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 ପଷୃ୍ଠା        ରେ ପଷୃ୍ଠା        ରେ

ମହୁଁ ଲୁଚାଇଲଲ 
ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ା ରାୟ ବଚ୍ଚନ

ନବିେଶ ମଣ୍ବିେ ନେୀନ
ବ�ୋକଙ୍କ ପୋଇଁ କୋମକବ� 
କ୍ୋନ୍ତ �ୋବେନ:ି ନେୀନ

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ, ୧୫।୯ (ସମସି): ୮ ଘଣ୍ଟାରେ 
ନେିବଚ୍ନି୍ନ ୧୮ ରବୈଠକ। ରେଶେ ବଡ଼ବଡ଼ ଶଳି୍ପପତ,ି 
ନରିବଶକ, ବଭିନି୍ନ ଶଳି୍ପ ର�ଟାଷ୍ଠୀେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହ ବ୍ୟକ୍�ିତ 
ଆର�ଟାଚନଟା। ଓଡ଼ଶିଟାରେ ଶଳି୍ପଟାୟନକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କେବିଟା, 
ନଯିକୁ୍ ି ସରୁଯଟା� ସଷୃ୍ ି କେବିଟା ପଟାଇ ଁ େଟାଜ୍ୟ ସେକଟାେ 
ଗ୍ରହଣ କେଥିିବଟା ପେରକ୍ଷପ ସମ୍ପକ୍କରେ ବସୃି୍ତତ ଓ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର�ଟାପକ�ନ। ସନ୍୍ୟଟାରେ ପଣୁ ି ପଞୁ୍ନିରିବଶ 
�ଟା� ିଓଡ଼ଶିଟାକୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ ସମଟାରବଶ। ଏହଟା ସରତ୍ବେ କଟ୍ାନ୍ତ 
ଅନୁଭବ କେ ିନଟାହଟାନ୍ତ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀ ନବଠୀନ ପଟ୍ଟନଟାୟକ। 
ଏହଟା ସହ କଟ୍ାନ୍ତହିଠୀନତଟାେ େହସ୍ୟ ଉରନମଟାଚନ କେଛିନ୍ତ ି
ନରିଜ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀ। ରଯରତରବରେ ଜରଣ ର�ଟାକଙ୍କ 
ପଟାଇ ଁ କଟାମ କେ�ିଟାଆନ୍ତ,ି ରସରତରବରେ କଟ୍ାନ୍ତ ି ତଟାଙୁ୍କ 
ବଶଠୀଭୂତ କେପିଟାରେ ନଟାହ ିଁ ରବଟା� ିକହଛିନ୍ତ ିନବଠୀନ।

ଆସନ୍ତଟା ନରଭମ୍ବେ ଓ ଡ଼ରିସମ୍ବେରେ ଓଡ଼ଶିଟାରେ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହବ ‘ରମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିଟା’ କନ୍ ରକଭ୍। 
ଏହ ି କନ୍ ରକଭ୍କୁ ସଫେ କେବିଟା ନମିରନ୍ତ େୁବଟାଇ, 
େଲି୍ଠୀ ପରେ ବୁଧବଟାେ ମମୁ୍ବଟାଇରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀ ରେଶେ 
ବଡ଼ବଡ଼ ଉରେ୍ୟଟା�ଠୀ, ଉରେ୍ୟଟା� ସମହୂେ ମଖୁ୍ୟଙ୍କ ସହ 
ସଧିଟାସେଖ ଆର�ଟାଚନଟା କେଛିନ୍ତ।ି ଆନନ୍ଦ ମହନି୍ଦଟା, 
ମରୁକଶ ଅଗ୍ରୱଟା�, କୁମଟାେ ମଙ୍ଗେମ୍  ବ�ି୍କଟା, 

 �ଦନିକରେ ୧୮ ର�ୈଠକ

 ଲର୍ଷ୍ନୌ, ୧୫ଠା୯ (ଏରେେ୍)ି: �ଟାଡ ି ଚଡ଼ଟାଇ 
ଚଟାଷଠୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟକୁ ରନଇ  ପବୂ୍କେୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ େହ�ିÒବଟା 
ଉତ୍େପ୍ରରେଶେ �ଖମପେୁ ରଖେ ି ଜଲି୍ଟା 
ପଣୁ�ିରେ ଚର୍ଚ୍କଟାକୁ ଆସଛି।ି �ତକଟା� ିଏଠଟାରେ 

ଘଟ�ିÒବଟା ଏକ ର�ଟାମହଷ୍କକଟାେଠୀ ଘଟଣଟା 
ରକବେ ଉତ୍େପ୍ରରେଶ ନୁରହଁ, ସଟାେଟା ରେଶକୁ 
ସ୍ତବ୍ଧ କେରିେଇଛ।ି �ତକଟା� ି�ଖମପେୁ ରଖେ ି

ନକିଟସ୍ଥ ଏକ �ଟଁାେ  ଅନୁସଚୂତି ଜଟାତ ି ବ�୍କେ 
େୁଇ ଭଉଣଠୀଙୁ୍କ େୁବୃ୍କତ୍ମଟାରନ େୁଷ୍କମ୍କ କେବିଟା 
ସହତି ରସମଟାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟଟା କେଛିନ୍ତ।ି �ଟାଁ ଠଟାେୁ 
କଛି ି େୂେରେ ଏକ �ଛରେ ରସମଟାନଙ୍କ ମତୃ 

ଶେଠୀେ ଝୁ�ୁ�Òବଟା ଅବସ୍ଥଟାରେ 
�େୁୁବଟାେ ଉଦ୍ଟାେ କେଟାଯଟାଇଛ।ି େୁଇ 

ଭଉଣଠୀଙୁ୍କ େୁଷ୍କମ୍କ କେଟାଯବିଟା ପରେ 
ହତ୍ୟଟା କେ ି�ଛରେ ଟଙ୍ଗଟାଇ େଆିଯଟାଇଛ ିରବଟା� ି
ଉତ୍େପ୍ରରେଶ ପ�ୁସି ପକ୍ଷେୁ ସ୍ପଷ୍ କେଟାଯଟାଇଛ।ି 
ରସମଟାନଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବରଚ୍େ 

 �ପଣୁ ିଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲଖମପେୁ ରଖେ ି

ଦୁଇ ଭଉଣୀଙୁ୍କ ଦୁଷ୍କମ୍ମ ପବେ ହତ୍ୋ

ଆତ୍ମହତ୍ଚାେ େୂପ ରଦ�ଚାକୁ 
ଗଛରେ ଟଚାଙ୍ରିଦରଲ
ଏନକଚାଉଣ୍ଟେ କେ ି୬ ଜଣଙୁ୍ 
ଗେିଫକଲଚା ପଲୁସି

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ,୧୫।୯(ସମସି)

ନରିବଶକଙୁ୍କ ଓଡ଼ଶିଟାମହୁଟାଁ କେବିଟା ଓ 
େଟାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ତି ରହବଟାକୁ ଥିବଟା ‘ରମକ୍  
ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିଟା’ କନରକଭ୍କୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ 
ନମିରନ୍ତ ମମୁ୍ବଟାଇ �ସ୍ତରେ ଥିବଟା ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀ 
ନବଠୀନ ପଟ୍ଟନଟାୟକଙୁ୍କ �େୁୁବଟାେ ଏକ ଭନି୍ନ 
ଭୂମକିଟାରେ ରେଖିବଟାକୁ ମେିଛି।ି େଟାଜ୍ୟରେ 
ଅଧିକ ପଞୁ୍ ି ବନିରିଯଟା� ନମିରନ୍ତ ରେଶେ 
ବଡ଼ବଡ଼ ଶଳି୍ପପତ,ି ବଭିନି୍ନ ବ୍ୟଟାଙ୍କେ ଶଠୀଷ୍କ 
ନଠୀତ ି ନଦି୍୍କଟାେକ, ଆ� ୍ଚିକ ପ୍ରତଷି୍ଟାନେ ମଖୁ୍ୟ 
ଓ ଶଳି୍ପ ର�ଟାଷ୍ଠୀେ ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ ନରିବଶ 
ନମିନ୍ତ୍ରଣ ପରେ �େୁୁବଟାେ ରେଶେ ବଟାଣଜି୍ୟ 
େଟାଜଧଟାନଠୀ ମମୁ୍ବଟାଇେ ନରିବଶ ମଣ୍ ି େୂରପ 
ପେଚିତି ବରମ୍ବ ଷ୍କ୍  ଏକ୍ସରଚଞ୍ (ବଏିସ୍ ଇ)
େ ଆମନ୍ତ୍ରଣ େକ୍ଷଟା କେ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀ କଟାେବଟାେ  
େବିସେ ଘଣ୍ ି ବଜଟାଇଛନ୍ତ।ି ନରିବଶ 
ମଣ୍ରିେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥତି ି େଟାଜ୍ୟରେ 
ପଞୁ୍ ି ପ୍ରବଟାହକୁ �ତଶିଠୀେ କେବିଟାେ ବଟାତ୍୍କଟା 
ରେଇଛ।ି ଘଣ୍ ି ବଜଟାଇ କଟାେବଟାେ ଆେମ୍ଭ 
କେବିଟା ପରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀ ଏହ ି ଐତହିଟାସକି 
ଅନୁଷ୍ଟାନରେ ତଟାଙ୍କେ ଉପସ୍ଥତିକୁି ରନଇ ଖସୁ ି
ବ୍ୟକ୍ କେଛିନ୍ତ।ି 

ଆଜ ି ସକଟାରେ ମମୁ୍ବଟାଇସ୍ଥତି ଫିରେଟାଜ 
ଜଜିଭିୟ ଟଟାୱଟାେସ୍ଥତି ପ୍ର�ମ�େ ପଟାଇଁ ବରମ୍ବ 
ଷ୍କ୍  ଏକ୍ସରଚଞ୍ କଟାଯ୍କ୍ୟଟାେୟରେ ପହଞ୍ ି୧୦ଟଟା 

ଘଣ୍ଟ ି�ଜଚାଇ ଆେମ୍ଭ କରଲ �ଏିସ୍ ଇ କଚାେ�ଚାେ ଦ�ିସ

୫୯ରେ କଟାେବଟାେ େବିସେ ଘଣ୍ ି ବଜଟାଇ�Òର�  
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀ। ଏହଟାପରେ ୧୧ଟଟାରେ ରେୈନକି 
କଟାେବଟାେ ଆେମ୍ଭ ରହଟାଇଥି�ଟା। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀଙୁ୍କ 
ବଏିସଇ କଟାଯ୍କ୍ୟଟାେୟରେ ପଟାଇ ନରିବଶକ, 

ବଏିସଇ କମ୍କକତ୍୍କଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକଟାେଠୀମଟାରନ 
ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଟାହତି ରହଟାଇଥିର�। ବଏିସଇ କଟାଯ୍କ୍ୟଟାେୟ 
ପକ୍ଷେୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀଙୁ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ଟା�ତ କେଟାଯଟାଇଥି�ଟା। 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀ ବଏିସଇ କଟାଯ୍କ୍ୟଟାେୟରେ ଓପନଂି ରବଲ୍  
ବଜଟାଇ କଟାେବଟାେ ଆେମ୍ଭ କେବିଟା ସମୟରେ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀଙ୍କ ସଚବି(୫-ଟ)ି ଭ.ିରକ ପଟାଣ୍ଆିନ୍  
ଉପସ୍ଥତି େହଥିିର�। ରସହପିେ ି ବଏିସଇ 
ଅଧିକଟାେଠୀଙ୍କ ସହ ଆର�ଟାଚନଟା ସମୟରେ ଶଳି୍ପ 
ପ୍ରମଖୁ ସଚବି ରହମନ୍ତ ଶମ୍କଟା ଏବଂ ଓଡ଼ଶିଟା କ୍ୟଟାଡେ 
ଆଇଏଏସ୍  ଅଧିକଟାେଠୀ ନତିନି୍  ଭଟାନୁେଟାସ ଜୱଟାର� 
ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥତି େହଥିିର�।

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦
}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

 େୂଆପଡ଼ଠା/ର�ଠାମେଠା, ୧୫।୯ (ସମସି): 
ନୂଆପଡ଼ଟା ଜଲି୍ଟା ରକଟାମନଟା �ଟାନଟା ଠୁଟବିେ 
�ଟାଁରେ ବୁଧବଟାେ େଟାତ ି ପ୍ରଟାୟ ୧୧ଟଟାରେ 
େଟାେଟାବଟ ି ଆେଟାୟକୁ ରନଇ �େୁକିଟାଣ୍ 
ଘଟଛି।ି ଏଥିରେ ଜରଣ ମହେିଟାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
ରହଟାଇଛ।ି େୁବୃ୍କତ୍ ଜଣକ ସ୍ଟାମଠୀଙ୍କ ଉପେକୁ 
�େୁଚିଟାେନଟା କେୁଥିବଟା ରବରେ ସ୍ତଠୀ ଆ�ରେ 
ଠଆିରହଟାଇ ଜଠୀବନ ହଟାେଛିନ୍ତ।ି ମତୃକ ରହର� 

ଠୁଟବିେ �ଟାଁେ ଶେତ କୁମଟାେ ସଟାହୁ (୫୦)
ଙ୍କ ସ୍ତଠୀ କୁମେୁନିଠୀ। ହତ୍ୟଟାକଟାଣ୍ ଘଟଟାଇ େୁବୃ୍କତ୍ 
ରଫେଟାେ ରହଟାଇଯଟାଇଛ।ି ଖବେ ପଟାଇ େଟାତ ି
ପ୍ରଟାୟ ର�ଟାଟଟାଏରେ ପ�ୁସି ଘଟଣଟାସ୍ଥେରେ 
ପହଞ୍ ି ମତୃରେହ ଜବତ କେବିଟା ସହ ତେନ୍ତ 
ଆେମ୍ଭ କେଛି।ି �େୁୁବଟାେ ସକଟାରେ ନୂଆପଡ଼ଟା 
ଏସଡପିଓି ପ୍ରଶଟାନ୍ତ କୁମଟାେ ପଟ୍ଟନଟାୟକ, 
�ଟାନଟାଧିକଟାେଠୀ ରଜ୍ୟଟାତେିଞ୍ନ �ଉଡ଼ 

 �ଦଚାଦଚା�ଟ ିପଚାଇଁ ସ୍ଚାମୀଙୁ୍ ହତ୍ଚା ଉଦ୍ମ

େଳୁ ିଆେବେ ଛୋତପିୋତ ିଜୀେନ ବଦବ� ସ୍ତୀେବମବେ ଷ୍ଟକ୍  ଏକ୍ସବେଞ୍ଜବେ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍କ ଭେ୍ ସ୍ୋେତ
େଏିସ୍ ଇକୁ ଐତହିୋସକି ଅନୁଷ୍ୋନ 
ଭୋବେ ଅଭହିତି କବ� ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ



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

୧୭କେ ଉଦ୍ ଘାରନ  
କେକିବ ପ୍ରଧାନବଚିାେପତ ି
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ଶକୁ୍ରବାର, 
୧୬ ସେସ୍ଟେମ୍ବର 
୨୦୨୨

ଭଦ୍ରକ,୧୫ା୯(େମେି): ଦେଶଦେ ଡଦିେଲ, ଦେଦ୍ରୋଲ, 
ଗ୍ରୋସ ଓ ଅତ୍ରୋବଶ୍କୀୟ ସରୋମଗ୍ୀ େେ ବୃଦ୍େି 
ପ୍ରତବିରୋେଦେ ସେିଆିଇ(ଏମ) େକ୍ଷେୁ ବଦିକ୍ଷରୋଭ ପ୍ରେଶ୍ଶନ 
କେରୋଯରୋଇଛ।ି େରୋସ୍ରୋେରୋଶ୍ଶ୍ଶ ଦେରୋକରୋନୀମରୋନଙୁ୍ ଉଦଛେେ 
ଚରୋଲଥିିବରୋେୁ ଏହରୋେ ପ୍ରତବିରୋେ କେ ିଏକ େଟୁଆେ ବନ୍ତ 
ଛକେୁ େରୋଧରୋ େରୋସ, ନେିଞ୍ଜନ େରୋଣୀ, କରୋଳନ୍ୀ େରୋତ୍ର, 
ନେହେ ିଦବଦହେରୋ, ଦସକ କମେ, ଦସକ. କରୋଲୁ, ସବୁରୋଷ 
ମରୋଝୀ, ଶରୋନ୍ତ ିମଣୁ୍ରୋ, ଅଭନ୍ନ େରୋଏ, ବଦିନରୋେ ସରୋହୁ, ସେୁେତିରୋ 
ନରୋୟକଙ୍ ଦନତୃତ୍ୱଦେ ସହେ େେକି୍ରମରୋକେ ିେଲି୍ରୋେରୋଳଙ୍ 

ଅଫିସ ସମ୍ଖୁଦେ ବଦିକ୍ଷରୋଭ ପ୍ରେ୍ଶଶନ କେରୋଯରୋଇଥିଲରୋ। 
େଦେ େରୋଧରୋ େରୋସଙ୍ ସଭରୋେତତି୍ୱଦେ ଏକ ପ୍ରତବିରୋେ 
ସଭରୋ ସେିଆିଇ(ଏମ) ତେଫେୁ ଅନୁଷ୍ତି ଦହରୋଇଥିଲରୋ। 
ଏଥିଦେ ସେିଆିଇ(ଏମ) େରୋେ୍ଦନତରୋ ସେୁେତିରୋ 
ନରୋୟକ, େଲି୍ରୋ ସମ୍ରୋେକ େବି୍ସଂିହ ନରୋୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଦଶଖେ 
ନରୋୟକ, ବଷୁି୍ େରୋଶ, ନେିଞ୍ଜନ େରୋଣୀ, ପ୍ରହଲ୍ରୋେ େତ,ି େରୂ୍୍ଶ 
ମରୋଝୀ, ପ୍ରତରୋେ ଦସଠୀ, ସେୁେତିରୋ ନରୋୟକ, ସମବରୋେୀ 
ମଣୁ୍ରୋ ପ୍ରମଖୁ ଦଯରୋଗଦେଇ ଦକନ୍ଦ୍ର ସେକରୋେଙ୍େ େନ 
ମରୋେଣନୀତେି େୃଢ଼ ପ୍ରତବିରୋେ କେଥିିଦଲ।

୍ୀରହାଟ,୧୫।୯(େମେି)

ବଦିେରୋଧୀ ଦଲରୋକଙ୍ ୍ରୋକ୍ଟେଦେ େମ ି ହଳ କଲରୋ 
ଦବରୋଲ ି ଦକ୍ରରୋଧରୋନ୍ତି ଦହରୋଇ ବଡ଼ଭରୋଇେ େଘନ୍ 
କରୋଣ୍। ଏକ ଧରୋେୁଆ କତରୋଦେ ପ୍ରଥଦମ ସରୋନ ଭରୋଇ ଓ 
େଦେ ଭରୋଇଦବରୋହୂଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ କେଛି ି ବଡ଼ଭରୋଇ। 
ଏେେ ିଘଟଣରୋ ଘଟଛି ିେୀେହରୋଟ ଥରୋନରୋ େରୋମଦଯରୋଡ ି
ଅମତୃେେୁ ଗରଁୋଦେ। ଏହ ି ଗରଁୋେ ବଡ଼ଭରୋଇ ଦେେୁ 
ଓେଫ ପ୍ରକରୋଶ ମହରୋନ୍ତ ିନେି ସରୋନଭରୋଇ ଦକୈଳରୋସ ଓ 
ଭରୋଇଦବରୋହୂ କୁନ୍ତଳରୋ ମହରୋନ୍ତଙୁି୍ ଅତ ି ନମି୍ଶମଭରୋଦବ 
ଆକ୍ରମଣ କେଥିିବରୋ ଅଭଦିଯରୋଗ ଦହରୋଇଛ।ି ଉଭୟଙ୍ 
ଶେୀେଦେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ରୋନଦେ କ୍ଷତ ସଷୃ୍ ିଦହରୋଇଥିବରୋ 
ଏତଲରୋଦେ େଶ୍ଶରୋଯରୋଇଛ।ି 

ଭରୋଇଦବରୋହୂ କୁନ୍ତଳରୋ ମହରୋନ୍ତଙି୍ ଏତଲରୋ 
କ୍ରଦମ ଥରୋନରୋଦେ ଏକ ମରୋମଲରୋ (ନଂ-୧୫୧/୨୨)
େୁେୁ କେରୋଯବିରୋ ସହତି ମଖୁ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତ ପ୍ରକରୋଶ 
ମହରୋନ୍ତଙୁି୍ େଲୁସି ଦକରୋଟ୍ଶ ଚରୋଲରୋଣ କେଛି।ି ଦତଦବ 

େରୋେବିରୋେକି କଳହେୁ ଏେେ ି ଗଣ୍ଦଗରୋଳ ସଷୃ୍ ି
ଦହରୋଇଥିବରୋ େଣରୋଯରୋଇଛ।ି 

ଏହ ି ଗରଁୋେ ପ୍ରକରୋଶଙ୍ ବଦିେରୋଧୀ ଦଲରୋକଙ୍ 
ସହତି ସରୋନଭରୋଇେ ଉତ୍ତମ ସମ୍କ୍ଶ େହଥିିବରୋ ଦନଇ 
ବବିରୋେ ଦେଖରୋଦେଇ ଆସଥୁିଲରୋ। ୨େନି ତଦଳ 

ସରୋନଭରୋଇ ଦକୈଳରୋସ ଦସହ ି ଗରୋଁେ େରୂ୍୍ଶ ଖଣୁ୍ଆିଙ୍ 
୍ରୋକ୍ଟେ ସରୋହରୋଯ୍ଦେ େମଦିେ ହଳ କେଥିିଲରୋ। ହଳ 
ଟଙ୍ରୋ ଦେଇ ଘେକୁ ଦଫେବିରୋ ଦବଦଳ ଗତ ୧୨ 
ତରୋେଖିଦେ ଘେ ସରୋମନରୋଦେ ବଡ଼ ଭରୋଇ ପ୍ରକରୋଶ 
ତରୋଙ୍ ବଦିେରୋଧୀ ଦଲରୋକଙ୍ ସହତି ସମ୍କ୍ଶ କଣ 

େରୋଇଁ େଖିଛୁ ଦବରୋଲ ି କହବିରୋ ସହତି ଏକ ଧରୋେୁଆ 
କତରୋଦେ ଆକ୍ରମଣ କେଥିିଲରୋ। ଏଥିସହ ପ୍ରକରୋଶଙ୍ 
ସ୍ତୀ ଦସରୋମଲତରୋ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କେଥିିଦଲ। ସ୍ରୋମୀଙୁ୍ 
ବଞ୍ରୋଇବରୋ ଲରୋଗ ିଦକୈଳରୋସଙ୍ ସ୍ତୀ କୁନ୍ତଳରୋ ସରୋମନରୋକୁ 
ଗଲରୋ ଦବଦଳ ତରୋଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କେରୋଯରୋଇଥିବରୋ 
ଏତଲରୋଦେ େଶ୍ଶରୋଯରୋଇଛ।ି ଯରୋହରୋକୁ ଦନଇ 
ଦେରୋଲସି ତେନ୍ତ କେବିରୋ ସହତି ପ୍ରରୋଥମକିସ୍େଦେ 
ଏେେ ି େେଦକ୍ଷେ ନଆିଯରୋଇଥିବରୋ ଥରୋନରୋ ସତୂ୍ରେୁ 
େଣରୋଯରୋଇଛ।ି ଏଠରୋଦେ ସଚୂନରୋ ଥରୋଉକ,ି ଗେିଫ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ପ୍ରକରୋଶଙ୍ େଅୁ ଏକ ହତ୍ରୋ ମରୋମଲରୋଦେ 
ଦେଲ୍ ଦେ ବଚିେରୋଧୀନ କଏେୀ ଭରୋଦବ େହଛି।ି 
ଦତଦବ ସରୋନଭରୋଇ ଦକୈଳରୋସ ଗରଁୋେ େରୂ୍୍ଶ ଖଣୁ୍ଆିଙ୍ 
ସହତି ଉତ୍ତମ ସମ୍କ୍ଶ େଖିବରୋ ଓ େମେି ହଳ େରୋଇଁ 
ତରୋଙ୍ ୍ରୋକ୍ଟେ ଭଡରୋଦେ ଆଣବିରୋ ଆେ ି ଘଟଣରୋକୁ 
ଦନଇ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଦକ୍ରରୋଧରୋନ୍ତି ଦହରୋଇ ଏେେ ି
ସରୋନଭରୋଇ ଓ ଭରୋଇଦବରୋହୂଙୁ୍ ମେଣରୋନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ 
କେଥିିବରୋ କୁହରୋଯରୋଇଛ।ି

ବରି�ୋଧୀଙ୍କ ଟ୍ୋକ୍ଟର୍ ର� ଜମ ିହଳ କ�ବିୋ�ୁ ଗଣ୍ଡରଗୋଳ

ବଡ଼ଭାଇର ଆକ୍ରମଣରର ସାନଭାଇ ଓ ଭାଇରବାହୂ ଗରୁୁତର

ଭଦ୍ରକ,୧୫ା୯(େମେି)

ଭଦ୍ରକ ବଧିରୋୟକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମରୋେ ମଲ୍କିଙ୍ ଅେତ୍ତ୍ତିବନି୍ରୋ 
ସ୍ତି ବରୋସଭବନଦେ ଭଦ୍ରକ ନବି୍ଶରୋଚନ ମଣ୍ଳୀ ବଦିେଡେି 
ଏକ ମଶି୍ରଣ େବ୍ଶ ଅନୁଷ୍ତି ଦହରୋଇଯରୋଇଛ।ି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ 
ଅଧୀନ ଅର୍୍ଶେରୋଳ େଞ୍ରୋୟତେ ବଦିେେ ି ସମଥ୍ଶନଦେ 
ବେିୟୀ ଦହରୋଇଥିବରୋ ସେେଞ୍ଙ୍ ସଦମତ େଞ୍ରୋୟତ ଓ 
ଦେରୋନସ୍େୀୟ ଅଦନକ ଟରୋଣଆୁ ବଦିେେ ି ଦନତରୋ ଓ 
ଦସମରୋନଙ୍ ଶତରୋଧିକ କମ୍ଶୀ ଆେ ି ବଧିିବଦ୍ ଭରୋଦବ 
ବଦିେଡଦିେ ସରୋମଲି ଦହରୋଇଛନ୍ତ।ି ବଦିେଡ ି ସପୁ୍ରଦିମରୋ 
ତଥରୋ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ େଟ୍ଟନରୋୟକଙ୍ ଦଲରୋକପ୍ରୟିତରୋ, 
ବକିରୋଶଧରୋେରୋ ଓ ଭଦ୍ରକ ବଧିରୋୟକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମରୋେ 
ମଲ୍କିଙ୍ ଦନତୃତ୍ୱ ଓ ବକିରୋଶମଳୂକ କରୋଯ୍ଶ୍ଦେ ଅନୁପ୍ରରୋଣତି 
ଦହରୋଇ ଅର୍୍ଶେରୋଳ େଞ୍ରୋୟତ ସେେଞ୍ ମୀନରୋେରୋଣୀ ମଲ୍କି, 
େଞ୍ରୋୟତେ ଲଢୁଆ ଦନତରୋ ତଥରୋ ଅବସେପ୍ରରୋପ୍ତ ଦସନରୋ 

କମ୍ଶଚରୋେୀ ସଧୁରୋକେ ମହରୋଳକି, ନରୋଏବ ସେେଞ୍ ଲକ୍ଷୀଧେ 
ବରୋହରୋଳ, ବଦିେେେି ପ୍ରରୋକ୍ତନ ଦେରୋନ୍  ସଭରୋେତ ି ଆଦଲରୋକ 
ମହରୋନରୋୟକ, ସଦୁେନ୍ଦ୍ର ମହରୋଳକି, ଶକି୍ଷରୋବତି୍  ପ୍ରଶରୋନ୍ତ କୁମରୋେ 

ନରୋୟକ, େଗବନୁ୍ ଦବଦହେରୋ, ସଦନ୍ତରୋଷ ସରୋହୁ, ୱରୋଡ୍ଶସଭ୍ 
ବରୋେ ି େରୋଉତ, ୱରୋଡ୍ଶସରୋହୁ ସୀତରୋକରୋନ୍ତ େରୋଉତ, ଗେରୋଧେ 
େରୋଣଗି୍ରୋହୀ, ସଦନ୍ତରୋଷ ସରୋହୁ ପ୍ରମଖୁ ବହୁ କରୋଯ୍ଶ୍କତ୍ତ୍ଶରୋ ଓ 

ଦସମରୋନଙ୍ ଶତରୋଧିକ ସମଥ୍ଶକମରୋଦନ ବଦିେେ ି ଛରୋଡ଼ ି
ଆେ ି ବଦିେଡଦିେ ଦଯରୋଗେରୋନ କେଥିିଦଲ। ବଦିେଡଦିେ 
ଦଯରୋଗେରୋନ କେଥିିବରୋ ସେେଞ୍, ବେଷି୍ ଦନତରୋ ଓ 
କମ୍ଶୀମରୋନଙୁ୍ ବଧିରୋୟକ ଶ୍ରୀ ମଲ୍କି େଳୀୟ ଉେଦଢୌକନ, 
େଷୁ୍ପଗଛୁେ ଦେଇ ସମ୍ଦ୍୍ତି କେଥିିଦଲ। ଏହ ିଅବସେଦେ େଲି୍ରୋ 
ବଦିେଡ ିସଭରୋେତ ିେଗନ୍ନରୋଥ ସ୍ରୋଇଙଁ୍ ସଭରୋେତତି୍ୱଦେ ଏକ 
ଦବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ଦହରୋଇଥିଲରୋ। ଅନ୍ମରୋନଙ୍ ମଧ୍ୟଦେ 
େଲି୍ରୋ େେଷିେ ସଭ୍ ତଥରୋ େଲି୍ରୋ ବଦିେଡ ି ଉେସଭରୋେତ ି
ମଳୟ ଦେନରୋ, େଲି୍ରୋ ବଦିେଡ ି ସରୋଧରୋେଣ ସମ୍ରୋେକ 
ଦଯରୋଦଗନ୍ଦ୍ର ଘଦଡଇ, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରୋଙ୍ ପ୍ରତନିଧିି 
ଇଂ.ପ୍ରୟିବ୍ରତ ଦେନରୋ, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଉେରୋଧ୍ୟକ୍ଷ ମକୁୁନ୍ଦେବ 
ସରୋମଲ, ବେଷି୍ ବଦିେଡ ି ଦନତରୋ ପ୍ରଭରୋତ ଦେନରୋ, େରୋେ୍ 
ଯବୁ ବଦିେଡ ିସମ୍ରୋେକ ବକିରୋଶ ଦଶ୍ରଷ୍ରୋ, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଯବୁ 
ବଦିେଡ ି ସଭରୋେତ ି ଇଂ. ଏମଡ ି ଫେହତ ଆଲରୋମ ଖରୋଁ, 
ବେଷି୍ ଦନତରୋ ପ୍ରତରୋେ ମହରୋନ୍ତ ିପ୍ରମଖୁ ଉେସ୍ତି ଥିଦଲ।

ବଧିୋୟକଙ୍କ ବୋସଭବନର� ମଶି୍ରଣ ପବ୍ବ

ବରିେଡରିର ସାମଲି ରହରଲ ବରିେପ ିସମର୍ ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମର୍୍ଥକ

ଧଷୂରୁୀ/ସ�ାବଲ,୧୫।୯(େମେି): ଧରୋମନଗେ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଶତ ଧଷୂେୁୀ (େରୋସ୍ରୋ ଓ ଗହୃ) ଅନୁବଭିରୋଗେ 
ସହକରୋେୀ ଯନ୍ତୀଙ୍ କରୋଯ୍ଶ୍ରୋଳୟ ଦବତରୋଳଗିରୋଁ 
ଠରୋଦେ ଥିବରୋଦବଦଳ ଉକ୍ତ କରୋଯ୍୍ଶ ରୋଳୟେ େେତି୍କ୍ତ 
ଅବସ୍ରୋଦେ ଥିବରୋ ଏକ ସେକରୋେୀ ଘେକୁ ଭଙ୍ରୋ 
ଯରୋଇଥିବରୋ ଦବଦଳ ଦସଥିେୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ରୋେ 
ଘେସରୋମଗ୍ୀ କରୋଠ, ଟଣି, କବରୋଟ, ଝେକରୋ ଓ ଇଟରୋ 
କରୋଯ୍ଶ୍ରୋଳୟ େେସିେେୁ ଠକିରୋେରୋେ ଦବଆଇନ୍  
ଭରୋବଦେ ବକି୍ର ି କେଦିେଇଥିବରୋଦବଦଳ ଦସହ ି
କରୋଯ୍ଶ୍ରୋଳୟ େେସିେେୁ ବହୁ ମଲୁ୍ବରୋନ ଗଛକୁ କରୋଟ ି
ଦେଇଥିବରୋ ଦେଖିବରୋକୁ ମଳିଛି।ି ସବୁଠରୋେୁ ବଡ଼କଥରୋ 
ଦହଲରୋ ଉକ୍ତ ସେକରୋେୀ େରୋଗରୋଦେ ଥିବରୋ ଦସହ ିେେୁୁଣରୋ 
ଗଛକୁ ବନବଭିରୋଗ ଠରୋେୁ ଅନୁମତ ି ନଦନଇ ଗଛ 
କରୋଟବିରୋ ସହ ଦବଆଇନ୍  ଭରୋବଦେ ସେକରୋେୀ ଘେକୁ 
ଭରୋଙ୍ ି ଟଣିକରୋଠ ଇତ୍ରୋେ ି ବକିଦିେବରୋ ସରୋଧରୋେଣଦେ 
ଅସଦନ୍ତରୋଷ ଦେଖରୋଦେଇଛ।ି ଏ ସମ୍କ୍ଶଦେ ବଭିରୋଗୀୟ 
ସହକରୋେୀ ଯନ୍ତୀ ଅମ୍କିରୋ ବଲ୍ଭ ସ୍ରୋଇଁକୁ ଦଯରୋଗରୋଦଯରୋଗ 
କେବିରୋେୁ ଦସ କହଥିିଦଲ କରୋଯ୍ଶ୍ରୋଳୟ େେସିେଦେ 
ଥିବରୋ ଗଛ ବନ୍ପ୍ରରୋଣୀ ବଭିରୋଗେ ବନିରୋ ଅନୁମତଦିେ 
କଟରୋଯରୋଇଥିବରୋ କଥରୋ ଦସ ସ୍ୀକରୋେ କେଥିିଦଲ ଏବଂ 

ସେକରୋେୀ ଘେକୁ ଭରୋଙ୍ବିରୋ ସମ୍କ୍ଶଦେ େଚରୋେବିରୋେୁ 
ଦସ କହଥିିଦଲ ଉକ୍ତ େେତି୍କ୍ତ ଘେୁ ସେଶିେୃ ବରୋସ 
କେୁଥିବରୋେୁ ଉକ୍ତଘେକୁ ଭରୋଙ୍ ି େଆିଯରୋଇଥିଲରୋ। 
ଦତଦବ ଆଖଣ୍ଳମଣ ି େରୋସ୍ରୋ ନମି୍ଶରୋଣ େରୋଇଁ େରୋୟତି୍ୱ 
ଦନଇଥିବରୋ ଠକିରୋେରୋେଙ୍ ଦ୍ରୋେରୋ ଭଙ୍ରୋଯରୋଇଥିବରୋ କଥରୋ 
ଦସ କହଥିିଦଲ। ଏଠରୋଦେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛ ିଯେ ିଦସଠରୋଦେ 
ସେଶିେୃ ବରୋସ କେୁଥିଦଲ ତରୋହରୋ େଶ୍ଶରୋଇ ଉଚ୍ଚ 
କତୃ୍ତ୍ଶେକ୍ଷଙ୍ ଠରୋେୁ ଅନୁମତ ି ନଆଣ ି ଘେ ଭରୋଙ୍ଦିଲ 
କରୋହ ିଁକ ି ଏବଂ ମଲୂ୍ବରୋନ କରୋଠ ସମରୋଗ୍ୀ ଓ ଟଣି 
କକ୍ଶଟକୁି ନଲିରୋମ ନକେ ି ଏହରୋକୁ ଦଚରୋେରୋଦେ ବକି୍ରୟ 
କଦଲ କରୋହ ିଁକ?ି ଏବଂ ସଦବ୍ଶରୋେେ ି ସେକରୋେ ଗଛ 
ଲଗରୋଇବରୋ େରୋଇଁ ଦକରୋଟ ି ଦକରୋଟ ି ଟଙ୍ରୋ ଦପ୍ରରୋତ୍ରୋହନ 
ଦେଉଥିବରୋଦବଦଳ ଏକ ସେକରୋେୀ େରୋଦଚେ ି ଥରୋଇ 
ଏହ ି ଗଛକୁ ସେୁକ୍ଷରୋ େଆିଯରୋଇଥିବରୋଦବଦଳ ତରୋହରୋକୁ 
ବନିରୋ ଅନୁମତଦିେ କଟରୋେବିରୋ ଦନଇ ସରୋଧରୋେଣଦେ 
ପ୍ରଶ୍ନବରୋଚୀ ସଷୃ୍ ିକେଛି।ି ଏ ସମ୍କ୍ଶଦେ ବନ ବଭିରୋଗକୁ 
େଚରୋେବିରୋେୁ ଆମ େରୋଖଦେ ଦସେେ ିଦକୌଣସ ିସଚୂନରୋ 
ନରୋହ। ଦତଦବ ଘଟଣରୋେ ତେନ୍ତ କେ ି କରୋଯ୍ଶ୍ରୋନୁଷ୍ରୋନ 
ନଆିଯବି ଦବରୋଲ ିବନବଭିରୋଗ ଅଧିକରୋେୀ କୁଷଧ୍ୱେ ସଂି 
ପ୍ରକରୋଶ କେଥିିଦଲ। 

ସରକାରୀ କାର୍ଥ୍ାଳୟ ପରସିରରୁ ଟଣି, କାଠ ବକି୍ର ି

ଚାନ୍ଦବାଲ,ି ୧୫।୯(େମେି): ଦକହ ି ଅସବୁଧିରୋଦେ 
େଡ଼ଥିିଦଲ ସରୋଧରୋେଣତଃ ଆଦମ େଲୁସିକୁ ଦଫରୋନ୍  
କେ ି େଣରୋଇଥରୋଉ। ଠକି ଦସମତି ି ଚରୋନ୍ବରୋଲ ି ଥରୋନରୋ 
ବଡଓସ୍ଆି େଞ୍ରୋୟତ େଣସେଡ଼ରୋ ଗରୋଁେ େଦଣ 
ଅସହରୋୟ ବୃଦ୍ରୋ ମହଳିରୋଙୁ୍ ବଳିମ୍ତି େରୋତଦିେ ଏକୁଟଆି 
େଣଙ୍ ବରୋେଣ୍ରୋଦେ ବସଥିିବରୋେ ଦେଖି ଗରୋଁ ଦଲରୋଦକ 
୧୧୨ େଲୁସିକୁ ଦଫରୋନ କେ ି େଣରୋଇଥିଦଲ। ଏହ ି
ବୃଦ୍ରୋ େଣଙ୍ ଦହଉଛନ୍ତ ି କସୁ୍େୀ କରୋଦବେୀ। ତରୋଙ୍ 
ଘେ ଦକରୋେରୋେଟୁ େଲି୍ରୋ ଉମେଦକରୋଟ େଗେଲେେୁ 
ଅଞ୍ଳଦେ ଦବରୋଲ ିଦସ କହଛିନ୍ତ।ି 

ସଚୂନରୋେୁ ପ୍ରକରୋଶ, ବୃଦ୍ରୋ କସୁ୍େୀ ଏକ ଘେ 
ବନ୍ ଥିବରୋ ବରୋେଣ୍ରୋଦେ ଅସହରୋୟ ଭରୋବଦେ ବଳିମ୍ତି 
େରୋତଦିେ ବସଥିିବରୋେ ଗରୋଁେ କଛି ି ଦଲରୋକ ଦେବରୋକୁ 
େରୋଇଥିଦଲ। ଗରୋଁେ କଛି ି ମହଳିରୋ ଓ ଯବୁତୀ ଦସହ ି
ଅେଣରୋ ମହଳିରୋଙୁ୍ ଖରୋଇବରୋକୁ ଦେବରୋ ସହତି ତରୋଙ୍ରୋ 
ନରୋଁ ଓ ଠକିଣରୋ କହଥିିବରୋଦବଦଳ ଦସ ତରୋଙ୍େ ନରୋତୁଣୀ 

ଘେକୁ ଯରୋଇଥିବରୋଦବଦଳ ବରୋଟ ଭୁଲ ି ଯରୋଇଥିବରୋ 
କହଥିିଦଲ। ତରୋଙ୍ େରୋଖଦେ ଟଙ୍ରୋ େଇସରୋ ନଥିବରୋେୁ ଓ 
ଦସ ନେିକ୍ଷେ ଥିବରୋେୁ ନେି ଘେକୁ ଦଫେ ିେରୋେୁନରୋହରୋଁନ୍ତ ି
ଦବରୋଲ ିେଣରୋଇଥିଦଲ। ଦତଣ ୁଗରୋଁେ କଛି ିସହୃେୟ ବ୍କ୍ତ ି
୧୧୨କୁ କଲ୍  କେ ି ସହରୋୟତରୋ ମରୋଗଥିିଦଲ। ଦହଦଲ 
େଲୁସି େହଞ୍ ିଥିଦଲ ବ ିସେକରୋେୀ ସବୁଧିରୋ ଅନୁଯରୋୟୀ 
ଅସହରୋୟ ବୃଦ୍ରୋ ମହଳିରୋଙୁ୍ ଦକୌଣସ ି ସରୋହରୋଯ୍ ମଳି ି
େରୋେନିଥିଲରୋ। ବଳିମ୍ତି େରୋତଦିେ ଆସଥିିବରୋ େଲୁସି 
ତରୋଙୁ୍ ଛରୋଡ଼ ି ଚରୋଲଯିରୋଇଥିଦଲ। େରୋତ ି ସମୟଦେ ଦସ 
କୁଆଦଡ ଚରୋଲ ି ଯରୋଇଥିବରୋେ ଗରୋଁ ଦଲରୋଦକ ସକରୋଦଳ 
େରୋଣବିରୋକୁ େରୋଇଥିଦଲ। ଗରୋଁ ଦଲରୋକଙ୍ ଦ୍ରୋେରୋ ଠରୋବ 
କେବିରୋ ଓ େଦେ େଲୁସିକୁ େଣରୋଇବରୋ େଦେ ମଧ୍ୟ 
େଲୁସି େଦଣ ଅସହରୋୟ ମହଳିରୋଙୁ୍ ଛରୋଡ଼ ି ଚରୋଲଯିବିରୋ 
ଦ୍ରୋେରୋ େଦଣ ନରୋଗେକିେ ସେୁକ୍ଷରୋ ଅଧିକରୋେ କ୍ଷରୁ୍୍ଶ 
ଦହଉଥିବରୋ ଦନଇ େଲି୍ରୋ ନରୋଗେକି ଅଧିକରୋେ 
କମ୍ଶୀମରୋଦନ ଦକ୍ଷରୋଭେ ସହତି ପ୍ରକରୋଶ କେଛିନ୍ତ।ି

ଅସହାୟ ମହଳିାଙୁ୍ ଛାଡ଼ ିଚାଲଗିଲା ପଲୁସି

ଭଦ୍ରକ,୧୫ା୯(େମେି): େଦଣ ଆେଶ୍ଶ 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ, ସମରୋେଦସବୀ ଓ ଧମ୍ଶେେରୋୟଣରୋ 
ମହଳିରୋ ଭରୋଦବ ସ୍ଗ୍ଶତରୋଃ ଶରୋନ୍ତଲିତରୋ ନରୋୟକ 
ସମରୋେଦେ ଛରୋଡ଼ ି ଯରୋଇଛନ୍ତ ି ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ଛରୋେ। 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ସ୍ଗ୍ଶତରୋଃ ଶରୋନ୍ତଲିତରୋ ନରୋୟକଙ୍ 
ଏକରୋେଶରୋହ ଶ୍ରଦ୍ରୋଞ୍ଜଳ ି ସଭରୋଦେ ଦଯରୋଗଦେଇ 
ଶ୍ରଦ୍ରୋଳୁମରୋଦନ ଏଭଳ ି ମତବ୍କ୍ତ କେଛିନ୍ତ।ି 
ଭଦ୍ରକ ବରୋଇେରୋସ୍ ସ୍ତି େଗନ୍ନରୋଥ କଲ୍ରୋଣ 
ମଣ୍େଠରୋଦେ ଅନୁଷ୍ତି ସ୍ତୃସିଭରୋଦେ ତ୍ରୋଗଭୂମ ି
ସରୋଂସ୍ତୃକି ସଦମ୍ଳନେ ସଭରୋେତ ିଅେୟ ନରୋୟକ 
ଦେୌଦେରୋହତି୍ କେଥିିଦଲ। ଭଦ୍ରକ ସରୋଂସେ 

ମଞ୍ଜଲୁତରୋ ମଣ୍ଳ, ପ୍ରରୋକ୍ତନ ବଧିରୋୟକ ମକୁ୍ତକିରୋନ୍ତ 
ମଣ୍ଳ, ଓଡ଼ଶିରୋ ଖେଦିବରୋଡ୍ଶେ େବୂ୍ଶତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ସଂଗ୍ରୋମ େରୋଇକେରୋୟ, ସ୍ମ୍ଭକରୋେ ଅଭୟ 
ଦ୍ଦିବେୀ ପ୍ରମଖୁ ଅତଥିି ଭରୋଦବ ଦଯରୋଗଦେଇ 
ଶ୍ରଦ୍ରୋଞ୍ଜଳ ି ଅେ୍ଶଣ କେଥିିଦଲ। ବଶିଷି୍ ପ୍ରବଚକ 
େଣ୍ତି ବୀଦେନ୍ଦ୍ର କୁମରୋେ େଣ୍ରୋ ମଖୁ୍ ଅତଥିି 
ଭରୋଦବ ଦଯରୋଗଦେଇ େୀବତିରୋବସ୍ରୋଦେ ବରୋେରୋ 
ମରୋ’ଙ୍ ପ୍ରତ ି କତ୍ତ୍ଶବ୍ କେବିରୋ ହ ିଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ରୋ 
ଅେ୍ଶଣ ଦବରୋଲ ି କହଥିିଦଲ। ସମ୍ରୋନତି ବକ୍ତରୋ 
ଭରୋଦବ ଅବସେପ୍ରରୋପ୍ତ ପ୍ରରୋଧ୍ୟରୋେକିରୋ ଝେଣରୋ 
େଟ୍ଟନରୋୟକ, ଅଧ୍ୟରୋେକ ବଶି୍ୱେଞ୍ଜନ େରୋସ 

ଦଯରୋଗଦେଇ ଶରୋନ୍ତଲିତରୋଙ୍ ତ୍ରୋଗେତୂ 
େୀବନ ଉେଦେ ଆଦଲରୋକେରୋତ କେଥିିଦଲ। 
ଅନ୍ମରୋନଙ୍ ମଧ୍ୟଦେ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଚରୋେୁଲତରୋ 
ମହରୋେରୋତ୍ର, ଡ.ପ୍ରଭରୋତ ନଳନିୀ ମହରୋେରୋତ୍ର, 
ଡ.େରୋଧରୋେରୋଣୀ ମହରୋେରୋତ୍ର, ଡ. ଅଭୟ କୁମରୋେ 
େରୋସ, ଶରୋନ୍ତନୁ କୁମରୋେ େରୋଉତ, ଅଧିବକ୍ତରୋ 
ଗେିଧିରୋେୀ ନରୋଥ, ଚଚ୍ଚ୍ତିକରୋ ମହରୋେରୋତ୍ର, ସଦୁେନ୍ଦ୍ର 
ମଲ୍କି, େୂେକବହିରୋେୀ େରୋୟ, ନରୋେରୋୟଣ ମଲ୍କି, 
ସଚୁେତିରୋ ନରୋୟକ, ଗୀତରୋେରୋଣୀ ଆଇଚ, କବ ି
ହୃେରୋନନ୍ େରୋଣଗି୍ରୋହୀ, େଲି୍ରୋ େେଷିେ ସଭ୍ 
ମଳୟ ଦେନରୋ, ଅଧ୍ୟରୋେକିରୋ ମମତରୋ ସରୋହୁ, 
ମହମ୍େ ଫରୋେୁକ୍  ପ୍ରମଖୁ ବକ୍ତବ୍ ପ୍ରେରୋନ 
କେଥିିଦଲ। ତ୍ରୋଗଭୂମ ି ସରୋଂସ୍ତୃକି ସମ୍ରୋେକ 
ସଧୁରୋକେ େରୋଉତ ଅତଥିିମରୋନଙୁ୍ ମଞ୍କୁଞ୍ 
ଆହର୍ୋନ କେଥିିବରୋ ଦବଦଳ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ମଦନରୋେମରୋ 
ଆଚରୋଯ୍୍ଶ  ଅତଥିି େେଚିୟ ପ୍ରେରୋନ କେଥିିଦଲ। 
େରୋଧରୋମରୋଧବ େରୋସ, ଅତସି ଦବଦହେରୋ, ଦଗୌେରୋଙ୍ 
ବରୋେକି୍ , ବେୁି ଦସଠୀ, ଶେତ ଦଚୌଧେୁୀ, 
ଶଶଧେ ନରୋୟକ, ଦକୈଳରୋସ ମହରୋେରୋତ୍ର, ଗେରୋଧେ 
ବଳ, ଅେତି ନରୋୟକ, ସଦୁେଶ ମହରୋନ୍ତ,ି େଘନୁରୋଥ 
େଣ୍ରୋ, ଶବିପ୍ରସରୋେ ନରୋୟକ ଓ େେବିରୋେବଗ୍ଶ 
ପ୍ରମଖୁ କରୋଯ୍୍ଶ କ୍ରମ େେଚିରୋଳନରୋ କେଥିିଦଲ। 

ଧାମନଗର,୧୫।୯(େମେି): ଭଦ୍ରକ 
େଲି୍ରୋ େେଷିେେ ନବି୍ଶରୋହୀ ଅଧିକରୋେୀ 
ପ୍ରତରୋେ ପ୍ରୀତମିୟ ଗେୁୁବରୋେ ଧରୋମନଗେ 
େେେିଶ୍ଶନଦେ ଆସ ି ଏନଏସ ି କରୋଯ୍ଶ୍ରୋଳୟ 
ସଭରୋଗହୃଦେ ଏକ ସମୀକ୍ଷରୋ ଦବୈଠକ 
କେଛିନ୍ତ।ି ନମି୍ଶରୋଣରୋଧୀନ ବଭିନି୍ନ କରୋଯ୍ଶ୍ 

ଅଗ୍ଗତ ି ଓ ତରୋେମରୋନ ସମ୍କ୍ଶଦେ 
ଆଦଲରୋଚନରୋ କେବିରୋ ସହତି ଧିଦେ ଧିଦେ 
କରୋଯ୍ଶ୍ ଚରୋଲଥିିବରୋେୁ ସହକରୋେୀ ଓ କନଷି୍ 
ଯନ୍ତୀଙ୍ ଉେଦେ ଅସଦନ୍ତରୋଷ ପ୍ରକରୋଶ 
କେଥିିଦଲ। ଦସହେିେ ିଦରେଦନେ ସମସ୍ରୋ, 
ଆଦଲରୋକୀକେଣ ଓ କଂକ୍ରଟି େରୋସ୍ରୋ ସହ 

ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉେଦେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତ।ି 
ସପ୍ତରୋହଦେ ଥଦେ ଆସବି ି ଦଯ ଦକୌଣସ ି
କରୋଯ୍ଶ୍େ ତେରୋେଖ କରୋଯ୍ଶ୍କୁ େରୁ ତଗତଦିେ 
ଆଦଗଇ ଦନବରୋ େରୋଇଁ େେରୋମଶ୍ଶ ଦେଇଥିବରୋ 
ଦବଦଳ ୬ମରୋସ ମଧ୍ୟଦେ ଏହରୋେ 
େୂେଦେଖରୋ ବେଳରୋଇ ଧରୋମନଗେ ସହେକୁ 
େଲି୍ରୋଦେ ଏକନମ୍େ କେରୋଯବି ଦବରୋଲ ି
େଡି ି ସଚୂନରୋ ଦେଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି ସମୀକ୍ଷରୋ 
ଦବୈଠକଦେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରୋ ନଦିବେତିରୋ ଦେନରୋ, 
ଉେରୋଧ୍ୟକ୍ଷ ଓସମି ଏେେରୋନୀ କରୋେେୀ, 
ସହକରୋେୀ ଯନ୍ତୀ ବଳେରୋମ ମହରୋନ୍ତ,ି କନଷି୍ 
ଯନ୍ତୀ ଦଗରୋବନି୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧରୋନ, େଞ୍ରୋନନ 
ଦସଠୀ, ପ୍ରୟିଙ୍ରୋ ଦେଓ,ଅନ୍ ମରୋନଙ୍ 
ମଧ୍ୟଦେ ସଷୁମରୋ େରୋଣୀ େରୋଉତ, ବେିୟ 
େରୋସ, ଶେତ େରୋସ, ସଶୁରୋନ୍ତ ବଳ, ସନୁଲି 
ନରୋୟକ, ଧଦନଶ୍ୱେ ଧଳଙ୍ ସଦମତ ସମସ୍ 
କମ୍ଶଚରୋେୀ ଉେସ୍ତି ଥିଦଲ।

 �ନଶିୋସକ୍ତ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତକୋଣ୍ଡ

୍ୀରହାଟ,୧୫।୯(େମେି): େଦଣ ନରୋବରୋଳକିରୋଙ୍ 
ଅସହରୋୟତରୋେ ସଦୁଯରୋଗ ଦନଇ ପ୍ରଥଦମ େୁଷ୍କମ୍ଶ କେବିରୋ 
ଅଭଦିଯରୋଗଦେ େଦଣ ଯବୁକଙୁ୍ େଲୁସି ଗେିଫ କେଛି।ି 
ସଚୂନରୋ ଅନୁଯରୋୟୀ, େୀେହରୋଟ ଥରୋନରୋ ଇନ୍େିରୋ(ସନ୍ଥେେୁରୋ) 
ଗରୋଁେ େଦଣ ନରୋବରୋଳକିରୋଙୁ୍ େୁଷ୍କମ୍ଶ କେ ି ଦଶଷଦେ ବନ୍ରୋ 
ଦହରୋଇଛ ି ଦସହ ି ଗରଁୋେ ଇଲ୍ରୋଉଦ୍ନି ଖରୋଁଙ୍ େଅୁ ଇସ୍ରୋେ 
ଖରୋଁ(୨୩)। ଗତ ୨ ବଷ୍ଶ ଦହଲରୋ ନରୋବରୋଳକିଙ୍ ଘେକୁ 
ଦସ ଯରୋଆଆସ କେୁଥିଲରୋ। ଏକେରୋ େେବିରୋେ ଦଲରୋକଙ୍ 
ଅନୁେସ୍ତିଦିେ ଇସ୍ରୋେ ନରୋବରୋଳକିରୋଙୁ୍ େୁଷ୍କମ୍ଶ କେଥିିଲରୋ। 
ଗତ େେ େବ୍ଶେ ୨େନି େଦେ ନରୋବରୋଳକିରୋେ େେବିରୋେ 
ଦଲରୋକଙ୍ ହରୋତଦେ ଧେରୋ େଡଥିିଲରୋ ଇସ୍ରୋେ। େଦେ 
ଇସ୍ରୋେଙ୍ େେବିରୋେ ଦଲରୋକଙ୍ ସହତି ଆଦଲରୋଚନରୋ 
ଦହରୋଇଥିଲରୋ। ନରୋବରୋଳକିରୋ ସରୋବରୋଳକିରୋ ଦହବରୋେଦେ ଇସ୍ରୋେ 
ସହତି ବବିରୋହ କେରୋଇ େଆିଯବି ଦବରୋଲ ି ମଳିଥିିଲରୋ 
ପ୍ରତଶିରୁତ।ି ମରୋତ୍ର ୨ମରୋସ େଦେ ଦଯଦତଦବଦଳ ନରୋବରୋଳକିରୋ 
େେବିରୋେ ଦଲରୋଦକ ବବିରୋହ େରୋଇଁ କୁହଁନ୍ତ,ି ଦସମରୋଦନ ମନରୋ 
କେ ି ଗରୋଳଗିଲୁେ କେବିରୋ ସହତି ନରୋନରୋେ ି ଧମକ ଚମକ 
ଦେଇଥିଦଲ। ଏହରୋେଦେ ଇସ୍ରୋେ ଗରଁୋେୁ ଦଫେରୋେ ଦହରୋଇ 
ଯରୋଇଥିଲରୋ। ନରୋବରୋଳକିରୋେ ଏତଲରୋ କ୍ରଦମ େୀେହରୋଟ 
ଥରୋନରୋଦେ ଏକ ମରୋମଲରୋ େୁେୁ କେ ିେଲୁସି ଇସ୍ରୋେକୁ ଗେିଫ 
କେ ିଦକରୋଟ୍ଶ ଚରୋଲରୋଣ କେଛି।ି

ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ଶାନ୍ଲିତା ନାୟକଙ୍ ସ୍ ମୃତସିଭା ନାବାଳକିାଙୁ୍ �ୁଷ୍କମ୍ମ; 
ବନ୍ାସହଲା ଅଭଯିକୁ୍ତ

ଧାମନଗର ଏନ୍ ଏସ ିକାର୍ଥ୍ାଳୟରର ସମୀକ୍ଷା ରବୈଠକ

୬ ମାସରର ବଦଳବି ଏନ୍ ଏସରି ରୂପରରଖ
ସ�ାବଲ/ଧଷୂରୁୀ,୧୫ା୯(େମେି): ଗେୁୁଶଷି୍େ େବତି୍ର ସମ୍କ୍ଶ 
ଏଦବ େନିକୁ େନି କଳୁସତି ଦହବରୋଦେ ଲରୋଗଛି।ି ଏେେ ି ଏକ 
ଘଟଣରୋ ଘଟଛି ିଧରୋମନଗେ ବ୍ଲକ ଧଷୂେୁୀ ଥରୋନରୋ ଅଞ୍ଳଦେ। ସ୍ରୋନୀୟ 
େରୋଳସରୋହ ି େଞ୍ରୋୟତେ େରୋଳସରୋହ ି ହେେିନସରୋହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରରୋଥମକି 
ବେି୍ରୋଳୟ ପ୍ରଧରୋନ ଶକି୍ଷକ ତେନ କୁମରୋେ ମହରୋନ୍ତ ିବୁଧବରୋେ ନଶିରୋଶକ୍ତ 
ଅବସ୍ରୋଦେ ସ୍ଲୁକୁ ଆସଥିିବରୋଦବଦଳ େଦଣ ଛରୋତ୍ରୀଙୁ୍ ଅସେରୋଚେଣ 
କେଥିିବରୋ ଅଭଦିଯରୋଗ ଦହରୋଇଛ।ି ଏ ସମ୍କ୍ଶଦେ ଛରୋତ୍ରୀଙ୍ େେବିରୋେ 
ଦଲରୋଦକ େରୋଣବିରୋ େଦେ ବେି୍ରୋଳୟକୁ ଆସ ି ଦହରୋହଲ୍ରୋ କେଥିିଦଲ। 
ଖବେେରୋଇ ସଆିେସସି ି ପ୍ରେୀେ େରୋସ ଦସଠରୋଦେ େହଞ୍ ି ଘଟଣରୋେ 
ତେନ୍ତ କେଥିିଦଲ। ଦତଦବ ତୁେନ୍ତ ଉକ୍ତ ପ୍ରଧରୋନଶକି୍ଷକଙୁ୍ ଏଠରୋେୁ 
ହଟରୋଇବରୋ େରୋଇଁ ଅଭଭିରୋବକମରୋଦନ ଏକ ଲଖିିତ ଅଭଦିଯରୋଗ 
ସଆିେସସିଙି୍ ମରୋଧ୍ୟମଦେ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷରୋଧିକରୋେୀଙୁ୍ ପ୍ରେରୋନ କେଥିିଦଲ। 
ଦତଦବ ଗେୁୁବରୋେ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷରୋଧିକରୋେୀ ସେକରୋେୀ କରୋଯ୍ଶ୍ଦେ 
ଭୁବଦନଶ୍ୱେ ଯରୋଇଥିବରୋେୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରଧରୋନଶକି୍ଷକଙ୍ ବଦିେରୋଧଦେ 
କରୋଯ୍ଶ୍ରୋନୁଷ୍ରୋନ ଗ୍ହଣ କେରୋଯରୋଇ ନରୋହ ିଁ। ଶକି୍ଷରୋଧିକରୋେୀ ଦଫେଲିରୋ 
େଦେ ଯରୋହରୋ କରୋଯ୍ଶ୍ରୋନୁଷ୍ରୋନ ଗ୍ହଣ କେରୋଯବି ଦବରୋଲ ି ବଆିେସସି ି
ଭୀମଦସନ ଦହରୋ ସଚୂନରୋ ଦେଇଥିଦଲ।

ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ଅେ�ାଚରଣ 
କରଥିିବା ଅଭସିଯାଗ

ଦରଦାମ ବମୃ ଦ୍ ିବରିରାଧରର ବରିକ୍ଷାଭ
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ଶକୁ୍ରବାର, ୧୬ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

୨ଦନିରେ ୫୭୦ଜଣଙ୍କୁ  ର�ୋଭଡି୍  ଟ�ିୋ
୍ଶ୍ ଚିମବାର୍ଡ, ୧୫ା୯(େମ ଚିେ): ଜଳେଶ୍ୱରର ଶାସନବାର୍ଡ-ବଦି୍ାଧରପରୁ 
ବଦି୍ାେୟଳର ଗତ ୨ଦନିଳର ୫୭୦ଜଣଙୁ୍ ଳ�ାଭଡି୍  ଟ�ିା ଦଆିଯାଇଛ।ି ଜଳେଶ୍ୱର 
ଳପୌରପାେ�ିାର ୭ନଂ ୱାର୍ଡଳର ବହୁ ସଂଖ୍ାଲଘ ୁବ୍କ୍ ିଟ�ିା ଳନଇନଥିଳଲ। ଗତ 
�ଛିଦିନି ଧର ି ଳପୌରପାେ ପ୍ରତୀପ �ୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍ ପରାମଶ୍ଡଳର �ାଉନ୍ ସଲିର 
ମୀର ଆବାସ ଅଲ୍ୀ ଳ�ଳତ� ଯବୁ�ଙ୍ ସହାୟତାଳର ଳଲା�ଙୁ୍ ସଳେତନତା 
�ର ି ଆସଥୁିଳଲ। ଗତ ବୁଧବାର ଦନି ୨୨୦ ଓ ଆଜ ି ୩୫୦ ଜଣଙୁ୍ ଳ�ାଭଡି୍  
ଟ�ିା ଦଆିଯାଇ ପାରଛି।ି ଆଗାମୀ ଦନିଳର ଅଧି� ଟ�ିା ଳଦବା ପାଇଁ ଅନୁଳରାଧ 
�ରାଯାଇଛ।ି ଳସଠାଳର ଅଙ୍ଗନବାର ି�ମ୍ଡୀ ଆଜଳମରୀ ବବି,ି ଅଶା�ମ୍ଡୀ ତାଳହରା 
ଳବଗମ୍ , ଳସକ୍  ସରାଫତ, ଳସକ୍ ସଲୁତାନରୁଦ୍ନି ଓ ସହାୟ�ିାମାଳନ ସହାୟତା 
�ରଥିିଳଲ। ଏପର ି �ାଯ୍ଡ୍ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚେଳର �ରାଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ବଳିଶଷ 
ଉଦାହରଣ ସଷୃ୍ ି�ରଛି ିଳବାଲ ି�ୁହାଯାଇଛ।ି 

୪ ପ୍ର�ଳ୍ପ ଲୋଗ ିଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍କୁ  ସକୁପୋେସି
୍ଶ୍ ଚିମବାର୍ଡ,୧୫ା୯(େମ ଚିେ): ରାଜ୍ର ପ୍ରଳବଶପଥ ଜଳେଶ୍ୱରର ପ୍ରଗତଲିାଗ ି
ଜଳେଶ୍ୱର ଳପୌରପାେ ଜଲିାପାେଙୁ୍ ୪ଟ ି ପ୍ର�ଳ୍ପ ଲାଗ ି ସପୁାରଶି �ରଛିନ୍।ି 
ବଶିଦୁ୍ଧ ପଇିବାପାଣ ି ପାଇପ ଜରଆିଳର ପ୍ରତଘିର�ୁ ଳଯାଗାଇବା ଲାଗ ି ପ୍ର�ଳ୍ପ 
ମଞ୍ରୁ �ରବିା�ୁ ଜଲିାପାେଙୁ୍ ଳପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତୀପ �ୁମାର ପ୍ରଧାନ ସପୁାରଶି 
�ରଛିନ୍।ି ଏଭେ ି ପ୍ର�ଳ୍ପ ପରୁୀଳର �ାଯ୍ଡ୍ �ରୁଛ।ି ଜଲିାଳର ସବ୍ଡପ୍ରଥମ ଆତ୍ମ 
ନଯିକୁ୍ ିଲାଗ ିଜଳେଶ୍ୱର ଳ�ାଟ ନ�ିଟଳର ଇଣ୍ଡରଷ୍ଟଆିଲ୍  ପା�୍ଡ (ଳରଳମା) ପ୍ରତଷି୍ା 
�ରବିା ଓ ଜଳେଶ୍ୱରଳର ଳଲା�ଙ୍ ସବୁଧିାଲାଗ ି ବ୍ଟି୍  ଓ ଳପୌରପାେ�ିାର ମେିତି 
ସହଭାଗତିାଳର ଅତ୍ାଧନୁ�ି �ଲ୍ାଣ ମଣ୍ଡପ ନମି୍ଡାଣ �ରବିା ତଥା ଜଳେଶ୍ୱରଳର 
ଏ� ବସ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ନମି୍ଡାଣ �ରବିା�ୁ ଳପୌରପାେ�ିା ପକ୍ଷରୁ ଜଲିାପାେଙୁ୍ ସପୁାରଶି 
�ରଥିିବା ଆଜ ିସାମା୍ଦ�ିମାନଙୁ୍ ସେୂନା ଳଦଇଛନ୍।ି 

ସମୋଜରସବୀ ମହୋସଂଘେ ମହୋନତୋ

ବାସେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(େମ ଚିେ): �ଛି ି ଦନି ପଳୂବ୍ଡ ୬୦ ନମ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
ନହରପାଟଣା ଛ� ନ�ିଟସ୍ ବାରୁଣୀ ଳପାଲ ପାଖଳର ଗାଡ଼ ିଦୁଘ୍ଡଟଣାଳର ଳଗାଟଏି 
ଷଣ୍ଢ ଦୁଘ୍ଡଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ଳହାଇ ରାସ୍ତାଳର ପଡ଼ ିରହଥିିଲା। ବହୁତ �ଷ୍ ସହତି ଯନ୍ତ୍ରଣା 
ଅନୁଭବ �ରୁଥିଲା। ଳୱେଚ୍ାଳସବୀ ସଂଗଠନ ବାଘାଯତୀନ ସଂଗଠନ ନଜିର ମଣଷି 
ପଣଆି ସହତି ମାନବ�ିତା ଳଦଖାଇ ଷଣ୍ଢ�ୁ ଉଦ୍ଧାର �ରଥିିଳଲ। ୧୬ ଦନି ପଳର 
ଷଣ୍ଢଟରି ମତୁୃ୍ ଳହାଇଯାଇଛ।ି ବାଳଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ଅଗ୍ରଣୀ ଳୱେଚ୍ାଳସବୀ 
ସଂଗଠନ ମାନଙୁ୍ ଳନଇ ଗଢ଼ ି ଉଠଥିିବା ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ାର �ରାଯାଇଛ।ି 
ଏଥିଳର ଳହଲ୍ପ ଫର ୟ ୁଫାଉଳଣ୍ଡସନ, ବାଘାଯତୀନ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ାନୀୟ ବାସନି୍ାଙ୍ 
ମେିତି ଉଦ୍ମଳର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ �ଛି ି�ଛି ିଆଥ ଥି� ଅବଦାନ ବେଳର ଷଣ୍ଢଟ ି
ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଗର୍୍ଡ ଳଖାେ ିଲୁଣ ଳଦଇ �ଛି ିପଷୁ୍ପ ଳଦଇ ଳପାତ ିଳଦଇଛନ୍।ି ଉକ୍ 
ସ୍ାନଳର ସମାଜଳସବୀ ସ୍ତୃ�ୁି ମଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ୋରାଳରାପଣ ମଧ୍ୟ �ରଛିନ୍।ି

ପବୂ୍ବତନ ବଧିୋୟ�ଙ୍ ବରିୟୋଗରେ ର�ୋ� 
ବାସେଶ୍ୱର, ୧୫ା୯ (େମ ଚିେ): ବାଳଲଶ୍ୱରର ପବୂ୍ଡତନ ବଧିାୟ� ଳଗାପନାରାୟଣ 
ଦାସଙ୍ ଅ�ାେ ବଳିୟାଗ ଳହାଇଯାଇଛ।ି ଏ ଳନଇ ବାଳଲଶ୍ୱରର ପବୂ୍ଡତନ ସାଂସଦ 
ରବୀନ୍ଦ୍ର �ୁମାର ଳଜନା ଓ ବଜୁି ମହେିା ଜନତା ଦେ ରାଜ୍ �ାଯ୍ଡ୍�ାରୀ ସଭାପତ ି
ସବୁାସନିୀ ଳଜନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍େ ି ଅପ୍ଡଣ �ରଛିନ୍।ି ଳଗାପନାରାୟଣ ଦାସଙ୍ ଅ�ାେ 
ବଳିୟାଗଳର ମୁଁ ଗଭୀର ଭାଳବ ମମ୍ଡାହତ ଳବାଲ ିଶ୍ରୀ ଳଜନା �ହଛିନ୍।ି ଳସହପିର ି
ଶ୍ରୀମତ ିଳଜନା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଳଶା�ବ୍କ୍ �ରଛିନ୍।ି

ବାସେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(େମ ଚିେ)

ୱୋଧୀନତାର ୭୫ ବଷ୍ଡ ପରୂ୍ଥି ଅବସରଳର ଅଗଷ୍ 
୧୫ ତାରଖିରୁ ଭୁବଳନଶ୍ୱରରୁ ବାହାରଥିିବା ଅହଂିସା 
ରଥ େେତି ମାସ ୧୩ ତାରଖି ଦନି ବାଳଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲ� ପରକି୍ରମା �ରଥିିଲା। ଳସହପିର ି
ଗରୁୁବାର ଦନି ଏହ ିଅହଂିସା ରଥ ବାଳଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର 
ଖଇରା, ଔପଦା, ଳଭାଗରାଇ ପଳର ସଦର ବ୍ଲ�ଳର 
ପହଞ୍ଚଥିିଲା। ଗରୁୁବାର ଦନି ଅହଂିସା ରଥ ବାଳଲଶ୍ୱର 
ସହର ଳରେ ଳଷ୍ସନଳର ପହଞ୍ଚବିା ପଳର ବଶିାେ 
ରାଲ ି�ର ିୱୋଗତ �ରାଯାଇଥିଲା। ଳସଠାରୁ ରଥ�ୁ 
ବଶିାେ ରାଲ ି ମାଧ୍ୟମଳର ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 
ଜଲି୍ା ସ୍ଲ ଲୁଲ ଯାଏ ନଆିଯାଇଥିଲା। ଅହଂିସା ରଥ ଳରେ 
ଳଷ୍ସନ ଛ�, ଏରଏିମ୍  ଛ� ଳଦଇ ଜଲି୍ା ସ୍ଲୁଳର 
ପହଞ୍ଚଥିିଲା। ରଥ�ୁ ୱୋଗତ ପାଇଁ ସହରର ଶତାଧି� 
ଜନସାଧାରଣ ଳଲା�ଙ୍ ସଳମତ ୱେୟଂ ସହାୟ�ିା 
ଳଗାଷ୍ୀ ମହେିା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାର ି �ମ୍ଡୀମାଳନ 
ଏ�ାଠ ି ଳହାଇଥିଳଲ। ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର ଳଲା� 
ଏ�ଜୁଟ ଳହାଇ ରଥ�ୁ ପଜୂା �ର ିୱୋଗତ �ରଥିିଳଲ। 
ଏଥିସହତି ନ�ିଟସ୍ ସ୍ଲୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶକି୍ଷ� 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀମାଳନ ଏହ ିରାଲଳିର ସାମଲି ଳହାଇଥିଳଲ। 
ରାଲଳିର ବଭିନି୍ନ �ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମ ଯଥା ଳଲା�ନୃତ୍, 
େଳେୟା ନାଟ, ଳଗାଟପିଅୁ ନୃତ୍ ଆଦ ିପରଳିବଷଣ 
�ରାଯାଇଥିଲା। ଜଲି୍ା ସ୍ଲୁଳର ପହଞ୍ଚବିା ପଳର 
ଳସଠାଳର ଜଲି୍ା ସେୂନା ଓ ଳଲା� ସମ୍ପ�୍ଡ ଅଧି�ାରୀ 
ଭବାନୀ ଭୂୟାଁଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଳର ଅନୁଷ୍ତି ସଭାଳର 
ଜଲି୍ାପାେ ଦର୍ାଳତ୍ରୟ ଭାଉସାଳହବ ଶଳିନ୍, ସଦର 
ବଧିାୟ� ୱେରୂପ �ୁମାର ଦାସ, ଳପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବତିା 
ସାହୁ, ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭାପତ,ି ବ୍ଲ� ଳେୟାରମ୍ାନ, 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅତଥିି ଭାଳବ ଳଯାଗ ଳଦଇଥିଳଲ। 
ଳଶଷଳର ଳପୌରପାେ�ିା ନବି୍ଡାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ �ଳିଶାର 
ୱୋଇଁ ଧନ୍ବାଦ ଳଦଇଥିଳଲ। ଅନ୍ମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଳର 
ସଦର ବରିଓି ନଳରନ୍ଦ୍ର ଖମାରୀ, ସରିପିଓି ଏବଂ 
ଅନ୍ ସମସ୍ତ ଅଧି�ାରୀ ଏବଂ ଜଲି୍ା ସ୍ଲୁର ଶକି୍ଷ�, 

ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଳଲ। ଏହ ି
ଅବସରଳର ଜଲି୍ା ସ୍ଲୁ ପକ୍ଷରୁ ବଭିନି୍ନ �ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମ 
ଆଳୟାଜତି ଳହାଇଥିଲା ଳବାଲ ି ବଜୁି ଯବୁ ଜନତା 
ଦେ ବାଳଲଶ୍ୱର ଳଜାନ୍  ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଧାରଣ 
ସମ୍ପାଦ� ଧୀଳରନ ନାୟ� ସେୂନା ଳଦଇଛନ୍।ି ଜଲି୍ା 
ସ୍ଲୁଳର �ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମ ଳଶଷ ଳହବା ପଳର ଅହଂିସା 
ରଥ ସ�ଥିଟ ହାଉସଳର ରହଥିିଲ। ଜଲି୍ା ସ୍ଲୁଳର 
ଆଳୟାଜତି ସାଂସ୍ତୃ�ି �ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମଳର ରତ�ିାନ୍ 
ଳବଳହରା, ସନ୍୍ା ଦାସ ରହଥିିବା ଳବଳେ ଅହଂିସା 
ରଥ�ୁ ୱୋଗତ ସମୟଳର ଳ�ୌଶ�ି ଦାସ, ପରଳମଶ୍ୱର 
ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଶାନ୍ ମଲ୍�ି ଥିଳଲ। ସ୍ଲୁର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷ� 
ନଶି�ିାନ୍ ପତ ିଉପସ୍ତି ଥିଳଲ। ଆସନ୍ା�ାଲ ିଅହଂିସା 
ରଥ ସମିେୁଆି ପାଇଁ ବାହାରବି ଳବାଲ ିଜଲି୍ା ସେୂନା 
ଓ ଳଲା� ସମ୍ପ�୍ଡ ଅଧି�ାରୀ ସେୂନା ଳଦଇଛନ୍।ି  

ରଭୋଗେୋଇରେ ଉଛ୍ୱସତି ସମ୍ୱର୍୍ବନୋ
ସ�ାଗରାଇ/କମର୍୍ଡା: ୱୋଧୀନତାର ଅମତୃ 
ମଳହାତ୍ସବ ଅବସରଳର ସର�ାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅହଂିସା 
ରଥ ଓଡ଼ଶିାର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚେଳର ପରକି୍ରମା �ରୁଛ।ି 
ଏହା ଅଳ�ଟାବର ୨ ତାରଖି ଗାନ୍ୀ ଜୟନ୍ୀଳର ଳଶଷ 
ଳହବ। ଏହ ି କ୍ରମଳର ଆଜ ି ଏହ ି ରଥ ଳଭାଗରାଇ 

ବ୍ଲ�ଳର ପହଞ୍ଚ ି ଥିବା ଳବଳେ ଏଠାଳର ଉଛ୍ସତି 
ସମ୍ଦ୍ଧ୍ଡନା ଦଆିଯାଇଥିଲା। ବାଲଆିପାେ ଠାରୁ ଆସ ି
ଏହ ି ରଥ ପ୍ରଥଳମ ଳଭାଗରାଇ ବ୍ଲ� ଉଲୁଡ଼ା ଠାଳର 
ପହଞ୍ଚ ି ଥିଲା। ଳସଠାଳର ଳଭାଗରାଇ ବଧିାୟ� 
ଅନନ୍ ଦାସ, ବ୍ଲ� ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରବୀର �ୁମାର ଗରି,ି 
ବ୍ଲ� ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବରିଓି ଶଙ୍ର ପଟ୍ଟନାୟ�, 
ତହସଲିଦାର �ମୋ�ାନ୍ ପଣ୍ଡା, ନାେନି୍ା ସରପଞ୍ଚ 
ଶଶିରି �ୁମାର ରଣା, ଜଲି୍ାପରଷିଦ ସଦସ୍ 
ଗରିଶି େନ୍ଦ୍ର ଦର୍, ପବୂ୍ଡତନ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଦସ୍ 
ଳହମନ୍ �ୁମାର ଳବଳହରା, ଖରଦି୍  ପପିଲ ସରପଞ୍ଚ 
ମଞ୍ରୁାଣୀ ଳବଳହରା ପ୍ରମଖୁ ଏହ ି ରଥ �ୁ ୱୋଗତ 
�ରଥିିଳଲ। ବଭିନି୍ନ ଶକି୍ଷାଅନୁଷ୍ାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ଦ୍ାରା ସାଂସ୍ତୃ�ି �ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମ ପରଳିବଷଣ 
�ରଥିିଳଲ। ଳସହପିର ି ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚେର ହଜାର 
ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହ ି ୱୋଗତ ଉତ୍ସବଳର ସାମଲି 
ଳହାଇଥିଳଲ। ଅନ୍ପକ୍ଷଳର ଏହ ି ରଥ ଉଲୁଡ଼ା-
�ମଦ୍୍ଡା ରାସ୍ତାଳର ଆସ ିଦୁଡ଼ପଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବହାଦ୍୍ଡା 
ଛ� ଠାଳର ପହଁେଥିିଲା। ଳସଠାଳର ସ୍ାନୀୟ 
ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ୱୋଗତ �ରାଯାଇଥିଲା। ଳସହପିର ି
�ମଦ୍୍ଡା ଛ� ଠାଳର ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଅହଂିସା 
ରଥ�ୁ ୱୋଗତ �ରାଯାଇଥିଲା ଳବଳେ �େୁଆଡ଼ ି

ଛ�, ଦାରୁହା ଠାଳର ମଧ୍ୟ ସ୍ାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ 
ତରଫରୁ ୱୋଗତ �ରାଯାଇଥିଲା।ଳଦହୁଦ୍୍ଡା ଥାନା 
ଛ� ଠାଳର ସ୍ାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସହତି ଜଳେଶ୍ୱରପରୁ, 
ସଲୁତାନପରୁ, ଳଭାଗରାଇ, �ୁମ୍ୀରଗଡ଼଼,ିରସଲପରୁ, 
ମଳହଶ ପରୁ, ଳଗାପୀନାଥପରୁ, ଜୟରାମପରୁ,ସନୁା 
ଧର ବସାଣ ଇତ୍ାଦ ିପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ରଥ �ୁ ୱୋଗତ 
�ରାଯାଇଥିଲା।ଳଦହୁଦ୍୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ �ାଯ୍୍ଡ ାେୟ 
ଠାଳର ପବୂ୍ଡତନ ସରପଞ୍ଚ ରମା�ାନ୍ �ରଣ ଙ୍ 
ଳନତୃତ୍ୱଳର ଆଳୟାଜତି ମଞ୍ଚ ଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ମାନଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍ତୃ�ି �ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମ ଆଳୟାଜତି 
ଳହାଇଥିଲା। ଏଠାଳର ୩୧ନଂ ଜଲି୍ାପରଷିଦ 
ସଦସ୍ା ଦମୟନ୍ ି ସାହୁ, ୩୨ନଂ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ 
ସଦସ୍ା �ବତିା ମହାନ୍,ି ବଶି୍ୱଜତି ଦାସ, ପବୂ୍ଡତନ 
ବ୍ଲ� ଉପା ଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୀପ� ଦାସ, ନେନିୀ ଳସଠୀ, 
ବଳିଜର ିଳନତା ଭୁବନାନନ୍ ଦାସ, ଳଦହୁଦ୍୍ଡା ସରପଞ୍ଚ 

ସରୱେତୀ �ରଣ, ଳଗାପୀନାଥପରୁ ସରପଞ୍ଚ ରାଜୀବ 
ଳଘାଷ, ସମତି ିସଦସ୍ା ସଂଧ୍ୟାରାଣୀ ଳଜନା ପ୍ରମଖୁଙ୍ 
ସହତି ବହୁ ବଶିଷି୍ ବ୍କ୍ ି ବଳିଶଷ ମାଳନ ଉପସ୍ତି 
ରହ ିରଥ�ୁ ୱୋଗତ �ରଥିିଳଲ। ଳସଠାରୁ ଏହ ିରଥ �ୁ 
ନୂଆ ଗାଁ ଠାଳର ୱୋଗତ �ରବିା ପଳର େନ୍ଳନଶ୍ୱର 
ଠାଳର ପହଞ୍ଚ ି ଥିଲା। ଳସଠାଳର ଶଙ୍ାର ି ଳସବା 
ସମବାୟ ସମତିରି ସଭାପତ ି ତପନ �ୁମାର ପଣ୍ଡା, 
ପବୂ୍ଡତନ ବ୍ଲ� ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣପତ ିଗରି,ି ସଳନ୍ାଷ ଦାସ 
ଙ୍ ସଳମତ ସ୍ାନୀୟ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ର ନବି୍ଡାେତି 

ପ୍ରତନିଧିି ମାଳନ ରଥ �ୁ ୱୋଗତ �ରଥିିଳଲ।ଏହ ିରଥ 
ଳଶଷଳର ଶଙ୍ାର ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭମିଳୁଖ ଯାଇଥିଲା। 
ମଧସୁଦୂନ ସର�ାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାେୟ ଠାଳର ରଥ 
�ୁ ୱୋଗତ �ରାଯାଇଥିଲା।ବଦି୍ାେୟ ପରସିରଳର 
ଆଳୟାଜତି ମଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ାରା ସାଂସ୍ତୃ�ି 
�ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମ ପରଳିବଷଣ �ରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିଅହଂିସା 
ରଥ ସହତି ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ େନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଧାନ ଙ୍ ସହତି ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ର ଅଧି�ାରୀମାଳନ 
ଏଠା�ୁ ଆସ ି ୱୋଗତ ସମ୍ଦ୍ଧ୍ଡନା �ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମ ଳର 
ସାମଲି ଳହାଇଥିଳଲ। ଳସହପିର ି ଆର ଆଇ ଏେ 
ଏସ �ଳଲଜ ର ଏନ ସ ିସ ିମଧ୍ୟ ସାମଲି ଳହାଇଥିଳଲ। 

ଔପଦାରେ ଅହଂିସା େଥକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ାଗତ
ଔ୍ଦା: ଆଜାଦୀ �ା ଅମତୃ ମଳହାତ୍ସବ ଅବସରଳର 
ଗାନ୍ୀଜୀଙ୍ ଓଡ଼ଶିା ଆଗମନର ଶଳହ ବଷ୍ଡ ପରୂ୍ଥି 

ଉଳଦ୍ଶ୍ଳର ରାଜ୍ ସର�ାରଙ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଅହଂିସା ରଥ�ୁ ଔପଦା ବ୍ଲ�ଳର ୱୋଗତ �ରାଯାଇଛ।ି 
ଆଜ ିଅପରାହ୍ନ ୩ ଘଟ�ିା ସମୟଳର ଔପଦା ବଡ଼ିଓି 
ଅଭଳିଷ� ଦାସଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନଳର ଅହଂିସା ରଥ �ୁ 
ଔପଦା ପ୍ରାଣୀ େ�ିତି୍ସାଳ�ନ୍ଦ୍ର ଛ�ଠାରୁ ଏ� ବରିାଟ 
ପଟୁଆର ଳର ମଶିନ ଶକ୍ ି ର ସଦସ୍ା ଓ �ମ୍ଡ�ର୍୍ଡା 
ଅଙ୍ଗନବାର ିସରିପିଓି, ସପୁରଭାଇଜର ଓ �ମ୍ଡୀ, ଆଶା 
�ମ୍ଡୀ ନ�ିଟସ୍ ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ୍ଡ ବଦି୍ାେୟ,ସରୱେତୀ 
ଶଶି ୁ ମନ୍ରି, �ସୁ୍ତରବା ଗାନ୍ୀ ବଦି୍ାେୟ,ଔପଦା 

ଳନାରାଲ ହାଇସ୍ଲୁ ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଳମତ ବ୍ଲ� 
ଅଧି�ାରୀ ଓ �ମ୍ଡୋରୀ ମାଳନ ଏହ ି ରଥ�ୁ ୱୋଗତ 
�ର ି ଔପଦା ଳନାରାଲ ହାଇସ୍ଲୁ ର ସଭା ସ୍େ�ୁ 
ପାଳଛାଟ ି ଳନଇଥିଳଲ। ଜଲି୍ା ସଂସ୍ତୃ ି ବଭିାଗ 
ତରଫରୁ ନଳିୟାଜତି ଳହାଇଥିବା ସଂ�ୀର୍୍ଡନ ଦେ 
ମଧ୍ୟ ଏଥିଳର ସାମଲି ଳହାଇଥିଳଲ। ବଡ଼ିଓି ଶ୍ରୀ ଦାଶଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଳର ଆଳୟାଜତି ସଭାଳର ମଖୁ୍ଅତଥିି 
ଭାବଳର ବ୍ଲ� ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବସି ି ବପି୍ା ପାତ୍ର ଳଯାଗ 
ଳଦଇ ଏହ ି �ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମ �ୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଷ୍ ୧୫ 
ଳର ଉଦଘାଟନ �ରଛିନ୍ ି ଓ ଅଳ�ଟାବର ୨ ପଯ୍ଡ୍ନ୍ 
ଏହ ି ଅହଂିସା ରଥ ଘଳର ଘଳର ଅହଂିସାର ବାର୍୍ଡା 
ପହଞ୍ଚାଇବ ଳବାଲ ି �ହଥିିଳଲ। ଏହ ି �ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମଳର 
ବ୍ଲ� ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭା�ର ସାହୁ, ତେ�ଆି ସରପଞ୍ଚ 
ଦୀପ୍ରିରାଣୀ ନାୟ�,ସମତିସିଭ୍ା ଉଷାରାଣୀ 
ନାଏ�, ତହସଲିଦାର ଶରତ �ୁମାର ମଲ୍�ି, 

ବଇିଓ ନାରାୟଣ ଦାସ,ସରିପିଓି ଳସୌଭାଗ୍ ରାଉତ, 
ଆଇଆଇସ ି �ମେନିୀ ତାଣ୍ଡ,ିବଧିାୟ� ପ୍ରତନିଧିି 
ନରିଞ୍ନ ମହାନ୍ ିପ୍ରମଖୁ ଳଯାଗ ଳଦଇ ବକ୍ବ୍ ପ୍ରଦାନ 
�ରଥିିଳଲ। ଓଡ଼ଶିା ଜୀବ�ିା ମଶିନ ତରଫରୁ ହସ୍ତ 
ଶଳି୍ପ ପ୍ରଦଶ୍ଡନ �ରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପକୃ୍ ବଦି୍ାେୟର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ନୃତ୍ ଗରୁୁ ସଳୁରନ୍ଦ୍ର ନାୟ�ଙ୍ 
ଟରୁପ ପ୍ରମଖୁ ଳଦଶାଳଖବାଧ� ନୃତ୍ ପରଳିବଷଣ 
�ରଥିିଳଲ। ଏହ ି ଅହଂିସା ରଥ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚେଳର 
ଳବଶ ଳଲା�ାଦୃତ ଳହାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛ।ି

ଘରେ ଘରେ ଅହଂିସୋେ ବୋର୍୍ବୋ ପହଞ୍ୋଉଛ ିଅହଂିସୋ େଥ

ସ�ାଗରାଇସ�ାଗରାଇ ଔ୍ଦାଔ୍ଦା

ବାସେଶ୍ୱର,୧୫।୯(େମ ଚିେ)

ଆଧନୁ�ି ଭାରତର ନମି୍ଡାତା, ଭାରତରତ୍ନ ସାର୍  
ଳମାକ୍ଷଗଣୁ୍ଡମ୍  ବଳିଶ୍ୱଶ୍ୱରାୟାଙ୍ ୧୬୨ ତମ 
ଜୟନ୍ୀ ଓ ବାଳଲଶ୍ୱର ଇଂଜନିୟିସ୍ଡ ଳଫାରମ୍ ର 
୫୫ତମ ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିସ ବାଳଲଶ୍ୱର ସ୍ତି 
ଳଭନ୍ା ପାରାରାଇଜ ସଭାଗହୃଳର ପାେତି 
ଳହାଇଯାଇଛ।ି ଦବିସବ୍ାସୀ �ାଯ୍୍ଡ କ୍ରମଳର 
ବାଳଲଶ୍ୱର ସର�ାରୀ ଶଳି୍ପ ତାଲମି ଳ�ନ୍ଦ୍ରର 
ଛାତ୍ରାବାସ ପରସିରଳର ବଭିନି୍ନ ୋରା 
ଳରାପଣା �ରାଯାଇଥିଲା। ବାଳଲଶ୍ୱର 
ଳସେ ବଭିାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ.ପ୍ରଭାସ 
�ୁମାର ପ୍ରଧାନ ବୃକ୍ଷଳରାପଣ �ାଯ୍୍ଡ କ୍ରମ�ୁ 
ଉଦଘାଟନ �ରଥିିଳଲ। ଶଳି୍ପତାଲମି ଳ�ନ୍ଦ୍ରର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଂ. �ୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଓ ଶକି୍ଷ�, 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଳନ ସହଳଯାଗ �ରଥିିଳଲ। 
ଏହ ି ଅବସରଳର ଅନୁଷ୍ତି ରକ୍ଦାନ 
ଶବିରି�ୁ ଗ୍ରାମ୍ ଜେଳଯାଗାଣ ଏବଂ 
ପରମିେ ବଭିାଗର ନବି୍ଡାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ.ସମୀର 
ଳଦ ଉଦଘାଟନ �ରଥିିଳଲ। ବାଳଲଶ୍ୱର 
ସହରସ୍ତି ବଭିନି୍ନ ଳବୈଷୟ�ି ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରକ୍ଦାନ �ରଥିିଳଲ। ଳମାଟ 
୭୮ ୟନୁଟି୍  ରକ୍ ସଂଗ୍ରହ �ରାଯାଇଥିଲା।

ଅପରାହ୍ନଳର ଇଞ୍ନିୟରିଂି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ମଧ୍ୟଳର ଳବୈଷୟ�ି ତ�୍ଡ ପ୍ରତଳିଯାଗତିା ଅନୁଷ୍ତି 
ଳହାଇଥିଲା। ଇଂ. ସ�ୁୁମାର ନାୟ�ଙ୍ ମଞ୍ଚ 
ଆହା୍ନଳର ସନ୍୍ାର ସାଧାରଣ ସଭାଳର 
ଳଫାରମ୍ ର ସଭାପତ ିଇଂ. ସଳୁରନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ 
ଳପୌଳରାହତି୍ �ରଥିିଳଲ। ବାଳଲଶ୍ୱର �ଳଲଜ 
ଅଫ ଇଞ୍ନିୟିରଂି ଏବଂ ଳଟଳ�ନାଳଲାଜରି 
ନଳିଦ୍୍ଡଶ� ପ୍ରଳଫସର ଇଂ.ଶରତ �ୁମାର 

ମଶି୍ର ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାଳବ ଳଯାଗଳଦଇଥିଳଲ। 
ଟାଟା ପାୱାର ଳଯାଗାଣ ସଂସ୍ାର ମଖୁ୍ 
�ାଯ୍୍ଡ ନବି୍ଡାହୀ ଅଧି�ାରୀ ଇଂ. ଭାସ୍ର 
ସର�ାର ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାବଳର ଳଯାଗ 
ଳଦଇଥିଳଲ। ଏହ ି ଅବସରଳର ପବୂ୍ଡ� ଇଂ. 
ବଳିଶ୍ୱଶ୍ୱରାୟାଙ୍ ଫଳଟାେତି୍ରଳର ପଷୁ୍ପମାଲ୍ 
ଅପ୍ଡଣ �ରାଯାଇଥିଲା। ଇଂ. ଅନନ୍ �ୁମାର 
ବଳିଶାଇ ଅତଥିି ପରେିୟ ପ୍ରଦାନ �ରଥିିଳଲ 
ଓ ଉପସଭାପତ ି ଇଂ.ଳଗୌରାଙ୍ଗ େନ୍ଦ୍ର ସାହୁ 
ଇଂ. ବଶି୍ୱଶ୍ୱରାୟାଙ୍ ଜୀବନୀପାଠ �ରଥିିଳଲ। 
ସମ୍ପାଦ� ଇଂ.ସଗୁତ ଳବାଷ େେତିବଷ୍ଡଳର 
ଇଞ୍ନିୟିରମାନଙ୍ ଆହା୍ନ ସମ୍ପ�୍ଡଳର 
ଆଳଲା�ପାତ �ରଥିିଳଲ। ଯଗୁ୍ମ ସମ୍ପାଦ� 
ଇଂ.ର ହୃଷଳି�ଶ ସାହୁ ବାଷଥି� ବବିରଣୀପାଠ 
�ରଥିିଳଲ। ଅତଥିିମାନଙ୍ଦ୍ାରା ଳଫାରମ୍ ର 
ମଖୁପତ୍ର ଳଲା�ାପ୍ଡଣ ଳହାଇଥିଲା। ପଳର 
ମରଳଣାତର ଭାବଳର ୱେଗ୍ଡତ ଇଂ.ଜ୍ାନରଞ୍ନ 
ଳଜନାଙ୍ ଉତରାଧି�ାରୀ ଏବଂ ବଶିଷି୍ 
ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ.ସଳରାଜ �ୁମାର ୋନ୍, ଇଂ.ଭରତ 
େନ୍ଦ୍ର ୱୋଇଙୁଁ୍ ସମ୍ଦ୍ଧଥିତି �ରାଯାଇଥିଲା। ଇଂ. 
ମାନସ ରଞ୍ନ ସାହୁ, ଇଂ.ବଜିୟ �ୁମାର ଦାସ 
ଏବଂ ଇଂ. ଶ୍ାମସନୁ୍ର ମଶି୍ର ମାନପତ୍ର ପାଠ 
�ରଥିିଳଲ। ଉପଳଦଷ୍ା ଇଂ. ଧରଣୀଧର ମଶି୍ର 

ଏବଂ ଇଂ. ବନମାେୀ ନାୟ� ଅତଥିିମାନଙୁ୍ 
ସମ୍ଦ୍ଧଥିତ �ରଥିିଳଲ। ଏହ ି ଅବସରଳର 
୨୦୨୨ ପରୀକ୍ଷାଳର ସଳବ୍ଡାଚ୍ଚ ନମର୍ ରଖି 
ଜଲି୍ାଳର ଳଗୌରବ ଆଣଥିିବା ବାଳଲଶ୍ୱର 
ପଲଳିଟ�ନ�ିର ଓମ ସ (ଯାନ୍ତ୍ର�ି), ବଜିୟ 
�ୁମାର ପ୍ରମାଣ�ି (ବଦୁି୍ତ୍ ) ଏବଂ ବାଳଲଶ୍ୱର 
�ଳଲଜ୍  ଅଫ୍  ଇଞ୍ନିୟିରଂିର �ୁମାରୀ ଅଙି୍ତା 
ମହାପାତ୍ର (�ମ୍ପୁ୍ ଟର), ଆଶଳୁତାଷ ପଣ୍ଡା 
(ଯାନ୍ତ୍ର�ି)ଙୁ୍ ପରୁସ୍ତୃ �ରାଯାଇଥିଲା। 
ଳସହଭିେ ି ରଳିପ୍ଲାମା ଏବଂ ରଗି୍ରୀ 
ଇଞ୍ନିୟିରମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ମଳରଲ୍  ପ୍ରଦଶ୍ଡନୀ 
ପାଇ ଁ ପରୁସ୍ତୃ �ରାଯବିା ସଂଳଗସଂଳଗ 
ସବ୍ଡାଧି� ରକ୍ଦାନ �ରଥିିବା ବ୍କ୍ଙୁି୍ ପରୁସ୍ତୃ 
�ରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତ ି ଇଂ. ସଳୁରନ୍ଦ୍ରନାଥ 
ଦାସଙ୍ ଳଶଷ ବକ୍ବ୍ ପଳର ଉପସଭାପତ ି
ଇଂ.ଶଶାଙ୍ ଳଶଖର ଳଦ ଧନ୍ବାଦ 
ଳଦଇଥିଳଲ। �ାଯ୍୍ଡ କ୍ରମ ପରେିାେନାଳର 
ଇଂ. ନରନାରାୟଣ ପାଣଗି୍ରାହୀ, ଇଂ. ସଳନ୍ାଷ 
�ୁମାର ଦାସ, ଇଂ. ମଳନାଜ ଶତପଥୀ, ଇଂ. 
ଲକ୍ଷୀ�ାନ୍ ସାହୁ, ଇଂ. ଅନଲି �ୁମାର ପଣ୍ଡା, 
ଇଂ. ବଜିୟ ଦାସ, ଶ୍ରୀନବିାସ ଳଦ, ଇଂ. ଳଗୌରୀ 
େରଣ ଗରି,ି ଇଂ. ମାନସ ଦାସ, ଇଂ. ଅଜୟ 
�ୁମାର ମହାନ୍ ି ପ୍ରମଖୁ ସହଳଯାଗ �ରଥିିଳଲ। 

ବାସେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(େମ ଚିେ)

ଳସଣ୍ଟ୍ାଲ ରଭିଜିନ ଆରରସି ିର. ସଳୁରଶ େନ୍ଦ୍ର 
ଦଳେଇ ଗରୁୁବାର ଦନି ବାଳଲଶ୍ୱର ଗସ୍ତଳର 
ଆସ ି ବାଳଲଶ୍ୱର ଳମଡ଼�ିାଲ �ଳଲଜ 
ହସ୍ଟିାଲ ପରସିରଳର ନମି୍ଡାଣାଧୀନ ବଲିରଂି 
ଏବଂ ସହଳଦବଖଣୁ୍ା ସ୍ତି ନମି୍ଡାଣାଧୀନ 
ବସଷ୍ାଣ୍ଡ ପରଦିଶ୍ଡନ �ରଥିିଳଲ। ପଳର 
ଜଲି୍ା ସଦ୍ାବନା ଗହୃଳର ଆଳୟାଜତି ଏ� 
ସମୀକ୍ଷା ଳବୈଠ�ଳର ଳଯାଗ ଳଦଇଥିଳଲ। 
ଆରରସି ିଶ୍ରୀ ଦଳେଇ ପବୂ୍ଡାହ୍ନଳର ବାଳଲଶ୍ୱର 
ସଦର ମହ�ୁମାଳର ପହଞ୍ଚ ି ପ୍ରଥଳମ 
ଳମଡ଼�ିାଲ �ଳଲଜ ହସ୍ଟିାଲ ପରସିର�ୁ 
ଯାଇ ଳସଠାଳର ନମି୍ଡାଣ ଳହଉଥିବା ବଲିରଂି 
ଗରୁ�ୁି ବୁଲ ି ଳଦଖିଥିଳଲ। ଏହାବାଦ 
ସହଳଦବଖଣୁ୍ାଳର ଥିବା ବସଷ୍ାଣ୍ଡ�ୁ 
ଯାଇଥିଳଲ। ଳସଠାଳର ବସଷ୍ାଣ୍ଡ ର 
ନବୀ�ରଣ �ାଯ୍ଡ୍�ୁ ବୁଲ ି ଳଦଖିବା ପଳର 
ଜଲି୍ା ସଦଭାବନା ସଭାଗହୃଳର ଆଳୟାଜତି 

ସମୀକ୍ଷା ଳବୈଠ�ଳର ଳଯାଗ ଳଦଇଥିଳଲ। 
ଏହ ି ଳବୈଠ�ଳର ବାଳଲଶ୍ୱର ଜଲିା୍ପାେ 
ଦର୍ାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାଳହବ ସଳିନ୍, ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ାପାେ ଭଳବଶ �ୁମାର ନାୟ�, 
ପଡ଼ି ି ରଆିରରଏି ରବୀନ୍ଦ୍ର �ୁମାର ସାହୁ ଓ 

ନୀେଗରି ି ଉପଜଲି୍ାପାେଙ୍ ସଳମତ ବଭିନି୍ନ 
ସର�ାରୀ ବଭିାଗର ଅଧି�ାରୀ ଉପସ୍ତି 
ଥିଳଲ। ଏଥିଳର ବନ ବଭିାଗ, ୱୋସ୍୍ 
ବଭିାଗ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବଭିାଗ ର ଅଧି�ାରୀ 
ମାନଙ୍ ସହତି ଆଳଲାେନା ପବୂ୍ଡ� ସମୀକ୍ଷା 
�ରଥିିଳଲ। ଏତଦବ୍ତୀତ ଳ�ାଭରି 
ହସ୍ଟିାଲ ଓ ବଭିନି୍ନ ୱୋସ୍୍ ଳ�ନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତିାବସ୍ା 
ଉପଳର ସମୀକ୍ଷା �ରଥିିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 

ବାହାନଗା,୧୫ା୯(େମ ଚିେ)

ଳହଲ୍ ପଂି ଳସାସାଇଟ ି ବାହାନଗା ବ୍ଲ� 
ପକ୍ଷରୁ ବଷୁି୍ଣପରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ହନୁମାନ 
ମନ୍ରିଠାଳର ସଳଫଇ �ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମ 
�ରାଯାଇଛ।ି ଳହଲପଙି୍ଗ ଳସାସାଇଟ ି
ବାଳଲଶ୍ୱରର ମଖୁ୍ ହ୍ତି�ି ନାୟ�ଙ୍ 
ଆହ୍ାନକ୍ରଳମ ବାହାନଗା ବ୍ଲ� ସଂଗଠନ 
ସଭାପତ ି ଅନମିା ମାଝୀ ଓ ସମ୍ପାଦ� 

ଜୟନ୍ୀଲତା ଅଗସ୍ତ ି ଳନତୃତ୍ୱଳର 
ସଳଫଇ �ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମ �ରାଯାଇଥିଲା। 
ୱେଚ୍ ପରଳିବଶ ଓ ନଜି ଆଖପାଖ ସଫା 
ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙୁ୍ ସଳେତନତା 
ମଧ୍ୟ �ରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି �ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମଳର 
ସବତିା ମାଝୀ, ମନ୍ା�ନିୀ ପଣ୍ଡା, ସସ୍ତିା 
ୱୋଇଁ, ଅନୁପମା ସାହୁ, ପ୍ରତମିା ପଣ୍ଡା, 
ଅଞ୍ନା ମାଝୀ, ଇତଶି୍ରୀ ମହାେ�ି ପ୍ରମଖୁ 
�ାଯ୍ଡ୍କ୍ରମ ପରେିାେନା �ରଥିିଳଲ।

ରହଲ୍ ପଂି ରସୋସୋଇଟ ିପକ୍ଷେକୁ  ସରେଇ �ୋର୍ବ୍ୟକ୍ରମ ର�ନ୍ଦୋଞ୍ଳ ଆେଡସିଙି୍ ବୋରଲଶ୍ୱେ ଗସ୍ତ 

ବଚି� ଚିନ୍ନ ବ ଚି�ାଗର 
କସେ େମୀକ୍ା

ବୋରଲଶ୍ୱେ ଇଞ୍ନିୟିସ୍ବ ରେୋେମ୍ େ ପ୍ରତଷି୍ୋ ଦବିସ ପୋଳତି ବାସେଶ୍ୱର(ଉତ୍ତର) ୧୫ା୯(େମ ଚିେ): 
ଝଅି ରଙ୍ଗ �ୋ ଳବାଲ ି ମା’�ୁ ଘରୁ 
ବାହାର �ରଳିଦଳଲ ପରବିାର ଳଲା�। 
ଏଭେ ି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ ଳଦଖିବା�ୁ 
ମେିଛି ି ବାଳଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ସଂିଲା ଥାନା 
ଅନ୍ଗ୍ଡତ ତାରଦା ଗ୍ରାମଳର। ତାରଦା 
ଗ୍ରାମର େନ୍ନ ଦାସ ୨୦୧୩ ମସହିାଳର 
ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଡତ ଜନ୍�ିାପାେ ଗ୍ରାମର 
ଳଜ୍ାତ୍ସା ଦାସଙୁ୍ ବବିାହ �ରଥିିଳଲ। 
ବବିାହର ଦୁଇ ବଷ୍ଡ ପଳର ଳଜ୍ାତ୍ସାଙ୍ 
ଔରସରୁ ଝଅି ଟଏି ଜନ୍ମ ଳହାଇଥିଲା। 
ଝଅିର ରଙ୍ଗ �ୋ ଳହାଇଥିବାରୁ 
ପରବିାର ଳଲା�ଙ୍ ଳରାଷର ଶ�ିାର 
ଳହାଇ ଥିଳଲ ଳଜ୍ାତ୍ସା। ଳସହ ିଦନି ଠାରୁ 
ଳଜ୍ାତ୍ସା ଉପଳର ଆରମ୍ ଳହାଇ ଥିଲା 
ଶାରୀର�ି ଏବଂ ମାନସ�ି ନଯି୍ ଯ୍ଡାତନା। 
ଏମତି�ି ିଗାଅାଁ ଦାଣ୍ଡଳର ମା ଝଅିଙୁ୍ ୱୋମୀ 
ଳଗାରାଇ ଳଗାରାଇ ମାର ମାରୁଥିବାର 
�ଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ ଠାରୁ ଶଣୁବିା�ୁ 
ମଳିେ। ଳସହପିର ି ପରବିାର ଳଲାଳ� 

ଳଜ୍ାତ୍ସାଙୁ୍ ଖାଇବା�ୁ ଳଦଉ ନଥିଳଲ 
ଳବାଲ ି ଳସ �ହଛିନ୍।ି ଗତ ଗଳଣଶ 
ପଜୂା ଦନି ଳଜ୍ାତ୍ସାଙ୍ ୭ ବଷ୍ଡର ଝଅି 
ଦପିାଲରି ଳଦହ ଅସସୁ୍ ଳହବାରୁ ଜଳଣ 
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ ସହାୟତାଳର ଝଅି�ୁ 
ଳନଇ ବାଳଲଶ୍ୱର ମଖୁ୍ େ�ିତି୍ସାେୟଳର 
ଭର୍ଥି �ରାଇଥିଳଲ ଳଜ୍ାତ୍ସା। ଝଅିର 
ଳଦହ ସସୁ୍ ଳହବାପଳର ଳଜ୍ାତ୍ସା 
ଗତ�ାଲ ିସ�ାଳେ ଘର�ୁ ଳଫରଥିିଳଲ, 
ମାତ୍ର ଳଜ୍ାତ୍ସାଙ୍ ୱୋମୀ ତାଙୁ୍ ଘର�ୁ 
ଯବିା�ୁ ନଳଦଇ ଳଗଟ୍ ଳର ତାଲା 
ପ�ାଇ ଳଦଇଥିଳଲ। ଉଭୟ ମା’ଝଅି 
ଅଖିଆ ଅପଆି ଳଗଟ୍  ସମ୍ଖୁଳର 
ବସଛିନ୍।ି ରାତଳିର ଭୟ ଲାଗବିାରୁ ଘର 
ନ�ିଟଳର ଥିବା ଶବି ମନ୍ରି ଳର ଆଶ୍ରୟ 
ଳନଇଥିଳଲ। ଳତଳବ ଆଜ ି ସ�ାେୁ 
ମା ଝଅି ଶବି ମନ୍ରିରୁ ଆସ ି ଘର�ୁ 
ପଶବିା ପାଇ ଁ ଳେଷ୍ା �ରବିାରୁ େନ୍ନ 
ତାଙୁ୍ ମାର ମାରବିା ସହତି ଘର ଳଗଟ୍  
ଳର ତାଲା ପ�ାଇ ପୋଇ ଯାଇଥିଳଲ।

ଝଅି �ଳୋ ରବୋଲ ିମୋ’�କୁ  ଘେକୁ  ତଡ଼ରିଦରଲ
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ବାସେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(େମେି): ବାଲେଶ୍ୱରର 
ଜଲି୍ାର ପ୍ରମଖୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଚାନ୍ପିରୁ 
ଲବଳାଭୂମ ି ଅନ୍ୟତମ। ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ 
ବଲିଶଷକର ି ବଙ୍ୀୟ ଓ ବଲିେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହ ି
ଲବଳାଭୂମ ି ଆସବିାକୁ ପସନ୍ କରନ୍।ି ଜଲି୍ାର 
ଅନ୍ୟ ଲବଳାଭୂମ ି ଅଲପକ୍ା ଚାନ୍ପିରୁକୁ ଅଧିକ 
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍।ି ମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସରୁକ୍ା 
ପାଇଁ ଲବଳାଭୂମ ିନକିଟଲର ପେୁସି ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ 
ଲକୌଣସ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାରାଇଛ।ି ଫଳଲର 
ଅଲନକ ସମୟଲର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାଲନ ସମସ୍ୟାଲର 
ପଡ଼ଥିିଲେ ବ ିସମାଧାନର ବାଟ ନପାଇ ଲସଠାରୁ 
ନରିାଶ ଲହାଇପଡନ୍।ି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସରୁକ୍ାକୁ 
େୃଷ୍ଲିର ରଖି ଚାନ୍ପିରୁ ଲବଳାଭୂମ ି ନକିଟଲର 
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ନମି୍ଯାଣ ଲହଉଛ ିଟୁରଷି୍ 
ପେୁସି୍  ଲସଲ୍ ଫ। 

ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଭିାଗ 
ଏଥିପାଇଁ ପେୁସି ହାଉସଂି କଲପ୍ଯାଲରସନକୁ 
ଏଲଜନ୍ ିପ୍ରୋନ କରଛି।ି ଏଥିପାଇଁ ୧୨ େକ୍ ଟଙ୍କା 
ପ୍ରୋନ କରାରାଇଛ।ି ଆସନ୍ା ୬ ମାସ ମଧ୍ୟଲର 
ଚାନ୍ପିରୁ ଲବଳାଭୂମ ି ନକିଟଲର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ 
ସରୁକ୍ା ପାଇଁ ଲସଲ୍ ଫ ନମି୍ଯାଣ କାମ ଲଶଷ ଲହବ 

ଲବାେ ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଭିାଗ ସହକାରୀ ନଲିେ୍ଯଶକ 
ଗଗନ କୁମାର ସାହୁ ସଚୂନା ଲେଇଛନ୍।ି 

ସଚୂନାଲରାଗ୍ୟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାଲର 
ଥିବା ୨୨ଟ ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଚାନ୍ପିରୁ 
ଅନ୍ୟତମ। ୨୦୨୦ଲର ଚାନ୍ପିରୁକୁ ୪ େକ୍ ୯୧ 
ହଜାର ୬୮୯ ଜଣ ଲଡାଲମଷ୍କି୍  ପର୍ଯ୍ୟଟକ 
ଆସଥିିବା ଲବଲଳ ୮ ଜଣ ବଲିେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ 
ଆସଥିିଲେ। ଲସହପିର ି୨୦୨୧ ମସହିାଲର ୧ େକ୍ 
୬୧ ହଜାର ୭୧୦ ଜଣ ଲଡାଲମଷ୍କି୍  ଏବଂ ୫୦ 
ଜଣ ବଲିେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚାନ୍ପିରୁ ଆସଛିନ୍।ି 
ଲତଲବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଅନୁରାୟୀ 
ଚାନ୍ପିରୁଲର ଲସମାନଙ୍କ ସରୁକ୍ା ପାଇଁ ଲକୌଣସ ି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିୋ। ପବୂ୍ଯରୁ ସମଦୁ୍ର ନକିଟଲର 
ଲମରାଇନ୍  ଥାନା ଥିୋ। ମାତ୍ର ତାହା େୀର୍ଯବଷ୍ଯ 
ଲହବ ବଳରାମଗଡ଼କୁି ସ୍ଥାନାନ୍ର ଲହାଇରାଇଛ।ି 
ଲକଲତଲବଲଳ ଲକମତି ି ପେୁସି୍  ଆସ ି ଲବଳାଭୂମ ି
ବୁେ ି ପଳାଉଛନ୍।ି ଲହଲେ ୨୪ ରଣ୍ା ୋୟତି୍ୱଲର 
ଚାନ୍ପିରୁ ଲବଳାଭୂମ ି ନକିଟଲର ଲକହ ି ନାହାନ୍।ି 
ଫଳଲର ସମଦୁ୍ର କୂଳ ବା ଚାନ୍ପିରୁଲର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ 
ସରୁକ୍ା ବା ସମସ୍ୟା ବୁଝବିା ପାଇଁ ଲକୌଣସ ିପ୍ରକାର 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହ ିଁ। ଅଲନକ ସମୟଲର ଅପବ୍ୟବହାର 

ଏବଂ ଲଚାର ି ଲହବା ପଲର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଲକଉଁଠ ି
ଜଣାଇଲବ ତାହାର ସବୁଧିା ପାଉନାହାନ୍।ି ମାତ୍ର 
ବର୍୍ଯମାନ ପେୁସିର ସହଲରାଗ ପାଇଲବ ଲବାେ ି

ଆଶା କରାରାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ ଲଗାପାଳପରୁ, ପରୁୀ, ଲକାଣାକ୍ଯ ଏବଂ 
ଚାନ୍ପିରୁଲର ଟୁରଷି୍ ପେୁସି୍  ଲସଲ୍ ଫ ପାଇଁ 

ଲରାଜନା କରାରାଇଛ।ି ରାହାର କାମ ବାଲେଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ଚାନ୍ପିରୁର ପାନ୍ଥନବିାସ ନକିଟଲର ଆରମ୍ଭ 
ଲହାଇରାଇଛ।ି ପାନ୍ଥନବିାସ ନକିଟଲର ଥିବା 
ହଜାଲର ଲ୍ାୟାର ଫୁଟ୍  ଅଥ୍ଯାତ ୨ ଡସିମିେି ଜାଗା 
ଉପଲର ଜଲଣ ବ୍ୟକ୍ ି ଲୋକ ଜବରେଖେ କର ି
ରହଥିିୋ। ଏହାକୁ ମାଜଲି୍ରେଟ ପେୁସି େଗାଇ 
ଜବରେଖେ ମକୁ୍ କରଛିନ୍।ି ତହସେିୋର, 
ପେୁସି ହାଉସଂି ସପୁରଭାଇଜର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ 
ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଭିାଗ ସହକାରୀ ନଲିେ୍ଯଶକଙ୍କ 
ସରକାରୀ ଜମ ି ଜବରେଖେ ମକୁ୍ କରାରାଇଛ।ି 
ଲସଠ ି ବର୍୍ଯମାନ ଟୁରଷି୍ ପେୁସି୍  ନମି୍ଯାଣ କାମ 
ଆରମ୍ଭ ଲହାଇରାଇଛ।ି ମାଟ ି ଫିେଂି କାମ ଆରମ୍ଭ 
ଲହାଇଗୋଣ।ି ଆସନ୍ା ୬ ମାସ ମଧ୍ୟଲର ଏହ ି
ଟୁରଷି୍ ପେୁସି ଲସଲ୍ ଫ ନମି୍ଯାଣ କାମ ସାରବିା 
ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାରାଇଛ।ି ଏହା 
ନମି୍ଯାଣ ପଲର ସ୍ଥାନୀୟ ପେୁସି୍  ୨୪ ରଣ୍ା ସଫି୍ଟ୍  
ଅନୁରାୟୀ ଡୁ୍ୟଟ ି କରଲିବ। ଏହା ନମି୍ଯାଣ ପଲର 
ଚାନ୍ପିରୁ ଥାନାକୁ ଏହା ହସ୍ାନ୍ର କରବିା ସହ 
ଏସପଙୁି୍କ ଚଠି ି ଲେଖିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଭିାଗ। ଏହ ି
ଲସେ ଲର ଡୁ୍ୟଟ ିକରବିା ପାଇଁ ବହୁ ପବୂ୍ଯରୁ ୭ ଜଣ 
ପେୁସି କମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କ ତାେମି େଆିରାଇଛ।ି

ବ ା ସ େ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୫ ା ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ ପେୁସି ସହାୟତାଲର 
ଗରୁୁବାର େନି ବାଲେଶ୍ୱର 
ସହରର ଗଟୁଖା ଓ ସଗିାଲରଟ ବକି୍ ି
କରୁଥିବା ବଭିନି୍ନ ଲୋକାନ ଉପଲର 
ଚଢ଼ଉ ପବୂ୍ଯକ ଜରମିାନା ଆୋୟ 
କରାରାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ ଗରୁୁବାର େନି ସହରସ୍ଥ ୧୫ 
ଟ ି ପାନ ଲୋକାନ ଉପଲର ଚଢ଼ଉ 
କର ି ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରମିାନା 
ଆୋୟ କରାରାଇଛ।ି ଏଭଳ ି
ହଠାତ ଚଢ଼ାଉ କରାରବିାକୁ ଲନଇ 
ଲୋକାନୀ ମାଲନ ଅସଲନ୍ାଷ 
ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ସହରର ଓଟ ି
ଲରାଡ ଲମାଭ ି ଏକ୍ସ ସଲିନମା 
ହେ ନକିଟଲର ଥିବା ଖିେପିାନ 
ଲୋକାନୀ ସଶୁାନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଜି 
ପ୍ରତକି୍ୟିାଲର କହଛିନ୍,ି ଚଢ଼ଉ 
କରବିା ପବୂ୍ଯରୁ ଡ଼ାକବାଜ ି ରନ୍ତ୍ରଲର 
ପ୍ରଚାର କରାରାଇ ଥିଲେ ଆମ୍ଭ 

ମାନଙୁ୍କ ୨୦୦ଟଙ୍କା ଲଜାରମିାନା 
ଲେବାକୁ ପଡ଼ ିନ ଥାଆନ୍ା। ହଠାତ 
ଚଢ଼ଉ କର ି ଲମାର େନିକର 
ଲରାଜଗାର ଲନଇଗଲେ ଲବାେ ି
ଲୋକାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍।ି 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନରିୀକ୍କ ବ୍ରଲଜଶ୍ୱର 
ନନ୍ କୁହନ୍,ି ଟଭିଲିର ଗଟୁଖା ଓ 
ସଗିାଲରଟ ବାବେଲର ସଲଚତନ 
କରାରାଉଛ।ି ପଣୁ ି ଡ଼ାକବାଜ ି
ରନ୍ତ୍ରଲର ଲରାଷଣା କରାରବିା 

ଜରୁରୀ ନୁହଁ ଲବାେ ି ଶ୍ୀ ନନ୍ 
କହଛିନ୍।ି ଆଜରି ଏହ ି ଚଢ଼ାଉ 
ଟମିଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସପୁରଭାଇଜର 
ନନ୍ଙ୍କ ସହତି ଏପଲିଡମଓିଲୋଜଷି୍ 
ଡ.ଅରୂପ ଅଭଲିଷକ, ଏମଏନସଡି ି
ମସମୁୀ ସାମନ୍ ଏବଂ େୁଇଜଣ 
ପେୁସି କମ୍ଯଚାରୀ ସାମେି ଥିଲେ। 
ଏହଭିଳ ି ଚଢ଼ଉ ପ୍ରଲତ୍ୟକ ମାସ 
କରାରବି ଲବାେ ି ଏମଏନସଡି ି
ସାମନ୍ କହଛିନ୍।ି 

ଚାନ୍ ଦିପରୁରର ନ ଦିରା୍ଣ ରେଉଛ ଦି ଟୁର ଦିଷ୍ଟ ପଲୁ ଦିସ ରସଲ୍ 
ସବଳାଭୂମସିର ୍ର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ େରୁକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା

ବାସେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(େମେି): ଭାରତୀୟ 
େୂରେଶ୍ଯନ େବିସ ଅବସରଲର ଫକୀରଲମାହନ 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟର ସାମ୍ାେକିତା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ବଭିାଗ ଆନୁକୂେ୍ୟଲର ଏକ େୃଶ୍ୟ-ଶ୍ାବ୍ୟ 
ଷୁ୍ଡଓି ଉଦ୍ ରାଟତି କରାରାଇଛ।ି 

ବଭିାଗ ମଖୁ୍ୟ ଡ. ଭାରତୀବାଳା 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହପିର ି ଏକ ଷୁ୍ଡଓି ପ୍ରତଷି୍ତି 
ଲହବା ଦ୍ାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର 
ବ୍ୟବହାରକି ଓ ପ୍ରାଲୟାଗକି ଜ୍ାନବୃଦ୍ ିଲକ୍ତ୍ରଲର 
ରଲଥଷ୍ ସହାୟକ ଲହାଇପାରବି ଲବାେ ି ମତ 

ଲେଇଥିଲେ। ସ୍ାତଲକାର୍ର ପରଷିେର ଅଧ୍ୟକ୍ 
ପ୍ରଲଫସର୍  ମଲୁନଶ୍  ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏକବଂିଶ 

ଶତାବ୍ୀଲର ମଣଷି ବଜି୍ାନ ଓ ପ୍ରରକୁ୍ବିେି୍ୟା 
ସହତି ତାଳଲେଇ ଚାେୁଥିବା ସମୟଲର 

ଏହ ି ଷୁ୍ଡଓି ବଭିାଗୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର 
ପ୍ରଲୟାଗଶାଳା ରୂଲପ ବ୍ୟବହୃତ ଲହବା 
ସହତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଲର 
ବଲିଶଷ ସହାୟକ ଲହାଇପାରବି ଲବାେ ି
ମତ ଲେଇଥିଲେ। କନକ ଟଭିରି ସମ୍ାେକ 
ମଲନାରଞ୍ଜନ ମଶି୍, ସମାଜ(କଟକ) ର ମଖୁ୍ୟ 
ସମ୍ାେକ ଡ. ପ୍ରଭାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, େୂରେଶ୍ଯନ 
ଲକନ୍ଦ୍ର ଭୁବଲନଶ୍ୱରର ନଲିେ୍ଯଶକ ବଦ୍ର ିନାରାୟଣ 
ଅଧିକାରୀ ଅତଥିି ଭାଲବ ଲରାଗଲେଇ 
ଆଲୋଚନା କରଥିିଲେ। କୁଳପତ ି ପ୍ରଲଫସର୍  

ସଲନ୍ାଷ କୁମାର ତ୍ରପିାଠୀ ସାମ୍ାେକିତା ଓ 
ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଭିାଗର ଛାତ୍ରଛାତୀ ମାନଙ୍କର 
ଜୀବନ ଗଠନର ମାନେଣ୍ଡ ରୂଲପ ଏହ ି ଷୁ୍ଡଓି 
ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କରବି ଲବାେ ି ଆଶାବ୍ୟକ୍ 
କରଥିିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକିା ଡ. ସ୍ତୃ ି ପାଢ଼ୀ  
ଏଥିଲର ସଂଲରାଜନା କରବିା ସହତି ଧନ୍ୟବାେ 
ଅପ୍ଯଣ କରଥିିଲେ। ଏହ ି ପରଲିପ୍ରକ୍ୀଲର 
ସାମ୍ାେକିତା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଭିାଗର ମଖୁପତ୍ର 
‘ମଲନାଭୂମ’ି ଓ ବଭିାଗର ନୁ୍ୟଜ୍  ଲେଟର୍  
ଉଲନମାଚତି ଲହାଇଥିୋ।

୨୪ ଘଣ୍ା ଡ୍ୟୁଟଲିର ରହଲିବ ପେ୍ସି୍  କର୍ମଚାରୀ
ଖର୍୍ମ ଲହବ ୧୨ େକ୍ଷ, ୬ ରାସଲର ସରବି କାର

ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରରରର ଖାଲଦିଥିବା 
ପଦବୀ ପରୂଣ ରେଲା 
ବାସେଶ୍ୱର, ୧୫ା୯(େମେି): ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ମ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଲପାଷ୍ୟ ସନ୍ାନ ଗ୍ରହଣ ସଂସ୍ଥାଲର ପେ ପରୂଣ ଅଲପକ୍ାଲର 
ଆଶାୟୀଙ୍କ ଅଲପକ୍ା ଲଶଷ ଲହାଇଛ।ି ପେ ନରିକୁ୍ଲିର 
ଅନୟିମତିତା ଏବଂ ଅଲହତୁକ ବଳିମ୍କୁ ଲନଇ ‘ସକାଳ’ଲର 
ପ୍ରଥଲମ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିୋ। ବହୁ ବଳିମ୍ଲର ଚଳତିମାସ 
୯ ତାରଖି ଅଥ୍ଯାତ ଏକ ବଷ୍ଯ ପଲର ଆଶାୟୀଙୁ୍କ ନରିକୁ୍ ି ପତ୍ର 
ପଠାରାଇଥିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ବଳିମ୍ଲର ଲହଲେ ବ ିଆଶାୟୀଙୁ୍କ 
ନରିକୁ୍ ିମଳିଛି।ି ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ମଲର ଖାେ ିଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଅଧା 
ପେ ପେବୀର ନରିକୁ୍ ିପାଇଁ ଗତ ବଷ୍ଯ ଲସଲପ୍ମ୍ର ୬ ତାରଖିଲର 
ଏକ ବଜି୍ାପନ ବାହାରଥିିୋ। ଏଥିଲର ଶତାଧିକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାଥ୍ଯୀ 
ଆଲବେନ କରଥିିଲେ। ଲସଥିରୁ ଲରାଗ୍ୟତା ଭରି୍ଲିର କଛି ି
ଆଶାୟୀ ପ୍ରାଥ୍ଯୀଙୁ୍କ ଚଳତିବଷ୍ଯ ଜାନୁଆରୀ 
୧୭ ତାରଖିଲର ଲମୌଖିକ ଡାକ ିଅରଜିନିାେ 
ମାକ୍ଯ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ରାଞ୍ଚ କର ି
େଲିନ େୁଇ େନି ପଲର ନରିକୁ୍ ି େଆିରବି 
ଲବାେ ିକହ ିଆଶାୟୀମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା େଆିରାଇଥିୋ। ଲହଲେ 
ମାସ ପଲର ମାସ ଗଡ଼ ିଚାେେିା। କନୁି୍ ନରିକୁ୍ ିପତ୍ର ନମଳିବିା ଏବଂ 
ସମୟ ଗଡ଼ ି ଚାେବିାରୁ ଆଶାୟୀମାଲନ ଆଶଙ୍କାଲର ରହଲିେ। 
ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ମର କରୃ୍୍ଯପକ୍ଙ୍କ ଖାମଖିଆେ ି ନୀତ ି ଓ କଛି ି
ଅନମିୟତିାକୁ େକ୍୍ୟ କର ି‘ସକାଳ’ଲର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିୋ। 
ପଲର ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ୀ ଚଠି ି ମାଧ୍ୟମଲର 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ନରିକୁ୍ ି ଲେବାକୁ ନଲିେ୍ଯଶ ଲେଇଥିଲେ। 
ଜଲି୍ାପାଳ ଏହାକୁ ବଚିାର କରଲିବ ଲବାେ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଲେବା 
ପଲର ମଧ୍ୟ ଲେଢ଼ ମାସ ଗଡ଼ ିଗୋ ଓ ନୟିମ ଅନୁସାଲର ବଜି୍ାପନ 
ବାହାରବିାର ଏକ ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟଲର ନରିକୁ୍ ି ନ ମଳିଲିେ ଏହ ି ନରିକୁ୍ ି
ବାତେି ଲହାଇରାଇଥାଏ। ଆଶାୟୀ ମାଲନ ସାଂସେଙୁ୍କ ଏହା 
ଜଲଣଇବା ପଲର ଶ୍ୀ ଷଡ଼ଙ୍ୀ ଏହା ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଜଲଣଇବାରୁ 
ଜଲି୍ାପାଳ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କର ି ସଠକି ସମୟଲର ନରିକୁ୍ ି
ପତ୍ର ପଠାଇବା ସହ ନରିକୁ୍ ି ପତ୍ର ପାଇବାର ୧୫ େନି ମଧ୍ୟଲର 
ଲରାଗଲେବାକୁ ନଲିେ୍ଯଶ ଲେଇଛନ୍।ି ନରିକୁ୍ ି ପତ୍ର ପାଇ ଆଶାୟୀ 
ପ୍ରାଥ୍ଯୀଙ୍କ ଚାକରିୀ ହଲରଇବାର ଆଶଙ୍କା େୂର ଲହବା ସହ ଆନନ୍ 
ପ୍ରକାଶ କରବିା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସେ, ଜଲି୍ାପାଳ ଓ ’ସକାଳ’କୁ 
ଧନ୍ୟବାେ ଜ୍ାପନ କରଛିନ୍।ି

ବନିା ସନାଟସି୍ ସର ସ�ାକାନ ଘର 
ଉସଛେ�ର ପ୍ରତବିା�
ବାସେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(େମେି): ବନିା ଲନାଟସିଲର ଲୋକାନ ରର 
ଉଲଛେେ କରାରବିା ପ୍ରତବିାେ ଏବଂ ଥଇଥାନ କରବିା ୋବଲିର 
ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ପିରୁ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଚାନ୍ପିରୁ ଲବଳାଭୂମରି 
ଲୋକାନୀମାନଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ସାକ୍ାତ କର ି ଏକ 
ସ୍ାରକପତ୍ର ପ୍ରୋନ କରାରାଇଛ।ି ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଲେଇଥିବା ସ୍ାରକ 
ପତ୍ରଲର ଲୋକାନୀ ମାଲନ େଶ୍ଯାଇଛନ୍ ି ଲର, ଚାନ୍ପିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ 
ଅନ୍ଗ୍ଯତ ବଭିନି୍ନ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାଲନ ଚାନ୍ପିରୁ ଲବଳା ଭୂମଲିର 
େୀର୍ଯ୨୫ବଷ୍ଯ ଧର ି ବ୍ୟବସାୟ କର ି ନଜି ପରବିାର ପ୍ରତଲିପାଷଣ 
କର ି ଆସଛୁନ୍।ି ଚାନ୍ପିରୁ ଲବଳାଭୂମ ି କରୃ୍୍ଯପକ୍ ଙ୍କ ତରଫରୁ 
୨୦୧୪ ମସହିାଲର ଏହ ି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙୁ୍କ ଲୋକାନ ରର 
କରବିା ୋଗ ି ଲବଳାଭୂମଲିର ସ୍ଥାନ ନରୂିପଣ କରଲିେଇ ଥିଲେ। 
ଲସହ ିେନି ଠାରୁ ବର୍୍ଯମାନ ସଦୁ୍ା ରାଜସ୍ୱ ବଭିାଗ କମି୍ା ଲବଳାଭୂମ ି
କରୃ୍୍ଯପକ୍ଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଲୋକାନ ରର ହଟାଇ ଲେବା ପାଇଁ ଲକୌଣସ ି
ବଜି୍ପ୍ ି ଜରଆିଲର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇ ନଥିବା 
ଜଣାରାଇଛ।ି ୫ େନି ତଲଳ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଅଧିକାରୀ ମାଲନ ଲବଳାଭୂମକୁି ରାଇଥିଲେ। ଲହଲେ ସମ୍କୃ୍ 
ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକାନ ରର ହଟାଇ ଲେବା ପାଇଁ 
ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙୁ୍କ ଲକୌଣସ ିସଚୂନା ଲେଇନଥିଲେ। ହଠାତ ୧୪ 
ତାରଖି େନି ତହସେିୋର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଲବଳାଭୂମକୁି ରାଇ 
ବ୍ୟବସାୟୀଙୁ୍କ େୁଇେନି ମଧ୍ୟଲର ଲୋକାନ ରର ଉଠାଇ ଲନବାକୁ 
ତାଗେି କରଛିନ୍।ି ଲବଳାଭୂମଲିର ଏହ ି କ୍ଦୁ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙୁ୍କ 
ଲସଠାଲର ସ୍ଥାନ ନରୂିପଣ କର ିଲୋକାନ ରର କରବା ପାଇଁ ଲେବା 
ୋଗ ି ସ୍ାରକପତ୍ର ଜରଆିଲର ଜେ୍ିାପାଳଙୁ୍କ ନଲିବେନ କରଛିନ୍।ି 
ଜେି୍ାପାଳଙୁ୍କ ସ୍ାରକପତ୍ର ଲେବା ପାଇଁ ଲଖାକନ ୋସ, ଜଲିତନ୍ଦ୍ର 
କୁମାର ମାଝୀ, େକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ୋସ, ପଣି୍ ୁ ୋସ, ଅଜୟ ଗରି,ି 
ନଲରନ ୋସ, ପଙିି୍କ ୋସ, ଅଜୟ ନାୟକ, ଆଶଲୁତାଷ ମଣ୍ଡଳ, 
ଶକୁନ୍ଳା ଲଜନା, ଲଗେୁ ଲବଲହରା, ମହିରି ପାତ୍ର, ଅଲଶାକ କୁମାର 
ଗରି,ି ରବୀନ୍ଦ୍ର ୋସ, କବତିା ନାୟକ, ଲମାହନ କୁମାର ୋସ, 
େଶରଥ ୋସ, ଅନତିା ଗରି,ି ରଶମତିା ଲଜନା, ପଷୁ୍ାରାଣୀ ୋସ 
ମଧସୁେୂନ ୋସ ଓ ରାଜକୁମାର ୋସ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିଲେ।

‘େକାଳ’
ପ୍ରଭାବ

ଗଟୁ୍ ଖା ବ ଦିକ୍ ଦି ରନଇ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ବ ଦିଭାଗର 
ଚଢ଼ଉ, ଜର ଦିରାନା ଆଦାୟ

ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟରୁର ଦୃଶଥ୍ୟ-ଶ୍ରାବଥ୍ୟ ଷୁ୍ଟଡ ଦିଓ ଉଦ୍ ଘାଟ ଦିତ

ବାସେଶ୍ୱର, ୧୫ା୯ (େମେି): ପଜୂା ପାଇଁ 
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲହାଇଉଠଛି ି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର। 
ବଭିନି୍ନ କମଟି ି ପକ୍ରୁ ଆକଷ୍ଯଣୀୟ ଲତାରଣ, 
ସାଜସଜ୍ା ଏବଂ ଭନି୍ନ ଧରଣର ମାଆଙ୍କ 
ମରୂ୍୍ତି ପାଇଁ ଲଜାରୋର ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଓ ସାଜସଜ୍ା 

ଚାେଛି।ି ଲସଥି ମଧ୍ୟଲର ଫାଣ୍ଡଛିକ ନକିଟ 
ତରୁଣ ସମତି ି େୁଗ୍ଯାପଜୂା ଅନ୍ୟତମ। ଚଳତିବଷ୍ଯ 
୬୭ ତମ େୁଗ୍ଯାପଜୂା ପାଳବି ତରୁଣ ସମତି।ି 
ପ୍ରତବିଷ୍ଯ କଛି ି ଆକଷ୍ଯଣୀୟ ଏବଂ ନୂଆଧରଣର 
ସାଜସଜ୍ା କରୁଥିବା ଏହ ି ସମତି ି ଚଳତିବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟ 
ଆକଷ୍ଯଣୀୟ ଲତାରଣ ପାଇଁ ଲରାଜନା କରଛିନ୍।ି  
ଚଳତିବଷ୍ଯ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଫୁଟର ଏକ ଐତହି୍ୟ 
ବଲି୍ ଡଂି ପର ି ଲତାରଣ ନମି୍ଯାଣ ଲହବ। ଲକବଳ 
ଲପଣ୍ଡାେ ବାବେକୁ ୩ େକ୍ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା 
ଖର୍୍ଯ ଲହଉଥିବା ସମତି ି ପକ୍ରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି  
ସମତି ି ପକ୍ରୁ ୭ େକ୍ ଟଙ୍କା ବଲଜଟ୍  ରହଥିିବା 
ଲବଲଳ ମା’ଙ୍କ ମରୂ୍୍ତି ଉର୍ତା ୧୦ ଫୁଟ୍  ରହବି। 
ନବମୀ ପଜୂା େନି ୧୦ ହଜାର ଲୋକଙୁ୍କ ପ୍ରସାେ 
ବଣ୍ନ ପାଇଁ ଲରାଜନା କରାରାଇଛ।ି ପ୍ରତବିଷ୍ଯ 
ପର ିଏବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୫୦ ପଜୂା ଡାୋ ମାଆଙ୍କ 
ନକିଟଲର ୋଗ ିଲହବ। 

ସମତି ି ପକ୍ରୁ ଭେ ଲତାରଣ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରାରାଏ। ଲରଉଁଥିପାଇଁ ଭକ୍ଙ୍କ ଗହଳ ି

ମଧ୍ୟ ରହଥିାଏ। ଏଥିସହତି ଶଙୃ୍ଖଳତି ଭାଲବ 
ପଜୂା କରାରାଇଥାଏ। ରେ ି ଅନୁମତ ି ମଳିବି 

ଲତଲବ ସାଂ୍ତୃକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ତଥା ଲମଲୋଡ ି
କରାରବିାର ଲରାଜନା ରହଛି ି ଲବାେ ି ସମତିରି 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ୋସ କହଛିନ୍।ି 
ସମତିଲିର ଉପଲେଷ୍ା ବଜିୟ କୁମାର ୋସ, 
ସଭାପତ ି ମଙ୍ଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ି ଉପସଭାପତ ି
ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ୋସ, ସହକାରୀ ସମ୍ାେକ  
ଗଲଣଶ ଲେ ଓ ସକୁୁମାର ଲେ, ଲକାଷାଧ୍ୟକ୍ 
ସପନ କୁମାର ଓ ନାରାୟଣ ପତ ି ଏବଂ  
ଗଲଣଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ି ମଲହଶ୍ୱର ବଳ, କାଳୁ ଚନ୍ଦ୍ର 
ସାହା, ପ୍ରବୀର କୁମାର ସାହା, ସବୁୀର ସାହା, 
ଗଗନ ପତ,ି ନାରାୟଣ ପତ,ି ରାଲଜଶ କୁମାର 
ଲେ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର, େକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ ସ୍ୱାଇଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଲସଠୀ, ତାପସ ସାହା, ହର ି ସ୍ୱାଇଁ, ଚରି୍ରଞ୍ଜନ 
ଆଶ୍ , ରାଲଜଶ କୁମାର ଲେ, ମତୁୃ୍ୟଞ୍ଜୟ ରାଉତ, 
ସମ୍ତି ବଶି୍ୱାଳ, ଗରିଧିାରୀ ପତ,ି ବାପ,ି ସମୀର 
ସାହା, ବାବୁ ଲସନ୍  ପ୍ରମଖୁ ରହଛିନ୍।ି

ଅାସଛ୍ନ୍ ିଅାସଛ୍ନ୍ ି
ରା’ଦ୍ର୍ମାରା’ଦ୍ର୍ମା

ତରୁଣ ସର ଦିତ ଦି ତରୁଣ ସର ଦିତ ଦି 
ଦୁଗ୍ାପଜୂା ଦୁଗ୍ାପଜୂା 

ରଶାଭା ପାଇବ ୪୦ ଫୁଟ୍ ର ଐତ ଦିେଥ୍ୟ ବ ଦିଲ୍ ଦିିଂ ରତାରଣ

ବାସେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(େମେି): ବାଲେଶ୍ୱରର 
ପ୍ରାକ୍ନ ବଧିାୟକ ଲଗାପନାରାୟଣ ୋସଙ୍କ 
ପରଲୋକଲର ବଭିନି୍ନ ମହେଲର ଲଶାକ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ୧୯୮୪ରୁ ୧୯୮୬ମସହିା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ 
ସେର ବ୍ଲକ ଲଚୟାର ମ୍ୟାନ, ଲପୌର ପାଳକିାଲର 
କାଉନସେିର, ୧୯୮୫ରୁ ୧୯୯୦ପର୍ଯ୍ୟନ୍ 
ସେର ବ୍ଲକର ଲଚୟାରମ୍ୟାନ୍ , ୧୯୮୫ରୁ 
୧୯୯୦ ମସହିା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ କଂଲଗ୍ରସ େଳର 
ଟଲିକଟଲର ସେର ନବି୍ଯାଚନ ମଣ୍ଡଳରି ବଧିାୟକ 
ଭାଲବ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରଥିିଲେ। ଲସ ନ୍ୟାସନାେ 
ଲହରାେ୍ଡ ଇଂରାଜୀ ଲେୈନକି ସମାଜପତ୍ରଲର 
ସାମ୍ାେକି ଭାଲବ କାର୍ଯ୍ୟ କରଥିିଲେ। ଏହା ସହତି 
ଏଡଟିସ୍ଯ କାଉନସେିର ଇଣ୍ଡଆିର ଉପସଭାପତ ି
ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଇଏନଟୟିସୁ ି ଲକା-ଅର୍ ?ିଲନସନ୍  
କମଟିରି ସଭାପତ,ି ଉର୍ରଓଡ଼ଶିା କଞ୍ଜ୍ୁୟମର୍  
ଲପ୍ରାଲଟକ୍ସନ୍  କାଉନସଲି୍ ର ଲଚୟାରମ୍ୟାନ, 
୧୯୭୭ରୁ ୧୯୮୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ପ୍ରଲେଶ 
ରବୁକଂଲଗ୍ରସର ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକ, ୧୯୮୧ରୁ 
୧୯୮୨ ମସହିା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ପ୍ରଲେଶ କଂଲଗ୍ରସ 
କମଟିରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେସ୍ୟ, ପସିସି ିର ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାେକ ଭାଲବ ୧୯୯୧ରୁ ୧୯୯୩ ଓ ୨୦୦୧ରୁ 
୨୦୦୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ାେନ କରଥିିଲେ। 
୧୯୯୮ରୁ ୧୯୯୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ପସିସିରି ମଖୁପାତ୍ର, 

ଓଡ଼ଶିା କ୍ଦୁ୍ରଶଳି୍ପ ନଗିମର ଲଚୟାରମ୍ୟାନ୍  ଭାଲବ 
୧୯୯୮ରୁ ୨୦୦୦ ମସହିା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ୋୟତି୍ୱ 
ସମ୍ାେନ କରଥିିଲେ। ୧୯୯୧ ଲୋକସଭା 
ନବି୍ଯାଚନ ସମୟଲର କଂଲଗ୍ରସ େଳର ନବି୍ଯାଚନ 
ପ୍ରଚାର କମଟିରି ଆବାହକ, ୧୯୯୩ଲର 
ଉର୍ରପ୍ରଲେଶ ବଧିାନସଭା ନବି୍ଯାଚନ ସମୟଲର 
ଏଆଇସସିରି ପର୍ଯ୍ୟଲବକ୍କ, ୨୦୦୫ଲର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 
ବଧିାନସଭା ନବି୍ଯାଚନ ସମୟଲର ଏଆଇସସି ି
ପକ୍ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଲବକ୍କ, ୨୦୧୧ ମସହିା ପଶ୍ମିବଙ୍ 
ବଧିାନସଭା ନବି୍ଯାଚନ ସମୟଲର ଏଆଇସସିରି 
ପର୍ଯ୍ୟଲବକ୍କ ଭାଲବ ନଜି ୋୟତି୍ୱସମ୍ନ୍ନ 

କରଥିିଲେ। ଏହାବାେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଲୋଏଜ୍ ଲର 
ଶ୍ମକି ୟନୁୟିନ୍ , ବେି୍ଯା ଟାୟାସ୍ଯଲର କଂଲଗ୍ରସ ଓ 
ଆଇଏନଟୟିସୁରି ସଭାପତ,ି ଇମାମୀ ଲପପର 
ମଲି୍  ଶ୍ମକି ୟନୁୟିନର ସଭାପତ,ି ଏେପଜି ିବଟେଂି 
ପ୍ଲାଂଟ ଶ୍ମକି-କମ୍ଯଚାରୀ ୟନୁୟିନ୍ ର ସଭାପତ ି
ଭାଲବ ୋୟତି୍ୱ ତୁୋଇ ଆସଥିିଲେ। 

ଆଜ ି ସ୍ୱଗ୍ଯତ ୋସଙ୍କ ଲଶଷ େଶ୍ଯନ ପାଇଁ 
ବଧିାୟକ ଅନନ୍ ୋସ, ସେର ବଧିାୟକ ସ୍ୱରୂପ 
କୁମାର ୋସ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ସଭା ନବି୍ଯାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀର କଂଲଗ୍ରସ ଲନତା ନବଲଜ୍ୟାତ ି
ପଟ୍ଟନାୟକ,ଜଲି୍ା ପରଷିେ ଅଧ୍ୟକ୍ ନାରାୟଣ 

ପ୍ରଧାନ, ଲରମଣୁା ବ୍ଲକ ଲଚୟାରମ୍ୟାନ ରାଲଜନ୍ଦ୍ର 
ରାଉତ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲପୌରପାଳକିା ଅଧ୍ୟକ୍ା ସବତିା 
ସାହୁ, ପବୂ୍ଯତନ କାଉନସେିର୍  ଚତିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, 
ବଲିଜପ ି ରବୁଲନତା ମାନସ େର୍, ନୀଳଗରି ି
ପବୂ୍ଯତନ ବଧିାୟକ ଅକ୍ୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, 
ପବୂ୍ଯତନ ବଧିାୟକ ପ୍ରେୀପ୍ ପଣ୍ଡା, ଜଲି୍ା ପରଷିେ 
ପବୂ୍ଯତନ ଅଧ୍ୟକ୍ ଗରିଶି ଚନ୍ଦ୍ର ୋଶ, ଭାଗବତ ସାହୁ, 
କାଉନସେିର୍  ସତ୍ୟଶବି ସନୁ୍ର ୋସ, ପବୂ୍ଯତନ 
ଉପନଗରପାଳ ମଲନାଜ କୁମାର ରାଉତ, 
ପବୂ୍ଯତନ ନଗରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, 
ରାଲଜନ୍ଦ୍ର ଲସନାପତ,ି ଜଲି୍ା କଂଲଗ୍ରସର ପବୂ୍ଯତନ 
ସଭାପତ ି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍,ି ଜଲି୍ା କଂଲଗ୍ରସ 
ସଭାପତ ିସଞ୍ଜୀବ ଗରି,ି ଅର୍୍ଯନା ନନ୍ୀ, ଲଗାପୀନାଥ 
ପାଢ଼ୀ, ପବୂ୍ଯତନ କାଉନସେିର୍  ସନତ ୋସ, 
ସାମ୍ାେକି ବପି୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍,ି ରଞ୍ଜନ ବାଗ୍ ଙ୍କ 
ସଲମତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ ି ଲଶଷେଶ୍ଯନ 
କରଥିିଲେ। ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟଶର୍ୟା ନକିଟଲର ପତ୍ୀ 
ବୀଣାପାଣ ି ୋସ, ବଡ଼ପଅୁ ବଭୁିପେ ୋସ, 
ସାନପଅୁ ଲେବେତ ୋସ, ବଡ଼ଲବାହୂ ପରୂବୀ 
ୋସ, ସାନଲବାହୂ ପ୍ରୟିମ୍ୋ ୋସ, ବଡ଼ଭାଇ ଡା. 
େକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ୋସ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ରହଥିିଲେ। 
ଶ୍ୀ ୋସଙ୍କ ବଲିୟାଗଲର ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ାଲର ଲଶାକର ଛାୟା ଲଖଳରିାଇଛ।ି 

ପବୂ୍ତନ ବ ଦିଧାୟକ ରଗାପ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ବ ଦିରୟାଗରର ରଶାକ
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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
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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

 � ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ େୁେୁଡ଼ା  
ଚାଷୀ େମାସବଶ

 � 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 ପର୍ଯ୍ନ୍ 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 ର୍ମୌର୍୍ଯ  କହଛିନ୍।ି ଏହ ି ଘଟଣୟାକୁ 
ରୟାଜର୍ନୈତକି ସ୍ରର୍ର ମଧ୍ୟ ପଣୁ ିହଟ�ମଟ ସଷୃ୍ଟ ିର୍ହୟାଇଛ।ି କଂର୍ଗ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ 
ରୟାଜର୍ନୈତକି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୀଡ଼ତିୟାଙ୍କ ପରବିୟାରକୁ ର୍�ଟବିୟାକୁ ଏର୍ବ ସଅୁ ଛୁଟଛି।ି

ଗଳୁ ିଆଗଲର ଛଠାତପିଠାତ.ି..
ପ୍ରମଖୁ ଘଟଣୟାସ୍ଥଳର୍ର ପହଞ୍ଚ ି ସରଜମନି ତଦନ୍ କରଛିନ୍।ି ଖବୁଶୀଘ୍ର ଅ�ରିକୁ୍କୁ 
ଠୟାବ କରୟାରବି ର୍ବୟାଲ ିଥୟାନୟାଧିକୟାରୀ �ଉଡ଼ କହଛିନ୍।ି

ସ�ୂନୟା ଅନୁରୟାୟୀ, ବୁଧ୍ବୟାର ରୟାତ ି ୧୧ଟୟାର୍ର ଠୁଟବିର �ୟାଁର ନୀଳୟାମ୍ର 
ସନୁୟା (୩୫) ବନୁ୍କ ଧ୍ର ି ଶରତଙ୍କ ଘରକୁ ରୟାଇ ଦୁଆର ବୟାର୍ଡ଼ଇଥିଲୟା। 
ଶରତ କବୟାଟ ର୍ଖୟାଲବିୟା ପର୍ର ନୀଳୟାମ୍ର ତୟାଙୁ୍କ ୧୦ ହଜୟାର ଟଙ୍କୟା ଦୟାଦୟାବଟ ି
ମୟା�ଥିିଲୟା। ମନୟା କରବିୟାରୁ ବନୁ୍କ ର୍ଦଖୟାଇ ଜୀବନର୍ର ମୟାରରି୍ଦବୟାକୁ ଧ୍ମକ 
ର୍ଦଇଥିଲୟା। ଏହୟାଶଣୁ ି କୁମଦୁନିୀ ଦୁହ ିଁଙ୍କ ମଝରି୍ର ଆସ ି ଠଆି ର୍ହୟାଇରୟାଇଥିର୍ଲ। 
ନୀଳୟାମ୍ର ହଠୟାତ ଦୁଇ ରୟାଉଡେ �ଳୁ�ିୟାଳନୟା କରଥିିଲୟା। ଦୁଇଟରିୟାକ �ଳୁ ି
କୁମଦୁନିୀଙ୍କ ର୍ପଟର୍ର ବୟାଜଥିିଲୟା। ତୟାଙ୍କ ଅନ୍ବୁଜୁଳୟା ବୟାହୟାରରିୟାଇଥିଲୟା। 
ଘଟଣୟାସ୍ଥଳର୍ର ତୟାଙ୍କ ମତୁୃ୍ ର୍ହୟାଇଥିଲୟା। �ୟାଁ ର୍ଲୟାର୍କ ଉଠରିବିୟାରୁ ନୀଳୟାମ୍ର 
�ମ୍ପଟ ମୟାରଥିିଲୟା। ନୀଳୟାମ୍ର ଜର୍ଣ ଗ୍ୟାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ପଅୁ। ବ�ିତ ଦନିର୍ର 
ର୍ସ ଏକୟାଧିକ ଅପରୟାଧିକ ମୟାମଲୟାର୍ର ସମ୍ପୃକ୍ ଥିବୟା ର୍ରକଡ୍ଯ ରହଛି।ି

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 ବ୍ବର୍ଛେଦ 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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ଶକୁ୍ରବାର,  ୧୬ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୧୧୧୧

ଚନ୍ଦସେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(େମେି)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲ�ାରରାଇ ବ୍ଲକ 
ଓଡ଼ଶିା ମାନଚତି୍ରଲର ପ୍ରମଖୁ ପର୍ଗ୍ୟଟନସ୍ଥଳ 
�ାଲବ ଉଦୟପରୁ-ତାଳସାର ି ଲବଳା�ୂମ,ି 
ବଚିତି୍ରପରୁ ଇଲକାଟୁରଜିମି, ପବୂ୍ଗ �ାରତର 
ପ୍ରସଦି୍ଧ ଲଶୈବପୀଠ ବାବା ଚନ୍ଦଲନଶ୍ୱର, 
ଏସଆିର ସବ୍ଗବୃହତ ଶବିେଙି୍ଗ 
ବାବା �ୁଷଲଢେଶ୍ୱର ଓ 
ଲ�ାରରାଇ ଅଧିଷ୍ାତ୍ରୀ ଲଦବୀ 
ମା’ବାଶଳୁୀଙ୍କ ପୀଠ ପରରିଣତି। 
ଏ ସବୁ ପର୍ଗ୍ୟଟନ ଲଷେତ୍ରର 
ବକିାଶ ପାଇ ଁ ସରକାର ଲକାଟ ି
ଲକାଟ ି ଟଙ୍କା ମଞ୍ରୁ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଏ ସମସ୍ତ ପର୍ଗ୍ୟଟନ ଲଷେତ୍ରକୁ 
ରବିାଆସବିା କରବିା ପାଇ ଁ ଜଲଳଶ୍ୱର-
ଚନ୍ଦଲନଶ୍ୱର ୫୭ନମ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 
ରହଛି।ି ପର୍ଗ୍ୟଟକଙ୍କ ରହଳ ିପାଇ ଁଏହ ିରାସ୍ତା 
ଦୁଇ ୋଇନ କରବିା ସହତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାରାଇଛ।ି କନୁି୍ତ ଏଲବ 
ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ଲଦଖି ପର୍ଗ୍ୟଟକମାଲନ 

ନାକ ଲଟକବିା ଆରମ୍ଭ 
କରଲିେଣ।ି ପ୍ରକାଶ 

ଲର, ଜଲଳଶ୍ୱର-ଚନ୍ଦଲନଶ୍ୱର ୫୭ନଂ 
ରାଜ୍ୟରାଜପଥ ସଂେଗ୍ନ ଚନ୍ଦଲନଶ୍ୱର-
ସାହାବାଜପିରୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ୪କମି ି ଏହା 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦୀଘାକୁ ସଂଲରାର 
କରୁଛ।ି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପରୂ୍୍ଗବ�ିାର ୨କମି ିରାସ୍ତା 
କରଥିିବା ଲବଲଳ ଅବଶଷି୍ଟ ରାସ୍ତାଲର ବଡ଼ 

ବଡ଼ ରର୍୍ଗ ସଷୃ୍ଟ ି ଲହାଇ ପାଣ ି ଜମରିହଛି।ି 
ଫଳଲର ଲୋଲକ ପ୍ରଲତ୍ୟକ ଦନି ସଡ଼କ 
ଦୁଘ୍ଗଟଣାର ସମ୍ଖୁୀନ ଲହଉଛନ୍ତ।ି ସ୍ଥାନୀୟ 
ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ବହୁ ଦାବ ି ପଲର ରାସ୍ତାର କଛି ି
ଅଂଶ ମରାମତ ିକାର୍ଗ୍ୟ କର ିଅବଶଷି୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ 
ଅଧାପନ୍ତରଆି କର ି ରଖାରାଇଛ।ି ଲତଣ ୁ
ଏହ ି ରାସ୍ତାର ଏଲବ ସଷୃ୍ଟ ି ଲହାଇଥିବା ଖାେ 
ରଡ଼ୁକିଲର ପରୂ୍୍ତିବ�ିାରର ନଜର ପଡୁନଥିବା 

ଲଦଖି ଲକୌଣସ ିଉପାୟ ନପାଇ କଆିରଡ଼ଆି, 
ଦଷେଣିସରଷିା ରାସ୍ତାଲର ଲୋଲକ କାଠ ରଣ୍ ି
ପକାଇ ରାସ୍ତାଲର ରବିା ଆସବିା କରୁଛନ୍ତ।ି ଏ 
ଲନଇ କନଷି୍ ରନ୍ତୀ ସନୁୀେ କୁମାର ଦାସଙୁ୍କ 
ଲରାରାଲରାର କରବିାରୁ ପ୍ରଥଲମ ଲମଟାେ 
ଡଷ୍ଟ ପକାଇ ସମାଧାନ କରାରବି ଏବଂ ପାର 
ଶଖୁିୋ ଲହଲେ ଅତଶିୀଘ୍ର ରାସ୍ତାର ସମ୍ରୂ୍୍ଗ 
ମରାମତ ି କରାରବି ଲବାେ ି ଲସ କହଛିନ୍ତ।ି

୍ଶ୍ମିବାର୍ଡ, ୧୫ା୯(େମେି)

ଦୀଘ୍ଗଦନି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଲହବା ପଲର 
ଏଲବ ଜଲଳଶ୍ୱରଠାରୁ ଲକଶପରୁା 
ପର୍ଗ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସଡ଼କ ଲରାଜନାଲର 
ଠକିାଦାର ୨ଟ ି ପର୍ଗ୍ୟାୟଲର କାର୍ଗ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଛ।ି ଜଲଳଶ୍ୱରଠାରୁ 
ରାୟାଁରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଗ୍ାମର ପଚାବାବୁ ଛକ 
ପର୍ଗ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକାଟ ି ୬୫ େଷେ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟ ଏକ ରାୟାଁରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ପଚାବାବୁ 
ଛକ ଠାରୁ ଲକଶପରୁା ପର୍ଗ୍ୟନ୍ତ ୧ ଲକାଟ ି
୪୮ େଷେ ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ନମି୍ଗାଣ ଲହଉଛ।ି 
ଲତଲବ ରାୟାଁରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁଠାରୁ ଲକଶପରୁା 
ରାସ୍ତାଟ ି ଲକଶପରୁା ହାଟଠାରୁ କାର୍ଗ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଥିବାଲବଲଳ ନମି୍ନମାନର 
ସଲିମଣ୍ଟଲର ତଆିର ି ଲହଉଥିବା ଲଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଫଳଲର ନମି୍ଗାଣ ଲହବାର ୨୪ 
ଘଣ୍ଟା ନ ପରୂୁଣ ୁ ଲକଶପରା ହାଟ ପାଖଲର 
ବହୁ ସ୍ଥାନଲର ରାସ୍ତା ଫାଟରିାଇ ରାସ୍ତା 
ବନ୍ଦ ଲହାଇରାଇଛ।ି ପଣୁ ି ବାେ ି ବଦଳାଇ 

ଲଦଇ ଲସହ ିଲଡଲମଜ ସଲିମଣ୍ଟଲର କାର୍ଗ୍ୟ 
କରୁଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସଲନ୍ତାଷ 
ବଢ଼ ି ବଢ଼ ି ଚାେଛି।ି ଅପରପଷେଲର ଆରଡ ି
ବ�ିାରର ଲକୌଣସ ି ଅଧିକାରୀ ତଦାରଖ 
କରୁ ନ ଥିବାରୁ ଠକିାଦାର ମନଇଛା କାମ 

କରୁଛନ୍ତ।ି ପ୍ରକାଶ ଥାଉକ ି ଏହ ି ରାସ୍ତାଲର 
ପ୍ରାୟ ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକର ବହୁ ପଞ୍ାୟତ, 
ଜଲଳଶ୍ୱର ଏବଂ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ 
ନ�ି୍ଗର କରନ୍ତ।ି ଲତଣ ୁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାର 

ତଦନ୍ତ କରାରାଇ ଫାଟରିାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ 
�ାଙ୍ଗ ି ନୂଆ ରାସ୍ତା କରବିାକୁ ଅନୁଲରାଧ 
କରାରାଇଛ।ି �ବିାରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ସହ ଲରାରାଲରାର ପଲର ରତକାେ ି
ଅପରାହ୍ନଲର ତଦନ୍ତ କର ିଲଫର ିରାଇଛନ୍ତ।ି 

ସଚୂନାଲରାର୍ୟ ଲର କାର୍ଗ୍ୟର ଅଟକଳ 
ମେୂ୍ୟ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମେୂ୍ୟର ଫଳକ ଠକିାଦାର 
ଦ୍ାରା େରାରାଇନାହ ିଁ। ଫଳଲର ରାସ୍ତା 
ସମ୍କ୍ଗଲର ଲୋଲକ କଛି ିଜାଣପିାରୁନାହାନ୍ତ।ି

ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର-ସାହାବାଜପିରୁ ରାସ୍ା ମରଣଯନ୍ାନମି୍ନମାନର ସମିମଣ୍ଟମର ନମି୍ାଣ ମେଉଛ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ

୨୪ ଘଣ୍ା େ ପରୁୂଣ ୁଫାଟଯିାଉଛ ିରାସ୍ା

ଯାତାୟାତ 
୍ାଇଁ 

୍ଯ୍ଡ୍ୟଟକ 
ହୀେସ୍ା 

େମିଳୁଆି,୧୫ା୯ (େମେି)

ସମିଳୁଆି ପଞ୍ାୟତ ସମତିରି ଏକ ଲବୈଠକ ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟଷେ ବାବାଜଚିରଣ ମଲ୍କିଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାଲର ଅନୁଷ୍ତି 
ଲହାଇରାଇଛ;ି ଲହଲେ ଲବୈଠକଲର ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ 
ଅଧିକାରୀ ଅନୁପସ୍ଥତି ଥିଲେ। ଲବୈଠକଲର ବଡିଓି 
ଅ�ଲିଷକ ଦାସ, ଅତରିକି୍ତ ତହସେିଦାର �ମିକାନ୍ତ 
ମାଝ,ି ବ୍ଳକ ଉପାଧ୍ୟଷୋ ହମିାଦ୍ୀ ନନ୍ଦନିୀ ମହାପାତ୍ର 
ସଲମତ ୨୨ଟ ି ପଞ୍ାୟତର ସରପଞ୍, ସମତି ି ସ�୍ୟ 
ଓ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ଉପସ୍ଥତି ରହ ି ବ�ିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ 
ମଳୂକ ଲରାଜନା ସମ୍କ୍ଗଲର ଆଲୋଚନା କରଥିିଲେ। 
ବଲିଶଷ କର ି ଜଳଲସଚନ, ଶଷିୋ, ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଉଟ ି

ସରୁଷୋ, �ର୍ା, ପାଇଖାନା ନମି୍ଗାଣ, ଜଳଲସଚନ, 
ବଦୁି୍ୟତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ଲରାଜନା ଆଦରି 
ଠକି ରୂପାୟନ ଲହବା ସହ ସରକାରୀ କମ୍ଗଚାରୀ ଓ 
ଜନପ୍ରତନିଧିି ଲସବା ମଲନାବୃର୍ ିରଖି କାମ କରବିାକୁ 
ବଧିାୟକ ଲଜ୍ୟାତପି୍ରକାଶ ପାଣଗି୍ାହୀ ପରାମଶ୍ଗ 
ଲଦଇଥିଲେ। ଲବୈଠକଲର �ଦ୍କ ସାଂସଦ ପ୍ରତନିଧିି 
ରଞ୍ନ କୁମାର ଲବଲହରା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥତି ଥିଲେ। 
ଏପରକି ିସମିଳୁଆି ଲରାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଲକନ୍ଦ୍ରଲର ପ୍ରସତୂ ିନ 
କରାଇ କ୍ଲନିକି ରବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାରାଉଛ।ି ଫଳଲର 
ରରବି ଲୋକ କ୍ଲନିକିଲର ଅଧିକ ଖର୍୍ଗଲର ପଡୁଥିବାର 
ମାଲକ୍ଗାଣା ସରପଞ୍ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ଅ�ଲିରାର 
ଆଣଥିିଲେ। ଲସହପିର ି ଶଷିୋ ବ�ିାରଲର ଲରମଣୁା 

ବ୍ଳକ ଶଷିୋଅଧିକାରୀ କାଳନ୍ଦୀ ସଲରନ ସମିଳୁଆି ବ୍ଲକ 
ଦାୟତି୍ୱଲର ରହବିା, ଆବଶ୍ୟକ ଶଷିେକ ନ ଥିବା ଓ 
ଶଷିେକମାଲନ ନଦି୍ଧ୍ଗାରତି ସମୟ ମଧ୍ୟଲର ବଦି୍ୟାଳୟ 
ପହଞ୍ବିାକୁ ଲନଇ ଅଣ୍ରାଇ ସମତି ିସ�୍ୟ ଉର୍ମ କୁମାର 
ମହାନ୍ତ ି ଅ�ଲିରାର କରଥିିଲେ। ଲସହପିର ି ଖାଉଟ ି
ସରୁଷୋ ଲରାଜନାଲର ଖାଉଟ ି ଦ୍ବ୍ୟ କଳାବଜାରୀ 
ଲହବାକୁ ଲନଇ ଶ୍ୟାମସନୁ୍ଦରପରୁ ପଞ୍ାୟତର ସମତି ି
ସ�୍ୟ ମକୁ୍ତକିାନ୍ତ ପାଣଗି୍ାହୀ ଅ�ଲିରାର କରବିା ପଲର 
ବଡିଓି ଶ୍ୀ ଦାସ ସ୍ତନ୍ତ ଟମି କର ି ଅଚାନକ ଚଢଉ 
କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି ନଆିରାଇଛ।ି ଲତଲବ ଲବୈଠକଲର 
ଜଳଲସଚନ, ବଦୁି୍ୟତ ଓ ଲରେଲନଜ ବ�ିାର 
ଅଧିକାରୀ ଅନୁପସ୍ଥତି ଥିବା ଲଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିୋ।

ପଞ୍ାୟତ ସମତି ିନବୈଠକନର ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଅେୁପସ୍ତିକଂନରେସର ପଦଯାତ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତ ିନବୈଠକ
ବାଲଆି୍ାଳ,୧୫ା୯(େମେି): ରାହୁେ ରାନ୍ୀଙ୍କ ଲନତୃତ୍ୱଲର ଚାେଥିିବା କଂଲଗ୍ସର 
�ାରତ ଲରାଡ ରାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରବିା ପାଇଁ ବାେଆିପାଳ କଂଲଗ୍ସ ପଷେରୁ ଏକ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଲବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇରାଇଛ।ି ଦଳକୁ ତୃଣମଳୂସ୍ତରରୁ ସଦୃୁଢ କରବିା ପାଇଁ 
ରବୁ ଲନତା ବଜିନ ନାୟକଙ୍କ ଲନତୃତ୍ୱ ଏହ ିଲବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଥିୋ। ରାତ୍ରାଲର 
୨୮ଟ ି ପଞ୍ାୟତକୁ ସାମେି କରାରାଇ ପଦରାତ୍ରାକୁ ପରଚିାଳନା କରାରବିାର ଏକ 
ଖସଡ଼ା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାରାଇଛ।ି ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟଷୋ ରଞ୍ତିା ନାୟକ, ଦୁଜ୍ଗୟ ପାତ୍ର, 
ବରଷି୍ କଂଲଗ୍ସ ଲନତା ମଧସୁଦୂନ ବାରକି, ବଜିନ ନାୟକ, ୨୪ ନଂ ଜଲି୍ାପରଷିଦ 
ବାବାଜ ିଲଦହୁରୀ, ଲଦବ କୁମାର ଲଦ, ମରୁେୀଲମାହନ ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ ଲରାଲରଲଦଇ 
ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହ ିପଦରାତ୍ରା ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକଲର ଥିବା ୨୮ଟ ିପଞ୍ାୟତଲର 
୨୮ଦନି ଧର ିଚାେବି ଲବାେ ିଶ୍ୀ ନାୟକ କହଛିନ୍ତ।ି ଆସନ୍ତା ୭ ତାରଖିରୁ ପଦରାତ୍ରା 
ଆରମ୍ଭ ଲହବ। ଉପାଧ୍ୟଷେ ରାଲଜଶ ଲଚୌଧରୁୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଗଣ କରଥିିଲେ।

କୁକୁଡ଼ଆି ଗାଁରୁ ୭ ଫୁଟଆି ଅଜଗର ଉଦ୍ାର
ଚନ୍ଦସେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(େମେି): ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଲ�ାରରାଇ ବ୍ଲକ ବାରବାଟଆି 
ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଡ଼ଆି ରାଁରୁ ଏକ ୭ ଫୁଟଆି ଅଜରର ଉଦ୍ଧାର ଲହାଇଛ।ି 
ଗ୍ାମର ବଷୁି୍ ମନ୍ଦରି ପାଶ୍ଶ୍ଗଲର ବୁଧବୁାର ସନ୍୍ୟାଲର ଏକ ବରିାଟକାୟ ସାପ ବୁେୁଥିବା 
ଲଦଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋଲକ ବନବ�ିାରକୁ 
ଖବର ଲଦଇଥିଲେ। ପଲର ବନବ�ିାରର 
କମ୍ଗଚାରୀ ପହଞ୍ ି ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର 
କରଥିିଲେ।ମାଲନ ଆସ ି ସାପ ଟକୁି ଉଦ୍ଧାର 
କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସବୁର୍୍ଗଲରଖାର ବନ୍ୟା 
ପଲର ବାରମ୍ୱାର ଏ�ଳ ି ବରିଳ ପ୍ରଜାତରି 
ସାପ ଲଦଖିବାକୁ ମଳୁିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଲର �ୟର ବାତାବରଣ ସଷୃ୍ଟ ି ଲହାଇଛ।ି

ସାପ କାମଡ଼ୁାନର ମହଳିା ମତୃ
ବସ୍ା/ରୂ୍ୋ, ୧୫ା୯ (େମେି): ବସ୍ତା ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ଦରଡ଼ା ପଞ୍ାୟତର ବୃନ୍ଦାବନପରୁ 
ଗ୍ାମର ହରଶି୍ନ୍ଦ୍ର ଲଜନାଙ୍କ ଝଅି ରଞ୍ତିା (୨୪)ସାପ କାମଡୁାଲର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତ।ି ଲସ 
୨୦୨୦ ଲର ଜରତପିରୁ୍  ଗ୍ାମର କଲିଶାର ବୁରଡୁଙୁି୍କ ବବିାହ କରଥିିଲେ। ତାଙ୍କର ଲରାଟଏି 
ଏକ ବଷ୍ଗର ଶଶି ୁ କନ୍ୟା ଅଛ।ି ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙୁ୍କ ଶାଶ ୂ ଘଲର ଏକ ବଷିଧର ସାପ 
କାମଡୁ ିଲଦଇ ଥିୋ। ତାଙୁ୍କ ବସ୍ତା ଡାକ୍ତର ଖାନା ଅଣା ରାଇ ଥିୋ। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙୁ୍କ 
ମତୃ ଲଘାଷଣା କରଥିିଲେ। ବାେଆିପାଳ ପେୁସି ଏକ ଅପମତୁୃ୍ୟ ମାମୋ ରୁଜୁ କରଛି।ି

ବାଇକ୍  ଆନରାହୀଙ୍କ ଉପନର ଟ୍ାକ୍ଟର ମାଡ଼ଗିଲା
ଜସଳଶ୍ୱର, ୧୫୯(େମେି): ରରୁୁବାର ସକାଳ ୯ ଟା ସମୟଲର ଜଲଳଶ୍ୱର ଥାନା 
ଅଧିନସ୍ଥ ଅଗ୍ଓ୍ ବାୋ ଛକ ନକିଟଲର ଏକ ଟ୍ାକ୍ଟର ଧକ୍ାଲର ଜଲଣ ବାଇକ୍  ଆଲରାହୀ 
ରରୁୁତର ଲହାଇଛନ୍ତ।ି ବାଇକ୍  ଆଲରାହୀ ଜଣକ ବରଡହିା ପଞ୍ାୟତ କମାରଲଶାଳ 
ରାଁର ବଲରନ୍ଦ୍ର ଲଜନାଙ୍କ ପଅୁ ସତ୍ୟସନୁ୍ଦର (୩୦)। ସତ୍ୟସନୁ୍ଦର ଜଲଳଶ୍ୱରଲର ଏକ 
ଲକାରଓିର ଅଫିସଲର କାମ କରନ୍ତ।ି ଆଜ ିଲସ ଘରୁ ଜଲଳଶ୍ୱର ଅ�ମିଲୁଖ ବାଇକଲର 
ଆସଥୁିବାଲବଲଳ ଟ୍ାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ବାଇକକୁ ଧକ୍ା ଲଦଇଥିୋ। ଲସ ବାଇକ୍  ସହ ତଲଳ 
ପଡ଼ରିବିା ପଲର ଟ୍ାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଉପର ଲଦଇ ଚାେରିାଇଥିୋ। ତାଙୁ୍କ ରରୁୁତର ଅବସ୍ଥାଲର 
ପ୍ରଥଲମ ଜଲଳଶ୍ୱର ଓ ଲସଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପଲର କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାରାଇଛ।ି 

ଦୁଇ ଟ୍କ୍  ଧକ୍ା, ଜନଣ ଚାଳକ ଗରୁୁତର
ଜସଳଶ୍ୱର,୧୫ା୯(େମେି): ଜଲଳଶ୍ୱର ଥାନା ୬୦ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରାୟତ୍ରୀ 
ଲପଲଟ୍ାେ ପମ୍ ନକିଟଲର ଏକ ଟ୍କକୁ ଆଉ ଏକ ଟ୍କ ଧକ୍ା ଲଦବାରୁ ଲରାଟଏି 
ଟ୍କର ଚାଳକ ରରୁୁତର ଲହାଇଛନ୍ତ।ି ରରୁୁତର ଲହାଇଥିବା ଚାଳକ ଉର୍ର ପ୍ରଲଦଶର 
ପ୍ରଲମାଥ କୁମାର ଲହାଇଥିବା ଲବଲଳ ତାଙୁ୍କ ଜଲଳଶ୍ୱର ଜଲିକ �ଟ୍ଟର ହସ୍ଟିାେଲର �ର୍୍ତି 
କରାରାଇଛ।ି ବବିରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଲର, ଆଜ ିପବୂ୍ଗାହ୍ନ ସାଲଢ ଦଶଟା ସମୟଲର ଏକ ଟ୍କ 
�ଦ୍କରୁ ଖଡ଼ରପରୁ ଅ�ମିଲୁଖ ରାଉଥିବା ଲବଲଳ ରାୟତ୍ରୀ ଲପଲଟ୍ାେ ପମ୍ ନକିଟଲର 
ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଜଣା ଟ୍କ ରଙ୍ଗ ୋଇନରୁ ଆସ ିଏହ ିଟ୍କକୁ ଧକ୍ା ଲଦଇ ପଳାଇଥିବା। 
ଫଳଲର ଖଡ଼ରପରୁ ରାଉଥିବା ଟ୍କର ଚାଳକ ପ୍ରଲମାଥ ରରୁୁତର ଲହାଇଥିବା ଲବଲଳ 
ତାଙୁ୍କ ଆମ୍ୱୋନ୍ସ ସାହାର୍ୟଲର ଜଲଳଶ୍ୱର ଜଲିକ �ଟ୍ଟର ହସ୍ଟିାେଲର �ର୍୍ତି କରାରାଇଥିୋ।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପଲୁସି୍  କମ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରନଲାକ
୍ଶ୍ମିବାର୍ଡ, ୧୫ା୯(େମେି): ଆଜ ି ଜଲଳଶ୍ୱର ବ୍ଳକର ନଛମିପରୁ ପଞ୍ାୟତ ଅଧିନ 
ନାଙୁ୍ଗଡସାହ ିଗ୍ାମର ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମାର ଲଜନା(୬୨)ଙ୍କ ହୃଦ୍ ଘାତଲର ପରଲୋକ ଲହାଇ 
ରାଇଛ।ି ହୃଦ୍ ଘାତଲର ପୀଡତି ଥାଇ ୧୨ଦନି ଧର ିଚକିତି୍ତି ଲହଉଥିବା ଲବଲଳ ଆଜ ି
ପବୂ୍ଗାହ୍ନ ୯.୩୦ ମନିଟି୍  ସମୟଲର �ୁବଲନଶ୍ୱରର ଏକ ଘଲରାଇ ହସ୍ ପଟିାେଲର 
ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟଛି।ି ଲସ ଓଡଶିା ପେୁସି୍ ଲର ଲହଡ କଲନଷ୍ଟବଳ �ାଲବ କାର୍ଗ୍ୟରୁ 
ଅବସର ଲନଇଥିଲେ। ମତୁୃ୍ୟଶର୍ୟା ନକିଟଲର ପତୁ୍ର ସଞ୍ବି, ରାଜୀବ, ସ୍ତୀ େକ୍ଷୀପ୍ରୟିା 
ଉପସ୍ଥତ ଥିବା ଲବଲଳ ରାଁ ଶ୍ାସନଲର ଦୁଇପତୁ୍ର ମଖୁାଗ୍ନ ିଲଦଇଛନ୍ତ।ି ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟଲର 
ସରପଞ୍ ରାଲଜଶ ଲଜନା, ସମତି ିସଦସ୍ୟ ବ୍ରଜଲମାହନ ପ୍ରଧାନ ଲଶାକବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି

ବାଲଆି୍ାଳ,୧୫ା୯(େମେି)

ସ୍ାଧୀନତାର ୭୫ ବଷ୍ଗ ପରୂ୍୍ତି ଉପେଲଷେ 
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବୁେୁଥିବା ଅହଂିସା ରଥକୁ 
ଆଜ ି ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକଲର �ବ୍ୟ ସମ୍ୱଦ୍ଧ୍ଗନା 
ଦଆିରାଇଛ।ି ଲର ପର୍ଗ୍ୟନ୍ତ ଦାରଦି୍୍ୟ ରହଥିିବ 

ଲସରାଏ ସ୍ାଧୀନତାର ମେୂ୍ୟ ଅଥ୍ଗହୀନ। 
ଦାରଦି୍୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଲର ଲକୌଣସ ିସରକାର 
ପାଇ ଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ। ଅହଂିସା 
ବନିା ଏହା ହାସେ କରାରାଇପାରବି ନାହ ିଁ। 
ପ୍ରରତ ିପାଇ ଁଶାନ୍ତ ିଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତ ି
ଧମ୍ଗ, ବର୍୍ଗ ନବି୍ତିଲଶଷଲର ସମାଜକୁ ବ�ିକ୍ତ 

କରୁଥିବା ଶକ୍ତରି ପରାଜୟଲର ହ ିଁ ପ୍ରକୃତ 
ସ୍ାଧୀନତା ହାସେ କରାରାଇପାରବି ଲବାେ ି
ଆଜ ି ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ଅହଂିସା ରଥ ପରକି୍ରମା 
କରୁଛ।ି ଏହ ିଉପେଲଷେ ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକର 
�ବ୍ୟ ସମ୍ୱଦ୍ଧ୍ଗନାଲର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ�ିନି୍ନ 
ଶଷିୋନୁଷ୍ାନ ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ ରାନ୍ୀଜୀ 

ଓଡଶିା ଆସବିାର ୧୦୦ ବଷ୍ଗ ପରୂ୍୍ତି ଅବସରଲର 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଅହଂିସା ନୀତକୁି 
ସାରା ରାଜ୍ୟଲର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 
ଲଚଷ୍ଟତି ଅହଂିସା ସ୍ାଧୀନତାର ମଳୂମନ୍ତ। 
ମଣଷି ନଜି ବୁଦ୍ଧମିତା ବଳଲର ବକିାଶ 
କରୁଥିବା ସବୁୁଠାରୁ ଶକ୍ତଶିାଳୀ, ବଧି୍ଂସୀ 
ମାରଣାସ୍ତ ଉଲପଷୋ ଆହୁରୀ ଶକ୍ତଶିାଳୀ ଲବାେ ି
ବକ୍ତାମାଲନ କହଥିିଲେ। ଏହ ି କାର୍ଗ୍ୟକ୍ରମଲର 
ସବୁର୍୍ଗଲରଖା ସରକାରୀ ହାଇସ୍େୁ 
ପରସିରଲର ଲଦଶାତ୍ାଲବାଧକ ନୃତୀସଙ୍ଗୀତ 
ପରଲିବଷଣ ଲହାଇଥିୋ। ତହସେିଦାର ତଥା 
ବଡିଓି ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟଷୋ 
ରଞ୍ତିା ନାୟକ, ସମାଲଜବୀ ବଳରାମସାହୁ, 
ସବୁର୍୍ଗଲରଖା ହାଇସ୍ୁେୁର ପ୍ରଧାନ ଶଷିେକ 
ସଞ୍ୟ କୁମାର ଲଜନା, ବ�ିନି୍ନ ବ�ିାରର 
ଅଧିକାରୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ ିଅଧିକାରୀ, ଏସଏଚଜ ି
ରରୁପର ମହଳିା ସଂରଠକ ସଲମତ ବ�ିନି୍ନ 
ଶଷିୋନୁଷ୍ାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲରାରଲଦଇଥିଲେ।

ଅହଂିସା ରଥକୁ ବାଲଆିପାଳନର ଭବ୍ୟ ସମ୍ବଦ୍୍ମୋଦୁଘ୍ମଟଣାନର 
ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ଗରୁୁତର
ବସ୍ା/ରୂ୍ୋ, ୧୫ା୯ (େମେି): 
ବସ୍ତା ଥାନା ୬୦ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥ ଜୁଣବଳଦା ଛକ ଠାଲର 
ଏକ ଲଛଳକୁି ଧକ୍ା ଲଦଇ ଜଲଣ 
ଶଷିେୟତି୍ରୀ ରରୁୁତର �ାଲବ ଆହତ 
ଲହାଇଛନ୍ତ।ି ରଡ଼ୁଖିାଳ ବଦି୍ୟାଳୟର 
ଶଷିେୟତି୍ରୀ ମନିା ସଂି ଲ�ଲଲ୍ାରାରୁ 
ଲରାଡ଼ଖିାଳ ନଜି ସ୍ଟୁଲିର ଆସଥୁିବା 
ଲବଲଳ ଜୁଣବଳଦା ଛକ ଠାଲର 
ହଠାତ ଏକ ଲଛଳ ିତାଙ୍କ ଆରକୁ 
ଆସରିବିାରୁ ଲସ �ାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 
ରାସ୍ତାଉପରକୁ ଛଟିକି ିପଡ଼ ିରରୁୁତର 
�ାଲବ ଆହତ ଲହାଇଥିଲେ। 
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋଲକ ଉଦ୍ଧାର କର ିତାଙୁ୍କ 
ଜାତୀୟରାଜପଥ ଆମ୍ୱୱୁୋନ୍ସ ଲର 
ବସ୍ତା ଲରାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଲକନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ 
ଥିଲେ।

ବାଲଆି୍ାଳ,୧୫ା୯(େମେି): ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକ 
ଶ୍ୀରାମପରୁ ପଞ୍ାୟତ ଖପରାପଦା ବଜାର ନକିଟଲର 
ଆଜ ିଏକ ଆହତ ଷଢେଟରି ଚକିତି୍ା କରାରାଇଛ।ି 
ଷଢେଟରି ଲରାଡ ଏବଂ ପଠିଲିର ର�ୀର ଆଘାତ 
ଲହତୁ ଲସହ ିସ୍ଥାନଲର ଲପାକ ଲହାଇରାଇଥିୋ। ଆଜ ି
ଲରାଲସବକ ଅରୁଣ ଲଦ ଆହତ ଷଢେ ପାଖଲର ପହଞ୍ ି
ରବୁ ସାମ୍ୱାଦକି ଲରାପ ନାରାୟଣ ଲଜନା, ଆଡଲ�ାଲକଟ୍  
ପ୍ର�ାତ ସାହୁ, ରଦୁନାଥ ସାହୁ, ରଙ୍ଗାଧର ସାହୁ, ମତୁୃ୍ୟଞ୍ୟ 
ସାହୁ, ବନମାଳୀ ସାହୁ, ହଲରକୃଷ୍ ପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁଙ୍କ 
ସହାୟତାଲର ଆହତ ଷଢେଟରି ଚକିତି୍ା କରଥିିଲେ।

ଆହତ ଷଣ୍ଢର ଚକିତି୍ା 
କନଲ ନଗା-ନସବକ 

ବାଲଆି୍ାଳ,୧୫ା୯(େମେି)

ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତାପପରୁ ସ୍ଥତି 
ନଶିାମଣ ି ସରକାରୀ ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟଲର 
ରଠତି ସମୁତୀ ସ୍ତୃ ିସଂସଦ ତରଫରୁ ଏକ 
ସ୍ତୃସି�ା ଓ ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ ଉତ୍ବ 
ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶଷିେକ ରାଲଜନ୍ଦ୍ର 
କୁମାର ଲବଲହରାଙ୍କ ଲପୌରାହତି୍ୟଲର 
ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଥିୋ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି �ାଲବ 
ଓଷ୍ଟା ସଂଘର ଉପସ�ାପତ,ି ବଦି୍ୟାଳୟର 
ପବୂ୍ଗତନ ପ୍ରଧାନ ଶଷିେୟତି୍ରୀ ଲରବତୀ 
ଲଜନା ଲରାରଲଦଇ ଉତ୍ବକୁ ପ୍ରଦୀପ 
ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କର ି ଉଦଘାଟନ କରଥିିଲେ 
ଓ ପଜୂ୍ୟ ପଜୂାର ଆଦଶ୍ଗ ପରମ୍ରା 
ସମ୍ୱନ୍ଲରଆଲୋକପାତ କରଥିିଲେ। 
ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା �ାଲବ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଶଷିେକ 
ପଣ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ପଣ୍ା, ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି �ାଲବ ତାପଣୁ୍ଆି ସରକାରୀ ଉର୍ 

ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶଷିେକ ବକିର୍୍ଗନ 
ରାଉତ, ନଈଘାଟୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମକି 
ବଦି୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶଷିେକ ହଲରକୃଷ୍ 
ରାଉତ, ବଦି୍ୟାଳୟ ପରଚିାଳନା କମଟିରି 
ସ�ାପତ ି ସଜୁୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ବରଷି୍ 
ଶଷିେୟତି୍ରୀ ଅନୀତା ଲଜନା ଲରାର ଲଦଇ 
ପଜୂ୍ୟପଜୂାର ପରମ୍ରା ଓ ଆଦଶ୍ଗ, ସମୁହତ 
ରଣୁାବଳୀ ବଷିୟଲର ଓ ଶଷିେୟତି୍ରୀ ସ୍ର୍ଗତା 
ସମୁତୀ ଲଦବୀଙ୍କ ସ୍ତୃ ିଚାରଣ କରଥିିଲେ।  
ପ୍ରତଲିରାରୀ ପେିାମାନଙୁ୍କମଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିି ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରଥିିଲେ। 
ବଦି୍ୟାଳୟଲର ସଂସ୍ତୃ ଓ ଓଡ଼ଆିଲର 
ଶତପ୍ରତଶିତ ନମ୍ୱର ରଖିଥିବା ଓ ଲଶ୍ଷ୍ 
ଛାତ୍ର ରଲିତଶ କୁମାର ଦର୍ଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ 
କରାରାଇଥିୋ। ଲଶ୍ଷ୍ କୃତୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମା’ଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ ୍ ଅଥ୍ଗରାଶ ି ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥିୋ। 
ଶଷିେକ ନଳନିୀ କାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ମଞ୍ ଆବାହନ 
ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଲେ।

ସମୁତୀ ସ୍ତୃ ିସଂସଦ ତରଫରୁ ସ୍ତୃସିଭା
ଖଇରା,୧୫।୯(େମେି)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜେିା ଅଧୀନ ଖଇରା ବ୍ଲକଲର 
ଅହଂିସା ରଥକୁ ନୃତ୍ୟରୀତର ତାଲଳ ତାଲଳ 
ତଥା ସବା ଲଶା�ାରାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମଲର 
ସମ୍ୱଦ୍ଧ୍ଗନା ଜ୍ାପନ କରାରାଇଛ।ି ପ୍ରଥଲମ 
ରଥ ତୁଡରିଡଆିଲର ପହଞ୍ବା ପଲର ବଡିଓି 
ପଶୁ୍ଗରାମ ପଣ୍ା, ତହସେିଦାର ମଲହନ୍ଦ୍ର 
କୁମାର ଲବଲହରା,ପ୍ରାଣ ି ଚକିତି୍ାଧିକାରୀ 
ରଘନୁାଥ ସଂି, ଲରାଷ୍ୀ ଶଷିୋଧିକାରୀ 
ଲରାେକ ପାଢୀ ଏବଂ ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟଷୋ 
ଅ�େିପି୍ା ସାହୁ, ସରପଞ୍ ମଦନ ସାନ୍ତରା 
ପ୍ରମଖୁ ସ୍ାରତ କରଥିିଲେ। ନଳିାମ୍ୱର 
ହାଇସ୍େୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶହୀଦ ସ୍ାରକୀ 
ଜନକେ୍ୟାଣ ପରଷିଦର ସଦସ୍ୟ ମାଲନ 
ଉପସ୍ଥତି ଥିଲେ। ରଥ ଲଶା�ାରାତ୍ରାଲର 

ରଣ୍ଲିବଡ ପହଞ୍ବିା ପଲର ବଧିାୟକ ତଥା 
ପବୂ୍ଗତନ ମନ୍ତୀ ଲଜ୍ୟାତ ିପ୍ରକାଶ ପାଣଗି୍ାହୀ, 
ଜେିା ପରଷିଦ ସ�୍ୟ ମାନସ ଦାଶ,ବ୍ଲକ 
ଉପାଧଷେ ରଲଜନ୍ଦ୍ର ପରଡିା, ସରପଞ୍ ବନତିା 
ପ୍ରଧାନ,ସମତି ି ସ�୍ୟା ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତ ି
ଙ୍କ ସହ ରଣ୍ଲିବଡ ସରକାରୀ ହାଇସ୍େୁ, 
ୟପୁ ି ସ୍େୁର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ମାଲନ ସ୍ାରତ 
ଜଣାଇଥିଲେ। ବ�ିନି୍ନ ମହଳିା ଲରାଷ୍ୀ 
ମଧ୍ୟ ଏଥିଲର ସାମେି ଲହାଇଥିଲେ। ପଲର 
ଖଇରା ବଜାର ରାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦରି ନକିଟରୁ 
ଖଇରା କଲେଜ ଜାତୀୟ ସମର ଶଷିୋଥ୍ଗୀ 
ବାହନିୀର ଲସ୍ଛାଲସବୀ ଓ ଖଇରା 
ହାଇସ୍େୁ ଜୁନୟିର ଲରଡକ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ରଣ ଏକ ଲଶା�ାରାତ୍ରାଲର ରଥକୁ ଖଇରା 
ହାଇସ୍େୁ ପର୍ଗ୍ୟନ୍ତ ଲନଇଥିଲେ। ହାଇସ୍େୁ 
ପରସିରଲର ବଡିଓି ପଶୁ୍ଗରାମ ପଣ୍ାଙ୍କ 

ଅଧ୍ୟଷେତାଲର ଆଲୟାଜତି ସ�ାଲର ଜେିା 
ପରଷିଦ ସ�୍ୟା ରଶ୍ତିା ମହାପାତ୍ର, ସରପଞ୍ 
ମାଳତୀ ଲସଠୀ,ସମତିସି�୍ୟା ନମ୍ଗଦା 
ଲଦଓ, ପ୍ରଧାନଶଷିେୟତ୍ରୀ ସଜୁାତା ସାହୁଙ୍କ 
ସଲମତ ଅନ୍ୟଅତଥିିମାଲନ ଲରାର ଲଦଇ 
ଏ�ଳ ି ରଥ ସ୍ାଧିନତା ଆଲନ୍ଦାଳନଲର 
ଶହୀଦଙ୍କ ବଳଦିାନକୁ ମଲନ ପକାଇଥିବା 
ସହ ରବୁପଢିଙି୍କ ମଧ୍ୟଲର ଜାତୟିତା 
�ାବନା ସଷୃ୍ଟ ି କରବି ଲବାେ ି କହଥିିଲେ। 
ସାରଲକାଣା ହାଇସ୍େୁ ଓ ଖଇରା 
ହାଇସ୍େୁ ପେିାମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ନୃତ୍ୟରୀତ 
ପରଲିବଷଣ କରାରାଇଥିୋ। ସାରଲକାଣା 
ୟପୁସି୍େୁର ପ୍ରଧାନଶଷିେକ ବସନ୍ତ କୁମାର 
ଦାସଙ୍କ ନଲିଦ୍୍ଗଶନାଲର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ରା 
ମଞ୍ସ୍ଥ ନାଟକ ଧରମା ଉପସ୍ଥତି ଦଶ୍ଗକ ଓ 
ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙୁ୍କ �ାବ ବହି୍ୱଳତି କରଥିିୋ। 

ଖଇରାନର ଅହଂିସା ରଥକୁ ସ୍ାଗତ



ଶକୁ୍ରବାର, 
୧୬ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨୧୨୧୨
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ନଦୀରୁ ନଖି�ୋଜ ମହଳିୋଙ୍କ ମତୃଖଦହ ଉଦ୍ୋର 
ସେଲସକାଇ,୧୫ା୯(େମେି): ଗତ ବୁଧବାର ସମାକ�ାଇ ନଦୀକର ଭାସ ି ଯାଇ 
ନକି�ାଜ କ�ାଇଥିବା ସକରାଜନିୀ କଦ�ୁରୀଙ୍କ ମତୃକଦ� ଆଜ ିନଦୀ ଗଭ୍ଭରୁ ଉଦ୍ାର 
କ�ାଇଛ।ି କତଲକ�ାଇ ତଳ ସା� ିପ୍ରଭା�ର କଦ�ୁରୀଙ୍କ ପତ୍ୀ ସକରାଜନିୀ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ 
ଜଣଙ୍କ ସ�ତି ନଦୀ ପାର ିକ�ାଇ ଶାଳପତ୍ର ଓ ଦାନ୍ତ �ାଠ ିସଂଗ୍ର� �ରବିା�ୁ ଯାଇଥିକଲ। 
କେରବିା କବଳ�ୁ ସକରାଜନିୀଙୁ୍କ ନଦୀର ପ୍ର�ର କ୍ାତ ଭସାଇ କନଇଥିଲା। ସକଗେ 
ସକଗେ ସ୍ାନୀୟ କଲାକ� ଓ ଅଗ୍ଶିମ ବଭିାଗ �ମ୍ଭଚାରୀ ନଦୀକର କ�ାଜାକ�ାଜ ି
�ରଥିିକଲ ସଦୁ୍ା ସକରାଜନିୀଙ୍କ କ�ୌଣସ ି ପତ୍ା ପାଇ ନଥିକଲ। ଆଜ ି ସ�ାକଳ 
ଭାସ ିଯାଇଥିବା ସ୍ାନରୁ ଅନତ ିଦୂରକର ମ�ଳିାଙ୍କ ମତୃକଦ� ଭାସମାନ ଅବସ୍ାକର 
ଉଦ୍ାର କ�ାଇଥିଲା। �ବର ପାଇ କତଲକ�ାଇ ପଲୁସି ଘଟଣାସ୍ଳକର ପ�ଞ୍ ି
ମତୃକଦ� ଜବତ �ରବିା ସ� ଏ� ଅପମତୁୃ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ �ର ିତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛ।ି

ରହଣଦୁିମୋଖର ବୁଲୁଛ ିଦନ୍ୋ; ଖଲୋଖେ ଆତଙି୍କତ

େୁରୁମଙୁ୍ା,୧୫ା୯(େମେି): କ�ନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ପାଟଣା କରଞ୍ଜ ତଣ୍ଡ ବଟି୍  ଅନ୍ତଗ୍ଭତ 
ର�ଣଦୁିମା ଗାଁ ନ�ିଟକର ଏ� କଗାଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ବୁଲୁଥିବାରୁ ଅଞ୍ଳବାସୀ ଭୟଭୀତ 
ଅବସ୍ାକର ର�ଛିନ୍ତ।ି କଗାଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତାଟ ିଘଟଗାଁ କରଞ୍ଜରୁ ଆସ ିଚାଷ ଜମକିର ପଶବିା 
ସ� ଧାନ େସଲ ଦଳଚି�ଟ ିନଷ୍ଟ �ରଛି।ି ଗାଁ ନ�ିଟକର �ାତୀ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଆ�ପା� 
ଗାଁ ବଣମ�ୁଲଡ�ିା, ପଛୁିଳାକବଡାର କଲାକ� ଆତଙି୍କତ ଅବସ୍ାକର ର�ଛିନ୍ତ।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷକର ବନ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ �ାତୀର ଗତବିଧିି ଉପକର ନଜର ର�ାଯାଇଛ।ି

ଖେନୁ୍ଝର ଯୋନ୍ତେି ବଦି୍ୋଳୟଖର ଇଞ୍ନିୟିର୍ସ ଦବିର

ସକନୁ୍ଝର,୧୫ା୯(େମେି): କ�ନୁ୍ଝର ଯାନ୍ତ�ି ବଦି୍ୟାଳୟକର ଇଞ୍ଜନିୟିସ୍ଭ 
ଦବିସ ପାଳତି କ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିକର ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରତଷି୍ାତା ଇଂ ବସନ୍ତ 
�ୁମାର ଦାନୀ ମ�ୁ୍ୟ ଅତଥିି ଏବଂ ଇଂ ଜକିତନ କ୍ୀଷ୍ାରାମ ଦାନୀ ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିିଭାକବ କଯାଗ କଦଇଥିକଲ। ବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଂ ମତୁୃ୍ୟଞ୍ଜୟ ନାୟ�, 
ବରଷି୍ ଅଧ୍ୟାପ� କଲା�ନାଥ ସା�ୁ, ଅଧ୍ୟାପ�ିା ନକିବଦତିା ମ�ାପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପ� 
ବଭୂିତ ିଭୂଷଣ ସା�ୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପ� ଓ ଅଧ୍ୟାପ�ିା କଯାଗ କଦଇଥିକଲ। 
ଅଧ୍ୟାପ� କଲା�ନାଥ ସା�ୁ ମ�ୁ୍ୟ ଅତଥିିଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ �ରଥିିକଲ। ମ�ୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପବୂ୍ଭ� ମା’ ତାରଣିୀଙ୍କ େକଟାଚତି୍ରକର ମାଲ୍ୟାପ୍ଭଣ �ରଥିିକଲ। 
ଏ�ାପକର ‘ବକନ୍ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ’ ସଗେୀତ ପରକିବଷଣ �ରାଯାଇଥିଲା। ମ�ୁ୍ୟ 
ଅତଥିି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପ� ଅଧ୍ୟାପ�ିା ଉକ୍ତ ଦବିସଟରି ମ�ନୀୟତା ସମ୍ପ�୍ଭକର 
ଆକଲାଚନା �ରଥିିକଲ। ଅତଥିିମାକନ ନଜି ନଜି ବକ୍ତବ୍ୟକର ଇଂ ବକିଶଶ୍ୱରାୟଙ୍କର 
ଜୀବନ ଆଦଶ୍ଭ ଓ �ାଯ୍ଭ୍ୟାବଳୀ ଉପକର ଆକଲାଚନା �ରାଯାଇଥିଲା। 
ପରକିଶଷକର ଅଧ୍ୟାପ� ଇଂ ଅଭନିାଶ ଦାଶ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଭଣ �ରଥିିକଲ।

  ଏମ୍କେେ୍ଲବ୍ଫଦୁଟବଲ୍ଟଦୁର୍ଣ୍ଣାକେଣ୍ଟ
ଏବରି ିଅନୁଖ�ୋଳ ଚୋମ୍ଅିନ୍  

ସେଲସକାଇ,୧୫ା୯(େମେି): କତଲକ�ାଇ ବ୍ଲ� ଶରିଆିବା�ାଳ କ�ଳପଡ଼ଆିକର 
ଚାଲଥିିବା ଏମ୍ କ� �୍ଲବ୍  େୁଟବଲ୍  ଟୁର୍୍ଭାକମଣ୍ଟ ଉଦ୍ ଯାପତି କ�ାଇଯାଇଛ।ି ୋଇନାଲ୍  
ମ୍ୟାଚ୍ କର ଏବସି ିଅନୁକଗାଳ େୁଟବଲ୍  ଟମି୍  ଲପିନୁ ଏ�ାଦଶ କଦଉଳଡ�ିା�ୁ ୩-୦ 
କଗାଲ୍ କର �ରାଇ ଚାମ୍ପଅିନ୍  କ�ାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ �ୁ କରଫି୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖିଲାର, ମା�ମଳ, 
ନ�ୁଳ �ଷିାନ ପ୍ରମ�ୁ ପରଚିାଳନା �ରଥିିକଲ। ଉଦ୍ ଯାପନୀ ଉତ୍ସବକର ମ�ୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭାକବ କତଲକ�ାଇ ବ୍ଲ� ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବକି୍ମ ନାୟ�, ସମ୍ାନତି ଅତଥିିଭାକବ ୧୯ନଂ 
କଜାନ୍  ଜଲି୍ାପରଷିଦ ସଦସ୍ୟ ଛଇଳ ବାଳା ନାୟ�, ଛାମଣୁ୍ଡା ସମତି ିସଭ୍ୟା ପ୍ରତଭିା 
ସା�ୁ ପ୍ରମ�ୁ କଯାଗକଦଇ ବକିଜତା ଓ ଉପବକିଜତା ଦଳ�ୁ ଟ୍ରେି ପ୍ରଦାନ �ରଥିିକଲ।

େରୁଟ ି୍ ରୂ୍ଚ୍ଚ ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଲି୍  େଂସଶାଧନ ଶବିରି
ଘଟଗାଁ,୧୫ା୯(େମେି): ଘଟଗାଁସ୍ତି ଉପରଡ�ିା ପଞ୍ାୟତ ପରସିରକର ଟାଟା 
ପାୱାର ତରେରୁ ତରୁଟପିରୂ୍୍ଭ ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଲି୍  ସଂକଶାଧନ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି କ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଏ� ି ଶବିରିକର ୪୦ ଜଣ ବଦୁି୍ୟତ୍  ଉପକଭାକ୍ତାଙ୍କ ତରୁଟପିରୂ୍୍ଭ ବଲି୍ �ୁ ସଂକଶାଧନ 
�ରାଯବିା ସ� ସମାଧାନ �ରାଯାଇଥିଲା। ପକର ଉପକଭାକ୍ତା ବଦୁି୍ୟତ୍  କଦୟ 
କପୈଠ �ରଥିିକଲ। ଏଥିକର ୮୦ �ଜାରରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଭ ଟଙ୍କାର ବଦୁି୍ୟତ୍  ବକ�ୟା ଆଦାୟ 
କ�ାଇଥିଲା। ଏ� ି ଶବିରିକର ସ��ାରୀ ଯନ୍ତୀ ରଞ୍ଜତି କବକ�ରା, �ନଷି୍ ଯନ୍ତୀ 
ନରିଞ୍ଜନ ପଷୃ୍ଟ,ି ଆ�ାଉଟାଣ୍ଟ ଅତନୁ �ୁମାର ସା�ୁ, ବଦୁି୍ୟତ୍  �ମ୍ଭଚାରୀ ସବୁ୍ରତ ଶମ୍ଭା, 
କଦବାଶଷି ଦତ୍, ଅମକରଶ �ୁମାର ଗରି,ି ନର�ର ିମ�ାନ୍ତ ପ୍ରମ�ୁ କଯାଗ କଦଇଥିକଲ।

ଚମ୍ଆୁ,୧୫ା୯(େମେି): ଚମ୍ପଆୁ ତ�ସଲି 
ଅନ୍ତଗ୍ଭତ �ାଳ�ିାପ୍ରସାଦ �ୃଷ୍ପରୁଠାକର ଥିବା 
ବାଲ ି ଡକିପା ଉପକର ଆଜ ି ରାଜସ୍ ବଭିାଗ 
ଚଢ଼ଉ �ର ି ବପିଳୁ ପରମିାଣକର 
ଗଚ୍ତି ବାଲ ି ଜବତ �ରଥିିବା 
ଜଣାଯାଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁସାକର 
ଚମ୍ପଆୁ ତ�ସଲିଦାର ସାଇ 
ସସ୍ତିା କ�ାତାଙ୍କ ନକିଦ୍୍ଭଶକ୍କମ 
ସପୁରଭାଇଜର ଶଭୁ�ାନ୍ତ �ର ଓ 
ରାଜସ୍ ନରିୀକ୍ଷ� ଶବିବ୍ରତ ନାଏ� 
ଆଜ ିଅପରା�୍ଣକର �ୃଷ୍ପରୁଠାକର 
ଥିବା ସର�ାରୀ ଜାଗାକର ବାଲ ି
ଡକିପା ଉପକର ଚଢ଼ଉ �ରଥିିକଲ। କ�ୌଣସ ି
କଲା� ଗଚ୍ତି ବାଲ ିସମ୍ପ�୍ଭକର ଉପଯକୁ୍ତ ପ୍ରମାଣ 
ନ କଦଇ ପାରବିାରୁ ଏ�ା�ୁ ଜବତ �ରାଯାଇ 
ସ୍ାନାନ୍ତର �ରାଯାଇଛ।ି ସଚୂନାକଯାଗ୍ୟ, 

ରାଜସ୍ ବଭିାଗ ଉପକର ନଜର ରଖି ସକୁଯାଗ 
କଦଖି ବାଲ ିମାେିଆ ମାକନ ବଭିନି୍ନ ଉତ୍ସରୁ ବାଲ ି
କଚାରା ଚାଲାଣ �ରୁଥିବା କବକଳ ବଷ୍ଭା�ୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 

�ର ିଅକନ� ବାଲ ିଗଚ୍ତି ରଖିବା ପକର ଏ�ା�ୁ 
ଚଢ଼ାଦରକର ବକି୍ ି �ରୁଛନ୍ତ।ି ଏ ସମ୍ପ�୍ଭକର 
ରାଜସ୍ ବଭିାଗ କ�ୌଣସ ି ସତୂ୍ରରୁ �ବର ପାଇ 
ଚଢ଼ଉ �ରଥିିଲା।

ସକନୁ୍ଝର,୧୫ା୯(େମେି)

କ�ନୁ୍ଝର ସ�ରକର ଟ୍ରାେି� ସମାସ୍ୟା 
ସଧୁରୁବିା ବଦଳକର ଦନି�ୁ ଦନି 
ବଗିଡ଼ିବିାକର ଲାଗଛି।ି ଟ୍ରାେି� ବ୍ୟବସ୍ା 
ଏଭଳ ି କ�ଲାଣ ି ବା�ାରୁ ଆସଥୁିବା 
କଲାକ� ଆଶ୍ଚଯ୍ଭ୍ୟ ପ୍ର�ଟ �ରୁଛନ୍ତ।ି 
କ�ନୁ୍ଝର ସ�ରକର ଯଏି କଯଉଁଠ ିଚା� ିଁଲା 
ଗାଡ଼କିମାଟର ରଖିବା କଦଖି କଲାକ� 
ମଣୁ୍ଡକର �ାତ କଦକଲଣ।ି ମାନବିା�ୁ କ�� ି
ନା� ିଁ �ମିା୍ କଦଖିବା�ୁ କ�� ି ନା� ିଁ ଭଳ ି
ପରସି୍ତି ି କ�ଲାଣ।ି ସ�ରର ରାସ୍ତାଘାଟ 
କସକତ �ରାପ ନଥିବାକବକଳ ରାସ୍ତାର 
ଅଧି�ାଂଶ ଭାଗ କ�କତ� ମଷୁ୍କିମୟ 
କଲା�ଙ୍କ �ବ୍ ଜାକର ର�ଥିିବା ଭଳ ି
କ�ଲାଣ।ି ଏପର�ି ିଜଲି୍ା ମ�ୁ୍ୟ ଡାକ୍ତର�ାନା 
ରାସ୍ତାକର ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼କିମାଟର ଗଣ୍ଡାଗଣ୍ଡା 
ରାସ୍ତା ଉପକର ର�ୁଛ।ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ 
ସରୁକ୍ଷତି ଭାକବ ରାସ୍ତାକର ଯାଇପାରୁନା� ିଁ। 
ଗାଡବିାଲା, ଅକଟାବାଲା, ବାଇକ୍ ବାଲା 

ସମକସ୍ତ ରାଜରାସ୍ତା ମାଡ଼ ି ବସଛିନ୍ତ।ି 
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମାସ୍ୟା କ�ଉଛ ି ପରବିା 
ବାଲା ରାସ୍ତା ଉପକର ଏବଂ ଛ� ଉପକର 
ନଜିର ବ୍ୟବସାୟ ପସରା କମଲାଇଥିକଲ 
ମଧ୍ୟ ��ବିା�ୁ କ��ନିା� ିଁ। ଯା�ା େଳକର 
ଛ� ଗଡ଼ୁ�ିକର ଗରୁୁତ୍ୱର ଟ୍ରାେି� ସମାସ୍ୟା 
ସଷୃ୍ଟ ି କ�ଉଛ।ି ବତ୍୍ଭମାନ ସବୁଠାରୁ 
ବଳଗିଲାଣ ି ଚର୍୍ଭ ଛ�ର ଟ୍ରାେି� ସମାସ୍ୟା। 

ଚର୍୍ଭ ଛ� ଏ� ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ଛ� 
ଅକଟ। ଛ� ନ�ିଟକର କ�ନୁ୍ଝରଗଡ଼ 
ସରସ୍ତୀ ଶଶି ୁ ବଦି୍ୟାମନ୍ରି, ଧନୁଯ୍ଭ୍ୟୟ 
ନାରାୟଣ ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ ସକମତ ଜଲି୍ା 
ଶକି୍ଷା ଅଧି�ାରୀଙ୍କ �ାଯ୍ଭ୍ୟାଳୟ ର�ଛି।ି 
ଏପର�ି ି ଡାକ୍ତର�ାନା�ୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯବିାର 
ଏ� ି ଛ� ଏ� ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ଛ�। ଏପଟୁ 
କଜଲ୍  କରାଡ୍ କଦଇ ଯବିାଆସବିା କ�ଉ 
ବା କସପଟ �କଚରୀ ଛ� କଦଇ ଯବିା 
ଆସବିା କ�ଉ କଯଉଁବାଟକର ଗକଲ ମଧ୍ୟ 
ଚର୍୍ଭ ଛ�ଟ ି ଟ୍ରାେି� ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ବ�ନ �ରୁଛ।ି �ନୁି୍ତ ପରବିା ବ�ିାଳ ି ଏବଂ 

ବ୍ୟବସାୟୀମାକନ ଛ�ର ଉଭୟ ପାଶଦ୍୍ଭକର 
ନଜିର ବ୍ୟବସାୟ �ରୁଥିବାରୁ ଛ� 
ସଙୁ୍କଚତି କ�ଉଛ।ି କସମାକନ ବ୍ୟବସାୟ 
�ର ିକରାଜଗାର �ରୁଛନ୍ତ।ି �ନୁି୍ତ ସାଧାରଣ 
ଜନତା ଟ୍ରାେି�କର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା େସ ିବ�ିଳ 
କ�ଉଛନ୍ତ।ି ରାସ୍ତା ଉପକର ପରବିା ମାକ�୍ଭଟ 
କ�ାଲବିା�ୁ �ଏି ଅନୁମତ ି କଦଇଛ ି ତା�ା 
ଜଣା ନା� ିଁ। ସ୍ଲୁ ଯବିା ଏବଂ ଛୁଟ ି କ�ବା 
ସମୟକର ଏ� ିଛ�ଟରି ଅବସ୍ା କବାଧ�ୁଏ 

କ�� ି କଦଖି ନା�ାଁନ୍ତ।ି କ�ାମଳମତ ି ସ୍ଲୁ 
ପଲି୍ା �ପିର ି ସାଇ�ଲଟଏି କନଇ ଯାଉଛ ି
ଏବଂ ଦୁଘ୍ଭଟଣାର ଶ�ିାର କ�ବାଭଳ ି
ସମାସ୍ୟା ସଷୃ୍ଟ ି କ�ଉଛ ି କଦଖିବାର �ଥା। 
ସାଧାରଣ କଲାକ� ରାସ୍ତାକର ପରବିା 
�ାଟ�ୁ ପ୍ରତବିାଦ �କଲ ଧମ�ଚମ� 
ଦଆିଯାଉଥିବା ଅଭଭିାବ�ମାକନ 
ଅଭକିଯାଗ �ରୁଛନ୍ତ।ି ବ୍ୟବସାୟ କ�ରବିା�ୁ 
ମନା ନା� ିଁ। ମାତ୍ର ଛ� ଉପକର ରାସ୍ତା 

ଅବକରାଧ �ର ି ବ୍ୟବସାୟ�ୁ ସାଧାରଣ 
ଜନତା ସ�ଜକର ଗ୍ର�ଣ �ରପିାରୁ 
ନା�ାନ୍ତ।ି କସଇ ଏ�ା ଅବସ୍ା �କଚରୀ 
ଛ�ରୁ ସୀରାଜୁଦ୍ନି ଛ� ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର 
ଉଭୟ ପାଶଦ୍୍ଭକର କଦଖିବା�ୁ ମଳିଛି।ି 
ପରବିା କବପାରୀ ସମ୍ପରୂ୍୍ଭ େୁଟପାଥ �ବ୍ ଜା 
�ର ି ବସଥୁିବାକବକଳ �ଣିା�ଣି ି �ରବିା�ୁ 
ଆସଥୁିବା କଲାକ� ରାସ୍ତାକର ଗାଡ଼କିମାଟର 
ରଖି କଦଉଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଜଟଳି 
କ�ଉଛ।ି ଧୀକର ଧୀକର �କଚରୀ ଛ�ର 
ଅବସ୍ା ମଧ୍ୟ ଜଟଳି କ�ଲାଣ।ି ଏ� ି ଛ�ଟ ି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକମ୍ଦନଶୀଳ ଛ� ଭାକବ ଜଣା। 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ �ାଯ୍ଭ୍ୟାଳୟ ସକମତ ସମସ୍ତ 
ସର�ାରୀ �ାଯ୍ଭ୍ୟାଳୟର �ମ୍ଭଚାରୀ ଏବଂ 
ଏଠା�ୁ ଆସଥୁିବା କଲାକ� ଏ� ିବାଟକଦଇ 
ଯବିା ଆସବିା �ରଥିାନ୍ତ।ି କତଣ ୁ ରାସ୍ତା 
�ଡ଼କର ବ୍ୟବସାୟୀ �ବ୍ ଜା �ର ି ବସବିା 
�ାରଣରୁ ଏଠାକର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାେି� ସମାସ୍ୟା 
ଜଟଳି କ�ଉଛ।ି ପଲୁସି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତ ି
ଧ୍ୟାନ କଦବା�ୁ ସ�ରବାସୀ ଦାବ ି�ରଛିନ୍ତ।ି 

ଚମ୍ଆୁ,୧୫ା୯(େମେି)

ଚଳତି ବଷ୍ଭ ବଳିମ୍କର ବଷ୍ଭା କ�ବା କଯାଗୁଁ ଧାନଚାଷ 
ବଳିମ୍ କ�ାଇଥିଲା। ଲଘଚୁାପ ବଷ୍ଭା�ୁ ଭରସା �ର ି
ଚାଷୀମାକନ ଚାଷ �ାଯ୍ଭ୍ୟ ଆରମ୍ଭ �ରଥିିକଲ। କତକବ 
ଅନୟିମତି ବଷ୍ଭା କଯାଗୁଁ ଚାଷ �ାଯ୍ଭ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ 
କ�ାଇଛ।ି ଲଘଚୁାପ ବଷ୍ଭା ସ୍ାଭାବ�ି ନ କ�ବା 
େଳକର ତଳ ି ଲାଗଥିିବା ରୁଆ ଜମଗିଡ଼ୁ�ି ୋଟ ି ଆଁ 
�ଲାଣ।ି େଳକର ଲଘଚୁାପ ବଷ୍ଭା�ୁ ଭରସା �ର ି
ବସଥିିବା ଚାଷୀମାକନ ଏକବ ଚନି୍ତାକର ପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି

ସଚୂନା ଅନୁସାକର ଚଳତି ବଷ୍ଭ ଚାଷ ସମୟକର 
ସ୍ାଭାବ�ି ବଷ୍ଭା ନ କ�ବାରୁ ଚାଷୀର ଚାଷକର ବଳିମ୍ 
ଘଟଥିିଲା। ଚାଷୀ ଶ� ଶ� ଟଙ୍କା �ର୍୍ଭ �ର ିନଜି ଜମକିର 
ତଳ ିପ�ାଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ ବଷ୍ଭା ଅଭାବରୁ ବଳିମକ୍ର ରୁଆ 

କ�ାଇଥିଲା। ମାତ୍ର �ଛି ିଦନି ବ୍ୟବଧାନକର ଏ� ିବଷ୍ଭା 
ଉଭାନ କ�ାଇଯାଇଥିବାରୁ ତଳ ିଲଗା ଜମଗିଡ଼ୁ�ି ପାଣ ି

ଅଭାବରୁ ୋଟବିା ଆରମ୍ଭ କ�ାଇଗଲାଣ।ି ଦୁଇ ତନିଦିନି 
ତକଳ ଲଘଚୁାପଜନତି ବଷ୍ଭା ଚମ୍ପଆୁ ଅଞ୍ଳକର 

ଆବଶ୍ୟ� ପରମିାଣକର କ�ାଇ ନ ଥିବାକବକଳ େଟା 
ଜମ�ୁି କନଇ ଚାଷୀର ଚନି୍ତା ଦନି�ୁ ଦନି ବଢ଼଼ ିଚାଲଛି।ି 
େଳକର ଚମ୍ପଆୁ, କଯାଡ଼ା, ଝୁମ୍ପରା ଅଞ୍ଳକର ଟାକଗ୍ଭଟ୍  
ଚାଷ ପରୂଣ କ�ାଇପାର ି ନା� ିଁ। ଚାଷୀମାକନ ନଜି 
ଚାଷ�ୁ ବଞ୍ାଇବା�ୁ ଯାଇ �ୂଅ, କପା�ରୀ ଓ ଜଳାଶୟ 
ଉପକର ନଭି୍ଭର �ରବିା ଆରମ୍ଭ �ରକିଦକଲଣ।ି 
କ�ନ୍ଦୀୟ ଜଳ ଆକୟାଗ ଚମ୍ପଆୁ ବଭିାଗ ସଚୂନା 
ଅନୁସାକର ଗତ ୨୦୨୧ ମସ�ିାକର ଜୁନ ମାସଠାରୁ 
କସକପଟେମ୍ର ମଧ୍ୟକର ୯୪୫.୬ ମଲିମିଟିର ବଷ୍ଭା 
କ�ାଇଥିବା କବକଳ ଚଳତି ବଷ୍ଭ ଜୁନ୍ ଠାରୁ ବତ୍୍ଭମାନ 
ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ତ ୯୨୧.୮ ମଲି ି ମଟିର ବଷ୍ଭା କ�ାଇଥିଲା। 
ଆଗ�ୁ ଥିବା ଲଘଚୁାପ ବଷ୍ଭା ଯଦ ି ଆବଶ୍ୟ� 
ପରମିାଣକର ନ �ୁଏ କତକବ ଚାଷୀ କଘାର ଅସବୁଧିାର 
ସମ୍�ୁୀନ କ�କବ କବାଲ ି ସଚୂନା କଦଇଛନ୍ତ।ି

ଆନନ୍୍ରୁ,୧୫ା୯(େମେି): ଆନନ୍ପରୁ 
ଉପ�ଣ୍ଡକର ଦୁଗ୍ଭାପଜୂା ସକମତ ଅନ୍ୟ 
କଦବକଦବୀଙ୍କ ପଜୂା କନଇ ବୁଧବାର 
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆନନ୍ପରୁ ଉପ-
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ସଭାଗ�ୃ ପ୍ରକ�ାଷ୍କର 
ଏ� କବୈଠ� ଅନୁଷ୍ତି କ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଉପ-ଜଲି୍ାପାଳ ଅନଲି �ୁମାର କସଠୀଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର ଅନୁଷ୍ତି କବୈଠ�କର ଘସପିରୁା 
ତ�ସଲିଦାର ବାବୁଲ ିକପକରଇ, ଆନନ୍ପରୁ 
ଏସ୍ ଡପିଓି ଅନଲି �ୁମାର କବଉରଆି, 
ଆନନ୍ପରୁ ଆଡସି୍ ନାଲ ତ�ସଲିଦାର 
ନକରନ୍ଦ �ୁମାର କସଠୀ, ଘସପିରୁା 
ଆଡସି୍ ନାଲ ତ�ସଲିଦାର ଦବିା�ର ମାଝୀ, 
ଆନନ୍ପରୁ ଥାନା ଅଧି�ାରୀ ମକନାରଞ୍ଜନ 
ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମ�ୁଙ୍କ ସ� ଆନନ୍ପରୁ, 

ଘସପିରୁା, େ�ୀରପରୁ ଓ ପଦ୍ମପରୁ ଅଞ୍ଳର 
ଦୁଗ୍ଭାପଜୂା �ମଟିରି ସଦସ୍ୟମାକନ ଉପସ୍ତି 
ଥିକଲ। ଦୁଗ୍ଭାପଜୂା କନଇ ପଜୂା �ମଟି ି
ପକ୍ଷରୁ କସକପଟେମର୍ ୩୦ ତାର�ି ମଧ୍ୟକର 
ଉପ-ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ �ାଯ୍ଭ୍ୟାଳୟରୁ ଅନୁମତ ି
କନବା ସ�ତି କରଡ୍ କ୍ସ ପାଇ ଁଏ� �ଜାର 
ଟଙ୍କା କପୈଠ �ରବିା, ପଜୂା ସମୟକର ରାତ୍ର 
୧୦ଟା ମଧ୍ୟକର ସାଂସ୍ତୃ�ି �ାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ମ କଶଷ 
�ରବିା, ଭସାଣ ି ସମୟକର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ 
କନଇ ଡକିଜ ସାଉଣ୍ଡ�ୁ �ମ୍  �ରବିା, 
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନମି୍ଭାଣ �ରାଯାଇଥିବା 
ଅସ୍ାୟୀ କପା�ରୀକର ଠା�ୁରଙୁ୍କ ବସିଜ୍ଭନ 
�ରବିା, ଶାନ୍ତଶିଙୃ୍ଖଳାକର ପଜୂା �ାଯ୍ଭ୍ୟ 
�ରବିା କନଇ କବୈଠ�କର ଆକଲାଚନା 
କ�ାଇଥିଲା। ଆନନ୍ପରୁ ସାବ୍ଭଜନୀନ 

ଦୁଗ୍ଭାପଜୂା �ମଟିରି ସଭାପତ ି ରବୀନ୍ଦ 
�ୁମାର ଶା, ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ �ୁମାର ମଶି୍ର, 
େ�ୀରପରୁ ପଜୂା �ମଟିରି ସଦସ୍ୟ 
ବ୍ରଜ�କିଶାର ଦାଶ, ମଧସୁଦୂନ ରାମ, 
ପ୍ର�ାଶ ରଥ, କଦବୀପ୍ରସାଦ ନାଥ, ରାମଚନ୍ଦ 
ନାଥ, ନାରାୟଣ ଗରି,ି ଆନନ୍ପରୁ ବଗୋଳୀ 
ସା� ି ପଜୂା �ମଟି ି ସଦସ୍ୟ ମଧସୁଦୂନ ଶା, 
ନକଗନ୍  ଚାନ୍ଙ୍କ ସ� ସାମା୍ଦ�ି କଲା�ନାଥ 
ସଂି, ନରିା�ାର ଦକଳଇ, ସକନ୍ତାଷ ରାଉତ, 
�କର�ୃଷ୍ ପାତ୍ର, ଲଲାକଟନୁ୍ ଧିର, ନମି୍ଭଳ 
ଚନ୍ଦ ରାଉଳ, ସ୍କପନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା, ଦଲି୍ୀପ୍  
ମଶି୍ର, ସତ୍ୟଜତି୍  ସା�ୁ, ଶ୍ରୀ�ୁମାର ମଶି୍ର, 
ନାରାୟଣ ସା�ୁ, ଅଭନି୍ନ ରଣା, ରଣଜତି୍  
�ୁମାର ରଣା ପ୍ରମ�ୁ ଉପସ୍ତି ର� ି
ଆକଲାଚନାକର ଭାଗ କନଇଥିକଲ।

ସକନୁ୍ଝର,୧୫ା୯(େମେି): କ�ନୁ୍ଝର 
ଶକି୍ଷ� ଭବନ ଠାକର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷ� 
ଓ �ାଯ୍ଭ୍ୟରତ ଶକି୍ଷ� ସଂଘ ତରେରୁ 
ଗରୁୁବାର ଏ� ସାମା୍ଦ�ି ସମ୍ଳିନୀ 
ଅନୁଷ୍ତି କ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିକର 
ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧି�ାରୀଙ୍କ �ାଯ୍ଭ୍ୟାଳୟକର 
ଶକି୍ଷ�ମାନଙ୍କ ନକିମନୋକ୍ତ ଅସବୁଧିା 
କଭାଗଥୁିବା ଅଭକିଯାଗ କ�ାଇଥିଲା। 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷ�ମାକନ ଅବସର 
ଦନି କପ୍ରାଭଜିନାଲ କପନ୍ ସନ୍  ଗ୍ରାଚୁ୍ୟଇଟ ି
ପାଇବା ବ୍ୟବସ୍ା ଥିକଲ ମଧ୍ୟ ଏ�ା 
ମଳୁିନା� ିଁ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷ� 
�ମ୍ଭଚାରୀମାନଙ୍କ କପନସନ ରଭିଜିନ୍  
କପନସନ ଠକି୍  ସମୟକର �କଣ୍ଟରୋଲର 
ଅେିସ�ୁ ପଠାଯାଉ ନା� ିଁ। ବକ�ୟା ଦରମା 
ଆର୍ ଏସପି/ିଏମ୍ ଏସପି ି �ରାଯାଇନା� ିଁ। 
ଶକି୍ଷ�ମାନଙ୍କ ସଭଭିସ ବୁକ୍  ମଳିନିା� ିଁ। 
ଇନକ୍କିମଣ୍ଟ ଠକି୍  ସମୟକର ମଳୁିନା� ିଁ। 
ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍ଷ�, 
�ମ୍ଭଚାରୀଙୁ୍କ ବକ�ୟା ଦରମା ମଳୁିନା� ିଁ। 
ଆମ ଜଲି୍ାର ୨୦ଟ ି ବଦି୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ 
ପାଇବା�ୁ କଯାଗ୍ୟ ଥିକଲ ମଧ୍ୟ କସମାନଙ୍କ 

�ାଗଜାତ ଶକି୍ଷା ନକିଦ୍୍ଭଶାଳୟ�ୁ 
ପଠାଯାଉନା� ିଁ। ଅେିସକର ୋଇଲ ଓ 
ସଭଭିସ ବୁକ୍  �ଜଯିାଉଛ।ି ଅେିସକର 
ଟଙ୍କା ପଇସା �ାରବାର ଚରମ ସୀମାକର 
ପ�ଞ୍ଲିାଣ।ି ବଷ୍ଭ ବଷ୍ଭ ଧର ି ଅବ୍ୟବ�ୃତ 
ଛୁଟ ି ମଞ୍ଜରୁ �ରାଯାଉ ନା� ିଁ। �ନି୍ୀ 
ଶକି୍ଷ�ଙ୍କର ଉନ୍ନୀତ ଦରମା �ରାଯାଉନା� ିଁ। 
ଶକି୍ଷ� �ମ୍ଭଚାରୀଙୁ୍କ ଶକି୍ଷାଧି�ାରୀ 
�ାଯ୍ଭ୍ୟାଳୟର ଏ.ଡ.ିଇ.ଓ ଦୁବ୍ଭ୍ୟବ�ାର 
�ରୁଥିବା ଅଭକିଯାଗ କ�ାଇଛ।ି କତଣ ୁ
ଆଗାମୀ ଦନିକର ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର �ରବିା 
ପାଇଁ ଦୁନ୍ଭୀତଗି୍ରସ୍ତ �ମ୍ଭଚାରୀଙୁ୍କ ବଦଳ ି
�ରାନଯବିା ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ 
ଅେିସକର ତାଲା ବନ୍ �ରାଯବି କବାଲ ି
�ୁ�ାଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ସାମ୍ାଦ�ି ସମ୍ଳିନୀକର 
ସଂଘର ସଭାପତ ି ସଞ୍ଜୟ ବସନ୍ତ ଚକ୍, 
ସମ୍ପାଦ� ରବୀନ୍ଦ �ୁମାର ପଣ୍ଡା, ଚନି୍ତାମଣ ି
କଜନା, ଶାନୁ୍ତନ �ୁମାର ମଶି୍ର, କ୍ଷୀକରାଦ 
�ୁମାର ରାଉତ, �ାହୁ୍ଚରଣ ସାମଲ, 
ରଘନୁାଥ କବକ�ରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ �ୁମାର ମଶି୍ର, 
ଜ୍ାକନନ୍ଦ କଦଓ, ସଶୁଲି ନାୟ� ଓ ବଳରାମ 
ରାଉତ ପ୍ରମ�ୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। 

ସକନୁ୍ଝର,୧୫ା୯(େମେି)

ଧରଣୀଧର ସ୍ୟଂଶାସତି ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟ 
ପରସିରକର ଓଡ଼ଶିା ସର�ାରଙ୍କର 
ଏମ୍ ଏସ୍ ଏମ୍ ଇ ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ପ୍ରାକୟାଜତି 
‘ଷ୍ଟାଟ୍ଭ ଅପ୍  ଓଡ଼ଶିା ଯାତ୍ରା ୨.୦’ �ାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ମ 
ଅନୁଷ୍ତି କ�ାଇଯାଇଛ।ି ଷ୍ଟାଟ୍ଭ ଅପ୍  
ଓଡ଼ଶିାର �ମ୍ଭ�ତ୍୍ଭାମାକନ ଏଥିକର 
କଯାଗକଦଇ ଏ� ି �ମ୍ଭଶାଳା ପରଚିାଳନା 
�ରଥିିକଲ। ସବ୍ଭପ୍ରଥକମ ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକେସର ନକରନ୍ଦ �ୁମାର ସା�ୁ 
ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ କଦବା ସ�ତି �ାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ମର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ �ରଥିିକଲ। ଏଥିକର ପ୍ରାୟ 
୧୫୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। 
ଷ୍ଟାଟ୍ଭ ଅପ୍  ଓଡ଼ଶିାର �ମ୍ଭ�ତ୍୍ଭାମାକନ ଷ୍ଟାଟ୍ଭ 
ଅପ୍  ଓଡ଼ଶିା �’ଣ, ଏ�ାର ଆବଶ୍ୟ�ତା ଓ 
ସର�ାରୀସ୍ତରକର ଏ�ାର ଉପାକଦୟତା, 
ସର�ାରୀ କପ୍ରାତ୍ସା�ନ, ଆଥ ଭି� ସ�ାୟତା 
ତଥା ତୃଣମଳୂସ୍ତରରୁ ଯବୁ ଉକଦ୍ୟାଗୀ 

ମାନଙୁ୍କ ଏ�ାଦ୍ାରା ସ୍ାବଲମ୍ୀ କ�ବାର 
ସମସ୍ତ ପ୍ର�ାର ସବୁଧିା, ସକୁଯାଗ ଆଦ ି
ବଷିୟକର ପଙୁ୍ଖାନୁପଙୁ୍ଖ ଆକଲାଚନା 
�ରଥିିକଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାକନ କସମାନଙ୍କର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ର�ଳ୍ପ, ଉକଦ୍ୟାଗ ସମ୍ନ୍ୀୟ ଚନି୍ତା 
ଭାବନା ପ୍ର�ାଶ �ରଥିିକଲ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 
ଉନ୍ନତମାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ନୂତନ ଚନି୍ତାଧାରା 
ବଶିଷି୍ଟ ପ୍ର�ଳ୍ପ/ଉକଦ୍ୟାଗ ପାଇଁ ୪ ଜଣ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୁସ୍ତୃ କ�ାଇଥିକଲ। 
ଏଥିପବୂ୍ଭରୁ ଗତ ୧୨ ତାର�ିକର ମଧ୍ୟ 
‘ଷ୍ଟାଟ୍ଭ ଅପ୍  ଓଡ଼ଶିା ଯାତ୍ରା ୨.୦ ଭ୍ୟାନ୍  

�୍ୟାକମ୍ପନ’ ଏ� ି ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟକର 
ଆକୟାଜତି କ�ାଇଥିଲା। ଏଥିକର ପ୍ରାୟ 
୧୬୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମଲି କ�ାଇଥିକଲ। ଏ 
ସମସ୍ତ �ାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ମ�ୁ ଡ. ଅନୁପମା ଦାଶ, 
ଡ. �ୃଷ୍ଚନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଡ. ନବଘନ ମଲ୍�ି, 
ଡ. ଶରିୀଷ ଚନ୍ଦ କଭାଇ, ଡ. କସାନା 
ମମୁ ୁ୍ଭ, ଡ. ଶଚୁସି୍ତିା ଆଚାଯ୍ଭ୍ୟ, ଡ. ସମୁନ୍ତ 
ନାୟ�, ଅମତି �ୁମାର ତ୍ରପିାଠୀ, କମଜର 
ପ.ିକ�. ଘଣା, ପ୍ରଶାନ୍ତ �ୁମାର ମଶି୍ର ଓ 
ଅଧ୍ୟାପ�, ଅଧ୍ୟାପ�ିାମାକନ ପରଚିାଳନାକର 
ସ�କଯାଗ �ରଥିିକଲ। 

ରଙୁ୍କଚତି ଖହଉଛ ିରୋସ୍ୋ; ବଢୁଛ ିଟ୍ୋଫିକ୍  ରମର୍ୋ

କ�ଣାେଣାକେଲଣାଲଘଦୁଚଣାପବରଣ୍ଣା

ଜମ ିଫୋଟ ିଅୋଁ’ େଲୋଣ;ି ଚନି୍ୋଖର ଚୋଷୀ ବପିଳୁ ପରମିୋଣର ବୋଲ ିଜବତ

ସ େ ଲ ସ କ ା ଇ , ୧ ୫ ା ୯ ( େ ମ ି େ ) : 
କତଲକ�ାଇ ବ୍ଲ� ମ�ୁ୍ୟାଳୟ ଠାକର 
ଥିବା ଭନି୍ନକ୍ଷମ ବଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ଗ�ଣକର ଜନ୍ମଦନି ପାଳନ �ରଛିନ୍ତ ି
ବ୍ଲ� ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବକି୍ମ �ୁମାର ନାୟ�। ଏ� ି
ଅବସରକର କସ 
ମଷି୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ 
�ରବିା ସ� 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଚ 
ଗୀତକର ସାମଲି 
କ�ାଇଥିକଲ। ବ୍ଲ� 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭନି୍ନକ୍ଷମ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 
ଭବଷି୍ୟତ �ାମନା 
�ରଥିିକଲ। ଉକ୍ତ 

ବଦି୍ୟାଳୟର ବ�ିାଶ ପାଇଁ କଚଷ୍ଟା ଜାର ି
ର�ବି କବାଲ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମତବ୍ୟକ୍ତ �ରଥିିକଲ। 
ଏ� ି �ାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ମକର ବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍ଷ� 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଓ ଅନୁଷ୍ାନର ସମ୍ପାଦ� 
ନକରାତ୍ମ ମ�ା�ୁଡ଼ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। 

ଅବରରପ୍ୋପ୍ତ ଓ େୋଯ୍ସ୍ରତ ଶକି୍ଷେ ରଂଘର ରମ୍ଳିନୀ

ଭନି୍ନକ୍ଷମ ସ୍ଲୁଖର ଜନ୍ମଦନି ପୋଳଖିଲ ବ୍ଲକ୍  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ଧରଣୀଧର ମହୋବଦି୍ୋଳୟଖର ‘ଷ୍ୋଟ୍ସ ଅପ୍  ଓଡ଼ଶିୋ ଯୋତ୍ୋ ୨.୦’ 

ଦୁ�୍ସୋପଜୂୋ ପୋଇଁ ପ୍ଶୋରନର ଖବୈଠେ
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ଶକୁ୍ରବାର, 
୧୬ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଭଦ୍ରକ,୧୫।୯(େମେି)

ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ଅମତୃ ମହ�ୱାତ୍ସବ ଉପଲହଷେ 
୭୬ତମ ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଦବିସ ପୱାଳନ 
ଅବସରହର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରୱା ୪ଟ ି
ଅ�ଂିସୱା ରଥ ପରକି୍ରମୱା କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 
ଶଭୁୱାରମ୍ଭ କରୱାରୱାଇଥିଲୱା। ମ�ୱାତ୍ୱାଗୱାନ୍ୀଙ୍କ 
ଅ�ଂିସୱା ମନ୍ତ ସ� ହଦଶହରେମର ବୱାର୍୍ଯୱା 
ବଣ୍ଟନ ଆଭମିଖୁ୍ୟହର ରୱାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ୱା 
ପରକି୍ରମୱା କରବିୱା ପରହିରେଷେୀହର ଚଳତି 
ମୱାସ ୧୭ ତୱାରଖି ଶନବିୱାରରୁ ୧୯ ତୱାରଖି 
ହସୱାମବୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ଟ ିଅ�ଂିସୱା ରଥ ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ୱାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ପରକି୍ରମୱା କରବି। 
ଏ� ି ପରକି୍ରମୱା କୱାର୍ଯ୍ୟର ସପୁରଚିୱାଳନୱା 
ପୱାଇଁ ଜଲି୍ୱାପୱାଳ ସହିଧେଶ୍ବର ବଳରିୱାମ 
ହବୱାନ୍ଦରଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତୱାହର ସମ୍କୃ୍ତ ବଭିୱାଗୀୟ 
ଅଧିକୱାରୀମୱାନଙୁ୍କ ହନଇ ଏକ ଆଭୱାସୀ 
ହବୈଠକହର ସମସ୍ତ କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପହରଖ 

ହନଇ ରେସୁ୍ତତ ି ଚୂଡ଼ୱାନ୍ତ କରୱାରୱାଇଛ।ି 
ଜଲି୍ୱା ପରଷିଦ, ଭଦ୍ରକର ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକୱାରୀ ତଥୱା କୱାର୍ଯ୍ୟ ନବି୍ଯୱା�ୀ ଅଧିକୱାରୀ 
ରେତୱାପ ରେୀତମିୟଙୁ୍କ ଏ� ି କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୱାଇଁ 
ଜଲି୍ୱାସ୍ତରୀୟ ମଖୁ୍ୟ ହନୱାଡ଼ୱାଲ ଅଧିକୱାରୀ 
ଦୱାୟତି୍ୱ ଅପ୍ଯଣ କରୱାରୱାଇଥିଲୱା ହବହଳ 
ଜଲି୍ୱାର ବ.ିଡ଼.ିଓ. ଓ ହପୌରପୱାଳକିୱା / 
ଏନ୍ .ଏ..ସରି ନବି୍ଯୱା�ୀ ଅଧିକୱାରୀମୱାନଙୁ୍କ 
ସମ୍କୃ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପୱାଇଁ ହନୱାଡୱାଲ ଅଧିକୱାରୀ 
ଭୱାହବ ଦୱାୟତି୍ୱ ରେଦୱାନ କରୱାରୱାଇଛ।ି ୨ଟ ି
ରଥ ମଧ୍ୟରୁ ହଗୱାଟଏିକୁ ବୱାସହୁଦବପରୁ 
ବ୍ଲକର ସୀମୱାନ୍ତ ହବତଡ଼ୱା ଠୱାହର ବୱାହଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ୱା ରେଶୱାସନ ଠୱାରୁ ସ୍ୱାଗତ ପବୂ୍ଯକ 
ଗ୍ର�ଣ କରୱାରବି ଓ ଅନ୍ୟଟକୁି ବନ୍ତ ବ୍ଲକର 
ଆପରପଡ଼ୱା ନକିଟବର୍୍ଯୀ ଜଲି୍ୱା ସୀମୱାନ୍ତହର 
ସ୍ୱାଗତ ପବୂ୍ଯକ ଗ୍ର�ଣ କରୱାରବି। ୧ମ ରଥଟ ି
ବୱାସହୁଦପରୁ ହଦଇ ଇରମ୍ ହର ପ�ଞ୍ଚବି। 
ଅ�ଂିସୱା ରଥହର ସ୍ୱାଧୀନତୱା ଆହନ୍ଦୱାଳନହର 

ସଂଗ୍ରୱାମୀମୱାନଙ୍କ ବଳଦିୱାନ ସମ୍କକିତ ଭଡିଓି 
ବୱାର୍୍ଯୱା, ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ବୱାର୍୍ଯୱା, ଗୱାନ୍ୀଜୀ ଓ 
ଓଡ଼ଶିୱା ଶୀଷ୍ଯକ ଷେଦୁ୍ର ରେୱାମୱାଣକି ଚଳଚ୍ତି୍ର 
ରେଦଶ୍ଯନ ବ୍ୟବସ୍ୱା ର�ଛି।ି

 ସଚୂନୱାହରୱାଗ୍ୟ କ ି ଏ� ି ଅ�ଂିସୱା 
ରଥ ପରକି୍ରମଣ ଅବସରହର ରୱାସ୍ତୱା ପୱାଶ୍ବ୍ଯ 
ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବଧେ୍ଯନୱା ସ� ବହିଶଷ କର ିଶ�ୀଦ 
ପୀଠ, ଗୱାନ୍ୀ ସ୍ୱାରକୀ ସ୍ଳ, ସମୟୱାନୁରୱାୟୀ 
ହକହତକ ସ୍ଲୁ ମୱାନଙ୍କହର ସ୍ଳ୍ପ ର�ଣ ି
କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଧିେ୍ଯୱାରଣ କରୱାରୱାଇଛ।ି ୧ମ ରଥ 
ଇରମ୍  ପହର ଗୱାନ୍ୀସ୍ତୃ ିପୀଠ, ଚୱାରବୱାଟଆି 
ପରକି୍ରମୱା ପହର ଦ୍ତିୀୟ ଦନିହର ଚୱାନ୍ଦବୱାଲ ି
ବ୍ଲକ ସଦର ମ�କୁମୱାହର ଦୁଗ୍ଯୱାପଡ଼ଆି 
ଠୱାହର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବଧେ୍ଯନୱା ଓ ସୱାଂସ୍ତୃକି 
କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମହର ସୱାମଲି ପହର ତ�ିଡ଼ି ିବ୍ଲକର 
କୱାନ୍ତକବ ି ପୀଠ ତୱାଳପଦୱାହର ପ�ଞ୍ଚବି। 
ଅନ୍ତମି ଦନିହର ଏ� ିରଥଟ ିଧୱାମନଗର ବ୍ଲକ 
ପରକି୍ରମୱା କରବିୱା ଅବସରହର ଶ�ଦିନଗର 

ଲୁଣଆିପୀଠ, ହବତୱାଳ ି ଗୱାଁର ଗୱାନ୍ୀଘୱାଟ, 
ହଲୱାକକଳୱା ଗୱାଁ ବନ୍ଟଆିହର ଏ� ି ରଥର 
ସ୍ଳ୍ପ ର�ଣ ିହବହଳ ବଭିନି୍ନ କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରୱା 
ବପିଳୁ ସ୍ୱାଗତ କରୱାରବି। ହସ�ପିର ିଦ୍ତିୀୟ 
ରଥଟକୁି ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ଆଗରପଡ଼ୱାହର 
ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବଧେ୍ଯନୱା ଓ ସୱାଂସ୍ତୃକି କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ସ� ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ୱା ସଦର ମ�କୁମୱାକୁ ଗସ୍ତ 
କରବି। ଜଲି୍ୱାପୱାଳଙ୍କ କୱାର୍ଯ୍ୟୱାଳୟ ରେହବଶ 
ପଥ ନକିଟ ‘ଆଇ.ଲଭ୍ . ଭଦ୍ରକ’ ସ୍ୱାନହର 
ଜଲି୍ୱା ରେଶୱାସନ ଦ୍ୱାରୱା ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବଧେ୍ଯନୱା 
ଜ୍ୱାପନ କରୱାରବି। ହସଠୱାରୁ ଭଦ୍ରକ ସ�ର 
ପରକି୍ରମୱା କର ି ଐତ�ିୱାସକି ଗୱାନ୍ପିଡ଼ଆି 
ପରକି୍ରମୱା ପବୂ୍ଯକ ଗୱାନ୍ୀବୱାଳୱାଶ୍ରମହର 
ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବଧେ୍ଯନୱା ଓ ଅହନ୍ତେଃବୱାସୀଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରୱା ହଦଶୱାତ୍ହବୱାଧକ ସଙ୍ୀତ, ନୃତ୍ୟ 
କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ହ�ବ। ଦ୍ତିୀୟ 
ଦନିହର ହସ� ି ରଥ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର 
କହଲଇ ଗ୍ରୱାମ ପଞ୍ଚୱାୟତ ସ୍ତି ହଷେତ୍ରବୱାସୀ 

�ୱାଇସ୍ଲୁହର ଆହୟୱାଜତି ହ�ବୱାକୁ ଥିବୱା 
ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବଧେ୍ଯନୱା 
କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମହର ପ�ଞ୍ଚ ି ଅପରୱାହ୍ନହର 
ଭଣ୍ୱାରହିପୱାଖରୀ ବ୍ଲକର ଗୱାନ୍ୀସ୍ତୃ ି ପୀଠ 
କ୍ରୱାନ୍ତ ି ମଇଦୱାନ କ�ଁରୱାହପୱାଖରୀହର 
ପ�ଞ୍ଚବିୱାର କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର�ଛି।ି ଅନ୍ତମି 
ଦନିହର ଭଣ୍ୱାରହିପୱାଖରୀ �ୱାଇସ୍ଲୁରୁ 
ପରକି୍ରମୱା ଆରମ୍ଭ କର ି ହଷୱାଳମପରୁସ୍ତି 
ହବୌଧେ ବ�ିୱାରହର ପ�ଞ୍ଚବି। ୨୦ ତୱାରଖି 
ସକୱାହଳ ଦୁଇଟରିୱାକ ରଥକୁ ରୱାଜପରୁ 
ଜଲି୍ୱା ରେଶୱାସନକୁ �ସ୍ତୱାନ୍ତର କରୱାରବି। 
ଏ� ିକୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂହରୱାଜକ ଭୱାହବ ଜଲି୍ୱା 
ସଚୂନୱା ଓ ହଲୱାକ ସମ୍କ୍ଯ ଅଧିକୱାରୀ ରହମଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ନୱାୟକ ଆରମ୍ଭରୁ ହଶଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
୧ମ ରଥ ସ�ତି ଏବଂ ଜଲି୍ୱା ଶଶି ୁ ସରୁଷେୱା 
ଅଧିକୱାରୀ ବଜିୟ ହକତନ ସୱା�ୁଙୁ୍କ ଦ୍ତିୀୟ 
ରଥ ସ�ତି ଗସ୍ତ କରବିୱା ପୱାଇଁ ଦୱାୟତି୍ୱ 
ଅପ୍ଯଣ କରୱାରୱାଇଛ।ି

୧୭ରୁ ୧୯ ଜଲି୍ଲା ପରକି୍ରମଲା କରବି ‘ଅହଂିସଲା ରଥ’

ବାଣ୍ଟିବ ଅହ ଟିଂସା ଓ ଦେଶଦରେମର ବାର୍ତ୍ା

୍ୀରହାଟ,୧୫।୯(େମେି)

ଏକ ବୱାଇକ୍  ହଚୱାର ି ରୱାହକଟ୍ ର ପର୍୍ଯୱାଫୱାସ 
କରଛି ି ତ�ିଡ଼ି ି ପଲୁସି। ବଭିନି୍ନ ସମୟହର 
ବୱାଇକ୍  ହଚୱାରକୁି ହନଇ ପଲୁସି ପଷେରୁ ଚୱାଲୁ 
ର�ଥିିବୱା ତନୱାଘନୱାହର ୭ ଜଣ ହଚୱାରକୁ 
ଗରିଫ କରୱାରୱାଇଛ।ି ତଦନ୍ତ ହବହଳ 
ହସମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକୱାଂଶ ଅଭ୍ୟୱାସଗତ 
ଅପରୱାଧୀ ହବୱାଲ ିପଲୁସି ଜୱାଣବିୱାକୁ ପୱାଇଛ।ି 
୨ଟ ିମୱାମଲୱାହର ଏକସହଙ୍ ୭ ଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ 
କରୱାରୱାଇ ହକୱାଟ୍ଯ ଚୱାଲୱାଣ କରୱାରୱାଇଛ।ି 
ଏଥିସ� ହସମୱାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ୫ଟ ି ବୱାଇକ୍  
ସ� ନଗଦ ଟଙ୍କୱା, ଗ୍ୟୱାହରଜହର ହଖୱାଲୱା 
ରୱାଇଥିବୱା ବୱାଇକ୍ ଗଡ଼ୁକିର ରନ୍ତୱାଂଶ ମଧ୍ୟ 
ଜବତ ହ�ୱାଇଛ।ି

 ସଚୂନୱା ମତୁୱାବକ, ଚଳତି ମୱାସ ୧୦ 
ତୱାରଖି ରୱାତହିର ମକୁୁନ୍ଦପରୁ ପଞ୍ଚୱାୟତ 
ଅଧୀନ ଝଙିି୍କରଆିହର ଏକ ଚୱା�ୱା ପୱାନ 
ହଦୱାକୱାନ ଭଙ୍ୱାରୱାଇ ନଗଦ ଟଙ୍କୱା ସହମତ 
ସୱାମଗ୍ରୀ ହଚୱାର ି ହ�ୱାଇଥିବୱା ହଦୱାକୱାନୀ 
ସହୁରଶ ନୱାୟକ ଥୱାନୱାହର ଅଭହିରୱାଗ 
କରଥିିହଲ। ଉକ୍ତ ହଚୱାର ି ସମୟର ଭଡିଓି 
�ସ୍ତଗତ ହ�ବୱାପହର ପଲୁସି ରୱାଢଙ୍ 
ଗ୍ରୱାମର ଚୁଞ୍ଚଲୁୱା ଓରଫ ପରହମଶ୍ୱର 

ନୱାୟକ ସହମତ ତୱାଳପଦୱା ଗୱାଁର ଚନ୍ଦନ 
ହବହ�ରୱାକୁ ଗରିଫ କରଥିିଲୱା। ହସମୱାନଙ୍କ 

ନକିଟରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କୱା ସହମତ ଏକ ହଚୱାରୱା 
ବୱାଇକ୍  (ଆପୱାଚ)ି ଜବତ କରୱାରୱାଇଥିଲୱା। 

ପଚରୱାଉଚୁରୱା ସମୟହର ବୱାଇକ୍  ହଚୱାରରି 
ଅନ୍ୟ ଏକ ରୱାହକଟ ସମ୍କ୍ଯହର ସଚୂନୱା ପୱାଇ 

ତୱାଳପଦୱା ଗ୍ରୱାମହର କୱାଳଆି ଓରଫ ଦୀପକ 
ନୱାୟକଙ୍କ ଘହର ଅଚୱାନକ ରୱାତଅିଧିଆ 
ଚଢ଼ଉ କରୱାରୱାଇଥିଲୱା। ହସଠୱାହର 
ରୱାଜପରୁ ଅଞ୍ଚଳର ରୱାଜୁ ଓରଫ ରୱାହଜଶ 
ମଳକି, �ମିୱାଂଶ ୁ ହଶଖର ମଳକି ଓ ପପନୁୁ 
ହସଠୀ ରେମଖୁକୁ ଧରୱା ରୱାଇଥିଲୱା। ତଦନ୍ତ 
ହବହଳ ହସମୱାହନ ସମହସ୍ତ ମଳିମିଶି ିବୱାଇକ 
ହଚୱାର ି କର ି ଅନ୍ୟତ୍ର ବକିଥିୱାନ୍ତ ି ହବୱାଲ ି
ସତ ଓଗୱାଳଥିିଲୱା କୱାଳଆି। କୱାଳଆି ଘରୁ 
୫ଟ ି ହଚୱାରୱା ବୱାଇକ୍  ଜବତ ହ�ୱାଇଥିଲୱା। 
ଏଥିସ� ହସମୱାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ସଚୂନୱା ହନଇ 
ହଦୱାଳସୱା� ିହଗଟ ବଜୱାରସ୍ତି ହକଦୱାରପରୁ 
ଗୱାଁର ବୱାଇକ୍  ହଦୱାକୱାନୀ ସରୂ୍ଯ୍ୟକୱାନ୍ତ ଦୱାସଙୁ୍କ 
ଗରିଫ କରୱାରୱାଇଛ।ି କଛିଦିନି ତହଳ ଏ� ି
ହଚୱାରମୱାହନ ସରୂ୍ଯ୍ୟକୱାନ୍ତଙୁ୍କ ୨ଟ ି ବୱାଇକ୍  
ବକିଥିିହଲ। ହସଗଡ଼ୁକି ହସ ହଖୱାଲ ି ହଗୱାଟ ି
ହଗୱାଟ ି ପୱାଟ୍ଯସ ବକୁିଥିବୱା ପଲୁସି ଜୱାଣବିୱାକୁ 
ପୱାଇଥିଲୱା। ପଲୁସି ଚଢ଼ଉ ସମୟହର ମଧ୍ୟ 
୨ଟ ି ବସ୍ତୱାହର ଭର୍କି ହ�ୱାଇଥିବୱା ବୱାଇକ୍ ର 
ପୱାଟ୍ଯସ ଜବତ କରଛି।ି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତତି ଏ� ି
ହଚୱାରମୱାନଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ୱା ସହମତ 
ଅନ୍ୟ ଜଲି୍ୱାହର ହଚୱାର ିଘଟଣୱାହର ଏକୱାଧିକ 
ମୱାମଲୱା ରୁଜୁ ହ�ୱାଇଥିବୱା ତ�ିଡି ି ପଲୁସି 
ତଦନ୍ତ ସମୟହର ଜୱାଣବିୱାକୁ ପୱାଇଛ।ି

ବଲାଇକ୍  ଚ�ଲାର ିରଲାଚକଟ୍ ର ପର୍ଦ୍ଲାଫଲାସ

୭ ଗ ଟିରଫ; ୫ ବାଇକ୍  ଜବତ

ସ�ାଳୋହ,ି୧୫।୯(େମେି ): ତ�ିଡି ିବ୍ଲକ 
ଅଧୀନ ପୱାଳଆିବନି୍ୱା ଓ ନୟୱାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚୱାୟତ 
ପଷେରୁ ଧୱାମନଗର ନବି୍ଯୱାଚନମଣ୍ଳୀର 
ରବୁ ବହିଜଡରି ନୂତନ ଭୱାହବ ମହନୱାନୀତ 
ହ�ୱାଇଥିବୱା କମ୍ଯକର୍୍ଯୱାମୱାନଙୁ୍କ ସମ୍ବଧେକିତ 
କରୱାରୱାଇଛ।ି ଏ� ି ଅବସରହର ଗତକୱାଲ ି
ସନ୍୍ୟୱାହର ପୱାଳଆିବନି୍ୱା ସ୍ତି ବଜିୟୱାନନ୍ଦ 
କ୍ଲବ ପରସିରହର ପୱାଳଆିବନି୍ୱା ପଞ୍ଚୱାୟତ 
ରବୁ ବହିଜଡ ି ସଭୱାପତ ି ତୱାପସ ଦୱାସଙ୍କ 
ସଞ୍ଚୱାଳନହର ଏକ ସଭୱା ଅନୁଷ୍ତି 
ହ�ୱାଇଥିଲୱା। ଏ� ି ସମ୍ବଧେ୍ଯନୱା ସଭୱାହର 
ନୂତନ ଭୱାହବ ମହନୱାନୀତ ହ�ୱାଇଥିବୱା 
ରୱାଜ୍ୟ ରବୁବହିଜଡ ି ସମ୍ୱାଦକ ବକିୱାଶ 
ହଶ୍ରଷ୍ୱା, ଜଲି୍ୱା ରବୁ ବହିଜଡ ି ସଭୱାପତ ି
ମକୁୁନ୍ଦହଦବ ସୱାମଲ, ବୱାହଲଶ୍ୱର ହଜୱାନ୍  
ରବୁ ବହିଜଡ ି ସମ୍ୱାଦକ କଷିୱାନ ରୱାଉତ 
ଓ ସଶୁୱାନ୍ତ ପଣ୍ୱା, ଧୱାମନଗର ନବି୍ଯୱାଚନ 
ମଣ୍ଳୀ ରବୁବହିଜଡ ି ସଭୱାପତ ି ସ୍ୱାଧନୱା 
ନୱାୟକ, ବ୍ଲକ ରବୁବହିଜଡ ି ସଭୱାପତ ି
ଭୱାରତବଜିୟ ଦଳୱାଇ, ତ�ିଡି ି ବ୍ଲକ 

ରବୁବହିଜଡ ି ସଭୱାପତ ି ଉର୍ମ କୁମୱାର 
ମ�ୱାପୱାତ୍ର, ରବୁ ସଂଗଠକ ରେକୱାଶ 
ହକ.ବୱାପ ୁ ରେମଖୁଙୁ୍କ ବହିଜଡରି ଉର୍ରୀୟ 
ଓ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ରେଦୱାନ ପବୂ୍ଯକ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବଧେ୍ଯନୱା 
ଜ୍ୱାପନ କରୱାରୱାଇଥିଲୱା। ସମ୍ବଧେ୍ଯନୱା 
ହନବୱା ଅବସରହର ନୂତନ ରବୁବହିଜଡ ି
କମ୍ଯକର୍୍ଯୱା ସଂକଳ୍ପ ହନଇ କ�ଥିିହଲ ହର, 
ତୃଣମଳୂସ୍ତରରୁ ରବୁବହିଜଡକୁି ସଦୃୁଢ଼ 
କର ି ଆଗୱାମୀ ସୱାଧୱାରଣ ନବି୍ଯୱାଚନହର 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନୱାୟକଙୁ୍କ ପଣୁ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
କରବିୱାକୁ ରବୁଶକ୍ତ ିରେମଖୁ ଭୂମକିୱା ହନହବ। 
ଏଥିହର ସମ୍ୱାନତି ଅତଥିି ଭୱାହବ ତ�ିଡି ି
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟଷେୱା ଅବନ୍ତ ି ଦୱାସ, ଜଲି୍ୱା ମ�ଳିୱା 
ବହିଜଡ ି ସଭୱାହନତ୍ରୀ ସଶୁ୍ରୀ ବଦୁି୍ୟତଲତୱା 
ନୱାୟକ, ପବୂ୍ଯତନ ସରପଞ୍ଚ ବସନ୍ତ ନୱାୟକ, 
ସମତି ି ସଭ୍ୟ ତଥୱା ଆଇନଜୀବୀ ଚନି୍ତୱାମଣ ି
ଦୱାସ, ପଞ୍ଚୱାୟତ ରବୁବହିଜଡ ି ସଭୱାପତ ି
ଅମର ମଳକି, ଅଧ୍ୟଷେୱାଙ୍କ ରେତନିଧିି ରେଫୁଲ୍ 
ଦୱାସ, ସରପଞ୍ଚ ହଗୌରୀଶଙ୍କର ହଜନୱା, 
ସମବୱାୟ ସମତି ି ସଭୱାପତ ି ମନିତଲିତୱା 

ଦୱାସ, ସରପଞ୍ଚ ରେତନିଧିି ଅମୀୟ ମଲ୍କି, 
ବହିଜଡ ି ହନତୱା ସହରୱାଜ ଦୱାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର 
ପତ,ି ଜଗଦୀଶ ପୱାତ୍ର ରେମଖୁ ହରୱାଗ ହଦଇ 
ରବୁବହିଜଡ ି କମ୍ଯକର୍୍ଯୱାମୱାନଙୁ୍କ ସମ୍ବଧେକିତ 
କରଥିିହଲ। ଜଲି୍ୱା ବହିଜଡ ି ସମ୍ୱାଦକ 
ରେଦୀପ ପଣ୍ୱା ଅତଥିିମୱାନଙ୍କ ପରଚିୟ 
ରେଦୱାନ ଓ ଧନ୍ୟବୱାଦ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିହଲ। 
ସ୍ୱାନୀୟ ହଦୱାଳସୱା� ି ବଜୱାର ଠୱାରୁ 
ଏକ ବଶିୱାଳ ବୱାଇକ୍  ହଶୱାଭୱାରୱାତ୍ରୱାହର 
ରବୁ ବହିଜଡ ି କମ୍ଯକର୍୍ଯୱା ମୱାନଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ 
ଗ୍ରୱାମ ପରକି୍ରମୱା କରୱାରୱାଇ ସଭୱାସ୍ଳକୁ 
ନଆିରୱାଇଥିଲୱା। କ୍ଲବ ପରସିରହର ଥିବୱା 
ରବୁହନତୱା ସ୍ଗ୍ଯତେଃ ହଦବଦର୍ର୍ନୱାୟକଙ୍କ 
ରେତମିରୂ୍କିହର ଅତଥିିମୱାହନ ପଷୁ୍ପମୱାଲ୍ୟ ଅପ୍ଯଣ 
କରବିୱା ପହର ମଞ୍ଚହର ରେବୱାଦ ପରୁୁଷ ବଜୁି 
ପଟ୍ଟନୱାୟକଙ୍କ ଫହଟୱାଚତି୍ରହର ପଷୁ୍ପମୱାଲ୍ୟ 
ଅପ୍ଯଣ କରୱାରୱାଇଥିଲୱା। ରବୁହନତୱା 
ଶଭୁ୍ରଜତି ପୱାଳ, ଭରତ ସୱା�ୁ , ଦୁଷ୍ମନ୍ତ 
ନୱାୟକ ଓ ମତୁୃ୍ୟଞ୍ଜୟ ମଲ୍କି ରେମଖୁ ସଭୱା 
ପରଚିୱାଳନୱାହର ସ�ହରୱାଗ କରଥିିହଲ। 

ବଜୁି ଯବୁ ଜନତା �ଳର ନୂତନ କମ୍ମକର୍୍ମାଙୁ୍ େମ୍ବର୍୍ମନା

‘ତୃଣମଳୂସ୍ତରରୁ େଳକୁ ସେୃୁଢ଼ କର ଟିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ’

୍ୀରହାଟ,୧୫।୯(େମେି): ଓଡ଼ଶିୱା 
ରୱାଜ୍ୟ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରଚିୱାଳନୱା କରୃ୍୍ଯପଷେ 
ଓ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ୱା ରେଶୱାସନର ମଳିତି 
ସ�ହରୱାଗହର ତ�ିଡି ି ବ୍ଲକହର ଥିବୱା 
୬ଟ ି ବ�ୁମଖୁୀ ବନ୍ୟୱା ଆଶ୍ରୟସ୍ଳୀ 
ବୱା�ୱାବଳପରୁ, ଦ�ପୱାଣଆ, ଶୟୱା, 
ଶ୍ୟୱାମସନୁ୍ଦରପରୁ, ହଗୱାବନି୍ଦପରୁ ଓ 
ତଆିଡସିୱା�ହିର ଅଗଷ୍ଟ ୧୬, ୨୦୨୨ରୁ 
ଆରମ୍ଭ ହ�ୱାଇ ହସହପଟେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୨ହର 
ଉଦ୍ ରୱାପତି ହ�ୱାଇଥିଲୱା। ଏ� ିଅବସରହର 
ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଳୀର ପରଚିୱାଳନୱା ଓ 
ରଷେଣୱାହବଷେଣ ସମତିରି ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟୱା, 
ସ୍ୱାନୀୟ ରବୁକ ରବୁତୀ ତଥୱା ଟୱାସ୍ ହଫୱାସ୍ଯ 
ହମମ୍ବରମୱାନଙୁ୍କ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ, ବପିର୍ଯ୍ୟୟ 
ମକୁୱାବଲିୱାର ବଭିନି୍ନ ଦଗି ଉପହର ସ୍ୱାନୀୟ 
ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରୱା ବକିଳ୍ପ ପଧେତହିର ଓ 
ଆଶ୍ରୟସ୍ଳୀହର ଥିବୱା ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜୱାମର 
ବ୍ୟବ�ୱାର ଉପହର ତୱାଲମି୍  ରେଦୱାନ 
କରୱାରୱାଇଛ।ି ଓଏସଡଏିମଏ ତରଫରୁ 

ସତ୍ୟବ୍ରତ ପୱାଢ଼ୀ, ହମଘନୱାଦ ହବହ�ରୱା, 
ସ୍ହଦଶ ହସଠୀ ଏ� ିତୱାଲମି କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ତଦୱାରଖ କରଥିିବୱା ସ୍ହଳ ଜଲି୍ୱାପୱାଳ 
ସହିଧେଶ୍ବର ବଳରିୱାମ ହବୱାନ୍ଦୱାର, ଏଡଏିମ୍  
ଶୱାନ୍ତନୁ ମ�ୱାନ୍ତ,ି ଜରୁରୀକୱାଳୀନ ଅଧିକୱାରୀ 
ମହନୱାରମୱା ଜୱାଲ,ି ଜଲି୍ୱା ସଂହରୱାଜକ 
ଅମ୍ୱାନ ଅନୁପମ ହସନୱାପତ,ି ତ�ିଡି ି ବ୍ଲକ 
ବଡିଓି ବସନ୍ତ ସୱା�ୱାଣ,ି ହନୱାଡୱାଲ୍  ଅଫିସର୍  
ଜ୍ୱାହନନ୍ଦ୍ର ସୱାମଲ, ଜପିଇିଓ ତରଣୀହସନ 
ବୱାରକି୍ , ତୱାଲମି କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମହର ଜଲି୍ୱା 
ଓ ବ୍ଲକସ୍ତରରୁ ସ�ହରୱାଗ ଓ ତଦୱାରଖ 
କରଥିିହଲ। ରେଶଷିେକ ଭୱାହବ ହଜ୍ୟୱାତରିଞ୍ଜନ 
ମ�ୱାପୱାତ୍ର, ଭୱାଗରିଥି ପଲୱାଇ, ହଦବୀଦର୍ 
ମ�ୱାନ୍ତ,ି ଜଗନ୍ନୱାଥ ମଦୁୁଲ,ି କୱାମନି ି
ବୱାରକି୍ , ରଞ୍ଜଲୁତୱା ଗୱା�ୱାଣ ରେମଖୁ 
ତୱାଲମି ରେଦୱାନ କରଥିିହଲ। ଆଶ୍ରୟସ୍ଳୀ 
ଦୱାୟତି୍ୱହର ଥିବୱା ହନୱାଡୱାଲ୍  ଏନଜଓି 
ତ୍ରହିବଣୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟଷେୱା ରଞ୍ଜଲୁତୱା ଗୱା�ୱାଣ 
କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂହରୱାଜନୱା କରଥିିହଲ।

ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଦର ତାଲଟିମ 
କାରତ୍୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ ରାପ ଟିତ

ଭଦ୍ରକ,୧୫।୯(େମେି): ଗତକୱାଲ ି
ଠୱାରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୱାଇଥିବୱା ଓଡ଼ଶିୱା ଆଦଶ୍ଯ 
ବଦି୍ୟୱାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ରେତଷି୍ୱା ଦବିସ 
ପୱାଳନ ଅବସରହର ଭଦ୍ରକ ମଣ୍ଳସ୍ତରୀୟ 
ଦୁଇଦନିଆି ରେତହିରୱାଗତିୱା ଗରୁୁବୱାର 
ଉଦ୍ ରୱାପତି ହ�ୱାଇରୱାଇଛ।ି ଜଲି୍ୱାପୱାଳ 
ସହିଧେଶ୍ବର ବଳରିୱାମ ହବୱାନ୍ଦରଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟଷେତୱାହର ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି ଉଦ୍ ରୱାପନୀ 
ଉତ୍ସବହର ସୱାଂସଦ ମଞ୍ଜଲୁତୱା ମଣ୍ଳ 

ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିିଭୱାହବ ହରୱାଗ ହଦଇଥିହଲ। 
ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ୱାନତି ଅତଥିି ଭୱାହବ ଜଲି୍ୱା 
ପରଷିଦର ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକୱାରୀ 

ତଥୱା କୱାର୍ଯ୍ୟ ନବି୍ଯୱା�ୀ ଅଧିକୱାରୀ ରେତୱାପ 
ରେୀତମିୟ, ସରକୱାରୀ �ୱାଇସ୍ଲୁ, ଭଦ୍ରକର 
ରେଧୱାନଶଷିେକ ବନଲତୱା ସୱା�ୁ, ଓଡ଼ଶିୱା 
ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ୟୱାଳୟ, ବନ୍ତର ଅଧ୍ୟଷେ ପୱାଥ୍ଯ 
ସନୁ୍ଦର ମ�ୱାକୁଡ଼, ଜଲି୍ୱା ଶଷିେୱାଧିକୱାରୀ 
କପହିଳନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର ହରୱାଗ ହଦଇଥିହଲ। 
ଦୁଇଦନିର ମଣ୍ଳସ୍ତରୀୟ ରେତହିରୱାଗତିୱାହର 
ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କରଥିିବୱା ବୱାହଲଶ୍ୱର, 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ହଢଙ୍କୱାନୱାଳ, ରୱାଜପରୁ, 

ହକନୁ୍ଦଝର ର ୨୧୬ ଛୱାତ୍ରଛୱାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
କୃତୀ ରେତହିରୱାଗୀମୱାନଙୁ୍କ ପରୁସ୍ୱାର ଓ 
ରେମୱାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରୱାରୱାଇଥିଲୱା।

ଓଡ଼ଟିଶା ଆେଶତ୍ ବ ଟିେ୍ୟାଳୟ ରେତ ଟିଷ୍ା 
େ ଟିବସ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ ରାପ ଟିତ

ଭଦ୍ରକ,୧୫ା୯(େମେି): ରୱାଜ୍ୟ ଓ ହକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୱାର ବଭିନି୍ନ ସମୟହର ରେତଭିୱାଧୱାରୀଙୁ୍କ 
ବଭିନି୍ନ ପରୁସ୍ୱାର ହଦଇ ସମ୍ୱାନତି 
କରଥିୱାଆନ୍ତ।ି ଏ� ି ସବୁ ସମ୍ୱାନ ମଧ୍ୟହର 
ହକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର ରେଦୱାନ କରୁଥିବୱା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 
ପରୁସ୍ୱାର ଅନ୍ୟତମ। ହକନ୍ଦ୍ର ସରକୱାର 
ଏ� ି ପରୁସ୍ୱାର ପୱାଇ ଁ ଆହବଦନପତ୍ର 
ଗ୍ର�ଣ କରୁଛନ୍ତ।ି ରୱା�ୱାକୁ ଜଲି୍ୱା ରେଶୱାସନ 
ଅନୁହମୱାଦନ ଓ ସପୁୱାରଶି କରହିବ। 
ହତହବ ଏ� ି ଆହବଦନକୁ ହନଇ ଏହବ 
ଜଲି୍ୱାହର ଚଚ୍୍ଯୱା ଚୱାଲଛି।ି ଆହବଦନକୱାରୀଙ୍କ 
ବୱାସ୍ତବକି ହରୱାଗ୍ୟତୱାକୁ ହନଇ ରେଶ୍ନବୱାଚୀ 
ସଷୃ୍ଟ ିହ�ୱାଇଛ।ି ହକହତକ ଆହବଦନକୱାରୀ 
ଜୱାଲ୍  ରେମୱାଣପତ୍ର ହରୱାଗୱାଡ଼ କର ି ଦୱାଖଲ 
କରଥିିବୱା ଚଚ୍୍ଯୱା ହ�ଉଛ।ି ଅନ୍ୟପଷେହର 
ହରୱାଗ୍ୟ ଆହବଦନକୱାରୀଙ୍କ ପୱାଇ ଁରେଶୱାସନ 
ସପୁୱାରସି୍ କରୁ ହବୱାଲ ି କଳୱା, ସଂସ୍ତୃ,ି 
ସଂଘର କୱାର୍ଯ୍ୟକର୍୍ଯୱା ତ୍ର ିହିଲୱାଚନ ପଣ୍ୱା, 
ରେଶୱାନ୍ତ କୁମୱାର ହବହ�ରୱା, ନହରନ୍ଦ୍ର ରେସୱାଦ 
ପରଡ଼ିୱା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ରୱାଉତ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର 

କୁମୱାର ହଜନୱା ରେମଖୁ ଦୱାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି
 ସଚୂନୱାହରୱାଗ୍ୟ ହର , ଅତୀତହର 

ରେଖ୍ୟୱାତ ଔପନ୍ୟୱାସକି ଚନ୍ଦ୍ରହଶଖର ରଥ 
ଜହଣ ଅଭଜି୍ ସରକୱାରୀ କହଲଜର ଅଧ୍ୟଷେ 
ଥୱାଇ ବ�ୁ ଉପୱାହଦୟ ପସୁ୍ତକର ରଚନୱା 
କରଛିନ୍ତ।ି ରୱା�ୱାଙ୍କ ପସୁ୍ତକ ‘ଅସରୂ୍ଯ୍ୟ 
ଉପନହିବଶ’ର ଇଂରୱାଜୀ ଅନୁବୱାଦ ମଧ୍ୟ 
ହ�ୱାଇଛ।ି ହସ�ଭିଳ ି ଜହଣ ବଜି୍ ରେୱାଜ୍ 
ପରୁୁଷଙୁ୍କ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରୁସ୍ୱାର ରେଦୱାନ 
କରୱାରୱାଇଥିବୱା ହବହଳ ହସ ଅନ୍ତମି 
ଶର୍ୟୱାହର ଶର୍ୟୱାଶୱାୟୀ ଥିହଲ। ପରୁସ୍ୱାର 
ପୱାଇବୱା ପହର ତୱାଙ୍କ ପତୁ୍ର ପରୁସ୍ୱାର 
ହନଇ ତୱାଙୁ୍କ ରେଦୱାନ କରଥିିଲୱା ହବହଳ 
ପରୁସ୍ୱାରର ଖସୁ ି ହସ ଉପଲବ୍ ଧି କର ି
ପୱାରନିଥିହଲ। ହସ�ଭିଳ ି ମର୍ଯ୍ୟୱାଦୱାଜନକ 
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପରୁସ୍ୱାର ପୱାଇଁ ରେକୃତ ଦୱାବଦିୱାର 
ଚୟନ କରବିୱା ଏହବ ରେଶୱାସନର 
ମଣୁ୍ବ୍ୟଥୱାର କୱାରଣ ପୱାଲଟଛି।ି ଏଥିହର 
ରେଶୱାସନ ସ୍ଚ୍ଛତୱା ଅବଲମ୍ବନ କରବିୱାକୁ 
ବୁଧେଜିୀବୀମୱାହନ ଦୱାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି 

୍�୍ମଶ୍ୀ ୍ରୁସ୍ାର ୍ାଇଁ ଆସବ�ନକୁ ସନଇ ଚର୍୍ମା
‘ଦରାଗ୍ୟ ଆଦବେନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 

ସପୁାର ଟିସ୍  କରୁ ରେଶାସନ’

ଭ ଣ୍ ା ର ିସ ୍ ା ଖ ର ୀ , ୧ ୫ ା ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ଭଣ୍ୱାରହିପୱାଖରୀ ବ୍ଲକର ମଣନିୱାଥପରୁ 
ନହରନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିୱା ଉଚ୍ବଦି୍ୟୱାପୀଠ 
ରେଧୱାନଶଷିେକ ଭୱାହବ ସମୀର ହଚୌଧରୁୀ 
ବୁଧବୱାର ହରୱାଗ ହଦଇଛନ୍ତ।ି ଅନ୍ନପୱାଳସ୍ତି 
ଓକରୱା ହନୱାଡୱାଲ �ୱାଇସ୍ଲୁର ଶଷିେକ ଶ୍ରୀ 
ହଚୌଧରୁୀଙୁ୍କ ମଣନିୱାଥପରୁ ନହରନ୍ଦ୍ର କୁମୱାର 
ପରଡ଼ିୱା ଉଚ୍ବଦି୍ୟୱାପୀଠ ରେଧୱାନଶଷିେକ 
ଭୱାହବ ନରିକୁ୍ତ ି ଦଆିରୱାଇଛ।ି ଭୱାରରେୱାପ୍ତ 
ରେଧୱାନଶଷିେକ ସରୂ୍ଯ୍ୟକୱାନ୍ତ ବରୱାଳ ନୂତନ 
ରେଧୱାନଶଷିେକଙୁ୍କ କୱାର୍ଯ୍ୟଭୱାର �ସ୍ତୱାନ୍ତର 
କରଥିିହଲ। ବରଷି୍ ଶଷିେକ ଚନି୍ତୱାମଣ ି

ନୱାୟକ, ଶଷିେକ ଦୀପ୍ତରିଞ୍ଜନ ହଶଣ୍ଢ, 
ବୱାସହୁଦବ ହସୱାହରନ, ଶରତ ଥୱାହଟୱାଇ, 
ରହମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରୱାଉତ, ଶଷିେୟତି୍ରୀ ମୱାମନିୱା 
ହଜନୱା, ରଶ୍ମହିରଖୱା ରୱାଉତ, ଆରୁଣ ି
ହବହ�ରୱା, ରତିୱାଞ୍ଜଳୀ ମ�ୱାନ୍ତ,ି ରେଭୱାତ 
ମଞ୍ଜରୀ ହଜନୱା ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ରେଦୱାନ କର ି
ନୂତନ ରେଧୱାନଶଷିେକଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରବିୱା ସ� 
ବଦି୍ୟୱାଳୟର ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟୱାର ସମୱାଧୱାନ 
ହ�ବୱା ହନଇ ଆଶୱା ରେକୱାଶ କରଥିିହଲ। 
ବଦି୍ୟୱାଳୟହର ଉର୍ମ ହଶୈଖିକ ପରହିବଶ 
ସଷୃ୍ଟ ିକରବିୱାକୁ ରେଧୱାନଶଷିେକ ଶ୍ରୀ ହଚୌଧରୁୀ 
ରେତଶିରୁତ ିହଦଇଥିହଲ।

ନୂତନ ରେଧାନଶ ଟିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରାଗୋନ

ଭଦ୍ରକ,୧୫।୯(େମେି): ଆଜ ି ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ୱା ଆୟହୁବ୍ଯଦ ଚକିତି୍ସକ ସଂଘ ତରଫରୁ 
ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ହକୱାଡବରୁଆଁ ଗ୍ରୱାମ ପଞ୍ଚୱାୟତ 
କୱାର୍ଯ୍ୟୱାଳୟ ଠୱାହର ନେିଃଶଳୁ୍କ ଆୟଷୁ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଓ 
ହରୱାଗ ରେଶଷିେଣ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ହ�ୱାଇଛ।ି 
ଏ� ି ଶବିରିହର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିିଭୱାହବ 
ହରୱାଗହଦଇ ଭଦ୍ରକ ପଞ୍ଚୱାୟତ ସମତିରି 
ଅଧ୍ୟଷେୱା ଉମକିଳୱା ନୱାୟକ ଶବିରିକୁ ଉଦ୍ ଘୱାଟନ 
କରଥିିବୱା ହବହଳ ସରପଞ୍ଚ ସଷୁମୱା 
ମ�ୱାନ୍ତ,ି ସମତିସିଭ୍ୟ ରୱାହଜନ୍ଦ୍ର ନୱାରୱାୟଣ 
ପୱାଣ,ି ରେୱାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ କୱାଳନ୍ଦୀ ହଜନୱା, 

ଡୱାକ୍ତର ହଜ୍ୟୱାସ୍ୱାରୱାଣୀ ମ�ୱାରୱାଜ, ଡୱାକ୍ତର 
ଚନି୍ମୟୀ ଆଚୱାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଡୱାକ୍ତର ଇତଶି୍ରୀ ଦୱାସ 
ରେମଖୁ ଉପସ୍ତି ର� ି ଶବିରିର ଶଭୁୱାରମ୍ଭ 
କରଥିିହଲ। ଏ� ିଅବସରହର ଆଜ ିପଞ୍ଚୱାୟତ 
କୱାର୍ଯ୍ୟୱାଳୟ ପରସିରହର ଚୱାରୱାହରୱାପଣ 
କୱାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ହ�ୱାଇଥିଲୱା। ଅନୁଷ୍ତି 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଶବିରିହର ୨୯୩ ଜଣ ହରୱାଗୀଙୁ୍କ 
ମୱାଗଣୱା ଚକିତି୍ସୱା କରୱାରବିୱା ସ�ତି ମୱାଗଣୱା 
ଔଷଧ ବତିରଣ କରୱାରୱାଇଥିଲୱା। ଏ� ି
ଶବିରି ପରଚିୱାଳନୱାହର ରବୁହନତୱା ଆଶଷି 
ମ�ୱାନ୍ତ ିମଖୁ୍ୟ ଭୂମକିୱା ଗ୍ର�ଣ କରଥିିହଲ।

ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦରାଗ ରେଶ ଟିକ୍ଷଣ ଶ ଟିବ ଟିର

ମ ଞ୍ୁ ର ୀ ସ ର ା ଡ଼ , ୧ ୫ ା ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ଭଣ୍ୱାରହିପୱାଖରୀ ବହିଜଡ ି କୱାର୍ଯ୍ୟୱାଳୟ 
ଠୱାହର ଆଜ ି ଏକ ସୱାଙ୍ଠନକି ହବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ହ�ୱାଇରୱାଇଛ।ି ଏଥିହର 
ବଧିୱାୟକଙ୍କ ରେତନିଧିି ଇଂ.ରେୟୱାସକୱାନ୍ତ ି
ସୱାମଲ ହରୱାଗହଦଇ ୨୩ଟ ି ପଞ୍ଚୱାୟତହର 
ଚୱାଲୁଥିବୱା ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କୱାର୍ଯ୍ୟ 
ସମ୍କ୍ଯହର ସମୀଷେୱା କରଥିିହଲ। ଏ�ୱାପହର 
ଦଳୀୟ ସୱାଙ୍ଠନକି ସ୍ତି ି ସମ୍କ୍ଯହର ମଧ୍ୟ 

ଶ୍ରୀ ସୱାମଲ ଉପସ୍ତି କମ୍ଯୀମୱାନଙ୍କ ସ�ତି 
ଆହଲୱାଚନୱା କରଥିିହଲ। ହବୈଠକହର 
ବ୍ଲକ ଉପୱାଧ୍ୟଷେ ରେଣୀତକୱାନ୍ତ ିସୱାମଲ, ଜଲି୍ୱା 
ପରଷିଦ ସଭ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସୱା�ୁ, ନୱାଆମୀ 
ସରପଞ୍ଚ ସସ୍ତିୱା ହସଠୀ, ସରସଦୱା 
ସରପଞ୍ଚ ରହମଶ ହଜନୱା, ସମବୱାୟ 
ସଭୱାପତ ି ଦୀପ୍ତସିରୂ୍ଯ୍ୟ ବଶି୍ୱୱାଳ, ପତିୱାମ୍ବର 
ଦଅି, ଅଷେୟ କୁମୱାର ହଜନୱା ରେମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିହଲ।

ବ ଟିଦଜଡଟି ସାଂଗଠନ ଟିକ ଦବୈଠକ



େସାମବାର, ୨୧ େେବୃଆରୀ, ୨୦୨୨
www.sakalaepaper.com

1414

ùLk $ê̂ ò#ûùLk $ê̂ ò#û

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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