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ନିବେଶ ମଣ୍ଡିରେ ନବୀନ
ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଏସ୍ଇ କାରବାର ଦିବସ
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୫।୯(ସମ ିସ)
ନିବେଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାମୁହାଁ କରିବା ଓ
ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହେବାକୁ ଥିବା ‘ମେକ୍
ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା’ କନକ୍ଲେଭକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ନିମନ୍ତେ ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଏକ ଭିନ୍ନ
ଭୂ ମ ିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଛ ି। ରାଜ୍ୟରେ
ଅଧିକ ପୁଞ୍ ଜି ବିନଯ�ୋଗ
ି
ନିମନ୍ତେ ଦେଶର
ବଡ଼ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି, ବିଭନ୍ନ
ି ବ୍ୟାଙ୍କର ଶୀର୍ଷ
ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ
ଓ ଶିଳ୍ପ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କୁ ନିବେଶ
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ଗୁରୁବାର ଦେଶର ବାଣ ିଜ୍ୟ
ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇର ନିବେଶ ମଣ୍ଡି ରୂ ପେ
ପରିଚତ
ି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (ବିଏସ୍ଇ)
ର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାରବାର
ଦିବସର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଛନ୍ତି। ନିବେଶ
ମଣ୍ଡିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ
ପୁଞ୍ ଜି ପ୍ରବାହକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା
ଦେଇଛ ି। ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ କାରବାର ଆରମ୍ଭ
କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ି ଐତିହାସିକ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଖୁସ ି
ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଆଜି ସକାଳେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଫିର�ୋଜ
ଜିଜଭ
ି ୟ ଟାୱାରସ୍ଥିତ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବମ୍ବେ
ଷ୍ଟକ୍ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ ଚି୧୦ଟା

ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ
ବିଏସ୍ଇକୁ ଐତିହାସିକ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ
ଭାବେ ଅଭିହ ିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
୫୯ରେ କାରବାର ଦିବସର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଥÒଲେ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ୧୧ଟାରେ ଦ�ୈନକ
ି
କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ
ବିଏସଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପାଇ ନିବେଶକ,

ବିଏସଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ
ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ିତ ହ�ୋଇଥିଲେ। ବିଏସଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓପନିଂ ବେଲ୍
ବଜାଇ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ(୫-ଟି) ଭି.କେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍
ଉପସ୍ଥିତ ରହ ିଥିଲେ। ସେହ ିପରି ବିଏସଇ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲ�ୋଚନା ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ
ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର
ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ନିତନ୍
ି  ଭାନୁ ଦାସ ଜୱାଲେ
ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହ ିଥିଲେ।

ଦିନକରେ ୧୮ ବ�ୈଠକ

ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମକଲେ
କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗେନି: ନବୀନ
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର, ୧୫।୯ (ସମ ିସ): ୮ ଘଣ୍ଟାରେ
ନିରବଚ୍ ଛିନ୍ନ ୧୮ ବ�ୈଠକ। ଦେଶର ବଡ଼ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି,
ନିବେଶକ, ବିଭନ୍ନ
ି ଶିଳ୍ପ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ଆଲ�ୋଚନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା,
ୁ ତି ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ନିଯକ୍
ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଓ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥ�ୋପକଥନ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣ ି ପୁଞ୍ନ
ଜି ବେ
ି ଶ
ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମାବେଶ। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ କ୍ଲାନ୍ତ
ଅନୁ ଭବ କରି ନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ଏହା ସହ କ୍ଲାନ୍ତିହୀନତାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି
ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲ�ୋକଙ୍କ
ପାଇଁ କାମ କରିଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ୍ଲାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ
ବଶୀଭୂ ତ କରିପାରେ ନାହିଁ ବ�ୋଲି କହ ିଛନ୍ତି ନବୀନ।
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ଓ ଡ଼ିସେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହେବ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା’ କନ୍କ୍ଲେଭ।
ଏହ ି କନ୍କ୍ଲେଭକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୁ ବାଇ,
ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ବୁ ଧବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର
ବଡ଼ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଉଦ୍ୟୋଗ ସମୂହର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ
ସିଧାସଳଖ ଆଲ�ୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ମହ ିନ୍ଦ୍ରା,
ମୁକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, କୁ ମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ବିର୍ଲା, }ପୃଷ୍ଠା-୧୦

ପୁଣ ିଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲଖମପୁର ଖେର ି

ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା
ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି : ଗାଡି ଚଡ଼ାଇ
ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରହ ିଥÒବା
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲଖମପୁର ଖେରି ଜିଲ୍ଲା
ପୁଣ ିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛ ି। ଗତକାଲି ଏଠାରେ

ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗାଁର ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି ବର୍ଗର
ୂ ତ
ଦୁ ଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୁ ର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦୁ ଷ୍କର୍ମ କରିବା
ସହ ିତ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଠାରୁ
କିଛ ି ଦୂ ରରେ ଏକ ଗଛରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ
ଶରୀର ଝୁ ଲୁ ଥÒବା ଅବସ୍ଥାରେ
ଗୁରୁବାର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛ ି। ଦୁ ଇ

ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ
ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ
ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ୬ ଜଣଙ୍କୁ
ଗିରଫକଲା ପୁଲସି
ଘଟିଥÒବା ଏକ ଲ�ୋମହର୍ଷକାରୀ ଘଟଣା
କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନୁ ହେଁ, ସାରା ଦେଶକୁ
ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛ ି। ଗତକାଲି ଲଖମପୁର ଖେରି

ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୁ ଷ୍କର୍ମ କରାଯ ିବା ପରେ
ହତ୍ୟା କରି ଗଛରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଆଯାଇଛ ି ବ�ୋଲି
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲସ
ି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛ ି।
ସେମାନଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ
}ପୃଷ୍ଠା-୧୦

ଦାଦାବଟ ି ପାଇଁ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ

ଗୁଳ ି ଆଗରେ ଛାତିପାତି ଜୀବନ ଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ
ନୂ ଆପଡ଼ା/କ�ୋମନା, ୧୫।୯ (ସମ ିସ):
ନୂ ଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କ�ୋମନା ଥାନା ଠୁ ଟିବର
ଗାଁରେ ବୁ ଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ
ଦାଦାବଟି ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଗୁଳକ
ି ାଣ୍ଡ
ଘଟିଛ ି। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହ ିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ହ�ୋଇଛ ି। ଦୁ ର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ
ଗୁଳଚ
ି ାଳନା କରୁ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ
ଠିଆହ�ୋଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ

ଠୁ ଟିବର ଗାଁର ଶରତ କୁ ମାର ସାହୁ (୫୦)
ୁ ନ
ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ମଦ
ି ୀ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଦୁ ର୍ବୃତ୍ତ
ଫେରାର ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଖବର ପାଇ ରାତି
ପ୍ରାୟ ଗ�ୋଟାଏରେ ପୁଲସ
ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ
ପହଞ୍ ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ
ଆରମ୍ଭ କରିଛ ି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ନୂ ଆପଡ଼ା
ଏସଡିପ ିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାର ପଟ୍ଟନାୟକ,
ଥାନାଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗଉଡ଼ }ପୃଷ୍ଠା-୧୦
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ଆଜିର ଇତିହାସ

ଜଣା ଅଜଣା

ୱାଲଟ୍ ଡିସ୍ନ
 ୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍୧୯୩୪ରେ ‘ଡ�ୋନାଲ୍ଡ ଡକ୍’ କାର୍ଟୁନ୍ଚରିତ୍ର
ନିର୍ମାଣ କରିଥଲା।
ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଆନ୍ତି ବ�ୋଲି ୨୦୦୫ରେ
ଆମେରିକାରେ ୧୫୦ ଜଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ଙ୍କ
 ଉପରେ ହ�ୋଇଥବା ଏକ
ସର୍ଭେରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥଲା।

l ୧୯୦୮-ଜେନେରାଲ ମ�ୋଟର୍ସ ନିଗମର ସ୍ଥାପନା।
l ୧୯୭୫- ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନ ି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ସ୍ବାଧୀନ ହେଲା।
l ୧୯୭୮- ଜେନେରାଲ୍ଜିଆ ଉଲ୍ହକ୍ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ହେଲେ।
l ୨୦୦୭- ୱାନ୍ଟୁ ଗ�ୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ
ଦୁ ର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ୮୯ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ।
l ୨୦୦୯-ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥବାରୁ ‘ଅତୁ ଲ୍ୟ ଭାରତ ଅଭିଯାନ’କୁ ବ୍ ରିଟିଶ ସରକାର
ପୁରସ୍ତ
କୃ କରିଥଲେ।

ମୁହଁ ଲୁ ଚାଇଲେ ଐଶ୍
ବି

ଶ୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଐଶ୍ବର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ
ଏବେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ
‘ପ�ୋନ୍ନିୟନ୍ ସେଲ୍ଭାନ୍’ର ଡବିଂରେ
ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ
୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଷ୍କ
ଟି ର୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟାମ୍ପ୍ଭାବେ ବ୍ୟବହାର
ଷ୍ଟୁଡିଓ ବାହାରେ ଐଶ୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥଲା।
କରାଯାଉଥଲା।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ ଐଶ୍ ବ�ୋଲି କେହ ି
ବିଶ୍ବାସ କରିପାରି ନ ଥଲେ। କାରଣ
ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଗ�ୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଳା
ପ�ୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଥଲେ।
କଳାରଙ୍ଗର ବ୍ଲେଜର୍ସହ ସେ ସମାନ ରଙ୍ଗର ଏକ ଜିନ୍ସ
ପ ିନ୍ଧଥଲେ। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଦେବା ସହ କଳାରଙ୍ଗର
ଏକ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ପ ିନ୍ଧଥଲେ। ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପା
ସେଟ୍ ଟିଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ରାଜ କୁ ନ୍ଦ୍ରା ବ�ୋଲି ଭାବିଥଲ େ।
ଅ-ଝ ିଅଙ୍କ
ଭିତରେ
କାରଣ କିଛ ି ଦିନ ହେଲାଣ ି ରାଜ୍ କୁ ନ୍ଦ୍ରା ଏଭଳି
ଥÒବା ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ମୁହଁ ଲୁ ଚାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ମନ�ୋଭାବକୁ
ଦୂ ର
ତେବେ ପରେ ସେ ଐଶ୍ ବ�ୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥଲ
 ା। ଐଶ୍
କରିବା ପାଇଁ କେରଳସ୍ଥତ
ୁ ଲୁ ଚାଇବା ପାଇଁ ଏପରି
‘ପ�ୋନ୍ନିୟନ୍
ସେଲ୍
ଭ
ାନ୍’ର
ଲୁ
କ୍
କ
ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଲ୍
କୁ  ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଆରମ୍ଭ
ବେଶଭୂ ଷା ହ�ୋଇ ଆସିଥବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛ ି।
କରିଛ ି। ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ୍ଜିଲ୍ଲାର ଭଲୟନଚିରଙ୍ଗାରା
ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଖବର ସ�ୋସିଆଲ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଥÒବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍ଲ୍
କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ମ
ିଡି
ଆ
ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛ ି। କିଛ ିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ‘ପ�ୋନ୍ନିୟନ୍
ପାଇଁ ସମାନ ୟୁନଫ
ି ର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ ି। ଏହ ି
ସେଲଭାନ୍
’ର ଏକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯ�ୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଐଶ୍
ସ୍ଲ୍
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
କୁ ରେ ପଢ଼ୁଥÒବା ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଚେନ୍ନାଇରେ
ପହଞ୍ଚିଥଲେ। ଏଥପାଇଁ ଐଶ୍ଙ୍କୁ ଖୁବ୍
ଳ୍ପାୟନ ଓ ଆଧୁନକ
ି ରଣ ଯ�ୋଗୁଁ
ପାଇଁ ସମାନ ୟୁନଫ
ି ର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ ି।
ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥଲା। ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା,
ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ ଟି ହେଉଥବା ବିଷାକ୍ତ
ଏହ ି ସ୍ଲ୍
କୁ ରେ ଝ ିଅମାନେ ସାର୍ଟ ସ୍କଟ୍ ବଦଳରେ
ଏହ ି ଇଭେଣ୍ଟରେ ତ୍ରୀଷା କ୍ରିଷ୍ଣନ୍ଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମର
ୁ କ
ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ -ସାର୍ଟ ପ ିନ୍ଧୁ ଛନ୍ତି।
ଗ୍ୟାସ୍ଗଡ଼
ି ଯ�ୋଗୁଁ ଓଜ�ୋନ ସ୍ତର
ଅନ୍ୟ
ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଐଶ୍ଙ୍କଠାରୁ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର
ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ତିନ-ି ଚତୁର୍ଥାଂଶ
କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛ ି। ଫଳରେ
ଦେଖାଯାଉଥ
ଲେ ବ�ୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥଲା। ଅନେକ
କ୍ରାନ୍ତି’ ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଉଛ ି। ଏହ ି ସ୍ଲ୍
କୁ ରେ ଦୁ ଇଟି
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ ମି ଓଜ�ୋନ ସ୍ତରକୁ
ୟୁଜର୍ସ ଐଶ୍ଙ୍କ ମ�ୋଟା ଚେହେରାକୁ ନେଇ ନକାରାତ୍ମକ
ବିଭାଗ ରହ ିଛ ି। ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଓ ଲ�ୋୟର୍
ଭେଦ କରି ପୃଥବୀ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପଡୁ ଛ ି।
ମନ୍ତବ୍ୟ
ଦେଇଥଲେ। ସେଥପାଇଁ ଐଶ୍ ଡବିଂ ପାଇଁ ଏଭଳି
ପ୍ରାଇମେରୀରେ ମ�ୋଟ ୭୪୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ୟୁନଫ
ି ର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୨୦୧୭ରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥÒଲା।
ଯାହା ଚର୍ମ କର୍କଟ ର�ୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଓଜ�ୋନ
ୁ ଲୁ ଚାଇ ଆସୁଥବା ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛ ି।
ମୁ
ହ
କ
ଁ
ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥÒବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସି.ରାଜି କହ ିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ସ୍ଲ୍
ି ର୍ମ ଲାଗୁ
କୁ ରେ ସମାନ ୟୁନଫ
ସ୍ତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳଠାରୁ ୧୦ ରୁ ୫୦ କିଲ�ୋମ ିଟର
କରି
ବ
ା
ପଛରେ
ଅନେକ
କାରଣ
ରହ
ିଛ
ି।
ଜେଣ୍ଡର୍
ଇକ୍ବାଲି
ଟ
ି
ଦି
ଗ
ରେ
ଜନସଚେତନତା
ସୃ
ଷ୍
ଟି
କରି
ବା
ଦୂ ରତା ମଧ୍ୟରେ ଛାଇ ହ�ୋଇରହ ିଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ
ସହ ିତ ସ୍କଟ୍ରେ ଝ ିଅମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ଖ
ମୁ ୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥÒଲା। ତେଣୁ
ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ ମି ଦାଉରୁ ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ
ଅଭି
ଭ
ାବକଙ୍କ
ସହ
ିତ
ଏନେଇ
ଆଲୋଚନା
କରି
ବ
ା
ପରେ
୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପ ିତାମାତା
ଏହ ି ସ୍ତର । ଯଦି ଓଜ�ୋନ ସ୍ତର ନ ଥାନ୍ତା ତେବେ ପୃଥିବୀ
ଏହାକୁ
ସମର୍ଥନ
କରି
ଥ
ଲ
Ò
େ।
ଫଳରେ
ସ୍
ଲ୍
ରେ
ଏପରି
ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ
କୁ
ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ବ
ଠି ା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହ�ୋଇପଡ଼ନ୍ତା।
ଏକଦମ୍ ଭିନ୍ନ। ସେହ ିପରି
ସହଜ
ହ�ୋଇଥ
ଲ
ା।’
ମଣ ିଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଜୀବଜନ୍ତୁ , ଗଛଲତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ସ୍ଟ
କୁ ର୍ର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା
ଖୁବ୍ହାନିକାରକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ ମି । ଓଜ�ୋନ୍ସ୍ତର ବିଷୟରେ
କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମଝ ିରେ
ସଚେତନତା ସୃଷ୍ ଟି କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ
କ�ୌଣସି ଚକ ନାହିଁ। ସେ ଏହ ି ସ୍ଟ
କୁ ର୍କୁ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖକୁ ‘ବିଶ୍ବ ଓଜ�ୋନ ଦିବସ’ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ମାତ୍ର ତିନ ି ଦିନରେ ତିଆରି କରିଥବା
ଟେନର ୫୭ ବର୍ଷୀୟ କେଭିନ୍ ନିକ୍ସ ୨୨
ଓଜ�ୋନ ସ୍ତର ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ୧୯୮୭ ମସିହାର ଏହ ି ଦିନରେ
କହ ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହ ି ସ୍ଟ
କୁ ର ତିଆରି
ଫୁ ଟ୍ଲମ୍ବର(୬ ମ ିଟର) ଏକ ସ୍ଟ
କୁ ର୍
ମଣ୍ଟ୍ ରିଲ ପ୍ରୋଟ�ୋକଲ ନାମକ ଏକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହ�ୋଇଥିଲା।
କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଙ୍ଗା ସ୍ଟ
କୁ ର୍ପାର୍ଟକୁ
ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେେବ ଏହା ବିଶ୍ବର
ଏହ ି ସନ୍ ଧିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଓଜ�ୋନ ସ୍ତରକୁ କ୍ଷୀଣ ବା ହ୍ରାସ
ଉପଯ�ୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକ ି
ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ ମ�ୋବିଲଟ
ି ି ସ୍ଟ
ି
କୁ ର୍ଭାବେ ଗିନଜ୍
କରୁ ଥିବା କିଛ ି ପଦାର୍ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ଉତ୍ପାଦନ ସମୟବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ ବନ୍ଦ
ନୁହେଁ, ଏଥପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ
ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ପୂର୍ବରୁ
କରିବା, ଯଦ୍ଦ୍ବାରା ଓଜ�ୋନ ସ୍ତରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହ ି ଚୁକ୍ତିନାମା
ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ୧୬ ହଜାର
୨୦୧୯ରେ ୧୦ ଫୁ ଟ୍ଓ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ ସ୍ଟ
କୁ ର
ସ୍ୱାକ୍ଷର ହ�ୋଇଥିଲା ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୮୭ ମସହି ାରେ । ଏହ ି ଐତିହାସିକ
ଟଙ୍କାରେ ଏହ ି ସ୍ଟ
କୁ ର୍ତିଆରି କରିଥବା
ଗିନଜ୍
ି ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡରେ ସାମ ିଲ ଥଲା। ଆଉ
ଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୦ ଦିନ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର
କହ ିଛନ୍ତି କେଭିନ୍। ଅନ୍ୟପଟେ କେଭିନ୍
ଏବେ ଏହ ି ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ
ମହାସଭାରେ ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓଜ�ୋନ ସ୍ତର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ
ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ବର ଦ୍ରୁ ତତମ ଗାର୍ଡେନ ସେଡ୍
ହ�ୋଇଛନ୍ତି କେଭିନ୍। କେଭିନ୍ ଏକାଧାରରେ
ରୂ ପେ ପାଳିବାକୁ ଏକ ଘ�ୋଷଣାନାମା ଗୃହୀତ ହେଲା । ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବାର
ତିଆରି କରି ଗିନଜ୍
ି ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ
ଜଣେ ବିଲ୍ଡର ଓ ଡିଜାଇନର୍। ସାଧାରଣ
ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ପରେ ଓଜ�ୋନ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଛ ିଦ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାର
ପାଇଛନ୍ତି।
ସ୍ଟ
କୁ ରଠାରୁ କେଭିନ୍ଙ୍କ ସ୍ଟ
କୁ ର୍ଦେଖବାକୁ
ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଥିଲା। ତଥାପ ି ଏହ ି ଓଜ�ୋନ ସ୍ତର କ୍ଷୀଣ ହେବା ଯ�ୋଗୁଁ ନିର୍ଗତ

ବିଶ୍ବ ଓଜ�ୋନ ଦିବସ

ପୁ

ନିଆରା ସ୍ଲ୍
କୁ

ଶି

ପୁଅ-ଝ ିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ୟୁନଫ
ି ର୍ମ

ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୫୦ରୁ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ରହ ିବ ବ�ୋଲି ଅନୁ ମାନ କରଯାଏ । ଓଜ�ୋନ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର।
ଏଥପ୍ରତି ସଜାଗ ରହ ିଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପୃଥବୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ ିଢ଼ିକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବ।
ଚଳିତବର୍ଷ ବିଶ୍ବ ଓଜ�ୋନ ଦିବସର ଥମ୍ରହ ିଛ ି- ‘ମନଟ୍ ରିଲ୍ପ୍ରୋଟ�ୋକଲ୍
@୩୫: ପୃଥବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ
ବ�ୈଶ୍ବିକ ସହଯ�ୋଗ’।

୬ ମ ିଟର ଲମ୍ବର ସ୍ଟ
କୁ ର୍

ଚାକିର ି ଛାଡ଼ିଲେ ବଢୁ ଛି ଦରମା

ବ୍ରି

ମହ ିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନାନ ନିୟମ
ସ୍ନାନ ନ କରି ମହ ିଳାମାନେ ର�ୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା
ଅନୁ ଚତ
ି । ଭ�ୋଜନ ହେଉଛ ି ମା’ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ନ ଗାଧ�ୋଇ
ଭ�ୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମା’ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଅପମାନ ସଦୃ ଶ। ତେଣୁ ସ୍ନାନ
କରିବା ପରେ ମହ ିଳାମାନେ ର�ୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।
ମହ ିଳାମାନେ ସ୍ନାନ ନ କରି ଖାଇବା ଅନୁ ଚତ
ି । ଏହାର ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି କାରଣ
ମଧ୍ୟ ଅଛ ି। କାରଣ ସ୍ନାନ ନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ଦୂ ଷତ
ି ହ�ୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି
ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ ଟି କରେ।
ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହ ିଳାମାନେ କେଶ କୁଣ୍ଡାଇବା ଓ ବାନ୍ଧବା ଅନୁ ଚତ
ି । କାରଣ
ଏହା ଦ୍ବାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ ଟି ହ�ୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ସ୍ନାନ କରିବା
ପରେ ହିଁ କେଶ କୁଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ।
ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମହ ିଳାମାନେ ତୁ ଳସୀ ଗଛରେ ପାଣ ି ଦେବା ଉଚିତ।
ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହ ିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ଆଲମାରୀ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା କାରବାର
କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ବାରା ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ�ୋପ କରିଥାନ୍ତି ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଏ।

ମେଷ:ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନର
ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂ ତନ
ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ।
ବୃ ଷ: କ�ୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିନେଇପାରନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ
ହେବେ। ଆର୍ଥକ କାରବାର ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ଧ୍ୟାନର ସହ କରିବେ। ପରିବାର ସହ ଭ୍ରମଣଯ�ୋଗ ରହ ିଛି।
ୁ : ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂ ଆ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ
ମିଥନ
ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି । ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତ
ତି
ରହ ିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂ ରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି।

କର୍କଟ:ବିଶ୍ବାସର ପାତ୍ର ହେବେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ।
ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂ ତନ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ
କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂ ଆ ଯ�ୋଜନା କରିବେ।
ସିଂହ: ଅକସ୍ମାତ୍ ଭାବେ ଜୀବନରେ କ�ୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହ ିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲେଖାପଢ଼ାରେ
ଆଗୁଆ ରହ ିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁର ରହ ିବ।
କନ୍ୟା: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନର
ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂ ତନ
ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ।

ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର
ସର
ୂ ୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପରି ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାରର
ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହ ିଛି। ଏହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା
ସମୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ।
ସାରାଦିନର ଥକ୍କାପଣକୁ ଦୂର
କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହ ି
ଆସନ କରିବା ଫଳପ୍ରଦ।

ଅବଶ୍ୟ କମ୍ପାନ ି ଏବେ ଏ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଯ�ୋଗୁଁ
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛ ି। ‘ଗରିଲା’ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କୋଙ୍କ
କହ ିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେେଳ
ଚାକିର ି ଛାଡ଼ିବା କଥା କମ୍ପାନକ
ି ୁ ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ନୂ ଆ
ଚାକିର ି ସନ୍ଧାନରେ ଥିବା କହନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ
କମ୍ପାନ ି ଛାଡ଼ିବାର ୬ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ
ଦରମା ବୃ ଦ୍ଧ କରାଯାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ସହ ତାଙ୍କୁ
ତିନ ି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିର ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଦିଆଯାଏ। ତେେବ ଏହା ଦ୍ବାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି
କମ୍ପାନର
ି କ�ୌଣସି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ମନ�ୋଭାବ
ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଦ୍ବାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୂ ଆ କିଛ ି
କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ିତ କରିଥାଏ।’

କାହିଁକ ି କରିବେ
ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ମଜଭୁ ତ୍ହ�ୋଇଥାଏ।
ମହ ିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ି ଆସନ
ବେଶ୍ଲାଭଦାୟକ।

ù~ûMûi^

ଶାସ୍ତ୍ରପୁରାଣରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ନୀତିନୟି ମ ରହ ିଛି। ଏହ ିସବୁ ନିୟମ ସୁଖସମୃଦ୍ଧ ଓ ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧ
କରିଥାଏ। ଏହ ିଯେମିତ ି ମହ ିଳାଙ୍କ ସ୍ନାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମ। ଏମିତ ି କିଛ ି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମହ ିଳାମାନେ ସ୍ନାନ ପର୍ବ
ୂ ରୁ
କରିବା ଅନୁ ଚତି । ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣ ିବା।

ସା

ଧାରଣତଃ କ�ୌଣସି କମ୍ପାନରେ
ି
ଯୋଗ
ଦେବା ପରେ କିଛ ି ମାସ ନଚେତ୍ କିଛ ି
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃ ଦ୍ ଧି
ପାଏ। ତେେବ ଆମେରିକାର ଏକ କମ୍ପାନରେ
ି
କର୍ମଚାରୀ ଚାକିର ି ଛାଡିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବେତନ
ବଢୁ ଛ ି। ଏହା ଅବିଶ୍ବାସ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ
ଘଟଣା। ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମାର୍କେଟିଂ
ଏଜେନ୍ ସି ‘ଗରିଲା’ ତା’ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ି
ନୂ ଆ ନିୟମ ଆଣ ିଛ ି। ନିୟମ
ଅନୁସାରେ, ଚାକିର ି ଛାଡ଼ୁଥବା
କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କମ୍ପାନ ି ୧୦
ପ୍ରତିଶତ ଦରମା ବଢାଉଛ ି।

ନିୟମ ିତ ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର କରିବା
ଦ୍ବାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର

ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହ�ୋଇଥାଏ।

ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ସଠିକ୍ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରେ।
ଚିନ୍ତା ଦୂ ର କରେ।

ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ ।

ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବୃ ଦ୍ଧ ପାଏ।

ତୁ ଳା: ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହ�ୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କୁ ଟଚକ୍ରନ୍ତର
ଶିକାର ହ�ୋଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣରୁ ଦୂ ରେଇ ରୁ ହନ୍ତୁ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ
ହତ�ୋତ୍ସାହ ହେବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂ ତନ ମ�ୋଡ଼ ଆସିପାରେ।

ମକର: ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂ ଆ ଯ�ୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି । ସନ୍ତାନସନ୍ତତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତ
ତି
ରହ ିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂ ରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି।

ବିଛା: ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ
ସାକ୍ଷାତ ଯୋଗ ରହ ିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ�ୋନ୍ନତିର ସୁଯ�ୋଗ ରହ ିଛି।

କୁ ମ୍ଭ:ବିଶ୍ବାସର ପାତ୍ର ହେବେ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ।
ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂ ତନ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ
ସାକ୍ଷାତ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂ ଆ ଯ�ୋଜନା କରିବେ।

ଧନୁ : କ�ୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି
ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆର୍ଥକ କାରବାର ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବେ। ପରିବାର ସହ ଭ୍ରମଣଯ�ୋଗ ରହ ିଛି।

ମୀନ: ଅକସ୍ମାତ୍ଜୀବନରେ କ�ୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆଗୁଆ ରହ ିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ
ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଆଗୁଆ ରହ ିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁର ରହ ିବ।
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ମାତିଛନ୍ତି
ସାଇବର
ଠକ

ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମ�ୋବାଇଲ ଚାରିଂ୍ଜ ମନା

କଟକ,୧୫।୯(ସମ ିସ):
ସାଇବର
ଅପରାଧ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚିନ୍ତାର
କାରଣ ହ�ୋଇଛ ି। ଏହ ି ଅପରାଧ
କେଉଁଠାରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛ ି ଏହା
ଜାଣ ିବା
କଷ୍ଟକର
ହ�ୋଇପଡୁ ଛ ି।
ଅନ୍ଲାଇନର
ବହୁ ଳ
ବ୍ୟବହାର
ହେଉଥିବାରୁ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ
ଗ�ୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ବ�ୈଷୟ ିକ
ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରି
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ
ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି।
ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଲ�ୋଭନର ଜାଲରେ ପଡ଼ି ବହୁ
ଲ�ୋକେ ପ୍ରତିଦନ
ି ଠକାମ ିର ଶିକର ହ�ୋଇ
ଅର୍ଥ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଥାନା ଓ
ସାଇବର ସେଲ୍ରେ ଅଭିଯ�ୋଗ ସଂଖ୍ୟା
ବଢ଼ିବଢ଼ି ଚାଲିଛ ି। ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ମ�ୋବାଇଲ
ଫ�ୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ
ତାହାକୁ
ସର୍ବସାଧାରଣ
ସ୍ଥାନରେ
ଚାର୍ଜ ନକରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ
ସତର୍କ କରାଇଛ ି। କାରଣ ସାଇବର
ଲୁଟେରାମାନେ ଅକ୍ଲେଶରେ ଜଣଙ୍କ
ମ�ୋବାଇଲକୁ ବିନା ସ୍ପର୍ଶରେ ଡାଟା ଚ�ୋରି
କରିନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେକ
ମ�ୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯାହା ନିଷଦ୍ଧ
ି

ଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଏହ ି ପ୍ରକ୍ ରିୟାରେ ଅଜଣା
ସ୍ଥାନରେ ଚାର୍ଜ ହେଉଥିବା ମ�ୋବାଇଲରେ
ସହଜରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦଆ
ି ଯାଉଛ ି।
ପରେ ଏହ ି ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ
ସ୍ମାର୍ଟ ଫ�ୋନକୁ ଦୂ ରରେ ଥାଇ ଲାପଟପ
ତଥା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଜରିଆରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ
ନିଆଯାଇପାରୁ ଛ ି। ଫ�ୋନକୁ ସାଇବର

ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଯ�ୋଗ କରୁ ଛନ୍ତି।
ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହ ିବାନୁ ସାରେ
ସେହ ି ପଏଣ୍ଟରେ ଚାର୍ଜିଂର ଭ୍ରମ ପୂର୍ବକ
ସେମାନେ ନିଜର ଡିଭାଇସ ଆଗୁଆ
ରଖିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହ ି ପଏଣ୍ଟରେ
ଚାର୍ଜିଂ କରିଲେ ଅଜାଣତରେ ନିଷଦ୍ଧ
ି ଆପ୍
ଡାଉନଲ�ୋଡ ହ�ୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ

ପହଞ୍ଚିଛ ି। ଏବେଠାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ
ନହେଲେ ଆଗାମ ି ଦିନରେ ଏହା ବହୁଗୁଣା
ବୃ ଦ୍ପ
ଧି ାଇବାରୁ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛ ି।
ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗ�ୋପନ ତଥ୍ୟ
ହାସଲ କରି ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର
ଏବେ ବଦଳିଛ ି ଅପରାଧର ତରିକା। ବହୁ

 ସତର୍କ କଲା ଓଡ଼ ିଶା ପୁଲ ିସ
 ସାଇବର ଅପରାଧ ତର ିକା ବଦଳୁ ଛ ି
ହ୍ୟାକରମାନେ
ନିଜ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ
ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫ�ୋନରେ ପୂର୍ବରୁ
ଇନଷ୍ଟଲ ହ�ୋଇଥିବା ବିଭନ୍ନ
ି ଅନଲାଇନ
ବ୍ୟାଙ୍କି ଆପ୍ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନସଫର
କରିନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଟେରା।
ଏପରିକ ି ଅନଲାଇନ ସପ ିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ
ଏହ ି ଅର୍ଥ ଲୁ ଟ ହ�ୋଇପାରିବ ବ�ୋଲି
ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହ ିଛନ୍ତି।
ଏବେ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳଷ୍ଟେସନ, ସିନେମା
ହଲ ଆଦି ସ୍ଥାନ ରହ ିଛ ି। ଏପରିକ ି ଟ୍ରେନ
ମଧ୍ୟରେ ରହ ିଥିବା ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟଗୁଡିକୁ

ଏହା ମଧ୍ୟମରେ ଫ�ୋନକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ
ନେଇ ଲୁ ଟ କରାଯାଇପାରିବ ବ�ୋଲି
କୁ ହାଯାଉଛ ି। ଏହ ିଭଳି କିଛ ି ଘଟଣା ଗତ
କିଛ ିମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାରୁ
ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏବେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି
କରିଛ ି।
ମ ିଳିଥିବା ସୂଚନାନୁ ସାରେ ୫ବର୍ଷ
ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା
ପାଞ୍ଚଗୁଣ ବୃ ଦ୍ ଧି ପାଇଛ ି। ୨୦୧୫
ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧ
ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୩୯୦ ରହ ିଥିବା
ବେଳେ ୨୦୨୨ରେ ଦୁ ଇ ହଜାର ଉପରେ

ମାମଲା ତଦନ୍ତ ନ ହ�ୋଇ ପଡ଼ି ରହ ିଥିବା
ଜଣାପଡ଼ିଛ ି। ଅତୀତରେ ବହୁ ସାଇବର
ଅପରାଧୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଠକି ନାଇଜେରିଆରେ ବିଳାସମୟ
ଜୀବନ
ବିତାଉଥିବା
କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ
ଜାଣ ିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ସ୍ତରର ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ
କରିବାରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏହା
ଏକ ବଡ ସଫଳତା ଥିଲା। ସେହ ିପରି
ଏବେ ସାଇବର ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟ ବୃ ଦ୍ ଧି
ପାଇବାରୁ ସବୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବା
କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ।

୩୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ
ପେପର୍ଲେସ୍କ�ୋର୍ଟ

କଟକ,୧୫।୯(ସମ ିସ):
ଆସନ୍ତା
୧୭ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି
ଜଷ୍ଟିସ ଉଦୟ ଉମେଶ ଲଳିତ ରାଜ୍ୟର ୩୦ଜିଲ୍ଲା
ପାଇଁ ପେପରଲେସ କ�ୋର୍ଟ ଉଦଘାଟନ
କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହ ିଛ ି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକ�ୋର୍ଟ
ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତକୁ ପେପରଲେସ
କରିବା ପାଇଁ ଇ-ଫାଇଲିଂ ଓ ଇ-ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ
ଦାଖଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ ି। ଏହାକୁ
ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପ୍ରଧାନବିଚାରପତି
ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଜୁ ଡସ
ି ଆ
ି ଲ

୧୭ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ
କରିବେ ପ୍ରଧାନବିଚାରପତି
ଏକାଡେମ ିଠାରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢେ୯ଟାରେ
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଡି.ୱାଇ
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂ ଡ, ଜଷ୍ଟିସ ଏମଆର ଶାହା, ହାଇକ�ୋର୍ଟ
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଏସ.ମୁରଲୀଧରଙ୍କ
ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଚାରପତି ଯ�ୋଗଦେବେ।
ଅନ୍ୟପଟରେ ଶନିବାର ଦିନ ୧୧ଟା
ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନବିଚାରପତି
ଜଷ୍ଟିସ ଲଲିତ କଟକସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଆଇନ
ବିଶ୍ୱବଦ
ି ୍ୟାଳୟର
ନବମ
ସମାବର୍ତ୍ତନ
ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯ�ୋଗଦେବେ।

ଘନୀଭୂତ ହେବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ

ରାଜଧାନୀରେ ରୁ ଚ ି ଚା’ର ବଜାର ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲିଉଡ୍ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ�ୋନାଲୀ ବେନ୍ଦ୍ରେ

ଲ�ୋକକଥା

ନିବେଶକିଆଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି
ଆସିଲେଣ ି ରାଜ୍ୟ ସାଇଁ,
ଏଣ ିକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଗେଇବ
ଶିଳ୍ପରେ ଘାଇଁ ଘାଇଁ।
ରାଜ୍ୟବାସୀ ଛନ୍ତି ଚାହିଁ,
ୁ ତି ବଢ଼ିବ
ବେକାରୀ ହଟିବ ନିଯକ୍
ଗରିବୀ ଯ ିବ ଦୂ ରେଇ ॥

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୫।୯(ସମ ିସ): ଆଗକୁ ସୃଷ୍ ଟି
ୁ ାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂ ତ ହେବ।
ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘଚ
ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ
ୁ ୀ ନିସ୍ୟ
ହେବ। ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ମ�ୌସମ
ରିକ୍ ରହ ିବା ଯ�ୋଗୁଁ
ବର୍ଷାର ପ୍ରକ�ୋପ ହ୍ରାସ ହ�ୋଇଛ ି। ହେଲେ ୧୮
ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରକ�ୋପ ବୃ ଦ୍ ଧି ପାଇବ।
ପାଣ ିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ
ୁ ାଳକ କହ ିଛନ୍ ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖ
ପଶପ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିକ୍ପ୍ତ
ଷି ବର୍ଷା ହେବ। ୧୮ରେ
ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣବ
୍ଣି ଳୟ
ସୃଷ୍ ଟି ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ୧୯ ତାରିଖରେ
ୁ ାପ ସୃଷ୍ ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୨୦ରେ
ଲଘଚ
ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା
ୁ ାପରେ ପରିଣତ ହେବ।
ୱେଲମାର୍କଡ ଲଘଚ
ଏମ ିତି କି ଏହା ଆହୁର ି ଘନୀଭୂ ତ ହ�ୋଇ
ଅବପାତର ରୂ ପ ନେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହ ିଛ ି।
୨୧ରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରହ ି ଏହା ଉତ୍ତର
ପଶ୍ ଚିମ ଦିଗରେ ଗତକରିବ ଓ ଛତିଶଗଡ଼କୁ
ୁ ାଁଇବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୯ରୁ
ମହ
ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୨୦-୨୨

ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ।
୨୩ରେ ଉପକୂ ଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହ ିବା ବେଳେ
ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ୨୨ରୁ
ବର୍ଷା କମ ିଯ ିବ। ଉପକୂ ଳରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ
ଭାରି ବର୍ଷା ହ�ୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଉଫକୂ ଳ ଜିଲ୍ଲା,
ୁ ,
ଉପକୂ ଳ ପାଗ ଜିଲ୍ଲାଗ, ଦେବଡ଼, ସମ୍ବଲପର
ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆସନ୍ତା ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ୁ ାୟ ବର୍ଷା ୧୦୦ ମ ିମ ି ହେବା ବେଳେ ଦକ୍ଣ
ସମଦ
ଷି
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ୬୦-୯୦ ମ ିମ ି ବର୍ଷା ହେବ।
ୁ ରଗଡ଼ରେ ସମ୍ଭବତଃ ସବୁ ଠାରୁ
ସେହ ିପରି ସନ୍ଦ
କମ୍ ବର୍ଷା ହ�ୋଇପାରେ ବ�ୋଲି ପ୍ରଫେସର
ପଶୁପାଳକ କହ ିଛନ୍ତି। ପାଣ ିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା
ଅନୁ ଯାୟୀ ଆଗାମୀ ୨ରୁ ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ
ବିଶେଷ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏଣ ୁ ଦିନ
ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃ ଦ୍ ଧି ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ
ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବାର
ସମ୍ଭାବନା ରହ ିଛ ି। ଏହାସହ ିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ
ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟ ୁ ଉତ୍ତପ୍ତ
ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କିଛ ି ଜିଲ୍ଲାରେ
ବିଜୁଳଘ
ି ଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହ ିଛ ି।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘ଓରେରା’ ନିଷ୍କୟ୍ରି
କଟକ,୧୫।୯(ସମ ିସ): ଓଡ଼ିଶା ରିୟଲ ଇଷ୍ଟେଟ
ରେଗୁଲେଟ�ୋରି ଅଥରିଟି (ଓରେରା) ଦେଉଥିବା
ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ନଥିବା ତଥା ଏହ ି
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସିଭିଲକ�ୋର୍ଟକୁ
ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗରେ ଦାୟର
ୁ ାଣ ି କରି ହାଇକ�ୋର୍ଟ ଜବାବ
ମାମଲାର ଶଣ
ତଲବ କରିଛନ୍ ତି। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର
ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହ ଓରେରା ସଚିବଙ୍କୁ ଜବାବ
ଦାଖଲ ପାଇଁ ହାଇକ�ୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ ଦେଇଛନ୍ ତି।
ବିମଳେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ
ୁ ାଣ ି କରି ମଖ
ୁ ୍ୟ ବିଚାରପତି
ମାମଲାର ଶଣ
ୁ ଲୀଧର ଓ ଜଷ୍ ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ
ଜଷ୍ ଟିସ ଏସ.ମର
ଦାଶଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହ ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
ନେଇ ଜବାବ ରଖିବାକୁ କହ ିଛନ୍ ତି। ମାମଲାରରୁ

ପ୍ରକାଶ ଯେ ଓରେରାରେ ରୁ ଜୁ ମାମଲାରେ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରାଯାଉନି। ଓରେରାର ଆଇନ ଅନୁ ସାରେ
କ୍ଷମତା ରହ ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସିଭଲ
ି କ�ୋର୍ଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଛ ି

ହାଇକ�ୋର୍ଟଙ୍କ ଜବାବ ତଲବ

ବ�ୋଲି ଆବେଦନକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ
ସରକାର ଓରେରା ନିୟମାବଳୀ-୨୦୧୭
ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ରେରା ଆଇନ
ଅନୁସାରେ ଅଥରିଟି, ଆଡଜୁଟ ିକେଟିଂ ଅଫିସର ଓ
ଆପ ିଲେଟ ଟ୍ ରିବୁନାଲ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ୁ ଧା କିପରି
କରିପାରିବେ ବ�ୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲେ ସଦ୍
ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସେ ନେଇ କିଛ ି

ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଫଳରେ ଓରେରା
ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ସିଭିଲ କ�ୋର୍ଟରେ
ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆସୁଛ ି। ଅନ୍ୟପଟରେ
୨୦୧୭ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓରେରା ନିଜ ଗ�ୋଟିଏ
ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି ବ�ୋଲି
ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛ ି। ୩ବର୍ଷ
ଧରି ମାମଲା ପଡ଼ିରହ ିବା ପରେ ଓରେରା ସିଭିଲ
କ�ୋର୍ଟ ଯ ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଲ�ୋକମାନେ
ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବ�ୋଲି
ଆବେଦନକାରୀ ଅଭିଯ�ୋଗ କରି ହାଇକ�ୋର୍ଟଙ୍କ
ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହ�ୋଇଥିଲେ। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ
ୁ ାଣ ି ନଭେମ୍ବର ୨୧କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛ ି।
ଶଣ
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଇନଜୀବୀ
ମ�ୋହ ିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁ ଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ

ନିବେଶକ ଆସ ିଲେ
ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ

ପୁରୀ,୧୫ା୯(ସମ ିସ):
ଆସନ୍ତା
ନଭେମ୍ବର ୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛ ି
ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃ ହତ୍ ଶିଳ୍ପ ମହାକୁମ୍ଭ
‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ’।
ଏଥିରେ
ଯ�ୋଗଦେଇ
ଓଡ଼ିଶା
ବିକାଶରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ
ବଡ଼ ବଡ଼ ନିବେଶକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ
ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ
ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ
ନିବେଶକ ଆସିବେ ଶିଳ୍ପାୟନର
ପ୍ରସାର ଘଟିବ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶଧାରା
ଆହୁ ର ି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟବାସୀ
ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବେ।
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ସେବା
ମନ�ୋବୃ ତ୍ତି ରଖି ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ
ଚଳାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁ ଧବାର
ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ନିବେଶକ
ସମ୍ମେଳନରେ ଯ�ୋଗଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼
ନିବେଶକ ଓ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ମେକ୍ ଇନ୍
ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭରେ ଯ�ୋଗଦେବା
ଲାଗି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର

ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହ ି
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସବୁବର୍ଗର ଲ�ୋକେ
ସ୍ୱାଗତ କରୁ ଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ ଚିତ
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆହୁ ର ି
ସଶକ୍ତ କରିବ ବ�ୋଲି ବୁ ଦ୍ଧିଜୀବିମାନେ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଥିବା
ବେଳେ ଏଥିରେ ସ୍ୱର ମ ିଳାଇଛନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ ୱିନୀ ବ�ୈଷ୍ଣବ।
ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବ�ୈଷ୍ଣବ
ପୁରୀରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜେପ ିର
ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବର
ି ରେ
ଯ�ୋଗଦେଇଥିଲେ।
ପରେ
ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା
ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର
ପ୍ରତିକ୍ ରିୟା ରଖିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ବ�ୈଷ୍ଣବ କହ ିଥିଲେ ଯେ,
ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିବେଶକ ଆସିବା ନିହାତି
ଆବଶ୍ୟକ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନିବେଶକ
ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ
ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ଛ ି।

ଭଦ୍ରକ

www.sakalaepaper.com

୪

ଶୁକ୍ରବାର,
୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର
୨୦୨୨

ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଟିଣ, କାଠ ବିକ୍ରି

ବିର�ୋଧୀଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ର
 େ ଜମ ି ହଳ କର ିବାରୁ ଗଣ୍ଡଗ�ୋଳ

ବଡ଼ଭାଇର ଆକ୍ରମଣରେ ସାନଭାଇ ଓ ଭାଇବ�ୋହୂ ଗରୁ ୁ ତର
ପୀରହାଟ,୧୫।୯(ସମସ
ି )

ୁ ୀ/ଦ�ୋବଲ,୧୫।୯(ସମ ିସ): ଧାମନଗର
ଧୂଷର
ୁ ୀ (ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ) ଅନୁ ବଭ
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୂଷର
ି ାଗର
ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେତାଳିଗାଁ
ଠାରେ ଥିବାବେଳେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପରିତ୍ୟକ୍ତ
ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗା
ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର
ଘରସାମଗ୍ରୀ କାଠ, ଟିଣ, କବାଟ, ଝରକା ଓ ଇଟା
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଠିକାଦାର ବେଆଇନ୍
ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବାବେଳେ ସେହ ି
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବହୁ ମୁଲ୍ୟବାନ ଗଛକୁ କାଟି
ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଛ ି। ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼କଥା
ହେଲା ଉକ୍ତ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଥିବା ସେହ ି ପୁରୁଣା
ଗଛକୁ ବନବିଭାଗ ଠାରୁ ଅନୁ ମତି ନନେଇ ଗଛ
କାଟିବା ସହ ବେଆଇନ୍ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଘରକୁ
ଭାଙ୍ଗି ଟିଣକାଠ ଇତ୍ୟାଦି ବିକଦି େବା ସାଧାରଣରେ
ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛ ି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ
ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ ବିକା ବଲ୍ଲଭ ସ୍ୱାଇଁକୁ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ
କରିବାରୁ ସେ କହ ିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ
ଥିବା ଗଛ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁ ମତିରେ
କଟାଯାଇଥିବା କଥା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ

ସରକାରୀ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ
ସେ କହ ିଥିଲେ ଉକ୍ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରୁ ସରିଶପ
ୃ ବାସ
କରୁ ଥିବାରୁ ଉକ୍ତଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣ ି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାୟ ିତ୍ୱ
ନେଇଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା କଥା
ସେ କହ ିଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ଛ ି ଯଦି ସେଠାରେ
ସରିଶପ
ୃ ବାସ କରୁ ଥିଲେ ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଉଚ୍ଚ
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁ ମତି ନଆଣ ି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ
କାହିଁକ ି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ସମାଗ୍ରୀ ଓ ଟିଣ
କର୍କଟିକୁ ନିଲାମ ନକରି ଏହାକୁ ଚ�ୋରାରେ ବିକ୍ରୟ
କଲେ କାହିଁକ?ି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସରକାର ଗଛ
ଲଗାଇବା ପାଇଁ କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଦେଉଥିବାବେଳେ ଏକ ସରକାରୀ ପାଚେରି ଥାଇ
ଏହ ି ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ ତାହାକୁ
ବିନା ଅନୁ ମତିରେ କଟାଜିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ
ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ ଟି କରିଛ ି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗକୁ
ପଚାରିବାରୁ ଆମ ପାଖରେ ସେପରି କ�ୌଣସି ସୂଚନା
ନାହ। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ନିଆଯ ିବ ବ�ୋଲି ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କୁ ଷଧ୍ୱଜ ସିଂ
ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ବିର�ୋଧୀ ଲ�ୋକଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଜମ ି ହଳ କଲା
ବ�ୋଲି କ୍ରୋଧାନ୍ତ
ୱି ହ�ୋଇ ବଡ଼ଭାଇର ଜଘନ୍ୟ
କାଣ୍ଡ। ଏକ ଧାରୁ ଆ କତାରେ ପ୍ରଥମେ ସାନ ଭାଇ ଓ
ପରେ ଭାଇବ�ୋହୂ ଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛ ି ବଡ଼ଭାଇ।
ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛ ି ପୀରହାଟ ଥାନା ଜାମଯ�ୋଡି
ଅମୃତପୁର ଗାଁରେ। ଏହ ି ଗାଁର ବଡ଼ଭାଇ ପେଜୁ
ଓରଫ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ନିଜ ସାନଭାଇ କ�ୈଳାସ ଓ
ଭାଇବ�ୋହୂ କୁ ନ୍ତଳା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମଭାବେ
ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଛ।ି ଉଭୟଙ୍କ
ଶରୀରରେ ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ ଟି ହ�ୋଇଥିବା
ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛ।ି
ଭାଇବ�ୋହୂ କୁ ନ୍ତଳା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏତଲା
କ୍ରମେ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ-୧୫୧/୨୨)
ୁ ପ୍ରକାଶ
ରୁ ଜୁ କରାଯ ିବା ସହ ିତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯକ୍ତ
ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଲସ
ି କ�ୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛ।ି ତେବେ

ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏପରି ଗଣ୍ଡଗ�ୋଳ ସୃଷ୍ ଟି
ହ�ୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି
ଏହ ି ଗାଁର ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବିର�ୋଧୀ ଲ�ୋକଙ୍କ
ସହ ିତ ସାନଭାଇର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହ ିଥିବା ନେଇ
ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇ ଆସୁଥିଲା। ୨ଦିନ ତଳେ

ଶ ିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ
ମୃ ିସଭା

ଅସହାୟ ମହ ିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପୁଲସି
ଚାନ୍ଦବାଲି, ୧୫।୯(ସମ ିସ): କେହ ି ଅସୁବଧ
ି ାରେ
ପଡ଼ିଥିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପୁଲସ
ି କୁ ଫ�ୋନ୍
କରି ଜଣାଇଥାଉ। ଠିକ ସେମ ିତି ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା
ବଡଓସ୍ତିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପଣସପଡ଼ା ଗାଁର ଜଣେ
ଅସହାୟ ବୃ ଦ୍ଧା ମହ ିଳାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ ବିତ ରାତିରେ ଏକୁ ଟଆ
ି
ଜଣଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ଗାଁ ଲ�ୋକେ
୧୧୨ ପୁଲସ
ି କୁ ଫ�ୋନ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହ ି
ବୃ ଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି କସ୍ତୁରୀ କାବେରୀ। ତାଙ୍କ
ଘର କ�ୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଉମରକ�ୋଟ ଜଗଦଲପୁର
ଅଞ୍ଚଳରେ ବ�ୋଲି ସେ କହ ିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ବୃ ଦ୍ଧା କସ୍ତୁରୀ ଏକ ଘର
ବନ୍ଦ ଥିବା ବାରଣ୍ଡାରେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ବିଳମ୍ ବିତ
ରାତିରେ ବସିଥିବାର ଗାଁର କିଛ ି ଲ�ୋକ ଦେବାକୁ
ପାଇଥିଲେ। ଗାଁର କିଛ ି ମହ ିଳା ଓ ଯୁବତୀ ସେହ ି
ଅଜଣା ମହ ିଳାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ ିତ ତାଙ୍କା
ନାଁ ଓ ଠିକଣା କହ ିଥିବାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ନାତୁ ଣୀ

ଘରକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ବାଟ ଭୁ ଲି ଯାଇଥିବା
କହ ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିବାରୁ ଓ
ସେ ନିରକ୍ଷର ଥିବାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି
ବ�ୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାଁର କିଛ ସହୃ
ି ଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି
୧୧୨କୁ କଲ୍ କରି ସହାୟତା ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ
ପୁଲସ
ି ପହଞ୍ ଚି ଥିଲେ ବି ସରକାରୀ ସୁବଧ
ି ା ଅନୁ ଯାୟୀ
ଅସହାୟ ବୃ ଦ୍ଧା ମହ ିଳାଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମ ିଳି
ପାରିନଥିଲା। ବିଳମ୍ ବିତ ରାତିରେ ଆସିଥିବା ପୁଲସ
ି
ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ରାତି ସମୟରେ ସେ
କୁ ଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିବାର ଗାଁ ଲ�ୋକେ ସକାଳେ
ଜାଣ ିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଗାଁ ଲ�ୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠାବ
କରିବା ଓ ପରେ ପୁଲସ
ି କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ
ପୁଲସ
ି ଜଣେ ଅସହାୟ ମହ ିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯ ିବା
ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନାଗରିକର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ
ହେଉଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ ଅଧିକାର
କର୍ମୀମାନେ କ୍ଷୋଭର ସହ ିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଭଦ୍ରକ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଜଣେ ଆଦର୍ଶ
ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ, ସମାଜସେବୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣା
ମହ ିଳା ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗତାଃ ଶାନ୍ତିଲତା ନାୟକ
ସମାଜରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ।
ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତାଃ ଶାନ୍ତିଲତା ନାୟକଙ୍କ
ଏକାଦଶାହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯ�ୋଗଦେଇ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଭଳି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସ୍ସ୍ତ
ଥି ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ
ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ସ୍ତ
ମୃ ିସଭାରେ ତ୍ୟାଗଭୂ ମ ି
ସାଂସ୍ତ
କୃ ିକ ସମ୍ମେଳନର ସଭାପତିଅଜୟ ନାୟକ
ପ�ୌର�ୋହ ିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ

୬ ମାସରେ ବଦଳିବ ଏନ୍ଏସିର ରୂପରେଖ

ଅଗ୍ରଗତି ଓ ତାରମାନ ସମ୍ପର୍କରେ
ଆଲ�ୋଚନା କରିବା ସହ ିତ ଧିରେ ଧିରେ
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ସହକାରୀ ଓ କନିଷ୍ଠ
ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ
କରିଥିଲେ। ସେହ ିପରି ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା,
ଆଲ�ୋକୀକରଣ ଓ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ସହ

ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ
ମଣ୍ଡଳ, ଓଡ଼ିଶା ଖଦିବ�ୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକରାୟ, ସ୍ତମ୍ଭକାର ଅଭୟ
ଦ୍ୱିବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯ�ୋଗଦେଇ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ ିଷ୍ଟ ପ୍ରବଚକ
ପଣ୍ତ
ଡି ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁ ମାର ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି
ଭାବେ ଯ�ୋଗଦେଇ ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ ବାପା
ମା’ଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା
ଅର୍ପଣ ବ�ୋଲି କହ ିଥିଲେ। ସମ୍ମାନତ
ି ବକ୍ତା
ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପ ିକା ଝରଣା
ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ

 ନ ିଶାସକ୍ତ ଶ ିକ୍ଷକଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ

ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସ ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବ�ୈଠକ

ଧାମନଗର,୧୫।୯(ସମସ
ି ):
ଭଦ୍ରକ
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ
ପ୍ରତାପ ପ୍ରୀତିମୟ ଗୁରୁବାର ଧାମନଗର
ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଏନଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ସଭାଗୃହରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବ�ୈଠକ
କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଭନ୍ନ
ି କାର୍ଯ୍ୟ

ସାନଭାଇ କ�ୈଳାସ ସେହ ି ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଆ
ଟି ଙ୍କ
ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜମରି େ ହଳ କରିଥିଲା। ହଳ
ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଗତ ୧୨
ତାରିଖରେ ଘର ସାମନାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ
ତାଙ୍କ ବିର�ୋଧୀ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ ିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ

ନୂ ତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆସିବ ି ଯେ କ�ୌଣସି
କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ
ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା
ବେଳେ ୬ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର
ରୂ ପରେଖା ବଦଳାଇ ଧାମନଗର ସହରକୁ
ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକନମ୍ବର କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି
ପ ିଡି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହ ି ସମୀକ୍ଷା
ବ�ୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦତ
ି ା ଜେନା,
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓସିମ ଏଜଦାନୀ କାଦରୀ,
ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଳରାମ ମହାନ୍ତି, କନିଷ୍ଠ
ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗ�ୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପଞ୍ଚାନନ
ସେଠୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦେଓ,ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ସୁଷମା ରାଣୀ ରାଉତ, ବିଜୟ
ଦାସ, ଶରତ ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ ବଳ, ସୁନଲ
ି
ନାୟକ, ଧନେଶ୍ୱର ଧଳଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ
କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ
କର ିଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ

ୁ ୀ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଗୁରୁଶିଷ୍ୟର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ
ଦ�ୋବଲ/ଧୂଷର
ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ କଳୁ ସତ
ି ହେବାରେ ଲାଗିଛ ି। ଏପରି ଏକ
ୁ ୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସ୍ଥାନୀୟ
ଘଟଣା ଘଟିଛ ି ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଧୂଷର
ପାଳସାହ ି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଳସାହ ି ହରିଜନସାହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଥମ ିକ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତପନ କୁ ମାର ମହାନ୍ତି ବୁ ଧବାର ନିଶାଶକ୍ତ
ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଲ
କୁ କୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ
କରିଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଛ ି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର
ଲ�ୋକେ ଜାଣ ିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ହ�ୋହଲ୍ଳା କରିଥିଲେ।
ଖବରପାଇ ସିଆରସିସ ି ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ ଚି ଘଟଣାର
ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତୁ ରନ୍ତ ଉକ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏଠାରୁ
ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯ�ୋଗ
ସିଆରସିସଙ୍କ
ି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ଗୁରୁବାର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଫେରିଲା
ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ବିଆରସିସ ି
ଭୀମସେନ ହ�ୋ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

ଯ�ୋଗଦେଇ
ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କ
ତ୍ୟାଗପୂତ
ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ଚାରୁ ଲତା
ମହାପାତ୍ର, ଡ.ପ୍ରଭାତ ନଳିନୀ ମହାପାତ୍ର,
ଡ.ରାଧାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ଡ. ଅଭୟ କୁ ମାର
ଦାସ, ଶାନ୍ତନୁ କୁ ମାର ରାଉତ, ଅଧିବକ୍ତା
ଗିରିଧାରୀ ନାଥ, ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମହାପାତ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର
ମଲ୍ ଲିକ, ରୂ ପକବିହାରୀ ରାୟ, ନାରାୟଣ ମଲ୍ ଲିକ,
ସୁଚରିତା ନାୟକ, ଗୀତାରାଣୀ ଆଇଚ, କବି
ହୃ ଦାନନ୍ଦ ପାଣ ିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ
ମଳୟ ଜେନା, ଅଧ୍ୟାପ ିକା ମମତା ସାହୁ ,
ମହମ୍ମଦ ଫାରୁ କ୍ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
କରିଥିଲେ। ତ୍ୟାଗଭୂ ମ ି ସାଂସ୍ତ
କୃ ିକ ସମ୍ପାଦକ
ସୁଧାକର ରାଉତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଞ୍ଚ
ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ମନ�ୋରମା
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ରାଧାମାଧବ ଦାସ, ଅତିସ ବେହେରା, ଗ�ୌରାଙ୍ଗ
ବାରିକ୍, ବିଜୁ ସେଠୀ, ଶରତ ଚ�ୌଧୁରୀ,
ଶଶଧର ନାୟକ, କ�ୈଳାସ ମହାପାତ୍ର, ଗଦାଧର
ବଳ, ଅଜିତ ନାୟକ, ସୁରେଶ ମହାନ୍ତି, ରଘୁନାଥ
ପଣ୍ଡା, ଶିବପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଓ ପରିବାରବର୍ଗ
ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

କର୍ମଚାରୀ ସୁଧାକର ମହାଳିକ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର
ବାହାଳ, ବିଜେପ ିର ପ୍ରାକ୍ତନ ଜ�ୋନ୍ ସଭାପତି ଆଲ�ୋକ
ମହାନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାର

ନାୟକ, ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ , ୱାର୍ଡସଭ୍ୟ
ବାପ ି ରାଉତ, ୱାର୍ଡସାହୁ ସୀତାକାନ୍ତ ରାଉତ, ଗଦାଧର
ପାଣ ିଗ୍ରାହୀ, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ

ପୀରହାଟ,୧୫।୯(ସମସ
ି ): ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ
ଅସହାୟତାର ସୁଯ�ୋଗ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଦୁ ଷ୍କର୍ମ କରିବା
ଅଭିଯ�ୋଗରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୁଲସ
ି ଗିରଫ କରିଛ।ି
ସୂଚନା ଅନୁ ଯାୟୀ, ପୀରହାଟ ଥାନା ଇନ୍ ଦିରା(ସନ୍ଥପୁରା)
ଗାଁର ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁ ଷ୍କର୍ମ କରି ଶେଷରେ ବନ୍ଧା
ହ�ୋଇଛ ି ସେହ ି ଗାଁର ଇଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖାଁଙ୍କ ପୁଅ ଇସ୍ତାର
ଖାଁ(୨୩)। ଗତ ୨ ବର୍ଷ ହେଲା ନାବାଳିକଙ୍କ ଘରକୁ
ସେ ଯାଆଆସ କରୁ ଥିଲା। ଏକଦା ପରିବାର ଲ�ୋକଙ୍କ
ଅନୁ ପସ୍ଥିତରି େ ଇସ୍ତାର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁ ଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା।
ଗତ ରଜ ପର୍ବର ୨ଦିନ ପରେ ନାବାଳିକାର ପରିବାର
ଲ�ୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡିଥିଲା ଇସ୍ତାର। ପରେ
ଇସ୍ତାରଙ୍କ ପରିବାର ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ ିତ ଆଲ�ୋଚନା
ହ�ୋଇଥିଲା। ନାବାଳିକା ସାବାଳିକା ହେବାପରେ ଇସ୍ତାର
ସହ ିତ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯ ିବ ବ�ୋଲି ମଳ
ି ଥି
ି ଲା
ପ୍ରତିଶ୍ତ
ରୁ ।ି ମାତ୍ର ୨ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନାବାଳିକା
ପରିବାର ଲ�ୋକେ ବିବାହ ପାଇଁ କୁ ହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ମନା
ୁ ଜ କରିବା ସହ ିତ ନାନାଦି ଧମକ ଚମକ
କରି ଗାଳିଗଲ
ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇସ୍ତାର ଗାଁରୁ ଫେରାର ହ�ୋଇ
ଯାଇଥିଲା। ନାବାଳିକାର ଏତଲା କ୍ରମେ ପୀରହାଟ
ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁ ଜୁ କରି ପୁଲସ
ି ଇସ୍ତାରକୁ ଗିରଫ
କରି କ�ୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛ।ି

ଭଦ୍ରକ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଦେଶରେ ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ,
ଗ୍ୟାସ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃ ଦ୍ ଧିର
ପ୍ରତିବାଦରେ ସିପ ିଆଇ(ଏମ) ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରାଯାଇଛ ି। ରାସ୍ତାପାର୍ଶ୍ବ ଦ�ୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ
ଚାଲିଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏକ ପଟୁ ଆର ବନ୍ତ
ଛକରୁ ରାଧା ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ପାଣୀ, କାଳନ୍ଦୀ ପାତ୍ର,
ନରହରି ବେହେରା, ସେକ କମର, ସେକ. କାଲୁ , ସୁବାଷ
ମାଝୀ, ଶାନ୍ତିମୁଣ୍ଡା, ଅଭନ୍ନ ରାଏ, ବିନ�ୋଦ ସାହୁ , ସୁରଜତ
ି ା
ନାୟକଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ସହର ପରିକ୍ରମାକରିଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ

ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମର୍ଥକ
ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ କୁ ମାର ମଲ୍ ଲିକଙ୍କ ଅପର୍ତ୍ତିବନ୍
ି ଧା
ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେଡିର
ଏକ ମ ିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ
ଅଧୀନ ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପ ି ସମର୍ଥନରେ
ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ
ଜ�ୋନସ୍ତରୀୟ ଅନେକ ଟାଣୁଆ ବିଜେପ ି ନେତା ଓ
ସେମାନଙ୍କ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ
ବିଜେଡିରେ ସାମ ିଲ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମ�ୋ
ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା,
ବିକାଶଧାରା ଓ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ କୁ ମାର
ମଲ୍ ଲିକଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱ ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁ ପ୍ରାଣ ିତ
ହ�ୋଇ ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ମୀନାରାଣୀ ମଲ୍ ଲିକ,
ପଞ୍ଚାୟତର ଲଢୁ ଆ ନେତା ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା

ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁ ଷ୍କର୍ମ;
ୁ
ବନ୍ଧାହେଲା ଅଭିଯକ୍ତ

ଦରଦାମ ବୃ ଦ୍ ଧି ବିର�ୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ

ବ ିଧାୟକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମ ିଶ୍ରଣ ପର୍ବ

ଭଦ୍ରକ,୧୫ା୯(ସମ ିସ)

ପାଇଁ ରଖିଛୁ ବ�ୋଲି କହ ିବା ସହ ିତ ଏକ ଧାରୁ ଆ
କତାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ପ୍ରକାଶଙ୍କ
ସ୍ତ୍ରୀ ସ�ୋମଲତା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ
ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି କ�ୈଳାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ନ୍ତଳା ସାମନାକୁ
ଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା
ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛ।ି ଯାହାକୁ ନେଇ
ପ�ୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ିତ ପ୍ରାଥମକ
ି ସ୍ତରରେ
ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଥାନା ସୂତ୍ରରୁ
ଜଣାଯାଇଛ।ି ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉକି, ଗିରଫ
ୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପୁଅ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ
ଅଭିଯକ୍ତ
ଜେଲ୍ରେ ବିଚରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବେ ରହ ିଛ।ି
ତେବେ ସାନଭାଇ କ�ୈଳାସ ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଣ୍ଆ
ଟି ଙ୍କ
ସହ ିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଓ ଜମର
ି ହଳ ପାଇଁ
ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡାରେ ଆଣ ିବା ଆଦି ଘଟଣାକୁ
ୁ କ୍ରୋଧାନ୍ତ
ନେଇ ଅଭିଯକ୍ତ
ୱି ହ�ୋଇ ଏପରି
ସାନଭାଇ ଓ ଭାଇବ�ୋହୂ ଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ
କରିଥିବା କୁ ହାଯାଇଛ।ି

ସେମାନଙ୍କ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଜେପ ି ଛାଡ଼ି
ଆଜି ବିଜେଡିରେ ଯ�ୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡିରେ
ଯ�ୋଗଦାନ କରିଥିବା ସରପଞ୍ଚ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ
କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ ଲିକ ଦଳୀୟ ଉପଢ�ୌକନ,
ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହ ଅବସରରେ
ି
ଜିଲ୍ଲା
ବିଜେଡି ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ
ବ�ୈଠକ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି
ମଳୟ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ
ଯ�ୋଗେନ୍ଦ୍ର ଘଡେଇ, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରତିନଧି
ି
ଇଂ.ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଜେନା, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ
ସାମଲ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଭାତ ଜେନା, ରାଜ୍ୟ
ଯୁବ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ବିକାଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠା, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଯୁବ
ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ. ଏମଡି ଫରହତ ଆଲାମ ଖାଁ,
ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଅଫିସ ସମ୍ଖ
ମୁ ରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରର୍ଦଶନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପରେ ରାଧା ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ
ସଭା ସିପ ିଆଇ(ଏମ) ତରଫରୁ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଥିଲା।
ଏଥିରେ ସିପ ିଆଇ(ଏମ) ରାଜ୍ୟନେତା ସୁରଜତ
ି ା
ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଦିବ୍ୟସିଂହ ନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର
ନାୟକ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାଶ, ନିରଞ୍ଜନ ପାଣୀ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ
ମାଝୀ, ପ୍ରତାପ ସେଠୀ, ସୁରଜତ
ି ା ନାୟକ, ସମବାରୀ
ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜନ
ମାରଣନୀତିର ଦୃ ଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।
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ଶୁକ୍ରବାର, ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

୫

ଘରେ ଘରେ ଅହ ିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛି ଅହ ିଂସା ରଥ
ବାଲେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମ ିସ)

ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅଗଷ୍ଟ
୧୫ ତାରିଖରୁ ଭୁ ବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଥିବା ଅହ ିଂସା
ରଥ ଚଳିତ ମାସ ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର
ଜିଲ୍ଲାର ବିଭନ୍ନ
ି ବ୍ଲକ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ସେହ ିପରି
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହ ି ଅହ ିଂସା ରଥ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର
ଖଇରା, ଔପଦା, ଭ�ୋଗରାଇ ପରେ ସଦର ବ୍ଲକରେ
ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅହ ିଂସା ରଥ ବାଲେଶ୍ୱର
ସହର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଶାଳ
ରାଲି କରି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ରଥକୁ
ବିଶାଳ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଲଲୁ ଯାଏ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅହ ିଂସା ରଥ ରେଳ
ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ଏଡିଏମ୍ ଛକ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଲ
କୁ ରେ
ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସହରର ଶତାଧିକ
ଜନସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟ ିକା
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ମହ ିଳା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ
ଏକାଠି ହ�ୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର ଲ�ୋକ
ଏକଜୁ ଟ ହ�ୋଇ ରଥକୁ ପୂଜା କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ଏଥିସହ ିତ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଲ
କୁ ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ
ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀମାନେ ଏହ ି ରାଲିରେ ସାମ ିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ।
ରାଲିରେ ବିଭନ୍ନ
ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଲ�ୋକନୃ ତ୍ୟ,
ୁ ନୃ ତ୍ୟ ଆଦି ପରିବେଷଣ
ଚଢେୟା ନାଟ, ଗ�ୋଟିପଅ
କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଲ
କୁ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ
ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲ�ୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ
ଭବାନୀ ଭୂ ୟାଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ସଭାରେ
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ଶିନ୍ଦେ, ସଦର
ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂ ପ କୁ ମାର ଦାସ, ପ�ୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା
ସାହୁ , ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ,
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅତିଥି ଭାବେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଶେଷରେ ପ�ୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିଶ�ୋର
ସ୍ୱାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ସଦର ବିଡଓି ନରେନ୍ଦ୍ର ଖମାରୀ, ସିଡପ
ି ିଓ ଏବଂ
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଲ
କୁ ର ଶିକ୍ଷକ,

ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହ ି
ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଲ
ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
କୁ ପକ୍ଷରୁ ବିଭନ୍ନ
ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥିଲା ବ�ୋଲି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା
ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜ�ୋନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଧାରଣ
ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା
ସ୍ଲ
କୁ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅହ ିଂସା
ରଥ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ରହ ିଥିଲ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଲ
କୁ ରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ସାଂସ୍ତ
ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରତିକାନ୍ତ
କୃ କ
ବେହେରା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ରହ ିଥିବା ବେଳେ ଅହ ିଂସା
ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମୟରେ କ�ୌଶିକ ଦାସ, ପରମେଶ୍ୱର
ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ ଲିକ ଥିଲେ। ସ୍ଲ
କୁ ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ
ନିଶକ
ି ାନ୍ତ ପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅହ ିଂସା
ୁ ଆ
ରଥ ସିମଳ
ି ପାଇଁ ବାହାରିବ ବ�ୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା
ଓ ଲ�ୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଭ�ୋଗରାଇରେ ଉଛ୍ୱସତି ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନା

ଭ�ୋଗରାଇ/କମର୍ଦ୍ଦା:
ସ୍ୱାଧୀନତାର
ଅମୃତ
ମହ�ୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅହ ିଂସା
ରଥ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭନ୍ନ
ି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିକ୍ରମା କରୁ ଛ ି।
ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶେଷ
ହେବ। ଏହ ି କ୍ରମରେ ଆଜି ଏହ ି ରଥ ଭ�ୋଗରାଇ

୨ଦିନରେ ୫୭୦ଜଣଙ୍କୁ କ�ୋଭିଡ୍ଟିକା

ପଶ୍ ଚିମବାର୍ଡ, ୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଜଳେଶ୍ୱରର ଶାସନବାର୍ଡ-ବିଦ୍ୟାଧରପୁର
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ ୨ଦିନରେ ୫୭୦ଜଣଙ୍କୁ କ�ୋଭିଡ୍ଟିକା ଦିଆଯାଇଛ ି। ଜଳେଶ୍ୱର
ପ�ୌରପାଳିକାର ୭ନଂ ୱାର୍ଡରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକା ନେଇନଥିଲେ। ଗତ
କିଛ ିଦିନ ଧରି ପ�ୌରପାଳ ପ୍ରତୀପ କୁ ମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କାଉନ୍ସଲ
ି ର
ମୀର ଆବାସ ଅଲ୍ଲୀ କେତେକ ଯୁବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା
କରି ଆସୁଥିଲେ। ଗତ ବୁ ଧବାର ଦିନ ୨୨୦ ଓ ଆଜି ୩୫୦ ଜଣଙ୍କୁ କ�ୋଭିଡ୍
ଟିକା ଦିଆଯାଇ ପାରିଛ ି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁ ର�ୋଧ
କରାଯାଇଛ ି। ସେଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଆଜମେରୀ ବିବ,ି ଅଶାକର୍ମୀ ତାହେରା
ୁ ତାନରୁ ଦ୍ଦିନ ଓ ସହାୟ ିକାମାନେ ସହାୟତା
ବେଗମ୍, ସେକ୍ ସରାଫତ, ସେକ୍ସଲ
କରିଥିଲେ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ବିଶେଷ
ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ ଟି କରିଛ ି ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଇଛ ି।

୪ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୁପାରିସ

ପଶ୍ ଚିମବାର୍ଡ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବେଶପଥ ଜଳେଶ୍ୱରର ପ୍ରଗତିଲାଗି
ଜଳେଶ୍ୱର ପ�ୌରପାଳ ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି।
ୁ ପ ିଇବାପାଣ ି ପାଇପ ଜରିଆରେ ପ୍ରତିଘରକୁ ଯ�ୋଗାଇବା ଲାଗି ପ୍ରକଳ୍ପ
ବିଶଦ୍ଧ
ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ପ�ୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତୀପ କୁ ମାର ପ୍ରଧାନ ସୁପାରିଶ
କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଛ ି। ଜିଲାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆତ୍ମ
ୁ ତି ଲାଗି ଜଳେଶ୍ୱର କ�ୋଟ ନିକଟରେ ଇଣ୍ଡରଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପାର୍କ (ଡେମ�ୋ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ନିଯକ୍
କରିବା ଓ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ସୁବଧ
ି ାଲାଗି ବ୍ ରିଟ୍ ଓ ପ�ୌରପାଳିକାର ମ ିଳିତ
ୁ କ
ସହଭାଗିତାରେ ଅତ୍ୟାଧନ
ି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ତଥା ଜଳେଶ୍ୱରରେ
ଏକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ�ୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲାପାଳଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ
କରିଥିବା ଆଜି ସାମ୍ବାଦକ
ି ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସମାଜସେବୀ ମହାସଂଘର ମହାନତା

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମ ିସ): କିଛ ି ଦିନ ପୂର୍ବେ ୬୦ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
ନହରପାଟଣା ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ବାରୁ ଣୀ ପ�ୋଲ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ ଗ�ୋଟିଏ
ଷଣ୍ଢ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହ�ୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହ ିଥିଲା। ବହୁ ତ କଷ୍ଟ ସହ ିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଅନୁ ଭବ କରୁ ଥିଲା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବାଘାଯତୀନ ସଂଗଠନ ନିଜର ମଣ ିଷ
ପଣ ିଆ ସହ ିତ ମାନବିକତା ଦେଖାଇ ଷଣ୍ଢକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ୧୬ ଦିନ ପରେ
ଷଣ୍ଢଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭନ୍ନ
ି ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ
ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛ ି।
ଏଥିରେ ହେଲ୍ପ ଫର ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ବାଘାଯତୀନ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ
ମ ିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କିଛ ି କିଛ ି ଆର୍ଥିକ ଅବଦାନ ବଳରେ ଷଣ୍ଢଟି
ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଗର୍ତ୍ତ ଖ�ୋଳି ଲୁ ଣ ଦେଇ କିଛ ି ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ପ�ୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ
ସ୍ଥାନରେ ସମାଜସେବୀ ସ୍ତ
ି ୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାରାର�ୋପଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ମୃ କ

ପର
ୂ ୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିୟ�ୋଗରେ ଶ�ୋକ

ବାଲେଶ୍ୱର, ୧୫ା୯ (ସମ ିସ): ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗ�ୋପନାରାୟଣ
ଦାସଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟ�ୋଗ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଏ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ
ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁ ମାର ଜେନା ଓ ବିଜୁ ମହ ିଳା ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି
ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗ�ୋପନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଅକାଳ
ବିୟ�ୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ ବ�ୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା କହ ିଛନ୍ତି। ସେହ ିପରି
ଶ୍ରୀମତି ଜେନା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଶ�ୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଉଛ୍ୱସତ
ି
ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଲିଆପାଳ ଠାରୁ ଆସି
ଏହ ି ରଥ ପ୍ରଥମେ ଭ�ୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଉଲୁ ଡ଼ା ଠାରେ
ପହଞ୍ଚି ଥିଲା। ସେଠାରେ ଭ�ୋଗରାଇ ବିଧାୟକ
ଅନନ୍ତ ଦାସ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରବୀର କୁ ମାର ଗିର,ି
ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଡଓି ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ,
ତହସିଲଦାର କମଳାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ନାଚିନ୍ଦା ସରପଞ୍ଚ
ଶିଶର
ି କୁ ମାର ରଣା, ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ
ଗିରଶ
ି ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ
ହେମନ୍ତ କୁ ମାର ବେହେରା, ଖରିଦ୍ ପ ିପଲ ସରପଞ୍ଚ
ମଞ୍ଜୁରାଣୀ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏହ ି ରଥ କୁ ସ୍ୱାଗତ
କରିଥିଲେ। ବିଭନ୍ନ
ି ଶିକ୍ଷାଅନୁ ଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍ତ
ି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ
କୃ କ
କରିଥିଲେ। ସେହ ିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର
ହଜାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହ ି ସ୍ୱାଗତ ଉତ୍ସବରେ ସାମ ିଲ
ହ�ୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହ ି ରଥ ଉଲୁ ଡ଼ାକମର୍ଦ୍ଦା ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଦୁ ଡ଼ପଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବହାର୍ଦ୍ଦା
ଛକ ଠାରେ ପହଁଚଥିି ଲା। ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ
ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହ ିପରି
କମର୍ଦ୍ଦା ଛକ ଠାରେ ବିଭନ୍ନ
ି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଅହ ିଂସା
ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କଚୁ ଆଡ଼ି

ଛକ, ଦାରୁ ହା ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ
ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।ଦେହୁ ର୍ଦ୍ଦା ଥାନା
ଛକ ଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ିତ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର,
ସୁଲତାନପୁର, ଭ�ୋଗରାଇ, କୁ ମ୍ଭୀରଗଡ଼଼,ି ରସଲପୁର,
ମହେଶ ପୁର, ଗ�ୋପୀନାଥପୁର, ଜୟରାମପୁର,ସୁନା
ଧର ବସାଣ ଇତ୍ୟାଦ ି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ରଥ କୁ ସ୍ୱାଗତ
କରାଯାଇଥିଲା।ଦେହୁ ର୍ଦ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ଠାରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରମାକାନ୍ତ କରଣ ଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଆୟ�ୋଜିତ ମଞ୍ଚ ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍ତ
ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟ�ୋଜିତ
କୃ କ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ୩୧ନଂ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ
ସଦସ୍ୟା ଦମୟନ୍ତି ସାହୁ , ୩୨ନଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ
ସଦସ୍ୟା କବିତା ମହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ
ବ୍ଲକ ଉପା ଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୀପକ ଦାସ, ନଳିନୀ ସେଠୀ,
ବିଜେଡ ି ନେତା ଭୁ ବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ଦେହୁ ର୍ଦ୍ଦା ସରପଞ୍ଚ

ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନେ ରଥ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।ଏହ ି ରଥ
ୁ ଯାଇଥିଲା।
ଶେଷରେ ଶଙ୍ଖାର ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଭିମଖେ
ମଧୁସଦ
ୂ ନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ରଥ
କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା।ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ମଞ୍ଚରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍ତ
ି
କୃ କ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ଅହ
ି ିଂସା
ରଥ ସହ ିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର
ପ୍ରଧାନ ଙ୍କ ସହ ିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ର ଅଧିକାରୀମାନେ
ଏଠାକୁ ଆସି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ
ସାମ ିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ। ସେହ ିପରି ଆର ଆଇ ଏଚ
ଏସ କଲେଜ ର ଏନ ସି ସି ମଧ୍ୟ ସାମ ିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ।

ଔପଦାରେ ଅହିଂସା ରଥକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ

ଔପଦା: ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଅବସରରେ
ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନର ଶହେ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି

ନ�ୋଡାଲ ହାଇସ୍ଲ
କୁ ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମେତ ବ୍ଲକ
ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏହ ି ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ
କରି ଔପଦା ନ�ୋଡାଲ ହାଇସ୍ଲ
କୁ ର ସଭା ସ୍ଥଳକୁ
ପାଛ�ୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍ତ
କୃ ି ବିଭାଗ
ତରଫରୁ ନିୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥିବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ
ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମ ିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ। ବିଡ଼ଓି ଶ୍ରୀ ଦାଶଙ୍କ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟ�ୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି
ଭାବରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିସ ି ବିପ୍ସା ପାତ୍ର ଯ�ୋଗ
ଦେଇ ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫
ରେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏହ ି ଅହ ିଂସା ରଥ ଘରେ ଘରେ ଅହ ିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା
ପହଞ୍ଚାଇବ ବ�ୋଲି କହ ିଥିଲେ। ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ , ତଳକିଆ ସରପଞ୍ଚ
ଦୀପ୍ତିରରାଣୀ ନାୟକ,ସମ ିତିସଭ୍ୟା ଉଷାରାଣୀ
ନାଏକ, ତହସିଲଦାର ଶରତ କୁ ମାର ମଲ୍ ଲିକ,

ଭ�ୋଗରାଇ
ସରସ୍ୱତୀ କରଣ, ଗ�ୋପୀନାଥପୁର ସରପଞ୍ଚ ରାଜୀବ
ଘ�ୋଷ, ସମ ିତି ସଦସ୍ୟା ସଂଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ
ସହ ିତ ବହୁ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ
ରହ ି ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଏହ ି ରଥ କୁ
ନୂ ଆ ଗାଁ ଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର
ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା। ସେଠାରେ ଶଙ୍ଖାର ି ସେବା
ସମବାୟ ସମ ିତିର ସଭାପତି ତପନ କୁ ମାର ପଣ୍ଡା,
ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣପତି ଗିର,ି ସନ୍ତୋଷ ଦାସ
ଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ର ନିର୍ବାଚତ
ି

ହେଲ୍ପ ିଂ ସ�ୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଔପଦା

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଅହ ିଂସା ରଥକୁ ଔପଦା ବ୍ଲକରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛ ି।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩ ଘଟିକା ସମୟରେ ଔପଦା ବିଡ଼ଓି
ଅଭିଷେକ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅହ ିଂସା ରଥ କୁ
ଔପଦା ପ୍ରାଣୀ ଚିକତ୍ସାକେ
ି
ନ୍ଦ୍ର ଛକଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ
ପଟୁ ଆର ରେ ମ ିଶନ ଶକ୍ତି ର ସଦସ୍ୟା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା
ଅଙ୍ଗନବାଡି ସିଡପ
ି ିଓ, ସୁପରଭାଇଜର ଓ କର୍ମୀ, ଆଶା
କର୍ମୀ ନିକଟସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ,ସରସ୍ୱତୀ
ଶିଶ ୁ ମନ୍ ଦିର, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ,ଔପଦା

ବିଇଓ ନାରାୟଣ ଦାସ,ସିଡପ
ି ିଓ ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ରାଉତ,
ଆଇଆଇସି କମଳିନୀ ତାଣ୍ଡି,ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନଧି
ି
ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଗ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମ ିଶନ ତରଫରୁ ହସ୍ତ
ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ନୃ ତ୍ୟ ଗୁରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ
ଟ୍ରୁପ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶାଖେବାଧକ ନୃ ତ୍ୟ ପରିବେଷଣ
କରିଥିଲେ। ଏହ ି ଅହ ିଂସା ରଥ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ
ବେଶ ଲ�ୋକାଦୃ ତ ହ�ୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛ ି।

କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆରଡିସ ିଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ
ବାଲେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମ ିସ)

ବାହାନଗା,୧୫ା୯(ସମ ିସ)
ହେଲ୍ପ ିଂ ସ�ୋସାଇଟି ବାହାନଗା ବ୍ଲକ
ପକ୍ଷରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହନୁ ମାନ
ମନ୍ ଦିରଠାରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
କରାଯାଇଛ ି। ହେଲପ ିଙ୍ଗ ସ�ୋସାଇଟି
ବାଲେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ହ୍ ରିତିକ ନାୟକଙ୍କ
ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ସଂଗଠନ
ସଭାପତି ଅନିମା ମାଝୀ ଓ ସମ୍ପାଦକ

ଜୟନ୍ତୀଲତା
ଅଗସ୍ତି
ନେତୃ ତ୍ୱରେ
ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା।
ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଓ ନିଜ ଆଖପାଖ ସଫା
ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା
ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ସବିତା ମାଝୀ, ମନ୍ଦାକିନୀ ପଣ୍ଡା, ସସ୍ମିତା
ସ୍ୱାଇଁ, ଅନୁ ପମା ସାହୁ , ପ୍ରତିମା ପଣ୍ଡା,
ଅଞ୍ଜନା ମାଝୀ, ଇତିଶ୍ରୀ ମହାଳିକ ପ୍ରମୁଖ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

ସେଣ୍ରାଟ୍ ଲ ଡିଭଜ
ି ନ ଆରଡିସ ିଡ. ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର
ଦଳେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ
ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ
ହସ୍ ପିଟାଲ ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଲଡିଂ
ଏବଂ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ସ୍ଥିତ ନିର୍ମାଣାଧୀନ
ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ
ଜିଲ୍ଲା ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ
ସମୀକ୍ଷା ବ�ୈଠକରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଆରଡିସ ି ଶ୍ରୀ ଦଳେଇ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର
ସଦର ମହକୁ ମାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ
ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ ପିଟାଲ ପରିସରକୁ
ଯାଇ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବିଲଡିଂ
ଗୁଡକ
ି ୁ ବୁ ଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାବାଦ
ସହଦେବଖୁଣ୍ଟାରେ ଥିବା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ
ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ର
ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁ ଲି ଦେଖିବା ପରେ
ଜିଲ୍ଲା ସଦଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଆୟ�ୋଜିତ

ବ ିଭିନ୍ନ ବ ିଭାଗର
କଲେ ସମୀକ୍ଷା
ସମୀକ୍ଷା ବ�ୈଠକରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହ ି ବ�ୈଠକରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲଳା୍ ପାଳ
ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ, ଅତିରକ୍ତ
ି
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବେଶ କୁ ମାର ନାୟକ,
ପ ିଡ଼ି ଡିଆରଡିଏ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁ ମାର ସାହୁ ଓ

ନୀଳଗିର ି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ବିଭନ୍ନ
ି
ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ
ଥିଲେ। ଏଥିରେ ବନ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ର ଅଧିକାରୀ
ମାନଙ୍କ ସହ ିତ ଆଲ�ୋଚନା ପୂର୍ବକ ସମୀକ୍ଷା
କରିଥିଲେ। ଏତଦବ୍ୟତୀତ କ�ୋଭିଡ
ହସ୍ ପିଟାଲ ଓ ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା
ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛ ି।

ବାଲେଶ୍ୱର ଇଞ୍ଜିନୟି ର୍ସ ଫ�ୋରମ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ଝିଅ କଳା ବ�ୋଲି ମା’କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ
ବାଲେଶ୍ୱର,୧୫।୯(ସମ ିସ)

ଆଧୁନକ
ି ଭାରତର ନିର୍ମାତା, ଭାରତରତ୍ନ ସାର୍
ମ�ୋକ୍ଷଗୁଣ୍ଡମ୍ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟାଙ୍କ ୧୬୨ ତମ
ଜୟନ୍ତୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଂଜିନୟି ର୍ସ ଫ�ୋରମ୍ର
୫୫ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ
ଭେନ୍ୟା ପାରାଡାଇଜ ସଭାଗୃହରେ ପାଳିତ
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଦିବସବ୍ୟାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ବାଲେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର
ଛାତ୍ରାବାସ ପରିସରରେ ବିଭନ୍ନ
ି
ଚାରା
ର�ୋପଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର
ସେଚ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ.ପ୍ରଭାସ
କୁ ମାର ପ୍ରଧାନ ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ
ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଂ. କୃ ଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଓ ଶିକ୍ଷକ,
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏହ ି ଅବସରରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ରକ୍ତଦାନ
ଶିବିରକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳଯ�ୋଗାଣ ଏବଂ
ପରିମଳ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ.ସମୀର
ଦେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର
ସହରସ୍ଥିତ ବିଭନ୍ନ
ି ବ�ୈଷୟ ିକ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନର
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ମ�ୋଟ
୭୮ ୟୁନଟ୍
ି  ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅପରାହ୍ନରେ ଇଞ୍ଜିନୟ ିରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ବ�ୈଷୟ ିକ ତର୍କ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଥିଲା। ଇଂ. ସୁକୁମାର ନାୟକଙ୍କ ମଞ୍ଚ
ଆହ୍ୱାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାଧାରଣ ସଭାରେ
ଫ�ୋରମ୍ର ସଭାପତି ଇଂ. ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ
ପ�ୌର�ୋହ ିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜ
ଅଫ ଇଞ୍ଜିନୟି ରିଂ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଇଂ.ଶରତ କୁ ମାର

ମ ିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯ�ୋଗଦେଇଥିଲେ।
ଟାଟା ପାୱାର ଯ�ୋଗାଣ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଇଂ. ଭାସ୍କର
ସରକାର ସମ୍ମାନତ
ି ଅତିଥି ଭାବରେ ଯ�ୋଗ
ଦେଇଥିଲେ। ଏହ ି ଅବସରରେ ପୂର୍ବକ ଇଂ.
ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟାଙ୍କ ଫଟ�ୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ
ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂ. ଅନନ୍ତ କୁ ମାର
ବିଶ�ୋଇ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ
ଓ ଉପସଭାପତି ଇଂ.ଗ�ୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ
ଇଂ. ବିଶ୍ୱଶ୍ୱରାୟାଙ୍କ ଜୀବନୀପାଠ କରିଥିଲେ।
ସମ୍ପାଦକ ଇଂ.ସୁଗତ ବ�ୋଷ ଚଳିତବର୍ଷରେ
ଇଞ୍ଜିନୟି ରମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ପର୍କରେ
ଆଲ�ୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ
ଇଂ.ଡ ହୃ ଷ ିକେଶ ସାହୁ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀପାଠ
କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଫ�ୋରମ୍ର
ମୁଖପତ୍ର ଲ�ୋକାର୍ପଣ ହ�ୋଇଥିଲା। ପରେ
ମରଣ�ୋତର ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇଂ.ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ
ଜେନାଙ୍କ ଉତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଶ ିଷ୍ଟ
ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ.ସର�ୋଜ କୁ ମାର ଚାନ୍ଦ, ଇଂ.ଭରତ
ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂ.
ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ , ଇଂ.ବିଜୟ କୁ ମାର ଦାସ
ଏବଂ ଇଂ. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମ ିଶ୍ର ମାନପତ୍ର ପାଠ
କରିଥିଲେ। ଉପଦେଷ୍ଟା ଇଂ. ଧରଣୀଧର ମ ିଶ୍ର

ଏବଂ ଇଂ. ବନମାଳୀ ନାୟକ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ
ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହ ି ଅବସରରେ
୨୦୨୨ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମର
୍ବ ରଖି
ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ�ୌରବ ଆଣ ିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର
ପଲିଟେକନିକର ଓମ ସ (ଯାନ୍ତ୍ରିକ), ବିଜୟ
କୁ ମାର ପ୍ରମାଣ ିକ (ବିଦ୍ୟୁତ୍) ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର
କଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ନ
ଜି ୟି ରିଂର କୁ ମାରୀ ଅଙ୍କିତା
ମହାପାତ୍ର (କମ୍ପ୍ୟୁଟର), ଆଶୁତ�ୋଷ ପଣ୍ଡା
(ଯାନ୍ତ୍ରିକ)ଙ୍କୁ ପୁରସ୍ତ
କରାଯାଇଥିଲା।
କୃ
ସେହ ିଭଳି
ଡିପ୍ଲୋମା
ଏବଂ
ଡିଗ୍ରୀ
ଇଞ୍ନ
ଜି ୟି ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଡେଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ
ପାଇଁ ପୁରସ୍ତ
କୃ କରାଯ ିବା ସଂଗେସଂଗେ
ସର୍ବାଧିକ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ଙ୍
ତି କୁ ପୁରସ୍ତ
କୃ
କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ଇଂ. ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ
ଦାସଙ୍କ ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଉପସଭାପତି
ଇଂ.ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଦେ ଧନ୍ୟବାଦ
ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ
ଇଂ. ନରନାରାୟଣ ପାଣ ିଗ୍ରାହୀ, ଇଂ. ସନ୍ତୋଷ
କୁ ମାର ଦାସ, ଇଂ. ମନ�ୋଜ ଶତପଥୀ, ଇଂ.
ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହୁ , ଇଂ. ଅନିଲ କୁ ମାର ପଣ୍ଡା,
ଇଂ. ବିଜୟ ଦାସ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଦେ, ଇଂ. ଗ�ୌରୀ
ଚରଣ ଗିରି, ଇଂ. ମାନସ ଦାସ, ଇଂ. ଅଜୟ
କୁ ମାର ମହାନ୍ ତି ପ୍ରମୁଖ ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ।

ବାଲେଶ୍ୱର(ଉତ୍ତର) ୧୫ା୯(ସମ ିସ):
ଝ ିଅ ରଙ୍ଗ କଳା ବ�ୋଲି ମା’କୁ ଘରୁ
ବାହାର କରିଦେଲେ ପରିବାର ଲ�ୋକ।
ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃ ଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ
ମ ିଳିଛ ି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଂଲା ଥାନା
ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଡଦା ଗ୍ରାମରେ। ତାଡଦା
ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦନ ଦାସ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ
ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନ୍ତିକାପାଳ ଗ୍ରାମର
ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ବିବାହର ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ପରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ
ଔରସରୁ ଝ ିଅ ଟିଏ ଜନ୍ମ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଝ ିଅର ରଙ୍ଗ କଳା ହ�ୋଇଥିବାରୁ
ପରିବାର ଲ�ୋକଙ୍କ ର�ୋଷର ଶିକାର
ହ�ୋଇ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ସେହ ିଦିନ ଠାରୁ
ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇ ଥିଲା
ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିଯ୍ର୍ଯାତନା।
ଏମ ିତିକି ଗାଅାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମା ଝ ିଅଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ
ଗ�ୋଡାଇ ଗ�ୋଡାଇ ମାଡ ମାରୁ ଥିବାର
କଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣ ିବାକୁ
ମ ିଳେ। ସେହ ିପରି ପରିବାର ଲ�ୋକେ

ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ ନଥିଲେ
ବ�ୋଲି ସେ କହ ିଛନ୍।ତି ଗତ ଗଣେଶ
ପୂଜା ଦିନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ୭ ବର୍ଷର ଝ ିଅ
ଦିପାଲିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଜଣେ
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଝ ିଅକୁ
ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକତ୍ସାଳ
ି ୟରେ
ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଝ ିଅର
ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବାପରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା
ଗତକାଲି ସକାଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ,
ମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ
ଯ ିବାକୁ ନଦେଇ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା
ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ମା’ଝ ିଅ
ଅଖିଆ ଅପ ିଆ ଗେଟ୍ ସମ୍ଖ
ମୁ ରେ
ବସିଛନ୍।ତି ରାତିରେ ଭୟ ଲାଗିବାରୁ ଘର
ନିକଟରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ ଦିର ରେ ଆଶ୍ରୟ
ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ
ମା ଝ ିଅ ଶିବ ମନ୍ ଦିରରୁ ଆସି ଘରକୁ
ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଚନ୍ଦନ
ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ସହ ିତ ଘର ଗେଟ୍
ରେ ତାଲା ପକାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।

ବାଲେଶ୍ବ ର
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୬

ଶୁକ୍ରବାର,
୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ସହର

ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ଖାଲିଥିବା
ପଦବୀ ପର
ୂ ଣ ହେଲା

ବାଲେଶ୍ୱର, ୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ପ�ୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ସଂସ୍ଥାରେ ପଦ ପୂରଣ ଅପେକ୍ଷାରେ
ୁ ତିରେ
ଆଶାୟୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହ�ୋଇଛ ି। ପଦ ନିଯକ୍
ଅନିୟମ ିତତା ଏବଂ ଅହେତୁ କ ବିଳମ୍ୱକୁ ନେଇ ‘ସକାଳ’ରେ
ପ୍ରଥମେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବହୁ ବିଳମ୍ୱରେ ଚଳିତମାସ
ୁ ତି ପତ୍ର
୯ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିଯକ୍
ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମ ିଳିଛ ି। ବିଳମ୍ୱରେ ହେଲେ ବି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ
ୁ ତି ମ ିଳିଛ ି। ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ଖାଲି ଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୦ରୁ ଅଧା
ନିଯକ୍
ୁ ତି ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୬ ତାରିଖରେ
ପଦ ପଦବୀର ନିଯକ୍
ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଯ�ୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ କିଛ ି
ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଜାନୁ ଆରୀ
୧୭ ତାରିଖରେ ମ�ୌଖିକ ଡାକି ଅରିଜନ
ି ାଲ
ମାର୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି
ୁ ତି ଦିଆଯ ିବ
ଦିନେ ଦୁ ଇ ଦିନ ପରେ ନିଯକ୍
ବ�ୋଲି କହ ି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ
ୁ ତି ପତ୍ର ନମ ିଳିବା ଏବଂ
ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଯକ୍
ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିବାରୁ ଆଶାୟୀମାନେ ଆଶଙ୍କାରେ ରହ ିଲେ।
ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଓ କିଛ ି
ଅନିମୟ ିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ‘ସକାଳ’ରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଚିଠ ି ମାଧ୍ୟମରେ
ୁ ତି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିଯକ୍
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବେ ବ�ୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ତ
ରୁ ି ଦେବା
ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଢ଼ ମାସ ଗଡ଼ି ଗଲା ଓ ନିୟମ ଅନୁ ସାରେ ବିଜ୍ଞାପନ
ୁ ତି ନ ମ ିଳିଲେ ଏହ ି ନିଯକ୍
ୁ ତି
ବାହାରିବାର ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଯକ୍
ବାତିଲ ହ�ୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଶାୟୀ ମାନେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଏହା
ଜଣେଇବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇବାରୁ
ୁ ତି
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରି ସଠିକ ସମୟରେ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପତ୍ର ପାଇବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ପତ୍ର ପଠାଇବା ସହ ନିଯକ୍
ୁ ତି ପତ୍ର ପାଇ ଆଶାୟୀ
ଯ�ୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଯକ୍
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚାକିରୀ ହରେଇବାର ଆଶଙ୍କା ଦୂ ର ହେବା ସହ ଆନନ୍ଦ
ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ’ସକାଳ’କୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।

‘ସକାଳ’
ପ୍ରଭାବ

ବିନା ନ�ୋଟିସ୍ରେ ଦ�ୋକାନ ଘର
ଉଚ୍ଛେଦର ପ୍ରତିବାଦ

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ବିନା ନ�ୋଟିସରେ ଦ�ୋକାନ ଘର
ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯ ିବା ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଥଇଥାନ କରିବା ଦାବିରେ
ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ ଦିପୁର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଚାନ୍ ଦିପୁର ବେଳାଭୂ ମ ିର
ଦ�ୋକାନୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏକ
ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ମାରକ
ପତ୍ରରେ ଦ�ୋକାନୀ ମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଚାନ୍ ଦିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ
ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭନ୍ନ
ି ଗ୍ରାମର ଲ�ୋକମାନେ ଚାନ୍ ଦିପୁର ବେଳା ଭୂ ମ ିରେ
ଦୀର୍ଘ୨୫ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପ�ୋଷଣ
କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ ଦିପୁର ବେଳାଭୂ ମ ି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଙ୍କ ତରଫରୁ
୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଏହ ି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ଦ�ୋକାନ ଘର
କରିବା ଲାଗି ବେଳାଭୂ ମ ିରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଦେଇ ଥିଲେ।
ସେହ ି ଦିନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କିମ୍ୱା ବେଳାଭୂ ମ ି
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦ�ୋକାନ ଘର ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ କ�ୌଣସି
ବିଜ୍ଞପ୍ ତି ଜରିଆରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ନଥିବା
ଜଣାଯାଇଛ ି। ୫ ଦିନ ତଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବେଳାଭୂ ମ ିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦ�ୋକାନ ଘର ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ
ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ। ହଠାତ ୧୪
ତାରିଖ ଦିନ ତହସିଲଦାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବେଳାଭୂ ମ ିକୁ ଯାଇ
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦୁ ଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ�ୋକାନ ଘର ଉଠାଇ ନେବାକୁ
ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ବେଳାଭୂ ମ ିରେ ଏହ ି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ
ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି ଦ�ୋକାନ ଘର କରବା ପାଇଁ ଦେବା
ଲାଗି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଳାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଳାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଖ�ୋକନ ଦାସ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର
କୁ ମାର ମାଝୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁ ମାର ଦାସ, ପ ିଣ୍ଟୁ ଦାସ, ଅଜୟ ଗିର,ି
ନରେନ ଦାସ, ପ ିଙ୍କି ଦାସ, ଅଜୟ ନାୟକ, ଆଶୁତ�ୋଷ ମଣ୍ଡଳ,
ଶକୁ ନ୍ତଳା ଜେନା, ଗେଲୁ ବେହେରା, ମ ିହ ିର ପାତ୍ର, ଅଶ�ୋକ କୁ ମାର
ଗିର,ି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କବିତା ନାୟକ, ମ�ୋହନ କୁ ମାର ଦାସ,
ଦଶରଥ ଦାସ, ଅନିତା ଗିର,ି ରଶ୍ମିତା ଜେନା, ପୁଷ୍ପାରାଣୀ ଦାସ
ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଦାସ ଓ ରାଜକୁ ମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ବେଳାଭୂମ ିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଚାନ୍ଦିପରୁ ରେ ନିରମା୍ ଣ ହେଉଛି ଟୁରଷ୍ଟି ପଲୁ ସି ସେଲ୍
ବାଲେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମ ିସ):
ବାଲେଶ୍ୱରର
ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଚାନ୍ ଦିପୁର
ବେଳାଭୂ ମ ି ଅନ୍ୟତମ। ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ବିଶେଷକରି ବଙ୍ଗୀୟ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହ ି
ବେଳାଭୂ ମ ି ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର
ଅନ୍ୟ ବେଳାଭୂ ମ ି ଅପେକ୍ଷା ଚାନ୍ ଦିପୁରକୁ ଅଧିକ
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି। ମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
ପାଇଁ ବେଳାଭୂ ମ ି ନିକଟରେ ପୁଲସ
ି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ
କ�ୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ ି। ଫଳରେ
ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସମସ୍ୟାରେ
ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ସମାଧାନର ବାଟ ନପାଇ ସେଠାରୁ
ନିରାଶ ହ�ୋଇପଡନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାନ୍ ଦିପୁର ବେଳାଭୂ ମ ି ନିକଟରେ
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛ ି ଟୁ ରଷ୍ଟ
ି
ପୁଲସ୍
ି ସେଲ୍ଫ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ
ଏଥିପାଇଁ ପୁଲସ
ି ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନକୁ
ଏଜେନ୍ ସି ପ୍ରଦାନ କରିଛ ି। ଏଥିପାଇଁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି। ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ
ଚାନ୍ ଦିପୁର ବେଳାଭୂ ମ ି ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେବ

ବ�ୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ନିର୍ଦେଶକ
ଗଗନ କୁ ମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯ�ୋଗ୍ୟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ
ଥିବା ୨୨ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଚାନ୍ ଦିପୁର
ଅନ୍ୟତମ। ୨୦୨୦ରେ ଚାନ୍ ଦିପୁରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ୯୧
ହଜାର ୬୮୯ ଜଣ ଡ�ୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଆସିଥିବା ବେଳେ ୮ ଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଆସିଥିଲେ। ସେହ ିପରି ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ୧ ଲକ୍ଷ
୬୧ ହଜାର ୭୧୦ ଜଣ ଡ�ୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ୫୦
ଜଣ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚାନ୍ ଦିପୁର ଆସିଛନ୍ତି।
ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଅନୁ ଯାୟୀ
ଚାନ୍ ଦିପୁରରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କ�ୌଣସି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ
ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଥିଲା। ମାତ୍ର ତାହା ଦୀର୍ଘବର୍ଷ
ହେବ ବଳରାମଗଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
କେତେବେଳେ କେମ ିତି ପୁଲସ୍
ି  ଆସି ବେଳାଭୂ ମ ି
ବୁ ଲି ପଳାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଦାୟ ିତ୍ୱରେ
ଚାନ୍ ଦିପୁର ବେଳାଭୂ ମ ି ନିକଟରେ କେହ ି ନାହାନ୍ତି।
ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂ ଳ ବା ଚାନ୍ ଦିପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ
ସୁରକ୍ଷା ବା ସମସ୍ୟା ବୁ ଝ ିବା ପାଇଁ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅପବ୍ୟବହାର

୨୪ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ ୟୁଟିରେ ରହ ିବେ ପୁଲିସ୍କର୍ମଚାରୀ
ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୧୨ ଲକ୍ଷ, ୬ ମାସରେ ସରିବ କାମ

ଏବଂ ଚ�ୋରି ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେଉଁଠ ି
ଜଣାଇବେ ତାହାର ସୁବଧ
ି ା ପାଉନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲସ
ି ର ସହଯ�ୋଗ ପାଇବେ ବ�ୋଲି

ଏଫ୍ଏମ୍ୟରୁ େ ଦୃ ଶ୍ୟ-ଶ୍ରାବ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଉଦ୍ଘାଟିତ
ବାଲେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମ ସ
ି ):
ଭାରତୀୟ
ଦୂ ରଦର୍ଶନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଫକୀରମ�ୋହନ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମ୍ ୱାଦ କ
ି ତା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ
ବିଭାଗ ଆନୁ କୂ ଲ ୍ୟରେ ଏକ ଦୃ ଶ୍ୟ-ଶ୍ରାବ୍ୟ
ଷ୍ଟୁ ଡିଓ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରାଯାଇଛ ।ି
ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡ. ଭାରତୀବାଳା
ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହ ିପରି ଏକ ଷ୍ଟୁ ଡିଓ ପ୍ରତିଷ୍ ତ
ଠି
ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର
ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ପ୍ରାୟ�ୋଗିକ ଜ୍ଞାନବୃ ଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଯଥେଷ୍ଠ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିବ ବ�ୋଲି ମତ

ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ନାତକ�ୋତ୍ତର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ପ୍ରଫେସର୍ ମୁନେଶ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏକବିଂ ଶ

ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଣ ିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ ବ
ତି ଦ୍ୟା
ି
ସହ ିତ ତାଳଦେଇ ଚାଲୁ ଥିବା ସମୟରେ

ଏହ ି ଷ୍ଟୁ ଡିଓ ବିଭାଗୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର
ପ୍ରୟ�ୋଗଶାଳା ରୂ ପେ ବ୍ୟବହୃ ତ ହେବା
ସହ ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ବିଶେଷ ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିବ ବ�ୋଲି
ମତ ଦେଇଥିଲେ। କନକ ଟିଭ ର
ି ସମ୍ପାଦକ
ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ମ ଶ୍ର
ି , ସମାଜ(କଟକ) ର ମୁଖ ୍ୟ
ସମ୍ପାଦକ ଡ. ପ୍ରଭାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦୂ ରଦର୍ଶନ
କେନ୍ଦ୍ର ଭୁ ବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ଦେଶକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ
ଅଧିକାରୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯ�ୋଗଦେଇ
ଆଲ�ୋଚନା କରିଥି ଲେ। କୁ ଳପତି ପ୍ରଫେସର୍

ସନ୍ତୋଷ କୁ ମ ାର ତ୍ରିପ ାଠୀ ସାମ୍ ୱାଦକ
ି ତା ଓ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତୀ ମାନଙ୍କର
ଜୀବନ ଗଠନର ମାନଦଣ୍ଡ ରୂ ପେ ଏହ ି ଷ୍ଟୁ ଡିଓ
ଭୂ ମ କ
ି ା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବ�ୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ
କରିଥି ଲେ। ଅଧ୍ୟାପ ିକା ଡ. ସ୍ ତ
ମୃ ି ପାଢ଼ୀ
ଏଥିରେ ସଂଯ�ୋଜନା କରିବା ସହ ିତ ଧନ୍ୟବାଦ
ଅର୍ପଣ କରିଥି ଲେ। ଏହ ି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
ସାମ୍ୱାଦକ
ି ତା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗର ମୁଖ ପତ୍ର
‘ମନ�ୋଭୂ ମ ’ି ଓ ବିଭାଗର ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଟର୍
ଉନ୍ମ ୋଚିତ ହ�ୋଇଥିଲା।

ଶ�ୋଭା ପାଇବ ୪୦ ଫୁଟ୍ର ଐତିହ୍ୟ ବିଲିଂ୍ ଡ ତ�ୋରଣ
ଅାସୁଛନ୍ତି

ମା’ଦୁ ର୍ଗା

ତରୁ ଣ ସମିତ ି
ଦୁ ର୍ଗାପଜ
ୂ ା
ବାଲେଶ୍ୱର, ୧୫ା୯ (ସମ ିସ): ପୂଜା ପାଇଁ
ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହ�ୋଇଉଠିଛ ି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର।
ବିଭନ୍ନ
ି କମ ିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତ�ୋରଣ,
ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମାଆଙ୍କ
ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଜ�ୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ଓ ସାଜସଜ୍ଜା

ଚାଲିଛ ି। ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଫାଣ୍ଡିଛକ ନିକଟ
ତରୁ ଣ ସମ ିତି ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା ଅନ୍ୟତମ। ଚଳିତବର୍ଷ
୬୭ ତମ ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା ପାଳିବ ତରୁ ଣ ସମ ିତି।
ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛ ି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ନୂ ଆଧରଣର
ସାଜସଜ୍ଜା କରୁ ଥିବା ଏହ ି ସମ ିତି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ
ଆକର୍ଷଣୀୟ ତ�ୋରଣ ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା କରିଛନ୍ତି।
ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଫୁ ଟର ଏକ ଐତିହ୍ୟ
ବିଲ୍ଡଂି ପରି ତ�ୋରଣ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କେବଳ
ପେଣ୍ଡାଲ ବାବଦକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା
ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ସମ ିତି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମ ିଳିଛ ି।
ସମ ିତି ପକ୍ଷରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ରହ ିଥିବା
ବେଳେ ମା’ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ୧୦ ଫୁ ଟ୍ ରହ ିବ।
ନବମୀ ପୂଜା ଦିନ ୧୦ ହଜାର ଲ�ୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ
ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯ�ୋଜନା କରାଯାଇଛ ି। ପ୍ରତିବର୍ଷ
ପରି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୫୦ ପୂଜା ଡାଲା ମାଆଙ୍କ
ନିକଟରେ ଲାଗି ହେବ।

ସମ ିତି ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ତ�ୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଯାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି

ପର୍ବୂ ତନ ବିଧାୟକ ଗ�ୋପ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ବିୟ�ୋଗରେ ଶ�ୋକ

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମ ିସ):
ବାଲେଶ୍ୱରର
ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ଗ�ୋପନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ
ପରଲ�ୋକରେ ବିଭନ୍ନ
ି ମହଲରେ ଶ�ୋକ ପ୍ରକାଶ
ପାଇଛ ି। ୧୯୮୪ରୁ ୧୯୮୬ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସଦର ବ୍ଲକ ଚେୟାର ମ୍ୟାନ, ପ�ୌର ପାଳିକାରେ
କାଉନସିଲର, ୧୯୮୫ରୁ ୧୯୯୦ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସଦର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ୧୯୮୫ରୁ
୧୯୯୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର
ଟିକେଟରେ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳିର ବିଧାୟକ
ଭାବେ ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ନ୍ୟାସନାଲ
ହେରାଲ୍ଡ ଇଂରାଜୀ ଦ�ୈନକ
ି ସମାଜପତ୍ରରେ
ସାମ୍ୱାଦକ
ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ିତ
ଏଡିଟର୍ସ କାଉନସିଲର ଇଣ୍ଡିଆର ଉପସଭାପତି
ୁ ି କ�ୋ-ଅର୍?ିନେସନ୍
ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଇଏନଟିୟସ
କମ ିଟିର ସଭାପତି, ଉତ୍ତରଓଡ଼ିଶା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍
ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କାଉନସିଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ,
୧୯୭୭ରୁ ୧୯୮୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ
ଯୁବକଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ୧୯୮୧ରୁ
୧୯୮୨ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ
କମ ିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ, ପ ିସିସ ି ର ସାଧାରଣ
ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ୧୯୯୧ରୁ ୧୯୯୩ ଓ ୨୦୦୧ରୁ
୨୦୦୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ।
୧୯୯୮ରୁ ୧୯୯୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ ିସିସର
ି ମୁଖପାତ୍ର,

ଆଶା କରାଯାଇଛ ି। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ
ପକ୍ଷରୁ ଗ�ୋପାଳପୁର, ପୁରୀ, କ�ୋଣାର୍କ ଏବଂ
ଚାନ୍ ଦିପୁରରେ ଟୁ ରଷ୍ଟ
ି ପୁଲସ୍
ି  ସେଲ୍ଫ ପାଇଁ

ଯ�ୋଜନା କରାଯାଇଛ ି। ଯାହାର କାମ ବାଲେଶ୍ୱର
ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ ଦିପୁରର ପାନ୍ଥନିବାସ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ପାନ୍ଥନିବାସ ନିକଟରେ ଥିବା
ହଜାରେ ସ୍କୋୟାର ଫୁ ଟ୍ଅର୍ଥାତ ୨ ଡିସମ
ି ିଲ ଜାଗା
ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲ�ୋକ ଜବରଦଖଲ କରି
ରହ ିଥିଲା। ଏହାକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୁଲସ
ି ଲଗାଇ
ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର,
ପୁଲସ
ି ହାଉସିଂ ସୁପରଭାଇଜର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ
ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ନିର୍ଦେଶକଙ୍କ
ସରକାରୀ ଜମ ି ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛ ି।
ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁ ରଷ୍ଟ
ି ପୁଲସ୍
ି  ନିର୍ମାଣ କାମ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ମାଟି ଫିଲଂି କାମ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଗଲାଣ ି। ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହ ି
ଟୁ ରଷ୍ଟ
ି ପୁଲସ
ି ସେଲ୍ଫ ନିର୍ମାଣ କାମ ସାରିବା
ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛ ି। ଏହା
ନିର୍ମାଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲସ୍
ି  ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସିଫଟ୍୍
ଅନୁ ଯାୟୀ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ଏହା ନିର୍ମାଣ ପରେ
ଚାନ୍ ଦିପୁର ଥାନାକୁ ଏହା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସହ
ଏସପ ିଙ୍କୁ ଚିଠ ି ଲେଖିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଏହ ି
ସେଲ ରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ୭ ଜଣ
ପୁଲସ
ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛ ି।

ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ରଶିଳ୍ପ ନିଗମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ
୧୯୯୮ରୁ ୨୦୦୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟ ିତ୍ୱ
ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ୧୯୯୧ ଲ�ୋକସଭା
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ
ପ୍ରଚାର କମ ିଟିର ଆବାହକ, ୧୯୯୩ରେ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ
ଏଆଇସିସର
ି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ୨୦୦୫ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଆଇସିସ ି
ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ୨୦୧୧ ମସିହା ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗ
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଆଇସିସର
ି
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଜ ଦାୟ ିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ

କରିଥିଲେ। ଏହାବାଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଲ�ୋଏଜ୍ରେ
ଶ୍ରମ ିକ ୟୁନୟି ନ୍, ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ
ୁ ର
ଆଇଏନଟିୟସ
ି ସଭାପତି, ଇମାମୀ ପେପର
ମ ିଲ୍ଶ୍ରମ ିକ ୟୁନୟି ନର ସଭାପତି, ଏଲପ ିଜି ବଟଲିଂ
ପ୍ଲାଂଟ ଶ୍ରମ ିକ-କର୍ମଚାରୀ ୟୁନୟି ନ୍ର ସଭାପତି
ଭାବେ ଦାୟ ିତ୍ୱ ତୁ ଲାଇ ଆସିଥିଲେ।
ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ
ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂ ପ
କୁ ମାର ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲ�ୋକ ସଭା ନିର୍ବାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜ୍ୟୋତି
ପଟ୍ଟନାୟକ,ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ

ପ୍ରଧାନ, ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର
ରାଉତ, ବାଲେଶ୍ୱର ପ�ୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା
ସାହୁ , ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର୍ ଚିତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା,
ବିଜେପ ି ଯୁବନେତା ମାନସ ଦତ୍ତ, ନୀଳଗିର ି
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅକ୍ଷୟ କୁ ମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ,
ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ
ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରଶ
ି ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ, ଭାଗବତ ସାହୁ ,
କାଉନସିଲର୍ ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ
ଉପନଗରପାଳ ମନ�ୋଜ କୁ ମାର ରାଉତ,
ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଆଲ�ୋକ କୁ ମାର ସାହୁ ,
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ
ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ
ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଗିର,ି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ଗ�ୋପୀନାଥ
ପାଢ଼ୀ, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର୍ ସନତ ଦାସ,
ସାମ୍ୱାଦକ
ି ବିପ୍ଳବ କୁ ମାର ମହାନ୍ତି, ରଞ୍ଜନ ବାଗ୍ଙ୍କ
ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷଦର୍ଶନ
କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ପତ୍ନୀ
ବୀଣାପାଣ ି ଦାସ, ବଡ଼ପୁଅ ବିଭୁପଦ ଦାସ,
ସାନପୁଅ ଦେବଦତ ଦାସ, ବଡ଼ବ�ୋହୂ ପୂରବୀ
ଦାସ, ସାନବ�ୋହୂ ପ୍ରିୟମ୍ୱଦା ଦାସ, ବଡ଼ଭାଇ ଡା.
ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହ ିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ବିୟ�ୋଗରେ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର
ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ�ୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛ ି।

ମଧ୍ୟ ରହ ିଥାଏ। ଏଥିସହ ିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ
ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଅନୁ ମତି ମ ିଳିବ

ତେବେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ମେଲ�ୋଡି
କରାଯ ିବାର ଯ�ୋଜନା ରହ ିଛ ି ବ�ୋଲି ସମ ିତିର
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ କହ ିଛନ୍ତି।
ସମ ିତିରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ବିଜୟ କୁ ମାର ଦାସ,
ସଭାପତି ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଉପସଭାପତି
ପ୍ରସନ୍ନ କୁ ମାର ଦାସ, ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ
ଗଣେଶ ଦେ ଓ ସୁକୁମାର ଦେ, କ�ୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ
ସପନ କୁ ମାର ଓ ନାରାୟଣ ପତି ଏବଂ
ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମହେଶ୍ୱର ବଳ, କାଳୁ ଚନ୍ଦ୍ର
ସାହା, ପ୍ରବୀର କୁ ମାର ସାହା, ସୁବୀର ସାହା,
ଗଗନ ପତି, ନାରାୟଣ ପତି, ରାଜେଶ କୁ ମାର
ଦେ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ସେଠୀ, ତାପସ ସାହା, ହରି ସ୍ୱାଇଁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ
ଆଶ୍, ରାଜେଶ କୁ ମାର ଦେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରାଉତ,
ସମ୍ ୱିତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗିରଧ
ି ାରୀ ପତି, ବାପ ି, ସମୀର
ସାହା, ବାବୁ ସେନ୍ପ୍ରମୁଖ ରହ ିଛନ୍ତି।

ଗୁଟ୍ଖ
 ା ବିକ୍ ରି ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର
ଚଢ଼ଉ, ଜରିମାନା ଆଦାୟ

ବ ା ଲ େ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୫ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) :
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ
ପକ୍ଷରୁ ପୁଲସ
ି
ସହାୟତାରେ
ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର
ସହରର ଗୁଟଖା ଓ ସିଗାରେଟ ବିକ୍ ରି
କରୁ ଥିବା ବିଭନ୍ନ
ି ଦ�ୋକାନ ଉପରେ
ଚଢ଼ଉ ପୂର୍ବକ ଜରିମାନା ଆଦାୟ
କରାଯାଇଛ ି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ
ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସହରସ୍ଥ ୧୫
ଟି ପାନ ଦ�ୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ
କରି ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା
ଆଦାୟ କରାଯାଇଛ ି। ଏଭଳି
ହଠାତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯ ିବାକୁ ନେଇ
ଦ�ୋକାନୀ ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ
ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସହରର ଓଟି
ର�ୋଡ ମ�ୋଭି ଏକ୍ସ ସିନେମା
ହଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଖିଲିପାନ
ଦ�ୋକାନୀ ସୁଶାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ
ପ୍ରତିକ୍ ରିୟାରେ କହ ିଛନ୍ତି, ଚଢ଼ଉ
କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ଼ାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ
ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ଥିଲେ ଆମ୍ଭ

ମାନଙ୍କୁ ୨୦୦ଟଙ୍କା ଜ�ୋରିମାନା
ଦେବାକୁ ପଡ଼ି ନ ଥାଆନ୍ତା। ହଠାତ
ଚଢ଼ଉ କରି ମ�ୋର ଦିନକର
ର�ୋଜଗାର ନେଇଗଲେ ବ�ୋଲି
ଦ�ୋକାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହ ିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକ ବ୍ରଜେଶ୍ୱର
ନନ୍ଦ କୁ ହନ୍ତି, ଟିଭରେ
ି ଗୁଟଖା ଓ
ସିଗାରେଟ ବାବଦରେ ସଚେତନ
କରାଯାଉଛ ି। ପୁଣ ି ଡ଼ାକବାଜି
ଯନ୍ତ୍ରରେ ଘ�ୋଷଣା କରାଯ ିବା

ଜରୁ ରୀ ନୁ ହଁ ବ�ୋଲି ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ
କହ ିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହ ି ଚଢ଼ାଉ
ଟିମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର
ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ିତ ଏପ ିଡେମ ିଓଲ�ୋଜିଷ୍ଟ
ଡ.ଅରୂ ପ ଅଭିଷେକ, ଏମଏନସିଡ ି
ମସୁମୀ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଦୁ ଇଜଣ
ପୁଲସ
ି କର୍ମଚାରୀ ସାମ ିଲ ଥିଲେ।
ଏହ ିଭଳି ଚଢ଼ଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ
କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ଏମଏନସିଡ ି
ସାମନ୍ତ କହ ିଛନ୍ତି।
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ଶୁକ୍ରବାର, ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁ ଇ
ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ

ଶ୍ରୀନଗର, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି : ଜମ୍-ମୁ କାଶ୍ମୀର ଶ୍ରୀନଗରର
ନ�ୌଗାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାବାହ ିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହ�ୋଇଛ ି। ଏହ ଏନ୍
ି କାଉଣ୍ଟରରେ ୨ ଆତଙ୍କବାଦୀ
ପୁଲାୱାମାର ଏଜାଜ୍ରସୁଲ ନଜର ଏବଂ ସାହ ିଦ ଅହମ୍ମଦ ନିହତ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅନ୍ସାର ଗଜୱତଉଲ୍-ହ ିନ୍ଦର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହ ି ଦୁ ଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରବାସୀ
ଶ୍ରମ ିକ ମୁନର
ି ଉଲ୍ ଇସ୍ଲାମଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସାମ ିଲ ଥିଲେ।
ଗତ ୨ ତରିଖରେ ପୁଲୱାମାରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକେ-୪୭ ରାଇଫଲ, ୨ ପ ିସ୍ତଲ ଏବଂ
ଗ�ୋଟିଏ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛ ି। ଏବେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହ ିଛ ି।

ଗୁଜରାଟ ପର
ୂ ୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ୁ  ଚ�ୌଧୁରୀ ଗିରଫ
ଭିପଲ

ଗାନ୍ଧୀନଗର, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି : ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ
ୁ ଚ�ୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଏସିବ ି ଗିରଫ କରିଛ ି। ତାଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ
ବିପଲ
ଦୁ ଧସାଗର ଡାଏରୀରୁ ୮୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ,
ୁ ଙ୍କ
ଠକେଇ, ଆପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯ�ୋଗ ଲାଗିଛ ି। ଭିପଲ
ୁ ଙ୍କ
ସିଏ ଶ�ୈଳେଶ ପାରିଖଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛ ି। ଭିପଲ
ପୁଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ବନ୍ ଧିତ ଧାରରେ
ମାମଲା ରୁ ଜୁ କରାଯାଇଛ ି। ସେ ଦୁ ଧସାଗର ଡାଏରୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଥିବାବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମ ିତତାର ଅଭିଯ�ୋଗ ଲାଗିଥିଲା।
ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ଯାୟୀ ଦୁ ଧସାଗର ଡାଏରୀ ନାମରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠା ଯାଇଥିଲା।

ସ�ୋନାଲି ଫ�ୋଗାଟଙ୍କ ମାମଲା
ହାତକୁ ନେଲା ସିବିଆଇ

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି : ସିବଆ
ି ଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ�ୋନାଲି
ଫ�ୋଗାଟଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହାତକୁ ନେଇଛ ି। ଏ ନେଇ ମାମଲା
ରୁ ଜୁ ମଧ୍ୟ କରିଛ ି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୨-୨୩ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରୀରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ
ଅବସ୍ଥାରେ ସ�ୋନାଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥିଲା। ଗ�ୋଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରମ�ୋଦ ସାୱନ୍ତ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମ ିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଚିଠ ି ଲେଖି
ମାମଲାର ସିବଆ
ି ଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁର�ୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହ ି
ମାମଲାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ଜଣ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲାଣ ି।
ଏଥିରେ ଫ�ୋଗାଟଙ୍କ ୨ ସହଯ�ୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସାମ ିଲ ଅଛନ୍ତି।

ରାଲି ପର
ୂ ୍ବରୁ ଗୁଲାମନବୀଙ୍କୁ
ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଧମକ

ଶ୍ରୀନଗର,୧୫ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା
ଗୁଲାମନବୀ ଆଜାଦଙ୍କ ମ ିଶନ କଶ୍ମୀର ରାଲି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ
ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଧମକ ମ ିଳିଛ ି। ଲସ୍କର-ଇତ�ୋଏବା ଲିଙ୍କ୍ରେ ଥିବା ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ଟିଆରଏଫ)
ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଲାମନବୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛ ି। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ�ୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସ�ୋସିଆଲ ମ ିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଛ ି।
ଗୁଲାମନବୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଦଳବଦଳକାରୀ ନେତା ଭାବେ
ପ�ୋଷ୍ଟରେ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛ ି। ଦଳ ବଦଳ ପରେ ଜମ୍-ମୁ
କଶ୍ମୀର ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍କ
ଟ୍ ରି ୁ ଯ�ୋଜନାବଦ୍ଧ ବ�ୋଲି
ଦର୍ଶାଯାଇଛ ି। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜାଦ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅମ ିତ ଶାହା ଏବଂ ଏନଏସଏ ଅଜିତ ଡ�ୋଭାଲଙ୍କ ସହ ରୁ ଦ୍ଧଦ୍ୱାର
ବ�ୈଠକ କରିଥÒବା କୁ ହାଯାଇଛ ି।

କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଇଡି ସମନ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି : ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ
କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡିକେ ଶିବକୁ ମାରଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ସମନ ଜାରି କରିଛ ି। କଂଗ୍ରେସର ‘ଭାରତ
ଯ�ୋଡ�ୋ ଯାତ୍ରା’ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ
ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କୁ ଜେରା ପାଇଁ ଡକାଇଛ ି। ଶିବକୁ ମାର ଇଡିର
କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନକୁ ନିର୍ଯାତନା କହ ିଛନ୍ତି। ସେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସହଯ�ୋଗ
କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେରାର ସମୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଉଠାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ରଣଦୀପ ସୂର୍ଯେୱାଲା
କହ ିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମ ିଳୁ ଥିବା ଜନ ସମର୍ଥନରେ ବିଜେପ ି
ଭୟଭୀତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ
ଶିବକୁ ମାରଙ୍କୁ ନିଶାଣ କରୁ ଛନ୍ତି। ଏଭଳି ହୀନ ଉଦ୍ୟମ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ
ବ�ୋମାଇ ସରକାରକୁ ହଟାଇବାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ଦଲେର ମେହନ୍ ଦିଙ୍କ ଜେଲ୍ଦଣ୍ଡ ଖାରଜ

ଚଣ୍ଡିଗଡ, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି : ପଞ୍ଜାବୀ ଗୀତିକାର ଦଲେର
ମେହନ୍ଦିଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମ ିଳିଛ ି। ୨୦୦୩ର ଏକ ମାନବ ଚାଲାଣ
ମାମଲାରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦେଇଥିବା ୨ ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡକୁ
ପଞ୍ଜାବ-ହରିୟାଣା ହାଇକ�ୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ
ଦଲେରି ପଟିୟାଲା ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜାମ ିନ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମ ିଳିବା ପରେ ସେ ମୁକୁଳବେ
ି । ପୂର୍ବରୁ ଦଲେର ନିଜ ଦଣ୍ଡ
କ�ୋହଳ କରିବାକୁ ପଟିଆଲା ଅତିରକ୍ତ
ି ସେସନ କ�ୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ
ହ�ୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଚାରପତି ଏଚଏସ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ
ଆବେଦନ ଖାରଜ କରି ଜେଲ୍ଦଣ୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ପରେ
ତାଙ୍କୁ ଜୁ ଲାଇ ୨୩ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ଖାଇକୁ ଖସିଲା ବସ୍; ୫ ମୃତ

ରାଜ�ୌରି,
୧୫ା୯
(ଏଜେନ୍)ସି :
ଜମ୍-ମୁ
କାଶ୍ମୀର
ରାଜ�ୌରିରେ
ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍
ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ିଛ ି। ଏହ ି
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ଲ�ୋକ
ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ୧୨ ଜଣ
ମଧ୍ୟ ଆହତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜାକ�ୋଟ ତହସିଲଦାର ଜାଭେଦ
ଚ�ୌଧୁରୀ ଏହ ିସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଭିମ୍ବର ଗଳି ନିକଟରେ
ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏହ ି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରେ ସେନା
ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହ ିବସ୍ଟ ି ପୁଞ୍ଚରୁ ଜମ୍ ମୁ ଯାଉଥିଲା।

ଏସସ ିଓ ସମ୍ ମିଳନୀ ପାଇଁ ସମରକନ୍ଦରେ ମ�ୋଦୀ

ଚୀନ୍, ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଦ୍ ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲ�ୋଚନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୫ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ୨୨ତମ ସାଂଘାଇ
ସହଯ�ୋଗ ସଂଗଠନ(ଏସସିଓ) ସମ୍ ମିଳନୀ
ଉଜବେକିସହର ସମରକନ୍ଦରେ ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛ ି। ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଦ୍ବାରା ଆୟ�ୋଜିତ ଏହ ି
ସମ୍ ମିଳନୀରେ ଯ�ୋଗ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ୮ ସଦସ୍ୟ
ରାଷ୍ଟ୍ରର ନେତାମାନେ ସମରକନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଏହ ିକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ
ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି
ରାତିରେ ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତନ
ି ଏବଂ ଚୀନ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପ ିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ରାତ୍ର ଭ�ୋଜନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯ�ୋଗ ଦେବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି
ସେ ଏହ ି ସମ୍ ମିଳନୀରେ ଯ�ୋଗ ଦେବା ସହ ିତ
କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବ�ୈଠକ
କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହ ିଛ ି। ତେବେ ଚୀନ୍ ଏବଂ
ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ବ�ୈଠକ
ହେବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ କୂ ଟନୀତି ଏବଂ
ରାଜନ�ୈତକ
ି ସ୍ତରରେ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖାଯାଇଛ ି।
ଗ�ୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଭାରତ-ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦକୁ
ନେଇ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗଡ଼
ି ଥି Òବା

ବେଳେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥତ ି ସ୍ବାଭାବିକ
ହ�ୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥତରେ
ି
ଯଦି
ଉଭୟ ନେତା ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସ୍ତରରେ ଆଲ�ୋଚନା
କରନ୍ତି ତେବେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ କ’ଣ ହେବ ବ�ୋଲି
ବିଭନ୍ନ
ି ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛ ି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ
ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମଧ୍ୟ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ
ଆଲ�ୋଚନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜ�ୋର ଧରିଛ ି।
ପାକିସ୍ତାନର ସାଂପ୍ରତିକ ଆର୍ଥକ ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥତ ି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶୀ
ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଚାହୁ ଁଛ ି।କିନ୍ତୁ
ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନ�ୈତକ
ି ସ୍ଥତ ି
ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ
ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ
ମ ିଳିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛ ି। ଆଉ
ଏଥÒପାଇଁ ଭାରତର ଭୂ ମ ିକା ମଧ୍ୟ କିଛ ି କମ୍ ରହ ି
ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହ ବାଣ ିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ

ପତୁ ନି ଙ୍କୁ ପଣୁ ି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ
ମସ୍କୋ,୧୫ା୯(ଏଜେନ୍)ସି :
ରୁଷ
ୁ ିନଙ୍କୁ ପଣ
ୁ ି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଳାଦମ
ି ିର ପତ
ଥରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
ହ�ୋଇଛ ି। ତେବେ ସ�ୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ
ୁ ୁ ବାର
ସେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍।ତି
ଗର
ମ ିଳିଥବ
Ò ା ଏକ ବିଳମ୍ବିତ ଖବର ସୂତ୍ର
ୁ ିନ ତାଙ୍କ
ଅନୁ ସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପତ
ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଯାଉଥÒବା
ବେଳେ ତାଙ୍କ ଲିମ�ୋସିନ କାର
ଉପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥÒଲା।
କାର୍ର ସାମ୍ନା ଏବଂ ବାମପଟେ
ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ
ୁ ିନ ସର
ୁ କ୍ ଷିତ
ବାହାରିଥÒଲେ ହେଁ ପତ
ରହ ିଥÒଲେ। ଏହ ି ଖବରକୁ ତୁରନ୍ତ
ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନଥÒଲା। ତେବେ
ଗୁରୁବାର ଜେନେରାଲ ଜିଭଆ
ି ର
ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହ ି ଖବର ପ୍ରକାଶ

ଜେଲେଁସ୍କିଙ୍କ କାର
ଦୁ ର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ

କରାଯାଇଛ ି। ଏହ ି ଘଟଣାରେ
ଏକାଧÒକ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ଗିରଫ
କରାଯାଇଥÒବା
କୁହାଯାଇଛ ି।
ୁ ିନଙ୍କ ଉପରେ
ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ, ପତ
ଏହା ପ୍ରଥମ ହମ୍ଲା ନୁହେଁ। ୨୦୧୭ରୁ
ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ
୫ ଥର ଉଦ୍ୟମ ହ�ୋଇସାରିଛ ି ବ�ୋଲି
ୁ ିନ ନିଜେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ
ପତ
ସମ୍ଖ
ମୁ ରେ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍।ତି

ୟୁକ୍ରେ ନ
ର ା ଷ୍ଟ୍ର ପ ତି
ଜେଲେଁ ସ୍କି
ଗ ୁ ରୁ ବ ା ର
ଖ ା ର କି ଭ୍
ରୁ
କିଭ୍
ଫେରୁଥÒବା
ବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
ହ�ୋଇଛ ି। ସେ ବିଭନ୍ନ
ି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ
କରିଫେରୁଥÒବା ବେେଳ ତାଙ୍କ କାର୍ସହ
ଅନ୍ୟ ଏକ କାରର ଧକ୍କା ହ�ୋଇଥÒଲା।
ତେବେ ଜେଲେଁସ୍କି ସୁରକ୍ଷିତ ରହ ିଛନ୍ତି
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ�ୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗି
ନଥÒବା କୁ ହାଯାଇଛ ି।

ସୁପ୍ ରିମକ�ୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ଭାରତରେ ନାମ ଲେଖାଇପାରିବେନି ୟୁକ୍ରେନ ଫେରନ୍ତା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୫ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରିଥିବା
ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ନାମ
ଲେଖାଇବାକୁ
ଅନୁ ମତି ଦେବା
ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବ�ୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ
ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମ ିସନ ଆଇନରେ
କ�ୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏହା
ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବ�ୋଲି ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟରେ
ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର କହ ିଛନ୍ତି। ଏହ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନାମ
ଲେଖା ଅନୁ ମତି ଦିଆଗଲେ ଭାରତରେ ମେଡିକାଲ
ଶିକ୍ଷାର ମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସରକାର କହ ିଛନ୍ତି
ଯେ, ଦୁ ଇଟି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ

ବିଦେଶୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଗ�ୋଟିଏ ‘ନିଟ୍’ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ୟୁକ୍ରେନ
ପରି ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ମେଡିକାଲ ପଢା
ଖର୍ଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଏନଇଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ
ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ
ଅନୁ ମତି ଦେବା ଦ୍ବାରା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି
ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ
ବିଦେଶରେ ମେଡିକାଲ ପଢୁ ଥିଲେ,
ସେମାନେ
ଭାରତର
ଘର�ୋଇ
ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ
ବ�ୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହ ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ
ୁ ୍ୟକୁ ନେଇ ୟୁକ୍ରେନ ଫେରନ୍ତା ଡାକ୍ତରୀ
ଏଭଳି ଆଭିମଖ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁଣ ିନିରାଶ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ କାରବାରକୁ ସ୍ବାଭାବିକ
କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଥÒଲା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦ
ବନ୍ଦ ନ ହେଲା ଯାଏ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ବାଭାବିକ କରିବା
ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବ�ୋଲି ଭାରତ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ
କରିଛ ି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖାଦ୍ୟ
ପଦାର୍ଥ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଘ�ୋର
ଅଭାବ ସାଧାରଣ ନାକରିକଙ୍କ ଜୀବନଚଳଣୀକୁ
ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଛ ି। ଯେଉଁଥÒପାଇଁ ଭାରତରୁ
ପନି ପରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ,
ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ
ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁ ଁଛ ି। ମ�ୋଦୀ
ହିଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ
ବ�ୋଲି ଏଠାରେ ରାଜନ�ୈତକ
ି ସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
କରି କୁ ଟନୀତି ,ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସାଧାରଣ
ଲ�ୋକଙ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ବର ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଏହ୍ ରିକମରେ ମ�ୋଦୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲ�ୋଚନା
କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ୍
ସରିଫ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁ ଳ ଥÒବା କୁ ହାଯାଉଛ ି। କିନ୍ତୁ
ତାଙ୍କ ସହ ମ�ୋଦୀ କ�ୌଣସି ବ�ୈଠକ କରିବେ

କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହ ିଛ ି। କାରଣ
ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହଁ ଖ�ୋଲି ନାହିଁ ସେ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ନିଜ ଆଡୁ କ�ୌଣସି କଦମ
ଉଠାଇବ ନାହିଁ ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଉଛ ି। ଶୁକ୍ରବାର
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦକ
ି ମାନଙ୍କୁ ମ�ୋଦୀଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବ�ୈଦେଶିକ
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁ ହାଯାଇଛ ି ଯେ,ଏସସିଓ
ସମ୍ ମିଳନୀରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ବ�ୈଶ୍ବିକ ସମସ୍ୟା,
ଅର୍ଥନୀତି ଓ ବାଣ ିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ନେଇ ଆଲ�ୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
‘ରେଷ୍ଟ୍ରିକଟେଡ୍ ସେସନ’ ଏବଂ ‘ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍
ସେସନ୍’ ଭଳି ଦୁ ଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ
ନିମନ୍ତ୍ରିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଲ�ୋଚନା
କରିଥାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏବଂ ‘ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍
ସେସନ୍’ରେ କିଛ ି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ସ୍ତରରେ
ଆଲ�ୋଚନା କରିବାର ସୁଯ�ୋଗ ରହ ିଥÒଲା ବେଳେ
ଏହା ଆୟ�ୋଜନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଜବେକିସ୍ତାନ
ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବ�ୋଲି ବ�ୈଦେଶିକ
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସଚିବ କହ ିଛନ୍ତି।

ବାଘମୁଖା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ନାମିବ୍ୟାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ୮ ଚିତା
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୫ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ସୁଦୂର ଆଫ୍ରିକୀୟ
ଦେଶ ନାମ ିବ୍ୟାରୁ ଭାରତକୁ ୮ଟି ଚିତା ବାଘ
ଅସୁଛନ୍ତି। ଏଥÒପାଇଁ ବାଘମୁଖା ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର
କାର୍ଗୋ ବିମାନ ନାମ ିବ୍ୟା ରାଜଧାନୀ ୱଣ୍ଡୋକ୍ରେ
ପହଞ୍ଚିସାରିଛ ି। ଭାରତ ଏବଂ ନାମ ିବ୍ୟା
ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ�ୋଇଥିବା ରାଜିନାମା
ଅନୁ ଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ମ�ୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦନ
ି ରେ ଏହ ି ଚିତା ଭାରତରେ
ପହଞ୍ଚିବ। ଫଳରେ ଭାରତରୁ କିଛ ି ଦଶନ୍ ଧି ହେଲା
ଲୁ ପ୍ତ ହ�ୋଇ ସାରିଥିବା ଚିତାବାଘ ପୁଣ ି ଥରେ
ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂ ପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହ ିଛନ୍ତି, ଏହ ି
ଚିତାବାଘ ୧୭ରେ ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ସେହ ି ଦିନ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଦେଶର କୁ ନ�ୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅଣାଯ ିବ।
ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମ�ୋଦୀ ଏହ ି ଚିତାଗୁଡକ
ି ୁ
ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଏହ ି
ବାଘମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁ କୁଳ ପରିବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଯାଇଛ ି। ଏପରିକ ି ବିମାନର ସମ୍ଖ
ମୁ ଭାଗକୁ
ମଧ୍ୟ ଚିତା ଭଳି ଅଙ୍କାଯାଇଛ ି। ଯାହା କି ବିମାନକୁ
ବାଘର ରୂ ପ ଦେଉଛ ି।

୪ ଦିନରେ ଗିରଫ କର; ନଚେତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ: ସିସ�ୋଦିଆ
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି : ଦିଲ୍ଲୀ
ମଦ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିଜେପ ି-ଆପ୍ ପୁଣ ି
ୁ ିଁ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପ ି ଏ ନେଇ
ମୁହାଁମହ
ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନର ଏକ ନୂ ଆ ଭିଡଓି
ୁ
ଜାରି କରିଛ।ି ଏଥିରେ ଜଣେ ଅଭିଯକ୍ତ
ନୂ ଆ ମଦ ନୀତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହ�ୋଇଥିବା
ସ୍ବୀକାର କରିଛ।ି ସେ ଭିଡଓି ରେ କହୁ ଛନ୍ତି,
କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାକୁ ନୂ ଆ ନୀତି
ଅଣା ଯାଇଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କ�ୋଟି
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରାଯାଇଛ।ି ପଞ୍ଜାବ
ଏବଂ ଗ�ୋଆ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହ ି ଅର୍ଥ
ଲଗାଯାଇଛ।ି ତେବେ ଏହ ି ନୂ ଆ ଭିଡଓି କୁ
ଦିଲ୍ଲୀ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସ�ୋଦିଆ
ଜାଲ୍ କହ ି ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି
ଭିଡଓି ସତ ତେବେ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ

ଗିରଫ କରାଯାଉ, ନଚେତ ସ�ୋମବାର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀ କ୍ଷମା
ମାଗନ୍ତୁ ବ�ୋଲି ସେ କହ ିଛନ୍ତି। ସିସ�ୋଦିଆ
ଟ୍ବିଟ କରି କହ ିଛନ୍ତି ଯେ ସିବଆ
ି ଇ ତାଙ୍କ

ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରି କିଛ ି ପାଇ ନ ଥିଲା।
ଲକ୍ର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିକୁ
କିଛ ି ମଳ
ି ି ନ ଥିଲା। ସିବଆ
ି ଇ ଏବଂ
ଇଡି ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ବାରା କିଛ ି ମଳ
ି ଲ
ି ାନି। ଏବେ
ବିଜେପ ି ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆଣ ିକି ଆସିଛ।ି ଯଦି
ଅଭିଯ�ୋଗ ସତ ତେବେ ସ�ୋମବାର
ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ନଚତେ
ଜାଲ୍ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସ�ୋମବାର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଜେପ ି ପକ୍ଷରୁ କୁ ହାଯାଇଛ ି
ଯେ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ନିଜ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ
କରୁ ଛ।ି ସିବଆ
ି ଇ ନିଜ ଶ�ୈଳୀରେ
କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସିସ�ୋଦିଆ
ଗିରଫ ହେବାକୁ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର କାହିଁକ ି
ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍।

ପାକ ିସ୍ତାନକୁ ଆଫଗାନ ିସ୍ତାନର ଜବାବ

ମାସଦୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଅଛି; ଆମ ପାଖରେ ନୁହେଁ
କାବୁ ଲ,୧୫ା୯(ଏଜେନ୍)ସି :
ଜ�ୈସ୍- ଇମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ମାସୁଦ୍
ଆଝାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁବାର ମୁହଁ ଖ�ୋଲିଛ ି
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ମାସୁଦ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ
ଆତ୍ମଗ�ୋପନ କରିଛ ି ଏବଂ ତାକୁ ଠାବ
କରିବା ସହ ିତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ
ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଚିଠ ି ଲେଖଛ ି ବ�ୋଲି ଗତକାଲି
ପାକିସ୍ତାନର ବିଭନ୍ନ
ି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥÒଲା। କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର
ତାଲିବାନ ସରକାର ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା
ସହ ିତ ପାକିସ୍ତାନର ମଛ
ି କୁ ଧରାଇ ଦେଇଛ।ି
ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଲିବାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଜବିହୁଲ୍ଲା
ୁ ାହ ିଦ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହ ିଛନ୍ତି
ମଜ
ଯେ, ମାସୁଦ୍ ତୁ ମ ଲ�ୋକ। ସେ ତୁ ମ ଜାଗାରେ
ରହ ିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ନିକଟରେ ଏମତ
ି ି

ତାଲିବାନର ରାଜନୀତିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମୁଖ
ସୁହାଲି ଶାହ ିନ କହ ିଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ
ବି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟିକୁ କ�ୌଣସି ଦେଶ
ବିର�ୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବୁ

ପାକିସ୍ତାନର ଚିଠକ
ି ୁ ମିଛ
କହ ିଲା ତାଲିବାନ

କ�ୌଣସି ଲ�ୋକ ନାହିଁ। ସେହ ିପରି ଜ�ୈସ୍
ସଂଗଠନ ପାକିସ୍ତାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଛ,ି

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନୁହେଁ ବ�ୋଲି ପାକିସ୍ତାନ
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଦ�ୋହାସ୍ଥତ

ନାହିଁ ବ�ୋଲି ସେ କହ ିଛନ୍ତି। ଏହାବ୍ୟତୀତ
ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ
ଯେଉଁ ଚିଠ ି ଲେଖବା କଥା କୁ ହାଯାଉଛ ି ତାହା
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଛ
ି । ଆମେ ଏଭଳି କ�ୌଣସି ଚିଠ ି ପାଇ
ନାହୁ ଁ ବ�ୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଜବିହୁଲ୍ଲା
କହ ିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଲିବାନର ଏଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି
ପାକିସ୍ତାନର ମଛ
ି କୁ ଧରାଇ ଦେଇଛ ି ବ�ୋଲି

ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜ�ୋର ଧରିଛ।ି କେବଳ ଋଣ
ପାଇଁ ଏଫଏଟିଏଫ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ
ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି ଡ୍ରାମା କରିଥÒଲା ବ�ୋଲି
କୁ ହାଯାଉଛ।ି ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ
ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଫଏଟିଏଫର ଧୂଷର ତାଲିକାରେ
ରହ ିଥÒବା ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିଲ�ୋପ ପାଇଁ
ଏହ ି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥÒବା ସମୟଭିତ୍ତିକ
ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହ�ୋଇଛ।ି
ମାସୁଦକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘ�ୋଷଣା
କରାଯାଇଥÒବାରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ
ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ି ଆସୁଛ।ି କିନ୍ତୁ
ପାକିସ୍ତାନ ଏହା ନ କରି ଲ�ୋକ ଦେଖାଣ ିଆ
ଭାବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଚିଠ ି ଲେଖଛ ି ବ�ୋଲି
ଗତକାଲି କହ ିଥÒଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯ�ୋଜନାକୁ
ତାଲିବାନ ବିଫଳ କରିଦେଇଛ।ି
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ଶୁକ୍ରବାର
୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

କାମନା, ଅଜ୍ଞତା ଓ ଅସମାନତା- ଏହ ି ତିନ�ୋଟି, ବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ !
-ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ

iõ&û$Kúd
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
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‘ମେକ୍ଇନ୍ଓଡ଼ିଶା’ ସମାବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ି

ବିଶାଳ ପୁଞ୍ ଜି ନିବେଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଆ

ର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ ଧି ହାସଲ, ପୁଞ୍ ଜି ନିବେଶ ବୃ ଦ୍,ଧି ଅଧିକ ର�ୋଜଗାର ସୃଷ୍ ଟି ଆଦି ଉଦ୍ୟମକୁ
ରଚନାତ୍ମକ ଏବଂ ଭଲ ରାଜନୀତି କହ ିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା
ନେତା ଓ ନେତୃ ତ୍ୱକୁ ରାଜନ�ୈତିକ ପୁଞ୍ ଜି ଯ�ୋଗାଏ, ଶାସକଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି
ବଢ଼େ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଘଟେ। ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭାରତରେ
ଏବେ ଏହ ି ‘ଔଦ୍ୟୋଗିକ ନିବେଶ ରାଜନୀତି’କୁ ନେତାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ
ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନିବେଶ ଦେଶର ସୀମ ିତ ସଂଖ୍ୟକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛ ି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଯେଉଁ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦୃ ଷ୍ଟିଗ�ୋଚର ହେଉଛ ି, ତାହା ହେଲା ଦୂ ରଦର୍ଶୀ ନେତାମାନେ
‘ମାହାଳିଆ ଯ�ୋଜନାଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତି ବା ‘ରେବ୍ଡ ି ପଲିଟକ୍ସ
ି ’ର ଉପରକୁ ଉଠି ପୁଞ୍ଲ
ଜି ାଭ
ଏବଂ ଧନ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁ ଭବ
ୁ ତି ସୃଷ୍ ଟି ସବୁ ଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବଳ
କଲେଣ ି ଯେ ନିବେଶ ସଂଗ୍ରହ ଓ ନିଯକ୍
ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ରିହାତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଦୁ ର୍ବଳ ବର୍ଗର ହ ିତସାଧନ
କରି ହେବ ଏବଂ ତାହା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏବେ ପୁଞ୍ ଜି
ନିବେଶ, ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ଓ ପୁଞ୍ପ
ଜି ତିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯ�ୋଗତ
ି ା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ଏହ ି ପ୍ରତିଯ�ୋଗତ
ି ାରେ
୧.୫୪ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ସେମ ି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ।
ଉଭୟ ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ। ତଥାପ ି ଉଭୟଙ୍କର ତୁ ଳନା
କଲେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ ଆଗରେ। ଅତଏବ ନିବେଶକ ସ୍ୱାଭାବିକ
ଭାବେ ଉତ୍ତମ ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ଚାହିଁବ।
ଏଭଳି ଏକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ ଜି ନିବେଶ
ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯ�ୋଗତ
ି ା କରୁ ଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା
ଅନ୍ୟତମ। ମହାମାରୀକାଳୀନ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଯ�ୋଗୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଥରତା ପ୍ରକାଶ
ପାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଦୂ ର କରି ନିବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ତାହାର ଉଦ୍ୟମ
ଜାରି ରଖିଛ ି। ଦୁ ଇଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଶର ବାଣ ିଜ୍ୟିକ ରାଜଧାନୀ
ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ନିବେଶକ ସମ୍ ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତର ବହୁ ନାମୀଦାମୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ
ଭେଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସୁଯ�ୋଗର
ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର୨୦ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ
ଯାଏଁ ଭୁ ବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ‘ମେକ୍ଇନ୍ଓଡ଼ିଶା’ କନ୍କ୍ଳେଭରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
କର୍ପୋରେଟ୍କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ କେବଳ ତୁ ଚ୍ଛା ପ୍ରତିଯ�ୋଗତ
ି ାର ବେଳ ନୁ ହେଁ। ନିଜର କ’ଣ ଅଛ ି ଏବଂ
ପୁଞ୍ପ
ଜି ତିଙ୍କୁ ନିବେଶ ପାଇଁ ଗ�ୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଠୁ ଭଲ କି କି ସୁବଧ
ି ା ଦେଇପାରିବ, ତାହା
ଭଲ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇପଡ଼ିଛ ି। କହ ିବା ବାହୁ ଲ୍ୟ ଯେ ପୁଞ୍ ଜି
ନିବେଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛ ି। ‘ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁ ଇଙ୍ଗ
ବିଜ୍ନେସ୍’ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ‘ସଫଳ କାମ’ ସ୍ତରରେ ରହ ିଛ ି। ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ପ୍ରଗତି
କ୍ରମାଗତଭାବେ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ଅଛ ି ଓ ରାଜନ�ୈତିକ ସ୍ଥିରତା ସୁଦୃଢ଼ ଅଛ ି। ଶିଳ୍ପ ଅନୁ କୂଳ
ପରିବେଶ, ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂ ମ ି, ଦକ୍ଷ ମାନବସମ୍ବଳ, ପ୍ରଚୁ ର ପରିମାଣର ବିଭନ୍ନ
ି ପ୍ରକାର ଖଣ ିଜ
ସମ୍ପଦ, ବିଜୁଳ,ି ପାଣ ି, ବନ୍ଦର, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ସଡ଼କ ଓ ରେଳପଥର ସୁବଧ
ି ା, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମ ି,
ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂ ମ ିବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହ ିଛ ି। ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ‘ଏକକ ବାତାୟନ’(ସିଙ୍ଗଲ୍
ୱିଣ୍ଡୋ) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ନିବେଶସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ବିଭନ୍ନ
ି ରିପ�ୋର୍ଟ କହୁ ଛ ି। ତେଣୁ ଏକଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ଭାବେ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା
କାମ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କାମଟି ନିରନ୍ତର କରୁ ଛନ୍ତି। ଶସ୍ତା ଓ କଥାକୁ ହା
ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନଥÒବା ନବୀନବାବୁ ଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ନିବେଶକ ‘କାମର
ମଣ ିଷ’ ଭାବେ ଜାଣ ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହ ି ଉଦ୍ୟମ ଆଗାମୀ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା
କନ୍କ୍ଳେଭ୍’କୁ ସଫଳ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା।
ମାନୁ ଫ୍ୟାକଚରିଂ ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ଏବଂ ଏଥିରେ ପୁଞ୍ନ
ଜି ବେ
ି ଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର
ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ଭଲ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କେତେକାଂଶରେ ପଡ଼�ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର,
ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ ୍ୱିତାର ସମ୍ଖ
ମୁ ୀନ ହେଉଛ ି। ତଥାପ ି ପ୍ରକୃ ତ ି
ଓ ଭୂ ଗ�ୋଳ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ସହାୟ ହ�ୋଇଛ ି। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ‘ଇଜ୍ ଅଫ୍
ଡୁ ଇଙ୍ଗ୍  ବିଜନି େସ୍’ରେ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଯ�ୋଗତ
ି ାରେ
ଆହୁ ର ି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟ ୯୦ ଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ(ଏଫ୍ଡଆ
ି ଇ)
ଛ’ଟି ରାଜ୍ୟ- କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ, ତାମ ିଲନାଡୁ , ହରିୟାଣା ଓ ଗୁଜରାଟକୁ
ଯାଉଛ ି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛ ି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ତୀବ୍ର
ପ୍ରତିଯ�ୋଗତ
ି ାମୂଳକ ସ୍ଥିତିରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାହାର
ୁ ୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଘଣ୍ଟି
ରାଜନୀତି ଓ ପ୍ରୟାସ ବହୁ ମଖ
ବଜାଇ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଶର ଯେଉଁ ନୂ ଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ‘ମେକ୍ଇନ୍
ଓଡ଼ିଶା’ କନ୍କ୍ଳେଭ୍ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣୁ; ଏତିକ ି ଆଶା। n

ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମ ିଶ୍ର
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କ୍ଷୟ ବିଚାରର ମାନସର�ୋବର ବେଦର
ପରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛ ି ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନଧାରା,
ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ନାରଦ, ନାରଦଙ୍କଠାରୁ
ବ୍ୟାସଦେବ,
ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କଠାରୁ
ଶ୍ରୀଲ
ଶୁକଦେବ, ଶ୍ରୀଲ ଶୁକଦେବଙ୍କଠାରୁ ଗ�ୌଡ଼ପାଦ,
ଗ�ୌଡ଼ପାଦଙ୍କଠାରୁ ଗ�ୋବିନ୍ଦ ପାଦ ଓ ଗ�ୋବିନ୍ଦ
ପାଦଙ୍କଠାରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୃ ତ୍ତ
ହ�ୋଇ ବିଶ୍ୱରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହ ି
ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ମହାତ୍ମାବୃନ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ
ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମହନୀୟତା ଉଦ୍ଘ�ୋଷଣାପୂର୍ବକ
ମାନବସମାଜକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଏକତ୍ୱବ�ୋଧ ଓ
ବିଶ୍ୱପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ
ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଆଦିଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦାର୍ପଣ
କରି ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସାର ନିମ ିତ୍ତ ପ୍ରଥମ
ପୀଠ ନୀଳାଚଳଧାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି।
ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଆଦିଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ୭୮୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ
ବ�ୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ କେରଳ ପ୍ରଦେଶ
ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନ�ୈଷ୍ଠିକ ନମ୍ଦ୍
ବୁ ରିପଦୀ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ,
ପୁରୀ ଭ�ୋଗବର୍ଦ୍ଧନପୀଠର ଗୁରୁକ୍ରମାନ୍ୱୟାନୁ ସାରେ
ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କାଳରେ ହ�ୋଇଥିଲା
ବ�ୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛ ି। ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟାମ୍ବା
ଓ ପ ିତା ଥିଲେ ଶିବଗୁରୁ। ଭଗବାନ ଆଶୁତ�ୋଷଙ୍କ
କୃ ପାରୁ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ
ପୁତ୍ରର ନାମ ଶଙ୍କର ରଖିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ
ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ ିତୃ ବିୟ�ୋଗ ଘଟିଥିବାରୁ ସେ ମାତାଙ୍କ
ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏହ ି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁ ତ ସ୍ମୃତଶ
ି କ୍ତି
ଓ ତୀକ୍ଷଣ ବୁ ଦ୍ଧିର ପରିଚୟ ମ ିଳିଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର
ତିନବ
ି ର୍ଷ ବୟସରେ ବେଦପୁରାଣାଦି ଅଧ୍ୟୟନ
କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଉପନୟନ
ସଂସ୍କାର ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଥିଲା ତଥା ଆଠବର୍ଷରେ ସେ
ଚତୁ ର୍ବେଦୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟବର୍ଷ ଚତୁ ର୍ବେଦୀ ଦ୍ୱାଦଶେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍/
ଷ�ୋଡ଼ଶେ କୃ ତବାନ ଭାଷ୍ୟ ଦ୍ୱିତ ୍ରିଂଶେ ମୁନର
ି ଭ୍ୟଗାତ।
ଆଠବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି
ସେ ମାତାଙ୍କ ଅନୁ ମତିକ୍ରମେ ଗୃହତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ
ସନ୍ନ୍ୟାସବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁଣ୍ୟତ�ୋୟା ନର୍ମଦା
ନଦୀ ତଟସ୍ଥ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଗ�ୋବିନ୍ଦପାଦଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା
ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ‘ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର’ ରୂ ପେ ପରିଚତ
ି
ହେଲେ। ସ୍ୱଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶମତେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ହ ିମାଳୟସ୍ଥିତ ବଦରିକାଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ପରମଗୁରୁ
ଗ�ୌଡ଼ପାଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ସହ ିତ
ବଦ୍ ରିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନରନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା

ଥିଳାର ରାଜା ଜନକ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଏକ ବିଚତ୍ର
ି ସ୍ୱପ୍ନ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅକାଳ ମରୁ ଡ଼ି
ପଡ଼ିଛ ି। ଫସଲସବୁ ଉଜୁ ଡ଼ ି ଯାଇଛ ି। ଚାଷଜମ ି ଫାଟି ଅାଁ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଲ�ୋକମାନେ ‘ହା
ଅନ୍ନ.. ହା ଅନ୍ନ’ ଚିତ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଠଏ
ି ଖୁଦ ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଧାଁଦ�ୌଡ଼
ଲଗାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ ଟି ହ�ୋଇଛ ି। ସେନାବାହ ିନୀ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ
ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛ ି। ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ପ ିନ୍ଧି ବାରଦୁ ଆର ବୁ ଲୁ ଛନ୍ତି।
ପେଟରେ ବି କ୍ଷୁଧାର ଜ୍ୱାଳା। ଶେଷରେ ଜଣେ କେହ ିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ ନିପାରି ଗ�ୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ କିଛ ି
ଦାନା ଦେଉଛ ି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁ ଇଟି ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼ି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଜନକଙ୍କ
ମାଟି ପାତ୍ରଟି ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛ ି।
ଏତିକରେ
ି ଜନକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣେ ପ୍ରାତଃକାହାଳୀ ବାଜି ଉଠିଲା - ଭାଟମାନେ
ଜୟ ଜୟକାର କଲେ। ଦରବାରୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ରାଗରାଗିଣୀ
ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହ�ୋଇଯାଇଥିବା ଜନକ ଏ
ସବୁ ଶୁଣ ି ଟିକେ ପ୍ରକୃ ତସ୍ଥ
ି ହେଲେ ସତ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ମନରେ
ସୃଷ୍ ଟି ହେଲା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ - ପ୍ରକୃ ତରେ କିଏ ସତ୍ୟ - କିଛ ି
ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଟ ି ସତ୍ୟ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର
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ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ୟ?
ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ ପରେ ରାଜା ଦରବାରକୁ ବିଜେ କଲେ। ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର,
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ - ‘ଏହା ସତ୍ୟ ନା ତାହା ସତ୍ୟ?’ କ�ୌଣସି ରାଜପରିଷଦ ଠିକ ଉତ୍ତର
ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ବି ଆସିଲେ। କେହ ି ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ
ନାହିଁ। ଜନକଙ୍କ ବ୍ୟାକୁ ଳତା ଆହୁ ର ି ବଢ଼଼ଗ
ି ଲା।
ଶେଷରେ କଥାଟି ଯାଇ ଋଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତୁ ରନ୍ତ ରାଜସଭାରେ
ପପଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ କହ ିଲେ - ‘ହେ ରାଜନ୍! ନା ତାହା ସତ୍ୟ, ନା ଏହା ସତ୍ୟ। ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ
ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ମ ିଥ୍ୟା। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ମ ିଥ୍ୟା।
ଉଭୟଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛ ି ନାହିଁ। ନିଦ୍ରାରେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ,
ସବୁ କେବଳ ଭ୍ରାନ୍ତି। ସଂସାରୀ ମଣ ିଷ ନିଦ୍ରାଗତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମ ିଛ ବ�ୋଲି ଭାବି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ
ଅର୍ଥାତ ଆଖି ଦେଖା ସଂସାରକୁ ସତ୍ୟ ବ�ୋଲି ଭାବି ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ ିଷ,
ସଂଯମୀ ମଣ ିଷ ଉଭୟକୁ ଅସତ୍ୟ ବ�ୋଲି ମଣ ି ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ୟ ବ�ୋଲି ମନେ କରେ। ଯେମ ିତି
ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ଥିଲେ ଆଉ ଜାଗ୍ରତରେ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ସେହ ିପରି ଭାବେ ଜନ୍ମରେ ବି
ଆତ୍ମା ଅଛ ି, ମରଣ ପରେ ବି ଅଛ ି। କେବଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସବୁ ମ ିଥ୍ୟା ବା ମାୟା।’ n
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ପୁରୀ ଭ�ୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟବୃ ନ୍ଦ ପୀଠାଧୀଶ ଭାବରେ ଅଭିଷକ୍ତ
ି
ହ�ୋଇ ଦଣ୍ଡସ୍ପର୍ଶନ କାଳରେ ଉପର�ୋକ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର
ପାଠ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥା’ନ୍ତି।
ମହନୀୟତା ହେଉଛ ି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ସ୍ୱଶିଷ୍ୟା ଭାରତୀତୀର୍ଥଙ୍କୁ ନେପାଳ ପଠାଇ ନେପାଳର
ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଶଙ୍କର ଦେବଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ
ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀରୁ ଜୀବନ୍ତ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଣାଇ
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଭିଚକ୍ରରେ ସେହ ି ଶାଳଗ୍ରାମକୁ
ସଂସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପରମବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂ ପରେ
ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏହ ି ମହତକାର୍ଯ୍ୟ ନିମତ୍ତ
ି
ନେପାଳ ରାଜା ପଟ୍ଟ ମହାନାୟକ ଉପାଧିରେ
ଭୂ ଷିତ ହ�ୋଇ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଚତୁ ର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ
ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି।
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର
ଅନ୍ନମହାପ୍ରସାଦ
ଭ�ୋଗବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ତ
ଠି
ପ୍ରଜ୍ଞାପୀଠକୁ ‘ଭ�ୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ’ କୁ ହାଯାଉଛ।ି
ଆବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଣ୍ଡାଳ ଏକତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା
କରିବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ଦେଲେ ନାହିଁ।
ଠିକ୍ ଏହ ି ସମୟରେ ଜଣେ ମୂକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁ ରଙ୍କ
ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମବେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଓ ସାଧୁସନ୍ଥମଣ୍ଡଳି ସେହ ି ମୂକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ
ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କରାଇବାକୁ କହ ିଲେ। ନିର୍କ
ବି ାର
ଚିତ୍ତରେ ଆଜନ୍ମମକ
ୂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା
କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁ ଣାରେ
ଶ୍ଳୋକଟିଏ ଆବୃ ତ୍ତି କଲେ।
ଅରେ ବିଦ୍ୱନ୍ନନ୍ୟାନନଧିଗତି ବେଦାର୍ଥ ନିଗମାନ୍,
ମୟା ଭୁ କ୍ତେଅପ୍ୟତନ୍ନ ମନପରିଜନ�ୈଶ୍ଚ ଦ୍ମମନୁ ଜ�ଃୈ /
ୁ ା, ନ
ସୁଗ୍ ନି ମଧେନ୍ନେତସ୍ମିନ୍ଭବତୁ ଭବତାଂ ନ ବହୁ ଗଣ
ଗଙ୍ଗାମ୍ଭଃ ପେୟଂ ଶବତବୁ ଗଳତନ୍ତ୍ରବ୍ୟା କଳିକମ୍।
ଏହାର ଭାଷାର୍ଥ ହେଉଛ ି, ‘ହେ ଜ୍ଞାନୀବୃ ନ୍ଦଃ
ବେଦାର୍ଥ ନଜାଣ ି ଅଯଥାରେ ଆପଣମାନେ
ଆତ୍ମାଭମ
ି ାନ ପ୍ରକାଶ କରୁ ଅଛ। ଗଳିତ ଶବରୁ
ଖସିପଡୁ ଥିବା ପଚାମାଂସ ଆବିଳ ଗଙ୍ଗାଜଳରେ
ମ ିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଯେପରି ଚିରପବିତ୍ର
ସେହ ିପରି ମୁଁ ସେବା କରିଥିବା ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ
ସଦା ପବିତ୍ର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ
କରିବା ଅନୁ ଚତ
ି ।’ ଏହାପରେ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ବିଜ୍ଞ,
ପ୍ରାଜ୍ଞ, ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ
ଚାଣ୍ଡାଳମାନଙ୍କ ସହ ିତ ଏକତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ
କଲେ। ଏହ ି ପରମ୍ପରା ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଦ୍ୟମାନ।
ପ୍ରାଥମକ
ି
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଆଦି
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ଖ
ମୁ ଭ�ୋଗମଣ୍ଡପରେ
ଛତାପ�ୋତି ରହ ିଥିଲେ। ପରେ ବାଲିସାହ ିରେ
ଭ�ୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆପଣାର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ
ପଦ୍ମପାଦଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପୀଠାଧୀଶ ରୂ ପେ ଅବସ୍ଥାପ ିତ
କଲେ। କେବଳ ପୁରୀ ନୁ ହେଁ, ବେଦର ଚାରି ପ୍ରଜ୍ଞାସୂତ୍ର
ଯଥା: ପ୍ରଜ୍ଞାନଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ମି, ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଓ
ତତ୍ତ୍ୱମସି ଆଧାରିତ ଚାରିଗ�ୋଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପୀଠ ଭାରତର
ଚାରିଦଗରେ
ି
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀର
ଭ�ୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ହେଉଛ ି ପ୍ରଥମ ପୀଠ। ସନାତନ
ଧର୍ମର ସ୍ତମ୍ଭସ୍ୱରୂ ପ ଏହ ି ଚାରିଗ�ୋଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପୀଠ
ହେଉଛ ି ନୀଳାଚଳ ଧାମର ଭ�ୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ,

ରାମେଶ୍ୱର ଧାମର ଶୃଙ୍ଗେରୀ ପୀଠ, ଦ୍ୱାରକା ଧାମର
ଶାରଦାପୀଠ ଓ ବଦରିକା ଧାମର ଜ୍ୟୋତିପୀଠ।
ଏହ ି ଚାରିଗ�ୋଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପୀଠରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ
ଚାରିଶଷ
ି ୍ୟ ପଦ୍ମପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୁରେଶ୍ୱରାଚାର୍ଯ୍ୟ,
କ୍ରୋଟକାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଓ
ହସ୍ତାମଳକାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବୀରେ ଅଭିଷକ୍ତ
ି କରାଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବୃ ନ୍ଦ ଏହ ି
ଚାରିଗ�ୋଟି ପୀଠରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ
କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଦିଗ ନୀଳାଚଳରେ ଋକ୍ବେଦର
ମହାବାକ୍ୟ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ’ ଆଧାରିତ ପୀଠ ହେଉଛ ି
- ଭ�ୋଗବର୍ଦ୍ଧନ, କ୍ଷେତ୍ର -ଶ୍ରୀପୁରୁଷ�ୋତ୍ତମ, ଦେବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ - ବିମଳା, ତୀର୍ଥ - ମହ�ୋଦଧି,
ବେଦ - ଋଗ୍ବେଦ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ - ପଦ୍ମପାଦ, ସନ୍ନ୍ୟାସ
ପଦବୀ - ବନ ଓ ଅରଣ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ - ପ୍ରକାଶ,
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ - ଭ�ୋଗ ତଥା ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେଶ ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ,
କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, ମଗଧ ଓ ବର୍ବର। ତଦନୁ ରୂପେ
ପଶ୍ ଚିମଦିଗରେ ଶାରଦାମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ର - ଦ୍ୱାରକା, ଦେବତା - ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର,
ଦେବୀ - ଭଦ୍ରକାଳୀ, ତୀର୍ଥ - ଗ�ୋମତୀ, ବେଦ
- ସାମବେଦ, ମହାବାକ୍ୟ - ତତ୍ତ୍ୱମସି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତାମଳକା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଦବୀ - ତୀର୍ଥ ଓ ଆଶ୍ରମ,
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ - ସ୍ୱରୂ ପ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ - କୀଟବାର ତଥା
ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେଶ ସିନ୍ଧୁ , ସ�ୌବୀର, ସ�ୌରାଷ୍ଟ୍ର ଓ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଦକ୍ଷିଣଦିଗରେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ପୀଠ ସ୍ଥାପନ
କରିଥିଲେ। ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ର - ରାମେଶ୍ୱର, ତୀର୍ଥ
- ତୁ ଙ୍ଗଭଦ୍ରା, ବେଦ - ଯଜୁ ର୍ବେଦ, ମହାବାକ୍ୟ
ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ମି, ଦେବତା - ଆଦି ବରାହ, ଦେବୀ କାମାକ୍ଷୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ - ସୁରେଶ୍ୱର, ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଦବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଭାରତୀ ଓ ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ - ଚ�ୈତନ୍ୟ,
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ - ଭୁ ରିବାର ତଥା ଅଧୀନସ୍ଥ ଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ର,
ଦ୍ରାବିଡ଼, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ କେରଳ। ଉତ୍ତରଦିଗରେ
ସେ ଜ୍ୟୋତିପୀଠ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର
କ୍ଷେତ୍ର - ବଦରିକା, ତୀର୍ଥ - ଅଳକାନନ୍ଦା, ଦେବତା ନାରାୟଣ, ଦେବୀ - ପୂର୍ଣ୍ଣଗିର,ି ବେଦ - ଅଥର୍ବବେଦ,
ମହାବାକ୍ୟ - ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ - ତ୍ରୋଟକ,
ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଦବୀ - ଗିର,ି ପର୍ବତ, ସାଗର, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ
- ଆନନ୍ଦ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ - ଆନନ୍ଦବାର ତଥା ଅଧୀନସ୍ଥ
ଦେଶ କୁ ରୁ, କାଶ୍ମୀରୀ, କାମ୍ବୋଜ ଓ ପାଞ୍ଚାଳ।
ପୁରୀରେ ନିବାସ କାଳରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟାର ପରମାରାଧ୍ୟା
ପ୍ରତିପାଦନ ପୂର୍ବକ ‘ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲହରୀ’ ରଚନା
କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭ�ୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ବିମଳାଙ୍କ
ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତି
ୂ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ସେ
ସ୍ତୋତ୍ରମାଳା, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତୋତ୍ରମ, ଦେବ୍ୟାପରାଧ
କ୍ଷମାପନ ସ୍ତୋତ୍ରମ, ନୃ ସିଂହ ତାପ ିନୀ ପ୍ରଭୃତି ରଚନା
କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିମାବାଦର ଝଲକରେ ପ୍ରତୀକବାଦର
ରହସ୍ୟ ସ୍ୱରୂ ପରେ ପ୍ରତିଭାତ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
ବେଦାନ୍ତଦର୍ଶନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ରହ୍ମଭାବରେ ସେ ପ୍ରଣତି
ଜଣାଇ ଗାନ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାତଃନମାମ ି ତମସଃ ପରମର୍କ ବର୍ଣ୍ଣମ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସନାତନ ପଦଂ ପୁରୁଷ�ୋତ୍ତମାଖ୍ୟମ୍/ ଯସ୍ମିନତ
ି ୍ୟଂ
ଜଗତଶେଷମଶେଷ ମୂର୍ତ୍ତୌ, ରଜ୍ଜାଂ ଭୁ ଜଙ୍ଗମ ଉବ
ପ୍ରତିଭାସିତ ବ�ୈ। n

ଜନଚରତ୍ର
ି ଓ ରାଜନେତା

ଜନକଙ୍କ ଭ୍ରମ

ମି

କରିଥିଲେ। ପ୍ରବାଦ ରହ ିଛ ି, ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ
ଦର୍ଶନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅତଃପର ସେ
ପରିବ୍ରାଜକ ଭାବରେ ଆକୁ ମାରୀହ ିମାଚଳ ପରିଭ୍ରମଣ
କରି ସନାତନ ଧର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।
କାଶୀରେ ସେ ଉପନିଷଦ୍, ଗୀତା ଓ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର
ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତତ୍କୃତ ଭାଷ୍ୟ ସମୂହ
ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଧାରିତ ତଥା ଅପରୂ ପ
ଆଧ୍ୟାତ୍କ
ମି ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୂଷିତ। ତାଙ୍କ ମତରେ
ଜୀବ ନିଜ ସ୍ୱରୂ ପର ଯଥାର୍ଥତା ଉପଲବ୍ ଧି କରିନପାରି
ଅନନ୍ତ କ୍ଳେଶ ଭ�ୋଗ କରିଥାଏ। ଜୀବ ପ୍ରକୃ ତ ପକ୍ଷେ
ଐଶ୍ୱରୀୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍କ
ମି । ସେ ଅକ୍ଷର ଓ ଚିରଶାଶ୍ୱତ।
ଏହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନ
ସତ୍ୟ। ଏହ ି ଦିବ୍ୟ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ସେ କହ ିଥିଲେ, ‘ଜୀବ
ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାପରଃ’। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କିରଣବିନ୍ଦୁ
ଯେପରି ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିର
ଅଂଶବିଶେଷ, ସେହ ିପରି ସୃଷ୍ର
ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହିଁ ଐଶ୍ୱରୀୟ
ସତ୍ତାର ଦୃ ଶ୍ୟମାନ ପରିପ୍ରକାଶ। ସଂକ୍ଷେପରେ
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛ ି, ‘ବ୍ରହ୍ମସତ୍ୟ,
ଜଗତ୍ମ ିଥ୍ୟା ଏବଂ ଜୀବ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ିତ
ଏକତ୍ୱ ଉପଲବ୍ ଧି ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଈଶ୍ୱରାନୁ ଭୂତି ବା ମୁକ୍’ତି ।
ବ୍ୟାସକୃ ତ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅପର�ୋକ୍ଷାନୁ ଭୂତିର
ପ୍ରତିପାଦକ ରୂ ପେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ଥାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପ୍ରାପ୍ତ।
ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କାଶୀରେ ପ୍ରଥମେ ଏହ ି
ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ନିର୍ଶେ
ବି ଷାଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳତ
ି ଶାରୀରିକ
ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରି ବ୍ରହ୍ମୋପଲବ୍ ଧିକୁ ସରଳ, ସୁଗମ
ଓ ସହଜବ�ୋଧଗମ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି
ବର୍ଣ୍ଣନାନୁ ଯାୟୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦାର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା
ଯଯାତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାତାଳୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର
କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ତ
ଠି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭ�ୌମଙ୍କର
ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଦୁ ଇଶହବର୍ଷ ପରେ
ସ�ୋମବଂଶୀ ଯଯାତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ହେଲେ। ତେଣୁ
ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତିହାସ ସମ୍ମତ ନୁ ହେଁ।
ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶା ଭୂ ଖଣ୍ଡରେ ପଦାର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆଣ ିଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷ�ୋତ୍ତମ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷର
ପ୍ରଣବର ଦାରୁ ସ୍ୱରୂ ପ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ପ ିଣ୍ଡ
ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଭେଦକୁ ପ୍ରଶାସନରେ ପରିଣତ
କରିବାକୁ ଏହା ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦାରବୀ ଲୀଳା।
ସେ ଋଗ୍ବେଦୀୟ ବିଚାରବ�ୋଧରେ ଏହ ି ପ୍ରାଚୀନ
ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନତ୍ୱର ପ୍ରାଚୁ ର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ
ହ�ୋଇ ଋଗ୍ବେଦର ସତ୍ୟ ‘ପ୍ରଜ୍ଞାନଂ ବ୍ରହ୍ମ’ ପ୍ରତିପାଦନ
କରିବା ନିମତ୍ତ
ି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଜ୍ଞାପୀଠ ଭ�ୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ
ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ତଥା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ
ବେଦର ପରମତତ୍ତ୍ୱ ଓଁକାର ରୂ ପୀ ପରମପୁରୁଷ
ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଥିଲେ।
ବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷର ପରଂନିତ୍ୟ ନମ�ୋ ପୁରୁଷ ପୂର୍ବଜମ୍,ଓଁ
ତତ୍ସତ ସ୍ୱରୂ ପେଣ ବ୍ରହ୍ମଣ ତ୍ରିବଧ
ି ବପୁଃ/ ସତ୍ସ୍ୱରୂ ପ
ଶିବସାକ୍ଷାତ୍ ତତ୍ସ୍ୱରୂ ପ ତଦାତ୍ମିକା, ଅକ୍ଷର
ବ୍ରହ୍ମରୂ ପାୟ ଦାରବ ବପୁଷେ ନମଃ।

ଆ

ହରେକୃ ଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା
ମ�ୋ:୯୪୩୭୩୧୫୬୨୩

ଜିର ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ
ଜନଚରିତ୍ର ଅଦ୍ଭୁ ତ ରୂ ପ ନେଇଛ ି। ମଣ ିଷ
ତା’ର ମାନବିକ ଗୁଣକୁ ହରାଇ ପଶୁ
ପ୍ରବୃ ତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ ହେଉଛ ି।
ମଣ ିଷର ଏହ ିପ୍ରବୃ ତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦିନରୁ ସେ ଦେଶ,
ଜାତି, ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ
ଠେଲି ଦେଉଛ ି। ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ,
ଶାସନ, ଦ�ୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ
ସୁରକ୍ଷା, ସାର୍ବଜନୀନ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ପରିଚାଳନାକୁ
ଯଥ�ୋଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଦେଖାଯାଉଛ ି।
ଏଥିପାଇଁ ଜନଚରିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜାଣ ି
ପାରିବା ଯେ ଦେଶର ୮୦ ଭାଗ ଜନଚରିତ୍ର କ୍ରମଶଃ
ସୁସ୍ଥ ନାଗରିକ ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ ି।
ଆଜିର ଜନତା ଚାହେଁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଉପାର୍ଜ୍ଜନ,
ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ, ଋଣ ଅର୍ଥକୁ ପରିଶ�ୋଧ
ନକରିବା, ଅପରାଧ କରି ଦଣ୍ଡ ନପାଇବା, ସବୁ ଠି
ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେବା, ଜାତୀୟ
ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ
ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ବିଭନ୍ନ
ି ଅପରାଧରୁ
ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ
ବ�ୋଲାଇବା, ଅଣପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଭାବାନଙ୍କୁ
ଚିତପଟାଙ୍ଗ କରି ନିଜେ ସମାଜରେ ଓ ରାଜନୀତିରେ
ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି
ଜନତା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଗଲେଣ ି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଞ୍ଚ
ଦେଇ ଜବରଦସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା। ଆଦର୍ଶ,
ନୀତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପରିହାସ କରି ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ

ଅଦରକାରୀ ବ�ୋଲି ଯୁକ୍ଛ
ତି ଳରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା।
ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲ�ୋକଙ୍କ ବିଚାର, ରାଷ୍ଟ୍ରହ ିତ, ଗଣତନ୍ତ୍ର
ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଅମୂଳକ ପାଲଟିଥାଏ। ଆଜି ଆମ ଦେଶର
ଜନଚରିତ୍ର ଏହ ିଭଳି।
ଗ�ୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନତା ଚାହିଁବ
ନିଜସ୍ୱ ଶ�ୈ÷ଳୀରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର, ନିଜର
ସ୍ୱାଧୀନତା, ସୁରକ୍ଷା, ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜନୀତି
ବା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ ଚିତତା। କିନ୍ତୁ ଏହା
ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନତାଙ୍କର ଏହ ି
ଦୁ ର୍ବଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚତୁ ର ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ
ମନସ୍ତାତ୍ତକ
୍ୱି ଦିଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ
କରିଥାଆନ୍ତି। ସୁରୁଖୁରରେ ଦେଶ ଶାସନ ଚଳାଇ
ବାହାବାହା ନେବା ପାଇଁ ନୀତି ବଦଳରେ ଅନୀତି,
ଦ�ୋଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଲ�ୋକମାନଙ୍କ
ସାମୟ ିକ ଖୁସ ି ନିମନ୍ତେ ମାଗଣା ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆଦି କରିଥାଆନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଦୁ ର୍ଭାଗ୍ୟ
ଆଉ କ’ଣ ଥାଇପାରେ? ରାଜନୀତିକୁ ଆଶ୍ରା
କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲ�ୋକ ଧନୀ ପାଲଟୁ ଛ,ି ବ�ୌଦ୍ଧିକ
ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଶ୍ରା କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲ�ୋକ ଅବାଞ୍ ଛିତ
ଜୀବନ କଟାଉଛ।ି ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଲ�ୋକ ଉଚ୍ଚ
ଆସନରେ ବସି ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରୁ ଛ,ି ଜ୍ଞାନ ଓ
ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଲ�ୋକ ତା’ର ସ୍ତୁତିଗାନ କରୁ ଛ।ି
ଗ�ୋଟାଏ ବିରାଟକାୟ ଅନ୍ଧ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା
ପାଇଁ ବାଟ ଅଣ୍ଡାଳି ଚାଲୁ ଛ,ି ଜନତା ଅନ୍ଧ ସାଜି
ଏକ ବିରାଟ ପଟୁ ଆର ବାନ୍ଧି ସେହ ି ଅନ୍ଧ ପଛରେ
ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ମାର୍ଗ କେଉଁଠ ି ତାହା ଦେଖିବା
ପାଇଁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା!
ଦେଶକୁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଶାସନ
କିଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଅତୀତର ମୁନଋି ଷି
ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ
କରିଥିବା ମାର୍ଗଠାରୁ ଆଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ନାହିଁ କହ ିଲେ
ଚଳେ। ଦେଶ ଶାସନ କରୁ ଥିବା ଜନପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କର
ୁ ୍ୟ ହେଉଛ ି ସମାଜ ଠିକ ବାଟରେ ଚାଲୁ ,
ଆଭିମଖ
ତାହାର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ପ୍ରଗତି ହେଉ, ଅପରାଧ
ପ୍ରବୃ ତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ନହେଉ, ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରଶାସନ

ସୁଦୃଢ଼ ହେଉ, ସବୁ ଠି ସୁରକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ ରହୁ , ସମସ୍ତ
ନାଗରିକ ସୁଖୀ ହୁ ଅନ୍ତୁ। ଦେଶ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ
ଦୁ ଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଗ�ୋଟିଏ ହେଉଛ ି ଭ�ୌତିକ
କ୍ଷେତ୍ର ବା ବାହ୍ୟ ବା ରାଜନ�ୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଅନ୍ୟଟି
ହେଉଛ ି ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଆନ୍ତରିକ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର।
ଏ ଦୁ ଇଟି କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛ ି ପରସ୍ପରର
ପରିପର
ୂ କ ରୂ ପେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶରୁ ସାମୂହ ିକ
ବିକାଶକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚିତ କରିବା। ଏ ଦୁ ଇଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ପରସ୍ପର ପରିପର
ୂ କ ହ�ୋଇ ରହ ିଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ତ
କୃ ିଉନ୍ନତିର ସ�ୋପାନ ଚଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂ ପ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ
ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମ ିଳି ନ ଥା’ନ୍ତା ତାହାହେଲେ ସେ କ’ଣ
ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇ
ଥାଆନ୍ତା? ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଯଦି ଗୁରୁ ରୂ ପେ ସମର୍ଥ
ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଯ�ୋଗ ମ ିଳି ନ ଥାଆନ୍ତା ତାହା ହେଲେ
ସେ କ’ଣ ଏତେ ସବୁ ଶ�ୌର୍ଯ୍ୟର ଗାଥା ଲେଖି ପାରିବା
ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇ ଥାଆନ୍ତା? ଏହ ିଭଳି ଯେତେବେଳେ

ଶାସନତନ୍ତ୍ର ନିଜପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁ ଏ ସେତେବେଳେ
ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଠିକ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବା ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ନିଜେ
ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭକ୍ତିର।
ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମାଜ,
ମାନବତା ଆଦି ମାର୍ଗ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହ�ୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ
ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କର ଅଢ଼େଇଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଭାରତରୁ ଜାପାନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥିଲେ।
ବ�ୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଭିକ୍ଷୁ
ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଗଣ ିକାମାନେ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ହ�ୋଇ
ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ଶାସକମାନେ
ଭ�ୌତିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତିରେକେ ଶାସନ
ଗାଦିରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ରହୁ ଛ ି ନିଜ ଦଳ, ନିଜ ଆସନ କିପରି ସୁଦୃଢ଼
ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନଚରିତ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ
କଳୁ ଷିତ ହ�ୋଇଯାଉଛ।ି n
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ଶୁକ୍ରବାର, ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ନୂତନ ଭାବେ ୨୫ ହଜାର କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ବେଦାନ୍ତ

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୫।୯(ସମ ିସ):
ଆଗାମୀ
ଦିନରେ
ଆଲୁ ମ ିନିୟମ୍,
ଫେର�ୋକ୍ରମ ଓ ଖଣ ି ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ନୂ ତନ
ଭାବେ୨୫,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ଶ୍ରୀ
ଅଗ୍ରୱାଲ ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୁ ଧବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ
ମ ିଟ୍ରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମ ିଳିଛ ି।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭନ୍ନ
ି ଶିଳ୍ପରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହ ିବ। କମ୍ପାନୀ
ୁ ାରେ ବୃ ହତ ଆଲୁ ମ ିନା ପାର୍କ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛ ି।
ପକ୍ଷରୁ ଝାରସୁଗଡ଼
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘର�ୋଇ ଆଲୁ ମ ିନିୟମ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇକ�ୋସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋତ୍ସାହ ିତ
କରାଯ ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବେଦାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଫେର�ୋକ୍ରମ, ଖଣ ି ଓ ମୂଲ୍ୟଯ�ୋଗ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକକ ଭାବେ ୮୦,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଛ ି।
ଯାହା ରାଜ୍ୟର ମ�ୋଟ ଘର�ୋଇ ଉତ୍ପାଦକୁ ୪% ଯ�ୋଗଦାନ ଦେଇଛ ି
ବ�ୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁ ହାଯାଇଛ ି। ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନୂ ତନ
ଭାବେ ୨୫,୦୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ(ସିଏମଓ) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ଟୁ ଇଟ୍ କରାଯାଇଛ ି।

ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ ି ନମ୍ବର ଶେଷରେ ୧, ୨, ୩ ଓ ୪ ଥିଲେ ସାବଧାନ

ୁ ଧା ଲଗାଇବେ ହାଇସିକ୍ ୟୁରିଟ ି ପ୍ଲେଟ୍
୩୦ ସଦ୍
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୫।୯(ସମ ିସ): ୨୦୧୯ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ
ପହ ିଲା ପୂରର
୍ବ ୁ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ହ�ୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର
ନମର
୍ବ ଯାହାକି ୧, ୨, ୩ ଏବଂ ୪ ସହ ିତ ଶେଷ ହେଉଥିବ;
ୁ କ
ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗଡ଼
ି ର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟ ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍
ପ୍ଲେଟ୍(ଏଚଏସଆରପ ି)ଲଗାଇବାର
ସମୟସୀମା
ସେପ୍ଟେମର
୍ୱ ୩୦ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛ ି। ତେଣୁ ଏହ ି
ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏଚଏସଆରପ ି ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ
ଯୁଗ୍ମ ପରିବହନ କମ ିଶନର(ଟେକ୍ନିକାଲ) ଦୀପ୍ ତିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର
ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ ତିମାଧ୍ୟମରେ କହ ିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଇନ
ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କ
ି ଗାଡ଼ିରେ ଏଚଏସଆରପ ି
ଲାଗିଛ ି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର

 ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଫସିଲା ମଟରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା

ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୨୭ ଯାତ୍ରୀ
ୁ ,ଟି ୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ
ତେନ୍ତୁଳିଖଣ୍
ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଫସିଲା ମଟରଚାଳିତ
ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗା ସମେତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ୧୦୮ ବ�ୋଟ
ଅମ୍ଲାନ୍ସ
ଉଦ୍ଧାର କରିଛ ି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ
ବୁ
ଦୃ ଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଛ ି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ
ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉପର
ଗୁଞ୍ଜମାଳ ଏବଂ ତଳ ଗୁଞ୍ଜମାଳର ଗ୍ରାମରୁ ୨୭
ଯାତ୍ରୀ ଗୁଞ୍ଜମାଳ ଘାଟରୁ ଏକ ମଟର ଚାଳିତ
ଡଙ୍ଗାରେ ଲମତାଗୁଡ଼ା ଗୁରୁବାର ହାଟକୁ
ସଉଦା ନିମନ୍ତେ ପ�ୋଡ଼ାଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ ନିକଟକୁ
ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର
ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ରେ ହଠାତ୍
ମଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାର ମଟର ଖରାପ
ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ସମୟରେ ପବନର
ବେଗ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଥିଲା। ଫଳରେ ପବନ
ଡଙ୍ଗାକୁ ଅନ୍ୟଦିଗରେ ଠେଲି ନେଉଥିଲା ।
ଅକାତକାତ ପାଣ ିରେ ମଟର ଖରାପ ହେବାରୁ
ଡଙ୍ଗାଚାଳକ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହ�ୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।
ଡଙ୍ଗାରେ ୪ଜଣ ପ ିଲା, ୧୫ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ

ଲ�ୋକଙ୍କ ସହ ୯ ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ । ସମସ୍ତ
ଯାତ୍ରୀ କିଛ ି ଉପାୟ ନପାଇ ପାଟି କରିବାକୁ
ଲାଗିଲେ। ଅକାତ ପାଣ ିରେ ଫସି ରହ ିଥିବା
ଲ�ୋକଙ୍କ ଶବ୍ଦ କେମ ିତି ବା ପହଞ୍ ଚିଥାନ୍ତା
କୂ ଳରେ । ଉପାୟ ନ ପାଇ ସମସ୍ତେ ହାତ

ଟେକି ଡାକିବା ସହ ଗାମୁଛା ହଲାଇ ଇସାରା
କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ହଠାତ୍ ୧୦୮ ବ�ୋଟ୍
ଆମ୍ଲାନ୍ସ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଖି ଏହ ି ଡଙ୍ଗା
ବୁ
ଉପରେ ପଡିଲା। ତୁ ରନ୍ତ ୧୦୮ବ�ୋଟ୍
ଆମ୍ଲାନ୍ସ
ଡ୍ରାଇଭର ଅଭୟ ଭ�ୋଳ, ସାରଙ୍ଗ
ବୁ
ଜାଗା ରାଓ, ଫର୍ମାସିଷ୍ଟ ଟିପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ,
ମାଝୀ ଗ�ୋବିନ୍ଦ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ
ବାହାରିଥିଲେ।
ମଟରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାକୁ

କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଗଳିତମୃତଦେହ
ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ୩ ଅଟକ

ୁ ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁ ଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ବାଘପାଲି ଗାଁ
ଉଲୁ ଣ୍ଡା, ୧୫ା୯ (ସମ ିସ): ସୁବର୍ଣ୍ଣପର
ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ୩
ଜଣା ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୁ ଧବାରଠାରୁ ବନ ବିଭାଗ ଏହ ୩
ି ଜଣଙ୍କୁ ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ
ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛ ି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ୨/୩ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିବା
ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛ ି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଧରପଗଡ଼
ଆରମ୍ଭ କରିଛ ି। ତେବେ ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ଉପୁଜବ
ି ା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ
ୁ ଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛ ି। ଏମାନଙ୍କୁ
ଅଟକ ରଖିଥିବା ୩ ଅଭିଯକ୍ତ
ଗିରଫ ପରେ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବ�ୋଲି ବନ ବିଭାଗ କହ ିଛ ି। ସୂଚନାଯ�ୋଗ୍ୟ,
ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
କରାଯାଇଥିଲା। ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହ�ୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା। ବାଘର
ପଞ୍ଝା, ନଖ ଏବଂ ନିଶ କାଟି ନିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଥିଲା। ପ୍ରାଥମ ିକ ତଦନ୍ତରୁ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଫାଶ ପକାଇ ଶିକାରୀ ବାଘଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଜାଣ ିବାକୁ
ପାଇଛ ି। ଏହ ି ଅଭିଯ�ୋଗରେ ବନ ବିଭାଗ ଏକ ମାମଲା ରୁ ଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
କରିଛ ି। ବାଘ ମୃତ୍ୟୁର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟମ ିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଫାଶ ପକାଇ ବାର୍ାହା
ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରାଯାଉଛ ି। ଏଣୁ ବାଘ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର
ଚେତା ପଶିଛ ି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ
ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ବକୁ ଅଣାଯ ିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯ�ୋଗ ପାଇଁ ନାକଡେଇଁଠାରୁ କ�ୋଟସମଲାଇ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ କିଲ�ୋମ ିଟର ଲମ୍ୱର କେବୁ ଲ ଟଣାଯ ିବ। ଏ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛ ି ବ�ୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଏସ୍ଡଓି ଅନୁ କୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏକ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ ଧି କୂ ଳକୁ ଆଣ ିବା ସହ
ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ�ୋଟ୍ ଅମ୍ଲାନ୍ସ
କର୍ମଚାରୀ
ବୁ
ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ବ�ୋଟ୍
ଆମ୍ଲାନ୍ସ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ
ବୁ
ତାଙ୍କୁ ବିଭନ୍ନ
ି ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛ ି।
କୂ ଳରେ ଲାଗିବା ପରେ
ବ�ୋଟ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ
ଧନ୍ୟବାଦ
ଜଣାଇ
ଠାକୁ ରଙ୍କଠାରୁ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା
କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ଯାତ୍ରୀ।
ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଡଙ୍ଗାଟି ଖରାପ ହ�ୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ କ�ୌଣସି
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ
ନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଛ ି। ପ୍ରକାଶଥାଉ
କି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ
ଅନେକ ମଟରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାରେ ଲ�ୋକେ
ବିନା ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରୁ ଛନ୍ତି। ଏନେଇ
ପ୍ରଶାସନ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛ ି।

୧ ତାରିଖରୁ କରିବେ। ଯଦି କ�ୌଣସି କ�ୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ
ମ�ୋଟର ଯାନ ଆଇନର ଧାରା ୧୯୨ ଆଇନ, ୧୯୮୮
ଅଧୀନରେ ଯଦି ଉପର�ୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ

ଅବଧି ଭିତରେ ନ ଲଗାଇଲେ
୫ ହଜାରରୁ ୧୦ ହଜାର ଜରିମାନା
ଗାଡ଼ିରେ ଏଚଏସଆରପ ି ଲାଗିନଥାଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି
ବିର�ୋଧରେ ଇ-ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯ ିବ। ୫୦୦୦ କିମବା୍
୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ�ୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯ ିବ।
ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁ ଯାୟୀ ଗତ ୧୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ

ମାଲକାନଗିରି,୧୫।୯(ସମ ିସ): ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ମାଲକାନଗିରି
ଜିଲ୍ଲାର ତିନ�ୋଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହ ି ପରୀକ୍ଷାରେ
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହ�ୋଇଥିବା ଘଟଣା ବିଭନ୍ନ
ି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଫଳରେ
ଏହ ି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏହ ି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ
ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହ�ୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏହାର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛ ି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଗତ ୨୯ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଉକ୍ତ ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନ
ଦେଇ ଅନୁ ପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କପ ି କରୁ ଥିବା
୯ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃ ଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ି। ତେବେ
ଏହ ି ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ, ତାହା ଅତିଶୀଘ୍ର ଜଣାଇ ଦିଆଯ ିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା
ତାରିଖ ଘ�ୋଷଣାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂରର
୍ବ ୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀମାନେ ୱେବସାଇଟରୁ
ନିଜ ନିଜର ଆଡମ ିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ବ�ୋଲି ମାଧ୍ୟମ ିକ ଶିକ୍ଷା ବ�ୋର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା
ତରଫରୁ ନ�ୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛ ି। ପ୍ରକାଶଥାଉ କି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର
ମହକୁ ମାରେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗତ ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିଥିଲା
ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂରର
୍ବ ୁ ଏହ ି ପରୀକ୍ଷାର
ଉତ୍ତର ମ�ୋବାଇଲରୁ ମ�ୋବାଇଲକୁ ଘୂର ି ବୁ ଲିଥିଲା। ତେବେ ଏହ ି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇବା
ପାଇଁ କେତେକ ଅସାଧୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହାତେଇଥିବା
ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏଥିରେ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ�ୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃ ଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଟାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯ ିବା ସହ ଏହ ପରୀକ୍ଷା
ି
କୁ
ବାତିଲ କରାଯାଇ ପୁନର୍ବାର ନୂ ତନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ
ସରକାର, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହ�ୋଇଥିଲା।

ଫଲ୍ସ ଫାୟାର ିଂ; ଖ�ୋକା ଜବତ

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା ଲୁ ଟ୍ କରିବାକୁ ୨ ଜଣ ଦୁ ର୍ବୃତ୍ତ
ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କାନପୁର ଛକରେ ଅଟକାଇ
ଲୁ ଟ୍ କରିବାକୁ ଫଲ୍ସ ଫାୟାରିଂ କରି ଭୟଭୀତ କରିବା ପରେ
ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ନିକଟରୁ କିଛ ି ନ ପାଇ ଦୁ ବୃ ର୍ତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ
ନିକଟରୁ ମ�ୋବାଇଲ ଲୁ ଟିନେଇ ଫେରାର ହ�ୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଜାରର ଜଣେ ଘର�ୋଇ
ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଭଦ୍ରକର ରଘୁନାଥ ବେହେରା କ୍ଷେତ୍ର

ଏବଂ ୦ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୩୧ ତାରିଖ
ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛ।ି ତେଣୁ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକମାନେ
ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଶେଷ ନମ୍ବର ଅନୁ ସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ
ମଧ୍ୟରେ ଏଚଏସଆରପ ି ଲଗାଇବାକୁ ପରିବହନ
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁ ହାଯାଇଛ।ି ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ସଂଶ�ୋଧିତ ସିଏମଭିଆର ନିୟମ ୫୦ ଏବଂ
ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ ତି
ଆଦେଶ ଅନୁ ଯାୟୀ ଯେଉଁ ଯାନଗୁଡ଼କ
ି ୨୦୧୯ ମସିହା
ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ହ�ୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ
ଶ୍ରେଣୀର ପୁରୁଣା ଯାନ ପାଇଁ ଗତ ଜୁ ନ୍ ପହ ିଲାଠାରୁ
ଏଚଏସଆରପ ି
ବାଧ୍ୟତୀମୂଳକ
କରାଯାଇଛ।ି

ପ୍ରଶପ୍ନ ତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା; ବାତଲି ହେଲା ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପରଲ�ୋକରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ପରୂ ୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗ�ୋପ ନାରାୟଣ ଦାସ

କାନପୁର ପୁଲ ିସକୁ ଦୁ ର୍ ବୃତ୍ତଙ୍କ ଖ�ୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ମାର୍ଶାଘାଇ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ନିକଟରୁ ୫
ଶହ ମ ିଟର ଦୂ ର କାନପୁର ଗ�ୋଜବାୟାଣୀ ଛକରେ ଆଜି
ଅପରାହ୍ନ ଗ�ୋଟାଏ ବେଳେ ଦୁ ର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁ କରୁ ୧ ରାଉଣ୍ଡ
ଫଲ୍ସ ଫାୟାରିଂ କରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଆଦାୟ
କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଆଇଡିଏଫ୍ସ ି ବ୍ୟାଙ୍କ

ସମୁଦାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାର ୩୧୨ ଜଣ ଯାନ ମାଲିକ
ଏଚଏସଆରପ ି ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁ କ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୫
ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାର ୭୧୭ ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଏଚଏସଆରପ ି
ୁ କ
ଲଗାଯାଇ ସାରିଛ ି। ବଳକା ଗାଡ଼ିଗଡ଼
ି ୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏଚଏସଆରପ ିଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ୁ କ
ଏଠାରେ ସୂଚନାଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗଡ଼
ି ର
ୁ କ
ନମ୍ବରର ଶେଷ ଅଙ୍କ ୫ କିମ୍ବା ୬ ଥିବ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଗଡ଼
ି ରେ
ଏଚଏସଆରପ ି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଆସନ୍ତା
ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛ।ି ସେହ ିପରି
ୁ କ
୭ ଓ ୮ ଶେଷ ନମ୍ବର ବିଶଷ୍ଟ
ି ଗାଡ଼ିଗଡ଼
ି ପାଇଁ
ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୯

ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏହ ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେରଗାଁକୁ
ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ ିଛା କରିଥିବା ଦୁ ର୍ବୃତ୍ତ
ରାଜପଥର କାନପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଫେରିବାରୁ ପୂର୍ବ ଯ�ୋଜନା
ମୁତକାବକ ତାଙ୍କୁ ଅଟାଇ ଟଙ୍କା ଲୁ ଟିବାକୁ ୧ ରାଉଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ
ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ
ନିକଟରେ କ�ୌଣସି ଟଙ୍କା ନ ଥିଲା। ଦୁ ବୃ ର୍ତ୍ତମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ କ�ୌଣସି ଅର୍ଥ ନ ପାଇ ତାଙ୍କ
ମ�ୋବାଇଲକୁ ଛଡ଼ାଇନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା
ୁ ଫେରାର ହ�ୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଅଭିମଖେ
କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ମାର୍ଶାଘଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯ�ୋଗ
କରିଥିଲେ। ଆଇଆଇସି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ
ଏହ ି ଅଭିଯ�ୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁ ଜୁ କରି ତଦନ୍ତ
କରୁ ଛନ୍ତି। ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳ ସହ ଯାଇ
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଖ�ୋକା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ
ସିସଟ
ି ଭ
ି ି ଫୁ ଟେଜ ଆଧାରରେ ଦୁ ର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇ
ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ
ଆଇଆଇସି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମାନ୍ତରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମ ିସ) : ପରଲ�ୋକରେ
ବାଲେଶ୍ୱରର
ପୂର୍ବତନ
ବିଧାୟକ
ଗ�ୋପନାରାୟଣ ଦାସ। ଗୁରୁବାର ଭ�ୋର
୫ଟାରେ ତାଙ୍କର ବିୟ�ୋଗ ଘଟିଛ।ି ମୃତ୍ୟୁ
ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୪ ବର୍ଷ ବୟସ ହ�ୋଇଥିଲା।
ବୁ ଧବାର ବିଳମ୍ତ
ୱି ରାତିରେ ଶ�ୋଇଥିବା
ସମୟରେ ସେ ହଠାତ
ଅସୁସ୍ଥ ହ�ୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ତୁ ରନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକତ୍
ି ସାଳୟରେ
ଭର୍ତ୍ତି
କରାଯାଇଥିଲା।
ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ
ଉନ୍ନତି ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
ଯ�ୋଗେ ଭୁ ବନେଶ୍ୱର ନିଆଯାଉଥିଲା।
ବାଟରେ ଭଣ୍ଡାରୀପ�ୋଖରୀ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ
ଦାସ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଗ�ୋପାଳଗାଁସ୍ଥିତ
ବାସଭବନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ
ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ
ଶେଷଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭନ୍ନ
ି ମହଲରୁ
ବହୁ ବିଶଷ୍ଟ
ି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ

ପହଞ୍ ଚିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ
ତାଙ୍କର ଶେଷକୃ ତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।
୧୯୪୮ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ପହ ିଲାରେ ଏକ
ରାଜନ�ୈତକ
ି ପରିବାରରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଜନ୍ମ
ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାପା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ
ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ
ଏବଂ ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା
ଲ�ୋକାଲ ବଡିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ।
ପ ିଲାଟି ବେଳୁ ରାଜନ�ୈତକ
ି
ପରିବେଶରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ବଢ଼଼ ି
ଆସିଥିଲେ। ୧୯୮୪ରୁ ୧୯୮୬
ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦର ବ୍ଲକ
ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ପ�ୌର ପାଳିକାରେ
କାଉନସିଲର, ୧୯୮୫ରୁ ୧୯୯୦
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍,
୧୯୮୫ରୁ ୧୯୯୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଟିକଟରେ ସଦର ନିର୍ବାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଭାବେ ଗ�ୋପନାରାୟଣ
ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ନ୍ୟାସନାଲ
ହେରାଲ୍ଡ ଇଂରାଜୀ ଦ�ୈନକ
ି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ
ସାମ୍ୱାଦିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

 ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ପ ିଟ ିଲେ ପୁଅବ�ୋହୂ

ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନା ଆଗରେ ବସିଲେ ବୃ ଦ୍ଧା
ଭଦ୍ରକ,୧୫।୯(ସମ ିସ): ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେତେ
ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବୃ ଦ୍ଧ ପ ିତାମାତାଙ୍କ
ଉପରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା ସଭ୍ୟ
ସମାଜରୁ ଲ�ୋପ ପାଉନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ
ଘଟଣା ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ସମ୍ଖ
ମୁ ରେ
ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଛ ି। ନିଜ ପୁଅବ�ୋହୂ ଙ୍କ
ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା
ଆଗରେ ଜଣେ ମାଆ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ
ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହ ି ମହ ିଳା ଜଣଙ୍କ
ହେଲେ ଭାରତୀ ଦାସ (୬୦)।
ସୂଚନା ଅନୁ ଯାୟୀ, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ
ଗେଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ସାମରାଇପୁର
ପ୍ରାଚୀନଗର ନିବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ରବିନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ
ପତ୍ନୀ ଭାରତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବ�ୋହୂ ଖରାପ ଭାଷାରେ
ଗାଳିଦେବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିବା
ନେଇ ସେ ଗତ ୨୩ ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ
ଲିଖିତ ଅଭିଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ରହୁ ଥିବା ଘର ତାଙ୍କ
ନାମରେ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁଅବ�ୋହୂ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ

ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବୃ ଦ୍ଧା
ଭାରତୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥାନା ଆଗରେ ଭ�ୋ ଭ�ୋ
ହ�ୋଇ କାନ୍ ଦିବା ସହ ‘ମ�ୋତେ ରକ୍ଷା କର ନ ହେଲେ ମୁଁ
ମରିଯ ିବି’ ଓ ପୁଅବ�ୋହୂ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯ�ୋଗ
କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ମାଆ ଗର୍ଭରେ
ଧରି ଜନ୍ମ କରି ଲାଳନପାଳନ କରି ବଡ଼
କରିଛ ି ଆଜି ସେ ସାମାନ୍ୟ ଜାଗା ବାଡ଼ି
ଓ ଘର ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ମ ିଶି ମାଆଙ୍କୁ ମାଡ଼
ମାରୁ ଥିବା ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା
କରାଯାଇଛ ି। ଭାରତୀଙ୍କ ଅଭିଯ�ୋଗ
ଅନୁ ଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଦୁ ଇ ପୁଅ ବଳଭଦ୍ର ଓ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମେତ ପୁତ୍ରବ�ୋଧୂ ତାଙ୍କ
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାହାରା ହେବା
ବଦଳରେ ପାହାର ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜିନଷ
ି ପତ୍ର ସବୁ
ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହ ି ଘଟଣାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁଲସ
ି ହସ୍ତକ୍ଷେପ
କରି ମାଆ ଭାରତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ସହ ତାଙ୍କ
ଜିନଷ
ି ପତ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଆଣ ିଥିବା ଜଣାଯାଇଛ ି।

କୁକୁଡ଼ା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ମନମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜିଲେ ଚାଷୀ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ୧୧୫ କ�ୋଟ ି ଜମା କରିବେ ସରକାର
ଓଟଏମ୍
ି
ପ ୁନରୁଦ୍ଧାର ମାମଲା

ଢେଙ୍କାନାଳ, ୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଢେଙ୍କାନାଳ
ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୁ କୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କ
ସମାବେଶ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ରାଜ୍ୟର
ବିଭନ୍ନ
ି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶହ ଶହ କୁ କୁଡ଼ା ଚାଷୀ ବିଭନ୍ନ
ି
କୁ କୁଡ଼ା କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ
କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କୁ କୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି
ପୂରଣ ନ କଲେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ

 ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୁ କୁଡ଼ା
ଚାଷୀ ସମାବେଶ
 ଯ�ୋଗଦେଲେ ୨୧ଟି ଜିଲ୍ଲାର
ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ
ହଜାର ହଜାର କୁ କୁଡ଼ା ଛାଡିଦେବେ ବ�ୋଲି
ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭନ୍ନ
ି କମ୍ପାନୀମାନେ
କୁ କୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଚିଅାଁ,
କୁ ଣ୍ଡା, କାଠଗୁଣ୍ଡ ମ ିଶା ଦାନା ଦେଉଥିବାରୁ
ଚାଷୀମାନେ ବହୁ କ୍ଷତି ସହୁ ଛନ୍ତି। ଏପରିକ ି
କୁ କୁଡ଼ା ଚିଅାଁ ଯ�ୋଗାଇଦେଇ କୁ କୁଡ଼ା
ନେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ
ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ ନ ଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ
ହ�ୋଇଛ ି। ଏହ ି ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟର

୨୧ଟି ଜିଲ୍ଲାର କୁ କୁଡ଼ା ଚାଷୀ ସଭାପତି ଏବଂ
ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହ ିତ ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ଥାନର ଚାଷୀମାନେ
ଯ�ୋଗଦେଇଥିଲେ। ପଶୁପତି ଭଳି କୁ କୁଡା
କମ୍ପାନୀମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ
ୁ ଜ କରିବା ସହ ିତ ଶ�ୋଷଣ
ନ କରି ଗାଳିଗଲ
କରୁ ଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଛ ି। ଭଦ୍ରକ କୁ କୁଡା
ସଂଘର ସଭାପତି ନିଳମଣ ି ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ କହ ିବା
ଅନୁ ସାରେ, ପଶୁପତି କମ୍ପାନୀ ଧମକ ଚମକ
ଦେବା ସହ ିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ
କରିଥିଲେ। ଯଦି କମ୍ପାନୀମାନେ ଶ�ୋଷଣ ବନ୍ଦ
ନ କରନ୍ତି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରଏଲର କୁ କୁଡା
ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ କହ ିଥିଲେ।
ସେହ ିପରି ଚାଷୀ ତୃ ପ୍ର
ତି ଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ
ଅଭିଯ�ୋଗ ଅନୁ ସାରେ ୧୨ବର୍ଷ ଧରି ପଶୁପତି

ଭଳି କମ୍ପାନୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶ�ୋଷଣ
କରୁ ଛନ୍ତି। କୁ କୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ୫ଟି ଦାବିକୁ
ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ କହ ିଥିଲେ। ସରକାର
ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ
କରିବା ପାଇଁ ସବ୍ସଡ
ି ି ପ୍ରଦାନ କରୁ ଥିବା
ବେଳେ ଏହ ି ରିହାତି କିଏ ନେଉଛ ି ବ�ୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ
କରିଥିଲେ। ସେହ ିପରି ଢେଙ୍କାନାଳ କୁ କୁଡା
ସଂଘ ସଭାପତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଖଟୁ ଆଙ୍କ କହ ିବା
ଅନୁ ସାରେ କୁ କୁଡ଼ା କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ
ପାରିଶ୍ରମ ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ,
ଉନ୍ନତମାନର ଦାନା ଏବଂ ଚିଅାଁ ଦେବା ସହ ିତ
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭାଗଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ
ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରକାଶଥାଉ କି, ପଶୁପତି, ପ୍ରିମ ିୟମ,

ସାଲିମାର କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳକ ଏବଂ
କର୍ମଚାରୀମାନେ କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧମକ
ଚମକ ଦେଇ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁ ଛନ୍ତି।
ଚାଷୀମାନେ କୁ କୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବାକୁ
ମନା କରିବାରୁ କଟକରୁ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣ ି ମାଡ ମାରିବା ସହ ିତ
ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି।
କୁ କୁଡା କମ୍ପାନୀମାନେ ଓଲଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କ
ନାମରେ ମ ିଥ୍ୟା ଅଭିଯ�ୋଗ ଦେଉଥିବା
ଅଭିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଛ ି। ଏହାକୁ ନେଇ ଶହ
ଶହ କୁ କୁଡ଼ା ଚାଷୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ହନୁ ମାନ
ବାଟିକାଠାରୁ ଏକ ଶ�ୋଭଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି
ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ିତ ଟାଉନ
ଥାନାରେ ପହଞ୍ ଚି ଥାନା ଘେରଉ କରିଥିଲେ।

କଟକ,୧୫।୯(ସମ ିସ): ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମଲ୍
ି ( ଓଟିଏମ)
ପୁନରୁ ଦ୍ଧାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣ ି କରି ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖ
ସୁଦ୍ଧା ୧୧୫କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶା
ହାଇକ�ୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ
ୁ ଅଫିସଆ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଆଜି ଓଟିଏମ ପାଇଁ ନିଯକ୍ତ
ି ଲ
ଲିକ୍ୟୁଡେଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଅରିନ୍ଦମ ସିହ୍ନାଙ୍କ
ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ୧୧୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଆବଶ୍ୟକ ବ�ୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ
ୁ
କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ୟ ହ ିସାବ ପାଇଁ ନିଯକ୍ତ
ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ
ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକାକୁ ଲିକ୍ୟୁଡେଟର ଅଦାଲତରେ
ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହ ି ଟଙ୍କା ସରକାର
ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବ�ୋଲି ଆଡଭ�ୋକେଟ ଜେନେର�ୋଲ
କହ ିଥିଲେ। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣ ି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର
୧୮ ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଛ।ି
ପ୍ରକାଶଥାଉକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଟିଏମ
ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ପୁନରୁ ଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୧୫୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପଇଠ
କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ପୂର୍ବରୁ ହାଇକ�ୋର୍ଟରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ
ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଟିଏମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩୫ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କା ଡିପ�ୋଜିଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩୦କ�ୋଟି
ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ୫କ�ୋଟି ଇଡକ�ୋ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାକୁ

ହକଦାର ନୁ ହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ
ଅନୁ ମତିମ ିଳୁ ବ�ୋଲିହାଇକ�ୋର୍ଟରେ ଲିକ୍ୟୁଡେଟରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ
ଆବେଦନ କରାଯାଇଛ ି। ସେହ ିପରି ଓଟିଏମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବିଦ୍ୟୁତ
ସଂଯ�ୋଗ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉ ନଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ ଉପରେ
ଅଦାଲତ ଶୁଣାଣ ି କରି ଏହା ଉପରେ ଲିକ୍ୟୁଡେଟର ପଦକ୍ଷେପ
ନେବାକୁ ହାଇକ�ୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଥାଉକି
ଏମବିଏସ(ମେଡିସ ିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ�ୋସାଇଟି)ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା
ଓଟିଏମକୁ ୨୦୦କ�ୋଟିରେ କିଣ ିବା ପାଇଁ
ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ହାଇକ�ୋର୍ଟରେ
ଯେଉଁ ମ ିସ କେସ ଦାୟର କରିଥିଲା ଏହା
ଉପରେ କ�ୌଣସି ଶୁଣାଣ ି ହ�ୋଇନାହିଁ।
ସୂଚନାଥାଉକି ୧୯୪୬ରେ ପ୍ରବାଦ
ପୁରୁଷ ପୂରତ
୍ବ ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଚ�ୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ଓଟିଏମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହ�ୋଇଥିଲା। ପରିଚାଳନାଗତ
ତ୍ରୁଟ ି ଓ ଆର୍ ଥିକ ସଂକଟରୁ ୧୯୮୧ରେ ଏହ ି କାରଖାନାକୁ
ରୁ ଗ୍ଣ
 ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ସରକାର
ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଆର୍ ଥିକ କ୍ଷତି ପାଇଁ ୨୦୦୧ରୁ ଏହ ି
କାରଖାନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲା ଝୁ ଲଥିି ଲା। ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାପ୍ୟ
ଆଶାରେ ଆଖିବୁ ଜଥିି ଲେ। ସେବେଠୁ ହାଇକ�ୋର୍ଟରେ ମାମଲା
ବିଚାରାଧୀନ ରହ ିଛ ି। କିନ୍ତୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ୨ରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା
ସତ୍ୟପାଠ ପରେ ଓଟିଏମ ପୁନରୁ ଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟ ିଥିଲା।
ଏଥିପାଇଁ ଚ�ୌଦ୍ୱାରରେ ଖୁସ ିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଥିଲା।

ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ
ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିକା
ଉପସ୍ଥାପନ
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ମନ୍ ଦିରରେ ବଜ୍ରପାତ; ୪ ଗୁରୁତର

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ସିଂଲା ଥାନା ସାର୍ଥା ପଞ୍ଚାୟତ
ବୁ ଧିଆମାରି ଗ୍ରାମର ଶିତଳା ମନ୍ଦିରରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ୪ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ମାନେ
ହେଲେ ଚକ ସାର୍ଥା ଗ୍ରାମର ସୀମନ୍ତ ଦିନ୍ଦା(୬୬), ସାର୍ଥା ଗ୍ରାମର ଭରତ ଖଣ୍ଡା(୪୨), ବୁ ଦ୍ଧିଆମାରି ଗ୍ରାମର
ସୁଶାନ୍ତ ବାଗ (୬୫), ଚକ ସାର୍ଥା ଗ୍ରାମର କୃ ପାସିନ୍ଧୁ ପାହାଡ଼ି(୫୦)। ଏମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ
ତୁ ରନ୍ତ ଅଣାଯାଇ ଚିକତ୍
ି ସା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛ ି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଶିତଳା ମନ୍ଦିର
ଭିତରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମର ୭ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଛ ିଡା ହ�ୋଇଥିଲେ। ହଠାତ ମନ୍ଦିରରେ ବଜ୍ରପାତ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଫଳରେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ୭ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପର�ୋକ୍ତ ୪ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହ�ୋଇଥିଲେ। ଖବରପାଇ
ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂ ପ କୁ ମାର ଦାସ ଓ ଧୀରେନ ନାୟକ ସମେତ ବିଜେଡିର ନେତୃ ତ୍ୱମାନେ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସି ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ।

ଶୁକ୍ରବାର, ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ୁ ରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ମା’କୁ ହତ୍ୟା
ଶିଳପଆ
ୁ ା,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଝାରସୁଗ
ୁ ଡ଼
ୁ ା ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି
ଝାରସୁଗଡ଼
ଥାନା ଅଧୀନ କତରବଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଜରାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର
ମସ୍ତ
ି ପ
୍ରି ଡ଼ାରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛ।ି ଜଣେ
ବ୍ୟକ୍ ତି ତା’ ବୃ ଦ୍ଧା ମା’ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶିଳପୁଆରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ ିଟି ହତ୍ୟା
କରିଛ।ି ଏହ ି ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲ�ୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି
କରିଛ।ି ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହ�ୋଇଥିବା ଦୁ ଇ ମହ ିଳା ହେଲେ
ଏହ ି ଗାଁର ଝ ିମା ଖଡ଼ିଆ (୮୦) ଓ ତାଙ୍କ ବ�ୋହୂ ସାଇବାନୀ
ୁ ତି କୁ ତୁଲୁ ଖଡ଼ିଆ(୬୫)କୁ
ଖଡ଼ିଆ (୬୦)। ପୁଲସ
ି ଅଭିଯକ୍
ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁ ଛ।ି
ୁ କୁ ତୁଲୁ ଦିନ ମଜୁ ରିଆ ଭାବେ ଜୀବିକା
ଅଭିଯକ୍ତ
ନିର୍ବାହ କରେ। ତା’ର ଦୁ ଇ ଝ ିଅ ବିବାହ କରି ସାରିଛନ୍।ତି
ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାହାହ�ୋଇ ପରିବାର ସହ ିତ କୁ ସମେଲ୍ରେ
ୁ କୁ ତୁଲୁ ରହେ।
ରହୁ ଛ।ି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମା’ ସହ ଅଭିଯକ୍ତ
ତେବେ କୁ ତୁଲୁ ର କେତେକ ବଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ତା’ ମା’

ଝ ିମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇବାନୀ ସବୁ ବେଳେ ବିରକ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତି। ଏହାକୁ
ନେଇ ଘରେ ସବୁ ବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁ ଥିଲା। ଘରେ
ଗଣ୍ଡଗ�ୋଳ ନିତଦ
ି ନ
ି ଆ
ି ଘଟଣା ହ�ୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିଲା। ସେ
ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଇବାନୀ ସହ ିତ ଝଗଡ଼ା
ହ�ୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତା’ ମା’ ଝ ିମା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ
ସେ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହ�ୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ନିକଟରେ ଥିବା
ଶିଳପୁଆ ଆଣ ି ମା’ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲା।
ଉଭୟ ଶାଶୁ ଓ ବ�ୋହୂ ଙ୍କ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଏହ ି ଘଟଣା ଜାଣ ିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁ ରନ୍ତ ପୁଲସ
ି କୁ
ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କ୍ରେସେଂସିଆ
ସାମରିଆ ସଦଳବଳ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୁ ତୁଲୁ କୁ
ପୁଲସ
ି ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛ।ି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ଦଳ ଆସିଲା
ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଶବ ପଠାଯ ିବ ବ�ୋଲି ପୁଲସ
ି କହ ିଛ।ି

ବିଷଦେଇ ୮ ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା

ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହାଇକ�ୋର୍ଟରେ କାଏମ୍
କଟକ,୧୫।୯(ସମ ିସ): କଟକ ଜିଲ୍ଲା
ବ�ୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ବଣ ିଆ ଗ୍ରାମରେ
ଜଣେ ୮ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଚାଉଳ
ଭୁ ଜାରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ଘଟଣାରେ
ୁ ଟୁ କୁନା ଓରଫ ଟଙ୍କଧର
ଅଭିଯକ୍ତ
ସ୍ୱାଇଁକୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା
ଆଜୀବନ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ହାଇକ�ୋର୍ଟ
କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ
ଟୁ କୁନା ପକ୍ଷରୁ ୨୦୧୧ରେ ଦାୟର
ଜେଲ କ୍ରିମ ିନାଲ ଅପ ିଲର ଶୁଣାଣ ି କରି
ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଏସ.
ମୁରଲୀଧର ଓ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହ ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
୨୦୧୦ ନଭେମ୍ବର ୪ରେ କଟକ ଅତିରକ୍ତ
ି
ୁ କୁ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ�ୌରା ଜଜ୍ ଅଭିଯକ୍ତ
ଆଇପ ିସିର ୩୦୨ଦଫାରେ ଆଜୀବନ
ଜେଲଦଣ୍ଡ ସହ ୨୦ହଜାର ଜରିମାନା
ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ୪ଦିନ
ୁ ଟୁ କୁନା ସହ ବଣ ିଆ
ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯକ୍ତ
ଗ୍ରାମର ୮ବର୍ଷର ବାଳକ ଆକାଶ
ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହ�ୋଇଥିଲା।
୨୦୦୯ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୨ରେ ଆକାଶକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିନେବା ସହ
ଅଭିଯକ୍ତ
ବିଷମ ିଶ୍ ରିତ ଚାଉଳ ଭୁ ଜା ଖାଇବାକୁ
ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଖାଇ ଆକାଶ ଅସୁସ୍ଥ

ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ ଠାର ଅବଶ ିଷ୍ଟାଂଶ

ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମକଲେ...

ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ କ ରାକେଶ ଝା, ଏସ୍ବଆ
ି ଇ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୀନେଶ ଖରା, ଅପାର ଶିଳ୍ପ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଚ�ୈତନ୍ୟ ଦେଶାଇ, ଏସ୍ଟ ିଟି
ଡ଼ିଜସ
ି ିର ସିଏଫ୍ଓ ବିମଲ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ଏଚ୍ଡ଼ଏ
ି ଫ୍ସ ି କଣ୍ଟ୍ ରି ହେଡ଼୍ ଅରବିନ୍ଦ ଭ�ୋରା,
ଜେଏମ୍ ବକ୍ ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଏମ୍ଡ଼ ି ଧ୍ରୁବ୍ କ�ୋଟାକ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଶ ିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ଙ୍କ
ତି ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଆଲ�ୋଚନା କରିଛନ୍।ତି ରାଜ୍ୟରେ ନିବେଶ ନିମନ୍ତେ ରହ ିଥିବା ଅନୁ କୂଳ ଭିତ୍ ତିଭୂମ ି,
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକକ ବାତାୟନ ପଦ୍ଧତି, ଶିଳ୍ପ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ
କରିଛନ୍।ତି ଦିବସବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ତ୍ବେ ଥକି ନାହାନ୍ ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟରେ
ପୁଣ ି ବିଭନ୍ନ
ି ଶିଳ୍ପ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନଙ୍କ ସହ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିଛନ୍।ତି ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାବେଳେ କେବେ
ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁ ଭବ କରିଥିବା ନଜିର ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ଓ ସାମୁଦ୍ ରିକ ଘୂର୍ଣଝ
୍ଣି ଡ଼
ସମୟରେ ‘ୱାର୍ ରୁ ମ୍’ରେ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା ବସି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତ
ତୁ ,ି ବାତ୍ୟା
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁ ଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ରହ ିଛ ି। ସେହ ିପରି ଗ�ୋଡ଼ରେ
ଆଘାତ ଲାଗିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଛୁ ଟ ି ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ବାସଭବନରେ
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ରହ ିଛ ି। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ
କରିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ ତି ଓ ଅବସାଦ ଛୁ ଇଁ ନ ଥାଏ ବ�ୋଲି ଏକ ଅନ�ୌପଚାରିକ
କଥ�ୋପକଥନ ସମୟରେ କହ ିଛନ୍ ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବୁ ଧବାର ମୁମବା୍ ଇଠାରେ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ରାମହୀନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପ୍ରକଟ କରିଥିବା ୫-ଟି
ସଚିବ ଭି.କେ.ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାନ୍ହତି ୀନତାର ରହସ୍ୟ ଖ�ୋଲିଛନ୍ ତି ନବୀନ।

ଦୁ ଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୁ ଷ୍କର୍ମ...

ରିପ�ୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏହ ି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହ�ୋଇଛ ି। ଏହ ି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା
ୁ
ପରେ ପୁଲସ
ି ପ୍ରାଥମ ିକ ତଦନ୍ତ କରି ୬ ଜଣ ଅଭିଯକ୍ତଙ୍କୁ
ଗିରଫ କରିଛ ି। ସମସ୍ତ
ୁ ସେହ ି ଗାଁର। ପୁଲସ
ୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା
ଅଭିଯକ୍ତ
ି ଅଭିଯକ୍ତ
ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଫେରାର
ହ�ୋଇଯାଇଥÒଲେ। ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯ ିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ୁ
ପୁଲସ
ି ହେପାଜତକୁ ନେଇଛ ି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ଅଭିଯକ୍ତଙ୍କୁ
ଅଦାଲତରେ
ହାଜର କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ଲଖମପୁର ଖେରି ଏସପ ି ସଞ୍ଜୀବ ସୁମନ କହ ିଛନ୍ତି।
ୁ ମାନେ ଜନେଦ,ସ�ୋହେଲ, ହାଫିଜୁର ରହେମନ,କରିମଦ୍
ୁ ନ
ଅଭିଯକ୍ତ
ଦି ,ଆରିଫ ଏବଂ
ଛ�ୋଟୁ ବ�ୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛ ି। ଏହ ି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ିତ ଦ�ୋଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ନ ମ ିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ
ଛଡାଯ ିବ ନାହିଁ ବ�ୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଥଲେ
Ò । ତେବେ ସ୍ଥତ ି ସମ୍ଭାଳବ
ି ାକୁ
ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯ ିବା ସହ ିତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୁ ଝାସୁଝା କରାଯାଇଥÒଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପର
ୂ ଣ
ପ୍ରତିଶ୍ତ
ରୁ ି ଦିଆଯ ିବା ପରେ ଦୁ ଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ପରିବାର ରାଜି
ୁ ମାନଙ୍କୁ କଠ�ୋର
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହ ି ଘଟଣାର ତ୍ବରତ
ି ବିଚାର କରାଯାଇ ଅଭିଯକ୍ତ
ୁ
ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ବିଭନ୍ନ
ି ମହଲରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛ ି। ଏପରିକ ି ସମସ୍ତ ଅଭିଯକ୍ତଙ୍କୁ
ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପରିବାର ଲ�ୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାର
ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛ ି।
ୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯ ିବ ,ଯେଭଳି ପର ପ ିଢିଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଦେହାଲାଇ
ଅଭିଯକ୍ତ
ଦେବ ବ�ୋଲି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମ�ୌର୍ଯ୍ୟ କହ ିଛନ୍ତି। ଏହ ି ଘଟଣାକୁ
ରାଜନ�ୈତକ
ି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ ିହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛ ି। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ରାଜନ�ୈତକ
ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଏବେ ସୁଅ ଛୁ ଟଛ
ି ି।

ଗୁଳ ି ଆଗରେ ଛାତିପାତି...

ୁ କୁ
ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସରଜମ ିନ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯକ୍ତ
ଠାବ କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ ଗଉଡ଼ କହ ିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁ ଯାୟୀ, ବୁ ଧବାର ରାତି ୧୧ଟାରେ ଠୁ ଟିବର ଗାଁର ନୀଳାମ୍ବର
ସୁନା (୩୫) ବନ୍ଧୁ କ ଧରି ଶରତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଦୁ ଆର ବାଡ଼େଇଥିଲା।
ଶରତ କବାଟ ଖ�ୋଲିବା ପରେ ନୀଳାମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାଦାବଟି
ମାଗିଥିଲା। ମନା କରିବାରୁ ବନ୍ଧୁ କ ଦେଖାଇ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ
ୁ ନ
ଦେଇଥିଲା। ଏହାଶୁଣ ି କୁ ମଦ
ି ୀ ଦୁ ହିଁଙ୍କ ମଝ ିରେ ଆସି ଠିଆ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲେ।
ନୀଳାମ୍ବର ହଠାତ ଦୁ ଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳଚା
ି ଳନା କରିଥିଲା। ଦୁ ଇଟିଯାକ ଗୁଳ ି
ୁ ନ
କୁ ମଦ
ି ୀଙ୍କ ପେଟରେ ବାଜିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତବୁ ଜୁ ଳା ବାହାରିଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥିଲା। ଗାଁ ଲ�ୋକେ ଉଠିଯ ିବାରୁ ନୀଳାମ୍ବର
ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ନୀଳାମ୍ବର ଜଣେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ପୁଅ। ବିଗତ ଦିନରେ
ସେ ଏକାଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ରେକର୍ଡ ରହ ିଛ।ି

ହ�ୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ
ତାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇଥିବା
ପରିବାର ଲ�ୋକଙ୍କୁ କହ ିଥିଲା। ତେବେ
ମେଡିକାଲ ଯ ିବା ବାଟରେ ତାର
ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା
ସମ୍ପର୍କରେ ବ�ୈଦେଶ୍ୱର ଥାନାରେ
ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯ ିବା ପରେ
ୁ କୁ ଗିରଫ
ପୁଲସ
ି ସେହ ିଦିନ ଅଭିଯକ୍ତ
କରିଥିଲା। ୨୦୦୯ ଜୁ ଲାଇ୫ରେ
ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ସାକ୍ଷୀ
ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାରକରି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ
ୁ କୁ
ସମ୍ପୃକ୍ତ
ଅଭିଯକ୍ତ
୨୦୧୦ରେ
ଆଜୀବନ ସଜ୍ଜା ଶୁଣାଇଥିଲେ।
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ଶୁକ୍ରବାର, ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ନିମ୍ନମାନର ସିମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ

୨୪ ଘଣ୍ଟା ନ ପର
ୂ ୁ ଣୁ ଫାଟିଯାଉଛ ି ରାସ୍ତା
ପଶ୍ ଚିମବାର୍ଡ, ୧୫ା୯(ସମ ିସ)

ଦୀର୍ଘଦିନ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେବା ପରେ
ଏବେ
ଜଳେଶ୍ୱରଠାରୁ
କେଶପୁରା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯ�ୋଜନାରେ
ଠିକାଦାର ୨ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛ ି।
ଜଳେଶ୍ୱରଠାରୁ
ରାୟାଁରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ପଚାବାବୁ ଛକ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩ କ�ୋଟି ୬୫ ଲକ୍ଷ ଏବଂ
ଅନ୍ୟ ଏକ ରାୟାଁରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଚାବାବୁ
ଛକ ଠାରୁ କେଶପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ କ�ୋଟି
୪୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛ ି।
ତେବେ ରାୟାଁରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରୁ କେଶପୁରା
ରାସ୍ତାଟି କେଶପୁରା ହାଟଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ନିମ୍ନମାନର
ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ
ମ ିଳିଛ ି। ଫଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ୨୪
ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୂଣ ୁ କେଶପରା ହାଟ ପାଖରେ
ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଫାଟିଯାଇ ରାସ୍ତା
ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ପୁଣ ି ବାଲି ବଦଳାଇ

ଦେଇ ସେହ ି ଡେମେଜ ସିମେଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁ ଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ
ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛ ି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆରଡି
ବିଭାଗର କ�ୌଣସି ଅଧିକାରୀ ତଦାରଖ
କରୁ ନ ଥିବାରୁ ଠିକାଦାର ମନଇଛା କାମ

ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଫାଟିଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ
ଭାଙ୍ଗି ନୂ ଆ ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ଅନୁ ର�ୋଧ
କରାଯାଇଛ ି। ଭିବାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ
ସହ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ପରେ ଗତକାଲି
ଅପରାହ୍ନରେ ତଦନ୍ତ କରି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି।

ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର-ସାହାବାଜିପରୁ ରାସ୍ତା ମରଣଯନ୍ତା
ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମ ିସ)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭ�ୋଗରାଇ ବ୍ଲକ
ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ୟ୍ଯ ଟନସ୍ଥଳ
ଭାବେ ଉଦୟପୁର-ତାଳସାରି ବେଳାଭୂ ମ ି,
ବିଚତ୍ର
ି ପୁର ଇକ�ୋଟୁ ରଜ
ି ମ
ି , ପୂର୍ବ ଭାରତର
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ�ୈବପୀଠ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର,
ଏସିଆର ସର୍ବବୃ ହତ ଶିବଲିଙ୍ଗ
ବାବା
ଭୁ ଷଣ୍ଢେଶ୍ୱର
ଓ
ଭ�ୋଗରାଇ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ
ମା’ବାଶୁଳୀଙ୍କ ପୀଠ ପରିଗଣ ିତ।
ଏ ସବୁ ପର୍ୟ୍ଯ ଟନ କ୍ଷେତ୍ରର
ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କ�ୋଟି
ଜୁ କରୁ ଛନ୍ତି।
କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ର
ଏ ସମସ୍ତ ପର୍ୟ୍ଯ ଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ
ଯ ିବାଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱରଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ୫୭ନମ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ
ରହ ିଛ ି। ପର୍ୟ୍ଯ ଟକଙ୍କ ଗହଳି ପାଇଁ ଏହ ି ରାସ୍ତା
ଦୁ ଇ ଲାଇନ କରିବା ସହ ିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲ�ୋକ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛ ି। କିନ୍ତୁ ଏବେ
ରାସ୍ତାର ଦୁ ରବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ପର୍ୟ୍ଯ ଟକମାନେ

ଯାତାୟାତ
ପାଇଁ
ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ହୀନସ୍ତା

କରୁ ଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଏହ ି ରାସ୍ତାରେ
ପ୍ରାୟ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତ,
ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ
ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ରନ୍ତ ଘଟଣାର

କଂଗ୍ରେସର ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ବ�ୈଠକ

ବାଲିଆପାଳ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ରାହୁ ଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା କଂଗ୍ରେସର
ଭାରତ ଯ�ୋଡ ଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବାଲିଆପାଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ�ୈଠକ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଦଳକୁ ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରରୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ
ଯୁବ ନେତା ବିଜନ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱ ଏହ ି ବ�ୈଠକ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଥିଲା। ଯାତ୍ରାରେ
୨୮ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମ ିଲ କରାଯାଇ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯ ିବାର ଏକ
ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛ ି। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ, ଦୁ ର୍ଜୟ ପାତ୍ର,
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଧୁସଦ
ୂ ନ ବାରିକ, ବିଜନ ନାୟକ, ୨୪ ନଂ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ
ବାବାଜି ଦେହୁ ରୀ, ଦେବ କୁ ମାର ଦେ, ମୁରଲୀମ�ୋହନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଗେଦେଇ
ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହ ି ପଦଯାତ୍ରା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ୨୮ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ
୨୮ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବ�ୋଲି ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହ ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରୁ ପଦଯାତ୍ରା
ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେଶ ଚ�ୌଧୁରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

କୁ କୁଡ଼ଆ
ି ଗାଁରୁ ୭ ଫୁ ଟଆ
ି ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର

ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭ�ୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ବାରବାଟିଆ
ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁ କୁଡ଼ଆ
ି ଗାଁରୁ ଏକ ୭ ଫୁ ଟଆ
ି ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର ହ�ୋଇଛ ି।
ଗ୍ରାମର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ବରେ ବୁ ଧୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ସାପ ବୁ ଲୁ ଥିବା
ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକେ ବନବିଭାଗକୁ
ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବନବିଭାଗର
କର୍ମଚାରୀ
ପହଞ୍ ଚି ସାପକୁ
ଉଦ୍ଧାର
କରିଥିଲେ।ମାନେ ଆସି ସାପ ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛ ି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା
ପରେ ବାରମ୍ୱାର ଏଭଳି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର
ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳୁ ଥିବାରୁ ଲ�ୋକଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛ ି।

ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମହ ିଳା ମୃତ

ବସ୍ତା/ରୂ ପସା, ୧୫ା୯ (ସମ ିସ): ବସ୍ତା ଥାନା ଅଧିନସ୍ଥ ଦରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବୃ ନ୍ଦାବନପୁର
ଗ୍ରାମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଝ ିଅ ରଞ୍ଜିତା (୨୪)ସାପ କାମୁଡାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ
ୁ ଗ୍ରାମର କିଶ�ୋର ବୁ ଗୁଡଙ୍କୁ
୨୦୨୦ ରେ ଜଗତିପର୍
ି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗ�ୋଟିଏ
ଏକ ବର୍ଷର ଶିଶ ୁ କନ୍ୟା ଅଛ ି। ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କୁ ଶାଶୂ ଘରେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ
କାମୁଡ ି ଦେଇ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତା ଡାକ୍ତର ଖାନା ଅଣା ଯାଇ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ
ମୃତ ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବାଲିଆପାଳ ପୁଲସ
ି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁ ଜୁ କରିଛ ି।

ସୂଚନାଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଟକଳ
ମୂଲ୍ୟ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଫଳକ ଠିକାଦାର
ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇନାହିଁ। ଫଳରେ ରାସ୍ତା
ସମ୍ପର୍କରେ ଲ�ୋକେ କିଛ ି ଜାଣ ିପାରୁ ନାହାନ୍ତି।

ନାକ ଟେକିବା ଆରମ୍ଭ
କରିଲେଣ ି।
ପ୍ରକାଶ
ଯେ, ଜଳେଶ୍ୱର-ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ୫୭ନଂ
ରାଜ୍ୟରାଜପଥ ସଂଲଗ୍ନ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ୪କିମ ି ଏହା
ସାହାବାଜିପର
ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦୀଘାକୁ ସଂଯ�ୋଗ
କରୁ ଛ ି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବ
ତ୍ତ ଭ
ି ାଗ ୨କିମ ି ରାସ୍ତା
କରିଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼

ୁ ଆ
ସିମଳ
ି ,୧୫ା୯ (ସମ ିସ)

ସିମୁଳଆ
ି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ ିତିର ଏକ ବ�ୈଠକ ବ୍ଲକ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବାଜିଚରଣ ମଲ୍ ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି; ହେଲେ ବ�ୈଠକରେ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ
ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ�ୈଠକରେ ବିଡଓି
ଅଭିଷେକ ଦାସ, ଅତିରକ୍ତ
ି ତହସିଲଦାର ଭିମକାନ୍ତ
ମାଝ ି, ବ୍ଳକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ହ ିମାଦ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ମହାପାତ୍ର
ସମେତ ୨୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମ ିତି ସଭ୍ୟ
ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହ ି ବିଭନ୍ନ
ି ଉନ୍ନୟନ
ମୂଳକ ଯ�ୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିଥିଲେ।
ବିଶେଷ କରି ଜଳସେଚନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଉଟି

ସୁରକ୍ଷା, ଭତ୍ତା, ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ, ଜଳସେଚନ,
ବିଦ୍ୟୁତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ୋଜନା ଆଦିର
ଠିକ ରୂ ପାୟନ ହେବା ସହ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ
ଜନପ୍ରତିନଧି
ି ସେବା ମନ�ୋବୃ ତ୍ତି ରଖି କାମ କରିବାକୁ
ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣ ିଗ୍ରାହୀ ପରାମର୍ଶ
ଦେଇଥିଲେ। ବ�ୈଠକରେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନଧି
ି
ରଞ୍ଜନ କୁ ମାର ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏପରିକ ି ସିମୁଳଆ
ି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସୂତ ି ନ
କରାଇ କ୍ଲିନକ
ି ଯ ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛ ି। ଫଳରେ
ଗରିବ ଲ�ୋକ କ୍ଲିନକ
ି ରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଡୁ ଥିବାର
ମାର୍କୋଣା ସରପଞ୍ଚ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ଅଭିଯ�ୋଗ
ଆଣ ିଥିଲେ। ସେହ ିପରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ରେମୁଣା

ବ୍ଳକ ଶିକ୍ଷାଅଧିକାରୀ କାଳନ୍ଦୀ ସରେନ ସିମୁଳଆ
ି ବ୍ଲକ
ଦାୟ ିତ୍ୱରେ ରହ ିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନ ଥିବା ଓ
ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ପହଞ୍ ଚିବାକୁ ନେଇ ଅଣ୍ଡରାଇ ସମ ିତିସଭ୍ୟ ଉତ୍ତମ କୁ ମାର
ମହାନ୍ତି ଅଭିଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହ ିପରି ଖାଉଟି
ସୁରକ୍ଷା ଯ�ୋଜନାରେ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ କଳାବଜାରୀ
ହେବାକୁ ନେଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମ ିତି
ସଭ୍ୟ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପାଣ ିଗ୍ରାହୀ ଅଭିଯ�ୋଗ କରିବା ପରେ
ବିଡଓି ଶ୍ରୀ ଦାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ କରି ଅଚାନକ ଚଢଉ
କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛ ି। ତେବେ ବ�ୈଠକରେ
ଜଳସେଚନ, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗ
ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଥିଲା।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲସ୍ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରଲ�ୋକ

ପଶ୍ ଚିମବାର୍ଡ, ୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଳକର ନଛ ିମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନ
ନାଙ୍ଗୁଡସାହ ି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ଜେନା(୬୨)ଙ୍କ ହୃ ଦ୍ଘାତରେ ପରଲ�ୋକ ହ�ୋଇ
ଯାଇଛ ି। ହୃ ଦ୍ଘ
 ାତରେ ପୀଡିତ ଥାଇ ୧୨ଦିନ ଧରି ଚିକତ୍
ି ତ
ସି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି
ପୂର୍ବାହ୍ନ ୯.୩୦ ମ ିନିଟ୍ ସମୟରେ ଭୁ ବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘର�ୋଇ ହସ୍ପ ିଟାଲରେ
ତାଙ୍କର ପରଲ�ୋକ ଘଟିଛ ି। ସେ ଓଡିଶା ପୁଲସ୍
ି ରେ ହେଡ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ
ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ପୁତ୍ର ସଞ୍ଜିବ, ରାଜୀବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା
ଉପସ୍ଥତ ଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଶ୍ମାସନରେ ଦୁ ଇପୁତ୍ର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ
ସରପଞ୍ଚ ରାଜେଶ ଜେନା, ସମ ିତି ସଦସ୍ୟ ବ୍ରଜମ�ୋହନ ପ୍ରଧାନ ଶ�ୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଦେଖି କ�ୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ କିଆଗଡ଼ିଆ,
ଦକ୍ଷିଣସରିଷା ରାସ୍ତାରେ ଲ�ୋକେ କାଠ ଗଣ୍ ଡି
ପକାଇ ରାସ୍ତାରେ ଯ ିବା ଆସିବା କରୁ ଛନ୍ତି। ଏ
ନେଇ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁନୀଲ କୁ ମାର ଦାସଙ୍କୁ
ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ କରିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ମେଟାଲ
ଡଷ୍ଟ ପକାଇ ସମାଧାନ କରାଯ ିବ ଏବଂ ପାଗ
ଶୁଖିଲା ହେଲେ ଅତିଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାର ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ
ମରାମତି କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ସେ କହ ିଛନ୍ତି।

ଆହତ ଷଣ୍ଢର ଚିକତ୍
ି ସା
କଲେ ଗ�ୋ-ସେବକ

ବାଲିଆପାଳ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ
ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଖପରାପଦା ବଜାର ନିକଟରେ
ଆଜି ଏକ ଆହତ ଷଣ୍ଢଟିର ଚିକତ୍
ି ସା କରାଯାଇଛ ି।
ଷଣ୍ଢଟିର ଗ�ୋଡ ଏବଂ ପ ିଠିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ
ହେତୁ ସେହ ି ସ୍ଥାନରେ ପ�ୋକ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି
ଗ�ୋସେବକ ଅରୁ ଣ ଦେ ଆହତ ଷଣ୍ଢ ପାଖରେ ପହଞ୍ ଚି
ଯୁବ ସାମ୍ୱାଦକ
ି ଗ�ୋପ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଆଡଭ�ୋକେଟ୍
ପ୍ରଭାତ ସାହୁ , ଯଦୁ ନାଥ ସାହୁ , ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ , ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ
ସାହୁ , ବନମାଳୀ ସାହୁ , ହରେକୃ ଷ୍ଣ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ
ସହାୟତାରେ ଆହତ ଷଣ୍ଢଟିର ଚିକତ୍
ି ସା କରିଥିଲେ।

ଖଇରାରେ ଅହ ିଂସା ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ ସୁମତୀ ସ୍ତମୃ ି ସଂସଦ ତରଫରୁ ସ୍ତମୃ ସି ଭା
ଖଇରା,୧୫।୯(ସମ ିସ)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲା ଅଧୀନ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ
ଅହ ିଂସା ରଥକୁ ନୃ ତ୍ୟଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ
ତଥା ସବା ଶ�ୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ
ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛ ି। ପ୍ରଥମେ
ରଥ ତୁ ଡିଗଡିଆରେ ପହଞ୍ଚବା ପରେ ବିଡଓି
ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡା, ତହସିଲଦାର ମହେନ୍ଦ୍ର
କୁ ମାର ବେହେରା,ପ୍ରାଣ ି ଚିକତ୍
ି ସାଧିକାରୀ
ରଘୁନାଥ ସିଂ, ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ
ଗ�ୋଲକ ପାଢୀ ଏବଂ ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ଅଭିଲପ୍
ି ସା ସାହୁ , ସରପଞ୍ଚ ମଦନ ସାନ୍ତରା
ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ନିଳାମ୍ବର
ହାଇସ୍ କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ
ଜନକଲ୍ୟାଣ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ମାନେ
ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରଥ ଶ�ୋଭାଯାତ୍ରାରେ

ଗଣ୍ଡିବେଡ ପହଞ୍ ଚିବା ପରେ ବିଧାୟକ ତଥା
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣ ିଗ୍ରାହୀ,
ଜିଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମାନସ ଦାଶ,ବ୍ଲକ
ଉପାଧକ୍ଷ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପରିଡା, ସରପଞ୍ଚ ବନିତା
ପ୍ରଧାନ,ସମ ିତି ସଭ୍ୟା ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି
ଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡିବେଡ ସରକାରୀ ହାଇସ୍ କୁଲ,
ୟୁପ ି ସ୍ କୁଲର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ମାନେ ସ୍ୱାଗତ
ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଭନ୍ନ
ି ମହ ିଳା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମ ିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ। ପରେ
ଖଇରା ବଜାର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ
ଖଇରା କଲେଜ ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ
ବାହ ିନୀର ସ୍ୱେଛାସେବୀ ଓ ଖଇରା
ହାଇସ୍ କୁଲ ଜୁ ନୟି ର ରେଡକ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଗଣ ଏକ ଶ�ୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରଥକୁ ଖଇରା
ହାଇସ୍ କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ହାଇସ୍ କୁଲ
ପରିସରରେ ବିଡଓି ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ

ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟ�ୋଜିତ ସଭାରେ ଜିଲା
ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ରଶ୍ତ
ମି ା ମହାପାତ୍ର, ସରପଞ୍ଚ
ମାଳତୀ ସେଠୀ,ସମ ିତିସଭ୍ୟା ନର୍ମଦା
ଦେଓ, ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସୁଜାତା ସାହୁ ଙ୍କ
ସମେତ ଅନ୍ୟଅତିଥିମାନେ ଯ�ୋଗ ଦେଇ
ଏଭଳି ରଥ ସ୍ୱାଧିନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ
ଶହୀଦଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଥିବା
ସହ ଯୁବପ ିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିୟତା
ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବ�ୋଲି କହ ିଥିଲେ।
ସାରକ�ୋଣା ହାଇସ୍ କୁଲ ଓ ଖଇରା
ହାଇସ୍ କୁଲ ପ ିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃ ତ୍ୟଗୀତ
ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସାରକ�ୋଣା
ୟୁପ ିସ୍ କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ବସନ୍ତ କୁ ମାର
ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱରା
ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଧରମା ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଓ
ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳତ
ି କରିଥିଲା।

ଜଳେଶ୍ୱର, ୧୫୯(ସମ ିସ): ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୯ ଟା ସମୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା
ଅଧିନସ୍ଥ ଅଗ୍ରଓ୍ବ
 ାଲା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ଆର�ୋହୀ
ଗୁରୁତର ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ଆର�ୋହୀ ଜଣକ ବରଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ କମାରଶ�ୋଳ
ଗାଁର ବରେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର (୩୦)। ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଏକ
ୁ ବାଇକରେ
କ�ୋରିଓର ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଘରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଭିମଖେ
ଆସୁଥିବାବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସେ ବାଇକ୍ ସହ ତଳେ
ପଡ଼ିଯ ିବା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ
ପ୍ରଥମେ ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ସେଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛ ି।

ଜଳେଶ୍ୱର,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ୬୦ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗାୟତ୍ରୀ
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଗ�ୋଟିଏ
ଟ୍ରକର ଚାଳକ ଗୁରୁତର ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ହ�ୋଇଥିବା ଚାଳକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର
ପ୍ରମ�ୋଥ କୁ ମାର ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଜିକେ ଭଟ୍ଟର ହସ୍ ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
କରାଯାଇଛ ି। ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢେ ଦଶଟା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ
ୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ
ଭଦ୍ରକରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଅଭିମଖେ
ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଜଣା ଟ୍ରକ ରଙ୍ଗ ଲାଇନରୁ ଆସି ଏହ ି ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଇଥିବା।
ଫଳରେ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକର ଚାଳକ ପ୍ରମ�ୋଥ ଗୁରୁତର ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ
ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ୱଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଜିକେ ଭଟ୍ଟର ହସ୍ ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇ ପାଣ ି ଜମ ିରହ ିଛ ି।
ଫଳରେ ଲ�ୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଡ଼କ
ଦୁ ର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଖ
ମୁ ୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ
ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବହୁ ଦାବି ପରେ ରାସ୍ତାର କିଛ ି
ଅଂଶ ମରାମତି କାର୍ୟ୍ଯ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ
ଅଧାପନ୍ତରିଆ କରି ରଖାଯାଇଛ ି। ତେଣୁ
ଏହ ି ରାସ୍ତାର ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥିବା ଖାଲ
ଗୁଡ଼କ
ି ରେ ପୂର୍ତବ
୍ତି ଭ
ି ାଗର ନଜର ପଡୁ ନଥିବା

ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତ ି ବ�ୈଠକରେ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ପସ୍ଥିତ

ବାଇକ୍ଆର�ୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଡ଼ିଗଲା

ଦୁ ଇ ଟ୍ରକ୍ଧକ୍କା, ଜଣେ ଚାଳକ ଗୁରୁତର

୧୧

ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ
ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ଗୁରୁତର
ବସ୍ତା/ରୂ ପସା, ୧୫ା୯ (ସମ ିସ):
ବସ୍ତା ଥାନା ୬୦ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ
ରାଜପଥ ଜୁ ଣବଳଦା ଛକ ଠାରେ
ଏକ ଛେଳିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଜଣେ
ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ଖ
ି ାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟର
ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ମ ିନା ସିଂ ଭେଲ୍ଲୋରାରୁ
ଗ�ୋଡ଼ିଖାଳ ନିଜ ସ୍ଟ
ି ଆସୁଥିବା
କୁ ରେ
ବେଳେ ଜୁ ଣବଳଦା ଛକ ଠାରେ
ହଠାତ ଏକ ଛେଳି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ
ଆସିଯ ିବାରୁ ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ
ରାସ୍ତାଉପରକୁ ଛ ିଟିକ ି ପଡ଼ି ଗୁରୁତର
ଭାବେ ଆହତ ହ�ୋଇଥିଲେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ
ଜାତୀୟରାଜପଥ ଆମ୍ଲାନ୍ସ
ରେ
ୱୁ
ବସ୍ତା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇ
ଥିଲେ।

ବାଲିଆପାଳ,୧୫ା୯(ସମ ିସ)
ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତାପପୁର ସ୍ଥିତ
ନିଶାମଣ ି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ
ଗଠିତ ସୁମତୀ ସ୍ତ
ମୃ ି ସଂସଦ ତରଫରୁ ଏକ
ସ୍ତ
ି ଭା ଓ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ
ମୃ ସ
ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର
କୁ ମାର ବେହେରାଙ୍କ ପ�ୌରାହ ିତ୍ୟରେ
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ
ଓଷ୍ଟା ସଂଘର ଉପସଭାପତି, ବିଦ୍ୟାଳୟର
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ରେବତୀ
ଜେନା ଯ�ୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରଦୀପ
ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ
ଓ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଆଦର୍ଶ ପରମ୍ପରା
ସମ୍ୱନ୍ଧରେଆଲ�ୋକପାତ
କରିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ
ପଣ୍ତ
ଡି ଅଜୟ କୁ ମାର ପଣ୍ଡା, ସମ୍ମାନତ
ି
ଅତିଥି ଭାବେ ତାପୁଣ୍ଆ
ଡି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ

ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିକର୍ନ
ତ୍ତ
ରାଉତ, ନଈଘାଟୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମ ିକ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହରେକୃ ଷ୍ଣ
ରାଉତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମ ିଟିର
ସଭାପତି ସୁଜୟ କୁ ମାର ପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ
ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ଅନୀତା ଜେନା ଯ�ୋଗ ଦେଇ
ପୂଜ୍ୟପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଓ ଆଦର୍ଶ, ସୁମହତ
ଗୁଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଓ ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତା
ସୁମତୀ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ତ
ମୃ ି ଚାରଣ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀ
ପ ିଲାମାନଙ୍କୁମୁଖ୍ୟ
ଅତିଥି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂସ୍ତ
କୃ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ
ଶତପ୍ରତିଶତ ନମ୍ୱର ରଖିଥିବା ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଛାତ୍ର ରିତେଶ କୁ ମାର ଦତ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍ତ
କୃ
କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃ ତୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ
ମଧ୍ୟ୍ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶିକ୍ଷକ ନଳିନୀ କାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ମଞ୍ଚ ଆବାହନ
ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଅହ ିଂସା ରଥକୁ ବାଲିଆପାଳରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ବାଲିଆପାଳ,୧୫ା୯(ସମ ିସ)
ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବୁ ଲୁଥିବା ଅହ ିଂସା ରଥକୁ
ଆଜି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
ଦିଆଯାଇଛ ି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହ ିଥିବ

ସେଯାଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥହୀନ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂ ରୀକରଣ ଯେ କ�ୌଣସି ସରକାର
ପାଇଁ ସବୁ ଠାରୁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ। ଅହ ିଂସା
ବିନା ଏହା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତି
ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାଜକୁ ବିଭକ୍ତ

କରୁ ଥିବା ଶକ୍ତିର ପରାଜୟରେ ହିଁ ପ୍ରକୃ ତ
ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ବ�ୋଲି
ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ଅହ ିଂସା ରଥ ପରିକ୍ରମା
କରୁ ଛ ି। ଏହ ି ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର
ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭନ୍ନ
ି
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ ସୂଚନା ଅନୁ ଯାୟୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ

ଓଡିଶା ଆସିବାର ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହ ିଂସା ନୀତିକୁ
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ
ଚେଷ୍ଟିତ ଅହ ିଂସା ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।
ମଣ ିଷ ନିଜ ବୁ ଦ୍ଧିମତା ବଳରେ ବିକାଶ
କରୁ ଥିବା ସବୁୁ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବିଧ୍ୱଂସୀ
ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଉପେକ୍ଷା ଆହୁ ରୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ�ୋଲି
ବକ୍ତାମାନେ କହ ିଥିଲେ। ଏହ ି କାର୍ୟ୍ଯ କ୍ରମରେ
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା
ସରକାରୀ
ହାଇସ୍ କୁଲ
ପରିସରରେ ଦେଶାତ୍ମାବ�ୋଧକ ନୃ ତୀସଙ୍ଗୀତ
ପରିବେଷଣ ହ�ୋଇଥିଲା। ତହସିଲଦାର ତଥା
ବିଡଓି ଦୀପକ କୁ ମାର ଦାସ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ରଞ୍ତ
ଜି ା ନାୟକ, ସମାଜେବୀ ବଳରାମସାହୁ ,
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହାଇସ୍ଲ
କୁୁ ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ
ସଞ୍ଜୟ କୁ ମାର ଜେନା, ବିଭନ୍ନ
ି ବିଭାଗର
ଅଧିକାରୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଅଧିକାରୀ, ଏସଏଚଜି
ଗ୍ରୁପର ମହ ିଳା ସଂଗଠକ ସମେତ ବିଭନ୍ନ
ି
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯ�ୋଗଦେଇଥିଲେ।

କେନ୍ଦୁ ଝର
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୧୨ ଶୁ୧୬କ୍ରବାର,
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ନଦୀରୁ ନିଖ�ୋଜ ମହ ିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

ତେଲକ�ୋଇ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଗତ ବୁ ଧବାର ସମାକ�ୋଇ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇ
ନିଖ�ୋଜ ହ�ୋଇଥିବା ସର�ୋଜିନୀ ଦେହୁ ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଆଜି ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଉଦ୍ଧାର
ହ�ୋଇଛ ି। ତେଲକ�ୋଇ ତଳ ସାହ ିପ୍ରଭାକର ଦେହୁ ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସର�ୋଜିନୀ ଅନ୍ୟ ଦୁ ଇ
ଜଣଙ୍କ ସହ ିତ ନଦୀ ପାରିହ�ୋଇ ଶାଳପତ୍ର ଓ ଦାନ୍ତ କାଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଫେରିବା ବେଳକୁ ସର�ୋଜିନୀଙ୍କୁ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ
ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକେ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ନଦୀରେ ଖ�ୋଜାଖ�ୋଜି
କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସର�ୋଜିନୀଙ୍କ କ�ୌଣସି ପତ୍ତା ପାଇ ନଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ
ଭାସି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅନତି ଦୂ ରରେ ମହ ିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ
ଉଦ୍ଧାର ହ�ୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ତେଲକ�ୋଇ ପୁଲସ
ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ ଚି
ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁ ଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛ ି।

ରହଣ ିଦୁ ମାରେ ବୁ ଲୁଛ ି ଦନ୍ତା; ଲ�ୋକେ ଆତଙ୍କିତ

ତୁ ରୁ ମୁଙ୍ଗା,୧୫ା୯(ସମ ିସ): କେନ୍ଦୁ ଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ତଣ୍ଡ ବିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ
ରହଣ ିଦୁ ମା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ଗ�ୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ବୁ ଲୁ ଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ
ଅବସ୍ଥାରେ ରହ ିଛନ୍ତି। ଗ�ୋଠ ଛଡ଼ା ଦନ୍ତାଟିଘଟଗାଁ ରେଞ୍ଜରୁ ଆସିଚାଷ ଜମ ିରେ ପଶିବା
ସହ ଧାନ ଫସଲ ଦଳିଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଛ ି। ଗାଁ ନିକଟରେ ହାତୀ ବୁ ଲୁ ଥିବାରୁ ଆଖପାଖ
ଗାଁ ବଣମହୁ ଲଡିହା, ପ ିଛୁ ଳାବେଡାର ଲ�ୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହ ିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀର ଗତିବଧି
ି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛ ି।

କେନ୍ଦୁ ଝର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଞ୍ଜିନୟି ର୍ସ ଦିବସ

ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ କେନ୍ଦୁ ଝର ସହର ଚର୍ଚ୍ଚ ଛକ

ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି ରାସ୍ତା; ବଢୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ସମସ୍ୟା
କେନ୍ଦୁ ଝର,୧୫ା୯(ସମ ିସ)

କେନ୍ଦୁ ଝର ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମାସ୍ୟା
ୁ ବ
ସୁଧର
ି ା ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ
ବିଗଡ଼
ି ବ
ି ାରେ ଲାଗିଛ ି। ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏଭଳି ହେଲାଣ ି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା
ଲ�ୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁ ଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦୁ ଝର ସହରରେ ଯ ିଏ ଯେଉଁଠ ି ଚାହିଁଲା
ଗାଡ଼ିମ�ୋଟର ରଖିବା ଦେଖି ଲ�ୋକେ
ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣ ି। ମାନିବାକୁ କେହ ି
ନାହିଁ କିମବା୍ ଦେଖିବାକୁ କେହ ି ନାହିଁ ଭଳି
ପରିସ୍ତ
ଥି ି ହେଲାଣ ି। ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ
ସେତେ ଖରାପ ନଥିବାବେଳେ ରାସ୍ତାର
ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ କେତେକ ମୁଷ୍ ଠିମେୟ
ଲ�ୋକଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହ ିଥିବା ଭଳି
ହେଲାଣ ି। ଏପରିକ ି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା
ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିମ�ୋଟର ଗଣ୍ଡାଗଣ୍ଡା
ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହୁ ଛ ି। ଆମ୍ଲାନ୍ସ
ମଧ୍ୟ
ବୁ
ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ।
ଗାଡିବାଲା, ଅଟ�ୋବାଲା, ବାଇକ୍ବାଲା

ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତା ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି।
ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମାସ୍ୟା ହେଉଛ ି ପରିବା
ବାଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏବଂ ଛକ ଉପରେ
ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପସରା ମେଲାଇଥିଲେ
ମଧ୍ୟ କହ ିବାକୁ କେହ ିନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ
ଛକ ଗୁଡ଼କରେ
ି
ଗୁରୁତ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ସମାସ୍ୟା
ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛ ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠାରୁ
ବଳିଗଲାଣ ି ଚର୍ଚ୍ଚ ଛକର ଟ୍ରାଫିକ ସମାସ୍ୟା।
ଚର୍ଚ୍ଚ ଛକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକ
ଅଟେ। ଛକ ନିକଟରେ କେନ୍ଦୁ ଝରଗଡ଼
ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶ ୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ ଦିର, ଧନୁ ର୍ଯ୍ୟୟ
ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା
ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହ ିଛ ି।
ଏପରିକ ି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆମ୍ଲାନ୍ସ
ଯ ିବାର
ବୁ
ଏହ ି ଛକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକ। ଏପଟୁ
ଜେଲ୍ ର�ୋଡ୍ଦେଇ ଯ ିବାଆସିବା ହେଉ
ବା ସେପଟ କଚେରୀ ଛକ ଦେଇ ଯ ିବା
ଆସିବା ହେଉ ଯେଉଁବାଟରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ
ଚର୍ଚ୍ଚ ଛକଟି ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ
ବହନ କରୁ ଛ ି। କିନ୍ତୁ ପରିବା ବିକାଳି ଏବଂ

ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଛକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ
ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରୁ ଥିବାରୁ ଛକ
ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛ ି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ
କରି ର�ୋଜଗାର କରୁ ଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ
ଜନତା ଟ୍ରାଫିକରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫସି ବିକଳ
ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପରିବା ମାର୍କେଟ
ଖ�ୋଲିବାକୁ କିଏ ଅନୁ ମତି ଦେଇଛ ି ତାହା
ଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ଲ
କୁ ଯ ିବା ଏବଂ ଛୁ ଟ ି ହେବା
ସମୟରେ ଏହ ି ଛକଟିର ଅବସ୍ଥା ବ�ୋଧହୁ ଏ

ଧରଣୀଧର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ‘ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ୨.୦’
କେନ୍ଦୁ ଝର,୧୫ା୯(ସମ ିସ)

କେନ୍ଦୁ ଝର,୧୫ା୯(ସମ ିସ): କେନ୍ଦୁ ଝର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ
ଦିବସ ପାଳିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇଂ ବସନ୍ତ
କୁ ମାର ଦାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଇଂ ଜିତେନ କ୍ରୀଷ୍ଣାରାମ ଦାନୀ ସମ୍ମାନତ
ି
ଅତିଥିଭାବେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକ,
ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ଲ�ୋକନାଥ ସାହୁ , ଅଧ୍ୟାପ ିକା ନିବେଦିତା ମହାପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ
ବିଭୂତି ଭୂ ଷଣ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପ ିକା ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଅଧ୍ୟାପକ ଲ�ୋକନାଥ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି
ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ମା’ ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟ�ୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ‘ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ’ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ
ଅତିଥି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପ ିକା ଉକ୍ତ ଦିବସଟିର ମହନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ
ଆଲ�ୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଇଂ ବିଶେଶ୍ୱରାୟଙ୍କର
ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଉପରେ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ପରିଶେଷରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଇଂ ଅଭିନାଶ ଦାଶ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ଏମ୍କେ କ୍ଲବ୍ଫୁ ଟବଲ୍ଟୁ ର୍ଣାଣ୍ ମେଣ୍ଟ

ଏବିସ ି ଅନୁ ଗ�ୋଳ ଚାମ୍ ପିଅନ୍

ତେଲକ�ୋଇ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ତେଲକ�ୋଇ ବ୍ଲକ ଶିରଆ
ି ବାହାଳ ଖେଳପଡ଼ିଆରେ
ଚାଲିଥିବା ଏମ୍କେ କ୍ଲବ୍ଫୁ ଟବଲ୍ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପ ିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଫାଇନାଲ୍
ୁ ଏକାଦଶ ଦେଉଳଡିହାକୁ ୩-୦
ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏବିସ ି ଅନୁ ଗ�ୋଳ ଫୁ ଟବଲ୍ ଟିମ୍ ଲିପନ
ଗ�ୋଲ୍ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ହ�ୋଇଛ ି। ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରେଫ୍ରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖିଲାର, ମାଖମଳ,
ନକୁ ଳ କିଷାନ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି
ଭାବେ ତେଲକ�ୋଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସମ୍ମାନତ
ି ଅତିଥିଭାବେ ୧୯ନଂ
ଜ�ୋନ୍ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଛଇଳ ବାଳା ନାୟକ, ଛାମୁଣ୍ଡା ସମ ିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରତିଭା
ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଗଦେଇ ବିଜେତା ଓ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ତ୍ରୁଟପ
ି ର୍
ୂ ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ବିଲ୍ସଂଶ�ୋଧନ ଶ ିବିର

ଘଟଗାଁ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଘଟଗାଁସ୍ତ
ଥି ଉପରଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଟାଟା
ପାୱାର ତରଫରୁ ତ୍ରୁଟପ
ି ର୍
ି ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
ୂ ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ବିଲ୍ସଂଶ�ୋଧନ ଶିବର
ଏହ ି ଶିବର
ି ରେ ୪୦ ଜଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭ�ୋକ୍ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟପ
ି ର୍
ୂ ଣ୍ଣ ବିଲ୍କୁ ସଂଶ�ୋଧନ
କରାଯ ିବା ସହ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଉପଭ�ୋକ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ
ପ�ୈଠ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ୮୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବକେୟା ଆଦାୟ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହ ି ଶିବର
ି ରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ ବେହେରା, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ନିରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି, ଆକାଉଟାଣ୍ଟ ଅତନୁ କୁ ମାର ସାହୁ , ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ସୁବ୍ରତ ଶର୍ମା,
ଦେବାଶିଷ ଦତ୍ତ, ଅମରେଶ କୁ ମାର ଗିର,ି ନରହରି ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଧରଣୀଧର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
ପରିସରରେ
ଓଡ଼ିଶା
ସରକାରଙ୍କର
ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ�ୋଜିତ
‘ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ୨.୦’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍
ଓଡ଼ିଶାର
କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ
ଏଥିରେ
ଯ�ୋଗଦେଇ ଏହ ି କର୍ମଶାଳା ପରିଚାଳନା
କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ନରେନ୍ଦ୍ର କୁ ମାର ସାହୁ
ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେବା ସହ ିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ
୧୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ
ଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା କ’ଣ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ
ସରକାରୀସ୍ତରରେ ଏହାର ଉପାଦେୟତା,
ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା
ତଥା ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରରୁ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ

ମାନଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବଧ
ି ା, ସୁଯ�ୋଗ ଆଦି
ୁ
ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁ ପଙ୍ଖ
ଆଲ�ୋଚନା
କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର
ବିଭନ୍ନ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା
ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ
ଉନ୍ନତମାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ନୂ ତନ ଚିନ୍ତାଧାରା
ବିଶଷ୍ଟ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ/ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ୪ ଜଣ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ପୁରସ୍ତ
ହ�ୋଇଥିଲେ।
କୃ
ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଗତ ୧୨ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ
‘ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ୨.୦ ଭ୍ୟାନ୍

କ୍ୟାମ୍ପେନ’ ଏହ ି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ
୧୬୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମ ିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ। ଏ
ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡ. ଅନୁ ପମା ଦାଶ,
ଡ. କୃ ଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଡ. ନବଘନ ମଲ୍ ଲିକ,
ଡ. ଶିରୀଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଭ�ୋଇ, ଡ. ସ�ୋନା
ମୁର୍ମୁ, ଡ. ଶୁଚସ୍
ି ତ
ମି ା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡ. ସୁମନ୍ତ୍ର
ନାୟକ, ଅମ ିତ କୁ ମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ମେଜର
ପ ି.କେ. ଘଣା, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାର ମ ିଶ୍ର ଓ
ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପ ିକାମାନେ ପରିଚାଳନାରେ
ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ।

ଦୁ ର୍ଗାପଜ
ୂ ା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ବ�ୈଠକ

ଆନନ୍ଦପୁର,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଆନନ୍ଦପୁର
ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା ସମେତ ଅନ୍ୟ
ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ନେଇ ବୁ ଧବାର
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଭାଗୃହ ପ୍ରକ�ୋଷ୍ଠରେ
ଏକ ବ�ୈଠକ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିଲ କୁ ମାର ସେଠୀଙ୍କ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ବ�ୈଠକରେ ଘସିପୁରା
ତହସିଲଦାର ବାବୁ ଲି ପେରେଇ, ଆନନ୍ଦପୁର
ଏସ୍ଡପ
ି ିଓ ଅନିଲ କୁ ମାର ବେଉରିଆ,
ଆନନ୍ଦପୁର ଆଡିସ୍ନାଲ ତହସିଲଦାର
ନରେନ୍ଦ୍ର କୁ ମାର ସେଠୀ, ଘସିପୁରା
ଆଡିସ୍ନ
 ାଲ ତହସିଲଦାର ଦିବାକର ମାଝୀ,
ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମନ�ୋରଞ୍ଜନ
ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦପୁର,

ୁ ଅଞ୍ଚଳର
ଘସିପୁରା, ଫକୀରପୁର ଓ ପଦ୍ମପର
ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା କମ ିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ତ
ଥି
ଥିଲେ। ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା ନେଇ ପୂଜା କମ ିଟି
ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ୩୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ
ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅନୁ ମତି
ନେବା ସହ ିତ ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଇଁ ଏକ ହଜାର
ଟଙ୍କା ପ�ୈଠ କରିବା, ପୂଜା ସମୟରେ ରାତ୍ର
୧୦ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍ତ
ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ
କୃ କ
କରିବା, ଭସାଣ ି ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂ ଷଣ
ନେଇ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡକୁ କମ୍ କରିବା,
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା
ଅସ୍ଥାୟୀ ପ�ୋଖରୀରେ ଠାକୁ ରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ
କରିବା, ଶାନ୍ତିଶଙ୍ଖ
ୃ ଳାରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ
କରିବା ନେଇ ବ�ୈଠକରେ ଆଲ�ୋଚନା
ହ�ୋଇଥିଲା। ଆନନ୍ଦପୁର ସାର୍ବଜନୀନ

ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା କମ ିଟିର ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର
କୁ ମାର ଶା, ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ କୁ ମାର ମ ିଶ୍ର,
ଫକୀରପୁର ପୂଜା କମ ିଟିର ସଦସ୍ୟ
ବ୍ରଜକିଶ�ୋର ଦାଶ, ମଧୁସଦ
ୂ ନ ରାମ,
ପ୍ରକାଶ ରଥ, ଦେବୀପ୍ରସାଦ ନାଥ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ନାଥ, ନାରାୟଣ ଗିରି, ଆନନ୍ଦପୁର ବଙ୍ଗାଳୀ
ସାହ ି ପୂଜା କମ ିଟି ସଦସ୍ୟ ମଧୁସଦ
ୂ ନ ଶା,
ନଗେନ୍ଚାନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସାମ୍ବାଦକ
ି ଲ�ୋକନାଥ
ସିଂ, ନିରାକାର ଦଳେଇ, ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ,
ହରେକୃ ଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଧିର, ନିର୍ମଳ
ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା, ଦିଲ୍ଲୀପ୍
ମ ିଶ୍ର, ସତ୍ୟଜିତ୍ ସାହୁ , ଶ୍ରୀକୁ ମାର ମ ିଶ୍ର,
ନାରାୟଣ ସାହୁ , ଅଭିନ୍ନ ରଣା, ରଣଜିତ୍
କୁ ମାର ରଣା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ତ
ଥି ରହ ି
ଆଲ�ୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ।

ଧ�ୋକା ଦେଲା ଲଘ ୁଚାପ ବର୍ଷା

ଜମ ି ଫାଟି ଅାଁ’ କଲାଣ ି; ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ
ଚମ୍ପୁଆ,୧୫ା୯(ସମ ିସ)

ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ବର୍ଷା ହେବା ଯ�ୋଗୁଁ ଧାନଚାଷ
ବିଳମ୍ବ ହ�ୋଇଥିଲା। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ଭରସା କରି
ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ
ଅନିୟମ ିତ ବର୍ଷା ଯ�ୋଗୁଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ହ�ୋଇଛ ି। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହେବା
ଫଳରେ ତଳି ଲାଗିଥିବା ରୁ ଆ ଜମ ିଗୁଡ଼କ
ି ଫାଟି ଆଁ
କଲାଣ ି। ଫଳରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ଭରସା କରି
ବସିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁ ସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ ସମୟରେ
ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଚାଷୀର ଚାଷରେ ବିଳମ୍ବ
ଘଟିଥିଲା। ଚାଷୀ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ଜମ ିରେ
ତଳି ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ବିଳମ୍ବରେ ରୁ ଆ

ହ�ୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର କିଛ ି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହ ି ବର୍ଷା
ଉଭାନ ହ�ୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତଳି ଲଗା ଜମ ିଗୁଡ଼କ
ି ପାଣ ି

ଅଭାବରୁ ଫାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଗଲାଣ ି। ଦୁ ଇ ତିନିଦନ
ି
ତଳେ ଲଘୁଚାପଜନିତ ବର୍ଷା ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ

ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ହ�ୋଇ ନ ଥିବାବେଳେ ଫଟା
ଜମ ିକୁ ନେଇ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼଼ ି ଚାଲିଛ ି।
ଫଳରେ ଚମ୍ପୁଆ, ଯ�ୋଡ଼ା, ଝୁ ମ୍ପରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାର୍ଗେଟ୍
ଚାଷ ପୂରଣ ହ�ୋଇପାରି ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ନିଜ
ଚାଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ କୂ ଅ, ପ�ୋଖରୀ ଓ ଜଳାଶୟ
ଉପରେ ନିରର
୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣ ି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟ�ୋଗ ଚମ୍ପୁଆ ବିଭାଗ ସୂଚନା
ଅନୁ ସାରେ ଗତ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଜୁ ନ ମାସଠାରୁ
ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ମଧ୍ୟରେ ୯୪୫.୬ ମ ିଲିମ ିଟର ବର୍ଷା
ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁ ନ୍ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୨୧.୮ ମ ିଲି ମ ିଟର ବର୍ଷା ହ�ୋଇଥିଲା।
ଆଗକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ
ପରିମାଣରେ ନ ହୁ ଏ ତେବେ ଚାଷୀ ଘ�ୋର ଅସୁବଧ
ି ାର
ସମ୍ ମୁଖୀନ ହେବେ ବ�ୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

କେହ ି ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି। କ�ୋମଳମତି ସ୍ଲ
କୁ
ପ ିଲ୍ଲା କିପରି ସାଇକଲଟିଏ ନେଇ ଯାଉଛ ି
ଏବଂ ଦୁ ର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବାଭଳି
ସମାସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛ ି ଦେଖିବାର କଥା।
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକେ ରାସ୍ତାରେ ପରିବା
ହାଟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଧମକଚମକ
ଦିଆଯାଉଥିବା
ଅଭିଭାବକମାନେ
ଅଭିଯ�ୋଗ କରୁ ଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କେରିବାକୁ
ମନା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଛକ ଉପରେ ରାସ୍ତା

ଅବର�ୋଧ କରି ବ୍ୟବସାୟକୁ ସାଧାରଣ
ଜନତା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ
ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଏକା ଅବସ୍ଥା କଚେରୀ
ଛକରୁ ସୀରାଜୁ ଦ୍ନ
ଦି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର
ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଛ ି।
ପରିବା ବେପାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁ ଟପାଥ କବ୍ଜା
କରି ବସୁଥିବାବେଳେ କିଣାକିଣ ି କରିବାକୁ
ଆସୁଥିବା ଲ�ୋକେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିମ�ୋଟର
ରଖି ଦେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ
ହେଉଛ ି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଚେରୀ ଛକର
ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ହେଲାଣ ି। ଏହ ି ଛକଟି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଛକ ଭାବେ ଜଣା।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସମସ୍ତ
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ
ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲ�ୋକେ ଏହ ି ବାଟଦେଇ
ଯ ିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାସ୍ତା
କଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କବ୍ଜା କରି ବସିବା
କାରଣରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ସମାସ୍ୟା
ଜଟିଳ ହେଉଛ ି। ପୁଲସ
ି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି
ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସମ୍ମିଳନୀ

କେନ୍ଦୁ ଝର,୧୫ା୯(ସମ ିସ): କେନ୍ଦୁ ଝର
ଶିକ୍ଷକ ଭବନ ଠାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ
ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ
ଗୁରୁବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦକ
ି
ସମ୍ ମିଳନୀ
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
ଏଥିରେ
ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ
ନିମ୍ନୋକ୍ତ
ଅସୁବଧ
ି ା
ଭ�ୋଗୁଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବସର
ଦିନ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି
ପାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା
ମ ିଳୁ ନାହିଁ।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ
ଶିକ୍ଷକ
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପେନସନ ରିଭଜ
ି ନ୍
ପେନସନ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ାରେ ଲର
ଅଫିସକୁ ପଠାଯାଉ ନାହିଁ। ବକେୟା ଦରମା
ଆର୍ଏସିପ ି/ଏମ୍ଏସିପ ି କରାଯାଇନାହିଁ।
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସର୍ଭିସ ବୁ କ୍ ମ ିଳିନାହିଁ।
ଇନକ୍ ରିମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମ ିଳୁ ନାହିଁ।
ନୂ ତନ ଅନୁ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ,
କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ଦରମା ମ ିଳୁ ନାହିଁ।
ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁ ଦାନ
ପାଇବାକୁ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ

କାଗଜାତ
ଶିକ୍ଷା
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ
ପଠାଯାଉନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଫାଇଲ ଓ
ସର୍ଭିସ ବୁ କ୍ ହଜିଯାଉଛ ି। ଅଫିସରେ
ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାର ଚରମ ସୀମାରେ
ପହଞ୍ ଚିଲାଣ ି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟବହୃ ତ
ଛୁ ଟ ି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ହ ିନ୍ଦୀ
ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉନ୍ନୀତ ଦରମା କରାଯାଉନାହିଁ।
ଶିକ୍ଷକ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ
ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏ.ଡି.ଇ.ଓ ଦୁ ର୍ବ୍ୟବହାର
କରୁ ଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଛ ି। ତେଣୁ
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂ ର କରିବା
ପାଇଁ ଦୁ ର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି
କରାନଯ ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ
ଅଫିସରେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି
କୁ ହାଯାଇଛ ି। ଉକ୍ତ ସାମ୍ବାଦକ
ି ସମ୍ ମିଳନୀରେ
ସଂଘର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବସନ୍ତ ଚକ୍ର,
ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁ ମାର ପଣ୍ଡା, ଚିନ୍ତାମଣ ି
ଜେନା, ଶାନ୍ତୁନ କୁ ମାର ମ ିଶ୍ର, କ୍ଷୀର�ୋଦ
କୁ ମାର ରାଉତ, କାହ୍ନୁଚରଣ ସାମଲ,
ରଘୁନାଥ ବେହେରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାର ମ ିଶ୍ର,
ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଦେଓ, ସୁଶଲ
ି ନାୟକ ଓ ବଳରାମ
ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍ଲକୁ ରେ ଜନ୍ମଦନି ପାଳିଲେ ବ୍ଲକ୍ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ତ େ ଲ କ�ୋ ଇ , ୧ ୫ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) :
ତେଲକ�ୋଇ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରେ
ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ
ଗହଣରେ ଜନ୍ମଦନ
ି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରମ କୁ ମାର ନାୟକ। ଏହ ି
ଅବସରରେ
ସେ
ମ ିଷ୍ଟାନ୍ନ
ବଣ୍ଟନ
କରିବା
ସହ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଚ
ଗୀତରେ
ସାମ ିଲ
ହ�ୋଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା
କରିଥିଲେ।
ଉକ୍ତ

ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି
ରହ ିବ ବ�ୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ
ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ଓ ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ
ନର�ୋତ୍ତମ ମହାକୁ ଡ଼ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ବାଲି ଡିପ�ୋରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ

ବିପଳୁ ପରିମାଣର ବାଲି ଜବତ

ଚମ୍ପୁଆ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲ
ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିକାପ୍ରସାଦ କୃ ଷ୍ଣପୁରଠାରେ ଥିବା
ବାଲି ଡିପ�ୋ ଉପରେ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ
ୁ ପରିମାଣରେ
ଚଢ଼ଉ କରି ବିପଳ
ଗଚ୍ଛିତ ବାଲି ଜବତ କରିଥିବା
ଜଣାଯାଇଛ ି। ସୂଚନା ଅନୁ ସାରେ
ଚମ୍ପୁଆ ତହସିଲଦାର ସାଇ
ସସ୍ମିତା ହ�ୋତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ
ସୁପରଭାଇଜର ଶୁଭକାନ୍ତ କର ଓ
ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଶିବବ୍ରତ ନାଏକ
ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରେ କୃ ଷ୍ଣପୁରଠାରେ
ଥିବା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବାଲି
ଡିପ�ୋ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। କ�ୌଣସି
ଲ�ୋକ ଗଚ୍ଛିତ ବାଲି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ
ନ ଦେଇ ପାରିବାରୁ ଏହାକୁ ଜବତ କରାଯାଇ
ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛ ି। ସୂଚନାଯ�ୋଗ୍ୟ,

ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଉପରେ ନଜର ରଖି ସୁଯ�ୋଗ
ଦେଖି ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ବିଭନ୍ନ
ି ଉତ୍ସରୁ ବାଲି
ଚ�ୋରା ଚାଲାଣ କରୁ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ

କରି ଅନେକ ବାଲି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପରେ ଏହାକୁ
ଚଢ଼ାଦରରେ ବିକ୍ ରି କରୁ ଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ
ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କ�ୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ
ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା।

ଭଦ୍ରକ
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ଶୁକ୍ରବାର,
୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ବାଇକ୍ ଚ�ୋରି ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ

୭ ଗିରଫ; ୫ ବାଇକ୍ଜବତ
ପୀରହାଟ,୧୫।୯(ସମ ିସ)

ଏକ ବାଇକ୍ ଚ�ୋରି ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ
କରିଛ ି ତିହ ିଡ଼ି ପୁଲସ
ି । ବିଭନ୍ନ
ି ସମୟରେ
ବାଇକ୍ ଚ�ୋରିକୁ ନେଇ ପୁଲସ
ି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲୁ
ରହ ିଥିବା ତନାଘନାରେ ୭ ଜଣ ଚ�ୋରକୁ
ଗିରଫ କରାଯାଇଛ ି। ତଦନ୍ତ ବେଳେ
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଭ୍ୟାସଗତ
ଅପରାଧୀ ବ�ୋଲି ପୁଲସ
ି ଜାଣ ିବାକୁ ପାଇଛ ି।
୨ଟିମାମଲାରେ ଏକସଙ୍ଗେ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ
କରାଯାଇ କ�ୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛ ି।
ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫ଟି ବାଇକ୍
ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଗ୍ୟାରେଜରେ ଖ�ୋଲା
ୁ କ
ଯାଇଥିବା ବାଇକ୍ଗଡ଼
ି ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟ
ଜବତ ହ�ୋଇଛ ି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଚଳିତ ମାସ ୧୦
ତାରିଖ ରାତିରେ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ
ଅଧୀନ ଝ ିଙ୍କିରିଆରେ ଏକ ଚାହା ପାନ
ଦ�ୋକାନ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସମେତ
ସାମଗ୍ରୀ ଚ�ୋରି ହ�ୋଇଥିବା ଦ�ୋକାନୀ
ସୁରେଶ ନାୟକ ଥାନାରେ ଅଭିଯ�ୋଗ
କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଚ�ୋରି ସମୟର ଭିଡଓି
ହସ୍ତଗତ ହେବାପରେ ପୁଲସ
ି ରାଢଙ୍ଗ
ଗ୍ରାମର ଚୁ ଞ୍ଚୁଲା ଓରଫ ପରମେଶ୍ୱର

ନାୟକ ସମେତ ତାଳପଦା ଗାଁର ଚନ୍ଦନ
ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା

‘ଯ�ୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ
ସୁପାରିସ୍ କରୁ ପ୍ରଶାସନ’

ଭଦ୍ରକ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାର ବିଭନ୍ନ
ି ସମୟରେ ପ୍ରତିଭାଧାରୀଙ୍କୁ
ବିଭନ୍ନ
ି
ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସମ୍ମାନତ
ି
କରିଥାଆନ୍ତି। ଏହ ି ସବୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁ ଥିବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ୟତମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର
ଏହ ି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆବେଦନପତ୍ର
ଗ୍ରହଣ କରୁ ଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଓ ସୁପାରିଶ କରିବେ।
ତେବେ ଏହ ି ଆବେଦନକୁ ନେଇ ଏବେ
ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛ ି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ
ବାସ୍ତବିକ ଯ�ୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଛ ି। କେତେକ ଆବେଦନକାରୀ
ଜାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯ�ୋଗାଡ଼ କରି ଦାଖଲ
କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛ ି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ
ଯ�ୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ
ସୁପାରିସ୍ କରୁ ବ�ୋଲି କଳା, ସଂସ୍ତ
କୃ ି,
ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତ୍ରିିଲ�ୋଚନ ପଣ୍ଡା,
ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁ ମାର ବେହେରା, ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ
ପରିଡ଼ା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ରାଉତ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର

କୁ ମାର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ , ଅତୀତରେ
ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ
ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ସରକାରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଥାଇ ବହୁ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକର ରଚନା
କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ‘ଅସୂର୍ଯ୍ୟ
ଉପନିବେଶ’ର ଇଂରାଜୀ ଅନୁ ବାଦ ମଧ୍ୟ
ହ�ୋଇଛ ି। ସେହ ିଭଳି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ
ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ତିମ
ଶଯ୍ୟାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର
ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁରସ୍କାର
ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ବେଳେ
ପୁରସ୍କାରର ଖୁସ ି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରି
ପାରିନଥିଲେ। ସେହ ିଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରକୃ ତ ଦାବିଦାର
ଚୟନ କରିବା ଏବେ ପ୍ରଶାସନର
ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛ ି। ଏଥିରେ
ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ
ବୁ ଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ନୂତନ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯ�ୋଗଦାନ

ଭ ଣ୍ ଡା ରିପ�ୋ ଖ ର ୀ , ୧ ୫ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) :
ଭଣ୍ଡାରପ�ୋ
ି ଖରୀ ବ୍ଲକର ମଣ ିନାଥପୁର
ନରେନ୍ଦ୍ର
ପରିଡ଼ା
ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାପୀଠ
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସମୀର ଚ�ୌଧୁରୀ
ବୁ ଧବାର ଯ�ୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ନପାଳସ୍ଥିତ
ଓକରା ନ�ୋଡାଲ ହାଇସ୍ଲ
କୁ ର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ
ଚ�ୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମଣ ିନାଥପୁର ନରେନ୍ଦ୍ର କୁ ମାର
ପରିଡ଼ା ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାପୀଠ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ
ୁ ଦିଆଯାଇଛ ି। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ
ଭାବେ ନିଯକ୍ତି
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବରାଳ ନୂ ତନ
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର
କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଚିନ୍ତାମଣ ି

ନାୟକ, ଶିକ୍ଷକ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଶେଣ୍ଢ,
ବାସୁଦେବ ସ�ୋରେନ, ଶରତ ଥାଟ�ୋଇ,
ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ମାମ ିନା
ଜେନା, ରଶ୍ମିରେଖା ରାଉତ, ଆରୁ ଣ ି
ବେହେରା, ରିତାଞ୍ଜଳୀ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ
ମଞ୍ଜରୀ ଜେନା ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି
ନୂ ତନ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ
ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭନ୍ନ
ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
ହେବା ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତମ ଶ�ୈଖିକ ପରିବେଶ
ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଚ�ୌଧୁରୀ
ପ୍ରତିଶ୍ତ
ରୁ ି ଦେଇଥିଲେ।

ଭଦ୍ରକ,୧୫।୯(ସମ ିସ): ଆଜି ଭଦ୍ରକ
ଜିଲ୍ଲା ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକତ୍ସ
ି କ ସଂଘ ତରଫରୁ
ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ କ�ୋଡବରୁ ଆଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଆୟୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ
ଯ�ୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଛ ି।
ଏହ ି ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ
ଯ�ୋଗଦେଇ ଭଦ୍ରକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ ିତିର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉର୍ମିଳା ନାୟକ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ
କରିଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ସୁଷମା
ମହାନ୍ତି, ସମ ିତିସଭ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ
ପାଣ ି, ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ କାଳନ୍ଦୀ ଜେନା,

ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋସ୍ନାରାଣୀ ମହାରାଜ, ଡାକ୍ତର
ଚିନୟ
୍ମ ୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଡାକ୍ତର ଇତିଶ୍ରୀ ଦାସ
ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ତ
ଥି ରହ ି ଶିବିରର ଶୁଭାରମ୍ଭ
କରିଥିଲେ। ଏହ ଅବସରରେ
ି
ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାରାର�ୋପଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଥିଲା। ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ୨୯୩ ଜଣ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ
ମାଗଣା ଚିକତ୍ସା
ି କରାଯ ିବା ସହ ିତ ମାଗଣା
ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ଯୁବନେତା ଆଶିଷ
ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂ ମ ିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଯ�ୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବର
ି

ନିକଟରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସମେତ ଏକ ଚ�ୋରା
ବାଇକ୍ (ଆପାଚି) ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।

ପଚରାଉଚୁ ରା ସମୟରେ ବାଇକ୍ ଚ�ୋରିର
ଅନ୍ୟ ଏକ ରାକେଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ

ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ କାଳିଆ ଓରଫ ଦୀପକ
ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଅଚାନକ ରାତିଅଧିଆ
ଚଢ଼ଉ
କରାଯାଇଥିଲା।
ସେଠାରେ
ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜୁ ଓରଫ ରାଜେଶ
ମଳିକ, ହ ିମାଂଶୁ ଶେଖର ମଳିକ ଓ ପପୁନୁ
ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖକୁ ଧରା ଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ
ବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମ ିଳିମ ିଶି ବାଇକ
ଚ�ୋରି କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକଥି ାନ୍ତି ବ�ୋଲି
ସତ ଓଗାଳିଥିଲା କାଳିଆ। କାଳିଆ ଘରୁ
୫ଟି ଚ�ୋରା ବାଇକ୍ ଜବତ ହ�ୋଇଥିଲା।
ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂଚନା ନେଇ
ଦ�ୋଳସାହ ି ଗେଟ ବଜାରସ୍ଥିତ କେଦାରପୁର
ଗାଁର ବାଇକ୍ ଦ�ୋକାନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ
ଗିରଫ କରାଯାଇଛ ି। କିଛ ିଦିନ ତଳେ ଏହ ି
ଚ�ୋରମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ୨ଟି ବାଇକ୍
ବିକଥିି ଲେ। ସେଗୁଡ଼କ
ି ସେ ଖ�ୋଲି ଗ�ୋଟି
ଗ�ୋଟି ପାର୍ଟସ ବିକୁଥିବା ପୁଲସ
ି ଜାଣ ିବାକୁ
ପାଇଥିଲା। ପୁଲସ
ି ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ
୨ଟି ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହ�ୋଇଥିବା ବାଇକ୍ର
ପାର୍ଟସ ଜବତ କରିଛ ି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତିତ ଏହ ି
ଚ�ୋରମାନଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ
ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚ�ୋରି ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ
ମାମଲା ରୁ ଜୁ ହ�ୋଇଥିବା ତିହ ିଡି ପୁଲସ
ି
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜାଣ ିବାକୁ ପାଇଛ ି।

ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

‘ତୃ ଣମଳ
ୂ ସ୍ତରରୁ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ’

ଦ�ୋଳସାହ ି,୧୫।୯(ସମସ
ି ): ତିହ ିଡି ବ୍ଲକ
ଅଧୀନ ପାଳିଆବିନ୍ଧା ଓ ନୟାନନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ
ପକ୍ଷରୁ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର
ଯୁବ ବିଜେଡିର ନୂ ତନ ଭାବେ ମନ�ୋନୀତ
ହ�ୋଇଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ
କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରରେ ଗତକାଲି
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଳିଆବିନ୍ଧା ସ୍ଥିତ ବିଜୟାନନ୍ଦ
କ୍ଲବ ପରିସରରେ ପାଳିଆବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ
ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତାପସ ଦାସଙ୍କ
ସଞ୍ଚାଳନରେ ଏକ ସଭା ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହ ି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ
ନୂ ତନ ଭାବେ ମନ�ୋନୀତ ହ�ୋଇଥିବା
ରାଜ୍ୟ ଯୁବବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ବିକାଶ
ଶ୍ରେଷ୍ଠା, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି
ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ସାମଲ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜ�ୋନ୍
ଯୁବ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ କିଷାନ ରାଉତ
ଓ ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବବିଜେଡି ସଭାପତି ସ୍ୱାଧନା
ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଯୁବବିଜେଡି ସଭାପତି
ଭାରତବିଜୟ ଦଳାଇ, ତିହ ିଡି ବ୍ଲକ

ଯୁବବିଜେଡି ସଭାପତି ଉତ୍ତମ କୁ ମାର
ମହାପାତ୍ର, ଯୁବ ସଂଗଠକ ପ୍ରକାଶ
କେ.ବାପୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରୀୟ
ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
ଜ୍ଞାପନ
କରାଯାଇଥିଲା।
ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
ନେବା ଅବସରରେ ନୂ ତନ ଯୁବବିଜେଡି
କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କହ ିଥିଲେ ଯେ,
ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରରୁ ଯୁବବିଜେଡିକୁ ସୁଦୃଢ଼
କରି ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପୁଣ ି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
କରିବାକୁ ଯୁବଶକ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଭୂ ମକ
ି ା ନେବେ।
ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ତିହ ିଡି
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅବନ୍ତି ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ମହ ିଳା
ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତଲତା
ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବସନ୍ତ ନାୟକ,
ସମତ
ି ି ସଭ୍ୟ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଚିନ୍ତାମଣ ି
ଦାସ, ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବବିଜେଡି ସଭାପତି
ଅମର ମଳିକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରତିନଧି
ି ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ
ଦାସ, ସରପଞ୍ଚ ଗ�ୌରୀଶଙ୍କର ଜେନା,
ସମବାୟ ସମତ
ି ି ସଭାପତି ମନ
ି ତିଲତା

ଦାସ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନଧି
ି ଅମୀୟ ମଲ୍କ
ଲି ,
ବିଜେଡି ନେତା ସର�ୋଜ ଦାସ, କୃ ଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର
ପତି, ଜଗଦୀଶ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଗ ଦେଇ
ଯୁବବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ
କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ
ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ
ପ୍ରଦାନ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଦ�ୋଳସାହ ି ବଜାର ଠାରୁ
ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶ�ୋଭାଯାତ୍ରାରେ
ଯୁବ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବିଭନ୍ନ
ି
ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ସଭାସ୍ଥଳକୁ
ନିଆଯାଇଥିଲା। କ୍ଲବ ପରିସରରେ ଥିବା
ଯୁବନେତା ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଦେବଦତ୍ତତ୍ତନାୟକଙ୍କ
ପ୍ରତିମର୍ତ୍ତିରେ
ଅତିଥିମାନେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ
ୂ
କରିବା ପରେ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟ�ୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ
ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁବନେତା
ଶୁଭ୍ରଜିତ ପାଳ, ଭରତ ସାହୁ , ଦୁ ଷ୍ମନ୍ତ
ନାୟକ ଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମଲ୍କ
ଲି ପ୍ରମୁଖ ସଭା
ପରିଚାଳନାରେ ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ।

୧୩

ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ତାଲିମ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପ ିତ

ପୀରହାଟ,୧୫।୯(ସମସ
ି ):
ଓଡ଼ିଶା
ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମଳ
ି ତ
ି
ସହଯ�ୋଗରେ ତିହ ିଡି ବ୍ଲକରେ ଥିବା
ୁ ୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ
୬ଟି ବହୁ ମଖ
ବାହାବଳପୁର, ଦହପାଣଆ, ଶୟା,
ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର, ଗ�ୋବିନ୍ଦପୁର ଓ
ତିଆଡିସାହ ିରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬, ୨୦୨୨ରୁ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୨ରେ
ଉଦ୍ଯାପ ିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏହ ି ଅବସରରେ
ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ପରିଚାଳନା ଓ
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମତ
ି ର
ି ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା,
ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତଥା ଟାସ୍କ ଫ�ୋର୍ସ
ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ମୁକାବିଲାର ବିଭନ୍ନ
ି ଦିଗ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ
ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଓ
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମର
ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛ।ି ଓଏସଡିଏମଏ ତରଫରୁ

ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାଢ଼ୀ, ମେଘନାଦ ବେହେରା,
ସ୍ୱଦେଶ ସେଠୀ ଏହ ି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ
ତଦାରଖ କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବ�ୋନ୍ଦାର, ଏଡିଏମ୍
ଶାନ୍ତନୁ ମହାନ୍ତି, ଜରୁ ରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ
ମନ�ୋରମା ଜାଲି, ଜିଲ୍ଲା ସଂଯ�ୋଜକ
ଅମ୍ଳାନ ଅନୁ ପମ ସେନାପତି, ତିହ ିଡି ବ୍ଲକ
ବିଡଓି ବସନ୍ତ ସାହାଣ ି, ନ�ୋଡାଲ୍ ଅଫିସର୍
ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଜିପ ିଇଓ ତରଣୀସେନ
ବାରିକ୍, ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା
ଓ ବ୍ଲକସ୍ତରରୁ ସହଯ�ୋଗ ଓ ତଦାରଖ
କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ
ମହାପାତ୍ର, ଭାଗିରଥି ପଲାଇ, ଦେବୀଦତ୍ତ
ମହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଦୁଲି, କାମନ
ି ି
ବାରିକ୍, ରଞ୍ଜୁଲତା ଗାହାଣ ପ୍ରମୁଖ
ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ
ଦାୟ ିତ୍ୱରେ ଥିବା ନ�ୋଡାଲ୍ ଏନଜିଓ
ତ୍ରିବେଣୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜୁଲତା ଗାହାଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯ�ୋଜନା କରିଥିଲେ।

ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପ ିତ

ଭଦ୍ରକ,୧୫।୯(ସମ ିସ):
ଗତକାଲି
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ
ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ
ପାଳନ ଅବସରରେ ଭଦ୍ରକ ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ
ଦୁ ଇଦିନଆ
ି
ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ଗୁରୁବାର
ଉଦ୍ଯାପ ିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର
ବଳିରାମ
ବ�ୋନ୍ଦରଙ୍କ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ଏହ ି ଉଦ୍ଯାପନୀ
ଉତ୍ସବରେ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ

ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ
ପ୍ରୀତିମୟ, ସରକାରୀ ହାଇସ୍ଲ
କୁ , ଭଦ୍ରକର
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ବନଲତା ସାହୁ , ଓଡ଼ିଶା
ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବନ୍ତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାର୍ଥ
ସୁନ୍ଦର ମହାକୁ ଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ
କପ ିଳେନ୍ଦ୍ର ମ ିଶ୍ର ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଦୁ ଇଦିନର ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାରେ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥିବା
ବାଲେଶ୍ୱର,
ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର,

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନତ
ି ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା
ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ

କେନ୍ଦୁଝରର ୨୧୬ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କୃ ତୀ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଓ
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ବ�ୈଠକ

ମ ଞ୍ଜୁ ର ୀ ର�ୋ ଡ଼ , ୧ ୫ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) :
ଭଣ୍ଡାରିପ�ୋଖରୀ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ଠାରେ ଆଜି ଏକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ�ୈଠକ
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ହ�ୋଇଯାଇଛ।ି
ଏଥିରେ
ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନଧି
ି ଇଂ.ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି
ସାମଲ ଯ�ୋଗଦେଇ ୨୩ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ
ଚାଲୁ ଥିବା ବିଭନ୍ନ
ି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ
ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ
ଦଳୀୟ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତ ି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ

ଶ୍ରୀ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ିତ
ଆଲ�ୋଚନା କରିଥିଲେ। ବ�ୈଠକରେ
ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୀତକାନ୍ତି ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା
ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ , ନାଆମୀ
ସରପଞ୍ଚ ସସ୍ମିତା ସେଠୀ, ସରସଦା
ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଜେନା, ସମବାୟ
ସଭାପତି ଦୀପ୍ତିସର
ୂ ୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ ିତାମ୍ବର
ଦିଅ, ଅକ୍ଷୟ କୁ ମାର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ
ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

୧୭ରୁ ୧୯ ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା କରିବ ‘ଅହ ିଂସା ରଥ’

ବାଣ୍ଟିବ ଅହ ିଂସା ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା
ଭଦ୍ରକ,୧୫।୯(ସମ ିସ)

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ
୭୬ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ
ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୪ଟି
ଅହ ିଂସା ରଥ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର
ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ
ଅହ ିଂସା ମନ୍ତ୍ର ସହ ଦେଶପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା
ୁ ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା
ବଣ୍ଟନ ଆଭିମଖ
ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚଳିତ
ମାସ ୧୭ ତାରିଖ ଶନିବାରରୁ ୧୯ ତାରିଖ
ସ�ୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ଟି ଅହ ିଂସା ରଥ ଭଦ୍ରକ
ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ପରିକ୍ରମା କରିବ।
ଏହ ି ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା
ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ
ବ�ୋନ୍ଦରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆଭାସୀ
ବ�ୈଠକରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂ ପରେଖ

ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛ ି।
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଭଦ୍ରକର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ
ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ
ପ୍ରତାପ ପ୍ରୀତିମୟଙ୍କୁ ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନ�ୋଡ଼ାଲ ଅଧିକାରୀ
ଦାୟ ିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ
ଜିଲ୍ଲାର ବି.ଡ଼ି.ଓ. ଓ ପ�ୌରପାଳିକା /
ଏନ୍.ଏ..ସିର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନ�ୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ
ଭାବେ ଦାୟ ିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ୨ଟି
ରଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗ�ୋଟିଏକୁ ବାସୁଦେବପୁର
ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତ ବେତଡ଼ା ଠାରେ ବାଲେଶ୍ୱର
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବକ
ଗ୍ରହଣ କରାଯ ିବ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ବନ୍ତ ବ୍ଲକର
ଆପରପଡ଼ା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ
ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରାଯ ିବ। ୧ମ ରଥଟି
ବାସୁଦେପୁର ଦେଇ ଇରମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଅହ ିଂସା ରଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ

ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡଓି
ବାର୍ତ୍ତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ
ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାମାଣ ିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହ ିଛ।ି
ସୂଚନାଯ�ୋଗ୍ୟ କି ଏହ ି ଅହ ିଂସା
ରଥ ପରିକ୍ରମଣ ଅବସରରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ବ
ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ ବିଶେଷ କରି ଶହୀଦ
ପୀଠ, ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳ, ସମୟାନୁ ଯାୟୀ
କେତେକ ସ୍ଲ
କୁ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରହଣ ି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛ।ି ୧ମ ରଥ
ଇରମ୍ପରେ ଗାନ୍ଧୀସ୍ତ
ମୃ ି ପୀଠ, ଚାରବାଟିଆ
ପରିକ୍ରମା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚାନ୍ଦବାଲି
ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁ ମାରେ ଦୁ ର୍ଗାପଡ଼ିଆ
ଠାରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ସାଂସ୍ତ
ି
କୃ କ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମଲ
ି ପରେ ତିହ ିଡ଼ି ବ୍ଲକର
କାନ୍ତକବି ପୀଠ ତାଳପଦାରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଏହ ି ରଥଟି ଧାମନଗର ବ୍ଲକ
ପରିକ୍ରମା କରିବା ଅବସରରେ ଶହ ିଦନଗର

ଲୁ ଣ ିଆପୀଠ, ବେତାଳି ଗାଁର ଗାନ୍ଧୀଘାଟ,
ଲ�ୋକକଳା ଗାଁ ବନ୍ଧଟିଆରେ ଏହ ି ରଥର
ସ୍ୱଳ୍ପ ରହଣ ିବେଳେ ବିଭନ୍ନ
ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା
ୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯ ିବ। ସେହ ିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ
ବିପଳ
ରଥଟିକୁ ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ଆଗରପଡ଼ାରେ
ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ସାଂସ୍ତ
ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
କୃ କ
ସହ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁ ମାକୁ ଗସ୍ତ
କରିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ
ପଥ ନିକଟ ‘ଆଇ.ଲଭ୍. ଭଦ୍ରକ’ ସ୍ଥାନରେ
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
ଜ୍ଞାପନ କରାଯ ିବ। ସେଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ସହର
ପରିକ୍ରମା କରି ଐତିହାସିକ ଗାନ୍ ଧିପଡ଼ିଆ
ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ଗାନ୍ଧୀବାଳାଶ୍ରମରେ
ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ଅନ୍ତେଃବାସୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ଦେଶାତ୍ମବ�ୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃ ତ୍ୟ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ
ଦିନରେ ସେହ ି ରଥ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର
କଲେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ

ହାଇସ୍ଲ
କୁ ରେ ଆୟ�ୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା
ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ପହଞ୍ଚି ଅପରାହ୍ନରେ
ଭଣ୍ଡାରିପ�ୋଖରୀ ବ୍ଲକର ଗାନ୍ଧୀସ୍ତ
ମୃ ି ପୀଠ
କ୍ରାନ୍ତି ମଇଦାନ କହଁରାପ�ୋଖରୀରେ
ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହ ିଛ।ି ଅନ୍ତିମ
ଦିନରେ ଭଣ୍ଡାରିପ�ୋଖରୀ ହାଇସ୍ଲ
କୁ ରୁ
ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ କରି ଷ�ୋଳମପୁରସ୍ଥିତ
ବ�ୌଦ୍ଧ ବିହାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ୨୦ ତାରିଖ
ସକାଳେ ଦୁ ଇଟିଯାକ ରଥକୁ ଯାଜପୁର
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯ ିବ।
ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯ�ୋଜକ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା
ସୂଚନା ଓ ଲ�ୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ
ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧ମ ରଥ ସହ ିତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶ ୁ ସୁରକ୍ଷା
ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ ଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ
ରଥ ସହ ିତ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟ ିତ୍ୱ
ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛ।ି
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14େସାମବାର, ୨୧ ଫେବୃ ଆରୀ, ୨୦୨୨

ଶୁକ୍ରବାର, ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ନମ ିତାଙ୍କ
ିତାଙ୍କ ଅବସର
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର, ୧୫।୯(ସମ ିସ)

ଭାରତୀୟ ମହ ିଳା ହକି ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ମଧ୍ୟକ୍ରମ
ଖେଳାଳି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ତାରକା ନମ ିତା ଟପ୍ପୋ
ଗୁରୁବାର ଅବସର ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯଉରୁ ମାଳରେ ଜନ୍ତ
ମି
୨୭
ବର୍ଷୀୟା ନମ ିତା ଏଥିସହ ୧୦ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ

 ଖେଳିଛନ୍ତି ୧୬୮ ମ୍ୟାଚ୍
 ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଲାଗି
ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ
କ୍ୟାରିୟରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ଟାଣ ିଛନ୍ତି। ୨୦୧୨ରେ
ଭାରତୀୟ ସ ିନିଅର ମହ ିଳା ଦଳରୁ ଖେଳି
ଆସୁଥିବା ନମ ିତା ୧୦ ବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ଦଳ

ଗ

ପକ୍ଷରୁ ୧୬୮ ମ୍ୟାଚ୍ଖେଳିବାର ସ�ୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ
କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ହକିକୁ ଅତୁ ଳନୀୟ ଅବଦାନ
ଲାଗି ଦୁ ଇଥରର ଏସ ିଆନ୍ଗେମ୍ସ ପଦକ ବିଜୟ ିନୀ
ନମ ିତାଙ୍କୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛ ି।

ପାନପ�ୋଷରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ

୪
ଜୁ ନ୍ ୧୯୯୫ରେ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ
ଯଉରୁ ମାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ
ରାଉରକେଲା ପାନପ�ୋଷସ୍ତ
ଥି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ହଷ୍ଟେଲର
ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ୍  ପ୍ରତିଭା
ଲ�ୋକଲ�ୋଚନକୁ ଆସଥିି ଲା। ୨୦୦୭ରେ ସେ
ରାଜ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଘର�ୋଇ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାରେ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ
୨୦୧୧ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ୧୮ ବର୍ଷରୁ
କମ୍ ଏସଆ
ି କପ୍ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ
ସ୍ଥାନ ମଳ
ି ଥି
ି ଲା। ଏହ ି ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାରେ ଭାରତ
କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ
କ୍ୟାମ୍ପରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା, ଘର�ୋଇ

ପ୍ର ତି ଯ�ୋ ଗି ତ ା ରେ
ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସ୍ଥିରତା ଲାଗି
ଚୟନକର୍ତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ
୨୦୧୨ରେ ସନ
ି ଅି ର ଦଳରେ
ସୁଯ�ୋଗ
ଦେଇଥିଲେ।
ଡବ୍ଲନ
ି ରେ
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍
ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା
ଲାଗି ଭାରତୀୟ ସନ
ି ଅି ର
ଦଳରୁ ଡାକରା ପାଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ
ଫେରି ଚାହିଁ ନ ଥିଲେ। ଗ�ୋଟିଏ
ପରେ ଗ�ୋଟିଏ ସଫଳତାର
ପାହାଚ
ଚଢ଼ିଚାଲିଥିଲେ
ନମତ
ି ା। ୨୦୧୩ରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ଜୁ ନଅି ର ମହ ିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ
କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତଥିି ବା ଭାରତୀୟ
ଦଳର ସେ ସଦସ୍ୟା ରହ ିଥିଲେ।

ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳ ିବା ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା

ତ ୧୦ ବର୍ଷ ନିଶ୍ ଚିତ ଭାବେ ମ�ୋ ଜୀବନର
ସବୁ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହ ିଥିଲା। ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼
ଷ୍ଟେଜରେ ମ�ୋ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବା ସ୍ୱପ୍ନ ରହ ିଥିଲା।
ମୁଁ ବହୁ ତ ଖୁସ ି ଯେ, ମ�ୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିଛ ି। ଗତ
ଦଶନ୍ ଧିରେ ଭାରତୀୟ ମହ ିଳା ହକି ଦଳର ଅଗ୍ରଗତିକୁ
ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛ ି ଏବଂ ଏଥିରେ ମ�ୋର ଅବଦାନ
ଲାଗି ଆନନ୍ ଦିତ। ମୁଁ ମ�ୋ ଜୀବନର ନୂ ଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ
ଯ ିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସମରନ
୍ଥ ଜାରି ରଖିବି।

ଅମ୍ପାୟର ର�ୌଫ୍ଙ୍କ ପରଲ�ୋକ

ସାଥୀ ଖେଳାଳିଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଓ
ସହଯ�ୋଗ ବିନା ମୁଁ ଏହ ସଫଳତା
ି
ହାସଲ କରିପାରି ନ ଥାନ୍ତି।
ସେମାନେ ମ�ୋର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି
ଦେଇଛନ୍।ତି ଏଥିଲାଗିମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର,
ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।
ମହ ିଳା ହକିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ହକି
ଇଣ୍ଆ
ଡି , ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ, କେନ୍ଦ୍ର
କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି।

ସଫଳତା

ର�ୌପ୍ୟ: ୨୦୧୮ ଏସିଆନ୍ଗେମ୍ସ
କାଂସ୍ୟ: ୨୦୧୪ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ୨୦୧୭ ଏସିଆ କପ୍
କାଂସ୍ୟ: ୨୦୧୩ ଏସିଆ କପ୍
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ୨୦୧୬ ଏସିଆନ୍ଚାମ୍ ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି
ର�ୌପ୍ୟ: ୨୦୧୩ ଓ ୨୦୧୮ ଏସିଆନ୍ଚାମ୍ ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି
କାଂସ୍ୟ: ୨୦୧୩ ଜୁ ନଅି ର ମହ ିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍

ଜେପ ି ଡୁ ମ ିନୀ
ହେଡ୍ କ�ୋଚ୍

ତୃ ତୀୟ
ଅନ୍ଅଫିସଆ
ି ଲ
ଟେଷ୍ଟ

ଡର୍ବାନ, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି : ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ
ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ଜନ ପଲ (ଜେପ ି) ଡୁ ମ ିନୀ ଘର�ୋଇ
ମାଟିରେ ଖେଳାଯ ିବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ିପ୍ରେ ପାର୍ଲ
ୁ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ରୟାଲ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ
ରୟାଲ୍ସର ହେଡ୍ କ�ୋଚ୍ ନିଯକ୍ତ
ଗ୍ରୁପ୍ ମାଲିକାନାରେ ଏହ ି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଖେଳିବ। ସେହ ିଭଳି

ମୁମ୍ବଇ କେପ୍ଟାଉନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସାଇମନ୍ କାଟିଚ୍ଙ୍କୁ
ୁ କରିଛ ି ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ଡୁ ମ ିନୀ
ମୁଖ୍ୟ କ�ୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯକ୍ତ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ୪୬ ଟେଷ୍ଟ, ୧୯୯ ଦିନକ
ି ଆ
ି ଓ
୮୧ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ
ସେ ଘର�ୋଇ କ୍ ରିକେଟରେ ବ�ୋଲାଣ୍ଡର ହେଡ୍ କ�ୋଚ୍
ରହ ିଥିଲେ। ଡେଭିଡ ମ ିଲର, ଓବ�ୈଦ ମ୍ୟାକକୟ, ଜ�ୋଶ
ବଟ୍ଟଲର ଓ କର୍ବିନ ବ�ୋଶ୍ଚଙ୍କୁ ପାର୍ଲ ରୟାଲ୍ସ ଦଳରେ ପୂର୍ବରୁ
ସାମ ିଲ କରିସାରିଛ ି। ରୟାଲ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍ର ଏହା ହେଉଛ ି
ତୃ ତୀୟ ଟି-୨୦ ପେସାଦାର କ୍ଲବ୍। ଏହ ି କ୍ଲବ୍ ମାଲିକାନାରେ
ଆଇପ ିଏଲ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, କାରିବୟ
ି ାନ
ପ୍ରିମ ିୟର ଲିଗ୍ରେ ବାର୍ବାଡ�ୋସ୍ ରୟାଲ୍ସ ଟିମ ରହ ିଛ ି।

ଋତୁ ରାଜ ୧୦୮; ଭାରତ-ଏ’ ୨୯୩
ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ , ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୁବ ଖେଳାଳି ଋତୁ ରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ
ଶତକ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ୱିକେଟ କିପର
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ବେ ଏଠାରେ
ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ-ଏ’ ବିପକ୍ଷ
ତୃ ତୀୟ ଅନ୍ଅଫିସ ିଆଲ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ
ଆୟ�ୋଜକ ଭାରତ-ଏ’ ୨୯୩ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ନଂ-୩ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସ ି
ଗାଏକ୍ୱାଡ ୧୨୭ ବଲ୍ରୁ ୧୨ ଚ�ୌକା ଓ ୨ଛକା ସହ
୧୦୮ ଏବଂ ନଂ-୬ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର
ଯାଦବ ୧୩୪ ବଲ୍ରେ ୯ ଚ�ୌକା ଓ ୨ଛକା ସହ
୭୬ ରନ୍କରିଥିଲେ। ଭ୍ରମଣକାରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ-ଏ’
ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦୁ ଇ ଫାଷ୍ଟ ବ�ୋଲର ୨୨ ବର୍ଷିୟ ମାଥ୍ୟୁ
ଫିଶର ସର୍ବାଧିକ ୪ଟିଓ ୨୮ ବର୍ଷିୟ ଜ୍ୟାକବ ଡଫି
୨ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଅଫ୍ ସ୍ପିନର
ଜ�ୋ ୱାକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୨ଟି ୱିକେଟ ମ ିଳିଛ ି।
ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ
ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପ୍ରିୟଙ୍କ

କେରଳ ଓପନର ର�ୋହନ କୁ ନ୍ ନୁମଲ ଓ ଅଧିନାୟକ
ଆନ୍ଧ୍ରର ହନୁ ମା ବିହାରୀଙ୍କ ଶତକ ବଳରେ ଏଠାରେ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ବିପକ୍ଷ ଦୁ ଲୀପ ଟ୍ରଫି
ସେମ ିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ
ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୨ ୱିକେଟରେ ୩୨୪ ରନ୍ସଂଗ୍ରହ
କରିଛ ି। ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ ବିହାରୀ ୧୦୭* ଓ ବାବା
ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍୨୦ ରନ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଓପନର
କୁ ନ୍ ନୁମଲ ୨୨୫ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ୧୬ ଚ�ୌକା ଓ ୨ଛକା
ସହାୟତାରେ ୧୪୩ ରନ କରିଆଉଟ ହ�ୋଇଥିଲେ।
ଟେଷ୍ଟ ଓପନର ମୟଙ୍କ ଅଗରୱାଲ ମାତ୍ର ୪୯ ରନ୍
କରିପାରିଥିଲେ। ବିହାରୀ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଖେଳି ୨୨୦ ବଲ୍ରୁ
୭ ଚ�ୌକା ଓ ୧ଛକା ସହ ୧୦୭ ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ
ରହ ିଛନ୍।ତି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ନଭଦୀପ ସ�ୈନୀ ଓ ନିଶାନ୍ତ
ସ ିନ୍ଧୁ ଗ�ୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ଅକ୍ଆ
ତି ର କରିଛନ୍।ତି
ଏହ ି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତ ି ହନୁ ମା ବିହାରୀ ଟସ୍
ଜିତ ି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଦୁ ଇ ଓପନିଂ ବ�ୋଲର ସ�ୈନୀ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ

କୁ ମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟ- ୫/୬୬

ସାଲେମ୍, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି

୧୦୮ ରନ୍କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଉଟ ପରେ ଇନିଂସ ଦାୟ ିତ୍ୱ
ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର। ସେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ�ୋଲରଙ୍କୁ
ଉଚିତ ମୁକାବିଲା କରି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
୭ମ ଖେଳାଳିଭାବେ ଆଉଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ୧୩୪
ବଲ୍ରେ ୯ ଚ�ୌକା ଓ ୨ଛକା ସହ ୭୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ଫାଷ୍ଟ ବ�ୋଲର ଫିଶର
ଭାରତ-ଏ’ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଅଡୁ ଆରେ ପକାଇ ସର୍ବାଧିକ
୪ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଜ�ୋ ୱାକର
ଭାରତର ଦୁ ଇ ଟପ୍ ସ୍କୋରର ଗାଏକ୍ୱାଡ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ
ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସିନ୍ ସ�ୋଲିଆ, ରଚିନ
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗ�ୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ପାଇଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞ
ଫାଷ୍ଟ ବ�ୋଲର ଜ୍ୟାକବ ଡଫି ଶେଷ ଭାଗେରେ ଦୁ ଇ ଟେଲ
ଏଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ। ଦୁ ଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ
ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦୁ ଇଟିଯାକ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର ରହ ିଛ ି।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର

ଭାରତ-ଏ’: ୨୯୩/୧୦, ୮୬.୪ ଓଭର (ଋତୁ ରାଜ
ଗାଏକ୍ୱାଡ-୧୦୮, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ-୭୬, ମାଥ୍ୟୁ ଫିଶର୪/୫୨, ଜ୍ୟାକବ ଡଫି-୨/୫୬, ଜ�ୋ ୱାକର-୨/୬୫)।

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ହେୟନ୍ସଙ୍କ ଅବସର

ସ ିଡ୍ନୀ, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍ସି): ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହ ିଳା କ୍ ରିକେଟ ଦଳର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟର
ରାଚେଲ ହେୟନ୍ସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘ�ୋଷଣା
କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଖେଳାଯ ିବାକୁ ଥିବା ମହ ିଳା ବିଗ୍ ବାଶ
ଲି ଗ୍ ରେ
ସ ିଡନୀ ଥଣ୍ଡର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବା
ପରେ
ପେସାଦାର କ୍ ରିକେଟରୁ ମଧ୍ୟ
ଅବସର
ନେବେ।
୩୫
ବର୍ଷିୟା ଏହ ି ମହ ିଳା ବ୍ୟାଟର
ଶେଷଥର ଲାଗି ରାଜ୍ୟଗ�ୋଷ୍ଠୀ
କ୍ ରିକେଟ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳି
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ
ବିଜୟୀ
କରାଇଥିଲେ।
୨୦୦୯ରୁ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
କ୍ ରିକେଟ
କ୍ୟାରିୟର
ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ରାଚେଲ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ୭ଟି
ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି ୩୮୩
ରନ୍, ୭୭ଟି ଦିନକ
ି ଆ
ି
ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୨,୫୮୫
ରନ୍ ଓ ୮୪ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୮୫୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଦୁ ଇଥର ଦିନକ
ି ଆ
ି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଓ ତିନଥି ର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍
ଚାମ୍ପିଅନ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଜୁ ନୟ
ି ର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହ ିଛ ି ବ�ୋଲି ସେ କହ ିଛନ୍ତି।

୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍କେଟ
ରିି
ଦଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବ

କରାଚି, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍ସି): ଦୀର୍ଘ ୧୭ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ ରିକେଟ
ଦଳ ପାକିସ୍ତାନରେ କ୍ ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଗୁରୁବାର ପହଞ୍ଚିଛ ି। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏହ ି
ଦେଶକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରୁ ନଥିଲା। ୨୦୦୯ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ ରିକେଟ ଦଳ ଉପରେ
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ ରିକେଟ ଦଳ ଗୁଡ଼କ
ି ପାକିସ୍ତାନ
ଯ ିବାକୁ ରାଜି ହ�ୋଇ ନଥିଲେ। ଏବେ ପରିସ୍ତ
ଥି ରେ
ି ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ
ଗତ ୫ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ ରିକେଟ ଖେଳ ସମ୍ଭବ ହ�ୋଇଛ ି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ ରିକେଟ ଦଳ ଶେଷଥର ଲାଗି ୨୦୦୫ରେ ଖେଳିଥିଲା।
ଗତବର୍ଷ ଏହ ି ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଆସ ିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ ିରିଜ୍ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ
ଏହ ି ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରିଦଆ
ି ଗଲା ଓ ଏହ ି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତରୁ ଓହରିଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୦୯ ପରଠାରୁ ନିରପେକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର
ୟୁଏଇରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ ରିକେଟ ଖେଳିଆସୁଛ ି। ଏଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ଦୁ ଇଥର
୨୦୧୨ ଓ ୨୦୧୫ରେ ସ ିରିଜ୍ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଛ ି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଗସ୍ତ ଲାଗି ନାହିଁ ନଥିବା
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ ି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ
ସହ ଇଂଲଣ୍ଡ କରାଚି ଓ ଲାହ�ୋରରେ ୭ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ଖେଳିବ। ଏହା ପରେ ଜ�ୋଶ୍
ବଟ୍ଟଲରଙ୍କ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ଖେଳିବାକୁ ଯ ିବ। ଏହା ପରେ ୩ଟି
ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁନର୍ବାର ଡିସେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆସ ିବ।

କୁନ୍ମ
ନୁ ଲ, ବ ିହାରୀଙ୍କ ଶତକ
ର�ୋହନ କୁ ନ୍ମ
ନୁ ଲ-୧୪୩

ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି
ସେମଫାଇନାଲ
ି

ପାଞ୍ଚାଲ ଟସ୍ ଜିତବ
ି ା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ବ�ୋଲର ମାଥ୍ୟୁ ଫି ଶର
୨୦ତମ ଓଭରରେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଦେବା ପରେ ଘର�ୋଇ ଦଳ
ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଓପନର ତଥା ଅଧିନାୟକ
ପାଞ୍ଚାଲ ୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଓପନର ଅଭିମନ୍ୟୁ
ଈଶ୍ୱରନଙ୍କ ସହ ଋତୁ ରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ଯ�ୋଗ ଦେଇ
ସ୍ତ
ଥି ି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ୱିକେଟ ପାର୍ଟନରସିପରୁ
ମାତ୍ର ୨୬ ରନ ମଳ
ି ବ
ି ା ପରେ ୩୮ ରନ୍ କରି ଅଭିମନ୍ୟୁ
ଆଉଟ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରଜତ ପଟିଦାର
କିଛ ି ସମୟ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ
୩୦ ଓ ସର୍ଫରାଜ୍ ଖାନ୍ ଖାତା ଖ�ୋଲି ନପାରି ଆଉଟ
ହ�ୋଇଯ ିବାରୁ ଭାରତ-ଏ’ ୧୧୧ ରନ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ
ହରାଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ଦୃ ଢ଼ତାର
ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁ ଥିବା ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ସହ ୱିକେଟକିପର
ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଯ�ୋଗ ଦେବା ପରେ ଏମାନେ ୫ମ
ୱିକେଟରୁ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାର୍ଟନରସିପ କରିଥିଲେ। ଏହ ି
ଯ�ୋଡିରୁ ୧୩୪ ରନ୍ ସଂଗୃହୀତ ହେବା ପରେ ଗାଏକ୍ୱାଡ
୫ମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଆଉଟ ହ�ୋଇଥିଲେ। ସେ ଆଉଟ
ହେଲା ବେଳକୁ ୧୨୭ ବଲ୍ରେ ୧୨ ଚ�ୌକା ଓ ୨ଛକା ସହ

ଲାହ�ୋର, ୧୫।୯ୂ (ଏଜେନ୍ସି): ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅମ୍ପାୟର
ଆସଦ୍ ର�ୌଫ୍ଙ୍କ ଗୁରୁବାର ହୃ ଦ୍ଘାତରେ ଲାହ�ୋରରେ ପରଲ�ୋକ ଘଟିଛ ି।
ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୬୬ ବର୍ଷ ହ�ୋଇଥିଲା। କ୍ ରିକେଟ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଆଇସ ିସ ି
ଏଲିଟ ି ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ର�ୌଫ୍ ଅମ୍ପାୟର ଭାବେ ୨୦୦୬ରୁ ୨୦୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟ ିତ୍ୱ
ତୁ ଲାଇଥିଲେ। ୧୯୯୮ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ ପରିଚାଳନା କରି ସେ ଅମ୍ପାୟର
କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଥାପ ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୨୦୦୦
ମ ସ ି ହ ା ରେ
ସେ ପ୍ରଥମଥର ଲାଗି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିନକ
ି ଆ
ି
ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନ କରିଥିଲେ।
୨୦୦୫ରେ ର�ୌଫ୍ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ
ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ୨୦୦୬ରୁ ସେ ଆଇସ ିସ ି
ଏଲିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅମ୍ପାୟରରେ
ସ୍ଥାନ
ପାଇଥିଲେ।
କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ୬୪
ଟେଷ୍ଟ, ୧୩୯ ଏକଦିବସୀୟ
ଓ ୨୮ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍
ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
୬୪ ଟେଷ୍ଟରୁ ସେ
୪୯
ମ୍ୟାଚରେ
ଅନ୍-ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟର ରହ ିଥିଲେ। ୨୦୧୩ରେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ ୍ସିଂ ଅଭିଯ�ୋଗରେ
ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ, ର�ୌଫ୍ ଅମ୍ପାୟରିଂରେ କ୍ୟାରିୟର
କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଘର�ୋଇ କ୍ ରିକେଟ୍ରେ ଜଣେ ପରିଚତ
ି ଚେହେରା
ଥିଲେ। ସେ ୭୧ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ୪୦ ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ
ସେ ଯଥାକ୍ରମେ ୩୪୨୩ ଓ ୬୧୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ର�ୌଫ
ଲାହ�ୋର ବଜାରରେ ଜ�ୋତା ବିକ୍ ରି କରୁ ଥିବାରୁ ଭିଡଓି ଭାଇରାଲ ହ�ୋଇଥିଲା।

କ�ୌଲ କୁ କାବୁ ରା ବଲ୍ରେ କିଛ ି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରି
ନଥିଲେ। ବ୍ୟାଟିଂରେ ଦୁ ଇ ଓପନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁ ନ୍ ନୁମଲ
ପ୍ରଥମେ ସେଟ୍ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଗରୱାଲ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ
କରିଥିଲେ। ଦଳର ସମସ୍ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବ�ୋଲର
ଫେଲ ମାରିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ମନଦୀପ ସିଂ ୯ମ

ଓଭରରେ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଦାୟ ିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଫଳ
କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ମ ିଳିଥିଲା। ୨୩ତମ ଓଭରରେ ନିଶାନ୍ତ
ସିନ୍ଧୁ ଓପନର ଅଗରୱାଲଙ୍କୁ ବ�ୋଲ୍ଡ କରି ଏହ ି ଯ�ୋଡିକୁ
ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିଲେ। ଅଗରୱାଲ ୪୯ ରନ୍ରେ ଆଉଟ
ହେଲା ବେଳକୁ କୁ ନ୍ ନୁମଲଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟରୁ
୧୦୨ ରନ୍ ଉଠାଇସାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଧିନାୟକ
ବିହାରୀଙ୍କ ସହ କୁ ନ୍ ନୁମଲ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ୱିକେଟରୁ ୧୬୭ ରନ୍
ଉଠାଇ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଏକ ବିରାଟ ସ୍କୋରର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ
ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟରର
୬ଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଛକା ମାରି ଚତୁ ର୍ଥ ଶତକ ହାସଲ
କରିଥିବା କୁ ନ୍ ନୁମଲ ୧୪୩ ରନ୍ର ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
ସ�ୈନୀଙ୍କୁ ବଡ ସଟ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ବ�ୋଲ୍ଡ
ହ�ୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖେଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ
ବ�ୋଲରଙ୍କୁ ଆଉ କ�ୌଣସି ସଫଳତା ମ ିଳି ନଥିଲା।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର

ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ: ୩୨୪/୨ (ର�ୋହନ
କୁ ନ୍ ନୁମଲ-୧୪୩, ହନୁ ମା ବିହାରୀ- ୧୦୭*, ମୟଙ୍କ
ଅଗରୱାଲ-୪୯, ନଭଦୀପ ସ�ୈନୀ-୧/୫୧)।

କୁ ମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ୫ ୱିକେଟ

କ�ୋଏମ୍ବାଟୁର: ଏଠାରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ଦୁ ଲୀପ ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମ ିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ
କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର କୁ ମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୫ ୱିକେଟ ନେବା ଫଳରେ
ପଶ୍ ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୫୨ ରନ୍ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛ ି।
ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ୬୦ ଓ ରାହୁ ଲ ତ୍ ରିପାଠୀ ଅପରାଜିତ ରହ ି ୬୪ ରନ୍କରିଛନ୍ତି।
ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ�ୋଲିଂ ବଳରେ ତାରକା ଖଚିତ ପଶ୍ ଚିମାଞ୍ଚଳ
ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ସ ମୁଲାନୀ ୪୧ ଓ ତୁ ଷାର କ�ୋଟିଆନ୍୩୬ ରନ୍
କରି ପଶ୍ ଚିମାଞ୍ଚଳ ସମ୍ମାନ ରଖିଥିଲେ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ୦ ଓ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ୮ ରନ୍କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ
କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍କିତ ରାଜପୁତ, ଅନିକେତ ଚ�ୌଧୁରୀ, ଗ�ୌରବ ଯାଦବ ଓ
ଅଧିନାୟକ କର୍ଣ୍ଣ ଶର୍ମା ଗ�ୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର

ପଶ୍ ଚିମାଞ୍ଚଳ: ୨୫୨/୯, ୮୨ ଓଭର (ରାହୁ ଲ ତ୍ ରିପାଠୀ -ଅପରାଜିତ -୬୪,
ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’-୬୦, ସାମ୍ସ ମୁଲାନୀ-୪୧, କୁ ମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟ- ୫/୬୬)।
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ଡେଙ୍ଗୁ ଏକ ଭୂତାଣୁଜନିତ ର�ୋଗ ଅଟେ।
ଏହ ିଭୂତାଣୁ ମଶାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ।
ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଡେଙ୍ଗୁ ଭୂତାଣୁ
ବାହକ ମଶା କାମୁଡ଼େ, ତେବେ ସେହ ି
ସଂକ୍ରାମକ ମଶା ଯାହାକୁ ବି କାମୁଡ଼େ ସେ
ଡେଙ୍ଗୁ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ନିଶ୍ ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ
ସଂକ୍ରାମକ ର�ୋଗ ଅଟେ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ
ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୁ ଏ।

‘iKûk’e

ißûiÚý

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ
ବିଜ୍ଞାନ

ପ୍ର

ଲକ୍ଷଣ

ଆଖÒର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ କାହିଁକ?ି

ତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖÒର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ହ�ୋଇଥାଏ।
କଳା, ନୀଳ, ପାଉଁଶଆ
ି , ଗାଢ଼ା ନୀଳ, ହାଲୁ କା
ସବୁ ଜ ବା ହାଲୁ କା ଲାଲ୍ଇତ୍ୟାଦି ରଙ୍ଗର ଆଖÒ
ଡ�ୋଳା ଥାଏ। ଅନେକଜଣ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ
କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଛନ୍ତି। ଆଖÒର
ବିଭନ୍ନ
ି ରଙ୍ଗ ପଛର କାରଣ ହେଉଛ ି ଜିନ୍ସ, ମେଲାନିନ୍
ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଘନତ୍ବ। ଆଖÒଡୋଳାର ରଙ୍ଗ ଶରୀରରେ
ଥÒବା ମେଲାମ ିନ୍ର ପରିମାଣ ଅନୁ ସାରେ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଆଖÒଡ�ୋଳାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ବରେ ଥÒବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଉପରେ
ମଧ୍ୟ ଡ�ୋଳାର ରଙ୍ଗ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆମ ଆଖÒର
ରଙ୍ଗ ମ�ୋଟ ୯ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ। ୧୬ଟି ଜିନ୍ସ
ଯ�ୋଗୁଁ ଆଖÒଡ�ୋଳାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ୨ଟି ଜିନ୍ସ - ‘ଓସିଏ୨’ ଓ ‘ଏଚ୍ଇଆର୍ସ୨ି ’

କ୍ରୋମ�ୋଜମ୍୧୫ରେ ସ୍ଥତ ଅଛ ି। ‘ଏଚ୍ଇଆର୍ସ୨ି ’
ମୁଖ୍ୟତଃ ନୀଳରଙ୍ଗ ଆଖÒଡ�ୋଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ
ହ�ୋଇଥÒବା ବେଳେ ‘ଓସିଏ୨’ ଯ�ୋଗୁଁ ଆଖÒଡ�ୋଳାର
ରଙ୍ଗ ହାଲୁ କା ସବୁ ଜ ଦେଖାଯାଏ। ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ମାନେ
ୁ ଆଖÒର
କହ ିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଶଶ
ି ର
ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଥÒଲେ ସମୟକ୍ରମେ ତାହାର ରଙ୍ଗରେ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏକ ଗବେଷଣାରୁ
ଜଣାପଡ଼ିଛ ି ଯେ, ପ୍ରାୟ ବିଗତ ୬ରୁ ୧୦ ହଜାର ବର୍ଷ
ଭିତରେ ମାନବ ଜିନ୍ସରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ହେବା କାରଣରୁ ଅନେକଙ୍କ ଆଖÒ ଡ�ୋଳାର ରଙ୍ଗ ନୀଳ
ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ବିଭନ୍ନ
ି ରଙ୍ଗର ଆଖÒଡ�ୋଳା
ଦେଖÒବାକୁ ମ ିଳୁ ଥଲେ
Ò ମଧ୍ୟ କଳା ରଙ୍ଗର ଆଖÒଡ�ୋଳା
ଥÒବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ବରେ ସର୍ବାଧÒକ।

ତାପମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ
କ୍ରୋଧ ଓ ଦୁ ର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରବୃ ତ୍ ତି

ତା

ପମାତ୍ରାର ସଧ
ି ାସଳଖ
ସମ୍ପର୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହ ିତ
ରହ ିଛ ି। ଅଧÒକ
ଗରମ କିମବା୍ ଅଧÒକ ଥଣ୍ଡା,
ଏହ ି ଉଭୟ ତାପମାତ୍ରାରେ
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରୋଧ ଓ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁ ଃବ୍ୟବହାରର
ପ୍ରବୃ ତ୍ ତି ବୃ ଦ୍ଧ ପାଇଥାଏ। ୧୨ରୁ ୨୧ ଡିଗ୍ରୀ
ସେଲ୍ସୟି ସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଡ୍
ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ ଥାଏ। ନିକଟରେ ହ�ୋଇଥÒବା
ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛ ି। ‘ଦି ଲେସେଣ୍ଟ୍ 
ପ୍ଲାନେଟରୀ ହେଲ୍ଥ’ ଆମେରିକାର ୭୭୩ଟି
ସହରରେ ରହ ିଥÒବା ଲ�ୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ
ତାପମାତ୍ରା ଅନୁ ଯାୟୀ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥଲେ
Ò ।
ଏଥÒରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥÒଲା ଯେ, ତାପମାତ୍ରାର
ତାରତମ୍ୟ ଯ�ୋଗୁଁ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଏଥି ଯ�ୋଗୁଁ
ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହ�ୋଇଥÒଲା।
ରିପ�ୋର୍ଟରେ ଆହୁ ର ି ମଧ୍ୟ କୁ ହାଯାଇଛ ି ଯେ,
ଆମେରିକାରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଟ୍ସ୍ ପିଚ୍ବା
ଘୃଣାଜନିତ ବ୍ୟବହାର
ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ବୃ ଦ୍ଧ ପାଇଛ ି।
ସେମାନେ
ହେଟ୍ସ୍ ପିଚ୍କୁ

ଡେଙ୍ଗୁକୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜ୍ୱର ବ�ୋଲି ମଧ୍ୟ କୁ ହାଯାଏ
କାରଣ ର�ୋଗୀ ଶରୀରର ହାଡ଼ରେ ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ହୁ ଏ। ହାଡ଼ରେ ସାଂଘାତିକ ଘ�ୋଳାବିନ୍ଧା ସହ ିତ ହାଡ଼
ଭାଙ୍ଗିଯ ିବା ପରି ଅନୁ ଭବ ହୁ ଏ। ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର
ଆସିବା ସହ ିତ ଶରୀରରେ ତାତି ବଢ଼େ। ହାରାହାରି
୧୦୩ ରୁ ୧୦୪ ଜ୍ୱର ରହେ। ଆଖି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁବ୍
ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁ ଏ। ସାରା ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଅନୁ ଭବ
ହ�ୋଇଥାଏ। ଓକାର ସହ ିତ ବାନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ମ କୁ ଣ୍ଡେଇ
ହ�ୋଇ ଫଳିଯାଏ। ପେଟରେ ଦରଜ ଅନୁ ଭବ ହୁ ଏ ଓ
ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୁ ଏ।

ସାଂଘାତିକ ଲକ୍ଷଣ

ଡେଙ୍ଗୁ
ଜ୍ୱର

ଡାକ୍ତର ସୁରଭି ଭଟ୍ଟ

ଏହ ି ର�ୋଗର ଚିକତ୍
ି ସା ସଠିକ୍ ଭାବେ ନହେଲେ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହ�ୋଇ ନାକ ଓ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁ ଏ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ଲେଟ୍
କମ ିଯାଏ। ଥରେ ଯଦି ରକ୍ତସ୍ରାବଜନିତ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ଏହାକୁ ତୁ ରନ୍ତ
ଚିକତ୍
ି ସା ନ କରାଗଲେ ର�ୋଗୀର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ ଟି ହୁ ଏ।

କାରଣ

ଡେଙ୍ଗୁ ର�ୋଗ ୮୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଜାତିଙ୍କଠାରୁ ମଣ ିଷ ଶରୀରକୁ ଏଡିସ୍ମଶା
ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ ିଥÒଲା ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଏ। ଏହ ି ଡେଙ୍ଗୁ ଭୂ ତାଣୁ ବା (ଡିଇ ଏନ୍ ଭି ) ର ପାଞ୍ଚଟି
ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେର�ୋଟାଇପ ିସ୍ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଏହ ି ପ୍ରଥମ ଚାର�ୋଟି
ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବେଶୀ ହ�ୋଇଥାଏ। ସେହ ି ଚାର�ୋଟି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ହେଉଛ ି - ଡିଇ ଏନ୍ ଭି
୧, ଡିଇ ଏନ୍ ଭି ୨, ଡିଇ ଏନ୍ ଭି ୩, ଡିଇ ଏନ୍ ଭି ୪।

ଭା

କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ

	ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ବରର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯ ିବା କ୍ଷଣ ି ତୁ ରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।  
ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ ।
ପ୍ରଚୁ ର ପାଣ ି ଓ ବାନ୍ତି ହେଲେ ଓଆର୍ଏସ୍ପ ିଅନ୍ତୁ ।
ସନ୍ତୁ ଳତ
ି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଔଷଧକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ।
ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ବରର କ�ୌଣସି ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଘରର
ଆଖପାଖରେ ପାଣ ି ଜମୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ । କାରଣ ଏହ ି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୂ ତାଣୁର
ବାହକ ଏଡିସ୍ ମଶା ବଂଶବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ଯଥାସମ୍ଭବ ମଶାକୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
ଶ�ୋଇବା ସମୟରେ ମସାରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ଏସ୍.ବି.ଏଲ୍. ହ�ୋମ ିଓ କ୍ ଲିନିକ, ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧା
ମ�ୋ. – ୭୦୦୮୧ ୭୪୮୯୩

ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା @ ୭୫

ରତୀୟମାନେ ‘ଅତିଥÒ ଦେବ�ୋ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ ନକରି ପର�ୋକ୍ଷ
ଭବ’ରେ ବିଶବା୍ ସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ
ଭାବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ମାଧ୍ୟମରେ
ଆମ ସଂସ୍ତ
କୃ ରି େ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ,
ପ୍ରକାଶ କରୁ ଛନ୍ତି। ଏକ
ସ୍ନେହ ଏବଂ ଯତ୍ନ ସହ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସମୟ
ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛ ି
ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର
ଯେ, ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୨୦
ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ
ମ�ୌଳିକ
କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଡିକାଲ,
ମଧ୍ୟରେ ୭ କ�ୋଟି ୫୦
ସୁବଧ
ି ାର ଅଭାବ ଥିଲା। ତଥାପ ି ଆମେ
ୁ ର ସଂଖ୍ୟା
ନର୍ସିଂ ଏବଂ ପାରାମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ଗଡ଼ିକ
ଲକ୍ଷ ହେଟ୍ସ୍ ପିଚ୍ଟୁ ଇଟ୍
ଅଗଣ ିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ
ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଉଛ ି। ଆମେ ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ
ଦେଖÒବାକୁ ମ ିଳିଛ ି। ଏହ ି ୬
ହ�ୋଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ହେଉଛ ି
ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍
ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ, ଋତୁ ଓ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ।
ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇବାରେ
ତାପମାତ୍ରାର ଆଧାରରେ
ୁ କ
କାରଣ ଆଧୁନକ
ି ଭାରତୀୟ ହସ୍ ପିଟାଲ୍ଗଡ଼
ି
ସକ୍ଷମ ଅଟୁ । ୨୦୨୩ରୁ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଟୁ ଇଟ୍କୁ ନେଇ ଏହ ି ତଥ୍ୟ
ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁ ଳନାରେ ନାମମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ
ଶକ୍ତି ସହ ିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ
ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛ ି। ଯେଉଁ
ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଜ୍ଞାନକ�ୌଶଳ ସହ ିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ଫଳାଫଳ ପାଇବୁ ବ�ୋଲି ଆଶା ରଖÒଛୁ। ସରକାର
ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୫ରୁ
ଯ�ୋଗାଇବାରେ ସମର୍ଥ। ଭାରତରେ ବହୁ ତ ସଂଖ୍ୟକ
ଏକ ପ�ୋର୍ଟାଲ ତିଆରି କରୁ ଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ
୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସୟି ସ୍
ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିବାବେଳେ ମହାମାରୀ ଏକ ପରିସ୍ତ
ଥି ି
ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଶେଷ ଭାବରେ NABH
ଥÒଲା, ସେଠାରେ
ସୃଷ୍ ଟି କରିଥÒଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ଲ�ୋକ
ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ରା
ି ପ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଞ୍ଜିକୃ ତ ହେବ।
ଡ. ଲ�ୋକନାଥ ଦାଶ
ହେଟ୍ସ୍ ପିଚ୍ଟୁ ଇଟ୍
ଏକକାଳୀନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥÒଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ
ହସ୍ ପିଟାଲ୍
ଅଧÒକ ଥÒଲା। ମରୁ ଭୂ ମ ି
କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ସେମାନଙ୍କର
ସେବା
ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଟ୍ସ୍ ପିଚ୍
ଥିଲା। କ�ୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ
ତଥା
ସେମାନଙ୍କର
ଟୁ ଇଟ୍ର ପରିମାଣ ୨୨%
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲ�ୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ତଥାପ ି ଆମର ଫଳାଫଳ (CABG, TAVR, ମ ିଳିତ
ଅଧÒକ ଥÒଲା। ତାପମାତ୍ରା
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ରହ ିଛ ି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ ିପ ିଇ( ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ, ହୃଦୟ / ଯକୃ ତ / କିଡ୍ନୀ
ଅନୁ ସାରେ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର
PPE) କିଟ୍ର
 ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଯ�ୋଗାଣକାରୀ। ୩୦% ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିର�ୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି) ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା
ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ ିପ ିଇ କିଟ୍ ଯ�ୋଗାଇ ଦେଇଛ ି। ବିକଶିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ ିବ
ଆସିଥÒଲା ଏବଂ ସେମାନେ
ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ସଂଖ୍ୟା ସହ ମେଳ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁ ଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଦେଶୀ ର�ୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା ହେବ।
କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହ�ୋଇ
ଆଜିର ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ଏକ ସରକାର, ଟେଲି ମେଡିସନ୍
ି କିମବା୍ ମେଡିକାଲ୍
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁ ର୍ବ୍ୟବହାର
ପ୍ରେସର ସୁଇଙ୍ଗ୍ ଆଡସର୍ପସନ୍ (PSA) ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛ ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ
ମାଧ୍ୟମରେ
ବିଦେଶରେ
ଏବଂ ଘୃଣାଜନିତ
ଏବଂ ବହୁ ଅତିରକ୍ତ
ି ଶଯ୍ୟା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛ ି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ।
କଥାବର୍ତ୍ତା କରିଥଲେ
Ò ।
ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ବହୁ ଭାରତୀୟ ନର୍ସ ଏବଂ ଫିଜଓି ଥେରାପ ିଷ୍ଟଙ୍କ

ସୁସ୍ଥ ମନ
ସୁସ୍ଥ ଶରୀର

ଆର�ୋଗ୍ୟ ହାର ବୃ ଦ୍ଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରୁ ଛନ୍ତି।
ଭାରତର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହ ିତ କରିବାକୁ
ଅନେକ ଯ�ୋଜନା କରାଯାଉଛ ି। ପ୍ରାୟ ୫୦-୬୦%
ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର

ଫୁ ଲ ଖାଆନ୍ତୁ
ସୁସ୍ଥ ରୁ ହନ୍ତୁ
ପଜ
ୂ ାର୍ଚ୍ଚନା କିମ୍ବା ସାଜସଜ୍ଜା କାମରେ ଫୁ ଲର ବ୍ୟବହାର ଅଧÒକ ହ�ୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ିତ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଫୁ ଲକୁ ଔଷଧ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଏ। ବିଭନ୍ନି ପ୍ରକାର ଫୁ ଲରେ ଥÒବା ଔଷଧୀୟଗୁଣ ବିଭନ୍ନି ର�ୋଗ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଫୁ ଲକୁ ଔଷଧ ଭାବେ
ଖାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ଏସବୁ ର ଅନେକ ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣ ିବା ୫ଟି ଫୁ ଲର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ।
ପଦ୍ମ ଫୁ ଲର କାଢ଼ାକୁ ପ ିଇବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ତ୍ବଚା ସମସ୍ୟା ଦୂ ର
ହେବା ସହ ିତ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ଓ ତ୍ବଚାର ଜ୍ବଳନ ଅନେକ ପରିମାଣରେ
କମ୍ହୁ ଏ।
ହଜମଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଫୁ ଲ ବେଶ୍
ଉପଯ�ୋଗୀ। ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ୍ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ମନ୍ଦାର, କ�ୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ଓ
ରକ୍ତରେ ସର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ।
ପେଟ ସମ୍ପର୍କିତ କ�ୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁ ଲ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରିବ।
ଗ�ୋଲାପ ଫୁ ଲରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ଡ
ସି ାଣ୍ଟ ଗୁଣ ସହ ିତ ଅନେକ ଭିଟାମନ୍
ି 
ରହ ିଥାଏ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟର ସ୍ବାଦ ବଢ଼ିବା ସହ ିତ
ର�ୋଗ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହେ ନାହିଁ।
ମଧୁମେହ ର�ୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାବିହାରୀ ଫୁ ଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଲାଭଦାୟକ। ଏହ ି ଫୁ ଲରେ ଆଣ୍ଟିଡାଇବେଟିକ୍ଗୁଣ ଅଛ।ି ଗ�ୋଟିଏ
କପ୍ପାଣ ିରୁ କିଛ ି ଫୁ ଲ ପକାଇ ଫୁ ଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଛାଣ ି
ଖାଲିପେଟରେ ପ ିଅନ୍ତୁ ।

ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ରହ ିଛ ି। ତେଣୁ ସେହ ି
ଦେଶର ସରକାର ଚାହୁ ଁଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟମାନେ ଆସି ଉକ୍ତ ଦେଶର
ନାଗରିକଙ୍କୁ ଚିକତ୍
ି ସା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ
ସେମ ିତି କିଛ ି ଦେଶକୁ ଯାଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯ�ୋଗାଇବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ
କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ ରିଟେନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଯ�ୋଗଦାନ ଅଧÒକ ରହ ିଛ ି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର
ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ଆଗାମୀ
କିଛ ି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ବିଶ୍ବ ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛ ି।
ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ,
କେୟାର ହସ୍ ପିଟାଲ୍, ଭୁ ବନେଶ୍ୱର

ଦ୍ବାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ
ଦେଶ ମାଗଣାରେ ଜମ ି ପ୍ରଦାନ କରୁ ଛନ୍ତି।
ଏଥିସହ ିତ ଏଭଳି କିଛ ି ଦେଶ ଅଛ ି, ଯେଉଁଠ ି
ଅତ୍ୟାଧୁନକ
ି ଡାକ୍ତରଖାନା ଥÒଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ

ତୁ ଟୁକା ଚିକତ୍ି ସା

ରଙ୍ଗ ଚିକତ୍
ି ସା

ଶରୀର ଓ ମନ ଉପରେ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ
ରହ ିଥାଏ ବ�ୋଲି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବବତ୍ି ମାନେ
କହ ିଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବ�ୈଜ୍ଞାନକି ମାନେ
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ ମି ଦ୍ବାରା
ଜୀବାଣୁ ମାରିବାର ପଦ୍ଧତି ଆବିଷ୍କାର
କରିବା ପରେ ରଙ୍ଗ ଚିକତ୍ି ସା ପଦ୍ଧତିର
ଚାହ ିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛ।ି ରଙ୍ଗ
ବିନ�ୋଦିନୀ ଦେବୀ
ବା କଲର୍ଚିକତ୍ି ସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ
ସ୍ବଚ୍ଛ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ର�ୋଗଗ୍ରସ୍ତ ମ�ୋ -୯୯୩୮୧୧୪୪୧୬
ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାଯାଏ। ରଙ୍ଗ ଚିକତ୍ି ସାର
ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ହେଲା, ବିଭନ୍ନି
ରଙ୍ଗର ଖାଲି ବ�ୋତଲରେ ତିନଭି ାଗ
ନିର୍ମଳ ଜଳ ଭରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲ�ୋକରେ
୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖÒ, ତା’ ପରଦିନ
ର�ୋଗୀକୁ ପ ିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା
ର�ୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟ�ୋଗ କରାଯାଏ।
ଏହା ସହ ିତ ର�ୋଗୀକୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଜଳ,
ସେହ ିରଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ।

ନୀଳ ରଙ୍ଗ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ, ଲାଲ୍ରଙ୍ଗର ଆଲ�ୋକ ଶକ୍ତି ଦିଏ,
କମଳା ରଙ୍ଗର ଆଲ�ୋକ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଭାୟ�ୋଲେଟ୍ବା ନୀଳ-ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଆଲ�ୋକ ସ୍ନାୟବିକ
ଦୁ ର୍ବଳତା ଦୂ ର କରେ।
ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସବୁ ଜ ରଙ୍ଗ
ଅନିଦ୍ରା ଦୂ ର କରେ।
ଲିଭର୍, କଫ, ଗ୍ୟାସ୍, ମେଲେରିଆ, ଆଖÒ ର�ୋଗ, କର୍କଟ ର�ୋଗ, ଜ୍ବର
ଓ ବ୍ରଣ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜ ବ�ୋତଲର ପାଣ ି
ବ୍ୟବହାର ହୁ ଏ।
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଶ୍ବାସ ର�ୋଗ, ଅନିଦ୍ରା, ଦନ୍ତ ର�ୋଗ, ଚର୍ମର�ୋଗ
ପାଇଁ ନୀଳ ବ�ୋତଲର ପାଣ ି ଆବଶ୍ୟକ।
ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିଜନିତ ର�ୋଗ, ପାରାଲିସସ୍
ି , ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ
ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଲ୍ରଙ୍ଗର ବ�ୋତଲ ପାଣ ି ଦ୍ବାରା ଚିକତ୍
ି ସା କରାଯାଏ।
	କିଡ୍ନ,ି ହାର୍ଣ୍ଣିଆ, ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍, ର�ୋଗ ପାଇଁ କମଳା ରଙ୍ଗର
ବ�ୋତଲ ପାଣ ି ଏବଂ ମଧୁମେହ, କ�ୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଗଳାର�ୋଗ
ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ�ୋତଲ ପାଣ ିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁଫଳ
ମ ିଳିଥାଏ।
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ଶୁକ୍ରବାର, ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଟ ି-୨୦ ବ ିଶ୍ୱକପ୍କ୍ ରିକେଟ

ଜାତୀୟ ମକ
ୂ ଟି-୨୦ କ୍କରି େଟ

ଭାରତ-ପାକ୍ମ୍ୟାଚ୍ଟିକଟ ଶେଷ
ଦୁ ବାଇ,୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି

କାବୁ ଲ, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି : ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମହମ୍ମଦ୍ ନବି
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରୁ ଖେଳାଯ ିବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୨ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳର ନେତୃ ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଗୁରୁବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ ରିକେଟ ବ�ୋର୍ଡ ନବିଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଏକ
୧୫ ଜଣ ିଆ ଦଳ ଘ�ୋଷଣା କରିଛ ି। ନିକଟରେ ଏସ ିଆ କପ୍ରେ
ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ୧୭ ଜଣ ିଆ
ଦଳରୁ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ନୂ ଆ ୩ ଜଣ ଖେଳାଳି
ଯଥା ଡାରୱିସ୍ ରସୁଲ,ି କାଏସ୍ ଅହମ୍ମଦ୍ ଓ ସଲିମ ସଫିଙ୍କୁ ସାମ ିଲ
କରାଯାଇଛ ି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଫସର ଜାଜାଇ, ଶରଫୁ ଦ୍ନ
ଦି
ଅସରଫ୍, ରହମତ ଶାହ ଓ ଗୁଲବଦିନ ନାଏବଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ
ଖେଳାଳି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛ ି। ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ରସୁଲ ି ଆହତ
ହ�ୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏସ ିଆ କପ୍ ଦଳରେ ସାମ ିଲ କରାଯାଇ
ନଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁ ଇ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ବାଲେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗଡୁ ାର ସହଜ ବିଜୟ

କଟକ,୧୫ା୯(ସମ ିସ): ଓଡ଼ିଶା କ୍ ରିକେଟ ଆସ�ୋସିଏସନ(ଓସିଏ)
ଆନୁ କୂଲ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୧୬ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା କ୍ ରିକେଟ ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛ ି। ଡ୍ ରିମସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ୁ ା ୧୮୧ରନରେ କନ୍ଧମାଳକୁ ହରାଇଛ ି। ଝାରସୁଗଡ
ୁ ା
ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଝାରସୁଗଡ
ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୩୬ ରନ କରିଥିଲା। ଦୀପକ କୁ ମାର ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ
୯୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଦଳ ୫୫ ରନରେ
ୁ ା ପକ୍ଷରୁ ସ�ୋନି ରାୟ ୪ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର
ଅଲଆଉଟ ହ�ୋଇଥିଲା। ଝାରସୁଗଡ
କରିଥିଲେ। ନିମପୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ
ବାଲେଶ୍ୱର ୧୪୪ ରନରେ କ�ୋରାପୁଟକୁ ହରାଇଛ ି। କମଳକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ୩୬
ରନ ସହ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ୁ କ
ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗଡ଼
ି ରେ ବ�ୌଦ୍ଧ ୪ ୱିକେଟରେ ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧାକୁ, ଭୁ ବନେଶ୍ୱର-ଏ ୮
ୱିକେଟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ , ମାଲକାନଗିରି ୧୦୫ ରନରେ ଢ଼େଙ୍କାନାଳକୁ ,
ନୟାଗଡ଼ ୨୭ରନରେ ରାଉରକେଲାକୁ , ଦେବଗଡ଼ ୪ ୱିକେଟରେ ସ�ୋନପୁରକୁ
ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ୨ ୱିକେଟରେ ଯାଜପୁରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛ ି। ବ�ୌଦ୍ଧର
ରତିରଞ୍ଜନ ବାରିକ (୪ ୱିକେଟ୍), ନୟାଗଡ଼ର ସଲ�ୋକ ଠାକୁ ର (୩ ୱିକେଟ୍),
ଦେବଗଡ଼ର ଆଲ�ୋକ ପାତ୍ର (୪ ୱିକେଟ୍ ଓ ୧୯ ରନ) ଓ କେନ୍ଦୁଝରର
ଅର୍ପିତ ମହତା (୨ ୱିକେଟ୍ ଓ ୨୦ ରନ) ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ଆଫ୍ରିଦ ି ଫେରିଲେ

ନବ ି ଆଫଗାନ ିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ

ଲାହ�ୋର, ୧୫।୯(ଏଜେନ୍)ସି : ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ଗୁରୁବାର ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ
ଘ�ୋଷଣା
ହ�ୋଇଛ ି। ବାବର ଆଜମଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଘ�ୋଷିତ ୧୫ ଜଣ ିଆ ଦଳକୁ ଦ୍ରୁ ତ ବ�ୋଲର
ହ�ୋଇଛ ି। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରିବେଶରେ
ଶାହୀନ ଶାହ ଆଫ୍ଦ
ରି ି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ବାମହାତୀ ବ�ୋଲର ଆଫ୍ରିଦୀ ଆଘାତଜନିତ
ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବ�ୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ନୁ ର
ସମସ୍ୟା ଲାଗି ନିକଟରେ ଶେଷ ହ�ୋଇଥିବା ଏସ ିଆ କପ୍ରୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହ ିଭଳି
ମାଲିକଜାଇ କହ ିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍
ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର୍ଫଖର ଜମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ଦଳରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ
ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରେ ଖେଳିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ
ସ୍ଥା
ନ ଦେଇନାହାନ୍।ତି ଏସ ିଆ କପ୍ରେ ସେ ୬ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୯୬ ରନ
ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ଓ ୧୯ରେ
ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହ ି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକଟ୍
ଦୁ ଇଟି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହ ିଛ ି।
ମ ିଳିନାହିଁ। ସେହ ିଭଳି ଏସ ିଆ କପ୍ ଖେଳି ନ ଥିବା ମହମ୍ମଦ ୱାସ ିମ,
ମନ�ୋନୀତ ଦଳ: ମହମ୍ମଦ୍ ନବି (ଅଧିନାୟକ),
ହାସାନ ଅଲି ଓ ଶାହନୱାନ ଦହାନୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମ ିଳିଛ ି।
ନଜିବୁଲ୍ଲା ଜଡ୍ରାନ୍ (ଉପଅଧିନାୟକ), ରହମାନୁ ଲ୍ଲା
ପାକସ୍
ି ତାନ ବଶ୍ୱ
ି କପ୍ଦଳ: ବାବର ଆଜମ (ଅଧିନାୟକ), ଶାଦବ
ଗୁରବାଜ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଆଜମତୁ ଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ,
ଖାନ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଆସ ିଫ୍ ଅଲି, ହାଇଦର ଅଲି, ହାରିସ
ଡାରୱିସ୍ ରସୁଲ,ି ଫରିଦ୍ ଅହମ୍ମଦ୍ ମଲ୍ ଲିକ, ଫଜଲ ହକ୍
ର�ୌଫ୍, ଇଫତିକାର ଅହମ୍ମଦ, ଖୁସଦିଲ୍ଶାହ, ମହମ୍ମଦ ହସନ�ୈନ,
ଫାରୁ କି, ହଜରତୁ ଲ୍ଲା ଜାଜାଇ, ଇବ୍ରାହ ିମ୍ ଜଡ୍ରାନ୍,
ମହମ୍ମନ ନୱାଜ, ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ, ମହମ୍ମଦ ୱାସ ିମ, ନସୀମ
ମୁଜୀବ-ଉର-ରହମନ, ନଭୀଦ-ଉଲ-ହକ୍, କାଏସ
ଶାହ,
ଶାହୀନ ଶାହ ଆଫ୍ଦ
ରି ୀ, ଶାନ ମାସୁଦ ଓ ଉସମାନ କ୍ୱାଦର
ି ।
ଅହମ୍ମଦ୍, ରଶିଦ୍ଖାନ୍, ସଲିମ ସାଫି ଓ ଉସ୍ମାନ ଘନି।

ଅବସର ନେବେ ର�ୋଜର ଫେଡେରର୍
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଟେନିସ ଖେଳାଳି ର�ୋଜର ଫେଡେରର
ଶେଷରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଲଣ୍ଡନରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ହେବ ରଡ ଲାଭର କପ୍
ମହାଦେଶୀୟ ଟେନିସ ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର
ହେବ ଶେଷ ପେସାଦାର ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ସେ
ୟୁର�ୋପ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବେ। ଏହ ି ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି
ଅନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ରାଫେଲ ନାଦାଲ, ନ�ୋଭାକ
ଜ�ୋକ�ୋଭିଚ୍ଓ ଆଣ୍ଡି ମୁରେ। ସ�ୋସିଆଲ ମ ିଡିଆରେ ସେ
ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଫେଡେରର କହନ୍ତି, ‘ଲଣ୍ଡନରେ ଆସନ୍ତା
ସପ୍ତାହରେ ଖେଳାଯ ିବାକୁ ଥିବା ଲାଭର କପ୍ ହେବ
ମ�ୋର ଶେଷ ଏଟିପ ି ଇଭେଣ୍ଟ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ
ଆହୁ ର ି ଟେନିସ ଖେଳିବ।ି କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କ�ୌଣସି
ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏଟିପ ି ଟୁ ର୍ ଇଭେଣ୍ଟ
ନଥିବ।’ ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦିତ
କରିବାକୁ ଯାଇ ଆହୁ ର ି କହନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଣ ିଥିବେ
ଗତ ୩ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଇଞ୍ଜୁର ି ଓ ସର୍ଜରୀ (ଆଘାତ ଓ
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର)କୁ ନେଇ କେତେ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ
ହ�ୋଇଛ ି। ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ ଖେଳକୁ ଫେରିବା ଲାଗି
ମୁଁ ବହୁ ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ି। ଏହା ସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମ�ୋ
ଦେହର ଦକ୍ଷତା କେତେ? ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଜାଣ ିଛ ି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମ�ୋତେ ୪୧ ବର୍ଷ ହେଲାଣ ି। ମ�ୋ ୨୪ ବର୍ଷ
ଟେନିସ ଜୀବନର ମୁଁ ୧୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛ ି।
ଟେନିସକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ତା’ଠାରୁ

ଆଳ,ି ୧୫।୯ (ସମ ିସ): ଦୃ ଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁ କିଛ ି ହାର ମାନିଯାଏ।
ଏପରିକି ଶାରିରୀକ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ସତ୍ତ୍ବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି
ଯ�ୋଗୁଁ ଜଣେ ଯେ,ସଫଳତା ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୁ ଏ ତା’ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ
ହେଉଛନ୍ ତି ମୁକ, ବଧିର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କ୍ ରିକେଟର୍ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ । ପାଠପଢ଼ା
ସମୟରୁ କ୍ ରିକେଟରେ ରୁ ଚ ି ରଖୁଥିବା ଜୟପ୍ରକାଶ ସ୍ଲ
କୁ , କଲେଜରେ ନିଜର
ୁ ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସଫଳତା ସାଉଁଟ ିବା ପରେ ଏକାଧିକବାର ଡିଫ୍
କ୍ରୀଡ଼ା ନ�ୈପଣ
ଟି-୨୦ ଚାମ୍ ପିଅନସିପରେ ଭାଗନେଇ ପୁରସ୍ତ
କୃ
ହ�ୋଇଛନ୍।ତି ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାର ିୟରରେ ଆଉ
ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯ�ୋଡ଼ିଛନ୍।ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂରରେ
ଚଳିତ ମାସ ୧୮ ରୁ ଆୟ�ୋଜିତ ହେଉଥିବା ଷଷ୍ଠ
ଜାତୀୟ ଡିଫ୍(ମୂକ) ଟି-୨୦ କ୍ ରିକେଟ ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ ତି ଜୟ
ପ୍ରକାଶ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର
ଜଳଧର ସାହୁ ଓ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ
ଜୟପ୍ରକାଶ। ବାପା ଜଳଧର ଗାଁରେ ଛ�ୋଟିଆ ଚା’ଦ�ୋକାନଟି କରି ପରିବାର
ଚଳାନ୍।ତି ଜନ୍ମରୁ ମୁକ,ବଧିର ଥିବା ଜୟପ୍ରକାଶ ଭୁ ବନେଶ୍ୱରର ବିପ ିନ ବିହାରୀ
ଚ�ୌଧୁରୀ ସ୍ଲ
 ୁ ମାଟ୍ ରିକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ କଟକ ଖପୁର ିଆରେ
କୁ ଅଫ ଡିଫ୍ର
ଆଇଟିଆଇ ଓ ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ହ ିୟରିଙ୍ଗ ଇମ୍ପେରିଆଲସରୁ
ଯୁକ୍ତ ଦୁ ଇ କଳାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛନ୍।ତି ଆଳି ର ପୂର୍ବତନ କ୍ ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳି
ଆରବ ଅଲ୍ଲୀ, ବଂଶୀଧର ସ୍ୱାଇ,ଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଶରତ ଦାସ, କୃ ଷଚ
୍ନ ନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା,
ବ�ୈଦନାଥ ମହାନ୍,ତି ସଦାନନ୍ଦ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଜୟପ୍ରକାଶକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍।ତି

ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପୂରା ଦର୍ଶକ ଖେଳ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଥର
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଦର୍ଶକରେ
ଭରପୁର ରହ ିବ ବ�ୋଲି ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ କୁ ହାଯାଇଛ ି।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ବ୍ୟତୀତ ସିଡ୍ନୀରେ
ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯ ିବାକୁ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍କ
ରି ା, ଭାରତ ବନାମ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ ରନର୍ସ ଅପ୍
ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟିକଟ ବିକ୍ ରି ଶେଷ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
ତେବେ ଏହ ି ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି କିଛ ି ଅତିରିକ୍ତ ଟିକଟ ଉପଲବ୍ଧ
କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ଆଇସିସି କହ ିଛ ି। ସେହ ିପରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯ ିବାକୁ
ସୁପର-୧୨ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ଆଉ କିଛ ି ଅଳ୍ପ ଟିକଟ
ବାକି ରହ ିଛ ି। ସେହ ିଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଗ୍ରୁପ-ଏ’ ରନର
ଅପ୍ ମୁକାବିଲା, ପର୍ଥରେ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ରେ ଭାରତ ଓ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍କ
ରି ା, ସିଡ୍ନୀରେ ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍କ
ରି ା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯ ିବାକୁ ଥିବା ମୁକାବିଲା ଲାଗି
ଆଉ କିଛ ି ଅଳ୍ପ ଟିକଟ ବିକ୍ ରି ହେବ। ଏଥର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ
ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଫୁ ଲ ରହ ିବ ବ�ୋଲି ଆଇସିସି ଆଶା ରଖିଛ ି।

ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମେଲବ�ୋର୍ଣ୍ଣରେ ଅକ୍ଟୋବର
୨୩ ତାରିଖ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମୁକାବିଲା
ଲାଗି ସମସ୍ତ ଟିକଟ ବିକ୍ ରି ଶେଷ ହ�ୋଇଛ ି। ଏହା ଫଳରେ
ଏହ ି ମ୍ୟାଚ ଛ ିଡ଼ା ହ�ୋଇ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛ ି ଟିକଟ
ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଥିବା ସିଟ୍ସଂଖ୍ୟାର ଟିକଟ ବିକ୍ ରି
ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଛ ିଡ଼ା ହ�ୋଇ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ କିଛ ି
ଟିକଟ ବାକି ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ ରି କରିବାକୁ
ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ସବୁ ଟିକଟ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ
ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ ରି ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ
ସମର୍ଥକଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ କିଛ ି ଟିକଟ ବଦଳ କରାଯଇ ବିକ୍ ରି
କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ କୁ ହାଯାଇଛ ି। ଅକ୍ଟୋବର
୧୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯ ିବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱର
ଏହ ିଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ ରିକେଟ ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ
୫,୦୦,୦୦୦ ଦର୍ଶକ ଟିକଟ କିଣ ିସାରିଛନ୍।ତି ମେଲବ�ୋର୍ଣ୍ଣରେ
ଶେଷଥର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମହ ିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ

ଲ�ୌସାନେ,୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି

ଓଡ଼ିଶା ଦଳରେ ଜୟପ୍ରକାଶ

ଅଧିକ ପାଇଛ ି। ଏବେ ମୁଁ ଭଲ
ଭାବେ ଜାଣ ିଛ ି କେଉଁ ସମୟରେ
ମ�ୋର ପେସାଦାର ଜୀବନର
ଶେଷ ହେବ।’ ଶେଷରେ ସେ
ଟେନିସ ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ
ଲେଖିଛନ୍ତି “ଫାଇନାଲି ଦ
ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଟେନିସ: ଆଇ
ଲଭ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ ନେଭର
ଲିଭ୍ ୟୁ।” (ଶେଷରେ ଟେନିସ
ଖେଳକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ
ତୁ ମକୁ କଦାପ ି ଛାଡିବ ି ନାହିଁ)।
୪୧ ବର୍ଷୀୟ ଏହ ି ତାରକା
ଖେଳାଳି ଶେଷଥର ଲାଗି
୨୦୨୧
ୱିମ୍ବଲଡନ
ଗ୍ରା ଣ୍ଡ ସ୍ ଲା ମ୍ ରେ
ଖେଳିଥିଲେ। ହର୍ବର୍ଟ
ହୁ ର୍କା ଜ୍ ଙ୍କ ଠ ା ରୁ
ହାରିଯ ିବା
ପରେ
ସେ
ଆଣ୍ଠୁରେ
ଅ ସ୍ତ ୍ରେ ା ପ ଚ ା ର
କରିଥିଲେ। ଏହା
ପରେ ସେ ଏଯାଏ
ଆଉ କ�ୌଣସି
ଟେନିସ ଖେଳି
ନ ା ହ ା ନ୍ତି ।
ଆ ଣ୍ଠୁରେ

ଚେନ୍ନାଇ ଓପନ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହ ିବିନ�ୋ

ଚେନ୍ନଇ, ୧୫ା୯ (ଏଜେନ୍):ସି ଜାପାନର ନାଓ ହ ିବିନ�ୋ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଡବ୍ଲୟୁଟିଏ୨୫୦
୍
ଚେନ୍ନାଇ ଓପନ ଟେନିସ ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯ ିବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସେ
ବ୍ ରିଟେନର କାଟି ସ୍ୱାନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେହ ିପରି ଅନ୍ୟ
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମାଗ୍ଦା ଲିନେଟଙ୍କ ସହ ୭ମ
ସିଡ ରେବେକା ମାରିନ�ୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ।
ୟୁଗେନ ବ�ୈଚାର୍ଡଙ୍କ ସହ ନାଦିଆ ପ�ୋଡ�ୋର�ୋସ୍କା ଅନ୍ୟ
ଏକ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଶୁକ୍ରବାର
ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ�ୋଡ�ୋର�ୋସ୍କା
୩-୬, ୬-୨, ୭-୬ରେ ଚତୁ ର୍ଥ ସିଡ ଜର୍ମାନୀର ତାତଜାନା
ମାରିଆଙ୍କୁ ହରାଇଦେଇଥିଲେ। ସେହ ିପରି ସ୍ୱାନ୍ ୭-୬,
୬-୨ରେ ଆନାସ୍ତାସ ିଆ ଗାସାନ�ୋଭାଙ୍କୁ ଏବଂ ହ ିବିନ�ୋ ୬-୨, ୬-୩ରେ ୬ଷ୍ଠ ସିଡ ଚୀନର ୱାଙ୍ଗ
କିଆଙ୍ଗ୍ ଙ୍କୁ ହରାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ ଟି କରିଥିଲେ। ହ ିବିନ�ୋ ଏହ ି ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କ୍ୱାଲଫ
ି ାୟରରୁ
ଏଯାଏ ଗ�ୋଟିଏ ହେଲେ ସେଟ୍ ନ ହାରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।

ଆଘାତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳବ
ି ା ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ
କରୁ ଥିଲାବେଳେ ଗତ ଦୁ ଇ ବର୍ଷରେ ସେ ୩ଥର
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲାଭର
କପ୍ ପରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯ ିବାକୁ
ଥିବା ନିଜ ଘର�ୋଇ ସହର ବାସେଲ କପ୍
ଖେଳି
ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାମୂଳକ
ଟେନିସରୁ
ଅବସର ନେବାକୁ ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ।
‘ଟେନିସର ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମ�ୋତେ
ମ�ୋ ର
ପତ୍ନୀ ମ ିର୍କା ପୂରା

କରାଇଛନ୍ତି। ଗତ ୨୦
ବର୍ଷରେ ସେ ମ�ୋ ସହ
ଯାତ୍ରା କରି ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍
ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକ ି ସେ
୮ ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାବେଳେ
ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ
ବିନା ମ�ୋ ଟେନିସ ଜୀବନ
ସଫଳ ହ�ୋଇ ପାରି ନଥାନ୍ତା
ବ�ୋଲି ଫେଡେରର କହ ିଛନ୍ତି।

ଡେଭିସ୍ କପ୍: ୮୪ ବର୍ଷ ପରେ 
ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ହରାଇଲା ଜର୍ମାନୀ
ହମ୍ବର୍ଗ, ୧୫।୯(ଏଜେନ୍)ସି : ଡେଭିସ୍
କପ୍ ଗ୍ରୁପ୍- ସ ି’ର ଏକ ମୁକାବିଲାରେ
ଜର୍ମାନୀ ଟେନିସ ଦଳ ୨-୧ରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ

କ୍ୟାରୟି ର

ସହାୟତା
କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ
ସସହଯ�ୋଗ ବିନା ମୁଁ
ଏତେ ଦିନ ଟେନିସ
ଖେଳରେ ତିଷ୍ଠିବା
ସମ୍ଭବ
ହ�ୋଇ
ନଥାନ୍ତା। ଅନେକ
ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ
ମ�ୋତେ
ୱାର୍ମ ଅପ୍

ରାଜ୍ୟ ସ ିନ ିଅର
ପୁରୁଷ ହକ ି
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର, ୧୫।୯(ସମ ିସ)
ସ୍ଥାନୀୟ କଳିଙ୍ଗ୍ ଓ କିଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟ
ସିନଅି ର ପୁରୁଷ ହକି ଚାମ୍ ପିଅନ୍ସପ୍
ି ର ୪ଟି ଯାକ କ୍ୱାର୍ଟର
ଫାଇନାଲ ଖେଳ ଗୁରୁବାର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟ ି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ସେଲ୍),
ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧା ବିଜୟ
ଲାଭ କରି ସେମ ିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେଲ୍ ୭-୩ ଗ�ୋଲରେ
ଓଡ଼ିଶା ପୁଲସ
ି କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେହ ିଭଳି
ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ୮-୧ ଗ�ୋଲ୍ରେ ଦେଓଗଡ଼କୁ
ହରାଇ ସେମକ
ି ୁ ଉଠିଛ।ି ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ୱାର୍ଟରରେ

୧୯୯୮ରେ ପେସାଦାର ଟେନିସ ଜୀବନ
ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହ ି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି
୨୦ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହ ମ�ୋଟ ୧୦୩ଟି
କ୍ୟାରୟି ର ଟାଇଟଲ ଜିତଛ
ି ନ୍ତି। ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ମଧ୍ୟରେ
ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଓପନ ୬ଥର, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ ଥରେ,
ୱିମ୍ବଲଡନ ୮ଥର ଓ ୟୁଏସ୍ ଓପନ ୫ଥର ଚାମ୍ ପିଅନ୍
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୦୧୨ ଅଲିମ୍ ପିକ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ
ର�ୌପ୍ୟ ଓ ୨୦୦୮ରେ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଜିତଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ନଂ-୧ ଖେଳାଳି ମାନ୍ୟତା
ପାଇଥିଲାବେଳେ ୨୦୦୪ରେ ଡେଭିସ୍ କପ୍ ଓ ୩ଥର
ହପ୍ମ୍ୟାନ କପ୍ ଜିତଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପେସାଦାର
କ୍ୟାରୟି ରେ ୧୨୫୧ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତଥିି ଲାବେଳେ ୨୭୫ଟି
ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି। ସ୍ପେନ୍ର ରାଫେଲ ନାଦାଲ ସର୍ବାଧିକ
୨୨ଟି ଓ ନ�ୋଭାକ ଜ�ୋକ�ୋଭିଚ୍ ୨୧ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍
ଜିତ ି ଫେଡେରରଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରହ ିଛନ୍ତି।

ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଛ ି। ଏଥିସହ ଦୀର୍ଘ
୮୪ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଜର୍ମାନୀ
ଡେଭିସ୍ କପ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ
ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛ ି। ଏହ ି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ

ଜର୍ମାନୀ ୮ଥର ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଭେଟିଥିଲା।
ସମସ୍ତଥର ଜର୍ମାନୀକୁ ପରାଜୟବରଣ
କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଐତିହାସ ିକ ବିଜୟ
ପରେ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିନାୟକ ମାଇକେଲ
କ�ୋହଲମାନ୍ନ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ
ବ�ୋଲି ଅଭିହ ିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍ର
ଦୁ ଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ନକ୍ଆଉଟ୍ଖେଳିବେ।
ବିଶ୍ୱର ୫ ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତା
ଆଲେକ୍ସଜାଣ୍ଡର
ଜେରେଭଙ୍କ
ଅନୁ ପସ୍ଥିତରେ
ି ଜନ ଲେନାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଫ୍ ପୁରୁଷ
ସିଙ୍ଗଲ ମ୍ୟାଚରେ ୬-୪, ୨-୬, ୭-୫
ସେଟ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବେଞ୍ଜାମ ିନ ବ�ୋଞ୍ଜିଙ୍କୁ
ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀ
୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହ ିଥିଲା। ଏହାପରେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଦ୍ ରିଆନ
ମାନ୍ନାରିନ�ୋ ୬-୪, ୬-୩ ସିଧାସଳଖ
ସେଟ୍ରେ ଜର୍ମାନୀର ଓସ୍କାର ଓଟ୍ଟେଙ୍କୁ ହରାଇ
ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୧-୧ର ସମାନସ୍ତରକୁ ଆଣ ିଥିଲେ।
ଶେଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ
ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜର୍ମାନୀର
କେଭିନ କ୍ରାୱିର୍ଜ ଓ ଟିମ୍ ପୁଏର୍ଜ ଯ�ୋଡ଼ି
୬-୨, ୩-୬, ୭-୬ ସେଟ୍ର ନିକ�ୋଲାସ
ମାହୁ ତ ଓ ଅର୍ଥର ରିଣ୍ଡେର୍କନେଚଙ୍କୁ
ପରାସ୍ତ
କରି
ଦଳକୁ
୨-୧ରେ
ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ।

ସେମିରେ ସେଲ୍, ରେଳବାଇ, ସନ୍ଦୁ ରଗଡ଼, ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧା
ୁ ା ସାମ୍ନାସାମ୍ ନି ହ�ୋଇଥିଲେ।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗଡ଼
ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ୬-୦
ଗ�ୋଲରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଅନ୍ତିମ କ୍ୱାର୍ଟର

ଫାଇନାଲରେ ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧା ୩-୦ ଗ�ୋଲରେ ଗଜପତିକୁ
ମାତ୍ ଦେଇ ସେମଫ
ି ାଇନାଲ ଟିକଟ୍ ହାସଲ
କରିଛ।ି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା
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ଏହ ି ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାରେ ରାଜ୍ୟର ୨୫ ଜିଲ୍ଲା, ୫
ଏକାଡେମୀ, ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନର ୫୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଖେଳାଳି
ବିଭନ୍ନ
ି ଦଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନକ୍ଆଉଟ୍
ଭିତ୍ତିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିବାବେଳେ ବିଜେତାକୁ
ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନଅି ର ହକି ଟିମ୍ ଟାଇଟଲ୍ ମଳ
ି ବ
ି ।
‘ପ୍ରଥମଥର ଲାଗି ଇତିହାସରେ କ�ୌଣସି ଏକ
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଟିମ୍
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ ଛ।ି ଏହ ିଭଳି ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ହକି
ଖେଳର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହ ି
କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁ ପ୍ରାଣ ିତ କରିବ’ ବ�ୋଲି
ହକି ପ୍ରମ�ୋସନ ବ�ୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ କହ ିଛନ୍ତି।
EDITOR: UMAKANT MISHRA
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