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ଦେବଶଳି୍ପୀ ମହାଭାଗଂ 
ଦେବାନାଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧବ,

ବଶି୍ବକମ୍ଯା ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ
ସବ୍ଯାଭଷି୍ଟ ଫଳପ୍ରେ॥

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୬।୯ (ସମସି): 
ଶଳି୍ପାନୁକୁଳ ବପାତପାବରଣ ସହ ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ 
ଶଳି୍ନୀତ ିରପାଜ୍ୟ ପପାଇ ଁବରିପାଟ ପଞୁ୍ନିବିବଶର 
ସମ୍ପାବନପା ସଷୃ୍ଟ ି କରଛି।ି ପଞୁ୍ନିବିବଶ 
ପପାଇ ଁ ନବିବଶକମପାନଙୁ୍ ରପାଜ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ 
ବେବପା ସହ ବମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିପା କନ୍ ବକଲେଭ୍ ର 
ଆବ�ପାଜନ ଏବଂ ରପାଜ୍ୟକୁ ଶଳି୍ସମଦୃ୍ଧ 
କରବିପା ପପାଇ ଁ ରପାଜ୍ୟ ସରକପାରଙ୍ ନରିନ୍ତର 
ପ୍ର�ପାସ ଫଳପ୍ରସ ୂ ବହବପାକୁ ଯପାଉଛ।ି ଷ୍ଟପାଟ୍ଟ 
ଅପ୍  ଠପାରୁ ଆରମ୍ କର ି ଆଇଟ,ିଷ୍ଟଲି. 

ଖପାେ୍ୟ ପ୍ରକ୍�ିପାକରଣ, ରସପା�ନ ଓ ପଲେପାଷ୍ଟକି୍  
ଶଳି୍ ବଷେତ୍ରବର ପଞୁ୍ନିବିବଶର ସବୁଯପାଗ 
ସଷୃ୍ଟ ି ବହପାଇଛ।ି ସ୍ରି ଶପାସନ ଓ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଟମଖୁୀ 
ଅର୍ଟନୀତ ିରପାଜ୍ୟବର ବରିପାଟ ପଞୁ୍ନିବିବଶର 
ଆଶପା ବଢ଼ପାଇଛ।ି

ରପାଜ୍ୟବର ଶଳି୍ ଅଗ୍ରଗତ ି ସମ୍ପକ୍ଟବର 
ମତ ରଖି ଶଳି୍ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତପାପ ବେବ କହଛିନ୍ତ ି

ବଯ ୨୦୧୦ ପବର ଶଳି୍ପା�ନର 
ଗତ ି ତ୍ୱରପାନ୍ତି ବହପାଇଛ।ି 
୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୧୮ ବମକ୍  
ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିପା କନ୍ ବକଲେଭ ବଭିନି୍ନ 
ବଷେତ୍ରବର ନବିବଶର ବପାଟ 
ଫିଟପାଇଥିଲପା। ବର୍୍ଟମପାନ 
ବସହସିବୁ ବଷେତ୍ର ସହ ଶକ୍ ି
ବଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଯପାଡ଼ ି ବହପାଇଛ।ି 
ନୂଆେଲି୍ୀ ଓ େୁବପାଇ ପବର 
ମମୁପ୍ାଇ ନବିବଶକ ସମ୍ଳିନୀ 

ମଧ୍ୟ ସଫଳ ବହପାଇଛ।ି ବମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିପା 
କନ୍ ବକଲେଭ ୨୦୨୨ ଚଳତି ବର୍ଟ ନବଭମର୍ 
୩୦ ତପାରଖିରୁ ଡବିସମର୍ ୪ ଯପାଏ ଚପାଲବି। 
ଏବନଇ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଚୂଡ଼ପାନ୍ତ ପଯ୍ଟ୍ୟପା�ବର 
ପହଞ୍ଛି।ି କନ୍ ବକଲେଭକୁ ଆହୁର ି ୪୫ 
େନି ରହଛି;ି ମପାତ୍ର ମମୁପ୍ାଇ ସମ୍ଳିନୀବର 
ଆଶପାତୀତ ଭପାବବ ୪୫୬ ପ୍ରମଖୁ ନବିବଶକ 

ବଯପାଗବେଇ ସକପାରପାତ୍ମକ ବଚିପାର ରଖିବପା 
ରପାଜ୍ୟବର ଏକ ବଶିପାଳ ପଞୁ୍ନିବିବଶର 
ସମ୍ପାବନପାକୁ ବଢ଼ପାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 
େୁବପାଇ ଗସ୍ରୁ ପ୍ରପା� ୨୧,୦୦୦ ବକପାଟ ି
ଟଙ୍ପା ପଞୁ୍ନିବିବଶ ନଶି୍ତି ବହପାଇସପାରଛି।ି 
େୁଇେନି ତବଳ ବବେପାନ୍ତ ମଖୁ୍ୟ ଅନୀଲ 
ଅଗ୍ରୱପାଲ ସପାମଗ୍ରକି ଭପାବବ 

 ଭୁବନେଶ୍ୱର/ ମାଲକାେଗରି,ି ୧୬।୯ 
(ସମସି): ଉପପାନ୍ତ ଓ ଆେବିପାସୀ ଅଧ୍ୁୟରତି 
ଅଞ୍ଳଗଡ଼ୁକିବର ଅତ୍ୟପାଧନୁକି ଓ ସପୁର 
ବପେସପାଲଟି ି ସ୍ପାସ୍୍ୟ ବସବପା ବଯପାଗପାଇ ବେବପା 
ପପାଇ ଁ ଆରମ୍ ବହପାଇଛ ି ‘ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବପା� ୁ
ସ୍ପାସ୍୍ୟ ବସବପା’। ରପାଜ୍ୟର 
ବଛପାବଛପା ଓ ପ୍ରତଷି୍ତି 
ସ୍ପାସ୍୍ୟ ବବିଶରଜ୍ଞମପାବନ 
ଉପପାନ୍ତ ଅଞ୍ଳକୁ ଯପାଇ 
ସ୍ପାସ୍୍ୟ ବସବପା ବଯପାଗପାଉଛନ୍ତ ି
ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ବଳ 
ଗରୁୁତର ବରପାଗୀମପାନଙୁ୍ ବମିପାନବର 
ରପାଜ୍ୟର ପ୍ରତଷି୍ତି ଡ଼ପାକ୍ରଖପାନପାକୁ ଅଣପାଯପାଇ 
ଚକିତି୍ପା ବସବପା ବଯପାଗପାଇ େଆିଯପାଉଛ।ି 
ମପାଲକପାନଗରି,ି କଳପାହପାଣ୍,ି ନୂଆପଡ଼ପା, 

ନବରଙ୍ଗପରୁବର ବବିଶରଜ୍ଞ ଡ଼ପାକ୍ରମପାବନ 
ଯପାଇ ଚକିତି୍ପା ବଯପାଗପାଉଛନ୍ତ।ି ସମ୍ପ୍ରତ ି ଏହ ି
ବଯପାଜନପାବର ଅଧିକ ଜଲି୍ପାକୁ ସପାମଲି କରବିପା 
ପପାଇ ଁ ବଯପାଜନପା ପ୍ରସୁ୍ତ କରପାଯପାଉଛ।ି ଏହ ି
କ୍ମବର ଆଜ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବପା� ୁ ସ୍ପାସ୍୍ୟ 

ବଯପାଜନପାବର ମପାଲକପାନଗରିବିର ରପାଜ୍ୟର 
ବରଷି୍ ସ୍ପାସ୍୍ୟ ବବିଶରଜ୍ଞମପାବନ ପହଞ୍ ିଚକିତି୍ପା 
ବସବପା ଆରମ୍ କରଛିନ୍ତ।ି ଭୁବବନଶ୍ୱରରୁ ଏକ 
ଚପାର ି ଜଣଆି ବବିଶରଜ୍ଞ ଡ଼ପାକ୍ରୀ େଳ ଏକ 

ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବମିପାନବର ମପାଲକପାନଗରି ିଆସଛିନ୍ତ।ି 
ଶଲ୍ୟ ଚକିତି୍ପା ବବିଶରଜ୍ଞ ଡ଼ପା.ଏଚ୍ .ବକ. ମପାଝ ି
, ଗ୍ୟପାବ୍ରେପାଏବଟେବରପାବଲପାଜ ି ବବିଶରଜ୍ଞ ଡ଼. 

ବକୈବଲ୍ୟ ରଞ୍ନ େପାସ, ବନବ୍ପାବଲପାଜ ି
ବବିଶରଜ୍ଞ ଡ଼. ଅରୁଣ କୁମପାର ଆଚପାଯ୍ଟ୍ୟ, 
ନବିଶ୍ତକ ବବିଶରଜ୍ଞ ଡ଼.ବେବପାଶରି ସ୍ପାଇଁ 

ପ୍ରମଖୁ ଜଲି୍ପାବର ଚକିତି୍ପା ବସବପା ବଯପାଗପାଇ 
ବେଇଛନ୍ତ।ି ଏମପାନଙ୍ ସହ ଜଲି୍ପା ମଖୁ୍ୟ 
ଚକିତି୍ପାଧିକପାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମପାର ନନ୍ଦ ଓ 

ଅନ୍ୟମପାବନ ମଧ୍ୟ ବଯପାଗ 
ବେଇଛନ୍ତ।ି

ଗତ ବର୍ଟ ଡବିସମ୍ର 
ମପାସବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନପା�କ ଏହ ି
ବଯପାଜନପାର ଶଭୁପାରମ୍ 
କରଥିିବଲ। ପଯ୍ଟ୍ୟପା�କ୍ବମ 
ଏଥିବର କଳପାହପାଣ୍,ି 
ମପାଲକପାନଗରି,ି ନୂଆପଡ଼ପା 

ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପରୁ ଭଳ ି ଆେବିପାସୀ ବହୁଳ 
ଜଲି୍ପାକୁ ସପାମଲି କରପାଯପାଇଛ।ି ଉପପାନ୍ତ ଏବଂ 
େୁଗ୍ଟମ ଇଲପାକପାବର ରହୁଥିବପା 

 �ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟ ୁସ୍ାସ୍୍ୟ ଯ�ାଜନା କା�୍ଯ୍ୟକାରତିାଯର ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରଥମ

ଆଦବିାସୀ ଅଧୟ୍ୁଷତି ଜଲି୍ା ପାଇଁ ‘ସଞ୍ୀବନୀ’

 ସାମଲି ଯ�ାଇଛ ିଦକ୍ଣି ଓଡ଼ଶିାର ୪ ଉପାନ୍ତ ଜଲି୍ା
 ଅଧିକ ଜଲି୍ାକୁ ସାମଲି କରବିା ଲାଗ ିଯ�ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ
 ମାଲକାନଗରିଯିର ପ�ଞ୍ଯିଲ ୪ ଜଣ ସ୍ାସ୍୍ୟ ବଯିଶଷଜ୍ଞ

 ଶଳି୍ପ ଅଗ୍ରଗତ ିସମ୍ପର୍କରେ ଶଳି୍ପମନ୍ତୀଙ୍କ ସଚୂନା
 ସ୍େି, ଊର୍ଦ୍୍କମଖ୍ୀ ଅର୍କନୀତ ିବଢ଼ାଇଛ ିଆଶା
 ପ୍ାୟ ୫୦,୦୦୦ ରରାଟେି ପଞ୍୍ନିରିବଶ ନଶି୍ତି
 ପବୂ୍କ ୨ ରନ୍ ରରଲେଭେ ରେରର୍କ ଭାଙ୍ବି ନରିବଶ
 ମାସ ରଶଷର୍ ରବଙ୍ାଲ୍େ୍ରେ ନରିବଶର ସମ୍ଳିନୀ
 ୋଜୟୁରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ରରାଟେି ନରିବଶ ସମ୍ାବନା

ସଫଳ ର�ାଇଛ ିନୂଆଦଲି୍ୀ, ମମ୍୍ାଇ ସମ୍ଳିନୀ

ବେିାଟ ପଞ୍୍ନିରିବଶ ସମ୍ାବନାବେିାଟ ପଞ୍୍ନିରିବଶ ସମ୍ାବନା

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୬।୯ (ସମସି): ବଶି୍ୱ ଓ 
ଜପାତୀ� ଅର୍ଟନୀତ ି ନମି୍ନଗପାମୀ ଥିବପା ସମ�ବର 
ଖଣ ି ରପାଜସ୍ ରପାଜ୍ୟ ଅର୍ଟନୀତକୁି ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଟଗପାମୀ କର ି
ରଖିବପାବର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଟ ଭୂମକିପା ଗ୍ରହଣ କରଥିିଲପା। 
ଗତ ଆର ଥିକ ବର୍ଟବର ଏହପା ବରକଡ୍ଟସ୍ର 
ଛୁଇଁଥିଲପା। ଏହପାକୁ ଲଷେ ରଖି ଚଳତି ଆର ଥିକ 
ବର୍ଟବର ୪୩,୪୪୪ ବକପାଟରି ଖଣ ିରପାଜସ୍ ଲଷେ୍ୟ 
ସ୍ରିୀକୃତ ବହପାଇସପାରଛି।ି ଅର୍ଟ ବଭିପାଗୀ� ସଚୂନପା 
ଅନୁଯପା�ୀ ଏହପା ଲଷେ୍ୟର ପ୍ରପା� ୩୯% ଗତ 
ଅଗଷ୍ଟ ସଦୁ୍ଧପା ସଂଗ୍ରହ କରପାଯପାଇସପାରଛି।ି ବର୍୍ଟମପାନ 
ବକବତକ ଖଣ ି ନଲିପାମ ପ୍ରକ୍�ିପାବର ରହଛିନ୍ତ।ି 
ବତଣ ୁଧପାଯ୍ଟ୍ୟ ହପାସଲ ଆର ଥିକ

ଖଣ ିରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଉତ୍ାହଜେକଖଣ ିରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଉତ୍ାହଜେକ

୫୦% ହ୍ାସ ପାଇଲାଣ ି
ରରନ୍ଦୀୟ ଅନ୍ଦାନ

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

 ଝାରସଗୁଡ଼ୁା,୧୬ା୯(ସମସି): 
ଝପାରସଗୁଡ଼ୁପା ଟପାଉନ ରପାନପା 
ଅଧୀନ ବଜୁି ଏକ୍ସବପ୍ରସ୍  ବୱର 
ସରବପାହପାଲ ବପାଇପପାସ୍ ବର 
ଶକୁ୍ବପାର ସନ୍୍ୟପାବର ଭ�ଙ୍ର 
େୁର୍ଟଟଣପା ରଟଛି।ି ଏକ 
ବକପାଇଲପା ବବପାବଝଇ ହପାଇୱପା 
ଧକ୍ପାବର ଭୂରଣ କମ୍ପପାନୀର ୬ ଜଣ କମ୍ଟଚପାରୀଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ 
ରଟଛି।ି ମତୃକମପାବନ ବହବଲ ରପାବଜନ୍ଦ୍ର ତୱିପାରୀ, ବସର 

ହପାହପାେୂର, ବ୍ଜିପପାଲ୍  ସଂି, 
ପଙ୍ଜ ଝପା, ରପାବଜଶ୍  ସଂିହ ଓ 
ବକିପାଶ କୁମପାର। ଅନ୍ୟପବଷେ 
ଏହ ି େୁର୍ଟଟଣପାବର ପ୍ରପା� 
୧୦ ଜଣ ଏଥିବର ଗରୁୁତର 
ବହପାଇଛନ୍ତ।ି ବସମପାନଙୁ୍ ଜଲି୍ପା 
ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ପାଳ�ବର ଭର୍ଥି 

କରପାଯପାଇଛ।ି ଭୂରଣ (ବଜଏସ୍ ଡବଲେ୍୍ୟବପିଏିସ୍ ଏଲ୍ ) 
କମ୍ପପାନୀର େନିର ଦ୍ତିୀ� ସଫି୍ଟ କପାଯ୍ଟ୍ୟ 

୬ ମତୃ, ୧୦ ଗେ୍୍ତେ
 �ଭୂଷଣ ବସ୍ ର୍ ଧକ୍ା ରଦଲା �ାଇୱା

}ପଷୃ୍ା-୧୦

 ଉଲୁଣ୍ା, ୧୬ା୯ (ସମସି): 
ସବୁର୍୍ଟପରୁ ଜଲି୍ପା ଉଲୁଣ୍ପା 
ବନପାଞ୍ଳ ଅଧୀନ ବପାରପପାଲ ି
ଗପାଁ ନକିଟ ଜଙ୍ଗଲବର 
କଲରପାପତରଆି ବପାର ଶକିପାର 
ରଟଣପାବର ୬ ଜଣଙୁ୍ ବନ ବଭିପାଗ ଗରିଫ କରଛି।ି ଏମପାବନ 
ବହବଲ ବପାରପପାଲ ି ଜଙ୍ଗଲ ଭତିବର ଥିବପା ମଠର ମଠପାଧୀଶ 
େପାନବହିପାରୀ ଶରଣଂ ଓରଫ େ�ପାସପାଗର ରପାଟୀ (୪୮), 
ବକପାଟସମଲପାଇ ଗ୍ରପାମର ସବୁରନ୍ଦ୍ର ପଧପାନ(୪୦), 

କଲରାପତରଆି ବାଘର ଗଳତି ମତୃଯଦ� ଉଦ୍ାର ଘଟଣା

ମ�ନ୍ତ ମାେରିÒରଲ ବାଘ
ବାଘପାଲ ିମଠାଧୀଶଙ୍କ 
ସରମତ ୬ ଗେିଫ 
୪ ପଞ୍ା ସ� ନଖ 
ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଜବତ

}ପଷୃ୍ା-୧୦



ଆ
ଜରି

 ଇ
ତହି

ାସ

କାହ ିଁକ ିକରବିେ
	 	ମନ	ଶାନ୍ତ	ରୁହେ।
	 	ଚନି୍ତାଗ୍ରସ୍ତ	ବ୍ୟକ୍	ିଏେ	ିଆସନ	
କରବିା	ଦ୍ାରା	ଚନି୍ତା	ଦୂର	େୁଏ।	

	 ଶରୀରକୁ	ଶକ୍	ିମହିେ।
	 ଆଣ୍ୁଗଣ୍	ିସମସ୍ୟା	ଦୂର	
କହର।

	 ଶରୀରର	ୋଡ଼ଗଡ଼ୁକି	
ମଜଭୁତ	ହୋଇଥାଏ।	

ଆଜ	ି ହେଉଛ	ି ହଦବଶଳି୍ୀ	 ବଶି୍ୱକମ୍ାଙ୍କ	 ପଜୂା	
।	ପ୍ାଚୀନ	 ଗ୍ରନ୍ଥ,	 ପରୁାଣ,	 ଉପନଷିଦ	 ଆଦ	ି
ଅବହ�ାକନ	କହ�	ଜଣାପହଡ଼	ବଶି୍କମ୍ା	ହେଉଛନ୍ତ	ି

ହରେଷ୍ଠ	ଶଳି୍ୀ।	ବଶି୍କମ୍ା	ଅନ୍ୟ	ଅଥ୍ହର	ବଶି୍ର	ସଷୃ୍କିର୍୍ା।	ପ୍ଜାପତ	ି
ବ୍ରହ୍ାଙ୍କ	ନାଭ	ିକମେରୁ	ବଶି୍କମ୍ାଙ୍କ	ଜନ୍ମ	ହବା�	ିପରୁାଣହର	ବର୍ଣ୍ଣିତ	

ହୋଇଛ	ି ।	 କନ୍ୟା	 ସଂକ୍ାନ୍ତହିର	 ମର୍୍୍ୟହର	 ଆବଭୂି୍ତ	 ହୋଇଥିହ�	
ବଶି୍କମ୍ା	 ।	ଅତ୍ୟନ୍ତ	ସନୁ୍ଦର,	ହତଜସୀ୍,	ଦବି୍ୟ	ବସ୍ତ୍ର	ପରେିତି,	ନାନାଦ	ି
ରତ୍ାେଙ୍କାରହର	 ହସ	 ବଭୂିଷତି	 ।	 ହସ	 ମୋଜ୍ାନୀ,	 କହିଶାର	 ପର	ି
ପ୍ତୀୟମାନ	।	ବ୍ରହ୍ାଙ୍କ	ନହିଦ୍୍ଶହର	ହସ	ସଷୃ୍	ିସଜ୍ନା	କରଥିିହ�	ହବା�	ି
ତାଙୁ୍କ	 ହଦବଶଳି୍ୀ	 କୁୋଯାଏ	 ।	 ବଶି୍କମ୍ା	 ସକେ	 ଶଳି୍କୋର	 ଜନକ।	
ହଦବତାମାନଙ୍କର	ସମସ୍ତ	ଶସ୍ତ୍ର	ଓ	ବମିାନ	ଆଦ	ିବଶି୍କମ୍ାଙ୍କ	ଦ୍ାରା	ନମି୍ାଣ	
କରାଯାଇଥ�ା।	 ସ୍ଗ୍ର	 ଅମରାବତୀ	 େ ିଁ	 ତାଙ୍କ	 ନମି୍ାଣର	 ହରେଷ୍ଠ	
ନଦିଶନ୍।	ବଭିନି୍ନ	ଶଳି୍ାନୁଷ୍ଠାନ	ଓ	କୋକାରଖାନାହର	ବଶି୍କମ୍ାଙୁ୍କ	
ପଜୂା	କରାଯାଇଥାଏ।	ଏେ	ିଦନିହର	ସମସ୍ତ	କାରଗିର,	ଇଞ୍ନିୟିର୍	,	
ହେ�ଡର୍	,	ହମକାନକି୍		ଏବଂ	ଅନ୍ୟମାହନ	ମଧ୍ୟ	ତାଙୁ୍କ	ପଜୂା	କରନ୍ତ	ି।	ଆେୁର	ି
ମଧ୍ୟ	ହଦାକାନ,	କାଯ୍୍ୟାେୟ	ଏବଂ	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	ସ୍ାନର	 	ମା�କିମାହନ	ହସମାନଙ୍କ	
କାଯ୍୍ୟହଷେତ୍ରହର	ପଜୂା	ଆହୟାଜନ	କରଥିାନ୍ତ।ି	େନୁି୍ଦ	ଧମ୍ଗ୍ରନ୍ଥ	ଅନୁସାହର,	ପରୂା	ବଶି୍	
ହେଉଛ	ିବଶି୍କମ୍ାଙ୍କ	ମାନସ	ସନ୍ତାନ।	ତାଙ୍କର	ିୋତହର	ପରୂା	ବ୍ରହ୍ାଣ୍ଡର	ନମି୍ାଣ	
ହୋଇଛ।ି	 	ହକବେ	ହସତକି	ି ନୁହେଁ,	�ଙ୍କାପତ	ିରାବଣ	ବଶି୍କମ୍ାଙୁ୍କ	ସନୁ୍ତଷ୍	କର	ି
ସନୁାର	�ଙ୍କା	ତାଙ୍କ	ୋତହର	ନମ୍ିାଣ	କରାଇଥହ�।	ଏୋଛଡ଼ା	 ପଷୁ୍ପକ	ବମିାନ,	
ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ	ବଜ୍ର	ଏବଂ	ପାଣ୍ଡବଙ୍କ	ରେବିା	ପାଇ	ଁଇନ୍ଦ୍ରପ୍ସ୍	ନଗର	ବଶି୍କମ୍ାଙ୍କ	ସଷୃ୍।ି	ଏସବୁ	
ବାଦ୍		ଭଗବାନ	ରେୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ	ପାଇ	ଁଦ୍ାରକିା	ନଗରୀର	ସ୍ାପନା	କରଥିହ�	ବଶି୍କମ୍ା।	
ବଶି୍କମ୍ା	 ନହିଜ	 ଶଳି୍ୀ	 ନୁେଁନ୍ତ,ି	 ହସ	 ଶଳି୍ୀ	 ସମାଜର	 ସ୍ରଷ୍ା।	 ମର୍୍୍ୟହ�ାକହର	
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ମେଷ:ମାନସକି	ଅବସାଦରୁ	ମକୁ୍	ିପାଇବା	ପାଇ	ଁଶଶିମୁାନଙ୍କ	ସେ	ସମୟ	
କଟାନୁ୍ତ।	ଅଧ୍ୟାତ୍କି	କାଯ୍୍ୟହର	 ରୁଚ	ିବଢ଼ବି।	ଅନ୍ୟକୁ	ପ୍ଭାବତି	କରବିା	
ପାଇ	ଁଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ	ଅଧିକ	ଖର୍୍	କରନୁ୍ତ	ନାେ ିଁ।
ବୃଷ: 	 ଭାବଥିବା	 ସବୁ	 କାଯ୍୍ୟ	 ପରୂଣ	 ହୋଇପାହର।	 ବଭିନି୍ନ	 ହଷେତ୍ରରୁ	
�ାଭବାନ	 ହେହବ।	 ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ	 ପରୂ୍ଣ୍	 ସେହଯାଗ	 ପାଇହବ।	
କ୍ୟାରୟିରହର	ଉନ୍ନତ	ିପାଇଁ	ନୂତନ	ପଥ	ହଖାଜ	ିପାଇହବ।
େଥିନୁ: ଆତ୍ବଶିା୍ସର	ସେ	ସମସ୍ତ	କାଯ୍୍ୟ	କର	ିସଫେତା	ପାଇହବ।	ନଜି	
ହକ୍ାଧ	ଉପହର	ନୟିନ୍ତ୍ରଣ	ରଷୋକରନୁ୍ତ।	ଅହନକ	ବାଧାବଘି୍ନ	ସହର୍୍	ଆଗକୁ	
ବଢ଼ହିବ।	ପରବିାର	ସେ	ଅଧିକ	ସମୟ	କଟାଇହବ।	

କକ୍କଟ: ଅକସ୍ାତ୍		 ଯାତ୍ରା	 ହଯାଗ	 ରେଛି।ି	 କମ୍ହଷେତ୍ରହର	 କାଯ୍୍ୟଭାର	
ଅଧିକ	 ଥିବାରୁ	 ମାନସକି	 ଶାନ୍ତ	ି େରାଇ	 ପାରନ୍ତ।ି	 ମହନାରଞ୍ନ	
କାଯ୍୍ୟହର	ଅଯଥା	ଖର୍୍	କରବିାରୁ	ଦୂହରଇ	ରୁେନୁ୍ତ।
ସଂିହ: ପରୁୁଣା	ବନୁ୍ଙ୍କ	ସେ	ସାଷୋତ	ହୋଇପାହର	।	ସେକମ୍ୀଙ୍କ	ସେ	
ବାଦବବିାଦ	 ପରସି୍ତ	ି ଉପଜୁପିାହର।	 ବ୍ୟବସାୟ	 ପାଇଁ	 କରଥିିବା	
ନୂତନ	ହଯାଜନା	ଫେଦାୟୀ	ହେବ।
କନ୍ୟା: ପାରବିାରକି	ସମସ୍ୟାହର	ଫସରିେହିବ।	ହଧୈଯ୍୍ୟର	ସେ	କାଯ୍୍ୟ	
କର	ି ସଫେତା	 ପାଇହବ।	 ଆଥ୍କସ୍ତ	ି ସ୍ର୍େ	 ରେବି।	 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ	
ପ୍ତହିଯାଗତିାମେୂକ	ପରୀଷୋହର	ଉର୍ୀର୍ଣ୍	ହେହବ।

ତୁଳୟା: ନଷି୍ପର୍	ି ହନବା	 ସମୟହର	 ଦ୍ନ୍ଦ୍ହର	 ପଡ଼ଯିାଇପାରନ୍ତ।ି	 ଟଙ୍କା	
ପଇସା	 ହଦବା	 ହନବା	 ସମୟହର	 ସତ୍କତା	 ଅବ�ମ୍ବନ	 କରନୁ୍ତ।	
ହପ୍ମ	ଓ	ଦାମ୍ପତ୍ୟ	ଜୀବନହର	ମଧରୁତା	ବଢ଼ବି।
ବଛିୟା: କଠନି	 ପରରିେମ	 କର	ି ପ୍ୟିଜନଙ୍କ	 ଆଶା	 ପରୂଣ	 କରହିବ।	
ହକୌଣସ	ି ଜରୁରୀ	 କାଯ୍୍ୟ	 ସଂପନ୍ନ	 ହେବ।	 କମ୍ହଷେତ୍ରହର	 ପ୍ଶଂସା	
ସାଉଁଟହିବ।	ସନ୍ତାନସନ୍ତତଙି୍କ	ପାଇଁ	ଚନି୍ତତି	ରେପିାରନ୍ତ।ି
ଧନୁ: ଗରୁୁଜନଙ୍କ	ସା୍ସ୍୍ୟକୁ	ହନଇ	ବବି୍ରତ	ରେପିାରନ୍ତ।ି	ଆତ୍ବଶି୍ାସ	
ସେ	କାଯ୍୍ୟ	କର	ିସଫେତା	ପାଇହବ।	କମ୍ହଷେତ୍ର	ତଥା	ବ୍ୟବସାୟହର	
ସ୍ତି	ିସଦୃୁଢ଼	ରେବି।	ଦୂରସ୍ାନକୁ	ଯାତ୍ରା	ହଯାଗ	ରେଛି।ି

େକର: ନଜି	 ବ୍ୟବୋରହର	 ସଧୁାର	 ଆଣନୁ୍ତ।	 କଛି	ି କାଯ୍୍ୟ	 କରବିା	
ପବୂରୁ୍	ଏୋର	ପରଣିାମ	କଥା	ଚନି୍ତା	କରନୁ୍ତ।	ଅଧିକ	କାଯ୍୍ୟ	କର	ିଅସସୁ୍	
ମହନ	କରପିାରନ୍ତ।ି
କୁମ୍ଭ: ନୂତନ	ସମ୍ପକ୍	ଗଢ଼ଉିଠବିାର	ହଯାଗ	ରେଛି।ି	ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କଠାରୁ	
ସେହଯାଗ	 ପାଇହବ।	 ଆଥ୍କ	 ସ୍ତହିର	 ଉନ୍ନତ	ି ପର�ିଷେତି	 ହେବ।	
ମେେିାମାହନ	ନଜି	ଭାବାନା	ଉପହର	ନୟିନ୍ତ୍ରଣ	ରଖନୁ୍ତ।
େୀନ:	ଭବଷି୍ୟତ	ପାଇଁ	 ନୂତନ	ହଯାଜନା	କରହିବ।	 	 ନୂତନ	ନହିବଶ	
କରବିା	ପାଇ	ଁଅନୁଭବୀ	ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ	ପରାମଶ୍	ନଅିନୁ୍ତ।	ଅସୋୟ	ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ	
ସେହଯାଗ	କର	ିଶାନ୍ତ	ିପାଇହବ।

l	୧୬୩୦-ଆମେରକିୟାର ମବୟାଷ୍ଟନ୍  
ସହରର ସ୍ୟାପନୟା। 

l	୧୯୫୦- ପ୍ରଧୟାନେନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର 
ମେୟାଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମ। 

l	୧୯୫୭- େୟାମେସଆି ସଂଯକୁ୍ତ 
ରୟାଷ୍ଟ୍ରମର ସୟାେଲି୍  ମହେୟା। 

l	୧୯୭୦- ମଜୟାଡୟାନ୍କମର ଗହୃଯଦୁ୍ଧ 
ଆରମ୍ଭ । 

l	୨୦୦୭- ୟମୁରୟାପୀୟ ସଂସଦ େୟାଳଦ୍ୀପ 
ଉପମର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ େଗୟାଇବୟା ପ୍ରସ୍ୟାବ 
ପୟାରତି କେୟା। 

‘ଜୟଗରୁୁ’	କେ	ିୋତ	ହଯାଡ଼ହି�	ପୀତାମ୍ବର	
ବାବୁ।	ରେୀ	ଅନୁକୂେ	ଠାକୁରଙ୍କ	ଭକ୍	ସଏି।	
ଦୀଷୋ	 	 ହନଇଚନ୍ତ।ି	 	 ଜହଣ	ଗରୁୁ/	 ସନ୍ଥ	

ଭାବହର	ହମାର	ବ	ିତାଙ୍କ	ପ୍ତ	ିସମ୍ାନ	ଅଛ।ି	କଛି	ି
ସମୟ	ଆହ�ାଚନା	ପହର	ପୀତାମ୍ବର	ବାବୁ	ମହତ	
ହଛାଟ	ବେଟିଏି		‘ସତ୍ୟାନୁସରଣ’	ହଦଇ			କେହି�	
–	‘‘	ଜ୍ାନ	ବାବୁ	!		ହଯହତହବହେ	ହଯଉଁ	ସମସ୍ୟାର	
ସମ୍ଖୁୀନ	ହେହବ।	ଏ	ବେରି		ହଯ		ହକୌଣସ	ିପଷୃ୍ଠା	
ହଖା�ହିଦହବ।	 ଆପଣଙୁ୍କ	 ସମସ୍ୟାର	 ସମାଧାନ	
ମେିଯିବି।’’

ବଭୁିକୃପା,	 ଗରୁୁକୃପା,	
ପତୃିକୃପା,	 ମାତୃକୃପା,	 ସନ୍ଥକୃପା	
ପର	ି ଏକ	 ଗ୍ରନ୍ଥକୃପା	 ଥାଏ,	 ମୁ	ଁ
ଅନୁଭବ	 କ�।ି	 ମହତ	 ଏେ	ି
ପସୁ୍ତକିାରୁ	ବେୁ	ସମସ୍ୟାର	ସମାଧାନ	ମେି�ିା।

ଗତ	 କଛି	ି ବଷ୍	 ହେ�ା	 ହମାର	 ‘ରାମଚରତି	
ମାନସ’	ପ୍ତ	ିରେଦ୍ା	ବଢ଼ଚି।ି	 ତୁେସୀ	ଦାସଙ୍କ	ଏୋ	
ଏକ	ଅମ�ୂ୍ୟ	ଗ୍ରନ୍ଥ।	ମୁଁ	ଏଥର	ଏେ	ିଗ୍ରନ୍ଥରୁ	ଗ୍ରନ୍ଥକୃପା	
�ାଭ	କରବିାର	ହଚଷ୍ା	କ�।ି
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ହମା	ପଅୁ	ବାୋଘର।	ଦନି	ବାୋଘର।	ସକାେୁ	

ସକାେୁ	 ବର	 ବରଯାତ୍ରୀ	 ହନଇ	 ବାୋରଗି�।ି	
ସରୁୁଖରୁୁହର	ବାୋଘର	ସାର	ିସନ୍୍ୟାହର	ହଫର�ି।ି	
ଘରକୁ	 ହମାର	ଏକମାତ୍ର	ପଅୁ	ପାଇଁ	 ହବାେୂଟଏି	ତ	
ହନଇ	ଆସ�ି।ି	ଏ	ଥର	ହମାର	କର୍୍ବ୍ୟ	କ’ଣ?

ସକାହେ	 ପଢ଼	ି ପାର	ି ନ	 ଥÒବା	 ‘ରାମ	 ଚରତି	
ମାନସ’ର	 ପଷୃ୍ଠାଟଏି	 ଓ�ହଟଇ�।ି	 ସୀତା	 ବବିାେ	
ପହର	ରାଜା	ଦଶରଥ	ତାଙ୍କ	ଚାରପିଅୁଙ୍କ	ପାଇଁ	ଚାର	ି
ହବାେୂ,	 ସୀତା,	 ଊମ୍ଣିୋ,	 ଶତୃକୀର୍୍ଣି	 ଓ	 ମାଣ୍ଡବୀଙୁ୍କ	
ହନଇ	 ମେ�ଙୁ୍କ	 ହଫରଚିନ୍ତ।ି	 ରାଣୀମାନଙୁ୍କ	 ଡାକ	ି
କେଚିନ୍ତ	ି:-

ଆଣଚି	ିସାହଥ	ପରଘର	ବାୋଙୁ୍କ	
ରଖ	ପ�କ	ପ୍ାୟ	ହନତ୍ର	ହଡାୋଙୁ୍କ।
ମୁ	ଁ ଏଥର	 ହମା	 ଘରଣୀଙୁ୍କ	 ଡାକ	ି ଏ	 ପଦଟ	ି

ହଦହଖଇ	 କେ�ି,ି	 ‘‘	 ତହମ	 ଏଥର	 ଏଇ	 ପରଘର	
ଝଅିକୁ	 ନଜିର	 କରଦିଅି।	 ଆଖÒପତା	 ହଡାୋକୁ	
ସରୁଷୋ	ହଦ�ାଭେ	ିତହମ	ତାକୁ	ସରୁଷୋ	ଦଅି।
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ମୁ	ଁ ସବୁଦନି	 ସନ୍୍ୟା	 ସାତଟା	 ସଦୁ୍ା	 ରାତ୍ର	ି

ହଭାଜନ	 ସାରଦିଏି।	 ସନ୍୍ୟା	 ସାହଢ଼	 ଛଅଟାହର	
ତରତର	 ହେଇ	 ଅଫିସ୍	ରୁ	 	 ହଫର	ି ରଙି୍ଗଗ୍ 		 ବନ୍ରୁ	
ଆମଘର	 ଗଡ଼ାହର	 ଗଡ଼ୁଥାଏ।	 ରଙି୍ଗଗ୍ 	ବନ୍ହର	
ଦରୁ ତଗତହିର	 ହଗାଟଏି	 ଗାଡ଼ହିର	 ତନିଟି	ି ପ�ିା	
ଯାଉଥାନ୍ତ।ି	 ମଝ	ି ପ�ିାଟ	ି ହମା	 ଆହଡ଼	 	 ଅହନଇ	
ବଡ଼ପାଟହିର	କେ�ିା	 –	 ‘ଆହବ	ହେ	�ଣ୍ଡା’।	ଶଣୁ	ି
ହମା	 ବ୍ରହ୍	 ଚଡ଼ିଗି�ା।	 ଗାଡ଼	ି ପଛହର	 	 ହଗାହଡ଼ଇ	
ଗାଡ଼କୁି	ତ	ଧରପିାରବିନି।ି	ହକବେ	ନମ୍ବରଟ	ିମହନ	
ରଖÒ�।ି

ଘରକୁ	 ଆସ�ି।ି	 ରାତ୍ର	ି ହଭାଜନ	 ସାର�ି।ି	
ଏଥର	ଥାନାକୁ	ଯାଇ	ଏତ�ା	ହଦବ।ି	ହସ	ହଟାକାଙୁ୍କ	
ପାହନ	 ହଦବ।ି	 ଏମତି	ି ଭାବ	ି ବାୋରୁଥାଏ,	 ପତ୍ୀ	
ମହତ	 ଅଟହକଇ	 କେହି�,	 ମାନସର	 ପଷୃ୍ଠାଟଏି	
ଓ�ହଟଇ	ହଦଇ	ଯାଉନ!

ପତ୍ୀଙ୍କ	କଥାହର	ରାମ	ଚରତି	ମାନସର	ପଷୃ୍ଠା	
ଓ�ହଟଇ�।ି	 ରାମ	 ପଶୁ୍ରାମ	 ସମ୍ବାଦ।	 �କ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ	
ବ୍ୟବୋରହର	ଷେବୁ୍ଧ	ହେଇଛନ୍ତ।ି	ଆକ୍ମଣ	କରବିାକୁ	
ଉଦ୍ୟତ	 େୁଅହନ୍ତ,	 ରାମଚନ୍ଦ୍ର	 ପଶୁ୍ରାମଙୁ୍କ	 ବୁହଝଇ	
କେୁଚନ୍ତ	ି:-	

ବରୁିଡ଼	ିହଯ	ବାେକ	ଏକ	ପ୍କାର

ଜ୍ାନୀ	 ଧରନ୍ତ	ି ନାେ ିଁ	 ହଦାଷ	
ତାଙ୍କର।

ମୁଁ	 ହବଶ୍		 କଛିଦିନି	 ହେ�ା	 କଛି	ି
ଶାସ୍ତ୍ର	 ଅଧ୍ୟୟନ	 କରୁଚ।ି	 ହମାର	 କଛି	ି

ଜ୍ାନ	 ଉଦୟ	 ହେବଣ	ି ହବା�	ି ମୁଁ	 ଭାବୁଚ।ି	 ଏଣ	ୁ ବରୁିଡ଼	ି
ଆଉ	 ବାେକଙ୍କ	 ସାହଙ୍ଗ	 �ାଗବିା	 ଉଚତି	 ନୁହେଁ	 ହବା�	ି
ମହନ	କ�।ି	ଥାନାହର	ଯାଇ	ଏତ�ା	ହଦବା	କାଯ୍୍ୟକ୍ମକୁ	
ବାତଲି୍		କ�।ି
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କଟକହର	 ଏକ	 ଭବ୍ୟ	 କାଯ୍୍ୟକ୍ମର	 ଆହୟାଜନ		

ହେଇଥÒ�ା।	 ମଞ୍ଚ	 ନମ୍ିାଣ,	 ଶବ୍ଦ,	 ଅାହ�ାକ,	 ଗା�ଚିାଠୁ	
ଆରମ୍ଭ	 କର	ି ହଚୌକ	ି ପହକଇବା	 ପଯ୍୍ୟନ୍ତ	 ସବୁ	 ଦାୟତି୍	
ହମା	 ଉପହର	 ନ୍ୟସ୍ତ	 କରାଯାଇଥÒ�ା।	 ପ୍ାୟ	 ଚାର	ି ପାଞ୍ଚ	
େଜାର	ଦଶକ୍	ଅହପଷେତି	ଥÒହ�।	ହତହବ,	ହମା	ମନହର	
ହଶଷହର	ହଗାଟଏି	ସହନ୍ଦେ	ଉପଜୁ�ିା।	ଏହତ	ସଂଖ୍ୟକ	
ଦଶକ୍ଙୁ୍କ	ମଞ୍ଚଟ	ିଠକି୍		ଭାହବ	ଦୃଶ୍ୟମାନ	ହେବ	ତ	!

କାଯ୍୍ୟକ୍ମର	 ପବୂ୍ସନ୍୍ୟାହର	 ସବୁ	 ଆହୟାଜନ	
ସାର	ିଘରକୁ	 ହଫର�ି।ି	ରାମ	ଚରତି	ମାନସ	 ହଖା��ି,ି	
ହଗାସ୍ାମୀ	ତୁେସୀ	ଦାସ	ରାମ-	ସୀତାଙ୍କ	ବବିାେ	ବର୍ଣ୍ନା	
କରଚିନ୍ତ।ି	 ବରକନ୍ୟା	 ମଣ୍ଡପହର	 ବସଚିନ୍ତ।ି	 ଅଗଣତି	
ମଥିÒୋବାସୀ	 ଏ	 ବବିାେ	 ଦୃଶ୍ୟ	 ହଦଖÒବାର	 	 ସକେ	
ବ୍ୟବସ୍ା	 କରଚିନ୍ତ	ି 	 ରାଜା	 ଜନକ।	 ତୁେସୀ	 ବର୍ଣନ୍ା	
କରଚିନ୍ତ	ି:-

ସୀତାରାମ	ସନୁ୍ଦର	ପ୍ତବିମି୍ବହର
ଝଟକୁଚ	ିପ୍ତଟି	ିମଣ	ିଖମ୍ବହର।
ସବୁ	 ହ�ାହକ	 ସବୁଧିାହର	 ହଦଖÒ	 ପାରହିବ	

ହବା�	ି ରାଜା	 ଜନକ	 ମଣ୍ଡପ	 ଆଗହର	 ମଣଖିମ୍ବମାନ	
ଖଞ୍ଚିନ୍ତ।ି	 ହସଠ	ି ପ୍ତବିମି୍ବ	 ପଡୁଛ।ି	 ଖମ୍ବ	 ସାମ୍ାହର	
ହ�ାହକ	ବସ	ିବାୋଘର	 ହଦଖଚୁନ୍ତ।ି	ମୁ	ଁ ଭାବ�ି	ି ଏହବ	
ତ	 ମଣଖିମ୍ବ	 ଖଞ୍ବିା	 ସମ୍ଭବ	 ନୁହେଁ।	 ସବୁଠ	ି ଏଲ୍	ଇଡ଼	ି
ଟଭି	ି �ଗାଯାଇପାରବି।	 ପରଦନି	 ଏଲ୍	ଇଡ଼	ି ଟଭି	ି
�ହଗଇହଦ�।ି
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ଆଜ	ି ସକାେୁ	 ସକାେୁ	 ମୁଁ	 ଚନି୍ତାହର।	 ‘ସକାେ’ହର	

ହ�ଖÒବ	ି କ’ଣ	 ?	 ଝରକା	 ପାଖହର	 ବସ	ି ଚେଟା	 ଘାଟ	
ଆହଡ଼	ଚାେ ିଁଚ।ି	ହଦଖÒ�	ିକାଶତଣ୍ଡ	ିଫୁ�	ଫୁଟଚି?ି	ଆୋ,	
କ	ିସନୁ୍ଦର।	ୟାକୁ	ହନଇ	କଛି	ିହ�ଖନ୍ତ	ିକ?ି	ଆସ�ି।ି	ରାମ	
ଚରତି	ମାନସ	ହଖା��ି	ି।	ରାମଚନ୍ଦ୍ର	�କ୍ଷ୍ମଣଙୁ୍କ	କେୁଚନ୍ତ	ି
(ତୁେସୀଙ୍କ	ଶରତ	ବର୍ଣ୍ନା):-

ବରଷା	କାେ	ଅହନ୍ତ	ଆହସ	ଶରତ
ହଦଖ	�କ୍ଷ୍ମଣ	ନରିମିେ	ଜଗତ।
ଶରହତ	କାଶତଣ୍ଡ	ିହକମନ୍ତ	ଦହିଶ	
ବରଷା	ରାଣୀ	ଅବା	ବୁଢ଼ୀ	ବୟହସ।
ଆୋ	–	ୋ	।	କ	ିସନୁ୍ଦର	ବର୍ଣ୍ନା	।	ବଷ୍ାରାଣୀର		ଦନି	

ସର	ିଆସଚି।ି	ହକଶ	ଧୋ	ହେଇଗ�ାଣ।ି	
ଏ	ବର୍ଣନ୍ା	ମହତ	ଖବୁ୍		ଭ�	�ାଗ�ିା।		ଆପଣମାନଙୁ୍କ	

ବ	ି�ାଗଥିÒବ	ହବା�	ିଆଶା।	  
	-	ଜ୍ୟାନ ମହୟାତୟା 

ଚହଟୟା, ବଡ଼ିୟାନୟାସୀ, କଟକ-୧୪

ଶରବତ କାଶତଣ୍ି

aâjàmû^
jûU cSòùe 

ବ�ଉିଡ୍		ଅଭହିନତ୍ରୀ	ଆ�ଆି	ଭଟ୍ଟ	ଏହବ	ତାଙ୍କର	ଫି�୍ମ	‘ବ୍ରହ୍ାସ୍ତ୍ର’	ପାଇଁ	ଚର୍୍ାହର	ରେଛିନ୍ତ।ି	
‘ବୟକଟ୍	’	 ହରେଣ୍ଡଗ୍ 		 ସହର୍୍	 ଅୟାନ୍		 ମଖୁାଜ୍ୀଙ୍କ	 ନହିଦ୍୍ଶତି	 ଏେ	ି ଫି�୍ମ	 ବକ୍ସ	 ଅଫିସ୍	ହର	
ହବଶ୍	ଭ�	ବଜିହିନସ୍		କରଛି।ି	ବେୁତ	ଜଲ୍	ଦ	ିଏେ	ିଫି�୍ମ	୨୦୦	ହକାଟ	ିକ୍ଲବ୍	ହର	ସାମଲି୍		

ହେବ	ହବା�	ିଆଶା	କରାଯାଉଛ।ି	 ‘ବ୍ରହ୍ାସ୍ତ୍ର’	େଟି୍		ହେବା	ପହର	 	ଆ�ଆି	ପଣୁ	ିଥହର	ଦଷେଣିର	
ଆଗଧାଡ଼ରି	 ନହିଦ୍୍ଶକ	 ଏସ୍	.ଏସ୍		 ରାଜହମୌ�ଙି୍କ	 ଏକ	 ଫି�୍ମହର	 କାମ	 କରବିାକୁ	 ଯାଉଛନ୍ତ।ି		
ଏଥହର	ଆ�ଆିଙ୍କ	ବପିଷେହର	ନାୟକ	ସାଜହିବ	ସାଉଥ୍		ସପୁର୍	ଷ୍ାର୍		ମହେଶବାବୁ।	ଏେ	ିଫି�୍ମର	
ବହଜଟ୍		୮୦୦	ହକାଟ	ିଟଙ୍କା	ଧାଯ୍୍ୟ	କରାଯାଉଛ।ି	ଫି�୍ମର	ସଟୁଂି	ଆ�ଆିଙ୍କ	ହଡ�ଭିର	ିପହର	
ଆରମ୍ଭ	ହେବ	ହବା�	ିକୁୋଯାଉଛ।ି	ରାଜହମୌ�	ିମହେଶବାବୁଙୁ୍କ	ହନଇ	ଏକ	ପ୍ୟାନ୍		ଇଣ୍ଡଆି	
ଫି�୍ମ	ନମି୍ାଣ	କରହିବ	ହବା�	ିବେୁଦନିରୁ	ଚର୍୍ା	ହେଉଥ�ା।	‘ଆର୍	ଆର୍	ଆର୍	’	ଏବଂ	‘ବାେୁବେୀ’	
ଭେ	ିରାଜହମୌ�	ିଏଥହର	ଧମାଲ୍		କରବିାକୁ	ଯାଉଛନ୍ତ।ି	‘ବ୍ରହ୍ାସ୍ତ୍ର’	ପହର	ଆ�ଆି	‘ରକ	ିଔର୍		
ରାନୀ	 କ	ି ହପ୍ମ୍		 କୋନ’ି	 ଏବଂ	 ‘ଜ	ି ହ�	 ଜରା’ହର	 ନଜର	ଆସହିବ।	 ‘ଜ	ି ହ�	 ଜରା’ହର	
ଆ�ଆିଙ୍କ	ସେ	କ୍ୟାରେନିା	ହକୈଫ୍	ଏବଂ	ପ୍ୟିଙ୍କା	ହଚାପ୍ା	�ଡି୍		ହରାଲ୍	ହର	ହଦଖାଯହିବ।	

   ମଣଷିର ଶରୀର ବ�ାର ୩ଟାରୁ ୪ଟା ମଧ୍ୟବର 
ଅତ୍ୟଧକ ଦୁେ୍ବଳ ବହାଇଥାଏ। ଖାସ୍   ବସଥପାଇଁ 
ଏହ ିସମୟବର େଶି୍ବର ୬୦% ବ�ାକଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ 
ବହାଇଥାଏ। 

 ହ�ାଣ୍ବର ବେଉଁ ଦନି ଜବଣ ଶଶିକୁୁ ଚାରେିଷ୍ବ ହୁଏ, 
ବସହଦିନି ବସ ସ୍ଲୁ୍ ବର ନାମ ବ�ଖାଇଥାଏ।

 ସାପ ୭୫ ମାଇଲ୍  �ତିବର ବକୌଣସ ି
ସ୍ାନବର �ୂମକିମ୍ପ ଆସେିାର 
ପେୂ୍ବାନୁମାନ କରପିାବର। 

ଜଣା ଅଜଣା ବଦେଶଳି୍ୀ େଶି୍ବକମ୍ବାବଦେଶଳି୍ୀ େଶି୍ବକମ୍ବା

ମଧ୍ୟ	 ନମ୍ିାଣ	 ହୋଇଥିବା	 ବହେଇଙ୍କ	 ଯନ୍ତ୍ରପାତ,ି	
କେକାରଖାନା,	 ହମସନି୍	 ଆଦ	ି ବଶି୍କମ୍ାଙ୍କ	
ପ୍ତ୍ୟଷେ	ନହିଦ୍୍ଶହର	ନମି୍ାଣ	ହବା�	ିବଶି୍ାସ	ରେଛି	ି
।	 ହସଥିପାଇ	ଁ ପ୍ତବିଷ୍	 ଏେ	ି ତଥିିହର	 ବଶି୍କମ୍ାଙ୍କ	
ପଜୂା	 କରାଯାଇଥାଏ	 ଏବଂ	 ଯନ୍ତ୍ରପାତକୁି	 କୃତଜ୍ତା	
ଜଣାଇ	 ବରିାମ	 ଦଆିଯାଇଥାଏ।	କୋ,	 ସ୍ାପତ୍ୟ,	
ଭାସ୍କଯ୍୍ୟ	 ଏବଂ	 ନମି୍ାଣର	 ଅଧହଦବତା	 ଭଗବାନ	
ବଶି୍କମ୍ାଙୁ୍କ	 ସମଗ୍ର	 ଭାରତ	 ଏବଂ	 ହନପାେହର	
ପଜୂା	କରାଯାଏ।	

ମବହଶୋେୁଙ୍କ ନାୟକିା 
ସାଜବିେ ଆ�ଆି

ସବୁ	ଝଅିଙ୍କ	ଇଚ୍ା	ଥାଏ	ନଜି	ବାୋଘରହର	ସନୁ୍ଦର	ତଥା	
ଡଜିାଇନର୍		 ବବିାେ	 ହପାଷାକ	 ପନି୍ବାକୁ।	
ହତହବ	 ଏୋ	 ସମସ୍ତଙ୍କ	 ହଷେତ୍ରହର	

ସମ୍ଭବ	 ହୋଇ	 ନ	 ଥାଏ।	 ବହିଶଷକର	ି ଗରବି	
ହ�ାକଙ୍କ	 ହଷେତ୍ରହର।	 ଏେ	ି ସମସ୍ୟାକୁ	
ଦୃଷ୍ହିର	 ରଖ	 ହକରେସ୍ତ	 ମ�ାପରୁମ୍		
ଅଞ୍ଚେର	 ଟ୍ୟାକ୍ସ	ି ଚାେକ	 ନାସାର	 ଥଥୁା	
ଏୋର	 ଏକ	 ସମାଧାନର	 ରାସ୍ତା	 ହଖାଜ	ି
ବାୋର	କରଛିନ୍ତ।ି	ଥଥୁା	ହଖା�ଛିନ୍ତ	ି‘ହରେସ୍		
ବ୍ୟାଙ୍କ’।	 ଏୋ	 ମାଧ୍ୟମହର	 ହସ	 ବବିାେ	
ହପାଷାକ	ସଂଗ୍ରେ	କରନ୍ତ।ି	ତା’ସେ	ବାୋଘର	
ପାଇଁ	 ନୂଆ	 ବବିାେ	 ହପାଷାକ	 କଣିପିାରୁ	 ନ	
ଥବା	 ପରବିାରକୁ	 ମାଗଣାହର	 ପନି୍ବାକୁ	 ଦଅିନ୍ତ।ି	
ଟ୍ୟାକ୍ସ	ି ଚୋଇବା	 ପବୂ୍ରୁ	 ଥଥୁା	 ସାଉଦ	ିଆରବର	 ଏକ	
ସପୁର୍		 ମାହକଟ୍୍	ହର	 କାମ	 କରୁଥହ�।	 ୨୦୨୦	 ମାର୍୍	 ମାସହର	
ଥଥୁା	ହରେସ୍		ବ୍ୟାଙ୍କ	ଆରମ୍ଭ	କରଥିହ�।	ବଗିତ	ଦୁଇ	ବଷ୍	ମଧ୍ୟହର	ହସ	ମସୁ�ମି୍	,	ଖ୍ୀଷ୍ଆିନ୍	ଓ	େନୁି୍ଦ	
ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ	�ାଗ	ିେଜାହର	ବ୍ରାଇଡା�	ହପାଷାକ	ସଂଗ୍ରେ	କରପିାରଛିନ୍ତ।ି	ହସେପିର	ିତାଙ୍କର	ଏେ	ିହରେସ୍		
ବ୍ୟାଙ୍କରୁ	୨୦୦	କନ୍ୟା	ଉପକୃତ	ହୋଇଛନ୍ତ।ି	ତାଙୁ୍କ	ମେୁିଥିବା	ଅଧକାଂଶ	ହରେସ୍		ନୂଆ	ଥବା	ହସ	କେନ୍ତ।ି	
ଅବଶ୍ୟ	ହସ	ସବୁ	 ହରେସ୍	କୁ	ରୋଏ	କ୍ଲନି୍	କରବିା	ପହର	ଏୋକୁ	 ହଦଇଥାନ୍ତ।ି	ଅନ୍ୟପହଟ	ହସ	କାୋକୁ	
ହରେସ୍		ହଫରସ୍ତ	କରବିାକୁ	କେ	ିନ	ଥାନ୍ତ।ି	 ହତହବ	ଥଥୁା	 ହଯଉଁ	ଆଉଟ୍	ଫିଟ୍	ସଂଗ୍ରେ	କରନ୍ତ,ି	ତାୋର	
ବଜାର	ଦାମ୍		ପାଞ୍ଚ	େଜାରରୁ	୫୦	େଜାର	ଟଙ୍କା	ମଧ୍ୟହର	ଥାଏ।	ଅହନକ	ହ�ାକ	ଥଥୁାଙ୍କର	ଏେ	ି
ପ୍ୟାସକୁ	ପ୍ଶଂସା	କରୁଛନ୍ତ।ି

ଟ୍ୟାକ୍ ିଚାଳକଙ୍କ ନଆିରା ପ୍ରୟାସ 

ବରେସ୍  େ୍ୟାଙ୍କ

ରାଜସ୍ାନ-େରୟିାଣା	ସୀମାହର	ଏଭେ	ିଏକ	ଘର	ଅଛ,ି	ଯାୋକୁ	ଦୁଇଟ	ିରାଜ୍ୟହର	ବଣ୍ା	ଯାଇଛ।ି	ଦୁଇଟ	ିରାଜ୍ୟର	ଜମହିର	ହତାୋ	ହୋଇଛ	ିହଗାଟଏି	ଘର।	ଯାୋର	ଦାଣ୍ଡପଟ	େରୟିାଣାହର	ଥିବା	ହବହେ	ଆଉ	ବାର	ିରେଛି	ି
ରାଜସ୍ାନହର।	ଏେ	ିନଆିରା	ଘରଟ	ିେରୟିାଣାର	ହରୋଡ଼	ିଜଲି୍ା	ଏବଂ	ରାଜସ୍ାନର	ଅ�ବର	ଜଲି୍ାର	ସୀମାହର	

ରେଛି।ି	ଏେ	ିକାରଣରୁ	ଏେ	ିଘହର	ରେୁଥÒବା	ଦାୟମା	ପରବିାରକୁ	ହନଇ	ଚର୍୍ା	�ାଗରିେଥିାଏ।	୧୯୬୦	ମସେିାହର	
ହଚୌଧରୁୀ	ହଟକରାମ	ଦାୟମା	ନାମକ	ଜହଣ	ବ୍ୟକ୍	ିଏଠାହର	ଘର	କରଥିÒହ�।	ସମୟକ୍ହମ	ତାଙ୍କର	ଦୁଇପଅୁ	କୃଷ୍ଣ	ଓ	
ଈଶ୍ର	ଦାୟମା	ମଧ୍ୟ	ଏଠାହର	ରେହି�	ଏବଂ	ହସମାନଙ୍କର	ପଅୁ,	ଝଅି,	ନାତ,ି	ନାତୁଣୀ	ସମହସ୍ତ	ଏଠାହର	ରେହି�।	
କୃଷ୍ଣଙ୍କ	ସମସ୍ତ	ପରଚିୟପତ୍ର	େରୟିାଣାର	ହୋଇଥÒବା	ହବହେ,	ଈଶ୍ରଙ୍କର	ହଭାଟର	ପରଚିୟ	ପତ୍ର,	ଆଧାରକାଡ୍	
ଆଦ	ିରାଜସ୍ାନର	।	ଅ�ବର	ବାଇପାସ୍	ଠାରୁ	ଏେ	ିଘରଟ	ିସମ୍ପରୂ୍ଣ୍	ଭାବହର	ହଦଖାଯାଉଛ।ି	ଏେ	ିଘର	ସାମ୍ାହର	
ପାଷ୍ଦ	େୋ	ସଂି	ନାମକ	ଏକ	ସାଇନ୍		ହବାଡ୍	ମଧ୍ୟ	�ାଗଛି	ି।	ସବୁଠାରୁ	ହକୌତୂେେର	କଥା	ହେଉଛ,ି	ଏେ	ିଘରକୁ	
ଆସଥୁିବା	ଅତଥିିମାହନ	ଦୁଇଟ	ିରାଜ୍ୟହର	ହଗାଟଏି	ଘରକୁ	ହଦଖି	ଆଶ୍ଚଯ୍୍ୟ	ହୋଇଯାଆନ୍ତ।ି

ଦାଣ୍ ରାଜସ୍ାନ, ୋର ିହରୟିାଣା
ଅଦୁ୍ତ ଘର

ପ୍ରଣାମାସନ
ହାତ ବୋଡ଼ ିପ୍ରଣାମ ୋ ନମସ୍ାର କରେିା ପ୍ରାଚୀନ 

�ାରତୀୟ ପରମ୍ପରା।  ଘରକୁ ଅତଥି ବକହ ି
ଆସବି� ଠଆି ବହାଇ ହାତ ବୋଡ଼ ିନମସ୍ାର 

ମଦୁ୍ାବର ସ୍ବାଗତ କରାୋଏ। ଏହା ଏକ ବେୈଜ୍ାନକି 
ପ୍ରକ୍ୟିା ମଧ୍ୟ। ଶରୀରକୁ ୱାମ୍ବଅପ୍  କରେିା ପାଇଁ 

ବୋଗେଜି୍ାନବର ଏହ ିଆସନ କରାୋଏ। ଏହାକୁ 
ଇଂରାଜୀବର ‘ବପ୍ରୟର୍  ବପାଜ୍’ କୁହାୋଏ।
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬।୯(ସମସି): ୨୦୨୪ 
ନରି୍ବାଚନ ପରୂ୍ରୁ ରଳ ଗ�ବାଟବାଉଛ ି ରଗିେଡ।ି 
ରବାେ୍ୟର ରଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରଗିେଡଗିର ସବାମଲି 
ଗେରବା ଲବା� ି ରଭିନି୍ନ ଦଳର କମ୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର 
ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦତିବା ଲବା� ି ରେଛି।ି ଏେ ି କ୍ରମଗର ଆେ ି
ଗକବାରବାପଟୁ େଲି୍ବାରୁ କଂଗରେସ୍  ଓ ରଗିେପରି 
ଶତବାଧିକ ଗନତବା ଓ କମ୍ମୀ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙି୍କଛନ୍।ି ରବାେ୍ୟ 
ଯରୁ ରଗିେଡ଼ ି କବାଯ୍୍ୟବାଳୟଗର ସବାଙ୍ଗଠନକି 
ସମ୍ବାଦକ ପ୍ରଣର ପ୍ରକବାଶ ଦବାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତବାଗର 
ଅନୁଷ୍ତି ମଶି୍ରଣ ପର୍ଗର ସନୁବାଗରଡ଼ବା 
ଗପୌରପବାଳକିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ଼. ରବାଗେନ୍ଦ୍ର ପବାତ୍ର ତବାଙ୍କର 
ରେୁ ସମର୍କଙ୍କ ସେ ରଗିେଡଗିର ସବାମଲି 
ଗେବାଇଛନ୍।ି ଗସେପିର ି ନବାରବାୟଣପବାଟଣବାର 
ଯରୁ ଗନତବା ତରବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚବାଷମୀ-ମଲୁଆି ସଂଘର 
ଗନତବା ନବାଚକିବା ଲଙି୍ଗବାଙ୍କ ପଅୁ ରର ି ନବାଚକିବା, 
ଲଗିଙ୍ଗୟବା ନବାଚକିବା, ମଗନବାେ ପବାତ୍ର, ଅନୁେ 
କୁମବାର ସବାନବାଲ, ରୁଦ୍ର ପ୍ରକବାଶ ରବାୟ, ପପନୁ 
କୁମବାର ଗଲଙ୍କବା, ସଧୁମୀର କୁମବାର ପଟ୍ଟନବାୟକ, 
ଗକୈଳବାଶ ଗଲଙ୍କବା, �ଗୁତେଶ୍ୱର ରବାଉତ, େତୁି ସଓି, 
କବାଉନସଲିର ରମବା ଗରଇନବା, ଲଛନବା ନବାଚକିବା, 
ଗସବାନବା ନବାଚକିବା, ରଞ୍ଜନ େମିରିକିବା, ଅେତି 

ନବାଚକିବା, େମ ୁନବାଚକିବା, ଦରିବା ଗେଗଡକବା, ସ�ିନୁବା 
େୁଇକବା, ଗଲଙୁ୍ଗ ମବାଣ୍ଙି୍ଗବା, କବାଗମବା କୁଗଲସକିବା, 
ସଗିନୟବା େଗିମରକିବାଙ୍କ ସଗମତ ଶତବାଧିକ ଗନତବା 
ଓ କମ୍ମୀ ରଗିେଡଗିର ସବାମଲି ଗେବାଇଛନ୍।ି

 ସବାଙ୍ଗଠନକି ସମ୍ବାଦକ ଶ୍ରମୀ ଦବାସ ଏେ ି
ଅରସରଗର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସ୍ବା�ତ କରରିବା ସେ 
ଦଳ ଓ ରବାେ୍ୟରବାସମୀଙ୍କ ପବାଇଁ ଉତ୍ସ�୍ମୀକୃତ ଗସରବା 
କରରିବା ପବାଇଁ ଆେ୍ବାନ େଣବାଇଛନ୍।ି ଶ୍ରମୀ ଦବାସ 
କେଛିନ୍ ି ଗଯ ଦନି ଥିଲବା ଗକରଳ ନକବାରବାତ୍ମକ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଗର ଓଡ଼ଶିବାର ନବାମ ଆସଥୁିଲବା; କନୁି୍ ଆେ ି
ଓଡ଼ଶିବାର ଦୃଶ୍ୟପଟ ସମ୍ର୍ୂ୍ ରଦଳ ି ଯବାଇଛ।ି 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତମୀ ନରମୀନ ପଟ୍ଟନବାୟକଙ୍କ ଦ�ିଦଶ୍ନଗର 
ଓଡ଼ଶିବା ଆେ ି ରକିବାଶର ଶମୀଷ୍ ଛୁଇଁ ପବାରଛି।ି 
ରପିଯ୍୍ୟୟ ପରଚିବାଳନବା, ଦବାରଦି୍ର ଦୂରମୀକରଣ, 
ଖବାଦ୍ୟ ସରୁକ୍ଷବା, ଆଦଶ ୍ ଶକି୍ଷବାଦବାନ, �ଣୁବାତ୍ମକ 
ସ୍ବାସ୍୍ୟ ଗସରବା, ଶଳି୍ବାୟନ, କ୍ରମୀଡ଼ବା ସରୁ ଗକ୍ଷତ୍ରଗର 
ଓଡ଼ଶିବା ଆେ ି ଅନ୍ୟମବାନଙ୍କ ପବାଇଁ ଉଦବାେରଣ 

ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି ଓଡ଼ଶିବାର ରକିବାଶ ମଗଡଲ୍ କୁ 
ଗଦଶ ଅନୁକରଣ କରୁଛ।ି ଗଭବାକର ଭୂଗ�ବାଳରୁ 
ରବାେବାର ି ଓଡ଼ଶିବା ଶସ୍ୟଶ୍ୟବାମଳବା ଗେବାଇଛ।ି ଲକ୍ଷ 
ଲକ୍ଷ ଗକବାଟ ି ଟଙ୍କବାର ପଞୁ୍ଜନିଗିରଶ ଓଡ଼ଶିବାକୁ 
ଆସଛି।ି ଗ�ବାଟଏି ପଗର ଗ�ବାଟଏି ଗମଡକିବାଲ 
କଗଲେ ପ୍ରତଷି୍ବା ଗେଉଛ।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତମୀଙ୍କର 
ଏେ ି ରକିବାଶଧବାରବାଗର ଆକୃଷ୍ ଗେବାଇ ରଗିରବାଧମୀ 
ଦଳର ଗନତବାମବାଗନ ରେୁି େନତବା ଦଳଗର 
ସବାମଲି ଗେବାଇଛନ୍।ି ରେୁି େନତବା ଦଳଗର 
ସମସ୍ତଙ୍କ ପବାଇଁ ସମବାନ ସଗୁଯବା� ରେଛି।ି ଦଳଗର 
କବାେବାରକୁି ଅଣଗଦଖବା କରବାଯବାଏ ନବାେ ିଁ। ଗକରଳ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତମୀଙ୍କ ନମୀତ ି ଆଦଶ୍ଗର ଅନୁପ୍ରବାଣତି 
ଗେବାଇ ରବାେ୍ୟରବାସମୀଙ୍କ ଗସରବା କରରିବା ଆରଶ୍ୟକ 
ଗରବାଲ ିଶ୍ରମୀ ଦବାସ ରଶି୍ୱବାସର୍ୟକ୍ତ କରଥିିଗଲ।

ନେି ପ୍ରତକି୍ରୟିବାଗର ରବାଗେନ୍ଦ୍ର ପବାତ୍ର କେଥିିଗଲ 
ଗଯ ଗଲବାକମବାଗନ ଗମବା ଉପଗର ଗଯଉ ଁ ରଶି୍ୱବାସ 
ରଖିଛନ୍ ି ମୁ ଁ ମଧ୍ୟ ରେୁି େନତବା ଦଳ ଉପଗର 
ଗସେ ି ରଶି୍ୱବାସ ରଖିଛ।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତମୀ ନରମୀନ 
ପଟ୍ଟନବାୟକଙ୍କ ଆଦଶ୍ ସର୍ଦବା ଗମବାଗତ ଗପ୍ରରଣବା 
ଗଦଇଛ।ି ଗଲବାକଙ୍କ ପବାଇ ଁକବାମ କରରିବାକୁ ଗେଗଲ 
ରଗିେଡ ି ଗେଉଛ ି ଗଶ୍ରଷ୍ ମଞ୍ଚ। ଆେ ି ଏେ ି ମେବାନ୍  
ଦଳଗର ସବାମଲି ଗେରବା ଗମବା ପବାଇ ଁ ଅରସି୍ମରଣମୀୟ 
ଗରବାଲ ି ଶ୍ରମୀ ପବାତ୍ର କେଛିନ୍।ି ସମବାଗରଶଗର େଲି୍ବା 
ପଯ୍୍ୟଗରକ୍ଷକ ତରବା ରଧିବାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ସବାରରମୀ 
ଗରଗେରବା ପର୍ୂତନ ସବାଂସଦ ଝନି୍ନ େକିକବା, ଇନ୍ରିବା 
ନନ୍, ଗକବାରବାପଟୁ ରଧିବାୟକ ରଘରୁବାମ ପଡ଼ବାଲ, 
ପଟ୍ଟବାଙ୍ଗମୀ ରଧିବାୟକ ପ୍ରମୀତମ ପବାଢ଼ମୀ, ପର୍ୂତନ 
ରଧିବାୟକ ଗକୈଳବାଶ କୁଗଲସକିବା, ପ୍ରଫୁଲ୍ ପବାଙ୍ଗମୀ 
ଏରଂ ଅନ୍ୟ ରରଷି୍ ଗନତୃରୃନ୍ ଉପସ୍ତି ଥିଗଲ। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬ା୯(ସମସି): େବାତମୀୟ ପତବାକବା ତଆିର ି
କରରିବାର ସଗୁଯବା� ପବାଇ ଆଗମ �ର୍ଚିତ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତମୀ 
ଆମ ଉପଗର ଭରସବା କର ି ଆମକୁ ଏ ମେବାନ୍  ସଗୁଯବା� 
ଗଦଇଥିରବାରୁ ଆଗମ ତବାଙ୍କ ନକିଟଗର କୃତଜ୍ଞ। ଶକୁ୍ରରବାର 
ନରମୀନ ନରିବାସଗର ୬ଟ ି େଲି୍ବାର ମଶିନ 
ଶକ୍ତରି ମବା’ମବାଗନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତମୀ ନରମୀନ 
ପଟ୍ଟନବାୟକଙୁ୍କ ଗଭଟ ି ଏେବା କେଛିନ୍।ି 
ସନ୍୍ୟବାଗର ନରମୀନ ନରିବାସଠବାଗର 
�ଞ୍ଜବାମ, �େପତ,ି ନୂଆପଡ଼ବା, 
ରବାୟ�ଡ଼ବା, ଗକବାରବାପଟୁ ଓ ମବାଲକବାନ�ରି ି
େଲି୍ବାର ୮୪ଟ ି ମଶିନ ଶକ୍ତ ି ଗ�ବାଷ୍ମୀର 
ସଦସ୍ୟବାମବାଗନ ପେଞ୍ଚଥିିଗଲ। �ତ 
ଅ�ଷ୍ ୧୫ତବାରଖି ୭୫ତମ ସ୍ବାଧମୀନତବା ଦରିସ ପବାଳନ 
ଉପଲଗକ୍ଷ ମବା’ମବାଗନ େବାତମୀୟ ପତବାକବା ତଆିର ି ଦବାୟତି୍ୱ 
ଗନଇ ଦକ୍ଷତବାର ସେ ତୁଲବାଇ ଥିରବାରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତମୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଧନ୍ୟରବାଦ େଣବାଇଥିଗଲ। ମବା’ମବାନଙ୍କ ଉପଗର ଗମବାର ପରୂବା 
ଭରସବା ରେଛି।ି ଗସମବାନଙ୍କ ଭତିଗର ରେୁତ କଛି ି କରରିବାର 

ସବାମର୍୍ୟ ରେଛି।ି ରେୁତ୍  କମ୍  ସମୟ ମଧ୍ୟଗର ଗସମବାଗନ 
୩୦ଲକ୍ଷ େବାତମୀୟ ପତବାକବା ତଆିର ିକର ିରବାେ୍ୟ ପବାଇଁ ଗ�ୌରର 
ଆଣପିବାରଛିନ୍ ି ଗରବାଲ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତମୀ କେଥିିଗଲ। େବାତମୀୟ 
ପତବାକବା ତଆିର ିକରରିବାର ଆନନ୍ ପବାଇଥିରବାରୁ ମଶିନଶକ୍ତରି 

ମବା’ମବାଗନ ଖସୁରି୍ୟକ୍ତ କରଥିିଗଲ। 
ମବା’ମବାଗନ ମଧ୍ୟବାହ୍ନ ଗଭବାେନଠବାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ଅଙ୍ଗନେବାଡ ି ପଲିବାଙ୍କ ଗରେସ୍  ସଗିଲଇ 
କରରିବା, ଇଗଲକ୍ଟ ୍ି ରଲି୍  ଆଦବାୟ କରରିବା 
ଆଦ ି �ରୁୁ ଦବାୟତି୍ୱକୁ ଭଲ ଭବାରଗର 
କରପିବାରୁଛନ୍।ି ନୂଆପଡ଼ବାଗର ମବା’ମବାଗନ 
ରେବାଇଭଂି ଶକି୍ଷବା ମଧ୍ୟ ଗନଉଛନ୍।ି ଆଗମ ର ି
ପବାରରୁି, ଏ ରଶି୍ୱବାସ ଆମର ରଢ଼ଛି।ି ସମଗସ୍ତ 

ଏଗର କଛି ି ନବା କଛି ି ଉପଗଯବା�ମୀ କବାଯ୍୍ୟଗର ନଗିୟବାେତି 
ଗେବାଇପବାରଛିନ୍ ି ଗରବାଲ ି ଏସ୍ ଏଚ୍ େ ି ମବା’ମବାଗନ କେଛିନ୍।ି 
ଚଳତିରଷ୍ ସ୍ବାଧମୀନତବାର ୭୫ତମ ପରୂ୍ତ୍ଚି ଅରସରଗର ରବାେ୍ୟ 
ସରକବାର ମଶିନ ଶକ୍ତ ିମବା’ମବାନଙୁ୍କ ୩୦ଲକ୍ଷ େବାତମୀୟ ପତବାକବା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଓ ରଣ୍ଟନ ଦବାୟତି୍ୱ ଗଦଇଥିଗଲ।

ବଜିେଡଜିେ ଜ�ୋଗଜେଜେ ଜ�ୋେୋପଟୁେ ଶତୋଧି� ଜେତୋ ଓ �ର୍ମୀ

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ 
ବନିେଡକୁି ବଳଶାଳ୍ରୀ କରୁଛ:ି ପ୍ରଣବ

ଜେୋ�ଙ୍କ ପୋଇଁ େଃିସ୍ୋର୍ପେ ଭୋଜବ 
�ୋର �େବିୋ�ୁ ଜେଜେ ଆହ୍ୋେ

‘ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଶି୍ାସ  
ବଢ଼ାଇଛ ିଆତ୍ମବଶି୍ାସ’

�ୃତଜ୍ଞତୋ 
େଣୋଇଜେ 
୬େଲି୍ୋେ  

ରଶିନ୍  ଶକ୍ ିରୋ’

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬।୯(ସମସି): ୧୮ ରଷ୍ରୁ 
ଊର୍ଦ୍୍ ନବା�ରକିଙ୍କ ଯକୃତ ପ୍ରତଗିରବାପଣ 
ପବାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରବାେ୍ୟ ଉପଗର ନଭି୍ର 
କରରିବାକୁ ପଡ଼ରି ନବାେ ିଁ। ଏଥିପବାଇଁ ରବାେ୍ୟ 
ସ୍ବାସ୍୍ୟ ଓ ପରରିବାର କଲ୍ୟବାଣ ରଭିବା� ଏରଂ 
େବାଇଦ୍ରବାରବାଦ ସ୍ତି ଏସଆିନ୍  ଇନଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  
ଅଫ୍  �୍ୟବାଗ୍ରେବାଏଗଣ୍ଟଗରବାଗଲବାେ ି ମଧ୍ୟଗର ଏକ 
ରୁଝବାମଣବା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରତି ଗେବାଇଛ।ି ସମ୍ୃକ୍ତ 
ଅନୁଷ୍ବାନ ଏସ୍ ସରି ି ଗମଡକିବାଲ କଗଲେଗର 
ଏକ ଅତ୍ୟବାଧନୁକି ଯକୃତ ପ୍ରତଗିରବାପଣ ୟନୁଟି୍  
ପ୍ରତଷି୍ବା କରରି। ଆ�କୁ ଏସ୍ ସରିଗିର ଗଲବାକଙୁ୍କ 

ସମ୍ର୍ୂ୍ ମବା�ଣବାଗର ଏେ ି ଚକିତି୍ସବା ମଳିପିବାରରି। 
ରବାେ୍ୟ ସ୍ବାସ୍୍ୟ ଓ ପରରିବାର କଲ୍ୟବାଣ ରଭିବା� 
ମନ୍ତମୀ ନର କଗିଶବାର ଦବାସ ଏରଂ ରଭିବା�ର ପ୍ରମଖୁ 

ସଚରି ନକୁିଞ୍ଜ ଦଳଙ୍କ ଉପସ୍ତିଗିର ରବାେ୍ୟ 
ଡଏିମ୍ ଇଟ ିଡବା. ରମବାରମଣ ମେବାନ୍ ିଓ ଏସଆିନ୍  
ଇନଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ଅଫ୍  �୍ୟବାଗ୍ରେବାଏଗଣ୍ଟଗରବାଗଲବାେରି 
ଉପସଭବାପତ ିସଗନ୍ବାଷ କୁମବାର ସବାେୁ ରୁଝବାମଣବା 
ପତ୍ରଗର ସ୍ବାକ୍ଷର କରଥିିଗଲ। 

ଏେବା ପରୂ୍ରୁ ଏସ୍ ସରିଗିର ଶଶି ୁ ଗରବା�ମୀଙ୍କ 
ଯକୃତ ପ୍ରତଗିରବାପଣ ପବାଇଁ �ତ େୁଲବାଇ ମବାସଗର 
ଗରଙ୍ଗବାଲୁରୁ ସ୍ତି ଆଷ୍ର ସଏିମ୍ ଆଇ େସ୍ଟିବାଲ 
ସେତି ରୁଝବାମଣବା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରତି ଗେବାଇଥିଲବା।

ଏସ୍ ସବିନିର ଯକୃତ ପ୍ରତନିରାପଣ ୟେୁଟି୍  ପାଇଁ ଏମ୍ ଓୟୁ
ନ�ାକଙ୍କ ଉପନର ପଡ଼ବି ୋହ ିଁ ବ୍ୟୟଭାର

ସମରକନ୍ଦ, ୧୬ା୯ (ଏନେେ୍)ି: �ଲେବାନ 
ସଂଘଷ୍ ପଗର ପ୍ରରମ ରର ପବାଇଁ ପ୍ରଧବାନମନ୍ତମୀ 
ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମବାଦମୀ ଏରଂ ଚମୀନ୍  ରବା୍ରେପତ ି ସ ି
େନିପଙି୍ଗଗ୍   ଗ�ବାଟଏି ମଞ୍ଚଗର ଏକବାଠ ିଗେବାଇରÒଗଲ 
ମଧ୍ୟ ରବାର୍ତ୍ବାଳବାପ ଗେବାଇନବାେ ିଁ। ଉେଗରକସି୍ତବାନର 
ସମରକନ୍ଗର ଅନୁଷ୍ତି ସବାଂଘବାଇ ସେଗଯବା� 
ସଂ�ଠନ (ଏସ୍ ସଓି) ର ଶଖିର ସମ୍ଳିନମୀଗର 
ଉଭୟ ଗନତବା ସବାମ୍ ନବାସବାମ୍ ନ ି ଗେବାଇରÒଗଲ; 
କନୁି୍ ଗମବାଦମୀ େନି୍ ପଙି୍ଗଗ୍  ଙୁ୍କ ଗଦଖÒ ନଗଦଖÒଲବା ପର ି
ଏଡ଼ବାଇ ଯବାଇଥିଗଲ। 

କଗରବାନବା ପଗର ପ୍ରରମ ରର ପବାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 
ଭବାଗର ଅନୁଷ୍ତି ଏସ୍ ସଓି ଗରୈଠକ ପରଗିପ୍ରକ୍ଷମୀଗର 
ପ୍ରଧବାନମନ୍ତମୀ ଗମବାଦମୀ ରୁଷ୍  ରବା୍ରେପତ ି ଭବ୍ାଦମିରି 
ପତୁନିଙ୍କ ସେ ଦଦ୍ପିବାକ୍ଷକି ଗରୈଠକ କରଛିନ୍।ି 
ଉଭୟ ଗନତବା ପ୍ରବାୟ ୫୦ ମନିଟି ପଯ୍୍ୟନ୍ 
ଆଗଲବାଚନବା କରଥିିଗଲ। ଏେ ି ସମୟଗର 
ଗମବାଦମୀ କେଥିିଗଲ ଗଯ ଆେ ି ରଶିଦ୍ ରଗିଶଷ 
କର ି ରକିବାଶଶମୀଳ ଗଦଶ�ଡୁକି ଖବାଦ୍ୟ ସରୁକ୍ଷବା, 

ଗତୈଳ ସରୁକ୍ଷବା ଏରଂ ସବାର ଭଳ ି ରଡ଼ ସମସ୍ୟବାର 
ସମ୍ଖୁମୀନ ଗେଉଛନ୍।ି ଏେବାର ସମବାଧବାନ ପବାଇଁ 
ରବାସ୍ତବା ରବାେବାର କରରିବାକୁ ପଡରି। ଏ ଦ�ିଗର 
ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରରିବା ଉଚତି। ସଙ୍କଟ 
ସମୟଗର ଭବାରତମୀୟ ଛବାତ୍ରଛବାତ୍ରମୀଙୁ୍କ ୟଗୁକ୍ରନରୁ 
ରବାେବାର କରରିବାକୁ ସବାେବାଯ୍ୟ କରଥିିରବାରୁ ଗମବାଦମୀ 
ପତୁନିଙୁ୍କ ଧନ୍ୟରବାଦ ଗଦଇଛନ୍।ି ଆେରି ସମୟ 
ଯରୁ୍ର ନୁଗେଁ ଗରବାଲ ିଗମବାଦମୀ କେଛିନ୍।ି କୂଟନମୀତ ି

ଏରଂ ଆଗଲବାଚନବା କର ି ରରିବାଦର ସମବାଧବାନ 
କରରିବା ଉଚତି। �ତ କଛି ିଦଶନ୍ ିଗେଲବା ଭବାରତ-
ରୁଷ୍  ଏକବାଠ ିଅଛନ୍।ି ଆ�କୁ ଦଦ୍ପିବାକ୍ଷକି ସମ୍ନ୍କୁ 
ଅଧିକ ମେଭୁତ କରବାଯରି। ପତୁନି କେଥିିଗଲ ଗଯ 
ଯରୁ୍କୁ ଗନଇ ଭବାରତ ସ୍ତି ିଏରଂ ଚନି୍ବା ରଷିୟଗର 
ଗସ ଅର�ତ ଅଛନ୍।ି ରୁଷ୍  ମଧ୍ୟ ଯରୁ୍ ଶମୀଘ୍ର ଗଶଷ 
ଗେଉ ଗରବାଲ ି ଚବାେୁଁଛ।ି କନୁି୍ ୟଗୁକ୍ରନ ଏଥିଗର 
ସେଗଯବା� କରୁନବାେ ିଁ। ୟଗୁକ୍ରନର ସ୍ତିକୁି ଗନଇ 

ରୁଷ୍   ଭବାରତକୁ ସଚୂନବା ଗଦରବା େବାର ି ରଖିର। 
ଭବାରତ ସବାର ଚବାେଦିବାକୁ ପରୂଣ କରବାଯରି ଗରବାଲ ି
ପତୁନି ପ୍ରତଶିରୁତ ିଗଦଇଛନ୍।ି ଶକ୍ତ ି ଗକ୍ଷତ୍ରଗର ମଧ୍ୟ 
ସେଗଯବା� କରବାଯରି। ଭବାରତ-ରୁଷ୍  ଭସିବା ମକୁ୍ତ 
ପଯ୍୍ୟଟନ ପବାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଚିବାର କରବାଯବାଉଛ।ି 

ଭବାରତ ଏସ୍ ସଓି ସଦସ୍ୟ ମବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର 
ଅଧିକ ସେଗଯବା� ଏରଂ ପରସ୍ର ମଧ୍ୟଗର 
ରଶିଦ୍ସକୁ ଅଧିକ ସମର୍ନ କରୁଛ ି । ମେବାମବାରମୀ 
ଏରଂ ୟଗୁକ୍ରନ୍ ର ସଙ୍କଟ ଗଯବା�ୁଁ ଅନ୍େ୍ବାତମୀୟ 
ଗଯବା�ବାଣ ଶଙୃ୍ଖଳବାଗର ଅଗନକ ସମସ୍ୟବା ସଷୃ୍ ି
ଗେବାଇଛ।ି ଏଥିଗଯବା�ୁଁ ରଶିଦ୍  ଶକ୍ତ ି ଏରଂ ଖବାଦ୍ୟ 
ସଙ୍କଟର ସମ୍ଖୁମୀନ ଗେଉଛ ି। ଗତଣ ୁଏସ୍ ସଓିକୁ 
ରଶି୍ୱସ୍ତ, ନମନମୀୟ ଏରଂ ରରିଧିତବାପର୍ୂ୍ 
ଗଯବା�ବାଣ ଶଙୃ୍ଖଳବା ରକିଶତି କରରିବା ନମିଗନ୍ 
ପ୍ରୟବାସ େରୁରମୀ । ଏଥି ପବାଇଁ ଉନ୍ନତ ମବାନର 
ସଂଗଯବା�ର ଆରଶ୍ୟକତବା ରେଛି।ି ଗମବାଦମୀ 
ପବାରମ୍ରକି ଚକିତି୍ସବା ଗକ୍ଷତ୍ରଗର ଏକବାଠ ି କବାମ 
କରରିବାକୁ ସଦସ୍ୟ ରବା୍ରେଙୁ୍କ ଆେଦ୍ବାନ ଗଦଇଛନ୍।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷଗର ଆସନ୍ବା ରଷ୍ ଭବାରତ ଏସ୍ ସଓିର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତବା କରରିବାକୁ ଯବାଉଥିରବାରୁ ଗରୈଠକଗର 
ଚମୀନ୍  ରବା୍ରେପତ ି ଭବାରତକୁ ଶଗୁଭଚ୍ବା 
େଣବାଇଛନ୍।ି 

ଏେ ି ସମ୍ଳିନମୀଗର ପବାକସି୍ତବାନ ପ୍ରଧବାନମନ୍ତମୀ 
ଶବାେରବାେ ସରଫି, ଇରବାନ ରବା୍ରେପତ ି ଇବ୍ବାେମି 
ରଇସ ଏରଂ ମଧ୍ୟ ଏସଆି ଗଦଶର ଅଗନକ ଗନତବା 
ମଧ୍ୟ ସବାମଲି ଗେବାଇଛନ୍।ି  ଏେ ି ଅରସରଗର 
ଗମବାଦମୀ ତୁକ୍ମୀ ରବା୍ରେପତ ି ରଗିସଫ୍  ଏଗଦ୍ବା�ବାନ୍ ଙ୍କ 
ସେ ଦଦ୍ପିବାକ୍ଷକି ଆଗଲବାଚନବା କରଛିନ୍।ି

ଗ�ୱାେ ସଂଘର୍ଷ ପନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନଗାଟଏି ମଞ୍ଚନର ନମାଦୀ-େନି୍ ପଙି୍ଗ

ହାତ ମଳିାଇନେେ ିକ ିମହୁଁ ଚାହ ିଁନେେ ିପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ

େୁଷ୍  ଓ ତୁ�୍ମୀ େୋଷ୍ଟ୍ରପତଙୁି୍କ ଜଭଟଜିେ ଜରୋେମୀ
�ଦୁ୍ଧ ଶମୀଘ୍ର ଜଶଷ �େବିୋ�ୁ ଚୋହଁୁଛୁ: ପତୁେି

ବଶି୍ବଜେ ଏସ୍ ସଓିେ ଭୂର�ିୋ ଗେୁୁତ୍ବପର୍ୂ୍: ଜରୋେମୀ
ସେସ୍ୟ େୋଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଭଜି୍ଞତୋ ବୋଣ୍ବିୋ�ୁ ଭୋେତ ପ୍ରସୁ୍ତ
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ଶନବିାର,
୧୭ ସେସପ୍ଟମ୍ବର
୨୦୨୨୪୪

www.sakalaepaper.com ଅନୁେଗାଳଅନୁେଗାଳ
 �ଆଜ ିବଶି୍ୱକରା୍ ପଜୂା 

୧୭ ମଣ୍ଡପରେ ପଜୂାପାଇରେ ରେେଶଳି୍ପୀ

ଅସେୁକ୍ତି ସାତର�ାଶଆି େନ୍ୟପ୍ାଣପୀ

ନାଲର�ା ନଗେ, (େନମାଳପୀ ନାଏ�)୧୬ା୯(ସମସି): 

ପ୍ରାୟ ଚରାର ିଦଶନ୍ ିହେବ ନରାଲ୍ ହ�ରା ନଗରହର ବଶି୍ୱ�ରର୍ା ପଜୂରା 
ଆଖପରାଖ ଅଞ୍ଚଳହର ପ୍ସଦି୍ଧ ଲରାଭ�ରଛି।ି �ହରରାନରା ରେରାରରାରୀ 
�ଟ�ଣରା ହ�ରାଗୁ ଁ ଗତ ଦୁଇବର ୍ ନରିରାଡର୍ୱର ଭରାହବ ପଜୂରା 
ପରାଳନ ହେରାଇଥିଲରା। ଚଳତିବର୍ �ହରରାନରା �ଟ�ଣରା େଟ�ିବିରା 
ପହର ବଶି୍ୱ�ରର୍ା ପଜୂରା ଧରୁଧରାରହର ପରାଳନ �ରରା�ବି। ଚଳତି 
ବର ୍ ୧୭ଟ ି ପଜୂରା ରଣ୍ଡପହର ପଜୂରା ପରାଇହବ ହଦବଶଳି୍ୀ। 
୨୩ ତରାରଖିହର ଭସରାଣ ି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ହେବ। ନରାଲ୍ ହ�ରା 
ହମେଲଟର ଓ ସପିପି ିପର୍ାଣ୍ଟର ବଭିନି୍ନ ବଭିରାଗର ପଜୂରା ରଣ୍ଡପହର 
�ରଟି ି�ର�୍ର୍ର୍ାଙ୍କ ପ୍ତହି�ରାଗତିରା ରହନରାବୃର୍ ିହନଇ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ 
ଢରାଞ୍ଚରାହର ଆ�ର୍ଣୀୟ ହରଢ ସରାଜସଜ୍ରା ଓ ସଉୁଚ୍ଚ ହତରାରଣ 
ଏବଂ ରଙ୍ୀନ ଆହଲରା�ରରାଳରାହର ସହଜଇଛନ୍।ି ଟରାଉନସପି୍  

ଡୟିରପରା�ଠ୍ରାରୁ ହ�ରା-ଅପହରଟଭି ରରାହ�ଟ୍ ହଦଇ ତରାରଣିୀ 
ଛ�ଠୁ �ଲ୍ରାଣ ରଣ୍ଡପ �ରାଏ ରରାସ୍ରାର ହଗରାଟଏି ପରାଶ୍ଶହ୍ର 
ନରାଲ୍ ହ�ରା �ଣ୍ଟଟ୍ରା�୍ଟର ଆହସରାସଏିସନ ପଜୂରା ରଣ୍ଡପ ସହରତ 
୧୭ଟ ିପଜୂରା ରଣ୍ଡପ ହଶରାଭରାପରାଉଛ।ି �ଣ୍ଟଟ୍ରା�୍ଟର ଆହସରାସଏିସନ 
ପଜୂରାରଣ୍ଡପହର ଜରାତୀୟ ପରାଠରାଗରାର ସଦୃଶ ସଉୁଚ୍ଚ ହତରାରଣ 
ହେରାଇଛ।ି �ରାଷ୍ଟ େରାଉସ୍ (ବ)ି ପଜୂରାରଣ୍ଡପହର ଚଳତିବର ୍ରରାଣୀ 
ଭକି୍ ହଟରାରଆି ହଗରାହଲଡେନ ପ୍ରାହଲସ ସଦୃଶ ହତରାରଣ ନରିର୍ାଣ 
ହେରାଉଛ ିଏବଂ ହଦବଶଳି୍ୀ ବଶି୍ୱ�ରର୍ାଙ୍କ ରଣ୍ଡପହର ଶ୍ୀ ବଷୁି୍ଙ୍କ 
ନୃସଂିେ ଅବତରାର ସ୍ରାନତି ହେରାଇଛ।ି ପ୍ତବିର୍ ଆ�ର୍ଣର 
ହ�ନ୍ଦ୍ର ହେଉଥିବରା ପଟଲରାଇନ୍  ପଜୂରା ରଣ୍ଡପହର ଚଳତିବର୍ 

ଦଲି୍ୀର ଅକ୍ଷରଧରାର ରନ୍ରି ସଦୃଶ୍ ୮୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ହତରାରଣ 
ନରିର୍ାଣ ହେରାଇଛ।ି ହରରାଡଂି ସପ୍ (୧)ପଜୂରା ରଣ୍ଡପହର ଲଣ୍ଡନର 
ରୟରାଲ ଆଲ୍ ବଟ୍ େଲ୍  ଭଳ ିସଉୁଚ୍ଚ ହତରାରଣ ପ୍ଭୃତ ିଦଶ୍�ଙୁ୍କ 
ହବଶ ଆ�ୃଷ୍ଟ �ରବି ହବରାଲ ି ପଜୂରା �ରଟି ି �ର�୍ର୍ର୍ାରରାହନ 
ପ୍�ରାଶ �ରଛିନ୍।ି ହଗରାପବନୁ୍ ପରା� ୍ନ�ିଟହର ପଡଥିିବରା ଖଦ ି
ହରଳରା ଓ ରନିରା ବଜରାର ପଡଆିହର ଖରାଦ୍ହରଳରା ବ୍ତୀତ 
ଅନ୍ ହ�ୌଣସ ି ବ୍ବସରାୟୀ, ଉଠରା ହଦରା�ରାନୀଙୁ୍କ �ହଲରାନୀ 
ପରସିର�ୁ ବରାରଣ �ରରା�ରାଇଛ।ି ଚଳତିବର ୍ ଟରାଉନ୍ ସପି୍  
ପରସିରହର ରନିରାବଜରାର, ହଦରାଳ,ି ସ�ସ୍, ଉଠରା ହଦରା�ରାନୀ, 
ଫୁଟ୍ ପରାଥ୍  ହଦରା�ରାନୀଙୁ୍କ ରନରା ହେରାଇଥିବରାରୁ ଟରାଉସପି୍  ସଂଲଗ୍ନ 
ଗରିରାଙ୍ ଗ୍ରାର ଏ� ପ୍�ରାର ଉତ୍ସବସ୍ଳ ପରାଲଟଛି।ି �ହଲରାନୀର 
୪ ନର୍ୱର ଫରାଟ� ଗରିରାଙ୍ ଛ� ନ�ିଟହର ଥିବରା େନୁରରାନ 
ପଡଆିହର ୮୦ଟ ି ଷ୍ଟଲର ରନିରାବଜରାର ପଡଛି।ି ନ�ିଟସ୍ 

ଗଣପତ ିହେରାହଟଲ ପରସିରହର ହଦରାଳ ିସ�ସ୍, ହଫରବିରାଲରା, 
ରନିରାବଜରାର ହଖରାଲଛି।ି ନରାଲ୍ ହ�ରା ବଶି୍ୱ�ରର୍ା ପଜୂରା ଅବସରହର 
ବରବ୍ର ୍ଧର ିହବପରାର ବଣଜି �ର ିଆସଥୁିବରା ବ୍ବସରାୟୀରରାହନ 
ଚଳତିବର୍ ନରିରାଶ ହେରାଇଛନ୍।ି ଶରାନ୍ ି ଶଙୃ୍ଖଳରା ପରାଇ ଁ ପଲୁସି 
ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରାପ� ବ୍ବସ୍ରା �ରରା�ରାଇଛ।ି ସରଗ୍ ପଜୂରା ବରାଜର 
ଅଞ୍ଚଳ�ୁ ୪ଟ ି ହସ�୍ଟରହର ବଭିକ୍ତ �ରରା�ରାଇଛ।ି ଖଦହିରଳରା, 
ଖରାଦ୍ହରଳରା, ପଜୂରାରଣ୍ଡପ, ଟ୍ରାଫିକ୍  ନୟିନ୍ତ୍ରଣ, ପରାହଟ୍ରାଲଂି 
ଆଦ ି ତରାରଣିୀ ରଣ୍ଡପ ନ�ିଟ ପଲୁସି �ଂହଟ୍ରାଲ ରୁରରୁ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ �ରରା�ବି। ଏଥିଲରାଗ ିପଲୁସି ବଭିରାଗର ଇନ୍ସହପ�୍ଟର, 
ସବଇନ୍ସହପ�୍ଟର, �ନହଷ୍ଟବଳ, ହେରାରଗରାଡ୍ ହରରାଟ ୩୫୦ଜଣ 
�ରଚ୍ରାରୀ ନହି�ରାଜତି ହେରାଇଛନ୍।ି ନରାଲହ�ରା ଘହରରାଇ 
ସରୁକ୍ଷରା�ରୀ୍ ୭୦, ଆଇଆଇଏସ୍  ୩୦, ୬୨ ସଆିଇଏସଏଫ୍  
�ବରାନଙୁ୍କ ନହିୟରାଜତି �ରରା�ରାଇଛ।ି

ନାଲ୍ ର�ା ନଗେ ଉତ୍ସେମଖୁେ

ଅନୁରଗାଳ, ୧୬ା୯(ସମସି)

ସରାତହ�ରାଶଆି ଅଭୟରାରଣ୍ର ସରୁକ୍ଷରା, ପରଚିରାଳନରା ଓ ଅନ୍ରାନ୍ 
ବ�ିରାଶ ହ�ରାଜନରା ଏ� ପ୍�ରାର ବଫିଳ ହେରାଇଛ।ି ବନଖଣ୍ଡର 
ଅଧି�ରାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ ଅଧସ୍ନ ଅଧି�ରାରୀଙ୍କ ରଧ୍ୟହର ଚରାଲଥିିବରା 
ଶୀତଳ�ଦୁ୍ଧ ପ୍ଭରାବ ତୃଣରଳୂସ୍ର�ୁ ବ୍ରାପଲିରାଣ।ି ଅଧି�ରାରୀଙ୍କ 
ରଧ୍ୟହର ବବିରାଦ ଏବଂ ରତହଭଦର ପ୍ଭରାବ ତୃଣରଳୂସ୍ରହର �ରା�୍୍ 
�ରୁଥିବରା ସମ୍ଖୁ �ର୍ଚରାରୀଙ୍କ ରଧ୍ୟହର ଫରାଟ ସଷୃ୍ଟ�ିରଛି।ି ଫଳହର 
ପ୍ଶରାସନ�ି ହକ୍ଷତ୍ରହର ପରଚିରାଳନରା ଓ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶଙୃ୍ଖଳ ରକ୍ଷରା 
ହେରାଇପରାରୁନରାେ।ି ଏେରାର ସହୁ�ରାଗ ହନଉଛନ୍ ିଶ�ିରାର।ି ଦନି�ୁ ଦନି 
ଅଭୟରାରଣ୍ହର ଶ�ିରାର ବୃଦ୍ଧ ି ପରାଉଥିବରା ହବହଳ ସରାତହ�ରାଶଆି 
�ରୃ୍ପ୍କ୍ଷ ଏଥିହର ହରରାକ୍  ଲଗରାଇବରାହର ବଫିଳ ହେଉଛନ୍।ି

ସରାତହ�ରାଶଆିହର ବରିଳ ବନ୍ଜନୁ୍ଙ୍କ ଶ�ିରାର ଏ� ସରାଧରାରଣ 
ଘଟଣରା ହେରାଇଛ।ି ଦୀଘ୍ ୧୦ ରରାସ ହେଲରା ବରାଘଣୁୀର ହ�ୌଣସ ିହଖରାଜ୍  
ଖବର ନରାେ ିଁ। ଅଭୟରାରଣ୍ ସୀରରାହର ବରାଘଣୁୀ ଶ�ିରାର ହେରାଇଥିବରା 
ହସହତହବଳର ଖବର ହ� ସତ ଏେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବରାହର ଲରାଗଛି।ି 
ରେରାବଳ ବରାଘଣୁୀ �ଞ୍ରା ଜଙ୍ଲହର ଶ�ିରାର ହେବରା ପହର ଶ�ିରାର 

ଘଟଣରା�ୁ ହ�ଉଁ ହ�ଉଁ ଅଧି�ରାରୀଙ୍କ ଇଙ୍ତିହର 
ଚପରାଇ ଦଆିଗଲରା ତରାେରାର ସବିଆିଇ ତଦନ୍ ଜରୁରୀ 
ରହନହେଉଛ।ି ଅନ୍ପକ୍ଷହର ବରାଘଣୁୀ ଶ�ିରାର 
ହେବରାପହର ବନ ବଭିରାଗ ହଲରା� ହଦଖରାଣଆି 
ବରାଘଣୁୀ�ୁ ଜଙ୍ଲହର ହଖରାଜୁଛ।ି ଗତ ୪ ରରାସ ପବୂ୍ରୁ 
ସରାତହ�ରାଶଆିର ଜଲିଣି୍ଡରା ହରଞ୍ରଙ୍କ ଜରାଣତହର 
ଶ�ିରାରୀରରାହନ ଏ� ଦନ୍ରାେରାତୀ ଶ�ିରାର �ର ି
ଦରାନ୍ ହନଇ�ବିରା ପହର ରତୃ େରାତୀ ଶବ�ୁ ହପରାତ ି

ହଦଇଥିହଲ। ପହର ଶ�ିରାରୀଙ୍କ ସେତି ହରଞ୍ର ଓ ଫହରଷ୍ଟରଙ୍କ 
ଅସରାଧ ୁସମ୍ପ�୍ ଥିବରା ଜଣରାପଡଥିିଲରା। ରରାଜ୍ ଟରାକ୍ସହଫରାସ ୍ଟମି୍  ଘଟଣରା 
ଜରାଣବିରା ପହର ତରବରଆି ଭରାହବ ବନ ବଭିରାଗ ଆଗଆୁ ଘଟଣରାର 
ତଦନ୍ ପରସିରଭୁକ୍ତ�ୁ ଆଣଥିିଲରା। ଏେ ି ଘଟଣରାହର ହରଞ୍ର, 
ଫହରଷ୍ଟର ଓ ଫହରଷ୍ଟ ଗରାଡ୍ଙ୍କ ନରାରହର ବନ୍ଜନୁ୍ ଅପରରାଧହର 
ରରାରଲରା ରୁଜୁ ହେରାଇଛ।ି ୨୦ ଦନି ପବୂ୍ରୁ ଏ� ଦନ୍ରାେରାତୀ ଜଗନ୍ନରାଥପରୁ 
ଆର୍ୱହତରାଟରାହର ଶ�ିରାରୀଙ୍କ ବଦୁି୍ତ୍  ଫରାଶହର ପଡ଼ ିପ୍ରାଣ େରରାଇଥିଲରା। 
ଏେ ିଦନ୍ରାେରାତୀ ସେତି ୪ଟ ିବରାର୍ େରା ରର�ିରାଇଥିହଲ। ଶ�ିରାରୀରରାହନ 

ରରାଂସ ପରାଇଁ ବରାର୍ େରା�ୁ ହନଇଗହଲ। 
୫ଦନି ପହର ଘଟଣରାଟ ି ହଲରା� 
ହଲରାଚନ�ୁ ଆସଥିିଲରା। ବନରକ୍ଷୀ 
ବଟି୍  େରାଉସଠରାରୁ ଅତ ି ନ�ିଟହର 
ଏବଂ ହରଞ୍ ଅଫିସଠରାରୁ ରରାତ୍ର ୪ 
�ହିଲରାରଟିର ଦୂରହର େରାତୀ ଶ�ିରାର 
ଓ ବନ ବଭିରାଗ ୫ ଦନି ପହର 
ଜରାଣବିରା ହସରରାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତରାହର 
ଉପହର ପ୍ଶ୍ନବରାଚୀ ସଷୃ୍ଟ ି�ରଛି।ି 

ଘଡ଼ଆିଳ �ୁମ୍ୀର ଏ� 
ତଫସଲିଭୁକ୍ତ-୧ ପ୍ଜରାତରି ପ୍ରାଣୀ 
ହେରାଇଥିହଲ ରଧ୍ୟ ସରାତହ�ରାଶଆିହର 
ହସରରାନଙ୍କର ରନଟିରଂି ଠକି୍ ହର 
ହେଉନରାେ ିଁ। ସରାତହ�ରାଶଆି ଗଣ୍ଡହର 
ଛଡରା�ରାଇଥିବରା �ୁମ୍ୀରର ରତୃହଦେ 
ସର୍ୱଲପରୁ ରେରାନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧରାର 

�ରରା�ରାଇଛ।ି ଅଧି�ରାରୀଙ୍କ ରଧ୍ୟହର ରତହଭଦ ଓ ଅନ୍ବବିବରାଦ 
ତୃଣରଳୂସ୍ରହର �ରା�୍୍ �ରୁଥିବରା �ର୍ଚରାରୀଙୁ୍କ ଅଡୁଆହର 
ପ�ରାଉଛ।ି ବ�ିରାଶ ଓ ଅନ୍ରାନ୍ ହ�ରାଜନରାହର ଆସଥୁିବରା ଅନୁଦରାନ 
ଅଥ୍ ଠ�ିହର ଖଚ୍ଚ୍ ହେଉନରାେ ିଁ। ହବଶଦିନି ଅନୁଦରାନ ଅଥ୍ ପଡ ିରେବିରା 
ପହର ବରାଧ୍ୟ ହେରାଇ ହ�ନହତନ ପ୍�ରାହର ବ୍ୟ ହଦଖରା�ରାଉଛ।ି 
ସରାତହ�ରାଶଆି ବନଖଣ୍ଡର ବଭିନି୍ନ ହରଞ୍ହର ନରି୍ଦବିଷ୍ଟ ୬ଟ ିପରବିରାର 
ହଲରା�ଙ୍କ ନରାରହର ଦନି ରଜୁରଆି, ହରସନି, ଜନିରିପତ୍ର ହ�ରାଗରାଣ 
ଓ ଅନ୍ରାନ୍ �ରା�୍୍ ଲରାଗ ିରଥି୍ରା ବଲି୍  ଭରାଉଚର ପ୍ସୁ୍ତ �ରରା�ରାଉଛ।ି 
ଅନୁହଗରାଳ ଓ ଆଖପରାଖ ହଦରା�ରାନ ଓ ଡଲିର ଛରାଡ ିଅଧି� ହରଟ୍ ହର 
ସର୍ୱଲପରୁରୁ ଜନିରିପତ୍ର �ଣିରା �ରାଉଥିବରା ହନଇ ସହନ୍େ ସଷୃ୍ଟ ି
ହେରାଇଛ।ି ନରି୍ନରରାନର ଜନିରି ପତ୍ର �ଣିବିରା ଦ୍ରାରରା ତରାେରା ଖରରାପ 
ହେରାଇ ପଡରିେଛି।ି ପ୍ଶରାସନ�ି ଦୁବ୍ଳତରାର ସହୁ�ରାଗ ହନଇ 
ହ�ହତ� �ର୍ଚରାରୀ ଅଥ୍ ବରାଟ ରରାରଣରା �ର ିଲରାଭବରାନ ହେଉଛନ୍।ି 
ବନଖଣ୍ଡହର ଥିବରା ୫ଟ ି ହରଞ୍ ରଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣ ହରଞ୍ର ଛୁଟ ି ହନଇ 
�ରା�୍୍ହର ହ�ରାଗ ହଦଉନରାେରାନ୍।ି େରାତୀ ଶ�ିରାର ଘଟଣରାହର ବଦଳ ି
ହେବରା ପହର ଜଲିଣି୍ଡରା ହରଞ୍ଜ୍ ହର ଜହଣ ଫହରଷ୍ଟରଙୁ୍କ ଦରାୟତି୍ୱ 
ଦଆି�ରାଇଛ।ି ଅନୁରୂପ ରରାଇହଗରାଡରା ଓ ପମ୍ପରାସର ହରଞ୍ଜ୍ ହର ରଧ୍ୟ 
ଫହରଷ୍ଟର �ରାରଚଳରା ଦରାୟତି୍ୱ ହନଇଛନ୍।ି ରରାସ ରରାସ ଧର ିହରଞ୍ର, 
ଫହରଷ୍ଟର ଓ ଗରାଡ୍ରରାନଙ୍କ ଦରରରା ବନ୍ �ରରା�ରାଉଥିବରାରୁ ଅସହନ୍ରାର 
ହଦଖରାହଦଇଛ।ି ଅଭୟରାରଣ୍ରୁ ଗରାଁ ବସି୍ରାପନ �ରା�୍୍କ୍ରର ରନ୍ଥର 
ଗତହିର ଚରାଲଥିିବରା ହବହଳ ସ୍ରାନରାନ୍ର ପ୍ରାହ�ଜ୍ ହର ପରାତରଅନ୍ର 
�ର ି ଏ� ପ୍�ରାର ସରସ୍ରା ସଷୃ୍ଟ ି �ରରା�ରାଉଛ।ି ସରାତହ�ରାଶଆିହର 
ଏେ ିଅବସ୍ରା ଚରାଲୁ ରେହିଲ ଆଗରାରୀ ଦନିହର ସରାତହ�ରାଶଆିର ହଜୈବ 
ବବିଧିତରା ହ� ଧ୍ଂସପରାଇବ ଏଥିହର ସହନ୍େ ନରାେ ିଁ।

 � ୧୦ ରାସ ପେେ ବ ିବାଘଣୁୀେ ପତ୍ା ରଳୁିନ ି
 �ଶକିାେୀଙୁ୍ କାବୁ କେପିାେୁନ ିବନ ବଭିାଗ
 �ଅଧିକାେୀଙ୍ ରଧ୍ୟେେ େହୁନ ିସରନ୍ୱୟ
 � େେଲ୍ ରାେୁଛ ିଅର୍୍ାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ

 � ‘ସକାଳ’ ପ୍ରଭାବ
େେୁି୍ୟତ୍  ଟ୍ାନ୍ସଫମ୍ମେ 
ସେୁକ୍ାୋଡ଼ ନମି୍ମାଣ ଆେମ୍ଭ 

ତାଳରେେ ସହେ, ୧୬ା୯(ସମସି): 
ଅନୁହଗରାଳ ଜଲି୍ରା �ଣେିରା ଁ ବକ୍୍  ପରରାବଲି 
ହସକ୍ସନ ଅନ୍ଗ୍ତ ତୁରଗୁଳୁରା ଗ୍ରାରର ପ୍ହବଶ 
ରରାସ୍ରାର ଡରାେରାଣ ପରାଶ୍ଶହ୍ର ଥିବରା ବଦୁି୍ତ୍  
ଟ୍ରାନ୍ସଫରର୍୍  ଦୀଘ୍ଦନି ଧର ି ବପିଦସଂ�ୁଳ 
ଅବସ୍ରାହର ପଡ଼ ି ରେଥିିବରା ‘ସ�ରାଳ’ହର 
ପ୍�ରାଶ ପରାଇଥିଲରା। ଖବର ପ୍�ରାଶ ପହର 
ଟପିସିଓିଡଏିଲ୍  �ରୃ୍ପ୍କ୍ଷ ତୁରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର୍ 
ଚରାରପିରାଖହର ସରୁକ୍ଷରା ପରାଇ ଁସହିରଣ୍ଟ ପରାହଚର ି
ନରିର୍ାଣ �ରା�୍୍  ଆରମ୍ �ରଛିନ୍।ି ନରିର୍ାଣ 
�ରା�୍୍  ଆରମ୍ ହେରାଇ ପରାହଚର ି ଅଦ୍୍ଧନରିବିତ 
ହେବରାପହର ହ�ୌଣସ ି �ରାରଣବଶତଃ 
ପରାହଚର ି �ରା�୍୍  ବନ୍ �ରରା�ରାଇଛ।ି ଶୀଘ୍ର 
ପରାହଚର ିନରିର୍ାଣ �ରା�୍୍ ହଶର �ରବିରା ପରାଇଁ 
ଗ୍ରାରବରାସୀ ଦରାବ ି�ରଛିନ୍।ି

 � କେିଶାେନଗେ ବ୍ଲକ୍ େେ ବଧିାନସଭା ଉନ୍ନୟନ କରଟି ିେବୈଠକ

ଅସମ୍ରୂ୍୍ମ �ାର୍ମ୍ୟ ରଶଷ�େେିା ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ
�ରିଶାେନଗେ, 
୧୬ା୯(ସମସି)

�ହିଶରାରନଗର ବ୍� 
ସଭରାଘହର ଶକୁ୍ରବରାର 
ଆଠରଲ୍�ି ବଧିରାନସଭରା 
ଉନ୍ନୟନ �ରଟିରି ହବୈଠ� ଅନୁଷ୍ତି 
ହେରାଇ�ରାଇଛ।ି ଏଥିହର ଆଠରଲ୍�ି 
ବଧିରାୟ� ରହରଶଚନ୍ଦ୍ର ସରାଏ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତରା �ର ି ଅସମ୍ପରୂ୍୍ ଉନ୍ନୟନ 
ପ୍�ଳ୍ ହଶର �ରବିରା ଉପହର 
ବଭିରାଗୀୟ ଅଧି�ରାରୀରରାହନ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ହଦବରା�ୁ ନହିଦ୍ଶ ହଦଇଥିହଲ। ଏେ ି

ହବୈଠ�ହର ଏଡଏିମ୍  ରଜନୀ�ରାନ୍ 
ସ୍ରାଇଁ, ଜଲି୍ରା ପରରିଦ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧି�ରାରୀ ଲଳତିହରରାେନ ହବହେରରା, 
ଉପଜଲି୍ରାପରାଳ ତରଣୀ ସନୁରା, 
ଜଲି୍ରା ଅତରିକି୍ତ ଆରକ୍ଷ ି ଅଧିକ୍ଷ� 
ପ୍ସନ୍ନ ବଶି୍ୱରାଳ, ଜଲି୍ରା ଶକି୍ଷରାଧି�ରାରୀ 
ନରିଞ୍ନ ସରାେୁ, ବ୍� ଅଧ୍ୟକ୍ଷରା ହଶୈରନି୍ଦ୍ରୀ 

ପ୍ଧରାନ, ବଡିଓି ବହିନରାଦ ହବହେରରା, 
ତେସଲିଦରାର ଶରାନ୍ସି୍ରୂପ ରଶି୍, 
ଆରଡବ୍ ୍୍ ଏସ୍ ଏସ୍  ନବି୍ରାେୀ �ନ୍ତ୍ରୀ 
ବଭୂିତରିଞ୍ନ ପଣ୍ଡରା, ବଦୁି୍ତ୍  ବଭିରାଗ 
ନବି୍ରାେୀ �ନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ୍ରତ ସରାେୁଙ୍କ ସହରତ 
ବଭିନି୍ନ ବଭିରାଗର ଅଧି�ରାରୀରରାହନ 
ଉପସ୍ତି ରେ ି ନଜି ବଭିରାଗର ପ୍ସଙ୍ 

ଉପହର ଆହଲରାଚନରା 
�ରଥିିହଲ। ରତୁୃ୍ବରଣ 
�ରଥିିବରା ୧୬ 
ହ�ନୁ୍ପତ୍ର ହତରାଳରାଳୀଙ୍କ 
ପରବିରାରଙୁ୍କ ୨ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କରା ହଲଖରାଏଁ 

ଅନୁ�ମ୍ପରା ରରାଶ ି ପ୍ଦରାନ �ରରା�ବି 
ହବରାଲ ି ଆଠରଲ୍�ି ଡଏିଫ୍ ଓ ସଚୂନରା 
ହଦଇଥିହଲ। ହସେପିର ି ଜଲି୍ରାର 
୨୩୮ ଟ ି େରାଇସ୍ଲୁ�ୁ ୫ଟ ି ହଲଖରାଏଁ 
ଲରାପ୍ ଟପ୍  ପ୍ଦରାନ �ରରା�ବି ହବରାଲ ି
ଜଲି୍ରା ଶକି୍ଷରାଧି�ରାରୀ ନରିଞ୍ନ ସରାେୁ 
ପ୍�ରାଶ �ରଥିିହଲ।

ହବରାନସ୍  ଦରାବ�ିହଲ ଏମ୍ ସଏିଲ୍  ଠ�ିରା ଶ୍ର�ି
 �ଜଗନ୍ନାଥ େଷେତ୍ର ରହାପ୍ରବନ୍ଧକଙୁ୍ ସ୍ାେକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ

ହାଣ୍ଡଧିଆୁ, ୧୬ା୯(ସମସି): ତରାଳହଚରହର ଥିବରା 
ଏମ୍ ସଏିଲ୍ ର ସରସ୍ ହ�ରାଇଲରା ଖଣହିର �ରା�୍୍ରତ ଠ�ିରା 
ଶ୍ର�ିଙୁ୍କ ହବରାନସ୍  ପ୍ଦରାନ ଦରାବହିର ଶକୁ୍ରବରାର ଜଗନ୍ନରାଥ 
ହ�ରାଇଲରା ହକ୍ଷତ୍ର ରେରାପ୍ବନ୍�ଙ୍କ ଉହର୍ଦଶ୍ହର ଶଳି୍ରାଞ୍ଚଳ 
ଶ୍ର�ି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏ� ମେରାର�ପତ୍ର ପ୍ଦରାନ �ରରା�ରାଇଛ।ି 
ସଂଘ ସଭରାପତ ି ଇଂ ରହନରାଜ ପ୍ଧରାନଙ୍କ ହନତୃତ୍ୱହର 
ସରସ୍ ସଦସ୍ରରାହନ �ରା�୍୍ରାଳୟ ସମ୍ଖୁହର ବହିକ୍ଷରାଭ 
ପ୍ଦଶ୍ନ �ରବିରା ସେତି ଦରାବପିତ୍ର ଏପଏିମ୍  ବରିଞ୍ଚ ିଦରାସଙୁ୍କ 
ପ୍ଦରାନ �ରଥିିହଲ। ଦରାବପିତ୍ରହର ଉହଲ୍ଖ �ରରା�ରାଇଛ ି
ହ�, ଏମ୍ ସଏିଲ୍ ର ସରସ୍ ହ�ରାଇଲରା ଖଣହିର ଠ�ିରା 

ଶ୍ର�ିରରାହନ ୬୦ ପ୍ତଶିତ ପରବିେନ �ରା�୍୍ହର ନ�ିକୁ୍ତ 
ଅଛନ୍।ି ହସରରାନଙୁ୍କ ବର୍ର୍ରାନ ସଦୁ୍ଧରା ପଏିଲ୍ ଆର୍  ହବରାନସ୍  
ପ୍ଦରାନ �ରରା�ରାଇନରାେ ିଁ। ଆଗରାରୀ ଦଶେରରା ପବୂରୁ୍ ଠ�ିରା 
ଶ୍ର�ିଙୁ୍କ ହବରାନସ୍  ପ୍ଦରାନ �ରରା ନ ଗହଲ ବରାଧ୍ୟହେରାଇ 
ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅହ�୍ଟରାବର ୨ ତରାରଖି �ରା�୍୍ରାଳୟ ସମ୍ଖୁହର 
ଧରାରଣରା ଦଆି�ବି ହବରାଲ ି ହଚତରାବନୀ ଦଆି�ରାଇଛ।ି 
ଆଜରି ଏେ ି ଦରାବପିତ୍ର ପ୍ଦରାନ ହବହଳ ସଂଘର ତୁରରାର 
ସରାେୁ, ପଣି୍ଟ ୁ ପ୍ଧରାନ, ହନ�ୁଳ ନରାଏ�, ନନ୍ �ହିଶରାର 
ହବହେରରା, ସଜୁତି୍  ପହଲଇ, ସପିନୁ୍  ହବହେରରା, ଜଳଆି 
ସରାେୁଙ୍କ ସହରତ ସଂଘର ବେୁ ସଦସ୍ ଉପସ୍ତି ଥିହଲ।

ତହସଲିୋେଙୁ୍ େେିାୟ ସମ୍ୱର୍୍ମନା
ଆଠମଲ୍�ି, ୧୬ା୯(ସମସି): ଅନୁହଗରାଳ ଜଲି୍ରା ଅନ୍ଗ୍ତ 
ଆଠରଲ୍�ିର ତେସଲିଦରାର ହସରାଫି ସରାଇନ�ିରାଙ୍କ ବଦଳ ି
ହେରାଇ�ରାଇଛ।ି ଏେ ି ଅବସରହର ତେସଲିଦରାରଙୁ୍କ ଗରୁୁବରାର 
�ରା�୍୍ ରାଳୟ ପରସିରହର ବଦିରାୟ�ରାଳୀନ ସର୍ୱଦ୍୍ଧନରା ଦଆି �ରାଇଥିଲରା। 
ଏେ ି ବଦିରାୟ�ରାଳୀନ ସର୍ୱଦ୍ଧନ୍ରା ସଭରାହର ବରଷି୍ �ରିଣ ି ଅରୀୟ 
ତ୍ରପିରାଠୀ, ଅତରିକି୍ତ ତେସଲିଦରାର ପ୍ଭରାତ ବଶି୍ୱରାଳ, ଆର୍ ଆଇ, 
ହରହଭନୁ୍ ସପୁରଭରାଇଜର, ତେସଲି �ରା�୍୍ ରାଳୟର ସରସ୍ �ରଚ୍ରାରୀ 
ଉପହଢୌ�ନ ହଦଇ ବଦିରାୟ ସର୍ୱଦ୍୍ଧନରା ଜଣରାଇଥିହଲ। ଆଠରଲ୍�ି 
ଉପଜଲି୍ରାପରାଳ ତରଣୀ ସନୁରା, ସେ�ରାରୀ ଜଲି୍ରାପରାଳ �ୁଳରଣ ିଦହଳଇ, 
�ରିରାଣ ିଅଭରିରାର ସରାଏ ରଧ୍ୟ ତେସଲିଦରାରଙ୍କ ଗଣୁଗରାନ �ରଥିିହଲ।

େଷ୍ମାରହରଲ ୋସ୍ା 
ମଝରିେ �ୃତ୍ମି ରପାଖେପୀ
ତାଳରେେ ସହେ, ୧୬ା୯(ସମସି): ଅନୁହଗରାଳ ଜଲି୍ରା �ଣେିରାଁ 
ବକ୍୍  ଅନ୍ଗ୍ତ ସରଲ ବ୍ରାହରଜ୍  ନ�ିଟସ୍ ଟପି ଗ୍ରାର ପ୍ହବଶ ଦ୍ରାର 
ସମ୍ଖୁରୁ ଟପିସିଓିଡଏିଲ୍  �ରା�୍୍ ରାଳୟ ହଦଇ ରେୁଲ େଟଂି ପ�୍୍ ନ୍ 
ରରାସ୍ରା ଅବସ୍ରା ହଶରାଚନୀୟ ହେରାଇପଡ଼ଛି।ି ଏେ ିରରାସ୍ରାଟ ିଏନ୍ ଟପିସି,ି 
�ଣେିରାଠଁରାରୁ ଖରରାର, ପରାଲଲେଡରା �ରାତରାୟରାତ ପରାଇ ଁ ବରାଇପରାସ 
ରରାସ୍ରା ହେରାଇଥିବରାରୁ ହଦୈନ�ି ଶତରାଧି� ଗରାଡ଼ ି ଏେ ି ରରାସ୍ରା ହଦଇ 
�ରାତରାୟରାତ �ରଥିରାଏ। ରଖୁ୍ରରାସ୍ରାଟ ି ବଜରାର ରଧ୍ୟହଦଇ �ରାଇଥିବରା 
�ରାରଣରୁ ଅଧି�ରାଂଶ ହଲରା� ଏେ ିରରାସ୍ରାହଦଇ �ରାତରାୟରାତ �ରୁଛନ୍।ି 
�ନୁି୍ ରରାସ୍ରା ଅବସ୍ରା ହଶରାଚନୀୟ ହେରାଇପଡ଼ଥିିବରାରୁ ହଲରା�ରରାନଙ୍କ 
�ରାତରାୟରାତହର ସରସ୍ରା ଉପଜୁୁଛ।ି ରରାସ୍ରାହର ଆଣୁ୍ଏ ଆଣ୍ଏୁ ଖରାଲ 
ହେରାଇଥିବରା �ରାରଣରୁ ବର୍ରାହର ଖରାଲ ଭତିହର ପରାଣ ିଜର ିରେ ି�ୃତ୍ରରି 
ହପରାଖରୀର ଭ୍ରର ସଷୃ୍ଟ�ିରୁଛ।ି ବଭିରାଗୀୟ ଅଧି�ରାରୀ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟହିଦଇ 
�ରା�୍୍ ରାନୁଷ୍ରାନ ଗ୍େଣ �ରବିରା ପରାଇ ଁସରାଧରାରଣହର ଦରାବ ିହେଉଛ।ି

ରଜଏସ୍ ପ ିଫାଉରଣ୍ଡସନ 
ତେଫେୁ ରମଧାେୃତ୍ ି

ଅନୁରଗାଳ, ୧୬ା୯(ସମସି): ଜନି୍ଲ ଷ୍ଟଲି ଏଣ୍ଡ ପରାୱରାର(ହଜଏସପ)ି
ର ପ୍ତଷି୍ରାତରା ଓର ପ୍�ରାଶ ଜନି୍ଲଙ୍କ ମେତୃହିର ହଜଏସ୍ ପ ିଫରାଉହଣ୍ଡସନ 
ତରଫରୁ ଆଥ ବି� ଅନଗ୍ସର ବଗ୍ର ହରଧରାବୀ ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରୀଙ୍କ ପରାଇ ଁଓପ ି
ଜନି୍ଲ ଷ୍ଟରାର୍  ଏବଂ ଓପ ିଜନି୍ଲ ଜୁଏଲ ନରାରହର ଦୁଇଟ ିହରଧରା ବୃର୍ ି
ହଘରାରଣରା �ରରା�ରାଇଛ। ଚଳତି ବର ୍୧୦ର ହଶ୍ଣୀ ପରାସ �ର ି+୨ ପ୍ଥର 
ବର ୍(ବଜି୍ରାନ)ହର ଅଧ୍ୟୟନ �ରୁଥିବରା ୩୨ଜଣ ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଓପଜିନି୍ଲ 
ଷ୍ଟରାର ହରଧରା ବୃର୍ପି୍ଦରାନ �ରରା�ବି। ହସେପିର ି +୨(ବଜି୍ରାନ) ପରାସ୍  
�ର ିଇଂଜନିୟିରଂି �ରି୍ୱରା ହରଡ�ିରାଲ୍  ଏବଂ ଆଇନ ଭଳ ିସ୍ରାତହ�ରାର୍ର 
ପରାଠ୍କ୍ରରହର ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିବରା ପ୍ଥର ବରର୍ ୧୮ଜଣ ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଓପ ି ଜନି୍ଲ ଜୁଏଲ ହରଧରା ବୃର୍ପି୍ଦରାନ �ରରା�ବି। ନଦି୍ଧର୍ାରତି ସତ ୍
ପରୂଣ �ରୁଥିବରା ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରୀଙୁ୍କ ହ�ରାଗ୍ତରା ଆଧରାରହର ହସରରାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ 
ଶକି୍ଷରା ନରିହନ୍ ହରଧରାବୃର୍ ିପ୍ଦରାନ �ରରା�ବି। ଇଚୁ୍� ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରୀରରାହନ 
ଅଧି� ବବିରଣୀ ପରାଇ ଁ ହଜଏସ୍ ପ ି ସଏିସ୍ ଆର୍  ବଭିରାଗର ଅଧି�ରାରୀ 
ତରାପସ ରେରାନ୍ଙୁି୍କ ହ�ରାଗରାହ�ରାଗ �ରବିରା�ୁ ସଚୂନରା ଦଆି�ରାଇଛ।ି
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ଜଗତସଂିହପରୁଜଗତସଂିହପରୁ
ପଙ୍କପାଳ-ଗରରଇ ରାସ୍ା ବପିର୍ଯ୍ୟସ୍ପଙ୍କପାଳ-ଗରରଇ ରାସ୍ା ବପିର୍ଯ୍ୟସ୍

କୁଜଙ୍ଗ,୧୬ା୯(ସମସି)

୍ଙ୍କ୍ାଳ-ଗସରଇ ଗ୍ାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ 
ବଭିାଗ ରାସ୍ା ଚଳତି ବରା୍ଋତୁ 
ଆରମ୍ଭରୁ ବ ି୍ ର୍୍ୟସ୍ ସ�ାଇ୍ଡ଼ଛି।ି 
ଏ� ି ରାସ୍ାର ଉନ୍ନତୀକରଣ ୍ାଇଁ 
ଦୀର୍ ବର୍ ସ�ଲା ସରାଜନା େ� ବ୍ୟୟ 
ଅଟକଳ କରାରାଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ାର 
ଉନ୍ନତୀକରଣ ସ�ବା ତ ଦୂରର କଥା 
ମରାମତ ି ମଧ୍ୟ ସ�ଉନା� ିଁ। ଏ� ି ରାସ୍ା 
ପ୍ରଶସ୍ୀକରଣ େ� ସକସତକ ଅଞ୍ଚଳ 
କଂକ୍ଟି୍  କରାରବିା ୍ାଇଁ ସଟଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ୟିା 
େରଥିିସଲ ମଧ୍ୟ ଏ� ି ରାସ୍ାର ସକସତକ 

ଅଞ୍ଚଳସର ବର୍ା ସରାଗୁଁ ଖାଲଖମା 
ସଦଖାସଦଇଛ।ି ଫଳସର ରାସ୍ାସର 
ପ୍ରାୟ ୍ାଞ୍ଚଟ ି ୍ଞ୍ଚାୟତର ଅଧିବାେୀ ନା�ଁ 
ନ ଥିବା ଦୁର୍୍ଶା ସଭାଗଥୁିବା ୍ଙ୍କ୍ାଳ 
େର୍ଞ୍ଚ େସରାଜ କୁମାର ସେଠୀ, 
େମତି ି େଭ୍ୟା ପ୍ରଶାନ୍ୀ ମ�ାନ୍,ି ନାଏବ 
େର୍ଞ୍ଚ କାଦମ୍ବନିୀ ୋ�ୁ, ୍ବୂ୍ତନ 
େର୍ଞ୍ଚ ମନିାକ୍ୀ ଦାେ ପ୍ରମଖୁ ଅଭସିରାଗ 
କରଛିନ୍।ି

ଏ୍ରକି ି ଏ� ି ରାସ୍ାର ଢଅିୋ�ୀ 
ଗ୍ାମ େନ୍ନକିଟ ସକନାଲ ବନ୍ଧସର ଥିବା 
ସ୍ାଲଟ ି ଭାଙ୍ରିବିା ସରାଗୁଁ ଏ� ି ରାସ୍ା 
ସଦଇ ଚାରଚିକଆି ରାନ ରାତାୟାତସର 

ବାଧା ସଦଖାସଦଇଛ।ି ଏ� ି ରାସ୍ା 
ସଗା୍ୀନାଥଜୀଉ ୍ଏିଚ୍ କୁ େଂସରାଗ 
କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ୍ାଞ୍ଚଟ ି ୍ଞ୍ଚାୟତର 
ସରଳରାତ୍ୀ ପ୍ରତ୍ୟ� ଏ� ିବଣକୁିନ୍ଦ ସରଳ 
ସଟେେନ ରବିାକୁ �ଇରାଣ ସ�ବା େ� 
ଅଧିକ େମୟ ଲାଗଛୁ।ି ଏମତିକି ି ରାସ୍ା 
୍ାଇଁ ବ�ୁ େମୟସର ୋଇକଲ ଓ ବାଇକ୍  
ଆସରା�ୀ େଠକି୍  େମୟସର ସରଳ 
ସଟେେନସର ୍�ଞ୍ଚ ି ୍ାରୁ ନ ଥିବାସବସଳ 
ସରଳ ଧରବିାକୁ ବଫିଳ ସ�ଉଥିବା 
ଅଭସିରାଗ ସ�ାଇଛ।ି ଏ� ିରାସ୍ାକୁ ତୁରନ୍ 
ମରାମତ ିକରାରବିାକୁ ୋଧାରଣସର ଦାବ ି
ସ�ାଇଛ।ି

ରୱେଚ୍ାରସବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରଲିଫି୍  ବଣ୍ଟନ
କୁଜଙ୍ଗ,୧୬ା୯(ସମସି)

କୁଜଙ୍ର ପ୍ରମଖୁ ସୱେଚ୍ାସେବୀ େଂଗଠନ 
ସରେଣ୍ଡେପି୍  ଫର୍  ଏଭର ଓ କନ୍ଧମାଳର ଶାନ୍ ି
ସମୈତ୍ୀ େଂର ବାଲଗିଡୁା ୍କ୍ରୁ କୁଜଙ୍ ବ୍ଲକ 
ଦୁଆଡଆିସ୍ଥ ରଜନୀସଦବୀ ଜରାଶ୍ରମ ଓ 
ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ବଞି୍ଚଣା ଅଞ୍ଚଳସର ବନ୍ୟା 
ବ ି୍ ନ୍ନ ଅେ�ାୟ ସଲାକଙୁ୍କ କମ୍ବଳ େ� 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୋମଗ୍ୀ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛ।ି 
େଂଗଠନର େଭା୍ତ ି େମାଜସେବୀ 
ଶବି କୁମାର ୋ�ୁ, େମ୍ାଦକ େଦୁଶନ୍ 
ୱୋଇଁ, େଧୁାଂଶ ୁ ଶତ୍ଥୀ, େତ୍ୟୋଇ 
ସେବା େଂଗଠନର ଜଲି୍ା େଭା୍ତ ି
ଆଇନଜୀବୀ ଦାସମାଦର ୱୋଇଁ, ନୃେଂି� 
ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଉର୍ମରଶ୍ମୀ ବଶି୍ାଳ, ନଭି୍ୟ 

କୁମାର ୍ଲାଇ, ପ୍ରଣୟ ୍ରଜିା, ଦୀ୍କ 
ମ�ାନ୍,ି େତ୍ୟଶଙ୍କର ମଶି୍ର, େସରାଜ 
କୁମାର ସବସ�ରା, େତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାେ, 
ଜଂଜତି୍  ଦାେ, ରଜନୀକାନ୍ ଗରୁୁ, େଲୀଳ 
ସବସ�ରା, ଭବାନୀ ପ୍ରୋଦ ଦାେ, ସକୈଳାେ 
ମ�ା୍ାତ୍, ରସମଶ ନାୟକ, ଧିସରନ 

ରାଉତ, ସଶୈସଳନ୍ଦ ବଶି୍ାଳ, ବଭୂିତ ି ମଲ୍ଙ୍କ 
େ� େଂଗଠନର ବ�ୁ େଦେ୍ୟ ଅେ�ାୟଙୁ୍କ 
ରଲିଫି୍  ବଣ୍ଟନ କରଥିିସଲ। ଏ ଅବେରସର 
ଜରାଶ୍ରମର ପ୍ରତଷି୍ାତା ଆଇନଜୀବୀ 
ମଞ୍ଲୁତା ରାଉତଙ୍କ େ� ଅନ୍ୟ କମ୍କର୍୍ା 
ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ।

ନାଉଗାଁ,୧୬ା୯(ସମସି): ନାଉଗାଁ ତ�େଲି 
ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଳଧାରୀ ୍ଞ୍ଚାୟତସର ର�ଥିିବା 
ସଦବୀନଦୀର ଏରଡ଼ା ବାଲ ି ସେୈରାତକୁ 
ସନଇ ଏରଡା ଗ୍ାମସର ଏକ ଜନଶଣୁାଣ ି
ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇରାଇଛ।ି ଉକ୍ତ 
ଶବିରିସର ଜଗତେଂି�୍ରୁ ଅତରିକି୍ତ 
ଜଲି୍ା୍ାଳ େଚଦିାନନ୍ଦ ୋ�ୁ, ନାଉଗାଁ 
ତ�େଲିଦାର ସଜ. କଳ୍ପନା ଓ ୍ାରାଦୀ୍ 
ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରଦୂରଣ ସବାଡ୍ର ଆଞ୍ଚଳକି 
ଅଧିକାରୀ ୍ଷୁ୍କରଚନ୍ଦ ସବସ�ରା, 
େ�ଆଞ୍ଚଳକି ଅଧିକାରୀ ବସିବଚତିା 
ରଡଙ୍ୀ ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ଥତି ର� ି ଉକ୍ତ ବାଲ ି
ସେୈରାତ େମ୍ବନ୍ଧସର ୍ଞ୍ଚାୟତବାେୀଙ୍କ 
ଆ୍ର୍ ି ଅଭସିରାଗର ଶଣୁାଣ ି କରଥିିସଲ। 
ଏ� ି ଶବିରିସର ଗ୍ାମବାେୀଙ୍କ ୍କ୍ରୁ ଉକ୍ତ 
୍ଞ୍ଚାୟତର ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ା ଏସବ ମରଣରନ୍ା 
ଅବସ୍ଥାସର ର�ଥିିବାସବସଳ ଉକ୍ତ ବାଲ ି
ସେୈରାତରୁ ବାଲ ି ଉସର୍ାଳନ ୍ସର 
ଭାରରିାନ ରାଇ ରାସ୍ାର ଅବସ୍ଥା େମ୍ରୂ୍ ୍ନଟେ 
ସ�ବ। ରଦ୍ାରା ଗ୍ାମବାେୀଙୁ୍କ ରାତାୟାତସର 
ଆ�ୁର ି େମେ୍ୟା ସ�ବ। ସତଣ ୁ ବାଲ ି
ଉସର୍ାଳନ ୍ ବ୍ୂରୁ ପ୍ରଥସମ ରାସ୍ାର ମରାମତ ି
କରାରବିା ୍ାଇ ଁଅଭସିରାଗ ସ�ାଇଥିଲା।

ଏରଡ଼ା ବାଲ ିରସୈରାତ 
ପାଇଁ ଜନଶଣୁାଣ ି

ନୂତନ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ସମ୍ୱର୍୍ଯନା 
ବାଲକୁିଦା, ୧୬ା୯(ସମସି): ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ କୁେୁ୍ ରୁ ୍ଞ୍ଚାୟତ ସତନୁ୍ଲସିବଲାରୀ 
େରକାରୀ ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟସର ନୂତନ ଭାସବ ସରାଗ ସଦଇଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କଙୁ୍କ 
େମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାରାଇଛ।ି ବଦି୍ୟାଳୟର ୍ବୂ୍ତନ ଛାତ୍ ନରିଞ୍ନ ୱୋଇଁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ତତ୍ତାବଧାନ ଓ ବଦି୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ ଅଶାନ୍ କୁମାର ସବସ�ରାଙ୍କ 
େଭା୍ତତି୍ୱସର ଆସୟାଜତି ଉକ୍ତ େଭାସର େର୍ଞ୍ଚ ପ୍ରତୀମା ମ�ୁରୀ, େମତିେିଭ୍ୟ 
ସଲାଭାବତୀ ସବସ�ରା, ୍ବୂ୍ତନ ବ୍ଲକ ଉ୍ାଧ୍ୟକ୍ ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ ଦାେ, ୍ବୂ୍ତନ 
େର୍ଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ କୁମାର �ାତୀ, ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ ପ୍ରତା୍ ଚନ୍ଦ ରାଉତ, 
ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ୟତି୍ୀ ଲକ୍ଷୀପ୍ରୟିା ମ�ାନ୍ଙି୍କ େସମତ ଅଞ୍ଚଳର ଅସନକ 
ବୁର୍ଦଜିୀବୀ ସରାଗସଦଇ ନୂତନ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କଙୁ୍କ େମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରଥିିସଲ। ୨୦୨୨ ମାଚ୍ଚ୍ 
ମାେରୁ ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କଙ୍କ ଅବେର ୍ସର ଏ� ି୍ଦବୀ ଖାଲ ି୍ଡ଼ଥିିଲା। 
ଏ� ି କାର୍୍ୟକ୍ମକୁ ବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍କ ସକୈବଲ୍ୟ ବଶି୍ାଳ, ରସମଶ ଚନ୍ଦ ମଲକି, 
ସକ୍ତ୍ବାେୀ ୋ�ୁ, େତ୍ୟେନୁ୍ଦର ଦାେ, ଭରତ ଚନ୍ଦ ୋେମଲ, କବତିା ମଞ୍ରୀ ଦାେ, 
ଲକ୍ଷୀଧର ନାଥ, ମାନେ କୁମାର ୍ାଳ ଓ କମ୍ଚାରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ ସବସ�ରା, ଶତରୁଘ୍ନ 
ବଶି୍ାଳ, ରନଶ୍ୟାମ ବଶି୍ାଳ, ଧୀସରନ ୋ�ୁ ପ୍ରମଖୁ ୍ରଚିାଳନା କରଥିିସଲ।

ରପାଦରୁଆଁ ସ୍ଲୁରର ଶକି୍ଷକ ନରିକୁ୍ ିପାଇଁ ଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଦାବପିତ୍ର
ବାଲକୁିଦା,୧୬ା୯(ସମସି): ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ ଅ୍ଣ୍ଡରା 
୍ଞ୍ଚାୟତର ସ୍ାଦରୁଅାଁ ଗ୍ାମସର ଥିବା ୬୧୦ ସ୍ମି 
୍ରୂ୍୍ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଉର୍ସରଶ୍ର ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟସର 
ଶକି୍କ ନରିକୁ୍ତ ି ୍ାଇଁ ଜଲି୍ା ଶକି୍ା ଅଧିକାରୀ ନରିଞ୍ନ 
ସବସ�ରାଙୁ୍କ ସଭଟ ି ଦାବ ି୍ ତ୍ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ ି
ସ୍ାଦରୁଅାଁ ଗ୍ାମବାେୀ। ଶ୍ରୀ ସବସ�ରା େରକାରୀ 
କାର୍୍ୟସର ବ୍ୟସ୍ ଥିବା କାରଣରୁ କାର୍୍ୟାଳୟସର 
ଉ୍ସ୍ଥତି ନ ଥିସଲ। ତାଙ୍କ ନସିର୍୍ଶକ୍ସମ ଗ୍ାମବାେୀଙ୍କ 
ମଳିତି ଦସ୍ଖତ ୍ରୂ୍୍ ଅଭସିରାଗ ୍ତ୍ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା 
ଶକି୍ା ଅଧିକାରୀ ୍ସରଶ ଚନ୍ଦ ୍ାତ୍ଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ 
ପ୍ରକାଶ କରଥିିସଲ। ଗ୍ାମବାେୀଙ୍କ ଦାବ ି ମତୁାବକ ଏ� ି
ବଦି୍ୟାଳୟସର ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦଦ୍୍ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଶକି୍ାଲାଭ 
କରୁଥିବାସବସଳ ବଦି୍ୟାଳୟସର ସକବଳ ଜସଣ ୋ�ତି୍ୟ 
ଶକି୍କ ଶକି୍ା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍।ି ଗଣତି, ଇଂରାଜୀ ଶକି୍କ 
ଅବେର ଗ୍�ଣ କରଥିିବାସବସଳ ଗତ ଏକମାେ ତସଳ 
ବଜି୍ାନ ଶକି୍କଙୁ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ ବଦଳ ିକରାରାଇଥିଲା। ସତଣ ୁ

ବନିା ଗଣତି, ଇଂରାଜୀ ଓ ବଜି୍ାନ ଶକି୍କଙ୍କ େ�ାୟତାସର 
କଭିଳ ିଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଶକି୍ା ଗ୍�ଣ କରସିବ, ତା�ାକୁ ସନଇ 
ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱସର ଗ୍ାମବାେୀଙ୍କ େସମତ େମସ୍ ଅଭଭିାବକ।

ରାଜ୍ୟ େରକାର ଶକି୍ାର ବକିାଶ ୍ାଇଁ ‘୫-
ଟ’ି ସରାଜନା ମାଧ୍ୟମସର ଅସନକ ଶକି୍କ ନରିକୁ୍ତ ି
ସଦଇଥିବାସବସଳ ଅସନକ ଉନ୍ନତମାନର ବଦି୍ୟାଳୟ 
ପ୍ରତଷି୍ା କରୁଛନ୍।ି କନୁି୍ ସ୍ାଦରୁଅାଁ ଉର୍ସରଶ୍ର 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟସର ଏ�ାର ବ୍ୟତକି୍ମ ସଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ନା ଅଛ ି ସଶ୍ରଣୀ ଗ�ୃ ନା ଶକି୍କ। ସତଣ ୁ
ସଡ୍ଟୁସିର ଏଠାକୁ ଶକି୍କ ସରାଗାଇ ସଦବାକୁ 
ଅନୁସରାଧ କରଛିନ୍ ି ଗ୍ାମବାେୀ। ଅଭସିରାଗ ୍ାଇବା 
୍ସର ତୁରନ୍ ଏ�ାର େମାଧାନ କରାରବି ସବାଲ ି
ପ୍ରତଶିରୁତ ି ସଦଇଛନ୍ ି ଶକି୍ା ଅଧିକାରୀ। ଏ� ି ଅଭସିରାଗ 
୍ତ୍ ପ୍ରଦାନ େମୟସର ଗ୍ାମର ବାଇଧର ନାୟକ, 
ଜଇରାମ ବଶି୍ାଳ, େତ୍ୟବ୍ରତ ବଶି୍ାଳ, ପ୍ରୀତମିୟ ୱୋଇଁ, 
ପ୍ରଶାନ୍ ରାଉତ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ।

ତରିତ୍୍ଯାଲ, ୧୬ା୯(ସମସି): ତସିର୍୍ାଲ ଥାନା ଅନ୍ଗତ୍ କୂଳୋମନ୍ରା୍ରୁର ଠକିାଦାର ଅମଲୂ୍ୟ ୱୋଇଁଙୁ୍କ ଦାଦାବାଟ ି
ମାଗବିା ଓ ଧମକ ସଦବା ରଟଣାସର ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ୍ଲୁେି ଗରିଫ କରଛି।ି କଛିଦିନି ୍ସୂବ ୍ ତସିର୍୍ାଲ ଥାନା ଅଧୀନ 
କୁଟଳି ଗ୍ାମ ଦୟାଲ୍ରୁର ୍୍ୟାରୀସମା�ନ ଦାେ ଓ ରା�ାମା ନକିଟ ଭାଲଆି୍ଡ଼ା ଗ୍ାମର �ୃରସିକଶ ସବଉରା 
ସମାବାଇଲସର ଅମଲୂ୍ୟ ୱୋଇଁଙୁ୍କ ଦାଦାବଟ ିମାଗବିା ଓ ଧମକ ସଦଇଥିସଲ। ଏ େମ୍କ୍ସର ଅମଲୂ୍ୟ ତସିର୍୍ାଲ ଥାନାସର 
ଲଖିିତ ଅଭସିରାଗ କରବିା ୍ସର ୍ଲୁେି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ି ରଟଣାର ତଦନ୍ କରୁଥିଲା। ୍ଲୁେି ଅଭରିକୁ୍ତ 
୍୍ୟାରୀସମା�ନ ଓ �ୃରସିକଶକୁ ଗରିଫ କର ିସକାଟ୍ଚାଲାଣ କରଥିିବା ସନଇ ଥାନା େତୂ୍ରୁ ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି

ଠକିାଦାରଙୁ୍କ ଧମକ ଘଟଣାରର ୨ ଗରିଫ

ତରିତ୍୍ଯାଲ, ୧୬ା୯(ସମସି): ବାଲରିର ଫାଉସଣ୍ଡେନ ୍କ୍ରୁ ତସିର୍୍ାଲ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ତ କଟରା ୍ ଞ୍ଚାୟତ କଢାଙ୍ ରାଧାକାନ୍ ମନ୍ଦରି ୍ ରେିରସର 
‘ବୃକ୍ ବଞ୍ଚସିଲ, ୍ଥୃିବୀ ବଞ୍ଚବି’ କାର୍୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି ସ�ାଇରାଇଛ।ି 
ଫାଉସଣ୍ଡେନର ଅଧ୍ୟକ୍ ସକୈଳାେ ଚନ୍ଦ ୱୋଇଁଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନସର 
ଅନୁଷ୍ତି ଉକ୍ତ କାର୍୍ୟକ୍ମସର େମାଜସେବୀ ତଥା ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ 
ବାେସୁେନା ଅଧିକାରୀ ଭଞ୍କସିଶାର ସବଉରା ସ୍ୌସରା�ତି୍ୟ 
କରଥିିସଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାସବ ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟସୁେନା ଅଧିକାରୀ 
ତ୍ନ ୋମନ୍ରାୟ, େମ୍ାନତି ଅତଥିି ରୂସ୍ େମାଜସେବୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ 
ସବଉରା, େସବ୍ଶ୍ର ରାୟକ, ପ୍ରସମାଦ ୍ାଢୀ, ପ୍ରତା୍ କୁମାର 
ୱୋଇଁ ପ୍ରମଖୁ ସରାଗସଦଇ ବୃକ୍ ଓ ୍ଥୃିବୀର ଜୀବ ଜଗତ ଅଙ୍ାଙ୍ ି
ଭାସବ ଜଡ଼ତି। ବର୍୍ମାନର ପ୍ରଦୂରତି ବାୟମୁଣ୍ଡଳସର ଜୀବ ଜଗତକୁ 
ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସ�ସଲ ବୃକ୍ ସରା୍ଣର ବ୍ୟା୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ର�ଛି।ି 
ଏ ଦଗିସର ଆସମ େମସସ୍ େସଚତନ ସ�ସଲ ନଶି୍ତି ଏ� ି୍ଥୃିବୀକୁ 
ରକ୍ା କର ି୍ ାରବିା ସବାଲ ିମତ ସଦଇସଥôଲ। ୍ସର ରାଧାକାନ୍ ମଠ 
୍ରେିରସର ବଭିନି୍ନ କେିମର ଚାରା ସରା୍ଣ କରାରାଇଥିଲା। ଏଥିସର 
ଅସଶାକ ଓଝା, ରାଜକସିଶାର ଦାେ, େଞ୍ୟ ବାରକି, ଧମ୍ାନନ୍ଦ ରାଉତ, 
ରସମଶ ଚନ୍ଦ ସବଉରାଙ୍କ େସମତ ଗ୍ାମବାେୀ େ�ସରାଗ କରଥିିସଲ।

ବାଲଘିର ପକ୍ଷରୁ ‘ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ରିଲ, 
ପଥୃିବୀ ବଞ୍ବି’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
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ଅନୁସ�ାଳ/ସେଙ୍ାନାଳଅନୁସ�ାଳ/ସେଙ୍ାନାଳ
ଲୁଟ୍ମାମଲାରେଅଭଯିକୁ୍ତକୁ
୧ବର୍ଷରେଲ୍ଦଣ୍ଡ
ସେଙ୍ାନାଳ, ୧୬ା୯(େମେି): ମ�ୋଟଙ୍ୋ ଥୋନୋ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଞ୍ୋରନ୍ୋ ଗ୍ୋ�ମର 
ମ�ୋଇଥିବୋ ଲୁଟ୍  �ୋ�ଲୋର ବଚିୋର କର ିଉପଖଣ୍ଡ ବଚିୋର ବଭିୋରୀୟ �ୋଜମି୍ରେଟ୍  
ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ୧ବର୍ଗ ସଶ୍ର� କୋରୋଦଣ୍ଡମର ଦଣ୍ଡତି କରଛିନ୍ତ।ି ରଞ୍ୋରନ୍ୋ ଗ୍ୋ�ର 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ପଣି୍ ୁସୋ�ୁ(୨୬) ମସ� ିରୋଁର ଜମେ ��ଳିୋଙ୍କ ଘମର ପଶ ିଆଲ�ରିୋରୁ 
୩୦�ଜୋର ଟଙ୍କୋ ଓ ଅନ୍ୋନ୍ ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଜନିରିପତ୍ର ଲୁଟମିନଇମଲ। ଏ�ୋସ� 
ପଣି୍ ୁଓ ��ଳିୋଙ୍କ ଓ ତୋଙ୍କ ବୃଦ୍ୋ ଶୋଶଙୁୁ୍କ ଆକ୍ର�େ କରଥିିଲୋ। ଏ ମନଇ ��ଳିୋ 
ଜେକ ମ�ୋଟଙ୍ୋ ଥୋନୋମର ଅଭମିଯୋର କରଥିିମଲ। ପଲୁସି ଏକ �ୋ�ଲୋ ରୁଜୁ କର ି
ଅଭଯିକୁ୍ତ ପଣି୍କୁୁ ମକୋଟ୍ଗ ଚୋଲୋେ କରଥିିଲୋ। ଏ� ି�ୋ�ଲୋର ବଚିୋର କର ିଉପଖଣ୍ଡ 
ବଚିୋରବଭିୋରୀୟ �ୋଜମି୍ରେଟ୍  ସଧୁୀରରଞ୍ନ ଦୋସ ୧୦ଜେ ସୋକ୍୍ ପ୍ର�ୋେକୁ 
ଭତି୍କିର ିଅଭଯିକୁ୍ତ ପଣି୍କୁୁ ଏକବର୍ଗ ସଶ୍ର� କୋରୋଦଣ୍ଡମର ଦଣ୍ଡତି କରଛିନ୍ତ।ି

ପଞ୍ାୟତସମସ୍ାେସମାଧାନ
ପାଇଁେଲି୍ାପାଳଙୁ୍ଦାବପିତ୍ର
ତାଳସେର େହର, ୧୬ା୯(େମେି): ତୋଳମଚର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ଥପଡ଼ୋ 
ଗ୍ୋ�ପଞ୍ୋୟତର ବଭିନି୍ନ ସ�ସ୍ୋ ମନଇ ଶକୁ୍ରବୋର ପବୂ୍ଗୋହ୍ନମର ଅନୁମରୋଳ 
ଜଲି୍ୋପୋଳଙୁ୍କ ମଭଟ ିଆମଲୋଚନୋ କରବିୋ ସ� ଦୋବପିତ୍ର ପ୍ରଦୋନ କମଲ ସରପଞ୍ 
ସ�ମଦବ ସୋ�ୁ। ପଞ୍ୋୟତର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ୋ�ର ରୋସ୍ୋ ସ�ସ୍ୋ, ମରେନ୍ , ପୋନୀୟ ଜଳ 
ଏବଂ ଅନ୍ୋନ୍ ୭ଟ ି ସ�ସ୍ୋ ଉପମର ଆମଲୋଚନୋ କରଥିିମଲ ଶ୍ରୀ ସୋ�ୁ। ଏ� ି
ଆମଲୋଚନୋମର ପବୂ୍ଗତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ ବୃନ୍ୋବନ ମବମ�ରୋ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ।

ଲୁହାପାଇପ୍ର�ାେିଅଭରିଯାଗରେ
କବାଡ଼ିରଦାକାନୀଗେିଫ
ତାଳସେରେହର, ୧୬ା୯(େମେି): ତୋଳମଚର ରୋେୀପୋକ୍ଗ ନକିଟସ୍ ଏକ 
ନ�ି୍ଗୋେୋଧୀନ ଘରୁ ଲୁ�ୋ ପୋଇପ ମଚୋର ିଅଭମିଯୋରମର ତୋଳମଚର ପଲୁସି ଜମେ 
କବୋଡ ିମଦୋକୋନୀକୁ ରରିଫ କର ିମକୋଟ୍ଗ ଚୋଲୋେ କରଛି।ି ସଚୂନୋନୁଯୋୟୀ, ଲୁ�ୋ 
ପୋଇପ ମଚୋର ିମ�ୋଇଥିବୋ ମନଇ ଥୋନୋମର ଅଭମିଯୋର ମ�ୋଇଥିଲୋ। ପଲୁସି ଘଟେୋର 
ତଦନ୍ତକର ିନକିଟସ୍ କବୋଡ ିମଦୋକୋନମର ଚଢ଼ଉ କର ିମଚୋର ିପୋଇପ ରଡ଼ୁକି ଜବତ୍  
କରବିୋ ସ� ମଦୋକୋନ �ୋଲକି ଚରଲୁୁ ନୋଏକକୁ ରରିଫ କର ିମକୋଟ୍ଗ ଚୋଲୋେ କରଛି।ି

୪ଟ୍ରକ୍ର�ାେିଅଭରିଯାଗ
ତାଳସେର େହର, ୧୬ା୯(େମେି): ତୋଳମଚର ମକୋଲୟିରୀ ଥୋନୋ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ବଳରୋ� ମକୋଇଲୋ ଖେରି ଏକ ଘମରୋଇ କମ୍ୋନୀରୁ ୪ଟ ି ଟ୍ରକ ମଚୋର ି
ମ�ୋଇଥିବୋ ମନଇ ମକୋଲୟିରୀ ଥୋନୋମର ଅଭମିଯୋର କରଛିନ୍ତ ି କମ୍ୋନୀ 
କ�୍ଗଚୋରୀ। ସଚୂନୋନୁଯୋୟୀ, ଖେ ି�ଧ୍ୟମର ମକୋଇଲୋ ପରବି�ନ ପୋଇଁ କୋଯ୍ଗ୍ରତ 
ଘମରୋଇ ଟ୍ରୋନ୍ସମପୋଟ୍ଗ କମ୍ୋନୀର ଚୋମରୋଟ ି ଟ୍ରକ୍  ମକୋଇଲୋ ମବୋମେଇ କର ି
ଏକ କୋରଖୋନୋକୁ ଯୋଇଥିମଲ। କନୁି୍ତ କୋରଖୋନୋମର ମକୋଇଲୋ ମବୋମେଇ 
ଟ୍ରକ୍  ରଡ଼ୁକି ଦୀଘ୍ଗଦନି ଧର ି ପ�ଞ୍ ି ନ ଥିବୋ ଖବର ପୋଇ କମ୍ୋନୀ କ�୍ଗଚୋରୀ 
ମକୋଲୟିରୀ ଥୋନୋମର ଅଭମିଯୋର କରଥିିବୋ ପଲୁସି ସତୂ୍ରରୁ ଜେୋପଡ଼ଛି।ି

ଡକାୟତିରଯାେନାପଣ୍ଡ,୫ଗେିଫ
ଅନୁସ�ାଳ, ୧୬ା୯(େମେି): ସ୍ୋନୀୟ ସଦର ଥୋନୋ ଅଞ୍ଳମର ରରୁୁବୋର 
ବଳି�୍ତି ରୋତମିର ଡକୋୟତ ି ମଯୋଜନୋ ମବମଳ ୫ ଜେଙୁ୍କ ରରିଫ କରଛି ି
ପଲୁସି। ପ୍ରକୋଶ ମଯ, ସଦର ଥୋନୋର ଆଇଆଇସ ି ସତ୍ବ୍ରତ ରୋଉତଙ୍କ 
ମନତୃତ୍ୱମର ଏକ ଟମି୍  କୁଇଓ ଜଙ୍ଲମର ଅଚୋନକ ଚଢ଼ଉ କରଥିିଲୋ। ଏ� ି
ସ�ୟମର ଡକୋୟତ ି ମଯୋଜନୋ କରୁଥିବୋ ୫ ଜେଙୁ୍କ ରରିଫ କରୋଯୋଇଛ।ି 
ରରିଫ�ୋମନ ମ�ମଲ କରଡ଼ୋ ରୋଡ଼ଆିର ନୀଳକଣ୍ଠ ମରୋଚ୍ୋୟତ(୨୧), 
ପରୁୁେୋରଡ଼ର �ଲିନ ନୋଏକ(୧୯), କୁ�ଣ୍ଡର ତ୍ରମିଲୋଚନ ନୋଏକ (୨୩), 
କୁଇଓର ଆଶରି ରଡ଼ନୋୟକ(୨୫) ଓ ଜମେ ନୋବୋଳକ। ମସ�ୋନଙ୍କଠୋରୁ ବ�ୁ 
�ୋରେୋସ୍ତ୍ର, ଦୁଇଟ ି ମଚୋରୋ ମ�ୋବୋଇଲ ମଫୋନ, ଦୁଇଟ ି ନ�ର୍ ବ�ିୀନ ବୋଇକ୍  
ଜବତ କରୋଯୋଇଛ।ି ଶକୁ୍ରବୋର ମସ�ୋନଙୁ୍କ ମକୋଟ୍ଗ ଚୋଲୋେ କରୋଯୋଇଥିବୋ 
ମନଇ ସଦର ଥୋନୋ ଆଇଆଇସ ି ସତ୍ବ୍ରତ ରୋଉତ ସଚୂନୋ ମଦଇଛନ୍ତ।ି

୨୦େୁଅନୁରଗାଳେବଭିନି୍ନ
ସ୍ାନରେ�କ୍ୁପେୀକ୍ଣଶବିେି
ଅନୁସ�ାଳ େହର, ୧୬ା୯(େମେି): ଉତ୍କଳ ପ୍ରୋମଦଶକି �ୋରୱୋଡ ି ସମ୍ଳିନୀ, 
ଅନୁମରୋଳ ଶୋଖୋ ଓ ଜୟପ୍ରକୋଶ �ସ୍ଟିୋଲ ଏଣ୍ଡ ରସିର୍୍ଗ ମସଣ୍ରପ୍ରୋଇମଭଟ ଲ�ିମିଟଡ, 
ରୋଉରମକଲୋ �ଳିତି ଭୋବମର ସ�ମଯୋରୀ ସଂସ୍ୋ ମପୌରପୋଳକିୋ ଅନୁମରୋଳ ଓ 
ଓଡ଼ଶିୋ ମ�ୋ ପରବିୋର, ଅନୁମରୋଳ ଶୋଖୋଙ୍କ ସ�ମଯୋରମର ଏକ ନଃିଶଳୁ୍କ ଚକ୍ ୁ
ପରୀକ୍େ ଓ ଚର�ୋ ବତିରେ ଶବିରି ଅନୁମରୋଳ ଜଲି୍ୋର ବଭିନି୍ନ ସ୍ୋନମର ମ�ବକୁ 
ଯୋଉଛ।ି ଆସନ୍ତୋ ୨୦ରୁ ତୋ ୨୯ ପଯ୍୍ଗ ନ୍ତ ଏ� ି ଶବିରି ଆମୟୋଜନ କରୋଯବି। 
ଆବଶ୍କ ପଡୁଥିବୋ ଚକ୍ ୁ ମରୋରୀଙ୍କ ମ�ୋତଆିବନି୍ ଅମସ୍ତ୍ରୋପଚୋରର ସବୁଧିୋ 
କରୋଯବି। ଏ� ିଶବିରି ପରଚିୋଳନୋ ଓ ବ୍ବସ୍ୋ ସମ୍କ୍ଗମର ଶକୁ୍ରବୋର ଅପରୋହ୍ନମର 
ଏକ ସୋ�ୋ୍ଦକି ସମ୍ଳିନୀ ସ୍ୋନୀୟ �ୋରୱୋଡ଼ ିଧ�୍ଗଶୋଳୋମର ଅନୁଷ୍ତି ମ�ୋଇଯୋଇଛ।ି 
୨୦ ତୋରଖିରୁ ୨୨ତୋରଖି �ଦନମ�ୋ�ନପଡ଼ୋ ଟୋଉନ୍ �ଲ୍ ଠୋମର, ୨୩ତୋରଖି 
କରତପଟୋ, ୨୪ ତୋରଖି ଜରନ୍ନୋଥପରୁ, ୨୫ ତୋରଖି ପଞ୍��ଲୋ ମରୋଶୋଳୋରନ୍ତମଲ, 
୨୬ମର ବୋମରଡ଼ଆି, ୨୭ମର ମଛଣ୍ଡପିଦୋ, ୨୮ମର ଅନୁମରୋଳ ସରକୋରୀ 
��ୋବଦି୍ୋଳୟମର ଏ� ିଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ମ�ବ। ଅନୁମରୋଳ ଜଲି୍ୋରୁ ଆରମ୍ଭମ�ୋଇ 
ଓଡ଼ଶିୋ ପ୍ରମଦଶମର ଥିବୋ ସ�ସ୍ ୭୫ ଶୋଖୋ �ୋଧ୍ୟ�ମର ଏ� ି ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ମ�ବ। ଭୋରତୀୟ �ୋରୱୋଡ଼ ି ଯବୁୋ�ଞ୍ର ଭୂତପବୂ୍ଗ ରୋ୍ରେୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ ଜମିତନ୍ଦ୍ର ରପୁ୍ୋ 
ଏବଂ ଉତ୍କଳ ପ୍ରୋମଦଶକି �ୋରୱୋଡ଼ ିସମ୍ଳିନୀର ଉପୋଧ୍ୟକ୍ ପରୁୁମରୋତ୍� ଅଗ୍ୱୋଲଙ୍କ 
�ୋର୍ଗଦଶ୍ଗନମର ଉକ୍ତ କୋଯ୍୍ଗ କ୍ର� କରୋଯୋଇଛ ି ମବୋଲ ି ସଚୂନୋ ଦଆିଯୋଇଛ।ି

ତାଳସେର େଦର, ୧୬ା୯(େମେି)

ତୋଳମଚର ଭଳ ି ଐତ�ି୍ ସ�ରକୁ 
ଅେମଦଖୋ କରୋଯୋଉଛ।ି ଯୋ�ୋକୁ ମନଇ 
ତୋଳମଚର ବୋସନି୍ୋଙ୍କ �ଧ୍ୟମର ତୀବ୍ର 
ପ୍ରତକି୍ରୟିୋ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଛ।ି ବଡବଜୋରସ୍ତି 
ମରୋପବନୁ୍ ଟୋଉନ �ଲ୍ କୁ ତୋଳମଚରର 
ଐତ�ି୍ କ�ମିଲ ଅତପ୍କ୍ତ ି ମ�ବନୋ� ିଁ। 
ଏ�ୋ ସବ୍ଗପରୁୋତନ ଓ ମସ ସ�ୟର 
ଏକ �ୋତ୍ର ଟୋଉନ �ଲ୍ । ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋର 
ସୋ�ୋଜକି ତଥୋ ସରକୋରୀ କୋଯ୍୍ଗ କ୍ର�ର 
ଏ�ୋ �କୂସୋକ୍ୀ। ପ୍ରକୋଶଥୋଉ କ,ି 
ତୋଳମଚରର ବରପତୁ୍ର ତଥୋ ଓଡ଼ଶିୋର 
ପବୂ୍ଗତନ ଉପ�ଖୁ୍�ନ୍ତୀ ପବତି୍ର ମ�ୋ�ନ 

ପ୍ରଧୋନ ତୋଙ୍କର ପ୍ରମତ୍କଟ ିକୋଯ୍୍ଗ କଳୋପର 
ରୂପମରଖ ନଜିର ସ�ମଯୋରୀଙ୍କ ସ� �ଶି ି

ଏ� ିଟୋଉନ �ଲ୍ ମର ମଯୋଜନୋ କରୁଥିମଲ। 
ମତମବ ଏ� ି ସବ୍ଗପରୁୋତନ ଟୋଉନ �ଲ୍ ଟ ି

ତୋଳମଚର ମପୌର ପ୍ରଶୋସନ ଅଧୀନମର 
ଅଛ।ି ଏ�ୋକୁ ବଭିୋ�, ବ୍ରତଘର ଓ ବଭିନି୍ନ 

କୋଯ୍୍ଗ କ୍ର�ମର ଭଡୋମର ଦଆିଯୋଇଥୋଏ। 
ଏ�ୋର ଠକି ଭୋମବ ରକ୍େୋମବକ୍େୋ 
ନ କରବିୋରୁ ଏ�ୋ ଏମବ ଜରୋଜୀର୍୍ଗ 
ଅବସ୍ୋମର ପଡ଼ରି�ଛି।ି ଏଠୋମର 
ଜଳମଯୋରୋେ ବ୍ବସ୍ୋ ଆମଦୌ ନ ଥିବୋ 
ମବମଳ ମଶୌଚୋଳୟ ଅବସ୍ୋ ଅତ୍ନ୍ତ 
ଖରୋପ। ବଦୁି୍ତ୍  ସଂମଯୋରୀକରେ ବଚି୍ନି୍ନ 
ମ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ଅମନକ ବର୍ଗରୁ ମ�ୋଇଥିବୋ 
ଟେି ଛପର ଛୋତ ଦୁବ୍ଗଳ ମ�ୋଇଯୋଇଥିବୋରୁ 
ବର୍ଗୋଦମିନ ପୋେ ିରଳୁଛ ିମବୋଲ ିଜେୋପଡ଼ଛି।ି 
ଟୋଉନ �ଲଟ ିକୋଯ୍୍ଗ  ନବି୍ଗୋ�ୀ ଅଧିକରେିୀଙ୍କ 
ବୋସଭବନ ପରସିର ପୋଖମର ଥିମଲ 
ମ� ଁ ଏଥିପ୍ରତ ି ଦୃଷ୍ ି ମଦଉନୋ�ୋନ୍ତ ି ମବୋଲ ି
ସ୍ୋନୀୟ ମଲୋକ ଅଭମିଯୋର କରଛିନ୍ତ।ି

ନାଲ୍ ସ�ା ନ�ର, ୧୬ା୯(େମେି)

ଦନିଥିଲୋ ଅନୁମରୋଳ ସୋପ୍ୋ�କି ମରୋରୁ�ୋଟ 
ଉପମର ଅନୁମରୋଳ ସମ�ତ ପୋଖ ଜଲି୍ୋର 
ଚୋରୀ, ବ୍ବସୋୟୀ�ୋମନ ନଭି୍ଗର କରୁଥିମଲ। 
�ୋତ୍ର ଏ ଅଞ୍ଳମର ଚୋରେଭୂ� ି ସଙୁ୍କଚତି 
ମ�ବୋମଯୋରୁ ଁ ଅଞ୍ଳବୋସୀ ମରୋ-ପୋଳନରୁ 
ବ�ିଖୁ ମ�ଉଛନ୍ତ।ି ରତ ତନି ି ଚୋର ି ବର୍ଗ 
ମ�ଲୋେ ି ଅନୁମରୋଳ ମରୋରୁ�ୋଟ ସମ୍ରୂ୍୍ଗ 
ବନ୍ ମ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ଅନ୍ପମଟ ନୋଲ୍ ମକୋ 
ପ୍ଲୋଣ୍ରୁ ନରି୍ଗତ ବରିୋକ୍ତ ମଫ୍ଲୋରୋଇଡ଼ 
ଆଖପୋଖ ମରୋ-ଚୋରେମର ପଡ଼ ି ଘୋର, 
ବୃକ୍ଲତୋ, ମଖୋଲୋ କୂଅ ମପୋଖରୀ 
ଜଳଉତ୍ସ ରଡୁକି ନଷ୍ କରମିଦଇଛ।ି 
ଫଳମର ଏ ଅଞ୍ଳମର ମରୋରୁ ରୋଈ ନୋନୋ 
ପ୍ରକୋର ମରୋରମର ପୀଡ଼ତି ମ�ଉଛନ୍ତ।ି

�ୋଲକି�ୋମନ ମରୋରଙୁ୍କ ବୋ�ୋମର 
ଛୋଡ଼ମିଦଉଛନ୍ତ।ି ଫଳମର ମସ�ୋମନ 
ବଜୋର ରୋସ୍ୋଘୋଟ ଆଶ୍ରୟ ମନଉଛନ୍ତ।ି 
ପରତି୍କ୍ତ କୋରଜ, ପଲଥିିନ, ପ୍ଲୋଷ୍କି 
ଆଦ ି ଏ� ି ବୁଲୋ ମରୋରୁ�ୋନଙ୍କ 
ନତିଦିନିଆି ଖୋଦ୍ ପଲଟଯିୋଇଛ।ି 
ଅମନକ ସ�ୟମର ରୋସ୍ୋ ଉପମର 
ମଶୋଉଥିବୋ ମରୋରୁଙ୍କ ମଯୋରୁ ଁଦୁଘ୍ଗଟେୋ 
ଘଟ ିଉଭୟ ମରୋରୁ ଓ �େରିଙ୍କ ଜୀବନ 
ଯୋଉଛ।ି ମରୋରୁଙ୍କ �ତୃଶରୀର ଦନି 
ଦନି ଧର ିପଡ଼ ିର�ଥିିମଲବ ିମସଥି ପ୍ରତ ି
କୋ�ୋର ି ସମ�ଦ୍ନ ମଦଖୋଯୋଏନ।ି 
ଏଭଳ ି ଏକ ଦୃଶ୍ ମଦଖିବୋକୁ 
�ଳିଥିିଲୋ ୫୫ନଂ ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥ ବନ୍ୋ 
ରୋ ଁ ଛକଠୋମର। ମରୋଟଏି ମରୋରୁ ଦୁଇଦନି 
ତମଳ ଅଜେୋ ରୋଡ ି ଧକ୍ୋମର ରୋସ୍ୋ 

ଉପମର �ର ି ପଡ଼ଥିିଲୋ। ମସ� ି ସ୍ୋନମର 
ବୁଧବୋର ସଡକ ଦୁଘ୍ଗଟେୋମର ଜମେ 
ବୋଇକ ଆମରୋ�ୀଙ୍କ �ତୁୃ୍ ମ�ୋଇଥିଲୋ। 
ଏ�ୋକୁ ମନଇ ଘଟେୋସ୍ଳମର ଉମତ୍ଜନୋ 

ପ୍ରକୋଶପୋଇଥିଲୋ। ମତମବ ଦୁଇଦନି ମ�ଲୋ 
ମସଠୋମର ପଡ଼ଥିିବୋ �ତୃ ମରୋରୁ ଶବକୁ 
ରୋସ୍ୋରୁ ଉଠୋଇବୋକୁ କୋ�ୋର ି ଆନ୍ତରକିତୋ 
ନ ଥିବୋ ଭଳ ି �ମନ ମ�ଉଥିଲୋ। ଅନ୍ଏକ 

ଘଟେୋମର ଅନୁମରୋଳ-ଆଠରଡ଼ ରୋସ୍ୋର 
��ଧିରପରୁ ନକିଟମର ବୁଧବୋର 
ସନ୍୍ୋମର ରୋସ୍ୋ ଉପମର ମଶୋଇଥିବୋ 
ରୋଈ ଉପମର ବୋଇକ୍  ଚଢଯିୋଇଥିଲୋ। 
ଏଥିମର ରୋଈ ରରୁୁତର ଆ�ତ ମ�ୋଇଥିବୋ 
ମବମଳ ବୋଇକ୍  ଆମରୋ�ୀର �ତୁୃ୍ 
ମ�ୋଇଥିଲୋ। ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥ ସମ�ତ 
ପତୂ୍୍ଗ ରୋସ୍ୋ ନୋଲ୍ ମକୋ କମଲୋନୀ, ସନ୍ତୀଛକ, 
ବଅରଁପୋଳ, ସପପିଛିକ, ନୋଲ୍ ମକୋ 
ଟୋଉନ୍ ସପି୍  ଛକ, ତୁରଙ୍ ଏବଂ ପଟିସି ି
ଛକ ସ୍ୋନ�ୋନଙ୍କମର ପଲ ପଲ ମରୋରୁ 
ରୋସ୍ୋମର ଆଶ୍ରୟ ମନଉଥିବୋରୁ ରୋତ୍ର ି
ସ�ୟମର ଅମନକ ଦୁଘ୍ଗଟେୋ ଘଟୁଥିବୋ 
ନଜରି ର�ଛି।ି ବୁଲୋ ମରୋରୁ ରୋଈ�ୋନଙ୍କ 
ସରୁକ୍ୋ ପୋଇ ଁ କୋଞ୍ଆି�ୁଦୋ ସ୍ୋପନ ପୋଇଁ 
ସୋଧୋରେମର �ତ ପ୍ରକୋଶ ପୋଉଛ।ି

ରାସ୍ା ପାଲଟଛି ିଗ�ାରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ; ବଢୁଛ ିଦୁର୍ଘଟଣା

ଅନୁସ�ାଳ, ୧୬ା୯(େମେି): 
ଅନୁମରୋଳ, ମଛଣ୍ଡପିଦୋ 
ବଧିୋନସଭୋ ନବି୍ଗୋଚନ �ଣ୍ଡଳୀ 
ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଭିନି୍ନ ବୁଥ୍ ମର �ତଦୋନ 
ନ�ିମନ୍ତ ବୁଥ୍  ସଂମଶୋଧନ ମବୈଠକ 
ଶକୁ୍ରବୋର ପବୂ୍ଗୋହ୍ନମର ନବି୍ଗୋଚନ 
ଅଧିକୋରୀ ତଥୋ ଉପଜଲି୍ୋପୋଳ 
ମବୈତୁରୋ ଦପି୍ ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତୋମର 
ଅନୁଷ୍ତି ମ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ଏଥିମର 
ବଭିନି୍ନ ରୋଜମନୈତକି ଦଳର 
ପ୍ରତନିଧିି�ୋମନ ମଯୋରମଦଇ ବୁଥ୍  
ସଂମଶୋଧନ ସମ୍କ୍ଗମର �ତୋ�ତ 
ମଦଇଥିମଲ। ଅନୁମରୋଳ ନବି୍ଗୋଚନ 
�ଣ୍ଡଳୀମର ୨୪୬ ବୁଥ୍  ଓ 
ମଛଣ୍ଡପିଦୋ ନବି୍ଗୋଚନ �ଣ୍ଡଳୀମର 
୨୨୭ ବୁଥ୍  ସ�ଦୁୋୟ ୪୭୩ 
ବୁଥ୍ ର ଅବସ୍ତି ିଓ ଦୂରତୋକୁ ମନଇ 
ମଭୋଟର�ୋନଙ୍କ �ତଦୋନକୁ 
କପିର ି ସରୁୁଖରୁୁମର ପରଚିୋଳତି 

କରୋଯୋଇପୋରବି ମସ ସମ୍କ୍ଗମର 
ଆମଲୋଚନୋ ମ�ୋଇଥିଲୋ। 
ଅନୁମରୋଳ ଉପଖଣ୍ଡର ଏ� ି
୨ଟ ି ନବି୍ଗୋଚନ�ଣ୍ଡଳୀର ସମ୍କୃ୍ତ 
ମରୋଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକୋରୀ 
ଓ ମପୌରପୋଳକିୋର ନବି୍ଗୋ�ୀ 
ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ତଥ୍ ଆଧୋରମର 
ମବୈଠକମର ବସୃି୍ତ ଭୋମବ 
ଆମଲୋଚନୋ ମ�ୋଇଥିଲୋ। ବୁଥ୍  
ରଡୁକିର ଅବସ୍ତି ି ପରବିତ୍୍ଗନ 
ମ�ବୋ ପମର ଏ�ୋର ସବମିଶର 
ତୋଲକିୋ ପ୍ରକୋଶନ କରୋଯୋଉଛ।ି 
ଆସନ୍ତୋ ସୋଧୋରେ ନବି୍ଗୋଚନ 
ପବୂ୍ଗରୁ ଉପସ୍ତି ରୋଜମନୈତକି 
ଦଳ�ୋନଙ୍କ ସ��ତମିର ଦୁଇ 
ନବି୍ଗୋଚନ �ଣ୍ଡଳୀର ସଠକି୍  
ବୁଥ୍  ତୋଲକିୋ ପ୍ରସୁ୍ତ କରୋଯବି। 
ବୁଥ୍  ନ�୍ର ୪୮ ଅନୁମରୋଳ 
ଟୋଉନ୍  ପ୍ରୋଥ�କି ବଦି୍ୋଳୟର 

ମଭୋଟର ମସ�ୋନଙ୍କ ଅଞ୍ଳର 
�ୁଲୁରୁସଂି�ୋ ଉର୍ ବଦି୍ୋଳୟମର 
�ତଦୋନ କରମିବ। ମସ�ପିର ି
ବୁଥ୍  ନ�୍ର ୯୮ ବଳରୋ� 
ପ୍ରସୋଦ ଉର୍ ପ୍ରୋଥ�କି ବଦି୍ୋଳୟ 
ମଭୋଟର�ୋମନ ମସ�ୋନଙ୍କ ଗ୍ୋ� 
ନକିଟସ୍ ମକନୁ୍ପୋଟେୋ ପ୍ରୋଥ�କି 
ବଦି୍ୋଳୟମର �ତଦୋନ କରମିବ। 
ଏ� ି ମବୈଠକମର ମଛଣ୍ଡପିଦୋ 
ମରୋଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକୋରୀ 
ତ୍ରବିକି୍ର� କୁ�ରୁୋ, ସ�କୋରୀ 
ଜଲି୍ୋପୋଳ(ନବି୍ଗୋଚନ) ସକୁୋନ୍ତ 
ସୋ�ୁ, ମଡପଟୁୀ କମଲକ୍ଟର(ରୋଜସ୍ୱ) 
ରୋଜବି ମଲୋଚନ ମବମ�ରୋ, ବଜୁି 
ଜନତୋ ଦଳ ପ୍ରତନିଧିି ପ୍ରୟିଦଶ୍ଗୀ 
ପଟ୍ଟନୋୟକ, ବମିଜପ ି ପ୍ରତନିଧିି 
ରଙ୍ୋଧର ପଟ୍ଟନୋୟକ ଓ ବ�ୁଜନ 
ସ�ୋଜ ପୋଟଟି ପ୍ରତନିଧିି କୁ�ଦୁଚନ୍ଦ୍ର 
ନୋୟକ ପ୍ର�ଖୁ ମଯୋର ମଦଇଥିମଲ।

ସରଙ୍ାଳ,ି ୧୬ା୯(େମେି)

କେ�ିୋଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରଙ୍ୋଳ ିମଜୋନ୍ ର 
ବଭିନି୍ନ କୋଯ୍ଗ୍କ୍ର�ମର �ଖୁ୍ଅଥିତ ି
ଭୋମବ ପୋଲଲ�ଡୋ ଯବୁ ବଧିୋୟକ 
�ମୁକଶ ପୋଳ ମଯୋର ମଦଇଥିମଲ। 
ପ୍ରଥମ� ମରଙ୍ୋଳ ି ଶଶି ୁ ବଦି୍ୋ �ନ୍ରି 

ଶକି୍ୋନୁଷ୍ୋନ ତରଫରୁ ସ୍ୱୋରତ ସ�୍ଦ୍୍ଗନୋ 
ଦଯିୋଇଥିଲୋ। ଶଶି ୁ �ନ୍ରି ତରଫରୁ 
ଶକି୍ୋନୁଷ୍ୋନର ବଭିନି୍ନ ସ�ସ୍ୋ ଉପମର 
ବଧିୋୟକଙୁ୍କ ଅବରତ କରଥିିମଲ। ଏ� ି
ଅବସରମର ବଧିୋୟକ ମରଙ୍ୋଳ ି ଉର୍ 
ବଦି୍ୋଳୟମର ‘୫-ଟ’ି ମଯୋଜନୋମର 
ନୂତନମଶ୍ରେୀ ର�ୃର ଭତି୍ପି୍ରସ୍ର ସ୍ୋପନ 

କରବିୋସ� ବୋଲପିଶ ିପଞ୍ୋୟତର ନଆିଳୁ 
ଗ୍ୋ�ମର ନୋ�ଯଜ୍ଞ କୋଯ୍ଗ୍କ୍ର�ମର 
ମଯୋରମଦଇ ଗ୍ୋ�ର ବଭିନି୍ନ ସ�ସ୍ୋ 
ବୁେ ି ତଦୋରଖ କରଥିିମଲ। ତୋପମର 
ଦଲକ ପଞ୍ୋୟତର ମପୋଇପୋଳ ଗ୍ୋ�ମର 
ଥିବୋ ପବତି୍ର ମ�ୋ�ନ ପ୍ରଧୋନଙ୍କ 
ପ୍ରତ�ିତୂ୍ଟିମର �ୋଲ୍ୋପ୍ଗେ କରଥିିମଲ। 
ଦଲକ ପଞ୍ୋୟତର ଅବସରପ୍ରୋପ୍ 
ଶକି୍କ�ୋନଙୁ୍କ ଉତ୍ରୀୟ ଓ �ୋନପତ୍ର, 
ପଷୁ୍ପରଚୁ୍ ମଦଇ ସ�୍ଦ୍ଟିତ କରଥିିମଲ। 
ଏ� ିସବୁ କୋଯ୍ଗ୍କ୍ର�ମର ସମ୍ୋନତି ଅତଥିି 
ଭୋମବ ଜଲି୍ୋପରରିଦ ଉପୋଧ୍ୟକ୍ ରଶ୍ତିୋ 
ମସଠୀ, କେ�ିୋଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ ରୋ�କୃଷ୍ଣ 
ପ୍ରଧୋନ, ମରଙ୍ୋଳ ି ସରପଞ୍ ପ୍ରଭୋତୀ 
ମସଠୀ, ସୋଧୋରେ ସମ୍ୋଦକ ��ିୋଚଳ 
ପଣ୍ଡୋ, କେ�ିୋଁ ବ୍ଲକ ଯବୁ ବମିଜଡ ି
ସଭୋପତ ି ରରନ ରୋଉତ, ସବୁୋରଚନ୍ଦ୍ର 
��ୋନ୍ତ,ି କୃପୋସନୁି୍ ସୋ�ୁ, ଜମିତନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୋଳ, 
ରରିଶି ସୋ�ୁ, କରୁେୋ ପ୍ରଧୋନ, ମରଙ୍ୋଳ ି
ବମିଜଡ ିସଭୋପତ ିପ୍ରଦୀପ ଦୋସ, �ୋଧବ 
ସୋ�ଲ ପ୍ର�ଖୁ ମଯୋର ମଦଇଥିମଲ।

ଅନୁସ�ାଳ, ୧୬ା୯(େମେି): ମପୌରପୋଳକିୋ 
ମଯମତ ମଚତୋବନୀ ମଦମଲବ ି ଅ�ୋନଆି 
ମଦୋକୋନୀ ମସସବୁକୁ ଖୋତରି କରୁନୋ�ୋନ୍ତ।ି 
ମଦୋକୋନ ସୋ�ନ୍ନୋମର ଅଳଆି ରଦୋଇବୋ ଓ 
ମଟ୍ରଡ୍  ଲୋଇମସନ୍ସ ନ କରବିୋ ମ�ତୁ ଶକୁ୍ରବୋର 
ଅପରୋହ୍ନମର ଅନୁମରୋଳ 
ମପୌରପୋଳକିୋ ପକ୍ରୁ 
ଲକ୍ଷୀ ବଜୋରମର ଥିବୋ 
ଭ-ି୨ ସପଂି �ଲକୁ 
ସଲି୍  କରୋଯୋଇଛ।ି 
ମସ�ଭିଳ ି ମଟ୍ରଡ୍  
ଲୋଇମସନ୍ସ ନ ଥୋଇ 
ମବପୋର କରୁଥିବୋରୁ 
ଶୀତଳ ପ୍ଲୋଜୋ 

ନକିଟମର ଥିବୋ ମରୋଟଏି �ୋବ୍ଗଲ ମଦୋକୋନ 
ଓ ଏକ ମ�ୋବୋଇଲ ମଦୋକୋନକୁ ସଲି୍  
କରୋଯୋଇଛ।ି ମପୌର ଆଇନ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ 
କମଲ କୋଯ୍ଗ୍ୋନୁଷ୍ୋନ ସନୁଶି୍ତି ମବୋଲ ିମପୌର 
କତୃ୍୍ଗପକ୍ ମଚତୋବନୀ ମଦଇଛନ୍ତ।ି

େୋେୀର୍୍ଷଅବସ୍ାରେରଗାପବନୁ୍ଟାଉନ୍ହଲ୍ ଭ-ି୨ସପଙି୍ଗ୍ ମଲ୍ସହ୩ରଦାକାନସଲି୍

ସେଣ୍ି୍ ଦା, ୧୬ା୯(େମେି)

ଅନୁମରୋଳ ଜଲି୍ୋ ମଛଣ୍ଡପିଦୋ ନବି୍ଗୋଚନ �ଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
କମ୍ସଲୋ ଗ୍ୋ�ପଞ୍ୋୟତ କଲ୍ୋେ �ଣ୍ଡପଠୋମର 
ମଛଣ୍ଡପିଦୋ ବ୍ଲକ ବମିଜଡ ିପକ୍ରୁ ସଶୁୋନ୍ତ ମସନୋ ରଠତି 
ମ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ଯବୁ ସଂରଠକ ପମରଶ �ୋେୀଙ୍କ 
ମନତୃତ୍ୱମର ଆମୟୋଜତି ମବୈଠକମର �ଖୁ୍ଅତଥିି ଭୋମବ 
ମଛଣ୍ଡପିଦୋ ବଧିୋୟକ ସଶୁୋନ୍ତ ମବମ�ରୋ ମଯୋରମଦଇ 
ରୋଜ୍ ସରକୋରଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରଚଳତି ବଭିନି୍ନ ଜନ 
କଲ୍ୋେ ମଯୋଜନୋ ଓ �ଖୁ୍�ନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ 
ମନତୃତ୍ୱମର ଓଡ଼ଶିୋର ବକିୋଶ କୋଯ୍୍ଗ ର ଅଗ୍ରତ ି
ସମ୍କ୍ଗମର ସମଚତନତୋ କରଥିିମଲ। ଏ�ୋ ସ�ତି ବଭିନି୍ନ 
ପଞ୍ୋୟତ ସବୁଧିୋ ଅସବୁଧିୋ ସ�ସ୍ୋ ସମ୍କ୍ଗମର ପଚୋର ି
ବୁେଥିିମଲ। ଆସନ୍ତୋ ୨୦୨୪ ସୋଧୋରେ ନବି୍ଗୋଚନମର 

ପନୁବ୍ଗୋର ଦଳକୁ କ୍�ତୋସୀନ କରବିୋ ପୋଇ ଁଏବଂ ରୋଜ୍ 
�ଖୁ୍�ନ୍ତୀ ତଥୋ ସ୍ୋନୀୟ ବଧିୋୟକଙ୍କ �ୋତ�ଠୁୋକୁ ଟୋେ 
କରବିୋ ପୋଇ ଁ ଯବୁ ଓ ଛୋତ୍ର�ୋନଙୁ୍କ ନଷି୍ୋପର ଭୋମବ 
ମଲୋକ�ୋନଙୁ୍କ ସବୁ ସ�ୟମର ସୋ�ୋଯ୍ ସ�ମଯୋର 
କରବିୋକୁ ଆ�ୋ୍ନ ମଦଇଥିମଲ। ଏ� ି ସୋଂରଠନକି 
କୋଯ୍୍ଗ କ୍ର�ମର ମଛଣ୍ଡପିଦୋ ବ୍ଲକର ୨୪ଟ ିଗ୍ୋ�ପଞ୍ୋୟତର 
୩୦୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଗ ଯବୁକ ଓ ଛୋତ୍ର�ୋମନ ମଯୋରମଦଇଥିମଲ। 
ଏ� ି ମବୈଠକମର ସମ୍ୋନତି ଅତଥିି ଭୋମବ ଅନୁମରୋଳ 
ଜଲି୍ୋ ଯବୁ ବମିଜଡ ିସଭୋପତ ିଦମିନଶ ପ୍ରଧୋନ, ମକୋଶଳୋ 
ସରପଞ୍ ଉଦତିନୋରୋୟେ ପ୍ରଧୋନ, ଉପସଭୋପତ ି
ସତ୍ବ୍ରତ ମଦ�ୁରୀ, ମଛଣ୍ଡପିଦୋ ବ୍ଲକ ଯବୁ ସଭୋପତ ି
ଆଶରି ପ୍ରଧୋନ, କମ୍ସଲୋ ସରପଞ୍, ନମରନ୍  ନନ୍, 
ରୋଜକମିଶୋର ମବମ�ରୋ, ଜୟନ୍ତ ସୋ�ୁ, ବୋସମୁଦବ ସୋ�ୁ, 
ସବୁଳ �ୋେୀ, ମଲୋସନ ସୋ�ୁ ପ୍ର�ଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ।

ଥମ୍ାଲ, ୧୬ା୯(େମେି): ସ୍ୋନୀୟ 
ଡଏିଭ ି ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁମର �ନି୍ୀ ପଖୱୋଡୋ 
��ୋସ�ୋମରୋ�ମର ପୋଳତି ମ�ୋଇଯୋଇଛ।ି 
ଏନ୍ ଟପିସିରି �ଖୁ୍ ��ୋପ୍ରବନ୍କ ମରୌତ� 
ମଦବ �ଖୁ୍ ଅତଥିିରୂମପ ମଯୋରମଦଇ 
କୋଯ୍ଗ୍କ୍ର�କୁ ଶଭୁୋରମ୍ଭ କରଥିିମଲ। ମସ ତୋଙ୍କ 
ବକ୍ତବ୍ମର ଭୋରୋ � ିଁ ଭୋବ ଓ ଜୋତୀୟ ଏକତୋ 
ସଷୃ୍ରି �ୋଧ୍ୟ� ମବୋଲ ି କ�ବିୋ ସ� ପଲିୋଙୁ୍କ 
ନଜି ପୋଠପଢ଼ୋମର �ମନୋମଯୋର ମଦବୋ ପୋଇଁ 
ରରୁୁତ୍ୱୋମରୋପ କରଥିିମଲ। �ୋନବ ସ�୍ଳ 
ବକିୋଶ ବଭିୋରର ଉପ��ୋପ୍ରବନ୍କ ମରୋ�ତି 
କୁ�ୋର ସମ୍ୋନତି ଅତଥିି ଭୋମବ ମଯୋରମଦଇ 
�ନି୍ୀଭୋରୋ କପିର ି ସ�ଗ୍ ଭୋରତବର୍ଗକୁ ଏକ 
କରପିୋରଛି ି ମସ ସମ୍କ୍ଗମର ଆମଲୋକପୋତ 
କରଥିିମଲ। ବଦି୍ୋଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ୋ ତପସ୍ୱନିୀ 

�ଶି୍ର, ଅତଥିି�ୋନଙୁ୍କ ସ୍ୱୋରତ କରବିୋ ସ� 
�ନି୍ୀ କପିର ି ଭୋରତର ଆତ୍ୋ ମସ ସମ୍କ୍ଗମର 
ନଜି �ତ ରଖିଥିମଲ। ଏଥିମର ଶଶଭୂିରେ 
�ଶି୍ର, ବରଷି୍ ପ୍ରବନ୍କ, �ୋନବ ସ�ଳ୍ ବକିୋଶ 
ବଭିୋର, ଡଏିଭ ି �ୋଇସ୍ଲୁର ପ୍ରଧୋନଶକି୍କ 
ଶମୁଭନୁ୍ ମଶଖର ମବୋର ପ୍ର�ଖୁ ସମ୍ୋନତି 
ଅତଥିି ଭୋମବ ମଯୋରମଦଇ ପଲିୋଙୁ୍କ ଉତ୍ସୋ� 
ପ୍ରଦୋନ କରଥିିମଲ। ଏଥିମର ନବ� ଓ 
ଦଶ�ମଶ୍ରେୀର ପଲିୋଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ସ�୍ଲପରୁୀ 
ନୃତ୍ ପରମିବରେ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଉକ୍ତ 
କୋଯ୍ଗ୍କ୍ର�କୁ �ନି୍ୀ ବଭିୋର ବରଷି୍ ଶକି୍କ 
ଧୀମରନ୍ଦ୍ର ପୋେଗି୍ୋ�ୀ ପରଚିୋଳନୋ କରଥିିମଲ। 
��ତିୋ �ଶି୍ର, ଶରତ ମବମ�ରୋ, ବଜିୟ 
ଦୋଶ, ସଶୁୀର ବଶି୍ୋସ ଆଦଙି୍କ ସ�ମଯୋରମର 
କୋଯ୍ଗ୍କ୍ର� ସଫଳ ରୂପୋୟନ ମ�ୋଇଥିଲୋ।

ରରେଣୀଗହୃେଭତି୍ପି୍ରସ୍ତେସ୍ାପନକରଲବଧିାୟକ

ବୁଥ୍ସଂରଶାଧନରବୈଠକ

ଥ�୍ଗୋଲ ଡଏିଭମିର �ନି୍ୀ ପକ୍ ପୋଳତି 

ବରିେଡେିସାଂଗଠନକିରବୈଠକ



ù$g aòù$gù$g aòù$g
www.sakalaepaper.com

77

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୬।୯(ଏଜେନ୍)ି: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ)ର ବବିାଦୀୟ ବଧିାୟକ 
ଅମାନତୁଲ୍ା ଖାନ୍ ଙୁ୍ ଦଲି୍ୀ ଆଣ୍ ି କରପସନ ବୁୟୁରରା (ଏସବି)ି ଶକୁ୍ରବାର ଗରିଫ 

କରଛି।ି ରକରତଘଣ୍ର ରେରା ତାଙୁ୍ ଗରିଫ କରାଯାଇଛ।ି ଏହପବୂ୍ବରୁ ଏସବି ି
ଅମାନତୁଲ୍ା ଘର ଓ ୫ର୍ ି ଠକିଣାରର ଚଢାଉ କରଥିିଲା। ଏଥିରର ନଗଦ ୧୨ ଲକ୍ଷ 

ର୍ଙ୍ା ଓ ଏକ ବନିା ଲାଇରସନ୍ସ ବାଲା ଅସ୍ତ୍ର େବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଲି୍ୀର ୱାକ୍ ଅଫ୍  
ରବାର୍ବରର ରହାଇଥିବା ନଯିକୁ୍ ି ପ୍ରକ୍ରୟିାରର ରହାଇଥିବା ବୟୁାପକ ଅନୟିମତିତା ରନଇ 

ଏସବି ି ତଦନ୍ତ କରୁଛ।ି ଦୁଇବର୍ବ ତଳର ଏହ ି ଭ୍ରଷ୍ାଚାର ମାମଲାରର ଏସବି ି ପଚରା 
ଉଚରା ପାଇଁ ଅମାନତୁଲ୍ାଙୁ୍ ଗରୁୁବାର ରନାର୍ସି ୋର ି କରଥିିଲା।  ଓଖଲା ରକ୍ଷତ୍ର 

ବଧିାୟକ ଥିବା ଅମାନତୁଲ୍ା ଦଲି୍ୀ ୱାକଅଫ୍  ରବାର୍ବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତ।ି ଅମାନତୁଲ୍ା ମଧ୍ୟ 
ଏହ ି ରନାର୍ସି ରନଇ ଗରୁୁବାର ରୁ୍ଇଟ୍  କରଥିିରଲ। ପବୂ୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏସବି ି ଅମାନତୁଲ୍ାଙୁ୍ 

ଦଲି୍ୀ ୱାକଅଫ୍  ରବାର୍ବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହର୍ାଇବାକୁ ଦାବକିର ି ଚଠି ି ରଲଖିଥିଲା। ରସ 
ଏହ ି ମାମଲାରର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ କରପିାରନି୍ତ ି ରବାଲ ି ଏସବି ି ଆଶଙ୍ା ପ୍ରକାଶ କରଥିିଲା। 

ଦଲି୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ଲୀତ ିମାମଲା

ଶନବିାର, ୧୭ ଜେଜ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୬ା୯ (ଏଜେନ୍)ି

ଆସାମରର ସ୍ାୟୀ ଶାନ୍ତ ି ପ୍ରତଷି୍ା ଦଗିରର ଆଉ 
ଏକ ସଫଳତା ମଳିଛି।ି ରାେୟୁରର ଶାନ୍ତ ି ପାଇଁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାେୟୁ ସରକାର ଏବଂ ୮ ସଶସ୍ତ୍ର 
ବରି୍ାହୀ ଆଦବିାସୀ ରଗାଷ୍ୀ ମଧ୍ୟରର ତ୍ରପିାକ୍ଷକି 
ଚୁକ୍ ି ସ୍ାକ୍ଷରତି ରହାଇଛ।ି ଆଦବିାସୀ ଏବଂ ଚା 
ବଗଚିା କମ୍ବଚାରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଦଶନ୍ ି ଦଶନ୍ ି
ରହଲା ୋର ି ରହଥିିବା ସଂଘର୍ବକୁ ରଶର କରବିା 
ପାଇ ଁ ସ୍ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତୀ ଅମତି ଶାହା ଏବଂ ଆସାମ 
ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ହମିନ୍ତ ବଶି ୍ ଶମ୍ବାଙ୍ ଉପସ୍ତିରିର 
ଏହ ି ଚୁକ୍ ି ସ୍ାକ୍ଷରତି ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି ୮ 
ଆଦବିାସୀ ରଗାଷ୍ୀରର ୧୧୮୨ କୟୁାରର ସାମଲି 

ଅଛନ୍ତ।ି ଏହ ି ଆଦବିାସୀ ରଗାଷ୍ୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର 
ଅଲ୍  ଆଦବିାସୀ ନୟୁାସନାଲ ଲବିରରସନ ଆମ୍ବୀ 
(ଏଏଏନଏଲଏ), ଏଏଏନଏଲଏ (ଏଫେ)ି, 
ବସି୍ବା କମାର୍ା ରଫାସ୍ବ (ବସିଏିଫ), ବସିଏିଫ୍  
(ବରି୍)ି, ସାନ୍ାଲ ର୍ାଇଗର ରଫାସ୍ବ, ଆଦବିାସୀ 

ରକାବ୍ା ମଲିରି୍ାଣ୍ ଅଫ୍  ଆସାମ (ଏସଏିମ୍ ଏ), 
ଏସଏିମ୍ ଏ (ଏଫେ)ି ଏବଂ ଆଦବିାସୀ ପପିଲୁ୍ସ 
ଆମ୍ବୀ (ଏପଏି) ସାମଲି ରହଛି।ି ଏମାରନ 
୨୦୧୬ରର ଭାରତ ସରକାରଙ୍ ସହ ଅସ୍ତ୍ରବରିତ ି
ଚୁକ୍ ି କରଥିିରଲ। ଉତ୍ତର-ପବୂ୍ବ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଶାନ୍ତ ି

ପ୍ରତଷି୍ା ଲାଗ ିରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୧୪ରୁ ଉଦୟୁମ 
ୋର ି ରଖିଛନ୍ତ।ି ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡବିା ପ୍ରତ ି ବଦଳରର 
ଆଦବିାସୀଙ୍ ରାେରନୈତକି, ଅର୍ବରନୈତକି ଏବଂ 
ଶକି୍ଷାର ଲକ୍ଷୟୁକୁ ପରୂଣ କରାଯବି। ରସମାନଙ୍ର 
ସମାେ, ସଂସ୍କୃତ,ି ସତ୍ନ୍ତ ପରଚିୟକୁ ସରୁକ୍ଷା 
ରଦବା ସହତି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯବି। ଆଦବିାସୀ 
ଗ୍ାମରର ଭତି୍ତଭୂିମ ିବକିାଶ ଲାଗ ିହୋରର ରକାର୍ ି
ର୍ଙ୍ାର ସତ୍ନ୍ତ ପୟୁାରକେ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯବି। 
ସର୍ାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ତ ିରଯ ଏହ ିଚୁକ୍ ି୨୦୨୫ ସଦୁ୍ା 
ଉତ୍ତର-ପବୂ୍ବକୁ ଉଗ୍ବାଦୀ ମକୁ୍ କରବିା ଦଗିରର 
ଏହ ି ଚୁକ୍ ି ମାଇଲଖଣୁ୍ ସାବୟୁସ୍ତ ରହବ। ଭାରତ 
ସରକାର ଏହ ି ରକ୍ଷତ୍ରରର ସ୍ାୟୀ ଶାନ୍ତ ି ପ୍ରତଷି୍ା 
ଏବଂ ଦରୁ ତ ବକିାଶ କରବିାକୁ ଲକ୍ଷୟୁ ରଖିଛନ୍ତ।ି

ବଦି୍ରୋହୀ ଦ�ରୋଷ୍ୀଙ୍କ ସହ ତ୍ପିରୋକ୍କି ଚୁକ୍ ିସର୍ୋକ୍ରତିଆୋମଜର ସ୍ାୟଲୀ  
ଶାନ୍ ିପ୍ରତଷି୍ା ଉଦ୍ୟମ 

  ଅମରି୍  ଖାନ୍ ଙ୍କ ଭାଇ ଫ�ୈ ଜଲଙ୍କ ଦାବ ି

ସଶୁରୋନ୍ତ ସଂିହଙୁ୍କ ହତ୍ରୋ କରରୋଯରୋଇଛ ି
ମମୁ୍ବାଇ, ୧୬ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ବଲଉିଡ୍  ଅଭରିନତା ଅମରି ଖାନ୍ ଙ୍ ଭାଇ ରଫୈେଲ ଖାନ୍  
ବଡ ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି ଦବିଂଗତ ଅଭରିନତା ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ ରାେପତୁଙ୍ ହତୟୁା କରାଯାଇଛ ି
ରବାଲ ିରସ କହଛିନ୍ତ।ି ସଚୂନାରଯାଗୟୁ ରଯ ୨୦୨୦ େୁଲାଇ ୧୪ରର ବାନ୍ଦ୍ରା ସ୍ତି ରକାଠାରୁ 

ସଶୁାନ୍ତଙ୍ ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ମଳିଥିିଲା। ତାଙ୍ ମକୃତୁୟୁକୁ ରନଇ 
ଅରନକ ଦାବ ିକରାଯାଉଛ।ି ସବିଆିଇ, ଇର,ି ଏନ୍ ସବି ି
ଆଦ ିତାଙ୍ ମକୃତୁୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତ।ି ଅରନକ 
ରସଲବି୍ରି୍ ିମଧ୍ୟ ସଶୁାନ୍ତଙୁ୍ ନୟୁାୟ ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି ଏପର ି
ସମୟରର ରଫୈସଲ ଖାନ୍ ଙ୍ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରର 
କହଛିନ୍ତ ି ରଯ ସଶୁାନ୍ତଙୁ୍ ହତୟୁା କରାଯାଇଥିବା ରସ 
ୋଣଛିନ୍ତ।ି ମାମଲା ରଖାଲବି କ ି ନାହ ିଁ ତାହା ସମୟ 
କହବି। ଏହ ି ମାମଲାରର ଅରନକ ଏରେନ୍ସ ି ସାମଲି 

ଅଛନ୍ତ।ି ତଦନ୍ତ ୋର ିରହଛି।ି ରବରଳରବରଳ ସତୟୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ ନାକୁ ଆସ ିନ ରାଏ। ସତୟୁ 
ସାମ୍ ନାକୁ ଆସବିା ପାଇ ଁରସ ପ୍ରାର୍ବନା କରୁଛନ୍ତ।ି ପରର ସମରସ୍ତ ସତ କ’ଣ ୋଣପିାରରିବ। 

  ଶକି୍ରୋନୁଷ୍ରୋନଦର ସମରୋନ ଦପରୋଷରୋକ ଆଦବଦନ

ଖରୋରଜ କଦେ ସପୁ୍ମିଦକରୋର୍ଟ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୬ା୯ (ଏଜେନ୍)ି:  ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନ (ସ୍ଲୁ-କରଲେ)ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଏବଂ ଶକି୍ଷକଙ୍ ପାଇଁ ସମାନ ରପାରାକ କାଯ୍ବୟୁକାରୀ କରବିା ଦାବରିର ଆଗତ 
ପରି୍ସିନକୁ ସପୁ୍ରମିରକାର୍୍ବ ଶକୁ୍ରବାର ଖାରେ କରରିଦଇଛନ୍ତ।ି ଏହା ରକାର୍୍ବକୁ ଆସବିା 
ଭଳ ି ମାମଲା ନୁରହଁ ରବାଲ ି େଷ୍ସି ରହମନ୍ତ ଗପୁ୍ା ଏବଂ େଷ୍ସି ସଧୁାଂଶ ୁ ଧଲୁଆିଙ୍ 
ଖ୍ପୀଠ କହଛିନ୍ତ।ି ସମାନତାକୁ ସରୁକ୍ଷତି ରଖିବା, ବନୁ୍ତା ଏବଂ ୋତୀୟ ସଂହତକୁି 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଦବା ଲାଗ ିସମାନ ରପାରାକ ବୟୁବସ୍ା କାଯ୍ବୟୁକାରୀ କରବିା ଉଚତି୍  ରବାଲ ି
ପରି୍ସିନରର ଦାବ ିକରାଯାଇଥିଲା। ଆରବଦନକାରୀଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ବରଷି୍ ଓକଲି ନଖିିଲ 
ଉପାଧ୍ୟାୟ କହଥିିରଲ ରଯ ଏହା ଏକ ସାମ୍ଧିାନକି ସମସୟୁା। ରତଣ ୁ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ 
ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ନରିଦ୍୍ବଶ ରଦବାକୁ ଯକୁ୍ ିକରଥିିରଲ। େନସ୍ାର୍ବ ମାମଲା ଉପରର ଶଣୁାଣ ି
କରବିାକୁ ସପୁ୍ରମିରକାର୍୍ବ ମନା କରବିା ପରର ଆରବଦନକାରୀ ଏହାକୁ ପ୍ରତୟୁାହାର କର ି
ରନଇଥିରଲ। କର୍୍ବାର୍କ ହେିାବ ବବିାଦକୁ ରଦଖି ଏହ ି ଆରବଦନ କରାଯାଇଥିଲା। 

‘ପରୋକସି୍ରୋନଦର ଅରରୋ େରିର ୧୦୦ ରଙ୍କରୋ’
କରାଚ,ି ୧୬ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଏରବ ପାକସି୍ତାନରର ଅର୍ା ଲରି୍ର ୧୦୦ ର୍ଙ୍ାରର 
ପହଞ୍ ି ଯାଇଛ।ି ରକୌଣସ ି ସାଧାରଣ ରଲାକ ନୁରହଁ, ବରଂ ପାକସି୍ତାନର ପବୂ୍ବତନ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଇମ୍ାନ ଖାନ୍  ଏହ ି ଦାବ ି କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି ମନ୍ତବୟୁକୁ ରନଇ ଇମ୍ାନଙୁ୍ 
ରସାସଆିଲ ମରିଆିରର ର୍ାଲ୍  କରାଯାଉଛ।ି 
ରସ ରକେ ି ପରବିରତ୍ତ୍ବ ଅର୍ା ମଲୂୟୁକୁ ଲରି୍ରରର 
ଦଶ୍ବାଇଛନ୍ତ।ି ମଲୂୟୁବକୃଦ୍କୁି ରନଇ ପାକସି୍ତାନ 
ସରକାରଙୁ୍ ସମାରଲାଚନା କରୁଥିବା ସମୟରର 
ଇମ୍ାନ ଏହ ି ମନ୍ତବୟୁ ରଦଇଛନ୍ତ।ି ସରକାରଙୁ୍ 
ସମାରଲାଚନା କର ି ରସ କହଥିିରଲ ରଯ ଦରଦାମ 
ବକୃଦ୍ରିର େନତା ଚନି୍ତତି ଅଛନ୍ତ।ି ତାଙ୍ ସରକାର 
ସମୟରର ରଦଶରର ଅର୍ା ରକେ ି ୫୦ ର୍ଙ୍ା ଥିଲା। 
ଏରବ କରାଚରିର ଅର୍ା ଲରି୍ର ୧୦୦ ର୍ଙ୍ାରର ପହଞ୍ ି ଗଲାଣ।ି ରଦଶକୁ 
ଅରାେକତାରୁ ବଞ୍ାଇବାକୁ ଚାହଁୁଥିରଲ, ତୁରନ୍ତ ନବି୍ବାଚନ ରଘାରଣା କରାଯାଉ। 
ପାକସି୍ତାନରର ରାେରନୈତକି ସ୍ରିତା ନ ଆସବିା ପଯ୍ବୟୁନ୍ତ ଆର ଟିକ ସ୍ରିତା ଆସବି ନାହ ିଁ। 

ସ୍ଦିେନ ପ୍ଧରୋନମନ୍ତୀଙ୍କ ଇସ୍ଫରୋ
ଷ୍ଟକ୍ ଜ�ାମ୍ , ୧୬ା୯ (ଏଜେନ୍)ି:  ସ୍ରିରନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମୟୁାଗରରରଲନା ଆ୍ରସନ 
ଗରୁୁବାର ଇସ୍ତଫା ରଦଇଛନ୍ତ।ି ସଂସଦରର ବହୁମତ ହାସଲରର ବଫିଳ ରହବା ପରର 

ରସ ଏହ ି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍ତ।ି ସ୍ରିରନର 
୩୪୯ ଆସନ ବଶିଷି୍ ସଂସଦ ‘ରକି୍ସରୟୁାଗ’ର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଣ୍ଡଏିସ୍  ରନାରରଲନଙୁ୍ ରଭର୍ବିା ପରର ରସ 
ଇସ୍ତଫା ରନଇ ରଘାରଣା କରଥିିରଲ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ 
ଆ୍ରସନଙ୍ ଇସ୍ତଫାକୁ ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍ତ।ି ନୂଆ 
ସରକାର ଗଠନ ରହବା ପଯ୍ବୟୁନ୍ତ ରସ କାମଚଳା 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭାରବ କାଯ୍ବୟୁ ସମ୍ାଦନ କରରିବ।

ଆଜରୋଦଙୁ୍କ ଆତଙ୍କବରୋଦୀଙ୍କ ହତ୍ରୋ ଧମକ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୬।୯(ଏଜେନ୍)ି: ପବୂ୍ବତନ କଂରଗ୍ସ ବରଷି୍ ରନତା ତରା େମ୍ ୁ କଶ୍ୀର 
ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ଗଲୁାମ ନବୀ ଆୋଦଙୁ୍ ହତୟୁା ଧମକ ମଳିଛି।ି େଣାଶଣୁା କୁଖୟୁାତ 
ଆତଙ୍ବାଦୀ ସଂଗଠନ ‘ଲସ୍ର-ଇ- ତାଇବା’ ତାଙୁ୍ ହତୟୁା ଧମକ ରଦଇଥିବା 
େଣାଯାଇଛ।ି ରତରବ ରସ ରକୌଣସ ି ଧମକକୁ ରରନ୍ତ ି ନାହ ିଁ ରବାଲ ି ଆୋଦ ଦକ୍ଷଣି 
କାଶ୍ୀର ଅନନ୍ତନାଗରର ଏକ େନସଭାକୁ ସମ୍ାଧିତ କର ି ସ୍ପଷ୍ କରଛିନ୍ତ।ି ଏଥିସହ 
ଅସ୍ତ୍ରତୟୁାଗ କରବିାକୁ ରସ ଆତଙ୍ବାଦୀଙୁ୍ ପରାମଶ୍ବ ରଦଇଛନ୍ତ।ି ଆତଙ୍ବାଦ 
ଦ୍ାରା ରକବଳ ଧ୍ଂସ, ବପିଯ୍ବୟୁୟ ଓ ସମସୟୁାର ପାହାର ସକୃଷ୍ ି ରହାଇରାଏ ରବାଲ ି
ରସ କହଛିନ୍ତ।ି ପଞ୍ାବ ଓ କାଶ୍ୀରରର ରମାରତ ୫୦ରର ହତୟୁା କରବିାକୁ ଉଦୟୁମ 
ରହାଇଛ।ି ରତରବ ଭଗବାନ ମରତ ପ୍ରତରିର ରକ୍ଷା କରଛିନ୍ତ ି ରବାଲ ି ରସ କହଛିନ୍ତ।ି 
ଉରଲ୍ଖରାଉ କ,ି ଗତମାସରର ଆୋନ କଂରଗ୍ସରୁ ଇସ୍ତଫା ରଦଇଥିରଲ। ନେିର 
ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରବିା ପାଇଁ ରସ େମ୍ ୁକଶ୍ୀରରର ଏକାଧିକ ରବୈଠକ ଓ େନସଭାର 
ଆରୟାେନ କରଥିିରଲ। ଆଗାମୀ ରଗାର୍ଏି ସପ୍ାହ ମଧ୍ୟରର ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ରନଇ 
ରସ ଆନୁଷ୍ାନକି ଭାରବ ରଘାରଣା କରରିବ। ଆତଙ୍ବାଦ ପାଇଁ ରସ ପାକସି୍ତାନକୁ 
ସଧିାସଳଖ ଭାରବ ଦାୟୀ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହା ଦ୍ାରା ରକବଳ ହୋର ହୋର ନାରୀ 
ବଧିବା ରହାଇଛନ୍ତ ି ଓ ଅଗଣତି ପଲିା ଅନାର ରହାଇଛନ୍ତ ି ରବାଲ ି ଆୋଦ କହଛିନ୍ତ।ି

ପ୍ରୟାଗରାେ, ୧୬ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆଖଡା ପରରିଦର 
ଦବିଂଗତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହନ୍ତ ନରରନ୍ଦ୍ର ଗରିଙି୍ ପ୍ରରକାଷ୍ରୁ ୩ ରକାର୍ ିର୍ଙ୍ା ଏବଂ 
୫୦ ରକେ ି ସନୁା ମଳିଛି।ି ଏହା ବୟୁତୀତ ହନୁମାନ େୀଙ୍ ସନୁା ମକୁୁର୍, 
କଡା, ମଣବିନ୍, ରକାର୍ ି ରକାର୍ ି ସମ୍ତଟିର ରରେଷି୍ଟ୍ର ି ରପପର, ୯ କ୍ଣି୍ାଲ 
ରଦଶୀ ଘଅି ମଧ୍ୟ ମଳିଛି।ି ଏ ସବୁ ଏକ ଲୁହା 
ଆଲମରିାରର ଥିଲା। ମହନ୍ତଙ୍ ପ୍ରରକାଷ୍ 
ଯାଞ୍ ସମୟରର ସବିଆିଇକୁ ଗରୁୁବାର ଏହ ି
ସବୁ ସାମଗ୍ୀ ମଳିଥିିଲା। ରତରବ ମହନ୍ତଙ୍ 
ମକୃତୁୟୁକୁ ବରର୍ବ ପରୂଣ ରହବାକୁ ଯାଉଥିରଲ 
ମଧ୍ୟ ଏ ପଯ୍ବୟୁନ୍ତ ଅସଲ କାରଣ ସାମ୍ ନାକୁ 
ଆସନିାହ ିଁ। ସବିଆିଇ ର୍ମି୍  ଗରୁୁବାର 
ସକାଳ ୧୧ର୍ା୩୦ରର ଅଲ୍ାପରୁର ବାଘମ୍ରୀ ଗଦ୍ରିର ପହଞ୍ ି ଯାଞ୍ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ। ଏହ ି ସମୟରର ସବିଆିଇ ଅତରିକି୍ ଏସ୍ ପ ି ରକଏସ ରନଗ ି
ଏବଂ ଇନ୍ସରପକ୍ଟର ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁସହର ଏସ୍ ପଙି୍ ସରମତ 
ଅରନକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହଥିିରଲ। ୨୦୨୧ ରସରପ୍ଟମର୍ ୨୦ ମହନ୍ତ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ଗରିଙି୍ ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ଏହ ିପ୍ରରକାଷ୍ରୁ ମଳିଥିିଲା। ଏହ ିମାମଲାରର ମହନ୍ତଙ୍ 
ଶରିୟୁ ଆନନ୍ଦ ଗରି,ି ଆଦୟୁା ପ୍ରସାଦ ତୱିାର ିଏବଂ ତାଙ୍ ପଅୁ ସନ୍ଦୀପ ତୱିାରଙୁି୍ 
ଗରିଫ କରା ଯାଇଥିଲା। ରସମାରନ ବରର୍ବ ରହଲା ରେଲ୍ ରର ଅଛନ୍ତ।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୬ା୯ (ଏଜେନ୍)ି

ରଦଶର ବଭିନି୍ନ ରାେୟୁରର ପ୍ରବଳ ବର୍ବା ୋର ି
ରହଛି।ି ଉତ୍ତରରପ୍ରଦଶଠାରୁ ରନଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 
ପଯ୍ବୟୁନ୍ତ ସବୁଠ ିବର୍ବା ବତି୍ାତ ସକୃଷ୍ ିକରଛି।ି ଆଗାମୀ 
ଦୁଇ ଦନି ମଧ୍ୟରର ଉତ୍ତରପ୍ରରଦଶ ସହତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, 
ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ, ଦଲି୍ୀ, ଗେୁରାର୍ରର ପ୍ରବଳ ବର୍ବା 
ରହବ ରବାଲ ି ପାଣପିାଗ ବଭିାଗ ସତକ୍ବତା ୋର ି

କରଛି।ି ଲରକ୍ଷୌ୍ରର ତନି ି ଦନି ରହଲା ବର୍ବା ଲାଗ ି
ରହଛି।ି ଏଥିରଯାଗୁ ଁ ଶକୁ୍ରବାର ବଡ ି ରଭାର୍ ରର 
ବଡ ଦୁଘ୍ବର୍ଣା ଘର୍ଛି।ି ଏଠାକାର ଦଲିକୁଶା 
କରଲାନରିର କାନ୍ ଭୁଶଡୁ ି୯ େଣ ରଲାକଙ୍ ମକୃତୁୟୁ 
ରହାଇଛ।ି ୨ େଣଙ୍ ସ୍ାସ୍ୟୁାବସ୍ା ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତର 
ରହଛି।ି ମକୃତକଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଏକାଧିକ ମହଳିା ଓ 
ଶଶି ୁ ରହଥିିବା େଣାପଡଛି।ି ମକୃତକଙ୍ ମଧ୍ୟରର ୩ 
ମହଳିା ଏବଂ ୩ ଶଶି ୁସାମଲି ଅଛନ୍ତ।ି ଉଦ୍ାରକାରୀ 

ଦଳ ଘର୍ଣାସ୍ଳରର ପହଞ୍ ି ଉଦ୍ାରକାଯ୍ବୟୁ ଆରମ୍ଭ 
କରଛି।ି ଆହତଙୁ୍ ‘ସଭିଲି୍  ହସ୍ପରି୍ାଲ୍ ’ରର ଭତ୍ତଟି 
କରାଯାଇଛ।ି ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ରଯାଗୀ ଆଦତିୟୁନାର ଏହ ି
ଦୁଘ୍ବର୍ଣାକୁ ରନଇ ରଶାକ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ରସ  
ବପିଯ୍ବୟୁୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ରୁି ମକୃତକଙ୍ ପରବିାରକୁ 
୪ ଲକ୍ଷ ର୍ଙ୍ା ରଲଖାଁଏ ଅନୁକମ୍ାମଳୂକ ସହାୟତା 
ରଘାରଣା କରଛିନ୍ତ।ି ଅନୟୁପକ୍ଷରର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରର 
ଗରୁୁବାର ପ୍ରବଳ ବର୍ବା ରହାଇଛ।ି ନାସକିରର 
ରଗାଦାବରୀ ନଦୀର େଳସ୍ତର ବକୃଦ୍ ିପାଇବା ରଯାଗୁଁ 
କୂଳରର ଥିବା ମନ୍ଦରି ବୁଡ ିଯାଇଛ।ି ଦୁଇ ଦନି ରହଲା 
ବର୍ବା ଲାଗ ି ରହଥିିବାରୁ ୧୦ର୍ ି ରୟୁାମ ଉଛୁଳୁଛ।ି 

ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶରର ତନି ିଦନି ରହଲା ବର୍ବା ୋର ିରହଛି।ି 
ରଭାପାଳରର ଏ ପଯ୍ବୟୁନ୍ତ ୭୨ ଇଞ୍ ବର୍ବା ରହଲାଣ।ି 
ଏହା ଗତ ୫୦ ବର୍ବର ରରକର୍ବ ଭାଙ୍ରିଦଇଛ।ି

୫ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବଳ 
ବରା୍ ସତକତ୍ା ୟପୁଦିର କରୋନ୍ଥ ଭୁଶଡୁ ି୯ ମତୃ ମହନ୍ତ ନଦରନ୍ଦ୍ର �ରିଙି୍କ ପ୍ଦକରୋଷ୍ରୁ 

ମଳିେିରୋ ୩ ଦକରୋର ିରଙ୍କରୋ, ୫୦ ଦକଜ ିସନୁରୋ

ଜ�ା୍ାଳଜର ବର୍ା �ାଙ୍ଲିା 
୫୦ ବର୍ର ଜରକର୍

େମରକନ୍ଦ, ୧୬ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ପାକସି୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶାହବାେ ସରଫି 
ଇୟର ରଫାନ୍  ଲଗାଇ ନ ପାର ିହର୍ହର୍ା ରହାଇଛନ୍ତ।ି ସାଂଘାଇ ସହରଯାଗ 
ସଂଗଠନ (ଏସ୍ ସଓି) ର ଶଖିର ସମ୍ଳିନୀ ଅବସରରର ରୁଷ୍  ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ଭା୍ଦମିରି ପତୁନିଙ୍ ସହ ଦ୍ପିାକ୍ଷକି ଆରଲାଚନାରବରଳ ଏହ ି ଘର୍ଣା 

ଘର୍ଛି।ି ଏହ ି ସମୟରର ଶାହବାେ କାନ୍ ରୁ ୍ାନ୍ସରଲସନ କରପିାରୁଥିବା 
ଇୟରରଫାନ୍  ଖସ ିପଡଥିିଲା। ରସ ହଡବରରଇ ଯାଇ ଏହାକୁ ଲଗାଇବାକୁ 
ପ୍ରୟାସ କରଥିିରଲ। କନୁି୍ତ ସଫଳ ରହାଇପାର ି ନ ଥିରଲ। ଏହା ରଦଖି 
ପତୁନି ମଧ୍ୟ ହସକୁ ରରାକ ି ପାର ି ନ ଥିରଲ। ପରର େରଣ ଅଧିକାରୀ 
ଆସ ିଇୟରରଫାନ୍  ଲଗାଇ ରଦଇଥିରଲ। ଏହାର ଭରିଓି ରସାସଆିଲ 
ମରିଆିରର ଭାଇରାଲ ରହବାରର ଲାଗଛି।ି ଏହାକୁ ରନଇ ପାକସି୍ତାନକୁ 
ଉପହାସ କରାଯାଉଛ।ି ରସହପିର ି ଏସ୍ ସଓି ରଦଶର ରନତା ଏକ 
ଖାଦୟୁ ପ୍ରଦଶ୍ବନୀ ବୁଲ ିରଦଖଥୁିବା ସମୟରର ଶାହବାେଙୁ୍ ରଶରରର 
ଏକ ବୟୁଞ୍ନ ଚାଖିବା ପାଇ ଁ ରକା ଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ରନଇ 
ପାକସି୍ତାନ ବରିରାଧୀ ଦଳଗରୁକି ଶାହବାେଙୁ୍ ସମାରଲାଚନା 
କରଛିନ୍ତ।ି ପବୂ୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଇମ୍ାନ ଖାନ୍ ଙ୍ ଦଳ ଏହ ି
ଘର୍ଣାର ଭରିଓି ର୍୍ରି୍ କର ିସରକାରଙୁ୍ ସମାରଲାଚନା କରଛି।ି 

ଇୟରଦଫରୋନ୍  େ�ରୋଇପରୋରଦିେନ ିପରୋକସି୍ରୋନ ପ୍ଧରୋନମନ୍ତୀ

ଚ୍ଗିର,୧୬।୯(ଏରେନ୍ସ)ି: ପବୂ୍ବତନ 
ପଞ୍ାବ ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ତରା ପଞ୍ାବ ରଲାକ 
କଂରଗ୍ସ ମଖୁୟୁ କୟୁାପରର୍ନ ଅମରନି୍ଦର 
ସଂି ନେି ଦଳ ଛାର ି ଭାରତୀୟ େନତା 
ପାର୍ଟି (ବରିେପ)ିରର ରଯାଗ ରଦରବ। 
ନୂଆଦଲି୍ୀରର ରସ ଆସନ୍ତା ସପ୍ାହରର 
ବରିେପରିର ଭାରବ ରଯାଗ ରଦରବ। 
ନେିର ନବଗଠତି ଦଳ ପଞ୍ାବ 
ରଲାକ କଂରଗ୍ସ (ପଏିଲ୍ ସ)ିକୁ ରସ 
ବରିେପ ି ସହତି ମସିାଇ ରଦରବ। ୧୯ 
ତାରଖିରର ରସ ଓ ତାଙ୍ ଅନୁଗତ ୫-୬ 
େଣ ବଧିାୟକଙ୍ ସହ ବରିେପରିର 
ରଯାଗ ରଦରବ।  ପଞ୍ାବରର ପାର୍ଟିର 
ପନୁଗ୍ବଠନ ରନଇ ବରିେପ ି ରବଶ୍  
ତତ୍ର ରହାଇଉଠଛି।ି ବରିେପ ି ପ୍ରରଦଶ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶ୍ନିୀ ଶମ୍ବା କାଯ୍ବୟୁକାଳ ୨୦୨୩ 
ୋନୁୟାରୀରର ରଶର ରହବାକୁ ଯାଉଛ।ି 
ଏପରସି୍ରଳ ଅମରନି୍ଦର ଓ ତାଙ୍ 
ଅନୁଗତଙୁ୍ ଦଳରର ପ୍ରମଖୁ ଦାୟତି୍ୱ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି 

ମଳିେିରୋ ୧୨ େକ୍ ରଙ୍କରୋ, ଦବଆଇନ୍  ଅସ୍ତ୍ର
ଆପ୍  ବଧିରୋୟକ ଅମରୋନତୁଲ୍ରୋ �ରିଫ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୬ା୯ (ଏଜେନ୍)ି

ଦଲି୍ୀ ମଦ ନୀତ ି ଦୁନ୍ବୀତ ି ସମ୍ନ୍ତି 
ମନ ି ଲ୍ରଂି ମାମଲାରର 
ପ୍ରବତ୍ତ୍ବନ ନରିଦ୍୍ବଶାଳୟ 
(ଇର)ି ବଡ 
କ ା ଯ୍ବ ୟୁା ନୁ ଷ୍ ା ନ 
ଗ୍ହଣ କରଛି।ି 
ଏରେନ୍ସ ିଶକୁ୍ରବାର ୬ 
ରାେୟୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶ, 
ରତଲଙ୍ାନା, ତାମଲିନାରୁ, 
କର୍୍ବାର୍କ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ 
ଦଲି୍ୀର ୪୦ ସ୍ାନରର ଚଢ଼ଉ କରଛି।ି 
ଚଳତି ବର୍ବ ଦଲି୍ୀର ଅବକାରୀ ଦୁନ୍ବୀତ ି
ମାମଲା ସାମ୍ ନାକୁ ଆସଥିିଲା। ସବିଆିଇ 
ଏହ ି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛ।ି ଏହ ି
ମାମଲାରର ଦଲି୍ୀ ଉପ-ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ 

ମନୀର ସରିସାଦଆିଙ୍ ଘରର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ 
ରହାଇଥିଲା। ସବିଆିଇ ତାଙୁ୍ ଅରନକ ରର 
ମଧ୍ୟ ରେରା କରଛି।ି ଏହ ି ମାମଲାରର ଇର ି
ଆେ ି ଦଲି୍ୀ ସା୍ସ୍ୟୁମନ୍ତୀ ସରତୟୁନ୍ଦ୍ର ରେୈନଙୁ୍ 
ତହିାର ରେଲ୍ ରର ପଚରାଉଚୁରା କରଛି।ି 

ଗରୁୁବାର ସବିଆିଇ ବଚିାରପତ ି ଗୀତଞ୍ଳ ି
ରଗାୟଲ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତ ି ରଦଇଥିରଲ।
ଏହା ପବୂ୍ବରୁ ଗରୁୁବାର ବରିେପ ିମଦ ଦୁନ୍ବୀତ ି
ମାମଲାରର ଏକ ଷ୍ଙି୍ ଅପରରସନର 
ଭରିଓି ୋର ି କରଥିିଲା। ଏହାକୁ ଆଧାର 

କର ି ଦଲି୍ୀ ଉପ ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ମନୀର 
ସରିସାଦଆି ବରିେପକୁି ରଖାଲା ଚୟୁାରଲଞ୍ 
ରଦଇଥିରଲ। ରସ ରସାମବାର ସଦୁ୍ 
ଗରିଫ କରବିାକୁ ଆହା୍ନ କରଥିିରଲ। 
ଏହାର ଦନିକ ପରର ଶକୁ୍ରବାର ଇର ି
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ଚଢ଼ଉ କରଛି।ି

ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ମଦ ବୟୁବସାୟୀ, 
ରଯାଗାଣକାରୀ ଏବଂ ରଯାଗାଣ ଶକୃଙ୍ଖଳ 
ରନର୍ୱକ୍ବ ସହ େଡତି ଥିବା ରଲାକଙ୍ 
ଠକିଣାରର ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛ।ି ଅବକାରୀ 
ଦୁନ୍ବୀତ ି ଘର୍ଣାରର ଇର ି ଦ୍ତିୀୟ ରର 
ଏପର ି କାଯ୍ବୟୁାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରଛି।ି 
ସପ୍ାହରର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ା ଦଲି୍ୀ, 
ରତଲଙ୍ାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ହରଆିଣା, 
ଉତ୍ତରପ୍ରରଦଶ ଓ କର୍୍ବାର୍କର ପ୍ରାୟ ୪୫ର୍ ି
ସ୍ାନରର ଚଢ଼ଉ କରଥିିଲା। ଏହ ି ଚଢ଼ଉରୁ 
କ’ଣ ମଳିଥିିଲା ତାହା େଣାପଡ ି ନାହ ିଁ। 

୬ ରରୋଜ୍ର ୪୦ ଠକିଣରୋଦର ଇେ ିଚଢ଼ଉ
ବଦିଜପଦିର ଦଯରୋ� 
ଦଦଦବ ଅମରନି୍ଦର

ଜକାଲାମ,୧୬।୯(ଏଜେନ୍)ି: ରାହୁଲ ଗାନ୍ୀଙ୍ 
ରନତକୃ ତ୍ୱରର ଭାରତ ରଯାରରା ଯାତ୍ରା ଅଷ୍ମ ଦବିସରର 
ପହଞ୍ଥିିବା ରବରଳ କଂରଗ୍ସ କଡା ସମାରଲାଚନାର 
ଶକିାର ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ଯାତ୍ରା ପାଇ ଁ ଚାନ୍ଦା ମାଗ ି
ରକରଳର ରକାଲାମରର ରକରତେଣ କଂରଗ୍ସ କମ୍ବୀ 
ରକରତାର୍ ି ରଦାକାନରର ଭଙ୍ାରୁୋ କରବିାସହ 
ହଂିସାକା୍ ଘର୍ାଇଛନ୍ତ।ି ଚାନ୍ଦା ରଦବାକୁ ମନା 
କରରିଦବାରୁ କଂରଗ୍ସ କମ୍ବୀମାରନ ରକରତେଣଙ୍ 
ପରବିା ରଦକାନ ଭାଙ୍ରିଦଇଥିରଲ। ରତରବ ଏଭଳ ି

ଘର୍ଣା ଗ୍ହଣୀୟ ନୁରହ ଁଓ ଏହାକୁ ପାର୍ଟି କଡା ନନି୍ଦା 
କରୁଛ ି ରବାଲ ି କଂରଗ୍ସ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି 
ଏହା ଆମ ବଚିାରଧାରାର 
ଉଲ୍ଂଘନ କରୁଛ ି ଓ ଏଭଳ ି
ଘର୍ଣା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ରବାଲ ି
କୁହାଯାଇଛ।ି ଏଥିସହ ଘର୍ଣାରର 
ସମ୍କୃକ୍ ଥିବା ୩ କଂରଗ୍ସ କମ୍ବୀଙୁ୍ 
ସସ୍ ରପ୍ କରାଯାଇଛ।ି ଏ ରନଇ ରକରଳ କଂରଗ୍ସ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରକ ସଧୁାକରନ ରୁ୍ଇଟ୍  କର ି ଅବଗତ 

କରାଇଛନ୍ତ।ି ଏଥିରର ୫େଣ ସମ୍କୃକ୍ ଥିରଲ ରବାଲ ି
କୁହାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଘର୍ଣାର ଭରିଓି ରସାସଆିଲ 

ମରିଆିରର ରଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି କମ୍ବୀମାରନ ଭାରତ 
ରଯାରରା ରପାଷ୍ର ଧର ି ଚାନ୍ଦା 
ମାଗଥୁିବାର ଲକ୍ଷୟୁ କରାଯାଇଛ।ି 
କମ୍ବୀମାରନ ରଦାକାନୀଙ୍ 

ମାରବିାକୁ ଧମକ ରଦବା ସହ କମ୍ବଚାରୀଙୁ୍ 
ଆକ୍ରମଣ କରଥିିବାର ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି 

୩ କଂଫରେସ 
କମ୍ଲୀ ରଲିମ୍ତି

ଭରୋରତ ଦଯରୋଦେରୋ ଯରୋତ୍ରୋଦର ଚରୋନ୍ଦରୋ ପରୋଇଁ ହଂିସରୋ
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ୟକୁ୍ରେନ୍ଯଦୁ୍ଧକ୍େେୁଷକ୍େନାେପଛଘଞୁ୍ା!
ଯୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍ରାର ଓ �ରି୍ରାକୁ ମନଇ ଆରମ୍ଭ ମହରାଇପରାମର ସତ; କନୁି୍ ସତ୍ ଓ ବରାସ୍ତବତରା 

ଏହରାର ଅବସରାନ ଘଟରାଏ। କଏି ଠକି୍  କଏି ଭୁଲ୍ , ଯଦୁ୍ଧ ତରାହରା ନଦି୍ଧ୍ଥରାରଣ କମର ନରାହ ିଁ, 
ବରଂ ମଯଉଁ�ରାମନ ପ୍ପୀଡ଼ତି ମହରାଇରରା’ନ୍,ି ତରାଙ୍ର ିକରାହରାଣୀ କମହ। କମରରାନରା �ହରା�ରାରୀର 
ବଭିୀଷକିରା ପମର ପମର ବଶି୍ୱକୁ ବଭିନି୍ନ ଦୃଷ୍ରୁି ବମିେଷ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ କରଥିିବରା  ରୁଷ-ୟମୁରେନ୍  ଯଦୁ୍ଧ 
ଇତ�ିଧ୍ୟମର ୨୦୦ ଦନି ଅତରିେ� କରଛି।ି ପ୍ବଳ ପ୍ତରାପୀ ତରରା ଆଣବକି ଅସ୍ତ୍ରେସ୍ତ୍ର ସମ�ତ 
ଅତ୍ରାଧନୁକି ଯଦୁ୍ଧରାସ୍ତ୍ରମର ବଳୀୟରାନ ରୁଷଆି କନୁି୍ ୟମୁରେନ୍ କୁ ଦଖଲ କରପିରାର ି ନରାହ ିଁ କ�ି୍ରା 
ଏହରାର ରରାଷ୍ଟ୍ରପତଙୁି୍ କ୍ଷ�ତରାଚୁ୍ତ କରପିରାରନି।ି ବରଂ ୟମୁରେନ୍ ର ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଛରାଡ଼ ିରୁଷ 
ମସନରା ପଛଘଞୁ୍ଚରା ମଦଉଛନ୍।ି

ରୁଷର ଓଲଟ ଗତ ି ସଂମକତ ମଦଉଛ ି ମଯ ପରାରମ୍ପରକି ଯଦୁ୍ଧମର ମଗରାଟଏି ମଦେକୁ 
ହରରାଇବରା ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଆଣବକି ଅସ୍ତ୍ର ଥିମଲ �ଧ୍ୟ ତରାହରାକୁ ପ୍ମୟରାଗ କରବିରା ସମ୍ଭବ ନୁମହଁ। 
ଇତ�ିଧ୍ୟମର ଯଦୁ୍ଧବଧି୍ୱସ୍ତ ୟମୁରେନ୍  ନଜିର ଅମନକ ଅଞ୍ଚଳ ରୁଷ କବଳରୁ �କୁ୍ତ କରସିରାରଛି।ି 
ଏକ ଆନ୍ଜ୍ଥରାତକି ସରା�ରକି ବ୍ରାପରାର ପଯ୍ଥ୍ମବକ୍ଷଣକରାରୀ ସଂସ୍ରାର ରମିପରାଟ୍ଥ ଅନୁସରାମର 
ଏହ ିଲମେଇମର ୟମୁରେନ୍ ର ଏ ପଯ୍ଥ୍ନ୍ ପ୍ରାୟ ୧୧୪ ବଲିୟିନ୍  ଡଲରାର �ଲୂ୍ର ସ�ତ୍ ିନଷ୍ 
ମହରାଇଛ।ି ଏହରାର ପନୁଃନ�ି୍ଥରାଣ ଓ ଭରଣ ପରାଇଁ ୭୫୦ ବଲିୟିନ ଡଲରାର ଅର୍ଥ ଆବେ୍କ 
ମହବ। ୟମୁରେନ୍ ର ୯୦୦୦ ମସୈନ୍ ନହିତ ମହରାଇଥିବରାମବମଳ ୫୭୬୭ ମବସରା�ରକି 
ମଲରାକଙ୍ର ଜୀବନ ଯରାଇଛ।ି ୧୩ ନୟିତୁ ୟମୁରେନ୍  ନରାଗରକି ବରାସଚୁ୍ତ ମହରାଇଛନ୍।ି 
ଅପରପକ୍ଷମର ଯଦୁ୍ଧମର ରୁଷର ୭୦ ରୁ ୮୦ ହଜରାର ମସୈନ୍ �ତୃରାହତ ମହରାଇଥିବରା ଆମ�ରକିରା 
ପକ୍ଷରୁ କୁହରାଯରାଇଛ।ି

ରୁଷ-ୟମୁରେନ୍  ଯଦୁ୍ଧ ମଯରାଗୁଁ ସ�ଗ୍ର ବଶି୍ୱମର ଖରାଦ୍ ଓ ଇନ୍ଧନ ସଂକଟ ଗରୁୁତର 
ମହରାଇଥିବରାମବମଳ ମଯରାଗରାଣେଙୃ୍ଖଳ ବ୍ରାହତ ମହରାଇଛ।ି ସମବ୍ଥରାପର ି କମରରାନରା ପରବତ୍୍ଥୀ 
ବଶି୍ୱ ଅର୍ଥନୀତକୁି ଏହ ି ଯଦୁ୍ଧ ମଦରାହଲରାଇ ମଦଇଛ।ି ରୁଷଆିର କଡ଼ରା �କୁରାବଲିରା କରବିରାମର 
ୟମୁରେନ୍  ସଫଳ ମହବରାର କରାରଣ ମହଲରା ଆମ�ରକିରା ଓ ଅନ୍ରାନ୍ ପରାଶ୍ରାତ୍ ରରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍ ସରା�ରକି 
ଓ ଆର ଥିକ ସହରାୟତରା। ରମିପରାଟ୍ଥ ଅନୁସରାମର ୟମୁରେନ୍  ଏସବୁ ରରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ୮୫ ବଲିୟିନ୍  ଡଲରାର 
�ଲୂ୍ର ସରା�ରକି ସହରାୟତରା ପରାଇଛ।ି ମସଥିରୁ ଅଦ୍ଧ୍ଥରାଧିକ ଆସଛି ି ଆମ�ରକିରାରୁ। ଏମବ 
ସ�ଗ୍ର ୟମୁରରାପମର େୀତଋତୁ ଆରମ୍ଭ ମହରାଇଯରାଇଛ ି ଏବଂ ବରଫପରାତ ମଯରାଗୁଁ ସ୍ରାଭରାବକି 
ଜୀବନଯରାତ୍ରା ବ୍ରାହତ ମହବରାକୁ ଲରାଗଲିରାଣ।ି ତରା’ ସହତି ଗ୍ରାସ୍  ଓ ମପମ୍ରାଲୟି� ଅଭରାବ 
ଅମନକ ୟମୁରରାପୀୟ ରରାଷ୍ଟ୍ର ପରାଇଁ ସ�ସ୍ରା ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି ରୁଷ ଏକ ଲ�୍ରା ଲମେଇ ଲେବିରା 
ଫଳମର ଅକଳନୀୟ ଅର୍ଥ ଖର୍୍ଥ ମହରାଇ ତରାହରାର ଚରାପ ରରାଜମକରାଷ ଉପମର ପଡ଼ଛି।ି ମଦେମର 
ଅର୍ଥ ସଂକଟ ସମ�ତ ଅନ୍ରାନ୍ ସ�ସ୍ରା ମଦଖରାମଦଇଛ।ି ଅସନୁ୍ଷ୍ ମଲରାମକ ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ପଟୁନିଙୁ୍ ହତ୍ରା କରବିରାକୁ ଦୁଇରର ଉଦ୍� କର ିବଫିଳ ମହମଲଣ।ି ଏଭଳ ିଆଭ୍ନ୍ରୀଣ 
ସଂକଟ ମଯରାଗୁଁ ମବରାଧହୁଏ ରୁଷଆି ଆଉ ଅଧିକ କରାଳ ଲମେଇ ଜରାର ି ରଖିବରାକୁ ସ�ର୍ଥ 
ନୁମହଁ। ସମବ୍ଥରାପର ିୟମୁରେନ୍  ଯଦୁ୍ଧ ମନଇ ପଟୁନିଙ୍ ସହତି ଚୀନ୍ ର ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିସ ିଜନି୍ ପଙି୍ଗ୍  ଙ୍ 
�ତମଭଦ। ଏହ ିଲମେଇର କୁପ୍ଭରାବ ଚୀନ୍  ଅର୍ଥନୀତ ିଉପମର ପମରରାକ୍ଷମର ପଡୁଥିବରାରୁ ମସ 
ମଦେର ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପଟୁନି୍ ଙ୍ ଉପମର ଯଦୁ୍ଧ ବନ୍ଦ କରବିରାକୁ ଚରାପ ପକରାଉଥିବରା କୁହରାଯରାଉଛ।ି 
ମତଣ ୁ ଏକ ପ୍ଭରାବେରାଳୀ �ତି୍ରରାଷ୍ଟ୍ରର ଚରାପମର ପଟୁନି୍  ୟମୁରେନ୍ ରୁ ମସୈନ୍ ପ୍ତ୍ରାହରାର 
କରବିରାକୁ ବରାଧ୍ୟ ମହଉଛନ୍।ି

ପଟୁନି୍ ଙ୍ ଅହଙ୍ରାର ଓ ଅପରଣିରା�ଦେଥିତରାରୁ ତରାଙ୍ ମଦେ ମକବଳ ଆର ଥିକ ଦୃଷ୍ରୁି ଦୁବ୍ଥଳ 
ମହରାଇନରାହ ିଁ, ଏହରାର ପରାରମ୍ପରକି ଅସ୍ତ୍ରଭଣ୍ରାର �ଧ୍ୟ େନୂ୍ ମହବରାମର ଲରାଗଛି।ି ଏମବ ଏହ ି
ମଦେ ବଶି୍ୱମର ଏକପ୍କରାର ଏକଘରକଆି ମହରାଇ ପଡ଼ ିନରାନରାଦ ିପରଣିରା� ମଭରାଗଛୁ।ି ପଟୁନି୍  
ଜରାଣ ିସରାରଲିରାଣ ିମଯ ଏହ ିଲମେଇମର ତରାଙ୍ର ବଜିୟ ସନୁଶି୍ତି ନୁମହଁ। ପରାଶ୍ରାତ୍ ରରାଷ୍ଟ୍ର�ରାମନ 
ତରାଙ୍ ସହ ଛଦ୍ମ ଲମେଇମର ଲପି୍ତ ରହଛିନ୍ ି ଏବଂ ୟମୁରେନ୍ କୁ ସହରାୟତରା କରୁଛନ୍।ି ଆଗକୁ 
ପ୍ଚଣ୍ େୀତ ଆସଛୁ।ି ମତଣ ୁମସ ବରାଧ୍ୟମହରାଇ ନଜିର ମସୈନ୍ସରା�ନ୍ଙୁ୍ ମଫରରାଇ ଆଣଛୁନ୍।ି

ସରା�ରକି ପଯ୍ଥ୍ମବକ୍ଷକଙ୍ �ତମର ପଟୁନି୍  ଯଦୁ୍ଧର ଅବସରାନ ମଘରାଷଣରା କରମିବ ନରାହ ିଁ 
କ�ି୍ରା ଯଦୁ୍ଧ ବରିତରି ଆନୁଷ୍ରାନକି ପ୍ସ୍ତରାବ ମଦମବ ନରାହ ିଁ। ଏହରାଦ୍ରାରରା ତରାଙ୍ର ପତଆିରରା କ୍ଷଣୁ୍ଣ 
ମହବ ମବରାଲ ିମସ ବଚିରାର କରମିବ। ମତଣ ୁନଜି ଆଡୁ ମସ ସରା�ୟକି ଯଦୁ୍ଧ ବରିତ ିଅମଘରାଷତି 
ଭରାମବ ଜରାର ିକର ିପ୍ତପିକ୍ଷଙୁ୍ ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ �ଧ୍ୟମର ରଖିବରାକୁ ଚରାହ ିଁମବ। ମତମବ ବଶି୍ୱ କୂଟମନୈତକି 
�ହଲ ଏହ ିସମୁଯରାଗର ଉପମଯରାଗ କର ିଯଦୁ୍ଧ ବରିତ ିନ�ିମନ୍ ଉଦ୍� ଆରମ୍ଭ କରବିରା ଏକ 
ଭଲ ଖବର। ମସ�ରାମନ ଭରାରତ, ଚୀନ୍  ଭଳ ିରରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍ ସହରାୟତରାମର ଉଭୟ ରୁଷ ଓ ୟମୁରେନ୍  
କତୃ୍୍ଥପକ୍ଷଙୁ୍ ବୁଝରାଇ ଦୁଇପକ୍ଷ �ଧ୍ୟମର େରାନ୍ ିଆମଲରାଚନରା ଆରମ୍ଭ କରବିରାକୁ ଉଦ୍� କରୁଛନ୍।ି 
ମସ�ରାମନ ପଟୁନି୍  ଓ ମଜମଲସ୍ଙୁି୍ କରରାବରାତ୍୍ଥରା ପରାଇଁ ରମର ଏକରାଠ ିକରବିରାମର ସଫଳ ମହମଲ 
ଯଦୁ୍ଧର ଅବସରାନ ପରାଇଁ ବରାଟ ମଖରାଲଯିବି। ମତମବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍େ୍ନ ମହଉଛ ିଏହ ିଦୁଇ ମଦେ 
ବନିରା ସତ୍୍ଥମର ଆମଲରାଚନରା ମଟବୁଲ୍ ମର ବସବିରାକୁ ରରାଜ ିମହମବ ତ? n

ବ୍ାେକ୍େବଙ୍କେକ୍୍ାଷବଧିାନ
�ହରାଋଷ ିବ୍ରାସମଦବ ନଜି ଆଶ୍ର�ମର ବସରିରାନ୍।ି �ହରାଭରାରତ ରଚନରା କରସିରାରବିରାର ପରର 

ଘଟଣରା। ବ୍ରାସମଦବଙୁ୍ ଲରାଗରୁରାଏ ସମତମଯ�ତି ିତରାଙ୍ �ନ ଭତିମର ବମହ ଅସମନ୍ରାଷ 
କଏି ଭତ୍ଥି କରମିଦଇଛ।ି �ନମର େରାନ୍ ି ଆମଦୌ ନ ରରାଏ। ଏମଡ଼ ବଡ଼ ତପସ୍ୀ ମସ। ସବ୍ଥଦରା 
ଭଗବତ ଭରାବଧରାରରାମର �ନ ରରାଏ। �ନଟ ିସ୍ତଃସ୍ତୂ୍୍ଥ ଭରାମବ େରାନ୍ ରହବିରା କରରା। କନୁି୍ ସଂସରାରୀ 
ମଲରାକଙ୍ ପର ି�ନ ଅେରାନ୍ ରହୁଛ ିକଅିରଁା? 

 ଏହ ିସ�ୟମର ମଦବଷ୍ଥୀ ନରାରଦ ମସଇ ବରାଟ ମଦଇ ଯରାଉଥିମଲ। ଚନି୍ତି ବ୍ରାସମଦବଙୁ୍ 
ମଦଖି ଆଶ୍ର�ମର ପରାଦ ରରାପମିଲ। ବଷିରାଦଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ରାସଙୁ୍ ପଚରାରମିଲ - ‘ବଷିଣ୍ଣ ମଦଖରା 
ଯରାଉଛନ୍ ି ମଯ? ମକଉଁ ଚନି୍ରା ଆପଣଙୁ୍ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରଛି ି କୁହନୁ୍।’ ଯମରରାଚତି ସତ୍ରାର ପମର 

ବ୍ରାସମଦବ କହମିଲ - ‘�ୁଁ ନମିଜ ବ ି ତରାହରାର କରାରଣ ଜରାଣ ି ପରାରୁନରାହ ିଁ। ଭରାବୁଚ ି
ଆହୁର ି ତପସ୍ରା କରବିରା ପରାଇଁ ହ�ିରାଳୟ ପଳରାଇବ।ି’ ‘ନରା ନରା। ମସପର ି କମଲ 

ମକବଳ ଆପଣରା କଲ୍ରାଣ ମହବ। ଜଗତବରାସୀଙ୍ 
କ ି ଲରାଭ ମହବ? ଆପଣଙ୍ ମଲଖନୀ ଦ୍ରାରରା ଜଗତ 
ମଲରାକ ଉପକୃତ ମହଉଛନ୍।ି ଆପଣ ବରିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ 
�ହରାଭରାରତ ମଲଖି ସରାରଛିନ୍।ି ଆପଣ ଏଥିମର 
ସଂସରାର କରରା ମଲଖିଛନ୍।ି କନୁି୍ ଏମବ ଏପର ି ଏକ 

ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନରା କରନୁୁ୍ ମଯଉଁଥିମର ସଂସରାରକୁ ସଷୃ୍ ିକରବିରା ବରାଲରା ଅର୍ଥରାତ ସ୍ରଷ୍ରାଙ୍ ଲୀଳରାମଖଳରାର 
କରରା ରହବି। ଗ୍ରନ୍ଥଟରି ମକନ୍ଦ୍ର ମହମବ ସ୍ରଷ୍ରା।’-ନରାରଦ କହମିଲ। ବ୍ରାସମଦବଙୁ୍ ସ୍ଷ୍ 
କରବିରାକୁ ଯରାଇ ନରାରଦ ପଣୁ ି କହମିଲ- ‘ଆପଣ ଭରାଗବତ ରଚନରା କରନୁୁ୍, ମଯଉଁଥିମର 
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍ �ରାନବୀୟ ଦବି୍ଲୀଳରାର ବଣ୍ଣ୍ଥନରା ରହବି। ତରାଙ୍ ଅମଲୌକକିତରା ସ�୍ନ୍ଧମର ବସି୍ତରାର 
ଭରାମବ ବଣ୍ଣ୍ଥନରା ରହବି।’ 

 ନରାରଦଙ୍ ପରରା�େ୍ଥ ଅନୁସରାମର ବ୍ରାସମଦବ ଭରାଗବତ ରଚନରା ଆରମ୍ଭ କମଲ। 
କୁହରାଯରାଏ ମଯ ଭରାଗବତ ମଲଖିସରାରବିରା ପମର ହ ିଁ ବ୍ରାସମଦବଙୁ୍ �ରାନସକି େରାନ୍ ି ପ୍ରାପ୍ତ 
ମହରାଇଥିଲରା। ବ୍ରାସମଦବଙ୍ �ରାଧ୍ୟ� ମଦଇ ନରାରଦ ଆ� ସଂସରାରୀ ଜୀବ�ରାନଙୁ୍ ଏହରା 
ସଚୂରାଇ ମଦବରା ପରାଇଁ ଚରାହରାନ୍ ିମଯ - ‘ମହ �ନୁଷ୍! ତୁମମ୍ଭ ମଯମତ ଜ୍ରାନୀ ହୁଅ, ତୁମ� ମଯମତ 
ବଡ଼ କ�୍ଥମଯରାଗୀ ହୁଅ; କନୁି୍ ମଯମତମବଳ ପଯ୍ଥ୍ନ୍ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ି �ନ ଭତିମର ନ ଆସଛି,ି 
ମସମତମବଳ ପଯ୍ଥ୍ନ୍ �ନମର େରାନ୍ ି�ଳିବି ନରାହ ିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍ ଗଣୁ କୀତ୍୍ଥନ କମଲ ହ ିଁ �ନମର 
ସମନ୍ରାଷ ଜରାତ ହୁଏ।’ n
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ଆ� ଜୀବନଧରାରରା ମଯତକି ି ଆଧନୁକି 
ମହରାଇଚରାଲଛି,ି ମସଥି�ଧ୍ୟକୁ ମସତକି ି
ଅନୁପ୍ମବେ କରଚିରାଲଛି ି ବବିଧି ଯରାନ୍ତକି 

ବ୍ବସ୍ରା। ପ୍ର� େଳି୍ପ ବପି୍ଳବ କରାଳମର ପ୍ରମ� ନୂଆ 
ମହରାଇ ଉଦ୍ ଭରାବତି ଷ୍ମି୍  ଇଞ୍ନି୍ , କଳ ତନ୍ ଇତ୍ରାଦ ି
ଏବଂ ପରବତ୍୍ଥୀ ଅବସ୍ରାମର ବବିଧି ମଯରାଗରାମଯରାଗ 
ବ୍ବସ୍ରା �ରାନବ ସଭ୍ତରାକୁ ନୂଆ ମ�ରାଡ଼ ମଦଇଥିଲରା 
ମବମଳ ଏମବ କମ୍ପୁ୍ଟର, ବବିଧି ଇମଲମକ୍ ରେରାନକି୍ସ 
ବ୍ବସ୍ରା ସହତି କୃତ୍�ି ମ�ଧରା ଦ୍ରାରରା ଗଭୀର ରୂମପ 
ପ୍ଭରାବତି ମହବରାମର ଲରାଗଛି।ି ଏଣ ୁ ବତ୍୍ଥ�ରାନର 
ଯଗୁକୁ ‘ତୃତୀୟ େଳି୍ପ ବପି୍ଳବ’ ରୂମପ ଅଭହିତି 
କରରାଯରାଉଛ।ି ଏହ ି ଯନ୍ତନୟିନ୍ତତି ଜୀବନଧରାରରା 
�ରାନବ ପରାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ଉନ୍ନତ �ମନ ମହଉଥିମଲ 
ମହଁ ଏଥିରୁ ଜନ୍ମ ମନଉଛ ି ବହୁ ନୂତନ ନୂତନ 
ସ�ସ୍ରା। ବମିେଷକର ିଜନସ୍ରାସ୍୍ ଏବଂ ପରମିବେ 
ଓ ପରସିଂସ୍ରା ସଂରେରାନ୍ ସ�ସ୍ରା ଉତ୍ଟ ମହବରାମର 
ଲରାଗଛି।ି ଆମ� ବହୁଳଭରାମବ ବ୍ବହରାର କରୁଥିବରା 
ନରାନରାଦ ି ଇମଲକ୍ ମ୍ରାନକି୍  ସରା�ଗ୍ରୀରୁ ନଗି୍ଥତ 
ଚୁ�୍କୀୟ ବକିରିଣର ପ୍ଭରାବକୁ ଉଦରାହରଣ ରୂମପ 
ଗ୍ରହଣ କରରାଯରାଇପରାମର। ବତ୍୍ଥ�ରାନ ମଦୈନନ୍ଦନି 
ଜୀବନମର ଆମ� ଆ� ମଜମଜ �ରା’ ଓ ମଜମଜ 
ବରାପରାଙ୍ ତୁଳନରାମର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ନୟିତୁ ଗଣୁ ଅଧିକ 
ମତଜଷ୍କୟି ବକିରିଣର ସମ୍ଖୁୀନ ମହଉଛୁ। କରାରଣ 
ଆ� ମଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନମର ମଟଲଭିଜିନ୍ ଠରାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ୱରାେଂି ମ�ସନି, �ରାଇମରେରାମୱଭ୍  ଚୁଲ,ି 
ମ�ରାବରାଇଲ୍  ମଫରାନ୍ , ଲରାପ୍ ଟପ୍ , ଏୟରାରକଣ୍ସିନର, 
ଭ୍ରାକୁମ୍  କ୍ନିର, ଡଭିଡି ିମପ୍ଳୟରାର, ମହୟରାର ଡ୍ରାୟରାର 
ଇତ୍ରାଦ ି ଚୁ�୍କୀୟ ବକିରିଣ କରୁଥିବରା ନରାନରା 
ପ୍କରାର ମବୈଦୁ୍ତକି ଉପକରଣ�ରାନଙ୍ ବ୍ବହରାର 
ବେ଼ଚିରାଲଛି।ି ଏହରାବ୍ତୀତ ଚକିତି୍ରାଳୟ�ରାନଙ୍ମର 
ବ୍ବହୃତ ସଟି ି ସ୍ରାନ, ଏକ୍ସମର ଇତ୍ରାଦ ି
ଉପକରଣରୁ �ଧ୍ୟ ଚୁ�୍କୀୟ ବକିରିଣ ଯମରଷ୍ 
�ରାତ୍ରାମର ନଗି୍ଥତ ମହରାଇରରାଏ। 

ପରୀକ୍ଷରାରୁ ଜଣରାପଡ଼ଛି ି ମଯ ଦୀଘ୍ଥ ସ�ୟଧର ି
ଆମ� ଏହ ି ଚୁ�୍କୀୟ ବକିରିଣର ସମ୍ଖୁୀନ ମହମଲ 
ରକ୍ତ କକ୍ଥଟ ମହବରାର ସମ୍ଭରାବନରା ମସହ ି ଅନୁପରାତମର 
ବେ଼ରିରାଏ। କନୁି୍ ଏହ ି ଉପକରଣଗଡ଼ୁକି �ଧ୍ୟରୁ 
ଅଧିକରାଂେକୁ ଆମ� କମ୍  ସ�ୟ ଧର ିବ୍ବହରାର କରୁ 
ଏବଂ ମସଗଡ଼ୁକିର ଖବୁ୍  ନକିଟବତ୍୍ଥୀ ମହବରାର �ଧ୍ୟ 
ଆବେ୍କ ପମଡ଼ନରା। ମତଣ ୁ ତରାହରାର କୁପ୍ଭରାବକୁ 
ଅଧିକରାଂେ ସ୍ମଳ ଏଡ଼ରାଇ ଦଆିଯରାଇପରାମର। ମତମବ 
ଏଥିମର ଏକ ବ୍ତରିେ� ମହଲରା ମ�ରାବରାଇଲ୍  ମଫରାନ୍ । 
ଏହରାକୁ ଆମ� ମପରାଷରାକମର ପରଧିରାନ କରୁଛୁ, 

ଏପରକି ି �ଣୁ୍ତମଳ ରଖି �ଧ୍ୟ ମେରାଉଛୁ। ଫଳମର 
କମ୍  ମହମଲ ବ ି ଏଥିରୁ ନଗି୍ଥତ ବଦୁି୍ତ୍  ଚୁ�୍କୀୟ 
ବକିରିଣର ପଞୁ୍ଭୂିତ ପ୍ଭରାବ ଆ� ଉପମର ଅଧିକ 
ମବରାଲ ି�ତ ମଦଉଛନ୍ ିବମିେଷଜ୍�ରାମନ।

ବଗିତ ପ୍ରାୟ ତନିଦିେନ୍ଧ ି ତମଳ ଅତ ି ସୀ�ତି 
ଭରାମବ ବ୍ବହରାର ମକ୍ଷତ୍କୁ ପ୍ମବେ କରଥିିବରା 
ମ�ରାବରାଇଲ୍  ମଫରାନ୍  ଏମବ ଆ� ଜୀବନଧରାରରା ସହତି 
ଅଙ୍ରାଙ୍ୀଭରାମବ ଜଡ଼ତି ମହରାଇସରାରଲିରାଣ।ି ୨୦୨୦ 
�ସହିରା ମବଳକୁ ବଶି୍ୱମର ମ�ରାବରାଇଲ୍  ମଫରାନ୍ ର 
ବ୍ବହରାରକରାରୀଙ୍ ସଂଖ୍ରା ୧୨୦୦୦ ନୟିତୁରୁ ଅଧିକ 
ଥିଲରାମବମଳ ଆ� ମଦେମର ମସ�ରାନଙ୍ ସଂଖ୍ରା 
୨୦୦୦ ନୟିତୁକୁ ଟପ ି ଯରାଇଥିଲରା। ମ�ରାବରାଇଲ୍  
ମଫରାନ୍ ଧରାରୀଙ୍ ସଂଖ୍ରା ବଶି୍ୱମର ୪ / ୫ ବଷ୍ଥମର 
ଏବଂ ଆ� ମଦେମର ୩/୪ ବଷ୍ଥମର ଦ୍ଗିଣୁତି 
ମହବରାମର ଲରାଗଛି।ି ଆ� ବ୍କ୍ତଗିତ, ସରା�ରାଜକି, 
ସରାଂସ୍ତୃକି ଏବଂ ଅର୍ଥମନୈତକି ଜୀବନମର ଏହରା 

ଆଣଛି ିବରିରାଟ ପରବିତ୍୍ଥନ। ମତମବ ଅମନକ ଏହରାକୁ 
ଏକ ‘ଅତ୍ରାବେ୍କ ସଇତରାନ’ର ଆଖ୍ରା ମଦମଲଣ।ି 
କରାରଣ ମସ�ରାନଙ୍ �ତମର ଏଥିରୁ, ବମିେଷକର ି
ଏହରାର ପ୍ସରାରଣ ଅଟ୍ରାଳକିରା(ମ�ରାବରାଇଲ୍  ଟରାୱରାର)
ରୁ ନଗି୍ଥତ ନ�ି୍ନ ମଦରାଳନ ସମ୍ପନ୍ନ ବଦୁି୍ତ୍  ଚୁ�୍କୀୟ 
ବକିରିଣ ସ୍ରାସ୍୍ ଏବଂ ପରମିବେ ଓ ପରସିଂସ୍ରା 
ଉପମର ଗରୁୁତର ପ୍ଭରାବ ପକରାଇବରାର ଆେଙ୍ରା 
ରହଛି।ି

ଏହ ି ପ୍ଭରାବଗଡ଼ୁକି �ଧ୍ୟମର ଥିବରା ସମ୍ଭରାବ୍ 
ସ୍ରାସ୍୍ଜନତି ସ�ସ୍ରା ମହଲରା �ସ୍ତଷି୍କ ଅବୁ୍ଥଜ, ରକ୍ତ 
କକ୍ଥଟ ଓ ସ୍ରାୟବୁକି ଦୁବ୍ଥଳତରାଠରାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ହୃତ୍ ପଣି୍, ବୃକ୍ କ, ଅଣ୍ମକରାଷ ଆଦ ି ଅଙ୍ଗଡ଼ୁକିର 
ସରାଧରାରଣ ରେୟିରାପ୍ରେୟିରା ପ୍ତହିତ। ଶ୍ରବଣେକ୍ତ ି
ହୀନତରା, ଆ�ନମଯରାଗତିରା ଏବଂ ଏପରକି ି
ଗଣୁସତୂ୍ୀୟ ଧରୁବୀକରଣକୁ �ଧ୍ୟ ଏହ ି ସ୍ରାସ୍୍ଗତ 

ସ�ସ୍ରା ତରାଲକିରାମର ଅନ୍ଭୁ୍ଥକ୍ତ କରରାଯରାଇପରାମର। 
ପନୁଶ୍ ଗଭ୍ଥବତୀ, ମସ�ରାନଙ୍ ସନ୍ରାନସନ୍ତ ି ଏବଂ 
ଅଳ୍ପବୟସ୍ େେି�ୁରାନଙ୍ ଉପମର ମ�ରାବରାଇଲ୍  ମଫରାନ୍  
ଓ ଟରାୱରାରରୁ ନଗି୍ଥତ ଚୁ�୍କୀୟ ବକିରିଣର ପ୍ଭରାବ 
ଅଧିକ ମହରାଇପରାମର ମବରାଲ ି�ତଦଅିନ୍।ି କରାଲଫିଣ୍ଥିଆ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ରାଳୟର ପ୍ମଫସର ଲକିରା ମେଇମଫଟ୍ ସ୍  
ଏବଂ ତରାଙ୍ ସହମଯରାଗୀ�ରାମନ। ତରାଙ୍ ଗମବଷଣରାରୁ 
ଜଣରାପଡ଼ଛି ି ମଯ ଗଭ୍ଥବତୀ ଓ ନବଜରାତକଙ୍ଠରାମର 
ଚୁ�୍କୀୟ ବକିରିଣ ଜନତି ସ୍ରାସ୍୍ଗତ ସ�ସ୍ରା 
ଅନ୍�ରାନଙ୍ ତୁଳନରାମର ୫୦ ପ୍ତେିତ ଅଧିକ 
ମହରାଇପରାମର।

‘ଇଣ୍ଟରନ୍ରାସ୍ ନରାଲ୍  କ�େିନ ଅଫ୍  ନନ୍ -
ଆଇମୟରାନରାଇମଜନ ମରଡଏିସନ୍  ମପ୍ରାମଟକ୍ ସନ’ 
�ରାନକ ଅନୁସରାମର ଏହ ି ବକିରିଣ େରୀର ଓଜନର 
କମିଲରାଗ୍ରରା� ପ୍ତ ି ୧ ୱରାଟ୍ ରୁ କମ୍  ମହବରା ନରିରାପଦ। 
ଆଧନୁକି ମ�ରାବରାଇଲ୍  ମଫରାନ୍ ରୁ ଏହରା ୦.୫ ରୁ ୧ ୱରାଟ୍  

ପଯ୍ଥ୍ନ୍ ନଗି୍ଥତ ମହରାଇରରାଏ। ମତଣ ୁତରାହରାକୁ ନରିରାପଦ 
ମବରାଲ ି ବଚିରାର କରରାଯବିରା ଉଚତି। କନୁି୍ ‘ବ୍ଟିେି 
ନ୍ରାସନରାଲ୍  ମରଡଓିମଲରାଜକିରାଲ୍  ମପ୍ରାମଟକ୍ ସନ୍  
ମବରାଡ୍ଥ’ ଅନୁସରାମର ଏହରାକୁ ଅଧିକ ସ�ୟ (ଦନିକୁ 
୨ /୩ ଘଣ୍ଟରା) ବ୍ବହରାର କମଲ �ସ୍ତସି୍ ଅବୁ୍ଥଜର 
ଆେଙ୍ରା ବୃଦ୍ଧପିରାଏ।

ମ�ରାବରାଇଲ୍  ମଫରାନ୍  ତୁଳନରାମର ଏହରାର ପ୍ସରାରଣ 
ଅଟ୍ରାଳକିରାଗଡ଼ୁକି ଅଧିକ କ୍ଷତକିରାରକ। କରାରଣ ଏଥିରୁ 
ସଦରାସବ୍ଥଦରା ନଗି୍ଥତ ମହରାଇଚରାଲରିରାଏ ବହୁଗଣୁ 
ଅଧିକ ବଦୁି୍ତ୍  ଚୁ�୍କୀୟ ବକିରିଣ। ଏହରାର ପ୍ଭରାବ 
ପରାହରାଡ଼ଆି ଅଞ୍ଚଳମର ୩/୪ କମିଲରା�ଟିର ଏବଂ 
ସ�ତଳ ଅଞ୍ଚଳମର ୩୦/୪୦ କମିଲରା�ଟିର ପଯ୍ଥ୍ନ୍ 
ଅମଳ୍ପବହୁତ ପଡ଼ରିରାଏ। ମକବଳ �ଣଷିର ସ୍ରାସ୍୍ 
ନୁମହଁ, ସ�ଗ୍ର ସଜୀବ ଜଗତ ଅର୍ଥରାତ୍  ପରସିଂସ୍ରା 
�ଧ୍ୟ ଏହରା ଦ୍ରାରରା ପ୍ଭରାବତି ହୁଏ। ଉଦରାହରଣ ସ୍ରୂପ 

ମକରଳର ସ୍ନରା�ଧନ୍ ପରମିବଶ୍ ବତି୍  ସଇନୁଦ୍ନି୍  
ପରାକରାଟ୍ରାଜୟଙ୍ �ତମର ପରରାଗ ସଂଗ�କରାରୀ 
�ହୁ�ରାଛ ି ତରରା ଅନ୍ରାନ୍ କୀଟ ପତଙ୍ଙ୍ ଦରୁ ତ 
ବଂେହରାନରି ଏହରା ଅନ୍ତ� �ଖୁ୍ କରାରଣ। ମସହ ି
ଏକରାଭଳ ିଏକ ଉପସଂହରାରମର ଉପନୀତ ମହରାଇଛନ୍ ି
ପଞ୍ରାବ ବଶି୍ୱବଦି୍ରାଳୟର ପ୍ମଫସର ଭ.ିପ.ି େ�୍ଥରା 
ଏବଂ ତରାଙ୍ ସହଗମବଷକ�ରାମନ। ତରାଙ୍ ଗମବଷଣରାରୁ 
ଜଣରାପଡ଼ଛି ିମଯ ଏହରାର ପ୍ଭରାବମର �ହୁମଫଣରାଗଡ଼ୁକି 
ସରାନ ମହବରା ସହତି ତହ ିଁମର ଅଣ୍ରା ଏବଂ େକୂ�ରାନଙ୍ 
ସଂଖ୍ରା କମ୍  ମହଉଛ।ି ଏହରାଫଳମର କୃଷ ି ଉତ୍ରାଦନ 
୧୦ ରୁ ୧୨ େତରାଂେ ହ୍ରାସ ପରାଉଛ।ି ସରାରରା ଦୁନଆିମର 
ମ�ରାବରାଇଲ୍  ଟରାୱରାର ଚୁ�କ୍ୀୟ ବକିରିଣ ଜନତି 
କ୍ଷୟକ୍ଷତରିର �ଲୂ୍ ପ୍ରାୟ ୨୧୫ ହଜରାର ନୟିତୁ ଡଲରାର 
ମହରାଇପରାମର ମବରାଲ ି ମସ�ରାମନ ଦେ୍ଥରାଇଛନ୍।ି ଦ’ 
ଜଣ୍ଣ୍ଥରାଲ୍  ଅଫ୍  ଇମକରାମଲରାଜକିରାଲ୍  ଇମକରାମନରା�କି୍ସର 
ଅମକ୍ରାବର ୨୦୦୯ ସଂଖ୍ରାମର ପ୍କରାେତି ଏକ 
ନବିନ୍ଧମର ଉପମରରାକ୍ତ ତର୍ ପ୍କରାେ ପରାଇଛ।ି

ପରସିଂସ୍ରା ଉପମର ମ�ରାବରାଇଲ୍  ମଫରାନ୍  
ଅଟ୍ରାଳକିରା�ରାନଙ୍ର ଘରାତକ ପ୍ଭରାବ ସମ୍ପକ୍ଥମର 
ସଚୂନରା �ଧ୍ୟ �ଳିରିରାଏ ‘ସଲମି୍  ଅଲ୍ୀ ମସଣ୍ଟର ଫର 
ଓଣ୍ଣଥିମରରାମଲରାଜ’ି ଦ୍ରାରରା ଘରଚଟଆି ଚମେଇ�ରାନଙ୍ 
ଉପମର ମହରାଇଥିବରା ଗମବଷଣରାରୁ। ଏହରାର ମବୈଜ୍ରାନକି 
ଡକ୍ର ଆର୍ . ଧନ୍ରାଙ୍ ଅନୁସନ୍ଧରାନରୁ ଜଣରାପଡ଼ଛି ିମଯ 
ଏଥିରୁ ନଗି୍ଥତ ବକିରିଣ ଏହ ି ପକ୍ଷୀ�ରାନଙ୍ ଅଣ୍ରାର 
ମଖରାଳକୁ ପତଳରା କରମିଦଉଥିବରାରୁ ତହ ିଁରୁ ଅମନକ 
ପଚଯିରାଏ। ଏଣ ୁମସ ଘରଚଟଆି�ରାନଙ୍ ବଂେହରାନରି 
ଅନ୍ତ� �ଖୁ୍କରାରଣ ରୂମପ ମ�ରାବରାଇଲ୍  ମଫରାନ୍  
ଟରାୱରାରକୁ ଦରାୟୀ କରନ୍।ି

ମ�ରାବରାଇଲ୍  ପ୍ସରାରଣ ଅଟ୍ରାଳକିରାର ଏସବୁ 
ଦଗି ପଙୁ୍ଖରାନୁପଙୁ୍ଖ ବଚିରାରକୁ ମନଇ ତରା’ର ପ୍ତକିରାର 
ଲରାଗ ି ପଦମକ୍ଷପ ମନବରାକୁ ଦଲି୍ୀର ଉର୍ନ୍ରାୟରାଳୟ 
ମକନ୍ଦ୍ର ସରକରାରଙୁ୍ ନମିଦ୍୍ଥେ ମଦଇଥିମଲ। ମତଣ ୁ
ମସଥିପରାଇଁ ଗଠନ କରରାଯରାଇଥିଲରା ‘ଆନ୍ଃ�ନ୍ତଣରାଳୟ’ 
କ�ଟିଟିଏି। ଏହରା ତହ ିଁରୁ ନଗି୍ଥତ ବକିରିଣର ସମ୍ଭରାବ୍ 
କୁପରଣିରା�ରୁ �କୁ୍ତ ରହବିରା ପରାଇଁ �ରାଗ୍ଥଦେଥିକରାଟଏି 
ପ୍ସୁ୍ତତ କରଥିିମଲ। ତହ ିଁମର ଥିବରା �ଖୁ୍ 
ସପୁରାରସିଗଡ଼ୁକି ନମି�୍ନରାକ୍ତ �ମତ ଅମଟ-

୧- ଘନଜନବସତ,ି ବଦି୍ରାଳୟ, ଡରାକ୍ତରଖରାନରା, 
ମଖଳପଡ଼ଆି ଆଦ ି ନକିଟମର ପ୍ସରାରଣ ଅଟ୍ରାଳକିରା 
ପ୍ତଷି୍ରା ନକରବିରା, ୨- ଏଗଡ଼ୁକିରୁ ନଗି୍ଥତ ବକିରିଣ 
ସରା�ର୍ଥ୍କୁ ୯୦ େତରାଂେ ହ୍ରାସ କରବିରା ଦଗିମର 
ପଦମକ୍ଷପ ମନବରା, ୩-କମ୍  େକ୍ତେିରାଳୀ ସକୂ୍ଷ୍ମମକରାଷ 
୍ରାନ୍ ସ�ଟିର ବ୍ବହରାର କରବିରା, ୪- ଟରାୱରାରଗଡ଼ୁକିର 
ଉର୍ତରା ବୃଦ୍ଧ ିକରବିରା।

ମତମବ ଇତ�ିଧ୍ୟମର ଅମନକ ସ�ୟ 
ଅତବିରାହତି ମହରାଇସରାରଥିିମଲ ମହଁ ଏସବୁ �ଖୁ୍ତଃ 
ପରାଳତି ମହଉଛ ିଅ�ରାନ୍ତରାମର। ଫଳମର ମଦେର 
ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ସମ�ତ ଗ୍ରରା�ରାଞ୍ଚଳମର ନଗି୍ଥତ 
ମହବରାମର ଲରାଗଛି ି ବହୁ ମବଆଇନ୍  ପ୍ସରାରଣ 
ଅଟ୍ରାଳକିରା। ଜନସରାଧରାରଣ ସମଚତନ ମହରାଇ 
ଏହରାର ପ୍ତମିରରାଧ ନ କମଲ ପରସି୍ତି ିଦନିକୁ ଦନି 
ଗମ୍ଭୀର ମହରାଇଚରାଲବି। n

କ୍�ାବାଇଲ୍କ୍�ାନ୍ଟାୱାେବକିେିଣଓଜୀବଜଗତେେୁକ୍ା

ପରାବ୍ଥଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ମହରାଇଗଲରା। ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ 
ଗଣନରାରଙ୍ ପଜୂରାଠରାରୁ ଆରମ୍ଭ ମହରାଇ 
ବଦି୍ରାଦରାୟନିୀ �ରା’ ସରସ୍ତୀଙ୍ 

ପଜୂରା ପଯ୍ଥ୍ନ୍ ଅମନକ ପଜୂରା, ପରାବ୍ଥଣ ମବେ 
ଜରାକଜ�କମର ପରାଳତି ମହବ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଗ୍ଥରାପଜୂରା, 
କରାଳୀପଜୂରା, ଦୀପରାବଳ,ି କରାତ୍ଥିମକଶ୍ୱର ପଜୂରା ସହତି 
ବରାଲଯିରାତ୍ରା ଇତ୍ରାଦ ି ଅମନକ �ମହରାତ୍ବ ଆଡ଼�୍ର 
ଓ ସରାଜସଜ୍ରା ସହତି ପରାଳନ କରରାଯରାଏ। ଏହରାଦ୍ରାରରା 
ମସ୍ହ, ସହରାନୁଭୂତ ି ଏବଂ ଭ୍ରାତୃଭରାବ ବେ଼ରିରାଏ। 
କ�୍ଥ�ୟ ଜଞ୍ରାଳ ଭତିମର �ନୁଷ୍କୁ ଭକ୍ତ ି ଭରାବନରା 
�ରାଗ୍ଥ ଦଗିକୁ ଆକଷଥିତ କରରିରାଏ। ମଲରାକ�ରାମନ 
ନଜିନଜିର କରା�ନରା ଓ ଭକ୍ତଭିରାବନରାକୁ ବଭିନି୍ନ 
ମଦବରାମଦବୀଙ୍ �ତୂ୍ଥି �ରାଧ୍ୟ�ମର ପର�ରାତ୍ରାଙ୍ 
ପରାଖକୁ ମପ୍ରତି କରରିରା’ନ୍।ି �ତୂ୍ଥି ନ�ି୍ଥରାଣ ପମର 
ନଷି୍ରାର ସହତି �ତୂ୍ଥିମର ଉକ୍ତ ମଦବରାମଦବୀଙୁ୍ 
ଆବରାହନ କର ି ପ୍ରାଣପ୍ତଷି୍ରା କରରାଯରାଏ। ତତ୍ମର 
ବଧିିବଧିରାନ ସହତି ପଜୂରାର୍୍ଥନରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। 
ତତ୍ମର ଧରା�ଥିକ ଭରାବନରା, ଭରାବରାମବଗ ସହତି 
ପ୍ତ�ିରାଙୁ୍ ସସମ୍ରାମନ ମେରାଭରାଯରାତ୍ରାମର ଜଳରାେୟ 
ପଯ୍ଥ୍ନ୍ ନଆିଯରାଇ ବସିଜ୍ଥନ କରରାଯରାଇରରାଏ। କନୁି୍ 
ଏମବ ପଜୂରା ପରାବ୍ଥଣର ପରମ୍ପରରା ତ ରହଛି,ି ମସହ ି
ଭରାବରାମବଗ ଆଉ ନଥିବରା ପର ି ଲରାଗଛୁ।ି ଭକ୍ତ ି
ବଦଳମର �ଉଜ �ଜଲସି୍  ନରା�ମର ଉଚୃ୍ଛଙ୍ଖଳରା 
ବେ଼ଥିିବରା ମଦଖିବରାକୁ �ଳୁିଛ।ି 

ଭକ୍ତ,ି ନଷି୍ରା ଓ ପରମ୍ପରରାକୁ ସମ୍ରାନ ମଦଉଥିବରା 
ମକମତକ ନଦି୍ଥିଷ୍ ସମଚତନ ପଜୂରା �ଣ୍ପକୁ 

ଛରାଡ଼ମିଦମଲ ବରାକ ିସବୁ ଭକ୍ତ ିବଦଳମର େକ୍ତ ିପ୍ଦେ୍ଥନ 
କରବିରାମର ଅତ୍ଧିକ ଯତ୍ନେୀଳ ମହବରା ପର ିଲରାଗଛୁ।ି 
ବମିେଷକର ିଯବୁପେି ିଏହ ି�ରାନସକିତରା ଦ୍ରାରରା ଅଧିକ 
ଆରେରାନ୍ ମହରାଇଥିବରା ମଦଖରାଯରାଉଛ।ି ସରକରାରୀ ନୟି� 
କରାନୁନକୁ �ଧ୍ୟ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ ମହଉଥିବରା ମଦଖରାଯରାଉଛ।ି 
ଜନତରାଙ୍ �ରାନସକିତରା ଆଗମର ପ୍େରାସନ 
ନରିବଦ୍ରଷ୍ରା ରହବିରାକୁ ବରାଧ୍ୟ ମହଉଛ।ି ଭକ୍ତସିଙ୍ୀତ 
ବଦଳମର କରାନଫଟରା କକ୍ଥେ େବ୍ଦ ଆଗମର ପ୍ଦୂଷଣ 
ମବରାଡ୍ଥର ନୟି� ନଷି୍ପ୍ରଭ ମହରାଇଯବିରା ପର ି ଲରାଗଛୁ।ି 
ଅଶ୍ୀଳ ସଙ୍ୀତ, ନେିରାସକ୍ତ ଯବୁକ ଯବୁତୀଙ୍ ପରମ୍ପରରା 
ବହିୀନ ନୃତ୍ ସଙ୍ୀତ ଏମବ ପରାବ୍ଥଣର ପରମ୍ପରରା 
ପରାଲଟଛି।ି 

�ମନରାରଞ୍ନର ଅର୍ଥକୁ ବଭିନି୍ନ ଭରାମବ ବଭିନି୍ନ 
ବ୍କ୍ତ ି ତଜ୍ଥ�ରା କରବିରାମର ମକୌଣସ ି ଆପତ୍ ି ନରାହ ିଁ। 
ମତମବ ବୟସ୍, ମରରାଗୀ, େେି�ୁରାନଙ୍ ପରାଇଁ 
ଏହ ି ପ୍କରାର େବ୍ଦ ପ୍ଦୂଷଣ ଅତ୍ନ୍ କ୍ଷତକିରାରକ। 
ସରକରାଙ୍ ନଦି୍ଧ୍ଥରାରତି ୬୫ ମଡସବିଲି ଧ୍ୱନ ି
ବଦଳମର ମକମତ ମଡସବିଲି ଧ୍ୱନ ିନଗି୍ଥତ ମହଉଛ,ି 
ତରାହରା କ’ଣ ମକହ ି ଅନୁଭବ କରପିରାରୁନରାହରାନ୍?ି 
ଏହରା କ’ଣ ଏକ ଅପରରାଧ ନୁମହଁ ? ଯଦ ି ଆମ� 
ନମିଜ ସମଚତନ ନ’ ମହବରା ମତମବ ଆ� ଆଗରା�ୀ 
ପେିଙୁି୍ କ’ଣ ଉପମଦେ ମଦବରା? ମସହପିର ି�ତୂ୍ଥିର 
ଉର୍ତରା ବଡ଼ କର ି କର ି ଚରାଲମିଲ କ’ଣ ମବେୀ 
ଆେୀବ୍ଥରାଦ �ଳିବି? ୪୫ ଫୁଟର �ତୂ୍ଥିଙୁ୍ ପଜୂରା 
କରବିରା ଏବଂ ୧ ଫୁଟ ଉର୍ତରାର �ତୂ୍ଥିଙୁ୍ ପଜୂରା 
କରବିରାମର ପରାର୍ଥକ୍ କ’ଣ? ଏହ ି �ରାନସକିତରା 
ଜରାର ି ରହମିଲ ବଷ୍ଥକୁ ବଷ୍ଥ �ତୂ୍ଥିର ଉର୍ତରା ବେ଼ ି
ଚରାଲବି। ��୍ୁରାଇମର ଗମଣେ �ତୂ୍ଥିଙୁ୍ କମିଲରା କମିଲରା 
ସନୁରା ଅଳଙ୍ରାରମର ସଜରାଇ ପ୍ଦେଥିତ କରରାଯରାଉଛ।ି 
ଠରାକୁର ମକମବବ ି କହନିରାହରାନ୍ ି ମଯ, ତୁମ� 
ମ�ରା’ର ଆକରାର ବଡ଼ କର, ମ�ରାମତ କୁଇଣ୍ଟରାଲ 
କୁଇଣ୍ଟରାଲ ଅଳଙ୍ରାରମର ସଜରାଇ ପଜୂରାକର। ଏହ ି
�ମନରାବୃତ୍ ି ମକବଳ ଅହଂକରାରର ପ୍ତମିଯରାଗତିରା 
ଛଡ଼ରା କଛି ି ନୁମହଁ। ଟମିକ ଭରାବନୁ୍ ତ! ଏ�ତି ି
ସନୁରାମର ସଜରାଇବରାର ମେଷ ସୀ�ରା ମକଉଁଠ?ି 

ମଯମତମବମଳ ସମ୍ପୂଣ୍ଣ୍ଥ ଗଣପତ ି �ତୂ୍ଥି ସନୁରାମର 
�ଣ୍ ି ମହରାଇଯମିବ, ତରା’ ପମର କ’ଣ? ହୀରରା? 
ପ୍ଳରାଟନି�? ଏବଂ ତରା’ ପମର...? ମତଣ ୁ ଆ� 
�ରାନସକିତରା ବଦଳବିରା ଜରୁରୀ। 

 ଭକ୍ତଙ୍ଠରାରୁ ମଜରାର ଜବରଦସ୍ତ ଚରାନ୍ଦରା, ଧ�୍ଥ 
ନରା�ମର ଅରରାଜକତରା କହମିଲ ଅତୁ୍କ୍ତ ିମହବ ନରାହ ିଁ। 
କରରାମର ଅଛ ି ‘�ରାନବ ମସବରା ହ ିଁ �ରାଧବ ମସବରା।’ 
ସମଚତନତରାର ଅଭରାବ ତରରା ଆ��ରାନଙ୍ ଭତିମର 
ଥିବରା ଧରା�ଥିକ ଭୟ ଆ� ମଗରାଡ଼ମର େକୁିଳ ିବରାନ୍ଧ ିରଖିଛ ି
- ‘ଆମ� କରାହ ିଁକ ି କହବିରା? ଆଉ ଚହି୍ରା ପଡ଼ବିରା? 
ଜନସରାଧରାରଣଙ୍ ଏହ ି ଭରାବନରା ହ ିଁ ଧ�୍ଥ ନରା�ମର 
ମେରାଷଣ ବୃଦ୍ଧ ିକର ିଚରାଲଛି।ି ଏହରାଦ୍ରାରରା ଦନିକୁ ଦନି 
ଆମ� ନଜି ଧ�୍ଥକୁ ପମରରାକ୍ଷମର ନ�ି୍ନସ୍ତରକୁ ମନଇ 

ଯରାଉଛୁ। �ରି୍ରା ଅଭଜିରାତ୍ଠରାରୁ ଦୂମରଇ ରହବିରାକୁ 
ମଚଷ୍ରା ସହତି ମଲରାକଙୁ୍ ସମ୍ରାନ ମଦବରା ଓ ନଜିର 
ସଂସ୍ତୃ ି ଉପମର ଧ୍ୟରାନ ମଦବରାର ପ୍କୃଷ୍ ସ�ୟ 
ଏମବ ଉପନୀତ। ଏଠରାମର ଗବ୍ଥ, ଅହଂକରାରର ସ୍ରାନ 
ରହବିରା ଅନୁଚତି। ଆ�ର େକି୍ଷରା, ଆ�ର ମନୈତକିତରା, 
ଆ�ର ସଂସ୍ତୃ,ି ଆ�ର ଜୀବନମେୈଳୀ ପଥୃିବୀମର 
ଅନ୍ ବକିରାେେୀଳ ମଦେ�ରାନଙ୍ଠରାରୁ କ� ନୁମହଁ। 
ଜଞ୍ରାଳ�ୟ ଜୀବନମର ଆନନ୍ଦ ଅପରହିରାଯ୍ଥ୍। କନୁି୍ 
ସବୁଗଡ଼ୁକି ସୀ�ରା �ଧ୍ୟମର ସୀ�ତି ମହବରା ଉଚତି। 
ମେଷମର ସବୁ ଧ�୍ଥକୁ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ରାନ ମଦଉଛ ି
ଏବଂ ବନିମ୍ର ଅନୁମରରାଧ କରୁଛ ି କ ି ଆପଣ�ରାମନ 
�ଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ଚନି୍ରା କରନୁ୍ ଆମ� ଆଜ ି ମକଉଁ 
ପରର ପଥିକ ସରାଜଛୁି। n

ପାବ୍ବଣଓେସୁ୍ଥ�ାନେକିତା
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ବଲାଙ୍ଗିର/କଣ୍ାବାଞ୍ଗି,୧୬।୯(ସମ ଗିସ): 
ବଲାଙ୍ଗିର ଜଗିଲ୍ା କଣ୍ାବାଞ୍ଗି ସହରରର 
ଥିବା ଏକ ରହାରେଲରର ଦାଦନ ଡଗିଲ୍  
ଚାଲଗିଥିବା ଖବରପାଇ ପଲୁ ଗିସ ଚଢ଼ଉ 
କର ଗିଥିଲା। ଚଢ଼ଉରବରେ ୫୮ ଲକ୍ଷ ୫୨ 
ହଜାର ୨୫୦ େଙ୍ା ଜବତ କର ଗିବା ସହ 
୭ ଆନ୍ଧ୍ର ଯବୁକଙୁ୍ ପଲୁ ଗିସ ଗ ଗିରଫ କର ଗିଛ ଗି। 
ଏହ ଗି ଭ ଗିତରର କ ଗିନୁ୍ ପଲୁ ଗିସ ଦାଦନ ଡଗିଲ୍  
ନୁହଁ ଜୁଆରଖେ ଚାଲଗିଥିବା କହ ଗି ମାମଲାରୁ 
ନଜର ହୋଇବାକୁ ରଚଷ୍ା କରୁଥିବା 
ଅଭଗିରଯାଗ ରହଉଛ ଗି। 

ବଲାଙ୍ଗିର ଜଗିଲ୍ାର ଅନ୍ୟତମ ଦାଦନ 
ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ ରହଉଛ ଗି ତୁରରରକଲା। 
ଏଠାରୁ ପ୍ରତ ଗିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମ ଗିକ 
ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖେ ଗିବାକୁ 
ଯାଇଥାନ୍ ଗି। ନୂଅାଁଖାଇ ପରର ପରର ହ ିଁ 
ଶ୍ରମ ଗିକମାନଙୁ୍ ରନଇ ରାଜ୍ୟବାହାର 

ସର୍୍ଷାର ଓ ସ୍ାନୀୟ ସର୍୍ଷାରମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର 
ଡଗିଲ୍  ରହାଇଥାଏ। ରଯଉଁଥିପାଇଁ ବାହାର 
ରାଜ୍ୟର ସର୍୍ଷାରମାରନ କଣ୍ାବାଞ୍ଗି 
ଆସ ଗି ରହାରେଲରର ରହ ଗିଥାନ୍ ଗି। ସ୍ାନୀୟ 
ସର୍୍ଷାରଙ୍ ସହ ମ ଗିଶ ଗି ଗାଁଗାଁ ବୁଲ ଗି େଙ୍ା 
ରଦଇଥାନ୍ ଗି। ଶକୁ୍ରବାର ରସହ ଗିଭେଗି ଏକ 

କାରବାର ସରଦେହରର କଣ୍ାବାଞ୍ଗି 
ପଲୁ ଗିସର ଏକ େ ଗିମ୍  ସହରର ରରାଡ୍  

ନଂ - ୪ରର ଥିବା ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଷା ଲଜ୍ ରର 
ଚଢ଼ଉ କର ଗିଥିଲା। ଏହ ଗି ଲଜ୍ ରର ଥିବା ୭ 
ଅଣଓଡ଼ଗିଆ ଯବୁକଙୁ୍ ପଲୁ ଗିସ ଅେକ ରଖି 
ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କର ଗିଥିଲା। ରସମାନଙ୍ 
ପାଖରୁ ପଲୁ ଗିସ ୫୮ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର 
୨୫୦ େଙ୍ା ଜବତ କର ଗିଛ ଗି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର 
ଜବତ େଙ୍ା ଅଧିକ ରହାଇଥିବାରବରେ 
ପଲୁ ଗିସ େଙ୍ା ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଥିବା 
ସ୍ାନୀୟରଲାରକ ଅଭଗିରଯାଗ କର ଗିଛନ୍ଗି। 
ଜବତ ରହାଇଥିବା େଙ୍ା ବ ଗିଡ଼ାରର 
ହାଇଦ୍ାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍ର ଷ୍ ଗିକର ଲାଗ ଗିଥିବା 
ରଦଖିବାକୁ ମେଗିଛ ଗି। ରତରବ ସମ୍ପୃକ୍ତ 
ଯବୁକମାରନ ଦାଦନ କାରବାର ପାଇଁ 
ହାଇଦ୍ାବାଦରୁ ଆସ ଗିଥିବା ଏକପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ 
ରହାଇଥିବାରବରେ ରାତ ଗିରର ଲଜ୍  ରୁମରର 
ତାସ୍  ରଖେୁଥିବାରବରେ ପଲୁ ଗିସ ଚଢ଼ଉ 
କର ଗି ଧର ଗିଥିବା ସାମ୍ାଦ ଗିକ ସମ୍ ଗିେନୀରର 

ସଚୂନା ରଦଇଛ ଗି। ଗ ଗିରଫ ଯବୁକମାରନ 
ରହରଲ ପାରଭଲୁରୀ ରଭଙ୍ାଏଲର (୪୬), 
ପ ଗି. ରଗାପୀ ନାଇଡୁ(୩୬), ବ ଗି. ରରମଶ 
ନାଏକ(୩୫), ରକ. ରଭଙ୍ରେଶ୍ୱର ରାଓ 
(୪୨), ଏନ୍  ଲକ୍ଷ୍ମଣ (୩୨), ପ ଗି. ଶ୍ରୀନ ଗିବାସ 
ରାଓ (୪୬) ଓ ବାବୁଦାସ ନାଏକ(୩୬)। 
ସମସ୍ତ ଅଭଗିଯକୁ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶର ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ 
ଅଞ୍ଚେର ରବାଲଗି ପଲୁ ଗିସ ସଚୂନା ରଦଇଛ ଗି। 

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର ଲଜ୍ ରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଲକ୍ଷ 
େଙ୍ା ଜବତ ପଛରର ଅରନକ ରଲାକଙ୍ 
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗି ସାମା୍କୁ ଆସ ଗିବାରର ଲାଗ ଗିଛ ଗି। ଏହ ଗି 
ଘେଣାରର ସ୍ାନୀୟ ଜରଣ ଅଣଓଡ଼ଗିଆ 
ରନତାଙ୍ ହାତ ରହ ଗିଥିବା ସରଦେହ 
କରାଯାଉଛ ଗି। ରହାରେଲ ମାଲଗିକ ତାଙ୍ର 
ଜରଣ ସମଥ୍ଷକ ରହାଇଥିବାରବରେ ଅେକ 
ଥିବା ୭ଜଣ ଯବୁକଙ୍ ସହ ତାଙ୍ର ସମ୍କ୍ଷ 
ରହ ଗିଥିବା ଚର୍୍ଷା ରହଉଛ ଗି। 

କଣ୍ଟାବଟାଞ୍ଜି ଅନ୍ନପରୂ୍ଣ୍ଟା 
ଲଜ୍ ରେ ଚଢ଼ଉ ୭ ଗ ଜିେଫ, ୫୮ଲକ୍ଷ ଜବତ

କଟାେବଟାେ ପଛେ 
ବଡ଼ମଣୁ୍ଡ କ ଜିଏ!

ସରୂଣ୍୍ୟ ମନ୍ ଜିେ ସ୍ଜିତ ଜି ଅନୁଧ୍ଟାନ 
କରଲ ଆମ ଜିକସ୍  କୁ୍ୟେୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬।୯(ସମ ଗିସ): ଥାନାକୁ 
ଅଭ ଗିରଯାଗ କର ଗିବାକୁ ଆସଥୁିବା ପୀଡ଼ ଗିତାଙ୍ 
ପ୍ରତ ଗି ସରମ୍ଦନଶୀେ ରହବା ସହ ରସମାନଙ୍ 
ପ୍ରତ ଗି ଦୟା ଏବଂ କରୁଣା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରନୁ୍। 
ରପାଲଗିସ କମ୍ଷଚାରୀମାରନ ମାନବ ଗିକତାକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦବା ଆବଶ୍ୟକ। ଥାନାକୁ ଯାଉଥିବା 
ଅଭଗିରଯାଗକାରୀଙ୍ ମାନସ ଗିକ ସ୍ଗିତ ଗିକୁ ବୁଝ ଗି 
ରସମାନଙ୍ ପ୍ରତ ଗି ସରମ୍ଦନଶୀେ ରହାଇ 
ବନୁ୍ତାପରୂ୍୍ଷ ଆଚରଣ କର ଗିବା ଉଚଗିତ। 
ଯାହାଫେରର ଅଭଗିରଯାଗକାରୀ ଏବଂ ପଲୁ ଗିସ 
ଅଧିକାରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍କ୍ଷ ସପୃଷ୍ ଗି 
ରହାଇପାର ଗିବ ରବାଲଗି ଡ ଗିଜଗିପ ଗି ସନୁୀଲ ବଂସଲ 
କହ ଗିଛନ୍ଗି। ଭୁବରନଶ୍ୱର ପଲୁ ଗିସ ରସବା ଭବନ 
ପର ଗିସରରର ରହଉଥିବା ମହ ଗିୋ ଏବଂ ଶ ଗିଶ ୁ
ରହଲ୍ପ ରଡସ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ୀୟ ଦୁଇ ଦ ଗିନ ଗିଆ 
କମ୍ଷଶାୋରର ମଖୁ୍ୟ ଅତ ଗିଥି ଭାରବ ଡଗିଜଗିପ ଗି 
ରଯାଗାରଦଇ ଏହା କହ ଗିଛନ୍ଗି। ରସ ଆହୁର ଗି 

ମଧ୍ୟ କହ ଗିଛନ୍ଗି ରଯ, ମହ ଗିୋ ଏବଂ ଶ ଗିଶମୁାନଙ୍ 
ବ ଗିରରାଧରର ଅପରାଧକୁ ରରାକ ଗିବା ପାଇଁ 
ସାରା ରାଜ୍ୟରର ୬୦୮ େ ଗି ମହ ଗିୋ ଏବଂ 
ଶ ଗିଶ ୁ ରଡସ୍କ କାଯ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଗି। ରସଗଡୁ ଗିକର 
ସବୁ ଗିନ ଗିରଯାଗ କର ଗିବା ଉପରର ଡଗିଜଗିପ ଗି ବଂସଲ 
ମତବ୍ୟକ୍ତ କର ଗିଥିରଲ।

 ଏହ ଗି କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର ପଲୁ ଗିସ କମ ଗିଶନର 
ରସୌରମନ୍ଦ୍ର ପ୍ର ଗିୟଦଶ୍ଷୀ ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାରବ 

ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। ରସ କହ ଗିଥିରଲ ରଯ, 
ଅଭଗିରଯାଗକାରୀଙ୍ ପ୍ରତ ଗି ପଲୁ ଗିସ ଅଧିକାରୀ 
ଏବଂ କମ୍ଷଚାରୀଙ୍ର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର 
ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କର ଗିବା ଉଚଗିତ। ମହ ଗିୋ ଓ ଶ ଗିଶ ୁ
ଅପରାଧ ମାମଲା ଗଡୁ ଗିକର ତଦନ୍ ପ୍ରକ୍ର ଗିୟା 

ସମ୍କ୍ଷରର ସମସ୍ତ ପଲୁ ଗିସ ଅଧିକାରୀ 
ଏବଂ କମ୍ଷଚାରୀ ଜାଣ ଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। 
ଅଭଗିରଯାଗକାରୀଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ରସମାନଙ୍ର 
ଅଭଗିରଯାଗର ତଦନ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତ ଗି 
ସମ୍କ୍ଷରର ମଧ୍ୟ ସଚୂାଇରଦବା ଉଚଗିତ 
ରବାଲଗି ପଲୁ ଗିସ କମ ଗିଶନର ମତବ୍ୟକ୍ତ 
କର ଗିଥିରଲ। 

ଏହ ଗି କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର ସମ୍ାନ ଗିତ ଅତ ଗିଥି 
ଭାରବ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚ ଏଡଗିଜଗି ଅରୁଣ କୁମାର 
ରବାଥ୍ା ରଯାଗରଦଇ କହ ଗିଥିରଲ ରଯ 
ସମସ୍ତ ରପାଲଗିସ ଅଧିକାରୀ ‘ମହ ଗିୋ ଓ 
ଶ ଗିଶଙୁ୍ ବ ଗିରୁଦ୍ଧରର ରହଉଥିବା ଅପରାଧକୁ 
ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ରନବା ଉଚଗିତ। ରସମାନଙୁ୍ 
ସରୁକ୍ଷା ତଥା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କର ଗିବାରର 
ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମ ଗିକା ଗ୍ରହଣ କର ଗିବାକୁ ରସ ପଲୁ ଗିସ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ପରାମଶ୍ଷ ରଦଇଥିରଲ। 
ମାନବ ଚାଲାଣରୁ ଉଦ୍ଧାର କରଯାଇଥିବା 

ମହ ଗିୋ ଏବଂ ଶ ଗିଶଙୁୁ୍ ରସମାନଙ୍ ପର ଗିବାର 
ରଲାକଙୁ୍ ହସ୍ତାନ୍ର କରଲ ଏକ ଅଭୂତପବୂ୍ଷ 
ଆତ୍ମସରନ୍ାର ମ ଗିେ ଗିଥାଏ ରବାଲଗି ରସ 
କହ ଗିଥିରଲ। ଅତ ଗିର ଗିକ୍ତ ଡ ଗିଜଗିପ ଗି (ମହ ଗିୋ ଏବଂ 
ଶ ଗିଶ ୁ ଅପରାଧ ନ ଗିରାକରଣ ଶାଖା) ରରଖା 
ଲାହାନୀ କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରର ସମସ୍ତଙୁ୍ 
ସ୍ାଗତ କର ଗିବା ସହ କମ୍ଷଶାୋ ଆରୟାଜନର 
ଆଭଗିମଖୁ୍ୟ ସମ୍କ୍ଷରର ଆରଲାକପାତ 
କର ଗିଥିରଲ। କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର ଚାଇଲ୍ଡ ଇଣ୍ଗିଆ 
ଫାଉରଣ୍ସନର ମଖୁ୍ୟ ଅନୁରାଧା ଉପସ୍ଗିତ 
ରହ ଗି ପଲୁ ଗିସ ଅଧିକାରୀ/ କମ୍ଷଚାରୀଙୁ୍ ତାଲଗିମ 
ପ୍ରଦାନ କର ଗିଥିରଲ। ମହ ଗିୋ ଓ ଶ ଗିଶ ୁଅପରାଧ 
ନ ଗିରାକରଣ ଶାଖାର ଡ ଗିଏସପ ଗି ଇମନ 
କଲ୍ୟାଣ ନାୟକ କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂରଯାଜନା ଓ 
ପର ଗିଚାେନା କର ଗିଥିରଲ। ଏହ ଗି କମ୍ଷଶାୋରର 
ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ ଜଗିଲ୍ାରୁ ଏକାଧିକ ପଲୁ ଗିସ ଅଧିକାରୀ 
ଏବଂ କମ୍ଷଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର ଗିଥିରଲ।

ମହ ଗିଳା ଓ ଶ ଗିଶ ୁନହଲ୍ପ ନେସ୍କ କମ୍ମଶାଳା

‘ପୀଡ଼ ଜିତଟାଙ୍କ ସହ ବନୁ୍ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ ଆଚେଣ କେ’

କଟକ,୧୬।୯(ସମ ଗିସ): ବଂଶଗତ (ରଜରନେ ଗିକ୍ ) 
ରରାଗ ଡୁରଚନ ମସ୍କଲୁାର ଡାଇର୍ରୋଫଗି (ଡ ଗିଏମଡଗି)ରର 
ଆକ୍ରାନ୍ ରାଜ୍ୟର ୧୫ ଜଣ ଶ ଗିଶଙୁ୍ ଚ ଗିକ ଗିତ୍ା ପ୍ରସଙ୍ରର 
ଦାୟର ଜନସ୍ାଥ୍ଷ ମାମଲାର ଶଣୁାଣ ଗି କର ଗି ଆଜଗି 
ହାଇରକାେ୍ଷ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ନ ଗିରର୍୍ଷଶ ପ୍ରଦାନ କର ଗିଛନ୍ଗି। 
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ ଗିଶଙୁୁ୍ ତ୍ୱର ଗିତ ଚ ଗିକ ଗିତ୍ା ସବୁ ଗିଧା ପ୍ରଦାନ କର ଗିବାକୁ 
ଏମ୍ ସ ନ ଗିରର୍୍ଷଶକଙୁ୍ ହାଇରକାେ୍ଷ ନ ଗିରର୍୍ଷଶ ରଦଇଛନ୍ଗି। 
ଏହ ଗି ଚ ଗିକ ଗିତ୍ା ବାବଦ ସମସ୍ତ ଖର୍୍ଷ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ଓ ପର ଗିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ ବହନ କର ଗିବ 
ରବାଲଗି କହ ଗିଛନ୍ଗି ହାଇରକାେ୍ଷ। ମଖୁ୍ୟ ବ ଗିଚାରପତ ଗି 
ଜଷ୍ ଗିସ ଏସ.ମରୁଲୀଧର ଓ ଜଷ୍ ଗିସ ଚ ଗିତ୍ତରଞ୍ନ ଦାଶଙ୍ 
ଖଣ୍ପୀଠ ଅଂଶମୁାନ ରାୟଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ଆରବଦନର 
ଶଣୁାଣ ଗି କର ଗି ଏହ ଗି ନ ଗିରର୍୍ଷଶ ରଦଇଛନ୍ଗି। ରସହ ଗିପର ଗି 
ନ ଗିର୍୍ଦିଷ୍ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରର ପଯ୍ଷ୍ୟାୟକ୍ରରମ ସମ୍ପୃକ୍ତ 
୧୫ଶ ଗିଶଙୁ୍ ଚ ଗିକ ଗିତ୍ା ପରାମଶ୍ଷ କର ଗିବା ପାଇଁ ସମୟ 

ନ ଗିଘ୍ଷଣ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ଗିରବ। ସମସ୍ତ ନ ଗିରର୍୍ଷଶ କାଯ୍ଷ୍ୟକାରୀ 
ସମ୍କ୍ଦିତ ସତ୍ୟପାଠ ପରବତ୍ତ୍ଷୀ ଶଣୁାଣ ଗି ସଦୁ୍ଧା ଦାଖଲ 
କର ଗିବାକୁ ଖଣ୍ପୀଠ ନ ଗିରର୍୍ଷଶ ରଦଇଛନ୍ଗି। 

ଏହ ଗି ମାମଲାରର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 
ସତ୍ୟପାଠରର ଦଶ୍ଷାଯାଇଥିଲା ରଯ ଡ ଗିଏମଡଗି ରରାଗର 
ଚଗିକ ଗିତ୍ା ଅତ୍ୟନ୍ ବ୍ୟୟବହୁେ। ରକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍ 
ପକ୍ଷରୁ ବ ଗିରେ ରରାଗ ଚ ଗିକ ଗିତ୍ା ନୀତ ଗି-୨୦୨୧ ଅନୁସାରର 
ଏହାର ଚ ଗିକ ଗିତ୍ା କରାଯାଇପାର ଗିବ। ଏମ୍ ସ ନ ଗିରର୍୍ଷଶକ 
ଆଜଗି ହାଇରକାେ୍ଷରର ହାଜର ରହାଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିରଲ। 
ଏହ ଗି ରରାଗର ଚଗିକ ଗିତ୍ା ଏମ୍ ସ ରଯାଗାଇପାରୁଛ ଗି 
ରହରଲ, ଏଓଏନ୍  ରଥରାପ ଗି ଜୀବନବ୍ୟାପ ଗି ଦରକାର 
ରହଉଥବାରୁ ରରାଗୀ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବହୁେ। ଅନ୍ୟପେରର 

ଆରବଦନକାରୀଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ନ ଗିକେରର ଦଗିଲ୍ୀ ହାଇରକାେ୍ଷ 
ଓ ରକାଲକାତା ହାଇରକାେ୍ଷ ଏହ ଗି ରରାଗର ନ ଗିଶଳୁ୍କ 
ଚ ଗିକ ଗିତ୍ା ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙୁ୍ ନ ଗିରର୍୍ଷଶ ଥିବା 
ଦଶ୍ଷାଇଥିରଲ। ଅରକଟାବର ୧୧କୁ ମାମଲାର ପରବତ୍ତ୍ଷୀ 
ଶଣୁାଣ ଗି ପାଇଁ ଧାଯ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛ ଗି। 

ପ୍ରକାଶ ରଯ ଏହ ଗି ରରାଗର ଚଗିହ୍ନେ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 
ରେଷ୍ ଗିଂ ବ୍ୟବସ୍ା ରାଜ୍ୟରର ନଥିବା ରବରେ ରାଜ୍ୟରର 
ଆକ୍ରାନ୍ ୧୫ଜଣ ଶ ଗିଶ ୁ ମଧ୍ୟବ ଗିତ୍ତ ରଶ୍ରଣୀର। ଏମାନଙ୍ 
ଚଗିକ ଗିତ୍ା ପାଇଁ ରକୌଣସ ଗି ବରଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ ନଥିବା 
ଅଭଗିରଯାଗ ରହାଇଥିଲା। ଏପର ଗିକ ଗି ଏଓଏନ୍  ରଥରାପ ଗି 
ଚ ଗିକ ଗିତ୍ା କରା ନଗରଲ ରସମାନଙ୍ ବଞ୍ଚ ଗିବା କଷ୍କର 
ରବାଲଗି ଆରବଦନକାରୀ ଉରଲ୍ଖ କର ଗିଛନ୍ଗି।

କଟକ, ୧୬ା୯(ସମ ଗିସ): ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ ଗି ଓ ପତ୍ୀ ବର୍ଷା 
ପ୍ର ଗିୟଦଶ୍ଦିନୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଏଯାଏଁ ଅଦାଲତ ଗି 
ବ ଗିବାଦ ତୁେ ଗି ନଥିବା ରବରେ ରସାସ ଗିଆଲ 
ମ ଗିଡ ଗିଆରର ଏକ ଭାଇରାଲ ଅଡଗିଓର ଲଗିଙ୍ 
ରସୟାର କର ଗିଛନ୍ଗି ଅନୁଭବ। ଏହାକୁ ରନଇ 
ପଣୁ ଗି ଉଭୟଙ୍ ମଧ୍ୟରର ବ ଗିବାଦ ରତଜଗିଛ ଗି। 
ଏହା ଉପରର ଉଭୟଙ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍ 
ମଧ୍ୟରର ମଧ୍ୟ ତୁତୁ ରମ ରମ ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଯାଇଛ ଗି। ରସାସ ଗିଆଲ ମ ଗିଡ ଗିଆରର 
ଉଭୟଙୁ୍ ପରସ୍ପର ବ ଗିରରାଧରର ରକୌଣସ ଗି 
ଆରକ୍ଷପ ନକର ଗିବା ପାଇଁ ହାଇରକାେ୍ଷ ମଧ୍ୟ 
ଗତ ରମ ୨୭ରର ନ ଗିରର୍୍ଷଶ ରଦଇଥିରଲ। 
ରସରବଠୁ ରକହ ଗି ନ ଗିଜ ଦାମ୍ତ୍ୟ ଜୀବନ 
ପ୍ରସଂଗରର କାହାର ଗିକୁ ଆରକ୍ଷପ କର ଗି 
ନଥିରଲ। ରହରଲ ଦୀଘ୍ଷ ଦ ଗିନ ବ୍ୟବଧାନ 
ପରର ଅନୁଭବ ନ ଗିଜ େ୍ ଗିେର ଆକାଉଣ୍ରର 
ଏକ ଭାଇରାଲ ଅଡଗିଓର ଲଗିଙ୍କ୍   ରପାଷ୍ 
କର ଗିଛନ୍ଗି। ଏହାକୁ ରନଇ ରସ ଅଡୁଆରର 
ପଡ଼ଗିପାରନ୍ଗି ରବାଲଗି ଚର୍୍ଷା ରହଉଛ ଗି। ଏହ ଗି 

ବାତ୍ତ୍ଷାେପରର ଥିବା ସ୍ର ବର୍ଷାଙ୍ ଓ 
ତାଙ୍ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍ କ ଗି ନୁରହଁ ତାହାର 
ଉତ୍ତର ରକବେ ହଁ କ ଗି ନାଁରର ମାଗ ଗିଛନ୍ଗି 
ଅନୁଭବ। ଚେର୍ ଗିତ୍ର ଓ ରାଜରନୈତ ଗିକ 
ରକ୍ଷତ୍ରର ଲକ୍ଷାଧିକ ସହକମ୍ଷୀଙ୍ ଦ୍ାରା ରସ 
ପ୍ରଶ୍ବାଣର ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଛନ୍ଗି ରବାଲଗି 
ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍ ଉରର୍ଶ୍ୟରର ଏହ ଗି 
ରପାଷ୍ କର ଗିଛନ୍ଗି। ବର୍ଷା କ ଗିମ୍ା ତାଙ୍ ଫ୍ୟାନ 
କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଜବାବ େ୍ ଗିେରରର 
ରଖାଯାଇ ନଥିରଲ ସଦୁ୍ଧା ରସାସ ଗିଆଲ 
ମ ଗିଡ ଗିଆରର ଏହ ଗି ରପାଷ୍ ଦରୁ ତଗତ ଗିରର 
ଭାଇରାଲ ରହବାରର ଲାଗ ଗିଛ ଗି। ଏପର ଗିକ ଗି 
ଅନୁଭବ ପନୁଃ େ୍ ଗିେ କର ଗି ରଲଖିଛନ୍ଗି 
ରଯ ବର୍ଷାଙ୍ ସମ୍ାନ ହାନ ଗି କର ଗିବା ତାଙ୍ 
ଉରର୍ଶ୍ୟ ନୁରହଁ ଓ ରସ ତାଙୁ୍ ବହୁତ ସମ୍ାନ 
କରନ୍ଗି। ରହରଲ ଦୀଘ୍ଷ ଦ ଗିନ ଧର ଗି ନ ଗିରଜ 
ହଇରାଣର ସମ୍ଖୁୀନ ରହାଇଆସ ଗିବା ସହ 
ଅପମାନ ଗିତ ରହଉଥିବା ଅନୁଭବ କହ ଗିଛନ୍ଗି। 
ଏଣ ୁ ବର୍ଷାଙ୍ଠାରୁ ଜରଣ ବନୁ୍ ଭାରବ 
ଏହାର ଉତ୍ତର ରଲାଡଗିଛନ୍ଗି ଅନୁଭବ।

ନେଙ୍ାୋଳ, ୧୬ା୯(ସମ ଗିସ): ରେଙ୍ାନାେ 
ତଥା ରାଜ୍ୟର ବ ଗିଶ ଗିଷ୍ ରା୍ରେପତ ଗି ପରୁସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ 
ଭାରାବ ଗିତ୍ , ସାହ ଗିତ ଗି୍ୟକ ପଣ୍ଗିତ ଅନ୍ଯ୍ଷ୍ୟାମୀ 
ମ ଗିଶ୍ରଙୁ୍ ଭଞ୍ଭାରତୀ ସମ୍ାନରର ସମ୍ାନ ଗିତ 
କରାଯାଇଛ ଗି। ବ୍ହ୍ମପରୁଠାରର ଉତ୍କେ 
ସମ୍ ଗିେନୀ କକ୍ଷରର ଅନୁଷ୍ ଗିତ ଭଞ୍ଜୟନ୍ୀ 
ସମାରରାହରର ତାଙୁ୍ ଏହ ଗି ସମ୍ାନରର ସମ୍ାନ ଗିତ 
କରାଯାଇଛ ଗି। ଏହ ଗି ସମାରରାହରର ଡ.ସ ଗିଦ୍ଧାଥ୍ଷ 
ଶଙ୍ର ପାଢ଼ୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କର ଗିଥିରଲ। ବର ଗିଷ୍ 
ପ୍ରଶାସକ ତଥା ସସୁାହ ଗିତ ଗି୍ୟକ ରଗାପବନୁ୍ 
ଦାସ ମଖୁ୍ୟଅତ ଗିଥିଭାରବ ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। 
ସମାରରାହରର ସ୍ାରକୀ ବକ୍ତପୃ ତା ପ୍ରଦାନ କର ଗି 
ପଣ୍ଗିତ ମ ଗିଶ୍ର କବ ଗି ସମ୍ାଟ୍  ଉରପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଙ୍ 
କାବ୍ୟରାଜଗି ଉପରର ବ ଗିସ୍ତପୃତ ଆରଲାଚନା 

କର ଗିଥିରଲ। ଭଞ୍ଙ୍ କାେଜୟୀ ସାହ ଗିତ୍ୟ, 
ଓଡଗିଆ ଭାରାରର ପ୍ରାଚୀନତା ଓ ରମୌେ ଗିକତା ଓ 
ଉକ୍ତପୃ ର୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କର ଗିଛ ଗି ରବାଲଗି ରସ ପ୍ରକାଶ 
କର ଗିଥିରଲ। ଏହ ଗି ଅବସରରର ପଣ୍ଗିତ ଡ. 
ମ ଗିଶ୍ରଙୁ୍ ମାନପାତ୍ର, ପେବସ୍ତ୍ର ଓ ଉପରେୌକନ 
ଅପ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଭଞ୍ଭାରତୀ ସମ୍ାନରର 
ସମ୍ାନ ଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ଗି ସମାରରାହରର 
ଶାନ୍ ଗି ନ ଗିରକତନର ସହରଯାଗୀ ପ୍ରରଫସର 
ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ରଜନା, ପ୍ରରଫସର ବନମାେୀ 
ପାଣ ଗିଗ୍ରାହୀ ରଯାଗରଦଇ ନ ଗିଜ ନ ଗିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ 
ପ୍ରଦାନ କର ଗିଥିରଲ। ବ ଗିଶ ଗିଷ୍ ନାେ୍ୟକାର ରମଜର 
ରମ ଗିରମଣ ପାଢ଼ୀଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ସମଦ୍୍ଧ୍ଷନା ଜ୍ାପନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ାନ ପକ୍ଷରୁ ପଣ୍ଗିତ 
ଶ୍ରୀ ମ ଗିଶ୍ରଙୁ୍ ସମଦ୍୍ଧ୍ଦିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ନ�ାଖରୀରୁ ୩ େବଜାତ 
ଶ ଗିଶକୁେ୍ାଙ୍ ମତୃନେହ ଉଦ୍ାର
ନେଙ୍ାୋଳ, ୧୬ା୯(ସମ ଗିସ): ରେଙ୍ାନାେ 
ସଦର ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଇଦେ ଗିପରୁ ଗ୍ରାମରର ଏକ 
ଅଭାବନୀୟ ଘେଣା ରଦଖିବାକୁ ମ ଗିେ ଗିଛ ଗି। ଗ୍ରାମର 
ନୂଆସାହ ଗି ନ ଗିକେରର ଥିବା କୋରପାଖାରୀରୁ 
ଶକୁ୍ରବାର ୩େ ଗି ନବଜାତ ଶ ଗିଶକୁନ୍ୟାଙ୍ ମପୃତରଦହ 
ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛ ଗି। ମପୃତ ଶ ଗିଶଗୁଡୁ ଗିକ ରକଉଁଠାରୁ 
ଆସ ଗିଲା ଏବଂ କ ଗିଏ ପକାଇଲା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ ଅଛ ଗି। 
ଏକକାେୀନ ୩େ ଗି ନବଜାତକଙ୍ ମପୃତରଦହ ରଦଖି 
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଆରଲାଡନ ସପୃଷ୍ ଗିରହାଇଛ ଗି। 
ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଲୁ ଗିସ ରଫାରରନ୍ ଗିକ୍  
ଲାରବ୍ାୋରୀକୁ ପଠାଇଥିବା ସଚୂନା ମ ଗିେ ଗିଛ ଗି। 
ଗ୍ରାମରର ଘରରାଇ ଚ ଗିକ ଗିତ୍ାେୟ କ ଗିମ୍ା ସରକାରୀ 
ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ଥିବା ରବରେ ଏକାରବରେ ୩ 
ଶ ଗିଶକୁନ୍ୟାଙ୍ ମପୃତରଦହ ରକଉଁଠାରୁ ଆସ ଗିଲା ରସ 
ରନଇ ଚର୍୍ଷା ରହଉଛ ଗି। ଘେଣାସ୍େରର ଏସ୍ ଡଗିପ ଗିଓ 
ବ ଗିକାଶଚନ୍ଦ୍ର ରବଉରା, ଥାନାଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ 
ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚ ଗି ଶ ଗିଶମୁାନଙ୍ ମପୃତରଦହକୁ ଉଦ୍ଧାର 
କର ଗି ଘେଣାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କର ଗିଛନ୍ଗି।

ରାଜ୍ନର କାର୍ମ୍ କରୁଛ ଗି  
୬୦୮ ମହ ଗିଳା ଓ ଶ ଗିଶ ୁନେସ୍କ

ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହେ କର ଗିନବ ସମସ୍ତ ଖର୍୍ମ: ହାଇନକାଟ୍ମ

ବ ଜିେଳ ଡଜିଏମ୍ ଡଜି ଆକ୍ଟାନ୍ତ ୧୫ ଶ ଜିଶଙୁ୍କ ଚ ଜିକ ଜିତ୍ଟା ମଟାମଲଟା

ଚ ଜିକ ଜିତ୍ଟା ରରଟାଗଟାଇବଟାକୁ ଏମ୍ ସକୁ ନ ଜିରଦ୍ଣ୍ଶ

ବରଣ୍ଟାଙୁ୍କ ପଣୁ ଜି ଅନୁଭବଙ୍କ ଟଟାରଗଣ୍ଟ୍ 

ଭଟାଇେଟାଲ୍  ଅଡଜିଓେ ସ୍ପଷ୍ୀକେଣ ମଟାଗ ଜିରଲ

ନକାଣାକ୍ମ, ୧୬ା୯(ସମ ଗିସ): ହାଇରକାେ୍ଷଙ୍ 
ଦ୍ାରା ନ ଗିଯକୁ୍ତ ଆମ ଗିକସ୍  କୁ୍ୟର ଗି(ରକାେ୍ଷ ମ ଗିତ୍ର) 
ଆଡରଭାରକଟ୍  ନରଗନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ ଗି 
ସଯୂ୍ଷ୍ୟମଦେ ଗିର ଉପରଦଷ୍ା ବ ଗିରଶରଜ୍ କମ ଗିେ ଗିର 
ସଦସ୍ୟ ଡ. ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲଙ୍ ସହ 
ରକାଣାକ୍ଷ ଆସ ଗି ସଯୂ୍ଷ୍ୟମଦେ ଗିର ଜଗରମାହନ 
ଗଭ୍ଷରୁ ବାଲଗି ନ ଗିଷ୍ାସନ ସମସ୍ୟା ସମ୍କ୍ଷରର 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଗିଛନ୍ଗି। ଏହ ଗି ଅବସରରର 
ଏଏସ୍ ଆଇର ଭୁବରନଶ୍ୱର ସକ୍ଷଲ ଅଧୀକ୍ଷକ 
ଅରୁଣ ମଲ୍ ଗିକ ଓ ଉପ ଅଧୀକ୍ଷକ ଚଗିତ୍ତରଞ୍ନ 
ଦାସ ଉପସ୍ଗିତ ରହ ଗି ରକାେ୍ଷମ ଗିତ୍ର ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ ଗିଙୁ୍ 
ବାଲଗି ନ ଗିଷ୍ାସନ ପ୍ରକ୍ର ଗିୟା ସମ୍କ୍ଷରର ଅବଗତ 
କର ଗିଥିରଲ। ରକାେ୍ଷ ମ ଗିତ୍ର ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ ଗି କହ ଗିଛନ୍ଗି 
ରଯ ଏରବ ଏଏସ୍ ଆଇ ବାଲଗି ନ ଗିଷ୍ାସନ 
ପାଇଁ ପ୍ଲାେଫମ୍ଷ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଗି ଚୋଇଛ ଗି। ବର୍ଷକ 
ପରର ବାଲଗି ନ ଗିଷ୍ାସନ ପ୍ରକ୍ର ଗିୟା ସମ୍କ୍ଦିତ 
ଚ ଗିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ ରହବ। ବାଲଗି ନ ଗିଷ୍ାସନ ଦ୍ାରା 

ଜଗରମାହନର ରକୌଣସ ଗି କ୍ଷତ ଗି ରହବନାହ ିଁ 
ରବାଲଗି ଏଏସ୍ ଆଇ ପ୍ରତଶରୁତ ଗି ରଦଇଛ ଗି। ଆରମ 
ଆଶା କର ଗିବା ଏଏସ୍ ଆଇ ଏଥିରର ସଫେ 
ରହଉ। ଦୀଘ୍ଷ ୪ଦଶନ୍ ଗି ଧର ଗି ସଯୂ୍ଷ୍ୟମଦେ ଗିର 
ବ ଗିରଶରଜ୍ କମ ଗିେ ଗିର ସଦସ୍ୟ ରହ ଗି ଆସ ଗିଥିବା 
ଇଞ୍ଗିନ ଗିୟର ଡ. ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ କହ ଗିଛନ୍ଗି 
ରଯ  ଆମ ଗିକସ କୁ୍ୟର ଗି ରମାରତ ଡାକ ଗିବାରୁ ରସ 
ତାଙ୍ ସାଙ୍ରର ଆସ ଗିଛନ୍ଗି। ବାଲଗି ନ ଗିଷ୍ାସନ 
କର ଗିବା ପାଇଁ ୨୦୧୦ ମସ ଗିହାରୁ  ଏଏସ୍ ଆଇକୁ 
ପରାମଶ୍ଷ ଦ ଗିଆଯାଇଥଲା। ଦୀଘ୍ଷଦ ଗିନର 
ନ ଗିରବତା ପରର ଏରବ ରଯଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛ ଗି, ରସ ସମ୍କ୍ଷରର ବ ଗିରଶରଜ୍ କମ ଗିେ ଗି 
ଅବଗତ ନାହ ିଁ। ଏ ଦ ଗିଗରର ନ ଗିଷ୍ପତ୍ତଗି ରନବାପାଇଁ  
ବ ଗିରଶରଜ୍ କମ ଗିେ ଗିର ରକୌଣସ ଗି ରବୈଠକ 
ଡକାଯାଇ ନାହ ିଁ। ଏସ୍ ଆଇ ଅଧୀକ୍ଷକ 
ଅରୁଣ ମଲ୍ ଗିକ ଏ ରନଇ  ରକୌଣସ ଗି ମତାମତ 
ରଦବାପାଇଁ ମନା କର ଗି ରଦଇଥିରଲ।

ପଣ୍ଡଜିତ ଅନ୍ତରଣ୍୍ୟଟାମୀ ମ ଜିଶ୍ରଙୁ୍କ ଭଞ୍ଭଟାେତୀ ସମ୍ଟାନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬।୯(ସମ ଗିସ): ବୁ୍ୟେ ଗି 
ରେଲରନସ୍  ଆଣ୍ ସ୍ପା ଏବଂ ରହୟାର ଫ୍ୟାସନ୍  
ଆଣ୍ ଡଗିଜାଇନ ଗିଂରର ବପୃ ତ୍ତ ଗି ଆପରଣଇବାକ 
ଚାହୁଁଥିବା ଯବୁକଯବୁତୀ ୋଲ୍ଡ୍ଷ ସ୍କଗିଲ 
ରସଣ୍ରରର ତାଲଗିମ ରନଇପାର ଗିରବ। ଏରନଇ 
ଚେଗିତ ଶ ଗିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୨-୨୩ ନ ଗିମରନ୍ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ ଗି। ସ୍କଲୁ ଅଫ୍  
ସଭ୍ଦିରସସ୍  ଅଧୀନରର ବୁ୍ୟେ ଗି ରେଲରନସ୍  ଆଣ୍ 
ସ୍ପା ଏବଂ ରହୟାର ଫ୍ୟାସନ୍  ଆଣ୍ ଡଗିଜାଇନ ଗିଂ 
ଭେଗି ଦୁଇେ ଗି ଦୀଘ୍ଷ ମ ଗିଆଦଗି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର 
ପ୍ରଶ ଗିକ୍ଷଣ ନ ଗିମରନ୍ ନାମରଲଖା କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ଗି। 

 ସ୍କଲୁ ଅଫ୍  ସଭ୍ଦିରସସ୍ ର ନ ଗିରର୍୍ଷଶ ଗିକା 
ସଗୁଣୁା ଶ୍ରୀନ ଗିବାସନ କହ ଗିଛନ୍ଗି ରଯ, ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅବଧି ଏକ ବର୍ଷ ରହ ଗିବ। ଯକୁ୍ତ 
ଦୁଇ କ ଗିମ୍ା ରଯରକୌଣସ ଗି ବ ଗିରୟରର ଡଗିରପ୍ଲାମା 
ଉତ୍ତୀର୍୍ଷ କର ଗିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥି ନ ଗିମରନ୍ 
ଆରବଦନ କର ଗିପାର ଗିରବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥ୍ଷୀଙ୍ 
ବୟସ ୧୭ରୁ ୩୦ବର୍ଷ ଭ ଗିତରର ରହାଇଥିବା 
ଆବଶ୍ୟକ। ଏହ ଗି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରର ନାମରଲଖା 
ପାଇଁ ପ୍ରାଥ୍ଷୀଙୁ୍ ମାତ୍ର ୫ହଜାର େଙ୍ା ରଦବାକୁ 
ପଡ଼ଗିବ। ପ୍ରାଥ୍ଷୀମାନଙୁ୍ ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ 

ରଯାଗାଇରଦବା ସହ ଗିତ ରସମାନଙ୍ର ଖାଇବା 
ଓ ରହ ଗିବା ତଥା ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତାୟତ ବାବଦରର 
ସମସ୍ତ ସବୁ ଗିଧା ମାଗଣାରର ଉପଲବ୍ଧ ରହବ। 
ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାଥ୍ଷୀମାରନ ରେବସାଇଟ୍  www.
w o r l d s k i l l c e n t e r . o r g /
admissions ଜର ଗିଆରର ନାମରଲଖା 

ବାବଦରର ଅଧିକ ସଚୂନା ପାଇପାର ଗିରବ। 
 ୋଲ୍ଡ୍ଷ ସ୍କଗିଲ ରସଣ୍ରରର ପ୍ରଶ ଗିକ୍ଷାଥ୍ଷୀଙ୍ 

ସବୁ ଗିଧା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧନୁ ଗିକ ପ୍ରରୟାଗଶାୋ, 
ରଶ୍ରଣୀଗପୃହ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର 
ଉପରକରଣ ରହ ଗିଛ ଗି। ଏହ ଗି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ସ ଗିଙ୍ାପରୁ ଆଇେ ଗିଇଇଏସ୍  ସଂସ୍ା ୋଞ୍ଚାରର 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଛ ଗି। ଏଠାରର କାଯ୍ଷ୍ୟରତ 
ପ୍ରଶ ଗିକ୍ଷକ ସ ଗିଙ୍ାପରୁର ଆଧନୁ ଗିକ ଶ ଗିକ୍ଷା ରକୌଶେ 
ତାଲଗିମପ୍ରାପ୍ତ ରବାଲଗି ଦକ୍ଷତା ବ ଗିକାଶ ଓ 
ରବୈରୟ ଗିକ ଶ ଗିକ୍ଷା ବ ଗିଭାଗ ପ୍ରମଖୁ ଶାସନସଚଗିବ 
ରହମନ୍ ଶମ୍ଷା କହ ଗିଛନ୍ଗି। ଓଡ଼ଗିଶାର ଶ ଗିକ୍ଷ ଗିତ 
ଯବୁକଯବୁତୀମାନଙୁ୍ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ  
ମାନର ତାଲଗିମ ପ୍ରଦାନ ସହ ଆଗାମୀ 
ଦ ଗିନରର ବ ଗିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରରଫସନାଲ 
ଭାରବ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ଗିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏହ ଗି 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ ଗି। ୋଲ୍ଡ୍ଷ ସ୍କଗିଲ  
ରସଣ୍ର ଯବୁକଯବୁତୀମାନଙ୍ ଦକ୍ଷତା 
ବ ଗିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରମଖୁ ଆକର୍ଷଣ ରହବାକୁ 
ଯାଉଛ ଗି। ଏଠାରର ପ୍ରାଥ୍ଷୀମାନଙୁ୍ ଅତ୍ୟାଧନୁ ଗିକ 
ପାଠ୍ୟକ୍ରମରର ତାଲଗିମ ସହ ବ୍ୟକ୍ତ ଗିତ୍ୱ ବ ଗିକାଶର 
ଶ ଗିକ୍ଷା ଦ ଗିଆଯାଇ ରସମାନଙୁ୍ ଦକ୍ଷ କର ଗିବାକୁ 
ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ଗି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬ା୯(ସମ ଗିସ): ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
ବର ଗିଷ୍ ପ୍ରଶାସକ ବ ଗିନୟଭୂୂରଣ ମ ଗିଶ୍ରଙ୍ର 
ପରରଲାକ ରହାଇଛ ଗି। ଭୁବରନଶ୍ୱରସ୍ଗିତ 
ବାସଭବନରର ସକାେ ୬ୋରର ଶ୍ରୀ ମ ଗିଶ୍ରଙ୍ 
ପରରଲାକ ରହାଇଯାଇଛ ଗି। ୧୯୩୯ ମସ ଗିହା 
ରଫବପୃ ଆରୀ ୫ତାର ଗିଖରର ରସ ତାେରଚରର 
ଏକ ସଂମ୍ଭାନ୍ ପର ଗିବାରରର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ 
କର ଗିଥିବା ଶ୍ରୀ ମ ଗିଶ୍ର ସ୍ାତକ ଶ ଗିକ୍ଷାପରର ପ୍ରଥରମ 
ଓଏଏସ୍  ଓ ପରବତ୍ତ୍ଷୀ ସମୟରର କାଯ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତ ଗିପାଦନ କର ଗି ଆଇଏଏସ୍ କୁ 
ପରଦାନ୍ନତ ଗି ପାଇଥିରଲ। ପ୍ରଶାସନ ଗିକ ରକ୍ଷତ୍ରରର ନ ଗିଷ୍ାର ସହ ଦାୟ ଗିତ୍ୱ ନ ଗିବ୍ଷାହ 
କର ଗି ଶ୍ରୀ ମ ଗିଶ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସପୃଷ୍ ଗି କର ଗିଯାଇଛନ୍ଗି। ଜଗିଲ୍ାସ୍ତରୀୟ 
ପ୍ରଶାସନ ଗିକ ଦାୟ ଗିତ୍ୱ ନ ଗିବ୍ଷାହ କର ଗି ରଶରରର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚଗିବଭାରବ 
ଅବସର ଗ୍ରହଣ କର ଗିଥିରଲ। ଧମ୍ଷ, ସାହ ଗିତ୍ୟ, ସଂସ୍କପୃତ ଗି ରପ୍ରମୀ ଶ୍ରୀ ମ ଗିଶ୍ର ଜୀବନର 
ରଶର ସମୟ ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ଏସବୁ ରକ୍ଷତ୍ରରର ପାରଦଶ୍ଦିତା ଅଜ୍ଷନ କର ଗିଥିବା ରାଜ୍ୟର 
ଅରନକ ବ ଗିଶ ଗିଷ୍ ବ୍ୟକ୍ତ ଗି ତଥା ଅନୁଷ୍ାନ ସହ ପରରାକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍କ୍ଷରର 
ଥିରଲ। ସାଙ୍ଠନ ଗିକ ଦକ୍ଷତା ନ ଗିମରନ୍ କ ଗିଛ ଗି କାେ ରସ ଓଏଏସ୍  ଅଧିକାରୀ 
ସଂଘ ସଭାପତ ଗି ଦାୟ ଗିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇ ଥିରଲ। ରଯାଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର 
ଲକ୍ଷ୍ୟରର ଭୁବରନଶ୍ୱରଠାରର ପ୍ରତ ଗିଷ୍ ଗିତ ସତ୍ୟାନଦେ ରଯାଗ ଅନୁଷ୍ାନ ପ୍ରତ ଗିଷ୍ାର 
ପ୍ରାରମ୍ଭ ଗିକ କାେରର ଏହ ଗି ସଂସ୍ା ସହ ମଧ୍ୟ ରସ କ ଗିଛ ଗି କାେ ଜଡ଼ଗିତ ଥିରଲ। ସ୍ାନୀୟ 
ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନଠାରର ଶ୍ରୀ ମ ଗିଶ୍ରଙ୍ ରଶର କପୃତ୍ୟ ସମ୍ନ୍ନ ରହାଇଛ ଗି। ବଡ଼ପଅୁ 
ବ ଗିଭାଜଗିତ୍  ମଖୁାଗ୍ ଗି ରଦଇଥିରଲ। ସାନପଅୁ ରବ୍ୟାରମାଜଗିତ୍ , ସାନ ଜ୍ାଇଁ ରାଜ୍ୟ 
ମଖୁ୍ୟ ସଚୂନା କମ ଗିଶନର ଜେଦ କୁମାର ତ୍ର ଗିପାଠୀଙ୍ ସରମତ ପର ଗିବାର ସଦସ୍ୟ, 
ବହୁ ସମ୍କ୍ଷୀୟ ଶ୍ମଶାନ ଘାେରର ଉପସ୍ଗିତ ଥିରଲ। ଶ୍ରୀ ମ ଗିଶ୍ରଙ୍ ବ ଗିରୟାଗରର 
ପର ଗିଚ ଗିତ ତଥା ପ୍ରଶଂସକ ମହଲରର ରଶାକର ଛାୟା ରଖେଗିଯାଇଛ ଗି।

ବର ଗିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ବ ଗିେୟଭୂଷଣ ମ ଗିଶ୍ରଙ୍ �ରନଲାକ ବ ଜିଶ୍ବ ଦକ୍ଷତଟା ରକନ୍ଦ୍ରରେ ନଟାମରଲଖଟା ଆେମ୍ଭ

ବୁ୍ୟଟ ଜି ରେଲରନସ୍  ଓ ରହୟଟାେ 
ଫ୍ୟଟାସନ ଡଜିଜଟାଇନ ଜିଂ ପଟାଠ୍ୟକ୍ମ

େହ ଜିବଟା ଓ ଖଟାଇବଟା ମଟାଗଣଟା

ନକାଣାକ୍ମ, ୧୬ା୯(ସମ ଗିସ): ଶକୁ୍ରବାର 
ସକାେ ୭ୋରର ରଗାେ ଗିଏ ଏରୋଡଗି ଡଲଫଗିନ 
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉପକୂେ ବାଲୁକାଶଯ୍ୟାରର 
ଲାଗ ଗିଥିଲା। ବନଭଗିଭାଗ କମ୍ଷଚାରୀ ଓ 
ସ୍ାନୀୟ ମତ୍୍ୟଜୀବୀ ଲହଡଗି ମାଡରର ଆହତ 
ଡଲଫଗିନେ ଗିକୁ ବାରମ୍ାର ରଚଷ୍ାକର ଗି ଗଭୀର 
ଜେରର ଛାଡ ଗିଥିରଲ। ବନପାେ ରବୀନ୍ଦ୍ର 
କୁମାର ସ୍ାଇଁଙ୍ଠାରୁ ମ ଗିେ ଗିଥିବା ସଚୂନାନୁଯାୟୀ 
ଏରୋଡଗି ଡଲଫଗିନର ରଗାେ ଗିଏ ରଗାଷ୍ୀ ମାଛ 
ଶ ଗିକାର ପାଇଁ ଉର୍ ଜୁଆର ଅଞ୍ଚେରର ବ ଗିଚରଣ 
କରୁଥିବା ସମୟରର ଲହଡଗି ମାଡରର ଆହତ 
ରହାଇ ୧୦ଫୁେ ଲମ୍ର ଏହ ଗି ଡଲଫଗିନେ ଗି 

ବାଲୁକାଶଯ୍ୟାରର ଲାଗ ଗିଥିଲା। ଏହ ଗି ଡଲଫଗିନ 
ଆହତ ରହବାର ରଦଖି ଅନ୍ୟ ୭/୮େ ଗି 
ଡଲଫଗିନ କୂେକୁ ଚାଲଗି ଆସ ଗିଥିରଲ। ସ୍ାନୀୟ 
ରନାେ ଗିଆ ମତ୍୍ୟଜୀବୀମାରନ ପହଞ୍ଚ ଗି ଆହତ 
ଡଲଫଗିନକୁ ପାଣ ଗିରର ଛାଡ ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ 
କର ଗିବା ସମୟରର ଅନ୍ୟମାରନ ଗଭୀର 
ଜେକୁ ପୋଇଥିରଲ। ରାମଚଣ୍ଗି ମହୁାଣଠାରୁ 
ତଣ୍ାହାର ମହୁାଣ ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ୧୫କ ଗିମ ଗି ସମଦୁ୍ 
ଉପକୂେ ଇଲାକାରର ଏରୋଡଗି ପ୍ରଜାତ ଗିର 
ରଗାେ ଗିଏ ବଡ଼ରଗାଷ୍ୀ ଅଛନ୍ଗି। ରସମାରନ 
ସକାେ ସମୟରର ମାଛ ଶ ଗିକାର ପାଇଁ ଉର୍ 
ଜୁଆର ଅଞ୍ଚେରର ବ ଗିଚରଣ କର ଗିଥାନ୍ ଗି।

ଚନ୍ଦ୍ରଭଟାଗଟା ସମଦୁ୍ର କୂଳରେ ଆହତ ଡଲ୍ ଫଜିନ
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ଶନବିାର, ୧୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ୍ଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ...

ବରିାଟ ପଞୁ୍ନିବିବଶ...
ରାଜ୍ୟରର ନୂତନ ଭାରେ ୨୫,୦୦୦ ର�ାଟ ି ଟଙ୍ାର ପଞୁ୍ନିରିେଶ ରନଇ ସଚୂନା 

ରେଇସାରଛିନ୍।ି ରତଣ ୁ�ନ୍ ର�ଲେଭରର ଆଶା �ରାଯାଉଥିୋ ପଞୁ୍ରି ଏ�-ପଞ୍ଚମାଂଶ ପ୍ାୟ 
ସନୁଶି୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ରତଣ ୁ�ନ୍ ର�ଲେଭର ପଞୁ୍ନିରିେଶ ଗତ ୨୦୧୬ ଏେଂ ୨୦୧୮ରର 
ରର�ର୍ଡ ଭାଙ୍େି ରୋଲ ି ରାଜ୍ୟ ପ୍ଶାସନ େୃଢ଼ ନଶି୍ତି। ଚଳତି ମାସ ରଶଷ ଆଡ଼�ୁ 
ରେଙ୍ାଲୁରୁରର ମଧ୍ୟ ନରିେଶ� ସମ୍ଳିନୀ ର�ୋ�ୁ ଯାଉଛ ି ରୋଲ ି ମନ୍ତୀ ପ୍ତାପରେେ 
ସଚୂନା ରେଇଛନ୍।ି 

ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ରେେ ��ଛିନ୍,ି �ୃଷଭିତି୍�ି ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ଶିା�ୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଅର୍ଡନୀତରିର ପରଣିତ 
�ରେିା ଉପରର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ପ୍ାଧାନ୍ୟ ରେଉଛନ୍।ି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇସ୍ାତ, ଆଇଟ,ି ପଯ୍ଡ୍ୟଟନ, 
ରପାଷା� ପ୍ସୁ୍ତ,ି ଖାେ୍ୟ ପ୍କ୍ୟିା�ରଣ, ଶକ୍,ି ରମଟାଲ ଏେଂ ରମଟାଲ ରାଉନ୍ ଷ୍ଟମି୍  ପ୍�ଳ୍ପ 
ନରିେଶ େୃଦ୍ ିପାଇଛ।ି ଚଳତି �ନର�ଲେଭ ପରର ଏ� ିରଷେତ୍ରରର ପଞୁ୍ନିରିେଶ ଆ�ାଶଛୁଆଁ 
ର�ୋ�ୁ ଯାଉଛ।ି ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଡ଼ୁଇଙ୍ େଜିରିନସ୍  ମାନ୍ୟତାରର ଓଡ଼ଶିା ରେଶର ଅନ୍ୟତମ ଶୀଷ୍ଡ 
ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛ।ି ର�ନ୍ଦ୍ର ସର�ାର ଓଡ଼ଶିା�ୁ ଆଚଭିସ୍ଡ େଗ୍ଡରର ସ୍ାନତି �ରେିା 
ପଞୁ୍ପିତ�ୁି ଆ�ଷଷିତ �ରେି ରୋଲ ି େରିଶଷଜ୍ଞମାରନ ମତ ରଖିଛନ୍।ି ଭରପରୂ ପ୍ା�ୃତ�ି 
ସମ୍ପେ, େଷେ ମାନେସମ୍ବଳ ସ� ସଫଳ ଶଳି୍ପନୀତ ିରାଜ୍ୟରର ଏ� ନଆିରା ୋତାେରଣ ସଷୃ୍ ି
�ରଥିିୋ ମତ ପ୍�ାଶ ପାଇଛ।ି

ରସ�ପିର ି ର�ାଭରି ପେୂ୍ଡରୁ, ର�ାଭରିର ଶୀଷ୍ଡ ସଂକ୍ମଣ ଏେଂ ପରର େଶି୍ୱ ଏେଂ 
ଜାତୀୟ ଅର୍ଡନୀତ ିେ�ୁଳ ଭାରେ ପ୍ଭାେତି ର�ାଇଥିଲା। ଏ� ିସମୟରର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ�ୁ ଏ� 
ଲଷେ ର�ାଟ ିଟଙ୍ାରୁ ଅଧି� ପଞୁ୍ନିରିେଶର ସରୁଯାଗ ସଷୃ୍ ିର�ାଇଥିଲା। ୨୦୨୦ର ଯରରଷ୍ 
ପେୂ୍ଡରୁ ଅର୍ଡନୀତରିର ସ୍ରିତା ର�ଛି।ି ଯା�ା ଚଳତି ଆର ଷି� େଷ୍ଡ ରଶଷ ସଦୁ୍ା େଳେତ୍ର 
ର�େି ରୋଲ ି ଅର୍ଡଶାସ୍ତୀମାରନ ମତ ରଖିଛନ୍।ି ଅର୍ଡ େଭିାଗ ପଷେରୁ ମଳିଥିିୋ ତର୍ୟ 
ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଅଗଷ୍ ରଶଷ ସଦୁ୍ା ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ଟ�ିସ ଏେଂ ଅଣଟ�ିସ ୋେେ�ୁ ଆୟ 
୧୫.୫୫% େୃଦ୍ ିପାଇଛ।ି ସାମଗ୍ର�ି ଭାରେ ଚଳତି େଷ୍ଡ ଏପ୍ଲି ମାସରୁ ଅଗଷ୍ ରଶଷ 
ଯାଏ ଅର୍ଡନୀତରି ଅଭେୃିଦ୍ ିଉତ୍ମ ର�ଛି।ି ଗତେଷ୍ଡ ସମାନ ସମୟରର ୩୧,୫୪୮.୪୯ 
ର�ାଟ ିଟଙ୍ା ଆୋୟ ର�ାଇଥିୋ ରେରଳ ଚଳତି େଷ୍ଡ ଏ�ା ୩୬,୪୫୪.୮୯ ର�ାଟ ି
ଟଙ୍ାରର ପ�ଞ୍ଚଛି।ି ରାଜ୍ୟ ସର�ାର ନଜିସ୍ୱ ସମ୍ବଳରୁ ୧୭,୭୨୨.୨୨ ର�ାଟ ି ଟଙ୍ା 
ଆୟ �ରଥିିୋ ରେରଳ ଅଣ-ଟ�ିସ ରାଜସ୍ୱରୁ ୧୮୭୩୨.୬୭ ର�ାଟ ି ଟଙ୍ା ଆୋୟ 
�ରଛିନ୍।ି ନଜିସ୍ୱ ଟ�ିସ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ର�ର �ାର ୨୦.୩୦% ର�ଛି।ି ୋଣଜି୍ିୟ� �ର 
ୋେେରର ୧୧୭୯୯ ର�ାଟ ି ଟଙ୍ା, ଅେ�ାରୀ ୨୪୫୪.୫୭ ର�ାଟ ି ଟଙ୍ା, ଶକ୍ ି
ରଷେତ୍ରରୁ ୧୪୭୬.୦୬ ର�ାଟ,ି ୭୯୦.୨୨ ର�ାଟ ିରମାଟର ଯାନ, ଭୂ-ରାଜସ୍ୱ ୋେେରୁ 
୨୪୪.୨୩ ର�ାଟ,ି ଷ୍ାମ୍ପ ରୁ୍ୟଟ ିୋେେରୁ ୮୩୪.୭୮ ର�ାଟ ିଏେଂ ରପଶାଗତ ଟ�ିସ 
ୋେେରୁ ୧୨୩.୩୪ ର�ାଟ ିଟଙ୍ା ସଂଗ୍ର� �ରାଯାଇଛ।ି

୫୦% ହ୍ାସ ପାଇଲାଣ.ି..
 େଷ୍ଡ ପେୂ୍ଡରୁ ର�ୋର ମଧ୍ୟ ସମ୍ାେନା ର�ଛି।ି ଅପରପଷେରର ଅଗଷ୍ ସଦୁ୍ା  
ର�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁୋନ �ରା ଯେ ି େଚିାର �ରାଯାଏ, ରତରେ ଏ�ା ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି 
ର�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁୋନ ହ୍ାସ େତ୍୍ଡମାନ ଏ� ନୟିମତି ପ୍କ୍ୟିା ର�ାଇଗଲାଣ।ି ଚଳତି 
ଆର ଷି� େଷ୍ଡରର ର�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁୋନ ହ୍ାସର ପ୍ତଶିତ ୫୦ ଛୁଇଁଲାଣ।ି ଗତମାସରର 
ର�ନ୍ଦ୍ର ପଷେରୁ ମାତ୍ର ୪୦୧.୨୪ ର�ାଟ ିଟଙ୍ା ରାଜ୍ୟ�ୁ ପ୍ୋନ �ରାଯାଇଛ।ି ସାମଗ୍ର�ି 
ଭାରେ ଅଗଷ୍ ସଦୁ୍ା ରାଜ୍ୟ�ୁ ୩୪୯୯.୩୮ ର�ାଟ ିଟଙ୍ାର ଅନୁୋନ ମଳିଛି।ି ଯା�ା 
ଗତ ୨୦୨୧-୨୨ରର ୭୦୦୪.୬୨ ର�ାଟ ିଟଙ୍ା ଏେଂ ୨୦୨୦-୨୧ରର ୧୧୭୩୨.୫୮ 
ର�ାଟ ିଟଙ୍ା ର�ଥିିଲା।

୬ ମତୃ, ୧୦ ଗରୁୁତର...
ସରେିା ପରର ପ୍ାୟ ୩୫ ଜଣ �ମ୍ଡଚାରୀଙୁ୍ ରନଇ �ମ୍ପାନୀର ନଜିସ୍ୱ ୧୫ ନମ୍ବର େସ୍  
(ଓର-ି୨୩-ଏମ୍ -୮୧୩୧) ରେର�ରାମାଲ ଅଭମିରୁଖ ଯାଉଥିଲା। େସ୍ ଟ ି ସର�ୋଲ 
ୋଇପାସ୍  ଅତକି୍ମ �ରେିା ସମୟରର ପାୱାର �ଉସ୍  ଛ� ନ�ିଟ ନଖିିଳ ଢ଼ାୋ ସମ୍ଖୁରର 
େପିରୀତ େଗିରୁ ଭୁଲ୍  ରାସ୍ାରର ଆସ ି ଏ� ର�ାଇଲା ରୋରେଇ �ାଇୱା(ଓର-ି୧୬-
ଜ-ି୦୯୫୦) େସ୍  ସ� ମ�ୁାଁମ�ୁ ିଁ ଧକ୍ା �ାଇଥିଲା। ୪ଟ ିଆମ୍ବବୁଲାନ୍ସରର ପଲୁସି ଆ�ତଙୁ୍ 
ଉଦ୍ାର �ର ି ରାକ୍ରଖାନା ପଠାଇଥିଲା। େୁର୍ଡଟଣା ପରର �ାଇୱା ଚାଳ� ଗାଡ଼ ି ଛାଡ଼ ି
ରଫରାର ର�ାଇଯାଇଛ।ି ୋରସଗୁଡ଼ୁା ଜଲି୍ାପାଳ ସରରାଜ ସାମଲ, ଉପଜଲି୍ାପାଳ 
େୟାମୟ ପାଢ଼ୀ, ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚ�ିତି୍ାଧି�ାରୀ ରା. ରରାଳାମଣୀ ପରଟଲଙ୍ ସ� ଅନ୍ୟ 
ଅଧି�ାରୀମାରନ ରଟଣାସ୍ାଳରର ପ�ଞ୍ଚ ି ଉଦ୍ାର �ାଯ୍ଡ୍ୟ ତୋରଖ �ରଛିନ୍।ି ସମସ୍ଙୁ୍ 
ନଃିଶଳୁ୍କ ଚ�ିତ୍ା �ରାଯେିା ସ�ତି ରରରାଇ ନସଷିଂର�ାମରର ମଧ୍ୟ ଚ�ିତ୍ାଧୀନଙୁ୍ 
ସର�ାରଙ୍ ପଷେରୁ ସେ୍ଡନମି୍ନ ସ�ାୟତା ପ୍ୋନ �ରାଯେି ରୋଲ ି ଜଲି୍ାପାଳ ��ଛିନ୍।ି 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚ�ିତି୍ାଧି�ାରୀ ରା. ରରାଳାମଣୀ ପରଟଲ ��ଛିନ୍ ିରଯ, ଖେର ପାଇଲା ପରର 
ଆ�ତଙ୍ ଚ�ିତି୍ା ସ�ାରଶ ଅତରିକି୍ ଚ�ିତି୍�ଙୁ୍ ମତୁୟନ �ରାଯାଇଛ।ି ସାମାନ୍ୟ ଭାରେ 
ଆ�ତ ର�ାଇଥିୋ ୧୮ ଜଣଙୁ୍ ପ୍ାରମ�ି ଚ�ିତ୍ା ପରର ଛାଡ଼ ି େଆିଯାଇଛ।ି ୬ ଜଣଙୁ୍ 
େୁଲ୍ଡା ସ୍ାନାନ୍ର �ରାଯାଇଛ।ି ୪ ଜଣଙୁ୍ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚ�ିତି୍ାଳୟରର ଚ�ିତି୍ା �ରାଯାଉଛ।ି

ମହନ୍ତ ମାରଥିÒବଲ...
େଜୁି ଗରୁୁ (୨୭), ନା�ରରଇଁ ଗ୍ରାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରୁରା�ୀତ (୪୫), ୋରପାଳ ିଗ୍ରାମର 
ପରୁନ୍ଦର ରାଟ ି (୩୩) ଏେଂ ରସାନପରୁ ସେର ପଟାଭାର ି ସା�ରି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ 
ରମର�ର (୪୮)। ନଖ ଓ ୋନ୍ ପାଇଁ େେୁି୍ୟତ୍  ଫାଶ ପ�ାଇ ଏ� ି �ଲରାପତରଆି 
ୋରଟ�ୁି ଶ�ିାର �ରାଯାଇଛ।ି ମଠାଧୀଶ � ିଁ ମଖୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ ରୋଲ ିେନ େଭିାଗ ��ଛି।ି 
ରତରେ ମଠ ଭତିରୁ ୋରର ୪ଟ ିପଞ୍ା ଜେତ �ରାଯାଇଛ।ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍ଠାରୁ ୋର ନଖ 
ଏେଂ ୋନ୍ ସରମତ ଶ�ିାର ପାଇଁ େ୍ୟେ�ୃତ �ଛି ିସାମଗ୍ରୀ ଜେତ �ରାଯାଇଛ।ି ରଟଣାର 
ଅଧି� ତେନ୍ ଜାର ି ର�ଛି ି ରୋଲ ି ଏସଏିଫ ପ୍ଫୁଲ୍ ଧରୁଆ ��ଛିନ୍।ି ସଚୂନାରଯାଗ୍ୟ, 
ଗତ ମଙ୍ଳୋର ସ�ାରଳ ର�ରତ� ସ୍ାନୀୟ ରଲା� ଜଙ୍ଲ�ୁ ରଛଳ ି ଚରାଇୋ�ୁ 
ଯାଇଥିୋ ରେରଳ �ଲରାପତରଆି ୋରର ଗଳତି ମତୃରେ� ରେଖିଥିରଲ। ଖେର 
ପାଇୋ ପରର େନ େଭିାଗ ଅଧି�ାରୀ ଅଧି�ାରୀ ପ�ଞ୍ଚଥିିରଲ। ୋରର ୪ଟ ିପଞ୍ା, ନଖ, 
ୋନ୍ ନ ଥିୋରୁ ଶ�ିାର �ରାଯାଇଥିୋ େନ େଭିାଗ ପ୍ରମରୁ � ିଁ ସରନ୍ଦ� ର�ାଇଥିଲା।

ଆଦବିାସୀ ଅଧୟୁୁଷତି...
ରଲା� େରିଶଷ�ର ି ଜନଜାତ ି େଗ୍ଡର ନାଗର�ିଙ୍ ପାଖରର ସପୁର ରସ୍ଶାଲଟି ି

ରସୋ ପ�ଞ୍ଚାଯାଇ ପାରଛି।ି �ାରଷିଓରଲାଜ,ି ଗ୍ୟାରଷ୍ଟାଏରଟେରରାରଲାଜ,ି 
�ାରଷିଓରଲାଜ,ି ଲାରପ୍ାର୍ାପକି୍  ସଜ୍ଡରୀ େଭିାଗର ଡ଼ାକ୍ରମାରନ ରଲା�ଙୁ୍ ଚ�ିତି୍ା 
�ରୁଛନ୍।ି ର�ାଭଡି୍  ମ�ାମାରୀ ପାଇଁ �ଛି ି ସମୟ ପଯ୍ୟନ୍ ଏ�ା�ୁ େନ୍ଦ ରଖାଯାଇ 
ଥିଲା। ପରର ଏପ୍ଲି ମାସରୁ ପଣୁ ିରରର ଏ�ାର ଶଭୁାରମ୍ �ରାଯାଇଛ।ି େୁଇ ତନି ିେନି 
ଧର ିେରିଶଷଜ୍ଞ ରାକ୍ର ରସଠାରର ଉପସ୍ତି ର� ିସ୍ୱତନ୍ତ �୍ୟାମ୍ପପ୍  ଆରୟାଜନ �ରୁଛନ୍।ି 
ଅତରିକି୍ ରଏିମ୍ ଇଟ ି ଏ� ି ରଯାଜନାର 
ରନାଡ଼ାଲ ଅଧି�ାରୀ ନଯିକୁ୍ ର�ାଇଥିୋ 
ରେରଳ େରଷି୍ଠ ଅଧି�ାରୀସ୍ରରର ନୟିମତି 
ଭାରେ �ାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମର ସମୀଷୋ �ରାଯାଉଛ।ି 
େଜୁି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ �ଲ୍ୟାଣ ରଯାଜନା ପରର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ୋୟ ୁ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରସୋ ର�ଉଛ ି
ଦ୍ତିୀୟ ଅଭନିେ �ାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ।

ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟ� ଜନତାଙୁ୍ ସରେ୍ଡାତ୍ମ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରସୋ ରଯାଗାଇ ରେୋ ନମିରନ୍ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନରିଦ୍୍ଡଶ ରେଇଛନ୍।ି ରମର�ିାଲ 
�ରଲଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ �ର ି ରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ର�ନ୍ଦ୍ରରର ଗଣୁାତ୍ମ� ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରସୋ ପ୍ୋନ 
ଲଷେ୍ୟରର ରାଜ୍ୟ ସର�ାର �ାମ �ରୁଛନ୍।ି 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ୋୟ ୁ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରସୋ ରଯାଜନା 
ଏ� ି �ାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମର ଅଂଶେରିଶଷ। ଏପର ି
ଅଭନିେ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରସୋ ଆରମ୍ �ରେିାରର 
ଓଡ଼ଶିା ର�ଉଛ ି ରେଶର ପ୍ରମ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରମ 
ପଯ୍ଡ୍ୟାୟରର ଚାରଟି ି ଆେେିାସୀ େ�ୁଳ ଜଲି୍ା�ୁ 
ଏଥିରର ସାମଲି �ରାଯାଇ ଥିୋ ରେରଳ ଖବୁ୍  
ଶୀଘ୍ର ଆଉ �ଛି ିଜଲି୍ା�ୁ ଏଥିରର ସାମଲି �ରେିା 
ପାଇ ଁ ରଯାଜନା ର�ାଇଛ।ି ଆଜ ି ପ୍ଶାସନ�ି 
ଓ େରିଶଷଜ୍ଞ େଳ ମାଲ�ାନଗରି ି ଜଲି୍ା ଗସ୍ 
�ର ି ରଯାଜନାର ଅଗ୍ରଗତ ି ସମ୍ପ�୍ଡରର ସମୀଷୋ 
�ରଛିନ୍।ି

 ରାଜ୍ୟରର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରସୋରର ଉରଲ୍ଖନୀୟ 
ପରେିତ୍୍ଡନ ଆସଛି।ି ନୂଆ ରମର�ିାଲ 
�ରଲଜ ନମି୍ଡାଣ ସ�ତି ଜଲି୍ା ରମର�ିାଲ 
�ରଲଜ, ସଏିଚ୍ ସ,ି ପଏିଚ୍ ସ,ି ୟପୁଏିଚ୍ ସ,ି ସବ୍  
ରଭିଜିନ୍  ରାକ୍ରଖାନାରର ଭତି୍ଭୂିମରି େ�ିାଶ 
�ରାଯାଉଛ।ି ନୂଆ ରାକ୍ର ଓ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ �ମ୍ଡୀଙ୍ 
ନଯିକୁ୍ ି ମଧ୍ୟ �ରାଯାଉଛ।ି ତରାପ ି ଅରନ� 
ସ୍ାନରର େରିଶଷଜ୍ଞ ରାକ୍ରଙ୍ ଅଭାେ ର�ଛି।ି 
ଫଳରର ରରାଗୀଙୁ୍ େଡ଼ ରାକ୍ରଖାନା�ୁ 
ପଠାଯାଉଛ।ି �ନୁି୍ ଅରନ� ରରାଗୀ େଡ଼ 
ରାକ୍ରଖାନା ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ ଆସେିା ସମ୍େ ର�ଉ 
ନା� ିଁ। ଏ�ା�ୁ �ୃେରୋଧ �ର ି ରାଜ୍ୟ ସର�ାର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ୋୟ ୁ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରସୋ ରଯାଜନାର 
ଶଭୁାରମ୍ �ରଛିନ୍।ି ଏଥିପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟସର�ାର 
ଚଳତି େରଜଟ୍ ରର ସ୍ୱତନ୍ତ େ୍ୟୟେରାେ ମଧ୍ୟ 
�ରଛିନ୍।ି ସଚୂନା ଅନୁସାରର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ୋୟ ୁ
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରସୋ ରଯାଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ 
ଫଳରର ସମ୍ପକୃ୍ ଜଲି୍ାରୁ ରମର�ିାଲ �ରଲଜ�ୁ 
ସପୁର ରସ୍ଶାଲଟି ିେଭିାଗରର ରରଫର ର�ଉଥିୋ 
ରରାଗୀ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି ରସମାନଙ୍ ଜଲି୍ା 
ମଖୁ୍ୟାଳୟରର େରିଶଷଜ୍ଞ ରାକ୍ରୀ େଳ ପ�ଞ୍ଚ ି
ପାରୁଥିୋରୁ ରସମାନଙୁ୍ ଆଉ ଶତାଧି� େୂରତା 
ଅତକି୍ମ �ର ି ରମର�ିାଲ �ରଲଜ ପଯ୍ଡ୍ୟନ୍ 
ଆସେିା�ୁ ପରୁ ନା� ିଁ। ସ୍ାନୀୟ ରାକ୍ରଖାନାରର 
ସପୁର ରସ୍ଶାଲଟି ି ଚ�ିତି୍ା ଆେଶ୍ୟ� �ରୁଥିୋ 
ରରାଗୀଙ୍ ତାଲ�ିା ପ୍ସୁ୍ତ �ରାଯାଉଛ ି ଏେଂ 
ନେିଷିଷ୍ ତାରଖିରର ରାକ୍ରୀ େଳ ପ�ଞ୍ଚ ି
ରସମାନଙ୍ ଚ�ିତି୍ା �ରୁଛନ୍।ି �ାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ଆରମ୍ 
ର�ୋ ପରଠାରୁ ଅରନ� ରରାଗୀଙ୍ �ୃେରରାଗ, 
େୃ�କ୍  ଆେରି ଜଟଳି ଅରସ୍ତାପଚାର ର�ାଇଛ।ି 
ରସମାନଙୁ୍ ଆଉ ପରଡ଼ାଶୀ ରାଜ୍ୟରର ଥିୋ 
ରରରାଇ ରାକ୍ରଖାନା�ୁ ଯାଇ ଲଷୋଧି� ଟଙ୍ା 
ଖର୍୍ଡ �ରେିା�ୁ ପରୁ ନା� ିଁ। 

 ଏ ସମ୍ପ�୍ଡରର ମାଲ�ାନଗରି ି ଜଲି୍ା 
ମଖୁ୍ୟ ଚ�ିତି୍ାଧି�ାରୀ ଶ୍ୀ ନନ୍ଦ ��ଛିନ୍ ି ରଯ 
ଏ� ି େରିଶଷଜ୍ଞ େଳ ୩ େନି ଧର ି ଜଲି୍ାର 
ଗରୁୁତର ରରାଗୀମାନଙୁ୍ ଚ�ିତି୍ା �ରରିେ। 
ରଯଉମଁାନଙ୍ର ଉନ୍ନତ ଚ�ିତି୍ାର ଆେଶ୍ୟ� ଥିେ 
ରସମାନଙୁ୍ ଏୟାର ଆମ୍ବବୁଲାନ୍ସରର ଭୁେରନଶ୍ୱର 
ସ୍ାନାନ୍ର �ରାଯାଇ ରସଠାରର ଉପଯକୁ୍ 
ଚ�ିତି୍ା ରଯାଗାଇ େଆିଯେି। 

ଭୁବବନଶ୍ୱର,୧୬।୯(ସମସି): େନି� ପରର ରାଜ୍ୟରର ପଣୁ ି େଷ୍ଡା 
ଆରମ୍ ର�େ। େରଙ୍ାପସାଗରରର ସଷୃ୍ ି ର�ୋ�ୁ ଥିୋ ଲରଚୁାପ 
ରାଜ୍ୟ�ୁ େଷ୍ଡା ଆଣେିା�ୁ ଥିୋରେରଳ ଅରନ� ସ୍ାନରର ପ୍େଳରୁ 
ଅତ ି ପ୍େଳ େଷ୍ଡା ର�େ। ଚଳତି େଷ୍ଡ ରମୌସମୁୀ ଋତୁର ଏ�ା ରଶଷ 
ମାସ ର�ାଇଥିୋ ରେରଳ ରଶଷ ମାସର ଏ�ା ପ୍ରମ ଲରଚୁାପ ର�େ। 
େତ୍୍ଡମାନ ସଦୁ୍ା ରାଜ୍ୟରର ସ୍ୱାଭାେ�ିଠାରୁ ଅଧି� େଷ୍ଡା ର�ାଇଥିୋ 
ରେରଳ ଏ� ିଲରଚୁାପ େଷ୍ଡାର ପରମିାଣ�ୁ ଆ�ୁର ିେଢ଼଼ାଇେ। 

ପାଣପିାଗ ର�ନ୍ଦ୍ରର ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ୧୮ରସରପଟେମ୍ବର ରେଳ�ୁ 

ଉତ୍ର-ପଶ୍ମି ପାଶ୍ଶ୍ଡେତ୍୍ଡୀ ପଶ୍ମି-ର�ନ୍ଦ୍ରୀୟ େରଙ୍ାପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରର 
ଏ� ରରୂ୍ଣଷିେଳୟ ସଷୃ୍ ିର�େ। ଏ�ା ପ୍ଭାେରର ରସ� ିଅଞ୍ଚଳରର ପରେତ୍୍ଡୀ 
୪୮ରଟୋ ମଧ୍ୟରର ଏ� ଲରଚୁାପ ରଷେତ୍ର ସଷୃ୍ରି�େ। ଏ�ାଦ୍ାରା ୧୮ 
ଏେଂ ୧୯ରର ରାଜ୍ୟରର ପ୍େଳ େଷ୍ଡା ( ୭ ରୁ ୧୧ ରସମ)ି ଓ ୨୦ ରର 
ପ୍େଳରୁ ଅତ ିପ୍େଳ େଷ୍ଡା ସମ୍ାେନା (୭ ରୁ ୨୦ ରସମ)ି ର�ଛି ିରୋଲ ି
ପାଣପିାଗ ର�ନ୍ଦ୍ର ��ଛି।ି ଏଥିପାଇଁ ୧୮ ତାରଖିଠାରୁ େଭିନି୍ନ ଜଲି୍ା ପାଇଁ 
ରୟରଲା ଆଲଟ୍ଡ ଜାର ି �ରାଯାଇଛ।ି ରସାଆ ଜଳୋୟ ୁ ର�ନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଲରଚୁାପ ସଷୃ୍�ୁି ରନଇ ସମାନ ପେୂ୍ଡାନୁମାନ �ରଛି।ି

ଦନିକ ପରେ ପଣୁ ିରେେବି ବର୍ଷା

କଟକ,୧୬ା୯(ସମସି): ନରାଜସ୍ତି 
ଜାତୀୟ ଆଇନ େଶି୍ୱେେି୍ୟାଳୟର 
୯ମ ସମାେତ୍୍ଡନ ଉତ୍େ ଶନେିାର 
େଶି୍ୱେେି୍ୟାଳୟ ପରସିରରର ଥିୋ 
ଆମ୍ଥିିଏଟରରର ଅନୁଷ୍ଠତି ର�େ। 
ସପୁ୍ମିର�ାଟ୍ଡର ପ୍ଧାନ େଚିାରପତ ିଜଷ୍ସି 
ଉେୟ ଉରମଶ ଲଳତି ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରେ 
ରଯାଗରେୋର �ାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମ ର�ଛି।ି ଏ� ି
ଅେସରରର ୨୨୧ଜଣ ସ୍ାତ�ଙୁ୍ ରଗି୍ରୀ 
ପ୍ୋନ �ରାଯେି। ୩୮ଜଣ ଏଲଏଲଏମ, 
୧୧୩ଜଣ େଏି.ଏଲଏଲେ,ି ୫୯ଜଣ 
େେିଏି.ଏଲଏଲେ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ରଗି୍ରୀ 
େଆିଯେି। ଏ�ାଛଡ଼ା ୪ଜଣ ସମ୍ାନସଚୂ� 
ର�ଟେରରଟ ଉପାଧି ପାଇରେ। ୨୨ଜଣ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଙୁ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଡ ପେ� ପ୍ୋନ 
�ରାଯେି। �ାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମରର ସପୁ୍ମିର�ାଟ୍ଡର 
େଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି ର.ିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ 

ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରେ ରଯାଗ ରେରେ। 
ସପୁ୍ମିର�ାଟ୍ଡର େଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି 
ଏମ.ଆର ଶା�ା �ାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମରର ସଭାପତତି୍ୱ 

�ରରିେ। ଓଡ଼ଶିା �ାଇର�ାଟ୍ଡର ମଖୁ୍ୟ 
େଚିାରପତ ି ତରା େଶି୍ୱେେି୍ୟାଳୟର 
�ୁଳାଧିପତ ି ର. ଜଷ୍ସି ଏସ ମରୂଲୀଧର 
ରଯାଗ ରେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ସମ୍ବଦ୍ଷିତ 
�ରରିେ। �ାଇର�ାଟ୍ଡର େଚିାରପତ,ି 
େରଷି୍ଠ ଆଇନଜୀେୀ, ଜୁଡ଼ସିଆିଲ 
ଅଧି�ାରୀମାରନ �ାଯ୍ଡ୍ୟକ୍ମରର ଉପସ୍ତି 
ର�ରିେ। ସମାେତ୍୍ଡନ ଉତ୍େ ଆରୟାଜନ 
ରନଇ ଶକୁ୍ୋର େଶି୍ୱେେି୍ୟାଳୟ 
ପରସିରରର ଏ� ସାମ୍ବାେ�ି ସମ୍ଳିନୀ 
ଆରୟାଜତି ର�ାଇଥିଲା। �ୁଳପତ ି
ପ୍ରଫସର ରେେ �ୁମାରୀ, �ୁଳସଚେି 
ରଯାରଗଶ ପ୍ତାପ ସଂି� ଉପସ୍ତି ର� ି
ଉପରରାକ୍ ସଚୂନା ପ୍ୋନ �ରଛିନ୍।ି

 ୨୨ ଜଣଙୁ୍ ମଳିବି ସ୍ୱର୍୍ପଦକ; ୪ ଜଣଙୁ୍ ଡକ୍ଟରେଟ୍ 

ଆଜ ିଏନ୍ ଏଲ୍ ୟେୁ ସମଷାବର୍୍ନ ଉତ୍ସବ
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ପାରାଦୀପ ପପାର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ାକ୍ଟ 
ୱାକ୍ଟମ୍ାନ ସଂଘ ପ�ୈଠକ

ପାରାଦୀପ, ୧୬ା୯(ସମସି): ପାରାଦୀପ ପପାର୍ଟ ଡଏିଲଆରଏସ ଓ ୱାର୍ଟମ୍ାନ ସଂଘ 
ପକ୍ଷରୁ ସ୍ାନୀୟ ପାରାଦୀପ ନୂଆବଜାରସ୍ ସଂଘ ରାର୍ଟ୍ାଳୟପର ସାଧାରଣ ପବୈଠର 
ଅନୁଷ୍ତି ପ�ାଇରାଇଛ।ି ରାମରୃଷ୍ଣ ମ�ାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱପର ଅନୁଷ୍ତି ପବୈଠରପର 
ସଂଘର ୨୦୨୨-୨୩ ବର୍ଟ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ରାର୍ଟ୍ପନ୍ା ସମ୍ପର୍ଟପର ଆପଲାଚନା 
ରରାରାଇଥିଲା। ଏ� ି ସାଧାରଣ ପବୈଠରପର ସଂଘର ପ୍ାୟ ୮୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଟ ସଦସ୍ 
ଉପସ୍ତି ଥିପଲ। ସଦସ୍ଙ୍କ ଭବରି୍ତ ରାର୍ଟ୍ପନ୍ା ସମ୍ପର୍ଟପର ସଂଘର ସଭାପତ ିବାପ ି
ସପ୍୍ଟଲ ବସୃି୍ତ ଆପଲାଚନା ରରଥିିପଲ। ସଂଘ ଆରମ୍ଭ ପ�ବାଠାରୁ ଆଜ ି ପର୍ଟ୍ନ୍ତ 
ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂର ରାର୍ଟ୍ ଉପପର ସମୀକ୍ଷା ରରାରାଇ ସଭାପତ ି ଶ୍ୀ ସପ ୍୍ଟଲ ଓ 
ସମ୍ପାଦର ସମୀର ବଶି୍ାଳ ଆଗାମୀ ୨୦୨୨-୨୩ ପାଇଁ ସଦସ୍ଙ୍କ ଭବରି୍ତ ରାର୍ଟ୍ପ�ୈଳୀ 
ସମ୍ପର୍ଟପର ପରପର ିସଂଘର ସଦସ୍ମାନଙ୍କର ପରୌଣସ ିପ୍ରାର ଅସବୁଧିା ନ �ୁଏ, ପସ 
ସମ୍ପର୍ଟପର ବସୃି୍ତ ଭାପବ ଆପଲାରପାତ ରରଥିପଲ। ଏ ଅବସରପର ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ା 
ପନଇ ସଙ୍ଘର ସଦସ୍ମାପନ ପସମାନଙ୍କ ମତାମତ ରଖିଥିପଲ।

  ଅଳଆି ପକାଇବାକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା
ଥାନାପର ଦୁଇ ଅରକ

ପରନ୍ଦାପଡ଼ା, ୧୬ା୯(ସମସି): ପରନ୍ଦାପଡ଼ା ରାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଟତ ଜୟୀପରୁା ଗ୍ାମପର 
ଅଳଆି ପରାଇବାରୁ ପରନ୍ଦ ରର ିମରଣାନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଘରଣାପର ପଲୁସି ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ 
ଅରର ରଖି ପଚରଉଚରା ରରୁଛ।ି ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଭରିକୁ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଗରୁୁବାର ରାତପିର ପଲୁସି 
୍ଣ୍ା, ଭୁଜାଲ ିଓ ବନୁ୍ର ଜବତ ରରଥିିଲା। ଜୟୀପରୁା ଗ୍ାମର ପସର ଅବଦୁଲ ରଜାରଙ୍କ 
ପଅୁ ପସର ଅବଦୁଲ ସାଜଦି ଓ ତାଙ୍କ ସାନଭାଇ ରାଦରିଙୁ୍କ ଗରୁୁବାର ସରାପଳ ପସ� ି
ଗ୍ାମର ପସର ସଲମି ଓ ତାଙ୍କ ପରବିାର ସଦସ୍ ମରଣାନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ରରଥିିବା 
ପନଇ ରାଉନ ଥାନାପର ଅଭପିରାଗ ପ�ାଇଥିଲା। ଉଭୟ ସାଜଦି ଓ ରାଦରି ଗରୁୁତର 
ଅବସ୍ାପର ମରଣ ସ� ରରର ବଡ ଡାକ୍ତର୍ାନାପର ଲପେଇ ରରୁଛନ୍ତ।ି ଅନ୍ପକ୍ଷପର 
ଆକ୍ରମଣରାରୀ ପସର ସଲମି ମଧ୍ୟ ଏ� ି ଗଣ୍ପଗାଳପର ଆ�ତ ପ�ାଇ ପରନ୍ଦାପଡ଼ା 
ମୁ୍ ୍ ଚରିତି୍ାଳୟପର ଚରିତି୍ତି ପ�ଉଛନ୍ତ।ି ଏ ସମ୍ପର୍ଟପର ରାଉନ ଥାନାପର ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ 
ଦୁଇର ିଅଭପିରାଗ ପ�ବା ପପର ଥାନାପର ଦୁଇର ିମାମଲା ରୁଜୁ ରରାରାଇ ଘରଣାର 
ତଦନ୍ତ ରରାରବି ପବାଲ ିଥାନା ଅଧିରାରୀ ତପନ ରୁମାର ନାୟର ର�ଛିନ୍ତ।ି

ଚରୁଆ ହାଇସ୍ଲୁ ପରିଏି କମରି ି
ସଭାପତଙି୍କ ଦାୟତି୍ୱ ଗ୍ରହଣ

ଏରସମା, ୧୬ା୯(ସମସି): ଏରସମା ବ୍ଲର ଅନ୍ତଗ୍ଟତ ଚରୁଆ �ାଇସ୍ଲୁର ପରିଏି 
ରମରିରି ୧୨ ଜଣ ସଦସ୍ଙୁ୍କ ଗଠନ ରରାରାଇଥିବାପବପଳ ୯ ଜଣ ସଦସ୍ 
ପଦବଦତ୍ତ ସା�ାଣୀଙୁ୍କ ସଭାପତ ିପଦ ପାଇଁ ସମଥ୍ଟନ ରରଥିିପଲ। ଏରସମା ବ୍ଲର ମଣ୍ଳ 
�କି୍ଷାଧିରାରୀ ବଜିୟ ପସନାପତ ିପରିଏି ରମରିପିର ପାସ ପ�ାଇଥିବା ସଭାପତ ିଚୟନରୁ 
ସ୍ୀରୃତ ି ପଦବା ପପର ନୂତନ ସଭାପତ ି ଭାପବ ପଦବଦତ୍ତ ସା�ାଣୀ ଦାୟତି୍ୱ ଗ୍�ଣ 
ରରଛିନ୍ତ।ି ଚରୁଆ �ାଇସ୍ଲୁ ସ� ପ୍ାଇପମରୀ ସ୍ଲୁ ଓ ୟପୁ ିସ୍ଲୁ ପରାଡ଼ ିପ�ାଇଥିବାରୁ 
ଏ� ି ତନିପିଗାର ି ସ୍ଲରୁ ପନଇ ଜପଣ ସଭାପତ ି ଚୟନ ପ�ଉଥିବାପବପଳ ଚରୁଆ 
ଓ ପାରପରୁ ପଞ୍ାୟତର ପରିଏି ରମରି ି ସଦସ୍ ପମାପତ �କି୍ଷା ବଭିାଗର ସଭାପତ ି
ଭାପବ ଚୟନ ରରଥିିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଇ ପଞ୍ାୟତଳ ସଦସ୍ଙୁ୍କ ଧନ୍ବାଦ ପଦଇଥିପଲ। 
ଏ ଅବସରପର ଉପସଭାପତ ିପ୍ତୀମା ସ୍ାଇଁ, ନଗିମାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲ, ରପମ� ପଗାଚ୍ାୟତ, 
ଦମୟନ୍ତୀ ପଗାଚ୍ାୟତ, ମମତା ସ୍ାଇଁ, ସାଜଦା ବବି,ି ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ଝାରୁ 
ପଗାଛୟତ ପ୍ମୁ୍  ଉପସ୍ତି ଥିପଲ।

ରଶ ିଲଗାଇ ଶ୍ରମକିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ା
ନାଉଗାଁ,୧୬ା୯(ସମସି): ନାଉଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଟତ � ି୍ ର ପଞ୍ାୟତର ଅପଗେଶ୍ରପଡ଼ା 
ଗ୍ାମପର ଏର ଅଭାବନୀୟ ଘରଣା ପଦଖିବାରୁ ମଳିଛି।ି ଉକ୍ତ ଗ୍ାମର ତାପସ ପାତ୍ର 
ନାମର ବ୍କ୍ତ ି ପରାରାପରୁ ଜଲି୍ଲା ଅନ୍ତଗ୍ଟତ ଝରଗି୍ାମରୁ ପରପତର ଶ୍ମରିଙୁ୍କ ଆଣ ି
ନଜିଘପର ରଖି ଗ୍ାମପର ରାମ ରରାଉଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶ୍ମରିମାପନ �କୁ୍ରବାର ଦନିପର 
ରାମରୁ ଆସ ିରାତପିର ୍ାଇସାର ିତାପସଙ୍କ ଘପର ପ�ାଇଥିବା ସମୟପର ପସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ �ନୁୁସାନ୍ତା ନାମର ରବୁର ପରୌଣସ ିରାରଣରୁ ର� ିଲଗାଇ ଆତ୍ମ�ତ୍ା ରରଥିିବା 
ସରାଳୁ ଅନ୍ ଶ୍ମରିମାପନ ପଦଖିଥିପଲ। ୍ବର ପାଇ ନାଉଗାଁ ପଲୁସି ପ�ଞ୍ ିମତୃପଦ� 
ଜବତ ରର ି ବ୍ବପଚ୍ଦ ନମିପନ୍ତ ଜଲି୍ଲା ମୁ୍ ୍ ସ୍ାସ୍୍ପରନ୍ଦରୁ ପଠାଇ ଏର ଅପମତୁୃ୍ 
ମାମଲା ରୁଜୁ ରର ିତଦନ୍ତ ରରୁଛ।ି

ପଗାଆ କା�୍ଟନ ପକ୍ଷରୁ ଚତି୍ାଙ୍କନ ପ୍ରତପି�ାଗତିା
ପାରାଦୀପ, ୧୬ା୯(ସମସି): ଆଜ ି ବଶି୍ ଓପଜନ ଦବିସ ଅବସରପର ପାରାଦୀପ 
ପଗାଆ ରାବ୍ଟନ ପକ୍ଷରୁ ଚତି୍ରାଙ୍କନ ପ୍ତପିରାଗତିା ଅନୁଷ୍ତି ପ�ାଇରାଇଛ।ି ପାରାଦୀପ 
ପପୌର ପରରିଦର ୪ ନମ୍ୱର ୱାଡ୍ଟ ଉଦୟଭର ସରରାରୀ ପ୍ାଥମରି ବଦି୍ାଳୟପର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି ପ୍ତପିରାଗତିାପର ମୁ୍ ୍ଅତଥିି ଭାପବ ପଗାଆ ରାବ୍ଟନ ଲମିପିରଡ଼ର 
ଜଏିମ ପବଣପୁଗାପାଳ ନାଇଡୁ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାପବ ରମ୍ପାନୀର ମାନବ ସମ୍ୱଳ 
ଅଧିରାରୀ ରାଜୀବ ରଡଗେୀ ଓ ପମପରରଆିଲ ମ୍ାପନଜପମଣ୍ଟ ପ�ଡ ଆ�ରି ମ�ାନ୍ତ ି
ପରାଗପଦଇଥିପଲ। ରୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ମୁ୍ ୍ଅତଥିି ଶ୍ୀ ନାଇଡୁ ପରୁସ୍ତୃ ରରଥିିପଲ। 
ବଦି୍ାଳୟପର ରମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳ ି ରାର୍ଟ୍କ୍ରମରୁ ବଦି୍ାଳୟର �କି୍ଷର �କି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ପ୍�ଂସା ରରବିା ସ� ଆଗରୁ ରମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳ ି ପ୍ତପିରାଗତିା ଆପୟାଜନ 
ରରାରାଇ ପଲିାଙୁ୍କ ଉତ୍ା�ତି ରରାରବି ପବାଲ ିଶ୍ୀ ନାଇଡୁ ସଚୂନା ପଦଇଛନ୍ତ।ି

ଆଳ,ି୧୬ା୯(ସମସି): ପରନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ଲା ଆଳ ିନବି୍ଟାଚନ 
ମଣ୍ଳୀ ଅନ୍ତଗ୍ଟତ ମାଣରିପାରଣା ଗ୍ାମରୁ ୍ବୁ�ୀଘ୍ର 
ସବୁଦନିଆି ପକ୍ା ରାସ୍ା ଓ ଷ୍ଟଟି୍ ଲାଇର ଲଗାଇବାରୁ 
ଆଳ ି ବ୍ଲର ପ୍�ାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ଲାପାଳଙୁ୍କ 
ଚଠି ି ମାଧ୍ୟମପର ଜଣାଇ ଦଆିରାଇଛ।ି ଏ� ି ରାର୍ଟ୍ 
ପଞ୍ାୟତ ଓ ବ୍ଲର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନପର ସମ୍ପକୃ୍ତ ରରାରାଇ 
ରାର୍ଟ୍ ଆରମ୍ଭ ରରବିାରୁ ବ୍ଲର ପ୍�ାସନ ର�ଛି।ି ଏ ପନଇ 
ପଦୈନରି ‘ସରାଳ’ ୍ବରରାଗଜ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 
୨୭ ତାର ି୍ ପର ‘ପମୌଳରି ସବୁଧିାରୁ ବଞ୍ତି ମାଣପିାରଣା; 

ରାସ୍ା, ପଇିବା ପାଣ,ି ବଜୁିଳବିତୀ ସାତସପନ’ �ୀର୍ଟର 
୍ବର ପ୍ରା� ପାଇଥିଲା। ୍ବର ପ୍ରା� ପପର 
ପ୍ା�ାସନରି ସ୍ରପର ତତ୍ପରତା ପ୍ରା� ପାଇଥିଲା। 

ସଚୂନା ମତୁାବର, ମାଣରିପାରଣା ଏଭଳ ି
ଏର ଗ୍ାମ ପରଉଁଠ ି ଏପବବ ି ରବିା ପାଇଁ ରାସ୍ା 
ନା� ିଁ, ପଇିବା ପାଣ ି ନା� ିଁ ରମି୍ୱା ବଜୁିଳବିତୀର ମଧ୍ୟ 
ସବୁଧିା ନା� ିଁ। ମ�ାପ୍ଭୁ ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥଙୁ୍କ ପନଇ ପବଶ୍  
ପରଚିତି ମାଣରିପାରଣା ଗ୍ାମ। ପରଉଁଠ ିମ�ାପ୍ଭୁ ରାଞ୍ ି
ଅଭରିାନରୁ ରବିା ରାସ୍ାପର ନଜି ସ୍ପ�୍ଟ ମଦୁ୍ରିା ପଦଇ ଦ� ି

ପଇିଥିପଲ। ଏ� ି ଗ୍ାମର ି ରଦଓି ପସ 
ମାଣରିପାରଣା ନୁପ�ଁ ଇଏ ପ�ଉଛ ି
ଦୁଭ୍ଟାଗ୍ର ମାଣରିପାରଣା। ବ୍ାହ୍ମଣୀ 
ନଦୀରୂଳପର ଥିବା ଏ� ିଗ୍ାମପର ଦୁଇ 
�ଜାର ଗ୍ାମବାସୀ ବସବାସ ରରନ୍ତ।ି 

ପ�ପଲ ସମସ୍ ପ୍ରାରର ପମୌଳରି ସବୁଧିାରୁ ବଞ୍ତି 
ଥିପଲ। ଏଠାପର ରାସ୍ା ନ ଥିବାରୁ ପଲାପର ପରବଳ ବର୍ଟା 
ଦନି ନୁପ�ଁ ଅନ୍ଦନିପର ବ ିମାର ିରାଦୁଅ ଭତିପର ପ� ି
ରାଆନ୍ତ।ି ରାସ୍ା ନ ଥିବା ପରାଗୁଁ ପାଠପଢ଼଼ାପର ବ୍ା�ତ 

ସଷୃ୍ଟ ି�ୁଏ। ବର୍ଟା ତନି/ିଚାର ିମାସ ବଦି୍ାଳୟପର ତାଲା 
ପପଡ଼। ପରାଗୀ ଓ ଗଭ୍ଟବତୀ ମ�ଳିା ବା�ାରରୁ ଚରିତି୍ା 
ସବୁଧିା ପାଇଁ ରବିାର ସପୁରାଗର ପ୍�୍ନ ଉଠ ି ନ ଥାଏ। 
ପରୌଣସ ି ଦୁଘ୍ଟରଣା ବା ସାପ ରାମଡ଼ୁା ଘରଣା ପ�ପଲ 
ମରବିା ସନୁଶି୍ତି ପବାଲ ି ଭାବବିାରୁ ପପଡ଼। ପଦୈନରି 
୍ବରରାଗଜ ‘ସରାଳ’ ଏ ପନଇ ୍ବର ପ୍ରା� ରରବିା 
ପପର ମାଣରିପାରଣା ପ୍ତ ି ପ୍�ାସନର ଦୃଷ୍ଟ ି ପଡ଼ଛି।ି 
ଗ୍ାମବାସୀ ‘ସରାଳ’ ୍ବରରାଗଜର ଏ� ି ପ୍ୟାସରୁ 
ପ୍�ଂସା ରରଛିନ୍ତ।ି

 &âbûa &âbûa

ମାଣକିପାରଣା 
ଦୁଃଖ ଶଣୁଲିା 
ପ୍ରଶାସନ ଖ�ୁଶୀଘ୍ର ପହ� ପକ୍ା ରାସ୍ା; ଜଳ�ି ଲାଇଟ୍ 

ରଘନୁାଥପରୁ,୧୬ା୯(ସମସି): ଓଡ଼�ିାର ପ୍ସରି୍ 
ବଭୂିତପିକ୍ଷତ୍ର ପଗାପର୍ନାଥ ମନ୍ଦରିପର ଆଜ ିନୂତନ ଭାପବ 
ପରାଗପଦଇଥିବା ଅତରିକି୍ତ ପଦପବାତ୍ତର ରମସିନର ସଞ୍ଜୟ 
ରୁମାର �ଭୁଦତ୍ତ ଆଚାର୍ଟ୍ ଆଜ ି ପଗାପର୍ନାଥ ମନ୍ଦରି 
ପରଦି�୍ଟନ ରର ିମନ୍ଦରି ଚାରପିର ପବଢ଼ା ବୁଲଥିିପଲ। ମନ୍ଦରି 
ପଷୁ୍କରଣିୀ, ପଭାଗପଦାରାନ, ପ୍ସାଦମଣ୍ପ, ପରାରଘର 
ବୁଲ ି ପଦଖିବା ସ�ତି ମନ୍ଦରି ଆୟବ୍ୟର 
�ସିାବ ତଦାର୍ ରରଥିିପଲ। ଜଗତସଂି�ପରୁ 
ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନପର ମନ୍ଦରି 
ଉନ୍ନତୀରରଣ ପ୍କ୍ରୟିା ଆରମ୍ଭ ପ�ାଇଥିଲା। 
ଆରପରକ୍  ମାଧ୍ୟମପର ମନ୍ଦରିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ 
ପପର ମନ୍ଦରି ପବଢ଼ା ଚତୁଃପା�ଦ୍୍ଟପର ନୂତନ 
ଭାପବ ପଭାଗପଦାରାନ, ଦୀପ ପଦାରାନ, 
ପଭାଗ ପ୍ସୁ୍ତ ିଗ�ୃ, ନୀତ ିପରାରଘର, ମନ୍ଦରି 
ପଷ୍ଟାର, ଅଫିସ, ମନ୍ଦରି ପବଢ଼ା ଭତିପର 

ପାନୀୟ ଜଳ ଘର, ବବିା� ପାଇଁ ୫ର ି ମଣ୍ପ, ଅଫିସ ଓ 
ପଜୂରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବଢ଼ା ଭତିପର ପାର୍କଂ, ମନ୍ଦରି ପବଢ଼ା 
ବା�ାପର ଭକ୍ତା ଓ ଶ୍ର୍ାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨ଚରଆି, ୪ଚରଆି 
ଓ ବଡଗାଡ ି ପାଇଁ ପାର୍କଂ ଓ ପଗଷ୍ଟ �ାଉସ ରରବିା ଏବଂ 
ପ�ୌଚାଳୟ ମୁ୍ �ାଳାରୁ ଆବର୍ ରରଥିିବା ଉଠା ପଦାରାନୀଙୁ୍କ 
ଉଠାରାଇ ପ�ୌଚାଳୟରୁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ା ତଆିର ି ରରବିା 

ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ସୁ୍ତ ିପପର ନମି୍ଟାଣ ରରବିା ଓ ଜପିଆିରଏସ 
ସପଭ୍ଟ ମାଧ୍ୟମପର ବରଗଛର ପଚର ପରଉଁ ଆପଡ ଲମ୍ୱଛି ି
ସପଭ୍ଟ ପପର ନମି୍ଟାଣ ରାର୍ଟ୍ ଆରମ୍ଭ ରରାରବିା ପାଇଁ 
ପତୂ୍ତ୍ଟ ବଭିାଗ ସପୁରପିରପଣ୍ଣ୍ଟ ଇଂ ନମିାଇଁ ଚରଣ ଦାସଙୁ୍କ 
ଜଲି୍ଲାପାଳ ନପିଦ୍୍ଟ� ପଦଇଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତପର ଆଜ ି ମନ୍ଦରିର 
ରାର୍ଟ୍ନବି୍ଟା�ୀ ଅଧିରାରୀ ପସୌମ୍ରଞ୍ଜନ ପରଜିା ଅତରିକି୍ତ 

ରମ�ିନରଙୁ୍କ ସଚୂନା ପଦଇଥିପଲ। 
ଅତରିକି୍ତ ରମସିନର ପଗାପର୍ନାଥଙ୍କ 
ମନ୍ଦରିର ଚତୁଃପା�ଦ୍୍ଟର ଉନ୍ନତରିରଣ ପାଇଁ 
ସମସ୍ ସ�ପରାଗ ରାଜ୍ ସରରାରଙ୍କ 
ପଦପବାତ୍ତର ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାଗାଇ 
ଦଆିରବି ପବାଲ ି ସଚୂନା ପଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଏ� ି ସମୟପର ଏପଣ୍ାପମଣ୍ଟ ଇନ୍ସପପର୍ଟର 
ପ୍ଦୀପ୍ତ ସା�ୁ, ରମ୍ଟଚାରୀ ସପରାଜ ସା�ାଣୀ, 
ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ ସଦସ୍ ଉପସ୍ତି ଥିପଲ।

ପାରାଦୀପ, ୧୬ା୯ (ସମସି): ପାରାଦୀପପର 
ବ�ୁଚର୍ଚ୍କତ ଆ�ାରମ୍ଟୀ ଦୁଷ୍କମ୍ଟ ଘରଣାରୁ ପନଇ 
ସ୍ାନୀୟ ବପିଜପ ି ପନତାଙ୍କ ଆଭମିୁ୍ ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ 
ପ�ଉନା� ିଁ। ଦୁଷ୍କମ୍ଟ ପୀଡ଼ତିାଙୁ୍କ ନ୍ାୟ ପଦବା 
ବଦଳପର ବପିଜପ ି ଏପବ ତା’ର ପ୍ତପିକ୍ଷ ଦଳ ଓ 
ଏ�ାର ପନତାଙୁ୍କ ରାପଗ୍ଟର ରରଛି।ି ରା�ାରୁ ପନଇ 
ସ୍ାନୀୟ ବପିଜପ ି ଏପବ ସମାପଲାଚନାର �ରିାର 
ପ�ାଇଛ।ି ଦୁଷ୍କମ୍ଟ ପୀଡ଼ତିାଙୁ୍କ ନ୍ାୟ ପଦବା ବଦଳପର 
ଅପୟାଜତି ପ୍ତବିାଦ ସଭାପର ସ୍ାନୀୟ ପ୍ତପିକ୍ଷ 
ପନତାଙୁ୍କ �ତ୍ା ଧମର ପଦବା, ତାଙ୍କ ବପିରାଧପର 

ପ୍ାଲାପ୍ାଲ ି ନାରା ପଦବା ଆଦ ି ଘରଣା ସ୍ାନୀୟ 
ବପିଜପ ି ପନତାଙୁ୍କ ଅଡ଼ୁଆପର ପରାଇଛ।ି ବନିା 
ଅନୁମତପିର ପ�ାଭାରାତ୍ରା ଅପୟାଜନ, ଉର୍ଚ ସ୍ରପର 
ଡାରବାଜ ିରନ୍ତ୍ର ଲଗାଇ ପ୍ତବିାଦ ଓ ପ୍ାଲା ମଞ୍ପର 
�ତ୍ା ଧମର ପଦବା ଘରଣାରୁ ପନଇ ପଲୁସି ମଧ୍ୟ 
କ୍ରୟିା�ୀଳ ପ�ାଇପଡ଼ଛି।ି ଏ ପନଇ ପାରାଦୀପ 
ଆଦ�୍ଟ ଥାନା ଏସଆଇ ପଏିନ ପଗାଚ୍ାୟତ ପସଦନି 
ପ୍ତବିାଦ ସଭାପର ଉପସ୍ତି ଥିବା ବପିକ୍ଷାଭରାରୀଙ୍କ 
ବପିରାଧପର ମାମଲା ରୁଜୁ ରରଛି।ି ପତପବ ଏ� ି
ମାମଲାପର ପ୍ତ୍କ୍ଷ ଭାପବ ୧୬ ଜଣ ଓ ପପରାକ୍ଷ 

ଭାପବ ୨୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଟ ବପିଜପ ି ରବୁ ପମାର୍ଚ୍ଟା ରମ୍ଟୀଙୁ୍କ 
ଅଭରିକୁ୍ତ ଦ�୍ଟାରାଇଛ।ି ଏଠାପର ପ୍�୍ନ ଉଠୁଛ ିରା�ା 
ପ୍ପରାଚନାପର ଦଳୀୟ ରମ୍ଟୀ ପୀଡ଼ତିାଙୁ୍କ ନ୍ାୟ ପାଇଁ 
ଦାବ ି ରରବିା ବଦଳପର ପ୍ତପିକ୍ଷ ରାଜପନୈତରି 
ପନତୃତ୍ୱଙୁ୍କ �ତ୍ା ଧମର ପଦପଲ, ତା�ା ଏପବ 
ଆପଲାଚନାର ପ୍ସଗେ ପ�ାଇଛ।ି ପ୍ାଲା ମଞ୍ପର 
�ତ୍ା ଧମର ପଦବା ଏର ଅପରାଧୀର ରାର୍ଟ୍ 
ପ�ାଇଥିବାରୁ ପଲୁସି ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଭରିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଗରିଫ 
ରରବି, ନା ମାମଲା ରୁଜୁ ରର ି ଛାଡ ି ପଦବ, ତା�ା 
ଏପବ ସପନ୍ଦ� ପଘରପର ର�ଛି।ି

  େଦୀନେ ବୁଡ଼ ିବୃଦ୍ଧ େନି�ାଜ ଘଟଣା
୪ ଦନି ପପର ମଳିଲିା ମତୃପଦହ
ଗରଦପରୁ,୧୬ା୯(ସମସି): ଚପିତ୍ରାତ୍ପଳା ନଦୀପର ବୁଡ଼ ିନପି୍ାଜ 
ଥିବା ବୃର୍ଙ୍କ ମତୃପଦ� ଉର୍ାର ରରାରାଇଛ।ି ନଦୀରୁ ପ�ୌଚ 
ପ�ବାରୁ ରାଇ ପଗାଡ଼ ୍ସରିବିାରୁ ଗତ ୧୨ ତାର ି୍  ସରାଳୁ ବୃର୍ 
ନପି୍ାଜ ପ�ାଇରାଇଥିପଲ। ଜଗତସଂିପରୁ ଜଲି୍ଲା ତପିତ୍ତ୍ଟାଲ ଥାନା 
ଅଧୀନ ପଇଡପାରଣା ଅଞ୍ଳର ୫୮ ବର୍ଟୀୟ �ରତ ରୁମାର ସା�ୁ 
ତାଙ୍କ ପରବିାର ସ�ତି ପରନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ଲା ପାରରୁରା ଥାନା ଅଧୀନ 
ସାନଅଢ଼ଗୋ ଅଞ୍ଳପର ଘର ଭଡ଼ା ପନଇ ର�ୁଥିପଲ। ଚପିତ୍ରାତ୍ପଳା 
ନଦୀପର ପ�ୌଚ ପ�ବା ସମୟପର ତାଙ୍କ ପଗାଡ ୍ସରିାଇଥିଲା। 
ପସ ଭାସରିାଇଥିପଲ। ସ୍ାନୀୟ ପଲାପର ଏ�ା ପଦଖି ପଲୁସି 
ଓ ଅଗ୍�ିମ ବା�ନିୀରୁ ୍ବର ପଦଇଥିପଲ। ଅଗ୍�ିମ ବା�ନିୀ 
ରମ୍ଟଚାରୀ ବ�ୁ ପ୍ାଜାପ୍ାଜ ି ରରବିା ପପର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା 
ମଳି ିନ ଥିଲା। ବୃର୍ଙ୍କ ନପି୍ାଜର ୪ ଦନି ପପର ମା�୍ଟାଘାଇ ବ୍ଲରର 
ରଷ୍ଟ ି ନାରାୟଣପରୁ ଅଞ୍ଳର ଚପିତ୍ରାତ୍ପଳା ନଦୀରୁ ମତୃ �ରୀରରୁ 
ପାରରୁରା ପଲୁସି ଉର୍ାର ରର ିବ୍ବପଚ୍ଦ ପାଇଁ ପରନ୍ଦାପଡ଼ା ମୁ୍ ୍ 
ଚରିତି୍ାଳୟରୁ ପଠାଇଛ।ି

ପପାଖରୀରୁ �ୃଦ୍ାଙ୍କ ମତୃପଦହ ଉଦ୍ାର
ବାଲରୁିଦା, ୧୬ା୯(ସମସି): ବାଲରୁିଦା ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଟତ ବନ୍ଦର 
ସାମଦୁ୍ରି ଥାନା ଅଧୀନ ଗଣ୍ରୂଳ ଗ୍ାମର ୭୨ ବର୍ଟୀୟ ବୃର୍ାଙ୍କ 
ମତୃପଦ� ପପା୍ରୀରୁ ଉର୍ାର ପ�ାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଗଣ୍ରୂଳ ଗ୍ାମର ରାଞ୍ନବାଳା ନାୟର ଗତ ୨ ଦନି ତପଳ 
ରାତପିର ପରଉଁଆପଡ ଚାଲରିାଇଥିପଲ। ପରବିାର ପଲାରଙ୍କ 
ସ� ପପଡ଼ା�ୀ ବ�ୁ ପ୍ାଜାପ୍ାଜ ି ରରବିା ପପର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 
ପରୌଣସ ି ସନ୍ାନ ମଳି ି ନ ଥିଲା। ଆଜ ି ଅପରାହ୍ନ ୪ରା ସମୟପର 
ବାଡ଼ ି ପଛପପର ଥିବା ପପା୍ରୀପର ତାଙ୍କର ମତୃପଦ� 
ଭାସଥୁିବା ପପଡା�ୀ ପଦଖିବାରୁ ପାଇଥିପଲ। ପ୍ପତ୍ର 
ଦନି ରାତ ି ୪ରାରୁ ରାଞ୍ନ ଝାଡା ରାଇ ପପା୍ରୀରୁ ପ�ୌଚ 
ପ�ବାରୁ ରାଆନ୍ତ।ି ପତଣ ୁ ପପା୍ରୀପର ବ�ୁ ପ୍ାଜାପ୍ାଜ ି
ରରଥିିପଲ। ରନୁି୍ତ ପରୌଣସ ି ସନ୍ାନ ମଳି ି ନ ଥିଲା। ପତପବ ଆଜ ି
�ବ ଭାସବିା ପପର ଉର୍ାର ରରାରାଇଥିବା ଜଣାରାଇଛ।ି

ପଚାର ିଅଭପି�ାଗପର ��ୁକ ଗରିଫ 
ରଘନୁାଥପରୁ,୧୬ା୯(ସମସି): ରଘନୁାଥପରୁ ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଟତ 
ପଗାରୁଳପରୁ ଗ୍ାମର ସ୍ଗ୍ଟତ ରାଜନ ସା�ୁଙ୍କ ପତ୍ୀ ଅସସୁ୍ ଥିବାରୁ 
ତାଙ୍କ ପଅୁ ପଗାପର୍ ସା�ୁ ମାଆଙୁ୍କ ପନଇ ରରର ବଡ ପମଡରିାଲରୁ 
ଚରିତି୍ା ନମିପନ୍ତ ଭତ୍ତ୍କ ରରଥିିପଲ। ପର� ିନ ଥିବା ସପୁରାଗ ପନଇ 
ରାଜନ ସା�ୁଙ୍କ ଭାଇ ରପି�ାର ସା�ୁଙ୍କ ପଅୁ ଗତ ରବବିାର ବଳିମ୍ୱତି 
ରାତପିର ତାଲା ରାର ିଘରଭତିପର ପ� ିସନୁାଗ�ଣା ସ� ୧୦ �ଜାର 
୫ �� ରଙ୍କା ପଚାର ିରର ିପଫରାର ପ�ାଇରାଇଥିପଲ। ପଗାପର୍ 
ରଘନୁାଥପରୁ ଥାନାପର ଅଭପିରାଗ ରରବିା ପପର ରଘନୁାଥପରୁ 
ଥାନା ଆଇଆଇସ ି ରାଜରପି�ାର ପବପ�ରା ଅଭପିରାଗରୁ ଗ୍�ଣ 
ରର ିମାମଲା ରୁଜୁ ରର ିଏଏସଆଇ ଅପରାର୍ା ନାୟରଙୁ୍କ ତଦନ୍ତ ଭାର 
ପଦଇଥିପଲ। ସନ୍ାନୀ ରୁରୁର ସ�ାୟତାପର ଏଏସଆଇ ଅପରାର୍ା 
ନାୟର ତଦନ୍ତ ରରାଇଥିପଲ। ସନ୍ାନୀ ରୁରୁର ପଚାର ି ରରଥିିବା 
ତପନ ସା�ୁଙ୍କ ଘପର ପ�ଞ୍ଥିିଲା। ପଲୁସି ସପନ୍ଦ� ରର ି ତପନରୁ 
ପ୍ାଜଥିିଲା। ଗତରାଲ ିରାତପିର ତପନ ତାରପରୁ ବଜାରରୁ ଚାଲ ି
ଚାଲ ି ଆସଥୁିବାପବପଳ ଏଏସଆଇ ଶ୍ୀ ନାୟର ତପନରୁ ଗରଫି 
ରରଥିିପଲ। ତପନ ପା୍ରୁ ଏର ସନୁା ମଦୁ ିପଲୁସି ଜବତ ରରଛି।ି

ଦୁଘ୍ଟରଣାପର ��ୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍
ପରନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୬ା୯(ସମସି): ରରର-ଚାନ୍ଦବାଲ ିରାସ୍ାର ଜମଧର 
ନରିରପର ଗତରାଲ ିବଲିମ୍ୱତି ରାତପିର ଏର ମମ୍ଟନୁ୍ତଦ ଦୁଘ୍ଟରଣାପର 
ଜପଣ ରବୁରଙ୍କ ମତୁୃ୍ ପ�ାଇଛ।ି ରବୁର ଜଣଙ୍କ ରରର-ଚାନ୍ଦବାଲ ି
ରାସ୍ାପର ବାଇର ପରାପଗ ରାଉଥିବାପବପଳ ଏର ଅଜଣା ଗାଡ଼ ି
ଧକ୍ାପର ତପଳ ପଡ଼ରିାଇଥିପଲ। ରବୁରଙ୍କ ମଣୁ୍ପର �କ୍ତ ଆଘାତ 
ଲାଗବିାରୁ ପସ ଅପଚତ ପ�ାଇ ପଡ଼ଥିିପ। ସ୍ାନୀୟ ପଲାପର ରବୁରଙୁ୍କ 
ଉର୍ାର ରର ି ପରନ୍ଦାପଡ଼ା ମୁ୍ ୍ ଚରିତି୍ାଳୟରୁ ପଠାଇଥିପଲ। 
ପସଠାପର ଡାକ୍ତର ତାଙୁ୍କ ମତୃ ପଘାରଣା ରରଥିିପଲ। ଏ ପର୍ଟ୍ନ୍ତ 
ମତୃ ରବୁରଙ୍କ ପରଚିୟ ମଳିପାରନିା� ିଁ।

ରାଜରନରିା, ୧୬ା୯(ସମସି): 
ପପଗରପଡ଼ା ପଞ୍ାୟତର ସପ୍ଟାବାଦ 
ଗ୍ାମ ରାସ୍ା ରାସ୍ା ନମି୍ଟାଣରୁ ପନଇ 
ବବିାଦ ଲାଗ ିର�ଛି।ି ଗତରାଲ ିପଜଇ 
ରାସ୍ା ରାମ ବନ୍ଦ ରରଥିିବାପବପଳ 
ଆଜ ି ପଣୁ ି ରାସ୍ା ରାମ ଆରମ୍ଭ 
ପ�ାଇଛ।ି ଅନ୍ପକ୍ଷପର ପଇିଓଙୁ୍କ 
ମାଡ଼ ମରାରାଇଥିବା ପନଇ ପଲୁସି 
ମାମଲା ରୁଜୁ ରରଛି।ି ଆକ୍ରମଣର 
�ରିାର ପ�ାଇଥିବା ପଇିଓ ଗତରାଲ ି
ବଡିଓିଙୁ୍କ ଲଖିିତ ଦର୍ାସ୍ ପଦଇ 
ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଲି୍ଲା ଦପ୍ତରରୁ 
ରାଇ ନ୍ାୟ ଭକି୍ଷା ରରଥିିପଲ। 

ସଚୂନା ମତୁାବର, ସପ୍ଟାବାଦ 
ଦାଣ୍ପର ବର୍ଟାପାଣ ି ଜମ ି ର�ବିାରୁ 
ସରପଞ୍, ସମତିସିଭ୍ ଏ� ି ଦାଣ୍ରୁ 
ରଂକ୍ରରି ରରବିା ପାଇଁ ବ୍ଲର ପ୍�ାସନର 
ଦୃଷ୍ଟ ି ଆରର୍ଟଣ ରର ି ପ୍ା�ାସନରି 
ସ�ାୟତା ନ ପାଇ ଜଲି୍ଲାପାଲଙୁ୍କ 
ଗ�ୁାର ିରରଥିିପଲ। ଜଲି୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଘରଣାର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ବୁଝ ି ଏ� ି ରାସ୍ାରାମ ପାଇଁ ନପିଦ୍୍ଟ� ପଦବା ପପର 
ବ୍ଲର ପ୍�ାସନ ଏ� ିରାସ୍ା ପାଇଁ ରଏିଫସ ିଜରଆିପର 

ଅଥ୍ଟ ମଞ୍ଜରୁ ରର ି ରାର୍ଟ୍ାରମ୍ଭ ରରାଇଥିପଲ। ମାତ୍ର 
ବ୍ଲରର ପଜଇ ଓ ଆସଷି୍ଟାଣ୍ଟ ଇଂଜନିୟିର ଗତରାଲ ି
ଏ� ି ରାମ ବନ୍ଦ ରରବିାରୁ ରାଇ ପଲାରଙ୍କ ଦ୍ାରା 

ଅରର ର�ଥିିପଲ। ପସମାପନ 
ପଲୁସି ଦ୍ାରା ଉର୍ାର ପାଇଥିପଲ। 
ଏ� ି ଘରଣାପର ସମ୍ପକୃ୍ତ ପଞ୍ାୟତର 
ପଇିଓଙୁ୍କ ବ୍ଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ତନିଧିି 
ବ୍ଲର ପରସିରପର ଆକ୍ରମଣ ରରବିାରୁ 
ପଇିଓ ପସାମନାଥ ଦାସ ନଜି ଜୀବନର 
ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡିଓିଙୁ୍କ ଲଖିିତ ଭାପବ 
ଜଣାଇଥିପଲ। ପପଗରପଡ଼ା ଗାଁର 
ରଛି ି ପଲାର ଓ ସରପଞ୍, ସମତିସିଭ୍ 
ପଜଇ ନ�ିାର ରଞ୍ଜନ ପରଡ଼ିା ଓ 
ଆସଷି୍ଟାର ଇଂଜନିୟିରଙ୍କ ବରୁିର୍ପର 
ପଦଇଥିବା ଏତଲା ଆଧାରପର 
ରାଜରନରିା ଥାନାପର ମାମଲା 
ରୁଜୁ ପ�ାଇଥିବା ଜଣାରାଇଛ।ି 
ପତପବ ରାଜପନୈତରି ରାରଣରୁ 
ପପଗରପଡ଼ା ପଞ୍ାୟତର ନବି୍ଟାଚତି 
ଜନପ୍ତନିଧିିଙୁ୍କ ନଜି ପଞ୍ାୟତପର 
ରାମ ରରାଇ ନ ପଦବାରୁ ପରାଜନା 
ରରୁଥିବାପବପଳ ଆଜ ି ସରପଞ୍ ଓ 

ସମତିସିଭ୍ ରାସ୍ା ରାମ ରରୁଥିବା ପଦଖିବାରୁ 
ମଳିଛି।ି ଏଭଳ ି ଘରଣା ସମ୍ପର୍ଟପର ଜଲି୍ଲାପାଳ 
ଦୃଷ୍ଟ ି ପଦବାରୁ ସାଧାରଣପର ଦାବ ି ରରାରାଇଛ।ି

ଅତରିକି୍ତ ପଦପ�ାତ୍ତର କମସିନରଙ୍କ ପଗାପରଖନାଥ ମନ୍ରି ପରଦିଶ୍ଟନ

େ୍୍ାବାଦ ଗ୍ାମ ରାସ୍ା କାମକୁ ସନଇ ବବିାଦ

ପଜଇଙ୍କ �ପିରାଧ ସପତ୍ତବେ କାମ ଆରମ୍ଭ

ପଗାଚର ଜମ ିଜ�ରଦଖଲ: ଉଚ୍ଚ ନ୍ାୟାଳୟଙ୍କ 
ଉପଛେଦ ଆପଦଶ କା�୍ଟ୍କାରୀ ନ ପହ�ା ଅଭପି�ାଗ
ପଡରାବ�ି, ୧୬ା୯ (ସମସି): ପଡରାବ�ି 
ତ�ସଲିର ଇନ୍ଦାପଳା ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ତଗ୍ଟତ ଦକ୍ଷଣିପାରୀ 
ଗ୍ାମପର ସବ୍ଟସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉର୍ଷି୍ଟ ଥିବା 
ଏର ପଗାଚର ଜମପିର ପବଆଇନ ନମି୍ଟାଣରୁ 
ଉପଚ୍ଦ ପାଇଁ ଉର୍ଚ ନ୍ାୟାଳୟଙ୍କ ଆପଦ� ଠକି୍  
ଭାପବ ରାର୍ଟ୍ରାରୀ ନ ପ�ବା ପନଇ �କୁ୍ରବାର 
ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ ନରିରପର ଅଭପିରାଗ ରରାରାଇଛ।ି

ସଚୂନା ମତୁାବର, ଦକ୍ଷଣିପାର ି ଗ୍ାମପର ଥିବା 
ପଗାଚର ପ୍ଲର ନଂ-୧୮୩ପର ଗ୍ାମର ଅଜୟ ରୁମାର 
ଦାସ ପବଆଇନ ଭାପବ ଘର ନମି୍ଟାଣ ରର ି ତାଙ୍କ 
ପଛରୁ ଥିବା ଅପ�ାର ରୁମାର ପଲଙ୍କାଙ୍କ ଘରବାର ି
ପ୍ଲରରୁ ରବିା ବାର ବନ୍ଦ ରରପିଦଇଛନ୍ତ।ି ଏ ସମ୍ପର୍ଟପର 
ଶ୍ୀ ପଲଙ୍କା ଉର୍ଚ ନ୍ାୟାଳୟଙ୍କ ଆଶ୍ୟ ପନବା 
ପପର ଶ୍ୀ ଦାସ ଏ�ାରୁ ଭାଗେି ପଦପବ ପବାଲ ି ର� ି
ପରବତ୍ତ୍ଟୀ ସମୟପର ଭାଗେି ନ ଥିପଲ। ପରଉଁଥିପାଇଁ 

ଶ୍ୀ ପଲଙ୍କା ତାଙ୍କ ନାମପର ପରାର୍ଟ ଅବମାନନା 
ପରଶ୍  ରରଥିିପଲ। ଏପବ ଉର୍ଚନ୍ାୟାଳୟ ଜୁନ୍  ୨୮ 
ତାର ି୍ ପର ଏ� ି ପବଆଇନ ନମି୍ଟାଣ ଭାଗେିପଦବାରୁ 
ଆପଦ� ପଦଇଥିପଲ। ଚଳତି ପସପପ୍ଟମ୍ୱର ମାସ ୯ 
ତାର ି୍ ପର ପଡରାବ�ି ଅତରିକି୍ତ ତ�ସଲିଦାର ସଜୁତି 
ରୁମାର ସ୍ାଇଁ ଏ�ାରୁ ଉପଚ୍ଦ ରରଥିିପଲ। ମାତ୍ର ଏ� ି
ଉପଚ୍ଦ ପ୍କ୍ରୟିା ପ୍�ସନ ପବାଲ ି ଅଭପିରାଗରାରୀ 
ଅପ�ାର ପଲଙ୍କା ତାଙ୍କ ଅଭପିରାଗପର ଦ�୍ଟାଇଛନ୍ତ।ି 
ଜବରଦ୍ଲପର ଥିବା ପବଆଇନ ଗ�ୃରୁ ଭାଗେିବା 
ପାଇଁ ଉର୍ଚ ନ୍ାଳୟାଳୟଙ୍କ ନପିଦ୍୍ଟ� ଥିବାପବପଳ 
ଅତରିକି୍ତ ତ�ସଲିଦାର ଶ୍ୀ ସ୍ାଇଁ ଅବପରାଧ ସ୍ଳରୁ 
ମାତ୍ର ରଛି ି ଇରା ଭାଗେି ପଫରରିାଇଥିବା ପନଇ ଶ୍ୀ 
ପଲଙ୍କା ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ ନରିରପର ଅଭପିରାଗ ରରବିା 
ସ� ଏ� ି ପବଆଇନ ନମି୍ଟାଣରୁ ଉପଚ୍ଦ ପାଇଁ ବ�ିତି 
ରାର୍ଟ୍ାନୁଷ୍ାନ ପନବାରୁ ନପିବଦନ ରରଛିନ୍ତ।ି

ନା�ାଳକିା ଦୁଷ୍କମ୍ଟ 
ଅଭପି�ାଗପର 
��ୁକର ଆତ୍ମସମପ୍ଟଣ
ଏରସମା, ୧୬ା୯(ସମସି): ପଦ୍ମପରୁ 
ପଞ୍ାୟତ ପଦ୍ମପରୁ ଗ୍ାମର ଜପଣ 
ନାବାଳରିାରୁ ଦୁଷ୍କମ୍ଟ ପ�ାଇଥିବା ପନଇ 
ଅଭପିରାଗ ପ�ାଇଥିଲା। ଏଥିପର ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ଥିବା ରବୁର ପରାର୍ଟପର ଆତ୍ମସମପ୍ଟଣ 
ରରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗତ ପଫବୃଆରୀ 
୧୫ ତାର ି୍ ପର ନାବାଳରିା ଦୁଷ୍କମ୍ଟର 
�ରିାର ପ�ାଇଥିବା ଅଭପିରାଗ 
ପ�ାଇଥିଲା। ପସ ରାତପିର ପରସି୍ା 
ରରବିାରୁ ଉଠଥିିବାପବପଳ ପସ� ି
ଗ୍ାମର ବଇଦ ରାଣ୍ ି ନାବାଳରିାରୁ ଦୁଷ୍କମ୍ଟ 
ରରଥିିଲା। ନାବାଳରିାର ଚତି୍ାର �ଣୁ ିଝଅିର 
ଦାଦା ପ�ଞ୍ ିଉର୍ାର ରର ିଗ୍ାମର ମରୁବଙି୍କ 
ସ�ତି ଆପଲାଚନା ରରଥିିପଲ। ପତପବ 
ବଇଦ ଗ୍ାମବାସୀ ଗାଳଗିଲୁଜ ରରବିା ସ� 
ଝଅିର ପରବିାର ପଲାରଙୁ୍କ �ତ୍ା ଧମର 
ପଦଇଥିଲା। ଏ ପନଇ ନାବାଳରିା ପରବିାର 
ପକ୍ଷରୁ ଥାନାପର ଅଭପିରାଗ ପ�ାଇଥିଲା। 
ଏ ୍ବର ‘ସରାଳ’ ୍ବରରାଗଜପର 
ପ୍ରା� ପ�ାଇଥିଲା। ଫଳପର 
ଅଭରିକୁ୍ତ ବଇଦ ଏରସମା ପରାର୍ଟପର 
ଆତ୍ମସମପ୍ଟଣ ରରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଗପଜେଇ ଜ�ତ, 
ଜପଣ ଗରଫି
ରୁଜଗେ,୧୬ା୯(ସମସି): ରୁଜଗେ 
ଥାନା ଏଏସ୍ ଆଇ ତରୁଣ ରୁମାର 
ଦଣ୍ପାରଙ୍କ ପନତୃତ୍ୱପର ଏର ପଲୁସି 
ରମି୍  ପଗାପଆିରୁଦ ପଞ୍ାୟତ ଦୁଆଡଆି 
ବାଲସିା�ରି ଜପଣ ବ୍କ୍ତଙି୍କଠାରୁ ଏର 
ରଗି୍ା ୩୦୦ ଗ୍ାମର ଗପଞ୍ଜଇ ଜବତ 
ରରବିା ସ� ତାଙୁ୍କ ଗରିଫ ରରଛି।ି 
ଗରିଫ ପ�ାଇଥିବା ବ୍କ୍ତ ିପ�ପଲ ମଥରୁ ି
ସାମଲଙ୍କ ପଅୁ ଅପ�ାର ସାମଲ।

ପ୍ରସଙ୍ଗଠୁ ଦୂପରଇ �ାଇ ହୀନ ରାଜନୀତ ିକରୁଛ ି�ପିଜପ ି



ରାଜନଗର, ୧୬ା୯(ସମସି)

ରାଜନଗରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମଖୁ ଲୁଣା 
ଘେରବିନ୍ଧ ରଙ୍ଗଣୀ ସର୍କିଟ ପ୍ରତ ି ବପିଦ 
ସଷୃ୍ ି ଘ�ାଇଛ।ି ରଙ୍ଗଣୀ ସର୍କିଟର ପ୍ରଭାତ ି
ନରି୍ଟଘର ରଟିର୍କିଣିଂ ୱାଲ ଭାଙ୍ଗ ିପଥର ପ୍ୟାର୍ଣିିଂ 
ଧସଯିାଇଛ।ି ପ୍ରାୟ ୫୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ପଥର 
ପ୍ୟାର୍ଣିିଂ ଓ ରଟିର୍କିଣିଂ ୱାଲ ଭୁଶଡ଼ୁ ିପଡ଼ବିା ଘଯାଗୁଁ 
ଲୁଣା ଘେରବିନ୍ଧ ପ୍ରତ ିବପିଦ ସଷୃ୍ ିଘ�ାଇଛ।ି 
ଗତ ୫ ବର୍ଷ ତଘେ ଏନସଆିରଏମପ ି
ଘଯାଜନାଘର ଏ� ି ଲୁଣା ଘେରବିନ୍ଧ ନମି୍ଷାଣ 
ଘ�ାଇଥିଲା। ଏ�ା ଧସ ି ପଡବିା ଘଯାଗୁଁ 
ଅଞ୍ଚେ ପ୍ରତ ିବପିଦ ସଷୃ୍ ିଘ�ାଇଛ।ି ଗତର୍ାଲ ି
ରାତଘିର ଜୁଆର ମାଡ଼ଘର ଧଘସଇ 
ପଡବିା ପଘର ସ୍ାନୀୟ ଘଲାଘର୍ ଆତଙି୍ତ 
ଘ�ାଇପଡ଼ଛିନ୍।ି ଖବରପାଇ ରାଜନଗର 
ବଧିାୟର୍ ଧରୁବ ସା�ୁ, ଘର୍ନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା 
ପରରିଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଘଶାର୍ ରୁ୍ମାର 
ପ୍ରତ�ିାରୀ, ରାଜନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତଭିା ପାତ୍ର, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଘଣର 
ଚନ୍ଦ ଗଡୁଆି ପ୍ରମଖୁଙ୍ ସ�ତି ସ୍ାନୀୟ 
ଘନତୃମଣ୍ଡେୀ େଟଣାସ୍େଘର ପ�ଞ୍ଚ ି ସ୍ତି ି

ଅନୁଧ୍ୟାନ ର୍ରଛିନ୍।ି ଯଦୁ୍ଧର୍ାେୀନ ଭତି୍ଘିର 
ଏ�ାରୁ୍ ମରାମତ ି ର୍ରବିାରୁ୍ ତଟବନ୍ଧ 

ବଭିାଗ ନବି୍ଷା�ୀ ଯନ୍ତୀଙ୍ ସ�ତି ବଧିାୟର୍ 
ଆଘଲାଚନା ର୍ରଛିନ୍।ି

କେନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୬ା୯(ସମସି)

ସରର୍ାରୀ ଘମଡରି୍ାଲଘର େଘରାଇ ଘମଡରି୍ାଲର 
ଦଲାଲଙ୍ ରାଜ୍  ଚାଲଛି।ି ଘରାଗୀଙୁ୍ ଉତ୍ମ 
ସ୍ାସ୍୍ୟଘସବା ଘଯାଗାଇ ଘଦବାରୁ୍ ର୍� ି େଘରାଇ 
�ସ୍ଟିାଲ ଘନଇ ମନଇଚ୍ା ଲୁଟ୍  ର୍ରୁଛନ୍।ି ୫୦ �ଜାର 
ଟଙ୍ାର ଘରାଗ ପାଇଁ ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ ର୍ାଡ୍ଷ ଜରଆିଘର ୫ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ନଆିଯାଉଛ।ି ଏ ଘନଇ ଘର୍ନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ାର 
ଘର୍ାଣଅନୁଘର୍ାଣ ପ୍ରାଥମରି୍ ଓ ଘଗାଷ୍ୀ ଘର୍ନ୍ଦଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ ର୍ର ି ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଘମଡରି୍ାଲ ଓ ଜଲି୍ା 
ମଖୁ୍ୟ ଚରି୍ତି୍ାେୟଘର ର୍ଟର୍ ଓ ଭୁବଘନଶ୍ୱରର ବଭିନି୍ନ 
େଘରାଇ ଘମଡରି୍ାଲ ପକ୍ଷରୁ ଦଲାଲ ନଯିକୁ୍ତ ଘ�ାଇଛନ୍।ି 
ଘସମାନଙୁ୍ ଘମାଟା ଅଙ୍ର ଦରମା ସ� ଘରାଗୀ ପଛିା 
ଟଙ୍ା ମେୁିଛ।ି ଘରାଗୀରୁ୍ ସରର୍ାରୀ ଘମଡରି୍ାଲରୁ 
ଘସମାନଙ୍ ଖର୍୍ଷଘର େଘରାଇ ଘମଡରି୍ାଲ ନଆିଯାଉଛ।ି 
ସଧିାସେଖ ସରର୍ାରଙ୍ ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ ଘଯାଜନାର ସଫେ 
ଦଗିରୁ୍ ଏମାଘନ ଲୁଟ୍  ର୍ର ିଦଗି�ରା ର୍ରବିାରୁ୍ ବସଛିନ୍।ି 
ଏଘବଠୁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଘର୍ୌଣସ ିର୍ାଯ୍ଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ର�ଣ 
ନ ର୍ଘଲ, ଆଗରୁ୍ ଗରବି ନଘିପେସତି ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ ର୍ାଡ୍ଷର 
ସଫୁେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ଘ�ଘବ ଘବାଲ ି ମତ ପ୍ରର୍ାଶ 
ପାଇଛ।ି

ଏ ଘନଇ ଘଦୈନରି୍ ‘ସର୍ାେ’ ଖବରର୍ାଗଜ ପକ୍ଷରୁ 
ବଭିନି୍ନ ସରର୍ାରୀ ଘମଡରି୍ାଲରୁ୍ ବୁଲାଯାଇ ପ୍ରରୃ୍ତ ସ୍ତି ି
ପରଖା ଯାଇଥିଲା। ବଭିନି୍ନ ସରର୍ାରୀ ଘମଡରି୍ାଲଘର 
ଘରାଗୀଙୁ୍ ସରର୍ାରୀ ଆମ୍ବବୁଲାନ୍ସଘର ଆଣଥୁିବା 
ଆମ୍ବବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ାଇଭରଙୁ୍ ଏ� ି ଦଲାଲମାଘନ ପ୍ରାଇଘଭଟ 
�ସ୍ଟିାଲରୁ୍ ଯବିା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର 
ର୍�ୁଥିବା ଘଦଖିବାରୁ୍ ମେିଛି।ି 
ଏଥିପାଇଁ ଡ୍ାଇଭରଙୁ୍ 
ମଧ୍ୟ ଘସମାନଙ୍ଠାରୁ 
ପସି ି ମେୁିଛ।ି ଘରାଗୀଙୁ୍ 
ସରର୍ାରୀ ଘମଡରି୍ାଲଘର 
ଉତ୍ମ ଚରି୍ତି୍ା ମେିବି ନା� ିଁ, ଆପଣଙ୍ ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ର୍ାଡ୍ଷଘର େଘରାଇ ଘମଡରି୍ାଲଘର ସବୁ ପ୍ରର୍ାରର 
ପରୀକ୍ଷା ନରିୀକ୍ଷା ସ�ତି ମାଗଣାଘର ସମସ୍ତ ପ୍ରର୍ାରର 
ଚରି୍ତି୍ା ଘଯାଗାଇ ଘଦବାରୁ୍ ଦଲାଲ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ଘଦଉଛନ୍।ି 

ଏଭେ ି ର୍ଥା ର୍� ି ଘରାଗୀଙ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୱାସ୍  
ର୍ରଘିଦଇଥା’ନ୍।ି ଏ�ାଛଡ଼ା ଘରାଗୀଙ୍ ସମ୍ପର୍୍ଷୀୟଙୁ୍ 
ପ୍ରବତ୍୍ଷାଇ ର୍ଭିେ ି ଘସମାନଙ୍ ଘମଡରି୍ାଲରୁ୍ ଘନଘବ 
ଆପ୍ରାଣ ଘଚଷ୍ା ର୍ରୁଛନ୍।ି ଘତଘବ ସରର୍ାରୀ 
ଘମଡରି୍ାଲଘର ଆଡମଟି ଥିବା ଘରାଗୀଙୁ୍ ଡାକ୍ତର ଓ 

ର୍ମ୍ଷଚାରୀଙ୍ ସ�ଘଯାଗଘର େଘରାଇ ଘମଡରି୍ାଲ 
ନଆିଯାଉଛ।ିଏ�ାଛଡ଼ା କ୍ାର୍ ଓ ଘମଡସିନି ଘଦାର୍ାନୀଙ୍ 
ମାଧ୍ୟମଘର ମଧ୍ୟ ଘରାଗୀଙୁ୍ େଘରାଇ ଘମଡରି୍ାଲ 
ନଆିଯାଉଛ।ି 

ଦଲାଲମାଘନ ଘରାଗୀଙୁ୍ ପ୍ରଘଲାଭତି ର୍ର ି ବଭିନି୍ନ 

େଘରାଇ ଘମଡରି୍ାଲ ପଠାଇବା ସ� ଘଶାରଣ ର୍ରୁଥିବା 
ଘଦଖିବାରୁ୍ ମେୁିଛ।ି ଏମତିରି୍ ିବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ ର୍ାଡ୍ଷର ଟଙ୍ା 
ଘଶର ର୍ର ି ଏ�ାବାଦ ଆ�ୁର ି ଟଙ୍ା ଦାବ ି ର୍ରୁଛନ୍।ି 
ଗରବିଙ୍ ପାଇଁ ସଞ୍ୀବନୀ ପାଲଟଥିିବା ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ର୍ଲ୍ୟାଣ ଘଯାଜନାରୁ୍ ମେିତି ଭାଘବ ଲୁଟ୍  ର୍ର ିଦଗି�ରା 
ର୍ରବିାରୁ୍ ଏ�ା ଏର୍ ବଡ଼ ଘଯାଜନା। ବନିା ଟଙ୍ାଘର 
ଗରବି ଘରେଣୀର ଘରାଗୀ ଅତ୍ୟାଧନୁରି୍ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଘସବା 
ପାଇପାରୁଛନ୍।ି ଚରି୍ତି୍ା ପାଇଁ ଟଙ୍ାଟଏି ନ ଘନଘଲ ମଧ୍ୟ 
ଏ� ି ର୍ାଡ୍ଷ ଜରଆିଘର ଘଯଘର୍ୌଣସ ି ଘରାଗର ଚରି୍ତି୍ା 
ବନିା ମଲୂ୍ୟଘର ଘ�ାଇପାରୁଛ।ି ଏ� ି ର୍ାଡ୍ଷ ଜରଆିଘର 
ପରୁୁରଙୁ୍ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଓ ମ�େିାମାନଙୁ୍ ୧୦ ଲକ୍ଷ 

ଟଙ୍ା ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ଚରି୍ତି୍ା ସବୁଧିା ଘଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ।ି 
ଏ�ା ରାଜ୍ୟର ଚରି୍ତି୍ା ଘକ୍ଷତ୍ରଘର ଏର୍ ଘବୈପ୍ଳବରି୍ 
ପରବିତ୍୍ଷନ ଆଣଛି।ି ଗରବି ନଘିପେସତିଙ୍ ପାଇଁ ଏ�ା 
ସଞ୍ୀବନୀ ଭେ ି ର୍ାଯ୍ଷ୍ୟ ର୍ରୁଛ।ି ଚରି୍ତି୍ା ଅବଘ�ୋରୁ 
ଅଘନଘର୍ ମତୁୃ୍ୟବରଣ ର୍ରୁଥିଘଲ। ଜମବିାଡ଼ ି ବକି୍ ି

ର୍ର ି ସବ୍ଷସ୍ାନ୍ ଘ�ଉଥିଘଲ। ଯା�ାର 
ପ୍ରଭାବଘର ଘସ� ି ପରବିାରଟ ି ବରି୍ାଶ 

ର୍’ଣ ଅନୁଭବ ର୍ରପିାରୁ 
ନ ଥିଲା। ଏଘବ ଏ� ି

ସ୍ାଟ୍ଷ ର୍ାଡ୍ଷ ଜରଆିଘର 
ବଛା ବଛା ୨ ଶ�ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଷ 

ଘବସରର୍ାରୀ ଘମଡରି୍ାଲଘର ବନିା ଟଙ୍ାଘର ଚରି୍ତି୍ା 
ର୍ରାଯାଉଛ।ି ଘ�ଘଲ ଏ�ାରୁ୍ ଲୁଟ୍  ର୍ରବିାରୁ୍ ବଧିିବଦ୍ଧ 
ଭାଘବ ଘଯାଜାନା ଘ�ାଇଥିବା ଜାଣବିାରୁ୍ ମେିଛି।ି 
ଘର୍ୌଣସ ି ଦଲାଲ ର୍ଥାରୁ୍ ବଶି୍ୱାସ ନ ର୍ରବିାରୁ୍ ମତ 
ପ୍ରର୍ାଶ ପାଇଛ।ି ଘସପଘଟ ତୁରନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରର୍ାର 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନରୁ୍ ତୁରନ୍ ଦଲାଲଙ୍ ବଘିରାଧଘର 
ର୍ାଯ୍ଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ର�ଣ ର୍ରବିାରୁ୍ ନଘିଦ୍୍ଷଶ ଦଆିଯାଉ। 
ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଏର୍ ଟମି ଗଠନ ର୍ରାଯାଇ ଦଲାଲଙ୍ 
ବଘିରାଧଘର ଦୃଢ଼ ର୍ାଯ୍ଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ର�ଣ ର୍ରବିାରୁ୍ ଦାବ ି
ଘ�ାଇଛ।ି
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କେନ୍ଦାପଡ଼ାକେନ୍ଦାପଡ଼ା
ଚାଲଛି ିଦଲାଲଙ୍କ ରାଜ୍ 

୫୦ ଫୁଟର ପଥର ପ୍ାେଂି ଧସଲିା େୁମ୍ଭେର୍ଣ୍ଣ ନଦି୍ାକର ଅବୋରୀ ବଭିାଗ

ଉତ୍ତମ ସ୍ାସ୍୍କସବା ନାଁକର କରାଗୀଙୁ୍କ ଲୁଟ୍ 
ସାମଲି ଅଛନ୍ ିଡାକ୍ତର, ନସଣ୍ଣ, କ୍ାକ୍ , ଔଷଧ କଦାୋନୀ

ଦୁଇ ବଖରା ଜଳଗିଲା, କଗାରୁ ଆହତ 

କଗାବନି୍ଦପରୁ, ୧୬ା୯(ସମସି): ଆେ ି ତ�ସଲି ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଡମିରିପିାେ ପଞ୍ଚାୟତ 
ମଧବୁନ ଗ୍ରାମଘର ଗତର୍ାଲ ି ବେିମ୍ବତି ରାତଘିର ଅଗ୍ରି୍ାଣ୍ଡ େଟ ି ବୁଲୁ ଘଜନାଙ୍ 
ଦୁଇବଖରା େର ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ଘପାଡ଼ଯିାଇଛ।ି ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଘପାଡ଼ ି
ଯାଇଥିବାଘବଘେ ନରି୍ଟଘର ଥିବା ଗ�ୁାେଘର ବନ୍ଧା ଘ�ାଇଥିବା ତଘିନାଟ ି
ଘଗାରୁ ଗରୁୁତର ଆ�ତ ଘ�ାଇଛନ୍।ି ବେିମ୍ବତି ରାତ ି ଘଯାଗୁଁ ପରବିାର ଘଲାଘର୍ 
ଘଶାଇପଡ଼ଥିିଘଲ। ଘସମାଘନ ଘର୍ୌଣସ ି ଜନିରି ଉଦ୍ଧାର ର୍ରପିାର ି ନ ଥିଘଲ। ଘସ 
ଗରବି ଓ ଦେତି ପରବିାର ଘ�ାଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ ବାସଗ�ୃ ସ� ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରର୍ାରୀ 
ସ�ାୟତା ଘଯାଗାଇ ଘଦବାରୁ୍ ଗ୍ରାମର ଅକ୍ଷୟ ସାମଲ, ଘଯାଘଗନ୍ଦ ନାୟର୍, ଲକ୍ଷୀଧର 
ମଲରି୍, ପ୍ରଭାତ ସାମଲ, ରାଧାଶ୍ୟାମ ସାମଲ ପ୍ରମଖୁ ଦାବ ି ର୍ରଛିନ୍।ି ସ୍ାନୀୟ 
ରାଜସ୍ ବଭିାଗ ର୍ମ୍ଷଚାରୀ ପ�ଞ୍ଚ ିକ୍ଷୟକ୍ଷତ ିଆର୍େନ ର୍ରବିା ସ� ତ�ସଲି ପକ୍ଷରୁ 
ଦୁଇଟ ିପାଲ ଘଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ଅଜଣା ଗାଡ଼ ିଧକ୍ାକର ମାଛକବପାରୀ ମତୃ
ମାରଣ୍ଣାଘାଇ,୧୬ା୯(ସମସି): ମାଶ୍ଷାୋଇ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ ୫୩ ନଣିଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 
ନବରର୍ାନନ ଘପାଲ ଉପଘର ଅଜଣା ଗାଡ଼ ି ଧକ୍ାଘର ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ମା�ାଙ୍ଗା 
ଥାନା ଭରତପଡ଼ାର ଦୀପର୍ ରୁ୍ମାର ମଲ୍କି୍ (୨୫)ଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ େଟଛି।ି ଅନ୍ୟଜଘଣ 
ସମ୍ପର୍୍ଷୀୟ ଭାଇ ଘର୍ୈୋସ ମଲ୍ରି୍ ଗରୁୁତର ଆ�ତ ଘ�ାଇଛନ୍।ି ତାଙୁ୍ ଗରୁୁତର 
ଅବସ୍ାଘର ର୍ଟର୍ ବଡ଼ ଘମଡରି୍ାଲରୁ୍ ପଠାଯାଇଛ।ି ସଚୂନା ମତୁାବର୍, ଦୀପର୍ 
ବାଇକ୍  ଘଯାଘଗ ମ�ାର୍ାେପଡ଼ା ଜମ୍ବବୁ ଅଞ୍ଚେରୁ ମାଛ ଘନଇ ର୍ଟର୍ଘର ବ୍ୟବସାୟ 
ର୍ରୁଥିଘଲ। ସବୁଦନି ପର ିଦୀପର୍ ମାଛ ଘନଇ ରାଜପଥଘର ଯବିା ସମୟଘର ଅଜଣା 
ଗାଡ଼ ି ଧକ୍ା ଘଦବାରୁ େଟଣାସ୍େଘର ତାଙ୍ର ମତୁୃ୍ୟ େଟଥିିଲା। ତାଙ୍ ସ�ତି ଥିବା 
ମାମୁପଁଅୁ ଭାଇ ଘର୍ୌୋସଙୁ୍ ସଣିଂର୍ଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ାଘର ଉଦ୍ଧାର ର୍ରାଯାଇ ଘର୍ନ୍ଦାପଡ଼ା 
ଘମଡ଼ରି୍ଲା ଓ ପଘର ର୍ଟର୍ ଘମଡ଼ରି୍ାଲ ସ୍ାନାନ୍ର ର୍ରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ର୍ାରୀ 
ଅଧିର୍ାରୀ ଏସ୍ ଆଇ ଘଦବାଶରି ପଣ୍ଡା ମାମଲା ଦାଏର ର୍ର ିଶବ ବ୍ୟବଘଚ୍ଦ ନମିଘନ୍ 
ଘର୍ନ୍ଦାପଡ଼ା ଘମଡରି୍ାଲରୁ୍ ପଠାଇ ତଦନ୍ ଚୋଇଛନ୍।ି

ମହଳିାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ା
ମାରଣ୍ଣାଘାଇ,୧୬ା୯(ସମସି): ମାଶ୍ଷାୋଇ ଥାନା ଅଙୁ୍ଗୋଇ ଗ୍ରାମର ଦୀନବନୁ୍ଧ 
ପ୍ରଧାନଙ୍ ବବିା�ତିା ଝଅି ଅନୀତା ପ୍ରଧାନ (୨୬) ଆତ୍ମ�ତ୍ୟା ର୍ରଛିନ୍।ି ଘସ ଆଜ ି
ସର୍ାେ ୯ଟା ସମୟଘର ଘବର୍ଘର ଶାଢ଼ୀ ଲଗାଇ ଫ୍ୟାନଘର ଝୁଲପିଡ଼ଥିିଘଲ। ଏ 
ଘନଇ ଅନତିାଙ୍ ମାଆ ସାବତି୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପଲୁସି ନରି୍ଟଘର ଅଭଘିଯାଗ ର୍ରଛିନ୍।ି 
ଅନୀତା ୪ ବର୍ଷ ପଘୂବ ବାଘଲଶ୍ୱରଘର ବବିା� ର୍ରଥିିଘଲ। ଘତଘବ ଘର୍ୌଣସ ି
ସମସ୍ୟା ଘ�ତୁ ଶାଶେୂର ନ ଯାଇ ବାପେଘର ର�ଆିସଥୁିଘଲ। ବାପାମାଆଙ୍ 
ସ�ତି ଘର୍ୌଣସ ିଅଶାନ୍ ିମତୁୃ୍ୟର ର୍ାରଣ ଘ�ାଇଥାଇପାଘର ଘବାଲ ିପଲୁସି ଅନୁମାନ 
ର୍ରୁଛ।ି ଅଭଘିଯାଗ ଆଧାରଘର ପଲୁସି ଅପମତୁୃ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ ର୍ର ି ମତୃଘଦ� 
ଜବତ ର୍ର ି ବ୍ୟବଘଚ୍ଦ ନମିଘନ୍ ଘର୍ନ୍ଦାପଡ଼ା ମଖୁ୍ୟ ଚରି୍ତ୍ାେୟରୁ୍ ପଠାଇଛ।ି 
ବ୍ୟବଘଚ୍ଦ ରଘିପାଟ୍ଷ ଆସବିା ପଘର ର୍ାଯ୍ଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ର�ଣ ର୍ରାଯବି ଘବାଲ ି
ତଦନ୍ର୍ାରୀ ଅଧିର୍ାରୀ ଏସ୍ ଆଇ ଘଦବାଶରି ପଣ୍ଡା ର୍�ଛିନ୍।ି 

ଜନରକ୍ତ ିପାଟଟିର ପଦଯାତ୍ା
କଡରାବରି, ୧୬ା୯ (ସମସି): ଗଣତନ୍ତରୁ୍ ସଦୃୁଢ଼ ର୍ରବିା ପାଇଁ ଘଦଶଘର 
ଶାନ୍ ି ଓ ସ୍ରିତା ଆଣବିା, ମାନବରି୍ ଅଧିର୍ାର ଆଇନରୁ୍ ସମ୍ାନ ଘଦବା ଗଣତନ୍ତ 
ଶାସନର ମେୂଲକ୍ଷ୍ୟ। ବତ୍୍ଷମାନ ପରସି୍ତିଘିର ଗଣତନ୍ତର ପ୍ରରୃ୍ତ ମଲୂ୍ୟଘବାଧର 
ଅବକ୍ଷୟ େଟୁଛ।ି ଯବୁ ସମାଜରୁ୍ ଏ ସମ୍ପର୍୍ଷଘର ସଘଚତନ ର୍ରବିା ଲକ୍ଷ୍ୟଘର 
ଜନଶକ୍ତ ି ପାଟକି ଆଜଠିାରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ର୍ରଛି।ି ଏ�ା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ୀ ଯାଏ 
ଚାଲବି। ଏ� ି ପଦଯାତ୍ରା ଘଡରାବଶି ବ୍ଲର୍ ଖଘମାେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ସଲାଘରା 
ମଠ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ ଘ�ାଇଛ।ି ଗାନ୍ଧଜିୀଙ୍ ଏର୍ାଦଶ ମାଗ୍ଷଦଶ୍ଷନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 
ଏର୍ ପ୍ରଚାରପତ୍ରରୁ୍ ବାଣ୍ ିଘଲାର୍ମାନଙୁ୍ ଗଣତନ୍ତ ପ୍ରତ ିସଘଚତନ ର୍ରାଇବା ସ� 
ଜନଶକ୍ତ ିପାଟକିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତ ିପ୍ରଦୀପ ଦାଶଙ୍ ଘନତୃତ୍ୱଘର ଅଘଶାର୍ ରାଉତ, 
ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସରୁୁ୍ମାର ଘଜନା, ସମଘରନ୍ଦ ଘଜନା ପ୍ରମଖୁ ଏ� ିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ 
ର୍ରଛିନ୍।ି ଗ୍ରାଘମ ଗ୍ରାଘମ ବବିଧିତା ମଧ୍ୟଘର ଏର୍ତା, ଶାନ୍,ି ଘମୈତ୍ରୀ, ଭାତୃଭାବ, 
ସାମାଜରି୍ ନ୍ୟାୟ, ଜାତଧିମ୍ଷ ନବିକିଘଶରଘର ସମସ୍ତଙୁ୍ ସମାନ ଅଧିର୍ାର ଓ ସଘୁଯାଗ 
ଘଦବା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତର ଭତି୍ଭୂିମ ିଘବାଲ ିରେୀ ଦାସ ଘଲାର୍ଙୁ୍ ବୁଝାଇଛନ୍।ି

ସରୋରୀ କମଡେିାଲରୁ କରାଗୀେୁ କନଉଛନ୍ ିଘକରାଇ କମଡେିାଲ

ରାଜେନେିା,୧୬ା୯(ସମସି)

ରାଜର୍ନରି୍ାର ସବ୍ଷପରୁାତନ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନ 
ରାଘଜନ୍ଦ ନାରାୟଣ ଉର୍ ବଦି୍ୟାେୟର 
ସମସ୍ତ ଜମରୁି୍ ଘରର୍ଡ୍ଷଭୁକ୍ତ ର୍ରବିା 
ଦାବଘିର ଆଜ ି ବଦି୍ୟାେୟ ପରଚିାେନା 
ର୍ମଟି,ି ପରୁାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭଭିାବର୍ 
ତ�ସଲି ସମ୍ଖୁଘର ଧାରଣା ଘଦଇଥିବା 
ଘଦଖିବାରୁ୍ ମେିଛି।ି

ସଚୂନା ମତୁାବର୍, ର୍ନରି୍ା ରାଜା 
ରାଘଜନ୍ଦ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଘଦଓ ର୍ନରି୍ାଘର 
ଶକି୍ଷାର ବରି୍ାଶ ପାଇଁ ୧୯୧୮ଘର 
ଏ� ି ବଦି୍ୟାେୟ ପ୍ରତଷି୍ା ର୍ର ି ପଯ୍ଷ୍ୟାପ୍ତ 
ପରମିାଣଘର ଜମ ି ଘଯାଗାଇ ଘଦଇଥିଘଲ। 
ଇତମିଧ୍ୟଘର ୧୦୫ ବର୍ଷ ବତିଯିାଇଥିଘଲ 
ମଧ୍ୟ ଘସ� ି ଜମ ି ଘରର୍ଡ୍ଷଭୁକ୍ତ ନ ଘ�ବା 

ବଦି୍ୟାେୟ ର୍ତୃ୍୍ଷପକ୍ଷଙ୍ ଅବଘ�ୋରୁ୍ 
ପଦାଘର ପର୍ାଇଛ।ି ଏଘବ ସ୍ଲୁ ଓ 

ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗରୁ୍ ‘୫-ଟ’ି ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ତ 
ର୍ରାଇ ସରର୍ାର ପ୍ରଘତ୍ୟର୍ ବଦି୍ୟାେୟଘର 

ଥିବା ନଜିସ୍ ଜମଜିମା ର୍ାଗଜପତ୍ରରୁ୍ 
ବଭିାଗରୁ୍ �ସ୍ତାନ୍ର ର୍ରବିାରୁ୍ ନଘିଦ୍୍ଷଶ 

ଘଦଇଛନ୍।ି ଘ�ଘଲ ସ୍ାନୀୟ ତ�ସଲିଦାର 
ବଦି୍ୟାେୟର ୧୬ ଏର୍ର ଜମ ି ପରବିଘତ୍୍ଷ 
ବତ୍୍ଷମାନ ୩ ଏର୍ର ଜମରୁି୍ ଘରର୍ଡ୍ଷଭୁକ୍ତ 
ର୍ରବିାରୁ୍ ର୍�ବିାରୁ ଆଜ ି ପରଚିାେନା 
ର୍ମଟି,ି ପରୁାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭଭିାବର୍ 
ଧାରଣାଘର ବସଥିିଘଲ। ଧାରଣାଘର 
ରୃ୍ତ୍ବିାସ ପରଡ଼ିା, ନମତିା ଘସଠୀ, 
ଅନ୍ଯ୍ଷ୍ୟାମୀ ପରଡ଼ିା, ପ୍ରଘମାଦ ରୁ୍ମାର ପାଣ,ି 
ବଜିୟ ଘସନାପତ,ି ତପସ୍ନିୀ ରାଉତ, 
ରୀନାରାଣୀ ସତୂାର, ସବତିା ଘବ�ୁରଆି, 
ଘବୈରୁ୍ଣ୍ଠ ନାଥ ରାଉତ, ପ୍ରମେିା ସତୂାର 
ଓ ଶଶୀର୍ାନ୍ ମଲ୍ରି୍ ପ୍ରମଖୁ ବସଥିିଘଲ। 
େଟଣାସ୍େରୁ୍ ତ�ସଲିଦାର ଆସ ି ଏ� ି
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏର୍ ମାସ 
ସମୟ ଘନଇଥିବାରୁ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟା�ୃତ 
ଘ�ାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି

ଆରଏନ୍  ହାଇସ୍ଲୁର ଜମ ିକରେଡଣ୍ଣଭୁକ୍ତ େରବିା ଦାବକିର ଧାରଣା

ରଙ୍ଗଣୀ ସେଟିଟ୍  ପ୍ରତ ିବପିଦ
ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ,୧୬ା୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟ ସରର୍ାର ନୂତନ ଅବର୍ାରୀ ନୀତ ି ପ୍ରଣୟନ ର୍ର ି
ଅବର୍ାରୀ ଘକ୍ଷତ୍ରଘର ଅଘନର୍ ପରବିତ୍୍ଷନ ଆଣଛିନ୍।ି ଘଚାରାମଦ ର୍ାରବାର ଘରାର୍ବିାରୁ୍ 
ର୍ଘଠାର ପଦଘକ୍ଷପ ଗ୍ର�ଣ ର୍ରଛିନ୍।ି ଘତଘବ ଅବର୍ାରୀ ବଭିାଗ ରୁ୍ମ୍ଭର୍ର୍୍ଷ ନଦି୍ରାଘର ଘଶାଇ 
ଯାଇଥିବାରୁ ଘଚାରାଘର ରୀତମିତ ମଦ ଘବପାର ଚାଲଥିିବାଘବଘେ ଗଘଞ୍ଇ, ଅଫିମ, 
ବ୍ାଉନସଗୁର ଆଦ ି ମାଦର୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ଘବଧଡର୍ ଚାଲଛି।ି ଏ� ି ର୍ାରବାର ଘରାର୍ବିା ପାଇଁ 
ଘର୍ୌଣସ ି ପଦଘକ୍ଷପ ନଆିଯାଉନା� ିଁ। ନଶିା ର୍ାରବାର ଘରାର୍ବିା ପାଇଁ ଥିବା ଅବର୍ାରୀ 
ବଭିାଗ ଘର୍ୌଣସ ି ର୍ାଯ୍ଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ର�ଣ ର୍ରୁନ।ି ଘର୍ବେ ଘଚାରାମଦ ଘବପାରୀଙ୍ଠାରୁ 
ମାସରି୍ଆି ବଟ ିଆଦାୟ ର୍ର ିଅବର୍ାରୀ ବଭିାଗ ଦାୟତି୍ୱ ସାରଘିଦଉଛ ିଓ ଧମ୍ଷରୁ୍ ଆଖିଠାର 
ମାର ିର୍ାଁଭାଁ ମଦ ଜବତ ର୍ର ିଅବର୍ାରୀ ବଭିାଗ ବା�ାବା ଘନଉଛ।ି ସମ୍ପ୍ରତ ିଚଢ଼ା ଦରଘର 
ମଦ ବକି୍ ିଘ�ଉଥିବା ଅଭଘିଯାଗ ମେିଛି।ି ଏଥିପାଇଁ ଅସଘନ୍ାର ସଷୃ୍ ିଘ�ାଇଛ।ି

ଇନୁ୍ପରୁ, ଅେପଆୁ, ଘଚୌଦରୁ୍ଲାଟ ଆଦ ି ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚେଘର ଥିବା ସରର୍ାରୀ 
ଲାଇଘସନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଘଦାର୍ାନଘର ର୍ମ୍ପାନୀର ଛାପା ଦରଠାରୁ ୧୮୦ ନପିଘର ୧୦ ଟଙ୍ା, 
୩୭୫ ପଏଣ୍ଘର ୨୦ ଟଙ୍ା, ୭୫୦ କ୍ାଟଘର ୪୦ ଟଙ୍ା ଅଧିର୍ ଦର ନଆିଯାଉଥିବା 
ଅଭଘିଯାଗ ଘ�ାଇଛ।ି ଅଧିର୍ ଦରଘର ମଦ ବକି୍ରୁି୍ ଘନଇ ଗ୍ରା�ର୍ ଓ ଘଦାର୍ାନୀଙ୍ ମଧ୍ୟଘର 
ପ୍ରାୟ ସମୟଘର �ାତା�ାତ ିଘ�ାଇ ମାମଲା ଥାନାରୁ୍ ଯାଉଥିବା ଘଦଖାଯାଉଛ।ି ବ�ୁ ସ୍ାନଘର 
ବଡ଼ଧରଣର ଗଣ୍ଡଘଗାେ ଘ�ାଇ ଆଇନଶଙୃ୍ଖୋ ପରସି୍ତି ିସଷୃ୍ ିଘ�ଉଛ।ି ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଓ 
ଅବର୍ାରୀ ବଭିାଗ ବ�ିତି ପଦଘକ୍ଷପ ଘନବାରୁ୍ ସାଧାରଣଘର ଦାବ ିଘ�ଉଛ।ି

ରାଜନଗର, ୧୬ା୯(ସମସି): ସଦ୍ୟ ପ୍ରର୍ାଶତି ନଟି୍  ପ୍ରଘବଶରି୍ା ପରୀକ୍ଷାଘର ରାଜନଗର 
ବ୍ଲର୍ ରଙ୍ଗଣୀ ଗ୍ରାମର ବାଦଲ ଗରିଙି୍ ପଅୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗରି ି ସଫେତା �ାସଲ ର୍ରଛିନ୍।ି 
ରାଜନଗରର ଉପାନ୍ ଅଞ୍ଚେ ରୁ୍�ାଯାଉଥିବା ରଙ୍ଗଣୀ ଗ୍ରାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନଟି୍  ପ୍ରଘବଶରି୍ା 
ପରୀକ୍ଷାଘର ରୃ୍ତର୍ାଯ୍ଷ୍ୟ ଘ�ବା ସ�ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ପାଇଁ ଉଦା�ରଣ ପାଲଟଛିନ୍।ି ଆଜ ି
ରାଜନଗର ବଧିାୟର୍ ଧରୁବ ସା�ୁ ନବି୍ଷାଚନ ମଣ୍ଡେୀ ଗସ୍ତ ର୍ରବିା ସମୟଘର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍ 
େଘର ପ�ଞ୍ଚ ି ତାଙୁ୍ ବଘଧଇ ଜଣାଇବା ସ�ତି ଉତ୍ରୀୟ ଓ ପପୁେଗଚୁ୍ ଘଦଇ ସମ୍ବଦ୍ଧକିତ 
ର୍ରଥିିଘଲ। ବଧିାୟର୍ଙ୍ ସ�ତି ଘର୍ନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ପରରିଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଘଶାର୍ ରୁ୍ମାର 
ପ୍ରତ�ିାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତଭିା ପାତ୍ର, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଘଣର ଚନ୍ଦ ଗଡୁଆି, ସରପଞ୍ଚ 
ଘଲାପାମଦୁ୍ରା ଘଜନା, ସମତିସିଭ୍ୟ ତପନ ରୁ୍ମାର ସା�ୁ, ତାେଚୁଆ ପ୍ରାଥମରି୍ ଘସବା ସମତି ି
ସଭାପତ ିବେରାମ ମଣ୍ଡେ ପ୍ରମଖୁ ରୃ୍ତୀ ଛାତ୍ରଙୁ୍ ଶଘୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଥିଘଲ।

ବଢୁଛ ିକଚାରାମଦ ୋରବାର

ନଟି୍ କର ସଫଳ ଛାତ୍ଙୁ୍କ ସମ୍ବର୍ଦଟିତେକଲ ବଧିାୟେ

ରାଜନଗର, ୧୬ା୯(ସମସି): ରାଜନଗର ବ୍ଲର୍ ତାେଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଟରି୍ାୟତନଗର ଛର୍ 
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତାଠାରୁ ସତ୍ ସଙ୍ଗ ବ�ିାର ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ରାସ୍ତାର ଘଲାର୍ାପ୍ଷଣ ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ତି 
ଘ�ାଇଯାଇଛ।ି ବଧିାୟର୍ଙ୍ ଆଞ୍ଚେରି୍ ଉନ୍ନୟନ ପାଣ୍ଠ ି ଅନୁଦାନଘର ଏ� ି ରାସ୍ତା ନମି୍ଷାଣ 
ର୍ରାଯାଇଛ।ି ଏ� ି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ଘଲାଘର୍ ଦୀେ୍ଷଦନି ଧର ି ଦାବ ି ର୍ରଆିସଥୁିଘଲ। 
ରାସ୍ତା ନମି୍ଷାଣ ଘ�ବା ପଘର ଆଜ ି ରାଜନଗର ବଧିାୟର୍ ଧରୁବ ସା�ୁ ଏ�ାରୁ୍ ଘଲାର୍ାପ୍ଷଣ 
ର୍ରଛିନ୍।ି ବଧିାୟର୍ଙ୍ ସ�ତି ଘର୍ନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ପରରିଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଘଶାର୍ ରୁ୍ମାର 
ପ୍ରତ�ିାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତଭିା ପାତ୍ର, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଘଣର ଚନ୍ଦ ଗଡୁଆି, ସରପଞ୍ଚ 
ସ୍ର୍୍ଷଲତା ମଣ୍ଡେ, ନନ୍ଦୁଲାଲ ପରଡ଼ିା, ସମତିସିଭ୍ୟ ମଘନାରଞ୍ନ ମଣ୍ଡେ, ତପନ ରୁ୍ମାର 
ସା�ୁ, ଆତ୍୍ଷବନୁ୍ଧ ମ�ାନ୍,ି ବରଷି୍ ଘନତା ବଜିୟ ନାୟର୍, ମଦନ ଘଦବନାଥ, ଅମଲ ରୁ୍ମାର 
ପ୍ରଧାନ, ଘଦବଦୁଲାଲ ମଣ୍ଡେ, ମକୁ୍ତରି୍ାନ୍ ପାତ୍ର, ସପନ ରୁ୍ମାର ପରଡ଼ିା, ବେରାମ ମଣ୍ଡେ, 
ଶରୁ୍ଘଦବ ମାଇତ,ି ମଧସୁଦୂନ ପ୍ରଧାନ, ଶରୁ୍ଘଦବ ପ୍ରଧାନ, ଦୀପର୍ ମଣ୍ଡେ, ସବୁମିଲ 
ମାଇତ ିପ୍ରମଖୁ ଘଯାଗ ଘଦଇଥିଘଲ।

ସତ୍ ସଙ୍ଗ ବହିାର ରାସ୍ା କଲାୋପ ଟିତ

ରାଜନଗର ଥାନାକର ନୂତନଙୁ୍କ 
ସ୍ାଗତ ଓ ପରୁୁଣାଙୁ୍କ ବଦିାୟ

ରାଜନଗର, ୧୬ା୯(ସମସି): ରାଜନଗର ଥାନାର ନୂତନ 
ଆଇଆଇସ ିଭାଘବ ରେୀର୍ାନ୍ ରୁ୍ମାର ବାରରି୍ ଘଯାଗ ଘଦଇଛନ୍।ି ରେୀ 
ବାରରି୍ ଏ� ି ବ୍ଲର୍ର ତାେଚୁଆ ସାମଦୁ୍ରରି୍ ଥାନାଘର ଦୀେ୍ଷ ସାଘେ ୩ 
ବର୍ଷ ଧର ି ସଫେତାର ସ� ର୍ାଯ୍ଷ୍ୟ ର୍ରଥିିଘଲ। ରାଜନଗର ଥାନା 
ଆଇଆଇସ ି ତପନ ରୁ୍ମାର ନାୟର୍ ଘର୍ନ୍ଦାପଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନାରୁ୍ 
ବଦେ ିଘ�ାଇଛନ୍।ି ରାଜନଗର ଥାନା ପରସିରଘର ସବଇନ୍ସଘପର୍ଟେର 
ଅଜୟ ରୁ୍ମାର ସା�ୁଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱଘର ସ୍ାଗତ ଓ ବଦିାୟ ସମ୍ବଦ୍ଧ୍ଷନା 
ର୍ାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି ଘ�ାଇଥିଲା। ଏ� ି ର୍ାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମଘର ଏସ୍ ଡପିଓି 
ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଘବ�ୁରଆି, ଘର୍ନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ପରରିଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଅଘଶାର୍ ରୁ୍ମାର ପ୍ରତ�ିାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତଭିା ପାତ୍ର 
ଘଯାଗଘଦଇ ଟାଉନ ଥାନାରୁ୍ ବଦେ ିଘ�ାଇଥିବା ରେୀ ନାୟର୍ ଦୀେ୍ଷଦନି 
ଧର ିରାଜନଗରଘର ସଫେତାର ସ� ର୍ାଯ୍ଷ୍ୟ ର୍ରଥିିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଜଣାଇଥିଘଲ। ଏଥିସ� ତାେଚୁଆ ସାମଦୁ୍ରରି୍ ଥାନାଘର ସଫେତାର 
ସ� ର୍ାଯ୍ଷ୍ୟ ର୍ର ି ରାଜନଗରଘର ଘଯାଗ ଘଦଇଥିବା ନୂତନ 
ଆଇଆଇସ ିରେୀ ବାରରି୍ଙୁ୍ ସ୍ାଗତ ର୍ରଥିିଘଲ।

ମଦନପରୁ େକଲଜକର 
ବଦିାୟୋଳୀନ ସଭା 

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ, ୧୬ା୯(ସମସି): ପଟ୍ାମଣୁ୍ଡାଇ ବ୍ଲର୍ ଅନ୍ଗ୍ଷତ 
ମଦନପରୁ ୟଘୁର୍ ମ�ାବୀର ର୍ଘଲଜର +୩ ଘଶର ବର୍ଷ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ବଦିାୟର୍ାେୀନ ସମ୍ବଦ୍ଧ୍ଷନା ଜଣାଇବା ପାଇ ଁ ଏର୍ 
ସଭା ର୍ଘଲଜ ପରସିରଘର ଅନୁଷ୍ତି ଘ�ାଇଯାଇଛ।ି ର୍ଘଲଜ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଘଫସର ସବ୍ୟସାଚୀ ତ୍ରପିାଠୀଙ୍ ଘପୌଘରା�ତି୍ୟଘର 
ଆଘୟାଜତି ସଭାଘର ଇତ�ିାସ ବଭିାଗ ମଖୁ୍ୟ ଅରୁଣ ଦାସ, 
ଓଡ଼ଆି ବଭିାଗ ମଖୁ୍ୟ ଦଲି୍ୀପ ମ�ାପାତ୍ର, ଇଣିଂରାଜୀ ବଭିାଗ ମଖୁ୍ୟ 
ଶଭୁର୍ାନ୍ ନାୟର୍, ସମାଜ ବଜି୍ାନ ବଭିାଗ ମଖୁ୍ୟ ଘଗୌରାଙ୍ଗ ପଣ୍ଡା 
ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଘବ ଘଯାଗଘଦଇ ବଦିାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ଉଜ୍ଜ୍ େ ଭବରି୍ୟତ ର୍ାମନା ର୍ରଥିିଘଲ। ରାଜନୀତ ିବଜି୍ାନ ବଭିାଗ 
ମଖୁ୍ୟ ରଶ୍ୀରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ସ୍ାଗତ ଭାରଣ ଓ ଅଧ୍ୟାପର୍ ଭୀମଘସନ 
ସ୍ାଇ ଁଅତଥିି ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ ର୍ରଥିିଘଲ। ଅଧ୍ୟାପରି୍ା କ୍ଷୀଘରାଦନିୀ 
ଧେ ଧନ୍ୟବାଦ ଘଦଇଥିଘଲ। ଘଶରଘର ସାଣିଂସ୍ତୃରି୍ ର୍ାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ମ 
ପରଘିବରଣ ର୍ରଯାଇଥିଲା। ଏ� ିର୍ାଯ୍ଷକ୍ମଘର ର୍ଘଲଜର ସମସ୍ତ 
ଅଧ୍ୟାପର୍/ଅଧ୍ୟାପରି୍ା ଓ ର୍ମ୍ଷଚାରୀ ଘଯାଗ ଘଦଇଥିଘଲ।
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ଦନିଥିଲା ଗ�ାବନି୍ଦପରୁ ସତୂାକଳ ଓଡ଼ଶିାଗର ସନୁାମ 
ଅର୍ଜନ କରଥିିଲା। ଏଠାରୁ ଉତ୍ାଦତି ଗେଉଥିବା ସତୂାର 
ଚାେଦିା ରାର୍ୟ ବାୋଗର ମଧ୍ୟଥିଲା। ଏେ ି ସତୂାକଳଗର 
େରାର େରାର ଶ୍ରମକି କାମକରୁଥିଗଲ। ଏୋସେ ପଗରାକ୍ଷ 
ଭାଗବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗଲାକ ଏୋ ମାଧ୍ୟମଗର ଗରାର�ାରକ୍ଷମ 
ଗୋଇଥିଗଲ। ମାତ୍ର ଲଲକୁି୍ୟଗେଟର ଓ ପରଚିାଳନା�ତ 
ତରୁଟ ିଗ�ା�ୁଁ ୨୦୦୨ ମସେିାଗର ସତୂାକଳଗର ତାଲାପଡ଼ଲିା। 
ଫଳଗର ଏୋ ଉପଗର ନଭି୍ଜର କରୁଥିବା ଶ୍ରମକିମାଗନ 
ଗବଗରାର�ାର ଗୋଇ�ଗଲ। ଏଗବ ଓଡ଼ଶିା ଗଟକ୍ସଟାଇଲ 
ମଲି୍ ର ପନୁରୁଦ୍ାର ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙୁ୍ ୧୧୫ ଗକାଟ ି
ଟଙ୍ା ଅଗକଟାବର ୧୫ ତାରଖି ସଦୁ୍ା ରମା କରବିାକୁ ଉଚ୍ଚ 
ନ୍ୟାୟାଳୟ ନଗିଦ୍୍ଜଶ ଗଦଇଛନ୍।ି ମାତ୍ର ବାରମା୍ର ଦାବ ି
ସଗତ୍ବେ ଗ�ାବନି୍ଦପରୁ ସତୂାକଳ ପନୁରୁଦ୍ାର ପାଇଁ ଗକୌଣସ ି
ପଦଗକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ କରା ନ �ବିା ଗେଙ୍ାନାଳବାସୀଙ୍ 
ମନଗର ଅସଗନ୍ାଷ ସଷୃ୍କିରଛି।ି

୧୯୭୯ ମସେିାଗର ସ୍ୱ�୍ଜତା ନନ୍ଦନିୀ ଶତପଥୀଙ୍ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେଗ�ା�ଗର ଆରମ୍ଭ ଗୋଇଥିଲା ଗ�ାବନି୍ଦପରୁ 
ସ୍ନିଂି ମଲି୍  ବା କଳଙି୍ଗବୁଣାକାର ସମବାୟ ସମତି ି ସ୍ନି୍ ଂ 

ମଲି। ସଦର ବ୍ଲକ ଗ�ାବନି୍ଦପରୁଠାଗର ପ୍ରାୟ ୫୨ 
ଏକର ରମଗିର ନମି୍ଜାଣ ଗୋଇଥିବା ଏେ ି ସତୂାକଳଗର 
େରାର େରାର ଶ୍ରମକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭାଗବ କା�୍ଜ୍ୟକରୁଥିବା 
ଗବଗଳ ପଗରାକ୍ଷ ଭାବଗର ଏକଲକ୍ଷ ଶ୍ରମକି ଏବଂ ଗଲାକ 
ଉପକୃତ ଗେଉଥିଗଲ। କାରଖାନାଗର ଉତ୍କୃ ଷ୍ ମାନର 
ସତୂା ଉତ୍ାଦନ କରା�ବିା ସେତି ରାର୍ୟର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନକୁ ଏୋ ଗ�ା�ାଇଦଆି�ାଉଥିଲା। ଏେ ି ସତୂାକଳ 
ଉପଗର ନଭି୍ଜର କର ି ଗଛାଟ ଗଛାଟ ପାୱାର ଲୁମ୍  ୟନୁଟି୍  
�େଉିଠଲିା। ଗ�ାବନି୍ଦପରୁ ସତୂାର ଗଦଶଗର ଚାେଦିା 
�ଗଥଷ୍ ରେଥିିଲା। ଫଳଗର କଲକିତାରୁ ସତୂା ଆଣ ି
ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଗକଗତକ ଦଲାଲଙ୍ ଗକାଟ ିଗକାଟ ି
ଟଙ୍ାର କ୍ଷତ ି ଗେଲା। ଗତଣ ୁ ଗ�ାବନି୍ଦପରୁ ସତୂାକଳକୁ 
ଆଥ ଥିକ ଦୂରାବସ୍ାଗଦଖାଇ ବନ୍ଦ କରବିାର ଚକ୍ାନ୍ 
ଆରମ୍ଭ ଗୋଇଥିଲା। ସତୂା ତଆିର ି କରା�ାଉଥିବା 
ଗବଗଳ ଗକଗତକ ଅସାଧ ୁ ଅଧିକାରୀ ଅଣଓେଆିଙ୍ 
ସେତି ମଶି ି ଖରାପ ସତୂା ଉତ୍ାଦନ କର ି ଗ�ା�ାଣ 
କଗଲ। ଫଳଗର ବୁଣାକାରମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଗର ଗ�ାବନି୍ଦପରୁ 
ସତୂାର ଚାେଦିା କମବିାଗର ଲା�ଲିା। ଏୋର ସଗୁ�ା� 
ଗନଇ ଦଲାଲମାଗନ କମ ଦରଗର କଲକିତାରୁ ସତୂା 
ଆଣ ି ଓଡ଼ଶିାଗର ଗ�ା�ାଇଗଦଗଲ। ପରସି୍ତି ି ଏଭଳ ି

ଗେଲା ସ୍ନି୍ ଗଫେର ଗକଗତକ ଅଧିକାରୀ ଗ�ାବନି୍ଦପରୁ 
ସତୂାକଳକୁ ଗସେ ି କଲକିତାର ଦଲାଲଙୁ୍ ଚଳାଇବା 
ପାଇଁ ଗଟଣ୍ଡର ଗଦଇଥିଗଲ। ଗଶଷଗର ଆଥ ଥିକ ଦୂରାବସ୍ା 
ଦଶ୍ଜାଇ ସରକାର ୨୦୦୨ ନଗଭମ୍ର ୧୬ତାରଖଗର 
ପତ୍ରସଂଖ୍ୟା ୧୦୯୨୧ଗର ସତୂାକଳକୁ ବନ୍ଦ କରବିା 
ପାଇଁ ନଗିଦ୍୍ଜଶ ଗଦଗଲ। କାରଖାନା ପରସିରଗର 
ଥିବା ବଦି୍ୟାଳୟ, ମନ୍ଦରି ଏବଂ କ୍ାଟ୍ଜସ୍ଜ �େୁକି ଏଗବ 
ଭୂତଖାନାଗର ପରଣିତ ଗୋଇ�ାଇଛ।ି ରାର୍ୟର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନରୁ ଏଠାଗର କାମକରୁଥିବା ଶେଶେ ଶ୍ରମକି ଏଗବ 
ୋତ ବାନ୍ ିବସଛିନ୍।ି ପଗରାକ୍ଷ ଭାବଗର ସତୂାକଳ ଉପଗର 
ନଭି୍ଜର କରୁଥିବା ଗଲାକମାଗନ ଏଗବ ଗବଗରାର�ାର 
ଗୋଇ�ାଇଛନ୍।ି ଏେ ି ସତୂାକଳ ଗେଉଛ ି ରଲି୍ାର �ବ୍ଜ 
ଏବଂ ଗ�ୌରବ। ଏୋର ପନୁରୁଦ୍ାର ପାଇଁ ସଗଚତନ 
ନା�ରକି ମଞ୍ଚ ସେତି ଗେଙ୍ାନାଳବାସୀ ଏବଂ ସତୂାକଳର 
ଶ୍ରମକିମାଗନ ଦାବ ି କରଆିସଛୁନ୍।ି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍ 
ନଗିଦ୍୍ଜଶ ପଗର ଓଟଏିମ୍  କମ୍ଜଚାରୀଙ୍ ମେଁୁଗର େସ 
ଗଖଳଛି।ି କନୁି୍ ଗ�ାବନି୍ଦପରୁ ସତୂାକଳଗର କା�୍ଜ୍ୟରତ 
ଶ୍ରମକିମାନଙ୍ ମେଁୁରୁ େସ ଲଭି�ିାଇଛ।ି ଏେ ିସତୂାମଲି୍ କୁ 
ତୁରନ୍ ଚାଲୁକରବିା ସେତି କଲକିତାରୁ ଆସଥୁିବା 
ସତୂା ଉପଗର କଟକଣା ଲ�ାଇବାକୁ ଦାବ ି ଗେଉଛ।ି

କ�ାବନି୍ଦପେୁ ସତୂା�ଳ ପନୁେୁଦ୍ାେ କ�କବ
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ପରରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ରୟପରୁାକାଗଟଣୀ ଗ୍ରାମ 
ଗରାର�ାର ଗସବକଙ୍ ନାମଗର ସଙ୍ଗିନ 
ଅଭଗି�ା� ଗୋଇଛ।ି �ରବି ଓ ନରିୀେ 
ଗଲାକଙ୍ ଗକାଟଗିକାଟ ି ଟଙ୍ା ଗସ 
େଡ଼ପ କରଥିିବା ଅଭଗି�ା� ଗୋଇଛ।ି 
ରୟପରୁାକାଗଟଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ରଆିର୍ ଏସ୍  
ଅମତିା ସାେୁ ଏେ ିକଳାକାରନାମା କରଥିିବା 
ରଣାପଡ଼ଛି।ି େତିାଧିକାରୀଙ୍ ନାମଗର 
ଆସଥିିବା ଘର ନମି୍ଜାଣ ନ କର ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ାକୁ ତଞ୍ଚକତା କର ିେେପ କରା�ାଇଛ।ି 

ରଗଣ େତିାଧିକାରୀ କା�୍ଜ୍ୟାଗଦଶ 
ପାଇଥିବା ଗବଗଳ ରଓି ଟ୍ୟା�ଙି୍ଗଗର 
ଅନ୍ୟରଣକର ଫଗଟା ଲ�ା�ାଇ ବଲି୍  କର ି
ଟଙ୍ା େେପ କରା�ାଉଛ।ି ଏଭଳ ିବଲି୍  ବଷ୍ଜ 
ବଷ୍ଜ ଧର ିରଆିର୍ ଏସ୍  କରଚିାଲଥିିବା ଘଟଣା 
ପଦାକୁ ଆସଛି।ି ଏମତି ି ଗ�ାଟଏି କମି୍ା 
ଦୁଇଟ ି ନୁେଁ ଶେ ଶେ ଗଲାକଙ୍ ନାମଗର 
ମଥି୍ୟାବଲି କର ି ଟଙ୍ା େେପ କରଥିିବା 
ରଣାପଡ଼ଛି।ି ମନଗର�ା କା�୍ଜ୍ୟଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି �ରବି, ନରିୀେ ଗଲାକଙ୍ 
ଆବାସ ଗ�ାରନାକୁ େେପ କରବିା ସେତି 
ଗମା ଉପକାରୀ ବ�ଚିାଗର କା�୍ଜ୍ୟ ନ କର ି

ଅଥ୍ଜ ଆତ୍ମସାତ କରବିା ସେତି ସରପଞ୍ଚଙ୍ 
ରାଲ ଦସ୍ତଖତ କର ି ବଲି କରବିା ଆଦ ି
ରଆିର୍ ଏସ୍ ଙ୍ ନାମଗର ସଙ୍ଗିନ ଅଭଗି�ା� 
ଗୋଇଛ।ି ରଆିର୍ ଏସ୍ ଙ୍ ଏଭଳ ି କ୍ଷମତା 
ଏବଂ ମଥି୍ୟା କା�ରପତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକର ିଏଭଳ ି
କରବିାକୁ ଗନଇ ସାଧାରଣଗର ସଗନ୍ଦେ 
ସଷୃ୍ ିଗୋଇଛ।ି ଏଭଳ ିଘଟଣା ରଣାପଡ଼ବିା 
ପଗର କାମାକ୍ଷାନ�ର ଉପରଲି୍ାପାଳ 
ଗର୍ୟାତଶିଙ୍ର ସାେୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ 
କରବିା ପାଇଁ ନଗିଦ୍୍ଜଶ ଗଦଇଛନ୍।ି ଘଟଣାର 
ସତ୍ୟତା ଥିଗଲ ଦୃଢ଼ କା�୍ଜ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ନଆି�ବି ଗବାଲ ି ଗସ କେଛିନ୍।ି

ଜଆିେଏସ୍ ଙ୍କ ନାକଁେ ରଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭକି�ା�

ତଦନ୍ତ ନରି୍ଦ୍ଦେଶ ର୍ଦର୍େ ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳ

ପରରଙ୍ଗ, ୧୬ା୯(ସମସି): ଗେଙ୍ାନାଳ ରଲି୍ା 
ପରରଙ୍ଗ ଥାନାର ସରାଙ୍ଗ ଫାଣ୍ଡ ି ଅନ୍�୍ଜତ ଇନ୍ଦରିା 
�ାନ୍ୀ ଗବୈଷୟକି ମୋବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରଗର 
କ୍ୟାମ୍ପସ ପରସିରରୁ ରଗଣ ବଗିଟକ୍  ଗଶଷବଷ୍ଜର 
ଛାତ୍ର ନଗିଖାର ଗେବା ଗନଇ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଉଦ୍ାର ଦାବଗିର ମଖୁ୍ୟଫାଟକ ସମ୍ଖୁଗର 
ଧାରଣାଗର ବସଛିନ୍।ି ବ୍ରହ୍ମସ ଭବନର ବଗିଟକ୍  
ଗଶଷବଷ୍ଜର ଛାତ୍ର ସନ୍ଦପି ଗରନା ମାନସକି 
ଚାପଗର ପଡ଼ ି �ରୁୁବାର ରାତଗିର ନଗିଖାର 
ରେଥିିବା ରଣାପଡ଼ଛି।ି ଗସ ସ�ୂ୍ଜ୍ୟ ଭବନରୁ 
ରାତଗିର ଏକାକୀ ଚାଲ ିଚାଲ ିନରି ରୁମ୍ କୁ ଆସଥୁିବା 

ଗବଗଳ େଗଷ୍ଲର ୱାଗେନ୍  ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗବଗେରା ଓ 
ସପୁରଇନ୍ ଗଟଗଣ୍ଡଣ୍ଟ ଉମାକାନ୍ ଗବେରା ସନ୍ଦପିଙୁ୍ 

ଅଶ୍ୀଳ ଭାଷାଗର �ାଳ ି କରଥିିଗଲ। ନଗିଖାର 
ଛାତ୍ରଙ୍ ଘର ଗକନୁ୍ଦଝର ରଲି୍ା ଆନନ୍ଦପରୁ ଅଞ୍ଚଳଗର 
ଗବାଲ ି ରଣାପଡ଼ଛି।ି ତାଙ୍ର ଏକ ୋତଗଲଖା 
େଗଷ୍ଲ ପରସିରରୁ ମଳିଥିିବା ରଣାପଡ଼ଛି।ି ଏଥିଗର 
ତାଙୁ୍ ୱାଗେ୍ଜନ ଓ ସପୁରଇନ୍ ଗଟଗଣ୍ଡଣ୍ଟ ଅଶ୍ୀଳ 

ଭାଷାଗର �ାଳ�ିଲୁର କରଥିିବା ଗସ ଗଲଖିଛନ୍।ି 
ଏଥିପାଇ ଁ ତାଙ୍ର ଆତ୍ମେତ୍ୟା ଚନି୍ାଧାରା 
ଆସଥିିବା ଗସ ଚଠିଗିର ଗଲଖିଛନ୍।ି ସନ୍ଦପି 
ନଗିଖାର ଥିବା ରାଣ ି ଅନ୍ୟଛାତ୍ରମାଗନ କଗଲର 
ମଖୁ୍ୟଫାଟକ ସମ୍ଖୁଗର ବଗିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଜନ 
କରବିା ସେ ୱାଗେ୍ଜନ ଓ ସପୁରଇନ୍ ଗଟଗଣ୍ଡଣ୍ଟଙୁ୍ 
ବାୋର କରବିା ପାଇ ଁ ଦାବକିରଛିନ୍।ି ନଗିଖାର 
ଛାତ୍ରଙୁ୍ ଗଖାର ି ବାୋର କରବିା ଦାବଗିର 
ବତ୍୍ଜମାନ ସଦୁ୍ା ଧାରଣା ଚାଲୁରେଛି।ି ପଲୁସି 
ଘଟଣାସ୍ଳଗର ପେଞ୍ଚ ି ଉତ୍୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ରଙୁ୍ 
ବୁଝାସଝୁା କରଥିିଗଲ ମଧ୍ୟ ବଫିଳ ଗୋଇଥିଲା।

ସେଙ୍ାନାଳ, ୧୬ା୮(େମେି): ‘ଦାନ ଉତ୍ସବ’ 
ଗେଙ୍ାନାଳ କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମଗର, ମଣ୍ଟଗଫାଟ୍ଜ 
ସ୍ଲୁ୍  ଓ ଦଲି୍ୀ ପବ୍ଲକି୍  ସ୍ଲୁ୍ ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 
ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ସାମଲି ଗୋଇଛନ୍।ି 
ଅଗକଟାବର ୨ ତାରଖି ପବତି୍ର �ାନ୍ୀ 
ରୟନ୍ୀଠାରୁ ଅଗକଟାବର ୮ ତାରଖି ପ�୍ଜ୍ୟନ୍ 
ଏକ ସପ୍ାେବ୍ୟାପୀ ଏେ ିସଂସ୍ାର ଓ ପରମ୍ପରା 
ଧମ୍ଜୀ କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମ ଅବସରଗର ଶକି୍ଷାୟତନଗର 
ଉଚ୍ଚନଚି୍ଚ, ଧନୀ-�ରବି ଗଭଦଭାବରୁ 
ଊଦ୍ବେ୍ଜଗର ରେ ି ଶକି୍ଷାଥ୍ଜୀମାନଙ୍ େୃଦୟଗର 
ମାନବକିତା, ସେନଶୀଳତା, ଗସବା, 
ସୋନୁଭୂତ,ି ସୋୟତା ଆଦ ି ଅନ୍ତଃନଥିେତି 
�ଣୁାବଳୀ ସମେୂର ବକିାଶ ନମିଗନ୍ ଏେ ି
ଉତ୍ସବ ଏକ ଉତ୍କୃ ଷ୍ ପରକିଳ୍ପନା ଗବାଲ ି
‘ଦାନ ଉତ୍ସବ’ର ରାର୍ୟ ସଂଗ�ାରକ ବପିନି 

ମୋନ୍ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ପରାମଶ୍ଜ ଗଦଇଥିଗଲ। 
ମଣ୍ଟଗଫାଟ୍ଜ ସ୍ଲୁ୍  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫାଦର ଫିଲପିସ୍ , 
ସ୍ଲୁ୍  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ୟଗର ‘ରୟ ଅଫ୍  
�ଭିଙି୍ଗଗ୍  ’ ସମନ୍୍ତି ଚତି୍ରାଙ୍ନ, ପ୍ରବନ୍ 
ଓ ବକୃ୍ତତା ପ୍ରତଗି�ା�ତିା ଆଗୟାରନ 
ମାଧ୍ୟମଗର ସଗଚତନ କରା�ବି ଗବାଲ ି
ସଚୂନା ଗଦଇଥିଗଲ। ଦଲି୍ୀ ପବ୍ଲକି୍  ସ୍ଲୁ୍ ର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବରିୟ ସାେୁ, ସ୍ଲୁ୍  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶକି୍ଷକ 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଓ ଅଭଭିାବକମାଗନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 
ଓ ପଗରାକ୍ଷଗର ବ�ିତ ବଷ୍ଜମାନଙ୍ଗର 
ଦାନ ଉତ୍ସବ କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମଗର ସାମଲି ଗୋଇ 
ମଲୂ୍ୟଗବାଧ ଭତି୍କି ଶକି୍ଷାର ସଫଳତା 
ଲାଭ ପାଇଛନ୍ ି ଗବାଲ ି ପ୍ରକାଶ କରଥିିଗଲ। 
ଦାନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଦନିାଙ୍ �େୁକିଗର 
ସ୍ଲୁ୍  ଦଶେରା ଛୁଟ ି ଥିବାରୁ ପ୍ରଗତ୍ୟକ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଗୋମୱାକ୍ଜ ମାଧ୍ୟମଗର 
ସାମଗ୍ରୀକ ଭାଗବ ସ୍ଲୁ୍  ପକ୍ଷରୁ ବବିଧି 
କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମ ଆଗୟାରନ ଗେଉଥିବାର ସଚୂନା 
ଗଦଇଥିଗଲ। ଗେଙ୍ାନାଳ ‘ଦାନ ଉତ୍ସବ’ 
ଗସ୍ୱଚ୍ାଗସବୀ ଗରାଟାରଆିନ୍  ରାରକଗିଶାର 
ଗବଗେରା, ଅବନିାଶ ସାେୁ, ସରୁତି୍  ରାଉତ, 
ସ୍ୱପା୍ ଗରମ୍ ସ, କାଦମର୍ୀ ମୋକୁେ, ଚନି୍ମୟ 
ଗରନା, ପନିାକୀ ଦାସ, ମଗନାର ସାେୁ, 
ନେିାର ମୋନ୍,ି ସରୁତି୍  ନନ୍ଦ, ଗସୌମ୍ୟବ୍ରତ 
ସାେୁ, ଶଭୁାଂଶ ୁ ଶତପଥୀ, ଶବିପ୍ରସାଦ 
ପଣ୍ଡା, ରଶ୍ମତିା ରଥ, କବତିା ଗବଗେରା 
ପ୍ରମଖୁ ଏେ ି ମେତ କା�୍ଜ୍ୟଗର ସେଗ�ା�ର 
ୋତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରନସାଧାରଣ, 
ସାମାରକି କମ୍ଜୀ, ଗସ୍ୱଚ୍ାଗସବୀ 
ଅନୁଷ୍ାନଙୁ୍ ଅନୁଗରାଧ କରଛିନ୍।ି

‘ଦଲାନ ଉତ୍ସବ’ର୍େ ସଲାମେି ର୍େର୍େ ସ୍କୁଲ୍  ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରରୀ

ସେଙ୍ାନାଳ, ୧୬ା୯(େମେି): �ଁଦଆି 
ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଜତ ପଙୁି୍ଗଆ ଗ୍ରାମଗର ଥିବା ଏକ 
ସରକାରୀ ରମକୁି ଗକଗତକ ମଷୁ୍ଗିମୟ 
ବ୍ୟକ୍ତ ିରବରଦଖଲ କର ିରଖିଛନ୍।ି ଏ ଗନଇ 
ଗ୍ରାମବାସୀ ରଲି୍ାପାଳଙ୍ ରନଅଭଗି�ା� 
ଶଣୁାଣ ି ଶବିରିଗର ଅଭଗି�ା� କରଥିିଗଲ 
ମଧ୍ୟ ଗକୌଣସ ି କା�୍ଜ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରେଣ 
କରା�ାଇ ନ ଥିବା ଅଭଗି�ା� ଗୋଇଛ।ି 
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ ଅଭଗି�ା� ଅନୁସାଗର 
ଗ୍ରାମଗର ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ରମକୁି 
ଗକଗତକ ବ୍ୟକ୍ତ ି ରବରଦଖଲ କର ି
ପାଗଚର ିନମି୍ଜାଣ କରଛିନ୍।ି �ଦଁଆି ବ୍ଲକଗର 
ଅନୁଷ୍ତି ଗୋଇଥିବା ରନଅଭଗି�ା� ଶଣୁାଣ ି

ଶବିରିଗର �ତ ରୁନ୍  ୬ ଏବଂ ଅ�ଷ୍ 
୨୨ ତାରଖିଗର ଗ୍ରାମବାସୀ ରଲି୍ାପାଳଙୁ୍ 
ଲଖିିତ ଭାବଗର ଅଭଗି�ା� କରଥିିଗଲ। 
କନୁି୍ ବତ୍୍ଜମାନ ସଦୁ୍ା ଏୋର ଗକୌଣସ ି
ସମାଧାନ କରା�ାଇନାେ ିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ 
ପକ୍ଷରୁ ଶବିବ୍ରତ ସାେୁ, ରୟକୃଷ୍ଣ ବଣକି, 
ଦପିକ ସାେୁ, ଧୀର ମଲ୍, ରସାନନ୍ଦ ସାେୁ 
ପ୍ରମଖୁ �ରୁୁବାର ରଲି୍ାପାଳଙ୍ କା�୍ଜ୍ୟାଳୟ 
ସମ୍ଖୁଗର ଧାରଣା ଗଦଇ ପ୍ରତବିାଦ 
କରଥିିଗଲ। ଗ୍ରାମଗର ଥିବା ସରକାରୀ ରମକୁି 
ରବରଦଖଲମକୁ୍ତ କରା ନ �ଗଲ ଗ୍ରାମବାସୀ 
ଦବିାରାତ୍ର ଧାରଣା ଗଦବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ 
ଗଚତାବନୀ ଗଦଇଛନ୍।ି

ଗଁଦଆି ର୍ଗଲାଷ୍ରୀ ଶକି୍ଲାଧିକଲାେରୀଙ୍କ 
ମର୍ନଲାମକୁଖରୀ କଲାରଦେ୍ୟ ର୍ନଇ ଅସର୍ନ୍ତଲାଷ
ଗଁଦଆି, ୧୬ା୯(େମେି): �ଁଦଆି ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙ୍ 
ମଗନାମଖୁୀ କା�୍ଜ୍ୟକୁ ଗନଇ ଅଭଭିାବକ ମେଲଗର ଅସଗନ୍ାଷ 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ସରକାରୀ ନୟିମ ଅନୁ�ାୟୀ ପ୍ରତ ି ୩୦ରଣ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗର ରଗଣ ଶକି୍ଷକ ନ�ିକୁ୍ତ ିଗେବା କଥା। ମାତ୍ର ଏଠାଗର 
ତାୋ କା�୍ଜ୍ୟକାରୀ ଗୋଇ ନ ଥିବା ଅଭଗି�ା� ଗୋଇଛ।ି ଗ�ଉଁ 
ବଦି୍ୟାଳୟଗର ରଗଣ ଶକି୍ଷକ ଥିଗବ ଗସେ ି ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଶକି୍ଷକ 
ବଦଳ କରବିା ନୟିମ ରେଛି।ି କନୁି୍ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙ୍ 
ଚଠିଗିର ଏକୋଳଆି ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ରଗଣ ଶକି୍ଷକଙୁ୍ 
ପଠା�ାଇଛ।ି ଏକୋଳଆି ବଦି୍ୟାଳୟଗର ବତ୍୍ଜମାନ ପଲିାସଂଖ୍ୟା 
୩୦ ଓ ଶକି୍ଷକ ୨ରଣ ଥିବା ଗବଗଳ ପଣୁ ି ରଗଣ ଶକି୍ଷକଙୁ୍ 
ନ�ିକୁ୍ତ ି ଦଆି�ାଇଛ।ି ଖଙି୍ରା ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳୟଗର ଗମାଟ୍  
୧୩୦ରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥିବା ଗବଗଳ ଗସଠାରୁ 
ରଗଣ ଶକି୍ଷକଙୁ୍ ବଦଳ ି କର ି ନଆି�ାଇଥିବା ରଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଏୋକୁ ଗନଇ ଅଭଭିାବକ ମେଲଗର ଅସଗନ୍ାଷ ଗଦଖାଗଦଇଛ।ି

ର୍କନଲାେେକୁ  ରକୁବକଙ୍କ ମତୃର୍ଦେ ଉଦ୍ଲାେ 
ପରଜଙ୍ଗ, ୧୬ା୯(େମେି): ପରରଙ୍ଗ 
ଥାନା ଅନ୍�୍ଜତ ଦଦରାଘାଟ ି ଫାଣ୍ଡ ି
ବସଗୁଲଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନମିେେି ଦଳତି 
ସାେରି ପ୍ରଗମାଦ ନାଏକଙ୍(୪୨) 
ମତୃଗଦେ ଉଦ୍ାର ଗୋଇଛ।ି ଗସ ବଲି 
କାମ ସରବିା ପଗର ଗ୍ରାମ ନକିଟଗର 
�ାଇଥିବା ଗରଙ୍ଗାଳ ି ବାମପାଶବେ୍ଜ 
ଗକନାଲଗର �ାଗଧାଇବା ପାଇଁ ପାଣଗିର 
ପଶଥିିଗଲ। ଗ�ାଡ଼ ଖସ�ିବିାରୁ ଗସ 
�ଭୀର ପାଣକୁି ଚାଲ�ିାଇ ନଗିଖାର ଗୋଇ�ାଇଥିଗଲ। ଏେ ି
ସମୟଗର ଅନ୍ୟଗଲାକମାଗନ ଗଦଖି ସାେଗିର ରଣାଇଥିଗଲ। 
ଖବରପାଇ ତୁରନ୍ ଅଗ୍ଶିମ ବଭିା� କମ୍ଜଚାରୀମାଗନ 
ଘଟଣାସ୍ଳଗର ପେଞ୍ଚ ିବେୁ ଗଖାରାଗଖାର ିକରଥିିଗଲ। ଦୀଘ୍ଜ ସମୟ 
ଧର ି ପାଣଗିର ଗଖାରାଗଖାର ି କରବିା ପଗର ଶକୁ୍ବାର ସନ୍୍ୟାଗର 
ପାଣରୁି ମତୃଗଦେକୁ ଉଦ୍ାର କରଥିିଗଲ। ପଲୁସି ଶବକୁ ଉଦ୍ାର କର ି
ବ୍ୟବଗଚ୍ଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଗଦବା ସେ ତଦନ୍ ରାରରିଖିଛ।ି

ସେସ୍ର ଗଲାୟତ୍ରରୀ ପକୁେଶ୍ଚେଣ ମେଲାରଜ୍ଞ 
କୁଜଙ୍ଗ,୧୬ା୯(େମେି): କୁରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଗ�ାପଆିକୁଦ 
ପଞ୍ଚାୟତର ସମାଗ�ାଳସ୍ ଭକ୍ତ ି ନ�ରଗର ଚତୁ୍ଜବଂିଶ 
ସେସ୍ର �ାୟତ୍ରୀ ପରୁଶ୍ଚରଣ ମୋ�ଜ୍ଞ ଆଗୟାରତି ଗେଉଛ।ି 
ଏେ ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମକୁ ଭକ୍ତ ି ବାବା ଉଦ୍ ଘାଟନ 
କରଥିିବାଗବଗଳ ଚଳତି ମାସ ୨୪ ତାରଖିଗର ଏେ ି ମୋ�ଜ୍ଞ 
ଉଦ୍ �ାପତି ଗେବ। ପ୍ରଗତ୍ୟକ ଦନି ୧୦୦୮ �ାୟତ୍ରୀ ସମନ୍ତ୍ର 
ଆେୂତ ି ସେ �ାୟତ୍ରୀ ପରବିାରର ଶେ ଶେ ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ ପ୍ରଭାତ ଓ 
ସାୟଂ ସମୟଗର �ଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଗର ଉପସ୍ତି ରେବିା ସେ ୨୪ 
ଦନିାତ୍ମକ ଏେ ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମଗର ଭା�ଗନଉଛନ୍।ି 
ର�ତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏେ ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ମୋ�ଜ୍ଞର ଉଗଦ୍ଶ୍ୟ। 
ଏୋ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସାରା ବଶି୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ ଗବାଲ ି
ମୋ�ଜ୍ଞର ପ୍ରମଖୁ ପଗୁରାଧା ଭକ୍ତ ିବାବା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି �ଜ୍ଞ 
ମଣ୍ଡପଗର ଅଞ୍ଚଳର ବେୁ ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ, ସମାରଗସବୀ ଓ ରନପ୍ରତନିଧିି 
ପ୍ରତ୍ୟେ ଗ�ା� ଗଦଉଥିବା ରଣାପଡ଼ଛି।ି

ସେଙ୍ାନାଳ, ୧୬ା୯(େମେି): ଗେଙ୍ାନାଳ ରଲି୍ା 
ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଜତ ସଦାଶବିପରୁ ପଞ୍ଚାୟତର 
ବଉଳପରୁ ଗ୍ରାମଗର ଦନିକିଆି ବାଉଁଶ ଶଳି୍ପ 
କୁଞ୍ଜସ୍ତରୀୟ କମ୍ଜଶାଳା ଅନୁଷ୍ତି ଗୋଇ�ାଇଛ।ି 
ଏେ ି କମ୍ଜଶାଳାକୁ ଅତରିକି୍ତ ରଲି୍ାପାଳ ଉଦୟ 
ମୋପାତ୍ର ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିଗଲ। ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା 
ଭାଗବ ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ତିା ମୋନ୍,ି 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିିଭାଗବ ଧରତି୍ରୀ ମଲ୍କି ପ୍ରମଖୁ 
ଗ�ା�ଗଦଇଥିଗଲ। େସ୍ତଶଳି୍ପ ବକିାଶ ଅଧିକାରୀ 

ମଗନାରଞ୍ଜନ ଦାସ କମ୍ଜଶାଳା ସମ୍ପକ୍ଜଗର 
ଆଗଲାକପାତ କରଥିିଗଲ। ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ାନଗର 
ନୂତନଭାଗବ କ୍ଲଷ୍ର ସଂଗ�ାରକ ଭାଗବ 
ଆଗଲାକ ମୋରଣା ଏେ ି କମ୍ଜଶାଳାଗର ଅତଥିି 
ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଗଲ। ରଲି୍ାର ନଡ଼ାଶଳି୍ପଗର 
ରାତୀୟସ୍ତରଗର ପରୁସ୍ତୃ ଗୋଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ 
ନାୟକ ଓ ରାର୍ୟସ୍ତରଗର ଗୋକ୍ାକାଷ୍ଂି େରିାଇନର 
େସିାବଗର ପରୁସ୍ତୃ ଗୋଇଥିବା ସନାତନ 
ପ୍ରଧାନକୁ ସମ୍ଦ୍ଥିତ କରା�ାଇଥିଲା। ସେକାରୀ 

ନଗିଦ୍୍ଜଶକ ରମାକାନ୍ ମୋପାତ୍ର କା�୍ଜ୍ୟାଳୟଗର 
କପିର ି େସ୍ତଶଳି୍ପ କାର�ିରଙୁ୍ ସବୁଧିା ସଗୁ�ା� 
ଗଦଉଛ ି ଗସ ସମ୍ପକ୍ଜଗର ଆଗଲାକପାତ 
କରଥିିଗଲ। ଗଶଷଗର େସ୍ତଶଳି୍ପ ବକିାଶ ଅଧିକାରୀ 
ପାବ୍ଜତୀ ମାଣ୍ଡ ିଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଜଣ କରଥିିଗଲ। ଏେ ି
କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମକୁ େସ୍ତଶଳି୍ପ ବକିାଶ ଅଧିକାରୀ ଇପ୍ ସତିା 
ମୋନ୍ ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେଗ�ା� କରଥିିଗଲ। 
ଉକ୍ତ କା�୍ଜ୍ୟକ୍ମକୁ କା�୍ଜ୍ୟାଳୟର ବରଷି୍ ସୋୟକ 
ମାୟାଧର ମଲ୍କି ପରଚିାଳନା କରଥିିଗଲ।

ଭୁବନ, ୧୬ା୯(େମେି): ଋଣ 
ଭାରଗର ବୁଡ଼ରିେଥିିବା ଚାଷୀ ର�ନ୍ନାଥ 
ମୋପାତ୍ରଙ୍ ଆତ୍ମେତ୍ୟା ପଗର ତାଙ୍ 

ପରବିାର ଗବସାୋରା ଗୋଇପଡ଼ଛିନ୍।ି 
ର�ନ୍ନାଥ ପରବିାରର ଏକମାତ୍ର 
ଗରାର�ାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତ ି ଥିଗଲ। ର�ନ୍ନାଥ 

ରଗଣ ଟ୍ରକ୍  ମାଲକିଥିଗଲ। ପନ୍ଦର ବଷ୍ଜ 
ପଗୂବ୍ଜ ର�ନ୍ନାଥଙ୍ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ 
ଗ�ା�ୁଁ ଗବ୍ରନ୍  ୋମଗରଜ୍  ଗୋଇଥିଲା। 

ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍  ସଗମତ ରମ ି ବକି୍ ି
କରଥିିଗଲ। ଗସେଦିନିଠାରୁ ଧାର କରର 
ଲା�ରିେଲିା। ୨ ଝଅିଙୁ୍ ବଜି୍ଞାନଗର ସ୍ାତକ 
ପଢ଼ାଇପାରଛିନ୍।ି ସାନ ପଅୁ ମଧ୍ୟ �ତବଷ୍ଜ 
�କୁ୍ତ ୨ ପାସ କର ି ଘଗର ଅଛନ୍।ି ଆଥ ଥିକ 
ସଙ୍ଟ, ଘଗର ବଢ଼ଲିା ଝଅି ସେ ରମଗିର 
ଚାଷ ବାଧାପ୍ରାପ୍ ତାଙ୍ର ମାନସକି 
ଦୁଶ୍ଚନି୍ା ବଢ଼଼ାଇଗଦଇଥିଲା। ଏପରକି ି
ପାଞ୍ଚବଷ୍ଜ ଗେଲା ଚାଳଘର ଖଣ୍ଡକ ଛପର 
କରପିାରନିାୋନ୍।ି ଚାଳ ଉପଗର �ଛ 
ଉଠଲିାଣ।ି ଆବାସ ପାଇଁ ବ୍ଲକକୁ ଗଦୌଡ଼ ି
ଗଦୌଡ଼ ିନରିାଶ ଗେବାପଗର ଗଶଷଗର ଗସ 
ଆତ୍ମେତ୍ୟା କରଥିିଗଲ। ତାଙ୍ର ଅସୋୟ 
ପରବିାରକୁ ସୋୟତା ଗ�ା�ାଇଗଦବାକୁ 
ବଭିନି୍ନ ମେଲଗର ଦାବ ିଗେଉଛ।ି

ସେଙ୍ାନାଳ, ୧୬ା୯(େମେି): ଭୁବନ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଜତ ମୋପାଟ ସାେକୁି ସଂଗ�ା� 
କରଥିିବା ରାସ୍ତା ଏଗବ ମରଣ�ନ୍ା 
ପାଲଟଛି।ି ଗରଙ୍ଗାଳ ି ବାମପାଶବେ୍ଜ ଗକନାଲ 
ଅଧିକାରୀଙ୍ ଖାମଖିଆଲ ି ନୀତ ି ଗ�ା�ୁଁ 
୩୦ ପରବିାର ନାେ ିଁ ନ ଥିବା ଅସବୁଧିାର 
ସମ୍ଖୁୀନ ଗେଉଛନ୍।ି ଠକିାଦାର ଗକନାଲ 
ନମି୍ଜାଣ ଆଳଗର ରାସ୍ତାରୁ ମାଟତିାେ ି ଛାେ ି
ଚାଲ ି �ାଇଥିବା ରଣା�ାଇଛ।ି ମୋପାଟ 
ସାେଗିର ୩୦ ପରବିାରର ୨ଶେରୁ ଊଦ୍ବେ୍ଜ 
ଗଲାକ ବସବାସ କରୁଛନ୍।ି ଗ୍ରାମକୁ 
ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ରେଥିିବା ଗବଗଳ ଉକ୍ତ 

ରାସ୍ତାଗର ଭାରୀ�ାନ ଚଳାଚଳ କରବିା 
ସେତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ �ବିାଆସବିା 
କରଥିାଏ। ଗଦଢ଼ବଷ୍ଜ ଧର ି ଚାଷୀମାନଙ୍ 
ଉନ୍ନତ ି ନମିଗନ୍ ଏକ ଶାଖା ଗକନାଲ 
ଗସେ ି ରାସ୍ତା ଉପଗର ନମି୍ଜାଣ ଆରମ୍ଭ 
କରା�ାଇଛ।ି ଫଳଗର ଗକନାଲଗର ୫ରୁ 
୬ ଫୁଟ ପାଣ ି ରମ ି ରେଥିିବା ଗବଗଳ 
ରାସ୍ତାଗର �ବିା ଆସବିା କଷ୍କର ଗୋଇ 
ପଡ଼ଛି।ି ଏ ଦ�ିଗର ଗରଙ୍ଗାଳ ି ବାମପାଶବେ୍ଜ 
ଗକନାଲର ଅଧିକାରୀମାଗନ ଦୃଷ୍ଗିଦଇ 
ତୁରନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମର ି କରବିା ପାଇଁ 
ଗ୍ରାମବାସୀ ନଗିବଦନ କରଛିନ୍।ି

ଆଇଜଆିଇଟ ିକ୍ୟଲାମ୍ପସେକୁ  ଛଲାତ୍ର ନରି୍ଖଲାଜ

  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ମଖୁ୍ୟ 
ଫାର� ସମ୍ଖୁକେ ଧାେଣା

ବଉଳପକୁେର୍େ ଦନିକିଆି ବଲାଉଁଶ େସ୍ତଶଳି୍ପ କମଦେଶଲାଳଲା

 �ସେ�ାେରୀ ଜମ ିଜବେଦଖଲ ଅଭକି�ା�
ଗ୍ଲାମବଲାସରୀଙ୍କ ଆର୍୍ଲାଳନ

 �ସେୁନ ିକ�ନାଲ ନମି୍ଟାଣ
ମେଣରନ୍ତଲା ପଲାେଟଛି ିମକୁଖ୍ୟେଲାସ୍ତଲା

ଜଗନ୍ଲାଥଙ୍କ ପେବିଲାେକକୁ ସେଲାୟତଲା ଦଲାବ ି
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କରଥିିଲେ। ମରିକା ନାମଲର ପରଚିତି ମଲିରାସ୍ାଭା 
୨୦୦୦ ସଡି୍ ନୀ ଅେମି୍କି୍ସଲର ଲେଲେରରଙ୍କ ସହ 
ସାଙ୍ଗ ଲହାଇ ଲେଳଥିିଲେ। ୨୦୦୨ଲର କନି୍ତୁ 

ଆଘାତ ୋଗ ି ମରିକା 
ଲ େ ନ ି ସ ରତୁ  

ଅବସର ଲନଇ 
ଯ ା ଇ ଥି ଲ େ । 
ଲେଲେରର ଦତୁ ଇ 
ଦତୁ ଇଥର ଯାଅାଁଳା 
ସନ୍ାନର ଜନକ 

ଲହବାର ଲସୌଭାଗ୍ୟ 
ୋଭ କରଛିନ୍।ି 

୨୦୦୯ଲର ମରିକା 

ଲସ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ାନଲର ରହଥିିଲେ। କନି୍ତୁ ଲମାଟ୍  
ଉପଲର ନଜର ପକାଇଲେ ୩୧୦ ସପ୍ାହ ଲସ ଏକ 

ନମ୍ବର ସ୍ାନଲର ରହଥିିଲେ। ସବ୍ାଧିକ ଗ୍ାଣ୍ଡସ୍ାମ 
ଜତିବିାଲର ଲେଲେରର (୨୦ଥର)ଙ୍କତୁ  ରାଲେେ 

ନାଦାେ (୨୨) ଓ ଲନାଭାକ ଲଜାଲକାଭଚି୍  (୨୧ଥର) 
ପଛଲର ପକାଇ ଲଦଇଛନ୍।ି

୪୩୮୩ କ�ୋଟ ି�୍ୋରୟିର 
କରୋଜଗୋର:

ଲେଲେରର ତାଙ୍କ ୨୪ ବର୍ର େମ୍ବା କ୍ୟାରୟିରଲର 
୫୫୦ ମେିୟିନ ଆଲମରକିୀୟ େୋର ଲରାଜଗାର 

କରଛିନ୍।ି ବର୍୍ମାନ ଭାରତୀୟ ମତୁଦ୍ାଲର ଏହା 
ପାୋପାଖି ୪୩୮୩ ଲକାେ ି୮୪ େକ୍ଷ େଙ୍କା 

ଲହବ। ଲଯଉଁଥିଲର 

ଲ ସ 
ଲେନସି ଲେଳରତୁ  ୧୧୫ 
ମେିୟିନ େୋର (ପାୋପାଖି ୯୧୬ 
ଲକାେ ି ୫୨ େକ୍ଷ େଙ୍କା)ଲରାଜଗାର 
କରଛିନ୍।ି ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲରାଜଗାର 
ବଜି୍ାପନ ବାବଦରତୁ  ଆସଛି।ି ୨୦୦୭ଲର 
ଲେଲେରର କ୍ୟାରୟିରର ଶେିରଲର ଥିଲେ। 
ଲସହ ିସମୟଲର ଲସ ୧୦.୧ ମେିୟିନ େୋର 

(ପାୋପାଖି ୮୦ 
ଲ କ ା େ ି

୪ ୯ େ କ୍ଷ 
େଙ୍କା) ଲରାଜଗାର କରଥିିଲେ। 
ଲେନସିଲର ଲସ ଲସହ ି ସମୟଲର 
ସବ୍ାଧିକ ଆୟକାରୀ ଲେଳାଳ ିଥିଲେ।

ଦୁଇଥର ଯୋଅୋଁଳୋ ସନ୍ୋନର ବୋପୋ:
ଲେଲେରର ସତୁଇଜରୋଣ୍ଡର ସାଥୀ ଲେନସି ଲେଳାଳ ି
ମଲିରାସ୍ାଭା ଭାଭରଲିନକଙ୍କତୁ  ୨୦୦୯ଲର ବବିାହ 
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ନୂଆଦଲି୍ୀ, ୧୬।୯(ଏଲଜନ୍)ି: ବଶି୍ୱ ଲେନସିଲର 
କମି୍ବଦନ୍ୀ ଲେଳାଳ ି ମାନ୍ୟତା ୋଭ କରଥିିବା 
ସତୁଇଜରୋଣ୍ଡର ଲରାଜର ଲେଲେରର ଅଚାନକ 
ଲପସାଦାର ଲେନସିରତୁ  ଅବସର ଲଘାରଣା କରଛିନ୍।ି 
ଆଗାମୀ ଲେବର କପ୍  ଲେଲେରରଙ୍କ ଅନ୍ମି ଏେପି ି
େତୁ ର୍୍ାଲମଣ୍ଟ ଲହବ। ୪୧ ବରୀ୍ୟ ଲେଲେରରଙ୍କ ଏହ ି
ନଷି୍ପର୍ ି ତାଙ୍କର ଲକାେ ି ଲକାେ ି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କତୁ  ନରିାଶ 
କରଲିଦଇଛ।ି ୨୦ଥରର ଗ୍ାଣ୍ଡସା୍ମ ବଲିଜତା ଏହ ିସତୁଇସ୍  
ତାରକା ୨୦୨୧ ୱିଲମ୍ବେେନ ପରଠାରତୁ  ଆଉ ଲକୌଣସ ି
ପ୍ରତଲିଯାଗତିାଲର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରନିାହାନ୍।ି 
ଏହ ି ସମୟଲର ତାଙ୍କ ଆଣ୍ତୁଲର 
ଅ ଲ ୍ରେ ା ପ ଚ ା ର 
ଲହାଇଥିୋ।

୨୨ ବର୍ଷକର ପ୍ରଥମ ଗ୍ୋଣ୍ଡସ୍ୋମ
୨୪ ବର୍ର େମ୍ବା ଲେନସି କ୍ୟାରୟିରଲର ଲେଲେରର 
୧୫୦୦ରତୁ  ଊର୍ଦ୍୍ ମ୍ୟାଚ୍  ଲେଳ ି୨୦ ଗ୍ାଣ୍ଡସା୍ମ ଜତିଛିନ୍।ି 
୨୦୦୩ଲର ଲସ ୱଲିମ୍ବେେନ ଜତି ିକ୍ୟାରୟିରର ପ୍ରଥମ 
ଗ୍ାଣ୍ଡସା୍ମ ଟ୍ରେି ହାସେ କରଥିିଲେ। ଲସଲତଲବଳକତୁ 
ତାଙ୍କତୁ  ୨୨ ବର୍ ଲହାଇଥିୋ। ଲରାଜର ଲଯଲତଲବଲଳ 

ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗ୍ାଣ୍ଡସା୍ମ ଟ୍ରେି ଜତିଲିେ 
ଲସଲତଲବଲଳ ପେି ଲସାମ୍ପାସ (୧୪ 
ୋଇେଲ୍ ) ସବ୍ାଧିକ ଗ୍ାଣ୍ଡସ୍ାମ ବଲିଜତା 
ରହଥିିଲେ। ଚମତ୍ାର ‘ଲୋର୍  ହ୍ୟାଣ୍ଡ’ ସହ 
‘େତୁଟ୍ ୱକ୍’ ଓ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଲେଳ ୋଗ ି
ଲବଶ୍  ପରଚିତି ଲେଲେରର ୨୦୧୮ଲର 
୩୬ ବର୍ ବୟସଲର ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱର ଏକ 
ନମ୍ବର ସ୍ାନ ହାସେ କରବିାର ଲସୌଭାଗ୍ୟ 
ୋଭ କରଥିିଲେ। କ୍ୟାରୟିରଲର ଲସ ଲମାଟ୍  

୧୦୩ ଏେପି ି ୋଇେଲ୍  
ହ ା ସ େ 

କରଛିନ୍।ି ୪ ବର୍ ତଲଳ ୨୦୧୮ ଅଲ୍ରେେଆିନ୍  
ଓପନ୍  ଜତି ି ଲସ ତାଙ୍କ ଲଶର ଗ୍ାଣ୍ଡସ୍ାମ ଟ୍ରେି 
ହାସେ କରଥିିଲେ। ଏହାପଲର ୨୦୧୯ ୱଲିମ୍ବେେନ 
ୋଇନାେଲର ପ୍ରଲବଶ କରଥିିଲେ ମଧ୍ୟ ଲନାଭାକ 
ଲଜାଲକାଭଚି୍ ଙ୍କଠାରତୁ  ହାର ି ରନସ୍ଅପ୍ ଲର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ 
ଲହାଇଥିଲେ। କ୍ୟାରୟିରଲର େଗାତର ୨୩୭ ସପ୍ାହ 

୨୪ ବର୍ଷରେ 
୨୦ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ରାମରେରାଜେ ରେରେେେରେରାଜେ ରେରେେେ ମତୁମ୍ବଇ,୧୬।୯(ଏଲଜନ୍)ି: ଲଚନ୍ାଇର ଏମ୍ ଏ ଚଦିାମ୍ବରମ 

ଷ୍ଟାେୟିମଲର ଆଲୟାଜନ ଲହବାକତୁ ଯାଉଥିବା 
ନତୁ ୍ୟଜେିାଣ୍ଡ ଏ’ ବପିକ୍ଷ ଦନିକିଆି ସରିଜି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ 
କ୍ରଲିକେ କଲଣ୍ଟରୋେ ଲବାେ୍ (ବସିସିଆିଇ) ଏକ ୧୬ 
ଜଣଆି ଭାରତୀୟ ଏ ଦଳ ଲଘାରଣା କରଛି।ି ତାରକା 
ୱିଲକେକପିର ବ୍ୟାେର ସଞ୍ତୁ ସାମସନଙ୍କତୁ  ଦଳଲର 
ଅଧିନାୟକ ନଯିତୁକ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ୨୭ ବରୀ୍ୟ 
ସାମସନଙ୍କତୁ  ଅଲ୍ରେେଆିଲର ଆଲୟାଜନ ଲହବାକତୁ 

ଯାଉଥିବା େ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ଦଳଲର  ସାମେି କରାଯାଇ 
ନଥିୋ। ଦଳଲର ପଥୃ୍ବୀ ଶ ଓ ଋଜତୁରାଜ 

ଗାଏକ୍ାେଙ୍କ ଭଳ ି ତାରକା ବ୍ୟାେର 
ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍।ି ଲସହପିର ି

ଲବାେଂିଲର କତୁେଦୀପ ଯାଦବ, 
ଶାର୍ତୁ ୍ଳ ଠାକତୁର ଓ ନବଦୀପ 
ସଇନଙି୍କ ଭଳ ି ବଡ଼ ଲେଳାଳ ି
ସାମେି ରହଛିନ୍।ି ଲବଶ୍  ଦରୁ ତ 
ଲବଗଲର ଲବାେଂି କର ି ଚର୍୍ା 
ସଷୃ୍ଟ ିକରଥିିବା ଜମ୍ତୁ- କଶୀ୍ର ଦରୁ ତ 

ଲବାେର ଉମ୍ାନ ମେକିଙ୍କତୁ  ମଧ୍ୟ ଦଳଲର ନଆିଯାଇଛ।ି ସରିଜିର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ତିୀୟ ଓ 
ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍  ଯଥାକ୍ରଲମ ଲସଲପଟେମ୍ବର ୨୨, ୨୫ ଓ ୨୭ ତାରେିଲର ଲେଳାଯବି। 

 ୧୯ ବର୍ଷରୁ �ମ୍  ବଶି୍ୱ�ପ୍  ହକିରୋ ରୋଜୋ ବୋୱୋ ସୋମଲି
ଗତ ୧୯ ବର୍ରତୁ  କମ୍  ବଶି୍ୱକପ୍  ହଲିରା ତଥା ଯତୁବ ଅେରାଉଣ୍ଡର ରାଜ ଅଙ୍ଗଦ ବାୱାଙ୍କତୁ  
ଦଳଲର ସାମେି କରାଯାଇଛ।ି ଜଲଣ ୋଷ୍ଟ ମେିୟିମ ଲବାେର ଓ ହାେ୍ ହେିଂି ମେିେ 
ଅେ୍ର ବ୍ୟାେର ଭାଲବ ୧୯ ବର୍ୀୟ ବାୱା ନଜିର ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରତଭିା ପ୍ରମାଣତି 
କରଛିନ୍।ି ୧୦େ ି ୧୯ ବର୍ରତୁ କମ୍  ଦନିକିଆି ମ୍ୟାଚ୍  ଲେଳ ି ବାୱା ୫୭.୧୬ ରନ 
ହାରଲର ୩୩୪ ରନ ସଂଗ୍ହ କରଛିନ୍।ି ଲସ ଲଗାେଏି ଶତକ ହାସେ କରଛିନ୍।ି 
ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ସବ୍ାଧିକ ଲ୍ାର ୧୬୨ରନ ରହଛି।ି ଲସହପିର ି ଲସ ୧୮.୮୮ 
ରନ ହାରଲର ୧୭େ ିୱିଲକେ ଅକ୍ତଆିର କରଛିନ୍ ିଓ ଲସ ଥଲର ୫ ୱଲିକେ ସେଳତା 

ଅଜ୍ନ କରଛିନ୍।ି ଲସହପିର ି ଲସ ୨େ ି ପ୍ରଥମଲରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍  
ଲେଳ ି ୫୦.୬୬ ରନ ହାରଲର ୧୫୨ ରନ ସଂଗ୍ହ 

କରଛିନ୍।ି ଲସ ମଧ୍ୟ ୨େ ିେ-ି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍  ଲେଳଛିନ୍।ି 
ସମି ଲବାେଂି ଅେରାଉଣ୍ଡର ଭାଲବ ବାୱାଙ୍କତୁ  ହାର୍୍ଦିକ 

ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ବକିଳ୍ପ ଭାଲବ ବଲିବଚନା କରାଯାଉଛ।ି 
ଏଥିପାଇଁ ଚୟନକର୍୍ାମାଲନ ତାଙ୍କତୁ  ସତୁଲଯାଗ ଲଦଇଛନ୍ ି
ଲବାେ ିକତୁହାଯାଉଛ।ି 

ଭୋରତ ଏ ଦଳ: ସଞ୍ତୁ ସାମସନ (ଅଧିନାୟକ), 
ଅଭମିନତୁ ୍ୟ ଈଶ୍ୱରନ, ଋତତୁ ରାଜ ଗାଏକ୍ାେ, ରାହତୁେ 

ତ୍ପିାଠୀ, ରଜତ ପେଦିାର, ଲକଏସ 
ଭରତ (ୱଲିକେକପିର), କତୁେଦୀପ 

ଯାଦବ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ଦ, 
ରାହତୁେ ଚହର, ତେିକ ବମ୍ା, 
କତୁେଦୀପ ଲସନ, ଶାର୍ତୁ ୍ଳ ଠାକତୁର, 
ଉମ୍ାନ ମେକି, ନବଦୀପ ସଇନ ି
ଓ ରାଜ ଅଙ୍ଗଦ ବାୱା।

ନ୍ୟୁଜଲିରାଣ୍ଡ ଏ’ ବପିକ୍ଷ ଦନିକିଆି ସେିଜି

ସରାମସନ ଭରାେତ ଏ’ ଅଧିନରାୟକ

ଲକାଏମ୍ବାେତୁ ର,୧୬ା୯ (ଏଲଜନ୍)ି: ଲବାେରଙ୍କ ଚମତ୍ାର 
ପ୍ରଦଶ୍ନ ଓ ପଥୃ୍ବୀ ଶ’ଙ୍କ ଅପରାଜତି ଶତକ ବଳଲର 
ଏଠାଲର ଚାେଥିିବା ଲକନ୍ଦାଞ୍ଚଳ ବପିକ୍ଷ ଦତୁ େୀପ ଟ୍ରେି 
ଲସମେିାଇନାେକତୁ ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ କବ୍ ଜାଲର ରେଛ।ି ଶତୁକ୍ରବାର 
ଏହ ିମ୍ୟାଚ୍ ର ଦ୍ତିୀୟ ଦନିଲର ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ 
ଇନଂିସ ୨୫୭ ରନ୍ ଲର ଲଶର ଲହାଇଥିୋ। ଏହା 
ପଲର ଦଳର ଲବାେରଙ୍କ ଚମତ୍ାର ପ୍ରଦଶ୍ନ 
ଲଯାଗତୁଁ ଲକନ୍ଦାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଇନଂିସଲର ମାତ୍ ୧୨୮ 
ରନ୍ ଲର ଅେଆଉେ ଲହାଇଯାଇଥିୋ। ଦଳ 
ପକ୍ଷରତୁ  ଅଧିନାୟକ କର୍୍ ଶମ୍ା ସବ୍ାଧିକ ୩୪ 
ରନ୍  କରଥିିଲେ। ତାରକା େଚତି ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ 
ପକ୍ଷରତୁ  ଅଭଜି୍ ଜୟଲଦବ ଉନାଦକତ ଓ ନବାଗତ 
ଅେସ୍ନିର ମହାରା୍ରେର ତନତୁର ଲକାେଆିନ୍  ୩େ ି
ଲେୋଏଁ ୱିଲକେ ଅକ୍ତଆିର କରଥିିଲେ। ଅତୀତ 
ଲସଠ୍ ଙ୍କତୁ  ୨େ,ି ଚନି୍ନ ଗଜ ଓ ସାମ୍ ମତୁୋନୀ ଲଗାେଏି 
ଲେୋଏଁ ୱିଲକେ ପାଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ଇନଂିସଲର ୧୨୯ ରନ୍ ଲର ଆଗତୁଆ 
ରହବିା ପଲର ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିସ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ୧୪ ରନ୍ ଲର ଓପନର ଯଶସ୍ୀ ଜୟସ୍ାେଙ୍କ 
ୱିଲକେ ହରାଇଥିୋ। କନି୍ତୁ ଅନ୍ୟତମ ଓପନର ପଥୃ୍ବୀ 
ଶ’ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଲେଳ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ। 
ଅଧିନାୟକ ଆଜଙି୍କ୍ୟ ରାହାଲଣ ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ ଭଳ ି
ତରୁେ ି କର ି ୧୨ ଓ ରାହତୁେ ତ୍ପିାଠୀ ୋତା ଲୋେବିା ପବୂ୍ରତୁ  
ଆଉେ ଲହାଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଥୃ୍ବୀଙ୍କ ଉପଲର 

ଆଲଦୌ ପଡ଼ ିନଥିୋ। ଲେଳ ଲଶର ଲବଳକତୁ ୯୬ ବଲ୍ ଲର 
୧୧ ଲଚୌକା ଓ ୩ ଛକା ସହ ୧୦୪ ରନ୍  କର ି ଅପରାଜତି 
ରହଥିିୋଲବଲଳ ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ୩ ୱଲିକେଲର ୧୩୦ ରନ୍  
କରଛି।ି ଏହାର ଅଥ ୍ ଅପରାଜତି ଅମ୍ାନ ଜାେର (୭*) 

ଓ ଅତରିକି୍ତ ୪ ରନ୍  ସହ ଅନ୍ୟ ୩ଜଣ ବ୍ୟାେରକତୁ ମଶିାଇ 
୨୬ ରନ୍  ମଳିଛି।ି ଏଲବ ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ୨୫୯ ରନ୍ ଲର 

ଅଗ୍ଣୀ ଲନବା ପଲର ଲକନ୍ଦାଞ୍ଚଳତୁ  ମ୍ୟାଚ୍  ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର 
ଲହାଇପଡ଼ବି।
ଭୂଇଙ୍କ ଶତ�; ଦକ୍ଣିୋଞ୍ଚଳ ୬୩୦/୮

ସାଲେମ: ଏଠାଲର ଉର୍ରାଞ୍ଚଳ ସହ ଚାେଥିିବା ଅନ୍ୟଏକ 
ଲସମେିାଇନାେଲର ତୃତୀୟ ଲେଳାଳ ି ଭାଲବ 
ରକି ି ଭୂଇ ଶତକ ହାସେ କରବିା େଳଲର 
ଦକ୍ଷଣିାଞ୍ଚଳ ୮ ୱଲିକେଲର ୬୩୦ ରନ୍  କର ି
ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ ଲଘାରଣା କରଛି।ି ୱଲିକେକପିର 
ଭୂଇ ଶତକ ହାସେ କରବିା ପଲର ଅଥ୍ାତ ୧୦୩ 
ରନ୍  କରଥିିୋଲବଲଳ ଦକ୍ଷଣିାଞ୍ଚଳ ଇନଂିସ ସମାପ୍ ି
ଲଘାରଣା କରଥିିୋ। ପବୂ୍ରତୁ  ଓପନର ଲରାହନ 
କତୁନ୍ତୁମେ ୧୪୩ ଓ ଅଧିନାୟକ ହନତୁମା ବହିାରୀ 
୧୩୪ ରନ୍  ଶତକ ହାସେ କରଥିିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଲର ବାବା ଅପରାଜତି ୬୫, ମୟଙ୍କ ଅଗରୱାେ 
୪୯, ଲକ. ଲଗାଥାମ୍  ୪୮, ରବ ି ଲତଜା ୪୨ ଓ 
ମନୀର ପାଲଣ୍ଡ ୩୫ ରନ୍  କରଥିିଲେ। ଉର୍ରାଞ୍ଚଳ 
ପକ୍ଷରତୁ  ମୟଙ୍କ େଗର ସବ୍ାଧିକ ୩େ,ି ନଶିାନ୍ ସନି୍ତୁ 
ଓ ପତୁେକତି ନାରଙ୍ଗ ୨େ ିଲେୋଏଁ ୱିଲକେ ଅକ୍ତଆିର 
କରଛିନ୍।ି ଜବାବଲର ଦ୍ତିୀୟ ଦନି ଲେଳ ଲଶର 
ଲବଳକତୁ ଉର୍ରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଇନଂିସଲର ଲକୌଣସ ି
ୱିଲକେ ନହରାଇ ୨୪ ରନ୍  କରଛି।ି ପବୂ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର 
େବେ ଲସଞ୍ଚତୁରଆିନ ୟଶ ଧେୂ ୮ ଓ ମନନ ଲଭାରା 

୧୧ ରନ୍ ଲର ବ୍ୟାେଂି କରତୁ ଥିଲେ। ଏଲବ ଦଳ ୬୦୬ ରନ୍  
ପଛଲର ରହଛି।ି

ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି କସମଫିୋଇନୋଲ

ପଶ୍ମିରାଞ୍ଚଳ କବ୍ ଜରାରେ ରକନ୍ଦରାଞ୍ଚଳ କେଲମ୍ବା, ୧୬।୯(ଏଲଜନ୍)ି: ଆଗାମୀ 
ଆଇସସି ି େ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ୋଗ ି ଶତୁକ୍ରବାର 
ରେୀେଙ୍କା ଦଳ ଲଘାରଣା କରାଯାଇଛ।ି 
ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ ଏସଆି କପ୍ ଲର ରେୀେଙ୍କା 
ଚାମ୍ଅିନ୍  ଲହାଇ ୭ମଥର ୋଗ ି ୋଇେଲ୍  

ବଜିୟୀ ଲହାଇଥିୋ। ଆଘାତ ୋଗ ି ଏସଆି 
କପ୍  ଦଳଲର ସାମେି ଲହାଇପାର ିନ ଥିବା 
ଦତୁ ର୍ନ୍ ଚାମରିା ଓ ୋହରିତୁ  କତୁମାରଙ୍କତୁ  ୧୫ 

ଜଣଆି ବଶି୍ୱକପ୍  ଦଳଲର ସାମେି କରାଯାଇଛ।ି ଲତଲବ ଏସଆି 
କପ୍  ଦଳଲର ରହଥିିବା ଦୀଲନଶ ଚାନ୍ମିେ, ମଥୀଶା ପଥିରାନ, 
ନତୁୱାନନି୍ତୁ େର୍୍ାଲଣ୍ଡା, ଅସ ି ୍ଥ େର୍୍ାଲଣ୍ଡା, 
ଆଲଶନ ବନ୍ାରା, ପ୍ରବୀଣ ଜୟବକି୍ରମ ଓ 
ନତୁୱାନ ଥତୁଶାରାଙ୍କତୁ  ବଶି୍ୱକପ୍  େକିଟ୍  ମଳିନିାହ ିଁ। 
କନି୍ତୁ ଚାଣ୍ଡମିେ, ଜୟବକି୍ରମ, ବନ୍ାରା, ବନିତୁର 
େର୍୍ାଲଣ୍ଡା ଓ ନତୁୱାନନି୍ତୁ େର୍୍ାଲଣ୍ଡାଙ୍କତୁ  ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ 
ଭାଲବ ରୋଯାଇଛ।ି ରେୀେଙ୍କା ବଶି୍ୱକପ୍ ର ମତୁେ୍ୟ 
ତଥା ସତୁପର୍ -୧୨ ପଯ୍୍ୟାୟକତୁ ଲଯାଗ୍ୟତା 
ଅଜ୍ନ କରପିାର ି ନାହ ିଁ। ଦଳ ପ୍ରଥମ 
ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍  ଲେଳବି। ଏଥିଲର ରେୀେଙ୍କା ଗରୁପ୍ -ଏ’ଲର ନାମ୍ବଆି, 
ଲନଦରୋଣ୍୍ଡ ସ ଓ ୟତୁଏଇ ସହ ସ୍ାନ ପାଇଛ।ି ଲସହଭିଳ ି ଗରୁପ୍ -
ବ’ିଲର ଲୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି, ଜମି୍ବାଲୱ, ଆୟେ୍ାଣ୍ଡ ଓ ୍େୋଣ୍ଡ ସ୍ାନ 
ପାଇଛ।ି ପ୍ରତ ିଗରୁପ୍ ର ଲରେଷ୍ଠ ଦତୁ ଇ ଦଳ ସତୁପର୍ -୧୨ ଲେଳଲିବ।
ଶ୍ୀଲଙ୍କୋ ଦଳ: ଦସତୁନ ସନକା (ଅଧିନାୟକ), ଦନତୁଷ୍ା ଗତୁଣଥିେକ, 
ପାଥତୁମ ନଶିାଙ୍କ, କତୁଶାେ ଲମଣ୍ଡସି, ଭାନତୁକା ରାଜପଲକ୍ଷ, ଚାରଥି 
ଆସାେଙ୍କା, ଧନଞ୍ୟ େ ି ସଲି୍ ଭା, ୱାନନି୍ତୁ ହାସରଙ୍ଗା, ମହୀର 
ଥିକଶାନା, ଲଜଫି୍ ବାନ୍ରଲସ, ଚାମକିା କରତୁ ଣାରଲନେ, ଦତୁ ର୍ନ୍ 
ଚାମରିା, ୋହରିତୁ  କତୁମାର, ଦେିଶାନ ମଦତୁ ଶଙ୍କା ଓ ପ୍ରଲମାଦ ମଦତୁ ଶାନ।

ପ୍ରଥଲମ ଯାଅାଁଳା କନ୍ୟା ସନ୍ାନ ପ୍ରସବ କରଥିିଲେ। 
ଏହାର ୫ ବର୍ ପଲର ପତୁଣଥିଲର ଯାଅାଁଳା ପତୁତ୍ ସନ୍ାନ 
ଜନ୍ ଲଦଇଥିଲେ।

ମତୁମ୍ବଇ, ଲମାହାେ,ି୧୬ା୯ (ଏଲଜନ୍)ି: 
ଇଣ୍ଡଆିନ ପ୍ରମିୟିର େଗି୍  (ଆଇପଏିଲ୍ ) 
ଫ୍ାଞ୍ଚାଇଜ୍  ମତୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡଆିନ୍ 
(ଏମ୍ ଆଇ) ମାକ୍ ବାଉଚରଙ୍କତୁ  ଏବଂ 
ପଞ୍ାବ କଙ୍ି୍ଗ ସ ଲଟ୍ରଭର ଲବେସି୍ ଙ୍କତୁ  
ଚଳତି ସଜିନ ୋଗ ି ମତୁେ୍ୟ ପ୍ରଶକି୍ଷକ 
ଭାଲବ ନଯିତୁକ୍ତ କରଛିନ୍।ି ନକିେଲର 
ବାଉଚର ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା ଜାତୀୟ 

କ୍ରଲିକେ ଦଳ ଲକାଚ୍  ପଦରତୁ  ଅବ୍ୟାହତ ିଲନବାକତୁ ଲଘାରଣା କରଥିିଲେ। ତାଙ୍କ ପବୂର୍ତୁ  
ଲହେ ଲକାଚ୍  ଥିବା ମାଲହୋ ଜୟବର୍୍ଲନଙ୍କ ସ୍ାନଲର ବାଉଚର କାମ କରଲିବ। 
ଜୟବର୍୍ଲନଙ୍କତୁ  ମତୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡଆିନ୍ କ୍ରଲିକେ ଅପଲରସନର ଲଗ୍ାବାେ ମତୁେ୍ୟ ଦାୟତି୍ୱ ଲଦବା 
ପଲର ମତୁେ୍ୟ ପ୍ରଶକି୍ଷକ ପଦ ୋେ ିପଡ଼ଥିିୋ। ଲସହପିର ିପଞ୍ାବ କଙ୍ି୍ଗ ସର ଲନୈରାଶ୍ୟଜନକ 

ପ୍ରଦଶ୍ନ ପଲର ମତୁେ୍ୟ ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଅନୀେ କତୁମ୍ବଲେଙ୍କ ରାଜନିାମା ନବକିରଣ କର ିନଥିୋ। 
କତୁମ୍ବଲେଙ୍କ ସ୍ାନଲର ଲବେସି୍ ଙ୍କତୁ  ପଞ୍ାବ କଙ୍ି୍ଗ ସ ମତୁେ୍ୟ ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଭାଲବ ନଯି ତୁକ୍ତ କରଛି।ି 
ଉଭୟ ଲକାଚ୍  ଚଳତି ଆଇପଏିଲ୍  ସଜିନଲର କଛି ି ଚମତ୍ାରତିା ଲଦୋଇଲବ ଲବାେ ି
ଲସମାନଙ୍କ ଫ୍ାଞ୍ଚାଇଜ୍  ଆଶା ରଖିଛନ୍।ି ଆଇପଏିଲ୍ ଲର ମତୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡଆିନ୍ ସବ୍ାଧିକ 
୫ଥର ୋଇେେ ଜତିଥିିୋଲବଲଳ ପଞ୍ାବ ଏଯାଏ ରନସ ୍ ଅପ୍ ଲର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହଛି।ି

ନଯି ତୁକ୍ତ ିସମ୍କ୍ଲର ବାଉଚର କହନ୍,ି ମତୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡଆିନ୍ଲର ଉର୍ଲକାେୀର ଲନତୃତ୍ୱ 
ରହଥିିୋଲବଲଳ ବଶି୍ୱର ଅଲନକ ଲରେଷ୍ଠ ଲେଳାଳ ି ଅଛନ୍।ି ଏଭଳ ି ଏକ ଦଳ ସହ 
କାମ କରବିା ଲମା ଜୀବନର ସବତୁ ଠାରତୁ  ବଡ଼ ଆହ୍ବାନ। ଲେଷ୍ଟ କ୍ରଲିକେଲର ସବ୍ାଧିକ 
େସି୍ ମସିାେ ଲରକେ୍ର ଅଧିକାରୀ ବାଉଚର ଅଲ୍ରେେଆିଲର ଲେଳାଯବିାକତୁ ଥିବା 
େ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ପଲର ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା ଜାତୀୟ ଦଳର ଲକାଚ୍  ପଦରତୁ  ଅବ୍ୟାହତ ି
ଲନଲବ। ଅନ୍ଜ୍ାତୀୟ କ୍ରଲିକେରତୁ  ଅବସର ଲନବା ପଲର ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା ଘଲରାଇ 
କ୍ରଲିକେଲର ୋଇୋନ୍ େମି୍ ର ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଦାୟତି୍ୱ ଲନଇ ଏହାକତୁ ୫ଥର ୋଇେେ 

ଜତିାଇଛନ୍।ି ୨୦୧୯ରତୁ  ଏଯାଏ ଲସ 
ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା କ୍ରଲିକେ ଦଳର ମତୁେ୍ୟ 
ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଦାୟତି୍ୱ ତତୁ ୋଇଆସଛିନ୍।ି

ଲଟ୍ରଭର ଲବେସି୍ ଙ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣଲର 
ଇଂେଣ୍ଡ ୨୦୧୯ଲର ଦନିକିଆି 
ବଶି୍ୱକପ୍  ଚାମ୍ଅିନ୍  ଲହାଇଥିୋ। ତାଙ୍କ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣଲର ଲକାେକାତା ନାଇଟ୍  
ରାଇେସ ୍୨୦୧୨ ଓ ୨୦୧୪ଲର ଦତୁ ଇଥର 
ଆଇପଏିଲ୍  ୋଇେେ ଜତିଥିିୋ। ୨୦୨୧ ଓ ୨୦୨୧ ସଜିନଲର ଲସ ମଧ୍ୟ ସନ୍ ରାଇଜସ୍ 
ହାଇଦ୍ାବାଦ୍ ର ଲହେ ଲକାଚ୍  ରହଛିନ୍।ି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଗି୍  ବାଶ େଗି୍ ଲର ଲସ ସେିନୀ 
ସକି୍ସସକ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଥଲର ଚାମ୍ଅିନ୍  କରାଇଛନ୍।ି ପଞ୍ାବ କଙି୍ଗସ ଭଳ ି ଏକ ପ୍ରତଭିାବାନ 
େମି୍ ର ସଦ୍ପ୍ନ ପରୂଣ କରବିାକତୁ ଲଚଷ୍ଟା କରବି ିଲବାେ ିଲବେସି କହଛିନ୍।ି

ମମ୍୍ରାଇ ଇଣ୍ଡଆିନ୍ସ 
ଓ ପଞ୍ରାବ କଙି୍ଗ୍  ସ ବରାଉଚେ, ରବଲସି୍  ମଖ୍ୟୁ ପ୍ରଶକି୍ଷକେରାଓ-ରଖରଲରା-ଇଣ୍ଡଆି 

ବରାଳକିରା େ୍ଟ୍ ବଲ୍  ଲଗି୍  ୨୫େ୍
ଭତୁ ବଲନଶ୍ୱର, ୧୬।୯(ସମସି): େତୁଟ୍ ବଲ୍  ଆଲସାସଏିସନ 
ଅଫ୍  ଓଡ଼ଶିା (ୋଓ) ଓ ରାଜ୍ୟ ସାକରାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା 
ବଭିାଗର ମଳିତି ଉଦ୍ୟମଲର ୋଓ-ଲେଲୋ-ଇଣ୍ଡଆି 
ବାଳକିା େତୁଟ୍ ବେ େଗି୍  ଆଲୟାଜତି କରାଯବି। ଏହା 
ଚଳତି ମାସ ୨୫ ଆରମ୍ଭ ଲହବ। ଏଥିଲର ୧୭ ବର୍ରତୁ  
କମ୍  ବୟସବଗ୍ର ବାଳକିାମାଲନ ଭାଗଲନଇପାରଲିବ। 
ଅଥ୍ାତ ଲଯଉଁ ବାଳକିାମାଲନ ୨୦୦୭ ଜାନତୁଆରୀ ୧ରତୁ  
୨୦୦୯ େଲିସମ୍ବର ୩୧ ମଧ୍ୟଲର ଜନ୍ଗ୍ହଣ କରଥିିଲବ 
ଲସମାଲନ ଏହ ି ପ୍ରତଲିଯାଗତିାଲର ଭାଗଲନବାକତୁ ଲଯାଗ୍ୟ 
ବଲିବଚତି ଲହଲବ। ଏହ ି ପ୍ରତଲିଯାଗତିାଲର ଭତୁ ବଲନଶ୍ୱର 
ଦଳ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରବି ଲବାେ ିଭତୁ ବଲନଶ୍ୱର ଆଥ୍ ଲେେକି 
ଆଲସାସଏିସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଲସୌଯ୍୍ୟରଞ୍ନ 
ପରଜିା ଜଣାଇଛନ୍।ି ଏଥିୋଗ ିଆସନ୍ା ୧୮ଲର ୟତୁନଟି୍ -୬ 
ହାଇ୍ତୁେ ପଡ଼ଆିଲର ସକାଳ ୮ୋଲର ଲେଳାଳ ି ଚୟନ 
କରାଯବି। ଚୟନପ୍ରକୟିାଲର ଭାଗଲନବାକତୁ ଇଚ୍ତୁକ ଥିବା 
ବାଳକିାମାଲନ ନଜିର ଆଧାର କାେ୍, ୍ତୁେ କମି୍ବା କଲେଜ 
ପ୍ରମାଣ ପତ୍ ଓ ମତୁ୍ୟନସିପିାେେ ି ଓ ପଏିଚ୍ ସ ି ଦ୍ାରା ପ୍ରଦର୍ 
ଜନ୍ ସାେ୍ଦିେିଲକଟ୍  ସାଥିଲର ଆଣବିାକତୁ କତୁହାଯାଇଛ।ି

  ଭାରତୀୟ ବ୍ାଟର ଫ୍ଲପ୍ 
ଇଂଲଣ୍ଡ ଜତିଲିରା ଟ-ି୨୦ ସେିଜି୍ 
ବ୍ଷି୍ଟେ,୧୬ା୯ (ଏଲଜନ୍)ି: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାେରଙ୍କ ସତୁପର 
େ୍ପ୍  ପ୍ରଦଶ୍ନ ବଳଲର ଏଠାଲର ଗତୁରତୁ ବାର ରାତଲିର 
ଅନତୁଷ୍ଠତି ତୃତୀୟ େ-ି୨୦ଲର ଇଂେଣ୍ଡ ୭ ୱିଲକେଲର ବଜିୟୀ 
ଲହାଇଛ।ି ଏହା େଳଲର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍  ଜତିଥିିବା ଇଂେଣ୍ଡ 
୩ ମ୍ୟାଚ୍  ବଶିଷି୍ଟ େ-ି୨୦ ସରିଜି୍ କତୁ ୨-୧ଲର କବ୍ ଜା କରଛି।ି 
ଏହ ିମ୍ୟାଚ୍ ଲର ପ୍ରଥଲମ ବ୍ୟାେଂି କର ିଭାରତ େପ୍  ବ୍ୟାେରଙ୍କ 

ବେିଳତା ସଲର୍ଦ୍ ନରି୍୍ାରତି ୨୦ 
ଓଭରଲର ୮ ୱଲିକେ ହରାଇ 
୧୨୨ ରନ୍  କରପିାରଥିିୋ। ଦଳ 
ପକ୍ଷରତୁ  ଯତୁବ ୱିଲକେ କପିର 
ରଚିା ଲଘାର ୩୩ ଓ ଦୀପ୍ ିଶମ୍ା 
୨୪ ରନ୍  କରଥିିଲେ। ଇଂେଣ୍ଡ 
ପକ୍ଷରତୁ  ବାମହାତୀ ସ୍ନିର ଲସାେି 
ଇଲକ୍ଷ୍ଟନ୍  ସବ୍ାଧିକ ୩େ ି
ଓ ସାରା ଲଗ୍ନ୍  ୨େ ି ୱିଲକେ 
ଲନଇଥିଲେ। ଜବାବଲର 

ଇଂେଣ୍ଡ ୧୮.୨ ଓଭରଲର ମାତ୍ ୩ ୱଲିକେ ହରାଇ ବଜିୟ 
େକ୍ଷ୍ୟଲର ପହଞ୍ଚଯିାଇଥିୋ। ଦଳ ପକ୍ଷରତୁ  ଲସାେି େଙ୍୍କ ଲେ 
ସବ୍ାଧିକ ୪୯ ଓ ଆେସି କାପ୍ ଲସ ଅପରାଜତି ୩୮ ରନ୍  
କର ିଦଳର ବଜିୟଲର ପ୍ରମତୁେ ଭୂମକିା ଗ୍ହଣ କରଥିିଲେ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍ରା ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  
ଦଳରେ ଚରାମେିରା, ଲରାହେ୍ି

ସୋରୋ କଗ୍ନ୍ 



ଦ େ ଖ Ò େ ିଅ ନ୍ି , 
ତାହାକୁ ଅବକିଳ ଆଙି୍ ଦେଇ ପାରନ୍।ି 
ଏମତି ିଅଦେକ ଚତି୍ର ଦେ କରଛିନ୍,ି ଯାହାକୁ 
ଦେଖÒଦେ ୋଦେ, ତାଙ୍ ଚତି୍ର କଥା କହୁଛ।ି ତାଙ୍ର 
ଅଦେକ ଚତି୍ରଦର ପରଦିବଶ େଦଚତେତାର ବାର୍ତ୍ା ରହଛି।ି 
ଦକବଳ ଚତି୍ର େୁଦହଁ , ଦେ ମାଟଦିର ପ୍ରଭୁ େଦେଶ, ମା’ 
ମଙ୍ଗଳାଙ୍ େହତି ବଭିନି୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍ ମରୂ୍୍ତି େଢ଼ଥିାନ୍।ି 

କୁେ ି ବୟେଦର ଆଶଷିଙୁ୍ ଅଦେକ େୁଃଖକଷ୍ଟର ୋମା୍ 
କରବିାକୁ ପଡଛି।ି ତାଙୁ୍ ଚାର ି ବଷତ୍ ଦହାଇଥିୋ ଦବଦଳ ମା’  
ଆରପାରକୁି  ଚାେଯିାଇଥÒଦେ I ବାପା େେିମଜୁରଆି। ମା’ 
ଦଛଉଣ୍ଡ େୁଇ ପଅୁ ଓ ଦୋଟଏି ଝଅିର ପ୍ରତଦିପାଷେ କରବିା 
ଭାର ିକଷ୍ଟୋୟକ ଦହାଇ ପଡ଼ଥିୋ ଆଶଷିଙ୍ ବାପାଙ୍ ପକ୍ଷଦର 

ମା’କୁ ଦେଖିପାରୁେ!ି ହୁଁ, ପାେଦିର ପହଁରବିା ଆେ 
ଦହୋ, େଜି ପେିା କଥା ଭାବବିା ଆେ ଦହୋେ!ି ଦେ ଆେ ୁ , ତା’ 
ୋଙ୍ଗଦର ଜମା କଥା ଦହବେ।ି ଭାର ିଦୋଟାଏ ଫୁଦେଇ।

 ବେ ି ଚଦଢ଼ଇଟଏି ବେଥିୋ ପାଖ ଡାଳଦର। ପଚାରେିା, 
ଆଦର କୁେ ି ମାଙ୍ଡ଼, ଏଦତ େରୁ ଡାଳଦର ବେ ି େଈକୁ ଅଦେଇଁଚୁ 
କାହ ିଁକ?ି ମାଙ୍ଡ଼ ଛୁଆ କହେିା – ଦମା’ ମା’ ପାେଦିର ପହଁରବି 
ଦବାେ ି କୁମ୍ୀର ମାଉେୀ ୋଙ୍ଗଦର ଯାଇଚ।ି ଦେଖଚୁ ି ଦେ ଦକାଉଠ ି
ପହଁରୁଚ।ି ବେ ିକହେିା- ଆଦମ େବୁ ମୋ କରୁଚୁ କୁମ୍ୀର ୋଙ୍ଗଦର 
ଯାଆୋ, କାହାକଥା ଶେୁେିାେ ି କ ି ମାେେିାେ ି ! ଦତା’ ମା’କୁ କୁମ୍ୀର 
ଖାଇ ଦେଇଚ।ି ଦମା’ କଥା ମା’େ । ଏ ଜଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ ିପଳା, େ ଦହଦେ 
କୁମ୍ୀର ତଦତ ବ ିପହଁରା ଶଦିଖଇ େବାକୁ କହ ିଖାଇଦେବ।

ଚୁପ୍ ଚାପ୍  େଛରୁ ଓଦଲେଇୋ ମାଙ୍ଡ଼ ଛୁଆ। ଠପ୍  ଠପ୍  ଦହଇ 
େ’ି ଚାରଦିଟାପା େୁହ ଝରପିଡ଼େିା ତା’ ଆଖିରୁ । ଏ େଛରୁ ଦେ େଛକୁ 
ଦଡଇଁ ଚାେେିା ଦେ।  କାଇଁ , ଦକାଉ ଜୀବ- ଜନୁ୍ଙୁ୍ ତ ଦେ ଦେଖି 
ପାରୁେ।ି କୁମ୍ୀର ମାଉେୀ େମସ୍ତଙୁ୍ କ’େ  ପହଁରା ଶଦିଖଇ େବାକୁ 
କହ ି ଖାଇ ଦେଇଚ!ି ରାେଦର ପାଚେିୋ ମାଙ୍ଡ ଛୁଆ ! ଦଖଁ – 

ମାଙ୍ଡ଼ ଛୁଆ େଛର େବା ଅେ ଡାଳକୁ ଚଢ଼େିୋ। େଈ 
ଆଡ଼କୁ ବକିଳ ଦହାଇ ଅଦେଇଁୋ। କାଇଁ, ମା’ ତ  ପାେଦିର 
ପହଁରୁେ!ି! କୁମ୍ୀର ମାଉେୀ ଦମା’ ମା’କୁ ଦେଇ ଦକାଉଠ ି

େୁଦଚଇ କ ି ଦମାଦତ ଡରଉଚ!ି! େଶେେି ଦହାଇେୋ, ମା’ ଯାଇଚ ି
ଦଯ , ଦଫରବିାର ୋଁେନ୍ଧ ୋଇଁ ! ମା’ ୋହ ିଁ ଦବାେ ିଦମାଦତ ଏକା ଏକା 
ଜମା ଭେ ୋେେୁ!ି ଦମା’ ୋଙ୍ଗମାଦେ ତାଙ୍ ମା’ ଙ୍ ଦକାଳଦର ବେ ି
ଦେେ ଦହଉଛନ୍!ି ଦମା’ ମା’ ତ ପାେଦିର ପହଁରବି ଦବାେ ିଯାଇଚ ିଦଯ 
ଯାଇଚ!ି ମାଙ୍ଡ଼ ଛୁଆ ଦୋଡ଼ ଦଟକ ି େଈପାେକୁି ଅଦେଇଁୋ। ୋ, 

www.sakalaepaper.com

1515
g^òaûe, 

17 ùiù&Ö´e, 2022

K
ê̂

ò j
ûZ

ùe
 Z

ìk
ú

ନବମ ଶ୍ରେଣୀ, ରଘନୁାଥ 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ାଳୟ

 ଦାଶ୍ମାଦରପରୁ, ଯାଜପରୁ

ଅଭଲିପି୍ସାରାଉତ
ଦ୍ତିୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ସଦି୍ ିବନିାୟକ 

ପବ୍କି୍ ସ୍ଲୁ୍ , ସତ୍ ନଗର 
ବାଶ୍େଶ୍ବର

ରଦି୍ିସମଦୃ୍ାଦାସ
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ, ସରକାରୀ 
ଉଚ୍ଚ ପ୍ାଥମକି ବଦି୍ାଳୟ

ଶ୍�ାଦ୍ଦ୍ା

ସାଗରକିାସାହୁ

Kê^ò ZûeKû

ବରିାଜବରିାଜ

ସକାଳଶଶିୁକୁଇଜ୍-୫୨

ଆମରଯ�ାଗାଯ�ାଗଠକିଣା

 ଲାରାଲଓିରାପାଠୀ,ଯେଣ୍ଡ୍ ,ରାଉରଯକଲା
 ଆଦତି୍ୟକୁମାରସାହୁ,ଜଗଦା,ରାଉରଯକଲା
 ସପିନୁଯଗୌଡ଼,ବ୍ରହ୍ମପରୁ

(୧)ରାମାୟଣକଏିରଚନାକରଥିଯଲ?

ଉତ୍ତର:___________________________________

(୨)ଓଡ଼ଶିାରଯକଉଁଜଲି୍ାଯରଶମିଳିପିାଳଜାତୀୟଉଦ୍ୟାନରହେି?ି

ଉତ୍ତର:___________________________________

ବଯିଶଷସଚୂନା ଗତ ସପ୍ାହର କୁଇଜ୍  ବଶି୍ଜତା ଗତ ସପ୍ାହର କୁଇଜ୍  ବଶି୍ଜତା 

ପ୍ଟ୍ ନଂ- ଏନ୍ -୩/୪୪୧, ଆଇ.ଆର୍ .ସ.ି ଭଶି୍େଜ୍ , ନୟାପଲ୍ୀ, ଭୁବଶ୍ନଶ୍ବର-୧୫ସକାଳ ମଡିଆି ପ୍ାଇଶ୍ଭଟ୍ େମିଶି୍େଡ୍ ,

ସକାଳ ଶଶି ୁକୁଇଜ୍ ଶ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଶ୍ନ ଏଶ୍ବ ଶ୍ସମାନଙ୍କ 
ଉତ୍ତରକୁ sakalasishu@gmail.comଶ୍ର  ପଠାଇବାକୁ ଅନୁଶ୍ରାଧ। 

ତନିଜିଣ ସଠକି୍  ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ନାମ ଏହ ିପଷୃ୍ାଶ୍ର ପ୍କାଶ ପାଇବ। 

(୩)ମହାନଦୀଯକଉଁଠାରୁବାହାରେି?ି

ଉତ୍ତର:___________________________________

(୪)ପ୍ରଥମଓଡ଼ଆିଉପନ୍ୟାସରନାମକ’ଣ?

ଉତ୍ତର:___________________________________

(୫)ବୀରସଯୁରନ୍ଦ୍ରସାଏଙ୍କଜୟନ୍ୀଯକଯବପାଳନକରା�ାଏ?

ଉତ୍ତର:___________________________________

ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ  
ପ୍ାଶ୍ରଣ୍ଟସ୍ ପ୍ାଇଡ୍ ପବ୍କି୍  ସ୍ଲୁ୍  

ନବରଙ୍ଗପରୁ

ସାଇସ୍ମରଣନାୟକ

ଶଶିୁପଯହଳି

ପ୍ରଶାନ୍କୁମାରନାଥ,
ଯମା-୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩

ମଗଶୁଯୁରସଏିଖଳାକୁଆଯସ
 କୃଷକରମନଆନଯଦେହଯସ
 ଯଦଉଳପରତିାକୁ�ଯନେସଯଜଇ
 ରଖିଥାନ୍ିତାକୁଯକଯତବାଯଗଇ
 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମଖୁୀତା’ରରୂପକୁଯଦଖି
 ମନଟାତା’ପାଯଖରୁହଇଲାଖି
 ଚାଷୀଭାଇରଯଷେତଯରଫଯଳ
 ପ୍ରଧାନଖାଦ୍ୟଟିଯସଥିରୁମଯିଳ।
  ଉ-ଧାନ
 ଯେଣାନାହ ିଁକନୁି୍ଉେୁେିସଏି
 ଯଦଶସାଯଥସଏିବଯିଦଶ�ାଏ
 ଉେୁଥାଏସଏିଷେପି୍ରଗତଯିର
 ଯନଇଥାଏ�ାତ୍ୀନଜିସାଥିଯର
 ବହୁଦ୍ରବ୍ୟସଏିସାଥିଯରନଏି
 ଲଷେ୍ୟସ୍ଥଳଯରସଏିପହଞ୍�ିାଏ।
 ଉ-ଉଡ଼ାଜାହାଜ

jiò jiò jiûAaûjiûAaû
ପପୁଯଶାଇଥିବାଯବଯଳଦୁଇଜଣଯଚାର
ଘରଭତିରକୁପଶିଆସଯିଲ।କନୁି୍,ଯସମାଯନ
ବନୁ୍କଆଣବିାକୁଭୁଲ�ିାଇଥିଯଲଏହିକଥା
ଯସମାଯନପପକୁୁନଦିରୁଉଠାଇକହଯିଲ।
ପପୁ-ଠକି୍ଅେ,ିଆପଣମାଯନଭଲଯଲାକଭଳି
ଲାଗେୁନ୍;ିଆଜିଯଚାରିକରିଯନଇ�ାଆନୁ୍,
କାଲିଆସିବନୁ୍କଯଦଖାଇଯଦଯବ।

ଭାର ିେଆୁେଆି  ଘାଣ୍ଟ ତରକାର ି
ଛାଦଡେ ି ପାଟରୁି ଦକଦବ
ଦଯଦତ ଖାଇଦେ ବ ିକହୁଥାଏ ମଇୁଁ
ଆଉ ଟଦିକ େଅି ଏଦବ  ।
ଜୁତଆି ଓଷାର ପଦର ଆଦେ ଘାଣ୍ଟ
େବୁର ିଓଡ଼ଆି ଘଦର
ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ିଉଠଇ    ଓଡ଼ଆିଙ୍ ମହୁଁ
ପରାେଦର ଖେୁ ିଭଦର  ।
ଆଳୁ,ୋରୁ, ଜହ୍ ିକେଳୀ, େଡ଼ଆି
େଜାମେୁ, ବୁଟ, ଓଉ
େଜା ମଟରଦର  ତଆିରଇ ଘାଣ୍ଟ
ଅତ ିେରାେଦର ଦବାଉ ।
ଘାଣ୍ଟ ତରକାର ି ମହମହ ବାସ୍ା
ୋଳ  ଥପ ଥପ େଦଡ଼
ପାଟଟିା ଦମାହର  ଖାେ ିଟକଟକ
ମେ ୋଦଖ ଘାଣ୍ଟ ଆଦଡ଼ ।
ଘାଣ୍ଟ ତରକାର ି  ଓଡ଼ଆିଙ୍ ପବତ୍
ଓଡ଼ଆି ଜାତରି େବତ୍
ଜାେଉିଦଠ ଆମ ମେ ପରାେଦର
ମଠିାପେ, ଦକଦତ ଭାବ ।

 ଶ୍ମା-୯୪୩୮୩୩୨୧୩୮

ଘାଣ୍ଟତରକାର ି

ନଯଗନ୍ଦ୍ରନାଥପଟ୍ଟନାୟକ

ପଷୁ ିମାଉେୀ ଦୋ ପଷୁ ିମାଉେୀ ଦୋ
ଦମାହର ିପାଖକୁ ଆ’,
କ୍ଷୀର ଭାତ ଖାଇ ଆେନ୍ଦ ମେଦର
ଦପାଷା ଦମାର ମାେ ିଯା’..।।
ବାର ଦେଖି କର ିଦତା ପାଇଁ ବଜାରୁ 
ଆମଷି ଭଳ ିକ ିଭଳ ି,
କେି ିଆେ ିଦତାଦତ ପରଷ ିଦେବ ିମୁଁ
ଖେୁଦିର ଯବୁି ତୁ ଚଳ ି।।
ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଦଯ େକିଟୁ ଦେଖିେି
ଦତାଦତ ଦେଖି ହୁଏ ଖେୁ,ି
ଦତା ପଠିଦିର ବେବିାକୁ ଅଳ ିକର ି
ପେିାଏ ଯାଆନ୍ ିଋଷ ି।।
ଅମାରଦର ଧାେ ୋଇତା ଆମର ି
ଜେବୁି ତୁ ଦେଇ ମେ,
ଆଉ ତା’ ୋଥିଦର େୁୋ ପଟା ଦଯଦତ
େନୁି୍ଦକଦର ଥିବା ଧେ ।।
ଦଯଉଁ ଘଦର ତୁ ଦୋ ଦପାଷା ମାେକିର ି
ରହଥିାଉ  ବାର ମାେ,
ଜୀବେ ଭୟଦର ଦେଠକି ିଦକଦବବି
ମଷୂା ଆଦେ ୋହ ିଁ ପାଶ ।।
ଭେ ଜେଆୁଳ ିଦହାଇେଦେ ତୁହ ି
ବାପାଙୁ୍ କହକି ିଦମାର ,
ଉପହାର ଦେବ ିବୁୋଇ ମୁଁ ଦେବି
ଜେମ େେିଦର ଦତା’ର ।।
ପଷୁ ିମାଉେୀ ଦୋ ପଷୁ ିମାଉେୀ ଦୋ
ଦମାହର ିପାଖକୁ ଆ’,
କଥା ମାେକିର ିଚଳେିଦେ ଦତାଦତ
ଦମା ଘଦର କରଦିବ ବାଃ ।।

 ଶ୍ମା - ୭୦୦୮୩୧୫୯୧୬

ପଷୁିମାଉସୀ

ସବୁ୍ରତମଲକି

ଯପ୍ରମାନଦେନାୟକ

ପ ିୋଟେିେିରୁ ତାଙ୍ର କଳା ପ୍ରତ ି ଅଦହତୁକ 
େୁବତ୍ଳତା ଥୋ। ଉଭୟ ଚତି୍ରକଳା ଓ ମରୃ୍କିା 
କଳାଦର ତାଙ୍ର ପାରେଶ୍ତିତା ରହଛି।ି କୁେ ି

ହାତଦର ଦେ େଢ଼ ିେଅିନ୍ ିେକ୍ଷ କାରେିରଙ୍ ଭଳ ିଦବଶ୍  
େନୁ୍ଦର େନୁ୍ଦର ମରୂ୍୍ତି।  ବେିା ତାେମିଦର ବାରପିୋ, 
ଉେଳା ଅଞ୍ଚଳର ବଳଭଦ୍ରପରୁ ଗ୍ାମର ଆଶଷି ବଶିଜ୍ବାଳ 
ଏଦବ େଜିକୁ ଜଦେ େକ୍ଷ ଶଳି୍ୀ ଭାଦବ ପ୍ରମାେତି 
କରପିାରଛିନ୍।ି  ତାଙ୍ ତୂଳୀର ସ୍ପଶତ୍ଦର କାନ୍ ଭାସ୍ ର 
ଚତି୍ର ଜୀବନ୍ ମଦେହୁଏ। ଚତି୍ରକଳା ପାଇଁ ଦେ ରାଜ୍ୟ 
ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରଦର େମ୍ାେତି ଦହାଇଛନ୍।ି  

 ଚନ୍ଦ୍ରମେ ି ବଶି୍ାଳ ଓ ମାଳତୀ ବଶି୍ାଳଙ୍ ପତୁ୍ର 
ଆଶଷି ଏଦବ େପ୍ତମ ଦରେେୀଦର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍।ି 
ପାଠ େହତି ଏହ ି କୁେ ି ବାଳକ ତଆିର ି କରଛିନ୍ ି
ଅଦେକ ଜୀବନ୍ ଚତି୍ର। ଦେ ଥରୁଟଏି ଦଯଉଁ େୃଶ୍ୟକୁ 

I ଆଶଷି େୟା ରଙ୍ଗାମାଟଆି ବେି୍ୟାଳୟଦର ୋମ 
ଦେଖାଇଥିଦେ ଦହଁ େୁଇ ଭାଇ ଭଉେୀର ଯତ୍ନ 
ଦେବା ପାଇଁ ତାଙୁ୍ େଜ୍ବତିୀୟ ଦରେେୀରୁ ପାଠ 

ଛାଡ଼ବିାକୁ ପଡ଼ଥିୋ I ସ୍ାେୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 
ଜଦେ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ  ଆଶଷିଙୁ୍ 

ଜୁଆଳଆି ବେି୍ୟାଳୟଦର  
ଥିବା ହଦଷ୍ଟଲ୍ ଦର 
ରଖିଥÒଦେI ଦେଠାଦର 
ଦେ ପଞ୍ଚମ ଦରେେୀ ଯାଏ 
ପାଠ ପଢ଼ଦିେ। ପଦର 
ଆଶଷି ପରୂ୍ତ୍ଚନ୍ଦ୍ରପରୁ 

ବେି୍ୟାଳୟଦର ପାଠ 
ପଢ଼ଥିଦେ। ଦେଠାଦର 

ପଢ଼ୁଥିବା ଦବଦଳ କଳା ଶକି୍ଷକ 
ମଦହଶ୍ର ମାରାଣ୍ଡଙି୍ ଦ୍ାରା 

ଦପ୍ରରତି ଦହାଇ ଚତି୍ର ଆଙି୍ବା େହ 
ମରୃ୍କିା କଳା ପ୍ରତ ି ଆକୃଷ୍ଟ ଦହାଇଥିଦେ ଆଶଷି 
I ଚତି୍ରକଳା ପାଇଁ ଦେ ଦବଶ୍  େେୁାମ ଅଜତ୍େ 
କରଛିନ୍ ିI  ଚଳତି ବଷତ୍ ଆଶଷି ତଆିର ିକରଥିବା 
େଦେଶ ମରୂ୍୍ତି ବେି୍ୟାଳୟଦର ପଜୂା ପାଇଥିୋ।  
ଉପଯକୁ୍ତ ତାେମି  ପାଇଦେ ଦେ ଭବଷି୍ୟତଦର 
ଜଦେ ଉଚ୍ଚଦକାଟରି ଚତି୍ରଶଳି୍ୀ  େହ ମରୃ୍କିା 
ଶଳି୍ୀ ଦହାଇପାରଦିବ ଦବାେ ି ପ୍ରଧାେ ଶକି୍ଷକ 
ଦୋମୋଥ େଂିହ ମତ ଦେଇଛନ୍।ି 

- ମଶ୍ନାଜ ପଣ୍ା, ବାରପିଦା

 ସମଯତେରୁହନ୍ିଘରଭତିଯର
 ଉପଯରଥାଏମୁଁରହ ି
 ସମଯତେସଞ୍ନ୍ିନଜିଖସୁିପାଇଁ
 ଅନ୍ୟପାଇଁସଯଞ୍ମହୁ ିଁ।
 ସବୁଠୁଁମଧରୁଯମାସଞ୍ତିଧନ
 ଅଟଇବିଉପକାରୀ
 ପଜୂାପବଣ୍ଣଯହଉଅବାଯଦହପାଇଁ
 ଅଯଟଭାରିଦରକାରୀ।
  ଉ-ମହୁମାେ ି

ବଦି୍ୟାଳୟଯରଶଷିେୟତି୍ୀପଚାରଯିଲ,
ଯ�ଉଁମାଯନନଜିକୁମଖୂଣ୍ଣଭାବୁେ,
ଠଆିହୁଅ।ଏହାଶଣୁିପପୁେଡ଼ିା
ଯହାଇଗଲା।
ଶଷିେୟତି୍ୀ-ଆଯରତୁକ’ଣନଜିକୁ
ମଖୂଣ୍ଣଭାବୁେୁ!
ପପ-ୁନାଇଁମ୍ୟାେମ୍,ଅାପଣଏକା
େଡ଼ିାଯହାଇଥିଯଲ,ଯସଥିପାଇଁମୁଁମଧ୍ୟ
ଠଆିଯହାଇଗଲ।ି

ବାପାରାମକୁୁପଇସାଯଦଇକହଯିଲ,ବଜାରରୁକଲରାଆଣବୁି।
ମା’କଲରାଭାଜିସାରିଖାଇବାପରଷଯିଲ।
ରାମୁକଲରାଭଜାଖାଇକହଲିା-ବାପାଙ୍କପଇସାସବୁନଷ୍ଟଯହଲା।ଯମାଯତ
କଲରାବାେିଆସଲିାନ,ିସବୁ�ାକପତିାଲାଗେୁ!ି!!

‘‘ଏଁ,କ’ଣ
କଲାଯସ’’

ଦଖଁ ଦହଇ କହେିା- ଦତଦତ ମୁଁ େଦିଚେ ବୁଦ୍ଧ ଶଦିଖଇବ ିଦୋ  କୁମ୍ୀର 
ମାଉେୀ। କାଠହୋ ଚଦଢ଼ଇଦଟ ଡାଳଦର ଥଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉ ଥିୋ। ମାଙ୍ଡ 
ଛୁଆ କଥା ଶେୁ ି କହେିା- ଦଚଷ୍ଟା କଦେ େବୁ କଷ୍ଟକାମ େହଜଦର 
ଦହଇଯାଏ। ତୁ ତ ପେିା, ମଦେରଖ ବପିେକୁ  ଏଦଡ଼ଇବାକୁ ଦହଦେ 
ବଳ ଅଦପକ୍ଷା ୋହେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧଥିବା େରକାର। ଆଉ ଦୋଦଟ କଥା, 
ଦଯାଉ କାମ ଶାବଳ କରପିାଦରୋ, ଦେଇ କାମକୁ ଦଛାଟ ଛୁଞ୍ଚଟିଏି 
ଚୁଟ୍ କ ିମାର ିକରେିଏି।

ମାଙ୍ଡ ଛୁଆ େଈ କୂଳକୁ େୋ। ୋ, କୁମ୍ୀର ମାଉେୀ ଆଜ ି
ଆେେି।ି  େମ୍ା ମେୁଆିଁ ବାଡ଼ ିଖଦଣ୍ଡ ଦଯାୋଡ଼ କୋ ଦେ । ଦୋଦଟ 
ବୁୋ ଆଢ଼ୁଆଳଦର େୁଚ ିବେେିା। କୁମ୍ୀର ଆେ ିପାେକୁି ୋେ ିଅଳଆି 
ମଳଆି ଭାେଥୁିବା ମଝଦିର ଆଖିବନ୍ଦ କର ି ଦଶାଇୋ। ମାଙ୍ଡ଼ଛୁଆ 
ଜମା ଦଡର ି କୋେ।ି ୋହେ ଜୁଦଟଇ ମେୁଅିାଁ ବାଡ଼ଦିର କୁମ୍ୀରର 
ଦୋଦଟ ଆଖିକୁ ଦଜାରଦର ଦଖଞ୍ଚ ି ଦେୋ। ବାଡ଼ରି ମେୁଆିଁ ଅଂଶଟା 
କୁମ୍ୀର ଆଖିଦର ରହେିୋ। କୁମ୍ୀର ଛଟ୍ ପଟ୍  ଦହୋ। ମାଙ୍ଡ଼ ଛୁଆ 
େକ୍ଷ୍ୟ କର ିକୁମ୍ୀରର ଆର ଅାଖିକୁ ଦଜାରଦର ଦଖଞ୍ଚ ିଦେୋ। କୁମ୍ୀରର 
େ’ିଟା ଆଖି ଫୁଟେିୋ।

ପନ୍ଦର େେି ଚାେେିୋ । ମାଙ୍ଡ଼ ଛୁଆ େଦିେ ଦେଖିୋ, କୁମ୍ୀର 
ପାଟ ି ଦମୋକର ି େଈ କୂଳଦର ଦଶାଇଚ।ି କଛି ି େମୟ ଭାବେିା 
ମାଙ୍ଡ଼ଛୁଆ। ତା ’ ପଦର  ପାଖଦର ପଡ଼ଥିିବା ଖଦଣ୍ଡ ବଡ଼ ପଥରକୁ 
କଦଷ୍ଟମଦଷ୍ଟ କୁମ୍ୀର ଆଡ଼କୁ େଦଡ଼ଇ ଦେୋ। କୁମ୍ୀର ଭାବେିା, ଦକାଉ 
ଜନୁ୍ ଦବାଦଧ ପାେ ିପଇିବାକୁ ଆେଚି।ି ଶଦ୍ଦବାର ିଦେ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ 
କାମଡ଼ୁ ି ଧର ି ଝୁେବିାକୁ ୋେେିା। ତା’ର େବୁୋନ୍ ଭାଙ୍ଗେିୋ। ପାେ ି
ଭତିରକୁ ଯାଇ ଖାେ ି ଛଟପଟ୍  ଦହୋ। ଦେହେିେିଠୁ ଆଉ ଦକଦବ 
କୁମ୍ୀରକୁ  େଈ କୂଳକୁ ଆେବିାର ଦକହ ିଦେଖି ୋହଁାନ୍।ି 

େଛ ଡାଳଦର ବେ ିବେ ିଆଉ କାଠହୋ ଏଇ କଥା େପଥୁିଦେ, 
ବୁଢ଼ା ବେଟା  ଢ଼ୁଳଉଥିୋ। ମଣୁ୍ଡଦଟକ ିକହେିା- ଏଁ କ’େ କୋ ଦେ !! 

ଶ୍ମା-୯୪୩୭୨୨୭୯୨୫

ଯକାମଳେୁଆଯଁର
ଜୀବନ୍କୀତ୍ତ୍ତି
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1616 ଶନବିାର, ୧୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୬।୯(ସମସି): ସ୍ଥାେୀୟ କଳଙି୍ଗ ଓ କଟି୍  ଷ୍ଥାଡୟିମନର 
ଚଥାଲଥିିବଥା ରଥାଜ୍ୟ ସେିଅିର ପରୁୁଷ ହକ ି ଚଥାମ୍ଅିନ୍ ସପି୍ ର ଫଥାଇେଥାଲ 
ଲଥାଇେଅପ୍  ଚୂଡ଼ଥାନ୍ତ ନହଥାଇଯଥାଇଛ।ି ନ�ଥାର୍ଦ୍ଥା ଓ ପବୂଦ୍ତଟ ନରଳବଥାଇ 
ମଧ୍ୟନର ଫଥାଇେଥାଲ ନ�ଳଥାଯବି। ଶକୁ୍ରବଥାର ଅେୁଷ୍ତି ଦୁଇଟ ି ଯଥାକ 
ନସମଫିଥାଇେଥାଲନର ନ�ଥାର୍ଦ୍ଥା ଓ ନରଳବଥାଇ ବଜିୟ ଲଥାଭ କରଥିିନଲ। 

ପ୍ରଥମ ନସମଫିଥାଇେଥାଲନର ନ�ଥାର୍ଦ୍ଥା ୪-୦ ନ�ଥାଲନର ଷ୍ଲି୍  
ଅଥରଟି ି ଅଫ୍  ଇଣ୍ଆି (ନସଲ୍ )କୁ ପରଥାସ୍ତ କରଛି।ି ବଜିୟୀ ନ�ଥାର୍ଦ୍ଥା 
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସଥାଦ କୁଜୁର ଦ୍ତିୀୟ କ୍ଥାଟଦ୍ର ଅଥଦ୍ଥାତ୍  ୨୦ତମ ମେିଟି୍ ନର ପ୍ରଥମ 
ନ�ଥାଲ୍  ନଦଇ �ଥାତଥା ନ�ଥାଲଥିିନଲ। ଏହଥାପନର ୪୧ତମ ମେିଟି୍ ନର 
ନରେନ�ଥାରୀ ନ�ସ୍ , ଏହଥାର ଦୁଇ ମେିଟି୍  ପନର ନରଥାସେ କୁଜୁରଙ୍କ 
ନ�ଥାଲ୍  ବଳନର ନ�ଥାର୍ଦ୍ଥା ୩-୦ନର ଅରେଣୀ ଲଥାଭ କରଥିିଲଥା। ଚତୁଥଦ୍ 
କ୍ଥାଟଦ୍ର ତଥଥା ୬୦ତମ ମେିଟି୍ ନର ଆକଥାଶ ନସଥାନରଙ୍ଗ ଅନ୍ତମି ନ�ଥାଲ୍ ଟ ି
ନଦଇଥିନଲ। ନସହଭିଳ ିଦ୍ତିୀୟ ମ୍ୟଥାଚନର ପବୂଦ୍ତଟ ନରଳବଥାଇ ୪-୩ 
ନ�ଥାଲନର ହକରି �ଡ଼ କୁହଥାଯଥାଉଥିବଥା ସନୁ୍ଦର�ଡ଼କୁ ପରଥାସ୍ତ କରଥିିଲଥା। 
ପ୍ରଥମ କ୍ଥାଟଦ୍ରନର ନଜ.ନଜ. ମଣୁ୍ଥା (୬ଷ୍ ମେିଟି୍ ) ଓ ଅଧିେଥାୟକ 
ଅବବିେ ବଥାଲଦ୍ଥା (୧୦ମ)ଙ୍କ ନ�ଥାଲ୍  ବଳନର ନରଳବଥାଇ ୨-୦ନର ଆ�ଆୁ 
ରହଥିିଲଥା। ଦ୍ତିୀୟ କ୍ଥାଟଦ୍ରନର ରଜେ ି କଥାଣୁ୍ଲେଥା (୧୯ତମ) ୩ୟ 
ନ�ଥାଲ୍  ନଦଇଥିନଲ। ୪୭ତମ ମେିଟି୍ ନର ସମୁେ ନବକ୍  ନରଳବଥାଇ 
ପଥାଇଁ ୪ଥଦ୍ ନ�ଥାଲ୍  ନଦଇଥିନଲ। ସନୁ୍ଦର�ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ମତୟିଥାସ ଡଥାଙ୍ଗ, 
ସଶୁଥାନ୍ତ ଟନ୍ଥା ଓ ଆନ୍ଥାହତି୍  ଏକ୍ଥା ନ�ଥାଲ୍ ନ୍ଥାର କରଥିିନଲ।

ରାଜ୍ୟ ସନିଅିର 
ପରୁୁଷ ହକ ି ଖ�ୋର୍ଦ୍ୋ-ଖେଳବୋଇ ଫୋଇନୋଲ

ନବଙ୍ଗଥାଲୁରୁ,୧୬ଥା୯ (ଏନଜେ୍)ି: 
ବଥାମହଥାତୀ ସ୍େିର ନସୌରଭ କୁମଥାର 
(୪/୪୮) ଓ ନଲଗ୍  ସ୍େିର ରଥାହୁଲ 
ଚହର (୩/୫୩)ଙ୍କ ଚମତ୍ଥାର 
ନବଥାଲଂି ସଫଳତଥା ବଳନର ଏଠଥାନର 
ଚଥାଲଥିିବଥା େୁ୍ୟଜଲିଥାଣ୍-ଏ’ ବପିକ୍ଷ 
ତୃତୀୟ ଅନ୍ ଅଫିସଆିଲ ନଟଷ୍ନର 
ଭଥାରତ-ଏ’ ୫୬ ରନ୍ ନର ପ୍ରଥମ 
ଇେଂିସ ଅରେଣୀ ନେଇଛ।ି ଏହ ି
ମ୍ୟଥାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଇେଂିସନର ଭଥାରତ-
ଏ’ର ୨୯୩ ରନ୍  ଜବଥାବନର 
େୁ୍ୟଜଲିଥାଣ୍-ଏ’ ୨୩୭ନର ଅଲଆଉଟ 
ନହଥାଇଛ।ି ଦ୍ତିୀୟ ଦେି ନ�ଳ 
ନଶଷ ନବଳକୁ ଭଥାରତ-ଏ’ ଦ୍ତିୀୟ 
ଇେଂିସନର ଅଭମିେୁ୍ୟ ଈଶ୍ୱରନ୍  (୪)
ଙ୍କ ୱିନକଟ ହରଥାଇ ୪୦ ରନ୍  ସଂରେହ 
କରନିେଇଛ।ି ଷ୍ମ୍ପ୍  ଅପସଥାରଣ 
ନବଳକୁ ଅଧିେଥାୟକ ପ୍ରୟିଙ୍କ ପଥାଞ୍ଥାଲ 
୧୭ ଓ ପ୍ରଥମ ଇେଂିସ ନସଞ୍ରୁଆିନ୍  ଋତୁରଥାଜ �ଥାଏକ୍ଥାଡ ୧୮ 
ରନ୍ ନର ବ୍ୟଥାଟଂି କରୁଥିନଲ। ସନି୍  ନସଥାଲଆି ଭ୍ରମଣକଥାରୀ ଦଳ 
ପକ୍ଷରୁ ଏକମଥାତ୍ର ୱନିକଟଟ ିଅକ୍ଆିର କରଥିିନଲ। ଏହଥା ଫଳନର 
ଦ୍ତିୀୟ ଦେି ନ�ଳ ନଶଷନର ଭଥାରତ-ଏ’ ନମଥାଟ ୯୬ ରନ୍ ନର 
ଆ�ଆୁ ରହଛି।ି

ପବୂଦ୍ରୁ େୁ୍ୟଜଲିଥାଣ୍-ଏ’ ପ୍ରଥମ ଇେଂିସ ଆରମ୍ଭ କର ି

ଭଥାରତୀୟ ନବଥାଲରଙୁ୍କ ଉଚତି ମକୁଥାବଲିଥା 
କର ି ପଥାର ି େଥିଲଥା। ଜଣଙ୍କ ପନର ଜନଣ 
ବ୍ୟଥାଟର ପଥାଭଲିଅିେ ନଫରଯିବିଥା ପନର 
ଭ୍ରମଣକଥାରୀ ଦଳ ୯୯ ରନ୍ ନର ଅଧଥା 
ନ�ଳଥାଳଙୁି୍କ ହରଥାଇ ବପିଦନର ପଡ଼ଥିିଲଥା। 
ଏହ ି ସମୟନର ଅଭଜି୍ଞ ବ୍ୟଥାଟର ମଥାକଦ୍ 
ଚଥାପମ୍ୟଥାନ୍  ଓ ସନି୍  ନସଥାଲଆି କଛିଟିଥା 
ଭଥା�୍ୟର ସହଥାୟତଥା ନେଇ ୬ଷ୍ ୱିନକଟ 
ପଥାଟଦ୍େରସପିରୁ ୧୧୪ ରନ୍  ଉଠଥାଇବଥା 
ପନର ଦଳ ଏକ ସମ୍ଥାେଜେକ ନ୍ଥାର 
କରବିଥାନର ସମଥଦ୍ ନହଥାଇଥିଲଥା। ଦୁଇଥର 
ଜୀବେଦଥାେ ପଥାଇଥିବଥା ଚଥାପମଥାେ ସବଦ୍ଥାଧିକ 
୯୨ ଓ ନସଥାଲଆି ୫୪ ରନ୍  କରଥିିନଲ। 
ଭଥାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ସ୍େିର ୭ଟ ି ୱିନକଟ 
ନେଇଛନ୍ତ।ି ନସୌରଭଙୁ୍କ ୪ଟ ି ଓ ରଥାହୁଲଙୁ୍କ 
୩ଟ ି ୱନିକଟ ମଳିଛି।ି ନପସ ନବଥାଲର 
ମନୁକଶ କୁମଥାର ୨ଟ ି ଓ ଶଥାରୁ୍ଦ୍ଳ ଠଥାକୁର 
ଜନଣ ନ�ଳଥାଳଙୁି୍କ ଆଉଟ କରଛିନ୍ତ।ି

େଂକ୍ପି୍ତ ସ୍ାର
ଭାରତ-ଏ’ ପ୍ରଥମ ଇନଂିେ : ୨୯୩।
ନ୍ୟୁଜଲିାଣ୍ଡ-ଏ’ ପ୍ରଥମ ଇନଂିେ : ୨୩୭ (ମଥାକଦ୍ ଚଥାପମ୍ୟଥାନ୍ -୯୨, 
ସନି୍  ନସଥାଲଆି-୫୪, ନସୌରଭ କୁମଥାର- ୪/୪୮, ରଥାହୁଲ 
ଚହର- ୩/୫୩, ମନୁକଶ କୁମଥାର- ୨/୪୮)।
ଭାରତ-ଏ’ ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିେ : ୪୦/୧।

ଅନ୍ ଅଫିେଆିଲ ସେଷ୍ଟସର 
ସ୍ନିରଙ୍କ କମାଲ ଭୋେତ-ଏ’ ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ ଅଗ୍ରଣୀ

ହମିାଂଶ ୁଓ ଶଭୁାଶଷିଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନଂିସ୍ 
୧୬ବର୍ଷର୍ କମ୍  ଆନ୍ତଃଜଲି୍ା କ୍ସିକେ

କ ଟ କ , ୧ ୬ ଥା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଓଡ଼ଶିଥା କ୍ରନିକଟ 
ଆ ନ ସ ଥା ସ ିଏ ସ େ ( ଓ ସ ିଏ ) 
ଆ େୁ କୂ ଲ ୍ୟନ ର 
ନ�ଳଥାଯଥାଉଥିବଥା ୧୬ବଷଦ୍ରୁ 
କମ୍  ଆନ୍ତତଃ ଜଲି୍ଥା କ୍ରନିକଟ 
ଟୁର୍ଦ୍ଥାନମଣ୍ଟନର ଶକୁ୍ରବଥାର 
୮ଟ ି ମ୍ୟଥାଚ୍  ନ�ଳଥାଯଥାଇଛ।ି 

ଭୁବନେଶ୍ୱର ନସଞ୍ରୁଆିେ ରେଥାଉଣ୍ନର ଅେୁଷ୍ତି ଏକ 
ମ୍ୟଥାଚ୍ ନର ଯଥାଜପରୁ ୨୨୬ ରେନର ନସଥାେପରୁକୁ ପରଥାସ୍ତ 
କରଥିିଲଥା। ହମିଥାଂଶ ୁପରଡ଼ିଥାଙ୍କ ୧୧୬ ରେର ଇେଂିସ୍  ବଳନର 
ପ୍ରଥନମ ବ୍ୟଥାଟଂି କରଥିିବଥା ଯଥାଜପରୁ ଦଳ ସମସ୍ତ ୱନିକଟ 
ହରଥାଇ ୨୮୮ ରେ କରଥିିଲଥା। ଜବଥାବନର ନସଥାେପରୁ 
୬୨ ରେନର ଅଲଆଉଟ ନହଥାଇଥିଲଥା। ଡ୍ମିସ ରେଥାଉଣ୍ନର 
ନ�ଳଥାଯଥାଇଥିବଥା ମ୍ୟଥାଚ୍ ନର ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଏ ଦଳ ୧୬୩ 
ରେନର ବଥାନଲଶ୍ୱରକୁ ହରଥାଇଛ।ି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଏ ୮ 

ୱିନକଟ ବେିମିୟନର 
୨୦୭ରେ କରଥିିବଥା ନବନଳ 
ଶଭୁଥାଶଷି ମଲ୍କି ସବଦ୍ଥାଧିକ 
୧୦୩ ରେ କରଥିିନଲ। 
ବ୍ୟଥାଟଂି ବପିଯଦ୍୍ୟୟର ସମ୍�ୁୀେ 
ନହଥାଇଥିବଥା ବଥାନଲଶ୍ୱର 
ସମସ୍ତ ୱିନକଟ ହରଥାଇ 
ମଥାତ୍ର ୪୪ ରେ ସଂରେହ 
କରଥିିଲଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଏ ପକ୍ଷରୁ ଜ�ଦୀଶ ମହଥାପଥାତ୍ର 
୪ରେ ବେିମିୟନର ୫ଟ ି ୱନିକଟ ଅକ୍ଆିର କରଥିିନଲ। 
ନ�ଳଥାଯଥାଇଥିବଥା ଅେ୍ୟ ମ୍ୟଥାଚ୍  �ଡ଼ୁକିନର ନକନୁ୍ଦଝର 
୯ୱିନକଟନର ନଦବ�ଡ଼କୁ, ରଥାଉରନକଲଥା ୬ ୱିନକଟନର 
ନେଙ୍କଥାେଥାଳକୁ, େୟଥା�ଡ଼ ୧୦ ୱିନକଟନର ମଥାଲକଥାେ�ରିକୁି, 
ନକନ୍ଦଥାପଡ଼ଥା ୮ ୱିନକଟନର ନକଥାରଥାପଟୁକୁ, ଝଥାରସ�ୁଡୁଥା 
୧୩୨ ରେନର ନ�ଥାର୍ଦ୍ଥାକୁ, କନ୍ଧମଥାଳ ୫୦ ରେନର ନବୌର୍କୁ 
ହରଥାଇଛ।ି

ଲଜିଜଣ୍ଡ୍  ସ ଲଗି୍  କ୍ଜିକଟ
ପଙ୍କଜଙୁ୍କ ୫ ୱିଜକଟ୍ 
ନକଥାଲକଥାତଥା, ୧୬।୯(ଏନଜେ୍)ି: 
ବଶି୍ୱର ଅବସରପ୍ରଥାପ୍ତ କ୍ରନିକଟର୍ ଙୁ୍କ 
ନେଇ ନ�ଳଥାଯଥାଉଥିବଥା ଲନିଜଣ୍ପ୍  ସ 
ଲଗି୍  କ୍ରନିକଟ୍  (ଏଲ୍ ଏଲ୍ ସ)ିର ଦ୍ତିୀୟ 
ସଂ୍ରଣ ଶକୁ୍ରବଥାରଠଥାରୁ ଆରମ୍ଭ 
ନହଥାଇଛ।ି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମ୍ୟଥାଚନର 
ଶକୁ୍ରବଥାର ଇଣ୍ଆି ମହଥାରଥାଜଥାସ ଓ 
ୱଥାଲ୍ଲଦ୍ ଜ୍ୟଥାଣ୍ଟସ ସଥାମ୍ଥାସଥାମ୍ ିନହଥାଇଛନ୍ତ।ି 
ଜ୍ୟଥାକ୍  କଥାଲସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ଥାଧିେ 
ୱଥାଲ୍ଲଦ୍ ଜ୍ୟଥାଣ୍ଟସ ପ୍ରଥନମ ବ୍ୟଥାଟଂି କର ି
୨୦ ଓଭରନର ୮ ୱିନକଟ୍  ହରଥାଇ 
୧୭୦ ରେ ସଂରେହ କରଛି।ି ଓପେର୍  
ନକଭେି ଓ’ବ୍ଥାଇେ ୫୨, ଦୀନେଶ 
ରଥାମଦେି ୪୨*, ଥିସଥାରଥା ନପନରରଥା 
୨୩, ତଥାନତନ୍ଦଥା ତଥାଇବୁ ୭, କଥାଲସି 
୧୨ ରେ କରଥିିନଲ। ନବଥାଲଂିନର 
ଇଣ୍ଆି ମହଥାରଥାଜଥାସ ପକ୍ଷରୁ ଦରୁ ତ 
ନବଥାଲର ପଙ୍କଜ ସଂି ସବଦ୍ଥାଧିକ ୫ 
ୱିନକଟ୍  ନେଇଥିନଲ। ଅଧିେଥାୟକ 
ହରଭଜେ ସଂିହ, ନଯଥା�ନି୍ଦର 
ଶମଦ୍ଥା ଓ ମହମ୍ଦ ନକୈଫ୍  ନ�ଥାଟଏି 
ନଲ�ଥାଏ ୱିନକଟ୍  ନେଇଥିନଲ। 

  ଉଗୋଣ୍ୋ ପୋେୋ ବ୍ୋଡ୍ ମଣି୍ଟନ
ସଙି୍ଗଲ୍ସ, ଡବଲ୍ସ ଖସମଖିେ 
ନୁେୁଲ, ଦଖିଲଶ୍ୱେ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୬।୯(ସମସି): କଥାମ୍ଥାଲଥା ସହରନର 
ଚଥାଲଥିିବଥା ଉ�ଥାଣ୍ଥା ପଥାରଥା ବ୍ୟଥାଡମଣି୍ଟେ ଅନ୍ତଜଦ୍ଥାତୀୟ 
ଟୁର୍ଦ୍ଥାନମଣ୍ଟନର ଓଡ଼ଶିଥାର ଦୀନଲଶ୍ୱର ରଥାଓ ଓ େୁରୁଲ ହୁନସେ 
�ଥାନ୍  ଉଭୟ ପରୁୁଷ ସଙି୍ଗଲ୍ ଓ ଡବଲ୍ ନସମ ି ଫଥାଇେଥାଲନର 
ପ୍ରନବଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଦନିଲଶ୍ୱର ସଙି୍ଗଲ୍ କ୍ଥାଟଦ୍ରନର ନକଥାଟ 
ଡ ି ଆଇଭରୀର ନଡଡଥା ଜେି୍ ୱଥାଇନଭସ୍  ୟଥାନୟଥାଙୁ୍କ ୨୧-୧୦, 
୨୧-୧୩ନର ହରଥାଇ ନସମକୁି ଉଠଛିନ୍ତ।ି ନସହପିର ି ଡବଲ୍ 
କ୍ଥାଟଦ୍ରନର ଦନିଲଶ୍ୱର ଓ େବୀେ ଶବି୍ କୁମଥାର ଉ�ଥାଣ୍ଥାର କଥାଜଥା 
ଏଡୱଥାଡଦ୍ କଥାନବଥାଙ୍ଗ ଓ ଜୁଲୟିେ ଓବୁରଥାଙୁ୍କ ୨୧-୦୨, ୨୧-

୦୩ନର ପରଥାସ୍ତ କର ି ନସମକୁି ଉଠଛିନ୍ତ।ି ନସହପିର ି େୁରୁଲ 
ସଙି୍ଗଲ୍ କ୍ଥାଟଦ୍ରନର ଉ�ଥାଣ୍ଥାର ଅଲ ିମସୁଥାକଥାଙୁ୍କ ୨୧-୧୩, ୨୧-
୧୭ନର ହରଥାଇ ନସମକୁି ଉଠଛିନ୍ତ।ି ନସହପିର ି ପବୂଦ୍ରୁ ନସ 
ଡବଲ୍ ନସମକୁି ଉଠସିଥାରଛିନ୍ତ।ି

ଡବଲ୍ସ ସେମସିର ଅମସରନ୍ଦ୍ର 
ଓଡ଼ଶିଥାର ଅମନରନ୍ଦ ନବନହରଥା ଡବଲ୍ ନସମଫିଥାଇେଥାଲ ଓ 
ସଙି୍ଗଲ୍ କ୍ଥାଟଦ୍ରକୁ ଉଠଛିନ୍ତ।ି ଡବଲ୍ କ୍ଥାଟଦ୍ରନର ଅମନରନ୍ଦ ଓ 
ଅଭଜିତି ସଥା�ଜୁଥା ଉ�ଥାଣ୍ଥାର ଚଥାଲ୍ଦ୍ କଥାନଲ�ଥା କଜିଥା ଓ ଜଲୟିସ 
େଥାନସରକଥାଙୁ୍କ ୨୧-୧୦, ୨୧-୧୦ନର ପରଥାସ୍ତ କର ି ନସମକୁି 
ଉଠଛିନ୍ତ।ି ନସହପିର ି ସଙି୍ଗଲ୍ନର ପ୍ର ି କ୍ଥାଟଦ୍ରନର ଅମନରନ୍ଦ 
୨୧-୦୯, ୨୧-୧୨ନର ଘନରଥାଇ ନ�ଳଥାଳ ିନଡଭଡି୍  ମକୁସିଥାଙୁ୍କ 
ହରଥାଇ କ୍ଥାଟଦ୍ରକୁ ଉଠଛିନ୍ତ।ି

ଦୁବଥାଇ,୧୬ଥା୯ (ଏନଜେ୍)ି: ଦୀଘଦ୍ ଦେିର ଦଥାବ ି
ପନର ୧୯ ବଷଦ୍ରୁ କମ୍  ମହଳିଥା ବଭିଥା�ନର 
ଆଇସସି ି ବଶି୍ୱକପ୍  କ୍ରନିକଟ ପ୍ରତନିଯଥା�ତିଥା 
ଆନୟଥାଜେ କରବିଥାକୁ ଯଥାଉଛ।ି ଏହଥାର ପ୍ରଥମ 
ସଂ୍ରଣ ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କଥାନର ଆସନ୍ତଥା ବଷଦ୍ ଅଥଦ୍ଥାତ୍  
୨୦୨୩ ଜଥାେୁଆରୀ ୧୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ନହଥାଇ ୨୯ନର 
ନଶଷ ନହବ। ୧୫ ଦେି ଧର ିନହବଥାକୁ ଥିବଥା ଏହ ି
ବଶି୍ୱକପ୍ ନର ୫ଟ ିସହନଯଥା�ୀ ରଥାଷ୍ଟ୍ର ସହ ନମଥାଟ 
୧୬ଟ ିନଦଶ ଅଂଶରେହଣ କରନିବ। ଏଥିନର ଦୁଇଟ ି
ନସମଫିଥାଇେଥାଲ ଓ ନ�ଥାଟଏି ଫଥାଇେଥାଲ ସନମତ 
ନମଥାଟ ୪୧ଟ ି ମ୍ୟଥାଚ ନ�ଳଥାଯବି। ଏହ ି ସମସ୍ତ 
ମ୍ୟଥାଚ୍  ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କଥାର ଦୁଇଟ ି ସହର ଯଥଥା 
ନବନେଥାେ ି ଓ ନପଥାନଚଫଷ୍ରୁମ୍ ନର ଆନୟଥାଜେ 
କରଥାଯବି। ଜଥାେୁଆରୀ ୨୯ନର ଫଥାଇେଥାଲ 
ମ୍ୟଥାଚ୍  ନ�ଳଥାଯବିଥାର କଥାଯଦ୍୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି

େମି୍  ଓ ଫମ୍ଷାେ
ପ୍ରଥମଥର ନ�ଳଥାଯବିଥାକୁ ଥିବଥା ୧୯ ବଷଦ୍ରୁ କମ୍  
ଆଇସସି ି ମହଳିଥା ବଶି୍ୱକପ୍ ନର ନମଥାଟ ୧୬ଟ ି
ଦଳ ଅଂଶରେହଣ କରନିବ। ଏହ ି ଦଳ�ଡୁକି 
ନହଲଥା ଭଥାରତ, ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କଥା, ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆି, 

ବଥାଂଲଥାନଦଶ, ଶ୍ୀଲଙ୍କଥା, ଆନମରକିଥା, ଇଂଲଣ୍, 
ପଥାକସି୍ତଥାେ, ରୁୱଥାଣ୍ଥା, ଜମି୍ଥାନୱ, ଇନଣ୍ଥାନେସଆି, 
ଆୟଲଦ୍ଥାଣ୍, େୁ୍ୟଜଲିଥାଣ୍, ନୱଷ୍ଇଣ୍ଜି୍ , ୍ଟଲଥାଣ୍ 
ଓ ସଂଯକୁ୍ ଆରବ ଏମନିରଟ୍ (ୟଏୁଇ)। 
ଏହଥା ମଧ୍ୟନର ୫ଟ ି ସହନଯଥା�ୀ 
ନଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ରୁୱଥାଣ୍ଥା ଏବଂ 
ଇନଣ୍ଥାନେସଆି ନଯ ନକୌଣସ ି
ପ୍ରକଥାର କ୍ରନିକଟ ବଶି୍ୱକପ୍ ନର 
ପ୍ରଥମଥର ଅଂଶରେହଣ କରନିବ।

ଅଂଶରେହଣକଥାରୀ ୧୬ଟ ି ଦଳକୁ 
୪ଟ ି �ରୁପ୍ ନର ଭଥା� କରଥାଯଥାଇଛ।ି 
ପ୍ରନତ୍ୟକ �ରୁପ୍ ନର ୪ଟ ିନଲ�ଥାଏଁ ଦଳ 
ସ୍ଥାେ ପଥାଇଥିଲଥାନବନଳ ରଥାଉଣ୍ ରବେି 
ଲଗି୍  ଭତି୍ନିର ମ୍ୟଥାଚ୍  ନ�ଳନିବ। 
ଏହଥା ମଧ୍ୟରୁ �ରୁପ୍ -ଡ’ିନର ଭଥାରତ 
ସହ ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କଥା, ୟଏୁଇ ଓ ୍ଟଲଥାଣ୍ ସ୍ଥାେ 
ପଥାଇଛନ୍ତ।ି �ରୁପ ପଯଦ୍୍ୟଥାୟନର ପ୍ରନତ୍ୟକ ଦେି ୪ଟ ି
ନଲ�ଥାଏଁ ମ୍ୟଥାଚ୍  ନ�ଳଥାଯବି। �ରୁପ୍  ପଯଦ୍୍ୟଥାୟନର 
ନ�ଳବିଥା ପନର ପ୍ରନତ୍ୟକ �ରୁପ୍ ର ୩ଟ ି ନଶ୍ଷ୍ 
ଦଳ ସପୁର ସକି୍ସକୁ ଉନ୍ୀତ ନହନବ। ଏଥିନର 

ଦୁଇଟ ି ପଲୁ୍ ନର ମ୍ୟଥାଚ୍  ନ�ଳଥାଯବି। ନ�ଥାଟଏି 
ପଲୁ୍ ନର �ରୁପ-ଏ ଓ ଡ’ି ସ୍ଥାେ ପଥାଇନବ। ଅେ୍ୟ 
ପଲୁ୍ ନର �ରୁପ୍ -ବ ି ଓ ସ’ିକୁ ସଥାମଲି କରଥାଯଥାଇଛ।ି 
ପ୍ରନତ୍ୟକ �ରୁପ୍ ର ନ�ଥାଟଏି ଦଳ ଅେ୍ୟ �ରୁପ୍ ର ୩ଟ ି

ଦଳ ସହ ନ�ଥାଟଏି ନଲ�ଥାଏଁ ମ୍ୟଥାଚ୍  ନ�ଳବି। 
ଏହଥା ପନର ପ୍ରନତ୍ୟକ ପଲୁ୍ ର ଦୁଇ ନଶ୍ଷ୍ ଦଳ 
ନସମଫିଥାଇେଥାଲ ନ�ଳବିଥାକୁ ନଯଥା�୍ୟତଥା ଅଜଦ୍େ 
କରନିବ। ସପୁର ସକି୍ସ ପଯଦ୍୍ୟଥାୟ ଜଥାେୁଆରୀ 
୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ନହଥାଇ ୨୫ନର ନଶଷ ନହବ। 

ଜଥାେୁଆରୀ ୨୭ନର ଦୁଇଟଯିଥାକ ନସମଫିଥାଇେଥାଲ 
ଓ ଜଥାେୁଆରୀ ୨୯ନର ଫଥାଇେଥାଲ ନ�ଳଥାଯବି।
ଜାନ୍ଆରୀ ୧୪ସର ଭାରତର 

ପ୍ରଥମ ମୟୁାଚ୍ 
�ରୁପ-ଡ’ିନର ସ୍ଥାେ ପଥାଇଥିବଥା ଭଥାରତ 
ତଥାହଥାର ପ୍ରଥମ ଲଗି୍  ମ୍ୟଥାଚ୍  ଜଥାେୁଆରୀ 
୧୪ନର ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କଥା ସହ ନ�ଳବି। 
ଏହ ି ମ୍ୟଥାଚଟ ି ଭଥାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟଥା 
୫ଟଥା ୧୫ନର ନ�ଳଥାଯବି। ଏହଥା ପନର 
ଜଥାେୁଆରୀ ୧୬ନର ୟଏୁଇ ସହ ଦ୍ତିୀୟ 
ମ୍ୟଥାଚ୍  (ଅପରଥାହ୍ଣ ୧ଟଥା ୩୦) ଓ ତୃତୀୟ 
ତଥଥା ନଶଷ ଲ�ି ମ୍ୟଥାଚ୍  ଜଥାେୁଆରୀ 
୧୮ନର ୍ଟଲଥାଣ୍ (ସନ୍ଧ୍ୟଥା ୫ଟଥା ୧୫) 
ସହ ନ�ଳବି।

୧୫ ଦନିସର ୪୧ ମୟୁାଚ୍ 
ଏହ ି ଟୁର୍ଦ୍ଥାନମଣ୍ଟନର ୧୬ଟ ି ଦଳ ଅଂଶରେହଣ 
କରୁଥିଲଥାନବନଳ ନମଥାଟ ୧୫ ଦେି ଅବଧିନର 
ମ୍ୟଥାଚ୍  ନ�ଳଥାଯବି। ଏଥିନର ନମଥାଟ ୪୧ଟ ିମ୍ୟଥାଚ୍  
ଆନୟଥାଜେ କରଥାଯବି। �ରୁପ୍  ଲଗି୍  ପଯଦ୍୍ୟଥାୟନର 

୪ଟ ି ଦଳ ବଦିଥା ନହନବ। ସପୁର ସକି୍ସ ପଯଦ୍୍ୟଥାୟ 
ନଶଷ ନବଳକୁ ଅେ୍ୟ ୧୨ଟ ି ଦଳ ୬ଟ ି ନଲ�ଥାଏଁ 
ମ୍ୟଥାଚ୍  ନ�ଳନିବ। ନ�ଥାଟଏି ଦଳ ଫଥାଇେଥାଲନର 
ପ୍ରନବଶ କନଲ ନମଥାଟ ୮ଟ ି ମ୍ୟଥାଚ୍  ନ�ଳବି। 
ମ୍ୟଥାଚ୍  �ଡୁକି ଭଥାରତୀୟ ସମୟ ଅପରଥାହ୍ଣ ୧ଟଥା 
୩୦ ମେିଟି୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ ନହଥାଇ ରଥାତ ି ୯ଟଥାନର 
ନଶଷ ନହବ।

୧୯ ବରଦ୍େୁ କମ୍  ମହଳିୋ ବଶି୍ୱକପ୍  କ୍ଖିକଟ

ଭୋେତ-ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କୋ ପ୍ରଥମ ମକୁୋବଲିୋ
ସକଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସର କଏି

ଗ୍ରୁପ୍ -ଏ: ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆି, ବଥାଂଲଥାନଦଶ, ଶ୍ୀଲଙ୍କଥା 
ଓ ଆନମରକିଥା। ଗ୍ରୁପ୍ -ବ:ି ଇଂଲଣ୍, ପଥାକସି୍ତଥାେ, 
ରୁୱଥାଣ୍ଥା ଓ ଜମି୍ଥାନୱ। ଗ୍ରୁପ୍ -େ:ି େୁ୍ୟଜଲିଥାଣ୍, 
ନୱଷ୍ଇଣ୍ଜି୍ , ଆୟଲଦ୍ଥାଣ୍ ଓ ଇନଣ୍ଥାନେସଆି। 
ଗ୍ରୁପ୍ -ଡ:ି ଭଥାରତ, ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କଥା, ୍ଟଲଥାଣ୍ 
ଓ ୟଏୁଇ।

ଭାରତର ଗ୍ର୍ୁ  ସେଳେଚୂୀ
୧୪ଥା୯ : ବେଥାମ ଦ.ଆଫି୍କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟଥା ୫ଟଥା ୧୫
୧୬ଥା୯ : ବେଥାମ ୟଏୁଇ, ଅପରଥାହ୍ଣ ୧ଟଥା ୩୦
୧୮ଥା୯ : ବେଥାମ ୍ଟଲଥାଣ୍, ସନ୍ଧ୍ୟଥା ୫ଟଥା ୧୫

ସରା୍ଧିକ ରନଜର 
ଦ୍ାରଡିଙୁ୍କ ଟପଜିର ଜକାହଲି
େୂଆଦଲି୍ୀ, ୧୬।୯(ଏନଜେ୍)ି: ଭ୍ରମଣକଥାରୀ ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆି 
ଓ ଭଥାରତ ମଧ୍ୟନର ୩ ମ୍ୟଥାଚ୍ ବଶିଷି୍ ଟ-ି୨୦ ସରିଜି ଚଳତି 

ମଥାସ ୨୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ନହବ। 
ଏହ ି ସରିଜି ଅବସରନର 
ଭଥାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଥାକ୍େ 
ଅଧିେଥାୟକ ବରିଥାଟ 
ନକଥାହଲ ି ୨ଟ ି ମଥାଇଲ�ଣୁ୍ଟ 
ହଥାସଲ କରବିଥାର 
ସମ୍ଭଥାବେଥା ରହଛି।ି ୩୩ 
ବଷଦ୍ୀୟ ନକଥାହଲ ି ଆଉ 
୯୮ ରନ୍  ସଂରେହ କନଲ 

ପ୍ରଥମ ଭଥାରତୀୟ ଭଥାନବ ଟ-ି୨୦ ଫମଦ୍ଥାଟ୍ ନର ୧୧ ହଜଥାର 
ରନ୍  ପରୂଣ କରନିବ। ନକଥାହଲ ି ବତ୍ଦ୍ମଥାେ ସରୁ୍ଥା ଓଭରଅଲ୍  
(ଜଥାତୀୟ, ଅନ୍ତଜଦ୍ଥାତୀୟ ଓ ଫ୍ଥାଞ୍ଥାଇଜଭତି୍କି) ଟ-ି୨୦ 
କ୍ରନିକଟ୍ ନର ୧୦୯୦୨ ରେ ସଂରେହ କରଛିନ୍ତ।ି ଏଥିନର ୮୦ 
ଅର୍ଦ୍ଶତକ ତଥାଙ୍କ େଥାମନର ଲପିବିର୍ ରହଛି।ି ନସହଭିଳ ିଆଉ 
୬୩ ରନ୍  ସଂରେହ କନଲ ଅନ୍ତଦ୍ଜଥାତୀୟ କ୍ରନିକଟନର ସବଦ୍ଥାଧିକ 
ରନ୍  ସଂରେହକଥାରୀ ଭଥାରତୀୟ ନ�ଳଥାଳ ି ଭଥାନବ ରଥାହୁଲ 
୍ଥାବଡିଙୁ୍କ ପଛନର ପକଥାଇ ଦ୍ତିୀୟକୁ ଉଠନିବ। ନକଥାହଲ ି
ବତ୍ଦ୍ମଥାେ ଅନ୍ତଜଦ୍ଥାତୀୟ କ୍ରନିକଟ୍  (ନଟଷ୍, ଏକଦବିସୀୟ ଓ 
ଟ-ି୨୦)ନର ୪୬୮ ମ୍ୟଥାଚ୍  ନ�ଳ ି୨୪ ହଜଥାର ୨ ରେ ସଂରେହ 
କରଛିନ୍ତ।ି ନଯଉଁଥିନର ୭୧ ଶତକ ଓ ୧୨୪ ଅର୍ଦ୍ଶତକ 
ସଥାମଲି ରହଛି।ି ୍ଥାବଡି୍  ଅନ୍ତଜଦ୍ଥାତୀୟ କ୍ରନିକଟ୍ ନର ୍ଥାବଡି 
୨୪୦୬୪ ରେ ସଂରେହ କରଛିନ୍ତ।ି

ନଚନ୍ଇ, ୧୬ଥା୯ (ଏନଜେ୍)ି: ଆନଜଦ୍ଣ୍ଟେିଥାର େଥାଦଆି 
ନପଥାନଡଥାନରଥା୍ଥା ଓ ନଚକ୍  ରପିବ୍କି୍ ର ଲଣି୍ଥା ଫରୁଭ୍ରନିଟଥାଭଥା 
ଏଠଥାନର ଚଥାଲଥିିବଥା ଡବ୍୍୍ୟଟଏି୨୫୦ ନଚନ୍ଥାଇ ଓପେ ନଟେସି 
ଟୁର୍ଦ୍ଥାନମଣ୍ଟର ନସମ ିଫଥାଇେଥାଲନର ପ୍ରନବଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଶକୁ୍ରବଥାର 
ନ�ଳଥାଯଥାଇଥିବଥା କ୍ଥାଟଦ୍ର ଫଥାଇେଥାଲନର ନପଥାନଡଥାନରଥା୍ଥା ୧-୬, 
୬-୪, ୬-୨ନର ୟନୁ�େ ନବୌଚଥାଡଦ୍ଙୁ୍କ ହରଥାଇ ନଦଇଥିନଲ। 
ନସହପିର ିଅେ୍ୟ ଏକ କ୍ଥାଟଦ୍ର ଫଥାଇେଥାଲନର ଲଣି୍ଥା ଫରୁଭ୍ରନିଟଥାଭଥା 
ଦ୍ତିୀୟ ସଡି୍  ରୁଷର ବଥାନବଦ୍ଥାରଥା ରେଥାନଚଭଥାଙୁ୍କ ହରଥାଇ ବପିଯଦ୍୍ୟୟ 
ସଷୃ୍ ିକରବିଥା ସହ ଦ୍ତିୀୟ ନ�ଳଥାଳ ିଭଥାନବ ନସମଫିଥାଇେଥାଲନର 

ପ୍ରନବଶ କରଥିିନଲ। ଫରୁଭ୍ରନିଟଥାଭଥା ଏହ ିମ୍ୟଥାଚ୍ କୁ ୬-୪, ୬-୩ 
ସଧିଥାସଳ� ନସଟ୍ ନର ଜତିନିେଇଥିନଲ। ଉଭୟ ନ�ଳଥାଳଙି୍କ 
ମଧ୍ୟନର ପ୍ରଥମ ନସମଫିଥାଇେଥାଲ ମକୁଥାବଲିଥା ନହବ। ଶକୁ୍ରବଥାର 
ରଥାତନିର ତୃତୀୟ ସଡି୍  ନପଥାଲଥାଣ୍ର ମଥାଗ୍ ଦଥା ଲନିେଟ୍ଟ ଓ ୭ମ ସଡି୍  
କଥାେଥାଡଥାର ନରନବକଥା ମଥାରନିେଥାଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦୁଇ 
ଅଣସନିଡଡ ନ�ଳଥାଳ ି ଯକୁ୍ରଥାଜ୍ୟର ନକଟ ି ସ୍ୱଥାନ୍  ଓ ନ�ଥାଟଏି 
ନହନଲ ନସଟ୍  େ ହରଥାଇ ଏ ଯଥାଏ ଆସଥିିବଥା େଥାଓ ହବିନିେଥାଙ୍କ 
ମଧ୍ୟନର ଚତୁଥଦ୍ କ୍ଥାଟଦ୍ର ଫଥାଇେଥାଲ ନ�ଳଥାଯବି। ଏହ ି ମ୍ୟଥାଚ୍ ର 
ବନିଜତଥା ଦ୍ତିୀୟ ନସମନିର ପରସ୍ର ସହ ମକୁଥାବଲିଥା କରନିବ।

ଜେନ୍ାଇ ଓପନ ଜସମଜିର ନାଦଆି ରନାମ ଲଣି୍ା

ହମିାଂଶ ୍୍ରଡ଼ିା ଜଗ୍ଦୀଶ ମହା୍ାତ୍ର
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