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ରବବିାର, ୧୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ରାଜ୍ୟର ୩୦ ଜଲି୍ାର ୩୪ଟ ିଅଦାଲତରର ପ୍ରଥମ 
ପର୍ଯ୍ୟାୟରର ରପପରରଲସ ଭାରେ ଉଦଘାଟତି 
ର�ାଇଛ।ି ରସଗଡ଼ୁକି ର�ଲା ଅନୁଗଳୁ ଅତରିକି୍ତ 
ଜଲି୍ା ଓ ରଦୌରା ଜଜ୍ ଙ୍କ ଅଦାଲତ, େଲାଙ୍ଗୀର 
ଜଲି୍ା ଓ ରଦୌରା ଜଜ୍ , େରଗଡ଼ ଚଫି ଜୁଡସିଆିଲ 
ମାଜରି୍ରେଟ(ସରିଜଏମ), ୋରଲଶ୍ୱର-ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଭଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍  ଏେଂ ସରିଜଏମ କମ୍  ସ�କାରଗୀ 
ରଦୌରାଜଜ୍ , ଭଦ୍ରକ-ଜଲି୍ା ଓ ରଦୌରା ଜଜ୍ , ରେୌଦ୍ଧ 
ସରିଜଏମ, କଟକ ସନିୟିର ସଭିଲି ଜଜ୍ , କଟକ 
ପଞ୍ଚମ ଅତରିକି୍ତ ସନିୟିର ସଭିଲି ଜଜ୍  , ରଦେଗଡ଼ 
ଫ୍ୟାମଲି ି ରକାଟ୍ଯ, ରଦେଗଡ଼ ସଭିଲି ଜଜ୍ , 
ରେଙ୍କାନାଳ ସରିଜଏମ, ଗଜପତ ି ସରିଜଏମ, 
ଗଞ୍ାମ ସରିଜଏମ ରାଜପରୁ ଅତରକି୍ତ ଜଲି୍ା 
ଓ ରଦୌରା ଜଜ୍ , ପର୍ା ରକାଟ୍ଯ, ଝାରସଗୁଡୁା 
ଜଲି୍ା ଓ ରଦୌରା ଜଜ୍ , ଜଗତସଂି�ପରୁ ସନିୟିର 
ସଭିଲି ଜଜ୍ , କଳା�ାଣ୍ ିଅତରକି୍ତ ଜଲି୍ା ଓ ରଦୌରା 
ଜଜ୍ , କନ୍ଧମାଳ ସରିଜଏମ, ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା 
ଓ ରଦୌରା ଜଜ୍ , ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଅତରିକି୍ତ ସନିୟିର 
ସଭିଲି ଜଜ୍ , ରକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ଜଜ୍ , ର�ାଦ୍ଧ୍ଯା 
ରଜଏମଏଫସ,ି ରକାରାପଟୁ ଫ୍ୟାମଲି ି ରକାଟ୍ଯ, 
ମାଲକାନଗରି ି ସରିଜଏମ, ମୟରୂଭଞ୍ ଦ୍ତିଗୀୟ 
ଅତରିକି୍ତ ସନିୟିର ସଭିଲି ଜଜ୍ , ନେରଙ୍ପରୁ 
ସଭିଲି ଜଜ୍  , ନୟାଗଡ଼ ସରିଜଏମ, ନୂଆପଡ଼ା 
ଜଲି୍ା ଓ ରଦୌରା ଜଜ୍ , ପରୁଗୀ ପକରସା 
ଅଦାଲତ, ରାୟଗଡ଼ା ଏସଡରିଜଏମ, 
ସମ୍ବଲପରୁ ରଜଏମଏଫସ,ି ରସାନପରୁ 
ସରିଜଏମ, ସନୁ୍ରଗଡ଼ ଏଡରିଜ ଅଦାଲତ।

ବାରପିଦା/ଠାକୁରମଣୁ୍ା,୧୭।୯(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ 
ଜଲି୍ାରର ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ସ୍ାନରର େଜ୍ରପାତ ଘଟ ି ଦୁଇଜଣଙ୍କ 
ଜଗୀେନ ରାଇଥିୋ ରେରଳ ୪ ଜଣ ଗରୁୁତର ଆ�ତ 
ର�ାଇଛନ୍।ି ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲି୍ା ୋରପିଦା ସ�ର ଉପକଣ୍ଠ 
ଲକ୍ଷଗୀରପାଷଗୀସ୍ତି ରାଜାେସା ପଡ଼ଆିରର ଶନେିାର 
ଅପରାହ୍ନରର ଫୁଟେଲ ମ୍ୟାଚ ଚାଲଥିିଲାରେରଳ 
ଅପରାହ୍ନରର �ଠାତ୍  େଜ୍ରପାତ ର�ାଇଥିଲା। େଜ୍ରପାତରର 
ଫୁଟ୍ େଲ୍  ର�ଳ ରଦ�ଥୁିୋ ୪ ଦଶ୍ଯକ ଗରୁୁତର ଆ�ତ 
ର�ାଇଥିରଲ। ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାରାଇ ପଣ୍ତି 
ରଘନୁାଥ ମମୁୁ୍ଯ ରମଡକିାଲ୍  କରଲଜ ଆଣ୍ �ସ୍ଟିାଲ୍ ରର ଭର୍ତ୍ତି 
କରାରାଇଥିଲା। ରସଠାରର ଜଣଙୁ୍କ ଡାକ୍ତର ମତୃ ରଘାଷଣା 
କରଥିିରଲ। ମତୃକ ଜଣଙ୍କ ର�ରଲ ଶାଳେଣରି ଅରଶାକ 
ମମୁୁ୍ଯ(୩୨)। ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍୍ୟାେସ୍ା ଗରୁୁତର 
ର�ଛି।ି ରସ�ପିର ି ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲି୍ା ଠାକୁରମଣୁ୍ା େ୍ଲକ 
ସାତରକାଶଆି ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଦ୍ାରଶଣୁଗୀ ଗ୍ାମରର 
ଶନେିାର ଦନି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରର େଜ୍ରପାତରର ଜରଣ 
୯ େଷ୍ଯ ୋଳକର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ପା�ରର ଥିୋ ଅନ୍ୟ ଜରଣ 
୪ େଷ୍ଯର ଶଶି ୁକନ୍ୟା ଏଥିରର ଗରୁୁତର ର�ାଇଛ।ି ଉଭୟଙୁ୍କ 
ପରେିାର ରଲାରକ ଉଦ୍ଧାର କର ି ଠାକୁରମଣୁ୍ା ରଗାଷ୍ଗୀ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରକନ୍ଦରର ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରେିା ପରର ଡାକ୍ତର 
ୋଳକଙୁ୍କ ମତୃ ରଘାଷଣା କରଥିିୋ ରେରଳ ଶଶି ୁ କନ୍ୟାର 
ଚକିତି୍ା ଜାର ି ର�ଛି।ି େଜ୍ରପାତରର ମତୃ ନାୋଳକ 
ଜଣକ ର�ଉଛନ୍ ି ଦ୍ାରଶଣୁଗୀ ଗ୍ାମର ମଟାଇ ର�ମ୍ବ୍ରମଙ୍କ 
ପଅୁ େୁଡାନ ରୋଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏେଂ ଗରୁୁତର ଥିୋ 
ଶଶି ୁ କନ୍ୟା ଜଣକ ରସ� ି ଗ୍ାମର ଜୁମାଲ ର�ମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ଝଅି 
ରଶ୍ତିା। ମ�ୁଲଡ଼�ିା ଥାନା ପଲୁସି ଏରନଇ ଏକ ଅପମତୁୃ୍ୟ 
ମାମଲା ରୁଜୁ କର ିଶେକୁ େ୍ୟେରଛେଦ ନମିରନ୍ ପଠାଇଛ।ି

କର�ୋନୋ ଶଖିୋଇଛ ିଜ୍ୋନରକୌଶଳ� ଉପର�ୋଗ: ପ୍ରଧୋନ ବଚିୋ�ପତ ି
କଟକ,୧୭।୯(ସମସି): ନ୍ୟାୟକି େ୍ୟେସ୍ାରର 
ରେୈଷୟକି ଜ୍ାନରକୌଶଳକୁ ସମରସ୍ତ ଗ୍�ଣ କରେିା 
ରେଶ୍  ଉରଲ୍�ନଗୀୟ। ଏଭଳ ି ଜ୍ାନରକୌଶଳର 
ଉପରରାଗକୁ ଓଡ଼ଶିାରର େଚିାର େଭିାଗଗୀୟ ଅଧିକାରଗୀ 
ଓ ଆଇନଜଗୀେଗୀମାରନ ଆପଣାଇୋ ଦ୍ାରା େଚିାର 
େ୍ୟେସ୍ା ପ୍ରତ ି ଏ�ା ଆରଲାକେର୍ତ୍ତିକା ର�ାଇପାରଛି।ି 
େରିଶଷକର ି ଏଭଳ ି ସେୁଧିାକୁ ଗ୍�ଣ କରେିା, ନଜିକୁ 
ପରେିର୍ତ୍ଯନ କରେିା ସ� ଆଧନୁକିଗୀକରଣ ନମିରନ୍ 
ରକାଭଡି ମ�ାମାରଗୀ ଆମକୁ ଅରନକ ଶକି୍ା ରଦଇଛ ି
ରୋଲ ି କ�ଛିନ୍ ି ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯର ପ୍ରଧାନ େଚିାରପତ ି

ଜଷ୍ସି ଉଦୟ ଉରମଶ ଲଳତି। ଓଡ଼ଶିା �ାଇରକାଟ୍ଯ 
ପକ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ୩୦ଜଲି୍ାରର ରପପରରଲସ ରକାଟ୍ଯ 
ଉଦଘାଟନ କରେିା ଅେସରରର ଜଷ୍ସି ଲଳତି ଏ� ି
ମତ ରଦଇଛନ୍।ି ରସ କ�ଥିିରଲ ରର ୧୦େଷ୍ଯ ପେୂ୍ଯରୁ ରସ 
ନରିଜ ଦଲି୍ଗୀ �ାଇରକାଟ୍ଯକୁ ଜରଣ ଆଇନଜଗୀେଗୀ ଭାରେ 
ଏକାଧିକ ଆଇନ ପସୁ୍ତକ, ଆରଦଶନାମା କପ ି ଆଦ ି
ଧର ି ରାଉଥିରଲ। ଏ� ି ଧାରା ଡଜିଟିାଇରଜସନ ଦ୍ାରା 
ଅପସାରତି ର�ାଇଥିୋ ପରଲିକ୍ତି ର�ାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିାରର 
୩୦ ଜଲି୍ାର େଚିାର େଭିାଗଗୀୟ ଅଧିକାରଗୀମାରନ 
ନଜି ଅଦାଲତରର ରପପରରଲସ ରକାଟ୍ଯ ସେୁଧିା 
ପାଇଁ ସ୍ୱଇଛୋରର ଆଗ୍� ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ଏ�ାକୁ 
ୋଧ୍ୟତାମଳୂକ ଭାରେ ଲାଗ ୁ କରାରାଇନା� ିଁ। 
େଚିାର େଭିାଗଗୀୟ ଅଧିକାରଗୀଙ୍କ ଏଭଳ ି ଡଜିଟିାଲ 
ଚନି୍ାଧାରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିରଲ ଜଷ୍ସି ଲଳତି।

ଉତ୍େରର ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯର େଚିାରପତ ି ତଥା 
ଇ-କମଟି ିଅଧ୍ୟକ୍ ଜଷ୍ସି ଡ.ିୱାଇ ଚନ୍ଦଚୂଡ ଉଦରୋଧନ 

ରଦଇ କ�ଥିିରଲ ରର େଚିାରେ୍ୟେସ୍ାରର ଆଧନୁକି 
ରେୈଷୟକି ଜ୍ାନରକୌଶଳର ଉପରରାଗ ରକ୍ତ୍ରରର ଓଡ଼ଶିା 
�ାଇରକାଟ୍ଯ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦା�ରଣ। 
ଅନ୍ୟ �ାଇରକାଟ୍ଯଗଡୁକି ଓଡ଼ଶିା ମରଡଲ ଅନୁସରଣ 
କରେିା ଉଚତି। ନ୍ୟାୟକି େ୍ୟେସ୍ାରର ରମାଟ ମାମଲାର 
ଏକସଂି�ଭାଗ ଜଲି୍ା ସ୍ତରରର ଥିୋ ଅଦାଲତରର 
ର�ଛି।ି ରଦଶର ୭୫ଲକ୍ ସମାଧାନ ର�ାଇଥିୋ 
ମାମଲାର ଡଜିଟିାଇରଜସନ ଦ୍ାରା ରରରକୌଣସ ି
ସମୟରର ରରରକୌଣସ ି ପ୍ରାନ୍ରର ରଗାଟଏି କ୍ଲକିରର 
ଚା�ୁଁଥିୋ ରରକଡ୍ଯ ଉପଲବ୍ଧ ର�ାଇପାରେି। ରତରେ 
ରେୈଷୟକି ରକୌଶଳ ଉପରରାଗ ଦ୍ାରା ସାଧାରଣ 
ନାଗରକିମାରନ ରରପର ି ରକୌଣସ ି ଅସେୁଧିାର 
ସମ୍�ୁଗୀନ ନର�ରେ ରସଦଗିରର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିରାଇଛ।ି 
ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯ େଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି ଏମ.ଆର ଶା�ା 
କ�ଥିରଲ, ପ୍ରରତ୍ୟକ ମଣଷି ସମୟ ସ� ନଜିକୁ 
ପରେିର୍ତ୍ଯନ କରେିାକୁ ପଡ଼େି। ସ୍ୱାଗତଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ 
କର ି ଓଡ଼ଶିା �ାଇରକାଟ୍ଯ ମ�ୁ୍ୟ େଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି 
ଏସ. ମରୁଲଗୀଧର କ�ଥିିରଲ ରର ରାଜ୍ୟର ୩୦ଜଲି୍ାରର 
ରପପରରଲସ ରକାଟ୍ଯ ଶଭୁାରମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି ଜଲି୍ା 
ସ୍ତରରର ଇ-ଫାଇଲଂି, ଭଚୁ୍ଯଆଲ ରକାଟ୍ଯରୁମ୍ , ଇ-ରସୋ 
ରକନ୍ଦ, ଭଲନରରେଲ ଡରିପାଜସିନ ରସଣ୍ଟର,ଏସଇସ ି
ଅନଲାଇନ, ଆଇନଜଗୀେଗୀ ଓ ରସମାନଙ୍କ କରିାଣଙୁି୍କ 

ମାଷ୍ର ରରେନର ଜୁଡସିଆିଲ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ପ୍ରଶକି୍ଣ ଆଦ ିସେୁଧିା ରରାଗାରାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସ�ରରାଗ ରରାଗାଇଛନ୍।ି �େୁଶଗୀଘ୍ର 
ଜଲି୍ା ସ୍ତରରର ସମସ୍ତ େଚିାରେଭିାଗଗୀୟ ଅଧିକାରଗୀଙୁ୍କ 
ଟଚ୍ ସ୍କ୍ନି ଲାପଟପ ରରାଗାଇଦଆିରେି। ଗତ ୯ମାସ 
ମଧ୍ୟରର ଓଡ଼ଶିା �ାଇରକାଟ୍ଯରର ୯୫�ଜାର ମାମଲାର 
ତ୍ୱରତି ଫଇସଲା ସମ୍ଭେ ର�ାଇପାରଛି ି ରୋଲ ି
ଜଷ୍ସି ମରୁଲଗୀଧର କ�ଥିିରଲ। ଚଫି୍  ରପାଷ୍ମାଷ୍ର 
ରଜରନରାଲ ଶରୁଭନୁ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଡାକ େ୍ୟେସ୍ାରର 
ଡଜିଟିାଇରଜସନ ସମ୍ପକ୍ଯରର ଆରଲାକପାତ କରଥିିରଲ। 
ଓଡ଼ଶିା �ାଇରକାଟ୍ଯ େଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି ଶଭୁାଶଷି 
ତାଳପତ୍ର ଧନ୍ୟୋଦ ରଦଇଥିରଲ। 

�ାଇରକାଟ୍ଯର ୭୫ତମ ପ୍ରତଷି୍ା ଦେିସ ଅେସରରର 
ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ୬ଟ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ ଲଫଫାକୁ ପ୍ରଧାନ 
େଚିାରପତ ିଉରନ୍ାଚନ କରଥିିରଲ। ପ୍ରଧାନେଚିାରପତଙି୍କ 
ସରମତ ଅନ୍ୟ ଅତଥିିଙୁ୍କ ଓଡ଼ଶିା �ାଇରକାଟ୍ଯ 
ତରଫରୁ ସ୍ତୃଫିଳକ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥିଲା। ଏ� ି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରର �ାଇରକାଟ୍ଯର ସମସ୍ତ େଚିାରପତଙି୍କ 
ସରମତ ପଲୁସି ଓ ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରଗୀ, ସରିଜଆଇଙ୍କ 
ଧମ୍ଯପତ୍ଗୀ ଅମତିା ଉଦୟ ଲଳତି, ଆଡରଭାରକଟ 
ରଜରନରାଲ ଅରଶାକ ପରଜିା, ଆସଷି୍ାଣ୍ଟ ସଲସିଟିର 
ରଜରନରାଲ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଢ଼ଗୀ ପ୍ରମ�ୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

 � ୩୦ ଜଲି୍ାସର ସ୍୍ର୍ ସେସ୍  
ସ�ାର୍ଟ ଉଦ୍ ଘାରତି

 � ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡା� େଫଫା ଉସ୍ମାଚତି

�ୋଜ୍ୟ� କୋଗଜବହିୀନ 
୩୪ ଅଦୋଲତ

ମାଲକାନଗରି,ି୧୭।୯(ସମସି): ମାଲକାନଗରି ି
ଜଲି୍ାରର ସଫଳ ର�ୋରର ଲାଗଛି ି ସରକାରଙ୍କ ମାଓ 
ମକୁ୍ତ ଅଭରିାନ। ମାଓ ଦମନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ରନଇଥିୋ ପଦରକ୍ପ ରରାଗୁଁ ମାଓ ଗଡ଼ ଭୁଶଡ଼ୁେିା 
ସ� ଶ� ଶ� ମାଓୋଦଗୀ ଓ ମାଓ ସମଥ୍ଯକ େର୍ତ୍ଯମାନ 
ପଲୁସି ନକିଟରର ଆତ୍ମସମପ୍ଯଣ କରୁଛନ୍ ି । କ�େିାକୁ 
ଗରଲ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ରୂରପ ଭୁଶଡ଼ୁେିାରର ଲାଗଛି ିଲାଲ ଗଡ଼। 
ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ା ପଲୁସି ଓ େଏିସ୍ ଏଫ୍ ର ମଳିତି 
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ରରାଗୁଁ ଏରେ ଜଲି୍ାରର କମଛି ି ମାଓ 
ଭୟ । ଏଠାକାର ରଲାରକ ଲାଲ୍  ୋ�ନିଗୀର �ାତ ଛାଡ଼ ି
ସରକାରଙ୍କ େକିାଶ ର୍ାତରର ସାମଲି ର�ଉଛନ୍।ି 
ସରୁକ୍ା େ�ନିଗୀର କମ୍ବଂି ଅପରରଶନ ରରାଗୁଁ ମାଓ 
ସମଥ୍ଯକମାରନ ଆତ୍ମସମପ୍ଯଣ କରେିା ଆରମ୍ଭ କରଥିିୋ 
ରେରଳ ଆଜ ିପଣୁ ି୭୦୦ ମାଓ ସମଥ୍ଯକ ଆତ୍ମ ସମପ୍ଯଣ 
କରଛିନ୍।ି ରରଉଁଥିରର ୩୦୦ ମଲିସିଆି ମାଓୋଦଗୀ ମଧ୍ୟ 
ସାମଲି ଅଛନ୍।ି ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ାର �ଇରପଟୁ 
େ୍ଲକ ଅଧଗୀନରର ଥିୋ େଣ୍ାଘାଟରି ଅଣ୍ଡା�ାଲ ଗ୍ାମରର 
ଏ� ି ଆତ୍ମସମପ୍ଯଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥିୋ 
ରେରଳ ଏଥିରର ପଲୁସି ଡଆିଇଜ ି ରାରଜଶ ପଣ୍ତି, 

େଏିସ୍ ଏଫ୍  ଡଆିଇଜ ି ଶ୍ଗୀ ମଦନ, ମାଲକାନଗରି ି
ଏସ୍ ପ ି ନରିତଶ ୱାଧୱାନଙି୍କ ସରମତ ଅନ୍ୟ େରଷି୍ 
ପଲୁସି ଅଧିକାରଗୀମାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ଏକଦା ରରଉଁ 
େଣ୍ାଘାଟରିର ମାଓୋଦଗୀଙ୍କ ଶାସନ ସ� ନାଲ ି ଆଖିର 

ଡର ର�ୁଥିଲା, ରସ� ି ଅଞ୍ଚଳରର େର୍ତ୍ଯମାନ ପଲୁସି, 
େଏିସ୍ ଏଫ୍  ଓ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାସ ରରାଗୁ ଁମାଓଭୟ 
କମେିା ସ� ରଲାରକ ଧଗୀରର ଧଗୀରର ମାଓୋଦକୁ େରିରାଧ 
କରେିାରର ଲାଗଛିନ୍।ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସରର 
େକିାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରଗଇ ଚାଲେିା ପରର ମାଓଗଡ଼ 
ସମ୍ପଣୂ୍ଯ ରୂରପ ଭୁଶଡ଼ୁ ିପଡ଼ଛି।ି ରୋନଙ୍କ ଘନ ଘନ କମ୍ବଂି 

ଅପରରଶନ ରରାଗୁ ଁ ଅରନକ ମାଓୋଦଗୀ ଆତ୍ମସମପ୍ଯଣ 
କରଛିନ୍।ି  ଆଉ ଅରନକ ସରୁକ୍ାକମ୍ଯଗୀଙ୍କ ଗଳୁରିର 
ନ�ିତ ର�ାଇଛନ୍।ି ସମ୍ପ୍ରତ ି ସ୍ାନଗୀୟ ଜନସାଧାରଣ 
ସମ୍ପଣୂ୍ଯ ରୂରପ ମାଓୋଦକୁ େରିରାଧ କରେିା ସ� 

େକିାଶମଳୂକ କାର୍ଯ୍ୟରର ପ୍ରଭାେତି ର�ାଇ ସରକାରଙୁ୍କ 
ସମଥ୍ଯନ ଜଣାଉଛନ୍।ି ଆଜ ି ପଣୁ ି ୭୦୦ ମାଓ ସମଥ୍ଯକ 
ଓ ମଲିସିଆି ପଲୁସି ନକିଟରର ଆତ୍ମସମପ୍ଯଣ କରେିା 
ଏ�ାର ନଦିଶ୍ଯନ। ଆଜ ି ଆତ୍ମସମପ୍ଯଣ କରଥିିୋ 
ମାଓ ମଲିସିଆିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଗୀମାନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶ 
ରାଜ୍ୟ ରଙ୍ରେଲ ପଞ୍ଚାୟତ  ଅନ୍ଗ୍ଯତ ପଡ଼ାଲପଟୁ ଓ 

କୁସମୁପଟୁର ୧୩ ଜଣ ର�ାଇଥିୋ ରେରଳ ଅନ୍ୟମାରନ 
ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ା ଅଣ୍ରା�ଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଯତ  
�ାଲଗଡ଼ୁା, ପାତ୍ରପଟୁ, ରଭଜାଗଡ଼ୁା, େରିଶାଇଗଡ଼ୁା ଆଦ ି
ଗ୍ାମର ରୋଲ ିଜଣାପଡଛି ି। ଏ� ିମାଓ ମଲିସିଆିମାରନ 
ଆତ୍ମସମପ୍ଯଣ କର ି ମାଓୋଦଗୀଙ୍କ କୁଶ ପରୁ୍ତଳକିା 
ଦା� କରେିା ସ� ମାଓୋଦଗୀ ମରୁ୍୍ଯାୋଦର ନାରା ମଧ୍ୟ 
ରଦଇଥିରଲ। ରତରେ ଆତ୍ମସମପ୍ଯଣ କରଥିିୋ ମାଓ 
ମଲିସିଆିମାରନ ଆଉ ମାଓୋଦଗୀଙୁ୍କ ସମଥ୍ଯନ କରରିେ 
ନା� ିଁ ରୋଲ ି ପ୍ରକାଶ କରେିା ସ� ନଜି ଅଞ୍ଚଳର 
େକିାଶ ପାଇ ଁ ପଲୁସି ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସା�ାର୍ୟ କରରିେ 
ରୋଲ ି ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ଏଥି ସ� ଆସଥିିୋ ପଲୁସି 
ଅଧିକାରଗୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ାମୋସଗୀଙୁ୍କ ସା�ାର୍ୟ ଓ ସରୁକ୍ା 
ରରାଗାଇରଦରେ ରୋଲ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦଇଛନ୍।ି ଏ� ି
ଅେସରରର ଅନ୍ୟ ମାଓୋଦଗୀମାରନ ମଧ୍ୟ ରଥାଶଗୀଘ୍ର 
ଆତ୍ମସମପ୍ଯଣ କରେିା ପାଇ ଁପଲୁସି ଡଆିଇଜ ିଶ୍ଗୀ ପଣ୍ତି 
ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ ି। ରତରେ ସମୟ କ୍ରରମ ମାଲକାନଗରି ି
ଜଲି୍ା ସମ୍ପଣୂ୍ଯ ରୂରପ ମାଓମକୁ୍ତ ର�େ ଏେଂ ସମସ୍ତ 
ଅଞ୍ଚଳରର ରଲାରକ ମାଓୋଦକୁ େରିରାଧ କରରିେ ରୋଲ ି
ମାଲକାନଗରି ିଏସ୍ ପ ିଶ୍ଗୀ ୱାଧୱାନ ିପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ ି।  

 ସଫଳ ରହଉଛ ିସ�କୋ�ଙ୍କ ମୋଓ ବରି�ୋଧୀ ଅପର�ସନ

ଆତ୍ମସମପ୍ପଣ କରଲ ୭୦୦ ମୋଓ ସମର୍ପକ

ବଜ୍ୋଘୋତର� ୨ ମତୃ; 
୪ ଗ�ୁୁତ�

ଭଦ୍ରକ,୧୭ା୯(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ରରଳ ରଷ୍ସନର 
ଦକ୍ଣିପଟ ରରଳ ଫାଟକ ଡଗରାସା� ି ନକିଟରର 
ଶନେିାର ସନ୍ଧ୍ୟାରର �ାୱଡା-ଭୁେରନଶ୍ୱର 
ଜନଶତାବ୍ଗୀ ସଫୁରଫାଷ୍ ଏ୍ରପ୍ରସ୍  ରରେନ 
ରଗାଟଏି ଷଣ୍ଢକୁ ଧକ୍ା ରଦଇ ଲାଇନ୍ ଚୁ୍ୟତ 
ର�ାଇଥିଲା। ରରେନର ରଗାଟଏି େଗରି ୨ଟ ି
ଚକ ଲାଇନଚୁ୍ୟତ ର�ାଇଥିୋରେରଳ ସମସ୍ତ 

ରାତ୍ରଗୀ ସରୁକ୍ତି ଥିୋ ରରଳ ଅଧିକାରଗୀଙ୍କ ସତୂ୍ରରୁ 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରତରେ ରସୌଭାଗ୍ୟେଶତଃ 
ରକୌଣସ ି େଡଧରଣର ଦୁଘ୍ଯଟଣା ଘଟନିା� ିଁ। 
ସଚୂନାରରାଗ୍ୟ ରର, �ାୱଡାରୁ ଭୁେରନଶ୍ୱର 
ଅଭମିରୁ� ଆସଥୁିୋ ସପୁରଫାଷ୍ ଜନ ଶତାବ୍ଗୀ 
ରରେନ (ନଂ-୧୨୦୭୩)ଟ ି ଆଜ ି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା 
୪୫ ସମୟରର ଭଦ୍ରକ ରରଳ ରଷ୍ସନ 
ଡଗରାସା�ସି୍ତି ଦକ୍ଣିପଟ ରରଳଫାଟକ 

ନକିଟ ରରଳ ଧାରଣାରର ଏକ ଷଣ୍ଢକୁ ଧକ୍ା 
ରଦୋ ପରର ଭାରସାମ୍ୟ �ରାଇ ଏ� ି ଏ�ାର 
ଡଜିାେଲ୍  େଗ ି (ଭନି୍ନକ୍ମଙ୍କ ଲାଗ ି ଉର୍ଷି୍)
ର ୨ଟ ି ଚକ ଲାଇନଚୁ୍ୟତ ର�ାଇଥିଲା। ରରେନ 
ଲାଇନ୍ ଚୁ୍ୟତ ର�ୋ ଫଳରର ଅପ୍  ଲାଇନ 
(ଭୁେରନଶ୍ୱର, ରଚନ୍ନାଇ ଆଦ)ିରର ରକୌଣସ ି
ରରେନ୍  ଚଳାଚଳ ଦୁଇଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ 
େନ୍ ର�ଥିିଲା। ରତରେ ଡାଉନ୍  ଲାଇନ 
(�ାୱଡା ଅଭମିରୁ�)ରର ରରଳଚଳାଚଳ 
ସ୍ୱାଭାେକି ର�ଛି।ି �ବୁ୍  ଶଗୀଘ୍ର ରୋକରୁ ରରେନ୍ କୁ 
ଉଠାଇୋ ପାଇ ଁ େଭିାଗ ପକ୍ରୁ ଉଦ୍ୟମ 
ର�ାଇଥିଲା ରୋଲ ି ଭଦ୍ରକ ରରଳରଷ୍ସନ 
ମ୍ୟାରନଜର ସେୁାସ ସା�ୁ ଓ ଚଫି୍  କମସ୍ତିଆଲ 
ଇନ୍ସରପକ୍ ଟର ସନୁଗୀଲ କୁମାର ରେର�ରା 
କ�ଛିନ୍।ି ରାତ ି ୮ଟା ପରର ରରେନ ଚଳାଚଳ 
ସ୍ୱଭାେକି ର�ାଇଥିଲା। ରରେନ ଲାଇନଚୁ୍ୟତ 
ର�ୋ ଫଳରର େ�ୁ ରରେନ େଳିମ୍ବତି ର�ାଇଛ।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ରର ରରେନ୍ ରର ଧକ୍ା �ାଇଥିୋ 
ଷଣ୍ଢର ଘଟଣାସ୍ଳରର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ଏ� ି
�େର ପ୍ରଚାରତି ର�ୋ ପରର ଭଦ୍ରକ ରରଳ 
ରଷ୍ସନରର ପ୍ରେଳ ଜନସମାଗମ ର�ାଇଥିଲା।

ଜନଶତୋବ୍ୀ ଏକ୍ସରପ୍ରସ୍  ଲୋଇନ୍ ଚୁ୍ୟତ
 � ଟ୍ାକ୍ ରୁ ଖେେିା ସ�ାରଏି ବ�;ି ଯାତ୍ରୀ େରୁକ୍ତି
 � ରାତ ି୮ରା ୍ସର ସଟ୍୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବ�ି ସେୋ

କଟକ,୧୭।୯(ସମସି): ରକଉଁଠ ି ନା ରକଉଁଠ ି
ରଦଶରର ଆଇନ ସ�ାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ 
ଅେର�ଳତି ର�ଉଛ।ି ଏ� ି କାମ ପାଇଁ ସମୟ 
ଓ ଶକ୍ତ ି ଉତ୍ଗ୍ଯ କରେିାକୁ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯ ପ୍ରଧାନ 
େଚିାରପତ ିଜଷ୍ସି ଉଦୟ ଉରମଶ ଲଳତି ଆଇନ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଗୀଙୁ୍କ ଆ�୍ବାନ ରଦଇଛନ୍।ି କଟକସ୍ତି 
ଜାତଗୀୟ ଆଇନ େଶି୍ୱେଦି୍ୟାଳୟ(ଏନଏଲୟଓୁ)
ର ନେମ ସମାେର୍ତ୍ଯନ ଉତ୍େରର ଉଦରୋଧନ 
ରଖି ଜଷ୍ସି ଲଳତି ଏ�ା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି 
ଜଷ୍ସି ଲଳତି କ�ଥିିରଲ, ରସ ଗତ ରଦେ 
େଷ୍ଯ ର�େ ଲଗିାଲ ଏଡ୍  (ଆଇନ ସ�ାୟତା 
ସମ୍ବନ୍ଧଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ) ସ� ଜଡତି ର�ଛିନ୍।ି ଏ� ି
କାର୍ଯ୍ୟ ରକରତକାଂଶରର ଅେର�ଳତି ର�ଉଥିୋ 
ରସ ଉପଲବ୍ଧ ି କରଛିନ୍।ି ଆଇନ େୃର୍ତରିର 
ଥିୋ େ୍ୟକ୍ତମିାରନ ସମାଜରର ଆଗଧାଡରି 
ଧାେକ। ଏ� ି େୃର୍ତ ି ପାଇଁ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଆରେଗ ୋ 
ରୁଚ ି ର�େିା ଆେଶ୍ୟକ। ଏଥିସ� ସାଧାରଣ 
ରଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ତିତ ର�ୋ 
ଉଚତି। ରରଉଁମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟକି ଚନି୍ାଧାରା 
ର�ଥିାଏ ରସମାରନ ଅନ୍ୟାୟ େରିରାଧରର ସ୍ୱର 
ଉରର୍ତାଳନ କରଥିାନ୍ ି ଓ ସମାଜରର ଆକଷ୍ଯଣର 
ରକନ୍ଦ ପାଲଟଥିାନ୍।ି ଏପରକି ି ରଦଶର ଅରନକ 
ସ୍ୱାଧଗୀନତା ସଂଗ୍ାମଗୀ ଆଇନ ରପସାରୁ ଆସଥିିୋ 
ରନଇ ଜଷ୍ସି ଲଳତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଗୀଙୁ୍କ ଉଦା�ରଣ 
ରଦଇଥିରଲ। େଚିାର େଭିାଗଗୀୟ ରସୋ 
ର�ଉଛ ି ସେୁଠୁ ସରନ୍ାଷଜନକ ଓ ପ୍ରତଜି୍ାେଦ୍ଧ 

ରସୋ। ଏ� ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରୟିାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଗୀଙ୍କ 
ରରାଗଦାନକୁ ସମାଜ ଅରପକ୍ା କରଛି।ି ଏଣ ୁ
ନଜି େୃର୍ତ ି ପ୍ରତ ି ଆରେଗ ଓ ସାଧାରଣ ରଲାକଙ୍କ 
ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପାବ୍ରତଗୀ ର�ୋକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଗୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରଧାନ େଚିାରପତ ି ଆ�୍ବାନ ରଦଇଛନ୍।ି

 ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯ େଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି ଡ.ିୱାଇ 
ଚନ୍ଦଚୂଡ ତାଙ୍କ ଉଦରୋଧନରର କ�ଥିରଲ, 
ରକେଳ ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ କରରିଲ ର�େ ନା� ିଁ; 
େରଂ ଏ�ା ସମ୍ପକ୍ଯରର ଅଧିକ ଚନି୍ା କରେିାକୁ 

ର�େ। ଆଇନ ଦ୍ାରା � ିଁ ସମାଜରର ସ୍ରିତା େଜାୟ 
ରର�। ଆଜକିାଲ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଭନି୍ନ 
ଭନି୍ନ ପସନ୍ ର�ୁଛ।ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଗୀଙ୍କ ପସନ୍ ନଜିସ୍ୱ 
ର�ୋ ଉଚତି। ଅନ୍ୟ କା�ାର ପସନ୍କୁ ଗ୍�ଣ 
କରେିା ଉଚତି ନୁର�ଁ। ଜରଣ ରେୁ ଆଇନଜଗୀେଗୀ 
ସମାଜର ଆେଶ୍ୟକତାକୁ ପରୂଣ କରେିା ସ� 
ଭେଷି୍ୟତରର ସମାଜ ପାଇଁ ରରାଲ ମରଡଲ 
ର�ାଇପାରରିେ ରୋଲ ି ରସ ମତ ରଦଇଥିରଲ।

ଉତ୍େରର ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯ େଚିାରପତ ି

ଜଷ୍ସି ଏମ.ଆର ଶା�ା ଉଦରୋଧନ ରଦଇ 
କ�ଥିିରଲ ରର ଜଗୀେନରର କଣ୍ଟକତି ପଥର 
ସମ୍�ୁଗୀନ ନର�ରଲ ଜରଣ ସଫଳ ର�ାଇପାରେି 
ନା� ିଁ। େଫିଳତାକୁ ସଫଳତାରର ପରଣିତ 

କରେିା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଗୀମାରନ ଉଦ୍ୟମ କରେିା 
ଆେଶ୍ୟକ। ଜରଣ ଭଲ ଆଇନଜଗୀେଗୀ ର�ୋକୁ 
ର�ରଲ ୪ଟ ି ପ ି ରଥା ପ୍ରରିପୟାର(ପ୍ରସୁ୍ତତ)ି, 
ପରରଫ୍ନ (ପରପିରୂ୍୍ଯତା), ରପ୍ରରଜରଣ୍ଟସନ 
(ଉପସ୍ାପନ) ଓ ରପାଲାଇଟରନସ 
(ଶଷି୍ାଚାର)କୁ ଅନୁସରଣ କରେିାକୁ ଜଷ୍ସି 
ଶା�ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଗୀଙୁ୍କ ଆ�୍ବାନ ରଦଇଥିରଲ।

 ଓଡ଼ଶିା �ାଇରକାଟ୍ଯର ମ�ୁ୍ୟ େଚିାରପତ ି
ତଥା େଶି୍ୱେଦି୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତ ି ଜଷ୍ସି ଏସ. 

ମରୁଲଗୀଧର ସମାେର୍ତ୍ଯନ ଉତ୍େର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ। କୁଳପତ ି ପ୍ରରଫସର ରେଦ୍  କୁମାରଗୀ 
ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତଥିି ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ କରେିା 
ସ� େଶି୍ୱେଦି୍ୟାଳୟର ୨୦୨୧ ଶକି୍ାେଷ୍ଯର େଭିନି୍ନ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର େେିରଣଗୀ ରଦଇଥିରଲ। 

 ଏ� ି ଅେସରରର୨୨୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଗୀଙୁ୍କ 
ଡଗି୍ଗୀ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥିଲା। ତନ୍ଧ୍ୟରୁ 
୪ଜଣ ପଏିଡରିର ଡକ୍ଟରରଟ ଡଗି୍ଗୀ ପାଇଛନ୍।ି 
ଚଳତିେଷ୍ଯ ୨୨ଜଣ ସ୍ୱର୍୍ଯ ପଦକ �ାସଲ 
କରଛିନ୍।ି ଏ� ି ସ୍ୱର୍୍ଯପଦକ ମଧ୍ୟରୁ ୬ଟ ି
େଶି୍ୱେଦି୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ର�ାରାଇଥିୋରେରଳ 
ଅେଶଷି୍ ୧୬ଟକୁି ୧୬ଜଣ େଶିଷି୍ 
େ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ପକ୍ରୁ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥିଲା।

ଏ� ି ପରରିପ୍ରକ୍ଗୀରର ୨୦୨୩ ଶକି୍ାେଷ୍ଯକୁ 
ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟସ୍ , ଚାଇଲ୍ଡ ରୱଲରଫୟାର 
ଏେଂ ଚାଇଲ୍ଡ ରୱଲେଂିର େଷ୍ଯ ଭାରେ ପାଳନ 
କରାରେି। ଏ� ି ଏକ େଷ୍ଯକୁ ରସ� ି ଶଶିମୁାନଙ୍କ 
ନମିରନ୍ ଉତ୍ଗ୍ଯ କରାରେି ରରଉଁମାରନ ରକେଳ 
ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ନୁ�ନ୍ ି େରଂ 
ଆମ ରଦଶର ଭେଷି୍ୟତ ନରି୍୍ଯୟ କରେିାରର 
ଶକ୍ତ ି ଓ ସାମଥ୍ଯ୍ୟ ରଖିଛନ୍ ି ରୋଲ ି କୁଳପତ ି
ପ୍ରରଫସର ରେଦ କୁମାରଗୀ ରଘାଷଣା କରଥିିରଲ। 
େଶି୍ୱେଦି୍ୟାଳୟର କୁଳସଚେି ପ୍ରରଫସର ରରାରଗଶ 
ପ୍ରତାପ ସଂିଙ୍କ ସରମତ ଓଡ଼ଶିା �ାଇରକାଟ୍ଯର 
େ�ୁ େଚିାରପତ,ି େରଷି୍ ଆଇନଜଗୀେଗୀ ଏେଂ 
ଅଧିକାରଗୀମାରନ ଏ� ି ଉତ୍େରର ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଜାତରୀୟ ଆଇ୍ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟର ୍ବମ 

େମାବର୍୍ଟ୍ ଉତ୍ସବ ‘ରଦଶର� ଆଇନ ସହୋୟତୋ ରକରତକୋଂଶର� ଅବରହଳତି’
 �ଆସବ� ଓ ଅ୍ୁ�ମ୍ାସର ବ୍ରତରୀ ସେବା�ୁ ଛାତ୍ଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଆେ୍ବା୍
 � ୨୦୨୩ ବର୍ଟ�ୁ ଶଶିମୁା୍ଙ୍ ୍ମିସତେ ଉତ୍ସ�୍ଟ �ରାଯବି: �ୁଳ୍ତ ି
 �୪ ଜଣଙୁ୍ ୍ଏିଚ୍ ଡସିର େମ୍ା୍େଚୂ� ଡ�ଟେସରର

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୧୭।୯(ସମସି): ଶନେିାର ପେୂ୍ଯ ରକନ୍ଦଗୀୟ ପାଶ୍ଶ୍ଯେର୍ତ୍ଯଗୀ ଦକ୍ଣି-ପେୂ୍ଯ 
େରଙ୍ାପସାଗରରର ଘରୂ୍୍ତିେଳୟ ସଷୃ୍ ି ର�ାଇଛ।ି ଏ�ା ଆସନ୍ା ୪୮ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରର 
ଲଘଚୁାପର ରୂପ ରନଇପାରର। ରା�ାର ପ୍ରଭାେରର ଆସନ୍ାକାଲ ି ଅଥ୍ଯାତ ରେେିାରଠାରୁ 
୨୧ ତାର�ି ରାଏଁ ରାଜ୍ୟରର େଷ୍ଯା ସମ୍ଭାେନା ର�ଛି ି ରୋଲ ି ଭୁେରନଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳକି 
ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ ପକ୍ରୁ ପେୂ୍ଯାନୁମାନ କରାରାଇଛ।ି  ରକନ୍ଦ ପକ୍ରୁ ଜାର ି କରାରାଇଥିୋ 
େୁରଲଟନି୍  ଅନୁରାୟଗୀ ରେେିାର ୯ଟ ି ଜଲି୍ାରର ପ୍ରେଳ େଷ୍ଯା ର�ାଇପାରର। ରକନ୍ଦାପଡ଼ା, 
କଟକ, ର�ାଦ୍ଧ୍ଯା, ପରୁଗୀ, ଜଗତସଂି�ପରୁ, ଗଞ୍ାମ, ଗଜପତ,ି କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳା�ାଣ୍ରିର 
ପ୍ରେଳ େଷ୍ଯା ସମ୍ଭାେନା ର�ଛି।ି ରସଥିପାଇଁ ଉପରରାକ୍ତ ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକୁି ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ 
ପକ୍ରୁ ରୟରଲା ୱାର୍୍ତିଂ ଜାର ି କରାରାଇଛ।ି ୧୯ ତାର�ିରର ୧୭ଟ ି ଜଲି୍ାରର ପ୍ରେଳ 
େଷ୍ଯା ର�ାଇପାରର। ରକନ୍ଦାପଡ଼ା, କଟକ, ର�ାଦ୍ଧ୍ଯା, ଜଗତସଂି�ପରୁ, ପରୁଗୀ, ନୟାଗଡ଼, 
କନ୍ଧମାଳ, କଳା�ାଣ୍,ି ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ାମ, ଗଜପତ,ି ରକାରାପଟୁ,ମାଲକାନଗରି,ି 
ଭଦ୍ରକ, ୋରଲଶ୍ୱର, ମୟରୂଭଞ୍ ଓ ରାଜପରୁରର ପ୍ରେଳ େଷ୍ଯା ର�ୋର ଥିୋରେରଳ 
ରୟରଲା ୱାର୍୍ତିଂ ଜାର ି କରାରାଇଛ।ି ୨୦ ତାର�ିରର ୧୦ଟ ି ଜଲି୍ାରର ପ୍ରେଳରୁ ଅତପି୍ରେଳ 
େଷ୍ଯା ର�ାଇପାରର ରୋଲ ି ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ ପକ୍ରୁ ପେୂ୍ଯାନୁମାନ କରାରାଇଛ।ି 
ରସାନପରୁ, ରେୌଦ୍ଧ, େଲାଙ୍ଗୀର, କଳା�ାଣ୍,ି ଅନୁରଗାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, 
ରେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଓ ର�ାଦ୍ଧ୍ଯା ଜଲି୍ାକୁ ଏଥିପାଇଁ ରୟରଲା ୱାର୍୍ତିଂ ଜାର ି କରାରାଇଛ।ି

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୧୭।୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟର ୮ଟ ିଜଲି୍ାରର ୯ଟ ିୋଣଜି୍ିୟକ ରକାଟ୍ଯ ର�ାଲେିା 
ପାଇଁ ସରକାର ନଷି୍ପର୍ତ ି ରନଇଛନ୍।ି ପରୁଗୀରର ଦୁଇଟ ି ରକାଟ୍ଯ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ର�େ। କଟକ 
ସଦର, ଭୁେରନଶ୍ୱର, ୋରଲଶ୍ୱର ସଦର, େଲାଙ୍ଗୀର ସଦର, ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ସଦର, ଜୟପରୁ 
ଏେଂ ରାଉରରକଲାରର ରଗାଟଏି ରଲ�ାଏ ରକାଟ୍ଯ ର�ାଲେି। କଟକ, ଅନୁଗଳୁ,ରେଙ୍କାନାଳ 
ଏେଂ ରାଜପରୁ ଜଲି୍ାର ମାମଲା ଗଡ଼ୁକି କଟକ ସଦରରର ଥିୋ ୋଣଜି୍ିୟକ ରକାଟ୍ଯରର 
ଫଇସଲା ର�େ। ରସ�ପିର ି ର�ାଦ୍ଧ୍ଯା ଜଲି୍ାର ସମସ୍ତ ମାମଲା ଭୁେରନଶ୍ୱର ୋଣଜି୍ିୟକ 
ରକାଟ୍ଯରର କରାରେି। ରସ�ପିର ିପରୁଗୀରର ର�ୋକୁ ଥିୋ ଦୁଇଟ ିୋଣଜି୍ିୟକ ରକାଟ୍ଯରର ପରୁଗୀ 
ଏେଂ ନୟାଗଡ଼ ଜଲି୍ାର ମାମଲା କରରି�େ। ୋରଲଶ୍ୱର,ଭଦ୍ରକ, ମୟରୂଭଞ୍ ଏେଂ ରକଉଝଁର 
ଜଲି୍ାର ମାମଲା ଗଡ଼ୁକି େଲାଙ୍ରିର ର�ୋକୁ ଥିୋ ୋଣଜି୍ିୟକ ରକାଟ୍ଯରର ର�େ। େଲାଙ୍ଗୀର, 
ରସାନ୍ ପରୁ, କଳା�ାଣ୍ରି ସମସ୍ତ ୋଣଜି୍ିୟକ ମାମଲାରର ନୂଆପଡ଼ା ରକାଟ୍ଯରର କରରି�େ। 
ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଏେଂ ଜଗତସଂି�ପରୁ ଜଲି୍ାର ସମସ୍ତ ୋଣଜି୍ିୟକ ମାମଲା ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ସଦର 
ରକାଟ୍ଯରର ର�େ। ଜୟପରୁ ୋଣଜି୍ିୟକ ରକାଟ୍ଯରର ରକାରାଫୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗରି ି
ଏେଂ ନେରଙ୍ପରୁ ଜଲି୍ାର ମାମଲା କରରି�େ। ରାଉରରକଲା ୋଣଜି୍ିୟକ ରକାଟ୍ଯରର 
ସନୁ୍ରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ସମସ୍ତ ୋଣଜି୍ୟକ ମାମଲା କରରି�େ ରୋଲ ି େଜି୍ପ୍ରିର କୁ�ାରାଇଛ।ି

 � େଷୃ୍ ିସେୋ ଘରୂ୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ୨୦ସର ଳଘଚୁା୍ !

ଆଜ ି୯ ଜଲି୍ୋର� ପ୍ରବଳ ବର୍ପୋ

�ୋଜ୍ୟର� ରଖୋଲବି ଆଉ ୯ଟ ିବୋଣଜି୍ିୟକ ରକୋଟ୍ପ
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 ଭତିର ପଷୃ୍ଠାରର ଭତିର ପଷୃ୍ଠାରର

ସତ କହଲିେ ସମତିା

 ଭୁବରେଶ୍ୱର, ୧୭ଠା୯ (ସମସି): ପଶ୍ ଚିମ 
ଓଡ଼ଚିଶାକୁ ଉଚ୍ଚଶ ଚିକ୍ାର ପ୍ାଣକକନ୍ଦ୍ର ଭାକେ 
ଗଢ଼ଚି କ�ାଳ ଚିୋ ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ପରୂ୍ଣ୍ଣ ପ୍� ଚିେଦ୍ଧ�ାର ସହ କାରଣ୍ଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ଚି। 
ଏହ ଚିକ୍ରମକର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶନ ଚିୋର 
ଆଉ ଏକ େଡ଼ ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କର ଚିଛନ୍ଚି। 
‘୫-ଟ ଚି’ ରୂପାନ୍ରଣ ପ୍କ୍ର ଚିୟାକର ଭ ଚିସଟୁ୍  
ସାମ ଚିଲ୍  କହାଇଥିୋକେକଳ ଆସନ୍ା ୫ େରଣ୍ଣ 
ମଧ୍ୟକର ଶ ଚିକ୍ାନୁଷ୍ାନର ରୂପାନ୍ରଣ ଲାଗ ଚି ୨ 
ହଜାର କକାଟ ଚି ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ କରାର ଚିେ। ଏହାର 
ମାଷ୍ଟରପା୍ନକୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଅନୁକମାଦନ କର ଚିଛନ୍ଚି।

କେୈରୟ ଚିକ ଶ ଚିକ୍ାର କ୍ରମେଦ୍ଧ୍ଧିଷୁ୍ ଗରୁୁତ୍ୱକୁ 
ଦୃଷ୍ଟ ଚିକର ରଖି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ େୁଲଣ୍ଣା ସ୍ଚି� େ୍ରୀର ସକୁରନ୍ଦ୍ର 

ସାଏ କେୈରୟ ଚିକ େ ଚିଶ୍ୱେ ଚିଦ୍ୟାଳୟ(ଭଚିସଟୁ୍ )କୁ 
ଇଞ୍ଚିନ ଚିୟର ଚିଂ ଶ ଚିକ୍ା କକ୍ତ୍ରକର ଏକ ଉତ୍କରଣ୍ଣ କକନ୍ଦ୍ର 
ଭାେକର େ ଚିକଶ ଚି� କର ଚିୋର ନ ଚିଷ୍ପତ୍ଚି କନଇଛନ୍ଚି। 
ଆଇଆଇଟ ଚି ଓ ଏନ୍ ଆଇଟ ଚି ଅନୁରୂପ ଢାଞ୍ାକର 
ଭ ଚିସଟୁକୁ େ ଚିକଶ ଚି� କରାର ଚିେ। ୨୦୨୬ ସଦୁ୍ଧା 

ଏହ ଚି ଶ ଚିକ୍ାନୁଷ୍ାନକର ୨୪ଟ ଚି ୟଜୁଚି(ସ୍ା�କ) 
େ ଚିଭାଗକର ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ 
ପାଠ ପଢଚିୋର େ୍ୟେସ୍ା କରାର ଚିେ। ଏଥିପାଇଁ 
୩ଟ ଚି ପରଣ୍ଣ୍ୟାୟକର ଅନୁକମାଦଚି� ୨ହଜାର କକାଟ ଚି 
ଟଙ୍ା ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ କହେ। ମାଷ୍ଟରପା୍ନ 

 �ଭସିଟୁ୍ହେବହବୈଷୟକିଶକି୍ଷାରଉତ୍କଷ୍ଷହକନ୍ଦ୍ର:ଉନ୍ନତକିରଣମଷାଷ୍ଟରପ୍ଷାନକୁମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଅନୁହମଷାଦନ

ଭଷାରତମଷାଟହିର
ହଦୌଡ଼ଲିଷାଚତିଷା

୭୨ତମ ଜେ୍ମଦେିକୁ 
ସ୍ମରଣୀୟ କରଠାଇରେ 
ପ୍ରଧଠାେମନ୍ତୀ ରମଠାଦୀ

 ଭୁବରେଶ୍ୱର,୧୭।୯(ସମସି)

୧୯୭୮ମସ ଚିହା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ଚିଶା 
ସରକାର ଆଦଚିୋସ୍ରୀ ଉପକଦଷ୍ଟା 
ପର ଚିରଦର ଅନୁକମାଦନକ୍ରକମ ରାଜ୍ୟର 
୧୬୦ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନୁସଚୂ ଚି� 
ଜନଜା� ଚି(ଏସ୍ ଟ ଚି) �ାଲଚିକାକର 
ସାମ ଚିଲ କର ଚିୋ ପାଇଁ କକନ୍ଦ୍ର ଆଦଚିୋସ୍ରୀ 

ମନ୍ତଣାଳୟକୁ ସପୁାର ଚିସ କର ଚିଛନ୍ଚି। 
ଏପର ଚିକ ଚି ୨୦୧୧ ପରଠାରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ନେ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୋରମ୍ାର କକନ୍ଦ୍ର 
ଆଦଚିୋସ୍ରୀ େ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ଚ ଚିଠ ଚି କଲଖି 
ଏକନଇ ୋରମ୍ାର ଦାେ ଚି କର ଚି ଆସ ଚିଛନ୍ଚି। 
ମାତ୍ର ଓଡ଼ଚିଶାର ଏହ ଚି ନ୍ୟାର୍ୟ ଦାେ ଚି ପ୍� ଚି 
କକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଆଖି େୁଜଚି 

କଦଇଛନ୍ଚି। ସମସ୍ତ ପ୍କାରର କରାଗ୍ୟ�ା 
ଥିୋ ସକତ୍ବେ ଦ୍ରୀରଣ୍ଣ ସମୟ ଧର ଚି ୧୬୦ରୁ 
ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏସଟ ଚି �ାଲଚିକାକର 
ସାମ ଚିଲ ନ କର ଚିୋ କରାଗୁଁ କସମାକନ 
ଐ� ଚିହାସ ଚିକ ଅନ୍ୟାୟର ଶ ଚିକାର କହାଇ 
ଆସଛୁନ୍ଚି। କ�ଣ ୁ �ୁରନ୍ କସମାନଙୁ୍ 
ଏସ୍ ଟ ଚି �ାଲଚିକାକର ସାମ ଚିଲ କର ଚିୋ ପାଇଁ 
ପଦକକ୍ପ କନୋକୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେ୍ରୀନ 

ପଟ୍ଟନାୟକ କକନ୍ଦ୍ର ଆଦଚିୋସ୍ରୀ େ୍ୟାପାର 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୁଣ୍ଣନ ମଣୁ୍ାଙୁ୍ ଚ ଚିଠ ଚି କଲଖିଛନ୍ଚି। 
ଦ୍ରୀରଣ୍ଣ ଦ ଚିନ ଧର ଚି ନ୍ୟାୟ ଅକପକ୍ାକର 
ଥିୋ ରାଜ୍ୟର ୧୬୦ େଗଣ୍ଣର ଜନଜା� ଚି 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ �ୁରନ୍ ନ୍ୟାୟ ପ୍ଦାନ 
କର ଚିୋ ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପନୁେଣ୍ଣାର ଦାେ ଚି 
କଦାହରାଇଛନ୍ଚି। 

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲଖିଥିୋ ଚ ଚିଠ ଚିକର 
ଉକଲେଖ କର ଚିଛନ୍ଚି କର ଉପକରାକ୍ତ 
୧୬୦ େଗଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକର କ ଚିଛ ଚି ନୂଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ 
ରହ ଚିଛନ୍ଚି। ରାଜ୍ୟର େ ଚିଭ ଚିନ୍ନ ଅଞ୍ଳକର 
ଅନ୍ୟ କକକ�କ ଉପଜନଜା� ଚି ଉପ ସମହୂ 
ରହ ଚିଛନ୍ଚି କରଉଁମାନଙ୍ର େତ୍ଣ୍ଣମାନର 
ଏସ୍ ଟ ଚି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହ ଉଚ୍ଚାରଣଗ� 
ଭ ଚିନ୍ନ�ା ରହ ଚିଛ ଚି। ଏମାନଙ୍ର ନ ଚିକଟକର 

ଆଦଚିୋସ୍ରୀଙ୍ ପର ଚି ସମାନ 
େ ଚିକଶରତ୍ୱ ଥିକଲ ମଧ୍ୟ ଅନୁସଚୂ ଚି� 
ଜନଜା� ଚିଙୁ୍ ମ ଚିଳୁଥିୋ ସମସ୍ତ 
ଲାଭରୁ ଏମାକନ େଞ୍ ଚି� ଅଟନ୍ଚି। 
କକନ୍ଦ୍ର ଆଦଚିୋସ୍ରୀ ମନ୍ତାଳୟ 
ଅଧ୍ରୀନକର ଥିୋ ଏକ ଟାସ୍କ କ�ାସଣ୍ଣ 
୨୦୧୪ ମସ ଚିହାକର ରାଜ୍ୟର 
ଏସ୍ ଟ ଚି �ାଲଚିକାକର ଅନ୍ଭୁଣ୍ଣକ୍ତ 
କହୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ଚିଶାର ୯ଟ ଚି 
ପ୍ସ୍ତାେକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭ ଚିତ୍ ଚିକର 
ସପୁାର ଚିଶ କର ଚିଛ ଚି। ମାତ୍ର ଏପରଣ୍ଣ୍ୟନ୍ 
ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପ� ଚିଙୁ୍ ଅଧିସଚୂ୍ରୀ� 

କରାରାଇ ନାହ ିଁ। ଏସଟ ଚି ସଚୂ୍ରୀକର 
ସାମ ଚିଲକର େ ଚିଳମ୍ କାରଣରୁ ଏହ ଚି ୧୬୦ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଐ� ଚିହାସ ଚିକ ଅନ୍ୟାୟର ଶ ଚିକାର 
କହାଇଥିୋ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଚିଠ ଚିକର ଉକଲେଖ 
କର ଚିଛନ୍ଚି। କ�ଣ ୁ କକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହ ଚି 
ରଟଣାକୁ ଗରୁୁ�ର ସହ କନଇ ଉପକରାକ୍ତ 
୧୬୦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏସ୍ ଟ ଚି 
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ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଅଜ୍୍ଷନ ମଣ୍୍ାଙ୍୍ ଚଠି ିରେଖି 
ଦାବ ିରଦାହୋଇରେ ମଖ୍୍ମନ୍ତୀ
୧୬୦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକ୍ ଅନ୍ସଚୂତି 
ଜନଜାତ ିତାେକିାରେ ସାମେି ପ୍ରସ୍ାବ
ବଭିନି୍ନ ସମୟରେ ୩ ଥେ ରକନ୍ଦ୍ରକ୍ 
ଅନ୍ରୋଧ କେଛିନ୍ ିୋଜ୍ ସେକାେ
ଏସଟ ିତାେକିାରେ ର�ାଡ଼ ିରସମାନଙ୍୍ 
ସାମାଜକି ନ୍ାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବ ି
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୧୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର 
୨୦୨୨

ଚାନ୍ଦବାଲ,ି୧୭।୯(େମେି)

ଡାକ୍ତର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥି ତଥା ରରାଗୀରେବାରର ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ 
େମେ୍ାକୁ ରନଇ ବାରମା୍ର ଚର୍ଚ୍ାରର ଥିବା 
ଚାନ୍ଦବାଲଥି ରମଡଥିକାଲର ଏକ ସ୍ାୟୀ େମାଧାନ 
େହ ଥିତ ରମଡଥିକାଲ ପର ଥିେରର ରେୌନ୍ଦରଚ୍୍ କରଣ 
ଇତ୍ାଦ ଥି ଅରନକ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପରର ଆଜଥି 
ରରାଗୀ କଲ୍ାଣ େମ ଥିତ ଥିର ଏକ 
ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ ଥିତ ରହାଇଥିଲା। 
ଚାନ୍ଦବାଲଥି ବ ଥିଧାୟକ ତଥା ଜଥିଲ୍ା 
ରରାଜନା ରବାରଚ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଓ ରରାଗୀ କଲ୍ାଣ େମ ଥିତ ଥିର 
ରଚୟାରମ୍ାନ ଡ.ରବ୍ାମରକଶ 
ରାୟଙ୍କ େଭାପତ ଥିତ୍ୱରର ଅନୁଷ୍ ଥିତ 
ରବୈଠକରର ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ରକନ୍ଦ୍ରର ମଖୁ୍ 
ଚ ଥିକ ଥିତ୍ା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବ ଥିଷୁ୍ ପ୍ରୋଦ ୋହୁ, 
ରମଡଥିକାଲର ଓଜଥି ରପେଶ ଥିଆଲଥିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୁ୍ମ୍ନ 
କୁମାର ୋହୁ, ୋଂେଦଙ୍କ ପ୍ରତ ଥିନ ଥିଧି ଅରଶାକ 
ବଳ, ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରତ ଥିନ ଥିଧି ଓ ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ 
ରକନ୍ଦ୍ରର ବ ଥିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ ଥିନ ଥିଧି େରରାଜ ବଳ 
ରରାଗରଦଇଥିରଲ। ଅତ ଥିଥି ଭାରବ ଅତ ଥିର ଥିକ୍ତ 
ତହେ ଥିଲଦାର ଉମାକାନ୍ତ ମହାରଣା, ଚାନ୍ଦବାଲଥି 
ଏନଏେ ଥିର ରପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତ ଥିଲତା ରେଠୀ, 
ଚାନ୍ଦବାଲଥି ଏନଏେ ଥିର କାରଚ୍୍ ନ ଥିବଚ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ 
ଭାଗ ଥିରଥୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିରଲ। 
ରଗାଷ୍ୀ କାରଚ୍୍ କ୍ରମ ପର ଥିଚାଳକ ଭାବରର 
ରଦବାଶ ଥିଷ ବଗରୁାଇ େଭାକାରଚ୍୍  ପର ଥିଚାଳନା 

କର ଥିଥିରଲ। ରମଡଥିକାଲ ରଗଟ୍ ରର 
ଥିବା ରମଡଥିେ ଥିନ ରଷ୍ଟାରର ଚୁକ୍ତ ଥିକୁ ଶୀଘ୍ର ରଦ୍ଦ 

କର ଥି ନୂଆ ରମରଥିକାଲ ରକାଠାର ପାରଚରୀ 
ଓ ରଗଟ୍  ନ ଥିମଚ୍ାଣ ଶୀଘ୍ର ରଶଷ କର ଥିବା ପାଇଁ 
ବ ଥିଧାୟକ ନ ଥିରଦ୍ଦଚ୍ଶ ରଦଇଥିରଲ। ପରବର୍ଚ୍ୀ 
ପ୍ରେଙ୍ଗ ଗରୁ ଥିକ ମଧ୍ୟରର େ ଥିଏଚ୍ େ ଥି େହ ଥିତ 
୮ଟ ଥି ପ ଥିଏଚ୍  େ ଥିଏଚ୍ େ ଥିରର ଡାକ୍ତର େରମତ 
କମଚ୍ଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ମଖୁ୍ େମେ୍ା ଭାବରର 
ଦୀରଚ୍ େମୟ ଧର ଥି ଅରଲାଚନା ରହାଇଥିଲା। 
ରକରତକ ପ ଥିଏଚ୍ େ ଥିରର ଜରଣ କମଚ୍ଚାରୀକୁ 
ରନଇ ଚାଲୁଥିବା ବ ଥିଷୟରର ବ ଥିଧାୟକ ତୁରନ୍ତ 
ପଦରକ୍ଷପ ରନବାକୁ େମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ େହ ଥିତ 
ଆରଲାଚନା କର ଥି ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର େମାଧାନ ରହବ 
ରବାଲଥି କହ ଥିଥିରଲ। ରମଡଥିକାଲରର ରରାଗୀଙୁ୍କ 

ଖାଦ୍ ରରାଗାଣକାରୀ େଂସ୍ାଠାରୁ ଆରମ ୍ କର ଥି 
ଠ ଥିକା ଇରଲକ୍ଟ ଥ୍ି ରଟକନ ଥିେ ଥିଆନ, ଠ ଥିକା େରେଇ 
କମଚ୍ଚାରୀ ଓ ରେମାନଙ୍କର ଦରମା ପାଇବାରର 
ବ ଥିଳମ ୍ପର ଥି ଅରନକ େମେ୍ାଗରୁ ଥିକ ବ ଥିଧାୟକଙ୍କ 
ନଜରକୁ ଆେ ଥିଥିଲା। ବାରମା୍ର ଖବରରର 
ଚର୍ଚ୍ା ରହଉଥିବା ଅନ୍ାରରର ରରାଗୀ ରେବା 
ମଖୁ୍ତଃ ପ୍ରେତୂ ଥି ଗପୃହରର ବ ଥିଦୁ୍ତ ରରାଗାଣ 
ଓ ଇନଭଟଚ୍ର ବ୍ବସ୍ାର ତୁରନ୍ତ େମାଧାନ, 
ଅନୁପରକୁ୍ତ କ୍ଷତ ବ ଥିରଶାଧନ ଗପୃହର ମରାମତ ଥି, 
ମରାମତ ଥି ପରର ପର ଥିତ୍କ୍ତ ଅବସ୍ାରର ପରଥିଥିବା 
ଅମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନ ଥିଲାମ କର ଥି ଉନ୍ନତ େବୁ ଥିଧା ଥିବା 
ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ ଥିଣ ଥିବା ପାଇ ଁଏକ ପ୍ରସ୍ାବ ଗପୃହୀତ 
ରହାଇଥିଲା। ପ ଥିଏଚ୍ େ ଥି ଓ େବ୍ ରେଣ୍ଟରଗରୁ ଥିକର 
ଗପୃହ ନ ଥିମଚ୍ାଣ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ୋର ଥିବା େହ ଥିତ 

ରେଠାରର କମଚ୍ଚାରୀ ନ ଥିରକୁ୍ତ ଥି ଉପରର ଅରନକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ ନ ଥିଷ୍ପର୍ଥି େଭାରର ଗପୃହୀତ ରହାଇଥିଲା। 
ଚାନ୍ଦବାଲଥି ରମଡଥିକାଲରର ଡାକ୍ତର ଅଭାବ 
େମେ୍ାଠାରୁ ନ ଥିୟମ ଥିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥି 
ରରାଗ ୁ ରରାଗୀରେବାରର ଚରମ ଅବରହଳା 
ରହଉଥିବା ବ ଥିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ ଥିନ ଥିଧି େରରାଜ ବଳ 
ଦପୃ ଷ୍ଟ ଥିଆକଷଚ୍ଣ କର ଥିଥିରଲ। ରେହ ଥିପର ଥି ଖାଦ୍ 
ରରାଗାଣକାରୀ େଂସ୍ାଠାରୁ ଆରମ ୍ କର ଥି ଠ ଥିକା 
ଇରଲକ୍ଟ ଥ୍ି ରଟକନ ଥିେ ଥିଆନ ଓ ଅନ୍ କମଚ୍ଚାରୀ 
େମେ୍ା ଓ ନ ଥିରକୁ୍ତ ଥି ବ ଥିଷୟରର ବ ଥିଧାୟକଙୁ୍କ 
ଜଣାଇଥିରଲ। ଚାନ୍ଦବାଲଥି ରମଡଥିକାଲରର ୫୧ଟ ଥି 
ପଦ ଥିବାରବରଳ ରେଥିରୁ ୨୩ ଜଣ କମଚ୍ଚାରୀରର 
କାମ ଚାଲୁଛ ଥି। େପୁର ଥିରଣ୍ଟରଡେଣ୍ଟଙ୍କ େରମତ 
୨୮ଟ ଥି ପଦ ଖାଲଥି ପରଥିଛ ଥି। ରେହ ଥିପର ଥି ପ ଥିଏଚ୍ େ ଥି 

ଗରୁ ଥିକରର ରମଡଥିକାଲ ଅେଥିେର, ଆୟଷୁ ଡାକ୍ତର, 
ୋମଚ୍ାେ ଥିଷ୍ଟ, ଏଏନ୍ ଏମ୍ , ଲାରବାରରରଟାରୀ 
ରଟକ୍ନ ଥିେ ଥିଆନ ଓ ଆରଟଡୋଣ୍ଟକୁ ମ ଥିଶାଇ ୬ଟ ଥି 
ପଦରୁ ମରତା ପ ଥିଏଚ୍ େ ଥିରର ୨ଟ ଥି, ଆରରଥିରର 
ପ ଥିଏଚ୍ େ ଥିରର ୧ଟ ଥି, ବାଂଶରାରର ପ ଥିଏଚ୍ େ ଥିରର 
୪ଟ ଥି, ମାଧପରୁ ପ ଥିଏଚ୍ େ ଥିରର ୫ଟ ଥି, ଧାମରାରର 
ପ ଥିଏଚ୍ େ ଥିରର ୫ଟ ଥି, ରରଣ୍ଟଶ୍ୱର ପ ଥିଏଚ୍ େ ଥିରର ୪ଟ ଥି 
ଓ ଓରାୋହ ଥି ପ ଥିଏଚ୍ େ ଥିରର ୨ଟ ଥି ପଦ ଖାଲଥି ପରଥିଛ ଥି। 
ରେହ ଥିପର ଥି ୩୧ଟ ଥି େବ୍  ରେଣ୍ଟରରର ୪୮ଟ ଥି ପଦ 
ଓ ବ ଥିଏେରକ ବ ଥିଭାଗରର ୧୦ଟ ଥିରର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ 
େମେ୍ା େମ୍କଚ୍ରର ଆରଲାଚନା ରହାଇଥିଲା। 
ଏହାର ବ ଥିହ ଥିତ କାରଚ୍୍ ାନୁଷ୍ାନ ପାଇ ଁ େମ୍ପୃକ୍ତ 
ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ େହ ଥିତ ରରାଗାରରାଗ କର ଥି ତୁରନ୍ତ 
େମାଧାନ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ାବ ଗପୃହୀତ ରହାଇଥିଲା। 
ଏହା ବ୍ତୀତ ୩୦ େଜ୍ା ବ ଥିଶ ଥିଷ୍ ୩ ମହଲା 
ନୂଆ ରମଡଥିକାଲ ରକାଠାର ନ ଥିମଚ୍ାଣ କାରଚ୍୍ କୁ ଖବୁ୍  
ଶୀଘ୍ର ରଶଷ କର ଥିବା େହ ଥିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ାଦନ 
ପ୍ଲାଣ୍ଟ େରମତ େମସ୍ ପ୍ରକାର ଅତ୍ାଧନୁ ଥିକ 
େବୁ ଥିଧା ଜନୋଧାରଣ ପାଇ ଁ କ ଥିପର ଉପଲବ୍ଧ 
ରହାଇପାର ଥିବ ରେଦଥିଗରର ବ ଥିଧାୟକ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଆରରାପ କର ଥିଥିରଲ। ରବୈଠକରର ଅନ୍ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ରରାଗୀ କଲ୍ାଣ େମ ଥିତ ଥିର ବର ଥିଷ୍ 
ନାଗର ଥିକ େଭ୍ ଭାବରର ନରରଶ ମାଝ ଥି, ଶରତ 
ୋହୁ, ଖରଗଶ୍ୱର ବଳ, େ ଥିଭ ଥିଲ ରୋୋଇଟରୁ 
ରଞ୍ଜନ ୋହୁ ଓ ବ ଥିରବକାନାନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷ ଥିତ, ଦୁଇ 
ଜଣ େ ଥିଡ ଥିପ ଥିଓଙ୍କ େରମତ ରମଡଥିକାଲ କମଚ୍ଚାରୀ 
ଉପସ୍ଥିତ ଥିରଲ।

ଚାନ୍ଦବାଲ ିଗ�ାଷ୍ଠୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଗେନ୍ଦ୍ରଗେ ଗୋ�ଠୀ େଲଥ୍ୟାଣ ସମତି ିଗବୈଠେ

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁ୍ସ୍ତି ି୍ାଇଁ ସେବା ବ୍ାହତ

ଖାଲଥିିବା 
ପଦ ପରୂଣ 

ନେଇ 
ଆନଲାଚୋ

 �ଅଚହି୍ା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମତୃନଦହ ଉଦ୍ଧାର
ମଞ୍ରୁୀସରାଡ଼,୧୭।୯(େମେି): ଭଡୋର ଥିରପାଖରୀ ଥାନା ୧୬ନମ୍ର 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଛତାବର ନ ଥିକଟରୁ ଜରଣ ଅଚଥିହ୍ା ବପୃ ଦ୍ଧଙ୍କ ଶବ 
ଉଦ୍ଧାର ରହାଇଛ ଥି। ଖବର ପାଇବା ପରର ଭଡୋର ଥିରପାଖରୀ ପଲୁ ଥିେ 
ରଟଣାସ୍ଳରର ପହଞ୍ ଥି ଶବ ଜବତ କର ଥି ବ୍ବରଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛ ଥି। ଏ 
ରନଇ ପଲୁ ଥିେ ଏକ ଅପମପୃତୁ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ଥିଛ ଥି। ଛତାବର ଆଖପାଖ 
ଅଞ୍ଳରର ବପୃ ଦ୍ଧଜଣକ ବୁଲୁଥିବା ରବରଳ ଆଜଥି ତାଙ୍କର ମପୃତରଦହ 
ରଦାକାନ ପାଖରର ପଡଥିଥିବା ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକ ରଦଖିବାକୁ ପାଇଥିରଲ। 
ରତରବ ମପୃତ ବ୍କ୍ତ ଥିଙ୍କ ରକୌଣେ ଥି ପର ଥିଚୟ ମ ଥିଳ ଥି ପାର ଥିନାହ ିଁ।

 � ନେରାର ଦାଦା-ଝଆିରୀ ଉଦ୍ଧାର
ମଞ୍ରୁୀସରାଡ଼,୧୭।୯(େମେି): ଭଡୋର ଥିରପାଖରୀ ଥାନା ମଞ୍ଜରୁୀରରାର 
ଅଞ୍ଳରୁ ଜରନୈକ ଦାଦା ଝ ଥିଆରୀ ଗତ ଜୁନ ମାେରୁ ରେରାର 
ରହାଇରାଇଥିରଲ। ଦାଦା ଜଣକ ରପ୍ରମଜନ ଥିତ କାରଣକୁ ରନଇ 
ନବମ ରରେଣୀରର ପଢ଼ୁଥିବା ଝ ଥିଆରୀକୁ ରନଇ ଓଡଥିଶା ବାହାରକୁ ଚାଲଥି 
ରାଇଥିଲା। ଏ ରନଇ ଥାନାରର ଅଭଥିରରାଗ ରହବା ପରର ପଲୁ ଥିେ ଏକ 
ମାମଲା ରୁଜୁ କର ଥି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କର ଥିଥିଲା। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅମ ଥିତାଭ 
ଦାେଙ୍କ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ତତ୍ତାବଧାନରର ନାବାଳ ଥିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଥିବା ପାଇଁ 
ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ସ୍ାନରର ଅନୁେନ୍ାନ ଜାର ଥି ରହ ଥିଥିଲା। ରଶଷରର ରମାବାଇଲ 
ଟ୍ାକ ଥିଂ ଜର ଥିଆରର ପଲୁ ଥିେ ବ ଥିଜୟୱାଡା ଠାରୁ ଉଭୟ ଦାଦା-ଝ ଥିଆରୀଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ଧାର କର ଥିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରର ଅଭଥିରକୁ୍ତ ଦାଦାକୁ 
ପଲୁ ଥିେ ଗ ଥିରେ କର ଥିଥିବା ଜଣାପରଥିଛ ଥି।

 

 �ବାଲ ିଟ୍ାକ୍ଟର ଜବତ
ମଞ୍ରୁୀସରାଡ଼,୧୭।୯(େମେି): ଭଡୋର ଥିରପାଖରୀ ବ୍ଲକ ରଦଇ 
ରାଇଥିବା ରବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ରବଆଇନ ବାଲଥି ଚାଲାଣ ଏକ ନ ଥିତ ଥିଦ ଥିନ ଥିଆ 
ରଟଣା ରହାଇଗଲାଣ ଥି। ଏହ ଥି ପର ଥିରପ୍ରକ୍ଷୀରର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ନଦୀର 
ମଣ ଥିନାଥପରୁଠାରର ଚଢ଼ଉ କରାରାଇଥିବା ରବରଳ ରେଠାରୁ ଏକ 
ରବଆଇ ବାଲଥି ରବାରଝଇ ଟ୍ାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରାରାଇଛ ଥି। ରଟଣାସ୍ଳରୁ 
ଡ୍ାଇଭର ରେରାର ରହାଇରାଇଥିବା ରବରଳ ପଲୁ ଥିେ ଗାଡ ଥିଟ ଥିକୁ ଥାନାକୁ 
ଆଣ ଥିଛନ୍ତଥି। ବାଲଥି ରଚାରା ଚାଲାଣରର ଲଥିପ୍ତ ଥିବା ଡ୍ାଇଭରକୁ ଗ ଥିରେ 
କର ଥିବା ପାଇଁ ପଲୁ ଥିେ ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ସ୍ାନରର ଅନୁେନ୍ାନ ଜାର ଥି ରଖିଥିବା ରବରଳ 
ଏ ରନଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ରହାଇଥିବା ଜଣାରାଇଛ ଥି।

ବାେସୁେବ୍ରୁ,୧୭।୯(େମେି)

ଶ ଥିକ୍ଷା ବ୍ବସ୍ାକୁ େଦୁପୃ ଢ କର ଥିବାକୁ 
େରକାରୀସ୍ରରର େବଚ୍ଦା ଉଦ୍ମ ଜାର ଥି ରଖିଛନ୍ତଥି। 
ପ ଥିଲାମାରନ କ ଥିପର ଥି ବ ଥିଦ୍ାଳୟ ମହୁାଁ ରହରବ 
ରେଥିପ୍ରତ ଥି େରକାରୀ ସ୍ରରର ବ ଥିରଶଷ ଧ୍ୟାନ 
ଦ ଥିଆରାଉଛ ଥି। ପରଚ୍୍ାପ୍ତ ଚକାଚକ ରରେଣୀ ଗପୃହ 
ୋଙ୍ଗକୁ ମାଧ୍ୟାହ୍ ରଭାଜନ ବ୍ବସ୍ା କରାରାଇ 
ପ ଥିଲାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ାନ ହାର ବପୃ ଦ୍ଧ ଥି କରାରାଉଛ ଥି। 
ରତରବ ବାେରୁଦବପରୁ ବ୍ଲକର ଆରନ୍ଦାଳା ପଞ୍ାୟତ 
ରଗାପାଳପରୁ ଗ୍ାମର ଥିବା େରକାରୀ ପ୍ରାଥମ ଥିକ 
ବ ଥିଦ୍ାଳୟର ବ ଥିକଳ ଚଥିତ୍ର ରଦଖିବାକୁ ମ ଥିଳ ଥିଛ ଥି। 
ବ ଥିଦ୍ାଳୟର ରରେଣୀ ଗପୃହ ଅଭାବରୁ ରଗାଟ ଥିଏ 
କକ୍ଷରର ପାଞ୍ଟ ଥି ରରେଣୀର ପ ଥିଲା ପାଠ ପଢୁଥିବା 
ଭଳଥି େଙ୍ଗଥିନ ଦପୃ ଶ୍ ରଦଖିବାକୁ ମ ଥିଳ ଥିଛ ଥି। ଉକ୍ତ 
ବ ଥିଦ୍ାଳୟରର ଏକ ରକାଠା ନ ଥିମଚ୍ାଣ ରହାଇଥିବା 
ରବରଳ ରହ ଥିଛ ଥି ଦୁଇଟ ଥି ରୁମ। ରଗାଟ ଥିଏ ଅେଥିେ 
ରର ରହ ଥିଥିବା ରବରଳ ଆଉ ରଗାଟ ଥିଏ କ୍ଲାେରୁମ। 
ରତରବ ଏହ ଥି ରରର ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ମ ରରେଣୀ 

ପରଚ୍୍ନ୍ତ ୮୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକ ୋଂଗରର 
ବେ ଥି ପଢୁଛନ୍ତଥି। ରହରଲ େବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବ ଥିଷୟ 
ରହଲା, ପ ଥିଲାମାରନ ବେ ଥିବାକୁ ସ୍ାନ ନ ଥିବା 
ରବରଳ ଶ ଥିକ୍ଷକମାରନ ଚାଉଳ ବସ୍ା ରେଠାରର 

ଗଛେ ଥିତ କର ଥି ରଖିଛନ୍ତଥି। ଏରବ ବ ଥିଦ୍ାଳୟରର 
ଦୁଇଜଣ ଶ ଥିକ୍ଷକ ଶ ଥିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତଥି। ରାହାକୁ 
ରନଇ ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ାମବାେୀ ଓ ଅବ ଥିଭାବକଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ତୀବ୍ର ଅେରନ୍ତାଷ ରଦଖାରଦଇଛ ଥି। 

ବ ଥିଦ୍ାଳୟ ପର ଥିେରରର ରହ ଥିଛ ଥି ଏକ େରକାରୀ 
ବାତ୍ା ଆରେୟସ୍ଳ। ପବୂଚ୍ରୁ ରରେଣୀ ଗପୃହ ଅଭାବରୁ 
ରେହ ଥି ବାତ୍ା ଆରେୟସ୍ଳରର ପାଠପଢା 
ରହଉଥିଲା; ମାତ୍ର ଏହ ଥି ଆରେୟସ୍ଳଟ ଥି ଭଗ୍ନ 
ଅବସ୍ାରର ରହ ଥିଥିବାରୁ ରେଠାରର ପ ଥିଲାଙୁ୍କ ପାଠ 
ପଢାଇବା େମ୍ଭବ ନୁରହଁ। ଏରବ ରେହ ଥି ରଗାଟ ଥିଏ 
ରରର େମରସ୍ ପାଠ ପଡଥିବାକୁ ରରେୟ ମଣଛୁନ୍ତଥି। 
ରହରଲ ରେଠାରର ଦୁଇ ଶ ଥିକ୍ଷକ ଏକ େଂଗରର 
େମସ୍ ପ ଥିଲାଙୁ୍କ ରନଇ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତଥି। ରତଣ ୁ
ରଗାଟ ଥିଏ କକ୍ଷରର ଏରତ ପ ଥିଲାଙୁ୍କ କ ଥିଭଳଥି ଶ ଥିକ୍ଷାଦାନ 
କରାରାଉଛ ଥି ତାହା ୋଧାରଣରର ପେଷ୍ଟ ଅନୁରମୟ। 
ରାହା ଶ ଥିକ୍ଷା ବ୍ବସ୍ା ଉପରର ୋଧାରଣରର ବଡ 
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଥିଛ ଥି। ଉକ୍ତ ଗାଁର ରଲାକମାନଙ୍କ େମ୍ଖୁରର 
ରକୌଣେ ଥି ବ ଥିକଳ୍ପ ବ୍ବସ୍ା ନଥିବା ରବରଳ ବାଧ୍ୟ 
ରହାଇ ଏଭଳଥି ଶ ଥିକ୍ଷା ବ୍ବସ୍ାକୁ ଆଦର ଥିଛନ୍ତଥି। 
ପ୍ରଧାନ ଶ ଥିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବାେ ଥିନ୍ତୀ ବାର ଥିକ କହନ୍ତଥି, 
ଆରମ୍ଭ େମେ୍ା େମ୍କଚ୍ରର ବ୍ଲକ ଶ ଥିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଓ 
େ ଥିଆରେ ଥିେ ଥିଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ରେମାରନ 
ରାହା ପଦରକ୍ଷପ ରନରବ। 

ପ୍ାଥମକି ଶକି୍ା ବ୍ୟବସ୍ାର ବକିଳ ଚତି୍ର

ନ�ାଟଏି କକ୍ନର ପଢୁଛନ୍ ି୫ ନରେଣୀର ୮୪ ବଦି୍ୟାଥ୍ୀ

ମଞ୍ରୁୀସରାଡ଼,୧୭।୯(େମେି): ଦୀରଚ୍ ଦୁଇବଷଚ୍ 
ପରର କରରାନା ମହାମାରୀ କଟକଣା ଉଠଥିଥିବା 
ରବରଳ ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ପଜୂା ଉତ୍ବ ପବୂଚ୍ଭଳଥି ରବଶ 
ଧମୁଧାମରର ଅନୁଷ୍ ଥିତ ରହଉଛ ଥି। ଏହ ଥି ଅବେରରର 
ଆଜଥି ଭଡୋର ଥିରପାଖରୀ ବ୍ଲକର ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ସ୍ାନରର 
ବ ଥିଶ୍ୱୱ୍ କମଚ୍ାଙ୍କ ପଜୂା ଉତ୍ବ ଆରୟାଜନ ରହାଇଛ ଥି। 
ବ ଥିଦୁ୍ତ କାରଚ୍୍ ାଳୟଠାରର କନ ଥିଷ୍ ରନ୍ତୀ େରରାଜ 
କୁମାର ରବହୁର ଥିଆଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନରର ଏହ ଥି ପଜୂା 
ଆରୟାଜନ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ଧାମନଗର ଛକ 

ବ ଥିଦୁ୍ତ କାରଚ୍୍ ାଳୟଠାରର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାରବ 
ବ ଥିଶ୍ୱକମଚ୍ାଙ୍କ ପଜୂା ପାଳ ଥିତ ରହାଇଛ ଥି। ରେହ ଥିପର ଥି 
ବାର ଥିକପରୁ ଗାଡ ଥି ଚାଳକ େଙ୍ଘ, ମାଳଦା ଅରଟା 
ଚାଳକ େଙ୍ଘ, ଭଡୋର ଥିରପାଖରୀ ରମାଟର ଚାଳକ 
େଙ୍ଘ, ମଞ୍ଜରୁୀରରାର ଅରଟା ଚାଳକ େଙ୍ଘ, ଡ୍ାଇଭର 
େଙ୍ଘ, ଛତାବର, ଆଖଆୁପଦା ସ୍ଥିତ ରମାଟର ରାନ 
େଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ପଜୂା ଅନୁଷ୍ ଥିତ ରହାଇଛ ଥି। ଏହାଛଡା 
ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ରାନ୍ତ ଥିକ ଅନୁଷ୍ାନଗଡୁ ଥିକରର ମଧ୍ୟ ବ ଥିଶ୍ୱକମଚ୍ାଙ୍କ 
ପଜୂା ଉତ୍ବ ଧମୁଧାମରର ଆରୟାଜନ ରହାଇଛ ଥି।

ବ ା େୁ ର ଦ ବ ପୁ ର , ୧ ୭ । ୯ ( େ ମ ଥି େ ) : 
ବାେରୁଦବପରୁରର ଆଜଥି ଅହ ଥିଂୋ ରଥକୁ 
ସ୍ାଗତ କରାରାଇଛ ଥି। ରାଜ୍ େରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ରାଜ୍ବ୍ାପୀ ବୁଲୁଥିବା ଏହ ଥି ରଥ 
ବାେରୁଦବପରୁ ସ୍ଥିତ ରବତଡାଠାରର ପହଞ୍ ଥିବା 
ପରର ୋଂେଦ ମଞ୍ଜଲୁତା ମଡେଳ, ବ ଥିଧାୟକ 
ବ ଥିଷୁ୍ବ୍ରତ ରାଉତରାୟ, ବାେରୁଦବପରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ନରଗନ୍ଦ୍ର ବ ଥିଶ୍ୱାଳ, ବାେରୁଦବପରୁ ରପୌରପାଳ ଥିକା 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନ ଥିରବଦଥିତା ରବରହରା, ବ ଥିଡ ଥିଓ େତ୍ଜଥିତ 
ରାଉତ, ବାେରୁଦବୁପର ରପୌର ନ ଥିବଚ୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ 
ମାନେ କୁମାର ଦଡେପାଟ, ବ ଥିଶ ଥିଷ୍ େମାଜରେବୀ 
ଶରୁଭନୁ୍ଦ ଭୂଷଣ ରବରହରା, ୋଂେଦ ପ୍ରତ ଥିନ ଥିଧି 
େରୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଥି, ପବୂଚ୍ତନ େରପଞ୍ ଭାଗୀରଥି 
ବଳ ପ୍ରମଖୁ େରମତ ବହୁ ରଲାକ ପ୍ରତ ଥିନ ଥିଧି ଓ 
ଜନୋଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହ ଥି ଅହ ଥିଂୋ ରଥକୁ ଭବ୍ 

ସ୍ାଗତ କର ଥିଥିରଲ। ସ୍ାଧୀନତାର ୭୫ ବଷଚ୍ ପରୂ୍୍ତି 
ଅବେରରର ସ୍ାଧୀନତାର ମଳୂମନ୍ତ, ଆମ ପ୍ରଗତ ଥିର 
ଭ ଥିର୍ ଥି ଆହ୍ାନରର ଆେନ୍ତା ଅରକ୍ଟାବର ୨ ରାଏ 
ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ରକାଣ ଅନୁରକାଣରର ଏହ ଥି ରଥ ବୁଲଥିବ। 

ଆଜଥି ବାେରୁଦବପରୁରର ପ୍ରରବଶ 
କର ଥିବାପରର ରପୌରପାଳ ଥିକା ଓ ପଞ୍ାୟତ େମ ଥିତ ଥି 
ପକ୍ଷରୁ ବ୍ାପକ ପ୍ରସୁ୍ତ ଥି େହ ସ୍ାନୀୟ ତପୃ ପ୍ତ ଥି 
ମହ ଥିଳା ମହାବ ଥିଦ୍ାଳୟଠାରର ବ ଥିପଳୁ ସ୍ାଗତ 
କରାରାଇଥିଲା। ବ୍ଲକର ଐତ ଥିହାେ ଥିକ ରକ୍ତତୀଥଚ୍ 
ଇରମ ଶହ ଥିଦ ପୀଠରର ଏହ ଥି ରଥ ପହଞ୍ ଥିଥିଲା। 
ରେଠାରର ସ୍ାନୀୟ ଜନୋଧାରଣ େରମତ 
ସ୍ଲୁ ଓ କରଲଜ ପ ଥିଲା ୋମ ଥିଲ ରହାଇ ରଥକୁ 
ସ୍ାଗତ କର ଥିଥିରଲ। ରଶଷରର ଚାରବାଟ ଥିଆ 
ଗାନ୍ୀ ପୀଠରର ଅନୁରୂପ ଭାରବ ସ୍ାଗତ 
କରାରାଇଥିଲା।

ଅହଂିସା େଥେୁ ବାସଗୁେବପେୁଗେ ସ୍ା�ତ

ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଗେ ବଶି୍ୱେମ୍ାଙ୍କ ପଜୂା

ଅେରୁାଳ,ି୧୭।୯(େମେି): ସ୍ାଧୀନତାର 
ଅମପୃତ ମରହାତ୍ବ ପାଳନ କରୁଛ ଥି ଭାରତ; 
କ ଥିନୁ୍ତ ଜରଣ ଓରଥିଆ ରବାନ ପାକ ଥିସ୍ାନ 
ରଜଲରର ଶଢୁଥିବାରବରଳ ତାଙ୍କ 
ପର ଥିବାରର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶଖୁନୁ ଥି। େମ୍ପୃକ୍ତ 
ରବାନ ରହଉଛନ୍ତଥି ଧାମନଗର ବ୍ଳକ 
ଅନ୍ତଗଚ୍ତ କଲ୍ାଣୀ ଗାଁର ଆନନ୍ଦ ପତ୍ରୀ। 
ଆନନ୍ଦ ୧୯୬୫ ମେ ଥିହାରର ଭାରତ-
ପାକ ଥିସ୍ାନ ରଦୁ୍ଧରର ୋମ ଥିଲ ରହାଇଥିରଲ। 
ରେହ ଥି ରଦୁ୍ଧରର ପାକ ଥିସ୍ାନ ରେୈନ ଥିକମାନଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ବନ୍ଦୀ ରହାଇ ଆଜଥି େଦୁ୍ଧା ପାକ ଥିସ୍ାନ 
ରଜଲରର ରହ ଥିଛନ୍ତଥି। ଏରାଏଁ ରେ ମକୁୁଳ ଥି 
ପାର ଥିନାହାନ୍ତ ଥି। ଏ ରନଇ ଭଦ୍ରକ ୋଂେଦ 
ମଞ୍ଜଲୁତା ମଡେଳ ରଲାକେଭାରର ପ୍ରେଙ୍ଗ 
ଉଠାଇ ତାଙୁ୍କ ରେରାଇ ଆଣ ଥିବାକୁ ଦାବ ଥି 
କର ଥିଥିରଲ। 

ରେହ ଥିଭଳଥି ଗଣମଧ୍ୟମରର ଖବର 
ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରର ଆନନ୍ଦ ପତ୍ରୀଙ୍କ 
ପତୁ୍ର ବ ଥିଦ୍ାଧର ବାପାଙୁ୍କ ଚ ଥିହ୍ ଥି ପାର ଥିଥିରଲ। 
ରେରବଠାରୁ ବ ଥିଦ୍ାଧର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ 
ମକୁ୍ତ ଥି ପାଇଁ ଭାରତ େରକାରଙୁ୍କ ଗହୁାର ଥି 
କର ଥି ଆେଛୁନ୍ତଥି। ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ, ତତ୍ାଳୀନ 
ମନ୍ତୀ ମନରମାହନ ୋମଲଙୁ୍କ ଏ 
େମ୍କଚ୍ରର ଅବଗତ କର ଥିବା ପରର 
ତତ୍ାଳୀନ ରବୈରଦଶ ଥିକ ମନ୍ତୀ ପ୍ରଣବ 
ମଖୁାଜଚ୍ୀ ଓ ରବୈରଦଶ ଥିକ େଚଥିବ ଶ ଥିବଶଙ୍କର 
ରମନନଙୁ୍କ ୋକ୍ଷାତ କର ଥି େମସ୍ ତଥ୍ 

ପ୍ରଦାନ କର ଥିଥିରଲ। ରବୈରଦଶ ଥିକ 
ବ ଥିଭାଗ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡଥିଥିଲା 
ରର ପାକ ଥିସ୍ାନର ଲାରହାର ଲାଜପଟ 
ରଜଲରର ରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତଥି; କ ଥିନୁ୍ତ ରେ 
ମାନେ ଥିକ ଭାରୋମ୍ ହରାଇ ଥିବାରୁ 
ତାଙ୍କ େମ୍କଚ୍ରର ଅଧିକ ତଥ୍ ଜାଣ ଥିରହଉ 
ନାହ ିଁ। ଭାରତ େରକାର ତାଙୁ୍କ ମକୁ୍ତ କର ଥି 
ଆପଣା ରଦଶକୁ ରେରରଇ ଆଣ ଥିବା ପାଇଁ 
ପ୍ରତ ଥିଶରୁତ ଥି ରଦଇଥିରଲ। ଏତଦବ୍ତୀତ 
ବ ଥିଦ୍ାଧରଙ୍କ ପତ୍ୀ ଚଡେୀଗର ରହାରଟଲ 
ତାଜରର ପାକ ଥିସ୍ାନ ରେରରରାଲ ହମ ଥିଦ 
ଅନୋରୀ ପାରାନ ଥିଙୁ୍କ ୋକ୍ଷାତ କର ଥି 
କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର ଥିଥିରଲ। ରଦୁ୍ଧ 

ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ାରରାପଣ ଆଇନ ଅନୁୋରର 
ତାଙ୍କ ବାପାଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ ଥି ରଦବା ପାଇଁ 
ପ୍ରକାଶ କର ଥିଥିରଲ; କ ଥିନୁ୍ତ ୨୦୦୩ ମେ ଥିହା 
ରେବପୃ ୟାରୀ ୭ରୁ ଆଜଥି ରାଏଁ ଭାରତୀୟ 
ରେୈନ୍ ବ ଥିଭାଗ ଜରଣ ରରାଦ୍ଧାଙୁ୍କ ମକୁ୍ତ ଥି 
େମ୍କଚ୍ରର େରକାର ଆଉ ରକୌଣେ ଥି 
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କର ଥି ନାହାଁନ୍ତ ଥି କ ଥି 
ଏଥିପାଇଁ ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ କର ଥିନାହାନ୍ତ ଥି। 
ଆଜଥି ବ ଥି ଆନନ୍ଦ ପତ୍ରୀଙ୍କ ପର ଥିବାର ଭାରତ 
ମାତାର େରୁରାଗ୍ େନ୍ତାନଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହ ିଁ 
ରହ ଥିଛନ୍ତଥି। ଏ ଦ ଥିଗରର ରାଜ୍ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର 
େରକାର ଦପୃ ଷ୍ଟ ଥି ରଦବାକୁ ପର ଥିବାର ପକ୍ଷରୁ 
ନ ଥିରବଦନ କରାରାଇଛ ଥି। 

ମଞ୍ରୁୀସରାଡ଼,୧୭।୯(େମେି): ନ ଥିଶାଶକ୍ତ ଡ୍ାଇଭରମାନଙ୍କ 
ରବପରୁଆ ଗାଡଥି ଚାଳନା ଏରବ ଜନୋଧାରଣଙୁ୍କ ବ ଥିପଦ 
ଆଣ ଥିରଦଉଛ ଥି। ରକରତରବରଳ ଗ୍ାମ୍ ରାସ୍ାରର ତ ପଣୁ ଥି 
ରକରତରବରଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରର ନ ଥିଶାଶକ୍ତ ଗାଡଥି 
ଚାଳକଙ୍କ ରରାଗୁଁ ଦୁରଚ୍ଟଣା ରଟ ଥି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ରହଉଛ ଥି। 
େଚୂନା ଅନୁରାୟୀ ଆଜଥି ଦ ଥିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ରବରଳ ପ ଥିକ୍ ଅପ 
ଭ୍ାନଟ ଥି ପରୂ୍ଚ୍ ବ ଥିଭାଗ ରାସ୍ାରର ମାଳଦା ଅଭଥିମରୁଖ ଆେଥୁିଲା। 
େରେଦା ବଜାର ନ ଥିକଟ ରାସ୍ା ଉପରର ଠ ଥିଆ ରହାଇଥିବା ଏକ 
ଟ୍ଲଥିକୁ ଧକ୍ାରଦଇ ଏହା େ ଥିଧା ରାସ୍ା ପାଶଚ୍ ନୟନରଜାର ଥିକୁ 
ଗଡଥିରାଇଥିଲା। ଅନତ ଥିଦୂରରୁ ଆେଥୁିବା କ ଥିଛ ଥି ସ୍ଲୁ ପ ଥିଲା ଅଳ୍ପରକ 
ଦୁରଚ୍ଟଣାରୁ ବର୍୍ତି ରାଇଥିବା ପ୍ରତ୍କ୍ଷଦଶଚ୍ୀ େଚୂନା ରଦଇଛନ୍ତଥି। 
ଡ୍ାଇଭର ଜଣକ ନ ଥିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ାରର ଗାଡଥି ଚାଳନା 
କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳଥି ଦୁରଚ୍ଟଣା ରଟ ଥିଥିବା ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକ 
କହ ଥିଛନ୍ତଥି। ରଟଣାସ୍ଳରୁ ଗାଡ ଥି ଚାଳକ ରେରାର ରହାଇରାଇ 
ଆତ୍ମରଗାପନ କର ଥିଥିବା ରବରଳ ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକ ରେଠାରର 
ରହାହଲ୍ା କର ଥିଥିରଲ।

୫୬ ବର୍ ନହଲା ପାକସି୍ାେ ନଜଲ୍ ନର ଓଡ଼ଆି ଯବାେ

ମକୁ୍ ିପାଇଁ ପେବିାେେ ନଗିବେନ
ଟ୍ଲକୁି ଧକ୍ା ନଦଇ ରାସ୍ା ପାଶ୍ଶ୍କୁ �ଡି

଼
ଲିା ପକି୍ ଅପ୍ 

ଅଳ୍ପଗେ ବର୍ତ୍ତିଗଲ ସ୍ଲୁ ପଲିା
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 ରବବିାର, ୧୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ବଦ୍ିୟୁତ୍ଆଘାତରେକରେଜଛାତ୍ରଙ୍କମତ୍ୃୟୁ
ଜସେଶ୍ୱର/୍ଶ୍ମିବାର୍ଡ,  ୧୭ା୯(େମେି): ଜଳେଶ୍ୱର 
ବ୍ଲକ ଅଧିନ କାସଡିହିା ଗ୍ାମର ଳ�ାପାେ ଳଜନାଙ୍କ 
ସାନ ପତୁ୍ର ମୟଙ୍କ ଳଜନା (୨୦) ବଦୁିୟୁତ୍  ଆଘାତଳର 
ଶନବିାର ସନ୍ୟୁାଳର ମତୁୃୟୁ ଘଟଛି।ି ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ 
ଗ୍ାମୟୁପଡ଼ଆିଳର ବଶି୍ୱକମ୍ା ପଜୂା ଚାଲଥିିବା ଳବଳେ 
ଳପଣ୍ାଲ ନକିଟଳର ଅସାବଧାନତାରୁ ବଦୁିୟୁତ୍  
ସଂସ୍ପଶ୍ଳର ଆସଥିିଳଲ। ସଂଳ� ସଂଳ� ତାଙୁ୍କ ଜଳିକ 
ଭଟ୍ଟର ହସ୍ ପଟିାଲକୁ ନଆିଯାଇଥିଳଲ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙୁ୍କ ମତୃ ଳଘାଷଣା କରଥିିଳଲ। 
ସଚୂନାଳଯା�ୟୁ ଳସ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମହାବଦିୟୁାେୟର +୩ ଦ୍ତିୀୟ ବଷ୍ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍।ି 
ତାଙ୍କର ମତୃୟୁଳର ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚେଳର ଳଶାକର ଛାୟା ଳେେ ିଯାଇଛ।ି

ଡାକଘେଓବୟୁାଙ୍କରେଜ୍ାନ
ଆହେଣକରେଅରତେବାସୀ

ସୋର,୧୭ା୯(େମେି): ଚେତି ବଷ୍ ସ୍ାଧିନତାର ୭୫ତମ ବଷ୍ ଉତ୍ସବ ଉପଲଳଷେ 
ଆଜାଦୀ କା ଅମତୃ ମଳହାତ୍ସବ ଚାଲୁ ରହଛି।ି ଏହ ିଉପଲଳଷେ ଳସାର �ାନ୍ୀ ଳସବା 
ସଂଘର ୨୫ ଜଣଆି ଅଳନ୍ବାସୀ ଳସାର ମେୁୟୁ ଡାକଘର ଳସାର ଳଟେଟ ବୟୁାଙ୍କ 
ପରଦିଶ୍ନ କର ିପ୍ରାଥମକି ଜ୍ାନ ଆହରଣ କରଥିିଳଲ। ଡାକଘର ଡାକପାେ ପ୍ରୟିବ୍ରତ 
ମହାପାତ୍ର ଓ ଳକାଷାଧ୍ୟଷେ ମଳନାଜ କୁମାର ଖିଲାର ଅଳନ୍ବାସୀଙୁ୍କ ଡାକଘରଳର 
ଳହଉଥିବା ଦରୁ ତ ଚଠି,ି ମନ ିଅଡ୍ର, ତତକାେ ବାର୍୍ା ପଠାଇବା, ସ୍ାୟୀ ଜମା ଅଥ୍, 
ସକୁନୟୁା ଳଯାଜନାଳର ଅଥ୍ ଭରବିା ସମ୍ପକ୍ଳର ଅଳନ୍ବାସୀଙୁ୍କ ଅବ�ତ କରାଇବା 
ସହତି ଡାକଘଳର ଳହଉଥିବା କାଯ୍ୟୁ ଓ କାଯ୍ୟୁାେୟ ବୁଲାଇ ଳଦୋଇଥିଳଲ। 
ଳସହପିର ି ଏହ ି ୧୫ ଜଣଆି ଅଳନ୍ବାସୀ ଳସାର ଳଟେଟ ବୟୁାଙ୍କ କାଯ୍ୟୁାେୟଳର 
ପହଞ୍ଚବା ପଳର ବୟୁାଙ୍କ ମେୁୟୁ ପରଚିାେକ ଳଜୟୁାତ ିରଞ୍ଜନ ଳବଳହରା ଓ ସଳନ୍ାଷ 
ମହାେକି ବୟୁାଙ୍କଳର ଅଥ୍ ଳଦଣ ଳନଣ, ଅଥ୍ ସ୍ାୟୀ ଜମା, ଡଜିଟିାଲ ମନ ିଟ୍ାଞ୍ଜାକ୍ସନ, 
ଅନଲାଇନ ଳପଳମଣ୍ଟ, କମ୍ଚାରୀଙ୍କ କାଯ୍ୟୁ ଳଶୈେୀ ସମ୍ପକ୍ଳର ବୁଝାଇଥିଳଲ। 
�ାନ୍ୀଳସବା ସଂଘର କମ୍ଚାରୀ ସବୁ୍ରତା ମହାନ୍,ି ଚନ୍ଦ୍ର ଳଶେର ମଙ୍ଗେ, ବଶି୍ୱ 
ଳମାହନିୀ ଦାସ, ପଷୁ୍ପଲତା ନାୟକ ଓ ସବତିା ଦାସ ସହଳଯା� କରଥିିଳଲ। 
ପରଚିାେନା କରଥିିଳଲ �ାନ୍ୀ ଳସବା ସଂଘର ସମ୍ପାଦୀକା ସମୁତ ିମହାନ୍।ି

ବଇିଓଙ୍କମାଡ଼ଘଟଣାରେପ୍ାଥମକି
ଶକି୍ଷକସଂଘେନନି୍ା
ସୋର,୧୭ା୯(େମେି):  ଳସାର ପ୍ରାଥମକି ଶଷିେକ ସଂଘ ପଷେରୁ ଏକ ଳବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ଳହାଇଯାଇଛ।ି ସଂଘ ତରଫରୁ �ତ ୧୨ ତାରେି ବଇିଓ ସଧୁାଂଶ ୁ ଳଜନା 
ଜଲିାପାେଙ୍କ ମେିତି ଜନ ଶଣୁାଣୀ ଶବିରିରୁ ଳଫରବିା ଳବଳେ ତାଙ୍କ ମାଡ ଳହବା 
ଳଯା� ୁ �ରୁୁତର ଳହାଇ ପଡ଼ଥିିଳଲ। ବଇିଓ ଥାନାଳର ଅଭଳିଯା� କରଥିିଳଲ ମଧ୍ୟ 
ବର୍୍ମାନ ସଦୁ୍ା ଅଭଯିକୁ୍ତମାନଙ୍କ ବଳିରାଧଳର କାଯ୍ୟୁାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରନିଥିବାରୁ 
ପ୍ରାଥମକି ଶଷିେକ ସଂଘ ପଷେରୁ ଳଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସଂଘ ପଷେରୁ ମାଡ 
ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନନି୍ା କରାଯାଇଛ।ି ବଇିଓ ଶ୍ୀ ଳଜନା ଜଳଣ ସାଧ ୁ ସଳ୍ାଟ 
ଅଧିକାରୀଭାଳବ ଶଷିେକଙ୍କ ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ ସବୁ ଳବଳେ ଳଚଟୋ କରୁଥିବାରୁ ସଂଘ 
ପଷେରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମକି ଶଷିେକ ସଂଘ ପଷେରୁ ବଇିଓଙୁ୍କ ମାଡ 
ମାରଥିିବା ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍କ ବଳିରାଧଳର କାଯ୍ୟୁାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରବିାକୁ �ଣମାଧ୍ୟମ 
ମାଧ୍ୟମଳର ଜଲିାପାେ, ଏସପ ି ଓ ଳସାର ଆଇଆଇସଙି୍କ ଠାଳର ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି 
ଶଷିେକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଧନଞ୍ଜୟ ପାଣଗି୍ାହୀ, ଦୟାନଧିି ଳବଳହରାଙ୍କ ସମଳତ 
ଶତାଧିକ ଶଷିେକ ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍କ ବଳିରାଧଳର କାଯ୍ୟୁାନୁଷ୍ାନ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି 

ରଦହ୍ର୍ଦ୍ାପଞ୍ାୟତରେମଶିନଶକ୍ିଓ
ରଦାକାନଗହୃଉଦ୍ଘାଟତି

ସ�ାଗରାଇ,୧୭ା୯(େମେି): ରାଜୟୁ ସରକାର ସବୁଳବଳେ ମହେିା ସଶକ୍ତକିରଣ 
ଉପଳର �ରୁୁତ୍ୱ ଳଦଇ ଆସଛିନ୍।ି ମେୁୟୁମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହେିାମାନଙୁ୍କ 
ନୂଆ ନୂଆ ଳଯାଜନା ମାଧ୍ୟମଳର ସ୍ାବଲମ୍ୀ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାର ିରଖିଛନ୍।ି 
ପ୍ରତ ି ପଞ୍ଚାୟତଳର ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ଳ�ାଷ୍ୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଶିନ �ହୃ ସହତି 
ଳଦାକାନ �ହୃ ନମି୍ାଣ ଳହଉଛ ିଳବାଲ ି�ତ ଶକୁ୍ରବାର ଳଭା�ରାଇ ବ୍ଲକ ଳଦହୁର୍୍ା 
ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଳର ମଶିନ ଶକ୍ତ ି ଓ ଳଦାକାନ �ହୃ ଉଦଘାଟନ ଅବସରଳର 
ଆଳୟାଜତି ସଭାଳର ଳଯା� ଳଦଇ ଳଭା�ରାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟଷେ ପ୍ରବୀର କୁମାର �ରି ି
ମତବୟୁକ୍ତ କରଥିିଳଲ। ମା’ ଅମ୍ଳିକଶ୍ୱରୀ ଆଞ୍ଚେକି ସଂଘ ର ସଭାପତ ି ପଦ୍ାବତୀ 
ଳବଳହରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାଳର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ଳବୈଠକଳର ମେୁୟୁ ଅତଥିି ଭାଳବ ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟଷେ ଶ୍ୀ �ରି,ି ମେୁୟୁବକ୍ତା ଭାଳବ ବଡିଓି ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାଳବ ପବୂ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବ୍ଲକ ବଳିଜଡ ିସଭାପତ ିରମାକାନ୍ କରଣ, ସରପଞ୍ଚ 
ସରସ୍ତୀ କରଣ, ସମତି ି ସଦସୟୁା ସନ୍ୟୁାରାଣୀ ଳଜନା, ଜୀବକିା ମଶିନ ବପିଏିମ 
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପରଡ଼ିା, ବପିସି ି ସଳନ୍ାଷ ପାତ୍ର, ମତୁୃୟୁଞ୍ଜୟ ପାେ ପ୍ରମେୁ ଳଯା� 
ଳଦଇ ବକ୍ତବୟୁ ରଖିଥିଳଲ।ଳଶଷଳର ନମତିା ବାରକି ଧନୟୁବାଦ ଅପ୍ଣ କରଥିିଳଲ।

ରଦବଶଳି୍ୀବଶି୍ୱକମଦ୍ାଙ୍କପଜୂା

୍ଶ୍ମିବାର୍ଡ, ୧୭ା୯ (େମେି)

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ବଭିା� 
ଦ୍ରା ଉନ୍ନତ ମେୂକ କାଯ୍ୟୁ ସମ୍ପାଦନ କରଥିିବା 
ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ 
ଳପ୍ରାତ୍ସାହନ ପରୁସ୍ାର ୨୦୨୧/୨୦୨୨ ପାଇଁ 
ପ୍ରଳତୟୁକ ବଷ୍ ୨୪ ଏପ୍ରଲି ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ 
ରାଜ ଦବିସ ପାେନ ଅବସରଳର ପ୍ରଦାନ 
କରାଯବି। ଳସଥିପାଇଁ ଜଲି୍ା କାଯ୍ୟୁାେୟ ପତ୍ର 
ସଂେୟୁା- ୨୯୪୩ ତା-୧୫/୯/୨୦୨୨ଳର 
ସମସ୍ତ ଳ�ାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଜଲି୍ା 
କାଯ୍ୟୁାେୟ ପଷେରୁ ଜଣାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି 

ଚେତି ବଷ ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବଭିା� 
୯ଟ ିବଷିୟ ବସୁ୍ତକୁ ଏକାଧାରଳର ରଖି ଳଶ୍ଷ୍ 

ପଞ୍ଚାୟତ ଚୟନ ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରଶା୍ବେୀ 
ତଆିର ିକରଛିନ୍।ି 
ଳସ�ଡ଼ୁକି ଳହଉଛ ି ଦାରଦି୍ୟୁ ମକୁ୍ତ ଉନ୍ନତ 
ଜୀବକିା ପରୂ୍୍ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ (ଜବ କାଡ୍ ଓ 
ନଯିକୁ୍ତ ି ଦବିସ), ସସୁ୍ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ (ରକ୍ତ 
ହୀନତା, ସଷୁମ ଆହାର, ସମ୍ପରୂ୍୍ ଟକିା କରଣ, 
ନରିାପଦ ପ୍ରସବ ଓ ଗ୍ାମ ସ୍ାସ୍ୟୁ କମଟି ି
ଳବୈଠକ), ଶଶି ୁ ପ୍ରୟି ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ (ବାଲୟୁ 
ବବିାହ, ପଲିା ବକି୍ର,ି ଳେେ ପଡ଼ଆି ସହ ଳେେ 
ସରଞ୍ଜାମ), ପଯ୍ୟୁାପ୍ତ ଜେ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ 
(ବଶିଦୁ୍ ପାନୀୟ ଜେ, ପାଣ ି ଟାଙ୍କୀ, ଭୂତେ 
ଜେ ସଂରଷେଣ ଓ ବଷ୍ା ପାଣ ି ଅମେ), ସସୁ୍ 
ଓ ସବୁଜ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ (ସମ୍ପର୍ୂ୍ ପରମିେ, 
ପ୍ଲାଟେକି ମକୁ୍ତ, କଳମ୍ପାଟେ େତ ଓ ସାଟ୍ପଟି), 

ନଜିସ୍ ପଯ୍ୟୁାପ୍ତ ଭରି୍ଭୂିମ ି ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ 
(ବଦୁିୟୁତ ସଂଳଯା�, �ୟୁାସ ଳଯା�ାଣ ଓ 
ପରବିାରକୁ ପକ୍ାଘର), ସାମାଜକି ଭାଳବ 
ସରୁଷେତି ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ ( ସମସ୍ତ ସରକାରୀ 
ସହାୟତା), ସଶୁାସନ ଥିବା ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ 
(ମେିତି ଭାଳବ କାଯ୍ୟୁ, ସ୍ଚ୍ଛତା, ପ୍ରଯକୁ୍ତ ି
ବଦିୟୁା ସମୟ ସୀମା ରୂପାନ୍ରଣ, ମହେିା 
ସହାୟକ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ (ମହେିା ସମ୍ନ୍ୀୟ 
ହଂିସା ଇତୟୁାଦ ି ୯ ଳ�ାଟ ି ମାନଦଣ୍ ଉପଳର 
ଧାଯ୍ୟୁ କରାଯବି ଳବାଲ ି ଚଠିଳିର ଉଳଲ୍େ 
କରାଯାଇଛ।ି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବଭିା� ଓଡ଼ଶିା 
ସରକାର ୨ଟ ି ରାଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମଳର ଳଶ୍ଷ୍ 
ଉପଯକୁ୍ତ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଛବିା ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ତରଳର କମଟି ି�ଠନ କରଛିନ୍।ି 

ଖଇରା,  ୧୭।୯  (େମେି):  ବାଳଲଶ୍ୱର 
ଜଲିା ଅଧୀନ େଇରା ବ୍ଲକର ପ୍ରାକ୍ତନ 
ଅଧ୍ୟଷେ, ଅଲପିରୁ ସଂସ୍ତୃ ବଦିୟୁାେୟ 
ଓ ମହାବଦିୟୁାେୟର ପ୍ରତଷି୍ାତା ସ୍�୍ତ 
ଳ�ାକୁେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ାଙ୍କ ୨୧ତମ ପରୂ୍ୟୁତଥିି 
ପାେନ ଅବସରଳର ଏକ ସ୍ତୃସିଭା 
ଶନବିାର ଦନି ସାରଡାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର 
ଶୟୁାମରାଈ ସଂସ୍ତୃ ବଦିୟୁାେୟଳର 
ପାେତି ଳହାଇ ଯାଇଛ।ି ପ୍ରାକ୍ତନ 
ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ତି ବୁଦ୍ରିାମ ପାଣଗି୍ାହୀଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟଷେତାଳର ଆଳୟାଜତି ସ୍ତୃଚିାରଣ 
ସଭାଳର ପବ୍ୁତନ ମନ୍ତୀ ତଥା ବଧିାୟକ 
ଳଜୟୁାତ ି ପ୍ରକାଶ ପାଣଗି୍ାହୀ ମେୁୟୁଅତଥିି 
ଭାଳବ ଳଯା� ଳଦଇ ପବ୍ୂତନ ବଧିାୟକ 
ପଶୁର୍ାମ ପାଣଗି୍ାହୀ ଓ ଳ�ାକୁେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟଷେ ସମୟର ଅବତାରଣା କର ି
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଳର ମତାନ୍ର ଥିଲା ସତ 
କନୁି୍ ସମିେୁଆି େଇରା ବକିାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗଳର 
ଳସମାଳନ ସହମତ ି ଭରି୍ଳିର କାଯୟ୍ୁ 
କରୁଥିଳଲ। ଯାହା ଆଜରି ରାଜଳନୈତକି 
ଳନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟଳର ବରିେ ଳବାଲ ି
କହଥିିଳଲ। େଇରା ମହାବଦିୟୁାେୟର 
ପବ୍ୂତନ ଅଧ୍ୟଷେ ମକୁ୍ତକିାନ୍ ଶତପଥି 
ମେୁୟୁବକ୍ତା ଭାଳବ ଳଯା� ଳଦଇ 

ରାଜନୀତଳିର ରହବିା ସଳତ୍ୱ ସାମାଜକି 
ଧମକୁ୍ ଳକଳବ ଭୁଲ ି ନଥିଳଲ ଳବାଲ ି
କହଥିିଳଲ। ଅତରିକି୍ତ ଳ�ାଷ୍ୀ ଶଷିୋଧିକାରୀ 
ଳହମନ୍ କୁମାର ମଶି୍, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
ଅଧ୍ୟଷେ ଉଳମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶଷିେକ ��ନ ବହିାରୀ 
ପଣ୍ା ସମ୍ାନୀତ ଅତଥିି ଭାଳବ ପଣ୍ାଙ୍କର 
ବଭିନି୍ନ �ଣୁ ଉପଳର ଆଳଲାକପାତ 
କରଥିିଳଲ। ଅନାମନନ୍ ଦାଶ ଳବଦପାଠ, 
ଅଧ୍ୟାପକ ଉମାକାନ୍ ନାୟକ ଅତଥିି 
ପରଚିୟ, ପ୍ରଧାନଶଷିେକ ଭାସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର 
ପଟୃେ ି ବବିରଣୀ ପାଠ, ମହାବଦିୟୁାେୟ 
ଅଧ୍ୟଷେ ଶ୍ୀଧର ପଣ୍ା ଧନୟୁବାଦ ଅପଣ୍ 
କରଥିିଳଲ। ଏହ ି ଅବସରଳର ମଧ୍ୟମା 
ପରୀଷୋଳର ସବ୍ାଧିକ ନମର୍ ରଖିଥିବା 
ସାବତି୍ରୀ ସାହୁ, ଉପଶାସ୍ତୀଳର ସବା୍ଧିକ 
ନମର୍ ରଖିଥିବା ଦବିୟୁଶଙ୍କର ପଣ୍ା, 
ଶାସ୍ତୀଳର ତୁେସୀ ପଟୃେ ି ପ୍ରମେୁଙୁ୍କ 
ମାନପତ୍ର ଓ ପସୁ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ 
ସମଦ୍୍୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ 
ପ୍ରଶାନ୍ ତ୍ରପିାଠୀ, ନରିଞ୍ଜନ ନାୟକ 
ଅଧ୍ୟାପକିା ଲତାଞ୍ଜେ ି ଦାସ, କମଚ୍ାରୀ 
ନେିାମର୍ ଳବଳହରା ଓ ମଣଭିଦ୍ 
ମହାନ୍ ି ପ୍ରମେୁ ସହଳଯା� କରଥିିଳଲ। 

ସ�ାଗରାଇ,୧୭ା୯(େମେି) 

ଓଡ଼ଶିା ମେିତି ବଦିୟୁାେୟ ପାଚକିା ସହାୟକିା ସଂଘ ପଷେରୁ 
ବଭିନି୍ନ ଦାବ ିଳନଇ ଶନବିାର ମେୁୟୁମନ୍ତୀଙ୍କ ଉଳର୍ଶୟୁଳର 
ଏକ ସ୍ାରକ ପତ୍ର ଳଭା�ରାଇ ବଡିଓିଙ୍କ ଜରଆିଳର ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ସଂଘ ପଷେରୁ ସ୍ାରକ ପତ୍ରଳର ଉଳଲ୍େ 
କରାଯାଇଛ ିଳଯ, ଅତୟୁନ୍ ଦୁଃେ କଟେଳର ସ୍ଳ୍ପ ଦରମାଳର 
ସରକାରୀ ସ୍ଲୁମାନଙ୍କଳର ନଷି୍ାର ସହତି ଓ ନରିବଛନି୍ନ 
ଭାବଳର ପାଚକିା ଓ ସହାୟକିା ମାଳନ କାମକର ିଆସଛୁନ୍।ି 

ଳସମାନଙୁ୍କ ମାସକି ୨୦୦୦ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ 
କରବିା,୨୮ମାସର ବଦ୍୍ଧିତ ବଳକୟା ଓ ବଳକୟା 
ପାରଶି୍ମକି ପ୍ରଦାନ କରବିା, ପ୍ରତମିାସ ନୟିମତି 
ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରବିା, ବଷ୍କୁ ଦୁଇ ହେ ଶାଢ଼ୀ 
ପ୍ରଦାନ କରବିା,ସ୍ଲୁ ମଶି୍ଣ ଓ ପଲିା ସଂେୟୁା କମ 
ଳଯା�ୁଁ ବାଦ ପଡ଼ଥିିବା ସ୍ଲୁର ପାଚକିା ମାନଙୁ୍କ ପନୁଃ 

ନଯିକୁ୍ତ ି ଳଦବା, ପାଚକିମାନଙୁ୍କ ସରକାରୀ କମ୍ଚାରୀର 
ମାନୟୁତା ଳଦବା,ପାଚକିା ସହାୟକିାମାନଙୁ୍କ ଛଳଟଇ 

ବନ୍ କରବିା,ମଧ୍ୟାନ ଳଭାଜନ ବୟୁବସ୍ାକୁ ଘଳରାଇକୁ 
ହସ୍ତାନ୍ର ବନ୍ କରବିା, ସରକାରଙ୍କ ଳଘାଷତି ସବ୍ନମ୍ି 

ମଜୁରୀ ପାଚକିାମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରବିା ୬୦ ବଷ୍ 
ପଳର ଳସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଳପନସନ ବୟୁବସ୍ା କରବିା, 
ଦୁଘ୍ଟଣା ଜନତି ଚକିତି୍ସା ସହାୟତା, ବୀମା, ଛୁଟ ି
ଳନବାର ବୟୁବସ୍ା କରବିା,ଶ୍ମକି ବଳିରାଧୀ ଶ୍ମ ି ଳକାଡ଼ 
ବାତଲି କରବିା ଆଦ ି ସମସୟୁା �ଡୁକୁି ସ୍ାରକ ପତ୍ର 
ଜରଆିଳର ଦାବୀ ଜରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିସବୁ ସମସୟୁା�ଡୁକୁି 
ସମାଧାନ କରବିା ପାଇଁ ଅବେିଳମ୍ ବଧିିବଦ୍ ପଦଳଷେପ 
ସରକାର ଗ୍ହଣ ନ କଳଲ ପାଚକିମାଳନ ଆଳନ୍ାେନର 
ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଳହଳବ ଳବାଲ ି ଧମକ 
ଳଦଇଛନ୍ ି ଜ୍ଝପାଚକିା ସଂଘର ଆବାହକ ସସ୍ତିା 
ମହାନ୍,ି ହରପ୍ରୟିା ସାହୁ, କବତିା ଳସନାପତ,ି ପାବ୍ତୀ 
ପତ୍ର, ସମୁତ ି ପ୍ରଧାନ, ଆରତୀ ଦାସ, ସବତିା ପତ୍ର 
ବଡିଓିଙୁ୍କ ସାଷୋତ କର ି ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଥିିଳଲ। 
ଶ୍ମକି ଳନତା ନରିାକାର ପାଣ୍ବ ଓ ହଳରକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ 
ପରଚିାେନାଳର ଏହ ି କାଯ୍ୟୁକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ଳହାଇଥିଲା। 

ଚାନ୍ ି୍ ରୁ ସବୋ�ୂମସିର ଅନ୍ତଜ୍ଡାତୀୟ ଉ୍କୂେ ୍ରଷି୍ାର ଦବିେ ୍ାେତି 

ପାଚକିାସହାୟକିାଙ୍୍କସେକାେୀକମଦ୍ଚାେୀେମାନୟୁତାଦାବ ି

ବାସେଶ୍ୱର,୧୭ା୯(େମେି)

ବଜୁି ସ୍ାସ୍ୟୁ କଲୟୁାଣ କାଡ୍ �ରବି ଳରା�ୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ମତୁୃୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଲଟଛି।ି ଳକୌଣସ ି ଦୁରାଳରା�ୟୁ 
ଚକିତି୍ସା ପାଇ ଁ �ରବି ପରବିାରର ଳଲାକଙୁ୍କ ଅଥ୍ ଚନି୍ା 
କରବିାକୁ ପଡ଼ବି ନାହ ିଁ।ପଣୁ ି ଚକିତି୍ସା ପାଇ ଁ କଟକ, 
ଭୁବଳନଶ୍ୱର କମିା୍ ରାଜୟୁ ବାହାରକୁ ଯବିାର ଆବଶୟୁକତା 
ନାହ ିଁ। ଏଇ ବାଳଲଶ୍ୱରଳର ଥିବା ଘଳରାଇ ହସ୍ପଟିାଲ ଳର 
ଚକିତି୍ସତି ଳହଇ ପାରଳିବ। ବଏିସଳକୱାଇ ଳଯାଜନା କାଡ୍ 
ଓ ଳରା�ୀଙ୍କ ଆଧାର କାଡ୍ ଳଦୋଇଳଲ ସ୍ମି ମତୁାବକ 
ଜଟେିରୁ ଜଟେିତର ଅପଳରସନ ବାଳଲଶ୍ୱରଳର 
ଳହାଇପାରବି। ଏହଭିେ ିଜଳଣ ମେୁ �ହର୍ କକଟ୍ ଳରା�ୀ 
ଶମ୍ନୁାଥ ଖିଲାର ବଜୁି ସ୍ାସ୍ୟୁ କାଡ୍ ଦ୍ାରା ବାଳଲଶ୍ୱର 
କୁରୁଡ଼ା ଠାଳର ଥିବା ନ�ିମ ହସ୍ପଟିାଲଳର ସଫେ ଚକିତି୍ସତି 
ଳହାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ଳସାର ତହସଲି ଅନ୍�୍ତ 
ଳତନୁ୍େ ି ଳ�ାଛ ି ଗ୍ାମର ୬୩ ବଷ୍ ବୟସ୍ ଶମ୍ନୁାଥ 

ଖିଲାରଙ୍କ �ାଲ ଭତିର ପଳଟ ଏକ ଷେତକୁ କକଟ୍ ଳରା� 
ଭାଳବ ଚହି୍ନଟ କରଥିିଳଲ ଡାକ୍ତର। ଳତଳବ ଖିଲାରଙ୍କ 
ପାେଳର ବଜୁି ସ୍ାସ୍ୟୁ କଲୟୁାଣ କାଡ୍ ଥିଲା। ଳହଳଲ 
କଟକ ଭୁବଳନଶ୍ୱରର ସରକାରୀ ଓ ଘଳରାଇ ଡାକ୍ତର 

ୋନା ଳଦୌଡଳିଦୌଡ ି ନରିାଶ ଳହଇପଡ଼ ି ଥିଳଲ। ମାତ୍ର 
ବାଳଲଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠଳର ପ୍ରତଷି୍ତି ନ�ିମ ହସ୍ପଟିାଲ 
କତୃପ୍ଷେ ଳରା�ୀଙ୍କ ଥାଡ଼୍ ଳଟେଜଳର ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମସିନ 
କର ି୬ ଜଣଆି ବଳିଶଷଜ୍ ଡାକ୍ତରୀ ଟମି ପରୀଷୋ ନରିୀଷୋ 

ପଳର ଳରା�ୀଙ୍କ ’ଳହମ ି ମାଣ୍ବି୍ଲକ୍ଟମୀ’ ଅପଳରସନ 
କରବିା ଲା� ି ନଷି୍ପତ ି ଳନଇଥିଳଲ। ଛାତରୁି ମାଂସ ଆଣ ି
�ାଲଳର ଳଯାଡବିା ପାଇ ଁ ଡାକ୍ତର ମାନଙୁ୍କ ୬ ଘଣ୍ଟା 
ସମୟ ଲା�ଥିିଲା ଳବାଲ ିହସ୍ପଟିାଲ ର ମେୁୟୁ ଡା. ଅନୁପମ 
ଳବଳହରା ସଚୂନା ଳଦଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଅପଳରସନକୁ 
ଡାକ୍ତରୀ ଟମି ଏକ ଚୟୁଳଲଞ୍ଜ ଭାଳବ ଗ୍ହଣ କର ିସଫେତା 
ପାଇଥିଳଲ ଳବାଲ ିଡା.ଳବଳହରା କହଛିନ୍।ି ଭବଷିୟୁତଳର 
ଡାଇଳଲାସସି ଓ ଅନୟୁ ଜଟେି ଳରା� ର ଚକିତି୍ସା କରବିାକୁ 
ଳଯାଜନା ରହଛି।ି ଳନଳ୍ାଳଲାଜଟିେ ଡା, ଭାସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର 
ସାହୁ, କ୍ରଟିକିାଲ ଳକୟାର ଓ ଜରୁରକିାେୀନ ଳମଡ଼ସିନି 
ବଭିା� ଡା, ଆଶଷି କୁମାର ଳଜୈନଙ୍କ ସଳମତ ଅନୟୁ 
ତନି ି ଜଣ ବଳିଶଷଜ୍ ଡାକ୍ତର ଅପଳରସନଳର ସାମଲି 
ଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ଳରା�ୀ ଏଳବ ସସୁ୍ ଥିବା ଏବଂ 
ମା�ଣାଳର ଚକିତି୍ସା ପାଇ ପାରଥିିବା ଳଯା� ୁ ଳରା�ୀଙ୍କ 
ସମ୍ପକୀ୍ୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମେୁୟୁମନ୍ତୀଙ୍କ ସହତି ନ�ିମ 
ହସ୍ପଟିାଲ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃତଜ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି 

ପବୂଦ୍ତନଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ୨୧ତମଶ୍ାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ

ସହାୟ ହହଲା ବଏିସ୍ ହେୱାଇ ୋର୍ଡ ନୂଆଜୀବନପାଇରେଶମ୍ନ୍ାଥନୂଆଜୀବନପାଇରେଶମ୍ନ୍ାଥ

ରଶ୍ଷ୍ଠଗ୍ାମପଞ୍ାୟତବାଛବିାପାଇଁବଡିଓିଙ୍୍କଚଠି ି

୍ଶ୍ମିବାର୍ଡ, ୧୭ା୯(େମେି)

ବଶି୍ୱକମା୍ ପଜୂା ଉପଲଳଷେ ରାଇବଣଆିର 
ଶୟୁାମନ�ର ପଞ୍ଚାୟତ ଫୁଲଝରୀ ଗ୍ାମଳର 
ସାରନ-�ଜଲ ୟଥୁ ୍ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲୟୁଳର 
୨ ଦନିଆି ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ା୍ଳମଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ତି 
ଳହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିଳର ଓଡ଼ଶିା ଓ 
ପଶ୍ମିବଂ�ର ୧୬ଟ ି ଫୁଟବଲ ଦେ ଭା� 
ଳନଇଥିଳଲ। ଶକୁ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ଦନିଳର 
ଓଡ଼ଶିାର ଡୁବୁରବଣୀ, �ରୁଡବସା, 
ଫୁଲଝର,ି ହାତୀ�ଡ଼, ମହୁଡୁମା, ଧରମପରୁ, 
ପଶ୍ମିବଂ�ର ଦୁବୁଲାୋଇ, ମଚୁପରୁ ଓ 

ଶନବିାର ହାତୀ�ଡ଼-୨, କବାଟଘାଟ,ି 
ମଣୁତୁୁଣଆି, �ହରିାବନ୍, ସର୍ା୍ରବନ୍, 
ଜଳେଶ୍ୱର, ଡୁ�ଡୁଡିହିା, ଧରମପରୁ ଇତୟୁାଦ ି
ଭା� ଳନଇଥିଳଲ। ଆଜରି ଫାଇନାଲ 
ଳେେଳର ପଶ୍ମିବଂ�ର ଧରମପରୁ ଓ 
ହାତୀ�ଡ଼ର ଟାଟା ପାୱାର ମଧ୍ୟଳର ସଂଘଷ୍ପର୍ୂ୍ 
ଳେେର ଳପନାଲଟ ି୍   କକି୍ ଳର ଟାଟା ପାୱାର 
ଦେ ବଜିୟୀ ଳହାଇଛ।ି ଆଳୟାଜତି ପରୁସ୍ାର 
ବତିରଣୀ ସଭାଳର କ୍ଲବର ସଭାପତ ି ମକୁୁନ୍ 
ସଳରନ୍  ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିଳଲ। ସରପଞ୍ଚ 
�ରିଜିା ସାସମଲ ମେୁୟୁ ଅତଥିି ଭାଳବ ଳଯା� 
ଳଦଇଥିବା ଳବଳେ ଡମର ହାଁସଦା ମେୁୟୁବକ୍ତା 

ଭାଳବ ଳଯା�ଳଦଇ ଆନ୍ରାଜୟୁ ଫୁଲବଲ 
ଟୁର୍୍ଳମଣ୍ଟ ଉପାନ୍ ଅଞ୍ଚେଳର ଭାଇଚାରା ସଟୃେ ି
କରଆିସଛୁ ି ଳବାଲ ି କହଥିିଳଲ। ଅନୟୁମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଳର ସମତି ି ସଦସୟୁ ପ୍ରତନିଧିି ଦୁଃଖିରାମ 
ମମୁୁ,୍ କ୍ଲବର ଳେେ ସମ୍ପାଦକ ଧିଳରନ୍  ମମୁୁ,୍ �ାଁ 
ମଖୁିଆ ମକରା ହାଁସଦା ପ୍ରମେୁ ଳଯା� ଳଦଇ 
ବକ୍ତବୟୁ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଳଲ। ବଳିଜତା ଟାଟା 
ପାୱାର ଦେକୁ ମେୁୟୁ ଅତଥିି ନ�ଦ ୧୫ହଜାର 
ଟଙ୍କା ଓ ଘଷୁରୁୀ ଏବଂ ରନସ୍ ଦେକୁ ୧୨ହଜାର 
ଟଙ୍କା ଓ ଘଷୁରୁୀ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଳଲ। ଉପାନ୍ଳର 
ଏହ ିଳେେ ଳଦଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ଶିା 
ଓ ପଶ୍ମିବଂ�ର ଦଶ୍କ ଉପସ୍ତି ଳହାଇଥିଳଲ।

ଆତେତଃୋଜୟୁଫ୍ଟବଲ୍ଟ୍ର୍ଦ୍ାରମଣ୍ଟ:ଟାଟାପାୱାେଚାମ୍ଅିନ ବାେଆି୍ାେ,  ୧୭ା୯(େମେି): 
ବାଲଆିପାେ ବ୍ଲକଳର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଳର 
ଳଦବଶଳି୍ପୀ ବଶି୍ୱକମା୍ଙ୍କ ପଜୂା୍୍ନା 
ପାେତି ଳହାଇଯାଇଛ।ି 
କଳରାନା କଟକଣା ପଳର 
ଚେୀତ ବଷ୍ ପଜୂା ଅନୁଷ୍ତି 
ଳହଉଥିବାରୁ ବଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ାନ 
ସଳମତ ଘଳର ଘଳର ଏହ ି
ପଜୂାକୁ ଯାକଯକମଳର ପାେତି 
କରଛିନ୍।ି ବାଲଆିପାେ 
ଇଳଲକ୍ଟ ୀ୍ କାଯୟ୍ୁାେୟ, 
ପାରୁେୀଆଛକସ୍ତି ଅଳଟାଟୋଣ୍, 
ଗ୍ାମୟୁ ଜେ ଳଯା�ାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, 
ବାଲଆିପାେ ବସଚାେକ ସଂଘ, 
ବ୍ଲକଛକସ୍ତି ଅଳଟାଚାେକ 
ସଂଘ, ରାଜମସି୍ତୀ ସଂଘ, 

ବାଲଆିପାେ ସମା୍ଦ କାଯୟ୍ୁାେୟ 
ସଳମତ ବଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ାନଳର 
ଯଥାବଧିି ପଜୂା ଅନୁଷ୍ତି ଳହାଇଛ।ି 

ଖଇରା,୧୭ା୯  (େମେି): ବାଳଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା େଇରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଓହଡ 
ଗ୍ାମର ଅମଲୂୟୁ ଳବଳହରାଙ୍କ ଝଅି 
ସସ୍ତିା(୧୭) ଶନବିାର ସନ୍ୟୁାଳର 
ଫୟୁାନଳର ଫାଶ ି ଲ�ାଇ ଆତ୍ମହତୟୁା 
କରଛିନ୍।ି କୁପାରୀ ହଳରକୃଷ୍ଣ 
ମହତାବ ମହାବଦିୟୁାେୟଳର +୨ 
ବଜି୍ାନ ପଢ଼ୁଥିବା ସସ୍ତିା ସନ୍ୟୁାଳର 

ଘଳର ମା’ ବାପାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ତିଳିର 
ଆତ୍ମହତୟୁା କରଛିନ୍।ି ପଳଡାଶୀମାଳନ 
ପଜୂାଳଭା� ଳଦବାକୁ ଆସ ି ଘଟଣା 
ଳଦଖି ତୁଡ�ିଡ଼ଆି ବଜାରକୁ ଯାଇଥିବା 
ତାଙ୍କ ମା’ଙୁ୍କ େବର ଳଦଇଥିଳଲ। 
ଆତ୍ମହତୟୁାର କାରଣ ସ୍ପଟେ ଜଣାପଡ଼ନି।ି 
ଏ ଳନଇ େଇରା ଥାନାଳର ଏକ 
ଅପମତୁୃୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛ।ି 

ବଜି୍ାନଛାତ୍ରୀଙ୍କଆତ୍ମହତୟୁା
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୧୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, 
୨୦୨୨

ବାସେଶ୍ୱର, ୧୭ା୯ (େମେି)

ସହରରର ବଭିନି୍ନ ପଜୂା କମଟି ିପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଯାଇଛ ି
ଦୁର୍ାପଜୂା ପ୍ରସୁ୍ତ।ି ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ର�ାଭାରାମପରୁ ଦୁର୍ା 
ପଜୂା କମଟି ି ଅନ୍ୟତମ। ୧୯୯୯ ମସହିାରର ବହୁ 
ଝଡଝଞ୍ା ଭତିରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା ର�ାଭାରାମପରୁ 
ଦୁର୍ାପଜୂା କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ା ପଜୂା। ପଜୂାର ପ୍ରଥମ 
ବରର୍ର ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍ାରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା 
ମାଆଙ୍ ପଜୂା। ଚଳତିବର୍ ୨୪ ବରର୍ର ପଦାପଣ୍ କରଛି ି
ପଜୂା। ଆସନ୍ା ବର୍ କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ସଲିଭର୍  ଜୁବୁଲ ି
ପାଳନ କରବି। କରରାନା ପାଇ ଁ ଦୁଇ ବର ୍ ପଜୂା ବନ୍ଦ 
ଥିଲା। ଚଳତିବର୍ ପଜୂା ପାଇ ଁ କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ଅରେଇ 

ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ବରଜଟ୍  ରହଛି।ି ମାଆଙ୍ ମରୂ୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 
୧୦ ଫୁଟ୍  ଥିବାରବରଳ ରମେ ଉଚ୍ଚତା ୧୨ ଫୁଟ୍  ଭତିରର 
ରହବି। ସବୁଠୁ ଆକର୍ଣ ରହଉଛ ିର�ାଭାରାମପରୁ ମଣ୍ଡପ 
ସାମା୍ରର ଏକ ରପାଖରୀ ରହଛି।ି ଯାହାକ ିପ୍ରତବିର୍ କମଟି ି
ପକ୍ଷରୁ କଛି ି ଭନି୍ନଧରଣର ସାଜସଜ୍ା କରାଯାଇଥାଏ। 

ରସହପିର ି ଚଳତିବର୍ ମଧ୍ୟରର ରପାଖରୀରର ବଭିନି୍ନ 
ରଙ୍ୀନ ଲାଇଟ୍  ମାଧ୍ୟମରର ଅକାଳ ରବାଧନ ପଜୂା 
ପ୍ରଦ�୍ତିତ କରାଯବି। ରଯଉଥଁିରର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ାଙୁ୍ 
ପଜୂା କରୁଥିବାର ଚତି୍ର ଲାଇଟ୍  ଦ୍ାରା ପ୍ରଦ�୍ତିତ ରହବ। 
ଯାହା ଚଳତିବର ୍ ପଜୂା ମଖୁ୍ୟ ଆକର୍ଣ ରବାଲ ି କମଟି ି
ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଏଥସହତି ର�ାଭାରାମପରୁ ପଜୂା 
କମଟି ି ନୀତନିୟିମକୁ ଅଧିକ ରରୁୁତ୍ୱ ଦଅିନ୍।ି ରକୌଳକି 
ଧମର୍ର ପଜୂା ହୁଏ ଏଠାରର। ଏହ ି ପଜୂା ମଣ୍ଡପରର 
୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଡାଲା ପଜୂା ପାଇ ଁ ଲାରଥିାଏ। ଏହ ି
ମଣ୍ଡପର ଠାକୁରଙ୍ ବସିଜ୍ନ ର�ାଭାରାମପରୁ ମା’ ବୁଢ଼ୀ 
କାଳନ୍ଦୀ ରପାଖରୀରର ରହାଇଥାଏ। କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ପଜୂା 
ସମୟରର ଭକ୍ତଙୁ୍ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନର ରଯାଜନା ମଧ୍ୟ 
ରହଛି।ି ବରି�ରକର ିପ୍ରତବିର୍ ମାଆଙ୍ ପାଇ ଁକଲକିତାରୁ 

ରସାଲରର ପ୍ରସୁ୍ତ ରହଣା ଆରସ। ଏହ ି କମଟି ି ପଜୂାର 
ବରି�ରତ୍ୱ ରହଉଛ ି ପ୍ରତବିର ୍ ମାଆଙ୍ ନକିଟରର ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ 

କଖାରୁ ଓ ରରାଟା ବରି ି ବଳରିର ଲାରଥିରଖ। ଅରନକ 
କଖାରୁକୁ ରଭାର ଆକାରରର ମାଆଙ୍ ନକିଟରର 

ପଜୂା ଲରାଇଥାଆନ୍।ି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର କମଟିରି 
ପ୍ରଥମ ସଭାପତ ିଏବଂ ରରାପାଳକୃଷ୍ଣ କର ପ୍ରଥମ 
ସମ୍ାଦକ ଥିରଲ। ସ୍ୱର୍ତ ରକ୍ଷତ୍ରରମାହନ ରାଉତ 
ଥିରଲ ଉପରଦଷ୍ା। ବର୍୍ତମାନ କମଟିରି ସମ୍ାଦକ 
ର�ୈରଳନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦା� ଏବଂ ସଭାପତ ିଉମାକାନ୍ 
ପେଆିରୀ ଅଛନ୍।ି ରସହପିର ିସହକାରୀ ସମ୍ାଦକ 
ହୃରରିକ� ପାତ୍ର ଏବଂ ଆରଲାକ ଦା�, ଅର�ାକ 
ଦା�, ତରୁଣ ରାଉତ, ନୃସଂିହ ରାଉତ, ରଜ୍ୟାତ ି
ପ୍ରକା� ପାଣଗି୍ାହୀ, ସୀତାକାନ୍ ସ୍ୱାଇ,ଁ ଅଚୁ୍ୟତ 
ବାରକି, ଧନଞ୍ୟ ବାରକି, ଜୟନ୍ୀ କୁମାର, 
ରାମ ମାରାଣ୍ଡ,ି ବମିଳ ପାତ୍ର, ଜୟନ୍ କୁମାର 
ଦା�, ହୃରରିକ� ପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍ 
ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ରହଛି ି ରବାଲ ି କମଟିରି ମଖୁ୍ୟ 
ଉପରଦଷ୍ା ରରାପାଳ କୃଷ୍ଣ କର କହଛିନ୍।ି

ଅାସଛୁନ୍ତି ଅାସଛୁନ୍ ତି 
ଲେବୀଲେବୀ

ଶ�ୋଭୋରୋମପରୁ ଶ�ୋଭୋରୋମପରୁ 
ଦୁର୍ୋପଜୂୋ କମଟି ିଦୁର୍ୋପଜୂୋ କମଟି ି

୨୪ ବର୍ଶର ପହଞ୍ଛି ିପଜୂୋ୨୪ ବର୍ଶର ପହଞ୍ଛି ିପଜୂୋ

ବାସେଶ୍ୱର,୧୭ା୯(େମେି): ଯାଜପରୁ ସକୁନି୍ଦାର 
ଜଳସମ୍ଦ ବଭିାରର ଏଇ ହରରକୃଷ୍ଣ ଧଳ ଦୁରଟ୍ଣାରର 
ରରୁୁତର ଆହତ ରହାଇଛନ୍।ି �ନବିାର ପବୂା୍ହ୍ନରର ରସ 
ବାରଲଶ୍ୱର ଜଳସମ୍ଦ ବଭିାର କାଯ୍୍ୟାଳୟକୁ ରକୌଣସ ି
କାଯ୍୍ୟ ପାଇ ଁ ଯାଇଥିରଲ। କାଯ୍୍ୟାଳୟରୁ ରଫରୁ ଥିବା 
ସମୟରର ଜଳସମ୍ଦ ବଭିାର ଆଇଭ ି ନକିଟରର 
ପଛଆଡୁ ରକହ ିତାଙ୍ ବାଇକକୁ ଧକ୍ା ରଦଇ ଖସ ିପଳାଇ 
ଥିଲା। ରସ ରସଠାରର ରରୁୁତର ଅବସ୍ାରର ପଡ଼ଥିିରଲ। 
ରକୌଣସ ି ସତୂ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବାରଲଶ୍ୱର ଜଳ ସମ୍ଦ 
ବଭିାରର ଅଧିକାରୀ ଓ କମଚ୍ାରୀ ମାରନ ରଟଣା ସ୍ଳକୁ 
ଆସ ି ତୁରନ୍ ତାଙୁ୍ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରର ଭର୍ତ୍ତି 
କରାଇ ଥିରଲ। ସ୍ୱାସ୍୍ୟବସ୍ାରର ପରବିର୍୍ତନ ନରହବା 
ରଯାରୁ ଁତାଙୁ୍ କଟକ ସ୍ାନାନ୍ର କରାଯାଇଛ।ି ଶ୍ରୀ ଧଳ 
୬ମାସ ତରଳ ବାରଲଶ୍ୱର ଜଳ ସମ୍ଦ ବଭିାରରର 
ରଜଇ ଭାରବ କାଯ୍୍ୟ କରୁଥିରଲ। ସକୁନି୍ଦାକୁ ବଦଳ ି
ରହାଇଥିରଲ ବ ି ରସ ବାରଲଶ୍ୱର ଆସରିଲ ଜଳସମ୍ଦ 
କାଯ୍୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥାଆନ୍।ି ଶ୍ରୀ ଧଳଙ୍ ରପୈତୃକ ରର 
ବସ୍ା ଥାନା ମକୁୁଳସି ି ପଞ୍ାୟତ କାଳୀଡହି ଗ୍ାମରର। 

ବାସେଶ୍ୱର, ୧୭ା୯(େମେି)

ଓଡ଼ଆି ଭାରା ସାହତି୍ୟ ଓ ସଂସ୍ତୃ ି
ବଭିାର,ଓଡ଼�ିା ଆନୁକୂଲ୍ୟରର ଓଡ଼�ିା 
ସଙ୍ୀତ ନାଟକ ଏକାରଡମୀ ପକ୍ଷରୁ 
ଆରୟାଜତି ରାଜ୍ୟସ୍ରୀୟ ନାଟକ ଉତ୍ସବ 
ରଙ୍ ସଙ୍ମରର ସମଗ୍ ଓଡ଼�ିାରୁ ରଶ୍ରଷ୍ଠ 
୫ଟ ି ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ା ଦ୍ାରା ଭୁବରନଶ୍ୱର 
ଭଞ୍କଳା ମଣ୍ଡପରର ନାଟକ ପ୍ରଦ�୍ନ 
ରହାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବର ଚତୁଥ୍ ସନ୍୍ୟାରର 
ବାରଲଶ୍ୱରର ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ା ‘ସ୍ରଷ୍ା’ ଦ୍ାରା 
ପଦ୍ମଭୂରଣ ମରନାଜ ଦାସଙ୍ ମଳୂରଳ୍ପ 
‘ବୟସ୍ୟ’ର ରହରମନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍ ନାଟ୍ୟ 
ରୂପାନ୍ର ନାଟକ ‘ହାରରିଲା ହରପିଦ’ 
କଳାକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ମଞ୍ସ୍ ରହାଇ ରବ� 
ପ୍ର�ଂସତି ରହାଇଛ।ି ସଂସ୍ତୃ ି ମନ୍ତୀ ଅଶ୍ୱନିୀ 
କୁମାର ପାତ୍ର ଉତ୍ସବରର ଆରମ୍ଭରୁ ର�ର 
ପଯ୍୍ୟନ୍ ରହ ି ନାଟକଟକୁି ଉପରଭାର 

କରବିା ସହତି ସ୍ରଷ୍ାର କଳାକାରମାନଙୁ୍ 
ସମ୍ୱଦ୍୍ତିତ କରଥିିରଲ। ଏଥିସହତି ସ୍ରଷ୍ାର 
ସଭାପତ ି ଆରଲାକ କୁମାର ସାହୁଙ୍ 
ରନତୃତ୍ୱ ଓ ନଷି୍ଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ର�ଂସା 
କରଥିିରଲ। ଏହ ି ନାଟକରର ବଭିନି୍ନ 
ଭୂମକିାରର ମରନାରଞ୍ନ, ରରୌରୀ �ଙ୍ର, 
ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ, ଅଜତି, �୍ୟାମ ରାୟ, 
ସଲୁଳତି, ଅଜୟ, ରତକିାନ୍, ସଂଗ୍ାମ, 

ସଞ୍ୟ, ଦବିାକର, ବ୍ରହ୍ମନାଥ, ପଷୁ୍ାଞ୍ଳ,ି 
ରରାଜାଲନି, ସସୁ୍ତିା ଅଭନିୟ କରଥିିରଲ। 
ସରନ୍ାର କମଳିାଙ୍ ମଞ୍ ଓ ରୂପ ସଜ୍ା ଏବଂ 
ନନ୍ଦକରି�ାର ଦାସଙ୍ ସଙ୍ୀତ ନରିଦ୍�ନା 
ନାଟକକୁ ଅଧିକ ଆକରଣ୍ୀୟ କରଥିିବା 
ରବରଳ ରହରମନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍ ନରିଦ୍�ନା 
ତଥା ଯବୁ ନରିଦ୍�କ ଧମପ୍ଦ ନନ୍ଦୀଙ୍ 
ସହରଯାରତିା ଏବଂ ଅଭଳିାରଙ୍ ଆରଲାକ 

ଓ �ବ୍ଦ ପରଚିାଳନା ବରି�ରତଃ ସତୂ୍ରଧର 
ଭୂମକିାରର ପ୍ରଭାତ ତରରଇ ରରିଜିା 
�ଙ୍ର କରଙ୍ ଦାସକାଠଆି ପରରିବରଣ 
ଦ�୍କଙୁ୍ ମଗୁ୍ଧ କରଥିିଲ। ସଙ୍ୀତରର 
ଅଜତିାନନ୍ଦ ରଦବରରାସ୍ୱାମୀଙ୍ ସହାୟତା 
ରବଶ୍  ସନୁ୍ଦର ଥିଲା। ଏହ ି ପ୍ରରଯାଜନା 
ନମିରନ୍ ଭୁବରନଶ୍ୱର ନାଟ୍ୟ ପରମିଣ୍ଡଳ 
ପ୍ର�ଂସାରର �ତମଖୁ ରହାଇପଡଥିିରଲ।

ରୋଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୋଟଶକୋତ୍ସବଶର ‘ହୋରରିଲୋ ହରପିଦ’ ମଞ୍ସ୍ଥ ଦୁର୍ଟଣୋଶର ଜଳସମ୍ପଦ 
ବଭିୋର ଏଇ ରରୁୁତରବୟିଏୁସ୍  ବଦି୍ୟୋପୀଠଶର ହନି୍ୀ ଦବିସ

ବାସେଶ୍ୱର/ସରମଣୁା,୧୭ା୯(େମେି): ରରମଣୁା ବ୍ଲକ ବଡପାଳ ପଞ୍ାୟତର 
କାରକାବରାଇ ସରକାରୀ ବୟିଏୁସ ବଦି୍ୟାପୀଠରର ହନି୍ଦୀ ଦବିସ ପାଳତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ବଦି୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ �କି୍ଷୟତି୍ରୀ ରହମପ୍ରଭା ଅରସ୍ଙି୍ ସଭାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ଠତି ସଭାରର 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରବ ରସବା ନବୃିର୍ତ ପ୍ରରଫସର ଡ. ଭରତ ସଂି ପରମାର ରଯାର ରଦଇଥିରଲ। 
ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାରବ ସଆିରସସି ି ରରମ� ଚନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡା ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ବଦି୍ୟାଳୟର 
ରଖଳ �କି୍ଷକ ପ୍ରୟିବ୍ରତ ରଦ ମଞ୍ ପରଚିାଳନା କରଥିରଲ। ହନି୍ଦୀ �କି୍ଷୟତି୍ରୀ ଡ. ସସୁ୍ତିା 
ମଲ୍କି ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଣ କରଥିିରଲ। ବଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ବକୃ୍ତତା 
ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତରିଯାରତିା କରାଯାଇ କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ପରୁସ୍ତୃ କରାଯାଇଥିଲା। 

ପ୍ୋକ୍ତନ ବଧିୋୟକ ଶରୋପନୋରୋୟଣ 
ଦୋସଙ୍କ ସ୍ ମୃତଶିର ଶ�ୋକସଭୋ 
ବାସେଶ୍ୱର,୧୭ା୯(େମେି): ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା କଂରଗ୍ସ ତରଫରୁ ଜଲି୍ା କଂରଗ୍ସ 
କାଯ୍୍ୟାଳୟରର ପବୂ୍ତନ କଂରଗ୍ସ ବଧିାୟକ ସ୍ୱର୍ତ ରରାପନାରାୟଣ ଦାସଙ୍ 
ସ୍ତୃରିର �ନବିାର ଦନି ଏକ ର�ାକସଭା ଅନୁଷ୍ଠତି ରହଇ ଯାଇଛ।ି ବର୍ୀୟାନ ରନତା 
ତଥା କାଉନସଲିର ପଦ୍ମରଲାଚନ ରଲଙ୍ାଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ଠତି ରହଇଥିବା 
ଏହ ି ର�ାକସଭାରର ସଦର ବ୍ଲକ କଂରଗ୍ସ ସଭାପତ ି ଜୟକୃଷ୍ଣ ରବରହରା ସଭାକୁ 
ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ। ଜଲି୍ା କଂରଗ୍ସ ସଭାପତ ିସଞ୍ୀବ ରରି ିଏଥିରର ରଯାରରଦଇ 
ସ୍ୱର୍ତ ଦାସଙ୍ କାଯ୍୍ୟକାଳ ସମୟରର ବାରଲଶ୍ୱରରର ରେଉିଠଥିିବା �ଳି୍ପପ୍ରତଷି୍ଠାନ 
ତଥା ଗ୍ାମାଞ୍ଳ ଓ ସହରାଞ୍ଳରର ରହାଇଥିବା ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନତମିଳୂକ କାଯ୍୍ୟ ସମ୍କ୍ରର 
ନଜିନଜି ବକ୍ତବ୍ୟରର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିରଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଅଚ୍ଚ୍ନା ନନ୍ଦୀ, 
ରରାପୀନାଥ ପାଢ଼ୀ, କୃଷ୍ଣରରାପାଳ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଜ୍ାପାରମତିା ମହାନ୍,ି ରଜ୍ୟାତ୍ସା ରସନାପତ,ି 
ଅରୁଣ ରଜନା, ତରୁଣ ଦାସ, ନରିଞ୍ନ ରବରହରା, ଅବଦୁଲ ମଜଦି, ସଞ୍ୀବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ୀ, 
ବାସନ୍ୀ ନାୟକ, ରରୌତମ ସାହୁ, ଜୀବନ ମହାପାତ୍ର, ଡମ୍ୱରୁଧର ରବରହରା, ସରନ୍ାର 
ମହାପାତ୍ର, କମଳା ନାୟକ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ରହ ିସ୍ୱର୍ତ ଦାସଙ୍ ସ୍ତୃଚିାରଣ କରଥିିରଲ।

ବାସେଶ୍ୱର,୧୭ା୯(େମେି)

ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଚାରୀ ରଭାରଥୁିବା ବଭିନି୍ନ 
ସମସ୍ୟା ଏବଂ ର�ାରଣ ବରିରାଧରର 
ରାଜରାସ୍ାକୁ ଓହ୍ାଇଛନ୍।ି �ନବିାର 
ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା କୁକୁଡ଼ା ଫାମ ୍ ମାଲକି 
ସଂର ପକ୍ଷରୁ ୮ ଦଫା ସମ୍ୱଳତି ଦାବପିତ୍ର 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 
ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର ୧୨�ହରୁ ଊଦ୍ଦ୍ ୍ କୁକୁଡ଼ା 
ଚାରୀ ବଭିନି୍ନ କମ୍ାନୀ ସହରଯାରରର 
ଜଲି୍ା ଓ ଜଲି୍ା ବାହାରକୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ 
ରଯାରାଇ ଆସଛୁନ୍।ି ବର୍୍ତମାନ ବଭିନି୍ନ 
ଜନିରିର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ ି ପାଉଥିବା ରଯାରୁ ଁ
ଏହ ି ଚାରୀମାରନ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସର ଉପଯକୁ୍ତ 
ମଲୂ୍ୟ ପାଉ ନ ଥିବା ଅଭରିଯାର କରଛିନ୍।ି 
କୁକୁଡ଼ା ଚାରୀ ୬୦ ଦନି ପରଶି୍ରମ କର ି
ଚର ୁ କଣିା, ବଜୁିଳ ି ବଲି୍ , କୁକୁଡ଼ା ଉଠାଇବା 

ଖଚ୍୍ଚ, ଭ୍ୟାକସନି ରଦବା, ଫାମ ୍ ସଫା ଓ 
ରମଡ଼ସିନି କଣିବିାରର ଯାହା ଖଚ୍୍ଚ ରହଉଛ,ି 
ତାହା ତୁଳନାରର କମ୍ାନୀ ରଦଉଥିବା 
ରଗ୍ାଇଂ ଚାଜ୍ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ରାଇସ ମଲି 
ମାଲକି ମାରନ ଚର ୁ କଗି୍ା ପ୍ରତ ି ୧୫ଟଙ୍ାରୁ 
ଅଧିକ ଦରରର ଚାରୀଙୁ୍ ବକି୍ର ି କରୁଛନ୍।ି 
ବର୍୍ତମାନ କମ୍ାନୀ ତା’ର ନଜିସ୍ୱ ଦାନା ଓ 

ରମଡ଼ସିନି ମଲୂ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛ।ି ରହରଲ କୁକୁଡ଼ା 
ରଗ୍ାଇଂ ଚାରଜ୍ସର ମଲୂ୍ୟ ବୃଦ୍ ିରହାଇନଥିବା 
ଜାଣବିାକୁ ମଳିଛି।ି ସମ୍ପ୍ରତ ି ବଜୁିଳ ି ବଲି, 
ଶ୍ରମକି ପାରଶି୍ରମକି ମଲୂ୍ୟ ଓ ଚର ୁମଲୂ୍ୟ ବୃଦ୍ ି
ପାଉଥିବା ରଯାର ୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାରୀ ମାନଙ୍ 
ଆୟର ଦୁଇରଣୁା ଖଚ୍୍ଚ ରହଉଛ।ି ଫଳରର 
ଚାରୀମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର କୁକୁଡ଼ା ଚାର 

କରବିା ପାଇ ଁ ଆଗ୍ହ ହ୍ାସ ପାଉଛ।ି ଏସବୁ 
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ କମ୍ାନୀର ଏଭଳ ି
ର�ାରଣ ବନ୍ଦ କରବିାକୁ ଦାବ ିକରାଯାଇଛ।ି 

ସମ୍କୃ୍ତ ଦାବ ି ରଡୁକି ରହଲା, 
କମ୍ାନୀମାନଙ୍ ରଗ୍ାଇଂ ଚାର୍ ରଜସ ୧୨ 
ଟଙ୍ା ଧାଯ୍୍ୟ ରହଉ। ଚାରୀ ମାନଙୁ୍ ଉର୍ତମ 
ମାନର ଦାନା ଓ ଚଅିାଁ କୁକୁଡ଼ା କମ୍ାନୀ ମାରନ 

ରଯାରାଇ ରଦବାକୁ ସରକାରଙ୍ ତରଫରୁ 
ଯଥା�ୀଘ୍ର ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯାଉ। ସବ୍ନମି୍ 
ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ (ଏମଏସପ)ି କଗି୍ା ପ୍ରତ ି
୬ଟଙ୍ା କରବିା ସହତି ଆଡମନି ଚାଜ୍ 
ଚାରୀଙ୍ ଠାରୁ କମ୍ାନୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। 
ଚାରୀ ମାନଙୁ୍ ଚଅିାଁ ସହତି ଚର ୁ ଓ ବଦୁି୍ୟତ 
�ଳୁ୍କ ମାରଣାରର ରଯାରାଇ ଦଆିଯାଉ। 
ଚର ୁ ରଯାରାଉଥିବା ମଲି ମାଲକିମାନଙ୍ 
ର�ାରଣ ମରନାବୃର୍ତ ି ବରିରାଧରର ସରକାର 
ତୁରନ୍ ପଦରକ୍ଷପ ନଅିନୁ୍। ପ୍ରରତ୍ୟକ କମ୍ାନୀ 
କୁକୁଡ଼ା ମାଲକି ସଂରର ପରାମ�୍ରର ଚାରୀ 
ମାନଙୁ୍ ଚଅିାଁ ଓ ଦାନା ପ୍ରଦାନ କରବିାର 
ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଉ। ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା 
ପ୍ରଭୃତରିର ରହଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତ ିପାଇ ଁକୁକୁଡ଼ା 
ଚାରୀମାନଙୁ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ 
ସଂରର ସଭାପତ ି ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଓ 
ସମ୍ାଦକ ପ୍ର�ାନ୍ ରଜନା ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି 

ରୋଜରୋସ୍ତୋକୁ ଓହ୍ୋଇଶଲ କୁକୁଡ଼ୋ ଚୋରୀଶ�ୋରଣ 
ବଶିରୋଧଶର

ଜଲି୍ୋସ୍ତରୀୟ 
ଶରୋପ୍  ଶପଲେ’ 
ପ୍ତଶି�ୋରତିୋ

ବୁଢ଼ୋବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ସରୁକ୍ୋ ପୋଇଁ ସଭିଲି୍  
ଶସୋସୋଇଟ ିପକ୍ରୁ ଜଳ ସତ୍ୟୋଗ୍ରହ ନଷି୍ପତ୍ି

ବାରଲଶ୍ୱର,୧୭ା୯(ସମସି): ଜଲି୍ା �କି୍ଷା କାଯ୍୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ 
ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ ରରାଲ୍  ରପ୍ଲ ପ୍ରତରିଯାରତିା ଜଲି୍ା ସ୍ଲୁ ପରସିରରର 
ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ବ୍ଲକସ୍ରୀୟ ପ୍ରତରିଯାରତିାରର ପ୍ରଥମ 
ରହାଇ ୧୨ଟ ିବ୍ଲକରୁ ୧୨ଟ ିଦଳ ଏହ ିପ୍ରତରିଯାରତିାରର ଅଂ�ଗ୍ହଣ 
କରଥିିରଲ। କରି�ାର ଓ ତରୁଣ ବୟସର ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ 
ସମାଧାନ ବରିୟବସୁ୍କୁ ରନଇ ନବମ ରଶ୍ରଣୀରର ପେୁଥିବା 
ପେୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ାରା କ୍ଷଦୁ୍ର ନାଟକ ମଞ୍ସ୍ ରହାଇଥିଲା। 
ବଚିାରକ ଭାରବ ନାଟ୍ୟ ନରିଦ୍�କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, 
ନାଟ୍ୟକାର ମୀନାକୁମାରୀ ସାମଲ ଓ ରାଳ୍ପକି ଅଞ୍ନ ଚାନ୍ଦ 
ରଯାର ରଦଇଥିରଲ। ସମିଳୁଆି ବ୍ଲକର ଦାରମାଦର ରନାଡାଲ 

ହାଇସ୍ଲୁ ପ୍ରତରିଯାରତିାରର ପ୍ରଥମ ରହାଇ ରାଜ୍ୟସ୍ରୀୟ 
ପ୍ରତରିଯାରତିାରର ଅଂ�ଗ୍ହଣ ପାଇଁ ମରନାନୀତ ରହାଇଛନ୍।ି 
ଖଇରା ବ୍ଲକର କୁପାର ି ହାଇସ୍ଲୁ ଦ୍ତିୀୟ ଓ ସଦର ବ୍ଲକର 
�କୁନ୍ଳା ବାଳକିା ବଦି୍ୟାଳୟ ତୃତୀୟ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଛିନ୍।ି 
ଜଲି୍ା �କି୍ଷାଧିକାରୀ ବଷୁି୍ଣଚରଣ ସତୁାର କୃତ ି ପ୍ରତରିଯାରୀଙୁ୍ 
ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଲ। ଜଲି୍ା ବଜି୍ାନ ପରଦି�୍କ 
କୃଷ୍ଣରମାହନ ସଂିହଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନରର ଅନୁଷ୍ଠତି କାଯ୍୍ୟକ୍ରମରର 
ଜଲି୍ା ସ୍ଲୁର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ�କି୍ଷକ ନ�ିକିାନ୍ ପତ ି
ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଣ କରଥିିରଲ। �କି୍ଷକ ଚକ୍ରଧର ମଶି୍ର ଓ ଚକ୍ରଧର 
ସ୍ୱାଇଁ କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନାରର ସହରଯାର କରଥିିରଲ। 

ବାସେଶ୍ୱର, ୧୭ା୯(େମେି): ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ 
ନଦୀ ଜଳ ଉତ୍ସର ସରୁକ୍ଷା ନମିରି୍ତ ଜନ 
ସରଚତନତା ସଷୃ୍ ି କରବିା ପାଇ ଁ ୨୩ 
ତାରଖି ମଙ୍ଳବାର ଦନି ୧୬ ନମ୍ୱର 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପା�ଦ୍ର୍ର ଥିବା 
କାଠସଙି୍ଡ଼ା ନକିଟସ୍ ତ୍ରରିବଣୀ ରାଟରର 
ସଭିଲି ରସାସାଇଟ ି ପକ୍ଷରୁ ଜଳସତ୍ୟାଗ୍ହ 
କରାଯବିାକୁ ନଷି୍ର୍ତ ି ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଛ।ି 
ରଲାକ�କ୍ତ ି ଓ ଜନ ଆରନ୍ଦାଳନର ରାଷ୍ଟୀୟ 
ସମନ୍ୱୟ ତରଫରୁ ଓଡ଼�ିାର ନଦୀ ଓ 
ଜଳ ଉତ୍ସରଡ଼ୁକିର ସରୁକ୍ଷା ଅଭଯିାତ୍ରା 
ବାରଲଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯବି। ବ�ିଷି୍ 
ପରରିବ�ବତି୍  ପ୍ରଫୁଲ୍ ସାମନ୍ରା ଏହ ି
ଯାତ୍ରାରର ରନତୃତ୍ୱ ରନରବ। ଉକ୍ତଦନି 

ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରର ସ୍ାନୀୟ ରଷ୍ସନ୍  
କ୍ଲବ୍  ସଭାରହୃରର ବାରଲଶ୍ୱରର ବଭିନି୍ନ 
ସାମାଜକି, ସାଂସ୍ତୃକି ଓ ରଣସଂରଠନ 
ମାନଙ୍ର ରନତୃତ୍ୱଙ୍ ସରମତ ବୁଦ୍ଜିୀବୀ 
ମାନଙ୍ର ଏକ ଚନି୍ନ ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହବାର କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ସ୍ରିୀକୃତ ରହାଇଛ।ି 
ଏହ ି ରବୈଠକରର ସାମ୍ପ୍ରତକି ସ୍ତିରିର 
ପ୍ରାକୃତକି ସମ୍ଦ ଓ ପରରିବ� ସରୁକ୍ଷା 
ସମ୍କର୍ର ଆରଲାଚନା କରାଯବି। ଏହ ି
ପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ପେୁଅାଁପଦାସ୍ତି ଉଠା 

ଜଳରସଚନ କମଚ୍ାରୀ ଭବନରର �କୁ୍ରବାର 
ଦନି ଅପରାହ୍ନରର ସଭିଲି୍  ରସାସାଇଟରି 
ରବୈଠକ ଅନ୍ଯ୍୍ୟାମୀ ପ୍ରଧାନଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର 
ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇ ଉପରରାକ୍ତ ନଷି୍ର୍ତ ି ଗ୍ହଣ 
କରାଯାଇଛ।ି ରସାସାଇଟରି ସମ୍ାଦକ ତଥା 
ବରଷି୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମରନାଜ ନାୟକ ଏହ ି
ପ୍ରସ୍ାବ ଆରତ କର ି ରତ ୫ ବର ୍ ପବ୍ୂରୁ 
ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ ନଦୀରୁ �ଳି୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ରଡୁକୁି 
ଜଳ ରଯାରାଣ ପାଇ ଁ ରହଇଥିବା ଚକ୍ରାନ୍ 
ଓ ବାରଲଶ୍ୱରବାସୀଙ୍ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତବିାଦ 
ସମ୍କର୍ର ରବୈଠକରର ଆରଲାକପାତ 
କରଥିିରଲ। ପନୁଶ୍ଚ ଏହ ି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ 
ରହଉଥିବା ରଯାରୁ ଁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତରିରାଧ 
କରବିାକୁ ରବୈଠକରର ସବ୍ସମ୍ମତ ନଷି୍ତ ି

ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ରବୈଠକରର 
ସଭିଲି୍  ରସାସାଇଟରି ଉପରଦଷ୍ା ରରୌରାଙ୍ 
ପାଣଗି୍ାହୀଙ୍ ସରମତ ସୀତାରାମ ପ୍ରଧାନ, 
ଅରୁଣ ରଜନା, ତୁରାରକାନ୍ ି ମହାପାତ୍ର, 
ପରରମଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ସରବ୍ଶ୍ୱର ମଶି୍ର, 
ନରିଞ୍ନ ପରଡ଼ିା, ପରମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ସଞ୍ତି୍  
କୁମାର ପତ,ି ଜ୍ାନାନନ୍ଦ ମଶି୍ର, ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର 
ରସଠୀ ପ୍ରମଖୁ ଆରଲାଚନାରର ଅଂ�ଗ୍ହଣ 
କରଥିିରଲ। �୍ୟାମସନୁ୍ଦର ରଜନା ଉପସ୍ତି 
ସମସ୍ଙୁ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଲ।

ଆଇଟଆିଇ ଛକ ସଟେେନ ଛକଆର୍ ଡବ୍ଲୟ୍ୁଏସ୍ ଏସ୍ 
ବ ତିଶ୍ବକରା୍ 
ପଜୂା
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ରବବିାର, ୧୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ  ଟ୍ାକଟେର ଚଢାଇ ହତ୍ା 
କସେ ଋଣ ରକିରର ିଏସେଣ୍ଟ
ହୋରବିାଗ, ୧୭ା୯ (ଏସେନ୍)ି: 
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହଜାରବିାଗ ଜଲି୍ା 
ସଜୁିଆ ଗ୍ାମରର ଜରେ କୃଷକଙ୍କ 
ଗର୍ଭବତୀ ଝଅିକୁ ଜରେ ଋେ 
ରକିରର ି ଏରଜଣ୍ଟ ଟ୍ାକ୍ଟର ଚଢାଇ 
ହତ୍ା କରଛିନ୍ାି ଯବୁତୀ ଚାର ିଦନି 
ତରେ ବାପ ଘରକୁ ଆସଥିିରେ। 
ପେୁସି ଏହ ି ମାମୋରର ମହନି୍ଦା ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ାନୀର ୪ ଜେ 
ରୋକଙୁ୍କ ଉପରର ହତ୍ା ମାମୋ ରୁଜୁ କରଛି।ି ଗରୁୁବାର ଦନି 
ଏହ ିଘଟୋ ଘଟଥିିୋ। ଉତ୍କ୍ତ ଗ୍ାମବାସୀ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ାନୀର 
କାଯ୍ଭ୍ାେୟ ରଘରାଉ କର ି କଡ଼ା କାଯ୍ଭ୍ାନୁଷ୍ାନ ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି 
୪ ଅରଯିକୁ୍ତ ଏରବ ରଫରାର ଅଛନ୍।ି  ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ସଜୁିଆ 
ଗ୍ାମର ଦବି୍ାଙ୍ଗ କୃଷକ ମଥିିରେଶ ପ୍ରସାଦ ରମରହଟ୍ା ୨୦୧୮ରର 
ମହନି୍ଦା ଫାଇନାନ୍ସରୁ ଟ୍ାକ୍ଟର ଆେଥିିରେ। ରସ ୫.୫୦ େକ୍ଷର 
କସି୍ ି ପରରିଶାଧ କର ି ଆସଥୁିରେ। କମ୍ାନୀର ଆଉ ମାତ୍ର େରକ୍ଷ 
୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ୬ କସି୍ ିବାକ ିଥିୋ। ଟଙ୍କା ନ ଥିବାରୁ କୃଷକ 
କସି୍ ି ରଦଇପାର ି ନ ଥିରେ। ଗରୁୁବାର ରକିରର ି ଏରଜଣ୍ଟ ଟଙ୍କା 
ମାଗବିାକୁ ଘରକୁ ଆସଥିିରେ। ରସ ରଜାର ଜବରଦସ୍ ଟ୍ାକ୍ଟର 
ରନବାକୁ ବାହାର ି ଥିରେ। ରତରବ ପରବିାର ରୋକ ଆଗରର 
ରହଥିିବାରୁ ଏରଜଣ୍ଟ ସମସ୍ଙ୍କ ଉପରର ଟ୍ାକ୍ଟର ଚଢାଇ ରଦବାକୁ 
ନରିଦ୍୍ଭଶ ରଦଇଥିରେ। ପରର ଡ୍ାଇରର ଗର୍ଭବତୀ ଝଅିଙ୍କ ଉପରର 
ଟ୍ାକ୍ଟର ଚଢାଇ ରଦଇଥିୋ।

ନେପାଳନେ ଭୂସ୍ଖଳେ; ୧୭ ମତୃ
କାଠମାଣ୍କୁ, ୧୭ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ପଶ୍ମି ରନପାେର ପ୍ରବେ ବଷ୍ଭା 
ୋଗ ି ରହଛି।ି ଏଥିରଯାଗୁଁ ଅଚ୍ାମ ଜଲି୍ାର ଅରନକ ସ୍ାନରର 
ରୂସ୍ଖେନ ରହାଇଛ।ି ଏଥିରର ୧୭ ଜେ ରୋକ ପ୍ରାେ ହରାଇଛନ୍।ି 
୬ ଜେ ମଧ୍ୟ ନରିଖାଜ ଅଛନ୍।ି ଜରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 
ଉଦ୍ାରକାଯ୍ଭ୍ ଜାର ି ରହଛି।ି ନରିଖାଜ ରୋକଙୁ୍କ ଠାବ କରବିାକୁ 
ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛ।ି କ୍ରମାଗତ ବଷ୍ଭା ଜାର ି ରହଥିିବାରୁ 
ଉଦ୍ାରକାଯ୍ଭ୍ର ସମସ୍ା ରଦଖାରଦଇଛ।ି ବରିନି୍ନ ଅଞ୍ଚେରର 
ବଦୁି୍ତ ସରବରାହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରରାବତି ରହାଇଛ।ି ବରିନି୍ନ ଅଞ୍ଚେକୁ 
ରଯାଗାରଯାଗ ବଚି୍ନି୍ନ ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିରଯାଗୁଁ ଜନଜୀବନ 
ପ୍ରରାବତି ରହାଇଛ।ି 

ସତେେ୍ୀଙ୍କୁ  ଝଟ୍ କା; ୋମନି ଖାରେ 
୍ାଇଁ େବିଆିଇର ଆସବଦନ
ନୂଆଦଲି୍ୀ, ୧୭ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ବହିାର ଉପ-ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ରତଜସ୍ୀ 
ଯାଦବଙ୍କ ସମସ୍ା ବଢବିାରର ୋଗଛି।ି ଆଇଆରସଟିସି ି
ଦୁନ୍ଭୀତ ି ମାମୋରର ସବିଆିଇ ରତଜସ୍ୀଙ୍କ ବରିରାଧରର ଦଲି୍ୀର 
ରାଉସ ଆରରନୁ୍ ରକାଟ୍ଭଙ୍କ ଦ୍ାରସ୍ ରହାଇଛ।ି ମାମୋରର 
ଉପ-ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା ଜାମନିକୁ ରଦ୍ କରବିା 
ପାଇଁ ସବିଆିଇ ରକାଟ୍ଭଙୁ୍କ ଅନୁରରାଧ କରଛି।ି ସବିଆିଇର 
ଆରବଦନରର ଉପରର ସ୍ତନ୍ତ ରକାଟ୍ଭର ବଚିାରପତ ିଗୀତାଞ୍ଜେୀ 
ରଗାୟେ ରତଜସ୍ୀ ଯାଦବଙୁ୍କ ରନାଟସି୍  ଜାର ି କର ି ଜବାବ 
ମାଗଛିନ୍।ି ସଚୂନାରଯାଗ୍ ରଯ ୨୦୧୮ରର ଆଇଆରସଟିସି ି
ରଟଣ୍ଡର ଦୁନ୍ଭୀତ ି ମାମୋରର ୋେୁ ଯାଦବ, ତାଙ୍କ ସ୍ତୀ ରାବ୍ୀ 
ରଦବୀ, ପଅୁ ରତଜସ୍ୀ ଯାଦବଙ୍କ ସରମତ ୧୪ ଜେଙ୍କ 
ବରିରାଧରର ମାମୋ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିୋ। ୨୦୦୪ରର ୋେୁ 
ଯାଦବ ରରେମନ୍ତୀ ଥିବା ସମୟରର ଏହ ିଦୁନ୍ଭୀତ ିରହାଇଥିୋ।

େରିଆିସର ଇସ୍ାଏଲ୍ ର  
ଏୟାର ଷ୍ଟାଇକ; ୫ ମତୃ
ସେରକୁ ସେେମ, ୧୭ା୯ (ଏସେନ୍)ି:  ସରିଆିର ଦମସି୍କ 
ବମିାନବନ୍ଦରରର ଇସ୍ାଏେ ଏୟାର ଷ୍ଟାଇକ୍  କରଛି।ି ଏହ ି
ଆକ୍ରମେରର ସରିଆିର ୫ ରସୈନକି ପ୍ରାେ ହରାଇଛନ୍।ି ରତରବ 
ରତି୍ରୂିମ ି ଧ୍ବଂସ ରହାଇଯାଇଛ।ି ସରିଆି ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତାେୟ 
ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ାଏେ ବମିାନବନ୍ଦରରର ଅରନକ ରକ୍ଷପୋସ୍ତ 
ମାଡ଼ କରଥିିୋ। ସରିଆି ଏୟାର ଡରିଫନ୍ସ ସଷି୍ଟମ କଛି ି
ରକ୍ଷପୋସ୍ତକୁ ଧ୍ବଂସ କର ିରଦଇଥିୋ। ମାତ୍ର ଆଉ କଛି ିରକ୍ଷପୋସ୍ତ 
ବମିାବନ୍ଦରରର ମାଡ଼ ରହାଇଥିୋ। 

ରକୁ ଷ୍ କକୁ ବାଇସେନଙ୍ ସଚତାବନୀ
ୱାଶଂିଟନ, ୧୭ା୯ (ଏସେନ୍)ି:  ପରମାେ ୁ ଅସ୍ତଶସ୍ତ ବ୍ବହାରକୁ 
ରନଇ ଆରମରକିା ରାଷ୍ଟପତ ି ରଜା ବାଇରଡନ୍  ରୁଷ୍ କୁ ରଚତାବନୀ 
ରଦଇଛନ୍।ି ଯଦୁ୍ରର ପରମାେ ୁଅସ୍ତଶସ୍ତ ବ୍ବହାର କରେ ତାହାର 
ପରେିାମ ରରାଗବିା ପାଇ ଁରୁଷ୍ କୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ରହବିାକୁ ପଡ଼ବି ରବାେ ିରସ 
କହଛିନ୍।ି ସଚୂନାରଯାଗ୍ ରଯ କଛି ି ଦନି ତରେ ରୁଷ୍ ର କଛି ି ଶୀଷ୍ଭ 
ରନତା ୟରୁକ୍ରନ ବରିରାଧରର ପରମାେ ୁ ଯଦୁ୍ ଧମକ ରଦଇଥିରେ। 
ରତରବ ରୁଷ୍  ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତୀ ସରଗ୍ଭଇ ରସାଇଗ ୁପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପରମାେ ୁ
ଅସ୍ତଶସ୍ତ ବ୍ବହାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଆସଛିନ୍।ି ଏହା ସରତ୍୍ 
ୟରୁକ୍ରନରର ରୁଷ୍  ରସନାର ପରାଜୟକୁ ରଦଖି ପରମାେ ୁଆକ୍ରମେର 
ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ରୁଷ୍  ନଜି ପ୍ରରୂତକୁ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ୋଗ ି
ପରମାେ ୁଆକ୍ରମେ କରପିାରର ରବାେ ିକୁହାଯାଉଛ।ି 

େକୁସକଶକକୁ ବବିାହ କରବିାକକୁ 
ଚାହକୁ ଁଥିସେ େ୍ାକ୍ େନି୍ 
ନୂଆଦଲି୍ୀ, ୧୭ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ଦୁଇ ଶହ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ଠରକଇ 
ମାମୋରର ଫସଥିିବା ଅରରିନତ୍ରୀ ଜ୍ାକେନି୍  ଫର୍୍ଭାଣ୍ଡଜି୍  ଠକ 
ସରୁକଶ ଚନ୍ଦରଶଖରଙୁ୍କ ବବିାହ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଥିରେ ରବାେ ି
ସଚୂନା ମେିଛି।ି ଅରରିନତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବବଂ ସଲ୍ ମାନ ଖାନ୍  
ସରୁକଶଠାରୁ ଦୂରରଇ ରହବିା ପାଇଁ ଜ୍ାକେନି୍ କୁ ପରାମଶ୍ଭ 
ରଦଇଥିରେ। ରତରବ ରସ ତାଙ୍କ କଥା ଶେୁ ି ନ ଥିରେ। ରସ 
ସରୁକଶକୁ ବବିାହ କରବିାକୁ ଚାହଁୁଥିବା ଅକ୍ଷୟ-ସଲ୍ ମାନଙୁ୍କ 
କହଥିିରେ। ସରୁକଶକୁ ଜରେ ବ୍ବସାୟୀ ଏବବଂ ରାଜରନତା 
ରାରବ ପରଚିୟ ରଦଇଥିରେ। ଜାକ୍ େନି୍  ସରୁକଶଠାରୁ ମହଙ୍ଗା 
ଉପହାର ରନବାରର ୋଗଥିିରେ। ଜ୍ାକେନି୍ ଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରବିା 
ୋଗ ି ରସ ତାଙ୍କ ମ୍ାରନଜର ପ୍ରଶାନ୍ଙୁ୍କ ଏକ ଡୁକାତ ି ବାଇକ 
ଉପହାର ରଦଇଥିୋ। ଏରବ ଏହାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି 

ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୭ା୯(ଏସେନ୍)ି: ପାକସି୍ାନରର 
ସବଂପ୍ରତ ି ରଦଖାଯାଇଥÒବା ବନ୍ା ଚେତି ଦଶନ୍ଧର 
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନବ ବପିତ୍।ି ଏହ ି ବନ୍ାରର 
ପାକସି୍ାନର ୧.୬୦ ରକାଟ ି ଶଶି ୁ ଗରୀର ରାରବ 
ପ୍ରରାବତି ରହାଇଛନ୍।ି କନୁି୍ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ପ୍ରାୟ ୩୪ େକ୍ଷ ଶଶିଙୁ୍କ ଅବସ୍ା ଅତ୍ନ୍ ଦୟନୀୟ 
ରହଛି।ି ରଯଉଁଥÒପାଇଁ ରସମାନଙୁ୍କ ତ୍ରତି 
ଉପାୟରର ଜରୁରୀ ରସବା ରଯାଗାଇ ଦଆିଯବିାର 
ଆବଶ୍କତା ରହଛି ି ରବାେ ି ୟନୁରିସଫ୍  କହଛି।ି 
ୟନୁରିସଫର ପ୍ରତନିଧିି ଅବଦୁୋ ଫାଦେି 
କହଛିନ୍,ି ପାରସି୍ାନର ବନ୍ା ପ୍ରରାବତି ଅଞ୍ଚେରର 
ସ୍ତି ି ଅତ ି ରୟଙ୍କର ରହଛି ି । ଏଠାରର ସବ୍ଭାଧÒକ 
ଶଶି ୁକୁରପାଷେର ଶକିାର ରହାଇଛନ୍।ି  ବତ୍୍ଭମାନ 
ସଦୁ୍ା ବନ୍ା ପ୍ରରାବତି ସନି୍ଧ ଅଞ୍ଚେରର ୫୨୮ 

ଶଶିଙୁୁ୍କ ମତୁୃ୍ ରହାଇଛ।ି ଏହ ିପ୍ରରଦଶର ଅଧÒକାବଂଶ 
ଶଶି ୁ ପରବିାର ରୋକଙ୍କ ସହ ରଖାୋରର 
ରହୁଥÒବା ରବରେ  ପାନୀୟ ଜେ, ଖାଦ୍ ଏବବଂ 
ବନ୍ା ପରବତ୍୍ଭୀ ବରିନି୍ନ ସବଂକ୍ରମେରୁ ରସମାନଙୁ୍କ 
ସରୁକ୍ଷା ରଦବାର ଯରଥଷ୍ଟ ଆବଶ୍କତା ରହଛି।ି 
ବନ୍ା ରଯାଗୁଁ  ଶଶିମୁାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାପ ଏବବଂ 
ଅନ୍ ଜନ୍ଙୁ୍କ ଠାରୁ  ମଧ୍ୟ ବପିଦ ବଢଛି।ିଜାପାନ 
ସରକାର ପାକସି୍ାନକୁ ୭୦ େକ୍ଷ ଆରମରକିୀୟ 
ଡୋରର ସହାୟତା ରଘାଷୋ କରଥିÒୋ 
ରବରେ କାନାଡା ୩୦ େକ୍ଷ ଡୋର ରଦବାକୁ 
ରଘାଷୋ କରଛି।ି ଏହାମଧ୍ୟରର ସନି୍ଧ ପ୍ରରଦଶର 
ବନ୍ା ପ୍ରରାବତି ଅଞ୍ଚେରର ରଗାଟଏି ଦନିରର 
୯୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରୋକଙ୍କ ସବଂକ୍ରମେ ଏବବଂ 
ଜେଜନତି ରରାଗର ଚକିତି୍ା କରାଯାଇଛ ି।

ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୭ା୯(ଏସେନ୍)ି: ପ୍ରାୟ ୭୦ 
ବଷ୍ଭ ପରର ପେୁ ି ରାରତରର ରଦଖବାକୁ 
ମେିବି ଚତିାବାଘ। ବଗିତ କଛି ି ଦଶନ୍ଧ 
ଧର ି  ଚତିାବାଘ ରାରତରୁ ବେୁିପ୍ତ 
ରହାଇଯାଇଥÒୋ ରବରେ ଏରବ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରରଦଶର କୁରନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ାନକୁ 
ଆସଛିନ୍ ି ୮ ଚତିାବାଘ। ସଦୂୁର 
ଆଫି୍କୀୟ ରଦଶ 
ନାମବି୍ାରୁ ସ୍ତନ୍ତ 
ବମିାନରର ରାରତ 
ଅୋଯାଇଥÒବା ଏହ ି
ବାଘମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ 
ରମାଦୀ ନଜିର ୭୨ତମ ଜନ୍ମ ଦବିସରର 
ଉକ୍ତ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ାନକୁ ଛାଡଛିନ୍।ି 
ଶନବିାର କୁରନା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ାନରର 
ଆରୟାଜତି ଏକ ସ୍ତନ୍ତ କାଯ୍ଭ୍କ୍ରମରର 
ଏନର୍ାଜର ମଧ୍ୟରର ରହଥିÒବା ଏହ ି
ବାଘମାନଙୁ୍କ ରମାଦୀ ଜଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟକୁ 
ଛାଡବିା ସହ ରସମାନଙ୍କ ସହ ନଜିର 

ଫରଟା ମଧ୍ୟ ରନଇଛନ୍।ି ଏହକି୍ରମରର 
ପରରିବଶ ସରୁକ୍ଷା ଏବବଂ ଅଥ୍ଭରନୈତକି 
ଅରବୃିଦ୍ ଏକ ସାଙ୍ଗରର କରାଯାଇପାରବି 
ରବାେ ିରସ କହଛିନ୍।ି ବନ୍ଜନୁ୍ ସବଂରକ୍ଷେ 
ଏବବଂ ପରରିବଶ ସରୁକ୍ଷା ଦଗିରର 
‘ରପ୍ରାରଜକ୍ଟ ଚତିା’ ଏକ ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଭ ରୂମକିା 
ନରିାଇବ। ରତେ ୁ ବରିଦଶରୁ ଆସଥିÒବା 

ଏହ ି ବାଘମାନଙୁ୍କ 
ସରୁକ୍ଷା ରଦବା ଆମର 
କତ୍୍ଭବ୍ ରହବା 
ଦରକାର ରବାେ ି ରସ 

କହଛିନ୍।ି ବରିଶଷକର ି ଅନ୍ ସ୍ାନରୁ 
ଆସ ି ରସମାରନ ନୂଆ ସ୍ାନରର ବତ୍୍ଭମାନ 
ଅବସ୍ାନ କରୁଥÒବାରୁ ରସମାନଙ୍କ ଅସ୍ତି୍ 
ରକ୍ଷା ୋଗ ି ଅନୁକୂେ ପରରିବଶ ସଷୃ୍ଟ ି
କରବିା ଜରୁରୀ ରବାେ ିରମାଦୀ କହଛିନ୍।ି 
ବହୁ ବଷ୍ଭ ପରର ଏରବ ରାରତକୁ ଚତିାବାଘ 
ଆସଥିÒବାରୁ ପଶ ୁ ଏବବଂ ପ୍ରକୃତରିପ୍ରମୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ଖସୁରି ମାରହାେ ରଦଖାଯାଇଛ।ି

୭୦ ବର୍ଭ ୍ସର ରାରତସର ଚତିାବାଘ

ଜନ୍ମ ଦନିରେ ଜାତୀୟ ପାର୍କରୁ 
୮ ଚତିାବାଘ ଛାଡ଼ରିେ ର�ାଦୀ

ଏକେସଗେ ଚାେି୍ ାରବି 
୍ରସିବଶ େକୁରକ୍ା ଓ 

ଆର୍ଭକ ବକିାଶ

ମକୁମ୍ବାଇ, ୧୭ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ଜନ୍ ସନ୍  ଆଣ୍ଡ 
ଜନ୍ ସନ୍  ପ୍ରାଇରରଟ େମିଟିରିଡ କମ୍ାନୀର 
ରବବ ି ପାଉଡରର ଉତ୍ାଦନ ୋଇରସନ୍ସ 
ରଦ୍ କରଦିଆିଯାଇଛ।ି ମହାରାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍  
ଆଣ୍ଡ ଡ୍ଗ୍  ଆଡମନିରିଷ୍ଟସନ (ଏଫ୍ ଡଏି) 
ଏହ ି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ହେ କରଛିନ୍।ି ଜନ୍ ସନ୍  
ରବବ ି ପାଉଡର ନବଜାତ ଶଶିଙୁ୍କ ତ୍ଚା 
ଉପରର ଖରାପ ପ୍ରରାବ ପକାଇପାରର 
ରବାେ ି ଏଫ୍ ଡଏି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି 
ଏ ରନଇ ଶକୁ୍ରବାର ରପ୍ରସ ବଜି୍ଞପ୍ତ ି ଜାର ି
କରାଯାଇଥିୋ। ଜନ୍ ସନ୍  ରବବ ି ପାଉଡର 
େ୍ାବ ରଟଷ୍ଟରର ବଫିେ ରହାଇଥିୋ। 

ଏହାର ନମନୁାରର ପଏିଚ୍  ସ୍ର ଧାଯ୍ଭ୍ 
ମାନକ ହସିାବରର ନ ଥିୋ। ଏହ ି ନମନୁା 
ପରୁେ ଏବବଂ ନାସକିରୁ ନଆିଯାଇଥିୋ। 
ଏହା ପରର ଏଫ୍ ଡଏି କମ୍ାନୀକୁ କାରେ 
ଦଶ୍ଭାଅ ରନାଟସି୍  ଜାର ି କରଛି।ି ଏହା 
ସହତି ବଜାରରର ମହଜୁଦ୍  ଥିବା 
ଜନ୍ ସନ୍  ରବବ ି ପାଉଡରକୁ ପ୍ରତ୍ାହାର  
କରବିା ପାଇଁ ନରିଦ୍୍ଭଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ଜନ୍ ସନ୍  ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ ସନ୍  କମ୍ାନୀ ଏହ ି
ରରିପାଟ୍ଭକୁ ମାନବିାକୁ ମନା କରରିଦଇଛ।ି 
ଏହା ସହତି ନମନୁାକୁ ରସଣ୍ଟଟ୍ାେ ଡ୍ଗ୍ସ 
ୋରବାରାରଟାରକୁି ପଠାଇଛ।ି

ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୭ା୯(ଏସେନ୍)ି: ବରିନି୍ନ 
ଘଟୋରର ଦୁଦ୍୍ଭଶ ଆତଙ୍କବାଦୀଙୁ୍କ କୋ 
ତାେକିାରୁକ୍ତ କରବିାକୁ ପବୂ୍ଭରୁ ଚୀନ ରରାକ୍  
େଗାଇଥÒୋ ରବରେ ଏରବ ମଧ୍ୟ ସମାନ 
ଆରମିଖୁ୍ ଗ୍ହେ କରଛି।ି ୨୦୦୮ ମମୁ୍ାଇ 
ଆକ୍ରମେର ଅନ୍ତମ ମଖୁ୍  ପାକ୍  ଆତଙ୍କବାଦୀ 
ସାଜଦି୍  ମରିକୁ ରବୈଶ୍କି ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାରବ 
ରଘା ଷୋ କରବିାକୁ ରାରତ ଏବବଂ ଆରମରକିା 
ପାଇଁ ଜାତସିବଂଘରର ପ୍ରସ୍ାବ ଆଗତ କରଥିÒରେ। 
କନୁି୍ ଏହ ି ପ୍ରସ୍ାବ ଉପରର ପେୁ ି ଚୀନ୍  ରରାକ୍  
େଗାଇଛ।ି େସ୍କର-ଏ-ରତୈବା ଆତଙ୍କବାଦୀ 
ସାଜଦି୍  ମରିକୁ  କୋ ତାେକିାରୁକ୍ତ କରବିା ୋଗ ି
ଆରମରକିା ଆଗତ କରଥିିବା ପ୍ରସ୍ାବର ସହ-
ପ୍ରସ୍ାବକ ଥିୋ ରାରତ।ଜାତସିବଂଘ ନରିାପତ୍ା 

ପରଷିଦର ‘୧୨୬୭ ଅଲ୍ -କାଏଦା ଅନୁରମାଦ 
କମଟି’ିରର ଆଗତ ପ୍ରସ୍ାବରର ଆରମରକିା 
ସାଜଦି୍  ମରିର ସମ୍ତ୍ ି  ବ୍ାଜାପ୍ତ କରବିା,  
ବରିଦଶ ଭ୍ରମେ ଉପରର ରହତିାରଦଶ ଏବବଂ 
ଅସ୍ତଶସ୍ତ କ୍ରୟ କରବିା ଉପରର ନରିଷଧାଜ୍ଞା ଜାର ି
କରବିା ୋଗ ିକହଥିିୋ। ଏପରକି ିତାକୁ ଧରବିା 
ୋଗ ିଆରମରକିା ୫ ନୟିତୁ ଡୋରର ପରୁସ୍କାର 
ମଧ୍ୟ ରଘାଷୋ କରସିାରଛି।ି ଏହାସରତ୍୍ ଚୀନ୍  
ଏରେ ି ଆରମିଖୁ୍ ଗ୍ହେ କରଛି।ି ଏଥÒରୁ 
ଚୀନ୍ ର ଆତଙ୍କବାଦୀ ରପ୍ରମ ରକରତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ 
ରହାଇଛ।ି ରକବେ ଏଥରକ ନୁରହଁ, ଗତ ୪ 
ମାସ ମଧ୍ୟରର ୩ ଦୁଦ୍୍ଭଶ ଆତଙ୍କବାଦୀଙୁ୍କ କୋ 
ତାେକିାରୁକ୍ତ କରବିା ପ୍ରସ୍ାବ ଉପରର ଚୀନ୍  
ରରାକ୍  େଗାଇଛ।ି 

୩ କମି ିପଛକୁ ହଟଲିା ଚୀନ୍

 ସୀମାକୁ ରନଇ ବଗିତ ଦୁଇ ବଷ୍ଭ ରହୋ ରାରତ 
ଏବବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରର ବବିାଦ ୋଗ ି ରହଥିÒୋ 
ରବରେ ଏରବ ଉରୟ ରସନା ଅପସାରେ 
କରୁଛନ୍।ି ସମ୍ପ୍ରତ ି ଉରୟ ପକ୍ଷ  ପବୂ୍ଭ େଦାଖର 
ରଗାଗ୍ା-ହଟ୍  ସ୍ପଟ୍ଙି୍ଗ ଅଞ୍ଚେରୁ ରସନା ପ୍ରତ୍ାହାର 
କରଛିନ୍।ି ନୂତନ ଉପଗ୍ହ ଚତି୍ର ତଥ୍ ଅନୁସାରର 
ଚୀନ ରସନା ଏେଏସ ିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩ କମି ିପଛକୁ 
ରଫରଥିÒବା ଜୋପଡ଼ଛି।ି  

ପାକ୍  ଆତଙ୍ୀକୁ କଳା ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କେବିାନେ ନୋକ୍ 
ଚୀନ୍ େ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରରେ�

୩୪ ଲକ୍ଷ ଶଶିଙୁ୍ ପାଇଁ ସହାୟତା ଜେୁେୀ: ୟେୁନିସଫ୍ 
ପାକସି୍ାେ ବେ୍ାନେ ୧୬ େୟିତୁ ଶଶି ୁଗଭୀେ ପ୍ରଭାବତି

ୱାଶଂିଟନ,୧୭ା୯(ଏସେନ୍)ି: ୧୯୯୬ରର 
ପ୍ରତଷି୍ା କରାଯାଇଥÒବା ‘ସାବଂଘାଇ ଫାଇଭ୍ ’ର 
ପରବିତ୍୍ତିତି ରୂପ ସାବଂଘାଇ ସହରଯାଗ 
ସମତି(ିଏସସଓି) ଏରବ ଆଞ୍ଚେକି ସ୍ରରର 
ସହରଯାଗ ଓ ସମନ୍ୟ ରକ୍ଷା କରବିା ଦଗିରର 
ଅଗ୍େୀ ରୂମକିା ଗ୍ହେ କରଛି।ି ଆଞ୍ଚେକି 
ସ୍ରରର ଅଥ୍ଭନୀତ ି , ପଯ୍ଭ୍ଟନ ଏବବଂ ସବଂସ୍କତୃ ି
ରେ ି ବରିନି୍ନ ଦଗିରର ଉନ୍ନତ ି ଆେ ି ସଦସ୍ 
ରାଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସହରଯାଗ ବୃଦ୍ କରବିାକୁ 
ଏହ ି ସବଂଗଠନ ଗତ କଛି ି ବଷ୍ଭ ରହୋ ରବଶ  
କ୍ରୟିାଶୀେ ରହାଇପଡ଼ଛି।ି କନୁି୍ ପରବତ୍୍ତି ି ରବୈଶ୍କି 
ରାଜନୀତ ିରକ୍ଷତ୍ରକୁ ରନଇ ଏସସଓିର ରୂମକିା ମଧ୍ୟ 
ରବଶ ତାତ୍ଯ୍ଭ୍ପରୂ୍୍ଭ ରହାଇପଡ଼ଛି।ି ବରିଶଷକର ି 
ଏସଆି ମହାରଦଶରର ନଜିର କତୃ୍୍ଭତ୍ ଏବବଂ 
କୂଟନୀତକୁି ରନଇ ପବୂ୍ଭରୁ ନଜିର ଏକଚାଟଆି 
ମରନାରାବ ପ୍ରଦଶ୍ଭନ କରଆିସଥୁÒବା ଆରମରକିା 
ପାଇଁ ଏରେ ି ସବଂଗଠନ ଏକପ୍ରକାର ବାଧକ 
ରହାଇଛ।ି  ଏସଆିର ଚୀନ ,ରାରତ, ରୁଷଆି 

,ପାକସି୍ାନ ଏବବଂ ଇରାନ ରେ ି କଛି ି ପ୍ରମଖୁ ରାଷ୍ଟ 
ଏହ ି ସବଂଗଠନରର ସାମେି ରହଥିÒବାରୁ ଏମାନଙ୍କ 
ସାମହୂକି ସହରଯାଗ ଏବବଂ ସମନ୍ୟ ଆରମରକିା 
ତଥା ପାଶ୍ାତ୍ ରାଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଏକପାଖଆ ନୀତ ି
ନଦି୍୍ଭାରେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ାରେଞ୍ଜ ସଷୃ୍ଟ ିକରଛି।ି ଗତ 
ଦୁଇ ଦନି ଧର ି ଉଜରବକସି୍ାନର ସମରକନ୍ଦରର 
ଚାେଥିÒବା ଏସସଓି’ର ୨୦ତମ ସମ୍େିନୀକୁ ରନଇ 

ସାରା ବଶ୍ିର ଦୃଷ୍ଟ ି ନବିଦ୍ ରହଥିÒୋ ରବରେ 
ରାରତ ଏହ ି ସମ୍େିନୀରର ରଯରେ ି ନଜିର 
ଆରମିଖୁ୍ ରଦଖାଇଛ ିତାହା ବଶି୍ ଗେମାଧ୍ୟମରର 
ହଇଚଇ ସଷୃ୍ଟ ି କରଛି।ି  ବରିଶଷକର ି ରୁଷ 
ରାଷ୍ଟପତ ି ପତୁନି ଏବବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟପତ ି ସ ି
ଜନିପଙି୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତ ି ରମାଦୀଙ୍କ ଆରମିଖୁ୍ କ’େ 
ରହବି ତାହାକୁ ରନଇ ଉତୁ୍କତା ୋଗ ି ରହଥିÒୋ 

ଆରେଶଚନା ରବରେ ପତୁନିଙୁ୍କ ରମାଦୀଙ୍କ 
କଡ଼ା ସ୍ରରର ସମ୍ଭାଷେ ବଶ୍ି ରାଜନୀତକୁି 
ଓେଟପାେଟ କରରିଦଇଛ।ି ୟରୁକ୍ରନ ଯଦୁ୍କୁ 
ରନଇ ରମାଦୀ ପତୁନିଙୁ୍କ ଯାହା କହଛିନ୍ ିରସଥÒରର 
ପତୁନି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଚମ୍ତି ରହବା 
ସହତି ଦ୍ପିାକ୍ଷକି ସମ୍କ୍ଭ ଅତୁଟ ରଖବାକୁ କଥା 
ବୁୋଇରଦଇଥÒବା ରଦଖବାକୁ ମେିଛି।ି ପତୁନିଙ୍କ 
ସହ ଆରୋଚନା ରବରେ ବତ୍୍ଭମାନର ସମୟ ଯଦୁ୍ 
କରବିାର ନୁରହଁ ବରବଂ ଗେତାନ୍ତକି ବ୍ବସ୍ାରର 
ଆରୋଚନା ଏବବଂ କୂଟରନୈତକି ସ୍ରରର ସବୁ 
ସମସ୍ାର ସମାଧାନ କରାଯବିା ଉଚତି ରବାେ ି
ରମାଦୀଙ୍କ ଏକ ଧାଡଆି କଥା ଅରନକ ଦଗିକୁ 
ପ୍ରଶସ୍ କରଛି।ି ୟରୁକ୍ରନ ଯଦୁ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ମେୂରୁ 
ଚୁପ୍  ରହଥିÒବା ରମାଦୀ ପରରାକ୍ଷରର  ପତୁନିଙୁ୍କ 
ୟରୁକ୍ରନ ଯଦୁ୍ ବନ୍ଦ କରବିାକୁ ଇଙ୍ଗତି କରଛିନ୍।ି 
ରୁଷଆିର ଅତ୍ନ୍ ଘନଷି୍ ଏବବଂ ରତୈେ ,ଗ୍ାସ 
ଠାରୁ ଯଦୁ୍ାସ୍ତ ପାଇଁ ନରି୍ଭର କରୁଥÒବା ରାରତ 
ରୁଷକୁ ଏକ ରଖାୋମଞ୍ଚରର ଏରେ ି ଆହ୍ାନ 

କରବିା କଛି ି ସହଜ କଥା ନୁରହଁ ରବାେ ି
ରାଜନୀତକି ପଣ୍ଡତିମାରନ ଆକେନ କରଛିନ୍।ି 
ଏହାବ୍ତୀତ ରମାଦୀଙ୍କ ଏରେ ିଆହା୍ନକୁ ରନଇ 
ରାଷ୍ଟପତ ି ପତୁନି ‘ବ୍ାକ୍  ଫାୟାର’ (ରକୌେସ ି
ତୀବ୍ ପ୍ରତକି୍ରୟିା) ପ୍ରକାଶ ନ କରବିା ମଧ୍ୟ 
ଅରନକଙୁ୍କ ଆଶ୍ଯ୍ଭ୍ କରଛି।ି  ବରବଂ ୟରୁକ୍ରନ୍ କୁ 
ରନଇ ବବିାଦରର ଆପେଙ୍କର ସ୍ତି ି ରକଉଁଠ ି ମୁଁ 
ଜାେଛି।ି ଆପେ ସବୁରବରେ ଆପେଙ୍କ ଚନି୍ା 
ବ୍କ୍ତ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଯଦୁ୍କୁ ରଯରତଶୀଘ୍ର ରହବ 
ଆମ ବନ୍ଦ କରବିାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରବୁି ରବାେ ି
ପତୁନି କହଛିନ୍।ି ଏହାବ୍ତୀତ  ରମାଦୀଙ୍କ 
ଜନ୍ମ ଦବିସର କଥା କହ ି ରସ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 
ବଦୋଇବାକୁ ରଚଷ୍ଟା କରଥିÒବା ରଦଖାଯାଇଛ।ି 
ରତରବ ରମାଦୀଙ୍କ ଏରେ ି ଆରମିଖୁ୍କୁ 
ରନଇ ଆରମରକିୀୟ ଗେମାଧ୍ୟମ ଶତମଖୁର 
ରହାଇପଡ଼ଛି।ି ଦ ି ୱାଶବିଂଟନ ରପାଷ୍ଟ ,‘ଦ ି ରଡେ’ି 
ରେ ି ବହୁ ପ୍ରମଖୁ ଆରମରକିୀୟ ଗେମାଧ୍ୟମ 
ରମାଦୀଙ୍କ ଆରମିଖୁ୍କୁ ପ୍ରଶବଂସା କରଛିନ୍।ି 

ପତୁେିଙୁ୍ କଡ଼ା ଆହ୍ାେ; ଶତମଖୁେ ଆନମେକିୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ
ୋଂଘାଇ େହସ�ାଗ େମତିସିର ରାରତର କକୁଟନୀତକି ୍ରାକାଷ୍ା

ନୂ ଆ ଦିଲ୍ ୀ , ୧ ୭ ା ୯ ( ଏ ସ େ ନ୍ ି) : 
ଦେର ବରଷି୍ ରନତାଙୁ୍କ ହତାଦର 
କରବିା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏରବ କବଂରଗ୍ସ 
ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ା 
ରହାଇପଡ଼ଛି।ି ଯାହାକୁ ରନଇ ବଷ୍ଭ 
ବଷ୍ଭ ଧର ି ଦେରର ରହଥିÒବା ବରଷି୍ 
ରନତାମାରନ ଦେ ଛାଡବିାରର 
ୋଗଛିନ୍।ି କଛି ି ଦନି ତରେ ଜମ୍ ୁ
କାଶ୍ମୀରର ବରଷି୍ ରନତା ଗେୁାମନବୀ ଅଜାଦ 
ଦେ ଛାଡଥିÒୋ ରବରେ ଏରବ ଏଠାକାର ଆଉ 
ଜରେ ବଷ୍ତିଆନ ରନତା ଡ. କରନ୍  ସବିଂ ମଧ୍ୟ ଦେ 
ଛାଡବିାକୁ ଇସାରା ରଦଇଛନ୍।ି କରନ୍  ରହଉଛନ୍ ି

ଜମ୍ ୁ କାଶ୍ମୀରର ରଶଷ ମହାରାଜା  
ସାର୍  ହର ି ସବିଂଙ୍କ ପତୁ୍ର। ୧୯୫୨ 
ପଯ୍ଭ୍ନ୍ ଜମ୍ ୁକାଶ୍ମୀରର ରାଜକୁମାର 
ରହ ି ଆସଥିÒବା କରନ୍  ପରବତ୍୍ଭୀ 
ସମୟରର କବଂରଗ୍ସରର ରଯାଗ 
ରଦଇ ଜୀବନର ଅଧÒକ କାେ ଦେ 
ପାଇଁ କାଯ୍ଭ୍ କରଛିନ୍।ି ରକନ୍ଦ ମନ୍ତୀ 
ରାରବ ମଧ୍ୟ କାଯ୍ଭ୍ କରଛିନ୍।ି କନୁି୍ 

ଆଜ ିରସ ଦେ ପାଇଁ ଅରୋଡ଼ା ରବାେ ିକହଛିନ୍।ି 
ବଗିତ ଏକ ଦଶନ୍ଧ ଧର ି ତାଙୁ୍କ ରକହ ି ପଚାରୁ 
ନଥÒବା ରବରେ ଏରବ ଦେରର ରହବିା ତାଙ୍କର 
ଆବଶ୍କ ନାହ ିଁ ରବାେ ିକରନ୍  କହଛିନ୍।ି

ବସିେ୍ ି େହ ସମଣ୍ଟ କରବି ଏନ୍ େ ି! 
ଜାମ୍-ୁକାଶ୍ମୀରର ଆଗାମୀ ବଧିାନସରା ନବି୍ଭାଚନକୁ 
ରନଇ ରାଜରନୈତକି ରକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ସମୟରର ଫାରୁକ୍  ଅବଦୁଲ୍ାଙ୍କ 
ନ୍ାସନାେ କନଫରରନ୍ସ(ଏନ୍ ସ)ି ଏବବଂ ବରିଜପରି 
ପରସ୍ପର ପ୍ରଶବଂସା ଏରବ ଚର୍ଚ୍ତିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହାଇଛ।ି 
ଏନସ ି ରନତା ଉମର ଅବଦୁଲ୍ା ଓ ଜମ୍ ୁ କାଶ୍ମୀର 
ବରିଜପ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବନି୍ଦର ରରୈନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଟ୍ଟିରରର 
ରହାଇଥିବା ଆରୋଚନାକୁ ରନଇ ଚର୍ଚ୍ଭା ରଜାର 
ଧରଛି।ି ଏନସ ିଏବବଂ ବରିଜପ ିଆଗାମୀ ନବି୍ଭାଚନରର 
ରମଣ୍ଟ କରପିାରନ୍ ିରବାେ ିକୁହାଯାଉଛ।ି

ହାତ ଛାଡ଼ନିବ କେନ୍  ସଂି ! ଜନ୍ ସନ୍  ନବବ ିପାଉଡର୍ େ ଲାଇନସେ୍ସ େଦ୍ଦ
ଲ୍ାବ୍  ନଟଷ୍ଟନେ ବଫିଳ ନହଲା ଉତ୍ାଦରଂରରେସେ ପେୁୁଖା 

ରନତାଙୁ୍କ ଅଣରଦଖା

 ୧୯୫୨ସର ରାରତରକୁ   
ବସିୋ୍ ସହାଇ�ାଇରÒସେ ଚତିା
କକୁହା�ାଏ, ୋରା ବଶ୍ିସର ପ୍ରରମରର ୍ାଇ ଁ ୧୬୦୦ ଶତାବ୍ୀସର 
ସମାଗେ ରାୋ ୋହାଗେୀରଙ୍ େମୟସର ରକ୍ଣାସବକ୍ଣ ୍ରସିବଶସର 
ଚତିାବାଘଙ୍ ପ୍ରେନନ ୍ାଇ ଁ କା�୍୍ଭ  କରା�ାଇରÒୋ। ଏହା୍ବୂ୍ଭରକୁ  
ୋହାଗେୀରଙ୍ ୍ ତିା େମ୍ାଟ ଆକବରଙ୍ େମୟସର ରାରତସର ପ୍ରାୟ ୧୦ 
ହୋର ଚତିାବାଘ ରହରିÒବା ସରକେ୍ଭ କରା�ାଇରÒୋ ସବସେ ସକବେ 
ରାୋଙ୍ ବରିନି୍ନ  ଉଦ୍ାନସର  ଏକ ହୋର ଚତିାବାଘ ରହରିÒସେ।  
ବବିେି ି୍ କ୍ରକୁ  ପ୍ରକାଶ କରା�ାଇରÒବା ଏକ ରସି୍ାଟ୍ଭ ଅନକୁ �ାୟୀ ୧୭୯୯ 
ରକୁ  ୧୯୬୮ ମଧ୍ୟସର ରାରତର ବରିନି୍ନ େଗେେସର ୨୩୦ଟ ିଚତିାବାଘ 
ରହରିÒସେ। କନି୍କୁ ୍ରବର୍୍ଭୀ େମୟସର ଏହ ି ବାଘଙ୍ େଂଖ୍ା କମବିାକକୁ 
ୋଗରିÒୋ ସବସେ  ସଦଶ େ୍ାଧୀନ ସହବା ସବେକକୁ ଏହ ିେଂଖ୍ା ନଗଣ୍ 
ସ୍ତରସର ୍ହଞ୍ରିÒୋ। ୧୯୪୭ସର  େକୁରଗୋ (ବର୍୍ଭମାନ ଛତଶିଗଡ଼) 
ମହାରାୋ ରାମାନକୁ େ ପ୍ରତା୍ େଂିସଦଓ ସଶର ୩ ଚତିାବାଘଙ୍କୁ  ଶକିାର 
କର ିମାରସିଦଇରÒସେ। ଏହା୍ସର  ୧୯୫୨ସର ରାରତସର ଚତିାବାଘ 
ବେିକୁ ପ୍ତ ସହାଇୋରରିÒବା ସଘାରଣା କରା�ାଇରÒୋ।
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88 ମ�ୋ �ତମେ �ଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପଷୃ୍ଠମେ ମ�ୋଟଏି ସ୍ବୟଂସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ �ୋନବ ବସତ ିନ�ିଣ୍ଣୋଣ ବହୁତ �ହତ୍୍ବପରୂ୍ଣ୍ଣ। 

ଏହୋ �ୋନବ ସଭ୍ୟତୋକୁ ଅଧÒକ କୋଳ ପରଣ୍ଣ୍ୟନ୍ତ ତଷି୍ଠବିୋମେ ସହୋୟକ ମହବ।
-ଏଲ�ୋନ୍ମସ୍କ

ମହାକାଶ ବଜି୍ାନର ତଥ୍ୟ ଦେଶର ବକିାଶଦର ନଶି୍ଚୟ ସହାୟକ ଦହବ
-ଓଡ଼ଶିାର ଉେୀୟମାନ କଦିଶାର ଦବୈଜ୍ାନକି ହ୍ଙି୍ାର ମଶି୍ର

ହ୍ ରିଙ୍ୋର ମ ରିଶ୍ର। ଲେରବର୍ଷର ଚପଳମେ ରି ଓଡ଼ରିଆ କ ରିଲ�ୋର। ଭବୋନୀପୋଟଣୋଲର ଘଲରୋଇ ହୋଇସ୍କକୁଲ୍ଲର ଏଲବ ନବମଲଶ୍ରଣୀର ଛୋତ୍ର। ନୋମଲର ଭୋରେୀୟ �ୋସ୍ତ୍ର ଓ ସସ୍କକୃେ ରିର
ଗମ୍ୀରେୋକ ରିନ୍କୁ େୋଙ୍ରେୀକ୍ ଷ୍ଣଲବୈଜ୍ୋନ ରିକଦକୃ ଷ୍ ରିଲକୋଣ,କଥୋବୋର୍୍ଷୋଲରଗୋଣ ରିେ ରିକପ୍ରଜ୍ୋନ।ଚର୍୍ଷୋକରନ୍ରିଆଇନଷ୍ୋଇନ୍ଙ୍ଗଢ଼ୂଆଲପକ୍ ରିକମେବୋଦଓଆଣବରିକବ ରିଜ୍ୋନରସତୂ୍ର।
ସପ୍ତମଲଶ୍ରଣୀରଛୋତ୍ରଥିବୋଲବଲଳ‘ଏକକଦରିଗଲରସମନ୍ ରିେବର୍ଦ୍ଧିେଗେ ରି�ୀଳେୋ’(ପଦୋଥ୍ଷବ ରିଜ୍ୋନ)ଲକ୍ତ୍ରଲରକର ରିଛନ୍ରିକପ ରିରୋଇଟ୍ଆଲବଦନ।ଅଷ୍ମଲଶ୍ରଣୀଲରନୋଭ ରିକୀୟ
ପଦୋଥ୍ଷ ବ ରିଜ୍ୋନରଅଧିକଅନକୁ�ୀଳନ।ଏଲବନବମ ଲଶ୍ରଣୀଲରଆଲମର ରିକୋର ‘ନୋସୋ’ ଦ୍ୋରୋଆଲଟ୍ଷମ ରିସ୍ କକୃତ୍ର ରିମଉପଗ୍ରହଉତ୍ଲକ୍ପଣନ ରିମଲନ୍ଅନ୍�ୋଇନ୍ପର୍ଷ୍ୟଲବକ୍କ
ନ ରିରକୁକ୍ତ!ଏହ ରି ‘କ ରିଲ�ୋରଆଇନଷ୍ୋଇନ୍’ସ୍ପଷ୍ଭୋବଲରକକୁହନ୍ରି,ମକୁଁଗଣ ରିେ,ପଦୋଥ୍ଷବ ରିଜ୍ୋନଓସଂସ୍କକୃେ ରିରଅଧ୍ୟୟନକକୁ ଭ�ପୋଏ।ଈଶ୍ୱରଙ୍ଉପଲରେୋଙ୍ରପ୍ରଗୋଢ଼ବ ରିଶ୍ୱୋସ।
ଏଲବଠୋରକୁ ନ ରିଜସହପୋଠୀମୋନଙ୍କୁ ଗଣ ରିେଓପଦୋଥ୍ଷବ ରିଜ୍ୋନରବ ରିଭ ରିନ୍ନଉର୍ସ୍ତରୀୟବ ରିରୟଗକୁଡ଼ ରିକପ୍ରୋଞ୍ଜଳଭୋଲବବକୁ ଝୋଇଦ ରିଅନ୍ରି।ୟକୁଟକୁ ୍ୟବ୍ଲରପଦୋଥ୍ଷବ ରିଜ୍ୋନଉପଲରନ ରିଜର
୩୦ଟ ରି� ରିକ୍ଣମଳୂକଭ ରିଡ ରିଓଲସରଖିସୋର ରିଛନ୍ରି।ଏହ ରିବ ରିସ୍ମୟକ ରିଲ�ୋରଲବୈଜ୍ୋନ ରିକଓଡ଼ରି�ୋକକୁ ଓଓଡ଼ରିଆସଂସ୍କକୃେ ରିକକୁ େଭ�ପୋଆନ୍ରି,େୋ’ସହ ରିେମହୋକୋ�ବ ରିଜ୍ୋନରଜଟ ରିଳ
େତ୍ତ୍ୱକକୁ ଲଦ�ରବ ରିକୋ�ଲରୋଜନୋଲରଉପଲରୋଗକର ରିଲହବଲବୋ�ରିଦକୃ ଢ଼ମେଲପୋରଣକରନ୍ରି।େୋଙ୍ସହ ରିେଲଦୈନ ରିକ‘ସକୋଳ’ରଏକଅନ୍ରଙ୍ଗବୋର୍୍ଷୋଳୋପ।

-ନ ରିକଟଲର େକୁଲମ ନୋସୋ ଭଳରି ବ ରିଶ୍ୱର ସବକୁଠୋରକୁ  ଆଗକୁଆ
ମହୋକୋ�ସଂସ୍ୋଲରପ୍ର� ରିକ୍ଣଓଗଲବରଣୋପୋଇଁ ମଲନୋନୀେ
ଲହୋଇଛ।ଏହୋଏକବ ରିରୋଟସଫଳେୋ।କ’ଣଅନକୁଭବକରକୁଛ?

n �ୁଁ ରୋହୋ ବ ି ଆଜ ି ପୋଇଛ,ି ତୋହୋ ମ�ୋେ ପେଶି୍ର�େ 
ଫଳ। �ୁଁ ଏଥିଲୋ� ି ବହୁତ ଖସୁ ି ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କେୁଛ।ି 
ସମବଣ୍ଣୋପେ ି ଏହ ି ସଫଳତୋେ ମଶ୍ରୟ �ୁଁ ମ�ୋ ବୋପୋ (ଅଧ୍ୋପକ 
ତେୁଣ �ଶି୍ର) ଙୁ୍ ମେବ।ି 

-ବ ରିଜ୍ୋନ ବ ରିରୟଲର ଏଲେ ଉର୍ସ୍ତରର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ସଫଳେୋ
କ ରିଭଳରିହୋସ�କର ରିପୋର ରି�ଏଲେକମ୍ବୟସରକୁ?

n କମେୋନୋ �ହୋ�ୋେୀ ସ�ୟମେ ଅମନକ ମଲୋକ 
ନରିକୁ୍ ି ହେୋଇଥିମଲ। ଘମେୋଇ କମଲଜ୍ ମେ ଅଧ୍ୋପକ ଥିବୋ 
ମ�ୋ ବୋପୋଙ୍େ �ଧ୍ ଚୋକେି ି ଚୋଲରିୋଇଥିଲୋ। ମସମତମବମଳ 
�ୁଁ ସପ୍ତ� ମଶ୍ରଣୀମେ ପଢ଼଼ୁଥିଲ।ି ମତଣ ୁ ମସ ମ�ୋ ପୋଠ ପଢ଼ୋ଼ 
ପ୍ରତ ି ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ସ�ୟ ମେଇପୋେମିଲ। ମ�ୋ ବୋପୋଙ୍େ 
ପୋଠପମଢ଼ଇବୋେ ମକୌଶଳ ଏମତ ଭଲ ଥିଲୋ ମର �ୁଁ 
ମସମତମବମଳ ରକୁ୍ େୁଇ ମଶ୍ରଣୀେ ଜଟଳି �ୋଣତିକି ସତୂ୍ର�ଡ଼ୁକୁି 
�ଧ୍ ସ�ୋଧୋନ କେପିୋେୁଥିଲ।ି ଏଥିସହତି ଆନ୍ତଜଣ୍ଣୋତକି 
ଖ୍ୟୋତସିମ୍ପନ୍ନ �ଣତିଜ୍ଞ ଓ ପେୋରଣ୍ଣ ବଜି୍ଞୋନୀ ପ୍ରମଫସେ ବ୍ୋଏନ୍  
ଗ୍ରୀନ୍  ପ୍ରସୁ୍ତ କେଥିିବୋ ମକମତକ ଭଡିଓି ମେଖିବୋେ ସମୁରୋ� 
�ଳିଲିୋ। ମସଥିମେ ମସ ‘ଥିଓେ ିଅଫ୍  େମିଲଟଭିଟି(ିଆମପକ୍କିତୋ 
�ତବୋେ)’କୁ ସେଳ ଓ ପ୍ରୋଞ୍ଜଳ ଭୋବମେ ବୁଝୋଇଥିମଲ। 
ମସହ ି ଭଡିଓି�ଡ଼ୁକି ମେଖିବୋ ପମେ ‘ଥିଓେ ି ଅଫ୍  େମିଲଟଭିଟି’ି 
ସମ୍ପକଣ୍ଣମେ ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ଜୋଣବିୋେ ଆଗ୍ରହ ସଷୃ୍ ିମହଲୋ ଏବଂ 
ମସ ବଷିୟମେ �ୁଁ ଆହୁେ ିଅଧିକ ପଢ଼଼ଲି।ି 

-ପଦୋଥ୍ଷ ବ ରିଜ୍ୋନ ଓ ଗଣ ରିେ ସହ ରିେ େକୁଲମ ସଂସ୍କକୃେ ରିର ଅଧ୍ୟୟନକକୁ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଥମ ରିକେୋ ଲଦଉଛ। ସଂସ୍କକୃେ ରି ବ ରିରୟଲର ଏଲବ କ’ଣ
କରକୁଛଓଆଗକକୁକ’ଣକର ରିବୋକକୁଭୋବ ରିଛ?

n ଭୋେତୀୟ ସଂସ୍ତୃ ିଏକ ସ୍ୱର୍୍ଣି� ସଂସ୍ତୃ,ି ରୋହୋ �ଳୂତଃ 
ବଜି୍ଞୋନ ଆଧୋେତି। ମ�ୋମତ �ହୋଭୋେତ ପଢ଼଼ବିୋକୁ ବହୁତ ଭଲ 
ଲୋମ�। �ହୋଭୋେତେ ବଭିନି୍ନ ଚେତି୍ର �ଧ୍େୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ଚେତି୍ର 
ମ�ୋେ ସବୁଠୋେୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟି। ଆ� ସ୍ଲୁ୍ ମେ ଡ୍ୋ�ୋମେ �ଧ୍ �ୁଁ 
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ଚେତି୍ରମେ ଅଭନିୟ କେଛି।ି 

-ଶ୍ରୀକକୃଷ୍ଣଙ୍ଚର ରିତ୍ରେକୁମକକୁକୋହ ିଁକ ରିଭ��ୋଲଗ?
n ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଜୁଣ୍ଣନଙୁ୍ �ୀତୋ �ୋଧ୍�ମେ ବଭିନି୍ନ ଉପମେଶ 

ମେବୋ ସହତି ବଜି୍ଞୋନେ ଶକି୍ୋ �ଧ୍ ମେଇଛନ୍ତ।ି ଆମ� ରେ ି ଭଲ 
ଭୋବମେ �ୀତୋ ପଢ଼଼ବିୋ ଓ ବୁଝବିୋ ମତମବ ଆମ� ଜୋଣପିୋେବିୋ ମର 
�ୀତୋମେ ଆଧ୍ୋତ୍କିତୋ ସହତି ଅମନକ ବଜି୍ଞୋନ ତତ୍ତ୍ୱ �ଧ୍ ନହିତି ଅଛ।ି 

-ପଦୋଥ୍ଷ ବ ରିଜ୍ୋନର ଲକଉଁ ବ ରିରୟଲର େକୁମର ଅନକୁସନ୍ୋନ ପୋଇଁ
ବ ରିଲ�ରଆଗ୍ରହଓକୋହ ିଁକ ରି?

n �ୁଁ ଏମବ ଏମବ ଥିଓେ ି ଅଫ୍  େମିଲଟଭିଟି ି ଉପମେ 
ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ଜୋଣବିୋ ପୋଇଁ ମଚଷ୍ୋ କେୁଛ।ି କନୁି୍ତ ପଲିୋମବଳୁ 
‘ଟୋଇମ୍  ମରେମ୍ ’ ବୋ ‘ସ�ୟ ଭତି୍କି ଢୋଞ୍ୋ’ ଉପମେ ମ�ୋେ 
ବମିଶଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲୋ।

-ସ୍କକୁଲ୍ପୋଠ୍ୟକ୍ରମରଚୋପଭ ରିେଲରଗଲବରଣୋପୋଇଁେକୁ ଲମକ ରିପର ରି
ଓଲକଲେସମୟଲଦଇପୋରକୁଛ?ଏଥିପୋଇଁକ ରିଛ ରିନ ରିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ରକୁଟ ରିନ୍
େ ରିଆର ରିକର ରିଛକ ରି?

n ମସଭଳ ିକଛି ିେୁଟନି ତଆିେ ିକେନିୋହ ିଁ। କନୁି୍ତ ମରମତମବମଳ 
ମରଉଥଁିମେ ଆଗ୍ରହ ଅଧିକ ଆସବି ଓ �ନ ମସ ଆଡ଼କୁ ଟୋଣ ି
ମହୋଇରବି, ମସମତମବମଳ ମସହ ିବଷିୟ ପଢ଼଼ବିୋ େେକୋେ। 

-ଗଣ ରିେ ବ ରିରୟ ପ୍ରେ ରି େକୁମର ଏଲେ ରକୁଚ ରି କୋହ ିଁକ ରି? ଏଥିପୋଇଁ
ପ ରିେୋମୋେୋେଥୋ� ରିକ୍କଙ୍ରଲକଲେଲରୋଗଦୋନରହ ରିଛ ରି?

n �ୁଁ ମଛୋଟମବମଳ ପଞ୍� ମଶ୍ରଣୀମେ ପଢ଼଼ବିୋ ପରଣ୍ଣ୍ୟନ୍ତ 
�ଣତିମେ ଜମଣ ‘ଆମଭମେଜ୍  ଷୁ୍ମଡଣ୍ଟ ବୋ ସୋଧୋେଣ ସ୍େେ 
ଛୋତ୍ର ଥିଲ।ି ସପ୍ତ� ମଶ୍ରଣୀମେ ପଢ଼଼ବିୋ ମବମଳ ବୋପୋଙ୍ଠୋେୁ �ୁଁ 
ତ୍ରମିକୋଣ�ତି ି ଭଲ ଭୋବମେ ବୁଝପିୋେଲି।ି କନୁି୍ତ ମରମତମବମଳ 
ମସ ମ�ୋମତ ଇଣ୍ଟଗି୍ରୋଲ୍  କୋଲୁକ୍ ଲସ୍  ପଢ଼଼ୋଇମଲ ମସମତମବମଳ 
ମ�ୋେ ମସଥିପ୍ରତ ିଆଗ୍ରହ ଆହୁେ ିବଢ଼଼ବିୋମେ ଲୋ�ଲିୋ। ଆଜ ି�ୁଁ 
�ଣତିମେ ମରଉଁ ସଫଳତୋ ପୋଇଛ ିମସଥିôପୋଇଁ �ୁଁ ସ�ସ୍ ମଶ୍ରୟ 
ମ�ୋେ ବୋପୋଙୁ୍ ମେବ।ି 

-େକୁମର ଲରଉଁ ପ୍ରସ୍ତୋବ ‘ନୋସୋ’ଲର ଗକୃହୀେ ଲହୋଇଛ ରି େୋହୋ
ବ ରିରୟଲରକ ରିଛ ରିକକୁହ?

n ନୋସୋେ ଆ�ୋ�ୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭରିୋନ ଆେମଟ�ସି୍ -୩ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପୋଇ ଁ ମ�ୋମତ �ମନୋନୀତ 
କେୋରୋଇଛ।ି �ୁ ଁ ନୋସୋକୁ 
ପଠୋଇଥିବୋ ବଷିୟବସୁ୍ 
ଉପମେ କପେିୋଇଟ୍  କଟକଣୋ 
ଥିବୋେୁ ମସ ସମ୍ପକଣ୍ଣମେ ବମିଶଷ 
ଭୋବମେ କହପିୋେବି ିନୋହ ିଁ। 

-ନ ରିକଟଲର ‘ନୋସୋ’ର
ଆରଲଟମ ରିସ୍-୧ ଉେଲକ୍ପଣ
କୋର୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ବ ରିଫଳ ଲହବୋର
ମକୁଖ୍ୟକୋରଣକ’ଣଲହୋଇଥିବଲବୋ�ରିଭୋବକୁଛ?

n ନୋସୋେ ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପେ ଉତ୍ ମକ୍ପକ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗକି 
ଉପକେଣମେ ଇନ୍ଧନ େୂମପ ବ୍ୟବହୃତ ଅତତିେଳ ଇନ୍ଧନ(ସପୁେ 
ଲକି୍ଡି୍ ) ଭଣ୍ୋେମେ ତରୁଟ ିବୋହୋେବିୋ ମରୋ�ୁଁ ଏହ ିଉତ୍ ମକ୍ପଣକୁ 
ବୋତଲି୍  କେୋରୋଇଛ।ି

-େକୁଲମଈଶ୍ୱରସର୍ୋଲରବ ରିଶ୍ୱୋସକରକ ରି?ବ ରିଜ୍ୋନେଲକବଳ
େଥ୍ୟଓପ୍ରମୋଣଲଖୋଲଜ।ଈଶ୍ୱରସର୍ୋକ ରିଭଳରିପ୍ରମୋଣକର ରିବ?

n ବଜି୍ଞୋନ ମକବଳ ତର୍ୟ ଓ ପ୍ର�ୋଣ ମଖୋମଜ, ଏହୋ ସତ। 
କନୁି୍ତ ଏହ ି ତର୍ୟ ଓ ପ୍ର�ୋଣ �ମବଷଣୋ ଓ ଅନୁସନ୍ଧୋନ ଦ୍ୋେୋ ହଁ 
�ଳିପିୋମେ। ଏଥିପୋଇଁ ପ୍ରରମ� ଆ� ଭତିମେ ବଶି୍ୋସ ସଷୃ୍ ିମହବୋ 
େେକୋେ। ବଶି୍ୋସ ନଥିମଲ ଆମ� କ’ଣ ମଖୋଜବୁି ଓ କୋହ ିଁକ ି
ମଖୋଜବୁି ଜୋଣପିୋେବୁି ନୋହ ିଁ। ଏହ ି ବଶି୍ୋସ ହ ିଁ ଈଶ୍େଙ୍ ସତ୍ୋକୁ 
ପ୍ର�ୋଣତି କମେ। ଏହୋଠୋେୁ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ର�ୋଣ େେକୋେ ନୋହ ିଁ। 
�ୁଁ େୃଢ଼ ନଶି୍ତି ମର ବଶି୍ବ୍ହ୍ୋଣ୍ମେ ଈଶ୍େଙ୍ ସତ୍ୋ େହଛି।ି 

-ଭୋରେର‘ଇଲ୍ୋ’ମହୋକୋ�ସଂସ୍ୋସହ ରିେକୋମକର ରିବୋକକୁକ ରିଛ ରି
ଚ ରିନ୍ୋକର ରିଛ?

n ଏ ପରଣ୍ଣ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ୋେୁ ମ�ୋମତ ମସପେ ି କଛି ି ପ୍ରସ୍ୋବ 
ଆସନିୋହ ିଁ। କନୁି୍ତ ଭବଷି୍ୟତମେ ରେ ି ପ୍ରସ୍ୋବ ଆମସ ମତମବ 
ନଶି୍ୟ ମସଠୋମେ କୋ� କେବି।ି ଏପେକି ି ନୋସୋ ତୁଳନୋମେ 
ଇମ୍ୋମେ କୋ� କେବିୋକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କେବି।ି କୋେଣ ନଜି 
ମେଶ ପୋଇଁ କୋ� କେବିୋମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ �ମିଳ। 

-ପକୃଥିବୀରପର ରିଲବ�ଦରିନକକୁଦ ରିନଅବକ୍ୟଲହବୋଲର�ୋଗ ରିଛ ରି।
ମହୋକୋ�ବ ରିଜ୍ୋନଏଥିଲରକ’ଣଲରୋଗଦୋନଲଦଇପୋର ରିବ?

n ଷ୍ମଫନ୍  ହକଂି କହବିୋ ଭଳ ିପଥୃିବୀମେ ଆଉ ହଜୋମେ 
ବଷଣ୍ଣ ପମେ �ଣଷି େହବିୋ ମରୋ�୍ୟ ବୋସସ୍ୋନ �ଳିବି ନୋହ ିଁ। 
ମତଣ ୁଆ�କୁ �ହୋକୋଶମେ ଆଉ ଏକ ବୋମସୋପମରୋ�ୀ ସ୍ୋନେ 
ସନ୍ଧୋନ କେବିୋେ ଅଛ।ି �ହୋକୋଶ ବଜି୍ଞୋନ ତ ପେମିବଶ ପ୍ରେୂଷଣ 
ଭଳ ି ସ�ସ୍ୟୋେ ମସଭଳ ି କଛି ି ଫଳପ୍ରେ ସ�ୋଧୋନ କେପିୋେବି 
ନୋହ ିଁ; କନୁି୍ତ ଉପଗ୍ରହ ମହଉ ବୋ �ହୋକୋଶମେ ଏପେ ିଏକ ସ୍ୋନ 
ମଖୋଜବିୋମେ ସୋହୋର୍ୟ କେପିୋେବି, ମରଉଁଠୋମେ �ଣଷି�ୋମନ 
େହପିୋେମିବ। 

-ଆମର ସ୍କକୁ� ପୋଠ୍ୟକ୍ରମଲର ବ ରିଜ୍ୋନ � ରିକ୍ୋର ବ୍ୟବସ୍ୋ େକୁମକକୁ
କ ରିପର ରି�ୋଗକୁଛ ରି?କ ରିଛ ରିପର ରିବର୍୍ଷନଆବ�୍ୟକକ ରି?

n ପେବିତ୍ଣ୍ଣନ ନଶି୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମ�ୌଳକି ବଜି୍ଞୋନ ସହତି 
�ଣତି, ରୋନ୍ତକି ବଜି୍ଞୋନ, ପ୍ରବଧିି(ମଟକ୍ ମନୋଲଜ)ି ବଷିୟମେ ପୋଠ 
ପଢ଼ୋ଼ ମହବୋ ଆବଶ୍ୟକ। କମେୋନୋ ସ�ୟମେ ମରଉଁ ଅନ୍ ଲୋଇନ୍  
ଶକି୍ୋେୋନ କେୋରୋଉଥିଲୋ ମସଥିମେ ମକବଳ ମଜୈବବଜି୍ଞୋନ 
ବଷିୟ ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ପଢ଼ୋ଼ ରୋଉଥିଲୋ। ପେୋରଣ୍ଣ ବଜି୍ଞୋନ ଉପମେ 

ବମିଶଷ �େୁୁତ୍ୱ େଆିରୋଉନଥିଲୋ। ଆ�େ ଶକି୍ୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ 
ଏପେ ି ମହବୋେ େେକୋେ ମରଉଁଥିମେ ମଜୈବବଜି୍ଞୋନ ସହତି 
ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ବଜି୍ଞୋନ ବଷିୟ �ଧ୍ େହବିୋ ଆବଶ୍ୟକ। ରୋହୋଫଳମେ 
ପଲିୋ�ୋମନ ଭବଷି୍ୟତମେ ମସ�ୋନଙ୍ ପସନ୍ଦ ଅନୁରୋୟୀ ବଷିୟ 
ଚୟନ କେପିୋେମିବ। ବମିଶଷକେ ି ଅଷ୍� ମଶ୍ରଣୀେୁ ଏହଭିଳ ି
ସ�ନ୍ତି ବଜି୍ଞୋନ ଶକି୍ୋ ପୋଠ୍ୟକ୍ର� ପ୍ରଚଳନ ମହବୋ ଆବଶ୍ୟକ। 

-େକୁମରପ୍ର ରିୟଭୋରେୀୟପଦୋଥ୍ଷବ ରିଜ୍ୋନୀଏବଂଗଣ ରିେଜ୍କ ରିଏଓ
କୋହ ିଁକ ରି?

n ମ�ୋେ ପ୍ରୟି ପେୋରଣ୍ଣ ବଜି୍ଞୋନୀ ମହଉଛନ୍ତ ି ପ୍ରମଫସେ 
ବ୍ୋଏନ୍  ଗ୍ରୀନ୍ । ଭୋେତୀୟ ପେୋରଣ୍ଣ ବଜି୍ଞୋନୀ ଭୋବମେ ଆରଣ୍ଣ୍ୟଭଟ୍ଟ 
ମ�ୋେ ସବୁଠୋେୁ ପ୍ରୟି। କୋେଣ ମସ ଥିମଲ ପ୍ରର� ବ୍ୟକ୍,ି ରଏି 
ପ୍ର�ୋଣତି କେଥିିମଲ ମର ସରୂଣ୍ଣ୍ୟ ଚୋେପିମଟ ଗ୍ରହ�ୋମନ ଘେୂ ି
ବୁଲୁଛନ୍ତ।ି ଆେଶଣ୍ଣ �ଣତିଜ୍ଞଙ୍ �ଧ୍ମେ େୋ�ୋନୁଜନ୍  ମ�ୋେ ପ୍ରୟି। 

-େକୁମରସବକୁଠୋରକୁ ବଡ଼ସ୍ୱପ୍ନକ’ଣ?
n ଭବଷି୍ୟତମେ ‘ଟୋଇମ୍  ଟ୍ୋମଭଲ୍ ’ ବୋ ‘ସ�ୟେ 

ପ୍ରମକ୍ପଣ’ ଉପମେ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ ି ହୋସଲ କେପିୋେବିୋେ 
ସ୍ୱପ୍ନ ମ�ୋେ େହଛି।ି ଏହ ିଉପଲବ୍ ିଜେଆିମେ ମକୌଣସ ିପ୍ରୋଣୀେ 
ଆୟଷୁକୁ ହେଣ କେୋରୋଇପୋେବି କ�ି୍ୋ କୋହୋେ ଆୟଷୁ ବୃଦ୍ ି
କେୋରୋଇପୋେବି। ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ଣମେ କହମିଲ ଜଣକେ ଜୀବନକୋଳ 
ଅନ୍ୟଜୀବ ପୋଖକୁ ସ୍ୋନୋନ୍ତେଣ କେୋରୋଇପୋେବି। ଆଶ୍ରଣ୍ଣ୍ୟ 
ଲୋ�ଥୁିମଲ �ଧ୍ ବଜି୍ଞୋନ ଏଭଳ ିକେପିୋେବିୋେ ସୋ�ରଣ୍ଣ୍ୟ େଖିଛ।ି 

ଆମ� ‘ଶକ୍�ିୋନ’ ଟଭି ି ସେିଏିଲ୍ ମେ ମେଖିବୋ ପେ ି ଭବଷି୍ୟତ 
କୋଳକୁ ରୋଇ ମସଠୋମେ କ’ଣ ସବୁ ଘଟବି ବୋ ଘଟବିୋକୁ ରୋଉଛ ି
ତୋହୋ ଜୋଣପିୋେବିୋ। 

-ଜଲଣସଫଳମହୋକୋ�ଲବୈଜ୍ୋନ ରିକଲହ�ୋପଲରେକୁମଲଦ�ଓ
ପ୍ରଲଦ�ରବ ରିକୋ�ପୋଇଁକ ରିପ୍ରକୋରଲରୋଗଦୋନଲଦଇପୋର ରିବ?

n ଓଡ଼ଶିୋେ ପଲିୋ�ୋମନ ମରପେ ି �ହୋକୋଶ ବଜି୍ଞୋନ 
ବଷିୟମେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଞ୍ଜଳ ଭୋବମେ ଜ୍ଞୋନ ଅଜଣ୍ଣନ କେପିୋେମିବ 
ମସଥିପୋଇଁ ଓଡ଼ଶିୋମେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠୋନ ମଖୋଲବିୋକୁ ମଚଷ୍ୋ 
କେବି।ି �ହୋକୋଶ ବଜି୍ଞୋନେ ଜଟଳି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆହୁେ ି ଅଧିକ 
ବକିଶତି କେବିୋକୁ ମଚଷ୍ୋ କେବି,ି ମରପେକି ି ତୋହୋ ମେଶେ 
ବକିୋଶମେ ସହୋୟକ ମହୋଇପୋେବି। ଏହ ିଆଶୋ େଖିଛ।ି 

-ଓଡ଼ରି�ୋର ଲଗୌରବ ସୋମନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଲ�ଖରଙ୍ର ଲଜ୍ୟୋେ ରିବ୍ଧିଜ୍ୋନ
�ୋସ୍ତ୍ର‘ସ ରିର୍ଦୋନ୍ଦପ୍ଷଣ’ବ ରିରୟଲରଜୋଣ ରିଛ?

n ହ,ଁ ତୋଙ୍ ବଷିୟମେ ଶଣୁଛି ିଓ କଛି ିକଛି ିଜୋଣଛି।ି ବନିୋମକୌଣସ ି
ରନ୍ତପୋତମିେ ମସ ଗ୍ରହନକ୍ତ୍ର�ୋନଙ୍େ ଅବସ୍ତି ିଜୋଣପିୋେୁଥିମଲ ଓ 
�ତ ି�ୋପପିୋେୁଥିମଲ। କନୁି୍ତ ‘ସଦି୍ୋନ୍ତ େପଣ୍ଣଣ’ ବଷିୟମେ ବମିଶଷକଛି ି

ଜୋଣନିୋହ ିଁ। କୋେଣ ତୋହୋ 
ପଢ଼଼ବିୋେ ସମୁରୋ� ପୋଇନ।ି 
ଭବଷି୍ୟତମେ ମସ ବଷିୟମେ 
ଅଧିକ ଜୋଣବିୋେ ପ୍ରୟୋସ 
କେବି।ି

-ଏଲବ ଲମୋବୋଇଲ୍ ଲଫୋନ୍
ଆସକ୍ତରିର ଖରୋପ ପ୍ରଭୋବ
ପଡ଼କୁଥିବୋ ଅଭରିଲରୋଗ
ଲହଉଛ ରି। ଛୋତ୍ରଜୀବନଲର

ଲମୋବୋଇଲ୍ଲଫୋନ୍ରଆବ�୍ୟକେୋଲକଲେ?
n �ଦୁ୍ୋେ େୁଇପୋଶ୍ବଣ୍ଣ ଭଳ ିସବୁ ଜନିଷିେ ଭଲ ଓ ଖେୋପ 

ପ୍ରଭୋବ େହଛି।ି ମତମବ ମ�ୋବୋଇଲ୍  ମଫୋନ୍ କୁ ବୋପୋ �ୋ’ଙ୍ 
ତତ୍ତ୍ୱୋବଧୋନମେ ମକବଳ ପୋଠପଢ଼ୋ଼ ଓ ଜ୍ଞୋନ ଆହେଣ ପୋଇଁ 
ବ୍ୟବହୋେ କେୋରୋଇପୋେମିଲ ଉତ୍�। 

-େକୁମବୟସରବୋେକୁମଠୋରକୁ ଲଛୋଟପ ରି�ୋମୋନଙ୍କୁ କ’ଣଉପଲଦ�
ଲଦବ?

n ରୋହୋେ ମରଉଁ ବଷିୟମେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ େହଛି ି
ମସ ବଷିୟମେ ମସ�ୋମନ �ମନୋନମିବଶ କେବିୋ ଉଚତି। 
ଏଥିସହତି ସୋଧୋେଣ ଜ୍ଞୋନ ବୃଦ୍ ିପୋଇଁ ଅନ୍ୟ ବଷିୟ ପଢ଼଼ନୁ୍ତ। 
ଆଇନଷ୍ୋଇନ୍ ଙୁ୍ �ଧ୍ ତୋଙ୍ ଶକି୍କ କହଥିିମଲ ତୁ� 
ମେଇ �ଣତି ମକମବ ମହବ ନୋହ ିଁ। କନୁି୍ତ ମସ ବଶି୍ବଖି୍ୟୋତ 
ମବୈଜ୍ଞୋନକି ମହୋଇପୋେଥିିମଲ। ମତଣ ୁ ନଜି ସୀ�ତି 
ଉେ୍ୟ�ମେ ଓ ମକୌଣସ ି କୋରଣ୍ଣ୍ୟମେ ହମତୋତ୍ୋହତି ମହବୋ 
ଉଚତି ନୁମହଁ। ମସହଭିଳ ି ଆଇନଷ୍ୋଇନ୍ ଙୁ୍ ମରମତମବମଳ 
ମକମତକ ଛୋତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କେଥିିମଲ ମର ଆପଣ ତ ଏମତ 
ଜଟଳି ତତ୍ତ୍ୱସବୁ ଉଦ୍ ଭୋବନ କେମିେମଲ, ତୋହୋ ଆ�କୁ 
ଭୋେୋକ୍ରୋନ୍ତ କେମିେବ। ଉତ୍େମେ ଆଇନଷ୍ୋଇନ୍  କହଥିିମଲ 
ମର ମକୌଣସ ି ଜନିଷିକୁ ସ�ସ୍ୟୋେ ମବୋଝ(ଟୋସ୍) ଭୋବମେ 
ଗ୍ରହଣ କେନୋହ ିଁ, ତୋହୋେ ଉତ୍ ମଖୋଜବିୋକୁ ମଚଷ୍ୋ କେ। 
ଜୀବନମେ ସଫଳତୋ ପୋଇଁ କଛି ି�ପୁ୍ତ େୋସ୍ୋ ନୋହ ିଁ। ତୋଙ୍େ 
ମସହ ିଉତ୍େ ଆ� ସ�ସ୍ଙ୍ ପୋଇଁ ଏକ ଉତ୍� ଶକି୍ୋ। 

-ଏଲବ ପ ରି�ୋମୋଲନ ଏକପ୍ରକୋର ରନ୍ତ୍ରମଣ ରିର ଲହଉଥିବୋ
ଲଦଖୋରୋଉଛ ରି,ରୋହୋଲସମୋନଙ୍କୁ ପ୍ରକକୃେ ରିଠୋରକୁ ଦୂଲରଇଲନଉଛ ରି।
ଏବ ରିରୟଲରକ’ଣକହ ରିବ?

n ସଚୂନୋ ଓ ଜ୍ଞୋନ ପୋଇଁ ମରତକି ିସ�ୟ େେକୋେ ମସତକି ି
ସ�ୟ ବତିୋଇ ବୋକ ି ସ�ୟ ଭତିେୁ କଛି ି ଭୋ� ମଖଳକୁେମେ 
ଲ�ୋଇବୋ େେକୋେ, ବମିଶଷକେ ିଫୁଟ୍ ବଲ୍  ମଖଳମେ।

ସଂଦଷେପଦର ହ୍ଙି୍ାର ମଶି୍ର
କଳୋହୋଣ୍ ି ଜଲି୍ୋ ଭବୋନୀପୋଟଣୋ ସହେ ଇେମି�ସନ୍  
କମଲୋନୀ ମଲନ୍  ନଂ-୬ମେ େହୁଥିବୋ େସୋୟନ ବଜି୍ଞୋନ 
ଅଧ୍ୋପକ ତେୁଣ �ଶି୍ର ଓ �ୋ’ କୋ�ନିୀ �ଶି୍ରଙ୍ ପଅୁ 
ତରୋ ବଶି୍ସ୍େେ �ହୋକୋଶ ମବୈଜ୍ଞୋନକି�ୋନଙ୍ ସହ 
ମରୋଡ଼ମିହବୋେ ମସୌଭୋ�୍ୟ ଲୋଭ କେଥିିବୋ ହ୍ଙି୍ୋେ 
୨୦୦୯ ମଫବୃଆେୀ ୧୪ମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେଥିିମଲ। 
ପୋଠପଢ଼ୋ଼ ବ୍ୟତୀତ ଏକକ ଅଭନିୟ, ନୃତ୍ୟ, ବକୃ୍ତୋ 
ପ୍ରତମିରୋ�ତିୋମେ ଭୋ�ମନଇ ମସ ବହୁ ପେୁସ୍ୋେ 
ପୋଇଛନ୍ତ।ି ନବ� ମଶ୍ରଣୀମେ ପଢ଼଼ବିୋ ସ�ୟମେ ରକୁ୍ ତନି ି
ଓ ପଜି ିମଶ୍ରଣୀମେ ପଢ଼ୋ଼ରୋଉଥିବୋ ପୋଠ ଉପମେ ହ୍ଙି୍ୋେଙ୍ 
େଖଲ ଆସରିୋଇଥିଲୋ। ଏଥିମେ ତୋଙ୍ ପେବିୋେ ସେସ୍ୟ 
ସମ�ତ ଅଧ୍ୋପକ�ୋମନ �ଧ୍ ଆଶ୍ରଣ୍ଣ୍ୟ ମହୋଇରୋଇଥିମଲ। 
�ହୋକୋଶ ବଜି୍ଞୋନ ସମ୍ପକଣ୍ଣମେ ମସ ଆମ�େକିୀୟ �ହୋକୋଶ 
�ମବଷଣୋ ସଂସ୍ୋ ‘ନୋସୋ’କୁ େୁଇଟ ି ପୋଠ୍ୟକ୍ର�େ 
କପେିୋଇଟ୍  ପଠୋଇଛନ୍ତ।ି ପ୍ରର� କପେିୋଇଟ୍  ସେଳ 
ମେୈଖକ �ତ ି ସମ୍ପକଣ୍ଣମେ ଆଧୋେତି ଥିବୋ ମବମଳ 
ଦ୍ତିୀୟଟ ି ବେୁି୍ୟତ୍  ଚୁ�କ୍ୀୟ ଶକ୍ ି ସମ୍ପକ୍ଣିତ। ଏହ ି େୁଇଟ ି
କପେିୋଇଟ୍  ଆମବେନ ମେଖିବୋ ପମେ ନୋସୋେ �ହୋକୋଶ 
ବଜି୍ଞୋନୀ�ୋମନ �ଧ୍ ବଶି୍ୋସ କେ ି ନ ପୋେ ି ଅମନକ 
ତର୍ୟ ଏବଂ ଓକଲିଙ୍ ଦ୍ୋେୋ ସୋଟ୍ଣିଫୋଏଡ୍  କପ ି ଆେ ି
��ୋଇଥିମଲ। ପ୍ରର� କପେିୋଇଟ୍ ଟ ି�ହୃୀତ ମହୋଇସୋେଛି।ି 
ଏହୋପବୂଣ୍ଣେୁ ହ୍ଙି୍ୋେ ରକୁ୍ େୁଇେ �ଣତି ଏବଂ େସୋୟନ 
ବଜି୍ଞୋନ ପୋଠ୍ୟକ୍ର�କୁ ୟଟୁୁ୍ୟବ୍ ମେ ଅପମଲୋଡ୍  କେବିୋ ପମେ 
ତୋହୋ ନୋସୋେ ବେଷି୍ଠ ମବୈଜ୍ଞୋନକିଙ୍ ନଜେକୁ ଆସଥିିଲୋ। 
ପ୍ରରମ� ମସ�ୋମନ ହ୍ଙି୍ୋେଙୁ୍ ମ�ୋଟଏି ମ�ମ୍  ମେଇଥିମଲ। 
ମସହ ିମ�ମ୍ କୁ �ଧ୍ ଚ�ତ୍ୋେ ଢଙ୍ଗମେ ହ୍ଙି୍ୋେ ସ�ୋଧୋନ 
କେମିେଇଥିମଲ। ଏଥିମେ ନୋସୋ କତୃ୍ଣ୍ଣପକ୍ ଖସୁ ି ମହୋଇ 
ତୋଙ୍ ପୋଖକୁ ବହୁ ଷ୍ଡ ି �୍ୟୋମଟେୟିୋଲ ଓ ସୋଟ୍ଣିଫିମକଟ୍  
ପଠୋଇଥିମଲ। ଫଳମେ ତୋଙ୍ ଉତ୍ୋହ ବୃଦ୍ ି ପୋଇଥିଲୋ। 
ଏମବ ସ�ୟେ ପ୍ରମକ୍ପଣ (ଟୋଇମ୍  ଟ୍ୋମଭଲ୍ ) ସମ୍ପକ୍ଣିତ 
ବଷିୟ ଉପମେ ହ୍ଙି୍ୋେ �ମବଷଣୋ ଚଳୋଇଛନ୍ତ।ି ନୋସୋେ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭରିୋନ (ଆର୍ ମଟ�ସି୍ -୩) ପୋଇ ଁ ହ୍ଙି୍ୋେଙୁ୍ 
ଆ�ନ୍ତଣ କେୋରୋଇଛ।ି ଜୋତୀୟ ଓ ଅନ୍ତଜଣ୍ଣୋତୀୟ ସ୍େେ 
ବଶିଷି୍ ମବୈଜ୍ଞୋନକିଙ୍ ସହତି ମସ ପ୍ରତେିନି ମରୋ�ୋମରୋ�ମେ 
େହୁଛନ୍ତ।ି ନଜିସ୍ୱ ୟଟୁୁ୍ୟବ୍  ଚ୍ୟୋମନଲ୍ ମେ ମସ ରୋହୋ ମପୋଷ୍ 
କେନ୍ତ ି କଛିସି�ୟ �ଧ୍ମେ ମେଶେ ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳେୁ 
�ହୋକୋଶ ବଜି୍ଞୋନୀ�ୋମନ ମସ ଉପମେ ନଜି �ତ େଖିବୋ 
ସହ ହ୍ଙି୍ୋେଙୁ୍ ଶମୁଭଚ୍ୋ ଜଣୋଉଛନ୍ତ।ି ଏମବ ହ୍ଙି୍ୋେଙ୍ 
ବୟସ ୧୩ ବଷଣ୍ଣ। ୧୬ ବଷଣ୍ଣ ପମେ ନୋସୋେ କ�ଣ୍ଣଚୋେୀ 
ଭୋମବ ତୋଙୁ୍ ସ୍ୱୀକୃତ ି�ଳିବି ମବୋଲ ିଜଣୋପଡ଼ଛି।ି

ଇଞ୍ନିୟିରଂି ଡଗି୍ୀ ଓ ଦବକାରୀ 
�ତ ୧୫ ତୋେଖିମେ ସ�ଗ୍ର ମେଶମେ ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି େବିସ ପୋଳତି ମହୋଇଛ।ି 
୧୮୬୦ �ସହିୋେ ଏହ ିପଣୁ୍ୟ େବିସମେ ବଶି୍ବଖି୍ୟୋତ ଇଞ୍ଜନିୟିେ ଭୋେତେତ୍ନ 
ମ�ୋକ୍�ଣୁ୍� ବମିଶ୍ସେୋୟ �ହୀଶେୂ (ସମ୍ପ୍ରତ ି କର୍ଣ୍ଣୋଟକ) େୋଜ୍ୟେ ମକୋଲୋର୍  
ଜଲି୍ୋ ଅନ୍ତ�ଣ୍ଣତ �ମୁେନହୋଲ୍ ିଗ୍ରୋ�ମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେଥିିମଲ। ୧୮୮୪ �ସହିୋେୁ 
୧୯୦୩ ପରଣ୍ଣ୍ୟନ୍ତ ଜୋତୀୟ ଜଳମସଚନଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି ବନ୍ୟୋ ନୟିନ୍ତଣ 
ନ�ିମନ୍ତ ବଭିନି୍ନ ନେୀ ବନ୍ଧ ରରୋ ହୀେୋକୁେ, କୃଷ୍ଣେୋଜ ସୋ�େ ଭଳ ିଉେୀୟ�ୋନ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନ�ିଣ୍ଣୋଣ ପୋଇଁ ମସ ସ୍ୱତନ୍ତ ପେଚିୟ ସଷୃ୍ ି କେଥିିମଲ। ୧୯୫୫ ମେ 
ଭୋେତ ସେକୋେ ତୋଙୁ୍ ସମବଣ୍ଣୋଚ୍ଚ ନୋ�େକି ସମ୍ୋନ ‘ଭୋେତେତ୍ନ’ମେ ବଭୂିଷତି 
କେବିୋ ସହତି ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ସ�ୋଜମେ ମପ୍ରେଣୋ ଓ ଉତ୍ୋହ ସଷୃ୍ ିକେବିୋ େ�ିମେ 
୧୯୬୮ �ସହିୋଠୋେୁ ମେଶମେ ତୋଙ୍ ଜନ୍ମେବିକୁି ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି େବିସ େୂମପ 
ପୋଳନ କେୋରୋଉଛ।ି

ମେଶେ ବକିୋଶମେ ଇଞ୍ଜନିୟିେଙ୍ ଅବେୋନ ଅମନକ। କନୁି୍ତ ସ�ୟ 
ବତିବିୋ ସହତି ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ମକ୍ତ୍ରମେ ମବକୋେୀ ସ�ସ୍ୟୋ ମେଖୋମେବୋମେ 
ଲୋ�ଛି।ି ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ନରିକୁ୍ ି ମକ୍ତ୍ରମେ ଓଡ଼ଶିୋେ ପେସି୍ତି ି ଉେମବ�ଜନକ। 
ସଭିଲି୍ ଠୋେୁ ରୋନ୍ତକି ପରଣ୍ଣ୍ୟନ୍ତ ମେଶେ ଭତି୍ଭୂି� ିବକିୋଶମେ ଇଞ୍ଜନିୟିେ�ୋନଙ୍େ 
ଚୋହେିୋ ବଢ଼଼ବିୋମେ ଲୋ�ଥିିଲୋ। ସେକୋେୀ ସ୍େମେ ମ�ଧୋବୀ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ�ୋମନ 
ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ଶକି୍ୋ ପ୍ରତ ି ଆତ୍କୃ ଷ୍ ମହବୋମେ ଲୋ�ମିଲ। ମତମବ ସବୁପ୍ରକୋେ 
ଶଳି୍ପମେ ଇଞ୍ଜନିୟିେ ଚୋହେିୋକୁ ମେଖି ମବସେକୋେୀ ସ୍େମେ �ଧ୍ ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି 

କମଲଜ୍  ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ମହବୋମେ ଲୋ�ଲିୋ। କନୁୁି୍ତ ବତ୍ଣ୍ଣ�ୋନ 
ସ�ୟମେ ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି କମଲଜ୍ �ୋନଙ୍ମେ 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍ ସଂଖ୍ୟୋ ହୋେ ବଢ଼଼ୁଥିବୋ ମବମଳ 
ମସହ ି ଅନୁପୋତମେ ଚୋକେି ି ଉପଲବ୍ ମହୋଇପୋେୁନୋହ ିଁ। ଫଳସ୍ୱେୂପ ଅମନକ 
ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ଡଗି୍ରୀଧୋେୀ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ମବକୋେ ମହୋଇ େହୁଛନ୍ତ।ି

ଏହ ିପେପି୍ରକ୍ୀମେ ଓଡ଼ଶିୋମେ ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି କମଲଜ୍  ଓ ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ଚୋହେିୋ 
କରୋ ରେ ିକହବିୋ, ମତମବ କଛିବିଷଣ୍ଣ ପମୂବଣ୍ଣ ଓ ବତ୍ଣ୍ଣ�ୋନ ସ୍ତିମିେ ଅମନକ ପୋରଣ୍ଣକ୍ୟ 
ମେଖିବୋକୁ �ଳୁିଛ।ି ଏକ ସମବଣ୍ଣକ୍ଣ ଅନୁରୋୟୀ, ଓଡ଼ଶିୋେ ବଭିନି୍ନ ସେକୋେୀ 
ଓ ମବସକୋେୀ ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ଶକି୍ୋନଷ୍ଠୋନେ ଛୋତ୍ର�ୋନଙ୍ �ତମେ କମଲଜ୍ କୁ 
ମକୋର୍ କମ୍ପୋନୀ�ୋମନ ଆସନୁୋହୋନ୍ତ।ି ମରଉ ଁ ମକମତୋଟ ି ଆସଛୁନ୍ତ ି ମସ�ୋନଙ୍ 
ସଂଖ୍ୟୋ ବହୁତ କମ୍ । ମରୋ�୍ୟ ବମିବଚତି ପ୍ରୋରଣ୍ଣୀଙୁ୍ ନରିକୁ୍ ି ପମେ ଭଲ େେ�ୋ 
ମରୋ�ୋଇମେବୋ ଓ ମରୋ�୍ୟତୋ ଅନୁସୋମେ ଅରଣ୍ଣେୋଶ ି ମେବୋକୁ କମ୍ପୋନୀ�ୋମନ 
େୋଜ ିମହଉନୋହୋନ୍ତ।ି ତୋ’ ଛଡ଼ୋ ଓଡ଼ଶିୋ ପଲିୋ ବୋହୋମେ ରୋଇ କମ୍  େେ�ୋମେ କୋ� 
କେବିୋକୁ ଉଚତି �ଣ ୁନୋହୋନ୍ତ।ି ୨୦୧୮-୧୯ ଓଡ଼ଶିୋମେ ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ସଟି ସଂଖ୍ୟୋ 
୯୦,୦୫୭ ଥିବୋ ମବମଳ ବତ୍ଣ୍ଣ�ୋନ ପ୍ରୋୟ ୩୪ ହଜୋେ ସଟି୍  ଖୋଲ ିପଡ଼ଛି।ି ଅଧିକୋଂଶ 
ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି କମଲଜ୍ �ଡ଼ୁକିମେ କଛି ି କଛି ି ବଭିୋ� �ଧ୍ ବନ୍ଦ ମହୋଇ�ଲୋଣ।ି 
ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ପୋଠ୍ୟକ୍ର� ପୋଇ ଁ୬୨% ପଞ୍ଜକିେଣ କେୁଥିବୋ ମବମଳ ୩୦ ପ୍ରତଶିତ 
କେୁନୋହୋନ୍ତ।ି ବ�ିତ ଛଅ ବଷଣ୍ଣମେ ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ପେୀକ୍ୋ ପୋସ୍  ହୋେମେ ୮.୨% 
ହ୍ୋସ ମହୋଇଛ ି ଓ ୨୦୧୭ େୁ ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ମପଲେସମ�ଣ୍ଟ ହୋେ ହ୍ୋସ ପୋଇବୋେୁ 
ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ସଟି୍  ସଂଖ୍ୟୋ �ଧ୍ ୭.୭% ହ୍ୋସ କେୋରୋଇଛ।ି �ଳିଥିିବୋ ସମଭଣ୍ଣ 

େମିପୋଟଣ୍ଣ ଅନୁସୋମେ ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ଡଗି୍ରୀ ହୋସଲ 
କେଥିିବୋ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍ �ଧ୍ମେ େୁଇଜଣେୁ ଜଣକୁ 
ଚୋକେିୀ �ଳୁିଛ।ି ଅରଣ୍ଣୋତ୍  ୫୦% ନରିକୁ୍ ିପୋଇଥିବୋ 

ମବମଳ ୫୦% ମବକୋର୍  ମହଉଛନ୍ତ।ି ପ୍ରରକୁ୍ ି ଓ ମକୌଶଳ ବେି୍ୟୋେ ବକିୋଶ 
ମକ୍ତ୍ରମେ ମକନ୍ଦ୍ର ସେକୋେ କୋହ ିଁକ ିଉେୋସୀନ ତୋହୋ ବୁଝହୁିଏ ନୋହ ିଁ। n

ଆର୍.ରୋହକୁଲ୍କକୁମୋର,ପୋରଳୋଲଖମକୁଣ୍ରି

େଷେତା ବକିାଶ ଓ କମ୍ମନଯିକୁ୍ ି
ଆ� ମେଶ ଭୋେତ ମହଉଛ ି ବଶି୍େ ସବଣ୍ଣବୃହତ �ଣତୋନ୍ତକି େୋଷ୍ଟ୍ର। କନୁି୍ତ 
ଜନସଂଖ୍ୟୋ ଅନୁପୋତମେ ଆ� ମେଶମେ େକ୍ �ୋନବ ସ�୍ଳେ ଅଭୋବ େହଛି।ି 
ମତଣ ୁ ବତ୍ଣ୍ଣ�ୋନେ ସେକୋେ େକ୍ତୋ ବକିୋଶ ଉପମେ �େୁୁତ୍ୱ ମେଉଛନ୍ତ।ି ତୋ’ 
ନମହମଲ ଆଉ କଛିବିଷଣ୍ଣ ପମେ ମେଶେ ଜନତୋଙୁ୍ କ�ଣ୍ଣ ଓ ଖୋେ୍ୟ ମରୋ�ୋଇବୋ 
କଷ୍କେ ମହୋଇପଡ଼ବି। ଏସଆି �ହୋମେଶମେ ଭୋେତ ଏକ ଶକ୍ଶିୋଳୀ ଏବଂ 
େରୁ ତବକିୋଶଶୀଳ େୋଷ୍ଟ୍ର ମହୋଇପୋେଛି।ି ସ�ଗ୍ର ଭୋେତବଷଣ୍ଣମେ େୋଜ୍ୟ ଏବଂ 
ମକନ୍ଦ୍ରଶୋସତି ଅଞ୍ଳ�ୋନଙ୍ମେ �ଧ୍ ବକିୋଶେ ଧୋେୋ ସଷୃ୍ ିମହୋଇପୋେଛି।ି ଏଥିେୁ 
ମକମତକ େୋଜ୍ୟ ମବଶ ବକିଶତି ଥିବୋ ମବମଳ ଆଉ କଛି ିେୋଜ୍ୟ ପଛୁଆ ମହୋଇ 
େହରିୋଇଛନ୍ତ।ି ଅବଶ୍ୟ ବତ୍ଣ୍ଣ�ୋନ ସ�ୟମେ ମସହସିବୁ ପଛୁଆ େୋଜ୍ୟ ବକିଶତି 
ମହବୋ ପୋଇଁ ଫଳପ୍ରେ ଉେ୍ୟ� କେୁଛନ୍ତ।ି ଏମବ ପ୍ରମତ୍ୟକ େୋଜ୍ୟ ନଜି ନଜିେ 
ବକିୋଶ େ�ିମେ ଅଗ୍ରସେ ମହଉଛନ୍ତ।ି ଭୋେତକୁ େରୁ ତ �ତମିେ ଆମ�ଇବୋକୁ 

ମହମଲ େୃଢ଼ କ�ଣ୍ଣନମିୟୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ୋ ସହ ସୋ�ୋଜକି ସେୁକ୍ୋ, େୋେଦି୍୍ୟ 
ନେିୋକେଣ, ଆୟବୃଦ୍ ି ଆେ ି େ�ିମେ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ପେମକ୍ପ ମନବୋକୁ ପଡ଼ବି। 
ଏଥିପୋଇଁ େକ୍ �ୋନବ ସ�ଳ୍େ ଆବଶ୍ୟକତୋ େହଛି।ି n

ସକୁଧୋକରଦୋସ,ଲଖୋର୍ଦ୍ଷୋ

ନବାଗତଙୁ୍ ଶଦୁେଚ୍ା
୨୦୨୨-୨୦୨୩ ଶକି୍ୋ ବଷଣ୍ଣମେ ସ�ସ୍ କମଲଜ୍ ମେ ନୂତନ ଭୋମବ ନୋ� 
ମଲଖୋଇଥିବୋ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଭୋଇଭଉଣୀ�ୋନଙୁ୍ ମ�ୋେ ଆନ୍ତେକି ଶମୁଭଚ୍ୋ ଓ 
ଶଭୁକୋ�ନୋ। େୃଢ଼ �ମନୋବଳ ଓ ଇଚ୍ୋ େଖି ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ�ୋମନ ଶକି୍ୋଗ୍ରହଣ କମଲ 
ନଶି୍ୟ ସଫଳ ମହମବ,ଏଥିମେ ଦ୍�ିତ ନୋହ ିଁ। ଆଜେି ଶଙୃ୍ଖଳତି ଛୋତ୍ରସ�ୋଜ 
ଆସନ୍ତୋ କୋଲେି ସ�ଦୃ୍ େୋଷ୍ଟ୍ର�ଠନମେ ସହୋୟକ ମହୋଇପୋେମିବ। ସଂଘଷଣ୍ଣ 
ଓ ମଧୈରଣ୍ଣ୍ୟ ହ ିଁ ସଫଳତୋ। ନଜି ନଜି ଶକି୍ୋ ମକ୍ତ୍ରମେ ଅଧ୍ୟନ କେ ି ନମିଜ 
ନଜିେ ପେଚିୟ ସଷୃ୍ ି କେନୁ୍ତ। ନଜି ଅଞ୍ଳ, େୋଜ୍ୟ ଓ ମେଶେ ନୋଁ େଖନୁ୍ତ। 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ�ୋମନ ସ�ୋଜମସବୋ, ମେଶୋତ୍ବୋଧ, ପମେୋପକୋେ ପ୍ରଭୃତ ି
ପୋଇଁ ନଜି ଭତିମେ ଇଚ୍ୋଶକ୍ ି ଜୋଗ୍ରତ କେନୁ୍ତ। ସ�ସ୍ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 
ଭବଷି୍ୟତ କୋ�ନୋ କେ ି �ହୋପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜ�ନ୍ନୋର ଓ �ୋ’ ଭ�ବତୀଙ୍ ନକିଟମେ 
ପ୍ରୋରଣ୍ଣନୋ କେୁଛ।ି ପେମିଶଷମେ ଏତକି ି କହବି ି ନଜିେ ପତିୋ, �ୋତୋ, �େୁୁ ଓ 
�େୁୁଜନ�ୋନଙୁ୍ ସେୋସବଣ୍ଣେୋ ସମ୍ୋନ କେନୁ୍ତ। n

ବରିଶ୍ୱବରିଜୟୀଦୋ�,ବୋଣପକୁର
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ରବବିାର,

୧୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଶନୂ୍ୟତାର ସ୍ବର
ସରୁେନ୍ଦ୍ର ପାଣଗି୍ାହୀ 

ମାନବକିତା ଓ ଆଧ୍ାତ୍କିତାର ଭାବକୁ 
ନନଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ ି କବ ିସନୁରନ୍ଦ୍ର ପାଣଗି୍ାହୀଙ୍କ 
କବତିା ପସୁ୍ତକ ‘ଶନୂ୍ୟତାର ସ୍ବର’।  ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ 
କବତିା ପସୁ୍ତକ।  ଏହାକୁ ୫୪ଟ ି ଭାଗନର ବଭିକ୍ତ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏକ ଜୀବନଧମ୍ଘୀ କବତିା ପସୁ୍ତକ  
‘ଶନୂ୍ୟତାର ସ୍ବର’। ‘ଏ ଦୁଃଖ ଗଡ଼ୁାକ ସନତ/ ନମା 
ପାଖନର ନକନତ/ ଶ୍ରଦ୍ା,ବଶି୍ବାସ, ଭରସା ନଯ/ 
ବର୍ଘ ବର୍ଘ ଧର/ି ବସାବାନ୍ଧ ରହଯିାନ୍/ି ସଖାସମ 
ପାନଖପାନଖ/ ନମା ନକିଟରୁ ନେରଯିବିା/ ଆନଦୌ 

ଧରନ୍ ି ନାହ ିଁ ମନୁଖ/ (ପଷୃ୍ା-୨୪)ସଖୁ ଓ ଦୁଃଖ 
ଉଭୟ ମଣରି ଜୀବନକୁ ପରପିରୂ୍୍ଘ କନର। ଜୀବନ 
ଯନ୍ତ୍ରଣାନର ଛଟପଟ ମଣରି ପ୍ରତଟି ି ମହୂୁର୍୍ଘନର 
ନବିଡ଼ି ଭାନବ ଅନୁଭବ କନର ସାମାଜକି  
ବାସ୍ତବତାକୁ। ହଜାନର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନବଦନା 
ସନର୍୍ବ ତଥାପ ି ଜୀବନ ନହଉଛ ି ଅମତୃମୟ। ଏହ ି
ମହର୍ର ସତ୍ୟକୁ ନକବଳ ଅନୁଭବୀ ମଣରି 
ହ ିଁ ମନମ୍ଘ ମନମ୍ଘ ଅନୁଭବ କରପିାନର। ନତଣ ୁ
ଯନୁଗ ଯନୁଗ କବମିାନନ ଜୀବନର ଆରାଧନା 
କରଆିସଛିନ୍ ି ନରିନ୍ର।  ‘ଶନୂ୍ୟତାର ସ୍ବର’ 
କବତିାନର ସମପ୍ଘଣ, ହତାଶ, ବଭୁିକୃପା, 
ମାନବକିତାର ସ୍ବର ପ୍ରତେିଳତି ନହାଇଛ।ି ଏହ ି
କବତିା ପସୁ୍ତକଟ ି ପାଠକମାନଙୁ୍କ ଭଲ ଲାଗବି 
ନବାଲ ିଆଶା କରାଯାଏ।  n

ତୀର ତରଙ୍ଗ ୍ବ୍ସିେଶନ୍  
ଚନ୍ଦୋ ଶଳି୍ାଞ୍ଚଳ, ଭୁବସେଶ୍ବର 

ପ୍ରୋଶ େଂସ୍କରଣ: ୨୦୨୧
ମଲୂ୍ୟ : ୧୦୦ ଟଙ୍ା

ଓଡ୍ର ୋହତି୍ୟ େଂେଦ
ରାମଚନ୍ଦ୍ର୍ରୁ, ୍ତିଳ, ଗଞ୍ାମ

ପ୍ରୋଶ େଂସ୍କରଣ: ୨୦୧୯
ମଲୂ୍ୟ : ୯୦ ଟଙ୍ା

ajò aòPûe

ଡକ୍ଟର ଶର୍ମିଷ୍ା ର୍ହାପାତ୍ର

ଓଡ଼ଆି ଭାରା, ସାହତି୍ୟ, ଧମ୍ଘ, ସଂସ୍ତୃ,ି ଇତହିାସନର 
‘ମାଦଳାପାଞ୍’ିର ବନିଶର ଗରୁୁତ୍ୱ ରହଛି।ି ଆଗକାଳନର 
ତାଳପତ୍ରନର ନଲଖନୀ ସାହାଯ୍ୟନର ନଖାଳନିଖାଳ ି

ଲପିକିାରମାନଙ୍କ ସହାୟତାନର ‘ନପାଥି’ ନଲଖାଯାଉଥିଲା। 
ନସହ ି ନପାଥିମାନଙ୍କନର କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ଜଗନ୍ାଥଙ୍କ ନସବାପଜୂା, 
ବବିରଣୀ, ମନ୍ରି ସଂସ୍ାର, ଶାସନ ପରମ୍ପରା, ନୂତନପଜୂା, 
କ୍ଦୁ୍ରମନ୍ରି ନମି୍ଘାଣ ନୟିମ ଆଦ ି ନଲଖାଯାଇ ମର୍୍ଘଳ 
ଆକାରନର ବଡ଼ିା ବନ୍ଧାଯାଇ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥଙୁ୍କ 
ଜନସାଧାରଣ ଅନନକ ସମୟନର ‘ମାଦଳ’ ନବାଲ ି କହଥିାନ୍।ି 
କାରଣ ନସ ହାତପାଦ ବହିୀନ ବଗି୍ହ। ନତଣ ୁ ଜଗନ୍ାଥ 
ମନ୍ରିର ଯାବତୀୟ ବବିରଣୀ ଏହ ି ପାଞ୍ନିର ଲପିବିଦ୍ ନହାଇ 
ରହଥିିବାରୁ ଏହାକୁ ‘ମାଦଳାପାଞ୍’ି ନାମନର ନକହନିକହ ିନାମତି 
କରଥିିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ମାଦଳାପାଞ୍ରି ତନିନିଗାଟ ି
ନକଲ କରାଯାଉଥିଲା। ତଢ଼ାଉକରଣ, ନକାଠକରଣ ଓ 
ନଦଉଳକରଣମାନନ ଏହାକୁ ନଲଖଥୁିନଲ। ଏଥିନର ମଖୁ୍ୟତଃ 
ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜନଭାଗର ବବିରଣୀ, ଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ରିର 
ଇତହିାସ, ମନ୍ରିର ପଜୂାବଧିି ଓ ଉତ୍କଳନର ରଟଥିିବା କଛି ି

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଘ ରଟଣା ଲପିବିଦ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଦଳାପାଞ୍ରି 
ତଥ୍ୟ ଆଧାରନର ଐତହିାସକିମାନନ ମଧ୍ ଓଡ଼ଶିାର ଇତହିାସ 
ରଚନା କରଛିନ୍।ି ଉତ୍କଳନର ସାମା୍ଦକିତାର ପ୍ରଭାବ ତଥା 
ଗଣନଯାଗାନଯାଗର ଏକ ମାଧ୍ମ ଭାବନର ମଧ୍ ‘ମାଦଳାପାଞ୍’ିକୁ 
ଗ୍ହଣ କରାଯାଇପାନର। 

ଓଡ଼ଶିାର ‘ମାଦଳାପାଞ୍’ି ଭଳ ି ଐତହିାସକି ତଥ୍ୟ ଆନମ 
ସଂିହଳର ‘ମହାବଂଶ’, ଆସାମର ‘ବୁରୁଞ୍’ି ଓ କାଶ୍ୀରର 
‘ରାଜତରଙ୍ଣିୀ’ନର ମଧ୍ ନଦଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହା ନଗାଟଏି 
ସଂସ୍ତୃରି ପାରମ୍ପରକି ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ପ୍ରାମାଣକିତାର ପରଚିୟ 
ନବାଲ ି ଭାବବିାକୁ ନହବ। ଆସାମର ‘ବୁରୁଞ୍’ିନର ଅନନକ 
ଐତହିାସକି ରଟଣା ଲପିବିଦ୍ ନହାଇଛ ି ନବାଲ ି ଗନବରକମାନନ 
ପ୍ରମାଣତି କରସିାରଛିନ୍।ି ଏହ ିମାଦଳାପାଞ୍ରି ତଥ୍ୟ ଆଧାରନର 
ଷ୍ଟଲ୍ଲଂ ସାନହବ ୧୮୨୫ ମସହିାନର ଓଡ଼ଶିାର ରାଜନନୈତକି 
ଇତହିାସ ସଂକଳନ କରଥିିନଲ।। ଯାହାକ ି ଏସଆିଟକି୍  ରସିର୍୍ଘ 
ଗ୍ନ୍ଥମାଳାନର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପନର ୧୮୭୨ ମସହିାନର 
େ୍ିଟ୍  ସାନହବ ମଧ୍ ସମାନ ପଥ ଅନୁସରଣ କରଥିିନଲ ଏବଂ 
ନଜି ପ୍ରକାଶତି ପ୍ରବନ୍ଧ (ଏପଗି୍ାେିଆ ଇଣ୍କିାର ୩ୟ ସଂଖ୍ୟା, 
ପ.ୃ୩୩୫) ମାଧ୍ମନର ନସ ପ୍ରକାଶ କନଲ ନଯ, ମାଦଳାପାଞ୍ରି 
ତଥ୍ୟ ଉପନର ନଭି୍ଘର କର ି ଇତହିାସ ରଚନା କରବିା ସମ୍ପରୂ୍୍ଘ 
ନରିାପଦ ନୁନହଁ। େ୍ିଟ୍ ଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ସମଥ୍ଘନ କର ି ୧୯୨୭ 
ମସହିାନର ରମାପ୍ରସାଦ ଚନ୍ଦ୍  କହନିଲ ନଯ, ନରାଡ଼ଶ ଶତାବ୍ୀଠାରୁ 
ନଯଉଁ ରଟଣାଗଡ଼ୁକିର ବର୍୍ଘନା ରହଛି ି ତାହା ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର 

ପବୂ୍ଘବର୍୍ଘୀ ରଟଣାଗଡ଼ୁକିନର ନକୌଣସ ିଐତହିାସକି ସତ୍ୟତା ନାହ ିଁ। 
ମାଦଳାପାଞ୍ରି ରଚନାକାଳ ନରି୍୍ଘୟ କରବିାକୁ ଯାଇ 

ସମାନଲାଚକ ଗନବରକମାନନ ଭନି୍ଭନି୍ ନକଲକୁ ଗ୍ହଣ  
କରଛିନ୍।ି ପଣ୍ତି ସଯୂ୍ଘ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶ ‘ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟର 
ଇତହିାସ’ ଭଳ ି ସଦୁୀର୍ଘ ଗ୍ନ୍ଥନର ମାଦଳାପାଞ୍ରି ସମୟ 
ନଚାଡ଼ଗଙ୍ ନଦବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ନହାଇଥିଲା 
ନବାଲ ି ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ଅବଶ୍ୟ ଜଗବନୁ୍ଧ ସଂିହଙ୍କର ‘ପ୍ରାଚୀନ 
ଉତ୍କଳ’ ତଥ୍ୟ ଆଧାରନର ନସ ଏଭଳ ି ମତ ନଦଇଛନ୍।ି 
୧୫୬୮ଖ୍ୀଷ୍ଟାବ୍ନର ବଙ୍ର ସଲୁତାନ ସନୁଲମାନଙ୍କ ନସନାପତ ି
କଳାପାହାଡ଼ ପରୁୀର ଜଗନ୍ାଥ ମନ୍ରି ଆକ୍ରମଣ ସହ ବହୁ ହନୁି୍ 
ନଦବନଦବୀ ମନ୍ରି ମଧ୍ ଧ୍ଂସ କରଥିିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏଥିନର 
ମାଦଳାପାଞ୍ ି ଧ୍ଂସ ନହାଇଥାଇପାନର ନବାଲ ି ଗନବରକମାନନ 
ଅନୁମାନ କରଥିାନ୍।ି ମାତ୍ର ପାଞ୍ରି ନକଲ ନଦଉଳକରଣ 
ଓ ତଢ଼ାଉକରଣଙ୍କ ପାଖନର ରହଥିିବାରୁ ନଷ୍ଟ ନହବାରୁ 
ବର୍୍ଲଯାଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦଆିନଯାଇପାନର। 
ବଶିଷି୍ଟ ଗନବରକ ‘ପ୍ରାଚୀ ସାହତି୍ୟ ସମତି’ିର ପ୍ରତଷି୍ାତା 
ଆର୍୍ଘବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ ି ‘ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟାଦଶ୍ଘ’ ମଖୁବନ୍ଧନର 
କଳାପାହାଡ଼ ଦ୍ାରା ମାଦଳାପାଞ୍ ି ନପାଡ଼ାଯାଇଥିଲା ନବାଲ ି
ଉନଲ୍ଲଖ କରାଯାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିା ଇତହିାସନର ପ୍ୟାରୀନମାହନ 
ଆଚାଯ୍ଘ୍ୟ ମାଦଳାପାଞ୍ ି ତ୍ରନୟାଦଶ ଶତାବ୍ୀଠାରୁ ଲଖିନ ଆରମ୍ଭ 
ନହାଇଥିଲା ନବାଲ ି ପାଞ୍ରି ଭାରା ଓ ଲଖିନରୀତରୁି ଅନୁମାନ 
କର ି ଏଭଳ ି ଯକୁ୍ତ ି ଉପସ୍ାପନ କରଛିନ୍।ି ନସହପିର ି କୃପାସନୁି୍ଧ 

ମଶି୍ର, ପଣ୍ତି ସଦାଶବି ରଥଶମ୍ଘା, ହନରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ପଣ୍ତି 
ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣଗି୍ାହୀ, କୁଞ୍ବହିାରୀ ତ୍ରପିାଠୀ, 
ମନନମାହନ ଚକ୍ରବର୍୍ଘୀ, ସନୁୀତ ି କୁମାର ଚାଟାଜ୍ଘୀ, ଖନଗଶ୍ୱର 
ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ମାଦଳାପାଞ୍ରି ରଚନା ସମୟ, ଭାରା,ଲପି,ି 
ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପକ୍ଘନର ଭନି୍ଭନି୍ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ାପନ କରଛିନ୍।ି 
ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ-ଆଦପିବ୍ଘନର ବର୍୍ଲତ ‘ଯଯାତ ି
ପାଞ୍’ିକୁ ମଧ୍ ମାଦଳାପାଞ୍ ି ରୂନପ ଆନଲାଚକଗଣ ଗ୍ହଣ 
କରନ୍।ି ୧୯୪୦ ମସହିାନର ଆର୍୍ଘବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ ି ତଢ଼ାଉକରଣ 
ଓ ନଦଉଳକରଣଙ୍କ ରରୁ ନପାଥି ପାଇ ତାହାକୁ ମାଦଳାପାଞ୍ରି 
ପସୁ୍ତକ ରୂପ ନଦଇଥିବା କଥା ଉନଲ୍ଲଖ କରଛିନ୍।ି 

ମାଦଳାପାଞ୍ନିର ବର୍୍ଲତ ପ୍ରସଙ୍ ଆଧାରନର ପରବର୍୍ଘୀ 
କାଳନର ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟନର ବହୁ କାବ୍ୟ, କବତିା, ଉପନ୍ୟାସ, 
ନାଟକ ରଚତି ନହାଇଛ।ି ପାଶ୍ାତ୍ୟ ସାହତି୍ୟାଦଶ୍ଘକୁ ଅନୁସରଣ 
କର ି କବବିର ରାଧାନାଥ ରାୟ ନଲଖାନଲଖି କରଥିିନଲ ନହଁ 
ତାଙ୍କର ‘ପାବ୍ଘତୀ’ କାବ୍ୟନର ଉପସ୍ାପତି ନଚାଡ଼ଗଙ୍ ନଦବଙ୍କ 
ଜୀବନଚଯ୍ଘ୍ୟା ମାଦଳାପାଞ୍ରୁି ଆହରତି ନବାଲ ି କୁହାଯାଏ। 
ଯଦବିା ଏହ ିକାବ୍ୟ ପାଇଁ ରାଧାନାଥ ସମାନଲାଚତି ନହାଇଛନ୍।ି 
ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍ତୃନିର ବାପ-ଝଅି ସମ୍ପକ୍ଘ ପାଶ୍ାତ୍ୟ ସଂସ୍ତୃ ି
ଭଳ ି ହୀନ ନୁନହଁ। ରାଧାନମାହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ‘ସତ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତ’ି 
କବତିାନର ମାଦଳାପାଞ୍ରୁି ମଦନ ମହାନଦବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକାଳର 
ବ୍ାହ୍ମଣ ଓ ନବୌଦ୍ ବବିାଦ ପ୍ରସଙ୍ଟ ି ଆସଥିିବା କଥାକୁ ନଦନବନ୍ଦ୍ର 
ମହାନ୍ ି ‘ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟର ଉନନ୍ର ଓ ଉର୍ରଣ’ ପସୁ୍ତକନର 

ସଚୂାଇଛନ୍।ି ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ‘କାଞ୍ ି କାନବରୀ’ ଓ କାଳୀ 
ଚରଣଙ୍କ ‘ଅଭଯିାନ’ର କଥାବସୁ୍ତ ପରୁୁନରାର୍ମ ନଦବଙ୍କ କାଞ୍ ି
ଅଭଯିାନକୁ ନକନ୍ଦ୍ରକର ି ରଚତି ନହାଇଛ।ି ବଙ୍ରୁ ଶ୍ରୀନଚୈତନ୍ୟ 
ଉତ୍କଳ ଆସ ି ଉତ୍କଳୀୟ ନବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ସହତି ନଯଉଁ ସମ୍ପକ୍ଘ 
ସ୍ାପନ କରଥିିନଲ, ତାହା ମାଦଳାପାଞ୍ନିର ମଧ୍ ବର୍୍ଲତ। 
ନସହ ି ନଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନପ୍ରମଭକ୍ତନିର ମଗୁ୍ଧନହାଇ ପଞ୍ସଖା ଯଗୁର 
କବମିାନନ ସାହତି୍ୟ ସଷୃ୍ଟ ିକରଥିିନଲ। ନାଟ୍ୟକାର ଅଶ୍ୱନିୀ ନରାର 
‘ନଗାବନି୍ ବଦି୍ୟାଧର’, ‘କଳାପାହାଡ଼’ ନାଟକ ମାଦଳା ପାଞ୍ ି
ଆଧାରନର ନଲଖିଛନ୍।ି ନଗାଦାବରୀଶ ମଶି୍ରଙ୍କ ପରୁୁନରାର୍ମ 
ଓ ମକୁୁନ୍ନଦବ ନାଟକ ସଷୃ୍ଟ ି ମଧ୍ ମାଦଳାପାଞ୍କୁି ନକନ୍ଦ୍ରକର।ି 
ଔପନ୍ୟାସକି ସନୁରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ଙି୍କ ‘ନୀଳନଶୈଳ’, ‘ନୀଳାଦ୍ରବିଜିୟ’ 
ଉପନ୍ୟାସନର ବର୍୍ଲତ କଥାବସୁ୍ତ, ମସୁଲମାନ ଆକ୍ରମଣରୁ 
ରକ୍ାପାଇଁ ତ୍ରମିରୂ୍୍ଲଙ୍କ ବଗି୍ହ ବଭିନି୍ ଅଗମ୍ୟସ୍ାନନର ଲୁଚାଇ 
ରଖିବାର ରଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ ମାଦଳାପାଞ୍ନିର ବର୍୍ଲତ। ବଶି୍ୱାବସ ୁ
ଶବର କଥା, ନଦଉଳନତାଳା, ନକୌଶଲ୍ୟାଗଙ୍, ଶନିବଇସାନ୍ରା, 
ନୀଳକୁମ୍ଭାରୁଣୀ, ବଶିର ମହାନ୍,ି ଲଳତିା-ବଦି୍ୟାପତ,ି 
କପନିଳନ୍ଦ୍ରନଦବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥଙ୍କ ମହମିା ଭଳ ି ବହୁ 
କମ୍ିଦନ୍ୀ ଓ ଜନଶରୁତରି ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟନର ପଡ଼ଛି।ି 
ନତଣ ୁଓଡ଼ଆି ଭାରା ଓ ସାହତି୍ୟକୁ ଆନମ ଆକଳନ କଲାନବନଳ 
‘ମାଦଳାପାଞ୍’ିର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୀକାର କରବିାକୁ ନହବ। 
ପରନିଶରନର କହରିନଖ, ‘ମାଦଳା ପାଞ୍’ି ସମ୍ପକ୍ଘନର ଆମ 
ଭାରାନର ଆହୁର ି ଅଧିକ ଗନବରଣା କରାଗନଲ ଅନନକ 
ଅନାନଲାଚତି ତଥ୍ୟ ନବାଧହୁଏ ଆମକୁ ମଳିପିାରନ୍ା! n

ଅଧ୍ା୍େିା, ସ୍ାତସୋତ୍ତର ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ଓ ୋହତି୍ୟ ବଭିାଗ
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ବଜି୍ାେ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ 

 ଖଲ୍ସିୋଟ, ଗଞ୍ାମ
ସମା : ୭୨୦୫୪୦୦୫୮୪

ର୍ହାଶଶ୍ବତା ସାହୁ

ନରାହତିର ଡାଏରୀର ପ୍ରତ ିପଷୃ୍ାନର ଥିଲା ତା’ ହାତନଲଖା ଅକ୍ରନର ତା’ ନଦହର 
ମଠିା ବାସ୍ା। ଆଉ ଥିଲା ମଧ୍ ତା’ର କପାଳରୁ ପଷୃ୍ାକୁ ବାସଥୁିବା ନପ୍ରମର 
ବାସ୍ା। ତା’ର ପ୍ରତଟି ି ବନି୍ନିର ଥିଲା ଏକ ନରି୍୍ଲଷ୍ଟ ତାରଖିର 

ବାସ୍ା। 
ହତାଶନର ନେନର ନରାହତି। ତଥାପ ି ନସ ନପ୍ରମ କନର, ମଗ୍ନ 

ନହାଇ ସମୀକ୍ା ସ୍ତୃନିର ପରୂାପରୂ ିଡୁବ ିନସ ନପ୍ରମନର ଆକ୍ତାମାକ୍ତା 
ହୁଏ। ନସ ଉବୁଡୁବୁ ହୁଏ ନପ୍ରମର ଅଥଳ ଜଳସ୍ତୃନିର। ପ୍ରତଟି ି
ସକାଳ ତା’ର ନପ୍ରମର ସକାଳ। ଯାହାର ପ୍ରତଟି ିଦନି, ପ୍ରତଟି ି
ରଣ୍ା, ପ୍ରତଟି ିମହୂୁର୍୍ଘ, ପ୍ରତଟି ିନସନକଣ୍ନର  ସମୀକ୍ା ନା’ନର 
ଉତ୍ସଗ୍ଘ କର ିନଦଇଛ।ି

ମାତ୍ର ସମୀକ୍ା ଏନବ ନକଉଁଠ?ି ଆଜକୁି ଦଶବର୍ଘ 
ତନଳ ନସ  ସମୀକ୍ାକୁ ହନରଇ ନଦଇଛ।ି ଯାହାକୁ ନସ 
ନେରାଇ ଆନଣ ପ୍ରତଦିନି ନଜି ଭତିନର।

ସମୀକ୍ା ! ସମୀକ୍ା ! ଓଃ ସମୀକ୍ା !!!
ଯାହା ପାଇଁ ନରାହତିର ଡାଏରୀ, ଯାହା ପାଇଁ ନସ 

ଡାଏରୀ ନଲଖିବା ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା। ସମୀକ୍ା ଜଦି୍  କନର 
ପ୍ରତଟି ି ଖବର ନଦବାକୁ, ପ୍ରତଟି ି କଥାନର ତାକୁ ଭାଗୀଦାର 
କରବିାକୁ । ନସଥିପାଇଁ ନରାହତି ଡାଏରୀ ନଲନଖ। ପ୍ରତଦିନିର ପ୍ରତ ି
ରଟଣା ସାଇତ ିନଦଉଥିଲା ଅକ୍ରନର ସମୀକ୍ା ପାଇଁ।

ସମୀକ୍ା ଦନିନ ତାଙ୍କ ରରକୁ ତା’ ମା’ର ନବାହୂ ନହାଇ ଆସବି, ଭଉଣୀର 
ଭାଉଜ ନହାଇ, ତା’ର ପ୍ରୟିତମା ସଖୀ ନହାଇ ଆସବି। ମାତ୍ର ଏଇ ନଯମତି ି ଲମ୍ଗିଲା 
ମହୂୁର୍୍ଘମାନ; ରଟଣାମାନ ସବୁ ଦୀର୍ଘତମ ପ୍ରହର ନହାଇଥଲା। ସମୀକ୍ା ନଗାନଟ ସୀମାହୀନ 
ପ୍ରତୀକ୍ା ନହାଇ ରହଗିଲା। 

ସମୀକ୍ାକୁ ଭାବ ିତା’ ପାଇଁ ରଙ୍ନି ବନି୍ ିକନିଣ। ଡାଏରୀର ପ୍ରତ ିପଷୃ୍ାନର  ପ୍ରତ ିତାରଖିନର 
ନଗାନଟ ରଙ୍ନି ବନି୍ ିନଜି କପାଳନର ପନି୍ଧ ତାକୁ ପଷୃ୍ାନର ଲଗାଇ ଆଙୁ୍ଠ ିଟପିନର ଚାପଦିଏି। 
ସମୀକ୍ା ଖାଲ ିଅନ୍ହୀନ ପରୀକ୍ା ତା’ ପାଇଁ ନଥିଲା ବରଂ ଥିଲା ନଗାନଟ କଷ୍ଟକର ଜ୍ୟାମତି ିମଧ୍।

ନରାହତି  ଖାଲ ିମନ ନନଇ ଅନନଇ ରହଲିା ଆକାଶ ଆନଡ଼। ଆକାଶନର ନମରର ଅପବୂ୍ଘ ଚତି୍ର, 
ସଯୂ୍ଘ୍ୟଙ୍କ ଅସ୍ତଗାମୀ କଳାରଙ୍ର ଆନଲାକ ସହ ଧସୂର ରଙ୍ର ମନହାତ୍ସବ ବନିଛଇ ନହାଇଥିଲା 
ଅନୁପମ କଳାକୃତ ିନନଇ। ଆକାଶନର  ଶହ ଶହ  ଗହୃ ନେରନ୍ା ଚନଢ଼ଇଙ୍କ ଖିଆଲ ିମନର ହତାଶ। 
ଆକାଶନର ଖାଲ ିଚନଢ଼ଇ ନଥିନଲ, ଥିଲା ଶହ ଶହ ନାଲ,ି ନନଳ ି ଗଡ଼ୁ,ି ଯାହା ଉଡୁଥିନଲ ନବଳାଭୂମରି 
ଅାକାଶନର।

ନରାହତି ତତଲା ବାଲନିର ଚତି୍  ନହାଇ ଅନନଇ ରନହ ଆକାଶକୁ। ସମଦୁ୍ରକୁ, ନବଳାଭୂମକୁି। 
ନମରମାନଙୁ୍କ, ପକ୍ୀମାନଙୁ୍କ; ନସଇ ଆକାଶନର  ନକନତ ଚତି୍ର ଥାଏ।  ଭାସ ିଯାଉଥିବା ଡଙ୍ା, ନଦି୍ରତି 
ଯଦୁ୍ନର ଅବତୀର୍୍ଘ ନହଉଥବା ବୁଦ୍, ନର୍୍ଘକୀ,ହାତୀ,ନଦୌଡୁଥିବା ନରାଡ଼ା, ସବୁ ଅାକୃତରି େୁଲ,  ଲମ୍ା 
ଲଟାଯକୁ୍ତ େୁଲର ରର। ନସଇ ସବୁ  ଭତିନର  ଯାହାର ସ୍ବପ୍ନ ପ୍ରତଦିନି ତାକୁ ରାନର, ନସ ସମୀକ୍ା। 
ସମଦୁ୍ରର ବରିାଟ ବରିାଟ ଲହରୀ ନନଇ ନେରୁଥିନଲ  ତା’ର ନବଳାକୁ। ନକଇଟା ନନାଳଆି ପାଣ ି
ଭତିନର ପଶ ିଜାଲ ଟାଣଥୁିନଲ। ଆଉ ନକନତଜଣ ନନାଳଆି,  ପଲିାମାନଙୁ୍କ ପ୍ାଷ୍ଟକି୍  ଟୁ୍ୟବ୍ ଭତିନର 
ସମଦୁ୍ରର ନେଉ ଭାଙ୍ବିା ଶଖିାଉଥିନଲ।

ନକଇଟା ନନାଳଆିବସ୍ତରି କନିଶାର ସମଦୁ୍ରର କୂଳରୁ ଟଙ୍କା ନଗାଟାଇବାନର ବ୍ୟସ୍ତ। ନକଇ ପାଦ 

ଦୂରତାନର ସମଦୁ୍ରର ମାଛର ପସରା। ତା’ ଆଗକୁ  ସମଦୁ୍ରମାଛର ଭଜା ସ୍ବାଦ ନଦବାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା, 
ମସଲା, ପାଣ ି ଧର ି ପସରା ନମନଳଇଥନଲ  କଛି ି ନଦାକାନୀ, ନଯଉଁମାନନ ମାଛ ଭଜାର ସ୍ବାଦ 
ନଦନବ। ଲୁଣମିାଛ, ଚଙୁି୍ଡ଼,ି କଙ୍କଡ଼ାର ନପାଡ଼ା ବାସ୍ା ମହମହ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପବନନର ମଶିଯିାଇ 
ନଖନଳଇ ନହାଇ ପଡୁଥିଲା। 

ସମଦୁ୍ରର ଲୁଣ ିପବନନର ନଗାନଟ ଅଠା ଅଠା ଛାପ ଛାଡ଼ ିଯାଉଥିଲା ଚମ୍ଘନର, ଚୁଟନିର।  ମାତ୍ର 
ନରାହତିକୁ ଅପରାହ୍ଣର ସମଦୁ୍ର ନବଶ୍  ସନତଜ ଓ ସନୁ୍ର ଦନିଶ । ସମଦୁ୍ର ପବନ ମନକୁ ପ୍ରେୁଲ୍ଲତି 
କନର।

ନରାହତି ମନନପକାଇଲା ସମୀକ୍ା ସହ ନକନତ ଦନି ଏଇ ସମଦୁ୍ର କୂଳନର କଟଛି।ି ଅସଂଖ୍ୟ 
ସ୍ତୃ ି ବନିଛଇ ପଡ଼ଛି ି ଏଇ ସମଦୁ୍ରର ନବଳାଭୂମନିର । କନଲଜ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ନଶର ଯାଏ ଦୁହ ିଁଙ୍କର 
ନପ୍ରମନର ଏଇ ସମଦୁ୍ର ହ ିଁ  ସାକ୍ୀ। 

ପ୍ରଥମ ଚୁମ୍ନଠାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ପଶ୍ଘ ଯାଏ… ଏଇ ସମଦୁ୍ର ହ ିଁ ସାକ୍ୀ। ଖଟାମଠିା ଚକ୍ ନଲଟ୍ ର ସ୍ବାଦକୁ 
ଅଦଳବଦଳ ପାଇଁ ଦୁନହଁ ଦୁହ ିଁଙ୍କ ଚକନଲଟ୍  ଅନନକ ଥର ବଦନଳଇ ନନଇଥାନ୍।ି ଅଧାଖାଇବା 
ପନର। ନଗାନଟ ଆଇସ୍ କ୍ରମି୍  ଧର ିଦୁଇ ରଣ୍ା ଏକାଠ ିଗପବିା, ଚନିାବାଦାମ ଖାଇବା, ବାଲନିର ନଗାଡ଼ 

ଭର୍୍ଲ କର ି  ବାଲ ି ମନ୍ରି ତଆିର ି କରବିା, ଏଇ ନବଳାଭୂମ ି ଗଢ଼ଥିିଲା ତାଙ୍କ ନପ୍ରମର 
ନସୌଧ। 

ସମୀକ୍ା ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ର ପାଦନର  ଗାଢ଼ ନାଲ ି ରଙ୍ର ଅଳତା 
ନବଶ୍  ଚମତ୍କାର ମାନନ। ବାହାରର ପନର ନକମତି ି ଦଶିବି  ତା’ 

ପାଦ ନଦଖିବାକୁ  ନରାହତି ସମୀକ୍ା ପାଇଁ କଣିଥିିଲା ଦୁଇଟା 
ନଗାଡ଼ମଦୁ।ି ପଥରବସା ନଗାଡ଼ମଦୁ,ି ଯାହା  ସମୀକ୍ା 

ପାଦ ଆଙୁ୍ଠନିର  ଚକି୍  ଚକି୍  କରୁଥିଲା। ନରାହତି ନଲାଭ 
ସମ୍ଭାଳନିପାର ି  ତା’ ପାଦଟାକୁ  ତା’ ଛାତନିର  ଜାକ ି ଧର ି
ଚୁମାନର ନପାତ ି ନଦଇଥିଲା।  ନସଦନି ସମୀକ୍ାର ମହୁଁ 
ଲାଜନର  ଲାଲ୍  ନହବା ନବନଳ ନଗାନଟ ଆତ୍ତୃପ୍ ି ତାକୁ 
ବହି୍ବଳତି କରନିଦଇଥିଲା।

ଅନନକ ସ୍ବପ୍ନ, ଅନନକ ସମ୍ଭାବନା, ନାଲ ି ଶାଢ଼ରି 
ଚଉଡ଼ାଧଡ଼…ିଚତୁଥ୍ଘୀର କଳ୍ପନା, ଲମା୍ ନବଣୀ, ଛୁଆର 

ନାମକରଣ ଏହପିର ି କଳ୍ପନାର ନଡଣା ଲମ୍ ି ଯାଉଥିଲା। 
ସମଦୁ୍ରକୁ ସାକ୍ୀ କର ିସମଦୁ୍ର ଭତିନର ନସଦନି ସମୀକ୍ା ପଶଲିା। 

ଚତି୍କାର କର ି କହୁଥିଲା - ଶଣୁ ନରାହତି… ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ 
ଭଲପାଏ। ଏଇ ସମଦୁ୍ର ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ୀ। ଏ ଜନ୍ରୁ 

ଆହୁର ିସାତଜନ୍ ଯାଏ ମୁଁ ତୁମ ସାଥୀ ରହଲି।ି ତୁମଠୁ ନମାନତ  ନକହ ିଅଲଗା  
କରପିାରନିବନ…ି.. ଆଇ ଲଭ୍  ୟ ୁନରାହତି…।

 ଏଇଥିଲା ତା’ର ନଶର ବାକ୍ୟ। ହଠାତ୍  ପ୍ରଚଣ୍ ଶବ୍ କର ି ନଗାଟଏି ବଡ଼ 
ନେଉ ମାଡ଼ ିଆସଲିା। ତା’ର ନକଇ କ୍ଣ ଭତିନର ସମୀକ୍ ଉଭାନ୍  ନହାଇଗଲା। 
ସବୁ ଦୃଶ୍ୟହୀନ, ନବି୍ଲକାର …କୁଆନଡ଼ ହଜଗିଲା। ସମୀକ୍ା ନସଇ ପାଣ ିଭତିନର 

କୁଆନଡ଼ ହଜଗିଲା ଆଜଯିାଏ ତା’ର ଠକିଣା ମଳିଲିା ନାହ ିଁ।
ପ୍ରତଦିନି ନରାହତି ଆନସ ଲୁହପରୂ୍୍ଘ ଆକୁତନିର  ସମଦୁ୍ରକୁ ମାନଗ - ‘‘କୁଆନଡ଼ ଗଲା ନମା 

ସମୀକ୍ା !! ପ୍ଜି୍  ନେନରଇ ଦଅି…।’’ ସମଦୁ୍ରକୂଳନର ନରାହତିର କନଟ ତା’ର ଦନିରୁ ରାତ।ି ତାକୁ 
କଛି ିମଧ୍ କରବିାକୁ ଇଚ୍ା ହୁଏ ନାହ ିଁ।

ପ୍ରଥନମ ନସ ଭାବୁଥିଲା ବଞ୍ ିକ’ଣ କରବି- ଆତ୍ହତ୍ୟା କରନିଦବ, ମାତ୍ର ମନନପନଡ଼ ସମୀକ୍ା!! 
ନଯମତି ି ନସ କନହ  ‘‘ତୁନମ ନକନବ ମଧ୍ ଆତ୍ହତ୍ୟା କରବିନ ି ନରାହତି। ନମାନତ ଅପବାଦ 
ନଦବନ!ି! ନଲାକ ତୁମ ନା’ନର ନମା ନା’ ମଶିାଇ କଳଙ୍କ ଲଗାଇନବ… ନସ ଅପମାନ ମୁଁ ସହପିାରବି ି
ନାହ ିଁ…!!’’

ନରାହତି ଆଖିନର ପଳୁାଏ ଲୁହଥିଲା। ନସ ସମଦୁ୍ରକୁ ଡାକୁଛ ିଆନବଦନନର ନଯମତି ିସମୀକ୍ାକୁ 
ଅନପକ୍ା କରଥିିଲା। ଆଖିର ନକାଣନର ବୟସର ଛାପ ଲାଗ ି ଆସଥୁଲା। ନବାଧହୁଏ ସମୀକ୍ାକୁ 
ହରାଇବାର ଅନନକ ବର୍ଘ ବତି ିସାରଥିିଲା !!! n

ଅଧ୍ା୍େିା, ଓଡ଼ଆି ବଭିାଗ
େଶୁୀଳାବତୀ େରୋରୀ ମହଳିା ମହାବଦି୍ୟାଳୟ

ସେେଟେର-୨, ରାଉରସେଲା- ୬

ଭୂର୍ା-ଭୂର୍-ିଭୂର୍କିା
ଅୟସ୍ କାନ୍ତ 

ଧୀନର ଧୀନର ଚଢ଼
ନହ ବୁଢ଼ା
ବୟସ
ପାଦପାନଖ ମୟରୂ, ଚୂଳନର ତ ପଚୁ୍
ଭଲପାଏ ମୁଁ ନଯ ଜୀବନ-ନପ୍ରମକି
ନ ଜାଣ ିନ ବୁୁଝ ିକଛି ିଆଗପଛ
ଧୀନର ଧୀନର ଚଢ଼
ବାଇଶ ିପାହାଚ!!!

ନହାଇ ଉଜାଗର
ଜଳଇ ଜାଗର
ଆଖିପଅୁ ପନୁଚ୍
ଆଖିକୁ ନମାହର
ବୁଢ଼ା ନହାଇଗଲ ବାପା ତନମ ନମାର
ଶ୍ରାବଣନର ଶଣୁ ମଛି କୁହୁତାନ
ଛନଳଇ କହୁଛ
ଏ’ ନଯ ମହୁମାସ
ଧୀନର ଧୀନର ଚଢ଼
ବାଇଶ ିପାହାଚ!!

ପାଉଁଶ ପାହାଡ଼
ବରିଝରା ନଈ
ପାହାଡ଼ ନସପାନଖ
େୁନଟ କଳାକଇଁ
କଇଁ ନତାଳୁ ନତାଳୁ
ଜନଳ ଯଦ ିଜୁଇ
ଯଇୂ-େୁଲ ପରା
ପ୍ରୀତ ିଅପହଞ୍
ଧୀନର ଧୀନର ଚଢ଼
ବାଇଶ ିପାହାଚ!!

ଜୀବନର ସାନରଗାମା
ଶଣୁ ିଶଣୁ ି
ଭାବୁଛ ିଏନବ ମୁଁ
ନନବ ିତ ନମଲାଣ ି
ଏନବ ବ ିଝରଇ କବ ିତିା କାହାଣୀ
କଲମ ପଚାନର
ତନମ କ ିବଞ୍ଛି?
ଧୀନର ଧୀନର ଚଢ଼
ବାଇଶ ିପାହାଚ !!! n

ଗ୍ାମ୍ୟ େମିଦ୍ଦାଣ ଉ୍ବଭିାଗ
 ରାଜେେେିା, ସେନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା

 ସମା: ୮୭୬୩୩୯୩୧୧୬

ର୍ାଦଳାପାଞ୍ରି ସାହତି୍ିୟକ ର୍ଲୂ୍ୟଶ�ାଧ

ଶରାହତିର

ର୍ହଲ 
ମଳୂ ହନି୍ୀ: ସଂଜୀବ ଜାୟସୱାଲ ‘ସଂଜୟ’
ଅନୁସଜୃନ: ବଜିୟ କୁମାେ ପ୍ରଧାନ

ହନି୍ୀ ସାହତି୍ୟର ଜନଣ ସେଳ କଥାକାର ସଂଜୀବ 
ଜାୟସୱାଲ ‘ସଂଜୟ’। ତାଙ୍କ ରଚତି ହନି୍ୀ ଉପନ୍ୟାସ ‘ହନବଲୀ’ର 
ଓଡ଼ଆି ଅନୁବାଦ ‘ମହଲ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଏହାକୁ ଓଡ଼ଆିନର 
ଅନୁବାଦ କରଛିନ୍ ି ବଜିୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ‘ମହଲ’ ଏକ ଶଶି-ୁ
କନିଶାର ଉପନ୍ୟାସ।  ଏକ ରାଜମହଲ ବକି୍ର ି ସହତି ଜଡ଼ତି 
ଅନ୍ଧବଶି୍ବାସ ଉପନର ଏହ ି ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ ଗତଶିୀଳ। 
କଭିଳ ିଅନ୍ଧବଶି୍ବାସକୁ ଦୂରୀକରଣ କରବିାନର ଦୁଇ ଜଣ କନିଶାର 

ସେଳ ନହାଇଛନ୍,ି ତାହା ଏହ ି ଉପନ୍ୟାସନର ଚମତ୍କାର 
ଭାନବ ବର୍୍ଘନା କରାଯାଇଛ।ି  ‘ମହଲଟଏି - ଅତ ି ପରୁୁଣା’, 
‘କୁମାର ସାନହବ ନଭଟନିଲ ନଦବୀକାକାଙୁ୍କ’, ‘ମହଲନର 
ଅତଥିି’, ‘ଏ ପଅୁ! ମହଲଟକୁି କଣି ନାହ ିଁ’, ‘ପକି୍ ନକି୍  ଓ ବରିାଡ଼’ି, 
‘ମହଲର ବାରଣ୍ାନର ରକ୍ତ ଓ କଙ୍କଣ’, ‘ପ୍ରାଚୀନ ଗମୁ୍ାରୁ ମରୂ୍୍ଲ 
ନଚାର’ି,‘ମହଲନର ରଙୁୁ୍ରର ଶବ୍’,‘ ଏ ଚକ୍ରାନ୍ କାହାର’ ଆଦ ି
ବଭିାଗନର ବଭିକ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି  ଅନ୍ଧବଶି୍ବାସକୁ ଆୟଧୁ କର ିକଛି ି
ଅପରାଧୀ କଭିଳ ିନଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କରବିାନର ଲାଗଛିନ୍,ି 
ନତନବ ନସମାନଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍କୁ କପିର ି ଦୁଇଣ ଜଣ ଛାତ୍ର ପଣ୍ 
କରନିଦଉଛନ୍,ି ତାହା ଔପନ୍ୟାସକି ଅତ ି ହୃଦୟସ୍ପଶ୍ଘୀ ଭାନବ 
ବର୍୍ଘନା କରଛିନ୍।ି ମଳୂ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ, ଭାବ, ଭାରାକୁ 
ଅକ୍ରୁ୍ ରଖବାକୁ ଅନୁବାଦକ ପ୍ରୟାସ କରଛିନ୍।ି ଶଶି ୁ –କନିଶାର 
ଉପନ୍ୟାସ ‘ମହଲ’ର ନରାମାଞ୍କର କାହାଣୀ ପାଠକମାନଙୁ୍କ ଭଲ 
ଲାଗବି ନବାଲ ିଆଶା କରାଯାଏ। n

ଦୁଃଖ ଓ ଈଶ୍ୱର
 ଡ. ଭ�ାନୀ ଶଙ୍କର ନଆିଲ 

ନଦଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି
ଦୁଃଖ
ଏନବ ନମା କପାଳନରଖା ଭତିନର
ଅପ୍ରତ୍ୟାଶତି ଭାନବ
ରର କର ିରହଛିନ୍ି
ଗତ ଋତୁରୁ
ନକନବ ନେରନିବ
କୁଆନଡ଼ ଯନିବ
ଜଣା ନାହ ିଁ,
ଏହାପନର ନକଉଁଠ ିନଡରା ତାଙ୍କ
ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ଦୁଃଖମାନଙ୍କର ବଶି୍ରାମାଗାର ଏନବ
ବୃଦ୍ା ଆଶ୍ରମ ପାଲଟଛି ି
ନମା ମସ୍ତଷି୍କନରଖା ଭତିରର
ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗତ ନକଇ ଦନିରୁ  ।
ପ୍ରଥନମ ପ୍ରଥନମ ନମାନତ ଲାଗଥୁିଲା
ଏସବୁ ଦୁଃଖମାନନ
ପରାୟା, ଅପରଚିତିା
କନୁି୍ ଏନବ ବୁଝଗିଲି
ଏହ ିଦୁଃଖ ନତା ନମା’ ପ୍ରତବିମ୍ି
ସଖା ସନହାଦର
ଆତ୍ନ ପ୍ରଣମ୍ୟ
ପ୍ରାନ୍ଃ ସ୍ରଣୀୟ ଈଶ୍ୱର। 
ସନବ୍ଘାପର ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଈଶ୍ୱର
ଯା’ଙ୍କ ଦଶ୍ଘନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ ସଦା
ଅରୁନଣାଦୟ ପରବର୍୍ଘୀ ନସ
ସମୟ ସ୍ାନ, କାଳ ପାତ୍ର,ଜରଆିନର ।
ଦୁଃଖ ଏନବ ନମାର
ଅତ ିପ୍ରୟି ଆଶାବାଡ଼ି
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସବ୍ଘଦା ଦଶ୍ଘନ
ନଦଉଥବା ଏକ ଚମତ୍କାର
ଅଭବି୍ୟକ୍ତ ି- ଅନନ୍ମରୂ୍୍ଲ
ସେଳ ଅସେଳ ପାହାଡ଼ ନଡଇଁ ନଡଇଁ
ଅମା ଅନ୍ଧକାର ପାହାଡ଼ ନଡଇଁ ନଡଇଁ
ସ୍ୟଂ ଏକ ସ୍ତିପ୍ରଜ୍ଞ ନହାଇସାରଥିିବା
ଏକ ସେଳ ସାହତି୍ୟ
ଯଏି ବନଞ୍ ଦୁଃଖନର
ଯଏି ହନସ ଦୁଃଖନର
ଯଏି କାନନ୍ ଦୁଃଖନର
ଯଏି ଇତହିାସ ନଲନଖ
ଦୁଃଖକୁ ନନଇ, ଦୁଃଖ ଦ୍ାରା, ଦୁଃଖ ପାଇଁ
ଦୁଃଖ ଯା’ର ସ୍ତି,ି ପରସି୍ତି,ି ଅସ୍ତତି୍ବ, ଆସନ। n

ଶ୍ୀରାଧା,ଭବାେୀ୍ାଟଣା

ଶରାହତିର
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ରବବିାର, ୧୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ତୃତୀୟ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ଲ�ଠାକକଥଠା

ଯେଭଳ ିବଯିେଶ ୁବାଘ ଅାଣ ିଏଠି
ଛାଡୁଛନ୍ ିଫୁଲ ସାଇଁ,

ଯସଭଳଆି େନି ଆସବି ହ ିଁ େଯିନ
ଆମ ଏ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ।

ବଂଶ ୋଏ ଯଲାପ ଯହାଇ,
ହାତୀ ଯବାଲ ିଯ�ାଯେ ବଡ଼ ପ୍ାଣୀ ଥÒଲା

ଯ�ାଲଯିଲ ଜାଣବି ବହ ି॥

କଟକ,୧୭।୯(ସମସି): ନକଲ ି ଔଷଧ 
କାରବାର ଘେଣାଯର ଆଜ ି ଆସଛି ି ଲ୍ାବ୍  
ରଯିପାେ୍ଟ। ରଯିପାେ୍ଟ ଅନୁୋୟୀ ଜବତ 
ଯହାଇଥିବା ରକ୍ତଚାପ ଔଷଧ ଯେଲମା-୪୦ 
ନକଲ ି ଯବାଲ ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯହାଇଛ।ି ପଣୁ ି ଥଯର 
ଅଭେିକୁ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କ ୨େ ି ଆକାଉଣ୍ଟ୍  ଯର ଥିବା 
୧୨ଲକ୍ଷ େଙ୍କାକୁ ଶନବିାର ପଲୁସି ଫି୍ଜ୍ (ଅଚଳ)
କରଛି।ି �ତକାଲ ି ଯ�ାେଏି ଆକାଉଣ୍ଯର 
ଥିବା ୪ ଲକ୍ଷ ୨୪ ହଜାର େଙ୍କା ଫି୍ଜ୍  
ଯହାଇଥିବା ଯବଯଳ େୁଇେନିଯର ସମେୁାୟ 
୧୬ଲକ୍ଷ ୨୪ହଜାର େଙ୍କା ଥିବା ଆକାଉଣ୍କୁ 
ଫି୍ଜ୍  କରାୋଇଛ ି ଯବାଲ ି ଡସିପି ି ପନିାକ୍  
ମଶି୍ର ସଚୂନା ଯେଇଛନ୍।ି ଅନ୍ପକ୍ଷଯର ଯସ 
କହଛିନ୍ ିଯେ ଅଯନକ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଟ ତଥ୍ ପଲୁସି 
ହାତଯର ଲା�ଛି।ି ଏଯବ ତେନ୍ ପ୍କ୍ୟିାକୁ 
ଆହୁର ିବ୍ାପକ କରାୋଉଛ।ି ଠକି୍  ସମୟଯର 
େୃଢ଼ କାେ୍୍ଟ ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରାେବି। 
 �ତକାଲ ି ଅଭେିକୁ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କ ରମିାଣ୍ଟ୍   ଯଶଷ 
ଯହାଇଥିବା ଯବଯଳ ଆଜ ି ଯସମାନଙୁ୍କ ପଣୁ ି
ଥଯର ବଚିାର ବଭିା�ୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ 
େଆିୋଇଛ।ି ଲ୍ାବ୍  ରଯିପାେ୍ଟ ଆସବିା ପଯର 
ଏଯବ ପଲୁସିର ପରବର୍୍ଟୀ ପେଯକ୍ଷପ କ’ଣ 
ରହବି, ଯସଯନଇ ତଜ୍ଟମା କରୁଛ ିତେନ୍କାରୀ 
େମି୍ । ରକ୍ତଚାପ ଔଷଧ ଯେଲମା-୪୦ ଓ 
ଯେଲମା-ଏଏମ୍ ର କାରବାର ସମ୍ବନ୍ୀୟ 
ସମସ୍ତ େସ୍ତାବଜି ପଲୁସି ଜବତ କର ିସାରଛି।ି 

ଯେଯହତୁ ଔଷଧ ପ୍ସୁ୍ତତକାରୀ କମ୍ାନୀ 
ଯ�ଲେନ୍ ମାକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ନକଲ ି ଔଷଧ ପ୍ସୁ୍ତତ 
ନୁଯହଁ ଯବାଲ ି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ େଆିୋଇଥିଲା; 
ଯତଣ ୁ ପଲୁସି ଏଯବ ଉକ୍ତ ନକଲ ି ରକ୍ତଚାପ 
ଔଷଧ ପ୍ସୁ୍ତତ କରୁଥିବା କମ୍ାନୀକୁ ଠାବ 

କରବିାକୁ ଉେ୍ମ କରୁଛ।ି ଅନ୍ପଯେ 
ବ୍ବସାୟୀଦ୍ୱୟ ଉକ୍ତ େୁଇ ଔଷଧ ବ୍ତୀତ 
ଅନ୍ ଯକଉଁ ଔଷଧର ନକଲ ି କାରବାର 
କରୁଥିଯଲ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଲୁସି �ରୁୁତ୍ୱର 
ସହ ବଚିାର କରୁଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ପଲୁସି 
ବ୍ବସାୟୀ ସଞ୍ଜୟ ଜଲାଲ୍  ଓ ରାହୁଲ 
କ୍ାଲ୍ ର େୀଘ୍ଟ ବଷ୍ଟର ଔଷଧ କାରବାରର 
ଯରକଡ୍ଟ ୋଞ୍ଚ କରୁଛ।ି ଯସମାନଙ୍କ ସଂସ୍ା 
ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ବକି୍ ି ଯହଉଥିବା ବଭିନି୍ନ 
ଔଷଧର ଆମୋନୀ ଓ ରପ୍ାନୀ ସଂକ୍ାନ୍ୀୟ 
େସ୍ତାବଜି ପଲୁସି ୋଞ୍ଚ କରୁଛ ି ଯବାଲ ି

ପରୁୀଘାେ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 
 ନକଲ ି ଔଷଧ ବକି୍ ି ମାମଲାଯର ସମ୍କୃ୍ତ 
ୋଉଁଳଆି ପେରି ପଜୂା ଏଣ୍ରପ୍ାଇଜସ୍ଟର 
ମାଲକିାନା ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପତ୍ୀଙ୍କ 
ନାମଯର ଥିବା ଯବଯଳ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ାକୁ 
ପରଚିାଳନା କରୁଥିଯଲ ସଞ୍ଜୟ ଜଲାଲ। 
ଠକି ଯସହପିର ି ମାଣକିଯଘାଷ ବଜାରର 
ଭ.ିଆର ଡ୍ର�୍ସ ଏଯଜନ୍ସରି ପରଚିାଳନା 

କରୁଥିଯଲ ରାହୁଲ କ୍ାଲ୍ । ଯତଣ ୁ ଉଭୟ 
ସଂସ୍ାର ପଞ୍ଜକୃିତଧାରୀ ମାଲକିଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପଲୁସି 
ତେନ୍ ପରସିରଭୁକ୍ତ କରଛି।ି ଯତଯବ ଏହ ି
ଯବଆଇନ କାରବାରଯର ଆହୁର ି ୮/୧୦ 
ଜଣଙ୍କ ପ୍ତ୍କ୍ଷ ସମ୍କୃ୍ତ ିଥିବା ତେନ୍ଯର ପଲୁସି 
ଜାଣବିାକୁ ପାଇଛ।ି ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର 
ଯକଯତକ ଡଷି୍ଟବୁି୍େର ଓ ଯଛାେ ଯୋକାନୀ 
ରହଛିନ୍।ି ପେ୍୍ଟ ାୟକ୍ଯମ ପଲୁସି ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଯଜରା କରବି। ଆବଶ୍କ ପଡ଼ଯିଲ ଉକ୍ତ େୁଇ 
ସଂସ୍ାର ଅଫିସ ଓ ଯ�ାୋମ ସଲି୍  କରାେବି। 
ଅନ୍ପଯକ୍ଷ ନକଲ ିଔଷଧ ବଜାରକୁ ଯକମତି ି
ଆସଲିା, ତାର ଯଚର ଯ�ାଜବିା ପାଇଁ 
ପଲୁସି େମି �ବୁଶୀଘ୍ର �ୟା ଓ ଯବଙ୍ାଲୁରୁ 
ୋଇପାଯର ଯବାଲ ିଯବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ନକ� ିଔଷଧ 
କଠାର୍ ବଠାର ମଳି�ିଠା ପ୍ରମଠାଣ; ଜବତ ଔଷଧ ନକ�ି

ଦୁଇଟ ିଆକଠାଉଣ୍ଟ୍  ରୁ 
୧୨ �କ୍ଷ ଟଙ୍ଠା ଫି୍ଜ୍ 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୯(ସମସି): ଯ�ାେଏି ପଯେ ରାଜ୍ଯର 
କ୍ଷମତାେ�ଲ ଲା� ି େନି ରାତ ି ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ�ଛୁ ି ବଯିଜପ।ି 
େଳର ଯନତାମାଯନ କ୍ଷମତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍କ 
ପଡ଼ଯିଲ ମାର୍ ପଟି୍  କରବିାକୁ ପଛାଇଯବ ନାହ ିଁ ଯବାଲ ି
ମନ୍ବ୍ ଯେଉଛନ୍।ି କଛି ି ବରଷି୍ ଯନତା ଏକାଠ ି ବସବିା, 
ଏକାଠ ି ଭାବବିା ଓ ଏକାଠ ି କାମ କରବିାକୁ ଆହ୍ବାନ 
ଯେଉଛନ୍।ି ମାତ୍ର େଳଯର ଫାେ େନିକୁ େନି ଯୋଡ଼ ି
ଯହବା ପରବିଯର୍୍ଟ ଯମଲଯିମଲ ି ୋଉଛ;ି ସଂ�ଠନର 
ଯଚର େନିକୁ େନି ହୁ�ଳୁବିାଯର ଲା�ଛି।ି କେକରୁ 
କଳାହାଣ୍,ି ମାଲକାନ�ରିରୁି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ପେ୍ଟ୍ନ୍ େଳ 
ବହୁଧା ବଭିକ୍ତ ଓ େଳର ଯନତାମାଯନ ପରସ୍ପର ଷଡ଼େନ୍ତ୍ର, 
ଯ�ାଛକିୋଯର ବ୍ସ୍ତ। ସାଂ�ଠନକି େୁବ୍ଟଳତା ଓ ଯ�ାଷ୍ୀ 
ବବିାେ ବର୍୍ଟମାନ ବଯିଜପ ି ଯନତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ଶରିପୀଡ଼ା 
ପାଲେଛି।ି ଏହ ି ସ୍ତିଯିର ଶୀଷ୍ଟ ଯନତାମାଯନ ଆତୋତ 
ଯହଉଥିବା, ରଣନୀତ ି ନରି୍୍ଟାରଣ କରୁଥିବା ରାଜଧାନୀ 
ବଯିଜପ ି େୁଇ ଫାଳ ଯହବା ରାଜ୍ ଯନତୃତ୍ୱଙୁ୍କ ବଚିଳତି 
କରଛି।ି ଅତୀତଯର େଳର ବରଷି୍ ଯନତା ଜ�ନ୍ନାଥ 
ପ୍ଧାନ ଏବଂ ସାଂସେ ଅପରାଜତିା ଷଡ଼ଙ୍ୀଙୁ୍କ ଯନଇ 
ଜଲି୍ା ବଯିଜପ ିଏକ ପ୍କାର ବଭିାଜତି ଯହାଇଥିବାଯବଯଳ 
ସମ୍ପ୍ରତ ି ଜଲି୍ା େବୁଯମାର୍୍ଟା ସଭାପତ ି ପରବିର୍୍ଟନକୁ ଯନଇ 
ସଷୃ୍ଟ ି ଯହାଇଛ ି ବବିାେ। ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ବାବୁ ସଂିହଙ୍କ 
ନଯିଦ୍୍ଟଶଯର ଭୁବଯନଶ୍ୱର ସାଂ�ଠନକି ଜଲି୍ା େବୁ 
ବଯିଜପ ି ସଭାପତ ି ରଶ୍ ି ରଞ୍ଜନ ମେୁୁଲଙୁି୍କ ସଭାପତ ି

ପେରୁ ଅବ୍ାହତ ି େଆିେବିା ପଯର ଜଲି୍ା ବଯିଜପଯିର 
କନ୍ଦଳ ପ୍ବଳ ରୂପ ଧାରଣ କରଛି।ି ଜଲି୍ା ବଯିଜପ ି
ସଭାପତ ିବାବୁ ସଂି ଏହ ିନଷି୍ପର୍କୁି ସଠକି୍  ଓ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର 
ପରସିରଭୁକ୍ତ କହଥିିବାଯବଯଳ ଜଲି୍ା ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାେକ ଅଭଯିଷକ ଆଚାେ୍ଟ୍ ଜଲି୍ା ସଭାପତଙି୍କ 
ନଷି୍ପର୍କୁି ଅେଥାଥ୍ଟ ଓ ବ୍କ୍ତ�ିତ ଯବାଲ ି କହଛିନ୍।ି

 ଶନବିାର ଭୁବଯନଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ବଯିଜପରି ଯଲେର 
ପ୍ାଡଯର ଜଲି୍ା େବୁଯମାର୍୍ଟା ସଭାପତ ି ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ 
ମେୁୁଲଙୁି୍କ ତାଙ୍କ ପେରୁ ଅବ୍ାହତ ିସଂକ୍ାନ୍ ବଜି୍ଞପ୍ ିପ୍କାଶ 
ପାଇଥିଲା। ଜଲି୍ା ବଯିଜପ ି ସଭାପତଙି୍କ ନଯିଦ୍୍ଟଶକ୍ଯମ 
ରଶ୍ରିଞ୍ଜନଙୁ୍କ ପେରୁ ଅବ୍ାହତ ି େଆିୋଇଛ ି ଯବାଲ ି
ସଙ୍ଠନର ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକ ହମିାଂଶ ୁ ଯଛାେରାୟ 
ଏଥିଯର ଉଯଲ୍� କରଥିିଯଲ। ମାତ୍ର ଏହ ି ବଜି୍ଞପ୍ରି କଛି ି
ସମୟ ମଧ୍ୟଯର ଜଲି୍ା ବଯିଜପରି ଅନ୍ତମ ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାେକ ଅଭଯିଷକ ଆଚାେ୍ଟ୍ ନଜିସ୍ୱ ଯଲେରପ୍ାଡ଼ଯର 
ଏକ ବଜି୍ଞପ୍ ି ଜାର ି କରଥିିଯଲ। ବଯିଜପ ି ଭୁବଯନଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ସାଂ�ଠନକି ସଭାପତ ି ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ମେୁୁଲଙି୍କ 
ଅେଳବେଳର ଯକୌଣସ ିନଷି୍ପର୍ ିଯହାଇନାହ ିଁ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ 
ୋୟତି୍ୱରୁ ଅବ୍ାହତ ିେଆିୋଇଥିବା ଯନଇ �ବର ସମ୍ରୂ୍୍ଟ 
ମଥି୍ା ଯବାଲ ି ଯସ ଉଯଲ୍� କରଥିିଯଲ। େୁଇେ ି ୋକ 
�ବର ପରସ୍ପର ବଯିରାଧୀ ଥିବାରୁ ଏଯନଇ ଉଭୟ ଜଲି୍ା 
ସଭାପତ ିବାବୁ ସଂି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକ ଅଭଯିଷକ 
ଆଚାେ୍ଟ୍ଙୁ୍କ ଯୋ�ାଯୋ� କରାୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 

ରଶ୍ରିଞ୍ଜନଙ୍କ ଅବ୍ାହତକୁି ଯନଇ ଉଭୟ ଯନତା ୋହା 
କହଛିନ୍ ିଯସଥିରୁ ଜଲି୍ା ବଯିଜପଯିର ସବୁକଛି ିଠକି୍  ନାହ ିଁ 
ଯବାଲ ିଜଳଜଳ େଶିଛୁ।ି 

 ରଶ୍ରିଞ୍ଜନଙୁ୍କ ପେରୁ ଅବ୍ାହତ ି େଆିେବିା 
ତାଙ୍କର ନଜିସ୍ୱ ନଷି୍ପର୍ ି ଏବଂ ଏ ଯନଇ ନଷି୍ପର୍ ି ଯନବାର 
ସମ୍ୂର୍୍ଟ ଅଧିକାର ରହଛି ିଯବାଲ ିଜଲି୍ା ସଭାପତ ିବାବୁ ସଂି 
କହଛିନ୍।ି ମାତ୍ର ଜଲି୍ା ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକ ଅଭଯିଷକ 
ଆଚାେ୍ଟ୍ ଜଲି୍ା େବୁ ଯମାର୍୍ଟା ସଭାପତଙୁି୍କ ବଯିଜପ ି
ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ପରବିର୍୍ଟନ କରପିାରଯିବ ନାହ ିଁ ଯବାଲ ି
ନଜି ପ୍ତକି୍ୟିାଯର କହଛିନ୍।ି ଏପର ି ନଷି୍ପର୍ ି ଯନବା 
ଜଲି୍ା ସଭାପତଙି୍କ କ୍ଷମତା ବହଭୁି୍ଟତ। େଳର ବାଇ-ଲ 
ଅନୁସାଯର ଏଥିପାଇଁ ସଭଙି୍କର ମତାମତ ଯନବାର 
ଆବଶ୍କତା ରହଛି।ି େେ ି ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ସମସ୍ତଙ୍କର 
ମତାମତ ଯନଇ ଶ୍ରୀ ମେୁୁଲଙୁି୍କ ବାହାର କରଛିନ୍ ି
ତାଯହଯଲ ଆସନ୍ାକାଲ ି ଯସ େଳର ୩ ଜଣ ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାେକଙୁ୍କ ଏକାଠ ି କର ି ଏ ସମ୍କ୍ଟଯର ସାମ୍ବାେକି 
ସମ୍ଳିନୀଯର ଯଘାଷଣା କରନୁ୍ ଯବାଲ ି ଅଭଯିଷକ 
ଆହ୍ବାନ ଯେଇଛନ୍।ି ରଶ୍ରିଞ୍ଜନଙୁ୍କ େଳରୁ ବାହାର 
କରବିା ଯନଇ ସଭାପତଙି୍କ ନଷି୍ପର୍ ି ଶଯିରାଧାେ୍ଟ୍ ନୁଯହଁ। 
େଳର ଜଯଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷରଯର 
ରଶ୍ରିଞ୍ଜନଙୁ୍କ ପେରୁ ଅବ୍ାହତ ି େଆିୋଇଥିବା 
ଯବଯଳ ସମାନ ଅଧିକାରଯର ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ 
କରୁଛ ି ଯବାଲ ି ଯସ କହଛିନ୍।ି ଏହ ି ପ୍ସଙ୍କୁ ଯନଇ 
ଜଲି୍ା ବଯିଜପରି େୁଇ ଯନତୃତ୍ୱଙ୍କ ପରସ୍ପର ବଯିରାଧୀ 
ମନ୍ବ୍ େଳଯର ସଷୃ୍ଟ ି କରଛି ି ଝଡ଼। ଯେଉଁଠ ି ସଭାପତ ି
ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକ ଯ�ାେଏି ପ୍ସଙ୍ଯର ଯ�ାେଏି 
ଆଭମି�ୁ୍ ଯପାଷଣ କରପିାରୁ ନାହାନ୍;ି ଯସଠ ି େଳ 
ନବି୍ଟାଚନଯର ଯକମତି ି ପ୍ତପିକ୍ଷକୁ ସମ୍�ୁୀନ ଯହବ 
ତାକୁ ଯନଇ ସ୍ୱାଭାବକି ସଯନ୍ଦହ ସଷୃ୍ଟ ି ଯହାଇଛ।ି

 � ଭୁବସେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଯବୁସମାର୍ଚ୍ା େଭା୍ତ ି୍ରବିର୍ଚ୍େକୁ ସେଇ ଦ’ି ଫାଳ ଦଳ
 � ଅବ୍ାହତ ିେଷି୍ପର୍ ିେଭା୍ତଙି୍କ ଅଧିକାର ୍ରେିରଭୁକ୍ତ: ଜଲି୍ା େଭା୍ତ ି
 � େଭା୍ତଙି୍କ ଏକଚାଟଆି େଷି୍ପର୍ ିଶସିରାଧାଯଚ୍୍ େୁସହଁ: ୋଧାରଣ େମ୍ାଦକ

ଐତହିଠାସକି ଅନ୍ଠାୟ...
ତାଲକିାଯର ସାମଲି କର ିଯସମାନଙୁ୍କ ଯସମାନଙ୍କର ପରଚିୟ ପ୍ୋନ କରବିାକୁ ମ�ୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଯରାଧ କରଛିନ୍।ି ଯେଶର ସମ୍ବଧିାନର 

ନୟିମ ଅନୁୋୟୀ ଉପଯରାକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରୋୟଙୁ୍କ ସାମାଜକି ନ୍ାୟ ପ୍ୋନ କରବିାକୁ ମ�ୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଚଠିଯିର ୋବ ିକରଛିନ୍।ି 
ଏହ ି ଅବସରଯର ମ�ୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ �ତ ୨୦୧୧ ମସହିାରୁ ବର୍୍ଟମାନ ପେ୍ଟ୍ନ୍ ଉପଯରାକ୍ତ ସଯମ୍ବେନଶୀଳ ୋବ ି ସମ୍କ୍ଟଯର ଯକନ୍ଦ୍ର 

ଆେବିାସୀ ବ୍ାପାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଯଲଖିଥିବା ଚଠି ିସମ୍ବନ୍ଯର ସବଯିଶଷ ତଥ୍ ଯକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମଣୁ୍ାଙୁ୍କ ଅବ�ତ କରଛିନ୍।ି ମ�ୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ପ୍ଥମ ଚଠିେି ି୨୦୧୧ ମସହିା ମଇ ମାସ ୩୦ ତାର�ିଯର ଯଲଖିଥିବା ଯବଯଳ ଦ୍ୱତିୀୟ ଚଠିେି ି୨୦୧୨ ମସହିା ନଯଭମ୍ବର ୩ ତାର�ିଯର 
ଯଲଖିଥିଯଲ। ଯସହପିର ିତୃତୀୟ େଠିେି ିମ�ୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ୨୦୨୧ ମସହିା ଯଫବରୁ ଆରୀ ୧୯ ତାର�ିଯର ଯଲଖିଥିଯଲ ମଧ୍ୟ ଯକନ୍ଦ୍ର ଆେବିାସୀ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ସଂକ୍ାନ୍ଯର ଯକୌଣସ ିପେଯକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରନିାହ ିଁ।

୫ ବଷ୍ଷଲର ଖର୍୍ଷ ଲହବ...
ଅନୁୋୟୀ ଏହ ିଅନୁଷ୍ାନଯର ୧୦,୮୬୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ବିା ପାଇ ଁବ୍ବସ୍ା କରାେବି। ବର୍୍ଟମାନ ୨୮୪୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଭିନି୍ନ 

ପାଠ୍କ୍ମଯର ପାଠ ପଢୁଛନ୍।ି ଏଥିଯର ୭େ ିସ୍ଲୁଯର ୨୪େ ିଇଞ୍ଜନିୟିରଂି ପାଠ୍କ୍ମ, ୧୪ରୁ ଅଧିକ ବଭିା� ଓ ୨୭ରୁ ଅଧିକ ଉତ୍କଷ୍ଟ ଯକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ାପନ କରାେବି। ପ୍ଯତ୍କ ସ୍ଲୁଯର ଯଶ୍ରଣୀ �ହୃ, ଲାଯବାଯରଯୋରୀ, ପ୍ଯଫସର ଚାମ୍ବର ଓ �୍ାଯଲରୀ ରହବି। ସମସ୍ତ ସ୍ଲୁଯର ଅତ୍ାଧନୁକି 
�ଯବଷଣା ଯକନ୍ଦ୍ର ଓ ଲାଯବାଯରଯୋରୀ ସବୁଧିା ଉପଲବ୍ଧ ଯହବ। ପ୍ଯତ୍କ ଉତ୍କଷ୍ଟ ଯକନ୍ଦ୍ର ସହତି ଶଳି୍ାନୁଷ୍ାନମାନଙ୍କର ସହଭା�ତିା ରହବି। 
ଏଥିଯର ଅତ ିକମ୍ ଯର ଜଯଣ ପବୂ୍ଟତନ ଛାତ୍ର ଯମଣ୍ର ଭାବଯର ୋୟତି୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ଯତ୍କ ଉତ୍କଷ୍ଟ ଯକନ୍ଦ୍ର ଶଳି୍ାନୁଷ୍ାନମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁଅତ୍ାଧନୁକି �ଯବଷଣା ଓ ପରାମଶ୍ଟ ଯକନ୍ଦ୍ର ଭାବଯର କାେ୍୍ଟ  କରପିାରବି। 

ଗ୍ରାମ୍ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇ ଁ ଏକ ଯନାଡାଲ ଯସଣ୍ର ଭାବଯର ମଧ୍ୟ କାେ୍୍ଟ  କରବି। ଯତଯବ ଶନବିାର ଆଯୟାଜତି 
ଯବୈଠକଯର ମ�ୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୩ ମାସ ମଧ୍ୟଯର ସମସ୍ତ ସ୍ାେ୍ଟ କଲୋସ ରୁମ୍  ନମି୍ଟାଣ କାମ ସମ୍ରୂ୍୍ଟ କରବିାକୁ ନଯିଦ୍୍ଟଶ 
ଯେଇଥିବାଯବଯଳ ଡଯିସମ୍ବର ସରୁ୍ା ପ୍କ୍ୟିା ସରବି। ହଯଷ୍ଟଲ ଓ ଅନ୍ାନ୍ ସାଧାରଣ ମରାମତ ିକାମକୁ ତୁରନ୍ ଯଶଷ କରାେବି। ଅନୁଷ୍ାନକୁ 
୨୪ ଘଣ୍ଆି ବେୁି୍ତ ବ୍ବସ୍ାର ସବୁଧିା 
କରାେବି। ଏହ ି ଅବସରଯର ମ�ୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟର କୁଳପତ ି ଓ ପ୍ଯଫସରମାନଙ୍କ 
ସହତି ଅଯଲାଚନା କରଛିନ୍।ି ଆଯଲାଚନାଯର 
ମ�ୁ୍ ଶାସନ ସଚବି ସଯୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ 
ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ତି ଥିବାଯବଯଳ ୫-େ ି
ସଚବି ଭଯିକ ପାଣ୍ଆିନ କାେ୍୍ଟ କ୍ମ ପରଚିାଳନା 
କରଥିିଯଲ। ବଭିା�ୀୟ ପ୍ମ�ୁ ସଚବି ଯହମନ୍ 
ଶମ୍ଟା ମାଷ୍ଟରପଲୋନ୍  ଉପସ୍ାପନା ରଖିଥିଯଲ।

 ମ�ୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଯିଦ୍୍ଟଶକ୍ଯମ �ତ ଅ�ଷ୍ଟ 
ମାସ ୨୫ ତାର�ିଯର ମ�ୁ୍ ଶାସନ ସଚବି 
ଓ‘୫-େ’ି ସଚବି ବୁଲ୍ଟା �ସ୍ତ କର ିଭସିଟୁ୍  ବକିାଶ 
ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପଲୋନ ପ୍ସୁ୍ତତ କରବିାକୁ ପରାମଶ୍ଟ 
ଯେଇଥିଯଲ। ମାଷ୍ଟରପଲୋନ ଅନୁୋୟୀ ୨୦୩୦ 
ସରୁ୍ା ଏହାକୁ ଏକ ବହୁମ�ୁୀ ଇଞ୍ଜନିୟିରଂି 
ଏବଂ �ଯବଷଣା ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟର ରୂପ 
େଆିେବିା ସହ ଏହାକୁ ଆଇଆଇେ ି ଓ 
ଏନଆଇେ ି ସହ ସମକକ୍ଷ କରାେବି। 
ଏହାର ଅଧୀନଯର ସ୍ଲୁ ଅଫ୍  ଇଞ୍ଜନିୟିରଂି, 
େକ୍ଷତା ବକିାଶ ଯକନ୍ଦ୍ର, ସ୍ଲୁ ଅଫ୍  ଯବସକି୍  
ସାଇନ୍ସ ଆେ ି ୭େ ି ସ୍ଲୁ ପରଚିାଳତି ଯହବ।

ହଠାଟଲର ପଡ଼ ିଦଠାଣ୍ଡଲର ଗଡୁଛ ିବଲିଜପ ିଘର କଳି
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ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବ୍ରୀମା ଯ�ାଜନାଯେ ତଞ୍ଚକତା

ଆବାସ ତାଲକିାେୁ ଯ�ାଗ୍ୟ ହତିାଧିକାେ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କାଟଯିେଯଲ

ରବବିାର,  ୧୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୧୧୧୧

ବାସେଶ୍ୱର(ଉତ୍ତର),୧୭ା୯(େମେି)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବ୍ରୀମା ଯ�ାଜନା ଏଯବ ପ୍ରହସନ 
ପାଲଟଛି।ି ପ୍ରାକୃତକି ବପି�୍ଯ୍ୟୟ କାରଣଯର ଉଜୁଡ଼ ି
�ାଉଥିବା ଫସଲର କ୍ଷତପିରୂଣ ପାଇ ଁ ଚାଷ୍ରୀ ମାଯନ 
ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ନରି୍୍ଯାରତି ପ୍ରମିୟିମ ଯେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ 
ବ୍ରୀମା କରୁଥିଯଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାର୍ରୀମାନଙ୍କ 
ପାତରଅନ୍ତର ନ୍ରୀତ ି ଓ ବ୍ରୀମା କମ୍ାନ୍ରୀଙ୍କ ମନମାନ୍ରୀ 
ଯ�ାଗୁ ଁ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଚାଷ୍ରୀ ନଜି ଫସଲର କ୍ଷତପିରୂଣ 
ପାଇବାରୁ ବଞ୍ତି ଯହଉଛନ୍ତ।ି ବାରମା୍ର ଅଭଯି�ାଗ 
ଯହଉଥିଯଲ ମଧ୍ୟ ସରକାର୍ରୀ କଳ ଓ ବ୍ରୀମା କମ୍ାନ୍ରୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଯର ଗଢ଼ ି ଉଠଥିିବା ଅସାଧ ୁ ଯମଣ୍ଟ ଯ�ାଗୁ ଁ ଚାଷ୍ରୀ 
ମାଯନ ନଜି ହକ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ତି ଯହଉଛନ୍ତ।ି 

ଏପରକି ିଏହ ିେୁନ୍ଯ୍ରୀତ ିଯ�ାର କମ୍ଯଚାର୍ରୀମାଯନ ଅର୍ଯ 
ଲାଳସାଯର ବଶବର୍୍ଯ୍ରୀ ଯହାଇ ଫସଲ ବ୍ରୀମା ଯ�ାଜନାର 
ନୟିମ କାନୁନକୁ େଳମିକଚ ି ଯେବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତ।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷଯର ସମବାୟ ସମତି ି ମାଧ୍ୟମଯର ସଂଗହୃତି 
ଯହାଇଥିବା ପ୍ରମିୟିମ ରାଶ ି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଯର 
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅଧ୍ରୀକୃତ ବ୍ରୀମା କମ୍ାନ୍ରୀକୁ ଯପୈଠ 
କରା�ାଇଥିବା ଯବଯଳ ପରବର୍୍ଯ୍ରୀ ସମୟଯର ଉକ୍ତ ଅର୍ଯ 
ଯଫରଆିସବିା ଯ�ାଗୁ ଁବ୍ରୀମା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ତି ଯହାଇଛନ୍ତ ି
ଚାଷ୍ରୀ। �ାହା ଫଳଯର ଆଉ ଚାଷ୍ରୀ ମାଯନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଫସଲ ବ୍ରୀମା ପାଇ ଁ ପ୍ରମିୟିମ ଅର୍ଯ ଜମା ଯେବାକୁ 
ପଛଘଞୁ୍ା ଯେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଯଲଣ।ି ଏଭଳ ି ସମସ୍ୟା 
ବାଯଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକଯର ଉପଜୁଥିିବାର 
ନଜରି ଥିଲା ଯବଯଳ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଲି୍ା ବ ି

ଏଥିରୁ ବାେପଡ଼ ି ନଥିବ ଯସ କରା କହବିା ଅସମ୍ଭବ।
ପ୍ରକାଶ ଯ�, ବାଯଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର ଯଭାଗରାଇ 

ବ୍ଲକ ସମଦୁ୍ର ଉପକୂଳଯର ଅବସ୍ତି ଯହାଇଥିଲା ଯବଯଳ 
ଚରିଯ୍ାତା ସବୂର୍୍ଯଯର�ା ନେ୍ରୀ ଏହା ଉପଯର ଯବାହ�ିବିା 
ସହତି ଏଠାଯର ସମଦୁ୍ରଯର ମଶିଛି।ି ଧାନ ଚାଷ 
ଯରାଜଗାରର ମ�ୁ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯହାଇଥିଲା ଯବଯଳ ବଭିନି୍ନ 
ସମୟଯର ବାତ୍ୟା ଓ ଅସମୟ ବଷ୍ଯା ସହତି ପ୍ରତବିଷ୍ଯ 
୩/୪ ରର ବନ୍ୟା ଯଭାଗରାଇବାସ୍ରୀଙ୍କ ଭାତହାଣ୍କୁି 
ଉଜାଡ ିଯନଉଛ।ି ବଗିତ ୩ ବଷ୍ଯ ଯହଲା ଲଗାତାର 
ସାମଦୁ୍ରକି ବାତ୍ୟା ସହତି ଅସମୟ ବଷ୍ଯାଯର 
ରବ ିଧାନଚାଷ ନଷ୍ଟ ଯହାଇଥିଲା ଯବଯଳ 
ସବୁର୍୍ଯଯର�ା ବନ୍ୟା �ରଫି ଧାନ 
ଫସଲ ଯଧାଇ ଯନଉଛ।ି ଗତବଷ୍ଯ 
ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଯା ଓ ବନ୍ୟାଯର �ରଫି ଧାନ 
ଫସଲ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ନଷ୍ଟ ଯହାଇଥିଲା ଯବଯଳ 
ଚଳତି ବନ୍ୟାଯର ତଳ ିସଯମତ ତଳରୁିଆ 
ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ଧାନଚାଷ ପାଇଁ 
ଚାଷ୍ରୀ ମାଯନ ବଭିନି୍ନ ସମବାୟ ସମତି ିଓ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 
କୃଷ ିଋଣ କରବିା ସମୟଯର ଫସଲ ବ୍ରୀମା ପାଇ ଁନରି୍୍ଯାରତି 
୨ ପ୍ରତଶିତ ପ୍ରମିୟିମ ଜମା କରୁଛନ୍ତ।ି ଯସହପିର ି ଜଲି୍ାର 
ବସ୍ତା, ସେର, ବାଲଆିପାଳ, ଜଯଳଶ୍ୱର, ସହତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ବ୍ଲକଯର ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଭଳ ି ପ୍ରାକୃତକି ବପି�୍ଯ୍ୟୟ 
ଯ�ାଗୁ ଁ ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଯହଉଛ।ି ବର୍୍ଯମାନ ପ୍ରତ ି
ପଞ୍ାୟତକୁ ଏକ ୟନୁଟି ହସିାବଯର ଧରା�ାଇ କୃଷବି୍ରୀମା 
ପ୍ରୋନ କରା�ାଉଛ।ି ନୟିମ ମତୁାବକ ପ୍ରାରମ୍ଭକି 
ପ�୍ଯ୍ୟାୟଯର କୃଷ ିବଭିାଗ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କମିା୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 

ବପି�୍ଯ୍ୟୟ ଜନତି କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ଆକଳନ କରୁଥିବା ଯବଯଳ 
ପଣୁ ିକ୍ରପ୍ କଟଂି ଯବଯଳ କୃଷବିଭିାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବଭିାଗ ଏବଂ 
ପରସିଂ�୍ୟାନ ବଭିାଗ ସହତି ବ୍ରୀମା କମ୍ାନ୍ରୀର କମ୍ଯଚାର୍ରୀ 
ମଳିତି ଭାଯବ ଉପସ୍ତି ରହ ିଫସଲ ଉତ୍ାେନ ଆକଳନ 
କର ି ରଯିପାଟ୍ଯ ଯେଉଛନ୍ତ।ିତାହାର ି ଆଧାରଯର ବ୍ରୀମା 
ଅର୍ଯ ଭରଣା କରା�ାଉଛ।ି ବର୍୍ଯମାନ ପଣୁ ି ଉପଗ୍ରହ ଚତି୍ର 
ଉଯର୍ାଳନ ଜରଆିଯର ସଯଭ୍ଯ କରା�ାଉଥିବା ଜାଣବିାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି ମାତ୍ର ଏହ ି ଆକଳନ ଯବଯଳ ସମ୍କୃ୍ତ କମ୍ଯଚାର୍ରୀ 

ମାଯନ ଅର୍ଯ ୋବ୍ରୀ କରୁଥିବା ବଭିନି୍ନ ମହଲରୁ ଅଭଯି�ାଗ 
ଯହଉଛ।ି ଯ�ଉ ଁପଞ୍ାୟତ ଅର୍ଯ ପ୍ରୋନ କରୁଛ ି

ଯସହ ି ପଞ୍ାୟତର ରଯିପାଟ୍ଯ ସଠକି 
େଆି�ାଉଛ।ି ଯ�ଉ ଁ ପଞ୍ାୟତ ଅର୍ଯ 
ଯେଇପାରୁନାହ ିଁ ଯସହ ି ପଞ୍ାୟତର 
ଫସଲ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଯହାଇଥିଯଲ ମଧ୍ୟ 
ବ୍ରୀମା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ତି ରହୁଛ।ି 

ଏହାର ସେ୍ୟତମ ଉୋହରଣ 
ଯେଖିବାକୁ ମଳିଛି ିଯଭାଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅଧିନ 

ଯଗାପ୍ରୀନାରପରୁ ପଞ୍ାୟତଯର। ଗତ ୨୦୨୧ 
ମସହିାଯର ଉେବୃର୍ ବଷ୍ଯା ଜଳ ଜମ�ିାଇ ନଷି୍ାସନ 
ନ ଯହାଇପାରବିାରୁ ଯଗାପ୍ରୀନାରପରୁ ସହତି ସଂଲଗ୍ନ 
ଜୟରାମପରୁ ପଞ୍ାୟତଯର �ରଫି ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
ନଷ୍ଟ ଯହାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଜୟରାମପରୁ ପଞ୍ାୟତ ତରଫରୁ 
କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ଆକଳନ କରୁଥିବା ତନି ି ବଭିାଗ ର କମ୍ଯଚାର୍ରୀ 
ସହତି ବ୍ରୀମା କମ୍ାନ୍ରୀର କମ୍ଯଚାର୍ରୀଙୁ୍କ ଅର୍ଯ ପ୍ରୋନ 
କରା�ାଇଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ପଞ୍ାୟତଯର ଜମ ି ଥିବା ଚାଷ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଫସଲ ବ୍ରୀମା ମଳିଥିିବା ଯବଯଳ ଯଗାପ୍ରୀନାରପରୁ ପଞ୍ାୟତ 

ବାେ ପଡ଼ଛି।ିଏହପିର ି ଅଯନକ ପଞ୍ାୟତ ଯର ସମାନ 
ଅବସ୍ା ଯେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ିଏହା ଛଡ଼ା ଜୟରାମପରୁ 
ପଞ୍ାୟତର ଚାଷ୍ରୀ ମାଯନ ବ୍ରୀମା ପାଇଥିଲା ଯବଯଳ 
ଯସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଯଶାକ ମଶି୍ର, ବସନ୍ତ ଭୂୟାଁ, ଭାନୁ 
ବଶି୍ୱାଳ, ଭାରତ୍ରୀ ସାମଲ, ଯଗାଲକ ସାମଲ, ଯଜ୍ୟାତମି୍ଯୟ 
ଯଘାଷ, ଲଷ୍୍ରୀନାରାୟଣ ଯଘାଷ, ମନ୍ର ଯଜନା, ଶବିଶଙ୍କର 
ଯଘାଷ, ରବ୍ରୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ରାଧାକାନ୍ତ ପାତ୍ର, 
ସମ୍ତି ଯଘାଷ, ସଞ୍ଜୟ ଯଜନା ପ୍ରମ�ୁଙ୍କ ସହତି ପ୍ରାୟ ୪୦ରୁ 
ଊର୍ଦ୍୍ଯ ଚାଷ୍ରୀ ସମବାୟ ସମତି ି ଜରଆିଯର ଫସଲ ବ୍ରୀମାର 
ପ୍ରମିୟିମ ଜମା ଯେଇଥିଲାଯବଯଳ ଯସମାଯନ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି
ବାବେଯର ବ୍ରୀମା ଅର୍ଯ ଭରଣ ପାଇ ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଯକବଳ ଏହ ିେୁଇଟ ିନୁଯହ ଁଅଯନକ ପଞ୍ାୟତଯର ବନ୍ୟା 
ଓ ବଷ୍ଯା ଜଳ ଜମ ି ଯହକ୍ଟର ଯହକ୍ଟର ଜମଯିର ଫସଲ 
ନଷ୍ଟ ଯହାଇଥିଲା ଯବଯଳ ଚାଷ୍ରୀ ପ୍ରମିୟିମ ଅର୍ଯ ଜମା 
ଯେଇ ବ୍ରୀମା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ତି ଯହାଇଛନ୍ତ।ି ଯତଣ ୁ
ଯକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ଯ�ାଜନା 
ଯ� ବାଟବଣା ଯହାଇଛ ି ତାହା ସହଜଯର ଅନୁଯମୟ 
କରଯିହଉଛ।ି ଚଳତି ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟ ବାରମା୍ର ବନ୍ୟା, 
ଅନୟିମତି ବଷ୍ଯା ଯ�ାଗୁ ଁ �ରଫି ଧାନ ଫସଲ ସହତି 
ପନପିରବିା ଫସଲ ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳଯର କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ 
ଯହାଇଛ।ି ଋଣ ଧାର କର ିଚାଷ କରଥିିବା ଚାଷ୍ରୀମାନଙ୍କର 
ଯମରୁେଣ୍ ଭାଙ୍ ି �ାଇଛ।ି ପଣୁ ି �େ ି ଏହଭିଳ ି କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି
ଆକଳନ କରା�ାଏ ଯତଯବ ହଜାର ହଜାର ଚାଷ୍ରୀ ଫସଲ 
ବ୍ରୀମା ଯ�ାଜନାରୁ ବଞ୍ତି ଯହଯବ ଯବାଲ ି ସାଧାରଣଯର 
ଆଯଲାଚନା ଯଜାର ଧରଛି ି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତ ି ଆଗାମ୍ରୀ 
େନିଯର ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଯେବାକୁ ୋବ ି ଯହଉଛ।ି 

ଚନ୍ଦସେଶ୍ୱର, ୧୭ା୯(େମେି)

ଥିଲାବାଲାଙୁ୍କ େଆି�ାଇଛ ି ସରକାର୍ରୀ ଆବାସ, ଯହଯଲ 
ଗରବି ଯ�ାଗ୍ୟ ହତିାଧିକାର୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ 
ଯ�ାଜନାଯର ଘର �ଣ୍ଏି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ତି ଯହାଇ 
ନଡ଼ା ଛପର ଘଯର ପଲଥିିନ ତଯଳ ପଲିା ଛୁଆଙୁ୍କ ଯନଇ 
େୁଃ�ଯର ଜ୍ରୀବନ ଅତବିାହତି କରୁଥିବା ଯେଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଏଭଳ ି ଘଟଣା ଯେଖିବାକୁ ମଳିଛି ି ଯଭାଗରାଇ 
ବ୍ଲକ କ�ଡ଼ା ପଞ୍ାୟତ ତଲାଡ଼ ି ଗାଁର ଯସାନାଲ ି
ପାଣଗି୍ରାହ୍ରୀଙ୍କ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର। ପରବିାର କହଯିଲ ସ୍ୱାମ୍ରୀ 
ଅନ୍ରୀଲ ଓ େୁଇ ପଅୁ ଝଅିକୁ ଯନଇ ତାଙ୍କର ପରବିାର। 
ଯସାନାଲଙି୍କ ସ୍ୱାମ୍ରୀ ଅନଲି ୋେନ ଶ୍ରମକି ଭାଯବ 
ଗଜୁରାଟଯର କାମ କରନ୍ତ।ି ଯସଥିରୁ ଯ�ଉଁ ପାରଶି୍ରମକି 
ମଯିଳ ଯସଥିଯର ବହୁ େୁଃ� କଷ୍ଟଯର ଚଳବିା ସହତି 
ପରବିାରଯର ସ୍ତ୍ରୀ ପଲିାଙୁ୍କ ଚଳବିା ପାଇଁ କଛି ିଅର୍ଯ ଘରକୁ 
ପଠାନ୍ତ।ି ଯସଇ ଅର୍ଯଯର ଘଯର ସ୍ତ୍ରୀ ପଲିା ଛୁଆ ଚଳନ୍ତ ିନଡ଼ା 
ଛପର ଘରଟ ି ଧ୍ରୀଯର ଧ୍ରୀଯର �ରା ବଷ୍ଯା ଝଡ଼ଯର ନଷ୍ଟ 
ଯହବା ପଯର ଯଭାଗରାଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ନଯିଦ୍୍ଯଶଯର 
ଅମ୍ାନ ବାତ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ଆକଳନ କରବିାକୁ କ�ଡ଼ା 

ରାଜସ୍ୱ ନରି୍ରୀକ୍ଷକ ଅଧିକାର୍ରୀ ନଶିକିାନ୍ତ ସଂି ତଲାଡ଼ ି
ଗାଁକୁ ଆସ ି ତେନ୍ତ କର ି ଗାଁର ଏହ ି ଅସହାୟ ବାସହରା 
ପରବିାରକୁ �ଣ୍ଏି ପଲଥିିନ ଯ�ାଗାଇ ଯେଇଥିଯଲ। 

ପଲଥିିନ �ଣ୍ଏି ପାଇ ଯସାନାଲ ି ଗାଁ ଯଲାକଙ୍କ 
ସହାୟତାଯର �ଣୁ୍ଟ ଯପାତ ି ନଡ଼ା ଛପର ଘରଟକୁି 
ମରାମତ ି କର ି ପଲଥିିନ ପକାଇ ନଜି ବାସଗହୃଯର 
ରହ ି ଆସଛୁନ୍ତ।ି ଗାଁ ଯଲାଯକ ତାଙ୍କ ପରବିାରର େୁଃ� 

ସହ ିନ ପାର ିଯସାନାଲଙୁି୍କ ଗାଁ ସ୍ଲୁଯର ସଯଫଇ ୋୟତି୍ୱ 
ଯେଯଲ। ସଯଫଇ କର ି ମାସକୁ ମଳୁିଥିବା ୧୪ଶହ 
ଟଙ୍କା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଯରସନ ଚାଉଳ ପାଇ ପରବିାର 

ବହୁ େୁଃ� କଷ୍ଟଯର ଚଳ ି ଆସଛୁ।ି ଲଘଚୁାପ ଜନତି 
ଲଗାଣ ବଷ୍ଯାଯର ନଡ଼ା ଛାଉଣ୍ରୀ ପଲଥିିନ ଛପରଟ ି
ନଷ୍ଟ ଯହବାକୁ ବସଲିାଣ।ି ସାମାନ୍ୟ ବଷ୍ଯାଯର ଘଯର 
ପାଣ ି ପଶ�ିାଉଛ।ି ସରକାର୍ରୀ ଯ�ାଜନାଯର ଘର 

�ଣ୍କି ପାଇଁ ବାରମ୍ାର ପଞ୍ାୟତ ସ୍ତରଯର ବଭିାଗ୍ରୀୟ 
ଅଧିକାର୍ରୀ, ସରପଞ୍ଙୁ୍କ ଗହୁାର ି କର ି ଏପ�୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙୁ୍କ 
ଘର �ଣ୍ଏି ମଳିନିାହ ିଁ। ଯଭାଗରାଇ ବ୍ଲକଯର ପବୂ୍ଯରୁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ାଜନା ହତିାଧିକାର୍ରୀ ଭାଯବ 
ଯସାନାଲଙି୍କ ନାମ ରହଥିିଲା ଯବଯଳ ଚଳତି ବଷ୍ଯ 
୨୦୨୨-୨୩ ଆର ଥିକ ବଷ୍ଯର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲକିାଯର 
ଯସାନାଲଙି୍କ ନାମ ତାଲକିାଯର ନାହ ିଁ। ଅପରପଯକ୍ଷ 
ଥିଲାବାଲାଙ୍କ ନାଁ ଆବାସ ତାଲକିାଯର ରହଛି।ି 

ଘଟଣା ସମ୍କ୍ଯଯର ପଞ୍ାୟତ କା�୍ଯ୍ୟନବି୍ଯାହ୍ରୀ 
ଅଧିକାର୍ରୀ ସାକଲା ଟୁଡୁଙୁ୍କ ପଚାରବିାରୁ ତେନ୍ତ କର ି
ବଡିଓିଙ୍କ େୃଷ୍ଟ ି ଆକଷ୍ଯଣ କରଯିବ ଯବାଲ ି ସଚୂନା 
ଯେଇଛନ୍ତ।ି ଅପରପକ୍ଷଯର ଗତ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ାନ 
ପ୍ରଭାବଯର ତଲାଡ଼ ି ଗ୍ରାମର ଘର ଭାଙ୍�ିାଇ ପଲଥିିନ 
ତଯଳ େନି କାଟୁଥିବା ଯସାନାଲ ି ଏବଂ ଶବିାନ୍ରୀ 
ପାଣଗି୍ରାହ୍ରୀଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ଯଭାଗରାଇ ବଡିଓି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଆବାସ ଯ�ାଜନାଯର ଘର �ଣ୍ଏି ଯ�ାଗାଇ ଯେବାକୁ 
ପଞ୍ାୟତର ସମତିସିଭ୍ୟା ଗ୍ରୀତାରାଣ୍ରୀ ପ୍ରହରାଜ, ଅଜୁ୍ଯନ 
ପ୍ରହରାଜ, ୱାଡ୍ଯସଭ୍ୟ ଯେବାଶଷି ୋସ, ଧନଞ୍ଜୟ ଚନ୍ଦ, 
ନନ୍ଦେୁଲାଲ ନନ୍ଦ୍ରୀ, ସପନ ୋସ ପ୍ରମ�ୁ ୋବ ି କରଛିନ୍ତ।ି

ପ୍ ରିମ ରିୟମ୍ଅର୍ଥଜମାଦେଇବୀମାପାଇବାରୁଚାଷୀବଞ୍ ରିତ

ଜସେଶ୍ୱର, ୧୭ା୯ (େମେି)

ହସଲିାଣ ି କାଶତଣ୍,ି ଆସଲିାଣ ି ପାବ୍ଯଣର ଋତୁ। ମା’ଙ୍କ 
ଆଗମନଯର ବାର୍୍ଯା ଯନଇ କାଶତଣ୍ ିଧରାକୁ ସଜ୍ତି କଲାଣ।ି 
ରାସ୍ତା କଡ଼ଠାରୁ ନେ୍ରୀ ପଠା�ାଏ ସବୁଆଯଡ ଫୁଟ ି ଉଠଛି ି
କାଶତଣ୍।ି କାଶତଣ୍ ି ଫୁଲର ଯସୌନ୍ଦ�୍ଯ୍ୟଯର ଆକୃଷ୍ଟ ଯହାଇ 
ପଥିକଟଏି ଘଡ଼ଏି ଅଟକ ି �ାଏ। ନ୍ରୀଳ ଆକାଶ ତଯଳ 
ହସଛୁ ି କାଶ ତଣ୍୍ରୀଫୁଲ ଜଗତ ଜନନ୍ରୀ ମା େୁଗ୍ଯାଙ୍କର ଧରା 
ଅବତରଣର ସଚୂନା ଯେଇ। କାଶତଣ୍ରି ଯସୌନ୍ଦ�୍ଯ୍ୟ 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣ୍ରୀୟ। ଋତୁଚକ୍ରର ପରବିତ୍ଯନଯର 
ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଧରା ପଷୃ୍ଠରୁ ଧ୍ରୀଯର ଧ୍ରୀଯର 
ଅପସର ି�ବିା ପାଇଁ ଯଚଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟଯର 
ନ୍ରୀଳ େଗିବଳୟର ଯସପାରରୁି ଉଙି୍କ ମାଯର 
ଶରତ। ‘ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱନି ଶରତଯର ନମି୍ଯଳ ଯଶାଭା 
ଜଗତଯର’ କବଙି୍କର ଏହ ିଊଂକ୍ତରୁି ବାରହୁିଏ ଶରତ 
ଋତୁ ଯ� ପ୍ରକୃତଯିର ନମି୍ଯଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭରେିଏି। 

ଯପ୍ରମର ପ୍ରତ୍ରୀକ ଯରାମାଞ୍ଭରା କାଶ ତଣ୍୍ରୀ। ଜହ୍ନ 
ରାତଯିର ଯଜ୍ୟାତ୍ସାଯର ବଧିତୁ ଧରଣ୍ରୀ ବୁକୁଯର କାଶତଣ୍ ି
ଫୁଲ ସମ୍ଭାର ଜନ ମାନସଯର ଯରାମାଞ୍ ସଷୃ୍ଟ ି କଯର। ଏହ ି
କାଶତଣ୍ରି ଅପରୂପ ଯଶାଭା ପ୍ରାଚୁ�୍ଯ୍ୟ ଭତିଯର ଆବଭି୍ଯାବ 

ହୁଅନ୍ତ ି ମା’ େୁଗ୍ଯା। ଏହ ି ଭାରତବଷ୍ଯ 
ଭରପରୁ ଯହାଇ ଉଯଠ ଶାରେ୍ରୀୟ ପବ୍ଯଯର 

ସନୁମି୍ଯଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶରତ ବୁକୁଯର କାଶତଣ୍ରି ଯରାମାଞ୍କ 
ଭରା ରୂପଲାବଣ୍ୟ ଯପ୍ରମକି ଭାବୁକ କବ ି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ 
କଯର। କାଶତଣ୍ ି ଫୁଲର ଯସୌନ୍ଦ�୍ଯ୍ୟଯର ବଯିମାହତି ଉଯଠ 
ସବୁର୍୍ଯଯର�ାର ତଟ। ଯସହ ିସବୁର୍୍ଯଯର�ା ନେ୍ରୀର କୂଳଯର 

ଜନ୍ ଯନଇଛ ିବାଯଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଜଯଳଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାର 
ଗଡର ୫୧୫ ବଷ୍ଯର ଯପୈାରାଣକି ଢାଞ୍ାର େୁଗ୍ଯାପଜୂା। 
ମା’ଙ୍କ ମଣୃ୍ୟ୍ରୀ ମରୂ୍ଥି ନମି୍ଯାଣ କାମ ଚାଲଛି।ି େୁଇ ବଷ୍ଯ 
ଯକାଭଡି �ଗୁୁଁ ଫିକା ପଡଥିିଲା େୁଗ୍ଯାପଜୂା। କନୁି୍ତ ଚଳତି 
ବଷ୍ଯ କଛି ି କଟକଣା ନ ଥିବାରୁ ଜଯଳଶ୍ୱର ଅଞ୍ଳର ପ୍ରାୟ 
୪୦ରୁ ଅଧିକ ପଜୂା ମଣ୍ପ ଏଯବ ଚଳଚଞ୍ଳ ଯହାଇଉଠଛି।ି

୍ଶ୍ମିବାର୍ଡ,୧୭ା୯(େମେି): ଜଯଳଶ୍ୱରଯର 
ଚଳତିବଷ୍ଯ ସାରର ଅଭାବ ଯେ�ାଯେଇଥିବା 
ଯବଯଳ ପଶ୍ମିବଙ୍ର ନକଲ ି କ୍ରୀଟନାଶକ 
ବହୁଳଭାଯବ ବକି୍ର ି ଯହଉଛ।ି ଫଳଯର 
ଚାଷ୍ରୀମାଯନ କ୍ଷତରି ସମ୍�ୁ୍ରୀନ ଯହଉଛନ୍ତ।ି 
ଜଯଳଶ୍ୱରର ୮୨ଟ ିଗାଁ ସହତି ପଶ୍ମିବଙ୍ର 
୯୦ଟ ି ଗାଁ ଲାଗକିର ି ରହଛି।ି ଫଳଯର 
ଜଯଳଶ୍ୱର ସହତି ୋନୁ୍ତନ, ଯମାହନପରୁ, 
ନୟାଗ୍ରାମ ସହତି ସଧିାସଳ� ଜନିଷିପତ୍ର, 
ସାର, କ୍ରୀଟନାଶକର ଆୋନପ୍ରୋନ 
ଯହାଇରାଏ। ଚଳତିବଷ୍ଯ ଜଯଳଶ୍ୱରର 
୨୯୩୧୬ ଜଣ କୃଷକ ପରବିାର 
୧୯୯୯୦ ଯହକ୍ଟର ଜମଯିର ଧାନ 
ରୁଆଯପାତା କରଛିନ୍ତ।ି ଏହାବ୍ୟତ୍ରୀତ 
୩୩୨୧ ଯହକ୍ଟର ଜମଯିର ଅଣଧାନ ଚାଷ 
ମଧ୍ୟ ଯହାଇଛ।ି ଚଳତିବଷ୍ଯ ବଳିମ୍ଯର 
ବୃଷ୍ଟପିାତ ଯହାଇଥିଯଲ ମଧ୍ୟ ଅେ୍ୟାବଧି 
୩୫୫ ଯମଟ୍କି ଟନ୍  ୟରୁଆି, ୬୬୯ 
ଯମଟ୍କି ଟନ୍  ଡଏିପ,ି ୭୮୩ ଯମଟ୍କି ଟନ୍  
ପଟାସ ଓ ୫୧ ଯମଟ୍କି ଟନ୍  ସପୁର ସାରର 
ବ୍ୟବହାର ଯହାଇଛ।ି କନୁି୍ତ ଏସବୁ ସାର 
ଜଯଳଶ୍ୱର ଅଞ୍ଳକୁ �ଯରଷ୍ଟ ନୁଯହ।ଁ ଫଳଯର 

ଜଯଳଶ୍ୱର ଅଞ୍ଳଯର ସାରର ଅଭାବ 
ଯେ�ାଯେଇଛ।ି ଯସହପିର ି ୟରୁଆି ୪୫କ.ି
ଗ୍ରା ବ୍ୟାଗ୍ ର ମଲୂ୍ୟ ୨୬୬ଟଙ୍କା, ଡଏିପ ି
୫୦ କ.ିଗ୍ରା ବସ୍ତାର ମଲୂ୍ୟ ୧୩୫୦ଟଙ୍କା, 
ପଟାସ୍  ବସ୍ତାର ମଲୂ୍ୟ ୧୭୦୦ଟଙ୍କା ଓ 
ସପୁର ବସ୍ତାର ମଲୂ୍ୟ ୬୫୦ଟଙ୍କା ଥିବା 
ଯବଯଳ ଯକଯତକ ଯୋକାନଯର ବସ୍ତା ପ୍ରତ ି
୫୦ରୁ ୧୦୦ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମଲୂ୍ୟଯର ବକି୍ର ି
ଯହଉଛ।ି ଜଯଳଶ୍ୱରଯର ୧୮ଟ ି ଯସବା 
ସମବାୟ ସମତି ି ଓ ୧୦୮ଟ ି ସ୍ୱ୍ରୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ 
ଯୋକାନ୍ରୀକୁ ଇଫ୍ ଯକା, ଆଯଗ୍ରାଇଣ୍ାଷ୍ଟ୍ରୀ, 
ମାକ୍ଯଯଫଡ କମ୍ାନ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ ସାର ଯ�ାଗାଇ 
େଆି�ାଉଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷଯର ପଶ୍ମିବଙ୍ରୁ 
ବଭିନି୍ନ କ୍ରୀଟନାଶକ ଜଯଳଶ୍ୱର ଅଞ୍ଳଯର 
ବକି୍ର ିଯହଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା�ାଇଛ।ି ଏହାକୁ 
ବ୍ୟବହାର କର ି ଚାଷ୍ରୀମାଯନ ଠକାମ୍ରୀର 
ଶ୍ରୀକାର ଯହଉଛନ୍ତ।ି ଏ ସମ୍କ୍ଯଯର ଯଗାଷ୍ଠ୍ରୀ 
କୃଷ ିଅଧିକାର୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙୁ୍କ ପଚାରବିାରୁ 
ପଶ୍ମିବଙ୍ର ନକଲ ି କ୍ରୀଟନାଶକ ବକି୍ରରି 
ଅଭଯି�ାଗ ପଯର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଯର 
ଚଢ଼ଉ ଜାର ି ରହଥିିବା ଯସ କହଛିନ୍ତ।ି

ପଲରିଥିନ୍ଦେରାଭଙ୍ାେଦରବ ରିତୁଛ ରିଜୀବନ
ପଶ୍ ରିମବଙ୍ରନକଲରିକୀଟନାଶକ
ଜଦେଶ୍ୱରଦରବହୁେବ ରିକ୍ ରି

ସାପକାମଡ଼ୁାଦରବୃଦ୍ାଙ୍କମତୁୃୟୁ
ବସ୍ା/ରୂ୍ୋ, ୧୭ା୯ (େମେି): ବସ୍ତା ରାନା ଅଧ୍ରୀନସ୍ ଯକାଠପୋ ଗ୍ରାମର  ସଷୃ୍ଟଧିର 
ୋସଙ୍କ ପତ୍୍ରୀ ପାବ୍ଯତ୍ରୀ (୮୭)ଙ୍କ ଶନବିାର ସାପ କାମଡ଼ୁାଯର ମତୁୃ୍ୟବରଣ ଯହାଇଛ।ି 
ତାଙୁ୍କ ଘଯର ଏକ ବଷିଧର ସାପ କାମଡୁଥିିଲା। ପରବିାର ଯଲାଯକ ଜାଣବିା ପଯର ତାଙୁ୍କ 
ବସ୍ତା ଡାକ୍ତର�ାନାକୁ ଆଣଥିିଯଲ। ଯସଠାଯର ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ଯହାଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି 

ଅଜଣାକାରଧକ୍ାଦରଛାତ୍ରଗରୁୁତର
ବସ୍ତା/ରୂପସା, ୧୭ା୯ (ସମସି): ବସ୍ତା ରାନା ଅଧିନସ୍ ୬୦ନମ୍ର ଜାତ୍ରୀୟ ରାଜପର 
ଜୁଣବଳୋ ଛକ ନକିଟଯର ଏକ ଅଜଣା କାର ଧକ୍ାଯର ଜଯଣ ଛାତ୍ର ଗରୁୁତର 
ଭାଯବ ଆହତ ଯହାଇଛନ୍ତ।ି ଯସ ଯହଯଲ ଏହ ି ଗ୍ରାମର ବୁଲୁ ମାହାଲଙ୍କ ପଅୁ ଅମର। 
ଅଷ୍ଟମ ଯଶ୍ରଣ୍ରୀଯର ପଢ଼ୁଥିବା ଅମର ସନ୍୍ୟାଯର ଟଉିସନ ସାର ି ଗଡୁ�ିାଳରୁ ଘରକୁ 
ଯଫରୁଥିବା ସମୟଯର ତାଙୁ୍କ ପଛରୁ ଏକ କାର ଧକ୍ାଯେଇ ଯସଠାରୁ ଚାଲ�ିାଇଥିଲା। 
ଫଳଯର ଅମର ଗରୁୁତର ଭାଯବ ଆହତ ଯହାଇଥିଯଲ। ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଯଲାଯକ ତାଙୁ୍କ 
ଉର୍ାର କର ି ଜାତ୍ରୀୟ ରାଜପର ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଯର ବସ୍ତା ଡାକ୍ତର�ାନାକୁ ପଠାଇଥିଯଲ।

ଦରେନ୍ରୁଖସ ରିପଡ଼ରିଯବୁକଗରୁୁତର
ବସ୍ତା/ରୂପସା, ୧୭ା୯ (ସମସି): ଶକୁ୍ରବାର ରାତଯିର ବାଙ୍ରିଯିପାଷ-ିବାରପିୋ 
ଯଟ୍ନରୁ �ସପିଡ଼ ି ଜଯଣ �ବୁକ ଗରୁୁତର ଭାଯବ ଆହତ ଯହାଇଛନ୍ତ।ି ବାରପିୋ 
ସପୁରଫାଷ୍ଟ ଯଟ୍ନଯର �ବୁକ ଜଣକ ବାଯଲଶ୍ୱରରୁ ବାରପିୋ ଅଭମିଯୁ� 
ଆସଥୁିବା ଯବଯଳ ରୂପସା ଯଷ୍ଟସନ ନକିଟ ଯର ଚଳନ୍ତା ଯଟ୍ନରୁ �ସପିଡ ି ଗରୁୁତର 
ଭାଯବ ଆହତ ଯହାଇଥିଯଲ। ଯଷ୍ଟସନଯର ଥିବା କ୍ସକ୍ଟ ୍ରଲ କମ୍ଯଚାର୍ରୀ ତାଙୁ୍କ ରୂପସା 
ଯଗାଷ୍ଠ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟଯକନ୍ଦ୍ରକୁ ଯନଇଥିଯଲ। ଡାକ୍ତର ତାଙୁ୍କ ବାଯଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ମ�ୁ୍ୟ 
ଚକିତି୍ାଳୟକୁ ସ୍ାନାନ୍ତର କରଥିିଯଲ। ଉକ୍ତ �ବୁକଙ୍କ ପରଚିୟ ମଳିପିାର ି ନାହ ିଁ। 

ରାଷ୍ଟୀୟହ ରିନ୍ୀେ ରିବସପାେ ରିତ
ବସ୍ା/ରୂ୍ୋ, ୧୭ା୯ (େମେି): ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହନି୍ଦ୍ରୀ େବିସ ପାଳନ ଅବସରଯର ବସ୍ତା 
ଶକି୍ଷାଯକନ୍ଦ୍ର ପରସିରଯର ଏକ ଉତ୍ବ ବେି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନାଚା�୍ଯ୍ୟ ଶ୍ର୍ରୀପତ ି ପାତ୍ରଙ୍କ 
ଯପୌଯରାହତି୍ୟଯର ଅନୁଷ୍ଠତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ମ�ୁ୍ୟଅତଥିି ଅନ୍ରୀଲ ଗପୁ୍ତା ଓ ବେି୍ୟାଳୟର 
ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାେ ଯବଯହରା ହନି୍ଦ୍ରୀ େବିସର ମାହାତ୍୍ୟ ପ୍ରତପିାେତି କରଥିିଯଲ। 
କା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ାଳନ କରଥିିଯଲ ଉପପ୍ରଧାନଚା�୍ଯା ସଶୁ୍ର୍ରୀ ରଞ୍ଜତିା ପାଢ୍ରୀ। ଗରୁୁଜ୍ରୀ 
ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗରି ିଅତଥିି ପରଚିୟ, ଗରୁୁମା ନମତିା ୋସ ପ୍ରାରମ୍ଭକି ସଚୂନା ଓ ସଶୁାନ୍ତ ିଲତା 
ଯବଯହରା ଧନ୍ୟବାେ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିଯଲ। କୃତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ କରା�ାଇଥିଲା। 

ବରରିଷ୍ଠନାଗର ରିକମଞ୍ରବାଷଷିକଉତ୍ସବପ୍ସୁ୍ତ ରି
ଖଇରା,୧୭।୯ (େମେି): �ଇରା ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ମଞ୍ର ବାଷଥିକ ଉତ୍ବ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ଯବୈଠକ ମଞ୍ର କା�୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରସିରଯର ଅନୁଷ୍ଠତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ଶରତ କୁମାର 
ବଶି୍ୱାଳଙ୍କ ଯପୌଯରାହତି୍ୟଯର ଆଯୟାଜତି ଯବୈଠକ ପ୍ରାରମ୍ଭଯର େବିଂଗତ ଶକି୍ଷକ 
ଯକୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଜନା, �ଇରା ବଜାର ବ୍ୟବସାୟ୍ରୀ ସେୁଶ୍ଯନ ବାରକି ଓ ରାଣ୍ରୀ 
ଏଲଜିାଯବରଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ରୀରବ ପ୍ରାର୍ଯନା କରା�ାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକ ମକୁ୍ତକିାନ୍ତ 
ଶତପଥି ବାଷଥିକ ବବିରଣ୍ରୀ ପାଠ କରଥିିଯଲ। ଅଯକ୍ଟାବର ୧ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି େବିସଯର 
ମଞ୍ର ବାଷଥିଯକାତ୍ବ ଶକି୍ଷକ ସଂଘ ଭବନଯର ପାଳନ କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ିନଆି�ାଇଥିଲା। 
ମ�ୁପତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସମ୍କ୍ଯଯର ବସନ୍ତ କୁମାର ଖିଲାର ଆଯଲାଚନା କରଥିିଯଲ। ଯକାହ୍ରୀନୁର 
ହ୍ରୀରା ଭାରତକୁ ଯଫରାଇ ଆଣବିାକୁ ଜଗନ୍ନାର ଯସନା ଉଠାଇଥିବା ୋବକୁି ମଞ୍ର 
ସେସ୍ୟ ସମର୍ଯନ ଜଣାଇଥିଯଲ। ବୁର୍ରିାମ ପାଣଗି୍ରାହ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାେ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିଯଲ। 

୮୫ଜଣଙୁ୍କମ ରିେ ରିଲାବ ରିଧବାଭତ୍ା
ଖଇରା,୧୭।୯ (େମେି): �ଇରା ବ୍ଲକଯର ସ୍ୱାମ୍ରୀଙୁ୍କ ହରାଇ ମ୍ୟିମାଣ ଅବସ୍ାଯର ଥିବା 
୮୫ ମହଳିାଙୁ୍କ ବଧିବା ଭର୍ା ପ୍ରୋନ କରା�ାଇଛ।ି ଏହ ିଅବସରଯର ବ୍ଲକ ପରସିରଯର 
ଆଯୟାଜତି ଭର୍ା ବଣ୍ଟନ ଉତ୍ବଯର ବଡିଓି ପଶୁ୍ଯରାମ ପଣ୍ା ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିଯଲ। 
ସ୍ାନ୍ରୀୟ ବଧିାୟକ ଯଜ୍ୟାତ ିପ୍ରକାଶ ପାଣଗି୍ରାହ୍ରୀ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଭଲିପି୍ା ସାହୁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଗଯଜନ୍ଦ୍ର ପରଡିା, ଜଲିା ପରଷିେ ସଭ୍ୟା ରଶ୍ତିା ମହାପାତ୍ର ଓ ସଭ୍ୟ ମାନସ ୋଶ, ବ୍ଲକ 
ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା ଅଧିକାରଣି୍ରୀ ସାଲମିା ରାଉତ ପ୍ରମ�ୁ ଅତଥିି ଭାଯବ ଯ�ାଗ ଯେଇଥିଯଲ।

ନୂତନପ୍ଧାନଶ ରିକ୍ଷୟ ରିତ୍ରୀଙ୍କଦଯାଗୋନ
୍ଶ୍ମିବାର୍ଡ, ୧୭ା୯(େମେି): ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଜୟଚଣ୍ ିଉଚ୍ଚ ବେି୍ୟାଳୟ, ଯଚାରମରାଯର 
େ୍ରୀଘ୍ଯେନି ଧର ିପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ନ ଥିବାରୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ବେି୍ୟାଳୟ ଚଳାଇ ଆସଥୁିଯଲ। 
ଶକୁ୍ରବାର ଉକ୍ତ ବେି୍ୟାଳୟଯର ନୂତନ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ ଭାଯବ ପ୍ର୍ରୀତଲିତା ଯସାଯରନ 
ଯ�ାଗୋନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିସମୟଯର ବେି୍ୟାଳୟ ପରଚିାଳନା କମଟି ିସଭାପତ ିପ୍ରଯମାେ 
କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହତି କରିଣ ମହାନ୍ତ ିଉପସ୍ତି ଯହାଇ ନୂତନ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀମତ୍ରୀ 
ଯସାଯରନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିଯଲ। ବେି୍ୟାଳୟର ସହକାର୍ରୀ ଶକି୍ଷକ ରାଜା ସଂି, କୃପାସନୁି୍ 
ହାଜରିା, ସପନ ମଲ୍କି, ଯଚୈତନ୍ୟ ଯହମ୍୍ରମ, ସେୁାମ ଚରଣ ନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରେ୍ରୀପ ୋସ 
ଉପସ୍ତି ଥିଯଲ। ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଯ�ାଗୋନ ପଯର ବେି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ, ଶକି୍ଷକ/
ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ, ପରଚିାଳନା କମଟି ିଓ ଅଭଭିାବକ ମହଲଯର ଆନନ୍ଦର ଲହର୍ରୀ ଯ�ଳ�ିାଇଛ।ି 

ଚନ୍ଦସେଶ୍ୱର, ୧୭ା୯ (େମେି): 
ଭୁବଯନଶ୍ୱରସ୍ତି ଏକ ଘଯରାଇ ହସ୍ଟିାଲର 
କା�୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଯସୌରଭ କୁମାର ପାତ୍ର 
ଜନ ୍ ମାଟଯିର ନଆିରା ଢଙ୍ଯର ପାଳନ 
କରଛିନ୍ତ ି ନଜିର ଜନ୍େନି। ଡା. ପାତ୍ର 
ଜଗନ୍ନାର ପରୁ ପଞ୍ାୟତର �ଯଗଶ୍ୱର ପରୁ 
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରମକି ବେି୍ୟାଳୟ,ନସ୍ରପରୁ 
ପ୍ରାରମକି ବେି୍ୟାଳୟ ଓ ଜଗନ୍ନାର ପରୁ 
ୟଜୁୟିପୁ ି ବେି୍ୟାଳୟର ୩ଶହରୁ ଅଧିକ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍କ ଗହଣଯର ନଜିର ଜନେ୍ନି 
ପାଳନ କରବିା ସହତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙୁ୍କ 
�ାତା, କଲମ, ଯପନସଲି ସହତି ମଷି୍ଟାନ୍ନ 
ବଣ୍ଟନ କରଛିନ୍ତ।ି ଜଗନ୍ନାରପରୁ ୟଜୁୟିପୁ ି
ବେି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ ତନ୍ଦ୍ରାରାଣ୍ରୀ 
ଭଞ୍ଜ, ଶକି୍ଷକ ଲଯମା୍େର ଯଜନା, ଜଯଳନ୍ଦ୍ର 
ସାହୁ, ସପନ େର୍, ସଯୁରନ୍ଦ୍ର ନାର ସାହୁ, 
ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ ବ୍ରୀଣାପାଣ ି ପାତ୍ର, ବଷୁି୍ପ୍ରୟିା 
ଯେ, �ଯଗଶ୍ୱର ପରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରମକି 
ବେି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ମରୂଲ୍ରୀ 
ଯମାହନ ପାଳ, ଶକି୍ଷକ ଶ୍ୟାମାପେ େର୍ 
ଏବଂ ନସ୍ରପରୁ ପ୍ରାରମକି ବେି୍ୟାଳୟର 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ ନଳିମିା ରାଣ୍ରୀ କର ଓ 
ତାଙ୍କର ସହକମ୍ଯ୍ରୀ ମାଯନ ବେି୍ୟାଳୟଯର 
ଏକ ସଭା ଜରଆିଯର ଡା. ପାତ୍ରଙ୍କ 
ଜନହତିକାର୍ରୀ କା�୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂୟସ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା 
କରଥିିଯଲ। ଜଗନ୍ନାରପରୁ ବକିାଶ ମଞ୍ର 
ସଭାପତ ି ଚନ୍ଦନ ଯସନାପତ,ି ସେସ୍ୟ 
ସ�ୂ୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଣ୍ା, ତରଣ୍ରୀକାନ୍ତ ପରଡ଼ିା, 
ସପନ ସାହୁ, ସୋନନ୍ଦ ରଣା, ପପ ୁ ଭଞ୍ଜ 
ପରଚିାଳନାଯର ସହଯ�ାଗ କରଥିିଯଲ।

ହସ ରିଲାଣ ରିକାଶତଣ୍ରି,ଆସ ରିଲାଣ ରିପାବ୍ଥଣରଋତୁ

େୁଗ୍ାପଜୂା 
ପାଇଁ 

ଚଳଚଞ୍ଚଳ 
ଜଯଳଶ୍ୱେ

ଡାକ୍ତରଙ୍କନ ରିଆରା
ଜନ୍ମେ ରିନପାେନ

ଖଇରା, ୧୭।୯ (େମେି): ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର 
ଯମାେ୍ରୀଙ୍କ ୭୨ତମ ଜନ୍ େବିସ ପାଳନ ଅବସରଯର 
ବାଯଲଶ୍ୱର ଜଲିା �ଇରା ବ୍ଲକ ୫ନଂ ଯଜାନର 
ଯେଉଳ ି ଠାଯର �ବୁ ଯନତା ଇଂ. ରାଯଜଶ ମହାକୁଡଙ୍କ 
ସଂଯ�ାଜନାଯର ଶନବିାର ଏକ ରକ୍ତୋନ ଶବିରି 

ଅନୁଷ୍ଠତି ଯହାଇ �ାଇଛ।ି ଜନ୍େନି ପାଳନ ଉଯଦ୍ଶ୍ୟଯର 
ମଯହଶ୍ୱର ନାରଙ୍କ ଯପୌରହତି୍ୟଯର ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଯହାଇଥିଲା। ଏଥିଯର ଭଦ୍ରକର ପ୍ରଭାର୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଯଶ�ର 
ନନ୍ଦ, ଭଦ୍ରକ ର ଭାଜପା ଏମ୍ ପ ି ପ୍ରାର୍ଯ୍ରୀ ଅଭମିନୁ୍ୟ 
ଯସଠ୍ରୀ,�ଇରା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଭଲିପି୍ା ସାହୁ, �ବୁଯମାଚ୍ଚ୍ଯା 

ସଂଯ�ାଜକ ବକିାଶ ପାଢ୍ରୀ,�ବୁଯନତା ନଳିମାଧବ 
ପଣ୍ା ପ୍ରମ�ୁ ଯ�ାଗଯେଇ ୭େନି ଧର ି ଉତ୍ବ ପାଳନ 
କରବିାକୁ ପରାମଶ୍ଯ ଯେଇଥିଯଲ। ଯମାଟ ୫୪ୟନୁଟି ରକ୍ତ 
ସଂଗ୍ରହ ଯହାଇଥିଲା। ମଣ୍ଳ ସମ୍ାେକ ଳକ୍ଷ୍ମ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, 
ସରପଞ୍ ଅହଲ୍ୟା ପାତ୍ର, ରଘନୁାର ଯଜନା ଓ େୟାନଧିି 
ନାୟକ, ସମତି ିସଭ୍ୟ ବମି୍ାଧର େଯଳଇ,ବରଷି୍ଠ ଭାଜପା 
ଯନତା ସସୁାନ୍ତ ମହାକୁଡ କମଳଯଲାଚନ ଯଜନାଙ୍କ 
ସଯମତ ଶତାଧିକ ଭାଜପା କମ୍ଯ୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଯଲ। 

ଦେଉେରିଦରରକ୍ତୋନଶ ରିବ ରିର:୫୪ୟନୁ ରିଟ୍ରକ୍ତସଂଗ୍ରହ
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ସମାଜକସବୀ ବନମାଳୀ ପଣ୍ାଙ୍କ ଶ୍ାକଧୋତ୍ସବ ପାଳତି

ଫଳ ଓ ପନପିରବିା ଚାଷେର ିମହଳିା ସ୍ାବଲମ୍ୀ

ଆମ ଗାଁ ଆମ ବେିାଶ 
କ�ାଜନା ବାଟବଣା

ହାଟଡହି,ି ୧୭ା୯(େମେି): ସରକାର 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଲ�ାକଙ୍କୁ  ‘ଆମ ଗାଁ ଆମ 
ବକିାଶ’ ଲ�ାଜନାଲର ପକ୍ାଗହୃ ଲ�ାଗାଇ 
ଲେଇଥିଲ�। ଏଥିପାଇ ଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବଭିନି୍ନ 
ଗ୍ାମାଲର ଗହୃ ନମିା୍ଣ ପାଇ ଁ େକୁ ଇ �କ୍ଷ ୫୦ 
ହଜାର ଟଙ୍ା ଅନକୁୋନ ଲ�ାଗାଇ େଆିଗ�ା। 
ଏଥିପାଇ ଁ ଲକାଟ ି ଲକାଟ ି ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟ 
କରା�ାଇଥିବାଲବଲଳ ଏଲବ ଲସହ ିଗହୃଗକୁଡକି 
ଅବ୍ୟବହୃତ ରହବିା ସହତି ଅସାମାଜକି 
�କୁବକଙ୍ ଆଡ୍ାସ୍ଥଳ ପା�ଟଛି।ି ଏଭଳ ି
ଲକନ୍କୁଝର ଜ�ିା ହାଟଡହି ିବ୍ଲକଲର ଲେଖିବାକକୁ 
ମଳିଛି।ି ବ୍ଲକଲର େକୁ ଇଶହରକୁ  ଅଧିକ ଗହୃ ନମିମିତ 
ଲହାଇଥିବାଲବଲଳ କାହା ୋୟତି୍ୱଲର ରହଛି ି

ଲସ ଲନଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ ିକରଛି।ି ପନ୍ାଲଡା 
ପଞ୍ଚାୟତର କରଞ୍ଜବାଡ ି ନକିଟଲର ଥିବା 
ଆମ ଗାଁ ଆମ ବକିାଶ ଗହୃଟ ିଅତ ିନମି୍ନମାନର 
ଲହାଇଥିବାଲବଲଳ ଏଲବ ଅେରକାରୀ ଲହାଇ 
ପଡ଼ରିହଛି।ି ଏହ ି ଗହୃ ନଛିାଟଆି ରାସ୍ା 
ପାଶ୍ଶଲ୍ର ନମିା୍ଣ କରା�ାଇଥିବା ଲବଲଳ 
ତାହା ଏଲବ ଘାସ�ଟାଲର �କୁ ଚ ି �ାଉଛ।ି 
ଲସହପିର ି ଲସାଲସା ଉଚ୍ଚମାଳଠିାଲର ଥିବା 
ଘରଟ ି ଜବର େଖ� ରଖା�ାଇ ଭଡାଲର 
�ଗା�ାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷଲର ପଢ଼ଆିରୀପଲ୍ୀ 
ଗ୍ାମର ଥିବା ଗହୃଟ ି ଅସାମାଜକି �କୁବକଙ୍ 
କବଜାଲର ରହଛି।ି ଏହପିର ି ପ୍ରତ ି
ପଞ୍ଚାୟତଲର ବହକୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବକିାଶ 

ଲ�ାଜନାର ନମିା୍ଣ ଲହାଇଥିବା ଗହୃଗକୁଡକି 
ଜବର େଖ�ଲର ରହଥିିବାରକୁ  ସରକାରଙ୍ 
ଉଲଦେଶ୍ୟ ବାଟବଣା ଲହବା ସହତି ସରକାରଙ୍ 
ଲକାଟ ି ଲକାଟ ି ଟଙ୍ା ପାଣଲିର ପଡକୁ ଛ।ି 
ଜ�ିା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତ ି େୃଷ୍ ି ଲେଇ ଆମ 
ଗାଁ ଆମ ବକିାଶ ଲ�ାଜନାଲର ଗହୃଗକୁଡକି 
ଚହି୍ନଟ କରବିା ସହତି ଲସହ ି ଗହୃଗକୁଡକି 
ପଞ୍ଚାୟତସ୍ରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କର ି ଗହୃଗକୁଡକିକୁ  
ଗ୍ାମର ଥିବା କ୍ଲବ, ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ଲଗାଷ୍ୀ, ବରଷି୍ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ବସାଉଠା ପାଇଁ 
କମିା୍ ସଙ୍ଗଠନକକୁ ୋୟତି୍ୱ ଲେଲ� ସକୁରକ୍ଷତି 
ରହବିା ସହତି ସରକାଙ୍ ଉଲଦେଶ୍ୟ ପରୂଣ 
ଲହାଇପାରନ୍ା ଲବା� ି ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି

ଧାନ ଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଶବିରି

ଆନନ୍ଦ୍ରୁ,୧୭ା୯(େମେି): ଆନନ୍ପକୁର ଉପଖଣ୍ଡ 
ବାଲତା ଗ୍ାମଲର ସମାଜଲସବୀ ସ୍ୱଗ୍ତ ବନମାଳ ି
ପଣ୍ଡାଙ୍ ସପ୍ତମ ବାର୍ମିକ ଶ୍ାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ପାଳତି 
ଲହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରଲର ଗକୁରକୁବାର ୮ 
ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ାନତି କରା�ାଇଥିବା ଜଣା�ାଇଛ।ି 
ସଂସେର ସଭାପତ ି ଶକି୍ଷାବତି୍  �େକୁନାଥ ମ�୍କିଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଲର ଅନକୁଷ୍ତି ଶ୍ାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବଲର ମକୁଖ୍ୟ 
ଅତଥିି ଭାଲବ ଘସପିକୁରା ବଧିାୟକ ବଦ୍ନିାରାୟଣ 
ପାତ୍ର ଲ�ାଗଲେଇ ସଂସେର ପତ୍ରକିା “କକୁଞ୍ଜବନ”କକୁ 
ଉଲନମାଚନ କରଥିିଲ�। ଏହ ି ଅବସରଲର 
ଆନନ୍ପକୁର ମହାବେି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲମଜର ଡ. 
େଲି୍ୀପ୍  କକୁମାର ୋଶ, ସମାଜଲସବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଲଜନା, େକୁଲ�୍୍ୟାଧନ ନାୟକ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, 
ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଖକୁଣ୍ଆି, ସକୁବାର୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲସଠୀ, ରଶମରିଞ୍ଜନ 

ରାୟ ଓ ଚତକୁଭକୁ ଜ୍ ପହଙି୍କୁ  ମକୁଖ୍ୟ ଅତଥିି ବଧିାୟକ ଶ୍ୀ 
ପାତ୍ର ବନମାଳ ି ପଣ୍ଡା ସ୍ତୃ ି ସମ୍ାନଲର ସମ୍ାନତି 
କରଥିିଲ�। ସଂସେର ସଲବ୍ାଚ୍ଚ ସମ୍ାନ “କକୁଞ୍ଜବନ” 
ଓଡ଼ଶିାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଥ୍ ଲସବା ଅଧିକାରୀ ତଥା 
ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟ ଏକାଲଡ଼ମୀ ପକୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ କବ ି
ବମିଳ ଲଜନା ଏବଂ ବାବ ବକକୁଳ ଲଗାସ୍ୱାମୀ ସମ୍ାନ 

ବାବାଜୀ ନମିଳ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ୋଶ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରୋନ 
କରା�ାଇଥି�ା। ପବ୍ୂରକୁ  ଅନକୁଷ୍ତି ଲହାଇଥିବା 
ସାଧାରଣ ଜ୍ାନ ପରୀକ୍ଷାଲର କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ  
ମକୁଖ୍ୟ ଅତଥିି ସମଦ୍୍ଧମିତ କରବିା ସହ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ  
ବସ୍ତ୍ରୋନ କରଥିିଲ�। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଲବ ଶଶିକୁ 
ସାହତି୍ିୟକ ଡ଼ଃ. ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, 
ଆନନ୍ପକୁର ମହାବେି୍ୟାଳୟର ପବ୍ୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ରମାକାନ୍ ନାୟକ ପ୍ରମକୁଖ ଲ�ାଗ ଲେଇଥିଲ�। 
ପ୍ରାରମ୍ଭଲର ନଲିବେତିା ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ 
କରଥିିଲ�। ପ୍ରଫକୁଲ୍ କକୁମାର ପଣ୍ଡା ଅତଥିି ପରଚିୟ 
ଓ ସଂସେର ସମ୍ାେକ ନରହର ିରାଉତ ଧନ୍ୟବାେ 
ଅପଣ୍ କରଥିିଲ�। କବମିାନଙ୍ ଦ୍ାରା କବତିା 
ପାଠ କରା�ାଇଥିବା ଲବଲଳ ନାମ�ଜ୍ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ 
ପରବିାର ପକ୍ଷରକୁ  �ଜ୍ ଅନକୁଷ୍ତି ଲହାଇଥି�ା।

ସେନୁ୍ଦଝର,୧୭ା୯(େମେି)

ଶନବିାର ଲକନ୍କୁଝର ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନଲର ଲେବଶଳି୍ୀ 
ବଶି୍ୱକମା୍ଙ୍ ପଜୂା ଧମୂଧାମଲର ପାଳତି ଲହାଇଛ।ି ଏହ ି
ଅବସରଲର ଲକଲତକ ସ୍ଥାନଲର ଲମଳା ଓ �ାତ୍ରାର 
ଆଲୟାଜନ ଲହାଇଛ।ି ଅଲନକ ସ୍ଥାନଲର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର 
ସାଂସ୍କତୃକି କା�୍୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଲୟାଜନ ନମିଲନ୍ ପଜୂା କମଟି ି
ପକ୍ଷରକୁ  ପ୍ରସ୍କୁତ ିଚୂଡାନ୍ ଲହାଇଛ।ି େକୁ ଇବର୍୍ ପଲର ଏହ ିପଜୂା 
ଲହାଇଥିବାରକୁ  ସବକୁ ଆଲଡ ଖକୁସରି ମାଲହା� ଲେଖାଲେଇଛ।ି 
ପଜୂା ମଣ୍ଡପଗକୁଡକିକୁ ଅତ ିସକୁନ୍ରଭାଲବ ସକୁସଜ୍ତି କରା�ାଇଛ।ି 

ବଲିଶର୍କର ି ଏହ ି ପଜୂା ଖଣ ି ଅଞ୍ଚଳ, 
ଲୋକାନ, ଗ୍ୟାଲରଜ, ବେିକୁ ୍ୟତ୍  ଅଫିସ 
ଆେ ି ସ୍ଥାନଲର ପଜୂା ଧମୂଧାମଲର 
ପାଳତି ଲହଉଛ।ି ଜଲି୍ା ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନର 
ମନ୍ରି ସମ୍କୁଖଲର �ାନବାହନକକୁ ମଧ୍ୟ 
ପଜୂା କରା�ାଉଛ।ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
୪୯ ଏବଂ ୨୦ ନଂ.ର ରାସ୍ାକଡଲର ଛଡିା ଲହାଇଥିବା 
ଭାରୀ�ାନଗକୁଡକିକୁ ପଜୂା କରା�ାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକକୁ 
ମଳିଛି।ି ପଜୂା ପଲର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନଲର ପ୍ରସାେ ବଣ୍ନର 
ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା�ାଇଥି�ା। ଲକନ୍କୁଝର ପରୂ୍ ୍ ବଭିାଗ 

କା�୍୍ୟାଳୟଲର ମଧ୍ୟ ଲେବଶଳି୍ୀଙ୍ ପଜୂା 
ଅନକୁଷ୍ତି ଲହାଇଛ।ି ଏପଲଟ ଟାଟାପାୱାର 
କା�୍୍ୟାଳୟଲର ସକୁେୃଶ୍ୟ ଲତାରଣ 
ଆଲ�ାକ ସଜ୍ା ସହତି ସକୁବଶିାଳ ମରୂ୍ମି 
ଶ୍ଦ୍ଧାଳକୁଙ୍କୁ  ଆକର୍ମିତ କରକୁଛ।ି ଲସହପିର ି
ବଜିକୁପଟ୍ଟନାୟକ ଜଇିଡ ି କା�୍୍ୟାଳୟ, 

ମଣ୍ଡକୁଆ ଗ୍ାମ୍ୟ ଜଳ ଲ�ାଗାଣ କା�୍୍ୟାଳୟ ପରସିର, 
ମହାବୀର ଆଲଟା ଆଲସାସଏିସନ ପକ୍ଷରକୁ  �ାବଣ୍ୟ ଛକ 
ଏବଂ ମାଇନଂି ଅଞ୍ଚଳଲର ଥିବା ପାଣ ି ଇଜନିୟିରଂି ପକ୍ଷରକୁ  
ଲେବଶଳି୍ୀଙ୍ ପଜୂା ମହାସମାଲରାହଲର ପାଳତି ଲହଉଛ।ି 

ଜଲି୍ାର ଖଣ ି ଅଞ୍ଚଳ ବଡବ�ି, ଲ�ାଡା, ବାଲମବାରୀ, 
ଜକୁରକୁଡ,ି ଝକୁମ୍କୁରା, ଚମ୍କୁଆ, ରମିକୁଳ,ି ପେମପକୁର ସେର ବ୍ଲକର 
ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ତକୁରକୁମକୁଙ୍ଗା, ପାଟଣା, ସାହାରପଡ଼ା, ଘଟଗାଁ, 
ଆନନ୍ପକୁର, ଲତ�ଲକାଇ, ବାଂଶପାଳ, ଶକୁଆକାଟୀ 
ଆେ ି ଅଞ୍ଚଳଲର ବଶି୍ୱକମା୍ ପଜୂା ପାଳତି ଲହଉଛ।ି ଏହ ି
ଅବସରଲର ସେର ବ୍ଲକର ରାଇସକୁଆ,ଁ ଟାଙ୍ଗରାଣୀ ଆେ ି
ସ୍ଥାନଲର ଲମଳା ଏବଂ �ାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନକୁଷ୍ତି ଲହଉଛ।ି 
ପଜୂାକକୁ ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳାର ସହତି ପାଳନ ନମିଲନ୍ ପକୁ�ସି 
ପକ୍ଷରକୁ  ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା�ାଇଛ।ି ଲକଲତକ ସ୍ଥାନଲର 
ପଜୂା ୫େନି ପ�୍୍ୟନ୍ ଲହବ ଲବା� ି ସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ଦଦବଶଳି୍ପରୀ ବଶି୍ୱକମ୍ାଙ୍କ ପଜୂା ଧମୁ୍ ଧାମ୍ ଦର ପାଳତିଦଦବଶଳି୍ପରୀ ବଶି୍ୱକମ୍ାଙ୍କ ପଜୂା ଧମୁ୍ ଧାମ୍ ଦର ପାଳତି

ଏକାଧିକ ସ୍ାନଦର ଏକାଧିକ ସ୍ାନଦର 
ଯାତ୍ା ଓ ଦମଳାର ଯାତ୍ା ଓ ଦମଳାର 

ଆସରଆସର

ସେନୁ୍ଦଝର,୧୭ା୯(େମେି): ଲକନ୍କୁଝର ଜଲି୍ାଲର ପନପିରବିା ଓ 
ଫଳଚାର୍ ମହଳିାଙ୍କୁ  ଲରାଜଗାର ଲ�ାଗାଉଛ।ି ଏହାକକୁ ଅଧିକ କ୍ରୟିାଶୀଳ 
କରବିା ପାଇ ଁ ସରକାର, ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପାଣ୍ରିକୁ  
ଆଥ ମିକ ସହାୟତା ପ୍ରୋନ କରା�ାଉଛ।ି ଫଳଲର ଜଲି୍ାଲର ମହଳିାମାଲନ 
ସ୍ୱବ�ମୀ୍ ଲହବା ସହତି ପନପିରବିା ଏବଂ ଫଳ ଚାର୍ରକୁ  ନଜିର ଆୟକକୁ 
ଦ୍ଗିକୁଣତି କରପିାରକୁଛନ୍।ି ମହଳିା ଚାର୍ୀମାନଙ୍ ଆୟକକୁ ଦ୍ଗିକୁଣତି କରବିା 
�କ୍ଷ୍ୟଲର ଡଏିମଏଫ ସହାୟତା ଲେଉଛ।ି ଫଳଲର ମହଳିାଙ୍ ଆୟ 
ବୃଦ୍ଧ ି ଲହବା ସହତି ଲସମାନଙ୍ ପରବିାରର ଆଥ ମିକ ମାନେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ 
ଉନ୍ନତ ଲହବାଲର �ାଗଛି।ି ଜଲି୍ାଲର ଏପସି ି ପ୍ରକଳ୍ ଦ୍ାରା ୨୦୨୨-୨୩ 
ଆଥ ମିକ ବର୍୍ଲର ବର୍୍ମାନ ସକୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ୯୧୩୪.୫୪ ଲମଟ୍କି 
ଟନ ପନପିରବିା ଏବଂ ଫଳ ଉତ୍ାେନ ଲହାଇଛ।ି ଫଳଲରଲର ଏପସି ି
ପ୍ରକଳ୍ ଦ୍ାରା ଜଲି୍ାର ୩୯୦୦ ମହଳିା ଚାର୍ୀ ଉପକୃତ ଲହବା ସାଙ୍ଗକକୁ 

ପନପିରବିା ଓ ଫଳ ବକି୍ରରିକୁ  ଲସମାଲନ ୨ ଲକାଟ ି୨୬ �କ୍ଷ ୮୨ ହଜାର 
ଟଙ୍ା ଲରାଜଗାର କରସିାରଥିିବା ପ୍ରଶାସନ ସତୂ୍ରରକୁ  ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଜଲି୍ାର 
୧୩ଟ ିବ୍ଲକର ଏପସି ିପ୍ରକଳ୍ର ମହଳିା ଚାର୍ୀମାଲନ ଲସମାନଙ୍ ଉତ୍ାେତି 
ପନପିରବିା ଓ ଫଳକକୁ ଉଚତି ମ�ୂ୍ୟଲର ବକି୍ରୟ କରଛିନ୍।ି 

ଦବାମା ପକାଇ ବାର୍ ହା ଶକିାର 
ସଦଦେହଦର ୩ ଅଟକ
ତୁରୁମଙୁ୍ା,୧୭ା୯(େମେି): ଲକନ୍କୁଝର ଜଲି୍ା ପାଟଣା ଲରଞ୍ଜ ଖିଲରଇଟାଙ୍ଗରିୀ 
ଲସକ୍ସନ ପେମପକୁର ସଂରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଗ� ନକିଟ ବରକୁ ଡ଼ପିଶ ିଜଙ୍ଗ�ଲର ଶନବିାର ଲବାମା 
ପକାଇ ବାର୍ ହା ଶକିାର ଲହାଇଥିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଏହ ି ଘଟଣାଲର ବନବଭିାଗ 
ସଲନ୍ହ କର ି�ମକୁନାପଶ ିପଞ୍ଚାୟତ ବରକୁ ଡ଼ପିଶ ିଗ୍ାମର ୩ ଜଣଙ୍କୁ  ଅଟକ ରଖି ତେନ୍ 
ଜାର ିରହଛି।ି ବନ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରକୁ  ଏ ଲନଇ ଛାନଭନି ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଥିବା ଲବଲଳ 
ଜଙ୍ଗ�ଲର ଲହାଇଥିବା ଲବାମା ବଲି୍ାରଣ ସ୍ଥଳକକୁ ବନବଭିାଗ ସନ୍୍ୟାସକୁଦ୍ଧା ଠାବ 
କରପିାରନିାହ ିଁ। ଲତଲବ ବନ ବଭିାଗର ଏକ ଟମି ଚଢ଼ଉ ଜାର ି ରଖିଥିବା ପାଟଣା 
ଲରଞ୍ଜର ଘାସନିାଥ ପାତ୍ର ସଚୂନା ଲେଇଛନ୍।ି

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରୀୟ ହଦିେରୀ ଦବିସ ପାଳତି

ସତଲସୋଇ,୧୭ା୯(େମେି): ଲତ�ଲକାଇ ବ୍ଲକ ଲେଉଳଡହିା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ 
ବେି୍ୟାଳୟ ଠାଲର ବ୍ଲକସ୍ରୀୟ ହନି୍ୀ େବିସ ପାଳତି ଲହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ିକା�୍୍ୟକ୍ରମକକୁ 
ଲତ�ଲକାଇ ଲଗାଷ୍ୀ ସହ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ କମଳ ଲ�ାଚନ ବଶି୍ୱାଳ ଉଦ୍ ଘାଟନ 
କରଥିିବା ଲବଲଳ ମକୁଖ୍ୟ ଅତଥିିଭାଲବ ଲେଉଳଡହିା ଉଚ୍ଚ ବେି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ 
ବଜିୟ କକୁମାର ପ୍ରଧାନ ଲ�ାଗ ଲେଇଥିଲ�। ହନି୍ୀ ଶକି୍ଷକ ଉମାକାନ୍ ଲବଲହରାଙ୍ 
ସଭାପତତି୍ୱଲର ଅନକୁଷ୍ତି ଏହ ି ସଭାଲର ମକୁଖ୍ୟବକ୍ା ଭାଲବ ଲକଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 
ଲ�ାଗ ଲେଇଥିବା ଲବଲଳ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଲବ ଭକିାରୀ ଚରଣ ସାହକୁ, ଶକି୍ଷକ 
ବସକୁଲେବ ମହାନ୍ ଓ ଲତ�ଲକାଇ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଶଙ୍ର୍୍ଣ ନାୟକ 
ଉପସ୍ଥତି ଥିଲ�। େବିାକର ମହାନ୍, ପ୍ରତାପ ମହାନ୍, ବଜିୟ ସାହକୁ, ହୃୋନନ୍ ମହାନ୍ 
କା�୍୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନା କରଥିିଲ�।

ଇଣ୍ଆିନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲଗି୍  କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ 

ଚମ୍ଆୁ,୧୭ା୯(େମେି): ଚମ୍କୁଆ ଏନଏସ ି ପକ୍ଷରକୁ  ସ୍ୱଚ୍ଛଭାରତ ପରଲିପ୍ରକ୍ଷୀଲର 
ଇଣ୍ଡଆିନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା �ଗି୍  କା�୍୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇଛ।ି ସଟି ି ମଶିନ ମ୍ୟାଲନଜର 
ଅନନ୍ ଚରଣ ସାହକୁଙ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତାବଧାନଲର ଅନକୁଷ୍ତି ଏହ ିକା�୍୍ୟକ୍ରମ ଏନଏସ ି
କା�୍୍ୟାଳୟଠାଲର ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇଥି�ା। ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସକୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ  
ଲନଇ ଏହ ି କା�୍୍ୟକ୍ରମ ଅନକୁଷ୍ତି ଲହାଇଥି�ା। ଜକୁନୟିର ସାନଲିଷ୍ସନ ଏକ୍ସପଟ୍ 
ସତୀଶ ମହାନ୍ ିଓ କମକୁ୍ୟନଟି ିସଂଲ�ାଜକ ସ୍ୱର୍୍ପ୍ରଭା ମହାରଣା ଲ�ାଗ ଲେଇଥିଲ�। 
ପ୍ଲାଷ୍କି ମକୁକ୍ ଓଡ଼ଶିା ଗଠନ ଓ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍କି ବ୍ୟବହାର ନକରବିା, 
ଅବଜନ୍ାଗକୁଡକିକୁ  ପଥୃକ କର ି ହସ୍ାନ୍ର କରବିା �କ୍ଷ୍ୟ ଲନଇ ସହରବାସୀଙ୍କୁ  
ସଲଚତନ କରବିା ଏହ ିସ୍ୱଚ୍ଛତା �ଗିର ଉଲଦେଶ୍ୟ। ଏହ ିକା�୍୍ୟକ୍ରମ ଅଲକାଟ୍ବର ୨ 
ତାରଖି ପ�୍୍ୟନ୍ ଚା�ବି ଲବା� ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି

          ହାତରୀ ଓ ମଣଷି ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ
ବନବଭିାଗ ଆରମ୍ଭ କଲା 
ଭଏସ୍  ଓ ଦଟକ୍ସଟ୍  ଦମଦସଜ୍  
ସେନୁ୍ଦଝର, ୧୭ା୯(େମେି): ଲକନ୍କୁଝରଲର ହାତୀ ଓ ମଣରି୍ଙ୍ ସକୁରକ୍ଷା 
ପାଇଁ ବନ ବଭିାଗ ସତକ ୍ ସଚୂନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଲକନ୍କୁଝର 
ବନଖଣ୍ଡର ବଭିନି୍ନ ଲରଞ୍ଜଲର ବର୍୍ମାନ ୧୩୭ଟ ି ହାତୀ ଅଛନ୍।ି ଲତଣକୁ 
ହାତୀ ଓ ମଣରି୍ଙ୍ ସକୁରକ୍ଷା ଲନଇ ହାତୀ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଲର ବନ ବଭିାଗ 
ଆରମ୍ଭ କରଛି ି ଲଟକ୍ସଟ ଓ ଭଏସ୍  ଲମଲସଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗାଁ ଗାଲଁର ବନ 
କମଚ୍ାରୀ ବକୁ � ିବକୁ � ିଡାକବାଜ ି�ନ୍ତ୍ରଲର ହାତୀ ଉପସ୍ଥତିରି ଖବର ଲେଇ 
ସତକ୍ କରକୁ ଛନ୍।ି ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଞ୍ଚଳର ବଭିନି୍ନ ଲଫାନ୍  ନମ୍ରକକୁ ବନ 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରକୁ  ଉପଲରାକ୍ ଲମଲସଜ ଆସବି। ଫଳଲର ହାତୀ ଗତବିଧିି 
ସମ୍କ୍ଲର ଲ�ାଲକ ସଚୂନା ପାଇ ସତକ ୍ରହବିାକକୁ କକୁହା�ାଉଛ।ି ପବୂ୍ରକୁ  
ଆଗକୁଆ ସଚୂନା ମଳିକୁନଥିବାରକୁ  ଧନ ଜୀବନ ହାନୀର ଆଶଙ୍ା ରହକୁଥି�ା। 
ବନ ବଭିାଗର ଏଭଳ ି ଅଭନିବ ପ୍ରୟାସ ପଲର ଲ�ାଲକ ସତକ ୍ ଲହବା 
ସହତି ନଜି ନଜି ଗାଲଁର ହାତୀ ଉପସ୍ଥତିରି ସଚୂନା ୬୩୭୦୫୯୨୦୯୯ 
ନମ୍ରଲର ଲେଲ� ବନ ବଭିାଗ ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳଲର ପହଞ୍ଚ ି ପାରବି 
ଲବା� ି ଲକନ୍କୁଝର ଡଏିଫଓ ସଚୂନା ଲେଇଛନ୍।ି ଆଗାମୀ େନିଲର ଏହ ି
ସତକ୍ ସଚୂନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫ�ପ୍ରେ ଲହବ ଲବା� ିଅନକୁମାନ କରା�ାଉଛ।ି

ବନ୍ୟଜନୁ୍ଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ୍  ଦଜାରଦାର

‘ବନମାଳରୀ ପଣ୍ା ସ୍ ମୃତ ିସମ୍ାନ’ଦର ୮ ସମ୍ାନତି

ଜବରଦଖଲଦର ସରକାରରୀ ଗମୃହ ସ ତ ଲ ସ େ ା ଇ , ୧ ୭ ା ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ଲତ�ଲକାଇ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନଲର ବଭିନି୍ନ 
ସମୟଲର ବେିକୁ ୍ୟତ ତାରଲର ହକୁକ ପକାଇ 
ଏବଂ ଫାସ ବସାଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍ ଶକିାର 
କରା�ାଉଥିବା ଲବଲଳ ବନବଭିାଗ 
ପକ୍ଷରକୁ  ଏଥିପ୍ରତ ିତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖା�ାଇଛ।ି 
ଲସହପିର ିଲତ�ଲକାଇ ବନାଞ୍ଚଳ ସବେ୍ା 
ହାତୀଙ୍ ଆବାସସ୍ଥଳ ଲହାଇଥିବାରକୁ  ଏହ ି
ଲବୈେକୁ ୍ୟତକି ଫାସ ହାତୀଙ୍ ପାଇ ଁ ବପିେ 
ସଷୃ୍ ି କରବିା ଆଶଙ୍ା କର ି ବନବଭିାଗ 
ପକ୍ଷରକୁ  ବ୍ୟାପକ ବଲନ୍ାବସ୍ କରା�ାଉଛ।ି 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରକୁ  ସଚ୍୍ଚ ଅପଲରଶନ, ହକୁକ 
ଲଖାଜା କା�୍୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସଲଚତନତା 
ଆେ ିଅନ୍ଭକୁ କ୍୍। ବନରକ୍ଷୀଠକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ି
ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍ ପ�୍୍ୟନ୍ ସମସ୍ 

କମଚ୍ାରୀ ଏହସିବକୁ  କା�୍୍ୟକ୍ରମଲର ସାମ�ି 
ଲହାଇ ବଣ, ପାହାଡ, ନେୀ, ନାଳଲର 
ସଚ୍୍ଚ ଅପଲରଶନ ଚଳାଇଛନ୍।ି ଲତଲବ 
ଏହ ିସବକୁ  କା�୍୍ୟକ୍ରମଲର ହାତୀଙ୍ ସକୁରକ୍ଷା 
ମକୁଖ୍ୟ �କ୍ଷ୍ୟ ଲହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଲସହପିର ିତାଳପୋ ବନପାଳ ପରୂ୍ଚ୍ନ୍ଦ୍ର 
ମହାନ୍ ନଲିଜ ସମାଲକାଇ ନେୀର 
ଉଛକୁଳା ପାଣଲିର ନଜି ଜୀବନକକୁ ବାଜ ି
�ଗାଇ ବେିକୁ ୍ୟତ ହକୁକ ଲଖାଜକୁଥିବା 
େୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକକୁ ଆସଛି।ି ଲତଲବ 
ଲତ�ଲକାଇ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନଲର ୧୯ 
ଜଣ ବନରକ୍ଷୀ ପେ ରହଥିିଲ� ଲହଁ 
ମାତ୍ର ୯ ଜଣ ଅଛନ୍।ି ଲତଣକୁ ତକୁରନ୍ 
ଖା�ଥିିବା ପେ ପରୂଣ କରବିାକକୁ ବଭିନି୍ନ 
ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରକୁ  ୋବ ି ଲହାଇଛ।ି

ଦରାଜଗାର କଦଲଣ ି୨.୨୬ ଦକାଟରୁି ଊର୍ଦ୍୍

ଇସଲେଟେ ୍ିକ୍  ଅଫିସ୍ ଇସଲେଟେ ୍ିକ୍  ଅଫିସ୍ 

ଗ୍ାମ୍ୟ ଜଳସ�ାଗାଣ ବଭିାଗଗ୍ାମ୍ୟ ଜଳସ�ାଗାଣ ବଭିାଗ ମହାବୀର ଅସଟା ଆସୋେଏିେନ୍ ମହାବୀର ଅସଟା ଆସୋେଏିେନ୍ ସତଲସୋଇସତଲସୋଇ ଆନନ୍ଦ୍ରୁଆନନ୍ଦ୍ରୁ ତୁରୁମଙୁ୍ାତୁରୁମଙୁ୍ା

୍ଡିବ୍ ଲୁଡ ିଅଫିେ୍ଡିବ୍ ଲୁଡ ିଅଫିେ ଜଇିଡ଼ ିଅଫିେଜଇିଡ଼ ିଅଫିେ

୍ାଣ ିଇଞ୍ନିୟିରଂି୍ାଣ ିଇଞ୍ନିୟିରଂି

ଟାଟା ୍ାୱାର ସଗଟଟାଟା ୍ାୱାର ସଗଟ

ସେନୁ୍ଦଝର,୧୭ା୯(େମେି): ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍ର ଜନଜାତ ି ଓ ଅନକୁସଚୂତି ଜାତ ି
ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗର ଏସ୍ ସଏିସ୍ ଟଆିର୍ ଟଆିଇ ତରଫରକୁ  ଏବଂ ଓମା୍ଡସ ିସହାୟତାଲର 
ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ତ ପଇୋପାଟଣା ଗ୍ାମଠାଲର କଳଙି୍ଗ ବଜିୟ କାରଗିର ଉତ୍ାେକ 
ସଂଗଠନ ଆନକୁ କୂ�୍ୟଲର ପଇୋପାଟଣା ଓ ଖକୁଣ୍ାପଡ଼ା ଗ୍ାମର ୫୦ ଜଣ ମହଳିା 
କାରଗିର ମାନଙ୍ର ଧାନ ଶଳି୍ ସାମଗ୍ୀ େକ୍ଷତା ବକିାଶ ଓ ବବିଧି କରଣ ଉପଲର ଏକ 
୧୦ େନିଆି ତା�ମି କା�୍୍ୟକ୍ରମ ଚଳତି ଲସଲପଟେମ୍ର ୧୫ ତାରଖିରକୁ  ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଛ।ି 
ଉକ୍ ତା�ମି କା�୍୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ସଂଗଠନର ସଭାପତ ି
ଲଦ୍ରୌପେୀ ନାୟକଙ୍ ଦ୍ାରା ଉଦ୍ ଘାଟତି ଲହାଇଥି�ା। ଉକ୍ କା�୍୍ୟକ୍ରମଲର ଚନି୍ାମଣ ି
ମହାପାତ୍ର, କା�୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ ସଏିସ୍ ଟଆିର୍ ଟଆିଇର ତା�ମି ମାଧ୍ୟମଲର 
ମହଳିା କାରଗିରମାଲନ ନଜିର େକ୍ଷତା ବକିାଶ ସହ ବଜାର ଚାହେିା ଅନକୁସାଲର 
ଧାନଶଳି୍ର କପିର ି ବବିଧିକରଣ କରପିାରଲିବ ଲସ ବରି୍ୟଲର ଧାରଣା ପ୍ରୋନ 
କରଥିିଲ�। ଏହା ଦ୍ାରା କାରଗିରମାନଙ୍ର େକ୍ଷତା ବଢ଼଼ବିା ସହ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରେଶ୍ନୀଲର 
ଧାନ ଶଳି୍ର ଚାହେିା ପରୂଣ ସହ ନଜିର ଲରାଜଗାର ବଢ଼଼ାଇ ପାରଲିବ ଏବଂ 
ଉତ୍ାେକ ସଂଗଠନର �କ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଲଦେଶ୍ୟ ପରୂଣ ଲହାଇପାରବି ଲବା� ିଜଣାଇଥିଲ�। 
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ରବବିାର, 
୧୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର 

୨୦୨୨

ଅେରୁାଳ,ି୧୭।୯(େମେି): ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଗଗାବନି୍ଦପରୁ 
ଗାଁର ଅସହାୟ ତଥା ଦୂରାଗରାଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ତି ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ 
ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପକ୍କଗର ଜାଣବିା ପଗର ଆଥ ଥିକ ସହାୟତା କରଛିନ୍ ି
ଓଡ଼ଶିାର ବଶିଷି୍ଟ ଚତି୍ରଶଳି୍ୀ, କଟସାହ ି ମାଟରି ପ୍ରତଭିା ସଶୁ୍ୀ 
କ୍ତିକି୍ଷି୍ା ପଣ୍ା। ଶଶି ୁ ସଙ୍ୀତ କଳାକାର ରୀତକି୍ଷି୍ା ପଣ୍ା 
ଚତି୍ତରଞ୍ଜନଙୁ୍କ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଥିବାରୁ ଶନଗିଦବ 
କମଟିରି ସଭ୍ୟାମାଗନ କ୍ତିକି୍ଷି୍ାଙୁ୍କ ଆଶୀବ୍କାଦ ଗଦବା 
ସହତି ଗସ ନଜି କମ୍କ ଗଷେତ୍ରଗର ଆହୁର ି ଉନ୍ନତ ି କରନୁ୍ ଗବାଲ ି
ଗଗାବନି୍ଦପରୁ ଗ୍ାମବାସୀ କାମନା କରଛିନ୍।ି 

ଭଦ୍ରକ,୧୭।୯(େମେି):

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାଗର ‘ଡଗିଜ’ ବାଜାଇବା 
ଉପଗର କଟକଣାକୁ କଡାକଡ ି ଲାଗ ୁ
କରଛି ିଜଲି୍ା ପଲୁସି।। ଏଣକି ିଗକୌଣସ ି
ଉତ୍ସବ କମି୍ା ଗଶାଭାଯାତ୍ରାଗର 
ଏପରକି ି ବବିାହ ଗଶାଭାଯାତ୍ରାଗର 
ମଧ୍ୟ ଡଗିଜ ବାଜପିାରବିନ।ି ଏ 
ଗନଇ ଜଲି୍ା ପଲୁସି କଡା ଆଭମିଖୁ୍ୟ 
ଆପଣାଇଛ।ି ପ୍ରକାଶ ଥାଉକ,ି ପବୂ୍କରୁ 
ଡଗିଜ ବଜାଇବା ଉପଗର ରହଥିିବା 
କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହଛି।ି ଶବ୍ଦ 
ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଗନଇ ସପୁ୍ରମିଗକାଟ୍କ ଗଯଉଁ 
ମାଗ୍କଦଶଥିକା ଜାର ି କରଛିନ୍ ି ତାହା 
ଡଗିଜ ବ୍ୟବହାର ଗଯାଗୁଁ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ 
ଗହଉଛ।ି କଗରାନା ପବୂ୍କରୁ ବଭିନି୍ନ 
ସମୟଗର ଡଗିଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗନଇ 

ବବିାଦ ରହଥିିଲା। ପ୍ରଶାସନର 
କଟକଣା ଗଯାଗ ୁ ବହୁ ଡଗିଜ 
ବ୍ୟବସାୟୀ ଜୀବକିା ହରାଇଥିଗଲ। 
ଗତଗବ କଗରାନା ପଗର ସରକାର 
ଜୀବନ ଜୀବକିାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଗଦଇଥିବା 
ଗଯାଗ ୁ ଡଗିଜ ବ୍ୟବସାୟୀମାଗନ 
ପନୁଃ ନଜି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ 

କରଥିିଗଲ। ଗତଗବ ନକିଟଗର ଡଗିଜ 
ବ୍ୟବହାରକୁ ଗନଇ ବଭିନି୍ନ ମହଲଗର 
ତୀବ୍ର ଅସଗନ୍ାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛ।ି 
ଏଥି ଗଯାଗ ୁ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା 
ଯଗଥଷ୍ଟ ବଢୁଥିବା ଗବଗଳ ଗକଗତକ 
ଗରାଗୀ ଓ ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିଙ୍କ ସହ 
ଶଶିମୁାନଙ୍କ ଉପଗର ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ 

ପଡୁଛ।ି ଗତଗବ ପ୍ରଶାସନ ପଷେରୁ 
ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ଉତ୍ସବ ଓ ପବ୍କପବ୍କାଣ ି
ପାଳନ ଲାଗ ି ଅନୁଷ୍ଠତି ଶାନ୍ ି କମଟି ି
ଗବୈଠକଗର ଉଭୟ ଜଲିା୍ପାଳ ଓ ଏସ୍ .
ପ ିଡଗିଜ ନ ବଜାଇବା ଲାଗ ିପରାମଶ୍କ 
ଗଦଇଥିଗଲ; ଯାହାକୁ କମଟିଗିଡୁକି 
ମଧ୍ୟ ମାନଗିବ ଗବାଲ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ଗଦଇଛନ୍।ି 

ଗକବଳ ଭଦ୍ରକ ସହର ନୁଗହଁ, 
ସମଗ୍ ଜଲି୍ା ପାଇଁ ସମାନ ନୀତ ି
ଆପଣାଯବି ଗବାଲ ି ଜଲି୍ା ପଲୁସି 
ପଷେରୁ ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି ଡଗିଜ 
ବ୍ୟବହାର ଲାଗ ିଗକୌଣସ ିପରସି୍ତିଗିର 
ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତ ି ଦଏି ନାହ ିଁ। ଏଣ ୁ
ଗାଁଠାରୁ ସହର ପଯ୍କ୍ୟନ୍ ସାଧାରଣ 
ଗଲାଗକ ଏ ବାବଦଗର ସଗଚତନ 
ଗହବା ଉଚତି ଗବାଲ ିପ୍ରଶାସନ ପଷେରୁ 

କୁହାଯାଇଛ।ି ବ୍ୟକ୍ଗିତ ବାହାଘର 
କ ି ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଗହଉ କମିା୍ ଗକୌଣସ ି
ବ ି ପବ୍କପବ୍କାଣଗିର ଡଗିଜ ବଜାଇବା 
ଗବଆଇନ ଗବାଲ ି ଜଲି୍ା ପଲୁସି 
ପଷେରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଗବ କୁହାଯାଇଛ।ି ଏ 
ବାବଦଗର ଗଲାଗକ ସଗଚତନ ଗହାଇ 
ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ ନ କରବିାକୁ 
ଏସ୍ .ପ ି ଚରଣ ସଂି ମୀନା ନଗିବଦନ 
କରଛିନ୍।ି ଯଦ ି ଗକହ ି ଆଇନ 
ଉଲ୍ଙ୍ଘନ କଗର ତାହା ବଗିରାଧଗର 
କଡା କାଯ୍କ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗହବ ଗବାଲ ି
ଜଲା୍ ପଲୁସି ପଷେରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି 
ଅନ୍ୟପଷେଗର ଜଲି୍ା ପଲୁସି କାଯ୍କ୍ୟାଳୟ 
ପଷେରୁ ଜଲି୍ାର ସମସ୍ତ ଥାନାଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ଡଗିଜ ବ୍ୟବହାର ଉପଗର 
କଟକଣାକୁ କଡାକଡ ି ଲାଗ ୁ କରବିାକୁ 
କୁହାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି 

ଆରଡ,ି୧୭।୯(େମେି): ଦୀଘ୍କ ୨ବଷ୍କ ପଗର ପଣୁ ି
ଭକ୍ଙ୍କ ଗହଣଗର ଶନବିାର ପବତି୍ର ମଳୂାଷ୍ଟମୀଠାରୁ 
ଦଶହରା ପଯ୍କ୍ୟନ୍ ଆରଡ ି ପୀଠ ଗଦବୀଙ୍କ ପଜୂା 
ମଣ୍ପଗର ଆରମ୍ଭ ଗହାଇଛ।ି ଗଷାଡଶ ଦବିସୀୟ 
ପଜୂା ଏହ ି ଅବସରଗର ପ୍ରସଦି୍ଧ ଗଶୈବପୀଠ 
ଆରଡଧିାମର ବାବା ଆଖଣ୍ଳମଣଙି୍କ ମନ୍ଦରି 
ଗବଢା ପ୍ରାଙ୍ଣଗର ଥିବା ପୀଠଗଦବୀ ଜୟଦୁଗ୍କାଙ୍କ 
ମଣ୍ପଗର ରୀତନିୀତ ି ଅନୁଯାୟୀ ପଜୂା ଆରମ୍ଭ 
ଗହାଇଛ।ି ଗଷାଡଶ ଦବିସୀୟ ପଜୂା ଏଥିପାଇଁ 
ଶନବିାର ଗଭାର ବାବାମଣଙି୍କ ଦ୍ାର ଫିଟା 
ନୀତ ି ସରବିା ପଗର ମଙ୍ଳ ଆଳତ,ି ମହାସ୍ାନ, 
ଘଷ୍କଣଲାଗ ି ନୀତ ି ଅନୁଷ୍ଠତି ଗହାଇଥିଲା। ପଗର 
ମା’ ଜୟଦୁଗ୍କାଙ୍କ ପଜୂା ମଣ୍ପଗର ଘଟସ୍ାପନ ସହ 
ନୀତକିାନ୍ ି ଅନୁଯାୟୀ ମା’ଙ୍କ ନକିଟଗର ମଙ୍ଳ 
ଆଳତୀ, ହଳଦୀ ପଞ୍ାମତୃ ସ୍ାନ, ଜଳାଭଗିଷକ 
ନୀତ ି ସରବିା ପଗର ମା’ଙୁ୍କ ନବବସ୍ତ୍ର ସହ ସବୁର୍୍କ 
ଓ ଗରୌପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବଭିନି୍ନ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଆଦ ି
ଲାଗ ିକରାଯାଇ ଗଗୌରୀ ଗବଶଗର ସଜ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 
ପଗର ଘଟ ଉଗତ୍ତାଳନ ନମିଗନ୍ ଗସବାକାରୀଙ୍କ ପଷେରୁ 
ଶବିଗଙ୍ା ପଷୁ୍କରଣିୀଗର ପଜୂାଚ୍ଚ୍କନା କରାଯାଇ ଘଟକୁ ମା’ଙ୍କ 
ଆସ୍ାନଗର ସ୍ାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଗର ଚଣ୍ପିାଠ, 

ଗଷାଡଶ ଉପଚାର ପଜୂା, ଗହାମ, ନୀତ ି ଆଦ ି ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଗହାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦରି ଓ ଗସବାୟତଙ୍କ ପଷେରୁ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ମାଗନ 
ଧାଡଗିର ଯାଇ ମଣବିାବା ଏବଂ ମା’ଙୁ୍କ ଦଶ୍କନ କରଥିିଗଲ। 

ଭଦ୍ରକ,୧୭ା୯(େମେି):

ସ୍ାଧୀନତାର ଅମତୃ ମଗହାତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରଗର 
ମହାତ୍ା ଗାନ୍ଙି୍କ ଅହଂିସା ନୀତ ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ଭତିଗର ଗଦଶଗପ୍ରମର ଜାଗରତା ସଷୃ୍ଟ ି କରବିା 
ପାଇ ଁ ଅହଂିସା ରଥ ଆଜ ି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ବନ୍ ବ୍ଲକର 
ଆଗରପଡା ସ୍ତି ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀ ଡ.ହଗରକୃଷ୍ 
ମହତାବଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠଗର ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟଷେ 
ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମାର ଗଜନା, ଜଲି୍ା ଶଶି ୁ ସରୁଷୋ ଅଧିକାରୀ 
ବଜିୟ ଗକତନ ସାହୁ, ବନ୍ ବଡିଓି ପ୍ରମଖୁ ଗଯାଗଗଦଇ 
ଅହଂିସା ରଥକୁ ସ୍ାଗତ ସମଦ୍୍ଧ୍କନା ଜଣାଇଥିଗଲ। 
ପଗର ରଥ ଆଗରପଡାରୁ ଆସ ି ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
କାଯ୍କ୍ୟାୟଳୟଗର ପହଞ୍ବିା ମାଗତ୍ର ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ 
ମଞ୍ଜଲୁତା ମଣ୍ଳ, ଭଦ୍ରକ ବଧିାୟକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର 
ମଲ୍କି, ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟଷେ ପ୍ରଫୁଲ ୍ଗଜନା, ପ୍ରାକ୍ନ 
ବଧିାୟକ ମକୁ୍କିାନ୍ ମଣ୍ଳ, ଜଲି୍ାପାଳ ସଗିଦ୍ଧଶ୍ବର 

ବଳରିାମ ଗବାନ୍ଦର, ଗପୌରାଧ୍ୟଷୋ ଗଲୁମକ୍ୀ ଦଲୱାଜ ି
ହବବି,ି ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ାପାଳ ଶାନ୍ନୁ ମହାନ୍,ି ଗପୌର 
ନବି୍କାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗଦବୀପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଗଡପଟୁ ି
କଗଲକ୍ଟର ମଗନାରମା ଜାଲ,ି ଗଡପଟୁ ି କଗଲକ୍ଟର 
କସୁ୍ତରୀବାଳା ଗଜନା, ଜଲି୍ା ଭୂ-ଅଜ୍କନ ଅଧିକାରୀ 
କାତ୍ତଥିକ ନାଥ ମଣ୍ଳ, ଜଲିା୍ କ୍ୀଡା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମନ 
ରାୟ, ଜଲି୍ା ସଂସ୍ତୃ ି ଅଧିକାରୀ ତନୁଜା ସକି୍ା ଓ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯ୍କ୍ୟାୟଳୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ 
ଅଧିକାରୀ, କମ୍କଚାରୀ ଓ ଗପୌର କମ୍କଚାରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 
ଗସ୍ଚ୍ାଗସବୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏନସସି ି କ୍ୟାଗଡଟ୍  ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ରହ ି ଭବ୍ୟ ସ୍ାଗତ କରଥିିଗଲ। ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଏକ ସମଦ୍୍ଧ୍କନା ଉତ୍ସବଗର ବଭିନି୍ନ ସାଂସ୍ତୃକି ଦଳ 
ନଜି ନଜିର କଳା ପ୍ରଦଶ୍କନ କରଥିିଗଲ। ଉକ୍ ଅହଂିସା 
ରଥକୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯ୍କ୍ୟାଳୟରୁ ପରସିରରୁ 
ଅଣାଯାଇ ଭଦ୍ରକ ନୂଆବଜାର ସ୍ତି ଐତହିାସକି 
ଗାନ୍ ି ପଡଆି ଠାଗର ମଧ୍ୟ ରଥକୁ ସମଦ୍୍ଧ୍କନା 

କରାଯାଇଥିଲା। ପଗର ଗାନ୍ୀ ପଡଆିରୁ ଉକ୍ ଅହଂିସା 
ରଥକୁ ଏକ ଗଶାଭାଯାତ୍ରାଗର ଭଦ୍ରକ ସହର ମଧ୍ୟ 
ଗଦଇ ଗରଦପରୁ ସ୍ତି ଓଡଶିା ଗାନ୍ ି ବାଳାଶ୍ମର 
ସମ୍ପାଦକ ଅଗଶାକ କୁମାର ଦସ, ବାଳାଶ୍ମ ଅଧ୍ୟଷେ 
ହୃଷଗିକଶ ମହାନ୍,ି ଗାନ୍ବିାଳାଶ୍ମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
କମ୍କକତ୍ତ୍କା ଓ ଅଗନ୍ବାସୀମାଗନ ସ୍ାଗତ କରଥିିଗଲ। 
ଉକ୍ ରଥ ଗାନ୍ ି ବାଳଶ୍ମ ପରସିରଗର ରାତ୍ରଯିାପନ 
କରବି। ସଚୂନାଗଯାଗ୍ୟ, ଏହ ି ଅହଂିସା ରଥକୁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ ୧୫ ତାରଖିଗର 
ପରକି୍ମା ପାଇ ଁ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିଗଲ। ଏହ ି ରଥର 
ଗଶାଭାଯାତ୍ରାଗର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଜଲି୍ା ପରଷିଦ 
ସଭ୍ୟ ମଳୟ ଗଜନା, ଜଲି୍ା ବଗିଜଡ ି ସାଧାରଣ 
ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୀର ଗଜନା, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି 
ପ୍ରଣୟ ଦାସ, କାଉନସଲିର ଗସଖ ଜୁଲଫିକର 
ଅଲ୍,ି ଯବୁଗନତା ଟକି ି ବଳ, ସଯୂ୍କ୍ୟକୁମାର ଦାସ ଓ 
ଗଜ୍ୟାତପି୍ରକାଶ ମହାନ୍ ିପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଗଲ।

ଭ ଣ୍ ା ର ସି ୍ ା ଖ ର ୀ , ୧ ୭ ା ୯ ( େ ମ େି ) : 
ଭଣ୍ାରଗିପାଖରୀର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଗର 
ଗଦବଶଳି୍ୀ ବଶି୍ୱକମ୍କା ପଜୂା ଶନବିାର 
ପାଳତି ଗହାଇଯାଇଛ।ି ବଦୁି୍ୟତ୍  

କାଯ୍କ୍ୟାଳୟଗର ଗଦବଶଳି୍ୀଙ୍କ ପଜୂାଚ୍ଚ୍କନା 
ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ୀପନା ସହ କରାଯାଇଛ।ି 
ଗସହପିର ି ଭଣ୍ାରଗିପାଖରୀ ମା’ ମଙ୍ଳା 
ଗଲବର ଆଗସାସଏିସନ, ଅଗଟା 

ମାଲକି ସଂଘ, ଖାଡ଼ୁଆ ଗ୍ୟାଗରଜ, ବବ ି
ଗ୍ୟାଗରଜ, ମଞ୍ଜରୁୀଗରାଡ ମା’ ତାରଣିୀ 
ଅଗଟା ସଂଘ, ମାଲକି ଓ ଚାଳକ ସଂଘ, 
ଆଖଆୁପଦା ହରପାବ୍କତୀ କନଷ୍ଟ୍ରକସନ 

ସମଗତ ବାରକିପରୁ, ଛତାବର, ମାଳଦା 
ଆଦ ି ଅଞ୍ଳର ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଗରଜ, 
ଷ୍ଟଲି ଫର୍ଥିଚର, ଯାନବାହନ ଆଦ ି
ଗଦବଶଳି୍ୀଙ୍କ ପଜୂାଚ୍ଚ୍କନା କରାଯାଇଛ।ି

ପଲୁସିର କଡ଼ା ଆଭମିଖୁ୍ୟ; ଏଣକି ିଡଜିେ ବୋଇବା ମନା

ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଜଲ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ
 � ବାବାମଣଙି୍କ ପୀଠଜର େୟଦୁର୍ଯାଙ୍କ ଜ�ାଡ଼ଶ ଦବିସୀୟ ପେୂା ଆରମ୍ଭ

ଭକ୍ତଙ୍କୁ  ଗ�ୌରୀ ଗେଶଗର ଦଶ୍ଶନ ଗଦଗେ ମା’ 

ଅହଲିଂସା ରଥକୁ ଭଦ୍ରକ େଲି୍ାଜର ସ୍ାରତ ସମ୍ବର୍୍ଯନା ୍ୀରହାଟ,୧୭।୯(େମେି): ପୀରହାଟ ଅଞ୍ଳର ଅଗ୍ଣୀ 
ସାମାଜକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଗଦଶ ଗସବା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଚରିଞ୍ଜନ 
ଗସଠୀଙ୍କ ପତିା ଭଜହର ିଗସଠୀଙ୍କ ଗତ ୧୪ ତାରଖିଗର ପରଗଲାକ 
ଗହାଇଛ।ି ମତୁୃ୍ୟ ଗବଳକୁ ତାଙୁ୍କ ୬୫ ବଷ୍କ ଗହାଇଥିଲା। ଗବ୍ରନ୍  
ଟୁ୍ୟମର ଜନୀତ ଗରାଗଗର ପୀଡତି ଗହାଇ ଏସ.ସ.ିବ.ି ଗମଡକିାଲ୍  
କଟକଗର ଚକିତି୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ାଗର ପରଗଲାକ ଗହାଇଛ।ି 
ଗସ ଜଗଣ ସଗଚ୍ଚାଟ, ନଷି୍ଠାବାନ, ପଗରାପକାରୀ, ସରକାରୀ 
କମ୍କଚାରୀ ଥିଗଲ। ଚାକରିରୁି ଅବସର ଗନବା ପଗର ଗପୈତୃକ ଗ୍ାମ 
ସାହାପରୁ ପଞ୍ାୟତ କଣ୍ରାଗଡଆିଗର ଅବସ୍ାନ କର ି ବଭିନି୍ନ 
ସମାଜ କଲ୍ୟାଣମଳୂକ କାଯ୍କ୍ୟକ୍ମଗର ନଜିକୁ ସାମଲି୍  କରଥିିଗଲ। 
ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଖବର ପାଇବା ପଗର ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ ି ତାଙ୍କ 
ବାସଭବନଗର ପହଞ୍ ି ଗଶଷ ଦଶ୍କନ କରଥିିଗଲ। ସଂଗଠନର 
ସଭାପତ ିରଞ୍ଜନ ମଶି୍, ଉପଗଦଷ୍ଟା ଧରୁବଚରଣ ପାଣଗି୍ାହୀ, ସଶୁାନ୍ 
ପଣ୍ା, ଅଷେୟ ରଣା, ବାସଗୁଦବ ମହାକୁଡ, ମଗନାଜ ଗବଗହରା, 
ଧୀଗରନ୍ଦ୍ର ବାରକି୍ , ମଥିନୁ୍  ଗସଠୀ ପ୍ରମଖୁ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ସ୍ଗ୍କତ 
ଗସଠୀଙ୍କ ମର ଶରୀରଗର ପଷୁ୍ପମାଲ୍ୟ ଅପ୍କଣ କରବିା ସହ ତାଙ୍କ 
ଗଶାକ ସନ୍ପ୍ତ ପରବିାରଙୁ୍କ ସମଗବଦନା ଜଣାଇଛନ୍।ି ପରୁୀ 
ସ୍ଗ୍କଦ୍ାରଗର ଗଶଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଗହାଇଛ।ି

ଭଜହର ିଗେଠୀଙ୍ େଗି�ା�ଗର ଗଶାକ

ଅେରୁାଳ,ି୧୭।୯(େମେି): ଧାମନଗର 
ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଗର ଗଦବଶଳି୍ୀ 
ଭଗବାନ ବଶି୍ୱକମ୍କାଙ୍କ ପଜୂା ଶ୍ଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ରି 
ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛ।ି ମହାମାରୀ 
କଗରାନା କଟକଣା ପାଇ ଁ ଦୀଘ୍କ ଦୁଇ 
ବଷ୍କ ଗହଲା ଏହ ି ପଜୂା ଜାକଜମକଗର 
ଗହାଇପାର ି ନ ଥିଲା। ଚଳତିବଷ୍କ 
ଗକୌଣସ ି କଟକଣା ନଥିବାରୁ ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନଗର ବଶି୍ୱକମ୍କା ପଜୂା ସମାଗରାହଗର 

ପାଳତି ଗହଉଛ।ି ବଭିନି୍ନ ଶଷିୋନୁଷ୍ଠାନ ଓ 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନଗର ମହାଆଡ଼ମର୍ଗର ପାଳନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଅସରୁାଳ ି ଆଇଟଆିଇ, 
ଗବଷ୍ଟ ଇଂଜନିୟିରଂି କଗଲଜ, ଅସରୁାଳ ି
ଇଗଲକ୍ଟ ୍ି ଅଫିସ, ଶ୍ୟାମ ମକି୍ସଚର, ଜୟ 
ଜଗନ୍ନାଥ ମକି୍ସଚର୍ , ଗଗାବନି୍ଦପରୁ, 
ସାଆଳପରୁ ଫିଡର, ଧଷୂରୁୀ ଗଟମ୍ପ ୁ
ଷ୍ଟାଣ୍ଗର ଧମୁଧାମଗର ବଶି୍ୱକମ୍କା ପଜୂା 
କରାଯାଉଛ।ି ଗବତାଳ ି ଗାଁ ବଜାରର 

ବାବାମଣ ି ଗରେଡରର ମାଲକି ସାଗର 
ସାହୁ, ତୁଷାର ସାହୁଙ୍କ ପଷେରୁ ସନ୍୍ୟାଗର 
ଗବତାଳ ି ଗାଁ ବଜାରଗର ପ୍ରସାଦ 
ଗସବନ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଳଗର 
ବଶି୍ୱକମ୍କା ଗମଢ଼ ଗଦବା ପାଇ ଁ ପ୍ରବଳ 
ଭଡି ପରଲିଷେତି ଗହାଇଥିଲା। ସନ୍୍ୟାଗର 
ବଭିନି୍ନ ପଜୂା ଗପଣ୍ାଲ ଓ ଗମଢଗର 
ଆଗଲାକ ସଜ୍ା ଗବଶ ଆକଷ୍କଣୀୟ 
ଗହାଇଛ।ି

େଭିନି୍ନ ଅନକୁ ଷ୍ାନଗର େଶି୍ୱକମ୍ଶା ପଜୂା

ଧ ା ମ ନ ଗ ର , ୧ ୭ । ୯ ( େ ମ ି େ ) : 
ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଓ ସହରାଞ୍ଳଗର 
ଗଦବଶଳି୍ୀ ଭଗବାନ ବଶି୍ୱକମ୍କାଙ୍କ ପଜୂା 
ଶ୍ଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ରି ସହ ମହାଆଡ଼ମ୍ରଗର 
ପାଳନ କରାଯାଇଛ।ି ମହାମାରୀ 
କଗରାନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦୀଘ୍କ ଦୁଇ 
ବଷ୍କ ଧର ି ଜାକଜମକଗର ଏହ ି ପଜୂା 
ପାଳନ ପାଇଁ ଗରାକ ଲାଗଥିିଲା। 
ଚଳତିବଷ୍କ ଗକୌଣସ ି କଟକଣା ନ ଥିବାରୁ 
ବଶି୍ୱକମ୍କାଙ୍କ ପଜୂା ବଭିନି୍ନ ଶଷିୋନୁଷ୍ଠାନ ଓ 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ମହା ସମାଗରାହଗର ପାଳନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଧାମନଗର ଏନଏସ ି
ଅନ୍ଗ୍କତ ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ଶଳି୍ ତାଲମି ଅନୁଷ୍ଠାନ 

ଜୟନଗର ଧାମନଗର ପଷେରୁ ଗକନ୍ଦ୍ର 
ପରସିରଗର ଡାଇଗରକ୍ଟର ବଶି୍ୱଭାନୁ 
ବଶି୍ୱାଳଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନଗର ବଶି୍ୱକମ୍କା 

ପଜୂା ଆଡ଼ମ୍ରଗର ପାଳନ ଗହଉଛ।ି 
ଗସହପିର ି ପଳକିରି ି ଛକ ମା’ ରାଇସ 
ମଲି୍ , ଧାମନଗର ଏନଏସ ି କାଯ୍କ୍ୟାଳୟ, 
ଠକିାଦାର ସଂଘ ଓ ଧାମନଗର ଗରେକର 

ଷ୍ଟାଣ୍ଠାଗର ଡ୍ାଇଭର ସଂଘ ପଷେରୁ 
ବଶି୍ୱକମ୍କା ପଜୂା ଧମୁଧାକଗର ପାଳନ 
ଗହଉଛ।ି ଧାମନଗର ବଦୁି୍ୟତ ବଭିାଗ 
ପଷେରୁ ପ।।ର ହାଉସଠାଗର ବଶି୍ୱକମ୍କା 
ପଜୂା ପାଳନ କରାଯାଇଛ।ି ଧାମନଗର 
ବ୍ଲକ ଓ ଏନଏସ ି ଅନ୍ଗ୍କତ ବଭିନି୍ନ ଯାନ୍ତକି 
ଏବଂ କାରଗିରୀ ଗଦାକାନ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ 
ପଷେରୁ ନମି୍କାଣ ଓ କାରଗିରୀ ଜ୍ାନର 
ଗଦବତା ବଶି୍ୱୱ୍ କମ୍କାଙ୍କ ପଜୂା ଆନନ୍ଦ 
ଉଲ୍ାସର ସହ ପାଳତି ଗହାଇଯାଇଛ।ି 
ସନ୍୍ୟାଗର ବଭିନି୍ନ ପଜୂା ଗପଣ୍ାଲ ଓ 
ଗମଢମାନଙ୍କଗର ଆଗଲାକ ସଜ୍ା ଗବଶ 
ଆକଷ୍କଣୀୟ ଗହାଇଛ।ି

ଭଦ୍ରକ,୧୭।୯(େମେି): ଭଦ୍ରକ ଯବୁ 
କଂଗଗ୍ସ ପଷେରୁ ଅଭନିବ ଢଙ୍ଗର 
ଆଜ ି ଗବଗରାଜଗାର ଦବିସ ପାଳନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଆଜ ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର 

ଗମାଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦନି ଅବସରଗର ଭଦ୍ରକ 
ଯବୁ କଂଗଗ୍ସ ପଷେରୁ ସ୍ାନୀୟ ସାଳନ୍ଦୀ 
ବାଇପାସଠାଗର ଅଭନିବ ଉପାୟଗର 
ପକୁଡ ି ଛାଣବିା, ଗଜାତା ପଲସି ି

କରବିା ସହ ଭଷିୋ ମାଗବିା ଭଳ ି କାଯ୍କ୍ୟ 
କରାଯାଇଥିଲା। ବତ୍ତ୍କମାନ ଗଦଶଗର 
ଗବକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇ ଚାଲଛି।ି 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଭାଗବ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାଦୀ 
୨୦୧୪ଗର ଶପଥ ଗନବା ପବୂ୍କରୁ ଗଦଶଗର 
ବହୁ ସଂଖ୍ୟାଗର ନଯିକୁ୍ ି ସଷୃ୍ଟ ି କରଗିବ 
ଗବାଲ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଗଦଇଥିଗଲ; କନୁି୍ ଏଗବ 
ତାଙ୍କର ପ୍ରତଶିରୁତ ି ପାଣରି ଗାର ସଦୃଶ 
ଗହାଇଛ।ି ଗଦଶଗର ଅଗନକ ଯବୁକ 
ଯବୁତୀ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଶଷିେତି ଗହାଇ ମଧ୍ୟ 
ଗବକାର ଗହାଇ ବସଛିନ୍।ି ଗତଣ ୁ ଆଜ ି
ଯବୁ କଂଗଗ୍ସ ପଷେରୁ ଏହଭିଳ ି ଅଭନିବ 
ଉପାୟଗର ଗବଗରାଜଗାର ଦବିସ ପାଳନ 
କରାଯାଉଛ।ି ଏହାର ଗନତୃତ୍ୱ ଭଦ୍ରକ 
ବଧିାନସଭା ଯବୁ କଂଗଗ୍ସ ସଭାପତ ି
ଇଲୀୟାସ ଅଲ୍ୀ ଖାଁ ଗନଇଥିଗଲ।

ଯକୁେ କଂଗରେେ ପକ୍ଷରକୁ  ଗେଗରାଜ�ାର ଦେିେ ପାଳତି

ଭଦ୍ରକ,୧୭।୯(େମେି): ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଗରନ୍ଦ୍ର ଗମାଦୀଙ୍କ 
ଜନ୍ମଦନି ଅବସରଗର ଭନି୍ନଶ÷ଳୀଗର ଶଗୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଛନ୍ ି
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଚୁଡାକୁଟୀ ଗାଁର ଜଗଣ ଯବୁକ। 
ଯବୁକ ଜଣଙ୍କ ଗହଉଛନ୍ ି ଗଗାପାଳ ସାମଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
୭୨ତମ ଜନ୍ମଦନି ଅବସରଗର ଗଗାପାଳ ଏକ ଚକଖଡଗିର 
ଗମାଦଜିୀଙ୍କ ପ୍ରତମିତୂ୍ତଥି କର ି ତାଙୁ୍କ ଶଗୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଛନ୍।ି 
ଗଗାପାଳ ତଆିର ିକରଥିିବା ଏହ ିପ୍ରତମିତୂ୍ତଥିଟ ିଖଣ୍ଏି ୧ଗସଣ୍ମିଟିର 
ଲମ୍ର ଚକ ଖଡରି ଅଗ୍ଭାଗଗର ଗସ ମତୂ୍ତଥି କର ି ତାଙୁ୍କ ଶଗୁଭଚ୍ା 
ଜଣାଇଛନ୍।ି ପବୂ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଗଗାପାଳ ବଭିନି୍ନ ସମୟଗର ବହୁ 
ମହାପରୁୁଷଙ୍କ ଚକ ଖଡଗିର ପ୍ରତମିତୂ୍ତଥି କର ିଚଚ୍ଚ୍କାଗର ରହଛିନ୍।ି

ଅେହା�ଙ୍କୁ  େହା�ତାର ହାତ 
େଢ଼ାଇଗେ କ୍ତିକି୍ଷି୍ା ପଣ୍ା

ଚକ୍ ଖଡ଼ରି ପ୍ରତମିରୂ୍ତ୍ତି କର ି
ପ୍ରଧାମନ୍ତୀଙ୍କୁ  ଜନ୍ମଦନିଗର ଶକୁଗଭଚ୍ା
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ସାଇ କଶି�ାରଙ୍କୁ  ୭ ୱଶିକଟ
ସାଲେମଠାଲେ ଲେଳାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଲେ 
ତାମେିନାଡୁ ତଥା ଦକ୍ଣିାଞ୍ଚଳେ ସ୍ନିେ ସାଇ କଲି�ାେ ୭୦ 
େନ୍ ଲେ ୭ ୱିଲକଟ ଅକ୍ଆିେ କେଲିନବା ଫଳଲେ ଉତ୍ତୋଞ୍ଚଳ 
ପ୍ରଥମ ଇନଂିସଲେ ମାତ୍ର ୨୦୭ େନ୍  କେ ିଫଲୋଅନ୍  ଲ�ାଇଥିୋ। 

ଉତ୍ତୋଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଇନଂିସଲେ 
୪୨୩ େନ୍ େ ବ�ିାଳ ଅଗ୍ରଣୀ 
ସଲତ୍ତବେ ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ଫଲୋଅନ 
ନ ଲଦଇ ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିସଲେ 
ବ୍ୟାଟଂି କେଥିିୋ। ତୃତୀୟ 
ଦନି ଲେଳ ଲ�ଷ ଲବଳକୁ 
ଦକ୍ଣିାଞ୍ଚଳ ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିସଲେ 
୧ ୱିଲକଟ �ୋଇ ୧୫୭ େନ 
ସଂଗ୍ର� କେଛି।ି ଲେଳ ଆଉ 
ଲ�ାଟଏି ଦନି ବାକଥିିୋଲବଲଳ 
ଦଳ ୫୮୦ େନ୍ ଲେ ଆ�ଆୁ 
େ� ି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନଜି କବ୍ ଜାଲେ 
େଖିଛ ି ଓ ଫାଇନାେ ଲେଳବିା 
ସ୍ଷ୍ଟ କେଛି।ି ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାେଣ 
ଲବଳକୁ ମୟଙ୍କ ଅ�େୱାେ 
୫୩ ଓ େବ ି ଲତଜା ୧୯ 
େନ୍ ଲେ ବ୍ୟାଟଂି କେୁଥିଲେ। 
ପ୍ରଥମ ଇନଂିସଲେ ୧୪୩ େନ୍  

କେଥିିୋ ଓପନେ ଲୋ�ନ କୁନ୍ମୁେ ଏକମାତ୍ର ଲେଳାଳ ିଭାଲବ 
୭୭ େନ୍  କେ ିଆଉଟ ଲ�ାଇଛନ୍।ି ପବୂ୍ବେୁ ଉତ୍ତୋଞ୍ଚଳ ଇନଂିସଲେ 
ସାଇ କଲି�ାେ ୭୦ େନ୍ ଲେ ୭ ୱିଲକଟ ଲନଇ କ୍ୟାେୟିେେ 
ଲରେଷ୍ଠ ଲବାେଂି ପ୍ରଦ�୍ବନ କେବିା ଫଳଲେ ଉତ୍ତୋଞ୍ଚଳ ମାତ୍ର ୨୦୭ 
େନ୍ ଲେ ଅେଆଉଟ ଲ�ାଇଥିୋ। ଦଳ ପକ୍େୁ ସ୍ନିେ ନ�ିାନ୍ ସନୁି୍ 
ସବ୍ବାଧିକ ୪୦, ଓପନେ ୟ� ଧେୂ ୩୯ େନ୍  କେଥିିଲେ।

ମମୁ୍ବଇ,୧୭।୯(ଏଲଜନ୍)ି: ନୁ୍ୟଜେିାଣ୍ଡ 
ପବୂ୍ବତନ ଦରୁ ତଲବାେେ ଲସନ୍  ବଣ୍ଡ 
ମମୁ୍ବଇ ଇଣ୍ଡଆିନ୍ (ଏମ୍ ଆଇ) ଏମଲିେଟ୍ 
ଦଳେ ମେୁ୍ୟ ଲକାଚ୍  ନଯିକୁ୍ ି ଲ�ାଇଛନ୍।ି 
ୟନୁାଇଲଟଡ ଆେବ ଏମଲିେଟ୍ (ୟଏୁଇ)
ଲେ ଲେଳାଯବିାକୁ ଥିବା ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ 
େଗି୍  ଟ-ି୨୦ (ଆଇଏଲ୍ ଟ୨ି୦)ଲେ ମମୁ୍ବାଇ 
ଇଣ୍ଡଆିନ୍ ଏମ୍ ଆଇ ଏମଲିେଟ୍େ ଦଳକୁ 

କ୍ରୟ କେଛି।ି ଏଲବ ବଣ୍ଡ ଏ� ି ଦଳଲେ 
ମେୁ୍ୟ ଲକାଚ୍  ଭାଲବ ଦାୟତି୍ୱ ବ�ନ 
କେଲିବ ଲବାେ ି�ନବିାେ ମମୁ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡଆିନ୍ 
ତେଫେୁ ଲ�ାଷଣା କୋଯାଇଛ।ି ବଣ୍ଡ 
ମଧ୍ୟ �ାଇଲପ୍ରାଫାଇେ ଇଣ୍ଡଆିନ ପ୍ରମିୟିେ 
େଗି୍  (ଆଇପଏିଲ୍ )ଲେ ମମୁ୍ବଇ ଇଣ୍ଡଆିନେ 
ଲବାେଂି ଲକାଚ୍  ଭାଲବ କାଯ୍ବ୍ୟ କେୁଛନ୍।ି ୪୭ 
ବଷ୍ବୀୟ ଲସନ୍  ବଣ୍ଡ ନୁ୍ୟଜେିାଣ୍ଡ ତେଫେୁ 

ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କେ ି୧୮ ଲଟଷ୍ଟ, ୮୨ ଦନିକିଆି ଓ 
୨୦ଟ ିଟ-ି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍  ଲେଳ ିପ୍ରଭାବ ିପ୍ରଦ�୍ବନ 
କେଛିନ୍।ି ଲକାଚଂିଲେ ବଣ୍ଡଙ୍କେ ଯଲଥଷ୍ଟ 
ଅଭଜି୍ଞତା େ�ଛି।ି ଲସ ପବୂ୍ବେୁ ୨୦୧୨ଲେ 
ନୁ୍ୟଜେିାଣ୍ଡେ ଲବାେଂି ଲକାଚ୍  ଭାଲବ କାଯ୍ବ୍ୟ 
କେଥିିଲେ। ବଗି୍  ବାସ େଗି୍ ଲେ ମଧ୍ୟ ଲସ 
ଲକାଚ୍  ଭାଲବ ବ୍ସିଲବନ �ଟି୍  ଓ ସଡି୍ ନୀ 
ଥଣ୍ଡେ ଲକାଚ୍  ଭାଲବା ଦାୟତି୍ୱ ଲନଇଥିଲେ। 

ରବବିାର, ୧୮ ଶସଶ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨1414

ଉଗାଣ୍ା ପାରା ବ୍ାଡମଣି୍ଟନ

ତୃତୀୟ ଅନ୍ ଅଫିସଆିଲ ଟେଷ୍ଟ
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ଡେଭସି୍କପ୍:ନରଡେଠାରୁହାରଲିାଭାରତ

ଲବଙ୍ାେୁେୁ,୧୭।୯(ଏଲଜନ୍)ି: ସ୍ାନୀୟ ଏମ୍  ଚନି୍ାସ୍ାମୀ 
ଷ୍ଟାଡୟିମଲେ ଭାେତ ଏ ଓ ନୁ୍ୟଜେିାଣ୍ଡ ଏ ମଧ୍ୟଲେ ଚାେଥିିବା 
ତୃତୀୟ ୪ ଦନିଆି ଅନ୍ ଅଫିସଆିେ ଲଟଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍  ଲୋମାଞ୍ଚକ 
ଲମାଡଲେ ପ�ଞ୍ଚଛି।ି ଦରୁ ତ ଲବାେେ ଲସୌେଭ କୁମାେ ଓ 
ମଡିେ ଅଡ୍ବେ ବ୍ୟାଟେ େଜତ ପଟଦିାେଙ୍କ ଅପୋଜତି 
�ତକ (୧୦୯*) ସ�ାୟତାଲେ ଭାେତ ଏ 
ତା’େ ସ୍ତି ିଏକପ୍ରକାେ ଦୃଢ କେଛି।ି

ଟସ୍  ଜତି ି ଭାେତ ପ୍ରଥମ 
ଇନଂିସଲେ ୮୬. ୪ ଓଭେଲେ 
୨୯୩ େନକେ ି ଅେଆଉଟ 
ଲ�ାଇଥିୋ। ଜବାବଲେ ନୁ୍ୟଜେିାଣ୍ଡ 
ପ୍ରଥମ ଇନଂିସଲେ ୭୧.୨ ଓଭେଲେ 
୨୩୭ େନକେ ି ଅେଆଉଟ ଲ�ାଇଥିୋ। 
ଫଳଲେ ଭାେତ ୫୬ େନେ ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଅଗ୍ରଣୀ �ାସେ 
କେଥିିୋ। ଏ�ପଲେ ଭାେତ ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିସ ଆେମ୍ଭ କେ ି
୮୫ ଓଭେଲେ ୭ ୱଲିକଟ �ୋଇ ୩୫୯ େନକେ ି
ପାଳ ି ଲ�ାଷଣା କେଥିିୋ। ଫଳଲେ ନୁ୍ୟଜେିାଣ୍ଡ ସମ୍େୁଲେ 
୪୧୬ େନେ ବଜିୟ େକ୍୍ୟ ଧାଯ୍ବ୍ୟ ଲ�ାଇଥିୋ। ଜବାବଲେ 
ନୁ୍ୟଜେିାଣ୍ଡ ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିସ ଆେମ୍ଭ କେ ି �ନବିାେ ତୃତୀୟ 
ଦବିସ ଲେଳ ଲ�ଷ ସଦୁ୍ା ୧୪ ଓଭେଲେ ଲ�ାଟଏି ୱିଲକଟ 
�ୋଇ ୨୦ େନ ସଂଗ୍ର� କେଛି।ି ମ୍ୟାଚ୍  ଆଉ ଲ�ାଟଏି ଦନି 
ବାକଥିିବା ଲବଲଳ ନୁ୍ୟଜେିାଣ୍ଡ ଏଲବ ୯ ୱିଲକଟ ବାକଥିାଇ 
ବଜିୟ ପାଇଁ ୩୯୬ େନ ଆବ�୍ୟକ କେୁଛ।ି ଷ୍ଟମ୍ପ 
ଅପସାେଣ ଲବଳକୁ ଲଜାଏ କାଟ୍ବେ ୬ ଓ ଲଜାଏ ୱାକେ ବନିା 

ଲ୍ାେଲେ ଅପୋଜତି େ�ଛିନ୍।ି ଓପନେ 
େ ଚି ନ 

େ ବ ୀ ନ୍ଦ୍ର 
ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟେ 
ଭାଲବ ୧୨ େନକେ ି
ଲସୌେଭ କୁମାେଙ୍କ ଦ୍ାେ 
ଏେବଡିବ୍ଲ୍୍ୟ ଲ�ାଇ ପ୍ୟାଭେିୟିନ 
ଲଫେଛିନ୍।ି

ଦ୍ତିୀୟ ଦବିସେ ଅସମାପ୍ତ 
ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିସ ଲ୍ାେ ୪୦/୧େୁ 
ଭାେତ ଲେଳ ଆେମ୍ଭ କେଥିିୋ। 
ଓଭେନାଇଟ୍  ବ୍ୟାଟେ ପ୍ରୟିଙ୍କ 

ପାଞ୍ଚାେ ୧୭ ଓ ଋତୁୋଜ 
�ାଏକ୍ାଡ ୧୮େୁ ଲେଳ ଆେମ୍ଭକେ ି

ଯଥାକ୍ରଲମ ୬୨ ଓ ୯୪ େନେ ଅଦ୍୍ବ�ତକୀୟ 
ପାଳ ି ଲେଳ ି ଆଉଟ ଲ�ାଇଥିଲେ। ଏ�ାପଲେ େଜତ 

ପଟଦିାେ ୧୦୯ େନେ �ତକୀୟ ଇନଂିସ ଲେଳ ି ପାଳ ି
ଲ�ାଷଣା ଲବଳକୁ ଅପୋଜତି େ�ଥିିଲେ। ଲସ�ପିେ ି
ସଫ୍ବୋଜ ୋନ୍  ୬୩ େନକେ ି ଆଉଟ ଲ�ାଇଥିଲେ। 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲେ ଅଭମିନୁ୍ୟ ଈଶ୍ୱେନ ୪, ୱିଲକଟକପିେ 
ବ୍ୟାଟେ ଉପନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ୧, ୋ�ୁେ ଚ�େ ୧୦ ଓ �ାରୁ୍୍ବଳ 
ଠାକୁେ ବନିା ଲ୍ାେଲେ ଆଉଟ ଲ�ାଇଥିଲେ। ଲବାେଂିଲେ 

ନୁ୍ୟଜେିାଣ୍ଡ ପାଇଁ େବୀନ୍ଦ୍ର ୩, ୱାକେ ୨, ସନି 
ଲସାେଆି ଓ ଟମ୍  ବରୁ ସ୍  ଲ�ାଟଏି ଲେୋଏ 

ୱିଲକଟ ଅକ୍ଆିେ କେଥିିଲେ।
ସଂକ୍ପି୍ତ ଶ୍ାର

ଭାରତ ଏ’ ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ: ୨୯୩।
ନକୁୟୁଜଲିାଣ୍ଡ ଏ’ ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ: ୨୩୭।
ଭାରତ ଏ’ ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିସ: ୩୫୯/୭ 
ପାଳ ି ଲ�ାଷଣା, ୮୫ ଓଭେ (େଜତ 
ପଟଦିାେ- ୧୦୯*, ଋତୁୋଜ 
�ାଏକ୍ାଡ- ୯୪, ପ୍ରୟିଙ୍କ ପାଞ୍ଚାେ- ୬୨, 
ସଫ୍ବୋଜ ୋନ- ୬୩, େଚନି େବୀନ୍ଦ୍ର- 
୩/୬୫, ୱାକେ- ୨/୬୪)।

ନକୁୟୁଜଲିାଣ୍ଡ ଏ’ ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିସ: ୨୦/୧, ୧୪ 
ଓଭେ (େବୀନ୍ଦ୍ର- ୧୨, କାଟ୍ବେ- ୬*)।

ରଜତଙ୍କ 
ଦ୍ତିୀୟ 
ଶତକ

ସବୁଧିାଜନକ ସ୍ତିଟିର ଭାରତ-ଏ

ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୭।୯(ଏଲଜନ୍)ି: ଅଲ୍ରେେଆିଲେ ଆଲୟାଜନ 
ଲ�ବାକୁ ଯାଉଥିବା ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ପାଇଁ ଭାେତୀୟ ଦଳ 
ଚୟନ ଲ�ାଇଥିସାେଥିିବା ଲବଲଳ ଆଉ 
ଜଲଣ ପବୂ୍ବତନ କ୍ରଲିକଟେ ଏ ଲନଇ 
ପ୍ର�୍ନ ଉଠାଇଛନ୍।ି ଲସ ଲ�ଉଛନ୍ 
ଅଲ୍ରେେଆି ପବୂ୍ବତନ ଦରୁ ତ 
ଲବାେେ ମଲିଚେ ଜନସନ। 
ଅଲ୍ରେେଆିେ ଦରୁ ତ ଓ ବାଉନ୍ ିପଚି୍  
ପାଇଁ ଭାେତୀୟ ଦଳଲେ ଜଲଣ 
ଦରୁ ତ ଲବାେେଙ୍କେ ଅଭାବ େ�ଛି ି

ଲବାେ ିଲସ ମତ ଲଦଇଛନ୍।ି 
ଅଭଜି୍ଞ ଦରୁ ତ ଲବାେେ ମ�ମ୍ଦ ସାମ ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ 

ଲେଳାଳ ି ଭାଲବ ଦଳଲେ ସାମେି ଲ�ାଇଛନ୍।ି ଦଳଲେ 
ଯ�ପ୍ରୀତ ବୁମୋ, ଭୁବଲନଶ୍ୱେ କୁମାେ, ଅ�୍ବଦୀପ ସଂି, 
��୍ବେ ପଲଟେଙ୍କ ଭଳ ି ଦରୁ ତ ଲବାେେ ସାମେି େ�ଛିନ୍।ି 

ସାମଙି୍କ ଭଳ ି ଅଭଜି୍ଞ ଲବାେେଙୁ୍କ ବାଦ ଲଦଇ 
ଚୟନକତ୍ତ୍ବାମାଲନ ବୁମ୍ ୋ, ��୍ବେ, ଅ�୍ବଦୀପ 
ଓ ଭୁବଲନଶ୍ୱେଙୁ୍କ ଭପଲେ ଭେସା କେଛିନ୍।ି 
ଫ ଳ ଲ େ ଲକଲତଜଣ ପବୂ୍ବତନ କ୍ରଲିକଟ 

ଏ ଥି ଲ େ ଚକତି ଲ�ାଇଥିଲେ। 
ଯଦ ି ଦଳଲେ 
ଜଲଣ ଦରୁ ତ ଲବାେଂି 

ଅେୋଉଣ୍ଡେ, ୨ ସ୍ନିେ 
ଓ ୪ ଦରୁ ତ ଲବାେେ େ�ଛିନ୍ ି

ତା’ଲ�ଲେ ଏ�ା ସାମାନ୍ୟ େ ି୍  
ସଷୃ୍ଟ ି କେପିାଲେ। ଭାେତ 

ଲବାଲଧ ୨ ଦରୁ ତ ଲବାେେ, 
ଜଲଣ ଅେୋଉଣ୍ଡେ 

(�ାର୍୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା) ଓ ୨ 
ସ୍ନିେଙୁ୍କ ଲନଇ 

ଲେଳବିାକୁ ଚନି୍ା 
କେୁଛ।ି କନୁି୍ 

ଅ ଲ ୍ରେ େି ଆ 

ପ ିଚ୍  ଲ େ 
ଦ ଳ ଲ େ 
ଅ ତ ି କ ମ୍  
୩ ଜ ଣ 

ଦରୁ ତ ଲବାେେଙୁ୍କ ସାମେି 
କେବିା ଜେୁେ।ି କଛି ି

ପେସି୍ତିଲିେ ୪ଜଣ ଦରୁ ତ ଲବାେେଙୁ୍କ ଦଳଲେ ସାମେି କେବିା 
ଅପେ�ିାଯ୍ବ୍ୟ ଲ�ାଇପଡ଼ବି। ପଥ୍ବ ଭଳ ି ବାନ୍ସ ି ପଚି୍ ଲେ 
୪ ଦରୁ ତ ଲବାେେ ଲେଳବିା ଆବ�୍ୟକ। ଲତଣ ୁ ଦଳଲେ 
ଲକବଳ ୪ ଦରୁ ତ ଲବାେେଙୁ୍କ ସାମେି କେବିା ଟକିଏି େ ି୍  
ଲ�ାଇପାଲେ ଲବାେ ିଜନସନ କ�ଛିନ୍।ି ଜନସନ େଲିଜଣ୍ଡ 
େଗି୍  କ୍ରଲିକଟ ଲେଳବିାକୁ ଭାେତ ଆସଛିନ୍ ିଓ ଭାେତୀୟ ଦଳ 
ଚୟନ ଉପଲେ ନଜିେ ମତ ଲଦଇଛନ୍।ି ପବୂ୍ବତନ କ୍ରଲିକଟେ 
ଲକ ରେୀକାନ୍, ମ�ମ୍ଦ ଅଝାେୁର୍ନି, ପାକସି୍ାନ ପବୂ୍ବତନ 
ସ୍ନିେ ଦାନ�ି କାଲନେଆି ଚୟନ ଲନଇ ପ୍ର�୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। 
ସାମ,ି ସଞ୍ ୁସାମସନ ଓ ଲରେୟସ ଆୟେଙୁ୍କ ଦଳଲେ ସାମେି 
କୋଯାଇ ନଥିବାେ ଏ� ିକ୍ରଲିକଟମାଲନ ପ୍ର�୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। 
ବଶି୍ୱକପ୍  ଦଳଶର ସାମଲି ଶ�ାଇ୍ାରନ୍ ିସାମ ି
ବଶି୍ୱକପ୍  ପାଇଁ ଲ�ାଷତି ୧୫ ଜଣଆି ଦଳଲେ ସାମ ିେଜିଭ୍ବ 
ଲେଳାଳ ି ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଭାଲବ ସାମେି ଲ�ାଇଛନ୍।ି 
ଲତଲବ ତାଙୁ୍କ ମେୁ୍ୟ ଦଳଲେ ସାମେି କୋଯବିାେ ଯଲଥଷ୍ଟ 
ସମ୍ଭାବନା େ�ଛି।ି ଭାେତୀୟ କ୍ରଲିକଟ କଲଟ୍ରୋେ ଲବାଡ୍ବ 

(ବସିସିଆିଇ) ଏ ଲନଇ ବକିଳ୍ପ ଲୋୋ େଖିଛ।ି 
ଅଲକଟାବେ ୧୦ ତାେେି ସଦୁ୍ା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ଲେ 
ଅନ୍ମି ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଆିଯାଇପାଲେ। ସାମଙୁି୍କ ମେୁ୍ୟ 
ଦଳଲେ ସାମେି କୋଯବି ଲବାେ ି ଲବାଡ୍ବେ 
ଜଲଣ ବେଷି୍ଠ ଅଧିକାେୀ ନଜି ନାମ ଲ�ାପନ 

େଖି କ�ଛିନ୍।ି ସାମଙୁି୍କ ଅଲ୍ରେେଆି 
ଓ ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କା ବପିକ୍ ଟ-ି୨୦ 

ସେିଜି ପାଇଁ ଦଳଲେ ସାମେି 
କୋଯାଇଛ।ି ଯଦ ି ଏ� ି
ଦୁଇଟ ି ସେିଜିଲେ ସାମ ି

ଭେ ପ୍ରଦ�୍ବନ କେନ୍ ି
ଲତଲବ ତାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱକପ୍  
ଦଳଲେ ସାମେି 
କୋଯବି ଲବାେ ି
କୁ�ାଯାଇଛ।ି

ଭାରତୀୟଦଳଚୟନଡନଇପ୍ରଶ୍ନଉଠାଇଡଲଜନ୍ସନ

‘ଦଳଟର ଜଟେ ଦରୁ ତ ଟବାଲରଙ୍କ ଅଭାବ ରହଛି’ି

ଟ-ି୨୦ବଶି୍ୱକପ୍

େଲିେ�ାମେ(ନେଲୱ),୧୭।୯(ଏଲଜନ୍)ି: ନେଲୱ 
ବପିକ୍ ଲଡଭସି୍  କପ୍ ଲେ ଭ୍ରମଣକାେୀ ଭାେତୀୟ 
ଲେଳାଳମିାଲନ ଲନୈୋ�୍ୟଜନକ ପ୍ରଦ�୍ବନ କେ ି
ପୋସ୍ ଲ�ାଇଛ।ି ଭାେତ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟ ି ସଙି୍େ୍ 
ମ୍ୟାଚ୍ ଲେ ପୋଜୟ ବେଣ କେବିା ପଲେ ଡବେ୍ 
ମ୍ୟାଚ୍  ମଧ୍ୟ �ାେଛି।ି ଫଳଲେ ନେଲୱ 
୩-୦ଲେ ଅଗ୍ରଣୀ �ାସେ କେବିା ସ� 
ଲଡଭସି୍  କପ୍  ଟାଇଲେ ବଜିୟୀ ଲ�ାଇଛ।ି 
ନେଲୱ ବଜିୟୀ ଲ�ାଇସାେଥିିବାେୁ 
ବାକଥିିବା ଦୁଇଟ ି େଭିସ୍ବ ସଙି୍େ୍ ମ୍ୟାଚ 
ଆଉ ଲେଳାଯବିାେ ଆବ�୍ୟକତା ନା� ିଁ। 
 ପ୍ରଥମ ସଙି୍େ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲେ ଭାେତେ 
ପ୍ରଜଲନ� �ଣୁଲଶ୍ୱେନ ବଶି୍ୱେ ୨ ନମ୍ବେ 
ଲେଳାଳ ି ତଥା ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍  େନେଅପ୍  
କାଲସ୍େ େୁଡଙ୍କଠାେୁ ୧-୬, ୪-୬ 
ଲସଟ୍ ଲେ ପୋସ୍ ଲ�ାଇଥିଲେ। େୁଡ୍  ଦମ୍ ଦାେ 
ପ୍ରଦ�୍ବନ କେଥିିଲେ ଓ ପ୍ରଜଲନ�ଙୁ୍କ ଲକୌଣସ ିସଲୁଯା� 
ଲଦଇ ନଥିଲେ। ଏ�ାପଲେ ଭାେତ ୧ ନମ୍ବେ ଲେଳାଳ ି
ୋମକୁମାେ ୋମନାଥନ ମଧ୍ୟ ପୋସ୍ ଲ�ାଇଥିଲେ। 

ବଶି୍ୱେ େ ୍ୟାଙି୍କଙ୍େ ୨୭୬ତମ ସ୍ାନଲେ ଥିବା 
ୋମକୁମାେ ନଜିଠାେୁ କମ୍  େ ୍ୟାଙ୍କେ ଲେଳାଳ ି
ଭକିଟେ ଦୁୋଲସାଭକି୍  ୧-୬, ୪-୬ ଲସଟ୍ ଲେ ପୋସ୍ 
ଲ�ାଇଥିଲେ। ଫଳଲେ ଭାେତ ୦-୨ଲେ ପଛଲେ 
ପଡ଼ଥିିୋ। ଦୁୋଲସାଭକି୍  ଏଲବ ବଶି୍ୱ େ ୍ୟାଙି୍କଙ୍େ 

୩୨୫ତମ ସ୍ାନଲେ େ�ଛିନ୍।ି ଲସ�ପିେ ି ଡବେ୍ 
ମକୁାବେିାଲେ ଭାେତୀୟ ଲଯାଡ ିୟକୁ ିଭାମ୍୍ବ ୀ ଓ ସାଲକତ 
ମଲିନନ ି୩-୬, ୬-୩, ୩-୬ ଲସଟ୍ ଲେ କାଲସ୍େ େୁଡ 
ଓ ଭକିଟେ ଦୁୋଲସାଭକି୍ ଙ୍କଠାେୁ ପୋସ୍ ଲ�ାଇଥିଲେ।

ଭୁବଲନଶ୍ୱେ,୧୭।୯(ସମସି): କାମ୍ପାୋ ସ�େଲେ ଚାେଥିିବା ଉ�ାଣ୍ଡା 
ପାୋ ବ୍ୟାଡମଟି୍ନ ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ଟୁର୍୍ବାଲମଟ୍ଲେ ଓଡ଼�ିାେ ଦଲିେଶ୍ୱେ 
ୋଓ ଉଭୟ ସଙି୍େ୍ ଓ ଡବେ୍ ଫାଇନାେଲେ ପ୍ରଲବ� କେଛିନ୍।ି ପେୁୁଷ 
ସଙି୍େ୍ ଇଲଭଟ୍ଲେ ଦଲିେଶ୍ୱେ ଲସମଫିାଇନାେଲେ ନଜି ଲଦ�େ 
ଅନୁଭବ ସା�େ ଲଟୱାଟଆିଙୁ୍କ ୨୧-୧୪, ୨୧-୧୫ଲେ ପୋସ୍ କେ ି
ଫାଇନାେଲେ ପ୍ରଲବ� କେଛିନ୍।ି ଫାଇନାେଲେ ଲସ ଅନ୍ୟତମ 
ଭାେତୀୟ ଲେଳାଳ ି�ୋନାପ୍ାଙୁ୍କ ଲଭଟଲିବ।

ଲସ�ପିେ ି ଡବେ୍ ଲସମଫିାଇନାେଲେ ଦଲିେଶ୍ୱେ ଓ ତାଙ୍କ 
ପାଟ୍ବନେ ନବୀନ �ବିକୁମାେ ୨୧-୧୫, ୨୧-୧୭ଲେ ଲପ୍ରମ କୁମାେ 
ଏଝେି ଓ ଦୀଲନ� ୋଜାଇଆଙୁ୍କ �ୋଇ ଫାଇନାେଲେ ପ୍ରଲବ� 
କେଛିନ୍।ି େବବିାେ ଟାଇଟେ ପାଇଁ ଦଲିେଶ୍ୱେ ଓ ନବୀନ ଫାଇନାେଲେ 
ନଜି ଲଦ� ତଥା ଓଡ଼�ିାେ ଅନ୍ୟତମ ଲଯାଡ ି ଅମଲେନ୍ଦ୍ର ଲବଲ�ୋ ଓ 
ଅଭଜିତି ସାେଜୁାଙୁ୍କ ଲଭଟଲିବ। ଅନ୍ୟଏକ ଡବେ୍ ଲସମଲିେ ଅମଲେନ୍ଦ୍ର 
ଓ ଅଭଜିତି ୨୧-୧୮, ୨୧-୧୬ଲେ ନଜି ଲଦ�େ ରେୀୋମ ମଥୁେୁମଣ ଓ 
�ୋନାପ୍ାଙୁ୍କ �ୋଇ ଫାଇନାେଲେ ପ୍ରଲବ� କେଛିନ୍।ି ନୁେୁେ �ୁଲସନ 
ୋନ୍  ସଙି୍େ୍ ଓ ଡବେ୍ ଲସମଲିେ ପୋସ୍ ଲ�ାଇ ବଦିାୟ ଲନଇଛନ୍।ି 

ସଙି୍ଗଲ୍ସ, ଡବଲ୍ସ ଫାଇନାଲଟର ଦଟିଲଶ୍ୱର

ଲକାଏମ୍ବାଟୁେ,୧୭ା୯ (ଏଲଜନ୍)ି: ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଣିାଞ୍ଚଳ ଚଳତି 
ସଜିନେ ଦୁେୀପ୍  ଟ୍ରଫି ଫାଇନାେଲେ ପ୍ରଲବ� କେବିାେ ୋସ୍ା 
ପେ ି୍ ାେ କେଲିନଇଛନ୍।ି ଲକାଏମ୍ବାଟୁେଠାଲେ ଲେଳାଯାଉଥିବା 
ଲକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ବପିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲେ ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ ସ� ଲମାଟ 
୪୬୮ େନ୍ ଲେ ଆ�ଆୁ େ�ଛି।ି ଏ� ି ମ୍ୟାଚ୍  ଜତିବିାକୁ ୫୦୧ 
େନ୍ େ େକ୍୍ୟ ଲନଇ ବ୍ୟାଟଂି ଆେମ୍ଭ 
କେଥିିବା ଲକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ତୃତୀୟ ଦନି 
ଲେଳ ଲ�ଷ ସଦୁ୍ା ୩୩ େନ୍ ଲେ 
୨ ୱଲିକଟ �ୋଇ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟକୁ 
ଚାେଯିାଇଛ।ି େବବିାେ ଲେଳେ 
ଲ�ଷ ଦନିଲେ ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ମ୍ୟାଚ୍  
ବଜିୟୀ ଲ�ାଇପାଲେ କମି୍ବା 
ଲକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଭେ ବ୍ୟାଟଂି କଲେ 
ମ୍ୟାଚ୍  ଡ୍ର େଖିପାଲେ। ମ୍ୟାଚ୍  ଡ୍ର 
େ�ଲିେ ସଦୁ୍ା ଭାେତୀୟ �ଲୋଇ 
କ୍ରଲିକଟେ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ 
ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ ଅଗ୍ରଣୀ ଭତି୍ତଲିେ 
ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ବଜିୟୀ ଲ�ାଇ 
ଫାଇନାେଲେ ପ୍ରଲବ� କେବି।

ଏ� ି ମ୍ୟାଚ୍ େ ତୃତୀୟ ଦନିଲେ 
ପଥୃ୍ବୀ �’ ୧୪୨ ଓ ଲ�ଟ ପଲଟେ 
୬୭ େନ୍  କେବିା ପଲେ ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ 
ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିସଲେ ୩୭୧ େନ୍  
କେଅିେଆଉଟ ଲ�ାଇଥିୋ। ପ୍ରତପିକ୍ ଦଳେ କୁମାେ କାତ୍ତ୍ଦିଲକୟଙୁ୍କ 
୩ଟ,ି ଅଙି୍କତ ୋଜପତୁ, ଲ�ୌେବ ଯାଦବ ଓ କର୍୍ବ �ମ୍ବାଙୁ୍କ ୨ଟ ିଲେୋଏଁ 
ୱିଲକଟ ମଳିଥିିୋ। ପ୍ରଥମ ଇନଂିସଲେ ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ୨୫୭ ଓ ଲକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ 
୧୨୮ େନ୍  କେଥିିୋ। ଫଳଲେ ମ୍ୟାଚ୍  ଜତିବିାକୁ ଲକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆ�ଲେ 
୫୦୧ େନ୍ େ ବେିାଟ େକ୍୍ୟ େ�ଥିିୋ। ଏ�ାକୁ ପଛିା କେ ିଲକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ୩୩ 
େନ୍ ଲେ ୨ ୱିଲକଟ �ୋଇବା ପଲେ ଦଳ ବଜିୟ ଆ�ା ଛାଡଲିଦଇଛ।ି

ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଟସମଫିାଇନାଲ

ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ, ଦକ୍େିାଞ୍ଚଳ ଫାଇନାଲର ନକିେତର

ଭୁବଲନଶ୍ୱେ, ୧୭ା୯ (ସମସି): କଟକଲେ ଚାେଥିିବା ଓସଏି 
ଆନ୍ତଃଜଲି୍ା କ୍ରଲିକଟ ଟୁର୍୍ବାଲମଟ୍େ �ନବିାେ ଲେଳାଯାଇଥିବା 
ମ୍ୟାଚ୍ ଲେ ନୟା�ଡ଼, ଲକନୁ୍ଝେ, ଲକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଝାେସ�ୁଡୁା 
ବୃ�ତ୍  ବଜିୟ �ାସେ କେଛିନ୍।ି �ନବିାେ ଲେଳଲେ ନୟା�ଡ଼ 
୧୯୮ େନ୍ ଲେ ଲେଙ୍କାନାଳକୁ �ୋଇ ସବୁଠାେୁ ବଡ଼ 
ବ୍ୟବଧାନଲେ ଜତିବିାେ ଲେକଡ୍ବ କେଛି।ି ଲକନୁ୍ଝେ ୧୨୯ 
େନ୍ ଲେ ଲସାନପେୁକୁ, ଲକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ୭ ୱିଲକଟଲେ ବାଲେଶ୍ୱେକୁ 
ଏବଂ ଝାେସ�ୁଡୁା ୧୭୭ େନ୍ ଲେ ଲବୌଦ୍କୁ �ୋଇ ବୃ�ତ୍  ବଜିୟ 
�ାସେ କେଛିନ୍।ି ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯାଜପେୁ ୭ ୱିଲକଟଲେ 
ଲଦବ�ଡ଼କୁ, ୋଉେଲକୋ ୩୨ େନ୍ ଲେ ମାେକାନ�େିକୁି, 
ଭୁବଲନଶ୍ୱେ ୧୦ ୱିଲକଟଲେ ଲକାୋପଟୁକୁ ଓ ଲୋଦ୍୍ବା ୨୩ 

େନ୍ ଲେ କନ୍ମାଳକୁ �ୋଇଲଦଇଛ।ି
ବ୍ୟକ୍�ିତ ଭାଲବ ନୟା�ଡ଼େ ବଶି୍ୱଜତି ପ୍ରଧାନ ଏମାତ୍ର �ତକ 

�ାସେ କେବିା ସ� ୧୪୨ ବଲ୍ ଲେ ୧୨୪ େନ୍  କେଛିନ୍।ି ତାଙ୍କ 
ପଛକୁ ଲକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାେ ଅମନ ଦାସ ୭୫ େନ୍ େ ଇନଂିସ ଲେଳଛିନ୍।ି 
ଲବାେଂିଲେ ୋଉେଲକୋେ େସୁ୍ ୱନ୍ ସଂି ସାନୁ୍ ୯.୫ ଓଭେ ଲବାେଂି 
କେ ି୧୭ େନ୍ ଲେ ୬ଟ ିୱିଲକଟ ଲନଇ ଲରେଷ୍ଠ ଲବାେଂି ସଫଳତା 
�ାସେ କେଛିନ୍।ି ଯାଜପେୁେ ସା�େ ସାମେ ୬ ଓଭେଲେ ୨୬ 
େନ୍  ଲଦଇ ୫ ୱିଲକଟ ଲନଇ ଦ୍ତିୀୟ ଲରେଷ୍ଠ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍।ି 
ଲକନୁ୍ଝେେ �ଭୁମ ମ�ାେଣା ଲରେଷ୍ଠ ଅଲ୍ ୋଉଣ୍ଡ ସଫଳତା 
�ାସେ କେଛିନ୍।ି ଲସ ୫.୪ ଓଭେଲେ ୮ େନ୍  ଲଦଇ ୪ଟ ି
ୱିଲକଟ ଲନଇଥିୋଲବଲଳ ୪୨ େନ୍  କେ ି ଅପୋଜତି େ�ଛିନ୍।ି

୧୬ ବର୍ଷରକୁ  କମ୍  ଆନ୍ତଃଜଲି୍ା କ୍ଶିକଟ

ଟକନୁ୍ଝର, ଟକନ୍ଦାପଡ଼ା ଓ ଝାରସଗୁଡୁା ବଜିୟୀ

ଟେନ୍ାଇ ଓପନ: ଫାଇନାଲଟର ଲଣି୍ା
ଲଚନ୍ଇ, ୧୭ା୯ (ଏଲଜନ୍)ି: ଲଚକ୍  େପିବ୍ଲକି୍ େ େଣି୍ଡା ଫରୁଭ୍ରଲିଟାଭା 
୨-୧ ଲସଟ୍ ଲେ ଆଲଜ୍ବଟ୍ନିାେ ନାଦଆି ଲପାଲଡାଲୋ୍ାଙୁ୍କ �ୋଇ 
ଏଠାଲେ ଚାେଥିିବା ଡବ୍ଲ୍୍ୟଟଏି୨୫୦ ଲଚନ୍ାଇ ଓପନ ଲଟନସି 
ଟୁର୍୍ବାଲମଟ୍େ ଫାଇନାେଲେ ପ୍ରଲବ� କେଛିନ୍।ି �ନବିାେ 
ଲେଳାଯାଇଥିବା ଲସମ ି ଫାଇନାେଲେ ଫରୁଭ୍ରଲିଟାଭା ୫-୭ଲେ 

�ାେଯିବିା ପଲେ ପେବତ୍ତ୍ବୀ ଦୁଇଟ ି
ଲସଟ୍ କୁ ୬-୨, ୬-୪ଲେ ଜତି ି
ଫାଇନାେକୁ ଉନ୍ୀତ ଲ�ାଇଥିୋ। 
ତୃତୀୟ ସଡି୍  ଲପାୋଣ୍ଡେ ମାଗ୍ ଦା 
େଲିନଟ୍ଟ ଏବଂ ଅଣସଲିଡଡ 
ଲେଳାଳ ି ଯକୁ୍ୋଜ୍ୟେ ଲକଟ ି
ସ୍ାନ୍ ଙ୍କ ମଧ୍ୟଲେ ଚାେଥିିବା ଦ୍ତିୀୟ 
ଲସମଫିାଇନାେେ ବଲିଜତାଙ୍କ 
ସ� ଫରୁଭ୍ରଲିଟାଭା ଫାଇନାେ 
ଲେଳଲିବ। ଲ�ଷ େବେ ସଦୁ୍ା 
େଲିନଟ ପ୍ରଥମ ଲସଟ୍  ଜତି ି୧-୦ଲେ 
ଆ�ଆୁ େ�ଥିିଲେ। ଲସ ଆଉ 
ଲ�ାଟଏି ଲସଟ୍  ଜତିଲିେ ଏକମାତ୍ର 
ସଲିଡଡ ଲେଳାଳ ିଭାଲବ ଟାଇଟେ 
େଲେଇଲେ ଅବତୀର୍୍ବ ଲ�ଲବ।

ଟସନ୍  ବଣ୍ଡ୍   ଏମ୍ ଆଇ ଏମଟିରେ୍ସ ଟହଡ୍  ଟକାଚ୍ 

ବ�ି୍ବଜତି ପ୍ରଧାନ ଖକୁସ୍ ୱନ୍ ସଂି ସାନ୍କୁ �କୁଭମ ମ�ାରଣା



ର ଣବୀର କପରୁ ଓ ଆଲଆି ଭଟ୍ଟଙୁ୍ ନେଇ େରି୍ମିତ 
ନ�ୋଇଥଲୋ ଚର୍ଚମିତ ଫିଲ୍ମ ‘ବ୍ରହ୍ୋସ୍ତ୍ର।’ ଏଥିନର 
ଆୟେ ର୍ଖୁୋର୍ୀ େନି୍୍ଶେୋ ନ୍ଇଛନ୍।ି ଏ� ି

ଫିଲ୍ମର ସଫଳତୋ ପନର ଏ�ୋର ଭୋଗ-୨ ପୋଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିଆରମ୍ଭ 
ନ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ନତନବ ଏଥିନର ଆଲଆିଙ୍ ସ୍ୋେ ନେଇଛନ୍ ି

୍ୀପକିୋ ପୋ୍ୁୟୁନକୋେ। ଏ� ିନଯୋଡ଼କୁି ନେଇ ପ୍ରନଯୋରେୋ ସଂସ୍ୋ 
ଆକ୍ସନ୍  ଓ ନରୋର୍ୋେ୍ସନର ପରପିରୂ୍୍ ଫିଲ୍ମ ୍ଶ୍କଙୁ୍ ନଭଟ ିନ୍ବୋର 

ନଯୋରେୋ କରଛି।ି  ରଣବୀର ର୍ଧ୍ୟ େୋୟକିୋ ୍ୀପକିୋଙ୍ ସ� ଅଭେିୟ 
କରୁଥିବୋରୁ ନବଶ୍  ଖସୁଥିିବୋ କ�ଛିନ୍।ି ପ୍ରଥର୍ ଫିଲ୍ମ ଅନପକ୍ୋ ୍ଶକ୍ 
ଏ� ି ଫିଲ୍ମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପୋଇବୋ ନ୍ନବ ନବୋଲ ି ନସ ସଚୂେୋ 

ନ୍ଇଛନ୍।ି ଅେୁରୂପ ଭୋନବ ୍ୀପକିୋ ର୍ଧ୍ୟ 
ଏଥିନର ଅଭେିୟ କର ି ଖବୁ୍  

ଉଲ୍ଲସତି ଅଛନ୍।ି 
n

ବ ଲଉିଡ େୋୟକ ଆୟଷୁ୍ମୋନ୍  ଖରୁୋେୋ ଓ 
େୁସରତ ଭରୁଚୋଙୁ୍ ନେଇ ୨୦୧୯ନର 
େରି୍ମିତ ନ�ୋଇଥିଲୋ ନରୋର୍ୋଣ୍କି୍  ଫିଲ୍ମ 

‘ଡ୍ମି୍ ଗୋଲ୍।’ ଯୋ�ୋକୁ ୍ଶ୍କ ନବଶ୍  ଭଲ ପୋଇବୋ 
ନ୍ଇଥିନଲ। ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ନର ଏ� ି ଫିଲ୍ମ ବୋରରି୍ୋତ 
କରଥିିଲୋ। ଏ�ୋର ସଫଳତୋ ପନର ଯ୍ଓି ପ୍ରନଯୋରେୋ 
ସଂସ୍ୋ ଭୋଗ-୨ ପୋଇଁ ଅଣ୍ୋ ଭଡ଼ିଥିିଲୋ, ତଥୋପ ିକନରୋେୋ 
ବୋଧକ ସୋରଥିିଲୋ। ଏନବ ପଣୁ ି ଆୟଷୁ୍ମୋନ୍ ଙୁ୍ ନେଇ 
‘ଡ୍ମି୍ ଗୋଲ୍-୨’ର ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଆରମ୍ଭ ନ�ୋଇଛ।ି ନତନବ 
ଏଥିନର େୁସରତ୍ ଙ୍ ବ୍ଳନର ୍ଶ୍କ େୋୟକିୋ ଭୋନବ 
ସନୁ୍ଦରୀ ଅେେୟୁୋ ପୋନଡେଙୁ୍ ନ୍ଖିବୋକୁ ପୋଇନବ। 
୨୦୨୩ ଇଦ୍  ଅବସରନର ଏ� ି ଫିଲ୍ମ ରଲିଜି୍  ନ�ବୋ 
ନଯୋରେୋ ର�ିଛ।ିେକିଟନର ଆୟଷୁ୍ମୋେ ଏ ନେଇ 

ନସୋସଆିଲ ର୍ଡିଆିନର ସଚୂେୋ ନ୍ବୋ ପନର 
ତୋଙ୍ ପ୍ରଶଂସକର୍ୋନେ ନବଶ୍  ଉଲ୍ଲସତି 
ଅଛନ୍।ି n

ଜସ୍ବୀ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଅଭନିବୀତ ‘ନାଗନି୍  ୬’ ଏବେ  ଜସ୍ବୀ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଅଭନିବୀତ ‘ନାଗନି୍  ୬’ ଏବେ  
ଦଶ୍ଶକଙ୍କକୁ   ବସବତଟା ଖକୁସ ି ବଦଇପାରକୁ ନ।ି ବତଣକୁ ଦଶ୍ଶକଙ୍କକୁ   ବସବତଟା ଖକୁସ ି ବଦଇପାରକୁ ନ।ି ବତଣକୁ 

ବଶା’ଟ ି ଭଲ କରେିା ଉବଦେଶ୍ୟବର ଲାଗଛିନ୍ ି  ବଶା’ ନରି୍ଶାତା ବଶା’ଟ ି ଭଲ କରେିା ଉବଦେଶ୍ୟବର ଲାଗଛିନ୍ ି  ବଶା’ ନରି୍ଶାତା 
। ବତବେ ନାଗନି୍  ୬କକୁ  ଅଧÒକ ବରାରାଞ୍ଚ ଭରେିାକକୁ  ଏଥÒବର । ବତବେ ନାଗନି୍  ୬କକୁ  ଅଧÒକ ବରାରାଞ୍ଚ ଭରେିାକକୁ  ଏଥÒବର 

ସାରଲି ବେବେ ଅଭବିନତ୍ବୀ ସରତିା ବସଟ୍ବୀ।   ଏେ ି ଖେରକକୁ ସାରଲି ବେବେ ଅଭବିନତ୍ବୀ ସରତିା ବସଟ୍ବୀ।   ଏେ ି ଖେରକକୁ 
ବନଇ ଅବନକ ଚର୍୍ଶା ବେୋ ପବର ସରତିା ୋସ୍ତେ କଥାକକୁ ବନଇ ଅବନକ ଚର୍୍ଶା ବେୋ ପବର ସରତିା ୋସ୍ତେ କଥାକକୁ 

ନଜି ଇନ୍ ଷ୍ାଗ୍ାରବର ବସୟାର କର ି କେଛିନ୍,ି ‘ରକୁଁ ନଜି ଇନ୍ ଷ୍ାଗ୍ାରବର ବସୟାର କର ି କେଛିନ୍,ି ‘ରକୁ ଁ
‘ନାଗନି୍  ୬’ବର ନଜର ଆସେିନି।ି ଖେରଟ ି ସମ୍ପୂର୍୍ଶ ‘ନାଗନି୍  ୬’ବର ନଜର ଆସେିନି।ି ଖେରଟ ି ସମ୍ପୂର୍୍ଶ 

ରଥି୍ୟା। ଏୋ ଗକୁଜେ।’ ବତବେ କଛିଦିନି ପପୂେ୍ଶରକୁ  ରଥି୍ୟା। ଏୋ ଗକୁଜେ।’ ବତବେ କଛିଦିନି ପପୂେ୍ଶରକୁ  
ସରତିାଙ୍କର ରାବକଶ ୋପଟ୍ ଙ୍କ ସେତି ବରେକ୍ ଅପ୍  ସରତିାଙ୍କର ରାବକଶ ୋପଟ୍ ଙ୍କ ସେତି ବରେକ୍ ଅପ୍  
ବୋଇଥÒୋବେବେ ବସ ଏକ  ବୋଇଥÒୋବେବେ ବସ ଏକ  
ରକୁ୍ୟଜକି୍  ଭଡିଓିବର କାର ରକୁ୍ୟଜକି୍  ଭଡିଓିବର କାର 
କରଥିÒବଲ। କରଥିÒବଲ। n

ଗ୍ ବ ସ୍ ରୁଗ୍ ବ ସ୍ ରୁ
ଲ � ୋ କ ପ୍ ରି ୟ ତ ୋଲ � ୋ କ ପ୍ ରି ୟ ତ ୋ

ସୋଉଁଟ ରିଥିବୋସୋଉଁଟ ରିଥିବୋ   ଆରତରି ସ ରିଂହ ମୋତ୍ର ୧୮ଆରତ ରି ସ ରିଂହ ମୋତ୍ର ୧୮
ଦରିନଲର୫ ଲକଜରି ଓଜନହ୍ୋସକର ରି ଏଲବଦରିନଲର୫ ଲକଜରି ଓଜନହ୍ୋସକର ରି ଏଲବ
ଚର୍ଚ୍ୋଲର ଅଛନ୍ରି। ଲତଲବ ତୋଙ୍କର ଏହ ରି ଓଜନଚର୍ଚ୍ୋଲର ଅଛନ୍ରି। ଲତଲବ ତୋଙ୍କର ଏହ ରି ଓଜନ
କମ୍ କର ରିବୋର ଯୋତ୍ରୋ କ ରିପର ରି ଥ�ୋ, ଲସଲନଇ ଲସକମ୍ କର ରିବୋର ଯୋତ୍ରୋ କ ରିପର ରି ଥ�ୋ, ଲସଲନଇ ଲସ
ଇନ୍ଷ୍ୋଗ୍ୋମଲରଏକଭ ରିଡ ରିଓଲସୟୋରକର ରିଛନ୍ରି।ଭ ରିଡ ରିଓଲରଇନ୍ଷ୍ୋଗ୍ୋମଲରଏକଭ ରିଡ ରିଓଲସୟୋରକର ରିଛନ୍ରି।ଭ ରିଡ ରିଓଲର

ଲସୱୋକଚ୍ଆଉଟ୍କରୁଥବୋନଜରଆସ ରିଛନ୍ରିଏବଂଏଥÒଲରତୋଙୁ୍କଲସୱୋକଚ୍ଆଉଟ୍କରୁଥବୋନଜରଆସ ରିଛନ୍ରିଏବଂଏଥÒଲରତୋଙୁ୍କ
ସହଲଯୋଗ କର ରିଛନ୍ରି ତୋଙ୍କ ଲରେନ୍ର। ଏଲତସହଲଯୋଗ କର ରିଛନ୍ରି ତୋଙ୍କ ଲରେନ୍ର। ଏଲତ

କମ୍ଦ ରିନଲରଓଜନକମୋଇବୋପୋଇଁ ଲସକମ୍ଦ ରିନଲରଓଜନକମୋଇବୋପୋଇଁ ଲସ
ଜରିମ୍ଲର କଠରିନ ପର ରିଶ୍ରମ କର ରିବୋ ସହଜରିମ୍ଲର କଠରିନ ପର ରିଶ୍ରମ କର ରିବୋ ସହ
ଡୋଏଟ୍ ଉପଲର ଗରୁୁତ୍ବ ଲଦଇଥଲ�।ଡୋଏଟ୍ ଉପଲର ଗରୁୁତ୍ବ ଲଦଇଥଲ�।
୧୮ଦରିନଲର୧୮ଦରିନଲର  ଆରତରି ୭୧.୨୧ କ ରିଲ�ୋରୁଆରତ ରି ୭୧.୨୧ କ ରିଲ�ୋରୁ
୬୬.୮୪ କ ରିଲ�ୋ ଓଜନ ହ୍ୋସ୬୬.୮୪ କ ରିଲ�ୋ ଓଜନ ହ୍ୋସ

କର ରିଛନ୍ରି।ଅନ୍ୟପଲଟଓଜନକମ୍କର ରିବୋକର ରିଛନ୍ରି।ଅନ୍ୟପଲଟଓଜନକମ୍କର ରିବୋ
ଅୋଶୋଲର ତୋଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ରିଥ�ୋ। ମୋତ୍ରଅୋଶୋଲର ତୋଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ରିଥ�ୋ। ମୋତ୍ର

ଏଲବ ଲସ ପର ରିଶ୍ରମ କର ରି ଏହୋକୁ ହ୍ୋସ କର ରିଥବୋଏଲବ ଲସ ପର ରିଶ୍ରମ କର ରି ଏହୋକୁ ହ୍ୋସ କର ରିଥବୋ
କହ ରିଛନ୍ରି। ଲତଲବ ସକୋଳୁ ଉଠରି ଜରିମ୍ ଯ ରିବୋକହ ରିଛନ୍ରି। ଲତଲବ ସକୋଳୁ ଉଠରି ଜରିମ୍ ଯ ରିବୋ
ତୋଙ୍କର ଏକପ୍କୋର ଅଭ୍ୟୋସଲର ପର ରିଣତତୋଙ୍କର ଏକପ୍କୋର ଅଭ୍ୟୋସଲର ପର ରିଣତ
ଲହୋଇଥ�ୋ।ଲହୋଇଥ�ୋ।   ଏହୋ ସହ ଅଲନକଏହୋ ସହ ଅଲନକ
ସମୟଲରଏଲନଇତୋଙୁ୍କବ ରିରକ୍ ରିସମୟଲରଏଲନଇତୋଙୁ୍କବ ରିରକ୍ ରି
ମଧ୍ୟ�ୋଗ ରିଥ�ୋ।ମଧ୍ୟ�ୋଗ ରିଥ�ୋ।n
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ବ�ରିଉଡ୍

ଲଟ�ରି
ଦୁନ ରିଆ

ଲପ୍ କ୍ୋଳୟକୁ ଆସବିୋ େରି୍ନନ୍ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ନ�ଉଥିବୋ େୋୟକ 
ନରୟୁୋତ ି ଓ େୋୟକିୋ 

ଶୀତଲଙ୍ ଅଭେିୀତ ଚର୍ଚମିତ ଫିଲ୍ମ ‘ତୁ 
ନର୍ୋର ଓନକ’ର ର୍କୁ୍ଲିୋଭ ତୋରଖି 
ଘଞୁ୍ୋଇ ୍ଆିଯୋଇଛ।ି ସଦି୍ୋଥ ୍ ର୍ୟୁୁରକି୍  
େନିବ୍ତି ଓ ସୀତୋରୋର୍ ଅଗ୍ରୱୋଲଙ୍ 
ପ୍ରନଯୋରତି ଏ� ି ୩୧ତର୍ ଫିଲ୍ମକୁ ଟୁଇଟ୍  
କର ିବଲଉିଡର ବଗି୍  ବ’ି ଅର୍ତିୋଭ ବର୍ଚେ 
ଶନୁଭଚ୍ୋ ରଣୋଇଥିନଲ। ର୍ତୁୃୟୁଞ୍ଜୟ 
ସୋ�ୁ େନି୍ଶ୍ତି ଏ� ି ଫିଲ୍ମର ଗୀତ 
ସ� କୋ�ୋଣୀକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ୍ଆିଯୋଇଛ।ି 
ବନିଶଷକର ି ନରୟୁୋତ ି ଓ ଶୀତଲଙ୍ 
ନପ୍ରର୍କୁ ନେଇ ଏ� ି ଫିଲ୍ମର କୋ�ୋଣୀ 

ଗତଶିୀଳ ନ�ୋଇଛ।ି ଏ� ି ର୍ୟୁୁରକିୋଲ 
ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ୍ଶକ୍ ଉତ୍ୋ�ତି 

ଥିବୋନବନଳ ଏ�ୋର ର୍କୁ୍ଲିୋଭ ତୋରଖି 
ପରବର୍ୀ୍ ସର୍ୟନର ନଘୋଷଣୋ କରୋଯବି 

ନବୋଲ ି ପ୍ରନଯୋରେୋ 
ସଂସ୍ୋ ପକ୍ରୁ 

କୁ�ୋଯୋଇଛ।ି n

‘କ‘କ ନସୌଟ ି ରନିନ୍ଦଗୀକ ି ୨’ ଏବଂ ‘କୁଛ୍  ନସୌଟ ି ରନିନ୍ଦଗୀକ ି ୨’ ଏବଂ ‘କୁଛ୍  
ରଙ୍ଗ ପୟୁୋର୍  ନକ ଏନସ ଭ’ିନର ରଙ୍ଗ ପୟୁୋର୍  ନକ ଏନସ ଭ’ିନର 

େରର     ଆସଥିÒନଲ ଏରକିୋ ଫର୍୍ୋଡସି୍ । ଏଥନର େରର     ଆସଥିÒନଲ ଏରକିୋ ଫର୍୍ୋଡସି୍ । ଏଥନର 
ନସ ଡ. ନସୋେୋକ୍ୀ ନବୋସ୍  ଭୋନବ ନଲୋକପ୍ରୟିତୋ ନସ ଡ. ନସୋେୋକ୍ୀ ନବୋସ୍  ଭୋନବ ନଲୋକପ୍ରୟିତୋ 

ସୋଉଁଟଥିନଲ। ର୍ୋତ୍ର ଏନବ କଛି ି୍ େି ନ�ବ ସୋଉଁଟଥିନଲ। ର୍ୋତ୍ର ଏନବ କଛି ି୍ େି ନ�ବ 
ନଛୋଟ ପର୍ୋରୁ ୍ୂନରଇ ର�ଛିନ୍ ି ଏରକିୋ। ନଛୋଟ ପର୍ୋରୁ ୍ୂନରଇ ର�ଛିନ୍ ି ଏରକିୋ। 

ନ�ନଲ  ସୋର୍ୋରକି ଗଣର୍ୋଧ୍ୟର୍ନର ସକ୍ୟି ର� ିନସ ନ�ନଲ  ସୋର୍ୋରକି ଗଣର୍ୋଧ୍ୟର୍ନର ସକ୍ୟି ର� ିନସ 
ଏନବ  େରି ର୍େକଥୋ ନସୟୋର କରଛିନ୍।ି  ‘ଅୋସ୍ କ୍  ଏନବ  େରି ର୍େକଥୋ ନସୟୋର କରଛିନ୍।ି  ‘ଅୋସ୍ କ୍  
ର୍ ି ଏେଥିÒଙ୍ଗକ୍  ’ ରରଆିନର ନସ ତୋଙ୍  �ୀରୋ ର୍ୁ୍ ରି ର୍ ି ଏେଥିÒଙ୍ଗକ୍  ’ ରରଆିନର ନସ ତୋଙ୍  �ୀରୋ ର୍ୁ୍ ରି 
ରୋଜ୍  ବଷିୟନର କ�ଛିନ୍।ି ‘‘ଏ� ି ର୍ୁ୍ କୁି ନ୍ଖÒ ରୋଜ୍  ବଷିୟନର କ�ଛିନ୍।ି ‘‘ଏ� ି ର୍ୁ୍ କୁି ନ୍ଖÒ 
ପ୍ରଶଂସକ ଆନଲୋଚେୋ କରଥିÒନଲ କ ି ଏରକିୋଙ୍ ପ୍ରଶଂସକ ଆନଲୋଚେୋ କରଥିÒନଲ କ ି ଏରକିୋଙ୍ 

େବ୍ିନ୍ଧ ସରଛି।ି ନ�ନଲ ବୋସ୍ବନର ଏ�ୋ ନର୍ୋର େବ୍ିନ୍ଧ ସରଛି।ି ନ�ନଲ ବୋସ୍ବନର ଏ�ୋ ନର୍ୋର 
େବ୍ିନ୍ଧ ର୍ୁ୍  ି  େୁନ�ଁ, ବରଂ  ଏ� ି ର୍ୁ୍ କୁି ର୍ୁଁ ନର୍ୋ  େବ୍ିନ୍ଧ ର୍ୁ୍  ି  େୁନ�ଁ, ବରଂ  ଏ� ି ର୍ୁ୍ କୁି ର୍ୁଁ ନର୍ୋ  

େରିକୁ ଉପ�ୋର ନ୍ଇଥିବୋ କ�ଛିନ୍ ି ଏରକିୋ। େରିକୁ ଉପ�ୋର ନ୍ଇଥିବୋ କ�ଛିନ୍ ି ଏରକିୋ। 
ନସ�ପିର ି ବର୍୍ର୍ୋେ ତୋଙ୍ର ନକୌଣସ ି ବବିୋ� ନସ�ପିର ି ବର୍୍ର୍ୋେ ତୋଙ୍ର ନକୌଣସ ି ବବିୋ� 

ନଯୋରେୋ େୋ� ିଁ।  ନଯନତନବନଳ ଏ ନେଇ ନସ ନଯୋରେୋ େୋ� ିଁ।  ନଯନତନବନଳ ଏ ନେଇ ନସ 
କଛି ି ଚନି୍ୋ କରନିବ, ତୋ�ୋ ସର୍ନସ୍ ରୋଣନିବ ନବୋଲ ିକଛି ି ଚନି୍ୋ କରନିବ, ତୋ�ୋ ସର୍ନସ୍ ରୋଣନିବ ନବୋଲ ି

କ�ଛିନ୍ ି ଏରକିୋ। �ନି୍ଦୀ ଧୋରୋବୋ�କି ବୟୁତୀତ କ�ଛିନ୍ ି ଏରକିୋ। �ନି୍ଦୀ ଧୋରୋବୋ�କି ବୟୁତୀତ 
ନସ ଅନେକ ସୋଉଥ୍  ଚଳର୍ଚତି୍ରନର  ଅଭେିୟର ଯୋ୍ୁ ନସ ଅନେକ ସୋଉଥ୍  ଚଳର୍ଚତି୍ରନର  ଅଭେିୟର ଯୋ୍ୁ 

ନ୍ଖୋଇଛନ୍।ି ନ୍ଖୋଇଛନ୍।ି n

ଓ ଲଉିଡର ପ୍ରତଭିୋବୋେ ଅଭନିେତୋ ର୍ନେୋର ର୍ଶି୍ରଙୁ୍ େୂଆ 
ଫିଲ୍ମ ‘ର୍ୋଇଡେ ନଗମ୍ ’ନର ୍ଶ୍କ ସମ୍ରୂ୍୍ ଭନି୍ନ ଭୂର୍କିୋନର 

ନ୍ଖିବୋକୁ ପୋଇନବ। ରୋନରଶ ଟଚ୍ ରଭିର୍ ଙ୍ େନି୍୍ଶେୋ ଓ ଶ୍ରୀଧର 
ର୍ୋଥ୍ୋଙ୍ ପ୍ରନଯୋରେୋନର ଏ� ିଫିଲ୍ମନର ଅେୟୁର୍ୋେଙ୍ ର୍ଧ୍ୟନର ଅତୁଲ 
କୁଲକର୍ମି, ତେନିକଲୋ ଭରେ,ି ସରୁି, ସଞ୍ଜ ୁଶବିରୋର୍, ୟଶ୍ ପୋଲ 
ଶର୍୍ୋ, ଅେୁ ନଚୌଧରୁୀ, ପଷୁ୍ୋ ପଡେୋ, ଚେି୍ମୟ ର୍ଶି୍ର ପ୍ରର୍ଖୁ ଅଭେିୟ 
କରଛିନ୍।ି ରୋନରଶ ଟଚ୍ ରଭିର୍  କୋ�ୋଣୀ ରଚେୋ କରଥିିବୋନବନଳ 
ସଂଳୋପ ନଲଖିଛନ୍ ିରବ ିପେୁମ୍ । ସ୍ୱର ସଂନଯୋରେୋ କରଛିନ୍ ିରର୍ 
ନଯୋନଶଫ୍ ।ସତୟୁ ଘଟଣୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ର�ସୟୁ, ନରୋର୍ୋଞ୍ନର ପରପିର୍ୂ୍ 
ଏ� ିଫିଲ୍ମ ୍ଶ୍କଙୁ୍ ଭରପରୂ ର୍ନେୋରଞ୍ଜେ ନଯୋଗୋଇବ ନବୋଲ ି
ପ୍ରନଯୋରକ ଶ୍ରୀ ର୍ୋଥ୍ୋ କ�ଛିନ୍।ି n

ମଲନୋଜମଲନୋଜଙ୍କ‘ମୋଇଣ୍ଡ୍ ଲଗମ୍’ଙ୍କ‘ମୋଇଣ୍ଡ୍ ଲଗମ୍’

ଅ ଭନିେତୋ ଭୋନବ ଓଲଉିଡ୍ ନର େଆିରୋ 
ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ିକରଛିନ୍ ିରବ ିର୍ଶି୍ର। 

ନକନବ �ୋସୟୁୋଭନିେତୋ ତ ନକନବ 
ଚରତି୍ର ଓ ଖଳ ଅଭନିେତୋ ଭୋନବ 
ନସ ୍ଶ୍କଙ୍ ର୍େ ରଣି ି
ଆସଛିନ୍।ି ପରୁୀର ବୋସନି୍ଦୋ 
ରବ ିଇତରି୍ଧ୍ୟନର 
ପ୍ରନଯୋରେୋନର ର୍ଧ୍ୟ 
ପୋ୍ ରଖିସୋରନିଲଣ।ି 
ତୋଙ୍ ପ୍ରନଯୋରତି 
ପ୍ରଥର୍ ଫିଲ୍ମ ‘ଲୋଲ ି
�ବ କୋ�ୋର’ ରୀ 
ସୋଥ୍କ୍ ନର ପ୍ରସୋରତି 
ନ�ୋଇଥିଲୋ। 
ଏନବ ପଣୁ ିତୋଙ୍ 
ଦ୍ତିୀୟ ଫିଲ୍ମ 
‘ନଫର ିଆସଥୁିବ ି
ନକୋଳକୁ ନତୋର’ ର୍ଧ୍ୟ 
ଚର୍ଚ୍ୋନର ର�ଛି।ି ସଞ୍ଜୟ 
େୋୟକଙ୍ େନି୍୍ଶତି ଏ� ି
ଫିଲ୍ମର କୋ�ୋଣୀ ନବଶ୍  
ବଳଷି୍ଠ। ନଟଲଭିରିନ୍  
ପୋଇଁ େରି୍ମିତ ନ�ନଲ 
ର୍ଧ୍ୟ ଭଲ କୋ�ୋଣୀର 
ଆ୍ର ର�ଛି ିନବୋଲ ି
କ�ଛିନ୍ ିରବ।ି ଆଗୋର୍ୀ 
୍େିନର ଅଭେିୟ ସୋଙ୍ଗକୁ 
ପ୍ରନଯୋରେୋନର ର୍େ 
ନ୍ନବ ନବୋଲ ିନସ ର୍ତ 
ରଖିଛନ୍।ି n

ରବରିରବ ରିଙ୍କନୂଆଅବତୋରଙ୍କନୂଆଅବତୋର

ସତକହ ରିଲ�ସମ ରିତୋ

ଆରତ ରିଙ୍କ
ନ ରିଶୋ

ବ ରି

ଏର ରିକୋଙ୍କ
ମନକଥୋ

n

ଯୋତ୍ରୋ
ଜଗତ

‘ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ’
କଲରଉଚ୍ଛନ୍ନ

ଭୋ

ରଣବୀରଙ୍କ 
ନୋୟ ରିକୋ

ଆସ
ଛୁନ୍

ରିଆ
ୟଷୁ

୍ୋନ୍

ଓ ଲଉିଡ୍ ର େୋୟକ ନ୍ୌଡ଼ନର 
ସୋର୍ଲି ନ�ୋଇଛନ୍ ିନଶ୍ରୟୋନ୍  
େୋୟକ। ତୋଙ୍ ଅଭେିୀତ 

ପ୍ରଥର୍ ଫିଲ୍ମ ‘ନସଲ୍ ଫିସ୍  ୍ଲି୍ ’ 
୍ଶ୍କଙୁ୍ ନବଶ୍  ପ୍ରଭୋବତି କରବିୋ 
ସ� ପରୁସ୍ତୃ ନ�ୋଇଥିଲୋ। 
ନତନବ ଦ୍ତିୀୟ ଫିଲ୍ମ ‘ଚୁମ୍ କ-ିନସ 
ତ ପୋଣନିର ବୁଡ଼ବି େୋଇଁକ’ିନର 
ନଶ୍ରୟୋନ୍  ଓ େୋୟକିୋ ଉପୋସେୋଙ୍ 
ନଯୋଡ଼କୁି ୍ଶ୍କ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍।ି 
ଉପୋସେୋ ର୍ଧ୍ୟ ନଛୋଟ ପର୍ୋର 
ନର୍ଗୋ ଧୋରୋବୋ�କି ‘ନ୍ବୀ’, 
‘ଚୋନ୍ଦ େୋ ତନର୍ ତୋରୋ’ ଓ 
‘ର୍ୋେେିୀ’ ପନର ପ୍ରଥର୍ କର ି

ଅଟକରି�ୋଅଟକରି�ୋ
ଲଜ୍ୟୋତ ରିଲଜ୍ୟୋତ ରି  ଙ୍କ ଙ୍କ 
‘‘ଓଲକଓଲକ’’

ଚମକୋଇଚମକୋଇଲ�ଲ�
ଲଶ୍ରୟୋନ୍ଲଶ୍ରୟୋନ୍

ବଡ଼ ପର୍ୋନର ପୋ୍ ରଖିଛନ୍।ି 
ଉଭୟଙ୍ ନଯୋଡ଼କୁି ୍ଶ୍କ ପସନ୍ଦ 
କରଥିିବୋନବନଳ େୂଆକର ି େୃତୟୁ 

ସଂନଯୋରେୋରୁ େନି୍୍ଶକ ସୋରଥିିବୋ 
ଗରିୀଶଙ୍ ଚର୍ତ୍ୋରତିୋ ଏଥିନର 
ନ୍ଖିବୋକୁ ର୍ଳିଛି।ି n
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ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୭ା୯ (ସମସି): ବସିସିଆିଇ 
ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୨-୨୩ ଘରରୋଇ କ୍ରିେଟ ସଜିନି୍  ଲୋଗ ି
ରେଳସଚୂୀ ପ୍ରେୋଶ ପୋଇଛ।ି ପବୂ୍ବରୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରୁ 
ଘରରୋଇ ସଜିନ  ଆରମ୍ଭ ର�ୋଇଥିଲୋରବରଳ ଏଥିରର 
ଓଡ଼ଶିୋର ରେୌଣସ ି ରେଳୋଳ ି
ରେଳବିୋର ସରୁ�ୋଗ ପୋଇ 
ନଥିରଲ। ରେରବ ଦଳଗେ 
ଭୋରବ ଓଡ଼ଶିୋ କ୍ରିେଟ ଦଳ 
ପ୍ରଥମ ଟୁର୍୍ବୋରମଣ୍ଟ ଭୋରବ 
ସୟଦ ମସୁ୍ୋେ ଅଲ୍ୀ ଟ-ି୨୦ରର 
ରେଳବି। ଗେ ଦୁଇ ସଜିନ 
ଧର ି ରେୋଭଡି୍  େଟେଣୋ 
ର�ୋଗ ୁ ଘରରୋଇ କ୍ରିେଟର 
ପରୂୋ ସଜିନ ଆରୟୋଜନ 
ର�ୋଇ ପୋର ି ନଥିଲୋ। ଏରବ 
େଟେଣୋ ଉଠ�ିୋଇଥିବୋରୁ 
ସବୁ ଦଳ ଭଲ ରେଳବିୋ 
ଲୋଗ ି ରଜୋରଦୋର ପ୍ରସୁ୍େ ି
ଚଳୋଇଛନ୍।ି ଏ� ି
ଟୁର୍୍ବୋରମଣ୍ଟର ଗରୁପ-ଇ’ରର 
ସ୍ୋନ ପୋଇଥିବୋ ଓଡ଼ଶିୋ 
ଅରେଟୋବର ୧୧ରର ଦୁବ୍ବଳ 
ସକି୍ମି ଦଳ ସ� ରେଳ ି ଅଭ�ିୋନ ଆରମ୍ଭ େରବି ଓ 
୨୨ରର ଛେଶିଗଡ଼ ସ� ରଶଷ ଲଗି୍  ମ୍ୋଚ୍  ରେଳବି। 

ଭଲ ରେଳରିଲ ଦଳ ନକ୍ ଆଉଟେୁ �ୋଇ ପୋରବି।
ରସ�ପିର ି ଠକି୍  ମୋସେ ପରର ବଜିୟ �ଜୋରର 

ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ ର�ବ। ଏଥିରର ଗରୁପ୍ -ଡ’ିରର ସ୍ୋନ 
ପୋଇଥିବୋ ଓଡ଼ଶିୋ ନରଭମ୍ବର ୧୨ରର ଉତ୍ତରୋେଣ୍ଡ ସ� 

ରେଳ ିଅଭ�ିୋନ ଆରମ୍ଭ େରବି। 
ରସ�ପିର ି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରର 
ଓଡ଼ଶିୋ ଏଲଟି୍  ଗରୁପ୍ -ଏ’ରର 
ବରରୋଦୋ ଘରରୋଇ େଟେରର 
ରେଳ ିଅଭ�ିୋନ ଆରମ୍ଭ େରବି। 
ଏ� ି ମ୍ୋଚ୍  ଡରିସମ୍ବର ୧୩ରୁ 
୧୬ ମଧ୍ୟରର ରେଳୋ�ବି। 
ଉତ୍ତରୋେଣ୍ଡ ସ� ଦ୍େିୀୟ ଲଗି୍  
ମ୍ୋଚ୍  ରେଳୋ�ବିୋେୁ ଥିଲୋ 
ରବରଳ ଏ�ୋର ରଭନୁ୍ ଚୂଡୋନ୍ 
ର�ୋଇନୋ� ିଁ। ଏ�ୋ ପରର ଦଳ 
ଘରରୋଇ ମୋଟରିର �ରଆିଣୋ 
ଓ ନୋଗୋଲୋଣ୍ଡ ସ� ରେଳବିୋର 
େୋ�୍ବ୍କ୍ମ ର�ଛି।ି େନୁି୍ ଏ� ି
ମ୍ୋଚ୍  ରେଉଁଠୋରର ର�ବ 
େୋ�ୋ ପରର ଓଡ଼ଶିୋ କ୍ରିେଟ 
ଆରସୋସଏିସନ ସ୍ରି େରବି। 
ଓଡ଼ଶିୋ ଦଳ େୋ�ୋର ରଶଷ ୩ଟ ି

ରଣଜୀ ମ୍ୋଚ୍  �ମିୋଚଳ ପ୍ରରଦଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରରଦଶ ଓ 
ରବଙ୍ଗଲ ସ� ରୋଜ୍ ବୋ�ୋରର ରେଳବି।

EDITOR: UMAKANT MISHRA
iµû$K: CcûKû« cògâ

PRINTED & PUBLISHED BY AMIT KUMAR MALLICK FOR SAKALA MEDIA PVT. LTD., PLOT NO. N-3/441, IRC VILLAGE, NAYAPALLI, BHUBANESWAR-15, PH: 0674-2954342/ 2955342 
PRINTED AT SAKALA MEDIA PVT. LTD, SWOTI, PANIKOILI, JAJPUR-755043

1616 ରବବିାର, ୧୮ ନସନ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

କ୍ୱାର୍ଟରରର ହୱାରରିେ ବଜରଙ୍ଗ, 
କୱାଂସ୍ୟ ପୱାଇଁ େଢରିବ ସୱାଗର

ଓଡ଼ଶିୱା ପରୁୁଷ ଦଳର ରେଳସଚୂୀ
ସୟଦ ମସୁ୍ାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫି (ଗ୍ର୍ୁ -ଇ)

ନକନବ ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଲୀ ନଭେୁୟୁ
ଅରେଟୋବର ୧୧ ସକି୍ମି୍  ଲରକ୍ଷ୍ୌ
ଅରେଟୋବର ୧୨ େୋମଲିନୋଡୁ ଲରକ୍ଷ୍ୌ
ଅରେଟୋବର ୧୪ ରବଙ୍ଗଲ ଲରକ୍ଷ୍ୌ

ଅରେଟୋବର ୧୬ ଚଣ୍ଡଗିଡ଼ ଲରକ୍ଷ୍ୌ
ଅରେଟୋବର ୨୦ ଝୋଡେଣ୍ଡ ଲରକ୍ଷ୍ୌ
ଅରେଟୋବର ୨୨ ଛେଶିଗଡ଼ ଲରକ୍ଷ୍ୌ

ବଜିୟ ହଜାନର ଟ୍ରଫି (ଗ୍ର୍ୁ -ଡ)ି
ନରଭମ୍ବର ୧୨ ଉତ୍ତରୋେଣ୍ଡ ମମୁ୍ବଇ
ନରଭମ୍ବର ୧୩ ନୋଗୋଲୋଣ୍ଡ ମମୁ୍ବଇ
ନରଭମ୍ବର ୧୫ ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ ମମୁ୍ବଇ
ନରଭମ୍ବର ୧୭ ବରରୋଦୋ ମମୁ୍ବଇ
ନରଭମ୍ବର ୧୯ ଜମ୍-ୁେଶ୍ୀର ମମୁ୍ବଇ
ନରଭମ୍ବର ୨୧ ପଞ୍ୋବ ମମୁ୍ବଇ

ରଣଜଲୀ ଟ୍ରଫି (ଏଲଟି୍  ଗ୍ର୍ୁ -ଏ)
ଡରିସମ୍ବର ୧୩ରୁ ୧୬ ବରରୋଦୋ େଟେ
ଡରିସମ୍ବର ୨୦ରୁ ୨୩ ଉତ୍ତରୋେଣ୍ଡ ସ୍ରିର�ୋଇନ ି
ଡରିସମ୍ବର ୨୭ରୁ ୩୦ �ରଆିଣୋ େଟେ
ଜୋନୁଆରୀ ୩ରୁ ୬ ନୋଗୋଲୋଣ୍ଡ େଟେ
ଜୋନୁଆରୀ ୧୦ରୁ ୧୩ �ମିୋଚଳ ଧମ୍ବଶୋଳୋ
ଜୋନୁଆରୀ ୧୭ରୁ ୨୦ ଉତ୍ତର ପ୍ରରଦଶ ଲରକ୍ଷ୍ୌ
ଜୋନୁଆରୀ ୨୪ରୁ ୨୭ ରବଙ୍ଗଲ ରେୋଲେୋେୋ

୨୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍  ଦେିକିଆି (ଗ୍ର୍ୁ -ବ)ି
ନରଭମ୍ବର ୨୦ ମମୁ୍ବୋଇ ରୋଜରେୋଟ
ନରଭମ୍ବର ୨୧ ବଦିଭ୍ବ ରୋଜରେୋଟ
ନରଭମ୍ବର ୨୩ ମଣପିରୁ ରୋଜରେୋଟ
ନରଭମ୍ବର ୨୫ ସକି୍ମି୍  ରୋଜରେୋଟ
ନରଭମ୍ବର ୨୭ ଜମ୍-ୁେଶ୍ୀର ରୋଜରେୋଟ
ନରଭମ୍ବର ୨୯ ଛେଶିଗଡ଼ ରୋଜରେୋଟ
ଡରିସମ୍ବର ୨୦ ରୋଜସ୍ୋନ ରୋଜରେୋଟ

ସନିକ ୋଇଡୁ ଟ୍ରଫି (ଗ୍ର୍ୁ -ଇ)
ଜୋନୁଆରୀ ୧ରୁ ୪ େର୍୍ବୋଟେ ରବଙ୍ଗୋଲୁରୁ
ଜୋନୁଆରୀ ୮ରୁ ୧୧ ବଦିଭ୍ବ ନୋଗପରୁ
ଜୋନୁଆରୀ ୧୫ରୁ ୧୮ �ମିୋଚଳ େଟେ
ଜୋନୁଆରୀ ୨୨ରୁ ୨୫ ବରରୋଦୋ େଟେ
ଜୋନୁଆରୀ ୨୯ରୁ 
ରଫବୃଆରୀ ୧ 

�ରଆିଣୋ �ରଆିଣୋ

ରଫବୃଆରୀ ୫ରୁ ୮ ରମଘୋଳୟ େଟେ

ବେୁି ମଙ୍କଡ ଟ୍ରଫି (ଗ୍ର୍ୁ -ସ)ି
ଅରେଟୋବର ୭ ରମଘୋଳୟ ପରୁଣ
ଅରେଟୋବର ୮ ବଦିଭ୍ବ ପରୁଣ
ଅରେଟୋବର ୧୦ ରୋଜସ୍ୋନ ପରୁଣ
ଅରେଟୋବର ୧୨ ତ୍ପିରୁୋ ପରୁଣ
ଅରେଟୋବର ୧୪ ରଗୋଆ ପରୁଣ

କୁଚ୍  ନବହରା ଟ୍ରଫି (ଗ୍ର୍ୁ -ସ)ି
ନରଭମ୍ବର ୫ରୁ ୭ ବ�ିୋର ସ୍ରି ର�ୋଇନ ି
ନରଭମ୍ବର ୧୨ରୁ ୧୪ ମଣପିରୁ ସ୍ରି ର�ୋଇନ ି
ନରଭମ୍ବର ୧୯ରୁ ୨୧ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶ ସ୍ରି ର�ୋଇନ ି
ନରଭମ୍ବର ୨୬ରୁ ୨୮ �ରଆିଣୋ ସ୍ରି ର�ୋଇନ ି
ଡରିସମ୍ବର ୩ରୁ ୫ ବଦିଭ୍ବ ସ୍ରି ର�ୋଇନ ି

ବଜିୟ ମର୍୍ଷାଣ୍ଟ ଟ୍ରଫି (ଗ୍ର୍ୁ -ଏଫ୍ )
ଡରିସମ୍ବର ୧ରୁ ୩ ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ ସରୁେ
ଡରିସମ୍ବର ୬ରୁ ୮ ସକି୍ମି୍  ସରୁେ
ଡରିସମ୍ବର ୧୧ରୁ ୧୩ ମ�ୋରୋଷ୍ଟ୍ର ସରୁେ
ଡରିସମ୍ବର ୧୬ରୁ ୧୮ ଆସୋମ ସରୁେ
ଡରିସମ୍ବର ୨୧ରୁ ୨୩ ତ୍ପିରୁୋ ସରୁେ

ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍ : ରଜିୱାନଙ୍କୁ  ୟକୁଏଇ ନନତୃତ୍ବ

କଟକ,୧୭ା୯(ସମସି): ବୋରବୋଟୀ ଷ୍ୋଡୟିମରର 
ଆଉ ୮ ଦନି ପରର ରେଳୋ�ବି ଲରିଜଣ୍ଡଡ୍  ସ 
ଲଗି୍  କ୍ରିେଟ। ଏଥି ନମିରନ୍ ପ୍ରସୁ୍େ ି ରଜୋରଦୋର 
ଆରଗଇ ଚୋଲଛି।ି ପଲୁସି ଓ ପ୍ରଶୋସନ ପକ୍ଷରୁ 

ବ୍ୋପେ ପଦରକ୍ଷପ ନଆି�ୋଉଥିବୋ ରବରଳ ଲଗି୍ ର 
ପ୍ରୋରୟୋଜେ ସଂସ୍ୋ ମଧ୍ୟ ଷ୍ୋଡୟିମ ଅନୁଧ୍ୟୋନ େରବିୋ 
ସ�େି ସରୁୁେରୁୁରର ମ୍ୋଚ୍  ରଶଷ ରନଇ ଆରଲୋଚନୋ 
ଜୋର ି ରଖିଛ।ି ଏ� ି ପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ଶନବିୋର 
ସନ୍୍ୋରର ବୋରବୋଟୀ ଷ୍ୋଡୟିମ ପରସିରରର 
ଥିବୋ ଓଡ଼ଶିୋ କ୍ରିେଟ ଆରସୋସଏିସନ(ଓସଏି) 
ସମ୍ଳିନୀ େକ୍ଷରର ଏେ ସୋମ୍ବୋଦେି ସମ୍ଳିନୀ 
ଅନୁଷ୍େି ର�ୋଇଥିଲୋ। ଅଫଲୋଇନ୍  ଟେିଟ ବକି୍ ି
ଆରମ୍ଭ ର�ୋଇ ସୋରଲିୋଣ।ି ଆସନ୍ୋ ୨୩ େୋରେିରର 
ଅଫଲୋଇନ୍  େଥୋ େୋଉଣ୍ଟରରର ଟେିଟ ବକି୍ ିର�ବ। 
ରମୋଟ୍  ୩୪�ଜୋର ଟେିଟ ବକି୍ ି େରୋ�ବିୋେୁ 
ପ୍ରୋଥମେି ପ�୍ବ୍ୋୟରର ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଆି�ୋଇଛ ି ରବୋଲ ି

ଏ� ିଅବସରରର ସଚୂନୋ ଦଆି�ୋଇଛ।ି
ଲରିଜଣ୍ଡଡ୍  ସ ଲଗି୍  କ୍ରିେଟର ବଜିରନସ୍  

ଅପରରସନ ଉପସଭୋପେ ି ଅଭରିଷେ ମଜୁମଦୋର 
ଉପସ୍େି ର� ି େ�ଛିନ୍ ି ର�, ପୋେୋପୋଖି ୮୦ରୁ 

୮୫ଜଣ େମି୍ବଦନ୍ୀ ରେଳୋଳ ି ରଗୋଟଏି ସ�ରରର 
୩ଟ ିମ୍ୋଚ୍  ରେଳରିବ। ରେୌଣସ ିବଶି୍ୱେପ୍ ରର ମଧ୍ୟ 
ଏଭଳ ିଦୃଶ୍ ରଦଖିବୋେୁ ମଳିନିଥୋଏ। ଏଣ ୁେଟେ, 
ଭୁବରନଶ୍ୱର ସରମେ ଓଡ଼ଶିୋବୋସୀଙ୍କ ପୋଇଁ ଏ�ୋ 
ଏେ ଭଲ ସରୁ�ୋଗ। ନଜି ପ୍ରୟି କ୍ରିେଟରମୋନଙୁ୍କ 
ଏେସଙ୍ଗରର ରଦଖିବୋର ସରୁ�ୋଗ ପୋଇରବ। 
ଏରବ ବୋରବୋଟୀ ମ୍ୋଚ୍  ନମିରନ୍ ୫�ଜୋର 
ଟେିଟ ଅନଲୋଇନ୍  ସ୍ଲଟରର ଓପନ୍  େରୋ�ୋଇଛ।ି 
ରମୋଟ୍  ୩୪�ଜୋର ଟେିଟ ବକି୍ ି ର�ବ ରବୋଲ ି
ପ୍ରୋଥମେି ପ�୍ବ୍ୋୟରର ନଷି୍ପତ୍ତ ିର�ୋଇଛ ିରବୋଲ ିରସ 
ଜଣୋଇଛନ୍।ି ପଲୁସି େମଶିନର ରସୌରମନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୟିଦଶ୍ବୀ 
େ�ଥିିରଲ ର�, ମ୍ୋଚ୍  ପବୂ୍ବରୁ ଏେ ସମନ୍ବୟ ରବୈଠେ 

ଆରୟୋଜନ େରୋ�ୋଇଛ।ି ପଲୁସି, ପ୍ରଶୋସନ, 
ଓସଏି, ପତୂ୍ତ୍ବ ବଭିୋଗ ଠୋରୁ ରନଇ ଅନ୍ ସମସ୍ 
ବଭିୋଗର ଅଧିେୋରୀମୋରନ ର�ୋଗ ରଦଇଥିରଲ। 
ଗେ ଜୁନରର ରେଳୋ�ୋଇଥିବୋ ଅନ୍ଜ୍ବୋେୀୟ ଟ-ି୨୦ 

ମ୍ୋଚ୍  ର�ପର ିସରୁୁେରୁୁରର ସମୋପନ ର�ୋଇଥିଲୋ। 
ଠେି ରସ�ପିର ିଆଗୋମୀ ଲରିଜଣ୍ଡଡ୍  ସ ଲଗି୍  କ୍ରିେଟର 
ମ୍ୋଚ୍  ୩ଟ ି ରଶଷ େରବିୋେୁ ଲକ୍ଷ୍ ର�ଛି ି
ରବୋଲ ି ରସ େ�ଥିିରଲ। ଅନ୍ପକ୍ଷରର ରୋଜ୍ର 
କ୍ରିେଟରପ୍ରମୀ ଏଭଳ ି ନଆିରୋ କ୍ରିେଟ ମ୍ୋଚ୍  
ଉପରଭୋଗ େରବିୋର ସରୁ�ୋଗ �ୋେଛଡ଼ୋ େରନୁ୍ 
ନୋ� ିଁ ରବୋଲ ି ଓସଏି ସମ୍ୋଦେ ସଞ୍ୟ ରବର�ରୋ 
େ�ଛିନ୍।ି ସମ୍ଳିନୀରର ଓସଏି ସଭୋପେ ି ପଙ୍କଜ 
ରଲୋଚନ ମ�ୋନ୍,ି େଟେ ଡସିପି ି ପନିୋେ ମଶି୍ର, 
ସଏିମସ ିରମୟର ସବୁୋସ ସଂି�, ସଏିମସ ିେମଶିନର 
ନଖିିଳ ପୱନ େଲ୍ୋଣ ପ୍ରମେୁ ଉପସ୍େି ଥିରଲ। 
ସଚୂନୋର�ୋଗ୍, ବୋରବୋଟୀରର ୨୬ େୋରେିରର 

ମଣପିୋଲ ଟୋଇଗସ୍ବ-ଭଲିୱୋରୋ େଙି୍ଗସ, ୨୭ 
େୋରେିରର ଗଜୁୁରୋଟ ଜ୍ୋଣ୍ଟସ୍ -ଭଲିୱୋରୋ େଙି୍ଗସ, 
୨୯ େୋରେିରର ଇଣ୍ଡଆି େ୍ୋପଟିୋଲ୍ସ-ମଣପିୋଲ 
ଟୋଇଗସ୍ବ ବପିକ୍ଷ ମ୍ୋଚ୍  ରେଳୋ�ବି। 
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ: ଦର୍ଷକଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ା ବାର ିନହଉେି
ଲରିଜଣ୍ଡଡ୍  ସ ଲଗି୍  କ୍ରିେଟରର ବୋରବୋଟୀ ଷ୍ୋଡୟିମର 
ଗ୍ୋରଲରୀ ପରୂ୍୍ବ ର�ବ େ ି ନୋ� ିଁ େୋ�ୋେୁ ରନଇ 
ରେୌଣସ ି ଅନୁମୋନ େର ି ର�ଉନୋ� ିଁ। ଆରୟୋଜେ 
ସଂସ୍ୋ ର�ଉ େ ି ଓସଏି ଏ� ି ପ୍ରସଙ୍ଗେୁ ରନଇ 
ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱରର ର�ୁଛନ୍।ି ଟୁର୍୍ବୋରମଣ୍ଟର ଉଦ୍ ଘୋଟନୀ 
ମ୍ୋଚ୍  ରେୋଲେୋେୋର ଇରଡନ ଗୋରଡ୍ବନରର 
ରେଳୋ�ୋଇଥିଲୋ। ପ୍ରୋୟ ୯୪�ଜୋର କ୍ଷମେୋ ବଶିଷି୍ 
ଏ� ି ଷ୍ୋଡୟିମରର ୨୫�ଜୋର ଦଶ୍ବେ ଉପସ୍େି 
ଥିରଲ। ବୋରବୋଟୀର କ୍ଷମେୋ ୪୪�ଜୋର। ଏଠୋରର 
୩୪�ଜୋର ଟେିଟ ବକି୍ ି େରବିୋ ପୋଇଁ ପ୍ରୋରୟୋଜେ 
ସଂସ୍ୋ ର�ୋଜନୋ େରଛି।ି ଦଶ୍ବେ ଉତ୍କଣ୍ୋ ପ୍ରେୋଶ 
େରଲ � ିଁ ଟେିଟ ବକି୍ ି ସଂେ୍ୋ ବଢ଼ୋ଼�ବି ରବୋଲ ି
େୁ�ୋ�ୋଇଛ।ି ଅନ୍ଜ୍ବୋେୀୟ ମ୍ୋଚ୍  େୁଳନୋରର ଟେିଟ 
ଦର ଅଧୋ ର�ଛି,ି େଥୋପ ି କ୍ରିେଟରପ୍ରମୀଙ୍କର 
ଉତ୍କଣ୍ୋ ନୋ� ିଁ। ଗ୍ୋରଲରୀ ନଂ-୨ ଓ ୪ର ଟେିଟ 
ମଲୂ୍ ୩୫୦ ଟଙ୍କୋ ଥିବୋ ରବରଳ େ୍ଲବ �ୋଉସ୍  
ପ୍ରଥମ ମ�ଲୋ ଟେିଟ ମଲୂ୍ ୮୫୦ ଟଙ୍କୋ ଓ 
େରପ୍ବୋରରଟ ବକ୍ସ ଟେିଟ ମଲୂ୍ ୪,୮୦୦ ଟଙ୍କୋ 
ଅଛ।ି ଅନ୍ ଗ୍ୋରଲରୀ ଟେିଟର ମଲୂ୍ େବୁଶୀଘ୍ର 
ରଘୋଷଣୋ େରୋ�ବି।

ବାରବାଟଲୀନର ଲନିଜଣ୍ଡ୍  ସ ଲଗି୍  କ୍ନିକଟ

କୱାଉଣ୍ଟର ରକିର ବକି୍ ି୨୩ରର

େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୭ା୯ (ଏନଜେ୍)ି: ରବୋଡ୍ବ ଅଫ୍  କ୍ରିେଟ 
ଫର େରଣ୍ଟରେୋଲ ଇନ୍  ଇଣ୍ଡଆି ବୋ ବସିସିଆିଇ ପକ୍ଷରୁ 
ଚଳେି ବଷ୍ବ ଘରରୋଇ କ୍ରିେଟରର ବଦଳ ରେଳୋଳଙୁି୍କ 
ରେଳବିୋେୁ ସରୁ�ୋଗ ରଦବ। ଅରେଟୋବର ୧୧ରୁ 
ଆରମ୍ଭ ର�ବୋେୁ �ୋଉଥିବୋ ସୟଦ ମସୁ୍ୋେ ଅଲ୍ୀ ଟ-ି
୨୦ କ୍ରିେଟ ଟୁର୍୍ବୋରମଣ୍ଟରର ଏ� ି ନୟିମ ପ୍ରରୟୋଗ 
େରୋ�ବି। �ୋ�ୋ ଫଳରର ରଗୋଟଏି ଦଳେୁ ଅଧିେ 
ବଳ ମଳିବି। ଏ� ି ବଦଳ ରେଳୋଳଙୁି୍କ ‘ଇମ୍ୋେଟ 
ରପ୍ଲୟର’ େୁ�ୋ�ବି। ପବୂ୍ବରୁ ଏଭଳ ିବଦଳ ରେଳୋଳ ି
ଫୁଟବଲ, ରଗ୍ ବୀ, ବୋରକେଟବଲ ଓ ରବସ୍ ବଲ୍  ପର ି
ଦଳଗେ ରେଳରର ଲୋଗ ୁର�ୋଇଛ ିଓ ଦଳେୁ ଫୋଇଦୋ 
ମଳିଛି।ି କ୍ରିେଟରର ଏ�ୋ ଲୋଗ ୁେରବିୋ ଅଥ୍ବ ବଦଳ 
ରେଳୋଳ ିଜଣଙ୍କ ମ୍ୋଚ୍ ରର ନଜି ଟମି୍  ଲୋଗ ିପ୍ରଭୋବୀ 
ସୋବ୍ସ୍ ର�ରବ। ସଏି ଜରଣ ବ୍ୋଟର �ୁଅନୁ୍ େମି୍ବୋ 
ରବୋଲର ଏଥିରର ରେୌଣସ ି ଫରେ ପଡ଼ବି ନୋ� ିଁ। 
ରେବଳ ଟମି୍  ମ୍ୋରନଜରମଣ୍ଟ ନଜି ଆବଶ୍େେୋ 
ଅନୁ�ୋୟୀ ଏ�ୋେୁ ବଦଳୋଇପୋରରିବ।

୨୦୦୫ରର ଆଇସସି ିଏ�ୋେୁ ଦନିେିଆି କ୍ରିେଟରର 
‘ସପୁର ସବ୍ ’ ଭୋରବ ଲୋଗ ୁେରଥିିଲୋ। େନୁି୍ ଏ� ିବଷ୍ବ � ିଁ 
ଏ�ୋର ପ୍ରରୟୋଗ ବନ୍ଦ ର�ୋଇ�ୋଇଥିଲୋ। ଏରବ ବସିସିଆିଇ 

ଘରରୋଇ କ୍ରିେଟରର ଏ�ୋେୁ ଲୋଗ ୁେର ିସଫଳ ର�ବୋ 
ପରର ସବୁଠୋରୁ ବଡ଼ ଟ-ି୨୦ ଟୁର୍୍ବୋରମଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଆିନ 
ପ୍ରମିୟିର ଲଗି୍ ରର ଲୋଗ ୁେରବିୋେୁ ର�ୋଜନୋ େରଛି।ି ଏ�ୋ 
�ଦ ିଚଳେି ସଜିନରର ସଫଳ �ୁଏ ରେରବ ବସିସିଆିଇ 
େୋ�ୋର ଲକ୍ଷ୍ ପରୂଣ େରବିୋରର ସମଥ୍ବ ର�ୋଇପୋରବି।

କ’ଣ ଏହ ିେୟିମ
ଇମ୍ୋେଟ ରପ୍ଲୟର ନୟିମ ଅନୁ�ୋୟୀ ରଗୋଟଏି ଟମି୍  ଟସ୍  
ରବରଳ ୪ ଜଣ ବଦଳ ରେଳୋଳଙି୍କ ନୋମ ରଦବ। ରେବଳ 
ଏ�ୋ ମଧ୍ୟରୁ ଜରଣ ରେଳୋଳ ି ଇମ୍ୋେଟ ରପ୍ଲୟର ଭୋରବ 
ବଦଳ ର�ୋଇପୋରରିବ। ଏ� ିବଦଳ ପ୍ରକ୍ୟିୋ ଇନଂିସ ୧୪ 
ଓଭର ମଧ୍ୟରର ର�ୋଇପୋରବି। ଏ ସମ୍େ୍ବରର ରେଳୋଳ ି
ବଦଳ େରବିୋେୁ ଚୋ�ୁଁଥିବୋ ଦଳର ଅଧିନୋୟେ/ ରେୋଚ୍  
େମି୍ବୋ ଟମି୍  ମ୍ୋରନଜର ମ୍ୋଚ୍  ପରଚିୋଳନୋ େରୁଥିବୋ 
ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ୋୟୋର େମି୍ବୋ ଚେୁଥ୍ବ ଅମ୍ୋୟୋରଙୁ୍କ ସଚୂନୋ 
ରଦରବ। ଏ� ି ରେଳୋଳ ି ଜଣଙ୍କ ଦଳର ର� ରେୌଣସ ି
ରେଳୋଳଙି୍କ ସ୍ୋନରର ରେଳପିୋରରିବ। ରସ ଦଳରର 
ସୋମଲି ର�ରଲ ଇନଂିସରର ପରୂୋ ବ୍ୋଟଂି େରପିୋରରିବ 

େମି୍ବୋ ୪ ଓଭର ରେୋଟୋ ରବୋଲଂି େରପିୋରରିବ। �ଦ ି
ଜରଣ ରେଳୋଳ ିଆ�େ �ୁଅନ୍ ିରେରବ ଇମ୍ୋେଟ ରପ୍ଲୟର 
ରସ� ି ଓଭର ସରଲିୋ ପରର ବ୍ୋଟଂି େରପିୋରରିବ। 
�ୋ�ୋ ର�ରଲ ମଧ୍ୟ ରଗୋଟଏି ଇନଂିସରର ରେବଳ ଜରଣ 
ରେଳୋଳ ି ବଦଳ ର�ୋଇପୋରରିବ। ଉଭୟ ଦଳ ଏ�ୋର 
ଫୋଇଦୋ ରନଇ ପୋରରିବ।

ବଦଳଙ୍କ ନେଳ ନରର
ର�ଉଁ ରେଳୋଳ ି ଇମ୍ୋେଟ ରପ୍ଲୟରଙ୍କ ଲୋଗ ି ବଦଳରିବ, 
ରସ� ି ରେଳୋଳ ି ଏ� ି ମ୍ୋଚ୍ ରର ଆଉ ରେୌଣସ ି
ପରସି୍େିରିର ରେଳପିୋରରିବ ନୋ� ିଁ। ଏପରେି ିରସ ବଦଳ 
ଫିଲ୍ଡର ଭୋରବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ଆିେୁ ଆସପିୋରରିବ ନୋ� ିଁ। ଇମ୍ୋେଟ 
ରେଳୋଳ ି ଜଣଙ୍କ �ଦ ି ଫିଲ୍ଡଂି େରୁଥିବୋରବରଳ ଆ�େ 
�ୁଅନ୍,ି ରେରବ ରସ ଆ�େ ର�ୋଇଥିବୋ ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ୋୟୋରଙ୍କ 
�ୃଦ୍ ରବୋଧ ର�ରଲ େୋଙ୍କ ସ୍ୋନରର ଆଉ ଜରଣ 
ରେଳୋଳଙୁି୍କ ସରୁ�ୋଗ ରଦରବ। ରେଳ �ଦ ି ବଷ୍ବୋ େମି୍ବୋ 
ଅନ୍ େୋରଣ ର�ୋଗୁଁ ବୋଧୋପ୍ରୋପ୍ତ ର�ୋଇ ଇନଂିସ ୧୦ ଓଭର 
ବଶିଷି୍ ର�ରଲ ଇମ୍ୋେଟ ରେଳୋଳଙୁି୍କ ସରୁ�ୋଗ ମଳିବି।

ସବତିୱା ରର୍ୱାଙୁ୍ ସ୍ୱର୍୍ଟ, 
ଏସଆିନ ଚୱାମ୍ଅିନସପି୍  
େୱାଗ ିର�ୱାଗ୍ୟତୱା 

କଟକ,୧୭ା୯(ସମସି): ରଭୋପୋଳର 
େୋନ୍ଆି ରଟୋରପ ଷ୍ୋଡୟିମରର ୧୭େମ 
ଜୋେୀୟ ୟଥୁ୍  ଆଥରଲଟେି ଚୋମ୍ଅିନସପି୍  
ଆରମ୍ଭ ର�ୋଇଛ।ି ୩ ଦନି ଧର ିର�ବୋେୁ 
ଥିବୋ ଏ� ି ପ୍ରେରି�ୋଗେିୋରର ଓଡ଼ଶିୋର 
୧୦ଜଣ ଆଥରଲଟ ଭୋଗ ରନଇଛନ୍।ି 
ପ୍ରଥମ ଦବିସରର ଓଡ଼ଶିୋେୁ ରଗୋଟଏି ସ୍ୱର୍୍ବ 
ପଦେ ମଳିଛି।ି ୧୦୦ମଟିର �ଡ୍ବଲ୍ସରର 
ସବେିୋ ଟର୍ୋ ଏ� ିସଫଳେୋ ଆଣଛିନ୍।ି 
୧୪.୧୫ ରସରେଣ୍ଡରର ଲକ୍ଷ୍ ଅେକି୍ମ 
େର ି ସବେିୋ ସ୍ୱର୍୍ବ ଜେିବିୋ ସ� ଆଗୋମୀ 
ଦନିରର ର�ବୋେୁ ଥିବୋ ଏସଆିନ ୟଥୁ୍  
ଚୋମ୍ଅିନସପି ନମିରନ୍ ମଧ୍ୟ ର�ୋଗ୍େୋ 
�ୋସଲ େରଛିନ୍।ି ର�ୋଗ୍େୋ �ୋସଲ 
ପୋଇଁ ଆଥରଲଟେି ରଫରଡରରଶନ ଅଫ 
ଇଣ୍ଡଆି ପକ୍ଷରୁ ୧୪.୪୪ ରସରେଣ୍ଡ ସମୟ 
ଧୋ�୍ବ୍ ର�ୋଇଥିଲୋ। ଏ�ୋଛଡ଼ୋ ସବେିୋ 
ଓ ଜମନୁୋ ଟୁଡୁ ଲଙ୍ଗଜମ୍ ଫୋଇନୋଲ 
ରୋଉଣ୍ଡରର ପ୍ରରବଶ େରଛିନ୍।ି ବୋଳେ 
ଟ୍ରପିଲ ଜମ୍ ଇରଭଣ୍ଟରର ଓଡ଼ଶିୋର ସ୍ୱୋଗେ 
ରବର�ରୋ ୭ମ ସ୍ୋନରର ର�ଥିିରଲ। 
୧୦୦ମଟିର ବୋଳେିୋ ରଦୌଡ଼ରର ଡଏିମ 
ଜୟରୋମ ମଧ୍ୟ ଫୋଇନୋଲ ରୋଉଣ୍ଡରର 
ପ୍ରରବଶ େରଛିନ୍ ି ରବୋଲ ି ଓଡ଼ଶିୋ 
ଆଥରଲଟେି ଆରସୋସଏିସନ ପକ୍ଷରୁ 
ସଚୂନୋ ଦଆି�ୋଇଛ।ି 

ଘନରାଇ ସଜିନ; ସୟଦ ମକୁସ୍ାକ 
ଅଲ୍ଲୀ କ୍ନିକଟରକୁ  ଓଡ଼ଶିାର ଅଭଯିାନ

ଘନରାଇ କ୍ନିକଟନର 
ବଦଳ ନେଳାଳି ର-ି୨୦ରର ରେଳରିବ ‘ଇମ୍ୱାକ୍ଟ ରପଲେୟର’

ପବୂ୍ବତଟ ନରଳବାଇ ଚାମ୍ଅିନ

ରବଲରରେଡ,୧୭।୯(ଏରଜନ୍ସ)ି: ସବବିଆର 
ରବଲରରେଡ୍ ରର ଚୋଲଥିିବୋ ବଶି୍ୱ ରରସଲଂି 
ଚୋମ୍ଅିନସପି୍ ରର ଭୋରେୀୟ େୋରେୋ 
େଥୋ ଅଲମି୍କି୍ସ େୋଂସ୍ ପଦେ ବରିଜେୋ 
ବଜରଙ୍ଗ ପନୁଆି ବପି�୍ବ୍ୟର ସମ୍େୁୀନ 
ର�ୋଇଛନ୍।ି ରସ ୬୫ ରେଜ ି ବଗ୍ବ 
ଇରଭଣ୍ଟର କ୍ୋଟ୍ବର ଫୋଇନୋଲ୍ ରର ପରୋସ୍ 
ର�ୋଇଛନ୍।ି ଅନ୍େମ 
ଭୋରେୀୟ ରରସଲର ସୋଗର 
ଜଗଲୋନ ୭୪ ରେଜ ି ଇରଭଣ୍ଟରର 
େୋଂସ୍ ପଦେ ପୋଇଁ ଲରେଇ େରରିବ। 

ଦୁଇଥର ରୋଜ୍ରଗୋଷ୍ୀ କ୍ୀଡ଼ୋ ସ୍ୱର୍୍ବ 
ପଦେ �ୋସଲ େରଥିିବୋ ବଜରଙ୍ଗ ୧୦-
୦ରର ଆରମରେିୋର ୨୩ ବଷ୍ବୀୟ ରରସଲର 
ୟଆିନ ି ଡଆିରେୋମରି�ଲ୍ସଙ୍କଠୋରୁ ପରୋସ୍ 
ର�ୋଇଛନ୍।ି ୟଆିନଙି୍କ ରଟକ୍ ନେିୋଲ 
ସପୁରୟିରଟି ି ଆଗରର ବଜରଙ୍ଗ 

ଉପୋୟଶନୂ୍ ର�ୋଇ�ୋଇଥିରଲ। ପବୂ୍ବରୁ 
୩ଥର ବଶି୍ୱ ଚୋମ୍ଅିନସପି୍  ପଦେ ଜେିଥିିବୋ 
ବଜରଙ୍ଗ ଏରବ ଅନ୍ ମେୁୋବଲିୋଗଡୁେିର 
ଫଳୋଫଳ ଉପରର ନଭି୍ବରଶୀଳ ର�ରବ। 
ୟଆିନ ଫୋଇନୋଲରର ପ�ଞ୍ରିଲ ରସ 
ରରିପଜ୍  ମୋଧ୍ୟମରର େୋଂସ୍ ପୋଇଁ 
ଲରେଇ େରବିୋର ସରୁ�ୋଗ ପୋଇରବ। 

ଅପରପକ୍ଷରର ୧୮ ବଷ୍ବୀୟ ସୋଗର 
୭୪ ରେଜରିର ମରଙ୍ଗୋଲଆିର ସଲୁଦୁେ ୁ
ଓରଲୋନବୋୟୋରଙୁ୍କ ୭-୩ରର ପରୋସ୍ 
େରଛିନ୍ ିଓ ଏରବ ରସ େୋଂସ୍ ପଦେ ପୋଇଁ 
ଲରେଇ େରରିବ। ରସ ଇରୋନର ବଶି୍ୱ 
୨୦ ବଷ୍ବରୁ େମ୍  େୋଂସ୍ ପଦେ ବରିଜେୋ 
ରୟୋନ୍ସ ଅଲଆିେବର ଇମୋମରିଚୋଘୋଇଙୁ୍କ 
ରଭଟରିବ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭।୯(ଏନଜେ୍)ି: ସ୍ୋନୀୟ 
େଟି୍  ଷ୍ୋଡୟିମରର ଅନୁଷ୍େି ପ୍ରଥମ �େ ି
ଆରସୋସଏିସନ ଅଫ୍  ଓଡ଼ଶିୋ ସନିଅିର ପରୁୁଷ 
ଚୋମ୍ଅିନସପି୍ ରର ପବୂ୍ବେଟ ରରଲବୋଇ 
ଚୋମ୍ଅିନ ର�ୋଇଛ।ି ଶନବିୋର ଅନୁଷ୍େି େଡ଼ୋ 
ସଂଘଷ୍ବପରୂ୍୍ବ ଫୋଇନୋଲ ମ୍ୋଚ୍ ରର ରରଳବୋଇ 
୧-୦ ରଗୋଲରର ରେୋର୍୍ବୋେୁ ପରୋସ୍ େର ି
ଟୁର୍୍ବୋରମଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଟୋଇଟଲ �ୋସଲ େରଛି।ି 
ରସ�ପିର ିେୃେୀୟ/ ଚେୁଥ୍ବ ସ୍ୋନ ପୋଇଁ ଅନୁଷ୍େି 

ମ୍ୋଚ୍ ରର ରସଲ ଏେୋରଡମ ି୩-୨ ରଗୋଲରର 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼େୁ ପରୋସ୍ େର ି େୋଂସ୍ ପଦେ 
�ୋସଲ େରଛି।ି ଟୁର୍୍ବୋରମଣ୍ଟରର ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ୋ, 
ଏେୋରଡମୀ ଓ ଅନୁଷ୍ୋନରୁ ୫୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ 
ରେଳୋଳ ି ଅଂଶରେ�ଣ େରଥିିରଲ। ଅନ୍େମ 
ରୋଜ୍ସ୍ରୀୟ �େ ି ଟୁର୍୍ବୋରମଣ୍ଟରର ଭୋରବ 
ଏ�ୋ ସଫଳେୋର ସ� ଅନୁଷ୍େି ର�ୋଇଛ।ି 
ରଶ୍ରଷ୍ ରଗୋଲେପିର ଭୋରବ ରେୋର୍୍ବୋର ଦଲିୀପ 
େୁମୋର ସ, ରବଷ୍ ଡରିଫଣ୍ଡର ଭୋରବ ରସଲର 

ରେରରୋବନି ଲୋକ୍ୋ, ରଶ୍ରଷ୍ ମଡି୍  ଫିଲ୍ଡର ଭୋରବ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ର ବଜୁି ଏକ୍ୋ, ରଶ୍ରଷ୍ ଫରୱୋଡ୍ବ 
ଭୋରବ ପବୂ୍ବେନ ରରଳବୋଇର ସନୁୀଲ 
ଟର୍ୋ ଓ ରପ୍ଲୟର ଅଫ୍  ଦ ିଟୁର୍୍ବୋରମଣ୍ଟ ଭୋରବ 
ରରୋଶନ େୁଜୁର ପରୁକେେୃ ର�ୋଇଥିରଲ। 
�େ ି ଆରସୋସଏିସନ ଅଫ ଓଡ଼ଶିୋ େଥୋ �େ ି
ପ୍ରରମୋସନ େୋଉନସଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୀଲପି େୀେବି 
ଚୋମ୍ଅିନ ଓ ରନସ୍ବଅପ ଦଳେୁ ଅଭନିନ୍ଦନ 
ଜଣୋଇଛନ୍।ି

ରାଜୟୁ ସେିଅିର 
ହକ ିଚାମ୍ଅିେସପି୍ 

ଦୁବାଇ,୧୭।୯(ଏନଜେ୍)ି: ଅରଷ୍ଟ୍ରଲଆିରର 
ଆରୟୋଜନ ର�ବୋେୁ �ୋଉଥିବୋ ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱେପ୍  
ପୋଇଁ ୟନୁୋଇରଟଡ ଆରବ ଏମରିରଟ୍ସ (ୟଏୁଇ) 
ଶନବିୋର ଏେ ୧୫ ଜଣଆି ଦଳ ରଘୋଷଣୋ 
େରଛି।ି ସପି ି ରଜିୱୋନ ଦଳରର ରନେୃତ୍ୱ 
ବଜୋୟ ରଖିଛନ୍।ି ବଶି୍ୱେପ୍ ରର ଅରେଟୋବର ୧୬ 
େୋରେିରୁ ରନଦରଲୋଣ୍ଡଡ୍  ସ ବପିକ୍ଷରର ୟଏୁଇ 
େୋ’ର ଅଭ�ିୋନ ଆରମ୍ଭ େରବି। ଗରୁପ୍  ଏ’ରର 

ସୋମଲିଥିବୋ ୟଏୁଇ ମଧ୍ୟ ସପୁର -୧୨ ପ�୍୍ବ ୋୟେୁ 
ଉଠବିୋ ପୋଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋ ଓ ନୋମ୍ବଆିଙୁ୍କ ରଭଟବି। 
ୟଏୁଇ ଦଳ: ସପି ିରଜିୱୋନ (ଅଧିନୋୟେ), ଭ୍େି୍ୋ 
ଅରବନି୍ଦ (ଉପ- ଅଧିନୋୟେ), ଚରିୋଗ ସରୁୀ, 
ମ�ୁମ୍ଦ ୱୋରସମ, ବୋସଲି �ମଦି, ଅରନିୋ ଲୋକ୍ୋ, 
ଜୱୋର ଫରଦି, େୋସଫି ରଦୌଡ଼, େୋତ୍ତବିେ ରମୟୋ୍ୋନ, 
ଅ�ମ୍ଦ ରୋଜୋ, ଜୋ�ୁର େୋନ, ଜୁରନଦ ସରି୍େି,ି 
ସବରି ଅଲ,ି ଅଲଶିୋନ ଶରୋଫୁ ଓ ଆୟୋନ େୋନ୍ ।

ବଶି୍ୱ ନରସଲଂି ଚାମ୍ଅିେସପି୍ 

ଓଡ଼ଶିାଠାରକୁ  ହାରଲିା ଝାଡେଣ୍ଡ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୭ା୯ (ସମସି): ଚଳେି ଘରରୋଇ 
କ୍ରିେଟ ସଜିନ ଲୋଗ ି ପ୍ରସୁ୍େ ି ଚଳୋଇଥÒବୋ ଓଡ଼ଶିୋର 
୧୯ ବଷ୍ବରୁ େମ୍  ମ�ଳିୋ ଦଳ ଶନବିୋର େନିୋନ 
ଷ୍ୋଡୟିମ୍ ରର ରେଳୋ�ୋଇଥିବୋ ଅଭ୍ୋସ ମ୍ୋଚ୍ ରର 

ଝୋଡେଣ୍ଡେୁ ୨୫ ରନ୍ ରର ପରୋସ୍ େରଛି।ି ପ୍ରଥରମ 
ବ୍ୋଟଂି େର ି ଓଡ଼ଶିୋ ୬ ୱରିେଟରର ୧୦୪ ରନ୍  
େରଥିିଲୋ। ପଜୂୋରୋଣୀ ଦୋସ ୪୭ ଓ ଅଲପି୍ୋ ବଶି୍ୱୋଳ ୨୫ 
ରନ୍  େରଥିିରଲ। ଜବୋବରର ଝୋଡେଣ୍ଡ ୬ ୱରିେଟରର 
୭୯ ରନ୍  େରଥିିଲୋ। ବଜିୟୀ ଦଳର ଏସ୍ ବ ିଲରରନ୍ସ 
୩ଟ ିଓ ରଜ୍ୋେ ିରେ. ପ୍ରସୋଦ ୨ଟ ିୱିରେଟ ରନଇଥିରଲ।
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