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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� େଫା୍ା ଉସ୍ମାଚତି

�ୋଜ୍ୟର� 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 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।

ଷଣ୍ଢକୁ ପଟି ି‘ଜନଶତୋବ୍ୀ’ ଲୋଇନ୍ ଚୁ୍ୟତ
 � ଟ୍ାକ୍ ରୁ ଖେେିା ସ�ାରଏି ବ�;ି ଯାତ୍ରୀ େରୁକ୍ତି
 � ରାତ ି୮ରା ୍ସର ସଟ୍୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବ�ି

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 ରକଉଁଝର 
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 େଘଚୁା୍ !

ଆଜ ି୯ ଜଲି୍ୋର� ପ୍ରବଳ ବଷ୍ପୋ

�ୋ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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୫ ବର୍ଷରେ ଖର୍୍ଷ ରହବ ୨ ହଜାେ ରକାଟ ି
୨୦୨୬ସଦୁ୍ଷା୧୦େଜଷାରଛଷାତ୍ରଛଷାତ୍ର୍ରୀଙ୍କଅଧ୍ୟୟନ
ଗଠନହେବ୨୭ଟିହସଣ୍ଟରଅଫଏକ୍ହିଲନ୍ସ
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ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶର କୁରେଠା ଜଠାତୀୟ ଉଦ୍ଠାେରର େଠାମବି୍ଠାରୁ ଅଣଠାଯଠାଇଥÒବଠା ଚତିଠା

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 ି

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦
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ରାଉରସେଲା, ୧୭ା୯(େମେି): ରାଉରକେଲା 
ଇସ୍ାତ ୋରଖାନାକର କେବବନି୍ାଣୀ ପ୍ରଭୁ ବଶି୍ବେର୍ାଙ୍କ 
ପଜୂା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି କ�ାଇଛ।ି ଆେର୍ଣୀୟ ଭାକବ 
ସଜ୍ତି ପଜୂା ରଣ୍ଡପଗଡୁେିକର ପଜୂତି କ�ଉଥିବା 
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ୋରୁୋର୍୍ୟ ରଣ୍ଡତି ରଣୃ୍ମୟ ରରୂ୍ତ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ାଳୁଙ୍କ 
ରଧ୍ୟକର ଭକ୍ଭିାବ ଜାଗ୍ରତ େରଥିିଲା। ୋରଖାନା 
ରଧ୍ୟକର ଓ ଶଳି୍ପ ସ�ରକର ଉତ୍ସା�ୀ େର୍ଚାରୀରାନଙ୍କ 
ପ୍ରୟାସକର ଶତାଧିେ ରଣ୍ଡପ ସ୍ାପତି କ�ାଇଛ।ି 
ଆର୍ ଏସ୍ ପ ି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନକିଦ୍୍ଶେ ଅତନୁ କଭୌରେିଙ୍କ 
ସ� ପ୍ରେଳ୍ପ ବଭିାଗର ନବି୍ା�ୀ ନକିଦ୍୍ଶେ ପକିେ ସା�ୁ, 
ସାରଗ୍ରୀ ପରଚିାଳନା ବଭିାଗର ନବ୍ିା�ୀ ନକିଦ୍୍ଶେ 
କସାରନାଥ ତ୍ପିାଠୀ, ଚେିତି୍ସା ଓ ସ୍ାସ୍୍ୟ କସବା 
ବଭିାଗର ନବି୍ା�ୀ ନକିଦ୍୍ଶେ ଡାକ୍ର ବକିେ କ�ାତା, 
ୋର୍୍ୟ ବଭିାଗର ନବି୍ା�ୀ ନକିଦ୍୍ଶେ ୋୟତି୍ବକର ଥିବା 
�ଟଷ୍ଟପି ରଲି ବଭିାଗର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ରଖୁ୍ୟ ର�ାପ୍ରବନ୍େ 
କେବବ୍ରତ େର୍ତ ଏବଂ ୋରଖାନାର ଅନ୍ୟ ବରଷି୍ 
ଅଧିୋରୀରାକନ ୋରଖାନା ଓ ସ�ରାଞ୍ଚଳକର ବଭିନି୍ନ 
ପଜୂା ରଣ୍ଡପ ବୁଲ ି କେଖିଥିକଲ। ଡଆିଇସ ି ଅନ୍ୟ 
ଅତଥିିଙ୍କ ଗ�ଣକର ଆରଏସପ ି େ୍ବାରା ସ୍ାପତି ତଥା 
େୀପେିା ର�ଳିା ସଂ�ତ ି େ୍ବାରା ପରଚିାଳତି, େୀପେିା 
�ସ୍ତ େର୍ାେୁ ରାଇଥିକଲ। ସଂ�ତରି ଅଧ୍ୟକ୍ା ସୀରା 
କଭୌରେି ଏବଂ ଅନ୍ୟ େର୍େର୍ତ୍ା ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। 

�ନୁି୍ ପରୁାଣ ଅନୁରାୟୀ କେବବନି୍ାଣୀ ପ୍ରଭୁ 
ବଶି୍ବେରା୍ଙୁ୍କ ଶଳି୍ପ, ସଜୃନଶୀଳତା ଏବଂ ପ୍ରତଭିାର 
ପ୍ରତୀେ ରୂକପ ପଜୂା େରାରାଇଥାଏ। ରାଉରକେଲା 
ଇସ୍ାତ ୋରଖାନା ପର ିଏେ କବୈରୟେି ଜ୍ାନକେୌଶଳ 
କେୈନ୍ଦେି ଶଳି୍ପକର ଏ�ାର ବକିଶର ର�ତ୍ବ ର�ଛି।ି ଏଣ ୁ
ଆରଏସପ ି ସାରେୁାୟେି ୋରୁୋର୍୍ୟ ରଣ୍ଡତି ତଥା 
ସକୁଶାଭତି ରଣ୍ଡପରାନ ସ୍ାପନ େର ିସଜୃନଶୀଳତାର 
ପ୍ରତୀେ ପ୍ରଭୁ ବଶି୍ବେରା୍ଙ୍କ ପଜୂାର୍୍ନା ର�ା ଉତ୍ସା� ଓ 
ଆଡ଼ର୍ବର ସ� ଆକୟାଜନ େରାରାଉଛ।ି 

ରାଉରସେଲା, ୧୭ା୯(େମେି): ଝଗରପରୁସ୍ତି 
ଡାଲରଆି ଶଳି୍ପ ତାଲରି କେନ୍ଦ (ଡଆିଇଟଆିଇ)କର 
ବଶି୍ୱେରା୍ ପଜୂା ଏବଂ ପ୍ରଥର କେୌଶଳ ସରାବର୍୍ତନ 
ଉତ୍ସବ-୨୦୨୨ ପାଳତି କ�ାଇରାଇଛ।ି ସରାକରା�କର 
ରାଜଗାଙ୍ଗପରୁ ଡସିବିଏିଲ୍ ଓ ୟନୁଟି୍ ରଖୁ୍ୟ କଚତନ 
ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ରଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାକବ କରାଗ କେଇଥିକଲ। ଏ� ି
ଅବସରକର େମ୍ାନୀର ଅତରିକି୍ ୋର୍୍ୟନବିା୍�ୀ ନକିେଶ୍େ 
ଡ଼. ନୀଳାଦ୍ ିଭୂରଣ ପାଢୀ, ପ୍ରୋଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅରବନି୍ ସଂି, 
ସତୀଶ େୁରାର ରଶି୍ର, ସଂଜୀବ େୁରାର ସା�ୁ ଏବଂ ଓରପ୍ରୋଶ 

ଅଗ୍ରୱାଲ ଅତଥିି ପ୍ରରଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ଉତ୍ସବକର 
େୃତୀ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ସ୍ତୃପିତ୍ ସ� ଡଆିଇଟଆିଇରୁ 
ସଫଳତା ପ୍ରରାଣପତ୍-୨୦୨୨ ପ୍ରୋନ େରାରାଇଥିଲା। 
ଅନୁଷ୍ାନର ଅଧକ୍ କେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ସ୍ାଗତ ସଂଭାରଣ 
ପ୍ରୋନ େରଥିିକଲ। ଶବିଶଙ୍କର ସା�ୁ ଧନ୍ୟବାେ 
କେଇଥିକଲ। ସରସ୍ତ ଅତଥିି, ଅଭଭିାବେ, ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ପରକିବରଣ େରାରାଇଥିଲା। 
ଅନୁଷ୍ାନର ଛାତ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ସାଂସ୍ତୃେି ୋର୍୍ୟକ୍ରର 
ପରକିବରଣ େରାରାଇ ସଭାଟେୁି ସରାପ୍ତ େରାରାଇଥିଲା।

ବନ୍ଧମଣୁ୍ଡାରେ ପଜୂଡା ଜମଲିଡା
ରାଉରସେଲା, ୧୭ା୯(େମେି): କସକପଟେର୍ବର ୧୭ ତାରଖି ବନ୍ରଣୁ୍ଡାଠାକର ‘ସଷୃ୍ରି ଭଗବାନ’ 
ବଶି୍ୱେରା୍ଙ୍କ ପଜୂା ଧରୂଧାରକର ପାଳନ େରାରାଇଛ।ି ରା�ାେୁ କେନ୍ଦ େର ି ସରସ୍ତ କରଳବାଇ 
େରଚ୍ାରୀଙ୍କ ରଧ୍ୟକର ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ସା� କେଖାକେଇଛ।ି ବନ୍ରଣୁ୍ଡାର ଇକଲେଟେ ୍ିକ୍ କଶଡ, ଡକିଜଲ୍ କଶଡ, 
କେକରଜ ଏବଂ ୱାଗନ୍, ଇଞ୍ନିୟିରଂି, ଅପକରଟଂି, ସଗିନାଲ୍ ଏଣ୍ଡ କଟଲେିମ୍, ବେୁି୍ୟତ୍ ବଭିାଗ, େରୁ-
ଲବ ିସକରତ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗକର ପଜୂା ପାଇ ଁକଜାରୋର ପ୍ରସୁ୍ତତ ିେରାରାଇଥିଲା। ସରସ୍ତ ବଭିାଗର 
ୋର୍୍ୟାଳୟକର ସନୁ୍ର ରରୂ୍ତ୍ତି ଏବଂ ଆେରଣ୍ୀୟ ପାଣ୍ଡାଲ ନରିା୍ଣ େରାରାଇଥିଲା। ବନ୍ରଣୁ୍ଡା ବେୁି୍ୟତ୍ 
ୋର୍୍ୟାଳୟକର ରଧ୍ୟ ବଶି୍ବେରା୍ ପଜୂା ପାଳନ େରାରାଇଛ।ି ଏ� ିଅବସରକର ବଭିାଗୀୟ ଜୁନଅିର 
ଇଞ୍ନିୟିର ରଞ୍ନ େୁରାର ୋସ, ଗରୁୁଚରଣ କସଠୀ, ସନାତନ ସା�ୁ, ରତୁୃ୍ୟଞ୍ୟ ପାଗଳ, ରାଜୀବ 
କଲାଚନ କ�ାତା, ବକିନାେ େୁରାର କବକ�ରା, ଆକଲାେ େୁରାର, ଲକ୍ଷୀଧର ସା�ୁ, ବଭିୀରଣ କସଠୀ, 
ବଜି୍ାନ ପ୍ରଧାନ, ଧନଞ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତାପ େୁରାର ୋସ ସକରତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େରଚ୍ାରୀ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

ରାଉରସେଲା,୧୭ା୯(େମେି)

ଆରମ୍ଭ କ�ାଇରାଇଛ ି ପାବ୍ଣ ଋତୁ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ 
କ�ାଇଛ ି ସ୍ାଟ୍ ସଟି ି ରାଉରକେଲା। ଚଳତି 
ବର୍ କୋଭଡି େଟେଣା କୋ�ଳ କ�ବା 
ପକର ସରସ୍ତ ପଜୂାପବ୍ାଣୀ ଧରୂଧାରକର 

ପାଳନକ୍ରରକର ଆଜ ି କେବଶଳି୍ପୀ ବଶି୍ବେର୍ା 
ପଜୂା ଆଡ଼ର୍ବର ସ� ପାଳତି କ�ାଇଛ।ି 

ପାନକପାର, ସଭିଲି ଟାଉନସପି, 
ଆଇଟଆିଇ, ଏସଟଆିଇ, ଉେତିନଗର, 
କଛଣ୍ଡ, େଳଙି୍ଗ ବ�ିାର, ବାସନ୍ୀ େକଲାନୀ, 
ପାୱାର �ାଉସ କରାଡ଼, କଡଲ ି ରାକେ୍ଟ, 
କଷ୍ସନ କରାଡ, ଗାନ୍ୀ କରାଡ ସକରତ ବଭିନି୍ନ 
କସେଟେର ଅଞ୍ଚଳକର ଥିବା କଛାଟବଡ଼ ଗାଡ,ି 
ସାଇେଲ ରରାରତ ି କୋୋନ, ଅକଟାରକି୍ା 
ଷ୍ାଣ୍ଡ, ବସଷ୍ାଣ୍ଡ ସକରତ ବଭିନି୍ନ ବ୍ୟବସାୟେି 
ପ୍ରତଷି୍ାନ ଗଡୁେିକର ପଜୂା ଧରୁଧାରକର 
ପାଳତି କ�ାଇରାଇଛ।ି ଏ�ାସ� ବଭିନି୍ନ 
େଳୋରଖାନା, ବେୁି୍ୟତ୍ ବଭିାଗ, ପାଣ ିବଭିାଗ, 

ଠେିାସଂସ୍ା ସକରତ ଅନ୍ୟ ସ୍ାନ ରାନଙ୍କକର 
ରଧ୍ୟ ପଜୂା ଅନୁଷ୍ତି କ�ାଇରାଇଛ।ି ଆଜ ି
ସୋଳୁ ସୋଳୁ ରନ୍ରିଗଡୁେିକର ବାଇେ, 
ୋର ସକରତ ଅନ୍ୟ ଗାଡ ି ପଜୂା େରବିା ପାଇଁ 
କଲାେଙ୍କ ଭଡି ପରଲିକ୍ତି କ�ାଇଥିଲା। 
ଗାଡ ି ପଜୂା ପକର କଲର୍ବବୁ ଚଢାଇ ପଜୂା ସମ୍ନ୍ନ 
କ�ାଇଥିଲା। ତରକେରା ଧବକଳଶ୍ବର ରନ୍ରି, 
�ନୁରାନ ବାଟେିା, ସାରନଗରୀ ରଙ୍ଗଳା 
ରନ୍ରି, ରାଆ ତାରଣିୀ ରନ୍ରି, ଜଗନ୍ନାଥ 
ରନ୍ରି, କସେଟେର-୩ ଐରାବନ୍ ରନ୍ରି, 
କବେବ୍ୟାସ କଶୈବପୀଠ ସକରତ ସ�ରର 

ବଭିନି୍ନ ରନ୍ରି କବଢା ଚଳଚଞ୍ଚଳ କ�ାଇଥିଲା। 
ଛାଞ୍ଚ ରରୂ୍ତ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ େର ି �ାତ ତଆିର ି

ରାଟ ି ରରୂ୍ତ୍ତି ବକି୍ର ି କ�ାଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି 
ୋରଗିରରାକନ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରୋରର ଆେର୍ଣୀୟ 
ରରୂ୍ତ୍ତି ଗଢଥିିକଲ। ଫଟାପାଇପ, ଉେତିନଗର, 
କଜଲ କରାଡ ସକରତ ବଭିନି୍ନ କସେଟେର ଅଞ୍ଚଳକର 
ଥିବା ରରୂ୍ତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀରାକନ ଚଳତି ବର୍ କବଶ୍ 
େୁଇ ପଇସା କରାଜଗାର େରଛିନ୍।ି ଏପରେି ି
ଚଳତି ବର୍ ରରୂ୍ତ୍ତିର କବଶୀ ଚା�େିା ର�ଥିିବାରୁ 
ରାଜ୍ୟ ବା�ାର ୋରଗିରଙୁ୍କ ଆଣ ିରରୂ୍ତ୍ତି ଗଢବିାକର 
ନକିୟାଜତି େରାରାଇଥିବା ସଚୂନା ରଳିଛି।ି

ସୋଇଡା, ୧୭ା୯(େମେି): ସନୁ୍ରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ା କୋଇଡା ଖଣ ି ଅଞ୍ଚଳ ଚଳ 
ଚଞ୍ଚଳ କ�ାଇଉଠଛି।ି କୋଇଡାର ଖଣ ି
ଉପନକିଦ୍୍ଶେ ୋର୍୍ୟାଳୟ, ବେୁି୍ୟତ 
ବଭିାଗ ଅଫିସ, ଟ୍ରେ ରାଲେି ସଙ୍ଘ, ଟପିର 
ରାଲେି ସଙ୍ଘ ପ୍ରରଖୁ ୋର୍୍ୟାଳୟକର ବାବା 
ବଶି୍ବେର୍ାଙ୍କ ପଜୂା କ�ଉଛ।ି ବ�ୁ ପରବି�ନ 
ସଂସ୍ା ଓ ଟ୍ରେ ଟପିର ରାଲେି ନଜି ରକର 
ରକର ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ରନ୍ରିକର ପଜୂାର୍୍ନା 
େରଛିନ୍।ି ପଜୂା ରାକ�ାଲେୁ ଆ�ୁର ି ରଙ୍ଗୀନ 
େରବିା ନରିକନ୍ ବଭିନି୍ନ ପଜୂା େରଟିଙି୍କ 
ଦ୍ାରା ବଭିନି୍ନ ରକନାରଞ୍ନ ୋର୍୍ୟକ୍ରର ସ� 
କରକଲାଡ,ି ଭଜନସନ୍୍ୟାର ରଧ୍ୟ ଆକୟାଜନ 
େରାରାଇଛ।ି ପଜୂାେୁ ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳାର 
ସ� ସମ୍ନ୍ନ ପାଇଁ କୋଇଡା ପଲୁସି ପକ୍ରୁ 
ବ୍ୟାପେ ବ୍ୟବସ୍ା େରାରାଇଛ।ି ୩ େନି ଧର ି

ବଶି୍ବ ଓରଜଡାନ୍  ଦବିସ ପଡାଳତି 
ରାଉରସେଲା, ୧୭ା୯(େମେି): କସଲ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ାତ 
ୋରଖାନା ଆନୁେୂଲ୍ୟକର ସ�ର ଇଞ୍ନିୟିରଂି ସକମେଳନ 
େକ୍ଠାକର ଅନୁଷ୍ତି ଏେ ଉତ୍ସବକର ବଶି୍ବ ଓକଜାନ େବିସ 
ପାଳତି କ�ାଇଥିଲା। ଏଥିକର ଆରଏସପ ିପରକିବଶ ଇଞ୍ନିୟିରଂି 
ବଭିାଗର ଜଏିର ଇନଚାଜ୍ ପସି ିୋସ ଏବଂ ସ�ର ଇଞ୍ନିୟିରଂି 
ବଭିାଗର ଜଏିର ଇନଚାଜ୍ ବକିେ କରାକଜା ଅତଥିି ରୂକପ 
ରଞ୍ଚାସୀନ ଥିକଲ। ଉକ୍ 
ୋର୍୍ୟକ୍ରରକର ୨୫ରୁ ଅଧେ 
େରଚ୍ାରୀ କରାଗ କେଇଥିକଲ। 
ଶ୍ରୀ ୋସ ‘ଓକଜାନ ସ୍ତର 
ହ୍ାସ’ ସନ୍ଭକ୍ର ଏେ ଉପସ୍ାପନା ପ୍ରସୁ୍ତତ େରଥିିକଲ। 
କସ ଓକଜାନ ସ୍ତର ହ୍ାସୋରୀ ୋରେର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 
ଆରଏସପ ି େ୍ବାରା ଗ୍ର�ଣ େରାରାଇଥିବା ପେକକ୍ପ ବରିୟକର 
ଉକଲ୍ଖ େରଥିିକଲ। ଆରଏସପ ି ପରକିବଶ ପରଚିାଳନା 
ବଭିାଗ ତରଫରୁ ଉକ୍ ୋର୍୍ୟକ୍ରର ଅନୁଷ୍ତି କ�ାଇଥିଲା।

ରାଉରସେଲା, ୧୭ା୯ (େମେି)

ପ୍ରଧାନରନ୍ତ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ କରାେୀଙ୍କ ଜନ୍ମେନିେୁ 
ରାଷ୍ଟୀୟ କବକରାଜଗାର େବିସ 
ଭାକବ ପାଳନ େରାରାଇଥବା କବକଳ 
ରାଉରକେଲା ଜଲି୍ା ରବୁ େଂକଗ୍ରସ େରଟି ି
ସଭାପତ ି ଜ୍ାକନନ୍ଦ ୋସଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର 

ଶତାଧିେ ରବୁ େଂକଗ୍ରସ େର୍ୀରାକନ 
ଏେଜୁଟ କ�ାଇ ଆର୍ବାଗାନଠାକର 
କବକରାଜଗାର େବିସ ପାଳନ ପବୂ୍େ 
ରବୁେର୍ୀରାକନ ପେୁଡ ି ଛାଣ ି ବକି୍ର ି
େରବିା ଓ କଜାତା ପଲସି୍ େରବିା େୃଶ୍ୟ 
କେଖିବାେୁ ରଳିଥିିଲା। ରବୁ ସଭାପତ ି
ଶ୍ରୀ ୋସ ତାଙ୍କ ବକ୍ବ୍ୟକର େ�କିଲ 
କର ୨୦୧୪ ନବି୍ାଚନ ପବୂ୍ରୁ କରାେୀଜୀ 

ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ପ୍ରତଶିରୁତ ି କେଇଥିକଲ 
କର ବାର୍ତିେ ୨ କୋଟ ି ନରିକୁ୍ ି କେକବ। 
ରାତ୍ ତାଙ୍କ ଏ� ି ଶାସନ ସରୟକର ଲକ୍ 
ଲକ୍ ଶ୍ରରଜୀବୀ କସରାନଙ୍କ ଜୀବେିା 
�ରାଇଛନ୍।ି ବକିଜପ ି କନତୃତ୍ୱାଧୀନ 
ଏନ୍ ଡଏି ସରୋର କେଶକର େରୋମ୍ 

ନୟିନ୍ତ୍ରଣ େରବିାକର ସମ୍ୂର୍୍ ବଫିଳ 
କ�ାଇଛନ୍।ି ଅତୀତକର ୟପୁଏି ସରୋର 
ସରୟକର କରକତକବକଳ କପକଟ୍ରାଲ ଓ 
ଡକିଜଲ ରଲୂ୍ୟ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ତକଳ ଥିଲା 
କସକତକବକଳ କରାେୀ ଓ ତାଙ୍କ େଳର 
େର୍େର୍୍ତା କ�ା �ାଲ୍ା େରୁଥିକଲ। ବର୍୍ତରାନ 

କପକଟ୍ରାଲ ଓ ଡକିଜଲ ରଲୂ୍ୟ ୧୦୦ ଟଙ୍କା 
ଉପକର ବକି୍ର ି କ�ଉଛ।ି କସ�ପିର ି ରନ୍ନ 
ଗ୍ୟାସ େର ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାର କ�ବା 
ଫଳକର ଏ�ାର ପ୍ରଭାବ ସଧିାସଳଖ 
ଭାକବ କଲାେଙ୍କ �ାଣ୍ଡଶିାଳକର ପଡଛି।ି 
ଏ� ି ୋର୍୍ୟକ୍ରରକର ଅନ୍ରୀଣ ସଭାପତ ି
କେବବ୍ରତ ବ�ିାରୀ, ବକିରନ କସନାପତ,ି 
ଗକଣଶ ପ୍ରଧାନ, ର�ଳିା ସଭାକନତ୍ୀ 
ନରୁିପରା ବଳୟିାରସଂି, ଲତା ନାୟେ, 
ସକରାଜ କଲଙ୍କା, ବ୍ଲକ୍ ସଭାପତ ି ଧସୁା 
ନାୟେ, ସନୁୀଲ ପଟ୍ଟନାୟେ, ରରନୁାଥ 
ୋସ, ଅମ୍ତି କେୌର, ବୁଲୁ ୋସ, ଜଲି୍ା 
ରବୁ େଂକଗ୍ରସ ଉପସଭାପତ ି ଇକସ୍ତ�ାର 
ର�ମେେ, ସାଧାରଣ ସମ୍ାେେ ରକୁେଶ 
ସଂି, ଶବି ସନୁା, ଫାରୁେ ଖାନ ଓ ଅସୀର 
ଖାନ ପ୍ରରଖୁ ସକ୍ରୟି ଭୂରେିା ନବି୍ା� 
େରଥିିବା କବକଳ ଶତାଧିେ ରବୁ େଂକଗ୍ରସ 
େର୍ୀ ଏ� ି ୋର୍୍ୟକ୍ରରକର ଅଂଶଗ୍ର�ଣ 
େରଥିିକଲ।

ରାଉରସେଲା, ୧୭ା୯(େମେି): ସନୁ୍ରଗଡ଼ ଜଲି୍ା 
କେନ୍ଦ ସରବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବାସନ୍ୀ େକଲାନୀସ୍ତି 
ବ୍ୟାଙ୍କର ର�ଳିା ଶାଖାର ପରଚିାଳେ ରୀରା ସଂିଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତାକର ସ୍ୟଂ ସ�ାୟେ କଗାଷ୍ୀର ଜକଣ ସେସ୍ୟାଙ୍କ 
େୁର୍ଟଣାଜନତି ରତୁୃ୍ୟକର ତାଙ୍କ 
ପରବିାରେୁ ୫ ଲକ୍ ଟଙ୍କାର 
ବୀରା ଅଥ ୍ ପ୍ରୋନ େରାରାଇଛ।ି 
କଗାପବନୁ୍ପାଲସି୍ତି ଜୟରା’ 
ଲକ୍ଷୀ ସ୍ୟଂ ସ�ାୟେ କଗାଷ୍ୀର 
ସେସ୍ୟା ସନୁି୍ କେବୀ ରକର 
କରାକରଇ େରୁଥିବା କବକଳ 
କଷ୍ାଭ ଫଟରିବିାରୁ ତାଙ୍କ ରତୁୃ୍ୟ କ�ାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍  
ପକ୍ରୁ କଜପଏି କରାଜନାକର ବୀରା େରାରାଇ ଥିବା 
କବକଳ ବୀରା ରାଶ ିତାଙ୍କ ସ୍ବାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ େରାରାଇଛ।ି 

ବ୍ୟାଙ୍କକ୍  ସର�ୂର ପବୂ୍ତନ ଉପର�ାପ୍ରବନ୍େ ତଥା 
ଇସ୍ାତ ସ�ରାଞ୍ଚଳ ଏସଏଚଜ ି ର�ାସଂରର ଉପକେଷ୍ା 
ବଜିୟେୃଷ୍ଣ ର�ାପାତ୍ କରାଗ କେଇଥିକଲ। ର�ାସଂରର 
ଉପକେଷ୍ା ରରାୋନ୍ ରଥ କରାଗ କେଇଥିବା କବକଳ 

ରାଉରକେଲା ରଶିନ ଶକ୍ରି 
ବପିସି ି ପ୍ରତଭିା ଲାକ୍ରା, ସଂକରାଜେିା 
ତପସ୍ବନିୀ କବକସଲ, ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳ 
ରଶିନ ଶକ୍ରି ବପିସି ି ସରତିା 
�କରା, ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଜଏିମ୍ ପ୍ରଣତ ି
ପ୍ରଧାନ, ର�ାସଂରର ସଭାକନତ୍ୀ 
ଚନ୍ଦପ୍ରଭା ବକିଶାଇ, ସାଧାରଣ 

ସମ୍ାେେିା ଗାୟତ୍ୀ ରାଉତ, ରଶ୍ମତିା ର�ାରଣା, ପ୍ରତଭିା 
ଚଂପତ,ି ସ୍ପ୍ା ସ୍ବାଇଁ, ସକରାଜନିୀ ୋସ, ଚଞ୍ଚଳା 
କଜନା, ସସ୍ତିା ୋସ, ଲକ୍ଷୀପ୍ରୟିା ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

ର ା ଉ ର ସ େ ଲ ା , ୧ ୭ ା ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ରାଉରକେଲାର ସାରନଗରୀ ନେିଟସ୍ 
ପରୂ୍୍ାନନ୍ ରାକେ୍ଟକର ଥିବା ଶନଶି୍ଚର ରନ୍ରି 
ପରସିରକର ଥିବା �ୁଣ୍ଡରୁି କେ� ି େୁବ୍ୃର୍ତ 

ୋନ ଟଙ୍କା କଚାର ି େର ି କନଇଥିବା କନଇ 
ଗତ ଏପ୍ରଲିକର ଟାଙ୍ଗରପାଲ ି ଥାନାକର 
ଅଭକିରାଗ କ�ାଇଥିଲା। ଏ� ି ରଟଣାେୁ 
ଇତରିଧ୍ୟକର ୮ ରାସ ବତିଗିଲାଣ।ି ରାତ୍ 
ପଲୁସି୍ �ାତ ଖାଲ।ି 

ସଚୂନାକରାଗ୍ୟ କର ଏପ୍ରଲି ୨୯ 
ତାରଖି ବଳିର୍ବତି ରାତକିର ପରୂ୍୍ାନନ୍ 
ରାକେ୍ଟକର ଥିବା ବାବା ଶନଶି୍ଚରଙ୍କ 

ରନ୍ରି ସମେଖୁକର ଥିବା ୋନବାକ୍େୁ 
କେ� ି େୁବ୍ୃର୍ତ �ୁଣ୍ଡେୁି ଭାଙ୍ଗ ି କସଥିରୁ ୋନ 
ଟଙ୍କା କନଇ ଭଙ୍ଗା �ୁଣ୍ଡେୁି ରନ୍ରି ସମେଖୁ 

ପଡ଼ଆିକର ଫିଙ୍ଗ ିକେଇ ଚମ୍ଟ ରାରଥିିକଲ। 
୩୦ ତାରଖି ସୋକଳ ରାକେ୍ଟର େଛି ି
ବ୍ୟବସାୟୀ ରନ୍ରିର �ୁଣ୍ଡ ିନଥିବା କେଖିବା 
ସ� ପଡ଼ଆିକର ଖାଲ ି �ୁଣ୍ଡ ି ବାକ୍ ପଡ଼ଥିିବା 

କେଖି େରଟି ି ସେସ୍ୟଙୁ୍କ ସଚୂନା କେବା 
ପକର ଟାଙ୍ଗରପାଲ ି ଥାନାକର ଅଭକିରାଗ 
େରଥିିକଲ। ପଲୁସି୍ ରଟଣାସ୍ଳକର ପ�ଞ୍ଚ ି
ପ୍ରାଥରେି ତେନ୍ େରଥିିଲା। କେବଳ ଏ� ି
କଗାଟଏି ରଟଣା ନୁକ�ଁ, ଗତ ୪ ରାସ 
ରଧ୍ୟକର ସାରନଗରୀ ଅଞ୍ଚଳକର ସନି୍ ିକଚାର ି
କ�ାଇଛ।ି କସକନଇ ଥାନାକର ରାରଲା 
ରଧ୍ୟ ରୁଜୁ କ�ାଇଛ।ି କସ�ସିବୁ ରଟଣାକର 
ସମ୍କୃ୍ କଚାରରାକନ ବ ି ପଲୁସି �ାତକର 
ଧରାପଡ ିନା�ାନ୍।ି କସ�ପିର ିଟାଙ୍ଗରପାଲ ି
ଥାନାଠାରୁ ରାତ୍ ୧ େକିଲାରଟିର େୂରକର 
କ�ାଇଥିବା ଲୁଟ୍  ରଟଣାର ଲୁକଟରାଙୁ୍କ 
ପଲୁସି୍ ଗରିଫ େରବିାକର ବଫିଳ କ�ାଇଛ।ି 
ରା�ାେୁ କନଇ ସ୍ାନୀୟ ବାସନି୍ାଙ୍କ ରଧ୍ୟକର 
ଅସକନ୍ାରର ୋନା ବାନ୍ବିାକର ଲାଗଛି।ି

ରାଉରସେଲା, ୧୭ା୯(େମେି): ରାଉରକେଲା ଇସ୍ାତ ୋରଖାନା ପରଚିାଳତି ଫଟ୍ତିଲାଇଜର ଇସ୍ାତ 
�ାଇସ୍ଲୁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବଜି୍ାନ ଶକି୍େ ରାରଚନ୍ଦ ନାୟେଙ୍କ ଆଜ ି ପରକଲାେ କ�ାଇରାଇଛ।ି ରତୁୃ୍ୟ 
କବଳେୁ ତାଙୁ୍କ ୭୭ ବର୍ କ�ାଇଥିଲା। କସ ବାଦ୍୍େ୍ୟଜନତି କରାଗାକ୍ରାନ୍ କ�ାଇ ରାଉରକେଲାର 
ଇସ୍ାତ କଜକନରାଲ �ସ୍ଟିାଲକର ଚେିତି୍ସାଧୀନ ଥିକଲ। ଜକଣ ଛାତ୍ ବତ୍ସଳ, ରଷି୍ଭାରୀ, ପକରାପୋରୀ 
ଶକି୍େ ଥିକଲ। କସ ରାଉରକେଲା ଶାେେ୍ବୀପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସରାଜର ଆଜୀବନ ସଭାପତ ି ର�ଥିିକଲ। 
ତାଙ୍କ ରତୁୃ୍ୟକର ଫଟ୍ତିଲାଇଜର ଟାଉନସପି୍ ସକରତ ରାଉରକେଲାକର କଶାେ କଖଳରିାଇଛ।ି

ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳରେ ରେବଶଳି୍ପୀ ବଶି୍ବକରପ୍ାଙ୍କ ପଜୂପା
  େୁଇବର୍ ପରେ ବଶି୍ବକର୍ପା 
ପଜୂପାେ ଆଡ଼ର୍ବେ

ରାଉରସେଲା,୧୭ା୯(େମେି): ‘ଇଣ୍ଡଆିନ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଲଗି୍’ର 
ପ୍ରତକିରାଗୀ ‘ରାଉରକେଲା ବୁଲ୍’ ଆରମ୍ଭ େରଛି ି ତାର ସ୍ବଚ୍ଛତା 
ଅଭରିାନ। ଏ�କି୍ରରକର ଅଳଆି ବକିରାଧୀ ଲକଢଇକର ସପିା�ୀ 
ସାଜକିଲ ଇସ୍ାତନଗରୀ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଓ ରବୁବା�ନିୀ। ରାଉରକେଲା 
ର�ାନଗର ନଗିର ୋର୍୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କ�ାଇଥିଲା ଏେ 
କଶାଭାରାତ୍ା। ସ�ରେୁ ପ୍ଲାଷ୍େି ଓ ଆବଜ୍ନାରକୁ୍ େରବିା ପାଇଁ 

ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସକଚତନ େରଥିିକଲ 
‘ରାଉରକେଲା ବୁଲ୍’ର ପରୂା ଟରି। �ନୁରାନ 
ବାଟେିାକର ପ�ଞ୍ଚ ି ଏ�ାର ପରସିରକର 
ପଡ଼ଥିିବା ଶଖୁିଲା ପତ୍, ପ୍ାଷ୍କି୍ ଆବଜ୍ନା 
ସବୁ ସଫା େରଥିିକଲ। ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ 
ସକରତ ସ୍ବଚ୍ଛସାଥୀ, ର�ାନଗର ନଗିରର 
େର୍ଚାରୀ ଟରିେୁ ସ�କରାଗ େରଥିିକଲ। 

କସ�ପିର ି ପର୍୍ୟଟନସ୍ଳୀକର ‘ରାଉରକେଲା ବୁଲ୍’ ଆରମ୍ଭ 
େରଛି ି ତାର ସକଫଇ ୋର୍୍ୟକ୍ରର। ରାଉରକେଲାର ସ୍ଚ୍ଛତା ସ�ତି 
ଆଖପାଖକର ଥିବା ପର୍୍ୟଟନସ୍ଳୀେୁ ସଫା ରଖିବା ଲକ୍୍ୟକର 
ତତ୍ପର କ�ାଇଛ ି ରବୁବା�ନିୀ। କବୈଷ୍ଣକେବୀ ରନ୍ରି ପାଖାପାଖି 
ଅଞ୍ଚଳେୁ ‘ରାଉରକେଲା ବୁଲ’ର ପରୂା ଟରି ସଫା େରଥିିକଲ।

ଆର୍ ଏସ୍ ପରିେ ବଶି୍ବକମ୍ଡା ପଜୂଡା

ସନୁ୍ଦେ ରତଡାେଣରେ ଝଲସଲିଡା ରକଡାଇଡ଼ଡା

କପଣ୍ଡାଲକର ରରୂ୍ତ୍ତି ର�ବି। କୋଇଡାସ୍ତି �ରା�ୁର ି ନେୀକର 
ବସିଜ୍ନ େରାରବି କବାଲ ିପଜୂା େରଟି ିପକ୍ରୁ ସଚୂନା ରଳିଛି।ି

ଡଡାଲମଆି ଆଇଟଆିଇରେ ବଶି୍ୱକମ୍ଡା ପଜୂଡା

ପ୍ରଧଡାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦନିକୁ ରବରେଡାଜ୍ ଗଡାେ ଦବିସ ପଡାଳଲିଡା ଯବୁ କଂରରେସ

  ପକୁଡ଼ ିଛପାଣରିେ, 
ରଜପାତପା ପେସି କରେ

ଶନ ିମନ୍ଦେି ହୁଣ୍ ିର�ଡାେ ରକରବ ପଡ଼ରିବ ଧେଡା ?

  ଏକପାଧକ ରପାରେପାରେ 
ଟପାଙ୍ଗେପପାେ ିପେୁସି ହପାତ ଖପାେି

 ଇସ୍ଡାତ ନଗେ୍ରୀ ଯବୁବଡାହନି୍ରୀ େ ସ୍ବଚ୍ଛତଡା ଅଭଯିଡାନ

ଅବସେପ୍ରଡାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ େଡାମ�ନ୍ଦ୍ର ନଡାୟକଙ୍କ ପେରଲଡାକ

ଦୁର୍ଟଣଡାରେ ମତୃକଙ୍କ ପେବିଡାେକୁ ବ୍ରୀମଡାେଡାଶ ିପ୍ରଦଡାନ
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ଇସ୍ପାତନଗରୀଇସ୍ପାତନଗରୀ 55 ରବବିପାର, 
୧୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, 

୨୦୨୨

ରପାଉରସେଲପା,୧୭ପା୯(େମେି)

ରାଉରକେଲାରୁ ଜାଲ କ�ାଟ ଛାପାଖା�ା ଠାବ 
ଏବଂ ୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର ଜାଲକ�ାଟ୍ ଜବତ 
କେବା ଘଟଣା ଏକବ ପଲୁସି ପାଇଁ ମଣୁ୍ଡବ୍ୟଥାର 
ୋରଣ ପାଲଟଛି।ି ସେରକର କେକତ 
ପରମିାଣକର ଏେ ି ଜାଲକ�ାଟ ଛଡାଯାଇଛ,ି 
ତା’ର େସିାବ ୋୋ ପାଖକର �ାେ ିଁ। ଏଥିପାଇଁ 
କେେବି ି କେକତକବକେ ଅୋରଣକର ଧରାପଡ ି
ପଲୁସି ଦ୍ାରା ଗରିଫ କୋଇଯବିା ଆଶଙ୍ାେୁ 
ଏଡାଇ ଦଆିଯାଇ � ପାକର।

କଗାଟଏି ଦୃଷ୍ରୁି ଏୋ ସଙ୍ଗଠତି ଅପରାଧର 
ଅଂଶବକିଶଷ କବାଲ ି େୁୋଯାଇପାକର। 
ରାଉରକେଲାକର ଏୋ �ୂଆ େଥା �ୁକେ।ଁ 

ବଭିନି୍ନ ସମୟକର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରାକେଟ୍ ଏସବୁ 
ଅପରାଧକର ଲୁଚ ିରେଥିାଏ; ଯାୋେୁ ପ୍ାୟ ସମୟକର 
ପଲୁସି ପର୍ଦ୍ାଫାସ େରବିାକର ବଫିେ କୋଇଛ।ି 

ପକଡାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଝାଡଖଣ୍ଡ-ବେିାର ଅଞ୍ଚେେୁ 
ଅପରାଧୀମାକ� ସୁରକ୍ଷତି ସ୍ା� ଭାକବ ବାଛ ି
କସଠାରୁ ଏଠାକର ଅରାପଧିେ ୋଯଦ୍୍ୟେୋପ 
ଚୋଇଅାସୁଛନ୍।ି ଏୋେୁ ମେୂକପାଛ େରାଯାଇ 
ପାର�ିାେ ିଁ। 

ରାଉରକେଲାକର ଜାଲ କ�ାଟ ୋରବାର 
ସେରବାସୀଙ୍ ଚନି୍ା ବଢାଇଛ।ି ସେରର ଜ�ବସତ ି
ଅଞ୍ଚେ କସେ୍ଟର-୧୭ରୁ ବପିେୁ ପରମିାଣକର 
ଜବତ କୋଇଥିବା ଜାଲ କ�ାଟ ୋରବାର ଏକବ 
ସେରବାସୀଙ୍ ମଣୁ୍ଡ ଉପକର େୋ ବାଦଲ ପର ି
ଛାଇ ରେଛି।ି କସେ୍ଟର-୧୭ ଅଞ୍ଚେକର ଜାଲ କ�ାଟ୍ 
ତଆିର ି କେଉଥିବା କ�ଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ାଇମ୍ ବ୍ାଞ୍ଚର 
କପେସାଲ୍ ଟାକ୍ସ କଫାସଦ୍ (ଏସଟଏିଫ୍) �େିଟେୁ ଗପୁ୍ତ 
ସଚୂ�ା ମେିଥିିଲା। ଏେ ିଆଧାରକର ଗତ ୧୦ ତାରଖି 
ଦ�ି ଏସଟଏିଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କସେ୍ଟର -୧୫ ଥା�ା ପଲୁସି 
ସୋୟତାକର କସେ୍ଟର -୧୭, ସ/ି୨୩୧ ଘକର 

ଚଢଉ େରାଯାଇଥିଲା। ଏେ ି ଚଢଉ ସମୟକର 
ଦଲି୍ୀ ବଦରପରୁ ଥା�ା ଅନ୍ଗଦ୍ତ କମାଲାରବନ୍ଧ 
�ବିାସୀ ଏସକେ. ଅେମ୍ମଦେୁ ଏେ ି େ୍ାଟଦ୍ରରୁ 
ସ୍ା�ୀୟ ପଲୁସି ସୋୟତାକର ଗରିଫ େରଥିିଲା 
ଏସଟଏିଫ୍। ତା’ଠାରୁ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୧୧ େଜାର ଟଙ୍ାର 
�େଲ ି କ�ାଟ ଜବତ େରାଯାଇଥିଲା, ଯାୋେ ି
କେବେ ୫୦୦ ଓ ୨୦୦ ଟଙି୍ଆ କ�ାଟ୍ ଥିଲା। 
ଏତଦବ୍ୟତୀତ କସଠାରୁ ଏେ େଲର ପ୍ଣି୍ଟର ଓ 
ଲାପଟପ୍ େୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ େରାଯାଇଥିଲା। ଏେ ି

ଘଟଣାକର ରାଜଗାଙ୍ଗପରୁ ଅଞ୍ଚେର ଅମ୍ତି ଲାକ୍ା 
�ାମେ ଜକଣ ଯବୁେ ସମ୍କୃ୍ତ ରେଥିିବା କବକେ କସ 
କଫରାର ରେଥିିବା ପଲୁସି ସଚୂ�ା କଦଇଛ।ି ଗରିଫ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ କଶଖ୍ ଅେମ୍ମଦର ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜଗାଙ୍ଗପରୁ 
ବରପାଲଠିାକର ଜକଣ ଆଦବିାସୀ ମେେିାଙୁ୍ 
ବବିାେ େର ିରେ ିଆସଛୁନ୍।ି ତାଙ୍ ଘରେୁ ଅେମ୍ମଦ 
ଯବିା ଆସବିା େରବିା ଅବସରକର ବଡ ଭାଇଙ୍ 
ଶୋ ରାକଜଶ ଏକ୍ା ସେ ସମ୍େଦ୍ ଗଢ ି ଉଠଥିିଲା। 
ଏୋପକର ରାକଜଶଙ୍ ସାଙ୍ଗ ଅମ୍ତି ଲାକ୍ା ସେ 
ଅେମ୍ମଦର ମେିାମଶିା ଅଧିେ କୋଇଥିଲା। ଅମ୍ତି 
ପ୍ାୟ ସମୟକର ଦଲି୍ୀ ଯାଉଥିବା କବକେ ଅେମ୍ମଦ 
ଘକର ରେୁଥିଲା। ଗତ ୪ ମାସ କେବ ଅେମ୍ମଦ ଓ 
ଅମ୍ତି ମଶି ି ରାଉରକେଲାକର ରେ ି ଆସଥୁିକଲ। 
ଦୁକେଁ ମଶି ି ଏେ ି ଜାଲ କ�ାଟ୍ ତଆିର ି େରୁଥିବା 
ପ୍ାଥମେି ତଦନ୍ରୁ ଜଣା ପଡଥିିଲା। କତକବ ଏେ ି
ଜାଲକ�ାଟ ୋରବାରକର କେବେ ଅେମ୍ମଦ ଓ 

ଅମ୍ତି ଥିକଲ �ା କସମା�ଙ୍ ସେ ଆଉ େଏି ସାମଲି 
ରେଛିନ୍ ିତାର କଖାେତାଡ େରୁଛ ିଏସଟଏିଫ୍ । 

ଏେ ିଘଟଣା ଉପକର ସ୍ା�ୀୟ ପଲୁସିର େପିର ି
�ଜର ପଡଲିା �ାେ ିଁ। ଅଥଚ େଟେରୁ ଏସଟଏିଫ୍ 
ସଚୂ�ା ପାଇ ଏେ ିଜାଲ କ�ାଟ୍ ୋରବାର ଉପକର 
ଚଢଉ େରଥିିଲା, ତାୋ େ ିଁ ଏକବ ସାଧାରଣକର 
ସଂକଦେ ସଷୃ୍ ି େରଛି।ି ବ�ିା ପଲୁସି ଜ୍ାତସାରକର 
ଏପର ି ଏେ ବଡ ଧରଣର ଅପରାଧ ଅଥଦ୍ାତ୍ 
କବଆଇ� ୋଯଦ୍୍ୟ େପିର ି ଦୀଘଦ୍ ୪ ମାସ ଧର ି

ଚାଲଥିିଲା ? ଆରଏସପ ି େ୍ାଟଦ୍ର 
ବ୍ୟତୀତ ଯଦ ି ଅ�୍ୟ କେୌଣସ ି
ସାଧାରଣ କଲାେଙ୍ ଘରୁ ଏେ ି
ବପିେୁ ପରମିାଣର ଜାଲ କ�ାଟ 
ଜବତ କୋଇଥାନ୍ା, କତକବ 
ପଲୁସିର ପଦକକ୍ଷପ �ଶି୍ତି 
ଭାକବ େକଠାର କୋଇଥାନ୍ା; 
ମାତ୍ର ଆରଏସପ ି ସେର 
ପ୍ଶାସ� ଦାୟତ୍ିକର ରେଥିିବା 
କସେ୍ଟର-୧୭ର ଏେ ି େ୍ାଟଦ୍ରକର 
ଦୀଘଦ୍ ୪ ମାସ ଧର ି ଏପର ି
କବଆଇ� ୋରବାର ଚାଲ ି

ଆସଥୁିବା କବକେ ଦାୟତି୍କର ଥିବା ଠେିାଦାର 
ଏବଂ ଅଧିୋରୀଙୁ୍ ତଦନ୍ ପରସିରଭୁକ୍ତ େରାଯବିା 
ଆବଶ୍ୟେ �ୁକେଁ େ ିକବାଲ ିପ୍ଶ୍ନ ଉଠଛି।ି କସପକଟ 
କସେ୍ଟର-୧୫ ଥା�ାର ଜକଣ ପଲୁସି ଅଧିୋରୀଙ୍ 
ଅଚା�େ ଜଲି୍ା ବାୋରେୁ ବଦେ ି କୋଇଯବିା 
ଘଟଣା ପଛକର େ ି ୋରଣ ଥାଇପାକର କବାଲ ି
ଚର୍ଦ୍ା କଜାର ଧରଛି।ି ଏେ ିଜାଲ କ�ାଟ ୋରବାର 
ପକର �େଲ ି୫୦୦ ଓ ୨୦୦ ଟଙି୍ଆ କ�ାଟ୍ କେକତ 
ପରମିାଣକର ରାଉରକେଲା ବଜାରେୁ ଛଡା ଯାଇଛ ି
ତାର େସିାବ ୋୋ ପାଖକର �ାେ ିଁ। ଏେ ି ଘଟଣା 
ପକର ୩/୪ ଜଣ ଯବୁେ ଜାଲ କ�ାଟ ପାଇ 
ଥା�ାକର ଜମା କଦଇଥିବା ଏେ ସତୂ୍ରରୁ ଜଣାପଡଛି।ି 
କତକବ କେୌଣସ ି ବଡ ଧରଣର ଅଘଟଣ ପବୂଦ୍ରୁ 
ପଲୁସିର ଆଭମିଖୂ୍ୟ ପେଷ୍ କେବା ସେ ଏକ�ଇ େଡା 
ୋଯଦ୍୍ୟା�ୁଷ୍ା� ଗ୍ରେଣ େରାଯବିା ଉଚତି୍ କବାଲ ି
ସାଧାରଣକର ମତ ପ୍ୋଶ ପାଇଛ।ି

ରପାଉରସେଲପା, ୧୭ପା୯(େମେି)

ଗତ ୨୯ ତାରଖି ରାଉରକେଲାକର ଓଟଇିଟ ି
ପରୀକ୍ଷା କେବାର ପ୍ାୟ କଦଢ ଘଣ୍ଟା ପବୂଦ୍ରୁ 
ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ କେବା ଘଟଣା 
ବଭିନି୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମକର ପ୍ୋଶ ପାଇବା ପକର 
ମାଲୋ�ଗରିକିର ୩ଟ ି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକର 
କୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାେୁ ବାତଲି େରଛିନ୍ ି ଓଡଶିା 
ମାଧ୍ୟମେି ଶକି୍ଷା କବାଡଦ୍ େରୃ୍ଦ୍ପକ୍ଷ। ଏ କ�ଇ ଖବୁ ଶୀଘ୍ର 
ବଜି୍ପ୍ତ ିପ୍ୋଶ ପାଇବ କବାଲ ିେୁୋଯାଇଛ।ି ଏକ�ଇ 
ରାଉରକେଲାର ବେୁ ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀ ‘ସୋେ’େୁ କଫା� 
େର ି ଏେ ି ଓଟଇିଟ ି ପରୀକ୍ଷା ରାଉରକେଲାକର 
ପରୀକ୍ଷା କେବା ପବୂଦ୍ରୁ ପ୍ଘଟ କେବା ଏବଂ ଏୋର 
କଜରକ୍ସ େପ ିସବୁ ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀଙ୍ ୋତକର ରେଥିିବା 
କବକେ ଏେ ି ପରୀକ୍ଷା ୋେ ିଁେ ି ବାତଲି କେବ �ାେ ିଁ 
କବାଲ ିପ୍ଶ୍ନ େରଛିନ୍।ି

ଘଟଣା ଦ�ି ରାଉରକେଲାକର ଓଟଇିଟ ି
ପରୀକ୍ଷା କେବାର ପ୍ାୟ କଦଢ ଘଣ୍ଟା ପବୂଦ୍ରୁ 
ପରୀକ୍ଷାର ପରୁା ପ୍ଶ୍ନପତ୍ରର ଏେ ୋତ କଲଖା 
�େଲ ଭାଇରାଲ କୋଇଥିଲା। ଉଦତି�ଗରସ୍ତି 
ଏେ କଜରକ୍ସ କଦାୋ�କର କଖାଲାକଖାଲ ି
ବକି୍ ି କୋଇଥିଲା। ଏେ ସକଙ୍ଗ 
ମାଲୋ�ଗରିକିର ବ ି ପ୍ଶ୍ନପତ୍ର 
ଭାଇରାଲ କୋଇଥିଲା। 
ସଚୂ�ାକଯାଗ୍ୟ କଯ ଏ, ବ,ି ସ,ି ଡ ି
୪ଟ ିକସଟ୍ କର ପ୍ଶ୍ନପତ୍ର ଆସଥିିବା 
କବକେ ଏ କସଟ୍ ର ପ୍ଶ୍ନପତ୍ର ସଚୂୀ 
ଅ�ୁଯାୟୀ ମଶିଯିାଇଥିଲା। ଅ�୍ୟ ୩ଟ ି
କସଟର ପ୍ଶ୍ନପତ୍ର ଓଲଟପାଲଟ କୋଇ ରେଥିିଲା। 
ଏୋର ମାଇକକ୍ା କଜରକ୍ସ େପ ିକ୍ୟ େରବିା ପାଇଁ 
ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀଙ୍ ମଧ୍ୟକର ଲମା୍ ଧାଡ ିଲାଗଥିିଲା। ଏେ ି
ପ୍ଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ଉର୍ର େପ ିସେ ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀମାକ� 

ଓଟଇିଟ ିପରୀକ୍ଷା କଦଇଥିକଲ। ଏପରେି ିପ୍ଶ୍ନପତ୍ର 
ସେ ଉର୍ର େପରୁି େପ ି େରୁଥିବା କବକେ େଛି ି
ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀ ଧରାପଡଥିିବା ସଚୂ�ା ମେିଥିିଲା। 
କତକବ କେକତେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକର ଏେ ିପ୍ଶ୍ନପତ୍ର 
ଲେିର ସରୁାକ୍ ବ ିପାଇ �ଥିକଲ ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀ। ଏେ ି

ଓଟଇିଟ ି ପରୀକ୍ଷାେୁ ସମ୍ରୂ୍ଦ୍ ବାତଲି େର ି
ପ�ୁତଃ ପରୀକ୍ଷା େରବିା ପାଇ ଁ ବେୁ 

ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀ ସରୋରଙୁ୍ ଅ�ୁକରାଧ 
େରଛିନ୍।ି ରାଉରକେଲା ସକମତ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ାକର କମାଟ ୭ଟ ି

ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକର ଏେ ି ପରୀକ୍ଷା 
ଅ�ୁଷ୍ତି କୋଇଥିଲା। କମାଟ ୧୭୬୩ 

ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀଙ୍ ପାଇ ଁ ଏେ ି ୭ଟ ି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକର 
ଓଟଇିଟ ି ପରୀକ୍ଷା ଆକୟାଜ� ପାଇ ଁ ବ୍ୟବସ୍ା 
କୋଇଥିବା କବକେ କମାଟ ୧୭୧୭ ଜଣ 
ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀ ଏେ ି ପରୀକ୍ଷା କଦଇଥିକଲ। ୪୬ ଜଣ 

ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀ ଅ�ୁପସ୍ତି ରେଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
କସେପିର ିଦ୍ତିୀୟ ସଟିଂିକର କପପର-୨କର କମାଟ 
୪୬୦ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀ ପରୀକ୍ଷା କଦଉଥିବା 
କବକେ ୧୩ ଜଣ ଅ�ୁପସ୍ତି ଥିକଲ। ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ବଏିସ ୋଇସ୍ଲୁକର କମାଟ ୩୧୩ ଜଣ 
ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀ ପରୀକ୍ଷା କଦଉଥିବା କବକେ ସନୁ୍ଦରଗଡ 
ଟାଉ� ୋଇସ୍ଲୁକର ୧୯୫ ଜଣ, ସନୁ୍ଦରଗଡ 
ମ୍ୁୟ�ସିପିାଲ ୋଇସ୍ଲୁକର ୧୪୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ପରୀକ୍ଷା କଦଇଥିକଲ। କସେପିର ି ରାଉରକେଲାର 
ଉଦତି�ଗର ସରୋରୀ ୋଇସ୍ଲୁକର ୩୪୩ ଜଣ 
ପରୀକ୍ଷାଥଦ୍ୀ ପରୀକ୍ଷା କଦଉଥିବା କବକେ କସେ୍ଟର-
୧୬ ଏ�ଏସ ି (ଏସଟ)ି ୋଇସ୍ଲୁକର ୨୨୪ ଜଣ, 
କଡଲମିାକେଦ୍ଟ ଟାଉ� ୋଇସ୍ଲୁକର ୨୬୬ 
ଏବଂ ସଭିଲି ଟାଉ�ସପି କଡକଭଲପ୍ଡ ଏରଆି 
ୋଇସ୍ଲୁକର ୨୨୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା 
କଦଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି

ରପାଉରସେଲପା,  ୧୭ପା୯(େମେି): କସଲ୍ -ରାଉରକେଲା 
ଇପୋତ ୋରଖା�ାର ଏଚଆରଡ ି କସଣ୍ଟରସ୍ତି କଗାପବନୁ୍ଧ 
ଅଡକିଟାରୟିମକର ପ୍ାେ ଶକି୍ଷାଥଦ୍ୀଙ୍ ସ୍ୀେୃତ ି ପାଇ ଁ ଦୀକ୍ଷାନ୍ 
ସମାକରାେ ଅ�ୁଷ୍ତି କୋଇଥିଲା। ଆରଏସପରି ଭାରପ୍ାପ୍ତ 
�କିର୍ଦ୍ଶେ ଅତ�ୁ କଭୌମେି ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାବକର 
ୋଯଦ୍୍ୟକ୍ମେୁ ଉଦଘାଟ� େରଥିିକଲ। ଏେ ି ଅବସରକର 
ଇଣ୍ଡଆିନ୍ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଲି୍ କସେ୍ଟର ସ୍ଲି୍ ୋଉ�ସଲି୍ 
(ଆଇଆଇଏସଏସଏସସ)ିର ସଇିଓ ସଶୁୀମ ବା�ାଜଦ୍ୀ, 
ଆରଏସପରି ଆେ୍ଟଂି ଇଡ ି (ୱାେଦ୍ସ) ତଥା େଟଷ୍ଟପି 
ମଲି୍ ଦ୍ୱୟର ସଜିଏିମ୍ କଦବବ୍ତ ଦର୍ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀ� 
ଥିକଲ। ୋଯଦ୍୍ୟକ୍ମକର ୋରଖା�ାର ବଭିନି୍ନ କକ୍ଷତ୍ରକର 
ୋଯଦ୍୍ୟ େରୁଥିବା ୯୯ ଜଣ ଆରପସି ି ପ୍ଶକି୍ଷାଥଦ୍ୀ କଯାଗ 
କଦଇଥିକଲ। ଆରଏସପରି ଅକ�େ ମଖୁ୍ୟ ମୋପ୍ବନ୍ଧେ ଏବଂ 
ବରଷି୍ ଅଧିୋରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ପ୍ାଥଦ୍ୀଙୁ୍ କମରଟି୍ 
ସାଟଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ତୀେ ଉପୋର ପ୍ଦା� େରାଯାଇଛ।ି 
ଶ୍ୀ କଭୌମେି େେକିଲ କଯ ଏେ ି ପ୍ୋର ତାଲମି �ା କେବେ 

େମଦ୍ଚାରୀଙ୍ ମଧ୍ୟକର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍କିର ସୋୟେ େୁଏ ବରଂ 
କସମା�ଙୁ୍ େମଦ୍କକ୍ଷତ୍ରକର ଭଲ ପ୍ଦଶଦ୍� େରବିାେୁ କପ୍ରଣା ମଧ୍ୟ 
କଯାଗାଇଥାଏ। ଏୋସେ ଦକ୍ଷତା, �ମ�ୀୟତା, �ଭିଦ୍ରଶୀେତା 
କଯକେୌଣସ ି ସଫେ େ୍ୟାରୟିର ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦ୍ 

ଅଂଶ ଅକଟ। ପକର େୁଇଜ୍ ବକିଜତାଙୁ୍ ପରୁସ୍ତୃ େରାଯାଇଥଲା। 
ଏଚଆରଡସି ିବଭିାଗର ସଜିଏିମ୍ ରାଜଶ୍ୀ ବା�ାଜଦ୍ୀ ସମାକବଶେୁ 
ସ୍ାଗତ େରଥିିକଲ। ଏଚଆରଡ଼ ିବଭିାଗର ମ୍ୟାକ�ଜର ଅନ୍ନପରୂ୍ଦ୍ା 
କବକେରା ୋଯଦ୍୍ୟକ୍ମ ସଂକଯାଜ�ା େରଥିିକଲ।

ରପାଉରସେଲପା,  ୧୭ପା୯(େମେି): 
ଦକ୍ଷଣି ରାଉରକେଲାର ଜଣାଶଣୁା 
ଶକି୍ଷା�ୁଷ୍ା� ଚ�ି୍ମୟ ପବ୍େି ସ୍ଲୁ 
ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଦବିସ ସମାକରାେକର 
ପାେ� କୋଇଯାଇଛ।ି ପ୍ ି �ସଦ୍ରୀ 
େ୍ାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ େର ି ଉର୍ 
କଶ୍ଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାକ� ଗ୍ରୀନ୍ 
କଡ’(ସବୁଜ ଦବିସ) ସବୁଜମିା 
ଭତିକର ପାେ� େରଥିିକଲ। 

ବଭିନି୍ନ ପ୍ୋର ବୃକ୍ଷଲତା, 
ପତ୍ରକର ସସୁଜ୍ତି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର 
କପାଷାେ ସାଙ୍ଗେୁ ସବୁଜ 
ରଙ୍ଗକର କଟାପ ି ପରଧିା� ପବୂଦ୍େ 

ସ୍ଲୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାକ� ଏେ ି
ଗ୍ରୀ� ଦବିସେୁ ସମାକରାେକର 
ପାେ� େରଥିିକଲ। ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ରଶ୍ମତିା କଜ�ାଙ୍ ତତା୍ବଧା�କର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ାରା ସନୁ୍ଦର ରାଇମ୍ସ 
କବଶ୍ ଆେଷଦ୍ଣୀୟ କୋଇଥିଲା। 
ସ୍ଲୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୀକରନ୍ଦ୍ର େୁମାର 
ସଂିେଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର ଆକୟାଜତି 
ଏେ ୋଯଦ୍୍ୟକ୍ମକର ‘ସୋେ’ର 

ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ା ବୁ୍ୟକରାଚଫି୍ 
କଦବବ୍ତ ପଟ୍ଟ�ାୟେ 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି, ସ୍ଲୁର �କିର୍ଦ୍ଶେ 
ତ୍ର�ିାଥ ଦାସକମାେ�ିୀ ସମ୍ମା�ତି 

ଅତଥିି ଭାକବ କଯାଗ କଦଇଥିକଲ। 
ୋଯଦ୍୍ୟକ୍ମକର ଶକି୍ଷେ ରାକଜଶ 
େୁମାର ଦାଶ ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ 
କଦଇଥିଲା କବକେ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
କସା�ାଲୀ ଦାସ ସଂକଯାଜ�ା 
େରଥିିକଲ। ସ୍ଲୁ ଆେ୍ଟଭିଟି ି
ୋଯଦ୍୍ୟକ୍ମକର ସ୍ଲୁର ଛାତ୍ରୀ ଅପ ଟିତା 
ସଂିେ, କସଲ�ିା �ାୟେ, ଅ�ୁଷ୍ା 
ମୋେୁଡ, େଷଟିତା ପାଲ, ଆୟଷୁୀ 
କବକେରା, ପ୍ୟିା ପଶାୟତଙ୍ 
ସକମତ ବେୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶକି୍ଷେ 
ରୂପ ଶକି୍ଷାଦା� େରଥିକଲ। ‘ଲଡି୍’ 
�ାମେ ଏେ ସଂଗଠ� ସେ 
ସେବନ୍ଧତି ପକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମା�ଙ୍ 
ମଧ୍ୟକର ଅନ୍�ଟିେତି ଜ୍ା�େୁ 
କଲାେକଲାଚ�େୁ ଆଣବିା 
ଏୋ ଏେ ପ୍ୟାସ କବାଲ ି
ସ୍ଲୁର ଉପ�କିର୍ଦ୍ଶେ ରାକଜଶ 
େୁମାର ମତବ୍ୟକ୍ତ େରଛିନ୍।ି 
ୋଯଦ୍୍ୟକ୍ମକର ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ମଧସୁ୍ତିା 
ମାଥଦ୍ା, କସୌଦାମ�ିୀ ମୋେୁଡ, 
ରଶ୍ମବିାୋ ପଣ୍ଡା, ସଷୁମା ପ୍ଜାପତ,ି 
ବୀଣାପାଣ ି ସାେୁ, �ମତିା 
କସ�ାପତ ି ସେକଯାଗ େରଥିିକଲ। 
ବେୁ ସଂଖ୍ୟାକର ଅଭଭିାବେ କଯାଗ 
କଦଇଥିକଲ।

ରପାଉରସେଲପା,୧୭ପା୯(େମେି): ରାଉରକେଲା ସଭିଲି ଏବଂ କସସ� କୋଟଦ୍ 
ପରସିରକର ଆଜ ି ଏେ ପଲୁସି ବଟି୍ ୋଉସ ଉଦଘାଟତି କୋଇଯାଇଛ।ି 
ରାଉରକେଲା ଓେଲି ସଂଘର ଦାବ ିଓ ରାଉରକେଲା ଜୁଡ଼ସିଆିରୀ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା 
କଦୌରା ଜଜ୍ ଓ ଜଲି୍ା ଜଜଙ୍ ଅ�ୁମତକି୍କମ ଏସପ ିମକୁେଶ ଭାମ ୁବଟି୍ ୋଉସ 
େମ୍ ଗାଡଦ୍ ରୁମେୁ ପ୍ତଷି୍ା େରାଇଥିକଲ। ଉଦତି�ଗର ଥା�ା ଇ�୍ସକପେ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର 
େୁମାର ପାତ୍ର ଏୋେୁ ଉଦଘାଟ� େରଥିିକଲ। ଏେ ିଅବସରକର ସଂଘର ସଭାପତ ି
ସକୁରଶଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ସମ୍ାଦେ ଅକ୍ଷୟ ସାେୁ, ଉପସଭାପତ ି ସଦା�ନ୍ଦ ସାେୁ, 
ସେସମ୍ାଦେ ମା�ସ ପଣ୍ଡା, �ମିଦ୍େ େୁମାର ପାତ୍ର, ଗଜା�� ମଶି୍, ରଙ୍ଗ ବାୋଦୁର 
ବାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣ ିଦାସ, ଉଦ୍ବ ପ୍ତାପ ସଂି, ରାଜେକିଶାର ପ୍ଧା�, ତୁଷାର �ାୟେ, 
ଜଗଦୀଶ ପ୍ସାଦ ଦାେରିୀ, ସ�ୁୀଲ ମା�ସଂିେ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ରାଉରକେଲା 
ଓେଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏସପ ିଶ୍ୀ ଭାମଙୁୁ୍ ଧ�୍ୟବାଦ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ରପାଉରସେଲପା,୧୭ପା୯(େମେି): ଚେିତି୍ାଧୀ� ଅବସ୍ାକର ଜକଣ ଅଜଣା 
ବୃଦ୍ଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ କୋଇଯାଇଛ।ି ତାଙ୍ ବୟସ ପାଖାପାଖି ୬୦ ବଷଦ୍ କେବ 
କବାଲ ି ପଲୁସି ଅ�ୁମା� େରଛି।ି ବନ୍ଧମଣୁ୍ଡା ଥା�ାଞ୍ଚେରୁ ଗତ ୨୮ 
ଅଗଷ୍କର ବୃଦ୍ଙୁ୍ ଉଦ୍ାର େରାଯାଇ ଆରଜଏିଚକର ଭତଟି େରାଯାଇଥିଲା। 
କସକପ୍ଟମ୍ର ୧୪ ତାରଖିକର ଡାକ୍ତର ତାଙୁ୍ ମତୃ କଘାଷଣା େରଥିିକଲ। 
ଏକ�ଇ ପଲୁସି ଏେ ଅପମତୁୃ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ େର ି ମର ଶରୀରେୁ ମଗଦ୍ 
ୋଉସକର ରଖି ତଦନ୍ ଚୋଇଛ।ି ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟକର ଯଦ ି ମତୃେଙ୍ 
କେେ ି ପରବିାର ସଦସ୍ୟ ବା ସମ୍େଦ୍ୀୟ � ଆସନ୍ ି କତକବ ପଲୁସି �ଜି 
ୋଯଦ୍୍ୟା�ୁଷ୍ା� ଗ୍ରେଣ େରବି କବାଲ ିେୁୋଯାଇଛ।ି

ଜାଲ୍ନ�ାଟ୍ଛପାଘଟଣାରୁପର୍ଦ୍ାଉଠବିତ?

ତଦନ୍ତରେ ଶଥିିଳତା !

ଅଜଣାବୃଦ୍ଧଙ୍କମତୁୃୟୁ

ଚ�ି୍ମୟପବ୍କିସ୍ଲୁପକ୍ଷରୁଗ୍ରୀନ୍ଦବିସପାଳ� ମାଲକା�ଗରିନିରପରରୀକ୍ଷାବାତଲି;ରାଉରନକଲାନରନକନବ?

ଓଟଇିଟ ି
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 

ପ୍ରଘଟ ମାମଲା

ପ୍ାକ୍ଶକି୍ଷାରଦ୍ରୀଙ୍କସ୍ରୀକୃତିପାଇଁଦରୀକ୍ଷାନ୍ତସମାନରାହନକାଟଦ୍ପରସିରନରପଲୁସିବଟି୍ହାଉସଉଦ୍ଘାଟତି
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ରବବିାର, ୧୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ପଦ୍ମପରୁ,୧୭।୯(ସମସି): ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ 
ସରକାର୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ାଥମକି ବଦି୍ାଳୟ ପରସିରରର 
ଅବଭିାବକ ସମ୍ଳିନ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଛ।ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍କ 

ସରୁକ୍ା ଦୃଷ୍ରୁି ପରୁୁଣା ରରେଣ୍ରୀ ରକାଠରକୁି ଭାଙ୍ି ନୂଆ 
ରକାଠର ି ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ଏହ ି ଅବସରରର ପ୍ସ୍ାବ 
ଗହୃ୍ରୀତ ରହାଇଛ।ି ଏହା ସହତି ରମା ସ୍ଲୁ ଅଭଯିାନରର 

ଆର୍ôଥକ ସହାୟତା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ି ରହାଇଛ।ି 
ରବୈଠକରର ବଦି୍ାଳୟର ପବୂ୍ତନ ରେୟାରରମନ 
ଅମରଦ୍ରୀପ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପଦ୍ମପରୁ ନାଗରକି କମଟି ି

ସମ୍ାଦକ ଅଜତି ଶତପଥ୍ରୀ 
ରଯାଗରଦଇ ବଦି୍ାଳୟର ଗବ୍ ଓ 
ରଗୌରବ ଉପରର ଆରଲାକପାତ 
କରବିା ସହ ପନୁରୁଦ୍ାର 
ପାଇଁ ମତାମତ ରଖିଥିରଲ। 
ପ୍ଧାନଶକି୍କ ବଶିରିକଶନ 
ଶତପଥ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନରର 
କାଯ୍୍କ୍ରମ ରହାଇଥିଲା। ବଦି୍ାଳୟ 
ପରେିାଳନା କମଟି ି ଅଧ୍ୟକ୍ ସଞ୍ଜୟ 

ଦାସ, ରମା ସ୍ଲୁ କମଟି ିଅଧ୍ୟକ୍ ରାରଜଶ ବଂଶଲ ସମସ୍ଙ୍କ 
ସହରଯାଗ କାମନା କରଥିିରଲ। ପବୂ୍ତନ ପ୍ଧାନଶକି୍କ 
ସବୁାସ ନାଥ ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଣ କରଥିିରଲ।

ରଭରେନ,୧୭।୯(ସମସି): ରଭରେନ ବ୍ଲକ୍  
ଅଧ୍ରୀନ ଅରରଗୁେ ି ଓ ଆଇଲାପାଲ ି ପଞ୍ାୟତ 
ମଧ୍ୟରର ଥିବା ବରସଇରକଲା ବାଲ ି ଯାତ୍ରା 
ପଡ଼ଆିରର ରେ୍ରୀହନୁମାନଙ୍କ ଏକ ନୂତନ 
ବଗି୍ରହ ନମି୍ାଣ ଓ ରେ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡପର 
ଭୂମ ି ପଜୂନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଛ।ି 
ଏଥିରର ଭ୍ରୀଷ୍ମରଦବ ପଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍୍ରୀ 
ସରତିା ପଧାନ କତ୍୍ା କାଯ୍୍ ତୁଲାଇଥିରଲ। 
ରସହପିର ି ରଦୈତାର ି ପାଣଗି୍ରାହ୍ରୀ ପଜୂାକାଯ୍୍ 
ତୁଲାଇଥିରଲ। ପରର ବ୍ଲକ ବରିଜେ ି
ସଭାପତ ି ତଥା ପାକ୍ସ ସଭାପତ ି ହରଶିଙ୍କର 

ରବରହରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର ଏକ ସଭା 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା। ଏଥିରର ଜଲି୍ା 

ପରଷିଦ ସଭ୍ ସତ୍ଜତି ପରୁରାହତି, 
ପଦ୍ମନି୍ରୀ ଗଡ଼ତଆି, ଋଷୁଡ଼ା ସରପଞ୍ ସୁରରନ୍ଦ୍ର 

କମ୍୍ରୀ, କୁରବରେଗା ସରପଞ୍ ଜନ୍ମଜୟ 
ମରିେ, ରଭରେନ କଳାକାର ସଙ୍ଘ ସଭାପତ ି
ସାଗର ମହାକୁର, ଆତ୍ା ସଭାପତ ି ଅରବନି୍ଦ 
ରହାତା, ଆରଏମସ ି ନରିଦ୍୍ଶକ ରଗୌରାଙ୍ 
ପଧାନ, ରଭରେନ ପାକ୍ସ ସମ୍ାଦକ ଅଙୁ୍କର 
ପଧାନ, ରଗୌନ୍ଆି ହରାଧାନ ପଧାନ, ଯାତ୍ରା 
କମଟି ି ସଭାପତ ି ସୁବଳ ପଧାନ, ସମ୍ାଦକ 
କ୍ମାନଧିି ନାଏକ, ସୁଦଶ୍ନ ରବରହରା 
ପ୍ମଖୁ ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗଦାନ କରଥିିରଲ। 
ଏହ ିଅବସରରର ପ୍ବେକିା ହରପି୍ୟିା ପଧାନ 
ଓ ପ୍କାଶ ପଧାନ ପ୍ବେନ ରଦଇଥିରଲ।

ପାଇକମାଳ,୧୭।୯(ସମସି): ମାରଣ୍ଡାସଲି ଆଞ୍ଳକି 
କୃଷକ ମହାସଂଘ ଦୁଗ୍ାପଜୂା କମଟିରି ରବୈଠକ ଶକୁ୍ରବାର 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଛ।ି ମାରଣ୍ଡାସଲି ଦୁଗ୍ାପଜୂା କମଟି ି
ଓ ଗନ୍ଧମାଦ୍୍ନ ସରୁକ୍ା ଯବୁ ପରଷିଦ (କପଳିମନୁ ି
ଆରେମ) ମଳିତି ଉଦ୍ମରର ମାରଣ୍ଡାସଲି କଲ୍ାଣ 
ମଣ୍ଡପଠାରର ଅନୁଷ୍ତି ସଭାରର ସଭାପତ ି େତୁଭୁ୍ଜ ସାହୁ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତା କରଥିିରଲ। ଏଥିରର ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକର ୧୦ 
ପଞ୍ାୟତବାସ୍ରୀ ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। ଦୁଗ୍ାପଜୂା ପାଳନ 
ସମ୍କ୍ରର ଆରଲାେନା କରାଯବିା ସହ ୋଷ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାର 
ଓ ମରୁଡ଼ ି ଅନୁଦାନ ରାଶ ି ମଳି ି ନ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ ରବଗ 
ପ୍କାଶ ପାଇଥିଲା। ଏେେଏିଫସ ିଏରଗ୍ରା ବ୍ରୀମା କମ୍ାନ୍ରୀର 
ମନମାନକୁି ଦୃଢ଼ ନନି୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଗନ୍ଧମାଦ୍ନ୍ 

ପବ୍ତର ସରୁକ୍ା ପାଇଁ ସଭଏିଁ ସଜାଗ ରହବିାକୁ ଆହ୍ାନ 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଠ୍ ପସୁ୍କରର 
ଗନ୍ଧମାଦ୍୍ନ ସରୁକ୍ା ଆରନ୍ଦାଳନ ସମ୍କ୍ରର ରହଥିିବା ଭ୍ାନ୍କୁି 
ସଂରଶାଧନ କରାଯାଇ ନ ଥିବାରୁ କଟୁ ସମାରଲାେନା 
କରାଯବିା ସହ ଆଗାମ୍ରୀ ଦନିରର ଆରନ୍ଦାଳନାତ୍କ ପନ୍ା 
ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ି ନଆିଯାଇଛ।ି କାଯ୍୍କ୍ରମରର 
ଗନ୍ଧମାଦ୍୍ନ ସରୁକ୍ା ଯବୁ ପରଷିଦର ରକନ୍ଦ୍ର୍ରୀୟ ଆବାହକ 
ରବନିାରାୟଣ ସାହୁ, ଦୁଗ୍ାପଜୂା କମଟି ି ସଭାପତ ି
ରାମକଶିନ ବଶି୍ାଳ, ସମ୍ାଦକ ଗରି୍ରୀଶ େନରସନା, 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ ସଞ୍ଜ୍ରୀବ ବରହିା, ଗପୁତ ବାରକି, ବପିନି ସାହୁ, 
ସାଗର ରଭାଇ, ରାଧାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଜଗନ୍ାଥ ମାଝ୍ରୀ, ରାରଧ 
ଶାନ୍, ଦଶରଥ ବନିାଟ ମଖୁ୍ ରଯାଗରଦଇଥିରଲ।

ରଦବଗଡ଼,୧୭ା୯(ସମସି):ବଶି୍ ଓରଜାନ ଦବିସ 
ଅବସରରର ବାରରକାଟ ବ୍ଲକ ଦଣ୍ଡାସଂିହା ପଞ୍ାୟତ 
ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟରର ଏକ ସରେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ବଦି୍ାଳୟର ପ୍ଧାନ ଶକି୍କ ବପିନି 
ବହିାର୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର ଆରୟାଜତି ଏହ ି
ସରେତନତା ସଭାରର ବଦି୍ାଳୟର ବଜି୍ାନ ଶକି୍କ 
ନକୁଳ େନ୍ଦ୍ର ମାହାନ୍ ଉପସ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍କ ଓଜନ 

ଗ୍ାସର ଉପକାରତିା ଓ ଏଥିରର ରନ୍ଧ୍ର ରହବାର କାରଣ 
ସମ୍ନ୍ଧରର ସରଳ ଭାରବ ବୁଝାଇଥିରଲ। ଏହାପରର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ବଦି୍ାଳୟ ପରସିରରର ଫୁଲ ଏବଂ 
ଫଳ ୋରା ରରାପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିକାଯ୍୍କ୍ରମରର 
ପରରିବଶବତି ବରିନାଦ ରଦହୁର୍ରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଦହୁର୍ରୀଙ୍କ 
ସରମତ ବଦି୍ାଳୟର ସମସ୍ ଶକି୍କ ଶକି୍ୟତି୍ର୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କର ିୋରା ରରାପଣ କରଥିିରଲ।

ସ�ାଡ଼ା ମଳିଗିଲା
ଝାରସଗୁଡ଼ୁା,୧୭।୯(ସମସି): ଝାରସଗୁଡ଼ୁା ଜଲିା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା 
ଅଧ୍ରୀନ କଁଟାଟକି୍ରା ବାଲଫୁିଟ ଗ୍ରାମରୁ ରୋର ିରହାଇଥିବା ଏକ ରଘାଡ଼ାକୁ ଉଦ୍ାର 
କରାଯାଇଛ।ି ବାଲଫୁିଟ ଗ୍ରାମର ସାନୁ ରବରହରାଙ୍କ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ର ଅଣ୍ଡରିା 
ରଘାୋ ଘର ସମ୍ଖୁରର ବନ୍ଧା ରହାଇଥିଲା। ବଳିମ୍ତି ରାତରିର ରଘାଡ଼ାଟକୁି 
ରକହ ିରୋର ିକର ିରନଇଯାଇଥିଲା। ଏ ରନଇ ସାନୁ ରାମପରୁ ଫାଣ୍ଡରିର ଏତଲା 
ରଦଇଥିରଲ। ତାଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରର ପଲୁସି ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା। 
ତଦନ୍ ରବରଳ ପଲୁସି ଗମୁାରେରା ରଗାବନି୍ଦ ଟକଜି୍  ପଛପରଟ ଥିବା ଏକ 
ପରତି୍କ୍ତ ଘର ପାଶ୍ଶ୍ରର ବନ୍ଧା ରହାଇଥିବା ରଘାଡ଼ାକୁ ଉଦ୍ାର କରଥିିଲା। 
ରବଲପାହାଡ଼ ପଲୁସି ସହାୟତାରର ରାମପରୁ ଫାଣ୍ଡ ିପଲୁସି ରଘାଡ଼ାକୁ ଉଦ୍ାର 
କର ିସାନୁଙୁ୍କ ସେୂନା ରଦଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସାନୁ ପହଞ୍ ିଥିରଲ। ନଜି ପ୍ୟି 
ରଘାଡ଼ା ‘ରାମ୍ ’ ମଳିଥିିବାରୁ ରସ କୁରଢେରମାଟ ରହାଇ ପଡ଼ଥିିରଲ। ହସ ିହସ ିଖସୁ ି
ମନରର ନଜି ରଘାଡ଼ାକୁ ରନଇ ରଫରଥିିରଲ। ରବଲପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଳର ରକରତକ 
ଦୁବ୍ୃତ୍ ୨ଟ ିବାଇକ୍ ରର ଯାଇ ରସହ ିରଘାଡ଼ାକୁ ରୋର ିକରଥିିବା ପଲୁସି ପ୍ାଥମକି 
ତଦନ୍ରୁ ଜାଣ ିପାରଛି।ି ଏ ରନଇ ପଲୁସି ଜରଣ ଯବୁକକୁ ସରନ୍ଦହରର ଥାନାରର 
ଅଟକ ରଖି ପେରା ଉେରା କରୁଛ।ି ସେୂନାରଯ୍ା, ୪ ବଷ୍ ପରୂବ୍ ସାନୁ ଏହ ି
ରଘାଡ଼ାଟକୁି ଛତଶିଗଡ଼ର ଶକ୍ତ ିଅଞ୍ଳରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରର କଣିଥିିରଲ।

ଗରୁଦରପାଲ,ି୧୭।୯(ସମସି): ଗରୁଦରପାଲ ି
ବାପଜୁ୍ରୀ ହାଇସ୍ଲୁରର ବରଷି୍ ଶକି୍କ େନ୍ଦ୍ରମଣ ି ସାହୁଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର ବଶି୍ ଓରଜାନ ଦବିସ ପାଳତି ରହାଇଛ।ି 

ଆଧନୁକି ଯଗୁରର ମଣଷି ରଯଉଁ ଫି୍ଜ, ଏସ ି ଆଦ ି
ବ୍ବହାର କରୁଛ,ି ରସଥିରର ରକ୍ଲାରରାରଫ୍ଲାରରା କାବ୍ନ 

ବ୍ବହାର କରାଯାଉଛ।ି ରକ୍ତରର ରାସାୟନକି 
ସାର, ଔଷଧ, କଳକାରଖାନାରୁ ନଗି୍ତ ଧଆଁୂ ରଯାଗୁଁ 
ବାୟମୁଣ୍ଡଳରର ଓରଜାନ ସ୍ରରର ରନ୍ଧ୍ର ସଷୃ୍ ି ରହଉଛ।ି 

ଫଳରର ସଯୂ୍୍ର ଅତବିାଇଗଣ୍ରୀ 
ରଶ୍ମ ି ପଥୃିବ୍ରୀ ପଷୃ୍ରର ପ୍ରବଶ କର ି
ମଣଷି ଶର୍ରୀରରର େମ୍କକ୍ଟ ରରାଗ 
ସଷୃ୍ ି କରୁଛ।ି ଏହାଦ୍ାରା ସମଗ୍ର 
ଜ୍ରୀବଜଗତ ପ୍ଭାବତି ମଧ୍ୟ ରହଉଛ।ି 
ଏ ବଷିୟରର ବଜି୍ାନ ଶକି୍କ େନ୍ଦ୍ରମଣ ି
ସାହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍କ ପ୍ାଞ୍ଜଳ ରୂରପ 
ବୁଝାଇଥିରଲ। ଶକି୍କ ହରରକୃଷ୍ଣ 
ପ୍ଧାନ, ପ୍ଜାପତ ି ପ୍ଧାନ, କରିଶାର 
ପାତ୍ର, ସବୁାସ େନ୍ଦ୍ର ପରଟଲଙ୍କ ସହ 
ସମସ୍ କମ୍ୋର୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାରନ ମଧ୍ୟ ପଥୃିବ୍ରୀ ପଷୃ୍ରର 

ସଯୂ୍୍ର ଅତବିାଇଗଣ୍ରୀ ରଶ୍ମରି କୁପ୍ଭାବ ସମ୍କ୍ରର 
ଆରଲାେନା କରଥିିରଲ।

ଶଗୋ,୧୭।୯(ସମସି): କଣ୍ାମାଳ ବ୍ଲକ 
ଖଲଆିପାଲ ି ପଞ୍ାୟତ ଝଗେୁୁପାଲରିର ସରପଞ୍ 
ରରଣକୁା ନାଏକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହ ିଁ 
ରସବା କାଯ୍୍କ୍ରମ ଉଦ୍ ଘାଟତି ରହାଇଛ।ି ଏହ ି
କାଯ୍୍କ୍ରମକୁ କଣ୍ାମାଳ ବଡ଼ିଓି କଳାକୃଷ୍ଣ ପ୍ଧାନ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିରଲ। ଉକ୍ତ କାଯ୍୍କ୍ରମରର 
ଜଲି୍ା ପରାମଶ୍ଦାତା ଆତ୍୍ତ୍ରାଣ ପାଢ଼୍ରୀ, ଜଳ ଓ 
ପରମିଳ ବଭିାଗ କନଷି୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜତି ରସଠ୍ରୀ, 
ଆସଷି୍ାଣ୍ ଇଂଜନିୟିର ଜୟ ମହନ୍ ରଯାଗରଦଇ 

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହ ିଁ ରସବା ଉପରର ବକ୍ତବ୍ ରଖିଥିରଲ। 
ଅଜ୍ୁନ ଦାସ, ମାଷ୍ର ରରେନର ପରୂ୍୍େରଣ ସାହୁ, 
ବକିାଶ ସଂି, ରଦଶବନୁ୍ଧ ରଣା, ରେ୍ରୀହର ିବାଘ, ଆଶା 
କମ୍୍ରୀ ଗ୍ରୀତାଞ୍ଜଳ ି ନାୟକ, ଅଙ୍ନବାଡ଼ ି ପଷୁ୍ପାଞ୍ଜଳ ି
ରପାଢ଼, ଗ୍ରାମ ବକିାଶ ପ୍ତନିଧିି ବଘି୍ନରାଜ ନାୟକ, 
ରଜମାକାନ୍ ନାୟକ, ପ୍ଧାନ ଶକି୍କ ରେବଣ ପ୍ଧାନ 
ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ମାଷ୍ର ରରେନର ରଞ୍ଜନ 
ପାତ୍ର ଧନ୍ବାଦ ଅପଣ୍ କରଥିିରଲ। ରଶଷରର 
ଗ୍ରାମରର ସରଫଇ କାଯ୍୍କ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା।

ବସେଇସେଲାସର ରାଧାେୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡ୍ର ଭୂମ ି୍ ଜୂନ
ବା୍ଜୁୀ ହାଇସ୍ଲୁସର ବଶି୍ୱ ଓସଜାନ ଦବିେ

େୃଷେ ମହାେଂ�ର ଦୁଗ୍ା୍ଜୂା େମଟି ିସବୈଠେ

ବଶି୍ୱ ଓସଜାନ ଦବିେ ଅବେରସର େସେତନତା େଭା

ସ୍ଲୁସର ଲାଗଲିା ଫୁଲ, ଫଳ ୋରା

ବଦି୍ାଳୟସର ଅଭଭିାବେ େମ୍ଳିନୀ

ରବୌଦ୍,୧୭।୯(ସମସି):୧୭ରୁ ୨୨ ତାରଖି ପଯ୍୍ନ୍ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦବିସକୁ ସାରା 
ଜଲି୍ାରର ମଣ୍ଡଳ, ଶକ୍ତରିକନ୍ଦ୍ର, ବୁଥ 
ସ୍ରରର ୭ଟ ି ବରିଜପ ି ରମାଚ୍ଚ୍ା 
ତରଫରୁ ଏହା ପାଳନ କରାଯବି। ଏହ ି
ଅବସରରର ରକ୍ତଦାନ, ସ୍ୱାସ୍୍ ଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ତି ରହବ। ରରାଗ୍ରୀଙୁ୍କ ଫଳ ବଣ୍ନ 
କରାଯବି। ୋରା ରରାପଣ, ବସ୍ ିସରଫଇ 
କରାଯବି। ଦଳତି ବଗ୍ଙ୍କ ଘରର ଏକାଠ ି
ରଭାଜନ କରାଯବି। ଏଥିପାଇଁ ରବୌଦ୍ 
ଜଲି୍ା ବରିଜପ ି ତରଫରୁ ପ୍ସୁ୍ତ ି ରବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ବରିଜପ ି
ସଭାପତ ି ବପି୍ େରଣ ମହାନ୍,ି ପ୍ରଦାଷ 
ମରିେ, ମାଗଣୁ ି ଗାଈରଗୌରଆି, ତ୍ରପିରୁ 
ମହାକୁେ, ମରନାରଞ୍ଜନ ଦାସ, ନମତିା ରାଣ୍ରୀ ଦାସ, 
ସତ୍ାନନ୍ଦ ପାରଣ୍ଡ, ସଶୁାନ୍ ବାଘ, ତାପସ ପଟ୍ଟନାୟକ, 

କାଇେଁ ପ୍ଧାନ, ନବ୍ରୀନ ରହାତା, ବଶିରିକଶନ ବଶି,ି ଶମ୍ଭ ୁ
ପ୍ଧାନ ପ୍ମଖୁ କମ୍କତ୍୍ା ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ଅନ୍ପରକ୍ 

୨୫ ତାରଖିରର ପଣ୍ଡତି ଦନି ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜୟନ୍୍ରୀ 
ପାଳନ କରାଯବି ରବାଲ ିସେୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦନି ଅବେରସର ବଭିନି୍ନ ୋର୍୍କ୍ରମ‘ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହ ିଁ ସେବା’ ୋର୍୍କ୍ରମ ଉଦ୍ �ାଟତି

ରବୌଦ୍,୧୭।୯(ସମସି): ରବୌଦ୍ ଜବାହର 
ନରବାଦୟ ବଦି୍ାଳୟ (ରଜଏନଭ)ିରର ଯବୁ 
ସାଂସଦ କାଯ୍୍ କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ବଦି୍ାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ା ଜଲ ି ରଟାମ ି ଓ ସାମାଜକି 
ବଜି୍ାନର ଅଧ୍ୟାପକ ଧ୍ରୀରରନ୍ଦ୍ର ବଶି୍କମା୍ ଏଥିପାଇଁ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ସୁ୍ତ କରାଇଥିରଲ। 
ଏହ ି କାଯ୍୍ କ୍ରମରର ବଦି୍ାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ 
ସଂସଦର କାଯ୍୍ ଧାରା ନକଲ କରବିା ସହ 
ବାେସ୍ପତ ିଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭୂମକିାକୁ 
ଖବୁ୍  ସନୁ୍ଦର ଭାରବ ଅଭନିୟ କରଥିିରଲ।

ସନିାପାଲ,ି୧୭।୯(ସମସି): ନୂଆପଡ଼ା 
ଜଲି୍ା ସନିାପାଲ ି ଥାନା କାପସ ି ଗ୍ରାମର 
ତୁଲାରାମ ତାଣ୍ଡଙି୍କ ସରନ୍ଦହଜନକ ମତୁୃ୍ 
ମାମଲାର ନରିରପକ୍ ତଦନ୍ ଦାବରିର 
ଶକୁ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ତି ଆରନ୍ଦାଳନ ତଥା ଥାନା 
ରଘରଉ ରବରଳ ପଲୁସି ଅଟକ ରଖିଥିବା ୯ 
ଆରନ୍ଦାଳନକାର୍ରୀଙୁ୍କ ଶନବିାର ରକାଟ୍ ୋଲାଣ 
କରଛି।ି ରସମାରନ ରହରଲ ବ୍ଲକ ସରପଞ୍ 
ସଂଘ ସଭାପତ ି ଖଟୁୁରାମ ସନୁାନ୍ରୀ, ଯବୁ 
ସରେତନ ବଗ୍ର ପଦ୍ମନାଭ ଜଗତ, ରହମନ୍ 
ତାଣ୍ଡ,ି ଲଙି୍ରାଜ ଜଗତ, ରେବଣ ଜଗତ, 
ଅଜୟ ବାଗ, ଦଲି୍ରୀପ ଦ୍ରୀପ, ଅନ୍ରାମ ସନୁାନ୍ରୀ 
ଓ ଲରମ୍ାଦର ତାଣ୍ଡ।ି ପଲୁସି ଏମାନଙ୍କ 
ବରିରାଧରର ଆଇପସିରି ଦଫା ୧୪୭, 
୧୪୮, ୧୮୬, ୨୮୩, ୨୯୪, ୩୨୩, 
୩୩୨, ୩୫୩, ୩୫୪, ୩୦୭, ୫୦୬, 
୧୪୯ ବଳରର ୨୪୮/୨୨ନଂ ମାମଲା ରୁଜୁ 
କରଛି।ି ଆରନ୍ଦାଳନକାର୍ରୀମାରନ ପଲୁସିକୁ 
ଅଶ୍୍ରୀଳ ଭାଷାରର ଗାଳଗିଲୁଜ କରବିା ସହ 

ରବଆଇନ ଭାରବ ରାସ୍ା ଅବରରାଧ, ହତ୍ା 
ଉଦ୍ମ ଓ ଅନ୍ାନ୍ ବଷିୟରର ଅସହରଯାଗ 
ପନ୍ା ଗ୍ରହଣ କରଥିିବାରୁ ଏମାନଙୁ୍କ ଗରିଫ 
କରାଯାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାର୍ରୀ େମ୍ରୁଧର 
ପ୍ଧାନ ପ୍କାଶ କରଛିନ୍।ି
 ସେୂନା ଅନୁଯାୟ୍ରୀ, ତୁଲାରାମଙୁ୍କ ନ୍ାୟ 
ଦାବରିର ଶତାଧିକ ଆରନ୍ଦାଳକାର୍ରୀ ସ୍ାନ୍ରୀୟ 
ଘଣ୍ଗିଡ଼ୁାରୁ ପଦଯାତ୍ରାରର ବାହାର ିସନିାପାଲ ି
ଥାନା ସମ୍ଖୁରର ବରିକ୍ାଭ ପ୍ଦଶ୍ନ 
କରଥିିରଲ। ତୁଲାରାମଙ୍କ ମତୁୃ୍ର ନରିରପକ୍ 
ତଦନ୍ କର ି ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍କ ବରିରାଧରର ଦୃଢ଼ 
କାଯ୍୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରବିା ପାଇଁ ରସମାରନ 
ଦାବ ିକରଥିିରଲ। ଉକ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ତବିାଦ 
ସଭା ରବରଳ ସରପଞ୍ ସଂଘ ସଭାପତ ି
ଖଟୁୁରାମ ସନୁାନ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିରଲ। ରତରବ 
ଥାନା ମଖୁ୍ ଫାଟକରର ନରିୟାଜତି ପଲୁସି 
କମ୍ୋର୍ରୀମାରନ ତୁରମ କଏି ରବାଲ ିପରେିୟ 
ମାଗଥିିରଲ। ସନୁାନ୍ରୀ ସରପଞ୍ ସଂଘ ସଭାପତ ି
ରବାଲ ି ପରେିୟ ରଦଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରସଠାରର 

ଉପସ୍ତି ଖଡ଼ଆିଳ ଏସେପିଓି ସନ୍କ ରଜନା 
ଉତ୍୍କ୍ତ ରହାଇ ତାଙ୍କ ସାଟ୍ କଲାର ଧର ି
ଟାଣରିନଇ ଥାନାରର ଅଟକ ରଖିଥିରଲ। 
ରତରବ ୨ରୁ ୩ ଘଣ୍ା ପରର ତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ି
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଶନବିାର ସନୁାନ୍ରୀ ରକୌଣସ ି
କାମରର ରାସ୍ାରର ଯାଉଥିବାରବରଳ ପଲୁସି 
ତାଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ି ରକାଟ୍ ୋଲାଣ କରଛି।ି 
ପବ୍ୂରୁ ଖଡ଼ଆିଳରର ଜରଣ ସାମ୍ାଦକିଙୁ୍କ 
ମାଡ଼ ଘଟଣାର ପ୍ତବିାଦ କରାଯାଇଥିଲା। 
ରସରତରବଳର ରାଗକୁ ଏସ୍ େପିଓି ଏରବ 
ରମା ଉପରର ଶଝୁାଉଛନ୍ ି ରବାଲ ି ସନୁାନ୍ରୀ 
ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଅନ୍ପରଟ ଜରଣ 
ରଲାକପ୍ତନିଧିିଙୁ୍କ ଅଟକ ରଖି ଛାଡ଼ରିଦବା 
ପରର ଆଜ ିପଣୁ ିଗରିଫ କର ିରକାଟ୍ ୋଲାଣ 
କରବିା ଘଟଣାକୁ ରନଇ ବଭିନି୍ ମହଲରର 
ପ୍ତକି୍ରୟିା ପ୍କାଶ ପାଇଛ।ି ବୁଦ୍ଜିବି୍ରୀ 
ମହଲରର ଏହାକୁ ତ୍ରୀବ୍ର ନନି୍ଦା କରାଯାଇଛ।ି 
ରତରବ ଏ ସମ୍କ୍ରର ଏସ୍ େପିଓି ରଜନାଙ୍କ 
ପ୍ତକି୍ରୟିା ମଳିପିାର ିନାହ ିଁ।

ରବୌଦ୍,୧୭।୯(ସମସି): ରବୌଦ୍ ଜଲି୍ାର 
ବଭିନି୍ ରପରରୋଲ ପମ୍, ଗ୍ାସ ଏରଜନ୍,ି 
ରହାରଟଲ, ରମେସିନି ରଷ୍ାର, ପାରଥାଲାବ୍  
ଓ ଅଲରୋସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲନିକି ଆଦ ି ଉପରର 
େଢଉ କର ି ମାନ ଓ କାଯ୍୍କାରତିା 
ଯାଞ୍ କରାଯବି। ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ସମ୍ଳିନ୍ରୀ 
କକ୍ରର ଏ ରନଇ ଏକ ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ାପାଳ ସତ୍ରଞ୍ଜନ 
ସାହୁ ଏଥିରର ଅଧ୍ୟକ୍ତା କରଥିିରଲ। ଖାଦ୍, 
ସ୍ୱାସ୍୍, ଶଶି ୁ ରେମକି, ଦାଦନ ରେମକି, 
ରବସାମରକି ରଯାଗାଣ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ ବଭିାଗ 
ଆଦ ି ବଭିନି୍ ରକ୍ତ୍ରରର େଢଉ କରାଯବି। 
ଏଥିପାଇଁ ୫ଟ ି ଟମି୍  ଗଠନ କରାଯାଇଛ।ି 

ଉପଜଲି୍ାପାଳ ସମସ୍ ଟମି୍ ର ରନତୃତ୍ୱ 
ରନରବ। ରବୈଠକରର ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ 
ବବତିାରାଣ୍ରୀ ଦଳରବରହରା, ଅତରିକି୍ତ 
ଏସପ ିରବନି୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଉପଜଲି୍ାପାଳ ସନତ 
ନାଏକ, ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ େକିତି୍ସା ଅଧିକାର୍ରୀ 
ୋ. ଅଭୟ ଦାଶ, ଜଲି୍ା ଅତରିକ୍ତ ରଯାଗାଣ 
ଅଧିକାର୍ରୀ ବଷି୍ଣ ପ୍ସାଦ ପ୍ଧାନ, ଜଲି୍ା ଶଶି ୁ
ସରୁକ୍ା ଅଧିକାର୍ରୀ ରାହୁଲ ପ୍ଧାନ, ସହକାର୍ରୀ 
ଜଲି୍ାପାଳ େନ୍ଦ୍ରକାନ୍ ରବରହର, ମତ୍ସ୍ 
ବଭିାଗ ଅଧିକାର୍ରୀ କନ୍ାକୁମାର୍ରୀ ସାହୁ ଏବଂ 
ସେୂନା ଓ ରଲାକସମ୍କ୍ ଅଧିକାର୍ରୀ ରତିାକାନ୍ ି
ବଳୟିାରସଂିହଙ୍କ ସରମତ ଜଲି୍ାସ୍ର୍ରୀୟ 
ଅଧିକାର୍ରୀମାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଜଲି୍ାୋରା ବଭିନି୍ନ ସଷେତ୍ରସର େଢ଼ଉ ସହବ

ଅେହାୟ ମହଳିାଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର 
େଲା ମନମଣୁ୍ଡା ୍ଲୁେି
ଶଗୋ, ୧୭।୯(ସମସି): ମନମଣୁ୍ଡା ଥାନା ଅଧ୍ରୀନ ୪୧ ନମ୍ର 
ରାଜ୍ ରାଜପଥ ର ମାଙ୍କେେୁଅାଁ ଛକ ନକିଟରର ବୁଲୁଥିବା 
ଅଜଣା ମହଳିାଙୁ୍କ ମନମଣୁ୍ଡା ପଲୁସି ଉଦ୍ାର କରଛି।ି ସ୍ାନ୍ରୀୟ 
ପ୍ଶାନ୍ ମହାକୁେ ଓ ସାମ୍ାଦକି ରାରଜଶ ରଠଲା ଘଟଣା ସମ୍କ୍ରର 
କଣ୍ାମାଳ ବଡ଼ିଓି କଳାକୃଷ୍ଣ ପ୍ଧାନ ଓ ମନମଣୁ୍ଡା ପଲୁସିକୁ ସେୂନା 
ରଦଇଥିରଲ। ଖବର ପାଇ ପଲୁସି ପହଞ୍ ି ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କରବିା 
ପରର ପରବିାର ରଲାକଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍ର କରଛି।ି

ତରଭା,୧୭।୯(ସମସି): ତରଭା ବ୍ଲକ୍  
ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ରୀ ରାଜ୍ରୀବ ଗାନ୍ଧ୍ରୀ ରସବାରକନ୍ଦ୍ରରର 
ବନ୍ା ବପିଯ୍୍ୟ ପରେିାଳନା ପ୍ସୁ୍ତ ି

ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ ଯାଇଛ।ି ଏଥିରର 
ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାବରର ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ରୀ ସରପଞ୍ 
କୁସରଲଶ୍ର ପାରଣ୍ଡ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାବରର ରରଆର ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ 

ଅନଙ୍ ରନଗ,ି ରାଜସ୍ୱ ନରି୍ରୀକ୍କ ରରମଶ 
ରଭାଇ, ପଇିଓ ରସକି ସନୁା, ଶଶି ୁ ବକିାଶ 
ପ୍କଳ୍ପର ପରଦିଶଶିକା ତରିଳାତ୍ମା ବରହିା, 

ରରଆର ପ୍ତନିଧିି 
ଧନୁଧର ନାଏକ 
ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ। ବନ୍ା, 
ବାତ୍ା ସମୟରର 
ପଭିଳ ି ନଈକୁଳଆି 
ରଲାକଙ୍କ ଧନ, 
ଜ୍ରୀବନ ଉଦ୍ାର 
କରାଯବି ରସ 
ବ ି ଷ ୟ ର ର 

ଆରଲାେନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରର 
ୱାେ୍ରମରମ୍ର, ଅଙ୍ନ ୱାଡ଼ ି କମ୍୍ରୀ ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ। ରରଆର ପ୍ତନିଧିି ଗଣୁନଧିି ମାଝ୍ରୀ 
ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଣ କରଥିିରଲ।

ସବୌଦ୍ ସଜଏନ୍ ଭସିର ରବୁ ୋଂେଦ ୋର୍୍କ୍ରମ

ବ ି୍ ର୍୍ୟ ୍ରେିାଳନା ୍ାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି

ବାଇକ୍ -ୋଇେଲ ଧକ୍ାସର ଦୁଇ ଗରୁୁତର
ଶଗୋ,୧୭।୯(ସମସି): ରବୌଦ୍ ଜଲି୍ା ମନମଣୁ୍ଡା ଥାନା 
ଶଗଡ଼ା ରାସ୍ାର ଉଚ୍ଚ ବାହାଲ ି ଛକରର ବାଇକ୍  ଓ ସାଇରକଲ 
ଧକ୍ା ରହବା ଫଳରର ଦୁଇ ଜଣ ଗରୁୁତର ଆହତ ରହାଇଛନ୍।ି 
ଏ ଦୁରହଁ ରହରଲ ଗେୁରଭଲ ି ପଦର ଗ୍ରାମର ଆକାଶ ନାଏକ 
ଓ ଉଚ୍ଚବାହାଲ ି ଗ୍ରାମର ପ୍ଦ୍ରୀପ ବାରକି। ଉଭୟଙୁ୍କ ରସାନପରୁ 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ େକିତି୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛ।ି ଶନବିାର ସକାଳ 
୧୦ଟାରର ଆକାଶ ସାଇକଲରର ମନମଣୁ୍ଡା ପଟକୁ ଯାଉଥିବା 
ରବରଳ ପ୍ଦ୍ରୀପ ବାଇକ୍  ରଯାରଗ ଯାଉଥିରଲ। ଉଭୟ ବାଇକ୍  ଓ 
ସାଇରକଲ ଧକ୍ା ରହାଇଥିଲା। ଏହାଫଳରର ଦୁରହଁ ଛଟିକି ିପଡ଼ ି
ଗରୁୁତର ଆହତ ରହାଇଥିରଲ। ପ୍ଦ୍ରୀପଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ି ଯାଇଥିବା 
ରବରଳ ଆକାଶଙ୍କ ମଣୁ୍ଡ ଓ ରଗାଡ଼ରର ଆଘାତ ଲାଗଛି।ି ଉଭୟଙୁ୍କ 
ସ୍ାନ୍ରୀୟ ରଲାରକ ଉଦ୍ାର କର ି ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ ରଯାରଗ ରସାନପରୁ 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ େକିତି୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିରଲ।

େର୍ଞ୍ଚ େଂ� େଭା୍ତ ିେସମତ ୯ ସୋଟ୍ ୋଲାଣ
ରବୁେଙ୍କ ମତୁୃ୍ର ତଦନ୍ତ ଦାବସିର ପ୍ରତବିାଦ ସବସଳ ଅଟେ ରଖିଥିଲା ୍ଲୁେି
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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 ଦା୍ରସ୍ 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 ବଶ୍ି 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 ିଆହ୍ାନକୁ 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 ୍ାଇଁ ୧୬୦୦ ଶତାବ୍ୀସର 
ସମାଗେ ରାୋ ୋହାଗେୀରଙ୍ େମୟସର ରକ୍ଣାସବକ୍ଣ ୍ରସିବଶସର 
ଚତିାବାଘଙ୍ ପ୍ରେନନ ୍ାଇଁ 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 ପଢ଼଼ୋ 
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  ପଢ଼ୋ଼ଇମଲ 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 ପୋଠପଢ଼଼ୋ 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�୍କୀୟ 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�ଳ୍େ 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 ସାମ୍ାଦକିତାର 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।ି ପେ୍ଟ୍ାୟକ୍ଯମ 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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ରବବିାର, ୧୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

କେସଙି୍ଗା,୧୭।୯(ସମସି): ଅଖିଳ ଭଗାରତୀୟ କତରଗାପନ୍ଥ 
ଯବୁେ ପରଷିଦ କେସଙି୍ଗା ଶଗାଖଗା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଗାନୀୟ କ�ୈନ 
ଭବନଠଗାକର ରକ୍ତଦଗାନ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି କ�ଗାଇଛ।ି ଏଥିକର 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭଗାବକର କେସଙି୍ଗା ନଗରପଗାଳ ନୃପରଗା� 
ଯଗାଦବ, ସମ୍ଗାନତି ଅତଥିି ଭଗାକବ କେସଙି୍ଗା ଏସ୍ ଡପିଓି 

ଅବନିଗାଶ କସଗାନେର, କେସଙି୍ଗା ସଏିଚ୍ ସରି ଡଗା. ସବୁଗାସ 
ଚନ୍ଦ୍ର କବକ�ରଗା, େଗାଉନସଲିର ରମଗାେଗାନ୍ତ କ�ନଗା, 
କରଗା�ତି କ�ୈନ, ଏଚ୍ ଡଏିଫ୍ ସ ି ବ୍ୟଗାଙ୍କ ଶଗାଖଗା ପରଚିଗାଳେ 
ପ୍ରମଖୁ କଯଗାଗକଦଇଥିକଲ। କତରଗାପନ୍ଥ ଯବୁ ପରଷିଦ 
େମ୍ମେର୍୍ମଗାମଗାକନ ସ�କଯଗାଗ େରଥିିକଲ।

�ୟପଗାଟଣଗା,୧୭।୯(ସମସି): ରଣମଗାଲ 
ପଞ୍ଗାୟତ ଡ୍ଗାଇଭର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଗା’ ତଗାରଣିୀ 
ମନ୍ରି ନେିଟକର ବଶି୍ୱେମ୍ମଗା ପ�ୂଗା ଅନୁଷ୍ତି 
କ�ଗାଇଛ।ି ଏଥିକର ପଞ୍ଗାୟତର ସମସ୍ତ ଡ୍ଗାଇଭର 
କଯଗାଗକଦଇଥିକଲ। ରୀତନିୀତ ି ଅନୁଯଗାୟୀ 
ପ�ୂଗାର୍୍ମନଗା କ�ଗାଇଥିଲଗା। େର୍୍ମଗା ଭଗାବକର 
ପରକମଶ୍ୱର ନଗାଗ ଦଗାୟତି୍ୱ ତୁଲଗାଇଥିକଲ। 
ସଭଗାପତ ି ଲକ୍ଷଣ ସଗା�ୁ, ସମ୍ଗାଦେ କ୍ଷୀରସନୁି୍ 
ଗ�ୀର ଓ କେଗାଷଗାଧ୍ୟକ୍ଷ ନଶିଗାେର ନଗାଏେ ପ�ୂଗା 
ଆକୟଗା�ନ େରଥିିକଲ। ଡ୍ଗାଇଭର ପ୍ରକମଗାଦ 
ନଗାଗ, �ର ବଗାଗ, ରକମଶ ନଗାଗ, ଯକଶଗାବନ୍ତ 
ପଝୂଗାରୀ, ଅକଲଖ କବକ�ରଗା, ମନ ଶବର, 
ଅଶ୍ୱନିୀ ପଞୁ୍,ି ରଗା�ୁସଂି ରଗାକଠଗାର, ମକ�ନ୍ଦ୍ର 
ପଝୂଗାରୀ ସ�କଯଗାଗ େରଥିିକଲ।
ଥଆୁମଳୂ ରାମ୍ରୁ: େଳଗା�ଗାଣ୍ ି �ଲି୍ଗା ଥଆୁମଳୂ 

ରଗାମପରୁ ବ୍ଲେର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଗାନକର କଦବଶଳି୍ୀ 
ବଶି୍ୱେମ୍ମଗାଙ୍କ ପ�ୂଗା ଅନୁଷ୍ତି କ�ଗାଇଛ।ି ବଦୁି୍ୟତ 
ସବକଟେସନ, ଅଗ୍ଶିମ ବଭିଗାଗ େଗାଯ୍ମ୍ୟଗାଳୟ, 
�ଳ ପରମିଳ ବଭିଗାଗ ଓ ପଞ୍ଗାୟତ ସମତି ି
େଗାଯ୍ମ୍ୟଗାଳୟକର ଯନ୍ତୀମଗାନଙ୍କ ଦ୍ଗାରଗା ବଧିି 
ଅନୁସଗାକର ପ�ୂଗା ଅନୁଷ୍ତି କ�ଗାଇଛ।ି ପ�ୂେ 
ଆକଲଗାେ ରଞ୍ନ ମଣୁ୍ ପ�ୂଗାେଗାଯ୍ମ୍ୟ ସମ୍ଗାଦନ 
େରଥିିକଲ। ବଦୁି୍ୟତ ସବକଟେସନର ବଭିଗାଗର 
ସମସ୍ତ େମ୍ମଚଗାରୀ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ଏ� ି
ଅବସରକର ବଦୁି୍ୟତ ବଭିଗାଗର ସମସ୍ତ 
େମ୍ମଚଗାରୀ କେଗାଭଡି୍  ଟେିଗାର ବୁଟେର କଡଗାଜ୍  
କନଇଥିକଲ। କସ�ପିର ି ଅଗ୍ଶିମ ବଭିଗାଗ 
େଗାଯ୍ମ୍ୟଗାଳୟକର ଅନୁଷ୍ତି ପ�ୂଗାକର ବଭିଗାଗର 
ସମସ୍ତ େମ୍ମଚଗାରୀ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।
କଲମ୍ରୁ: େଳଗା�ଗାଣ୍ ି �ଲି୍ଗା େଲମପରୁ 

ବ୍ଲେର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଗାନକର ଶନବିଗାର 
ମ�ଗାଆଡ଼ମ୍ୱରକର ବଶି୍ୱେମ୍ମଗା ପ�ୂଗା ଅନୁଷ୍ତି 
କ�ଗାଇଛ।ି େଲମପରୁ ଆରଡବ୍ଲ୍୍ୟଏସଏସ 
େଗାଯ୍ମଗାଳୟ, ବଦୁି୍ୟତ େଗାଯ୍ମ୍ୟଗାଳୟ, ବଡ଼େୁଟରୁ 
ବଦୁି୍ୟତ େଗାଯ୍ମ୍ୟଗାଳୟ, ଗମୁଗାବଗା�ଗାଲ କମଗଗା 
ପଗାନୀୟ�ଳ ପ୍ରେଳ୍, ରଗା�ମସି୍ତ ି ସଂଘକର 
ପ�ୂଗା ଅନୁଷ୍ତି କ�ଗାଇଛ।ି େକରଗାନଗା କଯଗାଗୁଁ 
ଗତ ଦୁଇବଷ୍ମ କ�ଲଗା ସଗାମ�ୂେି ଭଗାକବ 
ବଭିନି୍ନ ପବ୍ମପବ୍ମଗାଣ ି ପଗାଳନ ଉପକର କରଗାକ୍  
ଲଗଗାଯଗାଇଥିଲଗା। ଚଳତିବଷ୍ମ େଟେଣଗା ନ ଥିବଗାରୁ 
ପଗାବ୍ମଣକର �ନସଗାଧଗାରଣଙ୍କ ଉତ୍ଗା� ବଢ଼ବିଗାକର 
ଲଗାଗଛି।ି ବଶି୍ୱେମ୍ମଗା ପ�ୂଗା ଅବସରକର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ଗାନକର ସଗାଂସ୍ତୃେି େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ର�ଥିିବଗାରୁ 
କଲଗାକେ କବଶ୍  ଆଗ୍ର�ର ସ� ଏ�ଗାେୁ 
ଉପକଭଗାଗ େରୁଛନ୍ତ।ି

�ୁନଗାଗଡ଼,୧୭।୯(ସମସି): େଳଗା�ଗାଣ୍ ି �ଲି୍ଗା �ୁନଗାଗଡ଼ର 
ଇଟେକଦବୀ ମଗା’ ଲକଙ୍କଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଖଣ୍ଗାବସଗା ପବ୍ମ 
ଚଳତିବଷ୍ମ ମ�ଗାସମଗାକରଗା�କର ପଗାଳତି କ�ଗାଇଛ।ି 
େକରଗାନଗା େଟେଣଗା କଯଗାଗୁଁ ଗତ ଦୁଇବଷ୍ମ ପବ୍ମ ଫିେଗା 
ପଡ଼ଥିିବଗାକବକଳ ଚଳତିବଷ୍ମ �ଗା�ର ��ଗାର ଶ୍ରଦ୍ଧଗାଳୁଙ୍କ 

ସମଗାଗମ କ�ଗାଇଛ।ି ମଗା’ ଲକଙ୍କଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଗାବସଗା 
ପବ୍ମେୁ େଳଗା�ଗାଣ୍ରି ପ୍ରଥମ ଦଶ�ରଗା ଭଗାକବ ବକିବଚନଗା 
େରଗାଯଗାଏ। ଏ� ିପବ୍ମର ଅକନେ ମ�ମିଗା ଓ ପ୍ରସଦି୍ଧ ିର�ଛି।ି 
ପ୍ରତବିଷ୍ମ ଆଶ୍ୱନି ମଗାସ ମଳୂଗାଟେମୀକର ପବ୍ମ ପଗାଳନ 
େରଗାଯଗାଏ। ଏ� ି ପବ୍ମକର େଳଗା�ଗାଣ୍ ି ସକମତ ପକଡ଼ଗାଶୀ 
�ଲି୍ଗା ଏବଂ ଛତଶିଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ବ�ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧଗାଳୁଙ୍କ ସମଗାଗମ 
କ�ଗାଇଥିଲଗା। ସନ୍୍ୟଗାକର ପଗାରମ୍ରେି ରୀତକିର ମଗା’ଙ୍କ 
ମନ୍ରିକର ପ�ୂଗାର୍୍ମନଗା କ�ଗାଇଥିଲଗା। ପ୍ରଥକମ ପଗାଟଖଣ୍ଗା 
ଦୁଇଟେୁି ମନ୍ରି ପ�ୂେଙ୍କ ଦ୍ଗାରଗା ପଗାରମ୍ରେି ବଗା�ଗାବଗା�ଣଗା 
ସ� କଶଗାଭଗାଯଗାତ୍ଗାକର ସ୍ଗାନୀୟ ଡଗାେବଙ୍ଳଗାେୁ 
ନଆିଯଗାଇଥିଲଗା। େଳଗା�ଗାଣ୍ ିରଗା�ପରବିଗାରର ଅନନ୍ତ ପ୍ରତଗାପ 
କଦଓଙ୍କ ଉପସ୍ତିକିର ରଗା�ସ୍ୱର୍୍ମେଗାର ବଗାଳେୃଷ୍ଣ ଆଚଗାରୀ 
୨ଟ ିଖଣ୍ଗାେୁ ଡଗାେବଙ୍ଳଗାଠଗାକର ମଗା�୍ମନଗା େରଥିିକଲ। ପକର 
ପଣୁ ିମନ୍ରି ମଧ୍ୟେୁ ଖଣ୍ଗା ନଆିଯଗାଇ ମଗା’ ଲକଙ୍କଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବଗାମ 
ଓ ଦକ୍ଷଣି ପଗାଶ୍ଶ୍ମକର ଅରୁଆ ଚଗାଉଳ ଉପକର ବସଗାଯଗାଇଥିଲଗା। 
ମଧ୍ୟରଗାତ୍କର କପଗାଢ଼ବଳ ି ଦଆିଯଗାଇଥିଲଗା। ଖଣ୍ଗାବସଗାଠଗାରୁ 

ମଗା’ଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ସ୍ୱର୍୍ମ ଅଳଙ୍କଗାରକର ସଜ୍ତି େରଗାଯଗାଇ 
ଦଶ�ରଗା ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ ରୀତନିୀତକିର ପ�ୂଗା େରଗାଯବି। 
ଏ� ିଅବସରକର ସ୍ଲୁ ଓ େକଲ�ସ୍ତରୀୟ କଝଗାଟ,ି ବକୃ୍ତତଗା, 
ଘମୁରୁଗା ପ୍ରତକିଯଗାଗତିଗା ସ� ବଭିନି୍ନ ସଗାଂସ୍ତୃେି େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ 
ଓ ଏେ ବନୁ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟଗାଚ୍  ଅନୁଷ୍ତି କ�ଗାଇଥିଲଗା। 

ଭବଗାନୀପଗାଟଣଗା କ୍ଗାଟ୍ଟ୍ମ �କଟେଲ ଓ ଆଇଆରବ ି �ଗାରଂି 
ମଧ୍ୟକର ଅନୁଷ୍ତି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟଗାଚ୍ କର ଭବଗାନୀପଗାଟଣଗା 
ବ�ିୟୀ କ�ଗାଇଛ।ି ଏଥିକର ସ୍ଗାନୀୟ ବଧିଗାୟେ ତଥଗା 
ପବୂ୍ମତନ ମନ୍ତୀ ଦବି୍ୟଶଙ୍କର ମଶି୍ର କଯଗାଗକଦଇ ଆନୁଷ୍ଗାନେି 
ଭଗାକବ ଉଦଘଗାଟନ େରଥିିକଲ। ଉଦ୍ ଯଗାପନୀ ଉତ୍ବକର 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭଗାକବ ବଧିଗାୟେ ମଶି୍ର କଯଗାଗକଦଇ ବ�ିୟୀ 
ଦଳେୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦଗାନ େରଥିିକଲ। ପ�ୂଗା ପଗାଇଁ ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ 
ବ୍ୟଗାପେ ସରୁକ୍ଷଗା ବକନ୍ଗାବସ୍ତ େରଗାଯଗାଇଥିଲଗା। େଳଗା�ଗାଣ୍ ି
ଏଡଏିମ୍  ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଚନ୍ନ, ଧମ୍ମଗଡ଼ ଉପ�ଲି୍ଗାପଗାଳ 
ପଗାୱଗାର ସଚନି ପ୍ରେଗାଶଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱବଗାଧଗାନକର 
ଏସ୍ ଡପିଓି ଧିର�େୁମଗାର କଚଗାପଦଗାର ଉପସ୍ତି ର� ିସରୁକ୍ଷଗା 
ବ୍ୟବସ୍ଗା ତଦଗାରଖ େରଥିିକଲ। �ୁନଗାଗଡ଼ ତ�ସଲିଦଗାର 
କବଦବ୍ୟଗାସ କଭଗାଇ, ଏନ୍ ଏସ ି େଗାଯ୍ମ୍ୟନବି୍ମଗା�ୀ ଅଧିେଗାରୀ 
ବଶିମ୍ୱର ମଶି୍ର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ଯଗାତ୍ଗାକର ଦୁଇ 
ପ୍ଲଗାଟୁନ ପଲୁସି କଫଗାସ୍ମ ମତୁୟନ େରଗାଯଗାଇଥିବଗା �ୁନଗାଗଡ଼ 
ଥଗାନଗାଧିେଗାରୀ ଉର୍ମ େୁମଗାର ସଗା�ୁ ପ୍ରେଗାଶ େରଛିନ୍ତ।ି

ଭବଗାନୀପଗାଟଣଗା,୧୭।୯(ସମସି): ଆସନ୍ତଗା 
୧୯ରୁ ୨୫ ତଗାରଖି ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ଶିଗା ଏନ୍ ସସି ି
ନକିଦ୍୍ମଶଗାଳୟ ତତ୍ତ୍ୱଗାବଧଗାନକର େଳଗା�ଗାଣ୍ ି
�ଲି୍ଗାକର ପ୍ରଥମ ସବ୍ମଭଗାରତୀୟ ଆଦବିଗାସୀ 
କଟ୍ରେଂି େ୍ୟଗାମ୍ ଅନୁଷ୍ତି କ�ବ। ସମ୍ୱଲପରୁ ଗପୃ 
ଏନ୍ ସସି ି ଦ୍ଗାରଗା ଆକୟଗା�ତି ଏବଂ େଳଗା�ଗାଣ୍ ି
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଗାଳୟ ଦ୍ଗାରଗା ପ୍ରଗାକୟଗା�ତି ଏ� ି
େ୍ୟଗାମ୍କର ପ୍ରଗାୟ ୫୧୦ ଏନ୍ ସସି ି େ୍ୟଗାକଡଟ୍  
କଯଗାଗକଦବଗା େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ର�ଛି।ି କଦଶର ୧୪ 
ରଗା�୍ୟରୁ ଏନ୍ ସସି ି େ୍ୟଗାକଡଟ୍ ମଗାକନ ଆସଥୁିବଗା 
କବକଳ ଓଡ଼ଶିଗାର ୧୦୦ ଛଗାତ୍ ଏ� ି େ୍ୟଗାମ୍କର 
ଅଂଶଗ୍ର�ଣ େରକିବ। ୫୧୦ େ୍ୟଗାକଡଟ୍ ଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର �ଗାଇସ୍ଲୁର ୨୧୦ େ୍ୟଗାକଡଟ୍  ସଗାମଲି 
କ�ଉଥିବଗା �ଣଗାପଡ଼ଛି।ି ରଗା�୍ୟ ବଗା�ଗାରୁ ଏନ୍ ସସି ି
େ୍ୟଗାକଡଟ୍  ଆସଥୁିବଗାରୁ କସମଗାନଙ୍କ ର�ବିଗା 
ସ� ଆତଥି୍ୟ ପ୍ରତ ି ଅଧିେ ଧ୍ୟଗାନ ଦଆିଯବି। 
ପ୍ରଗାେୃତେି କସୌନ୍ଯ୍ମ୍ୟଭରଗା େଳଗା�ଗାଣ୍ରି ବଭିନି୍ନ 
ଦଶ୍ମନୀୟ ସ୍ଗାନ ଏବଂ ଘଞ୍ �ଙ୍ଲ ମଧ୍ୟକର ଥିବଗା 
ସଉୁର୍ ପବ୍ମତମଗାଳଗା ଏ� ି େ୍ୟଗାମ୍ ଲଗାଗ ି ଚହି୍ନଟ 
େରଗାଯଗାଇଛ।ି କେକତେ ଅଣଆବଷି୍ତୃ ସ୍ଗାନର 

ଆବଷି୍ଗାର େର ି େଳଗା�ଗାଣ୍ରି ଗରୁୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ ି � ିଁ 
ଏ�ଗାର ମଳୂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କବଗାଲ ି ଶନବିଗାର େଳଗା�ଗାଣ୍ ି

ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଗାଳୟ ସମ୍ଳିନୀ େକ୍ଷକର ଅନୁଷ୍ତି 
ସଗାମ୍ୱଗାଦେି ସମ୍ଳିନୀକର େୁଳପତ ିସଞ୍ୟ େୁମଗାର 
ଶତପଥୀ ସଚୂନଗା କଦଇଛନ୍ତ।ି
 କଡଗାେରଚିଞ୍ରଗା, ଗଡ଼ୁ�ଗାଣ୍,ି �ଳଦୀଗଡ଼ୁ,ି 

କଯଗାଗୀମଠ, ଋଷପିୀଠ, ଧନୁପଞ୍ନ, ଫୁଲଲିଝରଣ 
ଏବଂ େଲ୍ମଗାପଗାଟ ଅଭୟଗାରଣ୍ୟ ପ୍ରଭୃତ ି ସ୍ଗାନକର 

ଆଦବିଗାସୀ କଟ୍ରେଂି େ୍ୟଗାମ୍ 
ଅନୁଷ୍ତି କ�ବଗା ସ� 
ରଗା�୍ୟ ବଗା�ଗାର ଏନ୍ ସସି ି
େ୍ୟଗାକଡଟ୍ ମଗାନଙ୍କ ମନକର 
େଳଗା�ଗାଣ୍େୁି କନଇ ଏେ 

ସନୁ୍ର ଛବ ି କଯଭଳ ି ସବୁକବକଳ ର�ବି ତଗା�ଗା 
ମଧ୍ୟ ଆଉଏେ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ବଷିୟ। େଳଗା�ଗାଣ୍ରି 
ପଯ୍ମ୍ୟଟନ କକ୍ଷତ୍ ବେିଗାଶ ପଛକର ଏ� ିଆଦବିଗାସୀ 
କଟ୍ରେଂି େ୍ୟଗାମ୍ ସମଗ୍ର ଭଗାରତବଷ୍ମକର ସ୍ୱତନ୍ତ 

ପ୍ରଭଗାବ ପେଗାଇବ କବଗାଲ ି ଆଶଗା ରଖଗାଯଗାଇଛ।ି 
୧୯ ତଗାରଖି ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳରୁ ଏନ୍ ସସି ି
େ୍ୟଗାକଡଟ୍ ମଗାକନ େଳଗା�ଗାଣ୍କିର ପ�ଞ୍ ି ନଗାମ 
ପଞ୍ୀେରଣ େରକିବ। ୨୦ରୁ ଏ� ି େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ 
ଶଭୁଗାରମ୍ଭ କ�ଗାଇ ୨୫ ତଗାରଖି ସନ୍୍ୟଗାକର 
ଉଦ୍ ଯଗାପନୀ ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ତି କ�ବ। ପ୍ରକତ୍ୟେ 
ସନ୍୍ୟଗାକର େ୍ୟଗାମ୍ରୁ େ୍ୟଗାକଡଟ୍ ମଗାକନ କଫରବିଗା 
ପକର େଳଗା�ଗାଣ୍ ି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଗାଳୟ େ୍ୟଗାମ୍ସକର 
ଚରି୍ଗାେଷ୍ମେ ସଗାଂସ୍ତୃେି େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି 
କ�ବ। ସଗାଂସ୍ତୃେି େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ସ� ବକୃ୍ତତଗା ଏବଂ 
ଅନ୍ୟ ପ୍ରତକିଯଗାଗତିଗା ମଧ୍ୟ ଆକୟଗା�ନ େରଗାଯବି। 
ଉଦ୍ ଯଗାପନୀ ଉତ୍ବକର ଉର୍ଶକି୍ଷଗାମନ୍ତୀ, 
�ୁନଗାଗଡ଼ ବଧିଗାୟେ, ଡଡି�ି ି ଏନ୍ ସସି ି (ଓଡ଼ଶିଗା) 
ଅତଥିି ଭଗାକବ କଯଗାଗକଦବଗା େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ର�ଛି।ି 
ଏଥିକର ଏକଭକରଟେ ପବ୍ମତଗାକରଗା�ୀ କଯଗାଗଭ୍ୟଗାସ 
କଭଗାଇ ମଧ୍ୟ କଯଗାଗକଦକବ କବଗାଲ ିେୁ�ଗାଯଗାଇଛ।ି 
ସଗାମ୍ୱଗାଦେି ସମ୍ଳିନୀକର ଚତୁଥ୍ମ ଓଡ଼ଶିଗା ଏନ୍ ସସି ି
ବଗାଟଗାଲୟିନ େମଗାଣ୍ଂି ଅଫିସର ସନୁଲି େୁମଗାର 
କବକ�ରଗା ଏବଂ କମ�ର ଡ. �ୟକଦବ ସଗା�ୁ 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

୧୯ରୁ ପ୍ରଥମ େବ୍ବଭାରତୀୟ ଆଦବିାେୀ ସରେକଂି କ୍ାମ୍ପ

କଳାହାଣ୍ ିଜଲି୍ାସର ଅନୁଷ୍ତି ସହବ
ଅନାବଷି୍ କୃତ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦର ବଢ଼ବି

ମା’ ଲସକେଶ୍ୱରୀକେ ୍ବତି୍ର ଖଣ୍ାବୋ ୍ବ୍ବ େମ୍ପନ୍ନ

ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସତରା୍ନ୍ଥ ଯବୁକ ୍ରଷିଦର ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି

କେଗାେସରଗା,୧୭।୯(ସମସି): ପ୍ରଧଗାନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମଗାଦଙି୍କ �ନ୍ମଦନି ଅବସରକର ଶନବିଗାର କନ�ରୁ 

ଯବୁକେନ୍ଦ୍ର, େଳଗା�ଗାଣ୍ ି ପକ୍ଷରୁ ସଉିନୀ କ୍ରୟିଗାନୁଷ୍ଗାନ େମଟି ି
ମଳିତି ସ�କଯଗାଗକର ସଉିନୀଠଗାକର ବେିଗାଶ ଦବିସ ପଗାଳତି 

କ�ଗାଇଛ।ି େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମକର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭଗାକବ ଶକି୍ଷେ ଗକଣଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରବୁ, 
ସମ୍ଗାନତି ଅତଥିି ଭଗାକବ ସମଗା�କସବୀ 
ପକରମଶ୍ୱର ଦଶିଗାରୀ, ବରଗାଡଙ୍ଗା 
ସମତି ି ସଭ୍ୟ ଗକୁତେଶ୍ୱର ବଗାଗ, କନ�ରୁ 
ଯବୁକେନ୍ଦ୍ର କସ୍ୱଚ୍ଗାକସବୀ ଦୁମଗାନ୍ୟ 
ଶବର କଯଗାଗକଦଇଥିକଲ। କ୍ରୟିଗାନୁଷ୍ଗାନ 
େମଟି ି ସଭଗାପତ ି ଭୁବକନଶ୍ୱର ଦଶିଗାରୀ, 
ଥବରି ନଗାୟେଙ୍କ ସକମତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ 
ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

ଟଟିଲିଗାଗଡ଼,୧୭ଗା୯(ସମସି): ଟଟିଲିଗାଗଡ଼ 
କପୌରପରଷିଦ ପକ୍ଷରୁ ୧୫ଦନି ବ୍ୟଗାପୀ 
ସ୍ୱଚ୍ତଗା ଅଭଯିଗାନ େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ 
େରଗାଯଗାଇଛ।ି େୁମଡ଼ୁଗା ପଗା�ଗାଡ଼ସ୍ତି 
ସ୍ଗାନୀୟ ଧବକଳଶ୍ୱର ମନ୍ରି ପରସିରକର 
କପୌରପରଷିଦ ପକ୍ଷରୁ ଏ� ିସ୍ୱଚ୍ତଗା େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ 
ଆକୟଗା�ତି େରଗାଯଗାଇଥିବଗାକବକଳ କପୌର 
ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗା ମମତଗା କଦବୀ କ�ୈନ, 
କପୌର ଉପଗାଧ୍ୟକ୍ଷଗା ପଷୁ୍ଗା ମଞ୍ରୀ �ଗାଲ ଓ କପୌର 
ନବି୍ମଗା�ୀ ଅଧିେଗାରୀ ବପିନି ଦୀପ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସ� 

କପୌର ପରଷିଦର ସମସ୍ତ େଗାଉନ୍ ସଲିର ଓ 
ସ୍ୱଚ୍ସଗାଥୀ ଉପସ୍ତି ର� ି ମନ୍ରି ପ୍ରଗାଙ୍ଣେୁ 
ସଫଗା େରଥିିକଲ। ଆଗଗାମୀ ୧୫ ଦନିବ୍ୟଗାପୀ 
ଏ� ି େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ସ�ରର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଗାନକର 
ଆକୟଗା�ତି େରବିଗା ସ� ଟଟିଲିଗାଗଡ଼ ସ�ରେୁ 
ଏେ ସ୍ୱଚ୍ ଓ ସନୁ୍ର ସ�ରକର ପରଣିତ 
େରବିଗାେୁ ବ୍ୟଗାପେ �ନ ସକଚତନଗା ସଟୃେ ି
େରବିଗା ଏ� ି େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମର ଉକଦ୍ଶ୍ୟ କବଗାଲ ି
କପୌର ପରଷିଦର େନଷି୍ ପରମିଳ ବକିଶଷଜ୍ଞ 
ଶଭୁସ୍ତିଗା ଧଳ ସଚୂନଗା କଦଇଥିକଲ।

େଣ୍ଗାବଗାଞ୍,ି୧୭।୯(ସମସି): ବଲଗାଙ୍ରି 
�ଲି୍ଗା େଣ୍ଗାବଗାଞ୍ ି କନଗାଡଗାଲ ଉର୍ ପ୍ରଗାଥମେି 
ବଦି୍ୟଗାଳୟକର ଭୀମ କଭଗାଇ ଭନି୍ନକ୍ଷମ 
ସଗାମଥ୍ମ୍ୟ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି କ�ଗାଇଯଗାଇଛ।ି 
ଏ� ି ଶବିରିକର ୬୧୧�ଣ ପଞ୍େିରଣ 
େରଥିିବଗାକବକଳ କମଗାଟ ୩୬୪�ଣଙୁ୍କ 
ଭନି୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମଗାଣ ପତ୍ କଦବଗାପଗାଇଁ କଯଗାଗ୍ୟ 
ବକିବଚତି େରଗାଯଗାଇ ଇଉଡଆିଇଡ ି େଗାଡ୍ମ 
ପ୍ରଦଗାନ ପଗାଇ ଁ ଚୟନ େରଗାଯଗାଇଥିଲଗା। 
କସଥିମଧ୍ୟରୁ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଶବିରି ପରଚିଗାଳନଗା 
େରୁଥିବଗା ଡଗାକ୍ତର ଅସ୍ତସିଲ୍ୟ ବଭିଗାଗ 
ବକିଶଷଜ୍ଞ କଗଗାପବନୁ୍ ପଗାତ୍ କର�କି୍ରେସନ 
େରଥିିବଗା ୨୭୨�ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭୪�ଣଙୁ୍କ 
ସଗାଟଲିଫିକେଟ ପ୍ରଦଗାନ ପଗାଇଁ ଚୟନ 
େରଥିିବଗାକବକଳ, ମେୁବଧିର ଶବିରି ଇ. 
ଏନ୍ ଟ ି ବକିଶଷଜ୍ଞ ଡ. ସ�ୁତି େୁମଗାର ବ୍ରହ୍ଗା 

ପରଚିଗାଳନଗା େର ି୫୯�ଣେୁ ସଗାଟଲିଫିକେଟ 
ପ୍ରଦଗାନ ପଗାଇ ଁ ସପୁଗାରଶି େରଥିିକଲ। 
ଚକ୍ଷକୁରଗାଗ ବକିଶଷଜ୍ଞ ଡ଼ଗା ପ୍ରୟିଦଶଲିନୀ ନନ୍ 

୪୭�ଣ ଏବଂ ମଗାନସେି କରଗାଗୀ ୭୬�ଣଙୁ୍କ 
ଡ଼ ପ୍ରବୀଣ େୁମଗାର ସଗା�ୁ ସଗାଟଲିଫିକେଟ ପ୍ରଦଗାନ 
ପଗାଇ ଁ ସପୁଗାରଶି େରଥିିକଲ। କସ�ପିର ି
ସେିଲନି, ଥଗାକଲକସମଆି, ବଗାମନ ୮�ଣ 

ଓ ୪୨�ଣଙ୍କ ବଭିହି୍ନ ସମସ୍ୟଗା ପଗାଇ ଁକଚେପ 
େର ି ଥିକଲ ଡଗାକ୍ତର େମଳଗାେଗାନ୍ତ ସଗା�ୁ। 
ଏନ୍ ଏସ ି େଗାଯ୍ମ୍ୟନବି୍ମଗା�ୀ ଅଧିେଗାରୀ ନରିଞ୍ନ 

ଧଳଙ୍କ ସଭଗାପତତି୍ୱ ର ଆକୟଗା�ତି ସଭଗାକର 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭଗାକବ ନଗରପଗାଳ ବରୟିଗାମ 
ସଂି ସଗାଲୁ�ଗା ଉପଗାଧ୍ୟକ୍ଷଗା ମକନଗାରମଗା ରଗାଉତ 
ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

ବରଷି୍ କଂସରେେ ସନତା ହକୃଷୀସକଶକେ ୍ରସଲାକ
ମରୁବିଗା�ଗାଲ,୧୭।୯(ସମସି): ମରୁବିଗା�ଗାଲ ବ୍ଲକ୍  
ବଗାନୁ୍ପଲଗା ପଞ୍ଗାୟତ ଅଧୀନ ସତଘିଗାଟ ଗଗଁାର �ୃଷକିେଶ 
ଚଗାନ୍ଙ୍କ ୭୫ ବଷ୍ମକର ଶନବିଗାର 
ଅପରଗାହ୍ନକର ପରକଲଗାେ 
କ�ଗାଇଯଗାଇଛ।ି ସ୍ୱଗ୍ମତ ଚଗାନ୍ 
ବରଷି୍ େଂକଗ୍ରସ କନତଗା, ବଧିଗାୟେ 
ପ୍ରତନିଧିି ତଥଗା ବ୍ଲକ୍  େଂକଗ୍ରସ 
ସଭଗାପତ ିଥିକଲ। ତଗାଙ୍କର କଗଗାଟଏି 
ପଅୁ ସକନ୍ତଗାଷ ଚଗାନ୍, ଧମ୍ମପତ୍ୀ ଓ ୪ ଝଅି ଅଛନ୍ତ।ି 
ମତୁୃ୍ୟଶଯ୍ୟଗା ନେିଟକର ପରବିଗାର କଲଗାକେ ଉପସ୍ତି 
ଥିକଲ। ପରକଲଗାେ ଖବରପଗାଇ ମରୁବିଗା�ଗାଲ ବ୍ଲେ ପବୂ୍ମତନ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ �ଂସଗାରଗା� କ�ୈନ, ବଲଗାଙ୍ରି �ଲି୍ଗା ଯବୁ ସମ୍ଗାଦେ 
ମଗାନସ ରଞ୍ନ ଖମଗାରୀ, ବକି�ଡ ିକନତଗା ଦଲିୀପ ମ�ଗାନ୍ତ,ି 
ବରଷି୍ େଂକଗ୍ରସ କନତଗା ସ�କଦବ ପକୁଟଲ, ପବୂ୍ମତନ 
ସମତି ି ଲୁଚନ ଖକଷ୍ମଲ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ପଅୁ 
ବେିଗାଶ ଚଗାନ୍ ଗଗା ଁ ମଶଗାଣକିର ମଖୁଗାଗ୍ ି କଦଇଥିକଲ। ତଗାଙ୍କ 
ପରକଲଗାେକର ଅଞ୍ଳକର କଶଗାେର ଛଗାୟଗା କଖଳଯିଗାଇଛ।ି

ଆତ୍ାର ପ୍ରଥମ ସବୈଠକ ଓ ନବି୍ବାଚନ

େସୁରଶ କୁମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବି୍ବାଚତି
ମରୁବିଗା�ଗାଲ,୧୭ଗା୯(ସମସି): ମରୁବିଗା�ଗାଲ େୃଷ ି ସଚୂନଗା 
ଓ ପରଗାମଶ୍ମ କେନ୍ଦ୍ରଠଗାକର ଆତ୍ଗାର ପ୍ରଥମ କବୈଠେ ଏବଂ 
ନବି୍ମଗାଚନ ଶନବିଗାର ଅନୁଷ୍ତି କ�ଗାଇଥିଲଗା। ସ�େଗାରୀ 
େୃଷ ି ଅଧିେଗାରୀ ଅମତୃ ଲୁଗନୁଙ୍କ ସଭଗାପତତି୍ତ୍ୱକର ପ୍ରଥମ 
କବୈଠେକର ବ୍ଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ �ରବିନୁ୍ କମକ�ର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭଗାବକର କଯଗାଗକଦଇଥିକଲ। କଗଗାଷ୍ୀ ପ୍ରଗାଣୀଧନ ଚେିତି୍ଗା 
ଅଧିେଗାରୀ, ମତ୍୍ୟ ଅଧିେଗାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦଗାସ, ଉପସ୍ତି 
ଥିକଲ। େମଟିରି ୨୦ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ଆତ୍ଗାର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦପଗାଇଁ ନବି୍ମଗାଚନ ପ୍ରକ୍ରୟିଗା ଅନୁଷ୍ତି କ�ଗାଇଥିଲ। 
ନବି୍ମଗାଚନକର ବଷୁି୍ଣ ନଗାରଗାୟଣ ବ�ଦିଗାର, େରିଗାଟ ଚନ୍ଦ୍ର 
ମ�ଗାେୁର, ସକୁରଶ େୁମଗାର କଭଗାଇ ପ୍ରତଦି୍ନ୍ତିଗା େରଥିିକଲ। 
ବଷୁି୍ଣ ନଗାରଗାୟଣ ବ�ଦିଗାର ୮ଖଣ୍, େରିଗାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମ�ଗାେୁର ୩ 
ଖଣ୍ , ସକୁରଶ େୁମଗାର କଭଗାଇ ୯ ଖଣ୍ କଭଗାଟ ପଗାଇ ଆତ୍ଗାର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଗାକବ ନବି୍ମଗାଚତି କ�ଗାଇଥିକଲ।୨୨ �ଣ ସଦସ୍ୟ ଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ୨୦ �ଣ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ତି ର� ି ନବି୍ମଗାଚନ ପ୍ରକ୍ରୟିଗା 
କର ସଗାମଲି କ�ଗାଇଥିକଲ। ଏ� ି କବୈଠେକର ସକରଗା�ନିୀ 
ନଗାୟେ, ଏଟଏିମ ବଶି୍ୱରଞ୍ନ କବକ�ରଗା, ଭଏିଡବ୍ଲ୍୍ୟ ସଞ୍ୟ 
େୁମଗାର ମ�ଗାେୁଡ଼, ସ�ୁତି େୁମଗାର ଦଳଗାଇ, ଅ�ୟ େୁମଗାର 
ରଥ, ବଗାଞ୍ଗାନଧିି ଧରୁଆ, �କିତନ୍ଦ୍ର େୁମଗାର କମକ�ର, �କିତନ୍ଦ୍ର 
ମଲ୍େି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

ଭୀମ ସଭାଇ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ୋମଥ୍ବ୍ ଶବିରି

କଲମ୍ରୁକଲମ୍ରୁ

ଥଆୁମଳୂ ରାମ୍ରୁଥଆୁମଳୂ ରାମ୍ରୁଜୟ୍ାଟଣାଜୟ୍ାଟଣା

ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନସର ବଶି୍ୱକମ୍ବା ୍ଜୂା ୍ାଳତି

ବଲଗାଙ୍ରି/ପଇୁଁତଳଗା,୧୭।୯(ସମସି): ବଲଗାଙ୍ରି �ଲି୍ଗା 
ପଇୁଁତଳଗା ବ୍ଲକ୍  ଅଧୀନ ପଞ୍ଗାୟତ �ଗାଇସ୍ଲୁ ବନ୍ପଡ଼ଗାକର 
ବଶି୍ୱ ଓକ�ଗାନ ଦବିସ ପଗାଳତି କ�ଗାଇଛ।ି ଏ� ିଅବସରକର 
ବଦି୍ୟଗାଳୟର ଛଗାତ୍ଛଗାତ୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ପରକିବଶ ସମ୍େଲିତ 
ସଗାଧଗାରଣଜ୍ଞଗାନ ପ୍ରତକିଯଗାଗତିଗା ଅନୁଷ୍ତି 
କ�ଇଥିଲଗା। ଭଗାରପ୍ରଗାତେ ପ୍ରଧଗାନଶକି୍ଷେ 
ପ୍ରେୃତବିନୁ୍ ଆନନ୍ ବଡ଼ପଣ୍ଗାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟତଗାକର 
ଅନୁଷ୍ତି ସକଚତନ ସଭଗାକର ପ୍ରେୃତ ି
ବଞ୍କିଲ ଆକମ ବଞ୍ବିଗା ଓ ଓକ�ଗାନସ୍ତରର 
ସରୁକ୍ଷଗା ବଷିୟକର ଛଗାତ୍ଛଗାତ୍ୀଙୁ୍କ ସକଚତନ 
େରଥିିକଲ। ପ୍ରତକିଯଗାଗତିଗାକର ୧୨�ଣ 
ଛଗାତ୍ଛଗାତ୍ୀ ଭଗାଗ କନଇଥିକଲ ଓ କସଥିକର 
କସୌମ୍ୟରଞ୍ନ ତଗାଣ୍ ି ପ୍ରଥମ, ଆଶଗା ନଗାଏେ 
ଦ୍ତିୀୟ, ପପନୁ ରଣଗା ତୃତୀୟ ସ୍ଗାନ ଅଧିେଗାର 

େର ିପରୁସ୍ତୃ କ�ଗାଇଥିକଲ। େଗାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମକର ଗ�ନି୍ଦ୍ର ନଗାଏେ, 
ପବତି୍ କମଗା�ନ ପଧଗାନ, �ରକିବଗାଲ ପଧଗାନ ସ�କଯଗାଗ 
େରଥିିକଲ ଓ କଖଳ ଶକି୍ଷେ ପ୍ରବୀଣ ନଗାରଗାୟଣ ପଣ୍ଗା ସଭଗାେୁ 
ପରଚିଗାଳନଗା େରଥିିକଲ।

୍ଅୁ ଜଉିଁତଆି ୍ ାଇଁ ବଜାର ଭଡ଼ି
କସଗାନପରୁ, ୧୭ଗା୯ (ସମସି): ପଅୁ, ଝଅିଙ୍କ ମଙ୍ଳ ମନଗାସ ି ମଗା’ମଗାକନ 
ଶନବିଗାର ପଅୁ �ଉିନଁ୍ତତିଗା ଓଷଗା େରଛିନ୍ତ।ି ନ�ି୍ମଳଗା ଉପବଗାସ େର ିଦୂତବିଗା�ନଙୁ୍କ 
ପ�ୂଗା େରଛିନ୍ତ।ି ଶନବିଗାର ଉଭୟ ବଶି୍ୱେମ୍ମଗା ପ�ୂଗା ଏବଂ ପଅୁ �ଉଁିନ୍ତଆି ଥିବଗାରୁ 
ବ�ଗାରକର ଖବୁ୍  ଗ�ଳ ିଲଗାଗଥିିଲଗା। ପ�ୂଗା ସଗାମଗ୍ରୀ କଦଗାେଗାନଠଗାରୁ କନଇ ଲୁଗଗା 
କଦଗାେଗାନ ଯଗାଏ ଁସବୁଠ ିକଲଗାେଙ୍କ ଭଡି କ�ଗାଇଥିକଲ। ପଅୁ �ଉିନଁ୍ତଆି ଓଷଗାକର 
ପ�ୂଗା ସଗାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟକର ମଖୁ୍ୟତଃ �ଉଁିନ୍ତଆି, ପ�ୁିଳ,ି େମଳଗା, କବଲ ଆଦ ି
ବଭିନି୍ନ ଫଳ େଷ,ି ଦୂବ, ଫୁଲ, ସଗଲି େଗାଠ ିଆଦ ିଆବଶ୍ୟେ ଥିବଗାରୁ ଏ�ଗାର ଏେ 
ସ୍ୱତନ୍ତ ବ�ଗାର କସଗାନପରୁ ବ�ୁି ପଟ୍ଟନଗାୟେ ଛେକର ବସଥିିଲଗା। କଲଗାକେ ଅତ ି
ଆଦରକର ଆବଶ୍ୟେ ମତୁଗାବେ ସମସ୍ତ ଓଷଗା ସଗାମଗ୍ରୀ େଣିଥିିକଲ। କତକବ 
ରଙ୍ କବରଙ୍ର �ଉିନଁ୍ତଆି ବ�ଗାରର ଆେଷ୍ମଣ ବଢଗାଇ ଥିଲଗା। ଖଗାଲ ିକଯ ଏ� ି
ବ�ଗାରକର କଲଗାେଙ୍କ ଗ�ଳ ି ଲଗାଗଥିିଲଗା ତଗା�ଗା ନୁକ� ଁ ସ�ରର ସମସ୍ତ ଲୁଗଗା 
କଦଗାେଗାନକର ପ୍ରବଳ ଭଡି କଦଖିବଗାେୁ ମଳିଥିିଲଗା। ମଗା’ ମଗାକନ ନୂଆ ଶଗାଢ ିପନି୍ ି
ପଅୁ �ଉିନଁ୍ତଆି ଓଷଗା େରବିଗାର ପରମ୍ରଗା ଥିବଗାରୁ ଶଗାଢ ିକଦଗାେଗାନକର ଗ୍ରଗା�େଙ୍କ 
ପ୍ରବଳ ଭଡି କଦଖିବଗାେୁ ମଳିଥିିଲଗା। ସେଗାଳୁ ମଗା’ମଗାକନ ପଅୁ, ଝଅିଙୁ୍କ ଦୁବ 
ଛୁଆଁଇଲଗା ପକର ନୂଆ ସଗାଟ୍ମ, ପ୍ୟଗାଣ୍ କଦଇଥଗାନ୍ତ।ି କତଣ ୁପଅୁ-ଝଅିଙ୍କ ପଗାଇଁ 
ନୂଆ ଲୁଗଗା େଣିବିଗାେୁ ଲୁଗଗା କଦଗାେଗାନକର ମ�ଳିଗାଙ୍କ ଗ�ଳ ିଲଗାଗଥିିଲଗା।

ରୋକଟେର ମାଲକି େଂଘର ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ାହକୃତ
କସଗାନପରୁ, ୧୭ଗା୯(ସମସି): କସଗାନପରୁ �ଲି୍ଗାପଗାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍  ଆଗକର ୪ ଦନି 
ଧର ି ଟ୍ରଗାେ୍ଟର ମଗାଲେି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦଆିଯଗାଇ ଥିବଗା ଧଗାରଣଗା ପ୍ରତ୍ୟଗା�ୃତ କ�ଗାଇଛ।ି 
�ଲି୍ଗାପଗାଳଙ୍କ ସ� ସଂଘ େମ୍ମେର୍୍ମଗାଙ୍କ ଆକଲଗାଚନଗା ପକର ସଂଘର ସଗାଧଗାରଣ ପରଷିଦ 
କବୈଠେକର ଧମ୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟଗା�ଗାର ପଗାଇଁ ନଷି୍ର୍ ି କ�ଗାଇଥିଲଗା। ଏ�ଗାପକର ଟ୍ରଗାେ୍ଟର 
ମଗାଲେି ସଂଘର ଧଗାରଣଗାେୁ ସ୍ଗତି ରଖଗାଯଗାଇଛ।ି ସଂଘ େମ୍ମେର୍୍ମଗାଙ୍କ ସ� �ଲି୍ଗାପଗାଳ 
ଆକଲଗାଚନଗା େରଥିିକଲ। ଟ୍ରଗାେ୍ଟର ମଗାଲେିମଗାକନ ସଗାମଗ୍ା େରୁଥିବଗା ସମସ୍ୟଗାର ସମଗାଧଗାନ 
ପଗାଇ ଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି କଦବଗା ପକର ଧମ୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟଗା�ଗାର େରଗାଯଗାଇଛ ି କବଗାଲ ି କସଗାନପରୁ 
ଟ୍ରଗାେ୍ଟର ମଗାଲେି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ େୁ�ଗାଯଗାଇଛ।ି ସଂଘର ସଭଗାପତ ି ଶବିନଗାରଗାୟଣ 
ବ�ଦିଗାର, ଉପସଭଗାପତ ିକବୈେୁଣ୍ଠ ଶତପଥି, ସମ୍ଗାଦେ, କେଗାଶକଳଶ୍ୱର ବ�ଦିଗାର ଏବଂ 
କେଗାଷଗାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମନଗାଭ ମଶି୍ରଙ୍କ ସ� ଏେ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ �ଲି୍ଗାପଗାଳଙୁ୍କ କଭଟଥିିକଲ।

ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ ୍କ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭଯିାନ

େଉିନୀଠାସର ‘ବକିାଶ ଦବିେ’ ୍ାଳତି

୍ଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍ଲୁସର ବଶି୍ୱ ଓସଜାନ ଦବିେ ୍ାଳନ



  ଅବକାରୀ ଚଢ଼ଉ
ମହୁଲ ିମଦ ସହ ବାଇକ୍  ଜବତ
ବଡ଼ଗାଁ, ୧୭ା୯(ସମସି): ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜରଙ୍ଗଲ�ାଇ 
ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତ ବାଗବୁଡ଼ ଗାଁଲର ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ମଦ ଲବପାରୀ ଘନଶ୍ାମ 
ସା (୪୦)କୁ ଗରିଫ କରାଯବିା ସହ ୩୦ �ଟିର ମହୁ� ି ମଦ ଓ ଏକ 
ବାଇକ୍ କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ଘନଶ୍ାମ ବାଇକଲର ମଦ ଧର ି ଆସଥୁିବା 
ଲବଲେ ଆଗରୁ ଛକ ି ବସଥିିବା ଅବକାରୀ କମ୍ମଚାରୀ ତାକୁ ଅଟକାଇ କାବୁ 
କରଥିିଲ�। ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ଲକାଟ୍ମ ଚା�ାଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଚଢ଼ଉ ଦେଲର 
ବଡ଼ଗାଁ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରାଲଜଶ କୁମାର ପଲଟ�, କଲନଷ୍ଟବେ 
ବାବେୁ ଦାସ, ଭୀଷ୍ମ ବରହିା, ନରୁିପମା ନାଏକ, ରତିା ପାତ୍ର ଉପସ୍ତି ଥିଲ�।

ପଣୁ ିପଶଲିଲ ୧୮ହାତୀ
ବଡ଼ଗାଁ, ୧୭ା୯(ସମସି): ଗତ ମାଲସ ଧର ିଉତ୍ାତ ମଲଚଇ ଲ�ାକଙୁ୍ ଆତଙି୍ତ 
କରଥିିବା ଏକ ହାତୀପ� ଦୁଇଦନି ତଲେ ଶଙ୍ଖ ନଦୀ ଲେଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିବା 
ଜଙ୍ଗ� ବଭିାଗ କହଥିି�ା; ମାତ୍ର ଗତକା� ି ବଡ଼ଗାଁ ରୁନଗା ଅଞ୍େଲର ପଣୁ ି ଏକ 
ହାତୀପ� ପଶଥିିବା ସ୍ାନୀୟ ଲ�ାକଙ୍ଠାରୁ ସଚୂନା ମେିଛି।ି କାହାର ିଲକୌଣସ ିକ୍ଷତ ି
ଏ ଯାଏଁ ଲହାଇ ନଥିଲ� ଲହଁ ଲ�ାକ ପଣୁ ିଆତଙି୍ତ ଲହାଇଛନ୍।ି ବଡ଼ଗାଁ ଓ କୁତ୍ରା 
ଅଞ୍େଲର ବଷ୍ମ ବଷ୍ମ ଧର ିଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀଙ୍ ଉତ୍ାତ ଅବସ୍ାଲର ରହୁଛ।ି

ବଡ଼ଗାଁ ଆଇଟଆିଇଲେ ବଶି୍ୱକମ୍ା ପଜୂା

ବଡ଼ଗାଁ, ୧୭ା୯(ସମସି): ଲଦବଶଳି୍ୀ ବଶି୍ୱକମ୍ମାଙ୍ ପଜୂା ଉତ୍ସବ ଆଜ ିଧମୂଧାମଲର 
ପାେତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ାନ ଯଥା ବଡ଼ଗାଁ ଆଇଟଆିଇ, ବଦୁି୍ତ ବଭିାଗ 
କାଯ୍ମ୍ାେୟ, ଟାକ୍ ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବଭିନି୍ନ କେକାରଖାନା ଓ ନମି୍ମାଣ ଠକିାସଂସ୍ାଙ୍ ପକ୍ଷରୁ 
ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାେନ କରାଯାଇଛ।ି ବଡ଼ଗାଁ ଆଇଟଆିଇଲର ଲସବେଛାକୃତ 
ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଥି�ା। ଏଥିଲର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଜୁଏ� ଓରାମ 
ଓ ତ�ସରା ବଧିାୟକ ଭବାନୀ ଲଭାଇ ଲଯାଗ ଲଦଇଥିଲ�। ବହୁବାର ରକ୍ତଦାନ 
କରଥିିବା ବଛା ବଛା ଲସବେଛାଲସବୀଙୁ୍ ସମ୍ାନତି କରାଯାଇଛ।ି ଅତଥିିଭାଲବ ବଡ଼ଗାଁ 
ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷା ଦୁ�ାରୀ ଲସାଲରଙ୍ଗ, ଉପାଧ୍ାକ୍ଷା ରଶ୍ମତିା ପଲଟ� ଓ ଆଇଟଆିଇ 
ପ୍ରତଷି୍ାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପ୍ରନି୍ପିା� ଅରୁଣ ନାୟକ ଉପସ୍ତି ଥିଲ�।

ଖପେୁକିଛାେ ଘେଭଙ୍ା ନେିୀକ୍ଷଣ କଲଲ
ହେମଗରି,୧୭।୯(ସମସି): ବନିା ଲନାଟସିଲର ଏନ୍ ଟପିସି ି ଭାଙ୍ଗଥିିବା ଘର 
ତଥା ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ଦୁଃଖ ବୁଝବିାକୁ ଆସଥିିଲ� ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭାପତ ି କୁନ୍ ି
ପ୍ରଧାନ। ଲହମଗରି ବ୍ଲକ୍ ସାନ୍ ଘମୁଡୁ଼ା ପଞ୍ାୟତ ଖପରୁ ି କଛାର ଗ୍ାମକୁ ଜାଇ 
ଏନ ଟ ି ପ ି ସ ି ଦବୋରା ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଘର ସବୁ ବୁ� ି ଲଦଖିଥିଲ� ବସି୍ାପତିଙ୍ 
ସହ କଥାବାର୍୍ମା ମଧ୍ ଲହଲ�। କୋଲମଘା ଆରଏଣ୍ଡଆର କଲ�ାନୀସ୍ତି 
ଲଭାଲକସନାଲ୍ ଲରେନଙି୍ଗ ଲସଣ୍ଟରଲର ମଶିନ୍ ଶକ୍ତ ିମହେିାଙୁ୍ ତଥା ସଲି�ଇ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଲନଉଥିବା ମହେିାଙୁ୍ ଲଭଟ ି ଉନ୍ନତ ି ପାଇ ଁ ଉନ୍ନତ ଗରୁୁମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଥିିଲ�। 
ଖଣୁ୍ଟଝିରଆି ଗ୍ାମ କୁ ଯାଇ ମଶିନଶକ୍ତରି ମହେିାଙୁ୍ ମଧ୍ ଲଭଟ ି ଅନ୍ ଉପଲର 
ଆଥ ଥିକ ଆଶା ନରଖି ନଲିଜ କପିର ିସବୋବ�ମୀ୍ ଲହଲବ ତାହା ବୁଝାଇଥିଲ�। ପଲର 
ଗଡ଼ତୁମ�ୁଆି ଲର ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ ଉଦତି ଲସଠଙ୍ ସହ ସ୍ଲୁ୍ ପରଦିଶ୍ମନ 
କର ିସ୍�ୁର କଛି ିପ୍ରସ୍ାବପତ୍ର ଗ୍ହଣ କରଥିିଲ�। ସରପଞ୍ କାଯ୍୍ମ ାେୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣଲର 
ମଶିନଶକ୍ତ ି ମହେିାଙୁ୍ ଲଭଟଥିିଲ�। ଲହମଗରି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଇ କୁମାର 
ସାଲହବ ସଲମନ୍ଦ୍ର ସଂିଲଦଓ, ସକୁାନ୍ ପତ ି ତଥା ଦେୀୟ କମ୍ମୀଙୁ୍ ଲଭଟଥିିଲ�। ଏହ ି
ସମୟଲର ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ା ମହମିା ଲସଠ ଏବଂ ବହୁ କମ୍ମୀ ଉପସ୍ତ ଥଲ�।

ବନ୍ଧପାଲ ିଅମତୃ ସଲୋବେଲେ ଚାୋ ଲୋପଣ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୭ା୯(ସମସି): ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାଦୀଙ୍ ୭୨ତମ ଜନ୍ମଦନିଲର 
ଆଜଠିାରୁ ଅଲକଟାବର ୨ ପଯ୍୍ମ ନ୍ ୧୫ ଦନି ଧର ିଲସବାପକ୍ଷ ପାେନ କରା ଯାଉଛ।ି ଏ 
କ୍ରମଲର ଟାଙ୍ଗରପା� ିବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ମତ ବନ୍ଧପା� ିଅମତୃ ଲସୌରବରଲର ଚାରା ଲରାପଣ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିଲର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଜୁଏ� ଓରାମ ଏବଂ ସଦର ବଧିାୟକିା 
କୁସମୁ ଲଟଲଟ ଲଯାଗ ଲଦଇଥିଲ�। ବରଷି୍ ଲନତା ଚୂୋମଣ ିପଲଟ�, କୁମଦୁ ବନୁ୍ଧ 
ପଲଟ�ଙ୍ ସଲମତ ସଞ୍ୀବ ସଂି, ପରକ୍ଷତି ସାହୁ, ନେନି ପଲଟ� ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଲ�।

 ରବବିାର, 
୧୮ ହସହ୍ଟେମ୍ବର 
୨୦୨୨ iê¦eMWÿiê¦eMWÿ1212
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ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ୧୭।୯(ସମସି)

୧୮ ବଷ୍ମ ବତିଗି�ା। ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ବକିାଶ 
ପରଷିଦ ଅନୁଦାନଲର ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଥିବା 
ସ୍�ୁଗହୃକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ମ କରବିା ପାଇ ଁ ଆଉ 
ଅନୁଦାନ ଆସ ିନ ଥି�ା। ବକିାଶ ପରଷିଦର 
ଅଧ୍କ୍ଷଙ୍ ବାରମା୍ର ଦୃଷ୍ଟ ି ଆକଷଣ୍ମ ସଲୱେ 
ଲକୌଣସ ିସଫୁେ ମେି ିନ ଥି�ା। ତାଙ୍ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ଲକବେ ପ୍ରତଶିରୁତଲିର ହ ିଁ ରହ ି ଯାଇଥି�ା। 
ପ୍ରଶାସନ ବ ି ବଷ୍ମ ବଷ୍ମର ଗହୁାର ି ଶଣୁ ି ନ 
ଥି�ା। ପରଲିଶଷଲର ସ୍�ୁ କତୃ୍ମପକ୍ଷ ଉକ୍ତ 
୧୨ �କ୍ଷ ଟଙ୍ାର ଅସମ୍ରୂ୍୍ମ ସ୍�ୁଲକାଠାକୁ 
ଭାଙ୍ଗ ି ମାଟଲିର ମଶିାଇ ଲଦଇଛନ୍।ି ଏପର ି
ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟଯିାଇଛ ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ାର ଲଯାଗମିା�ସ୍ତି ବଏିସେଜିଏିମ 
ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାେୟଲର। 

ଲଯାଗମିା� ଅଞ୍େଲର ଶକି୍ଷାର ବକିାଶ 
ପାଇ ଁ କଛି ି ଚନି୍ାଶୀେ ବ୍କ୍ତ ି ଉକ୍ତ ସ୍�ୁକୁ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିଲ�। ବ�ିାଇଗଡ଼, ସର୍୍ମାପା�,ି 
େମବାହା�, ଗ�ୁଠା ଓ ମଣୁ୍ଡାଗାଁ ଗ୍ାମର 

ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ଲନଇ ଉକ୍ତ ବଦି୍ାେୟକୁ 
ନାମତି କର ିବଏିସେଜିଏିମ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାେୟ 
ନାମ ରଖାଯାଇଥ�ା। ବଦି୍ାେୟର ଉନ୍ନତ ି
ପାଇ ଁ ବଭିନି୍ନ ସତୂ୍ରରୁ ଲକାଠା, ବାେ ଆଦ ି
ନମି୍ମାଣ ପାଇ ଁଉଦ୍ମ କରାଯାଉଥିବା ଲଲବେ 
ଗତ ୨୦୦୪ଲର ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ବକିାଶ 
ପରଷିଦ ସହଲଯାଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥି�ା। 
୧୨ �କ୍ଷ ଟଙ୍ା ବ୍ୟ ଅଟକେଲର ନୂତନ 
ସ୍�ୁଗହୃ ନମି୍ମାଣ କାଯ୍୍ମ  ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଥି�ା। 
ଲହଲ� ପ୍ରଥମ କସି୍ରି ମାତ୍ର ୫ �କ୍ଷ ଟଙ୍ାଲର 
ଅନୁଦାନ ଅଟକ ି ରହଥିି�ା। ଫେଲର ସ୍�ୁଟ ି

ଅଧପନ୍ରଆି ଲହାଇ ପଡ଼ରିହଥିି�ା। ସମ୍କୃ୍ତ 
ବଧିାନସଭା ନବିାଚ୍ମନମଣ୍ଡେୀର ପବୂ୍ମ 
ବଧିାୟକ ସ୍ୱଗ୍ମତ ଭରଲତନ୍ଦ୍ର ଲଶଖଲରଦଓଙ୍ 
ଧମପ୍ମତ୍ୀ ତଥା ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଜମାତା 
ପଦ୍ମନିୀ ଲଶଖର ଲଦଓ ବକିାଶ ପରଷିଦର 
ଅଧ୍କ୍ଷା ଦାୟୱିେ ଗ୍ହଣ କରବିା ପଲର 
ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ାର ଲହାଇଥି�ା। ଲସ ଉକ୍ତ 
ଅସମ୍ରୂ୍୍ମ ସ୍�ୁ ଲକାଠାକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ମ କରବିା 
ଦଗିଲର ନଶି୍ତି ପ୍ରାଥମକିତା ଲଦଲବ 
ଲବା� ି ଆଶା କରାଯାଉଥି�ା। ମାତ୍ର ଆଶା 
ଆଶାଲର ହ ିଁ ରହଯିାଇଥି�ା। ପରବତ୍ମୀ 

ଅଧ୍କ୍ଷ କଲିଶାର ମହାନ୍ ି ଉକ୍ତ ସ୍�ୁର 
ପଡ଼ଆିଲର ଆଲୟାଜତି ଏକ ସାମା୍ଦକି 
ସମ୍େିନୀଲର ସ୍ାନୀୟ ଗଣାମାଧ୍ମ ପ୍ରତନିଧିି 
ତାଙ୍ ଦୃଷ୍ଟ ି ଆକଷ୍ମଣ କରଥିଲ�। ଲସ 
ଏହାର ସମ୍ରୂ୍୍ମୀକରଣ ପାଇ ଁ ଦୃଢ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ବ ିଲଦଇଲଥ�ି। ତାଙ୍ ପ୍ରତଶିରୁତ ିକାଯ୍୍ମ କାରୀ 
ଲହାଇପାର ିନ ଥି�ା। ଏଲନଇ ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା 
ବକିାଶ ପରଷିଦର ନଦି ଭାଙ୍ଗ ି ନ ଥି�ା।
୧୮ ବଷ୍ମ ପଲର ବ ି ପରବର୍୍ମୀ ଅନୁଦାନ ନ 
ଆସବିାରୁ ସ୍�ୁଗହୃ ସମ୍ରୂ୍୍ମୀକରଣ ଆଶା 
ମଉେ ି ଯାଇଥି�ା। ହଲତାତ୍ସାହତି ଲହାଇ 

ପଡ଼ଥିିବା ସ୍�ୁ କତୃ୍ମପକ୍ଷ ପରଲିଶଷଲର 
ଉକ୍ତ ସ୍�ୁ ଗହୃକୁ ଭାଙ୍ଗ ି ମାଟଲିର ମଶିାଇ 
ଲଦଇଛନ୍।ି ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଲନଇ ବଭିନି୍ନ 
ମହ�ଲର ମଶି୍ତି ପ୍ରତକି୍ରୟିା ଲଦଖାଲଦଇଛ।ି 
ଲକଲତକ ଉକ୍ତ ଅସମ୍ରୂ୍୍ମ ସ୍�ୁ ଗହୃର 
ସମ୍ରୂ୍୍ମୀକରଣ ଦଗିଲର ଏଲତ ଦନି ଯାଏ 
ପଦଲକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରା ନ ଯବିାରୁ ଭୂତଲକାଠ ି
ପା�ଟଥିିବା ଏହ ିସ୍�ୁ ଗହୃକୁ ହଟାଇବା ଛୋ 
ସ୍�ୁ କତୃ୍ମପକ୍ଷଙ୍ ଅନ୍ ଉପାୟ ନ ଥି�ା ଲବା� ି
କହୁଛନ୍।ି ଲତଲବ, ପରବତ୍ମୀ ଅନୁଦାନ 
ଆସ�ିାନ ିଲବା� ିସ୍�ୁ କତୃ୍ମପକ୍ଷ ୧୨ �କ୍ଷ ଟଙ୍ା 
ବ୍ୟ ଅଟକେର ନମି୍ମାଣାଧୀନ ସ୍�ୁ ଲକାଠାକୁ 
ଭାଙ୍ଗ ିମାଟଲିର ମଶିାଇ ଦଆିଯବିାର ଲବୈଧତା 
ଲନଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଛି।ି ଏଲନଇ ତତ୍ାେୀନ 
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ନରୁିପମା 
ପଲଟ�ଙୁ୍ ପଚାରବିାଲର ଉକ୍ତ ସ୍�ୁଗହୃକୁ 
ସ୍�ୁ କତୃ୍ମପକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗନିାହାନ୍,ି ଗ୍ାମବାସୀଙ୍ 
ପରାମଶ୍ମକ୍ରଲମ ୫-ଟ ି ଅଧୀନଲର ଚା�ଥିିବା 
ଅନ୍ ସ୍�ୁଲକାଠା ନମି୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ର ଠକିାଦାର 
ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗ ି ଲଦଇଛନ୍ ି ଲବା� ି କହଛିନ୍।ି

ବଡ଼ଗାଁ, ୧୭ା୯(ସମସି): ପଅୁର ମଙ୍ଗେ ମନାସ ିଓ ବପିଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରବିାକୁ ମା’ ଦୁଗ୍ମାଙୁ୍ 
ଆବାହନ କରାଯାଇ ନଜି୍ମୋ ଉପବାସ ପଲର ରାତଲିର ମା’ମାନଙ୍ ଦ୍ାରା କରାଯାଉଥିବା 
ଦୁତବିାହନ (ପଅୁ ଜଉିଁନ୍ଆି) ଓଷା ଗାଁ ଗାଲଁର ପାେତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରଲର 
ମା’ମାଲନ ୧୦ଟ ିଫେ ଓ ଧପୂଦୀପ ଖଇ ସହ ପଜୂା ସାମଗ୍ୀ ଲଯାଗାଡ଼ କର ିଗାଁର ମନ୍ଦରି ଛକ 
ଆଦ ି ସ୍ାନଲର ସମଲବତ ଲହାଇ ପଜୂା କରଥିିଲ�। ପଜୂାଲର ଦୁତବିାହନ ଓଷା କଥାମତୃ 
ପଜୂକଙ୍ଠାରୁ ଶ୍ବଣ କରସିାର ି ଲଶଷଲର ବଡ଼ ମାନଙୁ୍ ଓ�ଗ ିକର ିଆଶୀବ୍ମାଦ ଲନଇଥିଲ�। 
ସମଗ୍ ଅଞ୍େଲର ବଶି୍ୱକମ୍ମା ପଜୂା ସହ ଏହ ି ଓଷା ମାଲହା�କୁ ଅଧ୍ାତ୍କି କରଲିଦଇଛ।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୭ା୯(ସମସି): କଲିରଇସ୍ତି ଜଲି୍ା କୃଷ ିବଜି୍ାନ ଲକନ୍ଦ୍ର ଓ ଇଫ୍ଲ କାର ମେିତି 
ଆନୁକୂ�୍ଲର ଜାତୀୟ ଲପାଷଣ ଅଭଯିାନ ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିଲର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ସାଂସଦ ଜୁଏ� ଓରାମ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାଲବ ବଭିନି୍ନ ପଷୁ୍ଟଶିସ୍ର ସ୍ୱାସ୍୍ ପ୍ରତ ିଉପାଲଦୟତା 
ଉପଲର ନଜି ଅନୁଭୂତ ିପ୍ରକାଶ କରବିା ସହ ଜଲି୍ାଲର ପଷୁ୍ଟଶିସ୍ ଚାଷର ବ୍ାପକ ସବୁଧିା 
ଓ ଲସଯୁାଗ ରହଛି ିଲବା� ିମତବ୍କ୍ତ କରଥିିଲ�। ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ଅଧ୍କ୍ଷା କୁନ୍ ିପ୍ରଧାନ 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଲବ ଲଯାଗ ଲଦଇଥିଲ�। ତେସରା ବଧିାୟକ ଭବାନୀ ଶଙ୍ର ଲଭାଇ 
ଓ ସଦର ବଧିାୟକିା କୁସମୁ ଲଟଲଟ ଅନ୍ତମ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଲବ ଲପାଷକ ଶସ୍ 
ଓ ବୃକ୍ଷଲରାପଣର ଆବଶ୍କତା ଉପଲର ସାରଗଭକ୍ମ ବକ୍ତବ୍ ରଖିଥିଲ�। ସଦର 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷ ସବୁ୍ରତ ମାଝୀ ଓ ଉପାଧ୍କ୍ଷା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲମଲହର ମଞ୍ାସୀନ ଥିଲ�। ଅତଥିିଙ୍ 
ଦ୍ାରା ଉପସ୍ତି ଚାଷୀଭାଇ ଭଉଣୀଙୁ୍ ପନପିରବିା ମଞ୍ ି ପ୍ାଲକଟ୍ , ହାଇବ୍ରଡି୍  ମକା 
ମଞ୍,ି କେଙି୍ଗରାଜ, ସଜନା ଓ ଅେଁା ଗଛବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥି�ା। କୃଷ ିବଜି୍ାନ ଲକନ୍ଦ୍ରର 
ଲବୈଜ୍ାନକି ଲେଭଡି୍  ଲଜମ୍ ସ୍  ବାଲଗ ପ୍ରାରମ୍ଭକି ସଚୂନା ଲଦଇଥିଲ�। ବରଷି୍ ଲବୈଜ୍ାନକି 

ଓ ମଖୁ୍ େ. �କ୍ଷୀପ୍ରୟିା ପ୍ରଧାନ ଲପାଷଣ ବଗଚିା, ଲଜୈବଲପାଷଣଯକୁ୍ତ ଫସ� ଉପଲର 
ଆଲ�ାକପାତ କରଥିିଲ�। ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ କୃଷ ିଅଧିକାରୀ ବୀଲରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଲବହରା, ଉପ 
ଉଦ୍ାନ କୃଷ ିଲନରି୍୍ମଶକ ସଲୁଦଶ ଲଚୌଧରୁୀ, ଅତରିକି୍ତ ମତ୍ସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର 
ସାହୁ, ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପ୍ରତଷି୍ାନର ଲପାଷକତୱେବତି ନ�ି ିକୁସମୁା ପ୍ରମଖୁ ଲଯାଗ ଲଦଇଥଲ�।
କୃଷ ିବଜି୍ାନ ଲକନ୍ଦ୍ରର ଲବୈଜ୍ାନକିେଃ ଲମନାଜ କୁମାର ଲଜନା ଧନ୍ବାଦ ଲଦଇଥଲ�। 
ଲବୈଜ୍ାନକି ଦଲିବ୍ନୁ୍ଦ ମଣ୍ଡେ, ମଦୁାଦା ଦବି୍ନାଥ, ଅରୁଣ ମଶି୍, କମେ ଲ�ାଚନ 
ମହାନ୍, ଚକ୍ରଧର ସାହୁ, ଭ୍ରମରବର ସା, ଲଜ୍ାତନି୍ଦ୍ରଲସଠୀ, ଗଜାନନ ଛନ୍ଦ, ବୁଦୁ ବେୁ 
ଓ କୁ�ଦୀପ ହାତୀ ସହଲଯାଗ କରଥିଲ�। ଭାରତ ସରକାରଙ୍ କୃଷକ ଓ କୃଷକ 
କ�୍ାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାେୟ ଦ୍ାରା କରାଯାଇଥିବା ସଧିାପ୍ରସାରଣକୁ ସଲମସ୍ ଲଦଖିଥିଲ�। 
ଏହ ି ଅବସରଲର ‘ଲପାଷକ ଶସ୍ ଓ ମନୁଷ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ ଉପଲର ହାର ପ୍ରଭାବ’ ଉପଲର 
ଆଲୟାଜତି କୃଷକ ଲବୈଜ୍ାନକି ଆଲ�ାଚନାଚକ୍ରଲର କୃଷ ିବଜି୍ାନ ଲକନ୍ଦ୍ରର ଲବୈଜ୍ାନକି 
େଃ ଲମନାଜ କୁମାର ଲଜନା, ଆଞ୍େକି ଲଗବଷଣା ଉପଲକନ୍ଦ୍ରର ବରଷି୍ ଲବୈଜ୍ାନକି 
େଃ. ସଜୀବ ବଶି୍ୱାସ ି ପ୍ରମଖୁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉର୍ର ରଖିଥିଲ�। ଅତଥିିମାଲନ କୃଷ ି
ବଜି୍ାନ ଲକନ୍ଦ୍ର ପରସିଲରର ଚାରା ଲରାପଣ କରଥିଲ�। ଓଡ଼ଶିା ମଲି�ଟ୍  ମଶିନ ଓ 
ମହେିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଲଗାଷ୍ୀଙ୍ ଦ୍ାରା ମାଣ୍ଡଆିରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ବଭିନି୍ନ ମ�ୂ୍ଯକୁ୍ତ ଖାଦ୍ 
ପଦାଥ୍ମ ପ୍ରଦଶ୍ମନ କରାଯାଇଥି�ା। ସମଲସ୍ ଖାଦ୍ଲମୋଲର ପଷୁ୍ଟକିର ଖାଦ୍ର 
ଭରପରୂ ମଜା ଲନଇଥିଲ�। ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪୦ ମହେିା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ 
ଲଗାଷ୍ୀର ସଦସ୍ା, ଅଙ୍ଗନବାେ ିକମ୍ମୀ ତଥା ଅଗ୍ଣୀ ଚାଷୀମାଲନ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିଲ�।

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ୧୭ା୯(ସମସି): କଲିରଇସ୍ତି 
ଅଲଶାକା ମ�ଟୟିାନ କାରଖାନା 
ସମସ୍ା ଲନଇ ଆଜ ି ଅଲଶାକା ସଲିଥେଟକି୍ ମଜଦୁର ସଂଘର 
ଏକ ପ୍ରତନିଧିିମଣ୍ଡେୀ ଜଲି୍ାପାେ ପରାଗ ହଷ୍ମଦ ଗାଭା�ଙି୍ ଦୃଷ୍ଟ ି
ଆକଷ୍ମଣ କରଛିନ୍।ି ସଭାପତ ି ଶ୍ାମସନୁ୍ଦର ମଶି୍ଙ୍ ଲନତୃୱେଲର 
ଉକ୍ତ ପ୍ରତନିଧିିମଣ୍ଡେୀ ଜଲି୍ାପାେଙୁ୍ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ 
ଅଲଶାକା ମ�ଟୟିାନ କାରଖାନାକୁ ପନୁଃଆରମ୍ଭ କରବିା, ଶ୍ମକିଙ୍ 
ବଲକୟା ପାଉଣା ତଥା ଇପଏିଫ ପ୍ରଦାନ ନମିଲନ୍ ଦାବ ିଜଣାଇଛନ୍।ି 

 ୧୯୮୩-୮୪ଲର ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍ ତରଫରୁ କଲିରଇଠାଲର 
୬୦.୧୧ ଏକର ସରକାରୀ ଜମଲିର ସ୍ାପତି ଲହାଇଥିବା ଉକ୍ତ 
ସତୂାକେଟ ି ୧୨୦୦ ଶ୍ମକିଙ୍ ଭାତହାଣ୍ଡ ି ସାଜଥିି�ା। ମାତ୍ର ତରୁଟପିରୂ୍୍ମ 
ପରଚିେନା ଲଯାଗୁ ଁ ୭ ବଷ୍ମ ପଲର ଏହା ବନ୍ଦ ଲହାଇ ଯାଇଥି�ା। 
୯୩-୯୪ଲର ଘଲରାଇକରଣ କରାଯାଇ କ�କିତାର ଅଲଶାକା 

ସଲିଥେଟକି୍ ହାତଲର ଉକ୍ତ ସତୂାକେକୁ ଲଟକ ି ଦଆିଯବିା ପଲର 
ଉକ୍ତ କମ୍ାନୀ ୨ ବଷ୍ମ ବନ୍ଦ କାେର ବଲକୟା ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ କର ି
କାରଖାନା ଚ�ାଇଥି�ା। ୨୦୧୪ଲର ପଏିଫ୍  ଜମା ସମ୍ରୂ୍୍ମ ଭାଲବ ବନ୍ଦ 
କର ି ଲଦଇଥି�ା। ୨୦୧୭ଲର ସରକାରଙ୍ ଅନୁମତ ି ବନିା କମ୍ାନୀ 

ପକ୍ଷରୁ କାମ ବନ୍ଦ କର ି ଦଆିଯାଇଥି�ା। ୨୦୧୮ଲର 
ନଜିକୁ ଲଦବାେଆି ଲଘାଷଣା କରାଇ ଲନଇଥି�ା। ପଲର 
ଏନସଏି�ଟ ି ପକ୍ଷରୁ କ�କିତାର ପନିାକୀ ସରକାରଙୁ୍ 
ସତୂାକେର �କୁି୍ଲେଟର ନଯିକୁ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ତଥାପ ି
୨୦୧୪ ଯାଏ ଜମା ରହଥିିବା ଶ୍ମକି ପଏିଫ୍  କ ିବଲକୟା 

ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଦଗିଲର ଲସ ଲକୌଣସ ିପଦଲକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କର ିନାହାନ୍।ି 
ପରବର୍୍ମୀ ସମୟଲର �କୁି୍ଲେଟରଙ୍ ତରଫରୁ ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ 

ଲନଇ ବଭିନି୍ନ ଲବୈଠକ ଏବଂ ନଷି୍ପର୍ ିଲହାଇଥଲ� ବ ିଏହା କାଯ୍୍ମ କାରୀ 
ଲହାଇପାରନିାହ ିଁ। ସତୂାକେ ଲଖା�ବିା ଦୂରର କଥା ଶ୍ମକିଙ୍ 
କଲଷ୍ଟାପାଜଥିତ ଭବଷି୍ନଧିି ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନାହ ିଁ।

ଜଲି୍ାପାେ ଉକ୍ତ କାରଖାନାର ସମସ୍ା ଲଧୈଯ୍୍ମ ର ସହ ଶଣୁବିା 
ପଲର �ଲି୍ାଲେଟର ଏବଂ ଇପଏିଫ କମଶିନରଙ୍ ସହ ଆଲ�ାଚନା 
କର ିସମାଧାନ ପାଇ ଁପ୍ରତଶିରୁତ ିଲଦଇଛନ୍।ି ଉକ୍ତ ପ୍ରତନିଧିିମଣ୍ଡେୀଲର 
ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଲକଦାରଚନ୍ଦ୍ର ପଲଟ�, କାଯ୍୍ମ କାରଣିୀ 
ସଭ୍ କୁନୁ ପଶାୟତ, ଲଭଷଜ ରଥ, ନତି୍ାନନ୍ଦ ପଲଟ�, ସନାତନ 
ପଲଟ�, ଲଗାକୁେ ନାଏକ, ଜନ୍ମଜୟ ସା, ସଲୁରଶ ତାଜନ ସାମ�ି ଥିଲ�।

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୭ା୯(ସମସି): ଭଷ୍ମା ଥାନା ଭଷ୍ମା ଫ୍ଲାଇ ଆସ୍  ଇଟା କାରଖାନାରୁ େକାୟତ ି
ମାମ�ାର ସମସ୍ ୫ ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ପ�ୁସି ଗରିଫ କର ିଆଜ ିରାତଲିର ଲକାଟ୍ମ ଚା�ାଣ 
କରଛି।ି ସମ୍କୃ୍ତ ସମସ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ମହୁ�ଲଜାର ଗ୍ାମର ଲବା� ି
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗତ ୬ ତାରଖି ରାତଲିର ସମ୍କୃ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତମାଲନ ମଖୁା ପନି୍ଧ ିବଭିନି୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରଲର 
ଭୟଭୀତ କର ି ତାଙ୍ 
ଲଗାଟଏି ଲ�ଖାଏ 
ବାଇକ, ଲମାବାଇ� 
ଓ ହାତ ଘଣ୍ଟା ସହ 
ନଗଦ ୧୦ ହଜାର 
ଟଙ୍ା �ୁଟ ି ଲଫରାର 
ଲହାଇଯାଇଥିଲ�। କମ୍ମଚାରୀ ଛଲତଶ୍ୱର ସାହୁ ଏଲନଇ ଥାନାଲର ଏତ�ା ଲଦବା ପଲର 
ଆଇଆଇସ ିଦୀପ୍ତରିଞ୍ନ ସାହୁ ମାମ�ା ରୁଜୁ କର ିଛାନ୍ ଭନି୍  ଚୋଇଥିଲ�। ସମସ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ 
ଚହି୍ନଟ କର ିପ�ୁସି ଗରିଫ କରବିାଲର ସକ୍ଷମ ଲହାଇଛ।ି ଅଭଯିକୁ୍ତମାଲନ �ୁଟ ିଲନଇଥିବା 
ବାଇକ, ଲମାବାଇ� ଓ ହାତ ଘଣ୍ଟା ଜବତ ଲହାଇଛ।ି ମାତ୍ର ଅଭଯିକ୍ତମାଲନ �ୁଟ ିଲନଇଥିବା 
୧୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ମଧ୍ରୁ ମାତ୍ର ୧୨୦୦ ଟଙ୍ା ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍ଠାରୁ ଟାଙ୍ଗଆି, 
ଦା, ଛୁର ିଆଦ ିବଭିନି୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ଲହାଇଛ।ି ଅଦା�ତଲର ଜାମନି ନାମଞ୍ରୁ ଲହବାରୁ 
ସମସ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ବଚିାର ବଭିାଗୀୟ ଲଜଲ୍  ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୭ା୯(ସମସି): ଆଜଥିି�ା 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାଦୀଙ୍ ଜନ୍ମ 
ଦବିସ; ମାତ୍ର ଜଲି୍ା ଯବୁ କଂଲଗ୍ସ ବଲିଜପ ି
ଲନତୃୱୋଧୀନ ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲବକାର 
ଯବୁ ଲଗାଷ୍ୀଙୁ୍ ପ୍ରତାରତି କରଛି ି ଲବା� ି
ଦଶ୍ମାଇ ଆଜ ି ଲବଲରାଜଗାର ଦବିସ 
ଭାଲବ ପାେନ କରଛି।ି ବଧିାନସଭା 
ଲକ୍ଷତ୍ର ଯବୁ ସଂଲଗ୍ସ ସଭାପତ ି ବଶି୍ୱଜତି 
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ଲନତୃୱେଲର କମ୍ମକତ୍ମାମାଲନ 
ସ୍ାନୀୟ େଆିରେଏି ଛକଲର ଚାକରି ି
ଅଭାବରୁ ପ୍ରତୀକାତ୍କ ଭାଲବ ଚା ଓ ପକୁେ ି

ବକି୍ର ି କରଥିିଲ�। ପ୍ରତ ି ବଷ୍ମ ଦୁଇ ଲକାଟ ି
ନଯିକୁ୍ତ ି ଲଦବା ପାଇ ଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଲଦଇଥିବା 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲମାଦୀଙ୍ ଶାସନକାେର ୮ବଷ୍ମ 
ମଧ୍ଲର ୧୨.୫ ଲକାଟ ି ଛଲଟଇ ଲହବା, 

ଲନାଟ୍ ବନ୍ଦୀ ଲଯାଗୁ ଁ ୫୦�କ୍ଷରୁ ଊର୍ବେ୍ମ ଚାକରି ି
ହରାଇବା, ଆକସ୍କି �କୋଉନ ସମୟଲର 
୧୨.୨୦ ଲକାଟ ିଲ�ାକ ଲବଲରାଜଗାର ଲହବା 
ଘଟଣାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତବିାଦ ଜଣାଇଥିଲ�।

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୧୭ା୯(ସମସି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ସବୁେୟା ଗ୍ାମଲର ଘଟ ିଯାଇଥିବା 
ନଆିଁଲର ଲପାେ ିମହେିାଙ୍ ମତୁୃ୍ ମାମ�ା ସମ୍ପ୍ରତ ିଭନି୍ନ ଲମାେ ଲନଇଛ।ି ମତୃା ସାବତି୍ରୀ ଭତି୍ରଆି 
(୩୦)ଙ୍ ଭାଇ ଧନୁ ଭତି୍ରଆି ହତ୍ା ଅଭଲିଯାଗ ଆଣ ିଏଲନଇ ଥାନାଲର ଏତ�ା ଲଦବା ପଲର 
ପ�ୁସି ଅପମତୁୃ୍ରୁ ହତ୍ା ମାମ�ାଲର ରୂପାନ୍ରତି କର ିତଦନ୍ ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ୱେରାନ୍ତି କରଛି।ି 
ପ୍ରାୟ ୨ ମାସ ତେୁ ସବୁେୟା ଗ୍ାମର ରସାନନ୍ଦ ନାଏକ ଶଙ୍ରାଲପାଷ ଗ୍ାମର ସାବତି୍ରୀ 
ଭତି୍ରଆି (୩୦)ଙ୍ ସହ ନଜି ଗ୍ାମଲର ପତ-ିପତ୍ୀ ଭାଲବ ଏକତ୍ର ରହ ିଆସଥୁିଲ�। ଲତଲବ 
ଗତ ୩୧ ତାରଖି ରାତଲିର ରସାନନ୍ଦ ଓ ସାବତି୍ରୀଙୁ୍ ପରବିାର ତଥା ପଲୋଶୀମାଲନ ଲପାୋ 
ଅବସ୍ାଲର ଉର୍ାର କର ିରାତ ିପ୍ରାୟ 
ଲଦଢଟା ସମୟଲର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ସରକାରୀ ୋକ୍ତରଖାନାଲର ଭର୍ଥି 
କରଥିିଲ�। ସାବତି୍ରୀ ନଜି ଲଦହଲର କଲିରାସନି ଢାେ ି ନଆିଁ �ଗାଇ ଲହାଇଥିବା ଲବଲେ 
ରସାନନ୍ଦ ତାଙୁ୍ ବଞ୍ାଇବାକୁ ଯାଇ ଲସ ମଧ୍ ଲପାେ ିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥି�ା। ସାବତି୍ରୀ ୧୩ 
ଦନି ଧର ିମତୁୃ୍ ସହ ସଂଗ୍ାମ କରବିା ପଲର ଗତ ୧୩ ତାରଖିଲର ଆଖି ବୁଜଥିିଲ�। ଏଲନଇ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ପ�ୁସି ଅପମତୁୃ୍ ମାମ�ା ରୁଜୁ କର ି ଶବ ବ୍ବଲଛେଦ କରାଇ 
ଥି�ା। ଅପମତୁୃ୍ରୁ ହତ୍ା ମାମ�ାକୁୁ ରୂପାନ୍ରତି ପଲର ପ�ୁସି ତନାଘନା ଚ�ାଇଛ।ି

କାମ ଆରମ୍ଭର ୧୮ ବର୍ଷ ପରର ବ ିଆସଲିାନ ିପରବର୍୍ଷୀ ଅନୁଦାନ

୧୨ ଲକ୍ଷେ ଅସମୂ୍ର୍୍ ଲକାଠା ମାଟଲିେ ମଶିଲିା
ଗାଁ ଗାଁଲେ ପଅୁଜଉିଁନ୍ଆି ଓଷା ପାଳତି

ହେମଗରି: ଲହମଗରି ବ୍ଲକ୍ ର ସମସ୍ ଅଞ୍େଲର ଦଶହରା ଅନ୍ଧାରପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ 
ତଥା ସଙ୍କ୍ ାନ୍ ି ତଥିିଲର ଅନୁଷ୍ତି ଲହ�ା ବଶିବେକମ୍ମା ପଜୂା ସାଙ୍ଗକୁ ପଅୁ ଜଉିନ୍ଆି 
ପଜୂା। ଆଜରି ଦନିଲର ମାଆମାଲନ ନଜି ସନ୍ାନର ଆୟଷୁ ବୃର୍ ି ସାଙ୍ଗକୁ 
ସମସ୍ ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ  ନଜି୍ମୋ ଉପବାସ ଓ ପଜୂାଚ୍ମନା କରଛିନ୍।ି

ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦବିସ

ଫ୍ାଇଆସ୍  ଇଟା କାରାଖାନାରୁ ଡକାୟତ ିମାମଲାର ପର୍୍ଷାଫାସ୍ 

ନଆିଁରର ରପାଡ଼ ିମହଳିାଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ମାମଲା

ଅର�ାକା ମଲ୍ୟିାନ କାରଖାନା ସମସୟୁାର ସମାଧାନ ଦାବ ି

ଲବଲୋଜ୍ ଗାେ ଦବିସ ଭାଲବ ପାଳନ କଲା ଜଲି୍ା ଯବୁ କଂଲରେସ 

ନୂତନ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଲଭଟଲିା ଶ୍ରମକି ସଂଘ

 �୪ ବର୍ଷ ତଳୁ ସମ୍ପୂର୍୍ଷ ବନ୍ଦ 
ରହଛି ିସପୂତାକଳ

 � ଶ୍ରମକିଙ୍କ ମଳିନି ିପଏିଫ୍  ଓ 
ବରକୟା ପାଉଣା 

୫ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଗରିଫ; ରଚାର ିସାମଗ୍ୀ ସହ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ 

ଅପମତୁୃୟୁେୁ ହତୟୁାକୁ େୂପାନ୍େତି

ପଲୁସି ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ତି 

ଜଲି୍ା କୃଷ ିବଜି୍ାନ ଲକନ୍ଦ୍ରଲେ ଲପାଷଣ ଅଭଯିାନ 
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ଅେରୁାଳ,ି୧୭।୯(େମେି): ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 
ଅମତୃ ମହ�ୱାତ୍ସବ ପୱାଳନ କରୁଛ ିଭୱାରତ; 
କନୁି୍ ଜହେ ଓଡ଼ଆି ଯବୱାନ ପୱାକସି୍ୱାନ 
ହଜଲହର ଶଢୁଥିବୱାହବହଳ ତୱାଙ୍କ 
ପରବିୱାରର ଆଖିରୁ ଲୁ� ଶଖୁନୁ।ି ସମ୍କୃ୍ତ 
ଯବୱାନ ହ�ଉଛନ୍ ି ଧୱାମନଗର ବ୍ଳକ 
ଅନ୍ଗ୍ଗତ କଲ୍ୱାେୀ ଗୱାଁର ଆନନ୍ଦ ପତ୍ୀ। 
ଆନନ୍ଦ ୧୯୬୫ ମସ�ିୱାହର ଭୱାରତ-
ପୱାକସି୍ୱାନ ଯଦୁ୍ଧହର ସୱାମଲି ହ�ୱାଇଥିହଲ। 
ହସ� ିଯଦୁ୍ଧହର ପୱାକସି୍ୱାନ ହସୈନକିମୱାନଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରୱା ବନ୍ଦୀ ହ�ୱାଇ ଆଜ ିସଦୁ୍ଧୱା ପୱାକସି୍ୱାନ 
ହଜଲହର ର�ଛିନ୍।ି ଏଯୱାଏଁ ହସ ମକୁୁଳ ି
ପୱାରନିୱା�ୱାନ୍।ି ଏ ହନଇ ଭଦ୍ରକ ସୱାଂସଦ 
ମଞ୍ଲୁତୱା ମଣ୍ଡଳ ହଲୱାକସଭୱାହର ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଉଠୱାଇ ତୱାଙୁ୍କ ହେରୱାଇ ଆେବିୱାକୁ ଦୱାବ ି
କରଥିିହଲ। 

ହସ�ଭିଳ ି ଗେମଧ୍ୟମହର ଖବର 
ପ୍ରକୱାଶ ପୱାଇବୱା ପହର ଆନନ୍ଦ ପତ୍ୀଙ୍କ 
ପତୁ୍ ବଦି୍ୱାଧର ବୱାପୱାଙୁ୍କ ଚହି୍ ିପୱାରଥିିହଲ। 
ହସହବଠୱାରୁ ବଦି୍ୱାଧର ତୱାଙ୍କ ବୱାପୱାଙ୍କ 
ମକୁ୍ତ ି ପୱାଇଁ ଭୱାରତ ସରକୱାରଙୁ୍କ ଗ�ୁୱାର ି
କର ି ଆସଛୁନ୍।ି ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ, ତତ୍ୱାଳୀନ 
ମନ୍ତୀ ମନହମୱା�ନ ସୱାମଲଙୁ୍କ ଏ 
ସମ୍କ୍ଗହର ଅବଗତ କରବିୱା ପହର 
ତତ୍ୱାଳୀନ ହବୈହଦଶକି ମନ୍ତୀ ପ୍ରେବ 
ମଖୁୱାଜ୍ଗୀ ଓ ହବୈହଦଶକି ସଚବି ଶବିଶଙ୍କର 
ହମନନଙୁ୍କ ସୱାକ୍ୱାତ କର ି ସମସ୍ ତଥ୍ 

ପ୍ରଦୱାନ କରଥିିହଲ। ହବୈହଦଶକି 
ବଭିୱାଗ ଅନୁଧ୍ୟୱାନରୁ ଜେୱାପଡଥିିଲୱା 
ହଯ ପୱାକସି୍ୱାନର ଲୱାହ�ୱାର ଲୱାଜପଟ 
ହଜଲହର ହସ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍;ି କନୁି୍ ହସ 
ମୱାନସକି ଭୱାରସୱାମ୍ �ରୱାଇ ଥିବୱାରୁ 
ତୱାଙ୍କ ସମ୍କ୍ଗହର ଅଧିକ ତଥ୍ ଜୱାେହି�ଉ 
ନୱା� ିଁ। ଭୱାରତ ସରକୱାର ତୱାଙୁ୍କ ମକୁ୍ତ କର ି
ଆପେୱା ହଦଶକୁ ହେହରଇ ଆେବିୱା ପୱାଇଁ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି ହଦଇଥିହଲ। ଏତଦବ୍ତୀତ 
ବଦି୍ୱାଧରଙ୍କ ପତ୍ୀ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ହ�ୱାହଟଲ 
ତୱାଜହର ପୱାକସି୍ୱାନ ହେହଡ଼ରୱାଲ �ମଦି 
ଅନସୱାରୀ ପୱାରୱାନଙୁି୍କ ସୱାକ୍ୱାତ କର ି
କୱାଗଜପତ୍ ପ୍ରଦୱାନ କରଥିିହଲ। ଯଦୁ୍ଧ 

ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୱାହରୱାପେ ଆଇନ ଅନୁସୱାହର 
ତୱାଙ୍କ ବୱାପୱାଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଛୱାଡ ି ହଦବୱା ପୱାଇଁ 
ପ୍ରକୱାଶ କରଥିିହଲ; କନୁି୍ ୨୦୦୩ ମସ�ିୱା 
ହେବୃୟୱାରୀ ୭ରୁ ଆଜ ି ଯୱାଏଁ ଭୱାରତୀୟ 
ହସୈନ୍ ବଭିୱାଗ ଜହେ ହଯୱାଦ୍ଧୱାଙୁ୍କ ମକୁ୍ତ ି
ସମ୍କ୍ଗହର ସରକୱାର ଆଉ ହକୌେସ ି
ପଦହକ୍ପ ଗ୍ର�େ କର ି ନୱା�ୱାଁନ୍ ି କ ି
ଏଥିପୱାଇଁ ଆଗ୍ର� ପ୍ରକୱାଶ କରନିୱା�ୱାନ୍।ି 
ଆଜ ିବ ିଆନନ୍ଦ ପତ୍ୀଙ୍କ ପରବିୱାର ଭୱାରତ 
ମୱାତୱାର ସହୁଯୱାଗ୍ ସନ୍ୱାନଙ୍କ ବୱାଟକୁ ଚୱା� ିଁ 
ର�ଛିନ୍।ି ଏ ଦଗିହର ରୱାଜ୍ ଓ ହକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୱାର ଦୃଷ୍ ିହଦବୱାକୁ ପରବିୱାର ପକ୍ରୁ 
ନହିବଦନ କରୱାଯୱାଇଛ।ି 

୫୬ ବର୍ଷ ହେଲା ପାକସି୍ାନ ହେଲ୍ ହେ ଓଡ଼ଆି ଯବାନ

ମକୁ୍ ତି ପାଇଁ ପର ତିବାରର ନ ତିବବଦନ

ଭଦ୍ରକ,୧୭।୯(େମେି):

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ୱାହର ‘ଡହିଜ’ ବୱାଜୱାଇବୱା 
ଉପହର କଟକେୱାକୁ କଡୱାକଡ ି ଲୱାଗ ୁ
କରଛି ିଜଲି୍ୱା ପଲୁସି।। ଏେକି ିହକୌେସ ି
ଉତ୍ସବ କମି୍ୱା ହଶୱାଭୱାଯୱାତ୍ୱାହର 
ଏପରକି ି ବବିୱା� ହଶୱାଭୱାଯୱାତ୍ୱାହର 
ମଧ୍ୟ ଡହିଜ ବୱାଜପିୱାରବିନ।ି ଏ 
ହନଇ ଜଲି୍ୱା ପଲୁସି କଡୱା ଆଭମିଖୁ୍ 
ଆପେୱାଇଛ।ି ପ୍ରକୱାଶ ଥୱାଉକ,ି ପବୂ୍ଗରୁ 
ଡହିଜ ବଜୱାଇବୱା ଉପହର ର�ଥିିବୱା 
କଟକେୱା ବଳବତ୍ତର ର�ଛି।ି ଶବ୍ଦ 
ପ୍ରଦୂଷେକୁ ହନଇ ସପୁ୍ରମିହକୱାଟ୍ଗ ହଯଉଁ 
ମୱାଗ୍ଗଦଶଶିକୱା ଜୱାର ି କରଛିନ୍ ି ତୱା�ୱା 
ଡହିଜ ବ୍ବ�ୱାର ହଯୱାଗୁଁ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ 
ହ�ଉଛ।ି କହରୱାନୱା ପବୂ୍ଗରୁ ବଭିନି୍ନ 
ସମୟହର ଡହିଜ ବ୍ବ�ୱାରକୁ ହନଇ 

ବବିୱାଦ ର�ଥିିଲୱା। ପ୍ରଶୱାସନର 
କଟକେୱା ହଯୱାଗ ୁ ବ�ୁ ଡହିଜ 
ବ୍ବସୱାୟୀ ଜୀବକିୱା �ରୱାଇଥିହଲ। 
ହତହବ କହରୱାନୱା ପହର ସରକୱାର 
ଜୀବନ ଜୀବକିୱାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ହଦଇଥିବୱା 
ହଯୱାଗ ୁ ଡହିଜ ବ୍ବସୱାୟୀମୱାହନ 
ପନୁଃ ନଜି ବ୍ବସୱାୟ ଆରମ୍ଭ 

କରଥିିହଲ। ହତହବ ନକିଟହର ଡହିଜ 
ବ୍ବ�ୱାରକୁ ହନଇ ବଭିନି୍ନ ମ�ଲହର 
ତୀବ୍ର ଅସହନ୍ୱାଷ ପ୍ରକୱାଶ ପୱାଉଛ।ି 
ଏଥି ହଯୱାଗ ୁ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷେ ମୱାତ୍ୱା 
ଯହଥଷ୍ ବଢୁଥିବୱା ହବହଳ ହକହତକ 
ହରୱାଗୀ ଓ ବରଷି୍ଠ ନୱାଗରକିଙ୍କ ସ� 
ଶଶିମୁୱାନଙ୍କ ଉପହର ଏ�ୱାର କୁପ୍ରଭୱାବ 

ପଡୁଛ।ି ହତହବ ପ୍ରଶୱାସନ ପକ୍ରୁ 
ଜଲି୍ଳୱାର ବଭିନି୍ନ ଉତ୍ସବ ଓ ପବ୍ଗପବ୍ଗୱାେ ି
ପୱାଳନ ଲୱାଗ ି ଅନୁଷ୍ଠତି ଶୱାନ୍ ି କମଟି ି
ହବୈଠକହର ଉଭୟ ଜଲି୍ଳୱାପୱାଳ ଓ ଏସ୍ .
ପ ିଡହିଜ ନ ବଜୱାଇବୱା ଲୱାଗ ିପରୱାମଶ୍ଗ 
ହଦଇଥିହଲ; ଯୱା�ୱାକୁ କମଟିଗିଡୁକି 
ମଧ୍ୟ ମୱାନହିବ ହବୱାଲ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ହଦଇଛନ୍।ି 

ହକବଳ ଭଦ୍ରକ ସ�ର ନୁହ�ଁ, 
ସମଗ୍ର ଜଲି୍ୱା ପୱାଇଁ ସମୱାନ ନୀତ ି
ଆପେୱାଯବି ହବୱାଲ ି ଜଲି୍ୱା ପଲୁସି 
ପକ୍ରୁ ସଚୂନୱା ଦଆିଯୱାଇଛ।ି ଡହିଜ 
ବ୍ବ�ୱାର ଲୱାଗ ିହକୌେସ ିପରସି୍ତିହିର 
ପ୍ରଶୱାସନ ଅନୁମତ ି ଦଏି ନୱା� ିଁ। ଏେ ୁ
ଗୱାଁଠୱାରୁ ସ�ର ପଯ୍ଗ୍ନ୍ ସୱାଧୱାରେ 
ହଲୱାହକ ଏ ବୱାବଦହର ସହଚତନ 
ହ�ବୱା ଉଚତି ହବୱାଲ ିପ୍ରଶୱାସନ ପକ୍ରୁ 

କୁ�ୱାଯୱାଇଛ।ି ବ୍କ୍ତଗିତ ବୱା�ୱାଘର 
କ ି ଅନ୍ ଉତ୍ସବ ହ�ଉ କମି୍ୱା ହକୌେସ ି
ବ ି ପବ୍ଗପବ୍ଗୱାେହିର ଡହିଜ ବଜୱାଇବୱା 
ହବଆଇନ ହବୱାଲ ି ଜଲି୍ଳୱା ପଲୁସି 
ପକ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ ଭୱାହବ କୁ�ୱାଯୱାଇଛ।ି ଏ 
ବୱାବଦହର ହଲୱାହକ ସହଚତନ ହ�ୱାଇ 
ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ ନ କରବିୱାକୁ 
ଏସ୍ .ପ ି ଚରେ ସଂି ମୀନୱା ନହିବଦନ 
କରଛିନ୍।ି ଯଦ ି ହକ� ି ଆଇନ 
ଉଲ୍ଙ୍ଘନ କହର ତୱା�ୱା ବହିରୱାଧହର 
କଡୱା କୱାଯ୍ଗ୍ୱାନୁଷ୍ଠୱାନ ହ�ବ ହବୱାଲ ି
ଜଲ୍ଳୱା ପଲୁସି ପକ୍ରୁ କୁ�ୱାଯୱାଇଛ।ି 
ଅନ୍ପକ୍ହର ଜଲି୍ୱା ପଲୁସି କୱାଯ୍ଗ୍ୱାଳୟ 
ପକ୍ରୁ ଜଲି୍ୱାର ସମସ୍ ଥୱାନୱାଧିକୱାରୀଙୁ୍କ 
ଡହିଜ ବ୍ବ�ୱାର ଉପହର 
କଟକେୱାକୁ କଡୱାକଡ ି ଲୱାଗ ୁ କରବିୱାକୁ 
କୁ�ୱାଯୱାଇଥିବୱା ଜେୱାପଡଛି।ି 

ଆରଡ,ି୧୭।୯(େମେି): ଦୀଘ୍ଗ ୨ବଷ୍ଗ ପହର ପେୁ ି
ଭକ୍ତଙ୍କ ଗ�େହର ଶନବିୱାର ପବତି୍ ମଳୂୱାଷ୍ମୀଠୱାରୁ 
ଦଶ�ରୱା ପଯ୍ଗ୍ନ୍ ଆରଡ ି ପୀଠ ହଦବୀଙ୍କ ପଜୂୱା 
ମଣ୍ଡପହର ଆରମ୍ଭ ହ�ୱାଇଛ।ି ହଷୱାଡଶ ଦବିସୀୟ 
ପଜୂୱା ଏ� ି ଅବସରହର ପ୍ରସଦି୍ଧ ହଶୈବପୀଠ 
ଆରଡଧିୱାମର ବୱାବୱା ଆଖଣ୍ଡଳମେଙି୍କ ମନ୍ଦରି 
ହବଢୱା ପ୍ରୱାଙ୍ଗେହର ଥିବୱା ପୀଠହଦବୀ ଜୟଦୁଗ୍ଗୱାଙ୍କ 
ମଣ୍ଡପହର ରୀତନିୀତ ି ଅନୁଯୱାୟୀ ପଜୂୱା ଆରମ୍ଭ 
ହ�ୱାଇଛ।ି ହଷୱାଡଶ ଦବିସୀୟ ପଜୂୱା ଏଥିପୱାଇଁ 
ଶନବିୱାର ହଭୱାର ବୱାବୱାମେଙି୍କ ଦ୍ୱାର େିଟୱା 
ନୀତ ି ସରବିୱା ପହର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତ,ି ମ�ୱାସ୍ୱାନ, 
ଘଷ୍ଗେଲୱାଗ ି ନୀତ ି ଅନୁଷ୍ଠତି ହ�ୱାଇଥିଲୱା। ପହର 
ମୱା’ ଜୟଦୁଗ୍ଗୱାଙ୍କ ପଜୂୱା ମଣ୍ଡପହର ଘଟସ୍ୱାପନ ସ� 
ନୀତକିୱାନ୍ ି ଅନୁଯୱାୟୀ ମୱା’ଙ୍କ ନକିଟହର ମଙ୍ଗଳ 
ଆଳତୀ, �ଳଦୀ ପଞ୍ୱାମତୃ ସ୍ୱାନ, ଜଳୱାଭହିଷକ 
ନୀତ ି ସରବିୱା ପହର ମୱା’ଙୁ୍କ ନବବସ୍ତ୍ର ସ� ସବୁର୍୍ଗ 
ଓ ହରୌପ୍ ଅଳଙ୍କୱାର ବଭିନି୍ନ େୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଆଦ ି
ଲୱାଗ ିକରୱାଯୱାଇ ହଗୌରୀ ହବଶହର ସଜ୍ତି କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। 
ପହର ଘଟ ଉହତ୍ତୱାଳନ ନମିହନ୍ ହସବୱାକୱାରୀଙ୍କ ପକ୍ରୁ 
ଶବିଗଙ୍ଗୱା ପଷୁ୍କରେିୀହର ପଜୂୱାଚ୍ଚ୍ଗନୱା କରୱାଯୱାଇ ଘଟକୁ ମୱା’ଙ୍କ 
ଆସ୍ୱାନହର ସ୍ୱାପନ କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ପହର ଚଣ୍ଡପିୱାଠ, 

ହଷୱାଡଶ ଉପଚୱାର ପଜୂୱା, ହ�ୱାମ, ନୀତ ି ଆଦ ି ଅନୁଷ୍ଠତି 
ହ�ୱାଇଥିଲୱା। ଏଥିପୱାଇଁ ମନ୍ଦରି ଓ ହସବୱାୟତଙ୍କ ପକ୍ରୁ 
ସମସ୍ ପ୍ରକୱାର ବ୍ବସ୍ୱା କରୱାଯୱାଇଥିଲୱା। ଭକ୍ତମୱାହନ 
ଧୱାଡହିର ଯୱାଇ ମେବିୱାବୱା ଏବଂ ମୱା’ଙୁ୍କ ଦଶ୍ଗନ କରଥିିହଲ। 

ପଲୁସିେ କଡ଼ା ଆଭମିଖୁ୍ୟ; ଏଣକି ିଡହିେ ବୋଇବା ମନା

ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କହଲ ଦୃଢ଼ କାଯ୍ଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ
 � ବାବାମଣଙି୍କ ପୀଠହେ େୟଦୁର୍ଷାଙ୍କ ହରାଡ଼ଶ ଦବିସୀୟ ପେୂା ଆେମ୍ଭ

ଭକ୍ଙୁ୍ ବ�ୌରୀ ବବଶବର ଦଶ୍ଶନ ବଦବେ ମା’ 

ଆଇଟଆିଇର େମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୧୭ା୯(େମେି)

ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଶଳି୍ପ ତୱାଲମି ଅନୁଷ୍ଠୱାନ 
(ଆଇଟଆିଇ)ର ସମୱାବତ୍ତ୍ଗନ ଉତ୍ସବ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ହ�ୱାଇଯୱାଇଛ।ି ଅନୁଷ୍ଠୱାନର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ. ରଜତ କୁମୱାର ପୱାେଗି୍ରୱା�ୀଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତୱାହର ଅନୁଷ୍ଠତି ଏ� ି କୱାଯ୍ଗ୍କ୍ରମହର 
ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୱାଳୟ କୁଳପତ ିପ୍ରହେସର 
ଗୀତୱାଞ୍ଳୀ ଦୱାଶ ମଖୁ୍ଅତଥିିଭୱାହବ ହଯୱାଗ 
ହଦଇଥିହଲ। ସମ୍ୱାନତି ଅତଥିି ଭୱାହବ ବରଷି୍ଠ 
ସୱା�ତି ି୍ କ ତଥୱା ଓଡ଼ଶିୱା ନୱାଟକ ଏକୱାହଡ଼ମୀ 
ପରୁସ୍ୱାର ବହିଜତୱା ବପିନି ନୱାୟକ ହଯୱାଗ 
ହଦଇଥିହଲ। ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଆଇଟଆିଇ ଅେୁରନ୍ 
ଶକ୍ତ ିଓ ହବୈଷୟକି ଦକ୍ତୱାର ପ୍ରତକୃିତ ିହବୱାଲ ି
ମଖୁ୍ଅତଥିି ପ୍ରହେସର ଦୱାଶ କ�ଛିନ୍।ି ବ�ୁ 
ଝଅି ଏଠୱାହର ପୱାଠ ପଢବିୱା ସ� ସୱାମୱାଜକି 
ରୂପୱାନ୍ରହର ମୱାଧ୍ୟମ ସୱାଜୁଛନ୍ ି ହବୱାଲ ି ହସ 
କ�ଥିିହଲ। ଆଇଟଆିଇହର ବଦି୍ୱାଥ୍ଗୀମୱାହନ 
� ିଁ ପଞୁ୍।ି ହସମୱାହନ ଜହେ ଜହେ ଦକ୍ କୁଶଳୀ 

ଯବୁକ। ଆଗୱାମୀ ଦନିହର ଏମୱାହନ ନୂଆ 
ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରହିବ। ବଦି୍ୱାଥ୍ଗୀମୱାହନ 
ଜୀବନର ପ୍ରତଷି୍ଠତି ମୱାଗ୍ଗହର ଯବିୱାକୁ 
ସମ୍ୱାନତି ଅତଥିି ବପିନି ନୱାୟକ ଆ�୍ୱାନ 
ହଦଇଥିହଲ। କୁଶଳୀ ମୱାନଙ୍କ ସମୟ � ିଁ 
ଏକବଂିଶ ଶତୱାବ୍ଦୀ। ଏମୱାହନ ପ୍ରତଟି ି ଜ୍ୱାନର 
ରୂପୱାନ୍ରେ କରନୁ୍। ସମୱାଜକୁ ନୂଆ ବୱାତ୍ତ୍ଗୱା 
ଦଅିନୁ୍ ହବୱାଲ ି ହସ ଏଠୱାହର କ�ଥିିହଲ। 
ପ୍ରଧୱାନମନ୍ତୀଙ୍କ ନହିଦ୍୍ଗଶକ୍ରହମ ସୱାରୱା 
ଭୱାରତର ଶଳି୍ପ ତୱାଲମି ଅନୁଷ୍ଠୱାନ ମୱାନଙ୍କହର 
ଆଜ ି ସୱାଟଶିେିହକଟ୍  ବଣ୍ଟନ କର।।ଇଥିବୱା 
ହହବଳ ଏଠୱାହର ମଧ୍ୟ ଚଳତି ବଷ୍ଗ ପୱାସ୍  
କରଥିିବୱା ୧୦୬ଜେ ବଦି୍ୱାଥ୍ଗୀ ମୱାନଙୁ୍କ 
ଏଠୱାହର ସୱାଟଶିେିହକଟ୍  ପ୍ରଦୱାନ କରୱାଯୱାଇଛ।ି 
ହସ�ଭିଳ ି ସଭ୍ଗଭୱାରତୀୟ ସ୍ରହର ଉଚ୍ଚ 
ନମ୍ର ରଖି ପୱାସ୍  କରଥିିବୱା ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ଆଇଟଆିଇର ୧୦ଜେ ବଦି୍ୱାଥ୍ଗୀ କଟକହର 
ପରୁସ୍ତୃ ହ�ୱାଇଛନ୍।ି କୱାଯ୍ଗ୍କ୍ରମହର 
ଆଇଟଆିଇର ବଦି୍ୱାଥ୍ଗୀଙ୍କ ସ� କମ୍ଗକତ୍ତ୍ଗୱା 

ମୱାହନ ଉପସ୍ତି ଥିହଲ। ସନ୍୍ୱାହର 
ଆଇଟଆିଇର ପରସିରହର ଏକ ସୱାଂସ୍ତୃକି 
କୱାଯ୍ଗ୍କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠତି ହ�ୱାଇଯୱାଇଛ।ି 
କୱାଯ୍ଗ୍କ୍ରମହର ଅତଥିିଭୱାହବ ବ୍ରହ୍ମପରୁ 

ହମୟର ସଂଘମତି୍ୱା ଦହଳଇ, ବଧିୱାୟକ 
ବକି୍ରମ କୁମୱାର ପଣ୍ଡୱା, ହଡପଟୁ ି ହମୟର ଇ 
ବହିବକ ହରଡ଼ୀ, ଆଇଟଆିଇ ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ଼ 
ରଜତ କୁମୱାର ପୱାେଗି୍ରୱା�ୀ, କହପ୍ଗୱାହରଟର 

ସମୀର କୁମୱାର ମଶି୍ର, ମଳୟ ରଞ୍ନ ବହିଷୱାୟୀ 
ଓ ଶନୂ୍ ଦୱାଶ ପ୍ରମଖୁ ମଞ୍ୱାସୀନ ଥିହଲ। ଏ� ି
ଅବସରହର ବଭିନି୍ନ ସୱାଂସ୍ତୃ ି କୱାଯ୍ଗ୍କ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ହ�ୱାଇଯୱାଇଛ।ି

‘ୋମାଜକି ରୂ୍ାନ୍ତରଣସର ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଏକ ବଳଷି୍ଠ ମାଧ୍ୟମ’ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୧୭ା୯(େମେି): ପୱାବ୍ଗେ ଆଗରୁ ଅପରୱାଧୀଙୁ୍କ ଜଗବିୱା ପୱାଇ ଁ ପଲୁସି ପକ୍ରୁ ପ୍ରୟୱାସ 
ଆରମ୍ଭ ହ�ୱାଇଛ।ି ସ�ରକୁ ନୱାକୱାବନ୍ଦୀ କରବିୱାକୁ ସମସ୍ ଥୱାନୱା ଅଧିକୱାରୀଙୁ୍କ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଏସପ ି
ସବ୍ଗେୱା ବହିବକ ଏମ୍  ନହିଦ୍୍ଗଶ ହଦଇଛନ୍।ି ଅପରୱାଧୀମୱାହନ ହଯପର ିସ�ର ଭତିରକୁ ପ୍ରହବଶ 
ନ କରହିବ ହସ ହନଇ ସମସ୍ ବ୍ବସ୍ୱା କରବିୱା ପୱାଇ ଁ ହଯୱାଜନୱା ହ�ୱାଇଛ।ି ମଖୁ୍ତଃ ସ�ରର 
ପ୍ରହବଶପଥ ଉପହର ପଲୁସିର ନଜର ର�ବି ହବୱାଲ ି କ�ଛିନ୍ ି ଏସପ ି ଶ୍ରୀ ବହିବକ। ପୱାବ୍ଗେ 
ଋତୁହର ଅପରୱାଧୀମୱାହନ ସଂଘବଦ୍ଧ ହ�ୱାଇ ବଭିନି୍ନ ଅପରୱାଧୀକ କୱାଯ୍୍ଗ ହର ଲପି୍ତ ର�ଥିୱାନ୍।ି 
ଅନ୍ପକ୍ହର ପ୍ରତଷି୍ଠତି ହଲୱାକଙୁ୍କ ଦଶ�ରୱା ମୱାମଲୁ ିନୱାମହର ହଲୱାକଙ୍କଠୱାରୁ ଦୱାଦୱା ବଟ ିଆଦୱାୟ 

ହ�ୱାଇଥୱାଏ। ଏଭଳ ି ଆପରୱାଧୀକ 
କୱାଯ୍୍ଗ କଳୱାପକୁ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ପଲୁସି 
ବରଦୱାସ୍ କରବି ନୱା� ିଁ। ଗତ କଛି ି
ଦନି ହ�ଲୱା ବ୍ରହ୍ମପରୁ ସ�ରହର 

ହଚୱାର ିବୃଦ୍ଧ ିହ�ବୱା ସ� ଦୁଇ ଦୁଇଟ ି�ତ୍ୱା ଉଦ୍ମ ଏବଂ ହଗୱାଟଏି �ତ୍ୱା ମୱାମଲୱା ଘଟଯିୱାଇଛ।ି 
ହଚୱାର ିଏବଂ ଅପରୱାଧ ସ� ଜୁଆ ହଖଳ ଉପହର ମଧ୍ୟ ପଲୁସିର ନଜର ର�ଛି।ି ସ�ର ଓ ସ�ରର 
ଉପକଣ୍ଠ ବଭିନି୍ନ ଥୱାନୱା ଅଧିନହର ଲୁକ୍ୱାୟତି ଭୱାହବ ଜୁଆ ହଖଳ ହ�ଉଥିବୱା ହବହଳ ପଲୁସିର 
ନଜର ହସମୱାନଙ୍କ ଉପହର ବତ୍ତ୍ଗମୱାନ ସଦୁ୍ଧୱା ପଡନିୱା� ିଁ। ଦଶ�ରୱା ଓ କୁମୱାରପରୂ୍୍ଗମୀ ଆଗକୁ 
ଥିବୱା ହଯୱାଗୁ ଁଜୁଆ ଆଡ୍ୱା ମୱାନଙ୍କହର ଗଣ୍ଡହଗୱାଳ ଏବଂ ମୱାରପଟି ିହ�ବୱାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କୱା ର�ଛି।ି 
ଏ� ିସବୁକୁ ଦୃଷ୍ହିର ରଖି ପଲୁସି ଜୁଆ ଓ ଅପରୱାଧୀମୱାନଙ୍କ ଉପହର କପିର ିଅଙୁ୍କଶ ଲଗୱାଯବି 
ହସ ହନଇ ହଯୱାଜନୱା କରଛି।ି ହସ�ପିର ିସ�ରର କଛି ିଜୁଆଡ ିଏବଂ କଛି ିପରୁୁେୱା ଅପରୱାଧୀଙ୍କ 
ଉପହର ମଧ୍ୟ ଥୱାନୱା ବୱାବୁ ନଜର ରଖିବୱା ପୱାଇ ଁ କୁ�ୱାଯୱାଇଛ।ି ଚଳତି ମୱାସହର ହ�ୱାଇଥିବୱା 
ଅପରୱାଧ ସମୀକ୍ୱା ହବୈଠକହର ମଧ୍ୟ ଏସପ ି ଶ୍ରୀ ବହିବକ ଦଶ�ରୱାକୁ ହନଇ ସମସ୍ ଥୱାନୱା 
ଅଧିକୱାରୀ ଆଲଟ୍ଗ ର�ବିୱା ପୱାଇ ଁକ�ଛିନ୍।ି ଚଳତି ମୱାସ ହଶଷ ସପ୍ତୱା�ଠୱାରୁ ଦୀପୱାବଳ ିପଯ୍୍ଗ ନ୍ 
ସ�ରର ବଭିନି୍ନ ସ୍ୱାନହର ନୱାକୱାବନ୍ଦ ିକରୱାଯବି ହବୱାଲ ିଏସପ ିଶ୍ରୀ ବହିବକ କ�ଛିନ୍।

ଦଶହରା ୍ବୂତ୍ତରୁ ୍ରୂା େହର 
ସହବ ନାକାବନ୍ଦୀ

୍ରୁୁଣା ଜୁଆଡ଼ ିଓ ଅ୍ରାଧଦୀଙ୍କ 
ଉ୍ସର ରହବି ତଦୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର

ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା,୧୭ା୯(େମେି): ଦୀଘ୍ଗ ୩୦ ବଷ୍ଗ ହ�ବ 
ହକନ୍ଦ୍ରୱାପଡୱା ଏକ ରୱାଜସ୍ ଜଲି୍ୱା ଭୱାହବ ମୱାନ୍ତୱା ପୱାଇଥିହଲ 
ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୱାବଧି ହକହତକ ଜଲି୍ୱାସ୍ରୀୟ କୱାଯ୍ଗ୍ୱାଳୟ 
କଟକରୁ ଏଠୱାକୁ ସ୍ୱାନୱାନ୍ରତି ହ�ୱାଇନୱା� ିଁ। ଏ� ି ଜଲି୍ୱାର 
ଅହନକ ଜମଜିମୱା ସଂକ୍ରୱାନ୍ୀୟ ହରକଡ୍ଗ ମଧ୍ୟ କଟକ ଜଲି୍ୱାରୁ 
ହକନ୍ଦ୍ରୱାପଡୱାକୁ ସ୍ୱାନୱାନ୍ରତି ହ�ୱାଇପୱାରନିୱା� ିଁ। େଳହର 
ଜଲି୍ୱାର ହଲୱାକମୱାହନ ସଦୂୁର କଟକକୁ ହଦୌଡ଼ ି ହଦୌଡ଼ ି ନୟୱାନ୍ 
ହ�ବୱାଟୱା ସୱାର ହ�ଉଛ।ି ହତେ ୁ ଜମଜିମୱା ହରକଡ୍ଗ କଟକରୁ 
ହକନ୍ଦ୍ରୱାପଡ଼ୱାକୁ ସ୍ୱାନୱାନ୍ର ପୱାଇଁ ପ୍ରଶୱାସନ ନକିଟହର ଦୱାବ ି
କରୱାଯୱାଇଛ।ି ପ୍ରତ ି ୩୦ ବଷ୍ଗହର ଥହର ଜମଜିମୱା ନକ୍ ସୱା 
ସଂହଶୱାଧନ କରୱାଯବିୱା ବ୍ବସ୍ୱା ଥିବୱାହବହଳ ଗତ ଚକବନ୍ଦୀ 
ଓ ବହନ୍ଦୱାବସ୍ କୱାଯ୍ଗ୍ ୩୫ ବଷ୍ଗରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଗ ସମୟ ହ�ବ ହଶଷ 
ହ�ୱାଇଥିହଲ ସଦୁ୍ଧୱା ଏ ପଯ୍ଗ୍ନ୍ ଘରବୱାରୀ ନକ୍ ସୱା, ଜମଜିମୱା 

ହରକଡ୍ଗ, ରୟତଙ୍କ ନୱାମହର ତରୁଟ ି ବଚୁି୍ତ ି ଥିବୱାରୁ ତୱା�ୱାର 
ସଂହଶୱାଧନ ହ�ୱାଇ ନ ପୱାର ି ପ୍ରୱାୟ ସମସ୍ ଅଞ୍ଳହର ରୟତଙ୍କ 
ମଧ୍ୟହର ଗଣ୍ଡହଗୱାଳ, ମୱାର୍ ପଟି, ରକ୍ତପୱାତ ଓ ମୱାମଲୱା ଚୱାଲୁଛ।ି 

ଆବଶ୍କ ସ୍ହଳ ପରୁୁେୱା ହରକଡ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଠୱାହର ମଳୁିନୱା� ିଁ। 
ହକନ୍ଦ୍ରୱାପଡ଼ୱାହର ଅତରିକି୍ତ ଚକବନ୍ଦୀ କମଶିନରଙ୍କ କୱାଯ୍୍ଗ ୱାଳୟ 
ହଖୱାଲବିୱା ପୱାଇଁ ସରକୱାରୀ ନହିଦ୍୍ଗଶ ଥିବୱାହବହଳ ଆଜ ିପଯ୍ଗ୍ନ୍ 
ତୱା�ୱା ହଖୱାଲୱାଯୱାଇପୱାରୁନୱା� ିଁ। ହତେ ୁ ହକନ୍ଦ୍ରୱାପଡ଼ୱାବୱାସୀଙ୍କ 
ସମ�ୂ ସ୍ୱାଥ୍ଗ ଦୃଷ୍ରୁି ହକନ୍ଦ୍ରୱାପଡ଼ୱାହର ତୁରନ୍ ଅତରିକି୍ତ ଚକବନ୍ଦୀ 
କମଶିନରଙ୍କ କୱାଯ୍୍ଗ ୱାଳୟ ହଖୱାଲୱାଯବିୱା ପୱାଇଁ କୱାଯ୍୍ଗ ୱାଳୟ ଗ�ୃ 
ହଯୱାଗୱାଇ ଦଆିଯବିୱା ସ� ଆମ ଜଲି୍ୱାହର ହରକଡ୍ଗ ରୁମ୍  ପ୍ରତଷି୍ଠୱା 
କରୱାଯୱାଇ ତୁରନ୍ କଟକରୁ ଜମଜିମୱା ହରକଡ୍ଗ ହକନ୍ଦ୍ରୱାପଡ଼ୱାକୁ 
ସ୍ୱାନୱାନ୍ର କରୱାଯବିୱାକୁ ନଖିିଳ ଓଡ଼ଶିୱା ଗ୍ରୱାମୀେ ଚୱାଷୀ ମଲୂଆି 
ସଙ୍ଘ ପକ୍ରୁ ସଭୱାପତ ି େକରି ଚରେ ଖଟୁଆ ଓ ସୱାଧୱାରେ 
ସମ୍ୱାଦକ ବଧିଭୂୁଷେ ମ�ୱାପୱାତ୍ ଜଲି୍ୱାପୱାଳଙ୍କ ଉହଦ୍ଶ୍ହର 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ୱାପୱାଳ ପୀତୱାମ୍ର ସୱାମଲଙୁ୍କ ଏକ ଦୱାବପିତ୍ 
ପ୍ରଦୱାନ କରଛିନ୍।ି

ଜମଜିମା ସରକଡତ୍ତ କଟକରୁ ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ାକୁ ସ୍ାନାନ୍ତରଣ ଦାବ ି

ଅସେଖ ଆଶ୍ରମରୁ ସ�ାର ିଘଟଣା

ଏରେମା, ୧୭ା୯(େମେି): କଟକହର 
ନକଲ ି ଔଷଧ କୱାରବୱାରର ପଦ୍୍ଗୱାେୱାସ୍  
ହ�ବୱା ପହର ସୱାରୱା ରୱାଜ୍ବ୍ୱାପୀ 
ଔଷଧ ହଦୱାକୱାନହର ଚଢ଼ଉକୁ ବ୍ୱାପକ 
କରୱାଯୱାଇଛ।ି ଜଗତସଂି�ପରୁ 
ଜଲି୍ୱା ଏରସମୱା ବ୍ଲକର ୨୫ଟ ି
ପଞ୍ୱାୟତହର ଥିବୱା ଔଷଧ ହଦୱାକୱାନ ଓ 
େୱାମ୍ଗୱାସୁ୍ ଟକିୱାଲ୍  ସଂସ୍ୱା ଉପହର ଡ୍ରଗ୍  
ଇନ୍ସହପକ୍ଟର୍  ଚଢ଼ଉ କର ିଯୱାଞ୍ କରବିୱାକୁ 
ଦୱାବ ି ହ�ଉଛ।ି ଏରସମୱା ବ୍ଲକହର 
ଚଢ଼ଉ କରୱାଯୱାଇ ଔଷଧ ନମନୁୱା ସଂଗ୍ର� 
କରୱାଯୱାଉ। ବହିଶଷକର ି ସୱାଧୱାରେହର 
ଅଧିକ ବ୍ବ�ୱାର ହ�ଉଥିବୱା କଛି ିଔଷଧ 
ହଭଜୱାଲ୍  କରୱାଯୱାଉଥିବୱା ଅଭହିଯୱାଗ 
ଆସଛୁ।ି କଟକହର ନକଲ ି ଔଷଧ 
ଠୱାବ ପହର ସୱାରୱା ରୱାଜ୍ହର ଔଷଧ 
ହଦୱାକୱାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ଏହବ ହକୱାକୁଆ 
ଭୟ ସଷୃ୍ ି ହ�ୱାଇଛ।ି ଏମତିକି ି ଏରସମୱା 
ବ୍ଲକହର କଛି ି ଔଷଧ ହଦୱାକୱାନହର 
ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ କରବିୱା ଆବଶ୍କ 
ଦରକୱାର।

ବଗିତ ଦନିହର ବଭିୱାଗୀୟ 
ଅଧିକୱାରୀ ଆସ ି ନୱାମକୁ ମୱାତ୍ ଯୱାଞ୍ 
କରନ୍ ି ହବୱାଲ ି ଅଭହିଯୱାଗ ହ�ଉଛ।ି 
ଏରସମୱା ବ୍ଲକହର ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ସୱାଳୟକୁ 
ଆଖି ଆଗହର ରଖି ବଢ଼ବିୱାହର ଲୱାଗଛି ି
ଔଷଧ ହଦୱାକୱାନ। କନୁି୍ ହଦୱାକୱାନର 
ଲୱାଇହସନ୍ସ ପୱାଇଥିହଲ ମଧ୍ୟ ଯୱାଞ୍ 
କରବିୱାକୁ ହକୌେସ ି ଅଧିକୱାରୀ 
ଆସନୁୱା�ୱାନ୍ ି ହବୱାଲ ି ଅଭହିଯୱାଗ 
ହ�ଉଛ।ି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳହର ନକଲ ିଔଷଧ 
କୱାରବୱାର ଦନିକୁ ଦନି ବଢ଼ବିୱାହର 
ଲୱାଗଛି।ି ଅନ୍ପକ୍ହର କଫ୍  ସରିୱାପ 
ଔଷଧ ଯବୁକ ପଢ଼ିଙି୍କ ପୱାଇଁ ନଶିୱା 
କରବିୱାର ସହୁଯୱାଗ କରୱାଇଥୱାଏ। 
ହତହବ ଔଷଧ ହଦୱାକୱାନୀ 
ଆବଶ୍କଠୱାରୁ ଅଧିକ ମୱାତ୍ୱାହର 
କେ ସରିୱାେ ରଖଥୁିବୱା ଜେୱାପଡ଼ଛି।ି 
ଏଥି ପ୍ରତ ି ଦୃଷ୍ ି ଦଆିଯୱାଉ ନ ଥିବୱା 
ଜେୱାପଡ଼ଛି।ି ବଭିନି୍ନ ଔଷଧ ଉପହର 
ବଭିୱାଗୀୟ ଅଧିକୱାରୀ ଦୃଷ୍ ି ଦଅିନୁ୍ 
ହବୱାଲ ିବୁଦ୍ଧଜିୀବୀ ଦୱାବ ିକରଛିନ୍।ି

ନକେ ିଔଷଧ ସନଇ 
ଏରେମାବାେଦୀ ଭୟଭଦୀତ

ବାେକୁିଦା,୧୭ା୯(େମେି): ବୱାଲକୁିଦୱା ଥୱାନୱା 
ଅନ୍ଗ୍ଗତ ହଭୱାଦୱା ଗ୍ରୱାମହର ଥିବୱା ଏକ ଅହଲଖ 
ଆଶ୍ରମରୁ ସପ୍ତୱାହ� ତହଳ ହଚୱାର ି ଘଟେୱାର 
ବୱାଲକୁିଦୱା ପଲୁସି ତଦନ୍ କରୁଥିବୱା ସମୟହର 
ଅଭହିଯୱାଗ ହ�ୱାଇଥିବୱା ଚଇନୱା ପରବିୱାର ହଲୱାହକ 
ପଲୁସିକୁ ଦୁବ୍୍ଗ ବ�ୱାର କରବିୱା ସ� ଆକ୍ରମେ 
କରଥିିହଲ। ଉକ୍ତ ଘଟେୱାହର ବୱାଲକୁିଦୱା ପଲୁସି 
ଜେଙୁ୍କ ଗରିେ କର ି ହକୱାଟ୍ଗ ଚୱାଲୱାେ କରଥିିବୱା 
ଜେୱାଯୱାଇଛ।ି

ହଭୱାଦୱା ଅହଲଖ ଆଶ୍ରମର ବୱାବୱା 
ଭକି୍ୱାବୃତ୍ତ ି କରବିୱାକୁ ୬ ଦନି ରୱାଜ୍ ବୱା�ୱାରକୁ 
ଯୱାଇଥିବୱାହବହଳ ଆଶ୍ରମରୁ ହଚୱାର ି ହ�ୱାଇଥିବୱା 
ହନଇ ଗ୍ରୱାମବୱାସୀ ବୱାବୱାଙୁ୍କ ଜେୱାଇଥିହଲ। ପହର 
ବୱାବୱା ବୱାଲକୁିଦୱା ଥୱାନୱାହର ଏ ହନଇ ଅଭହିଯୱାଗ 
କରଥିିହଲ। ହସ� ି ଗ୍ରୱାମର ଚୱାଇନୱା ବଶି୍ୱୱାଳ ତୱାଙ୍କ 
ବୱାକ୍ସ ଭୱାଙ୍ଗ ିହସଥିହର ଥିବୱା ହଦଢ ଲକ୍ ଟଙ୍କୱା ହଚୱାର ି
କରଥିିବୱା ବୱାବୱା ତୱାଙ୍କ ଅଭହିଯୱାଗହର ଉହଲ୍ଖ 

କରଥିିହଲ। ଏ ହନଇ ପଲୁସି ୩୭୨/୨୨ହର 
ଏକ ମୱାମଲୱା ରୁଜୁ କର ି ତଦନ୍ ଚଳୱାଇଥିଲୱା। 
ଆଜ ି ପଲୁସି ପକ୍ରୁ ଚୱାଇନୱା ପରବିୱାରକୁ ହଭଟ ି
ପଚରୱାଉଚରୱା କରବିୱା ସମୟହର ଚୱାଇନୱାର 
ପତିୱା ରହମଶ ବଶି୍ୱୱାଳ ଓ ଭୱାଇ ସତ୍ଜତି ବଶି୍ୱୱାଳ 
ଦୁବ୍୍ଗ ବ�ୱାର କରବିୱା ସ� ଗୱାଳଗିଲୁଜ କରଥିିହଲ। 
ବୱାଲକୁିଦୱା ପଲୁସି ପକ୍ରୁ ପରବିୱାରର ସତ୍ଜତି 
ଓ ରହମଶଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧହର ୪୦୫/୨୨ ହର ଏକ 
ମୱାମଲୱା ରୁଜୁ କରବିୱା ସ� ସତ୍ଜତିକୁ ଗରିେ କର ି
ହକୱାଟ୍ଗ ଚୱାଲୱାେ କରଥିିବୱା ଜେୱାଯୱାଇଛ।ି ରହମଶ ଓ 
ଚୱାଇନୱା ହେରୱାର ଥିବୱାହବହଳ ପଲୁସିକୁ ହଚୱାର ି
ଟଙ୍କୱା ମଳିପିୱାର ି ନ ଥିବୱା ସଚୂନୱା ହଦଇଛନ୍ ି ଥୱାନୱା 
ଅଧିକୱାରୀ ଶଭୁୱାଂଶ ୁ ହଶଖର ପରଡ଼ିୱା। ଆଗୱାମୀ 
ଦନିହର ଏ�ୱାର ଅନୁସନ୍ୱାନ କରୱାଯୱାଇ ହସମୱାନଙୁ୍କ 
ଗରିେ କରୱାଯବିୱା ପହର ହଚୱାର ି କରଥିିବୱା ଟଙ୍କୱା 
ହକଉଠଁୱାହର ରଖିଛନ୍,ି ତୱା�ୱା ଜେୱାପଡ଼ବି ହବୱାଲ ି
ଥୱାନୱା ଅଧିକୱାରୀ ଶ୍ରୀ ପରଡିୱା ପ୍ରକୱାଶ କରଛିନ୍।ି

ତଦନ୍ତ େମୟସର ୍େୁେିକୁ 
ଦୁବତ୍ତ୍ୟବହାର, ଜସଣ ଗରିଫ

ମଞ୍ରୁଦୀସରାଡ଼,୧୭।୯(େମେି): ନଶିୱାଶକ୍ତ 
ଡ୍ରୱାଇଭରମୱାନଙ୍କ ହବପରୁଆ ଗୱାଡ ି ଚୱାଳନୱା 
ଏହବ ଜନସୱାଧୱାରେଙୁ୍କ ବପିଦ ଆେହିଦଉଛ।ି 
ହକହତହବହଳ ଗ୍ରୱାମ୍ ରୱାସ୍ୱାହର ତ ପେୁ ି
ହକହତହବହଳ ଜୱାତୀୟ ରୱାଜପଥହର 
ନଶିୱାଶକ୍ତ ଗୱାଡ ି ଚୱାଳକଙ୍କ ହଯୱାଗୁଁ ଦୁଘ୍ଗଟେୱା 
ଘଟ ି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ ହ�ଉଛ।ି ସଚୂନୱା 
ଅନୁଯୱାୟୀ ଆଜ ି ଦନି ପ୍ରୱାୟ ୨ଟୱା ହବହଳ 
ପକି୍ ଅପ ଭ୍ୱାନଟ ି ପତୂ୍ତ୍ଗ ବଭିୱାଗ ରୱାସ୍ୱାହର 

ମୱାଳଦୱା ଅଭମିହୁଖ ଆସଥୁିଲୱା। ସରସଦୱା 
ବଜୱାର ନକିଟ ରୱାସ୍ୱା ଉପହର ଠଆି ହ�ୱାଇଥିବୱା 
ଏକ ଟ୍ରଲକୁି ଧକ୍ୱାହଦଇ ଏ�ୱା ସଧିୱା ରୱାସ୍ୱା ପୱାଶ୍ଗ 
ନୟନହଜୱାରକୁି ଗଡଯିୱାଇଥିଲୱା। ଅନତଦୂିରରୁ 
ଆସଥୁିବୱା କଛି ି ସ୍ଲୁ ପଲିୱା ଅଳ୍ପହକ ଦୁଘ୍ଗଟେୱାରୁ 
ବତ୍ତଶି ଯୱାଇଥିବୱା ପ୍ରତ୍କ୍ଦଶ୍ଗୀ ସଚୂନୱା 
ହଦଇଛନ୍।ି ଡ୍ରୱାଇଭର ଜେକ ନଶିୱାଶକ୍ତ 
ଅବସ୍ୱାହର ଗୱାଡ ି ଚୱାଳନୱା କରୁଥିବୱାରୁ ଏଭଳ ି
ଦୁଘ୍ଗଟେୱା ଘଟଥିିବୱା ସ୍ୱାନୀୟ ହଲୱାହକ କ�ଛିନ୍।ି 

ଟ୍ରେତିକୁ ଧକ୍ା 
ବଦଇ ରାସ୍ା 

ପାଶ୍ଶ୍ଶକୁ �ଡ଼ତିୋ 
ପ ତିକ୍ ଅପ୍ 
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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। 
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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  ସଙି୍େ ୍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 ୍ଶ୍କ 
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,ି ‘ରକୁଁ 
‘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 ରିନଲରଓଜନକମୋଇବୋପୋଇଁଲସ
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 ୍ଶ୍କ 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 ୍ଶକ୍ 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 ପରପିରୂ୍୍ 
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।
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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 ବଢ଼଼ୋ�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(ସମସି): 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�୍ବ୍ୋୟେୁ 
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 ିୱରିେଟ ରନଇଥିରଲ।




