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 ପଷୃ୍ଠା         ରେ ପଷୃ୍ଠା         ରେ

ବଲଉିଡ୍ରେରେବ୍ୟୁ
କେରିବସାମନ୍ା

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ,୧୮।୯(ସମସି)

ରାଜ୍ୟର ମ�ାଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 
୨୨.୮୫% ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି
ବର୍ଗର। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ମିର ରଖି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ବଭିନି୍ନ ପଦମଷେପ ଗ୍ରହଣ କର ି
ଆସଛୁନ୍।ି ମକମତକ ବର୍ଗ ଏମବ ବ ି
ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିବର୍ଗମର ତାଲକିାଭୁକ୍ତ 
ମହାଇପାର ି ନାହାନ୍।ି ଏମନଇ 
ମସ�ାମନ ସରକାରଙ୍କ ନକିଟମର 
ଆମବଦନ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି
�ାନ୍ୟତା ମଦବା ସମ୍ରୂ୍୍ଗ ମକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ। ଏହ ିକ୍ର�ମର 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ଜନଜାତ ି
ବର୍ଗକୁ ସ୍ୀକୃତ ି ମନଇ ମକନ୍ଦ୍ରର 
ଦୃଷ୍ ି ଆକର୍ଗଣ କରସିାରଛିନ୍।ି ମସହପିର ି
ନଜିସ୍ ଷେ�ତାମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଭିନି୍ନ 
ମ�ାଜନା କା�୍ଗ୍ୟକାରୀ କରବିା ସହ ଏହାକୁ 
ବମିେର ଦୃଷ୍ ି ମଦଉଛନ୍।ି �ାତ୍ର ବଭିନି୍ନ 
ସ�ୟମର ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ହ୍ାସ ରାଜ୍ୟ 
ଉପମର ଆର୍ ଥିକ ଚାପ �ଧ୍ୟ ପକାଇଛ।ି 
ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ବର୍ଗର ଜନଜାତକୁି ମକନ୍ଦ୍ର 

ସରକାର �ାନ୍ୟତା ମଦବାମର ବଳି�୍ବ 
କରୁଥିବା ମନଇ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତୀ ଦନିକ ତମଳ 
ଚଠି ି ମଲଖିଛନ୍।ି ଏହାକୁ ଐତହିାସକି 
ଅନ୍ୟାୟ ମବାଲ ି ବଣ୍ଗନ୍ଗା କର ି ମକନ୍ଦ୍ରର 
ହସ୍ତମଷେପ ମଲାଡ଼ଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟପଷେମର 
ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମଷେତ୍ରମର ଟାଳଟୁଳ 
ରାଜ୍ୟ ପାଇ ଁ ଅଡ଼ୁଆ 
ପରସି୍ତି ିସଷୃ୍ ିକରଛି।ି 

ଆର୍ ଥିକ ବର୍ଗର ୬ �ାସ ବତିବିାକୁ 
ବସଲିାଣ;ି �ାତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଅନୁଦାନର ଅଂେ ଆବେ୍ୟକତାଠାରୁ 
�ମର୍ଷ୍ କମ୍  �ଳିଛି।ି ମକବଳ େଷିୋ 
ମଷେତ୍ରର ବମକୟା ପର�ିାଣ ବହୁତ ଅଧିକ 
ରହଛି।ି ୨୦୨୧-୨୨ �ସହିାମର ମପେସଆିଲ 
କମମ୍ାମନଣ୍ଟ ପା୍ନ ଟୁ ସଡୁି୍ୟଲ କାଷ୍ 

ସବ୍  ପା୍ନ (ଏସସଏି ଟୁ ଏସସଏିସପ)ି
ମର ୭୪୩୧.୫୪ ଲଷେ �ଧ୍ୟରୁ �ାତ୍ର 
୧୦୧୨.୩୬ ଲଷେ �ଳିଛି।ି ରତ ୩ ବର୍ଗମର 
�ର୍ାକ୍ରମ� ୮୩୪୩ ଲଷେ, ୮୩୪୩ ଲଷେ, 
୮୧୪୬.୧୫ ଲଷେ ଅନୁଦାନ �ଳିବିା କର୍ା; 
�ାତ୍ର ପ୍ରର୍� ବର୍ଗ ୨୪୪୯ ଲଷେ ଟଙ୍କା 

�ଳିଥିିବାମବମଳ ଦ୍ତିୀୟ ବର୍ଗ ମକୌଣସ ି
ଅନୁଦାନ �ଳିନି।ି ତୃତୀୟ ବର୍ଗ �ଞ୍ରୁ 
ଅର୍୍ଗର �ାତ୍ର ଅମଧ ପହଞ୍ଛି।ି ୪ ବର୍ଗର 
ସା�ଗ୍ରକି ହସିାବକୁ ଲଷେ୍ୟ କମଲ ଜଣା�ାଏ 
ମ�, ଏହ ିବର୍ଗ ରଡ଼ୁକିମର ୩୨,୨୬୩.୬୯ 
ଲଷେ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ �ଳିବିା କର୍ା। �ାତ୍ର 
ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୨୪,୬୧୭.୫୬ ଲଷେ 

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ,୧୮।୯(ସମସି)

ବମ୍ାପସାରରମର ସଷୃ୍ ି ମହାଇଥିବା 
ଘରୂ୍ଥିବଳୟ ପ୍ରଭାବମର ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନମର ବର୍ଗା ଆରମ୍ଭ ମହାଇ�ାଇଛ।ି 
ରବବିାର ସକାଳୁ କଛି ି ଜଲି୍ାମର ସ୍ଳ୍ପରୁ 
�ଧ୍ୟ� ଧରଣର ବର୍ଗା ମହାଇଥିବା 
ମବମଳ ସନ୍୍ୟା ସଦୁ୍ା ବର୍ଗାର ପର�ିାଣ 
ବୃଦ୍ ି ମହାଇଛ।ି ଘରୂ୍ଥିବଳୟ ପ୍ରଭାବମର 
୨୦ ତାରଖି ସଦୁ୍ା ଏକ ଲଘଚୁାପ ମଷେତ୍ର 

ସଷୃ୍ ି ମହବାକୁ ଥିବାରୁ ଧୀମର ଧୀମର 
ବର୍ଗାର ପର�ିାଣ ବଢ଼ବି ମବାଲ ିଆକଳନ 

କରା�ାଇଛ।ି ଆସନ୍ା ୩ ଦନି �ଧ୍ୟମର 
ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାମର ପ୍ରବଳରୁ ଅତ ିପ୍ରବଳ ବର୍ଗା 

ଆେଙ୍କା ଥିବାରୁ ପାଣପିାର ମକନ୍ଦ୍ର ପଷେରୁ 
ଆଲଟ୍ଗ ଜାର ିକରା�ାଇଛ।ି 

ପାଣପିାର ମକନ୍ଦ୍ରର ସଚୂନା 
ଅନୁ�ାୟୀ ଉତ୍ତର ବମ୍ାପସାରର 
ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବମ୍ାପସାରର 
ଅଞ୍ଳମର ଏକ ଘରୂ୍ଥିବଳୟ ସକ୍ରୟି 
ରହଛି।ି ଏହା ପ୍ରଭାବମର ୨୦ ତାରଖି 
ମବଳକୁ ଉତ୍ତରପଶ୍�ି ପାେ୍ଶ୍ଗବତ୍ତ୍ଗୀ 

ପଶ୍�ି ମକନ୍ଦ୍ରୀୟ ତର୍ା ଓଡେିା-ପଶ୍�ିବ୍ 
ଉପକୂଳ ସ�ଦୁ୍ର �ଧ୍ୟମର ଏକ

ଘରୂ୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ୋଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବର୍ାଘରୂ୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ୋଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବର୍ା

୨୦ରେ ଲଘଚୁାପ; ୩ ଦନି ଢାଳବି
 ୧୦ ଜଲି୍ା ପାଇଁ ଜାେ ିରେଲା 
ରେରଲା ଆଲର୍ଟ

 ସତର୍ଟ େେବିା ପାଇଁ 
ଏସ୍ ଆେସଙି୍କ ପୋମର୍ଟ

 ଆେମ୍ଭ ରେବ ରମୌସମୁୀ 
ପ୍ରତ୍ାବର୍୍ଟନ ପ୍ରକ୍େିା

ଓଡଶିଠା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମଠାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଠାଘ ଆତଙ୍କ

 �ରେନ୍ଦୀୟ ଅନୁଦାନ ହ୍ାସ ର�ାଗୁଁ ବଢୁଛ ିଆର୍ ୍ଣିେ ଚାପ

ଜନଜାତଙି୍କ ବରିାର 
ରାର୍୍ଟ  ବ୍ାେତ

ବାେ ିପଡ଼ଛି ିଶକି୍ା ବାବଦ  ବାେ ିପଡ଼ଛି ିଶକି୍ା ବାବଦ  
ସହାୟତା ଅର୍୍ୋଶ ିସହାୟତା ଅର୍୍ୋଶ ି
ବଭିନି୍ନ ର�ାଜନାରେ ପବୂ୍ ବଭିନି୍ନ ର�ାଜନାରେ ପବୂ୍ 
ବର୍ଠାେୁ ଅନୁଦାନ ହ୍ାସବର୍ଠାେୁ ଅନୁଦାନ ହ୍ାସ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

 ର�ଠାେଠାପଟୁ / ପଟଠାଙ୍ଗ,ି ୧୮ଠା୯ 
(ସମସି): ମକାରାପଟୁ ଜଲି୍ାମର 
ମଚାରା ରମଞ୍ଇ ଚାଲାଣ 
ମରାକବିାକୁ ପଲୁସି ଓ ଅବକାରୀ 
ବଭିାର ଉମଲ୍ଖନୀୟ କା�୍ଗ୍ୟ ଜାର ି
ରଖିଥିବା ମବମଳ ରବବିାରର 
ଘଟଣା ଅବକାରୀ ବଭିାରକୁ 
ସବ୍ଗସାଧାରଣମର ଅପଦସ୍ତ କରଛି।ି 
ମଚାରା ରମଞ୍ଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ କୁ  ସରୁଷୋ 
ମଦଇ ରବବିାର ତନିଜିଣ ଅବକାରୀ କ�୍ଗଚାରୀ ପଟା୍ ି
ପଲୁସି ହାତମର ରରିଫ ମହାଇର୍ବା ଜଣାପଡ଼ଛି ି ା ପଲୁସି 
୮୦୦ କମିଲା ରମଞ୍ଇ ଜବତ କରରି୍ବା ମବମଳ ମ�ାଟ ୭ 

ଜଣଙୁ୍କ ରରିଫ କରରି୍ବା ସଚୂନା �ଳିଛି।ି ମତମବ ରମଞ୍ଇ 
ଚାଲାଣକାରୀଙୁ୍କ ସରୁଷୋ ମଦବା ମବମଳ ଅବକାରୀ 
କ�୍ଗଚାରୀଙ୍କ ରରିଫ ଘଟଣା ଏମବ ବଭିାରର ସ୍ଚ୍ଛତା 
ଉପମର ପ୍ରେ୍ନ ଉଠାଇଛ ିା ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, 

୩ ଅବରାେୀ ରମ୍ଟଚାେୀଙ୍କ ସେ ୭ ଗେିଫ
 �୮୦ ଲକ୍ ଟଙ୍ାେ ଗରଜେଇ ଜବତ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦
}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

 ପଟଠାଙ୍ଗ,ି ୧୮ଠା୯ (ସମସି): ଓଡ଼େିା -ଆନ୍ଧ୍ର ସୀ�ାନ୍ 
ମକାଟଆିର ଆନ୍ଧ୍ର ଜ୍ଲମର ବାଘ ଆତଙ୍କ ମଦଖାମଦଇଛ।ି 
ସୀ�ାନ୍ମର ତମିନାଟ ିରାଈଙୁ୍କ ବାଘ �ାରରି୍ବା ସଚୂନା �ଳିଛି।ି 
�ାହାକୁମନଇ ସୀ�ାନ୍ 
ଅଞ୍ଳବାସୀ ଆତଙି୍କତ 
ଅବସ୍ାମର ଅଛନ୍।ି 
ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, 
ମକାରାପଟୁ ଜଲି୍ା 
ପଟା୍ ି ବକ୍୍ ମକାଟଆି 
ପଞ୍ାୟତ ହର�ାଣ୍ଡ୍ ି
ଜ୍ଲ ସୀ�ାନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରମଦେର ପାବ୍ଗତୀପରୁମ୍ �ାନ୍ୟ� 
ଜଲି୍ାର ସାଲୁର୍ ବକ୍୍ ଅନ୍ର୍ଗତ ସଦୁ ିଜ୍ଲମର �ାରାୟୀପାଡୁ 
ଗ୍ରା�ର ଜମଣ ବ୍ୟକ୍ତ ି ପ୍ରତଦିନି ଭଳ ି ଜ୍ଲମର ନ�ିଥିତ 
ମହାଇଥିବା ମରାୋଳାମର ରାଈ ରଡ଼ୁକୁି ବାନ୍ ି }ପଷୃ୍ଠା-୧୦



ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲ ତଥା ଟକୁ ୟୁସନ୍ ହ�ାମ୍ ୱାର୍କ ନ 
ରରବିା ପାଇଁ ରକୁନ ିରକୁନ ିପଲିାମାହନ ନାନା ପ୍ରରାର 
ବା�ାନା ହେଖାଇଥନ୍।ି ଏ� ିକ୍ରମହର ଚୀନର 

୧୧ ବର୍କ ବୟସର ଛାତ୍ର ହ�ାମ୍ ୱାର୍କ ନ ରରବିା ପାଇଁ ହେଉଁ 
ବା�ାନା ହେଖାଇଛ,ି ତା�ା ଏହବ ଚର୍୍କାର 

ପ୍ରସଙ୍ଗ ହ�ାଇଛ।ି ଏ� ିବାଳର ଜଣର 
ପଞ୍ଚମ ହରେଣୀର ଛାତ୍ର। ବ� ି

ବାସ୍ା େ୍ାରା 
ତାରକୁ ଆଲଜଜି 

ହ�ଉଥବା ବାଳରଟ ିର�ଛି।ି 
ଏପରରି ିବ� ିବାସ୍ାହର ଆଖରକୁ  ଲକୁ � 

ହବା�ବିା ସ� ହବହଳହବହଳ  ଛଙି୍କ ହ�ଉଥବା ହସ ତା’ 
ମା’ଙ୍କକୁ  ର�ଛି।ି ହସ�ପିର ିଏ�ାର ଏର ଭଡିଓିରକୁ ସାମାଜରି 
ଗଣମାଧ୍ୟମହର ବ ିହସୟାର୍ ରରାୋଇଛ।ି ହେଉଁଥହର 
ପଲିାଟ ିଟସିକୁ ହପପର୍ ହର ନାର ହପାଛକୁଥବାର ହେଖାୋଇଛ।ି 
ପ୍ରଥହମ ଏ� ିରଥାରକୁ ପଲିାଟରି ମା’ ଗମ୍ୀରତାର ସ� ହନଇ 
ତାରକୁ �ସ୍ ପଟିାଲ େବିାରକୁ ର�ବିାରକୁ , ହସ େବି ନା� ିଁ ହବାଲ ି
ହରାକ୍ ହ�ାକ୍ ମନା ରରଥିଲା। ଏ�ାପହର ପଲିାଟରି ମା’ 
ରାଗେିାଇ ଚକୁ ପ୍ ଚାପ୍  ହ�ାମ୍ ୱାର୍କ ରରବିାରକୁ ତାରକୁ ର�ଥିହଲ, 
ମାତ୍ର ହସ ତାଙ୍କ ରଥା ନ ଶକୁଣ ିପକୁଣ ିରାନ୍ଲିା। ହତହବ ଗତ 
ପାଞ୍ଚ ବର୍କ ମଧ୍ୟହର ଏ� ିସଂକ୍ରମଣ ନ ଥଲା, ଏ� ିବର୍କ ଏ� ି
ଲକ୍ଷଣ ରଭିଳ ିହେଖାହେଲା ହବାଲ ିତା’ ମା ତାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ 
ରରବିାରକୁ  ହସ ର�ଥିଲା ‘ଏ� ିଲକ୍ଷଣ ହେଖା ହେବା ପାଇଁ 
ସମୟ ଲାହଗ।’ ଅନୟୁପକ୍ଷହର ୨୦୧୯ହର ରାଲଫିର୍ଣଜିଆର 
ଜହଣ ଛାତ୍ରର ହ�ାମ୍ ୱାର୍କ ନ ରରବିାର ବା�ାନା ମଧ୍ୟ 
ଚର୍୍କାହର ଥିଲା। ହସ ଛକୁଟେିନିହର  ହ�ାମ୍ ୱାର୍କ ରରବିାରକୁ 
ଭଲପାଏ ନା� ିଁ ହବାଲ ିର�ଥିଲା। ଏପରରି ିହ�ାମୱାର୍କ େ୍ାରା 
ତା’ର ମାନସରିସ୍ଥତ ିବଗିଡ଼ି ିୋଉଥବା ହସ େଶ୍କାଇଥଲା।

ହ�
ୋମ୍
ୱୋର

୍କସ
ଂକ୍ର
ମଣ

 ହ�ୋଡ଼ଶଶତୋବ୍ଦୀହେ�ଲୋଣ୍ଡହେସନୁୋଠୋେୁଟୁୟୁଲପି୍
ଫୁଲଅଧରମଲୂୟୁବୋନଥଲୋ।

 ଜୋପୋନେ୮୦%ହଲୋହରକ୍ରସି୍ମୋସଦନିହରଏଫ୍ସି
ଯୋଇଖୋଦୟୁଖୋଇଥୋନ୍।ି

 ଏର�ଟ୍ଏୟୋେହବଲୁନ୍େ
ଦୋମ୍୧୪େୁ୬୦ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍ୋମଧ୍ୟହେ
ହ�ୋଇଥୋଏ।

ବ୍ ିହଟନ୍  ମ�ାରାଣୀ ଏଲଜିାହବଥ୍  େ୍ତିୀୟଙ୍କକୁ  ନଆିରା ଢଙ୍ଗହର  
ରେଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ହେଇଛନ୍ ି ବ୍ାଜଲିର ମରୂ୍ତଜିରାର ତଥା ଡଜିଟିାଲ 
ରହଟେଟେଟ୍  କ୍ରଏିଟର ହଜାଆଓ ହଡାହସ। ହସ ମ�ାରାଣୀଙ୍କର 

ଏର କ୍ଷକୁଦ୍ର ଥ୍ୀଡ ି ଚନିାମାଟ ି ପ୍ରତମିରୂ୍ତଜି ତଆିର ି ରରଛିନ୍।ି ୋ�ା 
ହେଖବାରକୁ ଅବରିଳ ମ�ାରାଣୀଙ୍କ ସେୃଶ। ଏଥହର ମ�ାରାଣୀ 

�ସକୁଥବାର ନଜର ଆସଛିନ୍।ି ଚନିାମାଟହିର ମ�ାରାଣୀଙ୍କ ମକୁ�ଁର 
ଆରାର ହେବା ପାଇଁ ହସ ହରହତର ଉପରରଣର ବୟୁବ�ାର ରରଛିନ୍।ି 

ଏ�ାପହର ହସ ୋନ୍, ଓ�, ଆଖ ଆେ ିତଆିର ିରରଛିନ୍।ି ସାତ ବର୍କ ବୟସରକୁ  
ହଜାଆଓ ବଭିନି୍ନ ରଳାରୃତ ିଚନିାମାଟହିର  ରର ିଆସକୁଛନ୍।ି ହସ�ପିର ିଏଭଳ ି
ନଖିକୁଣ ତଥା ସକୁନ୍ର ରଳାରୃତ ି ପାଇଁ ହସ ରା�ା�ାରକୁ  ତାଲମି ମଧ୍ୟ ହନଇ 
ନା�ାନ୍।ି ୨୩ ବର୍କୀୟ ହଜାଆଓ ନହିଜ ନହିଜ ଏସବକୁ   ଶଖିଛନ୍।ି ହସ�ପିର ି
ହସ ଏ�ାପବୂ୍କରକୁ  ଅହନର �ଲଉିଡ୍   ହସଲବି୍ଟି,ି ମହଡଲ୍  ଏବଂ ଜୀବଜନ୍କୁଙ୍କ 
ପ୍ରତମିରୂ୍ତଜି ଚୀନାମାଟହିର ତଆିର ିରରଛିନ୍।ି ଏ� ିରଳାରାରଙ୍କ ଏଭଳ ିନଆିରା 
ରଳାରକୁ ହଲାରମାହନ ହବଶ୍ ପସନ୍ ଓ ପ୍ରଶଂସା ରରକୁ ଛନ୍।ି 

ଆଜେିଇତ�ିୋସ
l	୧୭୫୫- ବ୍ ରିଟେନ୍  ଓ ରୁଷ ରିଆ ମଧ୍ୟଟର 

ଟ�ୈନ୍ୟ �ନ୍ଧ ଟ�ୋଇଥଲୋ। 
l	୧୮୯୩- �୍ୋମୀ ବ ରିଟବକୋନନ୍ଦ 

ଆଟମର ରିକୋର � ରିକୋଟ�ୋଟର ଆଟ�ୋଜରିତ 
ବ ରିଶ୍ ଧମ୍ମ ମ�ୋ�ଭୋଟର ଐତ ରି�ୋ� ରିକ 
ଭୋଷଣ ଟେଇଥଟଲ। 

l	୧୯୬୨- ଭୋରତର ଉତ୍ତର �ୀମୋଟର  ଚୀନ୍ ର 
ଆକ୍ରମଣ।

l	୨୦୦୦- କର୍୍ମମ୍  ମୋଟଲଶ୍ରୀ ଅଲରିମ୍ ରିକ୍  
ଭୋଟରୋଟତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତ ରିଟ�ୋ� ରିତୋଟର କୋଂ�୍ୟ ପେକ 
ଜରିତ ରିଟଲ। 

l	୨୦୧୧- ନୋ�ୋ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ର� ଛଡ଼ୋ 
ମ�ୋକୋଶଚୋରୀଙୁ୍ ବ୍ହ୍ୋଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ସ୍ୋନକୁ ଟନବୋ 
ପୋଇଁ ଟପେଶ୍  ଲଞ୍ଚ୍  � ରିଷ୍ଟମ୍  (ଏସ୍ ଏଲ୍ ଏସ୍) ନୋମକ ଏକ 
ଭବ୍ୟ ରଟକଟ୍ ର ରୂପଟରଖ ପ୍ରସୁ୍ତ କଲୋ।  

ଫରିଟ୍  ର� ରିବୋ ଏଟବ �ୋଧୋରଣ ଟଲୋକଙ୍ ପୋଇଁ ଏକ 
ଚ୍ୟୋଟଲଞ୍ଜ ଭୋଟବ ଟେଖୋ�ଲୋଣ ରି। କୋରଣ ଏଟବ କମ୍ 

ବ��ଟର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚୋପ, ଟମେବ�ୁଳତୋ, ମଧଟୁମ� 
ଭଳରି ଟରୋ� ଟେଖୋ�ୋଉଛ ରି। େଟଶୋେ ରି ��ଜ �ତୂ୍ର ଆପଣୋଇ 

ଜଟଣ ଟ�ଟକୌଣ� ରି ବ��ଟର ନ ରିଜକୁ ଫରିଟ୍  ରଖଟ�ବ।
 ନୟିମତି ସରାହଳ ଓ ସଂଧ୍ୟାହବହଳ ଅନ୍ତଃ ଅଧଘଟୋ ହଲଖାଏଁ ବୟୁାୟାମ ରରନ୍କୁ।

 ହେହତସମ୍ବ ଖାେୟୁହର ରମ୍  ମାତ୍ରାହର ଲକୁ ଣ ଓ ଚନିରି ବୟୁବ�ାର ରରନ୍କୁ। 
 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ରାତ୍ରୀ ହଭାଜନହର ସାଲାଡ୍  ଖାଆନ୍କୁ। 

 ନୟିମତି ୬ରକୁ  ୮ ଘଟୋ ନଦି୍ରା ଜରକୁ ର।ି
 ଖାେୟୁରକୁ ଗଳି ିନ ହେଇ ହେହତସମ୍ବ ହଚାବାଇ ଖାଆନ୍କୁ। 

 ମାତ୍ରାଧର ରମିା୍ ଅତରିମ୍  ଖାେୟୁ ଗ୍ର�ଣ ରରନ୍କୁ ନା� ିଁ। 
 ନୟିମତି ତଟରା ପନପିରବିା ଏବଂ ଫଳ ଖାଆନ୍କୁ। 

 ଫାଷ୍ଟଫକୁଡ୍  ଓ ପୟୁାହରଜଂି ଫକୁଡ୍  ଖାେୟୁ ନ ଖାଇବା ଭଲ। 
 ଅତୟୁଧର ରଫି ରମିା୍ ଚା�ା ପଇିବାରକୁ  ନବୃିର୍ତ ରକୁ �ନ୍କୁ।
 ନଶିାଦ୍ରବୟୁ ହସବନରକୁ  େୂହରଇ ରକୁ �ନ୍କୁ।

ରକୁ ରଙ୍କ ସ� ତାଳହେଇ ମ�ଳିାମାହନ 
ଏହବ ସବକୁ  ହକ୍ଷତ୍ରହର  ପ୍ରହବଶ 
ରରସିାରହିଲଣ।ି ମ�ାରାଶବଜି୍ାନ 
ହ�ଉ ର ି େକୁଦ୍ଭୂମ ି ସବକୁ ହକ୍ଷତ୍ରହର 

ମ�ଳିାମାନଙ୍କକୁ  ହେଖବାରକୁ ମଳିକୁଛ।ି ଏ� ି
ପରହିପ୍ରକ୍ଷୀହର ଅହନର ମ�ଳିା, ପାଇଲଟ୍  
ଭାହବ ରାମ ରରକୁ ଛନ୍।ି ମ�ଳିା ପାଇଲଟ୍ ମାହନ 
ଉଡ଼ାଜା�ାଜ ଚଳାଉଥବା ସମୟହର ଅହନର 
ସମସୟୁାର ସମ୍କୁଖୀନ ହ�ାଇଥାନ୍।ି ନରିଟହର ଜହଣ 
ମ�ଳିା ପାଇଲଟ୍  ବମିାନ ଉଡ଼ାଣ  ସମ୍ପରଜିତ  ଅହନର 
ରାଜ୍  ହଖାଲଛିନ୍।ି ପାଇଲଟ୍  ଭାହବ ରାମ ରରକୁ ଥବା 
କ୍ରୀଷ୍ଟାଇନ୍  ରୟୁାନ୍ ରର୍  ନରିଟହର ଏର ହୱବସାଇଟ୍ ରକୁ 
ହେଇଥବା ସାକ୍ଷାତରାରହର ର�ଥିହଲ ହେ- ‘ବମିାନ 
ଉଡ଼ାଣ ସମୟହର ହସ ତାଙ୍କ ପାଖହର ସବକୁ ହବହଳ 
ତହିନାଟ ିଜନିରି ରଖଥାନ୍।ି ହରବନି୍ ହର ସବକୁ ହବହଳ ଏସ ିଚାଲକୁ ଥବାରକୁ  ଆଖ ଶକୁଷ୍କ ହ�ାଇୋଇଥାଏ। 
ଏଥରକୁ  ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହସ ସବକୁ ହବହଳ ଆଇଡ୍ରପ୍  ପାଖହର ରଖଥାନ୍।ି ବମିାନ ଉଡ଼ାଣହବହଳ 
ହସ ଏ�ାରକୁ ଆଖହର ପରାଇଥାନ୍।ି େେ୍ାରା ତାଙ୍କକୁ  ସବକୁ  ଜନିରି �କି୍  ଭାହବ ହେଖାେବି। 
ସବକୁ ହବହଳ ଏସ ି ଚାଲକୁ ଥବାରକୁ  ତ୍ଚା ଶକୁଷ୍କ ହ�ାଇୋଏ। ରହରାନା ରାଳହର ପାଇଲଟ୍ ମାନଙ୍କକୁ  
ମାସ୍ ପନି୍ଧବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂର ରରାୋଇଥବାରକୁ  ମକୁ�ଁହର ମଧ୍ୟ ୋଗ ହ�ାଇୋଉଥଲା। ହତଣକୁ ହସ 
ଆହଲାହଭରା ହଜଲ୍ ର ବୟୁବ�ାର ରରଥିାନ୍।ି’ ହସ ଆ�କୁର ିମଧ୍ୟ ର�ଥିହଲ ହେ, ବମିାନ ଉଡ଼ାଣ 
ସମୟହର ସବକୁ �କୁ  ଗକୁରକୁ ତ୍ପରୂ୍ଣ୍କ ବରିୟ ହ�ଲା ଆପଣ ହରଉଁଭଳ ିହଜାତା ପନି୍ଧକୁଛନ୍।ି ହଜାତାର ଚୟନ 
ୋତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସ�ତି ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ତି ହ�ାଇଥାଏ। ବମିାନ ୋତ୍ରା ସମୟହର ମ�ଳିାମାହନ 
�ାଇ�ଲି୍  ପନି୍ଧବା ଅନକୁଚତି। ରାରଣ ହରୌଣସ ି େକୁ ଗ୍କମ ସ୍ଥତହିର �ାଇ�ଲି୍ ହର ହେୌଡ଼ବିା ରଷ୍ଟରର 
ହ�ାଇଥାଏ। ହେହତସମ୍ବ ଫା୍ଟ୍  ହଜାତା ରମିା୍ ସୟୁାହଡେଲ୍  ପନି୍ଧବା ଆବଶୟୁର। ବମିାନହର ୋଉଥବା 
ୋତ୍ରୀମାହନ ମଧ୍ୟ ସ�ଜ ଅନକୁଭବ ରଲାଭଳ ିହପାରାର ଓ ହଜାତା ପନି୍ଧବା ଜରକୁ ର।ି ଏ�ାବାଦ୍  ବମିାନ 
ଉଡ଼ାଣ ସମୟହର ହଜାତା ପାେରକୁ  ଆହେୌ ରାଢ଼ବିା ଅନକୁଚତି। ରାରଣ ହରବନି୍ ର ଚଟାଣଗକୁଡ଼ରି ରମ୍  ସଫା 
ରରାୋଏ। ଏ�ାବାଦ୍  ଜହଣ ପାଇଲଟ୍  ସବକୁ ପ୍ରରାର ପ୍ରତରୂିଳ ପରସି୍ଥତ ିପାଇଁ ନଜିରକୁ ପ୍ରସ୍କୁତ ରର ିରଖଥବା 
ଆବଶୟୁର ହବାଲ ିହସ ର�ଛିନ୍।ି 
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ଟମଷ: ସରାରାତ୍ମର ଭାବନା ରଖି ରାେ୍କୟୁ ରରନ୍କୁ। ଅତୀତ ରଥା ମହନ 
ପରାଇ ଚନି୍ାଗ୍ରସ୍ ର�ହିବ। ଅନୟୁ ଉପହର ଅଧିର ନଭି୍କରଶୀଳ ହ�ାଇ 
ରଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍।ି
 ବୃଷ:  ପରବିାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସ� ଅଧିର ସମୟ ରଟାଇହବ। ବଭିନି୍ନ 
ହକ୍ଷତ୍ରରକୁ  ଧନଲାଭ ହୋଗ ର�ଛି।ି ସା�ତିୟୁ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତ ିରକୁ ଚ ିବଢ଼ବି। 
ସା୍ସ୍ଥୟୁ ପାଇଁ ସହଚତନ ହ�ବା ଆବଶୟୁର।
ମ ରିଥନୁ: ନଜି ଜୀବନହର ଭନି୍ନ ପରବିର୍ତ୍କନ ହେଖାହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କକୁ  
ଅଧିର ଗକୁରକୁ ତ୍ ହେହବ। ଅନୟୁରକୁ ସା�ାେୟୁ ରରବିାହର ମଉରା 
ପାଇପାରନ୍।ି ସା୍ଧୀନଭାବହର  ନଷି୍ପର୍ତ ିହନଇପାରନ୍।ି

କକ୍ମେ: ପରବିାରହର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରରାର ସମସୟୁା ହେଖାହେଇ 
ପାହର। ଧାମଜିର ରାେ୍କୟୁହର ବୟୁସ୍ ର�ହିବ। ମଲୂୟୁବାନ ଜନିରି କ୍ରୟ 

ରରପିାରନ୍।ି ହବୈବା�ରି ଜୀବନହର ଶାନ୍ ିର�ବି।
 � ରିଂ�: େନିଟ ିଭଲହର ରଟବି। ରଛି ିନୂଆ ରାେ୍କୟୁ ଆରମ୍ ରରପିାରନ୍।ି 
ପାରବିାରରି ସମସୟୁା ହନଇ ଚନି୍ତି ହ�ାଇପାରନ୍।ି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସ� 
ଅଧିର ସମୟ ରଟାଇହବ। ମନର ଶାନ୍ ିପାଇଁ ଭଗବାନ୍ ଙ୍କ େଶ୍କନ ରରନ୍କୁ।
କନ୍ୟୋ: ସମୟ ଓ ସକୁହୋଗର ସ�କି୍  ଉପହୋଗ ରରହିବ। ହରୌଣସ ି
ଶକୁଭ ଖବର ପାଇଁ ଉତ୍ା�ତି ହ�ହବ। ନଜି ବକୁ ଦ୍ ବଳହର ପରସି୍ଥତରିକୁ  
ସମ୍ାଳହିନହବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ� ମତହଭେ ହେଖାହେଇପାହର।

ତୁଳୋ: ଆଶା ରର ି ନଥିବା େଗିରକୁ  ଧନଲାଭ ରରପିାରନ୍।ି 
ବନ୍ଧକୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଆଗମନ ହ�ାଇପାହର। ସମୟର ସେକୁ ପହୋଗ 

ରରନ୍କୁ। ହପ୍ରମ ସମ୍ପର୍କହର ନବିଡ଼ିତା ବଢ଼ବି।
 ବରିଛୋ:ପରବିାରହର ସକୁଖସମଦୃ୍ ି ବୃଦ୍ ପାଇବ। ହେ� ଓ ମନ ଭଲ 
ର�ବି। ରମ୍କହକ୍ଷତ୍ରହର  ଆତ୍ମବଶି୍ାସର ସ� ରାେ୍କୟୁ ରରହିବ। 
େୀଘ୍କେନିର ସମସୟୁାର ସମାଧାନ ଘଟବି।
 ଧନୁ: ବୟୁସ୍ତା ମଧ୍ୟହର ର� ି ଅସକୁସ୍ଥ ମଣହିବ। ପ୍ରୟିଜନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଚନି୍ତି ର�ପିାରନ୍।ି ସ�ରମ୍କୀଙ୍କ ସ� ମତାନ୍ର ହେଖାହେଇପାହର। 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାହନ ହଲଖାପଢ଼ାହର ଆଗକୁଆ ର�ହିବ।

ମକର: ପରରିେମ ଅନକୁସାହର ଫଳ ପାଇହବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସ� 
ମଳିାମଶିା ବଢ଼ବି। ବୟୁବସାୟହର ଆଂଶରି ଭାବହର ଲାଭ ପାଇହବ। 
ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ�ାରକୁ  ସ�ହୋଗ ପାଇ ଆଗରକୁ ବଢ଼ହିବ। ୋତ୍ରାହୋଗ ର�ଛି।ି
କୁମ୍ଭ: ମାନସରି ଅବସାେ ବଢ଼ବି। ପରବିାରହର ୋୟତି୍ଭାର ବଢ଼ବିାରକୁ 
ଲାଗବି। ନୂତନ ବନିହିୋଗ ରର ି ଲାଭବାନ ହ�ହବ। ବନ୍ଧକୁବାନ୍ଧବଙ୍କ 
ସ�ହୋଗ ପାଇହବ। ରମ୍କହକ୍ଷତ୍ରହର ସଜୃନଶୀଳତାର ପରଚିୟ ହେହବ।
ମୀନ: ନୂତନ ରାେ୍କୟୁ ରରବିାର ଅବସର ପାଇହବ। ରମ୍କହକ୍ଷତ୍ରହର 
ସକୁନାମ ଅଜ୍କନ ରରହିବ । ଗକୁରକୁ ଜନଙ୍କ ସ� ଅଧିର ସମୟ ରଟାଇହବ। 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଲଖାପଢ଼ାହର ମହନାନହିବଶ ରରହିବ।

ଜଣୋଅଜଣୋ

େକ୍ଷଣି ଇଡେଷ୍ଟୀର ଆଗଧାଡ଼ରି ଅଭହିନତ୍ରୀ ସାମନ୍ା ରକୁ ଥ୍  ପ୍ରଭକୁ  ଏହବ �ନି୍ୀ 
େଶ୍କରଙ୍କ ଗ�ଣହର ହବଶ୍  ହଲାରପ୍ରୟିତା ଅଜ୍କନ ରରଛିନ୍ ି। ହସ ହୱବ୍  
ସରିଜି୍  ‘େ ଫୟୁାମଲିମିୟୁାନ୍ -୨’ହର ନଜର ଆସଥିହଲ, ହେଉଁଥହର 

ସାମନ୍ାଙ୍କ ଅଭନିୟରକୁ ଜବରେସ୍ ପ୍ରଶଂସା ରରାୋଇଥଲା। ‘ପକୁଷ୍ପା: େ ରାଇଜ୍ ’ 
ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ‘ଓଃ ଅାଟୋବା’ହର ସାମନ୍ାଙ୍କର �ଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲସି୍  ଅନ୍ାଜ 
େଶ୍କରଙ୍କକୁ  ହବଶ୍  ପସନ୍ ଆସଥିଲା। ଏହବ ସାମନ୍ା ବଲଉିଡ୍ ହର ନାୟରିା ଭାହବ 
ହଡବକୁ ୟୁ ରରବିାରକୁ ୋଉଛନ୍।ି ପ୍ରହୋଜର େହିନଶ ବଜିାନଙ୍କର ଏର ଫିଲ୍ମହର  
ଆୟକୁର୍ମାନ୍  ଖକୁରାନାଙ୍କ ବପିକ୍ଷହର ନାୟରିା ଭାହବ ହେଖାେହିବ  ସାମନ୍ା। ଏ�ା 
ଏର �ରର୍  ରହମଡ ିଫିଲ୍ମ ହ�ବ। ସାମନ୍ା ମଧ୍ୟ ଏଥହର ରାମ ରରବିା ପାଇଁ 
ଗ୍ରୀନ୍  ସଗିନାଲ୍  ହେଇଛନ୍।ି ଏ� ି ଫିଲ୍ମହର ସାମନ୍ା ରାଜରକୁମାରୀ ଭୂମରିାହର 
ହେଖାେହିବ। ହସ�ଭିଳ ି ଭାମ୍ପାୟାର୍  ଭୂମରିାହର ଆୟକୁର୍ମାନ୍  ନଜର ଆସହିବ। 
ଏ�ାର ନହିଦ୍୍କଶନା ୋୟତ୍ିହର ଅମର ହରୌଶକି୍  ଅଛନ୍।ି ଏ�ାର ରା�ାଣୀ 
ହଲଖଛନ୍ ିନୀହରନ୍  ଭଟ୍ଟ। 

ଆୟକୁର୍ମାନ୍  ବ�କୁତ ଜଲ୍ େ ି‘ଡର୍ଟର ଜୀ’ ଫିଲ୍ମହର ନଜର ଆସହିବ। ଏଥହର 
ଆୟକୁର୍ମାନ୍ ଙ୍କ ବପିକ୍ଷହର ନାୟରିା ସାଜହିବ ରରକୁଲ୍  ପ୍ରୀତ ସଂି�। ଏ� ି ଫିଲ୍ମ 
୧୭ ଜକୁନ୍ ହର ରଲିଜି୍  ହ�ବ। ଅପରପକ୍ଷହର ସାମନ୍ା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 
‘େହଶାୋ’ ପାଇଁ ହବଶ୍  ଚର୍୍କାହର ର�ଛିନ୍।ି ଫିଲ୍ମର ହରେଲର୍  ଇତମିଧ୍ୟହର 
ରଲିଜି୍  ହ�ାଇଛ।ି 

ସୋମନ୍ୋ
େୋଜରୁମୋେଦୀହ�ୋଇ

ବଲଉିଡ୍ହେହେବୁୟୁରେହିବ

ମ�ଳିୋପୋଇଲଟ୍ହଖୋଲହିଲ
ବମିୋନଯୋତ୍ୋସମ୍ପରକିତେୋଜ୍
ପକୁ

� ିନ୍କୁ ଧମ୍କହର ପତୃିପକ୍ଷର ବହିଶର ମ�ତ୍ତ୍ୱ ର�ଛି।ି 
ଏ� ି ପକ୍ଷହର ପତୃିପକୁରକୁ ରଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଦ୍ରମ୍କ 
ରହଲ ହସମାନଙ୍କକୁ  ହମାକ୍ଷ ମଳିଥିାଏ ହବାଲ ି

ବଶି୍ାସ ର�ଛି।ି  ହତହବ ଆମ ହେଶହର ଏଭଳ ିଏର ଗ୍ରାମ 
ଅଛ,ି ହେଉଁ�ାହର ପତୃିପକ୍ଷହର ପଡିେୋନ ବା ରୋଦ୍ରମ୍କ 

ରରାୋଏ ନା� ିଁ। ଏପରରି ିଏ� ିଗଁା’ହର ପତୃିପକ୍ଷହର ବ୍ାହ୍ମଣ 
ଓ ବ୍ାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପ୍ରହବଶ ଉପହର ପ୍ରତବିନ୍ଧର ଲଗାୋଏ ଓ 
ହସମାନଙ୍କକୁ  ୋନ େକ୍ଷଣିା ମଧ୍ୟ େଆିୋଏ ନା� ିଁ। େେ ିହର� ି
ଏ�ାରକୁ ଅବମାନନା ରରନ୍ ିହତହବ ଗ୍ରାମହର ରଛି ିଅଘଟଣ 
ଘଟପିାହର ହବାଲ ିଗ୍ରାମବାସୀମାହନ ରକୁ�ନ୍।ି ଏ� ିନଆିରା 
ଗଁା’ଟ ିହ�ଉଛ ିଭଗତା ନଗଲା, ୋ�ାର ିଉର୍ତର ପ୍ରହେଶର 

ସମ୍ଲ ଜଲି୍ାହର ଅବସ୍ଥତ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ର�ବିା 
ଅନକୁସାହର, ‘ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବର୍କ ପହୂବ୍କ ପତୃିପକ୍ଷହର 

ରୋଦ୍ରମ୍କ ପାଇଁ ଶା�ାଜା�ାନବାେର ଜହଣ 
ବ୍ାହ୍ମଣୀଙ୍କକୁ  ନମିନ୍ତ୍ରଣ ରରାୋଇଥÒଲା। ରୋଦ୍ରମ୍କ 

ସରବିା ପହର ହସ ନଜି ଘରରକୁ ହଫରବିା 
ପାଇଁ ବା�ାରବିା ହବହଳ ପ୍ରବଳ ବର୍କା 

ହ�ଲା।  ଏଥିପାଇଁ ବ୍ାହ୍ମଣୀ 
ଜଣଙ୍କ ନଜି ଘରରକୁ 

ୋଇ ନ ପାର ିଗ୍ରାମହର ର�ହିଲ। ତ� ିଁ ପରେନି ବ୍ାହ୍ମଣୀ 
ଜଣଙ୍କ ନଜି ଘହର ପ�ଞ୍ଚବିା ପହର ତାଙ୍କ ସ୍ାମୀ ତାଙ୍କକୁ  
ଭତ୍୍କନା ରର ି ଘରକୁ  ବା�ାର ରରହିେହଲ। ଏ�ାପହର 
ବ୍ାହ୍ମଣୀ ଜଣଙ୍କ ଭଗତା ନଗଲା ଗ୍ରାମରକୁ ଆସ ି 
ପତୃିପକ୍ଷହର ହର� ି ରୋଦ୍ରମ୍କ ନ ରରବିା ଏବଂ 
ଗ୍ରାମହର ବ୍ାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରହବଶ ଓ ୋନ େକ୍ଷଣିା 
ନ ହେବାରକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ମାଗହିଲ। 
ହସହବ�ାରକୁ  ଏ� ି ପରମ୍ପରା 
ଗ୍ରାମହର ର� ିଆସଛି।ି’

ନଆିେୋଗୋଁନଆିେୋଗୋଁ
ପତୃିପକ୍ଷହେ�ୁଏନୋ� ିଁପଣି୍ଡଦୋନପତୃିପକ୍ଷହେ�ୁଏନୋ� ିଁପଣି୍ଡଦୋନ

ଫିଟ୍େ�ବିୋପୋଇଁ
୧୦ଟିସ�ଜସତୂ୍ ଥ୍ଦୀେିପ୍ରତମିରୂ୍ତକିହେଥ୍ଦୀେିପ୍ରତମିରୂ୍ତକିହେ

ମ�ୋେୋଣଦୀଙୁ୍ମ�ୋେୋଣଦୀଙୁ୍
ଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳିଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳି
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 ପଷୃ୍ଠା               ରେ ପଷୃ୍ଠା               ରେ

ଦଲି୍ଲୀପ ତରି୍କି ହର୍ ିଇଣ୍ଆି 
ସଭାପତ ିପ୍ାର୍ଲୀ

୧୬

େଠାଜନଗେ,୧୮ଠା୯(ସମସି): ବଶି୍ୱ ପ୍ରସଦି୍ଧ 
ଭତିରକନକିାରର ରେଶୀୟ ପକ୍ୀଙ୍କ 
ଗଣନା ଇତମିଧ୍ୟରର ରଶଷ ର�ାଇଛ।ି 
ଚଳତିବଷ୍ଷ ରେଶୀୟ ପକ୍ୀଙ୍କ ସଂଖ୍ା 
ଗତବଷ୍ଷଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛ।ି ଗତବଷ୍ଷ 
ଭତିରକନକିାରର ୧,୦୮,୬୩୯ 
ରେଶୀୟ ପକ୍ୀ ଭଡ଼ି ଜମାଇଥିବାରବରଳ 
ଚଳତିବଷ୍ଷ ଏ� ି ସଂଖ୍ା ୧,୧୬,୦୭୦କୁ 
ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛ।ି ଅର୍ଷାତ ଗତବଷ୍ଷଠାରୁ 
ଚଳତି ବଷ୍ଷ ୭,୪୩୧ ଅଧିକ ସଂଖ୍କ 
ପକ୍ୀ ଭତିରକନକିାରର ଭଡ଼ି ଜମାଇଛନ୍।ି

ରାଜନଗର ଭାରପ୍ାପ୍ ଡଏିଫଓ 
ଅଧିର କୁମାର ରବର�ରାଙ୍କ 
ସଚୂନା ମତୁାବକ, ଚଳତି ମାସ ୮ 
ତାରଖିରୁ ୧୨ ତାରଖି ଯାଏଁ ୫ େନି 
ଧର ି ଭତିରକନକିାର ମଠଆଡଆି, 
ଲକ୍ଷୀପ୍ରସାେଡ଼ଆି, େୁଗ୍ଷାପ୍ରସାେଡ଼ଆିରର 
ପକ୍ୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ବନ 
ବଭିାଗର ୩ଟ ି ଟମି୍  ପକ୍ୀ ଗଣନା 
କରଥିିରଲ। ମଠଆଡ଼ଆିରର ୮୮୦ଟ ି
ଗଛରର ୧୩,୨୨୬ ବସାରର ୨୬,୪୫୨ 
ବଡ଼ପକ୍ୀ ଓ ୩୬,୯୦୬ ଛୁଆ 
ରମାଟ ୬୪,୩୫୮ପକ୍ୀଙୁ୍କ ଗଣନା 
କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷୀପ୍ରସାେଡ଼ଆିରର 
୬୩୬ଟ ି ଗଛରର ୯,୭୪୨ଟ ି
ବସାରର ୧୯,୪୮୪ ବଡ଼ପକ୍ୀ 
ଚହି୍ନଟ ର�ାଇଥିବାରବରଳ ୨୫,୫୦୧ 
ଛୁଆ ପକ୍ୀ ରମାଟ ୪୪,୯୮୫ 
ପକ୍ୀ ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଛ।ି ରସ�ପିର ି
େୁଗ୍ଷାପ୍ରସାେଡ଼ଆିରର ୧୦୨ଟ ି ଗଛରର 
୧୪୯୬ଟ ିବସାରର ୨,୯୫୨ ବଡ଼ପକ୍ୀ 

ଚହି୍ନଟ ର�ାଇଥିବାରବରଳ ୩,୭୩୫ 
ଛୁଆ ପକ୍ୀ ରମାଟ ୬,୭୨୭ଟ ି ପକ୍ୀ 
ଗଣନା କରାଯାଇଛ।ି

ଚଳତି ବଷ୍ଷ ଭତିରକନକିା ଜାତୀୟ 
ଉେ୍ାନରର ୧୦ ପ୍ରକାର ପକ୍ୀଙ୍କ 
ସମାଗମ ର�ାଇଛ।ି ପକ୍ୀଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟରର 

ରଗଣ୍ାଳଆି, ରାଣୀବଗ, ମଝଆି ବଗ, 
ରଛାଟ ବଗ, ଖଇରା ବଗ, ମାଟଆି 
ବଗ, ପାଣକୁିଆ, ଅନ୍ାରଆି ବଗ, 
କାପରଖାଇ, ୋରବଣ୍ଆି ପ୍ରଭୃତ ିପକ୍ୀଙୁ୍କ 
ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଛ।ି ଏ� ି ଗଣନା 
କାଯ୍ଷ୍ କନକିା ରରଞ୍ଜ ଅଫିସର ମାନସ 
କୁମାର ୋସଙ୍କ ପ୍ରତ୍କ୍ ତତ୍ତାବଧାନରର 
ବନପାଳ କପରିଳନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଶାନ୍ 
ସଂି, ବନରକ୍ୀ ସନୁୀଲ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ, 
ଶ୍ୀରାମ ମମୁୁ୍ଷ, ସବୁାସ ମାଝୀ, ର�ମନ୍ 
ପାଣଗି୍ା�ୀ, ନରିାକାର ରବର�ରା 

ପ୍ରମଖୁ ଗଣନା କାଯ୍ଷ୍ କରଥିିରଲ।
ସଚୂନାରଯାଗ୍, ଜୁନ୍  ରଶଷ ଭାଗରୁ 

ପକ୍ୀମାନଙ୍କ ଆଗମନ ର�ାଇରାଏ। 
ମା’ପକ୍ୀ ବସାରର ଅଣ୍ାରେଇ ଛୁଆ 
ଫୁଟାଇବା ପରର ଛୁଆଙୁ୍କ ସାଥିରର ଧର ି
ଅରକଟାବର ରଶଷ ସଦୁ୍ଧା ରସମାନଙ୍କ 

କମ୍ଷଭୂମକୁି ରଫରଯିରିବ। ରମୌସମୁୀ 
ଆଗମନରର ଏ� ି ପକ୍ୀମାରନ ଖାେ୍ 
ସଂଗ୍�, ବଂଶବସି୍ାର ଓ ଭତିରକନକିାରର 
ର�ଯିାଇଥିବା ବରିେଶାଗତ ପକ୍ୀଙ୍କ 
ସ� ବନୁ୍ତ୍ୱ ସ୍ାପନ ପାଇଁ ରେଶୀୟ 
ପକ୍ୀ ଏଠାକୁ ଛୁଟ ି ଆସନ୍।ି ଜଳବାୟ ୁ
ପରବିର୍୍ଷନ ଓ ବଶି୍ୱତାପନର ପ୍ରଭାବ 
ରଯାଗୁଁ ଭତିରକନକିାର ରଜୈବ ବବିଧିତା 
ପ୍ରଭାବତି ର�ାଇଥିବାରୁ କ୍ରମାଗତ 
ଭାରବ ଭତିରକନକିା ରେଶୀୟ ପକ୍ୀ 
ଠକିଣା ବେଳାଇବାରର ଲାଗଛିନ୍।ି

ଭତିରକନକିାରର ବଢ଼ରିେ ରେଶୀୟ ବହିଙ୍ଗ

୧ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୭୦ ପକ୍ଷଷୀଙ୍କ କଳରବ

ଗତବର୍ଷଠାରୁ ୭,୪୩୧ ଅଧିକ

ଭୁବରନଶ୍ୱେ,୧୮।୯(ସମସି): ଅଧିକରୁ 
ଅଧିକ ଚାଷଜମରିର ରସଚ ସାମର୍ଷ୍ ସଷୃ୍ ି
ପାଇଁ ରାଜ୍ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାରବ 
ପେରକ୍ପ ରନଇ ଆସଥୁିବା ରବରଳ ଏଥିପାଇଁ 
ବଭିନି୍ନ ରଯାଜନାକୁ କାଯ୍ଷ୍କାରୀ କରୁଛନ୍।ି 
କ୍ଦୁ୍ର ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ବୃ�ତ୍  ଉଠାଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରବାରରେଲ, 
ଇନ୍ ଷ୍ଟମି୍  ରଷ୍ାରରଜ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଧିକରୁ 
ଅଧିକ ସଂଖ୍ାରର କାଯ୍ଷ୍କାରୀ କରବିାକୁ 
ରାଜ୍ ସରକାର ଗରୁୁତ୍ୱାରରାପ କରଛିନ୍।ି 

ଏ�କି୍ରମରର ୨୦୨୨ ରଶଷ ସଦୁ୍ଧା ରାଜ୍ରର 
୪୫୦ଟ ି ରଚକ୍ ଡ୍ାମ୍  ନମି୍ଷାଣ ପାଇଁ ଲକ୍୍ 
ରଖିଛନ୍।ି ଏ�ାଦ୍ାରା ରାଜ୍ରର ବଶିଦୁ୍ଧ 
ପାନୀୟ ଜଳ ରଯାଗାଣ ସ� ଜଳରସଚନ 
ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଣ ସ�ଜସାଧ୍ୟ 
ର�ାଇପାରବି ରବାଲ ି କୁ�ାଯାଉଛ।ି

 ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ଅନୁସାରର, ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ 
ଆଡ଼ବିନ୍ ତଆିର ିରଯାଜନା (ମାଟ)ି ଅଧୀନରର 
୨୦୨୨ ରଶଷ ସଦୁ୍ଧା ୪୫୦ଟ ିରଚକଡ୍ାମ ନମି୍ଷାଣ 
ଲକ୍୍ ରଖାଯାଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଯାବତ୍  
ପ୍ରାୟ ୧୩୫ଟ ିରଚକ୍ ଡ୍ାମ୍  ନମି୍ଷାଣ ପାଇଁ ବଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ ପ୍ରଶାସନକି ଅନୁରମାେନ ମଳିସିାରଛି।ି 
ରସ�ପିର ି ଚଳତି ମାସ ରଶଷ ସଦୁ୍ଧା ରମାଟ 

୨୦୦ଟ ିରଚକ୍ ଡ୍ାମ୍ କୁ ପ୍ରଶାସନକି ଅନୁରମାେନ 
ପ୍ରୋନ ପାଇଁ ବଭିାଗ ଲକ୍୍ ରଖିଛ।ି ପ୍ରଶାସନକି 
ଅନୁରମାେନ ମଳିବିା ପରର ଏ�ାର ରଟଣ୍ର 
ପ୍ରକ୍ରୟିା ଅରକଟାବର ସଦୁ୍ଧା ସାରବିାକୁ ବଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ ରାଜ୍ ଜଳ ସମ୍ପେ ବଭିାଗ ଅଧୀନସ୍ 
କ୍ଦୁ୍ର ଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଖୁ୍ଯନ୍ତୀ ଏବଂ 
ରାଜ୍ର ସମସ୍ ଅନୁଭାଗ ଯନ୍ତୀଙୁ୍କ ନରିଦ୍୍ଷଶ 
େଆିଯାଇଛ।ି ରସ�ପିର ି ବଳକା ୨୫୦ଟ ି
ରଚକ୍ ଡ୍ାମ୍ ର କାଯ୍ଷ୍ନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ସ୍ାନ ଚହି୍ନଟ 
ପ୍ରକ୍ରୟିା, ପ୍ରକଳ୍ପର ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ ଡଜିାଇନ ତୁରନ୍ 

ରଶଷ କରବିାକୁ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ନରିଦ୍୍ଷଶ 
େଆିଯାଇଛ।ି ଉପରରାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରୟିା ରଶଷ ର�ରଲ 
ଆସନ୍ା ନରଭମ୍ୱର ମାସ ସଦୁ୍ଧା ଉପରରାକ୍ତ ୨୫୦ 
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶାସନକି ଅନୁରମାେନ ମଳିବିା ସ� 
ଏ�ାର ରଟଣ୍ର ପ୍ରକ୍ରୟିା ମଧ୍ୟ ରଶଷ କରାଯବି। 
ଯା�ାଫଳରର ସମସ୍ ୪୫୦ ରଚକଜଡ୍ାମ 
ନମି୍ଷାଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା ନଦି୍ଧ୍ଷାରତି ସମୟାନୁଯାୟୀ ସର ି
ପାରବି ରବାଲ ିବଭିାଗ ଲକ୍୍ ରଖିଛ।ି 

 ସଚୂନାରଯାଗ୍ ରଯ ଗତ ମଇ ମାସରର 
ରାଜ୍ କ୍ାବରିନଟର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ରବୈଠକରର ରାଜ୍ବ୍ାପୀ ଆଗାମୀ ୨୦୨୨-
୨୩ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରାୟ ୧୨୮୦ଟ ି
ରଚକ୍ ଡ୍ାମ୍  ନମି୍ଷାଣ ସମ୍ପକକିତ ପ୍ରସ୍ାବକୁ 

ଅନୁରମାେନ ମଳିଥିିଲା। ଯା�ାଫଳରର 
ପାରମ୍ପରକି ଭାରବ ଜଳରସଚନ ପଦ୍ଧତ ି
ଆପଣାଉଥିବା କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଏ�ାଦ୍ାରା ଲାଭ 
ମଳିବିା ରନଇ ସରକାର ଚନି୍ା କରଥିିବା ରବରଳ 
ଏ�ାଦ୍ାରା ପ୍ରାୟ ୨୭ �ଜାର ୬୦୦ ର�କଟର 
ଚାଷଜମକୁି ଜଳଳରସଚନ ଲକ୍୍ ରଖିଛନ୍।ି 
ଉପରରାକ୍ତ ୧୨୮୦ଟ ି ରଚକ୍ ଡ୍ାମ୍  ପାଇଁ 
ରମାଟ ୮୧୧.୪୫ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟ ଅଟକଳ 
କରାଯାଇଛ।ି ଅନ୍ପକ୍ରର ରକବଳ ଜଳସମ୍ପେ 
ବଭିାଗ ନୁର�ଁ; ଗ୍ାମ୍ ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ୧୦୦ ଆଡ଼ବିନ୍ ନମି୍ଷାଣ କରବିାକୁ 
ଲକ୍୍ ରଖାଯାଇଛ।ି ନକିଟରର ବଭିାଗୀୟ 
ମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର ବସଥିିବା ରବୈଠକରର 
ରାଜ୍ବ୍ାପୀ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟ ି ଆଡ଼ବିନ୍ ନମି୍ଷାଣ 
କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ିନଆିଯାଇଛ।ି ଗ୍ାମ୍ ଉନ୍ନୟନ 
ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ଚଳତି ବଷ୍ଷ ୩୦୦ଟ ିବଜୁି ରସତୁ 
ନମି୍ଷାଣ ଲକ୍୍ ଧାଯ୍ଷ୍ ର�ାଇଥିବା ରବରଳ ଏ� ି
ବଜୁି ରସତୁ ନକିଟରର ୧୦୦ ଆଡ଼ବିନ୍ ନମି୍ଷାଣ 
ର�ବ। ଏଥିପାଇଁ ୩୮ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଷ 
ର�ବ। ଏ�ାଫଳରର କ୍ଦୁ୍ର ଉଠା ଜଳରସଚନ 
ପ୍ରକଳ୍ପର କାଯ୍ଷ୍ନ୍ୱୟନ ସ� ଭୂତଳ ଜଳ 
ସଂରକ୍ଣ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ରଯାଗାଣ ସମ୍ଭବ 
ର�ାଇପାରବି। ଗତବଷ୍ଷ ଏ� ି ରଯାଜନାରର 
୪ରକାଟ ି ୧୧ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ବନିମିୟରର ପ୍ରାୟ 
୩୨ଟ ି ଆଡ଼ବିନ୍ ନମି୍ଷାଣ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏରନଇ ନକିଟରର ରାଜ୍ ଜଳସମ୍ପେ ବଭିାଗର 
ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ ଶାସନ ସଚବିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର 
ଏକ ସମୀକ୍ା ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ ବ୍ାପକ 
ଆରଲାଚନା ର�ାଇଥିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ଲଲାକକଥା

ପାେ ଚପି ିଚପି ିପାବ୍ଷଣ ଆସଛୁ ି
ଆଉ ରକଇେନି ର�ଲିା,

େ’ିବଷ୍ଷ ର�ଲାଣ ିକଛି ିର�ାଇନା� ିଁ
କରରାନା ତ ସବୁ ସାରଲିା।
ମାଇଲା ଉପରର ତାଇଲା,

କ ିମଜା ମଜଲସି୍  କରବିର� କା� ିଁ
େରବୃଦ୍ଧ କରର ଘାଇଲା ॥

ବର୍ଷ ଲେର ସଦୁ୍ା ୪୫୦ ଲେକ୍ ଡ୍ାମ୍  ଲେର ଲକ୍ଷ୍

 �ରେର୍ଟେମ୍ବର ରଶର େଦୁ୍ା ପ୍ରଶାେନକି ଅନୁରମାେନ
 �ନରଭମ୍ବର େଦୁ୍ା େମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର େରବି ରେଣ୍ଡର 
 �େଗୁମ ରହବ ଜଳରେଚନ, ୍ାନୀୟ ଜଳ ର�ାଗାଣ
 �୩ ବର୍ଷରର ନମି୍ଷାଣ ରହବ ୧୨୮୦ ରଚକ୍ ଡ୍ାମ୍ 

ଭୁବରନଶ୍ୱେ,୧୮।୯(ସମସି): ଭୁବରନଶ୍ୱର 
ବରିଜପ ି ସାଂସେ ଅପରାଜତିା ଷଡ଼ଙ୍ୀଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତ ବାଷକିକ ରରିପାଟ୍ଷ କାଡ଼୍ଷ ମଛି। 
ରସ ମଛି ରରିପାଟ୍ଷ ରେଇ ବା�ାବା�ା 
ସାଉଁଟୁଛନ୍।ି ଅ�ଂକାରୀ ସାଂସେ େଳୀୟ 
ସଙ୍ଠନକୁ େୁବ୍ଷଳ କରୁଛନ୍।ି ସାଂସେ 
ପାଣ୍କୁି ନଦି୍କିଷ୍ ରଗାଷ୍ୀକୁ ପ୍ରୋନ କରୁଛନ୍।ି 
ଏ�ାକୁ ବରିରାଧ କରଲ ଜଲି୍ା ସଭାପତଙୁି୍କ 
�ାତ ବାରସିୀ କର ି େଳରୁ ବ�ଷି୍ାର 
କରବିାକୁ ଧମକ ରେଉଛନ୍।ି ଅପରାଜତିାଙ୍କ 
ବରିରାଧରର ଏପର ି ସଙ୍ୀନ ଅଭରିଯାଗ 
ଆଣଛିନ୍ ି ତାଙ୍କର ି େଳର କମ୍ଷୀ ଓ ରନତା। 
ରବଗନୁଆି ଓ ରବାଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବ�ୁ କମ୍ଷୀ 
ଓ ରନତା େଳର ଶୀଷ୍ଷ ରନତୃତ୍ୱ ନକିଟରର 
ଏ� ି ମମ୍ଷରର ୫ ଫଦ୍କିଆ ଅଭରିଯାଗ 
ୋଖଲ କରଛିନ୍।ି ରାଜ୍ ପ୍ରଭାରୀ ସନୁୀଲ 
ବଂଶଲଙୁ୍କ ଏ� ି ଅଭରିଯାଗପତ୍ର ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଇଥିବାରବରଳ ଏ�ାର ନକଲ େଳର 
ରାଷ୍ଟୀୟ ସଭାପତ,ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାେୀ, ଗ�ୃମନ୍ତୀ ଅମତି୍  ଶା�ା, ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ଧରମ୍ଷନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ ସଭାପତ ିସମୀର 
ମ�ାନ୍ଙୁି୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋନ କରଛିନ୍।ି 

ପଠାଯାଇଥିବା ଅଭରିଯାଗପତ୍ରରର 
ଉରଲ୍ଖ କରାଯାଇଛ ି ରଯ ନଜିକୁ ସରର୍ାଟ 
ପ୍ରମାଣତି କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ, 
ରକନ୍ଦ୍ର ଗ�ୃମନ୍ତୀ ଏବଂ ବରିଜପ ି ରାଷ୍ଟୀୟ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଙୁ୍କ ସାଂସେ ରଯଉଁ ରରିପାଟ୍ଷ ପ୍ରୋନ 

କରଛିନ୍ ି ରସଥିରର ତରିଳମାତ୍ର ସତ୍ତା 
ନା� ିଁ। ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତନିଧିିମଣ୍ଳୀ ନବି୍ଷାଚନ 
ମଣ୍ଳୀ ଗସ୍ କର ି ତେନ୍ କରଲ ରରିପାଟ୍ଷ 
କାଡ୍ଷର ସତ୍ାସତ୍ ସ୍ପଷ୍ ର�ାଇଯବି। 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ବକିାଶ 
ପାଇଁ ଆସଥୁିବା ସାଂସେ ଅନୁୋନ ଅର୍ଷକୁ 
ନଜିସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଷ ପରୂଣ ପାଇଁ ଶ୍ୀମତୀ ଷଡ଼ଙ୍ୀ 
ବ୍ବ�ାର କରୁଛନ୍।ି ନଦି୍କିଷ୍ ରଗାଷ୍ୀକୁ 
ଅନୁୋନ ପ୍ରୋନ କରାଯାଉଛ।ି ସାଂସେ 

ୟଥୁ୍  ଫର ଆକ୍ସନ, ଅଜତିା ଏବଂ ସମର୍ଷ 
ପର ି ନଜିସ୍ୱ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରର େଳୀୟ 
ସଂଗଠନକୁ େୁବ୍ଷଳ କରବିା ପାଇଁ ରସ 
ଷଡ଼ଯନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ ିଏବଂ ଏ�ାକୁ ବରିରାଧ 
କରୁଥିବା ବରିଜପରି ସରର୍ାଟ ରନତା 
ଏବଂ କମ୍ଷୀଙୁ୍କ େଳର ଜଲି୍ା ସଭାପତଙି୍କ 
ଜରଆିରର ବ�ଷି୍ାର ଧମକ ରେଉଛନ୍।ି 
ଗତ ସାଧାରଣ ନବି୍ଷାଚନରର ମୁଁ ନୁର�ଁ 
ଆରମ ରସଲାଗାନ ରେଉଥିବା ଅପରାଜତିା 
ଏରବ ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ଅ�ଙ୍କାରୀ ର�ାଇପଡ଼ଛିନ୍।ି 
ନବି୍ଷାଚନରର ତାଙ୍କ ବଜିୟ େଳ ପାଇଁ ନୁର�ଁ 

ବରଂ ନଜି ପ୍ରଶାସନକି ଅଭଜି୍ଞତା ପାଇଁ 
ସମ୍ଭବ ର�ଲା ରବାଲ ିକ� ିବୁଲୁଛନ୍।ି ନଜିର 
ସମାନ୍ରାଳ ସଂଗଠନ କର ି େଳର ଯବୁ, 
ମ�ଳିା ଏବଂ କୃଷକ ରମାର୍୍ଷା ସଂଗଠନକୁ 
େୁବ୍ଷଳ କର ି ଚାଲଛିନ୍।ି ଏଥିରର ତାଙୁ୍କ 
ରଖାଦ୍ଧ୍ଷା ଜଲି୍ା ବରିଜପ ିସଭାପତ ିରଶ୍ରିଞ୍ଜନ 
ମ�ାପାତ୍ର ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ ରୂରପ ସ�ରଯାଗ କରୁଛନ୍ ି
ରବାଲ ି ରବଗନୁଆି ଓ ରବାଲଗଡ଼ ବରିଜପ ି
ରନତାମାରନ ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି

ଗତ ୨୦୧୭ ମସ�ିା ପଞ୍ଚାୟତ 
ନବି୍ଷାଚନରର ରବଗନୁଆି-ରବାଲଗଡ଼ରର 
ବନିା ସାଂସେଙ୍କ ଅନୁପସ୍ତିରିର େଳ ୬୬ 
�ଜାରରୁ ଅଧିକ ରଭାଟ ପାଇଥିବା ରବରଳ 
୩ଟ ି ଜଲି୍ା ପରଷିେ ରଜାନ୍  �ାରତଇଥିଲା। 
ମାତ୍ର ସାଂସେଙ୍କ ଅ�ଙ୍କାର, ନଜି ପସନ୍ଦର 
ପ୍ରାର୍ଷୀ ଚୟନ, ସରବ୍ଷାପର ି େଳ ବରିରାଧୀ 
କାଯ୍ଷ୍ ରଯାଗୁଁ ବରିଜପକୁି ଚଳତି ପଞ୍ଚାୟତ 
ନବି୍ଷାଚନରର ୩୦ �ଜାରରୁ କମ୍  ରଭାଟ 
ମଳିଲିା। ଏପରକି ି େଳ ସବୁ ରଜାନ୍ ରର 
ପରାଜତି ର�ାଇଥିବା ରବରଳ ତନି ିନମ୍ୱରକୁ 

ଖସ ି ଆସଥିିଲା। ଅପରାଜତିାଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଷଶ 
କ୍ରରମ ରଖାଦ୍ଧ୍ଷା ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ଭାଜପା 
ସଂଗଠନ ସ� ଜଡ଼ତି ନଥିବା ନଜି ପସନ୍ଦର 
ରଲାକଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ତ ି ପତ୍ର ପ୍ରୋନ ରନଇ 
ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର 
କରୁଛନ୍।ି ଅନ୍ପକ୍ରର ରକୌଣସ ି କାରଣ 
ନରାଇ ମଣ୍ଳ ସଭାପତମିାନଙୁ୍କ କାରଡ଼ଣ 
େଶ୍ଷାଅ ରନାଟସି୍  ଜାର ି କର ି େଳୀୟ ମଣ୍ଳ 
ସବାପତମିାନଙୁ୍କ ବ�ଷି୍ାର କରୁଛନ୍।ି 
ଯା�ାଫଳରର ନବି୍ଷାଚନମଣ୍ଳୀରର 
ସଂଗଠନ େୁବ୍ଷଳ ର�ବାରର ଲାଗଛି।ି 
ରତଣ ୁ ସାଂସେଙ୍କ ବରିରାଧରର େଳର 
ଶୀଷ୍ଷ ରନତୃତ୍ୱ କାଯ୍ଷ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�ଣ କରନୁ୍ 
ରବାଲ ି ଏଥିରର ଅନୁରରାଧ କରାଯାଇଛ।ି 

ଏ� ି ଅଭରିଯାଗପତ୍ରରର ମଣ୍ଳ 
ସଭାପତ ି ଭଗବାନ ପଣ୍ା, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର 
ରବର�ରା, ରେୌଲତ ଅଲ୍ୀ, ଅରଶାକ 
କୁମାର ରାଉତ, ରଖାଦ୍ଧ୍ଷା ଜଲି୍ା ସଂଖ୍ାଲଘ ୁ
ରମାର୍୍ଷା ସଭାପତ ି ଏସ୍  ରକ �ାଇେର 
ଅଲ୍ୀ, ମରନାଜ ମ�ାପାତ୍ରଙ୍କ ସ� ପବୂ୍ଷତନ 
ମଣ୍ଳ ସଭାପତ ି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ସବୁାସ 
ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍, ଧରୁବ ଚରଣ ବା�ନିୀପତ ି ଏବଂ 
ରବାଲଗଡ଼, ରବଗନୁଆିର ବ�ୁ ପୋଧିକାରୀ 
ସ୍ୱାକ୍ର କରଛିନ୍।ି ଏ� ି ଅଭରିଯାଗପତ୍ରର 
ନକଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ, ରକନ୍ଦ୍ର ଗ�ୃମନ୍ତୀ, 
ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରଭାରୀ ସନୁଲି ବଂଶଲଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ରସମାରନ ପଠାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ଅପରାଜତିାଙ୍କ ବଲିରାଧଲର ବଢୁଛ ିଅସଲ୍ାର

େଷୀର୍ଷ ଲେତୃତ୍ୱଙ୍କ େକିଟଲର ୫ ଫର୍୍ଷ ଅଭଲି�ାଗ

 �ରେରାେ ରହରେ ରବଗନୁଆି-ରବାେଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ରନତା
 �ବାହାବା ରନବାକୁ ରେଉଛନ୍ ିମଛି ରରି୍ାେ୍ଷ କାଡ୍ଷ 
 �ଉର୍ାଚ ରନଉଛନ୍,ି ବରିରାଧ କରେ ବହଷି୍ାର ଧମକ
 �େଳୀୟ େଂଗଠନକୁ େୁବ୍ଷଳ କରୁଛନ୍ ିଅହଙ୍ାରୀ ୋଂେେ 

ଭୁବରନଶ୍ୱେ,୧୮ଠା୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ଆେଶ୍ଷ 
ବେି୍ାଳୟର ପ୍ରତଷି୍ା େବିସ ରବବିାର ଓଡ଼ଶିା ଆେଶ୍ଷ 
ବେି୍ାଳୟ ସଂଗଠନ ପରସିରରର ପାଳତି ର�ାଇଛ।ି 
ବେି୍ାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ା ମନ୍ତୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ୋଶ 
ମଖୁ୍ ଅତଥିି ରୂରପ ରଯାଗରେଇ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମର 

ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିରଲ। ଏ� ି ଅବସରରର ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ 
ୋଶ କ�ଥିିରଲ ରଯ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ଲକ୍୍କୁ ସାକାର କରବିା ପାଇ ଁପ୍ରରତ୍କ ବଲକସ୍ରରର 
ଆେଶ୍ଷ ବେି୍ାଳୟମାନ ସ୍ାପନା ସ�ତି ଗଣୁାତ୍ମକ 

ଶକି୍ା ପ୍ରୋନ କରାଯାଉଛ।ି ତୃଣମଳୂସ୍ରରର ପଲିାଙୁ୍କ 
ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ା ମଳୁିଛ।ି ଏ� ି ବେି୍ାଳୟମାନଙ୍କରର 
ଷଷ୍ ରଶ୍ଣୀରୁ ଦ୍ାେଶ ରଶ୍ଣୀ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ୯୩୪୨୦ ଜଣ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ାି ଚଳତି ବଷ୍ଷ ସବିଏିସ୍ ଇ 
େଶମ ରଶ୍ଣୀ ପରୀକ୍ାରର ୧୨୪୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
୯୦ ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ ନମ୍ୱର ରଖି ଉର୍ୀର୍୍ଷ ର�ବା 
ରାଜ୍ରର ଶକି୍ାର ଗଣୁାତ୍ମକମାନକୁ ସଚୂାଉଛ ି ରବାଲ ି
ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ୋଶ ପ୍ରକାଶ କରଥିିରଲ। ଏ� ିକାଯ୍୍ଷ କ୍ରମରର 
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ ଉପରେଷ୍ା (ଶକି୍ା) ତରା ଓଏଭଏିସ୍ ର 
ଉପରେଷ୍ା ଉରପନ୍ଦ୍ର ତ୍ରପିାଠୀ, ବେି୍ାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ା 
ବଭିାଗର ପ୍ରମଖୁ ଶାସନ ସଚବି ଅଶ୍ୱରୀ ଏସ୍ , ସଂଗଠନର 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିଦ୍୍ଷଶକ ସଂଗ୍ାମ ରକଶରୀ ମ�ାପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ 
ରଯାଗରେଇଥିରଲ। ଯଗ୍ୁ ନରିଦ୍୍ଷଶକିା ବନ୍ଦନା ମ�ାପାତ୍ର 
କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ରଶଷରର ଧନ୍ବାେ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିରଲ।

 �ଓଡ଼ଶିା ଆେଶ୍ଷ ବେି୍ାଳୟର ପ୍ରତଷି୍ା େବିେ

‘ତୃଣମଳୂସ୍ତରଲର ପହଞ୍ଛି ିଗଣୁାତ୍ମକ େକି୍ଷା’
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ତୋଳସେର �ହର, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି)

ସାଧାରଣ ଲ�ାକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନରି୍ଭରଶୀଳ କରବିା 
ଉଲଦେଶ୍ୟଲର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିନି୍ନ ପଦଲଷେପ 
ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି ଲସଥିମଧ୍ୟରକୁ  ଲ�ାଟଏି 
ଲହଉଛ ି ଲବକାରୀ ଯକୁବକ ଯକୁବତୀମାନଙ୍ 
ପାଇ ଁ ବ୍ୟବସାୟ ନମିଲନ୍ ମାଲକ୍ଭଟ କଲପ୍ଲେକ୍ସର 
ନମି୍ଭାଣ। �ଷୋଧିକ ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳଲର 
ବରିନି୍ନ ପଞ୍ାୟତଲର ନମି୍ଭାଣ ଲହାଇଛ ିମାଲକ୍ଭଟ 
କଲପ୍ଲେକ୍ସ। କନି୍କୁ ବରିା�ୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍ 
ଦକୁନ୍ଭୀତଲି�ାର୍  ମଲନାରାବ କାରଣରକୁ  ବରିନି୍ନ 
ସ୍ାନଲର ଏହ ି ଲଯାଜନା ବଫିଳ ଲହଉଛ।ି 
ଲକଲତକ ସ୍ାନଲର ମାଲକ୍ଭଟ କଲପ୍ଲେକ୍ସ ନମି୍ଭାଣ 
କାଯ୍ଭ୍ୟ ସପ୍ପୂର୍୍ଭ ଲହାଇଯାଇଛ;ି ମାତ୍ର ଏହା 
ସାଧାରଣ ଲ�ାକଙ୍ କାଯ୍ଭ୍ୟଲର ଆସକୁନାହ ିଁ। 
ଲସରଳ ିଏକ ଘଟଣା ଅନକୁଲ�ାଳ ଜଲି୍ା କଣହିାଁ 
ବଲେକ ଅନ୍�୍ଭତ ହରହିରପକୁର ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍�୍ଭତ 
ସକୁନା�ଣ ିଏବଂ ଶବିରାମପକୁର ଗ୍ରାମଲର। 

୨୦୨୧ ମସହିା ଡଲିସମ୍ୱର ମାସ 
୨୩ ତାର�ିଲର ଉରୟ ସକୁନା�ଣ ି ଏବଂ 
ଶବିରାମପକୁର ମାଲକ୍ଭଟ କଲପ୍ଲେକ୍ସ ଉଦ୍ ଘାଟନ 

ଲହାଇଥି�ା। ଏହଦିନିଠାରକୁ  ଏପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ ୯ ମାସ 
ବତିଯିାଇଥିଲ� ଲହ ଁ ମାଲକ୍ଭଟ କଲପ୍ଲେକ୍ସଲର 
ଥିବା ଲଦାକାନ �ହୃ କାହାରକିକୁ ବଣ୍ାଯାଇପାର ି
ନାହ ିଁ। ସକୁନା�ଣ ି ମାଲକ୍ଭଟ କଲପ୍ଲେକ୍ସଲର ୫ 
ଲଦାକାନ �ହୃ ନମି୍ଭାଣ ନମିଲନ୍ ଲମାଟ ୮ �ଷେ 
୫୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟ ଲହାଇଥିବା ଲବଲଳ 
ଶବିରାମପକୁର ମାଲକ୍ଭଟ କଲପ୍ଲେକ୍ସର ୩ ଲଦାକାନ 
�ହୃ ନମି୍ଭାଣ ନମିଲନ୍ ସାଲେ ଚାର ି �ଷେ ଟଙ୍ା 

ବ୍ୟୟ ଲହାଇଥି�ା। �ଷୋଧିକ ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟଲର 
ମାଲକ୍ଭଟ କଲପ୍ଲେକ୍ସ ନମି୍ଭାଣ କାଯ୍ଭ୍ୟ ସପ୍ପୂର୍୍ଭ 
ଲହାଇଥିବା ସଲତ୍ବେ ଲଦାକାନ �ହୃ ବଣ୍ନ କରା 
ନ ଯବିା ଗ୍ରାମପଞ୍ାୟତ ନବି୍ଭାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍ 
ଅପାର�ତାକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟକରକୁଛ।ି ଦୀଘ୍ଭଦନି ଧର ି
ମାଲକ୍ଭଟ କଲପ୍ଲେକ୍ସ ବଣ୍ନ ନ ଲହବା ଦ୍ାରା 
ଅଞ୍ଳଲର ଅନାବନା �ଛ�ତା ଉଠ ି ଜଙ୍ଗ�ର 
ଭ୍ରମ ସଷୃ୍ଟକିରକୁଛ।ି ଅନ୍ୟପଲଷେ ନମି୍ନମାନର କାଯ୍ଭ୍ୟ 

ଲଯା�କୁ ଁ ଲଦାକାନ �ହୃ �କୁଡ଼କି ଧୀଲର ଧୀଲର 
ନଷ୍ଟ ଲହବାଲର �ା��ିାଣ।ି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍ 
ଦାୟତି୍ୱହୀନତା କାରଣରକୁ  ସରକାରୀ ଅର୍ଭ 
ଦକୁରକୁପଲଯା� ଲହଉଥିବା ବକୁଦ୍ଜିୀବୀମାଲନ 
ଅରଲିଯା� କରଛିନ୍।ି 

ମାଲକ୍ଭଟ କଲପ୍�୍କ୍ସ କାହ ିଁକ ି ବଣ୍ନ 

ଲହାଇନାହ ିଁ ଲସ ସପ୍କ୍ଭଲର ତତ୍ାଳୀନ ସରପଞ୍ 
ବଜିୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚାରବିାରକୁ , ଗ୍ରାମପଞ୍ାୟତ 
ନବି୍ଭାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍ ଅବଲହଳାରକୁ  ଆଜ ି
ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ ଲଦାକାନ �ହୃ ବଣ୍ନ ଲହାଇପାର ି ନ 
ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରଥିିଲ�। ଉଦ୍ ଘାଟନ ପଲର 
ଆଲବଦନପତ୍ର ବକି୍ ି କରାଯାଇ ଆଲବଦନ 

ଲହାଇସାରଛି।ି କନି୍କୁ ନବି୍ଭାହୀ ଅଧିକାରୀ 
ବଣ୍ନଲର ବ୍ୟତକି୍ମ କରଥିିବା ପ ପୂବ୍ଭତନ 
ସରପଞ୍ ଅରଲିଯା� କରଛିନ୍।ି ଏ ସପ୍କ୍ଭଲର 
ହରହିରପକୁର ପଞ୍ାୟତ ନବି୍ଭାହୀ ଅଧିକାରୀ ବଜିୟ 
ସାହକୁଙ୍ ମତାମତ ଲନବାରକୁ  ଲସ କହଲି� କ,ି 
ମାଲକ୍ଭଟ କଲପ୍ଲେକ୍ସଲର ଆଲ�ାକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ା 
କରାଯାଇ ନ ଥିବାରକୁ  ବଣ୍ନ ଲହାଇପାର ିନାହ ିଁ। 
କନି୍କୁ ପ ପୂବ୍ଭତନ ସରପଞ୍ ବଜିୟ ପ୍ରଧାନ ଏହାକକୁ 
�ଣ୍ଡନ କର ିକହଛିନ୍ ିକ,ି ଆଲ�ାକୀକରଣ ପାଇଁ 
ଟଙ୍ା ନମି୍ଭାଣ ଆକଳନ ରତିଲର ଥି�ା ଏବଂ 
ନମି୍ଭାଣ ପଲର ଲସହ ି ଟଙ୍ାକକୁ ଆଲ�ାକୀକରଣ 
ପାଇ ଁ ରଖିଦଆି ଯାଇଥି�ା। ବରିା�ୀୟ ନବି୍ଭାହୀ 
ଯନ୍ତୀ ଲସହ ି ଟଙ୍ାକକୁ ଅନ୍ୟ ଲକଉ ଁ ବାବଦଲର 
�ର୍୍ଭ କରଥିିଲବ ଲବା� ି ପ ପୂବ୍ଭତନ ସରପଞ୍ 
ବଜିୟ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକାଶ କରଥିିଲ�। ଜଲି୍ାପାଳ 
ସଦି୍ାର୍ଭ ଶଙ୍ର ସ୍ାଇ ଁ ଘଟଣାର ତଦନ୍କର ି
କାଯ୍ଭ୍ୟନକୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରବିା ପାଇ ଁ ସକୁନା�ଣ ି
ଏବଂ ଶବିରାମପକୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ ସଲମତ 
ହରହିରପକୁର ପପୂବ୍ଭତନ ସରପଞ୍ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି 
ନଲଚତ୍  ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜରାସ୍ାକକୁ ଓହ୍ାଇବା 
ଲନଇ ଲଚତାବନୀ ଲଦଇଛନ୍।ି

ନୋଲ୍ ସ�ୋ ନ�ର, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି)

ନାଲ୍ ଲକା ନ�ର ବଶି୍ୱକମ୍ଭା ପ ପୂଜା ଦ୍ତିୀୟ 
ସନ୍୍ୟାଲର ଲ�ାକଙ୍ ରଡି ପର�ିଷେତି 
ଲହାଇଥି�ା। ଲ�ାକମାଲନ ବକୁ � ି ବକୁ � ି ଲମଢ଼ 
ଲଦଖିବା ସହ ମୀନାବଜାର ପଡ଼ଆିଲର 
�ା�ଥିିବା �ାଦ୍ୟଲମଳା ଓ ଲ�ାପବନ୍କୁ 
ପାକ୍ଭ ନକିଟ �ଦଲିମଳା ବକୁ � ି ଲଦଖିଥିଲ�। 
ଅପରାହ୍ନଲର ବର୍ଭା ଘଡ଼ଘଡ଼ ି ସଲତ୍ବେ ଲ�ାକଙ୍ 
ସମା�ମ ଲଦଖିବାକକୁ ମଳିଥିି�ା।

�ଦ ିଲମଳାଲର ଲ�ାକ ଚରିାଚରତି ଚାହଦିା 

ଅନକୁସାଲର କନ୍ମାଳର ହଳଦୀ, ଲକନ୍କୁଝରର 
ଫକୁ�ବଡ,ି ବ୍ରହ୍ମପକୁର ଆଚାର, ଜଙ୍ଗ� ସଂ�ହୃୀତ 
ଔରଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପକୁରୀ ରଘକୁନାରପକୁରର 
ପଟ୍ଟଚତି୍ର, ମହଳିା ସ୍ୟଂସହାୟକ ଲ�ାଷ୍ୀର ହାତ 
ତଆିର ି�ାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲ�ାଜଥିିଲ� ମଧ୍ୟ ପାଇ 
ନ ଥିଲ�। ପପୂଜା ବଜାରଲର ଲଦଖିବାକକୁ ମଳିକୁନ ି
ପ�ିାମାନଙ୍ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଲବରଙ୍ଗ ଲବ�କୁ ନ କ ି
ଲପଁକାଳୀ। ପ୍ରତବିର୍ଭ ଲମଳାଲର ଧାରା ବବିରଣୀ 
ପ୍ରଦାନ କରକୁ ଥିବା ଚତି୍ରଞ୍ଜନ ଲଚୌଧକୁରୀଙ୍ 
ପରଚିତି ସ୍ର ଶକୁଣବିାକକୁ ମଳିଥିି�ା। ପାଞ୍ବର୍ଭ 
ପ ପୂଲବ୍ଭ ନାଲ୍ ଲକା କମ୍ଭଚାରୀ ଚତି୍ରଞ୍ଜନ ଅବସର 

ଲନଇ ରକୁ ବଲନଶ୍ୱରଲର ରକୁ ହନ୍।ି ଲମଳାଲର 
ମାଇକ୍  ଦ୍ାରା ସପୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅରଜି୍ଞତା 
ସପ୍ନ୍ନ ଶ୍ୀ ଲଚୌଧକୁରୀଙ୍କୁ  ନାଲ୍ ଲକା ଲେ�ଲଫୟାର 
କମଟି ି ଆମନ୍ତଣ କରଛି।ି ନାଲ୍ ଲକା ଏସ୍ ରଏିମ୍  
ଜକୁନଅିର ଲରଡକ୍ସ ପଷେରକୁ  ଲସବା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥି�ା। ଲସହପିର ି କମକୁ୍ୟନଟି ି ଲସଣ୍ର 
ସମ୍କୁ�ଲର ଲସ୍ଚ୍ାଲସବୀଙ୍ ଦ୍ାରା ପକୁରକୁ ଣା ବସ୍ତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ ଲକନ୍ଦ୍ର ପରଚିାଳତି ଲହଉଛ।ି ନଜିର 
ବ୍ୟବହୃତ ତରା ପକୁରକୁ ଣା ବସ୍ତ୍ରକକୁ ବାହାଲର 
ନ ଲଫାପାଡ଼ ି ଲକୌଣସ ି ଲ�ାକଙ୍ କାମଲର 
ବ୍ୟବହାର ଲହଉ ଲବା� ି ଲ�ାକମାଲନ ଏହ ି

ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ପକୁରକୁ ଣା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରରିାନ୍।ି ଅଗ୍ ି
ନରିାପତ୍ା ପାଇଁ ନାଲ୍ ଲକା ସଆିଇଏସ୍ ଏଫ୍  
ୟକୁନଟି୍  ପଷେରକୁ  ପ୍ରଲତ୍ୟକ ପପୂଜା ମଣ୍ଡପଲର 
ଦକୁ ଇଟ ି ଲ��ାଏଁ ଅଗ୍ ି ନବି୍ଭାପକ ସ�ିଣି୍ଡର 
ଲଯା�ାଇଦଆିଯାଇଛ।ି ଜରକୁ ରକିାଳୀନ 
ପରସି୍ତି ି ପାଇଁ ଲମଳାଲର ଦମକଳ �ାଡ ି
ସହତି ସଆିଇଏସ୍ ଏଫ୍  ଫାୟାର ୟକୁନଟି୍  ଯବାନ 
କଂଲ୍ା� ରକୁ ମଲର ସଜା� ରହଛିନ୍।ି ଲତଲବ 
ସାତଦନିବ୍ୟାପ ି ଏହ ି ଲମଳାଲର ଆ�କକୁ 
ଆହକୁର ିରଡ଼ି ଲହବାସହ ଲବପାର ଲହବ ଲବା� ି
ବ୍ୟବସାୟୀମାଲନ ଆଶା ରଖିଛନ୍।ି

ନୋଲ୍ ସ�ୋ 
ନ�ର 

ବଶି୍ୱ�ମ୍ୋ 
୍ଜୂୋ

ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ଦ୍ ୱିତୀୟ ଦ ୱିନତ୍େ ଜମ ୱିଲଷା ଭ ୱିଡ଼

୍ୋଣସିର ୍ଡ଼ଲିୋ 
ଲକ୍ୋଧି� ଟଙ୍ୋ ଭୂତତ୍�ଷାଠ ୱି ପଷାଲଟ ୱିଛ ୱି ମଷାତ୍�୍ଟ୍  �ତ୍ପ୍ଲେକ୍ସ

ଆସବଦନ�ୋରୀଙୁ୍ 
ମଳୁିନ ିସଦୋ�ୋନ �ହୃ

ହୋଣ୍ଧିଆୁ, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ତାଳଲଚରସ୍ତି 
ଏମ୍ ସଏିଲ୍ ର ବରିନି୍ନ ଲକାଇ�ା �ଣଲିର ବାବା 
ବଶି୍ୱକମ୍ଭାଙ୍ ପପୂଜା ସମାଲରାହଲର ପାଳତି 
ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଏହକି୍ମଲର ହଙି୍ଗକୁଳା ଲକାଇ�ା �ଣରି 
ବରିନି୍ନ ବରିା�ଲର ମଧ୍ୟ 
ବାବା ବଶି୍ୱକମ୍ଭାଙ୍ ପପୂଜାର୍୍ଭନା 
କରାଯାଇଥି�ା। ହଙି୍ଗକୁଳା 
ଲକାଇ�ା �ଣରି ୩୩ ଲକର ି
ସବ୍ ଲଷ୍ଟସନ ପରସିରଲର 
ଲଦବଶଳି୍ୀ ବଶି୍ୱକମ୍ଭାଙ୍ 
ପପୂଜା ଆନନ୍ଉଲ୍ାସର ସହ 
ପାଳତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି 
ପ ପୂଜକ ରଲମଶଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍ ଲପୌଲରାହତି୍ୟଲର 
ବରିପୂ ତରିପୂ ରଣ ସ୍ାଇଁ କତ୍୍ଭା ରାବଲର ଲଯା� ଲଦଇଥିଲ�। 
ଏଥିଲର �ଣ ି ଅଧିକାରୀ ସଦି୍ାର୍ଭ ଲହମ୍ୱ୍ରମ୍ , ଲସୌରକି୍  
ଲଦ, ଦଲି୍ୀପ ସାହକୁ, ପଞ୍ାନନ ସାହକୁ, ସକୁଶ�ି ଲବଲହରା, 

ବସନ୍ ସାହକୁ, ଦକୁ ଃ�ବନ୍କୁ ଲବଲହରା, ବକିାଶ ପ୍ରଧାନ, 
ପ୍ରଦୀପ ସାହକୁ , ବାଳକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ସକୁନୀ� ମହାପାତ୍ର, 
ପ୍ରକାଶ ସାହକୁ , ଅନୀ� ଲଦହକୁରୀ, ଲ�ାବନି୍ ଲବଲହରା, 
ଲସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହକୁ  ପ୍ରମକୁ� ଲଯା� ଲଦଇଥିଲ�। 

ଲସହପିର ି ଇଲ�କ୍କିାଲ୍  
ଲସକ୍ ସନ, ସଏିଚ୍ ପ,ି 
ଏକ୍ସାଲରସନ୍ , ଲଷ୍ଟାର, 
ସଲର୍ଭ ଓ କଣ୍ଟ୍ାକ୍ର 
ଆଲସାସଏିସନ ପଷେରକୁ  
ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱକମ୍ଭା ପ ପୂଜା 
ମ ହ ା ସ ମ ା ଲ ର ା ହ ଲ ର 
ପାଳତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି 

ବଳରାମ ଲକାଇ�ା �ଣ,ି ନନ୍ରିା ୧୩୨ ଲକର ି
ସବ୍ ଲଷ୍ଟସନ, ବ�ଣ୍ଡା ସବ୍ ଲଷ୍ଟସନ, ଲକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
କମ୍ଭଶାଳାଲର ମଧ୍ୟ ଲଦବଶଳି୍ୀଙ୍ ପପୂଜା ଆନନ୍ 
ଉଲ୍ାସର ସହ ପାଳତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି

ହଙୁି୍ଳୋ ସ�ୋଇଲୋ ଖଣସିର ବଶି୍ୱ�ମ୍ୋ ୍ଜୂୋ

ଅନୁସ�ୋଳ, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି): 
ବଅଁରପାଳ ବଲେକ ଫକୁ�ପଡ଼ା 
ପଞ୍ାୟତଲର ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଛ ି
ବସକୁଧା ଲଯାଜନା। ମକୁ�୍ୟଅତଥିି 
ରାଲବ ଫକୁ�ପଡ଼ା ସରପଞ୍ ସକୁଲଦଷ୍ଟା 
�ଡ଼ନାୟକ ସକୁଇଚ୍ ମାର ିଜଳ ଲଯା�ାଣ 
ପ୍ରକଳ୍ ଶକୁରାରମ୍ଭ କରଥିିଲ�। ଫକୁ�ପଡ଼ା 
ପଞ୍ାୟତର ପ୍ରଲତ୍ୟକ ଲ�ାକ ବଶିକୁଦ୍ 
ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇ ପାରଲିବ। 

ବାକଥିିବା କାଯ୍ଭ୍ୟ ତକୁ ରନ୍ କରାଯାଇ 
ସପ୍ପୂର୍୍ଭ ଲହବ ଲବା� ିଠକିାଦାର ସପୂଚନା 
ଲଦଇଛନ୍।ି ଏ ଅବସରଲର ସରପଞ୍ 
କହଛିନ୍ ିଲଯ, ଲକହ ିଜଲଣ ବ ିଲଯମତି ି
ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନ ଲରା�ବି 
ଲସଥିପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ଟ ିଲଦବାକକୁ  ଠକିାଦାରଙ୍କୁ  
ନଲିଦେ୍ଭଶ ଲହାଇଛ।ି ଏଲବ ସମଲସ୍ 
ଲକମତି ିସକୁବଧିାଲର ସ୍ଚ୍ ଜଳ ପାଇଲବ 
ତା ଉପଲର �କୁରକୁ ତ୍ୱ ଦଆିଯାଉଛ।ି

 � ଫୁଲପଡ଼ାରେ ଆେମ୍ଭ ରେଲା ବସଧୁା ର�ାଜନା

ଏଣ ୱି� ୱି ସବୁ ଘତ୍େ ପହଞ୍ ୱିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଷାନୀୟ ଜଳ

ସେଣ୍ି୍ ଦୋ, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି): କାମଲର ଆସକୁନ ି
�ଷୋଧିକ ଟଙ୍ାଲର ନମିମିତ ପଣି୍ଡ।ି ଲଛଣ୍ଡପିଦା 
ପଞ୍ାୟତ ତରଫରକୁ  ମନି ି ଷ୍ଟାଡୟିମ ପା�ଲର 
�ଷୋଧିକ ଟଙ୍ାଲର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍ ପାଇଁ 
ନମିମିତ ପଣି୍ଡ ି ଏଲବ ଅଲ�ାଡା ଲହାଇପଡ଼ଛି।ି 
ଲଡ� ି ମାଲକ୍ଭଟଲର ଅଲନକ �କୁଡ଼ଏି ପଣି୍ଡ ି
ତଆିର ି ଲହାଇଥିଲ� ମଧ୍ୟ ଲସ�କୁଡକି କାମଲର 
�ା�କୁନାହ ିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାଲନ ମକୁ�୍ୟରାସ୍ାଲର 
ବସ ି ଲବପାର କରକୁ ଛନ୍।ି ଫଳଲର ଲମଡକିା� 
ଯବିା ରାସ୍ା ଜାମ ଲହଉଛ।ି ବାହାଲର ବସକୁଥିବା 
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍ ଆବଜ୍ଭନାଲର ଲମଡକିା�ର ପା� 
ଅଞ୍ଳ ପ୍ରଦପୂରତି ଲହଉଛ।ି ଲସହ ିନକିଟଲର ଥିବା 
ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସ୍ାସ୍୍ୟକର 

ପରଲିବଶଲର ପାଠ ପଢ଼଼କୁଛନ୍।ି ଉକ୍ତ ପଣି୍ଡ ି�କୁଡକି 
ଏଲବ ନଶିାସକ୍ତ ଯକୁବକମାନଙ୍ ଆଡ୍ାସ୍ଳ 

ପା�ଟଛି।ି ଶୀଘ୍ର ଏହ ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 
ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

�ଷାମତ୍େ ଆସନୁ ୱି ଲକ୍ଷାଧି� ଟଙ୍ଷାତ୍େ ନ ୱିମମିତ ପ ୱିଣ୍ୱି

ତୋଳସେର �ହର, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି): 
ଅନକୁଲ�ାଳ ଜଲି୍ା କଣହିାଁ ବଲେକ କମଲରଇ 
ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍�୍ଭତ ଜକୁ�ବିନ୍ ଗ୍ରାମର 
ସକୁଦଶ୍ଭନ ପରଡ଼ିାଙ୍ ପକୁତ୍ର କାହ୍ନା ପରଡ଼ିାଙ୍ 
�ରିର ପ୍ରତ୍ୟାଲରାପଣ ନମିଲନ୍ 
ଆର ମିକ ସହାୟତା ଅରଯିାନ ଆରମ୍ଭ 
ଲହାଇଛ।ି ତାଳଲଚର ବଲେକ କକୁମକୁଣ୍ଡା 
ପଞ୍ାୟତରକୁ  ତାଳଲଚର ବଧିାୟକ 

ବ୍ରଜକଲିଶାର ପ୍ରଧାନଙ୍ ଉପସ୍ତିଲିର 
ଏହ ି ଅରଯିାନ ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି କାଯ୍ଭ୍ୟକ୍ମଲର ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍, 
ସମତସିର୍ୟ, ଜଲି୍ା ପରରିଦ ସଦସ୍ୟ 
ଉପସ୍ତି ରହ ି ସାହ ି ସାହ ି ବକୁ� ି ଚକିତି୍ା 
ପାଇ ଁସହାୟତା ଅର୍ଭ ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଲ�। 
ଲ�ାକମାଲନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଇଚ୍ାଲର ସହାୟତା 
ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

�ଷାହ୍ଷାଙ୍ ଯ�ୃତ ପ୍ରତ୍ଷାତ୍େଷାପଣ 
ପଷାଇଁ ଆର୍ ମି� ସହଷାୟତଷା ସଂଗ୍ରହ

ବକି୍ରମ୍ରୁ, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ରାଜ୍ୟଲର ମତୃ୍କିା ସଂରଷେଣ ନମିଲନ୍ ମାଟଇିଟା ତଆିର ି
ତରା ବକି୍ ିଉପଲର ଲରାକ ��ାଯାଇଛ।ି ମାତ୍ର ତାଳଲଚରଲର ଏହାର ବ୍ୟତକି୍ମ ଲଦଖିବାକକୁ 
ମଳିଛି।ି ଅସାଧକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାଲନ ମାଟଇିଟା ତଆିର ିକରବିା ସହ ଏହାକକୁ ଚୋଦାମଲର 
ବକି୍ ିକର ିଲମାଟା ଅଙ୍ର ଲରାଜ�ାର କରକୁଛନ୍।ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦବିାଲ�ାକଲର ମାଟଇିଟା ୍ ାକର୍ଲର 
ପରବିହନ ଲହଉଥିବା 
ଲଦଖିବାକକୁ ମଳିକୁଛ।ି 
ଲରମକୁଅାଁ �ଣ୍ଡକୁଆଳ 
ଲପା�ରୀ ଅଞ୍ଳଲର 
ଜଲଣ ଘରମା�କି  
ନଜି ଅ�ଣାଲର ୍ପି୍ ୍ ପି୍  ମାଟ ି ତଆିର ି ନା�ଇିଟା ଜମା କରରିଖିବା ଚର୍୍ଭାର 
ବରିୟ ପା�ଟଛି।ି ଅଳ୍ କଛିଦିନି ପ ପୂବ୍ଭରକୁ  କଙି୍ଳ ି ଅଞ୍ଳଲର ଏପର ି କଛି ି ଲବଆଇନ 
ମାଟଇିଟା ଉଲଦ୍ୟା� �କୁଡକିକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରକୁ  ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ଜବତ 
କରାଯାଇଥି�ା। ଏପରସି୍ଲଳ ଲ�ାଦ ତାଳଲଚର ପ୍ରଶାସନର ନାକତଲଳ ଏହ ି ମାଟ ି
ଇଟା ବ୍ୟବସାୟ ଜାର ି ରହଥିିବା ଲବଲଳ ତାଳଲଚର ତହସ�ିଦାର ଚକୁ ପ୍  ବସଛିନ୍।ି

ତ୍ବଧଡ଼� ଚଷାଲୱିଛ ୱି ମଷାଟ ୱିଇଟଷା ବ୍ବସଷାୟ

ସେଣ୍ି୍ ଦୋ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ଚଅିାଁ ଓ 
ଦାନା ଲଯା�ାଉଥିବା କପ୍ାନୀମାନଙ୍ 
ମନମକୁ�ୀ କାଯ୍ଭ୍ୟଲର କକୁକକୁଡ଼ାଚାରୀମାଲନ 
ଷେତଗି୍ରସ୍ ଲହଉଥିବା ଅରଲିଯା� 
ଲହାଇଛ।ି ନମି୍ନମାନର ଚଅିାଁ ଓ ଦାନା 
ଲଯା�ାଣ ପ୍ରରାବଲର ଅଧିକାଂଶ ଚାରୀଙ୍ 
ଶ୍ମ ଓ ବନିଲିଯା� କରଥିିବା ଅର୍ଭ 
ବ୍ୟର୍ଭ ଯାଉଛ।ି ଲରାଜ�ାର ବଦଳଲର 
ହସିାବ ଲଶରକକୁ �ାର ଶପୂନ ଲହଉଥିବା 
ଅରଲିଯା� ଲହାଇଛ।ି ଏ ଲନଇ 
ଲଛଣ୍ଡପିଦା ବଲେକର ସମସ୍ କକୁକକୁଡ଼ାଚାରୀ 
ଆ�କକୁ ଆଉ ନପୂତନ ଚଅିାଁ ପାଳଲିବ ନାହ ିଁ 
ଲବା� ିନଷି୍ପତ୍ ିଲନଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଅରଲିଯା� ମକୁତାବକ, ଦୀଘ୍ଭଦନି ଧର ି
ଏ ସପ୍କ୍ଭଲର କପ୍ାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ  
କକୁକକୁଡ଼ା ଚାରୀମାଲନ ବାରମ୍ୱାର �ଖିିତ 
ଅରଲିଯା� କରଥିିଲ� ମଧ୍ୟ ଏ ପଯ୍ଭ୍ୟନ୍ 

ଲକୌଣସ ି ସକୁଫଳ ମଳିନିାହ ିଁ। ଆ�ାମୀ 
ଦନିଲର ଚାରୀମାନଙ୍ ଦାବ ି ପପୂରଣ 
ନ ଲହଲ� ବାଧ୍ୟଲହାଇ ଲସମାଲନ 
ରାଜରାସ୍ାକକୁ ଓହ୍ାଇଲବ ଲବା� ି
ଲଚତାବନୀ ଲଦଇଛନ୍।ି ଲଛଣ୍ଡପିଦା 
କକୁକକୁଡ଼ା ଫାମ୍ଭ ମା�କି ସଂଘର ସରାପତ ି
ଚତି୍ରଞ୍ଜନ ମାଝୀ ଓ ସପ୍ାଦକ �ଟିକୁ  

�ଡ଼ନାୟକଙ୍ ଲନତୃତ୍ୱଲର ଶତାଧିକ 
କକୁକକୁଡ଼ାଚାରୀ ଲଛଣ୍ଡପିଦାଠାଲର ଥିବା 
ମା’ କନକ ଦକୁ�୍ଭା ପୀଠରକୁ  ଏକ ବାଇକ୍  
ଯାତ୍ରାଲର ବାହାର ି ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ 
ଉଲଦେଶ୍ୟଲର ଲଛଣ୍ଡପିଦା ରାନା 
ସବ୍ ଇନ୍ସଲପକର୍ ରାଲଜଶ ଶତପରୀଙ୍କୁ  
ଏକ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି

�ମ୍ୋନୀମୋନଙ୍ ମନମଖୁୀ �ୋର୍୍ୟସର �ୁ�ୁଡ଼ୋ େୋଷୀ କ୍ତଗି୍ରସ୍ତ

ଜୱିଲ୍ଷାପଷାଳଙ୍ ଉତ୍ଦେଶ୍ତ୍େ ଦଷାବ ୱିପତ୍ର

ହୋଣ୍ଧିଆୁ, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ତାଳଲଚର ବଲେକ କଳମଛକୁଇଁ ପଞ୍ାୟତସ୍ତି ଲସା�ଡ଼ା 
ଗ୍ରାମର ନରିଞ୍ଜନ ସାହକୁ  ଓ ସକୁଜାନନିୀ ସାହକୁଙ୍ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଶକୁରସ୍ତିା ସାହକୁ  
ଚଳତିବର୍ଭ ସବ୍ଭରାରତୀୟସ୍ରଲର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ବିା ପାଇଁ ଅନକୁଷ୍ତି ନଟି୍  
ପରୀଷୋଲର ଉତ୍ୀର୍୍ଭ ଲହାଇ ତାଳଲଚର ପାଇଁ ଲ�ୌରବ ଆଣଲିଦଇଛନ୍।ି ଲସ ୭୨୦ 
ନମ୍ୱରରକୁ  ୬୫୨ ନମ୍ୱର ରଖି ଏହ ି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍।ି ରବରି୍ୟତଲର ଜଲଣ 
ର� ଲରରଜ ବଲିଶରଜ୍ଞ ରାବଲର �ରବି ଜନସାଧାରଣଙ୍ ଲସବା କରବିାକକୁ 
�ଷେ୍ୟ ରଖିଛନ୍ ି ଲବା� ି ଲସ ପ୍ରକାଶ କରଥିିଲ�। ତାଙ୍ର ଏହ ି ସଫଳତା ପାଇଁ 
କଳମଛକୁଇଁ ସରପଞ୍ ଅନୀ� ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ  ପକୁଷ୍ପ�କୁଚ୍ ଲଦଇ ସମ୍ୱଦ୍ମିତ କରଛିନ୍।ି

ନ ୱିଟ୍  ପେୀକ୍ଷାତ୍େ ଶଭୁସ୍ ୱିତଷାଙ୍ ସଫଳତଷା
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କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରାକେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା
ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତ ଶକି୍ଷେ ମହ୍ରାସଂଘ ସମ୍ଳିନୀ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୮୍ରା୯(ସମସି): ଉତ୍କଳ �ଂସ୍କୃତ ଶକି୍ଷକ ମହୋ�ଂଘ ସକନ୍ଦୋ୍ଡ଼ୋ ଜଲି୍ୋ 
ଶୋଖୋର �ୋମ୍ବଧିୋନକି �ମ୍ଳିନୀ ସକନ୍ଦୋ୍ଡ଼ୋ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋସରୋ ୍ଞ୍ୋୟତର 
ତରୋସ୍ୋ �ରକୋରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୋଳୟ ୍ର�ିରସର ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଯୋଇଛ।ି ଏ 
ଅବ�ରସର �ଂଘର ଉ୍ସଦଷ୍ୋ ଅକ୍ଷୟ କୁମୋର ୍ତ୍ୀ ଜଲି୍ୋ ଶୋଖୋର ନବନବି୍ଗୋଚତି 
�ଭୋ୍ତ ି ପ୍ରସମୋଦ କୁମୋର ତ୍ ି୍ ୋଠୀ ଓ �ମ୍ୋଦକ ଭରବୋନ �ୋହୁଙୁ୍ �ଂଘ 
ସରୋ୍ନୀୟତୋ ଓ ଦୋୟତି୍ୱସବୋଧ �ମ୍କ୍ଗସର ଶ୍ଥ ୍ୋଠ କରୋଇଥିସେ। ଅନ୍ତମ 
ଉ୍ସଦଷ୍ୋ ଭୋରବତ ୍ତ୍ୀ ଓ ଭୂବନସମୋହନ ମଶି୍ର �ଙ୍ଘର କୋଯ୍ଗ୍କୋରୀ �ଭୋ୍ତ ି
ଜୟନ୍ତ କୁମୋର ଶତ୍ଥୀ, ଉ୍�ଭୋ୍ତ ି�ଂଯକୁ୍ୋ ମଶି୍ର ଓ ଅନ୍ତମ ଉ୍�ଭୋ୍ତ ି
ମୋନ�ରଞ୍ଜନ ମଦୁ୍ୋଙୁ୍ ଶ୍ଥ ୍ୋଠ କରୋଇଥିସେ। ଏତଦବ୍ତୀତ ଯରୁ୍ମ �ମ୍ୋଦକ 
ଜୟନ୍ତ କୁମୋର ୍୍ୋ ଓ ନମ୍ଗଦୋ ସବସହରୋ, �ଂରଠନ �ମ୍ୋଦକ �ତ୍ବ୍ରତ ଷଡ଼ଙ୍ୀ, 
ସକୋଷୋଧ୍ୟକ୍ଷ �ଜୁୟ କୁମୋର ସବହୁରୋ, କୋଯ୍ଗ୍କୋରଣିୀ �ଦ�୍ ଅଚୁ୍ତ କୁମୋର ସ୍ୋଇଁ, 
ଅଳକୋମଞ୍ଜରୀ ମହୋନ୍ତ,ି କମଳୋକୋନ୍ତ ମଶି୍ର, ସରୋ୍ୀନୋଥ ଦ୍ସିବଦୀ ପ୍ରମଖୁଙୁ୍ ମଧ୍ୟ 
ଶ୍ଥ ୍ୋଠ କରୋଇଥିସେ। ଏହ ି �ୋମ୍ବଧିୋନକି �ମ୍ଳିନୀସର �ଙ୍ଘର ଆୟବ୍ୟ 
�ମୀକ୍ଷୋ କରୋଯବିୋ ୍ସର ୍୍ତି ମୋନ� ମଦୁ୍ୋ ଧନ୍ବୋଦ ଅ୍୍ଗଣ କରଥିିସେ।

କ�ୈଦ୍ୟୁତେି ଗଣମ୍ରାଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍କ 
ଶ୍ରାରଦୀୟ �ନ୍୍ମଳିନ
ର୍ରାଜନଗର, ୧୮୍ରା୯(ସମସି): ରୋଜନରର ନବି୍ଗୋଚନ ମ୍ଳୀସର କୋଯ୍୍ଗ ରତ 
ସବୈଦୁତକି ରଣମୋଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ଶୋରଦୀୟ ବନୁ୍ମଳିନ ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ରୋଜନରର ୍ରୂ୍୍ଗ ଡୋକବଙ୍ଳୋ ୍ର�ିରସର ଅନୁଷ୍ତି କୋଯ୍୍ଗ କ୍ରମସର ସବୈଦୁତକି 
ରଣମୋଧ୍ୟମର ବରଷି୍ ପ୍ରତନିଧିି ସ୍ କୃତରିଞ୍ଜନ ସବସହରୋ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭୋସବ ସଯୋରସଦଇ 
�ୋମ୍ପ୍ରତକି ଯରୁସର ସବୈଦୁତକି ରଣମୋଧ୍ୟମର ଯରୁଜୟୀ ଭୂମକିୋ ଉ୍ସର ଆସେୋଚନୋ 
କରଥିିସେ। ଏହ ି କୋଯ୍୍ଗ କ୍ରମସର ରଣମୋଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିି ସଦୋଳସରୋବନି୍ଦ ସଜନୋ, 
ତ୍ସିେୋଚନ ଦୋ�, କକୃର୍ବିୋ� ପ୍ରଧୋନ, ତୋ୍� କୁମୋର ୍ ରଡିୋ, ପ୍ରବୀର ନୋୟକ, ପ୍ରସଦୋଷ 
ବଶି୍ୋଳ, ରଶ୍ମୀକୋନ୍ତ ମହୋନ୍ତ,ି �ଧୁୋଂଶ ୁତ୍ ି୍ ୋଠୀ, �ଶୁୋନ୍ତ କର ପ୍ରମଖୁ ସଯୋରସଦଇଥିସେ। 
ଏ ଅବ�ରସର ବରଷି୍ ପ୍ରତନିଧିି ଶ୍ରୀ ସବସହରୋଙୁ୍ ଉ୍ସ�ୌକନ ଓ ୍ଷୁ୍ପରଚୁ୍ଛ ଦଆିଯୋଇ 
�ମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୋଯୋଇଥିେୋ। �ସରୋଜ ରଥ ଧନ୍ବୋଦ ଅ୍୍ଗଣ କରଥିିସେ। 

ମ୍ରା’ ମନସ୍ରାଙ୍କ ପଜୂ୍ରା ଧମ୍୍ ଧ୍ରାମକର ପ୍ରାଳତି
ମହ୍ରାେ୍ରାଳପଡ଼୍ରା,୧୮୍ରା୯(ସମସି): ମହୋକୋଳ୍ଡ଼ୋ ବ୍ଲକର ବତୀଘର, ଖରନିୋ�ୀ ଓ 
ସ୍ଟସଛେୋ ଆଦ ିଗ୍ୋମସର ମୋ’ ମନ�ୋଙ୍ ୍ଜୂୋଚ୍ଚ୍ଗନୋ ୪ ଦନି ଧର ିଧମୁ୍ ଧୋମସର 
୍ୋଳତି ସହଉଛ।ି ବଙ୍ୀୟ �ମ୍ପ୍ରଦୋୟର ଏହ ି୍ଜୂୋକୁ ଏସବ �ମସ୍ତ ଜୋତ ିଭୋଇଚୋରୋ 
�ହକୋସର ୍ୋଳନ କରୁଛନ୍ତ।ି ୍ୋଣ ିଭତିସର କଦଳୀ ସଭଳୋସର ମୋ’ଙ୍ ମକୃଣ୍ମୟୀ ମରୂ୍୍ଧି 
ସ୍ୋ୍ନ କର ି ୍ଜୂୋଚ୍ଚ୍ଗନୋ କରୋଯୋଇଥୋଏ। ମୋ’ଙ୍ ୍ୋଖସର ଯଏି ଯୋହୋ ମୋନ�କି 
କରଥିୋଏ, ତୋହୋ ୍ରୂଣ ସହୋଇଥୋଏ ସବୋେ ିବଶି୍ୋ� ରହଛି।ି ସତଣ ୁମୋନ�କି ୍ରୂଣ 
ସହସେ �ନୁୋ, ରୂ୍ୋ ଓ ଟଙ୍ୋ ହୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ କରଥିୋ’ନ୍ତ।ି ମୋ’ଙ୍ ପ୍ରୀୟ ସଭୋର 
ବଦ�ୋ ସଭୋର ଯୋହୋ ଭକ୍ମୋସନ ମହୋଆନନ୍ଦସର ମୋ’ଙୁ୍ ଅ୍୍ଗଣ କରଥିୋ’ନ୍ତ।ି ମୋ’ 
ମନ�ୋଙ୍ ନକିଟସର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋର ମକୃଣ୍ମୟୀ ମରୂ୍୍ଧି ମଧ୍ୟ ନମି୍ଗୋଣ କରୋଯୋଇଥୋଏ। 
�୍୍ଗ ସଦବୀ ମନ�ୋଙୁ୍ ଭକ୍ ି �ହକୋସର ୍ଜୂୋଚ୍ଚ୍ଗନୋ କସେ �୍୍ଗ ଦଶ୍ଗନରୁ ରକ୍ଷୋ 
୍ୋଇବୋ ବଶି୍ୋ� ରହଛି।ି ୍ଜୂୋ କମଟିମିୋନଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ଆସୟୋଜତି କରୋଯୋଇଥିବୋ 
ଏହ ି୍ଜୂୋସର ବଭିନି୍ନ �ୋଂସ୍ କୃତକି କୋଯ୍ଗ୍କ୍ରମ ଆସୟୋଜନ କରୋଯୋଇଥୋଏ। କସରୋନୋ 
ମହୋମୋରୀ ୍ୋଇଁ ଦୁଇବଷ୍ଗ ବନ୍ଦ ରହଥିିବୋ ଏହ ି୍ଜୂୋ ଚଳତି ବଷ୍ଗ ମହୋଆଡ଼ମ୍ବରସର 
୍ୋଳନ କରୋଯୋଉଥିବୋରୁ ଆଖ୍ୋଖ ଜଲି୍ୋର ଭକ୍ଙ୍ ପ୍ରବଳ ଭଡ଼ି ସଦଖିବୋକୁ ମଳିଛି।ି

ଧମ୍ମପ୍ର୍ରାଣ୍ରାଙ୍କ ପରକ�୍ରାେ
କେର୍ରା�ଶି, ୧୮୍ରା୯ (ସମସି): ସଡରୋବଶି ବ୍ଳକ ମକୁୁନ୍ଦ୍ରୁ ୍ଞ୍ୋୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ମକୁୁନ୍ଦ୍ରୁ ଗ୍ୋମର ସ୍ର୍ଗତ ସରୋେଖ ଚନ୍ଦ ପ୍ରତୋ୍ଙ୍ ଧମ୍ଗ୍ତ୍ୀ କୋଞ୍ନବୋଳୋ (୮୪)
ଙ୍ ଆଜ ି୍ରସେୋକ ସହୋଇଯୋଇଛ।ି ସ� ଜସଣ ସନେହୀ, ବନୁ୍ବତ୍ସଳ ଓ ଧମ୍ଗ୍ରୋୟଣୋ 
ମହଳିୋ ଥିସେ। ତୋଙ୍ ମକୃତୁ୍ଶଯ୍ୋ ନକିଟସର ଝଅି, ଜ୍ୋଇଁ, ୍ତୁୁରୋ ଓ ସବୋହୂମୋସନ 
ଉ୍ସ୍ତି ଥିସେ। ଗ୍ୋମ ଶ୍ମଶୋନସର ତୋଙ୍ର ସଶଷକକୃତ୍ �ମ୍ନ୍ନ ସହୋଇଥିବୋସବସଳ 
୍ତୁୁରୋ ସକୈଳୋ� ମଖୁୋଗ୍ ିସଦଇଥିସେ। 

ର୍ରାଜନଗର, ୧୮୍ରା୯(ସମସି)

ପ୍ରଥମଥର ୍ୋଇ ଁ ରୋଜନରର ୍ବତି୍ ମୋଟସିର 
ଶ୍ରୀଜରନ୍ନୋଥଙ୍ ଦବି୍େୀଳୋ ମସହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ସହବ। 
ଏଥି୍ୋଇ ଁ ଆଜ ି ମସହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ୍ବ୍ଗର 
ଆସୟୋଜନ କରୋଯୋଇଥିେୋ। ମହୋପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜରନ୍ନୋଥ, 
ବଳସଦବ ଓ ମୋତୋ �ଭୁଦ୍ୋଙ୍ ବଶିୋଳକୋୟ ବଗି୍ହକୁ 
��ୁଜ୍ତି ରଥସର ସ୍ୋ୍ନ କରୋଯୋଇ ଧମ୍ଗ�ଭୋ ସ୍ଳକୁ 
ଭକ୍ମୋସନ ନୋମ �ଂକୀର୍୍ଗନ, ହରସିବୋେ ହୁଳହୁଳ ିମଧ୍ୟସର 
ଆଣଥିିସେ। ସରୋ୍ୋଳ୍ରୁ ବୀଣୋ୍ୋଣ ି ବଜୋରସର ୍୍ତି 
ଶଙ୍ଷ୍ଗଣ ମଶି୍ର ମହୋପ୍ରଭୁଙ୍ ଆଜ୍ୋମୋଳକୁ ସବଦମନ୍ତ୍ର ୍ୋଠ 
କର ିସ୍ୋରତ କରଥିିସେ। ଠୋକୁରଙ୍ ବଗି୍ହ ଓ ଆଜ୍ୋମୋଳକୁ 
ତ୍ନିୋଥ ବଜୋର, ରୋଜନରର ବଜୋର, ରୋଜନରର ବଡଦୋ୍ 
୍ରକି୍ରମୋ କରୋଯୋଇ ଧମ୍ଗ�ଭୋ ସ୍ଳୀ ସଶୈସଳନ୍ଦ ନୋରୋୟଣ 
ଉଚ୍ଚପ୍ରୋଥମକି ବଦି୍ୋଳୟ ୍ର�ିରକୁ ନଆିଯୋଇଥିେୋ। ଏହ ି
ସଶୋଭୋଯୋତ୍ୋ �ମୟସର ଶହ ଶହ ଶ୍ରର୍ଦୋଳୁ ଶ୍ରୀଜରନ୍ନୋଥ 
ଧ୍ୱନୀସର ଆଧ୍ୟୋତ୍କି ୍ରସିବଶ �କୃଷ୍ ି କରଥିିସେ। ୍ସର 
ଚତୁର୍ଦ୍ଗୋମରୂ୍୍ଧିଙୁି୍ ଧମ୍ଗ�ଭୋ ସ୍ଳୀସର ସ୍ୋ୍ନ କରୋଯୋଇ 

ଜରନ୍ନୋଥ �ଂସ୍କୃତ ିଭୋବଧୋରୋସର ୍ଜୂୋଚ୍ଚ୍ଗନୋ ଓ ସନୈସବଦ୍ 
ଅ୍୍ଗଣ କରୋଯୋଇଥିେୋ।

ରୋଜନରର ଶ୍ରୀଜରନ୍ନୋଥ ମସହୋତ୍ସବ କମଟି ି ୍କ୍ଷରୁ 
ଧମ୍ଗ�ଭୋ ଆସୟୋଜନ କରୋଯୋଇଥିେୋ। ୍ ରୁୀସ୍ ଆନ୍ତଜ୍ଗୋତକି 
ଚୋରଣ ସରୋଷ୍ୀର �ୋଂସ୍କୃତକି �ମ୍ୋଦକ ଡଃ ଶସୁଭନ୍ଦ 
ସଶଖର ସ୍ୋଇ ଁ ଏହୋକୁ �ଂସଯୋଜନୋ କର ି ବଡ଼ଠୋକୁରଙ୍ 
ଅ୍ବୂ୍ଗ େୀଳୋସଖଳୋ, ମହୋପ୍ରଭୁଙ୍ ୨୪ ପ୍ରକୋର ଅନନ୍ 
ସବଶ, ରରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦରିର ଦ୍ୋର, ବୋଇଶ ି ୍ୋବଚ୍ଛ, 
୍ରୁୀ ନନ୍ଦସିଘୋଷ ରଥର ଚକ ସଶୋଭୋଯୋତ୍ୋ, ଛ୍ନ ସଭୋର, 
ତୁଳ�ୀ ବକୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ, ଶ୍ରୀଜରନ୍ନୋଥଙ୍ ଦବି୍ଳୀଳୋ କଥୋମକୃତ, 
ବଟବକୃକ୍ଷର ମହୋତ୍୍ ଉ୍ସର ଦୀକ୍ଷୋନ୍ତ ଆସେୋଚନୋ କର ି
ଉ୍ସ୍ତି ଶ୍ରର୍ଦୋଳୁ ଭକ୍ଙୁ୍ ମନ୍ତ୍ରମଗୁ୍ଧ କରଥିିସେ। ପ୍ରଥମଥର 
୍ୋଇ ଁ ରୋଜନରର ଧୋମ୍ଧିକ ସକ୍ଷତ୍ସର ଶ୍ରୀଜରନ୍ନୋଥ 
ମସହୋତ୍ସବ ଆସୟୋଜନ କରୋଯୋଉଥିବୋରୁ �ମୋଜର �ବୁ 
ସ୍ତରରୁ �ହସଯୋର ନମ୍ରତୋର �ହତି ସେୋଡ଼ଥିିସେ। ଏହ ି
�ଭୋସର ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭୋସବ ରୋଜନରର ବଧିୋୟକ ଧରୁବ 
�ୋହୁ ସଯୋରସଦଇ ଆମ ଅଞ୍ଳସର ମହୋବୋହୁଙ୍ ମସହୋତ୍ସବ 
ଆସୟୋଜନ କରୋଯୋଉଥିବୋରୁ �ମସ୍ତଙୁ୍ ହକୃଦୟରୁ ଧନ୍ବୋଦ 

ସଦବୋ �ହତି ରୋଜନରରର ଐତହି୍, �ଂସ୍କୃତ ିଓ ସରୌରବ 
ରୋଥୋର ସ୍ କୃତଚିୋରଣ କରଥିିସେ। ଏଥିସର ଆନ୍ତଜ୍ଗୋତକି 
ଚୋରଣ ସରୋଷ୍ୀ କଟକ ଜଲି୍ୋ �ଂରଠକ ୍୍ତି େଙି୍ରୋଜ 
ରଥ, ତରଣୀସ�ନ ସେଙ୍ୋ, ବଡିଓି ରବୀନ୍ଦ କୁମୋର 
ପ୍ରଧୋନ, ରୋଜନରର ତହ�େିଦୋର ଅଶ୍ନିୀ କୁମୋର ଭୂୟୋ,ଁ 
ରୋଜନରର ଆଇଆଇ� ି ଶ୍ରୀକୋନ୍ତ କୁମୋର ବୋରକି, ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ 
ଜରନ୍ନୋଥ ମହୋବଦି୍ୋଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସେ�ର ଅତୁଳ ବଳ, 
�ମବୋୟ ସନତୋ ପ୍ରସମୋଦ କୁମୋର �ୋହୁ, ବରଷି୍ ୍ତ୍କୋର 
ଭୋସ୍ର ରୋଉତରୋୟ, ଅନୀେ କୁମୋର ସଚୌଧରୁୀ, ଜରନ୍ନୋଥ 
ଦୋ�, ରୋଜନରର �ର୍ଞ୍ଙ୍ ପ୍ରତନିଧିି ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ 

ମହୋ୍ୋତ୍ ପ୍ରମଖୁ ସଯୋରସଦଇ ମସହୋତ୍ସବକୁ �ହସଯୋର 
କରବିୋ ୍ୋଇ ଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ସଦଇଥିସେ। ୍ସର ବଧିୋୟକ ଶ୍ରୀ 
�ୋହୁଙ୍ ୍ରୋମଶ୍ଗ କ୍ରସମ ମସହୋତ୍ସବର �ୁ୍ ରଚିୋଳନୋ ୍ୋଇଁ 
ଏକ କମଟି ି ରଠନ କରବିୋ ୍ୋଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୋବ ସଦଇଥିସେ। 
ଏହ ିକମଟିରି ଆବୋହକ ଭୋସବ ରୋଜନରର ବଣକି �ଂଘ 
�ଭୋ୍ତ ି ୍୍ତି ଶଙ୍ଷ୍ଗଣ ମଶି୍ରଙୁ୍ �ବ୍ଗ�ମ୍ତ ି କ୍ରସମ 
ମସନୋନୀତ କରୋଯୋଇଥିେୋ। ଏହ ି କୋଯ୍୍ଗ କ୍ରମକୁ ଯବୁ 
�ମୋଜସ�ବୀ ସଦବବ୍ରତ ମହୋନ୍ତ,ି �ସବ୍ଗଶ୍ର ମହୋନ୍ତ,ି 
ଭରତ ରୋଉତ, ବୋବୋଜୀ ମଶି୍ର, ରଙ୍ୋଧର ସ�ଠୀ ପ୍ରମଖୁ 
୍ରଚିୋଳନୋ କରଥିିସେ।

ଶ୍ୀଜଗନ୍୍ରାଥଙ୍କ ଦ�ିୟୁ�ୀଳ୍ରା ମକହ୍ରାତ୍ସ� ପ୍ରସ୍୍ତ ିପ�୍ମ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୮୍ରା୯(ସମସି)

ଓଡ଼ଶିୋ ପ୍ର�ରି୍ଦ ତୁଳ�ୀସକ୍ଷତ୍ର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ 
ବଳସଦବଜୀଉ ମନ୍ଦରିସର ଆଜ ି ନୂତନ 
ଭୋସବ ସଯୋରସଦଇଥିବୋ ଅତରିକି୍ �ହକୋରୀ 
ସଦସବୋର୍ର କମଶିନର �ଞ୍ଜୟ କୁମୋର 
�ତ୍ବ୍ରତ ଆଚୋଯ୍ଗ୍ ୍ହଞ୍ ିମନ୍ଦରି ୍ରଦିଶ୍ଗନ 
କର ି ଶ୍ରୀଜୀଉଙୁ୍ ଦଶ୍ଗନ କରଥିସେ। ଏଥି�ହ 
ସ� ମନ୍ଦରି ସବ�ୋ, ବବିୋହ ମ୍୍ ୍ର�ିର, 
ସ୍ରିଚୁିଆେ ୍ୋକ୍ଗ ଓ ତତ୍  �ଂେଗ୍ ସହରସିଟଜ 

କସମ୍େ୍କ୍ସ, ୍ଷୁ୍କରଣିୀ, 
ଝୁେଣ ଘର, ଭ୍ୋର 
ଘର, ମୋସକ୍ଗଟ 
କସମ୍େ୍କ୍ସ, ରଥଦୋ୍ 
�ଂେଗ୍ ନମି୍ଗୋଣୋଧୀନ 
ଶ୍ର ୀ ବ ଳ ସ ଦ ବ ଜ ୀ ଉ 
ଡୋକଘର ରକୃହକୁ 
ବୁେ ି ସଦଖିବୋ 
�ହ ସଦସବୋର୍ର 
କ ୋ ଯ୍ଗ ୍ୋ ଳ ୟ ସ ର 

�ଂସ୍ୋର କ୍ୋ�ବୁକ, ଭୋଉଚର, ର�ଦି ବହ,ି 
ପ୍ର୍ଟ ି ସରଜଷି୍ର, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍ ଭୂ�ମ୍ର୍ ି
ତୋେକିୋ ଓ ତନି ିବଷ୍ଗର ଆୟବ୍ୟ ବବିରଣୀର 
ତନଖି କରଥିିସେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍ ମନ୍ଦରିର 
୍ୋର ି୍ ୋଶ୍କି ଉନ୍ନତୀକରଣ �ମ୍କ୍ଗସର 
ଟ୍ରଷ୍ସବୋଡ୍ଗ �ଭ୍ ଓ ନବି୍ଗୋହୀ ଅଧିକୋରୀ ତୋଙ୍ 
�ହତି ଆସେୋଚନୋ କରଥିିସେ। 

ଅତରିକି୍ �ହକୋରୀ ସଦସବୋର୍ର 
କମଶିନର ଶ୍ରୀ ଆଚୋଯ୍ଗ୍ ରୋଜ୍ �ରକୋରଙ୍ 
ସଦସବୋର୍ର ବଭିୋର ୍କ୍ଷରୁ �ମସ୍ତ 

�ହସଯୋର ସଯୋରୋଇ ଦଆିଯବି ସବୋେ ି
ପ୍ରତଶିକୃତ ି ସଦଇଥିସେ। ଏ ଅବ�ରସର 
ସଦସବୋର୍ର ନରିୀକ୍ଷକ ଶକ୍ପି୍ର�ନ୍ନ ନୋୟକ, 
ନବି୍ଗୋହୀ ଅଧିକୋରୀ ବଳଭଦ୍ ୍ତ୍ୀ, 
୍ବୂ୍ଗତନ ଟ୍ରଷ୍ ସବୋଡ୍ଗ �ଭ୍ ତଥୋ ୍ବୂ୍ଗତନ 
ନରର୍ୋଳ ଧିସରନ �ୋହୁ, ଟ୍ରଷ୍ସବୋଡ୍ଗ 
�ଭ୍ ତଥୋ ବରଷି୍ ସ�ବୋୟତ ବଳରୋମ 
�ଆୁର, ରଞ୍ଜନ କୁମୋର ୍କୃଷ୍,ି ମନ୍ଦରି 
�ୁ୍ ରଭୋଇଜର ନକୃ �ଂିହ ୍ତ୍ୀଙ୍ �ସମତ 
ସ�ବୋୟତ ଓ କମ୍ଗଚୋରୀ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସେ।

ଅତରିକି୍ତ ସହେ୍ରାରୀ କଦକ�୍ରାତ୍ତର େମଶିନରଙ୍କ �ଳକଦ�ଜୀଉ ମନ୍ରି ପରଦିଶ୍ମନ

କେର୍ରା�ଶି, ୧୮୍ରା୯ (ସମସି)

ସଡରୋବଶି ଥୋନୋ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରୋେରୋହୋଟ 
୍ଞ୍ୋୟତର ନରୁଆ ଗ୍ୋମସର ସବଆଇନ ଭୋସବ 
ସଚୋରୋମଦ ବ୍ବ�ୋୟ ଚୋେଛି।ି ଥୋନୋଠୋରୁ 
ମୋତ୍ ୨୦୦ ମଟିର ଦୂରସର ଥିବୋ ଏହ ିଗ୍ୋମସର 
ଅବୋଧସର ସବଆଇନ ମଦ କୋରବୋର େଳସର 
ଗ୍ୋମ୍ ୍ରସିବଶ କଳୁଷତି ସହବୋ �ହତି ତୋର 
କୁପ୍ରଭୋବ ରୋ ଁଉ୍ସର ୍ ଡ଼ୁଛ।ି ରୋରଁ ମହଳିୋ, ଝଅି, 
ସବୋହୂ ନଜିକୁ ଅ�ରୁକ୍ଷତି ମଣ ିରବବିୋର ଗ୍ୋମର 
ମହଳିୋ ସଡରୋବଶି ଥୋନୋସର ନୂତନ ଭୋସବ 
ସଯୋରସଦଇଥିବୋ ଆଇଆଇ� ି ସଜ୍ୋତମି୍ଗୟୀ 
ସ�ଠୀଙୁ୍ ସ�ମୋନଙ୍ ଅଭସିଯୋର୍ତ୍ ପ୍ରଦୋନ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହ ି �ମ�୍ୋର �ମୋଧୋନ 

କରୋଯବି ସବୋେ ି ଆଇଆଇ� ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ସଦଇଛନ୍ତ।ି

�ଚୂନୋ ମତୁୋବକ, ନରୁଆ ଗ୍ୋମସର ରରନ 
ବହିୋରୀ ଦୋ� ନୋମକ ଜସଣ ବ୍କ୍ ି ଦୀଘ୍ଗଦନି 
ଧର ି ସଚୋରୋମଦ ବ୍ବ�ୋୟ କରଆି�ଛୁନ୍ତ।ି 
ତୋଙ୍ ଘର ଗ୍ୋମର ସଶଷ ମୁ୍ ସର ସହୋଇଥିବୋରୁ 
ମଦ ସନବୋକୁ ଆ�ଥୁିବୋ ସେୋସକ ରୋ ଁ ଅତକି୍ରମ 
କରଯିୋଉଛନ୍ତ।ି ମଦ୍୍ୋନ କର ିଏହ ିଅ�ୋମୋଜକି 
ସେୋକ ରୋଁସର ଅଶ୍ରୋବ୍ ଭୋଷୋସର ରୋଳରିେୁଜ 
କରବିୋ �ହ କୋହୋର କବୋଟ ବୋସଡ଼ଇସେଣ ିତ 
କୋହୋକୁ ଧକ୍ୋ ମୋରସିେଣ।ି ଏଣ ୁ ମହଳିୋମୋନଙ୍ 
୍ସକ୍ଷ ଘରୁ ବୋହୋରବିୋ ଏକପ୍ରକୋର ମସୁ୍େି 
ସହୋଇ୍ଡ଼େିୋଣ।ି ମଦ୍୍ଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ କଏି 
ସକସତସବସଳ େଙ୍ଳୋ ମକୁୁଳୋ ସହୋଇ 

ବୋଟସର ୍ଡ଼େିୋଣ ି ତ କଏି ବୋର୍ୋସର ସଶୋଇ 
ଅଶ୍ୀଳ ଭୋଷୋସର ରୋଳରିେୁଜ କରୁଛ।ି ଏଭଳ ି
୍ରସିବଶସର ଗ୍ୋମବୋ�ୀ ଭୟଭୀତ ସହବୋ 
�ହତି ଜୀବନ ବତିୋଇବୋ ଏକ ପ୍ରକୋର ଦୁବ୍ଧି�ହ 
ସହୋଇ୍ଡ଼ଛି।ି ସ�ହ ି ରୋରଁ ସକସତକ ମହଳିୋ 
�ଂରଠତି ସହୋଇ ମଦ ବ୍ବ�ୋୟୀ ରରନକୁ ମଦ 
ବ୍ବ�ୋୟ ବନ୍ଦ କରବିୋକୁ କହବିୋରୁ ସ� ଓେଟୋ 
ଅଶ୍ଳି ଭୋଷୋସର ରୋଳରିେୁଜ କରବିୋ �ହ ମୁଁ 
୍େୁସି୍ ଠୋରୁ ଅନୁମତ ି ଆଣ ି ବକୁିଛ।ି ସମୋର 
କଏି କ’ଣ କରବି ସବୋେ ି ଧମକ ସଦଉଛ।ି 
ସତଣ ୁ ଗ୍ୋମର ୮ଟ ି ସ୍ୟଂ �ହୋୟକିୋ ସରୋଷ୍ୀ 
ମହଳିୋ ଆଜ ି ଏକତ୍ତି ସହୋଇ ଆଇଆଇ� ି
ଶ୍ରୀମତୀ ସ�ଠୀଙୁ୍ ସଭଟ ି ତୁରନ୍ତ ଏ ଦରିସର 
୍ଦସକ୍ଷ୍ସନବୋ ୍ୋଇ ଁନସିବଦନ କରଛିନ୍ତ।ି

କ�ଆଇନ ମଦ�କି୍େ୍ି �କିର୍ରାଧ େର ିମହଳି୍ରା ଥ୍ରାନ୍ରାର ଦ୍୍ରାରସ୍ଥ ଜନଶକି୍ଷଣ ସଂସ୍ଥ୍ରା ପକ୍ଷର୍ କେୌଶଳ ସମ୍ରା�ତ୍ତ୍ମନ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୮୍ରା୯(ସମସି): ଜନ ଶକି୍ଷଣ �ଂସ୍ୋ ୍କ୍ଷରୁ ବୋରମିଳୂସ୍ ସକଆଇଇଟ ି
ଅନୁଷ୍ୋନସର ସକୌଶଳ �ମୋବର୍୍ଗନ ଉତ୍ସବ ଶନବିୋର ଦନି ୍ବୂ୍ଗୋହ୍ନସର ଅନୁଷ୍ତି 
ସହୋଇଯୋଇଛ।ି ଏହ ି କୋଯ୍ଗ୍କ୍ରମସର �ଂସ୍ୋର ନସିଦ୍୍ଗଶକ ଆଶଷି ରଞ୍ଜନ �ୋହୁଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋସର ଜଲି୍ୋ ଶଳି୍ପ ସକନ୍ଦର ସଜସନରୋେ ମ୍ୋସନଜର ରସଣଶ୍ର ସବସହରୋ 
ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭୋସବ ସଯୋର ସଦଇଥିବୋସବସଳ ଶଳି୍ପ ୍ଯ୍ଗ୍ସବକ୍ଷକ ମସହନ୍ଦ ନୋଥ 
ମହୋରଣୋ, ଜଲି୍ୋ ମଶିନ ଶକ୍ ି ସକୋଡସିନଟର ସକୈଳୋ� ଚନ୍ଦ ସ�ନୋ୍ତ,ି ଜଲି୍ୋ 
ଦକ୍ଷତୋ ସକୋଡସିନଟର ଶଶିରି କୁମୋର �ୋହୁ, ବରଷି୍ �ୋମ୍ବୋଦକି ଆଶଷି ସ�ନୋ୍ତ,ି 
ସକଆଇଇଟ ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ �ମୋଜସ�ବୀ ରଶ୍ମତିୋ ବଶି୍ୋଳ �ମ୍ୋନତି ଅତଥିି ଭୋସବ 
ସଯୋରସଦଇଥିସେ। ଅତଥିିମୋସନ ସଯୋରସଦଇ କହଥିିସେ, ଜନଶକି୍ଷଣ �ଂସ୍ୋ 
୍କ୍ଷରୁ ମହଳିୋ ଓ ୍ରୁୁଷମୋନଙୁ୍ ବଭିନି୍ନ �ମୟସର ସଟେରଂି, ବୟିଟୁ�ିଆିନ୍ , 
କମ୍ୁ୍ ଟର, ଧୂ୍ କୋଠ ି ଓ ସଝୋଟ କୋମ ତୋେମି ଦଆିଯୋଉଛ।ି ଏହୋଦ୍ୋରୋ ସ�ମୋସନ 
ଆତ୍ନଭି୍ଗରଶୀଳ ସହୋଇ୍ୋରଛିନ୍ତ।ି ଯୋହୋ �ମୋଜସର ସବକୋରୀ �ମ�୍ୋ ଦୂର 
କରବିୋସର ରରୁୁତ୍ୱ ଭୂମକିୋ ନବି୍ଗୋହ କରୁଛ।ି ଅତଥିିମୋସନ ଜନଶକି୍ଷଣ �ଂସ୍ୋର ଏହ ି
କୋଯ୍ଗ୍କ୍ରମକୁ ସବଶ୍  ପ୍ରଶଂ�ୋ କରଥିିସେ। ଏ ଅବ�ରସର ୍ବୂ୍ଗରୁ ତୋେମି ସନଇଥିବୋ 
ସଟେରଂି, ବୟିଟୁ�ିଆିନ୍ , କମ୍ୁ୍ ଟର, ଧୂ୍ କୋଠ ିଓ ସଝୋଟ କୋମସର ଦୁଇଶହ ଜଣଙୁ୍ 
ପ୍ରମୋଣ୍ତ୍ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥିେୋ। ତୋେମି ସନଇଥିବୋ ଯବୁକ, ଯବୁତୀ ଓ ମହଳିୋ 
ସ�ମୋନଙ୍ ଅଭଜି୍ତୋ ଅତଥିିମୋନଙ୍ �ମ୍ଖୁସର ପ୍ରକୋଶ କର ିଖ�ୁବି୍କ୍ କରଥିିସେ। 
ଉକ୍ କୋଯ୍ଗ୍କ୍ରମସର ଅତଥିିମୋସନ ପ୍ରମୋଣ୍ତ୍ ବଣ୍ଟନ କରଥିିସେ।

ଇଞ୍ନିୟିରଙ୍କ ଚକ୍ଷଦ୍୍ରାନ େକ� ପର�୍ରାର�ଗ୍ମ 
ଗରଦପର୍,୧୮୍ରା୯(ସମସି): ଇଞ୍ଜନିୟିର ନୋରୋୟଣ ଚନ୍ଦ ମହୋନ୍ତଙି୍ ସବ୍ରନସ୍ରେୋକ୍ ସର 
ମକୃତୁ୍ ୍ସର ଅନ୍ ଜଣଙୁ୍ ଦୁନଆି ସଦଖୋଇବୋକୁ ଚକ୍ଷଦୁୋନ କରଛିନ୍ତ ି ୍ରବିୋର 
�ଦ�୍। ସକନ୍ଦୋ୍ଡ଼ୋ ଜଲି୍ୋ ରରଦ୍ରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୋରଣ୍ରୁ ଗ୍ୋମର ନୋରୋୟଣ 
ଚନ୍ଦ ମହୋନ୍ତଙି୍ ମକୃତୁ୍ ୍ସର ତୋଙ୍ ୍ରବିୋର ୍କ୍ଷରୁ ଭୁବସନଶ୍ରସ୍ ଏେଭ.ି ପ୍ର�ୋଦ 
ଚକ୍ଷ ୁ ଚକିତି୍ସୋଳୟର ଚକ୍ଷ ୁ ବ୍ୋଙ୍କୁ ନୋରୋୟଣଙ୍ ଦୁଇଟ ି ଚକ୍ଷଦୁୋନ କରୋଯୋଇଛ।ି 
ରତ ୧୨ ତୋରଖିସର ଭୁବସନଶ୍ରସ୍ କ୍ୋ୍ଟିୋେ ହସ୍ ୍ ଟିୋେସର ଚକିତି୍ସୋଧୀନ ଥିବୋ 
ଅବ�ରପ୍ରୋପ୍ତ ଇଞ୍ଜନିୟିର ନୋରୋୟଣ ଚନ୍ଦ ମହୋନ୍ତଙି୍ ୬୭ ବଷ୍ଗ ବୟ�ସର ମସ୍ତଷି୍କୋଘୋତ 
(ସବ୍ରନସ୍ରେୋକ)ସର ୍ରସେୋକ ସହୋଇଥିେୋ। ତୋଙ୍ ମକୃତୁ୍ଶଯ୍ୋ ନକିଟସର ଉ୍ସ୍ତି 
ଥିବୋ ତୋଙ୍ ଭୋଇ, ୍ତ୍ୀ, ୍ଅୁଝଅି ନୋରୋୟଣଙ୍ ସଶଷ ଇଚ୍ଛୋ ଅନୁଯୋୟୀ ତୋଙ୍ ଚକ୍ଷ ୁ
ଦୋନ କରଥିିବୋ ଭୋଇ ଶଭୁ୍ୋନ୍ତ କୁମୋର ମହୋନ୍ତ ି�ଚୂନୋ ସଦଇଛନ୍ତ।ି

ଆଳ,ି୧୮୍ରା୯(ସମସି): ରୋଜ୍ ଶଳି୍ପ ଓ ଶକ୍ମିନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତୋ୍ ସକଶରୀ 
ସଦବ ଦଶ ି୍ ରୁ ୍ଞ୍ୋୟତ ଖରଅିଣ୍ଟୋ ଗ୍ୋମର ଅଧିଷ୍ୋତ୍ୀ ସଦବୀ ମୋ’ 
ଜଞ୍ଜୋଳୀଙ୍ ମନ୍ଦରିସର ମୋ’ ଜଞ୍ଜୋଳୀଙ୍ ଆଶଷି େୋଭ କରବିୋ �ହ 
୍ଜୂୋଚ୍ଚ୍ଗନୋ କରଛିନ୍ତ।ି ଏଥି�ହ ମନ୍ଦରିର ମରୋମତ ି କୋଯ୍ଗ୍ ତୁରନ୍ତ 
କରବିୋ ୍ୋଇଁ ଗ୍ୋମବୋ�ୀଙୁ୍ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ସଦଇଛନ୍ତ।ି ଏ ଅବ�ରସର 
ଆଳ ି୍ଞ୍ୋୟତ �ମତି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମସନୋରଞ୍ଜନ �ୋମେ, ଦଶ ି୍ ରୁ �ର୍ଞ୍ 
ପ୍ରସଦ୍ୋତ ମହୋନ୍ତ,ି ବଜୁି ଯବୁ ଜନତୋ ଦଳ ଡଜିଟିୋେ �ମ୍ୋଦକ ତଥୋ 
�ମତି�ିଭ୍ଙ୍ ପ୍ରତନିଧିି �ସୁରଶ ବରଜ, �ୋଂ�ଦଙ୍ ରୋଜକନକିୋ 
ପ୍ରତନିଧିି ୍ବତି୍ ରୋଉତ, �ମୋଜସ�ବୀ ଜରନ୍ନୋଥ �ୋମେ ଓ ଗ୍ୋମର 
�ମସ୍ତ ବରଷି୍ ସନତକୃ ମ୍ଳୀ ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସେ।

ମ୍ରା’ ଜଞ୍୍ରାଳୀଙ୍କ ଆଶୀ�୍ମ୍ରାଦ କନକ� ମନ୍ତୀ
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66 କସାମବାେ
୧୯ କସକ୍ଟେମ୍ବେ
୨୦୨୨

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସାମାଜକି ସଚେତନତା ଚ�ାଭାଯାତ୍ା

ତାଳଚେରସଦର, ୧୮ା୯(ସମସି): ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ବ୍ରଜନାଥପରୁ ପଞ୍ାୟତଚର 
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହ ିଁ ଚସବାପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରଚର ସାମାଜକି ସଚେତନତା ଚ�ାଭାଯାତ୍ା 
ଅନୁଷ୍ତି ଚହାଇଥିଲା। ଓଡ଼�ିା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବଭିାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ପସୁ୍ତ ବ୍ରଜନାଥପରୁଚର ସରପଞ୍ ନଚର�େନ୍ଦ୍ର ଚବଚହରାଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆଚୟାଜତି 
ଏହ ି କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମଚର ତାଳଚେର ଚଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ େନି୍ମୟୀ ଚେତନା ଦାସ 
ଚଯାଗଦାନ କର ି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ୱନ୍ଧଚର ଚଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମ�୍ଯ 
ଚଦବା ସହତି ପରଚିବ� ସଫା ରଖିବା, ଡଷ୍ଟବନି୍  ବ୍ୟବହାର କରବିା, ପାଇଖାନ 
ବ୍ୟବହାର କରବିା, ବାହାଚର ମଳତ୍ୟାଗ ନ କରବିା, ପଲଥିିନ ଏଚେଚତଚେ ନ 
ପକାଇବା ସମ୍ପକ୍ଯଚର ବୁଝାଇଥିଚଲ। ଲୁହୁଣ୍ ିଗାଁ ଦାଣ୍, ବଦି୍ୟାଳୟର ଅବାଜ୍ଯନା ସଫା 
କରଥିିଚଲ। ଏଥିଚର ଡପିଏିମ୍ (ଓଏଲମ) ମାନସୀ ରାଉତ, କନଷି୍ ଯନ୍ତୀ ଅରୁେମିା 
ମହାରୋ, ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଦସ୍ୟ ବଭୃପ୍ରସାଦ ପତ ିସହଚଯାଗ କରଥିିଚଲ।

୧୦୫ ୟନୁଟି୍  ରକ୍ତ ସଂଗହୃୀତ

କଚି�ାରଗନର, ୧୮ା୯(ସମସି): ଆଠମଲ୍କି ଉପଖଣ୍ କଚି�ାରନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଯତ 
ତୁରୁଡ଼ା ଚନତାଜୀ ଯବୁକ ସଂଘ ଗହୃ ପରସିରଚର ବଜୁି ଯବୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଓଡ଼�ିା 
ଚମା ପରବିାର ଆନୁକୂଲ୍ୟଚର ରବବିାର ଏକ ଚସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ �ବିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ଚହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ିଅବସରଚର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଚବ ଓଡ଼ଆି ଚମା ପରବିାରର ଆବାହକ 
ତଥା ବରଷି୍ ବଚିଜଡ ିଚନତା ନଳନିୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଚଯାଗଚଦଇ �ବିରିକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ 
କରଥିିଚଲ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଚବ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବତିା ପ୍ରଧାନ, ଅନୁଚଗାଳ 
ଜଲି୍ା ଯବୁ ବଚିଜଡ ିସଭାପତ ିଦଚିନ� ପ୍ରଧାନ, କଚି�ାରନଗର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଚହମାନ୍ଦ୍ର ି
ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ସଭାପତ ିକୁମଦୁେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ଯବୁ ବଚିଜଡ ିସଭାପତ ିଅରୁେ ସାହୁ, 
ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟା ଅନୁପମା ସାହୁ, ବଷୁି୍ପ୍ରୟିା ସାହୁ, ସମତି ିସଭ୍ୟ ସତ୍ୟଭାମା ସାହୁ, 
ଚ�ୈଳବାଳା ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ତି ରହ ି ରକ୍ତଦାତାଙୁ୍କ ଉତ୍ାହତି କରଥିିଚଲ। ଚରଢ଼ାଚଖାଲ 
ଉପଖଣ୍ ମଖୁ୍ୟ େକିତି୍ାଳୟ ରକ୍ତଭଣ୍ାର ତରଫରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। 
ସବ୍ଯଚମାଟ ୧୦୫ ୟନୁଟି୍  ରକ୍ତ ସଂଗହୃୀତ ଚହାଇଥିଲା। କଚି�ାରନଗର ବ୍ଲକର ବହୁ 
ଉତ୍ାହ ିଯବୁକ, ମହଳିା, ପରୁୁଷ ଉପସ୍ତି ରହ ିଚସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାଚବ ରକ୍ତଦାନ କରଥିିଚଲ। 
ବଜୁି ଯବୁ ଜନତା ଦଳର ଜଲି୍ା ଉପସଭାପତ ିତଥା ଅଙ୍ଗପଡ଼ା ସରପଞ୍ ଜଚିତନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ 
ତତ୍ତାବଧାନଚର �ବିରି ଆଚୟାଜତି ଚହାଇଥିଲା। ଚନତାଜୀ ଯବୁକ ସଂଘର ସଭାପତ ି
ଆରୁେୀ ଆୋଯ୍ଯ୍ୟ, ମାୟାଧର ସାହୁ, ଦାଚମାଦର ଚବଚହରା, ଆନନ୍ଦ ସାହୁ, ପ୍ରତଚି�ାଧ 
ଚବଚହରା, ନରିଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହଚର ସହଚଯାଗ 
କରଥିିଚଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିିଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରମାେପତ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅତ୍ାବ�୍କ ସାମଗ୍ୀ 
ମଲୂ୍ବୃଦ୍;ି ଖାଉଟ ିହନ୍ତସନ୍ତ
ତାଳଚେରସଦର, ୧୮ା୯(ସମସି): ତାଳଚେରଚର ପରବିାଦର ଆକା�ଛୁଆଁ। ହାଟକୁ 
ହଜାର ଟଙ୍କା ଚନଇକ ି ଗଚଲ ମଧ୍ୟ ପରବିା ବ୍ୟାଗ୍  ପରୂ୍୍ଯ ଚହଉନାହ ିଁ। ବର୍୍ଯମାନ ଆଳୁ 
୨୦ରୁ ୩୦ଟଙ୍କା ରହୁଥିବା ଚବଚଳ ପଆିଜ ୩୦, ବାଇଗେ ୭୦, ଟମାଚଟା ୬୦, ଚଭଣ୍ ି
୮୦, କଞ୍ା କଦଳୀ ୭୦, �ାଗବଡ଼ିା ୧୦, କଲରା ୭୦ଟଙ୍କା ଚହାଇଥିବା ଚବଚଳ ଫଳ 
ଦାମ ନ କହଚିଲ େଚଳ। ଚସହଭିଳ ିଉଷନୁା ୋଉଳ ଚକଜ ି୩୦, ଅରୁଆ ୋଉଳ ୩୦, 
ଚସାରଷି ଚତଲ ଲଟିର୍  ପ୍ରତ ି୧୬୩, ରଫିାଇନ୍  ଚତଲ ୧୦୨, ସଜୁ ି୩୫, ମଗୁଡ଼ାଲ ି୯୦, 
ବୁଟଡ଼ାଲ ି୬୦, ବୁଟ ୬୦, ମଟର ୬୫, େନି ି୪୨, ହରଡ ଼ଡ଼ାଲ ି୧୦୮, ଅଟା ୩୫ ଆଜ ି
ବଜାର ଦର ଥିବା ଚବଚଳ ଚଛଳ ିମାଂସ ଚକଜ ି୭�ହ, ବ୍ରଏଲର୍  ୨୫୦, ମାଛ ୨�ହ, 
େଙୁି୍ଗଡ଼ ି୬�ହ, ଅଣ୍ା ଚଗାଟ ି୭ଟଙ୍କା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଲଟିର୍  ପ୍ରତ ି୬୫ଟଙ୍କା ଅଛ।ି ଚତଚବ 
ଦରବୃଦ୍ରି ପ୍ରଭାବ ଶ୍ରମକି ଓ ମଧ୍ୟବରି୍ ଚଶ୍ରେୀର ଚଲାକଙ୍କ ଉପଚର ପଡ଼ୁଛ।ି ଗରବିଙ୍କ 
ପାଇଁ ଦୁଇଓଳା �ାଗ ପଖାଳ ଖାଇବା ବ ି କଷ୍ଟକର ଚହାଇପଡୁଛ।ି ତୁରନ୍ତ ଦରବୃଦ୍ ି
ନୟିନ୍ତେ କରବିାକୁ ଜନସାଧାରେଚର ଦାବ ିଚହଉଛ।ି

ଅେ୍କ�ାଳ/କେଙ୍ାୋଳଅେ୍କ�ାଳ/କେଙ୍ାୋଳ

ସାତଚକା�ଆି, ୧୮ା୯(ସମସି): ସାତଚକା�ଆିଚର ବଷ୍ଯ 
ବଷ୍ଯ ଧର ି ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଭି୍ାଟ ଚଦଖାଚଦଇ ଆସଛୁ।ି ଦୀଘ୍ଯବଷ୍ଯ 
ଧର ି ରାତଚିର ବଦୁି୍ୟତ୍  ରହୁନାହ ିଁ। ସାମହୂକି ଉଦ୍ୟମଚର 
ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରବବିାର ଏକ ଚବୈଠକଚର ବୁଝାମୋ 
ଚହାଇଛ।ି ବଦୁି୍ୟତ୍  ଉପଚଭାକ୍ତା, ଜନସାଧାରେ, ଜନ ପ୍ରତନିଧିି, 
ଗାଁ କମଟି,ି ବଦୁି୍ୟତ୍  ଓ ବନ କମ୍ଯୋରୀ ସମଚସ୍ ମଳିମି�ି ି
ସାତଚକା�ଆିଚର ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ବଦୁି୍ୟତ୍  ସରବରାହ ପାଇଁ 
ଆଚଲାେନା ସଫଳ ଚହାଇଛ।ି 

ଜରପଡ଼ା ବଦୁି୍ୟତ୍  ଚସକ୍ସନର କନଷି୍ ଯନ୍ତୀ ପପ ୁ ସାହୁଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱଚର ଟାଇଁସ ିପଞ୍ାୟତର ଦଣ୍ସଂିହା ହାଟ ପରସିରଚର 
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତଚର ଏକ ଚବୈଠକ ଚହାଇଛ।ି ୬ଟ ି ପଞ୍ାୟତ 
ଅନୁ୍ତଳଆି, ଟାଇଁସ,ି ଚକାଠଭୂଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥପରୁ, ପରୁୁୋଚକାଟ, 
ଟକିରପଡ଼ାର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଚଲାକ ଏକାଠ ି ଚହାଇ ବଦୁି୍ୟତ୍  
ବଭି୍ାଟ୍  ଚନଇ ଅସଚନ୍ତାଷ ପ୍ରକା� କରଥିିଚଲ। ବନ ବଭିାଗର 
ନଚିଦ୍୍ଯ�ଚର ରାତଚିର ବଦୁି୍ୟତ୍  କାଟ୍  କରାଯାଉଛ।ି ବଦୁି୍ୟତ୍  
ତାର ଯାଇଥିବା ସ୍ାନଗଡୁକିଚର ହାତୀମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଓ 
ଜନୁ୍ତ �କିାରୀଙୁ୍କ ଅଙୁ୍କ� ଲଗାଇବାକୁ ବନ କମ୍ଯୋରୀମାଚନ 
ପ୍ରାୟ ସବୁଦନି ରାତଚିର ବଦୁି୍ୟତ୍  କାଟ କରବିାକୁ କହୁଛନ୍ତ ି
ଚବାଲ ିବଦୁି୍ୟତ୍  ବଭିାଗର କମ୍ଯୋରୀମାଚନ ପ୍ରକା� କରଥିିଚଲ। 
ଚଲାକମାଚନ ଏହାକୁ ଚନଇ ବନ କମ୍ଯୋରୀଙ୍କ ଉପଚର ତୀବ୍ର 
ପ୍ରତକି୍ରୟିା ପ୍ରକା� କରଥିିଚଲ। ହାତୀମାଚନ ନଦି୍୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଳ 
ଅତକି୍ରମ କରସିାରବିା ପଚର ବଦୁି୍ୟତ୍  ସଂଚଯାଗ କରବିା ପାଇଁ 

ବନ କମ୍ଯୋରୀମାଚନ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତ।ି ରାତ ିସାରା ଚଲାକଙୁ୍କ 
ଅନ୍ଧାରଚର ରଖଛୁନ୍ତ।ି ହାତୀଙ୍କ ଗତବିଧିି ଅନୁସରେ କରବିାକୁ 
ସ୍୍ୱାଡ ଗଠନ ସଚର୍ବେ ଚସମାଚନ ରାତଚିର ଆରାମଚର ଚ�ାଇବା 

ଉଚଦ୍�୍ୟଚର ହଜାର ହଜାର ଚଲାକଙ୍କ ଚଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନ ସହ 
ଚଖଳୁଛନ୍ତ ିଚବାଲ ିଚଲାଚକ ଅଭଚିଯାଗ କରଥିିଚଲ। ବଦୁି୍ୟତ୍ କୁ 
ଅପବ୍ୟବହାର କର ିଜନୁ୍ତ �କିାର ଚହଉଥିବା କଥା ସବୁଚବଚଳ 

ବନ କମ୍ଯୋରୀମାଚନ ଅଭଚିଯାଗ କରୁଛନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ଚସମତି ି
ଆଖିଦୃ�ଆି େଢଉ କମି୍ୱା ଗରିଫ କରାଯାଉନାହ ିଁ। ଚକବଳ 
ଏହାର ବାହାନା ଚଦଖାଇ ଚଲାକଙୁ୍କ ଅନ୍ଧାରଚର ରଖିବା ଆଚଦୌ 
ଗ୍ରହେୀୟ ନୁଚହଁ ଚବାଲ ିବନବାସୀମାଚନ ପ୍ରତବିାଦ କରଥିିଚଲ। 
ଚ�ଷଚର ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମଚସ୍ ଏକମତ 
ଚହାଇଥିଚଲ। ଜନୁ୍ତ �କିାର କରବିା ପାଇଁ ବନ କମ୍ଯୋରୀ, 
ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଭିାଗ କମ୍ଯୋରୀମାଚନ ପଲୁସି ସହାୟତାଚର 
ନୟିମତି ପାଚ୍ାଲଂି କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି ଚହାଇଥିଲା। ଚସହପିର ି
ଚଲାକମାଚନ ନଜି ନଜି ଗାଁ କମଟି ି ମାଧ୍ୟମଚର ଚବୈଠକ କର ି
�କିାର ଚରାକବିାକୁ କଟକୋ କରଚିବ। ଗାଁଚର ଯଦ ି ଚକହ ି
ବଦୁି୍ୟତ୍  ତାର ସଂଚଯାଗକର ି �କିାର କରବିା ଜୋପଚଡ, 
ତାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ପ୍ର�ାସନର ଦ୍ାରସ୍ କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି ଚହାଇଛ।ି 
ବନ ବଭିାଗ ଓ ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଭିାଗକୁ ପ୍ରଚତ୍ୟକ କଥାଚର ସାହାଯ୍ୟ 
ସହଚଯାଗ କରବିାକୁ ପ୍ରତ�ିରୁତ ି ଚଦଇଥିଚଲ। ଚବୈଠକଚର 
ସବୁ ପଞ୍ାୟତର ସରପଞ୍, ସମତିସିଭ୍ୟ, ଗାଁ କମଟିଗିଡୁକିର 
ସଭାପତ,ି ସମ୍ପାଦକ, ସମାଜଚସବୀମାଚନ ଚଯାଗ 
ଚଦଇଥିଚଲ। ଜରପଡ଼ା ଚରଞ୍ଜର, ପରୁୁୋଚକାଟ ଓ ପମ୍ପାସର 
ବନପାଳ, ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଭିାଗର ଚଟକ୍ ନସିଆିନ ହମିାଂ� ୁ ପଣ୍ା, 
ସଏିସ୍ ଆର ଅଧିକାରୀ ଚସୌରଭ ଦାବାଚଯା�ୀ ଉପସ୍ତି ଥିଚଲ। 
ସମାଜଚସବୀ ସ�ୁଲି ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଦଇଥିଚଲ। ଏହ ି
ସମନ୍ୱୟ ଚବୈଠକ ଫଳଚର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚହବାଚନଇ 
ଚଲାକମାଚନ ଆ�ାବାଦୀ ଅଛନ୍ତ।ି

ଶ�ିାେୀ ଧେବିାକେ �ାଁ କ�ାକ� ସହକ�ା� �େକିବ

ପାଚ୍ାଲଂି ବ୍ବସ୍ା କଡ଼ାକଡ଼ ିଚହବ

ଅନୁଚଗାଳ, ୧୮ା୯(ସମସି): ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଖେଜି 
ଚକ୍ଷତ୍ କଲ୍ୟାେ ଚଯାଜନାକୁ ଜଲି୍ା ଖେଜି ପାଣ୍ ି ଦ୍ାରା 
କାଯ୍ଯ୍ୟକାରୀ କରବିା ନମିଚନ୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ସଦି୍ାଥ୍ଯ�ଙ୍କର 
ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଚର ୧୦ମ ଚବାଡ୍ଯ ଅଫ୍  ୍ଷ୍ଟରି 
ଚବୈଠକ ଜଲି୍ାକାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷଠାଚର ଅନୁଷ୍ତି 
ଚହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଚବୈଠକଚର ଚଢଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ 
ମଚହ� ସାହୁ, ତାଳଚେର ବଧିାୟକ ବ୍ରଜକଚି�ାର 
ପ୍ରଧାନ, ଚଛଣ୍ପିଦା ବଧିାୟକ ସ�ୁାନ୍ତ ଚବଚହରା ଓ 
ସମ୍ୱଲପରୁ ଚଲାକସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ଅଗସ୍ 
ଚବଚହରା ପ୍ରମଖୁ ଚଯାଗଚଦଇ ଜଲି୍ା ଖେଜି ପାଣ୍ରି 
ସବୁନିଚିଯାଗ ଉପଚର ଗରୁୁତ୍ୱାଚରାପ କରଥିିଚଲ। 

ଜଲି୍ାପାଳ ଖେ ିପ୍ରଭାବତି ଅଞ୍ଳଚର ଚଲାକମାନଙ୍କ 
ଜୀବନ ଧାରେଚର ଉନ୍ନତ ି ଆେବିା ନମିଚନ୍ତ ଏହ ି
ପାଣ୍ରି ସବୁନିଚିଯାଗ ସମ୍ପକ୍ଯଚର ବଭିନି୍ନ ତଥ୍ୟ 
ଉପସ୍ାପନ କରଥିିଚଲ। ଜଲି୍ା ଖେଜି ପାଣ୍ରି ଅନୁଦାନ 
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରଦର୍ ନୟିମାବଳୀ ଆଧାରଚର 
ଖର୍୍ଯ କରାଯାଉଛ।ି ଏହ ିଅନୁଦାନ ଖର୍୍ଯ କରୁଥିବା ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ବଭିାଗ ଗଡୁକିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ ିଉପଚର 
ଜଲି୍ାପାଳ ଗରୁୁତ୍ୱାଚରାପ କରଥିିଚଲ। ଗତ ୨୦୨୧ ମସହିା 
ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରଖିଚର ଅନୁଷ୍ତି ଚହାଇଥିବା ନବମ 
ଜଲି୍ା ଖେକି ଚକ୍ଷତ୍ ପାଣ୍ ି ଚବୈଠକର ନଷି୍ପର୍କୁି ସଠକି୍  

ଭାଚବ କାଯ୍ଯ୍ୟକାରୀ କରବିା ଉପଚର ସଦସ୍ୟମାଚନ 
ଗରୁୁତ୍ୱାଚରାପ କରଥିିଚଲ। ୯ମ ଓ ୧୦ମ ୍ଷ୍ଟ ଚବାଡ୍ଯ 
ଚବୈଠକ ସଦୁ୍ା ଜଲି୍ା ଖେଜି ପାଣ୍ଚିର ୫୩୧.୨୧ ଚକାଟ ି
ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛ।ି ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୨ ସଦୁ୍ା ୨୩୨୦୫୪ 
ଚକାଟ ି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛ।ି ୬୧୪ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 

ମଞ୍ଜରୁ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଅନୁଦାନକୁ ୨ଟ ି ଚକ୍ଷତ୍ଚର 
ଯଥା ଉର୍ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର 
ଚକ୍ଷତ୍ଚର ଯଥାକ୍ରଚମ ୬୦-୪୦ ଅନୁପାତଚର ମଞ୍ଜରୁ 
କରାଯାଇଛ।ି ଉର୍ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଚକ୍ଷତ୍ଚର ୨୯୫୯ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଚକ୍ଷତ୍ଚର ୧୭୬୦ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହପିର ି ସମଦୁାୟ ୪୭୧୯ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜରୁ 

କରାଯାଇଛ।ି ବର୍୍ଯମାନ ସଦୁ୍ା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 
୧୬୦୪.୯୨ ଚକାଟ ି ଟଙ୍କାରୁ ୧୪୭୯, ୮୬ ଚକାଟ ି
ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଯ ଚହାଇ ବନିଚିଯାଗ ପ୍ରମାେପତ୍ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଚବୈଠକଚର ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକଚର 
ୋଲୁଥିବା ଆଦ�୍ଯ ବଦି୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତର ପଦ ପରୂେ, 

�କି୍ଷକ ନଯିକୁ୍ତ ି ଓ ଜବିୀକା ଉପାଜ୍ଯନ ସମ୍ପକ୍ଯଚର 
ଆଚଲାେନା ଚହାଇଥିଲା। ଖେ ି ପ୍ରଭାବତି ଅଞ୍ଳଚର 
ଚଲାକମାନଙୁ୍କ ଚମୌଳକି ସବୁଧିା ଚଯାଗାଇ ଚଦବା, 
ପାନୀୟ ଜଳ ଚଯାଗାେ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱତି କରବିା 
ଉପଚର ସାଂସଦ ଓ ବଧିାୟକମାଚନ ଗରୁୁତ୍ୱାଚରାପ 
କରଥିିଚଲ। ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାଚନ ଜଲି୍ା ଖେଜି 

ପାଣ୍ ିଚବାଡ୍ଯକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ାବ ଗଡୁକୁି 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ସାଂସଦ ଓ ବଧିାୟକମାନଙ୍କ ଅନୁଚମାଦନଚର 
ପଠାଇବା ଉପଚର ଗରୁୁତ୍ୱାଚରାପ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ଚବୈଠକଚର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଚର ଅତରିକି୍ତ 
ଜଲି୍ାପାଳ(ସାଧାରେ) ରଜନୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅତରିକି୍ତ 

ଜଲି୍ାପାଳ(ରାଜସ୍ୱ) ସଚନ୍ତାଷ ପ୍ରଧାନ, ଜଲି୍ା ପରଷିଦର 
ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାଯ୍ଯ୍ୟ ନବି୍ଯାହୀ 
ଅଧିକାରୀ ଲଳତି ଚମାହନ ଚବଚହରା, ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ 
େକିତି୍ା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡା. ତ୍ଚିଲାେନ ପ୍ରଧାନ, 
ଅନୁଚଗାଳ ଉପଜଲି୍ାପାଳ ବଇତୁରା ଦପି୍ ଙ୍କ ସଚମତ 
ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାଚନ ଚଯାଗ ଚଦଇଥିଚଲ।

ଜଲି୍ା ଖଣଜି ୍ାଣ୍େି କବାର୍ଡ ଅଫ୍  ଟ୍ରଷ୍ ିକବୈଠ� 

ଚମୌଳକି ସବୁଧିା ଚଯାଗାଇଚେବା ଉପଚର ଗରୁୁତ୍ାଚରାପ

ବଜ୍ରପାତଚର ୧ ମତୃ; 
ଜଚେ ଗରୁୁତର
ଅନୁଚଗାଳ ବ୍ଲକ, ୧୮ା୯(ସମସି): ରବବିାର ବନ୍ତଳା ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଯତ 
ବଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରଚର ବଜ୍ରପାତଚର ଜେଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଚହାଇଥିବା ଚବଚଳ 
ଅନ୍ୟଜଚେ ଗରୁରୁତର ଚହାଇଛନ୍ତ।ି ଏଥିଚର ଏକ ଚଗାରୁର ମଧ୍ୟ 
ମତୁୃ୍ୟ ଚହାଇଥିବା ଜୋପଡ଼ଛି।ି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାକର ଚଦହୁରୀ(୬୦) 
ଓ ଚସହ ି ଗ୍ରାମର ଚଦବରାଜ ଚବଚହରା(୫୫) ଗ୍ରାମ ନକିଟକୁ 
ବଳଦ େରାଇବାକୁ ଚନଇଥିଚଲ। ଦୁଚହଁ ଘରକୁ ଚଫରବିା 
ସମୟଚର ବଜ୍ରପାତ ଚହାଇଥିଲା। ଫଳଚର ପ୍ରଭାକର ଚେତା�ନୂ୍ୟ 
ଚହାଇଯାଇଥିଚଲ। ତାଙ୍କର ଚଗାଟଏି ବଳଦର ମତୁୃ୍ୟ ଚହାଇଥିବା 
ଚବଚଳ ଚଦବରାଜ ଗରୁୁତର ଆହତ ଚହାଇଥିଚଲ। ସ୍ାନୀୟ ଚଲାଚକ 
ଉଭୟଙୁ୍କ ଅନୁଚଗାଳ ମଖୁ୍ୟ େକିତି୍ାଳୟଚର ଭର୍୍ଦି କରଥିିଚଲ। 
ଚସଠାଚର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାକରଙୁ୍କ ମତୃ ଚଘାଷୋ କରଥିିଚଲ।

ବୃଦ୍ ନଚିଖାଜ
ତାଳଚେର ସହର, ୧୮ା୯(ସମସି): 
ଅନୁଚଗାଳ ଜଲି୍ା କେହିାଁ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ସମଲ ଗ୍ରାମର ଦୁତଆି 
ବାରକି(୭୦) ତନିଦିନି ଚହବ 
ନଚିଖାଜ ଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଯୀୟ 
ଗେମାଧ୍ୟମକୁ ସେୂନା ଚଦଇଛନ୍ତ।ି 
�କୁ୍ରବାର ସକାଳୁ ଦୁତଆି 
ଚକଉଁଆଚଡ ୋଲ ିଯାଇଥିଚଲ। ବହୁ 
ଚଖାଜାଚଖାଜ ି କର ି ନ ପାଇବାରୁ 
ପରବିାର ପକ୍ଷରୁ ରବବିାର ସମଲ 
ଥାନାଚର ଲଖିିତ ଅଭଚିଯାଗ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି

ଅନୁସେୂତି ଜାତ ିଚମାର୍ଚ୍ାର 
ରାଜ୍ ପ୍ର�କି୍ଷେ �ବିରି
ଅନୁଚଗାଳ, ୧୮ା୯(ସମସି): ଅନୁଚଗାଳଠାଚର ଦୁଇଦନିଆି 
ଅନୁସେୂତି ଜାତ ି ଚମାର୍୍ଯା ରାଜ୍ୟ ପ୍ର�କି୍ଷେ �ବିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ଚହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିଚର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତ ି ସମୀର ମହାନ୍ତ ି
ଚଯାଗଚଦଇ ମଦୁ୍ା ଚଯାଜନାଚର ୩୪ଚକାଟ ି ଅନୁସେୂତ ବଗ୍ଯ 
ଚଲାଚକ ଉପକୃତ ଚହବା ସହତି ଚମାଦ ି ସରକାର ୧୮.୬୦ଲକ୍ଷ 
ଚକାଟ ି ଟଙ୍କା ଋେ ଚଯାଗାଇଛନ୍ତ।ି ୩.୧୦ଚକାଟ ି ଅନୁସେୂତି ବଗ୍ଯ 
ମହଳିା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଚଯାଜନା ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ମାଗୋଚର ଚରାଚଷଇ ଗ୍ୟାସ 
ପାଇଛନ୍ତ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ଚଯାଜନାଚର ୧.୩୧ଚକାଟ ି
ଅନସେୂତି ବଗ୍ଯ ପରବିାରକୁ ପକ୍ା ଘର ଚଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି
ଚବାଲ ିପ୍ରକା� କରଥିିଚଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଚରନ୍ଦ୍ର ଚମାଦଙି୍କ ଜନ୍ମଦନି 
ଉପଲଚକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ତି ଚହଉଥିବା ଚସବାପକ୍ଷ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରଚର 
ରାଜ୍ୟ ସଭାପତ ି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତ ି ଜଲି୍ା କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରସିରଚର 
ୋରାଚରାପେ କରବିା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ୋରାଚରାପେ ପାଇଁ 
ଅନୁଚରାଧ କରଛିନ୍ତ।ି ରାଜ୍ୟ ଅନୁସେୂତି ଜାତ ି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତ ି
ବଭୂି ପ୍ରସାଦ ତରାଇଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱଚର ଅନୁଷ୍ତି ପ୍ର�କି୍ଷେ �ବିରିକୁ 
ରାଜ୍ୟ ସଭାପତ ିଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତ ିଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିଚଲ। ଦୁଇଦନି ଧର ି
ୋଲବିାକୁ ଥିବା ଏହ ିପ୍ର�କି୍ଷେ �ବିରିଚର ଚମାର୍୍ଯାର ରାଷ୍ଟୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଲାଲ୍  ସଂିହ ଆଯ୍ଯ୍ୟ ଚଯାଗଚଦଚବ। ଚମାର୍୍ଯା ରାଷ୍ଟୀୟ କାଯ୍ଯ୍ୟକାରେିୀ 
ସଦସ୍ୟ ଦଲି୍ୀପ ମଲ୍କି, କଳ୍ପନା ମଲ୍କି, ରାଜ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟକାରେିୀ 
ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ଅଗସ୍ ି ଚବଚହରା, ଅନୁଚଗାଳ ଜଲି୍ା 
ସଭାପତ ିଦଚିଲଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସଚମତ ସମସ୍ ପଦାଧିକାରୀ 
ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟକାରେିୀ ସଦସ୍ୟ ଚଯାଗ ଚଦଇଥିଚଲ।

ଚକାଇଲା ଚବାଚେଇ ୍କ୍ ଚର ଲାଗଲିା ନଅିାଁ
ଅନୁଚଗାଳ, ୧୮ା୯(ସମସି): ଚକାଇଲା ଚବାଚଝଇ ୍କଚର 
ଲାଗଲିା ନଅିାଁ। ଏକ ୍କ୍  ତାଳଚେର ଖେ ି ଅଞ୍ଳରୁ ଚକାଇଲା 
ଚନଇ ନାଲ୍ ଚକା ସପିପି ି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆସଥିିଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ଖୁଚର 

ଚକାଇଲା ଚବାଚଝଇ 
୍କର ଚଗଟ ପାସ 
ଆେବିାକୁ ଡ୍ାଇଭର 
ଯାଇଥିବା ଚବଚଳ 
ହଠାତ୍  ୍କଚର ନଅିାଁ 
ଲାଗଯିାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ 
ନାଲଚକାର ଅଗ୍�ିମ 

ବଭିାଗ ଖବରପାଇ ଘଟୋସ୍ଳଚର ପହଞ୍ ି ନଅିାଁକୁ ଆୟର୍ 
କରଥିିଚଲ। ଫଳଚର ଏକ ବଡ ଧରେର ଅଘଟେରୁ ରକ୍ଷା 
ମଳିଯିାଇଥିଲା। ଚସୌଭାଗ୍ୟବ�ତଃ ୍କ୍ ର କ୍ୟାବନିଚର ଲାଗଥିିବା 
ନଅିାଁ ଚକାଇଲାଚର ଧର ିନ ଥିଲା। ସଟ୍ଯସକ୍ଦିଟ ଚଯାଗୁଁ ଏହ ିଅଗ୍କିାଣ୍ 
ଚହାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛ।ି

ଅନୁଚଗାଳ, ୧୮ା୯(ସମସି): ରାଷ୍ଟୀୟସ୍ରଚର 
ବଭିନି୍ନ ଗେ ସଂଗଠନମାଚନ ସମ୍ଳିତି ଚହାଇ 
‘ନଫରତ୍  ଛାଡ଼ ସମ୍ୱଧିାନ ବଞ୍ାଅ ଅଭଯିାନ’ ଆରମ୍ଭ 
କରଛିନ୍ତ।ି ମମୁ୍ୱାଇସ୍ତି କ୍ରାନ୍ତ ି ଚମୈଦାନ ଓ ଦଲି୍ୀର 
ଗାନ୍ଧୀ �ାନ୍ତ ି ପ୍ରତଷି୍ାନ ପରସିରଚର 
ବ�ିଷି୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଡଃ 
ଜଜି ି ପାରଖି, ଜନ ଆଚନ୍ଦାଳନ 
ଚନତ୍ୀ ଚମଧା ପାଟକର, ସାମାଜକି 
କମ୍ଯୀ ଅରୁୋ ରାୟ, କୃଷକଚନତା 
ଚଯାଚଗନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ 
ଅେନାତ ି ତୁଷାର ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ 
ଚନତୃତ୍ୱଚର ଆରମ୍ଭ ଚହାଇଥିବା ଏହ ି
ଅଭଯିାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରବିା ପାଇଁ 
ଅନୁଚଗାଳ ବାଜ ିରାଉତ ଛାତ୍ାବାସ 
ପରସିରଚର ଅଭଯିାନର ରାଜ୍ୟ 
ଆବାହକ କଲ୍ୟାେ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱଚର ଏକ 
ଚବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ଚହାଇଯାଇଛ।ି ଚଦ�ଚର ବଢ଼ୁଥିବା 
ଚବଚରାଜଗାରୀ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍,ି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟକି 
ଅସ୍ରିତା ସଚର୍ବେ ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦାନୀ, ଆମ୍ୱାନୀ 
ଭଳ ି କଚପ୍ଯାଚରଟମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷଚର ଚଦ�ର 
ନୀତକୁି ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗଛିନ୍ତ।ି ଭାରତବଷ୍ଯର 
ସାଧାରେ ଜନତାଙୁ୍କ ଚବଚରାଜଗାରୀ, ଦରଦାମ 

ବୃଦ୍,ି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟକି ଅସ୍ରିତା କବଳରୁ ଚଦ�କୁ 
ବଞ୍ାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼�ିାଚର ‘ନଫରତ୍  ଛାଡ଼ 
ସମ୍ୱଧିାନ ବଞ୍ାଅ ଅଭଯିାନ’କୁ ବ୍ୟାପକ କରବିା 
ପାଇଁ ନଷି୍ପର୍ ି ନଆିଯାଇଛ।ି ଅଭଯିାନର ଜଲି୍ା 

ଆବାହକ ଭାବଚର ସଯୂ୍ଯ୍ୟ ନାରାୟେ ନାଥ ଗ୍ରହେ 
କରାଯାଇଥିଲ। ଆସନ୍ତା ୨୬ ନଚଭମ୍ୱର ସଦୁ୍ା 
ଜଲି୍ାଚର ୭୫ଟ ିଗାଁ ବ୍ୟାପ ିପଦଯାତ୍ା ଓ ସାଇକଲ 
ଯାତ୍ା ଆଚୟାଜତି ଚହବ ତଥା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 
ବାହନ ଯାତ୍ା ମାଧ୍ୟମଚର ଓଡ଼�ିାର ପରୁପଲ୍ୀଚର 
ଅଭଯିାନର ବାର୍୍ଯା ପହଞ୍ାଯବି। ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 
୩୦ଚର ରାଷ୍ଟପତିା ମହାତ୍ା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ୭୫ 

ବଷ୍ଯ ପରୂ୍୍ଦି ଅବସରରଚର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟକି ସଦଭାବ 
ସମ୍ଳିନୀ ରାଜ୍ୟସ୍ରଚର ଆଚୟାଜନ କରାଯବି। 
ଆଜରି ଚବୈଠକଚର ଚକୈଳା�େନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, �ଙ୍କର 
ଚବଚହରା, ଆଦ୍ୟଚ୍ାକ ମଶି୍ର, ଚଦଚବନ୍ଦ୍ରନାଥ 

ଆୋଯ୍ଯ୍ୟ, ରାଚକ� ମଶି୍ର, ପ୍ରୟିବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ 
ନାଏକ, ଲପିକିା ମହାପାତ୍, ଉପମା ନାଏକ, ପ୍ରସନ୍ନ 
ଦା�, ଅଜୟ ଭାଇ, ପଞ୍ାନନ ନାଏକ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ 
ନାଏକ, ସବୁ୍ରତ ଚଦହୁରୀ ପ୍ରମଖୁଙୁ୍କ ଜଲି୍ା କମଟିଚିର 
ସାମଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଚବୈଠକଚର 
କମଟିରି ସମ୍ପ୍ରସାରେର ଚହବ। ଗାନ୍ଧୀ �ାନ୍ତ ିପ୍ରତଷି୍ା 
ସଦସ୍ୟ ବଦି୍ୟାଧର ନାଏକ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଦଇଥିଚଲ।

ଅନୁଚଗାଳଚର ଆରମ୍ଭ ଚହବ ‘ନଫରତ୍  ଛାଡ଼ ସମ୍ଧିାନ ବଞ୍ାଅ’ ଅଭଯିାନ

‘ଶ୍ରଦ୍ା, ଚସବା ଓ ସହଚଯାଗ’ର କାଯଚ୍୍କାରେିୀ ଚବୈଠକ
ପାଲଲହଡା, ୧୮ା୯(ସମସି): ରବବିାର ସ୍ାନୀୟ 
�ରତେନ୍ଦ୍ର କ୍ଲବ ଚପ୍ରକ୍ଷାଳୟଚର ପାଲଲହଡା 
ଉପଖଣ୍ର ଚସ୍ୱଚ୍ଛାଚସବୀ ସଂଗଠନ ଶ୍ରଦ୍ା, ଚସବା 
ଓ ସହଚଯାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କାଯ୍ଯ୍ୟକାରେିୀ ଚବୈଠକ 

ଅନୁଷ୍ତି ଚହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଚବୈଠକଚର 
ସଂଗଠନର ପ୍ରତଷି୍ାତା ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଂ ଅବନୀକାନ୍ତ 
ସାହୁ ଚଯାଗଚଦଇ, ପାଳଲହଡା ଉପଖଣ୍ଚର 
ଗରବି ଚଲାକଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଚସବା ଚଯାଗାଇବା, 

�କି୍ଷାରୁ ବଞ୍ତିଥିବା ଗରବି ଚମଧାବୀ ଛାତ୍ଛାତ୍ଙୁ୍କ 
ଉନ୍ନତମାନର �କି୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ା କରବିା ଏବଂ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଳଚର ବଭିନି୍ନ ଚଖଳ ଏବଂ ଚଖଳାଳଙି୍କ 
ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ ପ୍ର�କି୍ଷେ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ଚନବା 

ପାଇଁ ନରିନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା 
ଜାର ି ରଖିବା ଏହ ି
ସଂଗଠନର ମଖୁ୍ୟ ଉଚଦ୍�୍ୟ 
ଚବାଲ ି କହଥିିଚଲ। ଏହ ି
କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମଚର ପାଳଲହଡା 
ଏବଂ କେହିାଁ ବ୍ଲକରୁ ୧୦୦୦ରୁ 
ଅଧିକ ଚସ୍ୱଚ୍ଛାଚସବୀ ଚଯାଗ 
ଚଦଇଥିଚଲ।
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ସ�ୋମବୋର, ୧୯ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଦଲି୍ଲୀ ୱାକଫ୍  ବ�ାର୍ଡ ବ�ାଟାଲା

�ଧିାୟକ ଅମାନତୁଲ୍ାଙ୍କ  
୪ ସହବ�ାଗଲୀ  ଗରିଫ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ୋ୯(ଏସେନ୍)ି: ଦଲି୍ଲୀ ୱାକଫବ�ାର୍ଡ଼ ନଯିକୁ୍ବିେ 
ଦୁନ୍ଡ଼ଲୀତବିେ ଆପ୍  �ଧିାୟକ ଅମାନତୁଲ୍ା ଖାନଙୁ୍ ପଲୁସି ଗେିଫ 
କେ�ିାେ ଦୁଇ ଦନି ପବେ ତାଙ୍େ ୪ ସହବଯାଗଲୀଙୁ୍ େ��ିାେ 
ଗେିଫ କୋଯାଇଛ।ି ପ୍ରଥବମ ଅମାନତୁଲ୍ାଙୁ୍ ଗେିଫ କୋଯାଇ 
ତାଙୁ୍ ୱାକଫବ�ାର୍ଡ଼ ଦୁନ୍ଡ଼ଲୀତ ି ସମ୍ପକ୍ଡ଼ବେ ପଚୋଉଚୋ 
କୋଯାଇଥÒଲା। ଏହାପବେ ତାଙ୍େ ୪ ସହବଯାଗଲୀଙ୍ ଘବେ 
ଚଢ଼ଉ କେ ି ପଲୁସି ବସମାନଙୁ୍ ଗେିଫ କେଥିÒ�ା ଜଣାପରଛି।ି 
ଏହ ିଦୁନ୍ଡ଼ଲୀତ ିସମ୍ପକ୍ଡ଼ବେ ଜଣାପର�ିା ପବେ ଗତ ୧୬ତାେଖିବେ 
ଅମାନତୁଲ୍ାଙ୍  ଜାମଆି ନଗେସ୍ଥତ �ାସଭ�ନ ସବମତ ତାଙ୍େ 
�ଭିନି୍ନ ସମ୍ପତ୍ ି ଉପବେ ଚଢ଼ଉ କୋଯାଇଥିଲା। ପବେ ପବେ 
ତାଙ୍ ସହବଯାଗଲୀ ହମଦି ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍  ଏ�ଂ ମାସଦୁ୍  ଓସମାନ୍ ଙ୍ 
�ଭିନି୍ନ �୍ୟ�ସାୟକି ସ୍ଥଳବେ ଚଢ଼ଉ କୋଯାଇ �ହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ସବମତ ନଗଦ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଜ�ତ  କୋଯାଇଥÒଲା। 

ଗେୁରୋଟ ଆପ୍  ଦୋୟତି୍ୱସର ରୋଘବ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ୋ୯(ଏସେନ୍)ି: ଗଜୁୋଟ �ଧିାନସଭା ନ�ି୍ଡ଼ାଚନ 
ପାଇଁ ଆମ ଆଦମଲୀ ପାଟଟି (ଆପ) ଏବ� ଠାେୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଆେମ୍ଭ 
କେବିଦଇଥÒଲା ବ�ବଳ ସାଂସଦ ୋଘ� ଚଢ଼ାଙୁ୍ ଦଳ �ର 
ଦାୟତି୍ୱ ବଦଇଛ।ି ତାଙୁ୍ ଗଜୁୋଟ  ପ୍ରଭାେଲୀ ଭାବ� ଦାୟତି୍ୱ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ପ�ୂ୍ଡ଼େୁ ପଞ୍ା� ନ�ି୍ଡ଼ାଚନ ବ�ବଳ ସମାନ ଦାୟତି୍ୱ 
ଗ୍ରହଣ କେ ିୋଘ� ଦଳ ପାଇଁ �ହୁ ସଫଳତା ହାସଲ କେଥିÒବଲ। 
ଏଠାବେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ୋଘ�ଙ୍ ବନତୃତ୍ବବେ ତଦନୁପାତକି ଫାଇଦା 
ଉଠାଇ�ାକୁ େଣନଲୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତ କେଥିÒ�ା କୁହାଯାଉଛ।ି ଦଲି୍ଲୀ ଏ�ଂ 
ପଞ୍ା�ବେ ଦଳ ପାଇଁ �ହୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଡ଼ ପଦ ପଦ�ଲୀବେ କାଯ୍ଡ଼୍ୟ 
କେ ି ୋଘ� �ହୁ ସଫଳତା ହାସଲ କେଛିନ୍।ି �ବିଶଷକେ ି
ଯ�ୁପଢ଼ିଙି୍ ମଧ୍ୟବେ ଖ�ୁ କମ୍  ଦନିବେ ୋଘ� ବଲାପ୍ରୟି 
ବହାଇପାେଥିÒ�ାେୁ ଆପ୍  ତାଙୁ୍ ଗେୁୁତ୍ବ ବଦଇଛ।ି

ଗରୁୁଭୋୟରୁ ମନ୍ରି ଦର୍ଶନ କର ି 
୧.୫୧ ସକୋଟରି ଦୋନକସେ ଅମ୍ବୋନଲୀ
ମମୁ୍ବୋଇ,୧୮ୋ୯(ଏସେନ୍)ି: େଲିାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଜି୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମବୁକଶ 
ଅମ୍ାନଲୀ ପେ�ିାେ ସହତି ବକେଳେ ଗେୁୁଭାୟେୁ ମନ୍େି ଦଶ୍ଡ଼ନ 
କେ�ିା ସହତି ମନ୍େିକୁ ୧.୫୧ ବକାଟେି ଦାନ କେଛିନ୍।ି 
ଗେୁୁଭାୟେୁ ମନ୍େି ପେଦିଶ୍ଡ଼ନ କେ�ିା ପବେ  ଅଚାନକ 
ଭାବ� ମବୁକଶ  ମନ୍େି ବ�ାର୍ଡ଼କୁ ଏକ  ପ୍ୟାବକଟବେ ବଚକ୍  
ପ୍ରଦାନ କେଥିÒବଲ। ବତବ� ଏହାକୁ ବଖାଲ�ିା  ପବେ ଏଥÒବେ 
ଉପବୋକ୍ ପେମିାଣେ ଅଥ୍ଡ଼  ଦାନ ସ୍ବେୂପ ଦଆିଯାଇଛ ି ବ�ାଲ ି
ବ�ାର୍ଡ଼ ଅଧକ୍ଷ ଜାଣ�ିାକୁ ପାଇଥÒବଲ। ପ�ୂ୍ଡ଼େୁ ଏହ ିମନ୍େିକୁ ଅନ୍ୟ 
ବକୌଣସ ିଭକ୍ ଏବତ ପେମିାଣେ ଦାନ ବଦଇ ନାହାନ୍ ିଏ�ଂ ଏହା 
�ତ୍୍ଡ଼ମାନ ସଦୁ୍ା ସ�୍ଡ଼ାଧିକ ପେମିାଣେ ଦାନ ବ�ାଲ ିବ�ାର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
କହଛିନ୍ସି। ମବକଶଙ୍ ଦ୍ବାୋ ପ୍ରଦତ୍ ଏହ ି ଦାନ ଭକ୍ଙ୍ ପାଇଁ 
ବଭାଜନ(ଅନ୍ନଦନମ୍ )ପ୍ରସୁ୍ତବିେ ଉପବଯାଗ ବହ� ବ�ାଲ ି ବସ 
କହଛିନ୍।ି ଦାନ �୍ୟତଲୀତ ମବୁକଶ ଅମ୍ାନଲୀ ମନ୍େିେ ବସାପାନମ୍ 
(ଭତିେ ଅଭୟାେଣ୍ୟ) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଛି ିଅଘ୍ଡ଼୍ୟ ଦାନ କେଛିନ୍।ି 

ଚଲୀନସର ବସ୍  ଓେଟ ି୩୦ ମତୃ
ସବେଂି,୧୮ୋ୯(ଏସେନ୍)ି: ଦକ୍ଷଣି-ପଶ୍ମି ଚଲୀନବେ େ��ିାେ 
ଏକ ମମ୍ଡ଼ନୁ୍ଦ ସରକ ଦୁଘ୍ଡ଼ଟଣାବେ ୩୦ ଜଣଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ବହ�ା 
ସହତି ୨୦େୁ ଅଧÒକ ବଲାକ ଗେୁୁତେ ଆହତ ବହାଇଥÒ�ା 
ଜଣଶପରଛି।ି ୫୦େୁ ଅଧÒକ ବଲାକଙୁ୍ ବନଇ ଏକ �ସ୍  ଚଲୀନ୍ େ 
ଗବୁଜାଉ ପ୍ରବଦଶେ ଗଆୁନାଙ୍ଗ ସହେ ଏକ୍ସବପ୍ରସ ବୱବେ 
ଯାଉଥÒ�ା ବ�ବଳ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ ଓଲଟପିରଥିÒଲା। �ସ୍ େ 
ଗତ ି ଅଧÒକ େହଥିÒ�ାେୁ �ସ୍ ଟ ି �ହୁ ଦୂେକୁ ଖସଯିାଇଥÒଲା। 
ଫଳବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳବେ ହ ିଁ ୩୦ ଜଣଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ବହାଇଥÒଲା।  ଏହ ି
ଦୁଘ୍ଡ଼ଟଣାବେ ଗେୁୁତେ ଆହତ ୨୦ ଜଣ ଯାତ୍ଲୀଙୁ୍ ଚକିତ୍ା ଲାଗ ି
ନକିଟସ୍ଥ ରାକ୍େଖାନାବେ ଭତ୍ଟି କୋଯାଇଥିଲା ବ�ବଳ କଛି ି
ଯାତ୍ଲୀଙ୍ ଅ�ସ୍ଥା ସଙ୍ଟାପନ୍ନ େହଥିÒ�ା କୁହାଯାଇଛ।ି

ହୋଇଦରୋବୋଦ, ୧୮ୋ୯ (ଏସେନ୍)ି: 
ହଂିସା ଏ�ଂ ବଦଶ�ବିୋଧଲୀ କାଯ୍ଡ଼୍ୟବେ 
ପପଲୁାର୍  ଫ୍ରଣ୍ଟ୍   ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଆି 
(ପଏିଫଆଇ) ସଦସ୍ୟମାବନ ଲପି୍ତ ଥି�ା 
ଅଭବିଯାଗବେ ଜାତଲୀୟ ତଦନ୍କାେଲୀ 
ଏବଜନ୍ସ ି (ଏନଆଇଏ) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରବଦଶ 
ଓ ବତଲଙ୍ଗାନାେ ୨୩ଟ ି ସ୍ଥାନବେ 
ଚଢ଼ଉ କେଛି।ି େ��ିାେ ଏନଆଇଏେ 
�ଭିନି୍ନ ଟମି୍  ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରବଦଶେ କୁର୍ୁ୍ଡ଼ଲ, 
ଗଣୁ୍ୁେ, ବନବଲାେ ଓ ନନ୍ୟିାଲ୍  ସବମତ 
ବତଲଙ୍ଗାନାେ ନଜିାମା�ାଦବେ ଚଢ଼ଉ 
କେଛି।ି ଏହ ି ସଂଗଠନେ �ହୁ ସଦସ୍ୟଙ୍ 
ଘବେ ପ୍ରାୟ ୨୩ଟ ି ଟମି୍  ଏକକାଳଲୀନ 
ଚଢ଼ଉ କେଥିÒ�ା ବ�ବଳ ଏହାେ 
ବକବତକ ସଦସ୍ୟଙୁ୍ ଉଠାଇ ନଆିଯାଇ 
ପଚୋଉଚୋ ମଧ୍ୟ କୋଯାଉଛ।ି  
ଏହସି�ୁ ଅଞ୍ଚଳବେ ପଏିଫଆଇ 
ସଦସ୍ୟମାନଙ୍ ଦ୍ବାୋ �ଭିନି୍ନ ଘଟଣାବେ 

ହଂିସା କୋଯ�ିା ସହତି ବଦଶ �ବିୋଧଲୀ 
କାଯ୍ଡ଼୍ୟ କୋଯାଉଥÒ�ା ଜଣାପର�ିା 
ପବେ ଏନଆଇଏ ପକ୍ଷେୁ ଏଭଳ ି
କାଯ୍ଡ଼୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଛ।ି 
ପଏିଫ୍ ଆଇ’େ ଜଲି୍ା ଆ�ାହକ ଶାହଦୁଲ୍ା 
ଏ�ଂ ସଦସ୍ୟ ମହମ୍ମଦ୍  ଇମ୍ାନ୍  ଏ�ଂ 
ମହମ୍ମଦ୍  ଅ�ଦୁଲକୁ ଏନଆଇଏ ଟମି୍  
ବଜୋ କେ�ିାକୁ ଉଠାଇ ବନଇଛ।ି 
କୋବଟ ଶଖିାଇ�ା ନାଁବେ ବସମାବନ  
ମସୁଲମାନ ଯ�ୁକମାନଙୁ୍ ହଂିସା ଏ�ଂ 
ବ�ଆଇନ କାଯ୍ଡ଼୍ୟକଳାପ ନମିବନ୍ ତାଲମି 
ବଦଉଥÒବଲ ବ�ାଲ ିଜଣାପରଛି।ି 

େଣ୍ଡନ,୧୮ୋ୯(ଏସେନ୍)ି:  ବସାମ�ାେ ସକାବଳ 
ବ୍ବିଟନ ମହାୋଣଲୀ ଏଲଜିାବ�ଥ ଦ୍ବତିଲୀୟଙ୍ 
ଅନ୍ମି ସଂସ୍ାେ ବହ�। ଏଥÒପାଇଁ ବ୍ବିଟନ ୋଜ 
ପେ�ିାେ ପକ୍ଷେୁ ସମସ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ବଶଷ ବହାଇଛ।ି 
ଲଣ୍ଡନସ୍ଥତ ବୱଷ୍ଟମନିଷି୍ଟେ ଆବ�’ବେ ୋଣଲୀଙୁ୍ 
କ�େ ଦଆିଯ�ି। ସ୍ଟଲାଣ୍ଡେ �ାଲବମାୋଲ 
ୋଜପ୍ରାସାଦବେ ମହାୋଣଲୀ ବଶଷ ନଶି୍ବାସ ତ୍ୟାଗ 
କେଥିÒଲା ବ�ବଳ ବଶଷ ଦଶ୍ଡ଼ନ ପାଇଁ ୪ ଦନି 
ତବଳ ତାଙ୍େ ମେଶେଲୀେକୁ ଲଣ୍ଡନ ଅଣାଯାଇ 
ବୱଷ୍ଟମନିଷି୍ଟେ ହଲବେ େଖାଯାଇଥÒଲା। 
ଏହକି୍ରମବେ େ��ିାେ ସାୋ �ଶି୍ବେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ 
ବନତୃ�ୃନ୍ ୋଣଲୀଙ୍ ବଶଷ ଦଶ୍ଡ଼ନ କେଛିନ୍।ି 

ବ୍ବିଟନ ୋଜା ତୃତଲୀୟ ଚାଲ୍ଡ଼ସଙ୍ ଦ୍ବାୋ 
�କଙି୍ଗହାମ୍  ପ୍ୟାବଲସବେ ଆବୟାଜତି ଏକ 
�ବିଶଷ କାଯ୍ଡ଼୍ୟକ୍ରମବେ �ହୁ ୋଷ୍ଟମଖୁ୍ୟ ବଯାଗ 
ବଦଇ ମହାୋଣଲୀଙୁ୍ ବଶଷ ଦଶ୍ଡ଼ନ କେ�ିା ସହତି 
ଶ୍ରଦ୍ାଜ୍ଞଳ ି ଜ୍ଞାପନ କେଛିନ୍।ି ଏହ ି କାଯ୍ଡ଼୍ୟକ୍ରମବେ 
ବଯାଗ ବଦ�ା ପାଇଁ ୋଷ୍ଟପତ ି ବ୍ୌପଦଲୀ ମମୁ ୁ୍ଡ଼ 
ଶନ�ିାେ ସନ୍୍ୟାବେ ଲଣ୍ଡନବେ ପହଞ୍ଚଥିÒଲା ବ�ବଳ 
େ��ିାେ ୋଣଲୀଙ୍ ବଶଷ ଦଶ୍ଡ଼ନ କେ�ିା ସହତି 
ଦ�ିଂଗତ ଆତ୍ାେ ସଦଗତ ିକାମନା  କେ ିଶ୍ରଦ୍ାଜ୍ଞଳ ି
ଜ୍ଞାପନ କେଛିନ୍।ି ଏଥÒସହତି ମହାୋଣଲୀଙ୍ 
ପେବଲାକବେ ବସ ଭାେତ ସେକାେଙ୍ ପକ୍ଷେୁ 
ବ୍ବିଟନ ୋଜ ପେ�ିାେେ ବଶାକସନ୍ପ୍ତ 
ପେ�ିାେକୁ ସମବ�ଦନା ଜଣାଇଛନ୍।ି

୍େୁ�ି ଛୋଉଣଲୀସର େଣ୍ଡନ
ୋଷ୍ଟଲୀୟ ମଯ୍ଡ଼୍ୟାଦା ସହତି ମହାୋୋଣଲୀ 

ଏଲଜିାବ�ଥଙ୍ ଅନ୍ମି ସଂସ୍ାେ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିଚୂରାନ୍ 
ପଯ୍ଡ଼୍ୟାୟବେ ପହଞ୍ଚଥିÒ�ା ବ�ବଳ ଲଣ୍ଡନ ସହେକୁ �ଶି୍ବ 
ବନତାଙ୍ ସଅୁ ଛୁଟଛି।ି େ��ିାେ ସଦୁ୍ା �ଶି୍ବେ �ଭିନି୍ନ 

ଭାଗେୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦େୁ ଅଧÒକ ବନତୃ�ୃନ୍ ଏଠାବେ 
ପହଞ୍ଚଛିନ୍।ି ପ�ୂ୍ଡ଼େୁ ଅନ୍ୟ ବକୌଣସ ି ଘଟଣାବେ 
�ଶି୍ବ ବନତାମାନଙ୍ ଏଭଳ ି ସାମହୂକି ଉପସ୍ଥତ ି
ବଦଖାଯାଇ ନାହ ିଁ ବ�ାଲ ି କୁହାଯାଉଛ।ିଆସନ୍ାକାଲ ି
ବ୍ବିଟନବେ ୋଷ୍ଟଲୀୟ ବଶାକ ପାଳନ କୋଯ�ିା ସହତି 
ଏଠାବେ �ଶି୍ବବନତାମାନଙ୍ ସାମହୂକି ଉପସ୍ଥତକୁି 

ୋଷ୍ଟଲୀୟ ବଟଲଭିଜିନବେ ପ୍ରସାେଣ କୋଯ�ିାେ 
କାଯ୍ଡ଼୍ୟକ୍ରମ େହଛି।ି ଆବମେକିଲୀୟ ୋଷ୍ଟପତ ି
ବଜା �ାଇବରନ ,କାନାରା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜମ୍ଡ଼ାନଲୀ, 
ବନଦେଲ୍ୟାଣ୍ଡ,ବ�ଲଜୟିମ, ଇଟାଲଲୀ, ଅବଷ୍ଟଲଆି 
ସବମତ ୟବୁୋପେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ ୋଷ୍ଟମଖୁ୍ୟ ଏହ ି
କାଯ୍ଡ଼୍ୟକ୍ରମବେ ବଯାଗ ବଦଇଛନ୍।ି ଏହା�୍ୟତଲୀତ 

�ଶି୍ବେ �ହୁ ୋଜପେ�ିାେେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଯାଗ 
ବଦଇଛନ୍।ି େ��ିାେ ସନ୍୍ୟାବେ ହଜାେ ହଜାେ 
�୍ୟକ୍ ି �ବିଶଷ ଧାରବିେ ଯାଇ ମହାୋଣଲୀଙ୍ ବଶଷ 
ଦଶ୍ଡ଼ନ କେ�ିା ସହତି ଶ୍ରଦ୍ାଜ୍ଞଳ ି ଜ୍ଞାପନ କେଛିନ୍।ି 
ବ୍ବିଟନ ୋଜପେ�ିାେ ସମସ୍ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥତ 
େହ ି ଆସନ୍ାକାଲ ି ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ବଶଷ କେଛିନ୍।ି 

ଲଣ୍ଡନ ସହେ ଏବ� �ଶି୍ବବନତାଙୁ୍ ବନଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ 
ବହାଇପରଥିÒ�ା ବ�ବଳ ସାୋ ସହେ ପଲୁସି ଛାଉଣଲୀ 
ବହାଇପରଛି।ି କରା ସେୁକ୍ଷା �୍ୟ�ସ୍ଥା ପାଇଁ ଏଠାବେ 
ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାେ �େଷି୍ ଅଧÒକାେଲୀଙୁ୍ ନବିୟାଜତି 
କୋଯାଇଛ।ି ଏହା�୍ୟତଲୀତ �ମିାନ �ନ୍େବେ ମଧ୍ୟ 
କରା ସେୁକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଛ।ି

ଆଜ ିଏଲଜିାବ�ଥ୍ ଙ୍କ ଅନ୍ମି ସଂସ୍ାର
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଦ୍ରୌପଦୀ ମମୁ ୁମୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ;ି ବଶି୍ବଦେତାଙ୍କ ସଅୁ ରୁଷଆିକୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ ନାହ ିଁ, 

ବ�ାଗବଦ�ନ ିଚଲୀନ୍ 
ମହାୋଣଲୀ ଏଲଜିାବ�ଥଙ୍ ବଶଷକୃତ୍ୟ  

ପାଇଁ �ଶି୍ବ ବନତା ଏକାଠ ି ବହାଇଥÒବଲ ବହଁ 
ବ୍ବିଟନ୍  ୋଜ ପେ�ିାେ ପକ୍ଷେୁ େୁଷଆିକୁ 
ନମିନ୍ତ୍ରଣ କୋଯାଇ ନାହ ିଁ। ବସହପିେ ି
ଚଲୀନକୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କୋଯାଇଥÒବଲ ବହଁ ଏହ ି
କାଯ୍ଡ଼୍ୟକ୍ରମବେ ଚଲୀନ୍  ସାମଲି ବହ� ନାହ ିଁ 
ବ�ାଲ ି   ଜଣାପରଛି।ି ଅବନ୍୍ୟଷ୍ଟ ି ବ�ବଳ କଙି୍ଗଟ୍  
ଚାଲ୍ଡ଼ସ୍, କୁଇନ୍ କାମଲିା, ଏଲଜିାବ�ଥଙ୍ 
�ାକ ି ତନି ି ପଅୁଝଅି ଓ ନାତନିାତୁଣଲୀଙ୍ ସବମତ 
ୋଜପେ�ିାେ ସଦସ୍ୟ, ସମ୍ପକ୍ଡ଼ଲୀୟ, କମ୍ଡ଼ଚାେଲୀ 
ଓ ଅତଥିିଙୁ୍ ମଶିାଇ ୨ହଜାେେୁ ଅଧିକ 
ବଲାକ ଉପସ୍ଥତି େହବି�। ଏଥÒସହତି ସମସ୍ 
ୟବୁୋପଲୀୟ ୋଜ ପେ�ିାେ ଏ�ଂ କମନବୱଲଥ 
ୋଷ୍ଟମଖୁ୍ୟ  ଉପସ୍ଥତ େହବି�। 

ଚଣ୍ଡଗିଡ଼,୧୮ୋ୯(ଏସେନ୍)ି: ଚଣ୍ଡଗିର 
�ଶି୍ବ�ଦି୍ୟାଳୟ ମହଳିା ହବଷ୍ଟଲେ 
ଛାତ୍ଲୀମାନଙ୍ ଆପତ୍ଜିନକ ଭରିଓି ବସାସଆିଲ 
ମରିଆିବେ ଭାଇୋଲ କୋଯ�ିା ପ୍ରତ�ିାଦବେ 
ଶନ�ିାେ ମଧ୍ୟୋତବିେ ତୁମଳୁକାଣ୍ଡ ଘଟଛି।ି 
ଘଟଣାେ ପ୍ରତ�ିାଦ କେ ି �ଶି୍ବ�ଦି୍ୟାଳୟେ 
ଶହ ଶହ ଛାତ୍ଲୀ �ଶି୍ବ�ଦି୍ୟାଳୟ ପେସିେବେ 
ଏକତ୍ତି ବହ�ା ସହତି �ବିକ୍ଷାଭ କେଥିÒବଲ। 

କଛି ି ଉତ୍୍ୟକ୍ ଛାତ୍ଲୀ ଭଙ୍ଗାେୁଜା କେ�ିା 
ସହତି ଏହ ି ଘଟଣାବେ ବଦାଷଲୀକୁ ତୁେନ୍ ଦଣ୍ଡ 
ବଦ�ାକୁ ଦା� ି କେଥିÒବଲ। ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ 
ଛାତ୍ଲୀଙ୍ ଆପତ୍ଜିନକ ଭରିଓି ଭାଇୋଲ୍  
କୋଯାଇଛ ି ବ�ାଲ ି ଛାତ୍ଲୀମାବନ ଅଭବିଯାଗ 
କେଛିନ୍।ି  ଶନ�ିାେ ମଧ୍ୟ ୋତ ି ଯାଏଁ 
ଛାତ୍ଲୀମାବନ �ବିକ୍ଷାଭ ଜାେ ି େଖଥÒଲା ବ�ବଳ 
�ଶି୍ବ�ଦ୍ୟାଳୟ କତୃ୍୍ଡ଼ପକ୍ଷ �ୁଝାସଝୁା କେ�ିା 

ପବେ ବସମାବନ �ବିକ୍ଷାଭେୁ ଓହେଥିÒବଲ। 
ବତବ� ବକ�ଳ ଜବଣ ଛାତ୍ଲୀ ନଜିେ ଭରିଓିକୁ 
ତାଙ୍ ବପ୍ରମକିଙ୍ ନକିଟକୁ ବମା�ାଇଲବେ 
ପଠାଇଥÒ�ା �ଶି୍ବ�ଦ୍ୟାଳୟ କତୃ୍୍ଡ଼ପକ୍ଷ 
ଘଟଣାେ ପ୍ରାଥମକି ତଦନ୍ କେ ି କହଛିନ୍।ି 
ଏହ ି ଘଟଣାବେ  ସମିଳାବେ େହୁଥÒ�ା ସଂପକୃ୍ 
ଛାତ୍ଲୀଙ୍ ବପ୍ରମକିଙୁ୍ ଗେିଫ କୋଯାଇଛ।ି 
କନୁି୍  ଅନ୍ୟ �ହୁ ଛାତ୍ଲୀଙ୍ ଆପତ୍ଜିନକ ଭରିଓି 
ବସାସଆିଲ ମରିଆିବେ ଛରାଯାଇଛ ି ବ�ାଲ ି
ଛାତ୍ଲୀମାବନ ଅଭବିଯାଗ କେଥିÒ�ାେୁ ଘଟଣାେ 
ପେୁା ତଦନ୍ କେ�ିାକୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଲୀ ଭଗୱନ୍ ସଂି 
ମାନ୍  ନବିଦ୍୍ଡ଼ଶ ବଦଇଛନ୍।ି 

ବଲରଜି୍  ହବଟେଲ୍ ର ୬୦ ଛାତ୍ଲୀଙ୍କ ଭରିଓି ଭାଇରାଲ୍  ଅଭବି�ାଗ

ଚଣ୍ଗିଡ଼ �ଶି୍ବ�ଦି୍ାଳୟ ଛାତ୍ଲୀଙ୍କ �ବି୍ାଭ
�ଟଣାର ତଦନ୍ ନବିଦ୍୍ଡଶ ବଦବଲ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରଲୀ
ଭାଇରାଲ୍  କରଥିÒ�ା ଛାତ୍ଲୀ ଓ ବରେମକି ଗରିଫ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ୋ୯(ଏସେନ୍)ି: ବ�ୈବଦଶକି 
ମନ୍ତ୍ରଲୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍େ େ��ିାେ ୧୧ ଦନିଆି 
ଆବମେକିା ଗସ୍ବେ ଯାଇଛନ୍।ି ତାଙ୍େ ଏହ ି
ଗସ୍କାଳବେ ବସ �ହୁ ଗେୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଡ଼ ବ�ୈଠକବେ 
ବଯାଗ ବଦ�ା ସହତି ଆବମେକିାେ �ଭିନି୍ନ 
�ଭିାଗଲୀୟ ମଖୁ୍ୟଙୁ୍ ବଭଟବି�। ବ�ୈବଦଶକି 
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷେୁ ଦଆିଯାଇଥÒ�ା ସଚୂନା 
ଅନୁଯାୟଲୀ, ଜୟଶଙ୍େ କ୍ବାଡ୍  , ବ୍କି୍ସ ଏ�ଂ ଅନ୍ୟ 
ବକବତକ ପ୍ରମଖୁ ବଗାଷ୍ଲୀସ୍େଲୀୟ ବ�ୈଠକବେ 
ବଯାଗ ବଦବ�। ଏହାସହତି ବସ ଜାତସିଂଘ 
ସାଧାେଣ ଅଧÒବ�ଶନବେ ମଧ୍ୟ ବଯାଗ 
ବଦବ�। ବସ ନୁ୍ୟୟକ୍ଡ଼ବେ ୧୮ େୁ ୨୪ ତାେଖି 
ପଯ୍ଡ଼୍ୟନ୍ ଅ�ସ୍ଥାପନ କେ ି �ଭିନି୍ନ ବ�ୈଠକବେ 
ବଯାଗ ବଦବ�। ଏହାପବେ ୨୫ େୁ ୨୮ ଯାଏଁ 
ୱାଶଂିଟନ ରସିବିେ େହ�ିା ସହତି ତାଙ୍େ 
ଆବମେକିଲୀୟ ପ୍ରତପିକ୍ଷ ଆବଣ୍ାନଲୀ �୍ନିବକନ 
ଏ�ଂ ହ୍ବାଇଟ୍  ହାଉସେ �େଷି୍ ପଦାଧିକାେଲୀଙ୍  
ସହତି ଆବଲାଚନା କେବି�। ବସହପିେ ି ଜ-ି

୪ବେ ଭାେତ ସବମତ ବ୍ାଜଲି୍  , ଜାପାନ ଓ 
ଜମ୍ଡ଼ାନଲୀ ସାମଲି େହଥିÒ�ା ବ�ବଳ ଏହ ିବଗାଷ୍ଲୀ 
ବନତାଙ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ଆବଲାଚନା କେବି�। 
ଜାତସିଂଘେ ସେୁକ୍ଷା ପେଷିଦବେ �୍ୟାପକ 
ସଧୁାେକୁ ସନୁଶି୍ତିତା କେ�ିାକୁ  ବସ ଏଲ୍ -
୬୯ ୋଷ୍ଟ ସମହୂଙ୍ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍େଲୀୟ 
ବ�ୈଠକବେ ଭାଗ ବନବ� ।

୧୧ ଦନିଆି ଆବମରକିା ଗସ୍ତବର ଜୟଶଙ୍କର
ଜାତସିଂ�, କ୍ବାଡ୍  ସବମତ �ହୁ ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଡ ବ�ୈଠକବର ବ�ାଗ ବଦବ�

ପଏିଫଆଇର ହଂିସା ଓ ବ�ଆଇନ କା�୍ଡ୍କଳାପ

ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ବତଲଙ୍ାନାର ୨୩ ସ୍ାନବର ଏନ୍ ଆଇଏ ଚଢ଼ଉ

ଭୂଶଡ଼ୁଲିା ଘର, 
ଫ୍ାଏଓଭର ,  

ଓଲଟଲିା ଦରେେ

୭.୨ ତଲୀବ୍ରତା ଭୂକମ୍ପବର ଥରଲିା ତାଇୱାନ୭.୨ ତଲୀବ୍ରତା ଭୂକମ୍ପବର ଥରଲିା ତାଇୱାନ ତୋଇସ୍,୧୮।୯(ଏସେନ୍)ି: ଦକ୍ଣି-୍ବୂ୍ଶ ତୋଇୱୋନସର 
ରବବିୋର  ଉଚ୍ଚ ତଲୀବ୍ରତୋର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ସହୋଇଛ।ି  
ରନବିୋର �ନ୍ଧ୍ୋସର ଦକ୍ଣି୍ବୂ୍ଶ ତୋଇୱୋନର କଛି ି ଅଞ୍ଚଳସର 
ଭୂକମ୍ପ �ଷୃ୍ ିସହବୋ ୍ସର ରବବିୋର �କୋସଳ ୭.୨ ତଲୀବ୍ରତୋର 
ଭୂକମ୍ପ �ଷୃ୍ ି ସହୋଇଛ।ି ଏହୋର ଉତ୍ପତ୍ସି୍ଥଳ ଟୋଇତୁଙ୍ଗ କୋଉଣ୍ ି
ରହଥିÒବୋ ତୋଇୱୋନ ୍ୋଣ ି୍ ୋଗ ବଭିୋଗ  ୍କ୍ରୁ କୁହୋଯୋଇଛ।ି 
ଭୂକମ୍ପ ସଯୋଗୁଁ ଏହ ି ପ୍ରସଦରର ଅଧÒକୋଂର ଅଞ୍ଚଳସର ବହୁତଳ 
ଘର ଧଂ୍� ସହୋଇଯବିୋ �ହ ଫ୍ୋଇଓଭର ମଧ୍ୟ ଭୁରଡ଼ୁ ି୍ ଡ଼ଛି।ି 
ସ�ହ ି୍ ର ି ସକସତକ ସ୍ଥୋନସର ସରେନ ମଧ୍ୟ ଓେଟ ି୍ ଡ଼ଛି।ି 
ସତସବ ସକୌଣ� ି ସ୍ଥୋନସର ମତୃୋହତ ଖବର ମଳିନିୋହ ିଁ। 
ଏହ�ିବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବଧ୍ତଲୀତ ଅ୍ରୋହ୍ନସର ରୋେଧୋନଲୀ ତୋଇସ୍ 
ଏବଂ କୋଓ�ଉିଙ୍ଗ �ହରସର ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ସଦଖୋଯୋଇଛ।ି  
ଭୂକମ୍ପ ୍ସର ତୋଇୱୋନସର �ନୁୋମଲୀ ଆ�ବିୋ ସନଇ �ତକ୍ଶତୋ 
େୋର ିସହୋଇଛ।ି ମଡିଆି ରସି୍ୋଟ୍ଶ ଅନୁ�ୋସର ଏଠୋସର ଭୂକମ୍ପ 
୍ସର �ନୁୋମଲୀ ଆ�ବିୋର ଯସଥଷ୍ ଆରଙ୍ୋ ରହଛି ି ସବୋେ ି
ଆସମରକିଲୀୟ �ନୁୋମଲୀ ୱୋର୍ଣ୍ଂ ସ�ଣ୍ର ୍କ୍ରୁ ତତ୍ୋଳ �ତକ୍ଶତୋ 
େୋର ିକରୋଯୋଇଛ।ି ସ�ଥÒ୍ୋଇଁ �ମଦୁ୍ର ଉ୍କୂଳବତ୍୍ଶଲୀ ଅଞ୍ଚଳସର 
ସେୋକମୋନଙୁ୍ ଅନଧ୍ତ୍ର ସ୍ଥୋନୋନ୍ତର କରୋଯୋଇଛ।ି 

୩୦ ବର୍ଶ ୍ସର କୋର୍ଲୀରସର 
ସଖୋେେିୋ �ସିନମୋ ହଲ୍ 
ଶ୍ଲୀନଗର,୧୮ୋ୯(ଏସେନ୍)ି: ପ୍ରାୟ ତନି ି ଦଶନ୍ ି ପବେ 
ଜାମ୍ମ ୁକାଶଲ୍ୀେବେ ସବିନମା ହଲ ବଖାଲଛି।ି ଉପୋଜ୍ୟପାଳ 
ମବନାଜ ସହି୍ା େ��ିାେ ପଲୁୱାମା ଏ�ଂ ବସାପଆିନବେ 
ମଲ୍ବିପଲେକ୍ସ ସବିନମା ହଲ ଉଦଘାଟନ କେଛିନ୍ ି । ଫଳବେ 
�ହୁ �ଷ୍ଡ଼ ପବେ ଜାମ୍ମ ୁ କାଶଲ୍ୀେ ବଲାବକ ଏବ� ସବିନମା 
ବଦଖ�ାକୁ ସବୁଯାଗ ପାଇବ�। ପବେ ପବେ ଶ୍ରଲୀନଗେ, 
�ାନ୍ବିପାୋ, ଗାନ୍େ�ଲ, ବରାରା, ୋବଜାେଲୀ, ପଞୁ୍ଛ, 
କସି୍ୱାରବେ ଖ�ୁଶଲୀଘ୍ର ସବିନମା ହଲ ଉଦଘାଟନ କୋଯ�ି 
ବ�ାଲ ି କୁହାଯାଇଛ।ି ମଲ୍ବିପଲେକ୍ସ ହଲ ଉଦଘାଟନ  କେ�ିା 
ପବେ   ଜମ୍ମ ୁ କାଶ୍ଲୀେ ପାଇଁ ଐତହିାସକି ଦନି ବ�ାଲ ି
ଉପୋଜ୍ୟପାଳ ମବନାଜ ସହି୍ା କହଛିନ୍।ି  ଆସନ୍ା 
ମଙ୍ଗଳ�ାେ ଶ୍ରଲୀନଗେବେ ମଧ୍ୟ ମଲ୍ବିପଲେକ୍ସ ହଲ ବଖାଲ�ିାକୁ 
ଯାଉଛ ି । ଏଥିବେ ଆମଲୀେ ଖାନଙ୍ ଫିଲ୍ ଲାଲ ସଂି ଚଡ୍ାଙ୍ 
ବପେଶାଲ ସ୍କ୍ନିଂି କୋଯ�ିାେ କାଯ୍ଡ଼୍ୟକ୍ରମ େହଛି।ି ପ�ୂ୍ଡ଼େୁ 
ଏଠାବେ ସବିନମା ହଲ ବଖାଲ�ିାକୁ ପ୍ରୟାସ କୋଯାଇଥିଲା 
ବ�ବଳ ଆତଙ୍�ାଦଲୀ ସଂଗଠନ ଏହା କୋଇ ବଦଇ 
ନଥÒବଲ। ଉବଲ୍ଖବଯାଗ୍ୟ ବଯ, ୧୯୯୯ବେ ଲାଲ 
ବଚୌକସ୍ଥତ େଗିଲ ସବିନମା ହଲ ଉପବେ ବଗ୍ରବନର ମାର 
କୋଯ�ିା ପବେ ପ୍ରାୟତଃ ସ�ୁ ହଲ �ନ୍ କୋଯାଇଥÒଲା।
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୧୯ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର  ୨୦୨୨88 ଜଣେ ନଣିଦ୍ଦୋଷକୁ ନନି୍ା କରବିା ଅଣେକ୍ା ଜଣେ ଣ�ାଷୀକୁ  
ସରୁକ୍ା ଣ�ଇ ଅେବା� ମଣୁ୍ାଇବା ଭଲ 

-ଣଭାଲଟାୟାର

ଦୀପ୍ ତିମୟୀ ନୋୟକ
ମ�ୋ: ୯୦୯୦୬୬୧୫୮୬

ଡ. ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ ତ୍ି ୋଠୀ
ଭୁବମେଶ୍ୱର, ମ�ୋ: ୯୩୩୭୧୦୨୫୫୩

ଗଜପତ ି ରୋ�ଚନ୍ଦ୍ର ମେବଙୁ୍ ବୋରବୋଟୀମର 
ବନ୍ୀ କର ି ରଖିବୋ ପମର କଟକର େୋଏବ୍  
େୋଜମି୍  ତକୀ ଖୋଁ ଭୋବ ି ମେଇଥିଲୋ ମେ 

ସ�ଗ୍ର ମଖୋରଧୋ ରୋଜ୍ୟ ତୋହୋର ଅକ୍ଆିରମର 
ରହଗିଲୋ। ମସଥିପୋଇଁ ମସ କୁଆଖୋଇ େେୀକୂଳ 
ବୋଲଅିନ୍ୋଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ବୋଣପରୁ ପେ୍ଯ୍ୟନ୍ ୨୨ଟ ି
ଥୋେୋ ସ୍ୋପେ କରମିେଲୋ। ଜୀବେ େୋସ ଓ େୋମ�ୋେର 
ପମୁରୋହତିଙ୍ କଥୋମର ସବ୍ଯେୋ ଚୋଲୁଥିବୋରୁ ଖରୁୁଧୋ 
ରୋଜ୍ୟମର କ’ଣ ଘଟୁଛ ି ତୋହୋ ମସ ଜୋଣପିୋରୁଥିଲୋ। 
ଏହ ି େୁଇ କୋେକୁହୋ ଗଜପତ ି ରୋ�ଚନ୍ଦ୍ର ମେବ ଓ 
ରୋଜଗରୁୁ ପର�ଲକ୍ଷୀ �ହୋପୋତ୍ରଙ୍ର ପର� ବମିରୋଧୀ 
ଥିବୋ ସହ ପ୍ରଜୋ�ୋେଙୁ୍ ମ�ୋଗଲ ଶୋସେ ଅଧୀେମର 
ରହବିୋ ପୋଇଁ ସବ୍ଯେୋ ବୁଝୋଉଥିମଲ। �ୋତ୍ର ଗଜପତ ି
ରୋ�ଚନ୍ଦ୍ର ମେବଙୁ୍ ବନ୍ୀ କରମିେବୋ ପମର ଖରୁୁଧୋର 
ପୋଇକ�ୋମେ ଥୟ େମହୋଇ ମ�ୋଗଲ ଶୋସେ ଉପମର 
ବରିକ୍ ମହୋଇଉଠମିଲ। ମତଣ ୁ ମସ�ୋମେ ଉପମରୋକ୍ 
େୁଇ ବ୍ୋହ୍ମଣଙ୍ର କଥୋକୁ ଆଉ ଶଣୁ ୁ େଥିମଲ ଏବଂ 
ମସ�ୋେଙୁ୍ ହତ୍ୟୋ କରବିୋ ପୋଇଁ �ଧ୍ୟ ସମୁେୋଗ 
ମଖୋଜୁଥିମଲ। 

ଅତ୍ୟୋଚୋରୀ ତକୀ ଖୋଁ ଉପମର ଏହଭିଳ ି
ଘଣୃୋଭୋବ କ୍ର�ଶଃ ବଢ଼଼ଚିୋଲଥିିଲୋ। ମତମଣ ବଙ୍ଗ 
ଏବଂ ଓଡ଼ଶିୋର ସମୁବେୋର ସଜୁୋଉଦ୍େି ଖରୁୁଧୋ 
ରୋଜ୍ୟମର କ୍ର�ଶଃ ଅସମନ୍ୋଷ ବଢ଼ୁଥିବୋରୁ ଚନି୍ୋମର 
ସ�ୟ ବତିୋଉଥିଲୋ। େମିେ ତକୀ ଖୋଁ ବୋରବୋଟୀଗଡ଼ 
େରବୋରମର ବସଥିିଲୋମବମଳ ପୋଶ୍ଯୀ ଭୋଷୋ କହୁଥିବୋ 
େୁଇ ଜଣ ସଠୁୋ� େବୁକ ମସଠୋମର ଉପସ୍ତି 
ମହୋଇ ଚୋକରି ି ମେବୋ େ�ିମନ୍ ଅେୁମରୋଧ କମଲ। 
ମସହ ି େବୁକ େୁଇଜଣଙ୍ ମବଶଭୂଷୋ, ମସୌନ୍େ୍ଯ୍ୟ ଓ 
ବ୍ୟବହୋରମର ତକୀ ଖୋଁ ଏମତ ଅଭଭୂିତ ମହୋଇପଡ଼ଲିୋ 
ମେ ମସ�ୋେଙୁ୍ ତୁରନ୍ ତୋହୋର ଖୋସ୍  ମେୌକର ଭୋମବ 
କୋେ୍ଯ୍ୟ କରବିୋକୁ ସବୁଧିୋ ମେଲୋ। ପଣୁ ି ମସ�ୋେଙ୍ 
ମସବୋମର ପ୍ରଭୋବତି ମହୋଇ ବହୁବୋର ଇେୋମ୍  
�ଧ୍ୟ ମେଉଥିଲୋ। ମଶଷକୁ ମସହ ି େୁହ ିଁଙ୍ ସହତି 
ଆମଲୋଚେୋ କର ି ତକୀ ଖୋଁ ଶୋସେର େୋହୋକଛି ି
େଷି୍ପତ୍ ିମେଉଥିଲୋ। ମତମବ ତକୀ ଖୋଁକୁ ଖରୁୁଧୋ ଚନି୍ୋ 
ସବୁମବମଳ ଘୋରୁଥିଲୋ। ଏହଭିଳ ି ଚନି୍ୋମର ପଡ଼ ି
ତୋହୋର ମେହ କ୍ର�ଶଃ ଅସସୁ୍ ମହବୋମର ଲୋଗଲିୋ। 
କୁହୋେୋଏ ମେ, ତକୀ ମଶୋଇଥିବୋମବମଳ ରୋତମିର 
ବୋର�୍ୋର ଚ�କ ି ଉଠୁଥିଲୋ। େୂଆ ମହୋଇ ଆସଥିିବୋ 
ପୋଶ୍ଯୀ ଚୋକର େୁଇଜଣ ତକୀକୁ ବୁଝୋଉଥିମଲ ମେ 
ଖରୁୁଧୋର କୋମେର ହନୁି୍�ୋମେ ଡୋହୋଣୀ ବୋ ବୋଉତ ି

(କୋଳଶୀ) ମପଶ ି ଏହଭିଳ ି ଘଟଣୋ�ୋେ କରୁଛନ୍ ି
ଇତ୍ୟୋେ।ି େରିୋକରଣ େ�ିମନ୍ ବହୁ ହୋକମି୍  ଓ 
େକରିଙୁ୍ ମେଖୋଇମଲ �ଧ୍ୟ ମକୌଣସ ି ସେୁଳ �ଳିଲିୋ 
େୋହ ିଁ। େମିେ ହଠୋତ୍  ଜମଣ ମପ୍ରୌଢ଼ ପୋଶ୍ଯୀ େକରି ତକୀ 
ଖୋଁ ପୋଖମର ପହଞ୍ ିଚକିତି୍ୋ ଭୋର ମେବୋ ପୋଇଁ ପ୍ରସ୍ୋବ 
ମେମଲ। ତକୀ ତୁରନ୍ ମପ୍ରୌଢ଼ େକରିଙ୍ କଥୋମର ରୋଜ ି
ମହୋଇଗଲୋ ଓ ତୋହୋପମର ଉପଚୋର ଆରମ୍ଭ ମହଲୋ। 
ବମିଶଷକର ି�ଧ୍ୟରୋତ୍ରମିର େକରିଙ୍ ତନ୍ତ୍ର ପଜୂୋ ତକୀ 
ଖୋଁର ମଶୋଇବୋ ଘମର ଗପୁ୍ତମର କରୋେୋଉଥିଲୋ। 
ଶଣୁୋେୋଏ ମେ, ମସହ ିେୁଇଜଣ ବଶି୍ୱସ୍ ପୋଶ୍ଯୀ ଅେୁଚର 
ପଜୂୋମବମଳ ତକୀର ପୋମଖ ପୋମଖ ଜଗ ିରହୁଥିମଲ।

୧୭୩୪ �ସହିୋ େମଭ�୍ର �ୋସର ଶୀତ 
ସକୋଳ। ବୋରବୋଟୀ ଗଡ଼ ଚୋରପିଟମର ଥିବୋ ବସ୍ ି

ବୋସନି୍ୋଏ େଜି ଭତିମର କଥୋ ମହଉଥିମଲ ମେ ଗଲୋ 
ରୋତମିର ବୋଉତ ି (କୋଳଶୀ) ମପଶ ି ତକୀ ଖୋଁକୁ କଏି 
�ୋରମିେଲୋ। କୋେରୁ କୋେକୁ କଥୋଟୋ କଟକ େଗରୀର 
ଚୋରଆିମଡ଼ ପ୍ରଚୋରତି ମହୋଇଗଲୋ। ଏପର ିଖବର ଶଣୁ ି
ମସେେି ଗଡ଼ ଆଗ ପଡ଼ଆିମର କଟକଆିଙ୍ର ମବଶ୍  
ଭଡ଼ି ଜ�ଉିଠଲିୋ। େମଳ ବୁଖ୍ଯୋ ପନି୍ୋ �ୋଇମପ ବୋହୁେ ି
ବୋହୁେ ି ଗଡ଼ ଭତିରୁ ଆସଥୁିବୋର ମେଖି ମଲୋମକ 
ମସ�ୋେଙୁ୍ ମଘର ି େୋଇ ଘଟଣୋଟୋ କ’ଣ ମବୋଲ ି
ପଚୋରମିଲ। ମରୋଧ କଣ୍ଠମର ମସ�ୋମେ କହମିଲ ମେ 
ସରକୋରଟୋକୁ ବୋଉତ ି �ଝମିର �ଝମିର ଲୋଗଥୁିଲୋ। 
ମହମଲ ଗତକୋଲ ି ରୋତମିର େକରି ମବଶମର 
ଆସ ି ତୋ’କୁ �ୋରମିେଲୋ। ଘଟଣୋଟୋ ଅଧରୋତମିର 
ଘଟଥିିବୋରୁ ତୋହୋ ମକହ ି ଜୋଣପିୋରେିଥିମଲ। ସକୋଳ 
ମହବୋରୁ କଥୋଟୋ ପେୋକୁ ଆସଲିୋ। ମହମଲ ମେଉଁ 
େୁଇଟୋ ପୋଶ୍ଯୀ ମଗୋଲୋମ୍  ଗଲୋ ତେି�ିୋସ ଧର ି ଛୋଇ 
ପର ିତକୀର ପୋମଖ ପୋମଖ ରହଆିସଥୁିମଲ ମସ�ୋମେ 
କୁଆମଡ଼ ଗମଲ ତୋହୋ �ଧ୍ୟ କୋହୋକୁ ଜଣୋେଥିଲୋ। 
ବୋଉତ ି ମବୋମଧ ମସ େୁଇଟୋଙୁ୍ ଖୋଇଗଲୋ ମବୋଲ ି
ସ�ମସ୍ ଭୋବମିେମଲ। ଏହଭିଳ ିପ୍ରଚୋରଟୋ କଟକମର 
ମବଶ୍  ଜ�ୋଣଆି ମହୋଇଗଲୋ। ମସହେିେି ସକୋଳଠୋରୁ 
େଳେଳ କଟକଆି ସବୁଆମଡ଼ ଏହ ି କଥୋ କୁହୋକୁହ ି
ମହଉଥିବୋର ମେଖୋଗଲୋ। ମଶଷମର େେି ଦ୍ପି୍ରହରକୁ 
ତକୀ ଖୋଁର ଶବଟୋକୁ ମବୋହମିେଇ କେ� ରସଲୁମର 
କେେ େଆିଗଲୋ। 

ଏଣକି ି ବୋରବୋଟୀ ଗଡ଼ରୁ ତକୀ ଖୋଁର ରୋଜତ୍ୱ 
ସରଗିଲୋ। ମତମବ କୋଜ ି ସୋମହବ �ସୁ୍ୋେୋ ଖୋଁ 

କଥୋଟୋକୁ ଅେ୍ୟ େଗିରୁ ବଚିୋର କରୁଥିମଲ। ମସ 
େୁଇଟୋ ପୋଶ୍ଯୀ ମଗୋଲୋମ୍  ଓ େକରିଟୋ ଉପମର 
ତୋଙ୍ର ଥିଲୋ େମଥଷ୍ଟ ସମନ୍ହ। ମସ�ୋେଙୁ୍ ଧର ି
ଆଣ ି ତୋଙ୍ ଇଜଲୋସମର ହୋଜର କରୋଇବୋ େ�ିମନ୍ 
ବରକନ୍ୋଜ�ୋେଙୁ୍ ଆମେଶ ମେମଲ। ମହମଲ 
କୋହୋନ୍ ିମସ�ୋମେ? 

ଗଜପତ ି ରୋ�ଚନ୍ଦ୍ର ମେବଙୁ୍ ବନ୍ୀ କର ି ମେବୋ 
ପରଠୋରୁ ଖରୁୁଧୋମର େ ରହ ି ରୋଜଗରୁୁ ପର�ଲକ୍ଷୀ 
�ହୋପୋତ୍ର କଟକମର ଥିବୋ ତୋଙ୍ ମପୈତୃକ ଘମର ଆସ ି
ରହଥିିମଲ। ମସହ ି ଘରଟୋ ଥିଲୋ ବୋରବୋଟୀଗଡ଼ଠୋରୁ 
ମବଶ୍  କଛି ିେୂରମର। ମସଠୋମର ମକହ ିରହୁେଥିବୋରୁ 
ଅେୋବେୋ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ ଉଠ ି ଘରଟୋକୁ ଆମବୋର ି
ମେଇଥିଲୋ। ମସହ ି ସବୁକୁ ସେୋ କର ି ରୋଜଗରୁୁ 

ମସଠୋମର ହ ିଁ ରହମିଲ। 
ଲକ୍୍ୟ ଥିଲୋ କଭିଳ ି
ଗଜପତ ି ରୋ�ଚନ୍ଦ୍ର 
ମେବଙୁ୍ ବୋରବୋଟୀଗଡ଼ 
ବନ୍ୀଶୋଳୋରୁ �କୁ୍ 
କରୋେବି। କଟକର 
ବଛୋବଛୋ ଅତ ି ବଶି୍ୱସ୍ 
ଖଣ୍ୋୟତ ମଟୋକୋ�ୋେଙୁ୍ 
ମେଇ ଗପୁ୍ତମର ମସ 
ମସଠୋମର ଏକ େଳ 
ଗଢ଼ଥିିମଲ। ମସହ ି

ମଟୋକୋ�ୋେଙୁ୍ ଆରବୀ ଓ ପୋଶ୍ଯୀ ଭୋଷୋ ଶକି୍ୋମର 
ଧରୂନ୍ର �ଧ୍ୟ କରୋଇଥିମଲ। ଗରଲିୋ ମକୌଶଳର 
େଦୁ୍ଧ ବେି୍ୟୋମର ବ ି ମସ�ୋମେ ଥିମଲ ମବଶ୍  
ଓସ୍ୋଦ୍ । ରୋଜଗରୁୁଙ୍ ସମ�ତ ପ୍ରମତ୍ୟକ ମସଠୋମର 
ଛେ୍ମମବଶମର ରହୁଥିମଲ। ଉପର ଆମଲୋଚ୍ୟ 
ପୋଶ୍ଯୀ େକରି ଥିମଲ େମିଜ ରୋଜଗରୁୁ ପର�ଲକ୍ଷୀ 
�ହୋପୋତ୍ର। ଅେ୍ୟ ମେଉଁ େୁଇଜଣ ତେି�ିୋସ ଆଗରୁ 
ତକୀ ଖୋଁର ଛୋଇ ପର ିରହଥିିମଲ ମସ�ୋମେ �ଧ୍ୟ ଥିମଲ 
ରୋଜଗରୁୁଙ୍ େଳର ମସୈେକି। ଏହ ି ତେିଜିଣ �ଶି ି
ତନ୍ତ୍ର ପଜୂୋକୁ ଆଳକର ିରୋତମିର ତକୀ ଖୋଁର ତଣ୍ଚିପି ି
�ୋରମିେଇଥିବୋର ପମର ଜଣୋପଡ଼ଥିିଲୋ। 

ତକୀ ଖୋଁର �ରବିୋ ଶଣୁ ି ଉପରଠୋଉରଆି 
ମହୋଇ ମକମତକ କୋନୁ୍ଥିମଲ �ଧ୍ୟ ଭତିର �େମର 
ମସ�ୋେଙ୍ର ଥିଲୋ େମଥଷ୍ଟ ଖସୁ।ି ତକୀ ଖୋଁ ଭଳ ି
ଜମଣ େୁଦ୍୍ଯୋନ୍ ଓ ଅତ୍ୟୋଚୋରୀ ଶୋସକ �ରେିବିୋମର 
ଓଡ଼ଆି�ୋମେ ମବଶ୍  ଖସୁ ି ମହମଲ। ଖରୁୁଧୋଗଡ଼ମର 
ଖସୁରି ଲହର ିବ ିମଖଳଗିଲୋ।

େୁରୋତ୍ୋ ତକୀ ଖୋଁ ଶୋସେ କୋଳମର ଓଡ଼ଶିୋରୁ 
ଆେୋୟ ମହଉଥିବୋ ରୋଜସ୍ୱମର ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ୯ଲକ୍ 
ଟଙ୍ୋର କ୍ତ ି ମହଉଥିଲୋ। କୋରଣ ଶ୍ୀଜଗନ୍ୋଥ 
�ହୋପ୍ରଭୁ �ନ୍ରିମର ଥିବୋମବମଳ ମେମତ େୋତ୍ରୀ 
ଆସଥୁିମଲ ମସ�ୋମେ ଆଉ ଆସମିଲ େୋହ ିଁ। େୋତ୍ରୀ 
କର ଥିଲୋ ରୋଜସ୍ୱ ଆେୋୟର ଏକ ବଡ଼ ଭୋଗ। 
ତକୀ ଖୋଁର �ତୁୃ୍ୟ ପମର ବଙ୍ଗର ମ�ୋଗଲ େବୋବ୍  
ସଜୁୋଉଦ୍ନି୍  ଓଡ଼ଶିୋର େୋଏବ୍  େୋଜମି୍  ଭୋମବ �ଷୁଷିେ 
କୁଲ ି ଖୋଁ(୨ୟ)କୁ େେିକୁ୍ ି ମେମଲ ଓ ତୋଙ୍ର ମେୱୋେ 

ମହମଲ �ରି୍  ହବବି୍ । ଆଗରୁ ଉଭୟ ଥିମଲ ରୋଜଗରୁୁ 
ପର�ଲକ୍ଷୀ �ହୋପୋତ୍ରଙ୍ର ବଶି୍ୱସ୍ ବନୁ୍। �ଷୁଷିେକୁଲ ି
ଖୋଁ(୨ୟ) ବୋରବୋଟୀ ଗଡ଼ମର ପହଞ୍ ି େୋୟତି୍ୱ ମେବୋ 
ପମର ରୋଜଗରୁୁ ପର�ଲକ୍ଷୀ �ହୋପୋତ୍ର ତୋଙୁ୍ ମଭଟ ି
ତକୀ ଖୋଁର କୁକ�୍ଯ କଥୋ ବସି୍ୋର ଭୋବମର ଜଣୋଇମଲ। 
ସ�ସ୍ କଥୋ ଶଣୁବିୋ ପମର �ଷୁଷିେକୁଲ ି ଖୋଁ ଓ �ରି୍  
ହବବି୍  ଗଜପତ ି ରୋ�ଚନ୍ଦ୍ର ମେବ ଏବଂ ତୋଙ୍ ଶ୍ୱଶରୁ 
ବୋଣପରୁର ରୋଜୋ େଣ୍ମେବ ହରଚିନ୍େଙୁ୍ ତୁରନ୍ 
ଖଲୋସ କର ିେଆିେବିୋ ସହତି ତୋଙୁ୍ ମଖୋରଧୋ ରୋଜ୍ୟ 
ମେରୋଇ େଆିେବିୋ େ�ିମନ୍ ଆମେଶ ମେମଲ। 
ଗଜପତ ି ରୋ�ଚନ୍ଦ୍ର ମେବ ଖରୁୁଧୋମର ପହଞ୍ବିୋ 
ପମର ମସଠୋମର େ ରହ ିରଥିପରୁ ଗଡ଼ମର ରହମିଲ। 
ଗଜପତ ି ପ୍ରତଜି୍ୋ କରଥିିମଲ ମେ ମେଉଁ ମଲୋକ ତୋଙୁ୍ 
ବୋରବୋଟୀ ଗଡ଼ର ବନ୍ୀଶୋଳୋରୁ �କୁୁଳୋଇବ ମସ 
ମେମତ �ୋସ ବନ୍ୀ ଜୀବେ କଟୋଇଥିମବ �ୋସକୁ 
ମଗୋଟଏି େେି ହସିୋବମର ମସହ ି ମଲୋକ ଖରୁୁଧୋର 
ରୋଜଗୋେମିର ମସତକି ି େେି ରୋଜୋ ମହବ। ମତଣ ୁ
ତୋଙ୍ର �କୁ୍ ି ପୋଇଁ ରୋଜଗରୁୁ ପର�ଲକ୍ଷୀ �ହୋପୋତ୍ର 
ଅକ୍ୋନ୍ ମଚଷ୍ଟୋ କରଥିିବୋରୁ ତୋଙୁ୍ ଏହ ିଭବ୍ୟ ଉପହୋର 
ମେବୋ େ�ିମନ୍ ମସ େଷି୍ପତ୍ ି ମେମଲ। ଗଜପତଙି୍ର 
ବନ୍ୀ ଜୀବେ ଥିଲୋ ୧୮�ୋସ। ମତଣ ୁ ଏହ ି ୧୮�ୋସ 
ପୋଇଁ ୧୮େେି ରୋଜଗରୁୁ ପର�ଲକ୍ଷୀ �ହୋପୋତ୍ର 
ରୋଜସଂିହୋସେମର ବସବିୋ େ�ିମନ୍ ସ୍ରି ମହଲୋ। �ୋତ୍ର 
ରୋଜଗରୁୁ ଏପର ିପ୍ରସ୍ୋବମର ରୋଜ ିେଥିମଲ। ମକବଳ 
ରୋ�ଚନ୍ଦ୍ର ମେବଙ୍ ଜଦି୍ ମଖୋର �ମେୋବୃତ୍ ି ମେୋଗୁଁ 
ମଶଷମର ମସ ଏଥିମର ସମ୍ମତ ିପ୍ରକୋଶ କରଥିିମଲ। 

ରୋଜଗରୁୁ ପର�ଲକ୍ଷୀ ସଂିହୋସେମର 
ବସଥିିବୋମବମଳ ଗଜପତ ିତୋଙ୍ ପୋମଖ ଚୋ�ର ମସବୋ 
କରୁଥିବୋର କୁହୋେୋଉଥିଲୋ। ଏହୋ ଅତ ି ମଗୋପେ 
ଥିଲୋ ଓ ମକବଳ ତୂରୀ ବୋେକ ବ୍ୟତୀତ ଅେ୍ୟ ମକହ ି
ତୋହୋ ଜୋଣେିଥିମଲ। କ୍ର�ଶଃ ଏପର ି କଥୋ କୋେରୁ 
କୋେକୁ େୋଇ ମଷୋଳଶୋସେ ବ୍ୋହ୍ମଣ�ୋେଙ୍ ପୋଖମର 
ପହଞ୍ଥିିଲୋ। କଟକମର ପର�ଲକ୍ଷୀଙ୍ର ତୋଲ�ି 
ପ୍ରୋପ୍ତ�ୋେଙ୍ �ଧ୍ୟମର ବଶି୍ୱସ୍ ଥିମଲ କୃପ ମଜେୋ। ମସ 
ଥିମଲ ଜୋତମିର ଖଣ୍ୋୟତ ଏବଂ ମେୌକର ଅଭେିୟ 
କର ି ତକୀକୁ �ୋର ି ମେଇଥିବୋରୁ ତୋଙୁ୍ ମକନ୍ଦ୍ରୋପଡ଼ୋର 
ଜ�େିୋରୀ େଆିଗଲୋ। ମକନ୍ଦ୍ରୋପଡ଼ୋର ବଖି୍ୟୋତ 
ରୋଧୋଶ୍ୟୋ� େମରନ୍ଦ୍ର ଏହ ିଖ୍ୟୋତସିମ୍ପନ୍ ବଂଶମର ଜେ୍ମ 
ମେଇଥିମଲ। ଅେ୍ୟ ମେଉଁ ସହମେୋଗୀ େବୁକଟ ି କୃପ 
ମଜେୋଙ୍ ସହତି ତକୀ ଖୋଁଙ୍ ପୋଖମର ମେୌକର ଥିମଲ 
ତୋଙ୍ ବଷିୟମର କଛି ିଜୋଣହୁିଏ େୋହ ିଁ। 

ବୋରବୋଟୀରୁ ମେରବିୋ ପମର ଗଜପତ ିରୋ�ଚନ୍ଦ୍ର 
ମେବ ପରୁୀ େୋଇେଥିମଲ। କୋରଣ ଶ୍ୀଜଗନ୍ୋଥ 
�ନ୍ରିମର େଥିବୋରୁ ପରୁୀ େବିୋର ମକୌଣସ ି
ଆବଶ୍ୟକତୋ ତୋଙ୍ର େଥିଲୋ। ତଥୋପ ି ରୋଜଗରୁୁଙ୍ 
ପରୋ�ଶ୍ଯ ମେଇ ପରୁୀମର ଥିବୋ ତୋଙ୍ ବୋଲସିୋହ ି
େଅରମର ମସ ବନୁ୍ସଙୁ୍ଳୋ ଉତ୍ବ ଆରମ୍ଭ କରଥିିମଲ 
ଏବଂ ଏଥିମର ମେୋଗମେବୋ େ�ିମନ୍ ଗଡ଼ଜୋତର 
ସ�ସ୍ ରୋଜୋ, ଜ�େିୋର ଓ େଳମବମହରୋ�ୋେଙୁ୍ 
େ�ିନ୍ତ୍ରଣ କରୋେୋଇଥିଲୋ। nn

ଓଡ଼ଶିା ଇତହିାସର ସସହ ିନରି୍ଣ୍ାୟକ ରାତ ି

ଭୋଗବତମର ମଗୋଟଏି ପେ ଅଛ ି - 
‘ଅନ୍ବହୁିମେ ହଂସ ହୋେ,ି ମେୋଗ ସୋଧିବ ି
କୋହୋ ମଘେ’ି। ଏହୋର ଅଥ୍ଯ ମହଲୋ, 

ଖୋେ୍ୟ େଥିମଲ ଶରୀର େୋହ ିଁ ଏବଂ ଶରୀର େଥିମଲ 
କଛି ିକରବିୋ ସମ୍ଭବ େୁମହ।ଁ ଶରୀରକୁ ମେଇ ବତ୍୍ଯ�ୋେ 
ସ�ୟମର ଏହ ି ପେଟରି ସୋ�ୋେ୍ୟ ପରବିତ୍୍ଯେ କର ି
କୁହୋେୋଇ ପୋରବି ମେ- ‘ଚକିତି୍ୋ ବହୁିମେ ମେହ ହୋେ,ି 
କ�୍ଯ କରବି କୋହୋକୁ ମଘେ’ି। ଏହୋର ଅଥ୍ଯ ମହଲୋ - େେ ି
ଶରୀର େୋହ ିଁ କ�୍ଯ କରବିୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁେୋହ ିଁ। ମସଥିପୋଇଁ 
ଶରୀରକୁ ଆେ୍ୟ ଭୋବମର ବର୍୍ଯେୋ କରୋେୋଇ ତୋ’ପମର 
ଧ�୍ଯ ସୋଧେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଣୋେୋଇଛ।ି ଚକିତି୍ୋ ଶୋସ୍ତ୍ରର 
ପ୍ରଗତ ି ଏକ�ୋତ୍ର ଉପୋୟ, ମେଉଥଁିମର ଶରୀରକୁ ବୋ 
�େୁଷ୍ୟକୁ େୀଘ୍ଯଜୀବୀ କରମିହବ। 

ବତ୍୍ଯ�ୋେ ସ�ୟମର ବଶି୍ୱବ୍ୟୋପୀ ଏମଲୋପୋଥିକ 
ଚକିତି୍ୋର ଆେର ରହଛି।ି ଗ୍ରୀସ୍  େୋଶ୍ଯେକି ହମିପୋମକ୍ରଟ୍ସ 
(ଖ୍ୀଷ୍ଟପବୂ୍ଯ୪୬୦-୩୭୦)ଙୁ୍ ଚକିତି୍ୋ ପଦ୍ଧତରି ଜେକ 
ଭୋବମର ସ୍ୱୀକୃତ ିେଆିେୋଇଛ।ି ତୋଙ୍ ପରଠୋରୁ ଚକିତି୍ୋ 
ବଜି୍ୋେର ପ୍ରଗତ ି ଧୀର�ନ୍ଥର ଭୋବମର ମହୋଇଥିଲୋ। 

ମଷୋଡ଼ଶ ଶତୋବ୍ୀ ପେ୍ଯ୍ୟନ୍ ଚକିତି୍ୋ ଶୋସ୍ତ୍ରର ବମିଶଷ 
ପ୍ରଗତ ିମହୋଇେଥିଲୋ। ମବଲଜୟି�ମର ଜେ୍ମତି ବଶିଷି୍ଟ 
ଚକିତି୍କ ଆଣ୍ଡଏିସ ଭସିୋଲଉିସ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ 
ଚକିତି୍ୋ ଜଗତକୁ ଏକ େୂତେ ଅବଧୋରଣୋ ମେଇଥିମଲ। 
ତୋହୋ ମହଲୋ ବ୍ୟବମଛେେ ବଜି୍ୋେ। ଚକିତି୍ୋ ମକ୍ତ୍ରମର 
ବ୍ୟବମଛେେକୁ ବୋେ ମେଇ ପ୍ରଗତ ି ଅସମ୍ଭବ। ଶରୀର 
ଗଠେମର େଭୁି୍ଯଲ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବମଛେେରୁ ହ ିଁ ଜଣୋପମଡ଼। 
ଏହୋପମର ବ୍ୟବମଛେେକୁ ଚକିତି୍ୋ ବଜି୍ୋେମର ଏକ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଭିୋଗ ଭୋବମର ଆଣ୍ଡଏିସ ଭସିୋଲଉିସଙ୍ 
ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରତଷି୍ୋ ମହୋଇଥିଲୋ। ମସଥିପୋଇଁ ତୋଙୁ୍ ‘େୋେର 
ଅେ ଆେୋଟ�’ି ବୋ ବ୍ୟବମଛେେ ବଜି୍ୋେର ଜେକ 
ଭୋବମର ଅଭହିତି କରୋେୋଇଛ।ି ଏହୋଦ୍ୋରୋ ପରବତ୍୍ଯୀ 
ସ�ୟମର ଚକିତି୍ୋ ବଜି୍ୋେ ଏକ େୂଆ ମ�ୋଡ଼ ମେଇଛ।ି 

�େୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବମଛେେ କର ି ଶରୀର 
ସମ୍ପକଷିତ ଜ୍ୋେ ଆହରଣ ଚକିତି୍ୋ ବଜି୍ୋେର 
ଅବମିଛେେ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। କନୁି୍ ଏ ମକ୍ତ୍ରମର �ତୃ ଶରୀର 
�ଳିବିୋ ଏକ ବଡ଼ ସ�ସ୍ୟୋ ମହୋଇ ଆଧେୁକି ଚକିତି୍ୋ 
ବଜି୍ୋେ ମକ୍ତ୍ରମର ପ୍ରତବିନ୍କ ସଷୃ୍ଟ ି କରୁଥିଲୋ। ଏହ ି
ପ୍ରତବିନ୍କକୁ େୂର କରବିୋ ପୋଇଁ ଚକିତି୍ୋ ବଜି୍ୋେ ଏବଂ 
ବଶି୍ୱବ୍ୟୋପୀ �ୋେବ ସ�ୋଜର କଲ୍ୟୋଣ ଉମଦ୍ଶ୍ୟମର 
�ତୁୃ୍ୟ ପମର ଶରୀର େୋେକୁ ପ୍ରମେସର ଆବ୍ୋହମ୍  
କଭୁର ଜେଆମନ୍ୋଳେମର ପରଣିତ କରଥିିମଲ। 
ତୋଙ୍ର ଅଗଣତି ଅେୁଗୋ�ୀ �ଧ୍ୟ ଏଥିମର ଅେୁପ୍ରୋଣତି 
ମହୋଇଥିମଲ।

ଆବ୍ୋହମ୍  କଭୁର ୧୮୯୮ �ସହିୋ ଏପ୍ରଲି ୧୦ 
ତୋରଖି େେି ମକରଳମର ଏକ ଖ୍ୀଷ୍ଟଆିେ ପରବିୋରମର 
ଜେ୍ମଗ୍ରହଣ କରଥିିମଲ। ଛୋତ୍ର ଅବସ୍ୋରୁ ମସ ଅେୁସନ୍ତୁି୍ 
ଥିମଲ। ପ୍ରମତ୍ୟକ ଘଟଣୋମର କୋେ୍ଯ୍ୟ ସହ କୋରଣକୁ 
ମେୋଡ଼ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଚୋରବିୋ ତୋଙ୍ର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ ିଥିଲୋ। ଶକି୍ୋ 
ସ�ୋପ୍ତ ିପମର ମସ ଅଧ୍ୟୋପକ ଭୋବମର କ�୍ଯ�ୟ ଜୀବେ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିମଲ। ତୋଙ୍ କ�୍ଯ�ୟ ଜୀବେମର ହୋସଲ 
କରଥିିବୋ ଅଭଜି୍ତୋ ଏବଂ ଜ୍ୋେକୁ େରିୀଶ୍ୱରବୋେ-
�ୋେବବୋେ ରୂପ ମେଇଥିମଲ। ସ�ଗ୍ର ବଶି୍ୱର �ୋେବ 
ସ�ୋଜକୁ ‘ବସମୁଧୈବ କୁଟୁ�୍କମ୍ ’ ଭୋବମର ଗ୍ରହଣ 
କରମିେଇଥିମଲ। ମସଥିପୋଇଁ ଚକିତି୍ୋ ବଜି୍ୋେର ପ୍ରଗତ ି
ଜରୁରୀ ଥିଲୋ। ଏହୋକୁ େୃଷ୍ଟମିର ରଖି ମସ �ତୁୃ୍ୟପବୂ୍ଯରୁ 
େଜି ଶରୀରକୁ ଚକିତି୍ୋ ବଜି୍ୋେର ପ୍ରଗତ ିଉମେଶ୍ୟମର 
େୋେ କରୋେବିୋ ପୋଇଁ ଇଛେୋପତ୍ର ମଲଖିେୋଇଥିମଲ। 
କଲମ�ୋ୍ଠୋମର ୧୯୭୮ �ସହିୋ ମସମପଟେ�୍ର ୧୮ 
ତୋରଖି େେି ମସ ମଶଷ େଃିଶ୍ୱୋସ ତ୍ୟୋଗ କରଥିିମଲ। 
ତୋଙ୍ ଇଛେୋପତ୍ର ଅେୁେୋୟୀ ତୋଙ୍ �ର ଶରୀରକୁ ଏକ 
ବଜି୍ୋେ ଶକି୍ୋେୁଷ୍ୋେକୁ ବ୍ୟବମଛେେ ବଜି୍ୋେର ପ୍ରଗତ ି
ଉମେଶ୍ୟମର ହସ୍ୋନ୍ର କରୋେୋଇଥିଲୋ। 

ମସ ଜୀବତି ଥିବୋମବମଳ ୧୯୭୪ �ସହିୋମର 
ତୋଙ୍ ପତ୍ୀଙ୍ର �ତୁୃ୍ୟ ଘଟଥିିଲୋ। �ତୁୃ୍ୟପମର 
ତୋଙ୍ର ଶବକୁ କଭୁର ବ୍ୟବମଛେେ ବଜି୍ୋେର ପ୍ରଗତ ି
ଉମଦ୍ଶ୍ୟମର ଏକ ମ�ଡକିୋଲ କମଲଜକୁ ହସ୍ୋନ୍ର 
କରମିେଇଥିମଲ। ଚକିତି୍ୋ ବଜି୍ୋେର ପ୍ରଗତ ି�ୋଧ୍ୟ�ମର 

ସ�ଗ୍ର �ୋେବ ସ�ୋଜର କଲ୍ୟୋଣ େ�ିତି୍ ତୋଙ୍ର 
ଅବେୋେ ପୋଇଁ ମସ ତୋଙ୍ ସ�ୟର ଅଗଣତି ବ୍ୟକ୍ଙି୍ର 
ଆେଶ୍ଯ ପୋଲଟେିୋଇଥିମଲ। ତୋଙ୍ ଆେଶ୍ଯକୁ ଗ୍ରହଣ 
କର ି ଅଗଣତି �ୋେବବୋେୀ- ମହତୁବୋେୀ ‘ବସମୁଧୈବ 
କୁଟୁ�୍କମ୍ ’ ଆେଶ୍ଯକୁ ବୋସ୍ବ ଜୀବେମର ପୋଳେ 
କର ି େଜି �ର ଶରୀରକୁ ଚକିତି୍ୋ ବଜି୍ୋେର ପ୍ରଗତ ି
ଉମଦ୍ଶ୍ୟମର ବେିମିେୋଗ କରୋେବିୋ େ�ିତି୍ 
ଇଛେୋପତ୍ର�ୋେ ମଲଖିବୋ ଆରମ୍ଭ କରଥିିମଲ। ତୋଙ୍ 
ଆେଶ୍ଯ ସ�ୋଜମର ବପିଳୁ ସ�ଥ୍ଯେ ହୋସଲ କରଥିିଲୋ।

ଶରୀରେୋେ ଆମନ୍ୋଳେରୁ ଅଙ୍ଗେୋେ 
ଆମନ୍ୋଳେ �ଧ୍ୟ ଏକ ମବୈପ୍ଲବକି ସୋ�ୋଜକି 
ଆମନ୍ୋଳେମର ପରଣିତ ମହଲୋ। ଉଭୟ ଶରୀରେୋେ 
ଓ ଅଙ୍ଗେୋେ �ୋଧ୍ୟ�ମର ଚକିତି୍ୋ ବଜି୍ୋେର 
ପ୍ରଗତ ି ହୋସଲ ସହତି ବଭିନି୍ କୋରଣରୁ ଶରୀରର 
ମରୋପଣମେୋଗ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହରୋଉଥିବୋ ବ୍ୟକ୍�ିୋମେ େୂଆ 
ଜୀବେ ପୋଇପୋରୁଛନ୍।ି ବଭିନି୍ ଗଣ�ୋଧ୍ୟ� ସଂସ୍ୋ 
ସମ�ତ �ୋେବବୋେୀ ସଂଗଠେ ପ୍ରମେସର କଭୁରଙ୍ 
ଆେଶ୍ଯକୁ ଗ୍ରହଣ କର ିତୋଙ୍ �ତୁୃ୍ୟ େବିସ ମସମପଟେ�୍ର 
୧୮ତୋରଖିକୁ ‘ଶରୀରେୋେ’ େବିସ ଭୋବମର ପୋଳେ 
କରୁଛନ୍।ି ଶରୀରେୋେର �ହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପକ୍ଯମର ବଭିନି୍ 
ସ୍ୋେମର ଆମଲୋଚେୋଚକ୍ର�ୋେ �ଧ୍ୟ ଆମୟୋଜେ 
କରୋେୋଉଛ।ି କଭୁରଙ୍ର ଆେଶ୍ଯକୁ ଗ୍ରହଣ କର ି
ମଲୋକଙୁ୍ ସମଚତେ କରୋଗମଲ �େୁଷ୍ୟ ପଥୃିବୀ 
ପଷୃ୍ମର ଶତୋୟ ୁପ୍ରୋଣୀ ଭୋବମର ବଞ୍ପିୋରବି।  nn

ମତୃବ୍ୟକ୍ରି ମହତ୍  ଦାନ! 
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ଓଡ଼ଶିାସର କାଗଜବହିୀନ ସକାରଣ୍ ଶଭୁାରମ୍ଭ 

ସ୍ାରଣ୍ ନ୍ୟାୟକି ପ୍ରକ୍ୟିାକୁ ସ୍ାଗତ 
ପ୍ରୋଚୀେ ଗ୍ରୀକ୍  ଶୋସ୍ତ୍ରମର ଆଇେର ମେବୀ ଆଖିମର ଅନ୍ପଟୁୁଳ ି ବୋନ୍ ି ହୋତମର ଏକ 

ତରୋଜୁ ଧରଥିିବୋର ପରକିଳ୍ପେୋ କରୋେୋଇଛ।ି ଏହୋର ଅଥ୍ଯ ମହଲୋ ଆଇେ ଆଗମର 
ସ�ମସ୍ ସ�ୋେ। ଧେୀ ମହଉ କ ି ଗରବି ମହଉ ଅବୋ ଶକ୍ଶିୋଳୀ କ�ି୍ୋ େୁବ୍ଯଳ, 

ସ�ମସ୍ ଆଇେର ପରଧିିମର ସ�ୋେ। ଆଧେୁକି ବଶି୍ୱମର �ଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶୋସେର ବହୁଳ 
ପ୍ରଚଳେ ମହୋଇଛ ି ଏବଂ େ୍ୟୋୟପୋଳକିୋକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୋେ େଆିେୋଇଛ।ି ଜୋତ,ି ଧ�୍ଯ, ବର୍୍ଯ, 
ଧେୀ ଓ େରଦି୍ର େବିଷିମଶଷମର ଆଇେର ଶୋସେ ପ୍ରଚଳେ ବ୍ୟୋପକ ପ୍ରସୋର ଲୋଭ କରଛି।ି 
ଏମବ �ଧ୍ୟ ବଭିନି୍ ମେଶର ବଚିୋରୋଳୟ�ୋେଙ୍ମର େ୍ୟୋୟର ମେବୀଙୁ୍ ଆଖିମର ଅନ୍ପଟୁୁଳ ି
ବୋନ୍ ିହୋତମର ତରୋଜୁ ଧରଥିିବୋର ପରକିଳ୍ପେୋ କରୋେୋଉଛ।ି ଆଜରି �ୋେବ ସ�ୋଜମର ବହୁ 
ଜଟଳିତୋ ଓ କୁଟଳିତୋର ଚତି୍ର ମେଖୋେୋଉଛ ିଏବଂ ମସହ ିଅେୁସୋମର କସି� କସି�ର ଆଇେ 
ପ୍ରଣୟେ କରୋେୋଉଛ,ି ମେପର ିେମିଦ୍୍ଯୋଷ ଓ େରିୀହ ମଲୋକ�ୋେଙ୍ର ଅଧିକୋର କ୍ରୁ୍ େ ହୁଏ। 
ମତମବ ବହୁସ୍ରୀୟ ପ୍ରଶୋସେ ଓ ସୋ�ୋଜକି କୋେ୍ଯ୍ୟକଳୋପର ବକି୍ପି୍ତ ବଶିୋଳତୋ ମେୋଗୁଁ ସଭ୍ୟ 
ମେଶ�ୋେଙ୍ମର �ଧ୍ୟ େୃଢ଼ ଆଇେର ପ୍ରଚଳେ ସମତ୍ବେ ବଚିୋରୋଳୟ�ୋେଙ୍ମର �ୋ�ଲୋ ସଂଖ୍ୟୋ 
େରୁ ତଗତମିର ବୃଦ୍ଧ ି ପୋଉଛ।ି ଏହୋର ମ�ୌଳକି କୋରଣ ମହଲୋ ଅେୋଲତ ପ୍ରକ୍ରୟିୋମର ଅମହତୁକ 
ବଳି�୍, ଆଇେଗଡ଼ୁକିମର ସ୍ୱଛେତୋ ଓ ସରଳତୋର ଅଭୋବ ତଥୋ ବହୁମକ୍ତ୍ରମର େୁେ୍ଯୀତରି ପ୍ରଭୋବ। 

‘ବଳି�୍ତି େ୍ୟୋୟ ପ୍ରକୃତ େ୍ୟୋୟ େୁମହଁ’ ମବୋଲ ି ଆେଶ୍ଯ ଗ୍ରହଣ କରୋେୋଇଥିମଲ �ଧ୍ୟ 
ମକୋଟ୍ଯ କମଚରମିର ସରକୋରୀ େସ୍ୋମବଜ୍  ଓ ପ୍ରୋ�ୋଣକି କୋଗଜପତ୍ର ଇତ୍ୟୋେରି ଅପରହିୋେ୍ଯ୍ୟ 
ଆବଶ୍ୟକତୋ ମେୋଗୁଁ �ୋ�ଲୋଗଡ଼ୁକିର ସବ୍ଯମଶଷ ରୋୟ ଆସବିୋ ପୋଇଁ ଅମହତୁକ ବଳି�୍ 
ଘଟୁଛ।ି ଅସଂଖ୍ୟ ଉେୋହରଣ ଏଭଳ ିଅଛ ିମେ ପରୁୁଷ ପରୁୁଷ ଧର ି�ୋ�ଲୋଗଡ଼ୁକିର ସ�ୋଧୋେ 
ମହୋଇପୋରେି,ି ବଚିୋରୋଧୀେ କଏେୀ�ୋମେ ମଜଲ୍  ପରସିରମର ପ୍ରୋଣତ୍ୟୋଗ କରୁଛନ୍ ି ଏବଂ 
ଅଭେିକୁ୍�ୋମେ ଜୋ�େିମର ଆସ ି ବଧିୋୟକ ଓ �ନ୍ତ୍ରୀ ପେ �ଧ୍ୟ ହୋସଲ କରୁଛନ୍।ି ମେୱୋେ ି
ମ�ୋକଦ୍�ୋ କଥୋ ତ େ କହମିଲ ଭଲ। ଆଜରି େେିମର ଆ� ମେଶମର ମ�ୋଟ ବଚିୋରୋଧୀେ 
�ୋ�ଲୋ ସଂଖ୍ୟୋ ବଶିୋଳ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ �ୋସମର ରୋଜ୍ୟସଭୋମର ମକନ୍ଦ୍ର ଆଇନ୍  �ନ୍ତ୍ରୀ କରିଣ 
ରଜୁି୍ ମେଇଥିବୋ ତଥ୍ୟ ଅେୁେୋୟୀ ମକବଳ ସପୁ୍ର�ିମକୋଟ୍ଯମର ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତୋରଖି ସଦୁ୍ଧୋ 
୭୧, ୪୪୧ଟ ି �ୋ�ଲୋ ବଚିୋରୋଧୀେ ରହଥିିଲୋ। ମସଥି�ଧ୍ୟରୁ ୫୬,୩୬୫ଟ ି ମେୱୋେ ି ଓ 
୧୫,୦୭୬ଟ ିମେୌଜେୋରୀ। ମସହଭିଳ ିମେଶର ବଭିନି୍ ରୋଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ େ୍ୟୋୟୋଳୟ�ୋେଙ୍ମର 
ଗତ ଜୁଲୋଇ ୨୯ ତୋରଖି ସଦୁ୍ଧୋ ମ�ୋଟ ବଚିୋରୋଧୀେ �ୋ�ଲୋ ସଂଖ୍ୟୋ ଥିଲୋ ୫୯, ୫୫,୯୦୭ 
ଏବଂ ବଭିନି୍ ଜଲି୍ୋ ଓ େ�ି୍ନ ଅେୋଲତମର ବଚିୋରୋଧୀେ �ୋ�ଲୋ ସଂଖ୍ୟୋ ଥିଲୋ ୪,୧୩,୫୩,୨୪୨। 
ଏହ ିପରସିଂଖ୍ୟୋେକୁ ମେଖିମଲ ଲୋଗଛୁ ିେ୍ୟୋୟକି ପ୍ରକ୍ରୟିୋ ସମତମେପର ିଏକ ବଷିଚକ୍ର ଭତିମର 
ଅବସ୍ତି। େମିଜ ମପଷ ିମହଉଛ ିଏବଂ �ମୁେଇ-�େୁୋଲୋଙ୍ େୁଦ୍୍ଯଶୋ କହମିଲ େ ସମର। 

ଏହ ି ପରମିପ୍ରକ୍ୀମର ଓଡ଼ଶିୋମର ୩୦ଟ ି ଜଲି୍ୋମର ୩୪ଟ ି ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ କୋଗଜବହିୀେ 
ବଚିୋରୋଳୟର ଉଦ୍ ଘୋଟେ ସ�୍ୋେ ‘ଲଙ୍ୋମର ହର ିଶବ୍’ ଭଳ ିଲୋଗଛୁ।ି ବଚିୋରପତଙି୍ �ସିଲ୍ ମର 
ଶହଶହ ବସ୍ୋେମିର �ୋ�ଲୋ େଥିପତ୍ର ଗେୋ ମହୋଇଥିବୋର େୃଶ୍ୟକୁ ବଚିୋର କମଲ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ 
କମ୍ପ୍ୁୟଟରୀକୃତ ସ୍ୋଟ୍ଯ ଅେୋଲତର ପ୍ରଚଳେ ଏକ ଚ�ତ୍ୋର ଭଳ ି�ମେ ହୁଏ। ମତମବ ଭୋରତର 
ପ୍ରଧୋେ ବଚିୋରପତ ିଗତ ଶେବିୋର କଟକଠୋମର ଓଡ଼ଶିୋ ହୋଇମକୋଟ୍ଯର ୭୫ତ� ବୋଷଷିକ ଉତ୍ବ 
େେି ରୋଜ୍ୟର ୩୪ଟ ି ‘କୋଗଜବହିୀେ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ କମ୍ପ୍ୁୟଟରୀକୃତ ଅେୋଲତ’ର ଉଦ୍ ଘୋଟେ କର ି
ସୋରୋ ମେଶମର ଓଡ଼ଶିୋ ଏ େଗିମର ସବ୍ଯପ୍ରଥ� ପେମକ୍ପ ମେଇଛ ିମବୋଲ ିମଘୋଷଣୋ କରଛିନ୍।ି 
ମସ ଏହୋର ମଶ୍ୟ ମେଇଛନ୍ ିଓଡ଼ଶିୋ ହୋଇମକୋଟ୍ଯର �ଖୁ୍ୟ ବଚିୋରପତ,ି ଅେ୍ୟ ବଚିୋରପତ ିତଥୋ 
ବଭିନି୍ ଅେୋଲତର ବଚିୋରକ ଓ ଅଧିକୋରୀଗଣଙୁ୍। ଏଭଳ ି‘କୋଗଜବହିୀେ ମକୋଟ୍ଯ’�ୋେଙ୍ମର 
େ୍ୟୋୟକି ପ୍ରକ୍ରୟିୋ ଶୀଘ୍ର ଓ ସ�ୟୋେୁବତ୍୍ଯୀ ମହବ ମବୋଲ ି ଆଶୋ କରବିୋ ସ୍ୱୋଭୋବକି। ଜମଣ 
ସୋଧୋରଣ ବ୍ୟକ୍ ି ଇଣ୍ରମେଟ୍  �ୋଧ୍ୟ�ମର ରୋଜ୍ୟର ମେମକୌଣସ ି ସ୍ୋେରୁ �ୋ�ଲୋ େୋଖଲ 
କରପିୋରବି, ବଚିୋରୋଳୋୟର ଆମେଶଗଡ଼ୁକି ମେଖିପୋରବି ଏବଂ େ୍ୟୋୟ ପ୍ରକ୍ରୟିୋର ବଭିନି୍ 
ସ୍ରମର ମେୋଗ ମେଇପୋରବି। େଥିପତ୍ରଗଡ଼ୁକୁି େୂରସ୍ୋେରୁ ମବୋହ ିଆଣ ିମକୋଟ୍ଯ ସ୍ୋେମର ଜ�ୋ 
କରବିୋକୁ ପଡ଼ବି େୋହ ିଁ। ଗୋଁ ଗହଳମିର ରହୁଥିବୋ ମଲୋକଙ୍ ପୋଇଁ ଏହୋ େଶି୍ଚୟ ଏକ ସଖୁବର। 
କମରୋେୋ �ହୋ�ୋରୀର ଭୀଷଣ ଲହର ସ�ୟମର ହୋଇମକୋଟ୍ଯ ଓ ସପୁ୍ର�ିମକୋଟ୍ଯ କଭିଳ ି
ଭଡିଓି ସମ୍ମଳିେୀ �ୋଧ୍ୟ�ମର ମ�ୋକଦ୍�ୋ ପରଚିୋଳେୋ କରୁଥିମଲ ତୋହୋ ଆମ� େକିଟମର 
ମେଖିମଛ। ମତଣ ୁ ମଲୋକଙ୍ର ବଶି୍ୱୋସ ମହଉଛ ି ମେ ଏହ ି େୂତେ ‘କୋଗଜବହିୀେ ଅେୋଲତ’ର 
ପରଚିୋଳେୋ େଶି୍ଚୟ ସେଳ ମହବ। ଏଠୋମର ଉମଲଳେଖମେୋଗ୍ୟ ମେ ଭୋରତର ସପୁ୍ର�ିମକୋଟ୍ଯର 
ପ୍ରଧୋେ ବଚିୋରପତ ି ଉେୟ ଉମ�ଶ ଲଳତି ଅଳ୍ପ େେି ମହଲୋ େୋୟତି୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରଥିିମଲ �ଧ୍ୟ 
ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବଚିୋରୋଧୀେ �ୋ�ଲୋର େଏସଲୋ ମେଇସୋରମିଲଣ ି ଏବଂ ବହୁବଷ୍ଯ ଧର ି
ବଚିୋରୋଧୀେ ତୋଲକିୋମର ରହଥିିବୋ �ୋ�ଲୋଗଡ଼ୁକୁି େକିଟମର ଖୋରଜ କରମିେଇଛନ୍।ି କୋରଣ 
ମକୌଣସ ିପକ୍ଭୁକ୍ ଓକଲି ଏଥିମର ବଷ୍ଯବଷ୍ଯ ଧର ିମକୌଣସ ିକୋେ୍ଯ୍ୟୋେୁଷ୍ୋେ ଗ୍ରହଣ କରେିୋହୋନ୍।ି 
ଏହଭିଳ ି ବ୍ୟକ୍ଗିତ େଷି୍ୋପର ଉେ୍ୟ� ସହତି କମ୍ପ୍ୁୟଟର ଓ ଡଜିଟିୋଲ୍  ମରକଡ୍ଯ �ୋଧ୍ୟ�ମର 
�ୋ�ଲୋଗଡ଼ୁକିର ଆଶ ୁପରଚିୋଳେୋ ଓ େଏସଲୋ ସମ୍ଭବ ମବୋଲ ିବଚିୋରପତ ିଲଳତି ବ୍ୟକ୍ଗିତ 
ସେଳ ଉେୋହରଣ ରଖିେୋଇଛନ୍।ି

କମ୍ପ୍ୁୟଟରର କୋେ୍ଯ୍ୟକ୍�ତୋ ଅପରସିୀ�। ପ୍ରଚୁର ସଂଖ୍ୟୋର �ୋ�ଲୋ କୋଗଜପତ୍ର ଏହୋର 
ମରକଡ୍ଯମର ରଖୋେୋଇପୋରବି ଓ ଅତସିହଜମର ତୋକୁ ମଖୋଜ ିଓ ଆଣ ିଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆମେଶ 
େଆିେୋଇପୋରବି। ଏଭଳ ିଆମେଶ ତତ୍ୋଳ ବହୁେୂରମର ଥିବୋ ପକ୍ଭୁକ୍ ବ୍ୟକ୍ ିଓ ପ୍ରଶୋସେକି 
ଅଧିକୋରୀ�ୋେଙୁ୍ �ଳିପିୋରବି। ମତମବ ଏହ ି ପ୍ରକ୍ରୟିୋ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଆଶଙ୍ୋ�କୁ୍ େୁମହଁ। �ଳୂକଥୋ 
ମହଲୋ, ସବୁଜୋଗୋମର କମ୍ପ୍ୁୟଟର ଓ ଇଣ୍ରମେଟ୍ ର ଉପଲବ୍ ି ତଥୋ େଭି୍ଯରମେୋଗ୍ୟ ସଂମେୋଗ 
ସବୁଧିୋ ପ୍ରେୋେ। ବେିୋ େୟି�ତି ବଜୁିଳ ି ମେୋଗୋଣମର ଏହୋ ସମ୍ଭବ ମହବ େୋହ ିଁ। ଏହୋଛଡ଼ୋ 
ପ୍ରତ ି ବମଷ୍ଯ କ�ି୍ୋ ମେଢ଼ ବଷ୍ଯମର େୂଆ େୂଆ କମ୍ପ୍ୁୟଟର ଉପକରଣର ପ୍ରଚଳେ ଏବଂ ପ୍ରତ ି
େୁଇରୁ ତେିବିଷ୍ଯ �ଧ୍ୟମର େୂତେ କମ୍ପ୍ୁୟଟର ସେଟେମୱରର ପ୍ରଚଳେ ଏହ ିକମ୍ପ୍ୁୟଟରୀକୃତ େ୍ୟୋୟ 
ବ୍ୟବସ୍ୋକୁ ଅଚଳ କରମିେଇପୋମର। ଗୋଁ ଗହଳମିର, ମଛୋଟ ସହରମର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ େଲଲି, 
କୋଗଜ ଓ ପ୍ର�ୋଣପତ୍ର ଆେରି ସ୍ୋେଂି ସବୁଧିୋ ବ୍ୟୋପକ ଭୋମବ ଉପଲବ୍ ମହବୋ ଅେଶି୍ଚତି। 
ମସହପିର ିପ୍ରେକୁ୍ ିବେି୍ୟୋ ମେମତ ଉନ୍ତ, ତୋହୋର େ�ୁ୍ଯଲୋକୁ ଭଙ୍ଗ କର ିଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଓ 
ସଚୂେୋ ମଚୋର ିକର ିମେବୋ କ�ି୍ୋ ତୋକୁ ମରକଡ୍ଯରୁ ଉମଡ଼ଇ ମେବୋ �ଧ୍ୟ ଅେ୍ୟ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
ସମ୍ଭୋବେୋ ସବୁମବମଳ ରହବି। ବମିଶଷକର ି ତଳମକୋଟ୍ଯ�ୋେଙ୍ମର େୁେ୍ଯୀତରି ବ୍ୟୋପକ 
ପ୍ରଚଳେ ପଷୃ୍ଭୂ�ମିର ଏଭଳ ିସୋଇବର ଅପରୋଧ ଘଟବିୋର ଆଶଙ୍ୋ ବରୋବର ରହବି। ମତଣ ୁ
ମଗୋଟଏି ପମଟ ଅେୋଲତର ଆଶ ୁ ବଚିୋର ପ୍ରଣୋଳୀ ଓ ସବୁଧିୋ ଏବଂ ଅେ୍ୟପମଟ େୁେ୍ଯୀତଗି୍ରସ୍ 
କ�୍ଯଚୋରୀ, ଉପେକୁ୍ ସ�ୟମର କମ୍ପ୍ୁୟଟର େବୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତୋ େ୍ୟୋୟକି ପ୍ରକ୍ରୟିୋମର 
େୂତେ ସଙ୍ଟ ଆଣପିୋମର। େୋହୋ ମହଉ େୋ କୋହ ିଁକ,ି ଓଡ଼ଶିୋମର ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ କୋଗଜବହିୀେ 
ଅେୋଲତର ଶଭୁୋରମ୍ଭ େଶି୍ଚୟ ସ୍ୱୋଗତମେୋଗ୍ୟ। ଓଡ଼ଶିୋ ହୋଇମକୋଟ୍ଯର ସ�ସ୍ ବଚିୋରପତଗିଣ 
ଏବଂ ବଭିନି୍ ଜଲି୍ୋ ଅେୋଲତର ଜଜ୍  ଓ କ�୍ଯଚୋରୀଗଣ ସୋଧବୁୋେର ଅଧିକୋରୀ। େ୍ୟୋୟର ମେବୀ 
ସେିୋ ପକ୍ପୋତରୁ େୂମରଇ ରହବିୋ ପୋଇଁ ଆଖିମର ଅନ୍ପଟୁୁଳ ିବୋନ୍ଛିନ୍;ି କନୁି୍ କମ୍ପ୍ୁୟଟର ପ୍ରେକୁ୍ ି
ବେି୍ୟୋ ଓ ଇଣ୍ରମେଟ୍ ର ବସି୍ୟକର ଗତଶିୀଳତୋ ଓ ତତ୍ୋଳ େଷି୍ପତ୍ ି ପୋଇଁ େଭି୍ଯରମେୋଗ୍ୟ 
ସହୋୟତୋ ଆ� ମେଶମର େ୍ୟୋୟକି ବ୍ୟବସ୍ୋମର େବଜୀବେ ସଞ୍ୋର କରବି ମବୋଲ ିଆଶୋ। nn

ବଙ୍ଗଳୋର ବଶିଷି୍ଟ ସୋହତି୍ିୟକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୋଟୋଜ୍ଯୀଙ୍ ଘରକୋ� 
କରବିୋ ପୋଇଁ ଜମଣ କୋ�ବୋଲୀ ଆସଥୁିଲୋ। େମିେ ମସ ଅସସୁ୍ 

ମହବୋରୁ ଆସପିୋରଲିୋ େୋହ ିଁ। କୋ�ବୋଲୀର ଅେୁପସ୍ତିମିର ଶରତ 
ବୋବୁଙ୍ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଘର କୋ� କରବିୋ ପୋଇଁ ଅଣ୍ୋ ଭଡ଼ିମିଲ। ତୋଙୁ୍ 
ବ ି ଆଉ ଜମଣ ମସବକ କଛି ି କଛି ି ସୋହୋେ୍ୟ କମଲ। ମସବକ ଜଣକ 
ଜୋତମିର ବ୍ୋହ୍ମଣ ଥିମଲ। ମସ ଶରତ ବୋବୁଙ୍ ଠୋକୁର ପଜୂୋ ସୋର ିବଡ଼ 
ଭଉଣୀଙୁ୍ କୋ�ମର ସୋହୋେ୍ୟ କମଲ। 

 େମିେ ଏ�ତି ିମହଲୋ ମେ ଶରତ ବୋବୁଙ୍ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍ ମେହ 
ବ ିଖରୋପ ମହୋଇଗଲୋ। ଏମବ ଘର କୋ� କଏି କରବି ମବୋଲ ିବ୍ୋହ୍ମଣ 
ମସବକ ଜଣକ ଚନି୍ୋ କମଲ। ତୋ’ ପର େେି ସକୋଳୁ ସକୋଳୁ ଶରତ 
ବୋବୁ େମିଜ ଝୋଡୁ ଧର ିଘର ଅଗଣୋ ସେୋ କରବିୋର 
ମେଖି ବ୍ୋହ୍ମଣ ମସବକ ଅପ୍ରସୁ୍ତ ମହୋଇପଡ଼ମିଲ। 
ଏମତ ବଡ଼ ମଲୋକ! ମସ ଝୋଡୁ ଧର ିଅଗଣୋ ସେୋ 
କରମିବ! ପଜୂୋ କରୁଥିବୋ ମସଇ ମସବକ ଜଣକ 
ଠୋକୁର ଘରୁ ବୋହୋର ି ଆସ ି �ୋଲକିଙୁ୍ କହମିଲ - 
‘ଥୋଉ, �ୁଁ ଠୋକୁର ପଜୂୋ ପମର ଝୋଡୁ �ୋରମିେବ।ି 
ଆପଣ େୋଆନୁ୍, ମଲଖୋମଲଖି କରନୁ୍।’ 

 ଟକିଏି ହସ ିଶରତ ବୋବୁ କହମିଲ - ‘େଜି ଘର କୋ� କରବିୋମର 
ଅସବୁଧିୋ ମକଉଁଠ?ି ଝୋଡୁ �ୋରବିୋକୁ ତୁମ� ଏକ ମଛୋଟଆି କୋ� ମବୋଲ ି
ଭୋବୁଛ କ?ି ଠୋକୁର ପଜୂୋଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିଅଇଁଠୋ ପତର ଉଠୋଇବୋ 
ପେ୍ଯ୍ୟନ୍ ମକୌଣସ ିକୋେ୍ଯ୍ୟ ମଛୋଟଆି େୁହଁ। ଅମେକ �ଣଷି କନୁି୍ ଓଲଟୋ 
ଚନି୍ୋ କରନ୍।ି ସବୁ କୋେ୍ଯ୍ୟର ଗରୁୁତ୍ୱ ଅଛ।ି �ୁଁ ତ ଭୋବୁଚ ି ଠୋକୁର 

ପଜୂୋ ଅମପକ୍ୋ ଝୋଡୁ �ୋରବିୋ କୋେ୍ଯ୍ୟଟ ି ଆହୁର ି
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। ଠୋକୁର ପଜୂୋମର ସେିୋ �େ ଶୋନ୍ 
ହୁଏ; କନୁି୍ ପରମିବଶ ପରଷି୍ୋର ମେଖିମଲ �େମର 
ଅମଶଷ ସମନ୍ୋଷ ଜୋତ ହୁଏ। କୋରଣ ପରମିବଶକୁ 

ସେୋ ସତୁୁରୋ ରଖିବୋ ହ ିଁ େବି୍ୟତୋର ଏକ ଝଲକ।’ nn

କର୍ଣ୍ବ୍ୟ ହ ିଁ ପଜୂା 
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99ସ�ୋମବୋର, 
୧୯ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

cê$âû aò^òcd cìfý iê^ûeê&û $e ÁKþ cûùKðUþ ù&ùUâûf-WòùRfþ

cê$âû aò̂ òcd cìfý (Uuûùe) 10 Mâûc &òQû (Uuûùe)

l Wfûe 79.74 l &ûCŠ 90.45          
l dêùeû 79.96   l ùd^þ 0.55

l iê^û : 45,850 (ନୂଆଦଲି୍ଲୀ)
l eê&û : 58,000 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  58,840.00
l ^ò`Öò  17,500.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

l ù&ùUâûfþ- 103.37 (ଭୁବନନଶ୍ବର)
l WòùRfþ - 94.86

ମ�ୋଦୀ ସରକୋରଙ୍କ ବଡ଼ ଅସଫଳତୋ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏନେନ୍)ି

ବି୍ ଦସର ଘସରୋଇ ମଦୁ୍ୋ ଟଙ୍ୋ। କ୍ରମୋଗତ ଭୋସବ 
ଆସମରକିୀୟ ଡଲୋର ତୁଳନୋସର ଟଙ୍ୋର ବନିମିୟ 
ମଲୂ୍ୟସର ହ୍ୋ� ଜୋର ି ରହଛି।ି ଯୋହୋଫଳସର ଦନିକୁ 
ଦନି ଦୂବ୍ବଳ ସହବୋସର ଲୋଗଛି ି ଟଙ୍ୋ। ଏଥସଯୋଗ ୁ
�ଙ୍ଟସର ୍ଡଛି ି ସଦଶର ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ୋ ଭଣ୍ୋର। 
ଟଙ୍ୋ ମଲୂ୍ୟସର ହ୍ୋ� ସଯୋଗ ୁ ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ୋ 
ଭଣ୍ୋର ଳଗୋତୋର ଭୋସବ ହ୍ୋ� ୍ୋଇବୋସର ଲୋଗଛି।ି 
କ୍ରମୋଗତ ଭୋସବ ଷଷ୍ଠ �ପ୍ୋହ ୍ୋଇଁ ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ୋ 
ଭଣ୍ୋରସର ଏହ ିହ୍ୋ� ଜୋର ିରହଛି।ି ସତସବ ଚଳତିବଷ୍ବ 
ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ୋ ଭଣ୍ୋରସର ୮୩ ବଲିୟିନ୍  ଡଲୋର 
ହ୍ୋ� ଘଟଲିୋଣ,ି ଯୋହୋକ ି ଏସବ ସକନ୍ଦ୍ରର ସମୋଦ ି
�ରକୋରଙ୍ ୍ୋରବିୋର ୍ଣଆିକୁ ୍ଦୋସର ୍କୋଇ 
ସଦଇଛ।ି ୍ରସି୍ଥତ ି ଏଭଳ ି ସହୋଇଛ ି ଭୋରତୀୟ ରଜିଭ୍ବ 
ବ୍ୟୋଙ୍ ବୋଧ୍ୟ ସହୋଇ ଡଲୋର ବକି୍ର ି କରୁଛ।ି ଚଳତିବଷ୍ବ 
ଏ ୍ଯ୍ବ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍ୋ ମଲୂ୍ୟସର ୭ ପ୍ରତଶିତ ହ୍ୋ� ଘଟଛି।ି 
ଟଙ୍ୋକୁ �ମଥ୍ବନ କରବିୋ ୍ୋଇଁ ରଜିଭ୍ବ ବ୍ୟୋଙ୍ ସନଇଥିବୋ 
୍ଦସଷେ୍ ଡଲୋର ରଜିଭ୍ବ ଉ୍ସର ବସିଶଷ ପ୍ରଭୋବ 
୍କୋଉଛ।ି ଚଳତିବଷ୍ବ ପ୍ରୋରମ୍ଭସର ସଦଶର ସବୈସଦଶକି 
ମଦୁ୍ୋ ଭଣ୍ୋର ୍ୋଖୋ୍ୋଖି ୬୩୩ ବଲିୟିନ ଡ଼ଲୋର 
ରହଥିିଲୋ, ଯୋହୋ ବର୍୍ବମୋନ ୫୫୦ ବଲିୟିନ ଡ଼ଲୋରକୁ 
ଖ�ଆି�ଛି।ି ଚଳତିବଷ୍ବ ଏ ୍ଯ୍ବ୍ୟନ୍ତ ସବୈସଦଶକି 
ମଦୁ୍ୋ ଭଣ୍ୋରସର ୮୩ ବଲିୟିନ ଡ଼ଲୋର ହ୍ୋ� ଘଟଛି।ି 
ସତସବ ଚଳତି ଦଶନ୍ସିର ଏହୋକୁ ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ୋ 
ଭଣ୍ୋରସର �ବୁଠୋରୁ ବୃହତ୍  ହ୍ୋ� ସବୋଲ ିକୁହୋଯୋଉଛ।ି 

ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର ୯ସର ସଶଷ ସହୋଇଥିବୋ �ପ୍ୋହସର 
ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ୋ ଭଣ୍ୋରସର  ୨.୨୩ ବଲିୟିନ ଡ଼ଲୋର 
ହ୍ୋ� ଘଟ ି ୫୫୦.୮୭ ବଲିୟିନ ଡ଼ଲୋର ସ୍ତରସର 
୍ହଞ୍ଛି।ି ୍ବୂ୍ବ�ପ୍ୋହସର ସବସଦଶକି ମଦୁ୍ୋ ଭଣ୍ୋର 

୭.୯୪ ବଲିୟିନ ଡ଼ଲୋର ହ୍ୋ� ସହୋଇ ୫୫୩.୧୦ 
ବଲିୟିନ ଡ଼ଲୋରସର ୍ହଞ୍ଛି।ି ଏହ ି ହ୍ୋ� ୍ସର 
ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ୋ ଭଣ୍ୋର ୨ ବଷ୍ବର �ବ୍ବନମି୍ନ ସ୍ତରକୁ 
ଖ�ଆି�ଥିÒବୋ ଜଣୋଯୋଇଛ।ି ଅ୍ର୍ସଷେ �ପ୍ୋହର 

ସଶଷ କୋରବୋର ଦବି�ସର ଟଙ୍ୋ ମଳୂ୍ୟସର ୭ ୍ଇ�ୋ 
ହ୍ୋ� ଘଟ ି ଡଲୋର ତୁଳନୋସର ୭୯.୭୮ ଟଙ୍ୋସର 
ବନ୍ଦ ସହୋଇଯୋଇଥିଲୋ। ୍ବୂ୍ବ କୋରବୋର ଦବି�ସର ଏହୋ 
ଡଲୋର ତୁଳନୋସର ୭୯.୭୧ ଡଲୋରସର କୋରବୋର 

ସଶଷ କରଥିଲୋ। ୟସୁକ୍ରନ �ଙ୍ଟ ୍ସର 
ଟଙ୍ୋ ଚୋ୍ଗ୍ରସ୍ଥ ରହଛି।ି ବର୍୍ବମୋନ ଡଲୋର 
ତୁଳନୋସର ଟଙ୍ୋର ବନିମିୟ ମଲୂ୍ୟ  ୮୦ 
ସ୍ତରସର ରହଛି ି | ଏହ ି ସ୍ତରସର ବଜୋୟ 
ରଖିବୋ ୍ୋଇଁ ରଜିଭ୍ବ ବ୍ୟୋଙ୍କୁ ଡଲୋର 
ବକି୍ର ି କରବିୋକୁ ୍ଡୁଛ,ି ଯୋହୋ ଟଙ୍ୋକୁ 
ଅଧକ ମଜବୁତ କରୁଛ।ି ରଜିଭ୍ବ ବ୍ୟୋଙ୍ 
ସକବଳ ଜୁଲୋଇ ମୋ�ସର ୧୯ ବଲିୟିନ 
ଡଲୋରର ରଜିଭ୍ବ ବକି୍ର ି କରଥିିଲୋ। ମୋର୍୍ବ 
୨୦୨୨ଠୋରୁ ଏହୋ ସହଉଛ ି�ସବ୍ବୋର୍ ସ୍ତର। 
ମୋର୍୍ବସର ଆରବଆିଇ ୨୦.୧୦ ବଲିୟିନ 
ଡ଼ଲୋରର ଡଲୋର ବକି୍ର ି କରଥିିଲୋ।

ରଜିଭ୍ବ ବ୍ୟୋଙ୍ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରକୋଶତି 
�ୋପ୍ୋହକି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯୋୟୀ, ସବୈସଦଶକି 
ମଦୁ୍ୋ �ମ୍ପର୍(ିଏଫ୍ �ଏି)ସର ହ୍ୋ� ସହତୁ 
ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ୋ �ଂରଷେଣ ହ୍ୋ� 
୍ୋଇଛ।ି କଥÒତ �ପ୍ୋହସର ଏଫ୍ �ଏିସର 
୨.୫୧ ବଲିୟିନ ଡ଼ଲୋର ହ୍ୋ� ଘଟ ି
୪୮୯.୫୯ ବଲିୟିନ ଡ଼ଲୋରସର 
୍ହଞ୍ଛି।ି ସତସବ ଏହ ି �ମୟ ମଧ୍ୟସର 
�ନୁୋ ରଜିଭ୍ବ  ୩୪୦ ନୟିତୁ ଡ଼ଲୋରରୁ 
୩୮.୬୪ ବଲିୟିନ ଡ଼ଲୋରସର ୍ହଞ୍ଛି।ି 

ଦଶନ୍ ଧିମର ମବୈମଦଶ ଧିକ �ଦୁ୍ୋ ଭଣ୍ୋରମର ବୃହତ୍  ହ୍ୋସ
 �ଚଳତିବର୍ଷ ୮୩ ବଲିୟିନ୍    
ଡଲାର ଖସଲିାଣ ି

 �କ୍ରମାଗତ ରଷ୍ଠ ସପ୍ାହ ପାଇଁ ମଦୁ୍ା 
ଭଣ୍ାରରର ହ୍ାସ 

 � ୨ ବର୍ଷର ସବ୍ଷନମି୍ନ ସ୍ତରକୁ 
ଖସଆିସଛି ି

 �ଟଙ୍ା ମଲୂ୍ୟରର ହ୍ାସ ଧାରା ଜାର ି
 �ଡଲାର ବକୁିଛ ିରଜିଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍

ନେଉଁ ନଦଶ ପାଖନରନେନେ ପରମିାଣନର ନବୈନଦଶକି ମଦୁ୍ା ସଂରକ୍ଷଣ ରହଛି,ି ନସହ ିନଦଶର 
ଆର୍ ଥିକ ସ୍େି ିନସନେ ଭଲ ନବାଲ ିବନିବଚନା କରାୋଏ। କାରଣ େଦ ିବଶି୍ବନର ନକୌଣସ ିବପିଦ 
ନଦଖାନଦଇର୍ାଏ, ନସ ସମୟନର ନଦଶ ସହେନର ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ଲୀକୁ ଅନନକ ମାସ 
ପାଇଁ ବନିଦଶରୁ ଅର୍ଡର କର ିଆଣପିାରବି। ନସଥିପାଇଁ ଦୁନଆିର ଅନନକ ନଦଶ ନସମାନଙ୍କର 
ନବୈନଦଶକି ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାରକୁ ଶକ୍ଶିାଳଲୀ କର ିରଖିର୍ାନ୍।ି ନବୈନଦଶକି ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାରକୁ ପାଣ୍ ି
ରପ୍ାନ ିବ୍ୟେଲୀେ ବନିଦଶଲୀ ପଞୁ୍ ିବନିନିୋଗ ରଲାର କମି୍ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନିଦଶଲୀ ମଦୁ୍ା େରଆିନର 
ଆଣରି୍ାଏ। ଏହା ବ୍ୟେଲୀେ, ବନିଦଶନର କାମ କରୁଥିବା ଭାରେର ନଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ପଠାୋଇଥିବା ନବୈନଦଶକି ମଦୁ୍ା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ।

ମବୈମଦଶ ଧିକ 
�ଦୁ୍ୋ ଭଣ୍ୋର 
ମଦଶ ପୋଇଁ 
ବଳ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏନେନ୍)ି

ଏସ୍ ବଆିଇ ଗ୍ରୋହକଙ୍ ୍ୋଇଁ ଭଲ ଖବର। କୋରଣ ଏଣକି ି
ସମୋବୋଇଲ୍ ଜରଅିୋସର ଅଥ୍ବ ୍ୋଣ୍ ିସ୍ଥୋନୋନ୍ତର କରୁଥସଲ ଆ୍ଣଙୁ୍ 
ଆଉ ଏ�ଏମଏ� ଚୋଜ୍ବ ସଦବୋକୁ ୍ଡବିନୋହ ିଁ। କୋରଣ ସଦଶର 
ବୃହତ ଋଣ ପ୍ରଦୋନକୋରୀ 
ଭୋରତୀୟ ସଟେଟ ବ୍ୟୋଙ୍ 
( ଏ ସ୍  ବ ି ଆ ଇ ) 
ସମୋବୋଇଲ୍ ୍ୋଣ୍ ି
ସ୍ଥୋନୋନ୍ତରସର 

ଏ�ଏମଏ� ଚୋଜ୍ବ ଛୋଡ ସଘୋଷଣୋ କରଛି।ି ଏସ୍ ବଆିଇ 
ସଦଇଥବୋ �ଚୂନୋ ମତୁୋବକ ୟଏୁସ୍ ଏସ୍ ଡ ି ସ�ବୋ ବ୍ୟବହୋର 
କର ିଉ୍ସଭୋକ୍ୋମୋସନ ବର୍୍ବମୋନ ସକୌଣ� ିଅତରିକି୍ ସଦୟ ବନିୋ 
�ହଜସର କୋରବୋର କର ି୍ ୋରସିବ। ଏସ୍ ବଆିଇ ଏହ ି �ଚୂନୋ 
ସ�ୋ�ଆିଲ ମଡିଆିସର ସ�ୟୋର କରଛି।ି ଏ�ବଆିଇ ଏହ ି

ସ୍ୋଟେସର ସଲଖିଛ ି ସଯ, ସମୋବୋଇଲ୍ 
୍ୋଣ୍ ି ସ୍ଥୋନୋନ୍ତର ଉ୍ସର 

ଏସ୍ ଏମ୍ ଏସ୍  ଚୋଜ୍ବ ବର୍୍ବମୋନ 
ଛୋଡ କରଛି।ି ଉ୍ସଭୋକ୍ୋମୋସନ 

ବର୍୍ବମୋନ ସକୌଣ� ିଅତରିକି୍ ସଦୟ 
ବନିୋ �ହଜସର କୋରବୋର କର ି୍ ୋରସିବ। 

ସ୍ୋଟେସର ଆହୁର ି ମଧ୍ୟ କୁହୋଯୋଇଛ ି ସଯ 
ଉ୍ସଭୋକ୍ୋମୋସନ ସକୌଣ� ି ଅତରିକି୍ 
ସଦୟ ବନିୋ ଟଙ୍ୋ ୍ଠୋଇବୋ, ଟଙ୍ୋ ୍ୋଇଁ 
ଅନୁସରୋଧ, ଆକୋଉଣ୍ଟ ବୋଲୋନ୍ସ, ମନି ି
ସଟେଟସମଣ୍ଟ ଏବଂ ୟୁ୍ ଆିଇ ୍ରବିର୍୍ବନ 

ଆଦ ି ସ�ବୋର ଲୋଭ ୍ୋଇ୍ୋରସିବ।  

ୟଏୁସ୍ ଏସ୍ ଡଧି କ’ଣ ?
ୟଏୁସ୍ ଏସ୍ ରଏି କମି୍ା ଅଣସଂଗଠେି 
ସପ୍ନିମଣ୍ାରଲୀ ସଭଥିସ୍ ରାଟା ସାଧାରଣେଃ 
ଟକ୍ ଟାଇମ୍ ବାଲାନ୍ କମିା୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍  
ସଚୂନା ୋଞ୍ଚ ଏବଂ ନମାବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଟ୍  
କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃେ ନହାଇର୍ାଏ। 
ଏହ ିନସବା ଫିଚର ନଫାନନର କାମ 
କନର। ଏସ୍ ବଆିଇର ଏହ ିନଷି୍ପତ୍ ି
ଫିଚର ନଫାନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରଲୀଙୁ୍କ 
ଉପକୃେ କରବି, ନେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 
ନଦଶର ୧ ବଲିୟିନରୁ ଅଧିକ ନମାବାଇଲ୍ 
ନଫାନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରଲୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର 
୬୫% ରୁ ଅଧିକ ନହବ। ଫିଚର ନଫାନ୍ 
ବ୍ୟବହାରକାରଲୀମାନନ *୯୯# ରାଏଲ୍ 
କର ିଏହ ିନସବା ବ୍ୟବହାର କରପିାରନିବ।

ରମାବାଇଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍   ଟ୍ାନ୍ସଫର୍ ରର ଏସ୍ ଏମ୍ ଏସ୍ ଚାଜ୍ଷ ଛାଡ଼

ଏସବ ଧିଆଇର 
ନ ଧିଷ୍ପତ୍ଧି

ଅର�ାଧିତ ରତୈଳ ଉପରର 
ଅପ୍ରତ୍ୟା�ତି ଲାଭ କରରର ହ୍ାସ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏନେନ୍)ି: ଅନ୍ତଜ୍ବୋତୀୟ ବଜୋରସର ଅସଶୋଧିତ ସତୈଳ ଦରସର 
କ୍ରମୋଗତ ଭୋସବ  ହ୍ୋ� ଜୋର ି ରହଥିବୋ ସଯୋଗ ୁ ସଦଶସର ଉତ୍ୋଦତି ଅସଶୋଧିତ 
ସତୈଳ ଉ୍ସର �ରକୋର ଅପ୍ରତ୍ୟୋଶତି ଲୋଭ କର ହ୍ୋ� କରଛିନ୍ତ।ି ଏହୋଛଡୋ 
ଡସିଜଲ ଓ ବମିୋନ ଇନ୍ନ ରପ୍ୋନୀ ଉ୍ସର ଲୋଗ ୁ ସହଉଥିବୋ ଶଳୁ୍କସର �ରକୋର 
ଘଟୋଇଛନ୍ତ।ି ଉସଲେଖସଯୋଗ୍ୟ ସଯ ସଦଶସର ବର୍୍ବମୋନ ସ୍ସ୍ୋଲ ଓ ଡସିଜଲ 
ମଲୂ୍ୟ ସ୍ଥରି ରହଛି।ି ଗତ କଛିମିୋ� ସହବ ସତଲ ଦରସର ସକୌଣ� ି ହ୍ୋ� କମି୍ବୋ 
ବୃଦ୍ ି ସହୋଇନୋହ ହି। ସତସବ �ରକୋର ଅପ୍ରତ୍ୟୋଶତି ଲୋଭ କର ହ୍ୋ� କରଥିିବୋରୁ 
ଏସବ ମଲୂ୍ୟ ହ୍ୋ� ଆଶୋ କରୋଯୋଉଛ।ି ଅନ୍ତଜ୍ବୋତୀୟ ବଜୋରସର ଅସଶୋଧିତ ସତୈଳ 
ମଲୂ୍ୟସର ହ୍ୋ� ଜୋର ିରହଛି।ି �ମୀଷେୋ �ମୟସର ସକନ୍ଦ୍ର �ରକୋର ଘସରୋଇ ସ୍ତରସର 
ଉତ୍ୋଦତି ଅସଶୋଧିତ ସତୈଳ ଉ୍ସର ଟନ୍  ୍ଛିୋ ୧୩,୩୦୦ ଟଙ୍ୋର କରକୁ ହ୍ୋ� 
କର ି ୧୦,୫୦୦ ଟଙ୍ୋ କରସିଦଇଛନ୍ତ।ି ଶଳୁ୍କ ହ୍ୋ� ସନଇ ଅଥ୍ବ ମନ୍ତୋଳୟ ଅଧି�ଚୂନୋ 
ଜୋର ି କରଛି।ି ଏଥିସର ଡସିଜଲ ରପ୍ୋନୀ ଶଳୁ୍କ ୧୩.୫ରୁ ୧୦ ଟଙ୍ୋକୁ ହ୍ୋ� ୍ୋଇଛ।ି 
ସ�ହ ିଅନୁ�ୋସର ଲଟିର ୍ଛିୋ ଇନ୍ନ ରପ୍ୋନୀ ୯ଟଙ୍ୋରୁ ୫ ଟଙ୍ୋକୁ ହ୍ୋ� ସହୋଇଛ।ି 
ଏହ ି ନୂଆ ଦର ୧୭ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରୋତ୍ରରୁ �ୋରୋ ସଦଶସର ଲୋଗ ୁ ସହବ। 

ବଜାରରର ରଅିଲ୍ ମରି ନୂଆ ଡଭିାଇରସସ୍ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏନେନ୍)ି: ସଟସକ୍ନୋସଲୋଜ ି ବ୍ୋଣ୍ ରଅିଲ୍ ମ ି ୍ଷେରୁ ବଜୋରକୁ 
ସକସତକ ନୂଆ ଡଭିୋଇସ�ସ୍  ଛଡୋଯୋଇଛ।ି ଏଥସର ନୂଆ ସ୍ୋଟ୍ବସଫୋନ୍  ଏବଂ ହୋତ 
ଘଣ୍ଟୋ ରହଛି।ି କମ୍ପୋନୀ ଏହୋର ନୂଆ ସ୍ୋଟ୍ବସଫୋନ୍ ରଅିଲ୍ ମ ି �୩ି୩, ରଅିଲ୍ ମ ି ୱୋଚ୍ ୩ 
ସପ୍ରୋ ଓ ରଅିଲ୍ ମ ିବଡ୍ସ ଏୟୋର ୩ଏସ୍ ର ଶଭୁୋରମ୍ଭର ସଘୋଷଣୋ କରଛି।ି ରଅିଲ୍ ମ ି�୩ି୩- 
ସହଉଛ ି ୫୦ଏମ୍ ୍  ି ଏଆଇ କ୍ୟୋସମରୋ ଥିବୋ ସ�ଗସମଣ୍ଟର ଏକମୋତ୍ର ସ୍ୋଟ୍ବସଫୋନ୍ 
ଏବଂ ଏଥିସର ଏକ ବୋଉଣ୍ସଲସ୍ � ି ଡଜିୋଇନ୍, ୬.୫ ଇଞ୍ (୧୬.୫ସ�ମ)ି ଫୁଲ୍  
ସ୍କ୍ନି୍ ଡସି୍ ସ୍ଲେ, ଟେୋଣ୍ବୋଏସର ୩୭ ଦନି ୍ଯ୍ବ୍ୟନ୍ତ ଚୋଲୁଥିବୋ ୫୦୦୦ ଏମ୍ଏଏଚ୍ 
ବ୍ୟୋସଟରୀ ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୧୨ ଆଧୋରତି ରଅିଲ୍ ମ ିୟଆୁଇ ଏସ୍ ଏଡଶିନ ରହଛି।ି ଏହୋର 
ପ୍ରଥମ ସ�ଲ୍ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ରୁ ରଅିଲ୍ ମ ି ଡଟ୍ କମ୍, ଫଲେିପ୍ କୋଟ୍ବ ଓ ସମନ୍ ଲୋଇନ୍ 
ଚ୍ୟୋସନଲଗଡୁକିସର ଆରମ୍ଭ ସହୋଇଛ।ି ରଅିଲ୍ ମ ିବଡ୍ସ ଏୟୋର ୩ଏସ୍ ର ମଲୂ୍ୟ ୨୪୯୯ 
ଟଙ୍ୋ ରହଛି।ି  ସ�ହ ି୍ ର ି ରଅିଲ୍ ମ ି ୱୋଚ୍ ୩ ସପ୍ରୋର ମଲୂ୍ୟ ୪୯୯୯ ଟଙ୍ୋ ରହଛି।ି 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏନେନ୍)ି

ସଦଶସର ପ୍ରତ୍ୟଷେ ଟକି� �ଂଗ୍ରହ ହୋରସର 
ଉସଲେଖନୀୟ ଅଭବୃିଦ୍ ି ଘଟଛି।ି ଚଳତି 
ଆଥ ହିକବଷ୍ବ (୨୦୨୨-୨୩)ର ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର 
୧୭ �ଦୁ୍ୋ �ଂଗ୍ରହ ସହୋଇଥିବୋ ସମୋଟ ଟକି� 
ତଥ୍ୟୋନୁ�ୋସର ସନଟ୍ ଟକି� �ଂଗ୍ରହ ୍ ରମିୋଣ 
୭୦୦, ୬୬୯ ସକୋଟସିର ୍ହଞ୍ଛି।ି ଏହୋ 
ବଗିତ ଆଥ ହିକବଷ୍ବର ଏହ ି �ମୟର ଟକି� 
ଆଦୋୟଠୋରୁ ୨୩% ଅଧିକ। ଗତବଷ୍ବ ଏହ ି
�ମୟ ମଧ୍ୟସର ସନଟ୍  ପ୍ରତ୍ୟଷେ ଟକି� ଆଦୋୟ 
୍ରମିୋଣ ୫, ୬୮, ୧୪୭ ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋ 
ଥଇଲୋ। ଚଳତି ଆଥ ହିକବଷ୍ବସର ଏଯୋବତ୍ 
ଆଦୋୟ ସହୋଇଥିବୋ ସମୋଟ ସନଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟଷେ 
ଟକି� �ଂଗ୍ରହ ୭୦୦,୬୬୯ ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋ 
(ରଫିଣ୍କୁ ବୋଦ ସଦଇ) ୩,୬୮,୪୮୪ 
ସକୋଟରି କମ୍ପୋନୀ ଟକି� ବୋ �ଆିଇଟ,ି 
୩,୬୮,୪୮୪ ସକୋଟରି ବ୍ୟକ୍ଗିତ 
ଆୟକର ବୋ ୍ଆିଇଟ ିଓ ପ୍ରତଭୂିତ ିକୋରବୋର 
ବୋବଦ ୩,୩୦, ୪୯୦ ସକୋଟ ିଟଙ୍ୋ ରହଛି।ି  

ରଫିଣ୍ ବୋବଦ ସଦୟ ସଫରସ୍ତ ୍ବୂ୍ବରୁ 

୨୦୨୨-୨୩ ଆଥ ହିକବଷ୍ବର ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ 
�ଦୁ୍ୋ ସମୋଟ ପ୍ରତ୍ୟଷେ ଟକି� ଆଦୋୟ ୍ ରମିୋଣ 
ଥିଲୋ ୮, ୩୬, ୨୨୫ ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋ। 
୍ବୂ୍ବବଷ୍ବ ଏହ ି�ମୟ ମଧ୍ୟସର ଏ ବୋବଦସର 
ସମୋଟ ଟକି� ଆଦୋୟ ୍ରମିୋଣ ୬,୪୨, 
୨୮୭ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋ ରହଥିଲୋ। ଗତବଷ୍ବ 
ତୁଳନୋସର ଚଳତି ଆଥ ହିକବଷ୍ବସର ଏହ ି

ଟକି� ଆଦୋୟ ୍ ରମିୋଣସର ୩୦% ଅଭବୃିଦ୍ ି
ଘଟଛି।ି ଏଯୋବତ୍ ଆଦୋୟ ସହୋଇଥିବୋ ସମୋଟ 
୮, ୩୬, ୨୨୫ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋର ପ୍ରତ୍ୟଷେ 
ଟକି� ମଧ୍ୟସର ୪, ୩୬, ୦୨୦ ସକୋଟ ି
ଟଙ୍ୋର କମ୍ପୋନୀ ଟକି� ଏବଂ ୩୯୮,୪୪୦ 
ସକୋଟରି ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଆୟକର ଓ ପ୍ରତଭୂିତ ି
କୋରବୋର ଜନତି ଟକି�। ଏହୋଛଡୋ 

ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଟକି� ମଧ୍ୟସର ରହଛି ି ଅଗ୍ରମି 
ଟକି� ବୋବଦସର ୨, ୯୫, ୩୦୮ ସକୋଟ,ି 
ଟଡିଏିସ୍   ୪,୩୪,୭୪୦ ସକୋଟ,ି ସ�ଲ୍ଫ 
ଆସ��ସମଣ୍ଟ ଟକି� ୭୭,୧୬୪ ସକୋଟ,ି 
ନୟିମତି ଆସ�ସ�ସମଣ୍ଟ ଟକି� ୨୦,୦୮୦ 
ସକୋଟ ିଏବଂ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ସଛୋଟ ସମୋଟ ଟକି� 
ବୋବଦସର ୮,୯୩୩ ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋ। 

ଚଳତିବଷ୍ବ ଆୟକର ରଟିର୍୍ବ 
ପ୍ରକ୍ରୟିୋକୁ ଯସଥଟେ ତ୍ୱରୋନ୍ବତି 
କରୋଯୋଇଛ।ି ସଯଉମଁୋସନ 
ରଫିଣ୍ ୍ୋଇ ଁରଟିର୍୍ବ କରଥିିସଲ 
ସ�ଥିରୁ ୯୩%କୁ ତନଖି କର ି
ସଦଖିବୋ ୍ସର ସ�ମୋନଙ୍ 
ଅଥ୍ବ ସଫରସ୍ତ କରବିୋ 

ପ୍ରକ୍ରୟିୋସର ପ୍ରୋୟ ୪୬୮% ବୃଦ୍ ି ଘଟଛି ି
ଏବଂ ଆସବଦନକୋରୀ ଅଧିକ �ଂଖ୍ୟୋସର 
ସ�ମୋନଙ୍ ପ୍ରୋ୍୍ୟ ୍ୋଉଛନ୍ତ।ି ୨୦୨୨ 
ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର ୧୭�ଦୁ୍ୋ ୧,୩୫,୫୫୬ 
ସକୋଟ ିଟଙ୍ୋର ରଫିଣ୍ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଛ।ି 
ଗତବଷ୍ବ ଏହ ି �ମୟ ମଧ୍ୟସର ମୋତ୍ର ୭୪, 
୧୪୦ ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋର ରଫିଣ୍ କରଦୋତୋଙୁ୍ 
ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଗତବଷ୍ବ ତୁଳନୋସର 
ଏ ସଷେତ୍ରସର ଚଳତିବଷ୍ବ ୫ ୩ % 
ଅଭବୃିଦ୍ ିଘଟଛି।ି

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟକିସ ସଂଗ୍ରହରର ୩୦% ବୃଦ୍ଧ

 �ଅଗ୍ ଧି� ଟ ଧିକସ ସଂଗ୍ହ                
୨,୯୫, ୩୦୮ ମକୋଟ ଧିମର ପହଞ୍ ଧିଛ ଧି

 �କରଦୋତୋଙୁ୍କ ମହୋଇଛ ଧି                        
୧, ୩୫, ୫୫୬ ମକୋଟ ଧି ର ଧିଫଣ୍

ଭୁବନନଶ୍ବର,୧୮ା୯(ସମସି)

�ୋର ଉତ୍ୋଦନକୋରୀ ଇଫ୍ ସକୋ 
୍ଷେରୁ କୃଷ ି ବଜି୍ୋନ ସକନ୍ଦ୍ରର ମଳିତି 
�ହସଯୋଗସର ରୋଜ୍ୟର ୩୩ଟ ି କୃଷ ି
ବଜି୍ୋନ ସକନ୍ଦ୍ରସର  ସ୍ୋଷଣ ଅଭଯିୋନ, 
୍ନ ି୍ ରବିୋ ମଞ୍ ି ବତିରଣ ଏବଂ 
ବୃଷେସରୋ୍ଣ କୋଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠତି 

ସହୋଇଯୋଇଛ।ି ଇଫ୍ ସକୋର ୧୮ ଜଳ 
ସଷେତ୍ର ଅଧକୋରୀ ଏବଂ �ୋର ବକି୍ରୟକୋରୀ 
�ହୋୟକମୋସନ ଏହ ି କୋଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକୁ 
୍ରଚିୋଳନୋ କରଥିସଲ। ଇଫ୍ ସକୋ 
ରୋଜ୍ୟ କୋଯ୍ବ୍ୟୋଳୟରୁ ରୋଜ୍ୟ ବ ି୍ ଣନ 
ପ୍ରବନ୍କ ସ�ୌରଭ କୁମୋର ଚୋଟୋଜ୍ବୀ 
ଏବଂ ସଷେତ୍ର ପ୍ରବନ୍କ �ବୁୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର 
ସଜନୋ କୃଷ ି ବଜି୍ୋନ ସକନ୍ଦ୍ର  ସଖୋଦ୍୍ବୋ 

ଏବଂ ୍ରୁୀସର ସଯୋଗସଦଇ ଚୋଷୀ ଭୋଇ 
ମୋନଙ୍ର ଉନ୍ନତ ି ୍ୋଇଁ  କୃଷ ି ବଜି୍ୋନ 
ସକନ୍ଦ୍ରର ନୂତନ ପ୍ରୟୋ�ଗଡୁକୁି ପ୍ରଶଂ�ୋ 
କରଥିସଲ। ଏଥସର କୃଷକ ଭୋଇଭୋଇଣୀ 
ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବୋଡ ି କମ୍ବଚୋରୀମୋନଙୁ୍ 
କୃଷ ି ବସିଶଷଜ୍ ସ୍ୋଷଣମୋ� ୍ୋଳନର 
ତୋତ୍ଯ୍ବ୍ୟ, ଉସଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଉ୍କୋରତିୋ 
�ମ୍ପକ୍ବସର ଅବଗତ କରୋଇଥÒସଲ। 

ଇଫ୍ ରକା ପକ୍ଷରୁ ରପାରଣ ଅଭଯିାନ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏନେନ୍)ି: ମନି୍ତୋ 
୍ଷେରୁ ଭୋରତର ବୃହତମ ସଫଟେଭି୍ 
ଫ୍ୟୋଶନ ଧମୋକୋ ‘ବଗି୍ ଫ୍ୟୋଶନ 
ସଫଟେଭିୋଲ ଚଳତିମୋ� ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ 
ସହବୋକୁ ଯୋଉଛ।ି ବଏିଫ୍ଏଫ୍ ର ଏହ ି
୩ୟ �ଂସ୍ରଣସର ୍ବୂ୍ବ �ଂସ୍ରଣଗଡୁକି 
ତୁଳନୋସର ୧.୫ ଗଣୁ ଅଧିକ ଟେୋଇଲ 
ରହଥିିବୋସବସଳ  ଏଥିସର ୬୦୦୦ରୁ ଅଧିକ 
ବ୍ୋଣ୍ଡ୍  ର ଅଫର ରହଛି।ି ୍ୋବ୍ବଣକୁ ଦୃଟେସିର 
ରଖି ୍ ବୂ୍ବ ବଷ୍ବଗଡୁକି ତୁଳନୋସର ଚଳତିଥର 
ଅଫରର ଅଧକ ଚୋହଦିୋ ୍ରଲିଷେତି ସହବ 
ସବୋଲ ିଆଶୋ କରୋଯୋଉଛ।ି ଏହ ିଚୋହଦିୋକୁ 
୍ରୂଣ କରବିୋ ୍ୋଇ ଁ ୍ଲେୋଟଫମ୍ବର ସଟକ୍ 
ଷେମତୋଗଡୁକି ଶୀଷ୍ବ �ମୟସର ପ୍ରତ ି
ମନିଟି୍ ସର  ୧୩୦୦୦ ଅଡ୍ବର ୍ରଚିୋଳନୋ 
କରବିୋ ୍ୋଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ସହୋଇଛନ୍ତ।ି ଆକ୍ସି୍ 
ବ୍ୟୋଙ୍ଡ୍ ଓ ଆଇ�ଆିଇ�ଆିଇ ବ୍ୟୋଙ୍ 
ସଡବଟି୍ ଓ ସକ୍ରଟଡି୍ କୋଡ୍ବର ବ୍ୟବହୋର 
କର ି ନଜି କ୍ରୟ ଉ୍ସର ସ୍ସମଣ୍ଟ 
କରୁଥିବୋ ଗ୍ରୋହକମୋସନ ବ୍ୟୋଙ୍ ତରଫରୁ 
ଅତରିକି୍ ୧୦%ର ରଆିତ ି୍ୋଇ୍ୋରସିବ।

ମନି୍ତା ବଗି୍ ଫ୍ୟା�ନ 
ରଫଷ୍ଭିାଲ ୨୩ରୁ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏନେନ୍)ି: ବ୍ୟୋଙି୍ଙ୍ଗଡ୍   ସ�ବୋ �ହତି 
ଅସନକ ସଲୋକ ଜଡ଼ତି ଥÒବୋସବସଳ ବହୁ �ମୟସର ବ୍ୟୋଙ୍ 
ଠକୋମରି ଶବିୋର ସହୋଇଥୋନ୍ତ।ି ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଜନ�ୋଧୋରଣ 
ବହୁ ଅ�ବୁଧିୋର �ୋମ୍ନୋ କରବିୋକୁ ୍ଡଥିୋଏ। ସତସବ 
ବ୍ୟୋଙ୍ ଠସକଇକୁ ସନଇ ଅଥ୍ବମନ୍ତୀ ନମି୍ବଳୋ �ୀତୋରମଣ 
ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱ୍ରୂ୍୍ବ ମନ୍ତବ୍ୟ ସଦଇଛନ୍ତ।ି ବ୍ୟୋଙି୍ଂ ପ୍ରଣୋଳୀକୁ 
ଅଧିକ ମଜବୁତ କରବିୋ ଉ୍ସର ଅଥ୍ବମନ୍ତୀ ଗରୁୁତ୍ୱୋସରୋ୍ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଭୋରତୀୟ ବ୍ୟୋଙ୍ �ଂଘ (ଆଇବଏି)ର ୭୫ତମ 

ବୋଷହିସକୋତ୍ସବସର ସଯୋଗସଦଇ ଅଥ୍ବମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ତ,ି 
ବ୍ୟୋଙି୍ଙ୍ଗଡ୍   ପ୍ରଣୋଳୀଗଡୁ଼କି ୍ରସ୍ପର �ହତି ଅନୁକୂଳ 
ରହବିୋ ଦରକୋର। ଯୋହୋଫଳସର ଗ୍ରୋହକଙୁ୍ ଠକି୍ ଭୋସବ 
ସ�ବୋ ମଳି ି୍ ୋରବି। ବଭିନି୍ନ �ମୟସର ଗ୍ରୋହକମୋସନ 
ଅଲଗୋ ଅଲଗୋ ବ୍ୟୋଙ୍ �ହତି କୋରବୋର କରବିୋକୁ 
ବୋଧ୍ୟ ସହୋଇଥୋନ୍ତ।ି ଏ୍ର ି ସ୍ଥତିସିର ବ୍ୟୋଙ୍ଗଡୁ଼କି କଛି ି
୍ଦସଷେ୍ ସନବୋ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୋଙ୍ଗଡୁ଼କି ନଜିର 
�ଟିେମକୁ ୍ରସ୍ପର �ହ ଅନୁକୂଳଯକୁ୍ କରବିୋ ଆବଶ୍ୟକ, 

ଯୋହୋଫଳସର କ ି ଗ୍ରୋହକଙୁ୍ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟୋଙ୍କୁ ଯବିୋକୁ 
୍ଡ଼ବିନୋହ ିଁ। ବ୍ୟୋଙ୍ ଠସକଇ ଉ୍ସର ସରୋକ୍  ଲଗୋଇବୋ 
୍ୋଇଁ ବ୍ୟୋଙ୍ମୋନଙୁ୍ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରସନଟ ପ୍ରଯକୁ୍ ି ଓ 
ଏଆଇସର ନସିବଶ କରବିୋ ଦରକୋର। �ମୟ ବଦଳବିୋ 
�ହତି ନୂଆ ସଟସକ୍ନୋସଲୋଜ ି ବ୍ୟବସ୍ଥୋକୁ ବ୍ୟୋଙ୍ଗଡୁ଼କି 
ଆ୍ଣୋଇସଲ ଠକୋମ ି ହ୍ୋ� ୍ୋଇ୍ୋରବି। ବ୍ୟୋଙ୍ସର 
�ୋଇବର �ରୁଷେୋକୁ ବୃଦ୍ ି କରୋଯବିୋ ଦରକୋର, ଏହୋଦ୍ୋରୋ 
ସଯ ସକୌଣ� ି ପ୍ରକୋରର ଗଡ଼ବଡ଼କୁ ସରୋକୋଯୋଇ୍ୋରବି।  

‘ନୂଆ ଇଣ୍ଟରମନଟ 
ପ୍ରଯକୁ୍ ଧି ଓ ଏଆଇମର 

ନ ଧିମବଶ ଜରୁରୀ’

ବ୍ୋଙ୍କ ଠମକଇ ମରୋକ ଧିବୋକୁ 

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୧୮ା୯(ସମସି)

ବ୍ସିଟନ୍ ସ୍ଥତି ଓଡଆି ଉସଦ୍ୟୋଗୀ ଅରୁଣ 
କର ସଗୋଟଏି ୍ସର ସଗୋଟଏି ସବୈ୍ ଲେବକି 
�ଫଳତୋ �ହତି ଓଡଆିଙୁ୍ ଗବହିତ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ବ୍ସିଟନ୍ �ଲିଭରସଟେୋନ୍  ସର�ଂି �କହିଟ୍ ସର 
ଆସୟୋଜତି ବଶି୍ୱର �ବ୍ବବୃହତ ସମୋଟର୍ 
ସର�ଂିର ଦଶ୍ବକଙ୍ ୍ୋଇ ଁ ଅଭଜି୍ ସ�ନୋ 
ଅଧିକୋରୀ ଓ ଉସଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ତୋଙ୍ର 
ବ୍ୟବ�ୋୟକି �ହସଯୋଗୀ ଚଣି୍ଟନ୍ ୍ୋନୋରୋ 
ନକିଟସର ରଅିଲ୍ ଟୋଇମ୍ ୫ଜ ି ଭଚୁି୍ବଆଲ୍ 
ରଅିଲଟି ି�ଫଟେସୱର ବକିଶତି ଏବଂ ଶଳି୍ୋୟନ 
କରଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରସୟୋଗ �ଫଟେସୱର୍ ଏବଂ 
ଆକଟେସିଭ�ନ୍ ଏରଆି ମୋଧ୍ୟମସର ପ୍ରଦୋନ 
କରୋଯୋଉଥିବୋ ୫ଜ ି ଇମ�ହିଭ୍ ଅଭଜି୍ତୋ 
ଦଶ୍ବକଙୁ୍ ସରସ୍ �କହିଟ୍ ସର ଥିବୋ ଭଳ ି
ଅନୁଭବ କରୋଇବ। �ଲିଭସଟେ୍ବୋନ୍ ସର�ଂି 

�କହିଟ୍ ସହଉଛ ି ବ୍ସିଟନ୍ ର ଏକ ସମୋଟର୍ 
ସର�ଂି �କହିଟ୍ ସଯଉଠଁୋସର ଫମୁ୍ବଲୋ ୧ 
ଏବଂ ସମୋସଟୋଜି୍ ରି ବ୍ଟିଶି୍ ଗ୍ରୋଣ୍ ପ୍ରକି୍ 
୍ର ିସର�ଂି ଇସଭଣ୍ଟଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠତି ସହୋଇଥୋଏ। 
ନକିଟସର ଅଗଟେ ମୋ�ସର, �ଲିଭରସଟେୋନ୍  
ବଶି୍ୱର �ବୁଠୁ ବଡ ସର�ଂି ସଫଟେଭିୋଲ୍ 
‘ଦ ି କଲେୋ�କି୍ ୨୦୨୨’ ଆସୟୋଜନ କରଥିିଲୋ 
ସଯଉଥଁିସର ଫମୁ୍ବଲୋ-୧, ସସ୍ପୋଟ୍ବସ୍ କୋର୍, 
ଜଟି ିଏବଂ ଟୁରଙି୍ଗଡ୍  କୋର୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ୨୦ରୁ ଅଧିକ 
ସରସ୍ ପ୍ରଦଶ୍ବନ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଅରୁଣଙ୍ 
ସଟକ୍ କମ୍ପୋନୀ- ଏକ୍୍ଟସନସ୍  ଦ୍ୋରୋ 
ବକିଶତି ୮ସକ ରସିଜୋଲୁ୍ୟ�ନ୍ ୩୬୦ 
ଡଗି୍ରୀ ଭଚୁ୍ବଆଲ୍ ରଅିଲଟି ି �ହତି ଇମ�ହିଭ୍ 
ଫୁ୍ୟଚରଟିେକି୍ ୫ଜ ି ସଟସକ୍ନୋସଲୋଜ,ି 
ଯୋହୋ ଦଶ୍ବକମୋନଙୁ୍ ଏକ ସବୈ୍ ଲେବକି୍ 
ପ୍ରଯକୁ୍ବିଦି୍ୟୋ ସଦବୋ �ହ ସରସ୍ ୍ୋକ୍ ସର  
ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିଲୋ ଭଳ ି ଅନୁଭବ ସଦବ।

  ଓଡଧିଆ ଉମଦ୍ୋଗୀଙ୍କ ସଫଳତୋ

ସଲି୍ ଭର୍ ରଷ୍ାନ୍  ପାଇଁ କରଲ
‘୫ଜ’ି ରଟରକ୍ନାରଲାଜରି ବକିା� 
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ସ�ୋମବୋର, ୧୯ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ର ା ଇ ର ଙ୍ଗ ପୁ ର , ୧ ୮ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ମୟରୂଭଞ୍ଜରର କୁଡ଼ୁମୀ ଜାତରି ପ୍ରଭାବ 
ରହଛି।ି ଏହ ି ଜାତ ି ସାମାଜକି, ଆର୍ ଥିକ 
ଏବଂ ଶକି୍ା ରକ୍ତ୍ରରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ 
ରବଶ୍  ଆଗରର। ଯଦଓି ଆଦବିାସୀ 
ସାନ୍ାଳୀମାରନ ସଂରକ୍ଣର ସବୁଧିା 
ହାସଲ କର ି ରାଜରନୈତକି ଓ ଚାକରି ି
ରକ୍ତ୍ରରର ଆଗରର ରହଛିନ୍।ି ରତରବ 
ସଂରକ୍ଣର ସବୁଧିା ବନିା କୁଡ଼ୁମୀ ଜାତ ି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରର 
ରହଛି।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ରାଜରନୈତକି ଶଭୁଦୃଷ୍ ି ପଡ଼ ି କୁଡ଼ୁମୀ 
ସମ୍ପ୍ର୍ରଦାୟର ମମତା ମହାନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା 
ସାଂସଦ ଏବଂ ମୀନାକ୍ୀ ମହାନ୍ ଚମ୍ଆୁର 
ବଧିାୟକ ରହାଇପାରଛିନ୍।ି କୁଡ଼ୁମୀ 
(କୁମ୍ୀ) ମାରନ ରସମାନଙ୍କ ଜାତକୁି 
ଆଦବିାସୀ ମାନ୍ୟତା ଦାବରିର ଦୀର୍ଦନି 
ଧର ି ଆର୍ାଳନ କର ି ଆସଛୁନ୍।ି ପ୍ରାୟ 
୧୦/୧୨ ବର୍ କୁଡ଼ୁମୀମାରନ ଆଦବିାସୀ 
ମାନ୍ୟତା ଦାବକୁି କୁଡ଼ୁମୀ ରସନା 
ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଓଡ଼ଶିାର ରକାଣ 
ଅନୁରକାଣରର ବ୍ୟାପକ ଆର୍ାଳନ 
କରଥିିଲା। ରାଜରନୈତକି ରଟଣାକ୍ରମରର 

ଉକ୍ତ ସଙ୍ଗଠନ ଦୁଇ ବର୍ ତରଳ ବଭିାଜତି 
ରହାଇ ରସଥିରୁ ନୂତନ ଭାରବ ଓଡ଼ଶିା 
କୁଡ଼ୁମୀ ରସନା ସଂଗଠନ ଜନ୍ମ ରନଇଛ।ି 
ରତରବ ଦୁଇଟଯିାକ ସଂଗଠନର 
ଲକ୍୍ୟ ଓ ଚହି୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହଛି।ି

କୁଡୁମୀ ସମ୍ପଦାୟର ଭାରାକୁ 
କୁମା୍ଲୀ ଭାରା କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରର 
ଯଦ ି ରଦଖାଯାଏ କୁମ୍ାଲୀ ରକବଳ 
କୁଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କ ଭାରାରର ଆଉ ସୀମତି 
ରହାଇ ରହନିାହ ିଁ। କୁଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କ ରକୌଳକି 
ବୃତ୍ ି ଚାର ରହାଇଥିବାରୁ କୃରକିାଯ୍୍ୟ 
ନମିରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କୃର ି ଉପକରଣ ପାଇଁ 
ସବ୍ଦା ଏହ ି ଜାତ ି କମାର ଜାତ ି ଉପରର 
ନଭିର୍ଶୀଳ। ରଯଉ ଁ ଗାଁରର କୁଡ଼ୁମୀ 
ସମ୍ପଦାୟ ବସବାସ କରୁଥିରବ ରସଠାରର 
ନଶି୍ତି ରଗାଟଏି କମିା୍ ଦୁଇଟ ି କମାର 
ପରବିାର ରହଥିିବା ନଜରି ରହଛି।ି କମାର 
ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିରକାଦାଳ, 
ଦାଆ ଏବଂ ଗହୃ ଉପକରଣ ପନକ,ି କୁରାଢ଼ୀ 
ତଆିର ି କର ି ରଯାଗାଇ ଆସଛୁନ୍।ି ରତଣ ୁ
କମାର ପରବିାରର କୁଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କ ସହ 
ରନଷି୍ଠ ସମ୍କ ୍ଥିବାରୁ କୁଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କ ଭାରା 
କୁମା୍ଲୀରର ହ ିଁ କର୍ାବାତ୍୍ା ରହାଇର୍ାନ୍।ି 

ଏହ ି କ୍ରମରର ବାମନରାଟୀ ଅଞ୍ଚଳର 
କୁମା୍ଲୀ ଭାରାକୁ କୁମ୍ଭକାରମାରନ ମଧ୍ୟ 
ଆପଣାଇ ରନଇଛନ୍।ି ବଭିନି୍ନ ପବ୍ପବ୍ାଣ ି
ନମିରନ୍ କୁମ୍ଭାର ରଗାଷ୍ଠୀ କୁଡ଼ୁମୀମାନଙୁ୍କ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଟପିାତ୍ର ରଯାଗାଇ 
ଆତ୍ୀୟତାର ସତୂ୍ରରର ବାନ୍ ି ରଖିଥିବାରୁ 
କୁଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କ ଭାରା କୁମା୍ଲୀ ଭାରାରର 
କର୍ାବାତ୍୍ା କରୁଛନ୍।ି ରସହପିର ି ନାପତି୍  
ଓ ରଧାବା କୁଡୁମ଼ୀମାନଙ୍କ ଅନୁ୍ଡଶିାଳରୁ 
ଶ୍ମଶାନ ଯାଏ ପ୍ରତଟି ି କ୍ରୟିାକମର୍ର ରଲାଡ଼ା 
ରହଉଥିବାରୁ ରସମାରନ ମଧ୍ୟ କୁମା୍ଲୀ 
ଭାରାକୁ ଆଦର ିରନଇଛନ୍।ି ରତଣ ୁକୁମ୍ଭାର, 
କମାର, ରତଲ,ି ରଧାବା ଓ ନାପତି୍ ମାରନ 

ଏରବ ବ ି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ରକ୍ୁଝର, 
ରଢ଼ଙ୍କାନାଳ, ସୁ୍ ରଗଡ଼, ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା 
ସରମତ ପରଡ଼ାଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ 
ରାଜ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଉପରରାକ୍ତ 
ରଗାଷ୍ଠୀ ବ୍ୟତୀତ ତନ୍ୀ, ବାହାରର ଓ 
ସାମାଜକି କାମରର ସହରଯାଗ କର ି
ଆସଥୁିବା ଡ଼ମ, ରାସମିାରନ ମଧ୍ୟ କୁଡ଼ୁମୀ 
ଭାରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍।ି ରତରବ 
ଆଶ୍ଯ୍୍ୟର କର୍ା କୁଡ଼ୁମୀମାନଙୁ୍କ ଆଦବିାସୀ 
ମାନ୍ୟତା ଦାବରିର ଆର୍ାଳନର 
ରନତୃତ୍ୱ ରନଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତବିରିଶର ମଧ୍ୟ 
ପରସ୍ପର କୁଡୁମୀ ଭାରାରର କର୍ାବାତ୍୍ା 
ପରବିରତ୍୍ ଓଡ଼ଆି ଭାରାରର କର୍ାବାତ୍୍ା 

କରୁଛନ୍।ି ଗାଁଗହଳରିର ରକରତକ ପରୁୁଖା, 
ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ି ରଦରଲ ଯବୁପଢ଼ି ି
ସରମତ ଏବଂ ସାଧାରଣ କୁଡୁମୀ ଜାତରି 
ରଲାକମାରନ ଖବୁ୍  କମ୍  କୁଡ଼ୁମାଲ ିଭାରାରର 
କର୍ାବାତ୍୍ା ରହଉଛନ୍।ି ଯଦଓି ରସମାରନ 
ନଜିର ଭାରା କୁଡ଼ୁମାଲ ି ରବାଲ ି ପରଚିୟ 
ରଦଉଛନ୍ ି ଏବଂ ଆଦବିାସୀ ମାନ୍ୟତା 
ପାଇଁ ଦାବ ି କର ି ଆସଛୁନ୍।ି ରତରବ 
ରସମାରନ ରବାରଧ ଭୁଲ ି ଯାଉଛନ୍ ି ରଯ 
ଭାରା ଓ ସଂସ୍ତୃ ି ପରସ୍ପର ସହତି ଜଡ଼ତି। 
ମାତୃଭାରା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ ଭାରା ରଗାଟଏି 
ଜାତରି ସ୍ୱତନ୍ତ ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ କରରି୍ାଏ। 
ବତ୍୍ମାନ କୁଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କର ମାତୃଭାରା 
କୁଡ଼ୁମାଲ ି ଭାରା ହଜ ି ଯାଉଥିବାରବରଳ 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର ବାମନରାଟୀ ଉପଖଣ୍ଡ 
ଅଞ୍ଚଳରର ଦୀର୍ଦନି ରହ ି କୁଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କ 
ସହତି ଜଡ଼ତି ଥିବା କୁମ୍ଭାର, କମାର, 
ରଧାବା, ନାପତି୍ , ଡମ, ରାସ ି ଆଦ ି ଜାତ ି
କୁମ୍ାଲୀ ଭାରାରର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରର 
କର୍ାବାତ୍୍ା କରୁଛନ୍।ି ଏମାରନ ବାସ୍ତବରର 
ଅଣକୁଡ଼ୁମୀ ଜାତ ି ରହାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ 
କୁମ୍ାଲୀ ଭାରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ 
ଏମାନଙ୍କ ଅବଦାନ କଛି ି କମ୍  ନୁରହଁ।

କୁଡୁମୀ ଜଠାତରୁି ହଜଯିଠାଉଛ ିକୁମ୍ଠାଲୀ ଭଠାଷଠା
ଅଣକୁଡୁମୀ ଜାତଙି୍କ ମଧ୍ୟରର ବଢୁଛ ିକୁମ୍ାଲୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ

ଭୁବରନଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମସି): ଚଳତି ମାସ 
ଅରକଟାବର ୩୧ ତର୍ା ପବ୍ୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଇ୍ରିା 
ଗାନ୍ୀଙ୍କ ତରିରାଧାନ ଦବିସଠାରୁ ପ୍ରରଦଶ କଂରରେସ 
ପକ୍ରୁ ଭାରତ ରଯାରଡ଼ା ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ରହବ। 
ଏହାକୁ ଦଳ ପକ୍ରୁ ‘ଓଡ଼ଶିା ପଦଯାତ୍ରା ତର୍ା 
ପରବିତ୍୍ନ ଯାତ୍ରା’ ରବାଲ ି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛ।ି 
ପସିସି ି ସଭାପତ ି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରମତ 
ରାଜ୍ୟ ରନତୃବୃ୍ ଏହ ି ଯାତ୍ରାରର ସାମଲି ରହରବ। 
ଭୁବରନଶ୍ୱର ଇ୍ରିା ଗାନ୍ୀ ପାକ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ରହବାକୁ 
ଏହ ି ଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟସାରା ପରକି୍ରମା କର ି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ 
ଦନି ପରର ରାଜ୍ୟ ମଖୁ୍ୟାଳୟକୁ ରଫରବି। ଏଆଇସସି ି
ପକ୍ରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶର ପବ୍ୂତନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଦଗିବଜିୟ 
ସଂି ଓ ପବ୍ୂତନ ରକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତୀ ଜୟରାମ ରରମଶ ରାଜ୍ୟ 
ରନତୃବୃ୍ଙ୍କ ସହରଯାଗ ରଦରବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଭାରୀ ଡକଟର ରଚଲ୍ା କୁମାର ଏବଂ ସହ 
ପ୍ରଭାରୀ ରୁଦ୍ରରାଜୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାରର ଅଂଶରେହଣ 
କରରିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୨୫୦ କ.ିମ ି ଯାତ୍ରା 
ଦଳ ପକ୍ରୁ କରାଯବି। ଭୁବରନଶ୍ୱରରୁ ଏହ ି ଯାତ୍ରା 
ବାହାର ି ୨୬ ଜଲି୍ା ପରକି୍ରମା କରବି। ପ୍ରତ ି ଦନି ପ୍ରାୟ 
୨୦ କମି ି ଏହ ି ପରକି୍ରମା ଯାତ୍ରା କରାଯବି। ୨୦୨୩ 
ମସହିା ଜାନୁୟାରୀ ୩୦ରର ଏହ ି ଭାରତ ରଯାରଡା-
ଓଡ଼ଶିା ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ରହବ। ଏହାପରର କାଯ୍୍ୟକତ୍୍ା 
ରରକୁ ରର ବୁଲ ି କଂରରେସ ବାତ୍୍ା ପ୍ରଦାନ କରରିବ। 
 ଯାତ୍ରା ସମ୍କ୍ରର କଂରରେସ ଭବନରର ଆରୟାଜତି 
ସାମ୍ାଦକି ସମ୍ଳିନୀରର ପସିସି ି ସଭାପତ ି ଶରତ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ରରାରଣା କରଥିିରଲ। ରସହପିର ି
ରାହୁଲ ଗାନ୍ୀଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର ଜାର ି ରହଥିିବା ଭାରତ 

ରଯାରଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମ୍କ୍ରର ପବୂ୍ତନ ରକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତୀ 
ଜୟରାମ ରରମଶ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଲ। 
ଦ୍ତିୀୟ ପଯ୍୍ୟାୟରର ପବୂ୍ରୁ ପଶ୍ମି ଭାରତ ରଯାରଡା 
ଯାତ୍ରା ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଥିିବା ରସ ସଚୂନା 

ରଦଇଥିରଲ। ରସହପିର ି ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନସ୍ୱାର୍୍ 
ବରିରାଧୀ ପଦରକ୍ପ ଏବଂ ଆରଏସଏସ୍  ଏରଜଣ୍ଡାକୁ 
ଦଗି୍ ବଜିୟ ସଂି ସମାରଲାଚନା କରଥିିରଲ। ରାହୁଲ 
ଗାନ୍ୀ ପ୍ରର୍ମ ପଯ୍୍ୟାୟ ଭାରତ ରଯାରଡ଼ା ଯାତ୍ରାରର 
ଥିବାରୁ ଓଡ଼ଶିା ପରକି୍ରମାରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଭାରବ ରଯାଡ଼ ି
ରହରବ ନାହ ିଁ ରବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଓଡ଼ଶିା ପରକି୍ରମା 
ସମ୍କଥିତ ଏକ ପସୁ୍ତକ ଉରନ୍ମାଚନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 
ପବ୍ୂତନ ପସିସି ି ସଭାପତ ି ଜୟରଦବ ରଜନା, ପ୍ରସାଦ 
ହରଚି୍ନ, ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପ ି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖଣୁ୍ଆି, 

ପବ୍ୂତନ ମନ୍ତୀ ଗରଣଶ୍ୱର ରବରହରା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ରହଥିିରଲ।

 ସାଂସଦ ନରିରାଜ ଡାଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର ନବ 
ନବି୍ାଚତି ପସିସି ି ପ୍ରତନିଧିିମାନଙ୍କ ଏକ ରବୈଠକ 

ମଧ୍ୟ ରବବିାର କଂରରେସ 
ଭବନରର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ପସିସିରି 
ପବ୍ୂତନ ସଭାପତ ି ଶ୍ୀ 
ରଜନା, ପସିସି ି ସଭାପତ,ି 
ଉପସଭାପତ,ି ରକାରାଧ୍ୟକ୍ 
ଓ ପସିସି ି କାଯ୍୍ୟନବ୍ିାହୀ 

ସଦସ୍ୟ, ଏଆଇସସି ି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପସିସି ି ଇରଲକ୍ସନ 
କମଟି ି ସଦସ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏଆଇସସି ି ଅଧ୍ୟକ୍ ମରନାନୀତ 
କରବିା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରଥିିରଲ। ଏହାକୁ 
ପବ୍ୂତନ ପସିସି ି ସଭାପତ ି ନରିଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ଶ୍ୀ ହରଚି୍ନ, ସଶୁୀଳା ତରିଆି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖଣୁ୍ଆି, 
ବଧିାୟକ ସରୁ ରାଉତରାୟ, ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ ି
ଓ ସରନ୍ାର ସଂି ସାଲୁଜା ସମର୍୍ନ କରଥିିରଲ। 
ରତଣ ୁ ଉପରରାକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବ୍ସମ୍ତ କ୍ରରମ ଗହୃୀତ 
ରହାଇଥିବା ଶ୍ୀ ଡାଙ୍ଗୀ ରରାରଣା କରଥିିରଲ।

ରୋଜ୍ୟ କଂସରେ�ର  
‘ଭୋରତ ସ�ୋସ�ୋ’ �ୋତ୍ୋ ୩ ମଠାସରର ୨୨୫୦ କମି ିପରକି୍ରମଠା

 �୨୬ ଜଲି୍ୋସର ଦଳ ୍କ୍ଷରୁ କୋ�୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସୁ୍ତ ି
 �ଅସକଟେୋବର ୩୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ସେବ ୍ଦ�ୋତ୍ୋ
 �ଦନିକୁ ୨୦ କମି ି୍ରକି୍ରମୋ କରସିବ ସନତୋ

 � ସ�ୋଗସଦସବ ଜୟରୋମ, ଦଗି୍ ବଜିୟ, ସେଲ୍ୋ କୁମୋର

ଜନଜଠାତଙି୍କ ବକିଠାଶ...
ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ମଳିନିାହ ିଁ। ରସହପିର ି ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ ଥିକ 

ବରର୍ ପ୍ରର୍ମ ପଯ୍୍ୟାୟରର ପ୍ରାୟ ୫ଟ ି ରଯାଜନା ସ୍ୱତନ୍ତ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଆର୍ ଥିକ ସହାୟତା(ଉପରଯାଜନା), ଏକଲବ୍ୟ ମରଡଲ ଆବାସକି 
ବଦି୍ୟାଳୟ(ଇଏମଆରଏସ), ପଭିଟିଜିମିାନଙ୍କ ଉନ୍ନତକିରଣ, ଆଦମି ଦ୍ରବ୍ୟ 
ତର୍ା ଉତ୍ାଦଗଡୁକିର ବପିଣନ ପାଇ ଁଆନୁଷ୍ଠାନକି ସହାୟତା ଏବଂ ଆଦବିାସୀ 
ଗରବରଣା ସଂସ୍ାନକୁ ଅନୁଦାନ ବାବଦରର ଟଙ୍କାଟଏି ମଧ୍ୟ ମଳି ି ନ ଥିଲା। 
ଅନୁରୂପ ଭାବରର ରମକାନଜିମ୍  ଫର ମାରକଟ୍ଙି୍ଗଗ୍   ଅଫ୍  ମାଇନର ଫରରଷ୍ 
ପ୍ରଡକଟ(ଏମଏଫପ)ି ଆଦ ି ଦୁଇଟ ି ରଯାଜନାରର ୨୦୧୮-୧୯, ୨୦୧୯-
୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ରର ରକୌଣସ ି ଅନୁଦାନ ମଳିନିାହ ିଁ। ରସହପିର ି ସ୍ୱତନ୍ତ 
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ ଥିକ ସହାୟତା(ଉପରଯାଜନା)ରର ୨୦୧୮-୧୯ରର ଓଡ଼ଶିାକୁ 
୧୭୫୫୩.୨୨ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମଳିଥିିବାରବରଳ ୨୦୨୦-୨୧ରର ଏହା 
୯୦୧୦.୪୨ ଲକ୍ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି ଅନୁରୂପ ଭାରବ ପଭିଟିଜିମିାନଙ୍କ 
ଉନ୍ନତକିରଣ ପାଇ ଁ ୨୦୧୮-୧୯ରର ୩୬୨୬ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ମଳିଥିିବା 
ରବରଳ ୨୦୨୦-୨୧ରର ୧୨୦୨ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ମଳିଛି।ି ଆଦମି ଦ୍ରବ୍ୟ ତର୍ା 
ଉତ୍ାଦଗଡ଼ୁକିର ବପିଣନ ପାଇ ଁଆନୁଷ୍ଠାନକି ସହାୟତା ବାବଦକୁ ରଶରର୍ର 
ପାଇ ଁଓଡ଼ଶିାକୁ ୨୦୧୯-୨୦ରର ୧୬୦.୫୮ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ମଳିଥିିଲା। ଏହାର 
ପବ୍ୂ ତର୍ା ପର ଆର୍ ଥିକ ବର୍ରର ରାଜ୍ୟକୁ ଟଙ୍କାଟଏି ଅନୁଦାନ ମଳିନିାହ ିଁ।

 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳତି ଆର୍ ଥିକ ବରର୍ର ଅନୁସଚୂତି 
ଜନଜାତ(ିଏସଟ)ି, ଅନୁସଚୂତି ଜାତ(ିଏସସ)ି,ସଂଖ୍ୟାଲର ୁ ସମ୍ପଦାୟ ଓ 
ପଛୁଆବଗ୍ କଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗ ପାଇ ଁ୪୦୯୧ ରକାଟ ି୯୮ ଲକ୍ ୬୦ ହଜାର 
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରଛିନ୍।ି ଏହା ମଧ୍ୟରର କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ୩୧୦୦ 
ରକାଟ ି ୪୯ ଲକ୍ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହଛି।ି କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ 
୧୭୯୭ ରକାଟ ି ୬୬ ଲକ୍ ୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରକବଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 
ରଯାଜନାରର ଖର୍୍ କରାଯବି। ରସହପିର ି ରକନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ରଯାଜନାରର 
୧୩୬ ରକାଟ ି ୭୪ ଲକ୍ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବତ୍ଥିତ 
ରଯାଜନାରର ୧୧୬୬ ରକାଟ ି ୮ ଲକ୍ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ 
କରାଯାଇଛ।ି ବଭିାଗୀୟ କାଯ୍୍ୟାବଳୀରର ଏସଟଙି୍କ ବରିଶର ଧ୍ୟାନରକୈନ୍ଦ୍ରତି 
କରାଯାଇଛ।ି ନକିଟରର ଆଦବିାସୀମାନଙ୍କ ଆର୍ ଥିକ ସ୍ତି ିମଜଭୁତ କରବିା 
ଦୃଷ୍ରିର ରଖି ମରିଲଟ୍  ମଶିନ୍  କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନଆିଯାଇଛ।ି ଏହା ଏକ 
ବକିଳ୍ପ କୃର ିରହାଇପାରବି। ଗତ କ୍ୟାବରିନଟ୍  ରବୈଠକରର ମରିଲଟ୍  ମଶିନର 

ଅବଧି ୬ ବର୍ ପାଇ ଁ ବୃଦ୍ଧ ି କରାଯାଇଛ।ି ୨୦୧୭-୧୮ ମସହିାରର ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥିବା ଏହ ିକାଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ୨୦୨୬-୨୭ ଯାଏ ଁପ୍ରଚଳନ କରାଯବି। 
ଏଥିପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୮୦୮.୩୯ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ କରଛିନ୍।ି 
ରାଜ୍ୟର ୧୯ଟ ିଜଲି୍ାର ୧୪୨ ବ୍ଲକରର ଆଦବିାସୀ ଏବଂ କ୍ଦୁ୍ର ଚାରୀମାରନ 
ଏହାଦ୍ାରା ଉପକୃତ ରହରବ। ମାତ୍ର ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଜି ଅଂଶ ଅର୍୍ 
ପ୍ରଦାନରର ଅବରହଳା କରୁଥିବା ରଯାଗୁ ଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରର ରକବଳ ଆର୍ ଥିକ୍ 
ଚାପ ପଡ଼ୁନାହ ିଁ; ବଭିନି୍ନ ରଯାଜନାର କାଯ୍୍ୟାନୟ୍ନ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହଉଛ।ି

୨୦ରର ଲଘଚୁଠାପ...
 ଲରଚୁାପ ରକ୍ତ୍ର ସଷୃ୍ ିରହବ। ଏହାଦ୍ାରା ରବବିାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରର 

ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ପ୍ରବଳ ବର୍ା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ୧୯ରର ମଧ୍ୟ 
ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାରର ବର୍ାର ପ୍ରରକାପ ରହବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ଲରଚୁାପ 
ଦ୍ାରା ୨୦ ଓ ୨୧ରର ସବା୍ଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବି ରବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି
ଦୁଇ ଦନି ବକି୍ପି୍ତ ବର୍ା ରହବ ଓ କଛି ି ଜଲି୍ାରର ପ୍ରବଳରୁ ଅତପି୍ରବଳ 
ବର୍ା ରହବ ରବାଲ ି ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ର କହଛି।ି ରସାମବାର କଳାହାଣ୍ଡ,ି 
କନ୍ମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପରୁୀ ଜଲି୍ାରର ପ୍ରବଳରୁ ଅତ ିପ୍ରବଳ ଆଶଙ୍କା ରହଛି।ି 
ଏଥିପାଇ ଁଏହ ିଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକୁି ଅରରଞ୍ଜ ଆଲଟ୍ ଜାର ିରହବା ସହତି ଗଜପତ,ି 
ମାଲକାନଗରି,ି ରକାରାପଟୁ, ନବରଙ୍ଗପରୁ, ରାୟଗଡ଼ା, ରଖାଦ୍୍ଧା, କଟକ, 
ଜଗତସଂିହପରୁ, ନୟାଗଡ଼, ଓ ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରର ପ୍ରବଳ ବର୍ା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ 
ଏହ ିଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକି ପାଇ ଁରୟରଲା ଆଲଟ୍ ଜାର ିରହାଇଛ।ି ୨୦ ଓ ୨୧ରର ବର୍ା 
ରହବାକୁ ଥିବା ଜଲି୍ା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ବିା ସହ ବର୍ାର ପରମିାଣ ବଢ଼ବି ରବାଲ ି
ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ରର ରବୈଜ୍ାନକି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହଛିନ୍।ି ପ୍ରବଳ ବର୍ା 
ରଯାଗୁ ଁବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାରର ଭୂସ୍ଖଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟ ିକାନ୍ଥ ପଡ଼ବିା ଓ କର୍ା ରର 
ନଷ୍ ରହବାର ଆଶଙ୍କା ରହଛି।ି ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳରର ଜଳବ୍ୀ ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ ି
ରହବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ା ରଯାଗୁ ଁଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ମତା ହ୍ାସ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ 
ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛ।ି ବର୍ା ସମୟରର ସହରାଞ୍ଚଳଗଡ଼ୁକିରର ରରେରନଜ 
ବ୍ୟବସ୍ା ପରଚିାଳନା ପାଇ ଁ ବ୍ୟବସ୍ା କରବିା ସହ ଚାର ଜମରୁି ଜଳ 
ନଷି୍ାସନ ବ୍ୟବସ୍ା କରବିା ପାଇ ଁପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ର ପରାମଶ୍ ରଦଇଛ।ି 

 ଅନ୍ୟପରଟ ଲରଚୁାପ ପ୍ରଭାବରର ସମଦୁ୍ର ଅଶାନ୍ ରହବି ରବାଲ ି
ପାଣପିାଗ ବଭିାଗ ପବୂା୍ନୁମାନ କରଛି।ି ରତଣ ୁ ମତ୍୍ୟଜୀବୀଙୁ୍କ ୨୦ 
ତାରଖିରୁ ସମଦୁ୍ରକୁ ଯବିା ପାଇ ଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛ।ି ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ରର 
ସଚୂନାକୁ ଆଧାର କର ି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ସତକ ୍ ରହବିା 

ପାଇ ଁ ଏସ୍ ଆରସଙି୍କ କାଯ୍୍ୟାଳୟ ପରାମଶ୍ ରଦଇଛ।ି ବରିଶରକର ି ରଯଉଁ 
ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକି ରୟରଲା ଓ ଅରରଞ୍ଜ ଆଲଟ୍ ଜାର ିକରାଯାଇଛ,ି ରସହ ିଜଲି୍ାର 
ଜଲି୍ାପାଳମାରନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରସି୍ତିରି ମକୁାବଲିା ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ 
ପଦରକ୍ପ ରନବା ସହ ଭତି୍ଭୂିମ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛ।ି ବର୍ା 
ସମ୍କଥିତ ତର୍୍ୟ ଏସ୍ ଆରସଙି୍କ କାଯ୍୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଇବା ସହତି ବର୍ା ଦ୍ାରା 
ରକୌଣସ ି କ୍ୟକ୍ତ ି ରହରଲ ତୁରନ୍ ଏହାର ସଚୂନା ରଦବାକୁ ପରାମଶ୍ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପରଟ ରଦଶରର ରମୌସମୁୀ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍୍ନ ରନଇ ପାଗ 
ଅନୁକୂଳ ରହଛି।ି ଆସନ୍ା ୩ ଦନି ମଧ୍ୟରର ରଦଶର ଉତ୍ର ପଶ୍ମି ଭାଗରୁ 
ରମୌସମୁୀ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍୍ନ ଆରମ୍ଭ ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ରନଇ ଭାରତୀୟ 
ପାଣପିାଗ ବଭିାଗ ସଚୂନା ରଦଇଛ।ି

ଓଡଶିଠା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମଠାନ୍ତ...
ରଖିଥିରଲ। ଶନବିାର ସକାରଳ ରସଠାରର ପହଞ୍ଚବିା ରବରଳ ଦୁଇଟ ି ଗାଇ 
କ୍ତାକ୍ତରହାଇ ମରପିଡ଼ଥିିବା ରଦଖବାକୁ ପାଇର୍ରଲ। ଅନ୍ୟ ରଗାଟଏି ଗାଈର 
ରଦହରର ମାଂସ ନଥିବା ରଦଖିବାକୁ ପାଇ ଜଙ୍ଗଲ ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ସଚୂନା 
ରଦଇର୍ରଲ। ଶନବିାର ସାଲୁର ଜଙ୍ଗଲ ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ ରଟଣାସ୍ଳରର 
ପହଞ୍ଚବିା ସହ ରସଠାରର ୧୮ ଇଞ୍ଚ ଲମର୍ ପାଦଚହି୍ନ ରଦଖିବାକୁ ପାଇଥିରଲ। 
ଉକ୍ତ ପାଦ ଚହି୍ନଟ ି ମହାବଳ ବାରର ରହାଇଥିବା ରନଇ ଜଙ୍ଗଲ ବଭିାଗ 
ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଉକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗ ି ବବିାଦୀୟ 
ରକାଟଆିର ହରମାଣ୍ଡଙ୍ଗୀ, ଫାଟୁସରିନର,ି ଫଗଣୁସରିନରୀ ରୋମ ଗଡ଼ୁକି 
ରହଥିିବା ରବରଳ ରଟଣା ସମ୍କର୍ର ସଚୂନା ପାଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ 
ଅଛନ୍।ି ରବବିାର ଉକ୍ତ ବାରଟକୁି ଆନ୍ଧ୍ରର ରବାବଲି ିରୋମ ନକିଟ ରମତୱାଲାସା 
ଜଙ୍ଗଲରର ରଦଖାଯାଇଥିବା ରନଇ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

୩ ଅବକଠାରୀ କମ୍ଚଠାରୀଙ୍କ...
ପଟାଙ୍ଗ ି ର୍ାନା ଅଧିକାରୀ ରକୈବଲ୍ୟ କୁମାର ରସଠଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଶରର ପଲୁସି 
ରବବିାର ରଭାର ସମୟରର ୨୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପର୍ରର  ସବ-
ଇନ୍ସରପକଟର କରୁଣାକର ଶବରଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର ପାର୍ାଲଂି କରୁଥିରଲ ା 
ରକାରାପଟୁ ଆଡୁ ସଙିୁ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଆରରଜ-୦୬ ଜଏି ୬୯୫୧ 
ନମର୍ ୍କ୍ ରର ରଚାରା ଗରଞ୍ଜଇ ଚାଲାଣ ରହଉଥିବା ସଚୂନାପାଇ 
ପାର୍ାଲଂି ଟମି୍  ରଜାଡ଼ମିାଦଲି ି ନକିଟରର ଉକ୍ତ ୍କ୍ ସହ ଏସକଟ୍ 
ରଦଉଥିବା ଓଡ-ି୧୦ପ ି ୯୧୩୩  ନମ୍ର ଥିବା ଏକ ରବାରଲରରାକୁ 

ମଧ୍ୟ  ଅଟକାଇଥିରଲ। ପାୱାର୍ ଟଲିର ଥିବା 
ଉକ୍ତ ୍କରୁ ଗରଞ୍ଜଇ ଗନ୍ ଆସବିାରୁ ପଲୁସି୍ 
ସର୍ହରର  ଯାଞ୍ଚ କରରି୍ଲା ା ୩୧ଟ ି ଜର ି ଅଖାରର 
ପ୍ୟାକଂି ରହାଇଥିବା ୮୦୩ କରିଲା ୭୬୫ ରୋମ୍ 
ଗରଞ୍ଜଇ  ଜବତ କରବିା ସହ ୍କରର ବସଥିିବା 
ରାଜସ୍ାନ ବଲିୱାଡା ଜଲି୍ା ଗାଣ୍ାଡାର ପ୍ରକାଶ 
ରଭଲ୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ ଗରିଫ କରଥିିବା ରବରଳ 
ଅନ୍ାରର ସରୁଯାଗ ରନଇ ୍କ୍ ଚାଳକ ରଫରାର୍ 
ରହାଇଯାଇଥିଲା। ପଲୁସି୍ ଟମି୍ ଗରଞ୍ଜଇ ଚାଲାଣ 
କରୁଥିବା ୍କକୁ ଏସ୍ କଟ୍ ରଦଉଥିବା ବରଲରରା 
ଜପି୍ କୁ ଯାଞ୍ଚ କର ିରସଥିରର ଥିବା ଅବାକରୀ  ବଭିାଗର 
ତନିଜିଣ କମଚ୍ାରୀଙ୍କ ସରମତ ରବାରଲରରା ରୋଇଭର୍ 
ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ପଟାଙ୍ଗ ି ର୍ାନାକୁ ରନଇ ରଜରା 
କରଥିିଲା। ରଜରା ସମୟରର ରଚାରା ଗରଞ୍ଜଇ 
ଚାଲାଣରର ରସମାରନ ସହରଯାଗ କରୁଥିବା ଜଣା 
ପଡବିା ପରର ପଲୁସି୍  ସନୁାପରୁ ଓଏମପରି ରାଜ କୁମାର 
ରଚଟ୍ଟୀ, ବରଲରରା ରୋଇଭର୍ ଧୀରଜ କୁମାର ତୁରୁକ, 

ରକାରାପଟୁ ରସଠୀ କରଲାନୀର ରଗାଲକ ବହିାରୀ ବାର,  
ଅବକାରୀ ଏଏସଆଇ ଅରପରଲାକ ଦାଶ, ଅବକାରୀ 
କନରଷ୍ବଳ ତ୍ରରିଲାଚନା ରାୟରଚଟ୍ଟୀ ଓ ଆର୍ .
ରଭରଙ୍କରଟଶକୁ ଗରିଫ କରଛି ି ା ପଟ୍ଟାଙ୍ଗ ି ର୍ାନାରର 
ଏନଡପିଏିସ୍ ଆକଟରର ଏକ ମାମଲା(୧୨୯/୨୦୨୨) 
ରୁଜୁ  କର ି ଗରିଫ ସମସ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ରକାଟ୍ ଚାଲାଣ 
କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି ିା ରଟଣାରର ପଲୁସି୍ ୮୦୩ 
କରିଲା ୭୬୫ ରୋମ୍ ଗରଞ୍ଜଇ ସହ ଗରଞ୍ଜଇ ଚାଲାଣରର 
ବ୍ୟବହୃତ ୍କ୍ , ରବାରଲରରା, ନଗଦ ୧୩୩୩୫ 
ଟଙ୍କା, ୮ଟ ି ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ , ଅବକାରୀ ବଭିାଗ 
ପରଚିୟ ପତ୍ର ୨ଟ,ି ୪ଟ ିଏଟଏିମ୍ କାଡ୍ ଇତ୍ୟାଦ ିଜବତ 
କରାଯାଇଛ।ି ପାର୍ାଲଂି ଟମିରର ସବ-ଇନ୍ସରପକଟର 
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ହାବଲିଦାର୍ ଡରିକ ପ୍ରଧାନ, 
କନରଷ୍ବଳ ଏଚ୍ ଏଚ୍  ନାୟକ,ଏସ୍ .ମଦୁୁଲ,ିଏଚ୍  
ସଏିଚ୍  ରଗୌଡ ଏବଂ ଏନ୍ .ରବରହରା ସାମଲି 
ରହାଇଥିରଲ ା ରତରବ ଜବତ ଗରଞ୍ଜଇର ଆନୁମାନକି 
ମଲୂ୍ୟ ୮୦ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ରହବରବାଲ ି ପଲୁସି କହଛି।ି

ଭୁବରନଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମସି): ରଦଶ ତର୍ା ରାଜ୍ୟର ବକିାଶ ପାଇ ଁ ଗମନାଗମନ ପର୍ ସଗୁମ 
ରହବା ଜରୁରୀ। ଉତ୍ମ ରଯାଗାରଯାଗ ବ୍ୟବସ୍ା ହ ିଁ ବକିାଶ ପାଇ ଁ ପର୍ପ୍ରସୁ୍ତତ କରରି୍ାଏ। ଏହ ି ଉକ୍ତକୁି 
ବାସ୍ତବ ରୂପ ରଦବା ଲକ୍୍ୟରର ଅଛନ୍ ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହ ି କ୍ରମରର ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ ଇଲାକାରର 
ଥିବା ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ାରର ବମିାନବ୍ର ଭତି୍ଭୂିମ ି ନମ୍ିାଣ କାଯ୍୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ାଦନ ଉପରର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗରୁୁତ୍ୱାରରାପ କରଛିନ୍।ି ଏକଦା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଚରାଭୂଇ ଁ ପାଲଟ ି
ଥିବା ମାଲକାନଗରି ି ଏରବ ଆକାଶ ମାଗ୍ରର ରଦଶର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରାନ୍ ସହ ରଯାଡ଼ ି ରହବ। ଶକି୍ା, 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଶଳି୍ପାୟନ ରକ୍ତ୍ରକୁ ଏହା ତ୍ୱରାନ୍ତି କରବି। ୨୦୨୪ ପ୍ରର୍ମ ତ୍ରୟମାସକି ସଦୁ୍ଧା ମାଲକାନଗରିରୁି 
ବମିାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍୍ୟ ରଖିଛନ୍।ି ଏରବ ସଦୁ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିଯ୍୍ୟୟ 
ପରଚିାଳନା ବଭିାଗ ବମିାନବ୍ର ନମିା୍ଣ ପାଇ ଁ ୯୪ ରହକଟର ଜମ ି ଅଧିରେହଣ କରାଯାଇ ବାଣଜି୍ୟ 
ଓ ପରବିହନ ବଭିାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ର କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିସହ ଏଥିପାଇ ଁଜମରି କସିମ ପରବିତ୍୍ନ କାଯ୍୍ୟ 
ସମ୍ାଦତି ରହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରସହପିର ି ପବୂରୁ୍ ଏଥିପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୯ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରଥିିବା ରବରଳ ଏରବ ତାହା ୫୯ ରକାଟକୁି ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ସଚବି 
(୫-ଟ)ି ଭରିକ ପାଣ୍ଡଆିନ୍  ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହତି ବମିାନବ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଅରେଗତ ି ସମ୍କର୍ର 
ସମୀକ୍ା କରବିା ସହତି ନଦି୍ଧା୍ରତି ସମୟରର କାଯ୍୍ୟ ରଶର କରବିା ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱାରରାପ କରଛିନ୍।ି

ଚଳତି ଏପ୍ରଲି ମାସରର ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି ସରୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମାଲକାନଗରି ି ଗସ୍ତ କର ି
ବମିାନବ୍ର ନମିା୍ଣ କାଯ୍୍ୟର ସମୀକ୍ା କରଥିିରଲ। ଏହ ି ବମିାନବ୍ର କାଯ୍୍ୟକ୍ମ ରହରଲ ରାଜ୍ୟ 
ମଖୁ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଦୂରରର ଥିବା ମାଲକାନଗରି ି ସବୁଠାରୁ ନକିଟତମ ଜଲି୍ା ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। 
ଆଦବିାସୀ ଅଧ୍ୁୟରତି ଏହ ି ଜଲି୍ାର ଶକି୍ା, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଅର୍୍ରନୈତକି ରକ୍ତ୍ର ରବଶ୍  ସମଦୃ୍ଧ ରହାଇପାରବି ରବାଲ ି
ମଖୁ୍ୟ ସଚବି କହଥିିରଲ। ମାଲକାଗରିରିର ‘୨-ବ’ି ରଶ୍ଣୀର ବମିାନବ୍ର ନମିା୍ଣ କରବିା ପାଇ ଁଲକ୍୍ୟ ରହଛି।ି 
ବମିାନବ୍ର ନମ୍ିାଣ ପାଇ ଁ୭୪ ଏକର ସରକାରୀ ଜମ,ି ୧୨୬ ଏକର ରରରାଇ ଏବଂ ୩୩ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ 
ଜମ ିଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏଏଆଇ ପକ୍ରୁ ଅବଷ୍ାକଲ୍  ଲମିରିଟସନ୍  ସରଫସ୍ (ଓଏଲ୍ ଏସ୍ ) ସରଭ ୍ସମାପ୍ତ 
ରହାଇସାରଛି।ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ବସି୍ାପତି ରହବାକୁ ଥିବା ୫୪ ପରବିାରକୁ ରୋମୀଣ ଆବାସ ରଯାଜନାରର 
ଅନ୍ଭୁକ୍୍ତ କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ରର ନମିା୍ଣ କାଯ୍୍ୟ ରଶର ରହାଇଛ।ି ଇତମିଧ୍ୟରର 
ଭତି୍ଭୂିମ ିନମିା୍ଣ ପାଇ ଁପତୂ୍ ୍ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ୩୩ ରକାଟ ିଟଙ୍କାର ରଟଣ୍ଡର ଆହା୍ନ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଭୁବରନଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟରର 
ନୂତନ ଜଳ ନୀତ ି ପ୍ରଣୟନ ସମ୍କଥିତ ଆନ୍ଃ 
ବଭିାଗୀୟ ରବୈଠକ ଶନବିାର ରାଜ୍ୟ ଜଳ 
ସମ୍ଦ ବଭିାଗ ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ରର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ରବୈଠକରର ରାଜ୍ୟ 
ଜଳ ସମ୍ଦ ମନ୍ତୀ ଟୁକୁନ ି ସାହୁ ରଯାଗରଦଇ 
ଆଗାମୀ ଦନିରର ପ୍ରଣୟନ ତର୍ା କାଯ୍୍ୟକାରୀ 
ରହବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବତି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଜଳ 

ନୀତ ି ସମ୍କର୍ର ଅବଗତ ରହାଇଥିରଲ। କୃର,ି 
ଶଳି୍ପ ତର୍ା ଆନୁରଙ୍ଗକି ରକ୍ତ୍ରରର କୃରକ ତର୍ା 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା 
ପରୂଣ ଦଗିରର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଯଉଁ 
ଲକ୍୍ୟ ରଖି କାଯ୍୍ୟ କରୁଛନ୍,ି ପ୍ରସ୍ତାବତି ନୂତନ 
ଜଳନୀତ ି ଏ ଦଗିରର ସହାୟକ ରହବ ରବାଲ ି
ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀମତୀ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରଥିିରଲ। 

 ରବୈଠକରର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ନୀତରିର 
ବଭିାଗରର ଥିବା ବଭିନି୍ନ ଉପ ବଭିାଗର କାଯ୍୍ୟ 
ନୀତରିର ରହବାକୁ ଥିବା ପରବିତ୍୍ନ ସମ୍କର୍ର 

ବ୍ୟାପକ ଆରଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 
ଜଳସମ୍ଦ ବଭିାଗ ଜରଆିରର କାଯ୍୍ୟକାରୀ 
ରହଉଥିବା ମଧ୍ୟମ ,ବୃହତ୍  ଓ କ୍ଦୁ୍ର ଜଳରସଚନ, 
ରମଗା ଲଫିଟ, ଉଠା ଜଳରସଚନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ବ୍ୟବସ୍ାରର ଜଳରସଚନ କରାଯାଉଥିବା 
ରବରଳ ରାଜ୍ୟ ଜଳନୀତରିର ଆବଶ୍ୟକ 
ପରବିତ୍୍ନ କରାଗରଲ ବ୍ୟବସ୍ାରର ଅଧିକ 
ଉନ୍ନତକିରଣ ରହବ ରବାଲ ିଏ ସମ୍କର୍ର ସମ୍କୃ୍ତ 

ବଭିାଗୀୟ ମଖୁ୍ୟଯନ୍ତୀମାରନ ପାୱାର ପଏଣ୍ 
ମାଧ୍ୟମରର ବୁଝାଇଥିରଲ। ନୂତନ ଜଳନୀତରିର 
ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଣ, ରସଚାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଓ ୱାଲମୀ ଜରଆିରର କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ 
ସମ୍କଥିତ ବ୍ୟବସ୍ାରର ଆବଶ୍ୟକ ପରବିତ୍୍ନ 
ସମ୍କ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆରଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 
ରବୈଠକରର ଜଳ ସମ୍ଦ ବଭିାଗ ଅତରିକି୍ତ 
ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି ଅନୁ ଗଗ୍ ରଯାଗରଦଇ 
ନୂତନ ଜଳନୀତରିର ଆବଶ୍ୟକ କଣ କଣ 
ପରବିତ୍୍ନ କରାଗରଲ ଜନସାଧାରଣ 

ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରଯାଗୀ ଜଳ 
ପାଇପାରରିବ, ରସ ସମ୍କ୍ରର ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ 
ଆରଲାଚନା କରଥିିରଲ। ରକରତକ 
ସ୍ରଳ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତର୍ା ମଖୁ୍ୟ 
ଯନ୍ତୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବତି ନୂତନ ଜଳନୀତକୁି 
ପନୁଃ ଅବରଲାକନ କରବିାକୁ ଶ୍ୀମତୀ ଗଗ୍ 
ପରାମଶ୍ ରଦଇଥିରଲ। ସମ୍ପତ ି ଜଳବାୟ ୁ
ପରବିତ୍୍ନକୁ ଦୃଷ୍ରିର ରଖି ଜଳ ପରଚିାଳନା, 
ଜଳର ଉପଯକୁ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ଜଳ ଉପରର 
ନଭି୍ର କରୁଥିବା ସହଭାଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗଡୁକିର 
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ ି ରାଜ୍ୟ ଜଳନୀତ-ି
୨୦୦୭ରର ଆବଶ୍ୟକ ପରବିତ୍୍ନ ଅଣାଯାଇ 
ନୂତନ ଜଳନୀତ ି ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଜଳସମ୍ଦ 
ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ପଦରକ୍ପ ନଆିଯାଇଛ।ି 
ଏ ସମ୍କ୍ରର କୃର ି ଓ କୃରକ ସଶକ୍ତକିରଣ 
ବଭିାଗ, ମତ୍୍ୟ ଓ ପଶସୁମ୍ଦ ବଭିାଗ, 
ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ,ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଜଳବାୟ ୁ
ପରବିତ୍୍ନ, ଗହୃ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ସଚୂନା 
ଓ ପ୍ରଯକୁ୍ତ ି ବଦି୍ୟା ସହ ଅନ୍ୟ ସହରଯାଗୀ 
ସରକାରୀ ବଭିାଗ ଓ ରବସରକାରୀ 
ଅନୁଷ୍ଠାନଗଡୁକି ସହତି ଆରଲାଚନା ଜାର ି
ରହଛି।ି ରବୈଠକରର ବଭିାଗୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ ଶାସନ 
ସଚବି ଅର୍୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସରବ୍ାର୍ ଯନ୍ତୀ 
ଇଂ.ଭକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ଙି୍କ ସରମତ ବଭିାଗର 
ବଭିନି୍ନ ଶାଖାର ମଖୁ୍ୟ ଯନ୍ତୀ, ନରିଦ୍୍ଶକ ତର୍ା 
ଉର୍ ପଦାଧିକାରୀମାରନ ରଯାଗରଦଇଥିରଲ।

ଲଠାଲ୍  କରଡିର୍ କୁ ଉଡବି ବମିଠାନ
  ମୋଲକୋନଗରି ିବମିୋନବନ୍ଦର ନମି୍ଯୋଣ ଶୀଘ୍ର �ମ୍ୋଦନ ଉ୍ସର ଗରୁୁତ୍ୱ
  ଜମ ିଅଧିରେେଣ ସଶଷ, ନମି୍ଯୋଣ ୍ୋଇଁ ସେଣ୍ଡର ଆେ୍ବୋନ
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ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିା
ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟରେବା ପାଇଁ ମଖୁଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦରଷେପ 

ଅେହାୟ ରରେମାନନ୍ଦଙୁ୍କ ବଥ୍ୟାେ ଫାଉରଣ୍େନେ େହାୟତା

ଅଚହି୍ା ଯବୁକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ା ମତୃରଦହ ଉଦ୍ାେ
ୋଜକନକିା, ୧୮ା୯(େମେି): ଅଚହି୍ୋ ଯବୁକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ୋ ମତୃସେହକୁ ଆଜ ି
ରୋଜକନକିୋ ୍ଲୁ�ି ଉଦ୍ୋର କରଛି।ି ରୋଜକନକିୋ ଥୋନୋ ଅନ୍ର୍ଗତ କନ୍ରୁ ରୋଁ 
ମଣୁ୍ଡସର ଥିବୋ ଏକ ବରରଛସର ଜସେ ଅଚହି୍ୋ ଯବୁକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ୋ ମତୃସେହ 
ସେଖିବୋକୁ ମଳିଥିିଲୋ। ଆଜ ି�କୋସଳ ଗ୍ୋମର କଛି ିସଲୋକ ଯବୁକ ଜେକ ରଛସର 
ଝୁଲୁଥିବୋ ସେଖି ରୋଜକନକିୋ ୍ଲୁ�ିକୁ ଖବର ସେଇଥିସଲ। ଗ୍ୋମବୋ�ୀଙ୍କଠୋରୁ 
ଖବର ୍ୋଇ ରୋଜକନକିୋ ୍ଲୁ�ି ଘଟେୋସ୍ଥସଳସର ୍ହଞ୍ ି ମତୃସେହକୁ 
ଜବତ କର ି ଏକ ଅ୍ମତୁୃୟୁ ମୋମଲୋ ରୁଜୁ କରବିୋ �ହ ବୟୁବସଛେେ ୍ୋଇ ଁ
ଆଳ ି ୍ଠୋଇଥିଲୋ। ମତୃକଙ୍କ ୍ସକଟରୁ ଏକ ସ୍ୋଟ୍ଗ ସ�ୋନ୍  ଜବତ କରଥିିବୋ 
ଜେୋ୍ଡ଼ଛି।ି ସତସବ ମତୃ ଯବୁକ ଜେକ ବୋସଲଶ୍ୱରର ସ�ୋର ଅଞ୍ଳର ସବୋଲ ି
ପ୍ୋଥମକି ତେନ୍ରୁ ୍ଲୁସି୍  ଜୋେବିୋକୁ ୍ୋଇଛ।ି

ଶ୍୍ରୀଲଙ୍କାେୁ ମତୃ ଶେ୍ରୀେ ରଫୋଇ 
ଆଣବିାକୁ ରେଶାେନକୁ ନରିବଦନ
ରକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୮ା୯(େମେି): ସରୋଜରୋର ଆଶୋସର ଶ୍ୀଲଙ୍କୋ ଯୋଇଥିବୋ ଜସେ 
ଯବୁକଙ୍କ ହଠୋତ ମତୁୃୟୁ ଖବର ମଳିବିୋ ୍ ସର ସଶୋକୋକୁଳ ୍ ରସିବଶ �ଷୃ୍ ିସହୋଇଛ।ି 
ରତ ୪ ବର୍ଗ ତସଳ ସକନ୍ଦୋ୍ଡ଼ୋ ଜଲି୍ୋ ମହକୋଳ୍ଡ଼ୋ ବ୍ଲକର କୁମୋର୍ଡ଼ୋ ଅଞ୍ଳର 
ମୋରେୁ ିସ୍ୋଇଁଙ୍କ ୍ଅୁ କମଳୋକୋନ୍ ସ୍ୋଇଁ ଶ୍ୀଲଙ୍କୋର ଏକ ସବ�ରକୋରୀ �ଂସ୍ଥୋସର 
ଚୋକରି ି କରୁଥିସଲ। ଆ�ନ୍ୋ ୨୫ ତୋରଖିସର ଘରକୁ ସ�ରସିବ ସବୋଲ ି ସ�ୋନ 
ସଯୋସର ବୋ୍ୋଙୁ୍କ କହଥିିସଲ। ସତସବ ତୋଙ୍କର ମତୁୃୟୁ ଖବର ଶେୁ ି୍ରବିୋର ସଲୋସକ 
ବଶି୍ୱୋ� କର ି୍ ୋରୁନୋହୋନ୍।ି ଏହ ି ଘଟେୋର ତେନ୍ ୍ୋଇଁ ସକନ୍ଦୋ୍ଡୋ ଏସ୍ ୍ ଙୁି୍କ 
ବୋ୍ୋ ମୋରେୁ ିେୋବ ିକରଥିିବୋସବସଳ ଅନୟୁ୍କ୍ଷସର କଲସମ୍ବୋସର ଥିବୋ ଭୋରତୀୟ 
େୂତୋବୋ� �ହ ସଯୋରୋସଯୋର କରବିୋ �ହ ୍ଅୁର ମତୃ ଶରୀର ସ�ରୋଇ ଆେବିୋକୁ 
ଜଲି୍ୋ ପ୍ଶୋ�ନକୁ ଅନୁସରୋଧ କରଛିନ୍।ି

କୁଜଙ୍ଗ ଓକଲି େଂଘେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ

କୁଜଙ୍ଗ, ୧୮ା୯(େମେି): ଆଜ ି କୁଜଙ୍ଗ ଓକଲି �ଂଘର ବୋରଷିକ ଉତ୍ସବ �ହ 
କୁଜଙ୍ଗସର ଅେୋଲତ ପ୍ତଷି୍ୋ େବି� ସ୍ୋରକୀ ୍ୋଳନ କରୋଯୋଇଛ।ି ମଖୁୟୁଅତଥିି 
ରୂସ୍ ଓଡ଼ଶିୋ ଉଚ୍ଚ ନୟୁୋୟୋଳୟ ବଚିୋର୍ତ ିଜଷ୍�ି ଡଃ ବେୁିୟୁତ୍  ରଞ୍ଜନ ରଡ଼ଙ୍ଗୀ 
ସଯୋରସେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ ଘୋଟନ କରବିୋ �ହ ଅେୋଲତରୁ ସଯ୍ର ି �ୋଧୋରେ 
ସଲୋକଟଏି ଉ୍ଯକୁ୍ତ ନୟୁୋୟ ୍ ୋଇସବ, ତୋହୋ �ଭଙି୍କ ସଧୟ ସହଉ ସବୋଲ ିମତବୟୁକ୍ତ 
କରଥିିସଲ। କୁଜଙ୍ଗ ଓକଲି �ଂଘ �ଭୋ୍ତ ି �ଶୁୋନ୍ କୁମୋର ୍ଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ 
�ଭୋ୍ତତି୍ୱସର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ଉତ୍ସବସର ଉଚ୍ଚନୟୁୋୟୋଳୟର ନୟୁୋୟଧୀଶ ଶତରୁଘ୍ନ 
୍ଜୂୋହୋରୀ, ଜରତ�ଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ୋ ଜଜ୍  ଅନୁ୍ କୁମୋର ଚନ୍ଦନ ଉ୍ସ୍ଥତି ରହ ି
ବକ୍ତବୟୁ ପ୍େୋନ କରଥିିସଲ। ବରଷି୍ ଆଇନଜୀବୀ �ତୟୁୋନନ୍ଦ ବଶି୍ୱୋଳ, ଓକଲି 
�ଂଘର ୍ବୂ୍ଗତନ �ଭୋ୍ତ ି ଅମତୃ େୋ�, ୍ବୂ୍ଗତନ �ଭୋ୍ତ ି ଏଏନଡ ି ଯୋେବ 
ପ୍ମଖୁ ବକ୍ତବୟୁ ସେଇଥିବୋସବସଳ ନୃ�ଂିହ ପ୍ଧୋନ ଧନୟୁବୋେ ଅ୍୍ଗେ କରଥିିସଲ। 
କୁଜଙ୍ଗ ଓକଲି �ଙ୍ଘର �ମସ୍ତ କମ୍ଗକର୍୍ଗୋ ଓ �େ�ୟୁ କୋଯ୍ଗୟୁକ୍ରମ ୍ରଚିୋଳନୋସର 
�ହସଯୋର କରଥିିସଲ।

ବଶି୍ୱ ରୋଗ୍ରୀ ନେିାପତ୍ା େପ୍ାହ ପାଳତି
ବେିଡ଼ି,ି ୧୮ା୯(େମେି): ବରିଡ଼ି ି ସରୋଷ୍ୀ ସ୍ୋସ୍ଥୟୁସକନ୍ଦ ୍କ୍ଷରୁ ବଶି୍ୱ ସରୋରୀ 
ନରିୋ୍ର୍ୋ �ପ୍ୋହ ସ୍ୋସ୍ଥୟୁ ଅଧିକୋରୀ ଡୋ. େବିୟୁେଶ୍ଗନ �ୋହୁଙ୍କ �ଭୋ୍ତତି୍ୱସର 
ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଯୋଇଛ।ି ୨୦୧୯ରୁ ବଶି୍ୱ ସ୍ୋସ୍ଥୟୁ �ଂରଠନ ୍ରୋମଶ୍ଗ କ୍ରସମ 
ଉକ୍ତ କୋଯ୍ଗୟୁକ୍ରମ �ମସ୍ତ ସ୍ୋସ୍ଥୟୁସକନ୍ଦସର ୍ୋଳନ କରୋଯୋଉଛ।ି ସ୍ୋସ୍ଥୟୁସକନ୍ଦସର 
ସରୋରୀମୋନଙ୍କ �ମସ୍ତ ପ୍କୋର ନରିୋ୍ର୍ୋକୁ �ନୁଶି୍ତି କରବିୋ ତଥୋ ନରିୋ୍ର୍ୋ 
�ମ୍ପକ୍ଗସର ସରୋରୀଙୁ୍କ ଅବରତ କରୋଇବୋ ଉକ୍ତ ନରିୋ୍ର୍ୋ �ପ୍ୋହ ୍ୋଳନର 
ଲକ୍ଷୟୁ ଅସଟ। 

ଏ ଅବ�ରସର ଓøରଧୀୟ ନରିୋ୍ର୍ୋ ଶୀର୍ଗକ ଆସଲୋଚନୋସର ଭୋରସନଇ 
ସ୍ୋସ୍ଥୟୁ ଅଧିକୋରୀ ଡୋ. ସଲୋକନୋଥ �ୋହୁ ଓøରଧ ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷୋକୋରୀ 
୍େ୍ଗୋଥ, ଏହୋକୁ ଖୋେୟୁ ୍େ୍ଗୋଥ ୍ର ିବୟୁବହୋର କରବିୋ ଅନୁଚତି। ଜସେ ସରୋରୀ 
ଡୋକ୍ତରଖୋନୋସର ନଜିର ୍ବୂ୍ଗ ସରୋର ବବିରେୀ ଓ ବୟୁବହୋର କରୁଥିବୋ ଓøରଧ 
ବୋବେସର �ମ୍ପରୂ୍୍ଗ ତଥୟୁ ସେବୋ �ହ ଓøରଧ ସନବୋସବସଳ ଓøରଧର ନୋମ, 
ମୋତ୍ୋ, ଖୋଇବୋ ପ୍େୋଳୀ ବଧିି, ୍ୋଶ୍ଶ୍ଗ ପ୍ତକି୍ରୟିୋ ଇତୟୁୋେ ି ବୋବେସର ସ�ବୋ 
ପ୍େୋନକୋରୀଙ୍କଠୋରୁ ଭଲ ଭୋସବ ବୁଝବିୋ େରକୋର। ଏହୋ ଦ୍ୋରୋ ଓøରଧୀୟ 
ନରିୋ୍ର୍ୋକୁ �ନୁଶି୍ତି କରବିୋ �ହ ସରୋରୀର ଚକିତି୍ସୋ �ହଜ ସହୋଇଥୋଏ। 
ଓøରଧୀୟ ନରିୋ୍ତୋକୁ ବଜୋୟ ରଖିବୋ ୍ୋଇଁ ସରୋରୀ ତୋ’ର ୍ରବିୋର ଓ ସ୍ୋସ୍ଥୟୁ 
ଅନୁଷ୍ୋନର କମ୍ଗଚୋରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ��ୁମନ୍ବୟ ଆବଶୟୁକ ସବୋଲ ି ମତବୟୁକ୍ତ 
କରଥିିସଲ। ଅନୟୁମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଡୋ. ସ�ୌମୟୁୋ ମହୋନ୍,ି ଡୋ. ଆେଶ୍ଗ ମତୁୃୟୁଞ୍ଜୟ 
ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ। ବ ି୍ ଏିମ ସ୍ତୃସିରଖୋ ମହୋନ୍ ି ଧନୟୁବୋେ ଅ୍୍ଗେ କରଥିିସଲ। 
ସ�ବକିୋ ତ୍ସ୍ନିୀ ବସ୍ତଆି, ଚନ୍ଦନ ସବସହରୋ, �ସରୋଜ ସେୋରୋ, ରୀତୋଞ୍ଜଳ ି
ସବସହରୋ ପ୍ମଖୁ କୋଯ୍ଗୟୁକ୍ରମ ୍ରଚିୋଳନୋସର �ହସଯୋର କରଥିିସଲ।

ବାଲକୁିଦା,୧୮ା୯(େମେି)

ଉ୍କୂଳ ରୋଜ୍ଥ ସ୍ଥୋନୋନ୍ର ସନଇ 
ପ୍ତବିୋେର ସ୍ର ଉଠଛି।ି ଏହୋକୁ ସନଇ 
ବୋଲକୁିେୋ ବ୍ଲକ ଉ୍କୂଳ ଅଞ୍ଳର �ୋଧୋରେ 
ଜନତୋ, �ମସ୍ତ େଳର ସନତୋ ଓ ବଭିନି୍ନ 
�ଂରଠନର �େ�ୟୁ ଆଜ ି ଏକତ୍ତି ସହୋଇ 
ବରମଣୁ୍ଡଳୀ ୍ଞ୍ୋୟତ ବୋଲି୍ ୋଟେୋ ହୋଟ 
ରହୃସର ଏକ ସବୈଠକ କରଥିିସଲ। ସଯଉଁ 
ସବୈଠକସର ଭୋରତ �ରକୋରଙ୍କ ଭୋରତମୋଳୋ 
୍ରସିଯୋଜନୋ ଅନ୍ର୍ଗତ ଉ୍କୂଳ ରୋଜ୍ଥ 
ସ୍ଥୋନୋନ୍ୀକରେକୁ ବସିରୋଧ କର ି ଏକ 
�ଂରଠନ ରଢ଼ୋ ସହୋଇଛ।ି ଯୋହୋର ନୋମ 
ଉ୍କୂଳ ରୋଜ୍ଥ କ୍ରୟିୋନୁଷ୍ୋନ କମଟି ି
ବୋଲକୁିେୋ ନୋମସର ନୋମତି କରୋଯୋଇଛ।ି 
ସକନ୍ଦ �ରକୋର ଉ୍କୂଳର �ରୁକ୍ଷୋ ଓ 
�ମସ୍ତ ଉ୍କୂଳବର୍୍ଗୀ ଅଞ୍ଳକୁ ସଯୋରୋସଯୋର 
କରବିୋ ୍ୋଇଁ ଭୋରତମୋଳୋ ୍ରସିଯୋଜନୋସର 

ଉ୍କୂଳ ରୋଜ୍ଥ ନମି୍ଗୋେ କରବିୋକୁ ନଷି୍ପର୍ ି
ସନଇଛନ୍।ି ଏହ ି ସଯୋଜନୋସର ଆ�ଥିିବୋ 
ପ୍ଥମ ନକ୍ୋସର ବୋଲକୁିେୋ ଅଞ୍ଳର 
ଉ୍କୂଳବର୍୍ଗୀ ୍ଞ୍ୋୟତ କୁ�ୁ୍ ରୁ, ଅନନ୍୍ରୁ, 
ବରମଣୁ୍ଡଳୀ ଓ ନହରେୋ ୍ଞ୍ୋୟତ ସେଇ 
ରୋସ୍ତୋ ନମି୍ଗୋେ ସଯୋଜନୋ ଥିଲୋ। ଯୋହୋ ସକନ୍ଦ 
�ରକୋରଙ୍କ ନୟିମୋନୁଯୋୟୀ �ମଦୁ୍ର କୂଳର ୫ 
କମି ିେୂରସର ରୋସ୍ତୋ ନମି୍ଗୋେ କୋଯ୍ଗୟୁକ୍ରମ ଥିଲୋ। 
ସଯଉଁଥି୍ୋଇଁ ଅଞ୍ଳବୋ�ୀଙ୍କ ମନସର ସ୍୍୍ନ 

ଜୋଗ୍ତ ସହୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି ରୋଜ୍ଥ ନମି୍ଗୋେ 
ସହୋଇଥିସଲ ଏହ ି ଅଞ୍ଳସର ବୋେଜିୟିୁକ 
କୋରବୋର ବୃଦ୍ ି ୍ୋଇବୋ �ହ ରମନୋରମନ 
�ବୁଧିୋ, �ମଦୁ୍ର ସେଉରୁ ଉ୍କୂଳ ଅଞ୍ଳ 
�ରୁକ୍ଷୋ, �ନୁୋମରୁି �ରୁକ୍ଷୋ ପ୍େୋନ �ହ 
ଅଞ୍ଳର ସଭୌସରୋଳକି ଚତି୍ସର ବୟୁୋ୍କ 
୍ରବିର୍୍ଗନ ସହୋଇଥୋ’ନ୍ୋ। ଏହ ି ପ୍କଳ୍ପ 
ନମି୍ଗୋେ ୍ୋଇଁ �ରକୋରୀ ସ୍ତରସର ଅଧିକୋରୀ 
ଆ� ି ସ୍ଥୋନ ଚହି୍ଟ କରବିୋ �ହ ଘଟେୋ ସ୍ଥଳ 

୍ରେିଶ୍ଗନ କର ିନକ୍ୋ ପ୍ସୁ୍ତତ କରଥିିସଲ। କନୁି୍ 
ଏହୋ ୍ରବର୍୍ଗୀ ଅବସ୍ଥୋସର ସ୍ଥୋନ ୍ରବିର୍୍ଗନ 
ସହୋଇ ନୂଆରୋଁ ୍ରବିସର୍୍ଗ ନୋଉରୋଁ ଅଞ୍ଳ 
ସେଇ ଯବିୋର ଏକ ନକ୍ୋ ଆ�ଛି।ି ସଯଉଁ 
ସ୍ଥୋନକ ି �ମଦୁ୍ର କୂଳଠୋରୁ ୨୫ କମି ି େୂରସର 
ନମି୍ଗୋେ ସହଉଛ।ି ଯୋହୋ �ରକୋରଙ୍କ ନୟିମ 
ବରୁିଦ୍ସର ସହୋଇଥିବୋସବସଳ କୋହୋ ଓ 
ସକଉଁ ସ୍ୋଥ୍ଗସର ରୋଜ୍ଥ ମୋର୍ଗ ସ୍ଥୋନୋନ୍ରତି 
କରୋରଲୋ, ତୋହୋକୁ ସନଇ �ସନ୍ଦହ �ଷୃ୍ ି
ସହବୋ �ହ ଅସନକ ପ୍ଶ୍ନବୋଚୀ �ଷୃ୍ ିକରଛି।ି

ସଯଉଁଥି୍ୋଇଁ ଆଜ ି �ମସ୍ତ େଳର 
ସନତୋ, ବୁଦ୍ଜିୀବୀ, �ୋମୋଜକି �ଂରଠନ 
ଓ �ୋଧୋରେ ଜନତୋ ଏହୋ ୍ୋଇଁ ଏକତ୍ତି 
ସହୋଇଥିସଲ। ଯୋହୋ ବୋଲକୁିେୋ ବ୍ଲକସର 
ପ୍ଥମ ଘଟେୋ ସବୋଲ ି ଜେୋ୍ଡ଼ଛି।ି ଏହ ି
ସବୈଠକସର ଏହ ି ପ୍କଳ୍ପକୁ ୍ନୁଃ ବଚିୋର 
କରୋଯୋଇ ୍ ବୂ୍ଗ ସ୍ଥୋନସର ନମି୍ଗୋେ କରବିୋ ୍ ୋଇଁ 
ଜଲି୍ୋ୍ୋଳ, ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ, ରୋଜୟୁ୍ୋଳ ଓ ସକନ୍ଦ 

�ଡ଼କ ୍ରବିହନ ମନ୍ତୀ ନୀତନି ରଡ଼କୋରୀଙୁ୍କ 
ଅଞ୍ଳବୋ�ୀଙ୍କ େସ୍ତଖତ ୍ରୂ୍୍ଗ େୋବ ି୍ ତ୍ 
ପ୍େୋନ କରୋଯବିୋକୁ ସ୍ଥରି କରୋଯୋଇଛ।ି 
ଆଜରି ଏହ ିସବୈଠକସର ବନୁ୍ଚରେ ନୋୟକ 
�ଭୋ୍ତତି୍ୱ କରଥିିବୋସବସଳ ବୋଲକୁିେୋ 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍କୋଶ ପ୍ଧୋନ, ଜଲି୍ୋ ୍ରରିେ 
�ଭୟୁ ତଟନିୋ ସ୍ୋଇଁ, ବୋଲକୁିେୋ ୍ବୂ୍ଗତନ 
ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷୋ ତଥୋ ରୋଜୟୁ ବସିଜଡ ି ମହଳିୋ 
ଉ୍�ଭୋ୍ତ ିବବତିୋ ସ୍ୋଇଁ, ବସିଜ୍ ିସନତୋ 
ଶଶୋଙ୍କ ସଶଖର �ୋହୋେୀ, ମୋଳମରଚି୍ରୁ 
ଉନ୍ନୟନ ୍ରରିେ �ଭୋ୍ତ ି �ବୁୋ� 
ନୋୟକ, ବରମଣୁ୍ଡଳୀ ୍ବୂ୍ଗତନ �ର୍ଞ୍ 
ନରିଞ୍ଜନ ୍ଣ୍ଡୋ, ୍ବୂ୍ଗତନ �ମତି ି �ଭୟୁ 
ରୋଜୁ ମଶି୍, �ୋମ୍ବୋେକି ସ�ୋମନୋଥ ୍ରଡିୋ, 
�ମୋଜସ�ବୀ �ତୟୁବ୍ରତ ବଶି୍ୱୋଳ ପ୍ମଖୁ 
ସଯୋରସେଇ କଭିଳ ି ଆରୋମୀ କୋଯ୍ଗୟୁକ୍ରମକୁ 
କ୍ରୟିୋଶୀଳ କରୋଯୋଇ୍ୋରବି, ସ� �ମ୍ପକ୍ଗସର 
ଆସଲୋଚନୋ କରଥିିସଲ।

ଉପକୂଳ ୋଜପଥ ସ୍ାନାନ୍େକୁ ରନଇ ରେତବିାଦ େଭା 

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ,୧୮ା୯(େମେି)

୍ଟ୍ଟୋମଣୁ୍ଡୋଇବୋ�ୀଙୁ୍କ ରେୁୋତ୍ମକ ସ୍ୋସ୍ଥସ�ବୋ 
ସଯୋରୋଇ ସେବୋକୁ ରୋଜୟୁ �ରକୋର 
ବୟୁୋ୍କ ୍େସକ୍ଷ୍ ଗ୍ହେ କରଛିନ୍।ି 
ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ନବୀନ ୍ଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ 
ଅନୁସମୋେନକ୍ରସମ କରେଅଣ୍ୋସର 
୨ଟ ି ବୃହତ୍  ହସ୍ଟିୋଲ ସ୍ଥୋ୍ନ ସହବୋକୁ 
ଯୋଉଛ।ି ପ୍ୋୟ ୧୭ ସକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ବୟୁୟସର 
କ୍ରଟିକିୋଲ ସକୟୋର ହସ୍ଟିୋଲ ସ୍ଥୋ୍ନ 

ସହବୋକୁ ଯୋଉଥିବୋସବସଳ ପ୍ୋୟ ୩୪ 
ସକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ ବୟୁୟସର ସକୋଭଡି ହସ୍ଟିୋଲ 
ସ୍ଥୋ୍ନର ସଯୋଜନୋ ପ୍ସୁ୍ତତ କରୋଯୋଇଛ।ି 
ଏଥି୍ବୂ୍ଗରୁ ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ୍ଟ୍ଟୋମଣୁ୍ଡୋଇ ସରୋଷ୍ୀ 
ସ୍ୋସ୍ଥୟୁସକନ୍ଦକୁ �ବ୍ ଡଭିଜିନ ହସ୍ଟିୋଲର 
ମୋନୟୁତୋ ପ୍େୋନ କର ି୍ଟ୍ଟୋମଣୁ୍ଡୋଇବୋ�ୀଙୁ୍କ 
ଖ�ୁ ିକରଥିିସଲ।

�ମ୍ପ୍ରତ ି ରୋଜନରର ବଧିୋୟକ 
ଧରୁବ �ୋହୁଙ୍କ ଉେୟୁମସର ୍ଟ୍ଟୋମଣୁ୍ଡୋଇ 
ସ୍ୌର୍ରରିେ ଅନ୍ର୍ଗତ କରେଅଣ୍ୋଠୋସର 

କ୍ରଟିକିୋଲ ସକୟୋର ହସ୍ଟିୋଲ ଓ ସକୋଭଡି 
ହସ୍ଟିୋଲ ପ୍ତଷି୍ୋ ସହବୋକୁ ଯୋଉଥିବୋ 
ଖବର ମଳିବିୋ ୍ସର �ମଗ୍ ୍ଟ୍ଟୋମଣୁ୍ଡୋଇ 
ଅଞ୍ଳସର ଆନନ୍ଦର ଲହର ି ସଖଳଯିୋଇଛ।ି 
ଆ�ନ୍ୋକୋଲ ି େବିୋ ୧୧ ଘଟକିୋ �ମୟସର 
ରୋଜୟୁ ଶଳି୍ପ, ଶକ୍ତମିନ୍ତୀ ପ୍ତୋ୍ ସକଶରୀ 
ସେବ ଓ ରୋଜନରର ବଧିୋୟକ ଧରୁବ 
�ୋହୁ ଏହ ି କ୍ରଟିକିୋଲ ସକୟୋର ହସ୍ଟିୋଲର 
ଶଳିୋନୟୁୋ� କରବିୋର କୋଯ୍ଗୟୁକ୍ରମ ରହଛି।ି 
ଏଥି୍ୋଇଁ �ବୁ ସ୍ତରସର ବୟୁୋ୍କ ପ୍ସୁ୍ତତ ି

ଆରମ୍ଭ ସହୋଇଛ।ି ରୋଜନରର ବଧିୋୟକ 
ଶ୍ୀ �ୋହୁ , ସ୍ୌରୋଧ୍ୟକ୍ଷ ସହମନ୍ �ୋହୁ, 
ବ୍ଲକ ବସିଜଡ ି �ଭୋ୍ତ ି କସିଶୋର �ୋହୁ, 
ନରର ବସିଜଡ ି �ଭୋ୍ତ ି ବୁେୋ ସଲଙ୍କୋ, 
ଜଲି୍ୋ ୍ରରିେ �େ�ୟୁ ରଞ୍ଜନ ବଶି୍ୱୋଳ, 
ଜଲି୍ୋ ବସିଜଡ ି �ୋଧୋରେ �ମ୍ପୋେକ 
ଶ୍ୀକୋନ୍ �ୋହୁ, ୍ବୂ୍ଗତନ ସ୍ୌର ଉ୍ୋଧ୍ୟକ୍ଷ 
�ମୁନ୍ ୍ୋତ୍, ବଜୁି ଯବୁ ବୋହନିୀ �ମ୍ପୋେକ 
େଲି୍ୀ୍ �ୋହୁ, ଯବୁସନତୋ ନରିୋକୋର 
�ୋହୁ, ବସିଜଡ ି ସନତୋ �ଶୁୋନ୍ ୍ଣ୍ଡୋ, 

ଆଡସଭୋସକଟ କ୍ଷୀସରୋେ ପ୍ଧୋନ, 
ତୋ୍� ପ୍ଧୋନ, ବୋ୍ ି �ୋମଲ ପ୍ମଖୁ ବହୁ 
ମୋନୟୁରେୟୁ ବୟୁକ୍ତ ି ଘଟେୋସ୍ଥଳ ୍ରେିଶ୍ଗନ 
କର ି କ୍ରଟିକିୋଲ ସକୟୋର ହସ୍ଟିୋଲ ଶଭୁ 
ଶଳିୋନୟୁୋ�ର ପ୍ସୁ୍ତତ ି ତେୋରଖ କରଥିିସଲ। 
କରେଅଣ୍ୋଠୋସର ୨ଟ ି ବୃହତ କ୍ରଟିକିୋଲ 
ଓ ସକୋଭଡି ହସ୍ଟିୋଲର ସ୍ଥୋ୍ନ ସହସଲ 
�ମଗ୍ ୍ଟ୍ଟୋମଣୁ୍ଡୋଇ ଅଞ୍ଳସର ରେୁୋତ୍ମକ 
ସ୍ୋସ୍ଥୟୁସ�ବୋ ୍ୋଇଁ ଏକ ମୋଇଲଖଣୁ୍ ସହବ 
ସବୋଲ ି�ୋଧୋରେସର ମତ ପ୍କୋଶ ୍ୋଇଛ।ି

କର୍ଣଅଣ୍ାରେ ରହବ କ୍ଟିକିାଲ ରକୟାେ ହସ୍ ପଟିାଲ 

ମାଶ୍ାଘାଇ,୧୮ା୯(େମେ): ମୋଶ୍ଗୋଘୋଇ ବ୍ଲକ ତୋଳ�ଙ୍ଗୋ ୍ଞ୍ୋୟତ କୋଯ୍ଗୟୁୋଳୟ 
୍ର�ିରସର ମହଳିୋ ମହୋ�ଂଘ ୍କ୍ଷରୁ �ମ୍ବଦ୍୍ଗନୋ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ମହଳିୋ ମହୋ�ଂଘ �ଭୋ୍ତ ି ୍ଷୁ୍ପୋଞ୍ଜଳ ି ମହୋନ୍ଙି୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋସର ଆସୟୋଜତି 
ଉତ୍ସବସର ଜଲି୍ୋ ବସିଜଡ ିକୃରକ ସମୋଚ୍ଚ୍ଗୋ �ଭୋ୍ତ ିପ୍�ୁଲ୍ ଚନ୍ଦ େୋ�, ଜଲି୍ୋ ବସିଜଡ ି
ଉ୍�ଭୋ୍ତ ିରଙ୍ଗୋଧର ୍ରଡ଼ିୋ, �ର୍ଞ୍ ଅଶୋନ୍ ିସ୍ୋଇଁ, ୍ବୂ୍ଗତନ �ର୍ଞ୍ ରଞ୍ଜତି 
୍ରଡ଼ିୋ, ବସିବକ ସଜନୋ, ପ୍ସମୋେ �ୋହୁ, ୍ବୂ୍ଗତନ �ଭୟୁୋ ରୋଜଲକ୍ଷୀ ସ�ନୋ୍ତ ି
ପ୍ମଖୁ ସଯୋର ସେଇଥିସଲ। ମହଳିୋ ମହୋ�ଂଘ ୍କ୍ଷରୁ ନବନବି୍ଗୋଚତି ଜଲି୍ୋ ସଯୋଜନୋ 
ସବୋଡ୍ଗ �େ�ୟୁ ତଥୋ ଜଲି୍ୋ ୍ରରିେ �ଭୟୁ ପ୍ତୋ୍ ମଲ୍କିଙୁ୍କ ମହୋ�ଂଘ �ଭୋ୍ତ ି
୍ଷୁ୍ପୋଞ୍ଜଳ ିମହୋନ୍,ି �ମ୍ପୋେକିୋ 
ନମ୍ଗେୋ ବ�ନ୍ଆି ୍ଷୁ୍ପରଛୁେ, 
ଉର୍ରୀୟ ପ୍େୋନ କର ି
�ମ୍ବଦ୍ଷିତ କରଥିିସଲ। ଜଲି୍ୋ 
ସଯୋଜନୋ ସବୋଡ୍ଗ �ଭୟୁ ଶ୍ୀ 
ମଲ୍କି କହଛିନ୍,ି ରୋଜୟୁ ଖୋେୟୁ ସଯରୋେ, ଖୋଉଟୀ କଲୟୁୋେ ଓ �ମବୋୟ ମନ୍ତୀ ଅତନୁ 
�ବୟୁ�ୋଚୀ ନୋୟକ ଆଶୀବ୍ଗୋେରୁ ଜଲି୍ୋ ସଯୋଜନୋ ସବୋଡ୍ଗସର ପ୍ତନିଧିିତ୍ୱ କରବିୋ 
�ସୁଯୋର ମଳିଛି।ି ଏହ ି�ସୁଯୋରକୁ ମୁଁ �େୁ୍ସଯୋର କରବିୋକୁ �ମସ୍ତ ପ୍କୋର ପ୍ୟୋ� 
କରବି।ି ତୋଳ�ଙ୍ଗୋ, ଶୋ�ନ ି୍ ଡ଼ୋ, ଭୂରରଙ୍ଗ, ମୋେକି୍ରୁ, ଖମୋରୋଁ, ମଶିନଶକ୍ତ ି
ଏସ୍ ଏସ୍ ଜ ି ସରୋଷ୍ୀର ଶତୋଧିକ ମହଳିୋ ଏହ ି କୋଯ୍ଗୟୁକ୍ରମସର ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ। 
ମହୋ�ଂଘ �ମ୍ପୋେକିୋ ଶ୍ୀମତୀ ବ�ନ୍ଆି ଧନୟୁବୋେ ଅ୍୍ଗେ କରଥିିସଲ।

ଜଲି୍ା ରଯାଜନା ରବାର୍ େଦେଥ୍ୟଙୁ୍କ 
ମହଳିା ମହାେଂଘ ପଷେେୁ େମ୍ୱଦ୍୍ନା

ଜଗତେଂିହପେୁ, ୧୮ା୯(େମେି)

୍ତ୍ୀଙୁ୍କ ଜଳୁଥିବୋ ନଆଁିରୁ ଉଦ୍ୋର କରବିୋକୁ 
ଯୋଇ ନସିଜ ଜଳ ି ରରୁୁତର ସହୋଇଥିବୋ କୁଜଙ୍ଗ 
ମଲ୍ୋ�ୋହୀ ୍ ଞ୍ୋୟତ ଅନ୍ର୍ଗତ ସନଙୁୁ୍କଡୁକୁେ ଗ୍ୋମର 
ସପ୍ମୋନନ୍ଦ ରୋଉଳ (୩୯)ଙୁ୍କ ବୟୁୋ� �ୋଉସଣ୍ଡ�ନ 
�ହୋୟତୋର ହୋତ ବଢ଼ୋଇଛ।ି ରବବିୋର 
�ୋଉସଣ୍ଡସ�ନ ୍କ୍ଷରୁ ୧୦୮ ଆମ୍ବବୁଲୋନ୍ସସର 
କଟକ ବଡ ସମଡକିୋଲ ନଆିଯୋଇ ସ�ଠୋସର 
ଭର୍ଷି କରୋଯୋଇଛ।ି ତୋଙ୍କର ଆଶ ୁ ଚକିତି୍ସୋ ଆରମ୍ଭ 
କରୋଯୋଇଥିବୋ �ମୟସର ସ� ଆରୋମୀ େନିସର 
�ମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଆସରୋରୟୁ ଓ �ସୁ୍ଥ ସହୋଇ୍ୋରସିବ ସବୋଲ ି
ଚକିତି୍ସୋ କରୁଥିବୋ ଡୋକ୍ତର କହଛିନ୍।ି 

�ଚୂନୋ ମତୁୋବକ, ରତ ମୋଚ୍ଚ୍ଗ ୨୬ 
ତୋରଖିସର ସରୋସରଇ କରୁଥିବୋ �ମୟସର 
ସକୌେ� ି ପ୍କୋର ସେହସର ନଆଁି ଲୋରଯିବିୋରୁ 
ସପ୍ମୋନନ୍ଦ ରୋଉଳଙ୍କ ୍ତ୍ୀ �ନ୍ୟୁୋରୋେୀ ରୋଉତ 
(୩୭) ସ୍ୋଡ଼ସିହୋଇ ରରୁୁତର ସହୋଇଥିସଲ। 
ସ� ଜଳଯିୋଉଥିବୋ �ମୟସର ତୋଙୁ୍କ ଉଦ୍ୋର 
କରବିୋକୁ ଯୋଇ ୍ତ ିସପ୍ମୋନନ୍ଦ ସ�ହ ିନଆଁିସର 
ଜଳଯିୋଇଥିସଲ। �ନ୍ୟୁୋରୋେୀଙ୍କ ଶରୀରର ୯୫ 
ଭୋର ଜଳଯିୋଇଥିବୋ �ମୟସର ସପ୍ମୋନନ୍ଦଙ୍କ 

ଶରୀର ୭୫ ପ୍ତଶିତ ଜଳଯିୋଇଥିଲୋ। ଉଭୟଙୁ୍କ 
କଟକ ବଡ ସମଡକିୋଲସର ଭର୍ଷି କରୋଯୋଇଥିଲୋ। 
ରରୁୁତର �ନ୍ୟୁୋଙୁ୍କ ସ�ଠୋରୁ ଏକ ଘସରୋଇ 
ସମଡକିୋଲକୁ ନଆିଯୋଇଥିଲୋ। ସତସବ ସ�ଠୋସର 
ଚକିତି୍ସୋଧୀନ ଅବସ୍ଥୋସର ଏପ୍ଲି ୫ ତୋରଖିସର 
�ନ୍ୟୁୋରୋେୀଙ୍କ ୍ରସଲୋକ ଘଟଥିିଲୋ। କଟକ 
ବଡ ସମଡକିୋଲସର ଚକିତି୍ସତି ସହବୋ �ମୟସର 
ସ�ଠୋସର �ହୋୟତୋ କରବିୋକୁ ସକହ ି ନ 
ଥିବୋରୁ ଓ ଅଥ୍ଗୋଭୋବ କୋରେରୁ ସପ୍ମୋନନ୍ଦ 
ବୋଧ୍ୟ ସହୋଇ ଘରକୁ ସ�ରଥିିସଲ। େୀଘ୍ଗ ୩ 
ମୋ� ସହବ ଘସର ବନିୋ ଔରଧ ଓ ଚକିତି୍ସୋସର 

ଭୋରୟୁକୁ ଆେର ି ବଛିେୋସର ୍ଡରିହଥିିବୋ 
�ମୟସର ସ୍ଥୋନୀୟ �ର୍ଞ୍ଙ୍କଠୋରୁ ଖବର୍ୋଇ 
�ମୋଜସ�ବୀ ସନେହମୟୀ ଆଚୋଯ୍ଗୟୁ ରତ ୧୫ 
ତୋରଖିସର ସପ୍ମୋନନ୍ଦଙ୍କ ଘସର ୍ହଞ୍ବିୋ �ହ 
କଛି ି ଆଥ ଷିକ �ହୋୟତୋ ପ୍େୋନ କରଥିିସଲ। 
ଏଥି�ହତି ରବବିୋର କଟକ ବଡ ସମଡକିୋଲକୁ 
ସନଇ ତୋଙ୍କର ଆଡମଶିନ କରବିୋକୁ ପ୍ତଶିରୁତ ି
ସେଇଥିସଲ। ଏହ ି ପ୍ତଶିରୁତ ି ରକ୍ଷୋ କର ି ଶ୍ୀମତୀ 
ଆଚୋଯ୍ଗୟୁ ଆଜ ିସପ୍ମୋନନ୍ଦଙ୍କ ଘସର ୍ହଞ୍ ି୧୦୮ 
ଆମ୍ବବୁଲୋନ୍ସସର ତୋଙୁ୍କ କଟକ ବଡସମଡକିୋଲ 
ସନଇ ଭର୍ଷି କରଥିିବୋ ଜେୋଯୋଇଛ।ି

ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ରାକ୍ତେଖାନାରେ ଭତ୍ଷି
େନୁାରବଶରେ ଭକ୍ତଙୁ୍କ 

ଦଶନ୍ରଦରଲ ମା’ଶାେଳା
ଜଗତେଂିହପେୁ,୧୮ା୯(େମେି): 
ମୋ’ଶୋରଳୋଙ୍କ ୍ୀଠସର 
ରତକୋଲଠିୋରୁ ୍ବତି୍ େଶହରୋର 
ଶୋରେୀୟ ୍ୋବ୍ଗେ ୍ଜୂୋ ଆରମ୍ଭ 
ସହୋଇଛ।ି ୧୬ େନି ଧର ି
ଚୋଲବିୋକୁ ଥିବୋ ଏହ ି ୍ଜୂୋର 
ଦ୍ତିୀୟ େବି�ସର ଆଜ ି ମୋ’ 
ଶୋରଳୋ �ନୁୋସବଶସର ଭକ୍ତଙୁ୍କ 
େଶ୍ଗନ ସେଇଛନ୍।ି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ 
ଓ ଶ୍ଦ୍ୋଳୁ ମୋ’ଙ୍କ ଏହ ିେବିୟୁ ସବଶ 
େଶ୍ଗନ କରଛନ୍।ି ଜରତ�ଂିହ୍ରୁ 
ଜଲି୍ୋର ଆରୋଧ୍ୟ ସେବୀ ମୋ’ 
ଶୋରଳୋଙ୍କ ୍ୀଠସର ପ୍ତବିର୍ଗ ଭଳ ି
ଚଳତି ବର୍ଗ ଶୋରେୀୟ ୍ୋବ୍ଗେ 
େଶହରୋ ୍ଜୂୋ ଆରମ୍ଭ ସହୋଇଛ।ି 
ଏଥି୍ୋଇଁ ଆଜ ି ୍ବୂ୍ଗୋହ୍ସର 
�ଯୂ୍ଗୟୁ୍ଜୂୋ, ଚଣ୍ଡି୍ ୋଠ, ମୋ’ଙ୍କ 
ସରୋଡ଼ଶ ଉ୍ଚୋର ୍ଜୂୋ ଓ ନୀତ ି ୍ଜୂୋ ଅନୁଷ୍ତି ସହବୋ �ହତି �ନୁୋସବଶ ଓ 
ସହୋମ କମ୍ଗ ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଥିଲୋ। ୍ବୂ୍ଗରୁ େୀଘ୍ଗ େୁଇବର୍ଗ ଧର ିସକୋଭଡି୍  ୍ୋଇଁ ଏହ ି
୍ଜୂୋ �ମୟସର କଟକେୋ ରହଥିିବୋ �ମୟସର ଏହୋ ଭକ୍ତଙୁ୍କ ନରିୋଶ କରଥିିଲୋ। 
ସତସବ ଚଳତି ୍ୋବ୍ଗେସର ମୋ’ଙ୍କ ୍ୀଠସର ଭକ୍ତମୋସନ ମୋ’ଙ୍କ େଶ୍ଗନ କରବିୋ 
�ହତି �ସନ୍ୋର ପ୍କୋଶ କରଥିିସଲ। �ଚୂନୋସଯୋରୟୁ, ରୋତ ି୧୦ଟୋସର ବଡ�ଂିହୋର 
୍ସର ବଧିି ୍ବୂ୍ଗକ ମୋ’ଙ୍କ �ନୁୋସବଶ ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଥିଲୋ। 

ଦଧିବାମନଜ୍ରୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦେିରେ ରଦରବାତ୍େ କମଶିନେ
ରରୋବଶି, ୧୮ା୯ (େମେି): ସଡରୋବଶି 
ଅଞ୍ଳର ଆରୋଧ୍ୟ ଶ୍ୀଶ୍ୀ େଧିବୋମନଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦରି 
୍ରେିଶ୍ଗନସର ଆ� ି ୍ହଞ୍ଥିିସଲ �ହକୋରୀ 
ଅତରିକି୍ତ ସେସବୋର୍ର କମଶିନର �ଞ୍ଜୟ କୁମୋର 
ଶଭୁବ୍ରତ ଆଚୋଯ୍ଗୟୁ। ମନ୍ଦରିସର ନସିୟୋଜତି ଥିବୋ 
୍ଜୂକ ଓ ସ�ବକଙୁ୍କ ସଭଟ ି ମନ୍ଦରିର ବଭିନି୍ନ 
�ମ�ୟୁୋ ବରିୟସର ବୁଝଥିସଲ। ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର 
ବଭିୋରୀୟ ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରବିୋ ୍ୋଇଁ 
୍ଠୋଇସବ ସବୋଲ ି କହଥିିସଲ। ସରୋଲରୋହୋଟ 
୍ଞ୍ୋୟତସର ଶ୍ୀଶ୍ୀ େଧିବୋମନଜୀଉ ମନ୍ଦରି 
ରହଛି।ି ଏହ ି ମନ୍ଦରିଟ ି ଶହଶହ ବର୍ଗ ୍ସୂବ୍ଗ 
ନମିଷିତ ସହୋଇଥିବୋ ଇତହିୋ� ରହଛି।ି ଏସବ 
ରୋଜୟୁ �ରକୋରଙ୍କ ସେସବୋର୍ର ବଭିୋର 

୍କ୍ଷରୁ ବଭିନି୍ନ ମନ୍ଦରିର ୍ରେିଶ୍ଗନ କରୋଯୋଇ 
ସଲୋକଙ୍କଠୋରୁ ଅଭସିଯୋର ଶେୁୋେ ିକର ି୍େସକ୍ଷ୍ 
ସନସବ ସବୋଲ ି ଜେୋ୍ଡ଼ଛି।ି ଆଜ ି ଅ୍ରୋହ୍ସର 
�ହକୋରୀ ଅତରିକି୍ତ ସେସବୋର୍ର କମଶିନର 
ଶ୍ୀ ଆଚୋଯ୍ଗୟୁ ମନ୍ଦରିସର ୍ହଞ୍ଥିିସଲ। ମନ୍ଦରି 
୍କ୍ଷରୁ ତୋଙୁ୍କ �ୁଲସତୋଡ଼ୋ ଓ ଉର୍ରୀୟ େଆିଯୋଇ 

ସ୍ୋରତ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ୍ଜୂକ ବଂଶୀଧର ୍ଣ୍ଡୋ, 
କରୁେୋକର କର, ହସରକୃଷ୍ଣ ୍ ଣ୍ଡୋ, ରଘନୁୋଥ ୍ ଣ୍ଡୋ 
ପ୍ମଖୁ ଶ୍ୀ ଆଚୋଯ୍ଗୟୁଙୁ୍କ ମନ୍ଦରି ୍ର�ିର ବୁଲୋଇ 
ବଭିନି୍ନ ଅଭୋବ ଅ�ବୁଧିୋ �ମ୍ପକ୍ଗସର ଅବରତ 
କରୋଇଥିସଲ। େୀଘ୍ଗେନି ଧର ି ଏହ ି ମନ୍ଦରିସର 
ଟ୍ରଷ୍ ସବୋଡ଼୍ଗ ନ ଥିବୋରୁ ୍ରଚିୋଳନୋରତ ଅ�ବୁଧିୋ 
ସହଉଥିବୋରୁ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଟ୍ରଷ୍ ସବୋଡ଼୍ଗ ରଠନ କର ି
ମନ୍ଦରିର େୋୟତି୍ୱ ସ�ମୋନଙୁ୍କ ହସ୍ତୋନ୍ର କରୋଯୋଉ 
ସବୋଲ ି େୋବ ି ଜେୋଇଥିସଲ। ଏ ଅବ�ରସର 
ସରୋଲରୋହୋଟ �ର୍ଞ୍ କୋଶୀନୋଥ କୋଣ୍ଡ,ି 
�ମତି�ିଭୟୁ କରୁେୋକର କୋଣ୍ଡ,ି ୍ବୂ୍ଗତନ �ର୍ଞ୍ 
ତ୍ସିଲୋଚନ ରୋଉତ, ସ�ବକ �ନୁୋକର ମହୋରେୋ 
ପ୍ମଖୁ ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ।

ମାଶା୍ଘାଇ,୧୮ା୯(େମେି): ମୋଶ୍ଗୋଘୋଇ ବ୍ଲକ ୍କିରୋଳ ି କ୍ଳିମନୁ ି �ରକୋରୀ 
ଉଚ୍ଚବେିୟୁୋଳୟସର ପ୍ୋକ୍ତନ ବଜି୍ୋନ ଶକି୍ଷକ ସରୌରହର ି ସବସହରୋଙ୍କ ସ୍ତୃଚିୋରେ �ଭୋ 
ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଯୋଇଛ।ି ପ୍ୋକ୍ତନ ହନି୍ଦୀ ଶକି୍ଷକ �କୀର ଚରେ ନୋୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋସର 
ଆସୟୋଜତି �ଭୋସର ସମଜର ଭରତ ଚନ୍ଦ ସଜନୋ, ଅବ�ରପ୍ୋପ୍ ଶକି୍ଷକ ଅଜୁ୍ଗନ ଚରେ 
ପ୍ଧୋନ, ଦ୍ୋରକିୋନୋଥ �ଂି, ଶକି୍ଷୋବତି ରନ୍ବ୍ଗ ଚରେ ମହୋ୍ୋତ୍, କୁଞ୍ଜବନ �ଂି, ମରୁଲୀଧର 
େୋ�, କୁଞ୍ଜବହିୋରୀ ୍ୋେ,ି ବଳସେବ ଉଚ୍ଚବେିୟୁୋଳୟର ବରଷି୍ ଶକି୍ଷକ ନୃ�ଂିହ ଚରେ 
ତ୍ ି୍ ୋଠୀ, ପ୍ଧୋନ ଶକି୍ଷକ ବଜିୟ କୁମୋର ସ୍ୋଇ,ଁ ବରଷି୍ ଶକି୍ଷକ ପ୍�ନ୍ନ କୁମୋର ୍ରଡ଼ିୋ 
ପ୍ମଖୁ ସଯୋରସେଇ ସ୍ର୍ଗତ ଶ୍ୀ ସବସହରୋଙ୍କ ଶକି୍ଷକ ଜୀବନ �ମ୍ପକ୍ଗସର ସ୍ତୃଚିୋରେ 
କରଥିିସଲ। ୍ରୁୋତନ ଛୋତ୍ ତରୁେ କୁମୋର ରୋଉତରୋୟଙ୍କ �ଂସଯୋଜନୋସର ଆସୟୋଜତି 
ଏହ ି�ଭୋସର ୍ରୁୋତନ ଛୋତ୍ ମଳୟ କୁମୋର ରୋଉତ, ପ୍େୀ୍ କୁମୋର େୋ�, ପ୍ସମୋେ 
କୁମୋର େୋ�, ୍ବତି୍ ସମୋହନ େୋ�, ନୟିତ ିପ୍ଧୋନ, �ସରୋଜକୋନ୍ ବୋରକି୍ , ସେସବନ୍ଦ 
୍ଣ୍ଡୋ ପ୍ମଖୁ ସଯୋରସେଇ ରରୁୁଜୀଙ୍କ ସ୍ତୃଚିୋରେ କରଥିିସଲ। ସଶରସର ସରୌରହର ି
ରରୁୁଜୀଙ୍କ ସ୍ତୃସିର ବେିୟୁୋଳୟ ୍ର�ିରସର ଆମ୍ବ, ବଉଳ ବୃକ୍ଷସରୋ୍େ କରୋଯୋଇଥିଲୋ।

ରଗୌେହେ ିଗେୁୁଜ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତୃଚିାେଣ େଭା

ବନ୍ଦେ ଚକିତି୍ସାଳୟ ପଷେେୁ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟରେବା ଶବିେି
ପାୋଦ୍ରୀପ, ୧୮ା୯ (େମେି): ୍ ୋରୋେୀ୍ ବନ୍ଦର ଚକିତି୍ସୋଳୟ ୍ କ୍ଷରୁ 
ଓ ବୋବୋ ବୋଲୁସଙ୍କଶ୍ୱର ଗ୍ୋମୟୁ ବକିୋଶ ୍ରରିେ �ହସଯୋରସର 
ଏକ ବୃହତ ସ୍ୋସ୍ଥୟୁ ଶବିରି ବଶି୍ୱୋଳ ିସନୋଡୋଲ ପ୍ୋଥମକି ବେିୟୁୋଳୟ 
୍ର�ିରସର ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଯୋଇଛ।ି ଏହ ି ଶବିରିସର ୍ଞ୍ୋୟତରୁ 
୍ୋଖୋ୍ୋଖି ୭ ଶହରୁ ଅଧିକ ସଲୋକଙ୍କ ସ୍ୋସ୍ଥୟୁ ୍ରୀକ୍ଷୋ କରବିୋ �ହ 
ମୋରେୋସର ଔରଧ ଆେ ିସଯୋରୋଇ େଆିଯୋଇଥିଲୋ। ଏହ ିଶବିରିକୁ 
ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୍ଏିଲ ହୋରନୋେ ଆନୁଷ୍ୋନକି ଭୋସବ ଉଦ୍ ଘୋଟନ 
କରଥିିବୋସବସଳ �ମ୍ୋନତି ଅତଥିି ଭୋସବ ବନ୍ଦର ଉ୍ୋଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସକ 
ସବୋର, �ଚବି ୍ଏିନ ବୋସହକର ଓ ବନ୍ଦର ମଖୁୟୁ ଚକିତି୍ସୋଧିକୋରୀ 

ଡୋ. ପ୍ହ୍ୋେ ୍ଣ୍ଡୋ, ନବି୍ଗୋହୀ ଯନ୍ତୀ �ଶୁୋନ୍ ସ�ଠୀ ପ୍ମଖୁ ଉ୍ସ୍ଥତି 
ଥିସଲ। ଏହ ି ଶବିରି ବନ୍ଦର ଚକିତି୍ସୋଳୟର �ମସ୍ତ ଅ�ି�ର ଓ 
କମ୍ଗଚୋରୀଙ୍କ �ହସଯୋରସର ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଥିଲୋ। ସ୍ଥୋନୀୟ 
�ର୍ଞ୍ �ପୁ୍ଭୋ ମଲ୍, �ମତି ି �ଭୟୁୋ �ତୟୁଭୋମୋ �ୋମଲ, ବୋବୋ 
ବୋଲୁସଙ୍କଶ୍ୱର ଗ୍ୋମୟୁ ବକିୋଶ ୍ରରିେ ଓ ସ୍ଥୋନୀୟ ନବସଜୟୁୋତ ି
ୟଥୁ କ୍ଲବ, ମହୋବୀର ୟଥୁ କ୍ଲବ, ଗ୍ୋମୟୁ କମଟି,ି ବେିୟୁୋଳୟର �ମସ୍ତ 
କମ୍ଗଚୋରୀଙ୍କ �ସମତ ସ୍ୟଂ �ହୋୟକିୋ ସରୋଷ୍ୀ ମହଳିୋ ଉ୍ସ୍ଥତି ରହ ି
ସରୋରୀଙୁ୍କ ସ�ବୋ ପ୍େୋନ କରବିୋ �ହ ୍ୋରୋେୀ୍ ବନ୍ଦରର ଚକିତି୍ସୋ 
ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ �ମସ୍ତ ପ୍କୋରର �ହସଯୋର ପ୍େୋନ କରଥିିସଲ। 

ରେଜ୍ାନ ମଶିନ ପଷେେୁ ‘ଗ୍ରୀତା େଗୁ୍ରୀତା କତ୍ବ୍ଥ୍ୟା’ କାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ମ
ଜଗତେଂିହପେୁ,୧୮ା୯(େମେି): ଜରତ�ଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ୋ ବୋଲକୁିେୋ ବ୍ଲକ ନୋର୍ରୁଠୋସର ଥିବୋ ଶ୍ୀଅରବନି୍ଦ 
୍ରୂ୍୍ଗୋଙ୍ଗ ଶକି୍ଷୋସକନ୍ଦସର ୍ ରୁୀ ପ୍ଜ୍ୋନ ମଶିନ ଆନୁକୂଲୟୁସର ଆସୟୋଜତି ‘ରୀତୋ �ରୁୀତୋ କର୍୍ଗବୟୁୋ’ କୋଯ୍ଗୟୁକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଯୋଇଛ।ି ଏହ ିକୋଯ୍ଗୟୁକ୍ରମସର ମଖୁୟୁଅତଥିି ତଥୋ ବଚିୋରକ ଭୋସବ ଅଧ୍ୟୋ୍କ ପ୍େୀ୍ ଶତ୍ଥୀ 
ସଯୋରସେଇ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙୁ୍କ ସଯୋସରଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅମତୃ ତତ୍ତ୍ୱ ୍ରସିବରେ କରବିୋ �ହତି ଜ୍ୋନ, େୋନ ଓ 
ମୋନର ବୋସ୍ତବ ଜୀବନସର ଥିବୋ ରରୁୁତ୍ୱ �ମ୍ବନ୍ସର ଆସଲୋକ୍ୋତ କରଥିିସଲ। ଏ ଅବ�ରସର ରୀତୋ 
�ମ୍ପକ୍ଗୀୟ ପ୍ତସିଯୋରତିୋସର ଅଂଶଗ୍ହେ କରଥିିବୋ କୃତୀ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙୁ୍କ ୍ରୁସ୍ତୃ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି
ଆଧ୍ୟୋତ୍ମକି ଉତ୍ସବସର ପ୍ଜ୍ୋନ ମଶିନ କମ୍ଗକର୍୍ଗୋ, ଶ୍ୀଅରବନି୍ଦ ୍ରୂ୍୍ଗୋଙ୍ଗ ଶକି୍ଷୋସକନ୍ଦର �ମସ୍ତ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ, 
ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀ, ଅନୟୁୋନୟୁ ବେିୟୁୋଳୟର ଶତୋଧିକ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀ ସଯୋର ସେଇଥିସଲ।



ବାଲକୁିଦା,୧୮ା୯(ସମସି)

ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକର ୩୦ ପଞ୍ାୟତର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍ 
ପାନୀୟଜଳ ଯ�ାଗାଇ ଯଦବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ 
ଯେଘା ପାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯ�ାଜନା ୋଧ୍ୟେଯର ପ୍ରାୟ 
୧୦୦ ଯକାଟରୁି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍ା ବନିେିୟଯର ଏକ ଯେଘା 
ପାନୀୟଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକର ଆେ୍ୱଶାଳଠାଯର 
ନେିଧ୍ବାଣ କରା�ାଉଛ।ି �ାହାର କା�ଧ୍ବ୍ୟାଯଦଶ ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡଟ ି
ଭଳ ି ଏକ ବଡ଼ କମ୍ାନୀକୁ ଦଆି�ାଇଛ।ି ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ୋଧ୍ୟେଯର ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଯଦବୀଯଦାଳଠାଯର ଥିବା 
ଯଦବୀ ନଦୀର େଧରୁ ଜଳକୁ ପାଇପ ଯ�ାଯଗ ଆେ୍ୱଶାଳ 
ଅଣା�ାଇ ଏଠାଯର ନେିମିତ ଯହଉଥିବା ଯେଘା ପାନୀୟ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ୋଧ୍ୟେଯର ବଶିରୁ୍ୀକରଣ କରା�ାଇ ବାଲକୁିଦା 
ବ୍ଲକର ୩୦ ପଞ୍ାୟତର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍ ଯ�ାଗାଇ 
ଦଆି�ବି। ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ନେିଧ୍ବାଣ କାେ ଯଶଷ କରବିା ପାଇଁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମ୍ାନୀକୁ ୨ ବଷଧ୍ବ ସେୟ ଯଦଇଥିଯଲ 
ସରୁ୍ା କମ୍ାନୀ ପକ୍ଷରୁ ୫ ବଷଧ୍ବ ବତି�ିାଇଥିଯଲ ସରୁ୍ା 
ଏହାର ନେିଧ୍ବାଣ କା�ଧ୍ବ୍ୟ ଯଶଷ ଯହାଇନାହ ିଁ। ଫଳଯର 
ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଣ ି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ତି ଯହଉଥିବା 
ଯଦଖିବାକୁ େଳୁିଛ।ି

ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକର ସେଦୁ୍ର କୂଳବର୍ଧ୍ବୀ ପଞ୍ାୟତ 
କୁସପୁରୁ, ଅନନ୍ତପରୁ, େରଚିପରୁ, ନହରଣା, 
ବରେଣୁ୍ଡଳୀ, ଓଷକଣା, ଖାଲଗାଁ ଆଦ ି ପଞ୍ାୟତର 
ଭୂପଷୃ୍ଠ ଜଳ ଲବଣାକ୍ତ ଓ ଆଇରନ�କୁ୍ତ। ଯତଣ ୁ
ଏଠାକାର ଯଲାଯକ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ଯହତୁ ବଭିନି୍ନ 
ସେୟଯର ନାନାଦ ି ଯରାଗର ଶକିାର ଯହଉଥିବାଯବଯଳ 
ଯଶାଭାଠାଯର ନେିଧ୍ବାଣ ଯହାଇଥିବା ପାନୀୟଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପାଣ ିଏସବୁ ଅଞ୍ଳଯର ସଠକି୍  ଭାବଯର ପହଞ୍ପିାରୁନାହ ିଁ। 
ବର୍ଧ୍ବୋନ ବଷଧ୍ବା ଦନିଯର ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଳବାସୀ ବଶିରୁ୍ ପଇିବା 
ପାଣ ି ଅଭାବରୁ ଝାଡ଼ା ଓ ଜ୍ୱର ଆଦ ି ଯରାଗର ଶକିାର 
ଯହଉଥିବା ଯଦଖା�ାଉଛ।ି ଆେ୍ୱଶାଳ ଯେଘା ପାନୀୟ 
ପ୍ରକଳ୍ପ କା�ଧ୍ବ୍ୟକାରୀ ଯହଉ ନ ଥିବାଯବଯଳ ତଳ ସ୍ତରଯର 
େଧ୍ୟ ଠକିାଦାର ପ୍ରଯତ୍ୟକ ଘରକୁ ପାଇପ ସଂଯ�ାଗ କର ି
ନ ଥିବା କେି୍ୱା ପାଣ ିଟାଙି୍ ସମ୍ରୂ୍ଧ୍ବ ନେିଧ୍ବାଣ ଯହାଇ ନ ଥିବା 
ଯଦଖିବାକୁ େଳିଛି।ି ଏଣ ୁସାଧାରଣ ଯଲାଯକ ଯକଯବ ଏହ ି
ପାଣରି ସବୁଧିା ପାଇଯବ, ତାହା ଏକ ବରିାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ 
ସଷୃ୍ ିକରଛି।ି

ଆଦ୍ୟାବଧିି ନେିଧ୍ବାଣ ଅବଧି ବତି�ିାଇଥିଯଲ ସରୁ୍ା 
ଏଥିପ୍ରତ ିନା ପ୍ରଶାସନର ଯକୌଣସ ିନଘିା ଅଛ ିନା ଯକୌଣସ ି
ରାଜଯନତା ଏହାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଯଦଉଛନ୍ତ।ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 

ପ୍ରଯତ୍ୟକ ଘରକୁ ପାନୀୟଜଳ ପହଞ୍ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି 
ଯକାଟ ିଯକାଟ ିଟଙ୍ା ଖର୍ଧ୍ବ କର ିପାନୀୟଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେିଧ୍ବାଣ 
କରୁଥିବାଯବଯଳ ପ୍ରଶାସନର ଖାେଖିଆଲ େଯନାଭାବ 
ଯ�ାଗୁଁ ତାହା କା�ଧ୍ବ୍ୟକାରୀ ଯହାଇପାରୁନ।ି ଯତଯବ 
ଆେ୍ୱଶାଳ ପାନୀୟଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯକଯବ କା�ଧ୍ବ୍ୟକାରୀ 

ଯହାଇ ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକର ୩୦ପଞ୍ାୟତବାସୀଙ୍ ତୃଷ୍ା 
ଯେଣ୍ାଇବ, ତାହାକୁ ଅଯପକ୍ଷା କରଛିନ୍ତ ି ବାଲକୁିଦା 
ବ୍ଲକବାସୀ। ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାୟତି୍ୱଯର ଥିବା ଅଧିକାରୀଙୁ୍ 
ଯଭଟବିାକୁ �ାଇଥିବାଯବଯଳ ଯସ ଛୁଟଯିର ଥିବା ଉପସ୍ତି 
କେଧ୍ବଚାରୀ ସଚୂନା ଯଦଇଥିଯଲ।
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ଜଗତସଂିହପରୁଜଗତସଂିହପରୁ

ଦଦବୀଦଦାଳ ସବ୍ ଦରଜଷି୍ଟାର କାର୍ଯ୍ାଳୟ

୫ ବର୍ଯ ଦହଲା ଚାଲଛି ିପାନୀୟଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମି୍ଯାଣବଭିନି୍ନ ଶଳି୍ପାନୁଷ୍ାନଦର ବଶି୍ୱକମ୍ଯା ପଜୂା
ବରିଡ଼ି,ି ୧୮ା୯(ସମସି): ବରିଡ଼ି ି ବ୍ଲକର 
ବଭିନି୍ନ ଯଛାଟବଡ ଶଳି୍ପାନୁଷ୍ଠାନଯର 
େହାଆଡ଼େ୍ୱରଯର ବଶି୍ୱକେଧ୍ବା ପଜୂା ପାଳତି 
ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ବରିଡ଼ି ି ଟାଟା ପାୱାର 
ବଦୁି୍ୟତ୍  ଯସକସନ୍ ଯର କଳସ �ାତ୍ା, ସ�ୂଧ୍ବ୍ୟ 
ପଜୂା, ଯହାେ, ଆହୁତ ିଆଦ ିବଧିି େତୁାବକ 
ଯଦବଶଳି୍ପୀଙ୍ ପଜୂା କରା�ାଇଥିବାଯବଯଳ 
ହାଜପିରୁ ଯଜଯନସସି୍  ଆଇଟଆିଇ, ପଣ୍ଡଆି 
ରାଇସ୍  େଲି, ବାଲଆି ଯଷ୍ାର ରାଇସ୍ େଲି 
ସହତି ବ୍ଲକର ୨୧ଟ ି ପଞ୍ାୟତଯର ଥିବା 
ଯଛାଟବଡ ଶଳି୍ପାନୁଷ୍ଠାନଯର ବଶି୍ୱକେଧ୍ବାଙ୍ ପଜୂା ଅନୁଷ୍ଠତି ଯହାଇଛ।ି

ପାରାଦୀପଗଡ଼ଦର ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି
ପାରାଦୀପ, ୧୮ା୯(ସମସି): ରକ୍ତଦାନ ଜୀବନ ଦାନ। ରକ୍ତ ବନିା କାହାକୁ 
େରବିାକୁ ଦଆି�ବିନାହ ିଁ। ଆଜ ି ସ୍ାଇଲ ଚାରଯିଟବୁଲ ଟ୍ରଷ୍, ଯତରାପନ୍ଥ �ବୁକ 
ସଂଘ ଓ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ପଞ୍ାୟତ େଳିତି ସହଯ�ାଗଯର ପାରାଦୀପଗଡ଼ 
ପଞ୍ାୟତ କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟଯର ଏକ ଯେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି 
ପାରାଦୀପଗଡ଼ ସରପଞ୍ ଶ୍ୀେତୀ ସସ୍ତିା ଯବଯହରା େଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଯବ 

ଯ�ାଗଯଦଇ ଏହ ି ଶବିରିକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିଯଲ। ଏହ ି କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ରେଯର ସ୍ାଇଲ 
ଚାରଯିଟବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ ସଭାପତ ି ସଚତି୍ କୁୋର ରାଉତ, ଉପଯଦଷ୍ା ସଞ୍ଜୟ କୁୋର 
ଯବଯହରା, ସଯୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, େଯନାଜ େହାପାତ୍, ଅନ୍ତ�ଧ୍ବ୍ୟାେୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ସତ୍ୟନାରାୟଣ େହାପାତ୍, ବଚିତି୍ ପ୍ରଧାନ, ରଞ୍ଜନ ସାେଲ, ପ୍ରଯୋଦ େଙ୍ଗରାଜ 
ପ୍ରେଖୁ ସହଯ�ାଗ କରଥିିଯଲ। ଉକ୍ତ ରକ୍ତଦାନ ଶବିରିଯର ୧୫୦ ୟନୁଟି ରକ୍ତ 
ସଂଗ୍ରହ କରା�ାଇଥିଲା। ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ବଭିନି୍ନ ଯୱେଚ୍ାଯସବୀ ସଙ୍ଗଠନ, ଶ୍େକି 
ସଂଗଠନ ଓ �ବୁକୋଯନ ଯ�ାଗ ଯଦଇ ଯୱେଚ୍ାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରଥିିଯଲ। ୧୫୦ 
ଜଣ ରକ୍ତଦାତାଙୁ୍ ରକ୍ତଦାନ କରଥିିବା ପ୍ରୋଣପତ୍ ସହ ୋଗଣା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର 
ଦୁଘଧ୍ବଟଣାଜନତି ବୀୋ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥିଲା।

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ କୃରଭିତି୍କି ଆଦଲାଚନାଚକ୍ର
ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୮ା୯(ସମସି): କୃଷ ି ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆତ୍ା ସମ୍ଳିନୀ ଗହୃଯର 
ଆତ୍ା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବୁଲ ିସାହୁଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱଯର କୃଷକ ଓ କୃଷରି ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ଏକ 
ଆଯଲାଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଯବୈଠକଯର ବ୍ଲକ କୃଷ ି ଅଧିକାରୀ 
ରଯେଶ ନନ୍ଦ, ଉଦ୍ୟାନ ବଭିାଗ ଅଧିକରଣିୀ, ଅତରିକି୍ତ ପ୍ରାଣୀଧନ ଅଧିକାରଣିୀ 
ଯଲାପାେଦୁ୍ରା େଲକି, ଅତରିକି୍ତ କୃଷ ି ଅଧିକାରୀ ସଜୁାତା ପାତ୍, ଜଳଯସଚନ 
ସହକାରୀ �ନ୍ତୀ ଓ େଶିନ ଶକ୍ତରି ନଯିବଦତିା ଦାସ ଉପସ୍ତି ରହ ି ସରକାରଙ୍ 
ଦ୍ାରା କୃଷକୋନଙ୍ ପାଇଁ ଥିବା ବଭିନି୍ନ ଯ�ାଜନାର କା�ଧ୍ବ୍ୟକାରତିା ସମ୍କଧ୍ବଯର 
ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ ଆଯଲାଚନା କରଥିିଯଲ। ଅନ୍ୟୋନଙ୍ େଧ୍ୟଯର ଆତ୍ା କେଟି ିସଦସ୍ୟ 
ସଦସ୍ୟା ଉପସ୍ତି ଥିଯଲ। ଏଥିଯର ଜଳଯସଚନ ବଭିାଗ ସହକାରୀ �ନ୍ତୀ ଅନୀଲ 
କୁୋର ପଣ୍ଡା, େରୃ୍କିା ସଂରକ୍ଷଣ ବଭିାଗର ଜଯନମେଜୟ େଶି୍, ଯଟକ୍ନକିାଲ ଅଫିସର ଓ 
ସହକାରୀ �ନ୍ତୀ ସହାୟତା କରଥିିଯଲ।

ବଶି୍ୱନାଥ ବଦି୍ାଳୟଦର ଦପାରାକ ବତିରଣ
ବରିଡ଼ି,ି ୧୮ା୯(ସେସି): ବରିଡ଼ି ି ବ୍ଲକ ବାସନ୍ଦରା ପଞ୍ାୟତର ବାଇପଦାସ୍ 
ବଶି୍ୱନାଥ ଉର୍ବଦି୍ୟାଳୟଯର ଯପାଷାକ ବତିରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି 
ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ନାରାୟଣ ପରଡ଼ିାଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନଯର ଆଯୟାଜତି ଏହ ି
ଯପାଷାକ ବତିରଣ ଉତ୍ସବଯର େଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଯବ ବାସନ୍ଦରା ସରପଞ୍ ଲକ୍ଷୀପ୍ରୟିା 
ଯଜନା, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଯବ ସେତିସିଭ୍ୟ ଯନେହାଶଷି ଯଜନା, ସୋଜଯସବୀ 
ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁୋର ଯଜନା ପ୍ରେଖୁ ଯ�ାଗଯଦଇ ୧େରୁ ୮େ ଯଶ୍ଣୀର ଯୋଟ ୭୮ ଜଣ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍ ଯଜାତା ଓ ଯପାଷାକ ବଣ୍ନ କରଥିିଯଲ। ଏହ ି ଯପାଷାକ ବତିରଣ 
କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ରେଯର ପରଚିାଳନା କେଟି ି ସଭାପତ ି ଶଯୁଭନୁ୍ଦ େହାନ୍ତ ି ଓ ସଭ୍ୟା ଉପସ୍ତି 
ଥିଯଲ। ସଯନ୍ତାଷ କୁୋର ଯବଯହରା ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦଇଥିଯଲ।

ପଇିବା ପାଣରୁି ବଞ୍ତି ୩୦ ପଞ୍ାୟତବାସୀ

୪ ବର୍ଯ ଦହଲା ନାହାନ୍ ିସ୍ାୟୀ ଉପନବିନ୍ଧକ; ଜମବିାଡ଼ ିବକି୍ରଖିର୍ଦ୍ଦିଦର ସମସ୍ା
ନାଉଗାଁ,୧୮ା୯(ସମସି)

ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଧ୍ବତ ଯଦବୀଯଦାଳର 
ସବଧ୍ବପରୁାତନ ସବ୍ ଯରଜଷି୍ଟାର କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟ 
୧୯୦୯ ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରଖିଯର ସ୍ାପତି 
ଯହାଇଥିଲା। ଆେ ଯଦଶକୁ ଇଂଯରଜ 
ଶାସନ କରୁଥିବା ସେୟଯର ସ୍ଳପଥଯର 
�ାତାୟାତର ସବୁଧିା ନ ଥିବା କାରଣରୁ 
ଜଳପଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ିଯଦବୀନଦୀ କୂଳଯର 
ଏହ ି କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟ ନେିଧ୍ବାଣ କରା�ାଇଥିଲା। 
ପରବର୍ଧ୍ବୀ ସେୟଯର ଆେଯଦଶ ୱୋଧୀନ 
ଯହବାପଯର ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ା 
ଓ ଭାରତୀୟ ସେ୍ୱଧିାନ ଅନୁସାଯର ଏହ ି
କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟଯର ଜେବିାଡ ି ବକି୍ରଖିର୍ଦମି ଓ 
ବବିାହ ପଞୀକରଣ ଆଦରି ବ୍ୟବସ୍ା 
କରାଗଲା। ଯସହ ିସେୟରୁ ଏହ ିକା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟ 
ଉପଯର ସୀୋ ନରି୍ଧ୍ବାରତି ଅନୁସାଯର 
ଜଗତସଂିହପରୁ ବ୍ଲକର ଯକଯତକ ଅଞ୍ଳ 
ସହତି ବାଲକୁିଦା, ଏରସୋ, ନାଉଗାଁ, 
ନଆିଳ,ି କାକଟପରୁ, ଯଗାପ ଆଦ ି ବ୍ଲକର 

ଯଲାକୋଯନ ଯସୋନଙ୍ ଜେବିାଡ ି
କଣିାବକିା ପାଇଁ ନଭିଧ୍ବର କରୁଥିଯଲ। 
କାଳକ୍ରଯେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକଯର ଉପନବିନ୍ଧକ 
କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟ ଯଖାଲା�ବିା ପଯର ଏଯବ ଏହ ି
କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟ ଉପଯର ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ସଯେତ 
ବାଲକୁିଦା ଓ ଜଗତସଂିହପରୁ ବ୍ଲକର କଛି ି
ଅଞ୍ଳବାସୀ ଜେବିାଡ ି ବକି୍ରଖିର୍ଦମି ସଯେତ 
ବବିାହ ପଞୀକରଣ ପାଇଁ ନଭିଧ୍ବରଶୀଳ 

ଅଟନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ଏହ ି କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟରୁ ୨୦୧୮ 
ଯସଯପଟେେ୍ୱର ୧୫ ତାରଖିରୁ ସ୍ାୟୀ 
ଉପନବିନ୍ଧକ େଯହଶ୍ୱର ଯବଯହରାଙୁ୍ 
ଅନ୍ୟତ୍ ବଦଳ ି କରା�ବିା ପରଠାରୁ 
ଏଠାଯର ଯକୌଣସ ି ସ୍ାୟୀ ଉପନବିନ୍ଧକଙୁ୍ 
ନ�ିକୁ୍ତ ିକରା�ାଉନାହ ିଁ। ଯସଯବଠାରୁ ତାଙ୍ 
ସ୍ାନଯର ନାଉଗାଁ ଅତରିକି୍ତ ତହସଲିଦିାର 
ଯନତ୍ାନନ୍ଦ ଯବଯହରାଙୁ୍ କା�ଧ୍ବ୍ୟ ତୁଲାଇବା 

ଦାୟତି୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥିଯଲ େଧ୍ୟ ଗତ 
୬ୋସ ତଯଳ ତାଙୁ୍ ଅବସର ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇଛ।ି

ବର୍ଧ୍ବୋନ ଏହ ି କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟର ଦାୟତି୍ୱ 
ନାଉଗାଁ ତହସଲିଦାର ଯଜ. କଳ୍ପନା 
ତୁଲାଉଛନ୍ତ।ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଧ୍ବ କଥାଯହଲା 
ଆଜରି ସେୟଯର ତହସଲି କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟଯର 
ଉପନବିନ୍ଧକ କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଅଧିକ 

କା�ଧ୍ବ୍ୟ ରହୁଥିବା ଯହତୁ ତହସଲିଦାରଙୁ୍ 
ଅଧିକ ସେୟ ଯସଠାଯର ରହବିାକୁ ପଡୁଛ।ି 
ଫଳଯର ଏହ ି କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟକୁ ଜେବିାଡ ି
କଣିାବକିା ଓ ବବିାହ ପଞୀକରଣ ପାଇଁ 
ଗାଡ଼ ି ଭଡା କର ି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସଥୁିବା 
ଯଲାକଙୁ୍ ଏଠାଯର ଉପନବିନ୍ଧକଙୁ୍ ସକାଳୁ 
ସନ୍ଧ୍ୟା ପ�ଧ୍ବ୍ୟନ୍ତ ଅଯପକ୍ଷା କରବିାକୁ ପଡୁଛ।ି 
ଏେତିକି ି ଦଯିନଦଯିନ ତହସଲିଦାର ଜଲି୍ା 
ଯବୈଠକ କେି୍ୱା ଅନ୍ୟ କାେଯର ବ୍ୟସ୍ତ 
ରହୁଥିବାଯବଯଳ ଏଠାକୁ ଆସଥୁିବା 
ଯଲାକଙୁ୍ ଖର୍ଧ୍ବାନ୍ତ ଯହାଇ ନରିାଶଯର 
ଘରକୁ ଯଫରବିାକୁ ପଡୁଥିବା ଅଭଯି�ାଗ 
ଯହଉଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷଯର ରାଜୱେ ବଭିାଗର 
ଏହ ି କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟରୁ ବାଷମିକ ସବଧ୍ବାଧିକ 
ରାଜୱେ ଆଦାୟ ଯହଉଥିବା ସ୍ଯଳ ଏଠାଯର 
ସାଧାରଣ ଯଲାକଙୁ୍ ସଠକି୍  ଯସବା 
େଳିପିାରୁନାହ ିଁ। ଯତଣ ୁ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ 
ଏହାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆି�ାଇ ଏଠାଯର ତୁରନ୍ତ 
ସ୍ାୟୀ ଉପନବିନ୍ଧକ ନ�ିକୁ୍ତ ି କରବିାକୁ 
ସାଧାରଣଯର ଦାବ ିଯହାଇଛ।ି

ଶଆିଳ ିବାଲରିାତ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଦବୈଠକ
ଏରସମା, ୧୮ା୯(ସମସି): ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍ା ଏରସୋ ବ୍ଲକ ପଦମେପରୁ ପଞ୍ାୟତର 
ଶଆିଳ ିସେଦୁ୍ର ଯବଳାଭୂେରି ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ଦନିକୁ ଦନି ଜନଜାଗରଣ ସଷୃ୍ ିଯହଉଛ।ି ସେଦୁ୍ର 
କୂଳ ଲଙ୍ବିା ଘଟଣାଯର ଉପକୂଳକୁ ସରୁକ୍ଷା ଯ�ାଗାଇଯଦବା ସହ ପ�ଧ୍ବ୍ୟଟନସ୍ଳୀ ଶଆିଳଯିର 
ସାଂସ୍ତୃକି କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ରେ ପାଇଁ ଅଣ୍ାଭଡୁିଛନ୍ତ ି�ବୁବଗଧ୍ବ। ଏଥିପାଇଁ କଛିଦିନି ତଯଳ ଶଆିଳଯିର 
ଜନଜାଗରଣ େଞ୍ଯର ଶତାଧିକ ଯଲାକ ଏକାଠ ିଯହାଇ ଶଆିଳ ିସେଦୁ୍ର ଯବଳାଭୂେରି ସରୁକ୍ଷା 
ଦାବ ି କରଥିିବାଯବଯଳ ଆଜ ି ଶଆିଳରି ସରୁକ୍ଷା ସହ ବାଲ�ିାତ୍ା ଆଯୟାଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି

ଯବୈଠକ କରା�ାଇଛ।ି ଏହ ି ଯବୈଠକଯର ଶଆିଳ ି ବାଲ�ିାତ୍ା କେଟି ି ସଭାପତ ି ନରିାକାର 
ୱୋଇଁ, ସମ୍ାଦକ ତ୍ଯିଲାଚନ ଯବଯହରା, ପଲକିଣ୍ା ପଞ୍ାୟତର ସରପଞ୍ ଧ୍ୱଜରାଜ ଖଣୁ୍ଡଆଳ, 
ନାରଦଆି ସରପଞ୍ ସେିାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଭାଳ, ନାରାୟଣ ଯସଠୀ, ଦୀପକ ଗରି,ି ଜଗନ୍ନାଥ ଯବରା, 
ବଲଭାବନ ୱୋଇଁ, ସଶୁୀଲ କୁୋର େହାନ୍ତ,ି ଯବୈଦ୍ୟନାଥ ବଶି୍ୱାଳ, ଭାସ୍ର ଯବଯହରା ପ୍ରେଖୁ 
ଯ�ାଗଯଦଇ ଆସନ୍ତା କାର୍ମିକ ପରୂ୍ମିୋ ଅବସରଯର ନଯଭେ୍ୱର ୮ ତାରଖିରୁ ଛଅଦନି ବ୍ୟାପ ି
ଶଆିଳ ି ଯବଳାଭୂେଯିର ବାଲ�ିାତ୍ା ପାଳନ ନେିଯନ୍ତ ସ୍ରି କରଛିନ୍ତ।ି ଏରସୋ ସେଦୁ୍ର 
ଯବଳାଭୂେ ିଓ ଶଆିଳ ିପ�ଧ୍ବ୍ୟଟନସ୍ଳୀର ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଯୟାଜକଙ୍ ସହ ଏରସୋର ସେସ୍ତ 
ରାଜଯନୈତକି ଯନତୃତ୍ୱକୁ ଯନଇ ସବଧ୍ବଦଳୀୟ କେଟି ିରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ ଜଳସମ୍ଦ େନ୍ତୀ ଓ 
ପ୍ରଶାସନକି େଖୁ୍ୟଙ୍ ସହ ଯକନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ଦ େନ୍ତୀଙୁ୍ ଯଭଟ ିଦାବ ିଜଣାଇଯବ ଯବାଲ ିନଷି୍ପର୍ ି
ଯହାଇଛ।ି ଶଆିଳ ିଯବଳାଭୂେ ିେଯହାତ୍ସବ କେଟି ିସଭାପତ ିନରିାକାର ୱୋଇଙଁ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର 
ଆଯୟାଜତି ଏହ ିଯବୈଠକଯର ଯବଳାଭୂେ ିେଯହାତ୍ସବ କେଟି ିଓ ଏରସୋ ରଜ େଯହାତ୍ସବ 
କେଟିୀି ବହୁ କେଧ୍ବକର୍ଧ୍ବା ଯ�ାଗ ଯଦଇ ଦଳେତ ନବିମିଯଶଷଯର ଏହ ି େଯହାତ୍ସବକୁ ସରସ 
ସନୁ୍ଦର କରବିା ପାଇଁ ସେସ୍ତଙ୍ ସହଯ�ାଗ ଆବଶ୍ୟକ ଯବାଲ ିକହଥିିଯଲ। 

ପଣ୍ତି ଦଦବାଶରି ମହାନ୍ଙୁି୍ 
‘ଗଜଦକଶରୀ ସମ୍ାନ’

ବରିଡ଼ି,ି ୧୮ା୯(ସମସି): ବରିଡ଼ି ି ବ୍ଲକ କୂଳକଇଜଙ୍ଗା 
ପଞ୍ାୟତ ନୂଆପାରୀ ଗ୍ରାେର �ବୁ ଯଜ୍ୟାତଷି 
ପଣ୍ଡତି ଯଦବାଶଷି େହାନ୍ତଙୁି୍ ଗଜଯକଶରୀ ସମ୍ାନ 
ଲାଭ କରଛିନ୍ତ।ି େଧ୍ୟପ୍ରଯଦଶର ଜବଲପରୁସ୍ 
ଇଣ୍ରନ୍ୟାସନାଲ୍  ଯରଡଏିସନ୍  ଯେଡକିାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ 
ଯଭଡକି୍  ଆଯଷ୍ଟାଯଲାଜ ି ରସିର୍ଧ୍ବ ଫାଉଯଣ୍ଡସନ୍  ପକ୍ଷରୁ 
ଆଯୟାଜତି ଜାତୀୟ ଯଜ୍ୟାତଷି ସମ୍ଳିନୀଯର ଶ୍ୀ େହାନ୍ତ ି
ସମ୍ାନତି ଯହାଇଛନ୍ତ।ି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ୱୋଗତକିା 
ପତ,ି େଖୁ୍ୟଅତଥିି ଜବଲପରୁ ବଧିାୟକ ଅଯଶାକ 
ଯରାହାନୀ, ଉପସଭାପତ ି ସଯୁରନ୍ଦ୍ର କୁୋର େହାନ୍ତ ି
ପ୍ରେଖୁ �ବୁ ଯଜ୍ୟାତଷି ପଣ୍ଡତି ଯଦବାଶଷି େହାନ୍ତଙୁି୍ 
ୋନପତ୍, ସଲି୍ , ଉପଯ�ୌକନ ପ୍ରଦାନ ପବୂଧ୍ବକ ଯଜ୍ୟାତଷି 
ଗଜଯକଶରୀ ସମ୍ାନଯର ସମ୍ାନୀତ କରଥିିଯଲ। ତାଙ୍ର 
ଏହ ିସମ୍ାନ ପାଇ ଁବରିଡ଼ି ିବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳବାସୀ ଗବଧ୍ବ ଅନୁଭବ 
କରବିା ସହତି ଶ୍ୀ େହାନ୍ତଙୁି୍ ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍ତ।ି

ରାଜ୍ ଜୁନୟିର ହକ ିପାଇଁ ଜଲି୍ା ଦଳଦର 
ପାରାଦୀପରୁ ୧୬ ଦଖଳାଳ ିସାମଲି

ପାରାଦୀପ, ୧୮ା୯ (ସମସି): ଭୁବଯନଶ୍ୱର କଟି୍  ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ହକ ିଷ୍ାଡ଼ୟିେଯର ଆଜଠୁି 
ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ହକ ିପ୍ରତଯି�ାଗତିା ପାଇଁ ଜଗତଂିହପରୁ ଜଲି୍ା ଦଳ ଭାଗ ଯନଉଛ।ି 
ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍ା ଦଳଯର ପାରାଦୀପର ୧୬ ଜଣ ଯଖଳାଳ ିସ୍ାନ ପାଇଛନ୍ତ।ି ଏ ସେସ୍ତ 
ଯଖଳାଳ ିପପିଏିଲ ଡଏିଭ ିସ୍ଲୁର। ଏହ ିହକ ିଦଳଯର ସେ୍ୱତି ସାେଲ (ଅଧିନାୟକ) ବନିୟ 
ଖିଲାର୍ , ଆୟଷୁମୋନ ଯବଯହରା, ଆୟଷୁ କୁୋର ସ, ଅରୁଣ କୁୋର େହାନ୍ତ,ି ଯେହୁଲ ଯଜନା, 
ଯଗୌତେ ଯଲଙ୍ା, ଅନୁଭବ ନାୟକ, ସାଇ ତନମେୟ ଯସଠ,ି ସରି୍ାଥଧ୍ବ ୱୋଇଁ, ନଖିିଳ କୁୋର 
ରାଉତ, ଅନଯିକତ ଯଗୌତେ ସାହାଣୀ, ପଲୁକ୍  ପ୍ରଧାନ, ଜଯିତନ୍ଦ୍ର େଲ୍କି, ଅେରଜତି୍  ସାହୁ, 
ସେ୍ୱତି ବଶି୍ୱଭୂଷଣ ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍ତ।ି ଜଗତସଂିହପରୁ ତା’ର ପ୍ରଥେ େ୍ୟାଚ୍  କଳାହାଣ୍ଡ ିଜଲି୍ା 
ସହ ଯଖଳବି। ପପିଏିଲ ଡଏିଭ ିସ୍ଲୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବ କୁୋର ସାହୁ, ପାରାଦୀପ ଫସଯଫଟ୍ସ 
େଖୁ୍ୟ ଉତ୍ାଦନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଣବ ଭଟ୍ଟାଚା�ଧ୍ବ୍ୟ, େଖୁ୍ୟ ୋନବ ସେ୍ୱଳ ଅଧିକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ 
ଖଣୁ୍ଆି, ଓଡ଼ଶିା ଡଏିଭ ି ସ୍ଲୁର ଆଞ୍ଳକି ନଯିର୍ଦଧ୍ବଶକ ଡକଟେର ଯକଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ଓ 
ଉପଆଞ୍ଳକି ଅଧିକାରୀ ଡକଟେର ସଜୁାତା ସାହୁ ଯଖଳାଳଙୁି୍ ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି

ତରଡ଼ାପଡ଼ାଦର ଦକୌଶଳ ଦୀକ୍ାନ୍ ସମାଦରାହ

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୮ା୯(ସମସି)

ପବତି୍ ବଶି୍ୱକେଧ୍ବା ପଜୂା ଅବସରଯର 
ତରଡାପଡ଼ାସ୍ ଆଇଟଆିଇ ପରସିରଯର 
ଯକୌଶଳ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସୋଯରାହ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ଆଇଟଆିଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ରଶମେୀକାନ୍ତ େଶି୍ଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଯର ଅନୁଷ୍ଠତି ଏହ ି
ସଭାଯର େଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଯବ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 

ଅଧ୍ୟାପକ ହେିାଂଶ ୁ ଆଚା�ଧ୍ବ୍ୟ ଯ�ାଗଯଦଇ 
ସାମ୍ପ୍ରତକି ସେୟଯର ଆଇଟଆିଇ ଶକି୍ଷାଲାଭ 
କରୁଥିବା ବଦି୍ୟାଥଧ୍ବୀଙ୍ ପାଇଁ ନ�ିକୁ୍ତରି 
ଅଯନକ ସଯୁ�ାଗ ରହଛି ିଯବାଲ ିକହଥିିଯଲ। 
େଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାଯବ ଗଯବଷକ ଯଚୌଧରୁୀ 
ରାଧାଯୋହନ ପରଜିା ତାଙ୍ ବକ୍ତବ୍ୟଯର 
ଏହ ିଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଫିଟର୍  ଓ ଇଯଲକଟେ ୍ିସଆିନ୍  
ଭାଯବ ସଫଳତାର ସହ ପାସ୍  କରଥିିବା 

ବଦି୍ୟାଥଧ୍ବୀ ଭବଷି୍ୟତଯର ଜଯଣ ଜଯଣ �ବୁ 
ବଶି୍ୱକେଧ୍ବା ଯହଯବ ଯବାଲ ିେତ ଯଦଇଥିଯଲ। 
ଏ ଅବସରଯର ଫିଟର ଭାଯବ ଉର୍ୀର୍ଧ୍ବ 
ଯହାଇଥିବା ଛାତ୍ ସତ୍ୟବତ୍ ନାୟକ, 
ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ଯସାେ୍ୟକ୍  ରଞ୍ଜନ ଖଣୁ୍ଆି ଓ 
ଇଯଲକଟେ ୍ିସଆିନ୍  ଭାଯବ ଉର୍ୀର୍ଧ୍ବ ଯହାଇଥିବା 
ଛାତ୍ ଆଶଯୁତାଷ ସାସେଲ, ବଶି୍ୱନାଥ 
ସାସେଲ ଓ ରଞ୍ଜନ େହାରଣାଙୁ୍ ପ୍ରୋଣପତ୍ 
ଦଆି�ାଇଥିଲା। 

କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ରେ ପରଚିାଳନାଯର ଶକି୍ଷକ 
ବଚିତି୍ାନନ୍ଦ ତ୍ପିାଠୀ, ପ୍ରକାଶ କୁୋର 
ଯଲଙ୍ା, ସସ୍ତିା େଶି୍ ଓ ସରୁଜ୍  ପଣ୍ଡା ପ୍ରେଖୁ 
ସହାୟତା କରଥିିଯଲ। ଆଇଟଆିଇର 
ସହ-ନଯିର୍ଦଧ୍ବଶକିା ସଶୁ୍ୀ ଅଞ୍ଜସୁା ଧନ୍ୟବାଦ 
ଯଦଇଥିଯଲ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍ ଜନ୍ମଦବିସଦର ବଦିଜପ ି
ପକ୍ରୁ ଦରାଗୀଙୁ୍ ଫଳ ବଣ୍ଟନ

ତଦିତ୍୍ଯାଲ, ୧୮ା୯(ସମସି): ପ୍ରଧାନେନ୍ତୀ ନଯରନ୍ଦ୍ର ଯୋଦୀଙ୍ ଜନମେ ଦବିସଯର 
ବଯିଜପ ିଓବସି ିଯୋର୍ଧ୍ବା ଜଲି୍ା ସଭାପତ ିସଯୁବାଧ ବାରକିଙ୍ ନଯିର୍ଦଧ୍ବଶଯର ଜଲି୍ା 
ଓବସି ିଯୋର୍ଧ୍ବା ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଯଜ୍ୟାତରିଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍ ଯନତୃତ୍ୱଯର ପ୍ରସରି୍ 
ଝଙ୍ଡ଼ ଶାରଳା ପୀଠଯର ପଜୂାର୍ଧ୍ବନା ଓ େଣଜିଙ୍ଗା ଯଗାଷ୍ଠୀ ୱୋସ୍୍ୟଯକନ୍ଦ୍ରଯର 
ଯରାଗୀଙୁ୍ ଫଳ ବଣ୍ନ କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠତି ଯହାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭଯର ଓବସି ି
ଯୋର୍ଧ୍ବା କେଧ୍ବୀ ଜଲି୍ା ପ୍ରଭାରୀ ଅେ୍ୱକିା ପ୍ରସାଦ ସାେଲଙ୍ ଉପସ୍ତିଯିର ଝଙ୍ଡ଼ 
ଶାରଳା ପୀଠଯର ପଜୂାର୍ଧ୍ବନା କରବିା ସହ ଦୀପଦାନ କର ି ପ୍ରଧାନେନ୍ତୀଙ୍ 
ଦୀଘଧ୍ବ ନରିାେୟ ଜୀବନ କାେନା କରଥିିଯଲ। ପଯର େଣଜିଙ୍ଗା ଯଗାଷ୍ଠୀ 
ୱୋସ୍୍ୟଯକନ୍ଦ୍ରଯର ଯରାଗୀଙୁ୍ ଫଳ ବଣ୍ନ କରା�ାଇଥିଲା। ଏଥିଯର ଜଲି୍ା ଓବସି ି
ଯୋର୍ଧ୍ବା ସମ୍ାଦକ ରଯେଶ ପଷୃ୍,ି ଅରୁଣ ଦାସ, ଚରିଞ୍ଜୀବ ୱୋଇଁ, ନରିଞ୍ଜନ 
ଦଯଳଇ, ଅଯଲଖ େଲ୍କି, ଅଜୟ େଲ୍କି, ବଯିଜପ ିଶାରଳା େଣ୍ଡଳ ସଭାପତ ି
ରୂପକ ଖଣୁ୍ଆି, ରଜନୀକାନ୍ତ ରାଉଳ, ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ବଶି୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସଯୁରନ୍ଦ୍ର 
େହାରଣାଙ୍ ସଯେତ ବହୁ ବଯିଜପ ିଓବସି ିଯୋର୍ଧ୍ବା କେଧ୍ବୀ ସାେଲି ଥିଯଲ।

ପାରାଦୀପ, ୧୮ା୯(ସମସି): ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଳଯର ୨୦୧୦ରୁ 
ଶ୍ୀଯଲାକନାଥ ଅଯଟା ଓନସଧ୍ବ ଆଯସାସଏିସନ୍  ସାଧାରଣ ଯଲାକଙୁ୍ ଯସବା ଯ�ାଗାଇ 
ଆସଛୁ।ି ଗରବି ଯଶ୍ଣୀର ଯଲାକଙୁ୍ ପରବିହନ ଯକ୍ଷତ୍ଯର ବନିା ଦୟିଧୁା ଓ ୱେଳ୍ପ େଲୂ୍ୟଯର 
ଯସବା ଯ�ାଗାଇ ଯଦଇ ଏହ ି ସଂଘ ପ୍ରଶଂସତି ଯହାଇଛ।ି ଯତଯବ �ାତ୍ୀଙ୍ ବଶି୍ୱାସଭାଜନ 
ଯହବା ପାଇଁ ଓ ନଜିକୁ ଜଯଣ ଡ୍ାଇଭର ଯବାଲ ିପରଚିୟ ଯଦବା ଉଯଦ୍ଧଶ୍ୟଯର ବଶି୍ୱକେଧ୍ବା 
ପଜୂା ଅବସରଯର ଡ୍ାଇଭରଙ୍ ୟନୁଫିେଧ୍ବ ସହ ଆଯସାସଏିସନ୍  ଯଲାଯଗା ସଭାପତ ି
ଆଡଯଭାକଯଟ ସଞ୍ଜୟ କୁୋର ଯବଯହରା ଉଯନମୋଚତି ଯହାଇଥିଲା। ଆଯସାସଏିସନ୍ ର 
ଉପସଭାପତ ିକୃଷ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯସଠୀ, ସମ୍ାଦକ ଧଯନଶ୍ୱର େଲ୍କି, ବ୍ରଜକଯିଶାର ଯସଠୀ, ଜଯିତନ୍ଦ୍ର 
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ଢେଙ୍କାନକାଳଢେଙ୍କାନକାଳ
ଢେଙ୍କାନକାଳଢେ ଢେଙ୍ଗୁ  ନେିକାକେଣ କକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଢେଲ୍ 

ଉଠକା ଜଳଢେଚନ ପଏଣ୍ଟଢେ ଆେଗୁନ ିପକାଣ ି

ଢେଙ୍କାନକାଳ ବଢିଜପେି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭକାେତ ଅଭରିକାନ

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୮କା୯(େମେି): ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୋଦଙି୍କ ୭୨ତମ ଜନ୍ମ 
ଦନି ଅବ�ରସର ୧୭ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବରଠୋରୁ ୨ ଅସ୍ଟେୋବର ଗୋନ୍୍ରୀ ଜୟନ୍୍ରୀ ୍ର୍ଯ୍ୟନ୍ 
ଭୋରତ୍ରୀୟ ଜନତୋ ୍ୋର୍ଟି ‘ସ�ବୋ୍କ୍ଷ’ ୍ୋଳନ ୍ରବିୋ ୍ୋଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ି ସନଇଛ।ି 
ଏହ ି ୍ରସିପ୍ରକ୍ଷ୍ରୀସର ସେଙ୍କୋନୋଳ ଜଲି୍ୋ ବସିଜ୍ ି ତରଫରୁ ରୋଜ୍ୟ ୍ୋର୍ଯ୍ୟ୍ୋରଣି୍ରୀ 
�ଦ�୍ୟ ତଥୋ ୍ବୂ୍ଯତନ ବଧିୋୟ୍ ୍ୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ୍ୋତ୍ରଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର ଆଜ ିସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୋରତ 
ଅଭରିୋନ ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୍ରୋରୋଇଥିଲୋ। ଏଥିସର ମହୋ୍ରୁୁଷମୋନଙ୍କ ପ୍ରତମିତୂ୍ଟି ସ୍ୋ୍ନ 
ଥିବୋ ସ୍ୋନଗଡୁ ି୍ ୁ  �ଫୋ ୍ରବିୋ �ହତି ପ୍ରତମିତୂ୍ଟି ଗଡୁ ି୍ ୁ  ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଓ କ୍ଷ୍ରୀରସର 
�ଫୋ ୍ରୋରୋଇ ୍ଷୁ୍ପମୋଲ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ ୍ର ିଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳ ିଜ୍ୋ୍ନ ୍ରୋରୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି
୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ଜଲି୍ୋ �ଭୋ୍ତ ି ନସରଶଚନ୍ଦ୍ର ମହୋ୍ୋତ୍ର, ରୋଜ୍ୟ ୍ୃଷ୍ ସମୋର୍୍ଯୋ 
ଉ୍�ଭୋ୍ତ ିରୋମଚନ୍ଦ୍ର ୍ୋତ୍ର, ଜଲି୍ୋ ମଡିଆି ସ�ଲ୍ ଫ ପ୍ରଭୋର୍ରୀ ନବ୍ସିଶୋର ଗରୁୁ, 
ଜଲି୍ୋ ଉ୍�ଭୋ୍ତ ି ମୋତୃପ୍ର�ୋଦ ନନ୍ଦ, ବଷୁି୍ଣପ୍ର�ୋଦ ସଲଙ୍କୋ, ଜଲି୍ୋ ରବୁସମୋର୍୍ଯୋ 
�ଭୋ୍ତ ିମହୋଦ୍ରୀ୍ ରସଶୋବନ୍ ମହମିୋ, ରୋଜ୍ୟ ରବୁସମୋର୍୍ଯୋ ୍ୋର୍ଯ୍ୟ୍ୋରଣି୍ରୀ �ଦ�୍ୟ 
�ତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭୂୟୋଁ, ୍ବୂ୍ଯତନ ନଗର �ଭୋ୍ତ ି କ୍ଷ୍ରୀସରୋଦ �ୋହୁ, ନଗରମଣ୍ଡଳ 
�ଭୋ୍ତ ିଧବୃଚରଣ ସ୍ୱୋଇଁ, ଉ୍�ଭୋ୍ତ ିଅରବନି୍ଦ ୍ୋସଣ୍ଡଙ୍କ �ସମତ ବହୁ ବସିଜ୍ ି
ରବୁସମୋର୍୍ଯୋ ୍ୋର୍ଯ୍ୟ୍ତ୍୍ଯୋ �ୋମଲି ଥିସଲ।

ବଢିଜପେି ବଗୁ ଥ୍ ସ୍ତେୀୟ କକାର୍ଯ୍ୟକର୍୍ଯକା କମ୍ଯଶକାଳକା

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୮କା୯(େମେି): ରବବିୋର ୍ୋମୋକ୍ଷୋନଗର ନବି୍ଯୋଚନ ମଣ୍ଡଳ୍ରୀ 
ବସିଜ୍ରି ବୁଥ୍ ସ୍ତର୍ରୀୟ ୍ୋର୍ଯ୍ୟ୍ତ୍୍ଯୋଙ୍କ ଏ୍ ୍ମ୍ଯଶୋଳୋ ଶ୍ର୍ରୀଅରବନି୍ଦ ଶକି୍ଷୋସ୍ନ୍ଦ୍ର 
ଅନଳଠୋସର ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇରୋଇଛ।ି ଉକ୍ତ ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ୧୩୩ଜଣ ୍ୋର୍ଯ୍ୟ୍ତ୍୍ଯୋ 
ଭୋଗ ସନଇଥିସଲ। ଏଥିସର ସେଙ୍କୋନୋଳ ସଲୋ୍�ଭୋର ପ୍ରବୋ� ସରୋଜନୋ 
�ଂସରୋଜ୍ ସପ୍ରମୋନନ୍ଦ ସଜନୋ, ରୋଜ୍ୟ ୍ୋର୍ଯ୍ୋରଣି୍ରୀ �ଦ�୍ୟ ତଥୋ ୍ୋମୋକ୍ଷୋନଗର 
ବଧିୋନ�ଭୋ ପ୍ରୋଥ୍ଯ୍ରୀ ଶତରୁଘ୍ନ ସଜନୋ, ୍ୋମୋକ୍ଷୋନଗର ବଧିୋନ �ଭୋ �ଂସରୋଜ୍ 
ଜଗବନୁ୍ ୍ଷୃ୍,ି ସ୍ୋରୁହସ�ୋଜ �ର୍ଞ୍ଚ ରତ ି୍ ୋନ୍ �ୋହୁ, ଜଲି୍ୋ ସ୍ୋଷୋଧ୍ୟକ୍ଷ �ଞ୍ଜ୍ରୀବ 
ମହୋ୍ୋତ୍ର ୍ରଚିୋଳନୋ ୍ରଥିିସଲ। 

ଢକନକାଲଢେ ବଗୁ ଡ଼ ିଶଶିଗୁକନ୍ୟକାେ ମତୃଗୁ ୍ୟ
କକାମକାକ୍କାନଗେ, ୧୮କା୯(େମେି): ୍ୋମୋକ୍ଷୋନଗର ଥୋନୋ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଜରିଡିୋମୋଳ ି
ଗ୍ୋମସ୍ତି ସରଙ୍ୋଳ ିବୋମ୍ୋଶ୍ଶ୍ଯ ସ୍ନୋଲସର ବୁଡ ିଜସଣ ୪ବଷ୍ଯ ଶଶି ୁ୍ନ୍ୟୋର ମତୁୃ୍ୟ 
ଘର୍ଛି।ି ଜରିଡିୋମୋଳ ିଗ୍ୋମ ସ୍ନୋଲ �ୋହରି ୪ବଷ୍ଯର ଶଶି ୁ୍ନ୍ୟୋ �ସମଇ ଚମ୍ଆି 
ନଜି �ୋଙ୍ମୋନଙ୍କ �ହତି ସ୍ନୋଲ ୍ୋ�ସର ସ�ଳୁଥିସଲ। ଅ�ୋବଧୋନତୋ ସହତୁ 
ସ୍ନୋଲସର ୍ଡ ିରବିୋରୁ ସ� ଜଳସ୍ୋତସର ଭୋ� ିରୋଇଥିସଲ। ସ୍ୋନ୍ରୀୟ ସଲୋସ୍ 
�ସିମଇ୍ୁ ଉଦ୍ୋର ୍ର ି୍ୋମୋକ୍ଷୋନଗର ଉ୍�ଣ୍ଡ ଚି୍ ତି୍ୋଳୟସର ଭତ୍ଟି ୍ରଥିିସଲ। 
ସ�ଠୋସର ଡୋକ୍ତର ତୋ୍ୁ ମତୃ ସଘୋଷଣୋ ୍ରଛିନ୍।ି

ଜଙି୍େକା ଗ୍କାମଢେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭକାେତ ଓ 
ଚକାେକାଢେକାପଣ କକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୮କା୯(େମେି): �ଦର ବ୍ଲ୍ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଜଙି୍ରୋ ଗ୍ୋମର ଆତ୍୍ଯବନୁ୍ 
୍୍ଲବ �ହସରୋଗସର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦବି� ଅବ�ରସର ସ୍ୱଚ୍ଛଭୋରତ ଅଭରିୋନ 
ଓ ଚୋରୋସରୋ୍ଣ ୍ୋର୍ଯର୍୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇରୋଇଛ।ି ସନହରୁ ରବୁସ୍ନ୍ଦ୍ର 
ଆନୁ୍ୂଲ୍ୟସର ଆସୟୋଜତି ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ମ�ୁ୍ୟଅତଥିିଭୋସବ ଶକି୍ଷ୍ ଶ୍ର୍ରୀ୍ୋନ୍ ରଣୋ, 
�ମ୍ୋନତି ଅତଥିିଭୋସବ �ମୋଜସ�ବ୍ରୀ ବପି୍ରବର ସବସହରୋ, ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ �ସୁଦଷ୍ଣୋ 
ସ୍ୱୋଇଁ ପ୍ରମ�ୁ ସରୋଗସଦଇଥିସଲ। ଏହ ି ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ସ୍ୱଚ୍ଛଭୋରତ ଅଭରିୋନର 
ଚୋରୋସରୋ୍ଣ ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୟୋଜନ ୍ରୋରୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ୍ୁ 
୍୍ଲବର �ଭୋ୍ତ ି�ଞ୍ଜ୍ରୀବ ସଦହୁର୍ରୀ, �ମ୍ୋଦ୍ ବସିରନ୍ଦ୍ର ସବସହରୋ, �ହ �ମ୍ୋଦ୍ 
ବସିଘ୍ନଶ୍ୱର ସବସହରୋ, ଧମ୍ଯୋନନ୍ଦ ରୋଉତ ପ୍ରମ�ୁ ୍ରଚିୋଳନୋ ୍ରଥିିସଲ। ସଶଷସର 
୍୍ଲବର �ମ୍ୋଦ୍ ବସିରନ୍ଦ୍ର ସବସହରୋ ଧନ୍ୟବୋଦ ଅ୍୍ଯଣ ୍ରଥିିସଲ। 

ବ୍ରହ୍କାକଗୁମକାେୀ ପକାଠଶକାଳକାେ ବକାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୮କା୯(େମେି): ସ୍ୋନ୍ରୀୟ ୍ୁଞ୍ଜ୍ୋନ୍ଠୋସର ଥିବୋ ପ୍ରଜୋ୍ତିୋ 
ବ୍ରହ୍ୋ୍ୁମୋର୍ରୀ ୍ୋଠଶୋଳୋର ବୋଷଟ୍ି  ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇରୋଇଛ।ି ଜଲି୍ୋ ମ�ୁ୍ୟ 
୍ୃଷ ିଅଧି୍ୋର୍ରୀ ଅଂଶମୁୋନ ୍ଟ୍ଟନୋୟ୍ ଏହ ିଉତ୍ବ୍ୁ ଉଦ୍ ଘୋର୍ନ ୍ର ିବ୍ରହ୍ୋ୍ୁମୋର୍ରୀ 
�ଂସ୍ୋ ଆଧ୍ୟୋତ୍ ି୍  ଜ୍ୋନ ଓ ରୋଜସରୋଗ ଶକି୍ଷୋ ବ୍ୟତ୍ରୀତ �ମୋଜସ�ବୋସର ବଶି୍ୱସର 
ଅଗ୍�ର ସହୋଇଚୋଲଛି ିସବୋଲ ି୍ହଥିିସଲ। �ଂସ୍ୋର ମ�ୁ୍ୟ �ଞ୍ଚୋଳ ି୍ ୋ ବ୍ରହ୍୍ୁମୋର୍ରୀ 
ଉଷୋ �ମସ୍ତଙୁ୍କ ରୋଜସରୋଗ ଅଭ୍ୟୋ� ୍ରୋଇଥିସଲ। ଏହ ି ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର 
୍ୋଉନ୍ �ଲିର ଅଭମିନୁ୍ୟ ୍ଣ୍ଡୋ, ୍ବୂ୍ଯତନ �ଚୂନୋ ଓ ସଲୋ୍ �ମ୍୍୍ଯ ଅଧି୍ୋର୍ରୀ ଡ. 
ପ୍ରସମୋଦ ନୋୟ୍, ସଭଷଜ ବସିଶଷଜ୍ ଡୋ. ଜଗତୋନନ୍ଦ ତ୍ର ି୍ ୋଠ୍ରୀ, ୍ବୂ୍ଯତନ �ବିଆିଇ 
ବଚିୋର୍ତ ିଭ ି୍ ୋର୍ରୀ ଚରଣ ରୋଉତ, ବରଷି୍ ବ୍ରହ୍୍ୁମୋର ଓ ବ୍ରହ୍୍ୁମୋର୍ରୀମୋସନ ଏହ ି
୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ସରୋଗସଦଇଥିସଲ। ମ�ୁ୍ୟ �ଞ୍ଚୋଳ ି୍ ୋ ବ୍ରହ୍ୋ୍ୁମୋର୍ରୀ ଉଷୋ ୍ୁଞ୍ଜ୍ୋନ୍ 
ଗ୍ରୀତୋ ୍ୋଠୋଗୋରୋର ଭୋଇଭଉଣ୍ରୀମୋନଙୁ୍କ ଉ୍ହୋର ପ୍ରଦୋନ ୍ରଥିିସଲ।

ମହକାବୀଢେକାେ, ୧୮କା୯(େମେି)

୍ଙ୍କଡୋହୋଡ ବ୍୍ଲ  ଅନ୍ଗ୍ଯତ ମହୋବ୍ରୀସରୋଡ 
୍ଞ୍ଚୋୟତ ଚର୍୍ୋ୍ଶ ି �ୋହସିର ୩ବଷ୍ଯ ତସଳ 
ଚୋଷ୍ରୀଙ୍କ ଜମ ି୍ ୁ ୍ୋଣ ି ସରୋଗୋଇସଦବୋ ୍ୋଇଁ 
ରୋଜ୍ୟ �ର୍ୋରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଠୋଜଳସ�ଚନ 
ବଭିୋଗ ଦ୍ୋରୋ ୍ୋର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସହୋଇଥିଲୋ। 

ଉଠୋ ଜଳସ�ଚନ ୍ଏଣ୍ଟ ୍ୋମ�ର ି ୍ୋର୍ଯ୍ୟର 
ବଲି୍  ସହୋଇ�ୋରଥିିସଲ ମଧ୍ୟ ଏ ୍ର୍ଯ୍ୟନ୍ 

ଚୋଷ୍ରୀଙ୍କ ଜମ ି୍ ୁ ୍ୋଣ ି ଆ� ି୍ ୋରଲିୋ ନୋହ ିଁ। 
ଅ୍ର୍ସକ୍ଷ �ୋହରି ଚୋଷ୍ରୀ ୍ରୁଣୋ୍ର �ୋହୁ 
ଓ �ସୁରଶ �ୋହୁଙ୍କ ନୋମସର ୩୦ହଜୋର 
ର୍ଙ୍କୋ ସଲ�ୋଏ ଁ ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଲି୍  ଆ�ଛି।ି ଏ 
ସନଇ ଗ୍ୋମବୋ�୍ରୀଙ୍କ ୍କ୍ଷରୁ ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଭିୋଗ୍ୁ 
ବୋରମ୍ବୋର ଅଭସିରୋଗ ୍ରୋରୋଇଥିସଲ 
ମଧ୍ୟ ସ୍ହ ି ୍ର୍୍୍ଯ ୋତ ୍ରୁନୋହୋନ୍।ି ଏସବ 

ମହୋବ୍ରୀସରୋଡ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧି୍ୋଂଶ ଗ୍ୋମ 
ମରୁଡ ିପ୍ରୋୟ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦଶ ି୍ ରୁ, ୍ୁରୁ୍ରଆି, 
ମହୋବ୍ରୀସରୋଡ, ବରିସିବୋସଲଇ, ୍ଙ୍ୋତରିୋ, 
ଚୋନ୍ଦ୍ରୁ, ଗଡ୍ଳୋଶଣୁ,ି ଘୋଘରୋମଣୁ୍ଡୋ 
୍ଞ୍ଚୋୟତ ମରୁଡ ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ସହୋଇ ମଧ୍ୟ 
ବଭିୋଗ୍ରୀୟ ଅଧି୍ୋର୍ରୀଙ୍କ ୍କ୍ଷରୁ ସ୍ୌଣ� ି
ପ୍ର୍ୋର ଜଳ ସରୋଗୋଣ ୍ୋଇ ଁଏ ୍ର୍ଯ୍ୟନ୍ ସ୍ୋୟ୍ରୀ 

ବସନ୍ଦୋବସ୍ତ ସହୋଇନୋହ ିଁ। ଏହୋ୍ୁ ସନଇ ବଭିନି୍ନ 
�ମୟସର ଆସନ୍ଦୋଳନୋତ୍୍ ୍ନ୍ୋ ଗ୍ହଣ 
୍ରୋରୋଇଛ।ି ମୋତ୍ର ସ୍ୌଣ� ି �ଫୁଳ ମଳିନି।ି 
୧୫ଦନି ମଧ୍ୟସର ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଲିର �ଂସଶୋଧନ 
�ହ ଜଳସ�ଚନ ପ୍ର୍ଳ୍ପର ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ୍ରୋ 
ନ ଗସଲ ଚୋଷ୍ରୀମୋସନ ରୋଜରୋସ୍ତୋ ଅବସରୋଧ 
୍ରସିବ ସବୋଲ ିସଚତୋବନ୍ରୀ ସଦଇଛନ୍।ି

େକାସ୍ତକା ଅବଢେକାଧ ଢଚତକାବନୀ ଢେଢଲ ଚକାର୍ୀ

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୮କା୯(େମେି)

ରବବିୋର ୍ବୂ୍ଯୋହସର ଭୁବସନଶ୍ୱରସ୍ତି 
ସରଡ୍ କ୍ରସ୍  ଭବନଠୋସର ଉଫୁନୋର ପ୍ରତନିଧିି 
ଦଳ ମଧ୍ୟପ୍ରସଦଶ(ଏମ୍ ୍ )ିର ୍ବୂ୍ଯତନ 
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଗି୍ ବଜିୟ �ଂି ଓ ୍ବୂ୍ଯତନ ସ୍ନ୍ଦ୍ର 
୍ରସିବଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରୋମ ରସମଶଙୁ୍କ �ୋକ୍ଷୋତ 
୍ରଛିନ୍।ି ବତ୍୍ଯମୋନ ସଦଶର �ଙ୍କର୍�ମୟସର 

ସରଉଁ ଫୋ�ବିୋଦ୍ରୀ �ଂଗଠନମୋସନ ସଦଶର 
�ଂହତ ି୍ ୁ  ବ ି୍ ନ୍ନସର ୍୍ୋଇଛନ୍,ି ସ�ମୋନଙୁ୍କ 
ଜବୋବ ସଦବୋ ୍ୋଇଁ ପ୍ରଗତଶି୍ରୀଳ ଶକ୍ତମିୋସନ 
ଏ୍ୋଠ ି ସହୋଇ �ଂଗ୍ୋମ ୍ରବିୋ ଉଚତି୍  
ସବୋଲ ି ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ଉଭୟ ସନତୋଙୁ୍କ 
ଜଣୋଇଥିସଲ। ଏହ ି ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ୍ୁ ଦଗି୍  ବଜିୟ 
�ଂି ଓ ଜୟରୋମ ରସମଶ ସ୍ୱୋଗତ ୍ରଥିିସଲ। 
�ବ୍ଯଦୋ ପ୍ରଗତଶି୍ରୀଳ ଶକ୍ତମିୋସନ ବଜିୟଲୋଭ 

୍ରଛିନ୍ ି ସବୋଲ ି ସ� ପ୍ର୍ୋଶ ୍ରଥିିସଲ। ସ� 
ଉଫୁନୋ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ୍ୁ �ମ୍ବଦ୍ଟିତ ୍ରଥିିସଲ। 
ଏହ ି ଦଳସର ରୋଜ୍ୟ ଉଫୁନୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଆଡ୍ ସଭୋସ୍ଟ୍  ମସନୋରଞ୍ଜନ ୍ଟ୍ଟନୋୟ୍, 
ସଦଶ୍  ୍ ି ବୋତ୍  �ଂଗଠନର ରୋଜ୍ୟ ଆବୋହ୍ 
�ସରୋଜ ଶତ୍ଥ୍ରୀ ଓ ପ୍ରୋ୍ୃତ ି୍  ଚ ି୍ ତି୍ୋ 
ସ୍ନ୍ଦ୍ରର ୍ରଚିୋଳ୍ ୍ତିବୋ� �ୋହୁ ପ୍ରମ�ୁ 
ଥିସଲ।

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୮କା୯(େମେି)

ସେଙ୍କୋନୋଳ ଜଲି୍ୋସର ଚଳତିବଷ୍ଯ 
ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ସଡଙୁ୍ ଆକ୍ରୋନ୍ ଚହି୍ନର୍ 
ସହୋଇଛନ୍।ି ଜଲି୍ୋସର କ୍ରମୋଗତଭୋସବ 
ସଡଙୁ୍ ଆକ୍ରୋନ୍ �ଂ�୍ୟୋ ଦରୁ ତଗତସିର ବୃଦ୍ ି
୍ୋଉଥିବୋ ସବସଳ ବଭିୋଗ୍ରୀୟ ୍ତୃ୍୍୍ଯ କ୍ଷଙ୍କ 
ସଡଙୁ୍ ନସିରୋଧ �ସଚତନତୋ ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ପ୍ରହ�ନସର ୍ୋଲର୍ଥିିବୋ ଜଣୋ୍ଡଛି।ି 
ସଡଙୁ୍ ନରିୋ୍ରଣ ୍ୋଇ ଁଜଲି୍ୋ୍ୋଳ �ସରୋଜ 
ସ�ଠ୍ରୀଙ୍କ �ଭୋ୍ତତି୍ୱସର ଭଚୁ୍ଯୁ ଆଲ ସମୋଡସର 
ଏ୍ ସବୈଠ୍ ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇରୋଇଛ।ି 
ସ୍ୌରୋଞ୍ଚଳ �ହତି ଜଲି୍ୋର ବଭିନି୍ନ ଏନ୍ ଏ�,ି 

ବ୍୍ଲ , ଜଲି୍ୋସ୍ତର୍ରୀୟ ଅଧି୍ୋର୍ରୀ, ଶଳି୍ପ ଏବଂ 
ସସ୍ୱଚ୍ଛୋସ�ବ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ତିସିର ସବୈଠ୍ 
ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇଥିଲୋ। ଗତ ସମ’ ମୋ� ୧୬ 
ତୋର�ିସର ଜୋତ୍ରୀୟ ସଡଙୁ୍ ଦବି� ୍ୋଳନ 
୍ରୋରବିୋ �ହ ଜଲି୍ୋ ଚ ି୍ ତି୍ୋଧି୍ୋର୍ରୀଙ୍କ 
�ଭୋ୍ତତି୍ୱସର ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି 
ସହୋଇଥିଲୋ। ସଡଙୁ୍ ନରିୋ୍ରଣ ୍ୋଇ ଁ୍ମରି୍ ି
ଗଠନ, ୍ଣ୍ଟଟ୍ୋଲ ରୁମ ସ୍ୋ୍ନ, ସଡଙୁ୍ ୍ୋଇଁ 
ସ୍ୱତନ୍ତ ୱୋଡ୍ଯ ପ୍ରସୁ୍ତତ ୍ରବିୋ୍ୁ ଆସଲୋଚନୋ 
ସହବୋ �ହ ଗତ ଜୁନ ମୋ� ୨୧ ତୋର�ିରୁ 
ଚଳତି ମୋ� ୨୦ ତୋର�ି ୍ର୍ଯ୍ୟନ୍ ଆଶୋମୋସନ 
ଘର୍ୁ ଘର ବୁଲ ି ସଡଙୁ୍ �ସଚତନତୋ ଓ 
ନରିୋ୍ରଣ ୍ୋଇ ଁ ୍ୋର୍ଯ୍ୟ ୍ରଥିିସଲ। ଅଗଷ୍ 

୨୦ ତୋର�ିସର ବ୍୍ଲ ସ୍ତରସର ବଶି୍ୱ ମଶୋ 
ଦବି� ୍ୋଳନ ୍ରୋରବିୋ �ହ ଜଲି୍ୋ ଓ ବ୍୍ଲ ର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ୋନସର ସଡଙୁ୍ �ସଚତନତୋ ୍ୋଇଁ 
ସହୋଡଟିଙ୍ ଲଗୋଇବୋ, ସ୍ୌରୋଞ୍ଚଳର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ୋନସର ବ୍ୟୋନର ଲଗୋଇବୋ ଲଫିସଲର୍ 
ମୋଧ୍ୟମସର �ସଚତନତୋ �ଷୃ୍ ି ୍ରବିୋ, ଜଲି୍ୋ 
ମ�ୁ୍ୟ ଚ ି୍ ତି୍ୋଳୟସର ଦ୍ତି୍ରୀୟ ମହଲୋର 
୯୩ ନଂ ରୁମସର ସଡଙୁ୍ ୍ର୍ରୀକ୍ଷୋଗୋର 
ସ୍ୋ୍ନ, ପ୍ରସତ୍ୟ୍ ସଡଙୁ୍ ସରୋଗ୍ରୀର ତଦନ୍ 
୍ରବିୋ୍ୁ ନସିଦ୍୍ଯଶ ଦଆିରୋଇଥିଲୋ। ସଡଙୁ୍ 
ଚହି୍ନର୍ ସହଉଥିବୋ ସ୍ୋନସର ମଶୋବଂଶ ବୃଦ୍ ି୍ ୁ  
ନଷ୍୍ରବିୋ, �ସଚତନତୋ ସବୈଠ୍ ଉ୍ସର 
ଆସଲୋଚନୋ ୍ରୋରୋଇଥିଲୋ। ଜଲି୍ୋ ମ�ୁ୍ୟ 

ଚ ି୍ ତି୍ୋଧି୍ୋର୍ରୀ ଏବଂ ବଭିନି୍ନ 
ସଗୋଷ୍୍ରୀ ସ୍ୱୋସ୍୍ୟସ୍ନ୍ଦ୍ରର 
ଅ ଧି ୍ ୋ ର ୍ରୀ ଙ୍କ 
ଉ ୍ ସ୍ି ତ ି ସ ର 
ମୋଇ୍ ଦ୍ୋରୋ 
ସଡଙୁ୍ ସରୋଗର 
�ସଚତନତୋ ୍ୋଇଁ 
ପ୍ରଚୋର ୍ରୋରବିୋ 
�ହ ବଭିନି୍ନ ବ୍୍ଲ ସର 
ମଧ୍ୟ ମୋଇ୍ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରଚୋର 
୍ରୋରୋଇଥିଲୋ। ମଶୋ ସହଇଥିବୋ ସ୍ୋନ 
ଗଡୁ ି୍ ସର ଆଣ୍ଟଲିୋଭ୍ଯୋ �ଞି୍ଚନ ୍ରବିୋ୍ୁ 
ଏହ ି ସବୈଠ୍ସର ଆସଲୋଚନୋ ସହୋଇଥିଲୋ। 

୍ନୁି୍ ଏହ ି ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ବଳ 
ଶ୍ରୀତତୋ୍ ନୟିନ୍ତଣ ୍କ୍ଷସର 

�ମି୍ରୀତ ରହରିୋଇଛ।ି ସଡଙୁ୍ 
�ସଚତନତୋ ୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
୍ରୋରୋଉ ନ ଥିବୋ ସରୋଗୁଁ 
ଗତ ୨୦୨୧ ଜୋନୁଆର୍ରୀରୁ 
ଡସି�ମ୍ବର ମୋ� ମଧ୍ୟସର 

୫୧ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତ ି ସଡଙୁ୍ 
ଆକ୍ରୋନ୍ସର ଚହି୍ନର୍ ୍ରୋରୋଇଛ।ି 

ସ�ହ ି୍ ର ିଚଳତି ଜୋନୁଆର୍ରୀରୁ ଏ ରୋବତ୍  
୨୩ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ �ର୍ୋର୍ରୀସ୍ତରସର ଚହି୍ନର୍ 
୍ରୋରୋଇଥିବୋ ସବସଳ ଏହୋ ବୋସ୍ତବସର 
୫୦ରୁ ଊଦ୍୍ଶ୍ଯ ସହବ ସବୋଲ ିଜଣୋ୍ଡଛି।ି

ଚଳତିବର୍୍ଯ ଢେଢପଟେମ୍ବେ େଗୁଦ୍କା ୨୩ ଢେକାଗୀ ଚହି୍ନଟ

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୮କା୯(େମେି)

ସେଙ୍କୋନୋଳ �ଦର ଥୋନୋ ଅନ୍ଗ୍ଯତ �ୋଇବଁରି ି
ଗ୍ୋମର ନୂଆ�ୋହ ି ଉ୍ର ସଦଇ ରୋଇଥିବୋ 
୧୧ସ୍ଭ ିବଦୁି୍ୟତ୍  ତୋର ଛଡି ିଏ୍ ୍ୋଳଗଦୋସର 
ନଆଁି ଲୋଗରିବିୋରୁ ୨ର୍ ି୍ରବିୋରର ୩ଜଣ ଶଶିଙୁ୍କ 
�ସମତ ୭ଜଣ ଆହତ ସହୋଇଛନ୍।ି ପ୍ରୋୟ ୧୫ର୍ ି
୍ରବିୋରର ବଦୁି୍ୟତ୍  �ୋମଗ୍୍ରୀ ସ୍ୋଡ ି ରୋଇଥିବୋ 
ଜଣୋ୍ଡଛି।ି ଏହୋ୍ୁ ସନଇ ଗ୍ୋମସର ଚୋ୍ୋ 
ଉସତ୍ଜନୋ ପ୍ର୍ୋଶ ୍ୋଇଛ।ି

�ୋଇବଁରିରି ନୂଆ �ୋହ ି ଉ୍ସର ସଦଇ 
ରୋଇଥିବୋ ୧୧ସ୍ଭ ିବଦୁି୍ୟତ୍  ତୋର ଏ୍ ୍ୋଳଗଦୋ 
ଉ୍ସର ଛଡ଼ି ିରୋଇଥିଲୋ। ଫଳସର ୍ ୋଳଗଦୋ ନଆଁି 
ଲୋଗରିବିୋ �ହ ଗ୍ୋମର ୧୫ରୁ ଊଦ୍୍ଶ୍ଯ ୍ରବିୋରଙ୍କ 
ବଦୁି୍ୟତ୍  �ର୍୍ଯ�୍ଟିର୍ସର ର୍ଭି,ି ଫି୍ଜ୍ , ୱୋଶଂିସମ�ନି୍  
ଆଦ ି ସବୈଦୁ୍ୟତ ି୍  ରନ୍ତ୍ୋତ ି ସ୍ୋଡ ି ରୋଇଛ।ି 

ବଦୁି୍ୟତ୍  ତୋର �ଂସ୍ପଶ୍ଯସର ଆ� ିଗ୍ୋମର �ସରୋଜ 
ସବସହରୋ ଓ ୍ୁ୍ୁମ ସବସହରୋଙ୍କ 
୩ଜଣ ଶଶିଙୁ୍କ �ସମତ 
୭ଜଣ ଆହତ 
ସ ହ ୋ ଇ ଥି ବ ୋ 
ଜ ଣ ୋ ୍ ଡି ଛ ି । 
ଗ୍ ୋ ମ ବ ୋ � ୍ରୀ ଙ୍କ 
୨୦ଲକ୍ଷ ର୍ଙ୍କୋର 
�ମ୍ତ୍ ି ସ୍ୋଡ ି
ନଷ୍ ସହୋଇଥିବୋ 
ଅନୁମୋନ ୍ରୋରୋଉଛ।ି 
ଏ ସନଇ ଗ୍ୋମବୋ�୍ରୀଙ୍କ 
ମହଲସର ଉସତ୍ଜନୋ ପ୍ର୍ୋଶ 
୍ୋଇଛ।ି ଏ୍ର ି୍  ି ଦୁଘ୍ଯର୍ଣୋ ୍ସର ବଦୁି୍ୟତ୍  
ତୋର ମରୋମତ ି ୍ୋଇ ଁ ରୋଇଥିବୋ ର୍ୋର୍ୋ ୍ୋୱୋର 
୍ମ୍ୋନ୍ରୀର ସଗୋର୍ଏି ଗୋଡ ି �ହ ୫ଜଣ 

୍ମ୍ଯଚୋର୍ରୀଙୁ୍କ ଗ୍ୋମବୋ�୍ରୀ ଅର୍୍ ରଖିଥିସଲ। 
୍ଲୁ�ି ଘର୍ଣୋସ୍ଳସର ୍ହଞ୍ଚ ିଉତ୍୍ୟକ୍ତ 

ଗ୍ୋମବୋ�୍ରୀଙୁ୍କ ବୁଝୋ�ଝୁୋ 
୍ରଥିିସଲ। ଗ୍ୋମରୁ ୧୧ 

ସ୍ଭ ି ବଦୁି୍ୟତ୍  ତୋର 
�ମ୍ରୂ୍୍ଯ ଉଠୋଇସନବୋ୍ୁ 
ଗ୍ୋମବୋ�୍ରୀ ନଜି ଜଦି୍ ସର 
ଅର୍ଳ ରହଛିନ୍।ି ୍ଲୁ�ି 
ଉ୍ସ୍ତିସିର ର୍ୋର୍ୋ 
୍ୋୱୋର ୍ମ୍ଯଚୋର୍ରୀମୋସନ 

ଏହୋ୍ୁ �ମ୍ରୂ୍୍ଯ ବଦଳୋଇ 
ନୂଆ ବଦୁି୍ୟତ୍  ତୋର ର୍ୋଣବିୋ୍ୁ 

ପ୍ରତଶିରୁତ ି ସଦବୋରୁ ଉସତ୍ଜନୋ 
ହ୍ୋ� ୍ୋଇଥିଲୋ। ଏ �ମ୍୍୍ଯସର ର୍ୋର୍ୋ ୍ୋୱୋର 
୍ମ୍ୋନ୍ରୀର ସ୍ୌଣ� ି ଅଧି୍ୋର୍ରୀ ୍ମି୍ବୋ ୍ମ୍ଯଚୋର୍ରୀ 
ମହୁ ଁସ�ୋଲ ିନ ଥିବୋ ଜଣୋ୍ଡଛି।ି

୧୧ ଢକଭ ିବେିଗୁ ୍ୟତ୍  ତକାେ ଛଡ଼ିଲିକା; ୭ ଆହତ

ଟକାଟକା 
ପକାୱକାେେ ୫ 

କମ୍ଯଚକାେୀଙ୍ଗୁ  ଅଟକ 
େଖିଢଲ

ଗ୍କାମବକାେୀ

ଗଁେଆି, ୧୮କା୯(େମେି): 
ଗଁଦଆି ଥୋନୋ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ମନ୍ଦୋର 
ଗ୍ଞ୍ଚୋୟତର ବୃନ୍ଦୋବନ୍ରୁ 
ଗ୍ୋମ୍ୟ ଜଙ୍ଲରୁ ବନବଭିୋଗ 
ବୋର୍ ହୋ ମୋଂ� ଓ ମଣୁ୍ଡ ଜବତ 
୍ରଛି।ି ଶ ି୍ ୋର୍ରୀମୋସନ ବମ୍  
�ୋହୋର୍ୟସର ବୋର୍ ହୋଙୁ୍କ ମୋର ି
ମୋଂ�୍ୁ ବକି୍ରୟ ୍ରବିୋ ୍ୋଇଁ 
ଉଦ୍ୟମ ୍ରୁଥିବୋ ସବସଳ 
ବନ ବଭିୋଗ ଚଢ଼ଉ ୍ରଥିିଲୋ। 
ଘର୍ଣୋସ୍ଳରୁ ଶ ି୍ ୋର୍ରୀମୋସନ 
ସଫରୋର ସହୋଇରୋଇଛନ୍।ି 
ବନ ବଭିୋଗ ୨ର୍ ିଧୋରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର୍ୁ 
ଜବତ ୍ରଛି।ି ଜବତ ମୋଂ�ର 
ଓଜନ ୫୭ ସ୍ଜ ି ସହବ 
ସବୋଲ ି ଅନୁମୋନ ୍ରୋରୋଉଛ।ି 
ଜବତ ସହୋଇଥିବୋ ମୋଂ�ଗଡୁ ି୍ ୁ  ବନ ବଭିୋଗ ସ୍ୋତ ିସଦଇଛ।ି

ବକାର୍ ହକା ମକାଂେ ଜବତ; ଶକିକାେୀ ଢେେକାେ

ଏମ୍ ପେି ପବୂ୍ଯତନ ମଗୁଖ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ଗୁ  େକାକ୍କାତ କଢଲ ଉେଗୁନକା ପ୍ରତନିଧିି େଳ

ଆଇଜଆିଇଟ ିପେେିେଢେ ‘ଢମକା 
ଷ୍କାଟ୍ଯଅପ୍ ’ ବଗୁ ଟ୍ କ୍ୟକାମ୍ପ କକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

୍ରଜଙ୍, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ସେଙ୍କୋନୋଳ ଜଲି୍ୋ ୍ରଜଙ୍ ବ୍୍ଲ  �ରୋଙ୍ସ୍ତି 
ଆଇଜଆିଇର୍ ି ୍ର�ିରସର ସମୋ ଷ୍ୋର୍୍ଯଅ୍ ବୁର୍ ୍୍ୟୋମ୍ ଅନୁଷ୍ତି ସହୋଇରୋଇଛ।ି 
ବ ି୍ ୟିରୁ୍ ି ରୋଉଲସ୍ଲୋର ୍ୁଳ୍ତ ି ପ୍ରସଫ�ର ଚତି୍ରଞ୍ଜନ ତ୍ର ି୍ ୋଠ୍ରୀ ମ�ୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭୋବସର ସରୋଗସଦଇ ଏହୋ୍ୁ ଉଦ୍ ଘୋର୍ନ ୍ରଥିିସଲ। ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ଭୋବସର 
ଭୁବସନଶ୍ୱର ଏନ୍ ଆଇର୍ରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନଏଚଏ� ରୋୟ, �ରୋଙ୍ ଆଇଜଆିଇର୍ରି 
ନସିଦ୍୍ଯଶ୍ ଡ. �ତ୍ୟବ୍ରତ ମହୋନ୍ ି ସରୋଗସଦଇ ସମୋ ଷ୍ୋର୍୍ଯଅ୍ ୍ସୁ୍ତ୍ ଉସନ୍ମୋଚନ 
୍ରଥିିସଲ। ୍ଭିଳ ି ରୋଜ୍ୟସର ଷ୍ୋର୍୍ଯଅ୍ ବ୍ୟବସ୍ୋ ପ୍ରଚଳିତି ସହବ ସ� �ମ୍୍୍ଯସର 
ଆସଲୋଚନୋ ୍ରୋରୋଇଥିଲୋ। ସମୋ ଷ୍ୋର୍୍ଯଅ୍ ବୁର୍୍୍ୟୋମ୍ ୍ମ୍ଯଶୋଳୋ �ମ୍ବଲ୍ରୁ, 
ସେଙ୍କୋନୋଳ, ଗଞ୍ଜୋମ ଓ ୍ଳୋହୋଣ୍ଡ ିଜଲି୍ୋର ୫ର୍ ିଅନୁଷ୍ୋନସର ଅନୁଷ୍ତି ସହବ। ଏହ ି
୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ �ରୋଙ୍ ଆଜଆିଇର୍ରୁି ଆରମ୍ଭ ସହୋଇ ୍ଳହୋଣ୍ଡରି ଜଇି�,ି �ମ୍ବଲ୍ରୁର 
ଏ�ୟଆୁଇଆଇର୍,ି ସ୍ନୁ୍ଦଝରର ଜ�ିଇି, ଗଞ୍ଜୋମର ୍ଏିମଇ ଅନୁଷ୍ତି ସହବ। ସମୋ 
ଷ୍ୋର୍୍ଯଅ୍ ବୁର୍ ୍୍ୟୋମ୍ସର ଡଜିୋଇନ ଭୋବନୋଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ ୍ର ିଚନି୍ୋଧୋରୋ ମୋନ୍ୟତୋ, 
୍ଓି�ରୁି ଉତ୍ୋଦ ୍ ର୍ଯ୍ୟନ୍ ରୋତ୍ରୋ, ବ୍ୟବ�ୋୟ ମସଡଲ, ଉ୍ସଭୋକ୍ତୋ ଓ ଷ୍ୋର୍୍ଯଅ୍ ଆରମ୍ଭ 
୍ରବିୋ ଭଳ ି �ମସ୍ତ ବଷିୟସ୍ୋନ ୍ୋଇବ। ଏହ ି୍ ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ୫ହଜୋରରୁ ଅଧି୍ 
ଅଂଶଗ୍ହଣ୍ୋର୍ରୀ ସରୋଗୋସଦବୋର ଆଶୋ ରହଥିିବୋ ସବସଳ ୫୦ରୁ ଅଧି୍ ଷ୍ୋର୍୍ଯଅ୍ 
ଗଠନ ୍ରବିୋ୍ୁ ନଷି୍ପତ୍ ିଗ୍ହଣ ୍ରୋରୋଇଛ।ି ୟଜୁ ିଏବଂ ୍ଜି ି୍ୋଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ରୀନସର 
ଥିବୋ ଭବଷି୍ୟତର ନବ�ଜୃନ୍ୋର୍ରୀମୋସନ ଏହ ିଅଭରିୋନସର �ୋମଲି ସହୋଇ୍ୋରସିବ 
ସବୋଲ ିଜଣୋ୍ଡଛି।ି ଏହ ି୍ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ଶତୋଧି୍ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ର୍ରୀ ସରୋଗସଦଇଥିସଲ। 
ଅନୁଷ୍ୋନର ସଡ୍ରୁ୍ ିଡୋଇସର୍ଟେର ସଦବ୍ରୀପ୍ର�ୋଦ ୍ୋଣ ିନଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିସଲ। 
ଏଆଇ��ି ିଏନଆଇଏଫର୍ରି �ଓିଓ ଦୁଗ୍ଯୋପ୍ର�ୋଦ ମଞ୍ଚ ୍ରଚିୋଳନୋ ୍ରଥିିସଲ।

କକାମକାକ୍କାନଗେ, ୧୮କା୯(େମେି): ୍ରଜଙ୍ ଥୋନୋ ଅନ୍ଗ୍ଯତ �ଲବିୋହଳ 
ଗ୍ୋମସର �ୋମୋନ୍ୟ ବଚ�ୋ ୍ୋରଣରୁ ଭୁଜୋଲ ି ଆକ୍ରମଣସର ଦଅିର ଭୋଉଜ 

ଆହତ ସହୋଇଥିବୋ ଜଣୋ୍ଡଛି।ି 
�ଲବିୋହୋଳ ଗ୍ୋମର ପ୍ରତୋ୍ ନୋଥ(୨୭) 
ନଶିୋଶକ୍ତ ଅବସ୍ୋସର ୍ସଡୋଶ୍ରୀ ଘର 
ନମି୍ଯଳନୋଥଙ୍କ ଘର �ମ୍�ୁସର ଅ�ଭ୍ୟ 
ଭୋଷୋସର ଗୋଳ ି ଗଲୁଜ ୍ରଥିିସଲ। 
ନମି୍ଯଳଙ୍କ ୍ତ୍୍ରୀ ଘରୁ ବୋହୋର ି ଆ� ି
ପ୍ରତୋ୍ଙୁ୍କ ବସିରୋଧ ୍ରଥିିସଲ। 

ହଠୋତ୍  ଉତ୍ କ୍ଷପି୍ତ ସହୋଇ ପ୍ରତୋ୍ 
ଭୁଜୋଲସିର ନମି୍ଯଳଙ୍କ ୍ତ୍୍ରୀଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ 
୍ରଥିିସଲ। ୍ୋର୍ ି ଶଣୁ ି ଦଅିର ଲୁଲୁ 
ନୋଥ(୨୫) ଦଉଡ ି ଆ�ଥିିସଲ। ତୋଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ ନଶିୋଶକ୍ତ ପ୍ରତୋ୍ ଆକ୍ରମଣ 
୍ରଥିିସଲ। ଉଭସୟ ଦଅିର ଭୋଉଜ 
ଗରୁୁତର ଆହତ ସହୋଇ ୍ରଜଙ୍ ସଗୋଷ୍୍ରୀ 
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟସ୍ନ୍ଦ୍ରସର ଭତ୍ଟି ସହୋଇଛନ୍।ି ଏ 
�ମ୍୍୍ଯସର ୍ଲୁ�ି ଏ୍ ମୋମଲୋ ରୁଜୁ ୍ର ି
ତଦନ୍ ଚଳୋଇଛ।ି 

ଆକ୍ରମଣଢେ େଅିେ ଭକାଉଜ ଆହତ

୪୮୮ବଗ୍ଯ ଶକି୍କ ଓ କମ୍ଯଚକାେୀଙ୍ ଜଲି୍କାସ୍ତେୀୟ େମ୍ଳିନୀ
କକାମକାକ୍କାନଗେ, ୧୮କା୯(େମେି)

ସେଙ୍କୋନୋଳ ଜଲି୍ୋ ୍ୋମୋକ୍ଷୋନଗର 
�ୋରଙ୍ଧର ଷ୍ୋଡୟିମସ୍ତି ଗଡ଼ଜୋତ 
ଭବନଠୋସର ନଖିିଳ ଉତ୍କଳ ଅନୁଦୋନପ୍ରୋପ୍ତ 
୪୮୮ ବଗ୍ଯ ଶକି୍ଷ୍ ଓ ୍ମ୍ଯଚୋର୍ରୀ �ଂଘ 
୍କ୍ଷରୁ ରୋଜ୍ୟସ୍ତର୍ରୀୟ �ମ୍ଳିନ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ତି 

ସହୋଇରୋଇଛ।ି ଏହ ି �ମ୍ଳିନ୍ରୀସର ଶକି୍ଷ୍ ଓ 
୍ମ୍ଯଚୋର୍ରୀଙୁ୍କ ଅବ�ର୍ୋଳ୍ରୀନ ସ୍ନ୍ �ନ୍ , 
ଚୋ୍ରି ି ଜନତି �ତ୍୍ଯୋବଳ୍ରୀ ଭଳ ି ଦୋବ ି �ଂଘ 
ଉ୍ସ୍ୋ୍ନ ୍ରଛି।ି �ଂଘର ରୋଜ୍ୟ �ଭୋ୍ତ ି
ମୋନ� ୍ସୁରୋହତିଙ୍କ �ସମତ ରୋଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ 
ଜଲି୍ୋରୁ ଶକି୍ଷ୍ ଓ ୍ମ୍ଯଚୋର୍ରୀମୋସନ ଉ୍ସ୍ତି 
ଥିସଲ। ରୋଜ୍ୟ �ର୍ୋର ୪୮୮ବଗ୍ଯ ଶକି୍ଷ୍ ଓ 

୍ମ୍ଯଚୋର୍ରୀଙ୍କ ଦୋବ ି ୍ରୂଣ ନ ୍ସଲ ଆଗୋମ୍ରୀ 
ଦନିସର ମହୋବଦି୍ୟୋଳୟ ଗଡୁ ି୍  ଶକି୍ଷ୍ ଓ 
୍ମ୍ଯଚୋର୍ରୀ ଶନୂ୍ୟ ସହୋଇରବି ସବୋଲ ି �ଂଘ 
ସଚତୋବନ୍ରୀ ସଦଇଛ।ି 

ତୁରନ୍ ରୋଜ୍ୟ �ର୍ୋର ଏହ ିଦୋବ ିଗଡୁ ି୍ ୁ  
୍ରୂଣ ୍ରବିୋ ୍ୋଇଁ �ଂଘ ୍କ୍ଷରୁ ନସିବଦନ 
୍ରୋରୋଇଛ।ି

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୮କା୯(େମେି): ସେଙ୍କୋନୋଳ �ଦର ଥୋନୋ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଭୋ୍ରୁ ଫୋଣ୍ଡରି 
ମଧ�ୁୋହୁ ୍ ୋର୍ଣୋ ନ ି୍ ର୍ସର ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଯୋସର ଗଛ ୍ ଡ ି୍ ରୁୁଣୋ ୍ ର୍୍-�ମ୍ବଲ୍ରୁ ରୋସ୍ତୋ 
ବନ୍ଦ ସହୋଇ ୍ଡଥିିଲୋ। ଉଭୟ ୍ୋଶ୍ଶ୍ଯସର ଶହ ଶହ ଗୋଡ ିଅର୍୍ ିରହବିୋରୁ ଜନ�ୋଧୋରଣ 
ନୋହ ିଁ ନ ଥିବୋ ଅ�ବୁଧିୋର 
�ମ୍�ୁ୍ରୀନ ସହୋଇଥିସଲ। ଅଗ୍ଶିମ 
ବଭିୋଗର ୍ମ୍ଯଚୋର୍ରୀମୋସନ 
ଗଛ୍ୁ ୍ୋର୍ ି ହର୍ୋଇବୋ ୍ସର 
ରୋନବୋହନ ଚଳୋଚଳ ସ୍ୱୋଭୋବ ି୍  
ସହୋଇଥିଲୋ।

କଟକ-େମ୍ବଲପଗୁେ େକାସ୍ତକାଢେ ଭକାଙ୍ଲିକା ଗଛ
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ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ,୧୮।୯(ଏବେନ୍ ସି): ସ୍ଗାନୀୟ ଏମ୍  
ଚ ସିନ୍ଗାସ୍ଗାମୀ ଷ୍ଗାଡ ସିୟମବର ଅନୁଷ୍ ସିତ ନୁୟୁେସିଲଗାଣ୍ଡ ଏ’ େ ସିପକ୍ଷ 
ତୃତୀୟ ଅନ୍ ଅଫସିସ ସିଆଲ ବେଷ୍ ମୟୁଗାଚ୍ ବର ଘବରଗାଇ 
ଭଗାରତ ଏ ଦଳ ରେସିେଗାର ଚତୁର୍ଥ ତରଗା ଅନ୍ସିମ 
ଦ ସିେସବର ୧୧୩ ରନବର େ ସିେୟ ହଗାସଲ କର ସିଛ ସି। 
ଏଥିସହ ଭଗାରତ ଏ ୩ ମୟୁଗାଚ୍  େ ସିଶ ସିଷ୍ ଏହ ସି ସ ସିର ସିେବର 
୧-୦ବର େ ସିେୟୀ ବହଗାଇଛ ସି। ପେୂ୍ଥରୁ ବେଳଗାଯଗାଇଥିେଗା 
ପ୍ରରମ ଦୁଇେ ସି ବେଷ୍ ଅମୀମଗାଂସ ସିତ ରହ ସିଥିଲଗା।

 େସ୍  େସିତ ସି ଭଗାରତ ପ୍ରରମ ଇନସିଂସବର 
୮୬. ୪ ଓଭରବର ୨୯୩ ରନକର ସି ଅଲଆଉେ 
ବହଗାଇଥିଲଗା। େେଗାେବର ନୁୟୁେସିଲଗାଣ୍ଡ ପ୍ରରମ 
ଇନସିଂସବର ୭୧.୨ ଓଭରବର ୨୩୭ ରନକର ସି 
ଅଲଆଉେ ବହଗାଇଥିଲଗା। ଫଳବର ଭଗାରତ ୫୬ 
ରନର ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଥ ଅଗ୍ରଣୀ ହଗାସଲ କର ସିଥିଲଗା। 
ଏହଗାପବର ଭଗାରତ ଦ୍ ସିତୀୟ ଇନ ସିଂସ ଆରମ୍ଭ କର ସି 
୮୫ ଓଭରବର ୭ ୱସିବକେ ହରଗାଇ ୩୫୯ 
ରନକର ସି ପଗାଳ ସି ବଘଗାଷଣଗା କର ସିଥିଲଗା। ଫଳବର 
ନୁୟୁେସିଲଗାଣ୍ଡ ସମ୍େୁବର ୪୧୬ ରନର େ ସିେୟ ଲକ୍ଷୟୁ 
ଧଗାଯ୍ଥୟୁ ବହଗାଇଥିଲଗା। େେଗାେବର ନୁୟୁେସିଲଗାଣ୍ଡ ଦ୍ ସିତୀୟ 
ଇନ ସିଂସ ଆରମ୍ଭ କର ସି ସ୍ ସିନ୍  ବେଗାଲର ବସୌରଭ କୁମଗାରଙ୍କ 
ବେଗାଲସିଂର ସମ୍େୁୀନ ବହଗାଇ ନପଗାର ସି ରେ ସିେଗାର ଚତୁର୍ଥ ତରଗା 
ଅନ୍ସିମ ଦ ସିେସବର ଓପନର ବେଗା କଗାେ୍ଥରଙ୍କ ଲଢୁଆ ଶତକ 
ସବତ୍ବେ ୮୫.୨ ଓଭରବର ୩୦୨ ରନକର ସି ଅଲଆଉେ 

ବହଗାଇ ପରଗାସ୍ତ ବହଗାଇଛ ସି। 
ଅସମଗାପ୍ତ ଦ୍ ସିତୀୟ ଇନ ସିଂସ ବ୍ଗାର ୨୦/୧ରୁ 

ନୁୟୁେସିଲଗାଣ୍ଡ ବେଳ ଆରମ୍ଭ କର ସି ନ ସିୟମ ସିତ େୟୁେଧଗାନବର 
ୱସିବକେ ହରଗାଇଥିଲଗା। ବତବେ ଦଳ ତରଫରୁ ଓପନର 
ବେଗା କଗାେ୍ଥର ଶତକ ହଗାସଲ କର ସି ଭଗାରତ େ ସିେୟକୁ 
େ ସିଳମ୍ ସିତ କର ସିଥିବଲ। ଅପରଗାେସିତ ୬ ରନରୁ ବେଳ ଆରମ୍ଭ 
କର ସି ବେଗା କଗାେ୍ଥର ୨୩୦େ ସି େଲ ବେଳସି ୧୨ ବଚୌକଗା ଓ ୧ 

ଛକଗା ସହ ୧୧୧ ରନର ଶତକୀୟ ପଗାଳ ସି ବେଳସି ମବୁକଶ 
କୁମଗାରଙ୍କ ଦ୍ଗାରଗା ଆଉେ ବହଗାଇଥିବଲ। ବସହ ସିପର ସି େ ସିନଗା 

ବ୍ଗାରରୁ ବେଳ ଆରମ୍ଭ କର ସି ବେଗା କଗାେ୍ଥର ୭ ରନକରସି 
ଆଉେ ବହଗାଇଥିବଲ। ଦଳ ତରଫରୁ ଅନୟୁମଗାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟବର ମଗାକ୍ଥ ଚଗାପ୍ ମୟୁଗାନ ୪୫, ବଡନ୍  କ୍ ସିଭର ୪୪, 
ରେେ୍ଥ ଓ’ବଡଗାବନଲ ୧୯, ଅଧିନଗାୟକ େମ୍  େରୁ ସ୍  ୧୯, 
ୱସିବକେକସିପର େୟୁଗାେର କଗାମ୍  ବଫ୍ଚର ୧୩ ରନକର ସି 

ଆଉେ ବହଗାଇଥିେଗା ବେବଳ ଅନୟୁମଗାବନ ଦୁଇଅଙ୍କ 
ଛୁଇଁ ପଗାର ସିନଥିବଲ। ବେଗାଲସିଂବର ଭଗାରତ ପଗାଇଁ ପ୍ରରମ 

ଇନସିଂସବର ୪ ୱସିବକେ ଅକ୍ସିଆର କର ସିଥିେଗା 
ବସୌରଭ କୁମଗାର ଦ୍ ସିତୀୟ ଇସିନଂସବର ୫ 
ୱସିବକେ ହଗାସଲ କର ସି େ ସିେୟବର ମେୁୟୁ 
ଭୂମ ସିକଗା ଗ୍ରହଣ କର ସିଛନ୍ସି। ସଫ୍ଥରଗାେ େଗାନ 
ବଲଗ୍  ସ୍ ସିନ୍  ବେଗାଲସିଂ କର ସି ୨, ଶଗାରୁ୍୍ଥଳ ଠଗାକୁର, 
ମବୁକଶ କୁମଗାର ଓ ଉମ୍ଗାନ ମଲସିକ ବ�ଗାେ ସିଏ 
ବଲେଗାଏ ୱସିବକେ ଅକ୍ସିଆର କର ସିଥିବଲ। 
ଭଗାରତ ପଗାଇଁ ପ୍ରରମ ଇନସିଂସବର ଋତୁରଗାେ 
�ଗାଏକ୍ଗାଡ ୧୦୮ ଓ ଦ୍ ସିତୀୟ ଇନ ସିଂସବର 
ରେତ ପେ ସିଦଗାର ଅପରଗାେସିତ ୧୦୯ ରନର 
ଶତକୀୟ ପଗାଳ ସି ବେଳସିେଗା ମୟୁଗାଚ୍ ର ମେୁୟୁ 
ଘେଣଗା ଥିଲଗା।

�ଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍ୋର:
ଭୋରତ ଏ ପ୍ରଥମ ଇନ ଷିଂ�: ୨୯୩।
ନ୍ୟୁଜଷିଲୋଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରଥମ ଇନ ଷିଂ�: ୨୩୭।
ଭୋରତ ଏ ଦ୍ ଷିତୀୟ ଇନ ଷିଂ�: ୩୫୯/୭ 

ପଗାଳ ସି ବଘଗାଷଣଗା, ୮୫ ଓଭର।
ନ୍ୟୁଜଷିଲୋଣ୍ଡ ଏ ଦ୍ ଷିତୀୟ ଇନ ଷିଂ�: ୩୦୨, ୮୫.୨ ଓଭର 
(ବେଗା କଗାେ୍ଥର- ୧୧୧, ମଗାକ୍ଥ ଚଗାମ୍ପମୟୁଗାନ- ୪୫, ବଡନ୍  
ବକ୍ଭର- ୪୪, ବସୌରଭ କୁମଗାର- ୫/୧୦୩, ସଫ୍ଥରଗାେ 
େଗାନ୍ - ୨/ ୪୮)।

ଭୁେବନଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମ ସିସ): କଗାମ୍ପଗାଲଗା 
ସହରବର ଚଗାଲସିଥିେଗା ଉ�ଗାଣ୍ଡଗା ପଗାରଗା 
େୟୁଗାଡମ ସିଣ୍ଟନ ଅନ୍େ୍ଥଗାତୀୟ େୁର୍୍ଥଗାବମଣ୍ଟବର 
ଓଡ଼ସିଶଗାର ଦ ସିବଲଶ୍ୱର ରଗାଓ ଉଭୟ ସ ସିଙ୍ଲ୍ 
ଓ ଡେଲ୍ ଇବଭଣ୍ଟବର ପଦକ ହଗାସଲ 

କର ସିଛନ୍ସି। ପରୁୁଷ 
ଡେଲ୍ବର ବସ ସ୍ର୍୍ଥ 
ପଦକ ହଗାସଲ କର ସିଥିେଗା 
ବେବଳ ସ ସିଙ୍ଲ୍ବର ବରୌପୟୁ ପଦକ 
ହଗାସଲ କର ସିଛନ୍ସି। 

ଯ�ୁଳ ଫଗାଇନଗାଲବର ଦସିବଲଶ୍ୱର ଓ 
ନୀେନ ଶ ସିେକୁମଗାର ୨୧-୧୮, ୨୧-୧୯ବର 
ନ ସିେ ବଦଶର ଅନୟୁତମ ବଯଗାଡସି ଅମବରନ୍ଦ୍ର 
ବେବହରଗା ଓ ଅଭସିେସିତ ସଗାେେୁଗାଙୁ୍କ ପରଗାସ୍ତ 
କର ସି ସ୍ର୍୍ଥ ପଦକ ହଗାସଲ କର ସିଛନ୍ସି। 

ଫଗାଇନଗାଲବର ପରଗାସ୍ତ ବହଗାଇ ଅମବରନ୍ଦ୍ର 
ଓ ଅଭସିେସିତଙୁ୍କ ବରୌପୟୁ ପଦକବର ସନୁ୍ଷ୍ 
ବହେଗାକୁ ପଡ଼ସିଛ ସି। ବସହ ସିପର ସି ରଗାେୟୁ 
ଅନୟୁତମ ପଗାରଗା େୟୁଗାଡମ ସିଣ୍ଟନ ବେଳଗାଳସି 
ନୁରୁଲ ହୁବସନ େଗାନ୍  ପରୁୁଷ ସ ସିଙ୍ଲ୍ 

ବସମ ସି ଫଗାଇନଗାଲବର 
େ ଗା ପ ଗା ନ ର 

ମ ଗା ସୁ ବ ମ ଗା ବ େ ଗା 
େଗାକୁମ ସିଙ୍କଠଗାରୁ ୨୧-୧୨, ୨୧-୦୬ବର 

ପରଗାସ୍ତ ବହଗାଇ କଗାଂସୟୁ ପଦକ େସିତ ସିଛନ୍ସି। 
ବସହ ସିପର ସି ଡେଲ୍ ବସମ ସିଫଗାଇନଗାଲବର 
ନୁରୁଲ ଓ ତଗାଙ୍କ ପଗାେ୍ଥନର ନୀରେ କୁମଗାର 
ଶ୍ୀନ ସିେଗାସନ ୦୬-୨୧, ୦୭-୨୧ବର ମଗାନଗା 
େଗାଲସିଦ୍  ଓ ଶଶଗାଙ୍କଙ୍କଠଗାରୁ ପରଗାସ୍ତ ବହଗାଇ 
କଗାଂସୟୁ ପଦକ େସିତ ସିଛନ୍ସି। 

ଭାରତ ଜତିଲିା ଅନ୍ ଅଫିସଆିଲ ଟେଷ୍ଟ ସରିଜି

ବକଗାଏମ୍ଗାେୁର,ସଗାବଲମ୍ , ୧୮ଗା୯ (ଏବେନ୍ ସି): 
ଆକଷ୍ଥଣୀୟ ତରଗା ଏକତରଫଗା େ ସିେୟ ସହ ପଶ୍ ସିମଗାଞ୍ଚଳ 
ଓ ଦକ୍ଷ ସିଣଗାଞ୍ଚଳ ଚଳସିତ ସ ସିେନର ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫସି 
ଆନ୍ତଃବେଗାନ୍  କ୍ ସିବକେ ପ୍ରତ ସିବଯଗା� ସିତଗାର ଫଗାଇନଗାଲବର 
ପ୍ରବେଶ କର ସିଛନ୍ସି। ରେ ସିେଗାର ବଶଷ ବହଗାଇଥିେଗା 
ବସମ ସିଫଗାଇନଗାଲ ମକୁଗାେ ସିଲଗାବର ପଶ୍ ସିମଗାଞ୍ଚଳ 
୨୭୯ ରନ୍ ବର ବକନ୍ଦ୍ରଗାଞ୍ଚଳକୁ ଏେଂ ଦକ୍ଷ ସିଣଗାଞ୍ଚଳ 
୬୪୫ ରନ୍ ବର ଉତ୍ରଗାଞ୍ଚଳକୁ ପରଗାସ୍ତ କର ସିଥିବଲ। 
ବକଗାଏମ୍ଗାେୁରର ଏସ୍ ଏନ୍ ଆର କବଲଜ୍  କ୍ ସିବକେ 
ଗ୍ରଗାଉଣ୍ଡବର ବସବପଟେମ୍ର ୨୧ରୁ ୨୫ ତଗାର ସିେ ଯଗାଏ 
ବେଳଗାଯ ସିେଗାକୁ ଥିେଗା ଫଗାଇନଗାଲବର ପରସ୍ର ସହ 
ମକୁଗାେ ସିଲଗା କର ସିବେ।

ସେନ୍ଦୋଞ୍ଚଳ ଲସେଇ େର ଷି ହୋର ଷିଲୋ
ବକଗାଏମ୍ଗାେୁରବର ବେଳଗାଯଗାଇଥିେଗା ପ୍ରରମ 
ବସମ ସିଫଗାଇନଗାଲବର ଆରମ୍ଭରୁ ପଶ୍ ସିମଗାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଗାଧଗାନୟୁ 
େ ସିସ୍ତଗାର କର ସି ବେଳସିଥିଲଗା। ପଶ୍ ସିମଗାଞ୍ଚଳ ଓପନର 
ପରୃ୍ ଶ’ ଦ୍ ସିତୀୟ ଇନ ସିଂସବର ଶତକ େଗା ୧୪୨ ରନ୍  
ସଂଗ୍ରହ କର ସିେଗା ପବର ବକନ୍ଦ୍ରଗାଞ୍ଚଳ ନ ସିକେରୁ ମୟୁଗାଚ୍  
ହଗାତଛଡ଼ଗା ବହଗାଇଯଗାଇଥିଲଗା। ବେଳର ତୃତୀୟ ଦ ସିନବର 
ପଶ୍ ସିମଗାଞ୍ଚଳ ଦ୍ ସିତୀୟ ଇନ ସିଂସବର ୩୭୧ ରନ୍  କର ସି 
ଅଲଆଉେ ବହଗାଇଯ ସିେଗାପବର ବକନ୍ଦ୍ରଗାଞ୍ଚଳ ଆ�ବର 

ମୟୁଗାଚ୍  େସିତ ସିେଗାକୁ ୫୦୧ ରନର େ ସିେୟ ଲକ୍ଷୟୁ ଧଗାଯ୍ଥୟୁ 
କର ସିଥିଲଗା। ଏହ ସି ଲକ୍ଷୟୁକୁ ପ ସିଛଗା କର ସି ବକନ୍ଦ୍ରଗାଞ୍ଚଳ ରେସିେଗାର 
ଚତୁର୍ଥ ତରଗା ବଶଷ ଦସିନବର ୨୨୧ ରନ୍  କର ସି ଅଲଆଉେ 
ବହଗାଇଯଗାଇଥିଲଗା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବକେଳ ର ସିଙୁ୍କ ସ ସିଂ ୬୫, 
କୁମଗାର କଗାତ୍୍ତିବକୟ ୩୯ ରନ୍  କର ସି କ ସିଛ ସିେଗା ପ୍ରତ ସିବରଗାଧ 
କର ସିଥିବଲ। ଆହତ ବହଗାଇଥିେଗା ବଭଙ୍କବେଶ ଆୟର 
େୟୁଗାେ ସିଂ କର ସିେଗାକୁ ଆସ ସି ୩୨ ରନ୍ ବର ବଶଷଯଗାଏ 
ଅପରଗାେସିତ ରହ ସିଥିବଲ। େ ସିେୟୀ ପଶ୍ ସିମଗାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ 
ମମୁ୍ଇ ବଲଗ୍  ସ୍ ସିନର ସଗାମ୍ ମଲୁଗାନୀ ସେ୍ଥଗାଧିକ ୫େ ସି ଓ 
ବପସ୍  ବେଗାଲର ଚସିନ୍ନ �େ ୩େ ସି ୱସିବକେ ପଗାଇଥିବଲ। 
ପେୂ୍ଥରୁ ପ୍ରରମ ଇନ ସିଂସବର ପଶ୍ ସିମଗାଞ୍ଚଳ ୨୫୭ ଓ 
ବକନ୍ଦ୍ରଗାଞ୍ଚଳ ୧୨୮ ରନ୍  କର ସିଥିଲଗା। ପର୍ୃୀ ଶ’ଙୁ୍କ ବପ୍ୟର 
ଅଫ ଦସି ମୟୁଗାଚ୍  େ ସିବେଚସିତ କରଗାଯଗାଇଛ ସି।

ସ୍ ଷିନ୍ େ୍ ସେଳଷ୍ି ୋର ଷିଲୋନ ଷି ଉତ୍ତରୋଞ୍ଚଳ
ସଗାବଲମ୍ : ଏଠଗାବର ଦକ୍ଷ ସିଣଗାଞ୍ଚଳ ଓ ଉତ୍ରଗାଞକଚଳ 
ମଧ୍ୟବର ବେଳଗାଯଗାଇଥିେଗା ଦ୍ ସିତୀୟ ବସମ ସିଫଗାଇନଗାଲ 
ସମ୍ପରୂ୍୍ଥ ଏକତରଫଗା ରହ ସିଥିଲଗା। ପ୍ରରବମ େୟୁଗାେ ସିଂ 
କର ସିଥିେଗା ଦକ୍ଷ ସିଣଗାଞ୍ଚଳ ୮ ୱସିବକେ ହରଗାଇ ପ୍ରରମ 
ଇନସିଂସ ସମଗାପ୍ତ ସି ବଘଗାଷଣଗା କର ସିଥିଲଗା। େେଗାେବର 
ଉତ୍ରଗାଞ୍ଚଳ ପ୍ରରମ ଇନ ସିଂସବର ୨୦୭ ରନ୍  କର ସିେଗା 
ପବର ଏହ ସି ମୟୁଗାଚ୍ ର ଫଇସଲଗା ବହଗାଇଯଗାଇଥିଲଗା। 

ଦକ୍ଷ ସିଣଗାଞ୍ଚଳ ପ୍ରରମ ଇନ ସିଂସବର ୪୨୩ ରନ୍ ବର ଆ�ଆୁ 
ରହ ସିଥିବଲ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ରଗାଞ୍ଚଳକୁ ଫବଲଗାଅନ୍  ନବଦଇ 
ଦ୍ ସିତୀୟ ଇନ ସିଂସ େୟୁଗାେ ସିଂ କର ସିଥିଲଗା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଡ ସି 
ରେ ସିବତେଗା (୧୦୪³ ରନ୍ ) ଶତକ ହଗାସଲ କର ସିେଗା 
ପବର ୪ ୱସିବକେବର ୩୧୬ ରନ୍  କର ସି ଦକ୍ଷ ସିଣଗାଞ୍ଚଳ 
ଦ୍ ସିତୀୟ ଇନ ସିଂସ ସମଗାପ୍ତ ସି ବଘଗାଷଣଗା କର ସିଥିଲଗା। ବରଗାହନ 
କୁନ୍ମୁଲ ୭୭ ଓ ମୟଙ୍କ ଅ�ରୱଗାଲ ୬୪ ରନ୍  
କର ସିଥିବଲ। ଏହଗା ଫଳବର ଚତୁର୍ଥ ଦ ସିନ ବେଳବର 
ଉତ୍ରଗାଞ୍ଚଳ ଆ�ବର ୭୩୮ ରନ୍ ର େ ସିେୟ ଲକ୍ଷୟୁ 
ଧଗାଯ୍ଥୟୁ କରଗାଯଗାଇଥିଲଗା। ଏହ ସି ଅସମ୍ଭେ ଲକ୍ଷୟୁକୁ ପ ସିଛଗା 
କର ସି ଉତ୍ରଗାଞ୍ଚଳ ମଗାତ୍ର ୯୪ ରନ୍ ବର ଅଲଆଉେ 
ବହଗାଇଯଗାଇଥିଲଗା। ଏହଗା ମଧ୍ୟରୁ ୟଶ ଧଲୂ ୫୯ 
ଓ ମନନ ବଭଗାରଗା ୧୧ ରନ୍  କର ସି ଡେଲ ଫସି�ର 
ଛୁଇଁଥିବଲ। ଦଳର ୪ େଣ ବେଳଗାଳସି େଗାତଗା ବେଗାଲସି ପଗାର ସି 
ନଥିଲଗାବେବଳ ନଭଦୀପ ବସୈନୀ ର ସିେଗାୟଡ୍ଥ ଆବ୍ ବସଣ୍ଟ 
ରହ ସିଥିବଲ। ଦକ୍ଷ ସିଣଗାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ୩େଣ ସ୍ ସିନ୍  ବେଗାଲର 
କ୍ ସିଷ୍ଗାପ୍ଗା ବ�ଗାରଗାମ୍ , ରେ ସି ଶ୍ୀନ ସିେଗାସନ ସଗାଇ କ ସିବଶଗାର ଓ 
ତନୟ ତୟୁଗା�ରଗାେନ ୩େ ସି ବଲେଗାଏଁ ୱସିବକେ ଅକ୍ସିଆର 
କର ସିଥିବଲ। ଏହ ସି ମୟୁଗାଚ୍ ର ପ୍ରରମ ଇନ ସିଂସବର ୭୦ 
ରନ୍ ବର ୭େ ସି ୱସିବକେ ବନଇ କୟୁଗାର ସିୟରର ବଶ୍ଷ୍ 
ବେଗାଲସିଂ ପ୍ରଦଶ୍ଥନ କର ସିଥିେଗା ସଗାଇ କ ସିବଶଗାରଙୁ୍କ ମୟୁଗାଚ୍  
ବଶ୍ଷ୍ ବେଳଗାଳସି େ ସିବେଚସିତ କରଗାଯଗାଇଛ ସି।

ନୂଆଦସିଲ୍ୀ, ୧୮ଗା୯ (ଏବେନ୍ ସି): 
ସପୁ୍ର ସିମବକଗାେ୍ଥରୁ େ ସିସ ସିସ ସିଆଇ କମ୍ଥକତ୍୍ଥଗାଙୁ୍କ 
ଆଶ୍ୱସ୍ତସି ମ ସିଳ ସିେଗା ପବର ଏହଗା ସଭଗାପତ ସି 
ବସୌରଭ �ଗାଙୁ୍ଲସିଙ୍କ ଭେସିଷୟୁତ ଉପବର 
ନେର ରହ ସିଛ ସି। େ ସିସ ସିସ ସିଆଇ ସମ୍ ସିଧଗାନ 
ସଂବଶଗାଧନ ବହଗାଇ �ହୃୀତ ବହଲଗା 
ବେଳକୁ ଅତ ସିକମ୍ ବର ଆଉ ୪୫ ଦସିନ 
ଲଗା� ସିେ। ଏହଗା ମଧ୍ୟବର ଅବକଟେଗାେର 
୧୦ବର ଆଇସ ସିସ ସି ବଚୟଗାରମଗାନ ନ ସିେ୍ଥଗାଚନ 
ଲଗା� ସି ପ୍ରଗାର୍ôରପତ୍ର ଦଗାେଲ କର ସିେଗାର 
ବଶଷ ତଗାର ସିେ। ଏଣ ୁ�ଗାଙୁ୍ଲସି ଆଇସ ସିସ ସିକୁ 
ଯ ସିବେ କ ସିମ୍ଗା େ ସିସ ସିସ ସିଆଇବର ରହ ସିବେ 
ତଗାହଗା ଉପବର ସମସ୍ତଙ୍କ ନେର ରହ ସିଛ ସି।

େ ସିସ ସିସ ସିଆଇ ସଭଗାପତ ସି ଭଗାବେ 
�ଗାଙୁ୍ଲସି ଏେଂ ସମ୍ପଗାଦକ ଭଗାବେ େୟ 
ଶଗାହ ବଯଗା� ବଦେଗା ପବର ବଲଗାଧଗା 
କମ ସିେ ସି ସପୁଗାର ସିସ୍  ଅନୁଯଗାୟୀ ବସମଗାନଙ୍କ 
କଗାଯ୍ଥୟୁକଗାଳ ୧୧ ମଗାସରୁ କମ୍  ରହ ସିଥିଲଗା। 
ଏହଗାର କଗାରଣ ବହଲଗା ଉଭୟ 
�ଗାଙୁ୍ଲସି ଓ ଶଗାହ ଏହ ସି ସମୟବର 
ରଗାେୟୁ ଓ େ ସିସ ସିସ ସିଆଇ 
କମ୍ଥକତ୍୍ଥଗା ଭଗାବେ ୬ େଷ୍ଥ 
ପରୂଣ କରୁଥିବଲ। ଏଣ ୁ
ବସମଗାନଙ୍କ ଲଗା� ସି ୩ େଷ୍ଥର 
କୁଲସିଅ ଅଫ୍  ପ ସିର ସିଅଡ୍  ଲଗା� ୁ
ବହେଗା କରଗା। 

କ ସିନୁ୍ ଏହ ସି କମ୍ଥକତ୍୍ଥଗାମଗାବନ ସମ୍ ସିଧଗାନ 
ସଂବଶଗାଧନ ଆଳବର ଏହଗାକୁ �ଡ଼ଗାଇ 
ଚଗାଲସିବଲ ଏେଂ ନ ସିକେବର ସପୁ୍ର ସିମବକଗାେ୍ଥ 
ମଧ୍ୟ ବସମଗାନଙ୍କ ସପକ୍ଷବର ରଗାୟ 
ବଦଇଛନ୍ସି। ଏହଗାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ କମ୍ଥକତ୍୍ଥଗା 
ପନୁେ୍ଥଗାର େ ସିସ ସିସ ସିଆଇ କମ୍ଥକତ୍୍ଥଗା ଭଗାବେ 

ନ ସିେ୍ଥଗାଚନ ଲଢ଼ସିପଗାର ସିବେ। ଏଣ ୁ ଏବେ 
େ ସିସ ସିସ ସିଆଇବର ବସମଗାନଙ୍କ ବଯଗାଡସି 
ବେଶ ଭଲ କଗାମ କରୁଛ ସି। େ ସିବଶଷକର ସି 
ଏମଗାବନ ବକଗାଭ ସିଡ କେକଣଗା ସମୟବର 
ଉଭୟ କ୍ ସିବକେକୁ େଞ୍ଚଗାଇ ରଖିେଗାବର 
ସମର୍ଥ ବହଗାଇଛନ୍ସି। ଏଣ ୁ ବ�ଗାେ ସିଏ 
ବ�ଗାଷ୍ୀ ଏମଗାନଙୁ୍କ ଆଉ ୪ େଷ୍ଥ 
ଦଗାୟ ସିତ୍ୱବର ରହ ସିେଗା ଉପବର ବେଗାର 
ବଦଉଛନ୍ସି। ବସହ ସିପର ସି ଅନୟୁ ଏକ 
ବ�ଗାଷ୍ୀ �ଗାଙୁ୍ଲସିଙୁ୍କ ଆଇସ ସିସ ସି ସଭଗାପତ ସି 
ବହେଗା ଚଗାହଁୁଛନ୍ସି। ଆଇସ ସିସ ସିବର ବସ 
ରହ ସିବଲ ଭଗାରତକୁ କ ସିଛ ସି ଅଧିକ ସେୁ ସିଧଗା 
ମ ସିଳ ସିେ ବେଗାଲସି େ ସିଶ୍ୱଗାସ। ଏପର ସି ସ୍ବଳ 
ଶଗାହଙୁ୍କ ସଭଗାପତ ସି ଓ ଉପସଭଗାପତ ସି 
ଥିେଗା ଶଗାହଙୁ୍କ ସମ୍ପଗାଦକ କର ସିେଗା ଉପବର 
ଏମଗାବନ �ରୁୁତ୍ୱ ବଦଉଛନ୍ସି। ଏହଗା 
ମଧ୍ୟବର ଆଇପ ସିଏଲ ବଚୟଗାରମୟୁଗାନ୍  
ଥିେଗା ବ୍ ସିବେଶ ପବେଲ ନବଭମ୍ର 

ମଗାସବର ୭୦ େଷ୍ଥବର 
ଉପନୀତ ବହବେ। ଏଣ ୁ

ତଗାଙ୍କ ସ୍ଗାନବର ଆଉ 
େବଣ ବଚୟଗାରମୟୁଗାନ 

ନ ସିଯକୁ୍ କରଗାଯ ସିେ। ବସ 
ଯଗାହଗା ବହଉ �ଗାଙୁ୍ଲସି-

ଶଗାହଙୁ୍କ ବନଇ େ ସିସ ସିସ ସିଆଇ 
ରଗାେନୀତ ସି ପର ସିଚଗାଳ ସିତ। 

ଏ ମ ଗା ନ ଙ୍କ 
ସ ମ୍ ତ ସି 

େ ସି ନ ଗା 
ଏ ବ େ 

େ ସିସ ସିସ ସିଆଇବର କ ସିଛ ସି ପର ସିେତ୍୍ଥନ 
ବହେଗା ସମ୍ଭେ ନୁବହଁ। ବତବେ ଏ 
ସେୁ ଅବକଟେଗାେର ୧୦ବର ଆଇସ ସିସ ସି 
ବଚୟଗାରମୟୁଗାନ ଲଗା� ସି ପ୍ରଗାର୍ôରପତ୍ର 
ଦଗାେଲର ସମୟସୀମଗା ବଶଷ ବହେଗା 
ପବର ସେୁକ ସିଛ ସି ସ୍ଷ୍ ବହଗାଇଯ ସିେ।

ଆଇସସି ିଟେୟାରମ୍ାନ ପଦ 
ଉପଟର ଗାଙ୍ଗୁ ଲଙି୍କ ନଜର

ଫାଇନାଲଟର ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ବନାମ ଦକ୍ଣିାଞ୍ଚଳ

ଉଗୋଣ୍ଡୋ ୍ୋରୋ ବୟୁୋଡମ ଷିଣ୍ଟନ

ଦଟିଲଶ୍ୱରଙ୍କଗୁ  ଡବଲ୍ସଟର 
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସଙି୍ଲ୍ସଟର ଟରୌପ୍

ସଙି୍ଲ୍ସ, 
ଡବଲ୍ସଟର ନଗୁ ରଗୁ ଲଙ୍କଗୁ  

କାଂସ୍

 ଆଇଟଏିଫ୍ଏସଆିକଟନସି

ଓଡ଼ଶିାର ଆହାନଙ୍କଗୁ  କାଂସ୍

ଟକାଚ୍  ପଦ ବଜାୟ ରଖିଟଲ ଷ୍ଟମିାକ
ବକଗାଲକଗାତଗା,୧୮।୯(ଏବେନ୍ ସି): ଭଗାରତୀୟ 
ପରୁୁଷ ଫୁେେଲ ଦଳର ବକଗାଚ୍  ଭଗାବେ 
ଆଇ�ର ଷ୍ ସିମଗାକ ନ ସିେ ପଦ େେଗାୟ 
ରଖିଛନ୍ସି। ବସ ଆସନ୍ଗା େଷ୍ଥ େୁଲଗାଇବର 
ବଶଷ ବହେଗାକୁ ଥିେଗା ଏଏଫ୍ ସ ସି ଏସ ସିଆନ୍  
କପ୍  ପଯ୍ଥୟୁନ୍ ଭଗାରତର ମେୁୟୁ ବକଗାଚ୍  
ଭଗାବେ ଦଗାୟ ସିତ୍ୱ ସମ୍ପଗାଦନ କର ସିବେ। ଏ 
ବନଇ ରେସିେଗାର ଅଲ ଇଣ୍ଡସିଆ ଫୁେେଲ 
ବଫବଡବରସନ (ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍ ) 
ବଘଗାଷଣଗା କର ସିଛ ସି। ଷ୍ ସିମଗାକଙ୍କ ସହ 
ଏଆଇଏଫଏଫ୍ ର ବେକ୍ ନ ସିକଗାଲ କମ ସିେ ସି ମଧ୍ୟ 
ଏହ ସି େୁର୍୍ଥଗାବମଣ୍ଟ ପଯ୍ଥୟୁନ୍ ଦଗାୟ ସିତ୍ୱବର ରହ ସିେ। 

କ ସିମ୍ଦନ୍ୀ ଷ୍ଟଗାଇକର ଆଇଏମ୍  
େ ସିେୟନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଗାବର ବେକ୍ ନ ସିକଗାଲ 
କମ ସିେ ସି ଷ୍ ସିମଗାକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱଗାେଧଗାନବର 
ଭଗାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦଶ୍ଥନ ବନଇ ସମୀକ୍ଷଗା 
କର ସିଥିଲଗା ଓ ଷ୍ ସିମଗାକଙ୍କ କଗାଯ୍ଥୟୁକଗାଳ େୃଦ୍ ସି 
କର ସିେଗାକୁ ନ ସିଷ୍ପତ୍ସି ବନଇଥିଲଗା। ୨୦୧୯ବର 
ଷ୍ ସିମଗାକ ୨ େଷ୍ଥ ପଗାଇଁ ଦଗାୟ ସିତ୍ୱ ବନଇଥିବଲ 

ଓ ଏହଗାପବର ତୃତୀୟରର ପଗାଇଁ ତଗାଙ୍କ 
କଗାଯ୍ଥୟୁକଗାଳ େୃଦ୍ ସି ବହଗାଇଛ ସି। େୁନ୍  ୧୬ରୁ 

େୁଲଗାଇ ୧୬ ତଗାର ସିେ ମଧ୍ୟବର ୨୦୨୩ 
ଏଏଫ୍ ସ ସି ଏସ ସିଆନ୍  କପ୍  ଆବୟଗାେନ 
ବହେଗାର କଗାଯ୍ଥୟୁକ୍ମ ରହ ସିଛ ସି। ବତବେ 
େୁର୍୍ଥଗାବମଣ୍ଟର ବଭନୁୟୁ ବନଇ କ ସିଛ ସି 
ବଘଗାଷଣଗା କରଗାଯଗାଇନଗାହ ିଁ। ଏହ ସି ବମ�ଗା 
ଇବଭଣ୍ଟ ଚୀନବର ଆବୟଗାେନ ବହେଗାକର 
କଗାଯ୍ଥୟୁକ୍ମ ଥିଲଗା। ବତବେ ବକଗାଭ ସିଡ୍ -
୧୯ କଗାରଣରୁ ଚୀନ୍  ଆବୟଗାେନରୁ 
ଓହର ସିଯଗାଇଥିଲଗା। ଉବଲ୍େରଗାଉ କ ସି, ଭଗାରତ 
ଆସନ୍ଗା ୨୪ବର ସ ସିଙ୍ଗାପରୁକୁ ଓ ଏହଗାର 
୩ ଦସିନପବର ଭ ସିଏତନଗାମକୁ ଅନ୍େ୍ଥଗାତୀୟ 
େନୁ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଥ ଫୁେେଲ ମୟୁଗାଚ୍ ବର ବଭେ ସିେ। 
ଏହ ସି ଦୁଇେ ସି ଯଗାକ ମୟୁଗାଚ୍  ଭ ସିଏତନଗାମର ବହଗା 
ଚ ସି ମ ସିନ ସ ସିେ ସିବର ଆବୟଗାେନ ବହେ।

�ଏଏଫ୍ସିଏସଆିନେପ୍
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଦାୟତି୍ୱକେେହକିେ

ଭୁେବନଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମ ସିସ): କଗାେଗାେସ୍ତଗାନର 
ନୁର- ସଲୁତଗାନବର ଏସ ସିଆନ ବେନସିସ 
ବଫବଡବରସନ ଆନୁକୂଲୟୁବର ବେଳଗାଯଗାଇଥିେଗା 
ଆଇେ ସିଏଫ୍  ଏସ ସିଆ ୧୨ ଓ ୟ ୁେ ସିମ୍  ଇବଭଣ୍ଟବର 
ଭଗାରତୀୟ େଗାଳ ସିକଗା ଦଳ କଗାଂସୟୁ ପଦକ ହଗାସଲ 
କର ସିଛ ସି। ଓଡ଼ସିଶଗାର ଆହଗାନ ଭଗାରତୀୟ ଦଳବର 
ସଗାମ ସିଲ ବହଗାଇ ପ୍ରତ ସିବଯଗା� ସିତଗାବର ଅେତୀର୍୍ଥ 
ବହଗାଇଥିବଲ ଓ କଗାଂସୟୁ ପଦକ ହଗାସଲ 
କର ସିଛନ୍ସି। ଚଗାଇନ ସିେ ତଗାଇବପଇକୁ ପରଗାସ୍ତ କର ସି 
ଭଗାରତୀୟ ଦଳ ଏହ ସି ସଫଳତଗା ହଗାସଲ କର ସିଛ ସି। 
ଭଗାରତର ଏହ ସି େ ସିେୟବର ଆହଗାନ �ର୍ୁୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ଥ 
ଭୂମ ସିକଗା ଗ୍ରହଣ କର ସିଥିବଲ। ରଗାଇଲଗାଣ୍ଡକୁ 
େ ସିପକ୍ଷ ମୟୁଗାଚ୍ କୁ େଗାଦ୍  ବଦବଲ ଆହନ ତଗାଙ୍କର 
େଗାକ ସି ସେୁ ମୟୁଗାଚ୍ ବର େ ସିେୟୀ ବହଗାଇଥିବଲ। 

ଉବଲ୍େରଗାଉ କ ସି, �ତ ଏପ୍ର ସିଲବର 
ଆହଗାନ ଅଲ ଇଣ୍ଡସିଆ ବେନସିସ ଆବସଗାସ ସିଏସନ 
(ଏଆଇେ ସିଏ) ଦ୍ଗାରଗା ପ୍ରକଗାଶ ସିତ ୧୨ େଷ୍ଥରୁ କମ୍  
େଗାଳ ସିକଗା Ñଙ୍କସିଙ୍୍ ବର ୧ ନମ୍ର ସ୍ଗାନ ହଗାସଲ 
କର ସିଥିବଲ। ବସ ୬୭୨.୫ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଗାର କର ସି 
େପ୍  ସ ସିଡ୍  �େୁରଗାେର ଅନନ୍ ସିତଗା ଉପଗାଧ୍ୟଗାୟଙୁ୍କ 
ପଛବର ପକଗାଇ ଶୀଷ୍ଥ ସ୍ଗାନ ଅଧିକଗାର କର ସିଥିବଲ।

ଟେନ୍ାଇ ଓପନ; ଲଣି୍ା ଫରୁ ଭ୍ଟିୋଭା ୋମ୍ଅିନ

ବଚନ୍ଇ, ୧୮ଗା୯ (ଏବେନ୍ ସି): ବଚକ୍  ର ସିପେ୍ ସିକ୍ ର ୧୭ 
େଷ୍ତିୟଗା ବେଳଗାଳ ସି ଲ ସିଣ୍ଡଗା ଫରୁଭ୍ ସିବେଗାଭଗା ୨-୧ ବସଟ୍ ବର ତୃତୀୟ 
ସ ସିଡ୍  ତୃତୀୟ ସ ସିଡ୍  ବପଗାଲଗାଣ୍ଡର ମଗାଗ୍ ଦଗା ଲ ସିବନଟ୍ଟଙୁ୍କ ପରଗାସ୍ତ 
କର ସି ଏଠଗାବର ଚଗାଲସିଥିେଗା ଡେ୍ୟ୍ୁେ ସିଏ୨୫୦ ବଚନ୍ଗାଇ ଓପନ ବେନସିସ 
େୁର୍୍ଥଗାବମଣ୍ଟର ସ ସିଙ୍ଲ୍ ଚଗାମ୍ପ ସିଅନ ଆେୟୁଗା ଅେ୍ଥନ କର ସିଛନ୍ସି। ରେ ସିେଗାର 

ବେଳଗାଯଗାଇଥିେଗା ଫଗାଇନଗାଲବର ଲସିଣ୍ଡଗା ପ୍ରରମ ବସଟ୍ କୁ 
୪-୬ବର ହଗାର ସିଯ ସିେଗା ପବର ପରେତ୍୍ଥୀ ଦୁଇେ ସି ବସେକୁ 
୬-୩, ୬-୪ବର େସିତ ସିବନଇ େଗାଇେଲ େସିତ ସିଥିବଲ। 
ବସମ ସିଫଗାଇନଗାଲବର ବସ ମଧ୍ୟ ସମଗାନ ୨-୧ ବସଟ୍ ବର 
ଆବେ୍ଥଣ୍ଟସିନଗାର ନଗାଦ ସିଆ ବପଗାବଡଗାବରଗା୍ଗାଙୁ୍କ ହରଗାଇ 
ଫଗାଇନଗାଲକୁ ଉନ୍ୀତ ବହଗାଇଥିବଲ। ଡେଲ୍ବର େପ୍  ସ ସିଡ୍  
କଗାନଗାଡଗାର �ଗାବ୍ ସିଏଲଗା ଡଗାବବ୍ଗାୱ୍ସି ଓ ବ୍ଗାେସିଲର ଲୁଇସଗା 
ଷ୍ ସିଫଗାନ ସି େଗାଇେଲ େସିତ ସିଛନ୍ସି। ଫଗାଇନଗାଲବର ଏହ ସି ବଯଗାଡସି 
ରୁଷ ସିଆର ଆନ୍ଗା େ୍ ସିବଙ୍କଗାଭଗା ଓ େେ୍ତିଆର 
ନଗାବେଲଗା ଡ ସି.ଙୁ୍କ 

୨ - ୦ 

ବସଟ୍ ବର ପରଗାସ୍ତ 
କର ସି ଚଗାମ୍ପ ସିଅନ 
ଆେୟୁଗା କର ସିଛନ୍ସି।

କେକ,୧୮ଗା୯(ସମ ସିସ): ବଭଗାପଗାଳର ତଗାନ୍ ସିଆ ବେଗାବପ ଷ୍ଗାଡସିୟମବର 
ଚଗାଲସିଥିେଗା ୧୭ତମ େଗାତୀୟ ୟଥୁ୍  ଆରବଲେ ସିକ ଚଗାମ୍ପ ସିଅନସ ସିପ୍ ର 
ଦ୍ ସିତୀୟ ଦ ସିେସ ବେଳ ବଶଷ ବହଗାଇଛ ସି। ଦ୍ ସିତୀୟ ଦ ସିେସବର ଓଡ଼ସିଶଗା 
୨େ ସି ବରୌପୟୁ ପଦକ େସିତ ସିଛ ସି। ୧୦୦ମ ସିେର େଗାଳକ ବଦୌଡ଼ବର ଦଣ୍ଡପତ ସି 
େୟରଗାମ ୧୦.୯୧ ବସବକଣ୍ଡବର ବରସ୍  ବଶଷ କର ସି ଦ୍ ସିତୀୟ ସ୍ଗାନବର 
ରହ ସିେଗା ସହ ବରୌପୟୁ େସିତ ସିଛନ୍ସି। ଏହ ସି ଇବଭଣ୍ଟବର ବକରଳର ଆସଲସିନ 
ଆବଲକେଗାଣ୍ଡର ଓ ପଶ୍ ସିମେଙ୍ର ଅଲମଗାସ କେୀର ଯରଗାକ୍ବମ 
ସ୍ର୍୍ଥ ଓ ବବ୍ଗାଞ୍ଜ ପଦକ େ ସିେୟୀ ବହଗାଇଥିବଲ। େଗାଳ ସିକଗା ୮୦୦ମ ସିେର 
ବଦୌଡ଼ବର ଲକ୍ଷୀପ୍ର ସିୟଗା କ ସିଶଗାନ ଓଡ଼ସିଶଗାକୁ ଦ୍ ସିତୀୟ ବରୌପୟୁ ପଦକ 

ପ୍ରଦଗାନ କର ସିଛନ୍ସି। ୨ମ ସିନ ସିେ ୧୬.୪୮ ବସବକଣ୍ଡବର ବସ ବରସ୍  
ପରୂଣ କର ସି ଏହ ସି ସଫଳତଗା ପଗାଇଥିବଲ। ଉକ୍ ଇବଭଣ୍ଟବର ଝଗାଡେଣ୍ଡର 
ଆକ୍ଷସିରନ୍  େଗାଲଗା ସ୍ର୍୍ଥ ଓ ହର ସିଆଣଗାର ଆଶଗା ବବ୍ଗାଞ୍ଜ ପଦକ େସିତ ସିଥିବଲ। 
େଗାତୀୟ ଚଗାମ୍ପ ସିଅନସ ସିପ୍ ବର ଓଡ଼ସିଶଗାର ପଦକ ସଂେୟୁଗା ୩କୁ ପହଞ୍ଚ ସିଛ ସି। 
ପ୍ରରମ ଦସିେସବର ୧୦୦ମ ସିେର ହଡ୍ଥଲ୍ବର ସେସିତଗା େବପ୍ଗା ସ୍ର୍୍ଥ ପଦକ 
େସିତ ସିଥିବଲ। ଅନୟୁପକ୍ଷବର ଦ୍ ସିତୀୟ ଦ ସିେସବର ଓଡ଼ସିଶଗା ଆଉ ବ�ଗାେ ସିଏ 
ପଦକରୁ ଅଳ୍ପବକ େଞ୍ଚ ସିତ ବହଗାଇଛ ସି। ଲଙ୍େମ୍ପ ଫଗାଇନଗାଲ ରଗାଉଣ୍ଡବର 
େମନୁଗା େୁଡୁ ୪ର୍ଥ, ସେ ସିତଗା େବପ୍ଗା ୫ମ ସ୍ଗାନ ଅଧିକଗାର କର ସିଥିବଲ। 
୮୦୦ମ ସିେର ବଦୌଡ଼ବର ପଙ୍କେ ମଣ୍ଡଳ ୮ମ ସ୍ଗାନ ଅଧିକଗାର କର ସିଥିବଲ।

ୟଗୁଥ୍  ଆଥଟଲେକି ୋମ୍ଅିନସପି୍ : ଦଣ୍ପତ,ି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ୟିାଙ୍କଗୁ  ଟରୌପ୍ ପଦକ



ହ ିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନଦୁସଚାରେ, ଆଶ୍ନି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକଚାଦଶୀ ତଥିିେ 
ନଚାମ ‘ଇନ୍େିଚା ଏକଚାଦଶୀ’। ଏହ ିଏକଚାଦଶୀ ପତୃିପକ୍ଷରେ  
ପଡ଼ଦୁଥÒବଚାେଦୁ  ନଷି୍ଚାେ ସହ ଏହ ି ବ୍ରତ ପଚାଳନ କରେ 

ପତୃିପଦୁେଦୁ ଷଙ୍କ ରମଚାକ୍ଷ ପ୍ଚାପ୍ ି ରହଚାଇଥଚାଏ ରବଚାେ ି ବଶି୍ଚାସ 
େହଛି।ି ଯଦ ି ରକୌଣସ ି ବ୍ୟକ୍ ି ଏକଚାଦଶୀ ବ୍ରତ କେ ି
ତଚା’େ ପଦୁଣ୍ୟ ପତୃିପଦୁେଦୁ ଷଙ୍କଦୁ  ସମପ ପିତ କରେ, ରତରବ 
ରସମଚାନଙ୍କଦୁ  ରମଚାକ୍ଷ ପ୍ଚାପ୍ ିହଦୁଏ ରବଚାେ ିକଦୁହଚାଯଚାଏ। 

ରପୌେଚାଣକି କଥଚାନଦୁସଚାରେ, ସତ୍ୟଯଦୁଗରେ ମହଷି୍ମତୀ 
ନଚାମରେ ଏକ ନଗେ ଥÒେଚା। ଏହ ି ନଗେ େଚାଜଚା ଥÒରେ 
ଇନ୍ଦ୍ରରସନ। େଚାଜଚା ଇନ୍ଦ୍ରରସନ ପ୍ବଳ ପ୍ତଚାପୀ ଓ ପ୍ଜଚାମଚାନଙ୍କଦୁ  
ନଜିେ ସନ୍ଚାନ ଭଚାରବ ପଚାଳନ କେଦୁ ଥÒରେ। ରସ ଅତ୍ୟନ୍ ଧମ୍ମଜ୍ଞ 
ଓ ନ୍ୟଚାୟବନ୍ ଥÒରେ। ରତଣଦୁ ତଚାଙ୍କ େଚାଜ୍ୟରେ ପ୍ଜଚାମଚାରନ 
ସଦୁଖରେ ବସବଚାସ କେଦୁ ଥିରେ। ତଚାଙ୍କେ ରକୌଣସ ି ଅଭଚାବ 

ନ ଥÒେଚା। ରସ ଭଗବଚାନ ବଷି୍ଣଦୁଙ୍କ ବଡ଼ ଉପଚାସକ ଥÒରେ।  
ଏକଦଚା ଇନ୍ଦ୍ରରସନଙ୍କ େଚାଜସଭଚାକଦୁ ନଚାେଦ ମଦୁନ ି ଆଗମନ 

କରେ। ନଚାେଦ ରସଠଚାରେ ଇନ୍ଦ୍ରରସନ ପତିଚାଙ୍କ ବଚାର୍୍ମଚା ରନଇ 
ପହଞ୍ଥିÒରେ। ପବୂ୍ମଜନ୍ମେ ରକୌଣସ ି ଖେଚାପ କମ୍ମ ପଚାଇଁ 

ରସ, ଯମରେଚାକରେ ହ ିଁ ଅଛନ୍।ି ତଚାଙ୍କେ ମଦୁକ୍ ି
ରହଚାଇନଚାହ ିଁ। ତଚାଙ୍କେ ରମଚାକ୍ଷ ପ୍ଚାପ୍ ି  ପଚାଇଁ 

ଇନ୍ଦ୍ରରସନଙ୍କଦୁ  ଇନ୍େିଚା ଏକଚାଦଶୀ ବ୍ରତ ପଚାଳନ 

ଅଙ୍କମଚାଳ ନଚାମକ ଜରଣ ଯଦୁବକ ଦରିନ ରଗୌତମ ବଦୁ ଦ୍ଧଙ୍କ ନକିଟକଦୁ 
ଯଚାଇ କହେିଚା, ରହ ମହଚାତ୍ଚା! ମଦୁଁ ରେଚାକମଚାନଙ୍କ ରସବଚା କେବିଚାକଦୁ 
ଚଚାରହଁ। ଆପଣ ରମଚାରତ ରଯ ରକୌଣସ ିସ୍ଚାନକଦୁ ପଠଚାଇ ପଚାେରିବ, 

ଏହଚାଫଳରେ ମଦୁଁ ରେଚାକମଚାନଙ୍କଦୁ  ଧମ୍ମେ େଚାସ୍ଚା ରଦଖଚାଇ ପଚାେବି।ି ଅଙ୍କମଚାଳେ 
କଥଚା ଶଦୁଣ ିତଥଚାଗତ କହରିେ, ରହ ଅଙ୍କମଚାଳ! ଅନ୍ୟକଦୁ କଛି ିରଦବଚା ପବୂ୍ମେଦୁ  

ନଜି ପଚାଖରେ ମଧ୍ୟ କଛି ିଥÒବଚା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ଥରମ ନଜିେ ରଯଚାଗ୍ୟତଚା 
ବଢ଼ଚାଅ, ତଚା’ପରେ ସଂସଚାେେ ରସବଚା କେବି। ତଥଚାଗତଙ୍କ ଏପେ ି
ବଚାକ୍ୟ ଶଦୁଣ ିଯଦୁବକଟ ିରସଠଚାେଦୁ  ରଫେଆିସ ିବଭିନି୍ନ ପ୍କଚାେ କଳଚା, 
ଜ୍ଞଚାନରେ ମହଚାେଥୀ ହଚାସେ କେଚା। ତଚା’େ ପ୍ଶଂସଚା ସବଦୁ ଆରଡ଼ ରହବଚାକଦୁ 
େଚାଗେିଚା। ନଜିେ ଖ୍ୟଚାତ ିବଢ଼ଦୁଥÒÒବଚା ରଦଖ ଅଙ୍କମଚାଳ ଅଭମିଚାନପବୂ୍ମକ 

ତଥଚାଗତଙ୍କ ନକିଟକଦୁ ଆସେିଚା ଏବଂ କହେିଚା, ରହ ମହଚାତ୍ଚା! ମଦୁଁ ୬୪ 
କଳଚା ବଷିୟରେ ଜ୍ଞଚାନ ଆହେଣ କେଛି।ି ଏହଚାଶଦୁଣ ିତଥଚାଗତ 

ଅଙ୍କମଚାଳକଦୁ ରଦଖ ସ୍ତିହଚାସ୍ୟ ରଦଇ କହରିେ, ତଦୁ ରମ ରଯଉଁ 
ଜ୍ଞଚାନ ହଚାସେ କେଛି, ପ୍ଥରମ ତଚାହଚାକଦୁ ପ୍ମଚାଣ 

କେ। ତଥଚାଗତଙ୍କ କଥଚାକଦୁ ଅଙ୍କମଚାଳ କଛି ିବଦୁ ଝ ି
ପଚାେେିଚା ନଚାହ ିଁ ଏବଂ ଘେକଦୁ ରଫେଗିେଚା। 

ପେଦନି ତଥଚାଗତ ଜରଣ ସଚାଧଚାେଣ ରେଚାକେ ରବଶ ଧଚାେଣ କେ ିଅଙ୍କମଚାଳ 
ନକିଟକଦୁ ଗରେ। ଅଙ୍କମଚାଳ ଛଦ୍ମରବଶୀ ତଥଚାଗତଙ୍କଦୁ  ବହଦୁ କଟଦୁ  ସମଚାରେଚାଚନଚା 
କେଚା ଏବଂ ମଚାେବିଚାକଦୁ ହଚାତ ଉଠଚାଇେଚା। ତଥଚାଗତ ରସଠଚାେଦୁ  ରଫେଆିସ ି
େଚାଜଚାଙ୍କ ରସବକଙ୍କ ରବଶ ଧେ ିଅଙ୍କମଚାଳଙ୍କ ନକିଟକଦୁ ଗରେ। କହରିେ, 
ସମ୍ଚାଟ ହଷ୍ମ ଆପଣଙ୍କଦୁ  ମନ୍ତୀପଦ ରଦବଚାକଦୁ ଚଚାହଦୁ ଁଛନ୍,ି ଆପଣ ଏହଚାକଦୁ ସ୍ୀକଚାେ 
କେରିବ? ଏହଚାଶଦୁଣ ିଅଙ୍କମଚାଳ ତତ୍ କ୍ଷଣ ହଁ ଭେେିଚା। ଛଦ୍ମରବଶଧଚାେୀ 
ତଥଚାଗତ ସଚାମଚାନ୍ୟ ହସ ିରଦଇ ରସଠଚାେଦୁ  ପଳଚାଇ ଆସରିେ। ଅଙ୍କମଚାଳ କଛି ି
ବଦୁ ଝବିଚା ଆଗେଦୁ  ତଥଚାଗତ ରସଠଚାରେ ଆମ୍ପଲ୍ଙି୍କ ସହ ଉପସ୍ତ ରହରେ। 
ଅଙ୍କମଚାଳ ରକବଳ ଆମ୍ପଲ୍ଙି୍କଦୁ  ରଦଖଦୁଥଚାଏ। ରସଠଚାେଦୁ  ତଥଚାଗତ ରଫେ ି
ଆସରିେ। ସନ୍୍ୟଚା ସମୟରେ ଅଙ୍କମଚାଳ ପଦୁନଃ ତଥଚାଗତଙ୍କ ନକିଟକଦୁ ଆସେିଚା। 
ତଥଚାଗତ ଅଙ୍କମଚାଳଙ୍କଦୁ  ପ୍ଶ୍ନ କରେ, ବତ୍ସ! ତଦୁ ରମ ୬୪ କଳଚାରେ ଜ୍ଞଚାନ 
ଆହେଣ କେଛି। ରତରବ କଚାମ, ରେଚାଭ ଓ ର୍ଚାଧ ଉପରେ ବଜିୟ େଚାଭ 
କପିେ ିକେରିହବ ରସ ବଷିୟରେ କଛି ିଜ୍ଞଚାନ ଆହେଣ କେନିଚାହଁ। ତଥଚାଗତଙ୍କ 
କଥଚାଶଦୁଣ ିଅଙ୍କମଚାଳ ଦନିତମଚାମେ ଘଟଣଚାବଳୀ ବଷିୟରେ ଭଚାବବିଚାକଦୁ 
େଚାଗେିଚା ଏବଂ ବଦୁ ଦ୍ଧଙ୍କ ରଗଚାଡ଼ ତରଳ ପଡ଼ ିକ୍ଷମଚା ମଚାଗେିଚା। ରସହଦିନିଠଚାେଦୁ  ରସ 
ଆତ୍ବଜିୟ ସଚାଧନଚାରେ ସଂେଗ୍ନ ରହଚାଇଗେଚା। 

ଭକ୍ ଓ ଭଗବଚାନଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ମ ଚେିନ୍ନ ଓ ଶଚାଶ୍ତ। 
ଭକ୍େ ଭକ୍ ି େୂପକ େଜ୍ଦୁରେ ଭଗବଚାନ ବନ୍ଚା। 
ଭକ୍ଟଏି ଭଗବଚାନଙ୍କଠଚାରେ ସଦଚା ଆନ୍େକି ବଶି୍ଚାସ 

ଓ ଭକ୍ ି େଖଦୁଥଚାଏ । ଠକି୍ ରସହଭିଳ ି ଭଗବଚାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍େ 
ଭଚାବଭକ୍ରିେ ସଦଚାସବ୍ମଦଚା ବନ୍ଚା। ଭକ୍େ ଭକ୍ ିଭଗବଚାନଙ୍କଦୁ  
ଟଚାଣଆିରଣ ରବୈକଦୁଣ୍ଠେଦୁ  ମର୍୍ମ୍ୟମଣ୍ଡଳକଦୁ। ଏ ପ୍ସଙ୍ଗରେ 
ଏକ କଚାହଚାଣୀ। ସନ୍ଥ ଏକନଚାଥଙ୍କ ଘେକଦୁ ଦରିନ ଜରଣ 
ଅପେଚିତି ବ୍ୟକ୍ ି ଆସ ି ଖଦୁବ୍ ନମ୍ତଚା  ସହ ତଚାଙ୍କେ ରସବଚା 
କେବିଚାକଦୁ ଅନଦୁରେଚାଧ କରେ। ସନ୍ଥ ଏକନଚାଥ  ବ୍ୟକ୍ଟିେି 
ସେଳତଚା ରଦଖ ତଚାଙ୍କ ବଷିୟରେ ଜଚାଣବିଚାକଦୁ ଇଚ୍ଚା କରେ 
ଏବଂ ପ୍ଶ୍ନ କରେ, ତଦୁ ରମ କ’ିଏ? ଘେ ରକଉଁଠ?ି ତଦୁ ମ 
ବଚାପଚା, ମଚା’ଙ୍କ ନଚାମ କ’ଣ? ବ୍ୟକ୍ଜିଣଙ୍କ ଉର୍େ ରଦରେ, 
ରମଚା ନଚାମ ଶ୍ୀଖଣ୍ଡ୍ୟ। ମହଚାେଚାଜ! ମଦୁ ରଯଉଁ ସ୍ଚାନ କଦୁ ଯଚାଏ, 
ମଦୁଁ ରସହ ି ସ୍ଚାନେ ରହଚାଇଯଚାଏ। ଏମତି ି ତ ରମଚାେ ରକହ ି
ନଚାହଚାନ୍,ି କନି୍ଦୁ ସମରସ୍ ରମଚାରତ ଆପଣଚାେ େଚାଗନ୍।ି ସନ୍ଥ 
ଏକନଚାଥ ବ୍ୟକ୍ଟିେି  ନମ୍ତଚା ଓ ରପ୍ମଭଚାବ ରଦଖି ପ୍ଭଚାବତି 
ରହରେ ଏବଂ ନଜି ପଚାଖରେ େଖରେ। ରସବଚା ନଷି୍ଚା ଓ 
ଆନ୍େକିତଚା ରଯଚାଗଦୁ କଛିଦିନି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୀଖଣ୍ଡ୍ୟ ଏକନଚାଥଙ୍କ 
ବଶି୍ଚାସେପଚାତ୍ର ରହଚାଇଗରେ। ଅପେପକ୍ଷରେ ଦ୍ଚାେକିଚାେ 

ଜରଣ ଭକ୍ ଭଗବଚାନଙ୍କ 
ଦଶ୍ମନ ପଚାଇଁ 

ନେିନ୍େ ସଚାଧନଚା କେଦୁ ଥଚା’ନ୍।ି ଭକ୍ଟେି ନଷି୍ଚା ରଦଖି 
ରଦବୀ େଦୁ କ୍ମଣିୀ ଦରିନ ସ୍ପ୍ନରେ ଆସ ି ପଚଚାେରିେ,ପଦୁତ୍ର! 
ଏରତ କରଠଚାେ ସଚାଧନଚା କ’ଣ ପଚାଇଁ? ଭକ୍ଟ ିକହରିେ ରହ 
ରଦବୀ! ମଦୁଁ ଶ୍ୀହେଙି୍କ ସଚାକ୍ଷଚାତ ଦଶ୍ମନ କେବିଚାକଦୁ ଚଚାହଦୁ ଁଛ।ି 
ରହରେ, ପଦୁତ୍ର! ପ୍ଭଦୁ  ଏରବ  ରବୈକଦୁଣ୍ଠଧଚାମରେ ନଚାହଚାନ୍।ି 
ରସ ଏରବ ମର୍୍ମ୍ୟରେ, ସନ୍ଥ ଏକନଚାଥଙ୍କ ଗହୃରେ େହ ି 
ଶ୍ୀଖଣ୍ଡ୍ୟ ଭଚାରବ ତଚାଙ୍କେ ରସବଚା କେଦୁ ଛନ୍।ି ଭକ୍ଙ୍କେ ନଦି୍ଚା 
ହଠଚାତ୍  ଭଚାଙ୍ଗଗିେଚା। ରସ ସକଚାଳ ରହଉ ରହଉ ଏକନଚାଥଙ୍କ 
ନକିଟକଦୁ ଯବିଚାକଦୁ ବଚାହଚାେରିେ। ଏକନଚାଥଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ ି
ରସ ରଦଖରେ ରଯ, ଜରଣ ରସବକ ଝଚାଡ଼ଦୁ  କେଦୁ ଛନ୍।ି ଘେ 
ଭତିେକଦୁ ଯଚାଇ ରସ ଏକନଚାଥଙ୍କ ବନ୍ନଚା କେବିଚାକଦୁ େଚାଗରିେ। 
ଏହଚାଶଦୁଣ ିଏକନଚାଥ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କେ ପେଚିୟ ରେଚାଡ଼ରିେ। ବ୍ୟକ୍ ି
ଜଣଙ୍କ କହରିେ, ମଦୁଁ ଦ୍ଚାେକିଚାେଦୁ  ଆସଛି।ି ରମଚାରତ ଟକିଏି 
ଶ୍ୀହେଙି୍କ ଦଶ୍ମନ  କେଚାଇ ପଚାେରିବ?  ସନ୍ଥ ଏକନଚାଥ 

କହରିେ, ଶ୍ୀହେ ିତ ସମସ୍ଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବେିଚାଜମଚାନ। 

ତଦୁ ରମ ଏରତ କଷ୍ଟ କେ ି ଏରତ ବଚାଟ କଚାହ ିଁକ ି
ଆସେି? ଏକନଚାଥଙ୍କ କଥଚାଶଦୁଣ ି ଭକ୍ଜଣଙ୍କ 
କଦୁହନ୍,ି ମହଚାେଚାଜ! ମଦୁଁ ଶ୍ୀହେଙି୍କ ସଚାକ୍ଷଚାତ 
ଦଶ୍ମନ କେବିଚାକଦୁ ଚଚାରହଁ। ଯଏି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 
ଆପଣଙ୍କ ରସବକ େୂରପ ରସବଚା କେଦୁ ଛନ୍।ି 
ଏଭଳ ିକଥଚାଶଦୁଣ ିସନ୍ଥ ଏକନଚାଥ ଆଶ୍ଚଯ୍ମ୍ୟଭଚାରବ 
ପ୍ଶ୍ନ କରେ, ଆପଣଙ୍କଦୁ  ଏ କଥଚା କଏି କହେିଚା ? 
ବ୍ୟକ୍ ି ଜଣଙ୍କ ରସଦନିେ ସମସ୍ ସ୍ପ୍ନ ବୃର୍ଚାନ୍ 
ଶଦୁଣଚାଇରେ। ସମସ୍ କଥଚାଶଦୁଣ ି ଏକନଚାଥ  
ବ୍ୟଚାକଦୁଳଭଚାରବ ଡଚାକବିଚାକଦୁ େଚାଗରିେ, ଶ୍ୀଖଣ୍ଡ୍ୟ! 
ଶ୍ୀଖଣ୍ଡ୍ୟ! ରମଚାେ ଭଦୁ ଲ୍  ରହଚାଇ ଯଚାଇଛ,ି ରମଚାରତ 
କ୍ଷମଚା କେ ିଦଅି। ରହ ନଚାେଚାୟଣ! ମଦୁଁ ଅଧମ ଆପଣଙ୍କଦୁ  ଚହି୍ ି
ପଚାେେି ିନଚାହ ିଁ। ହଠଚାତ୍ ରସୌମ୍ୟ ମରନଚାହେ େୂପରେ ଶ୍ୀବଷି୍ଣଦୁ 
ଆବଭି୍ମଚାବ ରହଚାଇ ସଚାନ୍ତ୍ବନଚା ରଦଇ କହରିେ, ରହ ଭକ୍ ରଶ୍ଷ୍! 
ସନ୍ଥମଚାନଙ୍କ ରସବଚା କରେ ରମଚାରତ ଖଦୁବ୍ ଆନନ୍ ମରିଳ। 

ମଦୁଁ ଯଦ ି ପ୍କୃତ ସ୍ୱେୂପରେ ଆସଥିଚାନ୍,ିତଦୁ ରମ କ’ଣ ରମଚାରତ 
ରସବଚା କେବିଚାକଦୁ ସଦୁରଯଚାଗ ରଦଇଥଚାନ୍ ? ମଦୁଁ ତଦୁ ମ ରସବଚା କେ ି
ଧନ୍ୟ ରହଚାଇଛ।ି ତଦୁ ମେ କେ୍ୟଚାଣ ରହଉ। 

- ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, 
 କକାରାପଟୁ, କମା: ୭୮୯୪୦୦୫୪୫୫
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ଗୀତାବାଣୀ 
ଅନ୍ାଦ୍ଭବନ୍ତି ଭୂତାନ ତି ପର୍ଜନ୍ାଦନ୍ସମ୍ଭବଃ ।

ୟଜ୍ାଦ୍ଭବତ ତି ପର୍ଜକନ୍ା ୟଜ୍ଃ କମ୍ଜସମଦୁ୍ଭବଃ ॥୧୪॥
କମ୍ଜ ବ୍ରକ୍ାଦ୍ଭବଂ ବ ତିଦ୍ ତି ବ୍ର୍ାକ୍ଷରସମଦୁ୍ଭବମ୍ ।

ତସ୍ାତ୍ସବ୍ଜଗତଂ ବ୍ର୍ ନ ତିତ୍ଂ ୟକଜ୍ ପ୍ରତ ତିଷ୍ ତିତମ୍ ॥୧୫॥

ସମସ୍ ପ୍ଚାଣୀ ଅନ୍ନେଦୁ  
ଉତ୍ପନ୍ନ ହଦୁଅନ୍,ି ଅନ୍ନ 
ବଷ୍ମଚାେଦୁ  ଉତ୍ପନ୍ନ ହଦୁଏ ଓ ଯଜ୍ଞ 
କମ୍ମେଦୁ  ନଷି୍ପନ୍ନ ହଦୁଏ । କମ୍ମ 
ରବଦେଦୁ  ଉତ୍ପନ୍ନ ରହଚାଇଛ ି
ଏବଂ ରବଦ ଅକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମେଦୁ  
ପ୍କଟ ରହଚାଇଛନ୍ ିରବଚାେ ି
ତଦୁ ରମ ଜଚାଣେିଖ । ରତଣଦୁ 
ସବ୍ମବ୍ୟଚାପୀ ପେମଚାତ୍ଚା 
ଯଜ୍ଞରେ (କର୍୍ମବ୍ୟ-
କମ୍ମରେ) ନତି୍ୟ ସ୍ତି ।

(ତୃତୀକୟାଽଧ୍ାୟଃ  
– କ୍ାକ -୧୪/୧୫)

 (୧) ପ୍ାମାଣକି ଉପନଷିଦ ସଂଖ୍ା କକକତ? 

(୨) କବଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କଏି ରଚନା କରଥିକେ?

(୩)କୁରଧ୍ବଜ ଋଷଙି୍କ ରରି କଏି କାଟଥିÒକେ ? 

(୪)ବରଷି୍ଠଙ୍କ ପତୁ୍ର କ’ିଏ? 

(୫) ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ରାଜତଳିକ କଏି କରଥିÒକେ?

(୧) କଷେମ ଓ ୋଭ , (୨) 
କକୌକମାଦକୀ, (୩) ପକୁୋମ ଋଷ,ି 
(୪) ସରୂ୍ଶ୍କଦବ, (୫) ଅଞ୍ଜନାଗତ

 ସପ୍
ାହର

 ଉତ୍ତ
ର

ଭଗବାନ କରକବ 
କସବକ ସାଜନ୍ତ.ି..

ଆତ୍ମବଜିୟ ପାଇଁ ସାଧନାଜାତକ 
କଥା

ଦୁଦୁରା
ଶବିେଙି୍ଗରେ  ନୟିମତି ଦଦୁ ଦଦୁ େଚା ଫଦୁେ ସହ ରବେପତ୍ର 
ଓ ଦୂବ ଅପ୍ମଣ କରେ ଧନପ୍ଚାପ୍ ିରହଚାଇଥଚାଏ। ସନ୍ଚାନ ପ୍ଚାପ୍ ି
ଉରଦେଶ୍ୟରେ ମହଚାରଦବଙ୍କଦୁ  ଏହ ିଫଦୁେ ଅପ୍ମଣ କରେ ମରନଚାକଚାମନଚା 
ପରୂ୍୍ମ ରହଚାଇଥଚାଏ।

ଅରଖ
ଅେଖ ଫଦୁେ ଅପ୍ମଣ କେବିଚା ଦ୍ଚାେଚା କମ୍ମ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ସଫଳତଚା ମଳବିଚା ସହ, ଆଥ ପିକ 
ଉନ୍ନତ ିଘଟଥିଚାଏ । ବଦି୍ୟଚାଥ୍ମୀମଚାରନ ଶବିେଙି୍ଗରେ ଅେଖ ଫଦୁେ ଅପ୍ମଣ କରେ ବଦି୍ୟଚା 
ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ିରହଚାଇଥଚାଏ। ରଯଉଁ ବ୍ୟକ୍ ିନୟିମତି ଅେଖ ଫଦୁେ ଅପ୍ମଣ କରେ, ତଚା’େ 

ମତୃଦୁ ୍ୟପରେ ତଚାକଦୁ ଶବିରେଚାକ ପ୍ଚାପ୍ ରହଚାଇଥଚାଏ ରବଚାେ ିକଦୁହଚାଯଚାଏ। 
କନଅିର
ଏହ ିଫଦୁେ ଭଗବଚାନ ଶବିଙ୍କେ ଖଦୁବ ପ୍ୟି ଅରଟ। ଏହଚାକଦୁ ନୟିମତି ଅପ୍ମଣ କରେ ନଜି 

ଇଚ୍ଚା ଅନଦୁଯଚାୟୀ ଭେ ଜୀବନ ସଚାଥୀ ପ୍ଚାପ୍ ିରହଚାଇଥଚାଏ। ଶବିପଦୁେଚାଣରେ ଏହ ିଫଦୁେେ 
ବରିଶଷତ୍ ବର୍୍ମନଚା କେଚାଯଚାଇଛ।ି ଶଚାସ୍ତ୍ରରେ କଦୁହଚାଯଚାଇଛ ିରଯ, ଏକେକ୍ଷ କନଅିେ ଫଦୁେ 

ଶବିଙ୍କଦୁ  ଅପ୍ମଣକରେ ସମସ୍ ରେଚାଗ ଓ ରଶଚାକ ନଚାଶ ରହଚାଇଥଚାଏ। 
ଅଗସ୍ି

ଏହଚାକଦୁ ଅପ୍ମଣ କରେ ସମଚାଜରେ ମଚାନସମ୍ଚାନ ଓ 
ଖ୍ୟଚାତ ିପ୍ଚାପ୍ ିରହଚାଇଥଚାଏ। ରଯଉଁ ବ୍ୟକ୍ ିଅଗସ୍ ି
ଫଦୁେ ମହଚାରଦବଙ୍କଦୁ  ଅପଣ୍ମ କରେ, ରସ ଶ୍ୀହେଙି୍କ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ୟି ରହଚାଇଥଚାଏ।

କସଫାଳି
 ଭଗବଚାନ ଶବିଙ୍କଦୁ  ରସଫଚାଳ ିଅପ୍ମଣ କରେ ମଚାନସକି ଶଚାନ୍ ିମଳିବିଚା 

ସହ ଜୀବନରେ ଥିବଚା ସମସ୍ କଷ୍ଟ ଦୂେ ରହଚାଇଥଚାଏ। ମହଚାରଦବଙ୍କଦୁ  ଏହ ିଫଦୁେ 
ଅତ୍ୟନ୍ ପ୍ୟି, ରତଣଦୁ ଏହଚାକଦୁ ଅପ୍ମଣ କରେ  ରମଚାକ୍ଷପ୍ଚାପ୍ ିରହଚାଇଥଚାଏ। 

ହନୁି୍ ଧମ୍ଶକର ପ୍କତ୍କ ରଭୁ 
କାମ, ପଜୂାପାଠକର ଫୁେ 
ବ୍ବହାର କରାରାଏ। ବଭିନି୍ନ 
କଦବକଦବୀଙୁ୍କ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ପଷୁ୍ପ 
ଅପ୍ଶଣ କରାରାଏ।  
ଏହକି୍ରମକର 
ମହାକଦବଙୁ୍କ କକଉଁ 
ଫୁେ ଅପ୍ଶଣ କକେ 
ରଭୁଫଳ ମଳିଥିାଏ 
ଆସନୁ୍ତ ଜାଣବିା।

ମହାଦେବଙ୍କ  

ପ୍ୟି ପଷୁ୍ପ

ମହଚାଭଚାେତ ଯଦୁଦ୍ଧେ ବଜିୟ ପରେ ପଚାଣ୍ଡବମଚାରନ 
େଚାଜସୟୂ ଯଜ୍ଞେ ଆରୟଚାଜନ କରେ। ବ୍ରଚାହ୍ମଣ, 
ସଚାଧଦୁସନ୍ଥ ଏବଂ େଚାଜ୍ୟବଚାସୀଙ୍କ ପଚାଇଁ ସମ୍ଚାଟ 

ଯଦୁଧିଷ୍େିଙ୍କ ଆରଦଶରେ ଭଣ୍ଡଚାେ ଘେକଦୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ମ 
ଭଚାବରେ ରଖଚାେଦିଆିଗେଚା। େଚାଜ୍ୟେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଚାନେଦୁ  
ଆସଥିିବଚା ଦଚାନ ଗ୍ରହୀତଚାମଚାରନ ରଭଚାଜନ ସଚାେ ିନଜି 
ନଜିେ ଦଚାନ ରନଇ ରଫେ ିଯଚାଉଥଚାଆନ୍।ି ସମସ୍ 
କଚାଯ୍ମ୍ୟ ସଠକି୍  ଭଚାରବ ରହଉଥÒବଚା ରଦଖ, ଯଦୁଧÒଷ୍େିଙ୍କ 
ମନରେ ଅହଙ୍କଚାେ ଜଚାତ ରହେଚା। ତଚାଙ୍କ ଅହଙ୍କଚାେ ନଚାଶ 
କେବିଚା ପଚାଇଁ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ େୀେଚା କରେ। ଯଜ୍ଞେ ପରୂ୍୍ମଚାହଦୁତ ି
ରଘଚାଷଣଚା କେବିଚା ପବୂ୍ମେଦୁ  ଯଦୁଧÒଷ୍େି ଭଣ୍ଡଚାେଘେକଦୁ ଯଚାଇ 
ନେିୀକ୍ଷଣ କେଦୁ ଥଚା’ନ୍।ି ଏହ ିସମୟରେ ଏକ ରନଉଳ 
ରସହଠିଚାରେ ପହଞ୍େିଚା, ଯଚାହଚାେ ଅଧଚା ଶେୀେ ସ୍ର୍୍ମେ 
ଥÒେଚା। ରନଉଳଟ ିଭଣ୍ଡଚାେଘରେ ଥÒବଚା ସମସ୍ ଖଚାଦ୍ୟ 
ପଦଚାଥ୍ମକଦୁ ରଦଖଦୁଥଚାଏ। ଏହଚା ରଦଖ ଯଦୁଧÒଷ୍େି ଆଶ୍ଚଯ୍ମ୍ୟ 
ରହଚାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କଦୁ  ପଚଚାେରିେ, ରହ ରକଶବ! ରନଉଳଟ ି
ସବଦୁ  ଖଚାଦ୍ୟ ରଦଖଦୁଛ,ି କନି୍ଦୁ କଛି ିକଚାହ ିଁକ ିରଭଚାଜନ 
କେଦୁ ନଚାହ ିଁ? ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ କଦୁହନ୍,ି ରହ ଧମ୍ମେଚାଜ! ତଦୁ ରମ ସ୍ୟଂ 
ଏ ପ୍ଶ୍ନ ରନଉଳଟକିଦୁ ପଚଚାେ। ଯଦୁଧÒଷ୍େି ରନଉଳଟ ି
ପଚାଖକଦୁ ଯଚାଇ କ’ଣ ରଖଚାଜଦୁଛନ୍ ିରବଚାେ ିପଚଚାେରିେ। 
ରନଉଳଟ ିକହେିଚା, ମଦୁଁ ଏ ଭଣ୍ଡଚାେଘରେ ଏଭଳ ିଖଚାଦ୍ୟ 
ରଖଚାଜଦୁଛ,ି ଯଚାହଚା ଖଚାଇ ରମଚାେ ବଳକଚା ଶେୀେ ସ୍ର୍୍ମ 
ରହଚାଇଯବି। ଯଦୁଧÒଷ୍େି ଜଜି୍ଞଚାସଚାବଶତଃ ପଚଚାେରିେ ଏ 
କ ିପ୍କଚାେ ଖଚାଦ୍ୟ, ଯଚାହଚାକଦୁ ରଭଚାଜନ କେ ିଆପଣଙ୍କ 
ଶେୀେ ସ୍ର୍୍ମ ରହଚାଇ ଯଚାଇଛ।ି ରନଉଳଟ ିକହେିଚା, 
ଏକଦଚା ରମଚା ଶେୀେ ସଚାଧଚାେଣ ଥÒେଚା। ରସହ ିସମୟରେ 
ଏହ ିନକିଟ ଗ୍ରଚାମରେ ଏକ ଦେଦି୍ ବ୍ରଚାହ୍ମଣ ପେବିଚାେ 

େହଦୁଥÒେଚା। ଗ୍ରଚାମରେ ଅକଚାଳ ପଡ଼ଥିÒବଚା କଚାେଣେଦୁ  
ରସମଚାରନ ପ୍ଚାୟ ଛଅ ଦନି ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ ଖଚାଇ ନ ଥÒରେ। 
ଦରିନ ରସମଚାନଙ୍କଦୁ  କଛି ିଖଚାଦ୍ୟ ମଳିଗିେଚା। ସପେବିଚାେ 
ରଭଚାଜନ କେବିଚାକଦୁ ବସଥିÒବଚା ରବରଳ ସ୍ୟଂ ଧମ୍ମେଚାଜ 
ଯମରଦବ ବ୍ରଚାହ୍ମଣ ରବଶ ଧେ ିତଚାଙ୍କଦୁ  ଖଚାଦ୍ୟ ମଚାଗରିେ। 
ବ୍ରଚାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ଥÒରେ ମହଚାଦଚାନୀ, ରସ ନଜିେ, 
ପତ୍ୀଙ୍କେ ଓ ସନ୍ଚାନଙ୍କ ଖଚାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଚାହ୍ମଣ ରବଶଧଚାେୀ 
ଯମେଚାଜଙ୍କଦୁ  ରଦଇରଦରେ। ବ୍ରଚାହ୍ମଣଙ୍କ ଦଚାନ ରଦଖ 
ଯମରଦବ ଖଦୁସ ିରହଚାଇଗରେ ଏବଂ ବ୍ରଚାହ୍ମଣକଦୁ ଆଶୀବ୍ମଚାଦ 
ରଦଇ ଅନ୍ଦ୍ଧ୍ମଚାନ ରହଚାଇଗରେ। ରତରବ, ଯମେଚାଜ 
ରଯଉଁ ଖଚାଦ୍ୟ ଖଚାଇଥÒରେ, ରସଥÒେଦୁ  ଏକ ଦଚାନଚା ଭୂମରିେ 
ପଡ଼ଥିÒେଚା, ତଚାହଚାକଦୁ ମଦୁଁ ଖଚାଇରଦେ।ି ରସରବଠଚାେଦୁ , ରମଚାେ 
ଅଧଚା ଶେୀେ ସ୍ର୍୍ମ ରହଚାଇଗେଚା। ଶଦୁଣେି,ି ଆପଣ ମଧ୍ୟ 
ଏକ ମହଚାନ ଯଜ୍ଞେ ଆରୟଚାଜନ କେଦୁ ଛନ୍।ି ଆପଣ ସ୍ୟଂ 
ଧମ୍ମେଚାଜ! ରତଣଦୁ ଭଚାବେି,ି ଏଠଚାକଦୁ ଆସ ିଅନ୍ନ ରଭଚାଜନ 
କରେ ରମଚା ବଳକଚା ଶେୀେ ସ୍ର୍୍ମ ରହଚାଇଯବି। କନି୍ଦୁ, 
ରସଭଳ ିକଛି ିରହେଚା ନଚାହ ିଁ। ରମଚାେ ଧଚାେଣଚା ଥÒେଚା ରଯ, 
ଯମେଚାଜଙ୍କ ଅଇଁଠଚା ରଭଚାଜନ ଖଚାଇବଚାେଦୁ  ରମଚାେ ଶେୀେ 
ଅଧଚା ସ୍ର୍୍ମ ରହଚାଇଯଚାଇଛ।ି ଏହଚା କନି୍ଦୁ ରମଚାେ ଭ୍ରମ ଥÒେଚା, 
ବ୍ରଚାହ୍ମଣଙ୍କ ଦଚାନେ ପଦୁଣ୍ୟଫଳ ରଯଚାଗଦୁଁ ରମଚା’ ଶେୀେ 
ସ୍ର୍୍ମ ରହଚାଇଛ ିକହ ିରନଉଳଟ ିରକଉଁଆରଡ଼ ଉଭଚାନ 
ରହଚାଇଗେଚା। ରନଉଳଟେି କଥଚା ଶଦୁଣ ିଯଦୁଧÒଷ୍େି ନଜିେ 
ଭଦୁ ଲ୍  ଜଚାଣ ିପଚାେରିେ। ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ଯଦୁଧÒଷ୍େିଙ୍କ ନକିଟକଦୁ 
ଆସ ିକହରିେ, ରହ ଧମ୍ମେଚାଜ! େଚାଜକୀୟ ଅହଂଭଚାବକଦୁ 
ତ୍ୟଚାଗ କେ ିରସହ ିପେମ ପ୍ଭଦୁ ଙ୍କଦୁ  ହୃଦୟ ରଖଚାେ ିସବଦୁ  
କଛି ିଅପ୍ମଣ କେ ିଦଅିନ୍ଦୁ । ରଦଖିରବ ସବଦୁ  କଚାଯ୍ମ୍ୟରେ 
ଆପଣ ସଫଳତଚା ନଶି୍ଚୟ ପଚାଇ ପଚାେରିବ।’  

ହ ିନ୍ଦୁ ସଂସ୍ତୃରିେ ରଷଚାଳ ସଂସ୍ଚାେେ ବରିଶଷ ମହର୍୍ େହଛି।ି ଶଚାସ୍ତ୍ରରେ ଗଭ୍ମଚାଧଚାନ ସଂସ୍ଚାେଠଚାେଦୁ  ଆେମ୍ଭ କେ ିମତୃଦୁ ୍ୟ 
ଉପେଚାନ୍ ଅରନ୍୍ୟଷ୍ଟ ିସଂସ୍ଚାେ ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ ଉରଲ୍ଖ େହଛି।ି  ମତୃଦୁ ୍ୟପରେ ପତୃିପଦୁେଦୁ ଷଙ୍କ ସନ୍ଦୁଷ୍ଟ ିପଚାଇଁ ଏକଚାଧିକ ଶ୍ଚାଦ୍ଧକମ୍ମ 
କେଚାଯଚାଏ । ରତରବ ଏହ ିପତୃିକମ୍ମ କେବିଚାେ ରକରତକ ବରିଶଷ ସ୍ଚାନ େହଛି ି। ରହରେ ରଦଶରେ  ଏମତି ିଏକ 

ସ୍ଚାନ େହଛି,ି ରଯଉଁଠ ିରକବଳ ମଚାତୃ ଶ୍ଚାଦ୍ଧ କେଚାଯଚାଏ । ଏହ ିସ୍ଚାନ ରହଉଛ ିଗଦୁଜଦୁେଚାଟେ ସଦି୍ଧପଦୁେ ସ୍ତ ବନି୍ଦୁ ସରେଚାବେ। 
ଏହଚାକଦୁ ସଦି୍ଧସ୍ଳ ରବଚାେ ିମଧ୍ୟ କଦୁହଚାଯଚାଏ । ଏଠଚାରେ ରକବଳ ମଚାତୃଶ୍ଚାଦ୍ଧ ରଦବଚାେ ନୟିମ େହଛି।ି ସଦି୍ଧପଦୁେେ ବର୍୍ମନଚା ଋଗ୍  

ରବଦରେ ମଧ୍ୟ ଉରଲ୍ଖ େହଛି।ି ବନି୍ଦୁ ସରେଚାବେେ ବର୍୍ମନଚା େଚାମଚାୟଣ ଓ ମହଚାଭଚାେତରେ ମଧ୍ୟ େହଛି।ି ଏଠଚାରେ ମଚାତଚାଙ୍କ 
ଉରଦେଶ୍ୟରେ  ତଳିତପ୍ମଣ କେଚାଯଚାଇଥଚାଏ। ସଚାଂଖ୍ୟ ଦଶ୍ମନେ ପ୍ରଣତଚା କପଳି ମଦୁନ ିଶ୍ୀହେଙି୍କ ଧ୍ୟଚାନରେ ଥିବଚାରବରଳ ମଚାତଚା 
ରଦବହଦୁତ ିରଦବରେଚାକ ଗମନ କରେ। କପଳି ମଦୁନ ିବନି୍ଦୁ ସରେଚାବେ ନକିଟରେ ମଚାତଚାଙ୍କ ପଚାଇଁ ଅନଦୁଷ୍ଚାନ ମଧ୍ୟ କେଥିିରେ । 
ଏହଚା ପେଠଦୁ  ଏହ ିସ୍ଚାନ ମଚାତୃ ରମଚାକ୍ଷସ୍ଳ ଭଚାରବ ପ୍ସଦି୍ଧ ିେଚାଭ କେଚା। ଭଗବଚାନ ପଶଦୁ୍ମେଚାମ ମଧ୍ୟ ବନି୍ଦୁ ସରେଚାବେ ତଟରେ ନଜି 
ମଚାତଚାଙ୍କ ଶ୍ଚାଦ୍ଧ କେଥିିରେ ରବଚାେ ିକଦୁହଚାଯଚାଏ। 

ଇନ୍ରିା 
ଏକାଦରୀ

କେବିଚାକଦୁ ରହବ।  ପତିଚାଙ୍କେ ଏହ ି ବଚାର୍୍ମଚା ଶଦୁଣ ି ଇନ୍ଦ୍ରରସନ ନଚାେଦଙ୍କ ଠଚାେଦୁ  ଏହ ି
ଏକଚାଦଶୀ ବ୍ରତ ବଷିୟରେ ଜଚାଣବିଚାକଦୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍କଚାଶ କରେ। ବ୍ରତ କଥଚାଶଦୁଣ ିେଚାଜଚା 
ଇନ୍ଦ୍ରରସନ ଏହ ିଏକଚାଦଶୀ ପଚାଳନ କରେ ଏବଂ ବ୍ରତେ ପଣୂ୍ୟଫଳ ପତୃିପଦୁେଦୁ ଷଙ୍କଦୁ  
ଅପ୍ମଣ କରେ। ଏହ ିଏକଚାଦଶୀ ବ୍ରତ ପ୍ଭଚାବରେ ତଚାଙ୍କ ପତିଚାଙ୍କଦୁ  ରମଚାକ୍ଷ ମଳିବିଚା ସହ 
ରସ ରବୈକଦୁଣ୍ଠ ଗମନ କରେ। ଇନ୍େିଚା ଏକଚାଦଶୀେ ପଦୁଣ୍ୟ ପ୍ଭଚାବେଦୁ   ମତୃଦୁ ୍ୟପରେ 
ଇନ୍ଦ୍ରରସନଙ୍କଦୁ  ମଧ୍ୟ ରବୈକଦୁଣ୍ଠ ପ୍ଚାପ୍ ିରହଚାଇଥÒେଚା। 

ମାତୃ କମାଷେସ୍ଥଳ

ଅତଥିÒ 
କସବା

କପୌରାଣକି କାହାଣୀ
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ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଭାରତ ବପିକ୍ଷ ଟ-ି୨୦ କ୍କିେଟ ସରିଜି୍ 

ସ�ୋମବୋର, ୧୯ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଅପରାଜେୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଜର ଅଜ୍ରେଲଆି
ମ�ୋହୋଲ,ି୧୮ୋ୯ (ଏମେନ୍)ି: ଭୋରତ ଓ ଅମ୍ରେଲଆି 
�ଧ୍ୟମର ୩ �୍ୋଚ୍  ବଶିଷି୍ଟ ଟ-ି୨୦ କ୍ମିେଟ ସରିଜି୍  
ମସମ୍ଟେ�୍ବର ୨୦ ବୋ �ଙ୍ଗଳବୋରଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ 
ମହବ। ଅମ୍ରେଲଆିମର ଆସନ୍ୋ ଅମେଟେୋବର �ୋସ ଟ-ି
୨୦ ବଶି୍ୱେପ୍  ମେଳୋଯବିୋେୁ ଥିବୋରୁ ଏହ ି ସରିଜି୍ ର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ମେର ବେ଼ଯିୋଇଛ।ି ବମିଶଷ େର ି ଘମରୋଇ 
�ୋଟମିର ଭୋରତେୁ ଏେ ଶକ୍ଶିୋଳୀ ଦଳ ବମିବଚନୋ 
େରୋଯୋଉଥିମଲ �ଧ୍ୟ ଅମ୍ରେଲଆି ବ ି୍ କ୍ଷମର ଏଠୋମର 
ମେଳୋଯୋଇଥିବୋ ଦୁଇଟଯିୋେ ସରିଜି୍ ମର ଘମରୋଇ 
ଦଳ ୍ରୋେତି ମହୋଇଛ।ି ଏମବ ଅମ୍ରେଲଆି ଟ-ି୨୦ 
ବଶି୍ୱେପ୍  ଚୋମ୍ଅିନ୍  ରହଛି।ି ଏହ ିଦଳ େନୁି୍ ବଶି୍ୱେପ୍  
ଲୋଗ ି ଚୟନ େରଥିିବୋ ଦଳର ପ୍ର�େୁ ମେଳୋଳ ି
ମେଭଡି୍  ୱୋର୍ଣ୍ଣର, �ମିଚଲ ଷ୍ଟୋେଣ୍ଣ, �ମିଚଲ �ୋଶଣ୍ଣ ଓ 
�ୋେଣ୍ଣସ ମଷ୍ଟୋଇନସି୍ ଙୁ୍ ଭୋରତ ବ ି୍ କ୍ଷ ସରିଜି୍  ଲୋଗ ି
ଦଳମର ସୋ�ଲି େରନିୋହ ିଁ। ଏହୋ ସମତ୍ବେ 
େମିେଣିିଂ ଚୋମ୍ଅିନ୍  ଅମ୍ରେଲଆି ନେିଟମର 
ଏହ ି ସରିଜି୍  େତିବିୋେୁ ଯମେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷ 
ମେଳୋଳ ିରହଛିନ୍।ି ଏ�ୋନଙ୍ ସ୍ୋନମର 
େୋମ�ରନ ଗ୍ୀନ୍ , େୋନଏିଲ ସୋ�୍, 
ସନି ଆବଟ୍ଟ ଓ ନୋେୋନ ଏଲସି୍ ଙୁ୍ ବଦଳ ମେଳୋଳ ି
ଭୋମବ ମନଇଛ।ି ଦଳମର ୫ ମପେଶୋଲଷି୍ଟ ବ୍ୋଟର, ୫ 
ଅଲରୋଉଣର ଓ ୫ ମପେଶୋଲଷି୍ଟ ମବୋଲର ରହଛିନ୍।ି 
୨୦୨୧ମର ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱେପ୍  େତିଥିିବୋ ଦଳର ପ୍ରୋୟ 
ସ�ସ୍ତ ମେଳୋଳ ିଏହ ିଦଳମର ସ୍ୋନ ୍ୋଇଛନ୍।ି େନୁି୍ ଟମି୍  
ମେଭେି ଏେ�ୋତ୍ର ମେଳୋଳ ିଯଏିେ ିଅପ୍ରତ୍ୋଶତି ଭୋମବ 
ଅମ୍ରେଲଆି ଦଳମର ସ୍ୋନ ୍ୋଇଛନ୍।ି ମସ ମୱଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ 
ଅମ୍ରେଲଆିମର େନ୍ମଗ୍ହଣ େରଥିିମଲ �ଧ୍ୟ ସଙି୍ଗୋ୍ରୁ 
୍କ୍ଷରୁ ୧୪ଟ ି ଅନ୍େଣ୍ଣୋତୀୟ �୍ୋଚ୍  ମେଳଛିନ୍।ି ଗତ 
ଆଇ୍ଏିଲ୍ ମର ��ୁ୍ବୋଇ ଇଣଆିନ୍ ତୋଙୁ୍ ୮.୨୫ ମେୋଟ ି
ଟଙ୍ୋମର େଣିଥିିଲୋ। ��ୁ୍ବୋଇ ଇଣଆିନ୍ ମ୍ଲେ ଅଫ୍ େୁ ଯୋଇ 
୍ୋର ି ନଥିମଲ �ଧ୍ୟ ମଶଷ ଭୋଗମର ମସ ଦଳେୁ େଛି ି
�୍ୋଚ୍  େତିୋଇଥିମଲ।

ଭୋରତୀୟ ୍ଚି୍  ଓ ୍ରମିବଶ ସହ ୬୦ ଭୋଗ 
ଅମ୍ରେଲୀୟ ମେଳୋଳ ିମବଶ ୍ରଚିତି। ବମିଶଷ େର ିଏହ ି
ମେଳୋଳ�ିୋମନ ଆଇ୍ଏିଲ୍ ମର ମେଳ ି ମବଶ ଅଭଜି୍ଞତୋ 

ହୋସଲ େରଛିନ୍।ି ଅଧିନୋୟେ ଆମରୋନ େିଞ୍ଚ୍ , ୍ବୂଣ୍ଣତନ 
ଅଧିନୋୟେ ଷ୍ଟମିଭନ ସ୍ଥି୍ , ମଗଲେନ୍  �୍ୋକ୍ସମୱଲ, ୍୍ୋଟ 
େ�ନ୍ି, ମେୋଶ ହୋଜ୍ ମଲଉଡ୍  ଓ ମେନ ରଚିୋେଣ୍ଣସନଙ୍ 
ଅଭଜି୍ଞତୋ ସବୁଠୁ ଅଧିେ। ଏ�ୋନଙୁ୍ ଅଟେୋଇବୋ 
ଭୋରତୀୟ ମେଳୋଳଙି୍ ଲୋଗ ି େଷ୍ଟେର ମହବ ନଶି୍ଚୟ। 
୬ ଦନିମର ୩ଟ ି ଯୋେ �୍ୋଚ୍  ମେଳୋଯବିୋେୁ ଥିବୋରୁ 
ଭୋରତୀୟ ବ୍ୋଟର ଅମ୍ରେଲୀୟ ମବୋଲରଙ୍ଠୋରୁ 

େଡ଼ୋ �େୁୋବଲିୋର ସମ୍େୁୀନ ମହମବ। 
ଗତ ବଶି୍ୱେପ୍ ମର ଅମ୍ରେଲଆିେୁ ମେହ ି
ମେଭରଟି୍  ମବୋଲ ି �ମନ େରୁ ନଥିମଲ। 
େନୁି୍ ମଶଷମର ଏହ ି ଦଳ ଚୋମ୍ଅିନ୍  

ମ ହ ୋ ଇ ଥି ଲ ୋ । 

ଭୋରତେୁ ଅମ୍ରେଲଆି ୨୦୧୭-୧୮ମର 
ଆସ ି ସରିଜି୍  ୧-୧ମର ଡ୍ର ରଖିଥିଲୋ। 
ମସହ ି୍ ର ି୨୦୧୮-୧୯ମର ଭ୍ର�ଣେୋରୀ 
ଦଳ ୨-୦ମର ସରିଜି୍  େତିଥିିଲୋ। ଏମବ 
ଏହ ି େଳୋେଳ ମଦୋହରୋଇବୋେୁ 
ଅମ୍ରେଲଆି ଲକ୍ଷ୍ ରଖିଛ।ି ଏହୋ େଳମର 
ଦଳ ଆତ୍ମବଶି୍ୱୋସର ସହ ଘମରୋଇ �ୋଟମିର 
ବଶି୍ୱେପ୍  ମେଳବିୋେୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିମଶଷ େରବି।

�ୋମଙି୍କ ସ୍ୋନସର ଉସମଶ
ଏହ ି ସରିଜି୍  ଲୋଗ ି �ମନୋନୀତ ମହୋଇଥିବୋ 
�େିୟିମ୍  େୋଷ୍ଟ ମବୋଲର �ହମ୍ଦ୍  ସୋ�ଙୁି୍ 
ମେୋଭଡି୍  ୍େଟିଭି୍  ମହବୋରୁ ତୋଙୁ୍ ଅମ୍ରେଲଆି ବ ି୍ କ୍ଷ 
ସରିଜି୍ ରୁ ବୋଦ୍  ଦଆିଯୋଇଛ।ି ମସ ୩ଟ ିଯୋେ �୍ୋଚ୍ ମର 
ମେଳି୍ ୋରମିବ ନୋହ ିଁ। ଏଣ ୁତୋଙ୍ ସ୍ୋନମର ମଭମଟରୋନ 
ମ୍ସ୍  ମବୋଲର ଉମ�ଶ ଯୋଦବେୁ ସୋ�ଲି େରୋଯୋଇଛ।ି 
ନୂଆ ମେଳୋଳଙି୍ ଉ୍ରୁ ସନିୟିର ଚୟନେତ୍ଣ୍ଣୋଙ୍ ଉ୍ରୁ 

ଭରସୋ ତୁଟଗିଲୋଣ।ି ଦୀଘଣ୍ଣ ଏେବଷଣ୍ଣ ମହଲୋ ଆମଭସ 
େୋନ୍ ଙୁ୍ ଭୋରତୀୟ ଦଳମର ମେଳୋଯୋଉଛ,ି େନୁି୍ ସେଳ 
ମହୋଇ ୍ୋରମିଲ ନୋହ ିଁ। ବଶି୍ୱେପ୍  ୍ବୂଣ୍ଣରୁ ଭୋରତ ମଯ୍ର ି
ଅମ୍ରେଲଆି ବ ି୍ କ୍ଷମର ନରିୋଶୋେନେ ମେଳ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ 
ନେମର, ମସଥିଲୋଗ ି ମସ�ୋମନ ଅଭଜି୍ଞତୋେୁ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ମଦଇଛନ୍।ି ଉମ�ଶ ମଶଷେର 
୨୦୧୯ମର ଭୋରତ ୍କ୍ଷରୁ 
ଅନ୍େଣ୍ଣୋତୀୟ �୍ୋଚ୍  
ମେଳଥିିମଲ �ଧ୍ୟ ଗତ 
ଆଇ୍ଏିଲ୍ ମର 
ଭଲ ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ 
େରଥିିମଲ।

ମସହ ି୍ ର ି ଦୁଲୀପ୍  ଟ୍ରେି ମସ�େିୋଇନୋଲ �୍ୋଚ୍  
ମେଳୁଥିଲୋମବମଳ ଉତ୍ରୋଞ୍ଳର ମ୍ସ୍  ମବୋଲର 
ନଭଦୀ୍ ମସୈନୀ ଆହତ ମହୋଇ ଦଳରୁ ବୋଦ୍  ୍ଡ଼ଛିନ୍।ି 
ଆହତ ସ�ସ୍ୋ ଗରୁୁତର ଥିବୋରୁ ତୋଙୁ୍ ନୁ୍େଲିୋଣ-ଏ’ 
ବ ି୍ କ୍ଷ ୩ �୍ୋଚ୍  ବଶିଷି୍ଟ ଦନିେିଆି ସରିଜି୍ ରୁ ବୋଦ୍  

ଦଆିଯୋଇଛ।ି ତୋଙ୍ ସ୍ୋନମର ହ�ିୋଚଳ ପ୍ରମଦଶର 
ଅଲରୋଉଣର ରଷି ିଧୋୱନଙୁ୍ ନଆିଯୋଇଛ।ି

ସ�ୋହଲ ିଓ ଟମି୍  ଇଣ୍ଆିର 
ସ�ୋରଦୋର ଅଭ୍ୋ�

ମ�ୋହୋଲମିର ଉଭୟ ଭୋରତ ଓ ଅମ୍ରେଲଆି ଦଳ ୍ହଞ୍ ି
ରବବିୋର ଅଭ୍ୋସ େରଛିନ୍।ି ଭୋରତ ୍କ୍ଷରୁ ବରିୋଟ 
ମେୋହଲ ିପ୍ରେମ� ବ୍ୋଟିିଂ ଅଭ୍ୋସ େରବିୋେୁ ଆସଥିିମଲ। 

ମସ ୪୫ �ନିଟି୍  ଧର ି ବ୍ୋଟିିଂ େରଥିିମଲ। ଏହ ି
ସ�ୟମର ତୋଙୁ୍ ଅମନେ ବୋଉନ୍ର ବଲ୍ ର �େୁୋବଲିୋ 
େରବିୋେୁ ୍ଡ଼ଥିିଲୋ। ମସ �ଧ୍ୟ ପେନିରଙୁ୍ ମଷ୍ଟପ୍  
ଆଉଟ େର ି�ୋରୁଥିବୋର ମଦେୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏସଆି 
େ୍ମର ଶତେ ହୋସଲ େର ିେ�ଣ୍ଣେୁ ମେରବିୋ ୍ ମର 

ମେୋହଲଙି୍ ଆତ୍ମ ବଶି୍ୱୋସ ମେର ବେ଼ଛି।ି ଏଠୋମର 
େ�ି୍ବୋ ଏହ ି ସରିଜି୍ ମର ତୋଙ୍ଠୋରୁ େଛି ି ଭଲ ବ୍ୋଟିିଂ 

ନଶି୍ଚତିଭୋମବ ମଦଖିବୋେୁ �ଳିବି ମବୋଲ ିସ�େଣ୍ଣେ�ୋମନ 
ଆଶୋ େରୁଛନ୍।ି

ଇନଂି� ଓ୍ନ �ର ି୍ ୋରନ୍ି
ଇନିିଂସ ଓ୍ନ େର ି
ମେୋହଲ ି ଏସଆି େପ୍ ର 
ମଶଷ �୍ୋଚ୍ ମର ସେଳତୋ 

୍ୋଇଥିମଲ। ଏଣ ୁମସ େଛି ି�୍ୋଚ୍ ମର 
ମ�ୋ’ ସହ ଇନିିଂସ ଓ୍ନ େର ି୍ ୋରନ୍ ି
ମବୋଲ ି ଭୋରତୀୟ କ୍ମିେଟ ଦଳର 
ଅଧିନୋୟେ ମରୋହତି ଶ�ଣ୍ଣୋ େହଛିନ୍।ି 
େନୁି୍ ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱେପ୍ ମର ମଲୋମେଶ 
ରୋହୁଲ ଇନିିଂସ ଓ୍ନ େରମିବ 
ମବୋଲ ି ଶ�ଣ୍ଣୋ ପେଷ୍ଟ େରଛିନ୍।ି ତୋଙ୍ 

�ତମର ମେଉଁ ମେଳୋଳଙି୍ର ଟମି୍ ମର 
େ ି ଦୋୟତି୍ୱ ଦଆିଯୋଇଛ ି ତୋହୋେୁ ପେଷ୍ଟ 

େରୋଯୋଇଛ।ି ଏଣ ୁ ଏଥିମର େଛି ି ସମଦେହ େ�ି୍ବୋ ଦ୍�ିତ 
ମହବୋର ନୋହ ିଁ। ଅମ୍ରେଲଆି ବ ି୍ କ୍ଷମର ୩ଟ ି ଟ-ି୨୦ 
ମେଳବିୋ ୍ମର ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍େୋ ସହ ଆଉ ୩ଟ ି ଟ-ି
୨୦ ମେଳବି। ଏହୋ ୍ମର ବଶି୍ୱେପ୍  ମେଳବିୋେୁ ଭୋରତ 
ଅମ୍ରେଲଆି ଅଭ�ିମୁେ ଯୋତ୍ରୋ େରବି।

ପ୍ରଥମ ଦନିେିଆି: ଭାରତ ମହଳିା ଦଳର ସହଜ ବଜିୟ
ମହୋଭ୍ ,୧୮।୯(ଏମେନ୍)ି: ସ୍ୋନୀୟ େୋଉଣ୍ ି ଗ୍ୋଉଣମର 
ଅନୁଷ୍ତି ଇିଂଲଣ ବ ି୍ କ୍ଷ ପ୍ରେ� ଦନିେିଆି �୍ୋଚ୍ ମର 
ଭ୍ର�ଣେୋରୀ ଭୋରତୀୟ �ହଳିୋ ଦଳ ୩୪ ଟ ି ବଲ 
ବୋେେିୋଇ ୭ ୱିମେଟମର ବେିୟୀ ମହୋଇଛ।ି ରବବିୋର 
ମେଳୋଯୋଇଥିବୋ ଏହ ି�୍ୋଚ୍ ମର ଭୋରତ ଟସ୍  େତି ିେିଲ୍ିିଂ 
େରବିୋେୁ ନଷି୍ପତ୍ ି ମନଇଥିଲୋ। ପ୍ରେମ� ବ୍ୋଟିିଂ େର ି
ଇିଂଲଣ ନରି୍ଣ୍ଣୋରତି ୫୦ ଓଭରମର ୭ ୱିମେଟ ହରୋଇ 
୨୨୭ ରନ ସିଂଗ୍ହ େରଥିିଲୋ। େବୋବମର ଭୋରତ୪୪.୨ 
ଓଭରମର ୩ ୱିମେଟ ହରୋଇ ୨୩୨ ରନେର ିସହେମର 
ବେିୟୀ ମହୋଇଛ।ି ହର�ନପ୍ରୀତ ମେୌର ଛେୋ �ୋର ି
ବେିୟର �ଣୁ ି�ୋରଥିିମଲ। ଏଥିସହ ୩ �୍ୋଚ୍  ବଶିଷି୍ଟ ଏହ ି
ସରିେିମର ଭୋରତ ୧-୦ମର ଅଗ୍ଣୀ ହୋସଲ େରଛି।ି 

୨୨୮ ରନ ବେିୟ ଲକ୍ଷ୍ର ୍ଛିୋ େର ି ଭୋରତ 
ମେୌଣସ ି ସ�ସ୍ୋର ସମ୍େୁୀନ ମହୋଇ ନଥିଲୋ। ଦଳ 
ତରେରୁ ଓ୍ନର ସ୍ମୃତ ି�ନ୍ୋନୋ ସବଣ୍ଣୋଧିେ ୯୧ ରନ (୯୯ 
ବଲ, ୧୦ ମଚୌେୋ, ୧ ଛେୋ) ସିଂଗ୍ହ େର ିବେିୟମର �େୁ୍ 
ଭୂ�େିୋ ଗ୍ହଣ େରଥିିମଲ। ମସହ ି୍ ର ି ୱିମେଟେି୍ ର 
ବ୍ୋଟର ୟସ୍ତେିୋ ଭୋଟଆି ୫୦ ରନ ସିଂଗ୍ହ େର ିଆଉଟ 

ମହୋଇଥିମଲ। ହର�ନପ୍ରୀତ ୭୪ ରନର ଅର୍ଣ୍ଣଶତେୀୟ ୍ୋଳ ି
ମେଳ ିଓ ହଲଲିନ ମଦଓଲ ୬ ରନେର ିଅ୍ରୋେତି ରହଥିିମଲ। 
ମବୋଲିିଂମର ଇିଂଲଣର ମେଟ କ୍ସ ୨ ଓ ଚୋଲଲି େନି୍  ମଗୋଟଏି 
ୱମିେଟ ଅକ୍ଆିର େରଥିିମଲ।

ପ୍ରେମ� ବ୍ୋଟିିଂ େରଥିିବୋ ଘମରୋଇ ଦଳ ତରେରୁ 
ଅଲସି ମେଭେିସନ- ରଚିୋେ୍ଣ୍ଣ ସବଣ୍ଣୋଧିେ ଅ୍ରୋେତି ୫୦ ରନ 
ସିଂଗ୍ହ େରଥିିମଲ। ଅନ୍�ୋନଙ୍ �ଧ୍ୟମର େୋନ ି ୱୋଟ୍  ୪୩, 
ମସୋେି ଏମେଲେମଷ୍ଟୋନ ୩୧, ମସୋେିଆ େଙ୍ଲ ି ୨୯, ଚୋଲଲି େନ ି
ଅ୍ରୋେତି ୨୪, ଅଲସି େୋ୍ସ ି୧୯, ଇ�ୋ ଲୋ�୍ବ ରନ ସିଂଗ୍ହ 
େରଥିିମଲ। ମବୋଲିିଂମର ଭୋରତ ତରେରୁ ଦୀପ୍ ି ଶ�ଣ୍ଣୋ ୨, 
ଝୁଲଣ ମଗୋସ୍ୋ�ୀ, ମ�ଘନୋ ସିିଂ, ରୋମେଶ୍ୱରୀ ଗୋଏକ୍ୋେ, ମନେହ 
ରୋଣୋ ଓ ହଲଲିନ ମଦଓଲ ମଗୋଟଏି ମଲେୋଏ ୱିମେଟ ଅକ୍ଆିର 
େରଥିିମଲ।

�ଂକ୍ପି୍ତ ସ୍ୋର:
ଇିଂଲଣ ୨୨୭/୭, ୫୦ ଓଭର (ଅଲସି୍ - ୫୦*, ୱୋଟ- ୪୩, 
ଏମେଲେମଷ୍ଟୋନ- ୩୧, େଙ୍ଲ-ି ୨୯, ଦୀପ୍-ି ୨/ ୩୩)।
ଭୋରତ ୨୩୨/୩, ୪୪.୨ ଓଭର (�ନ୍ୋନୋ- ୯୧, ହର�ନପ୍ରୀତ- 
୭୪*, ୟସ୍ତେିୋ- ୫୦, କ୍ସ୍ - ୨/୪୩)।

ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୮।୯(ଏମେନ୍)ି: ଅମ୍ରେଲଆିମର ଆଉ 
୍ୋେୋ୍ୋଖି �ୋମସ ୍ମର ଆମୟୋେନ ମହବୋେୁ ଯୋଉଥିବୋ 
ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱେପ୍  ୍ୋଇଁ ଭୋରତୀୟ କ୍ମିେଟ ଦଳର ନୂଆ 
େସଲି ଉମନ୍ମୋଚତି ମହୋଇଛ।ି ଭୋରତୀୟ କ୍ମିେଟ େମଣ୍ରେୋଲ 
ମବୋେଣ୍ଣ (ବସିସିଆିଇ) ରବବିୋର ଉଭୟ ୍ରୁୁଷ ଓ �ହଳିୋ 
ଦଳ ୍ୋଇଁ ଏହ ିନୂଆ େସଲି ଉମନ୍ମୋଚନ େରଛି।ି ଆଉ ଦୁଇ 
ଦନି ୍ମର ଅେଣ୍ଣୋତ �ଙ୍ଗଳବୋର ମ�ୋହୋଲମିର ଭୋରତ ଓ 
ଅମ୍ରେଲଆି �ଧ୍ୟମର ପ୍ରେ� ଟ-ି୨୦ �୍ୋଚ୍  ଆମୟୋେନ 
ମହବ। ବସିସିଆିଇ ଟୁଇଟ୍  େରବିୋ ସହ ଏ ମନଇ ସଚୁନୋ 
ମଦଇଛ।ି ଲୋଇଟ୍  ବଲେ ଲୁ ରଙ୍ଗର ଏହ ିେସଲିମର ଗୋେ ବଲେ ରଙ୍ଗର 
ସଲେଭି୍ ସ ରହଛି।ି ଲୋଇଟ୍  ବଲେ ଲୁ ରଙ୍ଗର ଟ୍ରୋଉେର �ଧ୍ୟ ମବଶ୍  
ଆେଷଣ୍ଣଣୀୟ ମଦେୋଯୋଉଛ।ି 

ନୂଆ େସଲିର ଏହ ି ମ୍ୋଷ୍ଟରମର ୍ରୁୁଷ ଅଧିନୋୟେ 
ମରୋହତି ଶ�ଣ୍ଣୋ ଓ �ହଳିୋ ଦଳ ଅଧିନୋୟେ ହର�ନପ୍ରୀତ 
ମେୌରଙୁ୍ ମଦଖିବୋେୁ �ଳିଛି।ି ମସହ ି୍ ର ି ସଯୂଣ୍ଣ୍େୁ�ୋର 
ଯୋଦବ, ମଶେଳ ିବ�ଣ୍ଣୋ, ହୋର୍ଦଲିେ ୍ୋଣ୍ୋ ଓ ମରଣେୁୋ ସିିଂଙୁ୍ 
ଏହ ିମ୍ୋଷ୍ଟରମର ସ୍ୋନ ୍ୋଇଛନ୍।ି

ଟମି୍  ଇଣ୍ଆିର ନୂଆ ଜସସି
ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱ�ପ୍ 

  ପଷ୍ୟାରୀ ଖାଖା, ଶଳିାନନ୍ଦ ଲାକ୍ା ଉପ ବଜିେତା

ଭୁବମନଶ୍ୱର, ୧୮ୋ୯ (ସ�ସି): ୍ଦ୍ମଶ୍ୀ 
ଦଲି୍ୀ୍ ତେିଲି ହେ ି ଇଣଆି ସଭୋ୍ତ ି
ଲୋଗ ି ପ୍ରୋେଣ୍ଣÒ୍ତ୍ର ଦୋେଲ େରଛିନ୍।ି 

ତୋଙ୍ ପ୍ରୋେଣ୍ଣÒତ୍ୱେୁ ମନଇ ଚର୍ଣ୍ଣୋ ମେୋର 
ଧରଛି।ି ଭୋରତୀୟ ହେ ି ଦଳର ୍ବୂଣ୍ଣତନ 
ଅଧିନୋୟେ ଏମବ ହେ ି ଆମସୋସଏିସନ 
ଅଫ୍  ଓଡ଼ଶିୋର ସଭୋ୍ତ ି �ଧ୍ୟ ଅଛନ୍।ି 
ହେ ି ଇଣଆି, ହେ ି ଓଡ଼ଶିୋର ସ୍ୀେମୃତ ି ରର୍ଦ 
େରବିୋ ୍ମର ହେ ି ଆମସୋସଏିସନ ଅଫ୍  
ଓଡ଼ଶିୋ ଗଠନ େରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏହୋେୁ 
ହେ ି ଇଣଆି ଆନୁଷ୍ୋନେି ଭୋମବ ସ୍ୀେମୃତ ି
ଦଆିଯୋଇଥିଲୋ। ଏମବ ମସ �ଧ୍ୟ ଓଡ଼ଶିୋ ହେ ି
ପ୍ରମ�ୋସନ େୋଉନ୍ଲି (ସରେୋରଙ୍ ଏେ 
ସିଂସ୍ୋ)ର ମଚୟୋର�୍ୋନ �ଧ୍ୟ ରହଛିନ୍।ି 
ହେ ି ଇଣଆିର ନବିଣ୍ଣୋଚନ ଅମେଟେୋବର 
୧ମର ଅନୁଷ୍ତି ମହବ। ଅମେଟେୋବର ୯ 
ସରୁ୍ୋ ନବିଣ୍ଣୋଚନ ମଶଷ ମହୋଇ େ�ଣ୍ଣେତ୍ଣ୍ଣୋ 
ଦୋୟତି୍ୱ ଗ୍ହଣ ନେମଲ ହେ ି ଇଣଆିେୁ 

ବୋସଦେ େରୋଯବି ମବୋଲ ି ଅନ୍େଣ୍ଣୋତୀୟ 
ହେ ି �ହୋସିଂଘ (ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍ ) ୍କ୍ଷରୁ 
ଧ�େ ଦଆିଯୋଇଛ।ି ଏମବ େ�ଟି ି ଅଫ୍  

ଆେ�ନିମି୍ରେଟସଣ୍ଣ ହେ ିଇଣଆିର ମଦୈନଦେନି 
େୋଯଣ୍ଣ୍ ୍ରଚିୋଳନୋ େରୁଛ।ି ଏହୋେୁ �ଧ୍ୟ 
ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍ ର ସ୍ୀେମୃତ ି ଅମେଟେୋବର ୯ 
ଯୋଏ �ଳିଛି।ି

‘ହେ ି ମେଳ ୍ରଚିୋଳନୋମର ମ�ୋର 
ମେର ଅଭଜି୍ଞତୋ ରହଛି।ି ହେ ି ଇଣଆି 
ସଭୋ୍ତ ି ଭୋମବ ନବିଣ୍ଣୋଚତି ମହମଲ �ୁଁ 
ଭୋରତୀୟ ହେେୁି ଏେ ନୂଆ ମସୋ୍ୋନେୁ 
ମନଇ୍ୋରବି’ି ମବୋଲ ି ପ୍ରୋେଣ୍ଣÒ୍ତ୍ର ଦୋେଲ 
୍ମର େହଛିନ୍।ି ଭୋରତୀୟ ହେରି 
ପ୍ରୋମୟୋେେ ଓଡ଼ଶିୋ ସରେୋର ଏବିଂ ହେ ି
ପ୍ରଶୋସନମର ମେର ପ୍ରଭୋବ ରହଥିିବୋ 
ନରଦିେର ବୋତ୍ରୋଙ୍ ସ�େଣ୍ଣନ ଦଲି୍ୀ୍ଙ୍ ପ୍ରତ ି
ରହଥିିବୋରୁ ମସ ହେ ି ଇଣଆିର ୍ରବତ୍ଣ୍ଣୀ 
ସଭୋ୍ତ ିମହବୋ ଆଶୋ ରହଛି।ି

ହକ ିଇଣ୍ଆି ସଭାପତ ିପଦ ଲାଗ ି
ଦଲି୍ୀପ ତକିକିଙ୍କ ପ୍ାର୍ଥÒପତ୍ର ଦାଖଲ

ମେୋଲେୋତୋ,୧୮।୯(ଏମେନ୍)ି: ଅଭଜି୍ଞ ୍ରେୋଇେର ସନୁୀଲ 
ମଛତ୍ରୀଙ୍ ମନତମୃ ତ୍ୱୋଧୀନ ମବଙ୍ଗୋଲୁରୁ ଏଫ୍ ସ ି ଏେର ଏସଆିର 
ସବଣ୍ଣ୍ରୁୋତନ ତେୋ ବଶି୍ୱର ତମୃ ତୀୟ ସବଣ୍ଣ୍ରୁୋତନ େୁଟବଲ 
ଟୁର୍ଣ୍ଣୋମ�ଣ୍ େୁରୋଣ େପ୍ ମର ଟୋଇଟଲ ହୋସଲ େରଛି।ି 
ସ୍ୋନୀୟ ସଲଟେ ମଲକ୍  ଷ୍ଟୋେୟି�ମର ରବବିୋର ମେଳୋଯୋଇଥିବୋ 
ଟୁର୍ଣ୍ଣୋମ�ଣ୍ର ଏହ ି୧୩୧ତ� ସିଂସ୍କରଣର ସିଂଘଷଣ୍ଣ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ େୋଇନୋଲ 

�େୁୋବଲିୋମର ମବଙ୍ଗୋଲୁରୁ ୨-୧ ମଗୋଲମର ��ୁ୍ବଇ ସଟି ିଏଫ୍ ସେୁି 
୍ରୋସ୍ତ େର ିପ୍ରେ�େର ୍ୋଇଁ ଚୋମ୍ଅିନ ମହବୋର ମଗୌରବ ଅେଣ୍ଣନ 
େରଛି।ି ୨୦୧୩ମର ପ୍ରତଷି୍ତି ମହୋଇଥିବୋ ମବଙ୍ଗୋଲୁରୁ ଏଫ୍ ସ ି
ଏଥିସହ ଭୋରତ ସବୁ ମ�େର ଟୋଇଟଲ ହୋସଲ େରବିୋେୁ ସକ୍ଷ� 
ମହୋଇଛ।ି ମବଙ୍ଗୋଲୁରୁ ତରେରୁ ଶବି ଶକ୍ ି ଓ ଆଲୋନ ମେୋଷ୍ଟୋ 
ମଗୋଟଏି ମଲେୋଏଁ ମଗୋଲ ମସ୍କୋର େରଥିିମଲ। ୩୮ ବଷଣ୍ଣ ମଛତ୍ରୀଙ୍ 

୍ୋଇଁ ଏହ ି ଟୋଇଟଲ ଏେ ବଡ଼ ଉ୍ଲବ୍ୀ ସୋବ୍ସ୍ତ ମହୋଇଛ।ି
ପ୍ରେ�ୋର୍ଣ୍ଣମର ୧୧ତ� �ନିଟି୍ ମର ଶବି ଶକ୍ ି ମଗୋଲ ମଦଇ 

ମବଙ୍ଗୋଲୁରୁେୁ ୧-୦ମର ଅଗ୍ଣୀ େରୋଇଥିମଲ। ଏହୋ୍ମର 
୩୦ତ� �ନିଟି୍ ମର ��ୁ୍ବଇ ତରେରୁ ଅ୍ଇୁଆ ନୋ�ମର 
େଣୋଶଣୁୋ ଥିବୋ ଲୋମଲଙ୍ଗ�ୋୱିଆ ରୋଲମଟ ମଗୋଲ ମଦଇ 
�୍ୋଚ୍ େୁ ୧-୧ ବରୋବର ସ୍ତିେୁି ଆଣଥିିମଲ। ୬୧ତ� �ନିଟି୍ ମର 

ବ୍ୋେଲି ୍ରେୋଇେର ଆଲୋନ ମେୋଷ୍ଟୋ ମଗୋଲ ମଦଇ ମବଙ୍ଗୋଲୁରୁେୁ 
ଅଗ୍ଣୀ େରୋଇଥିମଲ। ଏହୋ୍ମର ଉଭୟ ତରେରୁ ଘନଘନ 
ଆକ୍�ଣ େରୋଯୋଇଥିମଲ �ଧ୍ୟ ମଗୋଲ ମସ୍କୋର ମହୋଇ୍ୋର ି
ନଥିଲୋ। େଳମର ମବଙ୍ଗୋଲୁରୁ ବେିୟୀ ମହୋଇ ଚୋମ୍ଅିନ ବମିବଚତି 
ମହୋଇଥିଲୋ। ଅତରିକି୍ ୬ �ନିଟି୍ ର ମେଳ ମହୋଇଥିମଲ �ଧ୍ୟ ��ୁ୍ବଇ 
ମଗୋଲ ୍ରମିଶୋଧ େରବିୋମର ସେଳ ମହୋଇ୍ୋର ି ନଥିଲୋ। 
ଏହୋ୍ବୂଣ୍ଣରୁ ମସ�େିୋଇନୋଲମର ମବଙ୍ଗୋଲୁରୁ ୧-୦ ମଗୋଲମର 
ହୋଇଦ୍ୋବୋଦ ଏଫ୍ ସେୁି ହରୋଇ େୋଇନୋଲମର ପ୍ରମବଶ େରଥିିଲୋ। 
ଅନ୍୍ମଟ ��ୁ୍ବଇ ୧-୦ ମଗୋଲମର �ହମ୍େୋନ ମପେୋଟଲିିଂେୁ ହରୋଇ 
େୋଇନୋଲ ଟମିେଟ ହୋସଲ େରଥିିଲୋ। ମସହ ି୍ ର ି ମବଙ୍ଗୋଲୁରୁ 
କ୍ୋଟଣ୍ଣର େୋଇନୋଲମର ଓଡ଼ଶିୋ ଏଫ୍ ସେୁି ୨-୧ ମଗୋଲମର ହରୋଇ 
ମସ�େିୋଇନୋଲମର ପ୍ରମବଶ େରଥିିଲୋ। ମବଙ୍ଗୋଲୁରୁ ମେୋଚ୍  
ସ�ିନ ମଗ୍ସନ ଦଳର ଏହ ିସେଳତୋମର େସୁ ିେୋହରି େରଛିନ୍।ି 
ଅନ୍୍ମଟ ��ୁ୍ବଇ ମେୋଚ୍  ମେସ୍  ବେିିଂହୋ� ଦଳ ଟୋଇଟଲ 
ହୋସଲରୁ ବଞ୍ତି ମହୋଇଥିବୋରୁ ମନୈରୋଶ୍ େୋହରି େରଛିନ୍।ି

ଡୁରାଣ୍ େପ୍  ଫୁଟବଲ: କବଙ୍ଗାଲୁରୁେୁ ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ

ଅଭ୍ାସ ମ୍ାଚ୍ : ଓଡ଼ଶିାର ଦ୍ତିୀୟ ବଜିୟ
େଟେ,୧୮ୋ୯(ସ�ସି)- େୋ�ମସଦ୍ରୁର େନିୋନ୍  ଷ୍ଟୋେୟି�ମର ୧୯ବଷଣ୍ଣରୁ େମ୍  ବୋଳେିୋ 
ଓଡ଼ଶିୋ ଏବିଂ ଝୋଡ଼େଣ ଦଳର ଅଭ୍ୋସ �୍ୋଚ୍  ମେଳୋଯୋଉଛ।ି ଏଥିମର ଓଡ଼ଶିୋର ଲଗୋତୋର 
ଦ୍ତିୀୟ ବେିୟ ହୋସଲ େରଛି।ି ରବବିୋର ମେଳୋଯୋଇଥିବୋ �୍ୋଚ୍ ମର ଦଳ ୪ ୱିମେଟମର 
ଝୋଡ଼େଣେୁ ହରୋଇଥିଲୋ। ପ୍ରେମ� ବ୍ୋଟିିଂ େରଥିିବୋ ଝୋଡ଼େଣ ୨୦ ଓଭରମର ୮ ୱିମେଟ 
ହରୋଇ ୯୭ରନ ସିଂଗ୍ହ େରଥିିଲୋ। େସୁବୁ େୁ�ୋରୀ ସବଣ୍ଣୋଧିେ ୨୯ରନ େରଥିିବୋ ମବମଳ 
ଓଡ଼ଶିୋ ୍କ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷୀ ସିିଂହ ୩ଟ ି ୱମିେଟ ଅକ୍ଆିର େରଥିିମଲ। ତନ୍ମୟୀ ମବମହରୋଙ୍ 
ଅ୍ରୋେତି ୩୯ବଳମର ଓଡ଼ଶିୋ ବେିୟୀ ମହୋଇଥିଲୋ। 

ମ୍ୋମଟଣ୍ଣୋମରୋେ(ମସଲେୋମଭନଆି),୧୮।୯(ଏମେନ୍
ସ)ି: ଏଠୋମର ଚୋଲଥିିବୋ େବଲେ ଲ୍ୁ ଟଏି ଟୁର୍ଣ୍ଣୋମ�ଣ୍ମର 
ୱି�୍ବଲେନ ଚୋମ୍ଅିନ ରୁଷଆି �ହଳିୋ ମଟନସି୍  
ତୋରେୋ ଏଲନିୋ ରବିୋେନିୋ ସଙି୍ଗଲ୍ େୋଇନୋଲମର 
ପ୍ରମବଶ େରଛିନ୍।ି ୨୫ତ� Ñଙ୍ର ରବିୋେନିୋ 
ମସ�େିୋଇନୋଲମର ବଶି୍ୱର ୬୫ନିଂ ମେଳୋଳ ି

ମରୋ�ୋନଆିର ଆନ ମବୋଗଡ଼ୋନଙୁ୍ ୬-୧, 
୬-୧ ମସଟ୍ ମର ୍ରୋସ୍ତ େର ି େୋଇନୋଲମର 
ପ୍ରମବଶ େରଛିନ୍।ି ଚଳତି ସେିନମର ମସ ତମୃ ତୀୟ 
େୋଇନୋଲମର ପ୍ରମବଶ େରଛିନ୍।ି ଟୋଇଟଲ ୍ୋଇଁ 
େୋଇନୋଲମର ମସ ମଚେ ଗଣରୋେ୍ର େୋମଟରନିୋ 
ସନିଆିମେୋଭୋଙୁ୍ ମଭଟମିବ। ସନିଆିମେୋଭୋ 

ଅନ୍ଏେ ମସ�େିୋଇନୋଲମର େ�ଣ୍ଣୋନୀର ଆନ୍ୋ-
ମଲନୋ ଫି୍ଏେେୋ�ଙୁ୍ ୬-୧, ୭-୫ ମସଟ୍ ମର ୍ରୋସ୍ତ 
େର ି େୋଇନୋଲମର ପ୍ରମବଶ େରଛିନ୍।ି ରୁଷଆି 
େନ୍ମତି ୨୩ ବଷଣ୍ଣୀୟୋ ରବିୋେନିୋ ଆେମିଲଡ୍  ଓ୍ନ୍ ମର 
ଅମ୍ରେଲଆିର ଆସମଲ ବୋଟଲିଙ୍ଠୋରୁ ୍ରୋସ୍ତ ମହୋଇ 
ରନସଣ୍ଣଅ୍ ମହୋଇଥିମଲ। 

କପାକଟଟୋକରାଜ ଡବ୍ଲ ୍୍ ଟଏି: ରବିାେନିା- ସନିଆିକୋଭା ଫାଇନାଲ

ସ୍ୱସ୍ ିସଂି େତିଜିଲ ଏକଲବଷ୍ୟ ପରୁସ୍ାର
ଭୁବମନଶ୍ୱର, ୧୮ୋ୯(ସ�ସି): ଉଦୀୟ�ୋନ 
ସୋଇେଲଚୋଳେିୋ ସ୍ସ୍ତ ି ସିିଂଙୁ୍ ୨୦୨୨ ବଷଣ୍ଣ 
ଲୋଗ ି ଏେଲବ୍ ୍ରୁସ୍କୋର ଲୋଗ ି
�ମନୋନୀତ େରୋଯୋଇଛ।ି 
ଏହ ି ୍ରୁସ୍କୋର ଲୋଗ ି
ରବବିୋର ଚୟନ 
େ�ଟିରି ମବୈଠେ 
ବ ସ ି ଥି ଲ ୋ । 
ଏଥିମର ସ୍ସ୍ତଙୁି୍ 
ସ ବଣ୍ଣ ସ ମ୍ ତ କ୍ ମ � 
୩୦ତ� ଏେଲବ୍ 
୍ରୁସ୍କୋର ଲୋଗ ିଚୟନ 
େ ର ୋ ଯ ୋ ଇ ଥି ଲ ୋ । 
୍ରୁସ୍କୋର ବତିରଣ 
େୋଯଣ୍ଣ୍କ୍�ମର ତୋଙୁ୍ ୫ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୋ, ଟ୍ରେି ଓ 
� ୋ ନ ୍ ତ୍ର 

ପ୍ରଦୋନ େରୋଯବି। ଇମ୍ୋେଟେ ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରତବିଷଣ୍ଣ 
ଦଆିଯୋଇ ଆସଥୁିବୋ ଏହ ି ୍ରୁସ୍କୋର 

ରୋେ୍ର ମଶ୍ଷ୍ ଯବୁ ମେଳୋଳଙୁି୍ 
ପ୍ରଦୋନ େରୋଯୋଇେୋଏ। ସ୍ସ୍ତଙି୍ 

ବ୍ତୀତ �ହଳିୋ େରୱୋେଣ୍ଣ 
େୁଟବଲ ମେଳୋଳ ି୍୍ୋରୀ 

େୋେୋ ଓ ୍ରୁୁଷ ହେ ି
େରୱୋେଣ୍ଣ ମେଳୋଳ ି
ଶଳିୋନଦେ ଲୋକ୍ୋଙୁ୍ 

ଉ୍ବମିେତୋ ମଘୋଷଣୋ 
େରୋଯୋଇଛ।ି ୍ରୁସ୍କୋର 

ବୋବଦମର ଉଭୟଙୁ୍ 
୫୦,୦୦୦ ମଲେୋଏଁ ଟଙ୍ୋ, 

ଟ୍ରେି ଓ �ୋନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦୋନ 
େରୋଯବି ମବୋଲ ି ଇମ୍ୋେଟେ 

୍କ୍ଷରୁ ମପ୍ରସ୍  ବଜି୍ଞପ୍ରୁି 
େଣୋଯୋଇଛ।ି

  ୱାଲ୍ଲ୍ଥ ଜରସଲଂି ଚାମ୍ଅିନସପି
ବଜରଙ୍ଗଙୁ୍ କ୍ାଞ୍ଜ
ମବଲମଗ୍ଡ୍ , ୧୮ୋ୯ (ଏମେନ୍)ି: ଅଲମି୍କି୍ ସ ମବ୍ୋଞ୍ଜ 
ମ�େୋଲ ବମିେତୋ ଭୋରତର ବେରଙ୍ଗ ୍ନୁଆି ଏଠୋମର 

ଚୋଲଥିିବୋ ୱୋଲ୍ଣ୍ଣ ମରସଲିିଂ 
ଚୋମ୍ଅିନସପି୍ ମର ମବ୍ୋଞ୍ଜ 
୍ଦେ ବେିୟୀ ମହୋଇଛନ୍।ି 
ରବବିୋର ମେଳୋଯୋଇଥିବୋ 
୬୫ େମିଲୋଗ୍ୋମ୍  ୍ରୁୁଷ ମବ୍ୋଞ୍ଜ 
୍ଦେ �େୁୋବଲିୋମର ବେରଙ୍ଗ 
୧୧-୯ମର ୍ୁ୍ ମଟଣ୍ଣରମିେୋର 
ମସବୋଷ୍ଟଆିନ ରମିଭରୋଙୁ୍ 
୍ରୋସ୍ତ େର ି ଏହ ି ସେଳତୋ 
ହୋସଲ େରଛିନ୍।ି ୱୋଲ୍ଣ୍ଣ 
ମରସଲିିଂ ଚୋମ୍ଅିନ୍ ସପି୍ ମର ଏହୋ 

ଭୋରତର ଚତୁେଣ୍ଣ ମ�େୋଲ ଓ ଚଳତି ଚୋମ୍ଅିନସପି୍ ମର 
ଦ୍ତିୀୟ। ୍ବୂଣ୍ଣରୁ ବମିନଶ ମେୋଗତ �ହଳିୋ ୫୩ 
େମିଲୋଗ୍ୋମ୍  ମଶ୍ଣୀମର ମବ୍ୋଞ୍ଜ ମ�େୋଲ େତିଥିିମଲ।
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