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କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ ହ୍ରାସ ଯ�ୋଗୁଁ ବଢୁଛ ି ଆର୍ ଥିକ ଚାପ

ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ
କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାହତ
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମ ିସ)

ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ
କରୁ ଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନକ ତଳେ
ଚିଠ ି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ
ଅନ୍ୟାୟ ବ�ୋଲି ବର୍ଣର୍ନା କରି କେନ୍ଦ୍ରର
ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲ�ୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାଳଟୁ ଳ
ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ
ପରିସ୍ଥିତ ି ସୃଷ୍ ଟି କରିଛ ି।

ରାଜ୍ୟର
ମ�ୋଟ
ଜନସଂଖ୍ୟାର
୨୨.୮୫% ଅନୁ ସଚ
ି
ଜନଜାତି
ୂ ତ
ବର୍ଗର। ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ
ସରକାର ବିଭନ୍ନ
ି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି
ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେକ ବର୍ଗ ଏବେ ବି
ଅନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତି ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁ କ୍ତ
ୂ ତ
ହ�ୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ
ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ
ବାକି ପଡ଼ିଛ ି ଶିକ୍ଷା ବାବଦ
ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହ ି
ସହାୟତା ଅର୍ଥରାଶି
ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର
ବିଭନ୍ନ
ି ଯ�ୋଜନାରେ ପର୍ବ
ୂ
ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ। ଏହ ିକ୍ରମରେ
ବର୍ଷ
ଠ
ାରୁ
ଅନୁ
ଦ
ାନ
ହ୍ରା
ସ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ଜନଜାତି
ବର୍ଗକୁ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର
ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହ ିପରି
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ୬ ମାସ ବିତ ିବାକୁ
ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭନ୍ନ
ି
ବସିଲାଣ ି; ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଯ�ୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଅନୁ ଦାନର ଅଂଶ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ
ବିଶେଷ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଭନ୍ନ
ି
ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ମ ିଳିଛ ି। କେବଳ ଶିକ୍ଷା
ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁ ଦାନ ହ୍ରାସ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବକେୟା ପରିମାଣ ବହୁ ତ ଅଧିକ
ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ପକାଇଛ ି। ରହ ିଛ ି। ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାରେ ସ୍ପେସିଆଲ
ରାଜ୍ୟର ବିଭନ୍ନ
ି ବର୍ଗର ଜନଜାତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଟୁ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ

ସବ୍ ପ୍ଲାନ (ଏସସିଏ ଟୁ ଏସସିଏସପ ି)
ରେ ୭୪୩୧.୫୪ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର
୧୦୧୨.୩୬ ଲକ୍ଷ ମ ିଳିଛ ି। ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ
ଯଥାକ୍ରମେ ୮୩୪୩ ଲକ୍ଷ, ୮୩୪୩ ଲକ୍ଷ,
୮୧୪୬.୧୫ ଲକ୍ଷ ଅନୁ ଦାନ ମ ିଳିବା କଥା;
ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ୨୪୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ମ ିଳିଥିବାବେଳେ ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ବର୍ଷ କ�ୌଣସି
ଜୁ
ଅନୁ ଦାନ ମ ିଳିନ।ି ତୃ ତୀୟ ବର୍ଷ ମଞ୍ର
ଅର୍ଥର ମାତ୍ର ଅଧେ ପହଞ୍ ଚିଛ ି। ୪ ବରର
୍ଷ
ସାମଗ୍ରିକ ହ ିସାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ
ଯେ, ଏହ ବର
ି ୍ଷ ଗୁଡ଼କ
ି ରେ ୩୨,୨୬୩.୬୯
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ମ ିଳିବା କଥା। ମାତ୍ର
ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୨୪,୬୧୭.୫୬ ଲକ୍ଷ }ପୃଷ୍ଠା-୧୦

ଘର୍ଣ
୍ଣି ଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବର୍ଷା
ୂ ବ

ୁ ାପ; ୩ ଦିନ ଢାଳିବ
୨୦ରେ ଲଘଚ
୧୦ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା
ୟେଲ�ୋ ଆଲର୍ଟ
ସତର୍କ ରହ ିବା ପାଇଁ
ଏସ୍ଆରସିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ�ୌସୁମୀ
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମ ିସ)

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ ଟି ହ�ୋଇଥିବା
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭନ୍ନ
ି
ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
ରବିବାର ସକାଳୁ କିଛ ି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ
ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହ�ୋଇଥିବା
ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ
ବୃ ଦ୍ ଧି ହ�ୋଇଛ ି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ
୨୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର

ସୃଷ୍ ଟି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ
ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବ�ୋଲି ଆକଳନ

ବଜ୍ରପାତରେ ୨ ମୃତ
ତିହ ିଡି/ତେଲକ�ୋଇ, ୧୮।୯ (ସମ ିସ): ରବିବାର
ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହ ିଡି ବକ
୍ଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ
ଫତେପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଡଗାଲ�ୋ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବ
ଚାଷୀ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକ�ୋଇ ହାଇସ୍ଲ
କୁ
ସାହ ିର ଜଣେ ମହ ିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛ ି। ସୂଚନା
ଅନୁ ସାରେ, ବଡ଼ଗ�ୋଲା ଗାଁ ଯୁବ ଚାଷୀ ବଟକୃ ଷ୍ଣ
ନାୟକ (୩୦) ଆଜି ସକାଳେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସହ ିତ
ଜମ ିରେ ସାର ପକାଇବାକୁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ସେଠାରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ସେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ
ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ତୁ ରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ
ପରିବାର ଲ�ୋକେ ତିହ ିଡି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି
କରିଥିଲେ; ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ମୃତ ଘ�ୋଷଣା
କରିଥିଲେ। ସେହ ିପରି ତେଲକ�ୋଇ ବକ
୍ଲ }ପୃଷ୍ଠା-୧୦

କରାଯାଇଛ ି। ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ବିଭନ୍ନ
ି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା

ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପାଣ ିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ
ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛ ି।
ପାଣ ିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା
ଅନୁ ଯାୟୀ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର
ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର
ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ
ରହ ିଛ ି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ୨୦ ତାରିଖ
ବେଳକୁ ଉତ୍ତରପଶ୍ ଚିମ ପାର୍ଶବ
୍ବ ର୍ତ୍ତୀ
ପଶ୍ ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଥା ଓଡିଶା-ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗ
ଉପକୂ ଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ }ପୃଷ୍ଠା-୧୦

୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

୩ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ୭ ଗିରଫ

କ�ୋରାପୁଟ / ପଟାଙ୍,ଗି ୧୮ା୯
(ସମ ିସ): କ�ୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚ�ୋରା
ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ର�ୋକିବାକୁ ପୁଲସ
ି
ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ
କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ
ରବିବାରର ଘଟଣା ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ
ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅପଦସ୍ତ କରିଛ ି।
ଚ�ୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁ ଥିବା
ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ରବିବାର ତିନିଜଣ ଅବକାରୀ
କର୍ମଚାରୀ ପଟାଙ୍ଗି ପୁଲସ
ି ହାତରେ ଗିରଫ ହୋଇଥବା
ଜଣାପଡ଼ିଛ ି ା ପୁଲସ
ି ୮୦୦ କିଲ�ୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥବା
ବେଳେ ମ�ୋଟ ୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥବା ସୂଚନା ମ ିଳିଛ ି।

ତେବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବେେଳ
ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗିରଫ ଘଟଣା ଏବେ ବିଭାଗର
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛ ି ା ସୂଚନା ଅନୁ ଯାୟୀ, ପଟାଙ୍ଗି
ଥାନା ଅଧିକାରୀ କ�ୈବଲ୍ୟ କୁ ମାର ସେଠଙ୍କ
}ପୃଷ୍ଠା-୧୦
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ମହ ିଳା ପାଇଲଟ୍ ଖ�ୋଲିଲେ 
ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ରାଜ୍
ପୁ

ଜଣା ଅଜଣା

  	ଷ�ୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହଲାଣ୍ଡରେ ସୁନାଠାରୁ ଟ୍ ୟୁଲିପ୍
ଫୁ ଲ ଅଧକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥଲା।
ଜାପାନର ୮୦% ଲ�ୋକେ କ୍ରିସ୍ମାସ ଦିନ କେଏଫ୍ସ ି
ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍।ତି
ଏକ ହଟ୍ଏୟାର ବେଲୁ ନ୍ର 
ଦାମ୍୧୪ରୁ ୬୦ ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ
ହ�ୋଇଥାଏ।

ହ�ୋମ୍ୱାର୍କ ସଂକ୍ରମଣ

ରୁଷଙ୍କ ସହ ତାଳଦେଇ ମହ ିଳାମାନେ
ଏବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ
କରିସାରିଲେଣ ି। ମହାକାଶବିଜ୍ଞାନ
ହେଉ କି ଯୁଦ୍ଧଭୂ ମ ି ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ
ମହ ିଳାମାନଙ୍କୁ
ଦେଖବାକୁ
ମ ିଳୁ ଛ ି।
ଏହ ି
ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନେକ ମହ ିଳା, ପାଇଲଟ୍
ଭାବେ କାମ କରୁ ଛନ୍ତି। ମହ ିଳା ପାଇଲଟ୍ମାନେ
ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଉଥବା ସମୟରେ ଅନେକ
ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଖ
ମୁ ୀନ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜଣେ
ମହ ିଳା ପାଇଲଟ୍ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ
ରାଜ୍ ଖ�ୋଲିଛନ୍ତି। ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ କାମ କରୁ ଥବା
କ୍ରୀଷ୍ଟାଇନ୍କ୍ୟାନ୍କର୍ନିକଟରେ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍କୁ
ଦେଇଥବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହ ିଥଲେ ଯେ- ‘ବିମାନ
ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ
ତିନ�ୋଟି ଜିନଷ
ି ରଖଥାନ୍ତି। କେବିନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଏସି ଚାଲୁ ଥବାରୁ ଆଖ ଶୁଷ୍କ ହ�ୋଇଯାଇଥାଏ।
ଏଥରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଇଡ୍ରପ୍ପାଖରେ ରଖଥାନ୍ତି। ବିମାନ ଉଡ଼ାଣବେଳେ
ସେ ଏହାକୁ ଆଖରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯଦ୍ବାରା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନଷ
ି ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖାଯ ିବ।
ସବୁବେଳେ ଏସି ଚାଲୁ ଥବାରୁ ତ୍ବଚା ଶୁଷ୍କ ହ�ୋଇଯାଏ। କର�ୋନା କାଳରେ ପାଇଲଟ୍ମାନଙ୍କୁ
ମାସ୍କ ପ ିନ୍ଧବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥବାରୁ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଦାଗ ହ�ୋଇଯାଉଥଲା। ତେଣୁ ସେ
ଆଲ�ୋଭେରା ଜେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି।’ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହ ିଥଲେ ଯେ, ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ
ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପର୍ଣ୍ଣ
ୂ ବିଷୟ ହେଲା ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଜ�ୋତା ପ ିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଜ�ୋତାର ଚୟନ
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସହ ିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହ�ୋଇଥାଏ। ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହ ିଳାମାନେ
ହାଇହ ିଲ୍ ପ ିନ୍ଧବା ଅନୁ ଚତ
ି । କାରଣ କ�ୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥତରେ
ି ହାଇହ ିଲ୍ରେ ଦ�ୌଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର
ହ�ୋଇଥାଏ। ଯେତେସମ୍ଭବ ଫ୍ଲାଟ୍ଜ�ୋତା କିମବା୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ପ ିନ୍ଧବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିମାନରେ ଯାଉଥବା
ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅନୁ ଭବ କଲାଭଳି ପ�ୋଷାକ ଓ ଜ�ୋତା ପ ିନ୍ଧବା ଜରୁ ରି। ଏହାବାଦ୍ ବିମାନ
ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଜ�ୋତା ପାଦରୁ ଆଦ�ୌ କାଢ଼ିବା ଅନୁ ଚତ
ି । କାରଣ କେବିନ୍ର
 ଚଟାଣଗୁଡ଼କ
ି କମ୍ସଫା
କରାଯାଏ। ଏହାବାଦ୍ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥତ ି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖଥବା
ଆବଶ୍ୟକ ବ�ୋଲି ସେ କହ ିଛନ୍ତି।

ଆଜିର ଇତିହାସ
l ୧୭୫୫- ବ୍ ରିଟେନ୍ଓ ରୁ ଷିଆ ମଧ୍ୟରେ
ସ�ୈନ୍ୟ ସନ୍ଧ ହ�ୋଇଥଲା।
l ୧୮୯୩- ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ
ଆମେରିକାର ସିକାଗ�ୋରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ବିଶ୍ବ ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ ଐତିହାସିକ
ଭାଷଣ ଦେଇଥଲେ।

ନିଆରା ଗାଁ

ହି

ପ ିତୃ ପକ୍ଷରେ ହୁ ଏ ନାହିଁ ପ ିଣ୍ଡଦାନ

ନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ ିତୃ ପକ୍ଷର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହ ିଛ ି।
ଏହ ି ପକ୍ଷରେ ପ ିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ
କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମ�ୋକ୍ଷ ମ ିଳିଥାଏ ବ�ୋଲି
ବିଶ୍ବାସ ରହ ିଛ ି। ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରାମ
ଅଛ ି, ଯେଉଁଠାରେ ପ ିତୃ ପକ୍ଷରେ ପ ିଣ୍ଡଦାନ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ
କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରିକ ି ଏହ ି ଗଁା’ରେ ପ ିତୃ ପକ୍ଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଏ ଓ
ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି କେହ ି
ଏହାକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାମରେ କିଛ ି ଅଘଟଣ
ଘଟିପାରେ ବ�ୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏହ ି ନିଆରା
ଗଁା’ଟି ହେଉଛ ି ଭଗତା ନଗଲା, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର
ସମ୍ବଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥତ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହ ିବା
ଅନୁ ସାରେ, ‘ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ ିତୃ ପକ୍ଷରେ
ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ ପାଇଁ ଶାହାଜାହାନବାଦର ଜଣେ
ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥÒଲା। ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ
ସରିବା ପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା
ପାଇଁ ବାହାରିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ
ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ

ସା

ଧାରଣତଃ ସ୍ଲ
କୁ ତଥା ଟ୍ ୟୁସନ୍ ହ�ୋମ୍ୱାର୍କ ନ
କରିବା ପାଇଁ କୁନି କୁନି ପ ିଲାମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର
ବାହାନା ଦେଖାଇଥନ୍ତି। ଏହ ି କ୍ରମରେ ଚୀନର
୧୧ ବର୍ଷ ବୟସର ଛାତ୍ର ହୋମ୍ୱାର୍କ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ
ବାହାନା ଦେଖାଇଛ ି, ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର
ପ୍ରସଙ୍ଗ ହ�ୋଇଛ ି। ଏହ ି ବାଳକ ଜଣକ
ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ବହ ି

ଫିଟ୍ ରହ
 ିବା ପାଇଁ

୧୦ଟି ସହଜ ସତ୍ର
ୂ
ଫିଟ୍ରହିବା ଏବେ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଦେଖାଗଲାଣ ି। କାରଣ ଏବେ କମ୍
ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମେଦବହୁ ଳତା, ମଧୁମେହ
ଭଳ ି ର�ୋଗ ଦେଖାଯାଉଛ।ି ଦଶ�ୋଟି ସହଜ ସତ୍ର
ୂ ଆପଣାଇ
ଜଣେ ଯେକ�ୌଣସି ବୟସରେ ନଜ
ି କୁ ଫିଟ୍ରଖହେବ।

ନିୟମ ିତ ସକାଳେ ଓ ସଂଧ୍ୟାବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ।
ଯେତେସମ୍ଭବ ଖାଦ୍ୟରେ କମ୍ମାତ୍ରାରେ ଲୁ ଣ ଓ ଚିନର
ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ରାତ୍ରୀ ଭ�ୋଜନରେ ସାଲାଡ୍ଖାଆନ୍ତୁ ।
ନିୟମ ିତ ୬ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ଜରୁ ରି।
ଖାଦ୍ୟକୁ ଗିଳ ି ନ ଦେଇ ଯେତେସମ୍ଭବ ଚ�ୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ ।
ମାତ୍ରାଧକ କିମବା୍ ଅତିକମ୍ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ନିୟମ ିତ ତଟକା ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ ।
ଫାଷ୍ଟଫୁ ଡ୍ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫୁ ଡ୍ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଭଲ।
ଅତ୍ୟଧକ କଫି କିମବା୍ ଚାହା ପ ିଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ।
ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନରୁ ଦୂ ରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।

ମେଷ: ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଅତୀତ କଥା ମନେ
ପକାଇ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହ ିବେ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହ�ୋଇ
କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ବୃ ଷ: ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇବେ। ବିଭନ୍ନ
ି
କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନଲାଭ ଯ�ୋଗ ରହ ିଛି। ସାହ ିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁ ଚି ବଢ଼ିବ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ୁ : ନିଜ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ
ମିଥନ
ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଉକା
ପାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ବାଧୀନଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।

l ୧୯୬୨- ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଚୀନ୍ର
ଆକ୍ରମଣ।
l ୨୦୦୦- କର୍ଣ୍ଣମ୍ମାଲେଶ୍ବରୀ ଅଲିମ୍ ପିକ୍
ଭାର�ୋତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ
ଜିତ ିଲେ।
l ୨୦୧୧- ନାସା, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଛଡ଼ା
ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା
ପାଇଁ ସ୍ପେଶ୍ଲଞ୍ଚ୍ସିଷ୍ଟମ୍(ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍) ନାମକ ଏକ
ଭବ୍ୟ ରକେଟ୍ର ରୂ ପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା।

କର୍କଟ: ପରିବାରରେ ବିଭନ୍ନ
ି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ
ପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହ ିବେ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନଷ
ି କ୍ରୟ
କରିପାରନ୍ତି। ବ�ୈବାହ ିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ରହ ିବ।
ସିଂହ: ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। କିଛ ି ନୂ ଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି।
ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚିନ୍ତ
ତି ହ�ୋଇପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ
ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇବେ। ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ୍ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ସମୟ ଓ ସୁଯ�ୋଗର ସଠିକ୍ ଉପଯ�ୋଗ କରିବେ। କ�ୌଣସି
ଶୁଭ ଖବର ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ିତ ହେବେ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧ ବଳରେ ପରିସ୍ଥତକୁି
ସମ୍ଭାଳନେବେ
ି
। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ।

ଯାଇ ନ ପାରି ଗ୍ରାମରେ ରହ ିଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ
ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ
ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣଙ୍କ ଭଗତା ନଗଲା ଗ୍ରାମକୁ ଆସି
ପ ିତୃ ପକ୍ଷରେ କେହ ି ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ ନ କରିବା ଏବଂ
ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା
ନ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ତ
ରୁ ି ମାଗିଲେ।
ସେବେଠାରୁ ଏହ ି ପରମ୍ପରା
ଗ୍ରାମରେ ରହ ିଆସିଛ ି।’
ବାସ୍ନା ଦ୍ବାରା
ତାକୁ ଆଲର୍ଜି
ହେଉଥବା ବାଳକଟି କହ ିଛ ି।
ଏପରିକ ି ବହ ି ବାସ୍ନାରେ ଆଖରୁ ଲୁହ
ବୋହ ିବା ସହ ବେେଳବେେଳ ଛ ିଙ୍କ ହେଉଥବା ସେ ତା’
ମା’ଙ୍କୁ କହ ିଛ ି। ସେହ ିପରି ଏହାର ଏକ ଭିଡଓି କୁ ସାମାଜିକ
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେୟାର୍ କରାଯାଇଛ ି। ଯେଉଁଥରେ
ପ ିଲାଟି ଟିସ ୁ ପେପର୍ରେ ନାକ ପ�ୋଛୁ ଥବାର ଦେଖାଯାଇଛ ି।
ପ୍ରଥମେ ଏହ ି କଥାକୁ ପ ିଲାଟିର ମା’ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ
ତାକୁ ହସ୍ପ ିଟାଲ ଯ ିବାକୁ କହ ିବାରୁ , ସେ ଯ ିବ ନାହିଁ ବ�ୋଲି
ର�ୋକ୍ଠ�ୋକ୍ ମନା କରିଥଲା। ଏହାପରେ ପ ିଲାଟିର ମା’
ରାଗିଯାଇ ଚୁ ପ୍ଚାପ୍ହ�ୋମ୍ୱାର୍କ କରିବାକୁ ତାକୁ କହ ିଥଲେ,
ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣ ି ପୁଣ ି କାନ୍ ଦିଲା। ତେେବ ଗତ
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହ ି ସଂକ୍ରମଣ ନ ଥଲା, ଏହ ି ବର୍ଷ ଏହ ି
ଲକ୍ଷଣ କିଭଳି ଦେଖାଦେଲା ବ�ୋଲି ତା’ ମା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ
କରିବାରୁ ସେ କହ ିଥଲା ‘ଏହ ି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ
ସମୟ ଲାଗେ।’ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୨୦୧୯ରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର
ଜଣେ ଛାତ୍ରର ହ�ୋମ୍ୱାର୍କ ନ କରିବାର ବାହାନା ମଧ୍ୟ
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ସେ ଛୁ ଟଦ
ି ନ
ି ରେ ହ�ୋମ୍ୱାର୍କ କରିବାକୁ
ଭଲପାଏ ନାହିଁ ବ�ୋଲି କହ ିଥଲା। ଏପରିକ ି ହୋମୱାର୍କ ଦ୍ବାରା
ତା’ର ମାନସକ
ି ସ୍ଥତ ି ବିଗଡ଼
ି ି ଯାଉଥବା ସେ ଦର୍ଶାଇଥଲା।

ରାଜକୁ ମାରୀ ହ�ୋଇ
ବଲିଉଡ୍ରେ ଡେବ୍ ୟୁ କରିବେ 

ଦ

ସାମନ୍ଥା

କ୍ଷିଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀର ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁ ଥ୍ପ୍ରଭୁ ଏବେ ହ ିନ୍ଦୀ
ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଣରେ ବେଶ୍ଲ�ୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ୱେବ୍
ସିରଜ୍
ି  ‘ଦ ଫ୍ୟାମ ିଲିମ୍ୟାନ୍-୨’ରେ ନଜର ଆସିଥଲେ, ଯେଉଁଥରେ
ସାମନ୍ଥାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥଲା। ‘ପୁଷ୍ପା: ଦ ରାଇଜ୍’
ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ‘ଓଃ ଅାଣ୍ଟାବା’ରେ ସାମନ୍ଥାଙ୍କର ହଟ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଅନ୍ଦାଜ
ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ପସନ୍ଦ ଆସିଥଲା। ଏବେ ସାମନ୍ଥା ବଲିଉଡ୍ରେ ନାୟ ିକା ଭାବେ
ଡେବ୍ ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଯ�ୋଜକ ଦିନେଶ ବିଜାନଙ୍କର ଏକ ଫିଲ୍ମରେ
ଆୟୁଷ୍ମାନ୍ ଖୁରାନାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟ ିକା ଭାବେ ଦେଖାଯ ିବେ ସାମନ୍ଥା। ଏହା
ଏକ ହରର୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ହେବ। ସାମନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଥରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ
ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହ ି ଫିଲ୍ମରେ ସାମନ୍ଥା ରାଜକୁମାରୀ ଭୂ ମ ିକାରେ
ଦେଖାଯ ିବେ। ସେହ ିଭଳି ଭାମ୍ପାୟାର୍ ଭୂ ମ ିକାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ୍ ନଜର ଆସିବେ।
ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟ ିତ୍ବରେ ଅମର କ�ୌଶିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର କାହାଣୀ
ଲେଖଛନ୍ତି ନୀରେନ୍ଭଟ୍ଟ।
ଆୟୁଷ୍ମାନ୍ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ‘ଡକ୍ଟର ଜୀ’ ଫିଲରେ
୍ମ ନଜର ଆସିବେ। ଏଥରେ
ଆୟୁଷ୍ମାନ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟ ିକା ସାଜିବେ ରକୁଲ୍ ପ୍ରୀତ ସିଂହ। ଏହ ି ଫିଲ୍ମ
୧୭ ଜୁ ନ୍ରେ ରିଲଜ୍
ି  ହେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସାମନ୍ଥା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ
‘ଯଶ�ୋଦା’ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହ ିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର୍ ଇତିମଧ୍ୟରେ
ରିଲଜ୍
ି ହ�ୋଇଛ ି।

ଥ୍ରୀଡି ପ୍ରତିମର୍ତ
ୂ ୍ତିରେ

ମହାରାଣୀଙ୍କୁ 
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ବ୍ରି

ଟେନ୍ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ତ
ବି ୀୟଙ୍କୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାଜଲ
ି ର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ତଥା ଡିଜଟ
ି ାଲ
କଣ୍ଟେଣ୍ଟ୍ କ୍ରିଏଟର ଜ�ୋଆଓ ଡୋସେ। ସେ ମହାରାଣୀଙ୍କର
ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥ୍ରୀଡି ଚିନାମାଟି ପ୍ରତିମର୍ତ
ୂ ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା
ଦେଖବାକୁ ଅବିକଳ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସଦୃ ଶ। ଏଥରେ ମହାରାଣୀ
ହସୁଥବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଚିନାମାଟିରେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁର
ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ କେତେକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।

ଏହାପରେ ସେ ଦାନ୍ତ, ଓଠ, ଆଖ ଆଦି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରୁ
ଜ�ୋଆଓ ବିଭନ୍ନ
ି କଳାକୃ ତ ି ଚିନାମାଟିରେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହ ିପରି ଏଭଳି
ୁ ତଥା ସୁନ୍ଦର କଳାକୃ ତ ି ପାଇଁ ସେ କାହାଠାରୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ନେଇ
ନିଖଣ
ନାହାନ୍ତି। ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଜ�ୋଆଓ ନିଜେ ନିଜେ ଏସବୁ ଶିଖଛନ୍ତି। ସେହ ିପରି
ସେ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ହଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ ରିଟି, ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଙ୍କ
ପ୍ରତିମର୍ତ
ୂ ୍ତି ଚୀନାମାଟିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହ ିକଳାକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଆରା
କଳାକୁ ଲ�ୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଛନ୍ତି।

ତୁ ଳା: ଆଶା କରି ନଥିବା ଦିଗରୁ ଧନଲାଭ କରିପାରନ୍ତି।
ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଆଗମନ ହ�ୋଇପାରେ। ସମୟର ସଦୁ ପଯ�ୋଗ
କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବଡ଼
ି ତା ବଢ଼ିବ।

ମକର: ପରିଶ୍ରମ ଅନୁ ସାରେ ଫଳ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ
ମିଳାମିଶା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯ�ୋଗ ପାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯାତ୍ରାଯ�ୋଗ ରହ ିଛି।

ବିଛା:ପରିବାରରେ ସୁଖସମୃଦ୍ ଧି ବୃ ଦ୍ଧ ପାଇବ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ
ରହ ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିବ।

କୁ ମ୍ଭ: ମାନସିକ ଅବସାଦ ବଢ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଦାୟ ିତ୍ବଭାର ବଢ଼ିବାକୁ
ଲାଗିବ। ନୂ ତନ ବିନଯ�ୋ
ି ଗ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ
ସହଯ�ୋଗ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଦେବେ।

ଧନୁ : ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହ ି ଅସୁସ୍ଥ ମଣ ିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ
ଚିନ୍ତ
ତି ରହ ିପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ଆଗୁଆ ରହ ିବେ।

ମୀନ: ନୂ ତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ
ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ । ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇବେ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲେଖାପଢ଼ାରେ ମନ�ୋନିବେଶ କରିବେ।
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ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ବଢୁ ଛି ଅସନ୍ତୋଷ

ଶୀର୍ଷ ନେତୃ ତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟରେ ୫ ଫର୍ଦ୍ଦ ଅଭିଯ�ୋଗ

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମସ
ି ): ଭୁ ବନେଶ୍ୱର
ବିଜେପ ି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାର୍ଷିକ ରିପ�ୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମଛ
ି ।
ସେ ମଛ
ି ରିପ�ୋର୍ଟ ଦେଇ ବାହାବାହା
ସାଉଁଟୁଛନ୍।ତି ଅହଂକାରୀ ସାଂସଦ ଦଳୀୟ
ସଙ୍ଗଠନକୁ ଦୁ ର୍ବଳ କରୁ ଛନ୍।ତି ସାଂସଦ
ପାଣ୍କ
ଠି ୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ�ୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁ ଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ ବିର�ୋଧ କଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ
ହାତ ବାରିସୀ କରି ଦଳରୁ ବହ ିଷ୍କାର
କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍।ତି ଅପରାଜିତାଙ୍କ
ବିର�ୋଧରେ ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯ�ୋଗ
ଆଣ ିଛନ୍ ତି ତାଙ୍କରି ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତା।
ବେଗୁନଆ
ି ଓ ବ�ୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ କର୍ମୀ
ଓ ନେତା ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃ ତ୍ୱ ନିକଟରେ
ଏହ ି ମର୍ମରେ ୫ ଫର୍ଦ୍ଦିଆ ଅଭିଯ�ୋଗ
ଦାଖଲ କରିଛନ୍।ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ
ବଂଶଲଙ୍କୁ ଏହ ି ଅଭିଯ�ୋଗପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ନକଲ ଦଳର
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର
ମ�ୋଦୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମତ୍
ି  ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର
ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍।ତି
ପଠାଯାଇଥିବା
ଅଭିଯ�ୋଗପତ୍ରରେ
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛ ି ଯେ ନିଜକୁ ସଚ୍ଚୋଟ
ପ୍ରମାଣ ିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ,
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପ ି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସାଂସଦ ଯେଉଁ ରିପ�ୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ

ଲ�ୋକକଥା

କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସତ୍ୟତା
ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନଧି
ି ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କରି ତଦନ୍ତ କଲେ ରିପ�ୋର୍ଟ
କାର୍ଡର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହ�ୋଇଯ ିବ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ
ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସାଂସଦ ଅନୁ ଦାନ ଅର୍ଥକୁ
ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
ବ୍ୟବହାର କରୁ ଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ�ୋଷ୍ଠୀକୁ
ଅନୁ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ।ି ସାଂସଦ

ଫେରାଦ ହେଲେ ବେଗୁନଆ
ି -ବ�ୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା
ବାହାବା ନେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମିଛ ରିପ�ୋର୍ଟ କାର୍ଡ
ଉତ୍କୋଚ ନେଉଛନ୍ତି, ବିର�ୋଧ କଲେ ବହ ିଷ୍କାର ଧମକ
ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଦୁ ର୍ବଳ କରୁ ଛନ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ସାଂସଦ
ୟୁଥ୍ ଫର ଆକ୍ସନ, ଅଜିତା ଏବଂ ସମର୍ଥ
ପରି ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳୀୟ
ସଂଗଠନକୁ ଦୁ ର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିର�ୋଧ
କରୁ ଥିବା ବିଜେପ ିର ସଚ୍ଚୋଟ ନେତା
ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ
ଜରିଆରେ ବହ ିଷ୍କାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ନୁ ହେଁ
ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଅପରାଜିତା
ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଙ୍କାରୀ ହ�ୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ଦଳ ପାଇଁ ନୁ ହେଁ

ଗତ ୨୦୧୭ ମସିହା ପଞ୍ଚାୟତ
ନିର୍ବାଚନରେ
ବେଗୁନଆ
ି -ବ�ୋଲଗଡ଼ରେ
ବିନା ସାଂସଦଙ୍କ ଅନୁ ପସ୍ଥିତରି େ ଦଳ ୬୬
ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭ�ୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ
୩ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜ�ୋନ୍ ହାତେଇଥିଲା।
ମାତ୍ର ସାଂସଦଙ୍କ ଅହଙ୍କାର, ନିଜ ପସନ୍ଦର
ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ, ସର୍ବୋପରି ଦଳ ବିର�ୋଧୀ
କାର୍ଯ୍ୟ ଯ�ୋଗୁଁ ବିଜେପ ିକୁ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ
ନିର୍ବାଚନରେ ୩୦ ହଜାରରୁ କମ୍ ଭ�ୋଟ
ମ ିଳିଲା। ଏପରିକ ି ଦଳ ସବୁ ଜ�ୋନ୍ରେ
ପରାଜିତ ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନ ି ନମ୍ବରକୁ

ଖସି ଆସିଥିଲା। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କ୍ରମେ ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାଜପା
ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ନଥିବା ନିଜ ପସନ୍ଦର
ୁ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ନେଇ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନିଯକ୍ତି
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର
କରୁ ଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ�ୌଣସି କାରଣ
ନଥାଇ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ କାରଡ଼ଣ
ଦର୍ଶାଅ ନ�ୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଦଳୀୟ ମଣ୍ଡଳ
ସବାପତିମାନଙ୍କୁ ବହ ିଷ୍କାର କରୁ ଛନ୍ତି।
ଯାହାଫଳରେ
ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ
ସଂଗଠନ ଦୁ ର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛ ି।
ତେଣୁ ସାଂସଦଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ ଦଳର
ଶୀର୍ଷ ନେତୃ ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ
ବ�ୋଲି ଏଥିରେ ଅନୁ ର�ୋଧ କରାଯାଇଛ ି।
ଏହ ି ଅଭିଯ�ୋଗପତ୍ରରେ ମଣ୍ଡଳ
ସଭାପତି ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା, ସଞ୍ଜୟ କୁ ମାର
ବେହେରା, ଦ�ୌଲତ ଅଲ୍ଲୀ, ଅଶ�ୋକ
କୁ ମାର ରାଉତ, ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ
ମ�ୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଏସ୍ କେ ହାଇଦର
ଅଲ୍ଲୀ, ମନ�ୋଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ
ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁ ମାର, ସୁବାସ
ଚନ୍ଦ୍ର ମଶ୍ର
ି , ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ବାହ ିନୀପତି ଏବଂ
ବ�ୋଲଗଡ଼, ବେଗୁନଆ
ି ର ବହୁ ପଦାଧିକାରୀ
ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହ ି ଅଭିଯ�ୋଗପତ୍ରର
ନକଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ,
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ସୁନଲ
ି ବଂଶଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ସେମାନେ ପଠାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ

‘ତୃ ଣମଳୂ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ ଚିଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା’
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ
ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ରବିବାର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ପରିସରରେ ପାଳିତ ହ�ୋଇଛ ି।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂ ପେ ଯ�ୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର

ପାଦ ଚିପ ି ଚିପ ି ପାର୍ବଣ ଆସୁଛ ି
ଆଉ କେଇଦିନ ରହ ିଲା,
ଦି’ବର୍ଷ ହେଲାଣ ି କିଛ ି ହ�ୋଇନାହିଁ
କର�ୋନା ତ ସବୁ ସାରିଲା।
ମାଇଲା ଉପରେ ତାଇଲା,
କି ମଜା ମଜଲିସ୍କରିବହେ କାହିଁ
ଦରବୃ ଦ୍ଧ କରେ ଘାଇଲା ॥

ବରଂ ନିଜ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ
ସମ୍ଭବ ହେଲା ବ�ୋଲି କହ ି ବୁ ଲୁ ଛନ୍ତି। ନିଜର
ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଗଠନ କରି ଦଳର ଯୁବ,
ମହ ିଳା ଏବଂ କୃ ଷକ ମ�ୋର୍ଚ୍ଚା ସଂଗଠନକୁ
ଦୁ ର୍ବଳ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ
ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପ ି ସଭାପତି ରଶ୍ର
ମି ଞ୍ଜନ
ମହାପାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂ ପେ ସହଯ�ୋଗ କରୁ ଛନ୍ତି
ବ�ୋଲି ବେଗୁନଆ
ି ଓ ବ�ୋଲଗଡ଼ ବିଜେପ ି
ନେତାମାନେ
ଅଭିଯ�ୋଗ
କରିଛନ୍ତି।

ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହ ି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
ଦାଶ କହ ିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ
ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକସ୍ତରରେ
ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସ୍ଥାପନା ସହ ିତ ଗୁଣାତ୍ମକ

ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ ି। ତୃ ଣମୂଳସ୍ତରରେ ପ ିଲାଙ୍କୁ
ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ମ ିଳୁ ଛ ି। ଏହ ି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ
ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୩୪୨୦ ଜଣ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ଛନ୍ାତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିବିଏସ୍ଇ
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ୧୨୪୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ନମ୍ୱର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା
ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକମାନକୁ ସୂଚାଉଛ ି ବ�ୋଲି
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଶ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା (ଶିକ୍ଷା) ତଥା ଓଏଭିଏସ୍ର
ଉପଦେଷ୍ଟା ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା
ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଅଶ୍ୱଥୀ ଏସ୍, ସଂଗଠନର
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ କ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ
ଯ�ୋଗଦେଇଥିଲେ। ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ ିକା ବନ୍ଦନା ମହାପାତ୍ର
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ବର୍ଷ ଶେଷ ସଦ୍ୁ ଧା ୪୫୦ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମ ିସ):
ଅଧିକରୁ
ଅଧିକ ଚାଷଜମରି େ ସେଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ ଟି
ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ
ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ
ବିଭନ୍ନ
ି ଯ�ୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ ଛନ୍।ତି
ଷୁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
କ୍ଦ୍ର
ବୃ ହତ୍ ଉଠାଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବ�ୋରୱେଲ,
ଇନ୍ଷ୍ଟମ୍
୍ରି  ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅଧିକରୁ
ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରିଛନ୍।ତି

୨୦୦ଟି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁ ମ�ୋଦନ
ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ି। ପ୍ରଶାସନିକ
ଅନୁ ମ�ୋଦନ ମ ିଳିବା ପରେ ଏହାର ଟେଣ୍ଡର
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାକୁ ବିଭାଗ
ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ
କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅନୁ ଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଦିଆଯାଇଛ ି। ସେହ ିପରି ବଳକା ୨୫୦ଟି
ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ
ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକଳ୍ପର ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ ଡିଜାଇନ ତୁ ରନ୍ତ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ିକ ଅନୁ ମ�ୋଦନ
ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସର ିବ ଟେଣ୍ଡର
ସୁଗମ ହେବ ଜଳସେଚନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ
୩ ବର୍ଷରେ ନ ିର୍ମାଣ ହେବ ୧୨୮୦ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍
ଏହ ିକ୍ରମରେ ୨୦୨୨ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ
୪୫୦ଟି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ୁ
ରଖିଛନ୍।ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଶଦ୍ଧ
ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ସହ ଜଳସେଚନ
ଏବଂ ଭୂ ତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସହଜସାଧ୍ୟ
ହ�ୋଇପାରିବ
ବ�ୋଲି
କୁ ହାଯାଉଛ।ି
ମ ିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁ ସାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯ�ୋଜନା (ମାଟି) ଅଧୀନରେ
୨୦୨୨ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୪୫୦ଟି ଚେକଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛ ି। ସୂଚନା ଅନୁ ଯାୟୀ ଏଯାବତ୍
ପ୍ରାୟ ୧୩୫ଟି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ମ ିଳିସାରିଛ ି।
ସେହ ିପରି ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମ�ୋଟ

ଶେଷ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଦିଆଯାଇଛ ି। ଉପର�ୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲେ
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଉପର�ୋକ୍ତ ୨୫୦
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ମ ିଳିବା ସହ
ଏହାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରାଯ ିବ।
ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ୪୫୦ ଚେକଜଡ୍ୟାମ
ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟାନୁ ଯାୟୀ ସରି
ପାରିବ ବ�ୋଲି ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ି।
ସୂଚନାଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ମଇ ମାସରେ
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବନେ
ି ଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ବ�ୈଠକରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆଗାମୀ ୨୦୨୨୨୩ରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୮୦ଟି
ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ

ଅନୁ ମ�ୋଦନ
ମ ିଳିଥିଲା।
ଯାହାଫଳରେ
ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି
ଆପଣାଉଥିବା କୃ ଷକମାନଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ
ମ ିଳିବା ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ବେଳେ
ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୨୭ ହଜାର ୬୦୦ ହେକ୍ଟର
ଚାଷଜମ ିକୁ ଜଳଳସେଚନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଉପର�ୋକ୍ତ ୧୨୮୦ଟି ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ
ମ�ୋଟ ୮୧୧.୪୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ
କରାଯାଇଛ ି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେବଳ ଜଳସମ୍ପଦ
ବିଭାଗ ନୁ ହେଁ; ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ
ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ୧୦୦ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛ ି। ନିକଟରେ ବିଭାଗୀୟ
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବ�ୈଠକରେ
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ
କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛ ି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩୦୦ଟି ବିଜୁ ସେତୁ
ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହ ି
ବିଜୁ ସେତୁ ନିକଟରେ ୧୦୦ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ
ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ୩୮ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ
ହେବ। ଏହାଫଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଠା ଜଳସେଚନ
ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ ସହ ଭୂ ତଳ ଜଳ
ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ସମ୍ଭବ
ହ�ୋଇପାରିବ। ଗତବର୍ଷ ଏହ ି ଯ�ୋଜନାରେ
୪କ�ୋଟି ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନମ
ି ୟରେ ପ୍ରାୟ
୩୨ଟି ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏନେଇ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର
ଅତିରକ୍ତ
ି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ
ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବ�ୈଠକ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇ ବ୍ୟାପକ
ଆଲ�ୋଚନା ହ�ୋଇଥିବା ସୂଚନା ମ ିଳିଛ ି।

ଭ ିତରକନ ିକାରେ ବଢ଼ିଲେ ଦେଶୀୟ ବ ିହଙ୍ଗ

୧ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୭୦ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବ
ରାଜନଗର,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ଭିତରକନିକାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ
ଗଣନା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହ�ୋଇଛ ି।
ଚଳିତବର୍ଷ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଗତବର୍ଷଠାରୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛ ି। ଗତବର୍ଷ
ଭିତରକନିକାରେ
୧,୦୮,୬୩୯
ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବାବେଳେ
ଚଳିତବର୍ଷ ଏହ ି ସଂଖ୍ୟା ୧,୧୬,୦୭୦କୁ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛ ି। ଅର୍ଥାତ ଗତବର୍ଷଠାରୁ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭,୪୩୧ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ
ପକ୍ଷୀ ଭିତରକନିକାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି।
ରାଜନଗର ଭାରପ୍ତାପ୍ତ ଡିଏଫଓ
ଅଧିର
କୁ ମାର
ବେହେରାଙ୍କ
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଚଳିତ ମାସ ୮
ତାରିଖରୁ ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ୫ ଦିନ
ଧରି ଭିତରକନିକାର ମଠଆଡିଆ,
ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦଡ଼ିଆ, ଦୁ ର୍ଗାପ୍ରସାଦଡ଼ିଆରେ
ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ବନ
ବିଭାଗର ୩ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା
କରିଥିଲେ। ମଠଆଡ଼ିଆରେ ୮୮୦ଟି
ଗଛରେ ୧୩,୨୨୬ ବସାରେ ୨୬,୪୫୨
ବଡ଼ପକ୍ଷୀ ଓ ୩୬,୯୦୬ ଛୁ ଆ
ମ�ୋଟ ୬୪,୩୫୮ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗଣନା
କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦଡ଼ିଆରେ
୬୩୬ଟି
ଗଛରେ
୯,୭୪୨ଟି
ବସାରେ
୧୯,୪୮୪
ବଡ଼ପକ୍ଷୀ
ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ୨୫,୫୦୧
ଛୁ ଆ ପକ୍ଷୀ ମ�ୋଟ ୪୪,୯୮୫
ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛ।ି ସେହ ିପରି
ଦୁ ର୍ଗାପ୍ରସାଦଡ଼ିଆରେ ୧୦୨ଟି ଗଛରେ
୧୪୯୬ଟି ବସାରେ ୨,୯୫୨ ବଡ଼ପକ୍ଷୀ

ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ୩,୭୩୫
ଛୁ ଆ ପକ୍ଷୀ ମ�ୋଟ ୬,୭୨୭ଟି ପକ୍ଷୀ
ଗଣନା କରାଯାଇଛ।ି
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ
ଉଦ୍ୟାନରେ ୧୦ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀଙ୍କ
ସମାଗମ ହ�ୋଇଛ।ି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟରେ

ପ୍ରମୁଖ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ସୂଚନାଯ�ୋଗ୍ୟ, ଜୁ ନ୍ଶେଷ ଭାଗରୁ
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହ�ୋଇଥାଏ।
ମା’ପକ୍ଷୀ ବସାରେ ଅଣ୍ଡାଦେଇ ଛୁ ଆ
ଫୁ ଟାଇବା ପରେ ଛୁ ଆଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି
ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ

ଗତବର୍ଷଠାରୁ ୭,୪୩୧ ଅଧିକ

ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ରାଣୀବଗ, ମଝ ିଆ ବଗ,
ଛ�ୋଟ ବଗ, ଖଇରା ବଗ, ମାଟିଆ
ବଗ, ପାଣ ିକୁ ଆ, ଅନ୍ଧାରିଆ ବଗ,
କାପରଖାଇ, ଦାବେଣ୍ଟିଆ ପ୍ରଭୃତି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ
ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଗଣନା
କାର୍ଯ୍ୟ କନିକା ରେଞ୍ଜ ଅଫି ସର ମାନସ
କୁ ମାର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ
ବନପାଳ କପ ିଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ
ସିଂ, ବନରକ୍ଷୀ ସୁନୀଲ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ,
ଶ୍ରୀରାମ ମୁର୍ମୁ, ସୁବାସ ମାଝୀ, ହେମନ୍ତ
ପାଣ ିଗ୍ରାହୀ, ନିରାକାର ବେହେରା

କର୍ମଭୂ ମକ
ି ୁ ଫେରିଯ ିବେ। ମ�ୌସୁମୀ
ଆଗମନରେ ଏହ ି ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ, ବଂଶବିସ୍ତାର ଓ ଭିତରକନିକାରେ
ରହ ିଯାଇଥିବା ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ
ସହ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦେଶୀୟ
ପକ୍ଷୀ ଏଠାକୁ ଛୁ ଟ ି ଆସନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିଶ୍ୱତାପନର ପ୍ରଭାବ
ଯ�ୋଗୁଁ ଭିତରକନିକାର ଜ�ୈବ ବିବଧ
ି ତା
ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇଥିବାରୁ କ୍ରମାଗତ
ଭାବେ ଭିତରକନିକା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ
ଠିକଣା ବଦଳାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।

ମୟ ୂର ଭଞ୍ଜ
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୪

ସ�ୋମବାର
୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର , ୨୦୨୨

ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯ�ୋଗ ଜରୁରୀ

‘ଆମେ କଳାକାର ଆମ
ଓଡ଼ିଶା’ର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ତୃ ତୀୟ ବାର୍ଷିକ ରିପ�ୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଉନ୍ମୋଚିତ

ବାରିପଦା,୧୮ା୯(ସମ ିସ)
ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ସହଯ�ୋଗ ଏକାନ୍ତ ଜରୁ ରୀ ବ�ୋଲି
କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ଓ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁ ଡୁ କହ ିଛନ୍ତି।
ରବିବାର ବାରିପଦାର ଏକ ହ�ୋଟେଲର ସମ୍ ମିଳନୀ
କକ୍ଷରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରାମର୍ଶଦାତା
କମ ିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରୀ ଟୁ ଡୁଙ୍କ ସାଂସଦ
କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ତୃ ତୀୟ ବାର୍ଷିକ ରିପ�ୋର୍ଟ କାର୍ଡ ପୁସ୍ତକ
ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆହୂ ତ ସାମ୍ବାଦକ
ି
ସମ୍ମଳନୀରେ ଏହା କହ ିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା
(ପଶ୍ ଚିମ) ସାଙ୍ଗଠନିକ ସଭାପତି ତଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର
ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପ�ୌର�ୋହ ିତ୍ୟରେ
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ସାମ୍ବାଦକ
ି ସମ୍ ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ
ଭଳି ୨୦୨୧-୨୨ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନିଜ ସଂସଦୀୟ
କ୍ଷେତ୍ର ହ�ୋଇଥିବା ବିଭନ୍ନ
ି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ
ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଟୁ ଡୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ରାସଗ�ୋବିନ୍ଦପୁର ଠାରେ ଥିବା ଅମର୍ଦ୍ଦା
ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ଉଡ଼ାନ ଯ�ୋଜନାରେ ସାମ ିଲ
ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲ�ୋଚନା କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛ ି। ସେହ ିପରି ବୁ ଢାମରାଚକୁ ଳଆ
ି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂ ତନ ରେଳ ଲାଇନ

ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାଡଖଣ୍ଡ
ସରକାରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଓଡ଼ିଶା ସୀମା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂ ତନ ରେଳପଥ ନିମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବାଦାମପାହାଡ-କେନ୍ଦୁଝର
ନୂ ତନ ରେଳପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସହ ିତ
ମାଲ ପରିବହନରେ ରେଳବାଇ ଭଲ ରାଜସ୍ୱ
ପାଇବା ସହ ିତ ସଡ଼କ ପଥର ଦୁ ର୍ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ
କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ
ହ�ୋଇଛ ି। ବାଙ୍ଗରିପ�ୋଷ-ି ଗ�ୋରୁ ମହ ିଷାଣ ି ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂ ତନ ରେଳଲାଇନ ନିର୍ମାଣ ରେଳବାଇ
ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ରହ ିଛ ି। ୨୦୨୩ରେ ଉକ୍ତ

ଉଦଳାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପଜ
ୂ ା ପାଳିତ

ଉଦଳା,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ଦୁ ଇବର୍ଷର
ନୀରବତା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଦଳା
ସହରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଧୂମଧାମରେ
ପାଳନ କରାଯାଇଛ ି।
ସହରରେ
ବିଭନ୍ନ
ି
ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା
ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।
ତେବେ ଠିକାଦାର ସଂଘ,
ମଟର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ,
ଟ୍ୟାକ୍ସି ସଂଘ, ସ୍ୱାଧୀନ
ଠିକାଦାର ସଂଘ, ଅଟ�ୋ
ସଂଘ, ରିକ୍ସା ସଂଘ,
ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ଜଳ
ଯ�ୋଗାଣ ବିଭାଗ, ପୂର୍ତ୍ତ ସମେତ ବିଭନ୍ନ
ି
ବ�ୈଷୟ ିକ ବିଭାଗ, ଦ�ୋକାନ, ଗ୍ୟାରେଜ
ଆଦିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛ ି। ତେବେ
ଠିକାଦାର ସଂଘର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ

ତ�ୋରଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ
ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହ ିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ
୧୮ଫୁ ଟର ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ

ସାଜିଛ ି। ଉଦଳାର ବିଶ ିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକଳା
ଶିଳ୍ପୀ ରଞ୍ଜନ ପରିଡାଙ୍କ ନିଆରା ଖ�ୋଲା
ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା
ଚଳିତବର୍ଷର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛ ି।

ମୟରୂ ଭଞ୍ଜ ହେରିଟେଜ୍ୱାକ୍ସର ନବମ ସଂସ୍କରଣ

ବାରିପଦା,୧୮।୯(ସମ ିସ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ
ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଇତିହାସ, ଐତିହ୍ୟ,
କଳା ଓ ସଂସ୍ତ
କୃ ିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର
ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଥିବା
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲଭର୍ସ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମ ିରର
ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଯୁବପୀଢିଙ୍କ ନିକଟରେ
ଇତିହାସ ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର
ନିମନ୍ତେ ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଆସୁଥିବା
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେରିଟେଜ ୱାକ୍ସର ନବମ
ସଂସ୍କରଣ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
ଏହ ି ନବମ ସଂସ୍କରଣରେ ହେରିଟେଜ
ୱାକ୍ସର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଦଳ ବାରିପଦାଠାରେ
ଥିବା ଐତିହାସିକ ବାରୁ ଣେଶ୍ୱର
ଶ�ୈବପୀଠଠାରେ
ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲଭର୍ସର ସଦସ୍ୟ କୁ ମାରେଶ
ନାୟକ ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟ�ୋଜନ

ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ
କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସଦସ୍ୟ
ଋଷିରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହ ି ମନ୍ଦିରର
ଇତିହାସ ଓ ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ
ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହ ି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯ�ୋଜିକା ଭାବରେ
ସ୍ୱାତି ସାହା ଓ ତ୍ରିଷା ପୃଷ୍ ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ପରିଚାଳନା
କରିଥିବାବେଳେ
ସଦସ୍ୟ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ, ସୁଶ୍ରୀ
ନାୟକ, କିଶ�ୋର ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୁତ ି ସ୍ୱପ୍ନା,
ସ�ୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମଶ୍ର
ି , ଜିତ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ,
ଆଭାସ ଦେ, ଶୁଭସ୍ତ
ମି ା ସାହୁ , ଶତାବ୍ଦୀ
ତରେଇ, ହରପ୍ରିୟା ନାୟକ, ଭବାନୀ
ପାତ୍ର, ଶୁଭ୍ର ସ�ୌଭାଗ୍ୟବତୀ ସିଂ ଓ
ଶ୍ରାବଣୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସହଯ�ୋଗ
କରିଥିଲେ।

ତିନ�ୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିବା ନେଇ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁ ଡୁ ଦୃ ଢ ପ୍ରତିଶ୍ତ
ରୁ ି ଦେଇଛନ୍ତି।
୧୮ନଂ ଓ ୪୯ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବିଭନ୍ନ
ି
ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଗଳାପ�ୋଲ,
ଓଭରବ୍ ରିଜ ଓ ଫୁ ଟବ୍ ରିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ସହ ଆଲ�ୋଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛ ି।
ଏଥିପାଇଁ ଅତିରକ୍ତ
ି ବ୍ୟୟବରାଦ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛ ି। ଦୁ ଆରଶୁଣ ି ଘାଟିରେ
ବାରମ୍ବାର ଦୁ ର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ
ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲ�ୋଚନା
କରି ଘାଟିର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ତଥା ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ

ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ
ହେମ୍ୱ୍ରମଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର
ପ୍ରଦାନ
କରଞ୍ଆ
ଜି ,୧୮ା୯(ସମସ
ି ): କରଞ୍ଜିଆ
ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟ ିକା ତଥା ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ ମହ ିଳା ଶିଶ ୁ ବିକାଶ ଓ ମଶ
ି ନଶକ୍ ତି
ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ର୍ୱ ମଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚପ ିଢ ଉପଖଣ୍ଡ
କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘ ୬୬୨ ତରଫରୁ
ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ସରକାର
୧୯୯୪ ମସିହା ଶିକ୍ଷା ଆଇନକୁ ରଦ୍ଧ
କରିଦେଇ ନୂ ତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଇନ ଅନୁ ସାରେ
୬୬୨ ଓ ୪୮୮ ବର୍ଗର କଲେଜମାନଙ୍କୁ
ଅନୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହ ି ଅନୁ ଦାନ
ଦେବାରେ ସେ ବହୁ ତ ପାତରଅନ୍ତର ନୀତି
ଅବଲମ୍ୱନ କରିବାର ଅଭିଯ�ୋଗ ହେଉଛ।ି
ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ପାଞ୍ଚପ ିଢ ୬୬୨,
ବର୍ଗର କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟ ିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ
ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ର୍ୱ ମଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହ ି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚପ ିଢ
ଡିଗ୍ରୀ ମହ ିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଣତି
ବାରିକ, କାଦଡିହା ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ଼ ଭାଗବତ ଲେଙ୍କା, ଅଧ୍ୟାପକ
ଜନ୍ମେଜୟ ଶତପଥୀ, ପୁରୁଷ�ୋତ୍ତମ ରାଉତ
ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ତ
ଥି ଥିଲେ।

ଗଳାପ�ୋଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସରକାରୀ
ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ ି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଶ�ୋଇ
ଦେଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯ�ୋକା-ସାରସକଣା
ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟ ିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି। ଫଳରେ
ୱାନ ୱେ ଗମନାମନ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗରିପ�ୋଷ ି ଘାଟିରେ
ଦୁ ର୍ଘଟଣାକୁ ର�ୋକାଯାଇପାରିବ।
ସେହ ିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୯ଟିଏକଲବ୍ୟ ଆବାସିକ
ସ୍ଲ
ର
କୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଶେଷ ହେବା ସହ ିତ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଛ ିକହ ିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନବଦ୍ୟୋୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ,
ଉଦଳା ଠାରେ ତୃ ତୀୟ ଓ କରଞ୍ଜିଆ ଠାରେ ଚତୁ ର୍ଥ
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହ ିଛ ି।
ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଶିମ ିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଖିଚିଂ,
ବରେହ ିପାଣ ି, ଦେବକୁ ଣ୍ଡ ଓ ଶମୀବୃ କ୍ଷ ଠାରେ
ର�ୋପୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର
ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜ ସଙ୍କେତ
ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ରୂ ପାୟନ
ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ
ସହଯ�ୋଗ ଜରୁ ରୀ ବ�ୋଲି କହ ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା(ପୂର୍ବ)ସଭାପତି କାନ୍ଦରା ସ�ୋରେନ,
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପ ିଉପସଭାପତି ତଥା ଉଦଳା ବିଧାୟକ
ଭାସ୍କର ମଢେଇ ଓ ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଡା.ବୁ ଢାନ
ମୁର୍ମୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହ ି ବାର୍ଷିକ ରିପ�ୋର୍ଟ କାର୍ଡ
ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରଥିଲେ।

ଆସୁଛନ୍ତି
ଦେବୀ

ଗ�ୋପବନ୍ଧୁ ନଗର,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ
ଜିଲ୍ଲାର ଗ�ୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣା
ବାରିପଦାଠାରେ ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬
ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ‘ଆମେ କଳାକାର ଆମ
ଓଡ଼ିଶା’ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଆ ପରିବାର,
ଜନମଙ୍ଗଳ ସେବା ସଂଗଠନ ଓ ମୟୂର ଆଟିଷ୍ଟ
ଆସ�ୋସିଏସନର
ମଳ
ି ତ
ି
ସହଯ�ୋଗରେ
ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ।ି
ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟ�ୋଜକ ନାଟ୍ୟକାର
ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି
ଦିନରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହ ି ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର
ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ଅବସରରେ ଆଲ�ୋଚନାଚକ୍ର, ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ,
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନର ପର୍ବ

ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଥିଲା। କଳାକାର, ସାହ ିତ୍ୟିକ ଓ
ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦେଶ ଗଠନରେ କିପରି ଭୂ ମକ
ି ା
ନିଭାଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋଚକମାନେ
ବିସ୍ତୃ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଦିବସ ବ୍ୟାପ ି ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର,
ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଠାକୁ ରମୁଣ୍ଡା, ରାଉରକେଲା
ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ଭାଇଭଉଣୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଭନ୍ନ
ି
କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ କଳାକାର,
ସାହ ିତ୍ୟିକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର,
ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ
କରାଯାଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ
ମଧୁସଦ
ୂ ନ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ
କରାଯାଇଥିଲା।

ନବମୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମିଳବ
ି ଅନ୍ନଭ�ୋଗ
ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ଗୃହରେ
ହେଉଛ ି। ସହରର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୂଜା କମ ିଟିଭାବରେ
ବାରୁ ଣେଶ୍ୱର କମ ିଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ ଟି କରିଛ ି।
ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ�ୈଠକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମେଢ଼
ନିର୍ମାଣ, ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ, ପୂଜା, ଭ�ୋଗବଣ୍ଟନ ଓ
ବିସର୍ଜନ ସବୁ ଥିରେ ଏହ ି କମ ିଟିର ୩୫୦ସଦସ୍ୟ
ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ
ସଂଘ ଓ ମଧୁବନ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ପୂଜା କମ ିଟି

୧୩ ବର୍ଷରେ ବାରୁ ଣେଶ୍ୱର
ଦୁ ର୍ଗାପଜ
ୂ ା କମ ିଟ ି

ବାରିପଦା, ୧୮ା୯(ସମ ିସ)
ବାରିପଦା ମଧୁବନର ବାରୁ ଣେଶ୍ୱର ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା କମ ିଟି
ଆନୁ କୂଲ୍ୟରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହେଉଥିବା ପୂଜା ଏଥର ୧୩
ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛ ି। ପୂଜା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନୂ ତନ
କମ ିଟି ଗଠନ ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁ ଡ଼ାନ୍ତ ହେଲାଣ ି।
୨୦୧୦ ମସିହାରେ କମ ିଟି ସଭାପତି ଉଦୟନାଥ ଜେନାଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ବାଉଁଶ କନା ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା
ପୂଜା ୨୦୧୩ ଫାଇଲିନର କରାଳରୂ ପକୁ ସାମ୍ନା କରିବା

ଦୁ ଇଦିନଆ
ି
ଫୁ ଟବଲ୍
ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
ଉଦ୍ଯାପ ିତ

ସହ ିତ ଯ�ୋଡ଼ି ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଦଶହରା ପରଦିନ
ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଧାର୍ମକ
ପରିବେଶ ପରିଲଖିତ ହ�ୋଇଥାଏ। ଡିଜେ
ସାଉଣ୍ଡରେ କ�ୌଣସି ଆଧୁନକ
ି ନୃ ତ୍ୟ ଦୂ ରରେ ଥାଉ ସଙ୍ଗୀତ
ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହ�ୋଇ ନ ଥାଏ। ୧୨ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ
ସୁର୍ଦଶନ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ
ନବମୀ ଦିନ ଅନୁ ନ୍ୟ ୧୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭ�ୋଗ
ବଣ୍ଟନ ହ�ୋଇଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ପୂଜା
ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ
ଥିବା ବେଳେ ବାହାର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ
ଜ�ୋରସ�ୋରରେ ଚାଲିଛ ି। କମ ିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ୨୪ଘଣ୍ଟିଆ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଖ�ୋଲିଛ ି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲ�ୋକଙ୍କର ମା’ଦୁ ର୍ଗାଙ୍କ
ପ୍ରତି ଅଶେଷ ଆଗ୍ରହକୁ
ଦେଖି ୧୩ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା
କରିଆସୁଛୁ। ସଭାପତି ଭାବରେ
ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ
ସର୍ବସମ୍ମତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛ ି।
ପୂଜାପାର୍ବଣ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ ଧି
ରଖିଛ ି। ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କମ ିଟିର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ
ରଖିବାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗିକାରବଦ୍ଧ।
କୁ ଞ୍ଚବନ ପୃଷ୍ ଟି (ସଭାପତି)
ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା ବ୍ୟତିତ ବିଭନ୍ନ
ି
ସହଯ�ୋଗ ଓ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ
କାର୍ଯ୍ୟ କମ ିଟି ପକ୍ଷରୁ
କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁ ଇବର୍ଷ
କର�ୋନା ପାଇଁ ନିରାଡମ୍ବର ପୂଜା
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଥିଲା। କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଚଳିତ
ବର୍ଷ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଧିକ ରହ ିଛ ି। ସଦସ୍ୟ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ
ସହଯ�ୋଗରେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବେଳେ
ଚଳିତଥର ଅଟକଳରୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ସାଜସଜ୍ଜା ଓ ଭ�ୋଗ ପାଇଁ
ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ରହ ିଛ ି।
ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଜେନା (ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ)

କୁ ଳି ଅ ଣ ା , ୧ ୮ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) :
କୁ ଳଅି ଣା ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନ ଗାଲାମାଲାଂ
କ୍ଲବ୍ ଆନୁ କୂଲ୍ୟରେ ଦୁ ଇଦିନଆ
ି
ଫୁ ଟବଲ
ଖେଳ
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାରେ
ମ�ୋଟ ଷ�ୋହଳଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ
ମ୍ୟାଚଟି ଚାନ୍ଦବିଲା ଏଫ୍ସ ି ଏବଂ
ଭଞ୍ଜ ବିରସା ଏଫ୍ସ ି ମଧ୍ୟରେ
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ
ଭଞ୍ଜ ବିରସା ଏଫ୍ସ ି ୨-୦ ଗ�ୋଲ
ଜରିଆରେ ବିଜେତା ହେବାର

ଘରଭାଙ୍ଗିବା
ଅଭିଯ�ୋଗରେ
ମାମଲା ରୁ ଜୁ

ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ ଟି
କ୍ ରିୟାରେ ସ୍ୱାମୀର
ମୃତ୍ୟୁ

ସାରସକଣା,୧୮ା୯(ସମସ
ି ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା
ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ବାଗବୁ ଡା ଗ୍ରାମର ତିନଜ
ି ଣଙ୍କ
ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯ ିବା ଓ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଧମକ
ଦିଆଯ ିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯ�ୋଗ
ହ�ୋଇଛ।ି ଏତଲା ମୁତାବକ ପର୍ଶୁରାମ ମହାନ୍ତ,
ଗୁରୁଶିବ ମାଝୀ ଓ ଇଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ କ�ୌଣସି କାମରେ
ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ଅନୁ ପସ୍ଥିତରେ
ି
ଚାନ୍ଦରାୟ ମୁର୍ମୁ, ପଦ ସିଂ, ହରିହର ମହାନ୍ତ ନାମକ
ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିବା ଅଭିଯ�ୋଗ
ହ�ୋଇଛ।ି ସେହ ିପରି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ
ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ମ�ୋବାଇଲ ଛଡାଇ ନେଇ
ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହ ି
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଝାରପ�ୋଖରୀଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ
ଅଭିଯ�ୋଗ ହେବାପରେ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଏକ
ମାମଲା ରୁ ଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହ ିଥିବା ନେଇ
ପୁଲସ
ି ପ୍ରକାଶ କରିଛ।ି

କୁ ଳଅି ଣା,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା
ମାରାଂ ତାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୂ ୟାଁ ଗ�ୋଡା
ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦୁ ଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛ।ି ସ୍ତ୍ରୀ
ଦୁ ଲାରୀ ଟୁ ଡ଼ୁ (୬୫) ଗତକାଲି ସକାଳେ
ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁ ଭବ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ
କରିଥିଲେ। ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସାହ ି
ଭାଇମାନେ ଏକଜୁ ଟ ହ�ୋଇ ଅନ୍ତେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା
ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ମଶାଣ ିକୁ । ସେଠାରୁ କର୍ମ
ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ମର
ି ଜା ଟୁ ଡ଼ୁ
(୭୦)ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା।
ଦୁ ହେଁ ଦୀର୍ଘ ୪୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବାହ
କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ଏଭଳି ଆକାସ୍ମିକ
ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ�ୋକର ଛାୟା
ଖେଳିଯାଇଛ।ି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ
ଦମ୍ପତିଙ୍କର ତିନ�ୋଟି ପୁଅ ଏବଂ ୯ଜଣ
ନାତିନାତୁ ଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ସ�ୌଦ୍ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ
ଚାନ୍ଦବିଲା ଏଫ୍ସ ି ଉପବିଜେତା
ହ�ୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ମ୍ୟାଚରେ
ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ସମାଜସେବୀ ରବିନ
ଦଣ୍ଡ ପାଟ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି
କେଉଁଟୁଣୀମାରୀ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର
ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଃ,
ସମ ିତିସଭ୍ୟା ମାଳତୀ ସିଂ, ପୂର୍ବତନ
ସରଗ ଛଡାଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ
ବାବୁ ଲୁ ମୁର୍ମୁ, କମ ିଟିର ସମସ୍ତ
ମେମ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ
ି
ପୁରସ୍ତ
କୃ
କରାଯାଇଥିଲା।

ମୟ ୂର ଭଞ୍ଜ
ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପଜୂ ା ପାଳିତ

ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଟ
କୁ ି,
ମ�ୋଟରସାଇକେଲ, ଟ୍ରାକର
୍ଟ ଆଦିରେ
ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ�ୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ସନ୍ନିକଟ ମଣ୍ଡପ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବିଭନ୍ନ
ି ବିଶ୍ୱକର୍ମା
ମେଢ଼ ନିକଟରେ ଦେଖଣାହାରୀମାନଙ୍କର
ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହ ିଥିଲା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ
ୁ କ
କେତେକ ସ୍ଥାନର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୂର୍ତ୍ତିଗଡ଼
ି ୁ
ଭସାଣ ି ନିମନ୍ତେ ନିଆଯାଉଥିବାର
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛ ି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା
ରାଇରଙ୍ଗପୁର
ସହରରେ
ବେଶ୍
ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ
ହ�ୋଇଥିବାର
ଜଣାପଡ଼ିଛ ି।

ରାଇରଙ୍ଗପୁର/ଜାମଦା,
୧୮ା୯
(ସମିସ): ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ ଧି ଜାତୀୟ
ୁ
ନିଶ୍ ଚିତ
କର୍ମ
ନିଯକ୍ତି
ଆଇନ୍
(ଏମ୍ଜଏ
ି ନ୍ଆର୍ଇଜିଏ) ଯ�ୋଜନାରେ
ଜାମଦା ବ୍ଲକର ବଡ଼ଦୁ ନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ
ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବାର ତଦନ୍ତ
ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ଦୁ ନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ
ତରଫରୁ ମହମ୍ମଦ ଆକବର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ
ଆମରୁ ଲ ହକ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ
ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯ�ୋଗ କରିଛନ୍।ତି
ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ ତି ଯେ, ସରପଞ୍ଚ
ସୂଖିମଣ ି ସ�ୋରେନ୍ଙ୍କ ଜ୍ଞାତରେ ପଞ୍ଚାୟତ
ଅଞ୍ଚଳରେ
ଏମ୍ଜଏ
ି ନ୍ଆର୍ଇଜିଏ
ଯ�ୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଟି
କାମ କରାଯ ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମେସିନ୍
ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ କରାଯାଉଛି। ମେସିନ୍ରେ
ଏହାର ବିଭନ୍ନ
ି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲେ
ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼କ
ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମମ
୍ନ ାନର
କରାଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ଯ�ୋଜନାରେ ପୁରୁଣା
ମାଟି ଡ଼୍ରେନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମମ
୍ନ ାନର
ନିରମା୍ ଣ କରାଯାଉଛ ି। ଏଥିରେ ପୁରୁଣା
ମାଟି ଡ଼୍ରେନର ଘାସ ଉପରେ କେବଳ
କ�ୋଦାଳ ଚାଞ୍ ଛି ନୂ ତନ ଡ଼୍ରେନର ନିରମା୍ ଣ

କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ଦୁ ନ୍ଦୁ
ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଗତ ଜୁ ଲାଇ
୨୦ରେ ଜାମଦା ବିଡଓି ଙ୍କଠାରେ ଲିଖିତ
ଅଭିଯ�ୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ
କ�ୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ଦୁ ନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାୟତର
ସରପଞ୍ଚ ସୁଖୀମଣ ିସ�ୋରେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ନିଆଯ ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜନ�ୈତ ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ରଖି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ
ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯ�ୋଗ
କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଅଭିଯ�ୋଗ
କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
ି ଦେଢ଼ ଦୁ ଇବର୍ଷ ତଳର
ପୁରୁଣା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରହ ିଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ
ସମୟରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
ି ର ନିରମା୍ ଣ
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ
କେତ�ୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହ�ୋଇଥିବା
ବେଳେ ଆଉ କେତ�ୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର
କାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏମ୍ଜଏ
ି ନ୍ଆର୍ଇଜିଏ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼କ
ି ର
ନିରମା୍ ଣ କାମରେ ଆଦ�ୌ ଅନିୟମିତତା
ହ�ୋଇ ନ ଥିବା ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ
ସ�ୋରେନ୍ଦୃ ଢ଼ତାର ସହ ିତ କହ ିଛନ୍ତି।

ସ�ୋମବାର
୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଆରପଟାରେ ପ ିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତ ି

ହିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ ଚିତ
କୁ ଆମରା,୧୮।୯(ସମ ିସ)

ର ା ଇ ର ଙ୍ଗ ପୁ ର , ୧ ୮ ା ୯ ( ସ ମି ସ ) :
ସହରଠାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠାରେ
ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର
ସହ ିତ ପାଳିତ ହ�ୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି
ଶନିବାର ଯ�ୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ନିମନ୍ତେ
ବିଭନ୍ନ
ି
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ
ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ତ
ଥି ି
କମ୍ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବିଜାତଳା, ଜାମଦା,
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍ ଓ ତହସିଲଗୁଡ଼କ
ି
ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା। ବିଜାତଳା
ବ୍ଲକର ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଘେରା ପଞ୍ଚାୟତ
ଲୁ ହାଶୀଳା, ମଢ଼େଇକଚା, ସରଗ�ୋଡ଼ା,
ମାଣ ିକପୁର ଓ ଚଢ଼େଇପାହାଡ଼ି ଆଦି
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ
ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼କ
ି ରେ
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ଗ�ୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଆରପଟା ପଞ୍ଚାୟତର
ପଞ୍ଚାୟତ ନିରବା୍ ଚନ ପରଠାରୁ ରାଜନୀତି
ଭିନ୍ନ ମ�ୋଡ଼ ନେଇଛ ି। ଦୁ ଇଗ�ୋଷ୍ଠୀର
ରାଜନ�ୈତ ିକ ଛକାପଞ୍ଝା ଯ�ୋଗୁଁ ସାଧାରଣ
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଏଥି ପାଇଁ ହ ିନସ୍ତା ହେବାକୁ ପଡୁ ଛ ି।
ଏଠାରେ ଦୁ ଇ ଗ�ୋଷ୍ଠୀରୁ ଗ�ୋଟିଏ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର
ସରପଞ୍ଚ ନିରବା୍ ଚତ
ି ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀରୁ ସମ ିତି ସଭ୍ୟ ନିରବା୍ ଚତ
ି ହ�ୋଇଛନ୍।ତି
ପୃଥକ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ନିରବା୍ ଚତ
ି ହେବା ଫଳରେ
ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା
ସୃଷ୍ ଟି ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳୁ ଛ ି।

ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ
ଜଣେ ମୃତ;
ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯ�ୋଗ ଜଣେ ଗୁରୁତର

ଏପରି ସମସ୍ୟା ବିଭନ୍ନ
ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା
ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ସେପ୍ଟେମର
୍ୱ
ମାସରେ ପ ିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ
ସମସ୍ୟା ଉପୁଜଛ
ି ି। ୨୦୧୭ ମସିହା ପଞ୍ଚାୟତ
ନିରବା୍ ଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
୨୦୨୨ରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ହରାଇଛନ୍।ତି
ତେବେ ବିଗତ ୫ବର୍ଷ ଧରି ଉକ୍ତ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ୁ
୪ଜଣ ଶ୍ରମ ିକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିଯକ୍ତି
ଦେଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୨ରେ କ୍ଷମତାସୀନ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହ ିକାର୍ଯ୍ୟରେ
ନିବୃତ୍ତ କରି ନୂ ଆ ଶ୍ରମ ିକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ
ୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ବିବାଦ
ପାଇଁ ନିଯକ୍ତି
ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହ ି ବିବାଦ ସୃଷ୍ ଟି

ହେବାରୁ ନିରବା୍ ଚନ ପରଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାର
ଶ୍ରମ ିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯ�ୋଗାଣ ସହାୟକ ଚାଉଳ
ବଣ୍ଟନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସରପଞ୍ଚ
ଚଳିତ ମାସ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ବ�ୈଠକ କରି
ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନରେ
ସାମ ିଲ କରିବାକୁ ରିଜୁ ଲେସନ କରିଛନ୍।ତି
ତେବେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ମ�ୋଟ ୧୨ଟି ୱାର୍ଡ
ଥିବା ବେଳେ ଦୁ ଇ ଗ�ୋଷ୍ଠୀର ସମାନ ୱାର୍ଡ
ମେମ୍ୱର ଥିବାରୁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରୁ ନ।ି
ୁ କୁ
ବିପକ୍ଷ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଶ୍ରମ ିକଙ୍କ ନିଯକ୍ତି
ନେଇ ଜିଦରେ ଅଟଳ। ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରମ ିକ
ୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ୧୬ଶହ
ନିଯକ୍ତି
ହ ିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ ଚିତ

ଶୁଳଆ
ି ପଦା,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଶୁଳଆ
ି ପଦା ଥାନା
ଅଧୀନ ପାକଟିଆ ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁ ଦ ସଡକ ଦୁ ର୍ଘଟଣା ଘଟିଛ ି। ଏଥିରେ
ସ୍ଟ
କୁ ି ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ବସିଥିବା ମହ ିଳା
ଗୁରୁତର ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଶୁଳଆ
ି ପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଡାଳଗାଁ, ଚଢେଇଗାଁର
ସିତାରାମ ସିଂ (୫୫) ସ୍ଟ
ି କୁ ଳଅି ଣା ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପର୍କୀୟା ଫୁ ଲସରୀ
କୁ ରେ
ସିଂ (୫୦)ଙ୍କୁ ପଛରେ ବସାଇ ଯାଉଥିଲେ। ପାକଟିଆ ଛକ ନିକଟରେ

ତାଙ୍କୁ ଏକ ଇଣ୍ଡିଗ�ୋ କାର୍ ପ ିଟିଦେବାରୁ ସ୍ଟ
କୁ ି ଚାଳକ ଭାରସାମ୍ୟ
ହରାଇ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ଖବରପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶୁଳଆ
ି ପଦା
ଅଗ୍ନିଶମବାହ ିନୀ ପହଞ୍ ଚି ୨ଜଣଙ୍କୁ କ�ୋଷ୍ଠା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ
ନେଇଥିଲେ। ସେଠରେ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘ�ୋଷଣା କରିବା
ସହ ିତ ଫୁ ଲସରୀ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମ ିକ ଚିକତ୍ସା
ି ପରେ ବାରିପଦା
ରେଫର୍କରିଥିବା ସୁଚନା ମ ିଳିଛ ି।

ମା’ କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ
ଷ�ୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପଜ
ୂ ାରମ୍ଭ

ବହଳଦା,୧୮ା୯(ସମିସ)
ଆଦିଶକ୍ତି ମା’ କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମହାପାର୍ବଣ
ମହ�ୋତ୍ସବ ଷ�ୋଡଶ ଦିନାତ୍ମକ ଶାରଦୀୟ
ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା ପୂଜା ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ୱିନ
ମାସର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ/ଆଦ୍ରାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ
ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବହଳଦାରେ
ପୂଜା ପାଉଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତଥା
ଭଞ୍ଜରାଜାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ
ମା’ କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଷ�ୋଡଶ
ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ରାଜପୁର�ୋହ ିତଙ୍କ ସମେତ
ନିତ୍ୟାନି ପୂଜକଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମ�ୋଟ ଦଶଜଣ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ�ୈଦକ
ି ରୀତିନୀତି ଅନୁ ସାରେ
ଷ�ୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍।ତି

ଏହ ିକ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ
ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା ସଂକ୍ରାନ୍ ତି ଅନୁ ସାରେ ଆଶ୍ୱିନ ୧୫
ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧ତାରିଖ ଶନିବାର
ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଅପରାହ୍ନ ୪.୫ ଘଟିକା ଗତେ
୪.୩୦ ଘଟିକା ମଧ୍ୟେ ବିଲ୍ଲାଧୀବାସ,
ଆଶ୍ୱିନ ୧୬ ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ରବିବାର
ସକାଳ ୮ ଘଟିକାରୁ ୮.୩୦ ମଧ୍ୟେ ନବ
ପତ୍ରିକା ଆଗମନ ସହ ଅପରାହ୍ନ ୪.୫
ଘଟିକାରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା
୫ଘଟିକାରେ ସପ୍ତମୀ ହ�ୋମ। ଆଶ୍ୱିନ
୧୭ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ସ�ୋମବାର ସକାଳ
୮.୫୩ ପରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସହ ପୂର୍ବାହ୍ନ
୯.୩୦ ଘଟିକା ପରେ ୨.୩୦ ଘଟିକା ମଧ୍ୟେ
ଅଷ୍ଟମୀ ହ�ୋମ ଏବଂ ସେହ ିଦିନ ଅପରାହ୍ନ

ହ�ୋଇଛନ୍।ତି ଏ ନେଇ ବିଡଓି ଙ୍କ ନିକଟରେ
ଅଭିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ�ୌଣସି
ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ
ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ
ଦାବି ଉଠାଇଛ ି ବିପକ୍ଷ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ। ଯଦି ଏହାର
ସମାଧାନ ନ ହୁ ଏ ତେବେ ହ ିତାଧିକାରୀ
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ତିନିଶହ କୁ ଇଣ୍ଟାଲ
ଚାଉଳ ଫେରିଯ ିବ ବ�ୋଲି ଯ�ୋଗାଣ ସହାୟ ିକା
କହ ିଛନ୍।ତି ତେବେ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର
ଅବଧି ସମୟ ଥିବା ବେଳେ ତା ପରଠାରୁ
ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯ ିବ। ତେଣୁ ଏହାର
ତଦନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ହ�ୋଇଛ ି,
ନଚେତ୍ଲ�ୋକେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

୩.୩୦ରୁ ୪.୩୦ ଘଟିକା ମଧ୍ୟେ ସନ୍ ଧିପୂଜା
ସହ ହ�ୋମ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୪.୩୦
ଘଟିକାରେ ସନ୍ ଧିକ୍ଷଣ।
ଆଶ୍ୱିନ ୧୮ ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର ୪
ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ମହାନବମୀ ପୂଜା
ଦିବା ୧୦.୪୪ ଘଟିକାରେ ଏବଂ ନବମୀ
ହ�ୋମ ସକାଳ ୧୧ ଘଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ।
ଆଶ୍ୱିନ ୧୯ ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖ
ବୁ ଧବାର ସକାଳରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପୂଜା
ଓ ଦଶମୀ ହ�ୋମ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇ ସକାଳ
୧୦ ଘଟିକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତ ି ହେବ। ଏହ ି
ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କ
ନବପତ୍ରିକା
(ବନଦୁ ର୍ଗା)ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ
ଓ ଦିଗବିଜୟ କରାଯ ିବ।

୫

ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ
ଯ�ୋଜନାରେ ଚାଉଳ
ଯ�ୋଗାଣ ଦାବି
ରାଇରଙ୍ଗପୁର,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନାରେ ୩୫କିଗ୍ରା ଚାଉଳ
ପରିବର୍ତ୍ତେର୍ ୫ କିଗ୍ରା ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ
ମ ିଳୁ ଥିବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯ�ୋଗ
ହ�ୋଇଛ ି। ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ୍ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣକାଟି
ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମଲାଭ
ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ କ�ୋକିଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଏବଂ
ଚକ୍ରଧର ମହାନ୍ତ ଦୁ ଇଭାଇ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ପୂର୍ବରୁ କ�ୋକିଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କୁ
ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯ�ୋଜନାରେ ୩୫ କିଲ�ୋଗ୍ରାମ
ଚାଉଳ ମ ିଳୁ ଥିବା ବେଳେ ଚକ୍ରଧର
ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯ�ୋଜନାରେ ୨୦ କିଗ୍ରା
ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ମ ିଳୁ ଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ
ବର୍ଷ ହ�ୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିରବା୍ ଚନ ପରେ
ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡରେ ଜଣ ପ ିଚ୍ଛା ୫କିଗ୍ରା
ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ମ ିଳୁ ଛ ି। ଏହ ି ଦୁ ଇ ଭାଇ
୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହ�ୋଇଥିବା ଯ�ୋଗୁଁ
କାମଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ
ତୁ ରନ୍ତ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଯ�ୋଗାଣ ବିଭାଗ
ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣ ପ ିଛା ୩୫
କିଲ�ୋଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ଯ�ୋଗାଇବା
ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ
ନିଆଯ ିବାକୁ ଦୁ ଇଭାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ
ଆପତ୍ତି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛ ି।

ବାମନଘାଟୀ ପ୍ରେସ୍କ୍ଲବ୍ର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା

ରାଇରଙ୍ଗପୁର,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ବାମନଘାଟୀ
ଉପଖଣ୍ଡର ୭ଟି ବ୍ଲକ୍ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଜାମଦା,
ୁ ୀ, ବହଳଦା
ତିରଂି , ବିଶ�ୋଇ, ବିଜାତଳା, କୁ ସମ
ସମେତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ�ୌରପାଳିକା
ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭନ୍ନ
ି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ
ସାମ୍ବାଦକ
ି ମାନଙ୍କର ଏକ ଜରୁ ରୀ ବ�ୈଠକ
ମେଘନାଦ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂ ପେ
ବର୍ଷିୟାନ୍ ଆଇନ୍ଜୀବୀ ରସାନନ୍ଦ ଲେଙ୍କା
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା
ପାର୍ଥସାରଥୀ କବି ସମ୍ମାନୀତ ଅତିଥି ରୂ ପେ
ଯ�ୋଗଦେଇ ସାମ୍ବାଦକ
ି ମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ
ଦେଇଥିଲେ। ବ�ୈଠକରେ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର
ସାମ୍ବାଦକ
ି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହ ି ସମ୍ବାଦ
ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ସେମାନେ ବିଭନ୍ନ
ି ସମସ୍ୟାର
ସମ୍ଖ
ମୁ ୀନ ହ�ୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପଖଣ୍ଡ
ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦକ
ି ମାନେ ଏହ ି ଅବସରରେ
ଏକାଠି ହ�ୋଇ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ବାମନଘାଟୀ
ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍କୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ

କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ
ପ୍ରେସ୍କ୍ଲବର ସଭାପତି-ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ତିରଆ
ି ,
ଉପସଭାପତି-ସୁଭାଷ ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ-ପ୍ରଭାସ
ଦାସ, ସହସମ୍ପାଦକ-ବିନୟ ଗିରି, କ�ୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ
ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲ, ସଙ୍ଗଠନ ସମ୍ପାଦକଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ
ବାରିକ(ରାଇରଙ୍ଗପୁର)
ଙ୍କୁ ମନ�ୋନୀତ କରାଯାଇଛ ି। ସେହ ିପରି
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମ ିଟିର ସଭ୍ୟ ରୂ ପେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର
ମହାନ୍ତ(ତିରଂି ), ଶଙ୍କର ମହାନ୍ତ(ବହଳଦା),
ତ୍ରିଲ�ୋଚନ ମହାନ୍ତ(ଜାମଦା), ଦୟାନିଧି
ମହାକୁ ଡ଼(ରାଇରଙ୍ଗପୁର),
ନିର�ୋଜ
ୁ ୀ),
ସାହୁ (ବିଜାତଳା), ସୁଜତ୍
ି ଶତପଥୀ(କୁ ସମ
ଅମ ିତ୍ ଦାଶ(ବିଶ�ୋଇ) ଏବଂ ମେଘନାଦ
ହେମ୍ବ୍ରମ(ରାଇରଙ୍ଗପୁର
ସହର)ଙ୍କୁ
ମନ�ୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛ ି।
ଉକ୍ତ ବ�ୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରୂ ପକ ମହାନ୍ତି, ଆନୱାର
ହୁ ସେନ୍, ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହୁ ,
ଦୀପକ ବେହେରା, ନରସିଂହ ସିଂ, ଶେଖ୍
ଇମ୍ରାନ୍ ପ୍ରମୁଖ ବ�ୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ
ଆଲ�ୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ବାଲେଶ୍ବ ର
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୬

ସହର

ସ�ୋମବାର, 
୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର,
୨୦୨୨

ଓଟ ି ର�ୋଡ୍ର ଫକୀରମ�ୋହନ ଗ�ୋଲେଇଠାରୁ ତାମୁଳଆ
ି ଫାଟକ

୬ ଲେନ୍ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଜବରଦଖଲ ବାଧକ
ବାଲେଶ୍ୱର,୧୮ା୯(ସମ ିସ)

ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓଟି
ର�ୋଡର ଫକୀରମ�ୋହନ ଗ�ୋଲେଇଠାରୁ ତାମୁଳଆ
ି
ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ଟିକିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା
ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ୨୦୨୦ ମସିହାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ ି।
ମାତ୍ର ଏହ ି ର�ୋଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ବେଆଇନ
ଜବର ଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ
ବିଭାଗ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ଯ�ୋଗୁଁ ତାମୁଳଆ
ି ଫାଟକ
ଠାରୁ ଫକୀର ମ�ୋହନ ଗ�ୋଲେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ
ଟିକିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯ ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଷ୍ଟେସନ
ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛ ି। ଫକୀରମ�ୋହନ
ଗ�ୋଲେଇରୁ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଓଟି ର�ୋଡ ଉପରେ
ବ୍ ରିଟ (ବାଲେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,
ଘର�ୋଇ ମାର୍କେଟ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ�ୋକାନ ଘର ରହ ିଛ ି। ଏଗୁଡ଼କ
ି ବେଆଇନ
ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହ�ୋଇଥିବାର ଅଭିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଛ ି।
ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଫକୀର
ମ�ୋହନ ଗ�ୋଲେଇରୁ ତାମୁଳଆ
ି ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଟି
ର�ୋଡ଼ ୧୨୦ ଫୁ ଟ ଓସାର ବିଶ ିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଥିବା ଜଣାଯାଇଛ ି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହ ି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶକ
୍ବ ୁ ପ�ୌର
ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ ରିଟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜବରଦଖଲ କରି
ନେଇଥିଲେ। ଏହ ିରାସ୍ତା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହ ିଥିଲା

ବେଳେ ପ�ୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଅନୁ ମତି
ନ ନେଇ ଡ଼ିଆଇସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖ
ମୁ ରାସ୍ତାର ବିପରୀତ
ପାର୍ଶ୍ବରେ ଜବର ଦଖଲରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସ ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ ି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ
ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ�ୌରପାଳିକା କାହା ଅନୁ ମତି ନେଇ
ମାର୍କେଟ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିଛ ି। ଏ ବାବଦରେ
ଜାଣ ିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ (ଆରଟିଆଇ)
ରେ ସମାଜସେବୀ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପତି ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ।
ଏହା ଭିତରେ ଗ�ୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତ ିଯାଇ ଥିଲେ ବି ଶ୍ରୀ
ପତିଙ୍କୁ ପ�ୌରପାଳିକା ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ
ହ�ୋଇ ପ�ୌରପାଳିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ପତି ଆରଟିଆଇ

ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ନେଇ ବିମଳ ସନ୍ଦୀହାନ
ବାଲେଶ୍ୱର,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ବାଲେଶ୍ୱର
ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ବରୁ ଣସିଂ ଗ୍ରାମର
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ବିଜୟ ଜେନାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା
ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛ ି।
ସେହ ିପରି ବିଜୟଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା
ନୀଳଗିର ି ବ୍ଲକ ଜୁ ରଆ
ି ପାଟଣା ଗ୍ରାମର
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ବିମଳ ଦଳେଇଙ୍କୁ
ଅଧିକ ବିଚଳିତ କରିଛ ି। ୨୦୧୧ ମସିହା
ନଭେମ୍ୱର ୫ ତାରିଖରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ
ଯାଇଥିବା ବିମଳଙ୍କ ସହ ଏକ ଦୁ ର୍ଘଟଣା
ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଜିଗଲେ।

ସେବେଠୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି
ରହ ିଛନ୍ତି ବିମଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଚିଠ ି ପଠାଇଛନ୍ତି।
ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି।
ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର
ଅବହେଳା ପାଇଁ ନିରୀହ ଭିନକ୍ଷମମାନେ
ବାଧ୍ୟହ�ୋଇ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା ବିମଳ
କହ ିଛନ୍ତି। ବିମଳ ଦୀର୍ଘ ୬ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
ବର୍ଷ ହେବ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା
କରି ରହ ିଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ବିଜୟଙ୍କ
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିମଳଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛ ି।

ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ବିୟ�ୋଗରେ ଶ�ୋକସଭା
ବାଲେଶ୍ୱର,୧୮୯(ସମ ିସ):
ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ
ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର
ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅଶ�ୋକ
ମହାନ୍ଙ୍କ
ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶ�ୋକସଭା ପାଳିତ
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍
ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ
କିଶ�ୋର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଦୁ ଇ ମ ିନିଟ୍
ନୀରବ ପ୍ରାରନ
୍ଥ ା କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଅମର
ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରାଯାଇଥିଲା।
ବରିଷ୍ଠ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅଶ�ୋକ କୁ ମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ
ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ
ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ଶିଶୁ ସାହ ିତ୍ୟିକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍
ଥିଲେ। ଶିଶୁ ସାହ ିତ୍ୟ, ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ
କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି
ଓଡ଼ିଶାର କଳା, କୃ ତ ି ଓ କୀର୍ତ୍ତି, ଶିଶୁ ସାହ ିତ୍ୟ

ଓ ଶିଶୁ ଚିତ୍ରକଳା, ଆମ ଭଦ୍ରକ, ବେକାର
ଜୀବନର କାହାଣୀ, ପ୍ରିୟତମା, ପାଠ ବତାଏ
ବାଟ ଓ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଧ�ୌତ ଚିତ୍ରକଳା ଓ
ଶିଳ୍ପୀ ରବିନରାୟଣ ଆଦି ସାହ ିତ୍ୟ କୃ ତ ି ସୃଷ୍ଟି
କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ
ସେ ଅନେକ ସାହ ିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍ତ
କୃ ିକ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ
ଦ୍ୱାରା ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ
ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର,
ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ସମ୍ମାନ, କଳାରତ୍ନ ଉପାଧି
ଆଦି ପ୍ରମୁଖ। ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲିକ, ଆର୍ଯ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞା
ବାସବଦତ୍ତା, ଅପରାଜିତା ସାହୁ , ଅର୍ନ
ଚ୍ଚ ା
ଜେନା, ନୃ ସ ିଙ୍ଗ ଓଝା,କିଶ�ୋର ନାୟକ,
ପବିତ୍ର ଦତ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଗଦେଇ ସ୍ତ
ମୃ ିଚାରଣ
କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମ୍ପଦ କାମ ିନୀ
କାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଦେଇଥିଲେ।

କମ ିଶନରଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯ�ୋଗ କରିଥିବା ସେ କହ ିଛନ୍ତି।
ଅପରପକ୍ଷରେ ପ�ୌରପାଳିକା କାହାରି ଅନୁ ମତି ନ ନେଇ
ଜବରଦଖଲ ରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା
ଯ�ୋଗୁଁ କ�ୌଣସି ତଥ୍ୟ ଯ�ୋଗାଇ ପାରୁ ନଥିବା ବିଶେଷ
ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣ ିବାକୁ ମ ିଳିଛ ି। ସେହ ିଭଳି ପୁଲସ
ି ଲାଇନ
ଛକ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଓଟି ର�ୋଡ ଉପରେ ପ�ୌରପାଳିକା
ଜବରଦଖଲ କରି ମାର୍କେଟ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିଛ ି।
ଏହ ି ମାର୍କେଟ କମ୍ପେ୍ଲକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ
ପ�ୌରପାଳିକା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅନୁ ମତି ନେଇ ନ ଥିବା
ଜଣାଯାଇଛ ି। ଏହାବାଦ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ ରିଟ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ଓଟି ର�ୋଡ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛ ି।

ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ଛକରୁ ଫକୀରମ�ୋହନ ଗ�ୋଲାଇ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବକ ଛଅ ଟିକିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ
କରାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ
ବିଜୟ କୁ ମାର ପାଣ ିଗ୍ରାହୀ କୁ ହନ୍,ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର
ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଜବର ଦଖଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ
କରାଯାଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସହ ିତ ଡ୍ରେନେଜ ନିର୍ମାଣ
କରିବା ପାଇଁ ୧୪/୦୫/୨୦୧୫ରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ
ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ
ନିର୍ଦ୍ଶ
ଦେ କୁ ବେଖାତିର କରିବା ପୂର୍ବକ ତାହା କଲା ନାହିଁ।
ପୁଣ ି ଓଟି ର�ୋଡର ଫକୀରମ�ୋହନ ଗ�ୋଲାଇ ଠାରୁ
ତାମୂଳଆ
ି ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ
ପ�ୌରପାଳିକା ଓ ବ୍ ରିଟ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିବା ସହ ିତ
କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲରେ ରଖିଛନ୍।ତି
ଏ ବାବଦରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡିଭଜ
ି ନ୧ ର ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଂଜିନ ିୟର ତଥା ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ
ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ କୁ ହନ୍,ତି ଓଟି ର�ୋଡ ପୂର୍ତ୍ତ
ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ବି ଏହ ି ରାସ୍ତା ପ�ୌରପାଳିକା
ମଧ୍ୟଦେଇ ଯାଇଛ ି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଦାୟ ିତ୍ୱ ରାସ୍ତା
ନିର୍ମାଣ କରିବା। ତେଣୁ ଯ ିଏବି ଜବରଦଖଲ କରିଥାଉ,
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା
ଦାୟ ିତ୍ୱ ପ�ୌରପାଳିକାର ରହ ିଛ ି। ପ�ୌରପାଳିକା
ତରଫରୁ ଜବର ଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଦେଲେ
ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ଶ୍ରୀ ସେଠୀ କହ ିଛନ୍।ତି

‘ଦର୍ଶନ’ର ତୃ ତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ
ବାଲେଶ୍ୱର/ରେମୁଣା,୧୮ା୯(ସମ ିସ)

ଦର୍ଶନ
ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର
ତୃ ତୀୟ
ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
ଏହ ି ଅବସରରେ ଆୟ�ୋଜିତ ରକ୍ତଦାନ
ଶିବିରରେ ୫୦ ୟୁନଟ୍
ି  ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଦାତା ସଂଘର
ସମ୍ପାଦକ ହୃ ଷୀକେଶ ସାହୁ ଏହ ି ଶିବିରକୁ
ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ
ଆୟ�ୋଜିତ ବିଭନ୍ନ
ି ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାର କୃ ତୀ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ତଥା
ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ
ଥିବା କେତେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛସେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନା
ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡ. ଭାଗବତ
ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ପ�ୌରହ ିତ୍ୟରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ରେମୁଣା
ଡାଏଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କଳ୍ପନା ପଟ୍ଟନାୟକ,

ଲାୟନ୍ସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଦନ୍ତ ଚିକତ୍
ି ସା ଶିବର
ି

ବାଲେଶ୍ୱର/ରେମୁଣା,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ମ ିତ୍ରପୁର ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ସର୍ବଦା ସାମାଜିକ
ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃ ତ। ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମ ିତ୍ରପୁର ନ�ୋଡାଲ
ହାଇସ୍ଲ
କୁ ରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଦନ୍ତ ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର
ଚିକତ୍ସା
ି ଶିବର
ି ଆୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ଦନ୍ତ ଚିକତ୍ସ
ି କ
ତଥା ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ଡା. ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ରୁ
ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯ ିବା ସହ ମାଗଣାରେ
ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମ ିତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ଡା. ପ୍ରକାଶ
ମହାପାତ୍ର, କ୍ଲବ ସଭାପତି ଗ�ୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ରଣା, ଡା. ଲିଜା,
ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅନନ୍ତ
କୁ ମାର ରଣା ଓ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ।

ଇଣ୍ଡିଆନ ବଟ୍ଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶ୍ରମିକ କଂଗ୍ରେସର ଶ�ୋକସଭା

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ଇଣ୍ଡିଆନ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶ୍ରମ ିକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦିବଂଗତ
ସଭାପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗ�ୋପନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟ�ୋଗରେ ଶ୍ରମ ିକ କଂଗ୍ରେସର
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତରେ ଏକ ସ୍ତ
ମୃ ିସଭା ଛଣପୁରସ୍ଥିତ
ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ଖ
ମୁ ରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ପରେ ଦିବଂଗତ
ସଭାପତିଙ୍କ ଫଟ�ୋ ଚିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ପୁଷ୍ପାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ
କରିଥିଲେ। ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାନେ
କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଗ�ୋପନାରୟଣ ଦାସ କିଭଳି
ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ତ
ମୃ ିଚାରଣ କରିତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ିକ
ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭଲ ପାଇବାକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସ ଜଣେ ଶ୍ରମ ିକ ପ୍ରେମୀ ନେତା
ଓ ଜନ ଦରଦୀ ଭଲ ମଣ ିଷ ଥିଲେ ବ�ୋଲିବକ୍ତାମାନେ କହ ିଥିଲେ। ଶ୍ରମ ିକ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପାଦକ
ଅନନ୍ତ ଦାସ, ୱାର୍କିଙ୍ଗ କମ ିଟିସଦସ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ତି ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍,ତି ଶ୍ୟାମଳ ଦାସ,
ପ୍ରଭାତ ସ, ମାଖନ ରାଉତ, ରଞ୍ଜିତ ସିଂ, କଟିଆ ସିଂ, ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବରି

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ସେବା ସଂଗଠନ ୟୁଥ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ
ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତପ୍ସୀ ଗ୍ରାମର ହରିହାଟ ମଣ୍ଡପରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ
ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ଚିକତ୍ସା
ି ଳୟରୁ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଆସିଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମ�ୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁ ହାଯାଇ ଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟୁଥ୍ ଫ�ୋର୍
ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହ ିଭଳି ବିଭନ୍ନ
ି ପ୍ରକାର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯ ିବ
ବ�ୋଲି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହ ିଥିଲେ। ସଂଗଠନ ସଭାପତିବିକ୍ରମ ବିଶ୍ୱାଳ, ଉପ
ସଭାପତି ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ ଲିକ, ସମ୍ପାଦକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାହାର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହ ିଶିବିର
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଥିଲାବେଳେ ହରି ଶଙ୍କର ମାଝୀ, ରାକେଶ ଦାସ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର,
ବିଜୟ ବେହେରା ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ।

ସଂକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବର
ି

ପ୍ରଶାନ୍ତ ବରାଳ, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଯ�ୋଗ
ଦେଇଥିଲେ। ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଦୀପ କୁ ମାର
ମ ିଶ୍ର ମଞ୍ଚ ଆବାହନ ଓ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ
କରିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସାୟ ିକ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସ�ୌଭାଗ୍ୟ
ରଞ୍ଜନ ବାରିକ୍ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ।
ଭଗବାନ ମହାନ୍,ତି ଦେବ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଦୁ ର୍ଗା

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୁ ନୟି ର ହକି
ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟିମ୍

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୁ ନୟି ର ହକି
ଚମ୍ପିୟାନସିପରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁ ନୟି ର
ହକି ଟିମ ଭୁ ବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିଛ ି। ଏହ ି ଦଳରେ ମ�ୋଟ ୧୬ ଜଣ
ଖେଳାଳି, କ�ୋଚ୍ ଓ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମ ିଶାଇ ସର୍ବମ�ୋଟ ୧୮ ଜଣ
ଅଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ଏହ ି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ଆସନ୍ତା ୨୩

‘ପ୍ରଜାପତି’ର ଗୀତିକାର ଓ ଗୀତିକବିଙ୍କ ମିଳନ ଉତ୍ସବ
ଅାସୁଛନ୍ତି

ଦେବୀ

ମାଝୀ, ପ୍ରତୀକ ନନ୍ଦ, ପ୍ରବ�ୋଧ ବେହେରା,
ଅଞ୍ଜନ ଜେନା, ସ୍ତ
ମୃ ି ରଞ୍ଜନ ବାରିକ୍,
ରାଜେଶ୍ସାନ୍ତରା, ଯ�ୋଗେଶ ବାଗ, ଗଣେଶ
ଗାଣ, ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ ଲିକ, ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ
ଲେଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ
ଚମ୍ପା ଚାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁ ବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ କିଟ୍ ଠାରେ
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ପୂର୍ବତନ
କ୍ରୀଡାବିତ ଓ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ
ଉଦବ�ୋଧନ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଖେଳାଳି ଶିବ
ସାମଲ, ଜୀବନ କୃ ଷ୍ଣ ବାରିକ, କ�ୈବଲ୍ୟନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁକୁମାର
ମୁର୍ମୁ, ଓମ ପ୍ରକାଶ ବାରିକ, ରାମେଶ୍ୱର ସ�ୋରେନ, ମ�ୋହ ିତ ବରେନ
ସାହୁ , ସୁରଜୀତ ମୁର୍ମୁ, ସୁବ୍ରତ କୁ ମାର ମାଝୀ, ସାଇ ଆୟୁଷ କ୍ରୀଷ୍ଣା
ତରେଇ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପଲଟନ ମାଝୀ, ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ,
ଦୀପକ କୁ ମାର ହାଁସଦା, ଆକାଶ ସିଂ ଓ ତନ୍ମୟ ସାହାଣ ି, କ�ୋଚ
ଡେଭିଡ ସ�ୋରେଙ୍ଗ ଓ ମ୍ୟାନେଜର ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ରହ ିଛନ୍ତି।

ବାଲେଶ୍ୱର, ୧୮ା୯(ସମ ିସ): ବାଲେଶ୍ୱରର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସଂକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ
ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ଜନ୍ମଦନ
ି ଅବସରରେ ବିଭନ୍ନ
ି କାଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ
ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏଟିଏଚରକ୍ସ ପରିବାର।
ଏହ ି ଅବସରରେ ହସ୍ ପିଟାଲର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବର
ି , ଚାରା ର�ୋପଣ
ୁ ଆମ୍ଲାନ୍ସ
ଏବଂ ଗରିବ ତଥା ନିସହାୟ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ନିଶଳ୍କ
ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ
ୱୁ
କଟକ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଧିକ ଚିକତ୍ସା
ି ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଥିଲା।
ଏହ ି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ‘ସଂକଳ୍ପ’ର ସଭାପତି ସଲିମ ରାଜା, ଏଟିଏଚରକ୍ସର
କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆନନ୍ଦ ସକୁ ନଆ
ି ଓ ଅବଦୁ ଲ ଖାଲିଦ ପ୍ରମୁଖ ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ।

ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଚ�ୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମ ିସ): ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ହଳଦୀପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ
ଖଣ୍ଡାହାର ଗ୍ରାମର ପ୍ରକୃ ତ ି ବନ୍ଧୁ ଚ�ୈତନ୍ୟ ସାହୁ ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ
ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବୃ କ୍ଷ ର�ୋପଣ କରିବା ସହ
ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ନିୟ�ୋଜିତ ରହୁ ଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ ରିଟ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଦି କଳିଙ୍ଗ
ପ�ୋଷ୍ଟ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯ ିବା ଅବସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କୁ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଗୀଟାର ବାଦକ ଦେବାଶିଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିିତ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଚ�ୈତନ୍ୟ ଜଣେ ଖବର କାଗଜ ବିତରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।

୧୬୦ ବର୍ଷର ପାରିବାରିକ ପଜୂ ା
ଏମାନଙ୍କ ମତରେ...

କର ପର ିବାର
ଦୁ ର୍ଗାପଜ
ୂ ା
ବାଲେଶ୍ୱର,୧୮ା୯(ସମ ିସ)
ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନର ଦିବ୍ୟଦୃ ଷ୍ଟି ‘ପ୍ରଜାପତି’
ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ସାରସ୍ୱତ ଶାଖା ‘ଅକ୍ଷର’
ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅତିଥ୍ୟ ଭବନରେ
ଏକ ଗୀତ, ଗୀତିକାର ଓ ଗୀତିକବିଙ୍କ
ମ ିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଫକୀରମ�ୋହନ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଭାଗର
ସହଯ�ୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଦେବାଶିଷ
ପାତ୍ର, ଫକୀରମ�ୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡ.
ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ଓ ‘ବହ ିଘର’ ପ୍ରକାଶନର
ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭୟ ଦାସ ଯ�ୋଗଦେଇ ଗୀତ,
ଗୀତିକବି ଓ ଗୀତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ
ରଖିଥିଲେ। ‘ପ୍ରଜାପତି’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କବି
ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ମ ିଳନ ଉତ୍ସବକୁ ପରିଚାଳନା
କରିକହ ିଥିଲେ ଯେ, ‘ଅକ୍ଷର’ ଓଡ଼ିଆ ସାହ ିତ୍ୟ
ଜଗତକୁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତିକବିତା ଓ ସଙ୍ଗୀତ
ଜଗତକୁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଉପହାର ଦେବା
ପାଇଁ ଧାରାବାହ ିକ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଉତ୍ସବର

ଆବାହକ ରାଜେଶ ଗିରି, ସଂଯ�ୋଜକ
ବିପ୍ଳବ ଦାସମହାପାତ୍ର, ଉପଦେଷ୍ଟା ପୂର୍ଚ
ଣ୍ଣ ନ୍ଦ୍ର
ମହାନ୍ତି ଓ ଶଶିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ ଲିକ ନିଜର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ
କଥା ରଖିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତିକାର ଓ
ସଂଳାପ ଲେଖକ ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଦାସ,
ଗୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟେଲ, ରବିନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ,
ଦୀପକ ବ�ୋଷ ଓ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ନିଜ
ଗୀତ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସେହ ି ଗୀତଗୁଡକ
ି ୁ
କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ୱେତାଲିସା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ, ଆକାଶ
ପଣ୍ଡା, ସ୍ତ
ମୃ ି ସ୍ୱରୁ ପା ମ ିଶ୍ର ଓ ସଂଶ୍ରିତା ପାତ୍ର
ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରୀତିଲେଖା
ଦାସ ଓ ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁ ଗୀତି କବିତା ପାଠ
କରିଥିବା ବେଳେ ଗାୟ ିତ୍ରୀ ଆଚାଇ,
ମଧୁସଦ
ୂ ନ ମ ିଶ୍ର, ଇନାୟତ ଅଲ୍ଲୀ, ସୁଧାକର
ସେଠୀ ଓ ପ୍ରବୀର କମ ିଳା ପ୍ରମୁଖ ଗୀତି
କବିମାନେ ନିଜର ରଚିତ ଗୀତି କବିତା
ପାନ କରିଥିଲେ। ‘ପ୍ରଜାପତି’ର ସଦସ୍ୟ
ପାର୍ଥସାରଥୀ ସାହୁ , ପ୍ରତିମା ତ୍ରିପାଠୀ,
ସନ୍ତୋଷ ଦଳେଇ, ନନ୍ଦିତା ନାୟକ,
ସୁଚସ୍
ି ତ
ମି ା ବେହେରା ଓ ସୁକୁମାର ଘ�ୋଷ
ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବରେ ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ।

ଏବେ କିଛ ି ବର୍ଷ ହେବ ଦେବୀଙ୍କର
ବିସର୍ଜନ ପରେ ସିନ୍ଦୂ ର ଖେଳ ପରିବାରର
ସମସ୍ତ ମ ିଶି ମନାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଧୁନକ
ି
ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କର ପରିବାରର ପୂଜା
ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିଠାରୁ ଦୂ ରେଇ
ଯାଇନାହିଁ। ସେହ ି ରୀତିନୀତି ଅନୁ ଯାୟୀ
ଏବେ ବି ପୂଜା ହେଉଛ ି।

ବାଲେଶ୍ବର,୧୮ା୯(ସମ ିସ)
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ�ୋପାନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛ ି
୧୮୬୩ ମସିହାର ସେହ ିନିଆରା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି। କର
ପରିବାର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଜମ ିଦାର ବଙ୍ଗୀୟ ପରିବାର।
ଏହ ି ପରିବାର ୧୭୦୦ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ ଚିମ ବଙ୍ଗର
ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାର ସାହାଜାହାବାଦ ସବ୍ଡିଭଜ
ି ନ
ଅର୍ନ୍ତଗତ ମାୟାପୁରରୁ ଏହ ି ବଂଶର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ
ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। କର ପରିବାରର ପୂର୍ବ
ପୁରୁଷମାନେ ବଣ ିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଣ ିଜ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣ ି
ସେହ ି ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ସୁବେଦାର ଓ
ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ (ମରହଟ୍ଟା) ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଟ
ହ�ୋଇ କର ପରିବାର ବାଲେଶ୍ୱର ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ
ଲାଗିଥିବାରୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ନିକଟତର ହ�ୋଇଥିବାରୁ
ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବି ବାଲେଶ୍ୱରରେ
ବାରବାଟୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ୧୬୯୭ ମସିହାରୁ
ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏହ ି ବଂଶଧର ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ହ�ୋଇ ପାରିଥିଲେ।
୧୮୨୨ ମସିହା ବେଳକୁ କର ପରିବାରର

୪୨୭୪୯ ବିଘା ବା ପ୍ରାୟ ୧୪ ହଜାର ୫୦୦ ଏକର
ଜମ ି ଏବଂ ୨୭ ହଜାର ପ୍ରଜା ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏତେ
ବଡ଼ ଜମ ିଦାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହ ି ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ସୁରକ୍ଷା
ପାଇଁ କର ବଂଶର ସଦସ୍ୟମାନେ କ�ୌଣସି ଏକ
ଶକ୍ତି ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ ନେଲେ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ
ଧାରକ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହ ିତ ବିଚାର ପରାମର୍ଶ
ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତୃ ଶକ୍ତିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ିତ ପୂଳା
କରିଲେ। ସେ ଯେକ�ୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର
କରନ୍ତି ବ�ୋଲି ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ
କରିଥିଲେ। ୧୮୨୨ ମସିହାରେ କଲିକତାରୁ ଏକ
ପ ିତ୍ତଳ ହର, ପାର୍ବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ,
କାର୍ତ୍ତିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣ ି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହ ି

ବଂଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ ିଢ଼ି ୧୮୬୩ ମସିହାରେ
ନିଜ ଗୃହରେ ବ�ୈଠକଖାନା ତିଆରି କରି ହର
ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଷ,
କାର୍ତ୍ତିକ ସହ ଦୁ ର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି।

ପଜ
ୂ ା ପଦ୍ଧତି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା

ରଥ ଦିନଠାରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ମୂର୍ତକ
୍ତି ା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ
ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁ ଏ। ସପ୍ତମୀ ଦିନ ବୁ ଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ
ନଦୀଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ
ହ�ୋଇଥାଏ। ଏହ ି ପୂଜାରେ ୭ ଜଣ ପୁର�ୋହ ିତ
ନିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚଣ୍ଡି, ହ�ୋତା, ଜପ, ତୁ ଳସୀ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚକ।
ଏହ ି ପୁର�ୋହ ିତ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷଯାଏ ନିଜ
ନିଜ ଦାୟ ିତ୍ୱ ତୁ ଳାଇଥାନ୍ତି। ପୂଜା ପାଇଁ ୭ ମହଣ

ପ୍ରଶାନ୍ତ କର, କର୍ମକର୍ତ୍ତା

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ�ୋପାନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ
ହେଉଛ ି ୧୮୬୩ ମସହି ାର ସେହ ି ନିଆରା
ପୂଜା ପଦ୍ଧତି। ସମୟ ସୁଅରେ କର
ପରିବାର ପୃଥକ ଭାବେ ଚଳି ଆସୁଥିଲେ
ହେଁ ବଂଶର ଏହ ି ମହାନ ପୂଜାକୁ ସମସ୍ତେ
ବର୍ଷତମାମ୍ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେ
ଯେଉଁଠ ି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକ ି ସମସ୍ତେ ଏହ ି ପୂଜାରେ ଏକତ୍ରିତ
ହୁ ଅନ୍ତି। ପୂଳାରେ ମ ିଳିମ ିଶି ସହଯ�ୋଗ କରନ୍ତି।
ବିକ୍ରମଜିତ୍କର, କର୍ମକର୍ତ୍ତା
ଅରୁ ଆ ଚାଉଳ ନ�ୈବଦ୍ୟ ଲାଗେ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମୟରେ
ଗ�ୋଟିଏ ନ�ୈବଦ୍ୟ ୫୦ ସେର ଚାଉଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହ�ୋଇଥାଏ। ହ�ୋମ
ପାଇଁ ୫ ମହଣ କାଠ ପ�ୋଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ୨୦ କେଜିରୁ ଅଧିକ ଗୁଆ ଘିଅ
ଲାଗିଥାଏ। ଏହ ି ଚାରି ଦିନ ପୂଜା ପୁରୁଣା ନୀତି ନିୟମରେ ହ�ୋଇଥାଏ।
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ସ�ୋମବାର, ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଆଜି ଏଲିଜାବେଥ୍ଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

ଲଣ୍ଡନ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ସ�ୋମବାର ସକାଳେ
ବ୍ ରିଟେନ ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ବିତୀୟଙ୍କ
ଅନ୍ମ
ତି ସଂସ୍କାର ହେବ। ଏଥÒପାଇଁ ବ୍ ରିଟେନ ରାଜ
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ଶେଷ ହ�ୋଇଛ।ି
ଲଣ୍ଡନସ୍ଥତ ୱେଷ୍ଟମନ
ି ଷ୍ଟ
ି ର ଆବେ’ରେ ରାଣୀଙ୍କୁ
କବର ଦିଆଯ ିବ। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ବାଲମ�ୋରାଲ
ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ମହାରାଣୀ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ
କରିଥÒଲା ବେଳେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୪ ଦିନ
ତଳେ ତାଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ଲଣ୍ଡନ ଅଣାଯାଇ
ୱେଷ୍ଟମନ
ି ଷ୍ଟ
ି ର
ହଲରେ
ରଖାଯାଇଥÒଲା।
ଏହ ିକ୍ରମରେ ରବିବାର ସାରା ବିଶ୍ବର ପ୍ରାୟ ୫୦୦
ନେତୃ ବୃ ନ୍ଦ ରାଣୀଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍।ତି
ବ୍ ରିଟେନ ରାଜା ତୃ ତୀୟ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ଦ୍ବାରା
ବକିଙ୍ଗହାମ୍ ପ୍ୟାଲେସରେ ଆୟ�ୋଜିତ ଏକ
ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଯ�ୋଗ
ଦେଇ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ିତ
ଶ୍ରଦ୍ଧାଜ୍ଞଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍।ତି ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ଯ�ୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିଥÒଲା ବେଳେ
ରବିବାର ରାଣୀଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ିତ
ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଜ୍ଞଳି
ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍।ତି ଏଥÒସହ ିତ ମହାରାଣୀଙ୍କ
ପରଲ�ୋକରେ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ
ବ୍ ରିଟେନ ରାଜ ପରିବାରର ଶ�ୋକସନ୍ତପ୍ତ
ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍।ତି

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି; ବିଶନ୍ବ େତାଙ୍କ ସୁଅ

ମହାରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଶେଷକୃ ତ୍ୟ
ପାଇଁ ବିଶ୍ବ ନେତା ଏକାଠି ହ�ୋଇଥÒଲେ ହେଁ
ବ୍ ରିଟେନ୍ ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ରୁ ଷିଆକୁ
ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେହ ିପରି
ଚୀନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥÒଲେ ହେଁ ଏହ ି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚୀନ୍ ସାମ ିଲ ହେବ ନାହିଁ
ବ�ୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛ ି। ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ବେଳେ କିଙ୍ଗ୍
ଚାର୍ଲସ୍, କୁ ଇନ୍ କାମ ିଲା, ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ
ବାକି ତିନ ି ପୁଅଝ ିଅ ଓ ନାତିନାତୁ ଣୀଙ୍କ ସମେତ
ରାଜପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, କର୍ମଚାରୀ
ଓ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମ ିଶାଇ ୨ହଜାରରୁ ଅଧିକ
ଲ�ୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହ ିବେ। ଏଥÒସହ ିତ ସମସ୍ତ
ୟୁର�ୋପୀୟ ରାଜ ପରିବାର ଏବଂ କମନୱେଲଥ
ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥତ ରହ ିବେ।

ପୁଲସି ଛାଉଣୀରେ ଲଣ୍ଡନ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ିତ ମହାରାରାଣୀ
ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥÒବା ବେଳେ ଲଣ୍ଡନ ସହରକୁ ବିଶ୍ବ
ନେତାଙ୍କ ସୁଅ ଛୁ ଟଛ
ି ି। ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ବର ବିଭନ୍ନ
ି

ଦିଲ୍ଲୀ ୱାକଫ୍ବ�ୋର୍ଡ ଘ�ୋଟାଲା

ବିଧାୟକ ଅମାନତୁ ଲ୍ଲାଙ୍କ
୪ ସହଯ�ୋଗୀ ଗିରଫ

ୁ ତିରେ
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ଦିଲ୍ଲୀ ୱାକଫବ�ୋର୍ଡ଼ ନିଯକ୍
ଦୁ ର୍ନୀତିରେ ଆପ୍ ବିଧାୟକ ଅମାନତୁ ଲ୍ଲା ଖାନଙ୍କୁ ପୁଲସ
ି ଗିରଫ
କରିବାର ଦୁ ଇ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ୪ ସହଯ�ୋଗୀଙ୍କୁ ରବିବାର
ଗିରଫ କରାଯାଇଛ ି। ପ୍ରଥମେ ଅମାନତୁ ଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ
ତାଙ୍କୁ ୱାକଫବ�ୋର୍ଡ଼ ଦୁ ର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା
କରାଯାଇଥÒଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ୪ ସହଯ�ୋଗୀଙ୍କ ଘରେ
ଚଢ଼ଉ କରି ପୁଲସ
ି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥବ
Ò ା ଜଣାପଡ଼ିଛ ି।
ଏହ ି ଦୁ ର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗତ ୧୬ତାରିଖରେ
ଅମାନତୁ ଲ୍ଲାଙ୍କ ଜାମ ିଆ ନଗରସ୍ଥତ ବାସଭବନ ସମେତ ତାଙ୍କର
ବିଭନ୍ନ
ି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ
ତାଙ୍କ ସହଯ�ୋଗୀ ହମ ିଦ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଏବଂ ମାସୁଦ୍ ଓସମାନ୍ଙ୍କ
ବିଭନ୍ନ
ି ବ୍ୟବସାୟ ିକ ସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର
ସମେତ ନଗଦ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥÒଲା।

ଗୁଜରାଟ ଆପ୍ଦାୟ ିତ୍ୱରେ ରାଘବ

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ
ପାଇଁ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ) ଏବେ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ଆରମ୍ଭ
କରିଦେଇଥÒଲା ବେଳେ ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢ଼ାଙ୍କୁ ଦଳ ବଡ଼
ଦାୟ ିତ୍ୱ ଦେଇଛ ି। ତାଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟ ିତ୍ୱ
ଦିଆଯାଇଛ ି। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସମାନ ଦାୟ ିତ୍ୱ
ଗ୍ରହଣ କରି ରାଘବ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥଲେ
Ò ।
ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ରାଘବଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ବରେ ତଦନୁ ପାତିକ ଫାଇଦା
ଉଠାଇବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥବ
Ò ା କୁ ହାଯାଉଛ ି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ
ପଞ୍ଜାବରେ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରି ରାଘବ ବହୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି
ଯୁବପ ିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ କମ୍ ଦିନରେ ରାଘବ ଲ�ୋପ୍ରିୟ
ହ�ୋଇପାରିଥବ
Ò ାରୁ ଆପ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛ ି।

ଗୁରୁଭାୟୁର ମନ୍ ଦିର ଦର୍ଶନ କରି
୧.୫୧ କ�ୋଟିର ଦାନକଲେ ଅମ୍ବାନୀ

ମୁମ୍ବାଇ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ
ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ସହ ିତ କେରଳର ଗୁରୁଭାୟୁର ମନ୍ ଦିର ଦର୍ଶନ
କରିବା ସହ ିତ ମନ୍ ଦିରକୁ ୧.୫୧ କ�ୋଟିର ଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଗୁରୁଭାୟୁର ମନ୍ ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଅଚାନକ
ଭାବେ ମୁକେଶ ମନ୍ ଦିର ବୋର୍ଡକୁ ଏକ ପ୍ୟାକେଟରେ ଚେକ୍
ପ୍ରଦାନ କରିଥଲେ
Ò । ତେବେ ଏହାକୁ ଖ�ୋଲିବା ପରେ ଏଥÒରେ
ଉପର�ୋକ୍ତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦାନ ସ୍ବରୂପ ଦିଆଯାଇଛ ି ବ�ୋଲି
ବ�ୋର୍ଡ ଅଧକ୍ଷ ଜାଣ ିବାକୁ ପାଇଥÒଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହ ି ମନ୍ ଦିରକୁ ଅନ୍ୟ
କ�ୌଣସି ଭକ୍ତ ଏତେ ପରିମାଣର ଦାନ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଦାନ ବ�ୋଲି ବ�ୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
କହ ିଛନ୍ତିସ। ମକେଶଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହ ି ଦାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ଭ�ୋଜନ(ଅନ୍ନଦନମ୍)ପ୍ରସ୍ତୁତରି େ ଉପଯ�ୋଗ ହେବ ବ�ୋଲି ସେ
କହ ିଛନ୍ତି। ଦାନ ବ୍ୟତୀତ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ମନ୍ ଦିରର ସ�ୋପାନମ୍
(ଭିତର ଅଭୟାରଣ୍ୟ) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛ ି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଚୀନରେ ବସ୍ଓଲଟି ୩୦ ମୃତ

ରୁ ଷଆ
ି କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ,
ଯ�ୋଗଦେବନି ଚୀନ୍

ବେଜିଂ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ ଚିମ ଚୀନରେ ରବିବାର
ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁ ଦ ସଡ଼କ ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା
ସହ ିତ ୨୦ରୁ ଅଧÒକ ଲ�ୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହ�ୋଇଥÒବା
ଜଣଶପଡ଼ିଛ ି। ୫୦ରୁ ଅଧÒକ ଲ�ୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବସ୍ ଚୀନ୍ର
ଗୁଜ�ୋଉ ପ୍ରଦେଶର ଗୁଆନାଙ୍ଗ ସହର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ
ଯାଉଥÒବା ବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଓଲଟିପଡ଼ିଥÒଲା। ବସ୍ର
ଗତି ଅଧÒକ ରହ ିଥÒବାରୁ ବସ୍ଟ ି ବହୁ ଦୂ ରକୁ ଖସିଯାଇଥÒଲା।
ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ୩୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥÒଲା। ଏହ ି
ଦୁ ର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ୨୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିକତ୍ସା ଲାଗି
ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କିଛ ି
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହ ିଥÒବା କୁ ହାଯାଇଛ ି।

ଭାଗରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ରୁ ଅଧÒକ ନେତୃ ବୃ ନ୍ଦ ଏଠାରେ
ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ଘଟଣାରେ
ବିଶ୍ବ ନେତାମାନଙ୍କ ଏଭଳି ସାମୂହ ିକ ଉପସ୍ଥତ ି
ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଉଛ ି।ଆସନ୍ତାକାଲି
ବ୍ ରିଟେନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯ ିବା ସହ ିତ
ଏଠାରେ ବିଶ୍ବନେତାମାନଙ୍କ ସାମୂହ ିକ ଉପସ୍ଥତକ
ି ୁ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟେଲିଭଜ
ି ନରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯ ିବାର
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହ ିଛ ି। ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଜ�ୋ ବାଇଡେନ ,କାନାଡା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ,
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ,ବେଲଜିୟମ, ଇଟାଲୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ସମେତ ୟୁର�ୋପର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏହ ି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାବ୍ୟତୀତ

ବିଶ୍ବର ବହୁ ରାଜପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗ
ଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର
ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଶେଷ
ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଜ୍ଞଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ ରିଟେନ ରାଜପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥତ
ରହ ି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।

୭.୨ ତୀବ୍ରତା ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ତାଇୱାନ
ଭୂଶୁଡ଼ଲ
ି ା ଘର,
ଫ୍ଲାଏଓଭର ,
ଓଲଟିଲା ଟ୍ରେନ

୧୧ ଦିନଆି ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଜୟଶଙ୍କର
ଜାତିସଂଘ, କ୍ବାଡ୍ସମେତ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପର୍ୂ ଣ୍ଣ ବ�ୈଠକରେ ଯ�ୋଗ ଦେବେ

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ବ�ୈଦେଶିକ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ରବିବାର ୧୧ ଦିନଆ
ି
ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହ ି
ଗସ୍ତକାଳରେ ସେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପର୍
ୂ ଣ୍ଣ ବ�ୈଠକରେ
ଯ�ୋଗ ଦେବା ସହ ିତ ଆମେରିକାର ବିଭନ୍ନ
ି
ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ବ�ୈଦେଶିକ
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥÒବା ସୂଚନା
ଅନୁ ଯାୟୀ, ଜୟଶଙ୍କର କ୍ବାଡ୍ , ବ୍ ରିକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ
କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଗ�ୋଷ୍ଠୀସ୍ତରୀୟ ବ�ୈଠକରେ
ଯ�ୋଗ ଦେବେ। ଏହାସହ ିତ ସେ ଜାତିସଂଘ
ସାଧାରଣ ଅଧÒବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ଯ�ୋଗ
ଦେବେ। ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ୧୮ ରୁ ୨୪ ତାରିଖ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାପନ କରି ବିଭନ୍ନ
ି ବ�ୈଠକରେ
ଯ�ୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ ୨୫ ରୁ ୨୮ ଯାଏଁ
ୱାଶିଂଟନ ଡିସରି େ ରହ ିବା ସହ ିତ ତାଙ୍କର
ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନୀ ବ୍ନ
ଳି କେନ
ଏବଂ ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ
ସହ ିତ ଆଲ�ୋଚନା କରିବେ। ସେହ ିପରି ଜି-

୪ରେ ଭାରତ ସମେତ ବ୍ରାଜଲ୍
ି  , ଜାପାନ ଓ
ଜର୍ମାନୀ ସାମ ିଲ ରହ ିଥÒବା ବେଳେ ଏହ ି ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ନେତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲ�ୋଚନା କରିବେ।
ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ବ୍ୟାପକ
ସୁଧାରକୁ ସୁନଶ୍
ି ଚିତତା କରିବାକୁ ସେ ଏଲ୍୬୯ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ
ବ�ୈଠକରେ ଭାଗ ନେବେ ।

୩୦ ବର୍ଷ ପରେ କାଶ୍ମୀରରେ
ଖ�ୋଲିଲା ସିନେମା ହଲ୍

ଶ୍ରୀନଗର,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ପ୍ରାୟ ତିନ ି ଦଶନ୍ ଧି ପରେ
ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସିନେମା ହଲ ଖ�ୋଲିଛ ି। ଉପରାଜ୍ୟପାଳ
ମନ�ୋଜ ସିହ୍ନା ରବିବାର ପୁଲୱାମା ଏବଂ ସ�ୋପ ିଆନରେ
ମଲ୍ ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ସିନେମା ହଲ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ
ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲ�ୋକେ ଏବେ ସିନେମା
ଦେଖବାକୁ ସୁଯ�ୋଗ ପାଇବେ। ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀନଗର,
ବାନ୍ ଦିପ�ୋରା, ଗାନ୍ଦରବଲ, ଡ�ୋଡା, ରାଜ�ୋରୀ, ପୁଞ୍ଛ,
କିସ୍ତୱାଡରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସିନେମା ହଲ ଉଦଘାଟନ କରାଯ ିବ
ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଇଛ ି। ମଲ୍ ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ହଲ ଉଦଘାଟନ କରିବା
ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ ବ�ୋଲି
ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନ�ୋଜ ସିହ୍ନା କହ ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା
ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରୀନଗରରେ ମଧ୍ୟ ମଲ୍ ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ହଲ ଖ�ୋଲିବାକୁ
ଯାଉଛ ି । ଏଥିରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲାଲ ସିଂ ଚଡ୍ଡାଙ୍କ
ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ନ
ରିକ୍ ଂି କରାଯ ିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହ ିଛ ି। ପୂର୍ବରୁ
ଏଠାରେ ସିନେମା ହଲ ଖ�ୋଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା
ବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏହା କରାଇ ଦେଇ
ନଥÒଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ, ୧୯୯୯ରେ ଲାଲ
ଚ�ୌକସ୍ଥତ ରିଗଲ ସିନେମା ହଲ ଉପରେ ଗ୍ରେନେଡ ମାଡ
କରାଯ ିବା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ହଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥÒଲା।

ଲଣ୍ଡନ ସହର ଏବେ ବିଶ୍ବନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ
ହ�ୋଇପଡ଼ିଥÒବା ବେଳେ ସାରା ସହର ପୁଲସ
ି ଛାଉଣୀ
ହ�ୋଇପଡ଼ିଛ ି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏଠାରେ
ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧÒକାରୀଙ୍କୁ ନିୟ�ୋଜିତ
କରାଯାଇଛ ି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ
କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ି।

ତାଇପେ,୧୮।୯(ଏଜେନ୍)ସି : ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ତାଇୱାନରେ
ରବିବାର ଉଚ୍ଚ ତୀବ୍ରତାର ଭୂ କମ୍ପ ଅନୁ ଭୂତ ହ�ୋଇଛ ି।
ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ତାଇୱାନର କିଛ ି ଅଞ୍ଚଳରେ
ଭୂ କମ୍ପ ସୃଷ୍ ଟି ହେବା ପରେ ରବିବାର ସକାଳେ ୭.୨ ତୀବ୍ରତାର
ଭୂ କମ୍ପ ସୃଷ୍ ଟି ହ�ୋଇଛ ି। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ଟାଇତୁ ଙ୍ଗ କାଉଣ୍ଟି
ରହ ିଥÒବା ତାଇୱାନ ପାଣ ିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁ ହାଯାଇଛ ି।
ଭୂ କମ୍ପ ଯ�ୋଗୁଁ ଏହ ି ପ୍ରଦେଶର ଅଧÒକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ତଳ
ଘର ଧ୍ବଂସ ହ�ୋଇଯ ିବା ସହ ଫ୍ଳାଇଓଭର ମଧ୍ୟ ଭୁ ଶୁଡ଼ପ
ି ଡ଼ିଛ ି।
ସେହ ିପରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଓଲଟିପଡ଼ିଛ ି।
ତେବେ କ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୃତାହତ ଖବର ମ ିଳିନାହିଁ।
ଏହ ିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜଧାନୀ ତାଇପେ
ଏବଂ କାଓସିଉଙ୍ଗ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଭୂ କମ୍ପ ଦେଖାଯାଇଛ ି।
ଭୂ କମ୍ପ ପରେ ତାଇୱାନରେ ସୁନାମୀ ଆସିବା ନେଇ ସତର୍କତା
ଜାରି ହ�ୋଇଛ ି। ମ ିଡିଆ ରିପ�ୋର୍ଟ ଅନୁ ସାରେ ଏଠାରେ ଭୂ କମ୍ପ
ପରେ ସୁନାମୀ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହ ିଛ ି ବ�ୋଲି
ଆମେରିକୀୟ ସୁନାମୀ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ତତ୍କାଳ ସତର୍କତା
ଜାରିକରାଯାଇଛ ି। ସେଥÒପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂ ଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛ ି।

ପ ିଏଫଆଇର ହ ିଂସା ଓ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲଙ୍ଗାନାର ୨୩ ସ୍ଥାନରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଚଢ଼ଉ
ହାଇଦରାବାଦ, ୧୮ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି :
ହ ିଂସା ଏବଂ ଦେଶବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ପପୁଲାର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍  ଅଫ୍
ଇଣ୍ଡିଆ
(ପ ିଏଫଆଇ) ସଦସ୍ୟମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିବା
ଅଭିଯୋଗରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ
ଏଜେନ୍ସି (ଏନଆଇଏ) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
ଓ ତେଲଙ୍ଗାନାର ୨୩ଟି ସ୍ଥାନରେ
ଚଢ଼ଉ କରିଛ।ି ରବିବାର ଏନଆଇଏର
ବିଭନ୍ନ
ି ଟିମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁ ର୍ଣ୍ଣୁଲ,
ଗୁଣ୍ଟୁର, ନେଲୋର ଓ ନନ୍ ଦିୟାଲ୍ ସମେତ
ତେଲଙ୍ଗାନାର ନିଜାମାବାଦରେ ଚଢ଼ଉ
କରିଛ।ି ଏହ ି ସଂଗଠନର ବହୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ
ଘରେ ପ୍ରାୟ ୨୩ଟି ଟିମ୍ ଏକକାଳୀନ
ଚଢ଼ଉ କରିଥÒବା ବେଳେ ଏହାର
କେତେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇ
ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛ।ି 
ଏହ ିସବୁ
ଅଞ୍ଚଳରେ
ପ ିଏଫଆଇ
ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିଭନ୍ନ
ି ଘଟଣାରେ

ଲେଡ ିଜ୍ହଷ୍ଟେଲ୍ର ୬୦ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭ ିଡ ିଓ ଭାଇରାଲ୍ଅଭ ିଯ�ୋଗ

ହ ିଂସା କରାଯ ିବା ସହ ିତ ଦେଶ ବିର�ୋଧୀ
କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥÒବା ଜଣାପଡ଼ିବା
ପରେ ଏନଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି
କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ।ି
ପ ିଏଫ୍ଆଇ’ର ଜିଲ୍ଲା ଆବାହକ ଶାହଦୁ ଲ୍ଲା
ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ମହମ୍ମଦ୍ ଇମ୍ରାନ୍ ଏବଂ
ମହମ୍ମଦ୍ ଅବଦୁ ଲକୁ ଏନଆଇଏ ଟିମ୍
ଜେରା କରିବାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛ।ି
କରାଟେ ଶିଖାଇବା ନାଁରେ ସେମାନେ
ମୁସଲମାନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହ ିଂସା ଏବଂ
ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିମନ୍ତେ ତାଲିମ
ଦେଉଥÒଲେ ବ�ୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛ।ି

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିଶ୍ବବଦ
ି ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ
ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନ ିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାଇରାଲ୍କର ିଥÒବା ଛାତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରେମ ିକ ଗ ିରଫ

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି :
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
ବିଶ୍ବବଦ
ି ୍ୟାଳୟ
ମହ ିଳା
ହଷ୍ଟେଲର
ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡଓି ସ�ୋସିଆଲ
ମ ିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରାଯ ିବା ପ୍ରତିବାଦରେ
ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତିରେ ତୁ ମୁଳକାଣ୍ଡ ଘଟିଛ ି।
ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ବିଶ୍ବବଦ
ି ୍ୟାଳୟର
ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ବବଦ
ି ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ
ଏକତ୍ ରିତ ହେବା ସହ ିତ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥଲେ
Ò ।

କିଛ ି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଭଙ୍ଗାରୁ ଜା କରିବା
ସହ ିତ ଏହ ି ଘଟଣାରେ ଦ�ୋଷୀକୁ ତୁ ରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ
ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥଲେ
Ò । ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡଓି ଭାଇରାଲ୍
କରାଯାଇଛ ି ବ�ୋଲି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯ�ୋଗ
କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ରାତି ଯାଏଁ
ଛାତ୍ରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖଥÒଲା ବେଳେ
ବିଶ୍ବବଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁ ଝାସୁଝା କରିବା

ପରେ ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭରୁ ଓହରିଥଲେ
Ò ।
ତେବେ କେବଳ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ନିଜର ଭିଡଓି କୁ
ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ମ�ୋବାଇଲରେ
ପଠାଇଥÒବା
ବିଶ୍ବବଦ୍ୟାଳୟ
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମ ିକ ତଦନ୍ତ କରି କହ ିଛନ୍ତି।
ଏହ ି ଘଟଣାରେ ସିମଳାରେ ରହୁ ଥÒବା ସଂପୃକ୍ତ
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛ ି।
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବହୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡଓି
ସ�ୋସିଆଲ ମ ିଡିଆରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛ ି ବ�ୋଲି
ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯ�ୋଗ କରିଥବ
Ò ାରୁ ଘଟଣାର
ପୁରା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗୱନ୍ତ ସିଂ
ମାନ୍ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
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ଓଡ଼ିଶାରେ କାଗଜବିହୀନ କ�ୋର୍ଟ ଶୁଭାରମ୍ଭ

ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟାୟ ିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱାଗତ

ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସେହ ି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରାତି

ପ୍ରା

ଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଇନର ଦେବୀ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳ ି ବାନ୍ ଧି ହାତରେ ଏକ
ତରାଜୁ ଧରିଥିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛ ି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଇନ ଆଗରେ
ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ ହେଉ ଅବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିମ୍ବା ଦୁ ର୍ବଳ,
ସମସ୍ତେ ଆଇନର ପରିଧିରେ ସମାନ। ଆଧୁନକ
ି ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ବହୁ ଳ
ପ୍ରଚଳନ ହ�ୋଇଛ ି ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛ ି। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ,
ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛ ି।
ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଭନ୍ନ
ି ଦେଶର ବିଚାରାଳୟମାନଙ୍କରେ ନ୍ୟାୟର ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳ ି
ବାନ୍ ଧି ହାତରେ ତରାଜୁ ଧରିଥିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛ ି। ଆଜିର ମାନବ ସମାଜରେ ବହୁ
ଜଟିଳତା ଓ କୁ ଟଳ
ି ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛ ି ଏବଂ ସେହ ି ଅନୁ ସାରେ କିସମ କିସମର ଆଇନ
ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛ ି, ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ନିରୀହ ଲ�ୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହୁ ଏ।
ତେବେ ବହୁ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିକ୍ପ୍ତ
ଷି ବିଶାଳତା ଯ�ୋଗୁଁ ସଭ୍ୟ
ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦୃ ଢ଼ ଆଇନର ପ୍ରଚଳନ ସତ୍ତ୍ବେ ବିଚାରାଳୟମାନଙ୍କରେ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା
ଦ୍ରୁ ତଗତିରେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛ ି। ଏହାର ମ�ୌଳିକ କାରଣ ହେଲା ଅଦାଲତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅହେତୁ କ
ବିଳମ୍ବ, ଆଇନଗୁଡ଼କ
ି ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସରଳତାର ଅଭାବ ତଥା ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁ ର୍ନୀତିର ପ୍ରଭାବ।
‘ବିଳମ୍ ବିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକୃ ତ ନ୍ୟାୟ ନୁ ହେଁ’ ବ�ୋଲି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କ�ୋର୍ଟ କଚେରିରେ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବେଜ୍ ଓ ପ୍ରାମାଣ ିକ କାଗଜପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ
ଆବଶ୍ୟକତା ଯ�ୋଗୁଁ ମାମଲାଗୁଡ଼କ
ି ର ସର୍ବଶେଷ ରାୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଅହେତୁ କ ବିଳମ୍ବ
ଘଟୁ ଛ ି। ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଏଭଳି ଅଛ ି ଯେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ମାମଲାଗୁଡ଼କ
ି ର ସମାଧାନ
ହ�ୋଇପାରିନ,ି ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀମାନେ ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁ ଛନ୍ତି ଏବଂ
ୁ
ଅଭିଯକ୍ତମାନ
େ ଜାମ ିନରେ ଆସି ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁ ଛନ୍ତି। ଦେୱାନି
ମ�ୋକଦ୍ଦମା କଥା ତ ନ କହ ିଲେ ଭଲ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ଦେଶରେ ମ�ୋଟ ବିଚାରାଧୀନ
ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବିଶାଳ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ
ରିଜ୍ଜୁ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ କେବଳ ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା
୭୧, ୪୪୧ଟି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହ ିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୫୬,୩୬୫ଟି ଦେୱାନି ଓ
୧୫,୦୭୬ଟି ଫ�ୌଜଦାରୀ। ସେହ ିଭଳି ଦେଶର ବିଭନ୍ନ
ି ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟମାନଙ୍କରେ
ଗତ ଜୁ ଲାଇ ୨୯ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମ�ୋଟ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୫୯, ୫୫,୯୦୭
ଏବଂ ବିଭନ୍ନ
ି ଜିଲ୍ଲା ଓ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୪,୧୩,୫୩,୨୪୨।
ଏହ ି ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛ ି ନ୍ୟାୟ ିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସତେଯେପରି ଏକ ବିଷଚକ୍ର ଭିତରେ
ଅବସ୍ଥିତ। ନିଜେ ପେଷି ହେଉଛ ି ଏବଂ ମୁଦେଇ-ମୁଦାଲାଙ୍କ ଦୁ ର୍ଦ୍ଦଶା କହ ିଲେ ନ ସରେ।
ଏହ ି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୪ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜବିହୀନ
ବିଚାରାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମ୍ବାଦ ‘ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ’ ଭଳି ଲାଗୁଛ ି। ବିଚାରପତିଙ୍କ ମ ିସଲ୍ରେ
ଶହଶହ ବସ୍ତାନିରେ ମାମଲା ନଥିପତ୍ର ଗଦା ହ�ୋଇଥିବାର ଦୃ ଶ୍ୟକୁ ବିଚାର କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକୃ ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଦାଲତର ପ୍ରଚଳନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭଳି ମନେ ହୁ ଏ। ତେବେ ଭାରତର
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଗତ ଶନିବାର କଟକଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକ�ୋର୍ଟର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ
ଦିନ ରାଜ୍ୟର ୩୪ଟି ‘କାଗଜବିହୀନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକୃ ତ ଅଦାଲତ’ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି
ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଦିଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ ି ବ�ୋଲି ଘ�ୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକ�ୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତି ତଥା
ବିଭନ୍ନ
ି ଅଦାଲତର ବିଚାରକ ଓ ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କୁ । ଏଭଳି ‘କାଗଜବିହୀନ କ�ୋର୍ଟ’ମାନଙ୍କରେ
ନ୍ୟାୟ ିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଓ ସମୟାନୁ ବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ବ�ୋଲି ଆଶା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଜଣେ
ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଯେକ�ୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମାମଲା ଦାଖଲ
କରିପାରିବ, ବିଚାରାଳାୟର ଆଦେଶଗୁଡ଼କ
ି ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭନ୍ନ
ି
ସ୍ତରରେ ଯ�ୋଗ ଦେଇପାରିବ। ନଥିପତ୍ରଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଦୂ ରସ୍ଥାନରୁ ବ�ୋହ ିଆଣ ିକ�ୋର୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଜମା
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁ ଥିବା ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସୁଖବର।
କର�ୋନା ମହାମାରୀର ଭୀଷଣ ଲହର ସମୟରେ ହାଇକ�ୋର୍ଟ ଓ ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟ କିଭଳି
ଭିଡଓି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମ�ୋକଦ୍ଦମା ପରିଚାଳନା କରୁ ଥିଲେ ତାହା ଆମେ ନିକଟରେ
ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ଲ�ୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛ ି ଯେ ଏହ ି ନୂ ତନ ‘କାଗଜବିହୀନ ଅଦାଲତ’ର
ପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଳେଖଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟର
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଉଦୟ ଉମେଶ ଲଳିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଦାୟ ିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାର ଫଏସଲା ଦେଇସାରିଲେଣ ି ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି
ବିଚାରାଧୀନ ତାଲିକାରେ ରହ ିଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ନିକଟରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ
କ�ୌଣସି ପକ୍ଷଭୁ କ୍ତ ଓକିଲ ଏଥିରେ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି କ�ୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି।
ଏହ ିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ସହ ିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ
ମାମଲାଗୁଡ଼କ
ି ର ଆଶୁ ପରିଚାଳନା ଓ ଫଏସଲା ସମ୍ଭବ ବ�ୋଲି ବିଚାରପତି ଲଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ସଫଳ ଉଦାହରଣ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି।
କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଅପରିସୀମ। ପ୍ରଚୁ ର ସଂଖ୍ୟାର ମାମଲା କାଗଜପତ୍ର ଏହାର
ରେକର୍ଡରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ଓ ଅତିସହଜରେ ତାକୁ ଖ�ୋଜି ଓ ଆଣ ି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଦେଶ
ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏଭଳି ଆଦେଶ ତତ୍କାଳ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପକ୍ଷଭୁ କ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମ ିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏହ ି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶଙ୍କାମୁକ୍ତ ନୁ ହେଁ। ମୂଳକଥା
ହେଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଉପଲବ୍ ଧି ତଥା ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ ସଂଯ�ୋଗ
ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ। ବିନା ନିୟମ ିତ ବିଜୁଳ ି ଯ�ୋଗାଣରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା
ପ୍ରତି ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ନୂ ଆ ନୂ ଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକରଣର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ପ୍ରତି
ଦୁ ଇରୁ ତିନବ
ି ର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂ ତନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେରର ପ୍ରଚଳନ ଏହ ି କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକୃ ତ ନ୍ୟାୟ
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇପାରେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଛ�ୋଟ ସହରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ,
କାଗଜ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଦିର ସ୍କାନିଂ ସୁବଧ
ି ା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଅନିଶ୍ଚିତ।
ସେହ ିପରି ପ୍ରଯୁକ୍ ତି ବିଦ୍ୟା ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ତାହାର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଓ
ସୂଚନା ଚ�ୋରି କରି ନେବା କିମ୍ବା ତାକୁ ରେକର୍ଡରୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ବେଳେ ରହ ିବ। ବିଶେଷକରି ତଳକ�ୋର୍ଟମାନଙ୍କରେ ଦୁ ର୍ନୀତିର ବ୍ୟାପକ
ପ୍ରଚଳନ ପୃଷ୍ଠଭୂ ମ ିରେ ଏଭଳି ସାଇବର ଅପରାଧ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ବରାବର ରହ ିବ। ତେଣୁ
ଗ�ୋଟିଏ ପଟେ ଅଦାଲତର ଆଶୁ ବିଚାର ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସୁବଧ
ି ା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁ ର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ
କର୍ମଚାରୀ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନବୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନ୍ୟାୟ ିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
ନୂ ତନ ସଙ୍କଟ ଆଣ ିପାରେ। ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକ,ି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜବିହୀନ
ଅଦାଲତର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତଯ�ୋଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକ�ୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ବିଚାରପତିଗଣ
ଏବଂ ବିଭନ୍ନ
ି ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତର ଜଜ୍ଓ କର୍ମଚାରୀଗଣ ସାଧୁବାଦର ଅଧିକାରୀ। ନ୍ୟାୟର ଦେବୀ
ସିନା ପକ୍ଷପାତରୁ ଦୂ ରେଇ ରହ ିବା ପାଇଁ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳ ି ବାନ୍ ଧିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଯୁକ୍ ତି
ବିଦ୍ୟା ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବିସ୍ମୟକର ଗତିଶୀଳତା ଓ ତତ୍କାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଭରଯ�ୋଗ୍ୟ
ସହାୟତା ଆମ ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନବଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରିବ ବ�ୋଲି ଆଶା। n

ଡ. ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ ରିପାଠୀ
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର, ମ�ୋ: ୯୩୩୭୧୦୨୫୫୩
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ଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବାରବାଟୀରେ
ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ପରେ କଟକର ନାଏବ୍
ନାଜିମ୍ ତକୀ ଖାଁ ଭାବି ନେଇଥିଲା ଯେ
ସମଗ୍ର ଖ�ୋରଧା ରାଜ୍ୟ ତାହାର ଅକ୍ତିଆରରେ
ରହ ିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁ ଆଖାଇ ନଦୀକୂ ଳ
ବାଲିଅନ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୨ଟି
ଥାନା ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲା। ଜୀବନ ଦାସ ଓ ଦାମ�ୋଦର
ପୁର�ୋହ ିତଙ୍କ କଥାରେ ସର୍ବଦା ଚାଲୁ ଥିବାରୁ ଖୁରୁଧା
ରାଜ୍ୟରେ କ’ଣ ଘଟୁ ଛ ି ତାହା ସେ ଜାଣ ିପାରୁ ଥିଲା।
ଏହ ି ଦୁ ଇ କାନକୁ ହା ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓ
ରାଜଗୁରୁ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପରମ ବିର�ୋଧୀ
ଥିବା ସହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମ�ୋଗଲ ଶାସନ ଅଧୀନରେ
ରହ ିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବୁ ଝାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗଜପତି
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେବା ପରେ ଖୁରୁଧାର
ପାଇକମାନେ ଥୟ ନହ�ୋଇ ମ�ୋଗଲ ଶାସନ ଉପରେ
ବିରକ୍ତ ହ�ୋଇଉଠିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉପର�ୋକ୍ତ
ଦୁ ଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆଉ ଶୁଣ ୁ ନଥିଲେ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯ�ୋଗ
ଖ�ୋଜୁ ଥିଲେ।
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ତକୀ ଖାଁ ଉପରେ ଏହ ିଭଳି
ଘୃଣାଭାବ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼଼ଚ
ି ାଲିଥିଲା। ତେଣେ ବଙ୍ଗ
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବେଦାର ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ଖୁରୁଧା
ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ
ସମୟ ବିତାଉଥିଲା। ଦିନେ ତକୀ ଖାଁ ବାରବାଟୀଗଡ଼
ଦରବାରରେ ବସିଥିଲାବେଳେ ପାର୍ଶୀ ଭାଷା କହୁ ଥିବା
ଦୁ ଇ ଜଣ ସୁଠାମ ଯୁବକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ
ହ�ୋଇ ଚାକିର ି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ର�ୋଧ କଲେ।
ସେହ ି ଯୁବକ ଦୁ ଇଜଣଙ୍କ ବେଶଭୂ ଷା, ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ
ବ୍ୟବହାରରେ ତକୀ ଖାଁ ଏତେ ଅଭିଭୂତ ହ�ୋଇପଡ଼ିଲା
ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ରନ୍ତ ତାହାର ଖାସ୍ନ�ୌକର ଭାବେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁବଧ
ି ା ଦେଲା। ପୁଣ ି ସେମାନଙ୍କ
ସେବାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହ�ୋଇ ବହୁ ବାର ଇନାମ୍
ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ଶେଷକୁ ସେହ ି ଦୁ ହିଁଙ୍କ ସହ ିତ
ଆଲ�ୋଚନା କରି ତକୀ ଖାଁ ଶାସନର ଯାହାକିଛ ି
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲା। ତେବେ ତକୀ ଖାଁକୁ ଖୁରୁଧା ଚିନ୍ତା
ସବୁ ବେଳେ ଘାରୁ ଥିଲା। ଏହ ିଭଳି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି
ତାହାର ଦେହ କ୍ରମଶଃ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଲା।
କୁ ହାଯାଏ ଯେ, ତକୀ ଶ�ୋଇଥିବାବେଳେ ରାତିରେ
ବାରମ୍ବାର ଚମକି ଉଠୁ ଥିଲା। ନୂ ଆ ହ�ୋଇ ଆସିଥିବା
ପାର୍ଶୀ ଚାକର ଦୁ ଇଜଣ ତକୀକୁ ବୁ ଝାଉଥିଲେ ଯେ
ଖୁରୁଧାର କାଫେର ହ ିନ୍ଦୁମାନେ ଡାହାଣୀ ବା ବାଉତି

(କାଳଶୀ) ପେଶି ଏହ ିଭଳି ଘଟଣାମାନ କରୁ ଛନ୍ତି
ଇତ୍ୟାଦି। ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ହାକିମ୍ ଓ
ଫକିରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କ�ୌଣସି ସୁଫଳ ମ ିଳିଲା
ନାହିଁ। ଦିନେ ହଠାତ୍ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼ ପାର୍ଶୀ ଫକିର ତକୀ
ଖାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ ଚି ଚିକତ୍
ି ସା ଭାର ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଦେଲେ। ତକୀ ତୁ ରନ୍ତ ପ୍ରୌଢ଼ ଫକିରଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି
ହ�ୋଇଗଲା ଓ ତାହାପରେ ଉପଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଫକିରଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ତକୀ
ଖାଁର ଶ�ୋଇବା ଘରେ ଗୁପ୍ତରେ କରାଯାଉଥିଲା।
ଶୁଣାଯାଏ ଯେ, ସେହ ି ଦୁ ଇଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାର୍ଶୀ ଅନୁ ଚର
ପୂଜାବେଳେ ତକୀର ପାଖେ ପାଖେ ଜଗି ରହୁ ଥିଲେ।
୧୭୩୪ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶୀତ
ସକାଳ। ବାରବାଟୀ ଗଡ଼ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ବସ୍ତି

ବାସିନ୍ଦାଏ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଗଲା
ରାତିରେ ବାଉତି (କାଳଶୀ) ପେଶି ତକୀ ଖାଁକୁ କିଏ
ମାରିଦେଲା। କାନରୁ କାନକୁ କଥାଟା କଟକ ନଗରୀର
ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହ�ୋଇଗଲା। ଏପରି ଖବର ଶୁଣ ି
ସେଦିନ ଗଡ଼ ଆଗ ପଡ଼ିଆରେ କଟକିଆଙ୍କର ବେଶ୍
ଭିଡ଼ ଜମ ିଉଠିଲା। ଦଳେ ବୁ ର୍ଖା ପ ିନ୍ଧା ମାଇପେ ବାହୁ ନ ି
ବାହୁ ନ ି ଗଡ଼ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଲ�ୋକେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇ ଘଟଣାଟା କ’ଣ ବ�ୋଲି
ପଚାରିଲେ। ର�ୋଧ କଣ୍ଠରେ ସେମାନେ କହ ିଲେ ଯେ
ସରକାରଟାକୁ ବାଉତି ମଝ ିରେ ମଝ ିରେ ଲାଗୁଥିଲା।
ହେଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଫକିର ବେଶରେ
ଆସି ତା’କୁ ମାରିଦେଲା। ଘଟଣାଟା ଅଧରାତିରେ
ଘଟିଥିବାରୁ ତାହା କେହ ି ଜାଣ ିପାରିନଥିଲେ। ସକାଳ
ହେବାରୁ କଥାଟା ପଦାକୁ ଆସିଲା। ହେଲେ ଯେଉଁ
ଦୁ ଇଟା ପାର୍ଶୀ ଗ�ୋଲାମ୍ ଗଲା ତିନମା
ି ସ ଧରି ଛାଇ
ପରି ତକୀର ପାଖେ ପାଖେ ରହ ିଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ
କୁ ଆଡ଼େ ଗଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା।
ବାଉତି ବ�ୋଧେ ସେ ଦୁ ଇଟାଙ୍କୁ ଖାଇଗଲା ବ�ୋଲି
ସମସ୍ତେ ଭାବିନେଲେ। ଏହ ିଭଳି ପ୍ରଚାରଟା କଟକରେ
ବେଶ୍ଜମାଣ ିଆ ହ�ୋଇଗଲା। ସେହ ିଦିନ ସକାଳଠାରୁ
ଦଳଦଳ କଟକିଆ ସବୁ ଆଡ଼େ ଏହ ି କଥା କୁ ହାକୁ ହ ି
ହେଉଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଶେଷରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରକୁ
ତକୀ ଖାଁର ଶବଟାକୁ ବ�ୋହ ିନେଇ କଦମ ରସୁଲରେ
କଫନ ଦିଆଗଲା।
ଏଣ ିକି ବାରବାଟୀ ଗଡ଼ରୁ ତକୀ ଖାଁର ରାଜତ୍ୱ
ସରିଗଲା। ତେବେ କାଜି ସାହେବ ମୁସ୍ତାଫା ଖାଁ

କଥାଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରୁ ଥିଲେ। ସେ
ଦୁ ଇଟା ପାର୍ଶୀ ଗ�ୋଲାମ୍ ଓ ଫକିରଟା ଉପରେ
ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି
ଆଣ ି ତାଙ୍କ ଇଜଲାସରେ ହାଜର କରାଇବା ନିମନ୍ତେ
ବରକନ୍ଦାଜମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହେଲେ
କାହାନ୍ତି ସେମାନେ?
ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେବା
ପରଠାରୁ ଖୁରୁଧାରେ ନ ରହ ି ରାଜଗୁରୁ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ
ମହାପାତ୍ର କଟକରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପ�ୈତୃକ ଘରେ ଆସି
ରହ ିଥିଲେ। ସେହ ି ଘରଟା ଥିଲା ବାରବାଟୀଗଡ଼ଠାରୁ
ବେଶ୍ କିଛ ି ଦୂ ରରେ। ସେଠାରେ କେହ ି ରହୁ ନଥିବାରୁ
ଅନାବନା ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ ଉଠି ଘରଟାକୁ ଆବ�ୋରି
ନେଇଥିଲା। ସେହ ି ସବୁ କୁ ସଫା କରି ରାଜଗୁରୁ
ସେଠାରେ ହିଁ ରହ ିଲେ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କିଭଳି
ଗଜପତି
ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ଦେବଙ୍କୁ ବାରବାଟୀଗଡ଼
ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ
ମୁକ୍ତ
କରାଯ ିବ।
କଟକର
ବଛାବଛା ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ
ଖଣ୍ଡାୟତ ଟ�ୋକାମାନଙ୍କୁ
ନେଇ ଗୁପ୍ତରେ ସେ
ସେଠାରେ ଏକ ଦଳ
ଗଢ଼ିଥିଲେ।
ସେହ ି
ଟ�ୋକାମାନଙ୍କୁ ଆରବୀ ଓ ପାର୍ଶୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ
ଧୂରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଗରିଲା କ�ୌଶଳର
ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ବି ସେମାନେ ଥିଲେ ବେଶ୍
ଓସ୍ତାଦ୍। ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଠାରେ
ଛଦ୍ମବେଶରେ ରହୁ ଥିଲେ। ଉପର ଆଲ�ୋଚ୍ୟ
ପାର୍ଶୀ ଫକିର ଥିଲେ ନିଜେ ରାଜଗୁରୁ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ
ମହାପାତ୍ର। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁ ଇଜଣ ତିନମା
ି ସ ଆଗରୁ
ତକୀ ଖାଁର ଛାଇ ପରି ରହ ିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ
ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦଳର ସ�ୈନକ
ି । ଏହ ି ତିନଜ
ି ଣ ମ ିଶି
ତନ୍ତ୍ର ପୂଜାକୁ ଆଳକରି ରାତିରେ ତକୀ ଖାଁର ତଣ୍ଟିଚପ
ି ି
ମାରିଦେଇଥିବାର ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।
ତକୀ ଖାଁର ମରିବା ଶୁଣ ି ଉପରଠାଉରିଆ
ହ�ୋଇ କେତେକ କାନ୍ଦୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତର ମନରେ
ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଖୁସ।ି ତକୀ ଖାଁ ଭଳି
ଜଣେ ଦୁ ର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ ମରିଯ ିବାରେ
ଓଡ଼ିଆମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସ ି ହେଲେ। ଖୁରୁଧାଗଡ଼ରେ
ଖୁସର
ି ଲହରି ବି ଖେଳିଗଲା।
ଦୁ ରାତ୍ମା ତକୀ ଖାଁ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ
ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୯ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। କାରଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ
ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ ଦିରରେ ଥିବାବେଳେ ଯେତେ ଯାତ୍ରୀ
ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀ
କର ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ।
ତକୀ ଖାଁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଙ୍ଗର ମ�ୋଗଲ ନବାବ୍
ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନାଏବ୍ ନାଜିମ୍ ଭାବେ ମୁର୍ଦ
ଷି
ୁ ତି ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଦେୱାନ
କୁ ଲ ି ଖାଁ(୨ୟ)କୁ ନିଯକ୍

ହେଲେ ମ ିର୍ ହବିବ୍। ଆଗରୁ ଉଭୟ ଥିଲେ ରାଜଗୁରୁ
ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ । ମୁର୍ଦ
ଷି କୁ ଲ ି
ଖାଁ(୨ୟ) ବାରବାଟୀ ଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ ଚି ଦାୟ ିତ୍ୱ ନେବା
ପରେ ରାଜଗୁରୁ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭେଟି
ତକୀ ଖାଁର କୁ କର୍ମ କଥା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଜଣାଇଲେ।
ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣ ିବା ପରେ ମୁର୍ଦ
ଷି କୁ ଲ ି ଖାଁ ଓ ମ ିର୍
ହବିବ୍ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର
ବାଣପୁରର ରାଜା ଦଣ୍ଡଦେବ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ତୁ ରନ୍ତ
ଖଲାସ କରି ଦିଆଯ ିବା ସହ ିତ ତାଙ୍କୁ ଖ�ୋରଧା ରାଜ୍ୟ
ଫେରାଇ ଦିଆଯ ିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ।
ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଖୁରୁଧାରେ ପହଞ୍ ଚିବା
ପରେ ସେଠାରେ ନ ରହ ି ରଥିପୁର ଗଡ଼ରେ ରହ ିଲେ।
ଗଜପତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲ�ୋକ ତାଙ୍କୁ
ବାରବାଟୀ ଗଡ଼ର ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ମୁକୁଳାଇବ ସେ
ଯେତେ ମାସ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କଟାଇଥିବେ ମାସକୁ
ଗ�ୋଟିଏ ଦିନ ହ ିସାବରେ ସେହ ି ଲ�ୋକ ଖୁରୁଧାର
ରାଜଗାଦିରେ ସେତିକ ି ଦିନ ରାଜା ହେବ। ତେଣୁ
ତାଙ୍କର ମୁକ୍ ତି ପାଇଁ ରାଜଗୁରୁ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର
ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହ ି ଭବ୍ୟ ଉପହାର
ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଗଜପତିଙ୍କର
ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଥିଲା ୧୮ମାସ। ତେଣୁ ଏହ ି ୧୮ମାସ
ପାଇଁ ୧୮ଦିନ ରାଜଗୁରୁ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର
ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ମାତ୍ର
ରାଜଗୁରୁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନଥିଲେ। କେବଳ
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜିଦ୍ଖ�ୋର ମନ�ୋବୃ ତ୍ ତି ଯ�ୋଗୁଁ
ଶେଷରେ ସେ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ରାଜଗୁରୁ
ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀ
ସିଂହାସନରେ
ବସିଥିବାବେଳେ ଗଜପତିତାଙ୍କ ପାଖେ ଚାମର ସେବା
କରୁ ଥିବାର କୁ ହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଅତି ଗ�ୋପନ
ଥିଲା ଓ କେବଳ ତୂ ରୀ ବାଦକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହ ି
ତାହା ଜାଣ ିନଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ଏପରି କଥା କାନରୁ
କାନକୁ ଯାଇ ଷ�ୋଳଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ
ପହଞ୍ ଚିଥିଲା। କଟକରେ ପରମଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତାଲିମ
ପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ କୃ ପ ଜେନା। ସେ
ଥିଲେ ଜାତିରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଏବଂ ନ�ୌକର ଅଭିନୟ
କରି ତକୀକୁ ମାରି ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର
ଜମ ିଦାରୀ ଦିଆଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଖ୍ୟାତ
ରାଧାଶ୍ୟାମ ନରେନ୍ଦ୍ର ଏହ ି ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ
ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସହଯ�ୋଗୀ ଯୁବକଟି କୃ ପ
ଜେନାଙ୍କ ସହ ିତ ତକୀ ଖାଁଙ୍କ ପାଖରେ ନ�ୌକର ଥିଲେ
ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛ ି ଜାଣ ିହୁ ଏ ନାହିଁ।
ବାରବାଟୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର
ଦେବ ପୁରୀ ଯାଇନଥିଲେ। କାରଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ
ମନ୍ ଦିରରେ ନଥିବାରୁ ପୁରୀ ଯ ିବାର କ�ୌଣସି
ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ତଥାପ ି ରାଜଗୁରୁଙ୍କ
ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପୁରୀରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାଲିସାହ ି
ନଅରରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଖୁ ଳା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ
ଏବଂ ଏଥିରେ ଯ�ୋଗଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗଡ଼ଜାତର
ସମସ୍ତ ରାଜା, ଜମ ିଦାର ଓ ଦଳବେହେରାମାନଙ୍କୁ
ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। n

ମୃତବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ ଦାନ!
ଦୀପ୍ତିମୟୀ ନାୟକ
ମ�ୋ: ୯୦୯୦୬୬୧୫୮୬

ଭା

ଗବତରେ ଗ�ୋଟିଏ ପଦ ଅଛ ି ‘ଅନ୍ନବିହୁନେ ହଂସ ହାନି, ଯ�ୋଗ ସାଧିବି
କାହା ଘେନି’। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା,
ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲେ ଶରୀର ନାହିଁ ଏବଂ ଶରୀର ନଥିଲେ
କିଛ ି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁ ହେ।ଁ ଶରୀରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ
ସମୟରେ ଏହ ି ପଦଟିର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି
କୁ ହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ- ‘ଚିକତ୍
ି ସା ବିହୁନେ ଦେହ ହାନି,
କର୍ମ କରିବ କାହାକୁ ଘେନି’। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା - ଯଦି
ଶରୀର ନାହିଁ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ
ଶରୀରକୁ ଆଦ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ତା’ପରେ
ଧର୍ମ ସାଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଣାଯାଇଛ ି। ଚିକତ୍
ି ସା ଶାସ୍ତ୍ରର
ପ୍ରଗତି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀରକୁ ବା
ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏଲ�ୋପାଥିକ
ଚିକତ୍
ି ସାର ଆଦର ରହ ିଛ ି। ଗ୍ରୀସ୍ଦାର୍ଶନିକ ହ ିପ�ୋକ୍ରେଟ୍ସ
(ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ୪୬୦-୩୭୦)ଙ୍କୁ ଚିକତ୍
ି ସା ପଦ୍ଧତିର ଜନକ
ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃ ତ ିଦିଆଯାଇଛ ି। ତାଙ୍କ ପରଠାରୁ ଚିକତ୍
ି ସା
ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ଧୀରମନ୍ଥର ଭାବରେ ହ�ୋଇଥିଲା।
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ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଦ�ୋଷୀକୁ
ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଇବା ଭଲ
-ଭ�ୋଲଟାୟାର

ଷ�ୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକତ୍
ି ସା ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଶେଷ
ପ୍ରଗତି ହ�ୋଇନଥିଲା। ବେଲଜିୟମରେ ଜନ୍ମିତ ବିଶଷ୍ଟ
ି
ଚିକତ୍ସ
ି କ ଆଣ୍ଡ୍ରିଏସ ଭିସାଲିଉସ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ
ଚିକତ୍
ି ସା ଜଗତକୁ ଏକ ନୂ ତନ ଅବଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ।
ତାହା ହେଲା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ବିଜ୍ଞାନ। ଚିକତ୍
ି ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ ବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ। ଶରୀର
ଗଠନରେ ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ।
ଏହାପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ ଚିକତ୍
ି ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଭାବରେ ଆଣ୍ଡ୍ରିଏସ ଭିସାଲିଉସଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହ�ୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ‘ଫାଦର
ଅଫ ଆନାଟମ ି’ ବା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ
ଭାବରେ ଅଭିହ ିତ କରାଯାଇଛ ି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସମୟରେ ଚିକତ୍
ି ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ନୂ ଆ ମ�ୋଡ଼ ନେଇଛ ି।
ମନୁ ଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଶରୀର
ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଚିକତ୍
ି ସା ବିଜ୍ଞାନର
ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ ଶରୀର
ମଳ
ି ବ
ି ା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହ�ୋଇ ଆଧୁନକ
ି ଚିକତ୍
ି ସା
ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଥିଲା। ଏହ ି
ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ ଚିକତ୍
ି ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀର ଦାନକୁ ପ୍ରଫେସର ଆବ୍ରାହମ୍
କଭୁ ର ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଅଗଣ ିତ ଅନୁ ଗାମୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନୁ ପ୍ରାଣ ିତ
ହ�ୋଇଥିଲେ।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ପଜ
ୂ ା

ଙ୍ଗଳାର ବିଶଷ୍ଟ
ି ସାହ ିତ୍ୟିକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରକାମ
କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ କାମବାଲୀ ଆସୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ
ହେବାରୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। କାମବାଲୀର ଅନୁ ପସ୍ଥିତରେ
ି ଶରତ
ବାବୁ ଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ଲେ
ି । ତାଙ୍କୁ
ବି ଆଉ ଜଣେ ସେବକ କିଛ ି କିଛ ି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେବକ ଜଣକ
ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେ ଶରତ ବାବୁ ଙ୍କ ଠାକୁ ର ପୂଜା ସାରି ବଡ଼
ଭଉଣୀଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ।

ଆବ୍ରାହମ୍ କଭୁ ର ୧୮୯୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧୦
ତାରିଖ ଦିନ କେରଳରେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ଅନୁ ସନ୍ ଧିତ୍ସୁ
ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ କାରଣକୁ
ଯ�ୋଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରବୃ ତ୍ ତି ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା
ସମାପ୍ତିପରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ
ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ହାସଲ
କରିଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦମାନବବାଦ ରୂ ପ ଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାନବ
ୈ କୁ ଟୁମ୍ୱକମ୍’ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ
ସମାଜକୁ ‘ବସୁଧ�ବ
କରିନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଚିକତ୍
ି ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି
ଜରୁ ରୀ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ମୃତ୍ୟୁପର୍ବ
ୂ ରୁ
ନିଜ ଶରୀରକୁ ଚିକତ୍
ି ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ଉଦେଶ୍ୟରେ
ଦାନ କରାଯ ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଲେଖିଯାଇଥିଲେ।
କଲମ୍ୱୋଠାରେ ୧୯୭୮ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୮
ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଅନୁ ଯାୟୀ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଏକ
ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି
ଉଦେଶ୍ୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ୧୯୭୪ ମସିହାରେ
ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁପରେ
ତାଙ୍କର ଶବକୁ କଭୁ ର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର
କରିଦେଇଥିଲେ। ଚିକତ୍
ି ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ମାଧ୍ୟମରେ

ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମ ିତ୍ତ ତାଙ୍କର
ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସମୟର ଅଗଣ ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର
ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ
ୈ
କରି ଅଗଣ ିତ ମାନବବାଦୀ- ହେତୁ ବାଦୀ ‘ବସୁଧ�ବ
କୁ ଟୁମ୍ୱକମ୍’ ଆଦର୍ଶକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପାଳନ
କରି ନିଜ ମର ଶରୀରକୁ ଚିକତ୍
ି ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନଯ�
ି ୋଗ କରାଯ ିବା ନିମ ିତ୍ତ
ଇଚ୍ଛାପତ୍ରମାନ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ
ୁ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଆଦର୍ଶ ସମାଜରେ ବିପଳ
ଶରୀରଦାନ
ଆନ୍ଦୋଳନରୁ
ଅଙ୍ଗଦାନ
ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ�ୈପ୍ଲବକ
ି ସାମାଜିକ
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଉଭୟ ଶରୀରଦାନ
ଓ ଅଙ୍ଗଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିକତ୍
ି ସା ବିଜ୍ଞାନର
ପ୍ରଗତି ହାସଲ ସହ ିତ ବିଭନ୍ନ
ି କାରଣରୁ ଶରୀରର
ର�ୋପଣଯ�ୋଗ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂ ଆ
ଜୀବନ ପାଇପାରୁ ଛନ୍ତି। ବିଭନ୍ନ
ି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା
ସମେତ ମାନବବାଦୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରଫେସର କଭୁ ରଙ୍କ
ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର
୧୮ତାରିଖକୁ ‘ଶରୀରଦାନ’ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ
କରୁ ଛନ୍ତି। ଶରୀରଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭନ୍ନ
ି
ସ୍ଥାନରେ ଆଲ�ୋଚନାଚକ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ଆୟ�ୋଜନ
କରାଯାଉଛ ି। କଭୁ ରଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି
ଲ�ୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଗଲେ ମନୁ ଷ୍ୟ ପୃଥିବୀ
ପୃଷ୍ଠରେ ଶତାୟୁ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ବଞ୍ ଚିପାରିବ। n

ଦିନେ ଏମ ିତି ହେଲା ଯେ ଶରତ ବାବୁ ଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦେହ
ଟିକଏ
ି ହସି ଶରତ ବାବୁ କହ ିଲେ - ‘ନିଜ ଘର କାମ କରିବାରେ
ବି ଖରାପ ହ�ୋଇଗଲା। ଏବେ ଘର କାମ କିଏ କରିବ ବ�ୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅସୁବଧ
ି ା କେଉଁଠ?
ି ଝାଡୁ ମାରିବାକୁ ତୁ ମେ ଏକ ଛ�ୋଟିଆ କାମ ବ�ୋଲି
ସେବକ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତା’ ପର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶରତ ଭାବୁ ଛ କି? ଠାକୁ ର ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଇଁଠା ପତର ଉଠାଇବା
ବାବୁ ନିଜେ ଝାଡୁ ଧରି ଘର ଅଗଣା ସଫା କରିବାର
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ�ୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଛ�ୋଟିଆ ନୁ ହଁ। ଅନେକ ମଣ ିଷ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା
ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇପଡ଼ିଲେ।
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛ ି। ମୁଁ ତ ଭାବୁ ଚି ଠାକୁ ର
ଏତେ ବଡ଼ ଲ�ୋକ! ସେ ଝାଡୁ ଧରି ଅଗଣା ସଫା
ପୂଜା ଅପେକ୍ଷା ଝାଡୁ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆହୁ ର ି
କରିବେ! ପୂଜା କରୁ ଥିବା ସେଇ ସେବକ ଜଣକ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠାକୁ ର ପୂଜାରେ ସିନା ମନ ଶାନ୍ତ
ଠାକୁ ର ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ମାଲିକଙ୍କୁ କହ ିଲେ ହୁ ଏ; କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିଲେ ମନରେ
&eòaâûRK
‘ଥାଉ, ମୁଁ ଠାକୁ ର ପୂଜା ପରେ ଝାଡୁ ମାରିଦେବି।
ଅଶେଷ ସନ୍ତୋଷ ଜାତ ହୁ ଏ। କାରଣ ପରିବେଶକୁ
ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ , ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତୁ ।’
ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ହିଁ ଦିବ୍ୟତାର ଏକ ଝଲକ।’ n
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ଓଡିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସଫଳତା

ସିଲ୍ଭର୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପାଇଁ କଲେ
‘୫ଜି’ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର ବିକାଶ

ÁKþ cûùKðUþ

10 Mâûc &òQû (Uuûùe)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

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

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

ବ୍ ରିଟେନ୍ ସ୍ଥିତ ଓଡିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅରୁ ଣ
କର ଗ�ୋଟିଏ ପରେ ଗ�ୋଟିଏ ବ�ୈପ୍ଲବିକ
ସଫଳତା ସହ ିତ ଓଡିଆଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରୁ ଛନ୍ତି।
ବ୍ ରିଟେନ୍ ସିଲଭରଷ୍ଟୋନ୍ ରେସିଂ ସର୍କିଟ୍ରେ
ଆୟ�ୋଜିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମ�ୋଟର୍
ରେସିଂର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ସେନା
ଅଧିକାରୀ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ବ୍ୟବସାୟ ିକ ସହଯ�ୋଗୀ ଚିଣ୍ଟନ୍ ପାନାରା
ନିକଟରେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ୫ଜି ଭିର୍ଚୁଆଲ୍
ରିଅଲିଟ ି ସଫ୍ଟୱେର ବିକଶିତ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ
କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୟ�ୋଗ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ
ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଏରିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଉଥିବା ୫ଜି ଇମର୍ସିଭ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା
ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରେସ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ ଥିବା ଭଳି
ଅନୁ ଭବ କରାଇବ। ସିଲଭର୍ଷ୍ଟୋନ୍ ରେସିଂ

ସର୍କିଟ୍ ହେଉଛ ି ବ୍ ରିଟେନ୍ର ଏକ ମ�ୋଟର୍
ରେସିଂ ସର୍କିଟ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଫର୍ମୁଲା ୧
ଏବଂ ମ�ୋଟ�ୋଜିପ ିର ବ୍ ରିଟିଶ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ
ପରି ରେସିଂ ଇଭେଣ୍ଟ୍ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଥାଏ।
ନିକଟରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ସିଲଭରଷ୍ଟୋନ୍
ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଠୁ ବଡ ରେସିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍
‘ଦି କ୍ଲାସିକ୍ ୨୦୨୨’ ଆୟ�ୋଜନ କରିଥିଲା
ଯେଉଁଥିରେ ଫର୍ମୁଲା-୧, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍,
ଜିଟ ି ଏବଂ ଟୁ ରଙ୍ଗ୍
ି କାର୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ୨୦ରୁ ଅଧିକ
ରେସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅରୁ ଣଙ୍କ
ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ- ଏକ୍ସପଟନେସ୍ ଦ୍ୱାରା
ବିକଶିତ ୮କେ ରିଜ�ୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୩୬୦
ଡିଗ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରିଅଲିଟ ି ସହ ିତ ଇମର୍ସିଭ୍
ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ୫ଜି ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି,
ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବ�ୈପ୍ଲବିକ୍
ପ୍ରଯୁକ୍ବ
ତି ଦ
ି ୍ୟା ଦେବା ସହ ରେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ
ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁ ଭବ ଦେବ।

ଅଶ�ୋଧିତ ତ�ୈଳ ଉପରେ
ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ କରରେ ହ୍ରାସ

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶ�ୋଧିତ ତ�ୈଳ ଦରରେ
କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ଜାରି ରହ ିଥବା ଯ�ୋଗୁ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦତ
ି ଅଶ�ୋଧିତ
ତ�ୈଳ ଉପରେ ସରକାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ କର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା
ଡିଜେଲ ଓ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଶୁଳ୍କରେ ସରକାର
ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯ�ୋଗ୍ୟ ଯେ ଦେଶରେ ବର୍ମ
ତ୍ତ ାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ
ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହ ିଛ ି। ଗତ କିଛ ିମାସ ହେବ ତେଲ ଦରରେ କ�ୌଣସି ହ୍ରାସ କିମ୍ବା
ବୃ ଦ୍ ଧି ହ�ୋଇନାର୍ହି। ତେବେ ସରକାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ କର ହ୍ରାସ କରିଥିବାରୁ
ଏବେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଆଶା କରାଯାଉଛ ି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶ�ୋଧିତ ତ�ୈଳ
ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଜାରି ରହ ିଛ ି। ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘର�ୋଇ ସ୍ତରରେ
ଉତ୍ପାଦତ
ି ଅଶ�ୋଧିତ ତ�ୈଳ ଉପରେ ଟନ୍ ପ ିଛା ୧୩,୩୦୦ ଟଙ୍କାର କରକୁ ହ୍ରାସ
କରି ୧୦,୫୦୦ ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ନେଇ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧିସୂଚନା
ଜାରି କରିଛ ି। ଏଥିରେ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ୧୩.୫ରୁ ୧୦ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛ ି।
ସେହ ି ଅନୁ ସାରେ ଲିଟର ପ ିଛା ଇନ୍ଧନ ରପ୍ତାନୀ ୯ଟଙ୍କାରୁ ୫ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ହ�ୋଇଛ ି।
ଏହ ି ନୂ ଆ ଦର ୧୭ ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ।

ବଜାରରେ ରିଅଲ୍ମରି ନୂଆ ଡିଭାଇସେସ୍
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ବ୍ରାଣ୍ଡ ରିଅଲ୍ମ ି ପକ୍ଷରୁ ବଜାରକୁ
କେତେକ ନୂ ଆ ଡିଭାଇସେସ୍ ଛଡାଯାଇଛ ି। ଏଥରେ ନୂ ଆ ସ୍ମାର୍ଟଫ�ୋନ୍ ଏବଂ ହାତ
ଘଣ୍ଟା ରହ ିଛ ି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନୂ ଆ ସ୍ମାର୍ଟଫ�ୋନ୍ ରିଅଲ୍ମ ି ସି୩୩, ରିଅଲ୍ମ ି ୱାଚ୍ ୩
ପ୍ରୋ ଓ ରିଅଲ୍ମ ି ବଡ୍ସ ଏୟାର ୩ଏସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭର ଘ�ୋଷଣା କରିଛ ି। ରିଅଲ୍ମ ି ସି୩୩ହେଉଛ ି ୫୦ଏମ୍ପ ି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଥିବା ସେଗମେଣ୍ଟର ଏକମାତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟଫ�ୋନ୍
ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ସି ଡିଜାଇନ୍, ୬.୫ ଇଞ୍ଚ (୧୬.୫ସେମ ି) ଫୁ ଲ୍
ସ୍ନ୍
ରିକ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏରେ ୩୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ଥିବା ୫୦୦୦ ଏମ୍ଏଏଚ୍
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୧୨ ଆଧାରିତ ରିଅଲ୍ମ ି ୟୁଆଇ ଏସ୍ ଏଡିଶନ ରହ ିଛ ି। ଏହାର
ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ୧୨ ରୁ ରିଅଲ୍ମ ି ଡଟ୍ କମ୍, ଫ୍ଲିପ୍କାର୍ଟ ଓ ମେନ୍ଲାଇନ୍
ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡକ
ି ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛ ି। ରିଅଲ୍ମ ି ବଡ୍ସ ଏୟାର ୩ଏସ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ୨୪୯୯
ଟଙ୍କା ରହ ିଛ ି। ସେହ ିପରି ରିଅଲ୍ମ ି ୱାଚ୍ ୩ ପ୍ରୋର ମୂଲ୍ୟ ୪୯୯୯ ଟଙ୍କା ରହ ିଛ ି।

ଏସ୍ବଆ
ି ଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। କାରଣ ଏଣ ିକି
ମ�ୋବାଇଲ୍ ଜରିଅାରେ ଅର୍ଥ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁ ଥଲେ ଆପଣଙ୍କୁ
ଆଉ ଏସଏମଏସ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବନାହିଁ। କାରଣ ଦେଶର
ବୃ ହତ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ
( ଏ ସ୍ ବ ି ଆ ଇ )
ମ�ୋବାଇଲ୍ ପାଣ୍ଠି
ସ୍ଥାନାନ୍ତରରେ

ବିପଦରେ ଘର�ୋଇ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କା। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ
ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁ ଳନାରେ ଟଙ୍କାର ବିନମ
ି ୟ
ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଜାରି ରହ ିଛ ି। ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ
ଦିନ ଦୂ ର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛ ି ଟଙ୍କା। ଏଥଯ�ୋଗୁ
ସଙ୍କଟରେ ପଡିଛ ି ଦେଶର ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର।
ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଯ�ୋଗୁ ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା
ଭଣ୍ଡାର ଳଗାତାର ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛ ି।
କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା
ଭଣ୍ଡାରରେ ଏହ ି ହ୍ରାସ ଜାରି ରହ ିଛ ି। ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ
ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ୮୩ ବିଲୟ
ି ନ୍ ଡଲାର
ହ୍ରାସ ଘଟିଲାଣ ି, ଯାହାକି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରର ମ�ୋଦି
ସରକାରଙ୍କ ପାରିବାର ପଣ ିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇ
ଦେଇଛ ି। ପରିସ୍ଥତ ି ଏଭଳି ହ�ୋଇଛ ି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ
ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇ ଡଲାର ବିକ୍ରି କରୁ ଛ ି। ଚଳିତବର୍ଷ
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ୭ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛ ି।
ଟଙ୍କାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇଥିବା
ପଦକ୍ଷେପ ଡଲାର ରିଜର୍ଭ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ
ପକାଉଛ ି। ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦେଶର ବ�ୈଦେଶିକ
ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ପାଖାପାଖି ୬୩୩ ବିଲୟ
ି ନ ଡ଼ଲାର
ରହ ିଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୫୦ ବିଲୟ
ି ନ ଡ଼ଲାରକୁ
ଖସିଆସିଛ ି। ଚଳିତବର୍ଷ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ�ୈଦେଶିକ
ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ୮୩ ବିଲୟ
ି ନ ଡ଼ଲାର ହ୍ରାସ ଘଟିଛ ି।
ତେବେ ଚଳିତ ଦଶନ୍ ଧିରେ ଏହାକୁ ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା
ଭଣ୍ଡାରରେ ସବୁ ଠାରୁ ବୃ ହତ୍ ହ୍ରାସ ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଉଛ ି।

fòUe &òQû (Uuûùe)
l ù&ùUâûfþ- 103.37 (ଭୁ ବନେଶ୍ବର)
l WòùRfþ - 94.86

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରେ ଶେଷ ହ�ୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ
ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ୨.୨୩ ବିଲୟ
ି ନ ଡ଼ଲାର
ହ୍ରାସ ଘଟି ୫୫୦.୮୭ ବିଲୟ
ି ନ ଡ଼ଲାର ସ୍ତରରେ
ପହଞ୍ ଚିଛ ି। ପୂର୍ବସପ୍ତାହରେ ବେଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର

ବ�ୈଦେଶିକ
ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର
ଦେଶ ପାଇଁ
ବଳ

୭.୯୪ ବିଲୟ
ି ନ ଡ଼ଲାର ହ୍ରାସ ହ�ୋଇ ୫୫୩.୧୦
ବିଲୟ
ି ନ ଡ଼ଲାରରେ ପହଞ୍ ଚିଛ ି। ଏହ ି ହ୍ରାସ ପରେ
ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ୨ ବର୍ଷର ସର୍ବନମ
ି ୍ନ ସ୍ତରକୁ
ଖସିଆସିଥÒବା ଜଣାଯାଇଛ ି। ଅପରପକ୍ଷେ ସପ୍ତାହର

ଶେଷ କାରବାର ଦିବସରେ ଟଙ୍କା ମୂଳ୍ୟରେ ୭ ପଇସା
ହ୍ରାସ ଘଟି ଡଲାର ତୁ ଳନାରେ ୭୯.୭୮ ଟଙ୍କାରେ
ବନ୍ଦ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ କାରବାର ଦିବସରେ ଏହା
ଡଲାର ତୁ ଳନାରେ ୭୯.୭୧ ଡଲାରରେ କାରବାର
ଶେଷ କରିଥଲା। ୟୁକ୍ରେନ ସଙ୍କଟ ପରେ
 ଚଳିତବର୍ଷ ୮୩ ବିଲୟ
ି ନ୍
ଟଙ୍କା ଚାପଗ୍ରସ୍ଥ ରହ ିଛ ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଲାର
ତୁ ଳନାରେ ଟଙ୍କାର ବିନମ
ି ୟ ମୂଲ୍ୟ ୮୦
ଡଲାର ଖସିଲାଣ ି
ସ୍ତରରେ ରହ ିଛ ି | ଏହ ି ସ୍ତରରେ ବଜାୟ
 କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ରଖିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡଲାର
ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡୁ ଛ ି, ଯାହା ଟଙ୍କାକୁ
ଭଣ୍ଡାରରେ ହ୍ରାସ
ଅଧକ ମଜବୁ ତ କରୁ ଛ ି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ
 ୨ ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ
କେବଳ ଜୁ ଲାଇ ମାସରେ ୧୯ ବିଲୟ
ି ନ
ଡଲାରର ରିଜର୍ଭ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ
ଖସିଆସିଛ ି
୨୦୨୨ଠାରୁ ଏହା ହେଉଛ ି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର।
 ଟଙ୍କା ମଲ
ୂ ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଧାରା ଜାରି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରବିଆଇ ୨୦.୧୦ ବିଲୟି ନ
ଡ଼ଲାରର ଡଲାର ବିକ୍ରି କରିଥିଲା।
 ଡଲାର ବିକୁଛ ି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ
ସାପ୍ତାହ ିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁ ଯାୟୀ, ବ�ୈଦେଶିକ
ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେଯେତେ ପରିମାଣରେ ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ ରହ ିଛ ି, ସେହ ି ଦେଶର
ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପତ୍ତି(ଏଫ୍ସିଏ)ରେ ହ୍ରାସ ହେତୁ
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେତେ ଭଲ ବ�ୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାରଣ ଯଦି ବିଶ୍ବରେ କ�ୌଣସି ବିପଦ
ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଂରକ୍ଷଣ ହ୍ରାସ
ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଦେଶ ସହଜରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅନେକ ମାସ
ପାଇଛ ି। କଥÒତ ସପ୍ତାହରେ ଏଫ୍ସିଏରେ
ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଅର୍ଡର କରି ଆଣ ିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁ ନିଆର ଅନେକ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର
୨.୫୧ ବିଲୟ
ି ନ ଡ଼ଲାର ହ୍ରାସ ଘଟି
ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରକୁ ପାଣ୍ଠି
୪୮୯.୫୯ ବିଲୟ
ି ନ ଡ଼ଲାରରେ
ରପ୍ତାନ ି ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ ଜି ବିନଯ�ୋ
ି ଗ ଡଲାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜରିଆରେ
ପହଞ୍ ଚିଛ ି। ତେବେ ଏହ ି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
ଆଣ ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଦେଶରେ କାମ କରୁ ଥିବା ଭାରତର ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ୁ ଡ଼ଲାରରୁ
ସୁନା ରିଜର୍ଭ ୩୪୦ ନିୟତ
ପଠାଯାଇଥିବା ବ�ୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସ।
୩୮.୬୪ ବିଲୟ
ି ନ ଡ଼ଲାରରେ ପହଞ୍ ଚିଛ ି।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟ ିକସ ସଂଗ୍ରହରେ ୩୦% ବୃ ଦ୍ଧ
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି

ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ହାରରେ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ ଧି ଘଟିଛ ି। ଚଳିତ
ଆର୍ଥିକବର୍ଷ (୨୦୨୨-୨୩)ର ସେପ୍ଟେମର
୍ବ
୧୭ ସୁଦ୍ଧା ସଂଗ୍ରହ ହ�ୋଇଥିବା ମ�ୋଟ ଟିକସ
ତଥ୍ୟାନୁ ସାରେ ନେଟ୍ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ପରିମାଣ
୭୦୦, ୬୬୯ କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ ଚିଛ ି। ଏହା
ବିଗତ ଆର୍ଥିକବର୍ଷର ଏହ ି ସମୟର ଟିକସ
ଆଦାୟଠାରୁ ୨୩% ଅଧିକ। ଗତବର୍ଷ ଏହ ି
ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନେଟ୍ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ଆଦାୟ
ପରିମାଣ ୫, ୬୮, ୧୪୭ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ଥଇଲା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକବର୍ଷରେ ଏଯାବତ୍
ଆଦାୟ ହ�ୋଇଥିବା ମ�ୋଟ ନେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ୭୦୦,୬୬୯ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
(ରିଫଣ୍ଡକୁ ବାଦ ଦେଇ) ୩,୬୮,୪୮୪
କ�ୋଟିର କମ୍ପାନୀ ଟିକସ ବା ସିଆଇଟି,
୩,୬୮,୪୮୪ କ�ୋଟିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ଆୟକର ବା ପ ିଆଇଟି ଓ ପ୍ରତିଭୂ ତ ି କାରବାର
ବାବଦ ୩,୩୦, ୪୯୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ରହ ିଛ ି।
ରିଫଣ୍ଡ ବାବଦ ଦେୟ ଫେରସ୍ତ ପୂରର
୍ବ ୁ

ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ର�ୋକିବାକୁ

୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ଥିକବର୍ଷର ସେପ୍ଟେମର
୍ବ ୧୭
ସୁଦ୍ଧା ମ�ୋଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ଆଦାୟ ପରିମାଣ
ଥିଲା ୮, ୩୬, ୨୨୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା।
ପୂରବ
୍ବ ର୍ଷ ଏହ ି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବାବଦରେ
ମ�ୋଟ ଟିକସ ଆଦାୟ ପରିମାଣ ୬,୪୨,
୨୮୭କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ରହ ିଥଲା। ଗତବର୍ଷ
ତୁ ଳନାରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକବର୍ଷରେ ଏହ ି

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ମଧ୍ୟରେ ରହ ିଛ ି ଅଗ୍ରିମ
ଟିକସ ବାବଦରେ ୨, ୯୫, ୩୦୮ କ�ୋଟି,
ଟିଡିଏସ୍ ୪,୩୪,୭୪୦ କ�ୋଟି, ସେଲ୍ଫ
ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟିକସ ୭୭,୧୬୪ କ�ୋଟି,
ନିୟମ ିତ ଆସେସେମେଣ୍ଟ ଟିକସ ୨୦,୦୮୦
କ�ୋଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛ�ୋଟ ମ�ୋଟ ଟିକସ
ବାବଦରେ ୮,୯୩୩ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା।
ଚଳିତବର୍ଷ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ
 ଅଗ୍ ରିମ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ
୨,୯୫, ୩୦୮ କ�ୋଟିରେ ପହଞ୍ ଚିଛ ି କରାଯାଇଛ ି। ଯେଉଁମାନେ
ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ
 କରଦାତାଙ୍କୁ ହ�ୋଇଛ ି
ସେଥିରୁ ୯୩%କୁ ତନଖି କରି
ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ
୧, ୩୫, ୫୫୬ କ�ୋଟି ରିଫଣ୍ଡ
ଅର୍ଥ
ଫେରସ୍ତ
କରିବା
ଟିକସ ଆଦାୟ ପରିମାଣରେ ୩୦% ଅଭିବୃଦ୍ ଧି
ଘଟିଛ ି। ଏଯାବତ୍ ଆଦାୟ ହ�ୋଇଥିବା ମ�ୋଟ
୮, ୩୬, ୨୨୫କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ଟିକସ ମଧ୍ୟରେ ୪, ୩୬, ୦୨୦ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାର କମ୍ପାନୀ ଟିକସ ଏବଂ ୩୯୮,୪୪୦
କ�ୋଟିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର ଓ ପ୍ରତିଭୂ ତ ି
କାରବାର ଜନିତ ଟିକସ। ଏହାଛଡା

‘ନୂଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ
ପ୍ରଯୁକ୍ ତି ଓ ଏଆଇରେ
ନିବେଶ ଜରୁ ରୀ’

ଏସଏମଏସ ଚାର୍ଜ ଛାଡ ଘ�ୋଷଣା କରିଛ ି। ଏସ୍ବଆ
ି ଇ
ଦେଇଥବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଡ ି ସେବା ବ୍ୟବହାର
କରି ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ�ୌଣସି ଅତିରକ୍ତ
ି ଦେୟ ବିନା
ସହଜରେ କାରବାର କରିପାରିବେ। ଏସ୍ବଆ
ି ଇ ଏହ ି ସୂଚନା
ସ�ୋସିଆଲ ମ ିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛ ି। ଏସବିଆଇ ଏହ ି
ପ�ୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛ ି ଯେ, ମ�ୋବାଇଲ୍
ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଉପରେ
ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଚାର୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଛାଡ କରିଛ ି। ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନେ
ବର୍ତ୍ତମାନ କ�ୌଣସିଅତିରକ୍ତ
ି ଦେୟ
ବିନା ସହଜରେ କାରବାର କରିପାରିବେ।
ପ�ୋଷ୍ଟରେ ଆହୁ ର ି ମଧ୍ୟ କୁ ହାଯାଇଛ ି ଯେ
ଉପଭ�ୋକ୍ତାମାନେ କ�ୌଣସି ଅତିରକ୍ତ
ି
ଦେୟ ବିନା ଟଙ୍କା ପଠାଇବା, ଟଙ୍କା ପାଇଁ
ଅନୁ ର�ୋଧ, ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ, ମ ିନି
ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ୟୁପ ିଆଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଦି ସେବାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।

ଏସବିଆଇର
ନ ିଷ୍ପତ୍ ତି
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ଦଶନ୍ଧିରେ ବ�ୈଦେଶିକ ମଦ୍ୁ ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ବୃ ହତ୍ହ୍ରାସ

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି : ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା ସହ ିତ
ଅନେକ ଲ�ୋକ ଜଡ଼ିତ ଥÒବାବେଳେ ବହୁ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଠକାମ ିର ଶିବାର ହ�ୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ
ବହୁ ଅସୁବଧ
ି ାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତେବେ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରଣାଳୀକୁ
ଅଧିକ ମଜବୁ ତ କରିବା ଉପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ
କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘ (ଆଇବିଏ)ର ୭୫ତମ

ମ�ୋବାଇଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ରେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଚାର୍ଜ ଛାଡ଼
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି
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ମ�ୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଅସଫଳତା

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍)ସି

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୮ା୯(ସମ ିସ)

ସ�ୋମବାର,
୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଡ ି କ’ଣ ?

ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଡିଏ କିମ୍ବା ଅଣସଂଗଠିତ
ସପ୍ ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଡାଟା ସାଧାରଣତଃ
ଟକ୍ ଟାଇମ୍ ବାଲାନ୍ସ କିମବା୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍
ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମ�ୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍
କାରବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃ ତ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଏହ ି ସେବା ଫିଚର ଫ�ୋନରେ କାମ
କରେ। ଏସ୍ବଆ
ି ଇର ଏହ ି ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଫିଚର ଫ�ୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ
ଉପକୃ ତ କରିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା
ଦେଶର ୧ ବିଲୟ
ି ନରୁ ଅଧିକ ମ�ୋବାଇଲ୍
ଫ�ୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର
୬୫% ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଫିଚର ଫ�ୋନ୍
ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ *୯୯# ଡାଏଲ୍
କରି ଏହ ି ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ ୪୬୮% ବୃ ଦ୍ ଧି ଘଟିଛ ି
ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ୨୦୨୨
ସେପ୍ଟେମର
୍ବ
୧୭ସୁଦ୍ଧା ୧,୩୫,୫୫୬
କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଫଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି।
ଗତବର୍ଷ ଏହ ି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୭୪,
୧୪୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଫଣ୍ଡ କରଦାତାଙ୍କୁ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ତୁ ଳନାରେ
ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳିତବର୍ଷ
୫ ୩ %
ଅଭିବୃଦ୍ ଧି ଘଟିଛ ି।

ବାର୍ଷିକ�ୋତ୍ସବରେ ଯ�ୋଗଦେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହ ିଛନ୍ତି,
ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼କ
ି ପରସ୍ପର ସହ ିତ ଅନୁ କୂଳ
ରହ ିବା ଦରକାର। ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ
ସେବା ମ ିଳିପାରିବ। ବିଭନ୍ନ
ି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ
ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ିତ କାରବାର କରିବାକୁ
ବାଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼କ
ି କିଛ ି
ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼କ
ି ନିଜର
ସିଷ୍ଟମକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଅନୁ କୂଳଯୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ,

ମିନ୍ତ୍ରା ବିଗ୍ ଫ୍ୟାଶନ
ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୨୩ରୁ

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏଜେନ୍):ସି
ମ ିନ୍ତ୍ରା
ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ବୃ ହତମ ଫେଷ୍ଟିଭ୍
ଫ୍ୟାଶନ ଧମାକା ‘ବିଗ୍ ଫ୍ୟାଶନ
ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚଳିତମାସ ୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ
ହେବାକୁ ଯାଉଛ ି। ବିଏଫ୍ଏଫ୍ର ଏହ ି
୩ୟ ସଂସ୍କରଣରେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣଗୁଡକ
ି
ତୁ ଳନାରେ ୧.୫ ଗୁଣ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଇଲ
ରହ ିଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ୬୦୦୦ରୁ ଅଧିକ
ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ଅଫର ରହ ିଛ ି। ପାର୍ବଣକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ
ରଖି ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡକ
ି ତୁ ଳନାରେ ଚଳିତଥର
ଅଫରର ଅଧକ ଚାହ ିଦା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ
ବ�ୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛ ି। ଏହ ି ଚାହ ିଦାକୁ
ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଟେକ୍
କ୍ଷମତାଗୁଡକ
ି ଶୀର୍ଷ ସମୟରେ ପ୍ରତି
ମ ିନିଟ୍ରେ ୧୩୦୦୦ ଅର୍ଡର ପରିଚାଳନା
କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ ସିସ୍
ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଓ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ
ଡେବିଟ୍ ଓ କ୍ରେଟିଡ୍ କାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର
କରି ନିଜ କ୍ରୟ ଉପରେ ପେମେଣ୍ଟ
କରୁ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ
ଅତିରିକ୍ତ ୧୦%ର ରିଆତି ପାଇପାରିବେ।

ଯାହାଫଳରେ କି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯ ିବାକୁ
ପଡ଼ିବନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ଉପରେ ର�ୋକ୍ ଲଗାଇବା
ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନୂ ଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରଯୁକ୍ ତି ଓ
ଏଆଇରେ ନିବେଶ କରିବା ଦରକାର। ସମୟ ବଦଳିବା
ସହ ିତ ନୂ ଆ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼କ
ି
ଆପଣାଇଲେ ଠକାମ ି ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃ ଦ୍ ଧି କରାଯ ିବା ଦରକାର, ଏହାଦ୍ୱାରା
ଯେ କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗଡ଼ବଡ଼କୁ ର�ୋକାଯାଇପାରିବ।

ଇଫ୍କ�ୋ ପକ୍ଷରୁ ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନ
ଭୁ ବନେଶ୍ବର,୧୮ା୯(ସମ ିସ)

ସାର
ଉତ୍ପାଦନକାରୀ
ଇଫ୍କ�ୋ
ପକ୍ଷରୁ କୃ ଷ ି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ମ ିଳିତ
ସହଯ�ୋଗରେ ରାଜ୍ୟର ୩୩ଟି କୃ ଷ ି
ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ  ପ�ୋଷଣ ଅଭିଯାନ,
ପନିପରିବା ମଞ୍ଜି ବିତରଣ ଏବଂ
ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ

ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଇଫ୍କ�ୋର ୧୮ ଜଳ
କ୍ଷେତ୍ର ଅଧକାରୀ ଏବଂ ସାର ବିକ୍ରୟକାରୀ
ସହାୟକମାନେ ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ
ପରିଚାଳନା କରିଥଲେ। ଇଫ୍କ�ୋ
ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜ୍ୟ ବିପଣନ
ପ୍ରବନ୍ଧକ ସ�ୌରଭ କୁ ମାର ଚାଟାର୍ଜୀ
ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧକ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର
ଜେନା କୃ ଷ ି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧା

ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯ�ୋଗଦେଇ ଚାଷୀ ଭାଇ
ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୃ ଷ ି ବିଜ୍ଞାନ
କେନ୍ଦ୍ରର ନୂ ତନ ପ୍ରୟାସଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରଶଂସା
କରିଥଲେ। ଏଥରେ କୃ ଷକ ଭାଇଭାଇଣୀ
ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ
କୃ ଷ ି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ�ୋଷଣମାସ ପାଳନର
ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଉପକାରିତା
ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥÒଲେ।
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ସ�ୋମବାର, ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

କୁଡୁମୀ ଜାତିରୁ ହଜିଯାଉଛି କୁର୍ମାଲୀ ଭାଷା
ଅଣକୁ ଡୁମୀ ଜାତ ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛ ି କୁ ର୍ମାଲୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ

ର ା ଇ ର ଙ୍ଗ ପୁ ର , ୧ ୮ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) :
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କୁ ଡ଼ୁମୀ ଜାତିର ପ୍ରଭାବ
ରହ ିଛ ି। ଏହ ି ଜାତି ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ
ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ
ବେଶ୍ ଆଗରେ। ଯଦିଓ ଆଦିବାସୀ
ସାନ୍ତାଳୀମାନେ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବଧ
ି ା
ହାସଲ କରି ରାଜନ�ୈତକ
ି ଓ ଚାକିର ି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହ ିଛନ୍ତି। ତେବେ
ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବଧ
ି ା ବିନା କୁ ଡ଼ୁମୀ ଜାତି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ତ ଆଗରେ
ରହ ିଛ ି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ
ରାଜନ�ୈତକ
ି ଶୁଭଦୃ ଷ୍ଟି ପଡ଼ି କୁ ଡ଼ୁମୀ
ସମ୍ପ୍ର୍ରଦାୟର ମମତା ମହାନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭା
ସାଂସଦ ଏବଂ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ ଚମ୍ପୁଆର
ବିଧାୟକ ହ�ୋଇପାରିଛନ୍ତି। କୁ ଡ଼ୁମୀ
(କୁ ର୍ମୀ) ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜାତିକୁ
ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଦୀର୍ଘଦନ
ି
ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ
୧୦/୧୨ ବର୍ଷ କୁ ଡ଼ୁମୀମାନେ ଆଦିବାସୀ
ମାନ୍ୟତା ଦାବିକୁ କୁ ଡ଼ୁମୀ ସେନା
ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର କ�ୋଣ
ଅନୁ କ�ୋଣରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ
କରିଥିଲା। ରାଜନ�ୈତକ
ି ଘଟଣାକ୍ରମରେ

ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର
‘ଭାରତ ଯ�ୋଡ଼�ୋ’ ଯାତ୍ରା

ଉକ୍ତ ସଙ୍ଗଠନ ଦୁ ଇ ବର୍ଷ ତଳେ ବିଭାଜିତ
ହ�ୋଇ ସେଥିରୁ ନୂ ତନ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା
କୁ ଡ଼ୁମୀ ସେନା ସଂଗଠନ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ି।
ତେବେ
ଦୁ ଇଟିଯାକ
ସଂଗଠନର
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଚିହ୍ନ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହ ିଛ ି।
କୁ ଡୁମୀ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର
ଭାଷାକୁ
କୁ ରମା୍ ଲୀ ଭାଷା କୁ ହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ
ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କୁ ରମା୍ ଲୀ କେବଳ
କୁ ଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଉ ସୀମ ିତ
ହ�ୋଇ ରହ ିନାହିଁ। କୁ ଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କ କ�ୌଳିକ
ବୃ ତ୍ ତି ଚାଷ ହ�ୋଇଥିବାରୁ କୃ ଷ ିକାର୍ଯ୍ୟ
ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ କୃ ଷ ି ଉପକରଣ ପାଇଁ
ସର୍ବଦା ଏହ ି ଜାତି କମାର ଜାତି ଉପରେ
ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେଉଁ ଗାଁରେ କୁ ଡ଼ୁମୀ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବସବାସ କରୁ ଥିବେ ସେଠାରେ
ନିଶ୍ ଚିତ ଗ�ୋଟିଏ କିମବା୍ ଦୁ ଇଟି କମାର
ପରିବାର ରହ ିଥିବା ନଜିର ରହ ିଛ ି। କମାର
ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ�ୋଦାଳ,
ଦାଆ ଏବଂ ଗୃହ ଉପକରଣ ପନକି, କୁ ରାଢ଼ୀ
ତିଆରି କରି ଯ�ୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ
କମାର ପରିବାରର କୁ ଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କ ସହ
ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ କୁ ଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କ ଭାଷା
କୁ ରମା୍ ଲୀରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହ�ୋଇଥାନ୍।ତି

ଏହ ି କ୍ରମରେ ବାମନଘାଟୀ ଅଞ୍ଚଳର
କୁ ରମା୍ ଲୀ ଭାଷାକୁ କୁ ମ୍ଭକାରମାନେ ମଧ୍ୟ
ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍।ତି ବିଭନ୍ନ
ି ପର୍ବପର୍ବାଣ ି
ନିମନ୍ତେ କୁ ମ୍ଭାର ଗ�ୋଷ୍ଠୀ କୁ ଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କୁ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଟିପାତ୍ର ଯ�ୋଗାଇ
ଆତ୍ମୀୟତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ ଧି ରଖିଥିବାରୁ
କୁ ଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କ ଭାଷା କୁ ରମା୍ ଲୀ ଭାଷାରେ
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ଛନ୍।ତି ସେହ ିପରି ନାପ ିତ୍
ଓ ଧ�ୋବା କୁ ଡୁମୀମାନଙ୍କ
ଅନ୍ତୁଡଶ
ି ାଳରୁ
଼
ଶ୍ମଶାନ ଯାଏ ପ୍ରତିଟି କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ଲ�ୋଡ଼ା
ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁ ରମା୍ ଲୀ
ଭାଷାକୁ ଆଦରି ନେଇଛନ୍।ତି ତେଣୁ କୁ ମ୍ଭାର,
କମାର, ତେଲି, ଧ�ୋବା ଓ ନାପ ିତ୍ମାନେ

ଏବେ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର,
ଢ଼େଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା
ସମେତ ପଡ଼�ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗ
ରାଜ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଉପର�ୋକ୍ତ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟତୀତ ତନ୍ତୀ, ବାହାଘର ଓ
ସାମାଜିକ କାମରେ ସହଯ�ୋଗ କରି
ଆସୁଥିବା ଡ଼ମ, ଘାସିମାନେ ମଧ୍ୟ କୁ ଡ଼ୁମୀ
ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଛନ୍।ତି ତେବେ
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କୁ ଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ
ମାନ୍ୟତା
ଦାବିରେ
ଆନ୍ଦୋଳନର
ନେତୃ ତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବଶେଷ
ି
ମଧ୍ୟ
ପରସ୍ପର କୁ ଡୁମୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା
ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା

୩ ମାସରେ ୨୨୫୦ କିମ ି ପରିକ୍ରମା

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମ ସ
ି ):
ଚଳିତ
ମାସ
ଅକ୍ଟ ୋ ବର ୩୧ ତଥା ପୂର୍ବ ତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିର ା
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିର �ୋଧାନ ଦିବ ସଠାରୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ
ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ଯ�ୋଡ଼�ୋ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ‘ଓଡ଼ିଶ ା ପଦଯାତ୍ରା ତଥା
ପରିବ ର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା’ ବ�ୋଲି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛ ।ି
ପସ
ି ସ
ି ି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ
ରାଜ୍ୟ ନେତୃ ବୃ ନ୍ଦ ଏହ ି ଯାତ୍ରାରେ ସାମ ଲ
ି ହେବେ।
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ
ଏହ ି ଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟସାରା ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରାୟ ୧୦୦
ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିବ। ଏଆଇସିସ ି
ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଗବିଜୟ
ସିଂ ଓ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ରମେଶ ରାଜ୍ୟ
ନେତୃ ବୃ ନ୍ଦଙ୍କ ସହଯ�ୋଗ ଦେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାରୀ ଡକ୍ଟର ଚେଲ୍ଲା କୁ ମାର ଏବଂ ସହ
ପ୍ରଭାରୀ ରୁ ଦ୍ରରାଜୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିବେ। ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୨୫୦ କି.ମ ି ଯାତ୍ରା
ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କରାଯ ିବ। ଭୁ ବନେଶ୍ୱରରୁ ଏହ ି ଯାତ୍ରା
ବାହାରି ୨୬ ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା କରିବ। ପ୍ରତି ଦିନ ପ୍ରାୟ
୨୦ କିମ ି ଏହ ି ପରିକ୍ରମା ଯାତ୍ରା କରାଯ ିବ। ୨୦୨୩
ମସିହା ଜାନୁ ୟାରୀ ୩୦ରେ ଏହ ି ଭାରତ ଯ�ୋଡ�ୋଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା
ଘରକୁ ଘର ବୁ ଲି କଂଗ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ସାମ୍ ବା ଦିକ ସମ୍ ଳ
ମି ନୀରେ ପ ସ
ି ସ
ି ି ସଭାପତି ଶରତ
ପଟ୍ଟନାୟକ ଘ�ୋଷଣା କରିଥି ଲେ। ସେହ ପ
ି ରି
ରାହୁ ଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ଜାରି ରହ ଥିି ବା ଭାରତ

ଯ�ୋଡ଼�ୋ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ
ଜୟରାମ ରମେଶ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥି ଲେ।
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ମ
ଚି ଭାରତ ଯ�ୋଡ�ୋ
ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହ ିଥିବା ସେ ସୂଚନା

ପୂର୍ବ ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ
ରହ ିଥିଲେ।
ସାଂସଦ ନିର �ୋଜ ଡାଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନବ
ନିର୍ ବା ଚିତ ପ ସ
ି ସ
ି ି ପ୍ରତିନ ଧି
ି ମାନଙ୍କ ଏକ ବ�ୈଠକ
ମଧ୍ୟ ରବିବାର କଂଗ୍ରେସ
 ୨୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ଭବନରେ
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ହ�ୋଇଯାଇଛ
।
ି
ପ
ିସିସର
ି
 ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା
ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ
 ଦିନକୁ ୨୦ କିମ ି ପର ିକ୍ରମା କର ିବେ ନେତା
ଜେନା, ପ ିସିସ ି ସଭାପତି,
 ଯ�ୋଗଦେବେ ଜୟରାମ, ଦିଗ୍ବ
 ଜ
ି ୟ, ଚେଲ୍ଲା କୁ ମାର ଉପସଭାପତି, କ�ୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଓ ପ ିସିସ ି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ
ଦେଇଥିଲେ। ସେହ ିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସଦସ୍ୟ, ଏଆଇସିସ ି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ ିସିସ ି ଇଲେକ୍ସନ
ବିର�ୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆରଏସଏସ୍ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ କମଟ
ି ି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଆଇସିସ ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନ�ୋନୀତ
ଦିଗ୍ବଜ
ି ୟ ସିଂ ସମାଲ�ୋଚନା କରିଥି ଲେ। ରାହୁ ଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ
ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାରତ ଯ�ୋଡ଼�ୋ ଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବତନ ପ ିସିସ ି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ,
ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିକ୍ରମାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯ�ୋଡ଼ି ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ, ସୁଶୀଳା ତିରଆ
ି , ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଆ
ଟି ,
ହେବେ ନାହିଁ ବ�ୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛ ।ି ଓଡ଼ିଶା ପରିକ୍ର ମା ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ, ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହ ିନୀପତି
ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁ ଜା ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବ ତନ ପ ିସିସ ି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା, ପ୍ରସାଦ ତେଣୁ ଉପର�ୋକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସର୍ବସମ୍ମତ କ୍ରମେ ଗୃହୀତ
ହରିଚନ୍ଦନ, ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପ ି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଆ
ଟି , ହ�ୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଡାଙ୍ଗୀ ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ।

କରୁ ଛନ୍।ତି ଗାଁଗହଳିରେ କେତେକ ପୁରୁଖା,
ବୃ ଦ୍ଧବୃ ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଯୁବପ ିଢ଼ି
ସମେତ ଏବଂ ସାଧାରଣ କୁ ଡୁମୀ ଜାତିର
ଲ�ୋକମାନେ ଖୁବ୍କମ୍କୁ ଡ଼ୁମାଲି ଭାଷାରେ
କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍।ତି ଯଦିଓ ସେମାନେ
ନିଜର ଭାଷା କୁ ଡ଼ୁମାଲି ବ�ୋଲି ପରିଚୟ
ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା
ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ
ସେମାନେ ବ�ୋଧେ ଭୁ ଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ
ଭାଷା ଓ ସଂସ୍ତ
କୃ ି ପରସ୍ପର ସହ ିତ ଜଡ଼ିତ।
ମାତୃ ଭାଷା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଗ�ୋଟିଏ
ଜାତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କୁ ଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କର ମାତୃ ଭାଷା
କୁ ଡ଼ୁମାଲି ଭାଷା ହଜି ଯାଉଥିବାବେଳେ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ଡ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘଦନ
ି ରହ ି କୁ ଡ଼ୁମୀମାନଙ୍କ
ସହ ିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କୁ ମ୍ଭାର, କମାର,
ଧ�ୋବା, ନାପ ିତ୍, ଡମ, ଘାସି ଆଦି ଜାତି
କୁ ର୍ମାଲୀ ଭାଷାରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ
ଅଣକୁ ଡ଼ୁମୀ ଜାତି ହ�ୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କୁ ର୍ମାଲୀ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ
ଏମାନଙ୍କ ଅବଦାନ କିଛ ି କମ୍ ନୁ ହେଁ।

ଲାଲ୍କରିଡର୍କୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ
ମାଲକାନଗ ିର ି ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପାଦନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଶେଷ, ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ
ବଢ଼଼ଲ
ି ା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମ ିସ): ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗମନାଗମନ ପଥ ସୁଗମ
ହେବା ଜରୁ ରୀ। ଉତ୍ତମ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଥପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହ ି ଉକ୍ତିକୁ
ବାସ୍ତବ ରୂ ପ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହ ି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ
ଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତ୍ଭ
ତି ୂ ମ ି ନିରମା୍ ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପାଦନ ଉପରେ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରିଛନ୍।ତି ଏକଦା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଚରାଭୂ ଇଁ ପାଲଟି
ଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଏବେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଦେଶର ବିଭନ୍ନ
ି ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ଯ�ୋଡ଼ି ହେବ। ଶିକ୍ଷା,
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହା ତ୍ୱରାନ୍ତ
ୱି କରିବ। ୨୦୨୪ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସିକ ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରିରୁ
ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍।ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ବିମାନବନ୍ଦର ନିରମା୍ ଣ ପାଇଁ ୯୪ ହେକର
୍ଟ ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ବାଣ ିଜ୍ୟ
ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛ ି। ଏଥିସହ ଏଥିପାଇଁ ଜମ ିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ
ସମ୍ପାଦତ
ି ହ�ୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛ ି। ସେହ ିପରି ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୯ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ୫୯ କ�ୋଟିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛ ି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ
(୫-ଟି) ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ିତ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ
ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାର�ୋପ କରିଛନ୍।ତି
ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତ କରି
ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହ ି ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ
ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ସବୁ ଠାରୁ ଦୂ ରରେ ଥିବା ମାଲକାନଗିରି ସବୁ ଠାରୁ ନିକଟତମ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇବ।
ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହ ି ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅର୍ଥନ�ୈତ ିକ କ୍ଷେତ୍ର ବେଶ୍ ସମୃଦ୍ଧ ହ�ୋଇପାରିବ ବ�ୋଲି
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କହ ିଥିଲେ। ମାଲକାଗିରିରେ ‘୨-ବି’ ଶ୍ରେଣୀର ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହ ିଛ ି।
ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୭୪ ଏକର ସରକାରୀ ଜମ ି, ୧୨୬ ଏକର ଘର�ୋଇ ଏବଂ ୩୩ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ
ଜମ ି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏଏଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଲିମ ିଟେସନ୍ ସର୍ଫେସ (ଓଏଲ୍ଏସ୍) ସର୍ଭେ ସମାପ୍ତ
ହ�ୋଇସାରିଛ ି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପ ିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୫୪ ପରିବାରକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯ�ୋଜନାରେ
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛ ି। ଇତିମଧ୍ୟରେ
ଭିତ୍ତିଭୂ ମ ି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୩୩ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛ ି।

 ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ନୀତ ି ସମ୍ପର୍କିତ ବ�ୈଠକ

ଜଳର ବିବଧି ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂ ଣ ଦିଗରେ ନୂତନ ନୀତି ସହାୟକ ହେବ
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମ ିସ):
ରାଜ୍ୟରେ
ନୂ ତନ ଜଳ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆନ୍ତଃ
ବିଭାଗୀୟ ବ�ୈଠକ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟ ଜଳ
ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସମ୍ ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଏହ ି ବ�ୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ
ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁ କୁନ ି ସାହୁ ଯ�ୋଗଦେଇ
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଣୟନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂ ତନ ରାଜ୍ୟ ଜଳ

ବ୍ୟାପକ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟମ ,ବୃ ହତ୍ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ,
ମେଗା ଲିଫ୍ଟ, ଉଠା ଜଳସେଚନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିବା
ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଜଳନୀତିରେ ଆବଶ୍ୟକ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ
ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ବ�ୋଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ

ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହ�ୋଇଥିଲେ। କୃ ଷ,ି
ଶିଳ୍ପ ତଥା ଆନୁ ଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃ ଷକ ତଥା
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା
ପୂରଣ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂ ତନ
ଜଳନୀତି ଏ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବ�ୋଲି
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ବ�ୈଠକରେ ନୂ ତନ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ନୀତିରେ
ବିଭାଗରେ ଥିବା ବିଭନ୍ନ
ି ଉପ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ
ନୀତିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ

ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ
ମାଧ୍ୟମରେ ବୁ ଝାଇଥିଲେ। ନୂ ତନ ଜଳନୀତିରେ
ଭୂ ତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ସେଚାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ୱାଲମୀ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲ�ୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ବ�ୈଠକରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅତିରକ୍ତ
ି
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଯ�ୋଗଦେଇ
ନୂ ତନ ଜଳନୀତିରେ ଆବଶ୍ୟକ କଣ କଣ
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ଜନସାଧାରଣ

ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯ�ୋଗୀ ଜଳ
ପାଇପାରିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁ ପୁଙ୍ଖ
ଆଲ�ୋଚନା
କରିଥିଲେ।
କେତେକ
ସ୍ଥଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟ
ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂ ତନ ଜଳନୀତିକୁ
ପୁନଃ ଅବଲ�ୋକନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଗର୍ଗ
ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଜଳବାୟୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଳ ପରିଚାଳନା,
ଜଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ଜଳ ଉପରେ
ନିର୍ଭର କରୁ ଥିବା ସହଭାଗୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ର
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟି ରାଜ୍ୟ ଜଳନୀତି୨୦୦୭ରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ
ନୂ ତନ ଜଳନୀତି ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛ।ି
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୃ ଷ ି ଓ କୃ ଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ
ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ବିଭାଗ,
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ,ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଜଳବାୟୁ
ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ସୂଚନା
ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହ ଅନ୍ୟ ସହଯ�ୋଗୀ
ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ବେସରକାରୀ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ସହ ିତ ଆଲ�ୋଚନା ଜାରି
ରହ ିଛ।ି ବ�ୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ
ସଚିବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଇଂ.ଭକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗର
ବିଭନ୍ନ
ି ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା
ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯ�ୋଗଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ଅବଶ ିଷ୍ଟାଂଶ

ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ...

ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ମ ିଳିନାହିଁ। ସେହ ିପରି ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ୫ଟି ଯ�ୋଜନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା(ଉପଯ�ୋଜନା), ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ
ବିଦ୍ୟାଳୟ(ଇଏମଆରଏସ), ପ ିଭିଟ ିଜିମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକରଣ, ଆଦିମ
ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ର ବିପଣନ ପାଇଁ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ସହାୟତା ଏବଂ
ଆଦିବାସୀ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାନକୁ ଅନୁ ଦାନ ବାବଦରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ
ମ ିଳି ନ ଥିଲା। ଅନୁ ରୂପ ଭାବରେ ମେକାନିଜମ୍ ଫର ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ୍  ଅଫ୍
ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ(ଏମଏଫପ ି) ଆଦି ଦୁ ଇଟି ଯ�ୋଜନାରେ
୨୦୧୮-୧୯, ୨୦୧୯-୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ରେ କ�ୌଣସି ଅନୁ ଦାନ
ମ ିଳିନାହିଁ। ସେହ ିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା(ଉପଯ�ୋଜନା)
ରେ ୨୦୧୮-୧୯ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧୭୫୫୩.୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁ ଦାନ
ମ ିଳିଥିବାବେଳେ ୨୦୨୦-୨୧ରେ ଏହା ୯୦୧୦.୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ
ପାଇଛ ି। ଅନୁ ରୂପ ଭାବେ ପ ିଭିଟ ିଜିମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ୨୦୧୮୧୯ରେ ୩୬୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମ ିଳିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୦-୨୧ରେ ୧୨୦୨
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମ ିଳିଛ ି। ଆଦିମ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ର ବିପଣନ ପାଇଁ
ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ସହାୟତା ବାବଦକୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୦୧୯୨୦ରେ ୧୬୦.୫୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମ ିଳିଥିଲା। ଏହାର ପୂର୍ବ ତଥା ପର ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଅନୁ ଦାନ ମ ିଳିନାହିଁ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅନୁ ସଚ
ି
ୂ ତ
ଜନଜାତି(ଏସଟି), ଅନୁ ସଚ
ି ଜାତି(ଏସସି),ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ
ୂ ତ
ପଛୁ ଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ ୪୦୯୧ କ�ୋଟି ୯୮ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର
ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ୩୧୦୦
କ�ୋଟି ୪୯ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହ ିଛ ି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରୁ
୧୭୯୭ କ�ୋଟି ୬୬ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କେବଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ
ଯ�ୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯ ିବ। ସେହ ିପରି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ଯ�ୋଜନାରେ
୧୩୬ କ�ୋଟି ୭୪ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ
ଯ�ୋଜନାରେ ୧୧୬୬ କ�ୋଟି ୮ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ
କରାଯାଇଛ ି। ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରେ ଏସଟିଙ୍କ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନକ�ୈନ୍ଦ୍ରିତ
କରାଯାଇଛ ି। ନିକଟରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତ ି ମଜଭୁ ତ କରିବା
ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖି ମ ିଲେଟ୍ ମ ିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛ ି। ଏହା

ଏକ ବିକଳ୍ପ କୃ ଷ ି ହ�ୋଇପାରିବ। ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବ�ୈଠକରେ ମ ିଲେଟ୍
ମ ିଶନର ଅବଧି ୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛ ି। ୨୦୧୭-୧୮ ମସିହାରେ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୨୦୨୬-୨୭ ଯାଏଁ ପ୍ରଚଳନ
କରାଯ ିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୮୦୮.୩୯ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର
ଷୁ
କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୪୨ ବ୍ଲକରେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ କ୍ଦ୍ର
ଚାଷୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃ ତ ହେବେ। ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ
ଅଂଶ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନରେ ଅବହେଳା କରୁ ଥିବା ଯ�ୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କେବଳ
ଆର୍ଥିର୍କ ଚାପ ପଡ଼ୁନାହିଁ; ବିଭନ୍ନ
ି ଯ�ୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୟ
୍ୱ ନ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ହେଉଛ ି।

୨୦ରେ ଲଘୁଚାପ...

ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ ଟି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରବିବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ
ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୯ରେ ମଧ୍ୟ
ବିଭନ୍ନ
ି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକ�ୋପ ରହ ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହ ିଛ ି। ଲଘୁଚାପ
ଦ୍ୱାରା ୨୦ ଓ ୨୧ରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବ�ୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛ ି। ଏହ ି
ଦୁ ଇ ଦିନ ବିକ୍ ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ଓ କିଛ ି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ
ବର୍ଷା ହେବ ବ�ୋଲି ପାଣ ିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହ ିଛ ି। ସ�ୋମବାର କଳାହାଣ୍ଡି,
କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଆଶଙ୍କା ରହ ିଛ ି।
ୁ କ
ଏଥିପାଇଁ ଏହ ି ଜିଲ୍ଲାଗଡ଼
ି ୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହେବା ସହ ିତ ଗଜପତି,
ମାଲକାନଗିରି, କ�ୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ,
ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ
ୁ କ
ଏହ ଜି
ି ଲ୍ଲାଗଡ଼
ି ପାଇଁ ୟେଲ�ୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରିହ�ୋଇଛ ି। ୨୦ ଓ ୨୧ରେ ବର୍ଷା
ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବ�ୋଲି
ପାଣ ିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବ�ୈଜ୍ଞାନକ
ି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହ ିଛନ୍।ତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଯ�ୋଗୁଁ ବିଭନ୍ନ
ି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂ ସ୍ଖଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିବା ଓ କଚ୍ଚା ଘର
ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହ ିଛ ି। ତଳୁ ଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ ଟି
ହେବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯ�ୋଗୁଁ ଦୃ ଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ
ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛ ି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼କ
ି ରେ ଡ୍ରେନେଜ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଚାଷ ଜମ ିରୁ ଜଳ
ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପାଣ ିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛ ି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହ ିବ ବ�ୋଲି
ପାଣ ିପାଗ ବିଭାଗ ପୂରବା୍ ନୁମାନ କରିଛ ି। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ୨୦

ତାରିଖରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯ ିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛ ି। ପାଣ ିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର
ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହ ିବା
ପାଇଁ ଏସ୍ଆରସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛ ି। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ
ୁ କ
ଜିଲ୍ଲାଗଡ଼
ି ୟେଲ�ୋ ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛ ି, ସେହ ିଜିଲ୍ଲାର
ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ତ
ଥି ିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ
ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଭିତ୍ଭ
ତି ୂ ମ ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କୁ ହାଯାଇଛ ି। ବର୍ଷା
ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଏସ୍ଆରସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଇବା ସହ ିତ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା
କ�ୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲେ ତୁ ରନ୍ତ ଏହାର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଦିଆଯାଇଛ ି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶରେ ମ�ୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପାଗ ଅନୁ କୂଳ
ରହ ିଛ ି। ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ ଚିମ ଭାଗରୁ ମ�ୌସୁମୀ
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣ ିପାଗ
ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛ ି।

ବଜ୍ରପାତରେ...

ହାଇସ୍ଲ
କୁ ସାହ ିର ଉଗ୍ରସେନ ସେଠୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୀଣାପାଣ ି ସେଠୀ (୪୦)
ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛ ି। ସେ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଛେଳି
ଚରାଉ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଫଳରେ
ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟଳି ପଡିଥିଲେ। ପରିବାର ଲ�ୋକେ ତେଲକ�ୋଇ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ
ମୃତ ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଲସ
ି ଦୁ ଇଟିଯାକ ଶବକୁ ଜବତ କରି ଏକ
ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁ ଜୁକରି ତଦନ୍ତ କରୁ ଛ ି।

୩ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ...

ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁଲସ
ି ରବିବାର ଭ�ୋର ସମୟରେ ୨୬ନଂ ଜାତୀୟ
ରାଜପଥରେ ସବ-ଇନ୍ସପେକର
୍ଟ କରୁ ଣାକର ଶବରଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ
ପାଟ୍ରୋଲଂି କରୁ ଥିଲେ ା କ�ୋରାପୁଟ ଆଡୁ ସୁଙ୍କି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା
ଆରଜେ-୦୬ ଜିଏ ୬୯୫୧ ନମ୍ବର ଟ୍ରକ୍ରେ ଚ�ୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ
ହେଉଥିବା ସୂଚନାପାଇ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍  ଜ�ୋଡ଼ିମାଦିଲ ି ନିକଟରେ
ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଏସକର୍ଟ ଦେଉଥିବା ଓଡି-୧୦ପ ି ୯୧୩୩ ନମ୍ବର ଥିବା
ଏକ ବ�ୋଲେର�ୋକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇଥିଲେ ା ପାୱାର୍ ଟିଲର ଥିବା ଉକ୍ତ
ଟ୍ରକରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗନ୍ଧ ଆସିବାରୁ ପୁଲସ୍
ି ସନ୍ଦେହରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥଲା ା

୩୧ଟି ଜରି ଅଖାରେ ପ୍ୟାକିଂ ହ�ୋଇଥିବା ୮୦୩
କିଲ�ୋ ୭୬୫ ଗ୍ରାମ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା
ସହ ଟ୍ରକରେ ବସିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ବିଲୱାଡା
ଜିଲ୍ଲା ଗାଣ୍ଠାଡାର ପ୍ରକାଶ ଭେଲ୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯ�ୋଗ ନେଇ
ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଫେରାର୍ ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା ା ପୁଲସ୍
ି
ଟିମ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁ ଥିବା ଟ୍ରକକୁ ଏସ୍କର୍ଟ
ଦେଉଥିବା ବଲେର�ୋ ଜିପ୍କ
 ୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେଥିରେ
ଥିବା ଅବାକରୀ ବିଭାଗର ତିନଜ
ି ଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ
ସମେତ ବ�ୋଲେର�ୋ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଓ ଅନ୍ୟ
ଦୁ ଇଜଣଙ୍କୁ ପଟାଙ୍ଗି ଥାନାକୁ ନେଇ ଜେରା କରିଥିଲା
ା ଜେରା ସମୟରେ ଚ�ୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ
ସେମାନେ ସହଯ�ୋଗ କରୁ ଥିବା ଜଣା ପଡିବା
ପରେ ପୁଲସ୍
ି ସୁନାପୁର ଓଏମପ ିର ରାଜ କୁ ମାର
ଚେଟ୍ଟୀ, ବଲେର�ୋ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଧୀରଜ କୁ ମାର
ତୁ ରୁ କ, କ�ୋରାପୁଟ ସେଠୀ କଲ�ୋନୀର ଗ�ୋଲକ
ବିହାରୀ ବାଘ, ଅବକାରୀ ଏଏସଆଇ ଅରପଲ�ୋକ

ଦାଶ, ଅବକାରୀ କନଷ୍ଟେବଳ ତ୍ରିଲ�ୋଚନା
ରାୟଚେଟ୍ଟୀ ଓ ଆର୍.ଭେଙ୍କେଟେଶକୁ ଗିରଫ
କରିଛ ି ା ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ଥାନାରେ ଏନଡିପ ିଏସ୍ ଆକ୍ଟରେ
ଏକ ମାମଲା(୧୨୯/୨୦୨୨) ରୁ ଜୁ କରି ଗିରଫ
ୁ ଙ୍କୁ କ�ୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା
ସମସ୍ତ ଅଭିଯକ୍ତ
ଜଣାପଡ଼ିଛ ି ା ଘଟଣାରେ ପୁଲସ୍
ି ୮୦୩ କିଲ�ୋ
୭୬୫ ଗ୍ରାମ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ
ବ୍ୟବହୃ ତ ଟ୍ରକ୍, ବ�ୋଲେର�ୋ, ନଗଦ ୧୩୩୩୫
ଟଙ୍କା, ୮ଟି ମ�ୋବାଇଲ୍ ଫ�ୋନ୍, ଅବକାରୀ
ବିଭାଗ ପରିଚୟ ପତ୍ର ୨ଟି, ୪ଟି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ
ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ କରାଯାଇଛ ି ା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମରେ
ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁ ମାର ମହାପାତ୍ର,
ହାବିଲଦାର୍ ଡିକେ ପ୍ରଧାନ, କନଷ୍ଟେବଳ
ଏଚ୍ଏଚ୍ ନାୟକ,ଏସ୍.ମୁଦୁଲି,ଏଚ୍ ସିଏଚ୍ ଗ�ୌଡ
ଏବଂ ଏନ୍.ବେହେରା ସାମଲ
ି ହ�ୋଇଥିଲେ ା
ତେବେ ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁ ମାନିକ ମୂଲ୍ୟ
୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବବ�ୋଲି ପୁଲସ
ି କହ ିଛ।ି
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ସ�ୋମବାର, ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ

ଜଳେଶ୍ୱର, ୧୮ା୯ (ସମ ିସ): ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଗ�ୋପୀମ�ୋହନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର
ଜନନାୟକ,ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲେଖକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଛମ�ୌଜ
ପରିଚାଳନା କମ ିଟିର ଉପସଭାପତି, କର୍ମବୀର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପରିଡାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ସଭା ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହ ି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି
ସଭାରେ ସମାଜସେବୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପ୍ରଧାନ, ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର
ପରିଡା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଭାଗବତ ପରିଡା, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର
ଦାସ, ଖଗେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ , ଫନିଭୂଷଣ ଭୂ ୟାଁ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେ, ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିର,ି
ଯ�ୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ଶଶିକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯ�ୋଗଦେଇ
ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ‘କର୍ମବୀର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ‘ପୁସ୍ତକ
ଉନ୍ମୋଚିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ସଂଯ�ୋଜନା କରିଥିଲା
ବେଳେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପରିଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ପରିଡା, ଦିଲ୍ଲୀପ
ପରିଡା, ଅନୁ ପ ପରିଡା ଓ ସ୍ୱରୂ ପ ପରିଡା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

ବିଜେପ ି ପାଳିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦନି

ସିମୁଳଆ
ି ,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ସିମୁଳଆ
ି ବିଜେପ ି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦନ
ି ପାଳନ
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଲ୍ମ �ୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଜେପ ଯୁ
ି ବନେତା
ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସିମୁଳଆ
ି ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବାଜୀ ମଲ୍ ଲିକ, ୪୦ନଂ ଜ�ୋନର
ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଲୁ ନା ବେହେରା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପ ି ମହ ିଳା ମ�ୋର୍ଚ୍ଚାର ସମ୍ପାଦକ
ି ାଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ସିମୁଳଆ
ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଖ
ି
ମୁ ରେ ୭୨ଟି ଲଡୁ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଜନ୍ମଦନ
ଉପଲକ୍ଷେ ବନ୍ଦୀ ୫ଟି ପାରାକୁ ମୁକ୍ତ କରା ଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପ ି
ନେତା ରାଧାରମଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାବୁ ଲି ପରିହାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମ�ୋର୍ଚା ସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ଷୟ
ବିଶ୍ୱାଳ,ଜିଲ୍ଲା କୃ ଷକ ମ�ୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ନିରାକାର ପଣ୍ଡା, ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ସେଠୀ,
ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ସମ ିତି ସଭ୍ୟ ହରିଶଙ୍କର ନାୟକ, ଗ�ୋପ ିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ
ଯ�ୋଗ ଦେଇ ମ�ୋଦିଜୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟ ୁ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହ ି ଅବସରରେ ସିମୁଳଆ
ି
ବ୍ଳକର ୨୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବହୁ ବିଜେପ ି କର୍ମୀ ଏବଂ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ସ�ୋର ବ୍ଲକ୍ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାଣ ୁ
ସ�ୋର,୧୮ା୯(ସମ ିସ)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ�ୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଳକ
ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ବଦଳି ନୀତି ଯ�ୋଗୁ ପ୍ରଶାସନିକ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାଣ ୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛ ି। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ
ରହ ିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ତଥା ପୁରୁଣା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ
ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯାଇଥିବାରୁ କ�ୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦାୟ ିତ୍ୱ ନେଉଥିବା
ଅଧିକାରୀମାନେ ସମାଧାନ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ।
ଅପରପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ
ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ଆସନ୍ତା ତିନର
ି ୁ ଚାରଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ସ�ୋର ବ୍ଲକରେ ନୂ ତନ ବିଡଓି ଓ ସ�ୋର ତହସିଲର
ୁ ହେବେ ବ�ୋଲି କହ ିଛନ୍ତି।
ତହସିଲଦାର ନିଯକ୍ତି
ସ�ୋର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ
ୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ�ୋଇ ନାହିଁ। ତହସିଲଦାର
ନୂ ତନ ନିଯକ୍ତି
ୁ
ଅଶ�ୋକ ଦାସଙ୍କ ବଦଳି ହ�ୋଇ ତାଙ୍କ ନୂ ତନ ନିଯକ୍ତି

ସ୍ଥାନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ
ଅସ୍ଥାୟୀଭାବେ ବାହାନଗା ତହସିଲଦାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର
ନାରାୟଣ କରଙ୍କୁ ଦାୟ ିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛ ି। ସ�ୋରରେ ଖଣ ି
ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳ ଯ�ୋଗୁ ଏହ ି ତହସିଲ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା

ରକ୍ତଦାନ ଶିବରି ରେ ୧୦୩ ୟୁନଟି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ

ୁ ଆ
ସିମଳ
ି ,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ୨୫ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶା ମ�ୋ
ପରିବାର ଆନୁ କୂଲ୍ୟରେ କହ୍ନେଇବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କହ୍ନେଇବିନ୍ଧା ନ�ୋଡ଼ାଲ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବର
ି ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
ୁ ଆ
ଏହ ି ଶିବର
ି କୁ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ସିମଳ
ି ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣ ିଗ୍ରାହୀ
ଯ�ୋଗଦେଇ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁ ଙ୍କ ପ୍ରତିମର୍ତ
୍ତି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ
ୂ ରେ
ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହ ିଶିବର
ି କୁ ରକ୍ତ ବ୍ଲକ ସଂଯ�ୋଜକ ଜୟନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ନୀଳଗିର ି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ମ�ୋଟ ୧୦୩ ୟୁନଟ
ି ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ୪୨ନଂ. ଜ�ୋନର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉମାକାନ୍ତ
ମହାରଣା, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁଲତା ସେଠୀ, ସମ ିତି ସଭ୍ୟ ସ�ୌଦାମ ିନୀ ଯେନା,
ୁ ଆ
ବରୀ ସରପଞ୍ଚ ବିମଳ ଲ�ୋଚନ ଲେଙ୍କା, ସମ ିତିସଭ୍ୟା ମାର୍କଣ୍ଡ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିମଳ
ି ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ସଭାପତି ଗଦାଧର ଜେନା,
ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହ ି ଅବସରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃ ତ
ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ପଦ�ୋନ୍ନତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନା

ଜଳେଶ୍ୱର, ୧୮ା୯ (ସମ ିସ): ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମ ିକ ସ୍ କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ (ଓଷ୍ଟା)
ପକ୍ଷରୁ ୬ ଜଣ ପଦ�ୋନ୍ନତିପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ଏବଂ ୬୨ ଜଣ
ୁ ପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ରାଇବଣ ିଆ ମଣ୍ଡଳ
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଯକ୍ତିପ୍ରା
ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି। ଏହ ି ପ୍ରରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଷ୍ଟାର
ଜଳେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସୁକୁମାର ମ ିଶ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ
ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ(ଓଷ୍ଟା) ପ୍ରକାଶ
ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯ�ୋଗଦେଇ ଆମେ ପଢିବୁ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ବଢିବୁ
ବ�ୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଓଷ୍ଟାର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ଭିକାରୀ
ଚରଣ ସାହୁ ସମ୍ମାନତ
ି ଅତିଥି ଭାବେ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଷ୍ଟାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ
ସଭାପତି ଇନ୍ଦୁମାଧବ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଯୁଗ୍ମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ଷୟ କୁ ମାର
ମ ିଶ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଜଳେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି
ଡ. ଅଜିତ ମହାନ୍ତି ସମ୍ମାନତ
ି ଅତିଥି ଭାବରେ ଯ�ୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।
ରାଇବଣ ିଆ ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପାଦକ ବଂଶୀଧର ବାରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଚାରାର�ୋପଣ

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦିଜୀଙ୍କ ୭୨ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ
ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଜେପ ି ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛ ି। ଏହ ି ଅବସରରେ ସଦର
ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଇଁଚା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବମ�ୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତିତଥା
ସଦର ନେତା ମାନସ କୁ ମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ନେତୃ ତ୍ୱରେ ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହ�ୋଇଥିଲା।
ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପର୍ଶୁରାମ
ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗ�ୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଗୟାଧର ବେହେରା,
ସରପଞ୍ଚ ରବିନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ସୁଭଦ୍ରା ଖଟୁ ଆ, ସମ ିତିସଭ୍ୟା
ଗୀତା ସରେନ, ପୂର୍ବତନ ନଗର ସଭାପତି ସୀତାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଛଡା ପାର୍ବଣ ଋତୁ ରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟ ିତ୍ୱ ନୂ ତନ
ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେବ। ସେହ ିପରି
ସ�ୋର ବିଡଓି ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ବଦଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜ
ଜିଲାକୁ ଏପ ିଡିଭାବେ ବଦଳି ହ�ୋଇ ଗତ ଶନିବାର
ହଠାତ ତାଙ୍କର ରିଲଭ
ି ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା।
ୁ
ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂ ତନ ନିଯକ୍ତି
ଆଦେଶ ବାହାରିନଥିବାରୁ ଖଇରା
ବିଡଓି ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡା ଅସ୍ଥାୟୀ ଦାୟ ିତ୍ୱ
ନେଇଛନ୍ତି। ସେହ ିପରି ପ�ୌର ନିର୍ବାହୀ
ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ପଣ୍ଡା ବଦଳି ପୁରୀ
ଜିଲାକୁ ଅତିରକ୍ତ
ି ଜିଲାପାଳଭାବେ
ବଦଳି ହ�ୋଇଛ ି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ
ୁ
ନୂ ତନ ନିଯକ୍ତି
ବାହାରି ନାହିଁ।
ସେହ ିପରି ସ�ୋର ବିଇଓ ପଦବୀ
୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଖାଲି ପଡିଥିବା
ବେଳେ ୮୦ କିଲ�ୋମ ିଟର ଦୂ ର

 ତହସିଲଦାର, ବିଡଓି , ବିଇଓଙ୍କ ବଦଳି
ୁ ତି ହେଉନି
ପରେ ନୂତନ ନିଯକ୍
 ପ�ୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି
ୁ ତି ଆଦେଶ ନାହିଁ
ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ନିଯକ୍

 ଚାରିଦନ
ି ମଧ୍ୟରେ ବିଡଓି ,
ୁ ତି ହେବ: ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିଯକ୍

ବାଲିଆପାଳ ବିଇଓ ସୁଧାଂଶୁ ଜେନା ଗତ ୨୦୨୧ ଅଗଷ୍ଟ
ମସିହାରୁ ସ�ୋର ଦାୟ ିତ୍ୱରେ ରହ ିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେହ
ସ�ୋର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁ ନାହାଁନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଗତ
୧୨ ତାରିଖରେ ତେଣ୍ଟେଇ ଭିକାରୀ ଚରଣ ନ�ୋଡାଲ
ସ୍ କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବଦଳିକୁ ନେଇ
ସ�ୋର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବିଇଓ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ମାଡ
ହ�ୋଇଥିବାର ଅଭିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ସ�ୋର
ବ୍ଲକ ପ�ୌରପାଳିକାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହେଉଥିବା
ୁ ନ ହେଉଥିବାରୁ
ବେଳେ ନୂ ତନ ଅଧିକାରୀ ନିଯକ୍ତି
ପ୍ରଶାସନିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାଣ ୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛ ି। ଜିଲାପାଳ
ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଦେଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆଗାମୀ ଚାରିଦନ
ି ମଧ୍ୟରେ
ୁ
ନୂ ତନ ସ�ୋର ତହସିଲଦାର ଓ ବିଡଓି ଙ୍କ ନିଯକ୍ତି
ହେବ। ଗତ କିଛ ିଦିନ ତଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଇଓଙ୍କ ନେଇ
ଏକ ସମସ୍ୟା ହ�ୋଇଥିଲା। ଖୁବଶୀଘ୍ର ସ�ୋର ବ୍ଳକର
ଆଖପାଖ ବ୍ଳକରୁ ଜଣେ ବିଇଓଙ୍କୁ ସ�ୋର ବିଇଓ ଦାୟ ିତ୍ୱ
ଦେବାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହ ିଥିବାର ସେ କହ ିଛନ୍ତି।

ଔପଦା ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପଜୂ ା
ଔପଦା, ୧୮ା୯(ସମ ିସ): ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ ଓଡିଶା ତରଫରୁ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦାର ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ
ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ
ଓଡିଶାର ଆଙ୍କର ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରା, ସବଏଡିଟର ଅମରେନ୍ଦ୍ର
ଜେନା, ଔପଦା ରିପ�ୋର୍ଟର ବର୍ଷା ପଣ୍ଡା, ପ୍ରମ�ୋଦ ଦାସ
ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମସ୍ତ ଆୟ�ୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହ ି ପୂଜାରେ
ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ ଓଡିଶା ର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅଶ�ୋକ କୁ ମାର
ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରଞ୍ଜିତା ପଲେଇ, ଔପଦାବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିସ ି
ବିପ୍ସା ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ମୁନ ି ସିଂ, ଔପଦା ବିଡ଼ଓି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦନି ପାଳନ

ପଶ୍ ଚିମବାର୍ଡ, ୧୮ା୯(ସମ ିସ): ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମ�ୋଦୀଙ୍କ ୭୨ ତମ ଜନ୍ମ
ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଜଳେଶ୍ୱର ନଗର ବିଜେପ ି ପକ୍ଷରୁ ଉପସଭାପତି ଦୁ ର୍ଗାଚରଣ ଭୂ ୟାଁଙ୍କ
ନେତୃ ତ୍ୱରେ ପ�ୌରପରିଷଦର ୧୫ନଂ ୱାର୍ଡ ନହଞ୍ଜରାର ଗୟାସୁର ନ�ୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ
ପ୍ରାଥମ ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ ଓ ମ ିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଛ ି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲା ଉପସଭାପତିଅରୁ ଣ ବେଜ, ଓବିସ ିମ�ୋର୍ଚ୍ଚା
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଦିତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ନଗର ସମ୍ପାଦକ ରବିନ୍ଦ୍ର କୁ ମାର ପାତ୍ର,
କାଉନ୍ସ ିଲର ଉମା ହେମ୍ର୍ବ ମ, ଚନ୍ଦନ କୁ ମାର ଦାସ, ଶିବ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ରାଧାକୃ ଷ୍ଣ
ସେନ୍, ଶଙ୍କର ଗିରି, ମାନସ ଦାସ, ଦୀପୁ ପରିଡା, ସୁବଳ ପରିଡା, ଦେବୁ ଜେନା, ସୁଜୟ
ରାଉଳ, ତପନ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଗ�ୋଚ୍ଛାୟତ ଓ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

୧୧

ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପଜ
ୂ ା
ଜଳେଶ୍ୱର, ୧୮ା୯ (ସମ ିସ): ଜଳେଶ୍ୱର
ନୂ ଆବଜାରସ୍ଥିତ
ଇଲେକ୍ଟ ୍ରି
ସେକ୍ସନ-୨ରେ
ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛ ି। ଇଲେକ୍ଟ ୍ରି
ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭନ୍ନ
ି
କଳା କୃ ତ ି ମାଧ୍ୟମରେ
ସଚେତନତା ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆ ଯାଇଛ ି। ଏହ ି

ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ
ସଂଗଠନ
ତରଫରୁ ବନ୍ୟା
ବିପନ୍ନଙ୍କୁ
ରିଲଫ୍
ି ବଣ୍ଟନ

ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେକ୍ସନ-୨ ଜୁ ନୟି ର ଇଂଜିନୟି ର
ଗଦାଧର ଭୂ ୟାଁ, ରମାବଲ୍ଲଭ ସାହୁ , ରଘୁନାଥ
ପାତ୍ର, ରାଜଗ�ୋପାଳ ଓଝା, ପ୍ରଦୀପ ଯେନା,
ରାଜୀବ ପାତ୍ର, ସୁବ୍ରତ କୁ ମାର ଦେ ସହ ିତ ସମସ୍ତ
କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହ ି ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ।

କମର୍ଦା,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା
ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଭନ୍ନ
ି ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ
ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରିଲଫ
ି
ବଣ୍ଟନ ହ�ୋଇଛ ି।
ଭ�ୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ସମାଜସେବୀ ତପନ ଦେ, ସୁବ୍ରତ
ସାହୁ ଏବଂ ବିପ ିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର ସ୍ତ
ଥି ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ
ସହାୟତାରେ ଏହ ି ବ୍ଲକର ବାରବାଟିଆ ପଡିଆ
ଠାରେ ସରପଞ୍ଚ, ସମ ିତିସଭ୍ୟା ଓ ୱାର୍ଡ ମେମର
୍ୱ ଙ୍କ
ଉପସ୍ତ
ଥି ରେ
ି ରିଲଫ
ି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ୟା
ୁ ା, ଖରିଦପ ିପ୍ପଳ,ଆରୁ ହାବୃ ତ୍ତି
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗବଗାଁ, କୁ ସଡ

ନଂ-୧, କୁ ମ୍ଭୀରଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସର୍ବମ�ୋଟ
୭୦୨ଜଣଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ରିଲଫ
ି ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ରିଲଫ
ି ବଣ୍ଟନ ବେଳେ
ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁରେଶ ବିଶ�ୋଇ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
କ�ୋର୍ଡିନେଟର ରଶ୍ମିବିଶ୍ୱାଳ, କ�ୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଧାଶ୍ୟାମ
ରଥ ସହ ିତ ଆରୁ ହାବୃ ତ୍ତି ନଂ-୧ ସରପଞ୍ଚ ଗୀତା ରାଣୀ
ଜେନା, ସଦସ୍ୟା ଅଞ୍ଜଳି ଜେନା, ସମାଜସେବୀ
ରାଜକିଶ�ୋର ଜେନା, ରବି ଦତ୍ତ, ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଦେ,
ସର�ୋଜ ଜେନା, ଶତୃ ଘ୍ନ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ତ
ଥି ଥିଲେ।

ଦେବଭାଷା ବିକାଶ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ମଞ୍ଚ ଉଦ୍ଘାଟିତ
ଭ�ୋଗରାଇ,୧୮ା୯(ସମ ିସ)

ଦେବଭାଷା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଭ�ୋଗରାଇର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ରବିବାର ବକ୍
୍ ଲ୍ ସ୍ତରୀୟ
ପ୍ରତିଯ�ୋଗ ିତା ମଞ୍ଚ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
ଭ�ୋଗରାଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
(ଆରଆଇଏଚଏସ) ପରିସରରେ ଆୟ�ୋଜିତ
ଏହ ି ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ମଞ୍ଚକୁ ସମ୍କ୍ତ
ପୃ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେଦାର ସିଂ ଦାସ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ
ଯ�ୋଗଦେଇ ଆନୁ ଷ୍ଠାନକ
ି ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ
କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମାଧ୍ୟମ ିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମ ିକ
ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ତ
କୃ ବକ୍ତୃ ତା ଓ
ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀତାରେ ଶତାଧିକ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରିଷଦର
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଭ�ୋଗରାଇ ଓଷ୍ଟା ସମ୍ପାଦକ
ନଟରଞ୍ଜନ ଘରାଇଙ୍କ ପ�ୈାରହ ିତ୍ୟରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପରିଷଦର ମହା ସଚିବ ତଥା
ଭ�ୋଗରାଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସଂସ୍ତ
କୃ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପରିଷଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ିତ ସଂସ୍ତ
କୃ ଭାଷାର ବ�ୈଶ ିଷ୍ଟ୍ୟ
ଉପରେ ଆଲ�ୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟଅତିଥି

ଅଭିଷେକ ଦାସ, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପପୁ ଭୂ ୟାଁ, ଜିପ ିଓ
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ସହକାରୀ
ନିର୍ବାହୀଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗୀରଥୀ ଦାସ, ଔପଦା ଥାନା ଆଇଆଇସି
କମଳିନୀ ତାଣ୍ଡି, ଏଏସଆଇ କୁ ଅଁର ସାମ୍ୱାଦକ
ି ନିରଞ୍ଜନ
ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ନୀଳାମ୍ୱର ପଣ୍ଡା, ଗୟାଧର ତ୍ ରିପାଠୀ, ଅଜୟ
କୁ ମାର ପଣ୍ଡା, ମାନସ ବେଜ, ରାମେଶ୍ୱର ଦାଶ ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଗ
ଦେଇଥିଲେ। ଏହ ିପୂଜାରେ ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ, ସୁଦର୍ଶନ ଯେନା,
ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ସାନ୍ତୁନୁ ବେହେରା, ଆଶୁତ�ୋଷ
ନାୟକ, ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ, ବିକାଶ ପ୍ରଧାନ,
ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ, କମଳ
ଲ�ୋଚନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ
ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ। ପୂଜକ
ବ�ୈଦ୍ୟନାଥ ଶତପଥୀ ପୂଜା
ପାଠ କରିଥିଲେ। ସେହ ିପରି
ଔପଦା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭନ୍ନ
ି
ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ
ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା
ପୂଜା ପାଳିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଦାସ ସଂସ୍ତ
ଭାଷାର
କୃ
ଚମତ୍କାରତ
ି ା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲ�ୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପ ମହାସଚିବ ଅଧ୍ୟାପକ
ବ୍ରଜବିହାରୀ ପତି,ପ୍ରିୟବାଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସଂସ୍ତ
କୃ
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଃ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର,
ଅଧ୍ୟାପକ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ବାରବାଟିଆ
ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମ ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
କାଲାଚାନ୍ଦ ଦାସ, ଉତ୍ତର ଭ�ୋଗରାଇ ଓଷ୍ଟା ସଭାପତି
ପଣ୍ତ
ଡି ଗ�ୈାରିଶଙ୍କର ତ୍ ରିପାଠୀ, ପଣ୍ତ
ଡି ଶାନ୍ତିପଦ
ଦାଶ ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଗ ଦେଇ ସଂସ୍ତ
କୃ ଭାଷାର ମାଧୂର୍ଯ୍ୟ
ଓ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ପଣ୍ତ
ଡି ସ୍ୱପନ କୁ ମାର ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ
କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଶାନ୍ତ କୁ ମାର ମ ିଶ୍ର, ଶୁଭେନ୍ଦୁ
ଦାଶ, ଦେବଶଙ୍କର ଦାଶ, ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଦୀପ
ବାନାର୍ଜୀ, ଶାଶ୍ୱତ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ
ସଦସ୍ୟ ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତା ୨୫
ତାରିଖରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ସମାବେଶ ଆୟ�ୋଜନ
ହେବା ସହ ିତ କୃ ତ ି ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀ, ମେଧାବୀ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବିଶ ିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍ତ
କୃ ଓ
ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ପରିଷଦର ସଭାପତି
ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀଶ କୁ ମାର ଦାଶ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ମହ ିଳାଙ୍କ ଝୁ ଲନ୍ତା ଶବ ଉଦ୍ଧାର
ପଶ୍ ଚିମବାର୍ଡ, ୧୮ା୯(ସମ ିସ): ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଚମାରଗାଁ
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ତେଘରୀ ଗ୍ରାମର ମକରା ସରେନ୍ଙ୍କ ଝ ିଅ ସୀତା
କିସ୍(କୁ ୨୯) ସହ ିତ ଖୁଆଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଡରାପଦା ଗାଁର ଭୀମ କିସ୍ କୁ
ସହ ିତ ବ�ୈଦକ
ି ରୀତିରେ ବିବାହ ହ�ୋଇଥିଲା। ଦୁ ଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ
ନିଖ�ୋଜ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ବରଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ
ବାଗୁଡା ନିକଟରେ ଥିବା ଜାମକ�ୋଳି ଗଛରେ ତାର ଝୁ ଲନ୍ତା ଶବ
ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଶାଶୂଘର ଓ ବାପଘର ଲ�ୋକେ
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଲସ୍
ି କ
 ୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲସ୍
ି 
ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଶାଶୂଘର ଲ�ୋକେ ଶବ ନେଇଯାଇଥିବା
ଜଣାଯାଇଛ ି। ମୃତ ସୀତା କିସ୍ର
କୁ ୩ ମାସର ଶିଶୁ ଥିବା ବେଳେ
ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ନାନାକଥା ଶୁଣ ିବାକୁ ମ ିଳୁ ଛ ି।

ମ�ୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ ଶିବର
ି
ଜଳେଶ୍ୱର/ପଶ୍ ଚିମବାଡ଼, ୧୮ା୯ (ସମ ିସ): ଜଳେଶ୍ୱର ପ�ୌର
ପରିଷଦ ଅଧୀନସ୍ଥ ନହଞ୍ଜରା ଗୟାସୁର ସରକାରୀ ଉପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ
ପରିସରରେ ମ�ୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ ଶିବର
ି ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଯାଇଛ ି।
ଭୂ ମ ିକା ଚକ୍ଷୁ ଚିକତ୍ସାଳ
ି ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହ ି ମାଗଣା ମ�ୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ
ଚିହ୍ନଟ ଶିବର
ି କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରତନ କୁ ମାର ବ୍ରହ୍ମ
ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ପରିଡା, ଦୁ ର୍ଗାଶଙ୍କର ଭୂ ୟାଁ,
ସୁଧୀର ପରିଡା, କମଳ ଲ�ୋଚନ ହୁ ଈ, ମାନସ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ
ଥିଲେ। ଏହ ି ଶିବର
ି ରେ ୫୩ ଜଣ ଯ�ୋଗଦେଇଥିବାବେଳେ
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ଜଣଙ୍କଠାରେ ମ�ୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇଥିଲା।

୫୦ ବର୍ଷରେ ଛ’ମ�ୌଜ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁ ର୍ଗାପଜ
ୂ ା
ଜଳେଶ୍ୱର, ୧୮ା୯ (ସମ ିସ)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ସହର ସହ ିତ
ବିଭନ୍ନ
ି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପୂଜା କମ ିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି ଦୁ ର୍ଗାପଜ
ୂ ା ପ୍ରସ୍ତୁତ।ି ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର
ଗ�ୋପୀମ�ୋହନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଛମ�ୌଜ ରାଣୀ
ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁ ର୍ଗାପଜ
ୂ ା ଚଳିତ ବର୍ଷ
ଏଠାରେ ହେଉଛ ି ମାଆଙ୍କର ୫୦ ତମ ପୂଜା। ଚଳିତ
ବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ଆୟ�ୋଜନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ି
ଜ�ୋରଦାର ଚାଲିଛ ି ବ�ୋଲି ପୂଜା କମ ିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା
ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍ କୁଲ ଓ ଶିବନାରାୟନ
ମଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମ ିଳିତ
ଉଦ୍ୟମରେ ୧୯୭୨ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିବା

ଉକ୍ତ ପୂଜା କମ ିଟିର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ତଥା ସଭାପତି
ଥିଲେ ହାଇସ୍ କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରତ
୍ଗ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର
ବାନାର୍ଜୀ, ସମ୍ପାଦକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପରିଡା,
ଦାମ�ୋଦର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଛମ�ୌଜ,
କଲ୍ୟାଣପୁର, ସରସିଦା, ବର୍ନ
ତ୍ତ ା ଓ
ଖରିଦା ଏହ ି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମର କିଛ ି
ବୁ ଦ୍ଜ
ଧି ୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନଡ଼ା
ଛପର ତିଆରି କରି ମାଆଙ୍କ
ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲା।
ସେହ ିଦିନ ଠାରୁ ଉକ୍ତ ପୂଜାଉତ୍ସବ
ଏହ ି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସହଯ�ୋଗ ଓ ସହ ଭାଗିଦାରରେ
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଆସୁଅଛ ି।

ଚଳିତବର୍ଷ ପୂଜାରେ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତକ
୍ତି ୁ ସ୍ମରଣୀୟ
କରିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ରାବଣ
ପ�ୋଡି ସହ ିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ପାର୍ଶବ
୍ବ ର୍ତୀ
ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,
ଷ୍ଟାରନାଇଟ(ସଙ୍ଗୀତ)
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ,
ଦୁ ର୍ଗାରାଣୀ,
ଦୁ ହ ିତା,ଏବଂ
ମନ�ୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାତ୍ରା
ନାଟକ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ି
ଚାଲିଛ ି। ଏଥି ସହ ିତ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ
ଚିକତ୍ସା
ି , ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସହ ିତ
ପାର୍ଶବ
୍ବ ର୍ତୀ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂ ପକ ସାମାଜିକ
ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ

କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକଯୁବତୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡଛ
ି ନ୍ତି।
ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗ ମହନପୁର ଥାନା ଆଲଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମର ଜ�ୈନକ
ି
ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଏହ ିଠାରେ ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତି
ନିରମା୍ ଣ କରୁ ଥିଲେ। ଏବେ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିରମା୍ ଣର
ୁ ି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ସୃମତ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଦେବୀ ନିରମା୍ ଣ କରାଯ ିବାର
ସ୍ର
ଥି କରାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ତ�ୋରଣ ଓ
ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଆଲ�ୋକ ମାଳାରେ ରାଣୀ ପଡିଆ
ଓ ପ�ୋଖରୀ ସୁସଜ୍ତ
ଜି ହେବାର ଆୟ�ୋଜନ ଚାଲିଛ ି
ବ�ୋଲି ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଗ�ୌରହରି ଯେନା ଓ ସମ୍ପାଦକ
ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ସାଂସ୍ତ
ି ବିଭାଗ
କୃ କ
ସମ୍ପାଦକ ପାର୍ଥସରଥୀ ଦାସ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦୁ ଝର
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୧୨

ସ�ୋମବାର,
୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର,
୨୦୨୨

ବୃ ଦ୍ଧଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ
ଫିଙ୍ଲ
ଗି ା ଦନ୍ତା

ତେଲକ�ୋଇ,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ଶ�ୌଚ ପାଇଁ ଗାଁ
ନିକଟ ଦଣ୍ଡାହ�ୋଳିକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ବୃ ଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏକ
ଗ�ୋଠଛଡା ଦନ୍ତାହାତୀ
ଫିଙ୍ଗି
ଦେଇଥିଲା।
ବୃ ଦ୍ଧଜଣକ
ହେଲେ
ତେଲକ�ୋଇ ବନାଞ୍ଚଳ
ଖୁଣ୍ଟାପଡ଼ା
ପଞ୍ଚାୟତ
କନ୍ତଲେଇ
ଗାଁର
ୁ (୬୫)। ତାଙ୍କୁ
ସନୁ ମଖି
ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତେଲକ�ୋଇ ମେଡିକାଲରେ
ୁ ସାହ ି
ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ସନୁ ମଖି
ନିକଟ ଦଣ୍ଡାହ�ୋଳିକୁ ଶ�ୌଚ ହେବାପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ।
ସେଠାରେ ଗ�ୋଠଛଡା ଦନ୍ତାଟି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ
ଫିଙ୍ଗିଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ କିଛ ି ଦୂ ରକୁ ଛ ିଟିକ ି
ପଡିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସାହ ିଲ�ୋକ
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୁରୁତର
ଅବସ୍ଥାରେ ତେଲକ�ୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲକୁ
ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛ ି। ଦିନକୁ ଦିନ ତେଲକ�ୋଇ
ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ
ଲ�ୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁ ଛନ୍ତି।

ବଜ୍ରପାତରେ ୩ ଗ�ୋରୁ ମୃତ

ତେଲକ�ୋଇ,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ତେଲକ�ୋଇ ଥାନା
ରାଇସୁଅାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମର୍ଦ୍ଧା ଭାଲୁ ଦରିସାହ ିରେ ବଜ୍ରପାତରେ
ତିନ�ୋଟି ଗ�ୋରୁ ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛ ି। ଗ୍ରାମର ଶରତ ମହାନ୍ତ,
ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତ ଓ ଟୁ ନୁ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଗ�ୋରୁ ନିକଟସ୍ଥ
ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁ ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ
ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ
ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ୩ଟିଯାକ ଗ�ୋରୁ ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛ ି।

ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ
ହାଟଡିହ ି, ୧୮ା୯(ସମ ିସ):
ସରକାରୀସ୍ତରରେ ଶିଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖେଳକୁ ଦ
ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର
ଖ�ୋଲାଯାଇଛ ି। କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ର ନୂ ତନ ଗୃହ,
ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରଣ, ଶିଶୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପକରଣ,
ବିଭନ୍ନ
ି ବାର ଅନୁ ସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଆଦି
ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡିକୁ
ଆସିବାପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ
ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହ�ୋଇପାରିବ
ସହାୟକ ହ�ୋଇପାରିବ। ଏହ ି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର
ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଖ�ୋଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେକ
ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା, ଅବହେଳା
ଏବଂ ରାଜନ�ୈତକ
ି ଇଛାଶକ୍ର
ତି ଅଭାବ ଯ�ୋଗୁଁ
ଏହ ି ଯ�ୋଜନା ବାଟବଣା ହେଉଛ ି। କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହ ି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଶିଶୁ
ସ୍ଲ
ଷି ଗୃହ, କମ୍ୟୁନଟ୍
ି  ଗୃହ
କୁ ବାରଣ୍ଡା, ଅସୁରକ୍ତ
ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଘରେ ପଢୁ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରାଯାଇଛ ି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବହୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି
କେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ହେଉ ନ ଥିବାରୁ
ଅଧାପନ୍ତରିଆଭାବେ ପଡିରହ ି ନଷ୍ଟ ହେବାରେ
ଲାଗିଛ ି। ଫଳରେ ସରକାରୀ ଅନୁ ଦାନ ପାଣ ିରେ
ପଡୁ ଛ ି। ଉନ୍ନତମାନର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର

ହାଟଡିହ ି,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ହାଟଡିହ ି
ବ୍ଲକର ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଛ ି। ଏହ ି ଉପଲକ୍ଷେ
ଛେନାପଦିସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟୁତ ସବଷ୍ଟେସନ,
ଢେଙ୍କା, ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ଝୁ ଣାବାଡି
ଷ୍ଟୋନ କ୍ରସର ଓ ମା ମାଧ�ୋଇ
ରାଇସମ ିଲ୍ର ମନୁ ପେଡା କର୍ତ୍ତା
ଭାବେ ଦାୟ ିତ୍ୱ ତୁ ଲାଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର
ପୂଜା
କରିଥିଲେ।
ସେହ ିପରି

ପ�ୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ
ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲିଗ୍
ଯ�ୋଡା,୧୮ା୯(ସମ ିସ): କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା
ଯ�ୋଡା ପ�ୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା
ଲିଗ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲିଗ
ନିମନ୍ତେ ପ�ୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ୱାର୍ଡ ଜାଗୁଆର
ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଆବର୍ଜନା ବିର�ୋଧରେ
ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଏ ନେଇ
ଯ�ୋଡା ପ�ୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ
ବିଚତ୍ରା
ି ନନ୍ଦ ନାୟକ ଏହ ି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଟିମରେ
ଅଧିନାୟକ ରୂ ପେ ମନ�ୋନୀତ ହ�ୋଇଥିବା
ବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜ�ୋରଦାର
ହ�ୋଇଛ ି। ପ�ୌରପାଳିକା ପ�ୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀଶ
ପ୍ରସାଦ ସାହୁ , ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାତ୍ର ଓ
ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ସାମ ିଲ ହ�ୋଇଥିଲେ।

୪ ନବଜାତକର ମୃତ୍ୟୁକୁ
ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା
କେନ୍ଦୁଝର,୧୮ା୯(ସମସ
ି ):

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ
ରବିବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛ।ି
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ
ୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ
୪ ନବଜାତ ଶିଶଙ୍କ
ସମୟ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗିରହ ିଥିଲା।
ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର
ନ ଆସିବା, ଆବଶ୍ୟକବେଳେ ଅକ୍ ସିଜେନ
ୁ ାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା
ନ ଦେବାରୁ ଶିଶମ
ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯ�ୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଅବହେଳା ନେଇ ଡାକ୍ତର ଓ
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିର�ୋଧରେ
ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯ�ୋଗ
ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକତ୍
ି ସାଳୟର
ମାତୃ ଓ ଶିଶ ୁ ବିଭାଗରେ ଉତ୍ତେଜନା
ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏପରିକ ି ଏସଏନସିୟ ୁ
ନିକଟରେ ଠେଲାପେଲା ମଧ୍ୟ ହ�ୋଇଥିବା
ଜଣାପଡିଛ।ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା
ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ୧୮ ଦିନ
ମଧ୍ୟରେ ଚିକତ୍
ି ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ୧୩
ୁ ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏଡିଏମଓ
ଜଣ ଶିଶଙ୍କ
ମେଡିକାଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହ ି ଘଟଣା
ୁ
ଜଣାପଡିବା ପରେ ଶିଶଙ୍କ
ପରିବାର
ଲ�ୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରେ ଖବରପାଇ
ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମ�ୋଦିନୀ ସାହୁ
ସଦଳବଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁ ଦାନ ଯ�ୋଗାଇ
ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ ନିମମ
୍ନ ାନର କାମ ହେଉଥିବା
ନେଇ ଅଭିଯ�ୋଗ ହ�ୋଇଛ ି। ସୂଚନା ଅନୁ ସାରେ,
ବ୍ଲକରେ ୨୧୯ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ
ସେଥିରୁ ୧୩୪ଟିର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ରହ ିଥିବା କାଗଜ
କଲମରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛ ି। ଅବଶିଷ୍ଟ ୮୫ଟି କେନ୍ଦ୍ର
ସ୍ଲ
ି ଗୃହ ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ଘରେ
କୁ ବାରଣ୍ଡା, କମ୍ୟୁନଟ
ଚାଲୁ ଛ ି। ବଞ୍ଚୋ ସେକ୍ଟରରେ ୨୭ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି
ରହ ିଛ ି। ସେଥିରୁ ୧୯ଟିର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ଥିବାବେଳେ
ଅବଶିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛ ି।
ସେହ ିପରି ସୁଲଣରେ ଦୁ ଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୟନୀୟ

ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନୂ ତନ
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇପାରୁ ନାହିଁ।
ଢେଙ୍କା ସେକ୍ଟରରେ ୨୩ଟି ମଧ୍ୟରେ
୧୬ଟିର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ରହ ିଥିବାବେଳେ
ଅବଶିଷ୍ଟ ୭ଟିର କେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହନାହିଁ।
ସେହ ିପରି ସ�ୋସ ସେକ୍ଟର ୨୭ଟିରୁ
୧୯ଟିର ଗୃହ ରହ ିଛ ି। ଅବଶିଷ୍ଠ ୮ଟି
କେନ୍ଦ୍ର ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ
ଚାଲିଛ ି। ଅନ୍ଧାରୀ ଓ ଜଡାବା
ଅନ୍ୟର ବାରଣ୍ଡା ଏବଂ ଆତୁ ରକ
ି ଣା,
କାନପୁର ସ୍ଲ
କୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛ ି।
ମରଚାଇପଦା କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ମଣ୍ଡପରେ
ଚାଲିଥିବାବେଳେ ବେରୁ ଣପଦି ମଧ୍ୟ ଏକ
ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛ ି। ବେରୁ ଣପଦିର ଗୃହ ଥିଲେ ବି
ତାହା ହସ୍ତାନ୍ତର ହ�ୋଇନାହିଁ। ଆତୁ ରକ
ି ଣାର କେନ୍ଦ୍ର
ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁ ଦାନ ମ ିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ତାହା ଅତି ନିମମ
୍ନ ାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ ି। ବଙ୍ଗୋର
ସେକ୍ଟରରେ ୨୫ ଟି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ଟିର ଗୃହ
ରହ ିଛ ି। କଅଁଳେଇବାଲିପାଳ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅସୁରକ୍ତ
ଷି
ଆଜବେଷ୍ଟ୍ ସ ଗୃହ ଏବଂ ଭଅଁରାର କର୍ମୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ
ଘରେ ଚାଲିଛ ି। ସିଆଡି ମାଳିଆ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ
ପୁରଣା ଘର ଏବଂ ଫୁ ଲଝର, ହରଡବାଡି, ସରମୁଣ୍ ଡି
କର୍ମୀଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛ ି। ସେହ ିପରି ଧନୁ ର୍ଜୟପୁର

ହାଟଡିହ ିରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପଜ
ୂ ା

ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ
ସରକାରୀ ଜମି; ପ୍ରଶାସନ ନିରବ

ଆନନ୍ଦପୁର,୧୮ା୯(ସମ ିସ):
ଆନନ୍ଦପୁରର
ବିଭନ୍ନ
ି
ସ୍ଥାନରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସରକାରୀ ଜମ ି
ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହ ିଛ ି। ପ୍ରଶାସନର
ବିଭନ୍ନ
ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲୁ ଥିବାବେଳେ
ବହୁ ଅଫିସ ଗୃହ ଓ ଷ୍ଟାପ୍ କ୍ୱାଟର ଅଭାବ ରହ ିଛ ି।
ସରକାରଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି ନ ଥିବା ଯ�ୋଗୁଁ ଆନନ୍ଦପୁରର
ବି.ଏନ୍. ହାଇସ୍ଲ
କୁ ପାର୍ଶ୍ବ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ରିଂର�ୋଡ଼
ପାର୍ଶ୍ବ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଶ୍ବ, ବ�ୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ବ,
ଡ଼ାହାଣୀବଣ ିଆ ସାହ ି, ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ପାର୍ଶ୍ବ, କଲ୍ୟାଣ
ମଣ୍ଡପ ପାର୍ଶ୍ବ ସମେତ ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସରକାରୀ
ଜମ ି ଉପରେ କ�ୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ
ବର୍ଗର ଲ�ୋକମାନେ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଥାଇ ବି କ�ୌଣସି
କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ ଥିବାରୁ ଜବରଦଖଲ
ବଢିବାରେ ଲାଗିଛ ି। ଏ ନେଇ ବୁ ଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛ ି। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-ଲାଇବ୍ରେରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ସାଧାରଣ ଲ�ୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଉନ୍ହଲ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ,
ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ପାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହ ିଥିବା ବେଳେ
ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି ଦେଇ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ
କବଳରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମ ିଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଉଦ୍ଧାର କରି
ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜନ କରିବା ପାଇଁ
ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛ ି।

ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛ ି ୮୫ କେନ୍ଦ୍ର

ଅତିରକ୍ତ
ି
ପୁଲସ
ି
ଅଧୀକ୍ଷକ ବିରଞ୍ଚି
ପ୍ରସାଦ ଦେହୁ ରୀ, ଏସଡିପ ିଓ, ସଦର
ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିସ୍ କୁ ପ୍ରମୁଖ
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲ�ୋକଙ୍କୁ
ବୁ ଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ପରେ କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ ମେଡିକାଲରେ
ୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁ ଧ୍ୟାନ
ପହଞ୍ଚି ଏସଏନସିୟର
କରିଥିଲେ।
ଏହ ି ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ
ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ିତ ନେଇଥିବାବେଳେ ତଦନ୍ତ
ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ ରିୟା ଦେବେ
ବ�ୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହ ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ
ନେଇ ଏଡିଏମଓ ଡାକ୍ତର କିଶ�ୋର କୁ ମାର
ପୃଷ୍ ଟିଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନଧି
ି ମାନେ
ପଚାରିବାରୁ ଚଳିତ ମାସରେ ଆଜିଯାଏଁ
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକତ୍
ି ସାଳୟରେ ୧୨୨ ଜଣ
ଶିଶ ୁ ଭର୍ତ୍ତି ହ�ୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ବିଭନ୍ନ
ି କାରଣରୁ ୧୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୩
ୁ
ଜଣ ଓ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୪ ଜଣ ଶିଶଙ୍କ
ମୃତ୍ୟୁ ହ�ୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ୁ
ଏହ ି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଣେ ମୃତ ଶିଶର
ଅଭିଭାବକ କାମ ଦେଉରୀ କେନ୍ଦୁଝର
ଟାଉନ ଥାନାରେ ଡିଉଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର
ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ତାଙ୍କ
ୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛ ି ବ�ୋଲି ସେ ଲିଖିତ
ଶିଶର
ଅଭିଯ�ୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହ ି ଘଟଣା ନେଇ
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ କରିଥିଲେ।
ଟ୍ୱିଟ ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ
ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ଅନୁ ପାଳନ
ରିପ�ୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି।

ଜଗନ୍ନାଥ
ଜେନାଙ୍କ
ପରଲ�ୋକ

ଅନୁ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ପାଳିତ
ଯ�ୋଡା, ୧୮ା୯(ସମ ିସ): କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯ�ୋଡ଼ା ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁ କୂଲ୍ୟରେ
ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁ ର ଅନୁ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ୧୩୫ତମ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ
ପାଳିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ସତସଙ୍ଗ ବିହାରର ଇନଚାର୍ଜ ମଦନ ମ�ୋହନ ବାରିକଙ୍କ
ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଉଷା କୀର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ୭/୦୫ରେ ଜନ୍ମ
ଲଗ୍ନ ଘ�ୋଷଣା, ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧.୩୦ରେ ମାତୃ ସମ୍ ମିଳନୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୧୫ରେ ଏକ ନାମ
ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତସଙ୍ଗ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ ହ�ୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦନ ଦାଶ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତାଭାବେ ନିମନ୍ତ ୍ରିତ
ହ�ୋଇଥିବାବେଳେ ଋତିକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଖଣ ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଖଣ ି ଅଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦଳେଇ ସମ୍ମାନତ
ି ଅତିଥି ଭାବେ
ଯ�ୋଗଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯ�ୋଡା ସତସଙ୍ଗ ବିହାରର ସହ ପ୍ରତି ଋତିକ
ଅଶ�ୋକ କୁ ମାର ପାଣ ିଗ୍ରାହୀ, କ�ୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅଧର୍ଜ୍ୟୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ସଙ୍କଟପାଲିଆ ରାଇସମ ିଲ୍ର ପବିତ୍ର
ମ�ୋହନ ପେଡା କର୍ତା ଭାବେ ଦାୟ ିତ୍ୱ
ତୁ ଲାଇଥିବା ବେଳେ ସାରଙ୍ଗଧର
ରାଇସମ ିଲ୍ର ଅଶ�ୋକ ରାଉତ, ସଢା
ମା’’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଇସମ ିଲ୍ର ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର
ମଲ୍ ଲିକ, ବାବୁ ଲି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫ୍ଲାଏ
ଆସ୍ ଇଟା ପ୍ୟାକ୍ଟ ୍ରୀ, ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ
ପକ୍ଷରୁ ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା
କରାଯାଇଥିଲା।

କ�ୋଟି କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଗଚ୍ ଛିତ ଥିବାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ
ଗୃହ ଗୁଡକ
ି କାହିଁକ ି ହ�ୋଇପାରୁ ନାହିଁ ସେ
ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ ଟି କରିଛ ି। ଅସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ଥିବା
ଗୃହଗୁଡକ
ି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ
ବିର�ୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛ ି। ଏ
ନେଇ ଶିଶୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ୧୩୪
କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ରହ ିଛ ି। ଅବଶିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କମ୍ୟୁନଟ
ି ି ଗୃହରେ ଚାଲିଛ ି।
ନୂ ତନ ଗୃହଗୁଡକ
ି ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ
ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହୁ ଅନ୍ତାନାହିଁ
ବ�ୋଲି କହ ିଛନ୍ତି।

ନୂତନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର
ଗୃହର ପଜ
ୂ ାର୍ଚ୍ଚନା

ହାଟଡିହ ି,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ହାଟଡିହ ି ବ୍ଲକ କର୍ଯ୍ୟାଳୟର
ନୂ ତନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୃହ ଓ ଆବାସି ବ�ୈଠକ ପାଇଁ
ହ�ୋଇଥିବା ଗୃହକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା
କରାଯାଇଛ ି। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
କର୍ମଚାରୀ ସୁବ୍ରତ ନାୟକ କର୍ତ୍ତାଭାବେ ଦାୟ ିତ୍ୱ
ତୁ ଲାଇଥିଲେ। ପୂଜା ସମୟରେ ସହକାରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀ, ଅବିନାଶ ପତି,
ମାନସ ନାୟକ ଓ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ତେଲକ�ୋଇରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ପାଳନ

ପ�ୌର ପରିଷଦର
ଅଳିଆ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ

ଆନନ୍ଦପୁର,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ଆନନ୍ଦପୁର ପ�ୌର ପରିଷଦ
ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଅଳିଆ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇଛ ି।
ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ପ�ୌରାଞ୍ଚଳରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ରୁ
ଅକ୍ଟୋବର ୨ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଲିଗ୍ପାଳନ
କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁର ପ�ୌରପରିଷଦର
ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲଳିତ କୁ ମାର ନାୟକ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ
ପ�ୌରପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଜନୀରାଣୀ ଖଟୁ ଆ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଦୁ ର୍ଗା ଚରଣ ଦଳେଇ, କାଉନ୍ସଲ
ି ର ସମ୍ବିତ୍ କୁ ମାର
ଦାଶ, କୃ ଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା, ରଶ୍ତ
ମି ା ବାରି, ସନତ କର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର
କୁ ମାର ଦାସ, ପରିଷଦର ଗ�ୋଷ୍ଠି ସଂଗଠିକା ତ୍ରିବେଣୀ
ସାହୁ , ସାନିଟାରୀ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସାହାବାଜ ଆଲାମ, ଜେ.ଇ.
ଆର୍ଯ୍ୟଦେବବ୍ରତ ସାମଲ, ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ, ସୁପରଭାଇଜ ଓ
ପ�ୌରକର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମ ିଲ ଥିଲେ।

ହାଟଡିହ ି,୧୮ା୯(ସମ ସ
ି ): ହାଟଡିହ ି ବ୍ଲ କ
ପଢିଆ ରିପ ଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ତଳସାହ ିର ଜଗନ୍ନାଥ
ଜେନା (୭୫)ଙ୍କ ଶନିବ ାର ପରଲ�ୋକ
ହ�ୋଇଯାଇଛ ।ି ସେ କଟକରେ ସାନପୁଅ
ନିକ ଟରେ ରହୁ ଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର
ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛ ।ି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦପୁର

କେନ୍ଦ୍ର କମ୍ୟୁନଟ
ି ଘରେ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ସଙ୍ଖଣାର
ଗୃହଟି ସମ୍ର୍
ପୂ ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହସ୍ତାନ୍ତର
ହ�ୋଇନାହିଁ। ଶାଳଣ ିଆଁ ସେକ୍ଟର ୨୫ କେନ୍ଦ୍ର
ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ଟିର ଗୃହ ରହ ିଛ ି। ଅବଶିଷ୍ଠ ୧୨ଟି ଅନ୍ୟ
ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛ ି। କଇଥଗଢିଆ କେନ୍ଦ୍ରଟି କର୍ମୀଙ୍କ
ଘରେ ଚାଲିଛ ି। ସେହ ିପରି ସମଣା ସେକ୍ଟରେ
୩୦ରୁ ୧୬ଟିର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ରହ ିଛ ି। ଅବଶିଷ୍ଟ
କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ସ୍ଲ
କୁ ବାରଣ୍ଡା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ଘରେ
ଚାଲିଥିବାବେଳେ ହାଟଡିହ ି ଓ ଡଅଁର ସେକ୍ଟରେ
ଏହ ିଭଳି ବହୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛ ି।
ତେବେ ଓମବାଡାସି ଓ ଡିଏମଏଫ୍ ଯ�ୋଜନାର

ତେଲକ�ୋଇ,୧୮ା୯(ସମ ିସ): କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲା
ତେଲକ�ୋଇରେ
ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହ�ୋତ୍ସବ ସରକାରୀ
ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି
ଭାବେ ବ୍ଲକର ସହ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କମଳ
ଲ�ୋଚନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯ�ୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଉପଜିଲ୍ ଲାପାଳ କାର୍ଯ ୍ୟା ଳୟରେ କାର୍ଯ ୍ୟ କରୁ ଥିବା
ବଡପୁଅ ଗଗନ ଜେନା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥି ଲେ।
ପରେ ପୁର ୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃ ତ ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ
କରାଯାଇଛ ।ି ସେ ଜଣେ ଅମାୟ କ
ି ବ୍ୟକ୍ ତି ଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ବିୟ�ୋ ଗରେ ଗ୍ରାମରେ ଶ�ୋକର ଛାୟା
ଖେଳିଯ ାଇଛ ।ି

ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ହ ିନ୍ଦୀ ଦିବସ ପାଳିତ

ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି
କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ବରପୁତ୍ର ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା
ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଲବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଉପରେ ଗଳ୍ପ
କଥନ ଓ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତା ଅନୁ ଷ୍ଠିତ
ହ�ୋଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ
କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ
ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ

ପଟ୍ଟଚ୍ଚିତ୍ର ପରଦାରେ ସଭିଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ ଟି ଆକରଣ
୍ଷ
କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦଯାପନୀ ସଭାରେ
ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍ତ
କୃ
ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା
କରିଥିଲେ। ତେଲକ�ୋଇ ବ୍ଲକ ସହ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ
ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ତଥା ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର
ସଂଯ�ୋଜକ କମଳ ଲ�ୋଚନ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟ
ଅତିଥି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବାସୁଦେବ
ମହାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା, ଡିମ ିରିଆ ସିଆରସିସି
ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଓ ରାଣୀବେଡା
ସିଆରସିସି କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ସମ୍ମାନ ିତ
ଅତିଥି ଭାବେ ଯ�ୋଗଦେଇଥିଲେ। ଏହ ି
ଅବସରରେ କୃ ତୀ ପ୍ରତିଯ�ୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍ତ
କୃ
କରାଯାଇଥିଲା। ସିଆରସିସି ଲଳିତ କୁ ମାର
ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ବ�ୋମା ପକାଇ ବାର୍ହା ଶିକାର;
ତଦନ୍ତ କରୁ ଛ ି ବନ ବିଭାଗ
ୁ ଗା,୧୮ା୯(ସମ ିସ): କେନ୍ଦୁଝର
ତୁ ରୁମଙ୍
ଜିଲା ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ଖୀରେଇଟାଙ୍ଗିରୀ
ସେକ୍ସନ ବରୁ ଡ଼ପ
ି ଶି ଜଙ୍ଗଲରେ
ଶନିବାର ବ�ୋମା ପକାଇ ବାର୍ହା
ଶିକାର କରିଥିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ
ଆରମ୍ଭ କରିଛ ି ବନ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି
ଜଙ୍ଗଲରେ ବାର୍ହା ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ଶିକାରୀମାନେ ବ�ୋମା ଖଞ୍ଜିଥିଲେ।

ବ�ୋମା ଫୁ ଟ ିବାର୍ହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ
ମାଂସକୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହରେ
ବନବିଭାଗ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛ ି।
ଅନ୍ୟପଟେ
ବ�ୋମା
ଫୁ ଟ ିଥିବା
ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ
ରକ୍ତ ଓ ଦାନ୍ତକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ
କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପାଟଣା ରେଞ୍ଜର
ଘାସିନାଥ ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସମଣା ପଞ୍ଚାୟତର ୫୧ ହ ିତାଧିକାରୀଙ୍କ
୫ମାସ ହେଲା ମିଳୁନ ି ଭତ୍ତା
ଆନନ୍ଦପୁର, ୧୮ା୯(ସମ ିସ):
ଫକିରପୁର ହାଇସ୍ଲ
ସଭା ଗୃହରେ
କୁ
ରବିବାର ଶାଳପଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରମ�ୋହନ
ବିଦ୍ୟାପୀଠର ହ ିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଙ୍କ
ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ହ ିନ୍ଦୀ ଦିବସ
ପାଳିତ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି
ରାଜ୍ୟ ହ ିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ
ଅଶ�ୋକ କୁ ମାର ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟବକ୍ତାଭାବେ
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୃ ଷକେ
ି ଶ
ମହାନ୍ତ ଯ�ୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ଆରମ୍ଭରେ
ବାଲିବ�ୋରେଇ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର
ହ ିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଫୁ ଲ୍ଲ କୁ ମାର ମଲ୍ ଲିକ ଅତିଥି
ପରିଚୟ ଓ ଶାଳବଣ ି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର
ହ ିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଧର ମହାରଣା ବିବରଣୀ
ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ ଙ୍କ
ସଂଯ�ୋଜନାରେ ଫକିରପୁର ହାଇସ୍ଲ
କୁ

ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ରେବତୀ ନନ୍ଦ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକଭାବେ
ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ
ପରେ ଫକିରପୁର ହାଇସ୍ଲ
କୁ ର ରାମେଶ୍ୱରୀ
ପାଢ଼ୀ ଓ ଶ୍ରୀଲଗ୍ନା ନାଥ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ
ସାଂସ୍ତ
ି ନୃ ତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ।
କୃ କ
ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିରଞ୍ଜନ
ବେହେରା, ଆନନ୍ଦପୁର ବିଏନ ହାଇସ୍ଲ
କୁ
ର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ଦେଓଗାଁ ସରକାରୀ
ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାରାୟଣ
ସେଠୀ,
କେସଦୁ ରାପାଳ
ହାଇସ୍ଲ
କୁ
ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ସାହୁ , ଅତା ଆର୍ଏସ୍
ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ହଳଧର ନାଥ,
ବରିଗାଁ ହାଇସ୍ଲ
କୁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନମ ିତା ମ ିଶ୍ର,
ବାତ�ୋ ହାଇସ୍ଲ
କୁ ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ସାହୁ ,
କୁ ଣ୍ଡୁଲାଇ ବେଲବାହାଳି ହାଇସ୍ଲ
କୁ ଶିକ୍ଷକ
ଭାଗିରଥି ଖୁଣ୍ଆ
ଟି , ଜି.ପ ି ଦାସ ହାଇସ୍ଲ
କୁ
ବଡ଼ରମ୍ପାସର ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ ିର,

ବାତ�ୋ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଶିକ୍ଷକ
ହଳଧର ନାଥ ପ୍ରମୁଖ ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲେ।
ଏହ ି ଅବସରରେ ତରିମଳ
ୂ ହାଇସ୍ଲ
କୁ
ନରହରି ପାଣ ିଗ୍ରାହୀ, ବେଲବାହାଳି
କୁ ଣ୍ଡୁଳାଇ ହାଇସ୍ଲ
କୁ ର ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ରଣା,
ଭଣ୍ଡାରଡ
ି ହି ା ଭଗବତୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠର
ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ, ଗହଳମୁଣ୍ଡା ହାଇସ୍ଲ
କୁ ର
ଭାସ୍କରଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବାତ�ୋ ଜଗନ୍ନାଥ
ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ପ୍ରତିମା ବଳ,
ବଣ ିଆପଙ୍କ ପ ିପ ି ହାଇସ୍ଲ
କୁ ର ବିଜୟ
କୁ ମାର ନାୟକ, କ�ୋଳିମାଟି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର
ଆଦିବାସୀ ହାଇସ୍ଲ
ୂ ନ ସାହୁ ,
କୁ ର ମଧୁସଦ
ଭଣ୍ଡାରଡ
ି ହି ା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର
ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ତନୟା ଯ�ୋତିଷ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁର
ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉପେନ୍ଦ୍ର
କୁ ମାର ଦାସଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ
କରାଯାଇଥିଲା।

ହାଟଡିହ ି,୧୮ା୯(ସମସ
ି ): ସରକାର
ବୃ ଦ୍ଧବୃ ଦ୍ଧା, ଗରିବ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ
ବିଭନ୍ନ
ି
ଭତ୍ତା
ଯ�ୋଜନାରେ
ସେମାନଙ୍କୁ ସାମଲ
ି କରାଯାଇ ହସ
ଫୁ ଟାଉଥିବାବେଳେ
କେତେକ
ସ୍ଥାନରେ ଏହା ବିଫଳ ହ�ୋଇଛ।ି ଏହ ି
ଯ�ୋଜନାର ବହୁ ହ ିତାଧିକାରୀ ଗରିବ
ଶ୍ରେଣୀର ହ�ୋଇଥିବାରୁ ଭତ୍ତା ପାଇବା
ପାଇଁ ମାସ ଶେଷକୁ ଅନାଇଥାନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହ ି
ବ୍ଲକରେ ୫ମାସ ହେଲା ସମଣା
ପଞ୍ଚାୟତର ୫୧ ଜଣ ହ ିତାଧିକାରୀ
ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି।
ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ
ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି
ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ ଟି ହ�ୋଇଛ ି ବ�ୋଲି
କୁ ହାଯାଉଛ।ି ଗ୍ରାମର ଚ�ୌଧୁରୀ

ପ୍ରଧାନ, ଚକ୍ରଧର ବେହେରା, ବିଜୟ
ନନ୍ଦ, ବ୍ରଜକିଶ�ୋର ସାହୁ , ଭଗବାନ
ସାହୁ , ସୁଲ�ୋଚନା ମାଝୀ, କ�ୌଶଲ୍ୟା
ପଣ୍ଡା, ବୀଣାପାଣ ି ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ
୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହ ିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇଁ
ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦ�ୌଡି ଦ�ୌଡି ନୟାନ୍ତ
ହେଲେଣ ି; ତଥାପ ି ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା
ମଳ
ି ି ନ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ
ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମତ
ି ି ବ�ୈଠକରେ
ସରପଞ୍ଚ ଜଗବନ୍ଧୁ କାଣ୍ ଡି ଅଭିଯ�ୋଗ
କରିଥିବା ବେଳେ ହ ିତାଧିକାରୀ
ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଘେରଉ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ
ବିମ୍ବାଧର ବିଶ୍ୱାଳ ୫ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା
ପାଉନଥିବା ହ ିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକ ି
ଭତ୍ତା ମଳ
ି ୁ ନି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ
କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ମୟ ୂର ଭଞ୍ଜ

ମ�ୌଳକି ସବୁ ଧି ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭୂୟାଁବସାର ଖଡ଼ିଆ ଜନଜାତି

ର ା ଇ ର ଙ୍ଗ ପୁ ର , ୧ ୮ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) :
ୁ ୀ
ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁ ସମ
ବ୍ଲକ ଚୁ ଆପାଣ ି ପଞ୍ଚାୟତର ଭୁ ୟାଁବସାରେ
ରହ ିଛନ୍ତି ୮ଟି ଆଦିମ ଜନଜାତି ଖଡ଼ିଆ
ପରିବାର। ତେବେ ଉକ୍ତ ସାହ ିର ଆଦିମ
ଜନଜାତି ଖଡ଼ିଆମାନେ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ାରୁ
ବଞ୍ ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାହ ିକୁ
ସଂଯ�ୋଗ କରୁ ଥିବା ମାଟି ରାସ୍ତାରେ
ୁ ିଆ
ଅଧାଖଣ୍ଡିଆ ହ�ୋଇ ରହ ିଯାଇଛ ି। ଘୁସର
ପାହାଡ଼ କଡ଼ରେ ରହ ିଥିବା ଆଉ ଦୁ ଇଟି
ପରିବାରକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯ�ୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ
ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ
ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ୪/୫ ବର୍ଷ ତଳେ
ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାନୀୟଜଳ
ଯ�ୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗ�ୋଟିଏ ନଳକୂଅ
ଖ�ୋଳାଯାଇ ସେଥିରେ ସ�ୋଲାର୍, ପାଣ ିଟାଙ୍କି
ଏବଂ ପାଇପ୍ ସଂଯ�ୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଟିରୁ ସେମାନେ ମୁନ୍ଦାଏ
ସୁଦ୍ଧା ପାଣ ି ପାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ
ସ�ୋଲାର ସ୍ଥାପନ ହେବାର କିଛ ି ଦିନ
ପରେ ଏହାର ସ�ୋଲାର ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼କ
ି

ଖ�ୋଲି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ�ୋଲାର
ପ୍ଲେଟଗୁଡ଼କ
ି କିଏ ଓ କାହିଁକି ସେଠାରୁ ଖ�ୋଲି
ନେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ କିଛ ି
ଜାଣ ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସରଳ

ଆଦିବାସୀ ହ�ୋଇଥିବାରୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର
ସ�ୋଲାର ପାଣ ିଟାଙ୍କି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଭୁ ଆଁ
ବୁ ଲାଗଲା ବ�ୋଲି ଅଭିଯ�ୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଖଡ଼ିଆମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ

ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ତାହାକୁ ବିକ୍ ରି କରି ସେଥିରେ
ସେମାନଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଆସିଥାନ୍ତି।
ମାତ୍ର ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କଟକଣା ଯ�ୋଗୁଁ
ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରୁ

ବଞ୍ ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ
ଘରଡ଼ିହ ବାଦ୍ ଚାଷ ଜମ ି ଆଦ�ୌ ନାହିଁ।
ଫଳରେ ସେମାନେ ଜୀବନଜୀବିକା ପାଇଁ
ଅନେକ ଅସୁବଧ
ି ାର ସମ୍ଖ
ମୁ ୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ହାଇସ୍ଲକୁ ରେ ଚିତାବାଘ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳା
ରାଇରଙ୍ଗପୁର,
୧୮ା୯
(ସମ ିସ):
ସ୍ଥାନୀୟ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହରେ ବନ
ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ
ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ
ଚିତାବାଘ ସମ୍ପର୍କୀତ ଏକ
ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଆୟ�ୋଜିତ
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଫ୍ଓ ନଳିନୀକାନ୍ତ
ବେହେରା, ସମ୍ମାନୀତ ଅତିଥି ଏସିଏଫ୍

ବ�ୈଦ୍ୟନାଥ ମାଝୀ, ଅବ�ୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ
ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କବି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍
ଦିଲ୍ଲୀପ କୁ ମାର ମହାନ୍ତି, ରେଞ୍ଜର ସତ୍ୟବ୍ରତ
ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

କର୍ମଶାଳାରେ ବିଭନ୍ନ
ି ପ୍ରଜାତିର
ବାଘ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ
ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ
ଅବଗତ
କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର
ଶିକ୍ଷୟ ିତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତିକା ମହାପାତ୍ର
ସ୍ୱାଗତ
ଭାଷଣ
ପ୍ରଦାନ
କରିଥିବା ବେଳେ ନିବେଦିତା
ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ
କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ବିଜୟ ମାଝୀ, ଧରିତ୍ରୀ
ଦାସ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯ�ୋଗ
କରିଥିଲେ।

ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ଥାନରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପଜ
ୂ ା

ବହଳଦା,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ବହଳଦାର
ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ଥାନରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ
ପୂଜା ଶେଷ ହ�ୋଇଛ ି। ବହଳଦାର ଅବସ୍ଥିତ
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,
ଟିପ ିଏନ୍ଓଡିଏଲ୍ (ଇଲେକ୍ଟ ୍ରି ଅଫିସ),
ଅଟ�ୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଟ�ୋ ସଂଘର, ବସ୍
ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବେସରକାରୀ ମ�ୋଟର ସଂଘର
ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଥିଲା
ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁନା ଦ�ୋକାନ ସହ
ବିଭନ୍ନ
ି ମ�ୋଟର ଗ୍ୟାରେଜ ଇଲେକ୍ଟ ୍ରିକାଲ
ଦ�ୋକାନ
ମାନଙ୍କରେ
ଦେବଶିଳ୍ପୀ
ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ
ହ�ୋଇଛ ି। ବହଳଦା ଆଖପାଖ ବାସିଙ୍ଗୀ,
ଗମ୍ଭାରିଆ, ବିଞ୍ଝୁଆ, କୁ ଲଗୀ, ନିମଡିହ ି,

ବହଳଦା ର�ୋଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ
ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ

ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛ ି।
ଠାକୁ ରମୁଣ୍ଡା: ଠାକୁ ରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଭନ୍ନ
ି
ସ୍ଥାନରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି
ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ
ପୂଜା ଗ୍ରାମ ଗୁଡକ
ି ରେ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ
ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ
ବଡ଼ ଆକାରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବାର
ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଥିଲା। ଠାକୁ ରମୁଣ୍ଡାରେ
ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ�ୋକାନ ସମେତ
ଗାଡିମ�ୋଟର ପୂଜା ଲ�ୋକେ କରିଥିଲେ।
ଠାକୁ ରମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଠାକୁ ରମୁଣ୍ଡା ଡ୍ରାଇଭର
ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ମେଢ କରାଯାଇ
ଯାକଜମକରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ମେଡିକାଲରେ ର�ୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ

ରାସଗ�ୋବିନ୍ଦପୁର, ୧୮ା୯ (ସମସ
ି ):
ଝ ିଅର
ଜନ୍ମଦନ
ି
ଅବସରରେ
ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ।ି
ସଚ
ୂ ନା ଅନୁ ଯାୟୀ ରଜତ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ

ସ୍ତ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ସାନ ଝ ିଅ ରାଜସ୍ମିତାର
ତୃ ତୀୟ ତମ ଜନ୍ମଦନ
ି ଉପଲକ୍ଷେ ବସ୍ତା
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଥିବା
ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ, ପାଉଁରୁଟି, ବିସ୍ଟ
କୁ

ମୟରୂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସ�ୋସିଏସନର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ

କୁ ଆମରା,୧୮।୯(ସମ ିସ): ଆମେ କଳାକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁ କୂଲ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଆ
ପରିବାରର ଆୟ�ୋଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନ ମଙ୍ଗଳ ସେବା ସଂଗଠନର ୨୮ ତମ ସମାବର୍ନ
ତ୍ତ
ଉତ୍ସବ ଗ�ୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ବାରିପଦାରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ମୟୂର ଆଟିଷ୍ଟ
ଆସ�ୋସିଏସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମେ କଳାକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଶିକ୍ଷା, ଆଲ�ୋଚନାଚକ୍ର,
ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ କବି, ଲେଖକ, ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯ�ୋଗଦେଇଥିଲେ। ଏହ ି
ଅବସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାଟ୍ୟକାର ମନ�ୋରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟ�ୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁ ଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବହୁ ବିଶ ିଷ୍ଟ କଳାକାର,
କବି, ସାହ ିତ୍ୟିକ, ସମାଜସେବୀ, ସାମ୍ୱାଦକ
ି ଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ
କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅସୀତ ପତି, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଅମରେଶ ପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ୱାଦକ
ି ମଧୁସଦ
ୂ ନ ନନ୍ଦ, ବିଲୁଆ ଶିଳ୍ପୀ ଦଶରଥ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ
ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଭାବେ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରାୟ, ସମ୍ମାନତ
ି
ଅତିଥି କମଳାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯ�ୋଗଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶା ସାହ ିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରାକ୍ତନ
ସଦସ୍ୟ ଡଃ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁ ଝର ସଂଯ�ୋଜିକା ଗ�ୌରୀ
ମହାନ୍ତ, ଠାକୁ ରମୁଣ୍ଡା ସଂଯ�ୋଜକ ପଦ୍ମଲ�ୋଚନ ନନ୍ଦ, ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଭବାନୀଶଙ୍କର
ଦାସ, ସୁକୁମାର ଗନ୍ତାୟତ, କୃ ଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହ ି
ଅବସରରେ ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହ�ୋଇଥିଲା।

ଓ ପାଣ ି ବ�ୋତଲ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହ ି
ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜସ୍ମିତାଙ୍କର ପ ିତା,
ମାତା, ଜେଜେମା ଓ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ
ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଏଠାକାର ଖଡ଼ିଆମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ
ମ ିଳୁ ଥିବା ଚାଉଳରେ ହିଁ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳି
ଯାଉଛନ୍ତି। ବିରଳ ଜନଜାତି ଖଡ଼ିଆମାନଙ୍କର
ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର
ଅନେକ ଯ�ୋଜନା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ତାଙ୍କ
ନିକଟରେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପହଁଞ୍ ଚି ପାରୁ ନାହିଁ।
ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମ ିଳୁ ଥିବା କାମରେ
ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛଗୁଡ଼କ
ି ର ଯତ୍ନ ନେବା
ଆଦି କାମରେ ଖଡ଼ିଆମାନେ ନିୟ�ୋଜିତ
ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବରସ
୍ଷ ାରା
କାମ କରିବାକୁ ସୁଯ�ୋଗ ମ ିଳୁ ନାହିଁ।
ଫଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ
ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
ଉକ୍ତ ସାହ ିର ଜଣେ ସବୁ ଠାରୁ ବୟସ୍କା
ବୃ ଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଅନାମ ି ଦେହୁ ରୀ। ତାଙ୍କର
ଘରଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହ ିଛ ି, ଘର
ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗି ରହୁ ଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ
ତରଫରୁ ଭୁ ୟାଁବସାରେ ବସବାସ କରୁ ଥିବା
ଖଡ଼ିଆ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ମ�ୌଳିକ ସୁବଧ
ି ା
ଯ�ୋଗାଇବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯ ିବା
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁ ରୀ ହ�ୋଇପଡ଼ିଛ ି।
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େସାମବାର
୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର
୨୦୨୨

୧୩

ନୂତନ ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି

ରାଇରଙ୍ଗପୁର/ବିଶ�ୋଇ,୧୮ା୯(ସମସ
ି ):
ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ
ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ
(ଆର୍ଆଇ୍) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନ ଖ�ୋଲିଛ ି।
ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ
ୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆସରିଛ ି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ
ନିଯକ୍ତି
ଅବହେଳା କାରଣରୁ ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଆଇ୍
ଅଞ୍ଚଳର ଲ�ୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର
ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନବନିର୍ମିତ ଆର୍ଆଇ୍
ଅଫିସରେ ଆର୍ଆଇ୍ ଓ ଅମ ିନଙ୍କୁ
ପାଉନାହାଁନ୍ତି। ଆର୍ଆଇ ଓ ଅମ ିନ୍ ନିଜର
ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କର

କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଛ ି।
ବିଶେଷ କରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅବହେଳା
ପାଇଁ ନୂତନ ଆର୍ଆଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସରି
ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ ସେଥିରେ ଅଫିସ
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏପରି
ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଛ ି ବିଶ�ୋଇ ତହସିଲ
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁ ହାକାନି ଆରଆଇ ସର୍କଲରେ।
ଲୁ ହାକାନିରେ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ
ଦୁ ଇ ମହଲା ବିଶ ିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା
ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯ ିବାରେ ବିଳମ୍ବ
କରାଯାଉଛ ି। ପୂର୍ବପରି ଲୁ ହାକାନି ଆର୍ଆଇ

ଅଫିସ ବିଶ�ୋଇଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଥିବାର
ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଛ ି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ସୁବଧ
ି ା ସୁଯ�ୋଗ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଲୁ ହାକାନିଠାରେ
ନିର୍ମିତ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ଆରମ୍ଭ କରାଯ ିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ
ତରଫରୁ ଦାବି ହେଉଛ ି। ରାଜସ୍ୱ
ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ
ଦୂରଦୃ ଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଏବଂ ଅବହେଳା ଯ�ୋଗୁଁ
ଲୁ ହାକାନିଠାରେ ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରାଯ ିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛ ି
ବ�ୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଆଲ�ୋଚନା
ହେଉଛ ି।

ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମହ ିଳା ଗୁରୁତର

କ ର ଞ୍ ଜି ଆ / ଶୁ କୃ ଳି , ୧ ୮ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) :
ଶୁକୃଳ ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଜାରା ସାହ ିରେ
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହ ିଳା
ଗୁରୁତର ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ମହ ିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର
ଅବସ୍ଥାରେ କରଞ୍ଜିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ
ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛ।ି

କାଜଲ ହେମ୍ୱ୍ରମ ଶ�ୌଚ ପାଇଁ
ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ପ�ୋଖରୀକୁ
ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଗ�ୋଟିଏ ଝାଡଖଣ୍ଡୀ
ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଫଳରେ
କାଜଲଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର
କରି କରଞ୍ଜିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି

କରାଯାଇଛ।ି ଏବେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ
୨୮ଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ତିନ ି ମାସ
ଭିତରେ ଏହ ି ହାତୀପଲ ୭୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘର
ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁ ଛନ୍ତି।
ଫଳରେ ସ୍ଥାନିୟ ଲ�ୋକ ଆତଙ୍କିତ
ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।

ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର
ର ା ଇ ର ଙ୍ଗ ପୁ ର , ୧ ୮ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) :
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକତ୍
ି ସାଳୟର
ବିଭନ୍ନ
ି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ମାସା
ଆର୍ମି ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃ ଷ୍ଟି
ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଛ ି। ଏହାସତ୍ତ୍ବେ ବିଭନ୍ନ
ି
ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼କ
ି ର ସମାଧାନ ହେବାରେ
ବିଳମ୍ବ
କରାଯାଉଥିବାରୁ
ଯୁବଛାତ୍ର
ସଙ୍ଗଠନ ମାସା ଆର୍ମି ବାମନଘାଟୀ ଶାଖା
ତରଫରୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ
ମୁର୍ମୁ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା
ମୁଖ୍ୟ ଚିକତ୍
ି ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ
ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ
ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛ ି। ଆଦିବାସୀ ବହୁ ଳ
ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ଡର ଲ�ୋକମାନେ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ନିମନ୍ତେ
ମୁଖ୍ୟତଃ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକତ୍
ି ସାଳୟ
ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାବାଦ୍
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର କିଛ ି ର�ୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ
ଚିକତ୍
ି ସାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅଭାବ
ଯ�ୋଗୁଁ ର�ୋଗୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ
ଚିକତ୍
ି ସା ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି।

ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ
ଦିଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କ�ୌଣସି
ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ନିରାମୟ
ଯ�ୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ
ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଔଷଧ
ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହ ିଛ ି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ

ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟି ଦିନରେ ୧୦ ଘଣ୍ଟା
ଖ�ୋଲା ରହୁ ଛ ି। ସିସ ି କ୍ୟାମେରା ଖରାପ
ଥିବା ଯ�ୋଗୁଁ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବିଭନ୍ନ
ି
ସମୟରେ ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦୁ ର୍ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଉଛ ି। ତେଣୁ ସିସ ି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ତୁ ରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯ ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା

ତାହା ମାତ୍ର ୮/୯ ଘଣ୍ଟା ଖ�ୋଲା ରହୁ ଥିବାର
ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳୁ ଛ ି। ଯାହା ଫଳରେ
ର�ୋଗୀମାନେ ଜରୁ ରୀ ସମୟରେ ନିରାମୟ
ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରଟି ବନ୍ଦ ରହୁ ଥିବାରୁ
ବାହାରୁ ଔଷଧ କିଣ ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
କେବଳ ଏତିକ ି ନୁ ହେଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର

ରହ ିଛ ି। ଅନେକ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ
ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନାମ ଠିକ୍ ରୂପେ ଲେଖାଯାଉ
ନାହିଁ। ବେସରକାରୀ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା
ଆଉଟ୍ ସ�ୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ
ୁ କୁ
ବେକାରୀ ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କର ନିଯକ୍ତି
ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯ ିବା ଦରକାର। ଏହା

ବ୍ୟତୀତ ଶବ ବୁ ହା ଗାଡ଼ି ଗ�ୋଟିଏ ମାତ୍ର
ରହ ିଥିବା କାରଣରୁ ଗରିବ ଲ�ୋକମାନେ
ସେମାନଙ୍କର
ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କର
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଘରକୁ
ଶବ ନେବା ବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶବ ବୁ ହା ଗାଡ଼ି
ନିୟ�ୋଜନ କରାଯ ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା
ରହ ିଛ ି ବ�ୋଲି ବାମନଘାଟୀ ମାସା ଆର୍ମି
ତରଫରୁ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ବାସ୍କେ, ସୁନୀଲ
ସ�ୋରେନ୍, ମାସାଙ୍ଗ ମୁର୍ମୁ, ରାମ ମୁର୍ମୁ,
କୁ ଟୁଆ ଟୁ ଡ଼ୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାସ୍କେ, ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ
ଟୁ ଡ଼ୁ, ରବିନ୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡି, ସୁକୁଲାଲ ମାରାଣ୍ଡି,
ଅର୍ଜୁନ ମୁର୍ମୁ, ତ�ୋଫାନ ହେମ୍ବ୍ରମ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ
ଉପସ୍ଥିତରି େ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକତ୍
ି ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛ ି। ଆଗାମୀ
ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ
ଚିକତ୍
ି ସାଳୟ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ଦିଗରେ
ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯ ିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲେ
ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯ ିବ
ବ�ୋଲି ମାସା ଆର୍ମି ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ
ଦିଆଯାଇଛ ି।

ଆମ ପୁଲସ
ି ସମ ିତ ି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ି ବ�ୈଠକ

ଶୁଳଆ
ି ପଦା,୧୮ା୯(ସମ ିସ): ଶୁଳଆ
ି ପଦା ଥାନା
ପରିସରରେ ଆଗାମୀ ଦୁ ର୍ଗାପଜ
ତୁ ି
ୂ ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତ
ବ�ୈଠକ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଶୁଳଆ
ି ପଦା
ଆଇଆଇସି ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ଏହ ି ବ�ୈଠକରେ ଆମ ପୁଲସ
ି ସମ ିତିର
ସଦସ୍ୟ, ଶୁଳଆ
ି ପଦା ପଜ
ୂ ା କମ ିଟିର ସମ୍ପାଦକ
ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ୍ ଉପ ସଭାପତି ଶଶିଧର
ଟିପ ିରିଆଙ୍କ ସହ ିତ ଥାନା ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ଦୁ ର୍ଗାପଜ
ୂ ା
କମ ିଟିର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ

ରାଇମାତ ମୁର୍ମୁ, ସହ ିତ ସଭ୍ୟା କଳ୍ପନା ତୁ ଙ୍ଗଙ୍କ
ସହ ିତ ଦୁ ର୍ଗାପଜ
ଠି
ହେଉଥିବା
ୂ ା ଅନୁ ଷ୍ତ
ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମ ିତି ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ତ
ଥି
ଥିଲେ। ଏହ ି ବ�ୈଠକରେ ଉଚିତ କାଗଜପତ୍ର
ସହ ିତ ପଜ
ୂ ା ମଣ୍ଡପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା,
ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶାନ୍ତିଶଙ୍ଖ
ୃ ଳାରେ
କିପରି ପଜ
ୂ ା ସମ୍ପାଦନ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ
ବିସ୍ତୃତରେ ଆଲ�ୋଚନା ହ�ୋଇଥିଲା। ଥାନାର
ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ତ
ଥି ଥିଲେ।

ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଜାରି ରହ ିଛି ସଂଘର୍ଷ

ବ�ୈଶଙ୍ଗା
ି ,୧୮।୯(ସମ ିସ):
ବୟସର
ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ ଚି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସହ
ସଂଘର୍ଷ କରି ବଞ୍ ଚି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ବୁ ଢା
ମଉସା ହସ ହସ ମୁଁହରେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି
କ୍ଷୀର। ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଘରକୁ ଘର,
ଦ�ୋକାନକୁ ଦ�ୋକାନ କ୍ଷୀର, ଦହ ି ବିକ୍ ରି
କରୁ ଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ସେ
ତାଙ୍କର କ�ୌଳିକ ବୃ ତ୍ତି। ସେତେବେଳେ
ସେ ସେହ ି ବେପାରରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର
ପ୍ରତିପ�ୋଷଣ କରୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି
ନିଜେ ବଞ୍ ଚିବାକୁ କରୁ ଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଅଧିକ
ପାଠ ପଢ଼ି ନ ଥିବାରୁ ପ ିଲାବେଳୁ ଏହାକୁ
ର�ୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ
ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କଦଳିଆ
ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ
ଏବେ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୭୭ ହେବ। ୧୯୪୫
ମସିହାରେ ସେ ତେନ୍ତୁଳିଗାଁରେ ଏକ ନିମ୍ନ
ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା
ବେଳେ ନିଜ ମାମୁଁଙ୍କର ଛୁ ଆପ ିଲା ନ
ଥିବାରୁ ତିନ ି ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆସି ନିଜ ମାମୁଁ
ଘର କଦଳିଆରେ ରହ ି ଆସୁଥିଲେ। ଅଳ୍ପ
ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚନ୍ଦପୁର
ଗ୍ରାମର ମାଧବୀଙ୍କୁ। ପରେ ମାମୁଁ ମାଇଁ

ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ,
ଦୁ ଇ ଝ ିଅ ଓ ଗ�ୋଟେ ପୁଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ
ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା। ୧୯୯୦
ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଓମଫେଡ କ୍ଷୀର
ବେପାରରୁ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କାରେ ନିଜର
ପରିବାର ପ୍ରତିପ�ୋଷଣ କରୁ ଥିଲେ। ଦୁ ଇଝ ିଅ
ଓ ପୁଅର ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ପୁଅ
ମଧ୍ୟ ଏକ ଘର�ୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ
କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ତଥାପ ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ନ
ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜର ପରିଣତ ବୟସରେ
ଭ�ୋର ୩ ଟାରୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପହଞ୍ ଚିଯାନ୍ତି
ବ�ୈଶଙ୍ଗା
ି ବଜାରରେ। ଓମଫେଡ ଗାଡ଼ିରୁ
କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ସାଇକେଲ ଧରି

ପୁଣ ି ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ଷୀର ବିକବ
ି ାକୁ ବାହାରି
ଯାଆନ୍ତି। ଏମ ିତି କିଛ ିଦିନ ପରେ ୨୦୧୦
ମସିହାରେ ର�ୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ହାତଛାଡି
ଚାଲିଗଲା ଆରପାରିକୁ। ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ
ନିଃସଙ୍ଗ ହ�ୋଇଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ୭୭

ବାହାରିପଡନ୍ତି ଦ�ୋକାନ ଦ�ୋକାନ, ଘର
ଘର ବାଣ୍ଟିବାରେ। ସକାଳୁ ୮ଟା ବେଳେ
ଘରେ ପହଞ୍ ଚିନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରାଇବା
ପରେ ନିଜେ ର�ୋଷେଇ କରି ଖାଇବା
ସହ ିତ ନିଜ ର�ୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଖୁଆନ୍ତି।

ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଆହାଃ ପଦେ କହ ିବାକୁ
କେହ ି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତଥାପ ି ଭାଙ୍ଗି
ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କି କାହାରି ପାଖରେ
ହାତ ପତାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେଇ
ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ରାତି ୪ଟାରୁ ଉଠି

୭୭ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ
ହାରିନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ
ସହଯ�ୋଗ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଏତିକବେଳେ
ି
ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଅଦିନଆ
ି ଝଡ଼।
ମାତ୍ର ପଚିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାରିବାରିକ
କଳହ କାରଣରୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ିତ ଝଗଡା କରି
ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା
ତାଙ୍କ ପୁଅ। ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁରେ ମ୍ ରିୟମାଣ ହ�ୋଇ
ଭାଙ୍ଗିପଡି ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧବୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମାନସିକ
ଭାରସାମ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଦୁ ଃଖର ପାହାଡ଼ ଉଜାଡି ପଡିଥିଲା

ପହଞ୍ ଚି ଯାଆନ୍ତି ବ�ୈଶଙ୍ଗା
ି ରେ ଓ ଓମଫେଡ
ଗାଡ଼ିରୁ କ୍ଷୀର ଦହ ି ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ
ସାଇକେଲରେ ପ୍ରାୟ ୧୨-୧୫ କିଲ�ୋମ ିଟର
ରାସ୍ତା ବୁ ଲିବୁଲି କ୍ଷୀର ବିକୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୀର
ନ ଦେଲେ ଲ�ୋକ ଚା କପେ ବି ପ ିଇବାକୁ
ପାଇବେନି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାଙ୍କ
କହ ିବା କଥା ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ଦ�ୈନକ
ି
୨୫୦ଲିଟର କ୍ଷୀର ବିକ୍ ରି କରୁ ଥିବାବେଳେ
ଏବେ ନିଜ ବାର୍ଦ୍ଧକତା ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ବାଟ
ବୁ ଲି ନ ପାରି ଦ�ୈନକ
ି ୧୦୦ ଲିଟର କ୍ଷୀର ହିଁ
ବିକ୍ ରି କରି ପାରୁ ଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ମ ିଳୁ ଥିବା
ଦ�ୈନକ
ି ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରି
ନିଜକୁ ପ୍ରତିପ�ୋଷଣ କରୁ ଛନ୍ତି। ବୟସର
ଅପରାହ୍ନରେ ଏକୁ ଟଆ
ି ଥାଇ ବି ଆଜି
ହାରିଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବି ଚା
ଦ�ୋକାନରେ ବସି ହସ ବାଣ୍ଛ
ଟୁ ନ୍ତି। ତେବେ
ଆରମ୍ଭରୁ କ୍ଷୀର ଦହ ି ବିକ୍ ରି କରି ପରିବାର
ଭରଣପ�ୋଷଣ କରୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ୭୭
ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବ�ୋଲି
ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ�ୌଣସି
ବି ବ୍ୟବସାୟ ଛ�ୋଟ ନୁ ହେଁ କିମ୍ୱା କ�ୌଣସି
ଧର୍ମ ବି ବ୍ୟବସାୟଠାରୁ ବଡ଼ ନୁ ହେଁ ବ�ୋଲି
କହ ିଛନ୍ତି।
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14େସାମବାର, ୨୧ ଫେବୃ ଆରୀ, ୨୦୨୨

ସ�ୋମବାର, ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ନ୍ ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏ’ର ବୃ ହତ୍ପରାଜୟ

ଭାରତ ଜିତଲି ା ଅନ୍ଅଫିସଆି ଲ ଟେଷ୍ଟ ସିରଜି
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ,୧୮।୯(ଏଜେନ୍)ସି :
ସ୍ଥାନୀୟ
ଏମ୍
ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡୟ
ି ମରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ନ୍ ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏ’ ବିପକ୍ଷ
ତୃ ତୀୟ ଅନ୍ଅଫିସଆ
ି ଲ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଘର�ୋଇ
ଭାରତ ଏ ଦଳ ରବିବାର ଚତୁ ର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ
ଦିବସରେ ୧୧୩ ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛ ି।
ଏଥିସହ ଭାରତ ଏ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ବିଶିଷ୍ଟ ଏହ ିସିର ିଜରେ
୧-୦ରେ ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଛ ି। ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା
ପ୍ରଥମ ଦୁ ଇଟି ଟେଷ୍ଟ ଅମୀମାଂସତ
ି ରହ ିଥିଲା।
ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ
୮୬. ୪ ଓଭରରେ ୨୯୩ ରନକରି ଅଲଆଉଟ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ ନ୍ ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ
ଇନିଂସରେ ୭୧.୨ ଓଭରରେ ୨୩୭ ରନକରି
ଅଲଆଉଟ ହ�ୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ ୫୬
ରନର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଏହାପରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରି
୮୫ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୩୫୯
ରନକରି ପାଳି ଘ�ୋଷଣା କରିଥିଲା। ଫଳରେ
ନ୍ ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସମ୍ ମୁଖରେ ୪୧୬ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଧାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ ନ୍ ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ
ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ ପିନ୍ ବ�ୋଲର ସ�ୌରଭ କୁ ମାରଙ୍କ
ବ�ୋଲିଂର ସମ୍ ମୁଖୀନ ହ�ୋଇ ନପାରି ରବିବାର ଚତୁ ର୍ଥ ତଥା
ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଓପନର ଜ�ୋ କାର୍ଟରଙ୍କ ଲଢୁ ଆ ଶତକ
ସତ୍ତ୍ବେ ୮୫.୨ ଓଭରରେ ୩୦୨ ରନକରି ଅଲଆଉଟ

ହ�ୋଇ ପରାସ୍ତ ହ�ୋଇଛ ି।
ଅସମାପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ସ୍କୋର ୨୦/୧ରୁ

ନ୍ ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରି ନିୟମ ିତ ବ୍ୟବଧାନରେ
ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ତେବେ ଦଳ ତରଫରୁ ଓପନର
ଜ�ୋ କାର୍ଟର ଶତକ ହାସଲ କରି ଭାରତ ବିଜୟକୁ
ବିଳମ୍ ବିତ କରିଥିଲେ। ଅପରାଜିତ ୬ ରନରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ
କରି ଜ�ୋ କାର୍ଟର ୨୩୦ଟି ବଲ ଖେଳି ୧୨ ଚ�ୌକା ଓ ୧

ଦିଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡବଲ୍ସରେ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ର�ୌପ୍ୟ

ସ୍କୋରରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ�ୋ କାର୍ଟର ୭ ରନକରି
ଆଉଟ ହ�ୋଇଥିଲେ। ଦଳ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ ଚାପ୍ମ୍ୟାନ ୪୫, ଡେନ୍ କ୍ଭ
ଲି ର ୪୪,
ରବର୍ଟ ଓ’ଡ�ୋନେଲ ୧୯, ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ବ୍ରୁ ସ୍ ୧୯,
ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର କାମ୍ ଫ୍ଲେଚର ୧୩ ରନକରି

ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଲିଣ୍ଡା ପ୍ରଥମ ସେଟ୍କୁ
୪-୬ରେ ହାରିଯ ିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁ ଇଟି ସେଟକୁ
୬-୩, ୬-୪ରେ ଜିତିନେଇ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ।
ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ୨-୧ ସେଟ୍ରେ
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ନାଦିଆ ପ�ୋଡ�ୋର�ୋସ୍କାଙ୍କୁ ହରାଇ
ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହ�ୋଇଥିଲେ। ଡବଲ୍ସରେ ଟପ୍ ସିଡ୍
କାନାଡାର ଗାବ୍ ରିଏଲା ଡାବ୍ରୋୱସ୍କି ଓ ବ୍ରାଜିଲର ଲୁ ଇସା
ଷ୍ଟିଫାନି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ଏହ ି ଯ�ୋଡି
ରୁ ଷିଆର
ଆନ୍ନା
ବ୍ ଲିଙ୍କୋଭା ଓ ଜର୍ଜିଆର
ନାଟେଲା ଡି.ଙ୍କୁ
୨ - ୦

ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହ�ୋଇ ଅମରେନ୍ଦ୍ର
ଓ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ର�ୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛ ି। ସେହ ିପରି ରାଜ୍ୟ
ଅନ୍ୟତମ ପାରା ବ୍ୟାଡମ ିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି
ନୁ ରୁଲ ହୁ ସେନ ଖାନ୍ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ

ସିଙ୍ଗଲ୍ସ,
ଡବଲ୍ସରେ ନୁ ରୁଲଙ୍କୁ
କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ
ଡବଲ୍ସରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
କାଂସ୍ୟ
ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା

ସେମ ି ଫାଇନାଲରେ
ଜା ପ ା ନ ର
ମ ା ସୁ ମ�ୋଟ�ୋ
ଟାକୁ ମ ିଙ୍କଠାରୁ ୨୧-୧୨, ୨୧-୦୬ରେ
ପରାସ୍ତ ହ�ୋଇ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ସେହ ିପରି ଡବଲ୍ସ ସେମ ିଫାଇନାଲରେ
ନୁ ରୁଲ ଓ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନୀରଜ କୁ ମାର
ଶ୍ରୀନିବାସନ ୦୬-୨୧, ୦୭-୨୧ରେ ମାନା
ଖାଲିଦ୍ ଓ ଶଶାଙ୍କଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହ�ୋଇ
କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

ଆଇଟିଏଫ୍ଏସ ିଆ ଟେନିସ

ଓଡ଼ିଶାର ଆହାନଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ
ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମ ିସ): କାଜାଖସ୍ତାନର
ନୁ ର- ସୁଲତାନରେ ଏସିଆନ ଟେନିସ
ଫେଡେରେସନ ଆନୁ କୂଲ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା
ଆଇଟିଏଫ୍ ଏସିଆ ୧୨ ଓ ୟୁ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ
ଭାରତୀୟ ବାଳିକା ଦଳ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ
କରିଛ ି। ଓଡ଼ିଶାର ଆହାନ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ
ସାମ ିଲ ହ�ୋଇ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ
ହ�ୋଇଥିଲେ ଓ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ
କରିଛନ୍ତି। ଚାଇନିଜ ତାଇପେଇକୁ ପରାସ୍ତ କରି
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହ ି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛ ି।
ଭାରତର ଏହ ି ବିଜୟରେ ଆହାନ ଗୁରୁ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୂ ମ ିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ
ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆହନ ତାଙ୍କର
ବାକି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖଥାଉ କି, ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ
ଆହାନ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେନିସ ଆସ�ୋସିଏସନ
(ଏଆଇଟିଏ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ୧୨ ବର୍ଷରୁ କମ୍
ବାଳିକା Ñଙ୍କିଙ୍ଗ୍ରେ ୧ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ
କରିଥିଲେ। ସେ ୬୭୨.୫ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରି
ଟପ୍ ସିଡ୍ ଗୁଜରାଟର ଅନନ୍ ଦିତା ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ
ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ।

ଭାରତ ଏ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ: ୨୯୩।
ନ୍ ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ: ୨୩୭।
ଭାରତ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ: ୩୫୯/୭
ପାଳି ଘ�ୋଷଣା, ୮୫ ଓଭର।
ନ୍ ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ: ୩୦୨, ୮୫.୨ ଓଭର
(ଜ�ୋ କାର୍ଟର- ୧୧୧, ମାର୍କ ଚାମ୍ପମ୍ୟାନ- ୪୫, ଡେନ୍
କ୍ଲେଭର- ୪୪, ସ�ୌରଭ କୁ ମାର- ୫/୧୦୩, ସର୍ଫରାଜ
ଖାନ୍- ୨/ ୪୮)।

ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୮ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି :
ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟରୁ ବିସିସଆ
ି ଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ
ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମ ିଳିବା ପରେ ଏହା ସଭାପତି
ସ�ୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁ ଲଙ୍କ
ି ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ
ନଜର ରହ ିଛ ି। ବିସିସଆ
ି ଇ ସମ୍ ବିଧାନ
ସଂଶ�ୋଧନ ହ�ୋଇ ଗୃହୀତ ହେଲା
ବେଳକୁ ଅତିକମ୍ରେ ଆଉ ୪୫ ଦିନ
ଲାଗିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର
୧୦ରେ ଆଇସିସ ଚେୟାରମାନ
ି
ନିର୍ବାଚନ
ଲାଗି ପ୍ରାର୍ôଥପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର
ଶେଷ ତାରିଖ। ଏଣୁ ଗାଙ୍ଗୁ ଲ ି ଆଇସିସକ
ି ୁ
ଯ ିବେ କିମ୍ବା ବିସିସଆ
ି ଇରେ ରହ ିବେ
ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହ ିଛ ି।
ବିସିସଆ
ି ଇ ସଭାପତି ଭାବେ
ଗାଙ୍ଗୁ ଲ ି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଜୟ
ଶାହ ଯ�ୋଗ ଦେବା ପରେ ଲ�ୋଧା
କମ ିଟି ସୁପାରିସ୍ ଅନୁ ଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୧ ମାସରୁ କମ୍ ରହ ିଥିଲା।
ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଉଭୟ
ଗାଙ୍ଗୁ ଲ ି ଓ ଶାହ ଏହ ିସମୟରେ
ରାଜ୍ୟ ଓ ବିସିସଆ
ି ଇ
କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ୬ ବର୍ଷ
ପୂରଣ କରୁ ଥିଲେ। ଏଣୁ
ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ୩ ବର୍ଷର
କୁ ଲଅି ଅଫ୍ ପ ିରିଅଡ୍ ଲାଗୁ
ହେବା
କଥା।

ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଏଣୁ ଏବେ
ବିସିସଆ
ି ଇରେ ସେମାନଙ୍କ ଯ�ୋଡି
ବେଶ ଭଲ କାମ କରୁ ଛ ି। ବିଶେଷକରି
ଏମାନେ କ�ୋଭିଡ କଟକଣା ସମୟରେ
ଉଭୟ କ୍ ରିକେଟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ
ସମର୍ଥ ହ�ୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଗ�ୋଟିଏ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ୪ ବର୍ଷ
ଦାୟ ିତ୍ୱରେ ରହ ିବା ଉପରେ ଜ�ୋର
ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହ ିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ
ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଗାଙ୍ଗୁ ଲ ିଙ୍କୁ ଆଇସିସ ି ସଭାପତି
ହେବା ଚାହୁ ଁଛନ୍ତି। ଆଇସିସ ିରେ ସେ
ରହ ିଲେ ଭାରତକୁ କିଛ ି ଅଧିକ ସୁବିଧା
ମ ିଳିବ ବ�ୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ
ଶାହଙ୍କୁ ସଭାପତି ଓ ଉପସଭାପତି
ଥିବା ଶାହଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ କରିବା ଉପରେ
ଏମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା
ମଧ୍ୟରେ ଆଇପ ିଏଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍
ଥିବା ବ୍ ରିଜେଶ ପଟେଲ ନଭେମ୍ବର
ମାସରେ ୭୦ ବର୍ଷରେ
ଉପନୀତ ହେବେ। ଏଣୁ
ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ
ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ
ୁ କରାଯ ିବ। ସେ
ନିଯକ୍ତ
ଯାହା ହେଉ ଗାଙ୍ଗୁ ଲ-ି
ଶାହଙ୍କୁ ନେଇ ବିସିସଆ
ି ଇ
ରାଜନୀତି
ପରିଚାଳିତ।
ଏ ମ ା ନ ଙ୍କ
ସ ମ୍ମ ତି
ବି ନ ା
ଏବେ

କିନ୍ତୁ ଏହ ି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମ୍ ବିଧାନ
ସଂଶ�ୋଧନ ଆଳରେ ଏହାକୁ ଗଡ଼ାଇ
ଚାଲିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକ�ୋର୍ଟ
ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ
ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା
ପୁନର୍ବାର ବିସିସଆ
ି ଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବେ

ବିସିସଆ
ି ଇରେ କିଛ ି ପରିବର୍ତ୍ତନ
ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁ ହେଁ। ତେବେ ଏ
ସବୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ରେ ଆଇସିସ ି
ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ôଥପତ୍ର
ଦାଖଲର ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବା
ପରେ ସୁବକିଛ ି ସ୍ପଷ୍ଟ ହ�ୋଇଯ ିବ।

ଚେନ୍ନାଇ ଓପନ; ଲିଣ୍ଡା ଫ୍ରୁଭ୍ଟରି �ୋଭା ଚାମ୍ପିଅନ

ଚେନ୍ନଇ, ୧୮ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି : ଚେକ୍ ରିପବ୍କ୍
ଲି ର
 ୧୭
ବର୍ଷିୟା ଖେଳାଳି ଲିଣ୍ଡା ଫ୍ରୁ ଭ୍ ରିଟ�ୋଭା ୨-୧ ସେଟ୍ରେ ତୃ ତୀୟ
ସିଡ୍ ତୃ ତୀୟ ସିଡ୍ ପ�ୋଲାଣ୍ଡର ମାଗ୍ଦା ଲିନେଟ୍ଟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ
କରି ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଡବ୍ଲୟୁଟିଏ୨୫୦
ଚେନ୍ନାଇ ଓପନ ଟେନିସ
୍
ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର

ବେଳେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ର�ୌପ୍ୟ ପଦକ
ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଯୁଗଳ ଫାଇନାଲରେ ଦିଲେଶ୍ୱର ଓ
ନୀବନ ଶିବକୁ ମାର ୨୧-୧୮, ୨୧-୧୯ରେ
ନିଜ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଯ�ୋଡି ଅମରେନ୍ଦ୍ର
ବେହେରା ଓ ଅଭିଜିତ ସାଖୁଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ
କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଆଉଟ ହ�ୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୁ ଇଅଙ୍କ
ଛୁ ଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ବ�ୋଲିଂରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ
ଇନିଂସରେ ୪ ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା
ସ�ୌରଭ କୁ ମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇିନଂସରେ ୫
ୱିକେଟ ହାସଲ କରି ବିଜୟରେ ମୁଖ୍ୟ
ଭୂ ମ ିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଫରାଜ ଖାନ
ଲେଗ୍ସ୍ ପିନ୍ବ�ୋଲିଂ କରି ୨, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁ ର,
ମୁକେଶ କୁ ମାର ଓ ଉମ୍ରାନ ମଲିକ ଗ�ୋଟିଏ
ଲେଖାଏ ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଋତୁ ରାଜ
ଗାଏକ୍ୱାଡ ୧୦୮ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ
ରଜତ ପଟିଦାର ଅପରାଜିତ ୧୦୯ ରନର
ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ମୁଖ୍ୟ
ଘଟଣା ଥିଲା।

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର:

ଉଗାଣ୍ଡା ପାରା ବ୍ୟାଡମ ିଣ୍ଟନ

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,୧୮।୯(ସମ ିସ): କାମ୍ପାଲା
ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ଉଗାଣ୍ଡା ପାରା
ବ୍ୟାଡମ ିଣ୍ଟନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ
ଓଡ଼ିଶାର ଦିଲେଶ୍ୱର ରାଓ ଉଭୟ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ
ଓ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପଦକ ହାସଲ

ଛକା ସହ ୧୧୧ ରନର ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ମୁକେଶ
କୁ ମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ ହ�ୋଇଥିଲେ। ସେହ ିପରି ବିନା

ଆଇସିସ ି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦ
ଉପରେ ଗାଙ୍ଗୁ ଲଙ୍କ
ି ନଜର

ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ
କରି ଚାମ୍ପିଅନ
ଆଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

ୟୁଥ୍ଆଥଲେଟିକ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: ଦଣ୍ଡପତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ୟରି ାଙ୍କୁ ର�ୌପ୍ୟ ପଦକ
କଟକ,୧୮ା୯(ସମିସ): ଭ�ୋପାଳର ତାନ୍ତିଆ ଟ�ୋପେ ଷ୍ଟାଡୟି ମରେ
ଚାଲିଥିବା ୧୭ତମ ଜାତୀୟ ୟୁଥ୍ ଆଥଲେଟିକ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଖେଳ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା
୨ଟି ର�ୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛ।ି ୧୦୦ମିଟର ବାଳକ ଦ�ୌଡ଼ରେ ଦଣ୍ଡପତି
ଜୟରାମ ୧୦.୯୧ ସେକେଣ୍ଡରେ ରେସ୍ଶେଷ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ
ରହ ିବା ସହ ର�ୌପ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହ ି ଇଭେଣ୍ଟରେ କେରଳର ଆସଲିନ
ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଓ ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗର ଅଲମାସ କବୀର ଯଥାକ୍ରମେ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଥିଲେ। ବାଳିକା ୮୦୦ମ ିଟର
ଦ�ୌଡ଼ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କିଶାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ର�ୌପ୍ୟ ପଦକ

ଦୁ ଲୀପ୍
ଟ୍ରଫି
କ୍ ରିକେଟ

ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ୨ମିନ ିଟ ୧୬.୪୮ ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ ରେସ୍
ପୂରଣ କରି ଏହ ି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଝାଡଖଣ୍ଡର
ଆକ୍ଷିରନ୍ବାଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ହରିଆଣାର ଆଶା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୩କୁ ପହଞ୍ଚିଛ।ି
ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ୧୦୦ମ ିଟର ହର୍ଡଲ୍ସରେ ସବିତା ଟପ୍ପୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଜିତିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ
ପଦକରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିତ ହ�ୋଇଛି। ଲଙ୍ଗଜମ୍ପ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ
ଜମୁନା ଟୁ ଡୁ ୪ର୍ଥ, ସବିତା ଟପ୍ପୋ ୫ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ।
୮୦୦ମ ିଟର ଦ�ୌଡ଼ରେ ପଙ୍କଜ ମଣ୍ଡଳ ୮ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ।

କ�ୋଚ୍ପଦ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଷ୍ଟିମାକ

କ�ୋଲକାତା,୧୮।୯(ଏଜେନ୍)ସି : ଭାରତୀୟ ଓ ଏହାପରେ ତୃ ତୀୟଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ
ପୁରୁଷ ଫୁ ଟବଲ ଦଳର କ�ୋଚ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃ ଦ୍ ଧି ହ�ୋଇଛ ି। ଜୁ ନ୍ ୧୬ରୁ
ଆଇଗର ଷ୍ଟିମାକ ନିଜ ପଦ ବଜାୟ
 ଏଏଫ୍ସ ି ଏସ ିଆନ କପ୍
ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁ ଲାଇରେ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟ ିତ୍ୱରେ ରହ ିବେ
ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଏଫ୍ସ ି ଏସିଆନ୍
କପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କ�ୋଚ୍ ଜୁ ଲାଇ ୧୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୩
ଭାବେ ଦାୟ ିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଏ ଏଏଫ୍ସ ି ଏସିଆନ୍ କପ୍ ଆୟ�ୋଜନ
ନେଇ ରବିବାର ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁ ଟବଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହ ିଛ ି। ତେବେ
ଫେଡେରେସନ
(ଏଆଇଏଫ୍ଏଫ୍) ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଭେନ୍ ୟୁ ନେଇ କିଛ ି
ଘ�ୋଷଣା କରିଛ।ି ଷ୍ଟିମାକଙ୍କ ସହ ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହ ି ମେଗା
ଏଆଇଏଫଏଫ୍ର ଟେକ୍ନକ
ି ାଲ କମ ିଟିମଧ୍ୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଚୀନରେ ଆୟ�ୋଜନ ହେବାକର
ଏହ ିଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟ ିତ୍ୱରେ ରହ ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତେବେ କ�ୋଭିଡ୍କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଆଇଏମ୍ ୧୯ କାରଣରୁ ଚୀନ୍ ଆୟ�ୋଜନରୁ
ବିଜୟନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଟେକ୍ନକ
ି ାଲ ଓହରିଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଥାଉ କି, ଭାରତ
ୁ କୁ ଓ ଏହାର
କମ ିଟି ଷ୍ଟିମାକଙ୍କ
ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ରେ ସିଙ୍ଗାପର
ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ୩ ଦିନପରେ ଭିଏତନାମକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
କରିଥିଲା ଓ ଷ୍ଟିମାକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃ ଦ୍ ଧି ବନ୍ଧୁ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁ ଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭେଟିବ।
କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ୨୦୧୯ରେ ଏହ ିଦୁ ଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ଭିଏତନାମର ହ�ୋ
ଷ୍ଟିମାକ ୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାୟ ିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଚି ମ ିନ ସିଟିରେ ଆୟ�ୋଜନ ହେବ।

ଫାଇନାଲରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ

କ�ୋଏମ୍ବାଟୁର,ସାଲେମ୍,
୧୮ା୯
(ଏଜେନ୍)ସି :
ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଏକତରଫା ବିଜୟ ସହ ପଶ୍ ଚିମାଞ୍ଚଳ
ଓ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଚଳିତ ସିଜନର ଦୁ ଲୀପ ଟ୍ରଫି
ଆନ୍ତଃଜ�ୋନ୍ କ୍ ରିକେଟ ପ୍ରତିଯ�ୋଗିତାର ଫାଇନାଲରେ
ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଶେଷ ହ�ୋଇଥିବା
ସେମ ିଫାଇନାଲ
ମୁକାବିଲାରେ
ପଶ୍ ଚିମାଞ୍ଚଳ
୨୭୯ ରନ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ
୬୪୫ ରନ୍ରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
କ�ୋଏମ୍ବାଟୁରର ଏସ୍ଏନ୍ଆର କଲେଜ୍ କ୍ ରିକେଟ
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏ
ଖେଳାଯ ିବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପର ସହ
ମୁକାବିଲା କରିବେ।

କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଲଢ଼େଇ କରି ହାରିଲା

କ�ୋଏମ୍ବାଟୁରରେ
ଖେଳାଯାଇଥିବା
ପ୍ରଥମ
ସେମ ିଫାଇନାଲରେ ଆରମ୍ଭରୁ ପଶ୍ ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ବିସ୍ତାର କରି ଖେଳିଥିଲା। ପଶ୍ ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓପନର
ପୃଥ୍ୱ ଶ’ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ବା ୧୪୨ ରନ୍
ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ନିକଟରୁ ମ୍ୟାଚ୍
ହାତଛଡ଼ା ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଖେଳର ତୃ ତୀୟ ଦିନରେ
ପଶ୍ ଚିମାଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୩୭୧ ରନ୍ କରି
ଅଲଆଉଟ ହ�ୋଇଯ ିବାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଗରେ

ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ୫୦୧ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ
କରିଥିଲା। ଏହ ି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ ିଛା କରି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରବିବାର
ଚତୁ ର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ଦିନରେ ୨୨୧ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ
ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ୬୫,
କୁ ମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ୩୯ ରନ୍ କରି କିଛ ିଟା ପ୍ରତିର�ୋଧ
କରିଥିଲେ। ଆହତ ହ�ୋଇଥିବା ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର
ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ୩୨ ରନ୍ରେ ଶେଷଯାଏ
ଅପରାଜିତ ରହ ିଥିଲେ। ବିଜୟୀ ପଶ୍ ଚିମାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ
ମୁମ୍ବଇ ଲେଗ୍ ସ୍ ପିନର ସାମ୍ସ ମୁଲାନୀ ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ଓ
ପେସ୍ ବ�ୋଲର ଚିନ୍ତନ ଗଜ ୩ଟି ୱିକେଟ ପାଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପଶ୍ ଚିମାଞ୍ଚଳ ୨୫୭ ଓ
କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ୧୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର
ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛ ି।

ସ୍ ପିନ୍କୁ ଖେଳିପାରିଲାନି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ

ସାଲେମ୍: ଏଠାରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓ ଉତ୍ତରାଞକଚଳ
ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ସେମଫ
ି ାଇନାଲ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତରଫା ରହ ିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ
କରଥିି ବା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ପ୍ରଥମ
ଇନଂି ସ ସମାପ୍ତି ଘ�ୋଷଣା କରଥିି ଲା। ଜବାବରେ
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଇନଂି ସରେ ୨୦୭ ରନ୍ କରିବା
ପରେ ଏହ ି ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଇସଲା ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା।

ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଇନଂି ସରେ ୪୨୩ ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ
ରହ ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ ଫଲ�ୋଅନ୍ ନଦେଇ
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଇନଂି ସ ବ୍ୟାଟିଂ କରଥିି ଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଡ ି
ରବିତେଜା (୧୦୪³ ରନ୍) ଶତକ ହାସଲ କରିବା
ପରେ ୪ ୱିକେଟରେ ୩୧୬ ରନ୍ କର ି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ
ଦ୍ତ
ୱି ୀୟ ଇନଂି ସ ସମାପ୍ତି ଘ�ୋଷଣା କରଥିି ଲା। ର�ୋହନ
କୁ ନ୍ମ
ନୁ ଲ ୭୭ ଓ ମୟଙ୍କ ଅଗରୱାଲ ୬୪ ରନ୍
କରଥିି ଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଚତୁ ର୍ଥ ଦନ
ି ଖେଳରେ
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଗରେ ୭୩୮ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ଅସମ୍ଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ ିଛା
କର ି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ମାତ୍ର ୯୪ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ
ହ�ୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ୟଶ ଧୂଲ ୫୯
ଓ ମନନ ଭ�ୋରା ୧୧ ରନ୍ କର ି ଡବଲ ଫିଗର
ଛୁ ଇଁଥିଲେ। ଦଳର ୪ ଜଣ ଖେଳାଳ ି ଖାତା ଖ�ୋଲ ି ପାର ି
ନଥିଲାବେଳେ ନଭଦୀପ ସ�ୈନୀ ରିଟାୟର୍ଡ ଆବ୍ସେଣ୍ଟ
ରହ ିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ୩ଜଣ ସ୍ ପିନ୍ ବ�ୋଲର
କ୍ଷ୍
ରି ଣାପ୍ପା ଗ�ୋଥାମ୍, ରବି ଶ୍ରୀନିବାସନ ସାଇ କିଶ�ୋର ଓ
ତନୟ ତ୍ୟାଗରାଜନ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ଅକ୍ଆ
ତି ର
କରଥିି ଲେ। ଏହ ି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନଂି ସରେ ୭୦
ରନ୍ରେ ୭ଟି ୱିକେଟ ନେଇ କ୍ୟାରୟ
ି ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ବ�ୋଲଂି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରଥିି ବା ସାଇ କିଶ�ୋରଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳ ି ବିବେଚତ
ି କରାଯାଇଛ।ି
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ଭ

ଗୀତାବାଣୀ

କ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଚିରନ୍ତନ ଓ ଶାଶ୍ବତ।
ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ରୂ ପକ ରଜ୍ଜୁରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା।
ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସଦା ଆନ୍ତରିକ ବିଶ୍ବାସ
ଓ ଭକ୍ତି ରଖୁଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହ ିଭଳି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର
ଭାବଭକ୍ତିରେ ସଦାସର୍ବଦା ବନ୍ଧା। ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ
ଟାଣ ିଆଣେ ବ�ୈକୁଣ୍ଠରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
ଏକ କାହାଣୀ। ସନ୍ଥ ଏକନାଥଙ୍କ ଘରକୁ ଦିନେ ଜଣେ
ଅପରିଚତ
ି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଖୁବ୍ ନମ୍ରତା ସହ ତାଙ୍କର ସେବା
କରିବାକୁ ଅନୁ ର�ୋଧ କଲେ। ସନ୍ଥ ଏକନାଥ ବ୍ୟକ୍ତିଟର
ି
ସରଳତା ଦେଖ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣ ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ
ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ କି’ଏ? ଘର କେଉଁଠ?
ି ତୁ ମ
ବାପା, ମା’ଙ୍କ ନାମ କ’ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଲେ,
ମ�ୋ ନାମ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ୍ୟ। ମହାରାଜ! ମୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କୁ ଯାଏ,
ମୁଁ ସେହ ି ସ୍ଥାନର ହ�ୋଇଯାଏ। ଏମ ିତି ତ ମ�ୋର କେହ ି
ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମ�ୋତେ ଆପଣାର ଲାଗନ୍ତି। ସନ୍ଥ
ଏକନାଥ ବ୍ୟକ୍ତିଟର
ି ନମ୍ରତା ଓ ପ୍ରେମଭାବ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ
ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ ରଖଲେ। ସେବା ନିଷ୍ଠା ଓ
ଆନ୍ତରିକତା ଯ�ୋଗୁ କିଛ ିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ୍ୟ ଏକନାଥଙ୍କ
ବିଶ୍ୱାସରପାତ୍ର ହ�ୋଇଗଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦ୍ବାରକ
ି ାର
ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ
ଦର୍ଶନ ପାଇଁ

ଅନ୍ନାଦ୍ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଜନ୍ୟାଦନ୍ନସମ୍ଭବଃ ।
ୟଜ୍ଞାଦ୍ଭବତି ପର୍ଜନ୍ୟୋ ୟଜ୍ଞଃ କର୍ମସମୁଦ୍ଭବଃ ॥୧୪॥
କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମୋଦ୍ଭବଂ ବିଦ୍ ଧି ବ୍ରହ୍ମାକ୍ଷରସମୁଦ୍ଭବମ୍ ।
ତସ୍ମାତ୍ସର୍ବଗତଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟଂ ୟଜ୍ଞେ ପ୍ରତଷ୍
ି ତ
ଠି ମ୍ ॥୧୫॥
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ନରୁ
ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଅନ୍ତି, ଅନ୍ନ

ବର୍ଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ଓ ଯଜ୍ଞ
କର୍ମରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ । କର୍ମ
ବେଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହ�ୋଇଛ ି

ଏବଂ ବେଦ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମରୁ

ପ୍ରକଟ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ବ�ୋଲି
ତୁମେ ଜାଣ ିରଖ । ତେଣୁ
ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମାତ୍ମା
ଯଜ୍ଞରେ (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ-

କର୍ମରେ) ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିତ ।
(ତୃ ତୀୟ�ୋଽଧ୍ୟାୟଃ
– ଶ୍ଳୋକ -୧୪/୧୫)

ମହାଦେବଙ୍କ

ଦୁ ଦୁରା

ୁ
ପ୍ ରିୟ ପଷ୍ପ
ହ ିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ
କାମ, ପଜ
ୂ ାପାଠରେ ଫୁ ଲ
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଭନ୍ନି
ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ
ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ।
ଏହ ିକ୍ରମରେ
ମହାଦେବଙ୍କୁ କେଉଁ
ଫୁ ଲ ଅର୍ପଣ କଲେ
ଶୁଭଫଳ ମିଳଥି ାଏ
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣ ିବା।

ଭଗବାନ ଯେବେ
ସେବକ ସାଜନ୍ତି...
ନିରନ୍ତର ସାଧନା କରୁ ଥା’ନ୍ତି। ଭକ୍ତଟିର ନିଷ୍ଠା ଦେଖି
ଦେବୀ ରୁ କ୍ମିଣୀ ଦିନେ ସ୍ବପ୍ନରେ ଆସି ପଚାରିଲେ,ପୁତ୍ର!
ଏତେ କଠ�ୋର ସାଧନା କ’ଣ ପାଇଁ? ଭକ୍ତଟି କହ ିଲେ ହେ
ଦେବୀ! ମୁଁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁ ଁଛ ି।
ହେଲେ, ପୁତ୍ର! ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବ�ୈକୁଣ୍ଠଧାମରେ ନାହାନ୍ତି।
ସେ ଏବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ସନ୍ଥ ଏକନାଥଙ୍କ ଗୃହରେ ରହ ି
ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ୍ୟ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁ ଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କର ନିଦ୍ରା
ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ଏକନାଥଙ୍କ
ନିକଟକୁ ଯ ିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଏକନାଥଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ ଚି
ସେ ଦେଖଲେ ଯେ, ଜଣେ ସେବକ ଝାଡ଼ୁ କରୁ ଛନ୍ତି। ଘର
ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ଏକନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଏହାଶୁଣ ି ଏକନାଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ଲ�ୋଡ଼ିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି
ଜଣଙ୍କ କହ ିଲେ, ମୁଁ ଦ୍ବାରକ
ି ାରୁ ଆସିଛ ି। ମ�ୋତେ ଟିକଏ
ି
ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବେ? ସନ୍ଥ ଏକନାଥ
କହ ିଲେ, ଶ୍ରୀହରି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃ ଦୟରେ ବିରାଜମାନ।

ଇନ୍ ଦିରା
ଏକାଦଶୀ

ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ନିୟମ ିତ ଦୁ ଦୁରା ଫୁଲ ସହ ବେଲପତ୍ର
ଓ ଦୂ ବ ଅର୍ପଣ କଲେ ଧନପ୍ରାପ୍ ତି ହ�ୋଇଥାଏ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ ତି
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏହ ି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ ମନ�ୋକାମନା
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଥାଏ।

ଅରଖ

ଅରଖ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଳିବା ସହ, ଆର୍ଥିକ
ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅରଖ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ ବିଦ୍ୟା
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହ�ୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମ ିତ ଅରଖ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରେ, ତା’ର
ମୃତ୍ୟୁପରେ ତାକୁ ଶିବଲ�ୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଥାଏ ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଏ।
ଏହ ି ଫୁଲ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଖୁବ ପ୍ ରିୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ନିୟମ ିତ ଅର୍ପଣ କଲେ ନିଜ
ଇଚ୍ଛା ଅନୁ ଯାୟୀ ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀ ପ୍ରାପ୍ ତି ହ�ୋଇଥାଏ। ଶିବପୁରାଣରେ ଏହ ି ଫୁଲର
ବିଶେଷତ୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛ ି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁ ହାଯାଇଛ ି ଯେ, ଏକଲକ୍ଷ କନିଅର ଫୁଲ
ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣକଲେ ସମସ୍ତ ର�ୋଗ ଓ ଶ�ୋକ ନାଶ ହ�ୋଇଥାଏ।

ଅଗସ୍ତି

ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ସମାଜରେ ମାନସମ୍ମାନ ଓ
ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ ତି ହ�ୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗସ୍ତି
ଫୁଲ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅପର୍ଣ କରେ, ସେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ
ମଧ୍ୟ ପ୍ ରିୟ ହ�ୋଇଥାଏ।
ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସେଫାଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମ ିଳିବା
ସହ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂ ର ହ�ୋଇଥାଏ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏହ ି ଫୁଲ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ ରିୟ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ମ�ୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ ତି ହ�ୋଇଥାଏ।

(୧) ପ୍ରାମାଣ ିକ ଉପନିଷଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ?
(୨) ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କିଏ ରଚନା କରିଥଲେ?
(୩)କୁ ଶଧ୍ବଜ ଋଷିଙ୍କ ଶିର କିଏ କାଟିଥÒଲେ ?
(୪)ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁତ୍ର କି’ଏ?
(୫) ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ରାଜତିଳକ କିଏ କରିଥÒଲେ?

ଗତ ସପ୍ତାହର ଉତ୍ତର

ରହୁ ଥÒଲା। ଗ୍ରାମରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଥÒବା କାରଣରୁ
ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ନ ଥÒଲେ।
ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛ ି ଖାଦ୍ୟ ମ ିଳିଗଲା। ସପରିବାର
ଭ�ୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଥÒବା ବେଳେ ସ୍ବୟଂ ଧର୍ମରାଜ
ଯମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗିଲେ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ଥÒଲେ ମହାଦାନୀ, ସେ ନିଜର,
ପତ୍ନୀଙ୍କର ଓ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶଧାରୀ
ଯମରାଜଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦାନ ଦେଖ
ଯମଦେବ ଖୁସ ି ହ�ୋଇଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହ�ୋଇଗଲେ। ତେବେ, ଯମରାଜ
ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥÒଲେ, ସେଥÒରୁ ଏକ ଦାନା ଭୂ ମ ିରେ
ପଡ଼ିଥÒଲା, ତାହାକୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ସେବେଠାରୁ , ମ�ୋର
ଅଧା ଶରୀର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଗଲା। ଶୁଣ ିଲି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ
ଏକ ମହାନ ଯଜ୍ଞର ଆୟ�ୋଜନ କରୁ ଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ବୟଂ
ଧର୍ମରାଜ! ତେଣୁ ଭାବିଲ,ି ଏଠାକୁ ଆସି ଅନ୍ନ ଭ�ୋଜନ
କଲେ ମ�ୋ ବଳକା ଶରୀର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଯ ିବ। କିନ୍ତୁ,
ସେଭଳି କିଛ ି ହେଲା ନାହିଁ। ମ�ୋର ଧାରଣା ଥÒଲା ଯେ,
ଯମରାଜଙ୍କ ଅଇଁଠା ଭ�ୋଜନ ଖାଇବାରୁ ମ�ୋର ଶରୀର
ଅଧା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଯାଇଛ ି। ଏହା କିନ୍ତୁ ମ�ୋର ଭ୍ରମ ଥÒଲା,
ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦାନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଯ�ୋଗୁଁ ମ�ୋ’ ଶରୀର
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛ ି କହ ି ନେଉଳଟି କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭାନ
ହ�ୋଇଗଲା। ନେଉଳଟିର କଥା ଶୁଣ ି ଯୁଧÒଷ୍ ଠିର ନିଜର
ଭୁ ଲ୍ଜାଣ ି ପାରିଲେ। ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ ଯୁଧÒଷ୍ ଠିରଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଆସି କହ ିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ! ରାଜକୀୟ ଅହଂଭାବକୁ
ତ୍ୟାଗ କରି ସେହ ି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃ ଦୟ ଖ�ୋଲି ସବୁ
କିଛ ି ଅର୍ପଣ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଦେଖିବେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ପାରିବେ।’

ମାତୃ ମ�ୋକ୍ଷସ୍ଥଳ
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ହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ
ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞର ଆୟ�ୋଜନ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ,
ସାଧୁସନ୍ଥ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ
ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ଖ�ୋଲିଦଆ
ି ଗଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭନ୍ନ
ି ସ୍ଥାନରୁ
ଆସିଥିବା ଦାନ ଗ୍ରହୀତାମାନେ ଭ�ୋଜନ ସାରି ନିଜ
ନିଜର ଦାନ ନେଇ ଫେରି ଯାଉଥାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତ
କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ଭାବେ ହେଉଥÒବା ଦେଖ, ଯୁଧÒଷ୍ ଠିରଙ୍କ
ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ନାଶ
କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ ଲୀଲା କଲେ। ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତ ି
ଘ�ୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଧÒଷ୍ ଠିର ଭଣ୍ଡାରଘରକୁ ଯାଇ
ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ ଥା’ନ୍ତି। ଏହ ି ସମୟରେ ଏକ ନେଉଳ
ସେହ ିଠାରେ ପହଞ୍ ଚିଲା, ଯାହାର ଅଧା ଶରୀର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣର
ଥÒଲା। ନେଉଳଟି ଭଣ୍ଡାରଘରେ ଥÒବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ
ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖ ଯୁଧÒଷ୍ ଠିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ହ�ୋଇ କୃ ଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ କେଶବ! ନେଉଳଟି
ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖୁଛ ି, କିନ୍ତୁ କିଛ ି କାହିଁକ ି ଭ�ୋଜନ
କରୁ ନାହିଁ? ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ କୁ ହନ୍ତି, ହେ ଧର୍ମରାଜ! ତୁମେ ସ୍ବୟଂ
ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଉଳଟିକୁ ପଚାର। ଯୁଧÒଷ୍ ଠିର ନେଉଳଟି
ପାଖକୁ ଯାଇ କ’ଣ ଖ�ୋଜୁ ଛନ୍ତି ବ�ୋଲି ପଚାରିଲେ।
ନେଉଳଟି କହ ିଲା, ମୁଁ ଏ ଭଣ୍ଡାରଘରେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ
ଖ�ୋଜୁ ଛ ି, ଯାହା ଖାଇ ମ�ୋର ବଳକା ଶରୀର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ
ହ�ୋଇଯ ିବ। ଯୁଧÒଷ୍ ଠିର ଜିଜ୍ଞାସାବଶତଃ ପଚାରିଲେ ଏ
କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଭ�ୋଜନ କରି ଆପଣଙ୍କ
ଶରୀର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇ ଯାଇଛ ି। ନେଉଳଟି କହ ିଲା,
ଏକଦା ମ�ୋ ଶରୀର ସାଧାରଣ ଥÒଲା। ସେହ ି ସମୟରେ
ଏହ ି ନିକଟ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର

କରିବାକୁ ହେବ। ପ ିତାଙ୍କର ଏହ ି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣ ି ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଏହ ି
ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଜାଣ ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବ୍ରତ କଥାଶୁଣ ିରାଜା
ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ଏହ ି ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରତର ପୂଣ୍ୟଫଳ ପ ିତୃ ପୁରୁ ଷଙ୍କୁ
ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହ ି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ ିତାଙ୍କୁ ମ�ୋକ୍ଷ ମ ିଳିବା ସହ
ସେ ବ�ୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ କଲେ। ଇନ୍ ଦିରା ଏକାଦଶୀର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁପରେ
ଇନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ�ୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ ତି ହ�ୋଇଥÒଲା।

ନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁ ସାରେ, ଆଶ୍ ୱିନ କୃ ଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିର
ନାମ ‘ଇନ୍ ଦିରା ଏକାଦଶୀ’। ଏହ ି ଏକାଦଶୀ ପ ିତୃ ପକ୍ଷରେ
ପଡ଼ୁଥÒବାରୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହ ି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ
ପ ିତୃ ପୁରୁ ଷଙ୍କ ମ�ୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ ତି ହ�ୋଇଥାଏ ବ�ୋଲି ବିଶ୍ବାସ
ରହ ିଛ ି। ଯଦି କ�ୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରି
ତା’ର ପୁଣ୍ୟ ପ ିତୃ ପୁରୁ ଷଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରେ, ତେବେ
ସେମାନଙ୍କୁ ମ�ୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ ତି ହୁ ଏ ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଏ।
ପ�ୌରାଣ ିକ କଥାନୁ ସାରେ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମହ ିଷ୍ମତୀ
ନାମରେ ଏକ ନଗର ଥÒଲା। ଏହ ି ନଗର ରାଜା ଥÒଲେ
ଇନ୍ଦ୍ରସେନ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ
ନିଜର ସନ୍ତାନ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ ଥÒଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଜ୍ଞ
ଓ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଥÒଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ
ସୁଖରେ ବସବାସ କରୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ�ୌଣସି ଅଭାବ
ନ ଥÒଲା। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଙ୍କ ବଡ଼ ଉପାସକ ଥÒଲେ।
ଏକଦା ଇନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ନାରଦ ମୁନ ି ଆଗମନ
କଲେ। ନାରଦ ସେଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ପ ିତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ
ପହଞ୍ ଚିଥÒଲେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର କ�ୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ ପାଇଁ
ସେ, ଯମଲ�ୋକରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁକ୍ ତି
ହ�ୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମ�ୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ ତି ପାଇଁ
ଇନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ ଇନ୍ ଦିରା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ

ପ�ୌରାଣ ିକ କାହାଣୀ

ଅତିଥÒ
ସେବା

ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃ ତ ସ୍ୱରୂ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି,ତୁମେ କ’ଣ ମ�ୋତେ
ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯ�ୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତ ? ମୁଁ ତୁ ମ ସେବା କରି
ଧନ୍ୟ ହ�ୋଇଛ ି। ତୁ ମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ।
- ପ୍ରଭାତ କୁ ମାର ମହାପାତ୍ର,
କ�ୋରାପୁଟ, ମ�ୋ: ୭୮୯୪୦୦୫୪୫୫

ହି

କନିଅର

ସେଫାଳି

ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ବାଟ କାହିଁକ ି
ଆସିଲ? ଏକନାଥଙ୍କ କଥାଶୁଣ ି ଭକ୍ତଜଣଙ୍କ
କୁ ହନ୍ତି, ମହାରାଜ! ମୁଁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ
ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯ ିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ
ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ରୂ ପେ ସେବା କରୁ ଛନ୍ତି।
ଏଭଳି କଥାଶୁଣ ି ସନ୍ଥ ଏକନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଭାବେ
ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କିଏ କହ ିଲା ?
ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସେଦିନର ସମସ୍ତ ସ୍ବପ୍ନ ବୃ ତ୍ତାନ୍ତ
ଶୁଣାଇଲେ। ସମସ୍ତ କଥାଶୁଣ ି ଏକନାଥ
ବ୍ୟାକୁ ଳଭାବେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ୍ୟ!
ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ୍ୟ! ମ�ୋର ଭୁ ଲ୍ ହ�ୋଇ ଯାଇଛ ି, ମ�ୋତେ
କ୍ଷମା କରି ଦିଅ। ହେ ନାରାୟଣ! ମୁଁ ଅଧମ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ ନି
ପାରିଲ ି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସ�ୌମ୍ୟ ମନ�ୋହର ରୂ ପରେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ
ଆବିର୍ଭାବ ହ�ୋଇ ସାନ୍ତ୍ବନା ଦେଇ କହ ିଲେ, ହେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ!
ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ମ�ୋତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ମ ିଳେ।

(୧) କ୍ଷେମ ଓ ଲାଭ , (୨)
କ�ୌମ�ୋଦକୀ, (୩) ପୁଲ�ୋମ ଋଷି,
(୪) ସର
ୂ ୍ଯ୍ୟଦେବ, (୫) ଅଞ୍ଜନା

ଜାତକ
କଥା

ଅ

ହି

ନ୍ଦୁ ସଂସ୍ତ
କୃ ରି େ ଷ�ୋଳ ସଂସ୍କାରର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ବ ରହ ିଛ ି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ
ଉପରାନ୍ତ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ସଂସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ ରହ ିଛ ି। ମୃତ୍ୟୁପରେ ପ ିତୃ ପୁରୁ ଷଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ
କରାଯାଏ । ତେବେ ଏହ ି ପ ିତୃ କର୍ମ କରିବାର କେତେକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହ ିଛ ି । ହେଲେ ଦେଶରେ ଏମ ିତି ଏକ
ସ୍ଥାନ ରହ ିଛ ି, ଯେଉଁଠ ି କେବଳ ମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ । ଏହ ି ସ୍ଥାନ ହେଉଛ ି ଗୁଜୁରାଟର ସିଦ୍ଧପୁର ସ୍ଥତ ବିନ୍ଦୁ ସର�ୋବର।
ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧସ୍ଥଳ ବ�ୋଲି ମଧ୍ୟ କୁ ହାଯାଏ । ଏଠାରେ କେବଳ ମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାର ନିୟମ ରହ ିଛ ି। ସିଦ୍ଧପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଋଗ୍
ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହ ିଛ ି। ବିନ୍ଦୁ ସର�ୋବରର ବର୍ଣ୍ଣନା ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ରହ ିଛ ି। ଏଠାରେ ମାତାଙ୍କ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳତର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଣେତା କପ ିଳ ମୁନ ି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଥିବାବେଳେ ମାତା
ଦେବହୁ ତ ି ଦେବଲ�ୋକ ଗମନ କଲେ। କପ ିଳ ମୁନ ି ବିନ୍ଦୁ ସର�ୋବର ନିକଟରେ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ପରଠୁ ଏହ ି ସ୍ଥାନ ମାତୃ ମ�ୋକ୍ଷସ୍ଥଳ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା। ଭଗବାନ ପର୍ଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସର�ୋବର ତଟରେ ନିଜ
ମାତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବ�ୋଲି କୁ ହାଯାଏ।

ଆତ୍ମବିଜୟ ପାଇଁ ସାଧନା

ଙ୍କମାଳ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଦିନେ ଗ�ୌତମ ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଯାଇ କହ ିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା! ମୁଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ
ଚାେହଁ। ଆପଣ ମ�ୋତେ ଯେ କ�ୌଣସ ି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ,
ଏହାଫଳରେ ମୁଁ ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବ।ି ଅଙ୍କମାଳର
କଥା ଶୁଣ ି ତଥାଗତ କହ ିଲେ, ହେ ଅଙ୍କମାଳ! ଅନ୍ୟକୁ କିଛ ି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ
ନିଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛ ି ଥÒବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଯ�ୋଗ୍ୟତା
ବଢ଼ାଅ, ତା’ପରେ ସଂସାରର ସେବା କରିବ। ତଥାଗତଙ୍କ ଏପରି
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ି ଯୁବକଟି ସେଠାରୁ ଫେରିଆସି ବିଭନ୍ନ
ି ପ୍ରକାର କଳା,
ଜ୍ଞାନରେ ମହାରଥୀ ହାସଲ କଲା। ତା’ର ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ଆଡ଼େ ହେବାକୁ
ଲାଗିଲା। ନିଜର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ୁଥÒବା ଦେଖ ଅଙ୍କମାଳ ଅଭିମାନପୂର୍ବକ
ତଥାଗତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହ ିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା! ମୁଁ ୬୪
କଳା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛ ି। ଏହାଶୁଣ ି ତଥାଗତ
ଅଙ୍କମାଳକୁ ଦେଖ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ କହ ିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ
ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଛ, ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ
କର। ତଥାଗତଙ୍କ କଥାକୁ ଅଙ୍କମାଳ କିଛ ି ବୁ ଝ ି
ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା।

ପରଦିନ ତଥାଗତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲ�ୋକର ବେଶ ଧାରଣ କରି ଅଙ୍କମାଳ
ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଅଙ୍କମାଳ ଛଦ୍ମବେଶୀ ତଥାଗତଙ୍କୁ ବହୁ କଟୁ ସମାଲ�ୋଚନା
କଲା ଏବଂ ମାରିବାକୁ ହାତ ଉଠାଇଲା। ତଥାଗତ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସି
ରାଜାଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ବେଶ ଧରି ଅଙ୍କମାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। କହ ିଲେ,
ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁ ଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ବୀକାର
କରିବେ? ଏହାଶୁଣ ି ଅଙ୍କମାଳ ତତ୍କ୍ଷଣ ହଁ ଭରିଲା। ଛଦ୍ମବେଶଧାରୀ
ତଥାଗତ ସାମାନ୍ୟ ହସ ି ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସଲି େ। ଅଙ୍କମାଳ କିଛ ି
ବୁ ଝ ିବା ଆଗରୁ ତଥାଗତ ସେଠାରେ ଆମ୍ରପଲ୍ ଲିଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥତ ହେଲେ।
ଅଙ୍କମାଳ କେବଳ ଆମ୍ରପଲ୍ ଲିଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେଠାରୁ ତଥାଗତ ଫେରି
ଆସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଙ୍କମାଳ ପୁନଃ ତଥାଗତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା।
ତଥାଗତ ଅଙ୍କମାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବତ୍ସ! ତୁମେ ୬୪ କଳାରେ ଜ୍ଞାନ
ଆହରଣ କରିଛ। ତେବେ କାମ, ଲ�ୋଭ ଓ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ
କିପରି କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛ ି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିନାହଁ। ତଥାଗତଙ୍କ
କଥାଶୁଣ ି ଅଙ୍କମାଳ ଦିନତମାମର ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ
ଲାଗିଲା ଏବଂ ବୁ ଦ୍ଧଙ୍କ ଗ�ୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସେହ ିଦିନଠାରୁ ସେ
ଆତ୍ମବିଜୟ ସାଧନାରେ ସଂଲଗ୍ନ ହ�ୋଇଗଲା।
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ସ�ୋମବାର, ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଭାରତ ବ ିପକ୍ଷ ଟ ି-୨୦ କ୍ ରିକେଟ ସ ିର ିଜ୍

ଅପରାଜେୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ମ�ୋହାଲି,୧୮ା୯ (ଏଜେନ୍)ସି : ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଟି-୨୦ କ୍ ରିକେଟ ସିରଜ୍
ି 
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ ବା ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯ ିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହ ି ସିରଜ୍
ି ର
ଗୁରୁତ୍ୱ ଢ଼େର ବଢ଼଼ଯ
ି ାଇଛ ି। ବିଶେଷ କରି ଘର�ୋଇ
ମାଟିରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିବେଚନା
କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏଠାରେ
ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁ ଇଟିଯାକ ସିରଜ୍
ି ରେ ଘର�ୋଇ
ଦଳ ପରାଜିତ ହ�ୋଇଛ ି। ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ ପିଅନ୍ ରହ ିଛ ି। ଏହ ି ଦଳ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍
ଲାଗି ଚୟନ କରିଥିବା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି
ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର, ମ ିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ମ ିଚେଲ ମାର୍ଶ ଓ
ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ଙ୍କୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସିରଜ୍
ି  ଲାଗି
ଦଳରେ ସାମ ିଲ କରିନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ
ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ ପିଅନ୍ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିକଟରେ
ଏହ ି ସିରଜ୍
ି  ଜିତବ
ି ାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷ
ଖେଳାଳି ରହ ିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ
କାମେରନ ଗ୍ରୀନ୍, ଡାନିଏଲ ସାମ୍ସ,
ସିନ ଆବଟ୍ଟ ଓ ନାଥାନ ଏଲିସ୍ଙ୍
 କୁ ବଦଳ ଖେଳାଳି
ଭାବେ ନେଇଛ ି। ଦଳରେ ୫ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟର, ୫
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଓ ୫ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବ�ୋଲର ରହ ିଛନ୍ତି।
୨୦୨୧ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତଥିି ବା ଦଳର ପ୍ରାୟ
ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏହ ି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିମ୍
ଡେଭିଡ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଯ ିଏକି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶତ
ି ଭାବେ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ
ୁ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗାପର
ପକ୍ଷରୁ ୧୪ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଗତ
ଆଇପ ିଏଲ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ୮.୨୫ କ�ୋଟି
ଟଙ୍କାରେ କିଣ ିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପ୍ଲେ ଅଫ୍କୁ ଯାଇ
ପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଭାଗରେ ସେ ଦଳକୁ କିଛ ି
ମ୍ୟାଚ୍ଜିତାଇଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ପ ିଚ୍ ଓ ପରିବେଶ ସହ ୬୦ ଭାଗ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳି ବେଶ ପରିଚତ
ି । ବିଶେଷ କରି ଏହ ି
ଖେଳାଳିମାନେ ଆଇପ ିଏଲ୍ରେ ଖେଳି ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା

ସ୍ୱସ୍ତି ସିଂ ଜିତଲେ
ି
ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର

ପ୍ୟାରୀ ଖାଖା, ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା
ଉପ ବିଜେତା

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର,
୧୮ା୯:
ଉଦୀୟମାନ ସାଇକଲଚାଳିକା
ସ୍ୱସ୍ତି ସିଂଙ୍କୁ ୨୦୨୨ ବର୍ଷ ଲାଗି
ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି
ମନ�ୋନୀତ କରାଯାଇଛ ି। ଏହ ି
ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ରବିବାର ଚୟନ
କମ ିଟିର
ବ�ୈଠକ
ବ ସି ଥି ଲ ା ।
ଏଥିରେ ସ୍ୱସ୍ତିଙ୍କୁ
ସର୍ବସମ୍ମତକ୍ରମେ
୩ ୦ ତ ମ
ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା,
ଟ୍ରଫି ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯ ିବ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆଯାଇ ଆସୁଥିବା ଏହ ି ପୁରସ୍କାର ରାଜ୍ୟର
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱସ୍ତିଙ୍କ
ବ୍ୟତୀତ ମହ ିଳା ଫରୱାର୍ଡ ଫୁ ଟବଲ ଖେଳାଳି ପ୍ୟାରୀ
ଖାଖା ଓ ପୁରୁଷ ହକି ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ଶିଳାନନ୍ଦ
ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ ଉପବିଜେତା ଘ�ୋଷଣା କରାଯାଇଛ ି। ପୁରସ୍କାର
ବାବଦରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା, ଟ୍ରଫି ଓ
ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍
ବିଜ୍ଞପ୍ ତିରୁ ଜଣାଯାଇଛ ି।

ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍:
ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ

ତନ୍ମୟୀ ବେହେରା
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂହ
କଟକ,୧୮ା୯(ସମ ିସ)- ଜାମସେଦପୁରର କିନାନ୍
ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୧୯ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛ ି।
ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ
କରିଛ ି। ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ୪
ୱିକେଟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ହରାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟଂି
କରିଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ
୯୭ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଖୁସବୁ କୁ ମାରୀ ସର୍ବାଧିକ
୨୯ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂହ
୩ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତନ୍ମୟୀ ବେହେରାଙ୍କ
ଅପରାଜିତ ୩୯ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଥିଲା।

ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଆର�ୋନ ଫିଞ୍,ଚ୍ ପୂର୍ବତନ
ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭେନ ସ୍ମିଥ୍, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ, ପ୍ୟାଟ
କମ ିନ୍ସ, ଜ�ୋଶ ହାଜ୍ଲେଉଡ୍ ଓ କେନ ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ
ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ଠୁ ଅଧିକ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲାଗି କଷ୍ଟକର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ।
୬ ଦିନରେ ୩ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯ ିବାକୁ ଥିବାରୁ
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବ�ୋଲରଙ୍କଠାରୁ
କଡ଼ା ମୁକାବିଲାର ସମ୍ ମୁଖୀନ ହେବେ।
ଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ କେହ ି
ଫେଭରିଟ୍ ବ�ୋଲି ମନେ କରୁ ନଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହ ି ଦଳ ଚାମ୍ ପିଅନ୍
ହ� ୋ ଇ ଥି ଲ ା ।

ଭରସା ତୁ ଟିଗଲାଣ ି। ଦୀର୍ଘ ଏକବର୍ଷ ହେଲା ଆଭେସ
ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଖେଳାଯାଉଛ ି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ
ହ�ୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱକପ୍ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଯେପରି
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ନିରାଶାଜନକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ନକରେ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଦେଇଛନ୍ତି। ଉମେଶ ଶେଷଥର
୨୦୧୯ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ମ୍ୟାଚ୍
ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ
ଆଇପ ିଏଲ୍ରେ
ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ
କରିଥିଲେ।

ସାମ ିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉମେଶ

ଏହ ି ସିରଜ୍
ି  ଲାଗି ମନ�ୋନୀତ ହ�ୋଇଥିବା
ମ ିଡିୟମ୍ ଫାଷ୍ଟ ବ�ୋଲର ମହମ୍ମଦ୍ ସାମ ିଙ୍କୁ
କ�ୋଭିଡ୍ ପଜିଟଭ୍
ି  ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ
ସିରଜ୍
ି ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛ ି। ସେ ୩ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ
ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭେଟେରାନ
ପେସ୍ବ�ୋଲର ଉମେଶ ଯାଦବକୁ ସାମ ିଲ କରାଯାଇଛ ି।
ନୂ ଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରୁ ସିନୟି ର ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରୁ

ସେହ ିପରି ଦୁ ଲୀପ୍ ଟ୍ରଫି ସେମ ିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍
ଖେଳୁ ଥିଲାବେଳେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ପେସ୍ ବ�ୋଲର
ନଭଦୀପ ସ�ୈନୀ ଆହତ ହ�ୋଇ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଆହତ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ-ଏ’
ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଦିନକ
ି ଆ
ି ସିରଜ୍
ି ରୁ ବାଦ୍

ଭୁ ବନେଶ୍ୱର, ୧୮ା୯ (ସମ ିସ): ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି
ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥÒପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

ବାସନ୍ଦ କରାଯ ିବ ବ�ୋଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ହକି ମହାସଂଘ (ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍) ପକ୍ଷରୁ
ଧମକ ଦିଆଯାଇଛ ି। ଏବେ କମ ିଟି ଅଫ୍

ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥÒତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜ�ୋର
ଧରିଛ ି। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ
ଅଧିନାୟକ ଏବେ ହକି ଆସ�ୋସିଏସନ
ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ, ହକି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱୀକୃତି ରଦ୍ଦ
କରିବା ପରେ ହକି ଆସ�ୋସିଏସନ ଅଫ୍
ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ
ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆନୁ ଷ୍ଠାନକ
ି ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି
ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହକି
ପ୍ରମ�ୋସନ କାଉନ୍ଲ
ସି (ସରକାରଙ୍କ ଏକ
ସଂସ୍ଥା)ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହ ିଛନ୍ତି।
ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ନିର୍ବାଚନ ଅକ୍ଟୋବର
୧ରେ ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ୯
ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହ�ୋଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତା
ଦାୟ ିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ

ଆଡମ ିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଦ�ୈନନ୍ଦିନ
କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁ ଛ ି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ
ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ଅକ୍ଟୋବର ୯
ଯାଏ ମ ିଳିଛ ି।
‘ହକି ଖେଳ ପରିଚାଳନାରେ ମ�ୋର
ଢ଼େର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହ ିଛ ି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ
ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ମୁଁ
ଭାରତୀୟ ହକିକୁ ଏକ ନୂ ଆ ସ�ୋପାନକୁ
ନେଇପାରିବ’ି ବ�ୋଲି ପ୍ରାର୍ଥÒପତ୍ର ଦାଖଲ
ପରେ କହ ିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ହକିର
ପ୍ରାୟ�ୋଜକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ହକି
ପ୍ରଶାସନରେ ଢ଼େର ପ୍ରଭାବ ରହ ିଥିବା
ନରିନ୍ଦର ବାତ୍ରାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ ପ୍ରତି
ରହ ିଥିବାରୁ ସେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସଭାପତି ହେବା ଆଶା ରହ ିଛ ି।

ଦିଆଯାଇଛ ି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହ ିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରିଷ ି ଧାୱନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛ ି।

କ�ୋହଲି ଓ ଟିମ୍ଇଣ୍ଡିଆର
ଜ�ୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ

ମ�ୋହାଲିରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପହଞ୍ ଚି
ରବିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ
କ�ୋହଲି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟଂି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ସେ ୪୫ ମ ିନିଟ୍ ଧରି ବ୍ୟାଟଂି କରିଥିଲେ। ଏହ ି
ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବାଉନ୍ସର ବଲ୍ର ମୁକାବିଲା
କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍
ଆଉଟ କରି ମାରୁ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏସିଆ
କପରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ପରେ
କ�ୋହଲିଙ୍କ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଢେର ବଢ଼଼ଛ
ି ି। ଏଠାରେ
କିମ୍ବା ଏହ ି ସିରଜ୍
ି ରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛ ି ଭଲ ବ୍ୟାଟଂି
ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିବ ବ�ୋଲି ସମର୍ଥକମାନେ
ଆଶା କରୁ ଛନ୍ତି।

ଇନିଂସ ଓପନ କରିପାରନ୍ତି

ଭାରତକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦୧୭-୧୮ରେ
ଆସି ସିରଜ୍
ି  ୧-୧ରେ ଡ୍ର ରଖିଥିଲା।
ସେହ ିପରି ୨୦୧୮-୧୯ରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ
ଦଳ ୨-୦ରେ ସିରଜ୍
ି  ଜିତଥିି ଲା। ଏବେ
ଏହ ି ଫଳାଫଳ ଦ�ୋହରାଇବାକୁ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ି। ଏହା ଫଳରେ
ଦଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଘର�ୋଇ ମାଟିରେ
ବିଶ୍ୱକପ୍ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିବ।

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ପଦ ଲାଗି
ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍ଙ୍କ
କି ପ୍ରାର୍ଥÒପତ୍ର ଦାଖଲ

ଇନିଂସ ଓପନ କରି
କ�ୋହଲି ଏସିଆ କପ୍ର
ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଫଳତା
ପାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ କିଛ ି ମ୍ୟାଚ୍ରେ
ମ�ୋ’ ସହ ଇନିଂସ ଓପନ କରିପାରନ୍ତି
ବ�ୋଲି ଭାରତୀୟ କ୍ ରିକେଟ ଦଳର
ଅଧିନାୟକ ର�ୋହ ିତ ଶର୍ମା କହ ିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଲ�ୋକେଶ
ରାହୁ ଲ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ
ବ�ୋଲି ଶର୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ
ମତରେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଟିମ୍ରେ
କି ଦାୟ ିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛ ି ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ
କରାଯାଇଛ ି। ଏଣୁ ଏଥିରେ କିଛ ି ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିମତ
ହେବାର ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୩ଟି ଟି-୨୦
ଖେଳିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ଆଉ ୩ଟି ଟି୨୦ ଖେଳିବ। ଏହା ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଭିମଖୁ େ ଯାତ୍ରା କରିବ।

ଟ ି-୨୦ ବଶ୍ୱ
ି କପ୍

ଟିମ୍ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଜର୍ସି

ପ୍ରଥମ ଦିନକ
ି ଆ
ି : ଭାରତ ମହ ିଳା ଦଳର ସହଜ ବିଜୟ
ହ�ୋଭ୍,୧୮।୯(ଏଜେନ୍)ସି : ସ୍ଥାନୀୟ କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ
ଅନୁ ଷ୍ତ
ଠି ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନକ
ି ଆ
ି ମ୍ୟାଚ୍ରେ
ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାରତୀୟ ମହ ିଳା ଦଳ ୩୪ ଟି ବଲ
ବାକିଥାଇ ୭ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଛ ି। ରବିବାର
ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହ ି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତ ି ଫିଲିଂ୍ ଡ
କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟଂି କରି
ଇଂଲଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରତ
ି ୫୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ
୨୨୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ୪୪.୨
ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୩୨ ରନକରି ସହଜରେ
ବିଜୟୀ ହ�ୋଇଛ ି। ହରମନପ୍ରୀତ କ�ୌର ଛକା ମାରି
ବିଜୟର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏହ ି
ସିରଜରେ
ି
ଭାରତ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛ ି।
୨୨୮ ରନ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ ିଛା କରି ଭାରତ
କ�ୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ ମୁଖୀନ ହ�ୋଇ ନଥିଲା। ଦଳ
ତରଫରୁ ଓପନର ସ୍ତ
ମୃ ି ମନ୍ଧାନା ସର୍ବାଧିକ ୯୧ ରନ (୯୯
ବଲ, ୧୦ ଚ�ୌକା, ୧ ଛକା) ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଜୟରେ ମୁଖ୍ୟ
ଭୂ ମ ିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହ ିପରି ୱିକେଟକିପର
ବ୍ୟାଟର ୟସ୍ତିକା ଭାଟିଆ ୫୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଉଟ

ହ�ୋଇଥିଲେ। ହରମନପ୍ରୀତ ୭୪ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି
ଖେଳି ଓ ହର୍ଲିନ ଦେଓଲ ୬ ରନକରି ଅପରାଜିତ ରହ ିଥିଲେ।
ବ�ୋଲିଂରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କେଟ କ୍ରସ ୨ ଓ ଚାର୍ଲି ଡିନ୍ ଗ�ୋଟିଏ
ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟଂି କରିଥିବା ଘର�ୋଇ ଦଳ ତରଫରୁ
ଅଲିସ ଡେଭିଡସନ- ରିଚାର୍ଡ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ଅପରାଜିତ ୫୦ ରନ
ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାନି ୱାଟ୍ ୪୩,
ସ�ୋଫି ଏକ୍ଲେଷ୍ଟୋନ ୩୧, ସ�ୋଫିଆ ଡଙ୍କଲି ୨୯, ଚାର୍ଲି ଡନି
ଅପରାଜିତ ୨୪, ଅଲିସ କାପସି ୧୯, ଇମା ଲାମ୍ବ ରନ ସଂଗ୍ରହ
କରିଥିଲେ। ବ�ୋଲିଂରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଦୀପ୍ ତି ଶର୍ମା ୨,
ଝୁ ଲଣ ଗ�ୋସ୍ୱାମୀ, ମେଘନା ସିଂ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗାଏକ୍ୱାଡ, ସ୍ନେହ
ରାଣା ଓ ହର୍ଲିନ ଦେଓଲ ଗ�ୋଟିଏ ଲେଖାଏ ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର
କରିଥିଲେ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର:

ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୨୭/୭, ୫୦ ଓଭର (ଅଲିସ୍- ୫୦*, ୱାଟ- ୪୩,
ଏକ୍ଲେଷ୍ଟୋନ- ୩୧, ଡଙ୍କଲି- ୨୯, ଦୀପ୍ ତି- ୨/ ୩୩)।
ଭାରତ ୨୩୨/୩, ୪୪.୨ ଓଭର (ମନ୍ଧାନା- ୯୧, ହରମନପ୍ରୀତ୭୪*, ୟସ୍ତିକା- ୫୦, କ୍ରସ୍- ୨/୪୩)।

ପ�ୋର୍ଟୋର�ୋଜ ଡବ୍ଲୟୁଟ
୍ ିଏ: ରିବାକିନା- ସ ିନିଆକ�ୋଭା ଫାଇନାଲ

ପ�ୋର୍ଟୋର�ୋଜ(ସ୍ଲୋଭେନିଆ ),୧୮।୯(ଏଜେନ୍
ସି): ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟଏ
ି ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ
ୱିମ୍ବଲଡନ ଚାମ୍ ପିଅନ ରୁ ଷିଆ ମହ ିଳା ଟେନିସ୍
ତାରକା ଏଲିନା ରିବାକିନା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ
ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ୨୫ତମ Ñଙ୍କର ରିବାକିନା
ସେମ ିଫାଇନାଲରେ ବିଶ୍ୱର ୬୫ନଂ ଖେଳାଳି

ର�ୋମାନିଆର ଆନ ବ�ୋଗଡ଼ାନଙ୍କୁ ୬-୧,
୬-୧ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ
ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସିଜନରେ ସେ ତୃ ତୀୟ
ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଟାଇଟଲ ପାଇଁ
ଫାଇନାଲରେ ସେ ଚେକ ଗଣରାଜ୍ୟର କାଟେରିନା
ସିନଆ
ି କ�ୋଭାଙ୍କୁ
ଭେଟିବେ।
ସିନଆ
ି କ�ୋଭା

ଅନ୍ୟଏକ ସେମ ିଫାଇନାଲରେ ଜର୍ମାନୀର ଆନ୍ନାଲେନା ଫ୍ରିଏଡଜାମଙ୍କୁ ୬-୧, ୭-୫ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ
କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ରୁ ଷିଆ
ଜନ୍ମିତ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ରିବାକିନା ଆଡିଲେଡ୍ ଓପନ୍ରେ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆସଲେ ବାର୍ଟିଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହ�ୋଇ
ରନର୍ସଅପ ହ�ୋଇଥିଲେ।

ନୂ ଆ ଦି ଲ୍ ଲୀ , ୧ ୮ । ୯ ( ଏ ଜ େ ନ୍ ସି ) :
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ମାସେ
ପରେ ଆୟ�ୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ ରିକେଟ ଦଳର
ନୂ ଆ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚିତ ହ�ୋଇଛ ି। ଭାରତୀୟ
କ୍ ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ାରେ ଲ ବ�ୋର୍ଡ (ବିସସ
ି ଆ
ି ଇ)
ରବିବାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହ ିଳା ଦଳ
ପାଇଁ ଏହ ି ନୂ ଆ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛ ି।
ଆଉ ଦୁ ଇ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର
ମ�ୋହାଲିରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟ�ୋଜନ
ହେବ। ବିସସ
ି ଆ
ି ଇ ଟୁ ଇଟ୍ କରିବା ସହ
ଏ ନେଇ ସୁଚନା ଦେଇଛ ି। ଲାଇଟ୍ ବ୍ ଲୁ
ରଙ୍ଗର ଏହ ି ଜର୍ସିରେ ଗାଢ ବ୍ଲ ରଙ୍ଗର
ସ୍ଲିଭ୍ସ
 ରହ ିଛ ି। ଲାଇଟ୍ବ୍ ଲୁ ରଙ୍ଗର ଟ୍ରାଉଜର
ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛ ି।
ନୂ ଆ ଜର୍ସିର ଏହ ି ପ�ୋଷ୍ଟରରେ ପୁରୁଷ
ଅଧିନାୟକ ର�ୋହ ିତ ଶର୍ମା ଓ ମହ ିଳା

ଦଳ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କ�ୌରଙ୍କୁ
ଦେଖିବାକୁ ମ ିଳିଛ ି। ସେହ ିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର
ଯାଦବ, ଶେଫଳି ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ
ରେଣୁକା ସିଂଙ୍କୁ ଏହ ି ପ�ୋଷ୍ଟରରେ ସ୍ଥାନ
ପାଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୩
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଟି-୨୦ ସିରଜ
ି ଖେଳିବା
ପରେ ଭାରତ ଘର�ୋଇ ପରିବେଶରେ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୩ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ
ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଏକ ୩ ମ୍ୟାଚ୍
ବିଶଷ୍ଟ
ି ଦିନକ
ି ଆ
ି ସିରଜରେ
ି
ଖେଳିବ।
କିଛ ିଦିନ ତଳେ ଭାରତ ଏସିଆକପ୍
ଟି-୨୦ରେ ସୁପର- ୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ
ବିଦାୟ ନେଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ ମୁଖୀନ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହ ିଳା ଦଳ ଏବେ
ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦିନକ
ି ଆ
ି ସିରଜ
ି ଖେଳୁ ଛ ି।
ତେବେ ଟି-୨୦ ସିରଜରେ
ି
ଭାରତ ୧-୨
ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହ�ୋଇଥିଲା।

ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ଫୁଟବଲ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ

କ�ୋଲକାତା,୧୮।୯(ଏଜେନ୍)ସି : ଅଭିଜ୍ଞ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ସୁନୀଲ
ଛେତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ ଏଫ୍ସ ି ଏଥର ଏସିଆର
ସର୍ବପୁରାତନ ତଥା ବିଶ୍ୱର ତୃ ତୀୟ ସର୍ବପୁରାତନ ଫୁ ଟବଲ
ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଡୁ ରାଣ୍ଡ କପ୍ରେ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛ ି।
ସ୍ଥାନୀୟ ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା
ଟୁ ର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏହ ି୧୩୧ତମ ସଂସ୍କରଣର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲ

ମୁକାବିଲାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ ୨-୧ ଗ�ୋଲରେ ମୁମ୍ବଇ ସିଟ ି ଏଫ୍ସକ
ି ୁ
ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ ପିଅନ ହେବାର ଗ�ୌରବ ଅର୍ଜନ
କରିଛ ି। ୨୦୧୩ରେ ପ୍ରତିଷ୍ତ
ଠି ହ�ୋଇଥିବା ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ ଏଫ୍ସ ି
ଏଥିସହ ଭାରତ ସବୁ ମେଜର ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ
ହ�ୋଇଛ ି। ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ ତରଫରୁ ଶିବ ଶକ୍ତି ଓ ଆଲାନ କ�ୋଷ୍ଟା
ଗ�ୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗ�ୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ୩୮ ବର୍ଷ ଛେତ୍ରୀଙ୍କ

ପାଇଁ ଏହ ି ଟାଇଟଲ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହ�ୋଇଛ ି।
ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ୧୧ତମ ମ ିନିଟ୍ରେ ଶିବ ଶକ୍ତି ଗ�ୋଲ ଦେଇ
ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ କୁ ୧-୦ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ
୩୦ତମ ମ ିନିଟ୍ରେ ମୁମ୍ବଇ ତରଫରୁ ଅପୁଇଆ ନାମରେ
ଜଣାଶୁଣା ଥିବା ଲାଲେଙ୍ଗମାୱିଆ ରାଲଟେ ଗ�ୋଲ ଦେଇ
ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୧-୧ ବରାବର ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଆଣ ିଥିଲେ। ୬୧ତମ ମ ିନିଟ୍ରେ
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ବ୍ରାଜିଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଆଲାନ କ�ୋଷ୍ଟା ଗ�ୋଲ ଦେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ କୁ
ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ତରଫରୁ ଘନଘନ
ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ�ୋଲ ସ୍କୋର ହ�ୋଇପାରି
ନଥିଲା। ଫଳରେ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ ବିଜୟୀ ହ�ୋଇ ଚାମ୍ ପିଅନ ବିବେଚିତ
ହ�ୋଇଥିଲା। ଅତିରକ୍ତ
ି ୬ ମ ିନିଟ୍ର
 ଖେଳ ହ�ୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବଇ
ଗ�ୋଲ ପରିଶ�ୋଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହ�ୋଇପାରି ନଥିଲା।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେମ ିଫାଇନାଲରେ ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ ୧-୦ ଗ�ୋଲରେ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଫ୍ସକ
ି ୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବଇ ୧-୦ ଗ�ୋଲରେ ମହମ୍ମଡାନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂକୁ ହରାଇ
ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେହ ିପରି ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ
କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସକ
ି ୁ ୨-୧ ଗ�ୋଲରେ ହରାଇ
ସେମ ିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ କ�ୋଚ୍
ସିମନ ଗ୍ରେସନ ଦଳର ଏହ ି ସଫଳତାରେ ଖୁସ ି ଜାହ ିର କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବଇ କ�ୋଚ୍ ଡେସ୍ ବକିଂହାମ ଦଳ ଟାଇଟଲ
ହାସଲରୁ ବଞ୍ ଚିତ ହ�ୋଇଥିବାରୁ ନ�ୈରାଶ୍ୟ ଜାହ ିର କରିଛନ୍ତି।
EDITOR: UMAKANT MISHRA
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