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 ପଷୃ୍ଠା         ରେ ପଷୃ୍ଠା         ରେ

ବଲଉିଡ୍ରେରେବ୍ୟୁ
କେରିବସାମନ୍ା

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ,୧୮।୯(ସମସି)

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

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

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

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

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

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ,୧୮।୯(ସମସି)

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

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

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

ଆେଙ୍କା ଥିବାରୁ ପାଣପିାର ମକନ୍ଦ୍ର ପଷେରୁ 
ଆଲଟ୍ଗ ଜାର ିକରା�ାଇଛ।ି 

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

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

ଘରୂ୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ୋଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବର୍ାଘରୂ୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ୋଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବର୍ା

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

 ସତର୍ଟ େେବିା ପାଇଁ 
ଏସ୍ ଆେସଙି୍କ ପୋମର୍ଟ

 ଆେମ୍ଭ ରେବ ରମୌସମୁୀ 
ପ୍ରତ୍ାବର୍୍ଟନ ପ୍ରକ୍େିା

 ତହିଡି/ିରତଲର�ଠାଇ, ୧୮।୯ (ସମସି): ରବବିାର 
ବଜ୍ରପାତ ଘଟ ି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ତହିଡି ି ବକ୍ ଅନ୍ର୍ଗତ 
ଫମତପରୁ ପଞ୍ାୟତ ବଡରାମଲା ରାଁର ଜମଣ �ବୁ 
ଚାରୀ ଏବଂ ମକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ମତଲମକାଇ ହାଇସ୍ଲୁ 
ସାହରି ଜମଣ �ହଳିାଙ୍କ �ତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ସଚୂନା 
ଅନୁସାମର, ବଡ଼ମରାଲା ରାଁ �ବୁ ଚାରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ 
ନାୟକ (୩୦) ଆଜ ି ସକାମଳ ନଜି ଭାଇଙ୍କ ସହତି 
ଜ�ମିର ସାର ପକାଇବାକୁ ବଲିକୁ �ାଇଥିମଲ। 
ମସଠାମର ବଜ୍ରପାତ ମହବାରୁ ମସ ସଂଜ୍ାହୀନ 
ଅବସ୍ାମର ତମଳ ପଡ ି �ାଇଥିମଲ। ତୁରନ୍ ତାଙୁ୍କ 
ପରବିାର ମଲାମକ ତହିଡି ି ଡାକ୍ତରଖାନାମର ଭତ୍ତଥି 
କରଥିିମଲ; ମହମଲ ଡାକ୍ତର ମସଠାମର �ତୃ ମଘାରଣା 
କରଥିିମଲ। ମସହପିର ିମତଲମକାଇ ବକ୍ 

ବଜ୍ରପାତରେ ୨ ମତୃ

 �ରେନ୍ଦୀୟ ଅନୁଦାନ ହ୍ାସ ର�ାଗୁଁ ବଢୁଛ ିଆର୍ ୍ଣିେ ଚାପ

ଜନଜାତଙି୍କ ବରିାର 
ରାର୍୍ଟ  ବ୍ାେତ

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

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

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

ମତମବ ରମଞ୍ଇ ଚାଲାଣକାରୀଙୁ୍କ ସରୁଷୋ ମଦବା ମବମଳ 
ଅବକାରୀ କ�୍ଗଚାରୀଙ୍କ ରରିଫ ଘଟଣା ଏମବ ବଭିାରର 
ସ୍ଚ୍ଛତା ଉପମର ପ୍ରେ୍ନ ଉଠାଇଛ ିା ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, ପଟା୍ ି
ର୍ାନା ଅଧିକାରୀ ମକୈବଲ୍ୟ କୁ�ାର ମସଠଙ୍କ 

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

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦
}ପଷୃ୍ଠା-୧୦}ପଷୃ୍ଠା-୧୦



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

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

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

ବାସ୍ା େ୍ାରା 
ତାରକୁ ଆଲଜଜି 

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

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

ହ�
ୋମ୍
ୱୋର

୍କସ
ଂକ୍ର
ମଣ

 ହ�ୋଡ଼ଶଶତୋବ୍ଦୀହେ�ଲୋଣ୍ଡହେସନୁୋଠୋେୁଟୁୟୁଲପି୍
ଫୁଲଅଧରମଲୂୟୁବୋନଥଲୋ।

 ଜୋପୋନେ୮୦%ହଲୋହରକ୍ରସି୍ମୋସଦନିହରଏଫ୍ସି
ଯୋଇଖୋଦୟୁଖୋଇଥୋନ୍।ି

 ଏର�ଟ୍ଏୟୋେହବଲୁନ୍େ
ଦୋମ୍୧୪େୁ୬୦ଲକ୍ଷ
ଟଙ୍ୋମଧ୍ୟହେ
ହ�ୋଇଥୋଏ।

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

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

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

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

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

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

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

l	୧୯୬୨- ଭୋରତର ଉତ୍ତର �ୀମୋଟର  ଚୀନ୍ ର 
ଆକ୍ରମଣ।

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଜଣୋଅଜଣୋ

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

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

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

ସୋମନ୍ୋ
େୋଜରୁମୋେଦୀହ�ୋଇ

ବଲଉିଡ୍ହେହେବୁୟୁରେହିବ

ମ�ଳିୋପୋଇଲଟ୍ହଖୋଲହିଲ
ବମିୋନଯୋତ୍ୋସମ୍ପରକିତେୋଜ୍
ପକୁ

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

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

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

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

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

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

ହ�ଲା।  ଏଥିପାଇଁ ବ୍ାହ୍ମଣୀ 
ଜଣଙ୍କ ନଜି ଘରରକୁ 

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

ନଆିେୋଗୋଁନଆିେୋଗୋଁ
ପତୃିପକ୍ଷହେ�ୁଏନୋ� ିଁପଣି୍ଡଦୋନପତୃିପକ୍ଷହେ�ୁଏନୋ� ିଁପଣି୍ଡଦୋନ

ଫିଟ୍େ�ବିୋପୋଇଁ
୧୦ଟିସ�ଜସତୂ୍ ଥ୍ଦୀେିପ୍ରତମିରୂ୍ତକିହେଥ୍ଦୀେିପ୍ରତମିରୂ୍ତକିହେ

ମ�ୋେୋଣଦୀଙୁ୍ମ�ୋେୋଣଦୀଙୁ୍
ଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳିଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳି
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 ପଷୃ୍ଠା               ରେ ପଷୃ୍ଠା               ରେ

ଦଲି୍ଲୀପ ତରି୍କି ହର୍ ିଇଣ୍ଆି 
ସଭାପତ ିପ୍ାର୍ଲୀ

୧୬

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

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

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

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

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

ପ୍ରମଖୁ ଗଣନା କାଯ୍ଷ୍ କରଥିିରଲ।
ସଚୂନାରଯାଗ୍, ଜୁନ୍  ରଶଷ ଭାଗରୁ 

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

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

ଭତିରକନକିାରର ବଢ଼ରିେ ରେଶୀୟ ବହିଙ୍ଗ

୧ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ୭୦ ପକ୍ଷଷୀଙ୍କ କଳରବ

ଗତବର୍ଷଠାରୁ ୭,୪୩୧ ଅଧିକ

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

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

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

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

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

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

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

ଲଲାକକଥା

ପାେ ଚପି ିଚପି ିପାବ୍ଷଣ ଆସଛୁ ି
ଆଉ ରକଇେନି ର�ଲିା,

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

କ ିମଜା ମଜଲସି୍  କରବିର� କା� ିଁ
େରବୃଦ୍ଧ କରର ଘାଇଲା ॥

ବର୍ଷ ଲେର ସଦୁ୍ା ୪୫୦ ଲେକ୍ ଡ୍ାମ୍  ଲେର ଲକ୍ଷ୍

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଅପରାଜତିାଙ୍କ ବଲିରାଧଲର ବଢୁଛ ିଅସଲ୍ାର

େଷୀର୍ଷ ଲେତୃତ୍ୱଙ୍କ େକିଟଲର ୫ ଫର୍୍ଷ ଅଭଲି�ାଗ

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

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

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

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

 �ଓଡ଼ଶିା ଆେଶ୍ଷ ବେି୍ାଳୟର ପ୍ରତଷି୍ା େବିେ

‘ତୃଣମଳୂସ୍ତରଲର ପହଞ୍ଛି ିଗଣୁାତ୍ମକ େକି୍ଷା’
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ଅଞ୍ଚଳର ବକିାଶ ପାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ସହଯ�ାଗ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯବାଲ ି
ଯକନ୍ଦ୍ର ଆଦବିାସୀ ବ୍ୟାପାର ଓ ଜଳଶକ୍ ି ମନ୍ତୀ ତଥା 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ବଯିୱେୱେର ଟୁଡୁ କହଛିନ୍ତ।ି 
ରବବିାର ବାରପିଦାର ଏକ ଯହାଯଟଲର ସମ୍ଳିନୀ 
କକ୍ଷଯର ମୟରୂଭଞ୍ଜ ସଂସଦୀୟ ଯକ୍ଷତ୍ର ପରାମଶ୍ଶଦାତା 
କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶତି ଶ୍ୀ ଟୁଡୁଙ୍କ ସାଂସଦ 
କା�୍ଶ୍ୟକାଳର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ରଯିପାଟ୍ଶ କାଡ୍ଶ ପସୁ୍ତକ 
ଉଯନମାଚନ କା�୍ଶ୍ୟକ୍ରମଯର ଆହୂତ ସାମା୍ଦକି 
ସମ୍ଳନୀଯର ଏହା କହଛିନ୍ତ।ି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା 
(ପଶ୍ମି) ସାଙ୍ଗଠନକି ସଭାପତ ିତଥା ରାଇରଙ୍ଗପରୁ 
ବଧିାୟକ ନବଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଯପୌଯରାହତି୍ୟଯର 
ଅନୁଷ୍ତି ସାମା୍ଦକି ସମ୍ଳିନୀଯର ପବୂ୍ଶ ବର୍୍ଶ ମାନଙ୍କ 
ଭଳ ି ୨୦୨୧-୨୨ଆଥ ଷିକ ବର୍୍ଶଯର ନଜି ସଂସଦୀୟ 
ଯକ୍ଷତ୍ର ଯହାଇଥିବା ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କା�୍ଶ୍ୟ 
ସମ୍ପକ୍ଶଯର ଶ୍ୀ ଟୁଡୁ ସଚୂନା ଯଦଇଥିଯଲ। 

ରାସଯଗାବନି୍ଦପରୁ ଠାଯର ଥିବା ଅମର୍୍ଶା 
ଏୟାରଷ୍ଟପି ଉଡ଼ାନ ଯ�ାଜନାଯର ସାମଲି 
ଯହାଇଥିବା ଯବଯଳ ପନୁଃଉଦ୍ାର ନମିଯନ୍ତ 
ଯକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ଆଯଲାଚନା କର ି ସମସ୍ତ କା�୍ଶ୍ୟ 
ଯଶର୍ ପ�୍ଶ୍ୟାୟଯର ପହଞ୍ଚଛି।ି ଯସହପିର ି ବୁଢାମରା-
ଚକୁଳଆି ମଧ୍ୟଯର ପ୍ରସ୍ତାବତି ନୂତନ ଯରଳ ଲାଇନ 

ଖର୍୍ଶ ଆକଳନ କରା�ାଇଥିବା ଯବଯଳ ଝାଡଖଣ୍ଡ 
ସରକାରଙୁ୍କ ଅଯପକ୍ଷା ନ କର ି ଓଡ଼ଶିା ସୀମା 
ପ�୍ଶ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଯରଳପଥ ନମିାଣ କା�୍ଶ୍ୟ ଖବୁଶୀଘ୍ର 
କା�୍ଶ୍ୟକାରୀ ଯହବ। ବାଦାମପାହାଡ-ଯକନୁ୍ଦଝର 
ନୂତନ ଯରଳପଥଯର �ାତ୍ରୀ ପରବିହନ ସହତି 
ମାଲ ପରବିହନଯର ଯରଳବାଇ ଭଲ ରାଜସ୍ୱ 
ପାଇବା ସହତି ସଡ଼କ ପଥର ଦୁର୍ଶଟଣାକୁ ନୟିନ୍ତତି 
କରା�ାଇପାରବି। ଏଥି ନମିଯନ୍ତ ସଯଭ୍ଶ କା�୍ଶ୍ୟ ଯଶର୍ 
ଯହାଇଛ।ି ବାଙ୍ଗରଯିପାର୍-ି ଯଗାରୁମହରି୍ାଣ ି ମଧ୍ୟଯର 
ପ୍ରସ୍ତାବତି ନୂତନ ଯରଳଲାଇନ ନମି୍ଶାଣ ଯରଳବାଇ 
ପରରି୍ଦ ଅଧୀନଯର ରହଛି।ି ୨୦୨୩ଯର ଉକ୍ 

ତଯିନାଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଭୁ ଉଦରାଟନ କରବିା ଯନଇ 
ମନ୍ତୀ ଟୁଡୁ ଦୃଢ ପ୍ରତଶିରୁତ ିଯଦଇଛନ୍ତ।ି 

୧୮ନଂ ଓ ୪୯ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନଯର ଆବଶ୍ୟକ ଯହଉଥିବା ଗଳାଯପାଲ, 
ଓଭରବ୍ଜି ଓ ଫୁଟବ୍ଜି କା�୍ଶ୍ୟ ପାଇଁ ବଭିାଗୀୟ ମନ୍ତୀଙ୍କ 
ସହ ଆଯଲାଚନା କର ି କା�୍ଶ୍ୟକାରୀ କରା�ାଇଛ।ି 
ଏଥିପାଇଁ ଅତରିକି୍ ବ୍ୟୟବରାଦ ପବୂ୍ଶକ କା�୍ଶ୍ୟ 
ଯଶର୍ ପ�୍ଶ୍ୟାୟଯର ପହଞ୍ଚଛି।ି ଦୁଆରଶଣୁ ି ରାଟଯିର 
ବାରମ୍ାର ଦୁର୍ଶଟଣା ଯହଉଥିବା ଯବଯଳ ରାଜ୍ୟ 
ପରଯିବଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସଚବିଙ୍କ ସହ ଆଯଲାଚନା 
କର ି ରାଟରି ପ୍ରଶସ୍ତକିରଣ ତଥା ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 

ଗଳାଯପାଲର କା�୍ଶ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ ସରକାରୀ 
ସମ୍ତ ି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷଯର ବଯିଶାଇ 
ଯଦଇ �ାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବତି ଯ�ାକା-ସାରସକଣା 
ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତକିରଣ କା�୍ଶ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରବିା ପାଇଁ 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଦାୟତି୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି ଫଳଯର 
ୱାନ ଯୱ ଗମନାମନ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗରଯିପାର୍ ି ରାଟଯିର 
ଦୁର୍ଶଟଣାକୁ ଯରାକା�ାଇପାରବି। 

ଯସହପିର ିଜଲି୍ାଯର ୧୯ଟ ିଏକଲବ୍ୟ ଆବାସକି 
ସ୍ଲୁର ଶଳିାନ୍ୟାସ ଯଶର୍ ଯହବା ସହତି କା�୍ଶ୍ୟାରମ୍ଭ 
ଯହାଇଛ ିକହଥିିଯଲ। ଦ୍ତିୀୟ ନବଯଦ୍ୟାୟ ବଦି୍ୟାଳୟ, 
ଉଦଳା ଠାଯର ତୃତୀୟ ଓ କରଞ୍ଜଆି ଠାଯର ଚତୁଥ୍ଶ 
ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଦି୍ୟାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି।ି 
ଜଲି୍ାଯର ଥିବା ଶମିଳିପିାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଖିଚଂି, 
ବଯରହପିାଣ,ି ଯଦବକୁଣ୍ଡ ଓ ଶମୀବୃକ୍ଷ ଠାଯର 
ଯରାପଯୱ ବ୍ୟବସ୍ା କରବିା ସହ ପ�୍ଶ୍ୟଟନସ୍ଳୀର 
ଉନ୍ନତକିରଣ ନମିଯନ୍ତ ଯକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ସବୁଜ ସଯଙ୍କତ 
ଯଦଇଛନ୍ତ।ି ଏ ସମସ୍ତ କା�୍ଶ୍ୟର ସଫଳ ରୂପାୟନ 
ପାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ସହଯ�ାଗ ଜରୁରୀ ଯବାଲ ି କହଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଯର ଜଲି୍ା(ପବୂ୍ଶ)ସଭାପତ ି କାନ୍ଦରା ଯସାଯରନ, 
ରାଜ୍ୟ ବଯିଜପ ିଉପସଭାପତ ିତଥା ଉଦଳା ବଧିାୟକ 
ଭାସ୍ର ମଯଢଇ ଓ ସାରସକଣା ବଧିାୟକ ଡା.ବୁଢାନ 
ମମୁୁ୍ଶ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ରହ ି ବାର୍ଷିକ ରଯିପାଟ୍ଶ କାଡ୍ଶ 
ପସୁ୍ତକକୁ ଉଯନମାଚନ କରଥିଯଲ।

ବକିାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯ�ାଗ ଜରୁରୀ
ଯକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ବଯିୱେୱେରଙ୍କ ସାଂସଦ କା�୍ଯ୍ୟକାଳର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ରଯିପାର୍ଯ କାର୍ଯ ଉଯ୍ମାଚତି

ବୋର ି୍ ଦୋ, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି)

ବାରପିଦା ମଧବୁନର ବାରୁଯଣୱେର ଦୁଗ୍ଶାପଜୂା କମଟି ି
ଆନୁକୂଲ୍ୟଯର ଅନୁଷ୍ତି ଯହଉଥିବା ପଜୂା ଏଥର ୧୩ 
ବର୍୍ଶଯର ପଦାପ୍ଶଣ କରଛି।ି ପଜୂା ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ନୂତନ 
କମଟି ି ଗଠନ ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ଯହଲାଣ।ି 
୨୦୧୦ ମସହିାଯର କମଟି ି ସଭାପତ ି ଉଦୟନାଥ ଯଜନାଙ୍କ 
ଯନତୃତ୍ୱଯର ବାଉଁଶ କନା ଯଟଣ୍ଟ ତଯଳ ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଥିବା 
ପଜୂା ୨୦୧୩ ଫାଇଲନିର କରାଳରୂପକୁ ସାମ୍ା କରବିା 

ପଯର ବର୍୍ଶମାନ ନଜିସ୍ୱ ସ୍ାୟୀ ମଣ୍ଡପ ଗହୃଯର 
ଯହଉଛ।ି ସହରର ଶଙୃ୍ଖଳତି ପଜୂା କମଟି ିଭାବଯର 
ବାରୁଯଣୱେର କମଟି ିସ୍ୱତନ୍ତ ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ିକରଛି।ି 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଯବୈଠକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ମରୂ୍ଷି ଓ ଯମଢ଼ 
ନମି୍ଶାଣ, ରଟ ଉଯର୍ାଳନ, ପଜୂା, ଯଭାଗବଣ୍ଟନ ଓ 
ବସିଜ୍ଶନ ସବୁଥିଯର ଏହ ିକମଟିରି ୩୫୦ସଦସ୍ୟ 
ଶଙୃ୍ଖଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତ।ି ବରଷି୍ ନାଗରକି 
ସଂର ଓ ମଧବୁନ ଉନ୍ନୟନ ପରରି୍ଦ ପଜୂା କମଟି ି

ସହତି ଯ�ାଡ଼ ି ଯହାଇଛନ୍ତ।ି ଦଶହରା ପରଦନି 
ବସିଜ୍ଶନ ସମୟଯର ମଧ୍ୟ ଏଠାଯର ଧାମ୍ଶକ 
ପରଯିବଶ ପରଲିଖିତ ଯହାଇଥାଏ। ଡଯିଜ 

ସାଉଣ୍ଡଯର ଯକୌଣସ ିଆଧନୁକି ନୃତ୍ୟ ଦୂରଯର ଥାଉ ସଙ୍ଗୀତ 
ମଧ୍ୟ ପରଯିବର୍ଣ ଯହାଇ ନ ଥାଏ। ୧୨ବର୍୍ଶ ଧର ି ବ୍ାହ୍ମଣ 
ସଦୁ୍ଶଶନ ଦ୍ଯିବଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ପଜୂାକା�୍ଶ୍ୟ ଯହଉଥିବା ଯବଯଳ 
ନବମୀ ଦନି ଅନୁନ୍ୟ ୧୧୦୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଶ ଭକ୍ଙୁ୍କ ଅନ୍ନଯଭାଗ 
ବଣ୍ଟନ ଯହାଇଥାଏ। ଯସଯପଟେମ୍ର ଦ୍ତିୀୟ ସପ୍ାହରୁ ପଜୂା 
ମଣ୍ଡପଯର ସ୍ାନୀୟ କାରଗିରଙ୍କ ମରୂ୍ଷି ନମି୍ଶାଣଯର ବ୍ୟସ୍ତ 
ଥିବା ଯବଯଳ ବାହାର ସାଜସଜ୍ା ପାଇଁ ଯଟଣ୍ଟ କା�୍ଶ୍ୟ 
ଯଜାରଯସାରଯର ଚାଲଛି।ି କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ୨୪ରଣ୍ଟଆି 
କା�୍ଶ୍ୟାଳୟ ମଣ୍ଡପ ନକିଟଯର ଯଖାଲଛି।ି 

ଆସଛୁନ୍ ି
ଯଦବୀ ନବମୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙୁ୍ ମଳିବି ଅନ୍ନର�ଧାଗ

ସ୍ାନୀୟ ଯଲାକଙ୍କର ମା’ଦୁଗ୍ଶାଙ୍କ 
ପ୍ରତ ିଅଯଶର୍ ଆଗ୍ରହକୁ 
ଯଦଖି ୧୩ବର୍୍ଶ ଯହବ ପଜୂା 
କରଆିସଛୁୁ। ସଭାପତ ିଭାବଯର 
ସମସ୍ତ କମ୍ଶକର୍୍ଶା ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ 

ସବ୍ଶସମ୍ତ ିନଷି୍ପର୍ ିମତୁାବକ କା�୍ଶ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଯହଉଛ।ି 
ପଜୂାପାବ୍ଶଣ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙୁ୍କ ଏକତା ସତୂ୍ରଯର ବାନ୍ ି
ରଖିଛ।ି ଏକ ଶଙୃ୍ଖଳତି କମଟିରି ପ୍ରତଛିବକୁି ଅକ୍ଷରୁ୍୍ଶ 
ରଖିବାକୁ ଆଯମ ଅଙ୍ଗକିାରବଦ୍।

କୁଞ୍ଚବ୍ ପଷୃ୍ ି(ସଭାପତ)ି

ଦୁଗ୍ଶାପଜୂା ବ୍ୟତତି ବଭିନି୍ନ 
ସହଯ�ାଗ ଓ ଉନ୍ନୟନମଳୂକ 
କା�୍ଶ୍ୟ କମଟି ିପକ୍ଷରୁ 
କରା�ାଇଥାଏ। ଦୁଇବର୍୍ଶ 
କଯରାନା ପାଇଁ ନରିାଡମ୍ର ପଜୂା 

ଅନୁଷ୍ତି ଯହାଇଥିଲା। କଟକଣା ହଟଥିିବାରୁ ଚଳତି 
ବର୍୍ଶ ଉତ୍କଣ୍ା ଅଧିକ ରହଛି।ି ସଦସ୍ୟ ଓ ଶଯୁଭଚୁ୍ଙ୍କ 
ସହଯ�ାଗଯର ପଜୂା ସମ୍ପନ୍ନ ଯହଉଥିବା ଯବଯଳ 
ଚଳତିଥର ଅଟକଳରୁ ମରୂ୍ଷି, ସାଜସଜ୍ା ଓ ଯଭାଗ ପାଇଁ 
ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ରହଛି।ି

ବକି୍ରମ ଯକଶରୀ ଯଜ୍ା (ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ)

ସ�ୋ୍ବନ୍ଧୁନ�ର,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ାର ଯଗାପବନୁ୍ନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଶତ ପରୁୁଣା 
ବାରପିଦାଠାଯର ଚଳତି ଯସଯପଟେମ୍ର ୧୬ 
ତାରଖି ଶକୁ୍ରବାର ଦନି ‘ଆଯମ କଳାକାର ଆମ 
ଓଡ଼ଶିା’ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟୀୟ ମାଆ ପରବିାର, 
ଜନମଙ୍ଗଳ ଯସବା ସଂଗଠନ ଓ ମୟରୂ ଆଟଷି୍ 
ଆଯସାସଏିସନର ମଳିତି ସହଯ�ାଗଯର 
ସମାବର୍୍ଶନ ଉତ୍ସବ ପାଳତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଉକ୍ କା�୍ଶ୍ୟକ୍ରମର ଆଯୟାଜକ ନାଟ୍ୟକାର 
ମଯନାରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଆଜ ି
ଦନିଯର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହ ି ମଞ୍ଚଯର ତାଙ୍କର 
ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି
ଅବସରଯର ଆଯଲାଚନାଚକ୍ର, ପ୍ରତଭିା ପ୍ରଦଶ୍ଶନ, 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଓ ସମ୍ଦ୍୍ଶନା ପ୍ରଦାନର ପବ୍ଶ 

ଅନୁଷ୍ତି ଯହାଇଥିଲା। କଳାକାର, ସାହତି୍ିୟକ ଓ 
ସାମ୍ାଦକିମାଯନ ଯଦଶ ଗଠନଯର କପିର ିଭୂମକିା 
ନଭିାଉଛନ୍ତ ି ଯସ ସମ୍ପକ୍ଶଯର ଆଯଲାଚକମାଯନ 
ବସୃି୍ତତ ବର୍୍ଶନା କରଥିିଯଲ। ଦବିସ ବ୍ୟାପ ିଅନୁଷ୍ତି 
ଏହ ି କା�୍ଶ୍ୟକ୍ରମଯର ବାରପିଦା, ବାଯଲୱେର, 
ଭଦ୍ରକ, ଯକନୁ୍ଦଝର, ଠାକୁରମଣୁ୍ଡା, ରାଉରଯକଲା 
ପ୍ରଭୃତ ିଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ଭାଇଭଉଣୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରଥିିଯଲ। ଯଶର୍ଯର ବଭିନି୍ନ ଯକ୍ଷତ୍ରଯର 
ଉଯଲ୍ଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ କଳାକାର, 
ସାହତି୍ିୟକ ଓ ସାମ୍ାଦକିମାନଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 
ଉର୍ରୀୟ ଓ ପଷୁ୍ପଗଛୁ ପ୍ରଦାନ ପବୂ୍ଶକ ସମ୍ଦ୍ଷିତ 
କରା�ାଇଥିଲା। ମୟରୂଭଞ୍ଜର ବରଷି୍ ସାମ୍ାଦକି 
ମଧସୁଦୂନ ନନ୍ଦଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ମଞ୍ଚଯର ସମ୍ଦ୍ଷିତ 
କରା�ାଇଥିଲା।

‘ଆରମ କଳଧାକଧାେ ଆମ 
ଓଡ଼ଶିଧା’େ ସମଧାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ

ଉଦଳୋ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ଦୁଇବର୍୍ଶର 
ନୀରବତା ପଯର ଚଳତି ବର୍୍ଶ ଉଦଳା 
ସହରଯର ବୱିେକମ୍ଶା ପଜୂା ଧମୂଧାମଯର 
ପାଳନ କରା�ାଇଛ।ି 
ସହରଯର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନଯର ବୱିେକମ୍ଶା ପଜୂା 
ପାଳନ କରା�ାଇଥାଏ। 
ଯତଯବ ଠକିାଦାର ସଂର, 
ମଟର କମ୍ଶଚାରୀ ସଂର, 
ଟ୍ୟାକ୍ ି ସଂର, ସ୍ୱାଧୀନ 
ଠକିାଦାର ସଂର, ଅଯଟା 
ସଂର, ରକି୍ା ସଂର, 
ବଦୁି୍ୟତ ବଭିାଗ, ଜଳ 
ଯ�ାଗାଣ ବଭିାଗ, ପରୂ୍୍ଶ ସଯମତ ବଭିନି୍ନ 
ଯବୈର୍ୟକି ବଭିାଗ, ଯଦାକାନ, ଗ୍ୟାଯରଜ 
ଆଦଯିର ପଜୂା କରା�ାଇଛ।ି ଯତଯବ 
ଠକିାଦାର ସଂରର ଆକର୍୍ଶଣୀୟ ମରୂ୍ଷି ଓ 

ଯତାରଣକୁ ଯଦଖିବାକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ 
ଉତ୍କଣ୍ା ରହଥିିବା ଯବଯଳ ଚଳତି ବର୍୍ଶ 
୧୮ଫୁଟର ମରୂ୍ଷି ଯବଶ ଚର୍୍ଶାର ଯକନ୍ଦ୍ରବନୁି୍ଦ 

ସାଜଛି।ି ଉଦଳାର ବଶିଷି୍ ଚତି୍ରକଳା 
ଶଳି୍ପୀ ରଞ୍ଜନ ପରଡିାଙ୍କ ନଆିରା ଯଖାଲା 
ମରୂ୍ଷି ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍୍ଶଣୀୟ ସାଜସଜ୍ା 
ଚଳତିବର୍୍ଶର ବଯିଶର୍ ଆକର୍୍ଶଣ ସାଜଛି।ି

କଧୁ ଳ ି ଅ ଣ ୋ , ୧ ୮ ୋ ୯ ( � ମ ି� ) : 
କୁଳଅିଣା ବ୍ଲକ୍  ଅଧୀନ ଗାଲାମାଲାଂ 
କ୍ଲବ୍  ଆନୁକୂଲ୍ୟଯର ଦୁଇଦନିଆି 
ଫୁଟବଲ ଯଖଳ ଅନୁଷ୍ତି 
ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ପ୍ରତଯି�ାଗତିାଯର 
ଯମାଟ ଯର୍ାହଳଟ ି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରଥିିବା ଯବଯଳ ଫାଇନାଲ 
ମ୍ୟାଚଟ ି ଚାନ୍ଦବଲିା ଏଫ୍ ସ ି ଏବଂ 
ଭଞ୍ଜ ବରିସା ଏଫ୍ ସ ି ମଧ୍ୟଯର 
ଅନୁଷ୍ତି ଯହାଇଥିବା ଯବଯଳ 
ଭଞ୍ଜ ବରିସା ଏଫ୍ ସ ି ୨-୦ ଯଗାଲ 
ଜରଆିଯର ବଯିଜତା ଯହବାର 

ଯସୌଦ୍ାଗ୍ୟ ଅଜ୍ଶନ କରଥିିବା ଯବଯଳ 
ଚାନ୍ଦବଲିା ଏଫ୍ ସ ି ଉପବଯିଜତା 
ଯହାଇଥିଲା। ଉଦ୍ �ାପନୀ ମ୍ୟାଚଯର 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ସମାଜଯସବୀ ରବନି 
ଦଣ୍ଡ ପାଟ ସମ୍ାନୀୟ ଅତଥିି 
ଯକଉଁଟୁଣୀମାରୀ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର 
ସରପଞ୍ଚ ରଯମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଃ, 
ସମତିସିଭ୍ୟା ମାଳତୀ ସଂି, ପବୂ୍ଶତନ 
ସରଗ ଛଡାଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ 
ବାବୁଲୁ ମମୁ ୁ୍ଶ, କମଟିରି ସମସ୍ତ 
ଯମମ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ତିଯିର ପରୁସ୍ତୃ 
କରା�ାଇଥିଲା।

କରଞ୍ଆି,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): କରଞ୍ଜଆି 
ନବି୍ଶାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଧିାୟକିା ତଥା ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ମହଳିା ଶଶି ୁବକିାଶ ଓ ମଶିନଶକ୍ ି
ମନ୍ତୀ ବାସନ୍ତୀ ଯହମ୍୍ରମଙୁ୍କ ପାଞ୍ଚପଢି ଉପଖଣ୍ଡ 
କଯଲଜ ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଘ ୬୬୨ ତରଫରୁ 
ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି ସରକାର 
୧୯୯୪ ମସହିା ଶକି୍ଷା ଆଇନକୁ ରଦ୍ 
କରଯିଦଇ ନୂତନ ଶକି୍ଷାନୀତ ିଆଇନ ଅନୁସାଯର 
୬୬୨ ଓ ୪୮୮ ବଗ୍ଶର କଯଲଜମାନଙୁ୍କ 
ଅନୁଦାନ ଯଦଉଛନ୍ତ।ି ଯହଯଲ ଏହ ିଅନୁଦାନ 
ଯଦବାଯର ଯସ ବହୁତ ପାତରଅନ୍ତର ନୀତ ି
ଅବଲମ୍ନ କରବିାର ଅଭଯି�ାଗ ଯହଉଛ।ି 
ଏହା ପ୍ରତବିାଦଯର ପାଞ୍ଚପଢି ୬୬୨, 
ବଗ୍ଶର କଯଲଜ ଶକି୍ଷକ ସଂର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଉଯର୍ଶ୍ୟଯର କରଞ୍ଜଆି ବଧିାୟକିା ତଥା ମନ୍ତୀ 
ବାସନ୍ତୀ ଯହମ୍୍ରମଙୁ୍କ ଦାବପିତ୍ର ଯଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଏହ ିଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସମୟଯର ପାଞ୍ଚପଢି 
ଡଗି୍ରୀ ମହଳିା ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଣତ ି
ବାରକି, କାଦଡହିା ଡଗି୍ରୀ ମହାବଦି୍ୟାଳୟର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ଼ ଭାଗବତ ଯଲଙ୍କା, ଅଧ୍ୟାପକ 
ଜଯନମଜୟ ଶତପଥୀ, ପରୁୁଯର୍ାର୍ମ ରାଉତ 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଯଲ।

ବୋର ି୍ ଦୋ,୧୮।୯(�ମ�ି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ାର ପ�୍ଶ୍ୟଟନ, ଇତହିାସ, ଐତହି୍ୟ, 
କଳା ଓ ସଂସ୍ତୃରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର 
ନମିଯନ୍ତ ଦୀର୍ଶ ବର୍୍ଶ ଧର ିକା�୍ଶ୍ୟ କରୁଥିବା 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଲଭସ୍ଶ ଓ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ମରିର 
ସଂଗଠନ ଦ୍ାରା �ବୁପୀଢଙି୍କ ନକିଟଯର 
ଇତହିାସ ଓ ଐତହି୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର 
ନମିଯନ୍ତ ଆଯୟାଜତି ଯହାଇଆସଥୁିବା 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଯହରଯିଟଜ ୱାକ୍ର ନବମ 
ସଂସ୍ରଣ ଅନୁଷ୍ତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏହ ି ନବମ ସଂସ୍ରଣଯର ଯହରଯିଟଜ 
ୱାକ୍ର ଅଭ�ିାତ୍ରୀ ଦଳ ବାରପିଦାଠାଯର 
ଥିବା ଐତହିାସକି ବାରୁଯଣୱେର 
ଯଶୈବପୀଠଠାଯର ପହଞ୍ଚଥିିଯଲ। 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଲଭସ୍ଶର ସଦସ୍ୟ କୁମାଯରଶ 
ନାୟକ ଏହ ି କା�୍ଶ୍ୟକ୍ରମ ଆଯୟାଜନ 

ସମ୍ପକ୍ଶଯର ସମ୍ୟକ୍  ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିଯଲ। ଏହା ପଯର ସଦସ୍ୟ 
ଋର୍ରିାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହ ି ମନ୍ଦରିର 
ଇତହିାସ ଓ ବଯିଶର୍ତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପକ୍ଶଯର 
ସବଯିଶର୍ ବର୍୍ଶନା କରଥିିଯଲ। ଏହ ି
କା�୍ଶ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯ�ାଜକିା ଭାବଯର 
ସ୍ୱାତ ି ସାହା ଓ ତ୍ରରି୍ା ପଷୃ୍ ି କା�୍ଶ୍ୟକ୍ରମ 
ପରଚିାଳନା କରଥିିବାଯବଯଳ 
ସଦସ୍ୟ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ସଂିହ, ସଶୁ୍ୀ 
ନାୟକ, କଯିଶାର ମହାନ୍ତ,ି ଶରୁତ ି ସ୍ୱପ୍ା, 
ଯସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମଶି୍, ଜତି୍  ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ଆଭାସ ଯଦ, ଶଭୁସ୍ତିା ସାହୁ, ଶତାବ୍ୀ 
ତଯରଇ, ହରପ୍ରୟିା ନାୟକ, ଭବାନୀ 
ପାତ୍ର, ଶଭୁ୍ର ଯସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ସଂି ଓ 
ଶ୍ାବଣୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ସହଯ�ାଗ 
କରଥିିଯଲ।

ଦୁଇଦନିଆି 
ଫୁଟବଲ୍  

ଟୁର୍ତ୍ତଧାରମଣ୍ଟ 
ଉଦ୍ ଯଧାପତି

ଘେ�ଧାଙ୍ବିଧା 
ଅ�ରିଯଧାଗରେ 
ମଧାମଲଧା େୁଜୁ
�ୋର�କଣୋ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା 
ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ସ୍ତି ବାଗବୁଡା ଗ୍ରାମର ତନିଜିଣଙ୍କ 
ରର ଭାଙ୍ଗି ଦଆି�ବିା ଓ ଜୀବନରୁ ମାରଯିଦବା ଧମକ 
ଦଆି�ବିା ରଟଣାକୁ ଯନଇ ଥାନାଯର ଅଭଯି�ାଗ 
ଯହାଇଛ।ି ଏତଲା ମତୁାବକ ପଶୁ୍ଶରାମ ମହାନ୍ତ, 
ଗରୁୁଶବି ମାଝୀ ଓ ଇୱେର ମହାନ୍ତ ଯକୌଣସ ିକାମଯର 
ବାହାରକୁ �ାଇଥିବା ଯବଯଳ, ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ତିଯିର 
ଚାନ୍ଦରାୟ ମମୁୁ୍ଶ, ପଦ ସଂି, ହରହିର ମହାନ୍ତ ନାମକ 
ବ୍ୟକ୍ ିତାଙ୍କ ରର ଭାଙ୍ଗିଯଦଇଥିବା ଅଭଯି�ାଗ 
ଯହାଇଛ।ି ଯସହପିର ିଆକ୍ରମଣକାରୀ ରଯର ଉପସ୍ତି 
ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଯମାବାଇଲ ଛଡାଇ ଯନଇ 
ଜୀବନରୁ ମାରଯିଦବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଯଦଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି
ରଟଣାକୁ ଯନଇ ଝାରଯପାଖରୀଆ ଥାନାଯର ଲଖିିତ 
ଅଭଯି�ାଗ ଯହବାପଯର ରଟଣାକୁ ଯକନ୍ଦ୍ରକର ିଏକ 
ମାମଲା ରୁଜୁ କରା�ାଇ ତଦନ୍ତ ଜାର ିରହଥିିବା ଯନଇ 
ପଲୁସି ପ୍ରକାଶ କରଛି।ି

ସ୍ତୀ ଅରତ୍ୟେଷ୍ ି
କ୍ୟିଧାରେ ସ୍ଧାମୀେ 
ମତୁୃୟେ
କଧୁଳଅିଣୋ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା 
ମାରାଂ ତାଣ୍ଡ ିଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୂୟାଁ ଯଗାଡା 
ଗ୍ରାମଯର ଏକ ଦୁଃଖଦ ରଟଣା ରଟଛି।ି ସ୍ତୀ 
ଦୁଲାରୀ ଟୁଡ଼ୁ (୬୫) ଗତକାଲ ିସକାଯଳ 
ହଠାତ ଅସସୁ୍ ଅନୁଭବ କର ିମତୁୃ୍ୟବରଣ 
କରଥିିଯଲ। ପରବିାର ବନୁ୍ ଆତ୍ୀୟ ସାହ ି
ଭାଇମାଯନ ଏକଜୁଟ ଯହାଇ ଅଯନ୍ତଷ୍କି୍ରୟିା 
ପାଇଁ ଯନଇଥିଯଲ ମଶାଣକୁି। ଯସଠାରୁ କମ୍ଶ 
ସାର ିଯଫରବିା ଯବଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଜା ଟୁଡ଼ୁ 
(୭୦)ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତୁୃ୍ୟ ଯହାଇ�ାଇଥିଲା। 
ଦୁଯହଁ ଦୀର୍ଶ ୪୫ ବର୍୍ଶ ପଯୂବ୍ଶ ବବିାହ 
କରଥିିବା ଯବଯଳ ଉଭୟଙ୍କ ଏଭଳ ିଆକାସ୍କି 
ମତୁୃ୍ୟଯର ଅଞ୍ଚଳଯର ଯଶାକର ଛାୟା 
ଯଖଳ�ିାଇଛ।ି ମତୁୃ୍ୟ ଶ�୍ୟା ନକିଟଯର 
ଦମ୍ପତଙି୍କର ତଯିନାଟ ିପଅୁ ଏବଂ ୯ଜଣ 
ନାତନିାତୁଣୀ ଉପସ୍ତି ଥିଯଲ।

ମନ୍ତୀ ବଧାସତ୍ୀ 
ରେମ୍ୱ୍ରମଙୁ୍ ଦଧାବପିତ୍ର 
ପ୍ରଦଧାନ

ଉଦଳାଯର ବୱିେକମ୍ଯା ପଜୂା ପାଳତି

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଯହରଯିରଜ୍  ୱାକ୍ସର ୍ବମ ସଂସ୍କରଣ

୧୩ ବର୍୍ଯଯର ବାରୁଯଣୱେର 
ଦୁଗ୍ଯାପଜୂା କମରି ି



ସ�ୋମବୋର
୧୯ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ ୫୫

www.sakalaepaper.comମୟୂରଭଞ୍ଜମୟୂରଭଞ୍ଜ

କୁଆମରା,୧୮।୯(ସମସି)

ଗ�ାପବନୁ୍ ନ�ର ବ୍ଲକ ଆରପଟା ପଞ୍ାୟତର 
ପଞ୍ାୟତ ନବିା୍ଚନ ପରଠାରୁ ରାଜନୀତ ି
ଭନି୍ନ ଗମାଡ଼ ଗନଇଛ।ି ଦୁଇଗ�ାଷ୍ୀର 
ରାଜଗନୈତକି ଛକାପଞ୍ା ଗ�ା�ୁ ଁ ସାଧାରଣ 
ଗ�ାକଙୁ୍ ଏଥି ପାଇ ଁହନିସ୍ା ଗହବାକୁ ପଡୁଛ।ି 
ଏଠାଗର ଦୁଇ ଗ�ାଷ୍ୀରୁ ଗ�ାଟଏି ଗ�ାଷ୍ୀର 
ସରପଞ୍ ନବିା୍ଚତି ଗହାଇଥିବା ଗବଗେ ଅନ୍ୟ 
ଗ�ାଷ୍ୀରୁ ସମତି ିସଭ୍ୟ ନବିା୍ଚତି ଗହାଇଛନ୍।ି 
ପଥୃକ ଗ�ାଷ୍ୀର ନବିା୍ଚତି ଗହବା ଫେଗର 
ପଞ୍ାୟତ ଉନ୍ନୟନମେୂକ କା�୍୍ୟଗର ବାଧା 
ସଷୃ୍ ି ଗହଉଥିବାର ଗଦଖିବାକୁ ମେୁିଛ।ି 

ଏପର ି ସମସ୍ୟା ବଭିନି୍ନ ଗଷେତ୍ରଗର ଗଦଖା 
ଗଦଇଥିବା ଗବଗେ ଗେଷଗର ଗସଗପଟେମ୍ୱର 
ମାସଗର ପଡିଏିସ୍  ଚାଉେ ବଣ୍ଟନକୁ ଗନଇ 
ସମସ୍ୟା ଉପଜୁଛି।ି ୨୦୧୭ ମସହିା ପଞ୍ାୟତ 
ନବିା୍ଚନଗର ବଜିୟ �ାଭ କରଥିିବା ଗ�ାଷ୍ୀ 
୨୦୨୨ଗର ସରପଞ୍ ପଦ ହରାଇଛନ୍।ି 
ଗତଗବ ବ�ିତ ୫ବଷ୍ ଧର ି ଉକ୍ତ ଗ�ାଷ୍ୀ 
୪ଜଣ ଶ୍ରମକିଙୁ୍ ଚାଉେ ବଣ୍ଟନ ପାଇ ଁ ନ�ିକୁ୍ତ ି
ଗଦଇଥିବା ଗବଗେ ୨୦୨୨ଗର ଷେମତାସୀନ 
ଗ�ାଷ୍ୀର ସରପଞ୍ ଗସମାନଙୁ୍ ଏହ ିକା�୍୍ୟଗର 
ନବୃିତ୍ତ କର ି ନୂଆ ଶ୍ରମକିଙୁ୍ ଚାଉେ ବଣ୍ଟନ 
ପାଇ ଁ ନ�ିକୁ୍ତ ି ଗଦବାକୁ ଚାହ ିଁବାରୁ ବବିାଦ 
ଗଦଖା ଗଦଇଥି�ା। ଗତଗବ ଏହ ିବବିାଦ ସଷୃ୍ ି

ଗହବାରୁ ନବିା୍ଚନ ପରଠାରୁ ପଞ୍ାୟତ ବାହାର 
ଶ୍ରମକିଙୁ୍ ଗନଇ ଗ�ା�ାଣ ସହାୟକ ଚାଉେ 
ବଣ୍ଟନ କର ି ଆସଥୁିଗ�। ମାତ୍ର ସରପଞ୍ 
ଚେତି ମାସ ପଞ୍ାୟତର ଏକ ଗବୈଠକ କର ି
ନଜି ପଞ୍ାୟତ ଗ�ାକଙୁ୍ ଚାଉେ ବଣ୍ଟନଗର 
ସାମ�ି କରବିାକୁ ରଜୁିଗ�ସନ କରଛିନ୍।ି 
ଗତଗବ ଉକ୍ତ ପଞ୍ାୟତର ଗମାଟ ୧୨ଟ ି ୱାଡ୍ 
ଥିବା ଗବଗେ ଦୁଇ ଗ�ାଷ୍ୀର ସମାନ ୱାଡ୍ 
ଗମମ୍ୱର ଥିବାରୁ ସମାଧାନର ରାସ୍ା ବାହାରୁନ।ି 
ବପିଷେ ଗ�ାଷ୍ୀ ମଧ୍ୟ ପବୂ ୍ ଶ୍ରମକିଙ୍ ନ�ିକୁ୍ତକୁି 
ଗନଇ ଜଦିଗର ଅଟେ। �ାହା ଫେଗର ଶ୍ରମକି 
ନ�ିକୁ୍ତ ି ପ୍ରତବିନ୍କ ପାଇ ଁ ପଞ୍ାୟତର ୧୬େହ 
ହତିାଧିକାରୀ ଚାଉେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ତି 

ଗହାଇଛନ୍।ି ଏ ଗନଇ ବଡିଓିଙ୍ ନକିଟଗର 
ଅଭଗି�ା� ଗହାଇଥିଗ� ମଧ୍ୟ ଗକୌଣସ ି
ପଦଗଷେପ ଗନଇ ନଥିବାରୁ ଜଲି୍ାପାେ ଓ 
ଉପଜଲି୍ାପାେଙ୍ ଠାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ 
ଦାବ ି ଉଠାଇଛ ି ବପିଷେ ଗ�ାଷ୍ୀ। �ଦ ି ଏହାର 
ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଗତଗବ ହତିାଧିକାରୀ 
ମାନଙ୍ ପାଇ ଁ ଆସଥିିବା ତନିେିହ କୁଇଣ୍ଟା� 
ଚାଉେ ଗଫର�ିବି ଗବା� ିଗ�ା�ାଣ ସହାୟକିା 
କହଛିନ୍।ି ଗତଗବ ୨୫ ତାରଖି ପ�୍୍ୟନ୍ ଏହାର 
ଅବଧି ସମୟ ଥିବା ଗବଗେ ତା ପରଠାରୁ 
ଗମସନି୍  ବନ୍ଦ ଗହାଇ�ବି। ଗତଣ ୁ ଏହାର 
ତଦନ୍ ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ଦାବ ି ଗହାଇଛ,ି 
ନଗଚତ୍  ଗ�ାଗକ ରାଜରାସ୍ାକୁ ଓହ୍ାଇଗବ।

ବହଳଦୋ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି)

ଆଦେିକ୍ତ ି ମା’ କଚିଗକଶ୍ୱରୀଙ୍ ମହାପାବ୍ଣ 
ମଗହାତ୍ସବ ଗଷାଡେ ଦନିାତ୍ମକ ୋରଦୀୟ 
ଦୁ�୍ାପଜୂା ପଜୂା େନବିାର ଅଥ୍ାତ୍  ଆଶ୍ୱନି 
ମାସର ମେୂାଷ୍ମୀ/ଆଦ୍ାଷ୍ମୀ ଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ ଗହାଇଛ।ି ସ୍ାନୀୟ ବହେଦାଗର 
ପଜୂା ପାଉଥିବା ମୟରୂଭଞ୍ଜର ତଥା 
ଭଞ୍ଜରାଜାଙ୍ ଇଷ୍ଗଦବୀ ରାଜରାଗଜଶ୍ୱରୀ 
ମା’ କଚିଗକଶ୍ୱରୀଙ୍ ପୀଠଗର ଗଷାଡେ 
ଦନିାତ୍ମକ ପଜୂା ରାଜପଗୁରାହତିଙ୍ ସଗମତ 
ନତି୍ୟାନ ିପଜୂକଙୁ୍ ମେିାଇ ଗମାଟ ଦେଜଣ 
ବ୍ାହ୍ମଣ ଗବୈଦକି ରୀତନିୀତ ି ଅନୁସାଗର 
ଗଷାଡେ ଉପଚାର ପଜୂା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 

ଏହକି୍ରମଗର ଚେତି ବଷ୍ ୋରଦୀୟ 
ଦୁ�୍ାପଜୂା ସଂକ୍ରାନ୍ ିଅନୁସାଗର ଆଶ୍ୱନି ୧୫ 
ଦନି ଅଥ୍ାତ୍  ଅଗକଟୋବର ୧ତାରଖି େନବିାର 
ଷଷ୍ୀ ପଜୂା ଅପରାହ୍ନ ୪.୫ ଘଟକିା �ଗତ 
୪.୩୦ ଘଟକିା ମଗଧ୍ୟ ବଲି୍ାଧୀବାସ, 
ଆଶ୍ୱନି ୧୬ ଦନି ଅଗକଟୋବର ୨ ରବବିାର 
ସକାେ ୮ ଘଟକିାରୁ ୮.୩୦ ମଗଧ୍ୟ ନବ 
ପତ୍ରକିା ଆ�ମନ ସହ ଅପରାହ୍ନ ୪.୫ 
ଘଟକିାଗର ମହାସପ୍ତମୀ ପଜୂା ଏବଂ ସନ୍୍ୟା 
୫ଘଟକିାଗର ସପ୍ତମୀ ଗହାମ। ଆଶ୍ୱନି 
୧୭ଦନି ଅଗକଟୋବର ୩ ଗସାମବାର ସକାେ 
୮.୫୩ ପଗର ମହାଷ୍ମୀ ପଜୂା ସହ ପବୂ୍ାହ୍ନ 
୯.୩୦ ଘଟକିା ପଗର ୨.୩୦ ଘଟକିା ମଗଧ୍ୟ 
ଅଷ୍ମୀ ଗହାମ ଏବଂ ଗସହଦିନି ଅପରାହ୍ନ 

୩.୩୦ରୁ ୪.୩୦ ଘଟକିା ମଗଧ୍ୟ ସନ୍ପିଜୂା 
ସହ ଗହାମ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୪.୩୦ 
ଘଟକିାଗର ସନ୍ଷିେଣ। 

ଆଶ୍ୱନି ୧୮ ଦନି ଅଗକଟୋବର ୪ 
ତାରଖି ମଙ୍ଗେବାର ମହାନବମୀ ପଜୂା 
ଦବିା ୧୦.୪୪ ଘଟକିାଗର ଏବଂ ନବମୀ 
ଗହାମ ସକାେ ୧୧ ଘଟକିାରୁ ଆରମ୍ଭ। 
ଆଶ୍ୱନି ୧୯ ଦନି ଅଗକଟୋବର ୫ ତାରଖି 
ବୁଧବାର ସକାେଗର ବଜିୟା ଦେମୀ ପଜୂା 
ଓ ଦେମୀ ଗହାମ ଅନୁଷ୍ତି ଗହାଇ ସକାେ 
୧୦ ଘଟକିାଗର ପରୂ୍୍ାହୁତ ି ଗହବ। ଏହ ି
ବଜିୟା ଦେମୀ ଦନି ସନ୍୍ୟାଗର ମାଆଙ୍ 
ନବପତ୍ରକିା             (ବନଦୁ�୍ା)ଙ୍ ବସିଜ୍ନ 
ଓ ଦ�ିବଜିୟ କରା�ବି।

ଭନି୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ  ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ 
ନ୍�ାଜନାନ୍ର ଚାଉଳ 

ନ୍�ାଗାଣ ଦାବ ି
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୮ା୯(ସମସି): ଭନି୍ନଷେମଙୁ୍ 
ଅଗନ୍୍ୟାଦୟ ଗ�ାଜନାଗର ୩୫କଗି୍ା ଚାଉେ 
ପରବିଗତ୍୍ତର୍ ୫ କଗି୍ା ଗ�ଖାଏ ଁ ଚାଉେ 
ମେୁିଥିବାର ଜଲି୍ାପାେଙ୍ଠାଗର ଅଭଗି�ା� 
ଗହାଇଛ।ି ବଜିାତୋ ବ୍ଲକ୍  ଅନ୍�୍ତ ବଣକାଟ ି
ପଞ୍ାୟତର ଖଣ୍ଡଗଦଉେ ି ଗ୍ାମର ପଦ୍ମ�ାଭ 
ମହାନ୍ଙ୍ ପଅୁ ଗକାକେିଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ ଏବଂ 
ଚକ୍ରଧର ମହାନ୍ ଦୁଇଭାଇ ୮୦ ପ୍ରତେିତ 
ଭନି୍ନଷେମ। ପବ୍ୂରୁ ଗକାକେିଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ଙୁ୍ 
ଅଗନ୍୍ୟାଦୟ ଗ�ାଜନାଗର ୩୫ କଗି�ାଗ୍ାମ 
ଚାଉେ ମେୁିଥିବା ଗବଗେ ଚକ୍ରଧର 
ମହାନ୍ଙୁ୍ ଅନ୍ନପରୂ୍ା୍ ଗ�ାଜନାଗର ୨୦ କଗି୍ା 
ଗ�ଖାଏ ଁଚାଉେ ମେୁିଥି�ା। ଗତଗବ ଚେତି 
ବଷ୍ ଗହାଇଥିବା ପଞ୍ାୟତ ନବିା୍ଚନ ପଗର 
ଗସମାନଙ୍ କାଡ୍ଗର ଜଣ ପଚି୍ା ୫କଗି୍ା 
ଗ�ଖାଏ ଁ ଚାଉେ ମେୁିଛ।ି ଏହ ି ଦୁଇ ଭାଇ 
୮୦ ପ୍ରତେିତ ଭନି୍ନଷେମ ଗହାଇଥିବା ଗ�ା�ୁଁ 
କାମଧନ୍ଦା କରବିାକୁ ସମ୍ରୂ୍ ୍ ଅଷେମ। ଗତଣ ୁ
ତୁରନ୍ ବଜିାତୋ ବ୍ଲକ ଗ�ା�ାଣ ବଭିା� 
ତରଫରୁ ଏମାନଙୁ୍ ଜଣ ପଛିା ୩୫ 
କଗି�ାଗ୍ାମ ଗ�ଖାଏ ଁ ଚାଉେ ଗ�ା�ାଇବା 
ଦ�ିଗର ପ୍ରୋସନ ତରଫରୁ ପଦଗଷେପ 
ନଆି�ବିାକୁ ଦୁଇଭାଇ ଜଲି୍ାପାେଙ୍ଠାଗର 
ଆପତ୍ତ ିକରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଆରପଟାନ୍ର ପଡିଏିସ୍  ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନକକୁ ନ୍ନଇ ରାଜନୀତ ି

ହତିାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ତି

େେୁଆିପଦା,୧୮ା୯(ସମସି): ଆଜ ି ଅପରାହ୍ନଗର େେୁଆିପଦା ଥାନା 
ଅଧୀନ ପାକଟଆି ଛକଗର ମମ୍ନୁ୍ଦ ସଡକ ଦୁଘ୍ଟଣା ଘଟଛି।ି ଏଥିଗର 
ସ୍ଟୁ ି ଚାେକଙ୍ର ମତୁୃ୍ୟ ଗହାଇଥିବା ଗବଗେ ପଛଗର ବସଥିିବା ମହେିା 
�ରୁୁତର ଗହାଇଛନ୍।ି େେୁଆିପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଡାେ�ାଁ, ଚଗେଇ�ାଁର 
ସତିାରାମ ସଂି (୫୫) ସ୍ଟୁଗିର କୁେଅିଣା ଅଞ୍େର ସମ୍କ୍ୀୟା ଫୁ�ସରୀ 
ସଂି (୫୦)ଙୁ୍ ପଛଗର ବସାଇ �ାଉଥିଗ�। ପାକଟଆି ଛକ ନକିଟଗର 

ତାଙୁ୍ ଏକ ଇଣ୍ଡଗି�ା କାର୍  ପଟିଗିଦବାରୁ ସ୍ଟୁ ି ଚାେକ ଭାରସାମ୍ୟ 
ହରାଇ ତଗେ ପଡ�ିାଇଥିଗ�। ଖବରପାଇ ଘଟଣାସ୍େଗର େେୁଆିପଦା 
ଅଗ୍େିମବାହନିୀ ପହଞ୍ ି ୨ଜଣଙୁ୍ ଗକାଷ୍ା ଗ�ାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟଗକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ଗନଇଥିଗ�। ଗସଠଗର ସୀତାରାମଙୁ୍ ଡାକ୍ତର ମତୃ ଗଘାଷଣା କରବିା 
ସହତି ଫୁ�ସରୀ �ରୁୁତର ଥିବାରୁ ତାଙୁ୍ ପ୍ରାଥମକି ଚକିତି୍ସା ପଗର ବାରପିଦା 
ଗରଫର୍  କରଥିିବା ସଚୁନା ମେିଛି।ି

ଦୁର୍ଘଟଣାରର 
ଜରଣ ମତୃ; 

ଜରଣ ଗରୁୁତର

ମା’ କଚିରକଶ୍ୱରୀଙ୍କ 
ର�ାଡ଼ଶ ଉପଚାର ପଜୂାରମ୍ଭ

ରୋଇରଙ୍ଗ୍ରୁ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ବାମନଘାଟୀ 
ଉପଖଣ୍ଡର ୭ଟ ିବ୍ଲକ୍  ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ଜାମଦା, 
ତରିଂି, ବଗିୋଇ, ବଜିାତୋ, କୁସମୁୀ, ବହେଦା 
ସଗମତ ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଗପୌରପାେକିା 
ଅଞ୍େଗର ବଭିନି୍ନ �ଣମାଧ୍ୟମଗର କା�୍୍ୟରତ 
ସାମ୍ୱାଦକିମାନଙ୍ର ଏକ ଜରୁରୀ ଗବୈଠକ 
ଗମଘନାଦ ଗହମ୍ୱ୍ରମଙ୍ ଆବାହକତ୍ୱଗର 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ କ�୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାଗର ଅନୁଷ୍ତି 
ଗହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିଗର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ରୂଗପ 
ବଷଷିୟାନ୍  ଆଇନ୍ ଜୀବୀ ରସାନନ୍ଦ ଗ�ଙ୍ା 
ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଏବଂ ବରଷି୍ ବଗିଜଡ ି ଗନତା 
ପାଥ୍ସାରଥୀ କବ ି ସମ୍ାନୀତ ଅତଥିି ରୂଗପ 
ଗ�ା�ଗଦଇ ସାମ୍ୱାଦକିମାନଙୁ୍ ମା�୍ ଦେ୍ନ 
ଗଦଇଥିଗ�। ଗବୈଠକଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍େର 
ସାମ୍ୱାଦକିମାଗନ ଉପସ୍ତି ରହ ି ସମ୍ୱାଦ 
ସଂଗ୍ହ ଗବଗେ ଗସମାଗନ ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟାର 
ସମ୍ଖୁୀନ ଗହାଇ ଆସଛୁନ୍।ି ଗତଣ ୁ ଉପଖଣ୍ଡ 
ଅଞ୍େର ସାମ୍ୱାଦକିମାଗନ ଏହ ି ଅବସରଗର 
ଏକାଠ ିଗହାଇ ସବସ୍ମ୍ତ ିକ୍ରଗମ ବାମନଘାଟୀ 
ଗପ୍ରସ୍  କ୍ଲବ୍ କୁ ସମ୍ତ ିଗଦଇଥିଗ�। ଏହାପଗର 
ସମସ୍ଙ୍ ସହମତଗିର ବଷ୍କ ପାଇଁ 

କମକ୍ତ୍୍ତାମାନଙୁ୍ ଚୟନ କରା�ାଇଥି�ା। ଉକ୍ତ 
ଗପ୍ରସ୍  କ୍ଲବର ସଭାପତ-ିମଗନାରଞ୍ଜନ ତରିଆି, 
ଉପସଭାପତ-ିସଭୁାଷ ପାତ୍ର, ସମ୍ାଦକ-ପ୍ରଭାସ 
ଦାସ, ସହସମ୍ାଦକ-ବନିୟ �ରି,ି ଗକାଷାଧ୍ୟଷେ 
ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପା�, ସଙ୍ଗଠନ ସମ୍ାଦକ- 
ଗଜ୍ୟାତରିଞ୍ଜନ ବାରକି(ରାଇରଙ୍ଗପରୁ)
ଙୁ୍ ମଗନାନୀତ କରା�ାଇଛ।ି ଗସହପିର ି
କା�୍୍ୟକାରୀ କମଟିରି ସଭ୍ୟ ରୂଗପ ରାଗଜନ୍ଦ୍ର 
ମହାନ୍(ତରିଂି), େଙ୍ର ମହାନ୍(ବହେଦା), 
ତ୍ରଗି�ାଚନ ମହାନ୍(ଜାମଦା), ଦୟାନଧିି 
ମହାକୁଡ଼(ରାଇରଙ୍ଗପରୁ), ନଗିରାଜ 
ସାହୁ(ବଜିାତୋ), ସଜୁତି୍  େତପଥୀ(କୁସମୁୀ), 
ଅମତି୍  ଦାେ(ବଗିୋଇ) ଏବଂ ଗମଘନାଦ 
ଗହମ୍ୱ୍ରମ(ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ସହର)ଙୁ୍ 
ମଗନାନୀତ କରା�ାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଉକ୍ତ ଗବୈଠକଗର ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଗର 
ରାଗଜେ ଅଗ୍ୱା�, ରୂପକ ମହାନ୍,ି ଆନୱାର 
ହୁଗସନ୍ , ଅଷେୟ ବଶି୍ୱାେ, ବଗିବକାନନ୍ଦ ସାହୁ, 
ଦୀପକ ଗବଗହରା, ନରସଂିହ ସଂି, ଗେଖ୍  
ଇମ୍ ରାନ୍  ପ୍ରମଖୁ ଗବୈଠକଗର ଉପସ୍ତି ଥାଇ 
ଆଗ�ାଚନାଗର ଅଂେଗ୍ହଣ କରଥିିଗ�।

ରୋଇରଙ୍ଗ୍ରୁ/ଜୋମଦୋ, ୧୮ୋ୯ 
(�ମ�ି): ମହାତ୍ମା �ାନ୍ ି ଜାତୀୟ 
ନଶି୍ତି କମ ୍ ନ�ିକୁ୍ତ ି ଆଇନ୍  
(ଏମ୍ ଜଏିନ୍ ଆର୍ ଇଜଏି) ଗ�ାଜନାଗର 
ଜାମଦା ବ୍ଲକର ବଡ଼ଦୁନୁ୍ଦ ପଞ୍ାୟତଗର 
ଅନୟିମତିତା ଗହଉଥିବାର ତଦନ୍ 
ନମିଗନ୍ ବଡ଼ଦୁନୁ୍ଦ ଗ୍ାମବାସୀମାନଙ୍ 
ତରଫରୁ ମହମ୍ଦ ଆକବର ଏବଂ ମହମ୍ଦ 
ଆମରୁ� ହକ୍  ଜଲି୍ା ପ୍ରୋସନ ନକିଟଗର 
�ଖିିତ ଭାଗବ ଅଭଗି�ା� କରଛିନ୍।ି 
ଗସମାଗନ ଦେ୍ାଇଛନ୍ ି ଗ�, ସରପଞ୍ 
ସଖୂିମଣ ି ଗସାଗରନ୍ ଙ୍ ଜ୍ାତଗର ପଞ୍ାୟତ 
ଅଞ୍େଗର ଏମ୍ ଜଏିନ୍ ଆର୍ ଇଜଏି 
ଗ�ାଜନାଗର ଶ୍ରମକିଙ୍ ଦ୍ାରା ମାଟ ି
କାମ କରା�ବିା ପରବିଗତ୍୍ତ ଗମସନି୍  
ଦ୍ାରା ଏହାକୁ କରା�ାଉଛ।ି ଗମସନି୍ ଗର 
ଏହାର ବଭିନି୍ନ କା�୍୍ୟ କରା�ାଉଥିଗ� 
ମଧ୍ୟ ଏ�ଡ଼ୁକି ଅତ୍ୟନ୍ ନମି୍ନମାନର 
କରା�ାଉଛ।ି ଉକ୍ତ ଗ�ାଜନାଗର ପରୁୁଣା 
ମାଟ ି ଗରେନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ ନମି୍ନମାନର 
ନମିା୍ଣ କରା�ାଉଛ।ି ଏଥିଗର ପରୁୁଣା 
ମାଟ ି ଗରେନର ଘାସ ଉପଗର ଗକବେ 
ଗକାଦାେ ଚାଞ୍ ି ନୂତନ ଗରେନର ନମ୍ିାଣ 

କରା�ାଉଛ।ି ଏ ସମ୍କଗ୍ର ବଡ଼ଦୁନୁ୍ଦ 
ଗ୍ାମବାସୀମାନଙ୍ ତରଫରୁ �ତ ଜୁ�ାଇ 
୨୦ଗର ଜାମଦା ବଡିଓିଙ୍ଠାଗର �ଖିିତ 
ଅଭଗି�ା� କରା�ାଇଥିଗ� ମଧ୍ୟ ଏ�ାଏ 
ଗକୌଣସ ି ପଦଗଷେପ ନଆି��ା ନାହ ିଁ। 
ଏ ସମ୍କଗ୍ର ବଡ଼ଦୁନୁ୍ଦ ପଞ୍ାୟତର 
ସରପଞ୍ ସଖୁୀମଣ ି ଗସାଗରନ୍ ଙ୍ ପ୍ରତକି୍ରୟିା 
ନଆି�ବିାରୁ ତାଙୁ୍ ରାଜଗନୈତକି ଉଗଦେେ୍ୟ 
ରଖି ବଦନାମ କରବିା ପାଇ ଁ ପ୍ରୋସନ 
ନକିଟଗର ବାରମ୍ୱାର ଅଭଗି�ା� 
କରା�ାଉଛ।ି ଗସମାଗନ ଅଭଗି�ା� 
କରଥିିବା କା�୍୍ୟ�ଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂେ 
ପ୍ରକଳ୍ପ�ଡ଼ୁକି ଗଦଢ଼ ଦୁଇବଷ୍ ତେର 
ପରୁୁଣା। ଏହା ପବୂରୁ୍ ରହଥିିବା ସରପଞ୍ଙ୍ 
ସମୟଗର ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ�ଡ଼ୁକିର ନମ୍ିାଣ 
କା�୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଗହାଇଥି�ା। ଗସଥିରୁ 
ଗକଗତାଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗେଷ ଗହାଇଥିବା 
ଗବଗେ ଆଉ ଗକଗତାଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପର 
କାମ ଗେଷ ଗହବାକୁ �ାଉଛ।ି 
ଏମ୍ ଜଏିନ୍ ଆର୍ ଇଜଏି ପ୍ରକଳ୍ପ�ଡ଼ୁକିର 
ନମ୍ିାଣ କାମଗର ଆଗଦୌ ଅନୟିମତିତା 
ଗହାଇ ନ ଥିବା ଗନଇ ସରପଞ୍ ଶ୍ରୀମତୀ 
ଗସାଗରନ୍  ଦୃଢ଼ତାର ସହତି କହଛିନ୍।ି 

ର ୋ ଇ ର ଙ୍ଗ ୍ୁ ର , ୧ ୮ ୋ ୯ ( � ମ ି� ) : 
ସହରଠାରୁ ଗ୍ାମାଞ୍େ ପ�୍୍ୟନ୍ ସବୁଠାଗର 
ବଶି୍ୱକମା୍ ପଜୂା ଗବଶ୍  ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ାସର 
ସହତି ପାେତି ଗହାଇ�ାଇଛ।ି �ତକା� ି
େନବିାର ଗ�ା�ୁ ଁବଶି୍ୱକମା୍ ପଜୂା ନମିଗନ୍ 
ବଭିନି୍ନ ସରକାରୀ କା�୍୍ୟାେୟଗର 
ଅଧିକାରୀ ଓ କମଚ୍ାରୀମାନଙ୍ର ଉପସ୍ତି ି
କମ୍  ଜଣାପଡ଼ଥିି�ା। ବଜିାତୋ, ଜାମଦା, 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ବ୍ଲକ୍  ଓ ତହସ�ି�ଡ଼ୁକି 
ଫାଙ୍ା ଫାଙ୍ା �ା�ଥୁି�ା। ବଜିାତୋ 
ବ୍ଲକର ଜଙ୍ଗ�, ପାହାଡ଼ ଗଘରା ପଞ୍ାୟତ 
�ୁହାେୀୋ, ମଗଢ଼ଇକଚା, ସରଗ�ାଡ଼ା, 
ମାଣକିପରୁ ଓ ଚଗଢ଼ଇପାହାଡ଼ ି ଆଦ ି
ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତ ଅଞ୍େ�ଡ଼ୁକିଗର 

ଆଦବିାସୀମାଗନ ଗସମାନଙ୍ର ସ୍ଟୁ,ି 
ଗମାଟରସାଇଗକ�, ଟ୍ାକଟେର ଆଦଗିର 
ପଜୂାର୍୍ନା କରଛିନ୍।ି ସନ୍୍ୟା ଗବଗେ 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଗପୌରପାେକିା କା�୍୍ୟାେୟ 
ସନ୍ନକିଟ ମଣ୍ଡପ ସଗମତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ସ୍ାନଗର ପଜୂା ପାଉଥିବା ବଭିନି୍ନ ବଶି୍ୱକମା୍ 
ଗମଢ଼ ନକିଟଗର ଗଦଖଣାହାରୀମାନଙ୍ର 
ଭଡ଼ି �ା� ିରହଥିି�ା। ଆଜ ିସନ୍୍ୟାଗବଗେ 
ଗକଗତକ ସ୍ାନର ବଶି୍ୱକମା୍ ମତୂ୍ତଷି�ଡ଼ୁକୁି 
ଭସାଣ ି ନମିଗନ୍ ନଆି�ାଉଥିବାର 
ଗଦଖିବାକୁ ମେିଛି।ି ବଶି୍ୱକମା୍ ପଜୂା 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ସହରଗର ଗବଶ୍  
ୋନ୍େିଙୃ୍ଖୋଗର ଗହାଇଥିବାର 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ବାମନରାଟୀ ରରେସ୍  କ୍ଲବ୍ ର ନୂତନ କମ୍ଘକର୍୍ଘା

ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ାସର ସହତି ବଶି୍ୱକମ୍ଘା ପଜୂା ପାଳତି

ମନରରଗା କାର୍ଘ୍ୟରର ଅନୟିମତିତା ଅଭରିରାଗ
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ବୋସେଶ୍ୱର,୧୮୯(�ମ�ି): ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ 
ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍  ଆରଣ୍ଣ ଆଡେ କଲଚର 
ତରଫରୁ ବରଷି୍ଠ ଚତି୍ରଶଳି୍ପୀ ଅଣ୍ଶାକ 
ମହାନ୍ଙି୍କ ନମିଣ୍ନ୍ ଏକ ଣ୍ଶାକସଭା ପାଳତି 
ଣ୍ହାଇଯାଇଛ।ି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍  
ଆରଣ୍ଣ ଆଡେ କଲଚରର ସଭାପତ ି ପ୍ରଦପୀପ୍ତ 
କଣି୍ଶାର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଣ୍ର ଦୁଇ ମନିଟି୍  
ନପୀରବ ପ୍ରାରଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଅମର 
ଆତ୍ାର ସଦ୍ ଗତ ି କାମନା କରାଯାଇଥିଲା। 
ବରଷି୍ଠ ଚତି୍ରଶଳି୍ପୀ ଅଣ୍ଶାକ କୁମାର ମହାନ୍ଙି୍କ 
ଏକାଧାରଣ୍ର ଜଣ୍େ ଜାତପୀୟସ୍ତରପୀୟ ପ୍ରସଦି୍ଧ 
ଚତି୍ରଶଳି୍ପୀ, ଶଶି ୁ ସାହତିୟିିକ ଓ ଶକି୍ଷାବତି୍  
ଥିଣ୍ଲ। ଶଶି ୁ ସାହତିୟି, ଗଳ୍, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ 
କବତିା ଣ୍କ୍ଷତ୍ରଣ୍ର ଣ୍ଲଖନପୀ ଚାଳନା କର ି
ଓଡ଼ଶିାର କଳା, କୃତ ିଓ କପୀର୍ତ୍ତି, ଶଶି ୁସାହତିୟି 

ଓ ଶଶି ୁ ଚତି୍ରକଳା, ଆମ ଭଦ୍ରକ, ଣ୍ବକାର 
ଜପୀବନର କାହାେପୀ, ପ୍ରୟିତମା, ପାଠ ବତାଏ 
ବାର ଓ ଜପୀବନପୀ ପସୁ୍ତକ ଣ୍ଧୌତ ଚତି୍ରକଳା ଓ 
ଶଳି୍ପୀ ରବନିରାୟେ ଆଦ ିସାହତିୟି କୃତ ିସଷୃ୍ଟ ି
କରଥିିଣ୍ଲ। ଜପୀବନ ବୟିାପପୀ ସାଧନା ପାଇଁ 
ଣ୍ସ ଅଣ୍ନକ ସାହତିୟି ଓ ସାଂସ୍ତୃକି ଅନୁଷ୍ଠାନ 
ଦ୍ାରା ସମ୍ୱଦ୍ଧ୍ତିତ ଣ୍ହାଇଛନ୍।ି ଣ୍ସଥିମଧ୍ୟରୁ 
ଓଡ଼ଶିା ଲଳତି କଳା ଏକାଣ୍େମପୀ ପରୁସ୍ାର, 
ଶଳି୍ପୀ ଗରୁୁ ସମ୍ାନ, କଳାରତ୍ନ ଉପାଧି 
ଆଦ ି ପ୍ରମଖୁ। ଦଲି୍ପୀପ ମଲକି, ଆଯଣ୍ଣୟିପ୍ରଜ୍ା 
ବାସବଦର୍ତା, ଅପରାଜତିା ସାହୁ, ଅର୍ଣ୍ଣନା 
ଣ୍ଜନା, ନୃସଙି୍ଗ ଓଝା,କଣି୍ଶାର ନାୟକ, 
ପବତି୍ର ଦର୍ତ ପ୍ରମଖୁ ଣ୍ଯାଗଣ୍ଦଇ ସ୍ତୃଚିାରେ 
କରଥିିଣ୍ଲ। ଣ୍ଶଷଣ୍ର ସମ୍ପଦ କାମନିପୀ 
କାନ୍ ସ୍ାଇ ଁଧନୟିବାଦ ଅପଣ୍ଣେ ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ। 

ବୋସେଶ୍ୱର/ସରମଣୁୋ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି)

ଦଶଣ୍ଣନ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଣ୍ଜସର ତୃତପୀୟ 
ବାଷ୍ତିକ ଉତ୍ସବ ପାଳତି ଣ୍ହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଅବସରଣ୍ର ଆଣ୍ୟାଜତି ରକ୍ତଦାନ 
ଶବିରିଣ୍ର ୫୦ ୟନୁଟି୍  ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ 
ଣ୍ହାଇଥିଲା। ଜଲି୍ା ରକ୍ତଦାତା ସଂଘର 
ସମ୍ପାଦକ ହୃଷପୀଣ୍କଶ ସାହୁ ଏହ ି ଶବିରିକୁ 
ଉଦ୍ ଘାରନ କରଥିିଣ୍ଲ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 
ଆଣ୍ୟାଜତି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତଣି୍ଯାଗତିାର କୃତପୀ 
ପ୍ରତଣି୍ଯାଗପୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ାର ବତିରେ ତରା 
ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜ କଲୟିାେ କାଯଣ୍ଣୟିଣ୍ର ଲପି୍ତ 
ଥିବା ଣ୍କଣ୍ତକ ଣ୍ସ୍ଚ୍ଛଣ୍ସବପୀଙୁ୍କ ସମ୍ୱଦ୍ଧଣ୍ଣନା 
ଜ୍ାପନ କରାଯାଇଥିଲା। େ. ଭାଗବତ 
ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଣ୍ପୌରହତିୟିଣ୍ର ଆଣ୍ୟାଜତି 
ଏହ ି କାଯଣ୍ଣୟିକ୍ରମଣ୍ର ମଖୁୟିଅତଥିି ଣ୍ରମେୁା 
ୋଏରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କଳ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକ, 

ପ୍ରଶାନ୍ ବରାଳ, ନରିଞ୍ଜନ ସାହୁ ଣ୍ଯାଗ 
ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ। ନାରୟିକାର ପ୍ରଦପୀପ କୁମାର 
ମଶି୍ର ମଞ୍ଚ ଆବାହନ ଓ ଅତଥିି ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିବା ଣ୍ବଣ୍ଳ ଦଶଣ୍ଣନ ବୟିବସାୟକି 
ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ମଖୁୟି ପରଚିାଳକ ଣ୍ସୌଭାଗୟି 
ରଞ୍ଜନ ବାରକି୍  ବବିରେପୀ ପାଠ କରଥିିଣ୍ଲ। 
ଭଗବାନ ମହାନ୍,ି ଣ୍ଦବ ପ୍ରସାଦ ପଡୋ, ଦୁଗଣ୍ଣା 

ମାଝପୀ, ପ୍ରତପୀକ ନନ୍ଦ, ପ୍ରଣ୍ବାଧ ଣ୍ବଣ୍ହରା, 
ଅଞ୍ଜନ ଣ୍ଜନା, ସ୍ତୃ ି ରଞ୍ଜନ ବାରକି୍ , 
ରାଣ୍ଜଶ୍  ସାନ୍ରା, ଣ୍ଯାଣ୍ଗଶ ବାଗ, ଗଣ୍େଶ 
ଗାେ, ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍କି, ରଞ୍ଜତି ଦାସ, ଜଗନ୍ନାର 
ଣ୍ଲଙ୍କା ପ୍ରମଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିଣ୍ଲ। 
ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାଙୁ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 
ଚମ୍ପା ଚାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଓଟ ିଲରାଡ୍ ର ଫକୀରଲ�ାହନ ଲ�ାଲେଇଠାରୁ ତା�ଳୁଆି ଫାଟକ

ବୋସେଶ୍ୱର,୧୮ୋ୯(�ମ�ି)

ବାଣ୍ଲଶ୍ୱର ସହରର ଅନୟିତମ ମଖୁୟି ରାସ୍ତା ଓର ି
ଣ୍ରାେର ଫକପୀରଣ୍ମାହନ ଣ୍ଗାଣ୍ଲଇଠାରୁ ତାମଳୁଆି 
ଫାରକ ପଯଣ୍ଣୟିନ୍ ଛଅ ରକିଆି ରାସ୍ତା ନମିଣ୍ଣାେ କରବିା 
ପାଇ ଁ ପରୂ୍ତଣ୍ଣ ବଭିାଗ ୨୦୨୦ ମସହିାରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଣ୍ହଉଛ।ି 
ମାତ୍ର ଏହ ି ଣ୍ରାେର ଉଭୟ ପାଶ୍ଶଣ୍ଣଣ୍ର ଥିବା ଣ୍ବଆଇନ 
ଜବର ଦଖଲକାରପୀଙୁ୍କ ଉଣ୍ଚ୍ଛଦ କରବିାଣ୍ର ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ବଭିାଗ ଅସମରଣ୍ଣ ଣ୍ହଉଥିବା ଣ୍ଯାଗୁ ଁ ତାମଳୁଆି ଫାରକ 
ଠାରୁ ଫକପୀର ଣ୍ମାହନ ଣ୍ଗାଣ୍ଲଇ ପଯଣ୍ଣୟିନ୍ ଛଅ 
ରକିଆି ରାସ୍ତା ନମିଣ୍ଣାେ କରାଯବିା ପରବିଣ୍ର୍ତଣ୍ଣ ଣ୍ଷ୍ଟସନ 
ଛକ ପଯଣ୍ଣୟିନ୍ ନମିଣ୍ଣାେ କରାଯାଉଛ।ି ଫକପୀରଣ୍ମାହନ 
ଣ୍ଗାଣ୍ଲଇରୁ ଣ୍ଷ୍ଟସନ ଛକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଓର ି ଣ୍ରାେ ଉପଣ୍ର 
ବ୍ରି (ବାଣ୍ଲଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳକି ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା) କାଯଣ୍ଣୟିାଳୟ, 
ଘଣ୍ରାଇ ମାଣ୍କଣ୍ଣର କଣ୍ମ୍ପଲ୍କ୍ସ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳପୀ 
ବୟିକ୍ତମିାନଙ୍କ ଣ୍ଦାକାନ ଘର ରହଛି।ି ଏଗଡ଼ୁକି ଣ୍ବଆଇନ 
ଭାଣ୍ବ ନମିଣ୍ଣାେ ଣ୍ହାଇଥିବାର ଅଭଣି୍ଯାଗ ଣ୍ହାଇଛ।ି 

ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧ ି ତଣ୍ଳ ବାଣ୍ଲଶ୍ୱର ସହରର ଫକପୀର 
ଣ୍ମାହନ ଣ୍ଗାଣ୍ଲଇରୁ ତାମଳୁଆି ଫାରକ ପଯଣ୍ଣୟିନ୍ ଓର ି
ଣ୍ରାଡ଼ ୧୨୦ ଫୁର ଓସାର ବଶିଷି୍ଟ ରାସ୍ତା ଥିବା ଜୋଯାଇଛ।ି 
ପରବର୍ତଣ୍ଣପୀ ସମୟଣ୍ର ଏହ ି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାଶ୍ଶଣ୍ଣକୁ ଣ୍ପୌର 
ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ରି ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳପୀ ବୟିକ୍ତ ିଜବରଦଖଲ କର ି
ଣ୍ନଇଥିଣ୍ଲ। ଏହ ିରାସ୍ତା ପରୂ୍ତଣ୍ଣ ବଭିାଗ ଅଧପୀନଣ୍ର ରହଥିିଲା 

ଣ୍ବଣ୍ଳ ଣ୍ପୌରପାଳକିା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଭିାଗର ଅନୁମତ ି
ନ ଣ୍ନଇ ଡ଼ଆିଇସ ିକାଯଣ୍ଣୟିାଳୟ ସମ୍ଖୁ ରାସ୍ତାର ବପିରପୀତ 
ପାଶ୍ଶଣ୍ଣଣ୍ର ଜବର ଦଖଲଣ୍ର ମାଣ୍କଣ୍ଣର କଣ୍ମ୍ପଲ୍କ୍ସ ନମିଣ୍ଣାେ 
କରାଯାଇଥିବା ଜୋଯାଇଛ।ି ପରୂ୍ତଣ୍ଣ ବଭିାଗ ଅଧିନସ୍ଥ 
ରାସ୍ତା ଉପଣ୍ର ଣ୍ପୌରପାଳକିା କାହା ଅନୁମତ ି ଣ୍ନଇ 
ମାଣ୍କଣ୍ଣର କଣ୍ମ୍ପଲ୍କ୍ସ ନମିଣ୍ଣାେ କରଛି।ି ଏ ବାବଦଣ୍ର 
ଜାେବିା ପାଇ ଁ ସଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନ (ଆରରଆିଇ)
ଣ୍ର ସମାଜଣ୍ସବପୀ ସତୟି ପ୍ରକାଶ ପତ ିତରୟି ମାଗଥିିଣ୍ଲ। 
ଏହା ଭତିଣ୍ର ଣ୍ଗାରଏି ବଷଣ୍ଣ ବତିଯିାଇ ଥିଣ୍ଲ ବ ି ଶ୍ରପୀ 
ପତଙୁି୍କ ଣ୍ପୌରପାଳକିା ତରୟି ଣ୍ଦଇପାର ି ନାହ ିଁ। ବାଧ୍ୟ 
ଣ୍ହାଇ ଣ୍ପୌରପାଳକିା ବରୁିଦ୍ଧଣ୍ର ଶ୍ରପୀ ପତ ି ଆରରଆିଇ 

କମଶିନରଙ୍କଠାଣ୍ର ଅଭଣି୍ଯାଗ କରଥିିବା ଣ୍ସ କହଛିନ୍।ି 
ଅପରପକ୍ଷଣ୍ର ଣ୍ପୌରପାଳକିା କାହାର ିଅନୁମତ ିନ ଣ୍ନଇ 
ଜବରଦଖଲ ଣ୍ର ମାଣ୍କଣ୍ଣର କଣ୍ମ୍ପଲ୍କ୍ସ ନମିଣ୍ଣାେ କରଥିିବା 
ଣ୍ଯାଗୁ ଁ ଣ୍କୌେସ ି ତରୟି ଣ୍ଯାଗାଇ ପାରୁ ନଥିବା ବଣି୍ଶଷ 
ସତୂ୍ରରୁ ଜାେବିାକୁ ମଳିଛି।ି ଣ୍ସହଭିଳ ି ପଲୁସି ଲାଇନ 
ଛକ ଠାଣ୍ର ମଧ୍ୟ ଓର ି ଣ୍ରାେ ଉପଣ୍ର ଣ୍ପୌରପାଳକିା 
ଜବରଦଖଲ କର ି ମାଣ୍କଣ୍ଣର କଣ୍ମ୍ପଲ୍କ୍ସ ନମିଣ୍ଣାେ କରଛି।ି 
ଏହ ିମାଣ୍କଣ୍ଣର କଣ୍ମ୍ପଲ୍କ୍ସ ନମିଣ୍ଣାେ କରବିା ସମୟଣ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଣ୍ପୌରପାଳକିା ପରୂ୍ତଣ୍ଣ ବଭିାଗ ଅନୁମତ ି ଣ୍ନଇ ନ ଥିବା 
ଜୋଯାଇଛ।ି ଏହାବାଦ ଣ୍ଷ୍ଟସନ ଛକ ନକିରସ୍ଥ ବ୍ରି 
କାଯଣ୍ଣୟିାଳୟ ଗହୃ ଓର ିଣ୍ରାେ ଉପଣ୍ର ନମିଣ୍ଣାେ କରାଯାଇଛ।ି 

ଣ୍ଯଉଥଁିପାଇ ଁ ଣ୍ଷ୍ଟସନ ଛକରୁ ଫକପୀରଣ୍ମାହନ ଣ୍ଗାଲାଇ 
ପଯଣ୍ଣୟିନ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରେ ପବୂଣ୍ଣକ ଛଅ ରକିଆି ରାସ୍ତା ନମିଣ୍ଣାେ 
କରାଯାଇପାରୁ ନାହ ିଁ। ଏ ବାବଦଣ୍ର ବରଷି୍ଠ ଆଇନଜପୀବପୀ 
ବଜିୟ କୁମାର ପାେଗି୍ରାହପୀ କୁହନ୍,ି ବାଣ୍ଲଶ୍ୱର ସହରର 
ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ପାଶ୍ଶଣ୍ଣଣ୍ର ଥିବା ଜବର ଦଖଲକୁ ଉଣ୍ଚ୍ଛଦ 
କରାଯାଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତକିରେ ସହତି ଣ୍ରେଣ୍ନଜ ନମିଣ୍ଣାେ 
କରବିା ପାଇ ଁ ୧୪/୦୫/୨୦୧୫ଣ୍ର ଉର୍ ନୟିାୟାଳୟ 
ନଣି୍ଦ୍ଣ୍ଣଶ ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଉର୍ ନୟିାୟାଳୟଙ୍କ 
ନଣି୍ଦ୍ଣ୍ଣଶକୁ ଣ୍ବଖାତରି କରବିା ପବୂଣ୍ଣକ ତାହା କଲା ନାହ ିଁ। 
ପେୁ ି ଓର ି ଣ୍ରାେର ଫକପୀରଣ୍ମାହନ ଣ୍ଗାଲାଇ ଠାରୁ 
ତାମଳୂଆି ଫାରକ ପଯଣ୍ଣୟିନ୍ ରାସ୍ତାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନଣ୍ର 
ଣ୍ପୌରପାଳକିା ଓ ବ୍ରି ଜବରଦଖଲ କର ି ରଖିବା ସହତି 
ଣ୍କଣ୍ତକ ବୟିକ୍ତ ିବଣି୍ଶଷ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲଣ୍ର ରଖିଛନ୍।ି 

ଏ ବାବଦଣ୍ର ବାଣ୍ଲଶ୍ୱର ପରୂ୍ତଣ୍ଣ ବଭିାଗ େଭିଜିନ-
୧ ର ସପୁରଣି୍ଣ୍ଟଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଂଜନିୟିର ତରା ଏକଜକୁିୟିରଭି 
ଇଞ୍ଜନିୟିର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଣ୍ସଠପୀ କୁହନ୍,ି ଓର ି ଣ୍ରାେ ପରୂ୍ତଣ୍ଣ 
ବଭିାଗ ଅଧପୀନଣ୍ର ଥିଣ୍ଲ ବ ି ଏହ ି ରାସ୍ତା ଣ୍ପୌରପାଳକିା 
ମଧ୍ୟଣ୍ଦଇ ଯାଇଛ।ି ପରୂ୍ତଣ୍ଣ ବଭିାଗର ଦାୟତି୍ୱ ରାସ୍ତା 
ନମିଣ୍ଣାେ କରବିା। ଣ୍ତେ ୁ ଯଏିବ ି ଜବରଦଖଲ କରରିାଉ, 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜବରଦଖଲକାରପୀଙୁ୍କ ଉଣ୍ଚ୍ଛଦ କରବିା 
ଦାୟତି୍ୱ ଣ୍ପୌରପାଳକିାର ରହଛି।ି ଣ୍ପୌରପାଳକିା 
ତରଫରୁ ଜବର ଦଖଲ ଉଣ୍ଚ୍ଛଦ କର ି ଣ୍ଦଣ୍ଲ 
ରାସ୍ତା ନମିଣ୍ଣାେ କରାଯବି ଣ୍ବାଲ ି ଶ୍ରପୀ ଣ୍ସଠପୀ କହଛିନ୍।ି

୬ ଲେନ୍  ରାସ୍ା ନରି୍ାଣଲର ଜବରଦଖେ ବାଧକ

ବୋସେଶ୍ବର,୧୮ୋ୯(�ମ�ି)

ପ୍ରଣ୍ତୟିକ ଣ୍ସାପାନଣ୍ର ପ୍ରତଫିଳତି ଣ୍ହଉଛ ି
୧୮୬୩ ମସହିାର ଣ୍ସହ ିନଆିରା ପଜୂା ପଦ୍ଧତ।ି କର 
ପରବିାର ଏକ ସମ୍ଭାନ୍ ଜମଦିାର ବଙ୍ଗପୀୟ ପରବିାର। 
ଏହ ିପରବିାର ୧୭୦୦ ମସହିା ପବୂଣ୍ଣରୁ ପଶ୍ମି ବଙ୍ଗର 
ବଦ୍ଧଣ୍ଣମାନ ଜଲି୍ାର ସାହାଜାହାବାଦ ସବ୍ େଭିଜିନ 
ଅନ୍ଣ୍ଣଗତ ମାୟାପରୁରୁ ଏହ ିବଂଶର ପବୂଣ୍ଣ ପରୁୁଷମାଣ୍ନ 
ବାଣ୍ଲଶ୍ୱର ଆସଥିିଣ୍ଲ। କର ପରବିାରର ପବୂଣ୍ଣ 
ପରୁୁଷମାଣ୍ନ ବେକି ଥିଣ୍ଲ। ଣ୍ସମାଣ୍ନ ବାେଜିୟି 
କରବିା ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଣ୍ଲ। ପେୁ ି
ଣ୍ସହ ି ସମୟଣ୍ର ମସୁଲମାନ ସଣୁ୍ବଦାର ଓ 
ବଗଣ୍ଣପୀମାନଙ୍କ (ମରହଟ୍ଟା) ଅତୟିାଚାରଣ୍ର ଅତଷି୍ଟ 
ଣ୍ହାଇ କର ପରବିାର ବାଣ୍ଲଶ୍ୱର ବଣ୍ଙ୍ଗାପସାଗରକୁ 
ଲାଗଥିିବାରୁ ବଦ୍ଧଣ୍ଣମାନ ନକିରତର ଣ୍ହାଇଥିବାରୁ 
ବାଣ୍ଲଶ୍ୱରକୁ ଉପଯକୁ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବ ି ବାଣ୍ଲଶ୍ୱରଣ୍ର 
ବାରବାରପୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସ ି ୧୬୯୭ ମସହିାରୁ 
ସ୍ଥାୟପୀ ଭାବଣ୍ର ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଣ୍ଲ। 
ଏହ ି ବଂଶଧର ମାଣ୍ନ ବାଣ୍ଲଶ୍ୱର ସହରଣ୍ର 
ପ୍ରତଷି୍ଠତି ବୟିବସାୟପୀ ଣ୍ହାଇ ପାରଥିିଣ୍ଲ। 

୧୮୨୨ ମସହିା ଣ୍ବଳକୁ କର ପରବିାରର 

୪୨୭୪୯ ବଘିା ବା ପ୍ରାୟ ୧୪ ହଜାର ୫୦୦ ଏକର 
ଜମ ି ଏବଂ ୨୭ ହଜାର ପ୍ରଜା ଥିଣ୍ଲ। ମାତ୍ର ଏଣ୍ତ 
ବଡ଼ ଜମଦିାରପୀ ଏବଂ ବୟିବସାୟକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ 
ପରବର୍ତଣ୍ଣପୀ ସମୟଣ୍ର ଏହ ି ଅଖଡେ କ୍ଷମତାର ସରୁକ୍ଷା 
ପାଇଁ କର ବଂଶର ସଦସୟିମାଣ୍ନ ଣ୍କୌେସ ି ଏକ 
ଶକ୍ତ ି ଆରାଧନା କରବିାକୁ ଉଚତି ମଣ୍ନ ଣ୍ନଣ୍ଲ। 
ଏ ସମ୍ପକଣ୍ଣଣ୍ର ଣ୍ସମାଣ୍ନ ତତ୍ କାଳପୀନ ସମାଜ 
ଧାରକ ମହାପରୁୁଷ ମାନଙ୍କ ସହତି ବଚିାର ପରାମଶଣ୍ଣ 
ମଧ୍ୟ କରଥିିଣ୍ଲ। ମାତୃଶକ୍ତକୁି ନଷି୍ଠାର ସହତି ପଳୂା 
କରଣି୍ଲ। ଣ୍ସ ଣ୍ଯଣ୍କୌେସ ିପ୍ରକାର ବପିର୍ତରୁି ଉଦ୍ଧାର 
କରନ୍ ିଣ୍ବାଲ ିଣ୍ସମାଣ୍ନ ଶକ୍ତ ିପଜୂା କରବିାକୁ ମନସ୍ଥ 
କରଥିିଣ୍ଲ। ୧୮୨୨ ମସହିାଣ୍ର କଲକିତାରୁ ଏକ 
ପରି୍ତଳ ହର, ପାବଣ୍ଣତପୀ, ଲକ୍ଷପୀ, ସରସ୍ତପୀ, ଗଣ୍େଶ, 
କାର୍ତ୍ତିକ ମରୂ୍ତ୍ତି ଆେ ି ପଜୂା ଆରମ୍ଭ କରଥିିଣ୍ଲ। ଏହ ି

ବଂଶର ପରବର୍ତଣ୍ଣପୀ ପଢ଼ି ି ୧୮୬୩ ମସହିାଣ୍ର 
ନଜି ଗହୃଣ୍ର ଣ୍ବୈଠକଖାନା ତଆିର ି କର ି ହର 
ପାବଣ୍ଣତପୀଙ୍କ ମରୂ୍ତ୍ତି ସହ ଲକ୍ଷପୀ, ସରସ୍ତପୀ, ଗଣ୍େଷ, 
କାର୍ତ୍ତିକ ସହ ଦୁଗଣ୍ଣାପଜୂା ପାଳନ କରଆିସଛୁନ୍।ି 

୍ଜୂୋ ୍ଦ୍ଧତ ିଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ
ରର ଦନିଠାରୁ ପଜୂା ପାଇଁ ମରୂ୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ 
ମରୂ୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସପ୍ତମପୀ ଦନି ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ 
ନଦପୀଠାଣ୍ର ପଜୂାର୍ଣ୍ଣନା କର ି ଘର ଉଣ୍ର୍ତାଳନ 
ଣ୍ହାଇରାଏ। ଏହ ି ପଜୂାଣ୍ର ୭ ଜେ ପଣୁ୍ରାହତି 
ନଣି୍ଯାଗ ଣ୍ହାଇରାନ୍।ି ଣ୍ସମାଣ୍ନ ଣ୍ହଣ୍ଲ ପ୍ରଧାନ 
ଆଚାଯଣ୍ଣୟି, ଚଡେ,ି ଣ୍ହାତା, ଜପ, ତୁଳସପୀ ଓ ଚର୍ଣ୍ଣକ। 
ଏହ ି ପଣୁ୍ରାହତି ମାଣ୍ନ ଆରମ୍ଭରୁ ଣ୍ଶଷଯାଏ ନଜି 
ନଜି ଦାୟତି୍ୱ ତୁଳାଇରାନ୍।ି ପଜୂା ପାଇଁ ୭ ମହେ 

ଅାସଛୁନ୍ ିଅାସଛୁନ୍ ି
ଲେବୀଲେବୀ

କର ପରବିାର କର ପରବିାର 
ଦୁର୍ାପଜୂାଦୁର୍ାପଜୂା

୧୬୦ ବର୍ର ପାରବିାରକି ପଜୂା୧୬୦ ବର୍ର ପାରବିାରକି ପଜୂା
ଏ�ାନଙ୍କ �ତଲର...
ଏଣ୍ବ କଛି ିବଷଣ୍ଣ ଣ୍ହବ ଣ୍ଦବପୀଙ୍କର 
ବସିଜଣ୍ଣନ ପଣ୍ର ସନୂି୍ଦର ଣ୍ଖଳ ପରବିାରର 
ସମସ୍ତ ମଶି ିମନାଉଛନ୍।ି ଏଣ୍ବ ଆଧନୁକି 
ସମୟଣ୍ର ମଧ୍ୟ କର ପରବିାରର ପଜୂା 
ପାରମ୍ପରକି ରପୀତନିପୀତଠିାରୁ ଦୂଣ୍ରଇ 
ଯାଇନାହ ିଁ। ଣ୍ସହ ିରପୀତନିପୀତ ିଅନୁଯାୟପୀ 
ଏଣ୍ବ ବ ିପଜୂା ଣ୍ହଉଛ।ି 

ପ୍ରଶୋନ୍ତ କର, କମ୍ମକର୍୍ମୋ

ପ୍ରଣ୍ତୟିକ ଣ୍ସାପାନଣ୍ର ପ୍ରତଫିଳତି 
ଣ୍ହଉଛ ି୧୮୬୩ ମସହିାର ଣ୍ସହ ିନଆିରା 
ପଜୂା ପଦ୍ଧତ।ି ସମୟ ସଅୁଣ୍ର କର 
ପରବିାର ପରୃକ ଭାଣ୍ବ ଚଳ ିଆସଥୁିଣ୍ଲ 
ଣ୍ହଁ ବଂଶର ଏହ ିମହାନ ପଜୂାକୁ ସମଣ୍ସ୍ତ 
ବଷଣ୍ଣତମାମ୍  ଅଣ୍ପକ୍ଷା କରରିାନ୍।ି ଣ୍ଯ 
ଣ୍ଯଉଁଠ ିରାନୁ୍ ନା କାହ ିଁକ ିସମଣ୍ସ୍ତ ଏହ ିପଜୂାଣ୍ର ଏକତ୍ରତି 
ହୁଅନ୍।ି ପଳୂାଣ୍ର ମଳିମିଶି ିସହଣ୍ଯାଗ କରନ୍।ି

ବକି୍ରମଜତି୍  କର, କମ୍ମକର୍୍ମୋ

ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଣ୍ନୈବଦୟି ଲାଣ୍ଗ। ଅଷ୍ଟମପୀ ଦନି ସନ୍ଧ ିପଜୂା ସମୟଣ୍ର 
ଣ୍ଗାରଏି ଣ୍ନୈବଦୟି ୫୦ ଣ୍ସର ଚାଉଳର ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଣ୍ହାଇରାଏ। ଣ୍ହାମ 
ପାଇଁ ୫ ମହେ କାଠ ଣ୍ପାଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ ୨୦ ଣ୍କଜରୁି ଅଧିକ ଗଆୁ ଘଅି 
ଲାଗରିାଏ। ଏହ ିଚାର ିଦନି ପଜୂା ପରୁୁୋ ନପୀତ ିନୟିମଣ୍ର ଣ୍ହାଇରାଏ।

ୋୟନ୍ସ୍  କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଦନ୍ତ ଚକିତି୍ା ଶବିରି
ବୋସେଶ୍ୱର/ସରମଣୁୋ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ମତି୍ରପରୁ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ସବଣ୍ଣଦା ସାମାଜକି 
ଣ୍ସବାଣ୍ର ଉତ୍ସଗଣ୍ଣପୀକୃତ। ପବତି୍ର ବଶି୍ୱକମଣ୍ଣା ପଜୂାଣ୍ର କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମତି୍ରପରୁ ଣ୍ନାୋଲ 
ହାଇସ୍ଲୁଣ୍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରପୀ ଓ ଣ୍ସମାନଙ୍କ ଅଭଭିାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଦନ୍ ଓ ମଖୁ ଗହ୍ୱର 
ଚକିତି୍ସା ଶବିରି ଆଣ୍ୟାଜତି ଣ୍ହାଇଯାଇଛ।ି ଣ୍ରମେୁା ଅଞ୍ଚଳର ବରଷି୍ଠ ଦନ୍ ଚକିତି୍ସକ 
ତରା ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ସଦସୟି ୋ. ଣ୍ଜୟିାତ ିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥତିଣି୍ର ପ୍ରାୟ ୧୫୦ରୁ 
ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରପୀ ଓ ସାଧାରେ ଣ୍ଲାକଙ୍କ ଦାନ୍ ପରପୀକ୍ଷା କରାଯବିା ସହ ମାଗୋଣ୍ର 
ଆବଶୟିକ ଔଷଧ ବତିରେ କରାଯାଇଥିଲା। ମତି୍ରପରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବରଷି୍ଠ ୋ. ପ୍ରକାଶ 
ମହାପାତ୍ର, କ୍ଲବ ସଭାପତ ି ଣ୍ଗାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାର ରୋ, ୋ. ଲଜିା, 
ଜୟନ୍ପୀ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ଧୟିାରାେପୀ ମହାପାତ୍ର ତରା ବଦିୟିାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ଅନନ୍ 
କୁମାର ରୋ ଓ ତାଙ୍କ ସହକମଣ୍ଣପୀ ଉପସ୍ଥତି ରହ ିକାଯଣ୍ଣୟିକ୍ରମଣ୍ର ସହଣ୍ଯାଗ କରଥିିଣ୍ଲ। 

ଇଣ୍ଆିନ ବଟ୍ େଂି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶ୍ରରକି କଂଲରେସର ଲଶାକସଭା
ବୋସେଶ୍ୱର,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ଇଡେଆିନ ବରଲଂି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶ୍ରମକି କଂଣ୍ଗ୍ରସ ପକ୍ଷରୁ ଦବିଂଗତ 
ସଭାପତ ି ସ୍ଗଣ୍ଣତ ଣ୍ଗାପନାରାୟେ ଦାସଙ୍କ ଅକାଳ ବଣି୍ୟାଗଣ୍ର ଶ୍ରମକି କଂଣ୍ଗ୍ରସର 
କାଯଣ୍ଣୟିକାରପୀ ସଭାପତ ି ଗଣ୍େଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡୋଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଣ୍ର ଏକ ସ୍ତୃସିଭା ଛେପରୁସ୍ଥତି 
ବରଲଂି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଖୁୟି ଫାରକ ସମ୍ଖୁଣ୍ର ଅନୁଷ୍ଠତି ଣ୍ହାଇଯାଇଛ।ି ପଣ୍ର ଦବିଂଗତ 
ସଭାପତଙି୍କ ଫଣ୍ରା ଚତି୍ରଣ୍ର ଉପସ୍ଥତି ସଦସୟି ଓ କମଣ୍ଣକର୍ତଣ୍ଣା ମାଣ୍ନ ପଷୁ୍ାଘଣ୍ଣୟି ଅପଣ୍ଣେ 
କରଥିିଣ୍ଲ। ୧୯୮୫ ମସହିାଣ୍ର ବରଲଂି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନମିଣ୍ଣାେ ଣ୍ବଣ୍ଳ ସ୍ଥାନପୀୟ ଯବୁକ ମାଣ୍ନ 
କଭିଳ ିନଯିକୁ୍ତ ିପାଇଣ୍ବ ଣ୍ସ ଦଗିଣ୍ର ସଂଗଠନର ସଭାପତ ିଣ୍ଗାପନାରୟେ ଦାସ କଭିଳ ି
ମୟିାଣ୍ନଜଣ୍ମଣ୍ଟ ସହ ଲଣ୍େଇ କରଥିିଣ୍ଲ, ଣ୍ସ ସମ୍ପକଣ୍ଣଣ୍ର ସ୍ତୃ ିଚାରେ କର ିତାଙ୍କର ଶ୍ରମକି 
ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭଲ ପାଇବାକୁ ମଣ୍ନ ପକାଇଥିଣ୍ଲ। ସ୍ଗଣ୍ଣତ ଦାସ ଜଣ୍େ ଶ୍ରମକି ଣ୍ପ୍ରମପୀ ଣ୍ନତା 
ଓ ଜନ ଦରଦପୀ ଭଲ ମେଷି ଥିଣ୍ଲ ଣ୍ବାଲ ିବକ୍ତାମାଣ୍ନ କହଥିିଣ୍ଲ। ଶ୍ରମକି କଂଣ୍ଗ୍ରସ ସମ୍ପାଦକ 
ଅନନ୍ ଦାସ, ୱାକ୍ତିଙ୍ଗ କମରି ିସଦସୟି ରବପୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ି ମଣ୍ନାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍,ି ଶୟିାମଳ ଦାସ, 
ପ୍ରଭାତ ସ, ମାଖନ ରାଉତ, ରଞ୍ଜତି ସଂି, କରଆି ସଂି, ରଘନୁାର ମହାନ୍ ିଉପସ୍ଥତି ଥିଣ୍ଲ। 

ଲୱେଚ୍ାଲସବୀ ସଂରଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚକ୍ଷ ୁପରୀକ୍ଷା ଶବିରି
ବୋସେଶ୍ୱର,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ଣ୍ସବା ସଂଗଠନ ୟରୁ ଫର ଣ୍େଭଲପଣ୍ମଣ୍ଟ ତରଫରୁ 
ବାଣ୍ଲଶ୍ୱର ରାଉନ ରାନା ଅନ୍ଗଣ୍ଣତ ତପ୍ପୀ ଗ୍ରାମର ହରହିାର ମଡେପଣ୍ର ମାଗୋ ଚକ୍ଷ ୁ
ପରପୀକ୍ଷା ଶବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି ଣ୍ହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିଣ୍ର ଶ୍ରପୀ ରାମ ଚକିତି୍ସାଳୟରୁ ଚକ୍ଷ ୁବଣି୍ଶଷଜ୍ 
ଆସ ିଚକ୍ଷ ୁପରପୀକ୍ଷା କରଥିିଣ୍ଲ। ଣ୍ମାତଆି ବନୁି୍ଦ ଥିବା ଣ୍ଲାକମାନଙୁ୍କ ମାଗୋ ଅଣ୍୍ରୋପଚାର 
କରାଯବି ଣ୍ବାଲ ି ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇ ଥିଲା। ଆଗାମପୀ ଦନିଣ୍ର ୟଥୁ୍  ଣ୍ଫାର୍  
ଣ୍େଭଲପଣ୍ମଣ୍ଟ ସଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହଭିଳ ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ମହତ କାଯଣ୍ଣୟି କରାଯବି 
ଣ୍ବାଲ ିସଂଗଠନର କମଣ୍ଣକର୍ତଣ୍ଣାମାଣ୍ନ କହଥିିଣ୍ଲ। ସଂଗଠନ ସଭାପତ ିବକି୍ରମ ବଶି୍ୱାଳ, ଉପ 
ସଭାପତ ିଚନ୍ଦନ ମଲ୍କି, ସମ୍ପାଦକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାହାର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ଉଦୟିମଣ୍ର ଏହ ିଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ଠତି ଣ୍ହାଇଥିଲାଣ୍ବଣ୍ଳ ହର ି ଶଙ୍କର ମାଝପୀ, ରାଣ୍କଶ ଦାସ, ବଜିୟ ମହାପାତ୍ର, 
ବଜିୟ ଣ୍ବଣ୍ହରା ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମଖୁ ଗ୍ରାମବାସପୀ ସହଣ୍ଯାଗ କରଥିିଣ୍ଲ।

ସଂକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି
ବୋସେଶ୍ୱର, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ବାଣ୍ଲଶ୍ୱରର ସାମାଜକି ସଂଗଠନ ସଂକଳ୍ ପକ୍ଷରୁ 
ସଦସୟି ବଶି୍ୱଜତି ଣ୍ବଣ୍ହରାଙ୍କ ଜନ୍ମଦନି ଅବସରଣ୍ର ବଭିନି୍ନ କାଯୟିକ୍ରମ ହାତକୁ 
ନଆିଯାଇଥିଲା। ଏଥିଣ୍ର ସହଣ୍ଯାଗ କରଥିିଲା ପରୁପୀ ଜଲି୍ାର ଏରଏିଚରକ୍ସ ପରବିାର। 
ଏହ ି ଅବସରଣ୍ର ହସ୍ରିାଲର ରକ୍ତ ଭଡୋରଣ୍ର ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି, ଚାରା ଣ୍ରାପେ 
ଏବଂ ଗରବି ତରା ନସିହାୟ ଣ୍ରାଗପୀଙୁ୍କ ନଶିଳୁ୍କ ଆମ୍ୱୱୁଲାନ୍ସ ଣ୍ସବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ 
କରକ ଶ୍ରପୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ୋକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଧିକ ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ସମସ୍ତ କାଯଣ୍ଣୟିକ୍ରମଣ୍ର ‘ସଂକଳ୍’ର ସଭାପତ ି ସଲମି ରାଜା, ଏରଏିଚରକ୍ସର 
କମଣ୍ଣକର୍ତଣ୍ଣା ଆନନ୍ଦ ସକୁନଆି ଓ ଅବଦୁଲ ଖାଲଦି ପ୍ରମଖୁ ସହଣ୍ଯାଗ କରଥିିଣ୍ଲ। 

ପରଲିବଶ ଲରେରୀ ଲଚୈତନ୍ୟଙୁ୍ ସର୍ବର୍୍ନା

ବୋସେଶ୍ୱର,୧୮।୯(�ମ�ି): ବାଣ୍ଲଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ହଳଦପୀପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧପୀନ 
ଖଡୋହାର ଗ୍ରାମର ପ୍ରକୃତ ି ବନୁ୍ଧ ଣ୍ଚୈତନୟି ସାହୁ ବୃକ୍ଷଣ୍ରାପେ ଣ୍କ୍ଷତ୍ରଣ୍ର ଅନନୟି 
ଉଦାହରେ ସଷୃ୍ଟ ିକରଛିନ୍।ି ଏପଯଣ୍ଣୟିନ୍ ୫ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷ ଣ୍ରାପେ କରବିା ସହ 
ପଶପୁକ୍ଷପୀଙ୍କ ଣ୍ସବାଣ୍ର ଣ୍ସ ନଣି୍ୟାଜତି ରହୁଛନ୍।ି ଏେ ୁ ପରଣି୍ବଶ ସରୁକ୍ଷା ଦଗିଣ୍ର 
ଉଣ୍ଲ୍ଖନପୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ସ୍ଥାନପୀୟ ବ୍ଟି୍  କଲୟିାେ ମଡେପଠାଣ୍ର ଦ ି କଳଙି୍ଗ 
ଣ୍ପାଷ୍ଟ ମାସକି ପତ୍ରକିା ଉଣ୍ନ୍ମାଚନ କରାଯବିା ଅବସରଣ୍ର ସମ୍ୱଦ୍ଧ୍ତିତି କରାଯାଇଥିଲା। 
ତାଙୁ୍କ ବଶିଷି୍ଟ ଗପୀରାର ବାଦକ ଣ୍ଦବାଶଷି ଭଟ୍ଟାଚାଯଣ୍ଣୟି ସମ୍ୱଦ୍ଧ୍ତିତି କରଥିିଣ୍ଲ। 
ଅନୟିପଣ୍ର ଣ୍ଚୈତନୟି ଜଣ୍େ ଖବର କାଗଜ ବତିରକ ଭାଣ୍ବ କାଯଣ୍ଣୟି କରନ୍।ି 

‘ଦଶ୍ନ’ର ତୃତୀୟ ବାରଷିକ ଉତ୍ବ

ବୋସେଶ୍ୱର,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ରାଜୟିସ୍ତରପୀୟ ଜୁନୟିର ହକ ି
ଚମ୍ପୟିାନସପିଣ୍ର ଭାଗ ଣ୍ନବା ପାଇଁ ବାଣ୍ଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର ଜୁନୟିର 
ହକ ିରମି ଭୁବଣ୍ନଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରଛି।ି ଏହ ିଦଳଣ୍ର ଣ୍ମାର ୧୬ ଜେ 
ଣ୍ଖଳାଳ,ି ଣ୍କାଚ୍  ଓ ମୟିାଣ୍ନଜରଙୁ୍କ ମଶିାଇ ସବଣ୍ଣଣ୍ମାର ୧୮ ଜେ 
ଅଛନ୍।ି ଆଜଠୁି ଆରମ୍ଭ ଣ୍ହାଇଥିବା ଏହ ିଚାମ୍ପଅିନସପି୍  ଆସନ୍ା ୨୩ 

ତାରଖି ପଯଣ୍ଣୟିନ୍ ଭୁବଣ୍ନଶ୍ୱରର କଳଙି୍ଗ ଷ୍ଟାେୟିମ ଓ କଟି୍  ଠାଣ୍ର 
ଅନୁଷ୍ଠତି ଣ୍ହବ। ଜଲି୍ା କ୍ରପୀୋ ଅଧିକାରପୀ ପେୂଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଣ୍ଜନା, ପବୂଣ୍ଣତନ 
କ୍ରପୀୋବତି ଓ ଜଲି୍ା କ୍ରପୀୋ ସଂଘର କମଣ୍ଣକର୍ତଣ୍ଣାମାଣ୍ନ ଣ୍ଖଳାଳଙୁି୍କ 
ଉଦଣ୍ବାଧନ ଣ୍ଦଇ ଯାତ୍ରା ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିଣ୍ଲ। ଣ୍ଖଳାଳ ି ଶବି 
ସାମଲ, ଜପୀବନ କୃଷ୍ଣ ବାରକି, ଣ୍କୈବଲୟିନାର ବଶି୍ୱାଳ, ସକୁୁମାର 
ମମୁୁଣ୍ଣ, ଓମ ପ୍ରକାଶ ବାରକି, ରାଣ୍ମଶ୍ୱର ଣ୍ସାଣ୍ରନ, ଣ୍ମାହତି ବଣ୍ରନ 
ସାହୁ, ସରୁଜପୀତ ମମୁୁଣ୍ଣ, ସବୁ୍ତ କୁମାର ମାଝପୀ, ସାଇ ଆୟଷୁ କ୍ରପୀଷ୍ଣା 
ତଣ୍ରଇ, ସତୟିନାରାୟେ ଖଣୁ୍ଟଆି, ପଲରନ ମାଝପୀ, ହରଶି ଚନ୍ଦ୍ର ସଂି, 
ଦପୀପକ କୁମାର ହାଁସଦା, ଆକାଶ ସଂି ଓ ତନ୍ମୟ ସାହାେ,ି ଣ୍କାଚ 
ଣ୍େଭେି ଣ୍ସାଣ୍ରଙ୍ଗ ଓ ମୟିାଣ୍ନଜର ଚନ୍ଦନ ଣ୍ବଣ୍ହରା ରହଛିନ୍।ି 

ରାଜ୍ୟସ୍ରୀୟ ଜୁନୟିର ହକ ି
ଚମ୍ଆିନସପି୍ ଲର ବାଲେଶ୍ୱର ଟମି୍ 

ବୋସେଶ୍ୱର,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ବାଣ୍ଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ଣ୍ରମେୁା ବ୍ଲକ ବରୁେସଂି ଗ୍ରାମର 
ଦବିୟିାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ବଜିୟ ଣ୍ଜନାଙ୍କ ଆତ୍ହତୟିା 
ଘରୋ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଚକତି କରଛି।ି 
ଣ୍ସହପିର ି ବଜିୟଙ୍କ ଆତ୍ହତୟିା ଘରୋ 
ନପୀଳଗରି ି ବ୍ଲକ ଜୁରଆିପାରୋ ଗ୍ରାମର 
ଦବିୟିାଙ୍ଗ ପରର ଶଳି୍ପୀ ବମିଳ ଦଣ୍ଳଇଙୁ୍କ 
ଅଧିକ ବଚିଳତି କରଛି।ି ୨୦୧୧ ମସହିା 
ନଣ୍ଭମ୍ୱର ୫ ତାରଖିଣ୍ର ଦାଦନ ଖରବିାକୁ 
ଯାଇଥିବା ବମିଳଙ୍କ ସହ ଏକ ଦୁଘଣ୍ଣରୋ 
ଘରବିା ଦ୍ାରା ଣ୍ସ ଦବିୟିାଙ୍ଗ ସାଜଗିଣ୍ଲ। 

ଣ୍ସଣ୍ବଠୁ ନୟିାୟ ପାଇ ଅଣ୍ପକ୍ଷା କର ି
ରହଛିନ୍ ି ବମିଳ। ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ମନ୍ତପୀଙୁ୍କ ଣ୍ସ ଚଠି ି ପଠାଇଛନ୍।ି 
ଏ ଅଫିସରୁ ଣ୍ସ ଅଫିସକୁ ଧାଇଁଛନ୍।ି 
ଣ୍ହଣ୍ଲ ନୟିାୟ ପାଇନାହାନ୍।ି ପ୍ରଶାସନର 
ଅବଣ୍ହଳା ପାଇଁ ନରିପୀହ ଭନିକ୍ଷମମାଣ୍ନ 
ବାଧ୍ୟଣ୍ହାଇ ଜପୀବନ ଣ୍ଦଉଥିବା ବମିଳ 
କହଛିନ୍।ି ବମିଳ ଦପୀଘଣ୍ଣ ୬ ବଷଣ୍ଣରୁ ଅଧିକ 
ବଷଣ୍ଣ ଣ୍ହବ ନୟିାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ପକ୍ଷା 
କର ିରହଛିନ୍।ି ଏପର ିସମୟଣ୍ର ବଜିୟଙ୍କ 
ଆତ୍ହତୟିା ବମିଳଙୁ୍କ ଆଣ୍ନ୍ଦାଳତି କରଛି।ି 

‘ରେଜାପତ’ିର ରୀତକିାର ଓ ରୀତକିବଙି୍ ରଳିନ ଉତ୍ବ

ବୋସେଶ୍ୱର,୧୮ୋ୯(�ମ�ି)

ଶକି୍ଷା ଓ ଜ୍ାନର ଦବିୟିଦୃଷ୍ଟ ି ‘ପ୍ରଜାପତ’ି 
ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାରସ୍ତ ଶାଖା ‘ଅକ୍ଷର’ 
ତରଫରୁ ସ୍ଥାନପୀୟ ଅତରିୟି ଭବନଣ୍ର 
ଏକ ଗପୀତ, ଗପୀତକିାର ଓ ଗପୀତକିବଙି୍କ 
ମଳିନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠତି ଣ୍ହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏଥିଣ୍ର ଅତଥିି ଭାଣ୍ବ ଫକପୀରଣ୍ମାହନ 
ବଶି୍ୱବଦିୟିାଳୟର ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ବଭିାଗର 
ସହଣ୍ଯାଗପୀ ପ୍ରଣ୍ଫସର େ. ଣ୍ଦବାଶଷି 
ପାତ୍ର, ଫକପୀରଣ୍ମାହନ ସ୍ୟଂଶାସତି 
ମହାବଦିୟିାଳୟ ଓଡ଼ଆି ବଭିାଗର ମଖୁୟି େ. 
ସଣ୍ନ୍ାଷ ନାୟକ ଓ ‘ବହଘିର’ ପ୍ରକାଶନର 
ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ଅଭୟ ଦାସ ଣ୍ଯାଗଣ୍ଦଇ ଗପୀତ, 
ଗପୀତକିବ ି ଓ ଗପୀତକିାର ସମ୍ପକଣ୍ଣଣ୍ର ବକ୍ତବୟି 
ରଖିଥିଣ୍ଲ। ‘ପ୍ରଜାପତ’ିର ପ୍ରତଷି୍ଠାତା କବ ି
ପ୍ରଶାନ୍ ଦାସ ମଳିନ ଉତ୍ସବକୁ ପରଚିାଳନା 
କର ିକହଥିିଣ୍ଲ ଣ୍ଯ, ‘ଅକ୍ଷର’ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟି 
ଜଗତକୁ ସନୁ୍ଦର ଗପୀତକିବତିା ଓ ସଙ୍ଗପୀତ 
ଜଗତକୁ ସନୁ୍ଦର ଗପୀତ ଉପହାର ଣ୍ଦବା 
ପାଇ ଁଧାରାବାହକି ପ୍ରୟାସ କରବି। ଉତ୍ସବର 

ଆବାହକ ରାଣ୍ଜଶ ଗରି,ି ସଂଣ୍ଯାଜକ 
ବପି୍ଳବ ଦାସମହାପାତ୍ର, ଉପଣ୍ଦଷ୍ଟା ପରୂ୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର 
ମହାନ୍ ିଓ ଶଶରିଞ୍ଜନ ମଲ୍କି ନଜିର ସଂକ୍ଷପି୍ତ 
କରା ରଖିଥିଣ୍ଲ। ଚଳର୍ତି୍ର ଗପୀତକିାର ଓ 
ସଂଳାପ ଣ୍ଲଖକ ମଣ୍ନାରଞ୍ଜନ ଦାସ, 
ଗପୀତକିାର ପ୍ରଶାନ୍ ପଣ୍ରଲ, ରବନି୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ, 
ଦପୀପକ ଣ୍ବାଷ ଓ ଣ୍ଦବାଶଷି ପାତ୍ର ନଜି 
ଗପୀତ ପାଠ କରଥିିଣ୍ଲ। ଣ୍ସହ ି ଗପୀତଗେୁକୁି 
କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ଣ୍ଶ୍ୱତାଲସିା ଶଭୁଦଶ୍ତିନପୀ, ଆକାଶ 
ପଡୋ, ସ୍ତୃ ି ସ୍ରୁପା ମଶି୍ର ଓ ସଂଶ୍ରତିା ପାତ୍ର 
ପରଣି୍ବଷେ କରଥିିଣ୍ଲ। ପ୍ରପୀତଣି୍ଲଖା 
ଦାସ ଓ ସବୁାସ ସ୍ାଇ ଁ ଗପୀତ ି କବତିା ପାଠ 
କରଥିିବା ଣ୍ବଣ୍ଳ ଗାୟତି୍ରପୀ ଆଚାଇ, 
ମଧସୁଦୂନ ମଶି୍ର, ଇନାୟତ ଅଲ୍ପୀ, ସଧୁାକର 
ଣ୍ସଠପୀ ଓ ପ୍ରବପୀର କମଳିା ପ୍ରମଖୁ ଗପୀତ ି
କବମିାଣ୍ନ ନଜିର ରଚତି ଗପୀତ ି କବତିା 
ପାନ କରଥିିଣ୍ଲ। ‘ପ୍ରଜାପତ’ିର ସଦସୟି 
ପାରଣ୍ଣସାରରପୀ ସାହୁ, ପ୍ରତମିା ତ୍ରପିାଠପୀ, 
ସଣ୍ନ୍ାଷ ଦଣ୍ଳଇ, ନନ୍ଦତିା ନାୟକ, 
ସଚୁସି୍ତିା ଣ୍ବଣ୍ହରା ଓ ସକୁୁମାର ଣ୍ଘାଷ 
ପ୍ରମଖୁ ଉତ୍ସବଣ୍ର ସହଣ୍ଯାଗ କରଥିିଣ୍ଲ।

ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଲନଇ ବରିଳ ସନ୍ୀହାନ

ବରଷି୍ଠ ଚତି୍ରଶଳି୍ପୀଙ୍ ବଲିୟାରଲର ଲଶାକସଭା
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ସ�ୋମବୋର, ୧୯ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଦଲି୍ଲୀ ୱାକଫ୍  ବ�ାର୍ଡ ବ�ାଟାଲା

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

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

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

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

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

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

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

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

୍େୁ�ି ଛୋଉଣଲୀସର େଣ୍ଡନ
ୋଷ୍ଟଲୀୟ ମଯ୍ଡ଼୍ୟାଦା ସହତି ମହାୋୋଣଲୀ 

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

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

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

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

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

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

ବ�ାଗବଦ�ନ ିଚଲୀନ୍ 
ମହାୋଣଲୀ ଏଲଜିାବ�ଥଙ୍ ବଶଷକୃତ୍ୟ  

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

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

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

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

ବଲରଜି୍  ହବଟେଲ୍ ର ୬୦ ଛାତ୍ଲୀଙ୍କ ଭରିଓି ଭାଇରାଲ୍  ଅଭବି�ାଗ

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

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

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

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

ପଏିଫଆଇର ହଂିସା ଓ ବ�ଆଇନ କା�୍ଡ୍କଳାପ

ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ବତଲଙ୍ାନାର ୨୩ ସ୍ାନବର ଏନ୍ ଆଇଏ ଚଢ଼ଉ

ଭୂଶଡ଼ୁଲିା ଘର, 
ଫ୍ାଏଓଭର ,  

ଓଲଟଲିା ଦରେେ

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

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

-ଣଭାଲଟାୟାର

ଦୀପ୍ ତିମୟୀ ନୋୟକ
ମ�ୋ: ୯୦୯୦୬୬୧୫୮୬

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଓଡ଼ଶିା ଇତହିାସର ସସହ ିନରି୍ଣ୍ାୟକ ରାତ ି

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ମତୃବ୍ୟକ୍ରି ମହତ୍  ଦାନ! 
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ଓଡ଼ଶିାସର କାଗଜବହିୀନ ସକାରଣ୍ ଶଭୁାରମ୍ଭ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ସେୋ ସତୁୁରୋ ରଖିବୋ ହ ିଁ େବି୍ୟତୋର ଏକ ଝଲକ।’ nn

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

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

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

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

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

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

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

fòUe &òQû (Uuûùe)

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

ମ�ୋଦୀ ସରକୋରଙ୍କ ବଡ଼ ଅସଫଳତୋ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏନେନ୍)ି

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

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

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

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

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

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

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

 �କ୍ରମାଗତ ରଷ୍ଠ ସପ୍ାହ ପାଇଁ ମଦୁ୍ା 
ଭଣ୍ାରରର ହ୍ାସ 

 � ୨ ବର୍ଷର ସବ୍ଷନମି୍ନ ସ୍ତରକୁ 
ଖସଆିସଛି ି

 �ଟଙ୍ା ମଲୂ୍ୟରର ହ୍ାସ ଧାରା ଜାର ି
 �ଡଲାର ବକୁିଛ ିରଜିଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍

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

ମବୈମଦଶ ଧିକ 
�ଦୁ୍ୋ ଭଣ୍ୋର 
ମଦଶ ପୋଇଁ 
ବଳ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏନେନ୍)ି

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

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

ସ୍ୋଟେସର ସଲଖିଛ ି ସଯ, ସମୋବୋଇଲ୍ 
୍ୋଣ୍ ି ସ୍ଥୋନୋନ୍ତର ଉ୍ସର 

ଏସ୍ ଏମ୍ ଏସ୍  ଚୋଜ୍ବ ବର୍୍ବମୋନ 
ଛୋଡ କରଛି।ି ଉ୍ସଭୋକ୍ୋମୋସନ 

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

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

ଆଦ ି ସ�ବୋର ଲୋଭ ୍ୋଇ୍ୋରସିବ।  

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

ରମାବାଇଲ୍ ଫଣ୍ଡ୍   ଟ୍ାନ୍ସଫର୍ ରର ଏସ୍ ଏମ୍ ଏସ୍ ଚାଜ୍ଷ ଛାଡ଼

ଏସବ ଧିଆଇର 
ନ ଧିଷ୍ପତ୍ଧି

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

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

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୮ା୯(ଏନେନ୍)ି

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

ରଫିଣ୍ ବୋବଦ ସଦୟ ସଫରସ୍ତ ୍ବୂ୍ବରୁ 

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

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

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

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

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

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟକିସ ସଂଗ୍ରହରର ୩୦% ବୃଦ୍ଧ

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

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

ଭୁବନନଶ୍ବର,୧୮ା୯(ସମସି)

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

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

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

ଇଫ୍ ରକା ପକ୍ଷରୁ ରପାରଣ ଅଭଯିାନ

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

ମନି୍ତା ବଗି୍ ଫ୍ୟା�ନ 
ରଫଷ୍ଭିାଲ ୨୩ରୁ

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

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

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

‘ନୂଆ ଇଣ୍ଟରମନଟ 
ପ୍ରଯକୁ୍ ଧି ଓ ଏଆଇମର 

ନ ଧିମବଶ ଜରୁରୀ’

ବ୍ୋଙ୍କ ଠମକଇ ମରୋକ ଧିବୋକୁ 

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୧୮ା୯(ସମସି)

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

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

  ଓଡଧିଆ ଉମଦ୍ୋଗୀଙ୍କ ସଫଳତୋ

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

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ପବ୍ୂତନ ମନ୍ତୀ ଗରଣଶ୍ୱର ରବରହରା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ରହଥିିରଲ।

 ସାଂସଦ ନରିରାଜ ଡାଙ୍ଗୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର ନବ 
ନବି୍ାଚତି ପସିସି ି ପ୍ରତନିଧିିମାନଙ୍କ ଏକ ରବୈଠକ 

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

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

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

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

 � ସ�ୋଗସଦସବ ଜୟରୋମ, ଦଗି୍ ବଜିୟ, ସେଲ୍ୋ କୁମୋର

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

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

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

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

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

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

 ଅନ୍ୟପରଟ ଲରଚୁାପ ପ୍ରଭାବରର ସମଦୁ୍ର ଅଶାନ୍ ରହବି ରବାଲ ି
ପାଣପିାଗ ବଭିାଗ ପବୂା୍ନୁମାନ କରଛି।ି ରତଣ ୁ ମତ୍୍ୟଜୀବୀଙୁ୍କ ୨୦ 

ତାରଖିରୁ ସମଦୁ୍ରକୁ ଯବିା ପାଇ ଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛ।ି ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ରର 
ସଚୂନାକୁ ଆଧାର କର ି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ସତକ ୍ ରହବିା 
ପାଇ ଁ ଏସ୍ ଆରସଙି୍କ କାଯ୍୍ୟାଳୟ ପରାମଶ୍ ରଦଇଛ।ି ବରିଶରକର ି ରଯଉଁ 
ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକି ରୟରଲା ଓ ଅରରଞ୍ଜ ଆଲଟ୍ ଜାର ିକରାଯାଇଛ,ି ରସହ ିଜଲି୍ାର 
ଜଲି୍ାପାଳମାରନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରସି୍ତିରି ମକୁାବଲିା ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ 
ପଦରକ୍ପ ରନବା ସହ ଭତି୍ଭୂିମ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛ।ି ବର୍ା 
ସମ୍କଥିତ ତର୍୍ୟ ଏସ୍ ଆରସଙି୍କ କାଯ୍୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଇବା ସହତି ବର୍ା ଦ୍ାରା 
ରକୌଣସ ି କ୍ୟକ୍ତ ି ରହରଲ ତୁରନ୍ ଏହାର ସଚୂନା ରଦବାକୁ ପରାମଶ୍ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି 

ଅନ୍ୟପରଟ ରଦଶରର ରମୌସମୁୀ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍୍ନ ରନଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ 
ରହଛି।ି ଆସନ୍ା ୩ ଦନି ମଧ୍ୟରର ରଦଶର ଉତ୍ର ପଶ୍ମି ଭାଗରୁ ରମୌସମୁୀ 
ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍୍ନ ଆରମ୍ଭ ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ରନଇ ଭାରତୀୟ ପାଣପିାଗ 
ବଭିାଗ ସଚୂନା ରଦଇଛ।ି

ବଜ୍ରପଠାତରର...
ହାଇସ୍ଲୁ ସାହରି ଉରେରସନ ରସଠୀଙ୍କ ପତ୍ୀ ବୀଣାପାଣ ି ରସଠୀ (୪୦)
ଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତରର ମତୁୃ୍ୟ ରଟଛି।ି ରସ ତାଙ୍କ ରର ନକିଟରର ରଛଳ ି
ଚରାଉ ଥିବାରବରଳ ତାଙ୍କ ଉପରର ବଜ୍ରପାତ ରହାଇଥିଲା। ଫଳରର 
ରସ ରଟଣାସ୍ଳରର ଟଳ ି ପଡଥିିରଲ। ପରବିାର ରଲାରକ ରତଲରକାଇ 
ରଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରରର ଭତ୍ଥି କରଥିିରଲ। ମାତ୍ର ରସଠାରର ଡାକ୍ତର ତାଙୁ୍କ 
ମତୃ ରରାରଣା କରଥିିରଲ। ପଲୁସି ଦୁଇଟଯିାକ ଶବକୁ ଜବତ କର ି ଏକ 
ଅପମତୁୃ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁକର ିତଦନ୍ କରୁଛ।ି 

୩ ଅବକଠାରୀ କମ୍ଚଠାରୀଙ୍କ...
ନରିଦ୍ଶ୍ରର ପଲୁସି ରବବିାର ରଭାର ସମୟରର ୨୬ନଂ ଜାତୀୟ 
ରାଜପର୍ରର  ସବ-ଇନ୍ସରପକଟର କରୁଣାକର ଶବରଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର 
ପାର୍ାଲଂି କରୁଥିରଲ ା ରକାରାପଟୁ ଆଡୁ ସଙିୁ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା 
ଆରରଜ-୦୬ ଜଏି ୬୯୫୧ ନମ୍ର ୍କ୍ ରର ରଚାରା ଗରଞ୍ଜଇ ଚାଲାଣ 
ରହଉଥିବା ସଚୂନାପାଇ ପାର୍ାଲଂି ଟମି୍  ରଜାଡ଼ମିାଦଲି ି ନକିଟରର 
ଉକ୍ତ ୍କ୍ ସହ ଏସକଟ୍ ରଦଉଥିବା ଓଡ-ି୧୦ପ ି ୯୧୩୩  ନମ୍ର ଥିବା 
ଏକ ରବାରଲରରାକୁ ମଧ୍ୟ  ଅଟକାଇଥିରଲ ା ପାୱାର୍ ଟଲିର ଥିବା ଉକ୍ତ 
୍କରୁ ଗରଞ୍ଜଇ ଗନ୍ ଆସବିାରୁ ପଲୁସି୍ ସର୍ହରର  ଯାଞ୍ଚ କରରି୍ଲା ା 

୩୧ଟ ି ଜର ି ଅଖାରର ପ୍ୟାକଂି ରହାଇଥିବା ୮୦୩ 
କରିଲା ୭୬୫ ରୋମ୍ ଗରଞ୍ଜଇ  ଜବତ କରବିା 
ସହ ୍କରର ବସଥିିବା ରାଜସ୍ାନ ବଲିୱାଡା 
ଜଲି୍ା ଗାଣ୍ାଡାର ପ୍ରକାଶ ରଭଲ୍ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ 
ଗରିଫ କରଥିିବା ରବରଳ ଅନ୍ାରର ସରୁଯାଗ ରନଇ 
୍କ୍ ଚାଳକ ରଫରାର୍ ରହାଇଯାଇଥିଲା ା ପଲୁସି୍ 
ଟମି୍ ଗରଞ୍ଜଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ୍କକୁ ଏସ୍ କଟ୍ 
ରଦଉଥିବା ବରଲରରା ଜପି୍ କୁ ଯାଞ୍ଚ କର ି ରସଥିରର 
ଥିବା ଅବାକରୀ  ବଭିାଗର ତନିଜିଣ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ 
ସରମତ ରବାରଲରରା ରୋଇଭର୍ ଓ ଅନ୍ୟ 
ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ପଟାଙ୍ଗ ିର୍ାନାକୁ ରନଇ ରଜରା କରଥିିଲା 
ା ରଜରା ସମୟରର ରଚାରା ଗରଞ୍ଜଇ ଚାଲାଣରର 
ରସମାରନ ସହରଯାଗ କରୁଥିବା ଜଣା ପଡବିା 
ପରର ପଲୁସି୍  ସନୁାପରୁ ଓଏମପରି ରାଜ କୁମାର 
ରଚଟ୍ଟୀ, ବରଲରରା ରୋଇଭର୍ ଧୀରଜ କୁମାର 
ତୁରୁକ, ରକାରାପଟୁ ରସଠୀ କରଲାନୀର ରଗାଲକ 
ବହିାରୀ ବାର,  ଅବକାରୀ ଏଏସଆଇ ଅରପରଲାକ 

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

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

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

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

ନୀତ ି ସମ୍କ୍ରର ଅବଗତ ରହାଇଥିରଲ। କୃର,ି 
ଶଳି୍ପ ତର୍ା ଆନୁରଙ୍ଗକି ରକ୍ତ୍ରରର କୃରକ ତର୍ା 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା 
ପରୂଣ ଦଗିରର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଯଉଁ 
ଲକ୍୍ୟ ରଖି କାଯ୍୍ୟ କରୁଛନ୍,ି ପ୍ରସ୍ତାବତି ନୂତନ 
ଜଳନୀତ ି ଏ ଦଗିରର ସହାୟକ ରହବ ରବାଲ ି
ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀମତୀ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରଥିିରଲ। 
 ରବୈଠକରର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ନୀତରିର 
ବଭିାଗରର ଥିବା ବଭିନି୍ନ ଉପ ବଭିାଗର କାଯ୍୍ୟ 
ନୀତରିର ରହବାକୁ ଥିବା ପରବିତ୍୍ନ ସମ୍କ୍ରର 

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

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

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

ଲଠାଲ୍  କରଡିର୍ କୁ ଉଡ଼ବି ବମିଠାନ
  ମୋଲକୋନଗରି ିବମିୋନବନ୍ଦର ନମି୍ଯୋଣ ଶୀଘ୍ର �ମ୍ୋଦନ ଉ୍ସର ଗରୁୁତ୍ୱ
  ଜମ ିଅଧିରେେଣ ସଶଷ, ନମି୍ଯୋଣ ୍ୋଇଁ ସେଣ୍ଡର ଆେ୍ବୋନ
  ବଢ଼଼ଲିୋ ବ୍ୟୟ ଅେକଳ

 � ନୂତନ ରୋଜ୍ୟ ଜଳ ନୀତ ି�ମ୍କକିତ ସବୈଠକ

ଜଳର ବବିଧି ଆବଶ୍ୟକତଠା ପରୂଣ ଦଗିରର ନୂତନ ନୀତ ିସହଠାୟକ ରହବ
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ସ�ୋମବୋର,  ୧୯ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୧୧୧୧

ଜସେଶ୍ୱର, ୧୮ୋ୯ (�ମ�ି)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଜଲେଶ୍ୱର ସହର ସହତି 
ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମାଞ୍ଚେର ପଜୂା କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଲହାଇଯାଇଛ ି ଦୁର୍ାପଜୂା ପ୍ରସୁ୍ତ।ି ଜଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚେର 
ଲରାପୀଲମାହନପରୁ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତଲର ଛଲମୌଜ ରାଣୀ 
ପଡ଼ଆିଲର ଅନୁଷ୍ତି ସାବ୍ଜନୀନ ଦୁର୍ାପଜୂା ଚେତି ବର୍ 
ଏଠାଲର ଲହଉଛ ି ମାଆଙ୍କର ୫୦ ତମ ପଜୂା। ଚେତି 
ବର ୍ ଲବଶ ଧମୁଧାମଲର ଆଲୟାଜନ ନମିଲତେ ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ଲଜାରଦାର ଚାେଛି ି ଲବାେ ି ପଜୂା କମଟିରି କମକ୍ର୍ା୍ 
ପ୍ରକାଶ କରଛିତେ।ି ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍େୁ ଓ ଶବିନାରାୟନ 
ମଇ ବଦି୍ାେୟର ତତ୍ାେୀନ ଶକି୍ଷକ ଓ କମଚ୍ାରୀଙ୍କ ମେିତି 
ଉଦ୍ମଲର ୧୯୭୨ ମସହିାଲର ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଥିବା 

ଉକ୍ତ ପଜୂା କମଟିରି ପ୍ରଥମ ଉଲଦ୍ାକ୍ତା ତଥା ସଭାପତ ି
ଥିଲେ ହାଇସ୍େୁର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ସ୍ୱରତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମାର 
ବାନାଜ୍ୀ, ସମ୍ାଦକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପରଡିା, 
ଦାଲମାଦର ଦାସ ପ୍ରମଖୁ ଛଲମୌଜ, 
କେ୍ାଣପରୁ, ସରସଦିା, ବର୍୍ନା ଓ 
ଖରଦିା ଏହ ି ପାଞ୍ଚଟ ି ଗ୍ାମର କଛି ି
ବୁଦ୍ଜିୀବୀମାନଙୁ୍କ ଲନଇ ନଡ଼ା 
ଛପର ତଆିର ି କର ି ମାଆଙ୍କ 
ପଜୂା ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଥିୋ। 
ଲସହଦିନି ଠାରୁ ଉକ୍ତ ପଜୂାଉତ୍ସବ 
ଏହ ି ସବୁ ଅଞ୍ଚେବାସୀଙ୍କ ପରୂ୍୍ 
ସହଲଯାର ଓ ସହ ଭାରଦିାରଲର 
ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଆସଅୁଛ।ି 

ଚେତିବର୍ ପଜୂାଲର ୫୦ ବର୍ ପରୂ୍୍ତିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ 
କରବିା ପାଇ ଁ ପାରମ୍ରକି ପଜୂା କାଯ୍୍ କ୍ରମ ଓ ରାବଣ 

ଲପାଡ ି ସହତି ଗ୍ାମାଞ୍ଚେ ଓ ପାଶ୍ଶବ୍ତୀ୍ 
ସହରାଞ୍ଚେ ପ୍ରତଭିା ଅଲନୱେରଣ କାଯ୍୍ କ୍ରମ, 

ଷ୍ାରନାଇଟ(ସଙ୍ୀତ) ଲପ୍ରାଗ୍ାମ, 
ଦୁର୍ାରାଣୀ, ଦୁହତିା,ଏବଂ 
ମଲନାରଞ୍ଜନ କାଯ୍୍ କ୍ରମଲର ଯାତ୍ା 
ନାଟକ ଅନୁଷ୍ତି ଲହବାର ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ଚାେଛି।ି ଏଥି ସହତି ମାରଣା ଚକ୍ଷ ୁ

ଚକିତି୍ସା, ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି ସହତି 
ପାଶ୍ଶବ୍ତୀ୍ ଗ୍ାମ ମାନଙ୍କଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
କାଯ୍୍ କ୍ରମ ରୂପକ ସାମାଜକି 
ସଲଚତନତା କାଯ୍୍ କ୍ରମକୁ ସଫେ 

କରବିା ପାଇ ଁଏ ଅଞ୍ଚେର ଯବୁକଯବୁତୀ ଅଣ୍ା ଭଡିଛିତେ।ି 
ପଶ୍ମିବଙ୍ ମହନପରୁ ଥାନା ଆେଙ୍ୀ ଗ୍ାମର ଲଜୈନକି 
ମରୂ୍୍ତି କାରରିର ଏହଠିାଲର ଦୀର୍ ୩୦ ବର୍ ଧର ି ମରୂ୍୍ତି 
ନମିା୍ଣ କରୁଥିଲେ। ଏଲବ ବାେଆିପାେ ଅଞ୍ଚେର 
ପ୍ରସଦି୍ ମରୂ୍୍ତି କାରରିରଙ୍କ ଦ୍ାରା ମାନଙ୍କ ମରୂ୍୍ତି ନମିା୍ଣର 
ବ୍ବସ୍ା ସହ ଦବିଙ୍ତ ପ୍ରତଷି୍ାତା ସଦସ୍ ସମୃତୁ ି
ଉଲଦେଶ୍ଲର ପଜୂ୍ ପଜୂା ଲଦବୀ ନମ୍ିାଣ କରାଯବିାର 
ସ୍ରି କରାଯାଇ ଥିବା ଲବଲେ ସଦୃୁଶ୍ ଲତାରଣ ଓ 
ରଙ୍ ଲବରଙ୍ ଆଲୋକ ମାୋଲର ରାଣୀ ପଡଆି 
ଓ ଲପାଖରୀ ସସୁଜ୍ତି ଲହବାର ଆଲୟାଜନ ଚାେଛି ି
ଲବାେ ି ସ୍ାୟୀ ସଭାପତ ି ଲରୌରହର ି ଲଯନା ଓ ସମ୍ାଦକ 
ମଲନାରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସଲମତ ସାଂସ୍ତୃକି ବଭିାର 
ସମ୍ାଦକ ପାଥ୍ସରଥୀ ଦାସ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରଛିତେ।ି

ସ�ୋର,୧୮ୋ୯(�ମ�ି)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାଲର ଲସାର ଏକ ରରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ବ୍ଳକ 
ଲହାଇଥିବା ଲବଲେ ବଦେ ି ନୀତ ି ଲଯାର ୁ ପ୍ରଶାସନକି 
ବ୍ବସ୍ା ସ୍ାଣ ୁ ଲହବାଲର ୋରଛି।ି ଆରକୁ ପାବ୍ଣ 
ରହଥିିବାରୁ ସମସ୍ ଅଭଜି୍ଞ ତଥା ପରୁୁଣା ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ଅନ୍ତ୍ ବଦେ ି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଲକୌଣସ ି ରରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ 
ପ୍ରସଙ୍ ସମୟଲର ଅସ୍ାୟୀ ଦାୟତି୍ୱ ଲନଉଥିବା 
ଅଧିକାରୀମାଲନ ସମାଧାନ କରବିାଲର କଷ୍ ଲହବ। 
ଅପରପଲକ୍ଷ ଜଲି୍ାପାେ ଦର୍ାତ୍ୟ ଭାଉସାଲହବ 
ସଲିଦେଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ଆସତୋ ତନିରୁି ଚାରଦନି ମଧ୍ୟଲର 
ଲସାର ବ୍ଲକଲର ନୂତନ ବଡିଓି ଓ ଲସାର ତହସେିର 
ତହସେିଦାର ନଯିକୁ୍ତ ି ଲହଲବ ଲବାେ ି କହଛିତେ।ି 

ଲସାର ତହସେିଦାରଙ୍କ ବଦେ ିପଲର ତାଙ୍କ ସ୍ାନଲର 
ନୂତନ ନଯିକୁ୍ତ ି ଏପଯ୍୍ତେ ଲହାଇ ନାହ ିଁ। ତହସେିଦାର 
ଅଲଶାକ ଦାସଙ୍କ ବଦେ ି ଲହାଇ ତାଙ୍କ ନୂତନ ନଯିକୁ୍ତ ି

ସ୍ାନ ଦାରଙି୍ବାଡକୁି ଚାେଯିାଇଛତେ।ି ତାଙ୍କ ସ୍ାନଲର 
ଅସ୍ାୟୀଭାଲବ ବାହାନରା ତହସେିଦାର ରାଲଜନ୍ଦ୍ର 
ନାରାୟଣ କରଙୁ୍କ ଦାୟତି୍ୱ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଲସାରଲର ଖଣ ି
ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚେ ଲଯାର ୁ ଏହ ି ତହସେି ରାଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷତ୍ଲର 
ଜଲି୍ାଲର ଏକ ନମୱେର ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଛିତେ।ି ଏହା 

ଛଡା ପାବ୍ଣ ଋତୁଲର ଆଇନ ଶଙୃ୍ଖୋ ଦାୟତି୍ୱ ନୂତନ 
ଅସ୍ାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ା ଲହବ। ଲସହପିର ି
ଲସାର ବଡିଓି ସଶୁାତେ ବାରକିଙ୍କ ବଦେ ି ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜେିାକୁ ଏପଡିଭିାଲବ ବଦେ ି ଲହାଇ ରତ ଶନବିାର 
ହଠାତ ତାଙ୍କର ରେିଭି ଲହବା ପାଇଁ ନଲିଦେ୍ଶ ଆସଥିିୋ। 

ତାଙ୍କ ସ୍ାନଲର ନୂତନ ନଯିକୁ୍ତ ି
ଆଲଦଶ ବାହାରନିଥିବାରୁ ଖଇରା 
ବଡିଓି ପଶୁ୍ରାମ ପଣ୍ା ଅସ୍ାୟୀ ଦାୟତି୍ୱ 
ଲନଇଛତେ।ି ଲସହପିର ିଲପୌର ନବି୍ାହୀ 
ଅଧିକାରୀ ରାଲକଶ ପଣ୍ା ବଦେ ିପରୁୀ 
ଜେିାକୁ ଅତରିକି୍ତ ଜେିାପାେଭାଲବ 
ବଦେ ି ଲହାଇଛ ି ତାଙ୍କ ସ୍ାନଲର 
ନୂତନ ନଯିକୁ୍ତ ି ବାହାର ି ନାହ ିଁ। 
ଲସହପିର ି ଲସାର ବଇିଓ ପଦବୀ 
୨୦୧୮ ମସହିାରୁ ଖାେ ି ପଡଥିିବା 
ଲବଲେ ୮୦ କଲିୋମଟିର ଦୂର 

ବାେଆିପାେ ବଇିଓ ସଧୁାଂଶ ୁଲଜନା ରତ ୨୦୨୧ ଅରଷ୍ 
ମସହିାରୁ ଲସାର ଦାୟତି୍ୱଲର ରହଛିତେ।ି ଲସ ପ୍ରଲତ୍ହ 
ଲସାର କାଯ୍୍ ାେୟକୁ ଆସ ୁ ନାହାଁତେ ି ଯାହାଫେଲର ରତ 
୧୨ ତାରଖିଲର ଲତଲଣ୍ଇ ଭକିାରୀ ଚରଣ ଲନାଡାେ 
ସ୍େୁର ଶକି୍ଷକ ବଜିୟ ବଶି୍ୱାେଙ୍କ ବଦେକୁି ଲନଇ 
ଲସାର ବ୍ଲକ ପରସିରଲର ବଇିଓ ଶ୍ୀ ଲଜନାଙୁ୍କ ମାଡ 
ଲହାଇଥିବାର ଅଭଲିଯାର ଲହାଇଥିୋ। ଏଭେ ି ଲସାର 
ବ୍ଲକ ଲପୌରପାେକିାଲର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦେ ି ଲହଉଥିବା 
ଲବଲେ ନୂତନ ଅଧିକାରୀ ନଯିକୁ୍ତ ି ନ ଲହଉଥିବାରୁ 
ପ୍ରଶାସନକି ଅବସ୍ା ସ୍ାଣ ୁଲହବାଲର ୋରଛି।ି ଜେିାପାେ 
ଶ୍ୀ ସଲିଦେଙୁ୍କ ପଚାରବିାରୁ ଆରାମୀ ଚାରଦିନି ମଧ୍ୟଲର 
ନୂତନ ଲସାର ତହସେିଦାର ଓ ବଡିଓିଙ୍କ ନଯିକୁ୍ତ ି
ଲହବ। ରତ କଛିଦିନି ତଲେ ଅସ୍ାୟୀ ବଇିଓଙ୍କ ଲନଇ 
ଏକ ସମସ୍ା ଲହାଇଥିୋ। ଖବୁଶୀଘ୍ର ଲସାର ବ୍ଳକର 
ଆଖପାଖ ବ୍ଳକରୁ ଜଲଣ ବଇିଓଙୁ୍କ ଲସାର ବଇିଓ ଦାୟତି୍ୱ 
ଲଦବାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ାବ ରହଥିିବାର ଲସ କହଛିତେ।ି 

ସ�ୋର ବ୍ଲକ୍ ସର ପ୍ରଶୋ�ନକି ବ୍ୟବସ୍ୋ ସ୍ୋଣୁ

 �ତହସଲିଦାର, ବଡିଓି, ବଇିଓଙ୍କ ବଦଳ ି
ପରର ନୂତନ ନଯିକୁ୍ ିରହଉନ ି

 � ରପୌର ନବି୍ାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳ ି
ସ୍ାନରର ନୂତନ ନଯିକୁ୍ ିଆରଦଶ ନାହ ିଁ 

 �ଚାରଦିନି ମଧ୍ୟରର ବଡିଓି, 
ତହସଲିଦାରଙ୍କ ନଯିକୁ୍ ିରହବ: ଜଲି୍ାପାଳ

୫୦ ବର୍ଷସର ଛ’ସ�ୌଜ �ୋବ୍ଷଜନୀନ ଦୁର୍ଷୋପଜୂୋ

ଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳ ି�ଭୋସର ପସୁ୍ତକ ଉସନମୋଚତି
ଜସେଶ୍ୱର, ୧୮ୋ୯ (�ମ�ି): ଜଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଲରାପୀଲମାହନପରୁ ପଞ୍ଚାୟତର 
ଜନନାୟକ,ଯାତ୍ା ଅଭଲିନତା, ନଲିଦେଶ୍କ, ଲେଖକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ, ଛଲମୌଜ 
ପରଚିାେନା କମଟିରି ଉପସଭାପତ,ି କମ୍ବୀର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପରଡିାଙ୍କ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜେ ି
ସଭା ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ପରୂ୍୍ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱଲର ଏହ ି ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜେ ି
ସଭାଲର ସମାଜଲସବୀ ସଦୁଶ୍ନ ଦାସ, ସଧୁାଂଶ ୁ ଲଶଖର ପ୍ରଧାନ, ରଲଣଶ ଚନ୍ଦ୍ର 
ପରଡିା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଂିହ, ଭାରବତ ପରଡିା, ଉଲମଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର, କାର୍୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଦାସ, ଖଲରନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଫନଭୂିରଣ ଭୂୟାଁ, ରୀତାଞ୍ଜେ ି ଲଦ, ରଲଣଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରରି,ି 
ଲଯାଲରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉେ, ଶଶକିାତେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ଅତଥିି ଭାବଲର ଲଯାରଲଦଇ 
ବକ୍ତବ୍ ରଖିଥିଲେ। ଅତଥିି ମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ‘କମ୍ବୀର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ‘ପସୁ୍କ 
ଉଲନମାଚତି ଲହାଇଥିୋ। ପରୂ୍୍ଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା ମଞ୍ଚ ଆହୱୋନ ଏବଂ ସଂଲଯାଜନା କରଥିିୋ 
ଲବଲେ ଅନରୁିଦ୍ ପରଡିା ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଣ କରଥିିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ପରଡିା, ଦଲି୍ୀପ 
ପରଡିା, ଅନୁପ ପରଡିା ଓ ସ୍ୱରୂପ ପରଡିା ସମସ୍ କାଯ୍୍ ପରଚିାେନା କରଥିିଲେ।

ବସିଜପ ିପୋଳଲିୋ ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତୀଙ୍କ ଜନମଦନି 
�ମିେୁଆି,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ସମିେୁଆି ବଲିଜପ ିପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଜନମଦନି ପାେନ 
ଲହାଇଯାଇଛ।ି ପବ୍ୂତନ ମନ୍ତୀ ପଦମଲୋଚନ ପଣ୍ାଙ୍କ ନଲିଦେଶ୍ କ୍ରଲମ ବଲିଜପ ିଯବୁଲନତା 
ନୀେମାଧବ ପଣ୍ା ଏବଂ ସମିେୁଆି ବ୍ଲକ୍  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବାଜୀ ମଲ୍କି, ୪୦ନଂ ଲଜାନର 
ମଣ୍େ ସଭାପତ ି େୁନା ଲବଲହରା ଓ ଜଲି୍ା ବଲିଜପ ି ମହେିା ଲମାର୍ା୍ର ସମ୍ାଦକିାଙ୍କ 
ଲନତୃତ୍ୱଲର ସମିେୁଆି ସ୍ୱାସ୍୍ଲକନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଖୁଲର ୭୨ଟ ି େଡୁ ବାଣ୍ବିା ସହ ଜନମଦନି 
ଉପେଲକ୍ଷ ବଦେୀ ୫ଟ ିପାରାକୁ ମକୁ୍ତ କରା ଯାଇଥିୋ। ଏହ ିଅବସରଲର ବରଷି୍ ବଲିଜପ ି
ଲନତା ରାଧାରମଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାବୁେ ିପରହିାରୀ, ଜଲି୍ା ଯବୁଲମାଚା୍ ସମ୍ାଦକ ଅକ୍ଷୟ 
ବଶି୍ୱାେ,ଜଲି୍ା କୃରକ ଲମାର୍ା୍ ଉପସଭାପତ ିନରିାକାର ପଣ୍ା, ସରପଞ୍ଚ ସଲତୋର ଲସଠୀ, 
ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ସମତି ି ସଭ୍ ହରଶିଙ୍କର ନାୟକ, ଲରାପକିାତେ ମହାତେ ି ପ୍ରମଖୁ 
ଲଯାର ଲଦଇ ଲମାଦଜିୀଙ୍କ ଦୀର୍ାୟ ୁ କାମନା କରଥିିଲେ। ଏହ ି ଅବସରଲର ସମିେୁଆି 
ବ୍ଳକର ୨୨ଟ ିପଞ୍ଚାୟତରୁ ବହୁ ବଲିଜପ ିକମ୍ୀ ଏବଂ ଶତାଧିକ ସମଥ୍କ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ। 

ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତୀଙ୍କ ଜନମଦନି ପୋଳନ
୍ଶ୍ମିବୋର୍ଡ, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାଦୀଙ୍କ ୭୨ ତମ ଜନମ 
ଦନି ଉପେଲକ୍ଷ ଜଲେଶ୍ୱର ନରର ବଲିଜପ ିପକ୍ଷରୁ ଉପସଭାପତ ିଦୁର୍ାଚରଣ ଭୂୟାଁଙ୍କ 
ଲନତୃତ୍ୱଲର ଲପୌରପରରିଦର ୧୫ନଂ ୱାଡ୍ ନହଞ୍ଜରାର ରୟାସରୁ ଲନାଡାେ ଉର୍ 
ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ାେୟର ପରସିରଲର ବୃକ୍ଷଲରାପଣ ଓ ମଷି୍ାନ୍ନ ବଣ୍ନ କାଯ୍୍ କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି 
ଲହାଇଛ।ି ଉକ୍ତ କାଯ୍୍ କ୍ରମଲର ପବୂତ୍ନ ଜେିା ଉପସଭାପତ ିଅରୁଣ ଲବଜ, ଓବସିଲିମାର୍୍ା 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଆଦତି୍ନାରାୟଣ ପାତ୍, ନରର ସମ୍ାଦକ ରବନି୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍, 
କାଉନ୍ ସେିର ଉମା ଲହମୱେ୍ରମ, ଚଦେନ କୁମାର ଦାସ, ଶବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍, ରାଧାକୃଷ୍ଣ 
ଲସନ୍ , ଶଙ୍କର ରରି,ି ମାନସ ଦାସ, ଦୀପ ୁପରଡିା, ସବୁେ ପରଡିା, ଲଦବୁ ଲଜନା, ସଜୁୟ 
ରାଉେ, ତପନ ବ୍ରହ୍ମ, ଜରନ୍ନାଥ ଲରାଚ୍ଛାୟତ ଓ ବହୁ ଗ୍ାମବାସୀ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ। 

ରକ୍ତଦୋନ ଶବିରିସର ୧୦୩ ୟନୁଟି ରକ୍ତ �ଂଗ୍ରହ

�ମିେୁଆି,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ବଜୁି ଜନତା ଦେର ୨୫ବର୍ ପରୂ୍୍ତି ଉପେଲକ୍ଷ ଓଡ଼ଶିା ଲମା 
ପରବିାର ଆନୁକୂେ୍ଲର କଲନେଇବନି୍ା ପଞ୍ଚାୟତଲର ଥିବା କଲନେଇବନି୍ା ଲନାଡ଼ାେ 
ବଦି୍ାେୟ ପରସିରଲର ଏକ ବଶିାେ ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଶବିରିକୁ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାଲବ ସମିେୁଆି ବଧିାୟକ ଲଜ୍ାତପି୍ରକାଶ ପାଣଗି୍ାହୀ 
ଲଯାରଲଦଇ ପ୍ରବାଦ ପରୁୁର ବଜୁିବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍୍ତିଲର ପଷୁ୍ପମାେ୍ ଅପ୍ଣ କରବିା ସହ 
ଉଦରାଟନ କରଥିିଲେ। ଏହ ିଶବିରିକୁ ରକ୍ତ ବ୍ଲକ ସଂଲଯାଜକ ଜୟତେ ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ 
ଲନତୃତ୍ୱଲର ନୀେରରି ି ଡାକ୍ତରୀ ଦେ ଦ୍ାରା ଲମାଟ ୧୦୩ ୟନୁଟି ରକ୍ତ ସଂରହୃୀତ 
ଲହାଇଥିୋ। ଅନ୍ତମ ଅତଥିି ଭାଲବ ୪୨ନଂ. ଲଜାନର ଜଲି୍ା ପରରିଦ ଉମାକାତେ 
ମହାରଣା, ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଜେୁତା ଲସଠୀ, ସମତି ି ସଭ୍ ଲସୌଦାମନିୀ ଲଯନା, 
ବରୀ ସରପଞ୍ଚ ବମିେ ଲୋଚନ ଲେଙ୍କା, ସମତିସିଭ୍ା ମାକ୍ଣ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମିେୁଆି-
ଖଇରା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍େୀର ବଜୁି ଜନତା ଦେର ଯବୁ ସଭାପତ ି ରଦାଧର ଲଜନା, 
ସମାଜଲସବୀ ଶ୍ୀଧର ମହାତେ ିପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ। ଏହ ିଅବସରଲର ଲସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ 
ରକ୍ତଦାତାମାନଙୁ୍କ ଅତଥିି ମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ମାନପତ୍ ଲଦଇ ସମୱେଦ୍୍ତିତ କରାଯାଇଥିୋ।

ପସଦୋନ୍ନତପି୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରଧୋନଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ��୍ୱଦ୍୍ଷନୋ

ଜସେଶ୍ୱର, ୧୮ୋ୯ (�ମ�ି): ଓଡ଼ଶିା ମାଧ୍ୟମକି ସ୍େୁ ଶକି୍ଷକ ସଂର (ଓଷ୍ା) 
ପକ୍ଷରୁ ୬ ଜଣ ପଲଦାନ୍ନତପି୍ରାପ୍ତ ବରଷି୍ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ଏବଂ ୬୨ ଜଣ 
ପ୍ରାରମ୍ଭକି ନଯିକୁ୍ତପି୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ୀଙୁ୍କ ଜଲେଶ୍ୱର ଓ ରାଇବଣଆି ମଣ୍େ 
ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାରତ ସମୱେଦ୍୍ନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ପ୍ରରଲିପ୍ରକ୍ଷୀଲର ଓଷ୍ାର 
ଜଲେଶ୍ୱର ମଣ୍େ ସଭାପତ ି ସକୁୁମାର ମଶି୍ଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱଲର ଏକ ସ୍ୱାରତ 
ସମୱେଦ୍୍ନା ସଭା ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଥିୋ। ରାଜ୍ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ(ଓଷ୍ା) ପ୍ରକାଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ମହାତେ ି ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାଲବ ଲଯାରଲଦଇ ଆଲମ ପଢବୁି େଢ଼ବୁି ଏବଂ ବଢବୁି 
ଲବାେ ି ଆହୱୋନ ଲଦଇଥିଲେ। ଓଷ୍ାର ରାଜ୍ କାଯ୍୍କାରଣିୀ ସଭାପତ ି ଭକିାରୀ 
ଚରଣ ସାହୁ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଲବ ଲଯାର ଲଦଇଥିଲେ। ଓଷ୍ାର ପବୂ୍ତନ ରାଜ୍ 
ସଭାପତ ି ଇଦୁେମାଧବ ମହାତେ,ି ପବୂତ୍ନ ଯରୁମ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର 
ମଶି୍, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ସମ୍ାଦକ ମଲନାରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଜଲେଶ୍ୱର ମଣ୍େ ସଭାପତ ି
ଡ. ଅଜତି ମହାତେ ି ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାବଲର ଲଯାରଲଦଇ ବକ୍ତବ୍ ରଖିଥିଲେ। 
ରାଇବଣଆି ମଣ୍େ ସମ୍ାଦକ ବଂଶୀଧର ବାରକି ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଣ କରଥିିଲେ।

ପ୍ରଧୋନ�ନ୍ତୀଙ୍କ ଜନମ ଦବି�ସର ଚୋରୋସରୋପଣ
ବୋସେଶ୍ୱର,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଲରନ୍ଦ୍ର ଲମାଦଜିୀଙ୍କ ୭୨ତମ ଜନମ ଦବିସ 
ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବଲିଜପ ି ପକ୍ଷରୁ ପାେନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରଲର ସଦର 
ନବି୍ାଚନ ମଣ୍େୀ ଅତେର୍ତ ବଇଁଚା ପଞ୍ଚାୟତଲର ରାଜ୍ ଯବୁଲମାର୍୍ା ଉପସଭାପତ ିତଥା 
ସଦର ଲନତା ମାନସ କୁମାର ଦର୍ଙ୍କ ଲନତୃତ୍ୱଲର ବୃକ୍ଷଲରାପଣ କାଯ୍୍କ୍ରମ ଲହାଇଥିୋ। 
ବରଷି୍ ଲନତା ରବନିାରାୟଣ ମହାପାତ୍, ରାଜ୍ କାଯ୍୍କାରଣିୀ ସଦସ୍ ପଶୁ୍ରାମ 
ଲବଲହରା, ବରଷି୍ ଲନତା ଲରୌରାଙ୍ ଦାସ, ଜଲି୍ା ପରରିଦ ସଭ୍ ରୟାଧର ଲବଲହରା, 
ସରପଞ୍ଚ ରବନିାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ସଭୁଦ୍ା ଖଟୁଆ, ସମତିସିଭ୍ା 
ରୀତା ସଲରନ, ପବୂ୍ତନ ନରର ସଭାପତ ି ସୀତାକାତେ ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ।

ସ�ୋଗରୋଇ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି)

ଲଦବଭାରା ବକିାଶ ପରରିଦ ଲଭାରରାଇର ପ୍ରତଷି୍ା 
ଦବିସ ଉତ୍ସବ ଉପେଲକ୍ଷ ରବବିାର ବ୍ଲ ଲ୍ କ୍ ସ୍ରୀୟ 
ପ୍ରତଲିଯାରତିା ମଞ୍ଚ ଉଦ୍ ରାଟତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି 
ଲଭାରରାଇ ଗ୍ାମ୍ ଉର୍ଶକି୍ଷା ପ୍ରତଷି୍ାନ 
(ଆରଆଇଏଚଏସ) ପରସିରଲର ଆଲୟାଜତି 
ଏହ ି ପ୍ରତଲିଯାରତିା ମଞ୍ଚକୁ ସମ୍କୃ୍ତ ମହାବଦି୍ାେୟର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକଦାର ସଂି ଦାସ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାଲବ 
ଲଯାରଲଦଇ ଆନୁଷ୍ାନକି ଭାଲବ ଉଦ୍ ରାଟନ 
କରଥିିଲେ। ଏଥିଲର ମାଧ୍ୟମକି, ଉର୍ ମାଧ୍ୟମକି 
ଓ ମହାବଦି୍ାେୟସ୍ରୀୟ ସଂସ୍ତୃ ବକୃ୍ତତା ଓ 
ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତଲିଯାରୀତାଲର ଶତାଧିକ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିଲେ। ପଲର ପରରିଦର 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଦକ୍ଷଣି ଲଭାରରାଇ ଓଷ୍ା ସମ୍ାଦକ 
ନଟରଞ୍ଜନ ରରାଇଙ୍କ ଲପୈାରହତି୍ଲର ଅନୁଷ୍ତି 
ସାଧାରଣ ସଭାଲର ପରରିଦର ମହା ସଚବି ତଥା 
ଲଭାରରାଇ ଶ୍ାମସଦୁେର ସଂସ୍ତୃ ମହାବଦି୍ାେୟର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ା ପରରିଦର ଉଲଦେଶ୍ 
ଜ୍ଞାପନ କରବିା ସହତି ସଂସ୍ତୃ ଭାରାର ଲବୈଶଷି୍୍ 
ଉପଲର ଆଲୋକପାତ କରଥିିଲେ। ମଖୁ୍ଅତଥିି 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଲଫସର ଦାସ ସଂସ୍ତୃ ଭାରାର 
ଚମତ୍ାରତିା ସମ୍କଲ୍ର ଆଲୋଚନା କରଥିିଲେ। 

ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଉପ ମହାସଚବି ଅଧ୍ୟାପକ 
ବ୍ରଜବହିାରୀ ପତ,ିପ୍ରୟିବାର ନଲରନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସଂସ୍ତୃ 
ମହାବଦି୍ାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଃ ଲକଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍, 
ଅଧ୍ୟାପକ ନରିଞ୍ଜନ ଲବଲହରା, ବାରବାଟଆି 
ଚଦେଲନଶ୍ୱର ଉର୍ ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
କାୋଚାଦେ ଦାସ, ଉର୍ର ଲଭାରରାଇ ଓଷ୍ା ସଭାପତ ି
ପଣ୍ତି ଲରୈାରଶିଙ୍କର ତ୍ପିାଠୀ, ପଣ୍ତି ଶାତେପିଦ 
ଦାଶ ପ୍ରମଖୁ ଲଯାର ଲଦଇ ସଂସ୍ତୃ ଭାରାର ମାଧଯୂ୍୍  
ଓ ବ୍ବହାର ସମ୍କଲ୍ର ବକ୍ତବ୍ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଲେ। 

ପଣ୍ତି ସ୍ୱପନ କୁମାର ପଣ୍ା ଧନ୍ବାଦ ଅପଣ୍ 
କରଥିିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ସଶୁାତେ କୁମାର ମଶି୍, ଶଲୁଭଦୁେ 
ଦାଶ, ଲଦବଶଙ୍କର ଦାଶ, ଚଦେନ ପଣ୍ା, ପ୍ରଦୀପ 
ବାନାଜ୍ୀ, ଶାଶ୍ୱତ ଲଜନା ପ୍ରମଖୁ କାଯ୍୍ କର୍ା୍ ଓ 
ସଦସ୍ ଏହ ିକାଯ୍୍ କ୍ରମକୁ ପରଚିାେନା କରଥିିଲେ। 
ପରରିଦର ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିସ ଉପେଲକ୍ଷ ଆସତୋ ୨୫ 
ତାରଖିଲର ଏକ ବର୍ା୍ଢ଼୍ ସମାଲବଶ ଆଲୟାଜନ 
ଲହବା ସହତି କୃତ ି ପ୍ରତଲିଯାରୀ, ଲମଧାବୀ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଓ ବଶିଷି୍ ବଦି୍ାନମାନଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ ଓ 
ସମୱେଦ୍୍ତିତ କରାଯବି ଲବାେ ି ପରରିଦର ସଭାପତ ି
ଡାକ୍ତର ଶ୍ୀଶ କୁମାର ଦାଶ ସଚୂନା ଲଦଇଛତେ।ି

ସଦବଭୋରୋ ବକିୋଶ ପରରିଦର ପ୍ରତସି�ୋରତିୋ �ଞ୍ଚ ଉଦ୍ ଘୋଟତି

ଔ୍ଦୋ, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ଅଭୟ ନୁ୍ଜ ଓଡଶିା ତରଫରୁ 
ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଔପଦାର ଅଭୟ ନୁ୍ଜ କାଯ୍୍ାେୟ ଠାଲର 
ବଶି୍ୱକମ୍ା ପଜୂା ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଅଭୟ ନୁ୍ଜ 
ଓଡଶିାର ଆଙ୍କର ଜୟଶ୍ୀ ଲବଲହରା, ସବଏଡଟିର ଅମଲରନ୍ଦ୍ର 
ଲଜନା, ଔପଦା ରଲିପାଟ୍ର ବର୍ା ପଣ୍ା, ପ୍ରଲମାଦ ଦାସ 
ପଜୂାର୍୍ନା ସମସ୍ ଆଲୟାଜନ କରଥିିଲେ। ଏହ ି ପଜୂାଲର 
ଅଭୟ ନୁ୍ଜ ଓଡଶିା ର ମଖୁ୍ ସମ୍ାଦକ ଅଲଶାକ କୁମାର 
ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତଷି୍ା ରଞ୍ଜତିା ପଲେଇ, ଔପଦାବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବସି ି
ବପି୍ା ପାତ୍, ଜଲି୍ା ପରରିଦ ସଦସ୍ା ମନୁ ିସଂି, ଔପଦା ବଡ଼ିଓି 

ଅଭଲିରକ ଦାସ, ସହକାରୀ ନବି୍ାହୀ ଯନ୍ତୀ ପପ ୁଭୂୟାଁ, ଜପିଓି 
ଜଲିତନ୍ଦ୍ର ସାମେ, ଗ୍ାମ୍ ପାନୀୟ ଜେ ଲଯାରାଣ ସହକାରୀ 
ନବି୍ାହୀଯନ୍ତୀ ଭାରୀରଥୀ ଦାସ, ଔପଦା ଥାନା ଆଇଆଇସ ି
କମେନିୀ ତାଣ୍,ି ଏଏସଆଇ କୁଅଁର ସାମୱୋଦକି ନରିଞ୍ଜନ 
ପ୍ରସାଦ ବାରକି, ନୀୋମୱେର ପଣ୍ା, ରୟାଧର ତ୍ପିାଠୀ, ଅଜୟ 
କୁମାର ପଣ୍ା, ମାନସ ଲବଜ, ରାଲମଶ୍ୱର ଦାଶ ପ୍ରମଖୁ ଲଯାର 
ଲଦଇଥିଲେ। ଏହ ିପଜୂାଲର ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ, ସଦୁଶ୍ନ ଲଯନା, 
ନରିଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରକି, ସାତୁେନୁ ଲବଲହରା, ଆଶଲୁତାର 
ନାୟକ, ଅରବଦିେ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ, ବକିାଶ ପ୍ରଧାନ, 

ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ, କମେ 
ଲୋଚନ ପଣ୍ା ପ୍ରମଖୁ 
ସହଲଯାର କରଥିିଲେ। ପଜୂକ 
ଲବୈଦ୍ନାଥ ଶତପଥୀ ପଜୂା 
ପାଠ କରଥିିଲେ। ଲସହପିର ି
ଔପଦା ଅଞ୍ଚେର ବଭିନି୍ନ 
ସରକାରୀ ଓ ଲବସରକାରୀ 
ସଂସ୍ାଲର ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱକମ୍ା 
ପଜୂା ପାେତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି

�ହଳିୋଙ୍କ ଝୁଲନ୍ୋ ଶବ ଉଦ୍ୋର
୍ଶ୍ମିବୋର୍ଡ, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ଜଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଚମାରରାଁ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଲତରରୀ ଗ୍ାମର ମକରା ସଲରନ୍ ଙ୍କ ଝଅି ସୀତା 
କସି୍(ୁ୨୯) ସହତି ଖଆୁଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଡରାପଦା ରାଁର ଭୀମ କସି୍ ୁ
ସହତି ଲବୈଦକି ରୀତଲିର ବବିାହ ଲହାଇଥିୋ। ଦୁଇଦନି ପବ୍ୂରୁ ଲସ 
ନଲିଖାଜ ଥିବା ଲବଲେ ଆଜ ିସକାଲେ ବରଡହିା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ 
ବାରଡୁା ନକିଟଲର ଥିବା ଜାମଲକାେ ିରଛଲର ତାର ଝୁେତୋ ଶବ 
ଲଦଖିବାକୁ ମେିଥିିୋ। ଖବର ପାଇ ଶାଶରୂର ଓ ବାପରର ଲୋଲକ 
ରଟଣାସ୍େଲର ପହଞ୍ଚ ିପେୁସି୍ କୁ ଖବର ଲଦଇଥିଲେ। ପେୁସି୍  
ଆସବିାର ବେିମୱେ ଲହବାରୁ ଶାଶରୂର ଲୋଲକ ଶବ ଲନଇଯାଇଥିବା 
ଜଣାଯାଇଛ।ି ମତୃ ସୀତା କସି୍ରୁ ୩ ମାସର ଶଶି ୁଥିବା ଲବଲେ 
ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍କୁ ଲନଇ ନାନାକଥା ଶଣୁବିାକୁ ମେୁିଛ।ି

ସ�ୋତଆିବନୁି୍ ଚହି୍ନଟ ଶବିରି 
ଜସେଶ୍ୱର/୍ଶ୍ମିବୋଡ଼, ୧୮ୋ୯ (�ମ�ି): ଜଲେଶ୍ୱର ଲପୌର 
ପରରିଦ ଅଧୀନସ୍ ନହଞ୍ଜରା ରୟାସରୁ ସରକାରୀ ଉପ୍ରା ବଦି୍ାେୟ 
ପରସିରଲର ଲମାତଆି ବଦୁିେ ଚନିେଟ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି 
ଭୂମକିା ଚକ୍ଷ ୁଚକିତି୍ସାେୟ ଦ୍ାରା ଏହ ିମାରଣା ଲମାତଆି ବଦୁିେ 
ଚନିେଟ ଶବିରି କରାଯାଇଥିୋ। କାଯ୍୍କ୍ରମକୁ ରତନ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମ 
ଉଦ୍ ରାଟନ କରଥିିୋଲବଲେ ଦଲି୍ୀପ ପରଡିା, ଦୁରା୍ଶଙ୍କର ଭୂୟାଁ, 
ସଧୁୀର ପରଡିା, କମେ ଲୋଚନ ହୁଈ, ମାନସ ଦାସ ଉପସ୍ତି 
ଥିଲେ। ଏହ ିଶବିରିଲର ୫୩ ଜଣ ଲଯାରଲଦଇଥିବାଲବଲେ 
ଲସଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ଜଣଙ୍କଠାଲର ଲମାତଆିବଦୁିେ ଚନିେଟ ଲହାଇଥିୋ।

ଜସେଶ୍ୱର, ୧୮ୋ୯ (�ମ�ି): ଜଲେଶ୍ୱର 
ନୂଆବଜାରସ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ ୍ିର ଲସକ୍ସନ-୨ଲର 
ବଶି୍ୱକମ୍ା ପଜୂା ପାେନ କରାଯାଉଛ।ି ଇଲେକ୍ଟ ୍ିର 
ସମ୍କ୍ୀୟ ବଭିନି୍ନ କୋ କୃତ ି ମାଧ୍ୟମଲର 
ସଲଚତନତା ଉପଲର ବାର୍୍ା ଦଆି ଯାଇଛ।ି ଏହ ି

ସବୁ କାଯ୍୍କ୍ରମକୁ ଲସକ୍ସନ-୨ ଜୁନୟିର ଇଂଜନିୟିର 
ରଦାଧର ଭୂୟାଁ, ରମାବଲ୍ଭ ସାହୁ, ରରନୁାଥ 
ପାତ୍, ରାଜଲରାପାେ ଓଝା, ପ୍ରଦୀପ ଲଯନା, 
ରାଜୀବ ପାତ୍, ସବୁ୍ରତ କୁମାର ଲଦ ସହତି ସମସ୍ 
କମ୍ଚାରୀ ଉପସ୍ତି ରହ ି ସହଲଯାର କରଥିିଲେ। 

ବଦୁି୍ୟତ୍  କୋ�୍ଷ୍ୟୋଳୟସର ବଶି୍ୱକ�୍ଷୋ ପଜୂୋ

ଔପଦୋ ଅଭୟ ନୁ୍ୟଜ କୋ�୍ଷ୍ୟୋଳୟସର ବଶି୍ୱକ�୍ଷୋ ପଜୂୋ

କମଦ୍ଡୋ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ସବୁର୍ଲ୍ରଖାର ବନ୍ା 
ପ୍ରଭାବଲର କ୍ଷତଗି୍ସ୍ ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମଲର ଲସ୍ୱଚ୍ଛାଲସବୀ 
ସଂରଠନ ପକ୍ଷରୁ ରେିଫି ବଣ୍ନ ଲହାଇଛ।ି 
ଲଭାରରାଇ ବ୍ଲକର ସମାଜଲସବୀ ତପନ ଲଦ, ସବୁ୍ରତ 
ସାହୁ ଏବଂ ବପିନି ବହିାରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ମଲର 
ଭୁବଲନଶ୍ୱର ସ୍ତି ଏକ ସାମାଜକି ସଂରଠନ 
ସହାୟତାଲର ଏହ ି ବ୍ଲକର ବାରବାଟଆି ପଡଆି 
ଠାଲର ସରପଞ୍ଚ, ସମତିସିଭ୍ା ଓ ୱାଡ୍ ଲମମୱେରଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିଲିର ରେିଫି ବଣ୍ନ କରାଯାଇଥିୋ। ବନ୍ା 
କ୍ଷତଗି୍ସ୍ ରବରାଁ, କୁସଡୁା, ଖରଦିପପି୍ପେ,ଆରୁହାବୃର୍ ି

ନଂ-୧, କୁମ୍ଭୀରରଡ଼ ି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସବ୍ଲମାଟ 
୭୦୨ଜଣଙୁ୍କ ସଂରଠନ ପକ୍ଷରୁ ରେିଫି ଲଯାରାଇ 
ଦଆିଯାଇଥିୋ। ଏହ ି ରେିଫି ବଣ୍ନ ଲବଲେ 
ସଂରଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାତେ ମଦୁୁେ,ି ଲପ୍ରାଗ୍ାମ 
ଡାଇଲରକ୍ଟର ସଲୁରଶ ବଲିଶାଇ, ଲପ୍ରାଗ୍ାମ 
ଲକାଡ୍ତିଲନଟର ରଶମ ିବଶି୍ୱାେ, ଲକାରାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଧାଶ୍ାମ 
ରଥ ସହତି ଆରୁହାବୃର୍ ିନଂ-୧ ସରପଞ୍ଚ ରୀତା ରାଣୀ 
ଲଜନା, ସଦସ୍ା ଅଞ୍ଜେ ି ଲଜନା, ସମାଜଲସବୀ 
ରାଜକଲିଶାର ଲଜନା, ରବ ିଦର୍, ମଲନାରଞ୍ଜନ ଲଦ, 
ସଲରାଜ ଲଜନା, ଶତୃଘ୍ନ ରରି ିପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ। 

ରୱେଚ୍ାରସବୀ 
ସଂଗଠନ 
ତରଫରୁ ବନ୍ା 
ବପିନ୍ନଙୁ୍କ 
ରଲିଫି୍  ବଣ୍ଟନ
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ହୋଟଡହି,ି ୧୮ୋ୯(�ମ�ି):

ସରକାରୀସ୍ତରରର ଶଶିଙୁ୍କ ନମିରତେ ରେଳକୁଦ 
ଏବଂ ଶକି୍ାଦାନ ନମିରତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ରକନ୍ଦ୍ର 
ରୋଲାଯାଇଛ।ି ରକନ୍ଦ୍ରଗଡୁକିର ନୂତନ ଗହୃ, 
ରସୌନ୍ଦଯ୍ଯ୍ୟ କରଣ, ଶଶି ୁରେଳବିା ପାଇ ଁଉପକରଣ, 
ବଭିନି୍ନ ବାର ଅନୁସାରର ୋଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଆଦ ି
ଶଶିଙୁୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡକୁି 
ଆସବିାପାଇ ଁ ଆଗ୍ରହ ସଷୃ୍ ି କରଥିାତେ।ି ଶଶି ୁ ସସୁ୍ଥ 
ରହରଲ ସସୁ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ରହାଇପାରବି 
ସହାୟକ ରହାଇପାରବି। ଏହ ି ଲକ୍୍ୟରର ସରକାର 
ଅଙ୍ଗନବାଡ ିରକନ୍ଦ୍ର ରୋଲଛିତେ।ି ରହରଲ ରକରତକ 
ସ୍ଥାନରର ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା, ଅବରହଳା 
ଏବଂ ରାଜରନୈତକି ଇଛାଶକ୍ରି ଅଭାବ ରଯାଗୁଁ 
ଏହ ି ରଯାଜନା ବାଟବଣା ରହଉଛ।ି ରକନୁ୍ଦଝର 
ଜଲି୍ା ହାଟଡହି ି ବ୍ଲକରର ଥିବା ବହୁ ରକନ୍ଦ୍ରର ଶଶି ୁ
ସ୍ଲୁ ବାରଣ୍ା, ଅସରୁକ୍ତି ଗହୃ, କମ୍ୁୟନଟି୍  ଗହୃ 
ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି କମ୍ଯୀଙ୍କ ଘରର ପଢୁଥିବା ଲକ୍୍ୟ 
କରାଯାଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ରର ବହୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି
ରକନ୍ଦ୍ର ଦୀଘ୍ଯବର୍ଯ ଧର ି ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ରହଉ ନ ଥିବାରୁ 
ଅଧାପତେରଆିଭାରବ ପଡରିହ ି ନଷ୍ ରହବାରର 
ଲାଗଛି।ି ଫଳରର ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଣରିର 
ପଡୁଛ।ି ଉନ୍ନତମାନର ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ରକନ୍ଦ୍ର 

ନମି୍ଯାଣ ପାଇ ଁ ୧୫ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ରଯାଗାଇ 
ଦଆିଯାଇଥିବାରବରଳ ନମି୍ନମାନର କାମ ରହଉଥିବା 
ରନଇ ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁସାରର, 
ବ୍ଲକରର ୨୧୯ଟ ି ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ରକନ୍ଦ୍ର ଥିବାରବରଳ 
ରସଥିରୁ ୧୩୪ଟରି ନଜିସ୍ୱ ଗହୃ ରହଥିିବା କାଗଜ 
କଲମରର ଦଶ୍ଯାଯାଉଛ।ି ଅବଶଷି୍ ୮୫ଟ ି ରକନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ଲୁ ବାରଣ୍ା, କମ୍ୁୟନଟି ଗହୃ ଏବଂ କମ୍ଯୀଙ୍କ ଘରର 
ଚାଲୁଛ।ି ବର୍ା ରସକ୍ଟରରର ୨୭ଟ ି ଅଙ୍ଗନବାଡ ି
ରହଛି।ି ରସଥିରୁ ୧୯ଟରି ନଜିସ୍ୱ ଗହୃ ଥିବାରବରଳ 
ଅବଶଷି୍ ରକନ୍ଦ୍ର ଅତ ିଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରର ଚାଲଛି।ି 
ରସହପିର ି ସଲୁଣରର ଦୁଇଟ ି ରକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୟନୀୟ 

ଅବସ୍ଥାରର ଚାଲଥିିବା ରବରଳ ନୂତନ 
ଗହୃ ନମି୍ଯାଣ ଆରମ୍ଭ ରହାଇପାରୁନାହ ିଁ। 
ରଢଙ୍କା ରସକ୍ଟରରର ୨୩ଟ ି ମଧ୍ୟରର 
୧୬ଟରି ନଜିସ୍ୱ ଗହୃ ରହଥିିବାରବରଳ 
ଅବଶଷି୍ ୭ଟରି ରକନ୍ଦ୍ରର ଗହୃନାହ ିଁ। 
ରସହପିର ି ରସାସ ରସକ୍ଟର ୨୭ଟରୁି 
୧୯ଟରି ଗହୃ ରହଛି।ି ଅବଶଷି୍ଠ ୮ଟ ି
ରକନ୍ଦ୍ର ଅତ ି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରର 
ଚାଲଛି।ି ଅନ୍ାରୀ ଓ ଜଡାବା 
ଅନ୍ୟର ବାରଣ୍ା ଏବଂ ଆତୁରକିଣା, 
କାନପରୁ ସ୍ଲୁ ବାରଣ୍ାରର ଚାଲଛି।ି 
ମରଚାଇପଦା ରକନ୍ଦ୍ର ଏକ ମଣ୍ପରର 

ଚାଲଥିିବାରବରଳ ରବରୁଣପଦ ି ମଧ୍ୟ ଏକ 
ବାରଣ୍ାରର ଚାଲଛି।ି ରବରୁଣପଦରି ଗହୃ ଥିରଲ ବ ି
ତାହା ହସ୍ତାତେର ରହାଇନାହ ିଁ। ଆତୁରକିଣାର ରକନ୍ଦ୍ର 
ପାଇ ଁ ୧୫ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମଳିଥିିରଲ ମଧ୍ୟ 
ତାହା ଅତ ି ନମି୍ନମାନର କାଯ୍ଯ୍ୟ ରହଉଛ।ି ବରଙ୍ଗାର 
ରସକ୍ଟରରର ୨୫ ଟ ି ରକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ଟରି ଗହୃ 
ରହଛି।ି କଅଁରଳଇବାଲପିାଳ ରକନ୍ଦ୍ରଟ ି ଅସରୁକ୍ତି 
ଆଜରବଷ୍ଟ୍ ସ ଗହୃ ଏବଂ ଭଅଁରାର କମ୍ଯୀଙ୍କ ନଜିସ୍ୱ 
ଘରର ଚାଲଛି।ି ସଆିଡ ି ମାଳଆି ରକନ୍ଦ୍ରର ଏକ 
ପରୁଣା ଘର ଏବଂ ଫୁଲଝର, ହରଡବାଡ,ି ସରମଣୁ୍ ି
କମ୍ଯୀଙ୍କ ଘରର ଚାଲଛି।ି ରସହପିର ି ଧନୁଜ୍ଯୟପରୁ 

ରକନ୍ଦ୍ର କମ୍ୁୟନଟି ଘରର ଚାଲଥିିବାରବରଳ ସଙ୍ଖଣାର 
ଗହୃଟ ି ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ରହାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ତାହା ହସ୍ତାତେର 
ରହାଇନାହ ିଁ। ଶାଳଣଆଁି ରସକ୍ଟର ୨୫ ରକନ୍ଦ୍ର 
ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ଟରି ଗହୃ ରହଛି।ି ଅବଶଷି୍ଠ ୧୨ଟ ିଅନ୍ୟ 
ସ୍ଥାନରର ଚାଲଛି।ି କଇଥଗଢଆି ରକନ୍ଦ୍ରଟ ି କମ୍ଯୀଙ୍କ 
ଘରର ଚାଲଛି।ି ରସହପିର ି ସମଣା ରସକ୍ଟରର 
୩୦ରୁ ୧୬ଟରି ନଜିସ୍ୱ ଗହୃ ରହଛି।ି ଅବଶଷି୍ 
ରକନ୍ଦ୍ରଗଡୁକି ସ୍ଲୁ ବାରଣ୍ା ଏବଂ କମ୍ଯୀଙ୍କ ଘରର 
ଚାଲଥିିବାରବରଳ ହାଟଡହି ି ଓ ଡଅରଁ ରସକ୍ଟରର 
ଏହଭିଳ ିବହୁ ରକନ୍ଦ୍ର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରର ଚାଲଛି।ି 
ରତରବ ଓମବାଡାସ ି ଓ ଡଏିମଏଫ୍  ରଯାଜନାର 

ରକାଟ ି ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ଗଚ୍ତି ଥିବାରବରଳ ଅବଶଷି୍ 
ଗହୃ ଗଡୁକି କାହ ିଁକ ି ରହାଇପାରୁନାହ ିଁ ରସ 
ରନଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି ଅସମ୍ରୂ୍୍ଯ ଥିବା 
ଗହୃଗଡୁକି ତଦତେ କରାଯାଇ ଯନ୍ତୀ ଓ ଠକିାଦାରଙ୍କ 
ବରିରାଧରର ପଦରକ୍ପ ରନବାକୁ ଦାବ ିରହଉଛ।ି ଏ 
ରନଇ ଶଶି ୁପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ପଚାରବିାରୁ ୧୩୪ 
ରକନ୍ଦ୍ରର ନଜିସ୍ୱ ଗହୃ ରହଛି।ି ଅବଶଷି୍ ରକନ୍ଦ୍ରଗଡୁକି 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଏବଂ କମ୍ୁୟନଟି ି ଗହୃରର ଚାଲଛି।ି 
ନୂତନ ଗହୃଗଡୁକି ବ୍ଲକ ପକ୍ରୁ ନମି୍ଯାଣ କରାଯାଇ 
ହସ୍ତାତେର କରାଗରଲ ଏଭଳ ି ସମସ୍ୟା ହୁଅତୋନାହ ିଁ 
ରବାଲ ିକହଛିତେ।ି

ବୃଦ୍ଧଙ୍ଦୁ  ଶଦୁଣ୍ଢକର 
ଫିଙ୍ଲିା ଦନ୍ା
ସେଲସ�ୋଇ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ରଶୌଚ ପାଇଁ ଗାଁ 
ନକିଟ ଦଣ୍ାରହାଳକୁି ଯାଇଥିବା ଜରଣ ବୃଦ୍ଧଙୁ୍କ ଏକ 

ରଗାଠଛଡା ଦତୋହାତୀ 
ଫିଙ୍ଗ ି ରଦଇଥିଲା। 
ବୃଦ୍ଧଜଣକ ରହରଲ 
ରତଲରକାଇ ବନା୍ଳ 
େଣୁ୍ାପଡ଼ା ପ୍ାୟତ 
କତେରଲଇ ଗାଁର 
ସନୁମଖୁି (୬୫)। ତାଙୁ୍କ 

ଗରୁୁତର ଅବସ୍ଥାରର ରତଲରକାଇ ରମଡକିାଲରର 
ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ ି ସକାଳୁ ସନୁମଖୁି ସାହ ି
ନକିଟ ଦଣ୍ାରହାଳକୁି ରଶୌଚ ରହବାପାଇଁ ଯାଇଥିରଲ। 
ରସଠାରର ରଗାଠଛଡା ଦତୋଟ ି ତାଙୁ୍କ ଶଣୁ୍ଢରର 
ଫିଙ୍ଗରିଦଇଥିଲା। ଫଳରର କଛି ି ଦୂରକୁ ଛଟିକି ି
ପଡଥିିରଲ। ପରର ରସ ଚତି୍ାର କରବିାରୁ ସାହରିଲାକ 
ଘଟଣାସ୍ଥଳରର ପହ୍ ି ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର ି ଗରୁୁତର 
ଅବସ୍ଥାରର ରତଲରକାଇ ରମଡକିାଲରର ଭର୍ତ୍ତି 
କରଥିିରଲ। ପରର ତାଙୁ୍କ ରକନୁ୍ଦଝର ରମଡକିାଲକୁ 
ସ୍ଥାନାତେର କରାଯାଇଛ।ି ଦନିକୁ ଦନି ରତଲରକାଇ 
ରରଞ୍ଜରର ହାତୀପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଉଥିବାରୁ 
ରଲାରକ ଆତଙି୍କତ ଅବସ୍ଥାରର ଦନି କାଟୁଛତେ।ି

ବଜ୍ରପାତକର ୩ କ�ାରଦୁ  ମତୃ
ସେଲସ�ୋଇ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ରତଲରକାଇ ଥାନା 
ରାଇସଅୁାଁ ପ୍ାୟତ ମଦ୍ଧ୍ଯା ଭାଲୁଦର ିସାହରିର ବଜ୍ରପାତରର 
ତରିନାଟ ିରଗାରୁର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ଗ୍ରାମର ଶରତ ମହାତେ, 
ସରତୋର ମହାତେ ଓ ଟୁନୁ ମହାତେଙ୍କ ରଗାରୁ ନକିଟସ୍ଥ 
ପଡ଼ଆିରର ଚରୁଥିବା ରବରଳ ଅପରାହ୍ନରର ବର୍ଯା ରହବାରୁ 
ଏକ ଗଛ ମରୂଳ ଆଶ୍ରୟ ରନଇଥିରଲ। ପରର ରସଠାରର 
ବଜ୍ରପାତ ରହବାରୁ ୩ଟଯିାକ ରଗାରୁର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି 

ଜବରଦଖଲୋରୀଙ୍ େବ୍ ଜାକର 
ସରୋରୀ ଜମ;ି ପ୍ରଶାସନ ନରିବ
ଆନନ୍ଦ୍ରୁ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ଆନନ୍ଦପରୁର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନରର ମଲୂ୍ୟବାନ ସରକାରୀ ଜମ ି
ଜବରଦେଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ ଜାରର ରହଛି।ି ପ୍ରଶାସନର 
ବଭିନି୍ନ କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଡ଼ା ଘରର ଚାଲୁଥିବାରବରଳ 
ବହୁ ଅଫିସ ଗହୃ ଓ ଷ୍ାପ୍  କ୍ାଟର ଅଭାବ ରହଛି।ି 
ସରକାରଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ ିନ ଥିବା ରଯାଗୁଁ ଆନନ୍ଦପରୁର 
ବ.ିଏନ୍ . ହାଇସ୍ଲୁ ପାଶ୍ଶ୍ଯ, ରେଳ ପଡ଼ଆି, ରଂିରରାଡ଼ 
ପାଶ୍ଶ୍ଯ, ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ପାଶ୍ଶ୍ଯ, ରବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାଶ୍ଶ୍ଯ, 
ଡ଼ାହାଣୀବଣଆି ସାହ,ି ଉର୍ତରରଶ୍ୱର ପାଶ୍ଶ୍ଯ, କଲ୍ୟାଣ 
ମଣ୍ପ ପାଶ୍ଶ୍ଯ ସରମତ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନରର ଥିବା ସରକାରୀ 
ଜମ ି ଉପରର ରକାଠାଘର ନମି୍ଯାଣ କର ି ସ୍ୱଚ୍ଳ 
ବଗ୍ଯର ରଲାକମାରନ ଜବରଦେଲ କର ି ରଖିଛତେ।ି 
ଏ ସମ୍କ୍ଯରର ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଥାଇ ବ ି ରକୌଣସ ି
କାଯ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ ଥିବାରୁ ଜବରଦେଲ 
ବଢବିାରର ଲାଗଛି।ି ଏ ରନଇ ବୁଦ୍ଧଜିୀବୀମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ଅସରତୋର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛ।ି ବର୍ତ୍ଯମାନ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-ଲାଇରରେରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ସାଧାରଣ ରଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଉନ୍  ହଲ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ପ, 
ରେଳ ପଡ଼ଆି, ପାକ୍ଯର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଥିିବା ରବରଳ 
ସରକାର ଏଥିପ୍ରତ ି ଦୃଷ୍ ି ରଦଇ ଜବରଦେଲକାରୀଙ୍କ 
କବଳରୁ ମଲୂ୍ୟବାନ ଜମଗିଡ଼ୁକୁି ଉଦ୍ଧାର କର ି
ଜନକଲ୍ୟାଣ କାଯ୍ଯ୍ୟରର ନରିୟାଜନ କରବିା ପାଇଁ 
ସାଧାରଣରର ଦାବ ିରହଉଛ।ି

ପ୍ରଶାସନର ଅବକେଳା ପାଇଁ 
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଉନ ିଅଙ୍ନବାଡ଼ ି�େୃ

ନପୂ ତନ େମ୍ଦୁୟୁଟର 
�େୃର ପପୂଜାର୍ଣ୍ଣନା 
ହୋଟଡହି,ି୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ହାଟଡହି ିବ୍ଲକ କଯ୍ଯ୍ୟାଳୟର 
ନୂତନ କମ୍୍ୁୟଟର ଗହୃ ଓ ଆବାସ ି ରବୈଠକ ପାଇଁ 
ରହାଇଥିବା ଗହୃକୁ ବଶି୍ୱକମ୍ଯା ପଜୂା ଦନି ପଜୂାର୍୍ଯନା 
କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିରର ବରଷି୍ଠ କମ୍୍ୁୟଟର ରପ୍ରାଗ୍ରାମ 
କମ୍ଯଚାରୀ ସରୁେତ ନାୟକ କର୍ତ୍ଯାଭାରବ ଦାୟତି୍ୱ 
ତୁଲାଇଥିରଲ। ପଜୂା ସମୟରର ସହକାରୀ କମ୍୍ୁୟଟର 
ରପ୍ରାଗ୍ରାମ କମ୍ଯଚାରୀ ପ୍ରଶାତେ ରସଠୀ, ଅବନିାଶ ପତ,ି 
ମାନସ ନାୟକ ଓ ବହୁ କମ୍ଯଚାରୀ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।

ବାରଣ୍ାକର ଚାଲଛି ି୮୫ କେନ୍ଦ୍ର

ସ�ନୁ୍ଦଝର,୧୮ୋ୯(�ମ�ି):

ରକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ମେୁ୍ୟ ଡାକ୍ରୋନାରର 
ରବବିାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟଛି।ି 
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ା ମଧ୍ୟରର ଡାକ୍ରୋନାରର 
୪ ନବଜାତ ଶଶିଙୁ୍କ ମତୁୃ୍ୟକୁ ରନଇ ଦୀଘ୍ଯ 
ସମୟ ଧର ି ଉରର୍ତଜନା ଲାଗରିହଥିିଲା। 
ଡାକ୍ରୋନାକୁ ଠକି୍  ସମୟରର ଡାକ୍ର 
ନ ଆସବିା, ଆବଶ୍ୟକରବରଳ ଅକ୍ରିଜନ 
ନ ରଦବାରୁ ଶଶିମୁାନଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଥିିବା 
ଅଭଭିାବକମାରନ ଅଭରିଯାଗ କରଛିତେ।ି 

ଏହାକୁ ରନଇ ଜଲି୍ା ମେୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟର 
ମାତୃ ଓ ଶଶି ୁ ବଭିାଗରର ଉରର୍ତଜନା 
ରଦୋରଦଇଥିଲା। ଏପରକି ି ଏସଏନସୟି ୁ
ନକିଟରର ରଠଲାରପଲା ମଧ୍ୟ ରହାଇଥିବା 
ଜଣାପଡଛି।ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ କଥା 
ରହଲା ରସରପ୍ଟମ୍ବର ମାସର ୧୮ ଦନି 
ମଧ୍ୟରର ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ଆସଥିିବା ୧୩ 
ଜଣ ଶଶିଙୁ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଥିିବା ଏଡଏିମଓ 
ରମଡକିାଲ ସ୍ୱୀକାର କରଛିତେ।ି ଏହ ିଘଟଣା 
ଜଣାପଡବିା ପରର ଶଶିଙୁ୍କ ପରବିାର 
ରଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଚାପା ଉରର୍ତଜନା 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରର େବରପାଇ 
ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରରମାଦନିୀ ସାହୁ 
ସଦଳବଳ ଡାକ୍ରୋନାକୁ ପହ୍ଥିିରଲ। 

ଅତରିକି୍ ପଲୁସି ଅଧୀକ୍କ ବରି୍ ି
ପ୍ରସାଦ ରଦହୁରୀ, ଏସଡପିଓି, ସଦର 
ଉପଜଲି୍ାପାଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କସି୍ ୁ ପ୍ରମେୁ 
ଡାକ୍ରୋନାରର ପହ୍ ି ଉର୍ତ୍ୟକ୍ ରଲାକଙୁ୍କ 
ବୁଝାସଝୁା କରଥିିରଲ। ପରର ରକନୁ୍ଦଝର 
ଜଲି୍ାପାଳ ଆଶରି ଠାକରର ରମଡକିାଲରର 
ପହ୍ ି ଏସଏନସୟିରୁ ପରସି୍ଥତି ି ଅନୁଧ୍ୟାନ 
କରଥିିରଲ। 

ଏହ ି ଘଟଣାକୁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ଗରୁୁତ୍ୱର ସହତି ରନଇଥିବାରବରଳ ତଦତେ 
ପରର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତକି୍ୟିା ରଦରବ 
ରବାଲ ି ଜଲି୍ାପାଳ କହଛିତେ।ି ରତରବ ଏ 
ରନଇ ଏଡଏିମଓ ଡାକ୍ର କରିଶାର କୁମାର 
ପଷୃ୍ଙୁି୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତନିଧିିମାରନ 
ପଚାରବିାରୁ ଚଳତି ମାସରର ଆଜଯିାଏଁ 
ଜଲି୍ା ମେୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟରର ୧୨୨ ଜଣ 
ଶଶି ୁଭର୍ତ୍ତି ରହାଇଥିରଲ। ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ବଭିନି୍ନ କାରଣରୁ ୧୮ ଦନି ମଧ୍ୟରର ୧୩ 
ଜଣ ଓ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ାରର ୪ ଜଣ ଶଶିଙୁ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରଛିତେ।ି 
ଏହ ି ଘଟଣାକୁ ରନଇ ଜରଣ ମତୃ ଶଶିରୁ 
ଅଭଭିାବକ କାମ ରଦଉରୀ ରକନୁ୍ଦଝର 
ଟାଉନ ଥାନାରର ଡଉିଟରିର ଥିବା ଡାକ୍ର 
ଏବଂ କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ଅବରହଳାରୁ ତାଙ୍କ 
ଶଶିରୁ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି ି ରବାଲ ି ରସ ଲଖିିତ 
ଅଭରିଯାଗ କରଛିତେ।ି 

ଅନ୍ୟପକ୍ରର ଏହ ି ଘଟଣା ରନଇ 
ଜରଣ ବ୍ୟକ୍ ିମେୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ ଟ୍ବଟି କରଥିିରଲ। 
ଟ୍ବଟି ପାଇବା ପରର ମେୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଡଏିମ୍ ଓଙୁ୍କ ଅନୁପାଳନ 
ରରିପାଟ୍ଯ ମାଗଛିତେ।ି

୪ ନବଜାତେର ମତୃଦୁ ୟୁେଦୁ  
କନଇ ଉକତେଜନା

ସ�ୋଡୋ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ରକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା 
ରଯାଡା ରପୌରପାଳକିା ପକ୍ରୁ ସବ୍ଯଭାରତୀୟ 
ସ୍ୱଚ୍ତା ଲଗି କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ସବ୍ଯଭାରତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ତା ଲଗି 
ନମିରତେ ରପୌରପାଳକିା ପକ୍ରୁ ୱାଡ୍ଯ ଜାଗଆୁର 
ଟମି୍  ଗଠନ କରାଯାଇ ଆବଜ୍ଯନା ବରିରାଧରର 
ଲରଢଇ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏ ରନଇ 
ରଯାଡା ରପୌରପାଳକିାର ନବି୍ଯାହୀ ଅଧିକାରୀ 
ବଚିତି୍ରାନନ୍ଦ ନାୟକ ଏହ ି ସ୍ୱଚ୍ତା ଟମିରର 
ଅଧିନାୟକ ରୂରପ ମରନାନୀତ ରହାଇଥିବା 
ରବରଳ ସ୍ୱଚ୍ତା କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ ରଜାରଦାର 
ରହାଇଛ।ି ରପୌରପାଳକିା ରପୌରାଧ୍ୟକ୍ ଜଗଦୀଶ 
ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ ସନ୍୍ୟାରାଣୀ ପାତ୍ର ଓ 
ୱାଡ୍ଯ କାଉନସଲିର ସାମଲି ରହାଇଥିରଲ।

ସେଲସ�ୋଇ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ରକନୁ୍ଦଝର 
ଜଲି୍ା ରତଲରକାଇରର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ 
ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମତୃ ମରହାତ୍ବ ସରକାରୀ 
ବାଳକିା ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟଠାରର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଉକ୍ ଉତ୍ବରର ମେୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭାରବ ବ୍ଲକର ସହ ରଗାଷ୍ଠୀ ଶକି୍ାଧିକାରୀ କମଳ 
ରଲାଚନ ବଶି୍ୱାଳ ରଯାଗରଦଇ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ 

ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିରଲ। ବରିଶରକର ି
ରକନୁ୍ଦଝର ମାଟରି ବରପତୁ୍ର ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାମୀ ବପି୍ଲବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଉପରର ଗଳ୍ପ 
କଥନ ଓ ବକୃ୍ତା ପ୍ରତରିଯାଗତିା ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇ ବଚିାରପତଙି୍କ ଦ୍ାରା ମଲୂ୍ୟାୟନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣଶକି୍ା ବଭିାଗ ତରଫରୁ 
ଧରଣୀଧରଙ୍କ ଉପରର ଜୀବନୀ ଆଧାରତି 

ପଟ୍ଟର୍ତି୍ର ପରଦାରର ସଭଙି୍କ ଦୃଷ୍ ି ଆକର୍ଯଣ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦଯାପନୀ ସଭାରର 
ସରକାରୀ ବାଳକିା ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟର ସଂସ୍ତୃ 
ଶକି୍କ ଚରି୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ତା 
କରଥିିରଲ। ରତଲରକାଇ ବ୍ଲକ ସହ ରଗାଷ୍ଠୀ 
ଶକି୍ାଧିକାରୀ ତଥା ରଗାଷ୍ଠୀ ସାଧନ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସଂରଯାଜକ କମଳ ରଲାଚନ ବଶି୍ୱାଳ ମେୁ୍ୟ 
ଅତଥିି, ପବୂ୍ଯତନ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ ବାସରୁଦବ 
ମହାତେ ମେୁ୍ୟବକ୍ା, ଡମିରିଆି ସଆିରସସି ି
ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରସନାପତ ି ଓ ରାଣୀରବଡା 
ସଆିରସସି ି କମଳାକାତେ ନାୟକ ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। ଏହ ି
ଅବସରରର କୃତୀ ପ୍ରତରିଯାଗୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ 
କରାଯାଇଥିଲା। ସଆିରସସି ି ଲଳତି କୁମାର 
ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିରଲ।

ତେଲତ�ୋଇତେ ସ୍ୋଧୀନେୋେ ଅମେୃ ମତ�ୋତ୍ସବ ପୋଳନ

ହୋଟଡହି,ି୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ସରକାର 
ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା, ଗରବି ଓ ଅସହାୟଙୁ୍କ 
ବଭିନି୍ନ ଭର୍ତା ରଯାଜନାରର 
ରସମାନଙୁ୍କ ସାମଲି କରାଯାଇ ହସ 
ଫୁଟାଉଥିବାରବରଳ ରକରତକ 
ସ୍ଥାନରର ଏହା ବଫିଳ ରହାଇଛ।ି ଏହ ି
ରଯାଜନାର ବହୁ ହତିାଧିକାରୀ ଗରବି 
ରଶ୍ରଣୀର ରହାଇଥିବାରୁ ଭର୍ତା ପାଇବା 
ପାଇଁ ମାସ ରଶରକୁ ଅନାଇଥାତେ।ି 
କତୁିେ ରକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ହାଟଡହି ି
ବ୍ଲକରର ୫ମାସ ରହଲା ସମଣା 
ପ୍ାୟତର ୫୧ ଜଣ ହତିାଧିକାରୀ 
ଭର୍ତା ପାଇବାରୁ ବ୍ତି ରହାଇଛତେ।ି 
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ 
ତତ୍ପରତା ରଦୋଉନଥିବାରୁ ଏଭଳ ି
ଅବସ୍ଥା ସଷୃ୍ ି ରହାଇଛ ି ରବାଲ ି
କୁହାଯାଉଛ।ି ଗ୍ରାମର ରଚୌଧରୁୀ 

ପ୍ରଧାନ, ଚକ୍ଧର ରବରହରା, ବଜିୟ 
ନନ୍ଦ, ରେଜକରିଶାର ସାହୁ, ଭଗବାନ 
ସାହୁ, ସରୁଲାଚନା ମାଝୀ, ରକୌଶଲ୍ୟା 
ପଣ୍ା, ବୀଣାପାଣ ି ମାଝୀ ପ୍ରମେୁ 
୫୦ରୁ ଊଦ୍ଧ୍ଶ୍ଯ ହତିାଧିକାରୀ ଭର୍ତା ପାଇଁ 
ପ୍ାୟତକୁ ରଦୌଡ ି ରଦୌଡ ି ନୟାତେ 
ରହରଲଣ;ି ତଥାପ ି ରସମାନଙୁ୍କ ଭର୍ତା 
ମଳି ି ନ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରଛିତେ।ି ଏ 
ରନଇ ପ୍ାୟତ ସମତି ି ରବୈଠକରର 
ସରପ୍ ଜଗବନୁ୍ କାଣ୍ ି ଅଭରିଯାଗ 
କରଥିିବା ରବରଳ ହତିାଧିକାରୀ 
ପ୍ାୟତକୁ ରଘରଉ କରଥିିରଲ। 
ଅନ୍ୟପକ୍ରର ଜଲି୍ାପରରିଦ ସଦସ୍ୟ 
ବମି୍ବାଧର ବଶି୍ୱାଳ ୫ମାସ ଧର ି ଭର୍ତା 
ପାଉନଥିବା ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ କାହ ିଁକ ି
ଭର୍ତା ମଳୁିନ ି ରସ ରନଇ ତଦତେ 
କରବିାକୁ ଦାବ ିକରଛିତେ।ି 

ସମଣୋ ପଞ୍ୋୟେେ ୫୧ �େିୋଧି�ୋେୀଙ୍କ 
୫ମୋସ ତ�ଲୋ ମଳୁିନ ିଭତ୍ୋ

େୁରୁମଙୁ୍ୋ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ରକନୁ୍ଦଝର 
ଜଲିା ପାଟଣା ରରଞ୍ଜ େୀରରଇଟାଙ୍ଗରିୀ 
ରସକ୍ନ ବରୁଡ଼ପିଶ ି ଜଙ୍ଗଲରର 
ଶନବିାର ରବାମା ପକାଇ ବାହ୍ଯା 
ଶକିାର କରଥିିବା ଘଟଣାର ତଦତେ 
ଆରମ୍ଭ କରଛି ି ବନ ବଭିାଗ। ଗତକାଲ ି
ଜଙ୍ଗଲରର ବାହ୍ଯା ଶକିାର ଉରଦେଶ୍ୟରର 
ଶକିାରୀମାରନ ରବାମା େଞ୍ଜଥିିରଲ। 

ରବାମା ଫୁଟ ିବାହ୍ଯାର ମତୁୃ୍ୟ ରହବା ପରର 
ମାଂସକୁ ୋଇ ରଦଇଛତେ।ି ସରନ୍ଦହରର 
ବନବଭିାଗ ୩ ଜଣଙୁ୍କ ଅଟକ ରଖିଛ।ି 
ଅନ୍ୟପରଟ ରବାମା ଫୁଟଥିିବା 
ସ୍ଥାନକୁ ଚହି୍ନଟ କର ି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ 
ରକ୍ ଓ ଦାତେକୁ ଜବତ କର ି ତଦତେ 
କରାଯାଉଥିବା ରନଇ ପାଟଣା ରରଞ୍ଜର 
ଘାସନିାଥ ପାତ୍ର ସଚୂନା ରଦଇଛତେ।ି

ତବୋମୋ ପ�ୋଇ ବୋର୍ �ୋ ଶ�ିୋେ; 
େଦନ୍ତ �େୁଛ ିବନ ବଭିୋଗ

ହୋଟଡହି,ି୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ହାଟଡହି ି
ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନରର ବଶି୍ୱକମ୍ଯା ପଜୂା 
ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ଉପଲରକ୍ 
ରଛନାପଦସି୍ଥତି ବଦୁି୍ୟତ ସବରଷ୍ସନ, 
ରଢଙ୍କା, ବଦି୍ୟାଧରପରୁ, ଝୁଣାବାଡ ି
ରଷ୍ାନ କ୍ସର ଓ ମା ମାରଧାଇ 
ରାଇସମଲି୍ ର ମନୁ ରପଡା କର୍ତ୍ଯା 
ଭାରବ ଦାୟତି୍ୱ ତୁଲାଇ ବଶି୍ୱକମ୍ଯାଙ୍କର 
ପଜୂା କରଥିିରଲ। ରସହପିର ି

ସଙ୍କଟପାଲଆି ରାଇସମଲି୍ ର ପବତି୍ର 
ରମାହନ ରପଡା କତ୍ଯା ଭାରବ ଦାୟତି୍ୱ 
ତୁଲାଇଥିବା ରବରଳ ସାରଙ୍ଗଧର 
ରାଇସମଲି୍ ର ଅରଶାକ ରାଉତ, ସଢା 
ମା’’ ଲକ୍ଷୀ ରାଇସମଲି୍ ର ଅରଲେ ଚନ୍ଦ୍ର 
ମଲ୍କି, ବାବୁଲ ି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫ୍ଲାଏ 
ଆସ୍  ଇଟା ପ୍ୟାକ୍ଟ ୀ୍, ଡ୍ାଇଭର ସଂଘ 
ପକ୍ରୁ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନରର ପଜୂାର୍୍ଯନା 
କରାଯାଇଥିଲା।

ୋଟଡେିକିର ବଶି୍ୱେମଣ୍ଣା ପପୂଜା

ତପୌେପୋଳ�ିୋ ପକ୍ଷେୁ 
ସବ୍ବଭୋେେୀୟ ସ୍ଚ୍ଛେୋ ଲଗି୍ 

ଆନନ୍ଦ୍ରୁ,୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ଆନନ୍ଦପରୁ ରପୌର ପରରିଦ 
ପକ୍ରୁ ଶନବିାର ଅଳଆି ମକୁ୍ ଅଭଯିାନ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି 
ସାରା ଭାରତ ବର୍ଯର ରପୌରା୍ଳରର ରସରପ୍ଟମ୍ବର ୧୭ରୁ 
ଅରକ୍ଟାବର ୨ତାରେି ପଯ୍ଯ୍ୟତେ ଇଣ୍ଆିନ ସ୍ୱଚ୍ତା ଲଗି୍  ପାଳନ 
କରାଯାଉଥିବା ରବରଳ ଆନନ୍ଦପରୁ ରପୌରପରରିଦର 
ନବି୍ଯାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲଳତି କୁମାର ନାୟକ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରର 
ରପୌରପରରିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ା ରଜନୀରାଣୀ େଟୁଆ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ 
ଦୁଗ୍ଯା ଚରଣ ଦରଳଇ, କାଉନ୍ ସଲିର ସମ୍ବତି୍  କୁମାର 
ଦାଶ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା, ରଶ୍ତିା ବାର,ି ସନତ କର, ସରୁରନ୍ଦ୍ର 
କୁମାର ଦାସ, ପରରିଦର ରଗାଷ୍ଠ ି ସଂଗଠକିା ତ୍ରରିବଣୀ 
ସାହୁ, ସାନଟିାରୀ ଏକ୍ପଟ୍ଯ ସାହାବାଜ ଆଲାମ, ରଜ.ଇ. 
ଆଯ୍ଯ୍ୟରଦବରେତ ସାମଲ, ସ୍ୱଚ୍ସାଥୀ, ସପୁରଭାଇଜ ଓ 
ରପୌରକମ୍ଯଚାରୀ ପ୍ରମେୁ ସାମଲି ଥିରଲ।

ତପୌେ ପେଷିଦେ 
ଅଳଆି ମକୁ୍ତ ଅଭଯିୋନ

ସ�ୋଡୋ, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ରକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ରଯାଡ଼ା ସତସଙ୍ଗ ବହିାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରର 
ପରମ ରପ୍ରମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ୧୩୫ତମ ଆବଭି୍ଯାବ ଦବିସ 
ପାଳତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ସତସଙ୍ଗ ବହିାରର ଇନଚାଜ୍ଯ ମଦନ ରମାହନ ବାରକିଙ୍କ 
ତତ୍ତାବଧାନରର ଶକୁ୍ବାର ପ୍ରାତଃ କାଳରର ଉରା କୀର୍ତ୍ଯନ, ପ୍ରାଥ୍ଯନା, ୭/୦୫ରର ଜନ୍ 
ଲଗ୍ନ ରଘାରଣା, ପବୂ୍ଯାହ୍ନ ୧୧.୩୦ରର ମାତୃସମ୍ଳିନୀ, ସନ୍୍ୟା ୭ଟା ୧୫ରର ଏକ ନାମ 
ସଂକୀର୍ତ୍ଯନ ସତସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦନ ଦାଶ ମେୁ୍ୟବକ୍ାଭାରବ ନମିନ୍ତତି 
ରହାଇଥିବାରବରଳ ଋତକି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇତ ି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଯଗ୍ୁ େଣ ି ନରିଦେ୍ଯଶକ 
କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟର େଣ ି ଅଧିକାରୀ ରଦରବନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦରଳଇ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରବ 
ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରଯାଡା ସତସଙ୍ଗ ବହିାରର ସହ ପ୍ରତ ିଋତକି 
ଅରଶାକ କୁମାର ପାଣଗି୍ରାହୀ, ରକୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅଧଜୁ୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମେୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ। 

ଅନୁ�ୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆବଭି୍ବୋବ ଦବିସ ପୋଳେି

ଅବହେଳା ହେଇ ଡାକ୍ତର ଓ 
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବହିରାଧହର 

ଟାଉେ ଥାୋହର ଅଭହି�ାଗ
ଆନନ୍ଦ୍ରୁ, ୧୮ୋ୯(�ମ�ି):

ଫକରିପରୁ ହାଇସ୍ଲୁ ସଭା ଗହୃରର 
ରବବିାର ଶାଳପଡ଼ା ରକ୍ତ୍ରରମାହନ 
ବଦି୍ୟାପୀଠର ହନି୍ଦୀ ଶକି୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱରର ଉପେଣ୍ସ୍ତରୀୟ ହନି୍ଦୀ ଦବିସ 
ପାଳତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିରର ମେୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ରାଜ୍ୟ ହନି୍ଦୀ ଶକି୍କ ସଂଘର ସମ୍ାଦକ 
ଅରଶାକ କୁମାର ନାୟକ, ମେୁ୍ୟବକ୍ାଭାରବ 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ ହୃରରିକଶ 
ମହାତେ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। ସଭା ଆରମ୍ଭରର 
ବାଲରିବାରରଇ ସରକାରୀ ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟର 
ହନି୍ଦୀ ଶକି୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମାର ମଲ୍କି ଅତଥିି 
ପରଚିୟ ଓ ଶାଳବଣ ି ବାଳକିା ବଦି୍ୟାଳୟର 
ହନି୍ଦୀ ଶକି୍କ ଶ୍ରୀଧର ମହାରଣା ବବିରଣୀ 
ପାଠ କରଥିିରଲ। ଶ୍ୟାମସନୁ୍ଦର ସାହୁଙ୍କ 
ସଂରଯାଜନାରର ଫକରିପରୁ ହାଇସ୍ଲୁ 

ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ରରବତୀ ନନ୍ଦ ଆନୁଷ୍ଠାନକିଭାରବ 
ମେୁ୍ୟ ଅତଥିିଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ 
ପରର ଫକରିପରୁ ହାଇସ୍ଲୁର ରାରମଶ୍ୱରୀ 
ପାଢ଼ୀ ଓ ଶ୍ରୀଲଗ୍ନା ନାଥ ଚରି୍ତାକର୍ଯକ 
ସାଂସ୍ତୃକି ନୃତ୍ୟ ପରରିବରଣ କରଥିିରଲ। 
ବାଳକିା ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟର ବରିଞ୍ଜନ 
ରବରହରା, ଆନନ୍ଦପରୁ ବଏିନ ହାଇସ୍ଲୁ 
ର ରରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ରଦଓଗାଁ ସରକାରୀ 
ବାଳକିା ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟର ନାରାୟଣ 
ରସଠୀ, ରକସଦୁରାପାଳ ହାଇସ୍ଲୁ 
ଶକି୍ୟତ୍ରୀ ପ୍ରତମିା ସାହୁ, ଅତା ଆର୍ ଏସ୍  
ବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍କ ହଳଧର ନାଥ, 
ବରଗିାଁ ହାଇସ୍ଲୁ ଶକି୍ୟତ୍ରୀ ନମତିା ମଶି୍ର, 
ବାରତା ହାଇସ୍ଲୁ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ସକୁାତେ ି ସାହୁ, 
କୁଣୁ୍ଲାଇ ରବଲବାହାଳ ି ହାଇସ୍ଲୁ ଶକି୍କ 
ଭାଗରିଥି େଣୁ୍ଆି, ଜ.ିପ ି ଦାସ ହାଇସ୍ଲୁ 
ବଡ଼ରମ୍ାସର ଶକି୍କ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରି, 

ବାରତା ଜଗନ୍ନାଥ ବଦି୍ୟା ମନ୍ଦରିର ଶକି୍କ 
ହଳଧର ନାଥ ପ୍ରମେୁ ସହରଯାଗ କରଥିିରଲ। 
ଏହ ି ଅବସରରର ତରମିଳୂ ହାଇସ୍ଲୁ 
ନରହର ି ପାଣଗି୍ରାହୀ, ରବଲବାହାଳ ି
କୁଣୁ୍ଳାଇ ହାଇସ୍ଲୁର ବଷୁି୍ଣ ଚରଣ ରଣା, 
ଭଣ୍ାରଡିହିା ଭଗବତୀ ବଦି୍ୟାପୀଠର 
ଶ୍ୟାମସନୁ୍ଦର ଦାସ, ଗହଳମଣୁ୍ା ହାଇସ୍ଲୁର 
ଭାସ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି, ବାରତା ଜଗନ୍ନାଥ 
ବଦି୍ୟାପୀଠର ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ପ୍ରତମିା ବଳ, 
ବଣଆିପଙ୍କ ପପି ି ହାଇସ୍ଲୁର ବଜିୟ 
କୁମାର ନାୟକ, ରକାଳମିାଟ ି ସ୍ୱରପ୍ନଶ୍ୱର 
ଆଦବିାସୀ ହାଇସ୍ଲୁର ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ, 
ଭଣ୍ାରଡିହିା ବାଳକିା ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟର 
ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ତନୟା ରଯାତରି ଏବଂ ଆନନ୍ଦପରୁ 
ରେଜବନୁ୍ ବଦି୍ୟାପୀଠରର ସ୍ୱଗ୍ଯତ ଉରପନ୍ଦ୍ର 
କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଧମ୍ଯପତ୍ୀଙୁ୍କ ସମ୍ବଦ୍ଧ୍ତିତ 
କରାଯାଇଥିଲା।

ହୋଟଡହି,ି୧୮ୋ୯(�ମ�ି): ହାଟଡହି ିବ୍ଲକ 
ପଢଆିରପିଲ୍ୀ ଗ୍ରାମ ତଳସାହରି ଜଗନ୍ନାଥ 
ରଜନା (୭୫)ଙ୍କ ଶନବିାର ପରରଲାକ 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ରସ କଟକରର ସାନପଅୁ 
ନକିଟରର ରହୁଥିବା ରବରଳ ରସଠାରର ତାଙ୍କର 
ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ମତୁୃ୍ୟ େବର ପାଇ ଆନନ୍ଦପରୁ 

ଉପଜଲି୍ାପାଳ କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟରର କାଯ୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 
ବଡପଅୁ ଗଗନ ରଜନା ରସଠାରର ପହ୍ଥିିରଲ। 
ପରର ପରୁୀ ସ୍ୱଗ୍ଯଦ୍ାରରର ରଶରକୃତ୍ୟ ସମ୍ନ୍ନ 
କରାଯାଇଛ।ି ରସ ଜରଣ ଅମାୟକି ବ୍ୟକ୍ ିଥିରଲ। 
ତାଙ୍କ ବରିୟାଗରର ଗ୍ରାମରର ରଶାକର ଛାୟା 
ରେଳଯିାଇଛ।ି

ଉପଖଣ୍ସ୍ତରୀୟ େନି୍ୀ ଦବିସ ପାଳତି

ଜଗନ୍ୋଥ 
ତଜନୋଙ୍କ 
ପେତଲୋ� 
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ର ା ଇ ର ଙ୍ଗ ୍ୁ ର , ୧ ୮ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସମୁୀ 
ବ୍ଲକ ଚୁଆପାଣ ି ପଞ୍ାୟତର ଭୁୟାଁବସାରର 
ରହଛିନ୍ତ ି ୮ଟ ି ଆଦମି ଜନଜାତ ି ଖଡ଼ଆି 
ପରବିାର। ରତରବ ଉକ୍ତ ସାହରି ଆଦମି 
ଜନଜାତ ି ଖଡ଼ଆିମାରନ ରମୌଳକି ସବୁଧିାରୁ 
ବଞ୍ତି ରହଉଛନ୍ତ।ି ରସମାନଙ୍କ ସାହକୁି 
ସଂର�ାର କରୁଥିବା ମାଟ ି ରାସ୍ାରର 
ଅଧାଖଣ୍ଡଆି ରହାଇ ରହ�ିାଇଛ।ି ଘସୁରୁଆି 
ପାହାଡ଼ କଡ଼ରର ରହଥିିବା ଆଉ ଦୁଇଟ ି
ପରବିାରକୁ ରାସ୍ା ସଂର�ାର ବର୍୍ଗମାନ 
ସଦୁ୍ା ସମ୍ପୂର୍୍ଗ ରହାଇପାରଲିା ନାହ ିଁ। ପଞ୍ାୟତ 
ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ୪/୫ ବର୍ଗ ତରଳ 
ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ପାନୀୟଜଳ 
ର�ାରାଇ ରଦବା ନମିରନ୍ତ ରରାଟଏି ନଳକପୂଅ 
ରଖାଳା�ାଇ ରସଥିରର ରସାଲାର୍ , ପାଣଟିାଙି୍କ 
ଏବଂ ପାଇପ୍  ସଂର�ାର କରା�ାଇଥିଲା। 
ରତରବ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଟରୁି ରସମାରନ ମନୁ୍ାଏ 
ସଦୁ୍ା ପାଣ ି ପାଇ ପାରରିଲ ନାହ ିଁ। ଉକ୍ତ 
ରସାଲାର ସ୍ାପନ ରହବାର କଛି ି ଦନି 
ପରର ଏହାର ରସାଲାର ରପ୍ଲଟରଡ଼ୁକି 

ରଖାଲ ି ନଆି�ାଇଥିଲା। ରତରବ ରସାଲାର 
ରପ୍ଲଟରଡ଼ୁକି କଏି ଓ କାହ ିଁକ ିରସଠାରୁ ରଖାଲ ି
ରନଇଥିରଲ ରସ ସମ୍କ୍ଗରର ରସମାରନ କଛି ି
ଜାଣ ି ପାରରିଲ ନାହ ିଁ। ରସମାରନ ସରଳ 

ଆଦବିାସୀ ରହାଇଥିବାରୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର 
ରସାଲାର ପାଣଟିାଙି୍କ ସ୍ାପନ କରା�ାଇ ଭୁଆଁ 
ବୁଲାରଲା ରବାଲ ି ଅଭରି�ାର କରଛିନ୍ତ।ି 
ଖଡ଼ଆିମାରନ ମଖୁ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ 

ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ତାହାକୁ ବକି୍ ି କର ି ରସଥିରର 
ରସମାନଙ୍କର ରଜୁୁରାଣ ରମଣ୍ାଇ ଆସଥିାନ୍ତ।ି 
ମାତ୍ର ଏରବ ଜଙ୍ଗଲ ବଭିାରର କଟକଣା ର�ାରୁଁ 
ରସମାରନ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରୁ 

ବଞ୍ତି ରହଉଛନ୍ତ।ି ରସମାନଙ୍କର ରକବଳ 
ଘରଡ଼ହି ବାଦ୍  ଚାର ଜମ ି ଆରଦୌ ନାହ ିଁ। 
ଫଳରର ରସମାରନ ଜୀବନଜୀବକିା ପାଇଁ 
ଅରନକ ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଛନ୍ତ।ି 

ଏଠାକାର ଖଡ଼ଆିମାରନ ପଞ୍ାୟତରୁ 
ମଳୁିଥିବା ଚାଉଳରର ହ ିଁ କରଟେମରଟେ ଚଳ ି
�ାଉଛନ୍ତ।ି ବରିଳ ଜନଜାତ ିଖଡ଼ଆିମାନଙ୍କର 
ସାମାଜକି ଓ ଆଥ ଥିକ ଉନ୍ନତ ି ପାଇ ଁ ସରକାର 
ଅରନକ ର�ାଜନା କରଥିିରଲ ସଦୁ୍ା ଏହା ତାଙ୍କ 
ନକିଟରର ସଠକି୍  ରପୂରପ ପହଞଁ୍ ି ପାରୁନାହ ିଁ। 
ଜଙ୍ଗଲ ବଭିାର ତରଫରୁ ମଳୁିଥିବା କାମରର 
ରଛ ଲରାଇବା, ରଛରଡ଼ୁକିର �ତ୍ନ ରନବା 
ଆଦ ି କାମରର ଖଡ଼ଆିମାରନ ନରିୟାଜତି 
ରହାଇଛନ୍ତ।ି ରତରବ ରସମାନଙୁ୍କ ବର୍ଗସାରା 
କାମ କରବିାକୁ ସରୁ�ାର ମଳୁିନାହ ିଁ। 
ଫଳରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ାରର 
ଜୀବନ�ାପନ କରବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହଉଛନ୍ତ।ି 
ଉକ୍ତ ସାହରି ଜରଣ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍ା 
ବୃଦ୍ା ରହଉଛନ୍ତ ି ଅନାମ ି ରଦହୁରୀ। ତାଙ୍କର 
ଘରଟ ି ଜରାଜୀର୍୍ଗ ଅବସ୍ାରର ରହଛି,ି ଘର 
ଉପରର ପଲଥିିନ୍  ଟାଙ୍ଗ ିରହୁଛନ୍ତ।ି ପ୍ରଶାସନ 
ତରଫରୁ ଭୁୟାଁବସାରର ବସବାସ କରୁଥିବା 
ଖଡ଼ଆି ଜନଜାତମିାନଙୁ୍କ ରମୌଳକି ସବୁଧିା 
ର�ାରାଇବା ଦରିରର ପଦରଷେପ ନଆି�ବିା 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ରହାଇପଡ଼ଛି।ି

ମ�ୌଳକି ସବୁଧିାରୁ ବଞ୍ତି ଭୂୟାଁବସାର ଖଡ଼ଆି ଜନଜାତ ି

େବୈଶଙି୍ଗା,୧୮।୯(ସମସି): ବୟସର 
ଅପରାହ୍ନରର ପହଞ୍ ି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସହ 
ସଂଘର୍ଗ କର ି ବଞ୍ ି ଚାଲଛିନ୍ତ ି ଏ ବୁଢା 
ମଉସା ହସ ହସ ମୁଁହରର ବାଣ୍ ି ଚାଲଛିନ୍ତ ି
ଷେୀର। ଦୀଘ୍ଗ ୩୦ ବର୍ଗ ରହଲା ଘରକୁ ଘର, 
ରଦାକାନକୁ ରଦାକାନ ଷେୀର, ଦହ ି ବକି୍ ି
କରୁଛନ୍ତ।ି ଏହାକୁ ହ ିଁ ଭାବ ି ରନଇଛନ୍ତ ି ରସ 
ତାଙ୍କର ରକୌଳକି ବୃର୍।ି ରସରତରବରଳ 
ରସ ରସହ ି ରବପାରରୁ ତାଙ୍କ ପରବିାର 
ପ୍ରତରିପାରଣ କରୁଥିବାରବରଳ ଆଜ ି
ନରିଜ ବଞ୍ବିାକୁ କରୁଛନ୍ତ ି ସଂଘର୍ଗ। ଅଧିକ 
ପାଠ ପଢ଼ ି ନ ଥିବାରୁ ପଲିାରବଳୁ ଏହାକୁ 
ରରାଜରାରର ମାଧ୍ୟମ କରଛିନ୍ତ ି ମୟପୂରଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ା ରବତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କଦଳଆି 
ଗ୍ରାମର ଜରନ୍ନାଥ ଦରଳଇ। ଜରନ୍ନାଥଙୁ୍କ 
ଏରବ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୭୭ ରହବ। ୧୯୪୫ 
ମସହିାରର ରସ ରତନୁ୍ତଳରିାଁରର ଏକ ନମି୍ନ 
ମଧ୍ୟବରି୍ ପରବିାରରର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରଥିିବା 
ରବରଳ ନଜି ମାମୁଁଙ୍କର ଛୁଆପଲିା ନ 
ଥିବାରୁ ତନି ିବର୍ଗ ବୟସରୁ ଆସ ିନଜି ମାମୁଁ 
ଘର କଦଳଆିରର ରହ ି ଆସଥୁିରଲ। ଅଳ୍ପ 
ବୟସରର ବବିାହ କରଥିିରଲ ନଶି୍ଚନ୍ପରୁ 
ଗ୍ରାମର ମାଧବୀଙୁ୍କ। ପରର ମାମୁଁ ମାଇଁ 

ଆରପାରକୁି ଚାଲରିଲା ପରର ନଜି ସ୍ତୀ, 
ଦୁଇ ଝଅି ଓ ରରାରଟ ପଅୁକୁ ରନଇ ତାଙ୍କ 
ପରବିାର ସରୁୁଖରୁୁରର ଚାଲଥିିଲା। ୧୯୯୦ 
ମସହିାରୁ ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା ଓମରଫଡ ଷେୀର 
ରବପାରରୁ ଉପାଜଥିତ ଟଙ୍କାରର ନଜିର 
ପରବିାର ପ୍ରତରିପାରଣ କରୁଥିରଲ। ଦୁଇଝଅି 
ଓ ପଅୁର ବବିାହ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିରଲ। ପଅୁ 
ମଧ୍ୟ ଏକ ଘରରାଇ କମ୍ାନୀରର କାମ 
କର ି ଜରନ୍ନାଥଙୁ୍କ ପରବିାର ଚଳାଇବାରର 

ସହର�ାର କରଥିିଲା। ରହରଲ ଏତକିରିବରଳ 
ତାଙ୍କ ଜୀବନରର ଆସଥିିଲା ଅଦନିଆି ଝଡ଼। 
ମାତ୍ର ପଚଶି ବର୍ଗ ବୟସରର ପାରବିାରକି 
କଳହ କାରଣରୁ ନଜି ସ୍ତୀ ସହତି ଝରଡା କର ି
ଶ୍ୱଶରୁ ଘରର �ାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିଲା 
ତାଙ୍କ ପଅୁ। ପଅୁ ମତୁୃ୍ୟରର ମ୍ୟିମାଣ ରହାଇ 
ଭାଙ୍ଗପିଡ ିସ୍ତୀ ମାଧବୀ ମଧ୍ୟ ନଜିର ମାନସକି 
ଭାରସାମ୍ୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଗ ହରାଇ ରଦଇଥିରଲ। 
ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଉଜାଡ ି ପଡଥିିଲା 

ଜରନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରର। ତଥାପ ିଭାଙ୍ଗ ି�ାଇ ନ 
ଥିରଲ ଜରନ୍ନାଥ। ନଜିର ପରଣିତ ବୟସରର 
ରଭାର ୩ ଟାରୁ ବଛିଣାରୁ ଉଠ ି ପହଞ୍�ିାନ୍ତ ି
ରବୈଶଙି୍ଗା ବଜାରରର। ଓମରଫଡ ରାଡ଼ରୁି 
ଷେୀର ସଂଗ୍ରହ କର ି ନଜି ସାଇରକଲ ଧର ି

ବାହାରପିଡନ୍ତ ି ରଦାକାନ ରଦାକାନ, ଘର 
ଘର ବାଣ୍ବିାରର। ସକାଳୁ ୮ଟା ରବରଳ 
ଘରର ପହଞ୍ ିନଜି ସ୍ତୀର ନତି୍ୟକମ୍ଗ ସରାଇବା 
ପରର ନରିଜ ରରାରରଇ କର ି ଖାଇବା 
ସହତି ନଜି ରରାରଣିା ସ୍ତୀଙୁ୍କ ବ ି ଖଆୁନ୍ତ।ି 

ପଣୁ ି ଅପରାହ୍ନରର ଷେୀର ବକିବିାକୁ ବାହାର ି
�ାଆନ୍ତ।ି ଏମତି ି କଛିଦିନି ପରର ୨୦୧୦ 
ମସହିାରର ରରାରଣିା ସ୍ତୀ ବ ି ହାତଛାଡ ି
ଚାଲରିଲା ଆରପାରକୁି। ତାପରର ସମ୍ପୂଣ୍ଗ 
ନଃିସଙ୍ଗ ରହାଇରରଲ ଜରନ୍ନାଥ। ଆଜ ି୭୭ 

ବର୍ଗ ବୟସରର ବ ି ଆହାଃ ପରଦ କହବିାକୁ 
ରକହ ି ନାହ ିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରର। ତଥାପ ି ଭାଙ୍ଗ ି
ପଡ଼ନିାହାନ୍ତ ି ଜରନ୍ନାଥ କ ି କାହାର ି ପାଖରର 
ହାତ ପତାଇ ନାହାନ୍ତ।ି ଆଜ ି ବ ି ରସଇ 
ଚରିାଚରତି ଢଙ୍ଗରର ରାତ ି ୪ଟାରୁ ଉଠ ି

ପହଞ୍ ି �ାଆନ୍ତ ି ରବୈଶଙି୍ଗାରର ଓ ଓମରଫଡ 
ରାଡ଼ରୁି ଷେୀର ଦହ ି ସଂଗ୍ରହ କର ି ନଜି 
ସାଇରକଲରର ପ୍ରାୟ ୧୨-୧୫ କରିଲାମଟିର 
ରାସ୍ା ବୁଲବୁିଲ ି ଷେୀର ବକୁିଛନ୍ତ।ି ରସ ଷେୀର 
ନ ରଦରଲ ରଲାକ ଚା କରପ ବ ି ପଇିବାକୁ 
ପାଇରବନ ି ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳରର। ତାଙ୍କ 
କହବିା କଥା ଆରମ୍ଭ ରବରଳ ରଦୈନକି 
୨୫୦ଲଟିର ଷେୀର ବକି୍ ି କରୁଥିବାରବରଳ 
ଏରବ ନଜି ବାଦ୍୍ଗକତା ପାଇଁ ଆଉ ଏରତ ବାଟ 
ବୁଲ ିନ ପାର ିରଦୈନକି ୧୦୦ ଲଟିର ଷେୀର ହ ିଁ 
ବକି୍ ିକର ିପାରୁଛନ୍ତ ିଏବଂ ରସଥିରୁ ମଳୁିଥିବା 
ରଦୈନକି ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ଟଙ୍କା ଉପାଜ୍ଗନ କର ି
ନଜିକୁ ପ୍ରତରିପାରଣ କରୁଛନ୍ତ।ି ବୟସର 
ଅପରାହ୍ନରର ଏକୁଟଆି ଥାଇ ବ ି ଆଜ ି
ହାର�ିାଇ ନାହାନ୍ତ ି ଜରନ୍ନାଥ। ଆଜ ି ବ ି ଚା 
ରଦାକାନରର ବସ ି ହସ ବାଣ୍ଛୁନ୍ତ।ି ରତରବ 
ଆରମ୍ଭରୁ ଷେୀର ଦହ ି ବକି୍ ି କର ି ପରବିାର 
ଭରଣରପାରଣ କରୁଥିବାରବରଳ ଆଜ ି୭୭ 
ବର୍ଗ ବୟସରର ନଜିକୁ ଆତ୍ମନଭି୍ଗର ରବାଲ ି
ଜରନ୍ନାଥ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ ି ଏବଂ ରକୌଣସ ି
ବ ି ବ୍ୟବସାୟ ରଛାଟ ନୁରହଁ କମି୍ା ରକୌଣସ ି
ଧମ୍ଗ ବ ି ବ୍ୟବସାୟଠାରୁ ବଡ଼ ନୁରହଁ ରବାଲ ି
କହଛିନ୍ତ।ି

ବୟସର ଅପରାହ୍ନମର ବ ିଜାର ିରହଛି ିସଂଘର୍ଷ

୭୭ ବୟସେର ମଧ୍ୟ 
ହାରନିାହାନ୍ ିଜଗନ୍ାଥ

ର ା ଇ ର ଙ୍ଗ ୍ୁ ର , ୧ ୮ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚକିତି୍ାଳୟର 
ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନମିରନ୍ତ ମାସା 
ଆମଥି ତରଫରୁ ବାରମା୍ର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଟେ ି
ଆକର୍ଗଣ କରା�ାଉଛ।ି ଏହାସରର୍ବେ ବଭିନି୍ନ 
ସମସ୍ୟାରଡ଼ୁକିର ସମାଧାନ ରହବାରର 
ବଳିମ୍ କରା�ାଉଥିବାରୁ �ବୁଛାତ୍ର 
ସଙ୍ଗଠନ ମାସା ଆମଥି ବାମନଘାଟୀ ଶାଖା 
ତରଫରୁ ବାରପିଦାସ୍ତି ପଣ୍ଡତି ରଘନୁାଥ 
ମମୁୁ୍ଗ ରଭରଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜଲି୍ା 
ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଏହାର ସ୍ାୟୀ 
ସମାଧାନ ଦରିରର ପଦରଷେପ ରନବାକୁ 
ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଛି।ି ଆଦବିାସୀ ବହୁଳ 
ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ଡର ରଲାକମାରନ 
ସ୍ାସ୍୍ୟରସବା ନମିରନ୍ତ ମଖୁ୍ୟତଃ 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚକିତି୍ାଳୟ 
ଉପରର ନଭି୍ଗର କରଥିାନ୍ତ।ି ଏହାବାଦ୍  
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଳର କଛି ି ରରାରୀ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ 
ଚକିତି୍ାଳୟ ଉପରର ନଭି୍ଗର କରନ୍ତ।ି ମାତ୍ର 
ଡାକ୍ତରଖାନାରର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅଭାବ 
ର�ାରୁଁ ରରାରୀମାରନ ଠକି୍  ସମୟରର 
ଚକିତି୍ା ରସବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ତି ରହଉଛନ୍ତ।ି 

ଖାଲ ି ପଡ଼ଥିିବା ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପ ପୂରଣ 
ଦରିରର ସ୍ାସ୍୍ୟ ବଭିାର ତରଫରୁ ରକୌଣସ ି
ପଦରଷେପ ନଆି�ାଉନାହ ିଁ। ନରିାମୟ 
ର�ାଜନାରର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 
ରରାରୀମାନଙୁ୍କ ମାରଣାରର ୨୪ ଘଣ୍ା ଔରଧ 
ରଦବାର ବ୍ୟବସ୍ା ରହଛି।ି ମାତ୍ର ଏଠାରର 

ତାହା ମାତ୍ର ୮/୯ ଘଣ୍ା ରଖାଲା ରହୁଥିବାର 
ରଦଖିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି �ାହା ଫଳରର 
ରରାରୀମାରନ ଜରୁରୀ ସମୟରର ନରିାମୟ 
ଔରଧ ବତିରଣ ରକନ୍ଦ୍ରଟ ି ବନ୍ ରହୁଥିବାରୁ 
ବାହାରୁ ଔରଧ କଣିବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହଉଛନ୍ତ।ି 
ରକବଳ ଏତକି ି ନୁରହଁ ରାଇରଙ୍ଗପରୁ 

ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରଟ ି ଦନିରର ୧୦ ଘଣ୍ା 
ରଖାଲା ରହୁଛ।ି ସସି ି କ୍ୟାରମରା ଖରାପ 
ଥିବା ର�ାରୁଁ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବଭିନି୍ନ 
ସମୟରର ରରାରୀମାନଙୁ୍କ ଦୁବ୍ଗ୍ୟବହାର 
କରା�ାଉଛ।ି ରତଣ ୁ ସସି ି କ୍ୟାରମରାରଡ଼ୁକୁି 
ତୁରନ୍ତ ମରାମତ ିକରା�ବିାର ଆବଶ୍ୟକତା 

ରହଛି।ି ଅରନକ ସମୟରର ଜନ୍ମ ଓ ମତୁୃ୍ୟ 
ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନାମ ଠକି୍  ରପୂରପ ରଲଖା�ାଉ 
ନାହ ିଁ। ରବସରକାରୀ ଠକିା ସଂସ୍ା ଦ୍ାରା 
ଆଉଟ୍  ରସାସଥିଂ ମାଧ୍ୟମରର ସ୍ାନୀୟ 
ରବକାରୀ �ବୁକ�ବୁତୀମାନଙ୍କର ନ�ିକୁ୍ତକୁି 
ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦଆି�ବିା ଦରକାର। ଏହା 

ବ୍ୟତୀତ ଶବ ବୁହା ରାଡ଼ ି ରରାଟଏି ମାତ୍ର 
ରହଥିିବା କାରଣରୁ ରରବି ରଲାକମାରନ 
ରସମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କର 
ଡାକ୍ତରଖାନାରର ମତୁୃ୍ୟ ରହରଲ ଘରକୁ 
ଶବ ରନବା ରବରଳ ଖର୍୍ଗାନ୍ତ ରହଉଛନ୍ତ।ି 
ରତଣ ୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରର ଶବ ବୁହା ରାଡ଼ ି
ନରିୟାଜନ କରା�ବିାର ଆବଶ୍ୟକତା 
ରହଛି ି ରବାଲ ି ବାମନଘାଟୀ ମାସା ଆମଥି 
ତରଫରୁ ବରିନେଶ୍ୱର ବାରସ୍, ସନୁୀଲ 
ରସାରରନ୍ , ମାସାଙ୍ଗ ମମୁୁ୍ଗ, ରାମ ମମୁୁ୍ଗ, 
କୁଟୁଆ ଟୁଡ଼ୁ, ଲକ୍ଷୀକାନ୍ତ ବାରସ୍, ହାଡ଼ବିନୁ୍ 
ଟୁଡ଼ୁ, ରବନି୍ଦ୍ର ମାରାଣ୍ଡ,ି ସକୁୁଲାଲ ମାରାଣ୍ଡ,ି 
ଅଜୁ୍ଗନ ମମୁୁ୍ଗ, ରତାଫାନ ରହମ୍୍ରମ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିରିର ରଭରଜ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟଷେ 
ଏବଂ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଧିକାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଆରାମୀ 
ସପ୍ାହକ ମଧ୍ୟରର ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଉପଖଣ୍ଡ 
ଚକିତି୍ାଳୟ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତକିାର ଦରିରର 
ପଦରଷେପ ନଆି�ବିାରର ବଳିମ୍ ଘଟରିଲ 
ଆରନ୍ାଳନାତ୍ମକ ପନ୍ା ଗ୍ରହଣ କରା�ବି 
ରବାଲ ି ମାସା ଆମଥି ତରଫରୁ ରଚତାବନୀ 
ଦଆି�ାଇଛ।ି

ରାଇରଙ୍ଗ୍ରୁ/ବେିଶାଇ,୧୮ା୯(ସମସି): 
ପ୍ରଶାସନକି କା�୍ଗ୍ୟର ବରିକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ 
ନମିରନ୍ତ ଅରନକ ନପୂତନ ରାଜସ୍ ନରିୀଷେକ 
(ଆର୍ ଆଇ ୍) କା�୍ଗ୍ୟାଳୟମାନ ରଖାଲଛି।ି 
ଏଥିପାଇ ଁ ନପୂତନ ରାଜସ୍ ନରିୀଷେକମାନଙୁ୍କ 
ନ�ିକୁ୍ତ ିମଧ୍ୟ ଦଆିସରଛି।ି ରତରବ ପ୍ରଶାସନକି 
ଅବରହଳା କାରଣରୁ ନଜିସ୍ ଆର୍ ଆଇ୍  
ଅଞ୍ଳର ରଲାକମାରନ ରସମାନଙ୍କର 
ସରକାରୀ କା�୍ଗ୍ୟରର ନବନମିଥିତ ଆର୍ ଆଇ୍  
ଅଫିସରର ଆର୍ ଆଇ୍  ଓ ଅମନିଙୁ୍କ 
ପାଉନାହାଁନ୍ତ।ି ଆର୍ ଆଇ ଓ ଅମନି୍  ନଜିର 
ପରୁୁଣା କା�୍ଗ୍ୟାଳୟରର ରସମାନଙ୍କର 

କା�୍ଗ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ବରିଶର କର ି ରାଜସ୍ ବଭିାରର ଅବରହଳା 
ପାଇ ଁ ନପୂତନ ଆର୍ ଆଇ ରହୃ ନମି୍ଗାଣ ସର ି
�ାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଏ�ାବତ ରସଥିରର ଅଫିସ 
କା�୍ଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହାଇପାରୁନାହ ିଁ। ଏପର ି
ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି ବରିଶାଇ ତହସଲି 
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାକାନ ି ଆରଆଇ ସକ୍ଗଲରର। 
ଲୁହାକାନରିର ନଜିସ୍ ଜାରା ଚହି୍ନଟ କରା�ାଇ 
ଦୁଇ ମହଲା ବଶିଟିେ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ରାଜସ୍ ନରିୀଷେକ 
କା�୍ଗ୍ୟାଳୟ ନମି୍ଗାଣ ସରଥିିରଲ ସଦୁ୍ା 
ଏହାକୁ କା�୍ଗ୍ୟକାରୀ କରା�ବିାରର ବଳିମ୍ 
କରା�ାଉଛ।ି ପ ପୂବ୍ଗପର ିଲୁହାକାନ ିଆର୍ ଆଇ 

ଅଫିସ ବରିଶାଇଠାରର କା�୍ଗ୍ୟ କରୁଥିବାର 
ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ସବୁଧିା ସରୁ�ାର ଦୃଟେରୁି ଲୁହାକାନଠିାରର 
ନମିଥିତ ନଜିସ୍ ସ୍ାନରର ଏହାର କା�୍ଗ୍ୟାଳୟ 
ଆରମ୍ଭ କରା�ବିାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ତରଫରୁ ଦାବ ି ରହଉଛ।ି ରାଜସ୍ 
ବଭିାରର ଉର୍ସ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ 
ଦପୂରଦୃଟେରି ଅଭାବ ଏବଂ ଅବରହଳା ର�ାରୁଁ 
ଲୁହାକାନଠିାରର ଆର୍ ଆଇ କା�୍ଗ୍ୟାଳୟ 
କା�୍ଗ୍ୟାରମ୍ଭ କରା�ବିାରର ବଳିମ ୍ ରହଉଛ ି
ରବାଲ ି ଜନସାଧାରଣରର ଆରଲାଚନା 
ରହଉଛ।ି

ନୂତନ ଆର୍ ଆଇ କାର୍ଷ୍ାଳୟ କାର୍ଷ୍କାରୀ କରବିାକୁ ଦାବ ି

କ ର ଞ୍ିଆ / ଶୁକୃ ଳ ି, ୧ ୮ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଶକୃୁଳ ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଜାରା ସାହରିର 
ହାତୀ ଆକ୍ମଣରର ଜରଣ ମହଳିା 
ରରୁୁତର ରହାଇଛନ୍ତ।ି ମହଳିାଙୁ୍କ ରରୁୁତର 
ଅବସ୍ାରର କରଞ୍ଜଆି ଡାକ୍ତରଖାନାରର 
ଭର୍ଥି କରା�ାଇଛ।ି 

କାଜଲ ରହମ୍୍ରମ ରଶୌଚ ପାଇଁ 
ନକିଟ ଜଙ୍ଗଲରର ଥିବା ଏକ ରପାଖରୀକୁ 
�ାଇଥିବା ସମୟରର ରରାଟଏି ଝାଡଖଣ୍ଡୀ 
ହାତୀ ତାଙୁ୍କ ଆକ୍ମଣ କରଥିିଲା। ଫଳରର 
କାଜଲଙୁ୍କ ରରୁୁତର ଅବସ୍ାରର ଉଦ୍ାର 
କର ି କରଞ୍ଜଆି ଡାକ୍ତରଖାନାରର ଭର୍ଥି 

କରା�ାଇଛ।ି ଏରବ ପଥୃକ ପଥୃକ ସ୍ାନରର 
୨୮ଟ ି ହାତୀ ଅଛନ୍ତ।ି ରତ ତନି ି ମାସ 
ଭତିରର ଏହ ି ହାତୀପଲ ୭୦ରୁ ଊଦ୍ବେ୍ଗ ଘର 
ଭାଙ୍ଗବିା ସହ ବ୍ୟାପକ ଷେୟଷେତ ିକରୁଛନ୍ତ।ି 
ଫଳରର ସ୍ାନୟି ରଲାକ ଆତଙି୍କତ 
ଅବସ୍ାରର ଅଛନ୍ତ।ି

ହାତୀ ଆକ୍ର�ଣମର �ହଳିା ଗରୁୁତର

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ�ସ୍ାର ପ୍ରତକିାର ପାଇଁ ଦାବପିତ୍ର

ବହଳଦା,୧୮ା୯(ସମସି): ବହଳଦାର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ରଦବଶଳି୍ପୀ ବଶି୍ୱକମ୍ଗାଙ୍କ 
ପପୂଜା ରଶର ରହାଇଛ।ି ବହଳଦାର ଅବସ୍ତି 
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବଭିାର କା�୍ଗ୍ୟାଳୟ, 
ଟପିଏିନ୍ ଓଡଏିଲ୍  (ଇରଲକ୍ଟ ୍ିର ଅଫିସ), 
ଅରଟା ଟୋଣ୍ଡରର ଅରଟା ସଂଘର, ବସ୍  
ଟୋଣ୍ଡରର ରବସରକାରୀ ରମାଟର ସଂଘର 
ବଶି୍ୱକମ୍ଗାଙ୍କ ପପୂଜା ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା 
ରବରଳ ସ୍ାନୀୟ ସନୁା ରଦାକାନ ସହ 
ବଭିନି୍ନ ରମାଟର ର୍ୟାରରଜ ଇରଲକ୍ଟ ୍ିରକାଲ 
ରଦାକାନ ମାନଙ୍କରର ରଦବଶଳି୍ପୀ 
ବଶି୍ୱକମ୍ଗାଙ୍କ ପପୂଜା ଉତ୍ାହର ସହ ପାଳତି 
ରହାଇଛ।ି ବହଳଦା ଆଖପାଖ ବାସଙି୍ଗୀ, 
ରମ୍ଭାରଆି, ବଞୁି୍ଆ, କୁଲରୀ, ନମିଡହି,ି 

ବହଳଦା ରରାଡ଼ ଆଦ ି ସ୍ାନ ମାନଙ୍କରର 
ବଶି୍ୱକମ୍ଗାଙ୍କ ପପୂଜା ଉତ୍ାହ ସହକାରର 

ପାଳନ କରା�ାଇଥିବା ରଦଖା�ାଇଛ।ି
ଠାକୁରମଣୁ୍ା: ଠାକୁରମଣୁ୍ଡା ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନରର ରଦବଶଳି୍ପୀ ବଶି୍ୱକମ୍ଗାଙ୍କ ପପୂଜା 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ବଶି୍ୱକମ୍ଗାଙ୍କ 
ପପୂଜା ଗ୍ରାମ ରଡୁକିରର ଅରନକଙ୍କ ଘରର 
ରହାଇଥିବା ରବରଳ ଅରନକ ସ୍ାନରର 
ବଡ଼ ଆକାରରର ପପୂଜା କରା�ାଇଥିବାର 
ରଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ଠାକୁରମଣୁ୍ଡାରର 
ଥିବା �ନ୍ତ୍ରପାତ ି ରଦାକାନ ସରମତ 
ରାଡରିମାଟର ପପୂଜା ରଲାରକ କରଥିିରଲ। 
ଠାକୁରମଣୁ୍ଡାଠାରର ଥିବା ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଭିାର 
କା�୍ଗ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଠାକୁରମଣୁ୍ଡା ଡ୍ାଇଭର 
ସଂଘ ପଷେରୁ ବଶି୍ୱକମ୍ଗାଙ୍କ ରମଢ କରା�ାଇ 
�ାକଜମକରର ପପୂଜା କା�୍ଗ୍ୟ କରା�ାଇଥିଲା।

ହାଇସ୍ଲୁମର ଚତିାବାଘ ସମ୍ପକକିତ କ�୍ଷଶାଳା
ରାଇରଙ୍ଗ୍ରୁ, ୧୮ା୯ 
(ସମସି): ସ୍ାନୀୟ 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ସରକାରୀ ଉର୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ସଭାରହୃରର ବନ 
ବଭିାର ତରଫରୁ ବଦି୍ୟାଳୟ 
ଭାରପ୍ରାପ୍ ପ୍ରଧାନଶଷିେକ 
ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର 
ଚତିାବାଘ ସମ୍କ୍ଗୀତ ଏକ 
ସରଚତନତା କମ୍ଗଶାଳା ଆରୟାଜତି 
ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିରର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାରବ 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଡଏିଫ୍ ଓ ନଳନିୀକାନ୍ତ 
ରବରହରା, ସମ୍ାନୀତ ଅତଥିି ଏସଏିଫ୍  

ରବୈଦ୍ୟନାଥ ମାଝୀ, ଅରବୈତନକି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ 
ତତ୍ତାବଧାରକ ପ୍ରଦୀପ୍ କବ,ି ଶଷିୋବତି୍  
ଦଲି୍ୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ,ି ରରଞ୍ଜର ସତ୍ୟବ୍ରତ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 

କମ୍ଗଶାଳାରର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରଜାତରି 
ବାଘ ସମ୍କ୍ଗରର ଉପସ୍ତି 
ବଦି୍ୟାଥ୍ଗୀମାନଙୁ୍କ ଅବରତ 
କରା�ାଇଥିଲା। ବଦି୍ୟାଳୟର 
ଶଷିେୟତି୍ରୀ ସ୍ାରତକିା ମହାପାତ୍ର 
ସ୍ାରତ ଭାରଣ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିବା ରବରଳ ନରିବଦତିା 
ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଗଣ 

କରଥିିରଲ। ଶଷିେକ ବଜିୟ ମାଝୀ, ଧରତି୍ରୀ 
ଦାସ ଏବଂ ବନ ବଭିାରର କମ୍ଗଚାରୀମାରନ 
କା�୍ଗ୍ୟକ୍ମ ପରଚିାଳନାରର ସହର�ାର 
କରଥିିରଲ।

ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନମର ମଦବଶଳି୍ୀ ବଶି୍ୱକ�୍ଷାଙ୍କ ପଜୂା

ରାସେଗାବନି୍ଦ୍ରୁ, ୧୮ା୯ (ସମସି): 
ଝଅିର ଜନ୍ମଦନି ଅବସରରର 
ରରାରୀମାନଙୁ୍କ ଫଳ ବଣ୍ନ କରା�ାଇଛ।ି 
ସପୂଚନା ଅନୁ�ାୟୀ ରଜତ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ 

ସ୍ତୀ ହରପ୍ରୟିା ତାଙ୍କ ସାନ ଝଅି ରାଜସ୍ତିାର 
ତୃତୀୟ ତମ ଜନ୍ମଦନି ଉପଲରଷେ ବସ୍ା 
ରରାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ପରସିରରର ଥିବା 
ରରାରୀମାନଙୁ୍କ ଫଳ, ପାଉଁରୁଟ,ି ବସି୍ଟୁ 

ଓ ପାଣ ିରବାତଲ ବଣ୍ନ କରଥିିରଲ। ଏହ ି
ମହାନ କା�୍ଗ୍ୟରର ରାଜସ୍ତିାଙ୍କର ପତିା, 
ମାତା, ରଜରଜମା ଓ ରମଡକିାଲ କମ୍ଗଚାରୀ 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ମ�ଡକିାଲମର ମରାଗୀଙୁ୍କ ଫଳ ବଣ୍ଟନ

କୁଆମରା,୧୮।୯(ସମସି): ଆରମ କଳାକାର ଆମ ଓଡ଼ଶିା ଆନୁକପୂଲ୍ୟରର ରାଷ୍ଟୀୟ ମାଆ 
ପରବିାରର ଆରୟାଜତି ରାଷ୍ଟୀୟ ଜନ ମଙ୍ଗଳ ରସବା ସଂରଠନର ୨୮ ତମ ସମାବର୍୍ଗନ 
ଉତ୍ବ ରରାପବନୁ୍ନରର ବ୍ଲକ ପରୁୁଣା ବାରପିଦାରର ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ମୟପୂର ଆଟଟିେ 
ଆରସାସଏିସନ ପ୍ଲାଟଫମ୍ଗ ଆରମ କଳାକାର ଆମ ଓଡ଼ଶିାର କଳା ଶଷିୋ, ଆରଲାଚନାଚକ୍, 
ପ୍ରତଭିା ପ୍ରଦଶ୍ଗନରର କବ,ି ରଲଖକ, ଅଭରିନତା, ଅଭରିନତ୍ରୀ ପ୍ରମଖୁ ର�ାରରଦଇଥିରଲ। ଏହ ି
ଅବସରରର ପ୍ରତଷି୍ାତା ନାଟ୍ୟକାର ମରନାରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆରୟାଜତି କା�୍ଗ୍ୟକ୍ମରର 
ମୟପୂରଭଞ୍ଜ, ବାରଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ରକନୁ୍ଝର ଓ ସନୁ୍ରରଡ଼ର ବହୁ ବଶିଟିେ କଳାକାର, 
କବ,ି ସାହତି୍ିୟକ, ସମାଜରସବୀ, ସାମା୍ଦକିଙ୍କ ଉରଲ୍ଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇ ଁ ସମ୍ଦ୍ଥିତ 
କରା�ାଇଥିଲା। ଚଳର୍ତି୍ର ତାରକା ତଥା ନରିଦ୍୍ଗଶକ ଅସୀତ ପତ,ି କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ସଙ୍ଗୀତ ନରିଦ୍୍ଗଶକ 
ଅମରରଶ ପାତ୍ର, ବରଷି୍ ସାମା୍ଦକି ମଧସୁପୂଦନ ନନ୍, ବଲୁିଆ ଶଳି୍ପୀ ଦଶରଥ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। କା�୍ଗ୍ୟକ୍ମରର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିିଭାରବ ସମାଜରସବୀ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ିରାୟ, ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି କମଳାକାନ୍ତ ବଶି୍ୱାଳ ର�ାରରଦଇଥିବା ରବରଳ ଓଡଶିା ସାହତି୍ୟ ଏକାରଡମୀର ପ୍ରାକ୍ତନ 
ସଦସ୍ୟ ଡଃ ଭାରବତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଅଧ୍ୟଷେତା କରଥିିରଲ। ରକନୁ୍ଝର ସଂର�ାଜକିା ରରୌରୀ 
ମହାନ୍ତ, ଠାକୁରମଣୁ୍ଡା ସଂର�ାଜକ ପଦ୍ମରଲାଚନ ନନ୍, ସଂରଠନର ସଭାପତ ିଭବାନୀଶଙ୍କର 
ଦାସ, ସକୁୁମାର ରନ୍ତାୟତ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ କା�୍ଗ୍ୟକ୍ମ ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ। ଏହ ି
ଅବସରରର ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳତି ରହାଇଥିଲା।

ଶଳୁଆି୍ଦା,୧୮ା୯(ସମସି): ଶଳୁଆିପଦା ଥାନା 
ପରସିରରର ଆରାମୀ ଦୁର୍ଗାପ ପୂଜା ପାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଶଳୁଆିପଦା 
ଆଇଆଇସ ି ପଦ୍ମାଳୟା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାରର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ରବୈଠକରର ଆମ ପଲୁସି ସମତିରି 
ସଦସ୍ୟ, ଶଳୁଆିପଦା ପ ପୂଜା କମଟିରି ସମ୍ାଦକ 
ଶରିଶି ଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି୍  ଉପ ସଭାପତ ି ଶଶଧିର 
ଟପିରିଆିଙ୍କ ସହତି ଥାନା ଅଧୀନ ସମସ୍ ଦୁର୍ଗାପ ପୂଜା 
କମଟିରି ସଭାପତ,ି ସମ୍ାଦକ, ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ 

ରାଇମାତ ମମୁୁ୍ଗ, ସହତି ସଭ୍ୟା କଳ୍ପନା ତୁଙ୍ଗଙ୍କ 
ସହତି ଦୁର୍ଗାପ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ତି ରହଉଥିବା 
ପଞ୍ାୟତର ସରପଞ୍ ଓ ସମତି ିସଭ୍ୟ ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ। ଏହ ି ରବୈଠକରର ଉଚତି କାରଜପତ୍ର 
ସହତି ପପୂଜା ମଣ୍ଡପରର ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ା, 
ରାଡ଼ ି ପାକଥିଂ ବ୍ୟବସ୍ା ଓ ଶାନ୍ତଶିଙୃ୍ଖଳାରର 
କପିର ି ପ ପୂଜା ସମ୍ାଦନ ରହବ ରସ ସମ୍କ୍ଗରର 
ବସୃି୍ତରର ଆରଲାଚନା ରହାଇଥିଲା। ଥାନାର 
ସମସ୍ କମ୍ଗଚାରୀ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ବସମ ସି ଫଗାଇନଗାଲବର 
େ ଗା ପ ଗା ନ ର 

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

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

ଭାରତ ଜତିଲିା ଅନ୍ ଅଫିସଆିଲ ଟେଷ୍ଟ ସରିଜି

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ମଗାସବର ୭୦ େଷ୍ଥବର 
ଉପନୀତ ବହବେ। ଏଣ ୁ

ତଗାଙ୍କ ସ୍ଗାନବର ଆଉ 
େବଣ ବଚୟଗାରମୟୁଗାନ 

ନ ସିଯକୁ୍ କରଗାଯ ସିେ। ବସ 
ଯଗାହଗା ବହଉ �ଗାଙୁ୍ଲସି-

ଶଗାହଙୁ୍କ ବନଇ େ ସିସ ସିସ ସିଆଇ 
ରଗାେନୀତ ସି ପର ସିଚଗାଳ ସିତ। 

ଏ ମ ଗା ନ ଙ୍କ 
ସ ମ୍ ତ ସି 

େ ସି ନ ଗା 
ଏ ବ େ 

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

ଆଇସସି ିଟେୟାରମ୍ାନ ପଦ 
ଉପଟର ଗାଙ୍ଗୁ ଲଙି୍କ ନଜର

ଫାଇନାଲଟର ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ବନାମ ଦକ୍ଣିାଞ୍ଚଳ

ଉଗୋଣ୍ଡୋ ୍ୋରୋ ବୟୁୋଡମ ଷିଣ୍ଟନ

ଦଟିଲଶ୍ୱରଙ୍କଗୁ  ଡବଲ୍ସଟର 
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସଙି୍ଲ୍ସଟର ଟରୌପ୍

ସଙି୍ଲ୍ସ, 
ଡବଲ୍ସଟର ନଗୁ ରଗୁ ଲଙ୍କଗୁ  

କାଂସ୍

 ଆଇଟଏିଫ୍ଏସଆିକଟନସି

ଓଡ଼ଶିାର ଆହାନଙ୍କଗୁ  କାଂସ୍

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

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

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

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

�ଏଏଫ୍ସିଏସଆିନେପ୍
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଦାୟତି୍ୱକେେହକିେ

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

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

ଟେନ୍ାଇ ଓପନ; ଲଣି୍ା ଫରୁ ଭ୍ଟିୋଭା ୋମ୍ଅିନ

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

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

୨ - ୦ 

ବସଟ୍ ବର ପରଗାସ୍ତ 
କର ସି ଚଗାମ୍ପ ସିଅନ 
ଆେୟୁଗା କର ସିଛନ୍ସି।

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

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

ୟଗୁଥ୍  ଆଥଟଲେକି ୋମ୍ଅିନସପି୍ : ଦଣ୍ପତ,ି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ୟିାଙ୍କଗୁ  ଟରୌପ୍ ପଦକ



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

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

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

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

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

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

ଇନ୍ଦ୍ରରସନଙ୍କଦୁ  ଇନ୍େିଚା ଏକଚାଦଶୀ ବ୍ରତ ପଚାଳନ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଜରଣ ଭକ୍ ଭଗବଚାନଙ୍କ 
ଦଶ୍ମନ ପଚାଇଁ 

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

କହରିେ, ଶ୍ୀହେ ିତ ସମସ୍ଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବେିଚାଜମଚାନ। 

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

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

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

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

ତସ୍ାତ୍ସବ୍ଜଗତଂ ବ୍ର୍ ନ ତିତ୍ଂ ୟକଜ୍ ପ୍ରତ ତିଷ୍ ତିତମ୍ ॥୧୫॥

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

(ତୃତୀକୟାଽଧ୍ାୟଃ  
– କ୍ାକ -୧୪/୧୫)

 (୧) ପ୍ାମାଣକି ଉପନଷିଦ ସଂଖ୍ା କକକତ? 

(୨) କବଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ କଏି ରଚନା କରଥିକେ?

(୩)କୁରଧ୍ବଜ ଋଷଙି୍କ ରରି କଏି କାଟଥିÒକେ ? 

(୪)ବରଷି୍ଠଙ୍କ ପତୁ୍ର କ’ିଏ? 

(୫) ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ରାଜତଳିକ କଏି କରଥିÒକେ?

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

 ସପ୍
ାହର

 ଉତ୍ତ
ର

ଭଗବାନ କରକବ 
କସବକ ସାଜନ୍ତ.ି..

ଆତ୍ମବଜିୟ ପାଇଁ ସାଧନାଜାତକ 
କଥା

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

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

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

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

ଶବିଙ୍କଦୁ  ଅପ୍ମଣକରେ ସମସ୍ ରେଚାଗ ଓ ରଶଚାକ ନଚାଶ ରହଚାଇଥଚାଏ। 
ଅଗସ୍ି

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

କସଫାଳି
 ଭଗବଚାନ ଶବିଙ୍କଦୁ  ରସଫଚାଳ ିଅପ୍ମଣ କରେ ମଚାନସକି ଶଚାନ୍ ିମଳିବିଚା 

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

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

ମହାଦେବଙ୍କ  

ପ୍ୟି ପଷୁ୍ପ

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

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

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

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

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

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

ଇନ୍ରିା 
ଏକାଦରୀ

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

ମାତୃ କମାଷେସ୍ଥଳ

ଅତଥିÒ 
କସବା

କପୌରାଣକି କାହାଣୀ
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ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଭାରତ ବପିକ୍ଷ ଟ-ି୨୦ କ୍କିେଟ ସରିଜି୍ 

ସ�ୋମବୋର, ୧୯ ସ�ସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

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

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

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

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

ମ ହ ୋ ଇ ଥି ଲ ୋ । 

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

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

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

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

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

ସ�ୋହଲ ିଓ ଟମି୍  ଇଣ୍ଆିର 
ସ�ୋରଦୋର ଅଭ୍ୋ�

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

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

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

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

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

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

�ତମର ମେଉଁ ମେଳୋଳଙି୍ର ଟମି୍ ମର 
େ ି ଦୋୟତି୍ୱ ଦଆିଯୋଇଛ ି ତୋହୋେୁ ପେଷ୍ଟ 

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

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

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

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

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

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

ଟମି୍  ଇଣ୍ଆିର ନୂଆ ଜସସି

ନୂ ଆ ଦି ଲ୍ ୀ , ୧ ୮ । ୯ ( ଏ ମ େ ନ୍ ି ) : 
ଅମ୍ରେଲଆିମର ଆଉ ୍ୋେୋ୍ୋଖି �ୋମସ 
୍ମର ଆମୟୋେନ ମହବୋେୁ ଯୋଉଥିବୋ ଟ-ି
୨୦ ବଶି୍ୱେପ୍  ୍ ୋଇଁ ଭୋରତୀୟ କ୍ମିେଟ ଦଳର 
ନୂଆ େସଲି ଉମନ୍ମୋଚତି ମହୋଇଛ।ି ଭୋରତୀୟ 
କ୍ମିେଟ େମଣ୍ରେୋଲ ମବୋେଣ୍ଣ (ବସିସିଆିଇ) 
ରବବିୋର ଉଭୟ ୍ରୁୁଷ ଓ �ହଳିୋ ଦଳ 
୍ୋଇଁ ଏହ ି ନୂଆ େସଲି ଉମନ୍ମୋଚନ େରଛି।ି 
ଆଉ ଦୁଇ ଦନି ୍ମର ଅେଣ୍ଣୋତ �ଙ୍ଗଳବୋର 
ମ�ୋହୋଲମିର ଭୋରତ ଓ ଅମ୍ରେଲଆି 
�ଧ୍ୟମର ପ୍ରେ� ଟ-ି୨୦ �୍ୋଚ୍  ଆମୟୋେନ 
ମହବ। ବସିସିଆିଇ ଟୁଇଟ୍  େରବିୋ ସହ 
ଏ ମନଇ ସଚୁନୋ ମଦଇଛ।ି ଲୋଇଟ୍  ବଲେ ଲୁ 
ରଙ୍ଗର ଏହ ି େସଲିମର ଗୋେ ବଲେ ରଙ୍ଗର 
ସଲେଭି୍ ସ ରହଛି।ି ଲୋଇଟ୍  ବଲେ ଲୁ ରଙ୍ଗର ଟ୍ରୋଉେର 
�ଧ୍ୟ ମବଶ୍  ଆେଷଣ୍ଣଣୀୟ ମଦେୋଯୋଉଛ।ି 

ନୂଆ େସଲିର ଏହ ିମ୍ୋଷ୍ଟରମର ୍ରୁୁଷ 
ଅଧିନୋୟେ ମରୋହତି ଶ�ଣ୍ଣୋ ଓ �ହଳିୋ 

ଦଳ ଅଧିନୋୟେ ହର�ନପ୍ରୀତ ମେୌରଙୁ୍ 
ମଦଖିବୋେୁ �ଳିଛି।ି ମସହ ି୍ ର ିସଯୂଣ୍ଣ୍େୁ�ୋର 
ଯୋଦବ, ମଶେଳ ିବ�ଣ୍ଣୋ, ହୋର୍ଦଲିେ ୍ୋଣ୍ୋ ଓ 
ମରଣେୁୋ ସିିଂଙୁ୍ ଏହ ି ମ୍ୋଷ୍ଟରମର ସ୍ୋନ 
୍ୋଇଛନ୍।ି ଅମ୍ରେଲଆି ବ ି୍ କ୍ଷମର ୩ 
�୍ୋଚ୍  ବଶିଷି୍ଟ ଟ-ି୨୦ ସରିେି ମେଳବିୋ 
୍ମର ଭୋରତ ଘମରୋଇ ୍ରମିବଶମର 
ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍େୋ ବ ି୍ କ୍ଷମର ୩ଟ ି ଟ-ି
୨୦ �୍ୋଚ୍  ମେଳବି। ଏହୋ୍ମର ଦକ୍ଷଣି 
ଆଫି୍େୋ ବ ି୍ କ୍ଷମର ଭୋରତ ଏେ ୩ �୍ୋଚ୍  
ବଶିଷି୍ଟ ଦନିେିଆି ସରିେିମର ମେଳବି। 
େଛିଦିନି ତମଳ ଭୋରତ ଏସଆିେପ୍  
ଟ-ି୨୦ମର ସୁ୍ ର- ୪ ୍ଯଣ୍୍ଣ ୋୟରୁ 
ବଦିୋୟ ମନଇ ବ ି୍ ଯଣ୍ଣ୍ୟର ସମ୍େୁୀନ 
ମହୋଇଥିଲୋ। ଭୋରତୀୟ �ହଳିୋ ଦଳ ଏମବ 
ଇିଂଲଣମର ଦନିେିଆି ସରିେି ମେଳୁଛ।ି 
ମତମବ ଟ-ି୨୦ ସରିେିମର ଭୋରତ ୧-୨ 
ବ୍ବଧୋନମର ୍ରୋସ୍ତ ମହୋଇଥିଲୋ।

ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱ�ପ୍ 

ସ୍ୱସ୍ ିସଂି େତିଜିଲ 
ଏକଲବଷ୍ୟ ପରୁସ୍ାର

  ପଷ୍ୟାରୀ ଖାଖା, ଶଳିାନନ୍ଦ ଲାକ୍ା 
ଉପ ବଜିେତା

ଭୁବମନଶ୍ୱର, ୧୮ୋ୯: 
ଉଦୀୟ�ୋନ ସୋଇେଲଚୋଳେିୋ 
ସ୍ସ୍ତ ି ସିିଂଙୁ୍ ୨୦୨୨ ବଷଣ୍ଣ ଲୋଗ ି
ଏେଲବ୍ ୍ରୁସ୍ୋର ଲୋଗ ି

�ମନୋନୀତ େରୋଯୋଇଛ।ି ଏହ ି
୍ରୁସ୍ୋର ଲୋଗ ି ରବବିୋର ଚୟନ 

େ�ଟିରି ମବୈଠେ 
ବ ସ ି ଥି ଲ ୋ । 

ଏଥିମର ସ୍ସ୍ତଙୁି୍ 
ସବଣ୍ଣସମ୍ତକ୍ମ� 
୩ ୦ ତ � 

ଏେଲବ୍ ୍ରୁସ୍ୋର ଲୋଗ ି ଚୟନ େରୋଯୋଇଥିଲୋ। 
୍ରୁସ୍ୋର ବତିରଣ େୋଯଣ୍ଣ୍କ୍�ମର ତୋଙୁ୍ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୋ, 
ଟ୍ରେି ଓ �ୋନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦୋନ େରୋଯବି। ଇମ୍ୋେଟେ ଦ୍ୋରୋ 
ପ୍ରତବିଷଣ୍ଣ ଦଆିଯୋଇ ଆସଥୁିବୋ ଏହ ି ୍ରୁସ୍ୋର ରୋେ୍ର 
ମରେଷ୍ ଯବୁ ମେଳୋଳଙୁି୍ ପ୍ରଦୋନ େରୋଯୋଇେୋଏ। ସ୍ସ୍ତଙି୍ 
ବ୍ତୀତ �ହଳିୋ େରୱୋେଣ୍ଣ େୁଟବଲ ମେଳୋଳ ି ୍୍ୋରୀ 
େୋେୋ ଓ ୍ରୁୁଷ ହେ ି େରୱୋେଣ୍ଣ ମେଳୋଳ ି ଶଳିୋନଦେ 
ଲୋକ୍ୋଙୁ୍ ଉ୍ବମିେତୋ ମଘୋଷଣୋ େରୋଯୋଇଛ।ି ୍ରୁସ୍ୋର 
ବୋବଦମର ଉଭୟଙୁ୍ ୫୦,୦୦୦ ମଲେୋଏଁ ଟଙ୍ୋ, ଟ୍ରେି ଓ 
�ୋନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦୋନ େରୋଯବି ମବୋଲ ିଇମ୍ୋେଟେ ୍କ୍ଷରୁ ମପ୍ରସ୍  
ବଜି୍ଞପ୍ରୁି େଣୋଯୋଇଛ।ି

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

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

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

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

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

ହକ ିଇଣ୍ଆି ସଭାପତ ିପଦ ଲାଗ ି
ଦଲି୍ୀପ ତକିକିଙ୍କ ପ୍ାର୍ଥÒପତ୍ର ଦାଖଲ

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

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

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

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

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

ଡୁରାଣ୍ େପ୍  ଫୁଟବଲ:  କବଙ୍ଗାଲୁରୁେୁ ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ
ଅଭ୍ାସ ମ୍ାଚ୍ : 
ଓଡ଼ଶିାର ଦ୍ତିୀୟ ବଜିୟ

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

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

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

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

କପାକଟଟୋକରାଜ ଡବ୍ଲ ୍୍ ଟଏି: ରବିାେନିା- ସନିଆିକୋଭା ଫାଇନାଲ

ଲକ୍ଷ୍ମୀ �ଂିହ ତନ୍ମୟ୍ମୀ ସବସହରୋ
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