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 ପଷୃ୍ଠା         ରେ ପଷୃ୍ଠା         ରେ

୧୦୦୦ କ�ୋଟରି ଫିଲ୍ମକର 
�ୋମ �ରକିେ ୟଶ୍ 

ଓଡ଼ଶିାର ସ୍ାର୍ଥ ପ୍ରତ ିକେନ୍ଦ୍ରର ନଘିା ନାହ ିଁଓଡ଼ଶିାର ସ୍ାର୍ଥ ପ୍ରତ ିକେନ୍ଦ୍ରର ନଘିା ନାହ ିଁ

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ,୧୯ଠା୯(ସମସି): ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ାଦାନ ପାଇଁ 
ଆଦଶ୍ଶ ବଦି୍ାଳୟର ଶକି୍କମାନନ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ନନନବ। ବଦି୍ାଳୟର ଶକି୍କମାନଙୁ୍ ପ୍ରଶକି୍ଣ ପାଇଁ ଓଏଭଏିସ୍  
ମଖୁ୍ାଳୟନର ଅତ୍ାଧନୁକି ପ୍ରଶକି୍ଣ ନକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ା କରାଯବି। 

ପ୍ରଶକି୍ଣ ନକନ୍ଦ୍ରନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର 
ଅତ୍ାଧନୁକି ସବୁଧିା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯବି। ନୂତନ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ନକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇଁ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନସାମବାର ଦନି ଭତି୍ ିପ୍ରସ୍ତର 
ସ୍ାପନ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଅବସରନର ଓଏଭଏିସ କମ୍ଶଚାର୍ରୀଙ୍ 

କଲ୍ାଣ ପାଣ୍ ିନଯାଜନା ‘ବଜ୍ର’ର ମଧ୍ୟ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନସାମବାର ସନ୍୍ାନର 

ସାମନ୍ବହିାର ସ୍ତି ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ୍ଶ ବଦି୍ାଳୟ ସଂଗଠନର 
ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିସ କାଯ୍ଶ୍କ୍ରମନର ନଯାଗ ନଦଇ ଶକି୍କ ପ୍ରଶକି୍ଣ 

ନକନ୍ଦ୍ର ନମି୍ଶାଣ ପାଇଁ ଭତି୍ ି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ାପନ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ନକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ୨୫ ନକାଟ ି ଟଙ୍ା ବନିନିଯାଗ ନହବ। ଏଥିନର 
୩ଶହ ଶକି୍କଙ୍ ନରେନଂି ପାଇଁ ନପ୍ରକ୍ାଳୟ,

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ, ୧୯।୯ (ସମସି): ଦଶହରା 
ପବୂ୍ଶରୁ ରାଜ୍ର ସରକାର୍ରୀ କମ୍ଶଚାର୍ରୀ ଏବଂ 
ନପନସନ୍  ନଭାଗ୍ରୀଙୁ୍ ପାବ୍ଶଣ ନଭଟ ି ନଦଇଛନ୍ ି
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କମ୍ଶଚାର୍ରୀଙ୍ 
ଲାଗ ି ୩% ମହଙ୍ା ଭତ୍ା ବୃଦ୍କୁି ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁନମାଦନ କରଛିନ୍।ି ଏହା ସହତି ବଦ୍୍ଧିତ 
ମହଙ୍ା ଭତ୍ା ପଛିଲିା ଭାବନର ଜାନୁଆର୍ରୀ 
ମାସରୁ ଲାଗ ୁପ୍ରସ୍ତାବନର ମଧ୍ୟ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନମାହର 

ମାରଛିନ୍।ି ଫଳନର ସରକାର୍ରୀ କମ୍ଶଚାର୍ରୀଙ୍ 
ମହଙ୍ା ଭତ୍ା ୩୧%ରୁ ୩୪%କୁ ବୃଦ୍ ିପାଇଛ।ି 

ମହଙ୍ା ଭତ୍ା ବୃଦ୍ନିର ରାଜ୍ର ୪ 
ଲକ୍ ସରକାର୍ରୀ କମ୍ଶଚାର୍ରୀ ଏବଂ ୩.୫ ଲକ୍ 
ନପନସନ୍ ନଭାଗ୍ରୀ ଉପକୃତ ନହନବ। ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 
କାଯ୍ଶ୍ାଳୟ ପକ୍ରୁ କୁହାଯାଇଛ ି ନଯ ସରକାର୍ରୀ 
କମ୍ଶଚାର୍ରୀ ଓ ନପନସନ୍ ନଭାଗ୍ରୀମାନନ ଚଳତି 
ମାସର ଦରମାନର ତଥା ନପନସନ୍ ନର ଏହ ି
ବଦ୍୍ଧିତ ଭତ୍ା ପାଇନବ। ନସହପିର ି ୨୦୨୨ 
ଜାନୁଆର୍ରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପଯ୍ଶ୍ନ୍ ବନକୟା ଭତ୍ା 
ଅଲଗା ଭାନବ ପ୍ରଦାନ କରାଯବି। 

 �ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାର୍ଥଣ କେଟ ି

ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ଗା 
୩% ବଢ଼ଲିଗା

ଉପେୃତ କହକର ୪ ଲକ୍ଷ ସରୋର୍ରୀ େମ୍ଥଚାର୍ରୀ
ଲାୋନ୍ତି କହକର ୩.୫ ଲକ୍ଷ କପନସନ୍ କୋଗ୍ରୀ
ପଛିଲିା ୋରକର ଜାନୁଆର୍ରୀ ପହଲିାରୁ ଲାଗୁ

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ, ୧୯।୯ (ସମସି): ସହଭାଗଭତି୍କି 
ସଙ୍୍ରୀୟ ବ୍ବସ୍ାନର ନଦଶର ପ୍ରନତ୍କ ରାଜ୍ର ସ୍ାଥ୍ଶ 
ସମ୍ବଳତି ପ୍ରସଙ୍ ଉପନର ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧ୍ୟାନ ନଦବା 
ଏକାନ୍ ବାଞ୍ଛନ୍ରୀୟ। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ ବବିାଦଗଡ଼ୁକିନର 
ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟସ୍ତା କର ି ଏହାକୁ ସମାଧାନ 
କରବିାର ଆବଶ୍କତା ରହଛି।ି ମାତ୍ର ଓଡ଼ଶିା ନକ୍ତ୍ରନର 

ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବ୍ଶଦା ବପିର୍ରୀତ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍।ି 
ଅତ୍ରୀତନର ୟପୁଏି ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରତ ି ନଯଉପଁର ି ଆଭମିଖୁ୍ 
ନପାଷଣ କରଥିିଲା; ଏନବ ଏନ୍ ଡ଼ଏି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ 
ଆଭମିଖୁ୍ ନପାଷଣ କରୁଛ।ି ପାଣକୁି ନନଇ ଆନ୍ଧ୍ର, 
ଛତଶିଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହ ଓଡ଼ଶିାର ବବିାଦ ରହଛି।ି 
ନଦ୍ରୀକୁ ନନଇ ପଶ୍ମିବଙ୍, ଆନ୍ଧ୍ର ସହ ବବିାଦ; ଗାଁ ଓ 

ସ୍ରୀମାକୁ ନନଇ ୪ ପନଡ଼ାଶ୍ରୀ ରାଜ୍ ସହ ବବିାଦ ଲାଗ ି
ରହଛି।ି ମାତ୍ର ନକୌଣସ ି ନକ୍ତ୍ରନର ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରତ ି ସନମ୍ବଦନଶ୍ରୀଳ ନୁହନ୍;ି ବରଂ ନକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍ ଉଦାସ୍ରୀନତା ନଯାଗୁ ଁ ଓଡ଼ଶିା ବଭିନି୍ନ 
ନକ୍ତ୍ରନର ସମସ୍ାର ସମ୍ଖୁ୍ରୀନ ନହଉଛନ୍।ି ନକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ଆହୂତ ଆଞ୍ଚଳକି ପରଷିଦ ନବୈଠକ 
ନକବଳ ଔପଚାରକି ମନନ ନହଉଛ।ି ଏହ ିପରଷିଦନର 

ଓଡ଼ଶିା ଓ ଏହାର ପନଡ଼ାଶ୍ରୀ ରାଜ୍ଗଡ଼ୁକି ସଦସ୍ 
ରହଥିିନଲ ନହ ଁନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହ ିସମସ୍ା ସମାଧାନ 
ନକ୍ତ୍ରନର ଆନଦୌ ଯତ୍ନବାନ ନହଉ ନାହାନ୍।ି 

ଉତ୍ର-ପବୂ୍ଶାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ ଆସାମ-ମନିଜାରାମ, 
ଆସାମ-ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରନଦଶ ସ୍ରୀମା ବବିାଦ ସମାଧାନ 
ଦଗିନର ନକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଯପର ି ତତ୍ପରତା ପ୍ରଦଶ୍ଶନ 
କରଛିନ୍ ିଓଡ଼ଶିା ଓ ଏହାର ପନଡ଼ାଶ୍ରୀ ରାଜ୍ ବବିାଦନର 

ତାହାର କାଣଚିାଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଫିଳତି ନହାଇନାହ ିଁ। ସଦୁ୍ରୀର୍ଶ 
ସାମଦୁ୍କି ନବଳାଭୂମ,ି ପଞୁ୍ ିନନିବଶ ନମିନନ୍ ପଯ୍୍ଶ ାପ୍ତ 
ଭତି୍ଭୂିମ,ି ଦକ୍ ମାନବସମ୍ବଳନର ସମଦୃ୍ ଓଡ଼ଶିା 
ନନିବଶକଙ୍ ପାଇ ଁପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ନହାଇଛ।ି ରାଜ୍ନର 
ନନିବଶ ନମିନନ୍ ନଦଶ ବନିଦଶର ପଞୁ୍ପିତମିାନନ 
ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍।ି ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଡ଼ୁଇଂ ବଜିନିନସନର 

ଓଡ଼ଶିା ଆଚଭିସ୍ଶ ବଗ୍ଶନର ସ୍ାନ ପାଇଛ।ି ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ନନତୃତ୍ୱନର ଓଡ଼ଶିା ନଦଶର 
ଅନ୍ତମ ଦରୁ ତ ଅଭବୃିଦ୍ ି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ନର ପରଣିତ 
ନହାଇଛ।ି ନତଣ ୁ ଓଡ଼ଶିା ଅନ୍ ରାଜ୍ଗଡ଼ୁକୁି କାନଳ 
ଅତକି୍ରମ କରଯିବି, ନସଥିପାଇ ଁଜାଣଶିଣୁ ିଓଡ଼ଶିାର ଜଳ, 
ନଦ୍ରୀ, ସ୍ରୀମା ବବିାଦକୁ ଉଜ୍୍ରୀବତି କର ି

ତୁଟୁନ ିଜଳ, ସୀମଗା ବବିଗାଦତୁଟୁନ ିଜଳ, ସୀମଗା ବବିଗାଦ

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ, ୧୯।୯ (ସମସି): ଧାମନଗରର ବନିଜପ ି ବଧିାୟକ 
ତଥା ବନିରାଧ୍ରୀ ଦଳ ଉପନନତା ବଷୁି୍ ଚରଣ ନସଠ୍ରୀଙ୍ର ନସାମବାର 
ସକାନଳ ପରନଲାକ ରଟଛି।ି ମତୁୃ୍ ନବଳକୁ ତାଙୁ୍ ୬୧ ବଷ୍ଶ 
ନହାଇଥିଲା। ନସ ପ୍ରାୟ ବନଷ୍ଶ ନହଲା କଡିନ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ ଜଟଳି ନରାଗନର 
ପ୍ରୀଡ଼ତି ଥିନଲ ଏବଂ ତାଙ୍ର ନୟିମତି ଡ଼ାଏଲସିସି୍  କରାଯାଉଥିଲା। 
ଅବସ୍ା ଗରୁୁତର ନହବାରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରଖିନର ତାଙୁ୍ ଏମ୍ ସନର 
ଭତ୍୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଚକିତି୍ାଧ୍ରୀନ ଅବସ୍ାନର ହୃଦ୍ ରାତ କାରଣରୁ 
ଆଜ ିସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୪୫ ମନିଟିନର ତାଙ୍ର ପରନଲାକ ରଟଥିିବା 
ଏମ୍ ସର ସପୁରନିଟନଣ୍ଡଣ୍ଟ ଡ. ସଚ୍ଦିାନନ୍ଦ ମହାନ୍ ିସଚୂନା ନଦଇଛନ୍।ି 
ନଶଷଶଯ୍ା ନକିଟନର ତାଙ୍ର ପତ୍ନ୍ରୀ, ପଅୁ ଓ ଝଅି ଉପସ୍ତି ଥିନଲ। 

ତାଙ୍ର ଅକାଳ ବନିୟାଗନର 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ନଦ୍ୌପଦ୍ରୀ ମମୁୁ୍ଶ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦ୍ରୀ, ରାଜ୍ପାଳ 
ପ୍ରନଫସର ଗନଣଶ୍ରୀ ଲାଲ ଓ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ସହ ବହୁ 
ବଶିଷି୍ଟ ବ୍କ୍ ିନଶାକପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ତାଙ୍ର ପରନଲାକ ଖବର ପାଇ ରାଜ୍ ବଜି୍ାନ ଓ କାରଗିର୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ବନିରାଧ୍ରୀ ଦଳ ମଖୁ୍ ସନଚତକ ନମାହନ ଚରଣ 
ମାଝ୍ରୀ, ବନିଜଡ ିସାଂଗଠନକି ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଯାଜପରୁ ବଧିାୟକ ପ୍ରଣବ 
ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ବଧିାୟକ ସନୁରଶ ରାଉତରାୟ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ରାୟ, 
ଅନନ୍ ନାରାୟଣ ନଜନା, ସଶୁାନ୍ ରାଉତ, ସଞ୍୍ରୀବ ମଲ୍କି, ବଷୁି୍ବ୍ରତ 
ରାଉତରାୟ, ରାଜ୍ ବନିଜପ ିସଭାପତ ିସମ୍ରୀର ମହାନ୍ଙି୍ 

ପରଲଲଗାକଲର 
ବଧିଗାୟକ ବଷୁି୍ ଲସଠୀ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତ,ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, 
ରାଜ୍ୟପାଳ, 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଶାେ
ଦଳମତ ନରିବିକଶଷକର 
ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ିଜଣାଇକଲ   
ରହୁ ରଶିଷି୍ଟ ର୍ୟକ୍ ି

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୯ଠା୯ (ଏରେେ୍)ି: 
ସପୁ୍ରମିନକାଟ୍ଶ ନସାମବାର ମତୁୃ୍ଦଣ୍ଡ 
ସମ୍ବନ୍୍ରୀୟ ମାମଲାର ଶଣୁାଣ ି କର ି
୫ ଜଣଆି ସାମ୍ବଧିାନକି ଖଣ୍ଡପ୍ରୀଠ 
ବନାଇବାକୁ ନନିଦ୍୍ଶଶ ନଦଇଛନ୍ାି 
ମତୁୃ୍ଦଣ୍ଡ ବକିଳ୍ପ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲା 
ଏବଂ ଏହ ି ଦଣ୍ଡକୁ କମ୍  କରୁଥିବା ସବୁ 
ପରସି୍ତିରି ନରକଡ୍ଶ ରଖିବା ଜରୁର୍ରୀ 
ନବାଲ ିପ୍ରଧାନ ବଚିାରପତ ି(ସନିଜଆଇ) 
ୟୟୁ ୁ ଲଳତି, ଜଷ୍ଟସି ଏସ୍  ରବ୍ରୀନ୍ଦ୍ର 

ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଜଷ୍ଟସି ସଧୁାଂଶ ୁ ଧଲୁଆିଙ୍ 
ଖଣ୍ଡପ୍ରୀଠ କହଛିନ୍ାି ନତନବ ଅଭନିଯାଗ 
ସାବ୍ସ୍ତ ନହବା ପନର ପଣୁଥିନର 
ମତୁୃ୍ଦଣ୍ଡ କମ୍  କରାଯାଇପାରୁଥିବା 
ସ୍ତିରି ନରକଡ୍ଶ 

 ଲଣ୍ଡେ,୧୯ଠା୯(ଏରେେ୍)ି:  ନଶାକାକୁଳ ପରନିବଶ ମଧ୍ୟନର ବ୍ରନିଟନର ଦବିଂଗତ 
ମହାରାଣ୍ରୀ ଏଲଜିାନବଥ ଦ୍ତି୍ରୀୟଙ୍ ନଶଷକୃତ୍ ନସାମବାର ନଶଷ ନହାଇଛ।ି  ପରୂ୍୍ଶ 
ରାଷ୍ଟ୍ର୍ରୀୟ ମଯ୍୍ଶ ାଦା ସହତି ରାଜ ପରବିାର, ଶହ ଶହ ବଶି ୍ନନତା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର 
ନଲାକଙ୍ ଉପସ୍ତନିର ମହାରାଣ୍ରୀଙୁ୍ ଲଣ୍ଡନ ସ୍ତ ୱଣ୍ଡସର କ୍ାନସଲନର କବର 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ମହାରାଣ୍ରୀଙ୍ ମହାଯାତ୍ରାକୁ ନନଇ ବରିାଟ କାଯ୍୍ଶ କ୍ରମ ଆନୟାଜନ 
କରାଯାଇଥÒଲା ନବନଳ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ବଶ୍ିବାସ୍ରୀ ନଦଖପାରଛିନ୍।ି  (ବବିେଣଲୀ ପଷୃ୍ଠା-୭)

ମହଗାରଗାଣୀ ଏଲଜିଗାଲବଥଙ୍କ ଲେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ

 ର�ଠାଲ�ଠାତଠା, ୧୯ଠା୯ 
(ଏରେେ୍)ି: ପଶ୍ମିବଙ୍ 
ଶକି୍କ ଦୁନ୍ଶ୍ରୀତ ିମାମଲାନର 
ସବିଆିଇ ଉତ୍ର ବଙ୍ଳା 
ବଶିବ୍ଦି୍ାଳୟ କୁଳପତ ି
ସବୁନିରଶ ଭଟ୍ଟାଚାଯ୍୍ଶ ଙୁ୍ 
ନସାମବାର ଗରିଫ 
କରଛି।ି ସବୁନିରଶ 
ବତ୍୍ଶମାନ କୁଳପତ ିରହଥିÒନଲ ନହ ଁପବୂ୍ଶରୁ ୨୦୧୪ ରୁ 
୨୦୧୮ ପଯ୍୍ଶ ନ୍ ସ୍ଲୁ ସଭ୍ଧିସ କମସିନ(ଏସଏସସ)ି
ର ଅଧ୍ୟକ୍ ରହଥିÒନଲ।  ତାଙ୍ କାଯ୍୍ଶ କାଳନର ନସ 
ଅଧÒକାଂଶ ଶକି୍କଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ କରଥିÒଲା ନବନଳ ଏଥÒନର 
ଦୂନ୍ଶ୍ରୀତରି ଗନ୍ ପାଇବା ପନର ସବିଆିଇ ପବୂ୍ଶରୁ ତାଙ୍ 
ବାସଭବନନର ଚଢ଼ଉ କରଥିÒଲା। ନହନଲ ନସ 
ସମୟନର ନସ ନଜି ବାସଭବନର ଛାତ ଉପନର 
ଛଡ଼ିା ନହାଇ ନସ ନକୌଣସ ିଦୁନ୍ଶ୍ରୀତନିର ସାମଲି ନାହାନ୍ ି
ନବାଲ ିସାମ୍ବାଦକିମାନଙୁ୍ କହଥିÒନଲ।

ପଶ୍ମିରଙ୍ଗ ଶକି୍ଷେ ନଯିକୁ୍ ିଦୁନ୍ଥ୍ରୀତ ି

 � ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ଡ ଉପଲର ନଷି୍ପତ୍ ିଲନଲବ ସପୁ୍ମିଲକଗାଟ୍ଟଙ୍କ ୫ ବଚିଗାରପତ ି

ଗଠନଲହବ ସଗାମ୍ଧିଗାନକି ଖଣ୍ଡପୀଠ

କୁଳପତଙୁି୍କ ବଗାନ୍ଧଲଗା ସବିଆିଇ
 �ଆଦଶ୍ଥ ରଦି୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରତଷି୍ା ଦରିସ

କମ୍ଟଚଗାରୀଙ୍କ ଆଥ ଥିକ ସରୁକ୍ଗା ପଗାଇଁ ‘ବଜ୍ର’ ଲ�ଗାଜନଗା

େକି୍କ ପ୍େକି୍ଣ ପ୍ତଷି୍ଗାନ ପଗାଇଁ 
ଭତି୍ ିପ୍ସ୍ତର ସ୍ଗାପନ 
ପ୍ତଷି୍ଗାନ ନମି୍ଟଗାଣ ପଗାଇଁ ଖର୍୍ଟ 
ଲହବ ୨୫ ଲକଗାଟ ି
ଦ୍ଗାଦେଲର ପଥରଲପଚଗା ଓ 
ଦେମଲର ଲନଗାତର ଲରେଷ୍ 
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ପରୂ୍ଥାଞ୍ଚଳ ଆଞ୍ଚଳେି ସରୁକ୍ଷା ପରୂ୍ଥାଞ୍ଚଳ ଆଞ୍ଚଳେି ସରୁକ୍ଷା 
ପରଷିଦ କରୈଠେ ଔପଚାରେିପରଷିଦ କରୈଠେ ଔପଚାରେି

ଓଡ଼ଶିା ଉପକର ଦାଉ  ଓଡ଼ଶିା ଉପକର ଦାଉ  
ସାଧଛୁନ୍ ି୪ ପକଡ଼ାଶ୍ରୀ ସାଧଛୁନ୍ ି୪ ପକଡ଼ାଶ୍ରୀ 

 ବ୍ରହ୍ମପେୁ, ୧୯ଠା୯ (ସମସି): ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ନଦଇ ପଶ୍ମିବଙ୍ ଯାଉଥିବା ଏକ ସନିମଣ୍ଟ 
ଓ ଗନଞ୍ଇ ଭତ୍୍ଧି ରେକ୍ କୁ ଅବକାର୍ରୀ 
ଗଇୁନ୍ଦା ବଭିାଗ ଜବତ କରଥିିବା ରଟଣା 
ଏନବ ଭନି୍ନନମାଡ ନନଇଛ।ି ଗତ ୧୭ 
ତାରଖି ମଧ୍ୟରାତ୍ରନିର ସ୍ାନ୍ରୀୟ ସଟି ି
ହସ୍ ପଟିାଲ ନକିଟନର ଅବକାର୍ରୀ 
ବଭିାଗ ଏକ ସନିମଣ୍ଟ ନବାନଝଇ 
ରେକ୍ କୁ ସନନ୍ଦହନର ଅଟକ ରଖିବା 
ନବନଳ ନସଥିନର ଥିବା ଚାଳକ 
ଓ ନହଲପର ଚମ୍ପଟ ମାରଥିିନଲ। 
ଏଥିନର ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଗନଞ୍ଇ 
ନବାନଝଇ ନହାଇଥିବା ନସନତନବନଳ 
ଅବକାର୍ରୀ ବଭିାଗ ସନନ୍ଦହ କର ି ରେକକୁ 
ଯାଞ୍ଚ କରବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ି ନନଇଥିଲା। 
ନତନବ ଗତକାଲ ି ସଦୁ୍ା ଏହ ି ରେକ ଯାଞ୍ଚ 
ନହାଇନଥିଲା। ଅଚାନକ ରାତ ି୧୧ଟା ପନର 

ଏହ ି ରେକ୍ ଟ ି ସମ୍ପରୂ୍୍ଶ ଖାଲ ି ନହାଇଯାଇଥିବା 
ଜଣାପଡଥିିଲା। ନତନବ ସଟି ି ହସପଟିାଲ 
ପାଖରୁ ଜବତ ରେକ୍  ନକ୍ରନ୍  ନଯାନଗ 
ଜାତ୍ରୀୟ ରାଜପଥକୁ ନଆିଗଲା କାହ ିଁକ ି
ତାହା ଏକ ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନହାଇଛ।ି ରେକ୍ ର 

ମାଲକି, ଚାଳକ ବା ନହଲପର ନକହ ି ନ 
ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରୁନ ି
ନବାଲ ି କହୁଥିବା ଅବକାର୍ରୀ ବଭିାଗ 
ଅଚାନକ ମଧ୍ୟରାତ୍ରନିର ନଜି୍ଶନ ଜାତ୍ରୀୟ 
ରାଜପଥନର ରେକ୍  ଖାଲ ିକରବିା ଅନନକଙୁ୍ 

ବସି୍ତି କରଥିିଲା। ନସହ ି ରେକରୁ ୨୦୦ 
ବସ୍ତା ସନିମଣ୍ଟ ଓ ମାତ୍ର ୧୨ ବସ୍ତା ଗନଞ୍ଇ 
ଜବତ ନହାଇଥିବା ଆଜ ି ସକାଳୁ ବଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ରଟଣା ବଭିାଗ୍ରୀୟ 
ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍ କାଯ୍୍ଶ ଧାରାକୁ

ସକଦେହ କଘରକର ଅରୋର୍ରୀ ରେିାଗସକଦେହ କଘରକର ଅରୋର୍ରୀ ରେିାଗ

ରଗାତ ିଅଧଲର ଟ୍ରକ୍ ରୁ ଖଗାଲଲିହଲଗା ଗଲଜେଇ, ସଲିମଣ୍ଟ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦
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ଦେଶର ବଭିନି୍ନ ରାଜ୍ୟଦର ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତ ି ଦେଖବାକୁ ମଦିେ। 
ଯାହାକୁ ସ୍ାନୀୟ ଦ�ାକମାଦନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧର ିପାେନ କର ିଆସଛୁନ୍।ି ଏହ ି
କ୍ରମଦର ବହିାରର ପଶ୍ମି ଚମ୍ପାରନ୍ ଅଞ୍ଚେଦର ପାେନ ଦହଉଥÒବା ବରନା 

ପବ୍ଷ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ବହନ କଦର। ଏହ ିପବ୍ଷଦର ଦ�ାକମାଦନ ଗଛ ଓ ବକୃକ୍ାେରି ସରୁକ୍ା କରବିା 
ପାଇଁ ହାତଦର �ାଠ ିଧର ିଜଗ ିରହଥିା’ନ୍।ି କୁହାଯାଏ ଦଯ, ଏହ ିପବ୍ଷ େୀର୍ଷ ୪୦୦ ବର୍ଷ ତେୁ 

ପାେନ କରାଯାଉଛ।ି  ପ୍ରତବିର୍ଷ  ୩୦ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୨୨ ଦସଦପଟେମ୍ବର ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ବରନା ପବ୍ଷ ପାେନ 
କରାଯାଏ। ଏହ ି ସମୟଦର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଦର ୪୮ ରଣ୍ା ପାଇଁ କଟକଣା �ଗାଯାଇଥାଏ।  

ଦ�ାକମାଦନ ଏହ ି ୪୮ ରଣ୍ା ମଧ୍ୟଦର  ଦକୌଣସ ି ରାସ କମି୍ବା ନଡା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଶ୍ଷ କରନ୍ ି ନାହ ିଁ। 
ଦତଦବ ଏହ ି ପବ୍ଷର ଉଦଦେଶ୍ୟ ଦହଉଛ,ି ଦ�ାକଙୁ୍ ପରଦିବଶ ବରିୟଦର ଅବଗତ କରାଇବା 

ଏବଂ ବକୃକ୍ରାଜକୁି ସରୁକ୍ା ଦେବା। ସ୍ାନୀୟ ଐତହିାସକିଙ୍ କହବିା ଅନୁଯାୟୀ, ଦରାଡଶ ଶତାବ୍ୀରୁ 
ଥାରୁ ସମାଜର ଦ�ାକମାଦନ ଏହ ିଜଙ୍ଗ�ଦର ରହ ିଆସଛୁନ୍।ି ସବୁଜମିା ସକୃଷ୍ଟ ିକରବିା ଏବଂ ବକୃକ୍କୁ 

ସରୁକ୍ା ଦେବା ପାଇଁ ଏମାଦନ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ଦତଣ ୁଏହ ିବରନା ପବ୍ଷର ସକୃଷ୍ଟ।ି ବରନା ପବ୍ଷ ସମୟଦର 
ଏହ ିଜନଜାତରି ଦ�ାଦକ �ାଠ ିଧର ିଗଛ ଓ ଉଦ୍େିକୁ ସରୁକ୍ା େଅିନ୍।ି ପବ୍ଷର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, 

ଏହ ିସମୟଦର ପନପିରବିା କମି୍ବା ଫେ ଦକହ ିଦତାେନ୍ ିନାହ ିଁ। ଏପରକ ିରାସ ମଧ୍ୟ ଦକହ ିଛଣି୍ାନ୍ ିନାହ ିଁ। 

ଇଂରାଜୀରର ଏହାକୁ ‘ଅପ୍ ୱାର୍ଡ ରେସଂି ଟୁ େୁଟ୍  ଷ୍ାଫ୍  ର�ାଜ୍ ’ କୁହାଯାଏ। ଆସନ କରବିା ସମୟରର ଯଦ ି
ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁୀନ ହୁଅନ୍,ି ରେରବ କାନ୍ଥକୁ ଧର ିକର�ିାରରିବ।

ମାଙ୍ଡମାନଙୁ୍ ସଠକି୍  ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ଦେଦ�, ଦସମାଦନ ମଣରିଙ୍ 
ଭେ ି ଦକୌଣସ ି କାମକୁ ଠକି୍ ଭାଦବ 

କରପିାରନ୍।ି ଏହାର ଏକ ଉୋହରଣ ଦହଉଛ ି
ଜ୍ୟାକ୍  ନାମକ ଦଗାଟଏି ମାଙ୍ଡ, ଯଏିକ ି
ପ୍ରାୟ ୧୪୦ ବର୍ଷ ପବୂ୍ଷରୁ ଦର�ଦେ ବଭିାଗଦର 
ସଗି୍ ନ୍ୟା�ମ୍ୟାନ୍  ଭାଦବ କାମ କରୁଥÒ�ା। 
ଏହ ି ମାଙ୍ଡଟ ି ୯ ବର୍ଷ ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ମା�କିର 
ଦସବା କରଥିÒ�ା। ୧୮୮୦ େଶକଦର େକ୍ଣି 
ଆଫି୍କାର ଦଜମ୍ ସ ଏଡ୍ େନ୍  ୋଇଡ୍  ନାମକ 
ଜଦଣ ଦର�ଦେ ସଗି୍ ନା�ମ୍ୟାନ୍ ଙ୍ର ଏକ େୁର୍ଷଟଣାଦର େୁଇଟ ି ଦଗାଡ କଟ ି ଯାଇଥ�ା। ଏହାପଦର ତାଙ୍ 
ଦେହଦର  କାଠର ଦଗାଡ �ଗା ଯାଇଥÒ�ା। ଦସ ଚାକରି ିଦକ୍ତ୍ରକୁ ଦଫରଥିÒଦ� ମଧ୍ୟ ପବୂ୍ଷଭେ ିକାମ କରପିାରୁ 
ନଥÒଦ�। େଦିନ ଦସ ବଜାରଦର ବୁ�ବିା ସମୟଦର ଦଗାଟଏି ମାଙ୍ଡକୁ  ବେେଗାଡ ି ଚୋଉଥବାର 
ଦେଖଥଦ� । ଏହା ଦେଖÒବା ପଦର ଦଜମ୍ସ ମାଙ୍ଡଟକୁି କଣି ିଆଣ ିତାହାକୁ  ତା�ମି ଦେବାକୁ �ାଗଦି�।  
ରର କାମ ସହତି ଜ୍ୟାକ୍  ସଗି୍ ନାଲ୍  ଦଷ୍ଟସନ୍ ର ସବୁ କାମ ସଠକି୍  ଭାଦବ  କରବିାକୁ �ାଗ�ିା। େଦିନ ଜ୍ୟାକ୍  
ସଗି୍ ନାଲ୍  ଗଅିର୍  ବେୋଉଥÒବାର ଦେଖÒ ଜଦଣ ଯାତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଦନଇ ଦର�ଦେ ବଭିାଗଦର ଅଭଦିଯାଗ 
କଦ�। ଏହାପଦର ଦର�ଦେ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ଜ୍ୟାକ୍ ର କାଯ୍ଷ୍ୟ େକ୍ତାର ପରୀକ୍ା କରାଗ�ା। ଜ୍ୟାକ୍ ର 
କମ୍ଷ ନପିଣୁତାର ପ୍ରମାଣ ମେିବିା ପଦର, ତା’କୁ ଜଦଣ ଦରଦ�ଦେ କମ୍ଷଚାରୀ ଭାଦବ ରଖାଗ�ା। 
େରମା ଭାଦବ ଜ୍ୟାକ୍ କୁ ପ୍ରତେିନି ୨୦ ଦସଣ୍ଟ୍   ଓ ସପ୍ାହଦର ଥଦର ଅଧା ବୟିର୍  ଦବାତ� ମେୁିଥÒ�ା। 
୧୮୯୦ଦର ଜ୍ୟାକ୍ ର ମକୃତୁ୍ୟ ଦହାଇଥÒ�ା। ଦର�ଦେ ପାଇଁ ଏହ ିମାଙ୍ଡଟ ି୯ ବର୍ଷ କାମ କରଥିଦ� 
ସଦୁ୍ଧା ତା’ର କାମଦର ଦକୌଣସ ି ତରୁଟ ି ପର�ିକ୍ତି 
ଦହାଇ ନ ଥ�ା।

ସାଧାରଣତଃ ଦକୌଣସ ି ଏକ କମ୍ପାନଦିର 
ଚାକରି ି କରବିା ପାଇଁ ଦସଠାକାର ସମସ୍ତ 
ନୀତନିୟିମ ପାେନ କରବିାକୁ ପଡଥିାଏ। 

ମାତ୍ର ଚୀନ୍ ର ଏକ କମ୍ପାନଦିର ଚାକରି ି ପାଇବା ପାଇଁ 
କମ୍ଷଚାରୀଙୁ୍ ନଜିର ଦଫାନ୍ ନମ୍ବର ବେୋଇବାକୁ 

ପଡଥିାଏ। କମ୍ପାନରି ଏହ ିଅଜବ ନୟିମ ଏଦବ ଚର୍୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଦହାଇଛ।ି ଚୀନର ଦସନ୍ ଦଜନ୍  ସ୍ତ ଏକ ଏଜୁଦକସନ୍ କମ୍ପାନରି 

ମା�କି ଦଫାନ୍  ନମ୍ବରର ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟାଦର ପାଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ଥଦ� ତାହା 
ଅଶଭୁ ଫେ ପ୍ରୋନ କଦର ଦବା� ି ବଶି୍ବାସ କରନ୍।ି ଏଣ ୁ ଏହାକୁ େକୃ ଷ୍ଟଦିର 

ରଖି ଦସ ଆଦବେନକାରୀଙୁ୍ ଏହ ି ନୟିମ ସମ୍ପକ୍ଷଦର ଅବଗତ କରାଇଥାନ୍।ି 
ତା’ସହ କମ୍ପାନଦିର ନଷି୍ାର ସହ କାମ କରବିାକୁ ଚାହଁୁଥଦ�,କମ୍ଷଚାରୀଙୁ୍  ଦଫାନ୍ 

ନମ୍ବର ବେୋଇବା ଉପଦର ଗରୁୁତ୍ବ େଅିନ୍ ି । ଦତଦବ ଏହ ି ଅନ୍ଧବଶି୍ବାସ ଜନତି ଅଜବ ସର୍୍ଷର 

କନ୍ନଡ ସପୁରଷ୍ଟାର୍  ୟଶ୍ ଙ୍ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ତି ଫି�୍ମ 
‘ଦକଜଏିଫ୍-୨’ ଦକବେ ଦେଶ ମଧ୍ୟଦର  ନୁଦହଁ, ସାରା 
ବଶି୍ବଦର ଭ� ବ୍ୟବସାୟ କରଛି।ି ଦ�ାକପ୍ରୟିତାଦର  

ୟଶ୍  ବ�ଉିଡ୍ ର ଆଗଧାଡରି କୋକାରମାନଙୁ୍ ପଛଦର ପକାଇ 
ଦେଇଛନ୍।ି ପଣୁ ି ଥଦର ୟଶ୍ ଧମା� କରବିାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି 
ସାଉଥ୍  ଇଣ୍ଷ୍ଟୀର ଆଗଧାଡରି ନଦିଦେ୍ଷଶକ ଶଙ୍ର ସାନମଗୁମ୍ ଙ୍ 

ସହ ଦସ ଏକ ଫି�୍ମ ସାଇନ୍  କରଛିନ୍।ି ଫି�୍ମର କାହାଣୀ ଏକ 
ଐତହିାସକି ଯଦୁ୍ଧ ଉପଦର ଆଧାରତି। ଏହ ିଫି�୍ମଦର ତାମ�ି, 
ଦତ�ୁଗ,ୁ ମା�ାୟା�ମ୍  ଏବଂ କନ୍ନଡ ଇଣ୍ଷ୍ଟୀର ଆଗଧାଡରି 

କୋକାରମାଦନ ଦେଖାଯଦିବ। ଫି�୍ମର ବଦଜଟ୍  ୧୦୦୦ 
ଦକାଟ ି ଧାଯ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛ।ି ଦତଦବ ଏହ ି ଫି�୍ମ 

‘ବ୍ରହ୍ାସ୍ତ୍ର’ର ବଦଜଟ୍ ଠାରୁ େ୍ବଗିଣୁ ଦହବ। ଏହ ି ଫି�୍ମ 
ତଆିର ିକରବିା ପାଇଁ ୪ ବର୍ଷ ସମୟ �ାଗବି ଦବା� ି

କୁହାଯାଉଛ ି । କନୁି୍ ଏଯାବତ୍  ଫି�୍ମକୁ ଦନଇ 
ଶଙ୍ର କ ି ୟଶ୍  ଦକୌଣସ ି ବଧିବଦ୍ଧ ସଚୂନା 
ଦେଇ ନାହାନ୍।ି 
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ମେଷ: େନିଟଦିର ଉତ୍ାହତି ରହଦିବ। ନୂତନ ନଦିବଶ ପବୂ୍ଷରୁ ସଠିଟ୍  କ 
ଦଯାଜନା କରନୁ୍। ଦକାଟ୍ଷକଦଚାରୀ ମାମ�ାଦର ଆପଣଙ୍ ସପକ୍ଦର 
ଦହବ। ଦଧୈଯ୍ଷ୍ୟରଖି କାଯ୍ଷ୍ୟ କଦ� ଉର୍ମ ଫେ ପାଇଦବ।
ବୃଷ:  ଦକୌଣସ ି ଶଭୁ ଖବର ପାଇଁ ଆନନ୍ତି ଦହଦବ। 
ଦବଦରାଜଗାରୀମାନଙୁ୍ ଦରାଜଗାରର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ ିଦହବ। ସମାଜଦର 
ସମ୍ାନ ବଢ଼ବି। ଦପ୍ରମୀଯଗୁେଙ୍ ପାଇଁ େନିଟି ିଉର୍ମ ରହବି।
େଥିନୁ: ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ଉପଦର ଭରସା କରନୁ୍ ନାହ ିଁ। େୂରଯାତ୍ରା 
କର ି �ାଭବାନ ଦହଦବ। ଅପ୍ରୀତକିର ପରସି୍ତରୁି େୂଦରଇ ରୁହନୁ୍। 
କମ୍ଷଦକ୍ତ୍ରଦର ଉପଜୁୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦହବ।

କକ୍କଟ:  ପ୍ରୟିଜନଙ୍ ପାଇଁ ଚନି୍ତି ରହପିାରନ୍।ି ଧାର ଦେବାରୁ 
େୂଦରଇ ରହବିା ଉଚତି ଦହଦବ। ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବଙ୍ ସହ ନବିଡିତା 

ବଢ଼ବି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଦ�ଖାପଢ଼ାଦର ସଫେତା ମେିବି।
ସଂିହ: େନିଟ ି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହବି। ଗରୁୁଜନଙ୍ ଆଶୀବ୍ଷାେ 
ପାଇଦବ। ସମାଜଦର ମାନସମ୍ାନ ବଢ଼ବି। ବାରମ୍ବାର ନଷି୍ପର୍ ି
ପରବିର୍୍ଷନ କର ିକଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍।ି ପରବିାରର ସହଦଯାଗ ପାଇଦବ। 
କନ୍ୟା: ଦକୌଣସ ି କାରଣରୁ ମନ ଦକ୍ରାଧିତ ଦହାଇପାରନ୍।ି ଅଯଥା 
କଥାଦର ମଣୁ୍ ନ ପରୂାଇ ନଜି �କ୍୍ୟ ଉପଦର ଧ୍ୟାନ ରଖିନୁ୍। ସ୍ବାସ୍୍ୟ 
ଅବସ୍ାଦର ଉନ୍ନତ ିପର�ିକ୍ତି ଦହବ।

ତୁଳୟା:  ଅତ୍ୟଧିକ ଚନି୍ା କର ିମାନସକି ଅବସାେଦର ରହଦିବ। ଆୟ 
ବଢ଼ାଇବାର ଇଚ୍ା େ୍ବଗିଣୁତି ଦହବ। କମ୍ଷଦକ୍ତ୍ରଦର େକ୍ ଦହବା ସହ 

କାଯ୍ଷ୍ୟଦଶୈେୀଦର ପରବିର୍୍ଷନ ଆଣଦିବ। 
ବଛିୟା: ନଜି ପ୍ରତଭିାକୁ ବକିଶତି କରବିାକୁ ସଦୁଯାଗ ପାଇଦବ। 
କମ୍ଷଦକ୍ତ୍ରଦର ଦକୌଣସ ିଜରୁରୀ କାଯ୍ଷ୍ୟ କରପିାରନ୍।ି ପାରବିାରକି ୋୟତି୍ବ 
ବକୃଦ୍ଧ ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଦନ  ଦ�ଖାପଢ଼ାଦର ଆଗ୍ରହ ିଦହଦବ।
ଧନୁ: ଦପ ୈତକୃ କ ସମ୍ପର୍ଦିର ଭାଗୀୋର ିଦହାଇ ପାରନ୍।ି  ଅବବିାହତିମାନଙ୍ 
ଜୀବନଦର ପରବିର୍୍ଷନ ଦେଖା ଯାଇପାଦର। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍ ସହ 
ମେିାମଶିା ବଢ଼ବି। କମ୍ଷଦକ୍ତ୍ରଦର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟଦିବ।

େକର: ଆତ୍ମବଶି୍ବାସ ଓ ଉତ୍ାହ ସହ କାଯ୍ଷ୍ୟ କର ିସଫେତା ପାଇଦବ।  
ଅଯଥା ଖର୍୍ଷ ଉପଦର �ଗାମ �ଗାନୁ୍। ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଷ କାଯ୍ଷ୍ୟଦର 
ଗରୁୁଜନଙ୍ ପରାମଶ୍ଷ ଦ�ାଡଦିବ। 
କୁମ୍ଭ: ଜୀବନଦର କଛି ିନୂଆ କରବିାର ସଦୁଯାଗ ପାଇଦବ। କମ୍ଷଦକ୍ତ୍ରଦର 
ସଫେତା ପାଇଦବ। ଅନ୍ୟଙ୍ ପାଇଁ ଉୋହରଣ ପା�ଟଦିବ। 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଦନ ପ୍ରତଦିଯାଗତିାମେୂକ ପରୀକ୍ାଦର ସଫେତା ପାଇଦବ।
େୀନ: ନଜି ବ୍ୟବହାରଦର ସଂଯମତା ରକ୍ା କରନୁ୍। ପରବିାରଠାରୁ 
ଆଥ୍ଷକ ସହାୟତା ପାଇଦବ। ଭାବନାଦର ଭାସଯିାଇ କଛି ିଭୁଲ୍  ନଷି୍ପର୍ ି
ଦନବାରୁ େୂଦରଇ ରୁହନୁ୍।

ଆଜରି ଇେହିାସ
l	୧୮୫୭- ବ୍ଟିଶି ମସନୟା ଦ୍ୟାରୟା ଦଲି୍ୀ ଦଖଲ।
l	୧୮୭୮-ସୟାପ୍ୟାହକି ଖବରକୟାଗଜ ଭୟାମବ ‘ଦ 

ହନୁି୍’ର ପ୍ରଥେ ପ୍ରକୟାଶନ ଆରମ୍ଭ।
l	୧୯୪୬-ପ୍ରଥେ କୟାନ୍ ସ ଚଳଚ୍ତି୍ର େମହୟାତ୍ସବ 

ଆରମ୍ଭ। 

l	୧୯୮୩-ଆପଲ୍  ଉପଗ୍ରହ କୟାର୍କ୍କରବିୟା 
ବନ୍ କରମିଦଲୟା। 

l	୨୦୦୦-କ୍ଣି୍ଟନ୍  ଦମ୍ପତଙୁି୍ ‘ହ୍ୟାଇଟ୍  ୱୟାଟର୍  
କୟାଣ୍ଡ’ରୁ େକୁ୍ତ କରୟାଗଲୟା। 

l	୨୦୧୧-ପୟାକସି୍ୟାନର  ଲୟାମହୟାର ଉଚ୍ ଅଦୟାଲତ 
ମେସ୍ ବୁକ୍  ଉପମର ମରୟାକ୍  ଲଗୟାଇମଲ। 

ଜଣା ଅଜଣା
   ବଶି୍ବର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ା 

କାର୍ ରରାଲ୍ସ୍  ରୟସ୍  ଅଧକ 
ସଂଖ୍ାରର ହଂକଂରର ଅଛ।ି 

 ଭାରେରର ଇଣ୍ଟରରନଟ୍  
ରସବା ୧୫ ଅଗଷ୍, 
୧୯୯୫ରର ବଏିସ୍ ଏନ୍ ଏଲ୍  
ଆରମ୍ଭ କରଥିଲା। 

 ଆମାଜନ୍ ର ରଲାରଗା ଏହ ି
ସରକେେ ରଦଇଥାଏ ରଯ, 
ଏଥରର ‘ଏ’ଠାରୁ ‘ରଜଡ୍ ’ 
ସବୁଜନିଷି ଉ�ଲବ୍ଧ। 

ଚାକରି ି�ାଇଁ ବଦଳାଇବାକୁ 
�ରେ ରୋନ୍  ନମ୍ବର

ଦକୌଣସ ି ସମ୍ବନ୍ଧ କାଯ୍ଷ୍ୟ ଦକୌଶେ କମି୍ବା ୋକ୍ଷ ଏଥକ୍  ସହ ନ ଥବାରୁ ଏହା ଏଦବ ସାମାଜକି 
ଗଣମାଧ୍ୟମଦର ବତିକ୍ଷର ବରିୟ ଦହାଇଛ।ି  ଅନ୍ୟପଦଟ ମା�କିଙ୍ ଏଭେ ିଅନ୍ଧବଶି୍ବାସ ଦଯାଗୁଁ 
ଅଦନକଙୁ୍ ଚାକରି ିହରାଇବାକୁ ପଡୁଛ।ି  

ବୟାସୁ୍ ଅନୁରୟାୟୀ ଘରର େଖୁ୍ ଦୟ୍ାରମର ଶ୍ୀଗମେଶଙ୍ ପ୍ରତେିୟା କେି୍ୟା େମଟୟା 
ଲଗୟାଇବୟା, ଅତ୍ନ୍ତ ଶଭୁ ମବୟାଲ ିକୁହୟାରୟାଏ। କନୁି୍ତ ଏହ ିପ୍ରତେିୟା କେି୍ୟା େମଟୟା 

ଲଗୟାଇବୟା ପୟାଇଁ କଛି ିବୟାସୁ୍ ନୟିେ ରହଛି,ି ରୟାହୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ମଦବୟା ନହିୟାତ ି
ଜରୁର।ି ମତମବ ଆସନୁ୍ତ ଜୟାେବିୟା ମସସବୁ ନୟିେଗଡ଼ୁକି ସମ୍ପକ୍କମର … 

 ରରର ମଖୁ୍ୟ କବାଟ ପବୂ୍ଷ କମି୍ବା ପଶ୍ମି େଗିଦର ଥÒଦ�, ଦସଠାଦର ଗଦଣଶଙ୍ 
ପ୍ରତମିା ରଖÒବା ଶଭୁ ଦହାଇନଥାଏ। ଯେ ି କବାଟ ଉର୍ର କମି୍ବା େକ୍ଣି େଗିକୁ 
ଦଖା�ୁଛ,ି ତାଦହଦ� ଦସଠାଦର ଶ୍ୀଗଦଣଶଙ୍ ମରୂ୍୍ତି ରଖÒପାରଦିବ। 

 ମଖୁ୍ୟ େ୍ବାରର ଭତିର ପଟକୁ ଗଦଣଶଙ୍ ମରୂ୍୍ତିର ସ୍ାପନା କରବିା ଉଚତି। ଗଦଣଶ 
ପ୍ରତମିାଙ୍ ମଖୁମଣ୍େ ରରର ଭତିର ଆଡକୁ ରହବିା ଉଚତି। 

 ବାସୁ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ରଦର ସଖୁସମକୃଦ୍ଧ ିବକୃଦ୍ଧ ିଦହବା ପାଇଁ �ାଲ୍  କମି୍ବା ଧୋ ରଙ୍ଗର ଗଦଣଶ ମରୂ୍୍ତି 
ରଖÒପାରଦିବ। 

 କବାଟ ବାହାଦର �ଗାଉଥÒବା ଗଦଣଶଙ୍ ମରୂ୍୍ତିର ଶଣୁ୍ଢ ବାମ ପଟକୁ ଦମାଡ ିଦହାଇ ରହଥିÒବା 
ଉଚତି। ଡାହାଣ ପଟକୁ ରହଥିÒବା ଶଣୁ୍ଢଯକୁ୍ ଗଦଣଶ ମରୂ୍୍ତି କବାଟର ଭତିର ପଟଦର ରଖÒବା 

ଉଚତି। 
 ଠଆି ଦହାଇଥÒବା ଗଦଣଶଙ୍ ମରୂ୍୍ତିଙୁ୍ ରରର ମଖୁ୍ୟ େ୍ବାର ପାଖଦର ରଖÒବା ଅନୁଚତି। 

ଅଫିସ୍  କମି୍ବା କାଯ୍ଷ୍ୟାେୟ ପାଇଁ େଣ୍ାୟମାନ ମଦୁ୍ାଦର ଥÒବା ଗଦଣଶ ମରୂ୍୍ତି ରଖÒପାରଦିବ। 

ସଗି୍ ନାଲ୍ ମ୍ାନ୍  କାମ 
କରୁଥÒଲା ମାକେେ

 ପାଚନକ୍ରୟିାକୁ ଠକି୍  କରଥିାଏ।
 େୀର୍ଷେନିର କମର ବନି୍ଧା ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ େଏି। 
 ଚନି୍ାରୁ ମକୁ୍ ିେଏି।
  ଦବକ ଏବଂ କାନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମଦିେ।  
 ନୟିମତି ଏହ ି ଆସନ କରବିା େ୍ବାରା ଦକାଷ୍କାଠନି୍ୟ 

ସମସ୍ୟା ରୁଦହନାହ ିଁ। 
 ଶରୀରଦର ରକ୍ସଞ୍ଚାେନ 

ଠକି୍  ଭାଦବ ଦହାଇଥାଏ।

ଘରର ମଖୁ୍ ଦ୍ବାରରର 
ଗରଣଶକେ ପ୍ରେମିା ରଖଥୁÒରଲ…

ଦ୍ବ�ିାଦ ବ�ିରୀେ ଦଣ୍ାସନ

କା
ହିଁକ

 ିକ
ରରି

ବ

ଏମେି ିଏକ �ବ୍ଡ 
ଗ୍ାମବାସୀ କରନ୍ ିପ୍ରକୃେରି ସରୁକ୍ା

‘ରକ୍ ୋନ ମହତ ୋନ’ ଏ କଥାକୁ ଭ�ଭାଦବ ବୁଝପିାରଛିନ୍ ିମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉଜ୍ଜୟନିୀ ସହରର 
ଜଦଣ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଯଏିକ ିକ୍ରଦିକଟ୍  ଦଖେଦର ନୁଦହଁ; ବରଂ ରକ୍ୋନଦର ଶତକ ପରୂଣ 
କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍ ଦହଉଛନ୍ ି ୪୨ ବର୍ଷୀୟ ସବୀର ହୁଦସନ୍  କାଗ୍ ଜୀ, 

ଯଏିକ ିସ୍କ୍ାପ୍  ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍।ି ୧୯୯୬ଦର ତାଙ୍ ପଉିସୀଙ୍ର କକ୍ଷଟ ଅଦସ୍ତ୍ରାପଚାର ସମୟଦର 
ରକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡଥିÒ�ା। ଦତଦବ ରକ୍ ଦଯାଗାଡ କରବିା ପାଇଁ ଦସ ଅଦନକ ସମସ୍ୟାର 
ସମ୍ଖୁୀନ ଦହାଇଥÒଦ�। ଏହା ପରଠାରୁ ଦସ ରକ୍ୋନ କରବିା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ଦନଇଥÒଦ�।  ସବୀରଙ୍ 
ବ୍ଲଡ୍  ଗରୁପ୍  ‘ବ’ି ଦନଦଗଟଭି୍  ଅଦଟ, ଯାହାକ ି ବହୁତ କମ୍  ଦ�ାକଙ୍ର ଥାଏ। ପ୍ରାୟ ୨୬ ବର୍ଷ ଧର ି
ରକ୍ୋନ କରୁଥÒବା ସବୀର ଅଦନକଙ୍ ଜୀବନ ରକ୍ା କରଛିନ୍।ି ଏପରକି ିକଦରାନା କାେଦର ମଧ୍ୟ 
ଦସ ରକ୍ୋନ କରଥିÒଦ�। ସରକାରୀ ଦହଉ କମି୍ବା ଦବସରକାରୀ ଚକିତି୍ାେୟ, ଦଯଦବ ବ ିଦଯଉଁଠ ି
କାହାର ରକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଦଡ, ଦସଠାଦର ତତ୍ କ୍ଣାତ୍  ପହଞ୍ଚ ିଯାଆନ୍ ିସବୀର। ଦତଦବ ଦସ 
ଗଭ୍ଷବତୀ ମହେିାଙ୍ ପାଇଁ ସବ୍ଷାଧÒକ ରକ୍ୋନ କରଛିନ୍।ି ରକ୍ୋନ କରବିାକୁ ଦନଇ ସବୀର କୁହନ୍,ି 
‘ଶଦହ ଥର ରକ୍ ୋନ କରଥିÒବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖସୁ ି। ଆଗାମୀ େନିଦର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରକ୍ୋନ କାଯ୍ଷ୍ୟ ଜାର ି
ରଖିବ।ି ରକ୍ୋନ େ୍ବାରା ଆଦମ ନୀଦରାଗ ରହଥିାଉ।’

ରକ୍ତଦାନରର ଶେକ

୧୦୦୦ ରକାଟରି 
େିଲ୍ମରର କାମ କରରିବ 

ୟଶ୍ 
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୯ା୯(ସମସି): ସ�ୋମବୋର ନବୀନ 
ନବିୋ�ଠୋସର ୬ଜଲି୍ୋର ମଶିନ୍  ଶକ୍ ି ସ�ୋଷ୍ୀର 
ମୋ’ମୋସନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନୋୟକଙୁ୍ 
ସେଟଥିିସେ। କଳୋହୋଣ୍,ି ବେୋଙ୍ୀର, �ବୁର୍ଣ୍ଣପରୁ, 
�ମ୍ବେପରୁ, ଝୋର��ୁଡୁୋ ଓ ଅନୁ�ଳୁ ଜଲି୍ୋର ମଶିନ୍  
ଶକ୍ ି ମୋ’ମୋସନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍ ସେଟ ି କୃତଜ୍ଞତୋ 
ଜଣୋଇଥିସେ। �ତ ଅ�ଷ୍ଟ ୧୫ତୋରଖି ୭୫ତମ 
ସ୍ୋଧୀନତୋ ଦବି� ପୋଳନ ଅବ�ରସର ମୋ’ମୋସନ 
ଜୋତୀୟ ପତୋକୋ ତଆିର ି ଦୋୟତି୍ୱ ସନଇ ଦକ୍ଷତୋର 
�ହ ତୁେୋଇଥିବୋରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ �ମସ୍ତଙୁ୍ ଧନ୍ୟବୋଦ 
ଜଣୋଇଥିସେ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ୫-ଟ ି �ଚବି େ.ିସକ 
ପୋଣ୍ଆିନ୍  ମଶିନ୍  ଶକ୍ ିମୋ’ମୋନଙ୍ କୋରଣ୍ଣ୍ୟର ଉଚ୍ଚପ୍ରଶଂ�ୋ 
କରଥିିସେ। ଖବୁ୍  କମ୍  �ମୟ ମଧ୍ୟସର ଜୋତୀୟ ପତୋକୋ 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିୋ ଏକ �ରୁୁ ଦୋୟତି୍ୱ ସହୋଇଥିସେ ମଧ୍ୟ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ମୋ’ମୋନଙ୍ ଉପସର େର�ୋ ରଖି ଏ ଦୋୟତି୍ୱ 
ସଦଇଥିସେ ଏବଂ ମୋ’ମୋସନ ମଧ୍ୟ ଏହୋକୁ �ଫଳତୋର 
�ହ ନବିଣ୍ଣୋହ କର ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ େର�ୋକୁ �ୋକୋର 
କରପିୋରଛିନ୍ ି ସବୋେ ି ଶ୍ୀ ପୋଣ୍ଆିନ୍  କହଥିିସେ। ଏପର ି
ଏକ ମରଣ୍ଣ୍ୟୋଦୋପରୂ୍ଣ୍ଣ ଦୋୟତି୍ୱ ଅପଣ୍ଣଣ କରଥିିବୋରୁ ମଶିନ୍  
ଶକ୍ରି ମୋ’ମୋସନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍ କୃତଜ୍ଞତୋ ଜଣୋଇଥିସେ। 
ମହଳିୋମୋନଙ୍ ବକିୋଶ ଓ କେ୍ୟୋଣ ସକ୍ଷତ୍ରସର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ 
ଦୂରଦୃଷ୍ଟ ି ସରୋ�ୁ ଁ ସ�ମୋସନ �ବୁସବସଳ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ 
�ହ ଅଛନ୍ ି ଓ �ବୁସବସଳ ରହସିବ ସବୋେ ି କହଥିିସେ। 
ଚଳତିବରଣ୍ଣ ସ୍ୋଧୀନତୋର ୭୫ତମ ପରୂ୍ତ୍ତି ଅବ�ରସର 
ରୋଜ୍ୟ �ରକୋର ମଶିନ୍  ଶକ୍ ି ମୋ’ମୋନଙୁ୍ ୩୦େକ୍ଷ 
ଜୋତୀୟ ପତୋକୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଓ ବଣ୍ଟନ ଦୋୟତି୍ୱ ସଦଇଥିସେ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୯।୯(ସମସି): ପରୁୁଣୋ 
ଜଳୋଶୟର ପନୁରୁଦ୍ୋର ସହବ, ସେୋସକ 
ସ୍ଚ୍ଛ ପୋଣ ି ପୋଇସବ। େୂତଳ ଜଳସ୍ତର 
ବୃଦ୍ ି ପୋଇବୋ �ହ କୃରରି ଆବଶ୍ୟକତୋ 
ପରୂଣ ସହବ। ଏହୋ �ହତି ପରସିବଶ 
�ରୁକ୍ଷୋ ସକ୍ଷତ୍ରସର ମଧ୍ୟ ଏହୋ �ହୋୟକ 
ସହୋଇପୋରବି। ସକନ୍ଦ୍ର �ରକୋରଙ୍ ପ୍ରଣୀତ 
ଏହ ି ସରୋଜନୋ ଉପସର ଠକି୍  �ମୟସର 
ରୋଜ୍ୟ �ରକୋର ପଦସକ୍ଷପ ସନସେ। 
ଡପିଆିର ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କର ିସକନ୍ଦ୍ର �ରକୋରଙ୍ ନକିଟସର ଦୋଖେ 

କସେ। ଟଙ୍ୋ ମଳିସିେ କୋମ ଆରମ୍ଭ ସହବ; 
ସତଣ ୁ ତୁରନ୍ ପୋଣ୍ ି ସରୋ�ୋଇ ସଦବୋକୁ 
ସକନ୍ଦ୍ର �ରକୋରଙୁ୍ ଅନୁସରୋଧ କରଥିିେୋ 
ରୋଜ୍ୟ; ସହସେ ଇତମିଧ୍ୟସର ଚୋର ି ମୋ� 
ବତିରିୋଇ ଥିସେ �ଦୁ୍ୋ ଟଙ୍ୋଟଏି ମଳିେିୋ 
ନୋହ ିଁ। େୋରତ �ରକୋରଙ୍ ‘ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ 
କୃର ି �ଞି୍ୋଇ ସରୋଜନୋ-�ବୁ ସକ୍ଷତକୁ 
ପୋଣ’ି ଅଧୀନସର ଓଡ଼ଶିୋସର ଥିବୋ ୫୭୪ 
ଜଳୋଶୟର ପନୁରୁଦ୍ୋର, ମରୋମତ ି ଓ 
ପନୁଃ ଥଇଥୋନ ପୋଇଁ ରୋଜ୍ୟ ଜଳ�ମ୍ପଦ 
ବେିୋ� ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଆରମ୍ଭ କରଥିିେୋ। 
ଡପିଆିର �ହତି ୫୩୯.୪୯ ସକୋଟ ି
ଟଙ୍ୋର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଦୋଖେ କରୋରୋଇ 
ଶୀଘ୍ର ଅଥଣ୍ଣ ମଞ୍ରୁ ପୋଇଁ �ତ ସମ’ 
ମୋ�ସର ଜଳ �ମ୍ପଦ ବେିୋ� ଅତରିକି୍ 
ମଖୁ୍ୟ �ଚବି ଅନୁ ��ଣ୍ଣ ସକନ୍ଦ୍ର ଜଳ 
�ମ୍ପଦ, ନଦୀ ବକିୋଶ ଓ �ଙ୍ୋ �ଂରକ୍ଷଣ 

ବେିୋ�ର କମଶିନର (ରୋଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ)
ଙୁ୍ ପତ୍ର ସେଖି ଅନୁସରୋଧ କରଥିିସେ। 
ଏଥିସର କୁହୋରୋଇ ଥିେୋ ସର ରୋଜ୍ୟସର 
୫୭୪ ଜଳୋଶୟର ପନୁରୁଦ୍ୋର, ମରୋମତ ି
ଆଦ ି କୋରଣ୍ଣ୍ୟ �ମ୍ପୋଦନ ପୋଇଁ ରୋଜ୍ୟ 
�ରକୋର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛନ୍।ି ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 
ରୋଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅନୁସମୋଦନ କମଟି ି �ତ 
ମୋଚ୍ଚଣ୍ଣ ମୋ�ସର �ବୁଜ �ସଙ୍ତ ପ୍ରଦୋନ 
କରଛିନ୍।ି ଏହ ି କ୍ରମସର ଜଳ �ମ୍ପଦ 
ବେିୋ� ଓ େୋରତ �ରକୋରଙ୍ ଉକ୍ 
ବେିୋ� ମଧ୍ୟସର ବୁଝୋମଣୋ ପୋଇଁ ଦୋଖେ 

କରୋରୋଇଛ।ି ଏହୋର ବସୃି୍ତତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ରସିପୋଟଣ୍ଣ (ଡପିଆିର) ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ି
ଦୋଖେ କରୋରୋଇଛ।ି ଏପରସି୍ଥସଳ କୋରଣ୍ଣ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ପୋଇଁ ତୁରନ୍ ଅଥଣ୍ଣ ରୋଜ୍ୟକୁ ସଦବୋ 
େୋ� ି ଶ୍ୀମତ ି ��ଣ୍ଣ ଅନୁସରୋଧ କରଥିିସେ।

ଉପସରୋକ୍ ଜଳୋଶୟର ପନୁରୁଦ୍ୋର 
ବୋ ମରୋମତ ି ପୋଇଁ ସକନ୍ଦ୍ର �ରକୋର 
୬୦% ଏବଂ ରୋଜ୍ୟ �ରକୋର ୪୦% 
ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ ବହନ କରସିବ। ଏଥିରୁ ସକନ୍ଦ୍ର ଜଳ 
�ମ୍ପଦ ମନ୍ତୋଳୟ ୩୨୩.୬୯ ସକୋଟ ି
ଏବଂ ଓଡ଼ଶିୋ �ରକୋର ୨୧୫.୮୦ ସକୋଟ ି
ଟଙ୍ୋ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରୋରୋଇଥିେୋ। 
ଓଡ଼ଶିୋ କ୍ଷଦୁ୍ର ଜଳସ�ଚନ ମଖୁ୍ୟ ରନ୍ତୀଙୁ୍ 
ଏଥିପୋଇଁ ସନୋଡୋେ ଅଧିକୋରୀ େୋସବ 
ନରିକୁ୍ କରୋ�େୋ। କୋରଣ୍ଣ୍ୟ �ମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ସହସେ 
ଜଳଧୋରଣ କ୍ଷମତୋ ୧୦୬.୮୦୦ 
ନୟିତୁ କୁ୍ୟବକି୍  ମଟିର୍  ବୃଦ୍ ି ପୋଇବୋ 

�ହତି ୩୮,୪୭୦ ସହକ୍ଟର ଜମକୁି 
ଜଳସ�ଚତି କରୋରୋଇ ପୋରବି। ଦୁଇ 
ବରଣ୍ଣ ମଧ୍ୟସର କୋରଣ୍ଣ୍ୟ �ମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ କରବିୋ 
ପୋଇଁ େକ୍ଷ୍ୟ ରଖୋ�େୋ; ମୋତ୍ର ଏ ବୋବଦ 
ଅଥଣ୍ଣ ଏରୋଏ ସକନ୍ଦ୍ରରୁ ମଳିେିୋ ନୋହ ିଁ। 

 ବ୍ୟବସ୍ଥୋ ଅନୁ�ୋସର 
ପ୍ରସତ୍ୟକ ଜଳୋଶୟ ପୋଇଁ ୟନୁକି୍  
ଆଇସଡଣ୍ଟଫିିସକ�ନ୍  ନମ୍ବର ଜୋର ି
କରୋରବି। ପ୍ରତ ି ପରଣ୍ଣ୍ୟୋୟସର କୋରଣ୍ଣ୍ୟ 
ଅଗ୍ର�ତ ି ତଦୋରଖ କରବିୋ ପୋଇଁ 
ପଦସକ୍ଷପ ନଆିରବି। ରୋଜ୍ୟ �ରକୋର 

ଏବଂ ପଞ୍ୋୟତର ଷ୍ଟୋଣ୍ଂି କମଟି ି ପ୍ରକଳ୍ପର 
ମଳିତି ତଦୋରଖ କରସିବ। ସ�ହପିର ି
ସକନ୍ଦ୍ର ଜଳ କମଶିନର ଅଧିକୋରୀ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ର�ତ ି ତଦୋରଖ କରସିବ। 
କୋରଣ୍ଣ୍ୟର �ଣୁବର୍ତୋ �ନୁଶି୍ତି କରବିୋ 
ପୋଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୋରୋ ଏହୋର ଅଡଟି୍  
କରୋରବି। ସକନ୍ଦ୍ର �ରକୋରଙ୍ ନୟିମ 
ଅନୁ�ୋସର ଉେୟ ରୋଜ୍ୟ ଓ ସକନ୍ଦ୍ର 
�ରକୋର ମଳିତି େୋସବ ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ ବହନ 
କରସିବ। ରୋଜ୍ୟ �ରକୋର ନଜି େୋ� 
ଅଥଣ୍ଣ ହୋତସର ଧର ି ବ�ଛିନ୍,ି ମୋତ୍ର 
ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦୋନ ଆ� ୁ ନ ଥିବୋରୁ 
ଏହ ି ଅଥଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଖଚ୍ଚଣ୍ଣ ସହୋଇପୋରୁ ନୋହ ିଁ। 
ଟଙ୍ୋ ମଳିଥିିସେ ହୁଏତ ଏସତସବଳକୁ 
କୋମ ସଶର ସହୋଇ �ୋରନ୍ୋଣ;ି କନୁି୍ 
ସକନ୍ଦ୍ର �ରକୋରଙ୍ ହୋତକୁ ଚୋହ ିଁ ଚୋହ ିଁ 
କୋମ ଆରମ୍ଭ ସହୋଇପୋରୁ ନୋହ ିଁ।

ଆେନୁାହ ିଁ ସେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ

ମରଣ ମହୁଁରର ୫୭୪ ପ୍ରାକୃତକି ଜଳଉତ୍ସ 

 ଚରାର ିମରାସ ତଳୁ ପରାଣ୍ ିପରାଇଁ 
ଅନୁରରରାଧ କରଥିିଲରା ବଭିରାଗ

 କୃଷ ିକରାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଳରାଶୟର 
କ୍ଷମତରା ବୃଦ୍ ିଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲରା

 ରରାଜ୍ୟ ଭରାଗ ଅର୍ଯ ଖର୍୍ଯରର 
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୟିମ ବରାଧକ 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୯।୯(ସମସି): ରୋଜ୍ୟର ବେିନି୍ନ ସ୍ଥୋନସର 
ପ୍ରବଳ ବରଣ୍ଣୋ ଜୋର ିରହଛି।ି ଆହୁର ିଦୁଇ ଦନି ପରଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ଏମତି ି
ବରଣ୍ଣୋ ଜୋର ି ରହବି। କଛି ି ଜଲି୍ୋସର ପ୍ରବଳରୁ ଅତ ି ପ୍ରବଳ 
ବରଣ୍ଣୋ ସହବ। େଘଚୁୋପ ଘନୀେୂତ ସହଉଥିବୋରୁ ବରଣ୍ଣୋର 
ପ୍ରସକୋପ ବୃଦ୍ ି ପୋଇବ। ପ୍ରବଳ ବରଣ୍ଣୋ ସରୋ�ୁଁ ପୋହୋଡ଼ଆି 
ଅଞ୍ଳସର େୂସ୍ଖଳନ �ୋଙ୍କୁ ମୋଟ ି କୋନ୍ଥ ପଡ଼ବିୋ ଓ କଚ୍ଚୋ 
ଘର ନଷ୍ଟ ସହବୋର ଆଶଙ୍ୋ ରହଛି।ି ତଳୁଆ ଅଞ୍ଳସର 
ଜଳବନ୍ୀ �ମ�୍ୟୋ �ଷୃ୍ଟ ି ସହବୋ �ହ ପ୍ରବଳ 
ବରଣ୍ଣୋ ସରୋ�ୁଁ ଦୃଶ୍ୟମୋନ କ୍ଷମତୋ ହ୍ୋ� 
ପୋଇବୋର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍ୋ କରୋରୋଇଛ।ି 
ଅନ୍ୟପସଟ ପ୍ରବଳ ବରଣ୍ଣୋକୁ ଦୃଷ୍ଟସିର ରଖି 
ହୀରୋକୁଦ ଡ୍ୟୋମର ୪ଟ ି ସ�ଟ୍  ସଖୋେୋରୋଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିୋ 
ପସର ହୀରୋକୁଦର ଉପରମଣୁ୍ ଛତଶି�ଡ଼ସର ବରଣ୍ଣୋ 
ସହବୋର ଅଛ।ି ଏହୋକୁ ଦୃଷ୍ଟସିର ରଖି ଡ୍ୟୋମ କରୃ୍ତଣ୍ଣପକ୍ଷ ୬ 
ଟ ି ସ�ଟ୍  �ୋହୋର୍ୟସର ଜଳ ନଷି୍ୋ�ନ କରୁଛନ୍।ି ଡ୍ୟୋମର 
ଜଳଧୋରଣ କ୍ଷମତୋ ୬୩୦ ଫୁଟ୍  ରହଥିିବୋ ସବସଳ 
ବର୍ତଣ୍ଣମୋନ �ଦୁ୍ୋ ଜଳସ୍ତର ୬୨୯.୩ ଫୁଟ୍  ପହଞ୍ଛି।ି 

ପୋଣପିୋ� ସକନ୍ଦ୍ରର �ଚୂନୋ ଅନୁରୋୟୀ ପଶ୍ମି ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ବସଙ୍ୋପ�ୋ�ର ଅଞ୍ଳସର ସ�ୋମବୋର �କୋଳ �ଦୁ୍ୋ 
ଏକ େଘଚୁୋପ �ଷୃ୍ଟ ି ସହୋଇଛ।ି ଆ�ନ୍ୋ ୨୪ଘଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟସର 
ଏହୋ ଆହୁର ି ଘନୀେୂତ ସହବ। ମଙ୍ଳବୋର �ମ୍ବେପରୁ, 
ସ�ୋନପରୁ, ସବୌଦ୍, ବେୋଙ୍ରି, ଅନୁ�ଳୁ, ସଦବ�ଡ଼, 
ବର�ଡ଼, �ନୁ୍ର�ଡ଼ ଓ ଝୋର��ୁଡ଼ୁୋସର ପ୍ରବଳରୁ ଅତ ି
ପ୍ରବଳ ବରଣ୍ଣୋ ଆଶଙ୍ୋ ରହଛି।ି ଏହୋକୁ ଦୃଷ୍ଟସିର ରଖି ଏହ ି
ଜଲି୍ୋ�ଡ଼ୁକି ପୋଇଁ ଅସରଞ୍ ଆେଟଣ୍ଣ ଜୋର ି କରୋରୋଇଛ।ି 

ସ�ହପିର ି କଳୋହୋଣ୍,ି ନୂଆପଡ଼ୋ, 
କନ୍ଧମୋଳ, ନୟୋ�ଡ଼, କଟକ, ସେଙ୍ୋନୋଳ, 
ସକନୁ୍ଝର ଓ ମୟରୂେଞ୍ ଆଦସିର ପ୍ରବଳ 
ବରଣ୍ଣୋ ଆଶଙ୍ୋ କର ିଏହ ିଜଲି୍ୋ�ଡ଼ୁକି ପୋଇଁ 

ସୟସେୋ ଆେଟଣ୍ଣ ଜୋର ି ସହୋଇଛ।ି  େଘଚୁୋପ ସରୋ�ୁଁ �ମଦୁ୍ର 
ଅଶୋନ୍ ରହଛି।ି ୨୦ ତୋରଖି ପରଣ୍ଣ୍ୟନ୍ �ମଦୁ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ରବିୋ 
ପୋଇଁ ମତ୍୍ୟଜୀବୀମୋନଙୁ୍ ପରୋମଶଣ୍ଣ ଦଆିରୋଇଛ।ି �ତ ୩୬ 
ଘଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟସର ସଖୋଦ୍ଣ୍ଣୋସର ୮୭ ମମି ି ବରଣ୍ଣୋ ସହୋଇଥିବୋ 
ସବସଳ ନବରଙ୍ପରୁସର ୮୮ ମମି,ି ପୋରୋଦୀପସର ୮୧, 
ଚୋନ୍ବୋେସିର ୪୨, େୁବସନଶ୍ୱରସର ୩୭, ତୋଳସଚରସର 
୪୩, ନୟୋ�ଡ଼ସର ୪୫ ମମି ିବରଣ୍ଣୋ ସରକଡଣ୍ଣ କରୋରୋଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୯।୯(ସମସି): ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍ ନସିଦ୍ଣ୍ଣଶକ୍ରସମ ସେଙ୍ୋନୋଳ ଜଲି୍ୋ ‘�ମୋଜ’ର 
ପବୂଣ୍ଣତନ ପ୍ରତନିଧିି �ଞ୍ୀବ କୁମୋର ନୋୟକଙ୍ ପରବିୋରକୁ 
୪ େକ୍ଷ ଟଙ୍ୋର ଆଥ ୍ତିକ �ହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋରୋଇଛ।ି 
ରୋଜ୍ୟ�େୋ �ୋଂ�ଦ ତଥୋ ବସିଜଡ ି �ୋଧୋରଣ �ମ୍ପୋଦକ 
(�ଣୋମୋଧ୍ୟମ ବ୍ୟୋପୋର) ମୋନ� ରଞ୍ନ ମଙ୍ରୋଜ ଟ୍ବଟି୍  
କର ି ଜଣୋଇଛନ୍ ି ସର ଏହ ି ଅଥଣ୍ଣରୋଶ ି ସ୍�ଣ୍ଣତ ନୋୟକଙ୍ 
ଧମଣ୍ଣପତ୍ୀ ରୁକୁମଣ ି ପ୍ରଧୋନଙ୍ ବ୍ୟୋଙ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟସର ଜମୋ 
କରୋରୋଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିୋ କୋରଣ୍ଣ୍ୟରତ �ୋମ୍ବୋଦକି କେ୍ୟୋଣ 
ପୋଣ୍ରୁି ଏହ ି ଆଥ ୍ତିକ �ହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋରୋଇଥିବୋ 
ଶ୍ୀ ମଙ୍ରୋଜ ଜଣୋଇଛନ୍।ି ଏ �ମ୍ପକଣ୍ଣସର ଆଜ ି �ଚୂନୋ ଓ 
ସେୋକ �ମ୍ପକଣ୍ଣ ବେିୋ� ପକ୍ଷରୁ ବଜି୍ଞପ୍ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଇଛ।ି �ତ 
୧୩ ତୋରଖିସର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ନସିଦ୍ଣ୍ଣଶକ୍ରସମ ରୋୟ�ଡ଼ୋ 
ଜଲି୍ୋର ଓଟେି ିପ୍ରତନିଧିି ସ୍�ଣ୍ଣତ ମସନୋଜ କୁମୋର ପୋତ୍ର ଏବଂ 
ବଶି୍ୱବୋଣ ି ଖବରକୋ�ଜର ପବୂଣ୍ଣତନ ପରଚିୋଳନୋ �ମ୍ପୋଦକ 
ସ୍�ଣ୍ଣତ ପ୍ରଦୀପ କୁମୋର ମଙ୍ରୋଜଙ୍ ପରବିୋରକୁ ୪ େକ୍ଷ 
ଟଙ୍ୋ ସେଖୋଏଁ ଆଥ ୍ତିକ �ହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋରୋଇଥିେୋ।

 �୬ଜଲି୍ାର ମଶିନ୍  ଶକ୍ ିମା’ଙୁ୍ ସେଟସିେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

‘ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରରରାଗୁଁ ମରା’ଙ୍କ ପ୍ତଭିରା ବକିଶତି ରହରାଇଛ’ି

ଦବିଂଗତ ସରାମ୍ରାଦକିଙ୍କ ପରବିରାରକୁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଦରଲ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କରା

ଆହୁର ି୨ ଦନି 
ସଜାର୍ ସର ବରା୍ ହ୍ରୀରରାକୁଦରର ରଖରାଲଲିରା ୬ ରଗଟ୍ 

ଆଜ ି୯ ଜଲି୍ାେୁ 
ଅସରଞ୍ଜ ଆେଟ ୍
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 �କଶି�ୋରନଗର ହୋଇସ୍କୁଲଶର 
ଗୀତୋ ଆବୃତ୍ ିପ୍ରତଶି�ୋଗତିୋ

କଶି�ୋରନଗର, ୧୯ୋ୯(ସମସି): କସି�ାରନଗର 
ହାଇସ୍କୁଲସର ପ୍ରଜ୍ାନ ମ�ିନ ତରଫରକୁ  ଗୀତା ଆବୃତ୍ ି
ପ୍ରତସି�ାଗତିା ଅନକୁ ଷ୍ତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିସର ଉଚ୍ଚ 
ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୀତାରାଣ ି ମହା୍ାତ୍ରଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିସଲ। କସି�ାରନଗର ହାଇସ୍କୁଲର 
ପ୍ରଧାନ �କି୍ଷୟତି୍ରୀ େକୁପ୍ରଭା ୋହକୁ , ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ େଂସ୍ତୃ 
�କି୍ଷକ ଦବିାକର ମାଝୀ, ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ େଂସ୍ତୃ ଅଧ୍ୟା୍କ 
୍୍ାରସିମାହନ ରାଉତ, ଅନକୁ ସଗାଳ େଂସ୍ତୃ ଅଧ୍ୟା୍କ 
ଦବିାକର ନନ୍ଦ ପ୍ରମକୁଖ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। ମସନାଜ ଅଗ୍ରୱାଲ 
କା�୍ଯ୍କ୍ରମ ୍ରଚିାଳନା କରଥିିସଲ। େସରାଜ ୋହକୁ , 
େକୁଧାକର ରାଉଳ, େକୁଧାଂ�କୁ ପ୍ରଧାନ, �କି୍ଷୟତି୍ରୀ ପ୍ରୟିଙ୍କା 
ପ୍ରୟିଦ�ଶିନୀ ୋହକୁ , ସଗାମାତା କମଟି ି େଭା୍ତ ି କୃ୍ାେନି୍କୁ 
ବଶି୍ାଳ େହସ�ାଗ କରଥିିସଲ। ଏହ ି ଅବେରସର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅନକୁ ଷ୍ତି ପ୍ରତସି�ାଗତିାସର କୃତୀ 
ପ୍ରତସି�ାଗୀଙ୍କକୁ  ୍କୁରଷ୍ତୃ କରା�ାଇଥିଲା।

 ��କୁବତୀଙ୍କୁ  ଦକୁ ଷ୍କର୍ମ ଅଭଶି�ୋଗ 
ବଇଣ୍ୋ, ୧୯ୋ୯(ସମସି): ଅନକୁସଗାଳ ଜଲି୍ା ହଣ୍ଡ୍ା ଥାନା 
ଅଞ୍ଚଳର ଜସଣ ୨୩ ବର୍ଯୀୟା �କୁବତୀଙ୍କକୁ  ସେଙ୍କାନାଳ 
େଦର ଥାନା ତରଭା ଗ୍ରାମର ଶ୍ୀତମ ସବସହରା ଦକୁ ଷ୍ମ୍ଯ 
କରଥିିବା ରବବିାର ହଣ୍ଡ୍ା ଥାନାସର ଅଭସି�ାଗ ସହାଇଛ।ି 
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସପ୍ରମ େମ୍ପକ୍ଯ ଥିବାସବସଳ ଶ୍ୀତମ ଉକ୍ତ 
�କୁବତୀଙ୍କକୁ  ବଇଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକକୁ ଡାକସିନଇ ଦକୁ ଷ୍ମ୍ଯ କରଥିିବା 
ଅଭସି�ାଗ୍ତ୍ରସର ଉସଲ୍ଖ କରା�ାଇଛ।ି ଏ ସନଇ ୍କୁଲେି 
ଏକ ମାମଲା ରକୁ ଜକୁ  କର ି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଅଭ�ିକୁକ୍ତକକୁ 
ଖକୁବ୍ �ୀଘ୍ର ଗରିଫ କରା�ବି ସବାଲ ି ଆଇଆଇେ ି ନମତିା 
ନାୟକ େଚୂନା ସଦଇଛନ୍ତ।ି

 � ବଶିେପରି ସୋଂଗଠନକି ଶବୈଠକ

କଶି�ୋରନଗର, ୧୯ୋ୯(ସମସି): କସି�ାରନଗର ବ୍ଲକ 
େଭାଘର ବସିଜ୍ ି୍କ୍ଷରକୁ  ଗତକାଲ ିସଘାରର ଆମ୍ବସତାଟାସର 
ଦଳର ୋଂଗଠନକି ସବୈଠକ ଅନକୁଷ୍ତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏଥିସର ବସିଜ୍ ି ରାଜ୍ କା�୍ଯ୍କାରଣିୀ େଦେ୍ ତଥା 
୍ବୂ୍ଯତନ ମନ୍ତୀ େଞ୍ୀବ ୋହକୁ  ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କର ି ତ୍ରଣମଳୂସ୍ତରରକୁ  
ଦଳର େଂଗଠନକକୁ ମଜବକୁ ତ୍  କରବିା ଉ୍ସର କମ୍ଯୀମାନଙ୍କକୁ  
ଆହ୍ବାନ ସଦଇଥିସଲ। ଏହ ି ଅବେରସର ୍ଞ୍ଚାୟତସ୍ତରସର 
ବଭିନି୍ନ ବଗ୍ଯର କା�୍ଯ୍କତ୍୍ଯା ଚୟନ କରା�ାଇଥିଲା। ଏହ ି
ସବୈଠକସର ମଣ୍ଡଳ େଭା୍ତ ି ଅଜକୁ ୍ଯନ ୍ାସଣ୍ଡ, ୋଂେଦଙ୍କ 
ବ୍ଲକ ପ୍ରତନିଧିି ପ୍ରସବାଧ ସବସହରା, ୍ବୂ୍ଯତନ େର୍ଞ୍ଚ ଅଜତି୍  
ପ୍ରଧାନ, ରତ୍ାକର ପ୍ରଧାନ, ହ ରୁଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, �ରତ ଚନ୍ଦା, 
ଡା. ଅସଲଖ ପ୍ରଧାନ, �କୁବସମାଚ୍ଚ୍ଯା େଭା୍ତ ି ଜସିତନ୍ଦ୍ର ୋହକୁ  
ପ୍ରମକୁଖ ଅଂ�ଗ୍ରହଣ କରଥିିସଲ। 

 �ଧର୍ମପ୍ରୋଣୋଙ୍ ପରଶଲୋକ
କଶି�ୋରନଗର, ୧୯ୋ୯(ସମସି): କସି�ାରନଗର ବ୍ଲକ 
ଧଉରା୍ାଲ୍ୀ ଗ୍ରାମର ଉମଶିଳା ପ୍ରଧାନ(୯୧)ଙ୍କ ରବବିାରା 
ସଭାରରକୁ  ତାଙ୍କ ବାେଭବନସର ୍ରସଲାକ ଘଟଛି।ି ସେ 
ଜସଣ ଧମ୍ଯ୍ରାୟଣା, ୍ସରା୍କାରୀ, ଅମାୟକିା ମହଳିା 
ଭାସବ ୍ରଚିତି ଥିସଲ। ତାଙ୍କ ମତୃକୁ ୍ସର ଅଞ୍ଚଳସର ସ�ାକର 
ଛା�ା ସଖାଳ�ିାଇଛ।ି ତାଙ୍କର ୋନ୍କୁଅ କ୍ଷୀସରାଦ ମକୁଖାଗ୍ ି
ସଦଇଥିସଲ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତମି��୍ା ନକିଟସର ତାଙ୍କର ୍କୁଅ, 
ନାତୀ ନାତକୁ ଣୀ, ବନ୍କୁ ୍ରବିାର ବଗ୍ଯ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ଆଖକୁ ଫସଲରକୁ  ରକୁହଁ ଶଫରୋଉଛନ୍ ିଚୋଷୀଆଖକୁ ଫସଲରକୁ  ରକୁହଁ ଶଫରୋଉଛନ୍ ିଚୋଷୀ

ଅନୁଶଗୋଳ, ୧୯ୋ୯(ସମସି)

ବାର୍ ହା ଓ ହାତୀ୍ଲ ସ�ାଗକୁଁ ଚନି୍ତାସର 
ଆଖକୁଚାରୀ। ଦସିନ ସ�ଉଁଠ ି �ହ �ହ ଏକର 
ଜମସିର ଆଖକୁଚାର ସହଉଥିଲା ଆଜ ିସେଠାସର 
ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତ ି କଛି ି ଚାରୀ ଆଖକୁଚାର 
କରକୁ ଛନ୍ତ।ି ଘସର ଘସର ଆଖକୁରକୁ  ଗକୁଡ଼ ତଆିର ି
କରବିାକକୁ ଖାଇଥିଲା। ଆଜ ିସେେବକୁ  ଜରାଜୀର୍୍ଯ 
ଅବସ୍ାସର ୍ଡରିହଛି।ି ଆଉ କଛିବିର୍ଯ ୍ସର 
ଆଖକୁଚାର େମ୍ପରୂ୍୍ଯ ବନ୍ଦ କରବିାକକୁ ଚାରୀ ମନସ୍ 
କସଲଣ।ି ଏଭଳ ି ସ୍ତି ି ସଦଖିବାକକୁ ମଳିଛି ି
ଅନକୁସଗାଳ ବ୍ଲକ ବନ୍ଦାଣ୍� ିଗାଁସର। 

ଅନକୁ ସଗାଳ ବ୍ଲକର ବନ୍ଦାଣ୍� ି ଗାଁସର 
ପ୍ରାୟ ୩�ହରକୁ  ଅଧିକ ୍ରବିାର ବେବାେ 

କରନ୍ତ।ି କୃର ି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଜୀବକିା। 
ବସି�ର କର ି ବର୍ଯ ବର୍ଯ ଧର ି ଅଧିକାଂ� 
ଚାରୀ ଆଖକୁଚାର କର ିଭଲ ଲାଭବାନ ସହାଇ 
ଆେକୁଛନ୍ତ।ି ଗାଁର �ତାଧିକ ଚାରୀ ୍କୁରକୁ ର 
୍କୁରକୁ ର ଧର ିଆଖକୁ ଚାରକକୁ  ଆଦର ିସନଇଛନ୍ତ।ି 
ବଭିନି୍ନ ହାଟ ବଜାରସର ଆଖକୁ ବକି୍ର ିକର ିଭଲ 
ଦକୁ ଇ ୍ଇୋ ୍ାଆନ୍ତ।ି ଏହାଛଡା ଘସର ଘସର 
ଆଖକୁରକୁ  ଗକୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତକୁତ ିକରବିାକକୁ  ଖାଇ ରଖିଛନ୍ତ।ି 
ଏଠାରକୁ  ଗକୁଡ଼ ରାଜ୍ର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକକୁ  ବକି୍ର ି
୍ାଇଁ �ାଏ। ସହସଲ ଏସବ କଛି ିବର୍ଯ ସହଲା 
ଆଖକୁ ଚାରରକୁ  ମକୁହଁ ସମାଡଛିନ୍ତ ିଚାରୀ। ବଣକୁଆ 
ହାତୀ୍ଲ ଓ ବାର୍ ହା ସେମାନଙ୍କ ମକୁଖ୍ �ତରୁ 
୍ାଲଟଛିନ୍ତ।ି ଆଖକୁଚାରସର ବହକୁତ ୍ରଶି୍ମ 
କରବିାକକୁ  ୍ସଡ। ୋର ଔରଧସର ବ୍ା୍କ 

ଖଚ୍ଚ୍ଯ ହକୁଏ। ୍ମ୍ପ ଲଗାଇ ୍ାଣ ି ମଡ଼ାଇବାକକୁ 
ହକୁଏ। ଏସତ ୍ରଶି୍ମ ଓ ଖଚ୍ଚ୍ଯ କର ି ଚାର 
କରବିା ୍ସର ହାତୀ ଓ ବାର୍ ହା ୍� ି ନଷ୍ଟ 
କର ି ସଦଉଛନ୍ତ।ି ଫଳସର ଚାରୀଙ୍କକୁ  ବ୍ା୍କ 
କ୍ଷତ ି େହବିାକକୁ  ୍ଡକୁ ଛ।ି ଏହ ି କାରଣରକୁ  
ଅଧିକାଂ� ଚାରୀ ଆଉ ଆଖକୁ ଚାର କରକୁ  
ନାହାନ୍ତ।ି ଚଳତିବର୍ଯ ହାତ ଗଣତ ି ୨୦ରକୁ  
୨୫ ଜଣ ଚାରୀ ଅଳ୍ପ ଜାଗାସର ଆଖକୁ ଚାର 
କରଛିନ୍ତ।ି ଘସର ଘସର ଥିବା ଗକୁଡ଼ ଖାଇ 
ଅଚଳ ସହାଇ୍ଡଛି।ି ଆଗ ଭଳ ି ଆଉ ଗକୁଡ଼ 
ପ୍ରସ୍ତକୁତ ି ସହଉନାହ ିଁ। ସତଣକୁ ଆଖକୁ ଭଳ ି ଏକ 
ଅଥ୍ଯକାରୀ ଫେଲ ନ କର ି ୍ାରବିା କାରଣରକୁ  
ଚାରୀଙ୍କ ଆଥ ଶିକ ସମରକୁ ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି�ାଇଛ।ି 
ଗାଁର ଚାରୀମାସନ ହାତୀ ଓ ବାର୍ ହା ଦାଉରକୁ  

ଫେଲକକୁ େକୁରକ୍ଷା ସଦବାକକୁ  ବାରମ୍ବାର ବନ 
ବଭିାଗକକୁ  ଅଭସି�ାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ସୋଲାର 
ତାରବାଡ଼ ଲଗାଇବାକକୁ  ନସିବଦନ କରଛିନ୍ତ।ି 
କନି୍ତକୁ  ବନ ବଭିାଗ ସେମାନଙ୍କ ଗକୁହାର ି�କୁଣକୁ ନ 
ଥିବା ଅଭସି�ାଗ କରଛିନ୍ତ ି ଚାରୀ। ବନ୍ଜନ୍ତକୁ 
କ୍ଷତକିସଲ କ୍ଷତ ି୍ ରୂଣ ରା� ି ମଧ୍ୟ ମଳିକୁନାହ ିଁ। 
େବକୁ ଠାରକୁ  ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ୍ରୂ୍୍ଯ କଥା ସହଉଛ,ି ଆଖକୁଚାର 
କୃର ି ବଭିାଗ ଅଧୀନସର ଆେକୁଥିସଲ ମଧ୍ୟ 
ବଭିାଗ ତରଫରକୁ  ଚାରୀଙ୍କକୁ  ସକୌଣେ ି ଉନ୍ନତ 
ଜ୍ାନସକୌ�ଳ ସ�ାଗାଇ ଦଆି �ାଉନାହ ିଁ। 
କୃର ି ସବୈଜ୍ାନକିମାସନ ସେ ଅଞ୍ଚଳକକୁ �ାଇ 
ଚାରୀମାସନ କଭିଳ ି ଅଧିକ ଉତ୍ାଦନ 
କର ି୍ ାରସିବ, ବଭିନି୍ନ ସରାଗସ୍ାକ ଦାଉରକୁ  
ସକମତି ିଗଛକକୁ  ରକ୍ଷା କର ି୍ାରସିବ ସେସନଇ 

ବକୁ ଝାଇବା କଥା। କନି୍ତକୁ  ଦନିକ ୍ାଇଁ ସକହ ି
�ାଉ ନ ଥିବା ଅଭସି�ାଗ କରଛିନ୍ତ ି ଚାରୀ। 
ଅନକୁ ସଗାଳ ଜଲି୍ାସର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଦାଣ୍� ିଗାଁ 
ଆଖକୁଚାର ୍ାଇଁ ଜଣା�କୁଣା। ସହସଲ ବତ୍୍ଯମାନ 
ସ�ଉଁ ୍ରସି୍ତି ି ସଦଖା ସଦଇଛ ି ଆଉ କଛି ି
ବର୍ଯ ୍ସର ଏଠାସର ଆଉ ଆଖକୁ ଗଛଟଏି 
ସଦଖିବାକକୁ  ମଳିବିନାହ ିଁ। ବତ୍୍ଯମାନ େରକାର 
ବଭିନି୍ନ ଅଥ୍ଯକାରୀ ଫେଲ ଉତ୍ାଦନ ଉ୍ସର 
ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ସଦଉଛନ୍ତ।ି ବନ୍ଦାଣ୍� ିଗାଁର ଚାରୀଙ୍କକୁ  
ଉ୍�କୁକ୍ତ େହାୟତା ମଳିସିଲ ଗାଁଟ ି ସକବଳ 
ଅନକୁ ସଗାଳ ଜଲି୍ା କାହ ିଁକ ି ୋରା ରାଜ୍ସର 
ଆଖକୁଚାରସର ଭଲ ନାଁ କର ି୍ ାରନ୍ତା। 
ଏଥିେହ ଆଖ ୍ାଖ ଗାଁ ଗକୁଡକିସର ମଧ୍ୟ 
ଚାରୀମାସନ ଆଖକୁଚାର କର ି୍ ାରସନ୍ତ।

ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରାଦତୁ ର୍ରାବ

ତ ୋ ଳ ଶ େ ର ସ ଦ ର , ୧ ୯ ୋ ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ତାଳସଚରସର ଦନିକକୁଦନି ସବକାରୀ େମେ୍ା 
ବୃଦ୍ ି ୍ାଇବାସର ଲାଗଛି।ି ତାଳସଚର 
ରାଜ୍ର ଏକ �ଳି୍ପେମଦୃ୍ ଅଞ୍ଚଳଭାସବ 
ଜଣା�କୁଣା। ଏଠାସର ଏକାଧିକ ଖଣଖିାଦାନ, 
ନାଲ୍ ସକା, ଟଟି ି୍ ଏିସ୍  ଏବଂ ଏନ୍ ଟ ି୍ େି ିଭଳ ି
ବୃହତ ରାଷ୍ଟାୟତ୍ ଉସଦ୍ାଗ ରହଛି।ି ଏହାେହ 
ବଭିନି୍ନ ଘସରାଇ କମ୍ପାନୀ ସଜଆଇଟ ି୍ ଏିଲ୍ , 
ସକାଲୱାସେରୀ ଓ ଲକୁ ହା କାରଖାନା ୍ର ି
ଅନ୍ାନ୍ ଉସଦ୍ାଗ ଓ �ଳି୍ପାନକୁଷ୍ାନ ରହଛି।ି 
ମାତ୍ର ଦକୁ ଃଖର ବରିୟ, ଏହ ି �ଳି୍ପେଂସ୍ା ୍ାଇଁ 
ଭଟି୍ାମାଟ ି ହରାଇଥିବା ସ୍ାନୀୟ �କୁବକ 
�କୁବତୀମାସନ ଏସବ ସବସରାଜଗାର 
ସହାଇ୍ଡ଼ଛିନ୍ତ।ି ଦନିକକୁ ଦନି ଏହ ି େମେ୍ା 
ଉଗ୍ରରୂ୍ ଧାରଣ କଲାଣ।ି

ଏମ୍ େଏିଲ୍ ସର ନ�ିକୁକ୍ତ ି ଓ ଥଇଥାନ 
େମେ୍ାର େମାଧାନ ଦଗିସର ପ୍ର�ାେନ େଠକି 
୍ଦସକ୍ଷ୍ ସନଇ ୍ାରକୁ  ନ ଥିବା ଅଭସି�ାଗ 

ସହଉଛ।ି ତାଳସଚରସର ୋରକାରଖାନା ଓ 
ଟଟି ି୍ ଏିସ୍  ବନ୍ଦ ସହାଇ୍ଡ଼ଥିିବାରକୁ  ଏଠାସର 
ହଜାର ହଜାର ଶ୍ମକି ଆଜ ି ସବକାର 
ସହାଇ ବେଛିନ୍ତ।ି ୍କୁନଶ୍ଚ ୫�ହ ସକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବନିମିୟସର ନବନମିଶିତ ତାଳସଚର 
ସମଡକିାଲ କସଲଜ ତନିବିର୍ଯ ବତି�ିାଇଥିସଲ 
ମଧ୍ୟ ଏହା କା�୍ଯ୍କ୍ଷମ ସହାଇ୍ାରକୁ ନ।ି 
କଛିମିାେ ସହବ ୋରକାରଖାନା ଆଗକକୁ 
୍କୁଣ ି ଚାଲବିା ସନଇ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ନଷି୍ପତ୍ ି
ସନବାେହ ଆନକୁରଙ୍ଗକି କା�୍ଯ୍ ଆରମ୍ଭ 
କରସିଦଇଛନ୍ତ।ି ପ୍ରାୟ ୧୩ହଜାର ସକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବ୍ୟ ଅଟକଳସର ନମି୍ଯାଣାଧୀନ 
ତାଳସଚରସର ୋରକାରଖାନାର 
୍କୁନରକୁ ଉଦ୍ାର କା�୍ଯ୍ କସରାନା ଭୂତାଣକୁ 
ସ�ାଗକୁଁ ପ୍ରଭାବତି ସହାଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ ଏହାର 
ବ୍ବୋୟୀକ ଉତ୍ାଦନ ଲକ୍ଷ୍ଧା�୍ଯ୍ଥିବା 
ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ରକୁ  ବଳିମ୍ବତି ସହବା ସ୍ପଷ୍ଟ 
ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଅ୍ର୍ସକ୍ଷ ଏମ୍ େଏିଲ୍ ସର 

ଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୦ଟ ି ସକାଇଲା ଖଣ ି ଚାଲକୁ ଥିବା 
ସବସଳ ନ�ିକୁକ୍ତ ିଥଇଥାନ ଉ୍�କୁକ୍ତ କ୍ଷତ ି୍ ରୂଣ 
ସନଇ ବାରମ୍ବାର ସକାଇଲା ଖଣସିର 
ଆସନ୍ଦାଳନ ସହାଇ ଖଣ ି ବନ୍ଦ ରହକୁଛ।ି ଖଣ ି
ଖାଦାନସର ସ�ଉଁ ସକସତାଟ ି ଘସରାଇ 
କମ୍ପାନୀ ଚାଲକୁ ଛ ିସେଥିସର ସ୍ାନୀୟ ସଲାକଙ୍କକୁ  
ନ�ି କୁକ୍ତ ି ସଦବା ୍ରବିସତ୍୍ଯ ବାହାର ରାଜ୍ର 
ସଲାକଙ୍କକୁ  ଠକିା ଶ୍ମକିଭାସବ ନ�ିକୁକ୍ତ ି
ଦଆି�ାଉଛ। ସତଣକୁ ଏଠାସର ଦନିକକୁ ଦନି 
ସବକାରୀ େମେ୍ା ବୃଦ୍ ି ୍ାଉଛ।ି �କି୍ଷତି 
ସବକାର �କୁବକ/�କୁବତୀମାସନ କମ୍ଯନ�ି କୁକ୍ତ ିନ 
୍ାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭବରି୍ତ ଅନ୍ାରକକୁ ସଠଲ ି
ସହାଇ�ାଇଛ।ି ସଗାଟଏି ୍ସଟ ଚାରଜମ ି
ଖଣଖିାଦାନସର ଚାଲ�ିାଇଥିବା ସବସଳ 
ଚାରକା�୍ଯ୍ କର ି ଗକୁଜକୁରାଣ ସମଣ୍ାଇବାକକୁ 
ତାଙ୍କ ନକିଟସର ଜମଟିଏି ନାହ ିଁ। ପ୍ର�ାେନ 
ଏଥିପ୍ରତ ି ତକୁ ରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟ ି ସଦବାକକୁ ବଭିନି୍ନ 
ମହଲସର ଦାବ ିସହଉଛ।ି

ତରାଳଚେରଚର ଚବକରାରୀ ସମସ୍ୟରା ଉତ୍କଟ
କମ୍ରାନୀଚର ସ୍ରାନୀୟ ଯତୁବକଯତୁବତୀଙ୍କତୁ  ମଳିତୁ ନ ିନଯି ତୁକ୍ ି

ଅନୁଶଗୋଳ, ୧୯ୋ୯(ସମସି)

ଅନକୁସଗାଳ ଜଲି୍ା ୍ରରିଦର ଆେନ୍ତା ୨୧ 
ତାରଖିସର ୫୩ତମ ୋଧାରଣ ସବୈଠକ 
ଅନକୁଷ୍ତି ସହବାକକୁ�ାଉଛ।ି ଜଲି୍ାସର ଥିବା ୨୮ଟ ି
ଜଲି୍ା ୍ରରିଦ ସଜାନ୍ ର େଭ୍ ଓ େଭ୍ାମାସନ 
ପ୍ରସତ୍କ୍ଷଭାସବ ଆସଲାଚନାସର ଅଂ�ଗ୍ରହଣ 
କରସିବ। ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସ୍ୱତନ୍ତ ନମିନ୍ତତି 
େଭ୍ ଓ େଭ୍ାଙ୍କ େହତି େରକାରୀ କଳର 
ପ୍ରତନିଧିିମାସନ ସ�ାଗସଦସବ। ଏହ ିସବୈଠକସର 
୧୩ଟ ି ବରିୟ ଉ୍ସର ଆସଲାଚନା ସହବା ୍ାଇଁ 
କା�୍ଯ୍ ନବି୍ଯାହୀ ଅଧିକାରୀ ୍ତ୍ର େଂଖ୍ା ୩୨୦୧ସର 
ଗତ ୬ ତାରଖିସର େଭ୍ ଓ େଭ୍ାମାନଙ୍କକୁ  
ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତ।ି ମାତ୍ର କା�୍ଯ୍େଚୂୀସର 
ବନ ବଭିାଗର ସକୌଣେ ି ବରିୟସର ଆସଲାଚନା 
ସହବାର ପ୍ରସ୍ତାବନାହ ିଁ। 

ୋମ୍ବଧିାନକି ସ୍ୱାୟତ୍ �ାେନ ବ୍ବସ୍ାସର 
ତ୍ରସି୍ତରୀୟ ୍ଞ୍ଚାୟତରିାଜ େଂଗଠନର ଗକୁରକୁତ୍ୱ୍ରୂ୍୍ଯ 
ଭୂମକିା ରହଛି।ି ୍ଞ୍ଚାୟତରିାଜ ବ୍ବସ୍ାସର 

ନବି୍ଯାଚତି ପ୍ରତନିଧିିମାନଙ୍କ ପ୍ରସତ୍କ୍ଷ ଭାସବ 
ସଲାକମାନଙ୍କ େହତି େମ୍ପକ୍ଯ ରହଛି।ି ସ୍ାନୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳର ୋମହୂକି ବକିା� ସନଇ ନବି୍ଯାଚତି 
ପ୍ରତନିଧିିମାସନ ୋଧାରଣ ସବୈଠକସର 
ଆସଲାଚନାମଳୂକ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଗହୃୀତ 
କରାଇସବ। ଗ୍ରାମ୍ଞ୍ଚାୟତ, ୍ଞ୍ଚାୟତ େମତି ିଏବଂ 
ଜଲି୍ା ୍ ରରିଦ ଗକୁଡକିସର ବଭିନି୍ନ େରକାରୀ ଆଇନ, 
ନୟିମାବଳୀ ଏବଂ ଗାଇଡଲାଇନ୍  ଆଧାରସର 
ପ୍ରସତ୍କ ବଭିାଗୀୟ କା�୍୍ଯ  ଉ୍ସର ଆସଲାଚନା 
ସହାଇ ଗହୃୀତ ସହବାର ବ୍ବସ୍ା ରହଛି।ି 
ଏହାଦ୍ାରା ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ରହଥିିବା େମେ୍ା 
ଗକୁଡକି କ୍ରମ�ଃ େମାଧାନ ସହବ। ମାତ୍ର ୫୩ ତମ 
ଜଲି୍ା ୍ ରରିଦ ସବୈଠକସର ବନ ବଭିାଗର ସକୌଣେ ି
ସ�ାଜନା ଉ୍ସର ଆସଲାଚନା ନ ସହବା ଏହାର 
ବ ି୍ ରୀତକକୁ ଦ�୍ଯାଉଛ।ି ବନ ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ଗାଁ 
ଗଣ୍ଡାସର ସକାଟସିକାଟ ିଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ ସ�ାଜନାସର 
ବ୍ୟ କରା�ାଉଛ।ି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ 
ଓ ନୟିମାବଳୀ, କାମ୍ପା ଆଇନ ଓ ନୟିମାବଳୀ, 
ସଜୈବ ବବିଧିତା ଆଇନ ଓ ନୟିମାବଳୀ, �କୁଗ୍ମ 

ଜଙ୍ଗଲ ୍ରଚିାଳନା ନୀତ,ି ଅଭୟାରଣ୍ରକୁ  ଗ୍ରାମ 
ସ୍ାନାନ୍ତର ଓ ବସି୍ା୍ନ, ୍ରସିବ� ୍�୍୍ଯ ଟନ, 
ଜୀବଜନ୍ତକୁଙ୍କ ଦ୍ାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତରି ଅନକୁକମ୍ପାମଳୂକ 
କ୍ଷତ ି୍ ରୂଣ ବ୍ବସ୍ାସର ଗ୍ରାମେଭା ଓ ୍ଲ୍ୀେଭାର 
ଅନକୁସମାଦନର ବଧିିରହଛି।ି ମାତ୍ର ବନ ବଭିାଗ 
ଏେବକୁ  ସକ୍ଷତ୍ରସର ୍ଞ୍ଚାୟତ ବ୍ବସ୍ାସର ୋମଲି୍  
ସହବାକକୁ ଚାହକୁନଁାହ ିଁ। ଜଲି୍ାସର ଏକ ହଜାରରକୁ  
ଅଧିକ ବନ େକୁରକ୍ଷା େମତି ି୨୨୫ ସଜୈବ ବବିଧିତା 
କମଟି ି ଗଠନ ୍ଲ୍ୀେଭା ଓ ଗ୍ରାମେଭା ଦ୍ାରା 
ଗଠନ ସହାଇଛ।ି ପ୍ରତ ି ଗାଁସର ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର 
କମଟି ି ଗଠନ ସହାଇଛ।ି ଏ୍ରକି ି ବନ ବଭିାଗ 
ଇସକାଟକୁ୍ରଜିମି୍  ଇସକାଟକୁ୍ରଜିମି୍  ଗରୁପ୍  ଓ 
ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜଙି୍କକୁ  ସନଇ ବଭିନି୍ନ କା�୍୍ଯ କ୍ରମ କରକୁଛ।ି 
ଏହେିବକୁ  ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ େଂଗଠନ ଗକୁଡକି ସ୍ାଣକୁ 
ସହବାସର ଲାଗଛି।ି ଚାରୀମାସନ ବନ୍ଜନ୍ତକୁଙ୍କ 
ଦ୍ାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି୍ରୂଣ େଠକି୍  ଭାସବ ୍ାଉନାହାନ୍ତ।ି 
ଅଭୟାରଣ୍ରକୁ  ଗ୍ରାମ ସ୍ାନାନ୍ତରଣସର ଜଲି୍ା 
୍ରରିଦର ଭୂମକିା ରହକୁଛ।ି କାମ୍ପା ସ�ାଜନାସର 
ବ୍ୟ ସହଉଥିବା ସକାଟସିକାଟ ି ଟଙ୍କା ୍ଲ୍ୀେଭା 

ଓ ଗ୍ରାମେଭାସର ଅନକୁସମାଦନ କରା�ାଉନାହ ିଁ। 
ବନ େକୁରକ୍ଷା େମତିରି ୍ଞ୍ୀକରଣ ୋଟଶିଫିସକଟ୍  ଓ 
ପ୍ରଦତ୍ ଜଙ୍ଗଲର ମ୍ାପ୍  ଗ୍ରାମ୍ଞ୍ଚାୟତକକୁ ସପ୍ରରଣ 
କରା�ାଉନାହ ିଁ। �ାହାଫଳସର ବନ ବଭିାଗର 
ବଭିନି୍ନ େମେ୍ା ଗାଁ ଗାଁସର େଷୃ୍ଟସିହାଇଛ।ି େର୍ଞ୍ଚ, 
େମତିେିଭ୍, ଜଲି୍ା ୍ରରିଦ େଭ୍ ଓ େଭ୍ାମାନଙ୍କକୁ  
ଗ୍ରାମବାେୀ ଓ ଜନ ୋଧାରଣ ଅଭସି�ାଗ ଆଣକୁଛନ୍ତ।ି 
ଜଙ୍ଗଲ ଜମ ି ବଭିନି୍ନ କା�୍୍ଯ ୍ାଇ ଁ ୍ରବିତ୍୍ଯନସର 
ଗ୍ରାମେଭା ଓ ୍ଲ୍ୀେଭାସର େଠକି୍  ଆସଲାଚନା 
ସହଉନାହ ିଁ। ଜଙ୍ଗଲସର ଥିବା ନତିଦିନିଆି ରାସ୍ତା 
ଗକୁଡକିର ମରାମତ ିସହଉନାହ ିଁ। ମନସରଗାସର ବନ 
ବଭିାଗ ସକାଟସିକାଟ ିଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚ୍ଯ କରକୁଥିବା ସବସଳ 
ତାହାର ସକୌଣେ ି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହ ିଁ। ଜଲି୍ା ୍ରରିଦ 
ସବୈଠକସର ବନ ବଭିାଗର ବଭିନି୍ନ ସ�ାଜନା 
ଉ୍ସର ଆସଲାଚନା ୍ାଇ ଁ ବଭିନି୍ନ ସଜାନ୍ ର 
ଜନ ୋଧାରଣ େମ୍ପକୃ୍ତ ଜଲି୍ା ୍ରରିଦ େଭ୍ ଓ 
େଭ୍ାମାନଙ୍କକୁ  ଦାବ ି ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ଜଲି୍ା ୍ରରିଦ 
ସବୈଠକସର ଜଙ୍ଗଲ ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀମାସନ 
ଉ୍ସ୍ତି ରହବିା ଆବ�୍କ ରହକୁଛ।ି

୨୧ଚର ଜଲି୍ରା ପରଷିଦର ସରାଧରାରଣ ଚବୈଠକ

ବନ ବଭିୋଗର ଶ�ୋେନୋ ସମ୍ପକକିତ ଆଶଲୋଚନୋ ଶନଇ କୋ�୍ମ୍ୟସଚୂୀ ନୋହ ିଁ

ହୋଣ୍ଧିଆୁ, ୧୯ୋ୯(ସମସି): ନ�ିା ବ୍ବୋୟ 
କାରବାରର ଆଡାସ୍ଳ ୍ାଲଟଛି ି ତାଳସଚର। 
ବାହାର ଜଲି୍ାରକୁ  େ୍୍ଲାଇ ସହଉଛ ି ନ�ିାଦ୍ରବ୍। 
୍ାନ, ଚା, ସଦାକାନଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ି
ଜଳଖିଆ ସଦାକାନ ଏବଂ ଚସିକନ୍  ସେଣ୍ର 
ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫକୁଡ୍  ସଦାକାନସର ମଳିକୁଛ ି
ବ୍ାଉନେକୁଗର, ଗସଞ୍ଇ, ମଦ ଏବଂ ସକାସରକ୍ସ 
ଭଳ ି ମାରାତ୍ମକ ନ�ିାଦ୍ରବ୍। 
ହାତ୍ାହାନ୍ତସର ଏ େବକୁ  
େକୁବଧିାସର ମଳିକୁଥିବାରକୁ  
ଏହାକକୁ ସେବନ କର ି
ନ�ିାେକ୍ତ ସହଉଛନ୍ତ ି
�କୁବ୍ଢ଼ି।ି ତାଳସଚରର ବଭିନି୍ନ ଗଳକିନ୍ଦସିର 
ନ�ିା କାରବାରର ସଚର ଲମ୍ବଛି।ି ଏହାର 
ପ୍ରଭାବ େହରର �ାନ୍ତ ି �ଙୃ୍ଖଳା ଉ୍ସର 
୍ଡକୁ ଛ।ି ଏହାକକୁ ସରାକବିାସର ଅବକାରୀ 
ବଭିାଗ ସକୌଣେ ି ୍ଦସକ୍ଷ୍ ଗ୍ରହଣ କରକୁ  
ନ ଥିବାରକୁ  ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳସର ଅେସନ୍ତାର 
ସଦଖା�ାଉଛ।ି ନ�ିାଦ୍ରବ୍ ସେବନ ସ�ାଗକୁଁ 
ଅସନକ େମୟସର ସଚାର,ି ଡକାୟତ,ି 
ମାଡ୍ ୍ ଟି୍  ଭଳ ି ଅ୍ରାଧୀକ ଘଟଣା ଘଟକୁ ଛ।ି

 ମଳିଥିିବା େଚୂନା ଅନକୁ �ାୟୀ, ପ୍ରତଦିନି 
ତାଳସଚର ଉ୍ଖଣ୍ଡର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକକୁ ସବଧଡକ 
ଭାସବ ବାହାର ଜଲି୍ାରକୁ  ବ୍ାଉନେକୁଗର, ଗସଞ୍ଇ, 
ସକାସରକ୍ସ ଭଳ ି ନ�ିା ଦ୍ରବ୍ େ୍୍ଲାଇ ସହଉଛ।ି 
ଗାଁ ସହଉ ବା େହର ବ୍ଲକର କଛି ି ନରି୍ଦଶିଷ୍ଟ କଛି ି
ସ୍ାନସର ନ�ିାକାରବାର ସହଉଥିବା ଅଭସି�ାଗ 

ସହାଇଛ।ି ସବଧଡ଼କ ଭାସବ ଚାଲଥିିବା 
ନ�ିା ବ୍ବୋୟ ୍ଛସର ଅବକାରୀ ବଭିାଗ 
କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ୍ସରାକ୍ଷସର ହାତଥିବା ଅଭସି�ାଗ 
କରଛିନ୍ତ ି ସ୍ାନୀୟ ବାେନି୍ଦା। େହରସର ନ�ିା 
କାରବାର ନୟିନ୍ତଣ ବାହାରକକୁ ଚାଲ�ିାଇଥିବା 
ଅଭସି�ାଗ କରଛିନ୍ତ ି ସ୍ାନୀୟ ବାେନି୍ଦା। 
ଏହାକକୁ  ସେବନକର ି ନ�ିାଡ଼ମିାସନ ସଚାର,ି 

ଡକାୟତ ି କରକୁ ଥିବା ଅଭସି�ାଗ ସହାଇଛ।ି 
ମଳିଥିିବା ତଥ୍ ଅନକୁ �ାୟୀ, ୨୦୨୦ ମେହିାରକୁ  
ତାଳସଚରସର ବ୍ାଉନେକୁଗର, ସକାସରାକ୍ସ, 
ଗସଞ୍ଇ ଏବଂ ସଚାରା ମଦ ବ୍ବୋୟ ଓ 
ନ�ିା ସେବନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାସର ବୃଦ୍ ି ୍ାଇଛ।ି 
ସଖାଦ୍୍ଯା, ଗଞ୍ାମ, ଅନକୁ ସଗାଳ, କଟକ 
ଏବଂ କନ୍ମାଳରକୁ  ଗସଞ୍ଇ, ବ୍ାଉନେକୁଗର, 
ସକାସରକ୍ସ ଏବଂ ସଚାରା ମଦ ତାଳସଚରକକୁ 
ଆେକୁଛ।ି ଥାନା ଫାଣ୍ଡଗିକୁଡକିସର ଆବ�୍କ 
୍କୁଲେି କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବରକୁ  ନୟିମତି ଚଢ଼ଉ 
କରବିା େମ୍ଭବ ସହଉନାହ ିଁ। ନ�ିା କାରବାର 
ସରାକବିା ଦଗିସର ଅବକାରୀ ବଭିାଗର 
ସ୍ାଣକୁତା ସ�ାଗକୁଁ େହରର ଆଇନ �ଙୃ୍ଖଳା 
ବଗିଡି�ିାଇଛ।ି ସତସବ ଏହାକକୁ  ସରାକବିା 
ଏସବ ପ୍ର�ାେନ ୍ାଇଁ ଚ୍ାସଲଞ୍ ସହାଇଛ।ି

ତରାଳଚେରଚର କରାୟରାବସି୍ରାର 
କରତୁ ଛ ିନଶିରାଦ୍ରବ୍ୟ କରାରବରାର

  ବରାହରାର ଜଲି୍ରାରତୁ  ଆସତୁଛ ିବ୍ରାଉନ୍ ସତୁଗର
  ଅବକରାରୀ ବରିରାଗ ନରିବଦ୍ରଷ୍ରା

ରରାଜ୍ୟସ୍ରୀୟ ଚଟନସି୍ ରଲବିଲ୍  ଟତୁ ର୍୍ରାଚମଣ୍ଟ ଉଦ୍ ଯରାପତି

କଣହିୋ,ଁ ୧୯ୋ୯(ସମସି): ଅନକୁସଗାଳ ଜଲି୍ା କଣହିାଁ 
ବ୍ଲକ େକୁେକୁବା ୍ଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ଭାଳଆିସବଡାସର 
ଅନକୁସଗାଳ ଜଲି୍ା ସଟନସି୍ ଭଲବିଲ ଆସୋେଏିେନ 
ଆନକୁକୂଲ୍ସର ୭ମ ରାଜ୍ସ୍ତରୀୟ ଭଳବିଲ 
ଟକୁର୍୍ଯାସମଣ୍ ଉଦ୍ �ା୍ତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଉକ୍ତ 
ଟକୁର୍୍ଯାସମଣ୍ �ନବିାର �କୁଭାରମ୍ଭ ସହାଇ ରବବିାର 
ଉଦ୍ �ା୍ତି ସହାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଟକୁର୍୍ଯାସମଣ୍ର 
ଜକୁନୟିର ବାଳକ ବଭିାଗସର ଭକୁ ବସନଶ୍ର 
ଚାମ୍ପଅିନ, ୍ ାରାଦୀ୍ ରନେ୍ଯଅ୍ ଓ ସଦବଗଡ଼ ୩ୟ 
ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଥିିବାସବସଳ ଜକୁନୟିର ବାଳକିା 
ବଭିାଗସର ୍ାରାଦ୍ୀ୍ ଚାମ୍ପଅିନ, ରାଉରସକଲା 
ରନେ୍ଯଅ୍ ସହାଇଥିଲା, େବ୍ ଜକୁନୟିର ବାଳକ 
ବଭିାଗସର ୍ାରାଦୀ୍ ଚାମ୍ପଅିନ, େକୁନ୍ଦରଗଡ଼ 
ରନେ୍ଯଅ୍ ଓ ଅନକୁସଗାଳ ୩ୟ ସ୍ାନ ଅଧିକାର 
କରଥିିବାସବସଳ ବାଳକିା ବଭିାଗସର ୍ାରାଦୀ୍ 
ଚାମ୍ପଅିନ, େକୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରନେ୍ଯଅ୍ ଓ କଟକ ୩ୟ 
ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଥିିସଲ। ଉଦ୍ �ା୍ନୀ ଦବିେସର 

�କୁେକୁବା େର୍ଞ୍ଚ ମମାଲ ି ୋମଲ, େମତିେିଭ୍ା 
ଲକ୍ଷୀ ବଶି୍ାଳ, ଗଣ୍ଡମଳା େର୍ଞ୍ଚ ତ୍ସ୍ୱନିୀ 
୍ାତ୍ର, ସେବାେମବାୟ େମତି ି େଭା୍ତ ି ରଞ୍ନ 
ୋମଲ, ଭାଳଆିସବଡା ଗ୍ରାମେଭା୍ତ ିଲସମ୍ବାଦର 
ଭକୁ କ୍ତା ପ୍ରମକୁଖ ସ�ାଗସଦଇ କୃତୀ ପ୍ରତସି�ାଗୀଙ୍କକୁ  
ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କର ି ୍କୁରସ୍ତୃ କରଥିିସଲ। ରାଜ୍ 
ସଟନସି୍ ଭଲବିଲ ଆସୋେଏିେନର େହେମ୍ପାଦକ 
ସ୍ତୃରିଞ୍ନ ମହା୍ାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନସର 
ଆସୟାଜତି ଟକୁର୍୍ଯାସମଣ୍କକୁ ସରଫର ିେକୁ�ାନ୍ତ ୍ ରଡିା, 
ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାଏକ, ଅମ୍ବୱୁଜ ୍ାଣ,ି େଏଦ ଅଫିକର 
ରସହମାନ ଓ ଉମାକାନ୍ତ ଦାେ ସଖଳ ୍ରଚିାଳନା 
କରଥିିସଲ। ଟକୁର୍୍ଯାସମଣ୍ସର ଅନକୁସଗାଳ ଜଲି୍ା 
ସଟନସି୍ ଭଲବିଲ ଆସୋେଏିେନର େମ୍ପାଦକ 
ସଗୌତମ ୋହକୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। ଉକ୍ତ େମସ୍ତ 
କ�୍୍ଯ କ୍ରମସର େମାଜସେବୀ ମସନାଜ ବଶି୍ାଳ, 
��ିରି ୋମଲ, ଜସିତନ୍ଦ୍ର ୋହକୁ, ସେୌଭାଗ୍ଚନ୍ଦ୍ର ୋହକୁ  
ପ୍ରମକୁଖ େହସ�ାଗ କରଥିିସଲ।

ହୋଣ୍ଧିଆୁ, ୧୯ୋ୯(ସମସି): ତୋଳଶେରଶର ପରବିହନ ନୟିମ ମୋନୁନୋହୋନ୍ ି ଗୋଡ଼ ି େୋଳକ। 
ଫଳଶର ଦନିକୁ ଦନି ଶ�ୋଟବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣୋ ବୃଦ୍ ି ପୋଇବୋଶର ଲୋଗ�ି।ି ଦୁଇ େକଆି, େୋର ି

େକଆିରୁ ଆରମ୍ଭକର ିଗଣ୍ୋଗଣ୍ୋ ଟ୍ରକ୍ , କ�ି ିସରକୋରୀ ଓ ଶବସରକୋରୀ ବସ୍  ରୋତତିମୋମ 
େୋଲ�ି।ି ମଦ୍ୟପ େୋଳକଙ୍କ ଶ�ୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣୋ ମଧ୍ୟ ବଢ ିେୋଲ�ି।ି ମଦ୍ୟପୋନ �ୋଞ୍ଚ ପ୍ୋୟତଃ 
କରୋ�ୋଉନୋହ ିଁ। ମୋସକୁ ଥଶରଅଶଧ ଶଲୋକ ଶଦଖୋଣଆି ଉଶଦେ�୍ୟଶର �ଦ ିକରୋ�ୋଉ�,ି 
ତୋହୋ ସନ୍୍ୟୋ ସମଶୟ ପ୍ୋୟ ବନ୍ଦକର ିଦଆି�ୋଉ�।ି ଅଞ୍ଚଳର ପରବିହନ ବଭିୋଗ ଏଥିପ୍ତ ି
ସଜୋଗ ଶହବୋ ଆବୋ�୍ୟକ ଶବୋଲ ି ବୁଦ୍ଜୀବୀ ମହଲଶର ମତପ୍କୋ� ପୋଇ�।ି ବର୍୍ଘମୋନ 

ମଦ୍ୟୋପନ କର ି େୋଳନୋ, ନମ୍ୱର ଶପଲେଟକୁ ବକୃିତ କରବିୋ, ଏଲଇଡ ି ଶହଡ୍ ଲୋଇଟ୍ ର 
ଅପବ୍ୟବୋହୋର ପ୍ତ ି ପରବିହନ ବଭିୋଗର ନରିବତୋର କୋରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶହୋଇପଡ଼�ି।ି 

ବଭିୋଗୀୟ ଉଚ୍ଚକରୁ୍୍ଘପକ୍ଷ ଏସବୁ ପ୍ତ ିସଧୁୋର ଆଣବିୋକୁ ବଭିନି୍ନ ମହଲଶର ମତପ୍କୋ� ପୋଇ�।ି

ପରବିହନ 
ନୟିର 

ରୋନକୁ ନୋହୋନ୍ ି
ଗୋଡ଼ଚିୋଳକ



ମଙ୍ଗଳବାର,
୨୦ ସେସପ୍ଟମ୍ବର

୨୦୨୨ ୫୫
www.sakalaepaper.comଜଗତସଂିହପରୁଜଗତସଂିହପରୁ

ଚ�ୋରୋମଦ ଜବତ, ୧ ଗରିଫ 
ତଚିତ୍ତେୋଲ, ୧୯ୋ୯(ସମସି): ତରି୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତରତେତ ର୍�ାରରର୍େଇ 
�ଞ୍ାୟତର ବଉଳାଙ୍ଗ ଗ୍ାମରୁ ଅବକାରୀ ବଭିାର �କ୍ଷରୁ ବ�ିଳୁ �ରମିାଣର 
ର୍�ାରା ର୍େଶୀ ଓ ବରି୍େଶୀ ମେ ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ଅବକାରୀ ବଭିାର 
ର୍କୌଣସ ିସତୂ୍ରରୁ ଖବର�ାଇ ବଉଳାଙ୍ଗ ଗ୍ାମର ବଜିୟ କୁମାର ମଲ୍କିଙ୍କ 
ଘର ଉ�ର୍ର �ଢ଼ଉ କରଥିିଲା। ବଜିୟଙ୍କ ନକିଟରୁ ୫ ଲଟିର ର୍େଶୀ ଓ 
୨.୭୦୦ ଲଟିର ବରି୍େଶୀ ମେ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ବଜିୟଙୁ୍କ ରରିଫ 
କରାଯାଇ ମାମଲା ରୁଜୁ 
କରାଯାଇଛ।ି

ଫୁଲଚବଲୋରଚିର ସ୍ୋସ୍ଥ୍ୟଚସବୋ ଶବିରି
ବୋଲକୁିଦୋ,୧୯ୋ୯(ସମସି): ବାଲକୁିୋ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତରତେତ ବରମଣୁ୍ଡଳୀ �ଞ୍ାୟତ ଫୁଲର୍ବଲାର ି ଗ୍ାମର ସ୍ୱରତେତ 
କାନୁ୍ର ି�ରଣ ର୍ଜନାଙ୍କ ଦ୍ତିୀୟ ଶ୍ାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଉ�ଲର୍କ୍ଷ କାନୁ୍ର ିର୍ଜନା ସ୍ ମୃତ ିସଂସେ �କ୍ଷରୁ ଏକ ମାରଣା 
ସ୍ୱାସ୍ାର୍ସବା ଶବିରି ଓ ଫୁଲର୍ବଲାର ଉଚ୍ଚପ୍ାଥମକି ବେି୍ାଳୟ, ବରେଆି ଉଚ୍ଚ ପ୍ାଥମକି ବେି୍ାଳୟ କମୃତୀ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ �ରୁସ୍ମୃତ କରାଯାଇଛ।ି ଏ �ରରି୍ପ୍କ୍ଷୀର୍ର ବମୃନ୍ାବନ ର୍ଜନାଙ୍କ ସଭା�ତତି୍ୱର୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଉକ୍ତ 
କାଯତ୍େ କ୍ରମର୍ର ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାର୍ବ ଶକି୍ଷକ ସର୍ନ୍ତାର୍ କୁମାର ବଶି୍ାଳ, ମଖୁ୍ବକ୍ତା ଭାର୍ବ ସାମା୍େକି ପ୍ଣବ 
ପ୍ଧାନ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାର୍ବ ପ୍ଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ମମତା ଶତ�ଥୀ, ଆର୍ଲାକ �ଣ୍ଡା, ସ୍ୱରତେତ ର୍ଜନାଙ୍କ 
ଧମତେ�ତ୍ୀ ସଶୁୀଳା ର୍ଜନା ର୍ଯାରର୍େଇ ସ୍ୱରତେତ ର୍ଜନାଙ୍କ ଗ୍ାମ ପ୍ତ ିଓ ବେି୍ାଳୟ ପ୍ତ ିଥିବା ଅବୋନ ସମ୍ପକତେର୍ର 
ଆର୍ଲାକ�ାତ କରଥିିର୍ଲ। ତାଙ୍କର ପ୍ର୍ତ୍କ ଶ୍ାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀର୍ର ଅଞ୍ଳବାସୀଙ୍କ �ାଇ ଁ ମାରଣା ସ୍ୱାସ୍୍ର୍ସବା 
ର୍ଯାରାଇ ର୍େବା ସହ ବେି୍ାଳୟର ସମସ୍ତ ର୍ଶ୍ଣୀର କମୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ �ରୁସ୍ାର ପ୍ୋନ କରାଯବିାକୁ ପ୍ତଶିରୁତ ି
ର୍େଇଥିର୍ଲ। ଏ ଅବସରର୍ର ଭୁବର୍ନଶ୍ର ଆମ୍,ି ଏମ୍ସ, କ୍ା�ଟିାଲ, ସମ ଓ ଆର୍�ାର୍ଲା ହସ୍ଟିାଲର ର୍ମଡସିନି, 
ମଧରୁ୍ମହ, ଶଶିରୁ୍ରାର ବରି୍ଶର୍ଜ୍ଞ, େନ୍ତ, �ମତେ, କର୍ତେ ନାସା ଓ �୍ଲାର୍ମାର୍ଲାଜଷି୍ଟ ବଭିାର ଡାକ୍ତର ର୍ଯାରର୍େଇ 
୨୦୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ତେ ର୍ରାରୀଙୁ୍କ ନଶିଳୁ୍କ ର୍ସବା ର୍ଯାରାଇ ର୍େଇଥିର୍ଲ। ୧୦୦ ଜଣ ଛତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ 
ରରୁ� ନରୂି�ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିକାଯତ୍େ କ୍ରମକୁ ରର୍ମଶ �ନ୍ଦ୍ର ର୍ଜନା �ର�ିାଳନା କରଥିିବାର୍ବର୍ଳ ମାନସ 
ର୍ଜନା ଧନ୍ବାେ ଅ�ତେଣ କରଥିିର୍ଲ। ଉଲ୍ାସ ର୍ଜନା, ର୍ଜ୍ାସ୍ାରାଣୀ େଳାଇ, ଆରତୀ ର୍ଜନା, ସରୁ୍ମା ର୍ଜନା, 
ନଳନିୀ ର୍ଜନା, ସାରରୀକା ର୍ଜନା, ନାତନିାତୁଣୀ ଉ�ସ୍ତି ଥିର୍ଲ। ସର୍ରାଜ ସ୍ୱାଇ,ଁ ଭୁବନାନନ୍ ସ୍ୱାଇ,ଁ କ୍ଷୀର୍ରାେ 
ର୍ଜନା, �ଲୁକ ନାୟକ ଓ ଫୁଲର୍ବଲାର ିଗ୍ାମବାସୀ କାଯତ୍େ କ୍ରମ �ର�ିାଳନାର୍ର ସହାୟତା କରଥିିର୍ଲ।

 � ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭଯିାନ ଯଯାଜନା ବାଟବଣା

ରୋସ୍ୋଚର ପଡ଼ରିହଛି ିକୁଢ଼କୁଢ଼ ଆବଜତେନୋ
ବରିଡ଼ି,ି ୧୯ୋ୯(ସମସି)

ସରକାର ବଜତେ୍ବସୁ୍ତ �ର�ିାଳନା �ାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ବ୍ୟବରାେ କରୁଛନ୍ତ।ି ର୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ 
ର୍ଯାଜନାର୍ର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା ସତୁୁରା, ଅଳଆି 
ଆବଜତେନା ସଫା କର ି�ରରି୍ବଶକୁ ମକୁ୍ତ ରଖିବା �ାଇଁ ର୍କାଟ ି
ର୍କାଟ ି ଅଥତେ ପ୍ୋନ କରୁଛନ୍ତ।ି ର୍ହର୍ଲ ରାଁଠାରୁ ସହର 
�ଯତେ୍ନ୍ତ ବଭିନି୍ନ ବଜାର, ରାସ୍ତାର୍ର ଏର୍ବ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳଆି 
ଆବଜତେନା �ଡ଼ରିହଥିିବା ର୍େଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଏହ ି ର୍ଯାଜନା 
�ର�ିାଳନା ୋୟତି୍ୱର୍ର ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲ 
ମର୍ନାଭାବ ର୍ଯାରୁଁ ବଜାର ଓ ରାସ୍ତାର୍ର �ଡ଼ହିଥିିବା ଅଳଆି 
ଆବଜତେନା ଉଠାଯାଉନାହ ିଁ। ଫଳର୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହ ି
ଜନହତିକର ର୍ଯାଜନା ଏର୍ବ ବାଟବଣା ର୍ହାଇ�ଡଥିିବା 
�ରଲିକ୍ଷତି ର୍ହାଇଛ।ି ଏ �ରରି୍ପ୍କ୍ଷୀର୍ର ବରିଡ଼ି ିବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ 
ସରକାରୀ କାଯତେ୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁର୍ର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳଆି େୀଘତେେନି 
ଧର ି�ଡ଼ରିହଥିିବା ର୍େଖାଯାଇଛ।ି

ର୍ସହ�ିର ି ଜାତୀୟ ରାଜ�ଥ ୫୫ର କଇଜଙ୍ଗା ବଜାର, 

ହାଜ�ିରୁ, ବରିଡ଼ି,ି ର୍ୋରଛଆି, ବାଲଆି, ବାଲଆିର୍ଷ୍ଟାର, 
ଅଣଖିଆ, ବସନ୍ତ�ରୁ ଓ ୨୨ ର୍ମୌଜା, �ରୁଣ ବଜାରର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନର୍ର ଅଳଆି �ଡ଼ରିହଥିିବା ର୍େଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ବର୍ତେ ବର୍ତେ ଧର ି
ଏହ ିବଜାରର୍ର ଆବଜତେନା �ଡ଼ରିହଥିିବାରୁ ବର୍ତୋେରି୍ନ ର୍ସଥିର୍ର 
ବର୍ତୋ �ାଣ ିଜମ ିରହ ିଉତ୍କଟ େୁରତେନ୍ଧ ବାହାର ି�ରରି୍ବଶକୁ େୂର୍ତି 

କରୁଛ।ି ଏହ ିଆବଜତେନାରୁ ବଭିନି୍ନ ର୍�ାକ ସମୃଷ୍ଟ ିର୍ହାଇ ରାସ୍ତାର୍ର 
�ାଲୁଛନ୍ତ।ି ବଜତେ୍ବସୁ୍ତ �ର�ିାଳନା ଏଠାର୍ର ସମ୍ପରୂ୍ତେ ବାଟବଣା 
ର୍ହାଇଥିବା �ରଲିକ୍ଷତି ର୍ହାଇଛ।ି ର୍ତର୍ବ �ରରି୍ବଶକୁ ମକୁ୍ତ 
ରଖିବା �ାଇଁ ବଜାର ଘାଟରୁ ବଜ୍ବସୁ୍ତ ଉଠାଯବିା ଆବଶ୍କ 
ର୍ବାଲ ିସାଧାରଣର୍ର ୋବ ିର୍ହାଇଛ।ି

କାମର୍ର ଆସନୁ ିଆଶ୍ୟସ୍ଳୀ
ପୋରୋଦୀପ, ୧୯ୋ୯(ସମସି)

ଶ୍ମକି ଓ �ାଳକଙ୍କ �ାଇଁ ବନ୍ର �କ୍ଷରୁ ଅଠରବାଙ୍କୀ ସର୍ମତ 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନର୍ର ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀ ନମିତୋଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀକୁ ହାଇର୍ମକ୍ସ ର୍ଶୈଳୀର୍ର ନମିତୋଣ କରାଯାଇଛ।ି 
ର୍ସଥିର୍ର ହାରାହାର ିର୍ରାଟଏି ରମୃହର୍ର ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ତେ 
ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚତେ କରାଯାଇଛ।ି ର୍ତର୍ବ ରକ୍ଷଣାର୍ବକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ 
ଏସବୁ ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀ ଜରାଜୀର୍ତେ ଅବସ୍ାର୍ର ରହଛି।ି ଫଳର୍ର 
ଏହା କାମର୍ର ଆସନୁ।ି ମଖୁ୍ତଃ ଅଠରବାଙ୍କୀ ମଖୁ୍ ଫାଟକ 
ନକିଟର୍ର ଥିବା ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀର ଏଭଳ ିଅବସ୍ା ର୍େଖାର୍େଇଛ।ି 
ଏଥିପ୍ତ ିବନ୍ର କତ୍ମୃ ତେ�କ୍ଷ େମୃ ଷ୍ଟ ିର୍େବାକୁ ୋବ ିର୍ହଉଛ।ି

ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀରଡୁକୁି ର୍େଖିର୍ଲ ଏହାର ସ୍ତି ି କ’ଣ 
ସହଜର୍ର ଅନୁମାନ କରରି୍ହବ। ଭତିର୍ର �ଡଥିିବା ର୍�ୟାର 
ଭାଙ୍ଗି ଏର୍ଣର୍ତର୍ଣ �ଡରିହବିା ସହ େୁରତେନ୍ଧର୍ର ଫାଟ ି
�ଡୁଛ।ି ଏଥିସହତି ମେ ର୍ବାତଲ �ଟାଣର୍ର ରଡୁଛ।ି 
େନିରାତ ି ଏହ ି ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀ ମଧ୍ୟର୍ର ସ୍ାନୀୟ ଯବୁକ ନଶିା 
ର୍ସବନ କରବିା ସହ ବହୁ ଅର୍ନୈତକି କାଯତେ୍ କରୁଥିବା 
ଅଭରି୍ଯାର ସାମ୍ାକୁ ଆସଛି।ି ର୍ହର୍ଲ ଏଭଳ ି ମନ ଇଚ୍ଛା 
ବା ଯତ୍ ନ ର୍ନବା ବ୍କ୍ତଙି୍କ �ାଇଁ ବନ୍ର �କ୍ଷରୁ ର୍କୌଣସ ି
ଆଭମିଖୁ୍ ଗ୍ହଣ କରାଯାଇନାହ ିଁ। ସରୁକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଏଭଳ ି
ସ୍ତି ି ଉ�ଜୁଥିିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛ।ି ଉନ୍ନତ ଢାଞ୍ା ଓ 

ଅଧିକ ଅଥତେର୍ର ତଆିର ି କରାଯାଇଥିବା ଏହ ି ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀର 
ଯତ୍ ର୍ନର୍ଲ ସାଧାରଣ ର୍ଲାକଟଏି ଏହା ମଧ୍ୟର୍ର ଖରା, 
ବର୍ତୋ ଓ କାକର ୋଉରୁ ରକ୍ଷା �ାଇ�ାରବି।

ତଥ୍ ନର୍େବାରୁ ର୍ଯାରାଣ ବଭିାର ଅଫିସରଙୁ୍କ ଜରମିାନା
ମଣଜିଙ୍ୋ, ୧୯ୋ୯(ସମସି): ଆରଟଆିଇ ତଥ୍ ନ ର୍େବା ର୍ଯାରାଣ ବଭିାର 
ଅଫିସରଙୁ୍କ ମହଙ୍ଗା �ଡ଼ଛି।ି ର୍ସ ତଥ୍ ନ ର୍େବାରୁ ତାଙୁ୍କ ଜରମିାନା କରାଯାଇଛ।ି 
ମଣଜିଙ୍ଗା �ଞ୍ାୟତର ମଣଜିଙ୍ଗା ଗ୍ାମର ମା’ କନକ ସନୁ୍ରୀ ଏସଏଜ ି ରରୁପ୍  
ଦ୍ାରା ର୍ହଉଥିବା ରାସନ ସାମଗ୍ୀ ବଣ୍ଟନର୍ର ଅନୟିମତିତା େଶତୋଇ ତତ୍କାଳୀନ 
ବଡିଓି ରଞ୍ଜନ କୁମାର �ରଡ଼ିା ଓ ର୍ଯାରାଣ ବଭିାର ଅଫିସର୍  ଯର୍ଶାବନ୍ତ ମଲ୍କି 
ର୍ବଆଇନ୍  ଭାର୍ବ ହୁକୁର୍ଟାଲା ଗ୍ାମର ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନାମର୍ର ଡଲିରସପି୍  
ଅନୁର୍ମାେନ କରଥିିର୍ଲ। ଫଳର୍ର ଖାଉଟଙି୍କ ମଧ୍ୟର୍ର ଅସର୍ନ୍ତାର୍ ପ୍କାଶ 
�ାଇଥିଲା। ବାରମା୍ର ବଡିଓିଙୁ୍କ ଅଭରି୍ଯାର କରାଯାଇଥିର୍ଲ ର୍ହ ଁ ର୍ସ କର୍ତେ�ାତ 

କର ିନ ଥିର୍ଲ। ଫଳର୍ର ମଣଜିଙ୍ଗା �ଞ୍ାୟତର ୬ଟ ିୱାଡତେର ମହଳିା ଓ �ରୁୁର୍ ବ୍ଲକ 
ଆରର୍ର ଧାରଣାର୍ର ବସଥିିର୍ଲ। ଏଥିସହ ଖାଉଟମିାର୍ନ ସତ୍ତା ଜାଣବିା �ାଇଁ 
ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ୟିବ୍ରତ ର୍ରାସ୍ୱାମୀ, ବନିୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଙଁ୍କ ସହାୟତାର୍ର ଝୁଲରାମ 
ସାହୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମର୍ର ସ�ୂନା ଅଧିକାର ଆଇନ୍  ବଳର୍ର ତଥ୍ ମାରଥିିର୍ଲ। ର୍ତର୍ବ 
ବଡିଓି ଓ ର୍ଯାରାଣ ଅଧିକାରୀ ର୍ବଖାତରି୍  କର ିସ�ୂନା ର୍େଇ ନ ଥିର୍ଲ। ଫଳର୍ର 
ଝୁଲରାମ ସାହୁ ସ�ୂନା କମଶିନରଙ୍କ ଦ୍ାରସ୍ ର୍ହାଇଥିର୍ଲ। କମଶିନର ଘଟଣାର 
ସତ୍ାସତ୍ ଜାଣବିା �ର୍ର ର୍ଯାରାଣ ଅଧିକାରୀ ଯର୍ଶାବନ୍ତ ମଲ୍କିଙୁ୍କ ୨୪ ହଜାର 
ଟଙ୍କାର ଜରମିାନା କରଥିିବା ଅଭରି୍ଯାରକାରୀ ଝୁଲରାମ ସାହୁ ସ�ୂନା ର୍େଇଛନ୍ତ।ି

ମୋ’ ବଲି ଶୋରଳୋ ପୀଠଚର ପୋବତେଣ ପଜୂୋ

ମଇନ୍ପିରୁ ବଦିଥ୍ୟୋଳୟଚର ବଶି୍ୱ ଓଚଜୋନ ଦବିସ ପୋଳତି
 ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୯ୋ୯(ସମସି)

ଜରତସଂିହ�ରୁ ଜଲି୍ା ବରିଡ଼ି ିବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ ମଇନ୍�ିରୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚପ୍ାଥମକି 
ବେି୍ାଳୟର୍ର ବଶି୍ ଓର୍ଜାନ େବିସ �ାଳତି ର୍ହାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ଧାନ ଶକି୍ଷକ 
ପ୍କାଶ ରଞ୍ଜନ ୋଶଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର୍ର ଅନୁଷ୍ତି ସଭାର୍ର ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାର୍ବ 
�ାର୍ୀଖଣ୍ଡ ମା’ ସରସ୍ୱତୀ ଶଶିମୁନ୍ରିର ମଖୁ୍ �ର�ିାଳକ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ 
ଓ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାର୍ବ ଅବସସରପ୍ାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ସର୍ନ୍ତାର୍ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, 
ଅବସସରପ୍ାପ୍ତ ପ୍ଧାନ ଶକି୍ଷକ ପ୍ଭାକର �ାଢ଼ୀ, ଅବସରପ୍ାପ୍ତ ପ୍ଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ଅନ୍ନ�ରୂ୍ତୋ ସାହୁ ପ୍ମଖୁ ର୍ଯାର ର୍େଇଥିର୍ଲ।

ର୍ସହ�ିର ି ଏହ ି କାଯତ୍େ କ୍ରମର୍ର ବେି୍ାଳୟ �ର�ିାଳନା କମଟିରି �ବୂତେତନ 
ସଭା�ତ ିଲଳତି ନାରାୟଣ ୋଶ, ବତ୍ତେମାନର ସଭା�ତ ିର୍ସୌମ୍ ରଞ୍ଜନ ର୍ଭାଇ ଓ 
ବେି୍ାଲୟର ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉ�ସ୍ତି ଥିର୍ଲ। ପ୍ଧାନ ଶକି୍ଷକ 
ଶ୍ୀ ୋଶ ଓର୍ଜାନ େବିସର ଆଭମିଖୁ୍ ସମନ୍୍ଧର୍ର ଆର୍ଲା�ନା କର ି କହରି୍ଲ, 
୧୯୭୦ େଶକର୍ର ଓର୍ଜାନ ସ୍ତରର୍ର ରତ୍ତେ ର୍ହବା ର୍ବୈଜ୍ଞାନକି ରର୍ବର୍ଣାରୁ 
ଜଣା�ଡ଼ବିା �ର୍ର ୧୯୮୭ର୍ର କାନାଡ଼ାର ମଣ୍ଟଲିଠାର୍ର ୩୬ଟ ି ରାଷ୍ଟ୍ର 
ମଧ୍ୟର୍ର ଓର୍ଜାନ ସ୍ତରର ରତ୍ତେକୁ କମ୍  କରବିାକୁ ଏକ �ୁକ୍ତ ିସ୍ୱାକ୍ଷରତି ର୍ହାଇଥିଲା। 

ଜାତସିଂଘର୍ର ୧୯୯୪ଠାରୁ ପ୍ତବିର୍ତେ ର୍ସର୍�ଟେମର୍ ୧୬ ତାରଖିକୁ ବଶି୍ ଓର୍ଜାନ 
େବିସ ଭାର୍ବ �ାଳନ କରବିାକୁ ସ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। �ମୃଥିବୀ �ମୃଷ୍ଟର ୮ରୁ ୫୦ 
କମି ି ଉ�ରକୁ ଥିବା ଏହ ି ଓର୍ଜାନ ର୍ାସ ସଯୂତ୍େ ଠାରୁ ଆସଥୁିବା ଅତ ି ବାଇରଣ ି
ରଶ୍ୀକୁ କ�ିର ି �ମୃଥିବୀ �ମୃଷ୍କୁ ଛାଡ଼ ି ନ ଥାଏ, ର୍ସ ସମ୍ନ୍ଧର୍ର ସ�ୂନା ପ୍ୋନ 
କରଥିିର୍ଲ। ତତ୍ ସହତି ଅତବିାଇରଣ ି ରଶ୍ ି ଓର୍ଜାନ ସ୍ତରର୍ର ସମୃଷ୍ଟ ି ର୍ହଉଥିବା 
ରତ୍ତେ ର୍ଯାରୁ ଁ�ମୃଥିବୀ �ମୃଷ୍କୁ ଆସ ିକ�ିର ିକକତେଟ ର୍ରାର, �ମତେ ର୍ରାର, ଆଖିର୍ର 
�ରଳ ସମୃଷ୍ଟରି୍ହବା, ରଛର୍ର ଫୁଲ ଫଳ ନ ର୍ହବା, �ତ୍ର ର୍ଛାଟ ର୍ହାଇଯବିା �ର ି
ର୍ଯଉ ଁ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ଘଟାଇଥାଏ, ର୍ସ ସମନ୍୍ଧର୍ର ଆର୍ଲାକ�ାତ କରଥିିର୍ଲ। 
ଶକି୍ଷକ ସତ୍ବ୍ରତ ରଥ ଘର୍ର ବ୍ବହମୃତ ର୍ହଉଥିବା ଶୀତତା� ନୟିନ୍ତତି ଯନ୍ତ, ଅଗ୍ ି
ନବିତୋ�କ ଯନ୍ତ ଆେରି୍ର ବ୍ବହମୃତ ର୍ହଉଥିବା ର୍ାସ କ�ିର ିଓର୍ଜାନ ର୍ାସର 
ଅଣକୁୁ ଭାଙ୍ଗ ି ର୍େଇଥାଏ, ର୍ସ ସମ୍ପକତେର୍ର ସ�ୂନା ପ୍ୋନ କରଥିିର୍ଲ। ଶକି୍ଷକ 
ଜରନ୍ନାଥ ସାହୁ ଅତଥିି �ର�ିୟ ପ୍ୋନ କରଥିିବାର୍ବର୍ଳ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ସ୍ୱାତୀକା 
ମଲ୍କି ଧନ୍ବାେ ଅ�ତେଣ କରଥିିର୍ଲ। ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ କବତିା ର୍ସଠ ିତକତେ ଓ �ତି୍ରାଙ୍କନ 
ପ୍ତରି୍ଯାରତିାର୍ର କମୃତତି୍ୱ ଅଜତେନ କରଥିିବା ପ୍ତରି୍ଯାରୀଙ୍କ ନାମ ର୍ଘାର୍ଣା କରବିା 
�ର୍ର ଅତଥିିଙ୍କ ଦ୍ାରା �ରୁସ୍ାର ପ୍ୋନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲଳତି ନାରାୟଣ ୋଶ 
ଓ ର୍ସୌମ୍ରଞ୍ଜନ ର୍ଭାଇ କାଯତ୍େ କ୍ରମ �ର�ିାଳନା କରଥିିର୍ଲ।

ବଶି୍ୱ ଚରୋଗୀ ସରୁକ୍ୋ 
ସପ୍ୋହ ପୋଳତି

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୯ୋ୯(ସମସି): ଜଲି୍ା ସ୍ୱାସ୍୍ 
ସମତି ି �କ୍ଷରୁ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ �କିତି୍ାଳୟସ୍ ନୁ୍ ଓ�ଡି ି
କନଫର୍ରନ୍ସ ସଭାରମୃହର୍ର ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ବଶି୍ 
ର୍ରାରୀ ସରୁକ୍ଷା ସପ୍ତାହ �ାଳତି ର୍ହାଇଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ା 
ମଖୁ୍ �କିତି୍ା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍୍ ଅଧିକାରୀ ର୍କ୍ଷତ୍ରବାସୀ 
ୋଶ ଓ ଡାକ୍ତର ନମିାଇଁ �ରଣ ନାୟକ, ଏଡଏିମଓ 
ର୍ମଡକିାଲଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନର୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି
ସରୁକ୍ଷା ସପ୍ତାହର୍ର ଶକ୍ତମିୟୀ ସାମଲ, ହସ୍ �ଟିାଲ 
ମ୍ାର୍ନଜର ସହର୍ଯାର କରଥିିର୍ଲ। ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ 
�କିତି୍ାଳୟର୍ର ବଭିନି୍ନ �ରାମଶତେ ର୍ସବା ନସଷିଂ 
ଅଫିସରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମର୍ର ପ୍ୋନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ବଶି୍ ର୍ରାରୀ ସରୁକ୍ଷା ସପ୍ତାହର୍ର ଜଲି୍ା ଜନସ୍ୱାସ୍୍ 
ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଶତରୁଘ୍ନ ୋସ ଓ ଏଡଏିମଓ ଡାକ୍ତର 
ନମିାଇଁ �ରଣ ନାୟକ, ର୍ମଡସିନି ର୍ସ୍ଶାଲଷି୍ଟ ଡାକ୍ତର 
ଶ୍ୀହର୍ତେ ୋଶ, ର୍ମଡକିାଲ ଅଫିସର ଡା. ସ୍ୱର୍ତେଲତା 
ର୍େବୀ, ସ୍ତୀ ଓ ପ୍ସତୂ ିବଭିାର ଡାକ୍ତର ହମିାଂଶ ୁର୍ଶଖର 
ଆ�ାଯତେ୍, ଡା. େୀପ୍ତରିଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ, ଡ�ିଏିମ �କ୍ରଧର 
ର୍ଜନା ପ୍ମଖୁ ଉ�ସ୍ତି ରହ ି ର୍ରାରୀଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା 
ନମିର୍ନ୍ତ ଶ�ଥ �ାଠ କରଥିିର୍ଲ। ନୟିମତି ଭାର୍ବ 
ଔର୍ଧ ର୍ସବନ କରବିା, ଖାଇବା �ବୂତେରୁ କମି୍ା ଖାଇବା 
�ର୍ର ଥିବା ନୟିମ ଅନୁସାର୍ର ଔର୍ଧ ଖାଇବା, 
ଔର୍ଧ ନରିାମୟରୁ ର୍ନଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହତି �ରାମଶତେ 
କର ି ଠକି୍  ସମୟର୍ର ଖାଇବା, ର୍ରାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହ 
ଆସଥିିବା �ରବିାରର ର୍ଲାକଙୁ୍କ ସଠକି �ରାମଶତେ ଓ 
ସବୁ୍ବହାର େରିର୍ର ଯର୍ଥା�ତି ଧ୍ୟାନ ର୍େବାର୍ର 
ରରୁୁତ୍ୱ ରହଛି ି ର୍ବାଲ ି ଉ�ସ୍ତି ସମସ୍ତ ବରି୍ଶର୍ଜ୍ଞ ଓ 
ଅଧିକାରୀ ପ୍କାଶ କରଥିିର୍ଲ। ଏହ ି କାଯତେ୍କ୍ରମକୁ 
ର୍ମଡକିାଲ ର୍ଡ�ଟୁୀ ମ୍ାର୍ନଜର ସକୁାନ୍ତ କୁମାର 
ପ୍ଧାନ ସଂର୍ଯାଜନା କରଥିିର୍ଲ।

ଚଗଲପରୁ ହୋଇସ୍ଲୁଚର ଚମଗୋ ରକ୍ତଦୋନ ଶବିରି
ବରିଡ଼ି,ି ୧୯ୋ୯(ସମସି): ବରିଡ଼ି ି ବ୍ଲକ ୨୨ର୍ମୌଜା ବାରଡ଼ଆି �ଞ୍ାୟତ ଅନ୍ତରତେତ ର୍ରଲ�ରୁ ହାଇସ୍ଲୁ 
�ରସିରର୍ର ସ୍ାନୀୟ ର୍ନତାଜୀ ର୍ସ୍ାଟଷିଂ ୟଥୁ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ର୍ର ର୍ମରା ରକ୍ତୋନ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ର୍ହାଇଯାଇଛ।ି ର୍ନତାଜୀ ୟଥୁ କ୍ଲବ୍ ର ସବୁ୍ରତ ବସ୍ତଆି, ର୍ହମନ୍ତ ବସ୍ତଆି, ସଶୁାନ୍ତ ବସ୍ତଆିଙ୍କ ସହର୍ଯାରର୍ର 
ଆର୍ୟାଜତି ରକ୍ତୋନ ଶବିରିକୁ ଅତଥିି ଭାର୍ବ ଶକି୍ଷାବତି ଅରୁଣ କୁମାର ୋସ, �ରୁଣ କର୍ଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଶିରି 
ୋସ, ଏରଞ୍ କର୍ଲଜ ଅଧ୍ୟା�କ ଅର୍ଶାକ ସାହୁ, ୨ ନଂ ର୍ଜାନ୍  ଜଲି୍ା �ରରି୍େ ସଭ୍ �ନ୍ଦ୍ରର୍ଶଖର ୋଶ, 
ସର�ଞ୍ ଯଧୁିଷ୍ରି ର୍ବର୍ହରା, ନରିଞ୍ଜନ ର୍ସଠୀ, ମର୍ନାରଞ୍ଜନ ର୍ଭାଇ, ସମାଜର୍ସବୀ ପ୍େୀପ୍ତ ର୍ଭାଇ, 
େୀ�କ ଆ�ାଯତ୍େ , ଡମରୁ୍ଧର �ାଳ, ନମିାଇ ଁବସ୍ତଆି, ଶଶିରି ୋସ, ଅର୍ଶାକ ସାହୁ ପ୍ମଖୁ ର୍ଯାର ର୍େଇ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିର୍ଲ। ଏଥିର୍ର ର୍ମାଟ ୮୦ ୟନୁଟି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ିକାଯତ୍େ କ୍ରମର୍ର 
କଟକ ବଡ ର୍ମଡକିାଲ ବ୍ଲଡ୍  ବ୍ାଙ୍କ �କ୍ଷରୁ ଏକ ଟମି ଆସ ିରକ୍ତୋତାଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ହ କରଥିିର୍ଲ। 
ସନୁୀଲ ବସ୍ତଆି, ରଞ୍ଜତି ବସ୍ତଆି, ସମୀର ୋ, ସଯୂତ୍େ ନାରାୟଣ ବସ୍ତଆି ପ୍ମଖୁ ଶବିରି �ର�ିାଳନାର୍ର 
ସହାୟତା କରଥିିବାର୍ବର୍ଳ ସଧୁାଂସ ୁବାରକି, ବକି ିବସ୍ତଆି, ପ୍ର୍ବାଧ ବସ୍ତଆି, ବ୍ରଜରାଜ ସାହୁ, େବି୍େତ୍ 
ର୍ଲଙ୍କା, ସ୍ୱର୍ତେଲତା ର୍ବର୍ହରା, ଜରି୍ତନ �ରଜିାଙ୍କ ସର୍ମତ ୮୦ ଜଣ ରକ୍ତୋନ କରଥିିର୍ଲ।

ତଚିତ୍ତେୋଲ, ୧୯ୋ୯ (ସମସି): ତରି୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତରତେତ 
ର୍ତନୁ୍ତଳ�ିୋ ଗ୍ାମ ବ୍ରାହ୍ମଣସାହସି୍ ପ୍ା�ୀନ ମା’ ବଲି 
ଶାରଳା �ୀଠର୍ର �ବତି୍ର ମଳୂାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଶାରେୀୟ 
�ାବତେଣ �ଜୂା ଆରମ୍ଭ ର୍ହାଇଛ।ି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାରମର୍ର 
�ୀଠ �ଳ�ଞ୍ଳ ର୍ହାଇଉଠଛି।ି ୧୬ େନି ବ୍ା�ୀ 
ଏହ ି �ାବତେଣ �ଜୂା ଆସନ୍ତା ୨ ତାରଖି ରବବିାର 
ମହାଷ୍ଟମୀର୍ର ସମା�ନ ର୍ହବ। ପ୍ତ୍ହ ସଯୂତେ�ଜୂା, 

ର୍ଶାଡ଼ର୍ ଉ��ାର�ଜୂା, ଦ୍ାର�ାଳ �ଜୂା, �ଣ୍ଡ�ିାଠ, 
ର୍ସ୍ତାତ �ାଠ, ର୍ହାମ ସନ୍ଧ୍ା ଆଳତୀ ଆେ ି କାଯତେ୍କ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ର୍ହଉଛ।ି ସ୍ାନୀୟ �ଣ୍ଡା ର୍ସବକଙ୍କ ଦ୍ାରା 
�ାରମ୍ପରକି �ଜୂା ନୀତ ି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛ।ି ଏହ ି
�ାବତେଣ �ଜୂା ସମୟର୍ର ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ଶ୍ଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ 
ସହ ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ପ୍ାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ମା’ଙ୍କ େଶତେନ ଲାଭ 
କରୁଛନ୍ତ।ି 
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ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ଖବର
ଦବିଙ୍ଗତ ସାମ୍ାଦକି ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକଙ୍କ 
ପରବିାରକୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଜୀ ଦଦଦେ ୪ େକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଭୁବଦନଶ୍ୱର,୧୯।୯(ସମସି): ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ 
୍ଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନସିଦ୍ଦେଶକ୍ରସମ ସେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ା 
‘େମାଜ’ର ୍ବୂଦେତନ ପ୍ରତନିଧିି େଞ୍୍ରୀବ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ 
୍ରବିାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ ଥିକ େହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟେଭା ୋଂେଦ ତର୍ା ବସିଜଡ ି
ୋଧାରଣ େମ୍ାଦକ (ଗଣାମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟା୍ାର) ମାନେ 
ରଞ୍ନ ମଙ୍ଗରାଜ ଟ୍ବଟି୍  କର ିଜଣାଇଛନ୍ ିସଯ ଏହ ିଅର୍ଦେରାଶ ି
ସ୍ୱଗଦେତ ନାୟକଙ୍କ ଧମଦେ୍ତ୍୍ରୀ ରୁକୁମଣ ି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଆକାଉଣ୍ଟସର ଜମା କରାଯାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିା କାଯଦେ୍ୟରତ 
ୋମ୍ବାଦକି କଲ୍ୟାଣ ୍ାଣ୍ରୁି ଏହ ିଆର୍ ଥିକ େହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିବା ଶ୍୍ରୀ ମଙ୍ଗରାଜ ଜଣାଇଛନ୍।ି ଏ େମ୍କଦେସର 
ଆଜ ି େଚୂନା ଓ ସଲାକ େମ୍କଦେ ବଭିାଗ ୍କ୍ଷରୁ ବଜି୍ଞପ୍ ି
ପ୍ରକାଶ ୍ାଇଛ।ି ଗତ ୧୩ ତାରଖିସର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ନସିଦ୍ଦେଶକ୍ରସମ ରାୟଗଡ଼ା ଜଲି୍ାର ଓଟଭି ିପ୍ରତନିଧି୍ରୀ ସ୍ୱଗଦେତ 
ମସନାଜ କୁମାର ୍ାତ୍ର ଏବଂ ବଶି୍ୱବାଣ ି ଖବରକାଗଜର 
୍ବୂଦେତନ ୍ରଚିାଳନା େମ୍ାଦକ ସ୍ୱଗଦେତ ପ୍ରଦ୍ରୀ୍ କୁମାର 
ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ୍ରବିାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଲଖାଏଁ ଆର୍ ଥିକ 
େହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଦ�ା’ ହତ୍ୟା ଅଭଦି�ା�ଦର ୪ �ରିଫ
ଦରଙ୍ଗାଳ,ି ୧୯ା୯(ସମସି): କଣହିାଁ ବ୍ଲକ ସରଙ୍ଗାଳ ିର୍ାନା 
ସ୍ାଡ଼ାଗଡ଼ ଗ୍ାମସର ସଗା’ ହତ୍ୟା ଅଭସିଯାଗସର ହରଜିନ 
ୋହରି ୪ ଜଣକୁ ୍ଲୁେି ଗରିଫ କରଥିିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି 
୍ଲୁେି େତୂ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ସରଙ୍ଗାଳ ି ର୍ାନା ଶଶୁବୁା 
୍ଞ୍ାୟତ ସ୍ାଡ଼ାଗଡ଼ ଗ୍ାମ ହରଜିନ ୋହ ି ନକିଟସର 
ହରଜିନ ୋହରି କଛି ି ବ୍ୟକ୍ ି ଏକ ଜ୍ରୀବନ୍ ବଳଦକୁ 
ମାଂେ ୍ାଇଁ କାଟୁଥିସଲ। ଗ୍ାମର ସକସତଜଣ ଯବୁକ 
ଏହା ସଦଖି ପ୍ରତବିାଦ କରବିାରୁ ସେମାସନ ଯବୁକଙ୍କ 
ହତ୍ୟା ଧମକ ସଦଇଥିବା ଅଭସିଯାଗ ସହାଇଛ।ି ଶଶୁବୁା 
୍ଞ୍ାୟତ େର୍ଞ୍ ମାମାଲ ି ୋମଲ ଓ ଗ୍ାମବାେ୍ରୀଙ୍କଠୁ 
ଅଭସିଯାଗ ୍ାଇ ସରଙ୍ଗାଳ ି୍ଲୁେି ଘଟଣାସ୍ଥଳସର ୍ହଞ୍ ି
ହରଜିନ ୋହରି ଗଦାଧର ସଗାଚ୍ାୟତ(୨୮), ବଛିନ୍ଦ 
ସଗାଚ୍ାୟତ(୪୨), ଭୁବୁନ ି ସଗାଚ୍ାୟତ(୪୫) ଓ କଣହିାଁ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗଦେତ ଶ ି୍ ରୁ ଗ୍ାମର ବଦି ସଗାଛାୟତ(୨୨)
ଙୁ୍କ ସଗା’ ହତ୍ୟା ଅଭସିଯାଗସର ଗରିଫ କର ି ସକାଟଦେ 
ଚାଲାଣକରଛି।ି କଣହିାଁ ୍ଶ ୁ ଡାକ୍ରଙ୍କ ଦ୍ାରା ମତୃ 
ବଳଦର ଶବ ବ୍ୟବସଚ୍ଦ କରାଯାଇଛ।ି

ପଜୂାଦମଳାଦର ବହ ିପ୍ରଦର୍ଶନଜୀ
ନାେଦକା ନ�ର, ୧୯ା୯(ସମସି): ନାଲ୍ ସକା କମଦେଚାର୍ରୀ 
ଅନୁେଚୂତି ଜାତ ିଜନଜାତ ିକଲ୍ୟାଣ େଂଘ ୍ କ୍ଷରୁ େବୁବରଦେ 
୍ର ି ଚଳତିବରଦେ ମଧ୍ୟ ୍ଜୂାସମଳାସର ଜ୍ଞାନ ବତିରଣ 
୍ସୁ୍ତକ ପ୍ରଦଶଦେନ୍ରୀ ଓ ବକି୍ରୟ ସକନ୍ଦ୍ର ସହାଇଛ।ି େମାଜର 
କୁେଂସ୍ାର, ଅନ୍ଧବଶି୍ୱାେ, ସବୈଜ୍ଞାନକି ଚନି୍ାଧାରା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ 
ବଚିାରଧାରା, ଆସମ୍ବଦକରଙ୍କ ବଚିାର ଧାରା, ଏସ୍ ଟ/ି
ଏେେ ି ମାନୁଆଲ, ଓଡ଼ଆି େମ୍ବଧିାନ ୍ସୁ୍ତକ ପ୍ରଭୃତ ି
ଉ୍ଲବ୍ଧ ସହଉଛ।ି ଏହ ିେବୁ ୍ସୁ୍ତକ ଗଡୁକି ବଭିନି୍ନ ୍ସୁ୍ତକ 
ପ୍ରକାଶନରୁ େଂଘ କମଦେକର୍ଦୋ େଂଗ୍ହ କରରି୍ାନ୍ ି ଏବଂ 
୍ଜୂାସମଳା ଉତ୍ସବ ଜନେମାସବଶସର ସଲାକଙୁ୍କ ବହ ି
ଦ୍ାରା ଜ୍ଞାନ ବତିରଣ ଓ େସଚତନ କରବିା େଂଘର ମଳୂ 
ଉସଦଶ୍ୟ। ଦୂର ଦୁରାନ୍ରୁ ସଲାସକ ଏଭଳ ି ୍ସୁ୍ତକ ୍ାଇଁ 
ଆେରି୍ାନ୍ ି ସବାଲ ି େଂଘ େଭା୍ତ ି ସକଦାର ସଦହୁର୍ରୀ, 
ପ୍ରତଷି୍ାତା େଦେ୍ୟ ସକୈଳାଶଚନ୍ଦ୍ର ସଭାଇ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ଏଫ୍ ସଆିଇ ସାର କାରଖାନାଦର 
ନ�ିକୁ୍ ିସମ୍ପକକିତ ଦବୈଠକ
ତାଳଦେର ସହର, ୧୯ା୯(ସମସି): ତାଳସଚର 
ଏଫ୍ େଆିଇ ୋର କାରଖାନା ଆଞ୍ଳକି ପ୍ରଜେଂଘର 
େଭା୍ତଙି୍କ ସନତୃତ୍ୱସର ସବକାର୍ରୀ ଯବୁକମାନଙୁ୍କ 
ସନଇ ହାଉେଂିସବାଡଦେଠାସର ଏକ ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ସହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ସବୈଠକସର ତାଳସଚର ଅଞ୍ଳର 
ସବକାର ଯବୁକ ଯବୁତ୍ରୀଙୁ୍କ କମ୍ାନ୍ରୀସର ନଯିକୁ୍ ି ୍ାଇଁ 
ଆଗାମ୍ରୀ ଦନିସର ସକଉଁ େବୁ ୍ନ୍ା ଅବଲମ୍ବନ କରବିାକୁ 
୍ଡବି ସେ େମ୍କଦେସର ଆସଲାଚନା ସହାଇଥିଲା।

ବଷୁି୍ ଦସଠଜୀଙ୍କ ବଦିୟା�ଦର 
ସାଂସଦଙ୍କ ଦରାକ
ଦେଙ୍କାନାଳ, ୧୯ା୯(ସମସି): ଧାମନଗର ବଧିାୟକ 
ବଷୁି୍ ଚରଣ ସେଠ୍ରୀଙ୍କ ଅକାଳ ବସିୟାଗସର ସେଙ୍କାନାଳ 
ୋଂେଦ ମସହଶ ୋହୁ ଗଭ୍ରୀର ସଶାକ ପ୍ରକଟ କରଛିନ୍।ି 
ସ୍ୱଗଦେତ ସେଠ୍ରୀ ବହୁଦନି ଧର ିଅେସୁ୍ଥତା ସହତୁ ଭୁବସନଶ୍ୱର 
ଏମ୍ସସର ଚକିତି୍ସାଧ୍ରୀନ ଥିବାସବସଳ ସୋମବାର ତାଙ୍କର 
ଅକାଳ ବସିୟାଗ ଘଟଛି।ି ସେ ଜସଣ ଦକ୍ଷ ରାଜସନତା, 
େବୁକ୍ା, ଦୃେ େଂଗଠକ ଥିସଲ ସବାଲ ିୋଂେଦ ଶ୍୍ରୀ ୋହୁ 
ତାଙ୍କ ସଶାକ ବାର୍ଦୋସର ପ୍ରକାଶ କରବିା େହତି ସ୍ୱଗଦେତ 
ଆତ୍ାର େଦ୍ ଗତ ିକାମନା କରଛିନ୍।ି

ବଷୁି୍ ଦସଠଜୀଙ୍କ ଦଦହାନ୍ତଦର 
ଜଲି୍ା ବଦିଜପରି ଦରାକ
ଅନୁଦ�ାଳସହର, ୧୯ା୯(ସମସି): ବସିଜ୍ରି ବରଷି୍ 
ସନତା, ସଲଖକ, କବ,ି ବାଗ୍୍ରୀ ୋହତି୍ିୟକ, େବୁକ୍ା, 
ଧାମନଗର ବଧିାୟକ ତର୍ା ବଧିାନେଭା ବସିରାଧ୍ରୀ 
ଦଳ ଉ୍ସନତା ବଷୁି୍ଚରଣ ସେଠ୍ରୀଙ୍କ ଅକାଳ 
ବସିୟାଗସର ଭାରତ୍ରୀୟ ଜନତା ୍ାଟଥି ଅନୁସଗାଳ ଜଲି୍ା 
କାଯଦେ୍ୟାଳୟଠାସର ସ୍ତୃଚିାରଣ କରବିା େହତି ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳ ି
ଅ୍ଦେଣ କରାଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ା େଭା୍ତ ିଡସିଲଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଆସୟାଜତି ଏହ ି ସଶାକେଭାସର ଜଲି୍ାର େମସ୍ତ 
ବରଷି୍ ସନତୃ ମଣ୍ଡଳ୍ରୀ ସଯାଗସଦଇ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳ ି ଅ୍ଦେଣ 
କରଛିନ୍।ି ପ୍ରାକ୍ନ ୋଂେଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ୍ାଣ,ି 
ରାଜ୍ୟ େମ୍ାଦକ କାଳନ୍ଦ ି ୋମଲ, ପ୍ରାକ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ େଞ୍୍ରୀବ 
ୋହୁ, ରାଜ୍ୟ କାଯଦେ୍ୟକାରଣି୍ରୀ େଦେ୍ୟ ଅସଶାକ ମହାନ୍,ି 
ପ୍ରତା୍ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଗସ୍ତ ିସବସହରା ଓ ପ୍ରତମିା ମଶି୍ଙ୍କ 
େସମତ ବହୁ କାଯଦେ୍ୟକର୍ଦୋ ସଶାକ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ହାଣ୍ଧିଆୁ, ୧୯ା୯(ସମସି)

ଜାତ୍ରୀୟ ତା୍ଜ ବଦୁି୍ୟତ୍ ସକନ୍ଦ୍ର(ଏନଟ ି୍ େି)ି 
ଦ୍ାରା ୍ରଚିାଳତି ଟଟି ି୍ ଏିେର ୍ରୁୁଣା ୍୍ଲାଣ୍ଟ 
ଗତ ମାର୍ଦେ ୩୧ ତାରଖିରୁ ବନ୍ଦ ସହାଇୋରଛି।ି 
୍ରସିବଶ ମଞ୍ରୁ୍ରୀ ନ ଥିବା ଦଶଦୋଇ ଏନ୍ ଟ ି୍ େି ି
କରୁ୍ଦ୍େ କ୍ଷ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରସିଦଇଥିଲା। ସତସବ 
ଏ ସନଇ ମାମଲା ସକାଟଦେକୁ ଯାଇଥିଲା। ଫଳସର 
୍୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ସହସଲ ବ ି କମଦେଚାର୍ରୀଙୁ୍କ ଛସଟଇ 
କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। ବର୍ଦେମାନ ତାଳସଚର ର୍ମଦୋଲ 
୍ାୱାର ୍୍ଲାଣ୍ଟ(ଟଟି ି୍ ଏିସ୍ )ର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ 
ସହବାର ଆଶା ବେଛି।ି ଏହ ି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ୍ାଇଁ 
ସଟଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରୟିା ସଶର ୍ଯଦେ୍ୟାୟସର ୍ହଞ୍ଥିିବା 
ସବସଳ କାଗଜ୍ତ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ ସହଲା୍ସର କାମ 
ଆରମ୍ଭ ସହବ। ଏସବ ଆନୁରଙ୍ଗକି କାମ ଆରମ୍ଭ 

ସହାଇୋରଛି।ି ଫଳସର ୍ାଖା୍ାଖି ସଦେବରଦେ 
ସହଲା ବନ୍ଦ ସହାଇ ୍ଡ଼ ି ରହଥିିବା ସବସଳ 
ଟଟି ି୍ ଏିସ୍ ର ଭାଗ୍ୟ ସଖାଲବିା ସନଇ େମ୍ଭାବନା 
େଷୃ୍ ିସହାଇଛ।ି କନୁି୍ ଏସବ ଏହ ିସଟଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରୟିା 

ସଶର ୍ଯଦେ୍ୟାୟସର ୍ହଞ୍ଥିିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି 
ଏହ ି ନୂଆ ୍୍ଲାଣ୍ଟ କାଗଜ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ସହାଇ 
ୋରବିା ୍ସର ଏହ ି କାମ ଆରମ୍ଭ ସହାଇଯବି 
ସବାଲ ି େଚୂନା ମଳିଛି।ି ଏ୍ସଟ ୍ରୁୁଣା ୍୍ଲାଣ୍ଟ 

ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ି ଆରମ୍ଭ ସହାଇଯାଇଛ।ି ଟାଉନେପି୍  
କାମ ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥିବା ସବସଳ ୍ରୁୁଣା ୍୍ଲାଣ୍ଟକୁ 
ନଷ୍କର ିସ୍କ୍ା୍ କର ିବକି୍ର ିକରାଯବି। ଏନଟ ି୍ େିରି 
ଜସଣ ବରଷି୍ ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍କ େଚୂନା ଅନୁୋସର 
ଆେନ୍ା ଜାନୁଆର୍ରୀ ସବଳକୁ ନୂଆ ୍୍ଲାଣ୍ଟର 
କାମ ସହାଇଯବି। ଏହ ି ନୂଆ ୍୍ଲାଣ୍ଟସର ୬୬୦ 
ସମଗାୱାଟ ବଶିଷି୍ ୨ଟ ି ୟନୁଟି୍  ରହଛି।ି ୍ବୂଦେରୁ 
ଏଠାସର ୬୦ସମଗାୱାଟ ବଶିଷି୍ ୪ଟ ି ୟନୁଟି୍  ଓ 
୧୧୦ ସମଗାୱାଟ ବଶିଷି୍ ୨ଟ ି ୟନୁଟି୍  ରହଥିିଲା। 
୍ରୁୁଣା ୍୍ଲାଣ୍ଟ ୍ରସିବଶ ମଞ୍ରୁ୍ରୀ ନ ମଳିବିାରୁ 
ଏନ୍ ଟ ି୍ େି ିକରୃ୍ଦ୍େ କ୍ଷ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରସିଦଇଥିସଲ।

ଟଟିପିଏିସ୍ରନୂଆପ୍ରକଳ୍ପପାଇଁପଥପରଷି୍ାରଟଟିପିଏିସ୍ରନୂଆପ୍ରକଳ୍ପପାଇଁପଥପରଷି୍ାର

ଶେଷପର୍ଯ୍ାୟଶରପହଞ୍ଲିାଶଟଣ୍ଡରପ୍ରକ୍ୟିା
କା�ଜପତ୍ର େୂଡ଼ାନ୍ତ 
ପଦର କାମ ଆରମ୍ଭ

 ଅନୁଦ�ାଳ, ୧୯ା୯(ସମସି)

ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ନୂତନ ଚନି୍ାଧାରା 
୍ରପି୍ରକାଶ କରବିା େହ ବଭିନି୍ନ ନୂତନ ୋମଗ୍୍ରୀ ପ୍ରସୁ୍ତତକୁି 
ସନଇ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ୍ଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଷ୍ାଟଦେଅ୍ ଯାତ୍ରା 
ସୋମବାର ଅନୁସଗାଳ ଜଲି୍ାର ୩ଟ ି ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନସର ଆରମ୍ଭ 
ସହାଇଛ।ି ଷ୍ାଟଦେଅପ୍  ଓଡଶିା ଯାତ୍ରା ୨.୦ର ଏକ ରର୍ ଅନୁସଗାଳ 
ସ୍ୱାୟଂଶାେତି ମହାବଦି୍ୟାଳୟ, ଅନୁସଗାଳ େରକାର୍ରୀ 
୍ଲସିଟକ୍ ନକି୍  ଓ ତାଳସଚର ମହାବଦି୍ୟାଳୟସର ୍ହଞ୍ଥିିଲା। 
ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନର ଅଧ୍ୟା୍କ ଓ ଅଧ୍ୟା୍କିାମାସନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା 
େହ ଏହାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିସଲ। ପ୍ରସତ୍ୟକ ମହାବଦି୍ୟାଳୟର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହ ି କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିସଲ। ଜଲି୍ା 
ଶଳି୍ପସକନ୍ଦ୍ରର କମଦେକର୍ଦୋ କଛି ି ଅଭନିବ ଚନି୍ାଧାରା ଓ 
ୋମଗ୍୍ରୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ି ନଜିର ୍ରଚିୟ େଷୃ୍ ି କରବିା ଉ୍ସର 

ଗରୁୁତ୍ୱାସରା୍ କରଥିିସଲ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ାଟଦେଅ୍ ଓଡଶିା 
ବରିୟସର ପ୍ରସୁ୍ତତ ସହାଇଥିବା ଏକ େଂକ୍ଷପି୍ ଭଡିଓି ବାର୍ଦୋ 

ପ୍ରୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାସନ ସେମାନଙ୍କ 
ଅଭନିବ ପ୍ରୟାେ େମ୍କଥିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରବିା େହ 

ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ସର ସେଗଡୁକୁି ୍ଞ୍କୃିତ କରାଇଥିସଲ। ଉର୍ମ 
ଅଭନିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରକାଶ କରଥିିବା ପ୍ରସତ୍ୟକ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ 
େବଦେସଶ୍ଷ୍ ୩ଜଣଙୁ୍କ ୍ ରୁସ୍ତୃ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଲି୍ା ଶଳି୍ପସକନ୍ଦ୍ର 
ଅନୁସଗାଳର େହକାର୍ରୀ ୍ରଚିାଳକ ଶବିାେସି୍  କାନୁନ୍ ସଗା, 
ଶଳି୍ପ ବକିାଶ ଅଧିକାର୍ରୀ ହଂିମାଶସୁଶଖର ୋହୁ, ନୃେଂିହଚରଣ 
ୋହୁ ଓ ଷ୍ାଟଦେଅ୍ ଓଡ଼ଶିାର ମଳୟରଞ୍ନ ୍ାତ୍ର ତାଙ୍କ ଟମି୍  
େହ ଏହ ି କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମସର ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ। ଅନୁସଗାଳ 
େରକାର୍ରୀ ସ୍ୱୟଂଶାେତି ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଙ୍ଗାଧର 
କର, େହାକାର୍ରୀ ପ୍ରସଫେର କୁମାର୍ରୀ େଜୁ୍ଞାନ୍ରୀ ରର୍, ପ୍ରସଫେର 
ଚରି୍ରଞ୍ନ ୋହୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟା୍କ ଅଧ୍ୟା୍କିାମାସନ ଉ୍ସ୍ଥତି 
ଥିସଲ। ସେହ ି୍ ର ି୍ଲ୍ସିଟକନକି୍ ର ତାଲମି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ରୀକାନ୍ 
ନାୟକ ଓ ତାଳସଚର େରକାର୍ରୀ ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ବନିୟ ଖଲୁାରଙ୍କ େସମତ ସେମାନଙ୍କ ମହାବଦି୍ୟାଳୟର 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟା୍କ ଅଧ୍ୟା୍କିାମାସନ ସଯାଗ ସଦଇଥିସଲ।

େକି୍ାନୁଷ୍ାନଶରଷ୍ାଟ୍ଯଅପ୍ଓଡ଼େିାରାତ୍ା୨.୦ଆରମ୍ଭେକି୍ାନୁଷ୍ାନଶରଷ୍ାଟ୍ଯଅପ୍ଓଡ଼େିାରାତ୍ା୨.୦ଆରମ୍ଭ

  ବହୁମଖୁୀ ଶଙୃ୍ଖଳାଗତ ଟ ଷିମ୍ ର ଚଢ଼ଉ

୩ଶ�ାକାନସଲି୍;୩୩ହଜାରଟଙ୍ାଜରମିାନାଆ�ାୟ

ତାଳଦେର ସହର, ୧୯ା୯(ସମସି): 
ଅନୁସଗାଳ ଜଲି୍ା ତାଳସଚର ପ୍ରଖଣ୍ଡ 
ବଶି୍ୱହନୁି୍ଦ ୍ରରିଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ୍କ୍ଷରୁ 
ସୋମବାର ତାଳସଚର ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ 
କାଯଦେ୍ୟାଳୟ ସଘରଉ କରାଯାଇଛ।ି ଦଳର 
କମଦେକର୍ଦୋମାସନ ଗାଡ଼ ିଦୁଘଦେଟଣାସର ମତୃ 
ଦୁଇ ସଗାରୁଙୁ୍କ ଆଣ ି ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ 
କାଯଦେ୍ୟାଳୟ େମ୍ଖୁସର ରଖି ଧାରଣା 
ସଦଇଥିସଲ। ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ଷରୁ ସଗାଶାଳା 
୍ାଇ ଁ େରକାର୍ରୀ ଜମ ି ପ୍ରଦାନ ନମିସନ୍ 
ଦାବ ି କରଥିିସଲ। ତାଳସଚର ଅଞ୍ଳସର 
ଖଣ ି ଗଡୁକିର େଂଖ୍ୟା ଦନିକୁ ଦନି ବୃଦ୍ଧ ି
୍ାଇବା ୋଙ୍ଗକୁ ୍ବୂଦେ ଖଣ ି ଗଡୁକିର 
ଆୟର୍ନ ବୃଦ୍ଧ ି ୍ାଇବାସର ଲାଗଛି।ି 
ଫଳସର ଏମ୍ େଏିଲ୍  ଖଣ ିନକିଟସ୍ଥ ଗ୍ାମ 

ଗଡୁକିର ଜମ ିଗଡ଼ୁକୁି ଅଧିଗ୍ହଣ କରବିା 
ଦ୍ାରା ଗ୍ାମବାେ୍ରୀଙୁ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ର 
ସହବାକୁ ୍ଡୁଛ।ି ଗ୍ାମବାେ୍ରୀ ସଗାରୁ 

ଗଡ଼ୁକୁି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ର କରବିା 
ବଦଳସର ୍ବୂଦେସ୍ଥାନସର ଛାଡ଼ ି ଚାଲ ି
ଯାଉଛନ୍।ି ଫଳସର ଗାଈ ସଗାରୁ ଗଡ଼ୁକି 

ରାଜରାସ୍ତାସର ଆଶ୍ୟ ସନଉଛନ୍।ି 
ଏହାଦ୍ାରା ଦୁଘଦେଟଣାର ମାତ୍ରା ଦନିକୁ 
ଦନି ବେବିାସର ଲାଗଛି।ି ରବବିାର 
ରାତସିର ତାଳସବଡା ଛକ ନକିଟସର 
ଏକ ଗାଡ଼ ି ଦୁଘଦେଟଣାସର ଦୁଇଟ ି
ସଗାରୁଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଥିିଲା। ଯାହାକୁ 
ବସିରାଧ କର ି ତାଳସଚର ପ୍ରଖଣ୍ଡ 
ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଆଜ ି ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ 
କାଯଦେ୍ୟାଳୟ ସଘରଉ କରଥିିସଲ। ବହୁ 
େମୟ ଧାରଣାସର ବେବିା ୍ସର 
ପ୍ରଶାେନକି ଅଧିକାର୍ରୀମାସନ ଯର୍ାଶ୍ରୀଘ୍ର 
ସଗାଶାଳା ୍ାଇଁ ଜମ ି ପ୍ରଦାନ ନମିସନ୍ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି ସଦଇଥିସଲ। ପ୍ରତଶିରୁତ ି
୍ାଇବା ୍ସର ଦଳର କମଦେକର୍ଦୋମାସନ 
ଧାରଣା ଭଙ୍ଗ କରଥିିସଲ।

ତାଳଦେର ସହର, ୧୯ା୯(ସମସି): ୍ବୂଦେତଟ 
ସରଳବାଇ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ୋରଦା ଶ୍୍ରୀବାସ୍ତବ 
ଓ ସଖାଦ୍ଧଦୋସରାଡ୍  ଡଆିର୍ ଏମ୍  ରସିଙ୍କଶ ରାୟଙ୍କ 
ଅନୁସଗାଳଗସ୍ତ େମୟସର ତାଳସଚର ଜନ 
ବକିାଶ କଲ୍ୟାଣ େଂଘ ୍କ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତନିଧିି 
ଦଳ ୋକ୍ଷାତ କର ିବଭିନି୍ନ େମେ୍ୟା ସନଇ ଏକ 
ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ଦାବ ି୍ ତ୍ରସର 
ଉସଲ୍ଖ କରାଯାଇଛ ି ସଯ, ସଦଶର ଆର୍ ଥିକ 
ଅଭବୃିଦ୍ଧସିର ତାଳସଚରବାେ୍ରୀଙ୍କ ଏକ 
ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ରହଛି।ି ରାଷ୍ଟ୍ରର ହତିସର 
ସ୍ଥାନ୍ରୀୟ ବାେନି୍ଦା ନଜି ଜମ ି ହରାଇଲା ୍ସର 
ଏଠ ି ଏମ୍ େଏିଲ୍ , ଏନ୍ ଟ ି୍ େି/ିଟଟି ି୍ ଏିସ୍ , 
ଭାର୍ରୀଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ େହତି ଅସନକ ଘସରାଇ 
କମ୍ାନ୍ରୀ ରହଛି।ି ଯଦ୍ାରା ତାଳସଚର 
ସକାଇଲା ଏବଂ ବଦୁି୍ୟତ୍  ବତିରଣ ସକ୍ଷତ୍ରସର 
ଜାତ୍ରୀୟସ୍ତରସର ବାଣଜି୍ିୟକ ସ୍ଣ୍ସ୍ଥଳ୍ରୀ 
୍ାଲଟଯିାଇଛ।ି ସରଲସୱ କରୃ୍ଦେ୍କ୍ଷ ଲାଭବାନ୍  ସହବା 
େହତି େରକାର ହଜାର ହଜାର ସକାଟ ି ରାଜସ୍ୱ 

୍ାଉଛନ୍।ି ସଦଶର ବଭିନି୍ନ ସକାଣ ଅନୁସକାଣରୁ 
ସଲାକ ଆେ ି ବେବାେ କରୁଛନ୍।ି ମାତ୍ର ୍ରତିା୍ର 
ବରିୟ, ତାଳସଚର େହର ସରଳ ଧାରଣାର ଜାଲସର 

ଛନ୍ଦ ି ସହାଇଯାଇଛ।ି ଫଳସର ଜନୋଧାରଣ 
ଯବିାଆେବିା େମୟସର ଅକର୍ନ୍ରୀୟ ଯନ୍ତଣା ସଭାଗ 

କରୁଛନ୍।ି ଏହ ିେବୁକୁ ଆଖି ଆଗସର ରଖି ୍ାସେଞ୍ର 
ସରେନ୍ କୁ କଣହିାଁ ୍ଯଦେ୍ୟନ୍ ଯବିାକୁ ମଞ୍ରୁ୍ରୀ ଏବଂ େମସ୍ତ 
ଇଣ୍ଟରେଟି ି ସରେନ୍ , ଆନ୍ତଃଏକ୍ସସପ୍ରସ୍  ତାଳସଚର 

ସଷ୍େନ ସଦଇ ଯାତାୟାତ, ସଷ୍େନର ସେଡଂି 
ଉନ୍ନତମାନର କରାଯବିା େହତି ସଶୌଚାଳୟ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉ୍ସର ଧ୍ୟାନ ସଦବା ଏବଂ ଘଣ୍ଟ୍ଡା 
ଓଭରବ୍ଜି୍  କାଯଦେ୍ୟ ଶ୍ରୀଘ୍ର ସଶରକରବିା, 
ହାଟସତାଟା, ବସନ୍ାଲ, ବାଙ୍କଧରା 
ସରଳଫାଟକ ୍ାଖସର ନୂତନ ଓଭରବ୍ଜି୍  
ନମିଦୋଣ କରାଯାଇ ଜନହତିସର ଉତ୍ସଗଦେ 
କରାଯବିା ଆଦ ି ଦାବ ି ରଖାଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସବସଳ େଂଘର େଭା୍ତ ି
ଭୂସ୍ନ୍  ର୍ମ୍ବ, ଉ୍ସଦଷ୍ା େସରାଜ ଧର, 
ଘଣ୍ଟ୍ଡ଼ା ୍ଞ୍ାୟତ େମତି ି େଭ୍ୟ କରୁଣାକର 
ୋହୁ, ଅଭୟ ୍ାଣ,ି ଜସିତନ୍ଦ୍ର ମହା୍ାତ୍ର, 
େସରାଜନି୍ରୀ ସବସହରା, ହମିାଂଶସୁଶଖର 

ମଶି୍, ବରିଞ୍ ିୋମଲ, ଦୁତଃଶାେନ ୋହୁ, ଅବନିାଶ ୋହୁ 
ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ।

ବଜରଙ୍ଗ�ଳପକ୍ରୁଉପଜଲି୍ାପାଳଙ୍କାର୍ଯ୍ାଳୟଶେରଉ

ବଭିନି୍ନସମସ୍ାକୁଶନଇପବୂ୍ଯତଟଶରଳବାଇମହାପ୍ରବନ୍ଧକଙୁ୍�ାବପିତ୍

ଅନୁଦ�ାଳ, ୧୯ା୯(ସମସି): ଅନୁସଗାଳ 
ବହୁମଖୁ୍ରୀ ଶଙୃ୍ଖଳାଗତ ଟମି୍  ୍ କ୍ଷରୁ ସୋମବାର 
େହରର ବଭିନି୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସଦାକାନସର ଚେଉ 
କରାଯାଇଛ।ି ବାେ ି ଖାଦ୍ୟ ବକୁିଥିବା ଓ 
ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ୍ରସିବଶସର ଖାଦ୍ୟ ସଦଉଥିବା 
କାରଣରୁ ୩ଟ ି ସଦାକାନ େଲି୍  ସହାଇଥିଲା 
ସବସଳ ୫ଟ ିସଦାକାନରୁ ୩୩ ହଜାର ଟଙ୍କା 
ଜରମିାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛ।ି ସେହ ି୍ ର ି
ଚୋଦରସର ମଦ ବକୁିଥିବାରୁ ସଗାଟଏି ମଦ 
ସଦାକାନକୁ େଲି୍  କରାଯାଇଛ।ି ଅନୁସଗାଳ 
ତହେଲିଦାର ବମିଳ ସଲଙ୍କାଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର 

ଆଜ ି ଏହ ି ଟମି୍  ବେଷ୍ାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଳସର ଚେଉ 
କରଥିିଲା। ଅନୁସଗାଳ ବସ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡସର ଥିବା 
ମଦ ସଦାକାନ ଧାଯଦେ୍ୟ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ 
ଦରସର ମଦ ବକୁିଥିବା ସବସଳ କମଦେଚାର୍ରୀଙ୍କ 
୍ରଚିୟ୍ତ୍ର ନ ଥିଲା। ସେହ ି୍ ର ି ମଦ ଦର 
ତାଲକିା ସଦାକାନ ଆଗସର ଲଗାଯାଇନାହ ିଁ। 
ସତଣ ୁଏହ ିସଦାକାନକୁ େଲି୍  କର ିଦଆିଯାଇଛ।ି 
ସେହ ି୍ ର ି ବସ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡସର ଥିବା ୩ଟ ି
ସହାସଟଲ୍ ସର ବାେ ି ଖାଦ୍ୟ ଦଆିଯାଉଥିବା 
ଯାଞ୍ େମୟସର ଜଣା୍ଡ଼ଥିିଲା। ଏହ ି
ସହାସଟଲଗଡ଼ୁକିସର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ୍ରସିବଶ ନ 

ଥିଲା ଓ ବଭିନି୍ନ ରାୋୟନକି ରଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟସର 
ମଶିା ଯାଉଥିଲା। ସତଣ ୁ ଏହାକୁ େଲି୍  
କରାଯାଇଛ।ି ସେହ ି୍ ର ି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ 
ବକୁିଥିବା ୫ଟ ି ସହାସଟଲ୍ ଠାରୁ ୩୩ ହଜାର 
ଟଙ୍କା ଜରମିାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛ।ି 
ବେଷ୍ାଣ୍ଡସର ଥିବା ଫଳ ସଦାକାନର ଓଜନ 
ମା୍ ସମେନିର କାଗଜ୍ତ୍ର ନ ଥିବାରୁ 
୫ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଟମି୍ ସର ରାଜସ୍ୱ, ୍ଲୁେି, 
ଅବକାର୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ େରୁକ୍ଷା ଆଦ ି ବଭିାଗର 
ଅଧିକାର୍ରୀ ୋମଲିଥିସଲ।

ବଅଁରପାଳଶରଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟମଳିତିଜନେଣୁାଣିେବିରି
୨୨ଟିବ�ି୍ାଳୟକୁଜମିପଟ୍ାପ୍ର�ାନ

ଅନୁଦ�ାଳ, ୧୯ା୯(ସମସି): ସୋମବାର ୍ବୂଦୋହ୍ନସର ବଅଁର୍ାଳ ୍ଞ୍ାୟତ େମତି ି
କାଯଦେ୍ୟାଳୟ େମ୍ଳିନ୍ରୀ କକ୍ଷସର ଜଲି୍ାସ୍ତର୍ରୀୟ ମଳିତି ଜନଶଣୁାଣ ି ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ସହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଶବିରିସର ଆରକ୍ଷ୍ରୀ ଅଧ୍ରୀକ୍ଷକ ଜଗସମାହନ ମ୍ରୀନା, ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ା୍ାଳ(ୋଧାରଣ) ରଜନ୍ରୀକାନ୍ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ା୍ାଳ(ରାଜସ୍ୱ) େସନ୍ାର 
ପ୍ରଧାନ ସଯାଗସଦଇଥିସଲ। ୫୩ଟ ି ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଓ ୯ଟ ି ଗ୍ାମ୍ୟ ଭରି୍କି ଅଭସିଯାଗର 
ଶଣୁାଣ ି କରାଯାଇ ତୁରନ୍ କାଯଦେ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରବିାକୁ େମ୍କୃ୍ ବଭିାଗ୍ରୀୟ 
ଅଧିକାର୍ରୀଙୁ୍କ ନସିଦ୍ଦେଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏହାଛଡା ୨୨ଟ ି ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ସେମାନଙ୍କ 
ଜମ ି୍ ଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଶବିରିକୁ ଆେଥିିବା ସଲାକମାସନ ୋଧାରଣତତଃ 
ରାସ୍ତା, ୍ାନ୍ରୀୟଜଳ, ବଦୁି୍ୟତ୍ , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାେ ସଯାଜନା ଓ ରାେନକାଡଦେ 
ପ୍ରଦାନ ଆଦ ି ବଭିନି୍ନ େମେ୍ୟା େମ୍କଦେସର ଅଭସିଯାଗ କରଥିିସଲ। ଏହ ି ଶବିରିସର 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଜଲି୍ା ୍ରରିଦର ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାର୍ରୀ ତର୍ା କାଯଦେ୍ୟ ନବିଦୋହ୍ରୀ। 
ଅଧିକାର୍ରୀ ଲଳତିସମାହନ ସବସହରା, ଅନୁସଗାଳ ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ ବଇତୁରା ଦପି୍ , 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ସା ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାର୍ରୀ ଡା. ତ୍ରସିଲାଚନ ପ୍ରଧାନ, ବଅଁର୍ାଳ 
ସଗାଷ୍୍ରୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାର୍ରୀ ଏଲଜିା ମଶି୍, ବଅଁର୍ାଳ ତହେଲିଦାର ଜସିତନ୍ଦ୍ର 
ୋହୁଙ୍କ େସମତ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗର ଜଲି୍ାସ୍ତର୍ରୀୟ ଅଧିକାର୍ରୀମାସନ ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ।

ବଧିାୟକଙ୍ଦ୍ାରାବଭିନି୍ନପ୍ରକଳ୍ପଉଦ୍ୋଟତି
କଣହିାଁ, ୧୯ା୯(ସମସି): କଣହିାଁ ବ୍ଲକ କମସରଇ 
୍ଞ୍ାୟତ ଓ ଗଦାଶଳିା ୍ଞ୍ାୟତସର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଛିନି୍ ି ତଳସଚର ବଧିାୟକ 
ବ୍ଜକସିଶାର ପ୍ରଧାନ। ଏହ ି ୍ରସିପ୍ରକ୍ଷ୍ରୀସର 
ସୋମବାର ଶ୍୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କମସରଇ ଗ୍ାମ୍ଞ୍ାୟତ 
ସଟସଣ୍ଟଇସବସରଣ ି ଗ୍ାମର ମା’ ୍ଞ୍ଖଣ୍ଡା ମନ୍ଦରି 
ନୂତନ ୍୍ରୀଠ ଉଦ୍ ଘାଟନ, ଦଣ୍ଡେଂିହା ଗ୍ାମ ସ୍ଲୁର 
ନୂତନ ୍ାଠାଗାର, ଦଣ୍ଡେଂିହା ୍ରୁୁଣା ୋହ ି ନୂତନ 
ସଗାଷ୍୍ରୀସକନ୍ଦ୍ର, ଗଣ୍ଡସବସରଣା ୍ରୁୁଣା ୋହ ି
ସଗାଷ୍୍ରୀସକନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିସଲ। ଏଥିେହତି 
ବଧିାୟକ ଗଦାଶଳିା ଗ୍ାମ୍ଞ୍ାୟତ କାଯଦେ୍ୟାଳୟର 
ମଖୁ୍ୟଫାଟକ, େରୁକ୍ଷା ୍ାସଚର ି ଓ ବଶିଦୁ୍ଧ ର୍ଣ୍ଡା 

୍ାନ୍ରୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିସଲ। 
ଉକ୍ କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମ୍ସର ବଧିାୟକ ଏନ୍ ଟ ି୍ େି ି
ବେଷ୍ାଣ୍ଡ ୍ାଖସର ଆସୟାଜତି ବଶି୍ୱକମଦୋ 
୍ଜୂାସର ସଯାଗସଦଇ ୍ଜୂାର୍ଦେନା କରଥିିସଲ। ଉକ୍ 
କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମସର ୋଂେଦଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ନମିଦେଳ ୋହୁ, 
କଣହିାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମକୃଷ୍ ପ୍ରଧାନ, ଉ୍ାଧ୍ୟକ୍ଷା 
ଜୟନ୍୍ରୀ ପ୍ରଧାନ, ୯ନଂ. ସଜାନ ଜଲି୍ା ୍ରରିଦ େଦେ୍ୟ 
ରଞ୍ନ ୋହୁ, ବସିଜଡ ି ୯ନଂ. ସଜାନ୍  କାଯଦେ୍ୟକାର୍ରୀ 
େଭା୍ତ ି େନୁ୍ରୀଲ ପ୍ରଧାନ, କମସରଇ େର୍ଞ୍ 
େବୁାଶନି୍ରୀ ସବସହରା, ଗଦାଶଳିା େର୍ଞ୍ ବୃନ୍ଦାବନ 
ପ୍ରଧାନଙ୍କ େସମତ ଆଖ୍ାଖ ୍ଞ୍ାୟତର େର୍ଞ୍, 
େମତିେିଭ୍ୟ ଓ ବସିଜଡରି କମଦେକର୍ଦୋ ଉ୍ସ୍ଥତି ଥିସଲ।

ଓଡ଼ରିା ଆଦର୍ଶ ବଦି୍ୟାଳୟ 
ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିସ ପାଳତି

ହାଣ୍ଧିଆୁ, ୧୯ା୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶଦେ 
ବଦି୍ୟାଳୟ, ମହୁଲ୍ାଳସର ଭାରପ୍ରାପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
େସ୍ତିା ୍ଣ୍ଡାଙ୍କ େଭା୍ତତି୍ୱସର ଓଏଭଏିସ୍ ର 
ଅଷ୍ମ ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିେ ୍ାଳତି ସହାଇଯାଇଛ।ି 
ବଦି୍ୟାଳୟର ହନି୍ଦ୍ରୀ ଶକି୍ଷକ ରାଧାସମାହନ 
୍ଜୂାହାର୍ରୀ େଭା ୍ରଚିାଳନା କରବିା େହତି 
ନଜିର ପ୍ରାରମ୍ଭକି ବକ୍ବ୍ୟସର ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିେର 
ଉସଦ୍ଶ୍ୟ ବରିୟସର ନଜିର ପ୍ରତକି୍ରୟିା 
ରଖିଥିସଲ। ସେହ ି୍ ର ି ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଦ୍ରୀ୍ ବାଇଗା 
ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ ସରଶ୍ା ମହାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ୋଂଗଠନକି 
ସ୍ତରସର ଓଏଭଏିସ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତର୍ା େବିଏିେଇର 
ସଶୈକ୍ଷକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉ୍ସର ଆସଲାକ୍ାତ 
କରଥିିସଲ। ସଶରସର ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ ଅର୍ଦେନା ଭୂୟାଁ 
ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞା୍ନ କରଥିିସଲ। ଏହ ିଅବେରସର 
ବଦି୍ୟାଳୟସର ଆସୟାଜତି ସହାଇଥିବା ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରତସିଯାଗତିାସର ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ି େଫଳତା 
ପ୍ରାପ୍ କରଥିିବା କୃତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାନଙୁ୍କ 
୍ରୁସ୍ତୃ କରାଯାଇଥିଲା। ବଦି୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ 
େମସ୍ତ େଦେ୍ୟ ଏଥିସର େହସଯାଗ କରଥିିସଲ।

ସ୍ୱଚ୍ଛଭାରତମେିନକାର୍ଯ୍କ୍ମ

ଆଠମଲ୍କି, ୧୯ା୯(ସମସି): ଆଠମଲ୍କି ବ୍ଲକ ବାେସୁଦବ୍ରୁ ୍ଞ୍ାୟତସର 
ସୋମବାର ସ୍ୱଚ୍ ଭାରତ ମଶିନ କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ରର୍ସମ 
ବାେସୁଦବ୍ରୁ ୟୁ୍  ି ସ୍ଲୁ, ପ୍ରାଇସମର୍ରୀ ସ୍ଲୁ, ଶବି ମନ୍ଦରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣସର େସଫଇ 
କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମ ସହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଅବେରସର େର୍ଞ୍ କଳ୍ପନା ଡାଙ୍ଗ, ୍ଞ୍ାୟତ ନବିଦୋହ୍ରୀ 
ଅଧିକାର୍ରୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ମାଝ୍ରୀ, େସରାଜ ମାହାର, ମଶିନ ଶକ୍ରି ମହଳିାମାସନ ଏବଂ 
୍ଞ୍ାୟତର େମସ୍ତ ୱାଡଦେସମମ୍ବର ଉ୍ସ୍ଥତି ରହ ି କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସଗଇ ସନଇଥିସଲ।
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ଧରତି୍ରୀ କ�ୋଳକର କ�ୋଇଗକେ ଏେଜିୋକେଥ୍ ଧରତି୍ରୀ କ�ୋଳକର କ�ୋଇଗକେ ଏେଜିୋକେଥ୍ 
ମଙ୍ଗଳବାର,  ୨୦ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୯ା୯(ଏସେନ୍)ି

ୟକୁ୍ରେନ-ରୁଷ ଯଦୁ୍ଧକୁ କ୍ନଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତକି 
ବରଜାରକ୍ର ଅକ୍�ଜାଧÒତ କ୍େକ୍୍ଜାଲୟିମର 
କ୍ଯଜାଗଜାଣ ଏବଂ ମଲୂ୍ୟ ଅସ୍ଜାଭବକି ସ୍ତରକ୍ର 
େହଞ୍ଥିÒଲଜା। ବ୍ୟଜାକ୍ରଲ େଛିଜା ୬୦ ରୁ ୭୦ 
ଡଲଜାର ରହଥିÒବଜା କ୍େକ୍୍ଜାଲୟିମ ୧୦୦ 
ଡଲଜାର େଜାର୍  କରବିଜା ସହତି କ୍ତୈଳ ବରିେ ିେଜାଇଁ 
ଆକ୍ମରକିଜା, ରୁଷ ଏବଂ ସଜାଉଦ ିଆରବ ଭଳ ି
ସବଜ୍ାଧÒକ କ୍ଯଜାଗଜାଣକଜାରୀ ରଜାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟକ୍ର 
ପ୍ରତଦ୍ିନ୍୍ତିଜା ଆରମ୍ଭ କ୍ହଜାଇଥÒଲଜା। କ୍ହକ୍ଲ ଏହ ି
ସମୟକ୍ର ଭଜାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ତଲ 
କଣିଜାକୁ କ୍ନଇ କ୍ଯଉ ଁବୁଝଜାମଣଜା କ୍ହଜାଇଥÒଲଜା 
ତଜାହଜା ଆର ିକ୍ଦ� େଜାଇ ଁଲଜାଭଯକୁ୍ତ ସଜାବ୍ୟସ୍ତ 
କ୍ହଜାଇଛ।ି ଆନ୍ତର୍ଜାତକି ବରଜାରକ୍ର କ୍ତଲ 
ଦର ବୃଦ୍ଧକୁ କ୍ନଇ ଏକ୍ବ ବ�ିର୍ ବଭିନି୍ନ 
ରଜାଷ୍ଟ୍ରକ୍ର ମଦୁ୍ଜାସ୍ୀତ ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକ୍ର ରହଛି।ି 
ଏହଜାର ପ୍ରଭଜାବ ଭଜାରତକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ 
କ୍ହଜାଇଛ।ି କନୁି୍ତ ଅନ୍ୟଜାନ୍ୟ ରଜାଷ୍ଟ୍ରମଜାନଙ୍କ 
ତୁଳନଜାକ୍ର ଭଜାରତକ୍ର କମ୍  ପ୍ରଭଜାବ ରହଛି।ି 

େକ୍�ଜା�ୀ େଜାକସି୍ତଜାନକ୍ର ଏକ୍ବ ମଦୁ୍ଜାସ୍ୀତ ି
୨୭ ପ୍ରତ�ିତକ୍ର େହଞ୍ଥିÒଲଜା କ୍ବକ୍ଳ 
ଭଜାରତକ୍ର ଏହ ି ହଜାର ୭ ପ୍ରତ�ିତ ରହଛି।ି 
କ୍କଜାଭଡି ସମୟ ଠଜାରୁ ୟକୁ୍ରେନ-ରୁଷ ଯଦୁ୍ଧ 
େଯ୍୍ୟନ୍ତ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥତକି୍ର ଭଜାରତ କ୍ତଲ 

ଆମଦଜାନୀ େଜାଇ ଁକ୍ଯଉ ଁକ୍କକ୍ତକ େଦକ୍ଷେେ 
କ୍ନଇଛ ିସଜାଂପ୍ରତକି ସ୍ଥତକି୍ର ତଜାହଜାର ପ୍ରଭଜାବ 
ଅନ୍ୟଜାନ୍ୟ ରଜାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳନଜାକ୍ର ଅନୁକୂଳ ରହଛି।ି 
କ୍କଜାଭଡି ସମୟକ୍ର ଆକ୍ମରକିୀୟ କରୁଡ 
ମଲୂ୍ୟ �ନୂ ଡଲଜାରକ୍ର େହଞ୍ଥିÒଲଜା କ୍ବକ୍ଳ 
ଭଜାରତ ପ୍ରଚୁର େରମିଜାଣର କ୍ତଲ ମହରୁଦ 

ରଖ ପ୍ରଜାୟ ୨୫ ହରଜାର କ୍କଜାଟ ି ଟଙ୍କଜାର 
ଫଜାଇଦଜା ଉଠଜାଇେଜାରଛି।ି କ୍ସହେିର ି ରୁଷଆି 
ଠଜାରୁ ଭଜାରତ ରଆିତ ି ଦରକ୍ର କ୍ତଲ କଣି ି
ଚଳତି ଆଥ୍କ ବଷ୍କ୍ର ବର୍ମ୍ଜାନ ସଦୁ୍ଧଜା 
୪.୩ ବଲିୟିନ ଡଲଜାର ବଜା ୩୫ ହରଜାର 

କ୍କଜାଟ ି ଟଙ୍କଜା ସଞ୍ୟ କରେିଜାରଛି।ି  ୨୦୨୦-
୨୧ ଆଥ୍କ ବଷ୍କ୍ର ଭଜାରତର  କ୍ମଜାଟ 
କ୍ତଲ ଆମଦଜାନୀ ବଜାବଦ େରମିଜାଣ ୬୨.୨ 
ବଲିୟିନ ଡଲଜାର ରହଥିÒଲଜା। କନୁି୍ତ ୟକୁ୍ରେନ 
ସଙ୍କଟକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍କକ୍ତକ କଜାରଣକୁ 
କ୍ନଇ ଏହ ି େରମିଜାଣ ୨୦୨୧-୨୨ ସଦୁ୍ଧଜା 

୧୧୯ ବଲିୟିନ ଡଲଜାରକ୍ର େହଞ୍ଛି।ି 
ଯଦ ିରୁଷଆିରୁ ଭଜାରତ ରଆିତ ିଦରକ୍ର 

କ୍ତଲ କଣିବିଜାକୁ ସକୁ୍ଯଜାଗ େଜାଇ ନଥଜାଆନ୍ତଜା 
କ୍ତକ୍ବ ୨୦୨୨-୨୩କ୍ର ଏହ ି େରମିଜାଣ 
ଆହୁର ିଅଧÒକ କ୍ହଜାଇଥଜାଆନ୍ତଜା। କନୁି୍ତ ଭଜାରତ 
ଇତମିଧ୍ୟକ୍ର େଜାଖଜାେଜାଖ ୩୫ ହରଜାର କ୍କଜାଟ ି
ଟଙ୍କଜାର ଫଜାଇଦଜା ଉଠଜାଇେଜାରଛି।ି ଏହ ି
େରମିଜାଣର ଫଜାଇଦଜାକୁ ବଚିଜାରକୁ କ୍ନକ୍ଲ 
ଭଜାରତ ରୁଷ ଠଜାରୁ କଣିଥିÒବଜା ଅତ୍ୟଜାଧନୁକି 
ଏସ-୪୦୦ ମସିଜାଇଲ ମଜାଗଣଜାକ୍ର 
େଜାଇଯଜାଇଛ ି କ୍ବଜାଲ ି ଅଥ୍ନୀତଜି୍ଞମଜାକ୍ନ 
ଆକଳନ କରଛିନ୍ତ।ି ରୁଷ ଠଜାରୁ ୫ ୟନୁଟି 
ଏସ-୪୦୦ ମସିଜାଇଲ ସଷି୍ଟମ ରେୟ କରବିଜାକୁ 
ଭଜାରତ ଚୁକ୍ତ ି କରଥିÒବଜା କ୍ବକ୍ଳ ଏହଜାର 
ମଲୂ୍ୟ ୫.୪୩ ବଲିୟିନ ଡଲଜାର ବଜା ପ୍ରଜାୟ 
୪୦ ହରଜାର କ୍କଜାଟ ି ଟଙ୍କଜା ରହଛି।ି କନୁି୍ତ 
ରୁଷରୁ �ସ୍ତଜାକ୍ର କ୍ତଲ କଣି ି ଭଜାରତ ୩୫ 
ହରଜାର କ୍କଜାଟ ିଟଙ୍କଜାର ଫଜାଇଦଜା େଜାଇଥÒବଜାରୁ 
ଭଜାରତକୁ ଏସ-୪୦୦ ମସିଜାଇଲ ମଜାଗଣଜାକ୍ର 
ମଳିଯିଜାଇଛ ି କ୍ବଜାଲ ି କ୍ସମଜାକ୍ନ କହଛିନ୍ତ।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୯ା୯(ଏସେନ୍)ି

ବ୍କି୍ଟନ ମହଜାରଜାଣୀ ଦ୍ତିୀୟ ଏଲରିଜାକ୍ବଥଙ୍କ 
ନଧିନ େକ୍ର କ୍ସଜାମବଜାର ତଜାଙୁ୍କ ଅନ୍ତମି ବଦିଜାୟ 
ଦଆିଯଜାଇଛ।ି ଏହଜାକୁ କ୍ନଇ େଜାଶ୍ଜାତ ରଜାଷ୍ଟ୍ର 
ସମହୂକ୍ର ଏକପ୍ରକଜାର ଉଦଜାସର ମଜାକ୍ହଜାଲ 
ସଷୃ୍ଟ ି କ୍ହଜାଇଛ।ି କନୁି୍ତ ଅନ୍ୟେକ୍ଟ ଭଜାରତ, 
ଦଷେଣି ଆଫି୍କଜା , େଜାକସି୍ତଜାନ ଭଳ ିବ୍କି୍ଟନର 
ଉେ ନକି୍ବ�ବଜାଦୀ ରଜାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଆଫଗଜାନସି୍ତଜାନ 
ଓ ଇରଜାନ େଷେରୁ କ୍କଜାହନୂିର ଏବଂ ଦ ିକ୍ରେଟ 
ଷ୍ଟଜାର ଭଳ ି ମଲୂ୍ୟବଜାନ ହୀରଜାକୁ କ୍ନଇ ଚଚ୍୍ଚଜା 
ଆରମ୍ଭ କ୍ହଜାଇଛ।ି ବକି୍�ଷକର ି ବ�୍ିର 
ସବୁଠୁ ବ� ଏବଂ ସବଜ୍ାଧÒକ ମଲୂ୍ୟବଜାନ 
ହୀରଜା କ୍କଜାହନୂିରକୁ ବ୍କି୍ଟନ ଭଜାରତକୁ 
କ୍ଫରଜାଇ କ୍ଦବଜାକୁ ବଭିନି୍ନ ମହଲକ୍ର ଦଜାବ ି
ଆରମ୍ଭ କ୍ହଜାଇଥÒଲଜା କ୍ବକ୍ଳ େଜାକସି୍ତଜାନ, 
ଆଫଗଜାନସି୍ତଜାନ ଏବଂ ଇରଜାନ ମଧ୍ୟ ଏହ ି
ହୀରଜା େଜାଇ ଁେବ୍ୂରୁ ବ୍କି୍ଟନ ନକିଟକ୍ର ଦଜାବ ି
କରଛିନ୍ତ।ି ବ�୍ିର ବ� ଆକଜାରର ହୀରଜା 
ମଧ୍ୟକ୍ର ୧୦୫ କ୍ୟଜାରଜାଟ୍ ର କ୍କଜାହନୂିର ହୀରଜା 

ପ୍ରଥକ୍ମ ଭଜାରତକ୍ର ମଳିଥିÒଲଜା କ୍ବକ୍ଳ 
େରବର୍ୀ୍ ସମୟକ୍ର ଏହଜା ଭଜାରତର 
ବଭିନି୍ନ ରଜାରଜା, ମହଜାରଜାରଜାଙ୍କ ହଜାତକୁ 
ଚଜାଲଯିଜାଇଥÒଲଜା। ଆଫଗଜାନସି୍ତଜାନ �ଜାସକ 
ନଜାଦରି �ଜାହଜାଙୁ୍କ ଯଦୁ୍ଧକ୍ର 
େରଜାସ୍ତ କରବିଜା େକ୍ର 
ମହଜାରଜାରଜା ରଣରତି 
ସଂି ଏହ ି ହୀରଜାକୁ 
କବରଜା କରବିଜା 
େକ୍ର େରବର୍ୀ୍ 
ସମୟକ୍ର  ଏହଜାକୁ 
ସ୍ ଇ ଛ ଜା କ୍ ର 
ର ଗ ନ୍ନ ଜା ଥ 
ମନ୍ରିକୁ ଦଜାନ 
କର ିକ୍ଦଇଥÒକ୍ଲ। କନୁି୍ତ ଏହଜାେକ୍ର ଏହ ିହୀରଜା 
ବ୍ଟି�ି �ଜାସକଙ୍କ ହଜାତକୁ ଚଜାଲଯିଜାଇଥÒଲଜା 
ଯଜାହଜାକୁ ଆର ିଯଜାଏ ଁ ମହଜାରଜାଣୀ ଏଲରିଜାକ୍ବଥ 
ବ୍ୟବହଜାର କରଆିସଥୁÒକ୍ଲ। କନୁି୍ତ କ୍କଜାହନୂିର 
ହୀରଜା ଉେକ୍ର ରଗନ୍ନଜାଥ ମନ୍ରିର ପ୍ରଥମ 
ହକ୍  ରହଛି ି କ୍ବଜାଲ ି ଐତହିଜାସକିମଜାକ୍ନ ଦଜାବ ି

କରବିଜା େକ୍ର ଏହଜାକୁ କ୍ଫରଜାଇ ଆଣବିଜା 
େଜାଇ ଁ ବଭିନି୍ନ ମହଲକ୍ର ଦଜାବ ି ଉଠଛି।ି 
କ୍କଜାହନୂିର ହୀରଜାକୁ କ୍ନଇ େଜାକସି୍ତଜାନ, 
ଆଫଗଜାନସି୍ତଜାନ ଏବଂ ଇରଜାନ ମଧ୍ୟ 

ନରିର ଦଜାବ ି କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏ ହ ଜା ବ ୍ୟତ ୀ ତ 

ଆଫି୍କଜାକ୍ର ବ୍ଟି�ି 
� ଜା ସ ନ କ ଜା ଳ କ୍ ର 
କ୍ସଠଜାରୁ  ବ୍କି୍ଟନ 

ନ ି ଆ ଯ ଜା ଇ ଥ Ò ବ ଜା 
ଅନ୍ୟ କ୍କକ୍ତକ 

ମଲୂ୍ୟବଜାନ ହୀରଜା 
କ୍ଫରଜାଇବଜାକୁ 

ମଧ୍ୟ ଦଜାବ ିଆରମ୍ଭ 
କ୍ହଜାଇଛ।ି ବ୍କି୍ଟନ ରଜାର େରବିଜାରକ୍ର 
ରହଥିÒବଜା ‘ ଦ ିକ୍ରେଟ ଷ୍ଟଜାର’ ଏବଂ ‘କ୍ସକ୍କଣ୍ଡ 
ଷ୍ଟଜାର ଅଫ୍  ଆଫି୍କଜା’ ଭଳ ି ଅନ୍ୟ ମଲୂ୍ୟବଜାନ 
ହୀରଜାଗଡୁକୁି ବ୍କି୍ଟନ ସରକଜାର ତୁରନ୍ତ 
କ୍ଫରଜାଇ ଦଅିନୁ୍ତ କ୍ବଜାଲ ି ଦଷେଣି ଆଫି୍କଜା 
େଷେରୁ ଦଜାବ ି କରଜାଯଜାଇଥÒବଜା ରଣଜାେ�ଛି।ି

ମହାରାଣୀ ଏଲଜିାବେଥଙ୍କ ପବର ହୀରା ବେରସ୍ତକୁ ବେଇ େଢୁଛ ିଦାେ ି

କ�ୋହନୂିର, ଦ ିକରେଟ ଷ୍ୋର ହରୀରୋ କେରୋଇେୋ�ୁ ଚର୍ଚ୍ୋ
  ରୁଷଆିରୁ ବେଲ କଣି ିଭାରେକୁ ମଳିଛି ି୩୫ ହଜାର ବକାଟରି ୋଇଦା

ଭରଣା ବହାଇଗଲା ଏସ୍ -୪୦୦ ମସିାଇଲ ମଲୂ୍ୟ !

�ଂକରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ କଦୌଡ଼କର 
କଗହେଟ୍ , ଥରୁର୍ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୯ା୯ (ଏସେନ୍)ି: କଂକ୍ରେସ ଅଧ୍ୟଷେ ନବିଜ୍ାଚନ େଜାଇ ଁ ସମୟ କ୍ଯତକି ି
େଜାକ୍ଖଇ ଆସଛୁ ି ସ୍ଥତି ି କ୍ସତକି ି କ୍ରଜାଚକ କ୍ହବଜାକ୍ର ଲଜାଗଛି।ି ୱଜାୟନଜା� ସଜାଂସଦ 
ରଜାହୁଲ ଗଜାନ୍ୀଙୁ୍କ ଅଧ୍ୟଷେ କରବିଜା େଜାଇ ଁ ୭ ରଜାର୍ୟ ପ୍ରସ୍ତଜାବ େଜାରତି କରଥିିବଜାକ୍ବକ୍ଳ 
ଏବଂ କଂକ୍ରେସର ୨ ବରଷି୍ଠ କ୍ନତଜା 
ଅଧ୍ୟଷେ ନବିଜ୍ାଚନ ଲଢବିଜାକୁ 
କ୍�ଜାଷଣଜା କରଛିନ୍ତ।ି କ୍ଗଜାଟଏି 
େକ୍ଟ ରଜାରସ୍ଥଜାନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟେକ୍ଟ କ୍କରଳ ସଜାଂସଦ ��ୀ 
ଥରୁର ଅଛନ୍ତ।ି ଆର ି ��ୀ ଥରୁର 
କଂକ୍ରେସ ଅଧ୍ୟଷେଜା କ୍ସଜାନଆି ଗଜାନ୍ୀଙୁ୍କ 
କ୍ଭଟ ି ନବିଜ୍ାଚନ କ୍ମୈଦଜାନକୁ 
ଓହ୍ଜାଇବଜା େଜାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି କରଛିନ୍ତ।ି 
କ୍ସ ନବିଜ୍ାଚନ ଲଢବିଜା ଲଜାଗ ି
କ୍ସଜାନଆିଙୁ୍କ ଅନୁମତ ି ମଜାଗଛିନ୍ତ।ି 
ଏଥିେଜାଇ ଁକ୍ସ ଅନୁମତ ିକ୍ଦଇଥିବଜା ମଧ୍ୟ କୁହଜାଯଜାଇଛ।ି କ୍ସଜାନଆି କହଛିନ୍ତ ିକ୍ଯ ନବିଜ୍ାଚନ 
ଲଢବିଜା ନଷି୍ପର୍ ିଆେଣଙ୍କର। ଏହଜା ଆେଣଙ୍କ ନଷି୍ପର୍।ି ଦଳର ନବ୍ିଜାଚନ ପ୍ରରେୟିଜା ନଦି୍ଧଜ୍ାରତି 
ନୟିମ ଅନୁଯଜାୟୀ କ୍ହବ। ଏଥିକ୍ର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମଜାନ ଅଧିକଜାର ଦଆିଯଜାଇଛ।ି ଅନ୍ୟେଷେକ୍ର 
୨୬ରୁ ୨୮ ତଜାରଖି ମଧ୍ୟକ୍ର ଅକ୍�ଜାକ କ୍ଗହଲଟ ପ୍ରଜାଥୀ୍େତ୍ର ଦଜାଖଲ କରକି୍ବ କ୍ବଜାଲ ି
କୁହଜାଯଜାଉଛ।ି କଛି ି ଦନି ତକ୍ଳ କଂକ୍ରେସର ଯବୁ ସଦସ୍ୟ ଦଳକ୍ର େରବିର୍୍ନ ଲଜାଗ ି
ଅନଲଜାଇନ େଟିସିନ କ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। ��ୀ ଥରୁର ଟ୍ଟିରକ୍ର ଏହଜାକୁ ସମଥନ୍ କରଥିିକ୍ଲ। 

ଅମରନି୍ଦର ସଂିହ େକିଜପକିର ସୋମେି
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୯ା୯ (ଏସେନ୍)ି: େବୂ୍ତନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ କ୍ୟଜାପ୍ କ୍ଟନ୍  ଅମରନି୍ର ସଂିହ 
କ୍ସଜାମବଜାର ବକି୍ରେକି୍ର ସଜାମଲି କ୍ହଜାଇଛନ୍ତ।ି କ୍ସ ନରି ଦଳ େଞ୍ଜାବ କ୍ଲଜାକ କଂକ୍ରେସକୁ 
ମଧ୍ୟ ବକି୍ରେକି୍ର ବଲିୟ କରଛିନ୍ତ।ି େଞ୍ଜାବ ବଧିଜାନସଭଜା ନବି୍ଜାଚନ େବୂ୍ରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
େଦରୁ ହଟଜାଇବଜା େକ୍ର କ୍ସ କଂକ୍ରେସ ଛଜା�ଥିିକ୍ଲ। େକ୍ର କ୍ସ ନରି ଦଳ ଗଠନ କର ି
ବଧିଜାନସଭଜା ନବ୍ିଜାଚନ ଲଢ ିେରଜାରତି କ୍ହଜାଇଥିକ୍ଲ। ଏହଜାର ପ୍ରଜାୟ ବକ୍ଷ୍ େକ୍ର କ୍ସ େଦ୍ମ 
ଧରଛିନ୍ତ।ି କ୍କନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତୀ କରିନ ରରିରୁି ତଜାଙୁ୍କ ବକି୍ରେକୁି ସଜ୍ାଗତ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହଜା 
େବୂରୁ୍ ଅମରନି୍ର ସଂିହ ବକି୍ରେ ିଅଧ୍ୟଷେ କ୍ରେ ିନଡ୍ଜାଙୁ୍କ କ୍ଭଟଥିିକ୍ଲ। କ୍ୟଜାପ୍ କ୍ଟନଙ୍କ 
ସହତି ୭ େବୂତ୍ନ ବଧିଜାୟକ ଏବଂ ରକ୍ଣ େବୂ୍ତନ ସଜାଂସଦ ମଧ୍ୟ ବକି୍ରେକି୍ର ମ�ିଛିନ୍ତ।ି 

  କାଶ୍ୀର ପଣ୍େିଙ୍କ ହେ୍ୟା ଘଟଣା
ଏସ୍ ଆଇଟ ିତଦନ୍ତ�ୁ ସପୁ୍ମିକ�ୋଟଚ୍ଙ୍କ ନୋ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୯ା୯ (ଏସେନ୍)ି: କଜା�୍ମୀର େଣ୍ଡତିଙ୍କ ହତ୍ୟଜାର ଏସ୍ ଆଇଟ ିତଦନ୍ତ ଦଜାବ ି
କର ିକରଜାଯଜାଇଥିବଜା ଆକ୍ବଦନକୁ ସପୁ୍ରମିକ୍କଜାଟ୍ ଖଜାରର କରକି୍ଦଇଛନ୍ତ।ି ୧୯୮୯କ୍ର 
କଜା�୍ମୀରକ୍ର ହତ୍ୟଜାର �କିଜାର କ୍ହଜାଇଥିବଜା ଟକିଜା ଲଜାଲ ଟେଲୁଙ୍କ େଅୁ ଆ�କୁ୍ତଜାଷଙ୍କ 
ଆକ୍ବଦନକୁ �ଣୁବିଜା େଜାଇଁ ସକ୍ବ୍ଜାଚ୍ଚ ନ୍ୟଜାୟଜାଳୟ ମନଜା କରକି୍ଦଇଛନ୍ତ।ି ଆକ୍ବଦନକ୍ର 
କୁହଜାଯଜାଇଥିଲଜା କ୍ଯ ହତ୍ୟଜାକଜାଣ୍ଡକୁ ୩୨ ବଷ୍ ବତିଗିଲଜାଣ।ି ଏହ ି ମଜାମଲଜାକ୍ର କ ି
ଯଜାଞ୍ ତଜାହଜା ଏ େଯ୍୍ୟନ୍ତ ରଣଜାେଡନିଜାହ ିଁ। େରବିଜାରକୁ ଏଫଆଇଆରର ନକଲ ମଧ୍ୟ 
ଦଆିଯଜାଇ ନଜାହ ିଁ। କ୍କଜାଟ ୍ଏହ ିମଜାମଲଜାର �ଣୁଜାଣ ିକର ିକହଥିିକ୍ଲ କ୍ଯ େବୂରୁ୍ ଏ ଭଳ ି
ଆକ୍ବଦନକୁ ଖଜାରର କରଜାଯଜାଇଛ।ି ଏକ୍ବ ଏହଜା ଉେକ୍ର �ଣୁଜାଣ ି କରଜାଯବି ନଜାହ ିଁ।

କନପୋଳ ପ୍ଧୋନେଚିୋରପତ ିନଜରେନ୍ଦରୀ
କାଠମାଣ୍ଡୁ, ୧୯ା୯ (ଏସେନ୍)ି: କ୍ନେଜାଳ ସପୁ୍ରମିକ୍କଜାଟ୍ର ପ୍ରଧଜାନ ବଚିଜାରେତ ି(ସକି୍ର) 
କ୍ଚଜାକ୍ଳନ୍ଦ୍ର ସମକ୍ସର ରଜାଣଜାଙୁ୍କ ସରକଜାର ନରରବନ୍ୀ କରଛିନ୍ତଜିା ସକି୍ର କହଛିନ୍ତ ିକ୍ଯ 
କ୍ସର ବଜାହଜାଦୂର କ୍ଦଓବଜା ସରକଜାର ତଜାଙୁ୍କ ସପୁ୍ରମିକ୍କଜାଟ୍ ଯବିଜାକୁ କ୍ଦଉନଜାହଜାନ୍ତଜିା େଲୁସି 
ତଜାଙୁ୍କ ଅଟକଜାଇ କ୍ଦଇଛଜିା ନରରବନ୍ୀ କର ିରଖଯଜାଇଛଜିା �ର ବଜାହଜାକ୍ର େଲୁସି ମତୁୟନ 
କରଜାଯଜାଇଛଜିା ଚଳତି ବଷ ୍କ୍ଫବୃଆରୀ ୧୩କ୍ର କଂକ୍ରେସ, କ୍ନେଜାଳ କମ୍ୁୟନଷି୍ଟ େଜାଟଟି 
(ମଜାଓବଜାଦୀ କ୍ସଣ୍ଟର) ଏବଂ ସେିଏିନ (ୟନୁଫିଜାଏଡ କ୍ସଜାସଆିଲଷି୍ଟ)ର ୯୮ ସଜାଂସଦ 
ରଜାଣଜାଙ୍କ ବକି୍ରଜାଧକ୍ର ମହଜାଭକି୍ଯଜାଗ ପ୍ରସ୍ତଜାବ ଆଣଥିିକ୍ଲ। ରଜାଣଜାଙ୍କ ବକି୍ରଜାଧକ୍ର ଦୁନ୍ୀତ ି
ଏବଂ ସରକଜାରକ୍ର ସଜାମଲି କ୍ହବଜା େଜାଇଁ ମଲୂଚଜାଲ ସହତି ୨୧ ଅଭକି୍ଯଜାଗ ଲଜାଗଥିିଲଜା। 
କ୍ଫବୃଆରୀକ୍ର ତଜାଙୁ୍କ ନଲିମ୍ତି କରଦିଆିଯଜାଇଥିଲଜା। ଏହ ିମହଜାଭକି୍ଯଜାଗ ପ୍ରସ୍ତଜାବ େଜାରତି 
କ୍ହଜାଇେଜାର ିନଜାହ ିଁ। �ନବିଜାର ସଂସଦର କ୍�ଷ ଅଧିକ୍ବ�ନ ମଧ୍ୟ ସମଜାପ୍ତ କ୍ହଜାଇଯଜାଇଛ।ି 

ସଞ୍ଜୟ ରୋଉତଙ୍କ ରମିୋଣ୍ଡ ସରୀମୋ େୃଦ୍ ି
ମଡୁମ୍ବାଇ, ୧୯ା୯ (ଏସେନ୍)ି: େଜାତ୍ରଜା ଚଲ୍  ରମ ିଦୁନ୍ୀତ ିମଜାମଲଜାକ୍ର ଗରିଫ �ବିକ୍ସନଜା 
ସଜାଂସଦ ସଞ୍ୟ ରଜାଉତଙ୍କ ବଚିଜାର ବଭିଜାଗୀୟ ହଜାରତ୍  ସୀମଜାକୁ ୧୪ ଦନି ବୃଦ୍ଧ ି
କରଜାଯଜାଇଛ।ି ୨୧ ତଜାରଖିକ୍ର ତଜାଙ୍କ ରଜାମନି ଆକ୍ବଦନ ଉେକ୍ର �ଣୁଜାଣ ିକ୍ହବ। ମନ ି
ଲଣ୍ଡରଂି ମଜାମଲଜାକ୍ର ଅଗଷ୍ଟ ୧କ୍ର ତଜାଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଜାଯଜାଇଥିଲଜା। କ୍ସ ଅଗଷ୍ଟ ୪ରୁ ବଚିଜାର 
ବଭିଜାଗୀୟ କ୍ହେଜାରତ୍ କ୍ର ଅଛନ୍ତ।ି କ୍ତକ୍ବ େବୂରୁ୍ ଷେମତଜାର ଅେ ବ୍ୟବହଜାର କର ିଏବଂ 
ରଜାରକ୍ନୈତକି ଉକ୍ଦେ�୍ୟ ରଖି ତଜାଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଜାଯଜାଇଛ ିକ୍ବଜାଲ ିସଞ୍ୟ ରଜାଉତ କହଥିିକ୍ଲ।

ଲଣ୍ନ,୧୯ା୯(ଏସେନ୍)ି

କ୍�ଜାକଜାକୁଳ େରକି୍ବ�କ୍ର ବ୍କି୍ଟନ ମହଜାରଜାଣୀ 
ଦ୍ତିୀୟ ଏଲରିଜାକ୍ବଥଙୁ୍କ କ୍ସଜାମବଜାର ଅନ୍ତମି ବଦିଜାୟ 
ଦଆିଯଜାଇଛ।ି ବ୍କି୍ଟନ ରଜାର େରବିଜାର , ସରକଜାରୀ 
ଅଧÒକଜାରୀ, ମଲିଟିଜାରୀ ଏବଂ ବ�ି୍ର ପ୍ରଜାୟ ୨୦୦ ରଜାଷ୍ଟ୍ରରୁ 
ଆସଥିÒବଜା ୫୦୦ କ୍ନତୃବଗ୍ଙ୍କ ସକ୍ମତ ହରଜାର ହରଜାର 
ସଜାଧଜାରଣ ନଜାଗରକିଙ୍କ ଉେସ୍ଥତକି୍ର ଏଲରିଜାକ୍ବଥଙୁ୍କ 
େର୍ୂ୍ ରଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଯ୍୍ୟଜାଦଜା ସହତି କବର ଦଆିଯଜାଇଛ।ି 
ଲଣ୍ଡନସ୍ଥତ ୱନଡସର କ୍ୟଜାସଲକ୍ର ଏଲରିଜାକ୍ବଥଙ୍କ 
ସ୍ଜାମୀ ପ୍ରନି୍ସ ଫିଲଫି୍ ଙ୍କ କବରସ୍ଥଳ ନକିଟକ୍ର ତଜାଙୁ୍କ 
କବର ଦଆିଯଜାଇଥÒଲଜା କ୍ବକ୍ଳ ଚରି ଦନି େଜାଇଁ 

ଧରତି୍ରୀ କ୍କଜାଳକ୍ର କ୍�ଜାଇଯଜାଇଛନ୍ତ ି ଏଲରିଜାବକ୍ଥ। 
କ୍ସଜାମବଜାର ମହଜାରଜାଣୀଙ୍କ ମହଜାଯଜାତ୍ରଜା ଆରମ୍ଭ କ୍ହବଜା 
େକ୍ର ଏହଜାକୁ ସଜାରଜା ବ୍କି୍ଟନ କ୍ଦଖଥÒଲଜା। କ୍କବଳ 
ବ୍କି୍ଟନ ନୁକ୍ହଁ ବ�ିବ୍ଜାସୀ ମଧ୍ୟ ମହଜାରଜାଣୀଙ୍କ ଏହ ି
ମହଜାଯଜାତ୍ରଜାକୁ କ୍ଦଖ ବସି୍ତି କ୍ହଜାଇଯଜାଇଥÒକ୍ଲ। 
ବ୍କି୍ଟନ ଇତହିଜାସକ୍ର ପ୍ରଜାୟ ୫୦ ବଷ୍ େକ୍ର 

ରଜାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଯ୍୍ୟଜାଦଜା ସହ ମହଜାରଜାଣୀଙୁ୍କ ଅନ୍ତମି ବଦିଜାୟ 
ଦଆିଯଜାଇଥÒଲଜା କ୍ବକ୍ଳ ଏଥÒେଜାଇଁ ଆକ୍ୟଜାରତି 
କଜାଯ୍୍ୟରେମ, ହରଜାର ହରଜାର କ୍ଲଜାକଙ୍କ ଉେସ୍ଥତ ିସଜାରଜା 
େରକି୍ବ�କୁ କ୍�ଜାକଜାକୁଳ କରକି୍ଦଇଥÒଲଜା।  ‘୭୫ 
କ୍ଷ୍ଟପ୍ସ ଏ ମନିଟି୍ ର ଡ୍ରମର’ �ବ୍ଦ, କ୍ତଜାେସଲଜାମୀ, 
ମହଜାରଜାଣୀଙ୍କ ଲଜାକ୍ମଣ୍ଟ େଜାଇେର ବ୍ୟଜାଣ୍ଡ ଆଦରି 
କଜାଯ୍୍ୟରେମ େରକି୍ବ�କୁ ଆହୁର ି କ୍�ଜାକଜାକୁଳ 
କରକି୍ଦଇଥÒଲଜା।  ‘ଗଡ୍  କ୍ସଭ୍  ଦ ି
କଙି୍ଗ୍  ’ ସଙ୍ୀତ ଗଜାନ ମଧ୍ୟକ୍ର 
ମଜାହଜାରଜାଣୀଙ୍କ ମର�ରୀରକୁ  
ବ�ିଜାଳ େଟୁଆରକ୍ର 
କ୍ୱଷ୍ଟମନିଷି୍ଟର ଆକ୍ବରୁ 
ୱଣ୍ଡଗ୍  ସର କ୍ୟକ୍ସଲକୁ 
ନ ି ଆ ଯ ଜା ଉ ଥ Ò ବ ଜା 
କ୍ବକ୍ଳ କ୍�ଷ 
ବଦିଜାୟ କ୍ଦବଜାକୁ 
ଉେସ୍ଥତ ରହଥିÒବଜା 
ହରଜାର ହରଜାର 
କ୍ଲଜାକଙ୍କ ଆଖ 
ଅ�ରୁଳ କ୍ହଜାଇେ�ଥିÒଲଜା। 
କ୍�ଷକ୍ର ୱଣ୍ଡଗ୍  ସର 
କ୍ୟକ୍ସଲକ୍ର ମର�ରୀର 
େହଞ୍ବିଜା େକ୍ର  କ୍ୟଜାଣ୍ଟବରୀ ଆକବ୍ସିପ୍  ମନ୍ତେଜାଠ 
କରବିଜା ସହତି ମହଜାରଜାଣୀ ବ୍କି୍ଟନବଜାସୀଙ୍କ  
ଆନନ୍ ମହୂୁର୍୍କ୍ର ସବ୍ଦଜା ସ୍ରଣୀୟ ରହକି୍ବ 
କ୍ବଜାଲ ି କହଥିÒକ୍ଲ। ଏହଜାେକ୍ର ମହଜାରଜାଣୀଙୁ୍କ 
କବର ଦଆିଯବିଜା ସହତି ତଜାଙ୍କ େଜାଇେର୍  ବ୍ୟଜାଣ୍ଡ 
ଦ୍ଜାରଜା କ୍�ଜାକ ସଙ୍ୀତ ଗଜାନ କରଜାଯଜାଇ ଅକ୍ନ୍ତ୍ୟଷ୍ଟ ି
ପ୍ରରେୟିଜାର କ୍�ଷ କ୍�ଜାଷଣଜା କରଜାଯଜାଇଥÒଲଜା।

 �ସା୍ମୀ ପ୍େି୍ସ େିଲଫି୍ ଙ୍କ କେରସ୍ଥଳ 
େକିଟବର ଦଆିଗଲା କେର

 � ଦୁଇ ମେିଟି୍ େରିେଗିଲା         
ସାରା ବ୍ବିଟେ

 �ଧନୂ୍  େଜାଇ ଅବତ୍୍ୟଷ୍ ି
କ୍ୟିାକମ୍ମର ଅତ୍ ବଘାଷଣା କବଲ 
ପାଇପର୍  େ୍ୟାଣ୍ଡ୍  

ବଶାକାକୁଳ ପରବିେଶବର ଦେିଂଗେ ମହାରାଣୀଙୁ୍କ ଅତ୍ମି େଦିାୟ

େୟ୍ଡୁର, ୧୯ା୯ (ଏସେନ୍)ି:  ରଜାରସ୍ଥଜାନ ନଜାକ୍ଗୌରକ୍ର 
କ୍କଜାଟ୍ େରସିର ବଜାହଜାକ୍ର ଗ୍ୟଜାଙ୍ୱଜାର କ୍ହଜାଇଛଜିା କ୍ସଜାମବଜାର 
ଦନି ଦ୍େିହକ୍ର କ୍କଜାଟ୍ େରସିର ବଜାହଜାକ୍ର େଲୁସି ସଜାମ୍ ନଜାକ୍ର 
ସଟୁଟମ୍ଜାକ୍ନ ଗ୍ୟଜାଙ୍ଷ୍ଟର ସନ୍ୀେ ବକି୍୍ଜାଇକୁ ଗଳୁ ିକର ି
ହତ୍ୟଜା କରଛିନ୍ତଜିା �ଟଣଜାସ୍ଥଳକ୍ର ତଜାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ କ୍ହଜାଇଥିଲଜା 
ଏବଂ େଲୁସି ଦ�କ୍ ସଜାର ିରହ ିଯଜାଇଥିଲଜା। ସନ୍ୀେ ନଜାକ୍ଗୌର 
କ୍ରଲ୍ କ୍ର ବନ୍ୀ ଥିଲଜା। ଏହ ିଗ୍ୟଜାଙ୍ୱଜାରକ୍ର ସନ୍ୀେର 
ଦୁଇ ସହକ୍ଯଜାଗୀ ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତର ଆହତ କ୍ହଜାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି
�ଟଣଜାର ସସିଟିଭି ିଫୁକ୍ଟଜ୍  ଭଜାଇରଜାଲ କ୍ହବଜାକ୍ର ଲଜାଗଛି।ି 
ସଚୂନଜା ଅନୁଯଜାୟୀ ନଜାକ୍ଗୌର େଲୁସି ଦ୍େିହକ୍ର ଗ୍ୟଜାଙ୍ଷ୍ଟର 
ସନ୍ୀେକୁ କ୍କଜାଟ୍କ୍ର ହଜାରର କରବିଜାକୁ କ୍ନଇଥିଲଜା। ଏହ ି
ସମୟକ୍ର ସଟୁସ୍ ବଜାଇକ୍ କ୍ର ଆସ ିସନ୍ୀେ ଉେକ୍ର ଅତକଟିତ 
ଗଳୁମିଜା� କରଥିିକ୍ଲ। ଏହ ିସଟୁର ହରୟିଜାଣଜାର ଥିକ୍ଲ କ୍ବଜାଲ ି
କୁହଜାଯଜାଉଛ।ି ଅେରଜାଧୀ ୯ ରଜାଉଣ୍ଡ ଗଳୁ ିଚଳଜାଇଥିକ୍ଲ। ଏହ ି
�ଟଣଜା େକ୍ର କ୍କଜାଟ୍କ୍ର ବଜାହଜାକ୍ର ଭ�ି ରମ ିଯଜାଇଥିଲଜା। 
ସନ୍ୀେର ମତୃକ୍ଦହକୁ ହସ୍ଟିଜାଲକ୍ର ରଖଜାଯଜାଇଛ।ି ସନ୍ୀେ 
ହରୟିଜାଣଜାର ସେୁଜାର ିକଲିର ଏବଂ ଗ୍ୟଜାଙ୍ଷ୍ଟର ଥିଲଜା। କ୍ସ 
କ୍ସଠ ିକ୍ଗଜାଷ୍ଠୀକ୍ର ସଜାମଲି ଥିଲଜା। କ୍ସ ମଦ କ୍ଚଜାରଜା ଚଜାଲଜାଣ 
ସହତି ସେୁଜାର ିହତ୍ୟଜାକ୍ର ସଜାମଲି ରହଥିିଲଜା। କ୍ସ ନଜାକ୍ଗୌରର 
ରକ୍ଣ ବ୍ୟବସଜାୟୀଙୁ୍କ ହତ୍ୟଜା କରଥିିଲଜା। େଲୁସି ଏହଜାକୁ 
ଗ୍ୟଜାଙ୍ୱଜାର ମଜାନୁଛ।ି ସଟୁସ୍ଙୁ୍କ ଧରବିଜା େଜାଇଁ େଲୁସି ନଜାକ୍ଗୌର 
ଆଖେଜାଖ ଅଞ୍ଳକୁ ନଜାକଜାବନ୍ୀ କରଛି।ି ସମସ୍ତ ଗଜା�ରି 
ତଲଜାସୀ ନଆିଯଜାଉଛ।ି 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୯ା୯(ଏସେନ୍)ି: େଞ୍ଜାବ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ଭଜାଗୱନ୍ତ ସଂି ମଜାନ୍  ଏକ୍ବ ଏକ ନୂଆ ବବିଜାଦକ୍ର ଛନ୍ ି
କ୍ହଜାଇଯଜାଇଛନ୍ତ।ି କ୍ସ ଗତ ସପ୍ତଜାହକ୍ର ରମଜ୍ାନୀ ଗସ୍ତକ୍ର 
ଯଜାଇଥÒଲଜା କ୍ବକ୍ଳ ଗତକଜାଲ ି ଭଜାରତ କ୍ଫରୁଥÒକ୍ଲ। 
ଏଥÒେଜାଇ ଁକ୍ସ  ଫ୍ଜାଙ୍କଫଟ୍ରୁ ଦଲି୍ୀ ଆସଥୁÒବଜା ଲୁଫ୍ ଥଜାନ୍ସଜା 
ବମିଜାନକ୍ର ଚଢଥିÒକ୍ଲ। କନୁି୍ତ ମଜାନ୍  ଏକ୍ତ ମଦ 
େଇିଥÒକ୍ଲ କ୍ଯ, କଥଜା କହ ିେଜାରୁ ନ ଥÒକ୍ଲ କ ିଚଜାଲବିଜା 
ମଧ୍ୟ ତଜାଙ୍କ େକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥÒଲଜା। ଏହ ି କଜାରଣରୁ 
ତଜାଙୁ୍କ ବମିଜାନରୁ ଓହ୍ଜାଇ ଦଆିଯଜାଇଥÒଲଜା କ୍ବକ୍ଳ  
େକ୍ର କ୍ସ ଅନ୍ୟ ଏକ ବମିଜାନକ୍ର ଦଲି୍ୀ କ୍ଫରଥିÒକ୍ଲ 

କ୍ବଜାଲ ି ରଣଜାେ�ଛି।ି କ୍କବଳ କ୍ସତକି ି ନୁକ୍ହ,ଁ ଏହ ି
କଜାରଣକୁ କ୍ନଇ  ଦଲି୍ୀଗଜାମୀ ଲୁଫଥଜାନ୍ସଜା ବମିଜାନ ମଧ୍ୟ 
ଫ୍ଜାଙ୍କଫଟ୍ରୁ ପ୍ରଜାୟ ୪ �ଣ୍ଟଜା ବଳିମକ୍୍ର ଯଜାତ୍ରଜା କରଥିÒଲଜା 
କ୍ଯଉଥଁÒେଜାଇ ଁଅଧÒକଜାଂ� ଯଜାତ୍ରୀ ହଇରଜାଣ କ୍ହଜାଇଥÒକ୍ଲ 

କ୍ବଜାଲ ି  ବଭିନି୍ନ ଗଣମଜାଧ୍ୟମକ୍ର ଖବର ପ୍ରକଜା� 
େଜାଇଛ।ି ଏହ ି �ଟଣଜାକୁ କ୍ନଇ �କି୍ରଜାମଣୀ ଅକଜାଳୀ 
ଦଳ କ୍ନତଜା ସଖୁବୀର ସଂି ବଜାଦଲ ନନି୍ଜା କରବିଜା 
ସହତି ରକ୍ଣ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଏଭଳ ି ଆଚରଣ ସଜାରଜା 
େଞ୍ଜାବର ମଯ୍୍ୟଜାଦଜା ନଷ୍ଟ କରଛି ି କ୍ବଜାଲ ି କହଛିନ୍ତ।ି 
କ୍ତକ୍ବ େଞ୍ଜାବ  ସରକଜାରଙ୍କ  େଷେରୁ ଏହ ି�ଟଣଜାକୁ 
ଖଣ୍ଡନ କରଜାଯଜାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ଜାସ୍ଥ୍ୟଜାବସ୍ଥଜା ଠକି 
ନଥିବଜାରୁ କ୍ସ ଲୁଫଥଜାନ୍ସଜା ବମିଜାନକ୍ର ନ ଆସ ି ଅନ୍ୟ 
ଏକ ବମିଜାନକ୍ର ଆସଥିÒକ୍ଲ କ୍ବଜାଲ ି ଆମ ଆଦମୀ 
େଜାଟଟି ମଖୁେଜାତ୍ର ମଲଜାବନି୍ର ସଂି କଜାଙ୍ କହଛିନ୍ତ।ି

୪ ଘଣ୍ା େଳିମ୍ବବର ଯାତ୍ାକଲା ଲୁଫ୍ ଥାେ୍ସା େମିାେ

େଶିାସକ୍ତ ମାନ୍ ଙୁ୍କ େମିାେରୁ ଓହ୍ାଇ ଦଆିଗଲା
  ରାଜସ୍ଥାେ ବକାଟ୍ମ ୋହାବର ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର

ଦନି ଦ୍ପିହକର 
ଗ୍ୋଙ୍ଗଷ୍ରଙୁ୍କ ହତ୍ୋ

ସକାଲକାତା,୧୯ା୯(ଏସେନ୍)ି:  �ହ �ହ କ୍କଜାଟ ିଟଙ୍କଜାର େଶ୍ମିବଙ୍ �ଷିେକ 
ମହଜାଦୁନୀ୍ତ ିମଜାମଲଜାକ୍ର ପ୍ରବର୍ନ୍ ନକି୍ଦେ�୍ଜାଳୟ (ଇଡ)ି ଯଜାଞ୍ କରୁଥÒବଜା କ୍ବକ୍ଳ 
କ୍ସଜାମବଜାର ପ୍ରଥମ ଚଜାରସ୍ଟି ଦଜାଖଲ କରଛି।ି ଏହ ି ଦୁନୀ୍ତ ି ମଜାମଲଜାକ୍ର ଇଡ ି
ଦ୍ଜାରଜା ଗରିଫ କ୍ହଜାଇ େଜାଥ୍ ଚଜାଟଜାର୍ୀ ଏବଂ ତଜାଙ୍କର �ନଷି୍ଠ ସହକ୍ଯଜାଗୀ ଅେ ଟିତଜା 
ପ୍ରଜାୟ କ୍ଦଢ ମଜାସରୁ ଅଧÒକ ସମୟ କ୍ହଲଜା କ୍ରଲକ୍ର ରହଛିନ୍ତ।ି ଏଥÒସହତି 
ଅନ୍ୟ କ୍କକ୍ତକ ଟଏିମସ ି କ୍ନତଜାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଇଡ ି େଚରଜାଉଚରଜା ରଜାର ି ରଖଛ।ି 
କ୍ତକ୍ବ ଯଜାଞ୍ କ୍ବକ୍ଳ ଇଡ ି ଅେ ଟିତଜାଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ବଜାସଭବନରୁ ୫୦ କ୍କଜାଟ ି
ନଗଦ ଟଙ୍କଜା, ୫ କ୍କଜାଟରି ସନୁଜା ଅଳଙ୍କଜାର ଏବଂ ଅନ୍ୟଜାନ୍ୟ ବହୁ ମଲୂ୍ୟବଜାନ 
ସମ୍ପର୍ ି ରବତ କରଥିÒଲଜା କ୍ବକ୍ଳ େଜାଥ୍ ଏବଂ ଅେ ଟିତଜାଙ୍କ କ୍ମଜାଟ ସମ୍ପର୍ ି ମଲୂ୍ୟ 
୧୦୩ କ୍କଜାଟ ି ଟଙ୍କଜା କ୍ହବ କ୍ବଜାଲ ି ଇଡ ି ନରି ଚଜାର୍ସଟି୍ କ୍ର ଦ�୍ଜାଇଛ।ି

େଶ୍ମିବଙ୍କ୍ର ବଭିନି୍ନ କ୍�ଜାଟଜାଲଜାକୁ 
କ୍ନଇ ଦୁଇ କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏକ୍ରନ୍ସ ି ସବିଆିଇ 
ଏବଂ ଇଡ ି ତନଜା�ନଜା ରଜାର ି ରଖଛନ୍ତ।ି 
�ଷିେକ ନଯିକୁ୍ତ ି ଦୁନୀ୍ତ,ି କ୍କଜାଇଲଜା ଦୁନୀ୍ତ ି
ଏବଂ କ୍ଗଜା ତସ୍କରୀ ଭଳ ିବହୁ ମଜାମଲଜାକ୍ର 
ଉଭୟ ଏକ୍ରନ୍ସ ି େଷେରୁ ଯଜାଞ୍ ରଜାର ି
ରହଛି।ି କନୁି୍ତ ରଜାରକ୍ନୈତକି ଉକ୍ଦେ�୍ୟ ରଖ 

କ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକଜାର ଏଭଳ ି କରୁଛନ୍ତ ି ଏବଂ 
ଏହଜାେଛକ୍ର ପ୍ରଧଜାନମନ୍ତୀ କ୍ମଜାଦୀଙ୍କ ହଜାତ 
ରହଛି ି କ୍ବଜାଲ ି କହଆିସଥୁÒବଜା ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ମମତଜା ବଜାନଜାର୍ୀ ଅଚଜାନକ ଭଜାକ୍ବ କ୍ଛେ 
କ୍ଢଜାକଛିନ୍ତ।ି ଏଭଳ ିକଜାଯ୍୍ୟ େଜାଇ ଁକ୍ମଜାଦୀଙ୍କ 
ଭୂମକିଜା ନଜାହ ିଁ, ବରଂ କଛି ି ବକି୍ରେ ି
କ୍ନତଜାଙ୍କ ହଜାତ ରହଛି ି କ୍ବଜାଲ ି କହଛିନ୍ତ।ି

ପୋଥଚ୍, ଅପ ପିତୋଙ୍କ ଜେତ ସମ୍ପତ୍ ିପରମିୋଣ ୧୦୩ କ�ୋଟ ି
ବଛପ ବଢାକବିଲ ମମୋ: ସେିଆିଇ, ଇଡ ି
ଲଗାଇୋ ପଛବର ବମାଦୀଙ୍କ ହାେ ୋହ ିଁ

ପ୍େଦ୍ିନ୍େିା ପାଇଁ 
ବସାେଆିଙ୍କ ସେୁଜ 

ସବଙ୍କେ
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88 ସମ୍ଭାବନଭା କେବଳ ଦୁଇଟ ି! ସଭାରଭା ବ୍ରହ୍ଭାଣ୍ଡକର ଆକେ େଣଷି ଜଭାତ ିଏେଭା ଅଛୁଁ େେି୍ଭା ଏେଭା 
ନଭାହୁଁ ! ଉଭୟ ଅବସ୍ଭାକର ଏହଭା ଏେଭାଭଳ ିଭୀତପି୍ରଦ!

-ଆର୍ଥର ସ ିକ୍ଲାକ୍ଥ 

େନ୍ଧ୍ାରାଣୀ ଧଳ
ପଟ୍ଭାେଣୁ୍ଡଭାଇ,କେଭା: ୯୫୫୬୫୮୬୦୩୦ 
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ଭାରତରର ‘ଅତଥିÒ’ ଚତିାବାଘ
ଭଭାରତରୁ ବଲୁିପ୍ତ କହବଭାର ପ୍ରଭାୟ ୭୦ ବଷ୍ଷ ପକର ବୃହତ୍  େଭାଜ୍ଷଭାର ପ୍ରଜଭାତରି ଅନ୍ତେ 

କରେଷ୍ଠ ଜୀବ ‘ଚତିଭା’ ଭଭାରତେୁ କେରଛି।ି ଏହ ିପ୍ରତ୍ଭାବର୍୍ଷନର ବକିେଷତ୍ୱ କହଲଭା ଭଭାରତ 
ଆଫି୍େୀୟ ରଭାଷ୍ଟ୍ର ନଭାେବିଆିରୁ ଆଠଟ ି ‘ଚତିଭା’ ପ୍ରଜଭାତରି ବଭାଘ ଆଣ ି କଦେକର କସେଭାନଙ୍କ 
ବଂେ ବୃଦ୍ ି ପଭାଇଁ ପରୀକ୍ଭାେଳୂେ ଭଭାକବ େଧ୍ୟପ୍ରକଦେର ‘େୁକନଭା ଜଭାତୀୟ ଉଦ୍ଭାନ’କର 
ଛଭାଡ଼ଛି।ି କଦେକର ବଗିତ କେକତବଷ୍ଷ େଧ୍ୟକର ବଭାଘ ସଂରକ୍ଣ କକ୍ତ୍ରକର ଭଲ ପ୍ରଗତ ି
ଲକ୍୍ େରଭା�ଭାଇଛ ିଓ କସେଭାନଙ୍କର ସଂଖ୍ଭା ବଢ଼଼ୁଛ।ି କତକବ ଭଭାରତକର ଏ �ଭାଏଁ ପ୍ରଭାେୃତେି 
ଆବଭାସସ୍ଳୀକର ‘ଚତିଭା’ ବଭାଘ ନଥିକଲ। ପ୍ରଭାୟ ସତୁରୀ ବଷ୍ଷ ତକଳ େଧ୍ୟପ୍ରକଦେର କେଭାରୟିଭା 
ଗଡ଼ଜଭାତକର ରଭାଜଭା ରଭାେଭାନୁଜ ପ୍ରସଭାଦ ସଂିହକଦଓ ଭଭାରତର ଅନ୍େି ତନିଟି ିଚତିଭାେୁ ଗଳୁେିର ି
ହତ୍ଭା େରବିଭା ପକର ଭଭାରତରୁ ଏହ ିବରିଳ ପ୍ରଜଭାତରି ବଭାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ଭା େନୂ କହଭାଇ�ଭାଇଥିଲଭା। 
େୁହଭା�ଭାଏ କ� ନଜିର ପ୍ରଜଭାଙୁ୍କ ବଭାଘ ଦଭାଉରୁ ରକ୍ଭା େରବିଭାେୁ କସ ଏହ ି ଚତିଭାଙୁ୍କ ହତ୍ଭା 
େରଥିିକଲ ଏବଂ ତତ୍ େଭାଳୀନ ବ୍ରଟିେି େଭାସେଙ୍କର ଏହଭା ପଛକର ଅନୁକେଭାଦନ ଥିଲଭା। 

ଭଭାରତେୁ ଆଫି୍େଭାରୁ ‘ଚତିଭା’ ଆସବିଭା ଏବଂ ନଜି ୭୨ ତେ ଜନ୍ମଦନିକର ପ୍ରଧଭାନେନ୍ତୀ 
ନକରନ୍ଦ କେଭାଦୀ କସେଭାନଙୁ୍କ ‘େୁକନଭା ଜଭାତୀୟ ଉଦ୍ଭାନ’କର ଛଭାଡ଼ବିଭା କ�କତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ 
ନୁକହଁ; ତଭା’ଠଭାରୁ ଅଧିେ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ କହଲଭା ଆକେରେିଭା, ୟକୁରଭାପ, ଏସଆି ଓ ଅକଷ୍ଟ୍ରଲଆିର 
ଗଣେଭାଧ୍ୟେକର ଏହ ିଘଟଣଭା ସ୍ୱତନ୍ତ ଚର୍୍ଷଭାର ବଷିୟ କହଭାଇଛ।ି ବବିସି ିଏହଭା ଉପକର ସ୍ୱତନ୍ତ 
େଭା�୍ଷ୍କ୍ରେ ପ୍ରସୁ୍ତ େରଛି।ି ଏହ ି ଚର୍୍ଷଭା େଧ୍ୟକର ଗରୁୁତ୍ୱ ପଭାଇଛ ି ଚତିଭା ପ୍ରଜଭାତରି ବଭାଘଙ୍କ 
ପ୍ରଥେ ସ୍ଭାନଭାନ୍ରଣ ବଭା ଟ୍ଭାନ୍ସ କଲଭାକେସନ। କସେଭାକନ ନଭାେବିଆିର େରୁ ଓ ଉଷ୍ମେଣ୍ଡଳୀୟ 
ପରକିବେରୁ ଆସ ି ଭଭାରତୀୟ ଜଳବଭାୟକୁର ବଞ୍ ି ପଭାରକିବ େ ି ନଭାହ ିଁ, ତଭାହଭାେୁ କନଇ ଚର୍୍ଷଭା 
କହଉଛ।ି ତଭା’ଛଡ଼ଭା ଘଣ୍ଭାପ୍ରତ ି୮୦ େେି ିକବଗକର କଦୌଡୁଥିବଭା ଏହ ିଦରୁ ତତେ ଧଭାବେ ବଭାଘ 
ବସି୍ୀର୍୍ଷ ସେତଳ ତୃଣଭୂେ ି ଓ ବୁଦୁବୁଦଆି ଜଙ୍ଗଲ ଥିବଭା ଅଞ୍ଳେୁ ଭଲ ପଭାଏ। େେିଭାରେୁ 
ଠଭାବେର ିଲେ୍ଭା କଦୌଡ଼ ଲଗଭାଇ ଧର ିଖଭାଇବଭା ଏହଭାର ସ୍ୱଭଭାବ। ଭଭାରତକର ଆଫି୍େୀୟ ତୃଣଭୂେ ି
ଭଳ ି ପରକିବେ �କଥଷ୍ଟ ନଥିବଭାରୁ ଆସଥିିବଭା ଏହ ି ବଭାଘଙ୍କ ବଂେ ବସି୍ଭାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଣ 
କନଇ ବଭାଘ ଓ ପରକିବେ କପ୍ରେୀେଭାକନ ଆେଙ୍କଭା ବ୍କ୍ତ େରବିଭା ସ୍ୱଭାଭଭାବେି। 

 ‘କପ୍ରଭାକଜେ୍ଟ ଚତିଭା’ ୨୦୦୯ େସହିଭାର ଏେ ପ୍ରେଳ୍ପ, �ଭାହଭା କେୌଣସ ିେଭାରଣରୁ ଏ �ଭାଏଁ 
େଭା�୍ଷ୍େଭାରୀ କହଭାଇପଭାର ି ନଥିଲଭା। ଏହଭା କ�କତକବକଳ େଭା�୍ଷ୍େଭାରୀ କହଭାଇଛ,ି ତଭାହଭାର 
ଭଲ ଦଗି ଏବଂ ପ୍ରେଳ୍ପର ସେଳତଭା କଘନ ିଆେଭାବଭାଦୀ କହବଭା ଉଚତି। ଜଙ୍ଗଲ ବ୍ବସ୍ଭାକର 
ପ୍ରଭାଣୀ େଙୃ୍ଖଳଭାର େୀଷ୍ଷକର ରକହ ବଭାଘ। କ�ଉଁ ଜଙ୍ଗଲକର ବଭାଘ ଥଭାଆନ୍,ି କସ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ତି ି
ଭଲଥଭାଏ। କତଣ ୁ ଏଭଳ ି ପ୍ରୟଭାସ କଜୈବବବିଧିତଭା ପରଚିଭାଳନଭାକର ସହଭାୟେ କହବଭା ସହତି 
ବନ୍ପ୍ରଭାଣୀଙ୍କ ବଭାସସ୍ଳୀର ପନୁରୁଦ୍ଭାର ଓ ପନୁଜ୍ଷନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରୟିଭାେୁ ତ୍ୱରଭାନ୍ତି େକର। ସକବ୍ଷଭାପର ି
ଏହଭା ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସରୁକ୍ଭା ଓ ସେଦୃ୍ ି ସହତି କଦେର ଅଥ୍ଷକନୈତେି ବେିଭାେ ପ୍ରକ୍ରୟିଭାକର 
ସହଭାୟେ ହୁଏ। 

ଏଠଭାକର ଉକଲେଖକ�ଭାଗ୍ କ� ‘ଚତିଭା’ ଆେ ସଭାଧଭାରଣ ଧଭାରଣଭାର ଭଭାରତୀୟ ‘ଚତିଭା 
ବଭାଘ’ ବଭା ‘େଲରଭାପତରଆି ବଭାଘ’ ନୁକହଁ। ଏହଭା ଏେ ଚେତ୍ଭାର ପ୍ରଜଭାତରି ସ୍ୱତନ୍ତ ବଭାଘ। 
‘ଚତିଭା’ ସଂରକ୍ଣ ପଭାଣ୍ରି େଭା�୍ଷ୍ନବି୍ଷଭାହୀ ନକିଦ୍୍ଷେେିଭା ଲଉରୀ େଭାେ୍ଷରଙ୍କ େତକର ଆକେ 
‘ଚତିଭା’ଙୁ୍କ ସରୁକ୍ତି େରପିଭାରକିଲ ବଶି୍ୱେୁ ସରୁକ୍ତି େରପିଭାରବିଭା। ନଭାେବିଆିରୁ ଭଭାରତେୁ 
‘ଚତିଭା’ ଆଣବିଭାକର କସ ପ୍ରେଖୁ ଭୂେେିଭା ଗ୍ରହଣ େରଛିନ୍।ି କସ ସ୍ପଷ୍ଟ େରକିଦଇଛନ୍ ି କ� 
ଭଭାରତ ଆସଥିିବଭା ସବୁ ‘ଚତିଭା’ ଇନ୍ ବ୍ରଡି୍  ବଭା ସଂରକ୍ତି ବ୍ବସ୍ଭା େଧ୍ୟକର ଜନ୍ମ କନଇନଭାହଭାନ୍।ି 
କସେଭାକନ ସେସ୍ ପ୍ରଭାେୃତେି ବ୍ବସ୍ଭା ଓ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରୟିଭାକର ଜନ୍ମତି। କତଣ ୁ କସେଭାନଙୁ୍କ 
ଆନୁବଂେେି କରଭାଗ ବ୍ଭାଧି କହବଭା ଆେଙ୍କଭା କ୍ୀଣ। ଦ୍ତିୀୟତଃ ‘େୁକନଭା’ ଜଭାତୀୟ ଉଦ୍ଭାନକର 
ଆଫି୍େଭାର ତୃଣଭୂେ ି ଓ ବୁଦୁବୁଦଆି ଲଙ୍ଗଲ ଭଳ ି ବସି୍ୀର୍୍ଷ ଇଲଭାେଭା ନଥିକଲ େଧ୍ୟ ‘ଚତିଭା’ଙ୍କ 
ପଭାଇଁ କସକତଟଭା ପରକିବେ ପ୍ରତେୂିଳ ନୁକହଁ। କସଠଭାକର ହରଣି, ସେର୍, କଠେୁଆ, ବଭାରହଭା ଓ 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରେଭାର େଗୃ ଅଧିେ ସଂଖ୍ଭାକର ଅଛନ୍।ି ଏ ସବୁ ପ୍ରଭାଣୀଙୁ୍କ ‘ଚତିଭା’ କଗଭାଡ଼ଭାଇ କଗଭାଡ଼ଭାଇ 
ଦୀଘ୍ଷ ପଥ ଧଭାଇଁ ଆକ୍ରେଣ େର ିଖଭାଇବଭାକର ଅଭ୍ସ୍। ଆସଥିିବଭା ‘ଚତିଭା’େଭାକନ ନଜିର ସୀେତି 
ସରୁକ୍ଭାଞ୍ଳ ଭତିକର ଏେ ପ୍ରଭାେୃତେି ପରକିବେକର ରହୁଛନ୍।ି କସେଭାକନ ଅସ୍ଭାୟୀ ବଭାଡ଼ଭା 
ବଭାହଭାକର ବୁଲୁଥିବଭା େଗୃଭାଦ ିପ୍ରଭାଣୀଙ୍କ ଉପକର ନଜର ପେଭାଇବଭା ଆରମ୍ େକଲଣ ିଏବଂ ନୂଆ 
ପରକିବେ ସହତି ଅଭ୍ସ୍ କହଭାଇଗକଲ ଖବୁ୍  େମ୍  ଦନିକର େେିଭାର େରବିଭା ଆରମ୍ େରକିବ। 
କରଡଓିକେଲଭାର ଲଗଭା�ଭାଇ କସେଭାନଙୁ୍କ େଛିଦିନି ପକର ବନଭାଞ୍ଳକର ଛଭାଡ଼ ି ଦଆି�ବି। 
କତଣ ୁକସେଭାନଙ୍କ ଗତବିଧିିେୁ ଦୂରସଂକବଦୀ ବ୍ବସ୍ଭାକର ସହଜକର ଅନୁଧ୍ୟଭାନ େରକିହବ। 
ଇତେିଧ୍ୟକର ଜଣଭାପଡ଼ଛି ି କ� ନନ୍ଦନେଭାନନ ପ୍ରଭାଣୀ ଉଦ୍ଭାନ ପକ୍ରୁ ‘ଚତିଭା’ ବଭାଘ ଆଣବିଭା 
ପଭାଇଁ ଉଦ୍େ କହଉଛ।ି ଏହଭା କହଭାଇପଭାରକିଲ ଓଡ଼େିଭାର କଲଭାକେ ଭଭାରତରୁ ଲୁପ୍ତ ଏହ ିବଭାଘ 
ପ୍ରଜଭାତେୁି ପ୍ରଭାଣୀ ଉଦ୍ଭାନକର କଦଖିପଭାରକିବ। 

 ପ୍ରଭାଣୀ େଙୃ୍ଖଳଭାକର ଖଭାଦ୍-ଖଭାଦେ ସମ୍ପେ୍ଷ ବକିେଷ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। ଏଥିପଭାଇଁ ଉପ�କୁ୍ତ 
ପରକିବେ କଲଭାଡ଼ଭା। ଭଭାରତକର ଜନୁ୍-େଣଷି ଲକଢ଼ଇକର ଜନୁ୍ ଅଧିେ େରନ୍।ି କସହ ି
େଭାରଣରୁ ‘ଚତିଭା’ ନେି ୂ୍ଷଳ କହଭାଇ�ଭାଇଥିକଲ। ଏେଦଭା େହଭାବଳ ବଭାଘ ସଂଖ୍ଭା େଧ୍ୟ ବପିଜ୍ଜନେ 
ଭଭାକବ େେଥିିଲଭା। କତକବ କସ �ଭା’କହଉ ଭଭାରତକର ‘କପ୍ରଭାକଜେ୍ଟ ଟଭାଇଗର’ ଅକନେଭାଂେକର 
ସେଳ କହଭାଇଛ।ି ଏଥିକର େହଭାବଳ ବଭାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ଭା �କଥଷ୍ଟ ବଢ଼଼ଛି।ି ବଭାଘ ସଂରକ୍ଣ ଏେ 
ଆନ୍ଜ୍ଷଭାତେି ପ୍ରୟଭାସ। ଏଥିପଭାଇଁ ଅତ୍ଭାଧନୁେି ଜ୍ଭାନକେୌେଳ ଓ ପ୍ର�କୁ୍ତ ିବ୍ବହୃତ କହଉଛ।ି 

‘ଚତିଭା’ ସଂରକ୍ଣ ପ୍ରେଳ୍ପ ପଭାଇଁ ଇଣ୍ଡଆିନ୍  ଅଏଲ୍  ୫୦.୨୨ କେଭାଟ ି ଟଙ୍କଭା କ�ଭାଗଭାଇ 
କଦଇଛ।ି ଏେ ପରୀକ୍ଭାେଳୂେ ପ୍ରୟଭାସ ପଭାଇଁ ଏହଭା କବଶ୍  ଉତ୍ଭାହଜନେ ପଭାଣ୍।ି ଏହ ି ପ୍ରେଳ୍ପ 
େଭାଧ୍ୟେକର ଏେ ବଲୁିପ୍ତ ପ୍ରଜଭାତରି ପନୁଃସଜ୍ଷନଭା ସମ୍ବ କହବଭା ସହତି ଆେ କଜୈବ ବବିଧିତଭା 
ଓ ଜଙ୍ଗଲଭାଞ୍ଳ ପରଚିଭାଳନଭା ବ୍ବସ୍ଭାକର ଉନ୍ନତ ିଘଟବି। ଏହଭା ଆେେୁ ଆଉ କେକତେ େଥଭା 
ଅନୁଭୂତ ିଆଧଭାରକର େଖିଭାଇବ। ଆେ ପ୍ରଭାଣୀ ଚେିତି୍ଭା ବ୍ବସ୍ଭାକର �କଥଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ିଘଟଛି।ି 
କତଣ ୁବଭାଘଙୁ୍କ କରଭାଗ ବ୍ଭାଧିରୁ ସରୁକ୍ଭା କଦବଭା ଆଉ ବଡ଼ ଆହ୍ଭାନ କହଭାଇନଭାହ ିଁ।

ଏହ ିପ୍ରେଳ୍ପ େଭୁଭାରମ୍ ଭଭାରତର ପ୍ରଭାଣୀ, ବକିେଷତଃ ବରିଳ ବଭାଘ ପ୍ରଜଭାତରି ସଂରକ୍ଣ 
ସଭାେଥ୍ଷ୍ର ପରୀକ୍ଭା କନବ ନଶି୍ତି। ଏଥିପଭାଇଁ ଆେ ଭରି୍ଭୂିେରି ବଭାସ୍ବ ସ୍ତି ି ଆକେ 
ଜଭାଣପିଭାରବିଭା ଏବଂ କଜୈବ ବବିଧିତଭା ଓ ଅଥ୍ଷକନୈତେି ଲଭାଭ େଧ୍ୟକର ଉପ�କୁ୍ତ ଭଭାରସଭାେ୍ 
ରକ୍ଭା େରପିଭାରବିଭା। ଭଭାରତକର ଏହ ିପ୍ରେଳ୍ପର ସେଳତଭାେୁ ଅନ୍ କଦେକର ପନୁରଭାବୃର୍ ି
େରବିଭାର ସକୁ�ଭାଗ େଳିବି। n

େହଭାେଭାେ ବଜି୍ଭାନ ଗକବଷଣଭା କକ୍ତ୍ରକର 
ଅକନେ ବଷିୟ ସଂଶ୍ଷି୍ଟ। ପଭାଣପିଭାଗ, ଭୂତତ୍ତ୍ୱ, 
କସୌର, ଚନ୍ଦ, ଗ୍ରହବଜି୍ଭାନ, ଖକଗଭାଳ ବଭା 

କଜ୍ଭାତବିବିଜ୍ଭାନ, ନଭ ପଦଭାଥ୍ଷ ବଜି୍ଭାନ ଆଦ ି କକ୍ତ୍ର 
ଏହଭାର ଅନ୍ଭୁ୍ଷକ୍ତ। ଉନ୍ନତ ଗକବଷଣଭା େଭାଧ୍ୟେକର 
ଜମ୍-ୁେେ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦଭାଖ ଅଞ୍ଳ ବଜି୍ଭାନ ତଥଭା ପ୍ର�କୁ୍ତ ି
କକ୍ତ୍ରକର ବପିଳୁ ସକୁ�ଭାଗ ସମ୍ଭାବନଭା ସଷୃ୍ଟ ିେରଛି।ି

େହଭାେଭାେ ବଜି୍ଭାନ ଓ ଏହଭାର ପ୍ରକୟଭାଗେୁ 
ବୁଝବିଭା ପଭାଇଁ ଭଭାରତୀୟ େହଭାେଭାେ ଗକବଷଣଭା ସଂସ୍ଭା 
(ଇକ୍ଭା) କଦେର ବଭିନି୍ନ ଭଭାଗକର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତଷି୍ଠଭାନ 
ସ୍ଭାପନ େରଛି।ି ଜମ୍ ୁ ଓ େେ୍ମୀର ଅଞ୍ଳକର ଏଭଳ ି
ଏେ ଉନ୍ନତ େହଭାେଭାେ ଗକବଷଣଭା କେନ୍ଦ ପ୍ରତଷି୍ଠଭା 
େରଭା�ଭାଇଛ।ି ଜମ୍ରୁ କେନ୍ଦୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ଭାଳୟକର 
ସ୍ଭାପତି ଏହ ିକେନ୍ଦର ନଭାେ ‘ସତୀେ ଧଭାୱନ େହଭାେଭାେ 
ବଜି୍ଭାନ କେନ୍ଦ’ ବଭା ‘ଏସ୍ ଡସିଏିସ୍ ଏସ୍ ’। ଇକ୍ଭା ଓ 
ଜମ୍-ୁେେ୍ମୀର ବଶି୍ୱବଦି୍ଭାଳୟର େଳିତି ଉଦ୍େକର 
ଏହ ିକେନ୍ଦ ସ୍ଭାପତି।

ଜମ୍-ୁେେ୍ମୀର ଉର୍ରଭଭାରତର ଏେ ପ୍ରେଖୁ 
ଅଞ୍ଳ। ଅତଏବ କସଠଭାକର େହଭାେଭାେ ବଜି୍ଭାନ 
ଗକବଷଣଭା କେନ୍ଦ ସ୍ଭାପନ ଏେ ଐତହିଭାସେି ଉପଲବ୍।ି 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଞ୍ଳକର େହଭାେଭାେ ଗକବଷଣଭା ଓ ପ୍ରକୟଭାଗ 
କକ୍ତ୍ରକର ଏହ ି କେନ୍ଦ ବକିେଷ ସହଭାୟେ କହବ। 
କସ ଅଞ୍ଳର କ�ଉଁ ଖକଗଭାଳୀୟ ଓ ବଭାୟେୁଣ୍ଡଳୀୟ 
ବକିେଷତ୍ୱ ରହଛି,ି ତଭାହଭାର ଅନୁଧ୍ୟଭାନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ 
ପଭାଇଁ ଏହଭା ସକୁ�ଭାଗ ସଷୃ୍ଟ ି େରବି। କସ ଅଞ୍ଳର 
�ବୁେ�ବୁତୀେଭାକନ େହଭାେଭାେ ଗକବଷଣଭାର ସକୁ�ଭାଗ 
ପଭାଇ କଦେର ବେିଭାେ କକ୍ତ୍ରକର ନଜିର ଅବଦଭାନ 
ରଖିପଭାରକିବ। ଜମ୍-ୁେେ୍ମୀର ଏବଂ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ 
ହେିଭାଳୟ ପବ୍ଷତେଭାଳଭା ଅଞ୍ଳର ଜଳବଭାୟ,ୁ ପରକିବେ 
ଓ ଜୀବେଣ୍ଡଳ ସ୍ୱତନ୍ତ। ଏହ ିଅଞ୍ଳର ଜନଜୀବନ ଓ 
ଅଥ୍ଷନୀତ ିଏହଭାର ବୃକ୍ଲତଭାର ଆଚ୍ଭାଦନ, ଜଙ୍ଗଲଭାଞ୍ଳ, 
ବରେ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ଭୂତଳଜଳ, ବଭାଦଲ ଆଚ୍ଭାଦନ ଓ 
ବଭାୟ ୁ େଣ୍ଡଳୀୟ ସ୍ତି ି ଦ୍ଭାରଭା ପ୍ରଭଭାବତି କହଭାଇଥଭାଏ। 
କତଣ ୁଏହ ିଅଞ୍ଳର କଭୌକଗଭାଳେି ଓ କଭୌତେି ସ୍ତିେୁି 

ଦୂରସଂକବଦୀ ବ୍ବସ୍ଭାକର ସହଜକର େହଭାେଭାେରୁ 
ସକବ୍ଷକ୍ଣ େରକିହବ।

ଏସ୍ ଡସିଏିସ୍ ଏସ୍ କର ଥିବଭା ଦୂରସଂକବଦୀ ଓ 
ଜଆିଇଏସ୍  ଲ୍ଭାବ ବଭାୟ ୁ ପ୍ରଦୂଷଣର େଭାନ ନଦି୍୍ଷଭାରଣ 
ସହତି ବଭିନି୍ନ ବଷିୟକର ଅନୁଧ୍ୟଭାନ ଓ ଆେଳନ 
େରପିଭାରବି। ତଭାପେଭାତ୍ରଭାକର ପରବିର୍୍ଷନ, ବଷ୍ଷଭା ଓ 
ତୁଷଭାରପଭାତ, ବଭାୟେୁଣ୍ଡଳୀୟ ସ୍ରିତଭା ରକ୍ଭାଠଭାରୁ 
ଆରମ୍ େର ି ଏହଭା ବଭିନି୍ନ ବଷିୟକର ‘ଥ୍ରଡ ି ଭଏଆର 
ଡଭାଟଭା ଆସେିକିଲସନ କଟକ୍ କନଭାକଲଭାଜ’ି ବ୍ବହଭାର 
େର ି େକଡଲ ପ୍ରସୁ୍ତ େରପିଭାରବି। ଏସବୁ େଭାେ 
ଏହ ି କେନ୍ଦ ପକ୍ରୁ େଧ୍ୟ ଆରମ୍ କହଭାଇଛ।ି ଜମ୍-ୁ
େେ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦଭାଖ ଅଞ୍ଳ ଅତେିୟ ପ୍ରଭାେୃତେି 
ବପିଦପ୍ରବଣ। କତଣ ୁ ତଭାହଭାର େେୁଭାବଲିଭା ପଭାଇଁ ଭୂ-
ଭରି୍େି ପ�୍ଷ୍କବକ୍ଣ ଦକ୍ତଭା ବୃଦ୍ରି ଆବେ୍େତଭା 
ଅଧିେ। କତଣ ୁ ଏହ ି ଅଞ୍ଳର ପଭାଣପିଭାଗ ଓ ଜଳବଭାୟ ୁ
ଉପକର ଅଧିେ ଗକବଷଣଭା କଲଭାଡ଼ଭା। ଏହ ି େହଭାେଭାେ 
କେନ୍ଦ ସ୍ଭାପନ ଦ୍ଭାରଭା ଜମ୍-ୁେେ୍ମୀର ଅଞ୍ଳର ବେିଭାେ 
ପଭାଇଁ ଆବେ୍େ ଭୂସ୍ଭାନେି ଏବଂ େହଭାେଭାେ ବଜି୍ଭାନର 
ଆବେ୍େତଭା ପରୂଣ କହଭାଇପଭାରବି।

ଜମ୍ ୁ କେନ୍ଦୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ଭାଳୟକର ସ୍ଭାପତି 
ସତୀେ ଧଭାୱନ େହଭାେଭାେ ବଜି୍ଭାନ ଗକବଷଣଭା 
କେନ୍ଦକର ଜଓିସ୍ପଭାେଆିଲ (ଭୂସ୍ଭାନେି) ଡଭାଟଭା 
ଆନଭାଲସିସି୍  ସବୁଧିଭା ରହବି। ଏହଭାେଳକର ଏହ ି
ଅଞ୍ଳର ପ୍ରଭାେୃତେି ସମ୍ପଦର ସଚୁନି୍ତି ବ୍ବହଭାର ଓ 
ଭୂେ ି ଉପକ�ଭାଗ କ�ଭାଜନଭା ସହଜ କହଭାଇପଭାରବି। 
ଏଥିପଭାଇଁ ବଭାୟେୁଣ୍ଡଳୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ନେିକନ୍ ଭୂ-
ଭରି୍େି ପ�୍ଷ୍କବକ୍ଣ ସବୁଧିଭା, ଆକଷ୍ଟ୍ରଭାେିଜକି୍ସ (ନଭ 
ପଦଭାଥ୍ଷ ବଜି୍ଭାନ) ପଭାଇଁ ପରୀକ୍ଭାଗଭାର, ବଭାୟେୁଣ୍ଡଳୀୟ 
ସକେ୍ଦନ ବ୍ବସ୍ଭା (ଆଟ୍ େସ୍ କେରକି୍  କସନ୍ ସଂି) ଓ 
ତୁଷଭାରକ୍ଭାତ ଅଧ୍ୟୟନ ଲ୍ଭାବ ରହବି। ଏହଭାେଳକର 
ଏହ ି ଅଞ୍ଳକର ବରେ, ତୁଷଭାରକ୍ଭାତ, ନଦୀ 
ଓ ଝରଣଭାକର ରହଥିିବଭା ପ୍ରଚୁର େଧରୁଜଳର 
ସ୍ତିେୁି ଆେଳନ େରଭା�ଭାଇପଭାରବି। ଆହୁର ି େଧ୍ୟ 
ଏସବୁ ତୁଷଭାର କ୍ଭାତରୁ ବଭାହଭାରଥିିବଭା ନଦନଦୀର 
ଜଳପ୍ରବଭାହ ଉର୍ରଭଭାରତ ଉପକର ଥିବଭା ପ୍ରଭଭାବେୁ 
ଭଲଭଭାକବ ଅଧ୍ୟୟନ େରକିହବ। ଏହଭାବ୍ତୀତ 
ବପି�୍ଷ୍ୟ ପରଚିଭାଳନଭା କେନ୍ଦ, �ଭାହଭାେ ି କସଠଭାକର 
ସ୍ଭାପନ କହବ, ତଭାହଭା ଜମ୍-ୁେେ୍ମୀର ଅଞ୍ଳକର ବନ୍ଭା, 
ଭୂସ୍ଖଳନ, ବନଭାଗ୍ନ,ି େରୁଡ଼ ି ଓ ଜଳବଭାୟ ୁ ପରବିର୍୍ଷନ 

ଆଦ ିକକ୍ତ୍ରକର ଗକବଷଣଭାର ସକୁ�ଭାଗ କ�ଭାଗଭାଇବ। 
କସହପିର ି ଜମ୍-ୁେେ୍ମୀରର ନେିଟବର୍୍ଷୀ ଅଞ୍ଳକର 
ଜଳବଭାୟ ୁ ଏବଂ ପରକିବେ ଉପକର ବଭାକୟଭା-
ଏକରଭାକସଭାଲଭାର ବବିଧି ପ୍ରଭଭାବ ଅନୁଧ୍ୟଭାନ େରବିଭାକର 
ଏହ ିକେନ୍ଦ ସହଭାୟେ କହବ।

ଜମ୍-ୁେେ୍ମୀରକର ଏସଡସିଏିସ୍ ଏସ୍ , ଏ ଧରଣର 
ପ୍ରଥେ କେନ୍ଦ। କେନ୍ଦ ସରେଭାର େହଭାେଭାେ ବଜି୍ଭାନ 
କକ୍ତ୍ରକର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରେଭାରର ନୂଆ ସବୁଧିଭା ସକୁ�ଭାଗ 
କ�ଭାଗଭାଉଛନ୍।ି କସହ ିଅଞ୍ଳର େକି୍ତି କଲଭାକେ, ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଆବେ୍େତଭା କକ୍ତ୍ରକର ସହଭାୟେ କଟକ୍ କନଭାକଲଭାଜରି 
ଉପକ�ଭାଗ େରବିଭାର ସକୁ�ଭାଗ ପଭାଇକବ ଏବଂ ଏହଭା 
ଦ୍ଭାରଭା ନ�ିକୁ୍ତ ିସକୁ�ଭାଗ ବଢ଼଼ବି। 

ଲଦଭାଖ ଅଧୀନସ୍ କଲହ ର ହଭାନ୍ କଲ କର 
ଭଭାରତୀୟ କଜ୍ଭାତବିବିଜ୍ଭାନ ପ�୍ଷ୍କବକ୍ଣ କେନ୍ଦ 
ଆଇଏଓ ସ୍ଭାପତି କହଭାଇଛ।ି ଏହଭାବଶି୍ୱର ଅନ୍ତେ 
କରେଷ୍ଠ ଉଦୀୟେଭାନ ପ�୍ଷ୍କବକ୍େ। ଏହଭାର ବକିେଷତ୍ୱ 
କହଲଭା ଏହ ି ଅଞ୍ଳର ପରକିବେ। ଏଠଭା ରଭାତକିର 
ଆେଭାେ ଅଧିେ ନେି୍ଷଳ ରକହ। ଆକଲଭାେ ପ୍ରଦୂଷଣ 
ଓ ପଷୃ୍ଠଭୂେରି ଏକରଭାକସଭାଲ (ବଭାୟକୁର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରଦୂଷଣେଭାରୀ ଉପଭାଦଭାନ) ହଭାର ଅତ ି େମ୍ । ଅତ୍ନ୍ 
େଷୁ୍କ ବଭାୟେୁଣ୍ଡଳୀୟ ସ୍ତି ି ଏବଂ ବଷ୍ଷଭାହୀନତଭା ଏହଭାର 
ଆଉ ଏେ ବକିେଷତ୍ୱ।

ନଜିର କଟଲକି୍ଭାପ କେନ୍ଦ ସ୍ଭାପନ େରବିଭାେୁ 
େହଭାେଭାେଚଭାରୀେଭାକନ ଏେ ଉର୍େ ସ୍ଭାନ ନରିନ୍ର 
କଖଭାଜବିଭାକର ବ୍ସ୍। ଏଭଳ ି କେନ୍ଦ େଭାଧ୍ୟେକର 
କସେଭାକନ ସ୍ଭାନୀୟ ପଭାଣପିଭାଗ ସଂକ୍ରଭାନ୍ ତଥ୍ଭାବଳୀ 
ସଂଗ୍ରହ େରବିଭାେୁ ଉଦ୍େେୀଳ। ଏହ ି ଅଧ୍ୟୟନ 
ଭବଷି୍ତର ପଭାଣପିଭାଗ ଜନତି ପରବିର୍୍ଷନ େ’ଣ 
କହବ ତଭାହଭାର ଅନୁଧ୍ୟଭାନ ଓ ଆେଳନକର ସହଭାୟେ 
କହବ। ଏହ ିତଥ୍ ଆଧଭାରକର ପ୍ରତେିଭାର କ�ଭାଜନଭା 
େରଭା�ଭାଇପଭାରବି। ଭଭାରତ ଓ ଅନ୍ଭାନ୍ ସହକ�ଭାଗୀ 
କଦେର ଗକବଷେେଭାକନ ରଭାତ୍ରେିଭାଳୀନ ବଭାଦଲ 
ଆଚ୍ଭାଦନର ସ୍ତି ି ଅନୁଧ୍ୟଭାନ େରବିଭାେୁ ବଶି୍ୱର 
ଅତ ି ଉର୍ସ୍ଭାନକର ଆଠଟ ି ପ�୍ଷ୍କବକ୍ଣ କେନ୍ଦ 
ସ୍ଭାପନ େରବିଭାେୁ ସବକିେଷ ଅନୁଧ୍ୟଭାନ େରଛିନ୍।ି 
କସଥିେଧ୍ୟରୁ ଭଭାରତକର ତନିଟି ି ସ୍ଭାନ ରହଛି।ି 
କସଗଡ଼ୁେି କହଲଭା ଲଦଭାଖର ହଭାନକଲ ଓ କେରକ୍  
ଏବଂ କନୈନତିଭାଲର କଦବସ୍ଳ।

ହଭାନ୍ କଲ ର ଡଗି୍ ପଭା-ରଭାତ୍ ସଭାରଠିଭାକର 

ଏେ ଜଭାତୀୟ ପ�୍ଷ୍କବକ୍ଣ କେନ୍ଦ ସ୍ଭାପନ 
େରବିଭାେୁ ବ୍ଭାପେ ପରୀକ୍ଭାନରିୀକ୍ଭା ପକର ନଷି୍ପର୍ ି
ନଆି�ଭାଇଥିଲଭା। ଭଭାରତୀୟ ଉପେହଭାକଦେର 
ପଭାଣପିଭାଗ ସ୍ତି,ି ଏହଭାର ଉର୍ ପବ୍ଷତେଭାଳଭା, ହେିଭାଳୟ 
ଅଞ୍ଳ ଓ ଅନ୍ଭାନ୍ ସ୍ତିେୁି ବଚିଭାରେୁ ନଆି�ଭାଇ ଏହ ି
କେନ୍ଦ ସ୍ଭାପନ େରବିଭାେୁ ସରେଭାର ନଷି୍ପର୍ ିକନଇଥିକଲ। 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ଭାନ ବକିେଷଜ୍ ଓ କବୈଜ୍ଭାନେିେଭାକନ ବୁଲ ି
କଦଖିବଭା ପକର କେଷକର ହଭାନ୍ କଲକର ଏହ ି କେନ୍ଦ 
ସ୍ଭାପନ େରବିଭାେୁ ସପୁଭାରସି େରଥିିକଲ। କେଷକର 
ନଲିମ୍ ଖଲୁ ଅଧିତେ୍ ବଭା ସେତଳ ଭୂେରି ସୀେଭାକର 
ହଭାନ୍ କଲର ଡଗି୍ ପଭା-ରଭାତ୍ ସଭାରକିର ୧୯୯୪ 
ଡକିସେର୍କର ଏହ ିକେନ୍ଦର ସ୍ଭାୟୀ େଭା�୍୍ଷ ଭାଳୟ ସ୍ଭାପନ 
େରବିଭାେୁ ସରେଭାର ନଷି୍ପର୍ ି କନକଲ। ୧୯୯୫ 
ଜଭାନୁୟଭାରୀରୁ ଏଠଭାକର ନେି୍ଷଭାଣେଭା�୍ଷ୍ ଆରମ୍ 
କହଭାଇଥିଲଭା। କସହ ି କେନ୍ଦର ବେିଭାେ େଭା�୍ଷ୍ ଏକବ 
ଅବ୍ଭାହତ ରହଛି।ି ଡଗି୍ ପଭା-ରଭାତ୍ ସଭାରରି ଉର୍ତେ 
େଙୃ୍ଗ ସେଦୁ୍ର ପତନଠଭାରୁ ୪୫୧୭ େଟିର ଉର୍କର। 
ଏହ ିେଙୃ୍ଗର ନଭାେ ରଖଭା�ଭାଇଛ ିେଭାଉଣ୍ ସରସ୍ୱତୀ।

ନଲିେଖଲୁ ଅଧିତ୍େ (ସେତଳ ଭୂେ)ି ସେଦୁ୍ର 
ପତନଠଭାରୁ ୪୨୪୦ େଟିର ଉର୍କର। ଏହ ି ସେତଳ 
ଭୂେଟି ି ପବୂ୍ଷରୁ ପଶ୍େିେୁ ଦୁଇ େେି ି ଲେ୍ଥିିବଭାକବକଳ 
ଉର୍ର ଓ ଦକ୍ଣିକର ଏହଭାର କଦୈଘ୍ଷ୍ ଏେ 
େକିଲଭାେଟିର। ଏହଭାର େୀଷ୍ଷତେ ଭୂେରି କକ୍ତ୍ରେଳ 
ପ୍ରଭାୟ ଅଧ ବଗ୍ଷ େକିଲଭାେଟିର ଓ ଏହଭା ସେତଳ। 
େଙୃ୍ଗ ନେିଟକର େଛି ି କଛଭାଟ କଛଭାଟ େଣୁ୍ଡଆି ରହଛି।ି 
କସଗଡ଼ୁେି େଭାଟ ି େଛି ି ପରେିଭାଣକର ସେତଳ 
େରଭା�ଭାଇଛ।ି ସେଦୁ୍ର ପତନଠଭାରୁ ୪୫୦୦ େଟିର 
ଉର୍ତଭାକର େଙୃ୍ଗର ପବୂ୍ଷ ଭଭାଗକର ୨-ଏମ୍  ହେିଭାଳୟ 
ଚନ୍ଦ କଟଲକି୍ଭାପ (ଏଚ୍ ସଟି)ିେୁ ସ୍ଭାପନ େରଭା�ଭାଇଛ।ି

ଅକନେ ବଷ୍ଷର ବଭିନି୍ନ ଖକଗଭାଳୀୟ ଜଳବଭାୟ ୁ
େଭାନେେୁ ଅନୁଧ୍ୟଭାନ େର ି ଆଇଆଇଏ ୨୦୦୦ 
େସହିଭାକର ହଭାନ୍ କଲ କର ଭଭାରତୀୟ ଆକଷ୍ଟ୍ରଭାକନଭାେେିଭାଲ 
ଅବଜରକଭଟରୀ ୨-େଟିର ଆପଭାର୍ ଚର ବେିଷି୍ଟ 
ହେିଭାଳୟ ଚନ୍ଦ କଟଲକି୍ଭାପ ସ୍ଭାପନ େରଥିିଲଭା। 
ତଭା’ପରଠଭାରୁ କସ ସ୍ଭାନର ଅଦ୍ତିୀୟତଭାେୁ ବଚିଭାରେୁ 
କନଇ ଅପ୍ଟେିଭାଲ ଓ ଇନ୍ ଫ୍ଭାକରଡ୍  କୱଭବ୍ଭାଣ୍ଡ 
ପରଚିଭାଳତି ବଭିନି୍ନ ଆକଷ୍ଟ୍ରଭାକନଭାେେିଭାଲ କଟଲକି୍ଭାପ 
ବଭିନି୍ନ ଭଭାରତୀୟ ପ୍ରତଷି୍ଠଭାନ ପକ୍ରୁ କସଠଭାକର 
ସ୍ଭାପନ େରଭା�ଭାଇଛ।ି n

ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରର ନୂଆ ମହାକାଶ ବଜି୍ାନ ରକନ୍ଦ୍ର  

ଦିକନ ଜକଣ କଲଭାେ ସେଦୁ୍ର େୂଳେୁ �ଭାଇ ସେଦୁ୍ରେୁ 
େହଲିଭା - ‘କହ ସେଦୁ୍ର! କେକତ ଦଗିନ୍ ବସି୍ଭାର ି

ତୁେ ରୂପ! କେକତ ସନୁ୍ଦର ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ତୁେର। 
ସବୁ େଛି ିଠେି କହଲଭା କ� େନୁି୍ ବଧିଭାତଭା ତୁେ ଜଳେୁ 
ଏକତ ଲୁଣଆି େଭାହ ିଁେ ି େକଲ ତଭାହଭା ବୁଝଭା ପଡୁନ।ି 
ସବୁ ସନୁ୍ଦର ଥଭାଇ ବ ି ଖଭାସ ଏଇ କଗଭାଟେି େଭାରଣ 
କ�ଭାଗୁଁ ତୁକେ ଅକଲଭାଡ଼ଭା।’

 ବଭାଟକର �ଭାଉ �ଭାଉ କଲଭାେଟରି କଗଭାଲଭାପ 
େୁଲ ସହ କଭଟ କହଭାଇଗଲଭା। କଲଭାେଟ ିକଗଭାଲଭାପେୁ 
େହଲିଭା - ‘ତୁକେ ବହୁତ ସନୁ୍ଦର। କହକଲ େ’ଣ 
କହବ, ତୁେର ଚଭାରପିକଟ ଥିବଭା େଣ୍ଭାେୁ କଦଖିକଲ 
ତୁେ କସୌନ୍ଦ�୍ଷ୍ଟ ିେିେଭା ପଡ଼�ିଭାଏ।’ ଏଇ ସେୟକର 
କେଭାଇଲଟିଏି ଗଛ ଉପକର ବସ ି େନ େତଭାଣଆି 

ସ୍ୱରକର ଗୀତ ଗଭାଉଥିଲଭା। କଲଭାେଟ ି କେଭାଇଲ ି
ପଭାଖେୁ �ଭାଇ େହଲିଭା - ‘ତୁେର େକନଭାେଗୁ୍ଧେଭାରୀ 
ସ୍ୱର ତନୁ େନକର ପଲୁେ ସଷୃ୍ଟ ି େକର ସତ; େନୁି୍ 
କଦଖିବଭାେୁ ତୁକେ େଳଭା। ତୁକେ 
�ଦ ିଟକିେ କଗଭାରଭା କହଭାଇଥଭା’ନ୍, 
କତକବ ଆହୁର ି ଜନଭାଦୃତ 
କହଭାଇପଭାରଥିଭା’ନ୍। 

 ଏଥର ସେଦୁ୍ର, କଗଭାଲଭାପ 
ଏବଂ କେଭାଇଲ ି ଏେଭାଠ ି କହଭାଇ 
େଣଷିେୁ େହକିଲ - ‘କହ େଣଷି, 
ତୁକେ କରେଷ୍ଠ ଜୀବ କହଭାଇଛ ସତ, ସନୁ୍ଦର ଆଖି, 
େଭାନ, ନଭାେ ଥିବଭା େରୀରକଟ ପଭାଇଛ ସତ; େନୁି୍ 
ସବୁଥିକର କଦଭାଷଦେ୍ଷୀ କହବଭାରୁ ତୁେ େଣଷି ଜନ୍ମଟଭା 
ବୃଥଭା କହଲଭା କବଭାଲ ିଜଭାଣ।’ 

 ଏପର ି ନଘି୍ଷଭାତ ପ୍ରତୁ୍ର୍ର େଳିବି କବଭାଲ ି

କଲଭାେଟ ି କେକବ ଭଭାବ ି ନ ଥିଲଭା। ଅଳ୍ପସେୟର 
େଥଭାବଭାର୍୍ଷଭା ଭତିକର ସେଦୁ୍ର, କଗଭାଲଭାପ ଏବଂ 
କେଭାଇଲ ି େଣଷିର ଏତେି ି େଭାତ୍ର ଖରଭାପ ଗଣୁେୁ 
ଆବଷି୍କଭାର େକଲ। �ଦ ିକସେଭାକନ େଣଷି ସହତି 
େଭାକସ େଭାଳ ନବିଡ଼ି ଭଭାକବ ରହ ି ପଭାରକନ୍, 

କତକବ ଅନ୍ର କଦଭାଷ 
ଦେ୍ଷଭାଇବଭାେୁ କନଇ େଣଷି 
ପଭାଖକର ଥିବଭା ଆହୁର ି
ଭୟଙ୍କର ଗଣୁଗଡ଼ୁେି 
ବଭାବଦକର ଅବଗତ କହଭାଇ 

ପଭାରକନ୍। େଣଷି କେବଳ ଅନ୍ େଣଷିର 
କଦଭାଷତରୁଟ ି କଖଭାକଜନଭା। ଭୟଙ୍କର େଥଭାଟ ି
କହଉଛ ି �ଭାହଭାଦ୍ଭାରଭା କସ ଉପେୃତ ହୁଏ, 
�ଭାହଭାଙ୍କ ସହତି କସ ଅଧିେ େଳିଭାେେିଭା େକର, 
କସେଭାନଙ୍କର ବ ିେୁତ୍ଭାରଟନଭା େକର। କେକତେ 

କଲଭାେ ଅଛନ୍,ି କସେଭାକନ ଆପଣଙ୍କ ସହ 
ସବୁକବକଳ େେିୁଥିକବ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ସଭାଙ୍ଗ 
କହଭାଇ ସବୁଆକଡ଼ �ଭାଉଥିକବ, ଆପଣଙ୍କଠୁଁ େଛି ି
ସଭାହଭା�୍ ସହକ�ଭାଗ ପଭାଉଥିକବ। େନୁି୍ କ�ଉଁଦନି 
ସଭାହଭା�୍ ସହକ�ଭାଗେୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ େରକିଦକବ, 
କସଇଠୁ େଥଭା ସରଲିଭା। ଆପଣ କହଭାଇ�କିବ ନନି୍ଦଭା 
ଏବଂ େରବ୍ର କେନ୍ଦବନୁି୍ଦ। ଆପଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍କର 
କସ କଲଭାେଟ ି ଚଭାରଆିକଡ଼ ଗପ ି ବୁଲୁଥିବ। ପଣୁ ି
କ�ଉଁଦନି ସଭାହଭା�୍ ଟକିେ ପଭାଇ�ବି, ପଣୁ ିେଲେୀ 
େୁଲଆି ହସ ହସ ି ହଭାତ େଳ ି େଳ ି ଆପଣଙ୍କ 
ପଭାକଖ ହଭାଜର କହଭାଇ�ବି। ଏଭଳ ି ଗଣୁ ଦ୍ଭାରଭା 
କେକତେ ଅେଣଷି ଭଲ େଣଷିେଭାନଙୁ୍କ େରଭାଗ୍ରତ 
େର ି ରଖିଥିବଭାର ଜଣଭାପକଡ଼। େଭାସ୍ତ୍ର େହୁଛ ି ଏ 
ଧରଣର କଲଭାେେଭାନଙୁ୍କ ପଭାଖକର ପରୁଭାଇବଭା 
େସ୍ନି େଭାକଳ ଉଚତି ନୁକହଁ।  n
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ପରବିଭାରକର େଭା’ଙୁ୍କ ପ୍ରଥେ ଓ କରେଷ୍ଠ ଗରୁୁର 
େଭାନ୍ତଭା ଦଆି�ଭାଇଛ।ି ନଭାରୀ କହଉଛ ି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରେଷ୍ଠ ସଜ୍ଷନଭା। �ଗୁ�ଗୁରୁ 

‘ନଭାରୀ’ କପ୍ରରଣଭାଦଭାୟନିୀ କହଭାଇଆସବିଭାରୁ ଆକେ 
ଆଜ ି ସଭ୍ତଭାେୁ ଏକତବଭାଟ ଆଣବିଭାେୁ ସକ୍େ 
କହଭାଇଛୁ। େଭାନ୍ ି ପବ୍ଷକର ଭୀଷ୍ମ େହଥିିକଲ ଦେଜଣ 
ଗରୁୁଙ୍କ ଅକପକ୍ଭା ଜକଣ ପତିଭା କରେଷ୍ଠ। ଦେଜଣ 
ପତିଭାଙ୍କ ଅକପକ୍ଭା ଜକଣ େଭା’ କରେଷ୍ଠ। କ�ଉଁଠ ି
ନଭାରୀେୁ ଅସମ୍ଭାନ େରଭା�ଭାଏ, କସ ସଭ୍ତଭା 
ଧ୍ଂସପଥଗଭାେୀ କହଭାଇଥଭାଏ। କଦ୍ରୌପଦୀଙୁ୍କ ଲଭାଞ୍ଛନଭା 
କଦବଭାରୁ େୁରୁବଂେ ନଭାେ କହଭାଇ�ଭାଇଥିଲଭା। େଭା’ 
ସୀତଭାଙ୍କ ଅପହରଣ େରବିଭାରୁ ରଭାବଣର ସ୍ୱର୍୍ଷ 
ଲଙ୍କଭା ଧ୍ଂସ କହଭାଇ�ଭାଇଥିଲଭା। ଭଉଣୀ କଦବେୀଙୁ୍କ 
ବନ୍ଦୀେଭାଳଭାକର ରଖି ନ�ି୍ଷଭାତନଭା କଦବଭାରୁ େଂସ ନହିତ 
କହଭାଇଥିଲଭା। 

ନଭାରୀ ସବ୍ଷଂସହଭା, ସନ୍ଭାନ ବତ୍ଳଭା ଓ 
େକ୍ତସି୍ୱରୂପଣିୀ। ପଣୁ ି କେକତକବକଳ ନଭାରୀ 
କପ୍ରେସ୍ୱରୂପଭା ତ କେକତକବକଳ େଭାତଭା ଦୁଗ୍ଷଭା, େଭାଳୀ 
ରୂପକର ସଂହଭାରେଭାରଣିୀ, ଦୁଷ୍ଟଭାନଭାେନିୀ, ଅଗ୍ନେିନ୍ଭା 

େଭାନ୍ପି୍ରଦଭାୟନିୀ, କପ୍ରରଣଭାଦଭାୟନିୀ। ଏହଭିଳ ି
ଅକନେ ରୂପ ଅକନେ ସ୍ୱରୂପ ଧଭାରଣିୀ ନଭାରୀ ଜଗତ 
େଙ୍ଗଳ ପଭାଇଁ ଦୁଃଖ, �ନ୍ତଣଭା, ଲଭାଞ୍ଛନଭାେୁ ସହ�ିଭାଇ 
ଆକଗଇଚଭାକଲ। ଦୁନଆିେୁ ଆପଣଭାର େରଥିିବଭା େକ୍ତ ି
ବହନ େରଥିିବଭା କନେହେୟୀ ନଭାରୀ କେକତକବକଳ 
ଜନନୀ, ଭଗନିୀ ଓ ଜଭାୟଭା ରୂପକର ନଜିେୁ ପରପି୍ରେଭାେ 
େରଥିଭାଏ। ଅଧିେ େଣୁଥୁିବଭା, ପରଦୁଃଖକର ଭଭାଙ୍ଗ ି
ପଡ଼ୁଥିବଭା, ପରବିଭାର ପ୍ରତ ି ସଦଭା�ତ୍ନେୀଳଥିବଭା ନଭାରୀ 
କସଥିପଭାଇଁ ସବୁକବକଳ ପରୁୁଷଠଭାରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଷକର ରହବିଭା 
ଉଚତି। ଆଚଭାର, ବଚିଭାର, ନଷି୍ଠଭା, ପବତି୍ରତଭା, ଦୟଭା, 
କ୍େଭା ଭଳ ି ଐଶ୍ୱରୀୟ ଗଣୁକର ପରପିରୂ୍୍ଷଭା ନଭାରୀ 
ସବ୍ଷଦଭା ସ୍ରି, କଧୈ�୍ଷ୍େୀଳଭା ଓ ସବ୍ଷଂସହଭା। ଏହଭାର 
ପ୍ରତବିଦଳକର ନଭାରୀ େଛି ି ପ୍ରଭାପ୍ ନ େର ି େଧ୍ୟ 
ପଭାଏ ଅପଭାର ଆନନ୍ଦ। ସଷୃ୍ଟରି କସୌନ୍ଦ�୍ଷ୍କର ସଦଭା 
ବକିେଭାହତିଭା।

ଆଜ ି ବ ି ଭଭାରତୀୟ ନଭାରୀ ଅହଲ୍ଭାଙ୍କ 
ପର ି ପଭାଷଭାଣୀ ସଭାଜ ି େଭାଡ଼, ଗଭାଳ,ି ଭତ୍୍ଷନଭା 
େଣୁ୍ଡ ପଭାତ ି ସହୁଛନ୍।ି କଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପର ି େନ 
ଭତିକର ଥିବଭା କବଦନଭା, କକ୍ରଭାଧ ଓ ପ୍ରତକିେଭାଧର 
ଭଭାବନଭାେୁ ଚଭାପ ି ରଖୁଛନ୍।ି େଭାରଣ କସେଭାକନ 
ଭଭାବନ୍ ି ତଭାଙ୍କର ଅଭେିଭାପ େଭାକଳ ପରୁୁଷଙ୍କ 
ପଭାଇଁ ବଷିତୁଲ୍ କହଭାଇ�ବି। କଗଭାଟଏି ପକଟ 
କସେଭାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘଷ୍ଷପରୂ୍୍ଷ କହଭାଇଥିବଭା 
କବକଳ କସେଭାକନ େଭାନ୍ ି େଭାେନଭା େରଥିଭା’ନ୍।ି 
େକନ୍ଦଭାଦରୀଙ୍କ ପର ି କସେଭାନଙ୍କ ପଭାଖକର 
ଭଲେନ୍ଦ ବୁଝବିଭାର କ୍େତଭା ରହଛି।ି ସଙ୍କଟ 
ସେୟକର ଉଚତି୍  ନରି୍୍ଷୟ ନଅିନ୍।ି ଅନ୍େୁ କ୍େଭା 
େରବିଭାର ଭଭାବନଭା ରଖନ୍,ି ତଭାରଭାଙ୍କ ପବତି୍ର ସ୍ଭାନ 

ଅଧିେଭାର େରପିଭାରନ୍।ି େୁନ୍ୀଙ୍କ ପର ି େଭାନ୍କିର 
ଜୀବନ ବତିଭାଇବଭା ପଭାଇଁ େନର କେଭାହେୁ େନକର 
େଭାରଦିଅିନ୍।ି ଆେ ଉତ୍ଳର ସୁକ�ଭାଗ୍ େନ୍ଭା 
କଦ୍ରୌପଦୀ େେୁୁ୍ଷ  ତଭାଙ୍କର ସଂଘଷ୍ଷପରୂ୍୍ଷ ଜୀବନକର 
ନଜି ସ୍ୱଭାେୀ, ଦୁଇପତୁ୍ରଙୁ୍କ ହରଭାଇ, ଦୁଃଖର ପଭାହଭାଡ଼ 
େଣୁ୍ଡ ଉପକର ରଖି, ଅନ୍ରର କେଭାହେୁ ହୃଦୟକର 
େଭାରକିଦଇ ଜନକସବଭାକର ନଜିର ଜୀବନ ଉତ୍ଗ୍ଷ 
େରଥିÒବଭାରୁ େହଭାେହେି ରଭାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପଦବୀ େଣ୍ଡନ 
େରଛିନ୍।ି 

ନଭାରୀ େଣ୍କର ଥଭାଏ େଧରୁତଭା, କନେହକର 
ଥଭାଏ େହେ, ସମ୍ଭାଷଣକର ଥଭାଏ ଅେତୃ ଧଭାରଭା। 
ଭଭାବପ୍ରବଣତଭାର ଜନ୍ମଗତ ଗଣୁ ବହନ େର ି ଜନ୍ମ 
କନଉଥିବଭା ଏହ ି ନଭାରୀ ପଲିଭାଟ ି ଦନିକର ତଭା’ର 
ଦକରଭାଟ ି େଥଭାକର ପରବିଭାର ଓ ସମ୍ପେ୍ଷୀୟଙୁ୍କ କନେହ, 
କପ୍ରେ ଓ େେତଭା କଡଭାରକିର ବଭାନ୍ ିଥଭାଏ। ଚନ୍ଦଙ୍କ ପର ି
କ�କତ ବୃଦ୍ ିପଭାଇ �ଭାଉଥଭାଏ, ଭଗବଭାନ ତଭାଙୁ୍କ ପ୍ରଦଭାନ 
େରଥିିବଭା ଅନ୍ନବିହତି ଗଣୁକର ପରବିଭାରେୁ ବଭାନ୍ ି
ରଖିବଭାର ଉଦ୍େ େକର। 

ଆଜରି ନଭାରୀ ପରୁୁଷେଭାନଙ୍କ କପ୍ରରଣଭାଦଭାୟନିୀ 
ସଭାଜଥିିବଭାକବକଳ ପଭାଉଁେ ତଳର ନଅିଭଁା ଭଳ ି
ଆବେ୍େ ପରକିବେକର ନଜିର କଜ୍ଭାତ ି ପ୍ରେଭାେ 
େରଥିଭା’ନ୍ ି ଅବଭା ଆକଗ୍ନୟଗରି ି ସେ ଜ୍ଭାଳଭାେଖୁୀ 
ସଭାଜ ି ପଭାରନ୍।ି ରଭାଜନୀତ,ି େଳଭା, ସଭାହତି୍, 
ସେଭାଜକସବଭା, ପ୍ରତରିକ୍ଭା, କ୍ରୀଡ଼ଭା, େକି୍ଭା, ବଜି୍ଭାନ 
ଏପରେି ି �ଦୁ୍କକ୍ତ୍ରକର ନକିଜ ନଜିର କପ୍ରରଣଭା 
ସଭାଜ ିକଦେ ତଥଭା ବଶି୍ୱକର ଉଦଭାହରଣ ସଷୃ୍ଟ ିେରନ୍।ି 
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଦୀପର ରୂପ କନଇ ପଥ ପ୍ରଦେବିେଭା ସଭାଜନ୍।ି 
କ�ଉଁ ସେଭାଜ ନଭାରୀ ପ୍ରତଭିଭାେୁ ସମ୍ଭାନ କଦଇ େଖିି 

ନଭାହ ିଁ, କସ ସେଭାଜ କେକବ ପ୍ରଗତ ିପଥକର ଆକଗଇ 
ପଭାରବି ନଭାହ ିଁ, ସଭ୍ ସେଭାଜ ରୂପକର ଗଣ୍ କହବ 
ନଭାହ ିଁ।

ଆକେରେିଭା ପର ିପ୍ରଗତରି େୀଷ୍ଷକର ଥିବଭା କଦେ 
େଧ୍ୟ ଏ ପ�୍ଷ୍ନ୍ ସକବ୍ଷଭାର୍ ଆସନ ରଭାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ପଦବୀ 
ଜକଣ ନଭାରୀଙୁ୍କ କଦବଭା ପଭାଇଁ ସକ୍େ କହଭାଇନଭାହ ିଁ। 
ଅପରପକ୍କର ଭଭାରତର ସ୍ୱଭାଧୀନତଭା ଆକନ୍ଦଭାଳନକର 
ନଭାରୀଙ୍କ ଅବଦଭାନ ପ୍ରେଂସନୀୟ। େକହ ବଷ୍ଷ ତକଳ 
ନଭାରୀେଭାକନ କଦେର ସ୍ୱଭାଧୀନତଭା ବହ୍ରି ଝଭାସକଦବଭା, 
ରକ୍ଣେୀଳ ପରବିଭାର ଆେଟେୁ ନ େଭାନ ି ସ୍ୱଭାଧୀନତଭା 
ସଂଗ୍ରଭାେକର ସକ୍ରୟି ଭୂେେିଭା ଗ୍ରହଣ େରବିଭା କେବଳ 
ଭଭାରତ େଭାହ ିଁେ ି ସେଗ୍ର ବଶି୍ୱକର ସେସ୍ ନଭାରୀ ଜଭାତ ି
ପଭାଇଁ ଉଦଭାହରଣ କହଭାଇ ରହବି। 

ଆେ ରଭାଜ୍ ବର୍୍ଷେଭାନ ୭୦ ଲକ୍ େହଳିଭା 
ପରବିଭାରଙୁ୍କ ସେକ୍ତ େରଭାଇବଭା, ନଭାରୀେଭାନଙୁ୍କ 
କରଭାଜଗଭାରକ୍େ େରଭାଇବଭା ତଥଭା ପଞ୍ଭାୟତ ସ୍ରକର 
ନଭାରୀେଭାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଭାଧିେଭାର ସେଗ୍ର କଦେକର 
ଉଦଭାହରଣ ସଷୃ୍ଟ ି େରଛି।ି ନଭାରୀ େକି୍ତିଭା କହଭାଇ 
େଭାସନେୁ ଆସକିଲ କସେଭାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ 
ଭଭାବପ୍ରବଣତଭା, ପରଦୁଃଖକର ଦୁଃଖୀ କହବଭା 
ଗଣୁ କ�ଭାଗୁଁ କଦେର ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତ ି ସଭାଧିତ 
କହଭାଇପଭାରବି। ବର୍୍ଷେଭାନ ସେୟ ଆସଛି,ି ନଭାରୀ 
ସଂଗଠନେଭାକନ ସ୍ୱର ଓ ଦଭାବେୁି ଉପସ୍ଭାପନ େରବିଭା 
ଉଚତି୍ । ଜକଣ ନଜି ପଭାଇଁ ସଂଗ୍ରଭାେ େରବିଭାର ସେୟ 
ଆସଛି।ି ଆେ ରଭାଜ୍କର ବଦୁିଷୀ ତଥଭା ସଂଗ୍ରଭାେୀ 
େହଳିଭାଙ୍କ ଉଦଭାହରଣ େମ୍  ନଭାହ ିଁ। କସେଭାନଙ୍କ ପଥ 
ଅନୁସରଣ େରବିଭା ଉଚତି। ନଭାରୀ ଜଭାଗକିଲ, କଦେ 
ଜଭାଗବି, ଜଭାତ ିଜଭାଗବି। n

 ‘ନାରମୀ’ ରରେରଣା�ାୟନିମୀ!
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ଘସରାଇ ନଶିା ନବିାରଣ ସେନ୍ଦ୍ର ଉ୍ସର ଅଙ୍କୁ ଶ ନାହ ିଁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୯।୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟରର ନଶିା ଦ୍ରବ୍ୟ 
କାରବାର ସହତି ତାଳ ରେଇ ନଶିା ରସବନକାରୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼଼ୁ ଛ।ି ଗଳକିନ୍ରିର ବ୍ାଉନ୍  ସଗୁର, ରକାରକନ୍  
ଭଳ ି ଜୀବନନାଶକ ନଶିା ସହଜରର ମଳି ି ଯାଉଛ।ି 
ଏହ ି ସରୁଯାଗରର ନଶିା ନବିାରଣ ନାମରର ରରାଜଗାର 
ରବଶ୍  ଭଲ ଜମଛୁ।ି ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୟିମ ଅବା ମାଗ୍ଗେଶ୍ଦିକାର 
ଅଭାବରର ମନ ଇଛା ନଶିା ନବିାରଣ ରକନ୍ଦ୍ର ରଖାଲ ି
ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭରିଯାଗ କଛି ି ନୂଆ କଥା 
ନୁରହଁ। ଆଉ ସବୁ ରକନ୍ଦ୍ରରର ସବୁ କଛି ି ଠକି୍  ଚାଲୁଛ ି
ରବାଲ ି କହବିା ଆରେୌ ଠକି୍  ରହବ ନାହ ିଁ। େୁଇ ସପ୍ାହ 
ଭତିରର ମୟରୂଭଞ୍ଜରର େୁଇଟ ି ନକଲ ି ନଶିା ନବିାରଣ 
ରକନ୍ଦ୍ର ଧରାପଡ଼ଲିାଣ।ି ବର୍ଗକ ତରଳ ଭୁବରନଶ୍ୱରରର 
ରବଆଇନ୍  ଭାରବ ଚାଲଥିିବା ଏକ ନଶିା ନବିାରଣ 
ରକନ୍ଦ୍ରର ଅରତେବାସୀଙୁ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଥିଲା। 
ଘଟଣା ଘଟବିା ପରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରକନ୍ଦ୍ର ଉପରର ଚଢ଼ଉ 
ରହଉଛ ିଆଉ ତା ପରର ସବୁ କଛି ିଶାତେ ପଡ଼ଯିାଉଛ।ି

ସରକାରୀ ଅନୁାେନରର ରାଜ୍ୟରର ଏରବ ୪୧ଟ ି
ନଶିା ନବିାରଣ ରକନ୍ଦ୍ର ଚାଲଛି।ି ରସଠାରର ରଲାକଙୁ୍କ 
ମାଗଣାରର ରସବା ପ୍ରୋନ କରାଯାଉଛ ି ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର 

ସରକାର ଏହାର ଖର୍୍ଗ ଭରଣା କରୁଛତେ।ି 
ରତରବ ଘରରାଇ ନଶିା ନବିାରଣ ରକନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇଁ ରସପର ି ରଠାସ୍  ମାଗ୍ଗେଶ୍ଦିକା 
ନାହ ିଁ। ରକବଳ ରସାସାଇଟ ିରରଜରି୍ରେସନ୍  
ଜରଆିରର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉଛ ି ଏବଂ 
ରସଥିରର ନଶିା ନବିାରଣ ରକନ୍ଦ୍ର ଚଳାଇବା 
ପାଇଁ ରଗାଟଏି ଧାଡ଼ରିର ଉରଲେଖ ରହଛି।ି 

ଏଥିସହ ସ୍ାନୀୟ ଅତରିକି୍ତ ଜଲିୋପାଳ ଏଥିପାଇଁ ଅନମତ ି
ରେଇଥାତେ।ି ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ା କରବିା, ଅରତେବାସୀଙ୍କ 
ସରୁକ୍ା, ସ୍ାସ୍୍ୟ ରସବା, ମାନସକି ଚକିତି୍ା ପାଇଁ କଛି ି
ନୟିମ ନାହ ିଁ। ରସହପିର ି ଘରରାଇ ନଶିା ନବିାରଣ 
ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ରକଉଁ ବଭିାଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବି ତାହା ମଧ୍ୟ 
ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁରହଁ। ସରକାରୀ ନଶିା ନବିାରଣ ରକନ୍ଦ୍ର ଗଡୁକୁି 
ସାମାଜକି ସରୁକ୍ା ଓ ଭନି୍ନକ୍ମ ସଶକ୍ତକିରଣ ବଭିାଗ 

ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି ରହଉଛ।ି ରହରଲ ଘରରାଇ 
ନଶିା ନବିାରଣ ରକନ୍ଦ୍ର ତୋରଖ କରବିା 
ପାଇଁ ରକହ ି ନାହାତେ ି କହରିଲ ଅତୁ୍ୟ୍ କ୍ତ ି
ରହବ ନାହ ିଁ। ଥିଲା ବାଲା ରଲାରକ ନଶିା 
ରସବନରୁ ରକ୍ା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 

ରାଜ୍ୟରର ଥିବା ନଶିା ନବିାରଣ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ଚାଲ ି ଯାଉଛତେ।ି ଏଥିପାଇଁ ମାସକି ୨୦ରୁ 

୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରେବାକୁ ରହଉଛ।ି ରତରବ ସମରତେ 
ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରରିବ ନାହ ିଁ। ରତଣ ୁ ନକିଟସ୍ 
ଅଞ୍ଚଳରର ଥିବା ଘରରାଇ ନଶିା ନବିାରଣ ରକନ୍ଦ୍ର ଉପରର 
ରସମାରନ ନଭି୍ଗର କରୁଛତେ।ି ଏଥିପାଇଁ ମାସକି ୭ 
ହଜାରରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରେବାକୁ ରହଉଛ।ି ରତରବ 
ରବଆଇନ୍  ରକନ୍ଦ୍ର ରଲାକ ରଲାଚନକୁ ନ ଆସବିା ପଛରର 
ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ରହଉଛ ି ସାମାଜକି ନନି୍ା। ନଶିା 

ନବିାରଣ ରକନ୍ଦ୍ର ସମ୍କ୍ଗରର ଅଭରିଯାଗ କରଲ ରସମାନଙ୍କ 
ପଲିା ଅପନନି୍ା ସହବିା ସମ୍ାବନା ଅଛ।ି ରତଣ ୁ ଅରନକ 
ରଲାକ ଚୁପ୍  ରହବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହଉଛତେ।ି

 ଆରସାସଏିସନ୍  ଫର୍  ଭଲୁ୍ୟଣ୍ାରୀ ଆକ୍ସନର 
ସଭାପତ ି ସଧୁୀର ଚନ୍ଦ୍ର ୋଶ କହଛିତେ,ି ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କର ରମଣ୍ାଲ ରହଲ୍ ଥ ଆକ୍ଟରର ନଶିା ନବିାରଣ 
ରକନ୍ଦ୍ର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି।ି ରତରବ 
ଓଡ଼ଶିାରର ତାହା ଏପଯ୍ଗ୍ୟତେ ଲାଗ ୁ ରହାଇ ପାର ି ନାହ ିଁ। 
ସରକାରୀ ନଶିା ନବିାରଣ ରକନ୍ଦ୍ର ପରଚିାଳନା ଏବଂ ନଶିା 
ନବିାରଣ ସମ୍କ୍ଦିତ ବଭିନି୍ନ କାଯ୍ଗ୍ୟ ପରଚିାଳନା, ଗରବରଣା 
ଆେ ି ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ସନ୍  
ପ୍ାନ୍  ଫର୍  ଡ୍ରଗ୍  ଡମିାଣ୍ଡ ରଡିକ୍ସନ୍  (ଏନ୍ ଏପଡିଡିଆିର) 
ଉର୍ଦଷି୍ଟ। ରତଣ ୁ ଏହ ି ପ୍ରକ୍ୟିା ଏରବ ସମ୍ର୍୍ଗ ଭାରବ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ପରସିରଭୁକ୍ତ। ରତରବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ଏଥିପାଇଁ ନରି୍ଦଷି୍ଟ ମାଗ୍ଗେଶ୍ଦିକା ଆଣ ି ପାରରିବ। ଏହା 
ଦ୍ାରା ଘରରାଇ ରକନ୍ଦ୍ର ଉପରର ସରକାରଙ୍କ ଅଙୁ୍କଶ 
ରହବି। ଅରତେବାସୀଙୁ୍କ ଉଚତି ରସବା ଓ ଚକିତି୍ା ଉପଲବ୍ଧ 
କରାଯାଇ ପାରବି। ଜଲିୋ ତେରରର ନୟିମତି ଭାରବ ରକ୍ତ୍ର 
ପରେିଶ୍ଗନ କରବିା ଆବଶ୍ୟକ ରବାଲ ିଶ୍ୀ ୋଶ କହଛିତେ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୯।୯(ସମସି): ଆଉ 
ରାତୋରର ଜଗରିବ ନାହ ିଁ ଅବକାରୀ 
କମ୍ଗଚାରୀ। ଗରଞ୍ଜଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଶବିରିରର 
ପଶ ି ସାବାଡ଼ କରରିବ। ରକବଳ ଖବରୀଙ୍କ 
ଉପରର ନଭି୍ଗର ନ କର ି ଛେ୍ମରବଶୀ 
ଅବକାରୀ କମ୍ଗଚାରୀ ମାଫିଆ ଓ ରସମାନଙ୍କ 
ସହରଯାଗୀଙ୍କ ସହ ମଶି ି ତଥ୍ୟ ଆଣରିବ। 
ରସହ ି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରର ଗରଞ୍ଜଇ ଚାଲାଣ 
ରବରଳ ମାଡ଼ବିସରିବ ପବୂ୍ଗରୁ ପ୍ରତୁେତ ଟମି୍ । 
ଏମତି ି କଛି ି ରଯାଜନା କରଛି ି ଅବକାରୀ 
ବଭିାଗ। ମାଫିଆମାରନ ଗରଞ୍ଜଇ ରକଉଠୁଁ 
ଭର୍ତ୍ଦି କରଲ, ରକଉଠଁାକୁ ପଠାଉଛତେ।ି 
ରକତରବରଳ ଏବଂ ରକଉ ଁ ଗାଡରିର 
ଚାଲାଣ କରୁଛତେ।ି ତାହାର ଟକି୍ ନଖିି 
ଖବର ଗପୁ୍ଚରମାରନ ଅବକାରୀ ବଭିାଗକୁ 
େଆିଯବି। ଯାହାଫଳରର ଚାଲାଣ କରୁଥିବା 
ସମୟରର ତାଙୁ୍କ ଅଧା ବାଟକୁ ଗରିଫ 
କରାଯବି। ଏଥିସହ ରସମାରନ ରକଉଁ 
ଉପାୟରର ଗରଞ୍ଜଇ ଚାଲାଣ କରୁଛତେ,ି 
ରସମାନଙୁ୍କ ତରକିା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ବି। 
ରଯଉମଁାରନ ନଶିା ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍କ୍ଗରର 
କଛିବି ି ସଚୂନା ରେରବ, ରସମାନଙ୍କ ନାମ 

ରଗାପନ ରଖାଯବି। ଏଥିସହ ରସମାନଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ ପରୁସ୍ପୃତ କରାଯବି ରବାଲ ି ଅବକାରୀ 
ବଭିାଗର ଜରଣ ଅଧିକାରୀ ସଚୂନା 
ରେଇଛତେ।ି ବରିଶର କର ି ରକାରାପଟୁରୁ 
ଅଧିକାଂଶ ଗରଞ୍ଜଇ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ, ବହିାର 
ଏବଂ େଲିେୀକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛ।ି ଏହ ି
ଗରଞ୍ଜଇ ଚାଲାଣ ପଛରର ଇଂଞ୍ଜନିୟିରଂି ଛାତ୍ର 
ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛତେ।ି ରସମାରନ ୋମୀ ଗାଡ଼ରିର 
ରକାରାପଟୁକୁ ବୁଲବିାକୁ ଯାଉଛତେ।ି ରସଠାରୁ 
ବଭିନି୍ନ ତରକିାରର ଗରଞ୍ଜଇ ଭର୍ତ୍ଦି କର ିବଭିନି୍ନ 
ଜଲିୋକୁ ଚାଲାଣ କରୁଛତେ।ି କତୁିେ ଏରବ 
ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ରକାରାପଟୁ, ଗଞ୍ଜାମ 
ଏବଂ ରଖାର୍୍ଗା ଉପରର ନଜର ରଖିଛ।ି 
କାରଣ ଏହ ି ଜଲିୋର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରେଇ 
ରକାଟ ି ରକାଟ ି ଟଙ୍କାର ଗରଞ୍ଜଇ ଚାଲାଣ 
କରାଯାଉଛ।ି ମଳିଥିିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରର 
ଏସ୍ ଟଏିଫ ୨୦୨୦ରୁ ବର୍ତ୍ଗମାନ ମଧ୍ୟରର 
୧୧୧ କୁଇଣ୍ାଲ ଗରଞ୍ଜଇ ଜବତ କରବିା 
ସହ ୧୫୮ ଜଣ ନଶିା ମାଫିଆକୁ ଗରିଫ 
କଲାଣ।ି ରତଣ ୁଅବକାରୀ ବଭିାଗ ମଧ୍ୟ େୁଇ 
ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ୧ହଜାର କୁଇଣ୍ାଲରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଗ 
ଗରଞ୍ଜଇ ଜବତ କରଥିିବା କୁହାଯାଉଛ।ି

କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ନୟିମ ଉପକର ନରି୍ବରଶୀଳ

 �ରାଜ୍ୟସର ମାର୍ଗଦଶଶିୋ ଆଣବିା େ୍କ୍ଷସର ବସିଶଷଜ୍ଞ
 �େସେତନତା ଅଭାବରକୁ  େରୋରୀ ସେନ୍ଦ୍ରେକୁ ଯାଉନାହାନ୍ ି

 �ଅବୋରୀ ବଭିାରର ରଣନୀତ ି

ଗକଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଶରିରିକର ପଶକିର ଗପୁ୍ତଚର

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୯।୯(ସମସି): ଯାଜପରୁ-
ରକନୁ୍ଝର ରରାଡ଼ ରରଳ ରଷ୍ଟସନ୍  ନାମରୁ 
ରକନୁ୍ଝର ହଟବି। ରକବଳ ଯାଜପରୁ ରରାଡ 
ରରଳ ରଷ୍ଟସନ୍  ନାମରର ନାମତି ରହବ। 
ରାଜ୍ୟ ପରବିହନ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ରକନ୍ଦ୍ର ଗପୃହ 
ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପତ୍ର ରଲଖି ନାମ ପରବିର୍ତ୍ଗନ 
ପାଇଁ ଅନୁରରାଧ କରାଯାଇଛ।ି ରତରବ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ଏହା ଉପରର ବଧିିବର୍ ନଷି୍ପର୍ତ ି
ରନରବ। ରସହପିର ି ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରରାଡ଼ ରରଳ 
ରଷ୍ଟସନ୍ ର ନାମ ପରବିର୍ତ୍ଗନ କର ି ଜଗତପରୁ 
ରରଳ ରଷ୍ଟସନ୍  କରବିା, ରବାଲଗଡ଼ ରରଳ 
ରଷ୍ଟସନ୍  ନାମ ବେଳାଇ ମାଣକିରଗାଡ଼ା 
ରଷ୍ଟସନ୍  ଭାରବ ନାମତି କରବିା, ଯାଜପରୁ 
ଜଲିୋର ରତ୍ନଗରି ି ରରାଡ ରଷ୍ଟସନ୍  ବେଳରର 
ଉେୟଗରି-ିରତ୍ନଗରି ି ରଷ୍ଟସନ ଭାରବ ନାମତି 
କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ୟିା ଆରମ୍ ରହାଇଛ।ି
 ସଚୂନା ଅନୁସାରର ଯାଜପରୁ ରରାଡ଼ ରରଳ 
ରଷ୍ଟସନ୍  ସହତି ରକନୁ୍ଝର ନାମ ରଯାଡ଼ ି
ରହାଇ ରହଛି।ି ରକନୁ୍ଝର ଯାଉଥିବା ରରେନ୍  
ଯାଜପରୁର ରେଇ ଯାଏନାହ ିଁ; ଯଖପରୁା 
ରଷ୍ଟସନ୍  ଠାରୁ ରକନୁ୍ଝର ଅଭମିରୁଖ ରରେନ୍  
ଯାଇଥାଏ। ଏପରସି୍ରଳ ଯାଜପରୁ ରରାଡ଼ 

ରଷ୍ଟସନ୍  ସହତି ରକନୁ୍ଝର ନାମକୁ ବାଦ୍  
ରେବା ଲାଗ ି େୀଘ୍ଗ େନି ରହଲା ୋବ ି ରହାଇ 
ଆସଥୁିଲା। ନାମ ପରବିର୍ତ୍ଗନ କରବିା ସପକ୍ରର 
ଯାଜପରୁରର ଏକାଧିକବାର ଆରନ୍ାଳନ 
ମଧ୍ୟ ରହାଇଛ।ି ଏହାକୁ ବଚିାର କର ି ଯାଜପରୁ 
ରକନୁ୍ଝର ରରାଡ଼ ନାମ ପରବିରର୍ତ୍ଗ ରକବଳ 

ଯାଜପରୁ ରରାଡ଼ ନାମରର ନାମତି କରବିା 
ପାଇଁ ଯାଜପରୁ ଜଲିୋପାଳ ମାର୍୍ଗ ମାସ ୧୮ 
ତାରଖିରର ପରବିହନ ବଭିାଗକୁ ପତ୍ର ରଲଖି 
ଅନୁରରାଧ କରଥିିରଲ। ଏରବ ଏହା ଉପରର 
କାଯ୍ଗ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ରନଇ ପରବିହନ ବଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ ରକନ୍ଦ୍ର ଗପୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚବିଙୁ୍କ ପତ୍ର 

ରଲଖି ରକନୁ୍ଝର ନାମକୁ ବାଦ୍  ରେଇ ରକବଳ 
ଯାଜପରୁ ରରାଡ଼ ରରଳ ରଷ୍ଟସନ୍  ନାମରର 
ନାମତି କରବିା ପାଇଁ ଅନୁରରାଧ କରଛିତେ।ି 
ସଚୂନାରଯାଗ୍ୟ ରଯ ବ୍ଟିଶି ଶାସନ ଅମଳରୁ 
ଯାଜପରୁ ରରାଡ଼ ରଷ୍ଟସନ୍  ସହତି ରକନୁ୍ଝର 
ନାମକୁ ରଯାଡ଼ାଯାଇ ଥିଲା। ହାୱଡ଼ା-ରଚନ୍ନାଇ 

ରମନ୍ ଲାଇନ୍ ରର ଥିବା ଯାଜପରୁ ରରାଡ଼ ଠାରୁ 
ରଗାଟଏି ବ ି ରରେନ୍  ରକନୁ୍ଝର ଅଭମିରୁଖ ଯାଇ 
ନଥାଏ। ଯାଜପରୁ ଜଲିୋ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ ନାମ 
ପରବିର୍ତ୍ଗନ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟଫିିରକସନ୍  ରରିପାଟ୍ଗ 
ପ୍ରୋନରର ରହଳା କରୁଥିବାରୁ ଗତ ତନି ି ବର୍ଗ 
ରହଲା ନାମ ପରବିର୍ତ୍ଗନ ପ୍ରତୋବ ଉପରର ନଷି୍ପର୍ତ ି

ନଆିଯାଇ ପାରୁ ନଥିବା ଅଭରିଯାଗ ରହଉଥିଲା। 
୨୦୧୮ ମସହିାରର ନୂଆେଲିେୀରର ରହୁଥିବା 
ହରଶି୍ନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ରକନୁ୍ଝର ନାମକୁ ବାଦ୍  ରେବା 
ପାଇଁ ତତ୍ାଳୀନ ରରଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୟିରୁ ରଗାୟଲଙୁ୍କ 
ପତ୍ର ରଲଖି ଅନୁରରାଧ କରଥିିରଲ। ଯାଜପରୁରୁ 
ରକନୁ୍ଝରକୁ ରରେନ୍  ଚଳାଚଳ ରହଉ ନଥିବା 

ରବରଳ ରକନୁ୍ଝରଗଡ଼ ନାମରର ରରଳ 
ରଷ୍ଟସନ୍  ରହଛି।ି ରତଣ ୁ ଯାଜପରୁ ରରାଡ଼ 
ରରଳ ରଷ୍ଟସନ୍  ସହତି ରକନୁ୍ଝରର ନାମକୁ 
ରଯାଡ଼ବିା ଆରେୌ ଯକୁ୍ତ ି ଯକୁ୍ତ ନୁରହଁ ରବାଲ ି
ରସ ନଜି ପତ୍ରରର େଶ୍ଗାଇଥିରଲ। ରରଳ 
ରଷ୍ଟସନ୍ ର ନାମ ପରବିର୍ତ୍ଗନ ନଷି୍ପର୍ତ ି ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ରନଉଥିରଲ ସରୁ୍ା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତୋବ ରେବାର ଆବଶ୍ୟକତା 
ରହଛି।ି ଏହ ି ପରରିପ୍ରକ୍ୀରର ଯକୁ୍ତଯିକୁ୍ତ 
ରରିପାଟ୍ଗ ୋଖଲ ପାଇଁ ୨୦୨୧ରର ପରବିହନ 

ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ଯାଜପରୁ ଜଲିୋପାଳଙୁ୍କ ପତ୍ର 
ରଲଖି ନରିର୍ଦ୍ଗଶ େଆିଯାଇଥିଲା। ନକିଟରର 
ଜଲିୋପାଳ ଏହ ିରରିପାଟ୍ଗ ପ୍ରୋନ କରବିା ପରର 
ଯାଜପରୁ ରରାଡ଼ ରରଳ ରଷ୍ଟସନ୍ ରୁ ରକନୁ୍ଝର 
ନାମକୁ ବାଦ୍  ରେବା ଲାଗ ି ପରବିହନ ବଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ ଗପୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ସପୁାରସି କରାଯାଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୯ା୯(ସମସି): ବୀର ସରୁରନ୍ଦ୍ର ସାଏ 
ରବୈରୟକି ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ(ଭସିଟୁ୍ )ର କୁଳପତ ି
ପ୍ରରଫସର ବଂଶୀଧର ମାଝୀ ରସାମବାର ପବୂ୍ଗାହ୍ନରର 
ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ବକିାଶ ପରରିେର ଅଧ୍ୟକ୍ ଅସତି୍  କୁମାର 
ତ୍ରପିାଠୀଙୁ୍କ ସାକ୍ାତ କରଛିତେ।ି ଭସିଟୁର ବକିାଶ ପାଇଁ 
ସରକାର ରନଇଥିବା ପେରକ୍ପ ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଧନ୍ୟବାେ ଜଣାଇବା ସହ ଶ୍ୀ ତ୍ରପିାଠୀଙ୍କ ସହରଯାଗର 
ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରଛିତେ।ି କୁଳପତଙି୍କ ସହ ପବୂ୍ଗତନ ଛାତ୍ର 
ଭାରବ ବ୍ହ୍ାନନ୍ ମଶି୍ ଓ ବମିଳ କୁମାର ମଶି୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ। ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟକୁ ‘୫-ଟ’ି ଉପକ୍ମ ମଧ୍ୟରର 
ସାମଲି କରଥିିବାରୁ ରସମାରନ ‘୫-ଟ’ି ସଚବି ଭ.ିରକ 
ପାଣ୍ଡଆିନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାେ ଜଣାଇଥିରଲ। େଶହରା 
ଛୁଟ ି ପରର ଏକ ଛାତ୍ର ପ୍ରତନିଧିିମଣ୍ଡଳୀ ସହ ପରୁାତନ 
ବେି୍ୟାଥ୍ଗୀ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭାରବ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ରଭଟ ି କପୃତଜ୍ଞତା 
ଜଣାଇରବ ରବାଲ ିକୁଳପତ ିପ୍ରରଫସର ମାଝୀ କହଥିିରଲ। 

ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ତରିନାଟ ିପଯ୍ଗ୍ୟାୟରର ୨ ହଜାର 
ରକାଟ ି ଅଥ୍ଗ ବ୍ୟୟ କର ି ଏହାକୁ ଏକ ପରୂ୍୍ଗାଙ୍ଗ ଗରବରଣା 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ଭାରବ ଗଢ଼ରିତାଳବିା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ାନ୍  
କରାଯାଇଛ,ି ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁରମାେନ 
କରଛିତେ।ି ରସହପିର ି ୨୦୩୦ ସରୁ୍ା ଭସିଟୁ୍ କୁ ବହୁ 
ବଭିାଗୀୟ ଇଂଜନିୟିରଂି ଏବଂ ଗରବରଣା ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ 
ଭାରବ ବକିଶତି କରାଯବି। ଏଥି ସହ ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ 
ଅଧୀନରର ୧୪ରୁ ଅଧିକ ବଭିାଗ ରଖାଲାଯବିା ସହ 
୨୭ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଗ ଉତ୍ର୍ଗ ରକନ୍ଦ୍ର ଗଠନ କରାଯବି। ଏହ ି
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟକୁ ଯରୁଗାପରଯାଗୀ କରାଯାଇ ଅଧିକ 
ବ୍ୟବହାରକି ବରିୟରର ପାଠ ପଢ଼଼ବିାର ବ୍ୟବସ୍ା 
କରାଯବିା ପାଇଁ ରଯାଜନା କରାଯାଇଛ।ି ଆଗାମୀ 
୨୦୨୬ ସରୁ୍ା ଏହ ି ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରର ପ୍ରାୟ ୧୦ 
ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼଼ପିାରରିବ ରବାଲ ି କୁଳପତ ି ଶ୍ୀ 
ମାଝୀ ଏହ ିସାକ୍ାତ ସମୟରର ପ୍ରକାଶ କରଛିତେ।ି

 �ଅେତିଙ୍କୁ  ସଭଟସିେ ଭେିକୁଟ୍  େକୁଳ୍ତ ି

ରସିଟୁ୍ ର ଉନ୍ନତେିରଣ ଲାଗ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ ଜଣାଇକଲ େୃତଜ୍ଞତା ଯାଜପରୁ କରାଡ୍  କଟେସନ୍ ରୁ ହଟରି କେନୁ୍ଝର ନାଁ
 � ରହୃ ମନ୍ତାଳୟେକୁ େକ୍ୁ ାରେି 

େୋ ୍ରବିହନ ବଭିାର
 � ଜଲି୍ା୍ାଳ ସଦସେ  

ଯଥାଥ୍ଗତା ରସି୍ାଟ୍ଗ
 � ସବାେରଡ଼, ସେନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା 

ସରାଡ୍ , ରତ୍ନରରି ିସରାଡ୍  
ନାମ ବ ିବଦଳବି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୯।୯(ସମସି): ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନରିର୍ଦ୍ଗଶକ୍ରମ ରାଜ୍ୟରର 
ଆରମ୍ କରାଯାଇଥିବା ବପିଯ୍ଗ୍ୟୟ ନରିରାଧୀ 
ପ୍ରରଚଷ୍ଟାକୁ ଆହୁର ି େପୃ ଢ଼ କରାଯବି। ଏହାକୁ 
ରନଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ କାଯ୍ଗ୍ୟ ରଯାଜନା 
ଆରମ୍ କରଛିତେ।ି ଏହ ି କ୍ମରର ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ 
ସଚବି ସରୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର 
ରସାମବାର ଅନୁଷ୍ତି ସମନ୍ତି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ 
ପରଚିାଳନା ରସାସାଇଟରି ଷ୍ଟଅିରଂି କମଟିରିର 
୨୬୧.୫୦ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ଆକଳନର ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍ୟ 
ରଯାଜନାକୁ ଅନୁରମାେନ କରାଯାଇଛ।ି 

ରାଜ୍ୟ ରଲାକରସବାଭବନରୁ ଡ଼ଜିଟିାଲ୍  
ରମାଡରର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ରବୈଠକରର ଜଙ୍ଗଲ, 
ପରରିବଶ ଓ ଜଳବାୟ ୁ ପରବିର୍ତ୍ଗନ ବଭିାଗର 
ଭାରାପ୍ରାପ୍ ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବି ସତ୍ୟବ୍ତ 
ସାହୁ କାଯ୍ଗ୍ୟରଯାଜନା ସମନ୍୍ତି ଆଥ ୍ଦିକ ଓ ପ୍ରଶାସନକି 
ବରିୟ ଆରଲାଚନା ପାଇ ଁ ଉପସ୍ାପନ କରଥିିରଲ। 
ଉପକୂଳ ରଜୈବ-ବ୍ୟବସ୍ାର ପନୁଃସଂସ୍ାପନ ଏବଂ 
ବପିଯ୍ଗ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ଜୀବକିା ନବି୍ଗାହ ପନ୍ାଗଡୁକି 
ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆରରାପ ପବୂ୍ଗକ ଏଥିପାଇଁ 
ଲକ୍୍ୟଭରି୍ତକି କାଯ୍ଗ୍ୟରଯାଜନା ପ୍ରତୁେତ କରବିାକୁ ମଖୁ୍ୟ 
ଶାସନ ସଚବି ଶ୍ୀ ମହାପାତ୍ର ନରିର୍ଦ୍ଗଶ ରେଇଥିରଲ। 

ଗ୍ାମ ସମେୁାୟ ସହ ସଧିାସଳଖ ଆରଲାଚନା କର ି
ରଲାକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର 
ସମଳ୍ ଅନୁସାରର ନରିତେର ଜୀବକିା କାଯ୍ଗ୍ୟରଯାଜନା 
ପ୍ରତୁେତ କରବିାକୁ ନରିର୍ଦ୍ଗଶ ରେଇଥିରଲ। 
ଲଗାତରଭାରବ ଜଳବାୟ ୁ ଜନତି ବପିଯ୍ଗ୍ୟୟର 
ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଥିବା ଗ୍ାମମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ାଧିକାର 
ଭରି୍ତରିର ଏଥିରର ସାମଲି କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ ମଖୁ୍ୟ 

ଶାସନ ସଚବିଙ୍କ ପକ୍ରୁ ନରିର୍ଦ୍ଗଶ େଆିଯାଇଛ।ି 
ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରର ମଙ୍ଗଳାରଯାଡ଼ ି ଓ 
ଭତିରକନକିା ପର ିଅଧିକ ଇରକା-ଟୁରଜିମି୍  ରଯାଗ୍ୟ 
ସ୍ାନଗଡୁକୁି ଚହି୍ନଟ କର ିଗ୍ାମ ସମେୁାୟ ମାଧ୍ୟମରର 
ରସଗଡୁକିର ବକିାଶ କରବିା ପାଇ ଁ ଶ୍ୀ ମହାପାତ୍ର 
ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରରିବଶ ଏବଂ ପଯ୍ଗ୍ୟଟନ ବଭିାଗଙୁ୍କ 
ନରିର୍ଦ୍ଗଶ ରେଇଥିରଲ। ରସହ ି ସ୍ାନଗଡୁକିରର 
ରବାଟଂି, ବନ୍ୟଜତୁେ େଶ୍ଗନ ଓ ଫୁଡ଼ରକାଟ୍ଗ ଆେରି 
ସବୁଧିା କରବିା ପାଇ ଁ ଉନ୍ମମୁକ୍ତ କରବି ରବାଲ ି ମଖୁ୍ୟ 
ଶାସନ ସଚବି କହଥିିରଲ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରର 
ରହତୋଳ ବଣର ଘନତା ଏବଂ ସମଦୁ୍ର ଘାସ ଆେ ି

ବପୃ ର୍ ି କରବିା ପାଇ ଁ ଶ୍ୀ ମହାପାତ୍ର କହଥିିରଲ।ଏହା 
ଲୁଣା ଜୁଆର ଏବଂ ସାମଦୁ୍ରକି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ 
ଅରନକାଂଶରର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବି। 

ରସାସାଇଟରି ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିର୍ଦ୍ଗଶକ ସଶୁାତେ 
ନନ୍ କହଥିିରଲ ରଯ, ରଯାଜନା ଚଳତି ବର୍ଗରୁ 
ଆରମ୍ ରହାଇ ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରର ପରୂ୍୍ଗାଙ୍ଗ 
ରହବ। ମଖୁ୍ୟତଃ ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲିୋର ତଳସାରୀ, 
ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭତିରକନକିା, ଗଂଜାମର ବାହୁଡା 
ଓ ଚଲିକିା ଏବଂ ପରୁୀ ଜଲିୋର ରେବୀ ମହୁାଣ ଓ 
ଚଲିକିା ଆେ ିଅଞ୍ଚଳ ଏଥିରର ସାମଲି ରହବ। ୩୩୯ 
ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ୫ ଟ ି ବନ୍ୟଖଣ୍ଡ ଅତେଗ୍ଗତ 
ପ୍ରାୟ ୩,୭୫,୩୨୧ ରହକ୍ଟର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ 
ପ୍ରାକପୃତକି ବପିଯ୍ଗ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ କରାଯବି। ଏଥିରର 
ପ୍ରାକପୃତକି ବପିଯ୍ଗ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ କପୃର ି ଏବଂ ନୂଆ 
ଜୀବକିା ପନ୍ା ସପୃଷ୍ଟ ି କର ି ରଳାକମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ 
ସାହସୀ ଏବଂ ଆତ୍ମନଭି୍ଗରଶୀଳ କରାଯବି ରବାଲ ି ଶ୍ୀ 
ନନ୍ କହଥିିରଲ। ଜଳ ସମ୍େ ବଭିାଗ ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ୟ 
ଶାସନ ସଚବି ଅନୁ ଗଗ୍ଗ, ରାଜସ୍ ଓ ଅଥ୍ଗ ବଭିାଗ ପ୍ରମଖୁ 
ଶାସନ ସଚବି ବଶିାଳ କୁମାର ରେବ, ପଯ୍ଗ୍ୟଟନ 
ବଭିାଗ ପ୍ରମଖୁ ଶାସନ ସଚବି ସରୁରନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ 
ସରମତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଭିାଗର ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀମାରନ 
ଆରଲାଚନାରର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିରଲ। 

କଟକ, ୧୯।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ଭଜିଲିାନ୍ସ 
ରେଶରର େକ୍ େୁନ୍ଗୀତ ି ନବିାରଣ ସଂସ୍ା 
ଭାରବ ପରଚିତି ରହାଇପାରଛି।ି ଭଜିଲିାନ୍ସର 
ସକ୍ୟିତା ଓ ବପୃର୍ତଗିତ କାଯ୍ଗ୍ୟେକ୍ତା ରବଶ୍  
ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରବାଲ ି କହଛିତେ ି ପଲୁସି ଡଜି ି
ସନୁୀଲ କୁମାର ବଂସଲ। ଭୁବରନଶ୍ୱରସ୍ତି 
ରାଜ୍ୟ ଭଜିଲିାନ୍ସ ଏକାରଡମଠିାରର 
ସଧିାସଳଖ ନବନଯିକୁ୍ତ ୩୦ ଓପଏିସ 
ଅଧିକାରୀ (ଗରୁପ ଏ) େୁଇେନିଆି ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ଶବିରିକୁ ଉେଘାଟନ କରବିା ଅବସରରର 
ଉେରବାଧନ ରଖି ଏହା କହଛିତେ ି ଡଜିପି।ି 
ରସ କହଥିିରଲ ରଯ ୧୮୫୭ରର ସ୍ାଧୀନତା 
ଆରନ୍ାଳନର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ାମ ପରର 
ବ୍ଟିଶି କମସିନ ଏକ ସମୀକ୍ା କରଥିିରଲ। 
ରଯଉଥଁିରର ଭାରତୀୟ ପଲୁସିର ପ୍ରମଖୁ 
େୁବ୍ଗଳତା େୁନ୍ଗୀତ,ି କାଯ୍ଗ୍ୟେକ୍ହୀନ ଓ 
ଗବ୍ଗ ମରନାଭାବ ରବାଲ ି େଶ୍ଗାଯାଇଥିଲା। 
୧୮୬୧ରର ଏଥିପାଇ ଁ ପଲୁସି ଆଇନ 
ଆସଥିିଲା। ଏହା କାଯ୍ଗ୍ୟେକ୍ତା ଉପରର 

ଗରୁୁତ୍ୱ ରେଇଥିରଲ ରହ ଁ େୁନ୍ଗୀତ ି ନବିାରଣ 
ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ ରେଇ ନଥିଲା। ଏରବ େୁନ୍ଗୀତ ି
ନବିାରଣ ପାଇ ଁ ଭଜିଲିାନ୍ସ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ସଂସ୍ା 
ଭାରବ କାଯ୍ଗ୍ୟରତ ଅଛ।ି ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାରବ ଭଜିଲିାନ୍ସ ଡଜି ି ଯଶୱତେ ରଜଠୱା 
ଉେରବାଧନ ରେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
୫-ଟ ି କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ମ ଉପରର ଆରଲାକପାତ 
କରଥିିରଲ। ରସହପିର ି ଓଡ଼ଶିା ଭଜିଲିାନ୍ସା 
ଜାତୀୟ ତେରରର ସ୍ୀକପୃତ ି ଲାଭ କରଛି।ି 
ଏନସଆିରବ ି ରରିପାଟ୍ଗରର ଆୟବହଭୂି୍ଗତ 
ସମ୍ର୍ତ ି ଠୁଳ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ 
କାଯ୍ଗ୍ୟାନୁଷ୍ାନରର ରେଶରର ଏକ ନମର୍ ସ୍ାନ 
ହାସଲ କରଥିିବା ଶ୍ୀ ରଜଠୱା ଆରଲାକପାତ 
କରଥିିରଲ। ଏହ ି ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିରିରର 
ଭଜିଲିାନ୍ସ ଆଇନ, ରଲାକାୟକୁ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ା, 
ବଭିାଗୀୟ ଶପୃଙ୍ଖଳାଗତ କାଯ୍ଗ୍ୟାନୁଷ୍ାନ, 
ଆୟବହଭୂି୍ଗତ ସମ୍ର୍ତ ି ଠୁଳ ଅଭରିଯାଗର 
ତେତେ ଓ ଚଢଉ ସମ୍କ୍ଗରର ମାଷ୍ଟର 
ରରେନରମାରନ ପ୍ରଶକି୍ଣ ପ୍ରୋନ କରଛିତେ।ି

କଟକ,୧୯।୯(ସମସି): ପରୁୀ ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ରି ଆଇନ-
୧୯୫୪ର ରକରତକ ଧାରା ସଂରଶାଧନକୁ ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ 
କର ି ୋୟର ମାମଲାରର ଆସତୋ ୮ସପ୍ାହ ମଧ୍ୟରର ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ଜବାବ ୋଖଲ କରବିାକୁ ହାଇରକାଟ୍ଗ ନରିର୍ଦ୍ଗଶ 
ରେଇଛତେ।ି ମଖୁ୍ୟ ବଚିାରପତ ି ଜଷ୍ଟସି ଏସ.ମରୁଲୀଧର ଓ 
ବଚିାରପତ ିଜଷ୍ଟସି ଚରି୍ତରଞ୍ଜନ ୋଶଙୁ୍କ ରନଇ ଗଠତି ଖଣ୍ଡପୀଠ 
ଆରବେନକାରୀ େଲିେୀପ କୁମାର ବରାଳଙ୍କ ପକ୍ରୁ ୋୟର ଏହ ି
ଜନସ୍ାଥ୍ଗ ମାମଲାର ଶଣୁାଣ ି କର ି ଏହ ି ନରିର୍ଦ୍ଗଶ ରେଇଛତେ।ି 
ଅନ୍ୟପଟରର ଏହ ି ମାମଲାରର ଶ୍ୀମନ୍ରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ 
ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ୋଖଲ ରହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ମାମଲାର 
ପରବର୍ତ୍ଗୀ ଶଣୁାଣ ି ଆସତୋ ଡରିସମ୍ର୧୪କୁ ଧାଯ୍ଗ୍ୟ ରହାଇଛ।ି 

ମାମଲାରୁ ପ୍ରକାଶରଯ ପରୁୀ ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ରି ଆଇନ 
୧୯୫୪ର ଧାରା ୧୬(୨)ର ନକିଟରର ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ସଂରଶାଧନ କରଥିିରଲ। ଏହାକୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀରର ରାଜ୍ୟ 
କ୍ୟାବରିନଟରର ମଞ୍ଜରୁୀ ମଳିଥିିଲା। ବରିଶରକର ି ପବୂ୍ଗରୁ ଥିବା 
ଆଇନ ଅନୁସାରର ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରର ରହଥିିବା ରକୌଣସ ି
ଅସ୍ାବର ସମ୍ର୍ତ ି େଖଲକୁ ରନଇଥିରଲ ସରୁ୍ା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ପବୂ୍ଗ ଅନୁମତ ିବନିା ଏହାକୁ ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ରି ପରଚିାଳନା କମଟି ି
ବକି୍ ି କରପିାରବି ନାହ ିଁ କମିା୍ କାହାକୁ ଲଜି୍  ସତୂ୍ରରର ରେଇପାରବି 
ନାହ ିଁ। ରସହପିର ି ଏହାକୁ ରକୌଣସ ି ପରସି୍ତିରିର ସରକାରଙ୍କ 
ଅନୁମତ ିବନିା ବନ୍କ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରବି ନାହ ିଁ। ଏହ ିଆଇନରର 
ସଂରଶାଧନ ଅଣାଯବିା ଦ୍ାରା ସମତେ କ୍ମତା କମଟି ିହାତକୁ ଯାଇଛ।ି

 ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ରି ଆଇନ ସଂକଶାଧନ ମାମଲା

 ୮ସପ୍ତାହକର ଜରାର ରଖିକର ସରୋରଓଡ଼ଶିା ରଜିଲିାନ୍ସ କଦଶକର ଦକ୍ଷ 
ସଂସ୍ା କହାଇପାରଛି:ି ଡଜିପି ି

ନବନଯିକୁକ୍ତ ଓ୍ଏିସ୍  ଅଧିୋରୀଙ୍ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶବିରି ଉଦ୍ ଘାଟତି ଉପେୂଳ କହର ରପିଯ୍ବ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ

୨୬୧ କୋଟ ିଟଙ୍କାର 
କଯାଜନାେୁ ଅନୁକମାଦନ

କଟକ,୧୯।୯(ସମସି): ପଞ୍ଚାୟତରର କାଯ୍ଗ୍ୟରତ ଗ୍ାମ 
ରରାଜଗାର ରସବକ (ଜଆିରଏସ)ଙ୍କ ବେଳ ିକ୍ମତା ଜଲିୋପାଳଙ୍କ 
ନାହ ିଁ େଶ୍ଗାଇ ତଥା ରକରତକ ବେଳ ି ଆରେଶକୁ ଚାରଲଞ୍ଜ କର ି
ୋୟର ରହାଇଥିବା ଏକାଧିକ ଆରବେନକୁ ଆଜ ି ହାଇରକାଟ୍ଗ 
ଖାରଜ କରରିେଇଛତେ।ି ଗଗନ ବହିାରୀ ପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରଟି୍  
ଆରବେନ ଓ ଓଡ଼ଶିା ଗ୍ାମ ରରାଜଗାର ରସବକ ସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
ମାନଙ୍କ ପକ୍ରୁ ୋୟର ଏକାଧିକ ମାମଲାର ଏକତ୍ର ଶଣୁାଣ ି କର ି
ହାଇରକାଟ୍ଗ ଏଗଡୁକୁି ଖାରଜ କରରିେଇଛତେ।ି ମଖୁ୍ୟ ବଚିାରପତ ି
ଜଷ୍ଟସି ଏସ.ମରୁଲୀଧର ଓ ବଚିାରପତ ିଜଷ୍ଟସି ଚରି୍ତରଞ୍ଜନ ୋଶଙୁ୍କ 

ରନଇ ଗଠତି ଖଣ୍ଡପୀଠ ପବୂ୍ଗରୁ ଜଣକିଆି ବଚିାରପତ ି ରେଇଥିବା 
ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଛତେ।ି ରସହପିର ି ରକରତକ ମାମଲାରର 
ଜଲିୋପାଳଙ୍କ ବେଳ ି ଆରେଶ ଉପରର ରଯଉଁ ଅତେରୀଣ 
ରହତିାରେଶ ରହଥିିଲା ତାହାକୁ ଉଠାଇରେଇଛତେ ି ଖଣ୍ଡପୀଠ। 
ରତରବ ପ୍ରଶାସନକି ଆବଶ୍ୟକତା େପୃ ଷ୍ଟରୁି ଜଲିୋପାଳମାରନ 
ଜଆିରଏସଙୁ୍କ ଜଲିୋ ଭତିରର ବେଳ ି କରବିାର ଅଧିକାର 
ମନରରଗା ଆଇନ ଧାରା-୧୮ ଅନୁସାରର ଅଛ ି ରବାଲ ି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର େଶ୍ଗାଇଥିରଲ। ଏଣ ୁ ଉପରରାକ୍ତ ବେଳ ି ଆରେଶକୁ 
ରବଆଇନ କୁହାଯାଇପାରବି ନାହ ିଁ ରବାଲ ି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହଛିତେ।ି 

ମାମଲାରୁ ପ୍ରକାଶ ରଯ ଆରବେନକାରୀ ଜଆିରଏସଙୁ୍କ ଜଲିୋପାଳ 
ଜଲିୋ ଭତିରର ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବେଳ ିକରଥିିରଲ। ଜଆିରଏସ ନଯିକୁ୍ତ ି
ସମୟରର ରହଥିିବା ସର୍ତ୍ଗାବଳୀ ଓ ଓଜପି ି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରର ରସମାରନ 
ଏହ ିପେବୀରର ନଯିକୁ୍ତ ିପାଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତର କାଯ୍ଗ୍ୟ କରରିବ ରବାଲ ି
ଆରବେନକାରୀ େଶ୍ଗାଇ ହାଇରକାଟ୍ଗରର ମାମଲା ରୁଜୁ କରଥିିରଲ। 
ପବୂ୍ଗରୁ ଜଣକିଆି ବଚିାରପତ ି ଏଭଳ ି ଆରବେନକୁ ଖାରଜ କରଥିିବା 
ରବରଳ ଏହାକୁ େୁଇଜଣଆି ଖଣ୍ଡପୀଠରର ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ କରଥିିରଲ 
ଆରବେନକାରୀ। ରସହପିର ି ଆଉ ରକରତକ ବଚିାରାଧୀନ ମଳୂ 
ମାମଲାକୁ ହାଇରକାଟ୍ଗ ଏକତ୍ର ଶଣୁାଣ ି କର ି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରଛିତେ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୯ା୯(ସମସି): ରଶ୍ଷ୍ ସାହତି୍ୟ କପୃତ ି
ପାଇଁ ୪୩ ତମ ‘ଶାରଳା ପରୁସ୍ାର-୨୦୨୨’ ରଘାରଣା 
କରାଯାଇଛ।ି ଇମ୍ା ଚାରରିଟବଲ୍  ରେଷ୍ଟ ପକ୍ରୁ ପ୍ରୋନ 
କରାଯାଉଥିବା ଏହ ି ମଯ୍ଗ୍ୟାୋଜନକ ପରୁସ୍ାର ଚଳତି 
ବର୍ଗ ବଶିଷି୍ଟ କଥାକାର ଡ. ରଗୌରହର ି ୋସଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ 
କରାଯବି। ୨୦୧୮ ମସହିାରର ଟାଇମ୍ ପାସ୍  ପବ୍ରିକଶନ୍  
ଦ୍ାରା ପ୍ରକାଶତି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ପତୁେକ ‘ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ’ 
ପାଇ ଁରସ ଏହ ିସମ୍ାନ ଲାଭ କରରିବ। ଆସତୋ ଅରକ୍ଟାବର 
୨୬ ତାରଖିରର ଏକ ବର୍୍ଗାଢ଼୍ୟ ସାରସ୍ତ ସମାରବଶରର 
ଡ. ୋସଙୁ୍କ ସମ୍ାନପତ୍ର, ଫଳକ ସହତି ୫ ଲକ୍ ଟଙ୍କାର 

ଅଥ୍ଗରାଶ ି ପ୍ରୋନ କରାଯବି ରବାଲ ି ରେଷ୍ଟ ପକ୍ରୁ ସଚୂନା 
େଆିଯାଇଛ।ି ଏଥିସହତି କଳା ରକ୍ତ୍ରରର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ 
ସାଧନାର ଉତ୍ର୍ଗ ପାଇ ଁପ୍ରତବିର୍ଗ ଇମ୍ା ଚାରରିଟବଲ୍  ରେଷ୍ଟ 
ପକ୍ରୁ ପ୍ରୋନ କରାଯାଉଥିବା ‘ଇଲା-ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା 
କଳା ସମ୍ାନ’ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୨ ମସହିା ପାଇ ଁରଘାରଣା ରହାଇଛ।ି 
ଆତେଜ୍ଗାତକି ଖ୍ୟାତସିମ୍ନ୍ନ ଚତି୍ରକର ପ୍ରଫୁଲେ ମହାତେ ି
ଏବଂ ପ୍ରସରି୍ ଓଡ଼ଶିୀ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକ ଗରୁୁ ଘନଶ୍ୟାମ 
ପଣ୍ଡାଙୁ୍କ ଚଳତି ବର୍ଗ ଏହ ି ପରୁସ୍ାର ପ୍ରୋନ କରାଯବି। 
ପରୁସ୍ାର ବାବେରର ଉଭୟଙୁ୍କ ରେଢ଼ ଲକ୍ ଟଙ୍କାର 
ଅଥ୍ଗରାଶ ି ସହ ମାନପତ୍ର ଓ ଫଳକ ପ୍ରୋନ କରାଯବି।

‘ଶାରଳା ପରୁସ୍ାର-୨୦୨୨’ କ�ାଷତି ଜଆିର୍ ଏସ୍ ଙୁ୍କ ରଦଳ ିେରପିାରକିର ଜଲି୍ାପାଳ ହାଇକୋଟ୍ବକର ଏୋଧିେ 
ଆକରଦନ ଖାରଜ
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ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୦ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ଲ�ଠାକକଥଠା

ଟଙ୍କା ଖସ ିଖସ ିଯକାଉଛ ିତଳକୁ
ଦର ବଢ଼ ିବଢ଼ ିଯକାଏ ଉପରକୁ,

ନକାନକାଦ ିଯନ୍ତ୍ରଣକା କଷ୍ଟ ଭ�କାଗଚୁ ିଭେ
ଖକାଉଟ ିବଚିରକା କେବି କକାେକାକୁ।
ନନି୍ବି ଭକବଳ ସକାର କପକାଳକୁ,

ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଫୁଲ ଶକାସନକୁ
ଆଚ୍କାଦନି ଭକଞ୍କା ବଭିଧେ ଅନ୍ତରକୁ ॥

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୯ । ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ବଭିେପ ି ରକାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭେ ପ ି ନଡ୍କା 
ଆସନ୍ତକା ୨୯ ଓ ୩୦ ତକାରଖିଭର 
ଓଡ଼ଶିକା ଗସ୍ତଭର ଆସଛୁନ୍ତ।ି ଏେ ି
ପରିରଭିପକ୍ଷକାଭର ରକାେ୍ୟବଭିେପ ି
କକାଯ୍ଯ୍ୟକାଳୟଭର ଦଳର ରକାେ୍ୟ ସ�କାପତ ି
ସମ୍ରୀର ମେକାନ୍ତଙି୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତକାଭର 
ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଭବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ଭେକାଇଯକାଇଛ।ି ଭବୈଠକଭର ଦଳର 
ରକାେ୍ୟ ପ୍ର�କାର୍ରୀ ଡ.ି ପରୁଭନ୍ଶ୍ୱର୍ରୀ ଏବଂ 
ରକାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସକାଧକାରଣ ସମ୍କାଦକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ 
କୁମକାର ଭଗୌତମ ଉପସ୍ତି ଥିଭଲ।
 ଭବୈଠକର ଆଭଲକାଚନକା ଅନୁଯକାୟ୍ରୀ 
ରକାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ�କାପତ ି ଶ୍୍ରୀ ନଡ୍କା େନତକା 

ମଇଦକାନଭର ଦଳର କକାଯ୍ଯ୍ୟକର୍୍ଯକାଙୁ୍ 
ସଭମବକାଧିତ କରଭିବ। ପ୍ରକାୟ ୨୫ରୁ 
୩୦ େେକାର କକାଯ୍ଯ୍ୟକର୍୍ଯକା ଏେ ିସ�କାଭର 
ଭଯକାଗଭଦଭବ। ଭସେପିର ି ରକାେ୍ୟର 
ସକାଂଗଠନକି ସ୍ତି ି ଏବଂ ପରବର୍୍ଯ୍ରୀ 
କକାଯ୍ଯ୍ୟପନ୍କା ବଷିୟଭର ଭସ ଦଳର 
ଭକକାର କମଟି ି ସେ ଆଭଲକାଚନକା 
କରବିକା ସେ ଏଭନଇ ଗରୁୁମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦକାନ 
କରଭିବ ଭବକାଲ ି େଣକାପଡ଼ଛି।ି ଏେକା 
ସେ ଭସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଭୟକାେକି 
ଏକ ବୁଦ୍େି୍ରୀବ ି ସମ୍ଳିନ୍ରୀଭର 
ଭଯକାଗଦକାନ କରବିକା ସେ ପରୁ୍ରୀ 
ଯକାଇ ମେକାପ୍ର�ୁଙୁ୍ ଦଶ୍ଯନ କରଭିବ 
ଭବକାଲ ି ବଶି୍ୱସ୍ତ ସତୂ୍ରରୁ େଣକାପଡ଼ଛି।ି

ବଧିାେସଭା ପରସିରନର ଦବିଂଗତ ବଧିାୟକ ବଷୁି୍ ନସଠୀଙୁ୍ ନେଷ ଦେ୍ଶେ

୨୯ଲର ଓଡ଼ଶିଠା ଆସଲିବ ଲେ ପ ିନଡ୍ଠା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୯।୯(ସମସି): ବଭିରକାଧ୍ରୀ ଦଳ ଉପଭନତକା ବଷୁି୍ ଭସଠ୍ରୀଙ୍ 
ବଭିୟକାଗଭର ବ�ିନି୍ନ ମେଲଭର ଗ�୍ରୀର ଭଶକାକ ପ୍ରକକାଶ ପକାଇଛ।ି ରକାଷ୍ଟପତ ି
ଭ୍ୌପଦ୍ରୀ ମମୁ ୁ୍ଯ, ପ୍ରଧକାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନଭରନ୍ଦ୍ର ଭମକାଦ୍ରୀ , ଭକନ୍ଦ୍ର ଗେୃମନ୍ତ୍ର୍ରୀ, ଓଡ଼ଶିକାର 
ରକାେ୍ୟପକାଳ ପ୍ରଭଫସର ଗଭଣଶ୍ରୀ ଲକାଲ୍ , ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନକାୟକ, ଆନ୍ଧ୍ର 
ପ୍ରଭଦଶର ରକାେ୍ୟପକାଳ ବଶି୍ୱ�ୂଷଣ େରଚିନ୍ନ, ବଭିେପ ି ରକାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭେ 

ପ ି ନଡ୍କା, ଭକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଧଭମ୍ଯନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧକାନ, ଭକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଅଶ୍ୱନି୍ରୀ ଭବୈଷ୍ବ, ଭକନ୍ଦ୍ର 
ରକାଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ବଭିଶ୍ୱଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ପସିସି ି ସ�କାପତ ି ଶରଦ ପଟ୍ଟନକାୟକ ପ୍ରମଖୁ 
ଭଶକାକବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି ଦବିଂଗତଙ୍ ଆତ୍କାର ସଦ୍ ଗତ ି କକାମନକା କରବିକା ସେ 
ପରବିକାର ତଥକା ଶଭୁ�ଚୁ୍ଙୁ୍ ସମଭବଦନକା େଣକାଇଛନ୍ତ।ି

ଭସେପିର ି ବଧିକାନସ�କା ବକାଚସ୍ପତ ି ବକି୍ରମ ଭକଶର୍ରୀ ଆରୁଖ, ଉପବକାଚସ୍ପତ ି
ରେନ୍ରୀକକାନ୍ତ ସଂି, ସରକକାର୍ରୀ ଦଳ ମଖୁ୍ୟ ସଭଚତକ ପ୍ରଶକାନ୍ତ ମଦୁୁଲ,ି ରକାେ୍ୟ 
ମନ୍ତ୍ର୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମକାଭନ ମଧ୍ୟ ଶ୍୍ରୀ ଭସଠ୍ରୀଙ୍ ବଭିୟକାଗଭର ଭଶକାକବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି 
ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲକି, ରଭଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତକାପ ସ୍କାଇ,ଁ ପ୍ରତ୍ରୀପ ଭକଶର୍ରୀ ଭଦବ, ଅତନୁ 
ସବ୍ୟସକାଚ୍ରୀ ନକାୟକ, ନରିଞ୍ଜନ ପେୂକାର୍ରୀ, ପ୍ରଦ୍ରୀପ ଅମକାତ, ଟୁକୁନ ି ସକାେୁ, ପ୍ରଦ୍ରୀପ 
ଅମକାତ, ଉଷକା ଭଦବ୍ରୀ, େଗନ୍ନକାଥ ସକାରକକା, ସମ୍ରୀର ରଞ୍ଜନ ଦକାସ, ପ୍ର୍ରୀତରିଞ୍ଜନ ଘଡ଼କାଇ, 
ଭରକାେତି ପେୂକାର୍ରୀ, ଶକାସକ ଦଳ ଉପମଖୁ୍ୟ ସଭଚତକ ସଭରକାେ ଭମଭେର ପ୍ରମଖୁ 

ବଷି୍ଣୁଙ୍ଣୁ  ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଠାଞ୍ଜଳି

ଭଶକାକବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି ରକାେ୍ୟସ�କା ସକାଂସଦ 
ମକାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରକାେ ମଧ୍ୟ ଶ୍୍ରୀ ଭସଠ୍ରୀଙ୍ 
ବଭିୟକାଗଭର ଗ�୍ରୀର ଭଶକାକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି 

ବଭିନି୍ନ ମହ�ଲର ଲଶଠାକ

ଗଠନଲହବ ସଠାମ୍ଧିଠାନକି...
ରଖକାଯକାଇପକାଭରକା ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ଡ ପକାଇଥିବକା ଅ�ଯିକୁ୍ତର ଦଣ୍ଡ କମ୍  କରୁଥିବକା ସ୍ତିରି ଯକାଞ୍ ପକାଇଁ ମକାଗ୍ଯଦଶଶିକକା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିକାକୁ ଭକକାଟ୍ଯ ସକାମବଧିକାନକି ଖଣ୍ଡପ୍ରୀଠଙୁ୍ କେଛିନ୍ତ।ି ଏେ ି ନଭିଦ୍୍ଯଶ ଭଦବକା ପବୂ୍ଯରୁ ଖଣ୍ଡପ୍ରୀଠ 
କେଥିିଭଲ ଭଯ େଭଣ ଅ�ଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ଡ ଭଦବକା ପବୂ୍ଯରୁ ଶଣୁକାଣକୁି ଭନଇ ଅଭନକ ବଭିରକାଧ୍ରୀ ନଷି୍ପର୍ ି
ଥିଲକା। ଭକକାଟ୍ଯ ବଚ୍ଚନ ସଂିେ ମକାମଲକାଭର �କାରତର ୪୮ ତମ ଆଇନ କମଶିନ ଭଦଇଥିବକା ସପୁକାରସିର 
ଉଭଲ୍ଲଖ କରଥିିଭଲ। ଏଥିଭର ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ଡ ଭଦବକା ପବୂ୍ଯରୁ ଅ�ୟିକୁ୍ତର ଅଲଗକା ଶଣୁକାଣକୁି ବକାଧ୍ୟତକାମଳୂକ 
କରଭିଦଇଥିଭଲ।  ସଭିେଆଇ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ଭର ଏେ ି ମକାମଲକାର ଶଣୁକାଣ ି କର ି ରକାୟ ସଂରକ୍ଷତି ରଖିଥିଭଲ। 
ଭସ କେଥିିଭଲ ଭଯ ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଭଦକାଷ୍ରୀ ମରବିକା ପଭର ନଷି୍ପର୍କୁି ପରବିର୍୍ଯନ କରକାଯକାଇପକାରବି ନକାେ ିଁ। 
ଅଥ୍ଯକାତ୍  ଅ�ଯିକୁ୍ତକୁ ଅପରକାଧର ଗମ୍୍ରୀରତକାକୁ କମ୍  ସକାବ୍ୟସ୍ତ କରବିକା ପକାଇଁ ସଭୁଯକାଗ ଭଦବକା େରୁର୍ରୀ। ଏେକା 
ଦ୍କାରକା ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ଡ େରୁର୍ରୀ ନୁଭେଁ ଭବକାଲ ି ଭକକାଟ୍ଯଙୁ୍ େଣକାଇ ଭେବ। ସପୁ୍ରମିଭକକାଟ୍ଯ ଏକ ନେି ତରଫରୁ (ସ ୁ
ଭମକାଟ) ଏକ ମକାମଲକାର ଶଣୁକାଣ ି କର ି ଏେକା କେଥିିଭଲ। ସଭବ୍ଯକାଚ୍ଚ ନ୍ୟକାୟକାଳୟ ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ଡ ସମ୍କାବନକା ଥିବକା 
ମକାମଲକାର ଟ୍କାଏଲ ସମୟଭର ମଳିଥିିବକା ପ୍ରମକାଣକୁ ସକାମଲି କରବିକାକୁ ଚକାେଁୁଛନ୍ତ।ି କକାରଣ ଏେ ି ମକାମଲକାଭର 
ତୁରନ୍ତ କକାଯ୍ଯ୍ୟକାନୁଷ୍କାନର ଆବଶ୍ୟକତକା ରେଛି।ି ଏେ ି ଦଣ୍ଡ କମ୍  କରବିକା ପକାଇଁ ଇଫ୍ଯକାନ ନକାମକ ବ୍ୟକ୍ତରି 
ଆଭବଦନ ଶଣୁକାଣ ିକର ିଭକକାଟ୍ଯ ଏେ ିନଷି୍ପର୍ ିଭଦଇଛନ୍ତ।ି ନମି୍ନ ଅଦକାଲତ ଇଫ୍ଯକାନଙୁ୍ ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ଡ ଭଦଇଥିଭଲ। 
ପଭର ମଧ୍ୟପ୍ରଭଦଶ େକାଇଭକକାଟ୍ଯ ରକାୟକୁ କକାଏମ ରଖିଥିଭଲ।

ମହଙ୍ଠା ଭତ୍ଠା...
ସଚୂନକାଭଯକାଗ୍ୟ ଭଯ ଏେକା ପବୂ୍ଯରୁ ଚଳତି ବଷ୍ଯ େକାନୁଆର୍ରୀ ପେଲିକାଭର ରକାେ୍ୟ ସରକକାର ମେଙ୍ଗକା 

�ର୍କା ୩% ବୃଦ୍ ି କରଥିିଭଲ। ଫଳଭର ମେଙ୍ଗକା �ର୍କା ୨୮%ରୁ ୩୧%କୁ ବୃଦ୍ ି ପକାଇଥିଲକା। ଏଭବ ତକାେକା 
୩୪%କୁ ବୃଦ୍ ିପକାଇଛ।ି ସଂଭଶକାଧିତ େକାରଭର ଭପନସନ୍  ପକାଉଥିବକା ଭପନସନଭ�କାଗ୍ରୀ ମକାନଙ୍ ଟଆିଇ’ଭର 
ମଧ୍ୟ ତନି ିପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ ିକରକାଯକାଇଛ।ି

ତଣୁ ଟଣୁ ନ ିେଳ...
 ରଖକାଯକାଉଛ ି ଭବକାଲ ି ଏଭବ ରକାେ୍ୟବକାସ୍ରୀ ସଭନ୍େ କରବିକା ଆରମ୍ କରଛିନ୍ତ।ି  ଓଡ଼ଶିକା-ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟଭର 

ଭକକାଟଆି ଗ୍କାମପଞୁ୍ଜ ବବିକାଦ ସେ ପଭଡକାଶ୍ରୀ ଛତଶିଗଡ଼, ଝକାଡଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ସେ ଅଭନକ ସ୍ରୀମକା 
ବବିକାଦ ରେଛି।ି ଏେ ି ସ୍ରୀମକା ବବିକାଦ ଭକକାଟ୍ଯଭର ବଷ୍ଯ ବଷ୍ଯ ଧର ି ପଡ ି ରେଛି।ି ସଂଘ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍କାଭର ଆନ୍ତତଃ 
ରକାେ୍ୟ ସ୍ରୀମକା ବବିକାଦର ସମକାଧକାନ ଆଭପକାଷ ବୁଝକାମଣକା ତଥକା ଗଣତକାନ୍ତ୍ରକି ପ୍ରକ୍ରୟିକାଭର ଭେବକା େରୁର୍ରୀ। 
ଅତ୍ରୀତଭର ବେିକାର ଲକାଟସ�କାରୁ ଅଲଗକା ଭେକାଇ ଓଡ଼ଶିକା ବ୍ୟବସ୍କାପକିକା ଭେବକା କମିବକା ଏେକାର ପବୂ୍ଯବର୍୍ଯ୍ରୀ 
ମଶି୍ଣଭର ଭସ ସମୟର ଭକନ୍ଦ୍ର୍ରୀୟ ଭନତୃତ୍ୱ ଭଯ�ଳ ି �ୂମକିକା ନବି୍ଯକାେ କରଥିିଭଲ; ତକାେକା ବର୍୍ଯମକାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
କରକାଯକାଉନକାେ ିଁ। ଭକକାଟଆି ପ୍ରସଙ୍ଗଭର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନକାୟକ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରତପିକ୍ଷ େଗନଭମକାେନଙ୍ 
ସେ ମଧ୍ୟ ଆଭଲକାଚନକା କରସିକାରଛିନ୍ତ।ି ଅଫିସରସ୍ତର୍ରୀୟ ଆଭଲକାଚନକା ମଧ୍ୟ ଭେକାଇଛ।ି ମକାତ୍ର ଏେକା ସଭର୍୍ 
ଆନ୍ଧ୍ରର ଦକାଦକାଗରି ିଥମ ିନକାେ ିଁ। ଏପରକି ିଓଡ଼ଶିକା-ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍ରୀମକା ବବିକାଦକୁ ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକକାର ଆନ୍ତତଃ ରକାେ୍ୟ ବବିକାଦ 
ତକାଲକିକାଭର ସ୍କାନ ଭଦଇ ନକାେକାନ୍ତ।ି ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକକାର ଭଯଉ ଁ ଆ�ମିଖୁ୍ୟ ଭପକାଷଣ କର ି ଉର୍ର-ପବୂ୍ଯକାଞ୍ଳ 
ରକାେ୍ୟ ଗଡ଼ୁକିର ସ୍ରୀମକା ବବିକାଦ ସମକାଧକାନ ଭନଇ ତତ୍ପରତକା ପ୍ରକକାଶ କରଛିନ୍ତ,ି ଓଡ଼ଶିକା ଓ ଏେକାର ପଭଡକାଶ୍ରୀ 
ରକାେ୍ୟ ସେ ସ୍ରୀମକା ବବିକାଦ ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ତକାେକା ଭଦଖକାଯକାଉ ନକାେ ିଁ। ରକାେ୍ୟ -ରକାେ୍ୟ ମଧ୍ୟଭର ବ�ିନି୍ନ ବବିକାଦଭର 
ସମକାଧକାନ ଭନଇ ଆନ୍ତତଃ ରକାେ୍ୟ ଆଞ୍ଳକି ସରୁକ୍ଷକା ପରଷିଦ ଭବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସଛୁ।ି ମକାତ୍ର ଏେକା ଆନ୍ତତଃ-ରକାେ୍ୟ 
ସ୍ରୀମକା ବବିକାଦ ସମକାଧକାନ ଭନଇ ଭକୌଣସ ିବକାଟ ଫିଟୁ ନକାେ ିଁ। ଆସନ୍ତକା ନଭ�ମବର ୫ଭର ପନୁବ୍ଯକାର ପବୂ୍ଯକାଞ୍ଳ 
ଆଞ୍ଳକି ସରୁକ୍ଷକା ପରଷିଦର ଭବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ଭେବକା ଭନଇ ସଚୂନକା ମଳିବିକା ପଭର ଏେକାର ଆଭଲକାଚନକା 
ସଚୂ୍ରୀଭର ଆନ୍ତତଃରକାେ୍ୟ ସ୍ରୀମକା ଓ େଳ ବବିକାଦ ସଚୂ୍ରୀ�ୁକ୍ତ ଭେବକା ଉପଭର ସମସ୍ତଙ୍ ଦୃଷ୍ଟ ିଭକନ୍ଦ୍ର୍ରୀତ ଭେକାଇଛ।ି 

ବକାଭଲଶ୍ୱର,ମୟରୂ�ଞ୍ଜ, ଭକନୁ୍ଝର, ନୂଆପଡ଼କା, ଭକକାରକାପଟୁ, ଗଞ୍ଜକାମ ଏବଂ ଗେପତ ିେଲି୍ଲକାଗଡ଼ୁକିଭର 
ପଭଡକାଶ୍ରୀ ରକାେ୍ୟ ସେ ସ୍ରୀମକା ବବିକାଦ ରେଛି।ି ଭକବଳ ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକକାରଙ୍ ମଧ୍ୟସ୍ତକାଭର େ ିଁ ଏେ ି ବବିକାଦର 
ସମକାଧକାନ ଭେକାଇପକାରବି। ଭତଣ ୁ ସ୍ରୀମକା ବବିକାଦ ସମକାଧକାନ ଦଗିଭର ଭକନ୍ଦ୍ର ସରକକାର ବଭିଶଷ ଆଗ୍େ 
ଭଦଖକାଇବକା େରୁର୍ରୀ ଭେକାଇଥିବକାରୁ ଆଗକାମ୍ରୀ ଆଞ୍ଳକି ପରଷିଦ ଭବୈଠକ ପବୂ୍ଯ ପର ି ଭକବଳ ଔପଚକାରକି 
ଭେବ ନକା ଏଥିରୁ କଛି ିନଷି୍କଷ୍ଯ ବକାେକାରବି ତକାେକା ଉପଭର ସମସ୍ତଙ୍ର ନେର ରେଛି।ି

ପରଲ�ଠାକଲର...
ବ୍ୟତ୍ରୀତ ବଭିେପ ି ତଥକା ଅନ୍ୟ ଦଳର ଭନତକାମକାଭନ ଏମ୍ ସଭର ପେଞ୍ଥିିଭଲ। ଏମ୍ ସରୁ ତକାଙ୍ 

ପକାଥ ଶିବ ଶର୍ରୀରକୁ ଓଡ଼ଶିକା ବଧିକାନସ�କାକୁ ଅଣକାଯକାଇଥିଲକା। ଭସଠକାଭର ତକାଙୁ୍ ଗକାଡ୍ଯ ଅଫ୍  ଅନର ପ୍ରଦକାନ 
କରକାଯକାଇଥିଲକା। ବକାଚସ୍ପତ ି ବକି୍ରମ ଭକଶର୍ରୀ ଆରୁଖଙ୍ ସଭମତ ବେୁ ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ, ବଧିକାୟକ ଏବଂ ଓଡ଼ଶିକା 
ବଧିକାନସ�କାର କମ୍ଯଚକାର୍ରୀମକାଭନ ସ୍ଗ୍ଯତତଃ ଭସଠ୍ରୀଙୁ୍ ଶ୍ଦ୍କାଞ୍ଜଳ ି ଅପ୍ଯଣ କରଥିିଭଲ। ପଭର ମରଶର୍ରୀରକୁ 
ବଭିେପ ି ରକାେ୍ୟ କକାଯ୍ଯ୍ୟକାଳୟ ପରସିରକୁ ଅଣକାଯକାଇଥିଲକା। ଏେ ି ଅବସରଭର ଦଳର ରକାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପକାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଭବୈେୟନ୍ତ ପଣ୍ଡକା, ରକାେ୍ୟ ପ୍ର�କାର୍ରୀ ଡ.ି ପଭୁରନ୍ଶ୍ୱର୍ରୀ, ରକାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସକାଧକାରଣ ସମ୍କାଦକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମକାର ଭଗୌତମଙ୍ 
ସେ ଦଳର ବେୁ ଛକାମଆୁ ଭନତକା ଓ କମ୍ଯ୍ରୀ ତଥକା ଶଭୁ�ଚୁ୍ ପଷୁ୍ପମକାଲ୍ୟ ଅପ୍ଯଣ ପବୂ୍ଯକ ଭଶଷ ପ୍ରଣକାମ େଣକାଇଥିଲକା। 
ଏେକାପଭର ତକାଙ୍ର ପକାଥ ଶିବ ଶର୍ରୀର ତକାଙ୍ ନବି୍ଯକାଚନ ମଣ୍ଡଳ୍ରୀ ଧକାମନଗର ଅ�ମିଭୁଖ ନଆିଯକାଇଥିଲକା। 

 ବଷୁି୍ ଭସଠ୍ରୀ ଏକକାଧକାରଭର େଭଣ ରକାେଭନତକା ଓ ସକାେତି୍ିୟକ ଥିଭଲ। ବଭିେଡ-ିବଭିେପ ିଭମଣ୍ଟ ସରକକାର 
ସମୟଭର ଭସ ୨୦୦୦ରୁ ୨୦୦୪ ଯକାଏ ଁଚକାନ୍ବକାଲ ିବଧିକାନସ�କା ଆସନରୁ ବେିୟ୍ରୀ ଭେକାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ବଧିକାୟକ 
ଭେକାଇଥିଭଲ। ପଭର ୨୦୦୬ଭର ତକାଙୁ୍ ରକାେ୍ୟ ସରକକାର କକାେୁ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ �କାବଭର ନଯିକୁ୍ତ ି
ଭଦଇଥିଭଲ। ୨୦୧୯ଭର ଧକାମନଗର ଆସନରୁ େତି ିଦ୍ତି୍ରୀୟ ଥର ଓଡ଼ଶିକା ବଧିକାନସ�କାକୁ ନବି୍ଯକାଚତି ଭେବକା 
ସେ ବଭିରକାଧ୍ରୀ ଦଳ ଉପଭନତକା ପଦଭର ଅବସ୍କାପତି ଭେକାଇଥିଭଲ। ବଧିକାୟକ ପଦବ୍ରୀ ସେ ଭସ ଅତ୍ରୀତଭର 
ବଭିେପ ିେକାତ୍ରୀୟ କକାଉନସଲିର ସଦସ୍ୟ, �୍କ େଲି୍ଲକା ବଭିେପ ିସ�କାପତ,ି େନେକାତ ିଭମକାଚ୍ଚ୍ଯକାର ଉପସ�କାପତ ି
ସେ ୨୦୧୬ ମସେିକାଭର ରକାେ୍ୟ ବଭିେପ ିଉପସ�କାପତ ିଦକାୟତି୍ୱ ତୁଲକାଇଥିଭଲ। ରକାେନ୍ରୀତ ିପର ିସକାମବକାଦକିତକା 
ଓ ସକାେତି୍ୟ ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ମଧ୍ୟ ତକାଙ୍ର ସନୁକାମ ରେଥିିଲକା। ବଭିଶଷ ଖବରରୁ ଭସ ସକାମବକାଦକିତକା ଆରମ୍ କରଥିିବକା 
ଭବଭଳ ଘକାସଫୁଲର ସମ୍କାଦକ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେିର ଭଶଷ ସମୟ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକାୟତି୍ୱ ନବି୍ଯକାେ କରଥିିଭଲ। ‘ନରିକାମୟ 
ଆକକାଶ ତଭଳ’ ଓ ‘ନଶି୍ୱ ମକାଟରି ସ୍ର’ ନକାମକ ଦୁଇଟ ିକକାବ୍ୟ ପସୁ୍ତକ ଭସ ରଚନକା କରଥିିଭଲ।

କମ୍ମଚଠାରୀଙ୍ ଆଥ ଥିକ...
 ଶଭେ େଣ ଶକି୍ଷକଙ୍ ରେବିକା ପକାଇଁ ବ୍ୟବସ୍କା ସେତି ୧୦ଟ ି କମ୍ଯଶକାଳକା ଭକନ୍ଦ୍ର ନମି୍ଯକାଣ କରକାଯବି। 

ଏେ ିଅବସରଭର ଶକି୍ଷକମକାନଙ୍ କଲ୍ୟକାଣ ପକାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ ଦ୍କାରକା ‘ବଜ୍ର’ ଭଯକାେନକାର ମଧ୍ୟ ଶ�ୁକାରମ୍ 
କରକାଯକାଇଛ।ି ଏେ ିଭଯକାେନକାଭର ଶକି୍ଷକମକାଭନ ଭସମକାନଙ୍ର ଦନିକର ଦରମକା କଲ୍ୟକାଣ ପକାଣ୍କୁି ଦକାନ 
କରଭିବ। ଏେ ିପକାଣ୍ରୁି ଭସମକାନଙ୍ ବ�ିନି୍ନ ଆଥ ଶିକ ସମସ୍ୟକା ସମୟଭର ସେକାୟତକା ଭଯକାଗକାଇ ଦଆିଯବି। 
ଯକାେକାକ ିକମ୍ଯଚକାର୍ରୀଙୁ୍ ବଷିମ ସ୍ତିଭିର ଆଥ ଶିକ ସରୁକ୍ଷକା ପ୍ରଦକାନ କରବି। ଇତ୍ୟବସରଭର ‘୫-ଟ’ି ଭଶ୍ଷ୍ 
ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ୟକାଳୟ ଓ ବ�ିନି୍ନ ଭକ୍ଷତ୍ରଭର ପକାରଦଶଶିତକା େକାସଲ କରଥିିବକା ୫ େଣ ଭଲଖକାଏଁ ଛକାତ୍ରଛକାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍ 
ପରୁସ୍କାର ପ୍ରଦକାନ କରକାଯକାଇଥିଲକା। ଦ୍କାଦଶଭର ବଲକାଙ୍ଗ୍ରୀରର ପଥରଭଚପକା ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ୟକାଳୟ ଭଶ୍ଷ୍ତକା 
େକାସଲ କରଥିିବକାଭବଭଳ ଦଶମଭର ନୟକାଗଡ଼ର ଭନକାତର ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ୟକାଳୟ ଉତ୍କଷ୍ଯତକା ପକାଇଁ ପରୁସ୍ତୃ 
ଭେକାଇଥିଲକା। ଭତଭବ ବ�ିନି୍ନ ପ୍ରତଭିଯକାଗତିକାଭର କୃତ ି ପ୍ରତଭିଯକାଗ୍ରୀଙୁ୍ ମଧ୍ୟ କକାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମଭର ପରୁସ୍ତୃ 
କରକାଯକାଇଥିଲକା। କକାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମଭର ବଦି୍ୟକାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷକା ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ସମ୍ରୀର ରଞ୍ଜନ ଦକାଶ, ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ର୍ରୀଙ୍ 
ଉପଭଦଷ୍ଟକା(ଶକି୍ଷକା) ଉଭପନ୍ଦ୍ର ତ୍ରପିକାଠ୍ରୀ, ‘୫-ଟ’ି ସଚବି � ି ଭକ ପକାଣ୍ଡଆିନ, ଗଣଶକି୍ଷକା ବ�ିକାଗର ପ୍ରମଖୁ 
ଶକାସନ ସଚବି ଅଶ୍ୱଥ୍ରୀ ଏସ, ଓଏ�ଏିସ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ ନଭିଦ୍୍ଯଶକ ସଂଗ୍କାମ ମେକାପକାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଭଯକାଗ ଭଦଇଥିଭଲ।

ରଠାତ ିଅଧଲର ଟ୍ରକ୍ ରଣୁ ...
 ସଭନ୍େ ଭଘରକୁ ଆଣଛି।ି ଅବକକାର୍ରୀ ଗଇୁନ୍କା ବ�ିକାଗ ଟ୍କରୁ ଭଯତକି ିଗଭଞ୍ଜଇ େବତ କରଥିିବକା କଥକା କେୁଛ ି
ତକା’ଠକାରୁ ଭେର ଅଧିକ ଗଭଞ୍ଜଇ ଉକ୍ତ ଟ୍କ୍  �ତିଭର ଥିଲକା ଭବକାଲ ିଅ�ଭିଯକାଗ ଭେଉଛ।ି ଭତଭବ ମକାଲ ଖକାଲ ି
କଲକା କଏି, ଟ୍କର ମକାଲକିଙୁ୍ ଖବର ଦଆିଯକାଇଥିଲକା କ ିଏବଂ ନେି୍ଯନ ରକାସ୍ତକାଭର ମକାଲ ଖକାଲ ିକରବିକା ଭବଭଳ 
ପ୍ରଥମରୁ ଭଶଷ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣକାର �ଡିଓି ଭରକଡଶିଂ ଭେକାଇଛ ିକ ିନକାେ ିଁ ତକାେକା େଣକାପଡନିକାେ ିଁ। ଭତଭବ 
ଟ୍କରୁ ଭଶଷ ପଯ୍ଯ୍ୟକାୟର ମକାତ୍ର ୧୦ ପ୍ରତଶିତ ମକାଲ ଖକାଲ ିକରବିକାର ଏକ �ଡିଓି ବ�ିକାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକକାର୍ରୀମକାଭନ 
ଭଦଖକାଉଥିବକା ଭବଭଳ ଆରମ୍ରୁ ମକାଲ ଖକାଲ ି କେବିକାର �ଡିଓି ଯକାଞ୍ର ଆବଶ୍ୟକତକା ରେଛି।ି ପଦସ୍ 
ଅଧିକକାର୍ରୀମକାଭନ ଏେ ି ଘଟଣକାକୁ ଭନଇ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଥିବକା ମଧ୍ୟ କୁେକାଯକାଉଛ।ି କଛି ି ମକାଫିଆଙ୍ ସେଭଯକାଗଭର 

ଏେ ି ଟ୍କ୍  �ର୍ଶି ଗଭଞ୍ଜଇରୁ ଅଧିକକାଂଶ ଗଭଞ୍ଜଇ ବସ୍ତକା ଗକାଏବ୍  କରଦିଆିଯକାଇଥିବକା 
ସକାଧକାରଣଭର ଆଭଲକାଚନକା ଭେଉଛ।ି ବ�ିକାଗ୍ରୀୟ ପକାରଦଶଶିତକା ଅ�କାବରୁ ଏ�ଳ ିଗଭଞ୍ଜଇ 
େବତ ଘଟଣକାଭର ଚକାଲକାଣକକାର୍ରୀ ଖସଯିକାଉଥିବକା ଏବଂ କମ୍  ପରମିକାଣର ଗଭଞ୍ଜଇ େବତ 
ଭେବକା ଦଶ୍ଯକାଇ ଅଧିକକାଂଶ ଗଭଞ୍ଜଇ େଲି୍ଲକା ଓ ରକାେ୍ୟ ବକାେକାରକୁ ଚକାଲକାଣ ଭେଉଥିବକା ବେୁ 
ସମୟଭର ଅ�ଭିଯକାଗ ଭେଉଛ।ି ବ�ିକାଗ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍୍ଯର୍ପୃକ୍ଷ ଏେକାକୁ ଗରୁୁତର �କାବଭର 
ଗ୍େଣ କର ିଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତର୍ରୀୟ ଯକାଞ୍ କରବିକାକୁ ଦକାବ ିଭେକାଇଛ।ି 

ସଚୂନକା ଭଯକାଗ୍ୟ ଭଯ, ଫୁଲବକାଣ୍ରୀରୁ ଏକ ଗଭଞ୍ଜଇ �ର୍ଶି ଟ୍କ୍  ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଭଦଇ 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ରକାେ୍ୟକୁ ଯକାଉଥିବକା ଭନଇ ଅବକକାର୍ରୀ ଗଇୁନ୍କା ବ�ିକାଗକୁ ଖବର ମଳିଥିିଲକା। 
ଭସେକି୍ରମଭର ବ�ିକାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକକାରମ୍ରୀଭନ ଭସେ ି ଟକ୍ରକୁ କକାବୁ କରବିକାକୁ ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ଫକାଷ୍ଟଭଗଟ ନକିଟଭର ରକାତ ି ସମୟଭର ଛକ ି ରେଥିିଭଲ। ୧୭ ତକାରଖି ରକାତଭିର 
ଟ୍କ୍ ଟ ି ବ୍ରହ୍ମପରୁ ସେରକୁ ପ୍ରଭବଶ କରବିକା ଭବଭଳ ବ�ିକାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକକାର୍ରୀମକାଭନ ତକାକୁ 
ଅଟକକାଇବକାକୁ ଭଚଷ୍ଟକା କରବିକା ଭବଭଳ ଟ୍କର ଚକାଳକ େଣଙ୍ ଅବକକାର୍ରୀ ବ�ିକାଗର 
େପିକୁ ଧକ୍କା ଭଦଇ ଟ୍କକୁ ଦରୁ ତ ଗତଭିର ଆଗକୁ ଭନଇଯକାଇଥିଭଲ। ଅବକକାର୍ରୀ 
ଅଧିକକାର୍ରୀମକାଭନ ଟ୍କର ପଛିକା କର ି ସଟି ି େସପଟିକାଲ ନକିଟଭର ଅଟକକାଇଥିଭଲ। 
ଭେଭଲ ଟ୍କ୍  ଚକାଳକ େଣଙ୍ ରକାସ୍ତକା ଉପଭର ଟ୍କ୍  ରଖି ଭସଣ୍ଟଟ୍କାଲ ଲକ୍  କର ିଘଟଣକାସ୍ଳରୁ 
ଚମ୍ଟ ମକାରଥିିବକା ଅବକକାର୍ରୀ ଗଇୁନ୍କା ବ�ିକାଗ ଇନ୍ସଭପକ୍ଟର େୃଦୟକାନନ୍ ସକାମନ୍ତ ସଚୂନକା 
ଭଦଇଥିଭଲ। ପଭର ଅବକକାର୍ରୀ ବ�ିକାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭସେ ିଟ୍କକୁ ଏକ ଭକ୍ରନ ସକାେକାଯ୍ୟଭର 
ସେର ବକାେକାଭର ଥିବକା ଲକାଞ୍ଜପିଲ୍ଲ୍ରୀ ବକାଇପକାସ ଛକକୁ ନଆିଯକାଇଥିଲକା। ଅବକକାର୍ରୀ 
କକାଯ୍ଯ୍ୟକାଳୟ ପରବିଭର୍୍ଯ େକାତ୍ରୀୟ ରକାେପଥକୁ ଟ୍କ କକାେ ିଁକ ିନଆିଗଲକା ତକାେକାର ଭକୌଣସ ି
ସଭନ୍ତକାଷେନକ ଉର୍ର ମଳିନିକାେ ିଁ। ରକାସ୍ତକା େକାମ୍  ଭେବକାରୁ ଏେକାକୁ େକାତ୍ରୀୟ ରକାେପଥ 
ନଆିଯକାଇଥିବକା ବ�ିକାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକକାର୍ରୀମକାଭନ କେଛିନ୍ତ।ି ଏେ ି ଟ୍କ୍ ଭର ସଭିମଣ୍ଟ ବସ୍ତକା 
ସେ ପଯ୍ଯ୍ୟକାପ୍ତ ପରମିକାଣଭର ଗଭଞ୍ଜଇ ଥିବକା ଭସଭତଭବଭଳ ଅବକକାର୍ରୀ ବ�ିକାଗ ସଭନ୍େ 
କରଥିିଲକା। ଏ ଭନଇ ଭସେ ି ସମୟଭର ବ�ିକାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକକାର୍ରୀମକାନଙୁ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରବିକା 
ଭବଭଳ ଚେଉ େକାର ିରେଛି ିପରବର୍ଶି ପଯ୍ଯ୍ୟକାୟଭର ଘଟଣକା ସମ୍କ୍ଯଭର କୁେକାଯବି ଭବକାଲ ି
ଉର୍ର ମଳିଥିିଲକା। େକାତ୍ରୀୟ ରକାେପଥ କଡଭର ଟ୍କଟକୁି ଦନି ସକାରକା ରଖକାଯକାଇଥିବକା 
ଭବଭଳ ରକାତ ି ୧୧ଟକା ପଭର ଭସଥିରୁ ମକାଲ ଖକାଲ ି କରକାଯବିକା ସଭନ୍େ ସଷୃ୍ଟ ି କରଛି।ି 
ଭସେ ି ସମୟଭର କଛି ି ଗଣମକାଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିି ଭସଠକାଭର ପେଞ୍ବିକା ପଭର ମକାଲ ଖକାଲ ି
କରୁଥିବକା ଭଲକାକମକାଭନ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣକାସ୍ଳ ଛକାଡ ିଚକାଲ ିଯକାଇଥିବକା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଭନ୍େର 
କକାରଣ ଭେକାଇଛ।ି ଏେ ି ସମୟଭର ଭସେ ି ଟ୍କ ନକିଟଭର ଅବକକାର୍ରୀ ବ�ିକାଗର 
କମ୍ଯଚକାର୍ରୀ ଉପସ୍ତି ନଥିଭଲ। ଟ୍କରୁ ଖକାଲ ି ଭେକାଇଥିବକା ମକାଲ ରକାତଭିର କୁଆଭଡ 
ଗଲକା, କଏି ଭନଲକା ତକାକୁ ଭନଇ ସଭନ୍େ ଉପେୁଥିିଲକା। ସକକାଳୁ ଘଟଣକା ପ୍ରସକାରତି 
ଭେବକା ପଭର ଅବକକାର୍ରୀ ଗଇୁନ୍କା ବ�ିକାଗର ଭଡପଟୁ ି କମଶିନର ଅଭଶକାକ ଶତପଥ୍ରୀ 
ଓ ଇନ୍ସଭପକ୍ଟର େୃଦୟଚନ୍ଦ୍ର ସକାମନ୍ତ ଗଣମକାଧ୍ୟମକୁ ସଚୂନକା ଭଦଇ ଭସେ ି ଟ୍କରୁ ୨୦୦ 
ବସ୍ତକା ସଭିମଣ୍ଟ ସେ ମକାତ୍ର ୧୨ଟ ି ବସ୍ତକାଭର ଥିବକା ୩ କ୍ଣି୍ଟକାଲ୍  ଗଭଞ୍ଜଇ େବତ ଭେକାଇଛ ି
ଭବକାଲ ିକେଥିିଭଲ। େବତ ଗଭଞ୍ଜଇର ମଲୂ୍ୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଟ୍କ୍  ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ଭବକାଲ ି କୁେକାଯକାଇଛ।ି ଭେଭଲ ପବୂ୍ଯରୁ ଟ୍କଭର ୨୦ କ୍ଣି୍ଟକାଲରୁ ଊଦ୍୍୍ଯ ଗଭଞ୍ଜଇ ଥିବକା 
କୁେକାଯକାଉଥିବକା ଭବଭଳ ରକାତ ି ଅଧଭର ନେି୍ଯନ ସ୍କାନଭର ଖକାଲ ି କର ି ଟ୍କ୍ ଭର ମକାତ୍ର ୩ 
କ୍ଣି୍ଟକାଲ୍  ଗଭଞ୍ଜଇ ମଳିବିକା ଘଟଣକା ସକାଧକାରଣଭର େେମ ଭେକାଇପକାରୁନକାେ ିଁ। ଭତଭବ ଟ୍କ୍  
େବତ ପଭର ଅ�ଯିକୁ୍ତଙ୍ ଧରବିକା ଲକ୍ଷ୍ୟଭର ଟ୍କକୁ ଭନଇ େକାତ୍ରୀୟ ରକାେପଥ କଡଭର 
ରଖକାଯକାଇଥିଲକା ଭବକାଲ ି ଭଡପଟୁ ି କମଶିନର ଶ୍୍ରୀ ଶତପଥ୍ରୀ କେଛିନ୍ତ।ି ଭେଭଲ ଅଭନକ 
ସମୟଯକାଏ ଁ ଟ୍କ ମକାଲକି ବକା କମ୍ଯଚକାର୍ରୀ ନଆସବିକା ଓ ବ�ିକାଗ୍ରୀୟ କମ୍ଯଚକାର୍ରୀମକାଭନ 
ଅନ୍ୟ ଏକ ମକାମଲକାଭର �ଞ୍ଜନଗର ଯକାଇଥିବକାରୁ େକାତ୍ରୀୟ ରକାେପଥ କଡଭର 
ରଖକାଯକାଇଥିବକା ଟ୍କରୁ ରକାତ ି ୧୧ଟକା ଭବଭଳ ମକାଲ ଖକାଲ ି କରକାଯକାଇଥିଲକା ଭବକାଲ ି ଭସ 
କେଛିନ୍ତ।ି ଟ୍କଭର ଅଧିକ ଗଭଞ୍ଜଇ ଥିବକା ଭନଇ ଭଯଉଁ ଅ�ଭିଯକାଗ ଉଠଛି ି ତକାେକା 
�ରି୍େି୍ରୀନ ଭବକାଲ ିଶ୍୍ରୀ ଶତପଥ୍ରୀ ଓ ଅବକକାର୍ରୀ ଗଇୁନ୍କା ଇନ୍ସଭପକ୍ଟର େୃଦୟକାନନ୍ ସକାମନ୍ତ 
କେଥିିଭଲ ଭେଁ ବକାରମବକାର େବତ ଭେବକା ପଭର ମଧ୍ୟ ଭଚକାରକା ଚକାଲକାଣକକାର୍ରୀମକାଭନ 
ବ୍ରହ୍ମପରୁ ରକାସ୍ତକା ଭଦଇ ଚକାଲକାଣ େକାର ି ରଖିଥିବକା ଘଟଣକା ଅବକକାର୍ରୀ ଅଧିକକାର୍ରୀ ଓ 
ଭଚକାରକାଭବପକାର୍ରୀଙ୍ ମଧୁଚୁନ୍ଦ୍ରକିକା ଆଡକୁ ଅଙୁ୍ଗଳ ି ନଭିଦ୍୍ଯଶ କରୁଛ।ି ସଚୂନକାଭଯକାଗ୍ୟ 
ଭଯ, ଗତକକାଲ ି ଭକକାରକାପଟୁଭର ଗଭଞ୍ଜଇ ଗକାଡକୁି ଏସକଟ୍ଯ କର ି ଭନଉଥିବକା ଭବଭଳ 
ଅବକକାର୍ରୀ ବ�ିକାଗର ୩ େଣ କମ୍ଯଚକାର୍ରୀ ପଲୁସି େକାତଭର ଧରକାପଡ଼ଥିିଭଲ। ଭସେପିର ି
କଣ୍ଟକାବକାଞ୍ଜଭିର ମଧ୍ୟ ପଲୁସି୍  େବତ କରଥିିବକା ଟଙ୍କା ଭେରଭଫର ଭେବକା। ଆଉ ଆେ ି
ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଅବକକାର୍ରୀ ଗଇୁନ୍କା ବ�ିକାଗର ଏେ ି ସଭନ୍େେନକ କକାଯ୍ଯ୍ୟକଳକାପ ସକାମ୍ନକାକୁ 
ଆସଛି।ି ଅବକକାର୍ରୀ ଓ ପଲୁସି ବ�ିକାଗଭର କକାଯ୍ଯ୍ୟରତ ମଷୁ୍ଟଭିମୟ କଛି ି ଅଧିକକାର୍ରୀଙ୍ 
ଭଲକା� େ ିଁ ବ�ିକାଗକୁ ବଦନକାମ କରୁଥିବକା ଏଭବ ସକାଧକାରଣଭର ଆଭଲକାଚନକା ଭେଉଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୯।୯(ସମସି): ଦ୍ରୀଘ୍ଯ ୬ ମକାସର ବ୍ୟବଧକାନ 
ପଭର �ୁବଭନଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟରି ସ୍କାୟ୍ରୀ ନଭିଦ୍୍ଯଶକ ନଯିକୁ୍ତ 
ଭେକାଇଛନ୍ତ।ି ଆଇଆଇଟ ି ମକା୍କାସର ଇଭଲକ୍ଟ ୍ିକକାଲ୍  ଇଞ୍ଜନିୟିରଂି 
ବ�ିକାଗର ପ୍ରଭଫସର ଶ୍୍ରୀପଦ କଲମକାକର ନୂଆ ନଭିଦ୍୍ଯଶକ �କାଭବ 
ଭସକାମବକାର ନଯିକୁ୍ତ ି ପକାଇଛନ୍ତ।ି ଆସନ୍ତକା ୫ ବଷ୍ଯ ଯକାଏଁ ପ୍ରଭଫସର 
କଲମକାକର ଏେ ି ପଦଭର ନଯିକୁ୍ତ ି ପକାଇବକାକୁ ଥିବକାଭବଭଳ ତକାଙୁ୍ 
୭୦ ବଷ୍ଯ ଭେବକା ଯକାଏଁ ଭସ ଏେ ି ପଦଭର ରେଭିବ। ଭସ ମକାସକି 
୨,୨୫,୦୦୦ଟଙ୍କାର ଭବତନ ସେତି ଅନ୍ୟକାନ୍ୟ �ର୍କା ପକାଇଭବ। 

ଏଭନଇ ଭକନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ଷକା ମନ୍ତ୍ରଣକାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭସକାମବକାର ବଜି୍ଞପ୍ତ ି
ପ୍ରକକାଶ ପକାଇଛ।ି ଭତଭବ ପବୂ୍ଯତନ ନଭିଦ୍୍ଯଶକ ପ୍ରଭଫସର ଆର� ି
ରକାେକାକୁମକାରଙ୍ ଅବସର ପଭର ଖଡ଼ଗପରୁ ଆଇଆଇଟରି 
ନଭିଦ୍୍ଯଶକ ପ୍ରଭଫସର ବ୍ରୀଭରନ୍ଦ୍ର କୁମକାର ତୱିକାର୍ରୀ �ୁବଭନଶ୍ୱର 
ଆଇଆଇଟରି ନଭିଦ୍୍ଯଶକ �କାଭବ ଅତରିକି୍ତ ଦକାୟତି୍ୱ ବେନ 
କରୁଥିଭଲ। ମନ୍ତ୍ରଣକାଳୟ �ୁବଭନଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟ ି ସେତି 
ଗକାଧେ୍ରୀନଗର, ତରୁିପତ,ି ପକାଲକାକଡ୍ , ଧରୱକାଦ୍ , �ଲିକାଇ, ଭଗକାଆ 
ଓ େମ୍ ୁଆଦ ିଆଇଆଇଟଭିର ନୂଆ ନଭିଦ୍୍ଯଶକ ନଯିକୁ୍ତ ିଭଦଛନ୍ତ।ି

ପ୍ରଲେସର କ�ମଠାକର 
ଆଇଆଇଟରି 
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ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିା
ସଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ 

ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ାଳୟରର ରଗୁ୍ମ ଜନଅଭରିରାଗ ଶଣୁାଣ ିଶବିରି

ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଜୂା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିରବୈଠକ
ରେରାବଶି, ୧୯ା୯ (ସମସି): ସେରାବଶି ବ୍ଲକ ମନୁ୍ଦ୍ରୁ ୍ଞ୍ାୟତ ୍ବତି୍ର୍ଡ଼ା 
ଗ୍ାମର ବଟସ�ାସେଇଙ୍କ ମଣ୍ଡ୍ସର ବଟମହା୍ରୁୁଷ ଗ୍ାମ୍ୟ କମଟି ି େଭା୍ତ ି
ସ୍ାରକ ମହାନ୍ଙି୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ଆେନ୍ା �ଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ୍ଜୂା ପ୍ରସୁ୍ତ ି ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ସହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ୍ଜୂା େମୟସର ବାଷଷିକ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ତି 
ସହାଇଥାଏ। ଏହ ି ଦୁଇଟ ି ଉତ୍ସବର େୁ୍ ରଚିାଳନା ୍ାଇ ଁ ପ୍ରସମାଦ କୁମାର ୋହୁ, 
ଅନନ୍ ଚରଣ ୋହୁ, ଅନାମ ଚରଣ ଦାେ, ରଘନୁାଥ ଦାେ, �ସଣଶ୍ୱର ୋହୁ, ଅସଲଖ 
ଚନ୍ଦ୍ର ସବସହରା, ଲକ୍ଷଣ କୁମାର ସେଠ୍ମୀ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରାଉଳ, ପ୍ରୟିରଞ୍ଜନ ବାରକି, 
୍ସରଶ କୁମାର ଦାେ, ଚନ୍ଦନ କୁମାର ୋହୁଙୁ୍କ ସନଇ ୧୧ ଜଣଆି କମଟି ି �ଠନ 
କରାଯାଇଥିଲା। କମଟିରି ମଖୁ୍ୟ େଂସଯାଜକ ଭାସବ ପ୍ରସମାଦ କୁମାର ୋହୁ ଓ 
େହେଂସଯାଜକ ଭାସବ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରାଉଳଙୁ୍କ ମସନାନ୍ମୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ 
ଉତ୍ସବସର ୍ସଡ଼ାଶ୍ମୀ ଗ୍ାମର ଜନୋଧାରଣଙୁ୍କ ୋମଲି କରାଇବା ଓ ପ୍ରସତ୍ୟକଙ୍କ 
ଘରକୁ ବାଲ୍ୟସଭା� ଓ ପ୍ରୋଦ ବାଣ୍ବିା ୍ାଇ ଁ ନଷି୍ପତ୍ ି ନଆିଯାଇଥିଲା। ଏହ ି
କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରବିା ୍ାଇ ଁଗ୍ାମ୍ୟ କମଟି ିେଭା୍ତ ିଶ୍୍ମୀ ମହାନ୍ଙି୍କ ଉ୍ସର 
ଦାୟତି୍ୱ ନ୍ୟସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୈଠକକୁ କମଟି ିେମ୍ାଦକ ଅସଶାକ କୁମାର ୋହୁ, 
େହେମ୍ାଦକ ପ୍ରଭାକର ସବସହରା, ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ େଧୁାୋ�ରକିା ମହାନ୍,ି ଉ୍ସଦଷ୍ଟା 
ବ୍ରଜବନୁ୍ ଦାେ, େଭ୍ୟା ନସରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରକି, ଶଭୁକାନ୍ ଦାେ, ଚନ୍ଦନ କୁମାର 
ସେଠ୍ମୀ, େସୁରଶ କୁମାର ଦାେ, ଜୟନ୍ କୁମାର ଦାେ ପ୍ରମଖୁ ୍ରଚିାଳନା କରଥିିସଲ।

କୃଷ ିବଭିାଗ କାର୍ଯ୍ାଳୟ ରେରରିଲ ନଆିଳ ଚାଷ୍ମୀ 
ଆଳ,ି୧୯ା୯(ସମସି): ସୋମବାର ୍ବୂ୍ଯାହ୍ନସର ଆଳ ିବ୍ଲକ ନଆିଳ ୍ଞ୍ାୟତର ଚାଷ୍ମୀ 
ଫେଲ  ବ୍ମୀମା ସଯାଜନାକୁ ସକନ୍ଦ୍ର କର ି ଆଳ ି କୃଷ ି ବଭିା� କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଘରଉ 
କରଥିିସଲ। ୨୦୨୧ ଲ�ାଣ ବଷ୍ଯା ସଯା� ୁ ଓ ରଙି୍ଗ ବନ୍ ବାହାସର ବନ୍ୟା ଫଳସର 
ସେମାସନ ଶହ ଶହ ଏକର ଜମସିର କରଥିିବା ଧାନ ଫେଲ ୍ଚ ି େମ୍ଣୂ୍ଯ ନଷ୍ଟ 
ସହାଇଯାଇଥିଲା। କରଜ କର ି ଚାଷ କରଥିିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଥ ଷିକ ସ୍ତି ି ସଦାହଲ ି
ଯାଇଥିଲା। ସେମାସନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ମୀ ଫେଲ ବମିା କରଥିିବାରୁ ଏହା ଉ୍ସର ଭରୋ 
କରଥିିସଲ। ତାହା ଏଯାଏ ମଳିଲିା ନାହ ିଁ। ବ୍ମୀମା ପ୍ରମିୟିମ ସନଇଥିବା ଘସରାଇ କମ୍ାନ୍ମୀ 
ତଞ୍କତା କର ିଏ ଯାଏ ୍କାଇ ରଖିଛନ୍।ି ଫଳସର ସେମାସନ ୍ରବିାର ପ୍ରତସି୍ାଷଣ 
କରବିା ଓ ଚଳତିବଷ୍ଯ ଚାଷ କରବିା ୍ାଇ ଁସଘାର ଅେବୁଧିାର େମ୍ଖୁ୍ମୀନ ସହାଇଛନ୍।ି 
ସତଣ ୁତାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ ଫେଲ ବ୍ମୀମା ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏହାକୁ ସନଇ ନଆିଳ ଚାଷ୍ମୀ 
କୃଷ ିକାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଘରଥିିସଲ। କୃଷ ିଅଧିକାର୍ମୀ ସେମାନଙୁ୍କ ବୁଝାେଝୁା କର ିଦାବ ି୍ ତ୍ର 
ରଖିବା ୍ସର ସେମାସନ ନକିଟସ୍ ବ୍ଲକ କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟସର ଚାଲଥିିବା ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ 
ଜନ ଶଣୁାଣ ିଶବିରିସର ୍ହଞ୍ ିଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍କ ଅନ୍ୟଏକ ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। 
ଜଲି୍ା୍ାଳ ଏହା ଉ୍ସର ୍ଦସକ୍ଷ୍ ସନବାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ିସଦଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି

ଆକ୍ରମଣ େଟଣାରର ମାଆପଅୁ ଗରିଫ 
ରକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୯ା୯(ସମସି): ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍�୍ଯତ ଜୟ୍ମୀ୍ରୁା ଗ୍ାମର ମରଣାନ୍କ 
ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାସର ଅଭଯିକୁ୍ତ ମାଆ୍ଅୁଙୁ୍କ ୍ ଲୁେି �ରିଫ କରଛି।ି ସେମାସନ ସହସଲ 
ସେକ େଲମିଦୁନି ଓ ତାଙ୍କ ମାଆ ଅନୁ ବବି।ି େଚୂନା ମତୁାବକ, ଜୟ୍ମୀ୍ରୁା ଗ୍ାମର 
ସେକ ଅବଦୁଲ ରଜାକଙ୍କ ୍ଅୁ ସେକ ଅବଦୁଲ ୋଜଦି ଓ ତାଙ୍କ ୋନଭାଇ କାଦରିଙୁ୍କ 
�ତ �ରୁୁବାର େକାସଳ ସେହ ିଗ୍ାମର ସେକ େଲମିଦୁନି ଓ ତାଙ୍କ ୍ରବିାର େଦେ୍ୟ 
ଭୁଜାଲସିର ଆକ୍ରମଣ କରଥିିବା ସନଇ ଟାଉନ ଥାନାସର ଅଭସିଯା� ସହାଇଥିଲା। 
ଉଭୟ ୋଜଦି ଓ କାଦରି �ରୁୁତର ଅବସ୍ାସର କଟକ ବେ ୋକ୍ତରଖାନାସର ଚକିତି୍ସତି 
ସହଉଛନ୍।ି ଟାଉନ ଥାନାସର ଅଭସିଯା� ୍ ସର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହାଇଥିବାସବସଳ 
୨ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଥାନାସର ଅଟକ ରଖାଯବିା େହ େଲମିଦୁନିଙ୍କ ଘରୁ ଆକ୍ରମଣସର 
ବ୍ୟବହୃତ ଚା୍େ, ଭୁଜାଲ ି ଓ ବନୁ୍କ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ ି ଦୁଇ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ମାଆ୍ଅୁଙୁ୍କ �ରିଫ କରାଯାଇ ସକାଟ୍ଯ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛ।ି

ମହଳିାଙ୍କ ମତୁୃ୍ର ତଦନ୍ତ ଦାବ ି
ମହାକାଳପଡ଼ା, ୧୯ା୯(ସମସି): ଜମ୍ବବୁ ୋମଦୁକି ଥାନା ଅନ୍�୍ଯତ ବୁଳକଣ ି
ଗ୍ାମର ଜସଣ ବବିାହତିା ମହଳିା ସକୌଣେ ି କାରଣରୁ ବଷି ୍ାନ କର ି �ରୁୁତର 
ସହାଇ୍ଡ଼ଥିିସଲ। ଚକିତି୍ସା ୍ାଇଁ ପ୍ରଥସମ ମହାକାଳ୍ଡ଼ା ସ�ାଷ୍୍ମୀ ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ର 
ଓ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ାସର ଭତଷି ସହାଇଥିସଲ। ଅବସ୍ା �ରୁୁତର ସହବାରୁ ତାଙୁ୍କ 
କଟକ ସ୍ାନାନ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳତି ମାେ ୫ ତାରଖିସର ଚକିତି୍ସାଧ୍ମୀନ 
ଅବସ୍ାସର ତାଙ୍କର ସେଠାସର ମତୁୃ୍ୟ ସହାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତୃସଦହକୁ େଂସ୍ାର 
କରାଯାଇଥିବାସବସଳ ୍ଲୁେିର ୋହାଯ୍ୟ ସନଇ ନ ଥିବାରୁ ମହଳିାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟକୁ 
େସନ୍ଦହ ପ୍ରକାଶ ୍ାଇଛ।ି ଜମ୍ ୁ ୋମଦୁ୍କି ଥାନା ଅଧିକାର୍ମୀଙୁ୍କ ୍ଚାରବିାରୁ ସେ 
କହଛିନ୍,ି ଏ ସନଇ ସକୌଣେ ିଅଭସିଯା� ସହାଇନାହ ିଁ। ସତସବ ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟର େଠକି୍  
ତଦନ୍ କରାଇବାକୁ ଗ୍ାମବାେ୍ମୀ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ବାଲରିାତ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତ ିରବୈଠକ
ରକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୯ା୯(ସମସି): ବାଲଯିାତ୍ରା ମସହାତ୍ସବ କମଟି ି ୍କ୍ଷରୁ ସ୍ାନ୍ମୀୟ 
ବାଲଯିାତ୍ରା ୍ଡ଼ଆି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ େନ୍କିଟ ସ�ାବର୍ମୀ ନଦ୍ମୀ୍ଠା ୍ରେିରସର 
୍ରୁାଣ ପ୍ରେଦି୍ଧ ସକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା ବାଲଯିାତ୍ରା ୍ାଇଁ ରବବିାର ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ସବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ଆେନ୍ା ନସଭମ୍ବର ୮ ତାରଖିସର ଆରମ୍ଭ ସହାଇ 
ନସଭମ୍ବର ୧୪ ତାରଖି ୍ଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ବାଲଯିାତ୍ରା ମସହାତ୍ସବ େମ୍କ୍ଯସର ଏହ ି ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ସବୈଠକସର ବଷିଦ ଭାସବ ଆସଲାଚନା କରାଯାଇ ନଷି୍ପତ୍ ିଗ୍ହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 
କମଟି ିେମ୍ାଦକ େଞ୍ଜୟ କୁମାର ସଜନାଙ୍କ େଭା୍ତତି୍ୱସର ଆସୟାଜତି ସବୈଠକସର 
ଉ୍େଭା୍ତ ିଧିସରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାେ ୨୦୧୯ର ଆୟବ୍ୟୟ ଉ୍ସ୍ା୍ନ କରଥିିସଲ। 
ଏ ଅବେରସର େଭା୍ତ ିପ୍ରଦ୍ମୀ୍ ଦାଶ, ଆଇନଜ୍ମୀବ୍ମୀ ରମଣ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ, 
ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମସନାରଞ୍ଜନ ତ୍ର ି୍ ାଠ୍ମୀ, ଉ୍ସଦଷ୍ଟା ଶ୍୍ମୀଧର କୁମାର ମହାନ୍,ି ଅକ୍ଷୟପ୍ରୟି 
ଦାେ, େତ୍ୟବ୍ରତ େଂି, ୋମ୍ବାଦକି ମସହଶ ୍ାଢ୍ମୀ, କରୁଣାକର ୋହୁ, ସଲାହତି କୁମାର 
ମହାନ୍,ି ତ୍ରସିଲାଚନ ଦାେ, କରୁଣାକର ଦାଶ, ନରିଞ୍ଜନ ସମକା୍, କସିଶାର ଚନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଧାନ, ଶଭୁାଂଶ ୁଦାେ, େବୁାେ ମଶି୍, ବ୍ରଜେନୁ୍ଦର ରାଉତ ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। 
୍୍ମୀତବାେ ଦାେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅ୍୍ଯଣ କରଥିିସଲ।

ଜଗତସଂିହପରୁ, ୧୯ା୯(ସମସି)

ଜ�ତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ଷରୁ ଯ�ୁ୍ମ 
ଜନ ଅଭସିଯା� ଶଣୁାଣ ି ଶବିରି ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ 
େଦ୍ ଭାବନା େଭା�ହୃସର ସୋମବାର 
୍ବୂ୍ଯାହ୍ନସର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ଅଭସିଯା� ଶବିରିସର ଉ୍ସ୍ତି ରହ ିଜଲି୍ା୍ାଳ 
୍ାରୁଲ ୍ଟାୱର୍ମୀ ଜନୋଧାରଣଙ୍କ ବଭିନି୍ 
ଆ୍ତ୍ ିଅଭସିଯା�ର ଶଣୁାଣ ିକରଥିିସଲ।

ଆଜ ି ସମାଟ ୫୫ଟ ି ଅଭସିଯା� 
୍ଞ୍ଜକୃିତ ସହାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟକ୍ତ�ତ 
େମ୍କଷିତ ୫୩ଟ ି ଅଭସିଯା�, ସ�ାଷ୍୍ମୀ�ତ 
େମେ୍ୟା େମ୍କଷିତ ୨ଟ ି ଅଭସିଯା�ର ଶଣୁାଣ ି
କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତ�ିତ ଅଭସିଯା� ମଧ୍ୟରୁ 

ଆବାେ ସଯାଜନା ନମିସନ୍ ୬ଟ,ି ଜମଜିମା 
େମେ୍ୟା ୯ଟ,ି ସରେକ୍ରେ ୍ାଣ୍ରୁି େହାୟତା 

ନମିସନ୍ ୩ଟ,ି ଭତ୍ା େମ୍କଷିତ ୭ଟ,ି ୍ଲୁେି 
େହାୟତା ନମିସନ୍ ୬ଟ ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 

୨୩ଟ ି ଅଭସିଯା�ର ଶଣୁାଣ ି କରାଯାଇଥିଲା। 
ସତସବ ସ�ାଟଏି ଅଭସିଯା�ର ତତ୍ କାଳ 
ଫଏେଲା କରାଯାଇଥିଲା। 

ବଜୁି ଶଶି ୁ େରୁକ୍ଷା ସଯାଜନାସର 
ଜ�ତେଂିହ୍ରୁ ଶଶି ୁ ଆଶ୍ମର ଆଇଟଆିଇ 
୍ଢବିା ୍ାଇ ଁ ୫ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ମୀଙୁ୍କ ପ୍ରସତ୍ୟକ 
୯ହଜାର ଟଙ୍କା େହାୟତା ରାଶ ି ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। ସେହ ି୍ ର ି ମାଟ୍କିସର 
୮୦ଶତକୋରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଯ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ୨ଜଣ 
୍ଲିାଙୁ୍କ ୫ହଜାର ଟଙ୍କା େହାୟତା ରାଶ ିମଧ୍ୟରୁ 
ଶଶି ୁ ଆଶ୍ମର ଅସନ୍ବାେ୍ମୀ କାତ୍ଷିକ ୍ାତ୍ରଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। େବୁଜ ୍ଥ ସଯାଜନାସର 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ଖଚ୍ଚ୍ଯ ଛାେ ନମିସନ୍ ଶଶି ୁ ଆଶ୍ମର 
୨୨ଜଣ ୍ଲିା ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ୍ାଇଥିସଲ। 

ଏହ ିମଳିତି ଯ�ୁ୍ମ ଜନଅଭସିଯା� ଶଣୁାଣ ି
ଶବିରିସର ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା୍ାଳ େଚ୍ଚଦିାନନ୍ଦ 
ୋହୁ, ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ୟନ ଅଧିକାର୍ମୀ ତଥା 
କାଯ୍ଯ୍ୟନବି୍ଯାହ୍ମୀ ଅଧିକାର୍ମୀ ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦ 
ରୁଦ୍ନାରାୟଣ ଦାଶ, ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ଧସମ୍ଯନ୍ଦ୍ର ମଲ୍କି, ଉ୍ଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷ୍ମୀ ଅଧ୍ମୀକ୍ଷକ 
ରସମଶଚନ୍ଦ୍ର ସବସହରା, ବେିଓି ୋ�ର 
ନନ୍ଦ, ତହେଲିଦାର ଅଞ୍ଜଳ ି ତରାଇ, ଜଲି୍ା 
ଶକି୍ଷାଧିକାର୍ମୀ ନରିଞ୍ଜନ ସବସହରା, ଜଲି୍ା 
ମଖୁ୍ୟ କୃଷ ି ଅଧିକାର୍ମୀ ପ୍ରଫୁଲଚନ୍ଦ୍ର ସେଠ୍ମୀ, 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରାଣ୍ମୀ ଚକିତି୍ସା ଅଧିକାର୍ମୀ 
େଃ.ବ୍ମୀରକସିଶାର ୍ରେିା, ଜଲି୍ା ସ୍ର୍ମୀୟ 
ଅଧିକାର୍ମୀ ଓ ବ୍ଲକସ୍ର୍ମୀୟ ଅଧିକାର୍ମୀ 
ସଯା�ସଦଇଥିସଲ।

ଆଇଟଆିଇ ପାଇଁ ୫ ଛାତ୍ଛାତ୍୍ମୀଙୁ୍କ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ରଲଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ

ରକନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୯ା୯(ସମସି)

େଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଘଂନ କରବିା ଦୁଇ 
େରକାର୍ମୀ କମ୍ଯଚାର୍ମୀଙୁ୍କ ମହଙ୍ଗା ୍ଡ଼ଛି।ି ତଥ୍ୟ ନ ସଦବା, 
େଚୂନା ଅଧିକାର କମ୍ଯ୍ମୀଙୁ୍କ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା, େଚୂନା 
ସଦବାର ଅବଧି ୍ସର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଜମା କରବିାକୁ କହବିା 
ମହଙ୍ଗା ୍ଡ଼ଛି।ି ଆସବଦନକାର୍ମୀଙୁ୍କ ନଦି୍ଧ୍ଯାରତି େମୟ 
େ୍ମୀମା ମଧ୍ୟସର େଚୂନା ସଦବାସର ବଳିମ୍ବ ୍ାଇ ଁ�ରଦ୍ରୁ 
ବ୍ଲକର ତତ୍ାଳ୍ମୀନ ଏବେିଓି ତଥା ଜନ େଚୂନା ଅଧିକାର୍ମୀ 
ସଦସବନ୍ଦ୍ରନାଥ େଦ୍ାଇ ଁ ଓ ମଧଶୁାେନ ୍ଞ୍ାୟତର ନବି୍ଯାହ୍ମୀ 
ଅଧିକାର୍ମୀ(୍ଇିଓ) ବନିୟଲକ୍ଷ୍ମୀ େଦ୍ାଇଙୁଁ୍କ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା 
ସଲଖାଏ ଁ ଜରମିାନାସର ଦଣ୍ତି କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିେହତି 
ନସିଦ୍୍ଯଶର ୩୦ ଦନି ମଧ୍ୟସର ଆସବଦନକାର୍ମୀଙୁ୍କ ତଥ୍ୟ 
ପ୍ରଦାନ ୍ାଇ ଁ �ରଦ୍ରୁ ବ୍ଲକ ଜନେଚୂନା ଅଧିକାର୍ମୀଙୁ୍କ 
େଚୂନା ଅଧିକାର କମଶିନ ନସିଦ୍ଶ୍ଯ ସଦଇଛନ୍।ି

େଚୂନା ମତୁାବକ, �ରଦ୍ରୁ ବ୍ଲକ ନା�ଣ୍ରୁ 
ଗ୍ାମର ଶଭୁାନ୍ କୁମାର ମହାନ୍ ି ୨୦୧୬ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ 
ତାରଖିସର �ରଦ୍ରୁ ବ୍ଲକ ମଧଶୁାେନ ୍ଞ୍ାୟତସର 
ଚତୁଦ୍୍ଯଶ ଅଥ୍ଯ କମଶିନଙ୍କ ୨୦୧୫-୧୬ ଆଥିକ୍ଯ ବଷ୍ଯସର 
ମଞ୍ଜରୁ ଅନୁଦାନସର ସହାଇଥିବା ଉନ୍ୟନମଳୂକ 
କାଯ୍ଯ୍ୟ େମ୍କ୍ଯସର େଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନସର ତଥ୍ୟ 
ମା�ଥିିସଲ। କନୁି୍ ଏହ ିତଥ୍ୟ ନଦି୍ଧ୍ଯାରତି େମୟ ମଧ୍ୟସର ନ 
ମଳିବିାରୁ ଆସବଦନକାର୍ମୀ ଶ୍୍ମୀ ମହାନ୍ ି �ରଦ୍ରୁ ବେିଓି 
ତଥା ପ୍ରଥମ ଆ୍ସିଲଟ ଅଥରଟିଙି୍କ ନକିଟସର ୨୦୧୬ 
ନସଭମ୍ବର ୨ ତାରଖିସର ଆସବଦନ କରଥିିସଲ। ମାତ୍ର 
ବ୍ଲକରୁ ବ ିତଥ୍ୟ ମଳି ିନ ଥିଲା। ଫଳସର ଆସବଦନକାର୍ମୀ 
େଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ କରଥିିବା େରକାର୍ମୀ 
ଅଧିକାର୍ମୀଙ୍କ ବସିରାଧସର ଓଡ଼ଶିା େଚୂନା କମେିନଙ୍କ 
ନକିଟସର ୨୦୧୭, ସଫବୃଆର୍ମୀ ୧୦ ତାରଖିସର ଦଦ୍ତି୍ମୀୟ 
ଅ୍ଲି ଦାଖଲ କରଥିିସଲ। ଏହା୍ସର ବ୍ଲକ୍ କତୃ୍୍୍ଯ କ୍ଷ 

ତତ୍ପରତା ସଦଖାଇବା େହ ତଥ୍ୟ ବାବଦକୁ ୫ ଶହ ଟଙ୍କା 
ଜମା କରବିାକୁ ଆସବଦନକାର୍ମୀଙୁ୍କ କହଥିିସଲ। ଯାହାକ ି
େଚୂନା ଅଧିକାର ନୟିମକୁ ଉଲ୍ଂଘନ 
କରଥିିଲା। ଏ୍ରକି,ି 
କମେିନଙ୍କ ନସିଦ୍୍ଯଶ ୍ ସର 
ବ ି ଆସବଦନକାର୍ମୀଙୁ୍କ 
ତଥ୍ୟ ବନିା ମଲୂ୍ୟସର 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନ 
ଥିଲା। ଏ ସନଇ କମେିନ 
ଏକ କାରଣ ଦଶ୍ଯାଅ ସନାଟେି 
ଜାର ି କରଥିିସଲ। ସନାଟସି୍ ର ଉତ୍ରସର 
ଆସବଦନକାର୍ମୀ ଶଣୁାଣ ି ସବସଳ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ି େଚୂନା 
ଗ୍ହଣ କରବିାକୁ ମନା କରଥିିବା �ରଦ୍ରୁ ବ୍ଲକର 
ତତ୍ାଳ୍ମୀନ ଏବେିଓି ତଥା ଜନ େଚୂନା ଅଧିକାର୍ମୀ ସଦସବନ୍ଦ୍ର 
ନାଥ େଦ୍ାଇ ଁଦଶ୍ଯାଇଥିବା ଅଭସିଯା� ସହାଇଥିଲା। ସେହ ି୍ ର ି

ମଧଶୁାେନ ୍ଞ୍ାୟତ ୍ଇିଓ ଶ୍୍ମୀମତ୍ମୀ ମଲ୍କି ଅେସୁ୍ତା 
୍ାଇ ଁନଦି୍ଧ୍ଯାରତି େମୟ ମଧ୍ୟସର ତଥ୍ୟ ସଦଇ୍ାର ିନ ଥିବା 

ଜଣାଇଥିସଲ। ସହସଲ କମେିନ୍  ଉଭୟଙ୍କ 
େସଫଇକୁ ଗ୍ହଣ କରନିାହାନ୍।ି 

ଦାୟତିଦ୍ସର ଉଭୟ ଅବସହଳା 
େହତି ନଦି୍ଧ୍ଯାରତି 
େମୟ ମଧ୍ୟସର େଚୂନା 
ପ୍ରଦାନସର ବାଧା େଷୃ୍ଟ ି

କରଥିିବାରୁ କମେିନ ଉଭୟ 
ଅଧିକାର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ୫ ହଜାର 

ଟଙ୍କା ସଲଖାଏ ଁଜରମିାନା ଆଦାୟ କରବିାକୁ 
ନସିଦ୍ଶ୍ଯ ସଦଇଛନ୍।ି ଜରମିାନା ରାଶ ି ସଦବାସର ବଫିଳ 
ସହସଲ ଉଭୟ ଅଧିକାର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା କମି୍ବା ସ୍ନେନରୁ 
୨ଟ ି େମାନ କସି୍ସିର କାଟ ି େରକାର୍ମୀ ତହବଲିସର ଜମା 
କରବିାକୁ କୁହାଯାଇଛ।ି

ରଦରଲନ ିତଥ୍; ଏରବ ଗଣରିବ ଅଥ୍ଯ 
 ଏବେିଓି, ପଇିଓଙୁ୍କ 

୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରଲଖାଏଁ 
ଜରମିାନା ନରିଦ୍୍ଯଶ

ମାଶ୍ଯାୋଇ,୧୯ା୯(ସମସି): ମାଶ୍ଯାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅସନ୍ଇ ୍ଞ୍ାୟତ କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟସର 
ବ୍ଲକସ୍ର୍ମୀୟ ୍ ଲ୍୍ମୀସର ପ୍ରଶାେନ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ବେିଓି ଉମାଶଙ୍କର 
ସବସହରା ୨୬୮ ଅଭସିଯା� ଗ୍ହଣ କରଥିିସଲ। ଏହ ି କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
ମଧସୁ୍ତିା ୋମଲ, ଜଲି୍ା ୍ରଷିଦ େଭ୍ୟ ପ୍ରତା୍ ମଲ୍କି, ଅତରିକି୍ତ ତହେଲିଦାର 
ଅସଶାକ କୁମାର ସବସହରା, �ଙ୍ଗାଧର ୍ରଡ଼ିା, ମସନାଜ ୋହୁ ପ୍ରମଖୁ ସଯା�ସଦଇ 
ଅସନ୍ଇ ୍ଞ୍ାୟତ ୍କ୍ଷରୁ ସ୍ାନ୍ମୀୟ ସଲାକଙୁ୍କ ହାତ୍ାହାନ୍ାସର େରକାର୍ମୀ ସଯାଜନା 
େଫଳତା ସଯ୍ର ି ମଳିବି ୍ଲ୍୍ମୀସର ପ୍ରଶାେନ ପ୍ରୟାେ ସବାଲ ି ବେିଓି ଶ୍୍ମୀ ସବସହରା 
କହଥିିସଲ। େର୍ଞ୍ େଞ୍ଜୟ କୁମାର ସେଠ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୌସରାହତି୍ୟସର ଆସୟାଜତି ଉକ୍ତ 
କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ବଷ୍ଯା େସତ୍ଦ୍ ୋଧାରଣ ସଲାସକ ଉ୍ସ୍ତି ରହ ିେମେ୍ୟା ଜଣାଇଥିସଲ। 
େମୟ ଅଭାବରୁ ୭୦ ଭା� ଅଭସିଯା�ର ବଚିାର ସହାଇ୍ାର ିନ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 
୍ରବତ୍୍ଯ୍ମୀ େମୟସର ବ୍ଲକ କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟସର ଅଭସିଯା�ର ବଚିାରକ କରାଯାଇ 
ଅଭସିଯା�କାର୍ମୀଙୁ୍କ ଅବ�ତ କରାଯବି ସବାଲ ିେର୍ଞ୍ ଶ୍୍ମୀ ସେଠ୍ମୀ କହଥିିସଲ।

େରୁ ଲୁଟରିନରଲ ସନୁାଗହଣା

ଅରନ୍ତଇ ପଞ୍ାୟତରର ପଲ୍ଲ୍ମୀରର ପ୍ରଶାସନ କାର୍୍ଯ କ୍ରମ

୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ାଉନ୍ ସଗୁର ଜବତ; ଜରଣ ଗରିଫ

ଜଗତସଂିହପରୁ, ୧୯।୯(ସମସି)

ଜ�ତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ା ଅବକାର୍ମୀ 
େସୁ୍ରସିଟଣ୍ଡଣ୍ ସବୈଜୟନ୍୍ମୀ ୍ଣ୍ଡାଙ୍କ 

ନସିଦ୍୍ଯଶକ୍ରସମ ଜ�ତେଂିହ୍ରୁ 
େଦର ଅବକାର୍ମୀ ଥାନା ଅଧିକାର୍ମୀ 
ରଞ୍ଜଲୁତା ବାରକିଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର 
େଦର ଅବକାର୍ମୀ ବଭିା�ର ଏକ 
ସ୍ତନ୍ତ ଟମି୍  ଚଢ଼ଉକର ି୧୧୨ଗ୍ାମ 
ବ୍ରାଉନ୍ େରୁ ଜବତ କରବିା େହତି 
ଜସଣ ସଚାରା ସବ୍ାର୍ମୀକୁ �ରିଫ 
କରଛି।ି
େଚୂନାନୁୋସର, ଜ�ତେଂିହ୍ରୁ 
ଥାନା ଅଧ୍ମୀନସ୍ େଙି୍ଗି୍ ରୁ 
ଅଞ୍ଳସର ବ୍ୟା୍କ ବ୍ରାଉନେ�ୁର 
କାରବାର ସହଉଥିବା ସନଇ 

େଦର ଅବକାର୍ମୀ ଥାନାକୁ ଖବର ମଳିଥିିଲା। 
ଏହଘିଟଣାସର େଦର ଅବକାର୍ମୀ ଥାନା 
୍କ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ସମାଟ ୧୧୨ଗ୍ାମ 

ବ୍ରାଉନେ�ୁର ଜବତ କାରଯାଇଥିବା େଚୂନା 
ମଳିଛି।ି ଏହ ି ଘଟଣାସର େମ୍କୃ୍ତ ସବ୍ାର୍ମୀ 
ରତ୍ାକର ୋହୁଙୁ୍କ �ରିଫ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ବ୍ରାଉନେ�ୁରର ଆନୁମାନକି ମଲୂ୍ୟ ୧୧ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କାରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଯ ସହବ ସବାଲ ି ବଭିା� ୍କ୍ଷରୁ 
ଆକଳନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଚଢ଼ଉସର 
କସନଷ୍ଟବଳ ପ୍ରକାଶ ରାଉତ, ବଷ୍ଯାରାଣ୍ମୀ 
ଖଣୁ୍ଆି, ଜୟସଦବ ୍ାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ୋମଲିଥିସଲ। 
ସେହ ି୍ ର ିଜ�ତେଂିହ୍ରୁ ଥାନା ୍କ୍ଷରୁ ଉରାଳ ି
ବଜାରରୁ ଜସଣ ମହଳିାଙ୍କଠାରୁ ୧୬.୫୦ଗ୍ାମ 
ବ୍ରାଉନେ�ୁର ଜବତ କରବିା େହତି ଉରାଳ୍ମୀ 
ଗ୍ାମର େନ୍୍ୟାରାଣ୍ମୀ ମହା୍ାତ୍ରଙୁ୍କ �ରିଫ କର ି
ସକାଟ୍ଯଚାଲଣ କରାଯାଇଥିବା ଜ�ତେଂିହ୍ରୁ 
ଥାନା ଅଧିକାର୍ମୀ ପ୍ରଭାେଚନ୍ଦ୍ର ୋହୁ େଚୂନା 
ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି 

ରଘନୁାଥ୍ରୁ, ୧୯ା୯(େମେି): 
କସିଶାରନ�ର ଥାନା ମାହାଳହାଟ 
ଫାଣ୍ଡ ି ଅନ୍�୍ଯତ ଦୁଲୁ୍ରୁ ଗ୍ାମର 
ନରିଞ୍ଜନ ଦାେଙ୍କ ଘସର ବାହାର୍ଟୁ 
କବାଟ ସଦଇ ଦୁବୃ୍ଯତ୍ମାସନ ଘର 
ଭତିସର ୍ଶ ି �େସରଜ ଆଲମରିା 
ଭାଙ୍ଗ ିେନୁା �ହଣା େହତି ନ�ଦ ଟଙ୍କା 
ଲୁଟ ି ସନଇଛନ୍।ି ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ 
ଦୁଲୁ୍ରୁ ଗ୍ାମର ନରିଞ୍ଜନ ଦାେ(୬୦) 
ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ମୀ ଘସର ସଶାଇଥିବା 
େମୟସର ବାରଣ୍ଡା କବାଟ ସଖାଲ ି
ଦୁବୃ୍ଯତ୍ମାସନ ଘରଭତିସର ୍ଶଥିିସଲ। 
ନରିଞ୍ଜନ ଦାେ ଓ ୍ତ୍୍ମୀ ସଶାଇଥିବା 
ଘରର ବାହାର୍ଟୁ କବାଟ କଳି ି ଅନ୍ୟ 
ଏକ ଘସର ଥିବା ଆଲମରିାକୁ ଭାଙ୍ଗ ି

ଆଲମରିା ଭତିସର ଥିବା େନୁାସଚନ୍  
୧ଟ,ି ମଙ୍ଗଳେତୂ୍ର୧ଟ,ି କାନଫୁଲ 
୨ହଳ, ୫ଟ ି ମଦୁ,ି ରୂ୍ା ସଭସ୍ ସଲଟ୍ , 
ରୂ୍ା ୍ାଉଁଜ,ି ନ�ଦ ୯ହଜାର 
୭ଶହଟଙ୍କା ଦୁବୃ୍ଯତ୍ମାସନ ସନଇ 
୍ାର୍  ସହାଇଯାଇଛନ୍।ି ନରିଞ୍ଜନଙ୍କ 
୍ଅୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟସର ଥିବାସବସଳ 
ସବାହୁ ବା୍ଘରକୁ ଯାଇଥିସଲ। 
ଏହାର େସୁଯା� ସନଇ ଦୁବୃ୍ଯତ୍ମାସନ 
ଘରୁ କଳାକନା ବୁଲାଇବାସର େକ୍ଷମ 
ସହାଇଥିସଲ। ଘଟଣା େମ୍କ୍ଯସର 
ନରିଞ୍ଜନ ମାହାଳହାଟ ଫାଣ୍ଡସିର 
ଅଭସିଯା� କଲା୍ସର ଫାଣ୍ଡ ିଅଧିକାର୍ମୀ 
ଅଚୁ୍ୟତାନନ୍ଦ ୋହୁ ଘଟଣା େମ୍କ୍ଯସର 
ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି

ଏରସମା, ୧୯ା୯(ସମସି)

ଏରେମା ଥାନା ଅନ୍�୍ଯତ ସ�ାୋ 
୍ଞ୍ାୟତ ଅଫିସ୍  ଛକସର ଜସଣ 
ସଚାରାମଦ ସବ୍ାର୍ମୀ ଏକ ବାଇକସର 
ମଦ ସ୍ଟ ି ସବାସଝଇ କର ି ସନଉଥିବା 
େମୟସର ସ୍ାନ୍ମୀୟ ଗ୍ାମବାେ୍ମୀ େମ୍କୃ୍ତ 
ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ ଅଟକାଇ ଏରେମା ୍ଲୁେିକୁ 
ଖବର ସଦଇଥିସଲ। ୍ଲୁେି ୍ହଞ୍ବିା 
୍ବୂ୍ଯରୁ ସବ୍ାର୍ମୀ ଜଣକ ମଦ େହତି ତାଙ୍କ 
ବାଇକ୍  ଛାେ ି୍ଳାଇଯାଇଥିସଲ। 

େଚୂନା ମତୁାବକ, ସ�ାୋସର ଏକ 
େରକାର୍ମୀ ବସିଦଶ୍ମୀ ମଦ ସଦାକାନରୁ 
ପ୍ରସତ୍ୟକ ଦନି ଶହ ଶହ ଲଟିର ମଦ �ାଁ 
�ହଳସର ସଚାରା ସବ୍ାର୍ମୀଙୁ୍କ ସଯା�ାଇ 

ଦି ଆ ଯ ା ଇ ଥ ା ଏ । 
ଏଥିସର ଅତଷି୍ ସହାଇ 
ସଲାକମାସନ ଆଜ ି
ଏକତ୍ରତି ସହାଇ 
ୋଳଓି ଗ୍ାମର ଶ୍ହିର୍ମୀ 
୍ରଡ଼ିାଙ୍କ ୍ଅୁ ପ୍ରବ୍ମୀଣ 
୍ରଡ଼ିାକୁ ଅଟକାଇ 
୍ଲୁେିକୁ ଖବର 
ସଦଇଥିସଲ। ମାତ୍ର 
ପ୍ରବ୍ମୀଣ ସଲାକମାନଙ୍କ 
କବଳରୁ ଖେ ି
୍ଳାଇ ଯାଇଥିସଲ। 
୍ଲୁେି ୍ହଞ୍ ି ପ୍ରବ୍ମୀଣର ବାଇକ୍  େହତି 
ସ�ାସଟ ବେ ବସ୍ା ଏବଂ ଦୁଇଟ ି
ବ୍ୟା�ସର ଭତ୍ଷି ସହାଇଥିବା ମଦ ଜବତ 

କରଥିିସଲ। ଏହ ି୍ ର ିବ ି୍ ଳୁ ୍ରମିାଣସର 
ସଚାରା ମଦ ଚାଲାଣ ସରାକବିା ୍ାଇଁ 
ୋଧାରଣସର ଦାବ ିସହାଇଛ।ି

ରଚାରାମଦ ରବପାର୍ମୀକୁ ଧରରିଲ  ଗ୍ାମବାସ୍ମୀ
ଜଗତସଂିହପରୁ, ୧୯ା୯(ସମସି)

ଜ�ତେଂିହ୍ରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ମୀନସ୍ ଶାଳଜଙ୍ଗଠାସର 
ଥିବା ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିେ ଆଜ ି
ବଦି୍ୟାଳୟ ୍ରେିରସର ବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
ଅନୁ୍ମା ସ୍ାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ଅନୁଷ୍ତି 
ସହାଇଯାଇଛ।ି �ଣତି ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ମୀ ପ୍ରତ୍ମୀତ ି
ତନୟା ମହାନ୍ଙି୍କ େଂସଯାଜନାସର ଆସୟାଜତି 
କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାସବ ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ 
ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି, ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା 
ଭାସବ ବଜିୟ ରଥ ,େମ୍ାନତି ଅତଥିିଭାସବ 
େତ୍ୟବାଦ୍ମୀ ଦାେ ସଯା�ସଦଇ ଶକି୍ଷା େହ େହ 
ଶକି୍ଷଣ୍ମୀୟ ୍ାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉନ୍ତ ି୍ ାଇଁ ମନସର 
ଏକାଗ୍ତା ଆବଶ୍ୟକସବାଲ ି ମତ ସଦଇଥିସଲ। 
ଏଥି୍ାଇଁ ସଯା� ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟମ େହ କଠନି 

ଅଧ୍ୟବୋୟ କରବିାକୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିସଲ। 
ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ମୀ ପ୍ରଣତ୍ମୀ କୁମାର୍ମୀ ଅଧିକାର୍ମୀ ସ୍ା�ତ 
ଭାଷଣ ସଦଇଥିଲା ସବସଳ ଶଭୁଲକ୍ଷ୍ମୀ 
୍ରେିା ଧନ୍ୟବାଦ ଅ୍୍ଯଣ କରଥିିସଲ। ବଭିନି୍ 
ପ୍ରତସିଯା�ତିାସର କୃତ୍ମୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ମୀମାନଙୁ୍କ 
୍ରୁସ୍ାର ଓ ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ସଶଷସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ୋଂସ୍ତୃକି 
କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୟାଜତି ସହାଇଥିଲା। ଏହ ି
କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମସର ଶକି୍ଷକ �ସଣଶ ୋହୁ, ମଧେୁଦୁନ 
�ରି,ି ଦପି୍ତ୍ମୀମୟ୍ମୀ ୋହୁ, ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ି ଦାେ, 
ଶ୍ୱସ୍ରିଞ୍ଜନ ୋହୁ, ୍୍ୟାରସିମାହନ ସେନା୍ତ,ି 
ଅନୁରାଧା ଢି୍ ରିଆି, ଶଭିସ୍ତିା ମହାନ୍,ି 
ସମାନାଲେିା ମାଝ,ି ସ୍ତୃରିଞ୍ଜନ ସ୍ାଇଁ, ସ୍ତିପି୍ରଜ୍ଞା 
ସ୍ାଇଁ, ନମତିା ଖଣୁ୍ଡଆଳ, ଜ୍ମୀବନସଜ୍ୟାତ ି ସ୍ାଇଁ 
େହାୟତା କରଥିିସଲ।

ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ୍ଯ ବଦି୍ାଳୟର ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିସ ପାଳତି

ଓଚନି୍ଦ ବଦି୍ାଳୟ ଗହୃ ନମି୍ଯାଣରର ଦୁନ୍ଯ୍ମୀତ ିଅଭରିରାଗ
ବାଲକୁିଦା,୧୯ା୯(ସମସି)

ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ ମାଛ�ାଁ ୍ଞ୍ାୟତ ଓଚନି୍ଦା 
େରକାର୍ମୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ �ହୃ ନମି୍ଯାଣସର 
ଦୁନ୍ଯ୍ମୀତ ି ଅଭସିଯା� ସହାଇଛ।ି ଏ ସନଇ ମାଛ�ାଁ 
୍ବୂ୍ଯତନ େମତି ି େଭ୍ୟ େଞ୍ଜୟ ୍ାଳ ବେିଓି 
ଓ ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍କ ଲଖିିତ ଅଭସିଯା� କରଛିନ୍।ି 
ଏହାକୁ ବଦି୍ୟାଳୟର ସମା ସ୍ଲୁ ଅଭଯିାନ 
କମଟିରି େଭା୍ତ ି ମସନାମାହନ ୍ରେିା ଓ 
ମାଛ�ାଁ େର୍ଞ୍ େଞ୍ଜୟ ସ୍ାଇ ଁ ଖଣ୍ଡନ କରଛିନ୍।ି 
ସେ କହଛିନ୍ ି କ,ି ବଦି୍ୟାଳୟ େମ୍କ୍ଯସର ଶ୍୍ମୀ 
୍ାଳ ଆଣଥିିବା ଅଭସିଯା� େମ୍ରୂ୍୍ଯ ଭତି୍ହି୍ମୀନ ଓ 
ଉସଦ୍ଶ୍ୟମଳୂକ। ବଦି୍ୟାଳୟ ନମି୍ଯାଣ ସକ୍ଷତ୍ରସର 

ସକୌଣେ ି ଅନୟିମତିତା ସହାଇ ନାହ ିଁ ଆସମ 
ଏଥି୍ାଇ ଁେମସ୍ ତଦନ୍କୁ ୋମା୍ କରବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ। 

ଏହ ି ବଦି୍ୟାଳୟର ‘୫-ଟ’ି ସଯାଜନାସର 
ରୂ୍ାନ୍୍ମୀକରଣ ୍ାଇ ଁ ବ୍ଲକ ୍କ୍ଷରୁ ୩୪ଲକ୍ଷ 
ଅନୁଦାନ ଆେଥିିବା ସବସଳ ସମା ସ୍ଲୁ ଅଭଯିାନ 
ମାଧ୍ୟମସର ୧୫ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଲୁ ୍େଆିର 
ଉନ୍ତକିରଣ ୍ାଇ ଁ ମସନାସର�ା ସଯାଜନାସର 
୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବନିସିଯା� କରାଯାଇଛ।ି ଆଉ 
ସ�ଟ୍  ନମି୍ଯାଣ କାଯ୍ଯ୍ୟ ବାକ ିରହଛି।ି ଏହାର େଚୂନା 
ଫଳକ େବ୍ଯୋଧାରଣଙ୍କ ଅବ�ତ ିନମିସନ୍ ସ�ଟ 
ନମି୍ଯାଣ େମୟସର ସ�ଟ େମ୍ଖୁସର ସ୍ାନ ୍ାଇବ। 
ସଯସହତୁ ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ଷରୁ ୩ ମାେ ମଧ୍ୟସର 
ସ୍ଲୁ ନମି୍ଯାଣ ସଶଷ ୍ାଇ ଁ ନସିଦ୍୍ଯଶ ଥିଲା ସତଣ ୁ

ସ�ଟ ନମି୍ଯାଣ କାଯ୍ଯ୍ୟ େମ୍ରୂ୍୍ଯ ସହାଇ ୍ାରନିାହ।ି 
ସଶ୍ଣ୍ମୀ�ହୃ ଓ ଲାଇସବ୍ରର୍ମୀ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ହସ୍ାନ୍ର 
କରାଯାଇଛ।ି ମସନାସର�ା ସଯାଜନାସର 
ସହାଇଥିବା ୍େଆି ଉନ୍ତକିରଣ କାଯ୍ଯ୍ୟର 
େଚୂନା ଫଳକ ଲ�ାଯାଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସକହ ି
ଦୁବୃ୍ଯତ୍ ଭାଙ୍ଗ ିସଦଇଥିସଲ। ଯାହା ଏସବ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ 
ସ୍ାନସର ୍େ ିରହଛି।ି ଏ ସନଇ ୍ବୂ୍ଯତନ େମତି ି
େଭ୍ୟ େଞ୍ଜୟ ୍ାଳ କହଛିନ୍ ିସଯ, ସେ ବଦି୍ୟାଳୟ 
ବରୁିଦ୍ଧସର ନୁସହ ଁ ନମି୍ଯାଣାଧ୍ମୀନ ସ୍ଲୁ କାଯ୍ଯ୍ୟସର 
ସହାଇଥିବା ଦୁନ୍ଯ୍ମୀତ ି ବରୁିଦ୍ଧସର ଅଭସିଯା� 
ଆଣଛିନ୍।ି ଏ ସନଇ ମୁ ଁ ଆଇନ�ତ ଲସଢଇ 
ଜାର ିରଖିବ ିଓ ଏହାକୁ ଭଜିଲିାନ୍ସ ତଦନ୍ କରାଇବ ି
ସବାଲ ିସେ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ରାଜକନକିା,୧୯ା୯(ସମସି): ରାଜକନକିା ଥାନା ଅନ୍�୍ଯତ େସିକା ୍ଞ୍ାୟତ 
େସିକା ଗ୍ାମର ବଶଷି୍ ସେଠ୍ମୀଙ୍କ �ହୁାଳ ଓ ସରାସଷଇ ଘସର �ତକାଲ ି

ବଳିମ୍ବତି ରାତସିର ନଅିାଁ ଲା� ି ୭ଟ ି
ସଛଳ ି ଓ ସ�ାଟଏି �ାଈ ଜ୍ମୀବନ୍ ଦଗ୍ଧ 
ସହାଇଛନ୍।ି �ତକାଲ ିରାତ ିପ୍ରାୟ ୧ଟା 
େମୟସର ବଶଷି୍ଙ୍କ �ହୁାଳସର ନଆିଁ 
ଲା�ଯିାଇଥିଲା। ଉଭୟ �ହୁାଳ ଓ 
ସରାସଷଇ ଘର େମ୍ରୂ୍୍ଯ ଜଳଯିବିା ୍ସର 
ବଶଷି୍ ସଦଖିବାକୁ ୍ାଇ �ାଁ ସଲାକଙୁ୍କ 
ୋକ ୍କାଇଥିସଲ। �ାଁ ସଲାକ ଓ 
ଦମକଳ ୍ହଞ୍ବିା ସବଳକୁ ନଅିାଁସର 
୭ଟ ି ସଛଳ ି ଓ ସ�ାଟଏି �ାଈ ଜ୍ମୀବନ୍ 

ଦଗ୍ଧ ସହାଇୋରଥିିସଲ। ଆଜ ିଆୟତନ ଆରଆଇ ତଦନ୍ କରଥିିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 

ଅଗ୍କିାଣ୍ଡରର ୭ ରଛଳ,ି ରଗାଟଏି ଗାଈ ଜ୍ମୀବନ୍ତଦଗ୍ଧ



ରାଜନଗର, ୧୯ା୯(ସମସି): 
ରାଜନଗରର ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ 

ଶାରଦୀୟ ଦୁଗ୍ବାପଜୂାକୁ ଶାନ୍ ତିଶଙୃ୍ଖଳାର 
ସହ ପାଳନ କର ତିରା ପାଇ ଁ ରାଜନଗର 

ଥାନା ପର ତିସରରର ପଲୁ ତିସ ଓ ପର୍ ତିକ ରରୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ ତିତ ରହାଇଯାଇଛ ତି। ଏହ ତି ରରୈଠକରର ରାଜନଗର ରଜାର, ତ୍ ତିନାଥରଜାର, 
ସାନରଡ଼ରଗାପାଳପରୁ ରଜାର ଓ ଜର ତିମଳୂ ରଜାରର ସମସ୍ତ ପଜୂା କମ ତିଟ ତି 
କମ୍ବକର୍୍ବାଙ୍କ ସହ ତିତ ରାଜନଗର ରଣ ତିକ ସଂଘ ଓ ରାଜନଗର ଥାନପତ ତି ଶ୍ୀଶ୍ୀ 
ଶାରଦୀୟ ଦୁଗ୍ବାପଜୂା ସମ ତିତ ତି କମ୍ବକର୍୍ବା ରଯାଗରଦଇ ଦୁଗ୍ବାପଜୂାକୁ କ ତିପର ତି 

ଶାନ୍ ତିଶଙୃ୍ଖଳାର ସହ ତିତ ପାଳନ କରାଯ ତିରା ସହ ସମରସ୍ତ ରଯପର ତି ଉତ୍ସର ମନାଇ 
ପାର ତିରର ରସ ରନଇ ମତ ରଖିଥିରଲ। ଜୟଦୁଗ୍ବା ରଣ ତିକ ସଂଘ ସଭାପତ ତି ପଣ୍ତିତ 
ଶଙ୍କର୍ବଣ ମ ତିଶ୍ଙ୍କ ସହ ତିତ ର ତିଭ ତିନ୍ନ ପଜୂା କମ ତିଟ ତି କମ୍ବକର୍୍ବା ରସମାନଙ୍କ ପଜୂା କମ ତିଟ ତି 
ପକ୍ଷରୁ ନ ତିଆଯାଇଥିରା ପଦରକ୍ଷପ ସମ୍ପକ୍ବରର ମତ ରଖିଥିରଲ। ରରୈଠକରର 
ରାଜନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସ ତି ଶ୍ୀକାନ୍ କୁମାର ରାର ତିକ ପଲୁ ତିସ ପକ୍ଷରୁ ନ ତିଆଯ ତିରାକୁ 
ଥିରା ପଦରକ୍ଷପ ସମ୍ପକ୍ବରର କହ ତିରା ସହ ଶାନ୍ ତିଶଙୃ୍ଖଳାର ସହ ଦୁଗ୍ବାପଜୂା ପାଳନ 
କର ତିରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହରଯାଗ ରଲାଡତିଥିରଲ। ପଜୂା ୩ଦତିନ ରାଜନଗର ରଜାର 
ମଧ୍ୟକୁ ରକୌଣସ ତି ଗାଡ଼ ତି ପ୍ରରରଶ କର ତିର ନାହ ିଁ। ସକାଳ ୧୦ରୁ ରାତ ତି ୧୦ ଯାଏ ଁଏହ ତି 
କଟକଣା ରହ ତିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ ତିର ଓ ତାର ତିଣୀଗଡ଼ା ନ ତିକଟରର ଦୁଇଟ ତି ଗାଡ଼ ତି ଷ୍ାଣ୍ 

କରାଯ ତିର। ଭସାଣ ତି ଦ ତିନ ରାଜନଗର ହଂସଆୁ ରସତୁ ଉପରର ୱାନରୱ ଟ୍ାଫତିକ 
ର୍ୟରସ୍ା ରହର। ପଜୂା ସମୟରର କ ତିମା୍ ଭସାଣ ତିରର ଡତିରଜ ର୍ୟରହାର କରାଯ ତିର 
ନାହ ିଁ। ଅଳ୍ପ ସାଉଣ୍ ମଧ୍ୟରର ପଜୂା ଓ ଭସାଣ ତି ରହର। ସମସ୍ତ ପଜୂା କମ ତିଟ ତି ଏ ରନଇ 
ଅନୁମତ ତି ଆଣ ତିରର। ପଲୁ ତିସ ପକ୍ଷରୁ ପଜୂା ମଣ୍ପ ନ ତିକଟରର ସ ତିସ ତିଟ ତିଭ ତି ର୍ୟରସ୍ା 
କର ତିରାକୁ ପଜୂା କମ ତିଟ ତିଙୁ୍କ ଅନୁରରାଧ କରାଯାଇଥିଲା।

ପଜୂା ମଣ୍ପ ନ ତିକଟରର ର୍ୟାର ତିରକଟ ମାଧ୍ୟମରର ପରୁୁର ଓ ମହ ତିଳାଙୁ୍କ 
ଦଶ୍ବନ କର ତିରାର ର୍ୟରସ୍ା କର ତିରାକୁ ପଜୂା କମ ତିଟ ତିଙୁ୍କ କୁହାଯାଇଛ ତି। ସମସ୍ତ ପଜୂା 
କମ ତିଟ ତି ସଭାପତ ତି, ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସରମତ ୫ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଓ ରମାରାଇଲ ନଂ 
ରଦରର। ରସମାନଙୁ୍କ ରନଇ ପଲୁ ତିସ ଏକ ହ୍ାଟ୍ସଆପ ଗରୁପ କରାଯ ତିର। 

କେନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୯ା୯(ସମସି)

ରକନ୍ଦାପଡ଼ାର ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷୀ ପଜୂା 
ପାଇଁ ଜତିଲ୍ା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସୁ୍ତତ ତି ରରୈଠକ 
ରସାମରାର ରପୌରପାଳ ତିକା ଟାଉନ୍  ହଲ 
ପର ତିସରରର ଜତିଲ୍ାପାଳ ଅମ୍ ତିତ ଋତୁରାଜଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଅନୁଷ୍ ତିତ ରହାଇଯାଇଛ ତି। ଉକ୍ତ 
ରରୈଠକରର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସନ୍ୀପ 
ସମ୍ପଦ ମଦକର, ଅତ ତିର ତିକ୍ତ ଜତିଲ୍ାପାଳ 
(ରାଜସ୍ୱ) ଦୁଗ୍ବାପ୍ରସାଦ ମହାରଣା, 
ଅତ ତିର ତିକ୍ତ ଜତିଲ୍ାପାଳ (ସାଧାରଣ) ପୀତାମ୍ର 
ସାମଲ, ଉପଖଣ୍ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଜୟନ୍ 
ମହାପାତ୍, ରପୌର ପର ତିରଦ ଅଧକ୍ଷ୍ୟା 
ସର ତିତା ସାହୁ, ରପୌରପାଳ ତିକା କାଯ୍ବ୍ୟନ ତିର୍ବାହୀ 
ଅଧିକାରୀ ରଦର ପ୍ରସାଦ ରଳ, ଟାଉନ 
ଥାନା ଆଇଆଇସ ତି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତିତ ଥିରଲ। 
ଉପଜତିଲ୍ାପାଳ ନ ତିରଞ୍ଜନ ରରରହରା ପ୍ରାରମ୍ ତିକ 
ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କର ତିରା ସହ ଶାନ୍ ତିଶଙୃ୍ଖଳା 
ସହ ତିତ ଗଜଲକ୍ଷୀ ପଜୂାକୁ ଉପରଭାଗ କର ତିରା 
ନ ତିମରନ୍ ଉପସ୍ତିତ ର ତିଭ ତିନ୍ନ ରମଢର ସଭାପତ ତି, 

ଉପସଭାପତ ତି ଓ ସଦସ୍ୟଙୁ୍କ ଅନୁରରାଧ 
କର ତିଥିରଲ। ପଜୂା କମ ତିଟ ତିମାରନ ଚଳତିତ ରର୍ବ 
ଉପଜତିଲ୍ାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆସନ୍ା ୯ ତାର ତିଖ 
ସଦୁ୍ା ଅନୁମତ ତି ପତ୍ ସଂଗ୍ରହ କର ତିରାକୁ ସ୍ତିର 
କରାଯାଇଛ ତି।

ପଜୂା ସମୟରର ପରୂ୍ବ ରର୍ବ ଭଳତି 
ଶାନ୍ ତିଶଙୃ୍ଖଳା ପାଇଁ ପଲୁ ତିସ ମତୁୟନ 
ରହ ତିରର। ପଜୂା ପରୂ୍ବରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତ ତି 
କାଯ୍ବ୍ୟ ସାର ତିରାକୁ ର ତିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ରମଢର କମ୍ବକର୍୍ବାଙ୍କ ଅନୁରରାଧକ୍ରରମ 
ନ ତିରଦ୍୍ବଶ ରଦଇଥିରଲ। ପଜୂା ସମୟରର ଜଳ 
ରଯାଗାଣ, ନ ତିରର ତିଚ୍ ତିନ୍ନ ର ତିଦୁ୍ୟତ ରଯାଗାଣ 

ପାଇଁ ଜତିଲ୍ାପାଳ ର ତିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ନ ତିରଦ୍୍ବଶ ରଦଇଥିରଲ। ଗତରର୍ବ ପର ତି ଏ 
ରର୍ବ ରପୌରପାଳ ତିକା ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହରାକୁ 
ଥିରା ଅସ୍ାୟୀ ୪ଟ ତି ଘାଟକୁ ର ତିସଜ୍ବନ 
ନ ତିମରନ୍ ର୍ୟରହାର କର ତିରାକୁ ରପୌରପାଳ ତିକା 
କାଯ୍ବ୍ୟନ ତିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅନୁରରାଧ 
କର ତିଥିରଲ। ରମଢ ପାଇଁ ଅନୁମତ ତିପତ୍ 
ଶୀଘ୍ର ଆରରଦନ କର ତିରାକୁ ଉପଜତିଲ୍ାପାଳ 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ରମଢର କମ୍ବକର୍୍ବାଙୁ୍କ ଅନୁରରାଧ 
କର ତିଥିରଲ। ଦୀଘ୍ବ ୩ରର୍ବ ପରର ରକାଭ ତିଡ୍  
କଟକଣା ର ତିହୀନ ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷୀ 
ପଜୂାରର ପ୍ରରଳ ଜନଗହଳତିକୁ ଦୃଷ୍ ତିରର ରଖି 

ଶ ା ନ୍ ତି ଶୃ ଙ୍ଖ ଳ ା , 
ଟ୍ାଫତିକ ନ ତିୟନ୍ତ୍ରଣ, 
ରରଆଇନ ଚାନ୍ା 

ଆଦାୟ, ରରେନ 
ସରଫଇ, ର୍ ତିଚ ତିଂ ପାଉଡର 
ପକାଇରା, ରାସ ତି ଖାଦ୍ୟ ର ତିକ୍ର ତି ନ ତିରରଧ 
କର ତିରା, ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ରସରା ରଯାଗାଇରା, 
ପାଣ ତି ଟ୍ୟାଙ୍କର ର୍ୟରସ୍ା କର ତିରା ଉପରର 
ଜତିଲ୍ାପାଳ ଗରୁୁତ୍ାରରାପ କର ତିଥିରଲ। 
ରକଶପରୁ ରଜାର, ପରୁୁଣା ରସ୍ ଷ୍ାଣ୍, ନୂଆ 
ରସ୍ ଷ୍ାଣ୍ର ୩ଟ ତି ସମନ୍ୟ କମ ତିଟ ତିରର ନୂତନ 
ସଦସ୍ୟଙୁ୍କ ସମ୍ପକୃ୍ତ କରାଇ ତାର ତାଲତିକା 
ରମଢର କମ୍ବକର୍୍ବା ଜତିଲ୍ା ପ୍ରଶାସନକୁ 
ଜଣାଇରା ପାଇଁ ୨ଦ ତିନ ସମୟ ରଦରାକୁ 
ଅନୁରରାଧ ରଖିଥିରଲ। ପଜୂା ସମୟରର 

ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ରପୌରପାଳ ତିକା ପକ୍ଷରୁ ୩ଟ ତି 
ଡ ତିରଜ ରସଟର ର୍ୟରସ୍ା କରାଯ ତିର ରରାଲତି 
ରରୈଠକରର ନ ତିଷ୍ପର୍ତି ରହାଇଥିଲା। ପଜୂା ଓ 

ଭସାଣ ତି ସମୟରର ରକୌଣସ ତି ଅଶ୍ୀଳ 
ଗୀତ ରା ନାଚକୁ ଅନୁମତ ତି 

ପ୍ରଦାନ କରାଯ ତିର ନାହ ିଁ। 
ରଶରରର ଉପଜତିଲ୍ାପାଳ 
ଶ୍ୀଯକୁ୍ତ ନ ତିରଞ୍ଜନ 

ରରରହରା ଧନ୍ୟରାଦ ଅପ୍ବଣ 
କର ତିଥିରଲ।

ଉକ୍ତ ରରୈଠକରର ରାସ୍ତା ଓ ଗହୃ 
ନ ତିମ୍ବାଣ, ଜନସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଟ ତିପ ତିସ ତିଓଡତିଏଲ, 
ଜଳରସଚନ ର ତିଭାଗ, ଅଗ୍ତିଶମ ର ତିଭାଗ 
ଅଧିକାରୀ, ଜତିଲ୍ାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, 
ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତ ତିନ ତିଧି, ରୁଦ୍ ତିଜୀରୀ, ର ତିଭ ତିନ୍ନ 
ରମଢର ସଭାପତ ତି, ସମ୍ପାଦକ ଓ କମ୍ବକର୍୍ବା, 
ରପୌରପର ତିରଦର କାଉନସ ତିଲର, ଉପଖଣ୍ 
ସଚୂନା ଓ ରଲାକସମ୍ପକ୍ବ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ୀ 
ଅରଶାକ ରଳତିଆରସ ତିଂହ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗ 
ରଦଇଥିରଲ।

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ, ୧୯ା୯(ସମସି)

ରନ୍ୟା, ରାତ୍ୟା, ମରୁଡତି ଓ ରକାଭ ତିଡ୍  ଭଳତି ପ୍ରାକୃତ ତିକ 
ଦୁରବିପାକ ମକୁାର ତିଲା ରକ୍ଷତ୍ରର ସମଗ୍ର ର ତିଶ୍ୱରର ପ୍ରଶଂସ ତିତ 
ରହାଇ ରରାଲ୍  ମରଡଲ ସାଜତିଥିରା ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନରୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରସରା ରଯାଗାଇରାକୁ ୧୮ଟ ତି 
ରମଡତିକାଲ କରଲଜ ସ୍ାପନ କର ତି ଡାକ୍ତର ଅଭାର ଦୂର 
କର ତିରା ସହ ତିତ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରସରା ରକ୍ଷତ୍ରର ସାରା ଭାରତରର 
ଉଦାହରଣ ସଷୃ୍ ତି କର ତିଛନ୍ତି। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଲ ପାଇରା ରହ ତିଛ ତି ରରାଲତି ଆଜତି 
ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ରପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଗ୍ବତ କରଣଅଣ୍ାଠାରର 
୧୭ ରକାଟ ତି ଟଙ୍କା ର୍ୟୟରର ୫୦ ଶଯ୍ୟା 
ର ତିଶ ତିଷ୍ କ୍ର ତିଟ ତିକାଲ ରକୟାର ହସ୍ ତିଟାଲର ଶଭୁ 
ଶ ତିଳାନ୍ୟାସ କର ତି 
ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତତି ଶ ତିଳ୍ପ ଓ 
ଲଘ ୁ ଉରଦ୍ୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ପ୍ରତାପ ରକଶରୀ ରଦର ପ୍ରକାଶ କର ତିଛନ୍ତି।

ରାଜନଗର ର ତିଧାୟକ ଧରୁର ସାହୁଙ୍କ 
ରପୌରରାହ ତିତ୍ୟରର ଆରୟାଜତିତ ଭ ତିର୍ ତିପ୍ରସ୍ତର କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରର 
ମଖୁ୍ୟଅତ ତିଥି ଭାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ରଦର ରଯାଗରଦଇ 
କହ ତିରଲ, ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ 
ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଲ ପାଇରା ଥିରାରୁ ର ତିଧାୟକ ଧରୁର 
ସାହୁଙ୍କ ଦାର ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କର ତି ଗଣୁାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରସରା 
ପାଇଁ ୧୭ ରକାଟ ତି ଟଙ୍କା ର୍ୟୟରର କ୍ର ତିଟ ତିକାଲ ରକୟାର 
ହସ୍ ତିଟାଲ ମଞ୍ଜରୁ କର ତିଛନ୍ତି ଯାହାକ ତି ସ୍ୱାସ୍୍ୟରସରା ଏକ 
ମାଇଲ ଖଣୁ୍ ରରାଲତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କର ତିଥିରଲ। ଦୂରଦଶ୍ବୀ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ତିଶାରର ଡାକ୍ତର ଅଭାର ଦୂର ପାଇଁ ୧୦ 
ରର୍ବ ମଧ୍ୟରର ର ତିଭ ତିନ୍ନ ଜତିଲ୍ାରର ପ୍ରାୟ ୧୮ଟ ତି ରମଡତିକାଲ 
କରଲଜ ସ୍ାପନ ପାଇଁ ପଦରକ୍ଷପ ରନଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ 
ମସ ତିହା ସଦୁ୍ା ରାଜ୍ୟରର ଡାକ୍ତର ଅଭାର ଦୂର ରହରା 
ସହ ପ୍ରତ ତି ଘରର ସ୍ୱାସ୍୍ୟରସରା ରଯାଗାଇ ଦ ତିଆଯ ତିରା 
ପାଇଁ ସରକାରୀ ରଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଛ ତି। ଶ ତିକ୍ଷା, 

ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟଜଳ, କୃର ତି, ଆଦତି 
ର ତିଭ ତିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରର ଓଡ଼ତିଶା ସାରା ଭାରତରର ଉଦାହରଣ 
ସଷୃ୍ ତି କର ତିଛ ତି। ର ତିଧାୟକଙ୍କ ରନତୃତ୍ରର ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ-
ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ର ତିକାଶଧାରାକୁ ଆରଗଇ ରନରାରର 
ସମସ୍ତ ସହରଯାଗ ରଯାଗାଇ ରଦରାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘାରଣା 
କର ତିଥିରଲ।

ରାଜନଗର ର ତିଧାୟକ ଧରୁର ସାହୁ କହ ତିଥିରଲ, 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ସରଡତିଭ ତିଜନ ହସ୍ ତିଟାଲ,୧୭ 
ରକାଟ ତି ଟଙ୍କା ର୍ୟୟରର କ୍ର ତିଟ ତିକାଲ ରକୟାର ହସ୍ ତିଟାଲ 
ରଯାଗାଇ ରଦଇଥିରାରରରଳ ଦ୍ ତିତୀୟ ପଯ୍ବ୍ୟାୟରର ୩୪ 
ରକାଟ ତି ଟଙ୍କା ର୍ୟୟରର ରକାଭ ତିଡ୍  ହସ୍ ତିଟାଲ ରହରାକୁ 
ଯାଉଥିରାରୁ ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ଅଞ୍ଚଳରର ସ୍ୱାସ୍୍ୟରସରା 
ରକ୍ଷତ୍ରର ମାଇଲଖଣୁ୍ ରହାଇଛ ତି। ଏଥିସହ ତିତ ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ 
ରପୌରାଞ୍ଚଳର ର ତିକାଶ ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧୦ ରକାଟ ତିରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ବ 
ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରଯାଗାଇ ରଦଇଥିରା ସଚୂନା ରଦରା 
ସହ ତିତ ସ୍ାଟ୍ବ ପାକ୍ବ, ଅଡତିରଟାର ତିୟମ, ର ତିଙ୍ଗ ରରାଡ଼, ସ୍ାଟ୍ବ 

ଶ୍ମଶାନ, ମ ତିନ ତି ଷ୍ାଡ଼ ତିୟମ ଓ କରଚରୀ ରପାଖରୀ ପନୁରୁଦ୍ାର 
ଆଦତି ରୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ର ତିକାଶର ସ୍ାରକୀ ଭାରର 
ଉଭା ରହାଇଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ଅଞ୍ଚଳରର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ନରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ର ତିକାଶଧାରାକୁ ଆରଗଇ ରନରାକୁ 
ର ତିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହରଯାଗ କାମନା କର ତିଥିରଲ। ଏହ ତି 
ସଭାରର ଜତିଲ୍ା ପର ତିରଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରଶାକ ପ୍ରତ ତିହାରୀ, 
ର୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ ସାମନ୍ରାୟ, ରପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହମନ୍ 
ସାହୁ, ରାଜନଗର ର୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତ ତିଭା ପାତ୍, ପରୂ୍୍ବ ର ତିଭାଗ 

ସହନତିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ରାମଚନ୍ଦ ନାୟକ, ସ ତିଡ ତିଏମଓ 
ଅନୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏସଡତିପ ତିଓ ସନ୍୍ୟାରାଣୀ ରରଉର ତିଆ 
ସମ୍ାନ ତିତ ଅତ ତିଥି ଭାରର ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। 

ର୍କ ର ତିରଜଡତି ସଭାପତ ତି କ ତିରଶାର ସାହୁ, ନଗର 
ର ତିରଜଡତି ସଭାପତ ତି ରୁଢ଼ା ରଲଙ୍କା, ଜତିଲ୍ା ର ତିରଜଡତି ସାଧାରଣ 
ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ୀକାନ୍ ରାଉତ, ରକ୍ ଉପାଧକ୍ଷା ଜୟନ୍ୀ ସ୍ୱାଇଁ, 
ଜତିଲ୍ା ପର ତିରଦ ସଦସ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ର ତିଶ୍ୱାଳ, ପରୂ୍ବତନ ରପୌର 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମୁନ୍ ପାତ୍, ଜତିଲ୍ା ଯରୁ ର ତିରଜଡତି ସମ୍ପାଦକ 
ଅରଶାକ ଧଳ, ର ତିଜୁ ଯରୁ ରାହ ତିନୀ ସମ୍ପାଦକ ଦତିଲ୍ୀପ 
ସାହୁ, ସମାଜରସରୀ ସଶୁାନ୍ ପଣ୍ା ପ୍ରମଖୁ ର ତିଭ ତିନ୍ନ ସମସ୍ୟା 
ସମ୍ପକ୍ବରର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ ତି ଆକର୍ବଣ କର ତିଥିରଲ। ରଶରରର 

ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ସରଡତିଭ ତିଜନ ହସ୍ ତିଟାଲ ରମଡତିକାଲ ଅଫତିସର 
ଡା. ନ ତିରାକାର ପର ତିଡା ଧନ୍ୟରାଦ ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ତି 
ସଭାରର ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ କରଲଜ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରରଫସର 
ରରମଶ ରଜନା, ରାଧାରମଣ ଆଇଟ ତିଆଇ ନ ତିରଦ୍୍ବଶକ 
ନ ତିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମାଜରସରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ ସାହୁ, 
ଶ ତିକ୍ଷାର ତିତ କଣୁ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ସରୁରଶ ରଜନା, କାଉନସ ତିଲର 
ରଗାପ ତିରଲ୍ଭ ନାୟକ ପ୍ରମଖୁ ରହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ର୍ୟକ୍ତ ତି 
ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ।

ମଙ୍ଗଳରାର
୨୦ ରସରପଟେମ୍ର
୨୦୨୨1212
www.sakalaepaper.com

କେନ୍ଦାପଡ଼ାକେନ୍ଦାପଡ଼ା
େଷଣଅଣ୍ାକର କ୍ଟିେିାଲ କେୟାର ହସ୍ଟିାଲର ଶଳିାନ୍ାସ 

ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଜୂା ପାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସୁ୍ତ ିକ�ୈଠେ 

ଶ୍୍ମୀଧରଙୁ୍ ମଳି�ି ଘର
ମହୁ,୧୯ା୯(ସମସି): ଖରର ପ୍ରକାଶ ପରର ତତ୍ପରତା ରଦଖାଇଛ ତି ପ୍ରଶାସନ। 
ରାସହୀନ ଶ୍ୀଧରଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭ ତିର୍ ତିରର ମ ତିଳ ତିର ଘର। ଏ ରନଇ ଜତିଲ୍ାପାଳଙୁ୍କ ଚ ତିଠ ତି 
ରଲଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଳତି ର ତିଡ ତିଓ। ସଚୂନା ମତୁାରକ, ଆଳତି ର୍କ ଅଟାଳ ପଞ୍ଚାୟତ 
ଅଟାଳ ଗ୍ରାମର ରଜକ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶ୍ୀଧର ରସଠୀ ( 
୮୦)। ସାହା ଭରସା ରକହ ତି 
ନାହାନ୍ ତି। ୨ ଝ ତିଅଙ୍କର ର ତିରାହ 
ପରର ସ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଆରପାର ତିକୁ 
ଚାଲତିଯାଇଥିରଲ। ଏରର 
ଶ୍ୀଧର ପଞ୍ଚାୟତରର 
ରକୌଳ ତିକ ରୃର୍ ତି କର ତି ରପଟ 
ରପାରଛୁନ୍ତି। ଏଥିରର ଯାହା 
ରରାଜଗାର ରହଉଛ ତି ଦୁଃରଖକରଷ୍ ଚଳତିଯାଉଛନ୍ତି। ରାଦ୍୍ବକ୍ୟ ରଯାଗୁଁ ଆଉ ଆଗଭଳତି 
କାମ କର ତିରାକୁ ରଳ ପାଉନ ତି। ଏକ ନୂଅାଁଣ ତିଆ ଝାଟ ତିମାଟ ତି ଚାଳ ଛପର ଘରର ଅତ ତି 
ଦୟନୀୟ ଭାରର ରହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୀଧର। ଏଯାଏ ତାଙୁ୍କ ଆରାସ ରଯାଜନାରର ଘର ଖରଢେ 
ମ ତିଳ ତିନାହ ିଁ। ଏ ରନଇ ଗତ ୧୧ ତାର ତିଖରର ରଦୈନ ତିକ ଖରରକାଗଜ ‘ସକାଳ’ରର 
ଖରର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଜତିଲ୍ାପାଳଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଇ-ଅଭତିରଯାଗରର ଅରଗତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉର୍ର ରଦଇ ଆଳତି ର ତିଡ ତିଓ କହ ତିଛନ୍ତି, ର୍କକୁ ଆରାସ ପାଇଁ 
ଟାରଗ୍ବଟ ଆସ ତିରଲ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭ ତିର୍ ତିରର ଶ୍ୀଧରଙୁ୍କ ଘର ରଯାଗାଇ ଦ ତିଆଯ ତିର।

ପ�ୂ୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍ ପରକଲାେ
କେନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୯ା୯(ସମସି): ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ର୍କ୍  ଅନ୍ଗ୍ବତ ଓସ୍ତପରୁ ପଞ୍ଚାୟତର 
ପରୂ୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ର ତିଭୂରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ହୃଦଘାତରର ପରରଲାକ ରହାଇଯାଇଛ ତି। ରସ 
ଦୁଇଥର ସରପଞ୍ଚ ଭାରର ନ ତିର୍ବାଚ ତିତ ରହାଇ ଅରନକ ଜନହ ତିତକର କାଯ୍ବ୍ୟ କର ତି ନ ତିଜ 
ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତ ତିପାଦନ କର ତିଥିରଲ। ତାଙ୍କ ର ତିରୟାଗରର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରର ରଶାକାକୁଳ 
ପର ତିରରଶ ସଷୃ୍ ତି ରହାଇଛ ତି। ମତୁୃ୍ୟ ରରଳକୁ ତାଙୁ୍କ ୫୯ ରର୍ବ ରୟସ ରହାଇଥିଲା। 
ତାଙ୍କ ରଶାଭାଯାତ୍ାରର ସାରା ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ରଲାକ ରଯାଗ ରଦରା ସହ 
ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳତି ଅପ୍ବଣ କର ତିଥିରଲ। ମତୁୃ୍ୟଶଯ୍ୟା ନ ତିକଟରର ପତୁ୍ ରସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, 
ମମତା ଦାସ, ରସୌମ୍ୟକାନ୍ ଦାସ ଓ ଶଭୁକାନ୍ ଦାସ ଉପସ୍ତିତ ଥିରଲ।

ଶାନ୍ ିେମଟି ିକ�ୈଠେେୁ ମତୃ �୍କ୍ଙୁି୍ ନମିନ୍ତ୍ରଣ 
ଆଳ,ି୧୯ା୯(ସମସି): ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜତିଲ୍ା ଆଳତି ରକ୍ରର ଚଳତିତରର୍ବ ରହରାକୁ ଥିରା 
ଦୁଗ୍ବାପଜୂା ପର ତିଚାଳନାକୁ ରନଇ ଆଳତି ତହସ ତିଲ କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ା ୨୧ 
ତାର ତିଖରର ରକ୍ ସଭା ଗହୃରର ଏକ ଶାନ୍ ତି କମ ତିଟ ତି ରରୈଠକ ଅନୁଷ୍ ତିତ ରହର। ଏହ ତି 
ରରୈଠକରର ରକ୍ର ସରକାରୀ କମ୍ବଚାରୀ, ପଜୂା କମ ତିଟ ତି ଓ ସ୍ାନୀୟ ଭଦ୍ର ର୍ୟକ୍ତ ତିଙୁ୍କ 
ପତ୍ ମାଧ୍ୟମରର ନ ତିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛ ତି। ର ତିଡ଼ମ୍ନାର ର ତିରୟ ଦୁଇରର୍ବ ପରୂର୍ବ 
ମତୁୃ୍ୟରରଣ କର ତିଥିରା ନ ତିଆଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଟପଡା ଗ୍ରାମର ସ୍ୱଗ୍ବତ ରସନ୍ ରଥଙୁ୍କ 
ଏହ ତି ରରୈଠକରର ରଯାଗ ରଦରାକୁ ନ ତିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛ ତି। ଏହାକୁ ରନଇ ଚର୍୍ବା 
ରହଉଛ ତି। ଏହ ତି ତରୁଟ ତି ସମ୍ପକ୍ବରର ଆଳତି ତହସ ତିଲଦାର ତପନ କୁମାର ରସନାପତ ତିଙୁ୍କ 
ରଯାଗାରଯାଗ କରାଯାଇଥିରଲ ସଦୁ୍ା ତାହା ସମ୍ର ରହାଇପାର ତିନାହ ିଁ।

ନମି୍ବାଣ ଶ୍ମେି ସଂଘ କ�ୈଠେ 

କେରା�ଶି, ୧୯ା୯ (ସମସି): ରଡରାର ତିଶ ର୍କ ରଗାଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ ଶ୍ୀଶ୍ୀ 
ଦଧିରାମନଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ ତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରର ନ ତିଖିଳ ଓଡ଼ତିଶା ନ ତିମ୍ବାଣ ଶ୍ମ ତିକ ସଂଘର 
ଏକ ରରୈଠକ ଅନୁଷ୍ ତିତ ରହାଇଯାଇଛ ତି। ରକ୍ ସଂଘର ରର ତିଷ୍ ସଦସ୍ୟ ମରନାଜ 
ପର ତିଡ଼ାଙ୍କ ସଭାପତ ତିତ୍ରର ଅନୁଷ୍ ତିତ ଏହ ତି ରରୈଠକରର ନ ତିଖିଳ ଓଡ଼ତିଶା ନ ତିମ୍ବାଣ 
ଶ୍ମ ତିକ ସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରଶାକ କୁମାର ତ୍ ତିପାଠୀ ମଖୁ୍ୟଅତ ତିଥି ଭାରର 
ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। ପରୂ୍ବରୁ ଶ୍ମ ତିକମାନଙ୍କ ର ତିଭ ତିନ୍ନ ଦାର ତି ସମ୍ଳ ତିତ ଅଭତିରଯାଗକୁ ଜତିଲ୍ା 
ଶ୍ମ କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀ ଗରୁୁତ୍ ନ ରଦଇ ରରପରୁଆ ଓ ଦାୟ ତିତ୍ହୀନ ମନ୍ର୍ୟ 
ରଦରା ସହ କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟକୁ ଦୁନ୍ବୀତ ତି ଓ ରରଆଇନ ଜାଲରର ଛନ୍ ତି ରଦଇଛନ୍ତି ରରାଲତି 
ଶ୍ୀ ତ୍ ତିପାଠୀ କହ ତିଥିରଲ। ଶ୍ମ ତିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ତି ଶ୍ମ କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟର ରରୈମାତୃକ କାଯ୍ବ୍ୟ 
ପାଇଁ ସଂଘ ଆରନ୍ାଳନକୁ ଓହ୍ାଇର ରରାଲତି ପରୂ୍ବରୁ ରଚତାରନୀ ଦ ତିଆଯାଇଥିଲା। 
ଏରର ମହ ତିଳା ନ ତିମ୍ବାଣ ଶ୍ମ ତିକଙୁ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଶ୍ମ ତିକମାନଙ୍କ ଝ ତିଅ ର ତିଭାଘର ପାଇଁ 
ଅନୁଦାନ ରାଶ ତି, ଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାନଙ୍କ ରୃର୍ତି ଆଦତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ ପଦରକ୍ଷପ 
ଓ ଦୀଘ୍ବ ୫ ରର୍ବ ଧର ତି ରନ୍ ରହ ତିଥିରା ଶ୍ମ ତିକଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇକଲ୍  ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ତି ପାଇଁ 
ଆରରଦନ କରାଯାଇଥିରା ଦରଖାସ୍ତର ତୁରନ୍ ର ତିଚାର କରା ନ ଗରଲ ସଂଘ ଏଥର 
ଆରନ୍ାଳନକୁ ଓହ୍ାଇର ରରାଲତି ଶ୍ୀ ତ୍ ତିପାଠୀ ରଚତାରନୀ ରଦଇଛନ୍ତି। ରରୈଠକରର 
ହୃର ତିରକଶ ଧଳ, ଅନ ତିରୁଦ୍ ପଷୃ୍ ତି, ମତୁୃ୍ୟଞ୍ଜୟ ଘରଡ଼ଇ, ଭଗରାନ ରରରହରା, ହର ତିହର 
ପାରଣ୍ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗ ରଦଇଥିରାରରରଳ ହର ତି ମାହାଳ ତି ଧନ୍ୟରାଦ ଅପ୍ବଣ କର ତିଥିରଲ।

‘ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ର୍ମୀଙ୍ ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ପ୍ରତ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଲପାଇ�ା ରହଛି’ି

ପଜୂା ଓ ଭସାଣକିର �ାଜ�ିନ ିଅଶ୍୍ମୀଳ ଗ୍ମୀତ

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ସ୍ୱାସ୍୍କସ�ା ପାଇଁ ମାଇଲଖଣୁ୍
୨୦୨୬ ସଦୁ୍ା ରାଜ୍କର ୋକ୍ର ଅଭା� ଦୂର କହ�

‘ସୋଳ’
ପ୍ରଭା� 

�କିଜେକିର ମଶିକିଲ କ�ଲପାଳର ଶତାଧିେ େଂକରେସ ପର�ିାର
ରାଜନଗର, ୧୯ା୯(ସମସି)

ରାଜନଗର ର୍କ ରରଲପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 
ଶତାଧିକ କଂରଗ୍ରସ ପର ତିରାର ରାଜନଗର 
ର ତିଧାୟକ ତଥା ରସହ ତି ଗାଁର ପଅୁ ଧରୁର ସାହୁଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ ଓ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ର ତିକାଶମଳୂକ, 
ରଲାକାଭ ତିମଖୁୀ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରର ଅନୁପ୍ରାଣ ତିତ 
ରହାଇ ର ତିଜୁ ଜନତା ଦଳରର ସାମ ତିଲ 
ରହାଇଛନ୍ତି। ର ତିଧାୟକ ଶ୍ୀ ସାହୁ ଦଳରର 
ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ ଓ ଉର୍ରୀୟ ରଦଇ 
ଦଳରର ସାମ ତିଲ କର ତିରା ସହ ରସମାନଙ୍କ 
ରଯାଗଦାନ ର ତିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅଧିକ 
ଶକ୍ତତିଶାଳୀ କର ତିର ଓ ରରଲପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 
ର ତିକାଶଧାରା ଅଧିକ ତ୍ରାନ୍ ତିତ ରହର ରରାଲତି 
କହ ତିଛନ୍ତି।

ପ୍ରସ ତିଦ୍ ରଶୈରପୀଠ ରଗାସ ତିଗାରଁ 
ଗରର୍୍ବଶ୍ୱର ମହାରଦରଙ୍କ ପୀଠରର ର୍କ 
ର ତିରଜଡତି ସଭାପତ ତି ତଥା ରକନ୍ଦାପଡ଼ା 
ଜତିଲ୍ା ପର ତିରଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରଶାକ କୁମାର 
ପ୍ରତ ତିହାରୀଙ୍କ ରପୌରରାହ ତିତ୍ୟରର ଏହ ତି ମ ତିଶ୍ଣ 

ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ ତିତ ରହାଇଥିଲା। ଏହ ତି ରରୈଠକରର 
ପଞ୍ଚାୟତ ସମ ତିତ ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତ ତିଭା ପାତ୍, 
ପଞ୍ଚାୟତ ର ତିରଜଡତି ସଭାପତ ତି ନରଘନ ପଣ୍ା, 
ପରୂ୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପତ ତିତପାରନ ପଣ୍ା, 
ରର ତିଷ୍ ର ତିରଜଡତି ରନତା ରରୀନ୍ଦ କୁମାର 
ମହାନ୍ ତି, ରୀରକତିରଶାର ମହାନ୍ ତି, ସରନ୍ାର 
କୁମାର ସ୍ୱାଇ,ଁ ଧନଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇ,ଁ ଅମର ରସଠୀ 
ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। ରରଲପାଳ 
ପଞ୍ଚାୟତର କଂରଗ୍ରସ ରନତୃତ୍ ନରରନ୍ଦ କୁମାର 
ସ୍ୱାଇଙଁ୍କ ରନତୃତ୍ରର ଶତାଧିକ କଂରଗ୍ରସ 

ପର ତିରାର ର ତିଜୁ ଜନତା ଦଳରର ସାମ ତିଲ 
ରହାଇଥିରଲ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନ ତିର୍ବାଚନରର 
କଂରଗ୍ରସ ସମଥ୍ବନରର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାଥ ବିନୀ 
ଚନ୍ଦକାନ୍ା ସ୍ୱାଇ,ଁ ସମ ତିତ ତିସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ôଥନୀ 
ସନୁୀତା ସ୍ୱାଇଙଁ୍କ ସରମତ ରାଇଧର ରଜନା, 
ଭୀମରସନ ଖିଲାର, ନରରାର୍ମ ପଣ୍ା, ସଧୁୀର 
ସ୍ୱାଇ,ଁ ରାରାଜୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇ,ଁ ରଗୌତମ ସ୍ୱାଇ,ଁ 
ପଶୁ୍ବରାମ ସ୍ୱାଇ,ଁ ଧରଣୀଧର ପର ତିଡା ପ୍ରମଖୁ 
ଶତାଧିକ ପର ତିରାର ର ତିଜୁ ଜନତା ଦଳରର 
ସାମ ତିଲ ରହାଇଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୯ା୯(ସମସି): ହ ତିନ୍ୀ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାରା। ଆମର ଗର୍ବ ଓ ହ ତିନୁ୍ସ୍ତାନର ଆତ୍ମାର 
ଭାରା ଅରଟ। ସମଗ୍ର ରଦଶକୁ ଏକତା ସତୂ୍ରର ରାନ୍ ତି ରଖିରାକୁ ହ ତିନ୍ୀ ଭାରା ହ ିଁ ସାମଥ୍ବ୍ୟ ରରଖ। 
ଅଣ ହ ତିନ୍ୀ ରାଜ୍ୟରର ହ ତିନ୍ୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇ ଁଉତ୍ସଗ୍ବୀକୃତ ହ ତିନ୍ୀ ଶ ତିକ୍ଷକ ରାସ୍ତରରର ରାଷ୍ଟ୍ରର 
ରସରକ। ଆଜତି ହ ତିନ୍ୀ ଶ ତିକ୍ଷକ ସଙ୍ଘର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହ ତିନ୍ୀ ଦ ତିରସ ସମାରରାହରର ରଯାଗରଦଇ 
ରକ୍ତାମାରନ ଏହ ତି ମତର୍ୟକ୍ତ କର ତିଛନ୍ତି। ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ସରକାରୀ ଉର୍ରତିଦ୍ୟାଳୟ ପର ତିସରରର 
ସଙ୍ଘର ସଭାପତ ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଅନୁଷ୍ ତିତ ଜତିଲ୍ାସ୍ତରୀୟ ସମାରରାହରର 
ମଖୁ୍ୟଅତ ତିଥି ଭାରର ଡଃ ଅଜତିତ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍, ମଖୁ୍ୟରକ୍ତା ଭାରର ପାଠାଗାର ଆରନ୍ାଳନର 
ନ ତିରଦ୍୍ବଶକ ନରହର ତି ସତୂାର ଓ ସମ୍ାନ ତିତ ଅତ ତିଥି ଭାରର ସଙ୍ଘର ପରୂ୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଅରଶାକ 
କୁମାର ଦାଶ, ମରହନ୍ଦ କୁମାର ମଲ୍ ତିକ, ପର ତିରରଶରତିତ କାଶୀନାଥ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗ 
ରଦଇଥିରଲ। କଥାକାର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ସଞ୍ଚାଳନାରର ଅନୁଷ୍ ତିତ ସମାରରାହରର ଜତିଲ୍ାର 
ରର ତିଷ୍ ଅରସରପ୍ରାପ୍ତ ଶ ତିକ୍ଷକ ରହମନ୍ କୁମାର ରଜନା, ରଦରରନ୍ଦ କୁମାର ରଜନା, ଧରନଶ୍ୱର 
ସାମଲ, ପ୍ରରୀର କୁମାର ପତ ତି, ରସଖ ସଲୁତାନ, ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମାର ରଜନା, ର ତିଭୂତ ତି ଭୂରଣ ସ୍ୱାଇ,ଁ 
ର ତିଭୂତ ତି ଭୂରଣ ମହାପାତ୍, ମରନାରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପଦ୍ମଜା ମହାନ୍ ତି, ରଗାଲଖ ଚନ୍ଦ ରଲଙ୍କା ପ୍ରମଖୁଙୁ୍କ 
ସମଦ୍୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ତିତ ପ ତିଏଚ୍ ଡତି ଡ ତିଗ୍ରୀ ହାସଲ କର ତିଥିରା ଡଃ ମାଧରୁୀ ଭଦ୍ର ଓ 
ଡଃ ରଶ୍ମ ତିତା ଦାସଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ାନ ତିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ ତିକ୍ଷୟ ତିତ୍ୀ ସ୍ୱର୍୍ବରରଖା ପର ତିଡା ସ୍ୱାଗତ 
ଭାରଣ ଓ ରୀତାଞ୍ଜଳତି ପଣ୍ା ଅତ ତିଥି ପର ତିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର ତିଥିରଲ। ସଙ୍ଘର ସମ୍ପାଦକ ମରହଶ୍ୱର 
ସାହୁ ସମ୍ପାଦକୀୟ ର ତିରରଣୀ ପାଠ କର ତିଥିରାରରରଳ ନ ତିଝ୍ବର ତିଣୀ ପଣ୍ା ଓ ନ ତିମ୍ବଳା ସାମଲ ସ୍ୱାଗତ 
ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କର ତିଥିରଲ। ସରନମ ଆରା ଧନ୍ୟରାଦ ଅପ୍ବଣ କର ତିଥିରଲ।

ଜଲି୍ା ହନି୍୍ମୀ ଶକି୍ଷେ ସଂଘର 
ରାଷ୍ଟ୍ମୀୟ ହନି୍୍ମୀ ଦ�ିସ ସମାକରାହ

କେରା�ଶି, ୧୯ା୯ (ସମସି): ରଡରାର ତିଶ ର୍କ ଅଧୀନସ୍ ୧୩ଟ ତି ଉର୍ରତିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦୁଇଟ ତି 
ପଯ୍ବ୍ୟାୟରର ‘୫-ଟ ତି’ ରଯାଜନାରର ରୂପାନ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇଛ ତି। ଦ୍ ତିତୀୟ ପଯ୍ବ୍ୟାୟରର ରକ୍ 
ଅଧୀନସ୍ ଏଣ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ କୁସନୁୁପରୁ ରନାଡାଲ୍  ଉର୍ରତିଦ୍ୟାଳୟ କାଯ୍ବ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 
୩୮ ଲକ୍ଷରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ବ ଟଙ୍କା ର୍ୟୟରର ନ ତିମବିତ ରହାଇଥିରା ଏହ ତି ର ତିଦ୍ୟାଳୟ ଗହୃ ପାଇଁ ରକ୍ କନ ତିଷ୍ 
ଯନ୍ତ୍ରୀ ରଦରଳା ସାହୁଙ୍କ ନାମରର କାଯ୍ବ୍ୟାରଦଶ ଥିଲା। ମାତ୍ ଏହ ତି କାଯ୍ବ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ବ 
ନ ତିମ୍ନମାନର ରହାଇଥିରା ରନଇ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କ ତିଛ ତି ର୍ୟକ୍ତ ତି ‘୫-ଟ ତି’ ସଚତିର ଓ ଜତିଲ୍ାପାଳଙ୍କ 
ନ ତିକଟରର ଅଭତିରଯାଗ ଆଣ ତିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ ତିମବିତ ରହାଇଥିରା ରଶୌଚାଳୟରର 
ଟାଙ୍କତି କରାଯାଇ ନ ଥିରା ରଲାକମାରନ ଅଭତିରଯାଗ କର ତିଛନ୍ତି। ନ ତିମ୍ବାଣ ରହାଇଥିରା ରାଳକ/
ରାଳ ତିକାଙ୍କ ସ୍ାଟ୍ବ ରଶୌଚାଳୟ ଗହୃରର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପର ତିସ୍ା ଓ ରଶୌଚ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧନୁ ତିକ 
ରରସ ତିନ ଲଗାଯାଇଛ ତି। ଏହାର ପରୂ୍୍ବାଙ୍ଗୀକରଣ ରହାଇଥିରା ରନଇ ର ତିଭାଗକୁ ଜଣାଇ 
ଦତିଆଯାଇଥିରଲ ସଦୁ୍ା ଟାଙ୍କତି କରାଯାଇ ନ ଥିରାରୁ ଏହ ତି ରଶୌଚାଳୟ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ କାମରର 
ଲାଗନୁାହ ିଁ। ର ତିଦ୍ୟାଳୟ ପର ତିସରରର ରଫରର ର୍କ ପକାଯାଇ କରାଯାଇଥିରା କାଯ୍ବ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ 
ନ ତିମ୍ନମାନର ରହାଇଥିରାରୁ ରଫରର ର୍କ୍  ରକରତକ ସ୍ାନରର ଦରତିଯ ତିରା ଫଳରର ସାମାନ୍ୟ 
ରର୍ବା ରହରଲ ରସଠାରର ପାଣ ତି ଜମ ତି ରହୁଛ ତି। ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ କମ୍ପ୍ୁୟଟର ର୍ୟରସ୍ା ଥିରଲ ମଧ୍ୟ 
କନତିଷ୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ନୂତନ କମ୍ପ୍ୁୟଟର ନ ରଦଇ ପରୁୁଣା କମ୍ପ୍ୁୟଟରକୁ ରଦଖାଇ ର ତିଲ୍  କର ତିଥିରା 
ରନଇ ଅଭତିରଯାଗ ରହାଇଛ ତି।

ପରୂ୍ବରୁ ମଲ୍ ତିରକଶ୍ୱର ଉର୍ରତିଦ୍ୟାଳୟ, ଲାଲରାହାଦୂର ଶାସ୍ତୀ ଉର୍ରତିଦ୍ୟାଳୟ, ହର ତିଅଙ୍କର 
ପଞ୍ଚାୟତ ଉର୍ରତିଦ୍ୟାଳୟରର ରୂପାନ୍ରୀକରଣ କାଯ୍ବ୍ୟ ନ ତିମ୍ନମାନର ରହାଇଥିରା ଅଭତିରଯାଗ 
ପାଇ ‘୫-ଟ ତି’ ର ତିଭାଗର ଏକ ୫ ଜଣ ତିଆ ପ୍ରତ ତିନ ତିଧି ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଳକୁ ଆସ ତି ପର ତିଦଶ୍ବନ 
କର ତିରା ସହ ଦାୟ ତିତ୍ରର ଥିରା ଜରଣ କନତିଷ୍ ଯନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ନ ତିଲମ୍ ତିତ କର ତିଥିରଲ। ରତରର 
କୁସନୁୁପରୁ ର ତିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟ ତିତ୍ରର ଥିରା କନ ତିଷ୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ସାହୁଙ୍କ ନାମରର କାଯ୍ବ୍ୟାରଦଶ 
ରହ ତିଥିରଲ ମଧ୍ୟ କାମ ଅତ୍ୟନ୍ ନ ତିମ୍ନମାନର ଅଭତିରଯାଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କ ତି ପଦରକ୍ଷପ ରନଉଛ ତି, 
ତାହାକୁ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରାସୀ ଅରପକ୍ଷା କର ତିଛନ୍ତି। ଏହ ତି ର ତିଦ୍ୟାଳୟରର ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ 
ରଶ୍ଣୀ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ୧୫୦ ଜଣ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି।
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ଜନଶଣୁାଣ ିଶବିରି; ୬୮ଟ ିଅଭଯିଯାଗର ସମାଧାନ

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୯କା୯(ସମସି)

ସେଙ୍ାନାଳ ସ୍ୱୟଂଶାେତି ମହାବଦି୍ାଳୟ 
୧୯୫୯ ମେହିାସର ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥିବାସବସଳ 
ରାଜସନୈତକି ୍ଶା ୍ାଲସିର ନସିପେେତି 
ସହାଇ ୬୩ ବର୍ଷ ୍ସର ମଧ୍ୟ ନଜିର ୍ରଚିୟ 
ସ�ାଜୁଛ।ି ୩୪ ଏକର େରକାରୀ ଜମ ି ଉ୍ସର 
ମହାବଦି୍ାଳୟଟ ି ଶକି୍ା ସ�ାଗାଇ ଆେଛୁ।ି 
ଏହା ଜଲି୍ାର େବ୍ଷ ୍ରୁାତନ ଶକି୍ାନୁଷ୍ାନ 
ସହାଇଥିବାସବସଳ ଏଠାସର ବହୁ ଶକି୍ାବତି୍ , 
ରାଜସନୈତକି ସନତୃବୃନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଶାେନକି 
ଅଧିକାରୀ ଶକି୍ା ଗ୍ରହଣକର ି ରାଜ୍ ତଥା 
ସଦଶସର ନଜିର େନୁାମ ଅଜ୍ଷନ କରଛିନ୍।ି 
ମାତ୍ର ଏହ ି ମହାବଦି୍ାଳୟ ଉ୍ସର ପ୍ରଶାେନର 
ଶଭୁ ଦୃଷ୍ ି ୍ଡୁନାହ ିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂ୍ ଦୀର୍ଷ ୬୩ 
ବର୍ଷ ୍ସର ମଧ୍ୟ ୩୪ ଏକର ଜମ ି େରକାରୀ 
�ାତାସର ରହଛି।ି ଉକ୍ତ ମହାବଦି୍ାଳୟ ୨୦୦୨ 
ମେହିାସର ସ୍ୱୟଂଶାେତି ମହାବଦି୍ାଳୟର 

ମାନ୍ତା ୍ାଇଥିଲା। ଏହ ି ମହାବଦି୍ାଳୟସର 
ବହୁ ବଦି୍ାନ, ଗଣୁ,ି ୋହତି ି୍ କ, ଜନପ୍ରତନିଧିି 
ଓ ପ୍ରଶାେନକି ଅଧିକାରୀ ନଜିର ୍ରଚିୟ 
େଷୃ୍ ି କରଥିିବାସବସଳ ବର୍୍ଷମାନ ସେଙ୍ାନାଳ 
ସ୍ୱୟଂଶାେତି ମହାବଦି୍ାଳୟର ନଜିସ୍ୱ ଜମନିାହ ିଁ। 

ଏଥି୍ାଇଁ ରାଜସନୈତକି ଓ ପ୍ରଶାେନକି ସ୍ତରସର 
ଇଚ୍ାଶକ୍ତରି ଅଭାବ ସଦ�ାସଦଇଛ।ି ବର୍୍ଷମାନ 
ମହାବଦି୍ାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ରଣଜତି୍  ପ୍ରଧାନ 
ଏହ ି ୩୪ ଏକର ଜମକୁି ମହାବଦି୍ାଳୟ 
ନାମସର କ ି୍ ର ି ୍ଟ୍ା ସହାଇ୍ାରବି ସେ ସନଇ 

ପ୍ରଶାେନକି ସ୍ତରସର କା�୍ଷ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 
ଜଲି୍ା୍ାଳ େସରାଜ ସେଠୀ କୁହନ୍ ିସ�, �ବୁ୍ ଶୀଘ୍ର 
ସେଙ୍ାନାଳ ସ୍ୱଂୟଶାେତି ମହାବଦି୍ାଳୟକୁ 
ଜମ ି ହସ୍ତାନ୍ର କରା�ବି। ଏଥି୍ାଇଁ 
ଉଦ୍ମ ଆରମ୍ଭ ସହାଇଛ ି ସବାଲ ି କହଛିନ୍।ି

ରାଜନ�ୈତକି ପଶାପାଲନିର �ନିପେଷତି ସର୍ବ ପରୁାତ� ଶକି୍ା�ୁଷ୍ା�

୬୩ ରଷ୍ବ ପନର ର ିପରଚିୟ ନ�ାଜୁଛ ିନେଙ୍ା�ାଳ ମହାରଦି୍ାଳୟ
ଭାରତ ବକିାଶ ପରଷିଦ ପକ୍ଷରୁ କୁଇଜ୍  ପ୍ରତଯିଯାଗତିା

 ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୯କା୯(ସମସି): େହଦି ବାଜ ି ରାଉତ 
ଶା�ା, ଭାରତ ବକିାଶ ୍ରରିଦ, ସେଙ୍ାନାଳ ତରଫରୁ 
ଛାତ୍ରମାନଙ୍ ମଧ୍ୟସର ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ି ଭାବନା ଜାଗରଣ 
ତଥା ସନୈତକି ମଲୂ୍ସବାଧର ବକିାଶ ୍ାଇଁ ସଗା୍ବନୁ୍ 
ଟାଉନହଲ୍ ସର ‘ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ େମହୂ ଗାନ ପ୍ରତସି�ାଗତିା’, 
‘ଭାରତ ସକା ଜାସନା’ କୁଇଜ ପ୍ରତସି�ାଗତିା ଅନୁଷ୍ତି 
ସହାଇ�ାଇଛ। କା�୍ଷ୍କ୍ରମର ୍�୍ଷ୍ସବକ୍କ ତଥା 
େମ୍ାନତି ଅତଥିି ଓଡ଼ଶିା ୍ବୂ୍ଷପ୍ରାନ୍ ୋଧାରଣ େମ୍ାଦକ 
ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍ ଉ୍ସ୍ତିସିର ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ 
ଅଧ୍ୟକ୍ ତଥା ସ୍ାୟୀ ସଲାକ ଅଦାଲତ ୍ବୂ୍ଷତନ େଦେ୍ 
ହସରକୃଷ୍ଣ କର କା�୍ଷ୍କ୍ରମକୁ ଉଦ୍ ରାଟନ କରଥିିସଲ। 
ପ୍ରାଥମାର୍୍ଷସର େବତିା ଧୀରଙ୍ ୍ରଚିାଳନାସର ୭ଟ ି
ବଦି୍ାଳୟର ୫୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ସନଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
େମହୂଗାନ ପ୍ରତସି�ାଗତିା ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥିଲା। ପ୍ରସତ୍କ 
ବଦି୍ାଳୟ ହନି୍ଦୀ, େଂସ୍ତୃ ଓ ଓଡ଼ଆି, ଏହ ି୍ ର ି୩ ଟ ିଗୀତ 
୍ରସିବରଣ କରଥିିସଲ। ଦ୍ତିୀୟାର୍୍ଷସର ଆକାଶବାଣୀ 
ସ�ାରନ୍ଦାର କା�୍ଷ୍କ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଇଂ ରାଜୀବ 
ମାହୁନ୍ଙ୍ ୍ରଚିାଳନାସର ୮ଟ ି ବଦି୍ାଳୟର ୩୨ ଜଣ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ସନଇ ଭାରତ ସକା ଜାସନା ବରଷି୍ ଓ 
କନଷି୍ ବଭିାଗ କୁଇଜ ପ୍ରତସି�ାଗତିା କରା�ାଇଥିଲା। 
େନ୍୍ାସର େଭାକା�୍ଷ୍ ଓ ୍ରୁସ୍ାର ବତିରଣ କା�୍ଷ୍କ୍ରମ 

ସହଇଥିଲା। ଭାରତ ବକିାଶ ୍ରରିଦ, ସେଙ୍ାନାଳ 
େଭା୍ତ ି ଇଂ.ବାବୁଚାନ୍ଦ ମହାଳକିଙ୍ େଭା୍ତତି୍ୱସର 
ମ�ୁ୍ଅତଥିି ଭାସବ ସେଙ୍ାନାଳ ନଗରର ସ୍ୌରାଧ୍ୟକ୍ା 
ଜୟନ୍ୀ ୍ାତ୍ର, ମ�ୁ୍ବକ୍ତା ଭାସବ ମହଳିା ମହାବଦି୍ାଳୟ 
ଅଧ୍ୟା୍କ ଡ଼. ସେୌମ୍ରଞ୍ଜନ ମହା୍ାତ୍ର ଓ େମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାସବ ବରଷି୍ ୋମ୍ବାଦକି ପ୍ରଦୁ୍ମ୍ନ ରଥ ସ�ାଗସଦଇ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଉ୍ସ୍ତି େଂସ୍ତୃ ିସପ୍ରମୀ ଶସୁଭଚୁ୍ମାନଙ୍ 
୍ାଇଁ କଛି ି େଂସ୍ାର ମଳୂକ କଥା ରଖିଥିସଲ। ପ୍ରାନ୍ 
ୋଧାରଣ େମ୍ାଦକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣା ଭାରତ ବକିାଶ 
୍ରରିଦ େମ୍କ୍ଷସର ବର୍୍ଷନା କରଥିିସଲ। ଶା�ା େମ୍ାଦକ 
ଡ. େମୀର ୋହୁ ବବିରଣୀ ୍ାଠ କରଥିିସଲ। ସଶରସର 
କୃତୀ ପ୍ରତସି�ାଗୀଙୁ୍ ଅତଥିିମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ୍ରୁସ୍ାର 
ବତିରଣ େହତି େମସ୍ତ ପ୍ରତସି�ାଗୀଙୁ୍ ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର 
ଦଆି�ାଇଥିଲା। କା�୍ଷ୍କ୍ରମକୁ ଶା�ାର ବରଷି୍ େଦେ୍ା 
ଉରାରାଣୀ ଦାେ େଞ୍ାଳନ କରଥିିସଲ। ଇଂ. ସମାନାଲେିା 
ମାହୁନ୍ ଓ ରାମନାଥ ୍ାତ୍ରଙ୍ ଆବାହକତ୍ତ୍ୱ, ନବଦ୍ୀ୍ 
ନାୟକ, ବ୍ରଜ କସିଶାର ମହାନ୍,ି ସ୍ୱାତୀ ନନ୍ଦ, ମାନେ 
ମହା୍ାତ୍ର ଓ ଅନଲି ରାଉତ ତଥା େଂଗଠନର େମସ୍ତ 
କା�୍ଷ୍କର୍୍ଷାଙ୍ େହସ�ାଗସର େମ୍ରୂ୍୍ଷ କା�୍ଷ୍କ୍ରମର 
ସ�ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ ସହଇଥିଲା। େବ୍ଷସଶରସର ୋମହୂକି 
ଜାତୀୟ େଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରା�ାଇ େଭାୋଙ୍ଗ ସହାଇଥିଲା।

ଦୁଗ୍ାପଜୂା ପ୍ରସୁ୍ତ ିଯବୈଠକ
ଭୁବନ, ୧୯କା୯(ସମସି): ଦୁଇବର୍ଷ ଧର ି
କସରାନା କାରଣରୁ ୍ାବ୍ଷଣ ଋତୁ ଫିକା 
୍ଡ଼ଥିିଲା। ଚଳତିବର୍ଷ ସକାଭଡି୍  କଟକଣା 
ନ ଥିବାରୁ ଏଥର ବଭିନି୍ନ କମଟି ି୍କ୍ରୁ ୍ଜୂା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଆରମ୍ଭ ସହାଇଛ।ି ଏହ ି୍ରସିପ୍ରକ୍ୀସର 
ଦୁଗ୍ଷା୍ଜୂା, ରାବଣସ୍ାଡ଼,ି ଭୋଣ ିସ�୍ର ି
ଭୁବନ େହରସର ଶାନ୍ ିଶଙୃ୍ଖଳା େହ େମ୍ନ୍ନ 
ସହବ ସେ ସନଇ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ସବୈଠକ 
ବଜି୍ା୍ତି ଅଞ୍ଳ ୍ରରିଦ େମ୍ଳିନୀ 
କକ୍ସର ଶନବିାର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି 
କାମାକ୍ାନଗର ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ ସଜ୍ାତଶିଙ୍ର 
ୋହୁଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାସର ଅନୁଷ୍ତି ସବୈଠକସର 
ନଗର୍ାଳ ଶସୁଭନୁ୍ଦ ୋହୁ, େହର େଂଗଠନ 
େଭା୍ତ ିବାେସୁଦବ ସବସହରା, ମୀରାବାଇ 
କଳାବକିାଶ ସକନ୍ଦ୍ରର େମ୍ାଦକ ଭଗବାନ 
ଗରୁୁ, ଦଲି୍ୀ୍ ଦାେ, ମାତୃ୍ଶାଦ ମଶି୍ର, ଗସଣଶ 
ସମଲଣ ମସହାତ୍ସବର େଭା୍ତ ିଦୀ୍କରଞ୍ଜନ 
ସବସହରା, ଏସ୍ ଡି୍ ଓି ରଞ୍ଜନ ସଦଓ, ତହେଲି 
ଦାର ଡ. ସରାଜାଲନି୍  ସବସହରା, ଥାନାଧିକାରୀ 
ସେୌଭାଗ୍ ସ୍ୱାଇଁ, ବଡିଓି କଲ୍ାଣ ସେୌରଭ 
ଦାେ, ଅତରିକି୍ତ ତହେଲିଦାର ରାଜୀବ ସଲାଚନ 
ସବସହରା ପ୍ରମ�ୁ ସ�ାଗସଦଇଥିସଲ। ନରି୍୍ଷାରତି 
େମୟସର େମସ୍ତ କା�୍ଷ୍ େମା୍ନ ସହବ। 
ଭୋଣସିର ସକବଳ ୍ାରମ୍ାରକି ବାଦ୍ 
ୋମଲି ସହବ। ଏଥିସର ଖିଲାଫ କସଲ କମି୍ବା 
ଅ�ଥା ବଳିମ୍ବ କସଲ କା�୍ଷ୍ାନୁଷ୍ାନ ନଆି�ବି 
ସବାଲ ିକୁହା�ାଇଥିଲା। ଏଥିସର ବଦୁି୍ତ୍  
ବଭିାଗ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍୍ ବଭିାଗ କମ୍ଷଚାରୀଙ୍ 
େସମତ ବଭିନି୍ନ ବଜାର କମଟି,ି ୍ଜୂା କମଟି ି
େଦେ୍ ସ�ାଗସଦଇଥିସଲ। ନବି୍ଷାହୀ ଅଧିକାରୀ 
ଶ୍ାମେନୁ୍ଦର ୋହୁ ଧନ୍ବାଦ ଅ୍୍ଷଣ କରଥିିସଲ।

ମକାରକ୍ାପରୁ, ୧୯କା୯(ସମସି)

ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ଭୁବନ ବ୍ଲକର 
େରୁପ୍ରତା୍ରୁ ୍ଞ୍ାୟତ େଆିରସିଦାଳ ି
ଗ୍ରାମବାେୀ ସମୌଳକି େବୁଧିାରୁ ବଞ୍ତି 
ସହାଇଛନ୍।ି ଗ୍ରାମସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ 
େଡକ ସ�ାଜନାସର ରାସ୍ତା ତଆିର ି
ସହାଇନ।ି ଶକି୍ା, ସ୍ୱାସ୍୍, ୍ାନୀୟଜଳ, 
ବଦୁି୍ତ୍  ଓ ଗମନାଗମନ େବୁଧିା ନାହ ିଁ। 
ସେଥି୍ାଇଁ ଗାଁ ଛାଡୁଛନ୍ ିଗ୍ରାମବାେୀ। 

ବ୍ଲକଠାରୁ ୧୭ କସିଲାମଟିର ଓ 
କାମାକ୍ାନଗର େଦରମହକୁମାଠାରୁ 
୨୮କସିଲାମଟିର ଏବଂ େରୁପ୍ରତା୍୍ରୁ 
୍ଞ୍ାୟତଠାରୁ ୩କସିଲାମଟିର ଦୂରସର 
େଆିରସିଦାଳ ି ଗ୍ରାମ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମସର 
୧୨ରୁ ୧୩ ୍ରବିାର ରହୁଥିବା ସବସଳ 
୧୫୦ଜଣ ବେବାେ କରୁଛନ୍।ି ଗ୍ରାମକୁ 
ଭଲ ରାସ୍ତା �ସଡେ ନାହ ିଁ। �ମନୁାସକାଟ 
୍ଞ୍ାୟତ କୃଷ୍ଣ୍ରୁ ଗ୍ରାମରୁ େଆିରସିଦାଳ ି

ଗ୍ରାମକୁ େଂସ�ାଗକରୁଥିବା ରସ୍ତା 
ସଦଇ ଜନୋଧାରଣ �ାତାୟାତ 
କରଥିାନ୍।ି ଏହ ି ୫ଶହ ମଟିର ରାସ୍ତା 
ଅତ ି କଦ�୍ଷ୍ ସହାଇଥିବାରୁ ବର୍ଷାଦସିନ 
ଗ୍ରାମବାେୀ ନାହ ିଁ ନ ଥିବା ଅେବୁଧିାର 
େମ୍�ୁୀନ ସହଉଛନ୍।ି ସଛାଟ ସଛାଟ 
୍ଲିାମାସନ ବଦି୍ାଳୟ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି

ସକନ୍ଦ୍ରକୁ �ବିାସର ଅେବୁଧିାର େମ୍�ୁୀନ 
ସହଉଛନ୍।ି ବର୍ଷାଦସିନ ଜରୁରକିାଳୀନ 
ଆମ୍ବବୁଲାନ୍ସ ସେବା ୍ହଞ୍ବିା ୋତେ୍ନ 
୍ାଲଟଛି।ି ପ୍ରାୟ ୨ବର୍ଷ ତସଳ 
ନଳକୂ୍ସର ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ବସ୍ା 
କରା�ାଇଥିବା ସବସଳ ତାହା ୬ମାେ 
ସହବ ଅଚଳ ସହାଇ୍ଡଛି।ି ସଦୈନନ୍ଦରି 

େମେ୍ା ଭତିସର ରାଣ୍ ି ସହଉଥିବାରୁ 
ବାଧ୍ୟ ସହାଇ ଗାଁ ଛାଡବିାକୁ ଗ୍ରାମବାେୀ 
ନପିେର୍ ି ସନଇଛନ୍।ି ଏ େମ୍କ୍ଷସର ବଡିଓି 
େøରଭ କଲ୍ାଣ ଦାେ କୁହନ୍ ି ସ�, 
�ବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାମକୁ ୍ରଦିଶ୍ଷନ କରବିା 
େହ, ରାସ୍ତା ମରାମତ ି ଓ ୍ାନୀୟଜଳ 
ସ�ାଗାଣ ବ୍ବସ୍ା କରା�ବି।

ସଆିରଯିଦାଳ ିଗ୍ାମଯର ସଆିରଯିଦାଳ ିଗ୍ାମଯର ବକିାଶ ଅପହଞ୍ଚବକିାଶ ଅପହଞ୍ଚଏନ୍ ଏସ ିପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରାଲି
ଭୁବନ, ୧୯କା୯(ସମସି): ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷ ୍ରୂ୍୍ତି ଉ୍ଲସକ୍ 
ଆଜାଦ କା ଅମତୃ ମସହାତ୍ସବ ୍ାଳନ କରୁଥିବା ସବସଳ ସେଙ୍ାନାଳ 
ଜଲି୍ାର ଭୁବନ ବାଦ୍  ୍ଡ଼ନି।ି ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାର�ିସର ଭୁବନ ଏନ୍ ଏେ ି
୍କ୍ରୁ ବାଜ ିରାଉତ କଲ୍ାଣ ମଡେ୍ ନକିଟରୁ ସ୍ୱଚ୍ତା େସଚତନତା ବାର୍୍ଷା 
ସନଇ ଏକ ରାଲ ିବାହାରଥିିଲା। ପ୍ରସତ୍କ ବାେନି୍ଦା ନଜିରରୁ ବାହାରୁ ଥିବା 
ବଜ୍ଷ୍ବସୁ୍ତକୁ ସ୍ୱଚ୍ତା କମ୍ଷଚାରୀଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ କରବିା, ୍ଲଥିନ ଓ ୍୍ଲାଷ୍କି 
ବ୍ବହାରକୁ ବଜ୍ଷନ କରବିା ନମିସନ୍ ବ୍ାନର ୍୍ଲା କାଡ଼୍ଷ ଦ୍ାରା େସଚତନ 
ବାର୍୍ଷା ଦଆି�ାଇଥିଲା। ନଗର୍ାଳ ଶସୁଭନୁ୍ଦ ୋହୁଙ୍ ସନତୃତ୍ୱସର ନବି୍ଷାହୀ 
ଅଧିକାରୀ ଶ୍ାମେନୁ୍ଦର ୋହୁ, େମସ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ୋଥୀ, େସଫଇ କମ୍ଷଚାରୀ, 
କାଉନେଲିର ଓ ଏନ୍ ଏେ ି କମ୍ଷଚାରୀଙୁ୍ ସନଇ ଏକ ସଶାଭା�ାତ୍ରାସର 
ବାହାର ିବଭିନି୍ନ ନାରାବାଜ ିକର ିେହର ୍ରକି୍ରମା କରଥିିସଲ। 

ବଯକୟା ଦରମା ଦାବଯିର ସଯେଇ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ଧାରଣା
କକାମକାକ୍କାନଗର, ୧୯କା୯(ସମସି): ବସକୟା ଦରମା ଦାବସିର 
କାମାକ୍ାନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଅଁଳାସବସରଣୀ ସଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ସକନ୍ଦ୍ରସର 
ନମି୍ଷଳ ସ�ାଜନାସର ନ�ିକୁ୍ତ ି ୍ାଇଥିବା େସଫଇ କମ୍ଷଚାରୀ ଧାରଣା 
ସଦଇଛନ୍।ି ଏହାଦ୍ାରା େସଫଇ କା�୍ଷ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସହାଇଛ।ି 
ଅଁଳାସବସରଣୀ ସଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ସକନ୍ଦ୍ରସର େସଫଇ କା�୍ଷ୍ ୍ାଇଁ ୭ଜଣ 
ନ�ିକୁ୍ତ ି୍ାଇଥିବା ସବସଳ ଦୀର୍ଷ ୩ମାେ ଧର ିଦରମା ନ ମଳିବିା େହତି 
ଇ୍ଏିଫ୍ , ଇଏସ୍ ଆଇ ମଧ୍ୟ କଟୁ ନ ଥିବା ଅଭସି�ାଗ କରଛିନ୍।ି ଦରମା 
ନ ମଳିବିା ଫଳସର କମ୍ଷଚାରୀଙ୍ ୍ରବିାର ନାହ ିଁ ନ ଥିବା ଅେବୁଧିାସର 
ଦନି କାଟୁଛନ୍।ି କମ୍ଷଚାରୀମାସନ ୍ବୂ୍ଷରୁ ଜଲି୍ା ମ�ୁ୍ ଚକିତି୍ସାଧିକାରୀ, 
ରାଜ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ ଓ ୍ରବିାର କଲ୍ାଣ ବଭିାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିସଲ 
ମଧ୍ୟ ସକୌଣେ ି େଫୁଳ ମଳିନିାହ ିଁ। ଫଳସର ସୋମବାର େମସ୍ତ 
େସଫଇ କମ୍ଷଚାରୀ ଚକିତି୍ସାଳୟ େମ୍�ୁସର ଧାରଣାସର ବେଥିିସଲ।

ରଘଆୁଯବାଲକୁ ତୁମସୁଙି୍ା ପଞ୍ଚାୟତଯର ମଶି୍ରଣ ଦାବ ି

କ କା ମ କା କ୍ କା ନ ଗ ର , ୧ ୯ କା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
କାମାକ୍ାନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ତୁମେୁଙି୍ଗା 
୍ଞ୍ାୟତ ଅଧୀନସର ମଶି୍ରଣ ୍ାଇଁ ରରଆୁସବାଲ 
ଗ୍ରାମବାେୀ ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍ ଏକ ଦାବ ି୍ ତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ରରଆୁସବାଲ ଗ୍ରାମବାେୀ 

େମନ୍ବତି ଶଶି ୁ ବକିାଶ ସ�ାଜନାସର ୍ରଜଙ୍ଗ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଚାନ୍ଦ୍ରୁ ୍ଞ୍ାୟତ ୍ରବିସର୍୍ଷ 
କାମାକ୍ାନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ତୁମେୁଙି୍ଗା 
୍ଞ୍ାୟତସର ମଶି୍ରଣ ୍ାଇଁ ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ସଜ୍ାତଶିଙ୍ର ୋହୁଙୁ୍ ଲଖିିତ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି 

ଗ୍ରାମଟ ି ୍ାହାଡ ୍ବ୍ଷତସରରା ମଧ୍ୟସର 
ଥିବାସବସଳ ସେମାନଙ୍ ୍ଞ୍ାୟତ ତୁମେୁଙି୍ଗା 
ଓ ବ୍ଲକ କାମାକ୍ାନଗର ରହଛି।ି ଏହାଛଡା 
ସଭାଟର ୍ରଚିୟ, ଆଧାରକାଡ୍ଷ, ରାେନକାଡ୍ଷ, 
ଜବ୍ କାଡ୍ଷ ଓ ଆବାେ ସ�ାଜନାସର େମସ୍ତ ନାମ 
ତୁମେୁଙି୍ଗା ୍ଞ୍ାୟତସର �ାଉଥିବା ସବସଳ 
ସେମାନଙ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ସକନ୍ଦ୍ର ତୁମେୁଙି୍ଗା 
୍ଞ୍ାୟତ ୍ରବିସର୍୍ଷ ୍ରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଚାନ୍ଦ୍ରୁ 
୍ଞ୍ାୟତସର �ାଉଛ।ି ଫଳସର ୧୨କମି ି ଦୂର 
�ାଇ ଜନୋଧାରଣ ନାହ ିଁ ନ ଥିବା ଅେବୁଧିାର 
େମ୍�ୁୀନ ସହଉଛନ୍।ି ଏହାକୁ ୍ ରବିର୍୍ଷନ କରବିା 
୍ାଇଁ ଗ୍ରାମବାେୀ ଉ୍ଜଳି୍ଲା୍ାଳଙୁ୍ ଦାବ ି୍ ତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ଗ୍ରାମର ୱାଡ୍ଷସମମ୍ବର ମଞ୍ଜ ୁ
୍ରୂ୍୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ୍ରୂ୍୍ତି, ଦୁଲାର ତରିଆି, ନବା 
ସଜରାଇ, ଦୁଲଭ ବାନ୍ଦ୍ରା, ମଦନ ସହସମ୍ବରେମ୍ ଙ୍ 
େସମତ ଗ୍ରାମବାେୀ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୯କା୯(ସମସି): ସେଙ୍ାନାଳ 
ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ କା�୍ଷ୍ାଳୟସର ଜନ ଅଭସି�ାଗ 
ଶଣୁାଣ ି ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିସର 
ସମାଟ ୮୮ଟ ିଅଭସି�ାଗ ମଧ୍ୟରୁ ୬୮ଟରି େମାଧାନ 
କରା�ାଇଛ।ି ଏହ ି ଶବିରିସର ଜଲି୍ା୍ାଳ େସରାଜ 
ସେଠୀ ସ�ାଗସଦଇ ୬୮ଟ ି ବ୍କ୍ତଗିତ େମେ୍ା 
େମାଧାନ କରଥିିବା ସବସଳ ୭ଟ ି ଗ୍ରାମ୍ େମେ୍ା 
ରହଥିିଲା। ଉକ୍ତ ଶବିରିସର ମ�ୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍ ରଲିଫି୍  ୍ାଣ୍ରୁି 
୬ଜଣ ଓ ଜଲି୍ା ସରଡ୍ କ୍ରସ୍  ୍ାଣ୍ରୁି ୭ଜଣ ଅେହାୟ 
ବ୍କ୍ତଙୁି୍ ୬୪ହଜାର ଟଙ୍ା ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି 

ଏହ ି ଶବିରିସର ଏସ୍ ୍  ି ସଲାଗାନୟାଗ ି ଦବି୍ା ଭ,ି 
େଡିଏିମ୍ ଓ ଡା. ଅସଶାକ ଦାଶ, ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ମ�ୁ୍ 
ଚକିତି୍ସାଧିକାରୀ ଡା. ସଜ୍ାତରିଚନ୍ଦ୍ର ମହା୍ାତ୍ର, ଜଲି୍ା 
୍ରରିଦ ମ�ୁ୍ ଉନ୍ନୟନ ଓ କା�୍ଷ୍ ନବି୍ଷାହୀ ଅଧିକାରୀ 
ତନ୍ମୟ ଦରୱନ, ଅତରିକି୍ତ ନବି୍ଷାହୀ ଅଧିକାରୀ େସରାଜ 
ଦର୍, ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ ସ୍ୱଗି୍ାରାଣୀ ଧଳ, ବଡିଓି 
େଧୁୀର ନାୟକ, େହକାରୀ ଜଲି୍ା୍ାଳ ୍ଜିସିେଲ୍ ଫ 
ସେୌମ୍ା ଶତଭରିା, ୍ଜି ି ସେଲ୍ ଫ ଅଧିକାର ଲଳତି 
ସମାହନ ସଚୌଧରୁୀଙ୍ େସମତ ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀମାସନ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ଠକାକୁରଘରୁ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ 

ମଙ୍ଗଳପରୁ ଗ୍କାମକୁ ୟଢୁକକା 
ବ୍କାଙ୍ ଶକାଖକା ସ୍କାନକାନ୍ତରତିଯକନାଲଯର ଭାସଯିାଇ ବୃଦ୍ଧ ନଯି�ାଜ

କକାମକାକ୍କାନଗର, ୧୯କା୯(ସମସି): 
କାମାକ୍ାନଗର ଅଞ୍ଳସର ୍ଣୁ ିଲୁସଟରାମାସନ 
ମାତଥିିବା ସବସଳ ନୂଆ ଆଳୁତୁମା ଗ୍ରାମର 
ଠାକୁରରର ଭାଙ୍ଗି ଅଳଙ୍ାର େହତି ଅନ୍ାନ୍ 
ୋମଗ୍ରୀ ଲୁଟ ିସନଇଥିବା ଅଭସି�ାଗ ସହାଇଛ।ି 
ଲୁସଟରାମାସନ ରର ଭାଙ୍ଗି ଠାକୁରଙ୍ ଅଳଙ୍ାର 
େହତି ବାେନ ଓ ୍ରି୍ଳ ଗରା, ରଣ୍ା ଓ ରଣ୍ ି
ଲୁଟ ିସନଇଛନ୍।ି ଗତ େପ୍ତାହତସଳ କାଦୁଆ 
୍ଞ୍ାୟତର ୩ଟ ିମନ୍ଦରିରୁ ସଚାର ିସହାଇଥିବା 
ସବସଳ ୍ଲୁେି ତାର ସଟର ୍ାଇନାହ ିଁ। 
ସେହ ି୍ ର ିବ୍ରାଉନ୍ େଗୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ଅନ୍ାନ୍ ନଶିାଦ୍ରବ୍ ଅବାଧସର ବକି୍ର ିସହଉଥିବା 
ସବସଳ ୍ଲୁେି ୍କ୍ରୁ ସକୌଣେ ିକା�୍ଷ୍ାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ରହଣ କରା�ାଉନାହ ିଁ। ଏହା ଉ୍ସର ୍ଲୁେି 
ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ ଦୃଷ୍ ିସଦବାକୁ ଦାବ ିସହାଇଛ।ି

ଓଡକାପଡକା, ୧୯କା୯(ସମସି): ସେଙ୍ାନାଳ 
ଜଲି୍ା କଣ୍ାବଣଆି ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ ମଙ୍ଗଳ୍ରୁ 
ଗ୍ରାମକୁ ୟସୁକା ବ୍ାଙ୍ ଶା�ା ସ୍ାନାନ୍ରତି 
ସହାଇଛ।ି ମ�ୁ୍ଅତଥିିଭାସବ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ା 
େସ୍ତିା ମହାନ୍ ିସ�ାଗସଦଇ ୟସୁକା ବ୍ାଙ୍ 
ଶା�ାକୁ ଉଦ୍ ରାଟନ କରଥିିବା ସବସଳ 
େମ୍ାନତି ଅତଥିିଭାସବ ବ୍ଲକ ଉ୍ାଧ୍ୟକ୍ 
ଅମତିାଭ ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ାନୀୟ େର୍ଞ୍ କାନନବାଳା 
ରାଉତ, କୁେୁ୍ ଙ୍ଗା େର୍ଞ୍ ଅନତିା ନାୟକ, 
ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍କ ନସିରାଦ ତ୍ର ି୍ ାଠୀଙ୍ 
େସମତ ଉଭୟ ୍ଞ୍ାୟତର ଜନୋଧାରଣ 
ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକ,ି ଉକ୍ତ 
ବ୍ାଙ୍ଟ ି୍ବୂ୍ଷରୁ କମଳାଙ୍ଗ ୍ଞ୍ାୟତର 
ମାଣଆିସବଡାଠାସର ଅବସ୍ା୍ତି ଥିଲା। 
ପ୍ରତ ି୍ଞ୍ାୟତସର ଅତକିମ୍ ସର ସଗାଟଏି 
ସଲ�ାଏଁ ବ୍ାଙ୍ ସହବା ନୀତସିର ମଙ୍ଗଳ୍ରୁ 
୍ଞ୍ାୟତସର ଏହ ିବ୍ାଙ୍ ୍ାଇଁ ସ୍ାନୀୟ 
େର୍ଞ୍ଙ୍ େସମତ ଗ୍ରାମବାେୀ ଦାବ ିକର ି
ଆେଥୁିସଲ। ସଶରସର କମଳାଙ୍ଗ ବ୍ାଙ୍ 
ଶା�ାଟ ିମଙ୍ଗଳର୍ରୁ ଗ୍ରାମକୁ ସ୍ାନାନ୍ରତି 
୍ାଇଁ ନପିେର୍ ିସହାଇଥିଲା।

ପରଜଙ୍ଗ, ୧୯କା୯(ସମସି): ୍ରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ 
କସନ୍ାର ଗ୍ରାମସର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ରଟଣା ରଟ�ିାଇଛ।ି 
ସକନାଲସର ଭାେ�ିାଇ ଜସଣ ବୃର୍ା ନସି�ାଜ 
ସହାଇ�ାଇଛନ୍।ି କସନ୍ାର ଗ୍ରାମ ତଳୋହରି ଉଗ୍ରସେନ 
ସଦହୁରୀ(୬୦) ସରଙ୍ଗାଳୀ ବାମ୍ାଶ୍ଶ୍ଷ ସକନାଲକୁ 
ଗାସଧାଇବାକୁ �ାଇଥିସଲ। ଗାସଧାଇବା େମୟସର 
ଅୋବଧାନତା ସ�ାଗୁ ଁ୍ାଣସିର ସଗାଡ �େ ି�ବିାରୁ ସେ 

ଗଭୀର ଜଳକୁ ଚାଲ�ିାଇ ନସି�ାଜ ସହାଇ�ାଇଥିସଲ। 
ସ୍ାନୀୟ ସଲାକମାସନ ସଦଖି େସଙ୍ଗ େସଙ୍ଗ ଉଗ୍ରସେନଙ୍ 
୍ରବିାର ଓ ଗ୍ରାମବାେୀଙୁ୍ �ବର ସଦଇଥିସଲ। ଅଗ୍ଶିମ 
ବାହନିୀର କମ୍ଷଚାରୀମାସନ ରଟଣାସ୍ଳସର ୍ହଞ୍ ି
ସ�ାଜାସ�ାଜ ିଆରମ୍ଭ କରଥିିସଲ ମଧ୍ୟ ସକୌଣେ ିେନ୍ାନ 
୍ାଇ ନ ଥିସଲ। ୍ାଣରୁି ବୃର୍ଙୁ୍ ଉର୍ାର କରବିା ୍ାଇଁ 
ଓଡ୍ାଫ୍  ଟମି୍  ୍ହଞ୍ ି ସ�ାଜା ସ�ାଜ ି ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି

ଅନ୍ତଯ୍୍ ାମୀ ମଶି୍ର ପାଇଯବ ପ୍ରଥମ ନବଗଞୁ୍ଜର ସମ୍ାନ
ଭୁବଢନଶ୍ୱର,୧୯କା୯(ସମସି): ୋଂସ୍ତୃକି 
ଅନୁଷ୍ାନ ‘ନବଗଞୁ୍ଜର େଂସ୍ତୃ ିମଞ୍’ ୍ କ୍ରୁ 
ପ୍ରଥମ ନବଗଞୁ୍ଜର େମ୍ାନ ସରାରଣା 
କରା�ାଇଛ।ି ମଞ୍ର ୍ରଚିାଳନା ମଡେଳୀ 
୍କ୍ରୁ େଚୂନା ଦଆି�ାଇଛ।ି ବଶିଷି୍ 
ସଲ�କ, ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା ଭାରା ଓ େଂସ୍ତୃ ି
ଗସବରକ ୍ଡେତି ଡ. ଅନ୍�୍୍ଷ ାମୀ ମଶି୍ର 
ଏହ ି େମ୍ାନ ୍ାଇ ଁ ସ�ାଗ୍ ବସିବଚତି 
ସହାଇଛନ୍।ି ଆେନ୍ା ୧ ତାର�ି ବୁର୍ମନ୍ଦରିଠାସର ଏକ 
ବସିଶର େମ୍ବର୍୍ଷନା େଭାସର ୍ ଡେତି ଡ. ମଶି୍ରଙୁ୍ ଏହ ିେମ୍ାନ 
ପ୍ରଦାନ ଦଆି�ବି। େମ୍ବର୍୍ଷନା ସ୍ୱରୂ୍ ତାଙୁ୍ ତାମ୍ରଫଳକସର 
ପ୍ରଶସ୍ତି୍ ତ୍ର, େମ୍ାନାଥ୍ଷ ଅଥ୍ଷରାଶ,ି ନବଗଞୁ୍ଜର ୍ଟ୍ଚତି୍ର 
ଏବଂ ଉର୍ରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରା�ବି। ଗତ ଅର୍୍ଷଶତାବ୍ୀରୁ 
ଅଧିକ େମୟ ଧର ି ୍ଡେତି ଡ. ମଶି୍ର ଓଡ଼ଆି ୋହତି୍, 
େଂସ୍ତୃ,ି ଇତହିାେ, ଭାରାତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବ୍ାକରଣ ଆଦ ି
ସକ୍ତ୍ରସର ଅଧ୍ୟୟନ, ଗସବରଣା, ପ୍ରବନ୍ ଲ�ିନ, ୍ସୁ୍ତକ 
ପ୍ରକାଶନ ଆଦସିର ବଳଷି୍ ସ�ାଗଦାନ କରଆିେଛିନ୍।ି 
ତାଙ୍ର ଏ ୍�୍୍ଷ ନ୍ ଏହ ି ବରିୟଗଡ଼ୁକିସର ପ୍ରାୟ ୩୦ 

�ଡେ ୍ସୁ୍ତକ ପ୍ରକାଶତି ସହାଇୋରଛି।ି 
ଶାସ୍ତୀୟ ଓଡ଼ଆି ଭାରା ଗସବରଣା 
ଏବଂ ୍ସୁ୍ତକ ରଚନାସର ଉସଲ୍�ନୀୟ 
କା�୍୍ଷ  ସ�ାଗୁ ଁ ତାଙୁ୍ ୨୦୧୯ସର 
ରାଷ୍ଟ୍ର୍ତ ି ୍ରୁସ୍ାରସର େମ୍ାନତି 
କରା�ାଇଥିଲା। ଓଡ଼ଆି ଭାରା ବଶିାରଦ 
ରୂସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର୍ତ ି ୍ରୁସ୍ାର ୍ାଇବାସର 
ସେ ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରଥମ ବ୍କ୍ତ।ି ଏ୍�୍୍ଷ ନ୍ 

ଓଡ଼ଶିାରୁ ଆଉ ସକହ ିଏହ ି୍ରୁସ୍ାର ୍ାଇନାହାନ୍।ି ଏହ ି
ବସିଶର େମ୍ବର୍୍ଷନା େଭାସର ମ�ୁ୍ଅତଥିିଭାସବ ବଶିଷି୍ 
ସଲ�କ ଓ ୍ବୂ୍ଷତନ ମ�ୁ୍େଚବି ଡ. ଅଜତି୍  କୁମାର 
ତ୍ର ି୍ ାଠୀ, ମ�ୁ୍ବକ୍ତାଭାସବ �୍ାତନାମା ସଲ�କ ଓ ଶଶି ୁ
ୋହତି ି୍ କ ଦାଶ ସବନହୁର ସ�ାଗସଦସବ। ନବଗଞୁ୍ଜର 
ମଞ୍ର େଂସ୍ା୍କ ତଥା ଭାରତ େରକାରଙ୍ ୍ବୂ୍ଷତନ 
ମ�ୁ୍ େଚୂନା ଉ୍ସଦଷ୍ା ଡ. ଉମାକାନ୍ ମଶି୍ର ଏଥିସର 
େଭା୍ତତି୍ୱ କରସିବ ଏବଂ ସଟାସରାସଣ୍ା-କାନାଡ଼ାରୁ 
େଂସ୍ତୃ ି େମୀକ୍କ ଏବଂ ଓଡ଼ଆି ସଲ�କ, ପ୍ରକାଶକ 
ପ୍ରଶାନ୍ ଭୂୟାଁ(ପ୍ରଭୁ) କା�୍୍ଷ କ୍ରମ େଞ୍ାଳନ କରସିବ।
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କ�ୋଲ�ୋତୋ,୧୯।୯(ଏକେନ୍ ସି): ବ ସିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ସକବବେୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶୋସନ ସି� ସଂସ୍ୋ 
ଫସିଫୋର ମଖୁ୍ୟ େସିଆନସି ଇନ୍ ଫୋଣ୍ସିକନୋ ଆସନ୍ୋମୋସକର ଭୋରତ ଆସ ସିକବ। ଏହ ସି 
ଗସ୍ତ ଅବସରକର ଭୋରତୀୟ ଫୁଟବଲର ବ ସି�ୋଶ ପୋଇଁ କସ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନକରନ୍ଦ୍ର 
କମୋଦସିଙ୍କ ସହ ଆକଲୋଚନୋ �ର ସିକବ। କସୋମବୋର ଅନୁଷ୍ ସିତ କହୋଇଥିବୋ ଅଲ 
ଇଣ୍ସିଆ ଫୁଟବଲ କଫକେକରସନ (ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍ )ର �ୋରବେ୍ୟ�ୋରୀ �ମ ସିଟ ସି 
କବୈଠ�କର ଏ କନଇ ସଚୂନୋ ଦ ସିଆରୋଇଛ ସି। ଅକ�ଟୋବର ୧୧ରୁ ୩୦ ତୋର ସିଖ 
ମଧ୍ୟକର ୧୭ ବରବେରୁ �ମ୍  ଫସିଫୋ ମହ ସିଳୋ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ଭୋରତକର ଆକୟୋେନ କହବ। 

ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ର ଫୋଇନୋଲ କଲଗ୍ କର କଖଳୋର ସିବୋ ଅବସରକର ଇନଫୋଣ୍ସିକନୋ ଭୋରତ 
ଆସ ସିବୋର �ୋରବେ୍ୟକ୍ରମ ରହ ସିଛ ସି। ଆସନ୍ୋମୋସ ଅନ୍ସିମ ସପ୍ୋହକର ଇନ୍ ଫୋଣ୍ସିକନୋ 
ଭୋରତ ଆସ ସି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀଙୁ୍କ କଭଟ ସିକବ। ଏ କନଇ ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍  ତରଫରୁ ଏ� 
କପ୍ରସ ବ ସିଜ୍ଞପ୍ ସି ମୋଧ୍ୟମକର �ୁହୋରୋଇଛ ସି। ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ �ଲ୍ୟୋଣ କଚୌକବ ଦୋୟ ସିତ୍ୱ 
କନବୋ ପକର ଏହୋ ଥିଲୋ ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍ ର ଦ୍ ସିତୀୟ �ୋରବେ୍ୟନ ସିବବେୋହୀ କବୈଠ�।
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ନ୍ୟୁଜଲିାଣ୍ଡ ଫ୍ଟବଲ 
ଅଧିନାୟକ ୱିନଷ୍ଟନଙ୍କ ଅବସର

ଅ�ଲୋଣ୍,୧୯।୯(ଏକେନ୍ ସି): ନୁ୍ୟେସିଲୋଣ୍ େୋତୀୟ ଫୁଟବଲ 
ଦଳର ଅଧିନୋୟ� ୱସିନଷ୍ଟନ ର ସିଡ୍  ଅନ୍େବେୋତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ 
ଅବସର କ�ୋରଣୋ �ର ସିଛନ୍ସି। ରବ ସିବୋର ଅକ୍ରେଲସିଆ 
ବ ସିପକ୍ଷ ବନୁ୍ ୍ତ୍ୱପରୂ୍ବେ ମ୍ୟୋଚ୍  କଖଳସିବୋ ପକର କସ ଏହ ସି ନ ସିଷ୍ପତ୍ସି 
କନଇଛନ୍ସି। ଅ�ଲୋଣ୍କର ଏହ ସି ମ୍ୟୋଚ୍  କଖଳୋରୋଇଥିଲୋ। 
ଦୀ�ବେ ୫ ବରବେପକର ନୁ୍ୟେସିଲୋଣ୍ ପରୁୁର ଦଳ �କରୋଇ 
ପର ସିକବଶକର ପ୍ରଥମଥର ପୋଇଁ କ�ୌଣସ ସି ମ୍ୟୋଚ୍  କଖଳସିଛ ସି। 
ଅ�ଲୋଣ୍କର �୍ୟୋର ସିୟରର ଅନ୍ସିମ ମ୍ୟୋଚ୍  କଖଳସିଥିବୋରୁ 
୩୪ ବରବେୀୟ ୱସିନ୍ ଷ୍ଟନ ଖସୁ ସି େୋହ ସିର �ର ସିଛନ୍ସି। ନୁ୍ୟେସିଲୋଣ୍ 
ତରଫରୁ ପ୍ରତ ସିନ୍ ସିଧିତ୍ୱ �ର ସି କସ ୩୨ଟ ସି ମ୍ୟୋଚ୍  କଖଳସିଛନ୍ସି। 
୨୦୧୦ ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ କର କସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏ�ମୋତ୍ର 
କଗୋଲ କ୍ୋର �ର ସି କସଲୋକଭନ ସିଆ ବ ସିପକ୍ଷ ମ୍ୟୋଚ୍ �ୁ ୧-୧ 
କଗୋଲକର ଅମୀମୋଂସ ସିତ ରଖିଥିକଲ। ଗତବରବେ କଟୋ� ସିଓ 
ଅଲସିମ୍ ସିକ୍ସକର ତୋଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର ନୁ୍ୟେସିଲୋଣ୍ ରଷ୍ ସ୍ୋନକର 
ରହ ସି ଅଭ ସିରୋନ କଶର �ର ସିଥିଲୋ। ଏହୋ ନୁ୍ୟେସିଲୋଣ୍ 
ଫୁଟବଲ ଦଳର କରେଷ୍ ଅନ୍େବେୋତୀୟ ପ୍ରଦଶବେନର ମୋନ୍ୟତୋ 
ଲୋଭ �ର ସିଥିଲୋ। ୨୦୧୦ରୁ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟକର କୱଷ୍ଟହୋମ 
ୟନୁୋଇକଟେ ତରଫରଚୁ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିତ୍ୱ �ର ସି କସ ୨୦୦ଟ ସି 
ମ୍ୟୋଚ୍  କଖଳସିଛନ୍ସି। ଅ�ଲୋଣ୍ େନ୍ ସିତ ୬ ଫୁଟ ୩ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତୋ 
ବ ସିଶ ସିଷ୍ଟ ଏହ ସି େ ସିକଫଣ୍ରଙୁ୍କ ନୁ୍ୟେସିଳୋଣ୍ର ଅନ୍ୟତମ � ସିମ୍ବଦନ୍ୀ 
ଫୁଟବଲର ଭୋକବ ବ ସିକବଚନୋ �ରୋରୋଉଛ ସି।

ବଶି୍ୱକପ୍  ପବୂ୍ବର୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 
ଦଳର୍ ଅଲଗା ହେହବ ମଡ୍ ି
�ଲକମ୍ବୋ,୧୯।୯(ଏକେନ୍ ସି): ଅକ୍ରେଲସିଆକର ଟ ସି-୨୦ 
ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ଆକୟୋେନ କହବୋ�ୁ ଆଉ କ�ୋକତୋଟ ସି ସପ୍ୋହ 
ବୋ� ସିଥିବୋ କବକଳ ରେୀଲଙ୍କୋ କ୍ର ସିକ�ଟ ଦଳଠୋରୁ ଟମ୍  ମେୁ ସି 
ଅଲଗୋ କହବୋ ନ ସିଶ୍ ସିତ କହୋଇଛ ସି। ମେୁ ସି ଏକବ ରେୀଲଙ୍କୋ 
କ୍ର ସିକ�ଟର ନ ସିକଦ୍ବେଶ� ରହ ସିଛନ୍ସି। ଚଳସିତମୋସ କଶର ଆେ�ୁ 
କସ ପଦ ଛୋେସିକବ। ୫୬ ବରବେୀୟ ମେୁ ସିଙ୍କ ସହ ରେୀଲଙ୍କୋ 
କ୍ର ସିକ�ଟ ୩ ବରବେୀୟ ଚୁକ୍ ସି �ର ସିଥିଲୋ। ଚୁକ୍ ସି ଆଉ କଦଢ ବରବେ 
ବୋ� ସି ଥିବୋ କବକଳ ଆକପୋସ ସହମତ ସିକର ଏହ ସି ଚୁକ୍ ସିର 
ଅବଧି କଶର କହୋଇଛ ସି କବୋଲସି ରେୀଲଙ୍କୋ କ୍ର ସିକ�ଟ ସମ୍ୋଦ� 
କମୋହନ େସି ସ ସିଲଭୋ �ହ ସିଛନ୍ସି। ମେୁ ସିଙୁ୍କ ପୋଉଣୋ କଦବୋକର 
ରେୀଲଙ୍କୋ କ୍ର ସିକ�ଟ ଅସମଥବେ କବୋଲସି କବୋେବେର େକଣ ଅଧି�ୋରୀ 
ନ ସିେ ନୋମ କଗୋପନ ରଖି �ହ ସିଛନ୍ସି। ରଦସିଓ ରେୀଲଙ୍କୋ କବୋେବେ 
ପୋଖକର ଏକବ ୪୦ ମ ସିଲ ସିଅନ ଆକମର ସି�ୀୟ େଲୋର େମୋ 
ଆ�ୋରକର ରହ ସିଛ ସି। ଏକବ ପବୂବେତନ କ୍ର ସିକ�ଟର ମୋକହଲୋ 
େୟବର୍ବେକନ �ନସଲଟୋଣ୍ କ�ୋଚ୍  ଭୋକବ �ୋରବେ୍ୟ େୋର ସି 
ରଖିକବ। ଇଣ୍ସିଆନ ପ୍ର ସିମ ସିୟର ଲସିଗ (ଆଇପ ସିଏଲ) ଫ୍ୋଞ୍ଚୋଇଜ୍  
ମମୁ୍ବଇ ଇଣ୍ସିଆନ୍ର କ�ୋଚ୍  ଦୋୟ ସିତ୍ୱକର ରହ ସିଛନ୍ସି। ଏହୋ ସକତ୍ବେ 
କସ ରେୀଲଙ୍କୋ ପୋଇଁ କ�ୋଚ୍  ଦୋୟ ସିତ୍ୱ ସମ୍ୋଳ ସିକବ କବୋଲସି କବୋେବେ 
ତରଫରୁ �ୁହୋରୋଇଛ ସି। 

 ଆକମ ଏଭଳସି େକଣ ବ୍ୟକ୍ ସିଙୁ୍କ କଖୋେୁଛ ସି ର ସିଏ ଦଳ�ୁ 
ଅଧି� ସମୟ କଦଇପୋର ସିବ। ପୋଉଣୋ ବୋବଦକର ମେୁ ସିଙୁ୍କ 
ଦ ସିନ�ୁ ୧,୮୫୦ ଆକମର ସି�ୀୟ େଲୋର ପ୍ରଦୋନ �ରୁଥିଲୋ। 
ଏଥିସହ ବରବେ�ୁ ୧୦୦ ଦ ସିନ ପୋଇଁ ଖଚ୍ଚବେ ମଧ୍ୟ ଦସିଆରୋଉଥିଲୋ। 
ରେୀଲଙ୍କୋ ଏକବ ଇତ ସିହୋସ ସବୁଠୋରୁ ଅଥବେକନୈତ ସି� ବ ସିପରବେ୍ୟୟ 
କଦଇ ଗତ ସି �ରୁଛ ସି। କତଣ ୁ ଏକତ ଅଥବେ ବ ସିନ ସିମୟକର ମେୁ ସିଙୁ୍କ 
କ�ୋଚ୍  ପଦକର ରଖିବୋ ରେୀଲଙ୍କୋ କ୍ର ସିକ�ଟ ପୋଇଁ ଅସମ୍ବ 
କହୋଇପଡ଼ସିଛ ସି। ଆସନ୍ୋମୋସ ୧୬ ତୋର ସିଖକର ଅକ୍ରେଲସିଆକର 
ଟ ସି-୨୦ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ଆରମ୍ କହବ। ବ ସିଶ୍ୱ�ପ ପବୂବେରୁ ଚଳସିତମୋସ 
କଶର ଆେ�ୁ ପଦ ଛୋେସିକବ। ରେୀଲଙ୍କୋର ପବୂବେତନ କହେ 
କ�ୋଚ୍  ମେୁ ସି ଗତବରବେ କଫବୃୟୋରୀକର କବୋେବେର େୋଇକର�ଟର 
ଅଫ୍  କ୍ର ସିକ�ଟ ନ ସିରକୁ୍ କହୋଇଥିକଲ। ଆଗୋମୀ ଟ ସି-୨୦ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  
ସକମତ ୨୦୨୩କର ଆକୟୋେନ କହବୋ�ୁ ଥିବୋ ଦ ସିନ ସି� ସିଆ 
ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ପୋଇଁ ଦଳର ପ୍ରସୁ୍ତତକର କସ ସହୋୟ କହୋଇଥୋକନ୍। 
ଏ ସଂକ୍ରୋନ୍କର ମେୁ ସିଙ୍କ ପ୍ରତ ସିକ୍ର ସିୟୋ ମ ସିଳ ସିପୋର ସିନୋହ ିଁ। ମେୁ ସିଙ୍କ 
ତତ୍ତୋବଧୋନକର ରେୀଲଙ୍କୋ � ସିଛ ସିଦ ସିନ ତକଳ ଏସ ସିଆ�ପ୍  ଟ ସି-
୨୦କର ଚୋମ୍ ସିଅନ କହବୋର କଗୌରବ ଅେବେନ �ର ସିଥିଲୋ।

କପୋକଟବେ ୋକରୋେ(କସଲ ୋକଭନସିଆ),୧୯।୯(ଏକେ
ନ୍ ସି): ଏଠୋକର କଖଳୋରୋଇଥିବୋ କପୋକଟବେୋକରୋେ 
େବଲ୍୍ୟଟ ସିଏ କଟନସିସ୍  ଟୁର୍ବେୋକମଣ୍କର କଚକ୍  ଗଣରୋେ୍ୟର 
�ୋକଟର ସିନୋ ସ ସିନ ସିଆକ�ୋଭୋ ଟୋଇଟଲ ହୋସଲ �ର ସିଛନ୍ସି। 
ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫୋଇନୋଲ ମ�ୁୋବ ସିଲୋକର କସ ୬-୭, ୭-୬, 
୬-୪ କସଟ୍ କର ତୃତୀୟ ସ ସିଡ୍  �ୋେୋଖସ୍ୋନର ଏକଲନୋ 
ର ସିବୋ� ସିନୋଙୁ୍କ ପରୋସ୍ତ �ର ସି ଚୋମ୍ ସିଅନ କହୋଇଛନ୍ସି। 
ବ ସିେୟୀ କହବୋ ପୋଇଁ ତୋଙୁ୍କ ୩ �ଣ୍ୋ ୬ ମ ସିନ ସିଟ୍  ସମୟ 
ଆବଶ୍ୟ� କହୋଇଥିଲୋ। ଚଳସିତ ବରବେକର ଏହୋ କହଉଛ ସି 
ଦ୍ ସିତୀୟ ଦୀ�ବେତମ େବଲ୍୍ୟଟ ସିଏ ଫୋଇନୋଲ। ୨୦୧୭ ପକର 
ସ ସିନ ସିଆକ�ୋଭୋ ପ୍ରଥମଥର ପୋଇଁ କ�ୌଣସ ସି େବ୍ଳ୍୍ୟଟ ସିଏ 
ଟୋଇଟଲ ହୋସଲ �ର ସିଛନ୍ସି। ୪ ବରବେ ତକଳ କସ 
ବଷ୍ଟୋେକର କଶରଥର ପୋଇଁ ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟୋଇଟଲ ହୋସଲ 
�ର ସିଥିକଲ। ପବୂବେରୁ କସ େବଲ୍ କପେସୋଲସିଷ୍ଟ ଭୋକବ ଉଭୋ 
କହୋଇଥିକଲ। ଚଳସିତବରବେ ୨୬ ବରବେୀୟୋ ସ ସିନ ସିଆକ�ୋଭୋ 
ନ ସିେ କଦଶର ବୋକବବେୋରୋ କକ୍ରେସିସ ସିକ�ୋଭୋଙ୍କ ସହ 
ସୋଥିକର କହୋଇ ଅକ୍ରେଲସିଆନ ଓପନ, ୱସିମ୍ବଲେନ 
ଓ ୟଏୁସ୍  ଓପନ ମହ ସିଳୋ େବଲ୍ ଟୋଇଟଲ ହୋସଲ 
�ର ସିଥିକଲ। ଅବଶ୍ୟ କସ �୍ୟୋର ସିୟରକର କ�ୌଣସ ସି 
ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଗ୍ୋଣ୍ସଲୋମ ଟୋଇଟଲ ହୋସଲ �ର ସିପୋର ସିନୋହୋନ୍ ସି। 
�୍ୟୋର ସିୟରକର କସ କମୋଟ୍  ୩ଟ ସି ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟୋଇଟଲ ହୋସଲ 
�ର ସିଛନ୍ସି। ଅନ୍ୟପକଟ ଚଳସିତବରବେ ୱସିମ୍ବଲେନ ଟୋଇଟଲ 
ହୋସଲ �ର ସିଥିବୋ ର ସିବୋ� ସିନୋ ଏହ ସି ଟୁର୍ବେୋକମଣ୍କର 
ରନରଅପ୍ କର ସନୁ୍ଷ୍ଟ କହବୋ�ୁ ପଡ଼ସିଛ ସି। ସ ସିନ ସିଆକ�ୋଭୋ 
ଏହୋପବୂବେରୁ କସମ ସିଫୋଇନୋଲକର େମବେୋନୀର ଆନୋ- 
କଲନୋ ଫ୍ୋଏେେମଙୁ୍କ ୬-୧, ୭-୫ କସଟ୍ କର 
ପରୋସ୍ତ �ର ସି ଫୋଇନୋଲକର ପ୍ରକବଶ �ର ସିଥିକଲ।

ସନିଆିହକାଭାଙ୍୍କ ଟାଇଟଲ
ସ୍ାସ୍ଟୋସରାଜ ଡବ୍ଲୟ୍ୁ୍ଏି ସ୍ନସି୍ ନୂଆ ଜାତରୀୟ ସହଙ୍କତ, ବଶି୍ୱକପ୍  

ଜସସି ଉହନମାଚନ କଲା କତାର
କଦୋହୋ,୧୯।୯(ଏକେନ୍ ସି): ନକଭମ୍ବର ୨୦ରୁ େ ସିକସମ୍ବର 
୧୮ ତୋର ସିଖ ମଧ୍ୟକର ଆକୟୋେନ କହବୋ�ୁ ରୋଉଥିବୋ 
ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ପୋଇଁ ଆକୟୋେ� �ତୋର ତୋ’ର ନୂଆ 
େୋତୀୟ ସକଙ୍କତ ଓ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  େସସି ଉକନୋ୍ଚନ �ର ସିଛ ସି। ଏହ ସି 
କମଗୋ ଇକଭଣ୍ର ସଫଳ ଆକୟୋେନ ପୋଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରୋଚ୍ୟର 
ଏହ ସି କଛୋଟ ସିଆ କଦଶ ସବୁ ପ୍ର�ୋର ପ୍ରସୁ୍ତତ ସି ସମ୍ର୍ବେ �ର ସିବୋ�ୁ 
ପ୍ରୟୋସ େୋର ସି ରଖିଛ ସି। ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ଆକୟୋେନ କହବୋ�ୁ 
ଆଉ ପୋଖୋପୋଖି ଦୁଇମୋସ ବୋ� ସି ରହ ସିଛ ସି। ପ୍ରଥମଥର 
ପୋଇଁ କ�ୌଣସ ସି ଆରବ କଦଶ ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ଆକୟୋେନ 
� ର ସି ବ ୋ �ୁ 
ର ୋ ଉ ଥି ବ ୋ ରୁ 
ଏହ ସି ଅଞ୍ଚଳକର 
ଏ କନଇ କବଶ 
ଉତ୍ୋହ କଦଖିବୋ�ୁ 
ମ ସିଳ ସିଛ ସି। 

ଉ କ ନ୍ ୋ ଚ ନ 
� ର ୋ ର ୋ ଇ ଥି ବ ୋ 
େୋତୀୟ ସକଙ୍କତକର ଦୁଇଟ ସି ଖଣ୍ୋ ପରପେର�ୁ ଉପକର କ୍ରସ୍  
ଭୋକବ ରହ ସିଥିବୋର କଦଖୋରୋଇଛ ସି। ଏଥିକର ଏ� ପୋରମ୍ର ସି� 
କବୋଟ ଓ ଦୁଇଟ ସି ତୋଳ ଗଛ ରହ ସିଥିବୋର କଦଖୋରୋଇଛ ସି। ଏହ ସି 
ଅଞ୍ଚଳ ତଥୋ ସବୁ ରୋେ୍ୟ�ୁ ସମହୁ ଭୋକବ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିତ୍ୱ �ର ସିବୋ 
ପୋଇଁ ନୂଆ େୋତୀୟ ସକଙ୍କତ�ୁ �ତୋର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ତଥୋ 
ମ ସିନ ସିଷ୍ଟର ଅଫ୍  ଇକଣ୍ର ସିୟର କଶଖ ଖଲସିଦ ବ ସିନ ଖଲସିଫୋ 
ବ ସିନ୍  ଅବଦୁଲୋେସିଜ୍  ଅଲ- ଥୋନ ସି ଉକନୋ୍ଚନ �ର ସିଥିକଲ। 
ଆକୟୋେସିତ ଏ� ସ୍ୱତନ୍ତ �ୋରବେ୍ୟକ୍ରମକର ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  େସସି ସହ 
ଏହ ସି ସକଙ୍କତର ଉକନ୍ୋଚନ କହୋଇଥିଲୋ। ଏହ ସି ଅବସରକର 

ଏ� କଛୋଟ ସିଆ ପ୍ରୋମୋଣ ସିତ ଚଳଚ୍ଚ ସିତ୍ର ପ୍ରଦଶବେୀତ କହୋଇଥିଲୋ। 
୧୯୬୬କର �ତୋର େୋତୀୟ ସକଙ୍କତ ପ୍ରଥମଥର ପୋଇଁ 
େୋର ସି �ରୋରୋଇଥିଲୋ ଓ ଏହୋପକର ଏପରବେ୍ୟନ୍ ଏ�ୋଧି� 
ବୋର ଏଥିକର ପର ସିବତ୍ବେନ କହୋଇଛ ସି। ଏହ ସି ପର ସିବତ୍ବେନର 
ପ୍ରକ୍ର ସିୟୋ�ୁ ଏହ ସି ପ୍ରୋମୋଣ ସି� ଚଳଚ୍ଚ ସିତ୍ରକର ଦଶବେୋରୋଇଥିଲୋ। 
ଏହ ସି ସକଙ୍କତକର �ତୋର ଇତ ସିହୋସ, ଐତ ସିହ୍ୟ, ପରମ୍ରୋ 
ଓ କବୈଭବ�ୁ ଦଶବେୋରୋଇଛ ସି। ଏଥିସହ ନ ସିେ ଦଳର େସସି�ୁ 
�ତୋର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଉକନୋ୍ଚନ �ର ସିଥିକଲ। ଏଥିକର ଧଳୋ 
ଓ କମରୁନ ରଙ୍ଗ ରହ ସିଛ ସି। ଧଳୋ ରଙ୍ଗ ଆକୱ ଓ କମରୁନ 

ରଙ୍ଗ କହୋମ�ୁ ସଚୂୋଉଛ ସି। ନକଭମ୍ବର ୨୦କର �ତୋର ଗରୁପ୍  
ଏ’କର ଇକୱେେର ବ ସିପକ୍ଷରୁ ଅଭସିରୋନ ଆରମ୍ �ର ସିବ। ଏହ ସି 
େସସି�ୁ ବ ସିଶ୍ୱର େଣୋଶଣୁୋ କ୍ରୀଡ଼ୋ ପ୍ରସୋଧୋନ�ୋରୀ �ମ୍ୋନୀ 
ନୋଇକ୍  େ ସିେୋଇନ୍  �ର ସିଛ ସି। ଉକଲେଖଥୋଉ � ସି, ବ ସିଶ୍ୱ�ପ� 
ମ୍ୟୋଚ୍ ଗେୁ ସି� �ତୋର ୫ଟ ସି ସହରର ୮ଟ ସି କଭନୁ୍ୟକର 
ଆକୟୋେନ କହବ। ଏଥର ୫ଟ ସି �ନକଫକେକରସନର 
୩୨ଟ ସି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ହଣ �ର ସିକବ। ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ର ଏହ ସି 
୨୨ତମ ସଂ୍ରଣ ପ୍ରଥମଥର ପୋଇଁ ଅନୁ�ୂଳ ପୋଗ ପୋଇଁ 
ଶୀତଋତୁକର ଆକୟୋେନ �ରୋର ସିବ।

ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ 

ଭୁବକନଶ୍ୱର, ୧୯।୯: ଗେୁୁରୋଟର 
ଅହମ୍ମଦୋବୋଦସ୍ସିତ ଏକରନୋ ଷ୍ଟୋଡ଼ସିୟମକର 
କଶର କହୋଇଥÒବୋ ରଷ୍ ସବବେଭୋରତୀୟ 
କେଲ୍  େୁ୍ୟଟ ସି ମ ସିଟକର ଓଡ଼ସିଶୋରୁ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିତ୍ୱ 
�ରୁଥିବୋ ଶଭୁଲସିପ୍ୋ ମହୋନ୍ ସି େବଲ୍  
ସ୍ୱର୍ବେ ପଦ� ସଫଳତୋ ପୋଇଛନ୍ସି। କସ 
ଉଭୟ ୧୦୦ ମ ସିଟର କଦୌଡ଼ ଓ ଲମ୍ବଡ଼ ସିଆଁ 
(ଲଙ୍ଗେମ୍)କର ସ୍ୱର୍ବେ ପଦ� େସିତ ସିଛନ୍ସି। 
ଶଭୁଲସିପ୍ୋଙ୍କର ଏହ ସି ସଫଳତୋ ପୋଇଁ ବ ସିଭ ସିନ୍ନ 
ମହଲରୁ ତୋଙ୍କ ନ ସି�ଟ�ୁ ଅଭସିନନ୍ଦନର ସଅୁ 
ଛୁଟ ସିଛ ସି। ସମ୍ପ୍ରତ ସି ଶଭୁଲସିପ୍ୋ େଗତସ ସିଂହପରୁ 
େସିଲେୋ �ୁେଙ୍ଗ ଉପ�ୋରୋଗୋକର ମହ ସିଳୋ 
�ୋରୋରକ୍ଷୀ ଭୋବକର �ୋରବେ୍ୟରତ। ଓଡ଼ସିଶୋ 
ଦଳର କଖଳୋଳସିମୋକନ କେ୍ ଲ ବ ସିଭୋଗ 
ପ୍ରଶ ସିକ୍ଷ� େଃ ବୀର�ସିକଶୋର ଦୋସଙ୍କ 
ତତ୍ତୋବଧୋନକର ଅହମ୍ମଦୋବୋଦକର ଏହ ସି 

ପ୍ରତ ସିକରୋଗ ସିତୋକର ଅଂଶଗ୍ହଣ �ର ସିଥÒକଲ।
ଛୋତ୍ର ଅବସ୍ୋରୁ କ୍ରୀଡ଼ୋ ପ୍ରତ ସି 

ରୁଚ ସି ରଖିଥିବୋ ଶଭୁଲସିପ୍ୋ ପବୂବେରୁ 
ବ ସିଶ୍ୱବ ସିଦ୍ୟୋଳୟ ଆଥକଲଟ ସି� ମ ସିଟ୍ କର 
୨୦୧୩, ୨୦୧୪ ଓ ୨୦୧୫ ମସ ସିହୋକର 
କହୋଇଥିବୋ ପ୍ରତ ସିକରୋଗ ସିତୋକର ଭୋଗ 
କନଇ ଉକଲେଖନୀୟ ସଫଳତୋ ହୋସଲ 
�ର ସିଥିକଲ। ଶଭୁଲସିପ୍ୋ ତୋଙ୍କର ଏହ ସି 
ସଫଳତୋ ପୋଇଁ କେଲ ବ ସିଭୋଗର େସିେସି 
ମକନୋେ �ୁମୋର ଛୋବ୍ୋ ଓ ପ୍ରଶ ସିକ୍ଷ� 
ବୀର�ସିକଶୋର ଦୋସ ଏବଂ ସମସ୍ତ 
ବ ସିଭୋଗୀୟ ଅଫସିସରମୋନଙୁ୍କ �ୃତଜ୍ଞତୋ 
ଜ୍ଞୋପନ �ର ସିଛନ୍ସି। ଭବସିର୍ୟତକର ସକୁରୋଗ 
ମ ସିଳ ସିକଲ ଏଭଳସି ପ୍ରଦଶବେନ େୋର ସି ରଖି 
ରୋେ୍ୟ�ୁ ଆହୁର ସି କଗୌରବୋନ୍ବ ସିତ �ର ସିକବ 
କବୋଲସି ଶଭୁଲସିପ୍ୋ ଆଶୋପ୍ର�ଟ �ର ସିଛନ୍ସି।

େବଟେଭାରତୀୟ ସଜଲ୍  ଡ୍ୟୁ୍ ିମଟି୍ 

ଓଡ଼ଶିାର ଶଭ୍ଲପି୍ାଙ୍୍କ ଡବଲ୍  ସ୍ୱର୍୍ବଭାରତରୀୟ ଫ୍ଟବଲ ହନଇ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀଙ୍କ ସେ ଆହଲାଚନା 
କରହିବ ଫିଫା ମଖ୍ୟୁ

  ଦକ୍ ଷିଣ ଆଫ୍ଷିକା ଟ ଷି-୨୦ ଲଷିଗ୍ 
ମଲିର ପଲ୍ବ ରୟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ
କେୋହୋନ୍ବଗବେ,୧୯।୯(ଏକେନ୍ ସି): ଅସୋନ୍ୋବରବେ େୋନୁୟୋରୀକର ଆରମ୍ 
କହବୋ�ୁ ରୋଉଥିବୋ ଦକ୍ଷ ସିଣ ଆଫ୍ସି�ୋ ଟ ସି-୨୦ ଲସିଗ୍  (ଏସ୍ ଏ୨୦)ର ପ୍ରୋରମ୍ ସି� 
ସଂ୍ରଣ ପୋଇଁ ଅଭ ସିଜ୍ଞ ବ୍ୟୋଟର କେଭସିେ ମ ସିଲରଙୁ୍କ ଏ� ବଡ଼ ଦୋୟ ସିତ୍ୱ 
ମ ସିଳ ସିଛ ସି। ଲ ସିଗ୍ ର ଅନ୍ୟତମ ଫ୍ୋଞ୍ଚୋଇଜ୍  ପଲବେ ରୟୋଲ୍ ଦଳକର ଅଧିନୋୟ� 
ଭୋକବ କସ ନ ସିରକୁ୍ କହୋଇଛନ୍ସି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟକର ମ ସିଲର ଏହ ସି ଫ୍ୋଞ୍ଚୋଇଜ୍ କର 
ସୋମ ସିଲ କହୋଇଥିକଲ। କେୋଶ ବଟଲର, ଓକବେ ମ୍ୟୋ��ଏ ଓ କ�ୋବସିନ 
କବୋ୍ ମଧ୍ୟ ଏହ ସି ଦଳକର ସୋମ ସିଲ କହୋଇଥିକଲ। ମ ସିଲର ଇଣ୍ସିଆନ ପ୍ର ସିମ ସିୟର 
ଲସିଗ୍  (ଆଇପ ସିଏଲ୍ )କର ରୋେସ୍ୋନ ରୟୋଲ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିତ୍ୱ �ରୁଛନ୍ସି। 
କସହ ସିପର ସି �୍ୟୋର ସିବ ସିୟୋନ ପ୍ର ସିମ ସିୟର ଲସିଗ୍  (ସ ସିପ ସିଏଲ୍ )କର ବୋବବେୋକେୋସ ରୟୋଲ 
ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କସ 
କଖଳୁଛନ୍ସି। କସୋମବୋର 
ଏସ୍ ଏ୨୦ର କଖଳୋଳସି 
ନ ସିଲୋମୀ ଆକୟୋେନ 
କହବ। ୨ ମ ସିଲ ସିଅନ 
ଆ କ ମ ର ସି � ୀ ୟ 
େଲୋର ବ ସିନ ସିମୟକର 
ସବୁ ଫ୍ୋଞ୍ଚୋଇଜ୍  
ଅ ତ ସି କ ବ ଶ ୀ କ ର 
୧୭େଣ କଖଳୋଳସି କ୍ରୟ 
�ର ସିପୋରକବ। ପଲବେ 
ରୟୋଲ୍ର ଅଧିନୋୟ� 
ନ ସିରକୁ୍ କହୋଇଥିବୋରୁ 
ମ ସିଲର ଖସୁ ସି େୋହ ସିର 
�ର ସିଛନ୍ସି ଓ ନୂଆ 
ଦୋୟ ସିତ୍ୱ�ୁ ସଫଳତୋର 
ସହ ସମ୍ୋଦନ �ର ସିବୋ�ୁ 
ପ୍ରୟୋସ �ର ସିବ ସି କବୋଳ ସି 
କସ �ହ ସିଛନ୍ସି। ମ ସିଲର ଏପରବେ୍ୟନ୍ ଦକ୍ଷ ସିଣ ଆଫ୍ସି�ୋ ତରଫରୁ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିତ୍ୱ �ର ସି 
୧୪୬ଟ ସି ଦ ସିନ ସି� ସିଆ ଓ ୧୦୪ଟ ସି ଟ ସି-୨୦ ମ୍ୟୋଚ କଖଳସିଛନ୍ସି।

ନୂଆଦସିଲେୀ, ୧୯।୯ (ଏକେନ୍ ସି): ତ ସିନ ସି ମ୍ୟୋଚ୍ ବ ସିଶ ସିଷ୍ଟ ଟ ସି-୨୦ 
ସ ସିର ସିେ କଖଳସିବୋ ଲୋଗ ସି ଅକ୍ରେଲସିଆ କ୍ର ସିକ�ଟ୍  ଦଳ ଭୋରତ 
ଗସ୍ତକର ଆସ ସିଛ ସି। ସ ସିର ସିେର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୋଚ୍  ମଙ୍ଗଳବୋରଠୋରୁ 
କମୋହୋଲସିକର ଆରମ୍ କହବ। କରୋହ ସିତ୍  ଶମବେୋ ଭୋରତର ଏବଂ 
ଆକରୋନ ଫସିଞ୍ଚ ଅକ୍ରେଲସିଆ ଦଳର କନତୃତ୍ୱ କନଉଛନ୍ସି। 
ଭୋରତ ଓ ଅକ୍ରେଲସିଆ ଦଳର କର�େବେ ଉପକର ନେର 
ପ�ୋଇକଲ ଉଭୟ ଦଳ କଶରଥର ଲୋଗ ସି ଗତ େସିକସମ୍ବରକର 
ଟ ସି-୨୦ ମ୍ୟୋଚକର ସୋମ୍ୋସୋମ୍ ସି କହୋଇଥିକଲ। ଅକ୍ରେଲସିଆ 
ଗସ୍ତକର ରୋଇଥିବୋକବକଳ ୩ଟ ସି ଟ ସି-୨୦ ମ୍ୟୋଚ୍  କଖଳସିଥିଲୋ 
ଭୋରତ। କରଉଁଥିକର ଭୋରତୀୟ ଦଳ ୨-୧କର ସ ସିର ସିେ ବ ସିେୟୀ 
କହୋଇଥିଲୋ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ମ୍ୟୋଚ�ୁ ଭୋରତ ରଥୋକ୍ରକମ 
୧୧ ରନ ଓ ୬ ୱସିକ�ଟ୍ କର େସିତ ସି ଆଗଆୁ ୨-୦କର 
ସ ସିର ସିେ �ବ୍ େୋ �ର ସିଥିଲୋ। ଏହୋପକର ଅନ୍ସିମ 
ମ୍ୟୋଚ�ୁ ୬ ୱସିକ�ଟ୍ କର େସିତ ସି �କରୋଇ 
ଅକ୍ରେଲସିଆ ଦଳ ସମ୍ମୋନ ରଖିଥିଲୋ। 

୨୩ର୍ ଭାରତ 
ଜତିଛି ି୧୩ ମୟୁାଚ୍ 
ଓଭରଅଲ୍  ଉଭୟ 
ଅକ୍ରେଲସିଆ ଓ ଭୋରତ 
ମଧ୍ୟକର ବତ୍ବେମୋନ 
ସରୁ୍ୋ ୨୩ ଟ ସି-୨୦ ମ୍ୟୋଚ୍  
କଖଳୋରୋଇଛ ସି। କରଉଁଥିକର 
ଭୋରତ ୧୩ ମ୍ୟୋଚ୍  େସିତ ସି ଅଗ୍ଣୀ 

ରହ ସିଛ ସି। ଅକ୍ରେଲସିଆ ୯ ମ୍ୟୋଚକର େସିତ ସିଥିବୋକବକଳ କଗୋଟ ସିଏ 
ମ୍ୟୋଚ୍ ର ବ ସିନୋ ଫଳୋଫଳକର କଶର କହୋଇଛ ସି। କତଣ ୁ
ଅକ୍ରେଲସିଆ ବ ସିପକ୍ଷ ଟ ସି-୨୦କର ଭୋରତର ପଲୋ ଭୋର ସି ରହ ସିଛ ସି। 
କଶର ୫ ଟ ସି-୨୦ ମ୍ୟୋଚ୍  ଉପକର ନେର ପ�ୋଇକଲ 
ଅକ୍ରେଲସିଆ ଆଗକର ରହ ସିଛ ସି। କରଉଁଥିକର ଅକ୍ରେଲସିଆ ୩ 
ଓ ଭୋରତ ୨ ମ୍ୟୋଚ୍  େସିତ ସିଛ ସି। ଭୋରତ ମୋଟ ସିକର ଉଭୟ ଦଳ 
ମଧ୍ୟକର ୭ ଟ ସି-୨୦ ମ୍ୟୋଚ୍  କଖଳୋରୋଇଛ ସି। କସଥିମଧ୍ୟରୁ 

ଭୋରତ ୪ ମ୍ୟୋଚ େସିତ ସିଥିବୋକବକଳ 
୩ଟ ସିକର ପରୋେୟର ସମ୍ମଖୁୀନ 
କହୋଇଛ ସି। ପଞ୍ୋବର କମୋହୋଲସି 

ଗ୍ୋଉଣ୍କର ଦୁଇ ଦଳ କଗୋଟ ସିଏ ଥର 
ସୋମ୍ୋସୋମ୍ ସି କହୋଇଛନ୍ସି। ଏହ ସି ମ୍ୟୋଚକର 

ଭୋରତ ବୋେସିମୋତ୍  �ର ସିକନଇଥିଲୋ।

ପ୍ରଥସମ ବୟୁା୍ଂି କର ି
ଭାରତ ଜତିଛି ି୫

ଅକ୍ରେଲସିଆ ବ ସିପକ୍ଷକର କମୋଟ୍  
୨୩ ଟ ସି-୨୦ ମ୍ୟୋଚରୁ ଭୋରତ 
୯ଥର ପ୍ରଥକମ ବ୍ୟୋଟ ସିଂ �ର ସିଛ ସି। 
ଏଥିକର ୫ଟ ସି ମ୍ୟୋଚକର 
ବ ସିେୟୀ କହୋଇଥିବୋକବକଳ 
୪ଟ ସି ପରୋସ୍ତ କହୋଇଛ ସି। 
ଅପରପକ୍ଷକର ଅକ୍ରେଲସିଆ 
ବ ସିପକ୍ଷକର ରନ୍  କଚେସିଂକର � ସିନୁ୍ 

ଭ ୋ ର ତ ର କର�େବେ ଭଲ ରହ ସିଛ ସି। ୧୩ ମ୍ୟୋଚକର ଭୋରତ 
ଟୋକଗବେଟ୍  ପଶ୍ୋତଧୋବନ 

�ର ସିଥିବୋକବକଳ 
୮ଟ ସି ବ ସିେୟୀ କହୋଇଛ ସି।

ବରିା୍- 
୭୧୮; ଫିଞ୍ଚ୍ - 

୪୪୦
ବ୍ୟକ୍ସିଗତ କର�େବେ 

ଉପକର 
ନେର ପ�ୋଇକଲ 
ବ୍ୟୋଟ ସିଂକର ବ ସିରୋଟ 
କ�ୋହଲସି ସବବେୋକଗ୍ 
ରହ ସିକବ। ଉଭୟ 
କଦଶ ମଧ୍ୟକର 
କଖଳୋରୋଇଥିବୋ ଟ ସି-

୨୦କର କ�ୋହଲସି ସବବେୋଧି� ୭୧୮ ରନ୍  ସଂଗ୍ହ �ର ସିଛନ୍ସି। 
୫୯.୮୩ ଆଭକରେକର କସ ରନ୍  ସଂଗ୍ହ 
�ର ସିଛନ୍ସି। ଅକ୍ରେଲସିଆ ପକ୍ଷରୁ ସବବେୋଧି� ରନ ଫସିଞ୍ଚଙ୍କ 
ନୋମକର ରହ ସିଛ ସି। ଫସିଞ୍ଚ ଭୋରତ ବ ସିପକ୍ଷକର କମୋଟ୍  

୪୪୦ ରନ୍  ସଂଗ୍ହ �ର ସିଛନ୍ସି। ବ୍ୟକ୍ ସିଗତ ସକବବେୋଚ୍ଚ ଇନ ସିଂସ 
ଉପକର କଦଖିକଲ କସନ୍  ୱୋଟସନ ୧୨୪ ରନ ସହ ଶୀରବେକର 
ରହ ସିଛନ୍ସି। ୨୦୧୬କର ସ ସିଡ୍ ନୀକର କଖଳୋରୋଇଥିବୋ ଭୋରତ 
ବ ସିପକ୍ଷ ଟ ସି-୨୦କର ୱୋଟସନ ଏହ ସି ମୋରୋଥନ ଶତ�ୀୟ ଇନ ସିଂସ 
କଖଳସିଥିକଲ। ଏହୋସକତ୍ବେ ମ୍ୟୋଚକର ଅକ୍ରେଲସିଆ ପକ୍ଷରୁ ଧୋରବେ୍ୟ 
୧୯୮ ରନର ବ ସିଶୋଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ�ୁ ଭୋରତ କଶର ବଲକର ୩ 
ୱସିକ�ଟ୍  ହରୋଇ ଚମତ୍ୋର ବ ସିେୟ ଲୋଭ �ର ସିଥିଲୋ।

ସବାଲଂିସର ବ୍ମ୍ ରା ଆଗସର
ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟକର କଖଳୋରୋଇଥିବୋ ଟ ସି-୨୦କର ରଶପ୍ରୀତ୍  

ବୁମ୍ ରୋ ସବବେୋଧି� ୱସିକ�ଟ୍  ହୋସଲ�ୋରୀ କବୋଲର 
ରହ ସିଛନ୍ସି। ବୁମ୍ ରୋଙ୍କ ନୋମକର ୧୫ ୱସିକ�ଟ୍  

ଲସିପ ସିବର୍ ରହ ସିଛ ସି। ପ୍ରତ ସିପକ୍ଷ ଅକ୍ରେଲସିଆ 
ପକ୍ଷରୁ କସନ ୱୋଟସନ ସବବେୋଧି� 

୧୦ ୱସିକ�ଟ୍  ସଫଳତୋ ପୋଇଛନ୍ସି। 
ବ୍ୟକ୍ ସିଗତ କବୋଲସିଂ ଫସିଗର ଉପକର 
ନେର ପ�ୋଇକଲ ଭୋରତ ପକ୍ଷରୁ 
ରବସିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱ ସିନ ୧୧ ରନକର 
ଏବଂ ଅକ୍ରେଲସିଆ ପକ୍ଷରୁ େୋସନ 
କବକହରନକେୋଫବେ ୨୧ ରନକର ୪ଟ ସି 
କଲଖୋଏ ୱସିକ�ଟ୍  କନଇଛନ୍ସି।

ଅହ୍ରେଲଆି 
ବପିକ୍ଷ 
ଟ-ି୨୦ ଭାରତ ସପକ୍ଷହର ହରକଡ୍ବ

ଆସରାନ ଫିଞ୍ଚ୍ ବରିା୍ ସକାହଲି



ସାମ୍ପ୍ରତକି ସ୍ଥତରିେ ଲଗାଣ ବରା୍ ର�ାଗୁଁ ଗାଈଙ୍କ 
ସ୍ାସ୍ଥଥ୍ୟରେ ଅରେକ ସମସଥ୍ୟା ସଷୃ୍ ି ରେଉଛ।ି  
ଏମାେଙ୍କ ଚକିତି୍ା ପାଇଁ େକିଟସ୍ଥ ପ୍ାଣୀପାଳେ 

ବଭିାଗ, ଭ୍ାମଥ୍ୟମାଣ ପ୍ାଣୀ ଚକିତି୍ା କମିା୍ ୧୯୬୨ ରଟାଲ ଫି୍ 
େମ୍େରେ ର�ାଗାର�ାଗ କେପିାେରିବ। 

 ଗାଈଙୁ୍କ ବାୋେକୁ ଚେବିାକୁ ଛାଡ଼ନୁ୍ ୋେ ିଁ। କମିା୍ 
ବାୋେେ ଘାସପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦଅିନୁ୍ ୋେ ିଁ। େରଚତ୍  
ରସମାେଙୁ୍କ ଜ୍େ, ଥଣ୍ା କାଶ, ରପଟଫୁଲା, ଝାଡ଼ା ଆଦ ି
ରୋଗ  ସଷୃ୍ ିରୋଇଥାଏ।

 ଏେ ି ସମୟରେ  ସେୀସପୃ ଗେୁାଳ ଭତିେକୁ ପଶ ି
ଆସବିାେ ସମ୍ାବୋ ଥାଏ। ରତଣ ୁଗେୁାଳେ ଫାଙ୍କା, ଫାଟ, 

କଣାକୁ ମୋମତ ିକେବିା ଉଚତି।
 ଗେୁାଳ ବାୋେ ଓ ଭତିେ ସଫା େଖନୁ୍। ପ୍ାଣୀଙ୍କ 

ଝାଡ଼ା, ଥଣ୍ା, ଜ୍େ,  ରପଟଫୁଲା, କାଶ ଆଦ ି ରୋଗପାଇଁ 
ଅତଥ୍ୟାବଶଥ୍ୟକ ଔରଧ ଆଗଆୁ ସାଇତ ିେଖÒବା ଉଚତି। ଏୋସେ 

ଟକିା ଓ କୃମେିାଶକ ଔରଧ ରଦବା େତିାନ୍  ଆବଶଥ୍ୟକ।

ରଗାେୁଗାଈଙୁ୍କ ଉପ�କୁ୍ତ ପେମିାଣେ ସରୁମ 
ମଶି୍ତି ଦାୋ ଓ ସବୁଜ ଘାସ େ ରଦରଲ 
ରସମାେଙ୍କଠାେୁ �ରଥଷ୍ ଉତ୍ାଦେ 

ମଳି ି େ ଥାଏ। ରତଣ ୁ ସରୁମ ଦାୋରେ ଅତଥ୍ୟଧÒକ ମଲୂଥ୍ୟ 
ସେତି ଘାସେ ଅଭାବ ର�ାଗୁଁ ରଗାପାଳେ କେୁଥÒବା  
ଚାରୀଭାଇଙୁ୍କ କ୍ଷତ ି ସେବିାକୁ ପଡ଼ୁଛ।ି  ଫଳରେ ସଙ୍କେ 
ଜାତୀୟ ଗାଈମାେଙୁ୍କ ବର୍ସାୋ ଆରଜାଲା  ର�ାଗାଇବା 
ଦ୍ାୋ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦେ ବୃଦ୍ଧ ପାଇବା ସେ ଖର୍୍ କମ୍  େୁଏ। 
ଆରଜାଲାରେ ଭଟିାମନି୍  ଏ ଓ ବ-ି୧୨ ଆଦ ି ଭେପେୂ 

ମଳିଥିାଏ। ଗେୃପାଳତି ପ୍ାଣୀ, ପକ୍ଷୀ, ଓ 
ମାଛଙ୍କପାଇଁ ଉତ୍କୃ ଷ୍ ଖାଦଥ୍ୟ ଆରଜାଲା। 
ଆରଜାଲା ଚାର ପାଇଁ ରକଉଁ ପେରିବଶ 
ଉପ�କୁ୍ତ ଆସନୁ୍ ଜାଣବିା।

ଖାଲୁଆ ପାଣ ି ଜମଥୁÒବା ସ୍ଥାେ �ଥା, 
ଗାଡ଼ଆି, ରପାଖେୀ ଓ ପାଣ ି େେୁଥÒବା 
ୋଳମାେଙ୍କରେ ବରିଶର ଭାରବ 
ରଦଖା�ାଏ। ଉପ�କୁ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ପାଇ ଁୋୋୋେ ି
୨୫ଡଗି୍ୀ ରସଲସୟିସ ଉତ୍ାପ ଓ ୫୦ ଭାଗ  
ଛାଇ, ୬୫େୁ ୮୦ ଭାଗ ବାଷ୍ପ ଓ ୧୦ ରସମ ି
ଠଆି ପାଣ ିଆବଶଥ୍ୟକ। ପାଣେି ୋସାୟେକି 
ପ୍କ୍ୟିା ୪େୁ ୭.୫ ମଧ୍ୟରେ େେରିଲ ଏୋ 
ବୃଦ୍ଧ ପାଏ। ମାଟରିେ ରରେଞ୍ଚରେ ଏେ ି ଚାର 
କେବିାକୁ ରେରଲ ଠଆି ପାଣ ି େଖÒବା 

ପାଇ ଁ ଟାଣ ଖୋ ସମ୍ାଳୁଥÒବା ପଲଥିÒନ୍  ବଛିାଇ ରଦବା 
ଫଳପ୍ଦ। ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏେ ି ଚାର କେରିେବ। 
ଇଟା ବାଡ଼ ରଦଇ ପଲଥିÒେ କୁଣ୍ରେ ଆରଜାଲା ଚାର 
କୋ�ାଇପାରେ। ଏଥÒପାଇ ଁ ୧୦ କଗି୍ା ଉବ୍େ ରଦାେସା 
ମାଟ,ି ସରିମଣ୍ଟ ଟାଙି୍କ କମିା୍ ପାଣ ି ଟାଙି୍କରେ ବଛିାଇ 
ପାେରିବ। ଏୋପରେ ୨ କଗି୍ା ଶଢ଼ା ରଗାବେ, ୩୦ ଗ୍ାମ 
ସଙି୍ଗଲ ସପୁେ ଫସରପଟ୍  ସାେକୁ ୧୦ ଲଟିେ ପାଣରିେ 
ମଶିାଇ ଉକ୍ତ ଟାଙି୍କରେ ପକାଇବାକୁ େୁଏ। 

ରକାଭଡି ସମୟରେ 
୩ ୮ ବ ର୍ ୀ ୟ 
ମଥିÒରଳଶ କୁମାେ 

ସଂିେ ପେପିେବିା ଚାର କେବିା ଆେମ୍ 
କେଥିÒରଲ। ଏଥÒପାଇଁ ‘ରଭଜ୍  େୁଫ୍ ’ 
ୋମରେ ଏକ  ୟଟୁୁଥ୍ୟବ୍  ଚଥ୍ୟାରେଲ 
ମଧ୍ୟ ରଖାଲଥିÒରଲ।  ଏୋେ ିଜେଆିରେ 
ସେେ ବାସନି୍ାଙୁ୍କ ରସ ଘରେ ସେଜରେ 
ଚାର କେବିାକୁ ଜ୍ାେ ବାଣ୍ଟଛୁନ୍।ି ପଭିସି ି
ପାଇପ୍ କୁ  ସଦୁପର�ାଗ କେ ି ରସ 
ବଭିନି୍ନ ପ୍କାେ ଚାର କାମକୁ ସେଜ 
କେପିାେଛିନ୍।ି େଜି ଛାତ ଉପରେ 
ପେପିେବିା ଚାର କେବିାକୁ ବଡ଼ 
ବଡ଼ ପଭିସି ି  ପାଇପ୍ କୁ କାଟ ି ଏୋେ 
ମଝଅିଂଶରେ କଣା କେ ି ରସ ବଭିନି୍ନ 
ଗଛ ଲଗାଇଥିରଲ।  କୁଣ୍ ପେ ି ଏେ ି
ପାଇପ୍ ରେ ଖତମଶିା ମାଟ ି ରଦବାକୁ 
େୁଏ। ଏୋସେ ଜଳରସଚେ ଉପରେ ଧ୍ୟାେ ରଦବାକୁ ପରଡ଼। ଏଥିରେ ଲଙ୍କା, ଧଣଆି, ଟମାରଟା, 
ବାଇଗଣ ଆଦ ି ଅରେକ ପେପିେବିା ଲଗା�ାଇ ରେବ।  ଅଧିକ ତଥଥ୍ୟ ରସ ତାଙ୍କ ଚଥ୍ୟାରେଲ ‘ରଭଜ 
େୁଫ୍ ’  ଜେଆିରେ ପ୍ଦାେ କେୁଛନ୍।ି ଏୋଦା୍ୋ ଜରଣ  ବଥ୍ୟକ୍ତ ି େଜି ବାଲ୍ ରକାେେି ସ୍ଳ୍ପ ସ୍ଥାେରେ 

ଓେଳାଇ ବଭିନି୍ନ ପ୍କାେ ପେପିେବିା ଚାର କେପିାେରିବ। 
ଅଧିକାଂଶ ରଲାରକ ଶକୁିଳ ି ଦା୍ୋ ଲଟକାଇ ବଗଚିାକୁ 

େୂଆ େୂପ ରଦଇପାେୁଛନ୍।ି ଏପେକି ି ଏେ ି ପାଇପ୍ ରେ ବଦୁିଥ୍ୟତ୍  
ସଂର�ାଗ କୋ�ାଇ ଚାର କା�୍ଥ୍ୟ ରୋଇପାେୁଛ।ି  ମଥିିରଳଶ ପଲିାଟ ି

ଦେିେୁ ଘରେ ପାେମ୍ପେକି ପଦ୍ଧତ ି ଚାର ରଦଖÒଆସଥୁÒରଲ। ଦଲି୍ୀରେ େେବିା 
ସମୟରେ ରସ କଛି ିକଛି ିଚାର କେଥିିରଲ। ରକାଭଡି ସମୟରେ ସେେରେ ରଜୈବକି ଚାରେ ଆଦେ ରଦଖି 
ରସ ପଣୁଥିରେ ର�ଉଁ ଚାର କାମ ଆେମ୍ କେଥିିରଲ, ତାୋ ତାଙୁ୍କ ଆଜ ିସ୍ତନ୍ତ୍ର ପେଚିୟ ରଦଇଛ।ି
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 ଧାେ ଜମେୁି ବଳକା ପାଣ ି େଷି୍ାସେ 
କେବିା ପାଇଁ ୋଳୀ କେନୁ୍। ୋଳୀ 
ମେୁଁକୁ ରଖାଲା େଖନୁ୍।

 କୀଟୋଶକ ଔରଧ ଓ ସାେ ପ୍ରୟାଗ 
ସାମୟକି ବନ୍ େଖନୁ୍।

 ଟମାରଟା ଗଛରେ ରଡୋ ଦଅିନୁ୍।
 ବରା୍ ଛାଡ଼ ିଖୋ ପାଗ ରୋଇଗଲା ପରେ 

ଧାେଗଛରେ ରଲଡା ରପାକେ ଲାଗବିାେ 
ସମ୍ାବୋ ଅଛ।ି ଏୋେ େୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 
ସନ୍ଥ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ତ ି ଲଟିେ ପାଣରିେ 
୧.୫ ମଲି.ି େସିାବରେ ଲାମ୍ଡା-
ସାଇୋରଲାଥ୍ନି୍  କମି୍ା ୨ ମଲି.ି େସିାବରେ 
ରକଲାରୋପାଇେଫିସ୍  +ସାଇପେରମଥ୍ନି୍  
ସଞି୍ଚେ କେନୁ୍।

 ଧାେ ପାଣ ି ଜମ ି େେରିଲ ପତ୍ରାଛାଦ 
ରପାଡା ରେବାେ ସମ୍ାବୋ ଅଛ।ି ଏୋକୁ 
େୟିନ୍ତ୍ରଣ କେବିା ପାଇଁ ବର୍ା ଛାଡ଼ବିା 
ପରେ ଏକେ ପ୍ତ ି ରଟବୁରକାୋଜଲ୍  
୫୦%+ରୋଇରଫଲାସରିଟ୍ାବନି୍  ୨୫% 
ଡବଲଥ୍୍ୟଜ ି @୮୦ଗ୍ାମ୍ . ୨୦୦ ଲଟିେ 
ପାଣରିେ ମଶିାଇ ସଞି୍ଚେ କେନୁ୍।

  ଅମତୃଭଣ୍ାରେ ବର୍ା ପାଗ ର�ାଗୁଁ 
ମଳୂପଚା ରୋଗ ଲାଗରିଲ ଏୋେ 
େେିାକେଣ ପାଇଁ କାଣ୍ ମଳୂ ମାଟରିେ 
କପେ ଅକ୍ରିକଲାୋଇଡ @ ୩ଗ୍ାମ୍ . 
କମି୍ା କାରବ୍ଣ୍ାଜମି୍  @ ୧ଗ୍ାମ୍ .ପ୍ତ ି
ଲଟିେ ପାଣରିେ ମଶିାଇ ୧୫ ଦେି 
ଅନ୍େରେ ସଞି୍ଚେ କେନୁ୍। 

ଫସଲେ ଆବଶଥ୍ୟକୀୟ ଖାଦଥ୍ୟ 
ଉପାଦାେ ଗଡୁକି ଠକି୍ ମାତ୍ରାରେ 
େ ମଳିରିଲ ଅଭାବ ଜେତି 

ଲକ୍ଷଣ ଗଛେ ବଭିନି୍ନ ଅଂଶରେ ଜାଣେୁିଏ। 
ବରିଶର ଭାବରେ ଫସଲେ ଖାଦଥ୍ୟ ଉପାଦାେ 
ଗଡ଼ୁକିେ ଅଭାବ ଜେତି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ଥରମ ପତ୍ରରେ 
ରଦଖÒବାକୁ ମଳିଥିାଏ। ରସେ ିଲକ୍ଷଣ �କୁ୍ତ ପତ୍ରକୁ 
ରଦଖÒ ଖାଦଥ୍ୟ ଉପାଦାେେ ଅଭାବ ବରିୟରେ 
ସେଜରେ ଜାଣ ିେୁଏ। 

ରକରତକ ଖାଦଥ୍ୟସାେ ଗଛ ଭତିରେ 
ସେଜରେ ଏକ ସ୍ଥାେେୁ ଅେଥ୍ୟସ୍ଥାେକୁ ଗତ ି
କେପିାେନ୍।ି ରତଣ ୁ ଏେ ି ସମସ୍ତ ଖାଦଥ୍ୟସାେ 
ଅଭାବ ଜେତି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ଥରମ ପେୁୁଣା ପତ୍ରରେ 
ରଦଖା�ାଏ। ରସଗଡୁକି ରେଲା �ବକ୍ଷାେଜାେ, 
ଫସ୍ ଫେସ୍ , ପଟାସୟିମ, ମଥ୍ୟାରନେସୟିମ, 
ମଲବିରଡ଼େମ୍  ଓ ଦସ୍ତା ବା ଜଙି୍କକ୍  । ରସେପିେ ିଅେଥ୍ୟ 
ରକରତକ ଖାଦଥ୍ୟସାେ ଗଛ ଭତିରେ ଗତଶିୀଳ 
େୁେନଁ୍।ି ରସଗଡ଼ୁକିେ ଅଭାବ ଜେତିଲକ୍ଷଣ  
େୂଆପତ୍ରରେ ରଦଖା�ାଏ। ରସଗଡୁକି ରଲୌେ, 
ମାଙ୍ଗାେଜି୍ , ତମା୍ ବା କପେ, ଗନ୍କ ବା ସଲଫର୍ , 
ଚୂେ ବଥ୍ୟା କଥ୍ୟାଲସୟିମ୍  ଇତଥ୍ୟାଦ।ି
ପରୁୁଣା ପତ୍ରରର ରେଖାଯାଉଥÒବା ଲକ୍ଷଣ
�ଦ ି ପେୁୁଣା ପତ୍ରରେ ରକୌଣସ ି ଶଖୁÒଲା ଦାଗ େ 
ଥାଏ ରତରବ �ବକ୍ଷାେଜାେ, ମଥ୍ୟାରନେସୟିମ କମି୍ା 
ଖାଦଥ୍ୟସାେ ଅଭାବ ରୋଇଥାଏ। �ବକ୍ଷାେ�ାେ 
ଅଭାବେୁ ଶେିା ପ୍ଶେିା ସେତି ପତ୍ରେ ସବୁସ୍ଥାେ 

ସମାେ ପେମିାଣରେ େଳଦଆି ରଦଖା�ାଏ। 
ପତ୍ର ଶେିାରେ କନୁି୍ 

ରଛାଟ ଓ ଅଣ ଓସାେଆି 
େୁଏ। ପତ୍ର ସେଜରେ 
ଝଡ଼ଥିାଏ। ପତ୍ରେ ଅଗ 
ଓ ଧାେ କମିା୍ ମଳୂ 
େଳଦଆି ପଡ଼ରିଲ, 
ଶେିା ସବୁଜ ଥÒରଲ 
ଏବଂ ଶେିାେ ମଝଅିଂଶ  
େଳଦଆି ରୋଇଥÒରଲ, 
ପତ୍ର ସଧିା େ େେରିଲ, 
ପତ୍ର ଝଡ଼ପିରଡ। 
ଏୋ ମଥ୍ୟାରନେସୟିମ୍ େ 
ଅଭାବେୁ ରୋଇଥାଏ। 
ପତ୍ର ରଛାଟ ସଧିା ଓ ଗାଢ଼ 
ସବୁଜ, ଈରତ୍ , ସବୁଜ 
ଲାଲ୍  କମିା୍ ସବୁଜ ୋେଙ୍ଗୀ େଙ୍ଗେ ରୋଇଗରଲ 
ଏବଂ ପତ୍ରେ ତଳଅଂଶ କଂସା େଙ୍ଗ େୁଏ । 
ପଟାସୟିମ, ମଲବିରିଡେମ୍  କମି୍ା ଜଙି୍କକ୍   ଅଭାବେୁ 
ପେୁୁଣା ପତ୍ର ଉପରେ ଶଖୁÒଲା ଦାଗ ରଦଖା�ାଏ। 
ପଟାସୟିମ ଅଭାବେୁ ପତ୍ରେ ଶେିା ମଧ୍ୟରେ ଥÒବା 
ଅଂଶରେ େଳଦଆି ଚହି୍ନ, ପତ୍ର ଅଗ୍ଭାଗକୁ କମିା୍ 
ଧାେେୁ ଆେମ୍ ରୋଇ ରକନ୍ଦ୍ର/ତଳ ଅଂଶକୁ 
ମାଡ଼ଆିରସ। େଳଦଆି ଚହି୍ନଗଡୁକି ଶଖୁÒଲା 
ଅଂଶରେ ପେଣିତ େୁଏ। ଶଖୁÒଲା ଅଂଶଗଡୁକି ପତ୍ର 
ଧାେ ଏବଂ ଅଗ୍ଭାଗରେ ରଦଖା�ାଏ। ରସେପିେ ି
ମଲବିରଡ଼େମ୍  ଅଭାବେୁ ପତ୍ରଗଡ଼ୁକି ଈରତ୍  
ସବୁଜ େଙ୍ଗ େୁଏ। ଶେିାେ ମଧ୍ୟବତ୍୍ୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 
ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଶଖୁÒଲା ଅଂଶ ସଷୃ୍ ିେୁଏ। ଜଙି୍କ ର�ାଗୁଁ 
ଶେିା ମଧ୍ୟବତ୍୍ୀ ସ୍ଥାେରେ ଘଅି େଙ୍ଗେ େଳଦଆି 

ଚହି୍ନ ରଦଖା�ାଏ। ପତ୍ରରଛାଟ ଓ 
ଅଣଓସାେଆି େୁଏ। ଶେିା ଗାଢ଼ 
ସବୁଜ େଙ୍ଗ େରେ। ପରେ ଏୋ 
ଶଖୁÒ �ାଏ।
ନୂଆ ପତ୍ରରର 
ରେଖାଯାଉଥÒବା ଲକ୍ଷଣ
ଶେିା ସବୁଜ େେରିଲ ଅଭାବ 
ଖାଦଥ୍ୟସାେ ରଲୌେ କମି୍ା 
ମାଙ୍ଗାେଜି ରୋଇଥାଏ।  
ରଲୌେ ବା ଆଇେନ୍  ଅଭାବେୁ 
ପ୍ଧାେ ଶେିା ସବୁଜ େଙ୍ଗ ଥାଇ 
ଅେଥ୍ୟ ଅଂଶ େଳଦଆି େୁଏ। 
ମାଙ୍ଗାେଜି୍  ର�ାଗୁଁ ପ୍ଧାେ ଶେିା 
ଓ ରଛାଟ ଶେିା ସବୁଜ ଥାଇ 
ମଝଅିଂଶ େଳଦଆି ପଡ଼ଆିରସ 
କନୁି୍ ଧଳା ରଦଖା�ାଏ ୋେ ିଁ। 
ଲକ୍ଷଣ ବଢ଼ରିଲ ଶଖୁÒଲା ଅଂଶ  

ରଦଖା�ାଏ। ଶେିା ସବୁଜ େ ଥÒରଲ ଅଭାବ 
ଜେତି ଲକ୍ଷଣ ସଲଫର୍  ବା କପେ ରୋଇଥାଏ। 
ସଲଫର୍  ର�ାଗୁଁ ପତ୍ରଗଡ଼ୁକି େଳଦଆି 
ରଦଖା�ାଏ । ମଳୂପତ୍ର ସେଜରେ ଝରଡ ୋେ ିଁ।
କପେ ଅଭାବେୁ ପତ୍ର େଳଦଆି ରୋଇ କ୍ରମ 
କ୍ରମ ଧଳା ରୋଇ�ାଏ। ଅଧÒକ ଅଭାବ 
ପେଲିକ୍ଷତି ରେରଲ ଶେିା ମଧ୍ୟ ଧଳା ପରଡ଼। ପତ୍ର 
ରଲାଚାରକାଚା ରୋଇ�ାଏ ଏବଂ ରଶରରେ 
ଝେପିରଡ଼। କଥ୍ୟାଲସୟିମ ଅଭାବେୁ ଅଗ୍ମଳୂପତ୍ର 
ସବୁଜକଣା େୋଏ ଏବଂ ମଳୂ ଅଂଶ ସବୁଜ 
ଥାଏ।  ରଶରରେ ଅଗ୍ମଳୂଗଡୁକି ମେ�ିାଏ।

- ଗ�ୋଷ୍ଠୀ କୃଷ ିଅଧିକୋରଠୀ  
�ରୁୁଣ୍ଆି ବ୍ଲକ୍ , ସନୁ୍ଦର�ଡ଼

ଓଡ଼ଶିାେ ଜଳବାୟ ୁ ପେପିେବିା ଚାର ପାଇଁ 
ରବଶ୍  ଅେୁକୂଳ। ଏେ ି ପେରିପକ୍ଷୀରେ ଚାରୀ 
ଭାଇ ଋତୁ ଅେୁ�ାୟୀ ବଭିନି୍ନ ପ୍କାେ ଚାର କେ ି

ରବଶ ଲାଭବାେ ରୋଇପାେୁଛନ୍।ି ରତଣ ୁ ପେପିେବିା 
ପଚେଶୀଳ ରୋଇଥÒବାେୁ ଫସଲେ ଅମଳ ଓ ଅମଳ 
ପେବତ୍୍ୀ ପେଚିାଳୋ ଜେୁେ।ି ରତଣ ୁ ଶୀତତାପେୟିନ୍ତ୍ରତି 
ରକାଠେରିେ ପେପିେବିାକୁ ସାଇତ ି େଖÒରଲ ଅେଥ୍ୟ 
ସମୟରେ ଅଧÒକ ଦେ ମଳିଥିାଏ। ରତଣ ୁ ପେବିା ଚାର 
ପାଇଁ ସବ୍ଦା ପ୍ମାଣତି ବେିେେ ବଥ୍ୟବୋେ, ବେିେ ବୁଣା 
ପବୂ୍େୁ ବେିେ ବରିଶାଧେ ଓ ଉପ�କୁ୍ତ ତଳରିଘୋେୁ ଚାୋ 
ଉତ୍ାଦେ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ ରଦବା ଦେକାେ। ଚାୋ ବଢ଼ବିା 
ଅବସ୍ଥାରେ ତଳ ିରଘୋରେ ଅୋବୋ ଘାସ ବାଛବିା, ତଳ ି
ରଘୋରେ ଆବଶଥ୍ୟକ ଖତ ଓ ଜଳରସଚେ ରଦବା େତିାନ୍ 
ଆବଶଥ୍ୟକ। ଚାୋ ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜଳ 
ସଞି୍ଚବିା ଉଚତି।  ଢ଼ପି ଓ ମଝଆିଳ ିଜମରିେ ବଭିନି୍ନ ପ୍କାେ 
ପେପିେବିା ଚାର   ଲାଭଜେକ। ରଗାଟଏି ଫସଲକୁ ଏକା 
ସମୟରେ ଅଧÒକ ଜମରିେ ଚାର େ କେ ି୧୫ ଦେି ଅନ୍େରେ 
କ୍ରମ କ୍ରମ ଚାର କେବିା ଦେକାେ। ଖତଗଦାେୁ ତୁେନ୍ 
ଖତ ଆଣ ି ଏୋକୁ ମାଟରିେ ମଶିାଇରଦବା ଉଚତି।   
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଷ 

ପେପିେବିା କମିା୍ କନ୍ ଜାତୀୟ ଫସଲ କେବିାକୁ 
ରସରପଟେମ୍େ ମାସ ଉପ�କୁ୍ତ ସମୟ। ଏେ ି ସମୟରେ 
ଜଳବାୟ ୁ ଥଣ୍ା େେୁଥÒବାେୁ ଫସଲ େଷ୍ ରେବାେ 
ସମ୍ାବୋ େ ଥାଏ। ବତ୍୍ମାେଠାେୁ ଚାରକା�୍ଥ୍ୟ ଆେମ୍ 
କେବିା ଦ୍ାୋ ଅରକଟୋବେ ରଶର କମି୍ା େରଭମ୍େ ମାସେ 
ଆେମ୍େୁ ଫସଲ ଅମଳ ରୋଇଥାଏ। 

ବତ୍୍ମାେ ସମୟରେ ଘରେ ସେଜରେ  ରମଥ 
ଚାର ଆେମ୍ କେପିାେରିବ। ଏଥÒପାଇ ଁଅଧÒକ ଖତ କମିା୍ 
ଜଳେ ଆବଶଥ୍ୟକତା େ ଥାଏ। ରମଥେ କଛି ିଦାୋକୁ ସତୂା 
କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ ପାଣରିେ ଭଜିାଇ ଦଅିନୁ୍। ଦରିେ ଦୁଇଦେି 
ମଧ୍ୟରେ ବୀଜ ଅଙୁ୍କେତି ରେବାକୁ ଲାରଗ। ସାବଧାେତାେ 

ସେତି ଏୋକୁ ମାଟରିେ ଲଗାଇ ପାେରିବ। ଗଛ ରେବାକୁ 
ପ୍ାୟ ୮େୁ ୧୦ ଦେି ସମୟ ଲାଗଥିାଏ। ରତରବ ଏୋେ 
ପତ୍ରକୁ ପ୍ତ ି୨େୁ ୩ଦେି ମଧ୍ୟ କାଟବିା ଉଚତି। 
ର�ାରଷି

  ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଥରମ ମତୃ୍କିା ପ୍ସୁ୍ତତ ିକେ ି
ଏୋକୁ ଟାଣ ଖୋରେ ଶଖୁାଇ ଦଅିନୁ୍। ଏୋ ଉପରେ 
ରସାେରି ଦାୋ ବୁଣବିା ପରେ ଅଳ୍ପ କଛି ି ଖତ ମଶିା ମାଟ ି
ପକାଇ ୋଲୁକା ପାଣ ିଛଞି୍ଚ ିପାେରିବ।  ଦୁଇ ସପ୍ାେ ମଧ୍ୟରେ 
ଗଛ ବଡ଼ ରୋଇଥାଏ। ଗଛେ ଉପେ ଭାଗେୁ ପତ୍ର କାଟ ି
ଏୋକୁ ଶାଗ ବୋଇ ଖାଇପାେରିବ।

ରସେପିେ ି ଏକ ବଡ଼  ଚଉଡ଼ା କୁଣ୍ରେ ମଳୂା ଶାଗ 
ଲଗାଇପାେରିବ। ମଞ୍ ି ବୁଣବିାେ ପ୍ାୟ ୧୫ ଦେି ପରେ  
ବୀଜ ଅଙୁ୍କେତି ରୋଇଥାଏ। ଅମଳ ରେବାକୁ ପ୍ାୟ 
ଅରଢ଼ଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗଥିାଏ। ଘରେ େସଣୁ ଲଗାଇବା 
ରବଶ୍  ସେଜଜେକ। ବାଲ ି ଓ ଖତ ମଶିା ମାଟରିେ େସଣୁ 
ରକାଲା ଲଗାଇବା ଦ୍ାୋ ପ୍ାୟ ଦୁଇ ସପ୍ାେ ମଧ୍ୟରେ ଏୋ 
ଅଙୁ୍କେତି ରୋଇ ଗଛ ବୃଦ୍ଧ ପାଏ। ଏୋବାଦ୍  ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ 
ଲଗାଇବାେ ଏୋ ରେଉଛ ିଉପ�କୁ୍ତ ସମୟ।  

ଇରଣ୍ାରେସଆିେ 
ବଲ ୍ଜାଭା (େୀଳ 
କଦଳୀ, ଭଏିତୋମେ 

ଜଥ୍ୟାକ୍ , ବ୍ାଜଲି୍ େ ଜାବୁଟକିାବା 
ଏବଂ ମାରଲସଆିେ ରଚମ୍ପରଡକ୍ , 
ଏପେ ିକଛି ିବରିଦଶୀ ଫଳ ଫଳାଇ 
ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ ିକର୍୍ାଟକେ 
ୋରଜନ୍ଦ୍ର େଦୁିମାରେ । ୧୩୦୦େୁ ଊଦ୍ଧ୍୍ 
ଅଦୁ୍ତ ବରିଦଶୀ ଫଳ ସେତି  ଅରେକ 
ଔରଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ  ରସ ସଷୃ୍ ିକେଛିନ୍ ି
‘ଫୁଡ୍  ଫରେଷ୍’ । ତାଙ୍କ ପାରଖ େେଛି ି
ବଭିନି୍ନ କସିମେ ଔରଧୀୟ ଏବଂ ଚମତ୍ାେ 
କସିମ ଫଳ। ଏପେକି ିେନୁି୍ ପେବିାେରେ 
ବଥ୍ୟବେୃତ କୋ�ାଉଥÒବା ଅରେକ 

ମସଲା ଗଛ ଚାର କେ ିରସ ଚର୍୍ାେ ପେସିେକୁ ଆସଛିନ୍।ି ଏ ସମସ୍ତ ଚାର ପାଇଁ ରସ ପଲେିାଉସେ ସାୋ�ଥ୍ୟ େଅିନ୍।ି ତାଙୁ୍କ 
ଚାର କା�୍ଥ୍ୟରେ ସାୋ�ଥ୍ୟ କେନ୍ ିଦୁଇଝଅି ରମଘା ଏବଂ ଗଗେ । ଏମାରେ ‘ଫୁଡ୍  ଫରେଷ୍’େୁ ବଢ଼ୁଥÒବା ଗଛେ ସମସ୍ତ 
ପ୍କାେ ଗଣୁ, ଉଦ୍ଦି ୋମ, ରକଉଁ ପେରିବଶ ଅେୁକୂଳ, ଫଳ ଫୁଲ ଧେବିାେ ସମୟ, ଔରଧୀୟ ଗଣୁ ଆଦ ିବରିୟରେ ଏକ 
ତାଲକିା ପ୍ସୁୁ୍ତତ କେନ୍।ି ତାଙ୍କ ରକ୍ଷତରେ ବଢ଼ୁଥିବା   ଉନ୍ନତ କସିମେ ଆମ୍  (ଅରପମଡି)ିେ ରବଶ୍  ଚାେଦିା େେଛି।ି 
ଏଥÒେୁ ଏେ ିପେବିାେ ୧୫୦ରକଜ.ି ସ୍ାଦଷି୍ ଆଚାେ ପ୍ସୁ୍ତତ କେଛିନ୍।ି ଏଥିେୁ ତଆିେ ିଆଚାେ ପ୍ାୟ  ଛଅ ବର୍ 
ପ�୍ଥ୍ୟନ୍ ଭଲ େୁରେ।  ଅରପମଡି ି ପେ ି୬୦ କସିମ ଆମ୍ ତାଙୁ୍କ  ପେଚିତି କୋଇଛ।ି ଚାର କାମପାଇଁ ୋରଜନ୍ଦ୍ର 
କଠେି ପେଶି୍ମ କେନ୍।ି ତାଙୁ୍କ ସବୁରବରଳ େୂଆ େୂଆ କସିମେ ଚାର କେବିାକୁ ପସନ୍ ରବାଲ ିରସ କୁେନ୍।ି 
ଏପେକି ିତାଙ୍କ ରକ୍ଷତକୁ ଫୁଡ ପରେଷ୍ ଏବଂ େବ ୍ଗାରଡ୍େ ମଧ୍ୟ କୁୋ�ାଏ।  କଫି, ରକାରକା, ଡାଲଚେି,ି 
ରବେଲିା, କଳାଲଙ୍କା, ଅଦା, ଲବଙ୍ଗ, େଳଦୀ , ଜାଇଫଳ ଆଦ ିଫସଲେୁ ତାଙ୍କେ ଭଲ ଲାଭ 
ମଳୁିଥିବା ରସ କୁେନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ ରସ ଅରେକ ସମ୍ାେରେ ସମ୍ାେତି ରୋଇଛନ୍।ି  ଫଳଚାର 
ପାଇଁ ଆଗ୍େ ଥିବା  ଚାରୀଙୁ୍କ ମଥ୍ୟାରଙ୍ଗାଷ୍ନି୍  ଏବଂ େମ୍ଟ୍ାନ୍  କେବିାକୁ ପୋମଶ୍ ଦଅିନ୍।ି 

ରତରବ ଏେ ିଘେେ ପ୍ରତଥ୍ୟକ ସଦସଥ୍ୟଙ୍କ ରକ୍ଷତକୁ ସ୍ଗ୍ ରବାଲ ି
ଅେୁଭବ କେନ୍।ି

ଫୁଡ୍ଫରେଷ୍ଟ

ବର୍ତ୍ତମାନସମୟରେସହେରେଅରନକର�ାକଚାଷକେବିାକୁଆଗ୍ରହରେଖାଉଛନ୍।ିରହର�କମ୍ସ୍ାନର�ାଗୁଁ
ତାହାସମ୍ଭବରହାଇପାେୁନାହ ିଁ।ରତଣୁଚାଷକା�ତ୍ତ୍ୟକୁସବୁଧିାକେବିାକୁଆରଗଇଆସଛିନ୍ିଉର୍େପ୍ରରେଶ,ବ�ଆିେ
ଇଂଞ୍ନିୟିେମଥିÒରେଶ୍।‘ରେଜ୍େୁଫ୍’ଜେଆିରେପେିସିିପାଇପ୍େ୍ାୋଚାଷକା�ତ୍ତ୍ୟକେିରସନରିଜଆତ୍ମନେିତ୍ତେଶୀେ

ରହବାସହଅନ୍ୟମାନଙୁ୍ରୋଜଗାେକ୍ଷମକୋଇବାକୁେନି୍ନଏକରମାଡରେଖାଇଛନ୍।ି

ପେିସିି
ପାଇପ୍ରେ
ଚାଷକାମ

ଆରଜା�ାଚାଷପାଇଁ
ଉପ�କୁ୍ତପେରିବଶ

କୃଷ
ିପ
ାଣ
ପିା
ଗ

ଏସପ୍ାହପାଇଁରକରତକପୋମଶତ୍ତ…

ସାମ୍ପ୍ରତକିସ୍ତରିେଗାଈେ�ତ୍ନ

ଫସ�େଖାେ୍ୟସାେ
ଅୋବଜନତି�କ୍ଷଣ

ଉେତି୍କୁମାେନାଏକ

ଓଡ଼ଶିାେମଖୁ୍ୟଫସ�ଧାନରେ
ଅଙ୍ୀୟବୃଦ୍ଧସମୟରେବେିନି୍ନ
‘ଖାେ୍ୟସାେେଅୋବଜନତି

�କ୍ଷଣପ୍ରକାଶପାଇଥାଏ।ସ୍େ
ବରିଶଷରେରକରତକଖାେ୍ୟସାେେ
ବଷିାକ୍ତୀକେଣପ୍ରକ୍ୟିାପେ�ିକ୍ଷତି
ରହାଇଥାଏ।ଚାଷୀମାରନଏହାକୁ
ସହଜରେଚହି୍ନଟକେିପାେିନ
ଥାନ୍।ିଫେରେଏହାରୋଗେ

�କ୍ଷଣୋରବଗ୍ରହଣକେିବେିନି୍ନ
ବଷିପ୍ରରୟାଗକେବିାେ୍ାୋରକୌଣସି

ସମାଧାନରହାଇନଥାଏ।

�ାେଜନକ
ପନପିେବିାଚାଷ
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ମ�ୋହୋଲ,ି୧୯।୯(ଏମେନ୍)ି: ଭୋରତ ଓ ଭ୍ର�ଣକୋରୀ ଅମ୍ରେଲଆି 
�ଙ୍ଗଳବୋର ପ୍ରଥ� ଟ-ି୨୦ �୍ୋଚ୍ ମର ପରସ୍ପରକୁ ମଭଟମିବ। 
ସ୍ୋନୀୟ ପଞ୍ୋବ କ୍ମିକଟ ଆମ�ୋ�ଏି�ନ (ପଏିସ୍ ଏ)ର 
ଆଇଏସ୍  ବନି୍ଦୋ ଷ୍ୋଡୟି�ମର ମେଳୋଯବିୋକୁ ଥିବୋ ୩ �୍ୋଚ୍  
ବଶିଷି୍ �ରିେିର ପ୍ରଥ� �୍ୋଚ୍  ଉପମର ��ସ୍ତଙ୍କ ନେର 
ରହଛି।ି ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ଆଉ �ୋତ୍ର ମକମତୋଟ ି �ପ୍ୋହ ପମର 
ଅମ୍ରେଲଆିମର ଆମୟୋେନ ମହବ। ମତଣ ୁ ବଶି୍ୱକପ୍ ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ପୋଇଁ ଏହ ି�ରିେି ଉଭୟ ଦଳ ପୋଇଁ ମବଶ୍  ଗରୁୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛ।ି 

ଗତ ଏ�ଆି କପ୍ ର ବପିଯ୍ଯ୍ୟକୁ ପଛମର ପକୋଇ ଭୋରତ 
ଏହ ି�ରିେିମର ବେିୟୀ ମହବୋକୁ ପ୍ରୟୋ� କରବି। ଏ�ଆି କପ୍ ମର 
ଭୋରତ ଭଲ ବ୍ୋଟଂି କରଥିିମଲ �ଧ୍ୟ ଏକୋଧିକ ପରୀକ୍ୋ ନରିୀକ୍ୋ 
ଦଳ ପୋଇଁ �ହଙ୍ଗୋ �ୋବ୍ସ୍ତ ମହୋଇଥିଲୋ। େୋସ୍  କର ିଭୋରତୀୟ 
ମବୋଲଂି ବଭିୋଗର ଦୂବ୍ଯଳତୋ ପଦୋମର ପଡ଼ଥିିଲୋ। ତୋରକୋ ଦରୁ ତ 
ମବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ ରୋ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୋବର୍୍ଯନ କରବିୋ ପମର 
ଭୋରତର ମବୋଲଂି ବଭିୋଗ ମବଶ ଶକ୍ଶିଳୀ �ମନ ମହଉଛ।ି 
ବଶି୍ୱକ୍ ପମର ମଲୋମକଶ ରୋହୁଲ ଓପନଂି କରମିବ ମବୋଲ ିମରୋହତି 

ଆଗରୁ ସ୍ପଷ୍ କରଛିନ୍।ି ମତମବ ଫ�୍ଯକୁ 
ମଫରଥିିବୋ ବରିୋଟ ମକୋହଲ ି

�ଧ୍ୟ ତୋଙ୍କ �ହ ଓପନଂି 
କରବିୋର �ମ୍ୋବନୋକୁ 

ମ� ଏଡୋଇନୋହୋନ୍।ି 
ଟପ ଅଡ୍ଯରର ୪ 
ମେଳୋଳଙୁି୍କ ମନଇ 
ମକୌଣ� ି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନୋହ ିଁ। 
ଦୁଇ ୱିମକଟକପର 
ଋଷଭ ପନ୍ ଓ 
ଦୀମନଶ କୋର୍୍ତିକି 

ଅନ୍�ି ଏକୋଦଶମର 
�ୋ�ଲି ମହବୋ ମନଇ 

ଏପଯ୍ଯ୍ନ୍ ସ୍ପଷ୍ ମହୋଇନୋହ ିଁ। ଅଲରୋଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ େୋମଡେୋ 
ଇଞ୍ରୁ ି କୋରଣରୁ ବୋଦ୍  ପଡ଼ବିୋ ଦଳ ���୍ୋକୁ ବଢ଼ୋଇଛ।ି 
ଏ�ଆି କପ୍ ମର �ମୁଯୋଗ ପୋଇ ନଥିବୋ କୋର୍୍ତିକଙୁ୍କ ଆଗୋ�ୀ 
ମକମତୋଟ ି �୍ୋଚ୍ ମର �ମୁଯୋଗ �ଳିପିୋମର। ଦୀପକ ହୁଦୋ 
ଏ�ଆି କପ୍ ର �ପୁର-୪ �୍ୋଚ୍  ମେଳଥିିମଲ �ଧ୍ୟ �ଫଳ 
ମହୋଇପୋର ି ନଥିମଲ। େୋମଡେୋ ଆଉଟ ମହବୋ ପମର ଭୋରତ 

୬ ବଦଳମର ୫ ମବୋଲରଙୁ୍କ ମନଇ ପଡ଼ଆିକୁ ଓହ୍ୋଇବ। 
ହୋର୍ଦ୍ତିକ ପୋଣ୍ଡ୍ୋ �ହତି େୋମଡେୋଙ୍କ ବଦଳ ମେଳୋଳ ି ଅକ୍ର 
ପମଟଲ ମେଳମିଲ ଭୋରତ ନକିଟମର ଅତରିକି୍ ମବୋଲଂି ବକିଳ୍ପ 
ରହବି। ବୁମ୍ ରୋ, ଭୁବମନଶ୍ୱର କୁ�ୋର, ହଶ୍ଯଲ ଓ ହୋର୍ଦ୍ତିକଙ୍କ 
�ମ�ତ ଅକ୍ର ଓ ୟେୁମବନ୍ଦ ଦୁଇ ସ୍ପନିର ଭୋମବ ଦଳମର 
�ୋ�ଲି ମହୋଇପୋରନ୍।ି ଆଘୋତ ���୍ୋରୁ �କୁୁଳ ି ଦୀଘ୍ଯଦନି 
ପମର ବୁମ୍ ରୋ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୋବର୍୍ଯନ କରଥିିବୋରୁ ପରୀକ୍ୋର 
�ମ୍େୁୀନ ମହମବ ଓ ତୋଙ୍କ ଉପମର ��ସ୍ତଙ୍କର ନେର ରହବି। 
ଅମ୍ରେଲଆିର ପରମିବଶ ଭୋରତଠୋରୁ �ମ୍ରୂ୍୍ଯ ଭନି୍ନ ମହୋଇଥିବୋ 
ମବମଳ ଟମି୍  �୍ୋମନେମ�ଣ୍ଟ ଭୋବଚିନି୍ ି ନଷି୍ପର୍ ି ମନବ। 

ଅପରପକ୍ମର ଅମ୍ରେଲଆି ଦଳମର ମଡଭଡି୍  ୱୋର୍୍ଯର, 
�ମିଚଲ ଷ୍ୋକ୍ଯ, �ୋକ୍ଯ� ମଷ୍ୋଇନସି୍  ଓ �ମିଚଲ �ୋଶ୍ଯଙ୍କ ଭଳ ି

ମସ୍ପଶୋଲଷି୍ ଇଞ୍ରୁ ି କୋରଣରୁ �ୋ�ଲି 
ମହୋଇନୋହୋନ୍।ି ମତଣ ୁ ଭୋରତ ପୋଇଁ 
�ବୁଧିୋେନକ ସ୍ତି ି�ଷୃ୍ ିମହବ। ଅଧିନୋୟକ 

ଆମରୋନ ଫିଞ୍ଚ୍  ଓ ପୋୱୋର ହଟିର ଟମି୍  ମଡଭଡି୍ ଙ୍କ ଉପମର ନେର 
ରହବି। ବଶି୍ୱକପ୍ କୁ ଦୃଷ୍ମିର ରଖି ଅମ୍ରେଲଆି ମକମତୋଟ ି
ପରୀକ୍ୋ ନୀରକି୍ୋ କରବି ମବୋଲ ିଆଶୋ କରୋଯୋଉଛ।ି 

ଉଭୟ ଦଳ ଟ-ି୨୦ମର ପରସ୍ପରକୁ 
୨୩ଥର ମଭଟଛିନ୍।ି ଏଥିମର ଭୋରତ 
୧୩ଟମିର ଓ ଅମ୍ରେଲଆି ୯ଟ ି
�୍ୋଚ୍ ମର ବେିୟୀ ମହୋଇଛ।ି 
ଘମରୋଇ ପରମିବଶ୍ ମର ନଶି୍ତି 
ଭୋମବ ଭୋରତକୁ �ହୁୋଇବ। 
କୋକର ନଶି୍ତି ଭୋମବ ���୍ୋ 
�ଷୃ୍ ି କରବି। ରୋତ ି ବଢ଼ବିୋ �ହତି 
ବ୍ୋଟଂି ଅମପକ୍କୃତ �ହେ ମହବ। 
ମତଣ ୁ ଟସ୍  ନରି୍୍ଯୋୟକ ଭୂ�କିୋ ଗ୍ରହଣ 
କରବି। ମ�ୋହୋଲରି ପଛି ିକଛି�ିୋତ୍ରୋମର 

ଦରୁ ତ ମବୋଲରଙୁ୍କ �ହୁୋଇବ। ପ୍ରଥମ� କଛି ଓଭର 
ମେଳୋଯବିୋ ପମର ବ୍ୋଟଂି କରବିୋ �ହେ ମହବ। 
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  ଆଲକାରାଜଙ୍କ ଦମ୍ ଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ 
ଡେଭସି୍ କପ୍  କ୍ାର୍ଶରଡର ଡପେନ
ପ୍ୋରସି୍ ,୧୯।୯(ଏମେନ୍)ି: ମଡଭସି୍  କପ୍  ମଟନ�ି 
ଟୁର୍୍ଯୋମ�ଣ୍ଟମର ମସ୍ପନ୍  କ୍ୋଟ୍ଯର ଫୋଇନୋଲମର ପ୍ରମବଶ କରଛି।ି 
ବଶି୍ୱର ୧ ନଂ ମେଳୋଳ ି କୋମଲ୍ଯୋ� ଆଲକୋରୋେ ଦମ୍ ଦୋର 
ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କର ି ମସ୍ପନ୍ କୁ କ୍ୋଟ୍ଯରମର ପହଞ୍ୋଇଛନ୍।ି ଦକ୍ଣି 
ମକୋରଆିକୁ ହରୋଇ ମସ୍ପନ ଏହ ି�ଫଳତୋ ପୋଇଛ।ି କଛିଦିନି 
ତମଳ ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍  ଟୋଇଟଲ ହୋ�ଲ କରଥିିବୋ ଆଲକୋରୋେ 
୬-୪, ୭-୬ ମ�ଟ୍ ମର ୭୪ତ� Ñଙ୍କର କୁନ୍ - �ନୁ- ଉଙୁ୍କ 
ନରି୍୍ଯୋୟକ �ଙି୍ଗଲ୍ �୍ୋଚ୍ ମର ୬-୧, ୬-୩ ମ�ଟ୍ ମର ପରୋସ୍ତ 
କରଥିିମଲ। ଏହୋପବୂ୍ଯରୁ ରବଟ୍ଯ ବତସି୍ତୋ ଅଗଟୁ ୬-୧, ୬-୩ 
ମ�ଟ୍ ମର ହଙ୍ଗ ମ�ଅଙ୍ଗ ଚୋଙ୍ଗଙୁ୍କ ହରୋଇଥିମଲ। ଏହୋପବୂ୍ଯରୁ 
ମସ୍ପନ ଆଶ୍ଯ୍ଯ୍େନକ ଭୋମବ କୋନୋଡୋଠୋରୁ ୨-୧ମର ପରୋସ୍ତ 
ମହୋଇଥିଲୋ। ଗରୁପ୍  ବ’ି ଶୀଷ୍ଯମର ମସ୍ପନ ନମଭ�୍ବରମର କ୍ୋଟ୍ଯର 
ଫୋଇନୋଲ �କୁୋବଲିୋମର ଅବତୀର୍୍ଯ ମହମବ। ଗରୁପ୍  �’ିମର 
େ�୍ଯୋନୀ ଶୀଷ୍ଯମର ରହଛି।ି କ୍ୋଟ୍ଯରମର ଏମବ ଇଟୋଲୀ- 
ଆମ�ରକିୋ, େ�୍ଯୋନୀ- କୋନୋଡୋ, ଅମ୍ରେଲଆି- ମନଦରଲୋଣ୍ଡଚ୍  � 
ଏବଂ ମକ୍ୋଏ�ଆି ଓ ମସ୍ପନ ପରସ୍ପରକୁ ମଭଟମିବ। 

ଅଡ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷଡର ଭାରତ ଡେଭରରି

ଅଗ୍ରେଲଆି
ଆମରୋନ ଫିଞ୍ଚ୍  

(ଅଧିନୋୟକ), ପ୍ୋଟ 
କୁ�ନ୍ି (ଉପ-ଅଧିନୋୟକ), 

�ନି ଆମବୋଟ, ଅଷ୍ନ ଅଗର, 
ଟମି୍  ମଡଭଡି୍ , ନୋଥନ ଏଲସି୍ , 

କୋମ�ମରୋନ ଗ୍ରୀନ୍ , ମେୋଶ 
ହୋମେଲଉଡ୍ , ମେୋଶ ଇଙ୍ଗଗ୍�ି, �ୋଥୁ୍  
ମୱଡ (ଉଭୟ ୱିମକଟକପିର), 
ମଗଗ୍ନ �୍ୋକ୍ସମୱଲ, ମକନ୍  

ରଚିୋଡ୍ଯ�ନ, ଡୋନଏିଲ �ୋ�୍, 
ଷ୍ମିଭନ ସ୍ଥି୍ , ଓ ଆଦୋ� େୋମ୍ୋ।

ଭୟାରତ
ମରୋହତି ଶ�୍ଯୋ 
(ଅଧିନୋୟକ), ମଲୋମକଶ 
ରୋହୁଲ (ଉପ- ଅଧିନୋୟକ), 
ରବଚିନ୍ଦନ ଅଶ୍ୱନି, ଯଶପ୍ରୀତ 
ବୁମ୍ ରୋ, ୟେୁମବନ୍ଦ ଚହଲ, 
ଦୀପକ ଚହର, ଦୀପକ ହୁଦୋ, 
ଦୀମନଶ କୋର୍୍ତିକି, ବରିୋଟ ମକୋହଲ,ି 
ଭୁବମନଶ୍ୱର କୁ�ୋର, ହୋର୍ଦ୍ତିକ ପୋଣ୍ଡ୍ୋ, 
ଋଷଭ ପନ୍ (ୱମିକଟକପିର), ଅକ୍ର 
ପମଟଲ, ହଶ୍ଯଲ ପମଟଲ, ଉମ�ଶ 
ଯୋଦବ ଓ �ଯୂ୍ଯ୍କୁ�ୋର ଯୋଦବ।

 ମ୍ୟାଚ୍  ଆରମ୍ଭ: ରୟାତ ି୭ଟୟା ୩୦
 ପ୍ରସୟାରଣ- ଷ୍ୟାର ସ୍ୟାଟ୍ଟ୍ସ

ଭୁବମନଶ୍ୱର, ୧୯।୯ (���ି): 
ଥୋଇଲୋଣ୍ଡର ବ୍ୋଙ୍କକଠୋମର ମଶଷ 
ମହୋଇଥିବୋ ମଫମଡମର�ନ ଅଫ୍  
ଇଣ୍ଟରନ୍ୋ�ନୋଲ ଭଲବିଲ୍  (ଫିବୋ) 
ମଲଭଲ୍ -୧ ମକୋଚଂି ମକୋ�୍ଯକୁ ଓଡ଼ଶିୋର 
କ୍ୀଡ଼ୋ ଦମ୍ତ ି ଆଶମୁତୋଷ ପୋତ୍ର ଓ ଦୀୟୋ 
�େୁ�ଦୋର �ଫଳତୋର �ହ ଉର୍ୀର୍୍ଯ 
ମହୋଇଛନ୍।ି ଏହ ି ମକୋଚଂି ମକୋ�୍ଯ 
ମ�ମପଟେ�୍ବର ୧୫ରୁ ଆରମ୍ ମହୋଇ ୧୯ମର 
ମଶଷ ମହୋଇଥିଲୋ। ଏଥିମର ଭୋରତରୁ �ୋତ୍ର 
୩େଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିମଲ। ମଯଉଁଥିମର 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରମଦଶର ନୋକ୍ୋ ଶ୍ୀନବିୋ� ରୋଓଙ୍କ 
�ହ ଓଡ଼ଶିୋରୁ ଆଶମୁତୋଷ ଓ ତୋଙ୍କ ପତ୍ୀ 
ଦୀୟୋ ରହଥିିମଲ। ତନି ି ଭଲବିଲ୍  ପ୍ରଶକି୍କ 

ଏହ ିଫିବୋ ମଲଭଲ୍ -୧ ମକୋ�୍ଯକୁ �ଫଳତୋର 
�ହ ଉର୍ୀର୍୍ଯ ମହୋଇ �ୋଟ୍ତିଫିମକଟ୍  ହୋ�ଲ 
କରଛିନ୍।ି

ଏହ ି �ଫଳତୋ ଲୋଗ ି ଉଭୟ 
ଆଶମୁତୋଷ ଓ ଦୀୟୋ ଭୋରତୀୟ ଭଲବିଲ୍  
�ହୋ�ଂଘ ତଥୋ ଓଡ଼ଶିୋ ଭଲବିଲ୍  �ଂଘ 
(ଓଭୋ)ର �ଭୋପତ ି ଅଚୁ୍ତ �ୋ�ନ୍, 
ଓଭୋ �ମ୍ୋଦକ ତଥୋ କଟି୍  ଓ କସି୍ ର କ୍ୀଡ଼ୋ 
ନମିର୍ଦ୍ଯଶକ ଡ. ଗଗମନନୁ୍ ଦୋଶଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତୋ 
େଣୋଇଛନ୍।ି ଆଗୋ�ୀ ଦନିମର ଓଡ଼ଶିୋମର 
ଭଲବିଲ୍  କ୍ୀଡ଼ୋର ତୃଣ�ଳୂସ୍ତରରୁ 
ଉନ୍ନତ ି ଲୋଗ ି କୋ� କରବିୋ ଲୋଗ ି ଆଗ୍ରହୀ 
ଥିବୋ ଉଭୟ ଭଲବିଲ୍  ପ୍ରଶକି୍କ ଦମ୍ତ ି
ଆଶମୁତୋଷ ଓ ଦୀୟୋ କହଛିନ୍।ି

ଫିବୟା ଗଲଭଲ୍ -୧ ଗ�ୟାଚଂି ଗ�ୟାେ୍ସ

ସଫଳତୟାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍୍ସ 
ସହସେ ଆଶସୁତୟାଷ-ଦତୀୟୟା

ଜନ୍ ସନ୍ ଙ୍କ 
ସହୟାସଟେ 
ରୁମ୍ ସର ସୟାପ

କଟକ,୧୯ୋ୯(���ି)-ଲ୍ବ୍ଯଭୋରତୀୟ ଫୁଟ୍ ବଲ 
�ହୋ�ଂଘ (ଏଆଇଏଫ୍ ଏଚ୍ ଫ୍ )ର କୋଯ୍ଯ୍ନବି୍ଯୋହୀ 
କ�ଟି ି ମବୈଠକ ମକୋଲକୋତୋଠୋମର ଅନୁଷ୍ତି 
ମହୋଇଯୋଇଛ।ି ଏହ ିଅବ�ରମର ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍  
ପକ୍ରୁ �ବ୍ଯଭୋରତୀୟସ୍ତରୀୟ ରୋେ୍ ଉନ୍ନୟନ 
କ�ଟିରି ଅଧ୍ୟକ୍ ଭୋମବ ଅଭେିତି ପୋଲ୍ ଙୁ୍କ 
�ମନୋନୀତ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ବଭିନି୍ନ ରୋେ୍ମର 
ଫୁଟବଲ କ୍ୀଡ଼ୋର ବକିୋଶ ନ�ିମନ୍ ଏକୋଧିକ ପ୍ରସ୍ତୋବ 
ଓ ମଯୋେନୋ ରହଛି।ି ଅଭେିତିଙ୍କ ତତ୍ତୋବଧୋନମର 
ବକିୋଶ�ଳୂକ କୋଯ୍ଯ୍କ୍� କରୋଯବି। 
ଏଆଇଏଫଏଫର �ଦ�୍ ତଥୋ ଫୁଟବଲ ଆମ�ୋ�ଏି�ନ 

ଅଫ୍  ଓଡ଼ଶିୋ (ଫୋଓ)ର ଯଗୁ୍ମ �ମ୍ୋଦକ ମହଉଛନ୍ ି
ଅଭେିତି। ଏହୋଛଡ଼ୋ ଏଆଇଏଫଏଫ ଦ୍ୱୋରୋ 
ଗଠତି ଅନ୍ କ�ଟିରି �ଦ�୍ଙ୍କ ନୋ� ମଘୋଷଣୋ 
କରୋଯୋଇଛ।ି ଫୋଇନୋନ୍ କ�ଟିମିର �ଧ୍ୟ ଅଭେିତି 
ରହଥିିବୋମବମଳ ପରୋ�ଶ୍ଯଦୋତୋ କ�ଟିମିର ରୋମେନ୍ଦ 
ପ୍ର�ୋଦ �ଂିହ, ଫୁଟ�ୋଲ କ�ଟିମିର �ହମ୍ଦ �ହଦି 
େବୋର, ବଚି୍  �କର୍  କ�ଟିମିର ଅନୂପ ପୋତ୍ର, 
�ହଳିୋ କ�ଟିମିର ଶ୍ଦ୍ୋଞ୍ଳ ି �ୋ�ନ୍ରୋୟ ଏବଂ 
ପ୍ରତମିଯୋଗତିୋ କ�ଟିମିର �ସ୍ତିୋ �ଲ୍କି �ଦ�୍ 
ଭୋମବ ସ୍ୋନ ପୋଇଛନ୍।ି ଫୋଓ �ମ୍ୋଦକ ଆଶୀବ୍ଯୋଦ 

ମବମହରୋ ��ସ୍ତଙୁ୍କ ଶମୁଭଚ୍ୋ େଣୋଇଛନ୍।ି

ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍  ୍କ୍ଷରୁ େବ୍ସଭୟାରତୀୟ �ମଟି ିଗ�ୟାଷଣୟା

ଅଭଜିତି ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମରିରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ : ଝୟାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବଜିୟତୀ

  ଭାରତ-ଅଡ୍ରେଲଆି ର-ି୨୦ 
ରବିପ୍ରସାଦ ଦ୍ତିୀୟ 
ମ୍ୟାଚର ପର୍ଶ୍ୟଡବକ୍ଷକ
କଟକ,୧୯ୋ୯(���ି): 
ତନି ି �୍ୋଚ୍ ବଶିଷି୍ ଟ-ି
୨୦ �ରିେି ମେଳବିୋ 
ଲୋଗ ି ଅମ୍ରେଲଆି କ୍ମିକଟ୍  
ଦଳ ଭୋରତ ଗସ୍ତମର 
ଆ�ଛି।ି ଏହ ି �ରିେିର 
୨ୟ �୍ୋଚ ନୋଗପରୁମର 
୨୩ ତୋରେିମର 
ମେଳୋଯବି। ଏହ ି�୍ୋଚମର 
ପଯ୍ଯ୍ମବକ୍କ ଭୋମବ 
ଦୋୟତି୍ୱ ତୁଲୋଇମବ ଓଡ଼ଶିୋ କ୍ମିକଟ ଆମ�ୋ�ଏି�ନ(ଓ�ଏି)
ର �ଦ�୍ ଶବିପ୍ର�ୋଦ ତ୍ରପିୋଠୀ। ଭୋରତୀୟ କ୍ମିକଟ 
କମଣ୍ଟରେୋଲ ମବୋଡ୍ଯ ପକ୍ରୁ ଏମନଇ ମଘୋଷଣୋ କରୋଯୋଇଛ।ି 
�୍ୋଚ୍  ପଯ୍ଯ୍ମବକ୍କ ଭୋମବ ଦୋୟତି୍ୱ ତୁଲୋଇବୋ ମକ୍ତ୍ରମର 
ଶବିପ୍ର�ୋଦଙ୍କର ପବୂ୍ଯରୁ ଅଭଜି୍ଞତୋ ରହଛି।ି ୨୦୦୬ ��ହିୋମର 
େୟପରୁମର ମେଳୋଯୋଇଥିବୋ ଇଂଲଣ୍ଡ-ଅମ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ 
�୍ୋଚ୍  ଏବଂ ୨୦୧୬ମର ମ�ୋହୋଲମିର ମେଳୋଯୋଇଥିବୋ 
ଭୋରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ବପିକ୍ ମଟଷ୍ �୍ୋଚ୍ ମର ମ� ପଯ୍ଯ୍ମବକ୍କ 
ଭୋମବ �ଫଳତୋର �ହ କୋଯ୍ଯ୍ ତୁଲୋଇଥିମଲ।

ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୯।୯(ଏମେନ୍)ି: �ବ୍ତିଆମର 
ଅନୁଷ୍ତି ୪୦ତ� ମଗୋମଲଡେନ ମଗଗ୍ୋଭ ଅଫ୍  
ମଭୋେମଭୋଦନିୋ ୟଥୁ୍  ବକ୍ସଂି ଟୁର୍୍ଯୋମ�ଣ୍ଟମର 
ଭୋରତୀୟ ବକ୍ସର�ୋମନ ଦମ୍ ଦୋର ପ୍ରଦଶ୍ଯନ 
କର ି ମ�ୋଟ ୧୯ ପଦକ ହୋ�ଲ କରଛିନ୍।ି 
ଏଥିମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବୋ �ବୁ ୧୨େଣ 

ପ୍ରତମଯୋଗୀ ପଦକ ହୋ�ଲ କରବିମର �ଫଳ 
ମହୋଇଛନ୍।ି �ହଳିୋ ବଗ୍ଯମର ଭୋବନୋ ଶ�୍ଯୋ 
(୪୮ ମକେ)ି, ମଦବକିୋ ମଘୋରପମଡ (୫୨), 
କୁଞ୍ରୋଣୀ ମଦବୀ (୬୦), ରବନିୋ (୬୩) ଓ 
କରି୍୍ଯୀ (+ ୮୧) ସ୍ୱର୍୍ଯ ପଦକ ହୋ�ଲ କରଛିନ୍।ି 
କୁଞ୍ରୋଣୀ, ରବନିୋ ଓ କରି୍୍ଯୀ ୟନୁୋନମି�ୋ� 
ଡ�ି�ିନମର ବେିୟୀ ମହୋଇଥିବୋ ମବମଳ 
ଭୋବନୋ ଓ ମଦବୀକୋ ୪-୧ମର ବେିୟୀ 
ମହୋଇ ବୋେ ି �ୋରଛିନ୍।ି ମ�ହପିର ି �ସୁ୍ୋନ 
୭୫ ଓ ପ୍ରୋଞ୍ଳ ଯୋଦବ ୮୧ ମକେ ି ବଗ୍ଯ 

ଫୋଇନୋଲମର ପରୋସ୍ତ ମହୋଇ ମରୌପ୍ ପଦକ 
ହୋ�ଲ କରଛିନ୍।ି 

ପରୁୁଷ ବଗ୍ଯମର ଫୋଇନୋଲମର ପ୍ରମବଶ 
କରଥିିବୋ ୫ ପ୍ରତମିଯୋଗୀ ବେିୟୀ ମହୋଇ 
ସ୍ୱର୍୍ଯ େତିଥିିମଲ। ୪୮ ମକେମିର ବଶି୍ୱନୋଥ, 
୫୪ ମକେମିର ଆଶଷି, ୭୧ ମକେମିର 
�ୋହଲି ୫-୦ମର ପ୍ରତପିକ୍ ମେଳୋଳଙୁି୍କ 
ହରୋଇ ବୋେ ି �ୋରଥିିମଲ। ମ�ହପିର ି ୫୧ 
ମକେମିର ଯଦୁ�ଣ ି ଓ ୯୨ ମକେମିର 
ଭୋରତ େୁନ ପ୍ରତପିକ୍ ବକ୍ସରଙୁ୍କ ୪-୧ମର 
ହରୋଇ ସ୍ୱର୍୍ଯ େତିଥିିମଲ। ଅନ୍�ୋମନ କୋଂ�୍ 
ପଦକ ହୋ�ଲ କରଥିିମଲ। ଯଦୁ�ଣ ି ମବଷ୍ 
ଫୋଇଟର ଅଫ୍  ଦ ି ଟୁର୍୍ଯୋମ�ଣ୍ଟ ବମିବଚତି 
ମହୋଇଛନ୍।ି ଯବୁ �ହଳିୋ ବଗ୍ଯମର ରବନିୋ 
ମଶ୍ଷ୍ ବକ୍ସର ବମିବଚତି ମହୋଇଛନ୍।ି ଏହ ି
ଟୁର୍୍ଯୋମ�ଣ୍ଟମର ବକ୍ସଂି ମଦଶ ଭୋମବ େଣୋଶଣୁୋ 
ଥିବୋ କୋେୋେସ୍ତୋନ, ଥୋଇଲୋଣ୍ଡ ଓ ୟମୁକ୍ନ 
ବକ୍ସର�ୋମନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିମଲ।

ଭୟାରତତୀୟ ବକ୍ସରଙୁ୍କ ୧୯ ପଦକ

ସଟଷ୍ରୁ ରୁସବେଙ୍କ ଅବସର
ଢୋକୋ,୧୯।୯(ଏମେନ୍)ି: ବୋଂଲୋମଦଶ ଦରୁ ତ ମବୋଲର 
ରୁମବଲ ମହୋମ�ନ ମଟଷ୍ କ୍ମିକଟରୁ ଅବ�ର ମଘୋଷଣୋ 
କରଛିନ୍।ି ମ�ୋ�ବୋର ମଫସ୍ ବୁକମର ମ� ଏ ମନଇ �ଚୂନୋ 
ମଦଇଛନ୍।ି ଯବୁ ମେଳୋଳ�ିୋନଙୁ୍କ �ମୁଯୋଗ ମଦବୋ ପୋଇଁ 
ମ� ଏହ ି ନଷି୍ପର୍ ି ମନଇଛନ୍ ି ମବୋଲ ି କହଛିନ୍।ି ଏ ମନଇ 

ମ� ବୋଂଲୋମଦଶ କ୍ମିକଟ ମବୋଡ୍ଯକୁ ଚଠି ିମଲଖି ଅବଗତ 
କରୋଇଛନ୍।ି ୨୦୦୯ମର ମଟଷ୍ ପଦୋପ୍ଯଣ କରଥିିବୋ 
ରୁମବଲ ବୋଂଲୋମଦଶ ପୋଇଁ ୨୭ଟ ି ମଟଷ୍ ମେଳ ି ମ�ୋଟ୍  
୩୬ଟ ି ୱିମକଟ ଅକ୍ଆିର କରଛିନ୍।ି ମ� କ୍ୋରୟିରମର 
ମଗୋଟଏି �ୋତ୍ର ୫ ୱିମକଟ �ଫଳତୋ (୫/୧୬୬) 
ଅକ୍ଆିର କରଛିନ୍।ି ବୋଂଲୋମଦଶ ପୋଇଁ ଦନିକିଆି ଓ ଟ-ି୨୦ 
ଫ�୍ଯୋଟ୍ ମର ମେଳବିୋ େୋର ିରଖିମବ ମବୋଲ ିମ� କହଛିନ୍।ି

କଟକ,୧୯ୋ୯(���ି): େୋ�ମ�ଦପରୁର କନିୋନ୍  
ଷ୍ୋଡୟି�ମର ୧୯ବଷ୍ଯରୁ କମ୍  ବୋଳକିୋ ଓଡ଼ଶିୋ ଏବଂ 
ଝୋଡ଼େଣ୍ଡ ଦଳର ଅଭ୍ୋ� �୍ୋଚ୍  ମେଳୋଯୋଉଛ।ି 
ଏଥିମର ଓଡ଼ଶିୋର ଲଗୋତୋର ଦ୍ୱତିୀୟ ବେିୟ ହୋ�ଲ 
ପମର ମ�ୋ�ବୋର ପରୋେୟବରଣ କରଛି।ି ମ�ୋ�ବୋର 
ମେଳୋଯୋଇଥିବୋ ୩ୟ �୍ୋଚ୍ ମର ଝୋଡ଼େଣ୍ଡ ବେିୟୀ 

ମହୋଇଛ।ି ପ୍ରଥମ� ବ୍ୋଟଂି କରଥିିବୋ ଓଡ଼ଶିୋ ୨୦ ଓଭରମର 
୫ ୱିମକଟ ହରୋଇ ୯୮ ରନ କରଥିିଲୋ। ପେୂୋରୋଣୀ ଦୋ� 
�ବ୍ଯୋଧିକ ୩୪ ରନ କରଥିିମଲ। େବୋବମର ଝୋଡ଼େଣ୍ଡ 
୫ ୱିମକଟ ବନି�ିୟମର ବେିୟ ଲକ୍୍ ହୋ�ଲ କରଥିିଲୋ। 
ବେିୟୀ ଦଳ ପକ୍ରୁ ଆମୟ�ୋ ଅଲ ି୨୦ ରନ କରଥିିମଲ। 
ଓଡ଼ଶିୋର �ତିୋଲ ି ଶ�୍ଯୋଙୁ୍କ ୨ଟ ି ୱିମକଟ୍  �ଳିଥିିଲୋ।

୍ଜୂୟାରୟାଣୀ ଦୟାେ

୧୨ ବଷ୍ସ ପସର 
ସଚନିଙୁ୍କ ଉପହୟାର

ଇମନ୍ୋର, ୧୯।୯ (ଏମେନ୍)ି: 
ଏକଦବି�ୀୟ କ୍ମିକଟ୍  ଇତହିୋ�ମର 
ପ୍ରଥ� ଦ୍ୱଶିତକ �ୋଷ୍ର ବଗ୍ୋଷ୍ର �ଚନି 
ମତନୁ୍ଲକରଙ୍କ ନୋ�ମର ଲପିବିଦ୍ 
ରହଛି।ି ୧୨ ବଷ୍ଯ ତମଳ ୨୦୧୦ମର 
�ଚନି ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କୋ ବପିକ୍ 
ଏକଦବି�ୀୟ �୍ୋଚମର ଅପରୋେତି 
୨୦୦ ରନର ଇନଂି� ମେଳଥିିମଲ। 
�ଧ୍ୟପ୍ରମଦଶର ଗ୍ବୋଲୟିରମର ଏହ ି �୍ୋଚ୍  
ମେଳୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏହ ିସ୍ରଣୀୟ ଇନଂି� 
ମେଳବିୋର ୧୨ ବଷ୍ଯ ପମର �ଧ୍ୟପ୍ରମଦଶ 
କ୍ମିକଟ୍  ଆମ�ୋ�ଏି�ନ (ଏମ୍ �ଏି)
�ଚନିଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହୋର ପ୍ରଦୋନ 
କରଛି।ି ମଯଉଁ ବଲ ମେଳ ି �ଚନି 
ଦ୍ୱଶିତକ ହୋ�ଲ କରଥିିମଲ ମ�ହ ିବଲ୍ କୁ 
ଏମ୍ �ଏି ମ�ୋ�ବୋର �ଚନିଙୁ୍କ ଉପହୋର 
ଆକୋରମର ମଦଇଛ।ି ବର୍୍ଯ�ୋନ ମରୋଡ୍  
ମ�ଫଟେି ୱୋଲଡେ୍ଯ �ରିେି �ଧ୍ୟପ୍ରମଦଶର 
ଇମନ୍ୋରମର ମେଳୋଯୋଉଛ।ି

ଲମକ୍୍ୌ,୧୯।୯(ଏମେନ୍)ି: ଲମିେଣ୍ଡଚ୍  � 
ଲଗି୍  କ୍ମିକଟ ମେଳବିୋକୁ ପବୂ୍ଯତନ 
ଅମ୍ରେଲଆି ଦରୁ ତ ମବୋଲର �ମିଚଲ 
େନ�ନ ଏମବ ଭୋରତମର ଅଛନ୍।ି 
ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କୋ କ�ି୍ବଦନ୍ୀ ଅଲରୋଉଣ୍ଡର 
େ୍ୋକ କୋଲସି୍ ଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱୋଧୀନ ଇଣ୍ଡଆି 
କ୍ୋପଟିୋଲ୍ ତରଫରୁ ମ� ଏହ ି ଲଗି୍  
ମେଳମିବ। ଶନବିୋର ମ� ଗେୁରୋଟ 
େ୍ୋଣ୍ଟଚ୍  � ଦଳ ବପିକ୍ମର ପଡ଼ଆିକୁ 
ଓହ୍ୋଇମବ। ଲମକ୍୍ୌସ୍ତି ତୋଙ୍କ ମହୋମଟଲ 
ରୁମ୍ ମର ଏକ ଅଭୋବନୀୟ ଘଟଣୋ 
ମଦଖିବୋକୁ �ଳିଥିିଲୋ। ତୋଙ୍କ ରୁମ୍ ମର �ୋପ 
ମଦଖିବୋକୁ �ଳିଥିିଲୋ। ବୋହରୁ ଏକ �ୋପ 
ତୋଙ୍କ ରୁ� ଭତିରକୁ ପ୍ରମବଶ କରଥିିଲୋ। 
ଏହୋକୁ ମନଇ ମ� ମବଶ୍  ମକୌତୁହଳ 
ପ୍ରକୋଶ କରଛିନ୍।ି �ୋପଟରି ଫମଟୋ 
ମ� ଇନଷ୍ୋଗ୍ରୋମ୍ ମର ମପୋଷ୍ କରଛିନ୍।ି 
ଏହୋ ମକଉଁ ପ୍ରେୋତରି �ୋପ ମବୋଲ ି ମ� 
ପ୍ରଶ୍ କରଛିନ୍।ି େନ�ନ ଅମ୍ରେଲଆି 
ପୋଇଁ ୭୩ ମଟଷ୍, ୧୫୩ ଦନିକିଆି 
ଓ ୩୦ ଟ ି ଟ-ି୨୦ �୍ୋଚ୍  ମେଳଛିନ୍।ି

ନୋଗପରୁ,୧୯।୯(ଏମେନ୍)ି: ଭୋରତୀୟ ବ୍ୋଡ�ଣି୍ଟନ ପରୁୁଷ ମଯୋଡ ି
ଏମ୍ ଆର ଅେୁ୍ଯନ ଓ ଧରୁବ କପଳି କ୍ୋରୟିରର ପ୍ରଥ� ଅନ୍େ୍ଯୋତୀୟ 

ଟୋଇଟଲ ହୋ�ଲ କରଛିନ୍।ି �ହୋରୋ୍ରେ ଅନ୍େ୍ଯୋତୀୟ ଚ୍ୋମଲଞ୍ 
ବ୍ୋଡ�ଣି୍ଟନ ଟୁ ର୍୍ଯୋମ�ଣ୍ଟମରଏହ ିମଯୋଡ ିଫୋଇନୋଲମର ୨୧-୧୭, ୨୦-
୨୨, ୨୧-୧୮ମର ଥୋଇଲୋଣ୍ଡର ଚୋମଲଏମମ୍ୋନ ଚୋମରୋଏନକଟିୋମ�ୋର୍୍ଯ 
ଓ ନୋଥୋକୋ� ମୟୋଡ୍ଯଫୋଇ�ଙ୍ଗଙୁ୍କ ହରୋଇ ବୋେ ି �ୋରଛିନ୍।ି 

ଧ୍ରୁବ- ଅଜୁ୍ସନ ଚୟାମ୍ଅିନ

ଋଷଭ ୍ନ୍ତ

ଲମକ୍୍ୌ, ୧୯।୯ (ଏମେନ୍)ି: ଅବ�ରପ୍ରୋପ୍ କ୍ମିକଟର୍ ଙୁ୍କ 
ମନଇ ମେଳୋଯୋଉଥିବୋ ଲମିେଣ୍ଡଚ୍  � ଲଗି୍  କ୍ମିକଟ୍  ୨ୟ 
�ଂସ୍ରଣମର ଗେୁରୋଟ େ୍ୋଣ୍ଟଚ୍  � ଦଳ ୨ୟ ବେିୟ ହୋ�ଲ 
କରଛି।ି ବୀମରନ୍ଦ ମ�ହ୍ବୋଗଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱୋଧିନ ଗେୁରୋଟ 
ମ�ୋ�ବୋର ୨ ୱିମକଟ୍ ମର �ଣପିୋଳ ଟୋଇଗ�୍ଯକୁ ପରୋସ୍ତ 
କରଛି।ି �ଣପିୋଳ ଟୋଇଗ�୍ଯ ପକ୍ରୁ ଧୋଯ୍ଯ୍ ୧୨୧ 
ରନର ଲକ୍୍କୁ ଗେୁରୋଟ ୧୭.୨ ଓଭରମର ୮ 
ୱିମକଟ୍  ହରୋଇ ବେିୟୀ ମହୋଇଥିଲୋ। ଦଳ 
ପକ୍ରୁ ଦୁଇ ବମି୍ୋରକ ବ୍ୋଟର ଅଧିନୋୟକ 
ବୀମରନ୍ଦ ମ�ହ୍ବୋଗ ୧ ଓ ତଳିକରମତ୍ 
ଦଲି�ୋନ େୋତୋ ମେୋଲବିୋ ପବୂ୍ଯରୁ ଆଉଟ୍  
ମହୋଇଥିମଲ। କନୁି୍ ୱମିକଟ୍ କପିର ପୋଥ ୍ତିବ 
ପମଟଲଙ୍କ ୧୭ ବଲରୁ ୩୪, ମକଭନି 
ଓ’ବ୍ୋଇନଙ୍କ ୨୩, ଥି�ୋରୋ ମପମରରୋଙ୍କ ୨୨ 
ରନ ବଳମର େ୍ୋଣ୍ଟଚ୍  � �ହେ ବେିୟ ଲୋଭ 
କରଥିିଲୋ। ଅନ୍�ୋନଙ୍କ �ଧ୍ୟମର ମଯୋଗୀନ୍ର 
ଶ�୍ଯୋ ଓ ମଲଣ୍ଡଲ୍  ��ିନ୍ ୧୨ ରନ ମଲେୋଏ 

ଓ ଗ୍ରୋଏ� ସ୍ୱୋନ ୯ ରନ କରଥିିମଲ। �ଣପିୋଳ ଟୋଇଗ�୍ଯ 
ପକ୍ରୁ େ�ି୍ବୋମୱର ପ୍ରୋକ୍ନ ଦରୁ ତ ମବୋଲର୍  କ୍ସି୍  ମ�ୋଫୁ, 
ପରବନି୍ର ଆୱୋନୋ, ଅଧିନୋୟକ ହରଭେନ �ଂିହ ଓ �ଥୁିଆ 
�ରୁଲୀଧରନ ୨ଟ ିମଲେୋଏ ୱିମକଟ୍  ମନଇଥିମଲ। ଗେୁରୋଟ 

ଏହୋର ପ୍ରଥ� �୍ୋଚମର ଗେୁରୋଟ କ୍ୋପଟିୋଲ୍କୁ ୩ 
ୱିମକଟ୍ ମର ପରୋସ୍ତ କରଥିିଲୋ। 

 ପବୂ୍ଯରୁ ଏହ ି �୍ୋଚମର ଟସ୍  ହୋର ି ବ୍ୋଟଂି ଆ�ନ୍ତ୍ରଣ 
ପୋଇଥିବୋ �ଣପିୋଳ ପ୍ରୋରମ୍ରୁ ୨୩ ରନ �ଧ୍ୟମର ଶବିକୋନ୍ 
ଶକୁ୍ୋ (୧୧ ରନ), ସ୍ୱପ୍ଳି ଆ�ମନୋଦକର (୦) ଓ 
ୱିମକଟ୍ କପିର ତୋମତନ୍ୋ ତୋଇବୁ (୧)ଙ୍କ ୱମିକଟ୍  ହରୋଇ 

ବପିଯ୍ଯ୍ୟମର ପଡ଼ଥିିଲୋ। ମତମବ �ହମ୍ଦ ମକୈଫ୍  
୨୪, ରବକିୋନ୍ ଶକୁ୍ୋ ୩୨ ଓ ଅଧିନୋୟକ ହରଭେନ 

୨୮ ରନର ଉପମଯୋଗୀ ଇନଂି� ମେଳବିୋରୁ 
�ଣପିୋଳ ୮ ୱମିକଟ୍  ବନି�ିୟମର ୧୨୦ ରନ 
କରଥିିଲୋ। ମବୋଲଂିମର ଗେୁରୋଟର ଅମଶୋକ 
ଦଣି୍ଡୋ ଓ ଦଲି୍ �ୋନଙୁ୍କ ୨ଟ ି ମଲେୋଏ ୱମିକଟ୍  
�ଳିଥିିଲୋ। �ଣପିୋଳର ଏହୋ ୨ୟ ପରୋେୟ। ଦଳ 
ପବୂ୍ଯରୁ ଭଲି୍ ୱୋରୋ କଙି୍ଗଚ୍  �ଠୋରୁ ହୋରଥିିଲୋ। ଏହ ି
ପ୍ରତମିଯୋଗତିୋର ୩ଟ ି�୍ୋଚ କଟକର ବୋରବୋଟୀ 
ଷ୍ୋଡୟି�ମର ମ�ମପଟେ�୍ବର ୨୬, ୨୭ ଓ ୨୯ମର 
ମେଳୋଯବିୋର କୋଯ୍ଯ୍�ଚୂୀ ରହଛି।ି

ଲଗିଜଣ୍ଡ୍  େ 
ଲଗି୍  କ୍ଗି�ଟ୍ ଗଜୁରୟାଟ ଜ୍ୟାଣ୍ଟ୍  ସର ୨ୟ ବଜିୟ

ସଗୟାସେଡେନ ସଗଲୟାଭ ୟଥୁ୍  ବକ୍ସିିଂ
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