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 ପଷୃ୍ଠା         ରେ ପଷୃ୍ଠା         ରେ

‘ଡକ୍ଟର୍ଜୀ’ର
ଟ୍ରେଲର୍ରଲିଜି୍

 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୧ଠା୯ (ଏରେନ୍)ି: ପ୍ରତଷି୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗପତ ି ତଥୋ ଟୋଟୋ 
ସନ୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରତନ ଟୋଟୋଙ୍କୁ  ପଏିମ ଦେୟୋସ୍ସ ଫଣ୍ଡର ନୂତନ ଟ୍ରଷ୍ ି
ଭୋଦେ ନଯିକୁକ୍ତ େରୋଯୋଇଛ।ି ଟୋଟୋଙ୍ ସଦମତ ସକୁପ୍ରମିଦେୋଟ୍ସର 
ପେୂ୍ସତନ େଚିୋରପତ ିଦେ ଟ ିଦଥୋମୋସ ଏେଂ ଦ�ୋେସଭୋର ପେୂ୍ସତନ 
ଉପ େୋଚସ୍ପତ ିେୋରୟିୋ ମକୁଣ୍ଡୋଙ୍କୁ  ମଧ୍ୟ ପଏିମ ଦେୟୋସ୍ସ ଫଣ୍ଡର ଟ୍ରଷ୍ ି
ଭୋଦେ ମଦନୋନୀତ େରୋଯୋଇଛ।ି ଗତେୋ� ି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର 
ଦମୋ୍ୀଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋଦର ଅନକୁଷ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ ଦେୈଠେଦର ଏହ ି ନଷି୍ପତ୍ ି
ନଆିଯେିୋ ପଦର େକୁ ଧେୋର ଏ ସମ୍ପେ୍ସଦର ଦେନ୍ଦ୍ର 

ସରେୋରଙ୍ ପକ୍ଷରକୁ  ଦ�ୋଷଣୋ େରୋଯୋଇଛ।ି ଏହ ି ଟ୍ରଷ୍ଦର  
ଅନୟ େଛି ିେଶିଷି୍ େୟକ୍ତ ିେଦିଶଷଙ୍କୁ  ପରୋମଶ୍ସ୍ୋତୋ  ଭୋଦେ 
ମଧ୍ୟ ମଦନୋନୀତ େରୋଯୋଇଛ।ି ଏହ ି ପରୋମଶ୍ସେୋରୀ 
ଦେୋର୍ସଦର ପେୂ୍ସତନ ସଏିଜ ିରୋଜୀେ ଦମଦହଷଷି, ଇନଦଫୋସସି 
ଫୋଉଦଣ୍ଡସନର ପେୂ୍ସତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସକୁଧୋ ମତୂ୍ଷି, ଇଣ୍ଡେିପସ୍ସ ଏେଂ 
ପରିୋମ� ଫୋଉଦଣ୍ଡସନର ପେୂ୍ସତନ ସଇିଓ ଆନନ୍ଦ ଶୋହଙ୍କୁ  
ସ୍ୋନ ମଳିଛି।ି ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଦମୋ୍ୀ ନୂତନ ଟ୍ରଷ୍ମିୋନଙ୍କୁ  ସ୍ୋଗତ 

େରଛିନ୍।ି ୨୦୨୦ଦର େଦରୋନୋ 

ରତନ ଟାଟା ପଏିମ୍  କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡ୍  ର ଟ୍ରଷ୍ ି
 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୧ଠା୯ (ଏରେନ୍)ି: ଅନୟେକୁ ହସୋଉଥିେୋ ହୋସୟ 

ଅଭଦିନତୋ ରୋଜକୁ  ଶ୍ୀେୋସ୍ତେ (୫୮)ଙ୍ ପରଦ�ୋେ �ଟଛି।ି 
ସମସ୍ତଙ୍କୁ  ଦଶୋେର ସୋଗରଦର ଭସୋଇ ସେକୁ ୍ନି ପୋଇଁ ଜୀେନର 
ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରକୁ  େଶି୍ୋମ ଦନଇଛନ୍ ି ଗଦଜୋଧର ଦଭୈୟୋ। େକୁ ଧେୋର 
ସେୋଳ ୧୦ଟୋଦର ୍ଲି୍ୀ ଏମ୍ସଦର ରୋଜକୁ  ଶ୍ୀେୋସ୍ତେ ଦଶଷ 
ନଶି୍ୋସ ତୟୋଗ େରଛିନ୍।ି ସଚୂନୋ ଅନକୁଯୋୟୀ ଅଗଷ୍ ୧୦ଦର 
ଜମି୍ ଦର େୟୋୟୋମ େରକୁ ଥିେୋ ସମୟଦର ତୋଙ୍ର 
ହୃ୍�ୋତ ଦହୋଇଥି�ୋ। ପଦର ତୋଙ୍କୁ  ଏମ୍ସଦର ଭତ୍ଷି 

େରୋଯୋଇଥି�ୋ। ଦସଠୋଦର ରୋଜକୁଙ୍ ହୃ୍ୟର ଏେ ଅଂଶଦର ଶଦହ 
ପ୍ରତଶିତ େ୍ଲଦେଜ୍  ଦହୋଇଥିେୋ ଜଣୋ ପରଥିି�ୋ। ଅଭଦିନତୋଙ୍ର 
ଆଞ୍ଓିପ୍ଲୋଷ୍ ିମଧ୍ୟ େରୋଯୋଇଥି�ୋ। ଗତ ୪୨ ୍ନି ଦହ�ୋ ଏମ୍ସଦର 
ତୋଙ୍ ଚେିତି୍ୋ ଚୋ�ଥିି�ୋ। ଦତଦେ େକୁ ଧେୋର ସେୋଦଳ ପକୁଣଥିଦର 
ହୃ୍�ୋତ ଦହେୋରକୁ  ତୋଙ୍ର ମତୃକୁ ୟ ଦହୋଇଥି�ୋ। ତୋଙ୍ ମତୃକୁ ୟଦର 

ଦ୍ଶଦର ଦଶୋେର ଛୋୟୋ ଦେଳଯିୋଇଛ।ି ରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିଦ୍ରୌପ୍ୀ 
ମକୁମକୁ୍ସ, ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମୋ୍ୀ, ପ୍ରତରିକ୍ଷୋ 
ମନ୍ତୀ ରୋଜନୋଥ ସଂିହ, 

ଆରପାରକିର େକେଡ ିେଙି୍ଡ୍   ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ

କ�ାେେଥା

ସଂ�ୀୟ େଧିÒେକୁ ଦେନ୍ଦ୍ର ମୋନକୁନୋହ ିଁ
େେିୋଶ ଯୋଏ ଧÒଦମଇ,

ଓଡ଼ଶିୋ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଏହ ିେୟତକି୍ରମ
ଜଳଜଳ ୍ଶିକୁଥୋଇ !
େପଟଆି ଫକୁ� ସୋଇଁ,

େଥୋ ଆଉ େୋଦମ ତୋଙ୍ର ସଦତେି
ତୋଳଦମଳ ରହକୁନୋହ ିଁ !!

 ମର୍ଠା,୨୧ଠା୯(ଏରେନ୍)ି: ୟକୁଦକ୍ରନ ଯକୁଦ୍ଧ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଦର ରକୁ ଷ ରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି ପକୁତନି ପକୁଣଥିଦର 
ପୋଶ୍ୋତ ରୋଷ୍ଟ୍ରମୋନଙ୍କୁ  ଧମେ ଦ୍ଇଛନ୍।ି 
େକୁେଶୀଘ୍ର ରକୁ ଷର ୩ �କ୍ଷ ରଜିଭ୍ସ ଦଯୋଦ୍ଧୋଙ୍କୁ  
ୟକୁଦକ୍ରନ ପଠୋଯେିୋ ସହତି ସୋଂପ୍ରତେି ସ୍ତଦିର 
ଆଣେେି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦୟୋଗ େରେିୋେକୁ ମଧ୍ୟ ରକୁ ଷ 
ପ୍ରସ୍ତକୁତ ି ଦନଇ ସୋରଛି ି ଦେୋ� ି ପକୁତନି୍  େହଛିନ୍।ି 
ଫଳଦର ରକୁ ଷ-ୟକୁଦକ୍ରନ ଯକୁଦ୍ଧ ସ୍ତ ିଆଗେକୁ ଆହକୁର ି
ଭୟଙ୍ର ଦହେୋର ଆଶଙ୍ୋ େଢୋଇଛ।ି 

େଗିତ ୭ ମୋସ ଧର ି ଚୋ� ି ଆସଥିÒେୋ ଏହ ି
ଯକୁଦ୍ଧଦର ରକୁ ଷ ଏେଂ ୟକୁଦକ୍ରନର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି
�ଟଥିÒ�ୋ ଦେଦଳ େଛି ି ୍ନି ଦହ�ୋ ୟକୁଦକ୍ରନର 
ଦସନୋର େତୃ୍୍ସତ୍ େଭିନି୍ନ ଭୋଗଦର େୃଦ୍ଧ ପୋଇଥÒେୋ 
େକୁହୋଯୋଇଥÒ�ୋ। େଦିଶଷ େର ି ୟକୁଦକ୍ରନର ଉତ୍ର 
ପେୂ୍ସ ଏେଂ ୍କ୍ଷଣି ଭୋଗରକୁ  ରକୁ ଷ ଦସନୋଙ୍କୁ  ହଟୋଇ 
ୟକୁଦକ୍ରନ ଦସନୋ େଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ନଜି ୍େ�େକୁ 
ଦନଇଥÒ�ୋ ଦେୋ� ି ୍ୋେ ି େରଥିÒ�ୋ।  ଦେେଳ 
ଦସତେି ି ନକୁଦହଁ ରକୁ ଷ ଦସନୋେକୁ ଉତ୍ର ସୀମୋ 
୍ଗିଦର �ଉରୋଇେୋ ୍ଗିଦର ମଧ୍ୟ ୟକୁଦକ୍ରନ 
ସଫଳ ଦହୋଇଥÒେୋ େହଥିÒ�ୋ। ରକୁ ଷ ଦସନୋର 
ମଦନୋେଳ ୍ନିେକୁ ୍ନି ହ୍ୋସ ପୋଉଥÒେୋରକୁ  
ଏଭଳ ି ସ୍ତ ି ଉପକୁଜଥିÒେୋ େକୁହୋଯୋଉଥÒେୋ ଦେଦଳ 
େକୁ ଧେୋର ରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି ପକୁତନିଙ୍ ଏହ ି ଧମେ 
ଆଗେକୁ ସ୍ତ ି ଆହକୁର ି ଜଟଳି େରେି ଦେୋ� ି
େକୁହୋଯୋଉଛ।ି େୋରଣ ୟକୁଦକ୍ରନର ସମସ୍ତ ପ୍ରମକୁେ 
ଅଞ୍ଚଳ ପକୁଣଥିଦର ୍େ� େରେିୋେକୁ  ଆଦମ ପ୍ରସ୍ତକୁତ 
ଦେୋ� ି ପକୁତନି େହଛିନ୍।ି ନଜିର ସକୁରକ୍ଷୋ ପୋଇଁ 
ରକୁ ଷ େଛି ିେ ିପ୍ଦକ୍ଷପ  ଗ୍ରହଣ େରପିୋଦର ଏେଂ 
ଆେଶୟେସ୍ଦଳ ଆଣେେି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦୟୋଗ 
େରେିୋେକୁ ଆଦମ ପ୍ରସ୍ତକୁତ ଦେୋ� ି ଦସ େହଥିÒେୋ 
େଷିୟ ସେକୁ ଠୋରକୁ  ଚନି୍ୋଜନେ ଦହୋଇପଡ଼ଛି।ି 

ୟକୁଦକ୍ରନଦର ଶୋନ୍ ି ପ୍ରତଷି୍ୋ େରେିୋେକୁ ଆଦମରେିୋ 
ସଦମତ ଅନୟ ପୋଶ୍ୋତୟ ରୋଷ୍ଟ୍ର ଚୋହକୁ ଁ ନୋହୋନ୍।ି 
େରଂ ୟକୁଦକ୍ରନର ଆଣେିେି ଦେନ୍ଦ୍ରର ସକୁରକ୍ଷୋେକୁ 
େୋହୋନୋ େର ିଏହସିେକୁ  ରୋଷ୍ଟ୍ର ରକୁ ଷଆିେକୁ େ୍ଲୋକ୍ ଦମ� 
େରକୁ ଛନ୍।ି ନୋଦଟୋ ରୋଷ୍ଟ୍ର ସଦମତ ଆଦମରେିୋ, 
ବ୍ଦିଟନ ଏେଂ ଦେ�ଜୟିମ ଆ୍ ିରୋଷ୍ଟ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ 
େର ି ଆମ ମୋଟଦିର ୟକୁଦକ୍ରନ ପକ୍ଷରକୁ  ସୋମରେି 
େୋଯ୍ସୟୋନକୁଷ୍ୋନ େରେିୋେକୁ ଦଯୋଜନୋ େରଛିନ୍।ି 
ଏପରେି ି ଆମ େଦିରୋଧଦର େନିୋଶେୋରୀ 
ଅସ୍ତ୍ର େୟେହୋର େରେିୋେକୁ ଦସମୋଦନ ପ୍ରସ୍ତକୁତ 
ଦହଉଛନ୍।ି େନି୍କୁ  ଦସମୋଦନ ମଦନ ରେେୋ 
ଉଚତି ଦଯ, ଆଦମ ଆମ ମୋଟରି ସକୁରକ୍ଷୋ ପୋଇଁ 
େଛି ି େ ି େରପିୋରକୁ । ଆମ ପୋେଦର ମଧ୍ୟ ଯଦଥଷ୍ 
େନିୋଶେୋରୀ ଯକୁଦ୍ଧୋସ୍ତ୍ର ମହଜକୁ୍ ରହଛି।ି ଏପରେି ି
ନୋଦଟୋ ନେିଟଦର ଯୋହୋ ନୋହ ିଁ, 

 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୧ଠା୯(ଏରେନ୍)ି: ପ୍ରୋୟ ୨୩ 
ହଜୋର ଦେୋଟରି େୟୋଙ୍ ଠଦେଇ �ଟଣୋଦର 
ସେିଆିଇ ଏଜେି ି ଶପି୍ ୟୋର୍ସର ପ୍ରତଷି୍ୋତୋ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଋଷ ି େମଦଳଶ ଅଗ୍ରୱୋ�ଙ୍କୁ  େକୁ ଧେୋର 
ଗରିଫ େରୋଯୋଇଛ।ି ତୋଙ୍ େଦିରୋଧଦର 
ଅପରୋଧÒେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ , କ୍ୁ ନ୍ସୀତ ି , ଠଦେଇ ଏେଂ 
େଶି୍ୋସ�ୋତେତୋ ସହ ପ୍ ପ୍େୀର ଅସତ୍  
ପରଚିୋଳନୋ ଆ୍ ି ଅଭଦିଯୋଗ ଅୋଣ ି ସେିଆିଇ 
ତୋଙ୍କୁ  ଗରିଫ େରଥିÒେୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଏଜେି ି
ସପି୍ ୱୋର୍ସ �ଃି େଦିରୋଧଦର  ମହୋ କ୍ୁ ନ୍ସୀତରି 
ଗନ୍ଧ େୋରେିୋ ପଦର ସେିଆିଇ ପକ୍ଷରକୁ  େଛି ି
ମୋସ ତଦଳ ଯୋଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ଦହୋଇଥÒ�ୋ। ଦତଦେ 
ଏହ ି େମ୍ପୋନୀ େଭିନି୍ନ େୟୋଙ୍ରକୁ   

ପତୁନି୍ ଙ୍କ ପରୋଣ ୁଯଦୁ୍ଧ ଧେେ

 ବ୍ରହ୍ମପେୁ, ୨୧ଠା୯ (ସମସି): େଲ୍ଦିେୋଟ 
ଏେେ େଶି୍ୱେ ି୍ ୟୋଳୟଦର ପକୁଣ ି ଥଦର ଛୋତ୍ର 
ଉଦତ୍ଜନୋ। ପ୍ରତ ି େଛି ି ୍ନି େୟେଧୋନଦର 
ଏହ ି େଶି୍ୱେ ି୍ ୟୋଳୟଦର ଏହପିର ି ଗଣ୍ଡଦଗୋଳ 
ଓ ମୋରପଟି୍  �ଟକୁ ଛ।ି ଆଜ ି ଏଠୋଦର କ୍ୁ ଇ ଛୋତ୍ର 
ଦଗୋଷ୍ୀ ମଧ୍ୟଦର ଗଣ୍ଡଦଗୋଳ �ଟଛି।ି ଉଭୟ 
ଦଗୋଷ୍ୀର ଛୋତ୍ରଙ୍କୁ  ଟୋଉନ୍ ଥୋନୋ ପକୁ�ସି ଅଟେ 
ରଖି ପଚରୋ ଉଚରୋ େରକୁ ଥିେୋ 
ଦେଦଳ ଏ ଦନଇ ଥୋନୋଦର 
ମୋମ�ୋ ଦହେ ଦେୋ� ି ପକୁ�ସି 
ପକ୍ଷରକୁ  େକୁହୋଯୋଇଛ।ି 

ସଚୂନୋଦଯୋଗୟ ଦଯ, େଲ୍ଦିେୋଟ ଏେେ 
େଶି୍ୱେ ି୍ ୟୋଳୟଦର ଗତ େଛି ି ୍ନି ଧର ି
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍ ସ୍ପଟ୍  ଆଡ୍ ମଶିନ ଦହଉଛ।ି ଏହ ି

ସମୟଦର େଛି ି ଛୋତ୍ର ପ�ିୋଙ୍କୁ  ଏଠୋଦର ସ୍ପଟ୍  
ସଦି�କ୍ ସନ୍ ଦର ସଟି୍  େରଦି୍େୋ 
ପୋଇଁ ଟଙ୍ୋ େୋରେୋର େରକୁ ଥିେୋ 
ଅଭଦିଯୋଗ ଉଠଛି।ି ଆଜ ି ଏହ ି

େଶି୍ୱେ ି୍ ୟୋଳୟର ଦେ.ସୋଇେକୁମୋରଙ୍କୁ  ଅନୟ 
ଜଦଣ ଛୋତ୍ର ଆେୋଶ ଦେରୌଣସ ି ଛୋତ୍ରଙ୍ ସଟି୍  
ଦ୍େୋ ପୋଇଁ ଟଙ୍ୋ ଦ୍ଇଥିଦ�। େନି୍କୁ ଛୋତ୍ର 
ଜଣଙ୍ ଆଡ୍ ମଶିନ ଦହୋଇ ନ 

ଖଲ୍କିୋଟ ଏେେ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟକର ଉକତେଜନା
ସ୍ପଟ୍ଆଡ୍ମଶିନକୁନନଇଟଙ୍କାକକାରବକାରଅଭନି�କାଗ

ପକାଶ୍କାତ୍ୟରକାଷ୍ଟ୍ରଆମକୁ
‘ବ୍କାକ୍ନମଲ୍’କରୁଛନ୍:ିପତୁନି୍
ୟନୁରେନକୁଆଉ୩ଲକ୍ଷନ�କାଦ୍କା

ପଠକାଇବକାକୁନ�କାଷଣକା

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

୨୩ହଜକାରନକକାଟରିବ୍ୟକାଙ୍ଠନକଇ

ଏଜବି ିଶପି୍ ୟାଡ୍ସର ପ୍ରତଷି୍ାତା 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ବାନ୍ଧ�ା ରବିଆିଇ

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ,୨୧।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିୋ ଆଗଦର 
ମକୁଣ୍ଡ ନକୁଆଁଇେ ପ୍ରୋେୃତେି େପିଯ୍ସୟୟ। ଜଳେୋୟକୁ 
ପରେିତ୍୍ସନ ଓ ଓଡ଼ଶିୋର ଦଭରୌଦଗୋଳେି ସ୍ତି ି ପୋଇଁ 
ଓଡ଼ଶିୋ ପ୍ରୋେୃତେି େପିଯ୍ସୟୟ ଆଖିଦର ରହଛି।ି 
ପ୍ରତେିଷ୍ସ ରୋଜୟ ଏେୋଧିେ ଥର େନୟୋ,େୋତୟୋର 
ସମ୍କୁଖିନ ଦହଉଛ।ି ଦହଦ� ଏହ ି େପିଯ୍ସୟୟର 
ମକୁେୋେ�ିୋ ସେୋଦଶ ପ୍ରତଦିରୋଧ ଓ ପରଚିୋଳନୋ 
େୟେସ୍ୋେକୁ ୍ୃଢ଼ େରେିୋ ପୋଇଁ ରୋଜୟ ସରେୋର 
ପ୍ରକ୍ରୟିୋ ଜୋର ି ରଖିଛନ୍।ି ମକୁେୟମନ୍ତୀଙ୍ ‘ଶନୂୟ 
ଜୀେନହୋନୀ’ ମନ୍ତେକୁ ଆଧୋର େର ି ରୋଜୟ 
ପ୍ରଶୋସନେି େଳ ୍ୀ�୍ସମଆି୍ ଦଯୋଜନୋ ପ୍ରସ୍ତକୁତ ି
ଉପଦର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ଦ୍ଉଛ।ି ଯୋହୋଦ୍ୋରୋ ସୋରୋ େଶି୍ୱଦର 
ପ୍ରୋେୃତେି େପିଯ୍ସୟୟ ମକୁେୋେ�ିୋ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଓଡ଼ଶିୋ 
ଦରୋଲ୍  ମଦରଲ୍  ସୋଜଛି।ି ଏହ ି ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ରୋଜୟ 
ସରେୋର ଆଉ ପୋଦ୍ ଆଗେକୁ େଢ଼଼ଛିନ୍।ି େକୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 
ପ୍ରୋେୃତେି େପିଯ୍ସୟୟ ମକୁେୋେ�ିୋ ପୋଇଁ ୍କ୍ଷତୋ େୃଦ୍ଧ ି
ଉପଦର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ଦ୍ଇ ରୋଜୟ ସରେୋର ୪୦୦ ଦେୋଟ ି
ଟଙ୍ୋ େର୍୍ସ େରେିୋେକୁ ଦଯୋଜନୋ େରଛିନ୍।ି ଦସହପିର ି
େଢ଼଼କୁଥିେୋ େନୟୋ ୍ୋଉରକୁ  ଦ�ୋେଙ୍ ସକୁରକ୍ଷୋ ପୋଇଁ 
ଅଧିେ େନୟୋ- ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀ ନମି୍ସୋଣ ଉପଦର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ 
୍ଆିଯୋଇଛ।ି ମଙ୍ଗଳେୋର ମକୁେୟ ଶୋସନ ସଚେିଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋଦର େସଥିିେୋ େପିଯ୍ସୟୟ ମକୁେୋେ�ିୋ ସମ୍ୱନ୍ଧତି 
ରୋଜୟସ୍ତରୀୟ େୋଯ୍ସୟନେି୍ସୋହୀ େମଟି ିଦେୈଠେଦର ଏହ ି
ଦ�ୋଷଣୋ ସହ େହକୁ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ନଷି୍ପତ୍ ିଦହୋଇଛ।ି 

େପିଯ୍ସୟୟ ପରଚିୋଳନୋ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ମକୁେୟମନ୍ତୀ 
ଜୋତସିଂ� ଦ୍ୋରୋ ପକୁରସ୍ତୃ ଦହେୋ ସହତି ଅଦନେ 
ସମୟଦର ଅନୟ ରୋଜୟେକୁ ମଧ୍ୟ ସହୋୟତୋ 
ଦଯୋଗୋଇଛନ୍।ି ଓଡ଼ଶିୋ ଏ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର େହକୁ ଆଗେକୁ 
ଯୋଇ ପ୍ରତ ି�ରକୁ  େପିଯ୍ସୟୟ ଦଯୋଦ୍ଧୋ ସଷୃ୍ ିେରେିୋ ପୋଇଁ 

ଦଯୋଜନୋ େରଛି।ି ଏଥିପୋଇଁ ପ�ିୋଙ୍ ପଢ଼ୋ଼ େହଦିର 
େପିଯ୍ସୟୟ ମକୁେୋେ�ିୋେକୁ ସ୍ୋନ ଦ୍େୋ ସହତି ଦଗୋଷ୍ୀ 
ସ୍ତରଦର ସଦଚତନତୋେକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ୁ ୃ ଢ଼ େରୋଯୋଇଛ।ି 
୍ୃତ ପରେିତ୍୍ସନଶୀଳ ଜଳେୋୟକୁ ପରଦିପ୍ରକ୍ଷୀଦର 
ରୋଜୟର େପିଯ୍ସୟୟ ପରଚିୋଳନୋ ୍କ୍ଷତୋେକୁ ଅଧିେ 

୍ୃଢ଼ ଓ ଶୋଣତି େରେିୋ ଉପଦର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ୍ଆିଯୋଇଛ।ି 
େଦିଶଷ େର ି ରୋଜୟର େପିଯ୍ସୟୟ ପରଚିୋଳନୋ 
ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ଭୂମେିୋ ନେି୍ସୋହ େରକୁ ଥିେୋ 
ଓଡ୍ୋଫ, ଅଗ୍ଶିମ ଦସେୋ ୟକୁନଟି୍ , ପୋନୀୟ ଜଳ ଓ 
େ ି୍ କୁ ୟତ୍  ଦଯୋଗୋଣ ୟକୁନଟି୍ ଗକୁଡ଼େିକୁ  

େଣୁ୍ ନୁଆଁଇବ ବପିଯ୍ସ୍ୟ

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ/ ବେଗଡ଼, ୨୧।୯ (ସମସି): 
ସୋରୋ ଦ୍ଶଦର େୃଷ ି ଶ୍ମେିଙ୍ ଆତ୍ମହତୟୋ 
େୃଦ୍ଧ ି ପୋଉଛ।ି ଦ୍ଶଦର ପ୍ରତ ି କ୍ୁ ଇ �ଣ୍ୋଦର 
ହୋରୋହୋର ିଜଦଣ େୃଷେ ଆତ୍ମହତୟୋ େରକୁ ଛନ୍।ି 
ମୋତ୍ର ରୋଜୟ ସରେୋରଙ୍ େୃଷ ି ସଂସ୍ୋର, 
େୃଷେମୋନଙ୍ ଆଥ ଷିେ େେିୋଶ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ଗ୍ରହଣ େରୋଯୋଉଥିେୋ ପ୍ଦକ୍ଷପ, ‘େୋଳଆି’ ଓ 
‘େଳରୋମ’ ପର ି ଚୋଷୀ ହତିେୋରୀ େୋଯ୍ସୟକ୍ରମ 
ଓଡ଼ଶିୋଦର ଚୋଷୀ ଆତ୍ମହତୟୋ ଦରୋେେିୋେକୁ 
ସକ୍ଷମ ଦହୋଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିୋ, ତ୍ରପିକୁରୋ, ମଣପିକୁର 
ଉତ୍ରୋେଣ୍ଡ, �ୋକ୍ଷୋଦ୍ୀପ, ପକୁଡ଼କୁଦଚରୀ, 
ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ଓ ପଶ୍ମିେଙ୍ଗଦର ୨୦୨୧ଦର 
ଦେରୌଣସ ି ଚୋଷୀ ଆତ୍ମହତୟୋ େର ି ନ ଥିେୋ 
ଜୋତୀୟ ଅପରୋଧ ନଥି େକୁ ୟଦରୋ ରଦିପୋଟ୍ସଦର 
ପ୍ର୍ଶଷିତ ଦହୋଇଛ।ି ଅନୟପକ୍ଷଦର ମହୋରୋଷ୍ଟ୍ର, 

େର୍୍ସୋଟେ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦ୍ଶଦର ଦ୍ଶର 
ସେ୍ସୋଧିେ ଚୋଷୀ ଆତ୍ମହତୟୋ େରକୁ ଥିେୋ ଏଥିଦର 
ଉଦଲ୍େ େରୋଯୋଇଛ।ି

ମକୁେୟମନ୍ତୀ ନେୀନ ପଟ୍ଟନୋୟେଙ୍କୁ  େୃଷେଙ୍ 
ହଦିତୈଷୀ ରୂଦପ େଦିେଚନୋ େରୋଯୋଇଥୋଏ। 
ରୋଜୟର େୃଷେମୋନଙ୍ ଆୟ ଦ୍ଗିକୁଣତି 

େରେିୋ ଓ େୋ୍ୟ ଶସୟ ଉତ୍ୋ୍ନ େୃଦ୍ଧ ିନମିଦନ୍ 
ମକୁେୟମନ୍ତୀ ସେ୍ସ୍ୋ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱୋଦରୋପ େର ିଆସକୁଛନ୍।ି 
ଏଥିପୋଇଁ ଚୋଷୀମୋନଙ୍କୁ  େନିୋ ସକୁଧଦର ଋଣ 
ପ୍ର୍ୋନ େରୋଯୋଉଛ।ି େୋଳଆି ଦଯୋଜନୋଦର 
ଆଥ ଷିେ ସହୋୟତୋ ସହ ଜଳଦସଚନ ନମିଦନ୍ 
ଦଯୋଜନୋେଦ୍ଧ େୋଯ୍ସୟକ୍ରମ ହୋତେକୁ ନଆିଯୋଇଛ।ି 

ଯୋହୋଫଳଦର ରୋଜୟଦର ଧୋନ ଉତ୍ୋ୍ନ 
ଦ୍ଗିକୁଣତି ଦହୋଇଛ।ି େୋ୍ୟ ସକୁରକ୍ଷୋ ସକୁନଶି୍ତି 
ଦହୋଇଛ ିଏେଂ ଦ୍ଶର େୋ୍ୟଭଣ୍ଡୋରେକୁ ଚୋଉଳ 
ଦଯୋଗୋଣଦର ଓଡ଼ଶିୋ ଦ୍ଶର ତୃତୀୟ େୃହତ୍ମ 
ରୋଜୟର ମୋନୟତୋ ପୋଇଛ।ି ପରଣିତସି୍ୱରୂପ 
ରୋଜୟଦର ଚୋଷୀଙ୍ ଆଥ ଷିେ ସ୍ତି ିସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଦହୋଇଛ।ି 
ଆତ୍ମହତୟୋ ହୋର ଶନୂେକୁ େସଛି।ି

 ଜୋତୀୟ ଅପରୋଧ ନୟିନ୍ତଣ େକୁ ୟଦରୋ 
(ଏନ୍ ସଆିର୍ େ)ି ତଥୟ ଅନକୁସୋଦର ଓଡ଼ଶିୋଦର 
୨୦୨୧ଦର ଜଦଣ ମଧ୍ୟ େୃଷେ େମି୍ୱୋ େୃଷ ି
ଶ୍ମେି ଆତ୍ମହତୟୋ େରନିୋହୋନ୍।ି ରୋଜୟଦର 
ଦଯଦତଦେଦଳ େୃଷେ ଆତ୍ମହତୟୋର ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଉଠଥିୋଏ ଦସଦତଦେଦ� ପ୍ରଥଦମ େରଗଡ଼ ଜଲି୍ୋ 
ଚର୍୍ସୋେକୁ ଆସଥିୋଏ। ରୋଜୟର ସେ୍ସୋଧିେ େୃଷେ 
ଆତ୍ମହତୟୋ ଅଭଦିଯୋଗ େରଗଡ଼ 

ଚାଷରୀଙ୍କ ବନୁ୍ଧ ନବରୀନଚକାଷୀଆତ୍ମହତ୍ୟକାନରକାକଛିି
ରକାଜ୍ୟରକୃଷିସଂସ୍କାର

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୨୧।୯ (ସମସି): ଦେେୋରୀ 
୍ୂରୀେରଣ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଦ୍ଶଦର ଓଡ଼ଶିୋ ଅଗ୍ରଣୀ 
ରୋଜୟର ମୋନୟତୋ ପୋଇଛ।ି ସୋରୋ ଦ୍ଶର 
ଦେେୋରୀତକୁ ଳନୋଦର ଓଡ଼ଶିୋଦର ହୋର ନଗଣୟ। 
ଚଳତି େଷ୍ସ ଶକି୍ଷୋ, ସ୍ୱୋସ୍ୟ, ସହରୀ େେିୋଶ, େୃଷ ି
ଦକ୍ଷତ୍ର, ସଚେିୋଳୟ ଦସେୋଦର ଅଦନେ ନଯିକୁକ୍ତ ି

ଦହୋଇଛ ି ଏେଂ ଅଦନେ େଭିୋଗଦର ନଯିକୁକ୍ତ ି ପ୍ରକ୍ରୟିୋ 
ଚୋ�କୁ  ରହଛି।ି ଏହକି୍ରମଦର େକୁ ଧେୋର ୧୪୬ ପ୍ରୋଣୀ 
ଚେିତି୍େ, ୫୮୮ ପ୍ରୋଣୀଧନ ନରିୀକ୍ଷେ, ୬୭ 
େନଷି୍ ମତ୍ୟ ଦେୈଷୟେି ସହୋୟେ ଓ ୩ େନଷି୍ 
ଯନ୍ତୀଙ୍କୁ  ନଯି କୁକ୍ତ ି ପ୍ର୍ୋନ େରଛିନ୍।ି ଦ�ୋେସଭୋ 
ଭେନର େନଦଭନସନ୍  ଦସଣ୍ରଦର ନେନଯିକୁକ୍ତ 

ପ୍ରୋଣୀ ଚେିତି୍େ, ପ୍ରୋଣୀଧନ ନରିୀକ୍ଷେ, େନଷି୍ ମତ୍ୟ 
ଦେୈଷୟେି ସହୋୟେ ଓ େନଷି୍ ଯନ୍ତୀଙ୍କୁ  ୍ଗି୍ ୍ ଶ୍ସନ 
ଦ୍ଇଛନ୍ ିମକୁେୟମନ୍ତୀ। ମତ୍ୟ ଓ ପ୍ରୋଣୀସମ୍ପ୍ ଦକ୍ଷତ୍ର 
ତୃଣମଳୂ ଅଭେୃିଦ୍ଧରି ଇଞ୍ନି୍  ଦେୋ� ି ଉଦଲ୍େ େର ି
ନଷି୍ୋର ସହ ୍ୋୟତି୍ୱ ସମ୍ପୋ୍ନ ନମିଦନ୍ ନେନଯିକୁକ୍ତ 
ଅଧିେୋରୀ ଓ େମ୍ସଚୋରୀଙ୍କୁ  

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ଠାଣଲୀ ସମ୍ପଦ ରଷେତ୍ର ଗ୍ଠାମଠାଞ୍ଚଳ ଅଭବୃିଦ୍େି ଇଞ୍ନି: ମଖୁସ୍ୟମନ୍ତଲୀ
ନ�ିକୁ୍ିପକାଇନଲ୪୬ପ୍କାଣୀଚକିତି୍ସକ,୫୮୮ପ୍କାଣୀଧନନରିୀକ୍ଷକ

୬୭କନଷି୍ଠମତ୍ସ୍ୟନବୈଷୟକିସହକାୟକ,
୩କନଷି୍ଠ�ନ୍ତୀଙୁ୍ନ�ିକୁ୍ପିତ୍ର

ଚକାକରିନିରସ୍ୱଚ୍ଛତକାବଜକାୟରଖିବକାକୁ
‘୫-ଟ’ିସଚବିଙ୍ପରକାମଶ୍ଶ

ଦକ୍ଷତକାବୃଦ୍ିତକାଲମିପକାଇଁ

ଖର୍୍ଶନହବ୪୦୦ନକକାଟି
ରକାଜ୍ୟନରନମି୍ଶକାଣନହବ

ଅଧିକବନ୍ୟକା-ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ
ବରୀ,ଧକାମନଗର,ନଗକାପନର

ଉର୍ନହବନ�ରବିନ୍ଧ
ସହରକାଞ୍ଚଳରଜଳ
ନଷି୍କାସନଉପନର
ସରକକାରଙ୍ଗରୁୁତ୍ୱ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦}ପଷୃ୍ଠା-୧୦ }ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

ରଦୃୁଢ଼ କେବ ପ୍ରତକିରାଧ ବ୍ବସ୍ା 

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦ }ପଷୃ୍ଠା-୧୦

 ଭଞ୍ନଗେ,୨୧ଠା୯(ସମସି): ଭଞ୍ନଗରର ନୋରୀ ଦଗୋଚ୍ଛୋ 
ନେିଟସ୍ ଏେ ନୋଳଦର ଦଗୋଟଏି ପରେିୋରର ୩ଜଣ ଭୋସ ି
ଯୋଇଛନ୍।ି ନୋଳଦର ୪ ଫକୁଟ ଉର୍ର ପୋଣ ିପ୍ରେୋିତ ଦହଉଥିେୋ ଦେଦଳ 
ତୋରସଂି ଥୋନୋ ଗୋଦ�ରୀ ଫୋଣ୍ଡ ିଅନ୍ଗ୍ସତ ଟଙି୍ଗକୁ  ଦ�ୋଳୋ ଗ୍ରୋମର ରଞ୍ତି 
ନୋୟେ ନଜି ପତ୍ୀ ଓ ପକୁଅେକୁ ଦନଇ େୋଇେଦର ଏହୋେକୁ ଅତକି୍ରମ 
େରେିୋର ପ୍ରୟୋସ େରଥିିଦ�। େୋଇେଦର ନୋଳ ଅତକି୍ରମ େରେିୋେକୁ 
ଦଚଷ୍ୋ େ�ୋଦେଦଳ ପୋଣରି ପ୍ରେର ଦ୍ୋତଦର ଦସମୋଦନ େୋଇେ 
ସହ ଭୋସ ିଯୋଇଥିଦ�। ଦହଦ� ଦେରୌଣସ ିମଦତ ରଞ୍ତି େଛି ିସମୟ 
ଭୋସେିୋ ପଦର ଏେ ଗଛେକୁ ଆଶ୍ୋ େର ିେଞ୍ଚ ିଯୋଇଥିେୋ ଦେଦଳ ତୋଙ୍ 
ପତ୍ୀ ଓ ପକୁଅର ଦେରୌଣସ ି ପତ୍ୋ ମଳିନିୋହ ିଁ। େେର ପୋଇ ପକୁ�ସି ଓ 
ଭଞ୍ନଗର ଅଗ୍ଶିମ େୋହନିୀ �ଟଣୋସ୍ଳଦର ପହଞ୍ଚ ିଉଦ୍ଧୋର େୋଯ୍ସୟ 
ଜୋର ିରଖିଥିଦ� ମଧ୍ୟ ଦସଥିଦର ସଫଳ ଦହୋଇ ନଥିେୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି

ବକାଇକସହଭକାସଗିନଲପରବିକାରର୩ସଦସ୍ୟ

ବାପା ବତେ୍ତିଗକ�;  
ୋ’ ଓ ପଅୁ ନକିଖାଜ

ଦୁଇଛକାତ୍ରନଗକାଷ୍ଠୀଙ୍
ମଧ୍ୟନରମକାର୍ପଟି

ଜକାତୀୟଅପରକାଧନଥିବୁ୍ୟନରକା
ରନିପକାଟ୍ଶନରତଥ୍ୟ

ନଦଶନରବୃଦ୍ିପକାଇଛି
କୃଷିଶ୍ରମକିଙ୍ଆତ୍ମହତ୍ୟକା

ଓଡ଼ଶିକାନରକୃଷକକମି୍କା
କୃଷିଶ୍ରମକିଙ୍ଆତ୍ମହତ୍ୟକାଶନୂ



ନଜି ଘର ହେଉ କମିବ୍ା ଭଡ଼ବାଘର, ନୂଆ ଘରଟ ିସଖୁ, ସମଦୃ୍ଧ, ଉନ୍ନତ ଓ 
ଶଭୁଫଳ ପ୍ରଦବାନକବାରୀ ହେଉ, ଏେ ିଭବାବନବା ରଖÒ ସମହତେ ଗେୃପ୍ରହବଶ 

କରଥିବାନ୍।ି ହତହବ  ଗେୃପ୍ରହବଶ ସମୟହର ହକହତକ ନୟିମକୁ ମବାନବିବା 
ଉଚତି। ଆସନୁ୍ ଜବାଣବିବା, ହସସବୁ ନୟିମ ସମ୍ପକ୍କହର… 

	 ବଦି୍ବାନ	ବ୍ବାହ୍ମଣଙ୍କଠବାରୁ	ଉପଯକୁ୍ତ	ତଥିÒ,	ବବାର,	ସମୟର	ପରବାମର୍ଶ	କରନୁ୍।	ବଧିÒପବୂ୍ଶକ	
ପଜୂବାର୍୍ଶନବା	କର	ିନୂଆ	ଘରକୁ	ଯବାଆନୁ୍।	

	 ଆଷବାଢ଼,	ଶ୍ବାବଣ,ଭବାଦ୍ରବ,	ଆର୍ନି,	କବାର୍ତ୍ତିକ	ଓ	ପପୌଷ	ମବାସ	ଗହୃପ୍ରପବର	ପବାଇଁ	ଠକି୍		
ନୁପହଁ।	

	 ମଙ୍ଗଳ	 କଳସପର	 ରଦୁ୍ଧ	 ଜଳ	 ଭରବିବା	 ସହ	 ପସଥÒପର	 ଆମ୍ବ	 କମି୍ବବା	 ଅପରବାକ	 ପତ୍ର	
ଉପପର	ନଡ଼ଆି	ରଖÒ	ଗହୃପ୍ରପବର	କରବିବା	ଉଚତି।	ନଡ଼ଆି	ଉପପର	କୁଙୁ୍କମପର	ସ୍ସ୍କି	
ଚହି୍ନ	ବନବାନୁ୍।	ଏହବାପପର	ଶ୍ରୀଗପଣରଙୁ୍କ	ଧ୍ବାନ	କର	ିକଳସକୁ	ଘରର	ଈରବାନ	ପକବାଣ	କମି୍ବବା	
ପଜୂବାଘପର	ସ୍ବାପନବା	କରନୁ୍।	

	 ଗହୃପ୍ରପବର	ସମୟପର	ଘରର	ମଖୁÒଆ	ନଡ଼ଆି,	ହଳଦରୀ,	ଗଡ଼ୁ,	ଅକ୍ଷତ	ଓ	କ୍ଷରୀର	ସହତି	ଘପର	
ପ୍ରପବର	କରନୁ୍।	ପସହଦିନି	ଶ୍ରୀଗପଣରଙ୍କ	ମରୂ୍ତ୍ତି,	ଦକ୍ଷଣିବାବର୍ତ୍ଶ	ରଙ୍ଖ	ଓ	ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ	ଘରକୁ	ଆଣବିବା	
ରଭୁ	ପହବାଇଥବାଏ।	

	 ପରୁୁଷମବାପନ	ଡବାହବାଣ	ପବାଦ	ଏବଂ	ସ୍ତରୀମବାପନ	ବବାମପବାଦପର	ପ୍ରଥପମ	ଘର	ଭତିରକୁ	ଯବିବା	ଉଚତି।	
	 ପରବାପଷଇ	 ଘପର	 ମଧ୍	 ପଜୂବା	 କରନୁ୍।	 ଏହବାପପର	 ଗ୍ବାସ୍		 ଚୁଲବାପର	 ପ୍ରଥପମ	 କ୍ଷରୀର	 ଫୁଟବାଇବବା	 ଉଚତି।	
ମଷି୍ବାନ୍ନ	ତଆିର	ିକର	ିଠବାକୁରଙୁ୍କ	ଅପ୍ଶଣ	କରନୁ୍।	

	 ପ୍ରଥମ	ପଭବାଜନ	ଠବାକୁରଙୁ୍କ	ଅପ୍ଶଣ	କରବିବା	ପପର	ବ୍ବାହ୍ମଣ	ଏବଂ	ପଗବାମବାତବା,	କବାଉ,	କୁକୁର	ଓ	ପମି୍ଡ଼ୁକୁି	ପଦବବା	
ଉଚତି।	ଏଭଳ	ିକରବିବା	ଦ୍ବାରବା	ଘପର	ସଖୁସମଦୃ୍ଧ	ବୃଦ୍ଧ	ିପବାଇଥବାଏ।

ବଲଉିଡ୍	ର	 ଜପଣ	 ପ୍ରତଭିବାବବାନ୍		 କଳବାକବାର	 ଭବାପବ	 ପରଗିଣତି	 ହୁଅନ୍	ି
ଆୟଷୁ୍ବାନ୍		 ଖରୁବାନବା।	 ଆୟଷୁ୍ବାନ୍	ଙ୍କ	 ବହୁ	 ପ୍ରତରୀକ୍ଷତି	 ଫିଲ୍	 ‘ଡକ୍ଟର	
ଜରୀ’ର	 ପରେଲର୍		 ନକିଟପର	 ଜବାର	ି କରବାଯବାଇଛ।ି	 ଏଥପର	

ଆୟଷୁ୍ବାନ୍	ଙ୍କ	ସହ	ରକୁଲ୍		ପ୍ରରୀତ	ସଂିହ	ଓ	ପରଫବାଳ	ିରବାହ	ନଜର	ଆସପିବ।	
ଏଥପର	ଆୟଷୁ୍ବାନ୍		ଜପଣ	ସ୍ତରୀ	ଓ	ପ୍ରସତୂ	ିପରବାଗ	ବପିରଷଜ୍ଞ	ଭବାପବ	ଅଭନିୟ	
କରୁଛନ୍।ି	ଅନ୍	 ଫିଲ୍ଗଡ଼ୁକି	ଭଳ	ି ‘ଡକ୍ଟର	ଜରୀ’ପର	ମଧ୍	ଆୟଷୁ୍ବାନ୍		କଛି	ି
ନୂଆ	 କରବିବାକୁ	 ପଚଷ୍ବା	 କରଛିନ୍।ି	 ପରେଲର୍	ପର	 ମହଳିବାମବାପନ	 କପିର	ି
ଜପଣ	 ପରୁୁଷ	 ଡବାକ୍ତରଙ୍କ	 ପବାଖକୁ	 ଯବିବାକୁ	 କୁଣ୍ବାପବବାଧ	 କରୁଛନ୍,ି	
ତବାହବା	ପଦଖବାଯବାଇଛ।ି		ଫଳପର	ଚକିତି୍ବା	ପବାଇଁ	ଆୟଷୁ୍ବାନ୍	ଙୁ୍କ	ଅପନକ	
ସମସ୍ବା	 ପହଉଛ।ି	 ଏଥପର	 ଆୟଷୁ୍ବାନ୍		 ଡବାକ୍ତର	 ଉଦୟ	 ଗପୁ୍ବା	
ଭୂମକିବାପର	ଅଭନିୟ	କରଛିନ୍।ି	ଏହ	ି ଫିଲ୍	 ୧୪	ଅପକ୍ଟବାବରପର	
ମକୁ୍ତଲିବାଭ	 କରବି।	 ଏହବାର	 ନପିଦ୍୍ଶରନବା	 ପଦଇଛନ୍	ି ଅନୁଭୂତ	ି
କର୍ପ।	ସବାମବାଜକି	ପ୍ରସଙ୍ଗ	ଉପପର	ନମି୍ତିତ	ଏହ	ିଚଳର୍ତି୍ରର	
ପରେଲର	 ଦର୍ଶକଙୁ୍କ	 ଖବୁ୍	 ପସନ୍ଦ	 ଆସଛି।ି	 ପରେଲର୍	କୁ	
ପଦଖ	 ଫିଲ୍	 ହଟି୍		 ପହବ	 ପବବାଲ	ି ପସବାସଆିଲ	 ମଡିଆିପର	

ୟଜୁସ୍ଶମବାପନ	ମତ	ପଦଉଛନ୍।ି	ଜଙ୍ଗଲରୀ	ପ୍ରଡକ୍ସନ୍		ବ୍ବାନରପର	
ନମି୍ଶବାଣ	 କରବାଯବାଉଛ	ି ଏହ	ି ଫିଲ୍।	 ଏହ	ି ବ୍ବାନରପର	

ପବୂ୍ଶରୁ	 ଆୟଷୁ୍ବାନ୍		 ‘ବପରଲ	ି କ	ି ବଫ୍ତି’	 ଏବଂ	
‘ବଧବାଇ	ପହବା’ପର	କବାମ	କରଥିପଲ।

ଆଜରି ଇତହିାସ
l	୧୧୭୯୧- ପ୍ରସଦି୍ଧ ହବୈଜ୍ବାନକି ମବାଇହକଲ୍  

ଫବାରବାହେଙ୍କ ଜନ୍ମ। 
l	୧୮୮୮- ହନସନ୍ବାଲ୍  ଜଓିଗ୍ବାଫିକ୍  

ପତ୍କିବାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ପ୍ରକବାଶତି ହେବାଇଥଲବା। 
l	୧୯୫୫- ପବୂ୍କ ବ୍ହିଟନହର ପ୍ରଥମ ଥର 

ଟଭିହିର ବଜି୍ବାପନ ପ୍ରସବାରତି ହେଲବା। 

   ପ୍ାଚୀନ ରରାମ୍ ରର ଲୁଣ 
ଏରତ ମଲୂ୍ୟବାନ ଥଲା ରେ, 

ରସୈନକିମାନଙୁ୍ ରବତନ 
ବଦଳରର ଏହାକୁ 

ଦଆିୋଉଥଲା। 

 େକୁ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର 
ଆରମରକିାରର ‘ଫ୍ରୁ ଟ୍  
ସାଲାଡ୍ ’ନାମରର 
ଏକ  ଗଛ ଅଛ,ି  
ରେଉଁଥରର ରଗାଟଏି 
ଗଛରର ବଭିନି୍ନ  
ପ୍କାରର ଫ୍ଳ 

ଫ୍ଳଥିାଏ। 

 ଜାପାନର ଓସାକା 
ସହରରର ଥବା ଏକ 

ବଲି୍ିିଂର  ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଏବିଂ 
ସପ୍ତମ ମହଲା ରଦଇ ହାଇରେ 

ୋଇଛ।ି

ପ୍ରପତ୍କ	ବଷ୍ଶ	ପସପପ୍ଟମ୍ବର	୨୨	ତବାରଖିକୁ	‘ବରି୍	ପଗବାଲବାପ	ଦବିସ’	ଭବାପବ	
ପବାଳନ	କରବାଯବାଏ।	ମବାରବାତ୍ମକ	କକ୍ଶଟ	ପରବାଗ	ସହ	ସଂଘଷ୍ଶ	କରୁଥବବା	
ପଲବାକଙୁ୍କ	ଜଇିଁବବା	ପବାଇଁ	ସବାହସ	ପଦବବା	ତଥବା	ତବାଙ୍କ	ଜରୀବନପର	ଖସୁ	ି
ଆଣପିଦବବା	ଏହ	ିଦବିସ	ପବାଳନର	ଉପଦ୍ର୍।	ଏହ	ିଦନିପର	କକ୍ଶଟପର	
ପରୀଡ଼ତିଙୁ୍କ	ପଗବାଲବାପ	ଫୁଲ	ପଦଇ	ପସମବାନଙୁ୍କ	ଏହ	ିପରବାଗ	ସହ	ଲଢବିବା	
ପବାଇଁ	ଉତ୍ବାହତି	କରବାଯବାଏ।	ପଗବାଲବାପ	ଫୁଲକୁ	ପପ୍ରମର	ପ୍ରତରୀକ	
କୁହବାଯବାଏ।	ଏହବାକୁ	ପଦଖବବା	ମବାପତ୍ର	ମନପର	ଏକ	ସକବାରବାତ୍ମକ	
ଭବାବନବା	ଆସଥିବାଏ।			ଏହ	ିଦନି	କକ୍ଶଟ	ପରବାଗରୀଙୁ୍କ	ପଗବାଲବାପ	
ଫୁଲ	ପଦଇ	ଏହ	ିସପନ୍ଦର	ଦଆିଯବାଏ	ପଯ,	କ୍ବାନ୍ସର	ଜରୀବନର	
ଅନ୍	ନୁପହଁ,	ଆରମ୍ଭ।	ଦୃଢ଼	ଇଚ୍ବାରକ୍ତ	ିଦ୍ବାରବା	କ୍ବାନ୍ସର	ଯଦୁ୍ଧକୁ	
ଜତିପିହବ।		ୱବାଲ୍ଶଡ୍		ପରବାଜ୍		ପଡ’	କବାନବାଡ଼ବାର	୧୨	ବଷ୍ଶରୀୟବା	କ୍ବାନ୍ସର	
ପରୀଡ଼ତିବା	ପମଲଣି୍ବା	ପରବାଜ୍	ଙ୍କ	ସ୍ତୃପିର		ପବାଳନ	କରବାଯବାଏ।	କୁନ	ି
ବୟସରୁ	ପମଲଣି୍ବା	ବ୍ଲଡ୍		କ୍ବାନ୍ସରର	ଏକ	ବରିଳ	ପ୍ରକବାର	ଆସ୍ନି୍ସ	

ଟୁ୍ମରପର	ପରୀଡତି	ଥିପଲ	।	ପହପଲ	ଏପତ	ବଡ଼	ପରବାଗ	ଆଗପର	ପରଷ	
ମହୂୁର୍ତ୍ଶ	ପଯ୍ଶ୍ନ୍	ବ	ିହବାର୍			ମବାନ	ିନଥିପଲ	ପମଲଣି୍ବା।	ପସ	କ୍ବାନ୍ସରର	ଲବାଷ୍	

ପଷ୍ଜ୍	ପର	ଥପଲ।	ପସ	ଆଉ	ପଗବାଟଏି	କ	ିଦୁଇ	ସପ୍ବାହ	ବଞ୍ପିବ	ପବବାଲ	ିଡବାକ୍ତର	
ରଣୁବାଇ	ପଦଇଥପଲ।	ପମଲଣି୍ବା	ତବାଙ୍କର	ଦୃଢ଼	ଇଚ୍ବାରକ୍ତ	ିବଳପର	ଡବାକ୍ତରଙୁ୍କ	ଭୁଲ୍		ସବାବ୍ସ୍	କର	ି

ଛଅ	ମବାସ	ବଞ୍ଥିପଲ।	ଏହ	ିଛଅ	ମବାସ	ମଧ୍ପର		ପ୍ରତ	ିମହୂୁର୍ତ୍ଶକୁ	ସ୍ରଣରୀୟ	କରବିବା	ସହ	ନଜି	ପରପିବରପର	
ଖସୁରି	ବବାର୍ତ୍ଶବା	ବବାଣ୍ଥୁିପଲ	।	ପସ	ଅନ୍	ପରବାଗରୀଙ୍କ	ମପନବାବଳ	ବଢବାଇବବା	ପବାଇଁ	କବତିବା	ପଲଖଥୁପଲ	ଓ	
ଇପମଲ୍	ପର	ସପନ୍ଦର	ପଦଉଥପଲ।	୧୨	ବଷ୍ଶର	ଏହ	ିଝଅି	ଜଣକ	କ୍ବାନ୍ସର	ପରବାଗରୀଙ୍କ	ପବାଇଁ	ଏକ	ଉଦବାହରଣ	
ପହବାଇଗପଲ।	ପମଲଣି୍ବାଙ୍କର	ଏହ	ିଆକଷ୍ଶଣରୀୟ	ବ୍କ୍ତତି୍	ତଥବା	ତବାଙ୍କ	ସବାହସକୁ	ମପନ	ପକବାଇ	ପ୍ରତବିଷ୍ଶ	

ପସପପ୍ଟମ୍ବର	୨୨କୁ	ବରି୍	ପଗବାଲବାପ	ଦବିସ	ବବା	ୱବାଲ୍ଶଡ	ପରବାଜ୍		ପଡ’	ଭବାପବ	ପବାଳନ	କରବାଯବାଏ।	ଏହ	ି
ଦନି	ବରି୍ର	ବଭିନି୍ନ	ପ୍ରବାନ୍ପର	ପଲବାପକ	କ୍ବାନ୍ସର	ପରବାଗରୀମବାନଙୁ୍କ	ପଗବାଲବାପ	ଫୁଲ	ପଦବବା	ସହ	

ପସମବାନଙ୍କ	ସହ	ସମୟ	ଅତବିବାହତି	କରନ୍	ି।

ହମଷ:	ପକୌଣସ	ି	ନଷି୍ପର୍ତ	ିପନବବା	ସମୟପର	ଦ୍ନ୍ଦ୍ପର	ପଡ଼ଯିବାଇ	ପବାରନ୍।ି	ନୂତନ	
ଚୁକ୍ତରୁି	ଲବାଭବାନ୍ତି	ପହବାଇପବାରନ୍।ି	ଅପରଚିତି	ବ୍କ୍ତଙି୍କଠବାରୁ	ଦୂରପର	ରୁହନୁ୍।	
ମହଳିବାମବାପନ	ସପମ୍ବଦନରରୀଳବା	ପହପବ।

ବୃଷ: ଗରୁୁଜନଙ୍କଠବାରୁ	ପପ୍ରରଣବା	ପବାଇଁ	ଆଗକୁ	ବଢ଼ପିବ।		ଛବାତ୍ରଛବାତ୍ରରୀଙ୍କ	ପବାଇ	ଁ
ଦନିଟ	ିଭଲ	ରହବି।	ସମବାଜପର	ପ୍ରତଷି୍ବା	ଲବାଭ	କରପିବ।	ଗରବିମବାନଙ୍କ	ଖବାଦ୍	
,ବସ୍ତଦବାନ	କର	ିରବାନ୍	ିପବାଇପବ।

ମଥିନୁ: ପକୌଣସ	ିକବାରଣରୁ	ମନ	ଅରବାନ୍	ରହବି।	ଦୂରଯବାତ୍ରବା	କରବିବା	ସମୟପର	
ନଜି	ସରୁକ୍ଷବାକୁ	ଗରୁୁତ୍	ଦଅିନୁ୍।	ଜରୀବନପର	ନୂତନ	ପରବିର୍ତ୍ଶନ	ଆସପିବାପର।	
ଅବବିବାହତିମବାନଙ୍କର	ବବିବାହ	ସ୍ରି	ପହବାଇପବାପର।

କକ୍କଟ:	 	 ନଜି	 ପ୍ରତଭିବାର	 ସଠକି୍		 ବ୍ବହବାର	 କର	ି ପ୍ରରଂସବା	 ସବାଉଁଟପିବ।	
ସନ୍ବାନସନ୍ତଙି୍କ	 କବାଯ୍ଶ୍ପର	 ଗବ୍ତିତ	 ପହପବ।	 ପବାରବିବାରକି	 ସମ୍କ୍ଶପର	 ଭୁଲ୍		
ବୁଝବାମଣବା	ସଷୃ୍	ିପହବାଇପବାପର।	

ସଂିେ: ଅନ୍ର	କଥବାପର	ନ	ପଡ଼	ିନଜି	ବୁଦ୍ଧ	ିବପିବକ	ଅନୁସବାପର	କବାଯ୍ଶ୍	କରନୁ୍।		
ଗରୁୁଜନଙ୍କ	ପରବାମର୍ଶ	କ୍ରପମ	କବାଯ୍ଶ୍	କରପିବ।	 	କମ୍ଶପକ୍ଷତ୍ରପର	 	ବବାଦବବିବାଦ	
ପରସି୍ତରୁି	ଦୂପରଇ	ରୁହନୁ୍।

କନ୍ବା:		ପଦହ	ଓ	ମନ	ଭଲ	ରହବି।	ଦୂରଯବାତ୍ରବା	କର	ିଖବୁ୍		ଆନନ୍ଦତି	ପହପବ।	
ଜରୀବନସବାଥରୀଙୁ୍କ	 ଅଧିକ	 ସମୟ	 ପଦପବ।	 ଭବଷି୍ତ	 ପବାଇଁ	 ନୂଆ	 ପଯବାଜନବା	
ପ୍ରସୁ୍ତ	କରପିବ।

ତୁଳବା: ବଗିଡ଼ି	ିଯବାଇଥବବା	କଥବାକୁ	 	ସମ୍ଭବାଳ	ିପନପବ	।	ସକବାରବାତ୍ମକ	ଚନି୍ବା	ରଖ	
ଆଗକୁ	ବଢ଼ପିବ।	ମହଳିବାମବାପନ	ସ୍ବାଧରୀନ	ଭବାବପର	କବାଯ୍ଶ୍	କରପିବ।		ପପ୍ରମ	ଓ	
ଦବାମ୍ତ୍	ଜରୀବନପର	ସଖୁ	ସମଦୃ୍ଧ	ିବୃଦ୍ଧ	ିପବାଇବ।

ବଛିବା:	 ସରକବାରରୀ	 ଅଫିସ୍	ପର	 ଅଟକ	ି ରହଥିିବବା	 କବାଯ୍ଶ୍	 ପରୂଣ	 ପହବ।	
ପବାରବିବାରକି	 କଳହ	 ଦୂର	 ପହବ।	 କବାଯ୍ଶ୍ପକ୍ଷତ୍ରପର	 ଦବାୟତି୍	 ବୃଦ୍ଧ	ି ପବାଇବ।	
ଆବର୍କତବାରୁ	ଅଧିକ	ଖର୍୍ଶକର	ିକଷ୍	ପବାଇପବ।

ଧନୁ: କଠନି	 ପରଶି୍ମ	 କର	ି ସଫଳତବା	 ପବାଇପବ।	 ପବାରବିବାରକି	 କବାଯ୍ଶ୍	 ବୃଦ୍ଧ	ି
ପବାଇବ।	 ପପଡବାରରୀଙ୍କ	 ସହ	 ବବାଦବବିବାଦ	 ପଦଖବା	 ପଦଇପବାପର।	 ଛବାତ୍ରଛବାତ୍ରରୀ	
ପ୍ରତପିଯବାଗତିବା	ମଳୂକ	ପରରୀକ୍ଷବାପର	ଉର୍ତରୀର୍୍ଶ	ପହପବ।

ମକର: ଆତ୍ମବରି୍ବାସର	ସହ	କବାଯ୍ଶ୍	କରପିବ।	ଯବାତ୍ରବା	କର	ିକ୍ଷତପିର	ପଡ଼ପିବାରନ୍।ି	
ଧବାମ୍ତିକ	କବାଯ୍ଶ୍ପର	ମପନବାବଳବାଇପବ।		ନୂଆ	ପଯବାଜନବାକୁ	କବାଯ୍ଶ୍କବାରରୀ	କରବିବା	
ପବାଇ	ଁଦନିଟ	ିମଙ୍ଗଳ	ଅପଟ।

କୁମ୍ଭ:	 ନଜି	 କଥବାପର	 ପଲବାକମବାନଙୁ୍କ	 ପ୍ରଭବାବତି	 କରବିବା	 ପବାଇଁ	 ପଚଷ୍ବା	
କରପିବାରନ୍।ି	 	ସବାଙ୍ଗସବାଥରୀଙ୍କଠବାରୁ	ଭନି୍ନ	ଭନି୍ନ	ପରବାମର୍ଶ	ପବାଇପବାରନ୍।ି	ଉନ୍ନତ	ି
ପବାଇ	ଁନୂତନ	ସପୁଯବାଗ	ମଳିପିବାପର।	

 ମୀନ: ବ୍ସ୍ତବା	ଭତିପର	ଦନିଟ	ିକଟବି।	ନକବାରବାତ୍ମକ	ଚନି୍ବା	ରଖି	କବାଯ୍ଶ୍	କରନୁ୍	
ନବାହ ିଁ।	 	ରତରୁମବାନଙ୍କର	କୂଟଚକ୍ରବାନ୍ର	ରକିବାର	ପହବାଇପବାରନ୍।ି	ବ୍ବସବାୟପର	
ଲବାଭବାନ୍ତି	ପହପବ।	
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ବଶି୍ବ ରଗାଲାପ ଦବିସ

କକ୍କଟ ରରାଗୀଙ୍ କକ୍କଟ ରରାଗୀଙ୍ 
ମରନାବଳ ବୃଦ୍ଧ ମରନାବଳ ବୃଦ୍ଧ 
ପାଇଁ ଦନିଟଏିପାଇଁ ଦନିଟଏି

ଆଜକିବାଲ	ି
ପଲବାକମବାପନ	
ନଜି	ନଜି	ଅଞ୍ଳର	

ରବାସ୍ବାର	ଦୟନରୀୟ	ସ୍ତକୁି	
ପଦଖବାଇବବା	ପବାଇ	ଁପସବାସଆିଲ	
ମଡିଆି	ମବାଧ୍ମପର	ଅଭନିବ	ପନ୍ବା	
ସବୁ	ଗ୍ରହଣ	କରୁଛନ୍।ି	ଏପରକି	ି
ଖବାଲଢପି	ପବାଣ	ିଜମଥିବବା	ରବାସ୍ବାପର	
ବସ	ିରହ	ିପଲବାପକ	ପବାଟ୍ତି	କର	ିପ୍ରତବିବାଦ	
ଜଣବାଉଥବବାର	ପଦଖବାଯବାଇଛ।ି	ଏହ	ି
କ୍ରମପର	ପକରଳର	ଜପଣ	କନଆି	ଓ	ପୱଡଂି	
ଫପଟବାଗ୍ରବାଫର	ନଜି	ଅଞ୍ଳର	ରବାସ୍ବାର	
ପରବାଚନରୀୟ	ଅବସ୍ବାକୁ	ପୱଡଂି	ଫପଟବାସଟୁ୍	
ମବାଧ୍ମପର	ପଦଖବାଇବବାକୁ	ପଚଷ୍ବା	
କରଛିନ୍।ି	ଆପରବା	ପୱଡଂି	କମ୍ବାନ	ିଏହବାର	
ଏକ	ଭଡିଓିକୁ	ସବାମବାଜକି	ଗଣମବାଧ୍ମପର	
ପସୟବାର୍	କରଛି।ି	ପସହପିର	ିପୱଡଂି	
ଫପଟବାଗ୍ରବାଫର	ମଧ୍	ଏହବାର	କଛି	ି
ଫପଟବା	ସବାମବାଜକି	ଗଣମବାଧ୍ମପର	
ପସୟବାର୍	କରଛିନ୍।ି	ଭଡିଓିରୁ	
ପଦଖବବାକୁ	ମଳୁିଛ,ି	କନଆି		

ଜଣକ	ନବାଲ	ିରବାଢ଼	ିଓ	ଗହଣବା		ପନି୍ଧ	ଖବୁ୍	ସନୁ୍ଦର	ଭବାପବ	ଖବାଲଖମବା	କବାଦୁଅ	
ରବାସ୍ବାପର	ଚବାଲୁଛନ୍।ି	ତବା’ସହ	ରବାସ୍ବାପର	ଅନ୍	ଗବାଡ଼	ି 
ମଟର	ମଧ୍	ଯବାଉଥିବବା	ପଦଖବାଯବାଇଛ।ି	ପଲବାକମବାପନ	ମଧ୍	 
ଏଭଳ	ିଏକ	ପରକିଳ୍ପନବାକୁ	ପବଶ୍		ପସନ୍ଦ	ଓ	 
ପ୍ରରଂସବା	କରଛିନ୍।ି	

ରେଡିିଂ ଫ୍ରଟାସଟୁ୍   
ମାଧ୍ୟମରର ରଦଖାଉଛନ୍ ି

ରାସ୍ାର ଦୁର୍୍କଶା

‘ଡକ୍ଟର ଜୀ’ର 
ରରେଲର୍  ରଲିଜି୍ 

ପ୍ରଶଂସକ କେହିଲ, ‘େଟି୍  ହେବ ଫିଲ୍ମ’

ଗହୃପ୍ରବଶ ଗହୃପ୍ରବଶ 
ପାଇଁ ନୟିମ

ଗରମରୁ	ମକୁ୍ତ	ିପବାଇବବା	ପବାଇଁ	ଉର୍ତର	ପ୍ରପଦରର	୭୭	
ବଷ୍ଶରୀୟ	ବୃଦ୍ଧ	ଲବାଲୁରବାମ	ମଣୁ୍ପର	ପନୁି୍ଧଛନ୍	ିପପବାପଟ୍ଶବଲ୍			
ପଙ୍ଖବା	ପହଲପମଟ୍।	ସବାଧବାରଣ	ପହଲ୍	ପମଟ୍	ଠବାରୁ	ଏହବା	

ପଦଖବବାକୁ	ସମ୍ରୂ୍୍ଶ	ଭନି୍ନ।	ଏହ	ିପହଲ୍	ପମଟ୍	ପର	ପଙ୍ଖବା	ଲବାଗଛି,ି	
ଯବାହବାକ	ିପସୌରରକ୍ତପିର	ପରଚିବାଳତି।	ଲବାଲୁରବାମ	ନତିଦିନି	ଘର	ଘର	
ବୁଲ	ିଫୁଲମବାଳ	ବକି୍ର	ିକରନ୍।ି	ପସଥରୁ	ଯବାହବା	ପରବାଜଗବାର	କରନ୍,ି	
ପସଥିପର	ତବାଙ୍କ	ପରବିବାର	ଚପଳ।	ପତପବ	ପ୍ରବଳ	ଗରମ	ପଯବାଗୁଁ	
ତବାଙ୍କ	ପଦହ	ଖରବାପ	ପହଲବା।	ଏହବାସହ	ପସ	ଆଉ	ଫୁଲ	ବକି୍ର	ିକରବିବାକୁ	

ଯବାଇପବାରପିଲ	ନବାହ ିଁ।	ଫଳପର	ପରବିବାର	ଚଳବାଇବବାପର	ତବାଙୁ୍କ	
କଷ୍କର	ପହଲବା।	ସସୁ୍	ପହବବା	ପପର	ଗରମରୁ	ରକ୍ଷବା	ପବାଇବବା	ପବାଇଁ	
ପପବାପଟ୍ଶବଲ୍		ପଙ୍ଖବା	ଆବର୍କତବା	ଥବବାର	ପସ		ଜବାଣପିଲ।	ପସଇଠୁ	
ପସ	ପସୌରଚବାଳତି	ପଙ୍ଖବା	ପନି୍ଧବବାର	ନଷି୍ପର୍ତ	ିପନପଲ।	ଏପବ	ଏହ	ି
ପଙ୍ଖବା	ପହଲ୍	ପମଟ୍		ତବାଙୁ୍କ	ଗରମରୁ	ତ୍ରବାହ	ିପଦଉଥବବା	ପସ	କହଛିନ୍।ି	
ଅନ୍ପପଟ	ପହଲ୍	ପମଟ୍		ପବାଇଁ	ତବାଙ୍କ	ପବାଖପର	ଆବର୍କ	ଅଥ୍ଶ	ନ	
ଥିଲବା।	ପସଥପବାଇ	ଁପସ	ବଭିନି୍ନ	ପଲବାକଙ୍କଠବାରୁ	ଭନି୍ନ	ଭନି୍ନ	ଜନିଷି	ମବାଗ	ି
ପଙ୍ଖବା	ତଆିର	ିକରଥିବବା	କହଛିନ୍	ି।	

ଗରମରୁ ରକ୍ା ପାଇଁଗରମରୁ ରକ୍ା ପାଇଁ

ପଙ୍ା ରହଲ୍ ରମଟ୍ପଙ୍ା ରହଲ୍ ରମଟ୍

ଜଣା ଅଜଣା

l	୧୯୮୦- ଇରବାନ୍  ଉପହର ଇରବାକ୍  
ଆକ୍ରମଣ କଲବା। 

l	୨୦୧୩- ପବାକତିେବାନର ହପଶ୍ ୱବାରହର 
ଏକ ଚର୍୍କ ଉପହର ହେବାଇଥବବା ଆତ୍ମଘବାତୀ 
ଆକ୍ରମଣହର ୭୫ ଜଣକ ପ୍ରବାଣେବାନ।ି

ଏପବ	ବହୁତ	କମ୍		ବୟସପର	ହୃଦ୍	ପରବାଗ	ସମସ୍ବା	
ପଦଖବାଯବାଉଛ।ି	ଏକ	ଦରନ୍ଧ	ପବୂ୍ଶରୁ	ପରଣିତ	ବୟସପର	
ଏଭଳ	ିସମସ୍ବା	ପଦଖବାଯବାଉଥଲବା।	ଏପବ	୪୦-୫୦	ବଷ୍ଶ	ବୟସପର	ପଲବାପକ	ଅଧକ	ହୃଦ୍	ଘବାତର	ରକିବାର	

ପହଉଛନ୍।ି	ଦନିକୁ	ଦନି	ହୃଦ୍	ଘବାତ	ସମସ୍ବା	ଜଟଳି	ରୂପ	ପନଉଥବବାରୁ	କମ୍		ବୟସରୁ	ମଧ୍	ସମପସ୍	ସ୍ବାସ୍୍	ପ୍ରତ	ି
ଯତ୍ନବବାନ	ପହବବା	ଆବର୍କ	ପବବାଲ	ିସ୍ବାସ୍୍	ବପିରଷଜ୍ଞମବାପନ	ପଚତବାଇ	ପଦଇଛନ୍।ି	ହବାଇବ୍ଲଡ୍	ପପ୍ରସର୍	,	ହବାଇ	
ପକବାପଲପଟ୍ବାଲ୍		ଏବଂ	ପସବାଡୟିମ୍		ଅଧକ	ପସବନ	ହୃଦ୍	ଘବାତର	ପ୍ରମଖୁ	କବାରଣ	ପହବାଇଥବାଏ।	ଏହବାବବାଦ୍		ଆହୁର	ି

କଛି	ିକବାରଣ	ଅଛ,ି	ପଯଉଁଗଡ଼ୁକି	ଅଣପଦଖବା	କରବାଯବାଇ	
ପବାରବି	ନବାହ ିଁ	ପବବାଲ	ିସ୍ବାସ୍୍	ବପିରଷଜ୍ଞମବାପନ	
କହଛିନ୍।ି	ଆପମରକିବାନ୍		ହବାଟ୍ଶ	ଆପସବାସଏିସନ୍	ର	
ଏକ	ଅଧ୍ୟନ	ରପିପବାଟ୍ଶ	ଅନୁଯବାୟରୀ,	ଏପବ	ପଲବାପକ	
ଏକୁଟଆିପଣ	ପଯବାଗୁଁ	ଅଧକ	ହୃଦ୍	ଘବାତର	ରକିବାର	
ପହଉଛନ୍।ି	ଏପରସି୍ତପିର		ଜପଣ	ପଲବାକଙ୍କଠବାପର	
ହୃଦ୍	ଘବାତ	ପହବବା	ଆରଙ୍କବା	୩୦%	ଅଧକ	ବଢ଼ଯିବାଏ	
ପବବାଲ	ିଏହ	ିରପିପବାଟ୍ଶପର	କୁହବାଯବାଇଛ।ି	୧୮ରୁ	୨୨	
ବଷ୍ଶ	ମଧ୍ପର	ଏକୁଟଆିପଣ	ସମସ୍ବା	ସବ୍ଶବାଧକ	
ପଦଖବାଯବାଉଛ।ି	ପସବାସବାଲ	ମଡିଆିପର	ଅଧକ	ସମୟ	
କବାଟବିବା	ପଯବାଗୁଁ	ଏଭଳ	ିସମସ୍ବା	ପଦଖବାଯବାଉଛ।ି	
ଏହ	ିଅଧ୍ୟନର	ପନତୃତ୍	ପନଇଥବବା	କ୍ରଷି୍ଲ୍		ବଲି	ି
ପସପନଙ୍କ	କହବିବା	ଅନୁଯବାୟରୀ,	‘ଚବାର	ିଦରକରୁ	ଅଧକ	
ସମୟ	ଧର	ିପହବାଇଥବବା	ସପଭ୍ଶଗଡ଼ୁକିରୁ	ଜଣବାପଡଛି	ି
ପଯ,	ସବାମବାଜକି	ସମ୍କ୍ଶରୁ	ଦୂପରଇ	ରହବିବା	ତଥବା	
ଏକୁଟଆିପଣ	ପଯବାଗୁଁ	ହୃଦ୍	ପରବାଗ	ସମସ୍ବା	ବଢୁଛ।ି	
ଏଭଳ	ିଭବାବନବା	ଉଭୟ	ରବାରରୀରକି	ଏବଂ	ମବାନସକି	
ସ୍ବାସ୍୍	ଉପପର	କୁପ୍ରଭବାବ	ପକବାଇଥବାଏ।	ଏହବାର	
ପ୍ରଭବାବ	ସବାଇପଲଣ୍	କଲିର୍		ଭଳ	ିପହବାଇଥବାଏ।	
ଏପବ	ବହୁତ	କମ୍	ବୟସପର	ହୃଦ୍	ଘବାତ	ସମସ୍ବା	
ପଦଖବାଯବାଉଥବବାରୁ	ଅତ	ିକମ୍	ବୟସରୁ	ପପୌଷ୍କି	
ଖବାଦ୍	ଗ୍ରହଣ,	ନୟିମତି	ବ୍ବାୟବାମ,	ଧମୂପବାନ	ଏବଂ	
ମଦ୍ପବାନରୁ	ଦୂପରଇ	ରହବିବା	ସହତି	ଅଧକ	ସମୟ	
ସବାଙ୍ଗସବାଥରୀ	ଓ	ପରବିବାର	ଗହଣପର	କବାଟବିବା	ଜରୁର।ି	’

ଏକୁଟଆିପଣରୁ 
ବଢୁଛ ିହୃଦ୍ ଘାତ 

ମାମଲା
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ସ�ାର୍ଦ୍ା-
ବଲାଙ୍ଗିର 
ସରଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଘଟଗାଁ,୨୧ା୯(ସମସି): ଘଟଗାଁ ତାରଣିୀ ମନ୍ରି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବ�ାର୍ଡ 
ଗଠନକୁ ବନଇ ଦୀଘ୍ଡ ୬ �ର୍ଡ ଧର ି କନ୍ଳ ଲାଗ ି ରହଥିିଲା। 
ଏହା ହାଇବକାଟ୍ଡବର �ଚିାରାଧୀନ ରହଥିିଲା। ନୂତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ 
ବ�ାର୍ଡ ନମିବତେ ହାଇବକାଟ୍ଡବର ଏକ ରଟି୍  ପଟିସିନ ଅପଲି 

ବହାଇଥିଲା। ୨୦୧୮ ମସହିା 
ପର୍ଡ୍ୟତେ ଗଠତି ବହାଇଥି�ା ଟ୍ରଷ୍ଟ 
ବ�ାର୍ଡ ହାଇବକାଟ୍ଡବର ମାମଲା ରୁଜୁ 
କର�ିାରୁ ଉକ୍ତ ବ�ାର୍ଡକୁ ଅଦାଲତ 
ରହତିାବଦଶ ପ୍ରଦାନ କରଥିିବଲ। 
ବତବ� ଦୀଘ୍ଡ ଦନିର ଅ�ସାନ ପବର 
ହାଇବକାଟ୍ଡ ଉକ୍ତ ବକଶ୍ କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର 
କରଛିତେ।ି ଫଳବର ଆଜ ିବଦବ�ାତ୍ତର 

�ଭିାଗ ତରଫରୁ ରଭିଜିନିାଲ ନରିୀକ୍ଷକ ଦକ୍ଷବିଣଶ୍ୱର ମାରାଣ୍ ି
ଏ�ଂ ବଦବ�ାତ୍ତର ନରିୀକ୍ଷକ ତ୍ବିଲାଚନ ନାୟକ ମନ୍ରି ଟ୍ରଷ୍ଟ 
କାର୍ଡ୍ୟାଳୟବର ପହଞ୍ ି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବ�ାର୍ଡ ସଭାପତ ି ଦାୟତି୍ୱବର 
ଥି�ା ରାବଜନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ରଭିଜି୍ ନାଲ 
ନରିୀକ୍ଷକ ଶ୍ୀ ମାରାଣ୍ ି ଦାୟତି୍ୱ ବନଇଥି�ା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

 � ଭାଙ୍ଗିଲା ମା’ ତାର ଗିଣୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସବାରଦ୍

ଦାୟତି୍ୱ ନେନେ ଡଭିଜିେିାଲ୍  େରିୀକ୍ଷକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୧।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିାରୁ ବରଳ�ାଇ 
ସ�୍ଡାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛ।ି ବରଳ�ାଇର �କିାଶ ପାଇଁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତ ବ�ାଲା ସହବରାଗ ବଦଉଛତେ।ି 
ବହବଲ ପରତିାପର �ରିୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାବର 
ଓଡ଼ଶିାବର ବରଳ�ାଇର ଘନତ୍ୱ �ହୁତ କମ ରହଛି।ି 
ଆଜ ି � ି ଅବନକ ଜଲି୍ା ବରଳ ବସ�ାରୁ �ଞ୍ତି ବହାଇ 
ରହଛିତେ।ି କଥା ଏତକିବିର ସରନିାହ ିଁ। ରାଜ୍ୟର ସ�୍ଡ 
ପରୁାତନ ବରଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ�ାର୍୍ଡାବରାଡ଼-�ଲାଙ୍ରି ବରଳ 
ଲାଇନ୍ କୁ ପରବି�ଶ ମଞ୍ରୁୀ ପ୍ରଦାନ କର�ିାବର ବକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅ�ବହଳା ସାମା୍କୁ ଆସଛି।ି 
ବ�ାର୍୍ଡାବରାଡ଼-�ଲାଙ୍ରି ବରଳପଥ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ତି 
ଆଞ୍ଳକି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମଟି ିବ�ୈଠକରୁ ହସ୍ତଗତ 
ସଚୂନା ଅନୁସାବର ପରବି�ଶ ମଞ୍ରୁକୁି �ାରଜ କର ି
ଦଆିରାଇଛ।ି ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୭ 
�ର୍ଡ ବହଲା ସହବରାଗ କର ି ଆସଥୁି�ା ବ�ବଳ ବକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ବ�ୈରୟିକ ଦଗି ଆନୁଧ୍ାନ କରୁଛତେ।ି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପାଇଁ ୨ ହଜାର ବକାଟରୁି ଅଧିକ ଟଙ୍କା �ଚ୍ଚ୍ଡ ବହଲାଣ।ି 
ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣ �ା�ଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨ ବକାଟରୁି 
ଅଧିକ ଏ�ଂ ନମି୍ଡାଣ �ା�ଦବର ୫୦%ରୁ ଅଧିକ �ଚ୍ଚ୍ଡ 
ବହଲାଣ।ି ଏପରସି୍ଥବଳ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରବି�ଶ 
ମଞ୍ରୁ ି ନ ବଦଇ ବକଁ ପରୂାଇ ବଦଇଥି�ାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଭାଗ୍ୟ ଅନଶି୍ତିତା ମଧ୍କୁ ଚାଲ ି ରାଇଥି�ା କୁହାରାଇଛ।ି

୧୯୯୪-୯୫ ମସହିାବର ବ�ାର୍୍ଡାବରାଡ଼-
�ଲାଙ୍ରି ବରଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ରୁୀ ପାଇଥି�ା ବ�ବଳ ପ୍ରଗତ ି
ବ�ୈଠକବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦୀ ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ବଦଇଥିବଲ। ବ�ାର୍୍ଡାବରାଡ଼-�ଲାଙ୍ରି ବରଳ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ୧୧୨ରୁ ୩୦୧ କମି ିପର୍ଡ୍ୟତେ ଜମ ିରାଜ୍ୟ ସରକାର 

�ନିା ମଲୂ୍ୟବର ବରାଗାଇ ବଦଉଥି�ା ବ�ବଳ ନମି୍ଡାଣ 
କାର୍ଡ୍ୟର ୫୦% �ଚ୍ଚ୍ଡ �ହନ କରୁଛତେ।ି ବତବ� ପରବି�ଶ 
ମଞ୍ରୁୀ ମଳୁିନଥି�ାରୁ ୧୧୨ରୁ ୧୧୮ କମି ି ପର୍ଡ୍ୟତେ କାମ 
ଆରମ୍ଭ ବହାଇପାରୁ ନଥି�ା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 
୬୧୬୨ ଏକର ଜମ ି ଆ�ଶ୍ୟକ ଥି�ା ବ�ବଳ ୧୮୪୪ 

ଏକର ଜଙ୍ଲ ଜମରି କସିମ ପର�ିତ୍ତ୍ଡନ ଆ�ଶ୍ୟକ। 
ବମାଟ ଜମ ି ମଧ୍ରୁ ୫୨୮୦ ଏକର ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣ 
ବହାଇଥି�ା ବ�ବଳ ୧୬୭୪ ଏକର ଜଙ୍ଲ ଜମରି କସିମ 
ପର�ିତ୍ତ୍ଡନ କାର୍ଡ୍ୟ ହାତକୁ ନଆିରାଇଛ।ି ଏବ� ସରୁ୍ା ବକନ୍ଦ୍ର 
ଜଙ୍ଲ ଓ ପରବି�ଶ ମନ୍ତାଳୟ ୧୧୨ କମିରୁି ୧୮୦ କମି ି
ପର୍ଡ୍ୟତେ ଜମବିର କାର୍ଡ୍ୟାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପରବି�ଶ ମଞ୍ରୁୀ 
ପ୍ରଦାନ କର ି ନାହାତେ।ି ୧୮୦ କମିରୁି ୨୭୫ କମି ି କାର୍ଡ୍ୟ 
ଚାଲଥିି�ା ବ�ବଳ ୨୭୫ରୁ ୩୦୧ କମି ି ବରଳପଥବର 
ବଟ୍ରନ ଚାଲୁଛ।ି ପରବି�ଶ ମଞ୍ରୁୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ଭୁ�ବନଶ୍ୱର ସ୍ଥତି ମନ୍ତାଳୟର ଆଞ୍ଳକି କାର୍ଡ୍ୟାଳୟକୁ 
ଅନୁବରାଧ କରଥିିବଲ। ଗତ ୧୫ ତାର�ିବର �ସଥିି�ା 
ରଜିଓିନାଲ ଏମ୍ପାୱାର କମଟିବିର ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ ଉଠଥିିଲା।

ବ�ାର୍୍ଡାବରାଡ଼-�ଲାଙ୍ରି ବରଳ ଲାଇନ୍ ର 
ଅଗ୍ରଗତକୁି ବନଇ ପ�ୂ୍ଡରୁ ରାଜ୍ୟ ଉପରକୁ ଅଙୁ୍ଳ ି

ଉଠାଇଥିଲା ବରଳ�ାଇ। ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବନଇ 
ବରଳ�ାଇ ପ୍ରଶ୍ ଉଠାଇଥିଲା। ବହବଲ ଏବ� ଜମ ି
ବଦ�ା ପବର ମଧ୍ କାମବର ଆଖି ଦୃଶଆି ଅଗ୍ରଗତ ି
ଆସପିାରୁ ନଥି�ା ଅଭବିରାଗ ବହାଇଛ।ି ବ�ାର୍୍ଡା ପଟୁ 
କାମ ଦରୁ ତ ଗତବିର ଚାଲଥିି�ା ବ�ବଳ �ଲାଙ୍ରି ପଟୁ 

କାମବର ରବଥଷ୍ଟ ମନ୍ଥରତା ବଦ�ା ବଦଇଛ।ି ପ�ୂ୍ଡରୁ 
ବ�ାର୍୍ଡା-�ଲାଙ୍ରି ମଧ୍ବର ବରଳ ଲାଇନ୍  ଦୂରତା ୨୮୯ 
କମି ି ଥି�ା ବ�ବଳ ଚୂଡ଼ାତେ ରଜିାଇନ୍ ବର ତାହା ୩୦୧ 
କମିକୁି �ୃର୍ ି ପାଇଛ।ି ବତବ� ବ�ାର୍୍ଡା ବରାଡ଼ ପଟୁ ୭୭ 
କମି ି ବରଳ ଲାଇନ୍  �ଛିାଇ�ା କାମ ବଶର ବହାଇଥି�ା 
ବ�ବଳ �ଲାଙ୍ରି ପଟୁ ମାତ୍ ୧୬ କମି ି ଲାଇନ୍  �ଛିା 
ରାଇଛ।ି ମହପିରୁରୁ ନୂଆଗାଁ ମଧ୍ବର ବଟ୍ରନ୍  ଚଳାଚଳ 
ଆରମ୍ଭ ବହବଲ ବ�ାର୍୍ଡା ପଟୁ ୯୦.୪ କମିବିର ପହଞ୍�ି। 
୧୯୯୫ ମସହିାବର ବରଳ ମନ୍ତାଳୟର ସ୍ୱକୃିତ ି ଲାଭ 
କରଥିି�ା ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀଘ୍ଡ �ର୍ଡ ବହଲା ଅଟକ ିରହଥିିଲା। 
୨୦୧୯ ରବିସମ୍ବର ମାସବର ବଶର ଥର ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ 
ଟାଉନ୍ ରୁ ମହପିରୁ ପର୍ଡ୍ୟତେ ବରଳ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ 
କରାରାଇଥିଲା। ୨୦୧୬ ମସହିାବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ଏ�ଂ ବରଳ�ାଇ ମଧ୍ବର ସ୍ୱାକ୍ଷରତି ବହାଇଥି�ା �ୁଝାମଣା 

ପତ୍ ଅନୁସାବର ୨୦୨୧ ବମ’ ମାସ ସରୁ୍ା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପରୂ୍୍ଡ 
କର�ିା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହଥିିଲା। କତୁିେ �ତ୍ତ୍ଡମାନ ସରୁ୍ା 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ କାମ ସମ୍ପରୂ୍୍ଡ ବହାଇଛ।ି କାମ 
�ଳିମ୍ବତି ବହଉଥି�ାରୁ �ାରମ୍ବାର ଏହାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବଶର 
ତାର�ି ପର�ିତ୍ତ୍ଡନ କରାରାଉଛ।ି ବ�ାର୍୍ଡା ପଟୁ ଅବନକ 
ପ୍ରତକୂିଳ ପରସି୍ଥତି ିସବତ୍ତବେ କାମ ବଶର ବହାଇଥି�ା ବ�ବଳ 
ଅନୁକୂଳ ପରସି୍ଥତି ି ଥାଇ ମଧ୍ �ଲାଙ୍ରି ପଟୁ କାମ 
ଆବଗଇ ପାରୁ ନଥି�ା ଅଭବିରାଗ ବହାଇଛ।ି ତନି ିଭାଗବର 
�ଲାଙ୍ରି ପଟୁ କାମ ଚାଲଛି।ି �ଛୁିପାଲରୁି ବସାନପରୁ, 
ବସାନପରୁରୁ ବ�ୌର୍ ଏ�ଂ ବ�ୌର୍ରୁ ପରୁୁଣା କଟକ 
ମଧ୍ବର କାମ ଚାଲଛି।ି ୨୦୨୩ ସରୁ୍ା ଏହ ି କାମ ବଶର 
କର�ିା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହଛି।ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା ସରକାର 
ବ�ୌର୍ ଜଲି୍ାବର ଏକ ସମୟବର ୮୦ କମି ି ଲାଇନ୍  
�ଛିାଇ�ା ପାଇଁ ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହରଣ କର ି ବରଳ�ାଇକୁ 
ହସ୍ତାତେର କର ି ସାରଛିତେ।ି ବସହପିର ି ମଝବିର ଥି�ା 
ପରୁୁଣା କଟକ-ଦଶପଲ୍ା ମଧ୍ବର ୮ଟ ି ଟବନଲ ନମି୍ଡାଣ 
ପାଇଁ ବଟଣ୍ର ଆହ୍ବାନ କରାରାଇଥି�ା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

�ଲାଙ୍ରିରୁ �ଛୁିପାଲ ି ମଧ୍ବର ବରଳ ଲାଇନ୍  
ନମି୍ଡାଣ ତନି ି �ର୍ଡ ପ�ୂ୍ଡରୁ ବଶର ବହାଇଥି�ା ବ�ବଳ 
ଏହା ଆଗକୁ କାମ ଧୀମା ପଡ଼ରିାଇଥିଲା। �ଛୁିପାଲରୁି 
ଝାରତରଭା ପର୍ଡ୍ୟତେ ୧୦ କମି ି ବରଳ ଲାଇନ୍  �ଛିାଇ�ା 
ଏ�ଂ �ଦୁି୍ୟତ ସଂବରାଗ କାମ ଗତ ମାଚ୍ଚ୍ଡ ମାସବର 
ବଶର କର�ିା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହଥିିଲା। କତୁିେ ବକ�ଳ 
ଧାରଣା �ଛିା ରାଇଥି�ା ବ�ବଳ ସଗିନାଲଂି, �ଦୁି୍ୟତ 
ସଂବରାଗ, ବମକାନକିାଲ, ସଭିଲି କାମ ଆଦ ି �ାକ ି
ଅଛ।ି କତୁିେ ଏବ� ସ�ୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଡ ପରବି�ଶ 
ମଞ୍ରୁୀ ନ ମଳି�ିା ନୂଆ ପ୍ରତ�ିନ୍ଧକ ସଷୃ୍ଟ ି କରଛି।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୧।୯(ସମସି): ଏଣକି ି ଓଡ଼ଆି ଭାରାବର � ି
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଓସଏିସ(ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରଶାସନକି ବସ�ା) ପରୀକ୍ଷା 
ବଦଇ ପାରବି�। ଓସଏିସ୍ ର ପ୍ରଲିମି୍ , ବମନ୍  ଓ ଇଣ୍ଟରଭୁ୍ୟ 
(ସାକ୍ଷାତକାର) ଆଦ ି ଓଡ଼ଆିବର ବହ�। ପ୍ରଶ୍ ଓଡ଼ଆି ଏ�ଂ 
ଇଂରାଜୀ ଭାରାବର ପ୍ରସୁ୍ତତ ବହ�। ପରୀକ୍ଷାଥ୍ଡୀ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ 
ଓ ଓଡ଼ଆି ଭାରାବର ପରୀକ୍ଷା ବଦଇପାରବି�। ୟପୁଏିସସ ି
ଢାଞ୍ାବର ହ ିଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଆବୟାଜନ ବହ�। ସରକାରୀ 
ସ୍ତରବର ଏବନଇ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ବହାଇଛ।ି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ 

�ଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓପଏିସସକୁି ମଧ୍ ମାଗ୍ଡଦଶଶିକା ଜାର ିବହାଇଛ।ି
 ମାଗ୍ଡଦଶଶିକା ଅନୁରାୟୀ ବମନ୍  ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ାବର � ି
ପର�ିତ୍ତ୍ଡନ ବହ�। ଇଂରାଜୀବର ରଚନା ୨ଶହ ମାକ୍ଡର 
ବହ�ାକୁ ଥି�ାବ�ବଳ ୪ଟ ି ବପପର୍ ବର ସାଧାରଣ ଜ୍ାନ 
�ଭିାଗର ପରୀକ୍ଷା ବହ�। ୩ଶହ ବଲ�ାଏ ଁ ୪ଟ ି ସାଧାରଣ 
ଜ୍ାନ �ରିୟକୁ ବମାଟ୍  ୧୨ଶହ, ଅପ୍ସନାଲ୍  ବପପର୍  ପ୍ରଥମ ଓ 
ଦ୍ତିୀୟବର ୩ଶହ ବଲ�ାଏ ଁ ବମାଟ୍  ୬ଶହ ମାକ୍ଡର ପରୀକ୍ଷା 
ବହ�। ବମନ୍  ପରୀକ୍ଷା ସମଦୁାୟ ୨ ହଜାର ସହ ସାକ୍ଷାତକାର 

୨୫୦ ମାକ୍ଡ ସମ୍ବଳତି ବହ�। ବସହପିର ି ବମନ୍ ର �ଭିନି୍ନ 
�ରିୟର ପ୍ରଶ୍ ପାଇ ଁ ଓଡ଼ଆିବର ମଧ୍ ଉତ୍ତର ବଲ�ାରାଇ 
ପାର�ି। ରାହାକ ିପ�ୂ୍ଡରୁ ଓଡ଼ଆି ଭାରାକୁ �ାଦ୍  ବଦବଲ ଅନ୍ୟ 
�ରିୟଗଡ଼ୁକିବର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥିଲା। 
ପରୀକ୍ଷାଥ୍ଡୀ ମାବନ ଉଭୟ ଭାରାର ପ୍ରଶ୍ପତ୍ ପାଇବ� ଓ 
ଉଭୟ ଭାରାବର ଉତ୍ତର ମଧ୍ ବଲଖିପାରବି�। �ହୁ ପ�ୂ୍ଡରୁ 
ଓଡ଼ଆିବର ଓଏଏସ ପରୀକ୍ଷା ଆବୟାଜନ ଲାଗ ିଦା� ିବହାଇ 
ଆସଥୁିଲା। ଓଡ଼ଆି ଅଧ୍ୟନ ଓ ଗବ�ରଣା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ 

ଏବନଇ �ାରମ୍ବାର ସରକାରଙୁ୍କ ଅ�ଗତ କରାରାଇଥିଲା। 
୧୯୮୦ ମସହିାରୁ ସ�୍ଡଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନକି ବସ�ାବର 
�ହୁ ଭାରାବର ପରୀକ୍ଷା ବହଇ ଆସଥୁି�ା ବ�ବଳ 
ଏବ� ୨୨ଟ ି ଭାରାବର ପରୀକ୍ଷା ବହଉଛ।ି କତୁିେ ଓଡ଼ଶିା 
ପ୍ରଶାସନକି ବସ�ା �ା ଓସଏିସ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ଆି ଭାରାବର 
ବହାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା। ଏବନଇ ଭାରା ବପ୍ରମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
୨୦୧୧ବର ହାଇବକାଟ୍ଡବର ପଟିସିନ ଦା�ଲ ବହାଇଥିଲା। 
ରାହାର ଶଣୁାଣ ି କର ି ବକାଟ୍ଡ ଓଡ଼ଆି ଭାରାବର ପରୀକ୍ଷା 
କର�ିାକୁ ନବିଦ୍୍ଡଶ ଆସଥିିଲା। ମାତ୍ ତାହା କାର୍ଡ୍ୟକାରୀ 
ବହାଇପାରନିଥିଲା। �ତ୍ତ୍ଡମାନ ସ୍ଥତିବିର ଏହାକୁ ଲାଗ ି
ରାଉଥି�ା ବ�ବଳ ପଛୁଆ ଓ ଆଦ�ିାସୀ ଅଞ୍ଳର ବମଧା�ୀ 
ଛାତ୍ ଛାତ୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ବର �ସୁରି ଲହରୀ ବ�ଳରିାଇଛ।ି 

୨୦୧୭ବର ଓଡ଼ଆି ଭାରାବର ବଲଖି�ା ପାଇ ଁ ଅନୁମତ ି
ଥିବଲ ମଧ୍ ସବଚତନତା ଅଭା�ରୁ ଅବନକ ପରୀକ୍ଷାଥ୍ଡୀ ଏବନଇ 
ଅ�ଗତ ବହାଇପାରନିଥିବଲ। ବତବ� ସରକାରଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ତକୁି 
�ଭିନି୍ନ ମହଲବର ସ୍ୱାଗତ କରାରାଇଛ।ି ଆଶାୟୀଙ୍କ କହ�ିା 
ଅନୁରାୟୀ କଛି ିପଲିାଙ୍କ ପାଇ ଁଇଂରାଜୀ ଭାରାବର ପ୍ରଶାସନକି 
ପରୀକ୍ଷା ବଦ�ା ଏକ �ାଧକ ବହଉଥିଲା। ଅତେତଃପବକ୍ଷ 
ଏବ� ବସମାନଙ୍କ ଆତ୍ମ�ଶି୍ୱାସ �ଢ଼଼�ି। ବସହପିର ି
ଓପଏିସସ ି ପ�ୂ୍ଡ ଭଳ ି ପରୀକ୍ଷାଥ୍ଡୀଙ୍କ ମାକ୍ଡ ସା�୍ଡଜନୀନ 
କର�ିା ପାଇ ଁ ମଧ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମହଲବର ଦା� ି ବହଉଛ।ି

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର , ୨ ୧ । ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
�ବଙ୍ାପସାଗରବର ସଷୃ୍ଟ ି ବହାଇଥି�ା 
ଲଘଚୁାପ ଓଡ଼ଶିା ଛାଡ଼ଛି।ି ଏହ ିଲଘଚୁାପ 
ପଶ୍ମି -ଉତ୍ତରପଶ୍ମି ଦଗିବର ଗତକିର ି
ଛତଶିଗଡ଼ ବହାଇ ମଧ୍ପ୍ରବଦଶ ଉପବର 
ରହଛି।ି ଓଡ଼ଶିାଠାରୁ ଲଘଚୁାପଟ ି
ଦୂରକୁ ର�ିା ଦ୍ାରା ରାଜ୍ୟବର 
�ର୍ଡାର ପ୍ରବକାପ ହ୍ାସ 
ବହାଇଛ।ି ଗରୁୁ�ାର ଏହାର 
ପରମିାଣ ଆହୁର ି ହ୍ାସ 
ପାଇ�। �ର୍ଡା କମ�ିା ଦ୍ାରା 
ଗରୁୁ�ାର କଛି ି ସ୍ଥାନବର ତାପମାତ୍ା �ୃର୍ ି
ବହ� ଓ ଉପର ଓଳ ି �ଜୁିଳ ି ଘଡ଼ଘଡ଼ ି
ସହତି �ର୍ଡା ବହ�ାର ସମ୍ଭା�ନା 
ରହଛି।ି ଗରୁୁ�ାର ବସାନପରୁ, ବ�ୌର୍, 

ନୂଆପଡ଼ା, �ଲାଙ୍ରି, କଳାହାଣ୍,ି 
କନ୍ଧମାଳ, ନ�ରଙ୍ପରୁ, ନ�ରଙ୍ପରୁ, 
ରାୟଗଡ଼ା, ବକାରାପଟୁ, ମାଲକାନଗରି,ି 
ଗଜପତ,ି ଗଞ୍ାମ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗଳୁ, 
ବଢଙ୍କାନାଳ, ବକନୁ୍ଝର ଓ ମୟରୂଭଞ୍ବର 

�ଜୁିଳ ି ଘଡ଼ଘଡ଼ ି ସହତି �ର୍ଡା 
ବହ�ା ବନଇ ପାଣପିାଗ 
ବକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ 
କରାରାଇଛ।ି ଏହାକୁ 

ଦୃଷ୍ଟବିର ରଖି ପାଣପିାଗ 
ବକନ୍ଦ୍ର ଏହ ିଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକି ପାଇଁ 

ବୟବଲା ଆଲଟ୍ଡ ଜାର ିକରଛି।ି ବସହପିର ି
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାବର �ର୍ଡାର ପ୍ରବକାପ ହ୍ାସ 
ପାଇଥି�ା ବ�ବଳ ଚାନ୍�ାଲବିର ୩୬ ଓ 
ଭୁ�ବନଶ୍ୱରବର ୨୭ ମମି ି�ର୍ଡା ବହାଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୧।୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟ ପଲୁସି୍  ପ୍ରଶାସନର 
�ରଷି୍ ଓପଏିସ୍  ଅଧିକାରୀ ରତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ାଙୁ୍କ 
ଭୁ�ବନଶ୍ୱରସ୍ଥତି ବପେସଆିଲ ଟାସ୍କ ବଫାସ୍ଡ (ଏସଟଏିଫ)
ର ଅତରିକି୍ତ ଏସ୍ ପ ି ଭାବ� ଦାୟତି୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛ।ି 
ଏହ ିଦାୟତି୍ୱ ସହ ରାଜ୍ୟର �ନ୍ୟଜତୁେ ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁଗଠତି 
ମଳିତି ଟାସ୍କବଫାସ୍ଡବର ମଧ୍ ଶ୍ୀ ପଣ୍ା କାର୍ଡ୍ୟ କରବି�। 
�ତ୍ତ୍ଡମାନ ରତୀନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ଅତରିକି୍ତ ଏସପ ି ଭାବ� 
କାର୍ଡ୍ୟ କରୁଛତେ।ି ବସହପିର ିନ�ରଙ୍ପରୁ ଜଲି୍ାର ଅତରିକି୍ତ 
ଏସପ ି ଥି�ା ଓପଏିସ୍  ଅଧିକାରୀ ଜୟକୃଷ୍ଣ ବ�ବହରାଙୁ୍କ 
କଟକ ସ୍ଥତି କମନୁବିକସନ୍  �ଭିାଗ ଅତରିକି୍ତ ଏସପ ି
ଭାବ� ନୂତନ ଦାୟତି୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛ।ି ଉପବରାକ୍ତ 
୨ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନରିକୁ୍ତ ି ବନଇ ରାଜ୍ୟ ପଲୁସି୍  ମ�ୁ୍ୟାଳୟରୁ 
�ଜି୍ପ୍ ି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଏହ ି ନରିକୁ୍ତ ି ବନଇ ରାଜ୍ୟ ପଲୁସି୍  
ଏଷ୍ଟା�୍ସିବମଣ୍ଟ ବ�ାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥରିୀକୃତ ବହାଇଛ।ି

ନକଁ ପରୂାଇୋ ନକନ୍ଦ୍ର; ପରନିେଶ ମଞ୍ଜୁର ିଖାରଜ

ମାଗଣାସର ଜମ ଗି 
ପ୍ରଦାନ ଓ ନ ଗିମଦ୍ାଣ 

�ର୍ଦ୍ ସଦଇଛ ଗି ରାଜ୍ୟ
ଓଡ଼ଶିା ଛାଡ଼େିା େଘଜୁଚାପ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୧।୯(ସମସି): ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନ�ୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱବର ଗରୁୁ�ାର ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା 
୩୦ ମନିଟି୍ ବର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟା�ବିନଟ୍  ବ�ୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ବହ�ାକୁ ରାଉଛ।ି ଏହ ି ବ�ୈଠକବର ଏକାଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଡ 
�ଭିାଗର ପ୍ରାୟ ୨୫ଟ ି ପ୍ରସ୍ତା� ଉପବର ଆବଲାଚନା 
ବହ�ାର ସମ୍ଭା�ନା ରହଛି।ି ଗ୍ରାମାଞ୍ଳବର ପାନୀୟଜଳ 
ବରାଗାଣ, ତୃଣମଳୂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ୍  
କର�ିା, �ଭିନି୍ନ କ୍ୟାରର ରୁଲ୍  ସଂବଶାଧନ ଏ�ଂ ନରିକୁ୍ତ ି
ସମ୍ପକଶିତ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଆିର�ିାର ରବଥଷ୍ଟ ସମ୍ଭା�ନା 
ରହଛି।ି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭବିରାଗ, 
ପଞ୍ାୟତରିାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ଅଥ୍ଡ, ପତୂ୍ତ୍ଡ, ଜଳବସଚନ 
ଇତ୍ୟାଦ ି �ଭିାଗ ପ୍ରସ୍ତା� ଆସ�ିାର ସମ୍ଭା�ନା ରହଛି।ି

ଆଜ ିରାଜ୍ୟ କ୍ୟାେନିେଟ୍ 

କନମଡଆିେ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙୁ୍ ବାଲୁକାକଳା ମାଧ୍ୟମନର ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ଜଣାଇଛନ୍ ି
ଆନ୍ଜ୍ାତକି ବାଲୁକା ଶ୍ଳି୍ରୀ ମାେସ କୁମାର ସାହୁ। ଏହ ି ବାଲୁକା କଳାକୃତରି ଓସାର ୧୫ଫୁଟ୍ ।  
୧୦ ଟନ୍  ବାଲ ିବ୍ୟବହାର କର ି୭ ଘଣ୍ାନର ପରୁରୀ ନବଳାଭୂମନିର ଏହ ିକଳାକୃତ ିଗଢ଼ଛିନ୍ ିମାେସ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୧ା୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ �ଭିନି୍ନ �ଭିାଗ ଦ୍ାରା 
ଆବୟାଜତି ବ�ୈଠକ ଓ ସମ୍ଳିନୀବର 
ମାଣ୍ଆିରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜଳଖିଆ 
ପରବି�ରଣ ଲାଗ ି �ଭିନି୍ନ �ଭିାଗର 
ସଚ�ିମାନଙୁ୍କ ଅନୁବରାଧ କରଛିତେ ି

କୃର ି ଓ କୃରକ ସଶକ୍ତକିରଣ �ଭିାଗ 
ପ୍ରମ�ୁ ସଚ�ି ଡ଼. ଅର�ନି୍ ପାଢ଼ୀ। 
ଏଥିପାଇଁ ବସ �ଭିନି୍ନ �ଭିାଗର 
ଅତରିକି୍ତ ମ�ୁ୍ୟ ସଚ�ି, ପ୍ରମ�ୁ 
ସଚ�ି, କମଶିନର ତଥା ସଚ�ିଙୁ୍କ 
ଚଠି ି ବଲଖିଛତେ।ି ପଷୁ୍ଟବିର ଭରପରୁ 
ମାଣ୍ଆିରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ �ସି୍କଟୁ, ମସି୍କଚର, 
�ରୁୁମା, ନମିକି,ି ବସଓ, ପଠିା, ଛତୁଆ 
ଆଦ ି ଅତ୍ୟତେ ସ୍ୱାଦଷି୍ଟ ଏ�ଂ ଗ୍ରାହକ 
ମହଲବର �ହୁଳ ଭା�ବର ଆଦୃତ 
ବହଉଛ।ି ଓଡ଼ଶିା ମବିଲଟ୍  ମଶିନ୍  
ଦ୍ାରା ପ୍ରଶକି୍ଷତି ମଶିନ୍  ଶକ୍ତରି ମହଳିା 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ୀଙ୍କ ପାଇଁ �ଭିନି୍ନ 
�ଭିାଗକୁ ମାଣ୍ଆି ପ୍ରମ�ୁ ଜଳଖିଆ 
ବରାଗାଣ ଏକ �ଡ଼ ଆଥ ଶିକ ସବୁରାଗ 

ସବୁରାଗ ସଷୃ୍ଟ ିକର�ି ବ�ାଲ ିଶ୍ୀ ପାଢ଼ୀ 
ତାଙ୍କ ଚଠିବିର ଉବଲ୍� କରଛିତେ।ି 

ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଦଗି୍ ଦଶ୍ଡନବର 
କୃର ି ଓ କୃରକ ସଶକ୍ତକିରଣ �ଭିାଗ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫା୍ଗ୍ ସପି୍  
ବରାଜନା ଓଡ଼ଶିା ମବିଲଟ୍  ମଶିନ୍ କୁ 

ରାଜ୍ୟର ୧୯ଟ ିଜଲି୍ାବର କାର୍ଡ୍ୟକାରୀ 
କରୁଛ।ି ମାଣ୍ଆି ଓ ଲଘଶୁସ୍ୟ ଅତ୍ୟତେ 
ପଷୁ୍ଟକିର ଏ�ଂ ଏହା ଜଳ�ାୟ ୁ
ସହନଶୀଳ। �ର୍ଡାପଷୁ୍ଟ ଅଞ୍ଳବର 
ସବମ୍ବଦନଶୀଳ କୃରକମାନଙ୍କ 
ଜୀ�କିାର ପନୁଃପ୍ରଚଳନ କର�ିାକୁ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ।ି ମବିଲଟ୍  ଚାରକୁ 
ବପ୍ରାତ୍ାହତି କର�ିା ଦଗିବର ଓଡ଼ଶିା 
ମବିଲଟ୍  ମଶିନ୍  ଦ୍ାରା ନଆିରାଇଥି� 
ପଦବକ୍ଷପକୁ ସବ�୍ଡାତ୍ତମ ମବରଲ 
ମଧ୍ରୁ ବଗାଟଏି ବ�ାଲ ି ଜାତୀୟ 
ଓ ଅତେଜ୍ଡାତୀୟସ୍ତରବର ସ୍ୱୀକୃତ ି
ମଳିଛି।ି ଏହାସହତି ଭାରତ ସରକାର 
ମବିଲଟ୍ ର ବପ୍ରାତ୍ାହନ ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା 
ମବରଲ୍ କୁ ଆପଣାଇ�ା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 

ରାଜ୍ୟଗରୁକୁି ପରାମଶ୍ଡ ବଦଇଛତେ।ି 
 ଜାତସିଂଘ ଦ୍ାରା ୨୦୨୩କୁ 
ଅତେଜ୍ଡାତୀୟ ମବିଲଟ୍  �ର୍ଡ ଭା�ବର 
ବଘାରଣା କରାରାଇଛ।ି କୃର ି ଓ 
କୃରକ ସଶକ୍ତକିରଣ �ଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ 
ଅତେଜ୍ଡାତୀୟ ମବିଲଟ୍  �ର୍ଡକୁ ସକ୍ୟି 
ଭା�ବର ପାଳନ କର�ିା ସହତି 
ମବିଲଟ୍  �୍ୟ�ହାରର ପନୁଃମଲୂ୍ୟାୟନ 
ଦଗିବର ପଦବକ୍ଷପ ନଆିରାଇଛ।ି 
ଓଡ଼ଶିା ମବିଲଟ୍  ମଶିନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 
ପ୍ରମ�ୁ ପଦବକ୍ଷପ ସ୍ୱରୂପ ମଶିନ୍  
ଶକ୍ତ ି ଅତେଗ୍ଡତ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ବଗାଷ୍ୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ମବର ମଲୂ୍ୟରକୁ୍ତ 
ଉବଦ୍ୟାଗକୁ ବପ୍ରାତ୍ାହତି କରାରାଉଛ।ି 
ରାଜ୍ୟର �ଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନବର ମବିଲଟ୍  
ଶକ୍ତ ି ଆଉଟ୍ ବଲଟ୍  ବ�ାଲାରାଉଛ।ି 
କୃରଭି�ନ ପରସିରବର ମବିଲଟ୍  ଶକ୍ତ ି
ଆଉଟ୍ ବଲଟ୍  ପରଚିାଳତି ବହଉଛ।ି 
ଏହ ି ଆଉଟ୍ ବଲଟ୍ କୁ ଇଣ୍ଆିନ୍  
କାଉସଲି ଅଫ୍  ଏଗ୍ରକିଲଚରାଲ୍  ରସିଚ୍ଚ୍ଡ 
ଏ�ଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ମହଳିା 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ୀ ଦ୍ାରା ମବିଲଟ୍ କୁ 
ମଲୂ୍ୟରକୁ୍ତ କର�ିା ଦଗିବର ସବ�୍ଡାତ୍ତମ 
ଉପକ୍ମ ବ�ାଲ ି ସ୍ୱୀକୃତ ି ମଳିଛି।ି 
ଏହାସହତି କୃରଭି�ନବର ଆବୟାଜତି 
ସମସ୍ତ ବ�ୈଠକବର ମବିଲଟ୍ ରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ସ୍ାକ୍ସ ଦଆିର�ିା ଆରମ୍ଭ ବହାଇସାରଛି ି
ବ�ାଲ ି ପ୍ରମ�ୁ ଶାସନ ସଚ�ି  
ର. ପାଢ଼ୀ ଚଠିବିର ଉବଲ୍� କରଛିତେ।ି

ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମନର ସାମେି ନେେ ମାଣ୍ଆି ଜଳଖିଆ
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ଅଧିକାରୀଙ୍ଜୁ  େୂତେ େରିଜୁକ୍ ି

ବଢ଼ଗିବ ଓଡ଼ଗିଆ ୍ ଗିଲାଙ୍ ଆତ୍ମବ ଗିଶ୍ାେ

ଏଣକି ିଓଡ଼ଆି ଭାଷାନର େ ିନେେ ଓସଏିସ୍  ପରୀକ୍ଷା
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ତାଳଚେରସଦର, ୨୧ା୯(ସମସି)

୨୧ଟ ି ୱାର୍ଡକୁ ସେଇ ତାଳସେର ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ 
ଗଠତି। ସ୍ୌରାଞ୍ଚଳସର ପ୍ାୟ ୫୦ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଡ 
ସ�ାକ ବେବାେ କରନ୍।ି ଏହ ି ସ୍ୌର ୍ରଷିଦସର 
ସ୍ୱଗ୍ଡତ ଶ୍ରୀେବିାେ ମଶି୍ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ସ୍ୱଗ୍ଡତ 
ରବେିାହାକ, ସ୍ୱଗ୍ଡତ ପ୍ଦରୀପ୍ତ ୍ଟ୍ଟୋୟକ ୍ର ି

ସେତାମାସେ ସ୍ୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାସବ କାର୍ଡ୍ୟକାରରୀ ଖ୍ୟାତ ି
ଅଜ୍ଡେ କରଛିନ୍।ି ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାସର ସ୍ୌର େବି୍ଡାହରୀ 
ଅଧିକାରରୀମାସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ େମୟସର କାର୍ଡ୍ୟ କର ି
ରାଜ୍ୟସର ତାଳସେର ସ୍ୌର ୍ରଷିଦକୁ ଏକ େମ୍ବର 
କରାରାଇଛନ୍।ି ମାତ୍ର ବତ୍ତ୍ଡମାେ ତାଳସେର ସ୍ୌର 
୍ରଷିଦ ତାର ଗରମିା ହଜାଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ େମେ୍ୟାସର 
ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ ଛନ୍ ି ସହାଇରାଇଛ।ି ସ୍ୌରାଞ୍ଚଳସର 

୍ରମିଳ ବ୍ୟବସ୍ା ଭୁଶଡ଼ୁ ି୍ଡ଼ଛି।ି େସେଇ ଓ ଅସ୍ାୟରୀ 
କମ୍ଡୋରରୀଙୁ୍କ େୟିମତି ଦରମା ମଳୁିୋହ ିଁ। େହରସର 
ଥିବା ବଭିନି୍ନ ଐତହି୍ୟ ସ୍ଳର ଉନ୍ନତରୀକରଣ ସହଉୋହ ିଁ।

ତାଳସେର ସ୍ୌରାଞ୍ଚଳ ଏସବ ମଶାଙ୍କ ଗଡ଼ 
୍ା�ଟଛି।ି େହରସର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳଆି ଆବଜ୍ଡୋ 
୍ର ି୍ ରୂ୍୍ଡ ସହାଇରହଛି।ି ସରନ୍  ଗଡ଼ୁକି େୟିମତି େୋ 
ସହଉ େ ଥିବାରୁ ସେଥିସର ଅ୍ରଷି୍ାର ୍ାଣ ି ଜମ ି
ରହୁଛ।ି ଅତ୍ୟଧିକ ବଷ୍ଡା ସହସ� ଏହ ି୍ାଣ ିରାସ୍ାଘାଟ 
ଉ୍ସର ୋ�ବିା େହ ସ�ାକଙ୍କ ଘସର ୍ଶଛୁ।ି 
ଅ୍ର୍ସକ୍ଷ େହରର ୍ରମିଳ ବ୍ୟବସ୍ା େଜାଡ଼ବିା 
୍ରବିସତ୍ତ୍ଡ ସ୍ୌର ୍ରଷିଦ େଜିର କାର୍ଡ୍ୟାଳୟର 
ୋଜେଜ୍ାସର ଅର୍ଡ ବ୍ୟୟ କରୁଛ।ି େସେଇ ୍ାଇଁ 
ଆେୁେଙ୍କି େରଞ୍ାମ କ୍ରୟ କରାରାଉ େ ଥିବା 
ସବସଳ କାର୍ଡ୍ୟାଳୟର ୋଜେଜ୍ାସର ଏସତ ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଡ 
କରବିାକୁ ସେଇ େହରବାେରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଅେସନ୍ାଷ 
ବୃର୍ ି ୍ାଉଛ।ି ତାଳସେର ପ୍ଜାମଣ୍ଡଳ ଭବେ, 
ସଗା୍ବନୁ୍ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ର ଜରାଜରୀର୍୍ଡ ଅବସ୍ାସର 
୍ଡ଼ରିହଛି।ି ବରିାଦର୍ରା ୍ାକ୍ଡ ସ�ାକଙ୍କ ୍ାଇଁ 
ଅେୁ୍ସରାଗରୀ ସହାଇରାଇଛ।ି ତୁରନ୍ ସ୍ୌର ପ୍ଶାେେ 
ଏ େବୁ େମେ୍ୟାପ୍ତ ି ଦୃଷ୍ ି ସଦବାକୁ ଦାବ ି ସହାଇଛ।ି

ପାଲଲହଡ଼ା, ୨୧ା୯(ସମସି)

ବୁଧବାର ୍ା��ହଡ଼ା ଉ୍ଖଣ୍ଡସ୍ତି ହାଟ୍ଦାସର 
ତସିୋଟ ି ସରଞ୍ ଖମାର, ୍ା��ହଡ଼ା ୍ବୂ୍ଡ ଓ ୍ଶ୍ମି 
ସକନୁ୍୍ତ୍ର ସରଞ୍ଜ୍ ର ଶହ ଶହ ସତାଳାଳରୀ ଏବଂ େଜିେିା� 
କମ୍ଡୋରରୀଙ୍କ ଉ୍ସ୍ତିସିର ଓରଶିା ସକନୁ୍୍ତ୍ର କମ୍ଡୋରରୀ 
େଂଘର େଭା୍ତ ିବଜିୟ ମହାନ୍ଙି୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ଏକ 
େମ୍ଳିେରୀ ଅେୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ିେମାସବଶସର 
ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ସକନୁ୍୍ତ୍ର ଉ୍ସର �ାଗ ୁ କରଥିିବା 
୧୮% ଜଏିସ୍ ଟ ି ପ୍ତ୍ୟାହାର କରୁ େ ଥିବାରୁ ସଘାର 
ଉଦ୍ ସବଗ ପ୍କାଶ ୍ାଇଥି�ା। 

ରାଜ୍ୟ େରକାର ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙୁ୍କ ଜଏିସ୍ ଟ ି
ପ୍ତ୍ୟାହାର କରବିା ୍ାଇ ଁ ଦୁଇଟ ି େଠି ି ସଦଇଥିସ� 
ମଧ୍ୟ ସକୌଣେ ିକାର୍ଡ୍ୟାେୁଷ୍ାେ େ ସହବାରୁ େଂଘ ୍କ୍ଷରୁ 
୍େୁରାୟ ୨୦୨୧ ରସିେମ୍ବର ୩ ତାରଖିସର ଓଡ଼ଶିା 
ବଧିାେେଭାସର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ାରକ୍ତ୍ର ପ୍ଦାେ 
କରାରାଇଥି�ା। କନୁି୍ ଏହ ିବଷିୟସର ରାଜ୍ୟ େରକାର 

ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ ଉ୍ସର ୋ୍ ପ୍ସୟାଗ କରୁ େ 
ଥିବାରୁ େମାସବଶସର ଦୁଃଖ ପ୍କାଶ କରାରାଇଥି�ା। 
ଦରଦାମ୍  ଓ ମଦୁ୍ାସ୍ରୀତ ି ଆକାଶ ଛୁଅାଁ ସହାଇଥିବାରୁ 
୨୦୨୩ ମେହିା ବଶି୍ୱ ଶ୍ମକି ଦବିେସର େୂତେ ମଜୁର ି

ହାର ସଘାଷଣା କରାରାଇ େଜିେିାଲ୍  କମ୍ଡୋରରୀଙ୍କ ସରଉଁ 
ହାରସର ମଜୁର ିବୃର୍ ିକରାରାଏ ତାକୁ କରବିା ୍ ାଇ ଁଦାବ ି
କରାରାଇଥି�ା। ସକନୁ୍୍ତ୍ର ସତାଳାଳରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି େଜିେିାଲ୍  କମ୍ଡୋରରୀ ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତ,ି କେ୍ୟା ବବିାହ, 

େକିତି୍ା େହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚତି ସହଉଛନ୍।ି ଏଥି୍ାଇ ଁରାଜ୍ୟ 
େରକାର ୨୦୦ ସକାଟ ି ଟଙ୍କାର ୍ାଣ୍ ି ଗଠେ କରବିା, 
ଅେୁସଗାଳ ରଭିଜିେସର ଖା� ି ଥିବା ୍ଦ ୍ରୂଣ ୍ାଇଁ 
ଦାବ ି କରାରାଇଥି�ା। ଏହ ି େମାସବଶସର ରାଜ୍ୟ 
େମ୍ାଦକ େଞ୍ତି୍  ମହାନ୍,ି ରାଜ୍ୟ େମ୍ାଦକ ମହମ୍ଦ 
ମତୁ୍ଡଜା, ସକନୁ୍ଝର ରଭିଜିେ େମ୍ାଦକ େଞ୍ୟ ସେୌଧରୁରୀ, 
ବଶି୍ୱୋର ସ୍ୱାଇ,ଁ ବକିାଶ ୋହୁ, ୋରାୟଣ ବଶି୍ୱାଳ, 
ରସମଶ ପ୍ଧାେ, କୃଷ୍ଣ େଙୁି୍କ, କୁେ ି ମହାନ୍, କବତିା 
ପ୍ଧାେ, �କ୍ଷରୀପ୍ୟିା ୋହୁ, େସନ୍ାଷ ୋହୁ, ଦୟାେଧିି 
ଗଡ଼ୋୟକ, ଅଭୟ ୋହୁ ପ୍ମଖୁ ଆସ�ାେୋସର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିସ�। ଏହା୍ସର ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍କ 
ଜରଆିସର ସକନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଡମନ୍ତରୀ ଏବଂ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀଙ୍କ 
ଉସଦେଶ୍ୟସର ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ଦାେ କରାରାଇଥି�ା। ଏହ ି
େମ୍ଳିେରୀକୁ ୍ର୍ଡ୍ୟସବକ୍ଷକ ମସୋଜ ୋହୁ ୍ରେିାଳୋ 
କରଥିିସ�। ରଭିଜିେ େମ୍ାଦକ ରତ୍ାକର ପ୍ଧାେ 
ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସଦଇ ସରଞ୍ ତରା ରଭିଜିେର ବଭିନି୍ନ 
େମେ୍ୟା େମ୍କ୍ଡସର ଆସ�ାକ୍ାତ କରଥିିସ�।

ପାଲଲହଡ଼ାରେ ଓଡ଼ଶିା ରେନ୍ଦୁପତ୍ର େର୍ମଚାେୀ ସଂଘେ ସମ୍ଳିନୀ

ରେନ୍ଦୁପତ୍ରେଦୁ  ଜଏିସ୍ ଟ ିପ୍ରତ୍ାହାେ ଦାବ ିରେନ୍ଦୁପତ୍ରେଦୁ  ଜଏିସ୍ ଟ ିପ୍ରତ୍ାହାେ ଦାବ ି

ତାଳଚେର ଚ�ୌର �ରଷିଦ ଚ�ୌଳକି ଚେବା ଚଦବାଚର ବଫିଳ

ୋର୍ମ୍ାଳୟ ଚୋଚକ୍ ; ପେରିଳ ବପିର୍ମ୍ସ୍ତ

ଜଲି୍ା�ାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ାଳୟ େମ୍ମୁଖଚର ଚ�ା�ବିଲ୍ଭ�ମୁରବାେୀଙ୍କ ଧାରଣା
ଅନୁଚ�ାଳ, ୨୧ା୯(ସମସି): ନାଲଚ�ା ଦ୍ାରା 
କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଓ ବସି୍ାପତି ଚ�ାପବିଲ୍ଲଭପରୁ �ାଁର 
ପ୍ରଜାମାଚନ ବୁଧବାର ଅନୁଚ�ାଳ ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ 
�ାର୍ଯ୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁଚର ତନି ି ଦଫା ଦାବ ି ଚନଇ 
ଧାରଣାଚର ବସଛିନ୍।ି ନାଲ୍ ଚ�ା �ମ୍ାନୀ ଉତ୍କଳ 

ଡଓିଇ ଚ�ାଲ ବ୍ଲକ୍ ଚର �ାର୍ଯ୍ ଆରମ୍ଭ �ରବିା 
ପବୂ୍ଯରୁ �ାଟଚ�ାର-ି୧ ଅନୁସାଚର ଆର୍  ଆଣ୍ଡ ଆର୍  
�ଚଲାନୀର ଥଇଥାନ �ରବିା, ନାଲ୍ ଚ�ା ଦ୍ାରା 
ବସି୍ାପତି ଓ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ପ୍ରଚତ୍� ପରବିାରରୁ ଜଣ�ୁ 
ସ୍ାୟୀ ନରିକୁ୍ ି ଚଦବା, ନାଲଚ�ା ଦ୍ାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ 

�ରାରବିା�ୁ ଥିବା ଜମ�ୁି ଭାରତ ସର�ାରଙ୍କ 
ନୂତନ ଖଣ ି ନୟିମ ଅନୁସାଚର କ୍ଷତପିରୂଣ ରାଶ ି
ପ୍ରଦାନ �ରାରବିା ଦାବ ି ଚନଇ ସଭାପତ ି ଚ�ୈଳାଶ 
�ଡ଼ନାୟ� ଓ ସମ୍ାଦ� ବାସଚୁଦବ �ଡ଼ନାୟ� 
ଚନତୃତ୍ୱଚର ଗ୍ରାମବାସୀ ଧାରଣାଚର ବସଛିନ୍।ି

ଜାତୀୟତା ଚରେ�ଚର ୋଇକଲଚର ଭାରତ ଭ୍ର�ଣ
ନାଲଚ�ା ନ�ର, ୨୧ା୯(ସମସି): ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୋଗ୍ରୁ େବିାେରୀ ଦଲି୍ରୀ୍ ଭାରତ 
ମଲ୍କି ଜାତରୀୟତା ସପ୍ମସର ୋରା ଭାରତ ବୁ�ବିାକୁ େଂକଳ୍ପ ସେଇଛନ୍।ି ୫୪ବଷ୍ଡରୀୟ 
ଶ୍ରୀ ମଲ୍କି ୋଗ୍ରୁରୁ ୋଇକ� ରାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ସେ େଳତିବଷ୍ଡ ଜାେୁଆରରୀ 
୨୬ ତାରଖିରୁ ୋଇକ�ସର ରାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରଥିିସ�। ୋଗ୍ରୁରୁ ମମୁ୍ବାଇ, େରୁଟ, 
ରାଜସ୍ାେ, ଶ୍ରୀେଗର, ସ�ହ୍  �ଦାଖ୍ , କୁ�ୁ ସମାୋ�,ି େମିା୍, ୍ାଟୋ, କଶିେ ଗଞ୍, 
ଦାଜଜି�ଂି, େ�ିଗିଡ଼ୁ,ି ୋଗା�ାଣ୍ଡ, କ�କିତା, ଖରଗ୍ରୁ, ଆହ୍ାବାଦ, ଦଲି୍ରୀ, ଇସନ୍ାର 
େହର ସଦଇ ରାସ୍ା ଅତକି୍ରମ କର ି ୋଗ୍ରୁସର ୍ହଞ୍ଚଥିିସ�। ୍େୁବ୍ଡାର ଅଗଷ୍ 
୩୧ତାରଖିସର ଦ୍ତିରୀୟ ୍ର୍ଡ୍ୟାୟସର ୋଗ୍ରୁରୁ ୋଇକ�ସର ରାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କର ି

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଦୟିା, ଛତଶିଗରର ଦୁଗ୍ଡ ରାସ୍ା 
ସଦଇ େମ୍ବ�୍ରୁରୁ କଟକ ରବିା ବାଟସର 

୨୦ତାରଖିସର ଅେୁସଗାଳସର ୍ହଞ୍ଚଥିିସ�। 
ଅେୁସଗାଳରୁ କଟକ ସଦଇ ବଶିାଖା 

୍ାଟଣା, ବାଙ୍ାସ�ାର, କେ୍ୟାକୁମାରରୀ 
ଦକ୍ଷଣି ଭାରତ ଅଭମିସୁଖ ରାତ୍ରାକର ି

ସଶଷସର ୋଗ୍ରୁସର 
୍ହଞ୍ଚବିାର େଂକଳ୍ପ ସେଇଥିବା 

ସେ ପ୍କାଶ କରଛିନ୍।ି 
ସେ ବତ୍ତ୍ଡମାେ େରୁ୍ା 

୭ମାେ ୫ଦେିସର 
ସେ ୨୧୨୫୦କସି�ା 

ମଟିର ଦ୍ତିରୀୟ 
୍ର୍ଡ୍ୟାୟ େରୁ୍ା ଅତକି୍ରମ 

କରଥିିବା ପ୍କାଶ କରଛିନ୍।ି

ଦୁର୍ଯଟଣାଚର ରବୁ� ମତୃ

ଅନୁଚ�ାଳ ବ୍ଲ�, ୨୧ା୯(ସମସି): 
ବାଇକ୍ ସର ରାଉଥିବା ସବସଳ 
େଦରରାୋ ଅନ୍ଗ୍ଡତ ଭା�ୁଖାଇ 
ବ୍ଜି୍ ସର ୍ଟିସିହାଇ ଶରଧା୍ରୁ ଗ୍ରାମର 
ଜସଣ ରବୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟଘଟଛି।ି ଘଟଣାରୁ 
ପ୍କାଶ, ଶରଧା୍ରୁ ଗ୍ରାମର ଅରୁଣ 
ୋହୁଙ୍କ ୍ଅୁ ଟେୁି ୋହୁ(୨୦) ମଙ୍ଳବାର 
ରାତସିର ବାଇକ୍ ସର ବନ୍ଳାରୁ ଘରକୁ 
ସେରୁଥିସ�। ଭା�ୁଖାଇ ବ୍ଜି୍ ସର ସେ 
ଭାରୋମ୍ୟ ହରାଇ ବ୍ଜି୍  ୍�ିରସର 
୍ଟିସିହାଇ ତଳକୁ ଖେ ି ୍ଡ଼ଥିିସ�। ଶବ୍ଦ 
ଶଣୁ ି ସ୍ାେରୀୟ ସ�ାସକ ଘଟଣାସ୍ଳସର 
୍ହଞ୍ଚ ି ଟେୁିଙୁ୍କ ଉର୍ାର କରଥିିସ�। 
ତାଙୁ୍କ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ େକିତି୍ାଳୟସର ଭତ୍ତଜି 
କରାରାଇଥି�ା। ଅବସ୍ା େଙ୍କଟା୍ନ୍ନ 
ଥିବାରୁ ତାଙୁ୍କ କଟକ ବଡ଼ ସମରକିା�କୁ 
ସ୍ାୋନ୍ରତି କରାରାଇଥି�ା। ସେଠାସର 
େକିତି୍ାଧରୀେ ଅବସ୍ାସର ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ 
ସହାଇଥିବା େେୂୋ ମଳିଛି।ି

ସରାଜରସବୀ ଗଙ୍ାଧେ ସ୍ାଇଁଙ୍କ ପେରଲାେ
ଅନୁଚ�ାଳ, ୨୧ା୯(ସମସି): େମାଜସେବରୀ ତରା ଅେୁସଗାଳ 
ସହମେରୁ୍ଡ଼ାର ୋହ ି ମରୁବରୀ ଗଙ୍ାଧର ସ୍ୱାଇଁ(୮୦)
ଙ୍କ ବୁଧବାର େକାସଳ ତାଙ୍କ ବାେଭବେସର ୍ରସ�ାକ 
ଘଟଛି।ି ସେ ବାର୍୍ଡକ୍ୟଜେତି 
ସରାଗସର ୍ରୀଡ଼ତି ଥିସ�। 
ସେ ଅେୁସଗାଳ ଟ୍ରକ୍  
ମା�କି େଂଘର ପ୍ତଷି୍ାତା 
େଦେ୍ୟ, ସହମେରୁ୍ଡ଼ା 
୍ଜୂା କମଟିରି େଭା୍ତ,ି 
େମ୍ାଦକ, ୍ଞ୍ଚାୟତ କମଟିରି 
େଭା୍ତ,ି ଅେୁସଗାଳ ଛଟ 
୍ଜୂା କମଟିରି ଉ୍ସଦଷ୍ା 
ଓ ଅେ୍ୟ ବହୁ ଅେୁଷ୍ାେ େହ ଜଡ଼ତି ଥିସ�। ସେ ଅେୁସଗାଳ 
କଂସଗ୍ରେର ଜସଣ େକ୍ରୟି େଦେ୍ୟ ଭାସବ କାର୍ଡ୍ୟ କରଥିିସ�। 
କରଡ଼ାଗାରଆି ଶ୍ମଶାେସର ତାଙ୍କର ଅନ୍ମି େଂସ୍ାର 
କରାରାଇଛ।ି ମତୁୃ୍ୟ ସବଳକୁ ତାଙ୍କ େକିଟସର ତାଙ୍କ ବଡ଼ 
୍ଅୁ ତରା ଅେୁସଗାଳ ଜଲି୍ା ଟ୍ରକ୍  ମା�କି େଂଘ ଉ୍େଭା୍ତ ି
ଅମସରଶ ସ୍ୱାଇଁ, ୋେ୍ଅୁ େ�ୁି, ସବାହୂ ଓ ୋତ ି ୋତୁଣରୀ 
ଉ୍ସ୍ତି ଥିସ�। ଅେୁସଗାଳ ଜଲି୍ା ଟ୍ରକ୍  ମା�କି େଂଘ େଭା୍ତ ି
ଅମ୍ବକିା ପ୍ୋଦ ଭଟ୍ଟ, ବରଷି୍ ୋମ୍ବାଦକି େଂଗ୍ରାମ ଦାେ, ରାଜ୍ୟ 
ଟ୍ରକ୍  ମା�କି ମହାେଂଘ େଭା୍ତ ି ବଭୂିତ ି ପ୍ୋଦ ଦାେ, 
େଗର୍ାଳ ଅକ୍ଷୟ ୋମନ୍, ଆରସଭାସକଟ ବାଉରରୀ ବନୁ୍ 
ମହା୍ାତ୍ର, ଟ୍ରକ୍  ମା�କି େଂଘ ସକାୋଧ୍ୟକ୍ଷ ରଜତ ମହା୍ାତ୍ର, 
ବରୁଣ ୋହୁ, ରବରୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ୋଦ ପ୍ଧାେ, ଦଲି୍ରୀ୍ ପ୍ଧାେ, 
ପ୍ତା୍ ପ୍ଧାେ ପ୍ମଖୁଙ୍କ ତାଙ୍କର ସଶଷ ଦଶ୍ଡେ କରଥିିସ�।

ସହଦି ବେିା ନାଏେଙ୍କ ବଳଦିାନ ଦବିସ ପାଳତି
ହାଣ୍ଡଧିଆୁ, ୨୧ା୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ଗଡ଼ଜାତ 
ଆସନ୍ାଳେର ପ୍ରମ େହଦି ବ ି୍ ୍ବରୀ ବକିା 
ୋଏକଙ୍କ ୮୫ତମ ବଳଦିାେ ଦବିେ 
ବଡ଼ତ୍ରବିଡ଼ିା ୍ଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଡତ େନ୍ଦ୍ରବ�ି 
େରକାରରୀ ଉର୍ ପ୍ାରମକି ବଦି୍ୟାଳୟ ୍ରେିରସର 
୍ାଳତି ସହାଇରାଇଛ।ି େମାଜସେବରୀ ସକୈଳାେ 
ପ୍ଧାେଙ୍କ ଆବାହକତ୍ତ୍ୱସର ବଡ଼ତ୍ରବିଡ଼ିା ଓ 
େନ୍ଦ୍ରବ�ି ଗ୍ରାମବାେରୀଙ୍କ ମଳିତି େହସରାଗସର 
ଏହ ି କାର୍ଡ୍ୟକ୍ରମ ଅେୁଷ୍ତି ସହାଇଥି�ା। େନ୍ଦ୍ରବ�ି 
େରକାରରୀ ଉର୍ ପ୍ାରମକି ବଦି୍ୟାଳୟର 
ପ୍ଧାେଶକି୍ଷକ ସଦବରାଜ ୋଏକ କାର୍ଡ୍ୟକ୍ରମସର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିସ�। ଅତଥିିଭାବସର ପ୍ଧ୍ୟା୍କ 
ବଶି୍ୱରଞ୍େ ପ୍ଧାେ, ଉତ୍କଳ େମ୍ଳିେରୀ ଅେୁସଗାଳ 
ଶାଖାର େମ୍ାଦକ ଇଂ.ଧସେଶ୍ୱର ୋହୁ, ଗସବଷକ 
ବଭୂିତଭୂିଷଣ ୋହୁ, ଶ୍ମକିସେତା ସେୌଭାଗ୍ୟେନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ଧାେ, ଶକି୍ଷାବତି୍  େଧୁାକର ପ୍ଧାେ, ସବଣଧୁର 
ଦାେ, ପ୍ଦରୀ୍ ପ୍ଧାେ, ଅବେରପ୍ାପ୍ତ 
ପ୍ଧାେଶକି୍ଷକ କୁଳମଣ ି ସବସହରା, ତାଳସେର 
ସମସମାରଆିର� ଟ୍ରଷ୍ର ୋଧାରଣ େମ୍ାଦକ 
େମି୍ଡଳ ୋହୁ, ୍ବୂ୍ଡତେ େର୍ଞ୍ଚ କସିଶାରେନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ଧାେ, ବଡ଼ତ୍ରବିଡ଼ିା େର୍ଞ୍ଚ ଶାନ୍େୁ ପ୍ଧାେ, 
େମତିେିଭ୍ୟା ମେିାକ୍ଷରୀ ୋହୁ ଓ େହଦି ବକିା 
ୋଏକଙ୍କ ଅଣୋତ ି ଆତ୍ତ୍ଡତ୍ରାଣ ୋଏକ 
ପ୍ମଖୁ ସରାଗସଦଇ େହଦି ବକିା ୋଏକଙ୍କ 
ପ୍ତଛିବସିର ମା�୍ୟା୍୍ଡଣ କରଥିିସ�। ୧୯୩୮ 
ମେହିା ସେସ୍ଟ୍ ମ୍ବର ୨୧ ତାରଖିସର ଇଂସରଜ 
ସେୌଜର ଆସଦଶକୁ ଅମାେ୍ୟ କର ି ପ୍ଜାମଣ୍ଡଳ 
ଆସନ୍ାଳେକୁ େମର୍ଡେ କରଥିିବାରୁ ଇଂସରଜଙ୍କ 
ଗଳୁମିାଡ଼ସର ବ ି୍ ୍ବରୀ ବକିା ୋଏକ େହଦି 
ସହାଇଥିସ�। ସେ ଓଡ଼ଶିା ଗଡ଼ଜାତ ଆସନ୍ାଳେ 

ତରା ତାଳସେର ପ୍ଜାମଣ୍ଡଳ ଆସନ୍ାଳେର 
ପ୍ରମ େହଦି ସହାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବଳଦିାେ 
ଦବିେକୁ ପ୍ସତ୍ୟକ ବଷ୍ଡ େହଦି ଦବିେରୂସ୍ 
୍ାଳେ କରାରବି ସବା� ିଅତଥିିମାସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ 
କରଥିିସ�। ଏହ ି ଅବେରସର ତାଙ୍କର ସ୍ତୃରିକ୍ଷା 
େମିସନ୍ େହଦି ବକିା ୋଏକ ସ୍ତୃ ିକମଟି ିଗଠେ 
କରାରବିାକୁ ଗସବଷକ ବଭୂିତ ିଭୂଷଣ ୋହୁ ଏକ 
ପ୍ସ୍ାବ ଆଗତ କରଥିିସ�। ପ୍ସତ୍ୟକ ବଷ୍ଡ ଏକ 
ସ୍ରଣକିା ପ୍କାଶ କରବିାକୁ େବ୍ଡେମ୍ତକି୍ରସମ 
ପ୍ସ୍ାବ ଗହୃରୀତ ସହାଇଥି�ା। େହଦି ବକିା 
ୋଏକଙ୍କ ବଳଦିାେର ଗାରାକୁ ଜେୋଧାରଣଙ୍କ 
େକିଟସର ୍ହଞ୍ଚାଇବା େହ ତାଙ୍କ ପ୍ତମିତୂ୍ତଜିକୁ 
େନ୍ଦ୍ରବ�ି ଗ୍ରାମ େସମତ ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାେସର 
ସ୍ା୍େ କରବିାକୁ େହଦିଙ୍କ ଅଣୋତ ି ଆତ୍ତ୍ଡତ୍ରାଣ 
ୋଏକ େରକାରଙୁ୍କ େସିବଦେ କରଥିିସ�। ଏହ ି
ଅବେରସର ବଡ଼ତ୍ରବିଡ଼ିା ଓ େନ୍ଦ୍ରବ�ି ଗ୍ରାମକୁ 
େଂସରାଗ କରୁଥିବା ସ୍ା�କୁ େହଦି ବକିା ୋଏକ 
ସେତୁ ରୂ୍ସର ୋମକରଣ କରାରାଇଥି�ା। 
ଏହା୍ସର ବଡ଼ତ୍ରବିଡ଼ିା ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ 
୍ରେିରସର ବକିା ୋଏକଙ୍କ ଉସଦେଶ୍ୟସର 
େମିଜିତ ସହାଇଥିବା େହଦି ସ୍ମ୍ଭ େକିଟସର 
ବଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ େସମତ େମସ୍ 
ଗ୍ରାମବାେରୀ ଶ୍ର୍ାଞ୍ଳ ିସଦଇଥିସ�। କାର୍ଡ୍ୟକ୍ରମକୁ 
େ ି୍ େୁ ସବସହରା ୍ରେିାଳୋ କରଥିିବା ସବସଳ 
ସେୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ଧାେ ଧେ୍ୟବାଦ ଅ୍୍ଡଣ କରଥିିସ�। 
ପ୍ଦରୀ୍ ସବସହରା, ହାତରୀ ସବସହରା, େଦୁଶ୍ଡେ 
ସବସହରା, ବଜିୟ ସବସହରା, ଅଖିଳ ୋହୁ, 
ଦୁଷ୍ମନ୍ ସବସହରା, ୋମଜସେବରୀ ବଭୂିତ ି ଭୂଷଣ 
ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ େସମତ େମସ୍ ଗ୍ରାମବାେରୀ କାର୍ଡ୍ୟକ୍ରମ 
୍ରେିାଳୋସର େହସରାଗ କରଥିିସ�।

ଖରାେ ଆଞ୍ଚଳେି ସାର୍ାଦେି ସଂଘେ ବାର୍ଷିେ ରବୈଠେ

ଖମାର, ୨୧ା୯(ସମସି): ୍ାଳ�ହରା ବ୍କ 
ଖମାର ଜାତରୀୟ ରାଜ୍ର ରାକ ବଙ୍ଳା 
୍ରେିସର ଆଞ୍ଚଳକି ୋମ୍ବାଦକି େଂଘର ବାଷଜିକ 
ସବୈଠକ ଓ େୂତେ କାର୍ଡ୍ୟକତ୍ତ୍ଡା େୟେ କାର୍ଡ୍ୟକ୍ରମ 
ଅେୁଷ୍ତି ସହାଇରାଇଛ।ି ଖମାର ଆଞ୍ଚଳକି 
ୋମ୍ବାଦକି େଂଘର େଭା୍ତ ି ସଗା୍ବନୁ୍ 
ୋହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ବାଷଜିକ ସବୈଠକ ଅେୁଷ୍ତି 
ସହାଇଥି�ା। ଏଥିସର ଗତବଷ୍ଡର ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ 
ଉ୍ସର ଆସ�ାେୋ କରାରାଇ ଥି�ା। େଂଘକୁ 
୍ଞ୍କୃିତ କରବିା ଓ ସପ୍ସ୍ କ୍ବ ୍ାଇଁ ଜମ ି ଏବଂ 
ସପ୍େକ୍ବ ଗହୃ େମି୍ଡାଣ ଉ୍ସର ବସୃି୍ତ ଭାସବ 
ଆସ�ାେୋ କରାରାଇଥି�ା। ଏ େଂକ୍ରାନ୍ସର 
ପ୍ଶାେେର ଦୃଷ୍ ିଆକଷ୍ଡଣ କରାଇବା ୍ାଇଁ ସ୍ରି 
କରାରାଇଛ।ି ଏହାବ୍ୟତତି ଆେନ୍ା େସଭମ୍ବର 
୧୬ ତାରଖିସର ଅେୁଷ୍ତି ହବାକୁ ଥିବା ସପ୍ସ୍  ସର 
୍ାଳେ ଉ୍ସର ଆସ�ାେୋ କରାରାଇଥି�ା। 

ସପ୍ସ୍  ସର’ସର ଖମାର, ୍ାଳ�ହରା ତରା 
୍ବତି୍ରେଗର େସମତ ସରଙ୍ାଳ ି ଆଦ ି
ଗ୍ରାମସର କୁେରୀ ପ୍ତଭିାମାେଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି ଆକଷ୍ଡଣ 
କରାଇବା ୍ାଇଁ େଂଘ ଉଦ୍ୟମ କରବିାକୁ େଷି୍ପତ୍ତ ି
ସହାଇଛ।ି ସବୈଠକସର କାର୍ଡ୍ୟକତ୍ତ୍ଡା େୟେ 
କାର୍ଡ୍ୟକ୍ରମ ଅେୁଷ୍ତି ସହାଇଥି�ା। େଂଘର ସ୍ାୟରୀ 
ସେୟାରମ୍ୟାେ ଭାସବ ଭରୀଷ୍ମ ଗରୋୟକଙୁ୍କ େୟେ 
କରାରାଇଥିବା ସବସଳ େଭା୍ତ ି ଭାସବ ରଗୁଳ 
କସିଶାର ଜତି୍ , ଉ୍େଭା୍ତ ି ଭାସବ ୍ତିାମ୍ବର 
ୋଏକ, ୋଧାରଣ େମ୍ାଦକ ଭାସବ ଗଙ୍ାଧର 
ୋହୁ, ପ୍ଦରୀ୍ ପ୍ଧାେ, ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାସବ 
ରମାକାନ୍ ତ୍ର ି୍ ାଠରୀଙୁ୍କ ମସୋେରୀତ କରାରାଇଛ।ି 
ଏଥିସର େଂଘର ଉ୍ସଦଷ୍ା ଭାସବ ୋମ୍ବାଦକି 
ସଗା୍ବନୁ୍ ୋହୁ, �କ୍ଷରୀଧର ବଶି୍ୱାଳ, ଜଳଧର 
ସବସହରା, ରଞ୍େ ୋହୁ, ରଜେରୀକାନ୍ ମହାରଣା 
ଓ ଦରୀ୍କ ୋହୁଙୁ୍କ େୟେ କରାରାଇଛ।ି

ସାମ୍ାଦ�ିଙ୍କ ମାତୃ ବଚିୟା�

ୋସ୍ତା ଉପରେ ବସଦୁଛ ିରରଳା; ରାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

ନାଲଚ�ାନ�ର, ୨୧ା୯(ସମସି): ୋ�ସକା 
େଗର ବଶି୍ୱକମ୍ଡା ୍ଜୂା ସମଳାସର େନ୍୍ୟାସର 
ପ୍ବଳ ଜେଗହଳ ି ସହଉଛ।ି ଦଶ୍ଡକମାସେ 
୍ଜୂା ମଣ୍ଡ୍ ବୁ� ି ୋରବିା ୍ସର ଖାଦ୍ୟସମଳା 
ଭର୍ରୁ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍।ି ଟାଉନ୍ େପି୍  
ବାହାସର ଏକ େଂକରୀର୍୍ଡ ଘସରାଇ ଜାଗାସର 
ସଦାଳ ି୍ଡ଼ଛି।ି ମରୀୋବଜାର, ଉଠା ସଦାକାେରୀ, 
ସେରବି�ା, ଗୁ୍ େୁପ୍  ସଦାକାେ େବୁ ରାସ୍ା 
ଉ୍ସର ବେଛୁ।ି ରାହାଦ୍ାରା ୋଲ୍ ସକା-
ଏେେଆିଇ େ ି୍ ି୍  ି ସରାର ଛକଠାରୁ ଗରୀରାଙ୍ 

ଛକ ୍ର୍ଡ୍ୟନ୍ ପ୍ାୟ ଏକ କ�ିମଟିର ରାସ୍ାସର 
ରାତାୟାତ ବାଧାପ୍ାପ୍ତ ସହାଉଛ।ି ସେ 
ଅଞ୍ଚଳସର ଭଡ଼ି େୟିନ୍ତଣ ୍ାଇଁ ୍�ୁେି ମତୁେ 
କରାରାଇୋହ ିଁ। ସକବଳ ୍�ୁେି ୍ାସଟ୍ରା�ଂି 
ସହଉଛ।ି ରାସ୍ାକଡ଼ସର ସଦାକାେ ସଖା�ଥିିବା 
ଉଠା ସେରରୀବା�ାଙ୍କ ସଛାଟ ଶଶିମୁାସେ ରାସ୍ା 
ଉ୍ସର ଦେିରାତ ି କାଟୁଛନ୍।ି ସମଳା ୋରଦିେି 
ଭତିସର ସେ ଅଞ୍ଚଳ ୍ରମିଳ ବ୍ୟବସ୍ା ଦେିକୁ 
ଦେି କଦର୍ଡ୍ୟ ସହଉଛ।ି ବଭିାଗରୀୟ କତୃ୍ତ୍ଡ୍କ୍ଷ 
ଏଥିପ୍ତ ିଦୃଷ୍ ିସଦବାକୁ ଦାବ ିସହଉଛ।ି

ଆ ଠ ମ ଲ୍ଲ ି � , ୨ ୧ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ଅେୁସଗାଳ ଜଲି୍ା ଅନ୍ଗ୍ଡତ ଆମ୍ବେର 
ମଣୁ୍ଡା ୍ଞ୍ଚାୟତ ଆମ୍ବେରମଣୁ୍ଡା ଗ୍ରାମର 
ୋମ୍ବାଦକି କରୁଣାକର ୋୟକଙ୍କ ମା’ 
େମୁତି୍ରା ୋୟକ(୧୦୮)ଙ୍କ ୍ରସ�ାକ 
ସହାଇଛ।ି ସେ ଜସଣ ମଷି୍ଭାଷରୀ, 
ଧମ୍ଡ୍ରାୟଣା, ୍ସରା୍କାରରୀ ମହଳିା 
ଭାସବ ୍ରେିତି ଥିସ�। ମତୁୃ୍ୟଶର୍ୟା 
େକିଟସର ୍ତୁ୍ର କରୁଣାକର ୋୟକ, 
େେୁନ୍ ୋୟକଙ୍କ େସମତ ୍ରବିାରବଗ୍ଡ 
ଉ୍ସ୍ତି ଥିସ�। ଏହ ି ଖବର୍ାଇ 
ଆଖ୍ାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସ�ାକ ତାଙ୍କ 
ସଶଷଦଶ୍ଡେ କରଥିିସ�।
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ନୂତନ ସଡିପିଓିଙ୍କ ରାଜ

ବଢୁଛ ିକରତ କଳ

ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ ଶକି୍ା ମଣ୍ଡଳ ସଆିରସସି ିନଯିକୁ୍କୁି ନନଇ ଘଡ଼ନିକ ନଘାଡ଼ା ଛୁଟୁଛ ି

ରଶ ିଲଗାଇ ଯବୁକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ା
ବାଲକୁିଦା,୨୧ା୯(ସମସି): ବାଲକୁିଦା ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଓଷକଣା ୍ଞ୍ାୟତ 
୍ାଣତିରିା ଗ୍ାମର ୪୮ ବଷ୍ଗଷୀୟ ଯବୁକ ସବକସର ରେ ିଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ା କରଥିିବା 
ଜଣାଯାଇଛ।ି ନସରଶ ୍ରଡ଼ିା ନଜି ସଶାଇବା ଘସର ରଶ ି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ା 
କରଛିନ୍ତ।ି ଗତକାଲ ି ରାତସିର ଉଭୟ ୍ତ ି୍ ତ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସକୌଣେ ି କାରଣରୁ 
ଝଗଡ଼ା ସହାଇଥିଲା। ୍ାଉଁରୁଟ ି ସବ୍ାର କର ି ୍ରବିାର ପ୍ରତସି୍ାଷଣ କରୁଥିବା 
ନସରଶ ଆତ୍ମହତ୍ା ଏଭଳ ି ଚରମ ୍ଦସଷେ୍ ସନଇଥିସଲ। ଆଜ ି େକାଳୁ ୍ତ୍ଷୀ 
ସଶୌଚ ସହବାକୁ ଯାଇଥିବାସବସଳ ସଶାଇବା ଘସର ସକହ ିନ ଥିବା େସୁଯାଗ ସନଇ 
ରଶ ି ଲଗାଇ ସଦଇଥିସଲ। ୍ତ୍ଷୀ ଘରକୁ ସେର ି ସଦଖନ୍ତ ି ତ ଝୁଲନ୍ତା ମତୃ ଶରଷୀର 
ଝୁଲ ିରହଛି।ି ସେ ୍ସଡ଼ାଶଷୀଙ୍କ େହାୟତାସର ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କର ିଆମ୍ବବୁଲାନ୍ସ ସଯାସଗ 
ବାଲକୁିଦା ସମଡକିାଲ ସନଇଥିସଲ। ଡାକ୍ତର ପ୍ରାଥମକି ଚକିତି୍ା କରବିା ୍ସର ମତୃ 
ସଘାଷଣା କରଥିିସଲ। ୍ସର ଶବ ବ୍ବସଛେଦ ସହାଇ ୍ରବିାରକୁ ହସ୍ାନ୍ତର କରବିା 
୍ସର ଗ୍ାମ ଶ୍ାଶନସର ଅନ୍ତମି େଂସ୍ାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଟୁକୁନା ରାଉତଙୁ୍କ ଇଚ୍ାପରୁ ମଣ୍ଡଳ ଦାୟତି୍ୱ
ବାଲକୁିଦା,୨୧ା୯(ସମସି): ନହରଣା ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାରଷୀ ଦାୟତି୍ୱସର ଥିବା ଟୁକୁନା 
ରାଉତଙୁ୍କ ଜଲି୍ା ବସିଜ୍ ି ୍ଷେରୁ ନହରଣା ମଣ୍ଡଳ େହ ଇଛୋ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳ ଦାୟତି୍ୱ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ ଖାଲଗାଁ ୍ଞ୍ାୟତ ସଶାଭା ଗ୍ାମର ଟୁକୁନା 
ରାଉତ ଛାତ୍ର ଜଷୀବନରୁ ଆରଏେଏେ େହ ଜଡ଼ତି ଥିସଲ। ୍ସର ନଜି ମାମୁଁ ସ୍ୱଗ୍ଗତ 
ରଘନୁାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସପ୍ରରଣାସର ବସିଜ୍ସିର ସଯାଗସଦଇ ଦଷୀଘ୍ଗ ୨୨ ବଷ୍ଗ ଧର ି
ବସିଜ୍ରି ଜସଣ ଶଙୃ୍ଖଳତି କମ୍ଗଷୀ ଭାସବ େଂଗଠନ ଦାୟତି୍ୱ ନବି୍ଗାହ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଏହ ି ୍ଦବଷୀ ୍ାଇବା ୍ସର ଶ୍ଷୀ ରାଉତ ସକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତଷୀ, ରାଜ୍ େଭା୍ତ ି େମଷୀର 
ମହାନ୍ତ,ି ରାଜ୍ କାଯ୍ଗ୍କାରଣିଷୀ େଦେ୍ େଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତ,ି ଜଲି୍ା େଭା୍ତ ିେତ୍ବ୍ରତ 
ମହା୍ାତ୍ରଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି 

ଧମ୍ମପ୍ାଣାଙ୍କ ପ୍ଥମ ଶ୍ାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ

ଜଗତସଂିହପରୁ,୨୧ା୯(ସମସି): ଧମ୍ଗପ୍ରାଣା ମହଳିା ଶାନ୍ତଲିତା ଦାଶଙ୍କ ପ୍ରଥମ 
ଶ୍ାଦ୍ବାଷଷିକଷୀ ସ୍ାନଷୀୟ ୍ ଳଦା-ମାଣ୍ରୁଠାସର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ିଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି
େଭାସର ବଜିୟ କୁମାର ରଥ, ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ୋରସ୍ୱତ ୍ରଷିଦ େଭା୍ତ ିଅଧ୍ୟା୍କ 
ହମିାଂଶ ୁଆଚାଯ୍୍ଗ , ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶଷିେକ ସକୈଳାେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇ,ଁ ଶଙ୍କର ଚରଣ 
ୋହୁ, ଶରତ କୁମାର ୍ାତ୍ର, ବେନ୍ତ କୁମାର ସବଉରା, ବେନ୍ତ କୁମାର ୋହୁ, ଭଗବାନ 
ସଭାଳ, ଶରତ କୁମାର ସ୍ୱାଇ ଁସଯାଗସଦଇ ସ୍ୱଗ୍ଗତା ଦାଶଙ୍କ ସ୍ତୃଚିାରଣ କରଥିିସଲ।

ଯକ୍ଷା ନରିାକରଣ ସନେତନତା
ଜଗତସଂିହପରୁ,୨୧ା୯(ସମସି): ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ମଣ୍ଡାୋହ ି ସଗାଷ୍ଷୀ ସ୍ୱାସ୍୍ସକନ୍ଦ୍ର 
ଆନୁକୂଲ୍ସର ଏକ ଯକ୍ଷା ନରିାକରଣ େସଚତନତା କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମ ଓଡ଼ସିଶା କୁତାମଚଣ୍ଡଷୀ 
ବଦି୍ା୍ଷୀଠ ୍ରେିରସର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ସଗାଷ୍ଷୀ ସ୍ୱାସ୍୍ ଅଧିକାରଷୀ 
ମାନେଷୀ ମହା୍ାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ଷେ େଂସଯାଜନାସର ଆସୟାଜତି ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମକୁ 
ବରଷି୍ ଚକିତି୍ା ନରିଷୀଷେକ େଞ୍ଜୟ କୁମାର ବଶି୍ାଳ, ୍ ି୍ ଏିମ୍  ସକାଡଷିସନଟର ମହମ୍ମଦ 
ୱାକର ଅଲ୍ଷୀ, ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶଷିେକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି, ଶଷିେକ େନୁଷୀଲ 
କୁମାର ୋହୁ, ପ୍ରଧାନ ଶଷିେୟତି୍ରଷୀ ଅରୁନ୍ଧତଷୀ ନନ୍ଦ ପ୍ରମଖୁ ଯକ୍ଷା ସରାଗ ଏକ ବାୟୁବୁାହତି 
ସରାଗ ଓ ଏହାର ନରିାକରଣ ଡଟ୍  ୍ଦ୍ତସିର େମ୍ଭବ ସବାଲ ିକହଥିିସଲ। ୨୦୨୫ 
େଦୁ୍ା ସଦଶରୁ ଯକ୍ଷା ଭୂତାଣ ୁମକୁ୍ତ କରବିା ଲଷେ୍ େମ୍ଭବ ସବାଲ ିସେମାସନ ଆହ୍ବାନ 
ସଦଇଥିସଲ। ପ୍ରଣତଷୀ ପ୍ରଧାନ ନସିଜ କ ି୍ ର ି ଯକ୍ଷା କବଳରୁ ମକୁ୍ତ ସହାଇ୍ାରସିଲ 
ତାହା ପ୍ରକାଶ କର ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଷୀଙୁ୍କ େସଚତନ କରାଇଥିସଲ। ଏଥିସର ଆଶାକମ୍ଗଷୀ 
ଜୟନ୍ତଷୀ ନାୟକ ସଯାଗଦାନ କର ି ୍ରଚିାଳନାସର େହାୟତା କରଥିିସଲ। କ୍ରଷୀଡ଼ା 
ଶଷିେକ ହସରକୃଷ୍ଣ ସଲଙ୍କା ଧନ୍ବାଦ ଅ୍୍ଗଣ କରଥିିସଲ।

ଜଗତସଂିହପରୁ,୨୧ା୯(ସମସି)

ଉ୍କୂଳବର୍୍ଗଷୀ ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ାସର ସକୈାଣେ ି
ପ୍ରାକୃତକି ଖଣଜି େମ୍ପଦ ନ ଥିବାସବସଳ ସକବଳ ବୃଷେ 
େମ୍ପଦ ହ ିଁ ଜଲି୍ାର ଗ୍ାମାଞ୍ଳ ଅଥ୍ଗନଷୀତକୁି ବହୁଳ ଭାସବ 
ପ୍ରଭାବତି କରଛି।ି ୍ବୂ୍ଗରୁ ମହାନଦଷୀ ମହୁାଣ ନକିଟସର 
୧୮୦ ବଗ୍ଗ କସିଲାମଟିରରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ରହଥିିବା 
େମୟସର ୧୯୬୦ରୁ ଆଜ ି୍ଯ୍ଗ୍ନ୍ତ ବନ୍ଦର ଓ ଶଳି୍ପ ବସି୍ାର 
ନଷୀତ ି ୍ାଇଁ ଏହ ି ଜଙ୍ଗଲ େୋ ସହାଇଛ।ି ମହାବାତ୍ା 
୍ସର ବାଲକୁିଦା ଓ ଏରେମାସର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ 
କରାଯାଇ ସେହ ି ସ୍ାନସର ଚଙୁି୍ଗଡ଼ ି ସଘର ି ଗଢ଼ଉିଠଛି।ି 
ପ୍ରାୟ ୧୫ଟ ି ସମଗା ଶଳି୍ପ ୍ାଇଁ ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ାର 
ଉ୍କୂଳ ଅଞ୍ଳସର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ସହାଇଥିବାସବସଳ 
ଗ୍ାମାଞ୍ଳସର ଥିବା ବହୁ ବଷ୍ଗଷୀୟ ଗଛ ଜଲି୍ାର ୍ରସିବଶ 
େରୁଷୋସର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ଗ୍ହଣ କରୁଥିଲା। ସତସବ 
ଜଲି୍ାସର ୍ବୂ୍ଗରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟ ି କରତ କଳର ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟର 
ତସିର୍୍ଗାଲର ସବାସଧଇ ନୂଆସ୍ାଖରଷୀଠାସର ରହଥିିବା 
େମୟସର ୍ ଣୁ ିବରିଡ଼ି ିବ୍ଲକର ସତନୁ୍ତଳଆିଠାସର ଅନ୍ଏକ 
ନୂଆ କରତକଳ କ୍ଲଷ୍ଟର ନମି୍ଗାଣ ୍ାଇଁ ଇଡ୍ ସକା ୍ଷେରୁ 
ଜମ ିପ୍ରଦାନ େହତି ଏ ବାବଦସର କାମ ଚାଲଥିିବାସବସଳ 
ଏହାକୁ ସନଇ ଜଲି୍ାର ବହୁ ବଷ୍ଗଷୀୟ ଗଛ ବଳ ି ୍ଡବିା 
େହତି ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ା ଅଚସିର ବୃଷେ ଶନୂ୍ ସହବ 
ସବାଲ ି୍ରସିବଶବତି୍  ଅଭସିଯାଗ କରଛିନ୍ତ।ି 

ଗଛ ଉ୍ସର ୋଧାରଣ ସଲାକ ବହୁ ଭାସବ ନଭି୍ଗର୍ଗ 
କରନ୍ତ।ି ଉ୍କୂଳବର୍୍ଗଷୀ ଅଞ୍ଳସର ଜଷୀବକିା ନବି୍ଗାହ ୍ାଇ ଁ
ବୃଷେ ହ ିଁ ବଡ େହସଯାଗ ସବାଲ ିକୁହାଯାଉଛ।ି କଛିବିଷ୍ଗ 
୍ବୂ୍ଗରୁ ଜଲି୍ାସର କରତକଳ େଂଖ୍ା କମ୍  ଥିବାସବସଳ 

ଗାଁ ଗହଳରି ଉଭୟ େରକାରଷୀ ଓ ସବେରକାରଷୀ ଜମସିର 
ବହୁ ବଷ୍ଗଷୀୟ ଗଛ ରହଥିିଲା। ସବେରକାରଷୀ ଜମସିର 
ଥିବା େଳ ବଗଚିା ଓ ସତାଟାସର ଆମ୍ବ, ୍ଣେ, ଚାଖଣୁ୍ଡା, 
ଗହ୍ାରଷୀ, ଶରିଷି, ସତନୁ୍ତଳଷୀ, ତାଳ ଓ ନଡଆି ଆଦ ିବହୁ 
ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବଞ୍ରିହ ି ସଲାକଙ୍କ ଅବଶ୍କତା ଓ 
ଅଭାବକୁ ସମଣ୍ାଉଥିଲା। ସତସବ ଜଗତେଂିହ୍ରୁ 
ଜଲି୍ାସର ଲୁଚା ସଚାରାସର ସଛାଟବଡ଼ ୨୦ଟ ି କରତ 
କଳ ପ୍ରତଷି୍ା ସହବା୍ସର ଏଗଡୁକି ସଦୈନକି ୫/୬ 
ଘଣ୍ାଣ୍କାଠ ଚରିଟ କରବିାରୁ ଜଲି୍ାରୁ ବହୁ ଗଛ ନଷ୍ଟ 
ସହବା େହ ୍ରସିବଶର ଷେତ ି ଘଟଥିିଲା। ଏ୍ରକି ି
ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ାର ଜଳବାୟ ୁ ବଗିଡ଼ିଥିିଲା। 
ଏହାକୁ ସନଇ େପୁ୍ରମିସକାଟ୍ଗସର ମାମଲା ସହବା ୍ସର 
ସବଆଇନ କରତକଳକୁ ବନବଭିାଗ ଦ୍ାରା ଜବତ 
ସହାଇଥିଲା। 

ସତସବ କାଠର ଆବଶ୍କତା ଓ ଶଳି୍ପ ବଭିାଗର 
ଅନୁସମାଦନ କ୍ରସମ ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ାସର ମାତ୍ର ୭ଟ ି
କରତକଳକୁ କାଠ ଚରିଟ ୍ାଇଁ ଅନୁମତ ି ମଳିଥିିଲା। 
ଏଗଡୁକୁି ନଜସର ରଖିବାକୁ ବନ ବଭିାଗ ୍ଷେରୁ ସଗାଟଏି 
କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଧଷୀନସର ୭ଟ ିକରତକଳ ସ୍ା୍ନ ୍ାଇଁ ଅନୁମତ ି
ସଦଇଥିଲା। ତସିର୍୍ଗାଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ସବାସଧଇ ନୂଆ 
ସ୍ାଖରଷୀଠାସର ଏହ ିକ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରଥସମ ୭ଟ ିକରତକଳକୁ 
ସନଇ କାଯ୍ଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା। ୍ ରବର୍୍ଗଷୀ େମୟସର କାଠ 
ମାେିଆମାସନ େଜାଗ ସହାଇଉଠଥିିସଲ। ଏହା୍ସର 
୭ରୁ କରତକଳ େଂଖ୍ା ୧୦କୁ ବୃଦ୍ ି ୍ାଇଥିଲା। ତୃତଷୀୟ 
୍ଯ୍ଗ୍ାୟସର ଏହା ୧୨ଟସିର ୍ହଞ୍ଥିିବା କୁହାଯାଉଛ।ି 
ଏହ ି କରତ କଳଗଡୁକି କାଠମାେିଆଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ନବିଷିଚାରସର ଗ୍ାମାଞ୍ଳରୁ ଗଛ କାଟବିା େହତି ବନ 

ବଭିାଗ େହସଯାଗସର 
୧୨ରୁ ୧୬ ଘଣ୍ା କାଠ 
ଚରୁିଥିବା ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି 
ଗାଁ ଗହଳରି ୋଧାରଣ 
ସଲାକଙ୍କ ବାଡ଼ରୁି ବଡ଼ ବଡ଼ 
ଗଛ କଟା ଚାଲଥିିବାସବସଳ 
ଜଲି୍ାର େମସ୍ େରକାରଷୀ 
ଜମ ି ବୃଷେଶନୂ୍ ସହାଇଥିବା 
ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି 

ସେହ ି୍ ର ି ବରିଡ଼ି ି
ବ୍ଲକ ବଡଖଣ୍ଡାୟତା 
୍ଞ୍ାୟତର ସତନୁ୍ତଳଆିଠାସର 
କରାଯବିାକୁ ଥିବା ଅନ୍ଏକ କରତକଳ କ୍ଲଷ୍ଟରସର ୍ଣୁ ି
୬ଟ ି କରତକଳକୁ ଅନୁମତ ି ସଦବାକୁ ଥିବା େମୟସର 
ପ୍ରଥମ ଦୋସର ଏଠାସର ୪ଟ ିକରତ କଳ ସ୍ା୍ନ ସହବ 
ସବାଲ ି ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି କାଠମାେିଆ ରାଜସ୍ୱ ବଭିାଗରୁ 
ଉସ୍ାଚ ବଦଳସର ଅନୁମତ ିଆଣ ିଗାଁଗଣ୍ଡାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ 
ଗଛ କାଟ ିଏହ ିକରତକଳସର ଚରିଟ କରବିାର ଯସଥଷ୍ଟ 
େମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି 

େଚୂନା ମତୁାବକ, ସଗାଟଏି କରତକଳ ଯଦ ିସଗାଟଏି 
ଦନି କାଠ ଚରଟ କସର, ସତସବ ଜଲି୍ାର ୩୦ଟ ିବଡ଼ ଗଛ 
ସଶଷ ସହବ। ସତସବ ଯଦ ି ୧୮ଟ ି କରତକଳ ପ୍ରତଦିନି 
ଚାସଲ, ସତସବ ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ାରୁ ୫୪୦ଟ ି ବଡ଼ 
ଗଛଙ୍କ ଆୟଷୁ ପ୍ରତଦିନି ସଶଷ ସହବା ସବାଲ ିଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି 
ଏ େମ୍ପକ୍ଗସର ୍ଲୁ୍େନ କସଣ୍ରୋଲ ସବାଡ୍ଗର ରଜିଓିନାଲ 
ଅେିେର କହନ୍ତ,ି ସଯସହତୁ କରତକଳଗଡୁକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଆିଲ 
ଇସଷ୍ଟଟସର ରହଛି,ି ସେମାସନ ଏହ ିଶଳି୍ପ ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ା ୍ ାଇଁ 

ଶଳି୍ପସକନ୍ଦ୍ର ଓ ଡଏିେଓଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତ ି ଆଣବିା୍ସର 
ଆମ ନକିଟକୁ ଦରଖାସ୍ ୍ଠାଇଥା’ନ୍ତ।ି େମସସ୍ ଅନୁମତ ି
ସଦଇ ୋରବିା୍ସର ଆସମ ଅନୁମତ ି ସଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ 
ସହାଇଥାଉ। ଏହ ିବହୁେଂଖ୍ାସର କରତକଳ କାଯ୍ଗ୍କସଲ 
୍ରସିବଶର ଷେତ ିକରବି ସବାଲ ିସେ ସ୍ୱଷୀକାର କରଥିିସଲ। 
ସତସବ ଚାଲୁଥିବା େମସ୍ କରତକଳସର ପ୍ରତଦିନି 
ସ୍ାନଷୀୟ କାଠକୁ ୩ ଘଣ୍ା ଓ େସରଷ୍ଟ କସ୍୍ଗାସରେନ 
ନଲିାମ କାଠକୁ ୩ ଘଣ୍ା ଚରିଟ କରବିାକୁ ଅନୁମତ ି
ସଦବାକୁ ୍ରସିବଶବତି୍  ଉ୍ଳ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ି ଦାବ ି
କରଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍୍ଷେସର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ାମ ସତନୁ୍ତଳଆିର ୍୍ଲଟ 
ନଂ ୨୮୧୩, ୨୧୪୭ସର ପ୍ରସ୍ାବତି କରତକଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସ୍ା୍ନ ୍ାଇଁ ଗ୍ାମବାେଷୀ ଅେବୁଧିାର େମ୍ମଖୁଷୀନ ସହସବ 
ସବାଲ ିବାବୁଲ ିଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ୍ଥୃ୍ବଷୀରାଜ ସ୍ୱାଇଁ, ବଷୁି୍ଣଚରଣ 
ସବସହରା, ପ୍ରଦଷୀପ୍ତ କୁମର ରାଉତ ଓ ଲକ୍ଷଷୀଧର ସ୍ୱାଇଁ 
ପ୍ରମଖୁ ଅଭସିଯାଗ କରଛିନ୍ତ।ି

ବୃକ୍ଶନୂ୍ ନହବ ଜଗତସଂିହପରୁ

ବାଲକୁିଦା,୨୧ା୯(ସମସି): ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ କାଯ୍ଗ୍ାଳୟ ୍ରେିରସର ଜନ୍ 
ଭୂମ ି ସସ୍ୱଛୋସେବଷୀ ଅନୁଷ୍ାନ ୍ଷେରୁ ବ ି୍ ଯ୍ଗ୍ୟ ୍ରଚିାଳନା ସଯାଜନା 
କମ୍ଗଶାଳା ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରଷୀ ଜସିତନ୍ଦ୍ର 
ନାୟକଙ୍କ ଅଧଷେତାସର ଅସୟାଜତି ଉକ୍ତ କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମସର ବ ି୍ ଓି ଆଶସୁତାଷ 
ମହାନ୍ତ,ି ୍ଞ୍ାୟତ େମ୍ପ୍ରୋରଣ ଅଧିକାରଷୀ ଗଦାଧର ୋହୁ, ଜନ୍ଭୂମ ି
େମ୍ପାଦକ ଅଷେୟ ସଜନା, େବୁାେ ଦାେ, ବ୍ଲକ ୋମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରଷୀ 
ସଦବାଶଷି ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ଲକ େହକାରଷୀ ଯନ୍ତଷୀ ଦଷୀପ୍ତସିରଖା ମଲକି, ବାଲକୁିଦା 
ସଗାଷ୍ଷୀ ସ୍ୱାସ୍୍ସକନ୍ଦ୍ର ମଖୁ୍ ଡାକ୍ତର ହମିାଂଶ ୁସଶଖର ୋହୁ, ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗଷୀୟ 

ଅଧିକାରଷୀ ଏହ ିକାଯ୍ଗ୍କ୍ରମସର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିସ। ବ୍ଲକ କାଯ୍୍ଗ ାଳୟ ୍ ଷେରୁ 
ବ ି୍ ଯ୍ଗ୍ୟ ୍ରଚିାଳନା ସଷେତ୍ରସର ସଶ୍ଷ୍ତା ପ୍ରଦଶ୍ଗନ କରଥିିବା ନହରଣା 
୍ଞ୍ାୟତକୁ ମସଡଲ ୍ଞ୍ାୟତ ଭାସବ ସଘାଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ୍ଞ୍ାୟତ 
କାଯ୍ଗ୍ାଳୟସର ବ ି୍ ଯ୍ଗ୍ୟ ୍ରଚିାଳନା ସଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯାଇ ଏହାର 
େବସିଶଷ ତଥ୍ ବ୍ଲକ କାଯ୍ଗ୍ାଳୟକୁ ହସ୍ାନ୍ତର କରାଯବିା ୍ସର ବ୍ଲକ ୍ଷେରୁ 
ଅନୁରୂ୍ ଭାସବ ଏହାକୁ ଜଲି୍ା କାଯ୍ଗ୍ାଳୟକୁ ୍ଠାଯବି ସବାଲ ି ବଡିଓି ଶ୍ଷୀ 
ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରଥିିସଲ। ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମସର ବ୍ଲକର େମସ୍ ଯନ୍ତଷୀ ଓ 
କମ୍ଗଚାରଷୀ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ।

ବପିଯ୍ମ୍ୟ ପରେିାଳନା କମ୍ମଶାଳା

 ଜଗତସଂିହପରୁ, ୨୧ା୯(ସମସି)

ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ ଶଷିୋ ମଣ୍ଡଳ ଅଧଷୀନସର ନୂତନ 
େଆିରେେିଙି୍କ ନଯିକୁ୍ତ ି ସନଇ ଘଡ଼ସିକ ସଘାଡ଼ା ଛୁଟୁଥିବା 
ଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି ୍ବୂ୍ଗରୁ ୬ ଜଣ ଶଷିେକଙୁ୍କ ନୂତନ େଆିରେେି ି
୍ଦବଷୀସର ନଯିକୁ୍ତ ି ୍ାଇଁ ନସିଜ ବ୍ଲକ ଶଷିୋ ଅଧିକାରଷୀ 
ଜଲି୍ା ଶଷିୋ ଅଧିକାରଷୀ ଓ େମଗ୍ ଶଷିୋ େଂସଯାଜକଙୁ୍କ 
େୁ୍ ାରଶି କର ି ଚଠି ି ସଲଖିଥିସଲ। ଏହାକୁ ସନଇ ବବିାଦ 
ସହବା୍ସର ନସିଜ ବଇିଓ ଅନ୍ଏକ ଚଠି ି ସଲଖି ଏହାକୁ 
ରଦ୍ଦ କରବିାକୁ ଜଲି୍ା ଶଷିୋ ଅଧିକାରଷୀଙୁ୍କ 
ଅନୁସରାଧ କରଥିିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ନଯିକୁ୍ତକୁି ସନଇ ବବିାଦ 
େଷୃ୍ଟ ି ସହବାରୁ େଆିରେେି ି
୍ଦବଷୀସର ନଯିକୁ୍ତକୁି ଜଲି୍ା 
ଶଷିୋ ଅଧିକାରଷୀ ୋମୟକି 
ସ୍ଗତି ରଖିଥିବା େଚୂନା 
ମଳିଛି।ି 

 େଚୂନା ମତୁାବକ, 
େଆିରେେି ି ନଯିକୁ୍ତ ି ସନଇ ଜଲି୍ା 
ଶଷିୋ ଅଧିକାରଷୀ ଗତ ଜୁନ ମାେ ୧୦ 

ତାରଖି ୍ତ୍ରେଂଖ୍ା ୯୬୭/୨୨ସର ଜଲି୍ାର 
େମସ୍ ବ୍ଲକ ଶଷିୋ ଅଧିକାରଷୀଙୁ୍କ ପ୍ରତ ି ଆଞ୍ଳକି 

ୋଧନ ସକନ୍ଦ୍ର େଂସଯାଜକ ବା ପ୍ରତ ି େଆିରେେି ି ୍ଦବଷୀ 

୍ାଇଁ ଦୁଇଜଣ ସଲଖାଏଁ ଶଷିେକ ବା ଶଷିେୟତି୍ରଷୀଙ୍କ 
ନାମ ୍ଠାଇବାକୁ କହଥିିସଲ। ସତସବ ବାଲକୁିଦା 
ବ୍ଲକ ଶଷିୋ ଅଧିକାରଷୀ ବଦିାୟଷୀ େଆିରେେିଙୁି୍କ 
ଦୁଇଟ ି ସଲଖାଏଁ ଶଷିେକ ବା ଶଷିେୟତି୍ରଷୀଙ୍କ ନାମ 
େହତି େମ୍ମତ ି୍ ତ୍ର ସଦବାକୁ କହଥିିସଲ। ବଦିାୟଷୀ 
େଆିରେେିଙି୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସକସତକ େଆିରେେି ି
ଶଷିେକ ବା ଶଷିେୟତି୍ରଷୀଙ୍କ ନାମ ସଦଇଥିବା 
େମୟସର େମ୍ମତ ି୍ ତ୍ର ସଦବାସର ବଳିମ୍ବ 
କରଥିିସଲ। ଏହ ି ୍ରସି୍ତିସିର ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ 
ଶଷିୋ ଅଧିକାରଷୀ ସମାଟ ୧୦ ଆଞ୍ଳକି ୋଧନ 
ସକନ୍ଦ୍ର େଂସଯାଜକ (େଆିରେେି)ି ୍ଦବଷୀ ୍ାଇଁ 
ଅନ୍ ଛଅ ଜଣ ଶଷିେକଙ୍କ ନାମ ଓ େମ୍ମତ ି୍ ତ୍ର ଚଠି ି
ନମ୍ବର ୧୪୭୫/୧୬.୮.୨୨ସର ଜଲି୍ା ଶଷିୋ 
ଅଧିକାରଷୀଙ୍କ ନକିଟକୁ ୍ଠାଇଥିସଲ। ଯାହାକୁ 
ଗତ କଛିଦିନି ତସଳ ଜଲି୍ା୍ାଳ ଅନୁସମାଦନ 
କରଥିିସଲ। ସତସବ ନୂତନ ୬ ଜଣ ଶଷିେକଙୁ୍କ 
ଅସ୍ାୟଷୀ (େଆିରେେି)ି ଭାସବ ଦାୟତି୍ୱ ମଳିବିା 

ଜଣବିା ୍ସର ବଦିାୟଷୀ େଆିରେେି ି ଏହାକୁ ବସିରାଧ 
କରଥିିସଲ। ଏ୍ରକି ି ଏହ ି ନଯିକୁ୍ତସିର ବଇିଓଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଚଞ୍କତା କରାଯବିା େହତି ସବଆଇନ ଭାସବ ଉସ୍ାଚ 

ସନଣସଦଣ ସହାଇଥିବା ସନଇ ଅଭସିଯାଗ କରବିା େହତି 
ପ୍ରାଥମକି ଶଷିେକ େଂଘ ସନତାଙ୍କ ନକିଟସର ସେରାଦ 
ସହାଇଥିସଲ। ସୋମବାର ଅ୍ରାହ୍ନସର ବ୍ଲକ ଶଷିୋ 
ଅଧିକାରଷୀଙ୍କ େହତି ବାଲକୁିଦା ବଇିଓ କାଯ୍୍ଗ ାଳୟସର 
ଏହାକୁ ସନଇ ଯକୁ୍ତତିକ୍ଗ ସହବା୍ସର ବଇିଓ ୍ତ୍ରେଂଖ୍ା 
୧୭୫୬/୧୯.୯.୨୨ସର େୁ୍ ାରଶି କରଥିିବା ୬ ଜଣ 
ଶଷିେକଙ୍କ ନାମକୁ ବାତଲି କରବିାକୁ ରାଜ ିସହାଇଥିସଲ। 

 ଏହାକୁ ସନଇ ବାଲକୁିଦା ବଇିଓ ଜଲି୍ା ଶଷିୋ 
ଅଧିକାରଷୀ ତଥା ଜଲି୍ା େମଗ୍ ଶଷିୋ େଂସଯାଜକଙ୍କ 
ନକିଟକୁ ଚଠି ିସଲଖି ତାଙ୍କ ତରେରୁ ନୂତନ େଆିରେେି ି
୍ାଇଁ େୁ୍ ାରେି କରାଯାଇଥିବା ୬ ଜଣଙ୍କ ନାମ ତାଲକିାକୁ 
ରଦ୍ଦ କରବିାକୁ ଅନୁସରାଧ କରଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍୍ଷେସର 
ବଦିାୟଷୀ େଆିରେେି ିଓ ଶଷିେକ େଂଘ ପ୍ରତନିଧିି ବାଲକୁିଦା 
ବଇିଓଙ୍କ ଏ୍ର ିକାଯ୍ଗ୍କଳା୍କୁ ସନଇ ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟଷେଙ୍କ ନକିଟସର ଲଖିିତ ଅଭସିଯାଗ କରଥିିସଲ। 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟଷେ ଉକ୍ତ ଅଭସିଯାଗକୁ ଆଧାର କର ିଜଲି୍ା ଶଷିୋ 
ଅଧିକାରଷୀ ତଥା ଜଲି୍ା େମଗ୍ ଶଷିୋ େଂସଯାଜକଙୁ୍କ ୍ତ୍ର 
ମାଧ୍ୟମସର ଅବଗତ କରବିା ୍ସର ଜଲି୍ା ଶଷିୋ ଅଧିକାରଷୀ 
ଏହ ି ନଯିକୁ୍ତକୁି ସ୍ଗତି ରଖିବା େହତି ଏ େମ୍ପକ୍ଗସର 
ବଇିଓଙୁ୍କ ନସିଦ୍ଦ୍ଗଶ ସଦଇଥିବା େଚୂନା ମଳିଛି।ି 

ନଜି ସପୁାରଶି ବାତଲି କରବିାକୁ େଠି ିନଲଖିନଲ ବଇିଓ

ସଆିରସସି ି
ନଯିକୁ୍ ି
ସ୍ଥଗତି 

ସବ୍ମସାଧାରଣଙୁ୍କ କାଯ୍ମ୍ାଳୟ ମନା
ବାଲକୁିଦା,୨୧ା୯(ସମସି)

ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକସର ନୂତନ ଭାସବ 
ସଯାଗସଦଇଥିବା େଡି ି୍ ଓି ବସିନାଦନିଷୀ 
େବୁୁଦ୍ ି ନଜିର ରାଜ ଚଳାଇଥିବା ସଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ସେ ସଯାଗସଦବା ୍ରଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ 
େମୟସର ଅେିେ ନ ଆେବିା ଓ କାଯ୍୍ଗ ାଳୟସର 
ରହୁଥିବା େମୟସର କାଯ୍୍ଗ ାଳୟ ୋଟକ 
ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ େୁ୍ ରଭାଇଜରଙୁ୍କ ନସିଦ୍ଦ୍ଗଶ 
ସଦବା ଅଭସିଯାଗ ଆେଛି।ି ଏ୍ରକି ି େଡି ି୍ ଓି 
କାଯ୍୍ଗ ାଳୟସର ଥିବାସବସଳ ୋଟକ ବନ୍ଦ କର ି
ଜସଣ େୁ୍ ରଭାଇଜର କମି୍ବା ଗାଡ଼ ି ଚାଳକଙୁ୍କ 
ସଗଟକି୍ ର େଜାଇ ୋଟକ ଜଗାଇଛନ୍ତ।ି ଯଦ ି
ସକହ ି ସକୌଣେ ି ଗରୁୁତ୍ୱ୍ରୂ୍୍ଗ କାଯ୍୍ଗ ସର ଆେସିଲ 
ମାଡାମଙ୍କ ବନିା ଅନୁମତସିର ଭତିରକୁ ଯବିାକୁ 
ମନା। ଅନୁମତ ି ମଳିସିଲ ଛାଡ଼ବିାକୁ ନସିଦ୍ଦ୍ଗଶ 

ରହଛି।ି
େଡି ି୍ ଓିଙ୍କ ଏଭଳ ି ଆଚରଣ ଆଜ ି

ସଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ସକସତଜଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ପ୍ରତନିଧିି ନୂତନ େଡି ି୍ ଓିଙୁ୍କ ୋଷେତ କରବିାକୁ 
ଚାହ ିଁଥିସଲ ମଧ୍ୟ ମାଡାମ ବାହାସର ଅସ୍ଷୋ 
କରବିାକୁ କହଥିିସଲ। ସଗାଟାଏ େମୟସର ନଜି 
କ୍ାଟରରୁ ବାହାରଥିିସଲ। କନୁି୍ତ ୋଷେତ ସଦଇ 
ନ ଥିସଲ। ମ୍ାଡାମ କ୍ାଟରକୁ ଯବିା େମୟସର 

ଜସଣ େୁ୍ ରଭାଇଜରଙୁ୍କ ଅେିେ ଦୁଆର ମହୁରୁଁ 
କୁକୁର ଘଉଡ଼ାଇବା ୍ ାଇ ଁକହବିା େହ ସଗଟ ବନ୍ଦ 
କରବିାକୁ ନସିଦ୍ଦ୍ଗଶ ସଦବା ଘଟଣା ସେଠାସର 
ଉ୍ସ୍ତି ଥିବା ସକସତଜଣ େର୍ଞ୍, େମତି ି
େଭ୍ଙୁ୍କ େଡି ି୍ ଓିଙ୍କ ଏଭଳ ି ବ୍ବହାର ବ୍ଥିତ 
କରଥିିଲା। ମ୍ାଡାମ େୁ୍ ରଭାଇଜରଙୁ୍କ କୁକୁର 
ଘଉଡ଼ାଇବା, ନଜି କ୍ାଟରସର ସରାସଷଇ କର ି
ସଦବା, େୁ୍ ରଭାଇଜର ମ୍ାଡାମଙ୍କ କ୍ାଟରସର 
ରହବିା ୍ାଇ ଁ ଆବଶ୍କ ଆେବାବ୍ତ୍ର 
ସଯାଗାଇ ସଦବାକୁ ନସିଦ୍ଦ୍ଗଶ ସଦଇଥିବା 
ସକସତକ କମ୍ଗଚାରଷୀ ନଜିର ନାମସଗା୍ନ ରଖି 
ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଛତୁଆ ସେଣ୍ରରୁ ମାେକି 
ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ସକନ୍ଦ୍ରରୁ ବଭିନି୍ନ 
ସପ୍ରାସଜକଟେସର ଆେଥୁିବା ଅଥ୍ଗର ୍େି ି ଦାବ ି
କରବିା ଆରମ୍ଭ କରସିଦଇଥିବା େମ୍ପକ୍ଗସର 
ସକସତକ କମ୍ଗଷୀଙ୍କଠାରୁ ଶଣୁବିାକୁ ମଳୁିଛ।ି

ଜଗତସଂିହପରୁ,୨୧ା୯(ସମସି): ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଜଲି୍ାର ଅଗ୍ଣଷୀ ସସ୍ୱଛୋସେବଷୀ 
ଅନୁଷ୍ାନ ଇନ୍ ୋେ ଆନୁକୂଲ୍ସର ସ୍ାନଷୀୟ େରକାରଷୀ ବାଳକିା ଉଚ୍ଚବଦି୍ାଳୟସର 
୨୮ତମ ବଶି୍ ଓସଜାନ ଦବିେ ଅବେରସର ଓସଜାନ ସ୍ର େରୁଷୋ ନମିସନ୍ତ ଏକ 
େସଚତନତାମଳୂକ ଆସଲାଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ଓସଜାନ ସ୍ର 
େରୁଷୋ ନମିସନ୍ତ ଆନ୍ତଜ୍ଗାତକି େହସଯାଗ ଗରୁୁତ୍ୱ୍ରୂ୍୍ଗ ସବାଲ ିବକ୍ତାମାସନ ମତବ୍କ୍ତ 
କରଥିିସଲ।

ଇନ୍ ୋେର ସବୈଷୟକି ଉ୍ସଦଷ୍ଟା ତଥା ୍ ରସିବଶବତି୍  ଉ୍ଳ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙି୍କ 
ଅଧ୍ୟଷେତାସର ଆସୟାଜତି ଏହ ିେଭାସର ୍ସୁରାହତି୍ରୁ େରକାରଷୀ ଉଚ୍ଚବଦି୍ାଳୟର 
କୃତଷୀ ଶଷିେକ ତଥା ପ୍ରକୃତବିନୁ୍ଧ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ୋହୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତଥିି ୍ରଚିୟ 
ପ୍ରଦାନ କରବିା େହ କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମର ଆଭମିଖୁ୍ େମ୍ପକ୍ଗସର ଆସଲାକ୍ାତ କରଥିିସଲ। 
େମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାସବ ବଦି୍ାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶଷିେୟତି୍ରଷୀ ଅନ୍ନ୍ରୂ୍୍ଗା ୍ଣ୍ଡା, ମଖୁ୍ବକ୍ତା 
ଭାସବ ଜଲି୍ା େଂସ୍ତୃ ିଅଧିକାରଷୀ ଦଲି୍ଷୀ୍ କୁମାର ସଜନା ଓ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାସବ ଜଲି୍ା 
େଚୂନା ଓ ସଲାକ େମ୍ପକ୍ଗ ଅଧିକାରଷୀ କାମନିଷୀରଞ୍ଜନ ୍ଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମଖୁ ସଯାଗସଦଇ 
ଷ୍ଟାସଟାସ୍ୟିରସର ଥିବା େମସ୍ ଜଷୀବଜଗତଙ୍କ େରୁଷୋ କବଚ ଓସଜାନ ସ୍ର େକଳ 
ଶକ୍ତରି ଆଧାର େଯୂ୍ଗ୍ଙ୍କଠାରୁ ଆେଥୁିବା ଷେତକିାରଷୀ ଅତବିାଇଗଣଷୀ ରଶ୍କୁି ଅବସଶାଷଣ 
କରଥିାଏ ସବାଲ ିଦଶ୍ଗାଇବା େହ ଏହାକୁ ହ୍ାେ କରୁଥିବା ୍ଦାଥ୍ଗର ବ୍ବହାରକୁ ବନ୍ଦ 
କରବିା ଲାଗ ି୩୫ ବଷ୍ଗ ତଳର ଅନୁସମାଦନକୁ ଆନ୍ତଜ୍ଗାତକି ସ୍ରସର ଉସଲ୍ଖନଷୀୟ 
େହସଯାଗର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍କତା ରହଛି ିସବାଲ ିଆସଲାକ୍ାତ କରଥିିସଲ। େସୁ୍ 
ମାନବ ଓ ଅନୁକୁଳ ଧରଣଷୀ ୍ଷୃ୍ର ବାର୍୍ଗାକୁ େନୁଶି୍ତି କରବିା ଆମ େମସ୍ଙ୍କର 
ଦାୟତି୍ୱସବାଧ ଏହା ହ ିଁ ଆହ୍ବାନ ସଦଇଥିସଲ। ଏ ଅବେରସର ଉଭୟ ୍ସୁରାହତି୍ରୁ 
େରକାରଷୀ ଉଚ୍ଚବଦି୍ାଳୟ ଓ େରକାରଷୀ ବାଳକିା ଉଚ୍ଚବଦି୍ାଳୟସର ଆସୟାଜତି 
ସହାଇଥିବା ଲଖିିତ କୁଇଜ ପ୍ରତସିଯାଗତିାର କୃତଷୀ ପ୍ରତସିଯାଗଷୀଙୁ୍କ ୍ରୁସ୍ାର ଓ 
ପ୍ରମାଣ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଦି୍ାଳୟ ୍ରେିରସର େଳ ଓ େୁଲଚାରା 
ମଧ୍ୟ ସରା୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଶଷସର ବଦି୍ାଳୟର ଅନ୍ତମ ବଜି୍ଞାନ ତଥା ଇସକା 
ଶଷିେୟତି୍ରଷୀ େପି୍ରା ଦାଶ ଧନ୍ବାଦ ଅ୍୍ଗଣ କରଥିିସଲ।

‘ଓନଜାନ ସ୍ତର ସରୁକ୍ା ନମିନତେ 
ଆତେଜ୍ମାତକି ସହନଯାଗ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ’

ରଘନୁାଥପରୁ, ୨୧ା୯ (ସମସି): ରଘନୁାଥ୍ରୁ ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ୋସଦଇ୍ରୁ ୍ ଞ୍ାୟତର 
ରଜନଷୀ ଛକଠାସର ୨ଜଣ ଯବୁକ ବ୍ରାଉନେଗୁର ବକି୍ର ିକରୁଥିବା ଖବର୍ାଇ ରଘନୁାଥ୍ରୁ 
୍ଲୁେି ୍ହଞ୍ ି ଜଗତେଂିହ୍ରୁ ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ତତ୍ଗଙ୍ଗର ସଗାବନି୍ଦ ସବସହରାଙ୍କ ୍ଅୁ 
କାହୁ୍ନଚରଣ ସବସହରା (୨୭), େକୁାନ୍ତ ସଜନାଙ୍କ ୍ଅୁ ସ୍ତୃ ିସଜନା (୩୨)ଙୁ୍କ ଗରିେ 
କରବିା େହ ୧୨ ଗ୍ାମ ବ୍ରାଉନେଗୁର ଜବତ କରଛି।ି ଆଜ ିଅ୍ରାହ୍ନସର ୋସଦଇ୍ରୁ 
ନକିଟସର ୨ଜଣ ଯବୁକ ଆେ ି ବ୍ରାଉନେଗୁର ବକୁିଥିବା େମୟସର ରଘନୁାଥ୍ରୁ 
ଥାନା ଆଇଆଇେ ି ରାଜକସିଶାର ସବସହରା ସେଠାସର ୍ହଞ୍ ି ସେମାନଙୁ୍କ ଗରିେ 
କରଥିିସଲ। ଏଥିେହ ଏକ ବାଇକ୍  ଓ ନଗଦ ୩୨୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରଥିିସଲ। 
ଉଭୟଙୁ୍କ ରଘନୁାଥ୍ରୁ ଗ୍ାମ୍ ନ୍ାୟାଳୟସର ହାଜର କରାଯାଇଥିବରାସବସଳ 
ସେଠାସର ଜାମନି ନାମଞ୍ଜରୁ ସହବାରୁ ସଜଲକୁ ୍ଠାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି 

ବ୍ାଉନ୍ ସଗୁର୍  ଜବତ: ୨ ଗରିଫ
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ଅସଲ ିଚ�ୋରକୁ ନ ଧର ି 
ସୋଇକଲ ବୋଲୋଙ୍କ ପଛଚର ପଲୁସି

ଅନୁଗ�ୋଳ, ୨୧ୋ୯(ସମସି)

ଅନୁଗ�ୋଳ ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦର ୫୩ତମ ସୋଧୋରଣ 
ଗ�ୈଠକ �ୁଧ�ୋର ପ�ୂ୍ୋହ୍ନଗର ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦ ସମ୍ଳିନୀ 
କକ୍ଷଗର ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷୋ ��ତିୋ ପ୍ରଧୋନଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋଗର ଅନୁଷ୍ତି ଗ�ୋଇଯୋଇଛ।ି �ଭିନି୍ନ ସରକୋରୀ 
ଗଯୋଜନୋକୁ ସଫଳତୋର ସ�ତି କୋଯ୍୍ୟକୋରୀ କର�ିୋ 
ନମିଗତେ ନ�୍ିୋଚତି ଗ�ୋକ ପ୍ରତନିଧିିମୋନଙ୍କ ସ�ତି ଉତ୍ତମ 
ସମନ୍ୱୟ ରଖି କତ୍ତ୍�୍ୟ କର�ିୋକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷୋ �ଭିୋ�ୀୟ 
ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ ପରୋମର୍ ଗଦଇଛତେ।ି ଏ� ି ଗ�ୈଠକଗର 
ଗେଙ୍କୋନୋଳ ସୋଂସଦ ମଗ�ର ସୋ�ୁ, ତୋଳଗଚର �ଧିୋୟକ 
ବ୍ରଜକଗିରୋର ପ୍ରଧୋନ, ଆଠମଲ୍କି �ଧିୋୟକ ରଗମରଚନ୍ଦ୍ର 
ସୋଏ, ପୋଳ��ଡୋ �ଧିୋୟକ ମଗୁକର ପୋଳ, ଅନୁଗ�ୋଳ 
�ଧିୋୟକ ତଥୋ ଓଡରିୋ �ଧିୋନସଭୋ ଉପ�ୋଚସ୍ପତଙି୍କ 
ପ୍ରତନିଧିି �ୋଉରୀ�ନୁ୍ ପ୍ରଧୋନ ଓ ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦ ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷୋ 
ରର୍ତିୋ ଗସଠୀ ପ୍ରମଖୁ ଗଯୋ� ଗଦଇଥିଗ�। ଜଲି୍ୋ 
ପରଷିଦର ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକୋରୀ �ଳତି ଗମୋ�ନ 
ଗ�ଗ�ରୋ କୋଯ୍୍ୟସଚୂୀ ଉପସ୍ୋପନୋ କରଥିିଗ�। 

ପ�ୂ୍ସଭୋଗର ନଆିଯୋଇଥି�ୋ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ମ�ୋନଦୀ 
ଗକୋଇ�ୋ ଖଣ ି ଦ୍ୋରୋ ୧୭ଟ ି ପୋରପିୋର୍ଶ୍କ ଗ୍ୋମଗର 
ପୋନୀୟ ଜଳ ଗଯୋ�ୋଇ ଦଆିଯୋଉଛ ି ଗ�ୋ� ି ପ୍ରକୋର 
କରୋଯୋଇଥି�ୋ। ପୋଉଡ ି ଭୂୟୋଁ ଅଞ୍ଚଳଗର ଗସୌରଚୋଳତି 
ପମ୍ପ କୋଯ୍୍ୟକ୍ଷମ ଗ�ଉଛ ି ଗ�ୋ� ି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ୋପନ 
କରୋଯୋଇଥି�ୋ। ଗ�ଆଇନ୍  ଭୋଗ� ପୋନୀୟ ଜଳ 
ପୋଇପରୁ ସଂଗଯୋ� ନଆିଯୋଉଥି�ୋରୁ ଏ�ୋକୁ କୋଟ�ିୋକୁ 
ପଦଗକ୍ଷପ ନଆିଯୋଇଛ ି ଗ�ୋ� ି �ଭିୋ�ୀୟ ଅଧିକୋରୀ 
ସଚୂନୋ ଗଦଇଥିଗ�। ଗଡରଙ୍ଗ ଗ୍ୋମଗର ଗ��ୋକୁ ଥି�ୋ 
ଗମ�ୋ ପୋଇପ୍  ଜଳ ଗଯୋ�ୋଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁରତେ କୋଯ୍୍ୟକୋରୀ 
କର�ିୋକୁ ପରୋମର୍ ଦଆିଯୋଇଛ।ି ଗଛଣ୍ପିଦୋ 
�ଧିୋୟକ ସଞ୍ୋମରୁୋ ପଞ୍ଚୋୟତଗର �ୋ�ଥିି�ୋ ଗସୌର 

ଆଗ�ୋକକୁ ତୁରତେ କୋଯ୍୍ୟକ୍ଷମ କର�ିୋକୁ ପରୋମର୍ 
ଗଦଇଥିଗ�। ଗେଙ୍କୋନୋଳ ସୋଂସଦ ଯଦୁ୍ଧକୋଳୀନ 
ଭତି୍ତଗିର ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳ ପରଦିର୍ନ କର ି ଅସ�ୁଧିୋ ସ୍ୋନଗର 
ଆ�ର୍ୟକୀୟ ପଦଗକ୍ଷପ ଗ୍�ଣ କର�ିୋକୁ ନଗିଦ୍୍ର 
ଗଦଇଥିଗ�। ମୋଧପରୁ ଗଖଳପଡଆିଗର ପ୍ରତଷି୍ୋ 
ଗ�ୋଇଥି�ୋ ଓଭରଗ�ଡ୍  ଟ୍ୟୋଙ୍କର ନମି୍ୋଣ କୋଯ୍୍ୟ 
ସରଥିିଗ� ମଧ୍ୟ �ଦୁି୍ୟତ୍  ସଂଗଯୋ� ଗ�ୋଇନୋ� ିଁ ଗ�ୋ� ି
ଅଭଗିଯୋ� ଉପଗର ତୁରତେ ପଦଗକ୍ଷପ ନଆିଯୋଇ 
୧୧ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପଗର �ଦୁି୍ୟତ୍  ସଂଗଯୋ� କୋଯ୍୍ୟ ଚୋ�ୁଛ ି
ଗ�ୋ� ି �ଭିୋ�ୀୟ ଅଧିକୋରୀ ପ୍ରକୋର କରଥିିଗ�। 
ଗ�ୈଠକଗର କୃଷ ି �ଭିୋ�ର କୋଯ୍୍ୟୋ�ଳୀ ସମ୍ପକ୍ଗର 
ଆଗ�ୋଚନୋ ଗ�ୋଇଥି�ୋ। ଚଳତି �ଷ୍ ୧୭୩୪୬୦ 
ଗ�କ୍ଟଗର ଜମଗିର �ଭିନି୍ନ ଫସ� କର�ିୋର �କ୍ଷ୍ୟ 
ଧୋଯ୍୍ୟ ଥି�ୋଗ�ଗଳ ୧୭୨୨୫୬ ଗ�କ୍ଟର ଜମଗିର 
ଫସ� ଗ�ୋଇଛ।ି ଖରଫି ୨୦୨୨ଗର ଜଳଗସଚନର 
�ଭିନି୍ନ ଉତ୍ସ �ୋ ଆଧୋରଗର କରୋଯୋଇଥି�ୋ ଫସ� 
ଗମୋଟ ୮୧୧୫୮ ଗ�କ୍ଟର �କ୍ଷ୍ୟ ଧୋଯ୍୍ୟ ଥି�ୋଗ�ଗଳ 
୭୮୪୩୯ �କ୍ଷ୍ୟ �ୋସ� ଗ�ୋଇଛ।ି ଖରଫି ୨୦୨୨ଗର 

୧୫୧୦୦ ଗମଟ୍କି୍  ଟନ୍  �ଭିନି୍ନ ସୋର ପ୍ରଗୟୋ� କର�ିୋର 
�କ୍ଷ୍ୟ ଧୋଯ୍୍ୟ ଥି�ୋଗ�ଗଳ ୮୮୭.୨୯ ଗମଟ୍କି୍  ଟନ୍  
�କ୍ଷ୍ୟ �ୋସ� ଗ�ୋଇଛ।ି ଗସ�ପିର ି ��ିନ ଗଯୋ�ୋଣ 
କୋଯ୍୍ୟକ୍ରମଗର ୮୬୦୦ କ୍ରଷି୍ୋ� �କ୍ଷ୍ୟ ଧୋଯ୍୍ୟ ପରମିୋଣ 
ଥି�ୋଗ�ଗଳ ୯୭୪୯.୬୦ କ୍ଣି୍ୋ� ��ିନ ଗଯୋ�ୋଣ 
ଗ�ୋଇଛ।ି ଜଲି୍ୋଗର ଗମୋଟ କ୍ଷଦୁ୍ର ଜଳଗସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
୧୧୭ଟ ି ଦ୍ୋରୋ ୧୭୭୩୯ ଗ�କ୍ଟର ଜମକୁି ଖରଫି 
ଋତୁଗର ଜଳଗସଚନର �୍ୟ�ସ୍ୋ କରୋଯୋଇଛ।ି ଜଲି୍ୋଗର 
ଗମୋଟ ୩୨୫ ଗ�ୋଟ ି ଗଚକ୍  ଡ୍ୟୋମ୍  ଦ୍ୋରୋ ୪୮୬୩ 
ଗ�କ୍ଟର ଜମକୁି ଜଳଗସଚନର �୍ୟ�ସ୍ୋ କରୋଯୋଇଛ।ି 
ଚଳତି�ଷ୍ ୧୭ଟ ିନୂତନ ଗଚକ୍  ଡ୍ୟୋମ୍  �ଭିନି୍ନ �୍ଲକଗର 
ନମି୍ୋଣ କରୋଯ�ିୋର �୍ୟ�ସ୍ୋ କରୋଯୋଉଛ।ି ସ୍ୋସ୍୍ୟ ଓ 
ପର�ିୋର କ�୍ୟୋଣ �ଭିୋ� ଦ୍ୋରୋ କୋଯ୍୍ୟକୋରୀ ଗ�ଉଥି�ୋ 
�ଭିନି୍ନ ସ୍ୋସ୍୍ୟ କୋଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଉପଗର ଆଗ�ୋଚନୋ 
ଗ�ୋଇଥି�ୋ। ସୋଧୋରଣ �ଣ୍ନ �୍ୟ�ସ୍ୋଗର ଅନୁଗ�ୋଳ 
ଜଲି୍ୋ ପୋଇଁ ଆସଥୁି�ୋ ଖୋଦ୍ୟ ରସ୍ୟକୁ ୫୦୬ ଜଣ ଖଚୁୁରୋ 
�ଗିକ୍ରତୋଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମଗର �ଣ୍ନ କରୋଯୋଉଛ।ି ଜୋତୀୟ 
ଖୋଦ୍ୟ ସରୁକ୍ଷୋ ଆଇନ୍  ଅନୁଯୋୟୀ ଜଲି୍ୋଗର �ତ୍ତ୍ମୋନ 

୨୯୪୭୦ ଜଣ ଅଗତେୋଦୟ ଅନ୍ନ ଗଯୋଜନୋ �ତିୋଧିକୋରୀ 
ଏ�ଂ ୨୪୩୧୯୩ ଜଣ ପଏିଚ୍ ଏଚ୍  �ତିୋଧିକୋରୀଙୁ୍କ 
ଚହି୍ନଟ କରୋଯୋଇ ରୋସନକୋଡ୍ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଛ।ି 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ସଡକ ଗଯୋଜନୋଗର ୨୦୨୧ - ୨୨ ଆଥ ଥିକ 
�ଷ୍ଗର ସମଦୁୋୟ ୧୨ଟ ି ରୋସ୍ୋର କୋଯ୍୍ୟ ଚୋ�ୁଅଛ।ି 
ରକି୍ଷକ ଅଭୋ� ଓ ସ୍�ୁ ��ୃ ମରୋମତ ିଉପଗର ଗ�ୈଠକଗର 
ଆଗ�ୋଚନୋ ଗ�ୋଇଥି�ୋ। ମୋ�ଣୋ �ଦି୍ୟୋଳୟ 
ୟନୁଫିମ୍ ଗଯୋ�ୋଣଗର ୧୨୨୬ଟ ି ସ୍�ୁର ୧୦୮୫୮୧ 
ଜଣ ଛୋତ୍ର ଛୋତ୍ରୀକୁ ଏ�ୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଛ।ି ଉଚ୍ଚ 
�ଦି୍ୟୋଳୟ ରୂପୋତେରଣ କୋଯ୍୍ୟକ୍ରମଗର ସମଦୁୋୟ 
୧୫୨ଟ ି ସ୍�ୁରୁ ୧୨୯ଟ ି ସରକୋରୀ ସ୍�ୁ ଓ ୨୩ଟ ି
ଅନୁଦୋନପ୍ରୋପ୍ତ �ଦି୍ୟୋଳୟକୁ ସୋମ�ି କରୋଯୋଇଛ।ି ଏ� ି
ଗ�ୈଠକଗର ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଜଲି୍ୋ ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ସୋ 
ଓ ଜନସ୍ୋସ୍୍ୟ ଅଧିକୋରୀ ଡୋ. ତ୍ରଗି�ୋଚନ ପ୍ରଧୋନ, ଜଲି୍ୋ 
ପରଷିଦର ଗପୋଗ୍ୋମ ମ୍ୟୋଗନଜର(ଆଇଟ)ି ଗରୈଗଳର 
ନୋଥ, ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, �ଭିନି୍ନ 
ପଞ୍ଚୋୟତ ସମତିରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଓ �ଭିନି୍ନ �ଭିୋ�ର 
ଜଲି୍ୋସ୍ରୀୟ ଅଧିକୋରୀମୋଗନ ଗଯୋ� ଗଦଇଥିଗ�।

ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦର ସୋଧୋରଣ ଚବୈଠକ

କୃଷଭିତି୍କି ଗ�ୋଜନୋର କୋ�୍ଯ୍ୟକୋରତିୋ ଉପଗର �ରୁୁତ୍ୱ
ଟ୍ରକ୍  ଗ�ୋଗ� ଚୋଲୋଣ ଗେଉଛ ିଶେ ଶେ ଟ୍ରପି୍  ଗକୋଇଲୋ

ତାଳଚେରସଦର, ୨୧ା୯(ସମସି): 
�ଙି୍ଗରୋଜ ଗକୋଇ�ୋ ଖଣଗିର �ତ 
୮ ତୋରଖିଗର ଓଆଇଏସ୍ ଫ୍ ଙ୍କ 
ଦ୍ୋରୋ ତଗିନୋଟ ି ଟ୍କ୍  ଓ ଗଜସ�ି ି
ଗମସନି୍  ଜ�ତ ସ� �ୋଡରି 
ଗ��ପର ଧରୋପଡ଼ଥିି�ୋ। ମୋତ୍ର 
ଏ� ି ଗଚୋର ି ଘଟଣୋଗର ସମ୍ପୃକ୍ତ 
ଥି�ୋ ଖଣ ି କମ୍ଚୋରୀ ଖସଯି�ିୋ 
ଘଟଣୋ ଏଗ� ଚଚ୍ଚ୍ୋର �ଷିୟ 
ପୋ�ଟଛି।ି ଅସୋଧ ୁ ଖଣ ି କମ୍ଚୋରୀ 
ଓ ସରୁକ୍ଷୋକମ୍ୀଙୁ୍କ �ୋତ�ୋରସୀ 
କର ି ରୋତଗିର ଟ୍କ ଗଯୋଗ� 
ଗକୋଇ�ୋ ମୋଫିଆମୋଗନ ଗକୋଇ�ୋ 
ଚୋ�ୋଣ କରୁଛତେ।ି ଓଆଇଏସଏଫ୍  
ଗକ�ଳ ସୋଇକ� ଗନଉଥି�ୋ 
ଗଛୋଟଗମୋଟ ଗଚୋରଙୁ୍କ ଧରୁଥି�ୋ 
ଗ�ଗଳ �ଡ଼�ଡ଼ ଗକୋଇ�ୋ 
ମୋଫିଆ ଖସଯିୋଉଛତେ।ି ଘଟଣୋରୁ 

ପ୍ରକୋର, ତୋଳଗଚର �ଙି୍ଗରୋଜ 
ଗକୋଇ�ୋ ଖଣରୁି କଛି ି ଗ�ୋକ 
ସୋଇକ� ଓ �ୋଇକ୍ ଗର ଗକୋଇ�ୋ 
ଗ�ୋଗେଇ କର ି ଘରକୁ ଗନଉଥି�ୋ 
ଗ�ଗଳ ଗକ�ଳ ଓଆଇଏସଏଫ୍  
�ୋତଗର ଧରୋପଡ଼ତେ।ି 
ଓଆଇଏସଏପ ଟମି୍  ଗସମୋନଙୁ୍କ 
ଧର ିତୋଙ୍କର ସୋଇକ� ଓ �ୋଇକ୍ କୁ 
ସ୍ୋନୀୟ ଖଣ ି ଉପନଗିଦ୍୍ରକ 
କୋଯ୍୍ୟୋଳୟଗର ଜମିୋ ଗଦଇଥି�ୋ 
ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଗତଗ� ଏଠୋଗର 
ପ୍ରର୍ନ ଉଗଠ, ଓଆଇଏସଏଫ୍  
ସରୁକ୍ଷୋ କମ୍ୀମୋଗନ ଗକୋଇ�ୋ 
ଖଣ ି �ଡ଼ୁକିଗର ୨୪ ଘଣ୍ୋ ପ�ରୋ 
ଗଦଉଥିଗ� ମଧ୍ୟ ଖଣ ି ମଧ୍ୟରୁ 
ର�ର� ଟ୍ପି୍  ଗକୋଇ�ୋ କପିର ି
ଖଣରୁି ଗଚୋରୋ ଚୋ�ୋଣ ଗ�ଉଛ।ି 
ଏ�ୋର ତଦତେପୋଇଁ ଦୋ� ିଗ�ଉଛ।ି

େୋଣ୍ଧିଆୁ, ୨୧ୋ୯(ସମସି)

ତୋଳଗଚରଗର �ୃଦ୍ଧ ି ପୋଉଛ ି ନକ� ି ଔଷଧ 
କୋର�ୋର। ଅସୋଧ ୁଔଷଧ �୍ୟସୋୟୀ �ଭିୋ�ୀୟ 
ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ �ୋତକର ି ତୋଙ୍କ ସୋମ୍ୋଜ୍ୟ 
�େୋଇ ଚୋ�ଥିି�ୋ ଗନଇ �ରୁୁତର ଅଭଗିଯୋ� 
ଗ�ୋଇଛ।ି ଗ�ଆଇନ ଔଷଧର କୋର�ୋର 
ଗରୋକ�ିୋ ଦ�ିଗର ଗଭଷଜ ନରିୀକ୍ଷକଙ୍କ 
କୋଯ୍୍ୟୋଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗକୌଣସ ି କୋଯ୍୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ 
ନଆିଯୋଉନୋ� ିଁ। ନୟିମୋନୁଯୋୟୀ ଗଭଷଜ 
ନରିୀକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଯପର ି ଭୋ�ଗର �ଭିନି୍ନ 
ଔଷଧ ଗଦୋକୋନ ନୟିମତି ଯୋଞ୍ଚ ଗ��ୋ କଥୋ 
ତୋ�ୋ ଗ�ଉ ନୋ� ିଁ। ଗକଗତକ ମନୁୋଫୋଗଖୋର 
�୍ୟ�ସୋୟୀ ନଜିର ଫୋଇଦୋ ପୋଇଁ ନମି୍ନମୋନର 
ଔଷଧ କୋର�ୋର ଚଳୋଇଥି�ୋ ଗ�ଗଳ, 
�ଭିୋ�ୀୟ କୋଯ୍୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ଗ�ଉ ନ ଥି�ୋ 

ଅଭଗିଯୋ� ଗ�ଉଛ।ି ଗତଗ� ନକିଟଗର 
�ଜୋରଗର ରକ୍ତଚୋପ ଗରୋ�ୀଙ୍କ ପୋଇଁ ଉଦ୍ଧଷି୍ 
ଏକ ନୋମୀ କମ୍ପୋନୀର ନକ� ି ଟୋ�ଗ�ଟ 
ମଳୁିଥି�ୋ ଜଣୋପଡ଼�ିୋ ପଗର ସମଗ୍ ରୋଜ୍ୟଗର 
�ଇଚଇ ସଷୃ୍ ି ଗ�ୋଇଥି�ୋ। ମୋତ୍ର ତୋଳଗଚର 

ଅଞ୍ଚଳଗର ଗସପର ି କଛି ି ଯୋଞ୍ଚ କୋଯ୍୍ୟ 
କରୋଯୋଉନୋ� ିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷଗର ଗଟ�ମୋ-୪୦ 
ଟୋ�ଗ�ଟ୍  ତୋଳଗଚର ସ�ରଗର �ଭିନି୍ନ 
ଗଦୋକୋନକୁ ସପ୍ଲୋଇ ଦଆିଯୋଏ। ମୋତ୍ର ଏଗ� 
ରଗିଟ�ରଙ୍କ ନକିଟଗର ଉକ୍ତ ଟ୍ୟୋ�ଗ�ଟ 

ନୋ� ିଁ। ଡଷି୍ଟ�ୁି୍ୟଟର ସମସ୍ ଗଟ�ମୋ 
ଟୋ�ଗ�ଟ୍  ଉଠୋଇ ଗନଇଛ ି ଗ�ୋ� ି ଜଗଣ 
ଔଷଦ ଗଦୋକୋନୀ ନଜିନୋମ ଗ�ୋପନ ରଖି 
କ�ଛିତେ।ି ଗକ�ଳ ଗଟ�ମୋ ଟୋବ୍ ଗ�ଟ୍  ନୁଗ�ଁ, 
ରତୋଧିକ ନମି୍ନମୋନର ଔଷଧ ତୋଳଗଚର 
ସ�ର ସଗମତ ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳଗର �କି୍ର ି ଗ�ଉଛ।ି 
ଗତଣ ୁ ଗଯଉଁ �୍ୟ�ସୋୟୀମୋଗନ ଗ�ୋକଙ୍କ 
ଜୀ�ନ ସ�ତି ଗଖଳ ଗଖଳୁଛତେ,ି ଗସମୋନଙ୍କ 
�ଗିରୋଧଗର �ଭିୋ�ୀୟ କୋଯ୍୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ 
ଜରୁରୀ ଗ�ୋ� ି ସୋଧୋରଣଗର ମତପ୍ରକୋର 
ପୋଇଛ।ି ଏ ଗନଇ ଜଲି୍ୋ ଗଭଷଜ ନରିୀକ୍ଷକଙ୍କ 
ସ�ତି ଗଯୋ�ୋଗଯୋ� କରଥିିଗ� ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭ� 
ଗ�ୋଇପୋର ିନ ଥି�ୋ।

ତୋଳଚ�ରଚର ବୃଦ୍ପିୋଉଛ ିନକଲ ିଔଷଧ କୋରବୋର
ଚେଉନ ିନୟିମତି ଯୋଞ୍ଚ

�ଢ଼ୋଦରଚର ବକି୍ ିଚେଉଛ ିଚଦଶୀମଦ
ହ ା ଣ୍ି ଧୁ ଆ , ୨ ୧ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ତୋଳଗଚର ଉପଖଣ୍ ଅଞ୍ଚଳଗର ଥି�ୋ 
ସରକୋରୀ ଗଦରୀ ମଦଗଦୋକୋନଗର 
୨୦ରୁ ୩୦ ଟଙ୍କୋ ଚେୋଦରଗର 
ମଦ �କି୍ର ି ଗ�ଉଥି�ୋ ଅଭଗିଯୋ� 
ଗ�ଉଛ।ି �ଳିମ୍ୱତି ରୋତ୍ରଗର ଗପଟ ି
ଗପଟ ି ଗଦରୀମଦ ତୋଳଗଚରଠୋରୁ 
�ଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚୋୟତଗର ଥି�ୋ ଖଚୁୁରୋ 
ଗଚୋରୋ ମଦ �୍ୟ�ସୋୟୀଙୁ୍କ 
ଚୋ�ୋଣ ଗ�ଉଥି�ୋ ଗ�ଗଳ 
ଏଥିପ୍ରତ ି ଅ�କୋରୀ �ଭିୋ�ର ଦୃଷ୍ ି
ପଡୁନୋ� ିଁ। ଅଭଗିଯୋ� ଅନୁଯୋୟୀ, 
ଅଞ୍ଚଳଗର ଗଭୋର ୪ଟୋରୁ ଥମୋ୍� 
ଓ ତୋଳଗଚରଗର ୩ଥର ସପ୍ତୋ�କି 
�ୋଟ �ୋ�ଥୁି�ୋ ଗ�ଗଳ ଗଦରୀ 
ମଦଗଦୋକୋନ ଗଖୋ��ିୋର ଗେର 
ପ�ୂରୁ୍ �ୋଟ ମେଗିର ଗଦୋକୋନ ଗଖୋ� ି
ଖ�ୁୁମ ଗଖୋ�ୋ �୍ୟ�ସୋୟ କରୁଛତେ।ି 
ଗ�ୋକମୋଗନ �ଗିଦରୀ ମଦ କଣି ିନ 
ପୋର ି ଗଦରୀ ମଦ ଉପଗର ନଭିର୍ 

କରୁଛତେ।ି ଗଦୋକୋନୀଙ୍କ ମନମୋନ ି
ଓ ଚେୋଦର ଗଯୋ�ୁ ଁ�ର�ି ଗରେଣୀର 
ଗ୍ୋ�କମୋଗନ ନୋନୋ ଅସ�ୁଧିୋଗର 
ସମ୍ଖୁୀନ ଗ�ଉଛତେ।ି ଏ�ୋ ଉପଗର 
ଅ�କୋରୀ �ଭିୋ�ର ଗକୌଣସ ି
ଅଙୁ୍କର ର�ୁ ନ ଥି�ୋଗ�ଗଳ 
�ଭିୋ�ୀୟ ତଳଆି କମଚ୍ୋରୀ 
ଗମୋଟୋଅଙ୍କର �ୋତ�ଞୁ୍ୋ ଗନଇ 
ଅଭଗିଯୋ�କୁ ଚୋପଗିଦଇଥି�ୋରୁ 
�ଭିୋ�ୀୟ କୋଯ୍୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ଗ�ଉ 
ନ ଥି�ୋ ଜଣୋପଡଛି।ି ସରକୋରଙ୍କ 
ଦର ତୋ�କିୋ ଗଦୋକୋନ �ୋ�ୋଗର 
��ୋଯ�ିୋ ପୋଇ ଁନୟିମ ଥି�ୋଗ�ଗଳ 
ଗକୌଣସ ି ଦର ତୋ�କିୋ ��ୋ ନ 
ଯ�ିୋକୁ ଗକତକ ସ୍ୋନୀୟ ସଂ�ଠନ 
ଏ�ୋକୁ ଗଘୋର �ଗିରୋଧ କରଛିତେ।ି 
ତୁରତେ ଅ�କୋରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଓ 
ସ୍ୋନୀୟ ପ୍ରରୋସନ ଏ ଦ�ିଗର 
ଦୃଷ୍ ି ଗଦଇ ପଦଗକ୍ଷପ ଗନ�ୋକୁ 
ସୋଧୋରଣଗର ଦୋ�ଗି�ୋଇଛ।ି

ନୋଲ୍ ଚକୋ ନଗରଚର ପଡ଼ଥିିବୋ ଚଦୋଳରି ସ୍ୀକୃତ ିସୋର୍ଟିଫିଚକଟ୍  ଯୋଞ୍ଚ ଚେଉନ ି
ନାଲଚ�ା ନଗର, ୨୧ା୯(ସମସି): ନୋ�ଗକୋଗର 
�ଶି୍ୱକମ୍ୋ ପଜୂୋ ଅ�ସରଗର ପ୍ରଗତ୍ୟକ �ଷ୍ 
ନୋ�ଗକୋ କଗ�ୋନୀ ପରସିରର ମୀନୋ�ଜୋର 
ପଡଆିଗର ଗଦୋଳ ିପଡ଼ଥିୋଏ। ଚଳତି�ଷ୍ ନୋ�ଗକୋ 
ପ୍ରରୋସନ ପକ୍ଷରୁ ମୀନୋ�ଜୋର ପଡଆିଗର ଗଦୋଳ ି
ପକୋଇ�ୋକୁ ଅନୁମତ ିମଳି ିନ ଥି�ୋ। ଗତଣ ୁଗଦୋଳ ି
କଗ�ୋନୀ �ୋ�ୋଗର ପଡ଼ଛି।ି ସଂକୀର୍୍ ଜୋ�ୋଗର 
ରୋମଗଦୋଳ,ି ଡ୍ୋ�ନ୍ , ଗବ୍ରକ୍ ଡ୍ୟୋନ୍ସ, ଗତୋରୋ ଗତୋର, 
ପ�ିୋଙ୍କ ପୋଇଁ �ଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋର ଗଦୋଳ ିପଡଛି।ି ଗତଗ� 
ଏ� ି ସ�ୁଗଦୋଳ ି ପକୋଇଥି�ୋ ସଂସ୍ୋ ପୋଖଗର 
ଆନୁଷଙ୍ଗକି ଅନୁମତ ି ଓ ସ୍ୀକୃତ ି ସୋଟଥିଫିକଗଟ 
ନ ଥି�ୋ ଅନୁଗମୟ ଗ�ଉଛ।ି ଉକ୍ତ ଗଦୋଳ ି ସଂସ୍ୋ 
ତୋଳଗଚର �ଗଣର ପଜୂୋ ଗମଳୋଗର ପଡଥିି�ୋ। 
ପ୍ରରୋସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଞ୍ଚ କର�ିୋଗ�ଗଳ କୋ�ଜପତ୍ର 
ଗଦଖୋଇ ନ ପୋର�ିୋରୁ ଉପଜଲି୍ୋପୋଳ ଉକ୍ତ ଗଦୋଳ ି
ସଂସ୍ୋକୁ କୋରଣଦରୋ୍ଅ ଗନୋଟସି ମଧ୍ୟ କରଥିିଗ�। 

ରେମ �ଭିୋ� ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରୋଯୋଇଥି�ୋ। 
ରରି ୁ ରେମକି, ପର�ି�ନ �ୋଡରି କୋ�ଜପତ୍ର ଆଦ ି
ଯୋଞ୍ଚ କରଥିିଗ�। ଇତମିଧ୍ୟଗର ତୋଳଗଚର ଗମଳୋ 
ଗରଷ ଗ�ୋଇଯ�ିୋରୁ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ୋ ଏଗ� ନୋଲ୍ ଗକୋ 

ନ�ରଗର ଗଦୋଳ ି ପକୋଇଛ।ି ମୋତ୍ର ନୋଲ୍ ଗକୋ 
ନ�ରଗର ଗମଳୋ ଆଗୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂସ୍ୋର 
କୋ�ଜପତ୍ର ଯୋଞ୍ଚ ଗ�ଉନ।ି ଜଲି୍ୋ ପ୍ରରୋସନ ଏଥିପ୍ରତ ି
ଦୃଷ୍ ି ଗଦ�ୋକୁ ସୋଧୋରଣଗର ଦୋ� ି ଗ�ଉଛ।ି

ମଚନୋଜ ପ୍ରଧୋନଙୁ୍କ ସମ୍ୱଦ୍ଦ୍ଧନୋ

ଚକୋଇଲୋ ଖଣଚିର ୯୦ ପ୍ରତଶିତ 
ସ୍ୋନୀୟ ଚଲୋକଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ ିଦୋବ ି

ତାଳଚେର ସହର, ୨୧ା୯(ସମସି): ରେମକି ସଂଘ ସଭୋପତଙି୍କ ଗନତୃତ୍ୱଗର 
�ଭିନି୍ନ ଗକୋଇ�ୋ ଖଣଗିର ସ୍ୋନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ୯୦ ପ୍ରତରିତ ଗ�ୋକଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ତ ି
ଗଦ�ୋର ନୟିମ ର�ଛି।ି କତୁିେ କମ୍ପୋନୀ କତୃ୍ତ୍ପକ୍ଷ �ୋ�ୋର ଅଞ୍ଚଳର ଗ�ୋକଙୁ୍କ 
ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟୋଗର ନଯିକୁ୍ତ ି ଗଦଇଥି�ୋରୁ ସ୍ୋନୀୟ ଅଞ୍ଚଳଗର ଅସଗତେୋଷ 
ଗଦଖୋଗଦଇଛ।ି ସ୍ୋନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷତଗି୍ସ୍ ପ୍ରଜୋ ନୟିମତି ଧଳୂ ି ଧଅୂୋଁଗର 
ଜୀ�ନ ଅତ�ିୋ�ତି କରୁଥି�ୋ ଗ�ଗଳ ଜମ�ିରୋମୋଗନ ଗ�ସୋ�ୋରୋ 
ଗ�ୋଇଯୋଇଛତେ।ି ଏ�ୋକୁ �ରୁୁତ୍ୱର ସ� ଗନଇ ସ୍ୋନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ୯୦ ପ୍ରତରିତ 
ଗ�କୋର ଯ�ୁକମୋନଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ତ ିଦୋ� ିକର ିଆଜ ିଏମ୍ ସଏିଲ୍  ଜ�ନ୍ନୋଥ ଗକ୍ଷତ୍ରର 
ମ�ୋପ୍ର�ନ୍କଙ୍କ ସ� ରେମକି ସଂଘ ସଭୋପତ ିମଗନୋଜ ପ୍ରଧୋନ ଆଗ�ୋଚନୋ 
କରଛିତେ।ି ଖବୁ୍ ରୀଘ୍ର ସମସ୍ୟୋ ଉପଗର �ରୁୁତ୍ୱ ଗଦଇ ସମୋଧୋନ ନ କଗ� 
ଆ�ୋମୀ ଦନିଗର ଆଗ୍ୋଳନ ଗ��ୋ ଗନଇ ଗଚତୋ�ନୀ ଗଦଇଛତେ।ି

ଗରୁୁ୍ଖୋ ବକିବିୋ ଅଭଚିଯୋଗଚର ୨୦ରୁ 
ଊଦ୍ଦ୍ଦ୍ଧ ଚଦୋକୋନରୁ ଜରମିୋନୋ ଆଦୋୟ

ଅନୁଚଗାଳ, ୨୧ା୯(ସମସି): ଅନୁଗ�ୋଳ ଜଲି୍ୋ �ଅଁରପୋଳ ଅଞ୍ଚଳର 
�ଭିନି୍ନ ସ୍ୋନଗର �ୁଧ�ୋର �ଟୁ୍ କୋ ଗ�ପୋରୀଙ୍କ ଉପଗର ଅତକଥିତ ଚଢ଼ଉ 
କରୋଯୋଇଛ।ି �ଅଁରପୋଳ ଛକ, କଗ�ଜ ଛକ, ସନ୍ୀଛକ ଅଞ୍ଚଳଗର �ଟୁ୍ କୋ 
ଗ�ପୋର ଗ�ଉଥି�ୋ ପ୍ରୋୟ ୨୦ରୁ ଊଦ୍ଧ୍ଶ୍ ଗଦୋକୋନଗର ଚେଉ କରୋଯୋଇ 
ଜରମିୋନୋ ଆଦୋୟ କରୋଯୋଇଛ।ି ଏଥିସ� ଜନ��ଳ ି ସ୍ୋନଗର ସ�ିୋଗରଟ୍  
ଟୋଣଥୁି�ୋରୁ ମଧ୍ୟ କଛି ି ଗ�ୋକଙୁ୍କ ଫୋଇନ କରୋଯୋଇଛ।ି ଏ� ି ଚଢ଼ଉଗର 
ଅନୁଗ�ୋଳ ଏଫ୍ ଏସଓ �ରପ୍ରୟିୋ ଗ�ଗ�ରୋ, ତୋଳଗଚର ଏଫ୍ ଏସଓ ସମୁତି୍  
ଗସୌରଭ ପରଡିୋ, ଅନୁଗ�ୋଳ ଏମଟଏିସ୍  ନୀଳୋମ୍ୱର ପ୍ରଧୋନ, ଗମଡକିୋ� ଟମି୍  
ଏ�ଂ �ଅଁରପୋଳ ଥୋନୋଧିକୋରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଗ�।

ଅଙ୍ଗପଡ଼ୋଗର 
ବଗିଜପରି ଗବୈଠକ
�ଚି�ାରନଗର, ୨୧ା୯(ସମସି): 
କଗିରୋରନ�ର �୍ଲକ ଅଙ୍ଗପଡୋ 
କ�୍ୟୋଣ ମଣ୍ପଗର ନୋକଚ ି
ଗଜୋନ୍ ସ୍ରୀୟ �ଗିଜପରି 
ସୋଂ�ଠନକି ଗ�ୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ଗ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ପ�ୂ୍ତନ ମନ୍ତୀ 
ସଞ୍ୀ� ସୋ�ୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋଗର 
ଅନୁଷ୍ତି ଗ�ୈଠକଗର ନୋକଚ ି
ଗଜୋନ୍ ର ସଭୋପତ ି ରଗମର 
ଗଜନୋମଣ,ି ଜଲି୍ୋ କୋଯ୍୍ୟକୋରଣିୀ 
ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତୋପ ମୋେ,ି ସୋଂସଦଙ୍କ 
�୍ଲକ ପ୍ରତନିଧିି ପ୍ରଗ�ୋଧ ଗ�ଗ�ରୋ, 
ସଗତେୋଷ ପ୍ରଧୋନ, ଡୋ. ଅଗ�ଖ 
ପ୍ରଧୋନ, � ରୁଦୋନ୍ ପ୍ରଧୋନ, 
ରତ୍ୋକର ପ୍ରଧୋନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଧୋନ, 
ଦ�ିୋମ୍ୱର ଗ�ଗ�ରୋଙ୍କ ସ� ��ୁ 
କୋଯ୍୍ୟକତ୍ତ୍ୋ ତୃଣମଳୂସ୍ରଗର 
ଦଳର ସଂ�ଠନ ମଜ�ୁତ 
ଉପଗର ଆଗ�ୋଚନୋ କରଥିିଗ�।

ହାଣ୍ଧିଆୁ, ୨୧ା୯(ସମସି): ତୋଳଗଚରର ଯ�ୁଗନତୋ ଇଂ. ମଗନୋଜ ପ୍ରଧୋନ 
�ଗିଜପ ି ଅନୁଗ�ୋଳ ଜଲି୍ୋ ଉପସଭୋପତ ି ଭୋଗ� ମଗନୋନୀତ ଗ��ୋପଗର 
ଗଡରୋଠୋଗର ସମ୍ୱଦ୍ଧନ୍ୋ ଉତ୍ସ� ଅନୁଷ୍ତି ଗ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ତୋଳଗଚର ରଳି୍ପୋଞ୍ଚଳ 
ରେମକି ସଂଘ, �ଗତେୋ� ଗ୍ୋମ, ନର�ରପିରୁ ଗ୍ୋମ, ରୋମଗସନୋ, ପଆିଇଏଲ୍  
ଠକିୋରେମକି ସଂଘ, ଜ�ିଣି୍ୋ ଗ୍ୋମ, ଯ�ୁ ସଂ�ଠନ, କଙି୍କଳ ି ଗ୍ୋମ, ଧରମପରୁ, 
ଗ�ସଁମଳୂ, ଡଅରଁୋ, ପଦୋ୍�ତୀପରୁ, ଜ�ନ୍ନୋଥପରୁ, ଗଟଣ୍ଗୁ�ଇ, ଜରଡୋ, 
କମଗରଇ, ତୋଳଗଚର ଗପୌରୋଞ୍ଚଳର �ଭିନି୍ନ ୱୋଡର୍ ସମଥକ୍ ଓ ରଗୁଭଚୁ୍ ପ୍ରମଖୁ 
ରେୀ ପ୍ରଧୋନଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପ�ଚୁ୍, ଉତ୍ତରୀୟ ଗଦଇ ସମ୍ୱଦ୍ଧଥିତ କରଥିିଗ�। ଆ�ୋମୀ ଦନିଗର 
ରେୀ ପ୍ରଧୋନ ଜଲି୍ୋଗର �ଗିଜପରି ସଂ�ଠନକୁ ତୃଣମଳୂସ୍ରଗର ଆ�ୁର ି ସଦୃୁଢ଼ 
କର�ିୋ ପୋଇ ଁକୋଯ୍୍ୟ କରଗି� ଗ�ୋ� ିପ୍ରକୋର କରଛିତେ।ି ଏ� ିସମ୍ୱଦ୍ଧନ୍ୋ ଉତ୍ସ�ଗର 
ତୋଳଗଚରର ��ୁ ସମଥକ୍ ଓ ରଗୁଭଚୁ୍ ଉପସ୍ତି ଥିଗ�। ରେୀ ପ୍ରଧୋନ ଗକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ଧଗମନ୍୍ଦ୍ର ପ୍ରଧୋନ, �ଗିଜପ ିରୋଜ୍ୟ ସଭୋପତ ିସମୀର ମ�ୋତେ,ି ରୋଜ୍ୟ ସମ୍ପୋଦକ କୋଳ୍ ି
ସୋମ�, ଜଲି୍ୋ ସଭୋପତ ିଡଗି�ଶ୍ୱର ପ୍ରଧୋନ ପ୍ରମଖୁଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତୋ ଜ୍ଞୋପନ କରଛିତେ।ି

ନୋଲ୍ ଚକୋ ନଗରଚର ‘ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୋ’ କୋଯଦ୍ଧଧ୍କ୍ମ
ନାଲଚ�ା ନଗର, ୨୧ା୯(ସମସି): 
ନୋଲ୍ ଗକୋ ନ�ର ପ୍ରସଦି୍ଧ �ଶି୍ୱକମ୍ୋ 
ପଜୂୋ ଗମଳୋଗର ପ୍ରତଦିନି ସନ୍୍ୟୋଗର 
ସଂସ୍ତୃକି କୋଯ୍୍ୟକ୍ରମ ପରଗି�ଷଣ 
ଗ�ଉଛ।ି ନୋଲ୍ ଗକୋ କଣ୍ଟ୍ୋକ୍ଟର 
ଗୱଲ୍ ଗଫୟୋର ଆଗସୋସଏିସନ 
ପଜୂୋ କମଟି ି ପ୍ରୋଗୟୋଜତିଗର 
ଗ�ୋପ�ନୁ୍ ପୋକ୍ ନକିଟ ଓପନ 
ଏୟୋର ଗପଣ୍ୋ�ଗର �ୁଧ�ୋର 
ସନ୍୍ୟୋଗର ‘ଭଜନ ସନ୍୍ୟୋ’ ସଙ୍ଗୀତ 
ପରଗି�ଷଣ ଗ�ୋଇଥି�ୋ। ପଜୂୋ 

କମଟି ି ସଭୋପତ ି ପ୍ରଫୁଲ୍ �ଗିରୋଇ 
ଏ�ଂ ଆଗସୋସଏିସନର ଗଜଗକ 
କନଷ୍ଟକସନ ଗପ୍ରୋପୋଇଟର 
�ୁଗ�ର ଗଜନୋ ପ୍ରମଖୁ ଅତଥିି 
ଭୋଗ� ଗଯୋ�ଗଦଇ ପ୍ରଦୀପ 
ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କର ି କୋଯ୍୍ୟକ୍ରମର 
ରଭୁୋରମ୍ଭ କରଥିିଗ�। ସନୁୋମଧନ୍ୟ 
କଣ୍ଠରଳି୍ପୀମୋଗନ ଭଜନ ପରଗି�ଷଣ 
କରଥିିଗ�। ��ୁ ସଂଖ୍ୟୋଗର 
ଗ�ୋକ ଗଯୋ�ଗଦଇ କୋଯ୍୍ୟକ୍ରମକୁ 
ଉପଗଭୋ� କରଥିିଗ�।

କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜୋଙ୍କ ମଖୁଧ୍ଯନ୍ତୀଙୁ୍କ ୧୦ ଦଫୋ ଦୋବପିତ୍ର
ତାଳଚେର ସହର, ୨୧ା୯(ସମସି): 
ନ� ନଯିକୁ୍ତ ଗରଙ୍ଗୋଳୀ ଅ��ୋ�କିୋର 
ମଖୁ୍ୟଯନ୍ତୀ ସଗରୋଜ ପୋଣଗି୍ୋ�ୀଙୁ୍କ 
ଗଭଟଛିତେ ି କଣ�ିୋଁ �୍ଲକ୍  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୋମକୃଷ୍ଣ 
ପ୍ରଧୋନ। ଅନୁଗ�ୋଳ ଜଲି୍ୋ କଣ�ିୋଁ �୍ଲକ୍  
ଅତେ�୍ତ ସମ� ଏ�ଂ ଗରଙ୍ଗୋଳ ି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଦ୍ୋରୋ କ୍ଷତଗି୍ସ୍ ପ୍ରଜୋମୋନଙ୍କ ୧୦ ଦଫୋ 
ଦୋ� ି �ଷିୟଗର ଅ��ତ କରୋଇଥିଗ�। 
ଅଞ୍ଚଳଗର ଥି�ୋ ରକି୍ଷୋ, ସ୍ୋସ୍୍ୟ, 
�ମନୋ�ମନ, ନଯିକୁ୍ତ,ି ପୋନୀୟ ଜଳ 
ସମସ୍ୟୋକୁ ରୀଘ୍ର ସମୋଧୋନ କର�ିୋ ନମିଗତେ 
ମଖୁ୍ୟଯନ୍ତୀଙୁ୍କ ଦୋ� ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୋ� ିକରଛିତେ।ି

ରକ୍ଦୋନ ଶବିରି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଚବୈଠକ
ତାଳଚେର ସହର, ୨୧ା୯(ସମସି): �ଜୁି ଜନତୋ ଦଳର ୨୫ 
�ଷ ୍ପତୂ୍ତଥି ଅ�ସରଗର କଣ�ିୋ ଁ�୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୋମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧୋନଙ୍କ 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋଗର ସମ� �୍ୟୋଗରଜସ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଭଗିଯୋ� ରଣୁୋଣ ି
ପ୍ରଗକୋଷ୍ଗର ରକ୍ତଦୋନ ର�ିରି ଆଗୟୋଜନ ନମିଗତେ �ୁଧ�ୋର 

ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ିଗ�ୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ଗ�ୋଇଥି�ୋ। ଏ� ିକୋଯ୍୍ୟକ୍ରମଗର 
ସୋମ�ି ଗ��ୋକୁ �ଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ୋନ ଓ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙୁ୍କ ଆ�୍ୱୋନ 

କରୋଯ�ିୋ ଗନଇ ରେୀ ପ୍ରଧୋନ ମତପ୍ରକୋର 
କରଥିିଗ�। ଆସତେୋ ୨୪ ତୋରଖିଗର ସରକୋରୀ 
ଉଚ୍ଚ �ଦି୍ୟୋଳୟ ସମ� �୍ୟୋଗରଜ ପରସିରଗର 
ଏ� ି ର�ିରି ଆଗୟୋଜନ କରୋଯ�ିୋକୁ ସ୍ରି 
ଗ�ୋଇଛ।ି ସମ�ୋୟ ସମତିରି ସଭୋପତ ିଜୟତେ 
ପ୍ରଧୋନ ଧନ୍ୟ�ୋଦ ଅପଣ୍ କରଥିିଗ�। ସମ� 
ସରପଞ୍ଚ ଜଗିତନ୍ଦ୍ର ଗ�ଗ�ରୋ, ଗସୌଭୋ�୍ୟ 
ପ୍ରଧୋନ, ସତ୍ୟୋନ୍ �ଡନୋୟକ, ଯ�ୁ ସମତି ି

ସଭ୍ୟ ଗଦ�ୋରଷି ମ�ୋତେ,ି ପ୍ରଦୀପ ସୋମ�, ସରୁଥ ଗଦ�ୁରୀ, କୋହୁ୍ନ 
ପ୍ରଧୋନଙ୍କ ସଗମତ ��ୁ କମକ୍ତ୍ତୋ୍ ଗ�ୈଠକଗର ଉପସ୍ତି ଥିଗ�।
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ଛଡୁିନ ିରାହୁଲ-ଗେହଲଟ-ଥରୁର-ଦଗି୍ ବଜିୟ ଅଙ୍କ

ଗରୁୁବାର,  ୨୨ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୧ା୯ (ଏସେନ୍)ି

ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମମୁ୍ାଇରୁ ବୁଧବାର 
ବପିଳୁ ପରମିାଣର ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ 
କରାଯାଇଛ।ି ଦଲି୍ୀ ପଲୁସିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସସଲ୍  
ନଭା ସସଭା ବନ୍ଦରରୁ ୨୨ ଟନ୍  ସେସରାଇନ 
ଜବତ କରଛି।ି ଲାଇସସାରସି ଲାଗଥିିବା 
ଏେ ି ସେସରାଇନ୍  ଏକ କସଟେନରସର 
ଥିଲା। ଏେ ି କସଟେନରକୁ ଦଲି୍ୀ 
ନଆିଯାଇଛ।ି ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ବଜାରସର ଏେ ି
ସେସରାଇନ୍ ର ମଲୂ୍ୟ ପ୍ାୟ ୧,୭୨୫ ସକାଟ ି
ଟଙ୍ା ସେବ ସବାଲ ିଜସଣ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀ 
କେଛିନ୍ତ।ି ଅଧିକାରୀଙ୍ ଅନୁଯାୟୀ 
ଲାଇସସାରସି ଲାଗଥିିବା ସେସରାଇନର 
ପରମିାଣ ପ୍ାୟ ୩୪୫ ସକଜ ି ସେବ। 

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କମସିନର ଏଚ୍ ଜଏିସ୍  ଧାଲୱିାଲ 
କେଛିନ୍ତ ି ସଯ ନଶିା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଦଶସର 
କଭିଳ ିପ୍ଭାବ ବସି୍ାର କରଚିାଲଛିନ୍ତ ିତାୋ 
ଏେ ି ଚଢ଼ଉରୁ ଜଣାପଡଛି।ି ଭାରତସର 
ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ପାଇଁ ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ନଶିା 
ବ୍ୟବସାୟୀ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ବ୍ୟବୋର 
କରବିାସର ଲାଗଛିନ୍ତ।ି ଏେ ି ମାମଲାସର 
ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାର ିରେଛି।ି ସଚୂନାସଯାଗ୍ୟ 
ସଯ ବସ୍୍ ତସଳ ୨୦୨୧ ସସସପଟେମ୍ରସର 
ଡାଇସରସକଟୋସରଟ ଅଫ୍  ସରଭନୁି୍ୟ 
ଇସଟେଲସିଜନ୍ସ (ଡଆିରଆଇ) ମମୁ୍ାଇର 
ମନୁ୍ଦା ବନ୍ଦରରୁ ସଦଶ ଇତେିାସସର 
ସବ୍ାଧିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ କରଥିିଲା। 
ଡଆିରଆଇ ୨୧ େଜାର ସକାଟରି ୩ 
େଜାର ସକଜ ି ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ କରଥିିଲା।

୧୭୨୫ କ�ୋଟରି କେକରୋଇନ୍  ଜବତ

  ଲଭ୍ ଲ ିୟନୁଭିର୍ସିଟକିର େଙ୍ୋମୋ
ପ୍ରକେର୍ରଙୁ୍ ଦୋୟୀ �ର ିଛୋତ୍ରଙ୍ ଆତ୍ମେତ୍ୋ
େଳନ୍ଧର, ୨୧ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ଜଳନ୍ଧରର ଲଭ୍ ଲ ିପ୍ସେସନାଲ ୟନୁଭିସଥିଟ ି(ଏଲ୍ ପୟି)ୁ 
କ୍ରମାଗତ ଭାସବ ବବିାଦସର ଛନ୍ଦ ିସେବାସର ଲାଗଛି।ି ଏଠାସର ମଧ୍ୟରାତ୍ସିର େଙ୍ାମା 
ସୋଇଛ।ି ମଙ୍ଳବାର ରାତସିର ଏଠାକାର ଜସଣ ଛାତ୍ ଆତ୍ମେତ୍ୟା କରଛିନ୍ତ।ି ଏେ ି

ଛାତ୍  ଅଗନି ଏସ୍  ଦଲିୀପ ସକରଳର ବାସନି୍ଦା ଥିସଲ। 
ସସ ୟନୁଭିସଥିଟରି ପରଚିାଳକଙୁ୍ ସନଇ ଚନି୍ତତି 
ଥିସଲ। ଛାତ୍ଙ୍ ସଇୁସାଇଡ ସନାଟ୍  ମଧ୍ୟ ମଳିଛି।ି 
ସସ ୨ ସପ୍ାେ ତସଳ ଏଲ୍ ପୟିସୁର ନାମ ସଲଖାଇ 

ଥିସଲ। ଏୋ ପବୂ୍ରୁ ସସ ୍ ଏନଆଇଟ ି କାଲକିଟ୍ ସର 
ପଢୁଥିସଲ। ଅଗନି ନଜି ମତୁୃ୍ୟ ପାଇଁ ସକରଳ 

ସକାଝସିକାଡ ସ୍ତି ଏନଆଇଟ ି କାଲକିଟର 
ପ୍ସେସର ପ୍ସାଦ କୃଷ୍ଣଙୁ୍ ଦାୟୀ କରଛିନ୍ତ।ି 
ସସ ସଇୁସାଇଡ ସନାଟ୍ ସର ସଲଖିଛନ୍ତ ି ସଯ 
ପ୍ସେସର ତାଙୁ୍ ଉତ୍ୀଡନ ସଦଇଥିସଲ। ସସ 

ମଛି ଆଶ୍ବାସନା ସଦଇ,ବୁଝାଇସଝୁାଇ କସଲଜ୍  ଛାଡବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କରଥିିସଲ। ଏେ ି
ନଷି୍ପତ୍ ିସଯାଗୁଁ ସସ ଅନୁତପ୍। କ୍ଷମା କରନୁ୍ତ, ସବାସଧ ମୁଁ ସମସ୍ଙ୍ ପାଇଁ ସବାଝ ସୋଇ 
ରେଥିିଲ।ି ପଲୁସି ଶବ ବ୍ୟବସଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଏେ ିମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ଗଜୁରୋଟ ଦଙ୍ୋ: ଏସ୍ ଆଇଟରି ଚୋଜ୍ଜର୍ଟି୍  ଦୋଖଲ
ଅହମଦାବାଦ, ୨୧ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ଗଜୁରାଟ ଦଙ୍ା (୨୦୦୨) ୍ଡଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାସର 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ସାମାଜକି କମ୍ୀ ତସି୍ା ଶୀତଲଭାଦ, ପବୂ୍ତନ ଡଜିପି ି ଆର୍ ବ ି ଶ୍ୀକୁମାର 
ଏବଂ ପବୂ୍ତନ ଆଇଏଏସ୍  ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ୀବ ଭଟ୍ଟଙ୍ ବସିରାଦସର ଏସ୍ ଆଇଟ ି
ଚାଜ୍ସଟି୍  ଦାଖଲ କରଛି।ି ଏେ ି ତନି ି ଜଣ ଗଜୁରାଟ ଦଙ୍ା ସମ୍ନ୍ଧତି ପ୍ମାଣ 
ସେରସେର କରଥିିସଲ ସବାଲ ି ଅଭସିଯାଗ ସୋଇଛ।ି ଡଆିଇଜ ି ଦୀପନ ଭଦ୍ରନଙ୍ 
ସନତୃତ୍ବାଧୀନ ଏସ୍ ଆଇଟ ି ଅେମଦାବାଦ ମାଜସି୍ରେଟ ଅଦାଲତସର ମଙ୍ଳବାର 
ଏେ ି ଚାଜ୍ସଟି୍  ଦାଖଲ କରଥିିସଲ। ଶୀତଲଭାଦ ଏସବ ଜାମନିସର ଥିବାସବସଳ 
ଶ୍ୀକୁମାର ଗରିେ ସେବା ପରଠାରୁ ପଲୁସି ସେପାଜତସର ଅଛନ୍ତ।ି ୨୮ ତାରଖିସର 
ଗଜୁରାଟ ୋଇସକାଟ୍ ତାଙ୍ ଜାମନି ଆସବଦନର ଶଣୁାଣ ି କରସିବ। ସସେପିର ି
୧୯୯୦ର ଏକ ୋଜତ ମତୁୃ୍ୟ ମାମଲାସର ଭଟ୍ଟ ପାଲନପରୁ ସଜଲ୍ ସର ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତ।ି 

କମୋଦୀଙୁ୍ ଫ୍ୋନ୍ସ ରୋଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍ ପ୍ରଶଂର୍ୋ
ୋତେିଂଘ, ୨୧ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ମଳିତି ଜାତସିଂଘ ସାଧାରଣ ସଭା (ୟଏୁନଜଏି)
ସର ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନସରନ୍ଦ ସମାଦୀଙୁ୍ ଫ୍ାନ୍ସ ରା୍ରେପତ ି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ପ୍ଶଂସା 
କରଛିନ୍ତ।ି ସସ କେଛିନ୍ତ ି ସଯ ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଦୀ ଦ୍ବପିାକ୍ଷକି ସବୈଠକସର ରୁ୍ 

ରା୍ରେପତ ି ପତୁନିଙୁ୍ ସଠକି୍  
ବାତ୍୍ା ‘ଏେ ି ସମୟ ଯଦୁ୍ଧର ନୁସେଁ’ 
ସଦଇଛନ୍ତ।ି ପଶ୍ମି ରା୍ରେଗଡୁକିଠାରୁ 
ପ୍ତସିଶାଧ ସନବାର କମିା୍ ପବୂ୍ 
ବସିରାଧସର ପଶ୍ମିକୁ ବସିରାଧ 
କରବିାରୁ ନୁସେଁ। ଏୋ ସ୍ବାଧୀନ ରା୍ରେ 
ପ୍ତ ି ସଷୃ୍ ି ସେଉଥିବା ଚ୍ୟାସଲଞ୍ର 
ସମ୍ଖୁୀନ ସେବାର ସମୟ। 

କଟପ୍  ମୋମଲୋକର ନରିୋ ରୋଡଆିଙୁ୍ �୍ନି୍ ଚଟି୍ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୧ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ସଟପ୍  ମାମଲାସର ସବିଆିଇ ନରିା ରାଡଆିଙୁ୍ 
କ୍ନି୍ ଚଟି୍  ସଦଇଛ।ି ସବିଆିଇ ସପୁ୍ମିସକାଟ୍ଙୁ୍ ଜଣାଇଛ ି ସଯ ରାଜସନତା, ଓକଲି, 
ସାମ୍ାଦକି ଏବଂ ଶଳି୍ପପତଙି୍ ସେ ପବୂ୍ତନ ଜନସମ୍ପକ୍ ଅଧିକାରୀ ନରିା ରାଡଆିଙ୍ 
ଆସଲାଚନାର ସଟପ୍ ସର ସକୌଣସ ି ଆପରାଧିକ ପଷୃ୍ଠଭୂମ ି ନାେ ିଁ। ଏେ ି ମାମଲାସର 
୧୪ ର୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲାଣ।ି 
ସସଥିରୁ ସକୌଣସ ି ଆପତ୍ଜିନକ 
ସାମଗ୍ୀ ମଳିନିାେ ିଁ। ଶଳି୍ପପତ ି
ରତନ ଟାଟାଙ୍ ଆସବଦନ 
ପସର ସବିଆିଇ ଏେ ି ରସିପାଟ୍ 
ଦାଖଲ କରଛି।ି ୨୦୦୮-
୦୯ସର ଟକିସ ସଚାର ି
ସସନ୍ଦେସର ସରକାର କରଥିିବା ସୋନ୍  ଟ୍ୟାପଂି ସକମତି ି ଲକି୍  ସୋଇଥିବା 
ତାୋ ରତନ ଟାଟା ଜାଣବିାକୁ ଚାେୁଁଥିସଲ। ସସ ଏୋକୁ ସଗାପନୀୟତାର 
ଉଲ୍ଙ୍ଘନ ଦଶ୍ାଇଥିସଲ। ଏ ସନଇ ସସ ୨୦୧୧ସର ଆସବଦନ କରଥିିସଲ।

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୧ା୯ (ଏସେନ୍)ି: 
ଦଲି୍ୀର ସୀମାପରୁ ି ଅଞ୍ଚଳସର 
ମଙ୍ଳବାର ବଳିମ୍ତି ରାତସିର 
ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟଛି।ି ଏଠାସର 
ଡଭିାଇଡରସର ସଶାଇଥିବା 
ସଲାକଙ୍ ଉପସର ଟ୍ରକ୍  ମାଡ ି
ଯାଇଛ।ି ଏେ ିଦୁଘଟ୍ଣାସର ୪ ଜଣ 
ସଲାକ ପ୍ାଣ େରାଇଛନ୍ତ।ି ୨ ଜଣ 
ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତର ଆେତ ସୋଇଛନ୍ତ।ି 
ଟ୍ରକ ଡଟିସି ି ଡସିପା ପାର୍ ର ସରଡ୍ ଲାଇଟ ପାର୍  କରୁଥିବା ସମୟସର ଏେ ି ଦୁଘଟ୍ଣା 
ଘଟଥିିଲା। ଘଟଣାସ୍ଳସର ୨ ଜଣ ସଲାକଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ସୋଇଥିଲା। େସ୍ଟିାଲ ସନବା ବାଟସର 
ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତ ିଏବଂ ଚକିତି୍ାଧୀନ ଅବସ୍ାସର ଅନ୍ୟ ଜସଣ ସଲାକ ପ୍ାଣ େରାଇଥିସଲ। 
ପଲୁସି ଟ୍ରକ୍  ଡ୍ରାଇଭର ବସିରାଧସର ମାମଲା ରୁଜୁ କର ି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୧ା୯(ଏସେନ୍)ି

ଆଗକୁ ୨୦୨୪ ନବିା୍ଚନ। ଏର୍Òପାଇ ଁ  ଶାସକ ଏବଂ 
ସବୁ ବସିରାଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକପ୍କାର ପ୍ସୁ୍ତ ି ଆରମ୍ଭ 
ସୋଇସାରଛି।ି ନଜି ନଜି ରଣନୀତକୁି ସନଇ  ବସିଜପ ି
,କଂସଗ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ମଖୁ ବସିରାଧୀ ଦଳ କାଯ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
କରସିଦଇଛନ୍ତ।ି  ଏେ ି କ୍ରମସର କଂସଗ୍ସ ଏସବ ଭାରତ 
ସଯାଡ ଯାତ୍ା ଜାର ି ରଖଛ।ି ଦଳକୁ ତୃଣମଳୂ ସ୍ରସର 
ସଶକ୍ତ କରବିା ସେତି ସାଂଗଠନକି ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ନୂଆ ରୂପ 
ସଦବା ଉସଦେଶ୍ୟସର କଂସଗ୍ସ ସନତା ରାେୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦନି 
ରାତ ିଏକାଠ ିକରସିଦଇଛନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ  ମଖୁ୍ୟ ବସିରାଧୀ ଦଳ 
ଭାସବ ସନତୃତ୍ବକୁ ସନଇ କଂସଗ୍ସର ସଯଉ ଁସମସ୍ୟା ପବ୍ୂରୁ 
ରେଆିସଛି ି ସସର୍Òସର କଛି ି ସମାଧାନର ବାଟ େିଟବି କ ି
ନାେ ିଁ ତାୋ ଏସବ ମଧ୍ୟ ପ୍ଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ ିକରଛି।ି କଂସଗ୍ସର 
ସ୍ାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବିଚ୍ାନ ପାଇ ଁ ପବୂରୁ୍ ଦାବ ି କରାଯାଇ 
ଆସରୁ୍Òବା ସବସଳ ଆସନ୍ତା ମାସସର ଏର୍Òାପାଇ ଁନବ୍ିାଚନ 
ସେବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଏର୍Òପାଇ ଁପ୍ାରମ୍ଭକି କାଯ୍୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ସୋଇସାରଛି।ି ସେସଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇ ଁଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏସବ 

ସଯଭଳ ି ଅଙ୍କ୍ା ଚାଲଛି ି ତଦ୍ବାରା ଦଳ ନଜି ଲକ୍ଷ୍ୟସର 
ସକସତ ଦୂର ସେଳ ସେବ ତାୋକୁ ସନଇ ରାଜନୀତକି 
ପଣ୍ତିମାସନ ସନ୍ଦେିାନ ସୋଇପଡଛିନ୍ତ।ି ସଗାଟଏି ପସଟ 
ଗାନ୍ଧୀ ପରବିାରର ସକେ ି ବ ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବିା୍ଚନସର ଭାଗ 
ସନସବ ନାେ ିଁ ସବାଲ ି କୁୋଯାଉଛ।ି କନୁି୍ତ ରାେୁଲଙୁ୍ 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରବିାକୁ ବତ୍୍ମାନ ସଦୁ୍ଧା ୭ ରାଜ୍ୟସର ପ୍ସ୍ାବ 
ପାରତି ସୋଇସାରଛି।ି ଏୋବ୍ୟତୀତ ପ୍ସତ୍ୟକ ପସିସି ି
ସଭାପତ ି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ମଖୁ କମକ୍ତ୍୍ାଙୁ୍  ସସାନଆିଙ୍ 
ପରାମଶ୍ ମାଧ୍ୟମସର କରାଯବି ସବାଲ ି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 

କୁୋଯାଇସାରଛି।ି ଏୋର ଅର୍୍ ସସାନଆି େ ିଁ ପରବତ୍୍ୀ 
ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍ ମସନାନୀତ କରସିବ ସବାଲ ିପସରାକ୍ଷସର 
ସଚୂାଉଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷସର ସଦଶସର କଂସଗ୍ସକୁ ସଯାଡୁର୍Òବା 
ରାେୁଲ କଭିଳ ି ଏେ ି ସଦୌଡରୁ ବାଦ୍  ପଡସିବ ତାୋ 
ବୁଝାପଡୁ ନାେ ିଁ। ରାେୁଲ ନଜି ସମ୍ପକସ୍ର  ଏ ବାବଦସର 

କଛି ିବ ିସ୍ଷ୍ କର ିନର୍Òବା ସବସଳ ସସାନଆିଙ୍ ଆଭମିଖୁ୍ୟ 
ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଷ୍ ରେଛି।ି କନୁି୍ତ ସବସ୍ମ୍ତକ୍ରସମ ନବିା୍ଚନ 
ପ୍କ୍ରୟିାସର  ପରବତ୍୍ୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ କରବିାକୁ ଦଳ ପ୍ସୁ୍ତ 
ସେଉଛ।ି  ପ୍ାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧ ପସର  କଂସଗ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 

ପଦ ପାଇ ଁ ସଜାରଦାର ପ୍ତଦି୍ବନ୍ଦ୍ବତିା ସେବାକୁ ଯାଉଛ।ି 
ଏେକି୍ରମସର ଦଳର ବରଷି୍ଠ ସନତା ଶଶୀ ର୍ରୁର, 

ରାଜସ୍ାନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସଶାକ ସଗେଲଟ, ବରଷି୍ଠ 
ସନତା ଦଗି୍ ବଜିୟ ସଂି ସଯାଡ ିସୋଇଛନ୍ତ।ି ର୍ରୁର ନଜିର 
ନାମାଙ୍ନ ଦାଖଲ ପାଇ ଁ ପ୍ସୁ୍ତ ସେଉର୍Òବା ସବସଳ 
ଅସଶାକ ସଗେଲଟ ବୁଧବାର  ଦଲି୍ୀସର ସସାନଆିଙୁ୍ 
ସଭଟଛିନ୍ତ।ି ଦଳ ସେ ପ୍ାୟ ୫୦ ବ୍୍ ଧର ିଜଡତି ଏବଂ 
ଗାନ୍ଧୀ ପରବିାର ପ୍ତ ିପରୂ୍ ୍ଆନୁଗତ୍ୟ ରଖର୍Òବା ସଗେଲଟ 
ପରୁୁଣା ଠାରୁ ନୂଆ ପଢି ିସନତାଙ୍ ସେ ଉତ୍ମ ସମ୍ପକସ୍ର 
ରେଛିନ୍ତ।ି ଏେ ି କାରଣରୁ ତାଙୁ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରବିାକୁ କଛି ି
ସନତା ସଜାର ସଦଉଛନ୍ତ ି ସତ, ସେସଲ ସଗେଲଟ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡବିାକୁ ଏକପ୍କାର ଅନଛୁିକ  ସବାଲ ି
କୁୋଯାଉଛ।ି ସଯଉରଁ୍Òପାଇ ଁ ସଗେଲଟ ନଜିର ଆଭମିଖୁ୍ୟ 
ମଧ୍ୟ ସ୍ଷ୍ କରପିାରୁ ନାୋନ୍ତ।ି ଆଉ କଛି ି ସନତା ଦଗି୍  
ବଜିୟଙ୍ ସପକ୍ଷସର ରେଛିନ୍ତ।ି ସତଣ ୁଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ସନଇ 
କଂସଗ୍ସର ଚାଲରି୍Òବା ଏେ ିଅଙ୍କ୍ା କଭିଳ ିଛଡବି ଏବଂ 
ସନତୃତ୍ବକୁ ସନଇ ଚାଲଆିସରି୍Òବା ବବିାଦ ସକସବ ସଶ୍ 
ସେବ ତାୋ ବଭିନି୍ନ ମେଲସର ପ୍ଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି

କରୋଚ� ସ୍ତିକିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବି୍ଜୋଚନ

ଲଣ୍ଡନ,୨୧ା୯(ଏସେନ୍)ି: ଇଂଲଣ୍ସର 
େନୁି୍ଦ ମନ୍ଦରି ବସିରାଧସର ପ୍ଦଶ୍ନ ଦନିକୁ 
ଦନି ବୃଦ୍ଧ ି ପାଉଛ।ି ଲସିସଷ୍ର ପସର 
ଆଜ ି ସକାସଳ ମସୁଲମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 
ସଲାକମାସନ ସ୍ରି୍ୱିକ୍  ସେରର ଦୁଗ୍ା 
ଭବନ ମନ୍ଦରି ବାୋସର ବସିକ୍ଷାଭ ପ୍ଦଶ୍ନ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଏେ ି ଧାରଣା ସମୟସର 

ବସିକ୍ଷାଭକାରୀମାସନ ଏକ ନଦିେଥିଷ୍ ଧମ୍ର 
ନାରା ମଧ୍ୟ ସଦଇଥିସଲ।ଉସଲ୍ଖନୀୟ 
କର୍ା ସେଉଛ,ି ସସସପଟେମ୍ର ୬ସର 
ମଧ୍ୟ ଲସିସଷ୍ର ସେରର ସବଲଗ୍ାଭ 
ଅଞ୍ଚଳସର ସମଲଟନ ସରାଡସର ଥିବା 
ଏକ ମନ୍ଦରି ସମ୍ଖୁସର ବସିକ୍ଷାଭ ପ୍ଦଶ୍ନ 
କରଥିିସଲ େଳସର ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍ 

ମଧ୍ୟସର େଂିସା ଘଟଥିିଲା। ସତସବ 
ବମଥିଂୋମ ୱାଲ୍ଲ୍ସର ପ୍କାଶତି ଏକ 
ରସିପାଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ରି୍ୱିକର ‘ଆପନା 
ମସୁଲମି’ ନାମକ ଏକ ସସାସଆିଲ 
ମଡିଆି ଆକାଉଟେସର ଦୁଗ୍ା ଭବନ ମନ୍ଦରି 
ବାୋସର ଶାନ୍ତପିର୍ୂ୍ ବସିରାଧ ପ୍ଦଶ୍ନ 
କରବିା ପାଇଁ ଆେ୍ାନ ପ୍ଦାନ କରଥିିଲା।

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୧ା୯(ଏସେନ୍)ି: ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ତସଳ 
ସେୌରମଣ୍ଡଳର େବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତ ିଏବଂ ଶନ ିଗ୍ରହ 
୍ଥୃିବଲୀର େରଳସରଖାସର ରହ ିଏକ ବରିଳ ମହାୋଗତକି 
ଦୃଶ୍ୟ େଷୃ୍ ିକରଥିିସଲ। ଏହାର ଠକି୍  ଦୁଇ ବର୍ଷ ୍ସର ୍ଣୁ ି
ଥସର ବୃହସ୍ପତ ିଗ୍ରହ ୍ଥୃିବଲୀର ନକିଟତର ସହବାକୁ ଯାଉଛ।ି 
ଗତ ପ୍ାୟ ୫୯ବର୍ଷ ମଧ୍ୟସର ଏହା ୍ଥୃିବଲୀର େବୁଠାରୁ 
ନକିଟତର ସହବ ସବାଲ ିେଣା୍ଡ଼ଛି।ି ଆେନ୍ା ସେସ୍ଟେମ୍ବର 
୨୬ତାରଖି ରାତସିର ବୃହସ୍ପତ ିଗ୍ରହ ଆକାଶସର ଦୃଶ୍ୟମାନ 
ସହବ। ୍ଥୃିବଲୀର େମାନ୍ରାଳ େରଳସରଖାସର ଏହା 
ସେସତସବସଳ ସଦଖାଯବି ସଯସତସବସଳ ସକୌଣେ ିଏକ 
ଗ୍ରହ ୍ବୂ୍ଷସର ଦୃଶ୍ୟମାନ ସହବ କାରଣ େଯୂ୍ଷ୍ୟ ୍ଶ୍ମିସର ଅସ୍ତ 

ସହଉଥିବା ସବସଳ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରହ ଆମ ୍ଥୃିବଲୀର ବ ି୍ ରଲୀତ 
୍ାଶ୍ଶ୍ଷସର ହ ିଁ ସେହ ିେମୟସର ଦୃଶ୍ୟମାସନ ସହବ। େଯୂ୍ଷ୍ୟ 
ଚାର ି୍ ାଖସର ଥିବା ଦୁଇଟ ିଗ୍ରହର କକ୍ଷ୍ଥସର ୍ାଥ୍ଷକ୍ୟ 
ସହତୁ ଏଭଳ ିମହାୋଗତକି େଂସଯାଗ େଷୃ୍ ିସହାଇଥାଏ। 
ଉଭୟ ବୃହସ୍ପତ ିଏବଂ ୍ଥୃିବଲୀ େଯୂ୍ଷ୍ୟ ଚାର ି୍ ସଟ ୍ରୂ୍୍ଷ 
ବୃତ୍ାକାର କକ୍ଷ ୍ଥସର ଘରୂ ିବୁଲନ୍ ିନାହ ିଁ। ଏହାର ଅଥ୍ଷ 
ସହଉଛ ିଗ୍ରହମାସନ ବର୍ଷୋରା ବଭିନି୍ନ ଦୂରତାସର ୍ରସ୍ପରକୁ 
ଅତକି୍ରମ କରଥିାନ୍।ି ଆେନ୍ା ୨୬ ତାରଖି ସୋମବାର ଅତ ି
ବୃହସ୍ପତ ି୍ଥୃିବଲୀଠାରୁ ୫୮ ନୟିତୁ କସିଲାମଟିର ଦୂରସର, 
ଆମଠାରୁ ୯୬ ନୟିତୁ କସିଲାମଟିର ଦୂରସର ଦୃଶ୍ୟମାନ 
ସହବ ସବାଲ ିନାଶା ୍କ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ କରାଯାଇଛ।ି

ଦୀର୍ଘ ୫୯ବର୍ଘ ପଗର ପଥୃିବୀର ନକିଟତର ଗହବ ବୃହସ୍ପତ ି

ଡଭିାଇଡରଗର ଗ�ାଇଥିବା 
ଗଲାକଙ୍କ ଉପଗର ଟ୍ରକ୍  ମାଡ ି୪ ମତୃଲସକ୍ଷୌ୍,୨୧ା୯(ଏସେନ୍)ି: ଲଭ୍  ଜେିାଦ 

ଆଇନ୍  ଅଧୀନସର ଉତ୍ରପ୍ସଦଶର 
ପ୍ର୍ମ ର୍ର ପାଇ ଁ ଜସଣ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ୫ 
ବ୍୍ ସଜଲ୍  ଦଣ୍ ସେ ୪୦େଜାର ଟଙ୍ା 
ସଜାରମିାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗ ୁ କରାଯାଇଛ।ି 
ଆମସରାେ ଜଲି୍ାସର ଜସଣ ମସୁଲମାନ 
ଯବୁକ ମଛିସର ନଜି ଧମ ୍ପରବିତ୍୍ନ କର ି
ଜସଣ େନୁି୍ଦ ଯବୁତୀଙୁ୍ ବବିାେ କରବିାକୁ 
ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭସିଯାଗସର ସକାଟ୍ 
ଉପସରାକ୍ତ ଦଣ୍ବଧିାନ କରଛିନ୍ତ।ି ସମ୍ଲ 
ଜଲି୍ାର ବାସନି୍ଦା ମେମ୍ଦ ଅେଜଲ 
ଡ୍ରାଇଭର ଭାବସର କାଯ୍୍ୟ କରୁଥିବାସବସଳ 
ଆମସରାେର ଯବୁତୀଙୁ୍ ମଛି ପରଚିୟ ସଦଇ 
ଅପେରଣ କରସିନଇଥିସଲ। ଅଭସିଯାଗ 
ପସର ପଲୁସି ଅେଜଲକୁ ଗରିେ କରଥିିଲା।

ଲଭ୍  ଜେିୋଦ ଆଇନକର 
ୟପୁକିର ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୧ା୯ (ଏସେନ୍)ି

ସେଟ୍  ସ୍ଚି୍ କୁ ସନଇ ଟଭି ି ଚ୍ୟାସନଲଗଡୁକୁି 
ସପୁ୍ମିସକାଟ୍ ତୀବ୍ର ଭତ୍୍ନା କରଛିନ୍ତ।ି ସେଟ୍  
ସ୍ଚି୍  ଭରା ଟକ୍  ସସା’ ଏବଂ ରସିପାଟ ୍ପ୍ସାରଣ 
କରବିା ପ୍ସଙ୍ସର ଚ୍ୟାସନଲଗଡୁକୁି କଡା 
ଭା୍ାସର ସସବ୍ାଚ୍ଚ ନ ୍ୟା ୟ ା ଳ ୟ 
ସ ମ ା ସ ଲ ା ଚ ନ ା 
କ ର ି ଛ ନ୍ତି । 
ସେଟ୍  ସ୍ଚି୍  
ସମ୍ନ୍ଧୀୟ 

ଆସବଦନର ଶଣୁାଣ ି କର ି ଜଷ୍ସି୍  ସକଏମ୍  
ସଯାସସେ ଏବଂ ଜଷ୍ସି ଋ୍ସିକଶ ରୟ 
କେଛିନ୍ତ ିସଯ ଘଣୃା ପରୂ୍ ୍ଭା୍ା ବ୍ୟବୋରକୁ 
ସରାକବିା ଉପସ୍ାପକଙ୍ ଦାୟତି୍ବ। ଏେ ି
ମାମଲାସର ସରକାର କାେ ିଁକ ି ମକୂ ଦଶ୍କ 
ପାଲଟଛନ୍ତ?ି ଏୋ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ସଙ୍ 
କ ି ସବାଲ ି ସପୁ୍ମିସକାଟ୍ ପ୍ଶ୍ନ କରଛିନ୍ତ।ି 

ସ୍ବାଧୀନ ମତପ୍କାଶ କରବିା 
ଜରୁରୀ। କନୁି୍ତ କନୁି୍ତ ଟଭିସିର ଅଶ୍ୀଳ 

ଭା୍ା ବ୍ୟବୋର କରବିାକୁ ସ୍ବାଧୀନତା 
ଦଆିଯାଇପାରବି ନାେ ିଁ। ଏପର ି କରଥିିବା 
ଇଂଲଣ୍ର ଏକ ଟଭି ିଚ୍ୟାସନଲ ବସିରାଧସର 
ଅଧିକ ଆର୍ ଥିକ ଜରମିାନା ଲଗାଯାଇଥିଲା। 
ଖଣ୍ପୀଠ କେଛିନ୍ତ ିସଯ ମଖୁ୍ୟଧାରାର ମଡିଆି 
କମିା୍ ସସାସଆିଲ ମଡିଆି ବନିା କଟକଣାସର 
ଚାଲୁଛ।ି ସେଟ୍  ସ୍ଚି୍  ବ୍ୟବୋରକୁ ସରାକବିା 
ଉପସ୍ାପକଙ୍ ଦାୟତି୍ବ। ଗଣମାଧ୍ୟମର 
ସ୍ବାଧୀନତା ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍।୍ ସସମାନଙୁ୍ 
ଆସମରକିା ଭଳ ିସ୍ବାଧୀନତା ଦଆିଯାଇ ନାେ ିଁ। 
କନୁି୍ତ ସୀମାସରଖା ସକଉଠଁ ି ରେବିା ଉଚତି୍  
ଏୋ ଜାଣବିା ଆବଶ୍ୟକ। ଘଣୃତି ମନ୍ତବ୍ୟ 
ପ୍ସାରଣ ସେଉଥିବା ସସା’ ସଲାକଙୁ୍ କାେ ିଁକ ି
ପସନ୍ଦ ଆସଛୁ ି ଉପସର ସକାଟ ୍ କେଥିିସଲ 
ସଯ ରସିପାଟ୍ସର ଅସନକ ସ୍ରର ଘଣୃତି 
ମନ୍ତବ୍ୟ ରେରି୍ାଏ। ଏୋ ଜଣଙୁ୍ ମାରବିା 
ଭଳ ି ସୋଇର୍ାଏ। ଅସନକ ଉପାୟସର ଏେ ି
କାଣ୍ ଘଟାଇ ସେବ। ଚ୍ୟାସନଲଗଡୁକି 

ବଶି୍ବାସ ଆଧାରସର ଦଶ୍କଙୁ୍ ବାନ୍ଧ ି ରଖନ୍ତ।ି 
କନୁି୍ତ ସରକାର ପ୍ତକୂିଳ ଆଭମିଖୁ୍ୟ 
ଆପଣାଇବା ଅନୁଚତି୍ । ସରକାର ସକାଟଙୁ୍ 
ସାୋଯ୍ୟ କରବିା ଉଚତି୍ । ରାଜସନତାଙୁ୍ 
ସେଟ୍  ସ୍ଚି୍ ର ସବା୍ଧିକ ଲାଭ ମଳିରି୍ାଏ। ଟଭି ି
ଚ୍ୟାସନଲ ଏଥିପାଇ ଁସସମାନଙୁ୍ ମଞ୍ଚ ପ୍ଦାନ 
କରରି୍ାନ୍ତ।ି ଏେ ି ସମୟସର ବରଷି୍ଠ ଓକଲି 
ସଞ୍ୟ ସେଗସଡ କେଥିିସଲ ସଯ ଚ୍ୟାସନଲ 
ଏବଂ ରାଜସନତା ଏଭଳ ି ସେଟ୍  ସ୍ଚି୍  ଦ୍ବାରା 
ଚାଲରି୍ାନ୍ତ।ି ଚ୍ୟାସନଲଙୁ୍ ଅର୍୍ ମଳୁିଥିବାରୁ 
ସସମାସନ ତକ ୍ପାଇ ଁ୧୦ ଜଣଙୁ୍ ରଖିର୍ାନ୍ତ।ି 

ନସଭମର୍ ୨୩ସର ଏେ ି ମାମଲାର 
ପରବତ୍୍ୀ ଶଣୁାଣ ି ସେବ। ସକାଟ୍ 
ଏେ ି ମାମଲାସର ସକନ୍ଦକୁ ସନାଟସି୍  
କରଛିନ୍ତ।ି ସେଟ୍  ସ୍ଚି୍  ଉପସର କଟକଣା 
ଲଗାଇବା ପାଇ ଁ ଆଇନ କମଶିନ 
କରଥିିବା ସପୁାରସିକୁ ଲାଗ ୁ କରବିାକୁ 
ଚାୋନ୍ତ ି କ ି ନାେ ିଁ ସବାଲ ି ପଚାରଛିନ୍ତ।ି

ନୁ୍ଜ୍  ଚ୍ୋକନଲଗଡ଼ୁ�ୁି ର୍ପୁ୍ରମିକ�ୋଟ୍ଜଙ୍ ଭର୍୍ଜନୋ

   ଗହଟ୍  ସ୍ପଚି୍ କୁ ଗରାକବିା ଗହଟ୍  ସ୍ପଚି୍ କୁ ଗରାକବିା 
ଉପସ୍ାପକଙ୍କ ଦାୟତି୍ବଉପସ୍ାପକଙ୍କ ଦାୟତି୍ବ

  ସରକାର କାହ ିଁକ ିମକୂ ସରକାର କାହ ିଁକ ିମକୂ 
ଦ�୍ଘକ ପାଲଟଛିନ୍ିଦ�୍ଘକ ପାଲଟଛିନ୍ି

ଇଂଲଣ୍ଡକର ପଣୁ ିେନୁି୍ ମନ୍ରି ର୍ମ୍ଖୁକର ଧୋରଣୋ

ଚଣ୍ଡଗିଡ଼, ୨୧ା୯ (ଏସେନ୍)ି:  ପଞ୍ାବ 
ବଧିାନସଭାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିସବଶନ 
ପାଇଁ ସରକାରଙୁ୍ ସଦଇଥିବା 
ଅନୁମତକୁି ରାଜ୍ୟପାଳ ବନୱାରଲିାଲ 
ପସୁରାେତି ପ୍ତ୍ୟାୋର କର ିସନଇଛନ୍ତ।ି 
ବଧିାନସଭାସର ବେୁମତ ସାବ୍ୟସ୍ 
କରବିା ପାଇଁ ଭଗୱନ୍ତ ମାନ୍  ସରକାର 
ଗରୁୁବାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିସବଶନ 
ଡାକଥିିସଲ। ଏସବ ବଧିାନସଭାସର 
ଆପ୍ ର ୯୨ ବଧିାୟକ ଅଛନ୍ତ।ି ମାନ୍  
ଅଭସିଯାଗ କରଛିନ୍ତ ିସଯ ପଞ୍ାବ 
ସରକାରକୁ ଭୁଶସୁଡଇବା ପାଇଁ 
ବସିଜପ ି୬ ମାସ ମଧ୍ୟସର ଅସନକ 
ର୍ର ପ୍ୟାସ କରଛି।ି ବସିଜପ ି୧୦ 
ବଧିାୟକଙୁ୍ ସଯାଗାସଯାଗ କରଥିିଲା। 
ସମସ୍ଙୁ୍ ୨୫ ସକାଟ ିସଲଖାଏଁ 
ସଦବାକୁ ପ୍ତଶିରୁତ ିସଦଇଥିଲା।

ର୍୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିକବଶନ�ୁ 
ପଞ୍ୋବ ରୋଜ୍ପୋଳଙ୍ ନୋ

ଉଦ୍ଧବଙୁ୍ କଭଟକିଲ କଗୌତମ ଆଦୋନୀ
ମମୁ୍ାଇ, ୨୧ା୯ (ଏସଜନ୍ସ)ି: ଅରବପତ ି ସଗୌତମ ଆଦାନୀ ବୁଧବାର ମାସତାଶ୍ୀସର 
ମୋରା୍ରେର ପବୂତ୍ନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ ସରଙୁ୍ ସଭଟଛିନ୍ତ।ି ଏେ ି ସାକ୍ଷାତକୁ 
ସନଇ ରାଜସନୈତକି ମେଲସର ଚଚ୍ଚ୍ା ସଜାର୍  ଧରଛି।ି ଖବୁଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ରାଜସନୈତକି 
ସ୍ତି ିବଦଳବି ସବାଲ ିକୁୋଯାଉଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ାୟ ଘଟୋଏ ପଯ୍୍ୟନ୍ତ ଆଦାନୀ-
ଉଦ୍ଧବଙ୍ ମଧ୍ୟସର ସବୈଠକ ଚାଲଥିିଲା। ସତସବ ଏେ ି ସବୈଠକସର କ’ଣ ଚଚ୍ଚ୍ା 
ସୋଇଥିଲା ତାୋର ସଚୂନା ମଳିପିାର ି ନାେ ିଁ। ସଚୂନାସଯାଗ୍ୟ ସଯ କଛି ି ଦନି ତସଳ 
ଆଦାନୀ ବଶି୍ବର ଦ୍ବତିୀୟ ଧନୀ ସୋଇଥିସଲ। ଉଦ୍ଧବ-ଆଦାନୀ ସଭଟର ପ୍ାୟ ଘଟୋଏ 
ପସର ସକରଳର ସକାଚ୍ଚସିର ଏକ ଜନସଭାକୁ ସସମ୍ାଧନ କର ି କଂସଗ୍ସ ସାଂସଦ 
ରାେୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଦାନୀଙୁ୍ ସମାସଲାଚନା କରଥିିସଲ। ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍ରୁ ଟଙ୍ା ଆଣ ି
ଆଦାନୀ ବ୍ୟବସାୟକି ସାମ୍ାଜ୍ୟ ପ୍ତଷି୍ଠା କରଛିନ୍ତ ି ସବାଲ ି ରାେୁଲ ଦାବ ି କରଛିନ୍ତ।ି
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ନାରୀ ନରି୍ାତନାର ଅନ୍ତହୀନ କାହାଣୀ 

ଟେଲଭିଜିନ୍ ର ବଜାରୀକରଣ

ଯେଉଁଦନି ଆଯେ ଅନ୍ୟାୟ ବଯି�ୟାଧଯ� ସ୍ବ� ଉଯ୍ୟାଳନ କ�ବିୟା ବନ୍ଦ କ�ଯିଦଉ, 
ଯସଇଦନିଠୟା�ୁ ଆେ ଜୀବନ� ଯେଷପେ୍ଯ୍ୟାୟ ଆ�ମ୍ଭ ହୁଏ  ! 

-ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କଙି୍ଗ (ଜୁନଅିର)

ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ତ୍ ର୍ି ାଠୀ 
ଭୁବଯନଶ୍ୱ�, ଯେୟା: ୬୩୭୦୫୧୬୪୭୮ 

ଏଲରିୋ ୍ଟ୍ଟନାୟକ
ବେିୟାଖୟାପୟାଟଣୟା, ଯେୟା: ୯୯୩୭୯୪୮୫୬୮

ଭୁବଯନଶ୍ୱ�ଯ� ଯେୟା ଘ� ନକିଟଯ� �ୟାସ୍ୟାଯ� 
ଘଟଥିିବୟା ଏକ ଘଟଣୟା ଆଜ ିବ ିଯେୟା� େଯନ 
ପଡ଼ୁଛ।ି େୁଁ ଯସଦନି ଡୟାକଘ�ୁ ଯେୟା ଘ�କୁ 

େୟାଉଥିବୟା ଯବଯଳ ଜଯଣ େବୁକ ଓ ଜଯଣ େବୁତୀଙ୍କ 
େଧ୍ୟଯ� ପ୍ରବଳ େକୁ୍ତିକ୍ଯ ଯହଉଥିବୟା ଯଦଖିଲ।ି 
ପ�ୁୁଷ ଜଣକ ଉଯ୍ଜତି ଅବସ୍ୟାଯ� ଥିଯଲ ଏବଂ 
େହଳିୟା ଜଣକ ତୟାଙୁ୍କ କଛି ି ବୁଝୟାଇବୟାକୁ ଯେଷ୍ୟା 
କ�ୁଥିଯଲ। କଛି ି ଯସଯକଣ୍ଡ େଧ୍ୟଯ� ପ�ୁୁଷ ଜଣକ 
ଉକ୍ େହଳିୟାଙୁ୍କ େୟାପଡ଼ୁୟା େୟା�ବିୟା ଆ�ମ୍ଭ କଯଲ। 
େହଳିୟା ଜଣକ ନଜିକୁ �କ୍ୟା କ�ବିୟାକୁ ଯେଷ୍ୟା 
କ�ୁଥିବୟା� ଯଦଖି େୁଁ ଯସେୟାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯଦୌଡ଼ଗିଲ ି
ଏବଂ ଯସଭଳ ି ନ କ�ବିୟା ପୟାଇଁ େବୁକଙୁ୍କ ତୟାଗଦି୍  
କଲ।ି େବୁକ ଜଣକ ଆହୁ� ି �ୟାଗ ି େୟାଇ ତୟାଙ୍କ 
ବ୍କ୍ଗିତ କୟାେ୍ଯ୍ଯ� ହସ୍ଯକ୍ପ ନ କ�ବିୟା ପୟାଇଁ 
ଯେୟାଯତ କହଯିଲ। େୁଁ ଆହୁ� ି ଆଶ୍ଚେ୍ଯ୍ ଯହୟାଇଗଲ ି
ଯେଯତଯବଯଳ େହଳିୟା ଜଣକ କୟାନୁ୍ଦଥିବୟା ଅବସ୍ୟାଯ� 
ଯେୟାଯତ ଯସଠୟା�ୁ େୟାଲେିବିୟାକୁ ନଯିବଦନ କଯଲ। 
ପସିଆି� ଭ୍ୟାନ୍  ଡୟାକବି ି ଯବୟାଲ ି ଯେଯତଯବଯଳ େୁ ଁ
ଯସେୟାନଙୁ୍କ କହଲି ି ପ�ୁୁଷ ଜଣକ େହଳିୟାଙୁ୍କ ନଜି 
ବୟାଇକ୍ ଯ� ବସୟାଇ େୟାଲେିୟାଇଥିଯଲ। େୁଁ ଆଶ୍ଚେ୍ଯ୍ 
ଯହଉଛ ିଯେ ଏହ ିଦମ୍ପତ ିବବିୟାହ କ�ଛିନ୍ ିନୟା ନୟାହ ିଁ। 
େଦ ି ବବିୟାହ କ�ଛିନ୍ ି ଯତଯବ ତୟାଙ୍କ� ‘ବ୍କ୍ଗିତ’ 
େୟାେଲୟା ଏପ� ି ସବ୍ଯସୟାଧୟା�ଣ ସ୍ୟାନକୁ କପି� ି
ଆସଛୁ!ି 

ଅଧିକୟାଂେ ସେୟଯ�, ଘ�� େୟା�କିୟାନ୍ଥ 
ଭତିଯ� କେି୍ୟା ପ�ବିୟା� କେି୍ୟା ଘନଷି୍ଠେୟାନଙ୍କ 
େଧ୍ୟଯ� ଯହଉଥିବୟା ଏହପି� ି ‘ବ୍କ୍ଗିତ’ କୟାେ୍ଯ୍ 
କଯିେୟା�ୀ ଓ େହଳିୟାଙ୍କ ପୟାଇଁ େୟା�ୀ�କି ଏବଂ 
େୟାନସକି କ୍ତ ି ଘଟୟାଇଥୟାଏ, ଏପ�କି ି ଯସେୟାନଙ୍କ 
ଜୀବନ ପ୍ରତ ି େଧ୍ୟ ବପିଦ ଥୟାଏ। ଯେୟା େୟାେ ୂ ଘଯ� 
କୟାେ କ�ୁଥିବୟା େହଳିୟା ଜଣକ ତୟାଙ୍କ ସ୍ୟାେୀଙ୍କଠୟା�ୁ 
େୟାଡ଼ ଖୟାଇ ସମ୍ପୂର୍୍ଯ ଭୟାଯବ ଶ୍ରବଣେକ୍ ିହ�ୟାଇଛନ୍।ି 
ଯେୟା� ଜଯଣ ଦୂ�ସମ୍ପକ୍ଯୀୟ େୟାଉସୀ ତୟାଙ୍କ 
ପଲିୟାେୟାନଙ୍କ େହୁଁକୁ େୟାହ ିଁ ସ୍ୟାେୀଙ୍କ େୟା�ୀ�କି 
ନେି୍ଯୟାତନୟାକୁ ବଷ୍ଯ ବଷ୍ଯ ଧ� ି ସହ ି ଆସଥୁିଯଲ। 
ଯେୟା� ଜଯଣ େବୁ ସହକେ୍ଯୀ ଯେୟା ଆଗଯ� 
ବର୍୍ଯନୟା କ�ଛିନ୍ ି କପି� ି ପ୍ରଯତ୍କ ଛୁଟଦିନିଯ� 
ଯସ ନଜି େୟାେଙୁ୍କ ଦ୍ୟା�ୟା ଯେୌନ ଯେୟାଷଣ� େକିୟା� 

ଯହଉଥିଯଲ। ପ�ବିୟା�ଯ� େୟାେ ୁ ବଯୟୟାଯଜ୍ଷ୍ଠ 
ସଦସ୍ ଥିବୟା�ୁ ତୟାଙ୍କ ବଯି�ୟାଧଯ� ଯକୌଣସ ି
ଅଭଯିେୟାଗକୁ ପ�ବିୟା� ଯଲୟାଯକ ଗ୍ରହଣ କ�ଯିବ 
ନୟାହ ିଁ ଯବୟାଲ ି ଭୟାବ ି ବୟାନ୍ଧବୀ ନ�ିବଯ� ସେସ୍ 
େନ୍ତ୍ରଣୟା ସହ ିଆସଥୁିଯଲ। 

ଆଯେ ସେଯସ୍ ଜୟାଣ ୁ ଯେ େହଳିୟାଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ଯହଉଥିବୟା ହଂିସୟା ଯକବଳ ସବ୍ଯସୟାଧୟା�ଣ ସ୍ୟାନଯ� 
ହୁଏ ନୟାହ ିଁ। କଯିେୟା�ୀ ଓ େହଳିୟାେୟାଯନ ଯସେୟାନଙ୍କ� 
ଅଧିକ ସ�ୁକ୍ତି ବ୍କ୍ଗିତ ସ୍ୟାନଯ� େଧ୍ୟ ଅସ�ୁକ୍ତି। 
ଯବୟାଧହୁଏ ଏପ� ି କ୍ୱେତି ଯକହ ି ବ୍କ୍ ି ଅଛନ୍,ି େଏି 
ଯସେୟାନଙ୍କ ପ�ବିୟା�, ବନୁ୍ଧ ଏବଂ ପ�େିତିେୟାନଙ୍କ 
ପ�ବିୟା� େଧ୍ୟଯ� ଘଯ�ୟାଇ ହଂିସୟା, ଯେୌନ ଯେୟାଷଣ 
ଜନତି ଘଟଣୟା ଯଦଖିନୟାହୟାନ୍,ି େଣୁନିୟାହୟାନ୍ ି ବୟା 
ବ୍କ୍ଗିତ ଭୟାଯବ ଅନୁଭବ କ�ନିୟାହୟାନ୍,ି ତଥୟାପ ିେୁପ୍  
�ହବିୟାକୁ ବୟାଧ୍ୟ ଯହୟାଇଛନ୍।ି ନେି୍ଯୟାତନୟା ଯଦଉଥିବୟା 
ବ୍କ୍େିୟାଯନ ପ୍ରୟାୟତଃ ପ�ବିୟା�� ସ୍ୟାେୀ, ଅନ୍�ଙ୍ଗ 
ସହଭୟାଗୀ, ପତିୟା, ଭୟାଇ, େୟାେ ୁ କେି୍ୟା ପ�େିତି ଓ 
ସମ୍ପକ୍ଯୀୟ - ଯେଉଁେୟାନଙ୍କ ସହତି ସୟାଧୟା�ଣତଃ 
ପୀଡ଼ତିୟାେୟାଯନ ଅଧିକ ନ�ିୟାପଦ ଅନୁଭବ କ�ବିୟା 
ଉେତି୍ । କନୁି୍ ଦୁଭ୍ଯୟାଗ୍� ବଷିୟ ଯେ ଘ�� େୟା�କିୟାନ୍ଥ 
େଧ୍ୟଯ� କଯିେୟା�ୀ ଓ େହଳିୟାଙ୍କ ବଯି�ୟାଧଯ� 
ଘଟୁଥିବୟା ଏଭଳ ି ଅଯନକ ଭୟଙ୍କ� ହଂିସୟା ଏବଂ 
ନେି୍ଯୟାତନୟା� ଅଭଯିେୟାଗ ଥୟାନୟାଯ� କେ୍ିୟା ଅନ୍ 
ଯକଉଁଠୟାଯ� ଯହୟାଇନଥୟାଏ। ବଷ୍ଯ ବଷ୍ଯ ଧ� ି ଏଭଳ ି
ନେି୍ଯୟାତନୟା ସହ ିଆସଥୁିବୟା େହଳିୟା ଓ କଯିେୟା�ୀେୟାଯନ 
େୟା�ୀ�କି ଓ େୟାନସକି ସ୍�ଯ� ଭୀଷଣ କ୍ତଗି୍ରସ୍ 
ଯହୟାଇଥୟା’ନ୍,ି ଏପ�କି ିଯେଷଯ� ଯସେୟାନଙ୍କ ଜୀବନ 
େଧ୍ୟ େୟାଲେିୟାଏ। 

ନକିଟଯ� ପ୍ରକୟାେତି ନ୍ୟାସନୟାଲ କ୍ୟାଇେ 
ଯ�କଡ୍ଯ ବୁ୍ଯ�ୟା (ଏନସଆି�ବ)ି ତଥ୍ ଅନୁେୟାୟୀ, 
୨୦୨୧ େସହିୟାଯ� ଏହଭିଳ ିଯେୟାଟ ୪,୨୮,୨୭୮ଟ ି
ଘଟଣୟା ଘଟଥିିଲୟା, େୟାହୟା ପବୂ୍ଯ ବଷ୍ଯ ତୁଳନୟାଯ� 
୧୫% ଅଧିକ। ଏଥିେଧ୍ୟ�ୁ ପ୍ରୟାୟ ୩୨% େୟାେଲୟାଯ� 
େହଳିୟାେୟାଯନ ସ୍ୟାେୀଙ୍କ ଦ୍ୟା�ୟା ପୀଡ଼ତିୟା ଥିବୟା 
ଜଣୟାପଡ଼ଛି।ି ଜୟାତୀୟସ୍�ଯ� ପ୍ରତ ିତନିଜିଣ େହଳିୟାଙ୍କ 
େଧ୍ୟ�ୁ ଜଯଣ ଯସେୟାନଙ୍କ ଅନ୍�ଙ୍ଗ ସୟାଥୀଙ୍କଠୟା�ୁ 
େୟା�ୀ�କି କେ୍ିୟା ଯେୌନ ହଂିସୟାଯ� ପୀଡ଼ତି ଯହଉଛନ୍।ି 
ସବ୍ଯଯେଷ ଜୟାତୀୟ ପ�ବିୟା� ସ୍ୟାସ୍୍ ସଯବ୍ଯକ୍ଣ� 
ତଥ୍ େଧ୍ୟ ସେୂତି କଯ� ଯେ ୨୯.୩% ବବିୟାହତିୟା 
୧୮-୪୯ ବଷ୍ଯ େଧ୍ୟଯ� ଘଯ�ୟାଇ ହଂିସୟା କେି୍ୟା 
ଯେୌନ ହଂିସୟା� ସମ୍ଖୁୀନ ଯହୟାଇଛନ୍।ି ଏନସଆି�ବ ି
�ଯିପୟାଟ୍ଯ ଅନୁେୟାୟୀ େହଳିୟା ହତ୍ୟା େୟାେଲୟା� ୩୮% 
ଯସେୟାନଙ୍କ ବ୍୍ଯେୟାନ କେ୍ିୟା ପବୂ୍ଯ ସମ୍ପକ୍ଯୀୟଙ୍କ ଦ୍ୟା�ୟା 
ସଂଘଟତି।

ଭୟା�ତଯ� ଏଭଳ ି ଅଯନକ ଘଯ�ୟାଇ ହଂିସୟା 
ପଞ୍କୃିତ ଯହୟାଇପୟା�ୁନୟାହ ିଁ କେି୍ୟା ଯଲୟାକଯଲୟାେନକୁ 
ଆସପିୟା�ୁନୟାହ ିଁ। େଦ ି ଯସ ସବୁକୁ ହସିୟାବକୁ 

ନଆିେୟାଏ ଯତଯବ େହଳିୟା ବଯି�ୟାଧୀ ହଂିସୟା� 
େତି୍ର ଆହୁ� ି ଭୟୟାନକ ଯହବ। ସେସ୍ େହଳିୟା 
ବଯି�ୟାଧୀ ହଂିସୟା ଘଟଣୟାଗଡ଼ୁକି ଯଲୟାକଯଲୟାେନକୁ 
ନ ଆସପିୟା�ବିୟା କୟା�ଣ ଯହଉଛ ି ପୀଡ଼ତିୟାେୟାଯନ 
ଘଟଣୟା ବଷିୟଯ� ଅନ୍ ଆଗଯ� ଜଣୟାଇବୟା ପୟାଇଁ 
ସୟାହସ ଜୁଟୟାଇ ପୟା�ୁନୟାହୟାନ୍।ି ପୀଡ଼ତିୟାେୟାଯନ 
ସୟାଧୟା�ଣତଃ ଭୟାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଯସେୟାନଙ୍କ 
ଯେୟାଷଣକୟା�ୀଙ୍କ ଉପଯ� ପ୍ରୟାୟତଃ ଆଥ ଥିକ 
ଦୃଷ୍�ୁି ନଭି୍ଯ�େୀଳ। ଯସହ ି ଅନୁେୟାୟୀ ଯସେୟାଯନ 
େୟାତ୍ରୟାଧିକ ସହନେୀଳ ଯହୟାଇପଡ଼ନ୍।ି ଲଜ୍ୟାଯବୟାଧ 
େଧ୍ୟ ଯସେୟାନଙୁ୍କ ଏ ସମ୍ପକ୍ଯଯ� ବୟାହୟାଯ� ପ୍ରକୟାେ 
କ�ବିୟାଯ� କୁଣ୍ତି କଯ�। ବ୍କ୍ଗିତ େୟାେଲୟା 
ଯବୟାଲ ି ବଯିବେନୟା କ� ି ପ�ବିୟା�� ଅନ୍ 
ସଦସ୍େୟାଯନ େଧ୍ୟ ଏଭଳ ି ଘଟଣୟାଗଡ଼ୁକିଯ� 
ହସ୍ଯକ୍ପ କ�ନ୍ ି ନୟାହ ିଁ। ଯତଣ ୁ ଏ ସମ୍ପକଥିତ 
େୟାେଲୟାଗଡ଼ୁକି ବୟାହୟା�କୁ ଆସପିୟା�ୁନୟାହ ିଁ। 

ସୟାଧୟା�ଣତଃ, େହଳିୟାଙ୍କ ଉପଯ� ଯହଉଥିବୟା 
ଘଯ�ୟାଇ ହଂିସୟା େଧ୍ୟ�ୁ ଅଧିକୟାଂେ ଯହଉଛ ି ସ୍ୟାେୀ 
ତଥୟା ପ�ବିୟା�� ଅନ୍ ସଦସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୟା�ୟା ଯହଉଥିବୟା 
ହଂିସୟା। ଏଥିଯ� େହଳିୟାେୟାଯନ ଗ�ୁୁତ� େୟା�ୀ�କି 
ଓ େୟାନସକି ନେି୍ଯୟାତନୟା� େକିୟା� ଯହଉଥିଯଲ ଯହଁ 
ଏହୟାକୁ ଏ ପେ୍ଯ୍ନ୍ ଜନସ୍ୟାସ୍୍ ସେସ୍ୟା ଭୟାବଯ� 
ବଯିବେନୟା କ�ୟାେୟାଇ ନୟାହ ିଁ। ଅପ�ପକ୍ଯ� ଏଥିଯ� 
େୟା�ୀ�କି ଓ େୟାନସକି େକିତି୍ୟା� ଆବେ୍କତୟା 
ଅଧିକ। ଏପ�କି ି ପୟା�ବିୟା�କି ହଂିସୟା ଦ୍ୟା�ୟା େତୁୃ୍ 
ଘଟଣୟା ବୃଦ୍ ି ପୟାଉଥିଯଲ େଧ୍ୟ ଏହୟାକୁ ଯସଯତଟୟା 
ଗ�ୁୁତ୍ୱ ଦଆିେବିୟା ପ� ିେଯନ ହୁଏ ନୟାହ ିଁ। ଯବୈବୟାହକି 
ବଳୟାତ୍ୟା�, େୟାନସକି ନେି୍ଯୟାତନୟା, େହଳିୟା ଓ େେି ୁ
ହତ୍ୟା ଭଳ ି ଅଯନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ େଧ୍ୟ େଥୟାଥ୍ଯ ଦୃଷ୍ ି
ଆକଷ୍ଯଣ କ�ପିୟା�ନିୟାହ ିଁ। 

ଏଭଳ ି ଯକୌଣସ ି ଦନି ନୟାହ ିଁ ଯେଉଁଦନି 
େହଳିୟାେୟାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଯହଉଥିବୟା ଘଯ�ୟାଇ ହଂିସୟା 
ବଷିୟଯ� ଗଣେୟାଧ୍ୟଯ� ଖବ� ପ୍ରକୟାେ ପୟାଏ ନୟାହ ିଁ। 
ଆଜ ିେଧ୍ୟ େହଳିୟାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯହଉଥିବୟା ହଂିସୟା ପଛଯ� 
ଯେୌତୁକ �ୟାକ୍ସ ଏକ େଖୁ୍ କୟା�ଣ ଯହୟାଇଛ।ି 
ଅବଶି୍ୱୟାସ� ସଯନ୍ଦହ, ଅନ୍ଧବଶି୍ୱୟାସ, ଝଅିେୟାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ 
ନ ଯଦବୟା� େୟାନସକିତୟା, ଝଅିେୟାନଙ୍କ� ପୟାଠ 
ପଢ଼଼ୟା କେି୍ୟା େୟାକ�ି ି କ�ବିୟା ବଯି�ୟାଧଯ� �ୁଢ଼ବିୟାଦୀ 
େନି୍ୟାଧୟା�ୟା େହଳିୟା ବଯି�ୟାଧୀ ହଂିସୟା ପଛଯ� ଅଯନକ 
ପ�େିୟାଣଯ� ଦୟାୟୀ। େହଳିୟାେୟାନଙୁ୍କ ଯସେୟାନଙ୍କ 
ଶ୍ୱେ�ୁୟାଳୟ ଛୟାଡ଼ ିେବିୟାକୁ ବୟା�େ୍ୟା� ଧେକ ଦଆିେବି 
େଧ୍ୟ େହଳିୟା ବଯି�ୟାଧୀ ହଂିସୟା� ଆଉ ଏକ ଉଦୟାହ�ଣ। 
ଅପ�ପକ୍ଯ� ଯବୈବୟାହକି ସମ୍ପକ୍ଯକୁ ବଜୟାୟ �ଖିବୟା 
ପୟାଇଁ େୟାହଁୁଥିବୟା େହଳିୟାଙ୍କ ପୟାଇଁ ଶ୍ୱେ�ୁ ଘ� ନକ୍ଯ 
ପୟାଲଟ ି େୟାଏ। ବବିୟାହ� କଛିଦିନି ପଯ� େୟା�ୀ�କି 
ଓ େୟାନସକି ନେି୍ଯୟାତନୟା ଆ�ମ୍ଭ ଯହୟାଇେୟାଏ। ଏଭଳ ି
ଯକ୍ତ୍ରଯ� ପୀଡ଼ତିେୟାନଙ୍କ ପୟାଇଁ ଯକବଳ ଦୁଇଟ ି

ବକିଳ୍ପ ବୟାକ ି �ହେିୟାଏ - ତୟାହୟା ଯହଉଛ ି ନଜିକୁ 
ପ�ଯିବେ ସହତି ଖୟାପ୍ ଖଆୁଇ େଳବିୟା କେ୍ିୟା ଶ୍ୱେ�ୁ 
ଘ� ଛୟାଡ଼ଯିଦବୟା। 

ଦୁଭ୍ଯୟାଗ୍ବେତଃ, ଘଯ�ୟାଇ ହଂିସୟା ଲଙି୍ଗଭି୍ କି 
ହଂିସୟା ଭୟାବଯ� ଗଣୟାେୟାଏ ନୟାହ ିଁ, େୟାହୟା ବଳୟାତ୍ୟା� 
କେ୍ିୟା ଏସଡି୍  ଆକ୍େଣ ଯକ୍ତ୍ରଯ� ଯହଉଥିବୟା ଭଳ ି
େକିତି୍ୟା ଆବେ୍କ କଯ�। ଅଯନକ ଯକ୍ତ୍ରଯ� 
ପ�ବିୟା�, ପଯଡ଼ୟାେୀ ଓ ପଲୁସି ଘଯ�ୟାଇ ହଂିସୟା 
େୟାେଲୟାଯ� ହସ୍ଯକ୍ପ କ�ବିୟାକୁ ଅନଚି୍ୟା ପ୍ରକୟାେ 
କ�ନ୍ ି କୟା�ଣ ଏହୟା ଏକ ବ୍କ୍ଗିତ େୟାେଲୟା 
ଭୟାବଯ� ଯଦଖୟାେୟାଏ। ଘଯ�ୟାଇ ନେି୍ଯୟାତନୟା� 
ସମ୍ଖୁୀନ ଯହଉଥିବୟା େହଳିୟାେୟାଯନ ସୟାଧୟା�ଣତଃ 
ଡୟାକ୍�ଖୟାନୟା� ଅସ୍େିଲ୍ ଏବଂ ସ୍ତୀ ଯ�ୟାଗ 
ବଭିୟାଗଯ� େକିତି୍ତି ହୁଅନ୍।ି ଲଙି୍ଗଭି୍ କି ଘଯ�ୟାଇ 
ହଂିସୟା େୟାେଲୟାଯ� କ୍ୱେତି୍  ସ୍ୀକୃତପି୍ରୟାପ୍ତ ଓ ତୟାଲମି୍ ପ୍ରୟାପ୍ତ 
ସ୍ୟାସ୍୍ ଯସବୟା ପ୍ରଦୟାନକୟା�ୀ ଅଛନ୍।ି 

ଏହଭିଳ ିସେସ୍ୟା� ନ�ିୟାକ�ଣ ପୟାଇଁ ଆଇନ ଓ 
ନୟିେ କୟାନୁନ �ହଥିିଯଲ େଧ୍ୟ ସୟାେୟାଜକି-ସୟାଂସ୍ତୃକି 
ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଯହତୁ େହଳିୟାେୟାଯନ ଆନୁଷ୍ଠୟାନକି ଭୟାଯବ 
ଆଇନ� ସହୟାୟତୟା ଯନବୟାକୁ କୁଣ୍ୟାଯବୟାଧ କ�ନ୍।ି 
ଯତଣ ୁ ଘଯ�ୟାଇ ହଂିସୟା ଯସେୟାନଙ୍କ ଯବୈବୟାହକି 
ଜୀବନ� ଏକ ଅଂେ ପୟାଲଟ ି େୟାଏ। ଅଯନକ 
େହଳିୟା େଧ୍ୟଏଭଳ ି ଘଟଣୟାକୁ ଯସେୟାନଙ୍କ ଭୟାଗ୍ 
ଭୟାବଯ� ଗ୍ରହଣ କ�ଯିନଉଥିôବୟା�ୁ ଘଯ�ୟାଇ ହଂିସୟା 
ବଢ଼଼େିୟାଲଛି।ି ଆଉ ଯକଯତକ ଯକ୍ତ୍ରଯ� ପୟା�ବିୟା�କି 
େୟାନ୍ ି ଓ ପଲିୟାେୟାନଙ୍କ ଭବଷି୍ତ ପୟାଇଁ ପତିୟାେୟାତୟା, 
େୟାେେୂେ�ୁ ଏବଂ ପ�ବିୟା� ଅନ୍ସଦସ୍େୟାଯନ 
େହଳିୟାେୟାନଙୁ୍କ ପ�ସି୍ତି ି ସହତି ବୁଝୟାେଣୟା 
କ�ବିୟାକୁ ବୟାଧ୍ୟ କ�ୟାନ୍।ି ଏପ�କି ି ପଲୁସି ଓ 
ଆଇନେତି୍ରେୟାଯନ େଧ୍ୟ ଏଭଳ ିସେସ୍ୟା� ସେୟାଧୟାନ 
ଆଯପୟାସ ବୁଝୟାେଣୟା େୟାଧ୍ୟେଯ� କ�ବିୟାକୁ ପ�ୟାେେ୍ଯ 
ଯଦଇଥୟା’ନ୍।ି 

ଯକବଳ ଘଯ�ୟାଇ ହଂିସୟା ପଞ୍କୃିତ କ�ବିୟା 
େଯଥଷ୍ ନୁଯହଁ। ଯେଉଁ େହଳିୟାେୟାଯନ ଏଭଳ ି ଏକ 
ଅପେୟାନଜନକ ସ୍ତି�ୁି େକୁୁଳବିୟା� ସୟାହସ �ଖନ୍ ି
ଯସେୟାନଙୁ୍କ ଆଥ ଥିକ, ଯନୈତକି ଏବଂ ଆଇନଗତ 
ସହୟାୟତୟା ଯେୟାଗୟାଇ ଯଦବୟା ଦ�କୟା�। ଦୁଭ୍ଯୟାଗ୍� 
କଥୟା ଯେ ଏହୟା ଆେ ଯଦେଯ� େଯଥଷ୍ ନୁଯହଁ। 

ଘଯ�ୟାଇ ହଂିସୟା� ବଷି ପ�ଯିବେ�ୁ େହଳିୟାଙ୍କ 
େକୁ୍ ି ପୟାଇଁ ଯସେୟାନଙୁ୍କ େକି୍ୟା, ଆଥ ଥିକ ସ୍ୟାଧୀନତୟା 
େୟାଧ୍ୟେଯ� ସେକ୍ କ�ବିୟାକୁ ପଡ଼ବି। ଏହୟା ସହତି 
ପତିୟାେୟାତୟାେୟାଯନ େଧ୍ୟ ନେି୍ଯୟାତତିୟା େହଳିୟାଙୁ୍କ ଯନୈତକି 
ସେଥ୍ଯନ ଯଦବୟା ଦ�କୟା�। ସମ୍ୟାନ ଏବଂ ବ୍କ୍ଗିତ 
ବ୍ୟାପୟା� ନୟାେଯ� ଅପବ୍ବହୟା� ଉପଯ� 
ନ�ିବତୟା� ସଂସ୍ତୃ ି ଯହଉଛ ି ସବୁଠୟା�ୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ୟା 
େୟାହୟାକୁ ଆଯେ ଭୟାଙ୍ଗବିୟା ଆବେ୍କ। n

(ସ�ୌଜନ୍ୟ: ଓଡ଼ଶିାବାଇଟ୍ � ଡଟ୍  କମ୍ )

ଘର ଭତିଟର ଶତରୁ
ଜଗନ୍ାଥଙ୍କ କାମ ଟକଟବ ଅେକବିନ ି
ଉଯଦେେ୍ େହତ୍  ଥିଯଲ କୟାେ୍ଯ୍ପଥ�ୁ ସବୁ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଦୂ� ହୁଏ। ଏ କଥୟାଟ ି ବହୁଦୟା 

ପ୍ରେୟାଣତି। ତୟାହୟା� ଆଉ ଏକ ସଦ୍ ଉଦୟାହ�ଣ େଳିଛି ିପ�ୁୀ, ଯକୟାଣୟାକ୍ଯ ଓ ଶ୍ରୀଲଙି୍ଗ�ୟାଜ 
େନ୍ଦ�ି ସେ୍ନ୍ଧତି �ୟାଜ୍ ସ�କୟା�ଙ୍କ ଐତହି୍ ବକିୟାେ କୟାେ୍ଯ୍କ୍େଯ�। ବଭିନି୍ନ ଅଦୟାଲତ ି
େୟାେଲୟାଯ� ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗଯ� �ୟାଜ୍ ସ�କୟା�ଙ୍କ ଜତିୟାପଟ ଯହୟାଇଥିବୟା ଯବଯଳ ଯେଷଯ� 
ସମ୍ପକୃ୍ ବକିୟାେ ପ୍ରକଳ୍ପ� ସଂଯେୟାଧିତ ନକ୍ୟାକୁ ଜୟାତୀୟ ସ୍ୟା�କ ପ୍ରୟାଧିକ�ଣ (ଏନ୍ ଏମ୍ ଏ) 
ସବୁଜ ସଯଙ୍କତ ଯଦଇଛ।ି େଳତିବଷ୍ଯ େୟାର୍୍ଯ-ଏପ୍ରଲି୍ ଯ� ଓଡ଼େିୟା ସ�କୟା�ଙ୍କ ପକ୍�ୁ ଦୟାଖଲ 
ଯହୟାଇଥିବୟା ଏ ସଂକ୍ୟାନ୍ ସଂଯେୟାଧିତ ନକ୍ୟାକୁ ଏନ୍ ଏମ୍ ଏ ବଭିନି୍ନ ଦଗି�ୁ ତଜ୍ଯେୟା କ� ି
ଯଦଖିବୟା ପଯ� ନେି୍ଯୟାଣ କୟାେ୍ଯ୍କୁ ଅନୁେତ ି ପ୍ରଦୟାନ କ�ଛି।ି ଏନ୍ ଏମ୍ ଏ କ୍ୃ୍ଯପକ୍ କ�ଛିନ୍ ି
ଯେ ସଂଯେୟାଧିତ ନକ୍ୟା ଅନୁସୟାଯ� ଶ୍ରୀେନ୍ଦ�ି ଯେଘନୟାଦ ପୟାଯେ�ଠିୟା�ୁ ୧୦୦ େଟି� ଛୟାଡ଼ ି
ଅଭ୍ଥ୍ଯନୟା ଯକନ୍ଦ୍ର ନେି୍ଯୟାଣ କ�ୟାେୟାଇପୟା�ବି। ଯସହଭିଳ ି ଯକୟାଣୟାକ୍ଯ ଏବଂ ଭୁବଯନଶ୍ୱ� 
ଶ୍ରୀଲଙି୍ଗ�ୟାଜ େନ୍ଦ�ି ସନ୍ନକିଟ ଅଞ୍ଚଳଯ� େଧ୍ୟ ଭୟା�ତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତୟାତ୍ତକି ସଯବ୍ଯକ୍ଣ ସଂସ୍ଥ୍ ୟା 
(ଏଏସ୍ ଆଇ) ତତ୍ତୟାବଧୟାନଯ� ବକିୟାେେଳୂକ କୟାେ ଯହୟାଇପୟା�ବି। ନେି୍ଯୟାଣ କୟାେ ପୟାଇଁ 
ଏନ୍ ଏମ୍ ଏ ଯେଉଁ ସ୍୍ଯ �ଖିଛନ୍,ି ତୟାହୟା ଦୁ�ୁହ ନୁଯହଁ। ବଡ଼ କଥୟା ଯହଉଛ ି େଳୂ ପୀଠ ଓ 
େନ୍ଦ�ି� ଯକୌଣସ ି କ୍ତ ି ଯେପ� ି ନ’ଘଯଟ ଯସଥିପୟାଇଁ ନଷିଦି୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୟାହୟାଯ� ନେି୍ଯୟାଣକୟାେ 
ପୟାଇଁ ଅନୁେତ ି େଳିଛି।ି �ୟାଜ୍ ସ�କୟା� େଧ୍ୟ େଳୂ�ୁ ଏଥିପ୍ରତ ି ସତକ୍ଯ �ହଛିନ୍ ି ଏବଂ 
ଏଏସ୍ ଆଇ� ସହଯେୟାଗଯ� କୟାେ କ�ୁଛନ୍।ି ଏଥିସହତି ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପ� ସବୁ ନ୍ୟାୟକି ଓ 
ପ୍ରୟାେୟାସନକି ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଦୂ� ଯହୟାଇଛ।ି

ଶ୍ରୀେନ୍ଦ�ି, ଶ୍ରୀଲଙି୍ଗ�ୟାଜ େନ୍ଦ�ି ଓ ଯକୟାଣୟାକ୍ଯ େନ୍ଦ�ି ଆଦ ିଆେ ଧେ୍ଯବଶି୍ୱୟାସ, ପ�ମ୍ପ�ୟା, 
ଐତହି୍ ଓ ଜୟାତ�ି ପ�େିୟ ସହତି ବଭିନି୍ନ ଭୟାଯବ ଜଡ଼ତି। ଏହୟା ଯକବଳ ଉପୟାସନୟା ପୀଠ ଓ 
ତୀଥ୍ଯ ନୁଯହଁ, ପେ୍ଯ୍ଟନ ଦୃଷ୍�ୁି େଧ୍ୟ ସେଗ୍ର ବଶି୍ୱଯ� ସଖୁ୍ୟାତ। ପ୍ରୟାୟ ୧୨୦୦ ବଷ୍ଯ� ପ�ୁୁଣୟା 
ଏସବୁ କୀ୍ଥି�ୟାଜ ିକୟାଳ� ପ୍ରକ୍ୟିୟାଯ� କବଳତି ଯହବୟା ସ୍ୟାଭୟାବକି। ସେୟକ୍ଯେ ଆଖପୟାଖଯ� 
ଗଢ଼ ି ଉଠଥିିବୟା ଜନବସତ,ି ଜବ�ଦଖଲ ଓ ଉ୍େ ସଂଯେୟାଗ ବ୍ବସ୍ୟା� ଅଭୟାବ ଯେୟାଗୁଁ 
ଯସଠୟାଯ� ପହଞ୍ଚବିୟା ଏବଂ ଯେୌଳକି ସବୁଧିୟା ସଯୁେୟାଗ ପୟାଇବୟା ଜଟଳି ଯହୟାଇ ପଡ଼ଥିିଲୟା। 
ଯତଣ ୁ ଏସବୁ ତୀଥ୍ଯ ଓ ପେ୍ଯ୍ଟନସ୍ଳ� ପୟା�ପିୟାେ୍ବ ଥିକ ଉନ୍ନୟନ ଏକୟାନ୍ ଅପ�ହିୟାେ୍ଯ୍। 
ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ ି ସହତି ତୀଥ୍ଯୟାଟନକୟା�ୀ ଓ ପେ୍ଯ୍ଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅସମ୍ଭବ ଭୟାଯବ ବଢ଼଼ଛି।ି 
ଯତଣ ୁଯସ ସବୁ ସ୍ୟାନଯ� ଆଗନୁ୍କଙୁ୍କ ଯେୌଳକି ସବୁଧିୟା ସଯୁେୟାଗ ଯେୟାଗୟାଣ ସେୟ� ଏକ 
ଅପ�ହିୟାେ୍ଯ୍ ଆବେ୍କତୟା। ଆେ ତୀଥ୍ଯ ପେ୍ଯ୍ଟନ� ବକିୟାେ ପୟାଇଁ ଏହୟା େଧ୍ୟ ଏକୟାନ୍ ଜ�ୁ�ୀ। 
ଜନସୟାଧୟା�ଣଙ୍କ ବୃହ୍� ସ୍ୟାଥ୍ଯ ଏବଂ �ୟାଜ୍� ଭୟାବେୂ୍ ଥି ବୃଦ୍ ି ପୟାଇଁ ଉଦେଷି୍ ଏହ ି ବକିୟାେ 
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କଛି ିନ୍ସ୍ସ୍ୟାଥ୍ଯ ଯଗୟାଷ୍ଠୀ �ୀତେିତ ବଯି�ୟାଧ କ�ୁଥିଯଲ। ତୟା’ ସହତି ଆେ� ଜଟଳି 
ଐତହି୍ ସଂ�କ୍ଣ ଆଇନ ଏ ଯକ୍ତ୍ରଯ� େଧ୍ୟ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ସଷୃ୍ ିକ�ଥିିଲୟା। �ୟାଜ୍ ସ�କୟା�ଙ୍କ 
ଦୃଢ଼ ନଷି୍ପ୍ ିଓ େହତ୍  ଉଯଦେେ୍ ବଳଯ� ସବୁ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଦୂ� ଯହୟାଇଛ।ି ସଯବ୍ଯୟାର୍ ଅଦୟାଲତ 
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁଯେୟାଦନ କ�ବିୟା ପଯ� ସବୁ ଅସବୁଧିୟା ଦୂ� ଯହୟାଇଥିଲୟା। ଆଉ ଯେଉଁ ଯଛୟାଟ 
ଯେୟାଟ କୟାେ ଅଟକ ି �ହଥିିଲୟା, ତୟାହୟା ସଯତ ଯେପ� ି �ୟାଜ୍� ଉପୟାସ୍ ଯଦବତୟା ପ୍ରଭୁ 
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନୟାଥଙ୍କ ଅଯେଷ କ�ୁଣୟା�ୁ ଯଗୟାଟକି ପଯ� ଯଗୟାଟଏି ଦୂ� ଯହୟାଇେୟାଉଛ।ି

ପ�ୁୟାତନ ଧେ୍ଯପୀଠ, ଐତହି୍ସ୍ଳ ଓ ପେ୍ଯ୍ଟନ ସ୍ଳୀଗଡ଼ୁକି� �କ୍ଣୟାଯବକ୍ଣ ଏବଂ 
ପୟା�ପିୟାେ୍ବ ଥିକ ଉନ୍ନତ ି ଏକ ଅପ�ହିୟାେ୍ଯ୍ ଆବେ୍କତୟା। ଏହୟା� ଅଭୟାବଯ� ଯସସବୁ ସ୍ୟାନ� 
ଗ�େିୟା କ୍ରୁ୍ ହୁଏ ଏବଂ ତୀଥ୍ଯୟାଟନକୟା�ୀ, ପେ୍ଯ୍ଟନ ନୟାକ ଯଟକବିୟା ସହ ସ�କୟା� ଏବଂ 
�ୟାଜ୍ବୟାସୀଙୁ୍କ ନନି୍ଦୟା କ�ନ୍।ି ଯତଣ ୁ �ୟାଜ୍ ସ�କୟା� ସ୍ତନ୍ତ୍ର ନୀତ ି ବଳଯ� ଏହ ି ବକିୟାେ 
କୟାେଯ� ସେପ ଥିତ ଭୟାଯବ ନଯିୟୟାଜତି ଯହୟାଇଛନ୍।ି ଆେ �ୟାଜ୍ଯ� ଦୀଘ୍ଯକୟାଳ ଧ� ିବଭିନି୍ନ 
ଉପୟାସନୟା ପୀଠ ଅବଯହଳତି ଅବସ୍ୟାଯ� ପଡ଼ ି �ହଥିିଲୟା। �ୟାଜ୍ ସ�କୟା� ଶ୍ରୀେନ୍ଦ�ି ଓ 
ଶ୍ରୀଲଙି୍ଗ�ୟାଜ େନ୍ଦ�ି ସହତି �ୟାଜ୍� ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳଯ� ଥିବୟା ପ୍ରତଷି୍ଠତି ଯଦବଯଦବୀ ପୀଠ, 
େନ୍ଦ�ି ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ଧେ୍ଯ� ଉପୟାସନୟା ସ୍ଳୀଗଡ଼ୁକି� ବକିୟାେ କୟାେ୍ଯ୍ ହୟାତକୁ ଯନଇଛନ୍।ି 
ଯସଥିେଧ୍ୟ�ୁ ନକିଟଯ� ତୟା�ୟାତୟା�ଣିୀ ପୀଠ� ପନୁଃବକିୟାେ ଏକ ପ୍ରେଂସନୀୟ ଉଦୟାହ�ଣ। 
ଏଥିପୟାଇଁ ବଯଜଟଯ� ଅଥ୍ଯ ବ୍ବସ୍ୟା କ�ୟାେବିୟା ସହତି ନଦି୍୍ଯୟା�ତି ସେୟ ସୀେୟା େଧ୍ୟଯ� ଯସ 
ସବୁ କୟାେ ଯେଷ କ�ବିୟାକୁ ଉଦ୍େ େୟାଲଛି।ି ଏହ ିସବୁ କୟାେ ପ୍ରତ ିଜନସୟାଧୟା�ଣଙ୍କ� ବପିଳୁ 
ସେଥ୍ଯନ େଧ୍ୟ �ହଛି।ି ପେ୍ଯ୍ଟନ� ବକିୟାେ ପୟାଇଁ ଏହ ି କୟାେ ଯେ ନଶି୍ଚତି ସହୟାୟକ ଯହବ, 
ଯସଥିଯ� ସଯନ୍ଦହ� ଅବକୟାେ ନୟାହ ିଁ। ପେ୍ଯ୍ଟନ� ଉନ୍ନତ ିଦ୍ୟା�ୟା �ୟାଜ୍� ଆୟ ବଢ଼଼ବି ଏବଂ 
ଯଲୟାକଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ େୟାଗ୍ଯଯ� ଯ�ୟାଜଗୟା� ସବୁଧିୟା େଳିବି।

କୃଷ,ି େଳି୍ପ, ଭ ି୍ ଭୂିେ,ି େକି୍ୟା, ସ୍ୟାସ୍୍� ବକିୟାେ ଓ କେ୍ଯ ନେିକୁ୍�ି ସଯୁେୟାଗ ସଷୃ୍ଯି� 
ଯଗୟାଟଏି ଜୟାତ ିଯକବଳ ସେଦୃ୍ ଯହବ ନୟାହ ିଁ। ଏହୟା� ଆତ୍କି ବକିୟାେ ଏ ଯକ୍ତ୍ରଯ� ଅଧିକ 
େହତ୍ତ �ଯଖ। ଆଧ୍ୟୟାତ୍କି ଓ ପେ୍ଯ୍ଟନ� ବକିୟାେ ଯସଥିପୟାଇଁ ଅପ�ହିୟାେ୍ଯ୍; କୟା�ଣ 
ଆଧ୍ୟୟାତ୍ ସହ ଆେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବକିୟା ନବିଡ଼ି ଭୟାଯବ ଜଡ଼ତି। ଏହୟା ଆେ ଐତହି୍, 
ସଂସ୍ତୃ ି ଓ ପ�ମ୍ପ�ୟା� ଆତ୍ୟା। ନୂଆ ଓଡ଼େିୟା ଗଠନ� ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ୟିୟା ଆେ� ଯଲୟାକପ୍ରୟି 
େଖୁ୍େନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯନତୃତ୍ୱଯ� ଆ�ମ୍ଭ ଯହୟାଇଛ,ି ଯସଥିଯ� ଜନସହଯେୟାଗ ଓ ଜଗନ୍ନୟାଥଙ୍କ 
କ�ୁଣୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅବଦୟାନ �ଯଖ। ଏକ ନେି୍ଯଳ ବେିୟା� ଓ ଉ୍େ ଲକ୍୍ ଯନଇ କୟାେ 
କଯଲ ପ୍ରଭୁ ସହୟାୟ ହୁଅନ୍ ି ଏବଂ ଆଇନ କୟାନୁନ୍  ସହତି ସେସ୍ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଆପଣୟାଛୟାଏଁ 
ହଟେିୟାଏ। ଲକ୍୍ ସ୍ଳଯ� ପହଞ୍ଚ ି ହୁଏ। ଐତହି୍ ସ�ୁକ୍ୟା ଏକ ଜୟାତୀୟ କ ୍୍ଯବ୍ ଏବଂ 
ସ�କୟା�ଙ୍କ� ଏକ ବଡ଼ ଦୟାୟତି୍ୱ। ଏହୟାକୁ ଉଯପକ୍ୟା କ�ୟାେୟାଇ ନ’ପୟାଯ�। ଗତ କଛି ିକୟାଳ 
ଧ� ି ଶ୍ରୀେନ୍ଦ�ି ଓ ଶ୍ରୀଲଙି୍ଗ�ୟାଜ େନ୍ଦ�ି ଯସୌନ୍ଦେ୍ଯ୍କ�ଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡ଼ୁକି ଯକନ୍ଦ୍ର ସ�କୟା�ଙ୍କ 
ସମ୍ପୃକ୍ ବଭିୟାଗଗଡ଼ୁକି� ଅସହଯେୟାଗ ଯେୟାଗୁଁ ଓଡ଼େିୟା� ଜନସୟାଧୟା�ଣଙ୍କ େଧ୍ୟଯ� ଯଘୟା� 
ଅସଯନ୍ୟାଷ ଯଦଖୟାଯଦଇଥିଲୟା। ଉର୍ତେ ନ୍ୟାୟୟାଳୟ� ସ୍ପଷ୍ ନଷି୍ପ୍ ି ପ�ଠୟା�ୁ ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ସଂସ୍ୟାନେୟାନଙ୍କ� ସହଯେୟାଗ େଳିବିୟା ସହଜ ଯହୟାଇେୟାଇଛ।ି n

କିଛଦିନି ତଯଳ ଜଯଣ ସୟାଙ୍ଗକୁ ନକିଟସ୍ ପୟାକ୍ଯକୁ 
ଯଦଖୟା କ�ବିୟା ପୟାଇଁ ଡୟାକଲି,ି ଯହଯଲ ଯସ ସଧିୟା 
େନୟା କ�ଯିଦଲୟା। ଯସ କହଲିୟା ଯେ, ‘ପୟାକ୍ଯ 

ଗଯଲ କ’ଣ କଛି ି େଜୟାଦୟା� ଯଦଖିବୟାକୁ େଳିବି? 
ଟଭି ି ଓ ଯେୟାବୟାଇଲଯ� ଘଯ� ବସ ି ନୟାେ, ଗୀତ, 
ଖବ�, ସଯିନେୟା େୟାହୟା ଇଚ୍ୟା ତୟାହୟା ଯଦଖିଯହଉଛ।ି 
ଏେତିଯି� ବ ିଏଯତ ଘଣ୍ୟା ଅଫିସଯ� ପ�ଶି୍ରେ କଲୟା 
ପଯ�, ଘ�ୁ ଆଉ କୁଆଯଡ଼ ବୟାହୟା� ିେବିୟା ପୟାଇଁ ଇଚ୍ୟା 
ହଉନ।ି’

ଏ ଯହଉଛ ି ବ ୍୍ଯେୟାନ ଘ�ଘ�� କୟାହୟାଣୀ। 
ପଲିୟାଠୟା�ୁ ବୁଢ଼ୟା ସେଯସ୍ ଟଭି ି ଓ ଯେୟାବୟାଇଲକୁ 
ଏେତ ି ଆଦ� ି ଯନଯଲଣ ି ଯେ ବନୁ୍ଧ ପ�ଜିନ, 
ସୟାଙ୍ଗସୟାଥୀ ଓ ପ�ବିୟା� ଆଉ ଯଲୟାଡ଼ୟା ପଡ଼ୁୁନୟାହୟାନ୍।ି 
ସେୟ ପୟାଇଯଲ ବସ ି ଖସୁ ି ଗପ କ�ବିୟା, ଏକୟାଠ ି
େେି ି ଯଖଳବିୟା, ବହ ି ଖଯଣ୍ଡ ପଢ଼଼ବିୟା ଭଳ ି କଥୟାଯ� 
ଆଉ ଆଜକିୟାଲ ି କୟାହୟା� ଆଗ୍ରହ ନୟାହ ିଁ। ଏପ�କି ି
ଘ�କୁ କୁଣଆି ଆସଯିଲ ବ ି ଯସୌଜନ୍ ଦୃଷ୍�ୁି 
ନେସ୍ୟା� ଟଏି ପଯକଇ ଯଦଯଲ କୟାେ ଯେଷ। ଟଭି,ି 
ଯେୟାବୟାଇଲଠୟା�ୁ ଉ୍େ ଏବଂ ବଶି୍ୱସ୍ ବନୁ୍ଧ ଯେେତି ି
ଆଉ ଯକହ ିନୟାହୟାନ୍।ି ନଜି ପସନ୍ଦ େତୁୟାବକ ବଷିୟକୁ 
ଯନଇ ସବୁ ପ୍ରକୟା� କୟାେ୍ଯ୍କ୍େ ଏହ ି ଦୁଇ େୟାନ୍ତ୍ରକି 
ଉପକ�ଣ ଦ୍ୟା�ୟା ସବୁଧିୟାଯ� ଯଦଖି ଓ େଣୁ ିହଉଛ।ି 
ଯହଯଲ ଆଯଲୟାେନୟା� ବଷିୟ ଏହୟା ଯେ ଏହସିବୁ 
େୟାଧ୍ୟେ ଦ୍ୟା�ୟା ଯହଉଥିବୟା େଯନୟା�ଞ୍ନ ପଯ�ୟାକ୍ 

ଭୟାବଯ� ଯକଯତ ଯେ କ୍ତକିୟା�କ, ତୟା’ ପ୍ରତ ିକୟାହୟା� 
ନଜ� ନୟାହ ିଁ!

କଛିଦିେନ୍ଧ ି ପଯୂବ୍ଯ େୟାତ୍ରୟା, ନୟାଟକ, ବଭିନି୍ନ 
ପବ୍ଯପବ୍ଯୟାଣୀ ଭଳ ି େୟାଧ୍ୟେ ଦ୍ୟା�ୟା ଯଲୟାକ ନଜି 
େଯନୟା�ଞ୍ନ କ�ୁଥିଯଲ, େୟାହୟା� ସ୍ୟାନ ବ ୍୍ଯେୟାନ 
ଯଟଲଭିଜିନ, ଯେୟାବୟାଇଲ ଓ ଯସୟାସଆିଲ େଡିଆି 
ଯନଇସୟା�ଛି।ି ଏଠୟାଯ� ପ୍ରସୟା�ତି ଦୃେ୍, ସଙ୍ଗୀତ, 
ନୃତ୍ ଯଲୟାକଙୁ୍କ ଏେତି ି ବକିୟା�ଗ୍ରସ୍ କ�ଯିଦଇଛ ି
ଯେ ତୟା’ଦ୍ୟା�ୟା ପ୍ରଭୟାବତି ଯହୟାଇ �ୟାସ୍ୟାଘୟାଟ, 
ପୟାକ୍ଯ, ସପଂିଯସଣ୍�, ଏପ�କି ି େନ୍ଦ�ି ପ୍ରୟାଙ୍ଗଣଯ� 
ଯଦଖୟାେୟାଉଛ ି ଅଦୁ୍ତ ଦୃେ୍ସବୁ। ଯଟଲଭିଜିନଯ� 
ଯେଉଁସବୁ ବଷିୟବସୁ୍ ଉପଯ� ଆଧୟା�ତି ନୟାଟକ, 
ନୃତ୍, ସ�ିଏିଲ, େୟାତ୍ରୟା ପ୍ରଦେ୍ଯନ ଯହଉଛ,ି 
ଯସଥିଯ� ଥିବୟା େ�ତି୍ରଗଡ଼ୁକି� ପ୍ରଭୟାବ ଯଲୟାକଙ୍କ 
େନି୍ୟାଧୟା�ୟାକୁ ପ୍ରଭୟାବତି କ�ୁଛ।ି େନି୍ୟା� ବଷିୟ, 
ଏଯବ ପ୍ରଦେଥିତ ଯହଉଥିବୟା ଅଧିକୟାଂେ େଳର୍ତି୍ର, 
ନୟାଟକ ସଂସ୍ୟା�ଧେ୍ଯୀ ଯହବୟା ବଦଳଯ� ଅଥ୍ଯ 
ଯ�ୟାଜଗୟା� ପୟାଇଁ େସ୍ୟା େଯନୟା�ଞ୍ନ� େୟାଧ୍ୟେ 
ଯହୟାଇେୟାଇଛ।ି ଏଥିଯ� ଅଶ୍ୀଳତୟା ଏବଂ ବଜି୍ୟାପନ 
ଅଗ୍ରୟାଧିକୟା� ପୟାଇଛ।ି ସ�ିଏିଲ୍  ଓ ସଯିନେୟାକୁ 
ଯଲୟାକପ୍ରୟି କ�ବିୟା� ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିୟାଯ� ବଜିୟ ଲୟାଭ 
କ�ବିୟା ପୟାଇଁ ନେି୍ଯୟାତୟା, ନଯିଦେ୍ଯେକ, ପ୍ରଯୟୟାଜକେୟାଯନ 
ସୟାେୟାଜକି ପ�ମ୍ପ�ୟା, �କ୍ଣେୀଳ େଯନୟାବୃ୍କୁି 
ତ୍ୟାଗ କ� ିଉଦ୍ଟ େନି୍ୟାଧୟା�ୟା ସବୁ ପ୍ରଦେ୍ଯନ କ�ବିୟା 
ଯଦଖୟାେୟାଉଛ।ି ଯଟଲଭିଜିନଯ� ପ୍ରକୟାେତି େଳର୍ତି୍ର 
ଏବଂ ଧୟା�ୟାବୟାହକିଯ� କଛି ିେ�ତି୍ରଙ୍କ ଅଦୁ୍ତ କଳ୍ପନୟା 
େନଯ� ଅଯନକ ପ୍ରେ୍ନବୟାେୀ ସଷୃ୍ ି କଯ�। ଜଯଣ 
ପ�ୁୁଷଙ୍କ ଏକୟାଧିକ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଜଯଣ େହଳିୟାଙ୍କ 
ଏକୟାଧିକ ପ�ୁୁଷ େତି୍ର ତଥୟା ଖବୁ ଅଳ୍ପ ବୟସ�ୁ 
ତ�ୁଣ ତ�ୁଣୀଙ୍କ ଅଜବ ଯପ୍ରେ କୟାହୟାଣୀ ସବୁ 
ଆଗୟାେୀ ପଢ଼ିକୁି ପଥଭ୍ରଷ୍ କ�ବିୟା ପୟାଇଁ େଯଥଷ୍। 
େୟାଆ ଭଳ ିଏକ େହୟାନ, ପବତି୍ର େ�ତି୍ରକୁ େଧ୍ୟ ଏହ ି
ନେି୍ଯୟାତୟାେୟାଯନ କଳହପ୍ରୟିୟା, କୁଟଳିୟା, ସ୍ୟାଥ୍ଯପ� ଓ ନଜି 

ପ�ବିୟା� ପ୍ରତ ିଷଡ଼େନ୍ତ୍ର କ�ବିୟାଯ� ନଯିୟୟାଜତି �ହ ି
ଅେୟାନ୍ ିସଷୃ୍ ିକ�ୁଥିବୟା ଭଳ ିେ�ତି୍ରଯ� ପ�ଣିତ କ� ି
ସୟା�ଛିନ୍।ି ଏ ସବୁ ଯଦଖିଯଲ ଆେ� ପଅୁ, ଯବୟାହୂ, 
ଝଅି, ଯଛୟାଟ ପଲିୟା କ’ଣ େଖିିଯବ? ସବୁକୟାଯଳ 
େୟାଆ� େେତୟାେୟୀ, ଯନେହେୟୀ, ବୟାତ୍ଲ୍େୟୀ 
�ୂପ� ଏ ଅବେୟାନନୟା ନୁଯହଁ ତ ଆଉ କ’ଣ? ପଣୁ ି
ପ୍ରେ୍ନ ୁଉଯଠ ଯେ ଏଥିପୟାଇଁ ଦୟାୟୀ କଏି? େଳର୍ତି୍ର� 
ବ୍ୟାବସୟାୟକି ସଫଳତୟା, ଟଭି ିଧୟା�ୟାବୟାହକିଗଡ଼ୁକି� 
ଅଧ୍ୟୟାୟ ବୃଦ୍ ିନୟା ବଳଷି୍ଠ କୟାହୟାଣୀ �େନୟା� ଅଭୟାବ! 
ଏକୟାଧିକ ‘�ୟିଲଟି ି ଯେୟା’ କ�ୟାେୟାଇ ନୃତ୍ ଓ 
ସଙ୍ଗୀତ� େେ୍ଯ୍ୟାଦୟା ବୃଦ୍ ି ପୟାଉଛ ି ନୟା ହ୍ୟାସ, ଯସ 
ବଷିୟଯ� ପ୍ରେ୍ନ ଏଯବ ବ ି ଉ୍� ଅଯପକ୍ୟାଯ�! 
େଦଓି ଅଯନକ ଲୁକ୍ୟାୟତି ପ୍ରତଭିୟା ଏହୟା େୟାଧ୍ୟେଯ� 
ଯଲୟାକଯଲୟାେନକୁ ଆସପିୟା�ୁଛନ୍,ି କନୁି୍ ଯେଉଁ େଳୂ 
ଲକ୍୍ ଯନଇ ଏହ ି ଯେୟା’ ଆ�ମ୍ଭ ଯହୟାଇଥୟାଏ ତୟା’� 
ପ�ଣିତ ି ଯସଭଳ ି ବୟାସ୍ବଯ� ଯହୟାଇ ନ ଥୟାଏ। 
ପ୍ରତଭିୟା ଅଯନ୍ଷଣ ଆଳଯ� ଇଏ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକୟା� 
ବ୍ବସୟାୟ କହଯିଲ ଭୁଲ ଯହବ ନୟାହ ିଁ। 

ଖବ� େ୍ୟାଯନଲ୍ ଗଡ଼ୁକି େଧ୍ୟ ଏଥି�ୁ ବୟାଦ୍  
ପଡ଼ନିୟାହୟାନ୍।ି େଝ ି େଝଯି� ଏବଂ ଟଭି ି ସ୍କ୍ନି୍ ଯ� 
ଅଧୟା�ୁ ଅଧିକ ବଜି୍ୟାପନ ଯଲୟାକଙୁ୍କ ଖବ� କେ ଓ 
ବଜି୍ୟାପନ ପ୍ରତ ି ଅଧିକ ଆକଷଥିତ କଯ�। ବଜି୍ୟାପନ 
େୟାଧ୍ୟେଯ� ବଭିନି୍ନ ପଦୟାଥ୍ଯଗଡ଼ୁକି� ପ୍ରେୟା� ଓ 
ପ୍ରସୟା� ଦ୍ୟା�ୟା ଅଥ୍ଯ ଉପୟାଜ୍ଯନକୁ ଅଗ୍ରୟାଧିକୟା� 
ଦଆିେୟାଉଛ।ି ଦେ୍ଯକେୟାଯନ େଟୟାପଟ୍  ଯସ ସବୁଯ� 
ବଶି୍ୱୟାସ କ�େିୟାଇ ସବୁଜନିଷିକୁ ସତ ଭୟାବନ୍ ି
ଏବଂ ଅବଳିଯେ୍ କଣି ି ବ୍ବହୟା� କ�ନ୍।ି ଅଶ୍ୀଳ 

ଏବଂ ବକୃିତ କୟାହୟାଣୀ, ସଙ୍ଗୀତ କେ୍ିୟା ବଜି୍ୟାପନକୁ 
ପ୍ରଦେ୍ଯନ କ�ବିୟା ପବୂ୍ଯ�ୁ ସ�କୟା�ଙ୍କ ଦ୍ୟା�ୟା ନେିକୁ୍ 
ଯସନ୍ସର୍  ଯବୟାଡ୍ଯ�ୁ େୟାଞ୍ଚ ଯହଲୟାପଯ� ଏପ� ିଦୃେ୍ 
ପ୍ରସୟା�ତି ଯହବୟା� ବ୍ବସ୍ୟା �ହଛି।ି ଏହୟାସଯ ୍୍ବ 
େଦ ି ଏଭଳ ି ଦୃେ୍କୁ ଅନୁେତ ି ଦଆିେୟାଉଛ,ି 
ତୟା’ଯହଯଲ ପ�ସି୍ତି ି ଆହୁ� ି ସୟାଙ୍ୟାତକି କହଯିଲ 
ଭୁଲ ହବ ନୟାହ ିଁ। 

ଏଯବ ବେିୟା�ଯେୟାଗ୍ ଯେ, େଯନୟା�ଞ୍ନ 
ନୟାଁଯ� େୟାହୟା ସୟାଧୟା�ଣ ଯଲୟାକଙ୍କ ଆଗଯ� 
ପ�ଯିବଷଣ କ�ୟାେୟାଉଛ,ି ତୟାହୟା ଯସେୟାନଙ୍କ ପୟାଇଁ 
ଯକଯତ ହତିକୟା�ୀ! ଆେ ଭୟାଷୟା, ସୟାହତି୍, ସଂସ୍ତୃ,ି 
ଇତହିୟାସ ଅତ୍ନ୍ ଉର୍ଯକୟାଟୀ�, ସୟା�ଗଭ୍ଯକ, 
େେ୍ଯସ୍ପେ୍ଯୀ, େକି୍ଣୀୟ, ଯପ୍ର�ଣୟାଦୟାୟୀ କୟାହୟାଣୀ� 
ଗନ୍ୟାଘ�। ଯସହଠିୟା�ୁ ଅଯନକ ଦୃଷ୍ୟାନ୍ ଏବଂ 
ଘଟଣୟାକୁ ଯନଇ କଛି ି କୟାେ୍ଯ୍କ୍େ ଯହଯଲ ତୟାହୟା 
ଯଲୟାକଙୁ୍କ ଉେତି େକି୍ୟା ଯଦବୟା ସହତି ସତ ପଥଯ� 
ଯନବୟା ପୟାଇଁ ଉତ୍ୟାହତି କ�ବି। ଯଲୟାକପ୍ରୟିତୟା ଏବଂ 
ଅଥ୍ଯ ଉପୟାଜ୍ଯନ ପୟାଇଁ େୟାନବଜୟାତ ି ବଯିବକହୀନ 
ଯହୟାଇ ନଜି� େନି୍ୟାଧୟା�ୟା ଏବଂ କୟାେ୍ଯ୍ଯେୈଳୀକୁ 
କଳୁଷତି ନ କ�ୁ। କସ୍ନି୍  କୟାଯଳ େଯନୟା�ଞ୍ନ ଆେ 
େହୟାନ ସଂସ୍ତୃ ି ଓ ପ�ମ୍ପ�ୟା� ଯଗୌ�ବକୁ େଳନି 
ନ କ�ୁ। ଯସ ଦୟାୟତି୍ୱ ଦେ୍ଯକ, ନେି୍ଯୟାତୟା, ନଯିଦେ୍ଯେକ 
ଏବଂ ପ୍ରଯୟୟାଜକଙ୍କ�। ଏଣ ୁ ଯଟଲଭିଜିନ, 
ଯେୟାବୟାଇଲଯ� ପ୍ରେୟା� କ�ୟାେୟାଉଥିବୟା ପ୍ରଯତ୍କ 
ବଷିୟ ସବୁବଗ୍ଯ� ଯଲୟାକଙ୍କ ପୟାଇଁ େଯନୟା�ଞ୍ନ 
ସହତି େକି୍ୟା, ଯପ୍ର�ଣୟା, ଆଦେ୍ଯ, ସତକେ୍ଯ� 
ପଥପ୍ରଦେ୍ଯକ ଯହଉ। n

ଅପସଂସ୍ କୃତରି ମହମିାମଣ୍ଡନ ! 
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ମଟନାବଳ ହ ିଁ ବଡ଼ 
ପଯଡ଼ୟାେୀ �ୟାଜ୍� େକ୍େିୟାଳୀ �ୟାଜୟା ଆକ୍େଣ କ�ବିୟା ଖବ� ପୟାଇ େନି୍ତି ଯହୟାଇପଡ଼ଯିଲ 

�ୟାଜୟା େନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ। ଏହ ିସେୟଯ� ତୟାଙ୍କ� େଯନ ପଡ଼ଗିଲୟା ତୟାଙ୍କ �ୟାଜ୍ଯ� ଥିବୟା ଏକ ଯଦବୀ 
େନ୍ଦ�ି� ପଜୂକଙ୍କ କଥୟା। ଯଦୈବୀ କୃପୟା�ୁ ତୟାଙ୍କ� ସେସ୍ କଥୟା ସତ୍ ହୁଏ ଯବୟାଲ ି�ୟାଜୟା େଣୁଥିିଯଲ। 
�ୟାଜୟା ଯସଦନି େନ୍ଦ�ିଯ� ପହଞ୍ଚଯିଲ ଏବଂ େଦୁ୍� ଫଳୟାଫଳ ବଷିୟଯ�  ପଜୂକଙ୍କ ଭବଷି୍ବୟାଣୀକୁ 
ଅଯପକ୍ୟା କଯଲ। �ୟାଜୟାଙ୍କ େଯନୟାଭୟାବ�ୁ ପଜୂକ ସବୁକଥୟା ବୁଝଗିଯଲ। େନ୍ଦ�ି ଭତି�କୁ େୟାଇ ଯସ 
ଏକ �ୁପୟା ଫ�ୁଆ ଆଣ ି�ୟାଜୟାଙୁ୍କ ଯଦଖୟାଇ କହଯିଲ - ‘େହୟା�ୟାଜ! େୟା’ଙ୍କ ଆଜ୍ୟାଯ� ସବୁକଛି ିହୁଏ। 
ଏ ଫ�ୁଆ  ଭତିଯ� ଏକ ତେ୍ୟା� େଦୁ୍ୟା ଅଛ।ି େଦୁ୍ୟାଟ�ି ଯଗୟାଟଏି ପୟାେ୍ବ୍ଯଯ� େୟା’ଙ୍କ ଅଭୟ ହସ୍ ଏବଂ 
ଅପ�ପୟାେ୍ବ୍ଯଯ� ଏକ ତ୍ରେିଳୂ େହି୍ନ ଅଛ।ି ବ୍୍ଯେୟାନ େୁଁ ଏହୟାକୁ ଉପ�କୁ ପକୟାଇବ।ି ଭୂେଯି�  ପଡ଼ଲିୟା 

ପଯ� େଦ ି େୟା’ଙ୍କ ଅଭୟ ହସ୍ େହି୍ନ ଥିବୟା ପୟାେ୍ବ୍ଯଟ ି ଉପ�କୁ �ଯହ ଯତଯବ େଣେିୟା, 
ଏ େଦୁ୍ଯ� ଆପଣଙ୍କ ବଜିୟକୁ ଅଟକୟାଇବୟା ପ� ିେକ୍ ିଦୁନଆିଯ� କୟାହୟା� ନୟାହ ିଁ। 

େଦ ି ତ୍ରେିଳୂ ପୟାେ୍ବ୍ଯଟ ି ଉପ�କୁ �ହଲିୟା ଯତଯବ ହୟା�ବିୟା 
ସନୁଶି୍ଚତି।’  ଏତକି ି କହ ି ପଜୂକ େଦୁ୍ୟାଟକୁି େନୂ୍କୁ 
ପକୟାଇଯଲ। େଦୁ୍ୟାଟ ି ତଳକୁ ଖସ ି ଭୂେଯି� ପଡ଼ଲିୟା। 
�ୟାଜୟାଙ୍କ ଖସୁ�ି ସୀେୟା �ହଲିୟା ନୟାହ ିଁ। କୟା�ଣ ପଜୂକଙ୍କ 

କହବିୟା ଅନୁେୟାୟୀ େୟା’ ଙ୍କ ଅଭୟ ହସ୍ େହି୍ନ ଥିବୟା ପୟାେ୍ବ୍ଯଟ ିହ ିଁ ଉପ�କୁ �ହ ି�ୟାଜୟାଙ୍କ ବଜିୟକୁ ଇଙ୍ଗତି 
କ�ୁଥିଲୟା। 

ସତକୁ ସତ ପଯଡ଼ୟାେୀ �ୟାଜୟା ଆକ୍େଣ କଯଲ। େନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜଙ୍କ ଯସନୟା ଜୀବନେଚୂ୍୍ଯୟା ଲଢ଼ଯିଲ। 
�ୟାଜୟା େନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ବ ିହଜୟା� ହଜୟା� େଣୁ୍ଡ ଗଡ଼ୟାଇ େୟାଲଯିଲ। ଯେଷଯ� େନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜଙ୍କ ବ�ିୟାଟ ବଜିୟ 
ଯହଲୟା। େହୟାସେୟାଯ�ୟାହଯ� କୃତଜ୍ତୟା ଜଣୟାଇବୟା ପୟାଇଁ �ୟାଜୟା େନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ପଣୁ ିପହଞ୍ଚଯିଲ ପଜୂକଙ୍କ 
ପୟାଖଯ�। ପଜୂକ ହୟାତଯେୟାଡ଼ ିକହଯିଲ - ‘େଣେିୟା, କଏି ଧନ୍ବୟାଦ� ପୟାତ୍ର? େନ୍ଦ�ି� ଯଦବୀ, େୁଁ, 
ନୟା ଏ େଦୁ୍ୟା? ଏେୟାନଙ୍କ ଭତି�ୁ ଯକହ ିବ ିନୁହନ୍।ି ଆପଣ ହ ିଁ ଯକବଳ ଧନ୍ବୟାଦ� ପୟାତ୍ର। ଯସଦନି 
ଆପଣଙ୍କ େଯନୟାବଳ ବୃଦ୍ ିକ�ବିୟା ଉଯଦେେ୍ଯ� େୁଁ ଏକ ଯଛୟାଟଆି ଯକୌେଳ ଅବଲେ୍ନ କ�ଥିିଲ।ି 
ପ୍ରକୃତଯ� ଯସ େଦୁ୍ୟା� ଉଭୟ ପୟାେ୍ବ୍ଯଯ� େୟା’ଙ୍କ ଅଭୟ ହସ୍ ହ ିଁ ଯଖୟାଦତି ଥିଲୟା। େଦୁ୍ୟାଟ ିଯେଯତଥ� 
ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକୟା�ଯ� ପକୟାଇଥିଯଲ ବ ିଅଭୟ ହସ୍ ପୟାେ୍ବ୍ଯ ହ ିଁ ଉପଯ� �ହଥିୟା’ନ୍ୟା।’ େଛି କହଥିିବୟା 
ଯେୟାଗୁଁ ଯେୟା� ଏ େହୟାଭୁଲକୁ କ୍େୟା କ�ଦିଅିନୁ୍।’ n
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ପରୁୀ,୨୧ା୯(ସମସି): ସପୁ୍ ରିମକ�ୋର୍ଟକେ 
ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କବଦୋନ୍ତ ବ ରିଶ୍ୱବ ରିଦ୍ୋଳୟ ମୋମଲୋେ 
ଶଣୁୋଣ ରି କଶଷ କହୋଇଛ ରି। ଏହୋେ େୋୟ ସଂେକ୍ ରିତ 
େଖିଛନ୍ତରି ସକବ୍ଟୋର୍ଚ ନ୍ୋୟୋଳୟ। ପେୁୀ-କ�ୋଣୋ�୍ଟ 
କବଳୋମୋର୍ଟ ନ ରି�ରକେ ପ୍ସ୍ୋବ ରିତ କବଦୋନ୍ତ 
ବ ରିଶ୍ୱବ ରିଦ୍ୋଳୟ ପ୍ତ ରିଷ୍ୋ ଓ ହଜୋେ ହଜୋେ 
ଏ�େ ଜମ ରି ଅଧିଗ୍ରହଣ�ୁ କନଇ ମୋମଲୋ 
ସପୁ୍ ରିମ୍ କ�ୋର୍ଟକେ ପହଞ୍ ରିଥିଲୋ। ମଙ୍ଗଳବୋେ 
ଏହୋେ ଶଣୁୋଣ ରି ଆେମ୍ଭ କହୋଇଥିବୋ କବକଳ 
ବୁଧବୋେ କଶଷ କହୋଇଛ ରି। ବ ରିଚୋେପତ ରି ଜଷ୍ ରିସ 
ଏମ୍ .ଆେ. ଶୋହୋ ଓ ଜଷ୍ ରିସ �ୃଷ୍ଣ ମେୁୋେୀଙ୍କ 
ଖଣ୍ଡପୀଠ ପ୍ଥକମ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱୋଲ ଫୋଉକଣ୍ଡଶନ 
ପକ୍େୁ ବେ ରିଷ୍ ଆଇନଜୀବୀ ଆର୍ଟ୍ମୋନ ସନୁ୍ଦେମ 
ରକୁ୍ ରି ଉପସ୍ୋପନ �େ ରିଥିକଲ। ମଙ୍ଗଳବୋେ ପ୍ୋୟ 
୯୦ ମ ରିନ ରିର ଧେ ରି ବ ରିଶ୍ୱବ ରିଦ୍ୋଳୟ ପ୍ତ ରିଷ୍ୋ ଓ ଜମ ରି 
ଅଧିଗ୍ରହଣ ସପକ୍କେ ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ତଥ୍ ଉପସ୍ୋପନ 
�େ ରିଥିକଲ। ଏହୋପକେ ବ ରିଶ୍ୱବ ରିଦ୍ୋଳୟ ବ ରିକେୋଧୀ 
ସଂଘଷ୍ଟ ସମ ରିତ ରି ଓ ପବୂ୍ଟତନ ବ ରିଧୋୟ� ଉମୋବଲ୍ଲଭ 
େଥଙ୍କ ପକ୍େୁ ବେ ରିଷ୍ ଆଇନଜୀବ ରି ପ୍ଶୋନ୍ତ ଭୂଷଣ, 

ସଞ୍ଜୟ ପୋେ ରିଖ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ସମ୍ଖୁକେ ପ୍ୋୟ କଦଢ଼ 
ଘଣ୍ୋ ଧେ ରି ବ ରିଶ୍ୱବ ରିଦ୍ୋଳୟ ପ୍ତ ରିଷ୍ୋ ଓ ଏଥିପୋଇଁ 
କହୋଇଥିବୋ ଜମ ରି ଗ୍ରହଣ ସମ୍ୂର୍୍ଟ କବଆଇନ 
କବୋଲରି ଅକନ� ତଥ୍ ସହ ରକୁ୍ ରି ବୋଢରିଥିକଲ। ପ୍ୋୟ 
୬ ହଜୋେ ପେ ରିବୋେେ ତ ରିେ ରିଶ ହଜୋେ କଲୋ� 
ନ ରିଜେ ଚୋଷ ଜମ ରି ହକେଇବୋ ପକେ କସମୋନଙ୍କେ 
ଜୀବନଜୀବ ରି�ୋ ଉଜୁଡ଼ରିର ରିବ। ବ ରିଶ୍ୱବ ରିଦ୍ୋଳୟ ନୁକହଁ 
ବେଂ ପେୁୀ-କ�ୋଣୋ�୍ଟ କବଳୋମୋର୍ଟ ନ ରି�ରକେ ଥିବୋ 
ମଲୂ୍ବୋନ ଜମ ରି�ୁ ଭ ରିନ୍ନ ଭୋବକେ ବ୍ବହୋେ ଓ 
କବପୋେ ହ ିଁ ଏ�ମୋତ୍ର ଉକଦେଶ୍। ଏହୋ ନ ରି�ରକେ 
ଅଭୟୋେଣ୍, ମଲୂ୍ବୋନ ଖଣ ରିଜ ବୋଲରି ଓ ମଧେୁ 
ଜଳେ ଉତ୍ସ ସମ୍ରୂ୍୍ଟ ଧ୍ଂସ କହୋଇର ରିବ କବୋଲରି ତଥ୍ 
ଉପସ୍ୋପନ �େ ରିଥିକଲ। ଫୋଉକଣ୍ଡସନ ଆଜରି 
ପର୍ଟ୍ନ୍ତ କ�ୌଣସ ରି ସ୍ୋନକେ ଶ ରିକ୍ୋନୁଷ୍ୋନ �େ ରିବୋେ 
ଦୃଷ୍ୋନ୍ତ ନ ଥିବୋ ପ୍ଶୋନ୍ତ ଭୂଷଣ �ହ ରିଥିକଲ। ଜମ ରି 
ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ, ପେ ରିକବଶ ଆଇନ, ଫକେଷ୍ 
ଆଇନ, �ମ୍ୋନୀ ଆଇନ, ମୋନବ ଅଧି�ୋେ ଆଇନ 
ଇତ୍ୋଦ ରିେ � ରିପେ ରି କଘୋେ ଉଲ୍ଲଂଘନ �େୋରୋଇଛ ରି 
କସ ସମ୍�୍ଟକେ ପ୍ଶୋନ୍ତ ଭୂଷଣ ରକୁ୍ ରି େଖିଥିକଲ। 

ଆଇନଜୀବୀ ଚ ରିନ୍ମୟ ମ ରିଶ୍ର ଏହ ରି ମୋମଲୋକେ ପ୍ଶୋନ୍ତ 
ଭୂଷଣଙୁ୍କ ସହୋୟତୋ �େ ରିଥିକଲ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅନୀଲ 
ଅଗ୍ରୱୋଲ ଫୋଉକଣ୍ଡଶନ, ଓଡ଼ରିଶୋ ସେ�ୋେ ଓ 
କବଦୋନ୍ତ ବ ରିଶ୍ୱବ ରିଦ୍ୋଳୟ ସଂଘଷ୍ଟ ସମ ରିତ ରି ପକ୍େୁ 
ଜମ ରି ହେୋଇଥିବୋ ୧୧ ଜଣ ଚୋଷୀ, ପବୂ୍ଟତନ 
ବ ରିଧୋୟ� େଥଙ୍କ ପ ରିଆଇଏଲ୍  ସହ ୯ର ରି ପ ରିର ରିଶନ�ୁ 
ଏ�ତ୍ର �େ ରି ବୁଧବୋେ ଶଣୁୋଣ ରି କଶଷ �େ ରିଥିବୋ 
କବକଳ େୋୟ ସଂେକ୍ ରିତ େଖିଛନ୍ତରି।

ଏହ ରି ମୋମଲୋ ୨୦୧୦ ମସ ରିହୋେୁ ଓଡ଼ରିଶୋ 
ହୋଇକ�ୋର୍ଟଙ୍କ େୋୟ ବ ରିକେୋଧକେ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱୋଲ 
ଫୋଉକଣ୍ଡଶନ ଓ େୋଜ୍ ସେ�ୋେ ସକବ୍ଟୋର୍ଚ 
ନ୍ୋୟୋଳୟକେ ଚ୍ୋକଲଞ୍ଜ �େ ରିଥିକଲ। କବଦୋନ୍ତ 
ବ ରିଶ୍ୱବ ରିଦ୍ୋଳୟ ବ ରିକେୋଧୀ ସଂଘଷ୍ଟ ସମ ରିତ ରି, 
ଜମ ରି ହେୋଇଥିବୋ ଚୋଷୀ ଓ ପବୂ୍ଟତନ ବ ରିଧୋୟ� 
େଥଙ୍କ ପକ୍େୁ ପ୍ଶୋନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ ବେ ରିଷ୍ 
ଓ� ରିଲ ସଞ୍ଜୟ ପୋେ ରିଖ ଓ ଚ ରିନ୍ମୟ ମ ରିଶ୍ର ମୋମଲୋ 
ପେ ରିଚୋଳନୋକେ ସହକରୋର �େ ରିଥିକଲ। କତକବ 
ମୋମଲୋକେ ସକବ୍ଟୋର୍ଚ ନ୍ୋୟୋଳୟ �’ଣ େୋୟ 
କଦଉଛନ୍ତରି ତୋହୋ�ୁ ଏକବ ସମସ୍ଙ୍କେ ଅକପକ୍ୋ।

କାମାକ୍ାନଗର, ୨୧ା୯(ସମସି): �ୋମୋକ୍ୋନରେ 
ପଶ୍ ରିମୋଞ୍ଳ କେଞ୍ଜ ଜ୍  ମକୁ୍ୋପଶ ରି ଫକେଷ୍ କସକ୍ ସନ୍  
ଅନ୍ତର୍ଟତ ସନୁ୍ଦେୋକଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲକେ ବନ ବ ରିଭୋର 
ଏ� କବଆଇନ ଆଶ୍ରମ ସ ରିଲ୍  �େ ରିବୋ ସହ ରିତ ସମ୍କୃ୍ 
ବୋବୋଙୁ୍କ ର ରିେଫ �େ ରିଛ ରି। ସନୁ୍ଦେୋକଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲକେ 
ଜଙ୍ଗଲଜମ ରି ଅକ୍ ରିଆେ �େ ରି ଦୀଘ୍ଟବଷ୍ଟ କହବ ବୋବୋ 
ଅନନ୍ତ ଚେଣ ଦୋସ ଓେଫ ଖଣ୍ଡରିଆବୋବୋ �ୁଣ୍ଡକଖୋଲ 
ଆଶ୍ରମ ଚକଳଇ ଆସଥୁିକଲ। ଲୁରୋ ବ୍ବସୋୟୀ 
ଭୋକବ �ୋର୍୍ଟ  �େୁଥିବୋ ଅନନ୍ତ ପେବର୍୍ଟୀ ସମୟକେ 
ଏ� କବୋମୋ ବ ରିକ୍ୋେଣକେ ହୋତ ହେୋଇଥିକଲ। 
ନ ରିଜେ ଡୋହୋଣ ହୋତ ହେୋଇବୋ ପକେ ଘେ 
ଛୋଡ ରି ସନ୍ନ୍ୋସୀଭୋକବ ବ ରିଭ ରିନ୍ନସ୍ୋନକେ ଆଶ୍ରୟ 
କନଇଥିକଲ। କଶଷକେ �ୁଣ୍ଡୋକଖୋଲ ଆଶ୍ରମ ନ ରିମ୍ଟୋଣ 
�େ ରିଥିକଲ। ତୋଙ୍କ କପୈତୃ� ଗ୍ରୋମ କଢଙ୍କୋନୋଳ ଜରିଲ୍ଲୋ 
ଓଡୋପଡ଼ୋ ବ୍ଲ� ଅନ୍ତର୍ଟତ ବଉଳପେୁ ଗ୍ରୋମକେ କବୋଲରି 
ସଚୂନୋ ମ ରିଳ ରିଛ ରି। ଆଶ୍ରମ�ୁ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଙ୍ଗୋର ରିବ 
କବୋଲରି ବନପୋଳ ପ୍ଦୀପ୍ତ ଭଞ୍ଜ ସଚୂନୋ କଦଇଛନ୍ତରି।

ର ା ଇ ର ଙ୍ଗ ପୁ ର /
କ ର ଞ୍ି ଆ , ୨ ୧ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) :  
�େଞ୍ଜରିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଟତ 
ଦୁଧିଆଣ ରି କେଞ୍ଜେ ବୋେୋପୋଣକପୋଷ ରି 
ଗ୍ରୋମେ ସମୋୟ �ୁଲଡ଼ରି ନୋମ� 
ଜକଣ ବୃଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳବୋେ େୋତ ରିକେ 
କଶୋଇଥିବୋ କବକଳ ହୋତୀ ଆକ୍ରମଣେ 
ଶ ରି�ୋେ କହୋଇଥିକଲ। ତୋଙୁ୍କ ରେୁୁତେ 
ଅବସ୍ୋକେ �େଞ୍ଜରିଆ ଉପଖଣ୍ଡ 
ଚରି� ରିତ୍ସୋଳୟକେ ଭର୍୍ଚି �େୋରୋଇଛ ରି। 
ଏହ ରି ଅଞ୍ଳକେ ବୋେମୋ୍େ 
ହୋତୀରଡ଼ୁ ରି� ଉପଦ୍ରବ �େୁଥିବୋେୁ 
ନ ରି�ରସ୍ ପେୁୁଣୋକଦଓରୋଁେ 
କଲୋ�ମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟକେ ବନ ବ ରିଭୋର 
�ମ୍ଟଚୋେୀମୋନଙ୍କ ପ୍ତ ରି ଆକକ୍ରୋଶ 
ମକନୋଭୋବ କଦଖୋକଦଇଛ ରି। ଆଜରି 
କଭୋେ ସ�ୋଳୁ ଗ୍ରୋମବୋସୀମୋକନ 
କେଞ୍ଜ ଅଧି�ୋେୀ ପ୍ଦୀପ �ୁମୋେ 
ପଷୃ୍ ରିଙ୍କ ସକମତ ୧୦ ଜଣ ବନ ବ ରିଭୋର 

�ମ୍ଟଚୋେୀଙୁ୍କ ଆଜରି ଦ ରିନ ସୋକଢ଼ ୧୨ରୋ 
ପର୍ଟ୍ନ୍ତ ଅର� େଖିଥିକଲ। ଫଳକେ 

ସ୍ୋନୀୟ ଅଞ୍ଳକେ ଚୋପୋ ଉକର୍ଜନୋ 
ସଷୃ୍ ରି କହୋଇଛ ରି। ଉକ୍ ଅଞ୍ଳକେ ୨୮ର ରି 
ହୋତୀ ଅଲରୋ ଅଲରୋ ସ୍ୋନକେ 
େହ ରିଥିବୋ କବକଳ ମଙ୍ଗଳବୋେ 
ବ ରିଳମ୍ ରିତ େୋତ ରିକେ ହୋତୀପଲ ଆସ ରି 
ଧୋନ ଫସଲ ନଷ୍ �େ ରିଥିକଲ। 

ଏଥିପୋଇଁ ବନ ବ ରିଭୋର�ୁ ଦୋୟୀ �େ ରି 
ପେୁୁଣୋକଦଓରୋଁେ କଲୋ�ମୋକନ 
ମ ରିଳ ରିତ ଭୋକବ ତୋକରୋସ୍ରିତ 
ବନ ବ ରିଭୋର କେଞ୍ଜ �ୋର୍ଟ୍ୋଳୟ 
ପେ ରିସେକେ କେଞ୍ଜେ ସକମତ 
ବନ ବ ରିଭୋରେ �ମ୍ଟଚୋେୀମୋନଙୁ୍କ 
ଦୀଘ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଟ୍ନ୍ତ ଅର� 
େଖିଥିକଲ। ଘରଣୋସ୍ଳକେ 
�େଞ୍ଜରିଆ ଥୋନୋ ପଲୁ ରିସ ପହଁଞ୍ ରି 
ବନ ବ ରିଭୋର �ମ୍ଟଚୋେୀମୋନଙୁ୍କ 
ମକୁ୍ �େ ରିଥିବୋ ଜଣୋପଡ଼ରିଛ ରି।

ଦାରଙି୍ଗବାଡ଼ି/ଭ ଞ୍ନଗର,୨୧ା୯(ସମସି): 
ରଞ୍ଜୋମ ଜରିଲ୍ଲୋ କସୋେଡୋ ଥୋନୋ ଦୋେ ରିଙ୍ଗବୋଡ଼ରି 
ଘୋର ରିକେ ଭୂସ୍ଖଳନ କରୋରୁଁ ମୋର ରି ଅତଡ଼ୋ ଖସ ରି 
ପଡ଼ରିଛ ରି। ରୋତ୍ରୀଙ୍କ ସେୁକ୍ୋ ଦୃଷ୍ ରିେୁ ସ୍ୋନୀୟ 
ପ୍ଶୋସନ ଉକ୍ େୋସ୍ୋକେ ରୋତୋୟୋତ ବନ୍ଦ �େ ରିଛ ରି। 
କସୋେଡୋ-ଦୋେ ରିଙ୍ଗରିବୋଡ଼ ରି ଏବଂ କରୋପୋଳପେୁ-
େୋୟପେୁ�ୁ ସଂକରୋର �େୁଥିବୋ ୫୯ନଂ 
ଜୋତୀୟ େୋଜପଥକେ ରୋଡରି ଚଳୋଚଳ ସମ୍ରୂ୍୍ଟ 
ବନ୍ଦ େହ ରିଛ ରି। ରୋହୋଫଳକେ ଦୋେ ରିଙ୍ଗବୋଡ଼ରିଠୋେୁ 
କସୋେଡୋ, ଆସ ରି�ୋ, ବ୍ରହ୍ମପେୁ�ୁ ରୋତୋୟୋତ 
ବୋଧୋପ୍ୋପ୍ତ କହୋଇଛ ରି। ଉକ୍ େୋସ୍ୋ କଦଇ କ�ବଳ 
ଦୁଇଚ� ରିଆ ରୋନ�ୁ ର ରିବୋ ଲୋର ରି ଦୋେ ରିଙ୍ଗବୋଡ଼ରି 
ପଲୁ ରିସ ପକ୍େୁ ଅନୁମତ ରି ଦ ରିଆରୋଉଛ ରି। 

ଦୋେ ରିଙ୍ଗବୋଡ଼ରି ପଲୁ ରିସ ପକ୍େୁ ଦୋେ ରିଙ୍ଗବୋଡ଼ରି 
ସ୍ରିତ ଡକବେ ରିଠୋକେ କଚକ୍  କପୋଷ୍ �େୋରୋଇ 

ଭୋେୀରୋନ�ୁ ଏହ ରି େୋସ୍ୋକେ ର ରିବୋ ଲୋର ରି ଅନୁମତ ରି 
ଦ ରିଆରୋଉ ନୋହ ିଁ। କତଣ ୁସମସ୍ ରୋଡରି ଭଞ୍ଜନରେ, 

�ଳରିଙ୍ଗୋ, ଉଦୟର ରିେ ରି କଦଇ ରୋତୋୟୋତ 
�େ ରିପୋେ ରିବ। ସଚୂନୋ ଅନୁସୋକେ, ଉକ୍ ଅଞ୍ଳ 
ସମ୍ରୂ୍୍ଟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କଘେୋ ଘୋର ରି କହୋଇଥିବୋେୁ 
ଅଧି�ୋଂଶ ସମୟକେ ବ ରିପଦ ସଂକ�ତ େହ ରିଛ ରି। 
ରତ ଦୁଇ ତ ରିନ ରି ଦ ରିନ କହବ ଏହ ରି ଅଞ୍ଳକେ ବଷ୍ଟୋ 
ଲୋର ରିେହ ରିଥିଲୋ। ଆଜରି ଦ ରିନ ତମୋମ କସୋେଡୋ 
ଓ ଦୋେ ରିଙ୍ଗରିବୋଡ଼ ରି ଅଞ୍ଳକେ ପ୍ବଳ ବଷ୍ଟୋ ଲୋର ରି 
େହ ରିଥିବୋ �ୋେଣେୁ ଭୁସ୍ଖଳନ କହୋଇଛ ରି। ଘୋର ରିକେ 
ରୋତୋୟୋତ �େ ରିବୋ ପୋଇଁ ବ ରିପଦ େହ ରିଥିବୋେୁ 
କସୋେଡୋ ପ୍ଶୋସନ ରୋଜଲବୋଡ଼ରି ଠୋକେ େୋସ୍ୋ�ୁ 
ଅବକେୋଧ �େ ରି େଖିଛ ରି। ଏକବ ରୋଏଁ ବଷ୍ଟୋ 
ଲୋର ରି େହ ରିଥିବୋେୁ ପ୍ଶୋସନ ତେଫେୁ କ�ୌଣସ ରି 
ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରହଣ �େୋରୋଇ ପୋେ ରିନୋହ ିଁ।

�ର�,୨୧ୋ୯(ସ ରିମସ): ଓଡ଼ରିଶୋ କଲୋ�କସବୋ ଆକୟୋର (ଓପ ରିଏସସ ରି) ପକ୍େୁ 
ଆସନ୍ତୋ ଅକ�ଟୋବୋେ ୧୬ ତୋେ ରିଖକେ ଓଡ଼ରିଶୋ ସ ରିଭ ରିଲ ସଭ୍ଚିସ(ଓସ ରିଏସ)-୨୦୨୧େ 
ପ୍ ରିଲ ରିମ ରିନୋେୀ ପେୀକ୍ୋ ଅନୁଷ୍ ରିତ କହବ। େୋଜ୍େ ୫ର ରି କଜୋନ ଅଥ୍ଟୋତ ବୋକଲଶ୍ୱେ, 
ବ୍ରହ୍ମପେୁ, ଭୁକବନଶ୍ୱେ, �ର� ଏବଂ ସମ୍ଲପେୁ କଜୋନକେ ପେୀକ୍ୋ �େୋର ରିବ। 
ପ୍ୋୟ ୨ର ରି ସ ରିର ରିଂକେ ପେୀକ୍ୋ �େ ରିବୋ�ୁ ଓପ ରିଏସସ ରି ପକ୍େୁ ନ ରିଷ୍ପର୍ରି ନ ରିଆରୋଇଛ ରି। 
ପବୂ୍ଟୋହ୍ନ ୧୦ରୋେୁ ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ୧୨ରୋ ପର୍ଟ୍ନ୍ତ କଜକନେୋଲ ଷ୍ଡରିଜ୍  କପପର୍  -୧ 
ପେୀକ୍ୋ କହବ। କସହ ରିପେ ରି ମଧ୍ୟୋହ୍ନ ୧ରୋ ୩୦ ମ ରିନ ରିରେୁ ୩ରୋ ୩୦ ମ ରିନ ରିର ପର୍ଟ୍ନ୍ତ 
କଜକନେୋଲ୍  ଷ୍ଡରିଜ୍  କପପର୍ -୨ ପେୀକ୍ୋ �େୋର ରିବ। ପେୀକ୍ୋ ସମୟକେ 
ଭ ରିନ୍ନକ୍ମ ପ୍ୋଥ୍ଟୀମୋନଙୁ୍କ ୪୦ ମ ରିନ ରିର ଅତ ରିେ ରିକ୍ ସମୟ ମ ରିଳ ରିବ। ଓପ ରିଏସସ ରି 
କୱବସୋଇରକେ ଆଡମ ରିର �ୋଡ୍ଟ ଜୋେ ରି �େୋରୋଇଥିବୋକବକଳ ପେୀକ୍ୋଥ୍ଟୀମୋକନ 
ଏ ସମ୍�୍ଟକେ ସବ ରିକଶଷ ସଚୂନୋ ଓପ ରିଏସସ ରି କୱବସୋଇଟ୍ କେ ପୋଇପୋେ ରିକବ। 

କଟକ,୨୧।୯(ସମସି): ବହୁଚଚ୍ଚିତ ମକଡଲ କସୌମ୍ େଞ୍ଜନ 
ପୋଣ ରିଗ୍ରୋହୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ ଘରଣୋକେ କହୋଇଥିବୋ ଏତଲୋ ଆଧୋେକେ 
ପଲୁ ରିସ �’ଣ ପଦକକ୍ପ ଗ୍ରହଣ �େ ରିଛ ରି ତୋହୋ ଜଣୋଇବୋ�ୁ ହୋଇକ�ୋର୍ଟ 
ପବୂ୍ଟେୁ ନ ରିକଦେ୍ଟଶ କଦଇଥିବୋ କବକଳ ଆଜରି ଅଦୋଲତକେ ତଦନ୍ତ ଷ୍ୋରସ 
େ ରିକପୋର୍ଟ ଦୋଖଲ �େ ରିଛନ୍ତରି ଭୁବକନଶ୍ବେ ଡ ରିସ ରିପ ରି । ଏହ ରି ମୋମଲୋେ 
ଶଣୁୋଣ ରି �େ ରି ବ ରିଚୋେପତ ରି ଜଷ୍ ରିସ ବ ରିଶ୍ବଜରିତ ମହୋନ୍ତ ରି ପେବର୍୍ଟୀ ଶଣୁୋଣ ରି 
ପୋଇଁ ଆସନ୍ତୋ ଅକ�ଟୋବେ ୧୨�ୁ ଧୋର୍ଟ୍ �େ ରିଛନ୍ତରି। ଆଜରି ପଲୁ ରିସ ପକ୍େୁ 
ଦୋଖଲ େ ରିକପୋର୍ଟକେ ଉକଲ୍ଲଖ ଅଛ ରି � ରି ଏହ ରି ଘରଣୋକେ କସୌମ୍ଙ୍କ 
କପ୍ମ ରି�ୋ କସୋନୋଲରି ନନ୍ଦଙୁ୍କ ଉପକେୋକ୍ ଅଭରିକରୋର ଆଧୋେକେ କଜେୋ 
�େୋରୋଇଛ ରି। କତକବ ଆତ୍ମହତ୍ୋ ପୋଇଁ କସ କସୌମ୍ଙୁ୍କ ପ୍ବତ୍ଟୋଇବୋେ 
ପ୍ମୋଣ ନୋହ ିଁ। ଅନ୍ପରକେ ସସୁୋଇଡୋଲ କନୋଟ୍ ସମ୍�୍ଟକେ ତଦନ୍ତ �’ଣ 
କହୋଇଛ ରି କବୋଲରି ଅଦୋଲତ ପ୍ଶ୍ନ �େ ରିଥିକଲ। ପ୍�ୋଶ କର ଭୁବକନଶ୍ୱେ  
ଇନକଫୋସ ରିର ରି ଥୋନୋ ଅନ୍ତର୍ଟତ �ଳୋେୋହୋଙ୍ଗଠୋକେ ରତ ଜୋନୁଆେୀ 
୩୦କେ ମକଡଲ କସୌମ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୋ �େ ରିଥିକଲ। ମତୁୃ୍ ପବୂ୍ଟେୁ କସ 
ଏ� ଆତ୍ମହତ୍ୋ ର ରିପ୍ପଣୀ ଛୋଡ ରିରୋଇଥିକଲ। କରଉଁଥିକେ ତୋଙ୍କ ମତୁୃ୍ 
ପୋଇଁ କପ୍ମ ରି�ୋ କସୋନୋଲରି ନନ୍ଦଙୁ୍କ କସ ଦୋୟୀ �େ ରିଥିକଲ।  ଏହ ରି ଘରଣୋକେ 
କସୌମ୍ଙ୍କ ଭଉଣୀ ଇନକଫୋସ ରିର ରି ଥୋନୋକେ କଦଇଥିବୋ ଏତଲୋେ 
ତଦନ୍ତକେ କ�ୌଣସ ରି ଅଗ୍ରରତ ରି ନକହବୋେୁ  କସ ଓଡରିଶୋ ହୋଇକ�ୋର୍ଟଙ୍କ 
ଦ୍ବୋେସ୍ କହୋଇଥିକଲ। ଆକବଦନ�ୋେୀଣୀଙ୍କ ପକ୍େୁ ଆଇନଜୀବୀ 
କବ୍ୋମକ�ଶ ତ୍ର ରିପୋଠୀ ମୋମଲୋ ପେ ରିଚୋଳନୋ �େୁଛନ୍ତରି।

କଟକ,୨୧୯(ସମସି): ଶ ରିକ୍� ଶ ରିକ୍ୋ 
ନ ରିକଦେ୍ଟଶୋଳୟ ଏବଂ େୋଜ୍ ଶ ରିକ୍ୋ ରକବଷଣୋ 
ଓ ପ୍ଶ ରିକ୍ଣ ପ୍ତ ରିଷ୍ୋନ ଏବଂ �ର� ଜରିଲ୍ଲୋ ଶ ରିକ୍ୋ 
�ୋର୍୍ଟ ୋଳୟେ ମ ରିଳ ରିତ ଆନୁ�ୂଲ୍କେ ୪୮ତମ 
େୋଜ୍ସ୍େୀୟ ବ ରିଜ୍ୋନ ରଣ ରିତ ଓ ପେ ରିକବଶ 
କମଳୋ ଆଜରି ଉଦରୋପ ରିତ କହୋଇରୋଇଛ ରି। 
କଶ୍ରଷ୍ ପ୍�ଳ୍ପରଡ଼ୁ ରି� କରୌହୋରୀକେ କହବୋ�ୁ 
ଥିବୋ ବ ରିଜ୍ୋନକମଳୋକେ ଓଡ଼ରିଶୋେୁ ପ୍ତ ରିନ ରିଧିତ୍ବ 
�େ ରିକବ। ଜରିଲ୍ଲୋ ଶ ରିକ୍ୋଧି�ୋେୀ �ୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର 
ନୋୟ�ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତୋକେ ଆକୟୋଜରିତ ଏହ ରି 
�ୋର୍୍ଟ କ୍ରମକେ େୋଜ୍ �ୃଷ ରି ଓ ପଶପୁୋଳନ 
ମନ୍ତୀ େକଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ତୋପ ସ୍ବୋଇ ଁ ମଖୁ୍ଅତ ରିଥି, 
ମଖୁ୍ବକ୍ୋ ଭୋକବ କମୟେ ସବୁୋସ ସ ରିଂ, 
ସମ୍ୋନ ରିତ ଅତ ରିଥି ଭୋକବ �ର�-ବୋେବୋରୀ 
ବ ରିଧୋୟ�  ଇଂଜରିନ ରିୟେ ମହମ୍ଦ କମୋ� ରିମ, 
ବ ରିଧୋୟ� ଡ�ଟେ ପ୍କଫସେ ପ୍କମୋଦ ମଲ୍ଲ ରି�, 
ଅତ ରିେ ରିକ୍ ଜରିଲ୍ଲୋପୋଳ ବ ରିଜୟ �ୁମୋେ ଖଣ୍ଡୋୟତ 

େୋୟ କରୋର କଦଇଥକଲ। ଏହ ରି କମଳୋକେ 
ଜରତସ ରିଂହପେୁ ଜରିଲ୍ଲୋେ େୋଜଲକ୍ଷୀ କଲଙ୍କୋ, 
େୋୟରଡ଼ୋ ଜରିଲ୍ଲୋେ ଭ ରି. କସୋନ ରିଆ, ସନୁ୍ଦେରଡ 
ଜରିଲ୍ଲୋେୁ ଓମ୍ ପେ ରିଡୋ, କ�ୋେୋପରୁ ଜରିଲ୍ଲୋେ 
ପ୍ତୁ୍ଷ ମହୋପୋତ୍ର, ପେୁୀେୁ ସୋଇ କସୋହମ୍ 
ପ୍ଧୋନ, �ର� ଜରିଲ୍ଲୋେୁ ମହମ୍ଦ ୟୋସ ରିେ 
ଜୋମ ରିଲ ଜୋତୀୟସ୍େୀୟ ବ ରିଜ୍ୋନ ରଣ ରିତ ଓ 

ପେ ରିକବଶ କମଳୋକେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ �େ ରିକବ। 
ପ୍ୋେମ୍ଭକେ  ଜରିଲ୍ଲୋ ଅତ ରିେ ରିକ୍ ଶ ରିକ୍ୋଧି�ୋେୀ ଦୀପ୍ତ ରି 
ଶଭୁଦଶ୍ଚିନୀ ସ୍ବୋରତ ଭୋଷଣ କଦଇଥିଲୋ କବକଳ 
କେକଭନୋ୍ �ଲରିଜରିଏର ସ୍ଲୁେ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ 
ରେୁୁ ବ ରିଶ୍ବନୋଥ ମ ରିଶ୍ରଙ୍କ ନ ରିକଦେ୍ଟଶନୋକେ ସ୍ବୋରତ 
ସଙ୍ଗୀତ ରୋନ �େ ରିଥିକଲ।  ଖୋନନରେ 
ସ୍ଲୁେ ପ୍ଧୋନ ଶ ରିକ୍� ଅକ୍ୟ �ୁମୋେ ଷଡଙ୍ଗୀ 

ଧନ୍ବୋଦ କଦଇଥିକଲ। ଏସସ ରିଇଆେର ରିେ 
ସହନ ରିକଦେ୍ଟଶ� ଦ ରିଲୀପ ସୋହୁ, କଚୌଧେୁୀ 
େମୋ�ୋନ୍ତ ପ୍ହେୋଜ, ସ�ୁୋନ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଡ 
ସଜୁୋତୋ ମହୋପୋତ୍ର, ଜୟଧମ୍ଟ କସନୋପତ ରି, ମ ରିହ ରିେ 
ପେ ରିଡୋ, କମଘମୋଳୋ ବ ରିଶ୍ୱୋଳ, ସଶୁୀଲ ମହୋପୋତ୍ର, 
କରୌତମ ଆଚୋର୍୍ଟ , ଶଭୁ୍ରଜରିତ ପ୍ତ ରିହୋେୀ, 
ଶଭୁ�ୋନ୍ତ ପଣ୍ଡୋ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ରିତ ଥିକଲ।

କଟକ,୨୧।୯(ସମସି): �ର� ସହେକେ ନ�ଲରି ଔଷଧ �ୋେବୋେ ମୋମଲୋ 
ଏକବ ହୋଇକ�ୋର୍ଟକେ ପହଞ୍ ରିଛ ରି। ଏହ ରି ସକମ୍ଦନଶୀଳ ଘରଣୋେ କଚେ ବୋହୋେ 
େୋଜ୍ ପର୍ଟ୍ନ୍ତ ରୋଇଥିବୋେୁ ସ ରିବ ରିଆଇ ଦ୍ୋେୋ ତଦନ୍ତ ପ୍ୋଥ୍ଟନୋ �େୋରୋଇ ଅଭରିକଷ� 
ଦୋସ ନୋମ� ଜକଣ ବ୍କ୍ ରିଙ୍କ ପକ୍େୁ ହୋଇକ�ୋର୍ଟକେ ଏ� ଜନସ୍ୋଥ୍ଟ ମୋମଲୋ 
େୁଜୁ କହୋଇଛ ରି। ପ୍�ୃତ ଔଷଧ କରଉଁଠୋେୁ 
ଉତ୍ୋଦନ �େୋରୋଇ ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ଅଞ୍ଳ�ୁ ବ ରିକ୍ର ରି ପୋଇଁ 
ପଠୋରୋଉଛ ରି କସହ ରି ସ୍ୋନକେ ତଦନ୍ତ�ୁ ବ୍ୋପ� 
�େ ରିବୋ ଆବଶ୍�। ଏଥିସହ ଅଭରିରକୁ୍ଙୁ୍କ 
ର ରିେଫ �େୋରୋଇ ଉପରକୁ୍ ଧୋେୋକେ ମୋମଲୋ 
େୁଜୁ୍ �େ ରିବୋ�ୁ ପ୍ୋଥ୍ଟନୋ �େୋରୋଇଛ ରି। କରଲମୋ-୪୦ ଭଳରି ବହୁଳ ବ୍ବହୋେ ଉର୍ଚ 
େକ୍ଚୋପ ନ�ଲରି ଔଷଧ କବୋଲରି ପଲୁ ରିସ ଜୋଣ ରିବୋ ପକେ ଚଢଉ �େ ରି �ର�େୁ 
୩୦ଲକ୍େୁ ଅଧି� ରଙ୍କୋେ ଔଷଧ ଜବତ �େ ରିଥିଲୋ। କହକଲ � ରିଛ ରି ଷ୍� ରିଷ୍ଙୁ୍କ 
ର ରିେଫ �େୋରକଲ କହବ ନୋହ ିଁ ବେଂ ଔଷଧ ଉତ୍ୋଦ�ଙୁ୍କ ର ରିେଫ �େୋର ରିବୋେ 
ଆବଶ୍�ତୋ େହ ରିଛ ରି। ରୋହୋ ପଲୁ ରିସ ପକକ୍ ବୋହୋେ େୋଜ୍କେ ତଦନ୍ତ �େ ରି 
କସମୋନଙୁ୍କ ର ରିେଫ �େ ରିବୋ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଣ ୁ ସବ ରିଆଇ ଦ୍ୋେୋ ତଦନ୍ତ ଅଧି� 
ପ୍ଭୋବ ରି କହୋଇପୋେ ରିବ କବୋଲରି ଆକବଦନକେ ଉକଲ୍ଲଖ େହ ରିଛ ରି। ଅନ୍ପରକେ 
କରକହତୁ କଲୋ�ଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ନ�ଲରି ଔଷଧ �ୋେବୋେ ଏ� କଖଳ କହୋଇଛ ରି। 
ଆଇପ ରିସ ରି ଧୋେୋ ୩୦୭ ସହ ଡ୍ରର୍ ଆଣ୍ଡ �ସକମର ରି� ଆ�ଟକେ ମୋମଲୋ େୁଜୁ 
�େୋର ରିବୋେ ଆବଶ୍�ତୋ େହ ରିଛ ରି କବୋଲରି ଆକବଦନ�ୋେୀ ଦଶ୍ଟୋଇଛନ୍ତରି। ଏହ ରି 
ମୋମଲୋକେ ସ ରିବ ରିଆଇ ନ ରିକଦେ୍ଟଶ�, ମଖୁ୍ଶୋସନ ସଚରିବ, ପଲୁ ରିସ ଡ ରିଜରି, କ�ନ୍ଦ୍ର 
ଓ େୋଜ୍ ରହୃ ସଚରିବଙ୍କ ସକମତ ସ୍ୋସ୍୍ ବ ରିଭୋର�ୁ ପକ୍ଭୁକ୍ �େୋରୋଇଛ ରି। 
ଆଇନଜୀବୀ ଆକଲୋ� ମହୋପୋତ୍ରଙ୍କ ଜେ ରିଆକେ ମୋମଲୋ ଦୋୟେ କହୋଇଛ ରି।

କଟକ,୨୧।୯(ସମସି): େୋଜ୍ ସେ�ୋେଙ୍କ ପକ୍େୁ ପବୂ୍ଟତନ 
ବ ରିଧୋୟ�ଙ୍କ କପନସନ ବୃଦ୍ଧ ରି ପୋଇଁ ନ ରିଆରୋଉଥିବୋ ପଦକକ୍ପ�ୁ 
ବ ରିକେୋଧ �େ ରି ଦୋୟେ ଆକବଦନ�ୁ ହୋଇକ�ୋର୍ଟ ଆଜରି ଖୋେଜ 
�େ ରିକଦଇଛନ୍ତରି। କରୋପୋଳଚନ୍ଦ୍ର ସୋହୁଙ୍କ ପକ୍େୁ ଦୋୟେ ଏହ ରି 
ଜନସ୍ୋଥ୍ଟ ଆକବଦନେ ଶଣୁୋଣ ରି �େ ରି ମଖୁ୍ବ ରିଚୋେପତ ରି ଜଷ୍ ରିସ 
ଏସ.ମେୁଲୀଧେ ଓ ବ ରିଚୋେପତ ରି ଜଷ୍ ରିସ ଚ ରିର୍େଞ୍ଜନ ଦୋଶଙୁ୍କ କନଇ 
ରଠରିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହ ରି ମୋମଲୋେ ଶଣୁୋଣ ରି ପୋଇଁ ଅଗ୍ରୋହ୍ �େ ରିଛନ୍ତରି। 

ମୋମଲୋେୁ ପ୍�ୋଶ କର �କେୋନୋ ମହୋମୋେୀ ସମୟକେ 
େୋଜ୍ ଆଥ ୍ଚି� ସଂ�ର ସ୍ରିତ ରି କଦଇ ରତ ରି�େୁଥିବୋ କବକଳ 
ପବୂ୍ଟତନ ବ ରିଧୋୟ�ଙ୍କ କପନସନ�ୁ ବୃଦ୍ଧ ରି �େ ରିବୋ ପୋଇଁ ନ ରିଷ୍ପର୍ରି 
କନବୋ�ୁ ରୋଉଥିବୋ ଆକବଦନ�ୋେୀ ଦଶ୍ଟୋଇଥିକଲ। କସମୋକନ 
କଲୋ�ଙ୍କ କସବ� କହୋଇଥିବୋ କବକଳ ଭର୍ୋ ବୃଦ୍ଧ ରି ଗ୍ରହଣୀୟ 
ନୁକହଁ କବୋଲରି ଆକବଦନ�ୋେୀ ଉକଲ୍ଲଖ �େ ରିଥିକଲ। କତକବ 
ସେ�ୋେୀ ସ୍େକେ � ରିଛ ରି ନ ରିଷ୍ପର୍ରି ନ ରିଆର ରିବୋ ପବୂ୍ଟେୁ ଆକବଦନ�ୋେୀ 
ଦୋୟେ �େ ରିଥିବୋ ମୋମଲୋ ଅପେ ରିପକ୍ୱ କବୋଲରି ଖଣ୍ଡପୀଠ �ହ ରିବୋ 
ସହ ମୋମଲୋ�ୁ ଖୋେଜ �େ ରିକଦଇଛନ୍ତରି। ଆକବଦନ�ୋେୀଙ୍କ 
ପକ୍େୁ ଏହ ରି ମୋମଲୋକେ େୋଜ୍ ସେ�ୋେ, ଓଡ଼ରିଶୋ ବ ରିଧୋନସଭୋ 
ବୋଚସ୍ପତ ରି ଓ ବ ରିଧୋନସଭୋ �ମ ରିର ରି�ୁ ପକ୍ଭୁକ୍ �େୋରୋଇଥିଲୋ।

ଗାଜଲବାଡ଼ ିଘାଟରିେ ଭୂସ୍ଖଳନ
ସୋରଡ଼ା-ଦାରଙି୍ଗବାଡ଼ ିରାସ୍ା େଲି୍ କଲା ପ୍ରଶାେନ

୪୮ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ରୀୟ ବଜି୍ାନ, ଗଣତି ଓ ୍ରସିବଶ ସମଳା ଉଦ୍ ଯା୍ତି

ରରେଷ୍ଠ ୬ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମରନାନୀତ

ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧ ଗେୁୁତେ

ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାେୀଙ୍କ ସରମତ ୧୦ 
କମ୍ଶଚାେୀଙୁ୍କ ଅଟକ େଖିରଲ ଗ୍ାମବାସୀ

 � ମସେଲ ସେୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମତୁୃ୍ୟ ମାମଲା

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୨୧ା୯(ସମସି): ଓଡ଼ରିଆ ଭୋଷୋ, ସୋହ ରିତ୍ 
ଓ ସଂସ୍ତୃ ରି ବ ରିଭୋର ଅଧୀନ ଓଡ଼ରିଆ ଭୋଷୋ ପ୍ତ ରିଷ୍ୋନେ 
ସୋଧୋେଣ ପେ ରିଷଦ ଓ �ୋର୍୍ଟ ନ ରିବ୍ଟୋହୀ �ମ ରିର ରି ରଠରିତ 
କହୋଇରୋଇଛ ରି। ପେ ରିଷଦେ ସଭୋପତ ରି େହ ରିଛନ୍ତରି ଓଡ଼ରିଆ 
ଭୋଷୋ, ସୋହ ରିତ୍ ଓ ସଂସ୍ତୃ ରି ବ ରିଭୋର ମନ୍ତୀ। କସହ ରିପେ ରି 
ବ ରିଦ୍ୋଳୟ ଓ ରଣଶ ରିକ୍ୋ, ଉର୍ଚଶ ରିକ୍ୋ ଏବଂ ଆଦରିବୋସୀ ଓ 
ହେ ରିଜନ ମନ୍ତୀ, ମଖୁ୍ ଶୋସନ ସଚରିବ, ମଖୁ୍ ଉନ୍ନୟନ 
�ମ ରିଶନେ, ଉନ୍ନୟନ �ମ ରିଶନେ ତଥୋ ଅତ ରିେ ରିକ୍ 
ମଖୁ୍ ଶୋସନ ସଚରିବ, ସଂସ୍ତୃ ରି, ଅଥ୍ଟ ଏବଂ ବ ରିଦ୍ୋଳୟ 
ଓ ରଣଶ ରିକ୍ୋ, ଉର୍ଚଶ ରିକ୍ୋ ବ ରିଭୋରେ ଶୋସନ ସଚରିବ, 
ଅନୁସଚୂ ରିତ ଜୋତ ରି ଓ ଜନଜୋତ ରି ରକବଷଣୋ ଓ ପ୍ଶ ରିକ୍ଣ 
ପ୍ତ ରିଷ୍ୋନ ନ ରିକଦେ୍ଟଶ�, ଓଡ଼ରିଶୋ ସୋହ ରିତ୍ ଏ�ୋକଡମୀ 
ସଭୋପତ ରି, ମୋଧ୍ୟମ ରି� ଶ ରିକ୍ୋ, ଓକସପୋ, ଶ ରିକ୍ୋ ଓ 
ରକବଷଣୋ ପ୍ତ ରିଷ୍ୋନ, ଶୋସ୍ତୀୟ ଓଡ଼ରିଆ ଉତ୍କଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନ 
କ�ନ୍ଦ୍ର ନ ରିକଦେ୍ଟଶ�, ଉତ୍କଳ ସଂସ୍ତୃ ରି ବ ରିଶ୍ୱବ ରିଦ୍ୋଳୟ 
�ୁଳପତ ରି, ସଭୋପତ ରିଙ୍କ ଦ୍ୋେୋ ମକନୋନୀତ ୪ ଜଣ 
ଭୋଷୋ ବ ରିକଶଷଜ୍, ଭୋଷୋତତ୍ତ୍ୱବ ରିତ୍  ଡ. ବ ରିଜୟଲକ୍ଷୀ 
ମହୋନ୍ତ ରି, ଡ. ଅକଲଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପଢ଼଼ ରିଆେୀ, ଡ. ଅନ୍ତର୍୍ଟ ୋମୀ 
ମ ରିଶ୍ର, ଡ. ଦମୟନ୍ତୀ କବଶ୍ରୋ, ଓଡ଼ରିଶୋେ ପ୍ମଖୁ ଓଡ଼ରିଆ 

ସମୋ୍ଦପତ୍ରେ ସମ୍ୋଦ�(ସଭୋପତ ରିଙ୍କ ମକନୋନୀତ), 
�ୋର୍୍ଟ ନ ରିବ୍ଟୋହୀ ପେ ରିଷଦେ ସମସ୍ ସଦସ୍ ପେ ରିଷଦେ 
ସଦସ୍ ଭୋକବ ମକନୋନୀତ କହୋଇଛନ୍ତରି। ଓଡ଼ରିଆ ଭୋଷୋ 
ପ୍ତ ରିଷ୍ୋନେ ନ ରିକଦେ୍ଟଶ� ସଦସ୍ ସଚରିବ େହ ରିଛନ୍ତରି।

 କସହ ରିପେ ରି �ୋର୍ଟ୍ନ ରିବ୍ଟୋହୀ �ମ ରିର ରିକେ ସଂସ୍ତୃ ରି ମନ୍ତୀ 
ଅଧ୍ୟକ୍ େହ ରିଛନ୍ତରି। ମଖୁ୍ ଶୋସନ ସଚରିବ �ୋର୍ଟ୍�ୋେୀ 
ଅଧ୍ୟକ୍ େହ ରିଛନ୍ତରି। ବୋ� ରି ଉନ୍ନୟନ �ମ ରିଶନେ ତଥୋ 
ଅତ ରିେ ରିକ୍ ମଖୁ୍ ଶୋସନ ସଚରିବ, ସଂସ୍ତୃ ରି ବ ରିଭୋର ଶୋସନ 
ସଚରିବ, ବ ରିଦ୍ୋଳୟ ଓ ରଣଶ ରିକ୍ୋ ବ ରିଭୋର �ମ ରିଶନେ 
ତଥୋ ଶୋସନ ସଚରିବ, ଅଥ୍ଟ ବ ରିଭୋର ଶୋସନ ସଚରିବ, ଉର୍ଚ 
ଶ ରିକ୍ୋ ବ ରିଭୋର �ମ ରିଶନେ ତଥୋ ଶୋସନ ସଚରିବ, ଶୋସ୍ତୀୟ 
ଓଡ଼ରିଆ ଉତ୍କଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନ କ�ନ୍ଦ୍ର ନ ରିକଦେ୍ଟଶ�, ସଭୋପତ ରିଙ୍କ 
ଦ୍ୋେୋ ମକନୋନୀତ ୨ ଜଣ ଓଡ଼ରିଆ ଭୋଷୋ ବ ରିକଶଷଜ୍ 
ଡ. କ�ୈଳୋସ ଚନ୍ଦ୍ର ର ରି�ୋୟତେୋୟ ଓ ଡ. ଚ ରିନ୍ମୟୀ 
ମହୋପୋତ୍ର। ୨ ଜଣ ଭୋଷୋତତ୍ତ୍ୱବ ରିତ୍  ଡ. କବୈଷ୍ଣବ ଚେଣ 
ମହୋନ୍ତ ରି ଓ ଡ. ବ ରିଜୟ �ୁମୋେ ଶତପଥୀ, ପବୂ୍ଟୋଞ୍ଳ 
ଭୋଷୋ କ�ନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍, ଓଡ଼ରିଶୋ ସୋହ ରିତ୍ ଏ�ୋକଡମୀ 
ସଭୋପତ ରି ପ୍ମଖୁ ସଦସ୍ େହ ରିଛନ୍ତରି। ଓଡ଼ରିଆ ଭୋଷୋ 
ପ୍ତ ରିଷ୍ୋନେ ନ ରିକଦେ୍ଟଶ� ସଦସ୍ ସଚରିବ େହ ରିଛନ୍ତରି।

ହାଇରକାଟ୍ଶରେ ଷ୍ାଟସ 
େରି�ାଟ୍ଶ ଦାଖଲ କରଲ ଡସି�ି ି

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୨୧ା୯(ସମସି): ଅକ�ଟୋବେ 
୧୪େୁ ୧୬ ପର୍ଟ୍ନ୍ତ ୩ଦରିନ ଧେ ରି 
କବଙ୍ଗୋଲୁେୁେ େବୀନ୍ଦ୍ର �ଳୋ ନ ରିକ�ତନ 
ମଞ୍କେ ଆକୟୋଜରିତ କହବ ‘ଓଡ଼ରିଶୋ 
ଉତ୍ସବ’। ଏକନଇ ମଙ୍ଗଳବୋେ ଏ� 
ପ୍ସୁ୍ତ ରି କବୈଠ� ବ ରିଭୋରୀୟ ଅତ ରିେ ରିକ୍ ମଖୁ୍ 
ଶୋସନ ସଚରିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତୋକେ ସଂସ୍ତୃ ରି 
ଭବନ ସମ୍ ରିଳନୀ �କ୍କେ ଅନୁଷ୍ ରିତ 
କହୋଇରୋଇଛ ରି। ଓଡ଼ରିଆ ଭୋଷୋ, ସୋହ ରିତ୍ ଓ 
ସଂସ୍ତୃ ରି ବ ରିଭୋର ଅଧୀନ ରେୁୁ କ�ଳୁଚେଣ 
ମହୋପୋତ୍ର ଓଡ଼ରିଶୀ ରକବଷଣୋ କ�ନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 
ଓଡ଼ରିଶୋ ସଙ୍ଗୀତ ନୋର� ଏ�ୋକଡମୀ ପକ୍େୁ 
ମ ରିଳ ରିତ ଭୋକବ ଏହ ରି ଉତ୍ସବ ଆକୟୋଜରିତ 
କହବ। ଉତ୍ସବେ ପ୍ଥମ ସନ୍୍ୋକେ 
ନୋର�, ଦ୍ ରିତୀୟ ସନ୍୍ୋକେ ଶୋସ୍ତୀୟ 
ଓଡ଼ରିଶୀ ନୃତ୍ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ତୃତୀୟ 
ସନ୍୍ୋକେ କଲୋ��ଳୋ ଏବଂ ପୋେମ୍େ ରି� 
ନୃତ୍, ସଙ୍ଗୀତ ଛଉ, ସମ୍ଲପେୁୀ ଓ 
ଆଦରିବୋସୀ �ଳୋ ପ୍ଦଶ୍ଚିତ କହବ କବୋଲରି 

ବ ରିଭୋର ପକ୍େୁ ସଚୂନୋ ମ ରିଳ ରିଛ ରି। ଏଥିକେ 
ସବ୍ଟକମୋଟ୍  ୧୭୮ ଜଣ �ଳୋ�ୋେ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ �େ ରିକବ। କସହ ରିପେ ରି ଓଡ଼ରିଶୋ 
ସୋହ ରିତ୍ ଏ�ୋକଡମୀ ପକ୍େୁ ୨ ଦ ରିନ 
ବ୍ୋପୀ ସ୍ୋନୀୟ ପ୍ବୋସୀ ଓଡ଼ରିଆଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକେ �ବ ରିତୋ ପୋଠ ଓ ରଳ୍ପ ଲରିଖନ, 
ଓଡ଼ରିଶୋ ଲଳରିତ �ଳୋ ଏ�ୋକଡମୀ ପକ୍େୁ 
କ�ୋର ରି ପ୍ତ ରିକରୋର ରିତୋ, ପଟ୍ଟଚରିତ୍ର ଶ ରିବ ରିେ 
ଏବଂ ଚ ରିତ୍ର�ଳୋ ପ୍ଦଶ୍ଟନୀ ଅନୁଷ୍ ରିତ କହବ। 
ଏଥିସହ େୋଜ୍ ବୟନ, ହସ୍ତନ୍ତ ଏବଂ 
ହସ୍ଶ ରିଳ୍ପ ବ ରିଭୋର ପକ୍େୁ ହସ୍�ଳୋ ପ୍ଦଶ୍ଟନ 
ଏବଂ ପର୍ଟ୍ରନ ବ ରିଭୋର ପକ୍େୁ ସ୍ତନ୍ତ 

ର୍ୋକଲେୀକେ ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ପର୍ଟ୍ରନସ୍ଳୀ 
ଓ ପର୍ଟ୍ର�ଙ୍କ ସବୁ ରିଧୋ ସମ୍�୍ଟକେ 
ପ୍ଚୋେପ୍ସୋେ �େୋର ରିବ। ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ଓଡ଼ରିଆ 
ଖୋଦ୍ ପସେୋେ � ରିଣୋବ ରି�ୋ ମଧ୍ୟ କହବ।
 ଏହୋସହ ରିତ ଆରୋମୀ ଦ ରିନେ େୋଜୋେୋଣୀ 
ଉତ୍ସବ, ମକୁକ୍ଶ୍ୱେ ଉତ୍ସବ, ଧଉଳରି 
ଉତ୍ସବ ଏବଂ ବୃନ୍ଦୋବନ ଉତ୍ସବ ପୋଇଁ 
ମଧ୍ୟ କବୈଠ�କେ ଆକଲୋଚନୋ 
କହୋଇଥିଲୋ। ଏହୋସହ ରିତ ହୀେୋ�ୁଦ, 
ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଏବଂ କ�ୋେୋପରୁେ ବ ରିଭ ରିନ୍ନ 
ଅଞ୍ଳକେ ୩ ନୂଆ ଉତ୍ସବେ ଶଭୁୋେମ୍ଭ 
କନଇ ଆକଲୋଚନୋ କହୋଇଥିଲୋ।

  ୍ବୂ୍ବତନ ବଧିାୟକଙ୍କ ସ୍ନେନ ବୃଦ୍କୁି ବସିରାଧ ପ୍ରେଂଗ

ଆରବଦନକୁ ଖାେଜ କରଲ ହାଇରକାଟ୍ଶ

ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଶରେ ରବଦାନ୍ତ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ମାମଲା

ରଣୁାଣ ିରରଷ; ୋୟ ସଂେକ୍ତି
ନକଲ ିଔଷଧ କାେବାେେ ସବିଆିଇ ତଦନ୍ତ ରହଉ

ହାଇସକାର୍ବସର 
ରୁଜୁସହଲା 

ଜନସ୍ାର୍ବ ମାମଲା

ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ପ୍ରତଷି୍ଠାନେ ସାଧାେଣ �େଷିଦ ଓ କାର୍ଶ୍ନବି୍ଶାହୀ କମଟି ିଗଠତି

ରବଆଇନ ଆରେମ ସଲି୍  କଲା ବନବଭିାଗ

ଗେିଫ ରହରଲ ଖଣ୍ଆି ବାବା ଅରକଟାବେ ୧୬ରେ ଓସଏିସ୍  ପ୍ରଲିମିନିାେୀ �େୀକ୍ା

ନକନୁ୍ଝର,୨୧ା୯(ସମସି): କ�ନୁ୍ଦ�େ ଜରିଲ୍ଲୋ ମଖୁ୍ ଚ ରି� ରିତ୍ସୋଳୟେ ଶ ରିଶ ୁ
ବ ରିଭୋର ଏସ୍ ଏନ୍ ସ ରିୟକୁେ ସ ରିସ ରିର ରିଭ ରି ଲୋର ରିଛ ରି। ଏଥିସହ ବୋହୋକେ ଏ� 
ଡରିସକପ୍ଲ ଲରୋରୋଇଛ ରି। କତଣ ୁ ମୋ’ ମୋକନ ଏଣ ରି� ରି ଏସ୍ ଏନ୍ ସ ରିୟକୁେ 
ଶ ରିଶୁମୋନଙ୍କେ ଚରି� ରିତ୍ସୋ ବୋବଦକେ ଜୋଣ ରିପୋେ ରିକବ। ସଚୂନୋକରୋର୍ 
କର � ରିଛ ରିଦ ରିନ ପବୂ୍ଟେୁ ଏସ୍ ଏନ୍ ସ ରିୟକୁେ ୨୪ ଘଣ୍ୋକେ ୪ ଶ ରିଶୁଙ୍କ 
ମତୁୃ୍�ୁ କନଇ ବ ରିବୋଦ କହୋଇଥିଲୋ।

ରକନୁ୍ଝେ ଜଲି୍ା ଡାକ୍ତେଖାନା

ରରିବୁଭିାଗ ଏସ୍ ଏନ୍ ସୟିରୁେ ଲାଗଲିା ସସିଟିଭି ି

ଓଡ଼ରିା ଉତ୍ସବ �ାଇଁ ସଂସ୍ତୃ ିବଭିାଗେ ପ୍ରସୁ୍ତ ିରବୈଠକ
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ଗରୁୁବାର, ୨୨ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ରତନ ଟଠାଟଠା ପଏିମ୍ ...
ମହାମାରୀ ସମୟରର  ଏହ ିଫଣ୍ଡ ସ୍ାପନ କରାଯାଇଥିଲା ରେରେ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହଛିନ୍।ି େଭିନି୍ନ 
ରକ୍ଷତ୍ରରୁ ଏହ ିଫଣ୍ଡକୁ ସହାୟତା ମେିେିା ସହତି ରମାଟ ୧୪ ହଜାର 
ରକାଟରି ପାଣ୍ ିମଧ୍ୟ େର୍ତ୍ତମାନ ସଦୁ୍ା ୬ ହଜାର ରକାଟ ିଉପରଯାଗ 
କରାଯାଇସାରଛି ିଏେଂ ୮ ହଜାର ରକାଟ ିଟଙ୍ା ରହଛି।ି 

ଆରପଠାରରିର କରମଡ ିକଙି୍ଗ୍  ...
ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତୀ ଅମତି ଶାହା, ସଡ଼କ ପରେିହନ ମନ୍ତୀ ନୀତୀନ 
ଗଡ଼କରୀ, ଉର୍ରପ୍ରରଦଶ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ରଯାଗୀ ଆଦତି୍ୟନାଥ 
ପ୍ରମଖୁ ତାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟରର ଗଭୀର ରଶାକ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି  
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରଲଖିଛନ୍ ିରଯ ଅସମୟରର ହାସ୍ୟ ଅଭରିନତା ରାଜୁଙ୍ 
ମତୁୃ୍ୟ ଖେର ଶଣୁ ି ରସ େହୁତ ଦୁଃଖିତ। ନଜିର ହାସ୍ୟପରୂ୍ତ୍ତ 
ପ୍ରସୁ୍ତରିର ରାଜୁ ରଲାକଙୁ୍ ମନ୍ତମଗୁ୍ଧ କର ି ରଦଉଥିରଲ। 
ଏଥିରର ତାଙ୍ର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତଭିା ଥିଲା। ଏଥିରଯାଗୁଁ ଭାରତରର 
ହାସ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ନୂଆ ପରଚିୟ ମେିଥିିଲା। ତାଙ୍ ପରେିାର ଏେଂ 
ପ୍ରଶଂସକଙ୍ ପ୍ରତ ି ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଗଭୀର ସମରେଦନା ପ୍ରକାଶ 
କରଛିନ୍।ି ରାଜୁ କାନପରୁର ୋସନି୍ା ଥିରଲ। କନୁି୍ ଗରୁୁୋର 
ସକାେ ୯ଟା୩୦ରର ଦଲି୍ୀର ନଗିମରୋଧ ଘାଟରର ତାଙ୍ 
ଅନ୍ମି ସଂସ୍ାର କରାଯେି। 

ମଣୁ୍ଡ ନୁଆଁଇବ...
ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଯନ୍ତପାତ ି ଓ ଉପକରଣ ରଯାଗାଇ ରଦୋ 

ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଷି୍ପର୍ ିରନଇଛନ୍।ି ଏହାସହତି ନୟିମତି 
େ୍ୟେଧାନରର ରସମାନଙ୍ ତାଲମି ଦଆିଯାଇ ଦକ୍ଷତା େୃଦ୍ ି
କରାଯେି ରୋଲ ିେୁଧୋର ରେୈଠକରର ମଖୁ୍ୟ ସଚେି କହଛିନ୍।ି 
ରସହପିର ି ସହରାଞ୍ଚେ େନ୍ୟା ନୟିନ୍ତଣ ନମିରନ୍ େଡ଼ େଡ଼ 
ସହରମାନଙ୍ରର ଥିୋ ରରେନ୍  ଓ ଜେ ନଷି୍ାସନ େ୍ୟେସ୍ାକୁ 
ସଠକି୍  ଭାରେ ସଂରଯାଜତି କରେିା ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟ ଶ୍ୀ ମହାପାତ୍ର ଗହୃ 
ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ େଭିାଗଙୁ୍ ନରିଦ୍ତ୍ତଶ ରଦଇଛନ୍।ି ରରେନ୍ ଗଡୁ଼କି 
ଉପରୁ ଜେର ଦଖଲ ହଟାଇୋ, ରରେନ୍  ପ୍ରଶସ୍କିରଣ ଏେଂ 
ସଂରଯାଗୀକରଣ କାଯତ୍ତ୍ୟକୁ ଅଗ୍ାଧିକାର ଭରି୍ରିର କରେିା ପାଇଁ 
କୁହାଯାଇଛ।ି େନ୍ୟା ପ୍ରେଣ ଅଞ୍ଚେମାନଙ୍ରର ଅଧିକ େନ୍ୟା 
ଆଶ୍ୟ ସ୍େୀ ନମିତ୍ତାଣ ପାଇଁ ରେୈଠକରର ନଷି୍ପର୍ ି ରହାଇଛ।ି 
ୋରମ୍ାର େନ୍ୟାରର ପ୍ରଭାେତି ରହଉଥିୋ ଏେଂ ଆେଶ୍ୟକ 
ପରମିାଣର ଆଶ୍ୟସ୍େୀ ନଥିୋ ଗ୍ାମମାନଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ କର ି
ରସଠାରର େନ୍ୟା-ଆଶ୍ୟସ୍େୀ ନମିତ୍ତାଣ କରେିା ପାଇଁ 
କୁହାଯାଇଛ।ି େର,ି ଧାମନଗର, ରଗାପ ଆଦ ି େନ୍ୟା ପ୍ରେଣ 
ଅଞ୍ଚେର େନ୍ୟା ରଘରେିନ୍ଧକୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଦୃଢ଼ କରେିା ପାଇଁ 
ମଧ୍ୟ ରେୈଠକରର ନଷି୍ପର୍ ିରହାଇଛ।ି 

ରାଜ୍ୟ ରଲାକରସୋ ଭେନରୁ ଡଜିଟିାଲ୍  ରମାଡ୍ ରର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ରେୈଠକରର ଉନ୍ନୟନ କମସିନର ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ 
ରଲିଫି୍  କମସିନର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରଜନା ରାଜ୍ୟରର େପିଯତ୍ତ୍ୟୟ 
ପରଚିାେନା ସମ୍ନ୍ଧତି ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଓ ଭେଷି୍ୟତ କାଯତ୍ତ୍ୟପନ୍ା 
ସମ୍ପକତ୍ତରର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ାପନ କରଥିିରଲ। ଏହାସହତି 
ଜରୁରୀ ରଲିଫି୍ , ମରାମତ,ି ପନୁଃ ସ୍ାପନ ଏେଂ ପ୍ରଭାେତି 
ରଲାକଙୁ୍ େଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା େଣ୍ଟନ ଆଦ ି ୋେଦରର 
େଭିାଗମାନଙୁ୍ ଦଆିଯାଇଥିୋ ଅନୁଦାନର େନିରିଯାଗ 
ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଦି୍ତ୍ତାରତି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରର ଦାଖଲ କରେିା ପାଇଁ 
ଉନ୍ନୟନ କମସିନର ଶ୍ୀ ରଜନା ନରିଦ୍ତ୍ତଶ ରଦଇଛନ୍।ି ରସହପିର ି
େପିଯତ୍ତ୍ୟୟ ପରେର୍ତ୍ତୀ ଆେଶ୍ୟକତା ଆକେନ (ପଡିଏିନ୍ ଏ) 
େଷିୟରର ଏହ ି ରେୈଠକର ଆରଲାଚନା ରହାଇଛ।ି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 
ମାସରର ରହାଇଥିୋ ପ୍ରେେ େଷତ୍ତା ଏେଂ େନ୍ୟାର ପଡିଏିନ୍ ଏ 
କରେିା ପାଇଁ ନଷି୍ପର୍ ିରହାଇଛ।ି ଜାତୀୟ େପିଯତ୍ତ୍ୟୟ ପରଚିାେନା 
କରୃ୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଏେଂ ଜାତୀୟ େପିଯତ୍ତ୍ୟୟ ପରଚିାେନା ପ୍ରତଷି୍ାନଙ୍ 
ରେୈଷୟକି ସହରଯାଗତିାରର ଏହ ି ଆକେନ କରେିା ପାଇଁ 
ଉନ୍ନୟନ କମସିନର ଶ୍ୀ ରଜନା ପରାମଶତ୍ତ ରଦଇଛନ୍।ି ମଖୁ୍ୟତଃ 
ୋସଗହୃ, ଆଶ୍ୟସ୍େୀ, ପନୁେତ୍ତାସ, ପାନୀୟ ଜେରଯାଗାଣ, 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରସୋ ଓ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନ ଆଦ ିସେତ୍ତସାଧାରଣ ସମ୍ପର୍,ି ରାସ୍ା 
ଓ ରପାଲ ଆଦ ି ସ୍ାନୀୟ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭରି୍ଭୂିମ ି ଆେଶ୍ୟକତା 
ଆଦ ି ଭରି୍ରିର ଏହ ି େପିଯତ୍ତ୍ୟୟ ପରେର୍ତ୍ତୀ ଆକେନ କରାଯେି 

ରୋଲ ି ରେୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଆସନ୍ା ୧ ମାସ ମଧ୍ୟରର ଏହ ି
କାମ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ କରେିା ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚେି ଶ୍ୀ ମହାପାତ୍ର 
ନରିଦ୍ତ୍ତଶ ରଦଇଛନ୍।ି ଏହ ିଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ରେୈଠକରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟରର ପଲୁସି୍  ମହାନରିଦ୍ତ୍ତଶକ ସନୁଲି୍  କୁମାର େଂଶଲ, ଜେ 
ସମ୍ପଦ େଭିାଗ ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚେି ଅନୁ ଗଗତ୍ତ, ଗହୃ 
େଭିାଗ ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚେି ସଞ୍ୀେ ରଚାପ୍ରା, ରାଜସ୍ୱ 
ଓ େପିଯତ୍ତ୍ୟୟ ପରଚିାେନା େଭିାଗ ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚେି 
ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ଅଥତ୍ତ େଭିାଗ ପ୍ରମଖୁ ଶାସନ ସଚେି େଶିାେ 
କୁମାର ରଦେ, ଗ୍ାମ ଉନ୍ନୟନ ଏେଂ ସଚୂନା ଓ ରଲାକ ସମ୍ପକତ୍ତ 
େଭିାଗ ପ୍ରମଖୁ ଶାସନ ସଚେି ସଞ୍ୟ କୁମାର ସଂି, ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ 
ଏେଂ ପାନୀୟ ଜେ ରଯାଗାଣ େଭିାଗ ପ୍ରମଖୁ ଶାସନ ସଚେି 
ସଶୁଲି୍  କୁମାର ରଲାହାନଙି୍ ସରମତ ସମ୍ପୃୃକ୍ତ େଭିାଗର େରଷି୍ 
ଅଧିକାରୀମାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଏଜବି ିଶପି୍ ୟଠାଡ୍ଡର...
ପ୍ରାୟ ୨୨ ,୮୪୨ ରକାଟ ି ଟଙ୍ା ଠରକଇ କରଥିÒୋ ଜଣାପଡ଼େିା 
ପରର କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତଷି୍ାତା ଭାରେ ଅଗ୍ୱାଲଙୁ୍ ଗରିଫ 
କରାଯାଇଛ।ି  ୨୦୦୫ ରୁ ୨୦୧୨ ମଧ୍ୟରର ଏହ ି କମ୍ପାନୀ 
ଏସେଆିଇ, ଆଇସଆିଇସଆିଇ ସରମତ ପ୍ରାୟ ୨୮ଟଇ 
େ୍ୟାଙ୍ରୁ ଉପରରାକ୍ତ ପରମିାଣର ଋଣ ରନଇ ଅଥତ୍ତ ରହରରଫର 
କରଥିÒୋ ସେିଆିଇ କହଛି।ି

ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରଠାଣୀ ସମ୍ପଦ...
ପରାମଶତ୍ତ ରଦଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଅେସରରର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ ି
ରଯ ଓଡ଼ଶିା ଏକ କୃଷପି୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ। ଗ୍ାମାଞ୍ଚେରର ୭୦ 
ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ ରଲାକ େଭିନି୍ନ ଚାଷ କାଯତ୍ତ୍ୟରର ନରିୟାଜତି। 
ରସମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ରଲାକ ପ୍ରାଣୀପାେନ ଓ ମତ୍୍ୟ 
ଉତ୍ାଦନ ମାଧ୍ୟମରର ନଜିର ଆୟ େୃଦ୍ ିକରପିାରୁଛନ୍।ି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ଏହ ି କୃଷକଙ୍ ଜୀେନକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ 
କରେିା, ରରାଜଗାର େଢ଼଼ାଇୋ ଏେଂ ରସମାନଙ୍ ମହୁଁରର 
ହସ ଫୁଟାଇୋ ପାଇଁ ନରିନ୍ର ଉଦ୍ୟମ ଜାର ି ରଖିଛନ୍।ି 
ରସଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ମତ୍୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ 
େକିାଶ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ କୃଷକ, ମହେିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକିା ରଗାଷ୍ୀ ଏେଂ 
ଉରଦ୍ୟାଗୀମାନଙ୍ ପାଇଁ ଅଭେୃିଦ୍ରି ଏକ ଇଞ୍ନି ଭାେରର 
ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଛ ି ରୋଲ ି ଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହଛିନ୍।ି 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚେରର ରଲାକଙ୍ ରପ୍ରାଟନି କ୍ୟାରଲାରୀ ଆେଶ୍ୟକତା 
ପରୂଣ କରେିା, ପଷୁ୍ଟସିାଧନ ଓ ସରେତ୍ତାପର ିଖାଦ୍ୟ ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ 
ମତ୍୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ରକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ ଭୂମକିା ରହଛି।ି ରତଣ ୁ
ଏହ ି େଭିାଗର ଅଧିକାରୀମାରନ ରସମାନଙ୍ ଦାୟତି୍ୱ ରକରତ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ତାହା ଅନୁଭେ କରେିା ଉଚତି ରୋଲ ି କହଛିନ୍ ି
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ। ଏହ ି ଅେସରରର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ସମ୍ପୂର୍ତ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
େଜାୟ ରଖିୋ, ଟମି୍  ସ୍ରିଟି୍ ରର କାମ କରେିା ଓ ରେୈଷୟକି 
ଜ୍ାନର ପ୍ରରୟାଗ ଦ୍ାରା ତୃଣମେୂ ସ୍ରରର ପ୍ରକୃତ ପରେିର୍ତ୍ତନକୁ 
ସନୁଶି୍ତି କରେିା ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦୋ ସହ ନେନଯିକୁ୍ତ 
କମତ୍ତଚାରୀମାରନ ଉତ୍ଗତ୍ତୀକୃତ ଭାରେ କାଯତ୍ତ୍ୟ କରେିାକୁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରଛିନ୍।ି

 ମତ୍୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ େକିାଶ େଭିାଗ ମନ୍ତୀ ରରଣନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହଛିନ୍ ି ରଯ, ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ଦୂରଦୃଷ୍ଟ ି ସମ୍ପନ୍ନ 
ରନତୃତ୍ୱ ରଯାଗ ୁ ଆଜ ି ରାଜ୍ୟରର ପ୍ରାଣୀଜ ଉତ୍ାଦନ େୃଦ୍ ି
ପାଇଛ।ି ଗତ ୨୦ େଷତ୍ତ ମଧ୍ୟରର ରାଜ୍ୟରର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦନ 
୩ ଗଣୁ, ମାଂସ ଉତ୍ାଦନ ୬ ଗଣୁ, ଅଣ୍ଡା ୩ ଗଣୁ ଓ ମାଛ 
ଉତ୍ାଦନ ୪ ଗଣୁ େୃଦ୍ ି ପାଇଛ ି ରୋଲ ି ରସ କହଥିିରଲ। ଏହ ି
ନୂତନ ନଯିକୁ୍ତ ି ରାଜ୍ୟରର ପ୍ରାଣୀପାେନ ଓ ମତ୍୍ୟ ଉତ୍ାଦନ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ନରିୟାଜତି ଚାଷୀଙ୍ ଜୀେନରର ଖସୁ ି ଏେଂ 
ପରେିର୍ତ୍ତନ ଆଣପିାରେି ରୋଲ ି ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ସ୍ୱାଇଁ ଆଶାପ୍ରକାଶ 
କରଛିନ୍।ି ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚେି ସରୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର 
କହଥିିରଲ ରଯ, ରାଜ୍ୟରର ନଯିକୁ୍ତ ି କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ଉପରର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଗରୁୁତ୍ୱ ଆରରାପ କରଛିନ୍।ି ରାଜ୍ୟରର େଭିନି୍ନ 
କମଶିନ ଓ େଭିାଗ ଦ୍ାରା ପ୍ରତ ି ମାସରର ହଜାର ହଜାର 
ଯେୁକଯେୁତୀଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ତ ି ଦଆିଯାଉଛ।ି ଆନୁଷଙ୍ିକ ରକ୍ଷତ୍ରରର 
େକିାଶ ରଯାଗ ୁ ଗ୍ାମାଞ୍ଚେରର ଅଧିକ ଆଥ ଥିକ ଅଭେୃିଦ୍ ି ଘଟୁଛ ି
ରୋଲ ି ଶ୍ୀ ମହାପାତ୍ର କହଥିିରଲ। ସହକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍କ 

ଡଃ ରଷି ି ନନ୍, କନଷି୍ ମତ୍୍ୟ ରେୈଷୟକି ସହାୟକ ଶଭୁଶ୍ୀ 
ରସୌଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷୀ ୋରକି ଓ ପ୍ରାଣୀଧନ ନରିୀକ୍ଷକ ସରନ୍ାଷ 
କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ ନଯିକୁ୍ତ ି ପ୍ରକ୍ରୟିାରର ନଜିର ଅଭଜି୍ତା 
ପ୍ରକାଶ କର ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ରନତୃତ୍ୱ ଯେୁସମାଜକୁ ଭରସା 
ରଦଇଛ ିରୋଲ ିପ୍ରକାଶ କରଥିିରଲ।

 ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ସଚେି (୫-ଟ)ି ଭ ି ରକ ପାଣ୍ଡଆିନ 
ନେନଯିକୁ୍ତ କମତ୍ତଚାରୀମାନଙ୍ ସହ ଭାେ େନିମିୟ କରେିା 
ଅେସରରର କହଥିିରଲ ରଯ ରସମାରନ ରଯଭେ ି ଏକ 
ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରୟିାରର ନଯିକୁ୍ତ ି ପାଇ ନଜିର ଦକ୍ଷତାର ପରଚିୟ 
ରଦଇପାରଛିନ୍,ି ରସହଭିେ ି ଚାକରି ି ରକ୍ଷତ୍ରରର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
େଜାୟ ରଖି ରାଜ୍ୟୋସୀଙ୍ ରସୋ କରେିା ଜରୁରୀ। 
ରାଜ୍ୟରର ପ୍ରାଣୀଜ ସମ୍ପଦ େୃଦ୍ ି ରକ୍ଷତ୍ରରର ଯରଥଷ୍ଟ ଅଗ୍ଗତ ି
ରହାଇଛ।ି ଚାଷୀମାନଙ୍ ରରାଜଗାର ଦୁଇ ଗଣୁ େୃଦ୍ ି ପାଇଁ 
ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ ଭୂମକିା ରହଛି।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍କ ପଦେୀକୁ ଗରୁପ-େ ି ରୁ ଗରୁପ-ଏ କରଛିନ୍।ି 
ଚାଷୀମାନଙ୍ ରରାଜଗାର ୩ ଗଣୁ କରେିା ପାଇଁ େଭିାଗର 
ସମସ୍ କମତ୍ତଚାରୀ ‘୫-ଟ’ି ଉପକ୍ରମ ଅନୁସରଣ କର ି କାଯତ୍ତ୍ୟ 
କରେିାକୁ ଶ୍ୀ ପାଣ୍ଡଆିନ ପରାମଶତ୍ତ ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ି
ଅେସରରର କୃଷ ି ଉତ୍ାଦନ କମଶିନର ସଞ୍ୀେ ରଚାପ୍ରା 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ମତ୍୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ େକିାଶ େଭିାଗର 
ଶାସନ ସଚେି ଏସ ରକ େଶଷି୍ଟ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଦଇଥିରଲ ଓ 
ପ୍ରାଣୀପାେନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ା ନରିଦ୍ତ୍ତଶକଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟୋଦ 
ଅପତ୍ତଣ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଚଠାଷୀଙ୍କ ବନୁ୍...
ଜଲି୍ାରୁ ହ ିଁ ରହାଇଥାଏ। ମାତ୍ର କରରାନା ପରେର୍ତ୍ତୀକାେରର 

ମଧ୍ୟ େରଗଡ଼ ଜଲି୍ାରର ରକୌଣସ ି କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା 
ଘଟନିଥିୋ ନଶି୍ତି ରୂରପ ଏକ ଯଗୁାନ୍କାରୀ ପରେିର୍ତ୍ତନ 
କୁହାଯାଇ ପାରେି। 

 ଏନସଆିରେ ି ରରିପାଟତ୍ତ ଅନୁସାରର ଭାରତରର ହାରାହାର ି
ପ୍ରତ ି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରର ଅତ ି କମ୍ ରର ଜରଣ କୃଷ ି କମତ୍ତଚାରୀ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଛିନ୍।ି ୨୦୨୧ ମସହିାରର କୃଷ ି ଶ୍ମକିଙ୍ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହାର ୨୦୨୦ ତୁେନାରର ୯% ଏେଂ ୨୦୧୯ 
ତୁେନାରର ୨୯% ଅଧିକ ରହଛି।ି ୨୦୨୧ ମସହିାରର ସମଦୁାୟ 
୫,୫୬୩ କୃଷ ିକମତ୍ତଚାରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଛିନ୍ ିଏେଂ ଏମାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟରୁ ୫,୧୨୧ ଜଣ ପରୁୁଷ ଓ ଅେଶଷି୍ଟ ୪୪୨ ଜଣ ମହେିା। 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରର ସେତ୍ତାଧିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ୧,୪୨୪ ରରକଡତ୍ତ ରହାଇଛ।ି 
ଅନୁରୂପ ଭାେରର କର୍ତ୍ତାଟକରର ୯୯୯ କୃଷ ି ଶ୍ମକି ଏେଂ 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦଶରର ୫୮୪ ଜଣ କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଛିନ୍।ି 
ପରସିଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରର ଗତ ଦୁଇ େଷତ୍ତ ମଧ୍ୟରର କୃଷ ି ଶ୍ମକି 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା େୃଦ୍ ି ପାଉଥିୋରେରେ କୃଷକଙ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହ୍ାସ 
ପାଉଛ।ି 

 ୨୦୧୯ ରର ୫,୯୫୭ କୃଷକ ଏେଂ ୨୦୨୦ ରର 
୫,୫୭୯ ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିରଲ ଯାହା ୨୦୨୧ରର 
୫,୩୧୮କୁ ଖସ ି ଆସଛି।ି ୨୦୨୧ ମସହିାରର ରଦଶରର କୃଷ ି
ରକ୍ଷତ୍ରରର ରମାଟ ୧୦,୮୮୧ ରଲାକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିରଲ। 
ଯାହା ରଦଶରର ରମାଟ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ୬.୬ ପ୍ରତଶିତ ରୋଲ ି
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ସମୟରର ଓଡ଼ଶିା ଝାଡଖଣ୍ଡ, ତ୍ରପିରୁା, 
ମଣପିରୁ,ଅରୁଣାଚେ ପ୍ରରଦଶ, ଉର୍ରାଖଣ୍ଡ, ଚଣ୍ଡଗିଡ଼, 
ଲାକ୍ଷାଦ୍ୀପ, ପଶ୍ମିେଙ୍, େହିାର ଏେଂ ପଡୁୁରଚରୀରର ରକୌଣସ ି
କୃଷକ କମି୍ା କୃଷ ିଶ୍ମକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର ିନାହାନ୍।ି ଏନସଆିରେ ି
ଏହ ିତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କୃଷ ିସଂସ୍ାରର ସଫେ ରୂପାୟନର ପ୍ରତୀକ 
ରୂରପ ଗ୍ହଣ କରାଯାଇ ପାରେି। ଯଦଓି ସଂସ୍ାର ଏକ ନରିନ୍ର 
ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆଗାମୀ ଦନିରର କୃଷ ିରକ୍ଷତ୍ରରର ରେୈପ୍ଳେକି ଯଗୁାନ୍କାରୀ 
ପରେିର୍ତ୍ତନର ଆେଶ୍ୟକତା ରହଛି।ି

ଖଲ୍ରିକଠାଟ ଏକକ...
ପାରେିାରୁ ଗଣ୍ଡରଗାେ ଘଟଥିିୋ କୁହାଯାଉଛ।ି ନଦି୍ଥିଷ୍ଟ 

ଛାତ୍ରଙ୍ ଆଡ୍ ମଶିନ ରହାଇ ନ ଥିୋ ରଯାଗୁଁ ଆକାଶ ଆଜ ି
ସାଇଙୁ୍ ଏ େଷିୟରର ପଚରା ଉଚରା କରଥିିରଲ। ଏହାକୁ ରନଇ 
ମାର୍ ପଟି ରହାଇଥିଲା। ଖଲ୍ରିକାଟ େଶି୍ୱେଦି୍ୟାେୟର କୁେପତ ି
ପ୍ରରଫସର ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମାର ମହାନ୍ ିଉଭୟ ପକ୍ଷଙୁ୍ ଡାକ ିସମାଧାନ 
ଉଦ୍ୟମ କରଥିିରଲ। କରଲଜ ମଧ୍ୟରର ଭାଇନାଗରି ି ରଦଖାଇୋ 

ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଗଣ୍ଡରଗାେେର ଆଉ ଏକ 
ପ୍ରମଖୁ କାରଣ ରୋଲ ି କୁହାଯାଉଛ।ି 
ଏରଣ ତାଙୁ୍ ୍କଗଂି ରହାଇଥିୋ ଆକାଶ 
ପଲୁସି୍  ନକିଟରର ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି 
ଖଲ୍ରିକାଟ କରଲଜ ନକିଟରର ରଠଲା 
ଗାଡରିର େକି୍ର ି ରହଉଥିୋ ଗପୁ୍ ଚୁପ୍  
ରଦାକାନୀଙ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି େଭିନି୍ନ 
ରଦାକାନରୁ କଛି ି ଛାତ୍ର େଟ ି ମାଗଥୁିୋ 
ମଧ୍ୟ ଅଭରିଯାଗ ରହଉଛ।ି େଟରି ହକ୍ ଦାର 
କଏି, ରସ ରନଇ ଗଣ୍ଡରଗାେ ଘଟଥିିୋ 
ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛ।ି ସଚୂନାରଯାଗ୍ୟ ରଯ, 
ଖଲ୍ରିକାଟ କରଲଜରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ 
ଅଡ୍ ମଶିନ ପାଇଁ କଛି ି ଗରେି ଏେଂ 
ସାଧାରଣ ରଲାକଙ୍ଠାରୁ ରକହ ି ରକହ ି
ରମାଟା ଅଙ୍ରର ଟଙ୍ା ଆଦାୟ କରୁଥିୋ 
ଅଭରିଯାଗ ରହଉଛ।ି

ପତୁନି୍ ଙ୍କ..
ତାହା ଆମ ନକିଟରର ରହଛି ିରୋଲ ି

ପତୁନି ଧମକ ରଦଇ କହଛିନ୍।ି  ପତୁନିଙ୍ 
ଏଭେ ି ପରେିର୍ଥିତି ଆଭମିଖୁ୍ୟ ରୁଷ-
ୟରୁକ୍ରନ ଯଦୁ୍କୁ ଆହୁର ିଭୟଙ୍ର କରେିାର 
ଆଶଙ୍ା େଢାଇଛ।ି ପତୁନି ଯଦ ିପ୍ରକୃତରର 
ଏଭେ ି ପଦରକ୍ଷପ ନଅିନ୍ ି ରତରେ ଦ୍ବତିୀୟ 
େଶି୍ବ ଯଦୁ୍ ପରର ସେୁଠାରୁ ଭୟଙ୍ର 
ପରସି୍ତ ି ସଷୃ୍ଟ ି ରହେ ରୋଲ ି ସାମରକି 
େରିଶଷଜ୍ମାରନ କହଛିନ୍।ି

ଖଡ଼ଆିଳ,୨୧।୯(ସମସି): ନୂଆପଡ଼ା ଜଲି୍ା 
ଖଡ଼ଆିେ ନେିତ୍ତାଚନ ମଣ୍ଡେୀର ପେୂତ୍ତତନ େଧିାୟକ 
କପଲି ନାରାୟଣ ତୱିାରୀଙ୍ର େୁଧୋର ରଭାର 
ସମୟରର ୯୩ େଷତ୍ତ େୟସରର ପରରଲାକ 
ରହାଇଛ।ି ସ୍ୱଗତ୍ତତ ତୱିାରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାଥତ୍ତୀ 
ଭାରେ ନେିତ୍ତାଚନ ଲଢ଼ ି ଲଢ଼ ି େଜିୟୀ 
ରହୋ ସହ ଏଠାରୁ ୧୯୭୭ରୁ ୧୯୮୦ 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ରାଜ୍ୟ େଧିାନସଭାରର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
କରଥିିରଲ। ତାଙୁ୍ ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରଥମ 
ସ୍ୱାଧୀନ େଧିାୟକ ଭାରେ େରିେଚନା 
କରାଯାଏ। େଧିାନସଭାରର ଏହ ି
ସ୍ୱଳ୍ପକାେୀନ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ସମୟରର ସ୍ୱଗତ୍ତତ 
ତୱିାରୀ ଗହୃରର ଅଞ୍ଚେର େହୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ପ୍ରସଙ୍ ଉଠାଇ ଚଚ୍ଚତ୍ତାର ପରସିରକୁ ଆସଥିିରଲ। 
ଅଥତ୍ତାଭାେରୁ ପଣସ ପଞୁ୍ଙି୍ ଛୁଆେକି୍ର,ି ଅନାହାର 
ମତୁୃ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଦ ିପ୍ରସଙ୍ଗଡୁ଼କୁି େଶି୍ୱ ଦରୋରରର 
ପହଞ୍ଚାଇୋରର ରସ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ଗ୍ହଣ 
କରଥିିରଲ। ତାଙ୍ େରିୟାଗରର େଭିନି୍ନ ମହଲରର 

ରଶାକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି େୁଧୋର ମରଶରୀରକୁ 
ଖଡ଼ଆିେ ନଗର ପରକି୍ରମା ପରର ସ୍ାନୀୟ ରାଜା 
ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ େଦି୍ୟାେୟ ପଛପରଟ ଥିୋ ଶ୍ମଶାନରର 

ଅନ୍ମି ସଂସ୍ାର କରାଯାଇଛ।ି ତାଙ୍ ଅନ୍ମି ଯାତ୍ରାରର 
ପରେିାରର ସଞ୍ୟ ତୱିାରୀ, ମରନାଜ ତୱିାରୀ, ରାଜୁ 
ତୱିାରୀ, ପଙ୍ଜ ତୱିାରୀ ପ୍ରମଖୁଙ୍ ସରମତ ଖଡ଼ଆିେ 
ସହରର େହୁ ଜନସାଧାରଣ ସାମଲି ରହାଇଥିରଲ। 
ପତୁୁରା ପଙ୍ଜ ତୱିାରୀ ମଖୁଗ୍ ିରଦଇଥିରଲ।

ପବୂ୍ଡତନ ଖଡ଼ଆିଳ ବଧିଠାୟକଙ୍କ ପରର�ଠାକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୧।୯(ସମସି): ଗାଡ଼ ି ଚୋଇୋ 
ପାଇ ଁରୋଇଭଂି ଲାଇରସନ୍ସ ରଯତକି ିଜରୁରୀ ଚାେକଙ୍ 
ଭଲ ଦୃଷ୍ଟ ିଶକ୍ତ ିରହେିା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ରତରେ ଗାଡ଼ ି
ଚାେକ େରିଶଷକର ି ୋଣଜି୍ିୟକ ଗାଡ଼ ି ଚୋଉଥିୋ 
ରଲାରକ ଚଷମ ପନି୍ଧେିାକୁ ପସନ୍ କରନିଥାନ୍।ି ଏହା 
ଧାରଣା ରହଛି ିରଯ ଚଷମା ପନି୍ଧରିର ଚାକରି ିଉପରର 

ଆଞ୍ଚ ଆସେିା ସମ୍ଭାେନା ରହଛି।ି କନୁି୍ ଏହା େଡ଼ 
େପିଦକୁ ନମିନ୍ତଣ କରୁଛ।ି ଭାରୀ ଯାନ ଚାେକଙ୍ 
ଦୁେତ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟ ି ଶକ୍ତ ି ସଡ଼କ ଦୁଘତ୍ତଟଣାର ଏକ ପ୍ରମଖୁ 
କାରଣ ରୋଲ ି ପରେିହନ େଭିାଗ କହଛି।ି ଏହାକୁ 
ଦୃଷ୍ଟରିର ରଖି ପରେିହନ େଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଭନିେ 
ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯାଇଛ।ି ଏଣକି ିେଭିନି୍ନ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ସ୍ାନ, ରଟାଲ୍  ରଗଟ୍ , ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଆଦରିର ଟ୍ରକ୍  
ଚାେକଙ୍ ଚକ୍ଷ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ରସମାନଙୁ୍ 
ଚଷମା ଏେଂ ଔଷଦ ଆଦ ି ଦଆିଯେି। ଏହ ି ରସୋ 
ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ମାଗଣା ରହେ। ସଡ଼କ ଦୁଘତ୍ତଟଣା ରରାକେିା 
ଲକ୍ଷ୍ୟରର ପରେିହନ େଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହ ିପଦରକ୍ଷପ 
ନଆିଯାଇଛ।ି ଏହ ିକାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ରଖା ଯାଇଛ ି
ରାହ ି ଦୃଷ୍ଟ ି ରକନ୍ଦ୍ର। ୋରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ାରର ଏହ ି
କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି ଲକ୍ଷଣନାଥ 
ରଗଟ୍  ନକିଟରର ଏହ ି ଶେିରି ରଖାଲାଯାଇଛ।ି 

ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଜଲି୍ାରର ଅନୁରୂପ ରକନ୍ଦ୍ର ରଖାଲା 
ଯେି। ରସଠାରର ଚକ୍ଷ ୁଡାକ୍ତର ଓ ଫାମତ୍ତାସଷି୍ଟ ମାନଙୁ୍ 
ନରିୟାଜତି କରାଯାଇଛ।ି ରାସ୍ାରର ଯାଉଥିୋ 
ଗାଡକୁି ଅଟକାଇ ଚାେକଙ୍ ଚକ୍ଷ ୁ ପରୀକ୍ଷା 
କରାଯେି। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଘରରାଇ 
କ୍ନିକି୍ ରର ରଯପର ି ଚକ୍ଷ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ 
ରସହପିର ି ରାହ ି ଦୃଷ୍ଟ ି ରକନ୍ଦ୍ରରର ଅନୁରୂପ େ୍ୟେସ୍ା 
କରାଯେି। ଅଭଜି୍ ଡାକ୍ତରମାରନ ଟ୍ରକ୍  ଚାେକଙ୍ 
ଚକ୍ଷ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରେିା ପରର ଆେଶ୍ୟକ ରହରଲ 
ରସମାନଙୁ୍ ଚଷମା ଏେଂ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରରିେ। 
ପରେିହନ େଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ ି ରଯ ଗାଡ଼ ି
ଚାେକ େରିଶଷକର ି ଟ୍ରକ୍ , େସ୍  ଆଦ ି ଚୋଉଥିୋ 
ଚାେକଙ୍ ଉର୍ମ ଦୃଷ୍ଟ ିଶକ୍ତ ିରହେିା ଜରୁରୀ। ସଡ଼କ 
ସରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଡ ିଚାେକଙ୍ ଦୃଷ୍ଟ ିଶକ୍ତ ିଭଲ ରହେିା 
ଜରୁରୀ। େଷତ୍ତା, କୁହୁଡ ି ଭେ ି ପ୍ରତକୂିେ ପରସି୍ତିରିର 
ରସମାରନ ଭଲ ଭାରେ ରଦଖିପାରେିା ଜରୁରୀ। 

ଏହ ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରନଇ ରାହ ି ଦୃଷ୍ଟ ି ରକନ୍ଦ୍ର ଆରୟାଜନ 
କରାଯାଉଛ।ି ଗାଡ ି ଚାେକମାରନ ନୟିମତି ଭାରେ 
ନଜିର ଚକ୍ଷ ୁପରୀକ୍ଷା କରାଇ ରନୋ ଜରୁରୀ ରୋଲ ି
େଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି

ସାଧାରଣତଃ ଭାରୀ ଯାନ ଚାେକମାରନ 
କାଯତ୍ତ୍ୟେ୍ୟେସ୍ତା ରହତୁ ନଜିର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପ୍ରତ ି
ଅେରହୋ କରଥିାନ୍,ି ନୟିମତି ଭାରେ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ପରୀକ୍ଷା କରେିାକୁ ପଛଘଞୁ୍ଚା ରଦଇଥାନ୍।ି ଅନୟିମତି 
ଜୀେନଚଯତ୍ତ୍ୟା ରହତୁ ମଧରୁମହ, ଉଚ୍ଚରକ୍ତ ଚାପ 
ରରାଗ ସହତି ଶରୀରରର ଭଟିାମନି୍ ର ଅଭାେ 
ରହଥିାଏ। େଦ୍ଥିତ େୟସ ରହତୁ ଦୃଷ୍ଟ ି ଶକ୍ତ ି ହ୍ାସ 
ପାଇୋ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। କନୁି୍ ଅେରହୋ 
କରାଯେିାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଜଟେି ରହାଇଥାଏ। ଗାଡ଼ ି
ଚାେକଙ୍ ଦୃଷ୍ଟ ି ଶକ୍ତ ି ହ୍ାସ ପାଇରଲ ରକେେ ତାଙ୍ 
ପ୍ରତ ି ନୁରହ ଁ େରଂ ରାସ୍ାରର ଯାଉଥିୋ ପଥଚାରୀଙ୍ 
ପାଇ ଁ ଗରୁୁତର େପିଦ ସଷୃ୍ଟ ି ରହାଇଥାଏ।

େଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ାେ ୍ାଇଁ ୍ରବିହନ ବଭିାଗର ଅଭନିବ ୍ଦସଷେ୍

ଭଠାରୀଯଠାନ ଚଠାଳକଙ୍କ ପଠାଇଁ ରେବ ଚକ୍ ୁପରୀକ୍ଠା ଶବିରି

 �ମାଗଣାସର ମଳିବି ଚଷମା
 �ବାସେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ସହୋ

ପାତ୍ରପରୁ,୨୧।୯(ସମସି): ଗଞ୍ାମ ଗଲି୍ା 
ଜରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ମଣୁ୍ଡରକରୀ ଗ୍ାମରର 
େୁଧୋର ସକାରେ ପାରେିାରକି କେହକୁ 
ରନଇ ଜ୍ାଇରଁ ରଠଙ୍ା ମାଡ଼ରର ଶଶରୁଙ୍ 
ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଛ।ି ମତୃକ ଜଣକ ରହରଲ 
ମଣୁ୍ଡରକରୀ ଗ୍ାମର ଆପନା ରେରହରା 
(୬୫)। ମେିଥିିୋ ସଚୂନା ପ୍ରକାରର ଆଜ ି
ସକାରେ ରକୌଣସ ି କଥାକୁ ରନଇ ମତୃ 
ଆପନା ଓ ତାଙ୍ ଜ୍ାଇ ଁ ପାତ୍ରପରୁ ଗ୍ାମର 
ଗଣପତ ି ରେରହରାଙ୍ ମଧ୍ୟରର ପାଟତୁିଣ୍ଡ 
ରହାଇଥିଲା। ପରେର୍ତ୍ତୀ ସମୟରର ଏହା 
ଉଗ୍ରୂପ ଧାରଣ କରଥିିଲା। ଗଣପତ ି
ଉର୍୍ୟକ୍ତ ରହାଇ ଏକ ରଠଙ୍ାରର 
ଆପନାଙ୍ ମଣୁ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିରଲ। 
ଯାହାଫେରର ଆପନାଙ୍ ମଣୁ୍ଡରର ଗଭୀର 
ଆଘାତ ଲାଗେିାରୁ ଘଟଣାସ୍େରର ହ ିଁ 
ଟେ ି ପଡ଼ଥିିରଲ। ଏହା ରଦଖି ଝଅି ଓ ନାତ ି
ଆପନାଙୁ୍ ପାତ୍ରପରୁ ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ରନଇଥିରଲ। ରସଠାରର ଡାକ୍ତର ତାଙୁ୍ 
ମତୃ ରଘାଷଣା କରଥିିରଲ। ଘଟଣା 
ସମ୍ପକତ୍ତରର ନାତ ିନରିଞ୍ନ ପଲୁସି ନକିଟରର 
ଲଖିିତ ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ପଲୁସି 
ଗଣପତକୁି ଗରିଫ କରେିା ସହ ଘଟଣାରର 
େ୍ୟେହୃତ ରଠଙ୍ା ଜେତ କରଛି।ି  
ଜରଡା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ 
କର ି ତଦନ୍ ଚାଲଥିିୋ ଥାନା ଅଧିକାରୀ 
ଭୋନନ୍ ପ୍ରଧାନ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

  ୍ାରବିାରକି କଳହ

ଜ୍ଠାଇଁର ରେଙ୍ଠା 
ମଠାଡ଼ରର ଶଶରୁ ମତୃ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୧।୯(ସମସି): ରନେହଲତା 
ଆଚାଯତ୍ତ୍ୟଙୁ୍ େଏିମସ ି ଆସଷି୍ଟାଣ୍ଟ କମସିନର 
ଭାରେ େଦେ ି କରାଯାଇଛ।ି ରନେହଲତା ଏରେ 
ୋଲପିାଟଣା ତହସଲିଦାର ଭାରେ କାଯତ୍ତ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି 
େୁଧୋର ଓଏଏସ୍  ଏେଂ ଓଆରଏସ ସ୍ରରର 
ଅଦେେଦେ କର ି ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ େଭିାଗ 
ଏହ ି େଜି୍ପ୍ ି ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି େଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର 
କାଯତ୍ତ୍ୟ କରୁଥିୋ ୧୮ ଜଣ ଓଏସ୍  ଓ ଓଆର୍ ଏସ 

ଅଧିକାରୀଙ୍ େଦେ ିକର ିେଭିାଗ ଏହ ିେଜି୍ପ୍ ିଜାର ି
କରଛି।ି ଏଥିରର କୁଜଙ୍ ଅତରିକି୍ତ ତହସଲି୍ ଦାର 
ଥିୋ ପଜୂା ରଲଙ୍ାଙୁ୍ େଡିଏି ଅତରିକି୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ 
ଅଫିସର ଭାରେ ନଯିୁ ୍ କ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି ରସହପିର ି
ଆଶୀେତ୍ତାଦ ପରଡି଼ାଙୁ୍ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ମହାନଗର ନଗିମର 
ରଡପଟୁ ି କମସିନର ଭାରେ େଦେ ି କରାଯାଇଥିୋ 
ରେରେ ତ୍ରନିାଥ ରେରହରାଙୁ୍ ସଏିମସ ି ଆସଷି୍ଟାଣ୍ଟ 
କମସିନର ଭାରେ େଦେ ି କରାଯାଇଛ।ି

ଓଏଏସ୍  ଏବାଂ ଓଆର୍ ଏସ୍  ସ୍ତରରର ଅଦଳବଦଳ

 ଜନଳଶ୍ୱର, ୨୧ା୯ (ସମସି): 
ଦୁଗତ୍ତାପଜୂାକୁ ଦୃଷ୍ଟରିର ରଖି 
ପଣୁ ି ମାତରିଲଣ ି ବ୍ରାଉନ ସଗୁର 
ରେପାରୀ। କଛିମିାସ େ୍ୟେଧାନ 
ପରର ପଣୁ ି ଧରାରହରଲ 
ବ୍ରାଉନ ସଗୁର ସହତି 
୩ ରେପାରୀ। କଟକ 
ରକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚେ ଗଇୁନ୍ା େଭିାଗ 
ୟନୁଟି-୨, ଜରେଶ୍ୱର 
ଅେକାରୀ େଭିାଗ ଓ େସ୍ା 
ଅେକାରୀ େଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ 
ୋରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଜରେଶ୍ୱର ୬୦ 
ନଂ. ଜାତୀୟ ରାଜପଥର େଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନରର ଚଢଉ କରାଯାଇ 
୭୯୩ ଗ୍ାମର ବ୍ରାଉନ ସଗୁର 
ଜେତ କରଯାଇଛ।ି ଯାହାର 
ମଲୂ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା 
ରହେ ରୋଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ସଚୂନାରୁ ପ୍ରକାଶ ରଯ, େୁଧୋର 
କଟକ ରକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚେ ଗଇୁନ୍ା 
େଭିାଗ ୟନୁଟି୍ -୨ େରିଶଷ ସତୂ୍ରରୁ 
ଖେର ପାଇ ଜରେଶ୍ୱର ୬୦ନଂ. 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନନ୍କିା, 
ଜମାେପରୁ ଓ ରାଜଘାଟରର 
ପେୂତ୍ତରୁ ଛକ ି ରହଥିିରଲ। ପରର 
ଅେକାରୀ େଭିାଗ ୩ ଜଣ 
ରେପାରୀଙୁ୍ ଗରିଫ କରଥିିଲା। 

୮୦�କ୍ର ବ୍ଠାଉନ୍  ସଗୁର ଜବତ; ୩ ଗରିଫ
ଗରିଫରେରେ ରସମାନଙ୍ ନକିଟରୁ ୭୯୩ 
ଗ୍ାମର ବ୍ରାଉନ ସଗୁର ଜେତ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ବ୍ରାଉନ ସଗୁର ଜରେଶ୍ୱର ଶାସନୋଡ଼ 
ଅଞ୍ଚେରୁ େଭିନି୍ନ ସ୍ାନକୁ ଯାଉଥିଲା ରୋଲ ି

େରିଶଷ ସତୂ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗରିଫମାରନ 
ରହରଲ ସଂିଲା ଥାନା ମଗୁପାେ ଗ୍ାମର 
ଲକ୍ଷୀଧର ଦାସଙ୍ ପଅୁ ପରରଶ ଦାସ (୩୪) 
ଓ ରଦରଭାଗ ଗ୍ାମର ରଏକ୍  ରଶକାରୁଦ୍ନି 
(୩୩) ଏେଂ ଅନ୍ୟ ଜରଣ ଜରେଶ୍ୱର ଥାନା 
ଶାସନୋଡ଼ ଗାଁର ରଏକ୍  ମସୁ୍ାଫା (୨୪)। 
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ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିା
ଦୁର୍ାପଜୂା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିବ�ୈଠକ

ମାରଣା ଚକିତି୍ାର ମାଇଲ ଖଣୁ୍ଟ �ଏିସ୍ ବକୱାଇ

ତରକୁିନ୍ଦ ସ୍ଲୁବର କାମ କର ିମଳୁିନ ି�ଲି୍  

ବତଲ ବଚାର ିସବନ୍ଦହବର ଚାର ିଯ�ୁକଙୁ୍ ଘରୁ ବେକବିନଇ  ମାଡ଼ ସସିେିଭିବିର କଏଦ ବହଲା ବଚାରରି ଦୃଶ୍ୟ 

ଦୁର୍ାପଜୂା ନମିବତେ ଶାତେ ିକମେି ିବ�ୈଠକ

ଆଳ,ି୨୧ା୯(ସମସି): ଚଳତିବର୍ଷ ସେବାକୁ ଥିବା ଦୁଗ୍ଷା୍ଜୂା ୍ାଇଁ ଆଳ ିପ୍ରଶାେନ 
୍କ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ େଭାଗେୃସର ସବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ସୋଇଯାଇଛ।ି ଏେ ି ସବୈଠକସର 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମସନାରଞ୍ଜନ ୋମଲ, ୨ ନମ୍ବର ସଜାନ ଜଲି୍ା ୍ରରିଦ େଭ୍ୟ ଭୀର୍ମ 
ମୋନ୍,ି ତେେଲିଦାର ତ୍ନ କୁମାର ସେନା୍ତ,ି ବଡିଓି ଦୁ୍ୟସବନୁ୍ ଦାେ, ଆଳ ି
ଥାନା ୍ଲୁେି, ଡାକ୍ତର ଓ ବଦୁି୍ୟତ୍  ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ ଉ୍ସ୍ତି ରେ ି ୍ଜୂା କ ି୍ ର ି
ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳାର େେ ସେବ ସେ ସନଇ ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ। 

୪୪ ଗ୍ାମ ବ୍ାଉନ୍ ସରୁର୍  ଜ�ତ; ୨ ରରିଫ

ବକନ୍ଦାପଡ଼ା,୨୧ା୯(ସମସି): ୍ଲୁେି ନାକ ତସଳ ନଶିା କାରବାର ସେଉଥିସଲ ମଧ୍ୟ 
ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍କ ସେର ୍ ାଉନ।ି ଏକ ବସିଶର େତୂ୍ରରୁ ଖବର ୍ ାଇ ଜଲି୍ା ଅବକାରୀ ବଭିାଗ 
ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନସିଦ୍୍ଷଶକ୍ରସମ ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ କମ୍ଷଚାରୀ 
୍ାରାଦୀ୍- ସଦୈତାରୀ ୫ନମ୍ବର(କ) ଜାତୀୟ ରାଜ୍ଥର ଛଗରଆି ଛକସର 
ଚଢ଼ଉ କର ି୨ ଜଣ ବ୍ାଉନେଗୁର ସବ୍ାରୀଙ୍କଠାରୁ ୪୪ ଗ୍ାମ ବ୍ାଉନେଗୁର ଜବତ 
କର ିସେମାନଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ିସକାେ୍ଷ ଚାଲାଣ କରଛିନ୍।ି ମାଶ୍ଷାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ 
ସଘାଡାବନ୍ଧ ଗ୍ାମର ସ୍ୱଗ୍ଷତ ପ୍ରସମାଦ ଖେୁଆଙ୍କ ୍ଅୁ ଧସମ୍ଷନ୍ଦ ଖେୁଆ(୩୩)
ଙ୍କଠାରୁ ୨୭ ଗ୍ାମ ବ୍ାଉନେଗୁର ଜବତ କରାଯାଇଥିବାସବସଳ ସେେ ି ଗ୍ାମର 
ଯଦୁମଣ ିଓଝାଙ୍କ ୍ଅୁ େମୁନ ଓଝା(୩୬)ଙ୍କଠାରୁ ୧୭ ଗ୍ାମ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା 
ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ୍କ୍ଷରୁ େଚୂନା ମଳିଛି।ି

ବ୍ାଉନସରୁର୍  ଜ�ତ; ଜବଣ ରରିଫ
ପାରାଦୀପ, ୨୧ା୯ (ସମସି): ୍ାରାଦୀ୍ ଲକ୍ ଥାନା ଅଧୀନ ସଦାଛକ ି ନକିେସର 
ବ୍ାଉନେଗୁର ବକି୍ର ିକରୁଥିବା ପ୍ରେନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଙୁଁ୍କ ୍ ଲୁେି ଗରିଫ କର ିସକାେ୍ଷ ଚାଲାଣ 
କରଛି।ି ତା ନକିେରୁ ୭.୧୦ ଗ୍ାମ ଓଜନର ବ୍ାଉନେଗୁର ଜବତ କରଛି ି୍ଲୁେି।

ଏଚ୍ ପସିଏିଲ୍ ବର ଦୁଘ୍େଣା; ଶ୍ରମକି ଆହତ
ପାରାଦୀପ, ୨୧ା୯ (ସମସି): ୍ାରାଦୀ୍ ଏଚ୍େିଏିଲ ମଧ୍ୟସର ୱାଗନରୁ ସତଲ 
ଖଲାେ କରୁଥିବାସବସଳ ସକୌଣେ ିକାରଣରୁ ସଗାଡ ଖେଯିବିାରୁ ଶ୍ରମକି ସକନ୍ଦା୍ଡା 
ମାଶ୍ଷାଘାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କାଳନ୍ୀ ସ୍ୱାଇ ଁ ଆେତ ସୋଇଛନ୍।ି ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଥସମ 
ଅଠରବାଙ୍କୀ ଓ ୍ସର ସକନ୍ଦା୍ଡା ସମଡକିାଲ ସ୍ାନାନ୍ରତି ସୋଇଥିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି 
କାଳନ୍ୀଙ୍କ ଦୁଇ ସଗାଡ଼ ଭାଙ୍ଯିବିା େେ ତାଙ୍କ ଶରୀରସର ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗଛି।ି 

ନଟି୍ ବର କୃତତି୍ୱ ଅଜ୍ନ କରଥିି�ା ଛାତ୍ର ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ
ମାଶ୍ାଘାଇ,୨୧ା୯(ସମସି): ମାଶ୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ କୁେୁଡ଼ ି େଦି୍ଧ ମୋ୍ରୁୁର 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟ ୍ରୁାତନ ଛାତ୍ର େମ୍ବତି କୁମାର ଦାେ ନଟି୍  ୍ରୀକ୍ଷାସର କୃତତି୍ୱ 
ୋେଲ କରଛିନ୍।ି ନଟି୍  ୍ରୀକ୍ଷାସର ୬୧୯ ନମ୍ବର ରଖି େମ୍ବତି ଡାକ୍ତରୀ ୍ଢବିା 
୍ାଇଁ ମସନାନୀତ ସୋଇଛନ୍।ି ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ବୀଣା୍ାଣ ିଦାେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର 
ଆସୟାଜତି େମ୍ବଦ୍ଧ୍ଷନା ଉତ୍ସବସର ଶକି୍ଷକ ଧିର ପ୍ରାୋଦ ୍ରଡ଼ିା, େସବ୍ଷଶ୍ୱର ନାୟକ, 
ବ୍ଲକ ଓଷ୍ା େମ୍ାଦକ ଭଗବାନ ୋେୁ, େକୁାନ୍ ନାୟକ, ଶ୍ରାବଣୀ ସଜନା ଓ ରସମଶ 
ଚନ୍ଦ ୋେୁ େମ୍ବତିଙୁ୍କ ୍ଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ସଦଇ େମ୍ବଦ୍ଧ୍ଧିତ କରଛିନ୍।ି

ହସ୍ଶଳି୍ପ କାରରିର ସବଚତନତା ଶ�ିରି

ମାଶା୍ଘାଇ,୨୧ା୯(ସମସି): ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷ ୍ତୂ୍ତ୍ଧି ଅବେରସର ୍ାଳନ 
କରାଯାଉଥିବା ଅମତୃ ମସୋତ୍ସବସର ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ମାଶ୍ଷାଘାଇ ବ୍ଳକ୍ ର 
ଓରଶିବନି୍ଧଠାସର ସ୍ାନୀୟ ମେଳିାମାନଙୁ୍କ ସନଇ ଆଜ ି ଏକ େସ୍ତଶଳି୍ପ କାରଗିର 
େସଚତନତା ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ସୋଇଯାଇଛ।ି େେ ନସିଦ୍୍ଷଶକ (େସ୍ତଶଳି୍ପ)ଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଆସୟାଜତିଏେ ିଶବିରିକୁ ୍ରସିବଶବତି୍  ଦ୍ାରକିାନାଥ ସେନା୍ତ ିଉଦ୍ ଘାେନ କରବିା 
େେ େଭା୍ତତି୍ୱ କରଥିିସଲ। ପ୍ରାରମ୍ଭସର େସ୍ତଶଳି୍ପ ବକିାଶ ଅଧିକାରୀ େତ୍ୟଜତି୍  
ସବସେରା ଉ୍ସ୍ତି ଅତଥିିଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରଥିିସଲ। ସ୍ାନୀୟ ମେଳିାମାସନ ୍ଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ 
ସଦଇ େମ୍ବଦ୍ଧ୍ଧିତ କରଥିିସଲ। େଂକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଖୁ୍ୟ ଦଲି୍ୀ୍ କୁମାର ଦାେ ପ୍ରକଳ୍ପ 
େମ୍କ୍ଷସର େମ୍ୟକ େଚୂନା ସଦଇଥିସଲ। େସ୍ତଶଳି୍ପ େେନସିଦ୍୍ଷଶକ ଅଜତି୍  ପ୍ରୋଦ ସଭାଇ 
ଓଡଶିା େରକାରଙ୍କ କାରଗିରଙ୍କ ୍ ାଇ ଁଉଦ୍ଷି୍ ବଭିନି୍ନ ସଯାଜନା ଉ୍ସର ଆସଲାକ୍ାତ 
କରବିା େେତି ଏୋଦ୍ାରା କାରଗିରମାସନ କ ି୍ ର ି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସୋଇ୍ାରସିବ, ସେ 
ସନଇ ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ 
ଭରତ ଚନ୍ଦ ସଜନା, କବ ିେଦି୍ଧାଥ୍ଷ ଶଙ୍କର ରାୟ, ଆଖଆୁଦକ୍ଷଣି େର୍ଞ୍ଚ ପ୍ରୟିବ୍ତ ସଜନା 
ପ୍ରମଖୁ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। ୍ଟ୍ଟଚତି୍ର ଶଳି୍ପୀ ପ୍ରୟିବ୍ତ ସଜନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅ୍୍ଷଣ କରଥିିସଲ।

ବକନ୍ଦାପଡ଼ା,୨୧ା୯(ସମସି)

ଅେୋୟଙ୍କ ୍ ାଇଁ ଆଶାର ବାଡ଼ ି୍ ାଲେଛି ିବଜୁି 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାଡ୍ଷ। ମାଗଣାସର ଗରୁୁତର 
ସରାଗୀ େସୁ୍ ସୋଇ ଘରକୁ ସଫରୁଛନ୍।ି 
ସଯଉଁଠ ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ େଙ୍କା ଦରକାର, ସେଠ ି
ମାତ୍ର କାଡ୍ଷେଏି ସଦଖାଇସଲ ମାଗଣାସର 
େମ୍ଣୂ୍ଷ ଚକିତି୍ସା ସେଉଛ।ି ସେସଲ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର 
ଅସନକ ଅେୋୟ ବଏିସ୍ ସକୱାଇ କାଡ୍ଷର 
େବୁଧିା ଉ୍ଲବ୍ଧ କରବିାସର େକ୍ଷମ ସେଉ ନ 
ଥିବା ୍ରଲିକ୍ଷତି ସେଉଛ।ି ଏଭଳ ି ସରାଗୀଙ୍କ 
୍ାଇଁ କଭିଳ ି ବଜୁି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ କାଡ୍ଷସର େମସସ୍ତ 
ଚକିତି୍ସତି ସୋଇ୍ାରସିବ, ସେ ସନଇ ରାଜ୍ୟ 
େରକାରଙ୍କ ୍କ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି 

ଏ ସନଇ ଓଡ଼ଶିା ସମା ୍ରବିାରକୁ ସେେଭିଳ ି
ସଲାକଙୁ୍କ ସଖାଜ ି ମାଗଣାସର ଚକିତି୍ସତି 

କରବିାକୁ ନସିଦ୍୍ଷଶ ରେଛି।ି ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା 
ଜଲି୍ାସର ସଯଉଁମାସନ ବଜୁି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ କାଡ୍ଷର 

େଫୁଳ ୍ାଇବାସର େମେ୍ୟା ଉ୍ଜୁୁଥିଲା 
ସେମାନଙୁ୍କ ଓଡ଼ଶିା ସମା ୍ରବିାରର 
ସମଡକିାଲ େୋୟକ େଂସଯାଜକ ରଶ୍ମରିଞ୍ଜନ 
ପ୍ରଧାନ (କବ ିଭାଇ)ଙ୍କ ସନତୃତସର ଶତାଧିକ 
ସରାଗୀଙୁ୍କ େଫୁଳ ମଳିଛି।ି ଏଭଳ ି ସଲାକଙ୍କ 
୍ାଇଁ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ସଦବଦୂତ ୍ାଲେଛିନ୍।ି 

ସଲାକଙୁ୍କ େରକାରୀ ତଥା ସବେରକାରୀ 
ସମଡକିାଲକୁ ସନଇ ବଏିସ୍ ସକୱାଇ 
କାଡ୍ଷସର ମାଗଣାସର ଚକିତି୍ସତି କରାଇ େସୁ୍ 
କରାଉଛନ୍।ି ସେେ ି କ୍ରମସର ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା 
ଜଲି୍ା ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଶ୍ୟାମେନୁ୍ର୍ରୁ ରଶ୍ମତିା 
ନାୟକ(୨୫) କଡି୍ ନୀଜନତି େମେ୍ୟାସର 
ଗରୁୁତର ସୋଇ ୍ଡ଼ଥିିସଲ। ଚକିତି୍ସା 
୍ାଇଁ ୍ାଖସର େଙ୍କାେଏି ଅଥ୍ଷ ନ ଥିଲା। 

ବଜୁି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ କାଡ୍ଷସର େମ୍ଣୂ୍ଷ ମାଗଣାସର 
ଚକିତି୍ସତି ସେବା ସନଇ ୍ରବିାର େଦେ୍ୟ 
ବଶି୍ୱାେ କରୁ ନ ଥିସଲ। ଏେ ି ଖବର କବ ି
ଭାଇ ଜାଣବିା ୍ସର ତାଙୁ୍କ ସନଇ ବଜୁି 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାଡ୍ଷ େେସଯାଗସର ଏକ 
ଘସରାଇ େସ୍େିାଲସର ଭତ୍ତ୍ଧି କରଥିିସଲ। 
କଛିଦିନି ସମଡକିାଲସର ରେ ି ସେ ମାଗଣା 
ଚକିତି୍ସା ୍ାଇଥିସଲ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ 
ଧରଣର ଚକିତି୍ସା ଦ୍ାରା ସେ ଆଜ ିେସୁ୍ ସୋଇ 
ଘରକୁ ସଫରଛିନ୍।ି ରଶ୍ମତିାଙ୍କ ୍ରବିାର 
୍କ୍ଷରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ୍ଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ 
ଧନ୍ୟବାଦ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିା ସମା 
୍ରବିାର ଓ ସମଡକିାଲ େୋୟକ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ 
ପ୍ରଧାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୂୟେୀ ପ୍ରଶଂୋ କରାଯାଇଛ।ି

ଅସହାୟଙ୍ ପାଇଁ ବଦ�ଦୂତ ସାଜବିଲ ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ, ୨୧ା୯(ସମସି)

ଆଗାମୀ ଶାରଦୀୟ ଦୂଗ୍ଷା୍ଜୂା ଉତ୍ସବକୁ 
ଆନନ୍ ଉଲ୍ାେ ମଧ୍ୟସର ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳାର େେ 
୍ାଳନ କରବିା ୍ାଇ ଁସ୍ାନୀୟ ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ଷରୁ 
ଆଜ ିଥାନା ୍ରେିରସର ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ସୋଇଯାଇଛ।ି ଏେ ି ସବୈଠକସର 
ପ୍ରଶାେନ ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳା ଉ୍ସର ଗର୍ୁୁ ତ୍ୱ 
ସଦଇଛ।ି ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳା ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ ସଦବାକୁ 
ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ଷରୁ େମସ୍ତ କମେିକୁି ନସିବଦନ 
କରାଯାଇଛ।ି

୍ଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ତେେଲିଦାର ଦଲି୍ୀ୍ 
କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସ୍ୌସରାେତି୍ୟସର 
ଆସୟାଜତି ସବୈଠକସର ସ୍ୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ସେମନ୍ ୋେୁ, ବଡିଓି ଭରତ ଚନ୍ଦ ୍ରଡିା, 
ଏେଡି୍ ଓି େନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସବଉରଆି, ଆଦଶ୍ଷ 

ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତ୍ନ କୁମାର ରାଉତ, 
ସ୍ୌରନବି୍ଷାେୀ ଅଧିକାରୀ େମ୍ଦ ସ୍ୱାଇ,ଁ ୍ତୂ୍ତ୍ଷ 
ବଭିାଗ େେନବି୍ଷାେୀ ଯନ୍ତୀ ଇଂ. ରାମଚନ୍ଦ 
ନାୟକ, ବଦୁି୍ୟତ ବଭିାଗ େେକାରୀ ଯନ୍ତୀ 
ସ୍ତୃରିଞ୍ଜନ ରଥ, ଜନସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବଭିାଗ େେକାରୀ 
ଯନ୍ତୀ ଇଂ. େଦୁାମ ୋେୁ, ଅଗ୍ଶିମ ଅଧିକାରୀ 
ସଗା୍ବନୁ୍ଧ ୋେୁ, ଜନସ୍ୱାସ୍୍ୟ େମ୍ପ୍ରୋରଣ 
ଅଧିକାରୀ ଶଭୁରତ୍ନ ଖଣୁ୍ଆି ପ୍ରମଖୁ ସଯାଗ 
ସଦଇଥିସଲ। ମୋମାରୀ କସରାନା କେକଣା 
ସଯାଗୁ ଁବଗିତ ୨ ବର୍ଷ ସେବ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାସବ 
ଶାରଦୀୟ ଦୂଗ୍ଷା୍ଜୂା ୍ାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଚଳତି ବର୍ଷ କସରାନା କେକଣା େେଥିିବାରୁ 
ବ ି୍ ଳୁ ଆନନ୍ ଉଲ୍ାେ ମଧ୍ୟସର ଗଣ୍ବ୍ଷ 
ଦୂଗ୍ଷା୍ଜୂା ଉତ୍ସବକୁ ୍ାଳନ କରବିା ୍ାଇଁ 
ନଷି୍ପତ୍୍ତ ି ନଆିଯାଇଥିଲା। ଚଳତି ଶାରଦୀୟ 
ଦୂଗ୍ଷା୍ଜୂାସର ୍ଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ େେରସର ୨୬େ ି

ସମଢ ସେଉଥିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି ଦୂଗ୍ଷା୍ଜୂା 
େ ମୟସର ବୁଲା ଗାଇସଗାରୁଙୁ୍କ େୋଇବା, 
ରାସ୍ତାଘାେ ମରାମତ,ି ୍ାନୀୟଜଳ ୍ରମିଳ 
ବ୍ୟବସ୍ା କରବିା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆସଲାକ ବ୍ୟବସ୍ା 
କରବିା, ବଦୁି୍ୟତ େରବରାେ ବ୍ୟାେତ 
ସରାକବିା, ଟ୍ାଫିକ ନୟିନ୍ତଣ କରବିା, ୍ଲୁେି 
କସଣ୍ରୋଲ ରୁମ ସଖାଲବିା, ରାତ୍ରକାଳୀନ ୍ଲୁେି 
୍ାସଟ୍ାଲଂି କଡ଼ାକଡ଼ ି କରବିା, ମଦ ସଦାକାନ 
ବନ୍ ରେବିା େେତି ସଚାରାମଦ କାରବାର 
ସରାକବିା, ଦୂଗ୍ଷା୍ଜୂା ଉତ୍ସବର ଅବଧି 
ରାତ୍ର ି ୧୨ୋ ୍ଯ୍ଷ୍ୟନ୍ ବୃଦ୍ଧ ି କରବିା, ଭୋଣ ି
ଉତ୍ସବ ୨ ଦନି କରବିା ଆଦ ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ 
େମ୍କ୍ଷସର ଆସଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏେ ି
ସବୈଠକସର ବ୍ଲକ ବସିଜଡ ିେଭା୍ତ ିକସିଶାର 
ୋେୁ, କାଉନେଲିର ସଗା୍ବିଲ୍ଭ ନାୟକ, 
ବକିାଶ ୍ରରିଦ େମ୍ାଦକ ସଗା୍ନିାଥ 

ତ୍ର ି୍ ାଠୀ, ଶକି୍ଷକ ସନତା ବଜିୟ କୁମାର ୋେୁ, 
ରାଧାସମାେନ ଦାଶ, ରବୀନ୍ଦ ୋେୁ, ୍ଦ୍ମନାଭ 
୍ଣ୍ା, ବଜିୟ କୁମାର ଦାେ, ଦୁର୍ମନ୍ କୁମାର 
ୋେୁ, ୍ତତି୍ାବନ ଭଦ୍ର, ପ୍ରଦୀ୍ ତ୍ର ି୍ ାଠୀ, 
ମେୁି ୍ଣ୍ା, ରମାକାନ୍ ସଲଙ୍କା, ରସମଶ ସଦ, 
ନୃେଂିେ ସେଠୀ, େନାତନ ବଶି୍ୱାଳ ପ୍ରମଖୁ ବେୁ 
ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ିଓ ସମଢ କମେି ିକମ୍ଷକତ୍ଷା 

ସଯାଗସଦଇ ୍ଜୂା ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳାର 
େେତି ୍ାଳନ କରବିା ୍ାଇ ଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ସଦଇଥିସଲ। ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ଷରୁୁ ୍ଜୂା ଉତ୍ସବକୁ 
ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳାର େେ ୍ାଳନ କରବିାକୁ 
କମେିମିାନଙୁ୍କ ଅନୁସରାଧ କରାଯାଇଥିଲା। 
୍ଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ଥାନା ଆଇଆଇେ ିତ୍ନ କୁମାର 
ରାଉତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଦଇଥିସଲ। 

ଶାତେଶିଙୃ୍ଖଳା ଉପବର ପ୍ରଶାସନର ରରୁୁତ୍ୱ

ପାରାଦୀପ, ୨୧ା୯(ସମସି)

ସତଲ ସଚାର ିେସନ୍େସର ଚାରଜିଣ ଆଦବିାେୀ 
ଯବୁକଙୁ୍କ ଘରୁ ସେକ ି ସନଇ ନସୁି୍ତକ ୍େିଛିନ୍ ି
େ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ାଇଭର ଓ ସେଲ୍ର। ସେମାନଙ୍କ 
ୋତସଗାଡ଼ ବାନ୍ଧ ିନସୁି୍ତକ ମାଡ଼ ମାରଛିନ୍।ି ଅବସ୍ା 
ଏ୍ର ିସୋଇଛ ିସଯ କଏି କେକ ସମଡକିାଲସର 
ତ କଏି ଜଗତେଂିେ୍ରୁ ସମଡକିାଲ୍ , ଆଉ କଏି 
ଅଠରବାଙି୍କ ସମଡକିାଲସର। ନୃଶଂେର େବୁ 
େୀମା େ୍ଗିସଲ ସତଲ େ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ାଇଭର ଓ 
ସେଲ୍ର। ଏଭଳ ିଅମାନୁରକି ଘେଣାକୁ ବଭିନି୍ନ 
ମେଲସର ନନି୍ା କରାଯାଇଥିବାସବସଳ ଏ ସନଇ 
କାଯ୍ଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଦାବ ି କରାଯାଇଛ।ି ରବବିାର 
ଏେ ିଘେଣା ଘେଥିିବାସବସଳ ଆଜ ିବସ୍ତବିାେନି୍ା 
ଅଭସିଯାଗ କରବିା ୍ସର ଏୋ ୋମା୍କୁ ଆେଛି।ି

ରବବିାର େକାଳୁ ବାଉରଆି୍ାଳନ୍ା 
ବସ୍ତସିର ଏଭଳ ି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ 
ସଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ବ ି୍ େିଏିଲ େମ୍ଧିନାଲ 
ବଶି୍ରାମଗାରସର ଏଭଳ ି ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ 
ଘେଥିିଲା। ସକସତକ ଡ୍ାଇଭର ଓ ସେଲ୍ର 
ମଶି ି ଘର ଭତିସର ୍ଶ ି େୁଡୁ, ବାଲ ମଚୁ, 
ବୀର୍  େଂି ଓ ସଚୈତନ୍ୟଙୁ୍କ ସେକ ି ସନଇ ଏଭଳ ି
କାଣ୍ ଘୋଇଥିବା ସନଇ ଆଦବିାେୀ ସଲାସକ 
ଅଭସିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ବାଉରଆି୍ାଳନ୍ା 
ବସ୍ତ ି ନକିେସର ଥିବା ତସିନାେ ି େମ୍ଧିନାଲର 

ଶେ ଶେ ସତଲ ଗାଡ ି ରାସ୍ତା କଡସର ଛଡିା 
ସୋଇଥା’ନ୍।ି ବଭିନି୍ନ େମୟସର ଗାଡରୁି ସତଲ 
ସଚାର ି ସୋଇଥାଏ। ସତସବ ଗତ ଶନବିାର 
ରାତସିର ସକସତକ ଗାଡରୁି ସତଲ ସଚାର ି
େସନ୍େ କର ିରବବିାର ଦନି େକାଳୁ ୨୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଷ 
ଡ୍ାଇଭର ଓ ସେଲ୍ର ଆେ ି ଏମାନଙୁ୍କ ମାଡ 
ମାରଥିିବା କୁୋଯାଉଛ।ି ସକୌଣେ ିେତୂ୍ରରୁ ୍ଲୁେି 
ଖବର ୍ାଇ ଗରୁୁତର ଅବସ୍ାସର ଚାର ି ଜଣ 
ଆଦବିାେୀ ଯବୁକଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର ି ସମଡକିାଲ 
୍ଠାଇବା େେ ଘେଣାସର େମ୍କୃ୍ତ ୩ ଜଣଙୁ୍କ 
ଗରିଫ କର ି ତଦନ୍ ଜାର ି ରଖିଛ।ି ଆେତଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ା େଙ୍କୋ୍ନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙୁ୍କ 
କେକ ସ୍ାନାନ୍ରତି କରାଯାଇଛ।ି ସତସବ 

ସଚାର ି ଘେଣାସର ବସ୍ତବିାେନି୍ାଙ୍କ େେତି 
ସକୌଣେ ି ଆସଲାଚନା ନ କର ି ବସ୍ତ ି ଭତିସର 
୍ଶ ି ଏଭଳ ି କାଣ୍କୁ ନନି୍ା କରବିା େେତି 
ଘେଣାସର େମ୍କୃ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉ୍ସର 
ଦୃଢ କାଯ୍ଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଦାବ ି କର ି ଗରବି ଆେତ 
ଆଦବିାେୀଙୁ୍କ ଚକିତି୍ସା ସଯାଗାଇ ସଦବାକୁ 
ବସ୍ତ ି େଭା୍ତ ି ଦାବ ି କରଛିନ୍।ିଦନିକୁ ଦନି 
େବୁ େୀମା େ୍ଛୁନ୍ ି ଡ୍ାଇଭର। ପ୍ରଶ୍ ଉଠୁଛ ି
ଏଭଳ ିଆଇନକୁ ୋତକୁ ସନବାକୁ ଏ ସଲାକଙୁ୍କ 
ଅଧିକାର ସଦଲା କଏି? ୍ଲୁେିସର ଅଭସିଯାଗ 
ନ କର ି ଏମତି ି ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣ ି ମାଡ଼ 
ମାରବିାକୁ ଏମାନଙ୍କର ୋୋେ ସେଲା କ ି୍ ର ି
ସବାଲ ିୋଧାରଣସର ପ୍ରଶ୍ବାଚୀ େଷୃ୍ ିସୋଇଛ।ି

�ଭିନି୍ନ ମହଲବର ନନି୍ଦା, କାଯ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଦା� ି ରରଦପରୁ,୨୧ା୯(ସମସି): ସଚାରରି େମ୍ରୂ୍୍ଷ ଦୃଶ୍ୟ େେିେିଭିସିର କଏଦ ସୋଇଛ।ି 
ଘର ଭତିସର ୍ଶ ି ଖାଇସଲ, ୍ାଣ ି ୍ଇିସଲ ଓ େନୁା େଙ୍କା ସଚାର ି କର ି ଚାଲଗିସଲ। 
ସକନ୍ଦା୍ଡ଼ା ଜଲି୍ା ୍ାେକୁରା ଥାନା ଭଗବାନ୍ରୁ ୍ଞ୍ଚାୟତର ଗଜି୍ ରୁସର ଗତକାଲ ି
ବଳିମ୍ବତି ରାତସିର ଏଭଳ ି ଏକ ନଆିରା 
ସଚାରରି ଦୃଶ୍ୟ ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଗଜି୍ ରୁର ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରତା୍ 
ଚନ୍ଦ ସଜନା ଘସର ତାଲା ୍କାଇ ସକୌଣେ ି
କାମସର ଭୁବସନଶ୍ୱର ଯାଇଥିସଲ। ବଳିମ୍ବତି 
ରାତସିର ୫/୬ ଜଣ ତାଲା ଭାଙ୍ ି ତାଙ୍କ 
ଘସର ୍ଶଥିିସଲ। ଘସର ୍ଶ ିମଡ଼ୁ,ି ମକି୍ସଚର 
ଓ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇ ୍ାଣ ି୍ଇିଥିସଲ। ଏୋ୍ସର ଆଲମରିା ତାଡ଼ ିେଙ୍କା ଓ େନୁା ସଚାର ି
କର ି ସନଇଥିବା ଅଭସିଯାଗ ସୋଇଛ।ି ସେେ ି୍ ର ି ୍ାଖ ଧାନମଣ୍ଳ ଗାଁର ଲକ୍ଷୀଧର 
ସ୍ୱାଇଙଁ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ସଚାର ି ସୋଇଛ।ି ଏୋର ଭଜୁିଆଲ ମଧ୍ୟ େେିେିଭିସିର କଏଦ 
ସୋଇଥିଲା। ତା’ ମଧ୍ୟରୁ ସଗାେଏି େେିେିଭିକୁି ସଚାରମାସନ ଭାଙ୍ ିସଦଇଛନ୍।ି ଏସନଇ 
୍ାେକୁରା ଥାନାସର ଅଭସିଯାଗ ସେବା ୍ସର ୍ଲୁେି ଘେଣାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ଖାଇବଲ ପଇିବଲ, ବଚାର ିକର ିଚାଲରିବଲ

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ,୨୧ା୯(ସମସି): ୍ଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ସ୍ୌର୍ରରିଦ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଅଳଭା ଉନ୍ନୀତ 
ଉଚ୍ଚପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍ଷକ ବଦଳକୁି ସନଇ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳସର ଅେସନ୍ାର 
ପ୍ରକାଶ ୍ାଇଛ।ି ଏ ସନଇ ସ୍ାନୀୟ ଅଭଭିାବକ ଶକି୍ଷକ ବଦଳ ି ବାତଲି ଦାବ ି କର ି
୍ଟ୍ଟାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଦାବ ି୍ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ଅଳଭା ବଦି୍ୟାଳୟସର 
୧ମରୁ ୮ମ ସଶ୍ରଣୀସର ୨୧୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍।ି ଏେ ି୮େ ିସଶ୍ରଣୀ ୍ାଇଁ 
ମାତ୍ର ୭ ଜଣ ଶକି୍ଷକ ସକୌଣେମିସତ ଶକି୍ଷାଦାନ ଜାର ିରଖିଛନ୍।ି ଏେ ିଶକି୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ଇତଶି୍ରୀ ନାୟକଙୁ୍କ ସଡ୍ସୁେେନସର ସଡରାବଶି ବ୍ଲକକୁ ୍ ଠାଯାଇଛ।ି ଏଥିେେ ପ୍ରସମାଦ 
କୁମାର ଦାେ ୍ ସଦାନ୍ନତ ି୍ ାଇ ଆେନ୍ା ମାେସର ବଦଳ ିସେବା େମ୍ଭାବନା ରେଛି।ି ଏସବ 
ମାତ୍ର ୫ଜଣ ଶକି୍ଷକ ବେୁ କଷ୍ସର ଶକି୍ଷାଦାନ ଜାର ିରଖିଛନ୍।ି ସଶରସଦବ ୋମଲଙୁ୍କ 
ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳ ିକରାଯାଇଛ।ି ସତଣ ୁଅଭଭିାବକ ଶକି୍ଷକ ବଦଳ ିବାତଲି କରବିାକୁ ଦାବ ି
କରଛିନ୍।ି ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଶାେନ ୍କ୍ଷରୁ ଏ ଦଗିସର ଅବଳିସମ୍ବ ୍ଦସକ୍ଷ୍ ନଆି ନ ଗସଲ 
ଅଞ୍ଚଳବାେୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେସବ ସବାଲ ିସଚତାବନୀ ସଦଇଛନ୍।ି

ଶକି୍ଷକ �ଦଳ ି�ାତଲି ଦା�ବିର �ଇିଓଙୁ୍ ଦା�ପିତ୍ର

ରଘନୁାଥପରୁ, ୨୧ା୯ (ସମସି): ରଘନୁାଥ୍ରୁ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ତରକୁିନ୍ ୋଇସ୍ଲୁର ସମା ସ୍ଲୁ 
ଅଭଯିାନସର ‘୫-େ’ିସର ରୂ୍ାନ୍ରତି କାଯ୍ଷ୍ୟ 
କରଥିିବା ୍ରୁାତନ ଛାତ୍ର ରଞ୍ଜନ କୁମାର 
ସ୍ୱାଇଁ, କସିଶାର ଚନ୍ଦ ୋେୁଙୁ୍କ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୦ 
େଜାର େଙ୍କାର ବଲି୍  ମଳୁିନ।ି ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ 
ଏେ ି ଅଥ୍ଷ ସଦଉ ନ ଥିବାରୁ ସେମାସନ ଆଜ ି
ମଣ୍ଳ ଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାଯ୍ଷ୍ୟାଳୟ େମ୍ଖୁସର 
ଧାରଣା ସଦଇଛନ୍।ି ତରକୁିନ୍ ୋଇସ୍ଲୁର 
ସମା ସ୍ଲୁ ଅଭଯିାନ କମେି ି ୍କ୍ଷରୁ ‘୫-େ’ି 
ସଯାଜନାସର ରୂ୍ାନ୍ରତି କାଯ୍ଷ୍ୟ ୍ରୁାତନ 
ଛାତ୍ର ଦାୟତି୍ୱ ସନଇ କରୁଥିସଲ। ଏେ ି କାମ 
ବାବଦସର ୍ରୁାତନ ଛାତ୍ର ୨ଲକ୍ଷ ୪୦େଜାର 

େଙ୍କା ୍ାଇବାକୁ ଥିବାସବସଳ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ 
େଶୁାନ୍ ମୋନ୍ଙି୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳ ି
ସୋଇଗଲା। ଏୋ୍ସର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ 
ଦାୟତି୍ୱସର ଥିବା ଶକି୍ଷକ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଆଚାଯ୍ଷ୍ୟ 
ଉକ୍ତ େଙ୍କା ସଦବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାେ ିଁ 
କେ ି ମନା କରଥିିସଲ। ୍ରୁାତନ ଛାତ୍ର ସମା 
ସ୍ଲୁ କମେି ି ୍କ୍ଷରୁ ଜଲି୍ା୍ାଳଙୁ୍କ ସଭେ ି
ବଲି ୍ାଉ ନ ଥିବା େମ୍କ୍ଷସର ଅଭସିଯାଗ 
ଆଣଥିିସଲ। ଜଲି୍ା୍ାଳ ତଦନ୍ କର ି ତୁରନ୍ 
ବଲି ସଦବାକୁ ନସିଦ୍୍ଷଶ ସଦଇଥିସଲ। ସତସବ 
ବଲି୍  ନ ୍ାଇବାରୁ ସମା ସ୍ଲୁ କମେି ିେଭା୍ତ ି
ଓ କମ୍ଷକତ୍ତ୍ଷା ଆଜ ି ବଇିଓ କାଯ୍ଷ୍ୟାଳୟ 
େମ୍ଖୁସର ଧାରଣା ସଦଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 

‘ବମା ସ୍ଲୁ’ କମେି ିପକ୍ଷରୁ �ଇିଓ 
କାଯ୍୍ୟାଳୟ ଆରବର ଧାରଣା

ରାଜନରର,୨୧ା୯(ସମସି)

ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସକାଇଲି୍ ରୁ 
୍ଞ୍ଚାୟତର ବାେ୍ଷା୍ରୁଠାସର ୍ଲ୍ୀସର 
ପ୍ରଶାେନ କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର ଗଣ୍ସଗାଳକୁ 
ସନଇ ରାଜନଗର ଥାନାସର ଦୁଇେ ି
ମାମଲା ରୁଜୁ ସୋଇଛ।ି ଥାନାସର 
ସୋଇଥିବା ଅଭସିଯାଗ ମତୁାବକ, 
୍ଲ୍ୀସର ପ୍ରଶାେନ କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମସର 
ଅଭସିଯାଗ କରବିାକୁ େଞ୍ଜୟ କୁମାର 
ମଳକି ଯାଇଥିସଲ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 
ସଯାଗୁଁ ସଲାସକ ସଗାେଏି ସ୍ାନସର ରୁଣ୍ 
ସୋଇଥିସଲ। ଏେ ି େମୟସର ସକେ ି
େଞ୍ଜୟଙୁ୍କ ଜାତଗିତ ଆସକ୍ଷ୍ କର ି
ଡାକଥିିସଲ। ଏୋକୁ ପ୍ରତା୍ କୁମାର 
ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତବିାଦ କରଥିିସଲ। ସଯଉଁମାସନ 
ସମାସତ ଜାତଗିତ ଆସକ୍ଷ୍ କରଥିିସଲ, 
ସେମାସନ ପ୍ରଭାତଙୁ୍କ ଗାଳଗିଲୁଜ 

କରବିା େେ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିସଲ 
ସବାଲ ି େଞ୍ଜୟ ରାଜନଗର ଥାନାସର 
ଅଭସିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଅ୍ର୍କ୍ଷସର 
ସକାଇଲି୍ ରୁ େର୍ଞ୍ଚ ଦଲି୍ୀ୍ 
କୁମାର ରାଉତ ୍ଲ୍ୀସର ପ୍ରଶାେନ 
କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲଥିିବାସବସଳ ବଡିଓିଙ୍କ 
ଉ୍ସ୍ତିସର ପ୍ରତା୍ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ 
ସେବୁଲ ବାସଡଇ େଭା ବନ୍ କରବିାକୁ 
୍ାେ ି କରଥିିସଲ। ଏଥିେେ େଭ୍ୟ, 
େର୍ଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଅତ ି କଦଯ୍ଷ୍ୟ 
ଭାରାସର ଗାଳଗିଲୁଜ କରଥିିସଲ ଓ 
ୋଣବିା ୍ାଇଁ ଧମକ ସଦଇଥିସଲ 
ସବାଲ ି େର୍ଞ୍ଚ ଦଲି୍ୀ୍ କୁମାର 
ରାଉତ ଥାନାସର ଅଭସିଯାଗ କରଛିନ୍।ି 
ରାଜନଗର ଥାନାସର ଦୁଇେ ି ମାମଲା 
ରୁଜୁ ସୋଇଛ।ି ତଦନ୍ ଜାର ି ରେଛି ି
ସବାଲ ି ଆଇଆଇେ ି ଶ୍ରୀକାନ୍ କୁମାର 
ବାରକି େଚୂନା ସଦଇଛନ୍।ି

�ା�ୁରାମ ରାଜକନକିା �୍ଲକ୍  ପସିସି ିସଦସ୍ୟ
ରାଜକନକିା, ୨୧ା୯(ସମସି)

ରାଜକନକିା ବ୍ଲକ ୍ାଇଁ ୍େିେି ି େଦେ୍ୟ 
ଭାସବ ବରଷି୍ କଂସଗ୍େ ସନତା ବାବୁରାମ 
ସଜନାଙ୍କ ନାମ େୁ୍ ାରଶି କରଛି ି ପ୍ରସଦଶ 
କଂସଗ୍େ କମେି।ି ଗତ ରବବିାର ଦନି 
ପ୍ରସଦଶ କଂସଗ୍େ କାଯ୍ଷ୍ୟାଳୟସର 
ଆସୟାଜତି ପ୍ରସଦଶ କଂସଗ୍େ କମେି ି
ସବୈଠକସର ଶ୍ରୀ ସଜନାଙୁ୍କ ରାଜକନକିା 
ବ୍ଲକ ଦାୟତି୍ୱ ସଦଇଛନ୍ ି ୍େିେି ି େଭା୍ତ ି
ଶରତ କୁମାର ୍ଟ୍ଟନାୟକ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟସର କଂସଗ୍େର ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରଭାରୀ ଡ. 
ଚଲ୍ାକୁମାରଙ୍କ େେ ରାଜ୍ୟ କଂସଗ୍େର 
ବେୁ ସନତୃବୃନ୍ ଉ୍ସ୍ତି ଥିସଲ। ଏଭଳ ି
ଏକ େମ୍ାନଜନକ ୍ଦବୀ ୍ାଇବା ୍ସର ବାବୁରାମ ୍େିେି ି େଭା୍ତ ି ଶରତ 

୍ଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଆଳରି ପ୍ରାକ୍ତନ 
ବଧିାୟକ ସଦସବନ୍ଦ ଶମ୍ଷାଙୁ୍କ 
କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ କଂସଗ୍େର 
ୋଂଗଠନକି ସକ୍ଷତ୍ରସର ସେ 
ନଜିର ଦାୟତି୍ୱ େମ୍ାଦତି କରସିବ 
ସବାଲ ି କେଛିନ୍।ି ବାବୁରାମଙ୍କ 
୪୨ ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ରାଜସନୈତକି 
୍ଷୃ୍ଭୂମସିର ସଦଖିବାକୁ ଗସଲ 
ସେ ଜସଣ ଜନପ୍ରୟି ସନତା ଭାସବ 
୍ରଗିଣତି େୁଅନ୍।ି ୧୯୮୦ରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା ରାଜସନୈତକି 
ରସ୍ତାସର ସେ ୍ାଞ୍ଚଥର େର୍ଞ୍ଚ 
ଓ େମତିେିଭ୍ୟ ରେଆିେଛିନ୍।ି 
ବତ୍ତ୍ଷମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ସଦଉଳତରା 

୍ଞ୍ଚାୟତର େମତି ିେଭ୍ୟ ଅଛନ୍।ି

ପଲ୍ୀବର ପ୍ରଶାସନ କାଯ୍୍ୟକ୍ରମବର 
ରଣ୍ବରାଳ; ଥାନାବର ଦୁଇେ ିମାମଲା



ଗରୁୁବାର,
୨୨ ସେସପ୍ଟମ୍ବର
୨୦୨୨୧୨୧୨
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ମେକାଳପଡା,୨୧ା୯(ସମସି)

କୂଳ ଖାଉଛ ି ମହାନଦୀର ଶାଖା ନପିାଣଆି ମହୁାଣ ନଦୀ। 
ଏହ ିନଦୀ ଦନିକୁ ଦନି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ଆିସଛୁ।ି  ନଦୀକୂଳ 
ଖାଇ ଖାଇ ଏବେ ବ�ାକଙ୍କ ଘର ନକିଟବର ପହଞି୍ଛି।ି 
ଏହ ି କୂଳ ଦନିକୁ ଦନି ପାଖକୁ ପାଖକୁ ମାଡ଼ ି ଆସେିାରୁ 
ବ�ାକଙୁ୍କ ଭଟିାମାଟ ି ହରାଇୋ ଭୟ ଘାରଛି।ି ଗାଁଠାରୁ 
ଅବନକ ଦୂରବର ଥିୋ ନଦୀ ଏବେ ଘର ନକିଟବର ବଦଖି 
ସ୍ାନୀୟ ବ�ାକ ଓ ଗହୃପାଳତି ପଶପୁକ୍ୀଙ୍କ ଜୀେନ ଏବେ 
େପିଦବର ପଡ଼ଛି।ି ବକବତବେବଳ କାହାର କ’ଣ ବହେ 
ବକହ ି କହପିାରବିେ ନାହ ିଁ। ଏହ ି ଅଞ୍ଳବର ସେୁବେବଳ 
ଭୁଟୁଭୁଟ ି ଚା�େିା ଦ୍ାରା ଏହାର ସଅୁବର ନଦୀର େଡ 
େଡ ଅତଡ଼ା ଖସ ିଅଧିକ କୂଳ �ଂଘଥୁିୋ ସ୍ାନୀୟ ବ�ାବକ 
ଅଭବି�ାଗ କରଛିନ୍।ି ଏଭଳ ି ଦୃଶ୍ୟ ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା 
ମହାକାଳପଡ଼ା େ୍ଲକ େତୀଘର ପଞ୍ାୟତର ସାନନପିାଣଆି 
ଗାଁବର ବଦଖିୋକୁ ମଳିଛି।ି

ସାନନପିାଣଆି ଗାଁବର ୨୦ରୁ ଊର୍୍ଧ୍ବ ପରେିାର େସୋସ 
କରୁଛନ୍।ି ଗାଁ �େିାକୁ ଡଙ୍ା ହ ିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। 
େରଧ୍ବାଦନି ବହବ� ଅଞ୍ଳୋସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ େଢ�ିାଏ। ଏ 
ଅଞ୍ଳକୁ ପକ୍ା ରାସ୍ା ଖବଣତେ ନ ଥିୋରୁ କୁନକୁିନ ି ପ�ିା 

ସ୍�ୁ �ାଇପାରୁନାହାନ୍।ି ଏମତିକି ି େରଧ୍ବାଋତୁବର ବକହ ି
ଅଞ୍ଳରୁ ସ୍�ୁ ମାଟ ି ମାଡ଼ ି ପାରନ୍ ି ନାହ ିଁ। ବସପବଟ 
ଗ୍ାମବର ବଗାଟଏି ନଳକୂପ ନ ଥିୋରୁ ପାଣ ି ମବୂଦେ ପାଇଁ 
୧ କବି�ାମଟିର �େିାକୁ ପବଡ଼। େରଧ୍ବାଦବିନ େରଧ୍ବା ପାଣବିର 
ଚଳପ୍ରଚଳ ବହୋକୁ ପବଡ଼। ଅନ୍ୟପକ୍ବର କୁମ୍ୀର ଭୟ 

ସେୁବେବଳ �ାଗ ି ରହୁଛ ି ବୋ� ି ସ୍ାନୀୟ ୋସଦିୋ ପରୂ୍ଣ୍ଣିମା 
ଗରି ିକହଛିନ୍।ି େରଧ୍ବାଦବିନ ନଦୀବର ଅଧିକ ପାଣ ିପ୍ରୋହତି 
ବହୋରୁ ବ�ାକଙ୍କ ଚନି୍ା େଢ�ିାଉଛ।ି ନଦୀେନ୍ଧବର ପଥର 
ପ୍ୟାକଂି କରେିା ସହ ପକ୍ା ରାସ୍ା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ େ୍ୟେସ୍ା 
କରେିାକୁ ସ୍ାନୀୟ ବ�ାବକ ଦାେ ି କରଛିନ୍।ି ଏମତିକି ି

ରାସ୍ା ନ ଥିୋରୁ ବରାଗୀଟ ି ବମଡକିା� �ାଇପାରୁନ ି କମି୍ା 
ଘର ପାଖକୁ ଆମ୍ବୁ�ାନ୍ସ ଆସେିପିାରୁନ।ି �ାତାୟାତକାରୀ 
�େିାଆସେିା କରପିାରୁନାହାନ୍।ି ଏଭଳ ି ଦୟନୀୟ ଚତି୍ର 
ବ�ବକହ ିବଦଖିେ ଆଶ୍ଚୟଧ୍ବ୍ୟ ବହେ।

ପ୍ରତଦିନି ବସହ ି ନଦୀ ୋଟ ବଦଇ ଶହ ଶହ 
ଭୁଟୁଭୁଟ ି �ାତାୟାତ ଦ୍ଵାରା �ହଡାବର ନଦୀ କୂଳ 
ଖାଉଛ ି ବୋ� ି ଅଭବି�ାଗ ବହଉଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ାମୋସୀ 
ଆତଙି୍କତ ଅେସ୍ାବର ରହଛିନ୍।ି ଏହ ି ନଦୀ ଅତଡା ବଦଇ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢେିାକୁ �େିାକୁ ଭୟ କବ�ଣ।ି ନଦୀ 
କୂଳବର କୁମ୍ୀର ମଧ୍ୟ ବଦଖିୋକୁ ମଳୁିଛ।ି ବକବତବେବଳ 
କୁମ୍ୀର ପାଟବିର କଏି �େି କଏି କହେି। ପାଠ ପଢେିା 
ପାଖରୁ ଆରମ୍ କର ି ନଳକୂପକୁ ପାଣ ି ଆଣେିାକୁ ଗବ� 
କବି�ାମଟିର କବି�ାମଟିର �େିାକୁ ପବଡ଼। �ଦ ି କାହାର 
ବଦହ ଖରାପ ହୁଏ, ବତବେ ଆମ୍ବୁ�ାନ୍ସଟଏି ଗ୍ାମ ଭତିରକୁ 
�େିା ପାଇଁ ସାତସପନ ପା�ଟଛି।ି ପ୍ରାଶାସନକି ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ଅଭବି�ାଗ କର ି ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଳୋସୀ ନରିାଶ ବହାଇଛନ୍।ି 
ନଦୀ ଅତଡା ପାଖବର କୁମ୍ୀର ଜଗଛୁ।ି ଏମତିକି ିବ�ାକଙ୍କ 
ନଳକୂପ ନଦୀ ଗଭଧ୍ବବର �ୀନ ବହାଇଗ�ାଣ।ି ତୁରନ୍ ଏହ ି
ବ�ାକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେିାକୁ ଅଞ୍ଳୋସୀ 
ଦାେ ିକରଛିନ୍।ି 

ରଲାକଙୁ୍ ଘାେଛି ି
ରଟିାମାଟ ିରୟ

ଏକେ ଏକେ ଚାଷଜମ ିଏରବ ରବଣା ଜଙ୍ଗଲପ୍ାଶାସନକି 
ଅବରେଳା

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ, ୨୧ା୯(ସମସି)

ବକନ୍ଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃରରି େକିାଶ ଓ କୃରକ 
କ�୍ୟାଣ ପାଇଁ େହୁ ବ�ାଜନା କରୁଥିବ� ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର 
ଅେବହଳା କାରଣରୁ ବ�ାଜନାର ସଫୁଳ କୃରକଙ୍କ 
ନକିଟବର ପହଞ୍ପିାରୁନ।ି �ଦ୍ାରା େହୁ କୃରଜିୀେୀ �େୁକ 
ନରୁିତ୍ାହତି ବହାଇ ଦାଦାନ ଖଟେିାକୁ ୋହାର ରାଜ୍ୟକୁ 
ଚା��ିାଉଛନ୍।ି ଫଳବର ଜମ ି ପଡ଼ଆି ପଡ଼ଛି।ି ଏବେ 
ଏହ ି ଜମବିର ବେଣା ଜଙ୍�ବର ପରଣିତ ବହାଇଛ।ି 
ଶଳି୍ପେହିୀନ ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ାର ବ�ାବକ ମଖୁ୍ୟତଃ କୃର ି
ଉପବର ନଭିଧ୍ବର କରନ୍।ି ଜଲି୍ାର ଅଧିକାଂଶ ବ�ାକଙ୍କ 
କୃରକୁି ଛାଡ଼ବିଦବ� ଅନ୍ୟବକୌଣସ ି ଆୟପନ୍ା ନାହ ିଁ। 
ଏପରସି୍ବଳ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାରଜମବିର ବେଣା 
ଜଙ୍� ସଷୃ୍ ି ବହାଇ ଜମ ି ପଡଆି ପଡେିା ଚାରୀମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ଅଭଶିାପ ସଦୃଶ ବହାଇଛ।ି ଏ ଦଗିବର ବକୌଣସ ି
ବ�ାଜନାେର୍ ପଦବକ୍ପ ନ ବନୋ ଚାରୀଙୁ୍କ ହତାଶ 
କରଛି।ି 

ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ େ୍ଲକର େଭିନି୍ନ 
ଅଞ୍ଳବର ଥିୋ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାରଜମବିର ବେଣା 
ଜଙ୍� ସଷୃ୍ ି ବହାଇ ଉେଧ୍ବର ଜମ ି ପଡଆି ପଡେିା ଭଳ ି
ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରଛି।ି ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ 
େ୍ଲକର ବ୍ାହ୍ମଣୀ ତଟେର୍ଧ୍ବୀ ୋ�ପିାଟଣା, ୋଛରା 
ପଞ୍ାୟତବର ଥିୋ ଶହ ଶହ ଏକର ଉେଧ୍ବର ଚାରଜମବିର 

ଜଳବସଚନର ସେୁଧିା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବେଣା ଜଙ୍� ବ�ାଗ ୁ
ଚାରକା�ଧ୍ବ୍ୟ ବହାଇ ନ ପାର ି ଉେଧ୍ବର ଚାରଜମ ି ପଡ଼ଆି 
ପଡଛି।ି ଫଳବର ଏହ ିପଞ୍ାୟତର େହୁ �େୁକ କାମଧଦୋ 
ନ ପାଇ ରାଜ୍ୟ ୋହାବର ଦାଦନ ଖଟେିାକୁ �ାଉଥିୋ 
ବଦଖା�ାଉଛ।ି

ବସହପିର ି ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବଧାୟାଞ୍ଳର ଅଣ୍ଢରା, 
ଅମତୃମବଣାହ,ି େ�ୁରଆି, ତରଡପିାଳ, ବପଣ୍ଠପାଳ, 
ଅଳପଆୁ, ସଂିହଗାଁ ଆଦ ି ପଞ୍ାୟତବର ଥିୋ ଶହ ଶହ 
ଏକର ଉେଧ୍ବର ଚାରଜମବିର ବେଣା ଜଙ୍� ବ�ାଗୁଁ 
ଚାରକା�ଧ୍ବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୋଧାପ୍ରାପ୍ତ ବହାଇଛ।ି ବ୍ାହ୍ମଣୀ ନଦୀ 
ତଟେର୍ଧ୍ବୀ ଇ�ାକାବର ଥିୋ ଚାରଜମବିର ଜଳବସଚନର 
ସେୁଧିା ଥିବ� ମଧ୍ୟ ବେଣା ଜଙ୍� ବ�ାଗୁଁ ପଡଆି 

ପଡେିା ଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଭଶିାପ ଛଡ଼ା ଆଉ କଛି ିନୁବହଁ। 
ଏ ଅଞ୍ଳର ଚାରୀ ବେଣା ଜଙ୍� ସଫା କର ି ଉେଧ୍ବର 
ଚାରଜମବିର ଚାରକା�ଧ୍ବ୍ୟର ସବୁ�ାଗ ସଷୃ୍ ିକରେିା ପାଇଁ 
ପ୍ରାଶାସନକି ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଜଣାଇଥିବ� ମଧ୍ୟ େସୁ୍ତଃ 
ଏ ଦଗିବର ବକୌଣସ ି ବ�ାଜନାେର୍ ବଠାସ ପଦବକ୍ପ 
ନଆି�ାଇନାହ ିଁ। ଫଳବର ହତାଶାବର ଜଜଧ୍ବରତି ଚାରୀଙ୍କ 
ମହ�ବର ତୀବ୍ ଅସବନ୍ାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ବେଣା 
ଜଙ୍� ସଷୃ୍ରି ଅତୀତକୁ ତଜଧ୍ବମା କବ� ସମ୍କୃ୍ତ ଶହ ଶହ 
ଏକର ଉେଧ୍ବର ଚାରଜମବିର େହୁ ପେୂଧ୍ବରୁ ଚାରକା�ଧ୍ବ୍ୟ 
କରା�ାଉଥି�ା। ଏହ ି ଚାରଜମରୁି ଉତ୍ାଦତି ଦ୍ରେ୍ୟକୁ 
େକି୍ ି କର ି ଚାରୀମାବନ ସଶକ୍ତ ବହୋ ସହତି ଆଥ ୍ଣିକ 
ଅନାଟନରୁ ମକୁ୍ତ ିପାଇ ଆସଥୁିବ�।

ପରେର୍ଧ୍ବୀ ସମୟବର ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ଅଞ୍ଳର ଶୀତଳ 
ଭଣ୍ାର ନ ଥିୋ ଓ କୃରଜିାତ ଦ୍ରେ୍ୟ େକି୍ ିପାଇଁ ଉପ�କୁ୍ତ 
େଜାରର ଅଭାେ କରଜ ଦାମ କର ି ଚାର କରଥିିୋ 
ଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜ�ିା। ଚାର କା�ଧ୍ବ୍ୟ ପାଇଁ 
ଆନୁସଙ୍କି ସରକାରୀ େଧିି େ୍ୟେସ୍ାର ଅଭାେ ଚାରୀଙୁ୍କ 
ହତାଶା ମଧ୍ୟକୁ ବଠ� ି ବଦୋ ସହତି ଚାରକା�ଧ୍ବ୍ୟ ପ୍ରତ ି
େରି୍ସ୍ହୃ କରଥିି�ା। ଫଳବର ଚାରୀ ଚାର ପ୍ରତ ି ଆଗ୍ହ 
ନ ବଦଖାଇୋରୁ ଶହ ଶହ ଏକର ଉେଧ୍ବର ଚାରଜମବିର 
ବେଣା ଜଙ୍� ସଷୃ୍ ିବହ�ା। ଏଥିସହ ସାର, କୀଟନାଶକ 
ଓøରଧର ଉତ୍କଟ ଅଭାେ ଓ ଦର େୃର୍ ି କୃର ିସମସ୍ୟାକୁ 
ଅଧିକ ଉତ୍କଟ କରଛି।ି ଏଭଳ ି ପରସି୍ତିବିର କରଜବର 
େୁଡ଼ରିହଥିିୋ ଚାରୀ ଚାର ପାଇଁ ମାତ୍ରାଧିକ ଖର୍ଧ୍ବକୁ ଭରଣା 
କର ିନ ପାର ିଚାର କା�ଧ୍ବ୍ୟରୁ ନେୃିର୍ ବହୋ ବଦଖା�ାଉଛ।ି 
ଫଳବର ଚାରକା�ଧ୍ବ୍ୟ ନ ବହାଇ ବେଣା ଜଙ୍� ସଷୃ୍ ି
ବହାଇଥିୋ ଶହ ଶହ ଏକର ଉେଧ୍ବର ଚାରଜମରି ସଂଖ୍ୟା 
ଦନିକୁ ଦନି େୃର୍ ି ପାଇୋବର �ାଗଛି।ି ଚାରଜମବିର 
ବେଣା ଜଙ୍� ସଷୃ୍ ି ବରାକେିାକୁ ବ�ାଜନାେର୍ 
ପଦବକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରା ନ ଗବ� ସମଗ୍ ଅଞ୍ଳର 
ଚାରଜମ ି ବେଣା କେଳତି ବହୋ ସମ୍ାେନାକୁ ଏଡ଼ାଇ 
ଦଆି�ାଇ ନ ପାବର। ଏ ଦଗିବର ସଠକି୍  ପଦବକ୍ପ 
ଗ୍ହଣ କରାଗବ� କୃରରି ଉନ୍ନତ ି ବହୋ ସହତି ଦାଦନ 
ସମସ୍ୟା ଅବନକାଂଶବର ସମାଧାନ ବହାଇଇପାରେି 
ବୋ� ିସାଧାରଣବର ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି

ମାଛ ମାେବିାକୁ ଯାଇ 
ୱାର୍ଭ ସର୍ୟଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ

େ ା ଜ କ ନି କ ା , 
୨ ୧ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ରାଜକନକିା େ୍ଲକ ଅନ୍ଗଧ୍ବତ 
ବପଗରପଡ଼ା ପଞ୍ାୟତର 
୫ ନମର୍ ୱାଡଧ୍ବ ସଭ୍ୟ 
ଅକ୍ୟ କୁମାର ମ�କି 
ମାଛ ମାରେିାକୁ �ାଇ 
ମତୁୃ୍ୟେରଣ କରଥିିୋ 
ଜଣା�ାଇଛ।ି ବସ 
ଗତକା� ି ରାତବିର ମାଛ 
ମାରେିାକୁ �ାଇଥିବ�। ସେୁଦନି ଭଳ ିୱାଡଧ୍ବ ସଭ୍ୟ ଆଖଣ୍ଳମଣ ିରାସ୍ାର 
ଚବେଇଖିଆ ନାଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବର ମାଛ ମାରେିାକୁ �ାଇଥିବ�। ସକାବଳ 
ବଫର ି ଥାଆବନ୍। ବତବେ ଆଜ ି ବଭାର ସମୟବର ନାଳ ହୁଡାବର 
ଅକ୍ୟ ବଶାଇଥିୋ ବ�ାବକ ବଦଖି ଖେର ବଦଇଥିବ�। ଘର ବ�ାବକ 
ପହଞ୍ ିବଦଖନ୍ ିତ ଅକ୍ୟ ସ୍ାଭାେକି ଭାବେ ବଶାଇଥିୋ ସବର୍୍ ନବିସ୍ଜ 
ବହାଇ�ାଇଥିବ�। ପାଖବର ମାଛଧରା ଜା� ପଡ଼ଥିି�ା। ଏ ବନଇ 
ରାଜକନକିା ଥାନାକୁ ଖେର ବଦୋ ପବର ପ�ୁସି ପହଞ୍ ିଅକ୍ୟଙୁ୍କ ଉର୍ାର 
କରଥିିବ� େ ି ବସ ମତୃ ବୋ� ି ଜାଣେିାକୁ ପାଇ େ୍ୟେବଛେଦ ନମିବନ୍ 
ଆଳ ିବଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟବକନ୍ଦକୁ ପଠାଇଥି�ା। ଅକ୍ୟ ଜବଣ ଦନିମଜୁରଆି। 
ମାଛ ମାର ି ପରେିାର ପ୍ରତବିପାରଣ କରନ୍।ି ମାଛ ଧରେିା ବେବଳ 
ସପଧ୍ବାଘାତବର ମତୁୃ୍ୟ ବହାଇଥାଇପାବର ବୋ� ିତାଙ୍କ ଭାଇ ବ�ାକନାଥ 
ମ�କି ଓ ଗ୍ାମୋସୀ ପ�ୁସିକୁ କହଥିିବ�। ଶେ େ୍ୟେବଛେଦ ପବର 
ଅପରାହ୍ନବର ଗ୍ାମ ଶ୍ମଶାନବର ତାଙ୍କର ବଶରକୃତ୍ୟ ସମ୍ନ୍ନ ବହାଇଛ।ି

ସାପ କାମଡୁାରେ ଯବୁକ ମତୃ
ରରୋବଶି, ୨୧ା୯ (ସମସି): ବଡରାେଶି େ୍ଲକ ୋ�ଆି ପଞ୍ାୟତ 
ଅନ୍ଗଧ୍ବତ ମ�ୁଣାପାଟଣା ଗ୍ାମର ଗୟାଧର ସାମ�ଙ୍କ ପଅୁ ସନୁାକର 
(୨୭)ଙ୍କ ଆଜ ିେରିାକ୍ତ ସାପ କାମଡୁ଼ାବର ମତୁୃ୍ୟ ବହାଇଛ।ି ସନୁାକର 
ଆଜ ିସକାବଳ ଧାନ େ�ିବର କା�ଧ୍ବ୍ୟ କରୁଥିୋ ସମୟବର ଏକ େରିାକ୍ତ 
ସାପ ତାଙ୍କ ୋମ ପାଦକୁ କାମଡୁ଼ ିବଦଇଥି�ା। ସନୁାକର ବସହ ିେ�ିବର 
ଖବୁ୍  ବଜାରବର ଚତି୍କାର କରଥିିବ�। ତାଙ୍କ ଚତି୍କାର ଶଣୁ ିବସହ ିଚକବର 
କାମ କରୁଥିୋ ବ�ାକ ଆସ ି ସନୁାକର ଅବଚତ ବହାଇପଡ଼ଥିିୋ 
ବଦଖିୋକୁ ପାଇଥିବ�। ତାଙୁ୍କ ସବଙ୍ ସବଙ୍ ନକିଟସ୍ ଛତା ବଗାଷ୍ୀ 
ସ୍ାସ୍୍ୟବକନ୍ଦକୁ ବନଇଥିବ�। ବସଠାବର ଅେସ୍ା ଗରୁୁତର ବହୋରୁ 
ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ ବନଇଥିବ�। ବହବ� ବସଠାବର 
ଡାକ୍ତର ତାଙୁ୍କ ମତୃ ବଘାରଣା କରଥିିବ�। ସନୁାକରଙ୍କ ଅକାଳ େବିୟାଗ 
ଖେର ଶଣୁ ି ଅଞ୍ଳବର ବଶାକର ଛାୟା ବଖଳ�ିାଇଥି�ା। ପରେିାରର 
ଏକମାତ୍ର ବରାଜଗାରକ୍ମ ସନୁାକରଙ୍କ ଗତ ତନିେିରଧ୍ବ ତବଳ େଭିାଘର 
ବହାଇଥି�ା। ତାଙ୍କର ବଛାଟ ବଛାଟ ପଅୁଝଅି ଥିୋବେବଳ େଧିୋ ପତ୍ୀ 
ଅସହାୟ ବହାଇପଡ଼ଛିନ୍।ି

 �ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳଙ୍କୁ  ଗ୍୍ରାମବ୍ରାସୀଙ୍ ଗକୁହ୍ରାର ି

ଠାକୁୋଣୀଙ୍ ରପାଖେୀ 
ନଲିାମ ନ ରେଉ

ରକନ୍ଦାପଡା,୨୧ା୯(ସମସି): ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ମହାକାଳପଡ଼ା 
େ୍ଲକ ଗତାନର ଗାଁବର ଥିୋ ଏକ ବପାଖରୀକୁ ଗାଁର ଆରାଧ୍ୟା ବଦେୀ 
ମା’େରଜେୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବସୋବର �ାଗଛୁ।ି ଏହ ି ବପାଖରୀବର 
ଗ୍ାମୋସୀ ମାଛଚାର କରେିା ସହ ଏହ ି �ାଭ ଅଥଧ୍ବବର ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତ ି
ବହାଇଆସଛୁ।ି ଦୀଘଧ୍ବ ୨ ଶହ େରଧ୍ବ ଧର ି ଏହ ି ପରମ୍ରା ଚା�ଆିସଛୁ।ି 
ଚଳତିେରଧ୍ବ ବମସନି ସାହା�୍ୟବର ମନବରଗାବର ପଞ୍ାୟତ ପକ୍ରୁ ଏହ ି
ବପାଖରୀକୁ ଖନନ କରା�େିା ସହ ତୁଠ ନମିଧ୍ବାଣ କରା�ାଇଛ।ି ଏହାପବର 
ଏହ ି ବପାଖରୀକୁ ପଞ୍ାୟତ ବପାଖରୀ ଦଶଧ୍ବାଇ ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ୀଙୁ୍କ 
ନ�ିାମ ଦଆି�ାଇଛ।ି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବପାଖରୀକୁ ନ�ିାମ ଦଆି�େିା 
ଘଟଣାକୁ ବନଇ ଗାଁବର ତୀବ୍ ପ୍ରତକି୍ୟିା ସଷୃ୍ ିବହାଇଛ।ି ଏ ବନଇ ପଦବକ୍ପ 
ବନୋକୁ ଚରି୍ରଞ୍ଜନ ମଶି୍ର, ବ୍ଜେନୁ୍ଧ ପଷୃ୍ଙି୍କ ବନତୃତ୍ୱବର ଗ୍ାମୋସୀ 
ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ାପାଳ ଅମ୍ତି ଋତୁରାଜଙୁ୍କ ବଭଟ ିଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବପାଖରୀ 
ନ�ିାମ ନ ବଦୋକୁ ଗହୁାର ି କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ନ�ିାମ ପ୍ରକ୍ୟିା ୋତ�ି 
କରେିାକୁ ଗ୍ାମୋସୀ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ନବିେଦନ କରଥିିୋ ଜଣା�ାଇଛ।ି

ସ୍ୱୟଂ ସୋୟକ ରଗାଷ୍ୀକୁ ୋସନ ସାମଗ୍ୀ 
ବଣ୍ଟନ ଦାୟତି୍ୱ ରଦବାକୁ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଦାବପିତ୍ର

ରକନ୍ଦାପଡା,୨୧ା୯(ସମସି): ମହଳିା ବଗାଷ୍ୀଙୁ୍କ 
ରାସନ ସାମଗ୍ୀ େଣ୍ଟନ ଦାୟତି୍ୱ ଦଆି�େିାକୁ 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଏକ ଦାେପିତ୍ର ଦଆି�ାଇଛ।ି 
ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ େ୍ଲକ ନୀଳକଣ୍ଠପରୁ 
ଗାଁର ବ�ାବକ ବ�ାଗାଣ ସାମଗ୍ୀ ପାଉ ନ 
ଥିୋ ବନଇ ଆଜ ି ବକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟବର ଅଭବି�ାଗ କରଛିନ୍।ି ବସମାନଙ୍କ 
ଅଭବି�ାଗ ମତୁାେକ ଗାଁର ୮ଟ ି ୱାଡଧ୍ବର ବ�ାବକ 
ରାସନ ସାମଗ୍ୀ ପାଇୋବର ନାହ ିଁ ନ ଥିୋ 
ଅସେୁଧିାର ସମ୍ଖୁୀନ ବହଉଛନ୍।ି ଏହ ି ଗାଁର 
ରାସନ ସାମଗ୍ୀ େଣ୍ଟନ ଦାୟତି୍ୱ ପଞ୍ାୟତ ଉପବର 
ଥି�ା। ପଞ୍ାୟତ ନକିଟବର େଣ୍ଟନ ଦାୟତି୍ୱ ଥିୋ 

ସମୟବର ବସମାବନ ଠକି୍  ଭାବେ ରାସନ ସାମଗ୍ୀ 
ପାଉଥିବ�। ପଞ୍ାୟତ ପାଖରୁ ଏହ ି ଦାୟତି୍ୱ �େିା 
ପରଠୁଁ ୮ଟ ିୱାଡଧ୍ବର ୬ ଶହ ୪୦ ହତିାଧିକାରୀ ନାହ ିଁ 
ନ ଥିୋ ଅସେୁଧିାର ସମ୍ଖୁୀନ ବହଉଛନ୍।ି ଗାଁର 
ମା’ପଥରକଣୀ ଏସଏଚଜ ି ଗରୁପକୁ େଣ୍ଟନ ଦାୟତି୍ୱ 
ଦଆି�େିାକୁ େଡିଓିଙ୍କ ନକିଟବର ଆବେଦନ 
କରା�ାଇଥି�ା। ଏହ ି ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ୀଙୁ୍କ 
ଦାୟତି୍ୱ ବଦବ� ବସମାବନ ଠକି୍  ଭାବେ ରାସନ 
ସାମଗ୍ୀ ପାଇପାରବିେ ବୋ� ି ଗାଁର ୋମବଦେ 
ଶତପଥୀ, ନୃସଂିହ େଳ, ବଗାେଦିେ ବସଠୀ, ଅକ୍ୟ 
ଘଡାଇ ପ୍ରମଖୁ ୮ଜଣ ଆଜ ି ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଦାେ ି
କରଛିନ୍।ି

ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍ ବଦଳ ିବାତଲି ଦାବରିେ ଧାେଣା
ରରୋବଶି, ୨୧ା୯ (ସମସି)

ବଡରାେଶି ଶକି୍ା ସକଧ୍ବ�ର ରତାଦଆି ଖଣ୍ସାହ ି ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗଧ୍ବତ 
ୋୟାକଣ ଉର୍ପ୍ରାଥମକି େଦି୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙ୍କ େଦଳ ିୋତ�ି 
ଦାେବିର ଗ୍ାମୋସୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ େଦି୍ୟାଳୟ ଫାଟକବର ତା�ା ପକାଇ 
ଧାରଣାବର େସଥିିବ�। େ୍ଲକ ଅତରିକି୍ତ ଶକି୍ାଧିକାରୀଙ୍କ ହସ୍ବକ୍ପ 
ଫଳବର ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ବହାଇଛ।ି

ସଚୂନା ମତୁାେକ, ୋୟାକଣ ଉର୍ପ୍ରାଥମକି େଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମରୁ 
ଅଷ୍ମ �ାଏ ସମଦୁାୟ ୧୩୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହଥିିୋବେବଳ ୭ 
ଜଣ ଶକି୍କ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ଶକି୍ାଦାନ କରୁଥିବ�। ଚଳତି ଶକି୍ାେରଧ୍ବର 
ଅଧାରୁ େଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ରନିା ସାହୁଙୁ୍କ ରତାଦଆି ବନାଡାଲ୍  
ହାଇସ୍�ୁକୁ ଓ ଚନି୍ମୟୀ ୋରକିଙୁ୍କ ଦକ୍ବ୍ହ୍ମପରୁ ପ୍ରାଥମକି େଦି୍ୟାଳୟକୁ 
େଦଳ ିକରା�ାଇଛ।ି ଆଜ ିେଦି୍ୟାଳୟକୁ ବସମାନଙ୍କ େଦଳ ିଆବଦଶ 
ବନୋକୁ ଆସଥିିୋବେବଳ େଦି୍ୟାଳୟ ପରଚିାଳନା କମଟି ି ସଭାପତ ି
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସରପଞ୍ ଶଶିରି କୁମାର ସାମ�ଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱବର 

େଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭଭିାେକ େଦି୍ୟାଳୟ ଫାଟକବର ତା�ା 
ପକାଇ ଦୁଇ ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙ୍କ େଦଳ ି ୋତ�ି ଦାେବିର ଧାରଣାବର 
େସଥିିବ�। ଫଳବର େଦି୍ୟାଳୟବର ଶକି୍ାଦାନ ୋଧାପ୍ରାପ୍ତ ବହୋ 
ସହ େଦଳ ି ବହାଇଥିୋ ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙୁ୍କ ର�ିଭି ଆବଦଶ ଦଆି�ାଇପାର ି
ନ ଥି�ା। ଧାରଣାବର େସଥିିୋ ଅଭଭିାେକ ଓ ପରଚିାଳନା କମଟି ି
ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହେିା ଅନୁ�ାୟୀ େର୍ଧ୍ବମାନ ୨ ଜଣ ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙ୍କ େଦଳ ି
ବହାଇ�େିା ପବର ୮ଟ ିବଶ୍ରଣୀ ପାଇ ଁ୫ ଜଣ ଶକି୍କ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ରହୁଛନ୍।ି 
ଆଉ କଛିଦିନି ପବର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ଅେସର ବନୋ ପବର ଆଉ ମାତ୍ର 
୪ ଜଣ ଶକି୍କ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ରହେିା ପବର ଶକି୍ାଦାନବର ବଘାର ସଙ୍କଟ 
ବଦଖାବଦେ। ଖେର ପାଇ ଅତରିକି୍ତ େ୍ଲକ ଶକି୍ାଧିକାରୀ ନରହର ିସତୂାର 
ଧାରଣାସ୍ଳବର ପହଞ୍ ି ଅଭବି�ାଗ ଶଣୁେିା ପବର �ଖିିତ ଅଭବି�ାଗ 
ସହ ଅଭବି�ାଗକାରୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ େ୍ଲକ ଶକି୍ା କା�ଧ୍ବ୍ୟାଳୟବର 
ପହଞ୍େିାକୁ କହଥିିବ�। ବସଠାବର ଆବ�ାଚନା ମାଧ୍ୟମବର ସମସ୍ୟାର 
ସମାଧାନ ବହେ ବୋ� ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି ବଦୋପବର ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ 
ବହାଇଥି�ା ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନବଭାଜନ ପବର ଶକି୍ାଦାନ ସ୍ାଭାେକି ବହାଇଥି�ା।

ରାଜ୍ୟ ମହଳିା େବିଜଡ ି
ଉପସଭାବନତ୍ରୀଙୁ୍କ ସମ୍ର୍ଧ୍ବନା

ଗେଦପେୁ,୨୧ା୯(ସମସି): ଗରଦପରୁ େ୍ଲକ �େୁ େବିଜଡ ି ସଭାପତ ି ପରୂ୍ଣଧ୍ବଜତି େରାଳ ଓ ଛାତ୍ର ସଭାପତ ି
ବଦେକାନ୍ ନାୟକ ନେନ�ିକୁ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମହଳିା େବିଜଡ ିଉପସଭାବନତ୍ରୀ ମଞ୍ଜେୁାଳା ବଜନାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ୋସଭେନବର 
ବଭଟ ିଶବୁଭଛୋ ଜଣାଇୋ ସହ ସମର୍୍୍ଣିତ କରଛିନ୍।ି କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ମବର ଜଲି୍ା ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଶେିପ୍ରସାଦ ମହାନ୍,ି 
ଜଲି୍ା ଛାତ୍ର ଉପସଭାପତ ିତପନ ବଜନା, ଛାତ୍ର ବନତା ପଙ୍କଜ ସ୍ାଇ,ଁ ଜ୍ାନରଞ୍ଜନ ବଜନା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିବ�।

ରଦଶରପ୍ମେ ବାର୍୍ଭା ବାଣ୍ଟବି ଅେଂିସା େଥ
ରକନ୍ଦାପଡା,୨୧ା୯(ସମସି)

ସ୍ାଧୀନତାର ୭୫ େରଧ୍ବ ପରୂ୍୍ଣି ଅେସରବର 
ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମବର ଓଡ଼ଶିାର ଅେଦାନ 
ଓ ଗାନ୍ଧୀ ୋର୍ଧ୍ବାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହତି ଏହ ି
ସ୍ତୃକୁି ଜନମାନସବର ଉଜ୍ୀେତି ରଖିୋ 
ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ରାଜ୍ୟ େ୍ୟାପୀ 
ଅହଂିସା ରଥର ପରଭି୍ରମଣ କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ମ ଚା�ୁ 
ରଖଛୁନ୍।ି ଏହା ଗତ ଅଗଷ୍ ୧୫ ତାରଖିରୁ 
ଆରମ୍ ବହାଇ ଅବକଟାେର ୨ ତାରଖି ଗାନ୍ଧୀ 
ଜୟନ୍ୀ ଦନି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀବର ସମାପନ 
ବହୋକୁ �ାଉଛ।ି ଏ ପରବିପ୍ରକ୍ୀବର 
ଆସନ୍ା ୨୩ ଓ ୨୪ ତାରଖି ଦୁଇଦନି 
ବକନ୍ଦାପଡା ଜଲି୍ା େ୍ୟାପୀ ଅହଂିସା ରଥ 
ପରଭି୍ରମଣ କରେି। ଆସନ୍ା ୨୩ ତାରଖି 
ପେୂଧ୍ବାହ୍ନ ୯.୩୦ ମନିଟି୍  ସମୟବର ଇଦୁେପରୁ 

ଚଣ୍ମିଦେରି ପ୍ରାଙ୍ଣବର �ାଜପରୁ ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ ଅହଂିସା ରଥ-୧ ଓ ଅହଂିସା ରଥ-
୨କୁ ବକନ୍ଦାପଡା ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ାନ୍ର 
କରବିେ। ଅହଂିସା ରଥକୁ ଭେ୍ୟ ସ୍ାଗତ 
କରେିା ପାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ପେଧ୍ବ ଆରମ୍ ବହାଇଛ।ି ଦୁଇଟ ିରଥ ଜଲି୍ାର 
୯ଟ ି େ୍ଲକ ଓ ୨ଟ ି ବପୌରାଞ୍ଳ ପରକି୍ମା 
କରେି। ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମର ଗାଥା 
ଚଳର୍ତି୍ର ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରସାର କରା�ାଇ 
ଜନସାଧାରଣକୁ ବଦଶ ସ୍ାଧୀନତାର େଭିନି୍ନ 
ସ୍ତୃ ିସମ୍କଧ୍ବବର ଅେଗତ କରା�େି।

ଶକୁ୍ୋର ଓ ଶନେିାର ଦୁଇଦନି ଧର ି
ପରକି୍ମା କରେିା ସମୟବର ବ�ଉ ଁସ୍ାନବର 
ଅହଂିସା ରଥ ରହେି, ବସଠାବର ଭେ୍ୟ 
ସମର୍୍ଧ୍ବନା ପ୍ରଦାନ କରା�େିା ସହ ଭଡିଓି 
ପ୍ରଦଶଧ୍ବନ, ସାଂସ୍ତୃକି କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ମ ଓ ସଭା 

ଅନୁଷ୍ତି ବହେ। ଉକ୍ତ ସଭାବର ସ୍ାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ାମ ସମ୍କଧ୍ବବର ଆବ�ାଚନା କରା�େି। 
ଏ ବନଇ ଆେଶ୍ୟକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ତଥା ରଥ 
ପରକି୍ମାକୁ ସଗୁମ ଓ ଶଙୃ୍ଖଳତି କରେିାକୁ 
ଜଲି୍ାପାଳ ଅମ୍ତି ଋତୁରାଜ େଭିନି୍ନ େଭିାଗକୁ 
ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମବର ନବିଦ୍ଧ୍ବଶ ବଦଇଛନ୍।ି 
ଏହ ି କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ମବର ଜନପ୍ରତନିଧିି, 
ଅଙ୍ନୋଡ ି କମଧ୍ବୀ, ମହଳିା ସ୍ୟଂସହାୟକ 
ବଗାଷ୍ୀ, ବସ୍ଛୋବସେୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଓ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସାମ�ି ବହୋକୁ 
ନବିେଦନ କରା�ାଇଛ।ି ଉକ୍ତ କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ମବର 
ସାମ�ି ପେୂଧ୍ବକ ବଦଶ ସ୍ାଧୀନତାର ୭୫ 
େରଧ୍ବ ପରୂ୍୍ଣି ପାଳନର ଆନଦେ ବନୋସହ 
ଅହଂିସା ଓ ବଦଶବପ୍ରମବର ଉଦ୍ େୁର୍ 
ବହୋକୁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ ନବିେଦନ 
କରା�ାଇଛ।ି

କଡି୍ ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ାନ୍ତ କାମନିୀଙୁ୍ 
ସୋୟ ରେଲା ବଜୁି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଭ

ପାଟକୁୋ,୨୧ା୯(ସମସି): ପାଟକୁରା ନେିଧ୍ବାଚନ ମଣ୍ଳୀ ଅନ୍ଗଧ୍ବତ ନଡ଼ଆିେରାଇ 
ପଞ୍ାୟତର କାମନିୀକାନ୍ ସ୍ାଇଁ (ଅବଟା ଚାଳକ) ୧୦ ଦନି ପେୂଧ୍ବରୁ କଡି୍ ନୀ ବରାଗବର ଆକ୍ାନ୍ 
ଥିବ�। ଏହ ିଦୁଃଖଦ ଖେର ଜାଣେିା ପବର ସହବ�ାଗର ହାତ େୋଇଥିବ� େଧିାୟକିାଙ୍କ 
ପ୍ରତନିଧିି ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ୱା�। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ େଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ କ�୍ୟାଣ କାଡଧ୍ବ ଦ୍ାରା ଓ ବମଡକିା� 
ସହାୟକ ସଂବ�ାଜକ ରଶ୍ମୀରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହବ�ାଗବର ଏକ ଘବରାଇ ହସ୍ଟିା�ବର 
ଭର୍୍ଣି କରଥିିବ� ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ୱା�। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଚକିତି୍ା ଦ୍ାରା କାମନିୀକାନ୍ ସସୁ୍ ବହାଇ 
ଘରକୁ ବଫରଛିନ୍।ି ବସ ଆଜ ିଶ୍ରୀ ଅଗ୍ୱା�ଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ୋସଭେନବର ସ୍ାକ୍ାତ କରଥିିବ�। 
କାମନିୀକାନ୍ଙ୍କ ପରେିାର ପକ୍ରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ, ପାଟକୁରା େଧିାୟକିାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ୱା� 
ଓ େଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ କାଡଧ୍ବକୁ ଧନ୍ୟୋଦ ଜ୍ାପନ କରଛିନ୍।ି
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ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୨୧କା୯(ସମସି)

ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ଗଁଦଆି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଦଗିାମ୍ବର୍ରୁ 
ଗ୍ାମ୍ଞ୍ାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ୍ ବ୍ଗତକଣ ିଗ୍ାମ। ୍ ାହାଡ ୍ ର ି
ଗଦାଗଦା େମେ୍ାସର େନୁ୍ତଳ ିସହଉଛନ୍ତ ିଗ୍ାମବାେୀ। 
ଏ୍ରସି୍ଥସଳ ଗତ ୍ଞ୍ାୟତ ନବି୍ଗାଚନସର ସ�ାଟ ନ 
ସଦବାରୁ ଗ୍ାମକୁ ଯାଇଥିବା ମଖୁ୍ରାସ୍ାକୁ ସଜେବି ି
ଲଗାଇ ସଖାଳସିଦଇଛନ୍ତ ି୍ରାଜତି ପ୍ାର୍ଗୀଙ୍ େମର୍ଗକ। 
ଗ୍ାମକୁ ସଯାଗାସଯାଗ ବଚି୍ନି୍ନ ସହାଇଥିବାସବସଳ ଗତ 
କଛିଦିନି ଧର ିରାଜସନୈତକି ୍ଶା୍ାଲସିର ଏକପ୍କାର 
୍ଣବନ୍ୀ ସହାଇ ରହଛିନ୍ତ ି୍ବ୍ଗତକଣ ିଗ୍ାମବାେୀ।

ବର୍ଗର ଅଧିକାଂଶ ମାେ ଗାଁକୁ ସେରଯିାଏ 
ବ୍ାହ୍ମଣୀର ବନ୍ା୍ାଣ।ି ବ୍ାହ୍ମଣୀ ବନ୍ାର ସକା୍ରୁ 

େରୁକ୍ତି ରହବିା ୍ାଇଁ ସକଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ 
୍ବ୍ଗତ ୍ର ି ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନସର ବେତ ି ସ୍ଥା୍ନ କରଛିନ୍ତ ି
ପ୍ାୟ ୧୦୦ ୍ରବିାର। ଏଥି୍ାଇଁ ଏହ ିଗ୍ାମର ନାମ 
୍ବ୍ଗତକଣ ିସବାଲ ିକୁହାଯାଇଛ।ି ଗ୍ାମସର ସ୍ଲୁଠାରୁ 
୍ାନୀୟ ଜଳ ଓ ରାସ୍ାୋଟ ଆଦସିର ଲାଗ ି ରହଛି ି
ଅସନକ େମେ୍ା। ନବି୍ଗାଚନ ୍ସର ନବି୍ଗାଚନ 
ଯାଉଛ ିସହସଲ ଗ୍ାମବାେୀଙ୍ େମେ୍ା ଶୁଣନୁାହାନ୍ତ ି
ସଲାକପ୍ତନିଧିି। ଏ୍ରସି୍ଥସଳ ଗତ ୍ଞ୍ାୟତ 
ନବି୍ଗାଚନସର ବାଧ୍ୟସହାଇ ନଜି ମତ ବଦଳାଇ 
ନୂତନ େର୍ଞ୍ଙୁ୍ ନବି୍ଗାଚତି କରବିାସର ଗ୍ାମବାେୀ 
ପ୍ମଖୁ �ୂମକିା ଗ୍ହଣ କରଥିିସଲ। ଯାହାକୁ ସନଇ 
୍ରାଜତି େର୍ଞ୍ଙ୍ େମର୍ଗକମାନଙ୍ ଆସ୍ାଶର 
ଶକିାର ସହବାକୁ ୍ଡଛି ି ସବାଲ ି ଗ୍ାମବାେୀ 

ସକ୍ା�ର େହ ପ୍କାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଏ୍ରକି ି ଗ୍ାମକୁ 
ଯାଇଥିବା ମଖୁ୍ରାସ୍ାକୁ ସଜେବି ିଲଗାଇ ୍ରାଜତି 
େର୍ଞ୍ଙ୍ େମର୍ଗକମାସନ ସଖାଳ ି ସଦଇଥିବା 
ଅ�ସିଯାଗ ସହାଇଛ।ି ଫଳସର ଏହ ି ଗ୍ାମକୁ 
ସଯାଗାସଯାଗ ଏକ ପ୍କାର ବଚି୍ନି୍ନ ସହାଇଯାଇଛ।ି 
ଗ୍ାମସର ରଷ୍ଠ ସରେଣୀଠାରୁ ଦଶମ ସରେଣୀ ୍ଯ୍ଗ୍ନ୍ତ 
୍ଲିାମାସନ ୍ାଖ ଗାଁ ବଦି୍ାଳୟକୁ ଯାଇ ନ 
୍ାରବିାରୁ ୍ାଠ୍ଢ଼ାରୁ ବଞ୍ତି ସହଉଛନ୍ତ।ି ଗ୍ାମର 
କାହାର ସଦହଖରା୍ ସହସଲ ଅବସ୍ଥା ଜଟଳି 
ସହାଇ୍ଡୁଥିବା ସଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 

ଗ୍ାମବାେୀଙ୍ କହବିା ମତୁାବକ, ସେମାସନ ଯବିା 
ଆେବିା କରୁଥିବା ରାସ୍ା ୍ାଇଁ କଛି ି ଜାଗା ନକିଟସ୍ଥ 
ଗହମସଖାଳା ଗ୍ାମବାେୀଙ୍ େହତି ଅଦଳ ବଦଳ 

କରାଯାଇଛ।ି େରକାରଙ୍ ବ�ିନି୍ନ ସଯାଜନାସର 
ଏହ ି ରାସ୍ାର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯାଇଛ।ି ଗତ 
ନବି୍ଗାଚନସର େର୍ଞ୍ ହାରଯିବିାରୁ ପ୍ତହିଂିୋ 
୍ରାୟଣ ସହାଇ ତାଙ୍ ଜାଗା ସବାଲ ି ଦାବକିର ି
ରାସ୍ା କାଟସିଦଇଥିବା େହ ନାନା ଧମକ ଚମକ 
ସଦଉଛନ୍ତ।ି ଏ େମ୍ପକ୍ଗସର ସ୍ଥାନୀୟ ଦଗିାମ୍ବର୍ରୁ 
େର୍ଞ୍ ପ୍ଶାେନ ୍କ୍ରୁ ତୁରନ୍ତ େମାଧାନ 
ଦାବସିର ଆେନ୍ତା ୨୩ ତାରଖିସର ନହିଲପ୍ୋଦ 
ରାନା ସେରଉ କରସିବ ସବାଲ ି ସଚତାବନୀ 
ସଦଇଛନ୍ତ।ି ବଡିଓିଙ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ଓ ଏସ୍ ୍ ଙି୍ ୍ଯ୍ଗ୍ନ୍ତ ଗ୍ାମବାେୀ ଗହୁାର ି କର ି ହତାଶ 
ସହାଇଛନ୍ତ।ି ଯାହାକୁ ସନଇ ୍ବ୍ଗତକଣ ି ଗ୍ାମବାେୀଙ୍ 
ମହଲସର ଅେସନ୍ତାର ତୀବ୍ ସହବାସର ଲାଗଛି।ି

ଭ�ୋଟ ନ ଭେବୋରୁ କୋଟଭିେଭେ ଗୋଁ ମଖୁ୍ୟରୋସ୍ୋ
ଗ୍ରାମକୁ ଯ�ରାଗରାଯ�ରାଗ ବଚି୍ନି୍ନ ଆଯ୍ରାଳନ ପରାଇଁ ଅଣ୍ରା ଭଡୁିଛନ୍ ିପବ୍ବତକଣବିରାସୀ

ବକାର୍ ହକା ମକାଂସ ଜବତ; ୩ ଗରିଫ
ଗଁଦଆି, ୨୧କା୯(ସମସି): ଗଁଦଆି ରାନା ଅନ୍ତଗ୍ଗତ 
କ୍ଳିାେ ଫସରଷ୍ଟ ସରଞ୍ଜ୍ ର କ୍ଳିାେ ଜଙ୍ଗଲସର 
ସବଆଇନ �ାସବ ଜନୁ୍ତ ଶକିାର କରାଯାଉଥିବା 
ଜଣା୍ଡଛି।ି ସକସତକ ଶକିାରୀ ବାର୍ ହା ମାଂେକୁ 
ସନଇ ଯାଉଥିବା ଖବର୍ାଇ ସରଞ୍ର ତରୁଣ 
ମହାନ୍ତଙି୍ ସନତୃତ୍ୱସର ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ଚଢ଼ଉସର ସନଉଳସ୍ାଇ ଗ୍ାମର ଜା୍ାନୀ 
ଗଡନାୟକଙ୍ ଦୁଇ ୍ଅୁ ରଞ୍ନ ଗଡନାୟକ(୪୫) 
ଓ କୁନା ଗଡନାୟକ(୪୫)କୁ କାବୁକର ିତାଙ୍ଠାରୁ 
୯.୫ ସକଜ ିବାର୍ ହା ମାଂେ ଜବତ କରଛିନ୍ତ।ି ବନ 
ବ�ିାଗ ଖବର୍ାଇ ଉକ୍ତ ସରଞ୍ଜ୍ ର ହସରକୃଷ୍ଣ୍ରୁ 
ଗ୍ାମରୁ ବେନ୍ତ ସବସହରା(୪୫)କୁ ରାସ୍ା ଉ୍ସର 
ଧରବିା େହତି ତାଙ୍ଠାରୁ ୩ ସକଜ ି ୪୬୦ ଗ୍ାମ 
ବାର୍ ହା ମାଂେ ଜବତ କରଥିିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି

ଗକାଡ଼ଆିରୁ ନବଜକାତ 
ଶଶିକୁନ୍କାର ମତୃଢଦହ ଉଦ୍କାର

କକାମକାକ୍କାନଗର, ୨୧କା୯(ସମସି): କାମାକ୍ାନଗର 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ କସଙ୍ଗଇଲ ଗ୍ାମର ଏକ ୍ରତି୍କ୍ତ 
ଗାଡଆିସର ନବଜାତ ଶଶିକୁନ୍ାର ମତୃସଦହ 
ଉଦ୍ାର କରାଯାଉଛ।ି ବୁଧବାର ଶଶିକୁନ୍ାର 
ମତୃସଦହ ଗାଡ଼ଆିସର �ାେଥୁିବା ଗ୍ାମବାେୀ 
ସଦଖିବାକୁ ୍ ାଇଥିସଲ। ଶଶିକୁନ୍ାଟ ିକଏି ଏଠାସର 
ଫିଙ୍ଗଲିା ତାର ସକୌଣେ ିପ୍ମାଣ ନ ଥିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି 
ଏ ସନଇ ଗ୍ାମବାେୀ ୍ଲୁେିକୁ ଖବର ସଦଇଥିସଲ। 
ଖବର୍ାଇ ୍ଲୁେି େଟଣାସ୍ଥଳସର ୍ହଞ୍ ି ତଦନ୍ତ 
କରବିା େହ ନବଜାତ ଶଶି ୁ କନ୍ାର ମତୃସଦହକୁ 
ଉଦ୍ାର କର ି ବ୍ବସଚ୍ଦ ୍ାଇଁ ୍ଠାଇସଦଇଛ।ି

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୨୧କା୯(ସମସି)

ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା କାଯ୍୍ଗ ାଳୟର ଓସ୍ ୱାନ �ଡିଓି 
କନଫସରନ୍ଂି ହଲ୍ ଠାସର ଜଲି୍ାର ଉନ୍ନୟନ ମଳୂକ 
କାଯ୍୍ଗ  ଓ ସକା�ଡି୍  ୍ରଚିାଳନାର େମୀକ୍ା ସବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ାସର ସବଆଇନ୍  �ରୂଣ 
ଲଙି୍ଗ ୍ରୀକ୍ା ସହଉଥିବାରୁ ଜଲି୍ା୍ାଳ େସରାଜ ସେଠୀ 
ଉଦ୍ ସବଗ ପ୍କାଶ କର ି ଏହାକୁ େମ୍ପରୂ୍୍ଗ ସରାକବିା 
ନମିସନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱାସରା୍ କରଛିନ୍ତ।ି ପ୍ଶାେନକି ଅଧିକାରୀ 
ଓ ୍ଲୁେି ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ସନଇ ଏକ ଟମି୍  ଜଲି୍ାର େମସ୍ 
ଅଲଟ୍ାୋଉଣ୍ଡ କ୍ଲନିକିସର ଅଚାନକ ଯାଞ୍ କରବିାକୁ 
ଏବଂ ଆବଶ୍କସ୍ଥଳସର ଦୃଢ଼ କାଯ୍୍ଗ ାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ହଣ 
କରବିାକୁ କହଛିନ୍ତ।ି ସକୌଣେ ି କ୍ଲନିକି୍ ସର �ରୁଣ ଲଙି୍ଗ 
୍ରୀକ୍ା ସହଉଥିବାର େଚୂନା ସଦସଲ ତାଙୁ୍ ୨୫ହଜାର 
ଟଙ୍ା ୍ରୁସ୍ାର ଦଆିଯବି ସବାଲ ି ରାଜ୍ େରକାରଙ୍ 
ସୋରଣାନାମା ରହଛି।ି ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ାସର ସକୌଣେ ି
କ୍ଲନିକିସର ଏହ ି ୍ରୀକ୍ା ସହଉଥିସଲ ଏହ ି େମ୍ପକ୍ଗସର 
ପ୍ଶାେନକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଜଲି୍ା୍ାଳ ନସିବଦନ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଟକିା ସନବାଦ୍ାରା ସକା�ଡି୍  ଆ୍ାନ୍ତ ଗରୁୁତର ସହଉ ନ 
ଥିବାରୁ ଟକିାକରଣ ନମିସନ୍ତ ଯତ୍ନବାନ ସହବାକୁ ସେ 
୍ରାମଶ୍ଗ ସଦଇଛନ୍ତ।ି ବଦି୍ାଳୟ ଓ ମହାବଦି୍ାଳୟର 
୧୫ରୁ ୧୭ ବର୍ଗ ବୟସ୍ମାନଙ୍ର ଟକିାକରଣକୁ ପ୍ାଧାନ୍ 
ସଦବାକୁ ସେ େଡିଏିମ୍ ଓ ଓ ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧିକାରୀଙୁ୍ 

କହଛିନ୍ତ।ି �ୀମସ�ାଇ ୋମର୍୍ଗ  ଶବିରିସର 
ଦବି୍ାଙ୍ଗମାନଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ କର ିସେମାନଙ୍ ଜୀବନ ନବି୍ଗାହ 
ନମିସନ୍ତ ଆବଶ୍କ �ତ୍ା ପ୍ଦାନ କରବିାକୁ କହଛିନ୍ତ।ି 
ସେହ ି୍ ର ିଅେହାୟ, ଦୁଃସ୍ଥମାନଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ କର ିସେମାନଙୁ୍ 
ଆବଶ୍କ େହାୟତ ପ୍ଦାନ କରବିାକୁ, ବ�ିନି୍ନ କାରଣରୁ 
ମତୃକ ବ୍କ୍ତଙି୍ ୍ରବିାରକୁ ଆର୍ôରକ େହାୟତା 
ସଯାଗାଇ ସଦବାକୁ ସେ ବ�ିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍ 
୍ରାମଶ୍ଗ ସଦଇଛନ୍ତ।ି ୍ନ ି୍ ରବିା ଓ ଫଳ େଂରକ୍ଣ 
ନମିସନ୍ତ ପ୍ସତ୍କ ବ୍ଲକସର ଅନୁ୍ନ୍ ୨ଟ ିଶୀତଳ�ଣ୍ଡାର 
ନମି୍ଗାଣ ନମିସନ୍ତ ବହିତି ବ୍ବସ୍ଥା କରବିାକୁ ସେ 
ବଡିଓିମାନଙୁ୍ କହଛିନ୍ତ।ି ପ୍କୃତ ଜମହିୀନ ଓ ବାେହୀନଙୁ୍ 

ଚହି୍ନଟ କର ି ସେମାନଙୁ୍ ଜମ ି ସଯାଗାଇ ସଦବାକୁ 
ଜଲି୍ା୍ାଳ ତହେଲିଦାରମାନଙୁ୍ ନସିଦ୍୍ଗଶ ସଦଇଛନ୍ତ।ି 
େମସ୍ ବ�ିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍ କାଯ୍୍ଗ ାଳୟସର 
ଜନୋଧାରଣଙ୍ର େମେ୍ା ଶଣୁାଣ ିକର ିତାର େମାଧାନ 
କରବିାକୁ କହଛିନ୍ତ।ି ପ୍ତ ି ୍ଞ୍ାୟତସର ଚାରାସରା୍ଣ, 
୍ାକ୍ଗ, ରାସ୍ା ନମି୍ଗାଣ, ସ୍ାଖରୀ ଖନନ ଓ ଉନ୍ନତୀକରଣ 
ନମିସନ୍ତ ବ�ିନି୍ନ ସଯାଜନା ପ୍ସୁ୍ତକର ିଗ୍ାମାଞ୍ଳବାେୀଙୁ୍ 
ସରାଜଗାର ସଯାଗାଇ ସଦବାକୁ ସେ ଗରୁୁତ୍ୱାସରା୍ 
କରଛିନ୍ତ।ି ତହେଲିଦାରମାସନ କ୍ାମ୍ପସକାଟ୍ଗ କର ି
ରାଜସ୍ୱ ମାମଲାଗଡୁକିର ଶୀଘ୍ର େମାଧାନ କରବିାକୁ 
୍ରାମଶ୍ଗ ସଦଇଛନ୍ତ।ି େମସ୍ ବଦି୍ାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି

ସକନ୍ଦ୍ରକୁ ବଦୁି୍ତ୍  ସଯାଗାଣକୁ ନଶି୍ତି କରବିା, ସ୍ଲୁ 
ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି ସକନ୍ଦ୍ରସର ନୁ୍ଟ୍ ି ଗାସଡ୍ଗନ ନମି୍ଗାଣ 
ନମିସନ୍ତ ଜଲି୍ା୍ାଳ ଗରୁୁତ୍ୱାସରା୍ କରଛିନ୍ତ।ି

ଏହ ି ସବୈଠକସର ସମଡକିାଲ ବଜ୍ଗ୍ବସୁ୍ 
୍ରଚିାଳନା, କୃର,ି ଉଦ୍ାନ ଓ ମତୃ୍କିା େଂରକ୍ଣ, ବୟନ 
ଓ ହସ୍ତନ୍ତ, ପ୍ତ ି ବ୍ଲକସର ମଶିନଶକ୍ତ ି ୍କ୍ରୁ ସକଫ୍  
ନମି୍ଗାଣ, ଓଡଶିା ଆଦଶ୍ଗ ବଦି୍ାଳୟର କାଯ୍ଗ୍କାରତିା, 
ସ୍ଲୁଗଡୁକୁି ଆସପ୍ାଚସରାଡ୍  ନମି୍ଗାଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ 
ସ୍ାରାକ ପ୍ଦାନ, ତୃତୀୟ ୍ଯ୍୍ଗ ାୟସର ‘୫-ଟ’ି ଅନ୍ତଗ୍ଗତ 
୫୪ଟ ି ବଦି୍ାଳୟ ରୂ୍ାନ୍ତରଣ କାଯ୍ଗ୍ର ଅଗ୍ଗତ,ି 
ପ୍ସତ୍କ ବ୍ଲକସର ଷ୍ଟାଡୟିମ ଓ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନମି୍ଗାଣ 
କାଯ୍ଗ୍, ବ�ିନି୍ନ େରକାରୀ କାଯ୍ଗ୍ାଳୟସର ବର୍ଗା ଜଳ 
େଂରକ୍ଣ େମ୍ପକ୍ଗସର ଆସଲାଚନା ସହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ସବୈଠକସର ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା୍ାଳ ରସମଶଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା୍ାଳ(ରାଜସ୍ୱ) ଉଦୟ ମହା୍ାତ୍ର, 
ଜଲି୍ା ୍ରରିଦ ମଖୁ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ କାଯ୍ଗ୍ 
ନବି୍ଗାହୀ ଅଧିକାରୀ ତନ୍ମୟ ଦରୱନ, ଉ୍ଜଲି୍ା୍ାଳ 
ସ୍ଗି୍ାରାଣୀ ଧଳ, ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଚକିତି୍ାଧିକାରୀ ଡା. 
ସଜ୍ାତରିଚନ୍ଦ୍ର ମହା୍ାତ୍ର, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ମଶିନର 
ଜଲି୍ା ପ୍କଳ୍ପ ୍ରଚିାଳକିା ସୋନାଲ ି ପ୍ୟିଦଶଶିନୀ, 
ଆ୍ାତକାଳନି ଅଧିକାରୀ ସଲା୍ାମଦୁ୍ା ରର, ଜଲି୍ା 
ୋମାଜକି େରୁକ୍ା ଅଧିକାରୀ ଶସୁ�ନୁ୍ ଖଣୁ୍ଆିଙ୍ େସମତ 
େମ୍ପକୃ୍ତ ବ�ିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାସନ ସଯାଗସଦଇଥିସଲ।

ଜଲି୍କା ବଜୁି ଯବୁ ଜନତକା ଦଳର 
ନୂତନ କକାଯ୍ଯ୍କର୍୍ଯକାଙ୍ ନକାମ ଢ�କାଷଣକା 

ଜଲି୍କାର ଉନ୍ନୟନ କକାଯ୍ଯ୍ ଓ ଢକକାଭଡି୍  ପରଚିକାଳନକା ସମୀକ୍କା

ଭରୂଣ ଲଙି୍ଗ ନରୂିପଣ ଯନଇ ଜଲି୍ରାପରାଳଙ୍କ ଉଦ୍ ଯବଗ

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୨୧କା୯(ସମସି): ସେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା 
ବଜୁି ଯବୁ ଜନତା ଦଳର ନୂତନ କମ୍ଗକତ୍୍ଗାଙ୍ ନାମ 
ସୋରଣା କରଯାଇଛ।ି ଧମ୍ଗାନନ୍ ୍ରଡିା େ�ା୍ତ ି
�ାବସର ୍ନୁବ୍ଗାର ମସନାନୀତ ସହାଇଛନ୍ତ।ି ସେହ ି୍ ର ି
ଉ୍େ�ା୍ତ ି�ାସବ ଲଲାଟ ରଞ୍ନ ୋହୁ, ଶତୃ ି୍ ଦ ନନ୍, 
ୋଗରି ମହମ୍ମଦ, େବୁ୍ତ ଆଚାଯ୍ଗ୍, ପ୍ଦୀ୍ ସବସହରା, 
ୋଧାରଣ େମ୍ପାଦକ �ାସବ ରାସଜଶ ସଦହୁରୀ, ୋନୁଜ 
ବଶି୍ାଳ, େମୀର ସବସହରା, େଶୁାନ୍ତ ୍ଷୃ୍ଟ,ି ସଜ୍ାତ ିରଞ୍ନ 
ରର, େମ୍ପାଦକ �ାସବ େବୁାେ ମାଝ,ି ମଳୟ ବଶି୍ାଳ, 
ଆନନ୍ଶଙ୍ର ୋହୁ, ପ୍ଦୁ୍ମ୍ନ ସବସହରା, ନରିଞ୍ନ ୋହୁ, 
ପ୍ଦୀ୍ �ଞ୍, ପ୍ଶାନ୍ତ ଦାେ, ମାନେ ରଞ୍ନ ମହାରଣା, 
େଧୁୀର ୋମଲ, େସନ୍ତାର ଦସଳଇ, ସଏକ୍  ଅବ୍ ଦୁଲ 
ବାରକି, େସରାଜ �ଞ୍, ସଗା୍ାଳଚନ୍ଦ୍ର ୋହୁ, ରାଜୀବ 
ନାୟକ, ସପ୍ମାନନ୍ ୋହୁ, ଗଣୁନଧିି ୋହୁ, ନବକସିଶାର 
ୋହୁ, ଗୟାଧର ୋହୁ, କାହ୍ନ ଚରଣ ୋହୁ, ସଦବବ୍ତ ୋହୁ 
ମସନାନୀତ ସହାଇଛନ୍ତ।ି ଏହାଛଡା ଯଗୁ୍ମ େମ୍ପାଦକ�ାସବ 
େଞ୍ୟ ୍ରଡିା, ପ୍ଶାନ୍ତ ସବସହରା, ବସିବକାନନ୍ ୍ତ,ି 
ଗସଣଶ ମହାଖଡୁ୍ , େବୁାଶରି ୍ଣ୍ଡା, େସନ୍ତାର ବଶି୍ାଳ, 
ବଶି୍ଜତି ବାରକି୍ , େମୀର ରାଉତ, ବେନ୍ତ ସେଠୀ, 
ରେୀକାନ୍ତ ୋହୁ, ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ େ�ା୍ତ ି �ାସବ 
କାମାକ୍ାନଗରର େଞ୍ତି୍  ଖଣୁ୍ଆି, ୍ରଜଙ୍ଗର େଭୁାଂଶ ୁ
ମରିେ, ହସିନ୍ାଳର ଅମତିା� ସ୍ୱାଇଁ, ସେଙ୍ାନାଳର 
ବ୍ହ୍ମାନନ୍ ୋହୁ ପ୍ମଖୁ ମସନାନୀତ ସହାଇଛନ୍ତ।ି ବ୍ଲକ 
େ�ା୍ତ ି�ାସବ ସେଙ୍ାନାଳର ସଯାସଶଫ୍  ୋହୁ, ଗଁଦଆି 
ବ୍ଲକ ୍ାଇଁ ପ୍ଦୀ୍ ରାଉତ, କାମାକ୍ାନଗରର ମଦନଚନ୍ଦ୍ର 
ସବସହରା, �ୁବନର ଝାନସେନ୍  ଶକ୍ତସି୍ୱର ବଦ୍୍ଗନ, 
କଙ୍ଡାହାଡ ତା୍େ ୍ାଣ,ି ୍ରଜଙ୍ଗ େବୁ୍ତ ଦାେ, 
ହସିନ୍ାଳ ଦୁଃଖବନୁ୍ ପ୍ଧାନ, ଓଡା୍ଡା ଜସିତନ୍ଦ୍ର ସବସହରା 
ପ୍ମଖୁ ମସନାନୀତ ସହାଇଛନ୍ତ।ି ଜଲି୍ା ଡଜିଟିାଲ 
େମ୍ପାଦକ�ାସବ ହମିାଦ୍ୀ ଦାେ ମସନାନୀତ ସହାଇଥିବା 
ଜଲି୍ା େ�ା୍ତ ି ରେୀ ୍ରଡିା େଚୂନା ସଦଇଛନ୍ତ।ି

ଯରେମରାନ୍ ସରାହୁ ପନୁବ୍ବରାର ଜଲି୍ରା �ବୁ ବଯିଜଡ ିସମ୍ରାଦକ
କକାମକାକ୍କାନଗର, ୨୧କା୯(ସମସି): 
୍ରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଜଟଆି 
ଗ୍ାମର ଯବୁସନତା ସପ୍ମାନନ୍ 
ୋହୁ ୍ନୁବ୍ଗାର ଜଲି୍ା ଯବୁ ବସିଜଡ ି
େମ୍ପାଦକ �ାସବ ମସନାନୀତ 
ସହାଇଛନ୍ତ।ି ବସିଜଡରି େ�ା୍ତ ି
ତରା ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍ ଅନୁସମାଦନ୍ସମ ତାଙୁ୍ ଏହ ି
ଦାୟତି୍ୱ ମଳିଛି।ି ନୂତନ ଦାୟତି୍ୱ ମଳିଥିିବାରୁ ରାଜ୍ 

ୋଂଗଠନକି େମ୍ପାଦକ ପ୍ଣବପ୍କାଶ 
ଦାେ, ଯବୁ ବସିଜଡ ି ରାଜ୍ େ�ା୍ତ ି
ସବ୍ାମସକଶ ରାୟ, ରାଜ୍ ୋଧାରଣ 
େମ୍ପାଦକ ପ୍ଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, ଜଲି୍ା 
େ�ା୍ତ ି ତରା ମନ୍ତୀ ପ୍ଫୁଲ୍ ମଲ୍କି, 
ୋଂେଦ ମସହଶ ୋହୁ, ବଧିାୟକ ଡା. 

ନୃେଂିହ ଚରଣ ୋହୁ, ଜଲି୍ା ଯବୁ ବସିଜଡ ିେ�ା୍ତ ି
ଧମ୍ଗାନନ୍ ୍ରଡିାଙୁ୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି

ମହୁଲଯ�ରାଳ ିଗ୍ରାମଯର 
ଯଷେତଯପରା�ରୀ ଓ ବଗଚିରା ପରଦିର୍ବନ

ଗଁଦଆି, ୨୧କା୯(ସମସି): ଗଁଦଆି ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଆଦବିାେୀ ଅଧୁ୍ ରତି ମଠସତନୁ୍ତଳଆି 
୍ଞ୍ାୟତସର ୍ାନୀୟଜଳ ପ୍କଳ୍ପ କାୟ୍ଗ୍କ୍ମ 
ସହାଇଥିସଲ ମଧ୍ୟ ଜନଜାତ ି ୍ରବିାର ୍ାନୀୟ 
ଜଳ ୍ାଇବାରୁ ବଞ୍ତି ସହାଇଛନ୍ତ।ି ରାଜ୍ 
େରକାର ଜନୋଧାରଣଙୁ୍ ବଶିଦୁ୍ ୍ାନୀୟଜଳ 
ସଯାଗାଇବା ୍ାଇଁ ସମଗା ଜଳସଯାଗାଣ ପ୍କଳ୍ପ 
ନମି୍ଗାଣ କରଥିିସଲ ମଧ୍ୟ ତାହା େଠକି �ାବସର 
କାୟ୍ଗ୍କାରୀ ସହାଇ ୍ାରୁନାହ ିଁ। ମଠସତନୁ୍ତଳଆି 
୍ଞ୍ାୟତସର ୨୦୧୮ ମେହିା ସେସ୍ଟେମ୍ବର 
୧୯ ତାରଖିସର ଏହ ି ୍ାନୀୟଜଳ ପ୍କଳ୍ପ 
ସଲାକା୍୍ଗଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କଛିଦିନି 
୍ସର ତାହା ଅଚଳ ସହାଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର 
ମରାମତ ି ୍ାଇଁ ପ୍ଶାେନର ଉଦାେୀନତା 
ସଯାଗୁଁ ନରିୀହ ଗ୍ାମବାେୀ ୍ାନୀୟ ଜଳରୁ 
ବଞ୍ତି ସହଉଛନ୍ତ।ି ବର୍ଗାଦନିସର ମଧ୍ୟ ୍ାଣ ି
୍ାଇଁ ଆଦବିାେୀ ୍ରବିାର ନାହ ିଁ ନ ଥିବା 
ଅେବୁଧିାର େମ୍ମଖୁୀନ ସହଉଛନ୍ତ।ି ଏ େମ୍ପକ୍ଗସର 

ସ୍ଥାନୀୟ େର୍ଞ୍ ମାନ ମହାନ୍ତ ି କୁହନ୍ତ ି ସଯ, ଏହ ି
େମେ୍ାର େମାଧାନ ନମିସନ୍ତ ସଚଷ୍ଟା କରବି।ି

 କରାମଯର ଆସନୁ ିପରାନୀୟଜଳ ରେକଳ୍ପ

ପଇିବରା ପରାଣରୁି ବଞ୍ତି ରତରାଧିକ ଜନଜରାତ ିପରବିରାର

ଜଳ ବଭିରାଜକିରା କମଟି ିବରାରମ୍ରାର 
ସ୍ଥଗତି ଯନଇ ଅସଯନ୍ରାଷ

ମ ହ କା ବ ୀ ଢ ର କା ଡ / କ ଙ୍ ଡ କା ହ କା ଡ , 
୨୧କା୯(ସମସି): କଙ୍ଡାହାଡ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ 
ଗଡ଼୍ଳାଶଣୁ ି ୍ଞ୍ାୟତ ଗହୃଠାସର ଜଳ 
ବ�ିାଜକିା କମଟି ି ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥଗତି 
ସହବା ସନଇ ଚାରୀ ମହଲସର ଅେସନ୍ତାର 
ସଦଖାସଦଇଛ।ି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ କୃର ି େଞି୍ାଇ 
ସଯାଜନା କାୟ୍ଗ୍୍ମ ୍ରଚିାଳନା ୍ାଇଁ 
ଜଳ ବ�ିାଜକିାସ୍ରସର �ୂମ ିେ�ା ଅରବା 
�ୂମ ି ୍ଞ୍ାୟତ କାୟ୍ଗ୍କାରୀ କମଟି ି ଗଠନ 

ନମିସନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ପ୍କଳ୍ପ କାୟ୍ଗ୍କାରଣିୀ 
େଂସ୍ଥା ୍କ୍ରୁ ଗଡ୍ଳାଶଣୁ ି ୍ଞ୍ାୟତ ଓ 
ତୁରଡାନାଳୀ ଚାରୀମାନଙୁ୍ ଧାୟ୍ଗ୍ ତାରଖି 
ଦଆିଯାଉରସଲ ମଧ୍ୟ େ�ାସହାଇ ୍ାରୁ 
ନ ଥିବାରୁ ଅେସନ୍ତାର ବୃଦ୍ ି ୍ାଇବାସର 
ଲାଗଛି।ି ଏହାର ସକୌଣେ ିେମାଧାନ କରା 
ନ ଗସଲ ଆଗାମୀ ଦନିସର ୍ଞ୍ାୟତବାେୀ 
ରାଜରାସ୍ାକୁ ଓହ୍ାଇସବ ସବାଲ ି
ସଚତାବନୀ ସଦଇଛନ୍ତ।ି

  ଭଗୋରୁ ଭବୋଭେଇ ପକି୍ ଅପ୍  ଜବତ
ଚରାଳକ ଓ ଯଗରାରୁ ମରାଫିଆ ଯଫରରାର
ଢ େ ଙ୍ କା ନ କା ଳ , ୨ ୧ କା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ସେଙ୍ାନାଳ-�ା୍ରୁ ରାସ୍ାର କଙ୍ଡାହାଡ 
ଛକରୁ େଦର ରାନା ୍ଲୁେି ଏକ 
ସଗାରୁ ସବାସଝଇ ୍କି୍ ଅପ୍  �୍ାନକୁ 
ଜବତ କରଥିିବା ସବସଳ େଟଣାସ୍ଥଳରୁ 
ଡ୍ାଇ�ର ଓ ସଗାରୁ ମାଫିଆ ସଫରାର 
ସହାଇଯାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି �୍ାନସର ୧୭ଟ ି
ସଗାରୁଙୁ୍ ଅତ ି ଅମାନୁରକି �ାସବ ସଚାରା 
ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ୍ରଜଙ୍ଗ 

ଅଞ୍ଳରୁ ଏହ ିସଗାରୁଗଡୁକୁି ସବାସଝଇ କର ି
ତଗିରିଆି ଅଞ୍ଳକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। 
କଙ୍ଡାହାଡ ଗ୍ାମ ଛକସର ସ୍ଥାନୀୟ 
ସଲାସକ ଏହ ି ଗାଡକୁି ଅଟକାଇ ୍ଲୁେିକୁ 
ଖବର ସଦଇଥିସଲ। ୍ଲୁେି ଗାଡକୁି ଜବତ 
କରବିା େହ ଗାଈସଗାରୁଗଡୁକୁି ସଖାଲ ି
ସଦବାରୁ ଏସଣସତସଣ ୍ ଳାଇ ଯାଇଥିସଲ। 
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସଗାଟଏି ସଗାରୁର ଗାଡ ି
�ତିସର ମତୁୃ୍ ସହାଇଥିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି

ଅବକରାରୀ ଚଢ଼ଉ; ମଦ ଜବତ

ଗଁଦଆି, ୨୧କା୯(ସମସି): ଗଁଦଆି 
ଅବକାରୀ ବ�ିାଗ ୍କ୍ରୁ ବ�ିନି୍ନ ସ୍ଥାନସର 
ଚଢ଼ଉ କର ି ବ ି୍ ଳୁ ୍ରମିାଣର ମହୁଲ ି ଓ 
ବସିଦଶୀ ମଦ ଜବତ କର ି ଅ�ଯିକୁ୍ତଙୁ୍ 
ଗରିଫ କରଛି।ି ଗଁଦଆି ଅଞ୍ଳସର ଦନିକୁ 
ଦନି ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ ି ୍ାଉଥିବାରୁ 
ଅବକାରୀ ନରିୀକ୍କ ସଜ୍ାତ ି ରଞ୍ନ 

ସେନା୍ତଙି୍ ତତ୍ତାବଧାନସର ନହିଲ 
ପ୍ୋଦ, କଦମ୍ାଳ, ନତି୍ାନନ୍୍ରୁ, 
ସକାସକଇଦା, ରଆି ଅଞ୍ଳରୁ ବ ି୍ ଳୁ 
୍ରମିାଣସର ସଚାରା ସଦଶୀ ଓ ବସିଦଶୀ 
ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ୭ଜଣ ମଦ 
ବ୍ବୋୟୀଙୁ୍ ଗରିଫ କର ିସକାଟ୍ଗ ଚାଲାଣ 
କରାଯାଇଛ।ି

ଗଁଦଆି, ୨୧କା୯(ସମସି): ସେଙ୍ାନାଳ 
ଜଲି୍ା ଗଁଦଆି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ମହୁଲସଖାଳ ି
ଗ୍ାମସର ରାଜ୍େରକାରଙ୍ ବ�ିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀମାସନ ୍ରଦିଶ୍ଗନ କର ି ବ�ିନି୍ନ 
ପ୍କଳ୍ପର ତଦାରଖ କରଛିନ୍ତ।ି ରାଜ୍ 
ମତୃ୍କିା େଂରକ୍ଣ ଓ ଜଳ ବ�ିାଜକିା 
ଯଗୁ୍ମ ନସିଦ୍୍ଗଶକ େସନ୍ତାର ଖଟୁଆ, କୃର ି
ଉ୍ନସିଦ୍୍ଗଶକ ସଗାକୁଳ ସବସହରା, 
ଉଦ୍ାନ କୃର ି ଉ୍ନସିଦ୍୍ଗଶକ େବୁ୍ତଚାନ୍ 
ମହୁଲସଖାଳ ି ଗ୍ାମସର ସକ୍ତ ସ୍ାଖରୀ, 
କାଜୁ ବଗଚିା, ଆମ୍ବ ବଗଚିା, ବଜୁିଳ ିବଗଚିା 
ଓ େମନ୍ବତି ଚାର ସକ୍ତ ୍ରଦିଶ୍ଗନ କର ି
େସନ୍ତାର ପ୍କାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଜଳ ବ�ିାଜକିା 
ପ୍କଳ୍ପ ନସିଦ୍୍ଗଶକ େଚ୍ଚଦିାନନ୍ ସ୍ୱାଇଁ, 
ଉଦ୍ାନ କୃର ି ଉ୍ନସିଦ୍୍ଗଶକିା ଗୀତାରେୀ 
୍ାଢ଼ୀ, ଉଦ୍ାନ କୃର ିଅଧିକାରୀ ସଦବଦତ୍ 
୍ାତ୍ର ଓ କମ୍ଗଚାରୀମାସନ ସଯାଗସଦଇ 

ପ୍କଳ୍ପ କାୟ୍ଗ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରଥିିସଲ। 
ମହାମାôଗାନ୍ୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ାମଣୀ ନଶି୍ତି 
କମ୍ଗନଯିକୁ୍ତ ି ସଯାଜନା ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ବ�ିନି୍ନ 
ପ୍କଳ୍ପର େଫଳ ରୂ୍ାୟନ େମ୍ପକ୍ଗସର 
ହତିାଧିକାରୀମାସନ, ଗ୍ାମର ବ�ିନି୍ନ ମହଳିା 
ସ୍ୱୟଂେହାୟକ ସଗାଷ୍ଠୀ ଓ ଚାରୀମାନଙ୍ 
େହତି ଆସଲାଚନା କର ି େହ�ାଗତିା 
ଓ େମନ୍ବୟ ରକ୍ା କର ି କାୟ୍ଗ୍କରବିାକୁ 
୍ରାମଶ୍ଗ ସଦଇଥିସଲ। ଏହ ିସଯାଜନାସର 
ସକ୍ତ ସ୍ାଖରୀ ହୁଡାସର ନଡଆି, ୍ଜୁିଳ,ି 
ଆମ୍ବ, େ୍ରୁୀ, କଦଳୀ ଓ େଜନା ଚାରା 
ସରା୍ଣ କରବିା ବ୍ତୀତ ବ�ିନି୍ନ କେିମର 
କାଜୁ ବାଦାମ ଚାର ଓ ସେହ ି ଜମସିର 
ଅନ୍ତସକ୍୍ଣ କୃର ି ୍ଦ୍ତସିର ରାଶ,ି 
ଚନିାବାଦାମ, ବରି,ି ମଗୁ, ସକାଳର ଓ ଶାଗ 
ମଞ୍ ି ଆଦ ି ଚାର କର ି ଆର ଶିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ 
ସହବାକୁ ଚାରୀଙୁ୍ ଉତ୍ାହତି କରଥିିସଲ।

ଆଯମଚର ତରାଏଯ୍ରାଯ୍ରା ଆଯସରାସଏିସନ 
ପଷେରୁ ମରିନ ସରୁଷେରା କରା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୨୧କା୯(ସମସି): ସେଙ୍ାନାଳ 
ଜଲି୍ାର ଅଗ୍ଣୀ େମରକଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ 
ଆସମଚର ତାଏସ୍ାସଣ୍ଡା ଆସୋେଏିେନ 
ଓ ଗରୁୁସଦବଜୀ ଫାଉସଣ୍ଡେନର ଗରୁୁକୁଳ 
ପ୍ଶକି୍ଣ ସକନ୍ଦ୍ରର ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ସର 
ସେଙ୍ାନାଳ େହରର ୮ ନମ୍ବର 
ୱାଡ୍ଗସ୍ଥତି ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ୍ଗ ବଦି୍ାଳୟ 
୍ରେିରସର ଏକ ଦବିେୀୟ େମରକଳା 
ତରା ଆତ୍ମରକ୍ା କଳା ସକୌଶଳର ଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ଠତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଶବିରିସର 
ମଖୁ୍ ପ୍ଶକି୍କ �ାସବ ଗରୁୁସଦବଜୀ 
ଗରୁୁକୁଳର ପ୍ତଷି୍ଠାତା ତରା ଆସମସଚର 
ତାଏସ୍ାସଣ୍ଡା ଆସୋେଏିେନର େମ୍ପାଦକ 
ମାଷ୍ଟର ଇଂ ସେୌମ୍ବ୍ତ ୋହୁ ଉ୍ସ୍ଥତି 
୨୪୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଶାରୀରକି ବ୍ାୟାମ, 
ତାଏସ୍ାସଣ୍ଡା ସକୌଶଳ, ଆତ୍ମରକ୍ା 

ସକୌଶଳ େହ ମାନେକି ବକିାଶାତ୍ମକ ଶକି୍ା 
ପ୍ଦାନ କରଥିିସଲ। ଏହା େହ େଂସ୍ାର, 
େମ୍ମାନ, ଆତ୍ମବଶି୍ାେ, ଆତ୍ମରକ୍ା ସକୌଶଳ 
ଓ ତାଏସ୍ାସଣ୍ଡା ସଖଳର ଉ୍ସଯାଗତିା 
େମ୍ପକ୍ଗସର ମତ ରଖିଥିସଲ। ଉକ୍ତ ଓଡଶିା 
ଆଦଶ୍ଗ ବଦି୍ାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମଣୀ 
ବରହିା ସଯାଗସଦଇ ଏହ ି କାଯ୍୍ଗ ୍ମର 
ପ୍ଶଂୋ କରଥିିସଲ। ଉକ୍ତ ଶବିରିସର 
ଆଦଶ୍ଗ ବଦି୍ାଳର ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ଅମତିା 
ମହାନ୍ତ,ି ବକି୍ପି୍ା ସ୍ୱାଇ,ଁ ମନିତୀ ମହାନ୍ତ,ି 
ଆରତୀ ସବସହରା, ଶକି୍କ ବଶି୍ଜତି ଦାଶ, 
େବୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ସବସହରା, ସେୌମ୍ ରଞ୍ନ 
ନାୟକ େହସଯାଗ କରଥିିବା ସବସଳ 
ଗରୁୁସଦବଜୀ ଗରୁୁକୁଳର ଛାତ୍ରୀ ଜାଜ୍ଞାରେୀ 
ଶତ୍ରୀ, ଚାହାତ ରାଉତ, ଗାୟତ୍ରୀ ମରିେ 
ପ୍ମଖୁ ବ�ିନି୍ନ ସକୌଶଳ ପ୍ଦଶ୍ଗନ କରଥିିସଲ।
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ସ�ାଏମ୍ବାଟୁର, ୨୧।୯ (ଏସେନ୍ ସି): ଭାରତୀୟ 
ଘରରାଇ କ୍ ରିରେଟ୍ ର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ାନଜନେ 
ପ୍ରତ ରିର�ାଗ ରିତା ଦୁଲୀପ୍  ଟ୍ରଫରିର ୫୯ତମ 
ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍  ବୁଧବାରଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଛ ରି। ପଶ୍ ରିମାଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ ରିଣାଞ୍ଚଳ 
ଟ୍ରଫରି ପାଇଁ ରୋଏମା୍ଟୁର ଏସ୍ ଏନ୍ ଆର୍  େରଲଜ 
ଗ୍ାଉଣ୍ଡରର ସାମା୍ସାମ୍ ରି ର�ାଇଛନ୍ରି। ଟସ୍  ଜରିତ ରି 
ବ୍ୟାଟ ରିଂ େର ରିଥିବା ପଶ୍ ରିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମ ଦରିବସ ଷ୍ଟମ୍ପ 
ଅପସାରଣ ସଦୁ୍ା ୯୦ ଓଭରରର ୮ ୱରିରେଟ୍  
�ରାଇ ୨୫୦ ରନ ସଂଗ୍� େର ରିଛ ରି।

ଭୁଲ୍  ୋବ୍ୟସ୍ତ ସେଲା 
ରାୋସେଙ୍କ ନ ସିଷ୍ପତ୍ସି

 ପାଞ୍ଚଦରିବସୀୟ ଏ� ରି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲ 
ମ୍ୟାଚରର ଟସ୍  ଜରିତ ରି ପଶ୍ ରିମାଞ୍ଚଳ ଅଧିନାୟେ 
ଅଜରିଙ୍୍ୟା ରା�ାରଣ ବ୍ୟାଟ ରିଂ ନ ରିଷ୍ପତ୍ରି ରନଇଥିରଲ। 
ରତରବ ରା�ାରଣଙ୍ ଏ� ରି ନ ରିଷ୍ପତ୍ରି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ ରିତ 
ର�ାଇଥିଲା। ଦକ୍ ରିଣାଞ୍ଚଳର ରବାଲର ନୂଆ ବଲରର 
ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭର ମଧ୍ୟରର ଦୁଇ ଓପନର �ଶସ୍ୀ 
ଜୟସ୍ାଲ (୧ ରନ) ଓ ପ୍ର ରିୟଙ୍ ପାଞ୍ଚଲ (୭)ଙ୍ ସ� 
ଅଧିନାୟେ ରା�ାରଣ (୮ ରନ)ଙୁ୍ ପ୍ୟାଭ ରିଲ ରିୟନ 

ପଠାଇ ରଦଇଥିରଲ। ଫଳରର ୧୬ ରନରର 
୩ ୱରିରେଟ୍  �ରାଇ ପଶ୍ ରିମାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟ୍ େୁ 

ଚାଲରି�ାଇଥିଲା। ଏ�ାପରର ଦୁଇ ଇନଫମଣ୍ଣ 
ବ୍ୟାଟର୍  ରରେୟାସ ଆୟର ଓ ସଫଣ୍ଣରାଜ ଖାନ ୪ଥଣ୍ଣ 

ୱରିରେଟ୍  ର�ାଡ଼ରିରର ୪୮ ରନର ଭାଗୀଦାର େର ରି 
ଇନ ରିଂସ ସଜାଡ଼ରିବାେୁ ପ୍ରରଚଷ୍ଟା େର ରିଥିରଲ। ରତରବ 
ଉଭୟଙୁ୍ ଆଉଟ୍  େର ରି ସ୍ ରିନର ଆର୍  ସାଇ େ ରିରଶାର 
ପଣୁ ରିଥରର ପଶ୍ ରିମାଞ୍ଚଳେୁ ଚାପରର ପୋଇଥିରଲ। 
ରରେୟାସ ୩୭ ଓ ସଫଣ୍ଣରାଜ ୩୪ ରନ େର ରି ସାଇ 
େ ରିରଶାରଙ୍ ବଲରର ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରଜରିତଙୁ୍ େ୍ୟାଚ୍  
ରଦଇଥିରଲ। ୯୯ ରନରର ୫ ୱରିରେଟ୍  �ରାଇବା 
ପରର ୱରିରେଟ୍  େ ରିପର ର�ଟ୍  ପରଟଲ ରଗାଟ ରିଏ 
ପାଶ୍ଶଣ୍ଣରୁ ରଧୌ�ଣ୍ଣ୍ୟର ସ� ରଖଳରି ଦଳେୁ ଉଦ୍ାର 
େର ରିଥିରଲ। ରସ ୭ମ ୱରିରେଟ୍ ରର ଅତ ରିତ୍  ରସଠ୍  
(୨୫ ରନ)ଙ୍ ସ� ୬୩ ରନ ଓ ଅସମାପ୍ତ ୯ମ 
ୱରିରେଟ୍ ରର ଜୟରଦବ ଉନାଦେତ୍ ଙ୍ ସ� ୮୩ 
ରନ ଭାଗୀଦାର ରି େର ରିବାରୁ ପଶ୍ ରିମାଞ୍ଚଳ ୨୫୦ ରନ 
ଛୁଇଁବାରର ସମଥଣ୍ଣ ର�ାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦରିବସର 
ରଖଳ ରଶଷ ରବଳେୁ ପରଟଲ ୧୭୮ ବଲରୁ ୬ 
ରଚୌୋ ଓ ରଗାଟ ରିଏ ଛୋ ସ�ାୟତାରର ୯୬ ରନ 
େର ରି ଅପରାଜରିତ ର� ରିଛନ୍ରି। ତାଙ୍ ସ� ଉନାଦେତ୍  
୩ ରଚୌୋ ସ�ାୟତାରର ୬୪ ବଲରୁ ୩୯ ରନ 
େର ରି ରଖଳୁଛନ୍ରି। ରବାଲରିଂରର ସାଇ େ ରିରଶାର ୩ 
ଏବଂ ବାସ ରିଲ ଥାମ୍ପ ରି ଓ ଚ ରିପରୁାପଲ୍ୀ ଷ୍ଟ ରିରଫନ ୨ଟ ରି 
ରଲଖାଏ ୱରିରେଟ୍  ଅକ୍ ରିଆର େର ରିଛନ୍ରି।

ଦୁବାଇ,୨୧।୯(ଏସେନ୍ ସି): ସଦ୍ୟ ପ୍ରୋଶ ରିତ 
ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟ କ୍ ରିରେଟ ୋଉନସ ରିଲ (ଆଇସ ରିସ ରି) ଟ ରି-୨୦ 
Ñଙ୍ରିଙ୍ଗ ରର ଭାରତୀୟ ତାରୋ ବ୍ୟାଟର ସ�ୂଣ୍ଣ୍ୟେୁମାର 
�ାଦବ ଉନ୍ନତ ରି େର ରିଛନ୍ରି। ରସ ପାେସ୍ାନ ଅଧିନାୟେ 
ବାବର ଆଜମଙୁ୍ �ଟାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ାନ ଅଧିୋର 
େର ରିଛନ୍ରି। ମଙ୍ଗଳବରର ରମା�ଲରିରର ଅନୁଷ୍ ରିତ 
ଅର୍ରେଲରିଆ ବ ରିପକ୍ ପ୍ରଥମ ଟ ରି-୨୦ ମେୁାବ ରିଲାରର ରସ 
ଦରୁ ତ ୪୬ ରନର ପାଳ ରି ରଖଳରି 
ରଗାଟ ରିଏ ସ୍ାନ ଉପରେୁ 
ଉଠରିଛନ୍ରି। ବ୍ୟାଟ ରିଂ 
ତାଲରିୋର ଶୀଷଣ୍ଣରର ର � ରି ଛ ନ୍ରି 
ପ ା େ ରିସ୍ ା ନ ୱରି ର େ ଟ େରିପ ର 
ବ୍ୟାଟର ମ�ମ୍ଦ ର ରିଜୱାନ। 

ର ରି ଜ ୱ ା ନ ଙ୍ ଠ ା ରୁ 
ସ�ୂଣ୍ଣ୍ୟେୁମାର ୪୫ ରରଟ ରିଂ 
ପଏଣ୍ଟ ପଛରର ର� ରିଛନ୍ରି। 

ରସ� ରିପର ରି ଦକ୍ ରିଣ ଆଫ୍ରିୋର 
ଏ ର େ ନ ମାରାକ୍ାମ ଦ୍ ରିତୀୟ, 

ବାବର ଚତୁଥଣ୍ଣ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ରେୱରିେ 
ମଲାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ ା ନ ର ର 
ର� ରିଛନ୍ରି। ଏସ ରିଆ 
େପ୍  ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ ରିପକ୍ 
ପ୍ରଥମ ଟ ରି-୨୦ରର ବାବରଙ୍ 
ପ୍ରଦଶଣ୍ଣନ ଆଶାନୁରୂପ ର�ାଇନା� ିଁ।

ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର �ାର୍ଦ୍ଦିେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 
ଅର୍ରେଲରିଆ ବ ରିପକ୍ ପ୍ରଥମ ଟ ରି-୨୦ରର ଦରୁ ତ ୭୧ 
ରନ ସଂଗ୍� େର ରି ୨୨ଟ ରି ସ୍ାନ ଉପରେୁ ଉଠରି 
୬୫ତମ ସ୍ାନ ଅଧିୋର େର ରିଛନ୍ରି। ରସ� ରିପର ରି 
ସ୍ ରିନର ଅକ୍ର ପରଟଲ େଞ୍ସୁ ରବାଲରିଂ େର ରି ୩ 

ୱରିରେଟ ରନବା ସ� ରବାଲରିଂ ତାଲରିୋରର ୨୪ଟ ରି ସ୍ାନ 
ଉପରେୁ ଉଠରି ୩୩ତମ ସ୍ାନ ଅଧିୋର େର ରିଛନ୍ରି। 
ଅପରପକ୍ରର ଅର୍ରେଲରିଆ ଦରୁ ତ ରବାଲର ରଜାଶ 
�ାରଜଲଉେ ରରା� ରିତ ଶମଣ୍ଣା ଓ ରଲାରେଶ ରା�ୁଲଙ୍ 
ୱରିରେଟ ଅକ୍ରିଆର େର ରି ରବାଲରିଂ ତାଲରିୋର ଶୀଷଣ୍ଣ ସ୍ାନ 
ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ରି। ଇଂଲଣ୍ଡ ସ୍ ରିନର ଆଦରିଲ ରସ ରିଦ 
ତୃତୀୟ ସ୍ାନରର ସ୍ରିର ର� ରିଛନ୍ରି। ଅର୍ରେଲରିଆର ଆୋମ 
ଜାମ୍ପା ରଗାଟ ରିଏ ସ୍ାନ ତଳେୁ 
ଖସ ରି ପଞ୍ଚମ ସ୍ାନରର 
ର� ରିଛନ୍ରି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର 
ତାଲରିୋରର ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨ଟ ରି 
ସ୍ାନ ଉପରେୁ ଉଠରି ପଞ୍ଚମ 
ସ୍ାନ ଓ ଅର୍ରେଲରିଆର 
ରଗଲେ ୍ନ୍  ମ୍ୟାକ୍ସରୱଲ ରଗାଟ ରିଏ 
ସ୍ାନ ତଳେୁ ଖସ ରି ଷଷ୍ ସ୍ାନରର 

ର� ରିଛନ୍ରି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର 
ତ ା ଲରି େ ା ର ର 
ବ ା ଂ ଲ ା ର ଦ ଶ ର 

ସ ା େ ରି ବ ଅ ଲ 
� ା ସ ନ ଶୀଷଣ୍ଣରର 

ର � ରିଛ ନ୍ରି। 
ପ ା େ ରି ସ୍ ା ନ 

ଦରୁ ତ ରବାଲର 
�ାର ରିସ ରରୌଫ୍  ୪ଟ ରି 

ସ୍ାନ ଉପରେୁ ଉଠରି 
୨୧ ଓ ସାଥି ରବାଲର 

ମ�ମ୍ଦ ନୱାଜ ୩ଟ ରି ସ୍ାନ 
ଉପରେୁ ଉଠରି ୩୧ତମ 
ସ୍ାନ ଅଧିୋର େର ରିଛନ୍ରି।

ବାବରଙ୍କୁ  ହଟାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ାନରର ସରୂ୍ଯ୍ୟକକୁମାରପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳର ସମ୍ାନ ରଖିରେ ରହଟ୍  ପରଟେ

ଦୁଲୀପ୍ଟ୍ରଫି
ଫାଇନାଲ

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୨୧।୯(ଏସେନ୍ ସି): ବାଂଲାରଦଶର ଅରେଟାବର ୧ରୁ ୧୫ 
ତାର ରିଖ ମଧ୍ୟରର ଆରୟାଜନ ର�ବାେୁ �ାଉଥିବା ଏସ ରିଆନ କ୍ ରିରେଟ 

ୋଉନସ ରିଲ (ଏସ ରିସ ରି) ମ� ରିଳା ଟ ରି-୨୦ ଚାମ୍ପ ରିଅନସ ରିପ୍  ବା ଏସ ରିଆ େପ୍  
ମ� ରିଳା ଟ ରି-୨୦ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ କ୍ ରିରେଟ ୋଉନସ ରିଲ 
(ବ ରିସ ରିସ ରିଆଇ) ଏେ ୧୫ ଜଣ ରିଆ ଦଳ ରଘାଷଣା େର ରିଛ ରି। ଏ� ରି 
ଦଳରର ରେୌଣସ ରି ପର ରିବତ୍ଣ୍ଣନ େରା�ାଇନା� ିଁ। ରେବଳ ତାନ ରିଆ 
ଭାଟ ରିଆ ଓ ସ ରିମରନ ବା�ାଦୁରଙୁ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ ଭାରବ ଦଳରର ସାମ ରିଲ 

େରା�ାଉଛ ରି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବ ରିପକ୍ ୩ ମ୍ୟାଚ୍  ବ ରିଶ ରିଷ୍ଟ ଟ ରି-୨୦ ସ ରିର ରିଜ 
ରଖଳରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରର ସାମ ରିଲ ଥିବା ସବୁ ରଖଳାଳ ରି ଏ� ରି 

ଦଳରର ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍ରି। େ ରିଛ ରିଦ ରିନ ତରଳ ଅନୁଷ୍ ରିତ ଇଂଲଣ୍ଡ 
ବ ରିପକ୍ ଟ ରି-୨୦ ସ ରିର ରିଜରର ଭାରତ ୧-୨ରର ପରାସ୍ ର�ାଇଥିଲା। 

ଭାରତ ଏ� ରି ଚାମ୍ପ ରିଅନସ ରିପ୍ ରର ୬ଥର ଚାମ୍ପ ରିଅନ 
ର�ାଇଛ ରି। �ରମନପ୍ରୀତ ରେୌର ଦଳରର ରନତୃତ୍ୱ ରନରବ। 
ଟୁର୍ଣ୍ଣାରମଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦରିବସରର ଭାରତ ରେୀଲଙ୍ା ବ ରିପକ୍ରୁ 
ଅଭରି�ାନ ଆରମ୍ଭ େର ରିବ। ରସ� ରିପର ରି ଅରେଟାବର ୭ରର 
ଭାରତ ପାରମ୍ପର ରିେ ପ୍ରତ ରିଦ୍ନ୍ଦୀ ପାେ ରିସ୍ାନେୁ ରଭଟ ରିବ। 
ବାଂଲାରଦଶ ସ ରିଲ� ରିଟ୍ ରର ଚାମ୍ପ ରିଅନସ ରିପର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍  
ରଖଳା� ରିବ। ଏ ସଂକ୍ାନ୍ରର ବ ରିସ ରିସ ରିଆଇ ସମ୍ପାଦେ ଜୟ 
ଶା�ା ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ରି। ଆରୟାଜେ ବାଂଲାରଦଶ ସରମତ 
ରମାଟ ୭ଟ ରି ଦଳ ଏ� ରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାରମଣ୍ଟରର ଅଂଶଗ୍�ଣ େର ରିରବ। 
ଭାରତ, ବାଂଲାରଦଶ, ରେୀଲଙ୍ା, ପାେ ରିସ୍ାନ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, 
ମାରଲସ ରିଆ ଓ ୟନୁାଇରଟେ ଆରବ ଏମ ରିରରଟ୍ସ (ୟଏୁଇ) 
ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ମେୁାବ ରିଲାରର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ର�ରବ। ରାଉଣ୍ଡ 
ରବରିନ ପ�ଣ୍ଣ୍ୟାୟର ରରେଷ୍ ୪ଟ ରି ଦଳ ରସମ ରିଫାଇନାଲରର 
ପ୍ରରବଶ େର ରିରବ। ଅରେଟାବର ୧୩ରର ଦୁଇଟ ରି �ାେ 
ରସମ ରିଫାଇନାଲ ରଖଳା� ରିବ। ରସ� ରିପର ରି ୧୫ରର ଫାଇନାଲ 
ମ୍ୟାଚ୍  ରଖଳା� ରିବ। 
ଭାରତଲୀୟ ଦଳ: �ରମନପ୍ରୀତ ରେୌର (ଅଧିନାୟ ରିୋ), 
ସ୍ତୃ ରି ମନ୍ାନା (ଉପ- ଅଧିନାୟ ରିୋ), ଦୀପ୍ତ ରି ଶମଣ୍ଣା, 

ରଶଫାଳୀ ବମଣ୍ଣା, ରଜମ ରିମା ରରାଡ୍ ରିରଗଜ୍, ସାବ ରିରନନ ରି ରମଘନା, 
ର ରିଚା ରଘାଷ (ୱରିରେଟେରିପର), ରନେ� ରାଣା, ଦୟାଲାନ 
ର�ମଲତା, ରମଘନା ସ ରିଂ, ରରଣେୁା ଠାେୁର, ପଜୂା ବସ୍ତ୍ରୋର, 
ରାରଜଶ୍ୱରୀ ଗାଏକ୍ାେ, ରାଧା �ାଦବ ଓ ରେପ ରି ନାଭଗ ରିରର। 
ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇ: ତାନ ରିଆ ସପ୍ା ଭାଟ ରିଆ, ସ ରିମରନ ଦରିଲ ବା�ଦୂର।

ଭାରତୀୟ ମହଳିା ଦଳ ଅପରବିର୍ତ୍ତିତ
ସର୍ଯଣ୍ଟ Ñଙ୍ଗ୍  କକୁ  
ଥିକ୍ ସାନାଙ୍ ପରଦାନ୍ନତ ି

�ଲସମ୍ବା, ୨୧।୯ (ଏସେନ୍ ସି): ରେୀଲଙ୍ା ଆମ୍ଦିରର ୋ�ଣ୍ଣ୍ୟରତ 
ଥିବା କ୍ ରିରେଟର୍  ମ�ୀଷ ଥିେସାନାଙୁ୍ ପରଦାନ୍ନତ ରି ମ ରିଳ ରିଛ ରି। ଏ� ରି 
ସ ରିଂ�ଳୀ କ୍ ରିରେଟର୍ ଙୁ୍ ସରଜଣ୍ଣଣ୍ଟ Ñଙ୍େୁ ପରଦାନ୍ନତ ରି େରା�ାଇଛ ରି। 
ନ ରିେଟରର ରଶଷ ର�ାଇଥିବା ଏସ ରିଆ େପ୍ ରର ରେୀଲଙ୍ାେୁ ଚାମ୍ପ ରିଅନ 
େରାଇବାରର ୨୨ ବଷଣ୍ଣୀୟ ଥିେସାନା ପ୍ରମଖୁ ଭୂମ ରିୋ ଗ୍�ଣ େର ରିଥିରଲ। 
ଥିେସାନାଙ୍ ବ୍ୟତୀତ ବ ରିଭ ରିନ୍ନ କ୍ୀଡ଼ା ରକ୍ତ୍ରରର ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟସ୍ରରର 
ସଫଳତା �ାସଲ େର ରିଥିବା ଅନ୍ୟ ସ ରିଂ�ଳୀ କ୍ୀଡ଼ାବ ରିତ୍ ଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଦି 
ପକ୍ରୁ ଆଥ ୍ଦିେ ପରୁସ୍କାର ଓ ପରଦାନ୍ନତ ରି ପ୍ରଦାନ େରା�ାଇଥିଲା। 
ଆମ୍ଦି ମଖୁ୍ୟାଳୟରର ଆରୟାଜରିତ ସମାରରା�ରର ରେୀଲଙ୍ା 
ଆମ୍ଦିର ରମଜର ରଜରନରାଲ େବଲେ୍୍ୟଏଏସ୍ ଏସ୍  ୱାନାସ ରିଂରଘ, 
େମାଣ୍ଡର ସ ରିେୁ୍ୟର ରିଟ ରି ରଫାସଣ୍ଣ ମଲୁାଇଟ୍ ରିଭୁ, ରମଜର ରଜରନରାଲ 
େବଲେ୍୍ୟବ ରିଏସ୍ ଏମ୍  ଆରବରସରେରା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ରିତ ର� ରିଥିରଲ। 
ଉରଲ୍ଖର�ାଗ୍ୟ, ଥିେସାନା ଏସ ରିଆ େପ୍ ରର ୬ ମ୍ୟାଚ୍  ରଖଳରି ୬ 
ୱରିରେଟ୍  ଅକ୍ ରିଆର େର ରିଥିରଲ।

ଅରକଟାବର ୧୮ରର 
ବସିସିଆିଇ ନବି୍ଯାଚନ 
ମମୁ୍ବାଇ,୨୧।୯(ଏସେନ୍ ସି): ଭାରତୀୟ କ୍ ରିରେଟ 
େରଣ୍ଟରୋଲ ରବାେଣ୍ଣ (ବ ରିସ ରିସ ରିଆଇ)ର ବ�ୁ 
ପ୍ରତ ରିକ୍ୀତ �ାଇରପ୍ରାଫାଇଲ ନ ରିବଣ୍ଣାଚନ ତାର ରିଖ 
ସ୍ଷ୍ଟ ର�ାଇଛ ରି। ବ ରିସ ରିସ ରିଆଇ ନ ରିବଣ୍ଣାଚନ ଓ 
ବାଷଣ୍ଣୀେ ସାଧାରଣ ରବୈଠେ ଅରେଟାବର ୧୮ରର 
ଆରୟାଜନ ର�ବା ରବାଲରି ବ ରିଶ୍ୱସ୍ସତୂ୍ରରୁ 
ଜଣା�ାଇଛ ରି। ରତରବ ଏ ରନଇ ଆନୁଷ୍ାନ ରିେ 
ଭାରବ ରେୌଣସ ରି ରଘାଷଣା େରା�ାଇନା� ିଁ। 
ରବାେଣ୍ଣର ବର ରିଷ୍ ଅଧିୋରୀମାରନ ରାଜ୍ୟ 
ଆରସାସ ରିଏସନଗେୁ ରିେୁ ନ ରିବଣ୍ଣାଚନ ସଂକ୍ାନ୍ରର 
ସଚୁନା ରଦଇଥିବା ଜଣା�ାଇଛ ରି।

 ରସରପଟମ୍ର ୧୪ରର ସପୁ୍ର ରିମରୋଟ 
େୁଲରିଂ ଅଫ୍  ପ ରିର ରିୟେ ରନଇ ନରମ ଆଭରିମଖୁ୍ୟ 
ରପାଷଣ େର ରିବା ପରର ଏରବ ସମ୍ପାଦେ 
ପଦରର ୋ�ଣ୍ଣ୍ୟେରୁଥିବା ଜୟ ଶା�ା ବ ରିସ ରିସ ରିଆଇ 
ସଭାପତ ରି ର�ବା ଆଶା େରା�ାଉଛ ରି। 
ରସ� ରିପର ରି ରବାେଣ୍ଣ ସଭାପତ ରି ଭାରବ ୋ�ଣ୍ଣ୍ୟରତ 
ଥିବା ପବୂଣ୍ଣତନ ଅଧିନାୟେ ରସୌରଭ ଗାଙୁ୍ଗଲରି 
ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟ କ୍ ରିରେଟ ୋଉନସ ରିଲ (ଆଇସ ରିସ ରି)
ର ଅଧ୍ୟକ୍ ପଦେୁ ନ ରିବଣ୍ଣାଚ ରିତ ର�ବାର �ରଥଷ୍ଟ 
ସମ୍ଭାବନା ର� ରିଛ ରି। ରସ� ରିପର ରି ଭାରତୀୟ 
କ୍ ରିରେଟସଣ୍ଣ ଆରସାସ ରିଏସନ (ଆଇସ ରିଏ)ର 
ନ ରିବଣ୍ଣାଚନ ମଧ୍ୟ ୧୮ରର ଆରୟାଜନ ର�ବ।

୨୦୨୪ ୟକୁରରା କପ୍  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ରେଳବିାକକୁ ଚାହାନ୍ତ ିରରାନାରେଡା 

ଲସିେବନ,୨୧।୯(ଏସେନ୍ ସି) : 
ପତୁ୍ଣ୍ଣଗାଲ ସପୁରଷ୍ଟାର ତଥା 
ମାରଞ୍ଚଷ୍ଟର ୟନୁାଇରଟେ 
ଫରୱାେଣ୍ଣ କ୍ ରିଷ୍ଟ ରିଆରନା 

ରରାନାରଲଡା ଏରତ ଶୀଘ୍ର 
ଅବସର ରନରବନା� ିଁ ରବାଲରି 

େ� ରିଛନ୍ରି। ଜମଣ୍ଣାନୀରର 
ଆ ର ୟ ା ଜ ନ 
ର � ବ ା େୁ 
ଥିବା ୨୦୨୪ 
ୟୁ ର ର ା େ ପ୍  
ପ �ଣ୍ଣ ୍ୟନ୍ 

ରଖଳରିବାେୁ ରସ ଇଚ୍ା ଜା� ରିର େର ରିଛନ୍ରି। ରମାର 
ଫୁଟବଲ �ାତ୍ରରର ସର ରିନା� ିଁ। ଆଗେୁ ରଖଳ ଜାର ରି 
ରଖିବରି। ଲ ରିସ୍ ବନ୍ ରର ଅନୁଷ୍ ରିତ ପତୁ୍ଣ୍ଣଗୀଜ ଫୁଟବଲ 
ରଫରେରରସନର ପରୁସ୍କାର ଉତ୍ସବରର ର�ାଗ ରଦଇ 
ରସ ଏ� ରି େଥା େ� ରିଛନ୍ରି। 

ଆଗାମୀ େତାର ବ ରିଶ୍ୱେପ୍  ସରମତ ୟରୁରାେପ୍  ମଧ୍ୟ 
ରଖଳରିବାେୁ ଚାର�ଁ। ରମାର ଏରବ ବ ରି ଲକ୍୍ୟ ଉଚ୍ଚ ର� ରିଛ ରି 
ରବାଲରି ୩୭ ବଷଣ୍ଣୀୟ ରରାନାରଲଡା େ� ରିଛନ୍ରି। ବ ରିଶ୍ୱେପ୍  
ଓ ୟରୁରାେପ୍ ରର ପତୁ୍ଣ୍ଣଗାଲେୁ ଚାମ୍ପ ରିଅନ େରାଇବାେୁ 
ଚା�ଁୁଛ ରି। ପତୁ୍ଣ୍ଣଗାଲ ପାଇଁ ୧୮୯ଟ ରି ମ୍ୟାଚ୍  ରଖଳରି 
ରରନାରଲଡା ୧୧୭ଟ ରି ରଗାଲ ରସ୍କାର େର ରିଛନ୍ରି। ୨୦୨୧ 
ରସରପଟମ୍ରରର ରସ ଆୟଲଣ୍ଣାଣ୍ଡ ବ ରିପକ୍ରର ରଗାଲ 
ରସ୍କାର େର ରି ଇରାନ େ ରିମ୍ଦନ୍ୀ ଫୁଟବଲର ଅଲରି ଦାଏଇ 
(୧୦୯ ରଗାଲ)ଙୁ୍ ଅତ ରିକ୍ମ ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟ ରରେେଣ୍ଣ ସଷୃ୍ଟ ରି 
େର ରିଥିରଲ। ରରାନାରଲଡା ମାରଞ୍ଚଷ୍ଟର ୟନୁାଇରଟେରର 
ର�ୁଛନ୍ରି। ରରାନାରଲଡା ମାରଞ୍ଚଷ୍ଟର ୟନୁାଇରଟେ, ର ରିୟଲ 
ମାଦ୍ ରିଦ, ଜୁରଭଣ୍ଟସ ଭଳରି ନାମୀଦାମୀ େଲେବ ତରଫରୁ 
ରଖଳରି ସଫଳତାର ଶୀଷଣ୍ଣେୁ ଛୁଇଁଛନ୍ରି।

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୨୧।୯ (ଏସେନ୍ ସି): ଅର୍ରେଲରିଆ ବ ରିପକ୍ ପ୍ରଥମ ଟ ରି-୨୦ ମ୍ୟାଚରର 
ଭାରତ ୪ ୱରିରେଟ୍ ରର ପରାସ୍ ର�ାଇଛ ରି। ଏ� ରି �ାଇରସ୍କାର ରିଂ ମ୍ୟାଚରର ୨୦୯ 
ରନର ଲକ୍୍ୟେୁ ଅର୍ରେଲରିଆ ୪ ବଲ୍  ଓ ୪ ୱରିରେଟ୍  ବଳୋ ଥାଇ ବ ରିଜୟୀ 
ର�ାଇଥିଲା। ରଶଷ ଦୁଇ ଓଭରରର ଅର୍ରେଲରିଆେୁ ବ ରିଜୟ ଲାଗ ରି ୧୮ ରନ୍  
ଆବଶ୍ୟେ ର�ଉଥିଲା। ୧୯ତମ ଓଭର ରବାଲରିଂ େର ରିଥିବା ଭୁବରନଶ୍ୱର େୁମାର 
୧୬ ରନ ବ୍ୟୟ େର ରିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍  ଅର୍ରେଲରିଆ ସପକ୍େୁ ଚାଲରି�ାଇଥିଲା। ପବୂଣ୍ଣରୁ 
୧୭ତମ ଓଭର ରବାଲରିଂ େର ରି ରସ ୧୫ ରନ୍  ରଦଇଥÒରଲ। ଏଥିପବୂଣ୍ଣରୁ 
ଏସ ରିଆ େପ୍ ରର ଦୁଇଟ ରି ମ୍ୟାଚରର ଭୁବରନଶ୍ୱର ୧୯ତମ 
ଓଭର ରବାଲରିଂ େର ରି ରବଶ୍  ମ�ଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ ର�ାଇଥିରଲ। 
ର�ଉଁଥି ପାଇଁ ଭାରତେୁ ପରାଜୟର ସାମା୍ େର ରିବାେୁ 
ପଡ଼ରିଥିଲା। ଏସ ରିଆ େପ୍ ର ସପୁର୍ -୪’ରର ପାେ ରିସ୍ାନ 
ବ ରିପକ୍ ମ୍ୟାଚରର ରଶଷ ଦୁଇ ଓଭରରର ବ ରିଜୟ ଲାଗ ରି 
୨୬ ରନ ଆବଶ୍ୟେ େରୁଥିଲା। ଭୁବରନଶ୍ୱର 
େୁମାର ୧୯ତମ ଓଭର ରବାଲରିଂ େର ରି ୧୯ 
ରନ ବ୍ୟୟ େର ରିଥିରଲ। ଫଳରର ପାେ ରିସ୍ାନ 
୨୦ତମ ଓଭରରର ସ�ଜ ବ ରିଜୟ �ାସଲ 
େର ରିଥିଲା। ଏ�ାପରର ରେୀଲଙ୍ା ବ ରିପକ୍ 
ପରବତ୍ଣ୍ଣୀ ମ୍ୟାଚରର ପଣୁ ରି ସମାନ ଘଟଣା 
ଘଟ ରିଥିଲା। ରେୀଲଙ୍ା ବ ରିଜୟ ଲାଗ ରି ରଶଷ 
ଦୁଇ ଓଭରରର ୨୧ ରନ ଆବଶ୍ୟେ 
େରୁଥିଲା। ୧୯ତମ ଓଭର 
ଭୁବରନଶ୍ୱର ରବାଲରିଂ େର ରିଥିରଲ। 
ଏ� ରି ଓଭରରୁ ରେୀଲଙ୍ା ୧୪ ରନ 
ସଂଗ୍� େର ରି ସ�ଜୟରର ଲକ୍୍ୟ 
�ାସଲ େର ରିରନଇଥିଲା।

ସବୁଠାରୁ ଉରଲ୍ଖନୀୟ 
େଥା ର�ଉଛ ରି, ୩ଟ ରି �ାେ 
ମ୍ୟାଚରର ଭୁବରନଶ୍ୱରଙ୍ 

ଉପରର ଭରସା େର ରି ଅଧିନାୟେ ରରା� ରିତ୍  ଶମଣ୍ଣା ୧୯ତମ ଓଭର ରବାଲରିଂ ଭାର 
ନ୍ୟସ୍ େର ରିଥିରଲ। େ ରିନୁ୍ ଅଭ ରିଜ୍ଞ ଭୁବରନଶ୍ୱର ପ୍ରରତ୍ୟେଥର ଅଧିନାୟେଙ୍ ଭରସା 
ରଖିବାରର ବ ରିଫଳ ର�ାଇଛନ୍ରି। ଏ� ରି ୩ଟ ରି �ାେ ମ୍ୟାଚରର ୧୯ତମ ଓଭର ରବାଲରିଂ 
େର ରି ରସ ରମାଟ୍  ୪୯ ରନ ବ୍ୟୟ େର ରିଛନ୍ରି। 

୍ାୱାର ସ୍ଲେ’ସର ସରେଷ୍ଠ
ରେଥ୍  ଓଭରରର ଭୁବରନଶ୍ୱର ବ ରିଫଳ ର�ାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଟ ରି-୨୦ କ୍ ରିରେଟ୍ ରର ପାୱାର 

ରପଲେ’ରର ତାଙ୍ ରରେେଣ୍ଣ ବ ରିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ ରବାଲରଙ୍ଠାରୁ ପ୍ରଭାବୀ 
ର� ରିଛ ରି। ଚଳରିତ ବଷଣ୍ଣ ଆଇପ ରିଏଲ୍ ରର ପାୱାର ରପଲେ’ରର ଅତ ରିେମ୍ ରର 

୧୦୦ ବଲ୍  ପୋଇଥିବା ରବାଲରଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଭୁବରନଶ୍ୱରଙ୍ 
ଇରୋରନାମ ରିେ (୫.୯୨) ସବୁଠାରୁ ରରେଷ୍ ର� ରିଛ ରି। ୨୦୨୧ 
ଆଇପ ରିଏଲ୍ ରର ମଧ୍ୟ ପାୱାର ରପଲେ’ରର ରସ ଓଭର ପ ରିଛା 

୫.୯୫ ରନ ପ୍ରଦାନ େର ରିଥିରଲ। ଆଇପ ରିଏଲ୍  ଇତ ରି�ାସରର 
�ଦରି ପାୱାର ରପଲେ’ରର ୧୦୦୦ ବଲ୍  ପୋଇଥିବା 

ରବାଲରଙ୍ ଉପରର ନଜର ପୋଇବା ରତରବ 
ଭୁବରନଶ୍ୱର (୫.୯୪) ସବୁଠାରୁ ଇରୋରନାମ ରିେ 

ରବାଲର ର� ରିଛନ୍ରି। ଏ� ରି ତାଲରିୋରର ରେଲ୍  ରଷ୍ଟଇନ 
(୬.୨୬), ଲସ ରିଥ୍  ମାଲରିଙ୍ଗା (୬.୨୭), ଜା� ରିର 

ଖାନ (୬.୭୪) ପ୍ରମଖୁ ପଛେୁ ପଛ ର� ରିଛନ୍ରି। 
�ଦରି ସମସ୍ ପ୍ରୋର ଟ ରି-୨୦ କ୍ ରିରେଟ୍  ଉପରର 

ଦୃଷ୍ଟ ରି ପୋ� ରିବ ରତରବ ପାୱାର ରପଲେ’ରର 
ଅତ ରିେମ୍ ରର ୧୦୦୦ ବଲ୍  ପୋଇଥିବା 

ରବାଲରଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଭୁବରନଶ୍ୱର 
(୫.୮୫)ଙ୍ ଇରୋରନାମ ରିେ 

ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବୀ ର� ରିଛ ରି। 
ଭୁବରନଶ୍ୱର ଟ ରି-୨୦ରର ପାୱାର 
ରପଲେ’ରର ବତ୍ଣ୍ଣମାନ ସଦୁ୍ା ୯୭୨ ବଲ୍  

ପୋଇ ୪୩ ୱରିରେଟ୍  ରନଇଛନ୍ରି।

ଭକୁ ବରନଶ୍ୱର ରେଥ୍  ଓଭରରର ବଫିଳଭକୁ ବରନଶ୍ୱର ରେଥ୍  ଓଭରରର ବଫିଳଓଭାେରର ୨୦୨୩, େେ୍ଡ୍ଯରର 
୨୦୨୫ ଫାଇନାେ 

ଇଂେଣ୍ଡ-ଅର୍ରେେଆି 
ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଥମ 
୫ଦନିଆି ମହଳିା ରଟଷ୍ଟ 
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୨୧।୯(ଏସେନ୍ ସି): ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ 
ମ� ରିଳା କ୍ ରିରେଟରର ୫ ଦରିବସ ବ ରିଶ ରିଷ୍ଟ ରଟଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍  
ଆରୟାଜନ ର�ବ। ଏ� ରି ଐତ ରି�ାସ ରିେ ରଟଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍  ଦୁଇ 
ପାରମ୍ଭର ରିେ ପ୍ରତ ରିଦ୍ନ୍ଦୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଅର୍ରେଲରିଆ ମଧ୍ୟରର 
ରଖଳା� ରିବ। ଆସନ୍ାବଷଣ୍ଣ ଆରୟାଜନ ର�ବାେୁଥିବା 
ମ� ରିଳା ଆରସସରର ଏ� ରି ମ୍ୟାଚ୍  ରଖଳା� ରିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ 
ଓ ରୱଲ୍ସ କ୍ ରିରେଟ ରବାେଣ୍ଣ (ଇସ ରିବ ରି) ଓ କ୍ ରିରେଟ 
ଅର୍ରେଲରିଆ (ସ ରିଏ) ମ ରିଳ ରିତ ଭାରବ ୫ ଦରିନ ରିଆ ରଟଷ୍ଟ 
ଆରୟାଜନ େର ରିବାେୁ ନ ରିଷ୍ପତ୍ରି ରନଇଛନ୍ରି। ଏ� ରି ରଟଷ୍ଟ 
ଜୁନ୍  ୨୨ରୁ ୨୬ ତାର ରିଖ ମଧ୍ୟରର ଆରୟାଜନ ର�ବ ଓ 
ଏ�ା ବ�ୁ ଫମଣ୍ଣାଟ ବ ରିଶ ରିଷ୍ଟ ଆରସସର ଅଂଶବରିରଶଷ 
ର�ବ। ଏ� ରି ଆରସସରର ୩ଟ ରି ରଲଖାଏ ଟ ରି-୨୦ ଓ 
ଦ ରିନ ରିେ ରିଆ ମ୍ୟାଚ୍  ମଧ୍ୟ ରଖଳା� ରିବ। ପାରମ୍ପର ରିେ ଭାରବ 
ମ� ରିଳା ରଟଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍  ୪ ଦ ରିନ ବ ରିଶ ରିଷ୍ଟ ର�ାଇଥାଏ। 
ଅନ୍ୟପରଟ ପରୁୁଷ ରଟଷ୍ଟ ୫ ଦରିନବରିଶ ରିଷ୍ଟ ର�ାଇଥାଏ। 
୨୦୧୭ଠାରୁ ଏପ�ଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ମାତ୍ର ୬ଟ ରି ରଟଷ୍ଟ ମ� ରିଳା 
ରଟଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍  ରଖଳା�ାଇଛ ରି। ଏ� ରି ସବୁ ରଟଷ୍ଟ 
ଅମ ରିମାଂସ ରିତ ର� ରିଥିଲା। 

ବସିଶ୍ୱ ସଟଷ୍ଟ ଚାମ୍ ସିଅନେ ସିପ୍ 

ଦୁବାଇ,୨୧।୯(ଏସେନ୍ ସି): ବ ରିଶ୍ୱ ରଟଷ୍ଟ ଚାମ୍ପ ରିଅନସ ରିପ(େବଲେ୍୍ୟଟ ରିସ ରି)
ର ଆଗାମୀ ଦୁଇଟ ରି ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍  ରଭନୁ୍ୟ 
ରନଇ ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟ କ୍ ରିରେଟ ୋଉନସ ରିଲ (ଆଇସ ରିସ ରି) ବୁଧବାର 
ରଘାଷଣା େର ରିଛ ରି। େବଲେ୍୍ୟଟ ରିସ ରିର ୨୦୨୩ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍  ଲଣ୍ଡନ 
“ଦରି ଓଭାଲ’ ଗ୍ାଉଣ୍ଡରର ରଖଳା� ରିବ। ରସ� ରିପର ରି ୨୦୨୫ରର 
ଆରୟାଜନ ର�ବାେୁ ଥିବା େବଲେ୍୍ୟଟ ରିସ ରିର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍  
ଐତ ରି�ାସ ରିେ ଲେ୍ସଣ୍ଣରର ଆରୟାଜନ ର�ବ। ୨୦୨୧ରର େବଲେ୍୍ୟଟ ରିସ ରିର 
ପ୍ରାରମ୍ଭ ରିେ ସଂସ୍କରଣ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍  େ ରିନୁ୍ ସାଉଥାମ୍ପଟନରର 

ରଖଳା�ାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲରର ଭାରତେୁ ପରାସ୍ େର ରି 
ନୁ୍ୟଜରିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଚାମ୍ପ ରିଅନ ର�ାଇଥିଲା। େବଲେ୍୍ୟଟ ରିସ ରିର ପଏଣ୍ଟ 
ତାଲରିୋର ଶୀଷଣ୍ଣରର ଥିବା ଦୁଇଟ ରି ଦଳ ଫାଇନାଲରର ପ୍ରରବଶ 
େର ରିବାର ନ ରିୟମ ର� ରିଛ ରି। ଏରବ ତାଲରିୋରର ଅର୍ରେଲରିଆ ଓ ଦକ୍ ରିଣ 
ଆଫ୍ରିୋ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟ ରି ସ୍ାନରର ର� ରି ଅଗ୍ଣୀ ର� ରିଛନ୍ରି। ରସ� ରିପର ରି 
ରେୀଲଙ୍ ତୃତୀୟ, ଭାରତ ଚତୁଥଣ୍ଣ, ପାେ ରିସ୍ାନ ପଞ୍ଚମ, ରୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡରିଜ 
ଷଷ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ ସପ୍ତମ, ନୁ୍ୟଜରିଲାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ଓ ବାଂଲାରଦଶ ୯ମ 
ସ୍ାନରର ର� ରିଛ ରି। େବଲେ୍୍ୟଟ ରିସର ପରବତ୍ଣ୍ଣୀ ସଂସ୍କରଣ ଅଗଷ୍ଟ 
୪ ତାର ରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଛ ରି। ଏ�ା ଆସନ୍ାମାସ ମାଚ୍ଚଣ୍ଣ ୩୧ 
ତାର ରିଖରର ରଶଷ ର�ବାର ୋ�ଣ୍ଣ୍ୟକ୍ମ ର� ରିଛ ରି ରବାଲରି ଆଇସ ରିସ ରି 
ମଖୁ୍ୟ ୋ�ଣ୍ଣ୍ୟନ ରିବଣ୍ଣା�ୀ ରଜଫ୍  ଆଲେଣ୍ଣାଇସ୍  େ� ରିଛନ୍ରି।

ଅେସିଙ୍କ୍ୟା ରାୋସେ େନୁମା ବ ସିୋରଲୀ



ପ୍ରଥମ ଶ�ୋ’ଶେ ମଳିଥିଲୋ ୫୦ ଟଙ୍ୋ
ତାଙ୍କ ର�ାଜଗା�� ମଖୁ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥଲା କରମଡ ିରୋ’। ରେ ପ୍ରଥମ ରଟେଜ୍  ରୋ’ର� 
୫୦ ଟଙ୍କା ପାଇଥରଲ।  ରେ ଅରେକ ରଟେଜ୍ ରୋ’ କ�ବିା େହ ବରିେେକୁ ମଧ୍ୟ 
ରୋ’ କ�ବିାକୁ ଯାଉଥରଲ। �ାଜୁ ଅରେକ ଆୱାଡ୍ଡ ଫଙ୍କେେ ରହାଟେଟ୍  କ�ବିା େହତି 
ବ୍ାଣ୍ଡ ଏରଡ୍ାେରମଣ୍ଟ୍  ମାଧ୍ୟମର� ବ ିଭଲ ଆୟ କ�ୁଥରଲ। ଏହା ବାଦ୍ ରେ ଏେଜଓି 
ଓ ଟ୍ରଟେଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଥ୍ଡ ୋେ କ�ୁଥରଲ। ରେହପି� ିଗ�ବିଙୁ୍କ ୋହାଯ୍ୟ କ�ବିା ପାଇଁ 
ରେ ଚ୍ୟା�ଟି ିରୋ’ ମଧ୍ୟ କ�ୁଥରଲ। 

ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ‘ଶେଜୋବ୍’
୧୯୮୮ର� ତାଙ୍କ କ୍ୟା�ୟି�ର� େୂଆ ରମାଡ଼ ଆେଥିଲା। ଅେଲି କପ�ୁଙ୍କ 
ଅଭେିୀତ ‘ରତଜାବ୍ ’ େରିେମାର� ରେ ତାଙ୍କ ଅଭେିୟ ଯାତ୍ା ଆ�ମ୍ଭ କ�ଥିିରଲ। ଏହା 
ପର� ରେ ‘ରମୈରେ ପ୍ୟାର୍ କୟିା’, ‘ବାଜଗିର୍ ’, ‘ମଟିେର୍  ଆଜାଦ୍’, ‘ଆମୋେୀ 
ଅଠେ ିଖର୍୍ଡା �ୁପୟା’,‘ରମ ରପ୍ରମ କ ିେୱିାେ ି ହଁୁ’,‘ବରମବେ ଟୁ 
ରଗାଆ’ ଆେ ି ଏକାଧିକ େରିେମାର� େ ଜ � 
ଆେଛିନ୍।ି ଏହାବାଦ୍ ରେ 
‘େକ୍ମିାେ’, ‘ଅୋଲତ’ ଆେ ି
ରମଗା ଧା�ାବାହକିର� ଅଭେିୟ 
କ�ଛିନ୍।ି 

େୋଜଶ�ୈେକି 
ଯୋତ୍ୋ
କରମଡ ି ବ୍ୟତୀତ ରେ ତାଙ୍କ 
ଭାଗ୍ୟପ�ୀକ୍ା �ାଜେୀତରି� ମଧ୍ୟ 
କ�ଥିରଲ। ୨୦୧୪ର� ତାଙୁ୍କ 
େମାଜବାେୀ ପାଟଟି ପକ୍�ୁ 
କାେପ�ୁ�ୁ ରଲାକେଭା 
େବି୍ଡାଚେ ଲାଗ ି ଟରିକଟ୍  
ମଳିଥିଲା। ମାତ୍ ପର� 
ରେ େବି୍ଡାଚେ ଲଢ଼ବିା ପାଇଁ 
ମୋ କ�ଥିରଲ। େବି୍ଡାଚେ 
ପବୂ୍ଡ�ୁ ରେ ବରିଜପରି� 
ୋମଲି ରହାଇଥରଲ। ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ 
େର�ନ୍ଦ୍ର  ରମାେୀ ତାଙୁ୍କ େ୍ବଚ୍ଛ 
ଭା�ତ ଅଭଯିାେର� ୋମଲି 
କ�ାଇଥରଲ। ଏହା ପର� 
ବଭିନି୍ନ େହ�ର� ଚାଲଥିବା 
େ୍ବଚ୍ଛତା ଅଭଯିାେର� 
ରେ େଜିକୁ ୋମଲି 
କ�ଥିରଲ। 
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ପରଲ�ୋକଲର କଲେଡ ିକଙି୍ଗ୍    ରୋଜୁ ଶ୍ରୀବୋସ୍ତବ । ୪୨ ଦନିର ସଂଘର୍ଷ ପଲର ଜରୀବନ ଯଦୁ୍ଧଲର ହୋରଗିଲ� ରୋଜୁ। 
ଲସ ଥଲ� କଲେଡ ିଦୁନଆିର ଲବତୋଜ୍  ବୋଦଶୋହ। ତୋଙ୍କର ଅକୋଳ ବଲି�ୋଗ େଲନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତ ପୋଇ ଁଏକ 
ଅପରୂଣରୀ� କ୍ଷତ।ି ନଜି ଷ୍ୋଣ୍ଡଅପ୍  କଲେଡ ିଦ୍ୋରୋ ହସୋଇ ହସୋଇ ଲବଦମ୍  କର ିଲଦଉଥବୋ କଲେଡ ିକଙି୍ଗ୍   ରୋଜୁ 
ତୋଙ୍କର ଅଗଣତି ପ୍ରଶଂସକଙୁ୍କ କନ୍ୋଇ ଚୋ�ଯିୋଇଛନ୍।ି ଲସ େଜୋଳଆି ଅନ୍ୋଜଲର ଜରୀବନର ଅତ ିଗମ୍ରୀର 
କଥୋଗଡ଼ୁକି କହ ିଲଦଉଥଲ�। ତୋଙ୍କଠୋରୁ ଭୋରତରୀ� ଲେ�ଭିଜିନଲର  କଲେଡ ିଲରେଣ୍ଡଗ୍   ଆରମ୍ ଲହୋଇଥ�ୋ 
ଲବୋ� ିକୁହୋଯୋଏ। ଆଜ ିଭୋରତଲର କଲେଡ ିଲଶୋ’ଗଡ଼ୁକି ଲଯଉ ଁଲ�ୋକପ୍ର�ିତୋ ହୋସ� କରଛି,ି ତୋ’ର 
େଳୂଦୁଆ ଲସ ପକୋଇଥଲ�। ଲଷ୍ଜ୍  ଲଶୋ’ ଲହଉ କ ିରଅି�େି ିଲଶୋ’ ଲସ େଞ୍ଚ ଉପରକୁ  ଆସବିୋ େୋଲରେ 
ଲ�ୋକଙ୍କ େହୁଲଁର ହସ ଫୁେ ିଉଠୁଥ�ୋ। ଆଉ କରତୋଳଲିର ଫୋେ ିପଡୁଥ�ୋ ପରସିର। ଅନ୍ୟର ସ୍ୱର ଓ 
ବ୍ୟକ୍ତି୍ୱକୁ ନକ� କରବିୋଲର ଲସ ଥିଲ� େୋହରି । ବଲିଶରକର ିବଗି୍  ବ ିଅେତିୋଭଙ୍କ ସର୍ ନକ� କର ିଲସ 
ଦଶ୍ଷକଙ୍କ ଅଜସ୍ର ଭ�ପୋଇବୋ ସୋଉେଁଥିଲ�। ଲଯଉ ଁଚରରିେ ତୋଙୁ୍କ ଘଲର ଘଲର ପରଚିତି କରୋଇଥ�ୋ, 

ତୋହୋ ଲହଉଛ ିଗଲଜୋଧର ଲଭୈ�ୋ। ଲତଲବ ରୋଜୁଙ୍କ ହସ ପଛଲର ଥି�ୋ ସଂଘର୍ଷ ହ ିଁ ସଂଘର୍ଷ। ଏଲତ 
ସହଜ ନ ଥି�ୋ ତୋଙ୍କ ଜରୀବନ । କଲେଡ ିକଙି୍ଗ୍   ନୋେଲର ନୋେତି ଲହବୋ ଆଗରୁ ଲସ ଲସ ଥିଲ� େେୁୋ୍ଇର 

ଜଲଣ ଅଲେୋ ଚୋଳକ । ଏହୋ ପଲର ରୋଜୁ ଲେ�ଭିଜିନ ଦୁନଆିଲର ପୋଦ ଥୋପଥିିଲ�। 
‘ଦ ିଲରେଟ୍ ଇଣ୍ଡଆିନ୍ �ୋଫ୍ଟର ଚ୍ୟୋଲ�ଞ୍ଜ’ରୁ ଲ�ୋକପ୍ର�ିତୋ ପୋଇଥିଲ� ରୋଜୁ। ଲକବଳ 
ଲସତକି ିନୁଲହ ଁ‘ବଗିବସ୍ ସଜିନି୍ ଥ୍ରୀ’, ‘କଲେଡ ିନୋଇଟ୍ ୱଥି୍ କପ�ି’, ‘�ୋଫ୍  ଇଣ୍ଡଆି 

�ୋଫ୍’, ‘ଗ୍ୟୋଙ୍ସ୍  ଅଫ୍  ହସପିରୁ’ଲର େଧ୍ୟ ତୋଙ୍କ କଲେଡରି ଯୋଦୁ ଲଦଖବୋକୁ େଳିଥି�ୋ। ତୋଙ୍କ 
ସେସୋେ�କି କଳୋକୋର ଆଜ ିବ ିସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବୋ ଲବଲଳ ରୋଜୁ କନୁି୍ କଲେଡ ି ସପୁରଷ୍ୋର୍  ଲହୋଇ 
ଲ�ୋକପ୍ର�ିତୋର ଶରୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁଥିଲ�। ରୋଜୁ ଅଲଫରୋ ରୋଇଜକୁ  ଚୋ� ିଯୋଇଥଲ� ବ ିଲସ ତୋଙ୍କ କଲେଡ ି

ଦ୍ୋରୋ ଅଗଣତି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦ�ଲର ସବୁଲବଲଳ ରୋଜ୍  କରଲିବ। 

ସତ୍ୟପ୍ରକୋଶରୁ ରୋଜୁ ଶ୍ରୀବୋସ୍ତବ
 ରୋଜୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନୋଁ ସତ୍ୟପ୍ରକୋଶ ଶ୍ରୀବୋସ୍ତବ। 
୧୯୬୩ େସହିୋ ଡଲିସେର୍ ୨୫ଲର 
କୋନପରୁର ଏକ େଧ୍ୟବତି୍ତ ପରବିୋରଲର 
ଲସ ଜନ୍ମରେହଣ କରଥିଲ�। ତୋଙ୍କ ବୋପୋ 
ରଲେଶଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀବୋସ୍ତବ ଥଲ� ଜଲଣ ପ୍ରସଦି୍ଧ 
କବ।ି ଲସ ଛଅ ଭୋଇ ଓ ଲଗୋେଏି ଭଉଣରୀ। 
ରୋଜୁ ପ�ିୋଲବଳୁ ଥଲ� କଲେଡପି୍ର�ି। 
ଏପରକି ିଲ�ୋକଙ୍କ ନକ� େଧ୍ୟ କରୁଥଲ�। 
ପ�ିୋଦଲିନ ରୋଜୁ ଘରକୁ ଆସଥୁÒବୋ 
ଅତଥିିଙ୍କ ସୋେ୍ୋଲର େେିକି୍ ିକର ିଲସେୋନଙୁ୍କ 
ହସୋଉଥÒଲ�। 

ସ୍�ୁ ଶକି୍ଷକଙ୍କ  
କରୁଥଲ� ନକ�
 ଏକଦୋ ରୋଜୁ ଏକ ସୋକ୍ଷୋତକୋରଲର 
କହଥିଲ�, ସ୍�ୁଲର ପଢ଼ବିୋ ଲବଲଳ ଲସ 
ସ୍�ୁ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ନକ� କରୁଥଲ�। ତୋଙ୍କର 
ଏହ ିନକ� କରବିୋ କଳୋ ତୋଙୁ୍କ ସ୍�ୁଲର 
ଜୋନୁଆରରୀ ୨୬ ଓ ଅଗଷ୍ ୧୫ଲର ଅନୁଷ୍ତି 
ବଭିନି୍ନ କୋଯ୍ଷ୍ୟକ୍େଲର ସୋେ�ି ଲହବୋର 
ସଲୁଯୋଗ ଲଦଉଥ�ୋ। ପ�ିୋଲବଲଳ ତୋଙୁ୍କ 
କ୍ଲିକଟ୍ କଲେଣ୍ଟ୍ ିପୋଇଁ େଧ୍ୟ ଡୋକରୋ 
ଆସଥୁ�ୋ। 

ସହଜ ନ ଥ�ୋ  
କୋନପରୁରୁ େେୁ୍ୋଇ ଯୋରେୋ
 କଲେଡ ିତୋଙ୍କର ନଶିୋ ଲହୋଇଥବୋରୁ 
ଏହ ିଅଭ୍ୟୋସକୁ ଲନଇ ତୋଙ୍କ ଘର ଲ�ୋକ 
ଚନି୍ୋଲର ଥଲ�। ତୋଙ୍କ ପରବିୋରଲର 
ସେଲସ୍ତ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷତି ଥବୋଲବଲଳ ସରକୋରରୀ 
ଚୋକରି ିେଧ୍ୟ କରଥିଲ�। ତୋଙ୍କର ଏହ ି
କଳୋକୁ ଲଦଖ ରୋଜୁ ଆଗକୁ ଯୋଇ କ’ଣ 
କରଲିବ ଲବୋ� ିପରବିୋର ଲ�ୋକ ଚନି୍ୋ 
କରୁଥଲ�। ରୋଜୁଙୁ୍କ ଏହୋ ଭ� �ୋଗ ୁନ 
ଥ�ୋ।  ପଲର ଲସ କଲେଡ ିଲଶୋ’ ବୋବଦଲର 
ଜୋଣଲି�। ୧୯୮୦ଲର ଲସ କୋନପରୁରୁ 
େେୁ୍ୋଇ ଆସଲି�। େେ୍ୁୋଇ ଅୋସବିୋ ପବୂ୍ଷରୁ 
ପଲଡ଼ୋଶରୀଙୁ୍କ ଲସ ଚତି୍ୋର କର ିକହଥିଲ�, ନୋଁ 
କର ିହ ିଁ ଲଫରଲିବ। 

ଅଲେୋଚୋଳକରୁ କଲେଡ ିକଙି୍ଗ୍   
 ‘କଲେଡ ିକଙି୍ଗ୍  ’ ପରଚି� ପୋଇବୋ 
ରୋଜୁଙ୍କ ପୋଇଁ ଆଲଦୌ ସହଜ ନ ଥ�ୋ। 
କୋନପରୁରୁ େେୁ୍ୋଇ ଆସ ିତୋଙୁ୍କ ଖବୁ୍  ସଂଘର୍ଷ 
କରବିୋକୁ ପଡ଼ଥି�ୋ। ଘରୁ ଲଯତକି ିେଙ୍କୋ 
ପଠୋଯୋଉଥ�ୋ, ଲସଥିଲର ତୋଙ୍କ ଚଳବିୋ 
ସମ୍ବ ଲହଉ ନ ଥ�ୋ। ନଜି ଖଚ୍ଚ୍ଷ ପରୂୋ 
କରବିୋ ପୋଇଁ ଲସ େେ୍ୁୋଇଲର ଅଲେୋ େଧ୍ୟ 
ଚଳୋଇ ଥଲ�। ଅଲେୋ ଚଳୋଇବୋ ସେ�ଲର 
ହ ିଁ ତୋଙୁ୍କ କଲେଡ ିଲଶୋ’ �ୋଗ ିଲରେକ୍  
େଳିଥି�ୋ। ଏହୋପଲର ଆଉ ଲସ ପଛକୁ 
ଲଫର ିଚୋହ ିଁ ନଥଲ�। ତୋଙ୍କର ଷ୍ୋଣ୍ଡଅପ୍  
କଲେଡ ିତୋଙୁ୍କ ଘଲର ଘଲର ପରଚିତି କରୋଇ 

ଲଦ�ୋ। 

ଷ୍ୋଣ୍ଡଅପ୍  କଶମଡେୁି ସପୁର୍ ଷ୍ୋର୍ 
ରଲାକପ୍ରୟି ଟୋଣ୍ଡଟ୍  ଅପ୍ କରମଡଆିନ୍ �ାଜୁ ଶ୍ୀବାସ୍ତବ ୫୮ ବର୍ଡ ବୟେର� େବୁେେି ପାଇଁ 
ଆଖ ବୁଜଛିନ୍।ି ଗତ ଅଗଟେ ୧୦ର� ରେ ହୃଦ୍ ଘାତ� େକିା� ରହାଇଥରଲ। େ୍ବାସ୍୍ୟବସ୍ା 
ବଗିଡ଼ିବିା�ୁ େଲି୍ୀ ଏମ୍ସର� ତାଙ୍କ� ଚକିତି୍ା ଚାଲଥିଲା। େୀଘ୍ଡ ୪୨ େେି ଧ� ିରେ ଜୀବେ 
େହ େଂଘର୍ଡ କ�ଥିରଲ। ରତରବ କଛି ି େେି ତରଳ ତାଙ୍କ େ୍ବାସ୍୍ୟବସ୍ାର� େଧୁା� 
ଆେଥିଲା। ମାତ୍ ପଣୁ ିଥର� େ୍ବାସ୍୍ୟବସ୍ା ବଗିଡ଼ିବିା�ୁ ତାଙୁ୍କ ରଭଣ୍ରିଲଟ୍ ର� ଭର୍ତଟି 
କ�ାଯବିା େରର୍ତ୍ବ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ାର� ରକୌଣେ ି ଉନ୍ନତ ି ଆେ ି େ ଥଲା। �ାଜୁଙ୍କ 
ଅକାଳ ବରିୟାଗ ପ�ୂା ମରୋ�ଞ୍ଜେ ଜଗତକୁ େକ୍ ଝଟ୍ କା ରେଇଛ।ି 

୧୯୯୪ର� େପୁ�ହଟି୍ କରମଡ ିରୋ’ ‘ରେଖ୍  ଭାଇ ରେଖ୍  ରୋ’�ୁ �ାଜୁ ରଛାଟ 
ପ�ୋର� ପାେ �ଖରଲ।  ୨୦୦୫ର� ‘େ ରରେଟ୍ ଇଣ୍ଡଆିନ୍ ଲାଫଟ�’ ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ 

ରୋ’ର� ୋମଲି ରହବା ପର� ରେ ଘର� ଘର� ପ�ଚିତି ିଲାଭ କରଲ। ଏହ ିରୋ’ର�  
ଗରଜାଧ� ରଭୈୟା ଚ�ତି୍ର� ରଲାକଙ୍କ� ଖବୁ୍ ମରୋ�ଞ୍ଜେ କ�ଥିରଲ। ଏହା ପର� �ାଜୁ ଆଉ 

ପଛକୁ ରଫ� ିେ ଥରଲ। ଧୀର� ଧୀର� ଅରେକ ଟଭି ିରୋ’ର� ଭାଗ ରେରଲ। ଏପ�କି ି‘ବଗି୍ ବସ୍ 
େଜିନ୍ ୩’ର� ରେ େଜ� ଆେଛିନ୍।ି କାେପ�ୁଆି ଟୋଇଲ୍ ର� ତାଙ୍କ କରମଡକୁି େେ୍ଡରକ ରବଶ୍ ପେନ୍ଦ 

କ�ୁଥରଲ। ୋଧା�ଣ ଘଟଣାକୁ ରେ ଏଭଳ ିକରମଡ ିଛୁଙ୍କ ରେଇ ପ�ରିବରଣ କ�ନ୍ ିରଯ, ରଲାରକ ହେ ିହେ ି
ରବେମ ରହାଇଯାଆନ୍।ି ତାଙ୍କ କରମଡ ିରେଖ ଅରେକ େଜି� େୁଃଖ ଭୁଲ ିଯାଉଥରଲ। ରକବଳ ପ�ୋ େୁରହଁ, 

ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଜୀବେର� ତାଙ୍କ େ୍ବଭାବ ଥଲା ରବଶ୍ ମଜାଳଆି। 

ବଗି୍  ବଙୁି୍ କହୁଥଶଲ 
‘ଅନ୍ନଦୋେୋ’

 ରେ ଅମତିାଭ ବର୍େଙ୍କ େକଲ କ�ବିାର� ଥରଲ 
ଓସ୍ତାେ। କ୍ୟା�ୟି� ପ୍ରା�ମ୍ଭର� ରେ ଅଧକାଂେ ରୋ’ର� 
ବଗି୍  ବଙି୍କ ମମିକି୍ ିକ� ିର�ାଜଗା� କ�ୁଥରଲ। ରତଣ ୁ
ରେ ବଗି୍  ବଙୁି୍କ େଜି� ‘ଅନ୍ନୋତା’ ରବାଲ ିକହୁଥରଲ। 
ଏପ�କି ିରେ ପବୂ୍ଡତେ ପ୍ରଧାେମନ୍ତୀ ଇନ୍ଦ�ିା ଗାନ୍ୀଙ୍କ 

େ୍ବ�କୁ େକଲ ମଧ୍ୟ କ�ପିା�ୁ ଥରଲ।  

ଟଭି ିଶ�ୋ’େୁ ଶଲୋକପ୍ରୟିେୋ

ଏକେେଫୋ ଶପ୍ରମେୁ ଜୀବ�ସୋଥୀ
 ଏହ ିଜଣାେଣୁା ହାେ୍ୟାଭରିେତାଙ୍କ ରପ୍ରମ କାହାଣୀ ଥÒଲା ରବଶ୍  େଆି�ା। ଏକତ�ଫା ରପ୍ରମ�ୁ ରେ ବାଛଥିÒରଲ େଜି ଜୀବେୋଥୀଙୁ୍କ। ରେ େଜି 
ଭାଇ ବାହାଘ� ବ�ଯାତ୍ୀର� ଫରତହପ�ୁ ଯାଇଥରଲ। ରେଠାର� ତାଙ୍କ� ପ୍ରଥମ ରଭଟ େଖିାଙ୍କ େହ ରହାଇଥଲା। ପର� ଜାଣରିଲ ରଯ, େଖିା 
ରହଉଛନ୍ ିତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ୋୋ ଝଅି। ରେଇଠୁ ରେ ମରେ ମରେ େଷି୍ପର୍ତ ିରେରଲ େଖିାକୁ ହ ିଁ େଜି� ଜୀବେୋଥୀ କ�ରିବ। େଖିା ଇଟାୱାର� 
�ହୁଥÒରଲ। ରତଣ ୁେଖିାଙୁ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ରେ ପ୍ରଥରମ ତାଙ୍କ ଭାଇମାେଙୁ୍କ ମୋଇରଲ।  ମାତ୍ ଏଇ ଯବିା ଆେବିା ଭତିର� ରେ ରକରବ େଜି 
ମେ କଥା େଖିାଙୁ୍କ କହପିା�େିଥÒରଲ।  ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟୀର� ଭାଗ୍ୟପ�ୀକ୍ା କ�ବିା ପାଇଁ ରେ ୧୯୮୨ର� ମାୟାେଗ�ୀ ଯାଇଥÒରଲ। ରେଠାର� 
କଛି ିମାତ୍ାର� େଫଳ ରହବା ପର� ବବିାହ କ�ବିା ଚନି୍ା କରଲ। ଏହାପର� ଉଭୟ ପ�ବିା�� େ୍ବୀକୃତରି�  ୧୯୯୩ ମେହିା ରମ ୧୭ର� 
ଲରକ୍୍ୌର� େଖିାଙ୍କ େହ ବବିାହ ବନ୍େର� ଆବଦ୍ଧ ରହରଲ।  ତାଙ୍କ� ଅନ୍�ା ଓ ଆୟରୁ୍ମାେ ୋଁର� ପଅୁ ଝଅି ଅଛନ୍।ି ରେହପି� ି୨୦୦୩ର� ସ୍ତୀ 
େଖିାଙ୍କ େହ ରେ ‘େଚ୍  ବଲଏି େଜିନ୍ -୬’ର� ଭାଗ ରେଇଥରଲ। 

ଅନ୍ୟ େହୁଲଁର ହସଫୁେୋଉଥÒବୋ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ ଆଲେ ହରୋଇଲ�।  କଛି ିଲପ୍ରୋରେୋେଲର 
ତୋଙ୍କ ସହ ଏକୋଠ ିଲହବୋର ସଲୁଯୋଗ େଳିଥିÒ�ୋ। ଲଗୋଆ ଇଣ୍ରନ୍ୟୋସନୋ� ଫି�୍ମ 
ଲଫଷ୍ଭିୋ�ଲର ଲଗଲୋବୋ� ଫି�୍ମ ବଜୋରଲର  ଓଡ଼ଶିୋ ଫି�୍ମ ଲଡଭ�ପଲେଣ୍ କଲପ୍ଷୋଲରସନ 
ପକ୍ଷରୁ େୁଁ, ଆଉ ଲସ  �ପୁ ିଫି�୍ମ ଲଡଭ�ପଲେଣ୍ କୋଉନସ�ିର ଲଚ�ୋରେ୍ୟୋନ୍  
ହସିୋବଲର ଆସଥିÒଲ�। ଲସଠୋଲର ବହୁତ ସେ� ଏକୋଠ ିବତିୋଇଛୁ। ନଜି ଶଙି୍ଘଲର େୋେ ି
ତୋଡ଼ ିସ୍ତନ୍ତ୍ର ପରଚି� ଗଢ଼ଥିÒବୋ େଣରି ଜଲଣ ଲସ। ତୋଙ୍କ ଜରୀବନ ଲଶୈଳରୀ େଲତ ଲବଶ୍  
ପ୍ରଭୋବତି କରଥିÒ�ୋ। ଲ�ୋକ ଯୋହୋ ଚୋହୋଁନ୍ ିଲସ କରନ୍।ି ହସ ବୋଣ୍ ିଲସ ବଞ୍ଚଥୁÒଲ�। 
କଳୋକୋର ଲକଲବ େଲରନ,ି ରୋଜୁ ଶ୍ରୀବୋସ୍ତବ େଧ୍ୟ ବଞ୍ଚÒ ରହଲିବ। ଲଦୈନନ୍ନି ଜରୀବନର 
ଘେଣୋକୁ ଲନଇ ଲସ କଲଣ୍ଣ୍ ତଆିର ିକରନ୍।ି ରୋଜୁ ଶ୍ରୀବୋସ୍ତବଙ୍କ ପର ିଜଲଣ େଣରି 
ଲକଲବ େରପିୋରଲିବ ନୋହ ିଁ। ତୋଙ୍କ ଅେରଆତ୍ୋକୁ ଶୋନ୍ ିେଳୁି।

-କୁୋ ତ୍ପିାଠୀ, ବ�ଷି୍ଠ ଅଭରିେତା

ମୋ’ଙୁ୍ ଦଅିନ୍ ିଶରେୟ
 ମମୁବୋଇ ଅାେବିା� ରଶ୍ୟ ରେ େଜି ମା’ଙୁ୍କ େଅିନ୍।ି ତାଙ୍କ ମା’ ତାଙୁ୍କ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କ� ି
ଯାହା କହୁଥରଲ, ତାହା ହ ିଁ ତାଙୁ୍କ ମମୁବୋଇ ଆେବିାକୁ ରପ୍ର�ତି କ�ଥିଲା। ତାଙ୍କ� 
ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟୀର� ରକହ ି ଗଡ୍ ଫାେ� େ ଥରଲ। ରେଥପାଇଁ ରେ ଫିଲ୍ମର� କାମ 
କ�ବିା ପାଇଁ ପ୍ରଥରମ ୋହେ େ କ� ିମମୁବୋଇର� ଅରକ୍ଡଷ୍ଟାର� କାମ କ�ବିା େହ 
େବ�ାତ୍ ିତଥା ବଭିନି୍ନ ରଛାଟରମାଟ ଇରଭଣ୍ର� ଭାଗ ରେଉଥରଲ। 

ସ୍ତୃଲିର କଲେଡ ିକଙି୍ଗ୍  …
ରୋଜୁ ଶ୍ରୀବୋସ୍ତବ ଭୋରତରୀ� ହୋସ୍ୟ ଜଗତଲର ଷ୍ୋଣ୍ଡଅପ୍  କଲେଡରି ଅନ୍ୟତେ 
ପ୍ରେଖୁ ସରୂେଧର। ତୋଙ୍କ ପବୂ୍ଷରୁ ଯଦଓି କଲେଡ ିଥÒ�ୋ, ଲହଲ� େଞ୍ଚକୁ 
ହୋସ୍ୟରସକୁ ଭନି୍ନ ଢଙ୍ଲର ଆଣବିୋଲର ପ୍ରେଖୁ ଭୂେକିୋ ରେହଣ କରଥିÒଲ� 
ଲସ।  ସୋେୋଜକି ବୋସ୍ତବତୋ ସହ ବ୍ୟଙ୍ ଆଉ ବଦିରୂ ପର ସଙ୍େ ଲସ କରଥିÒଲ�। 
ଲସଥÒପୋଇଁ ଲସ ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ସ୍ତନ୍ତ୍ର। କଥୋକୁ ଭୋଙ୍ ିଲଦଇ କହବିୋ ଆଉ ଲସଥÒଲର 
ସୋେୋଜକି ସଲଚତନତୋର ବୋତ୍ତ୍ଷ ଲଦବୋ  ଲଶୈଳରୀ ତୋଙ୍କର ଲବଶ୍  ସ୍ତନ୍ତ୍ର। ତୋଙ୍କ 
ବଲି�ୋଗଲର ଅପରୂଣରୀ� ଶନୂ୍ୟସ୍ୋନ ସଷୃ୍ ିଲହ�ୋ।

- େଯୂ୍ଡ୍ୟ ରେଓ, େରିେ େମୀକ୍କ

ସୋରୋ ଭୋରତବର୍ଷର ଲ�ୋକଙୁ୍କ ଲସ ଆନନ୍ 
ଲଦଉଥÒଲ�। ହୋସ୍ୟକଳୋକୋର ଭୋଲବ ଲସ 
ଲଯଉ ଁସ୍ୋନ ଲନଇଯୋଇଥÒଲ�, ସେଲସ୍ତ 
ନଶି୍ତି ଭୋଲବ ତୋଙୁ୍କ  ଝୁର ିଲହଲବ। 
ଲତ��ୁଣ ସଂସୋର ଭତିଲର ଯଏି ଲଯଲତ 
ଚନି୍ୋଲର ଥÒଲ� ବ ିରୋଜୁଙ୍କ କଥୋଲର, ହସଲର 
ଅଭନି�ଲର ଲସ ସବୁ ଦୂର ଲହୋଇଯୋଉଥÒ�ୋ। 
ଭୋରତବର୍ଷଲର ତୋଙ୍କ ପର ିଜଲଣ କଳୋକୋର 
ପୋଇବୋ ବଡ଼ କଷ୍କର। ତୋଙ୍କ ଅେର ଆତ୍ୋର 
ସଦ୍ ଗତ ିକୋେନୋ କରୁଛ।ି

- ପ୍ରୋନ୍ େନ୍ଦ, 
ବ�ଷି୍ଠ ଅଭରିେତା ଓ େରିଦ୍୍ଡେକ 

ଭୋରତଲର ଷ୍ୋଣ୍ଡଅପ୍  କଲେଡରି ପ୍ରକୃତ ପଲୋେଫେ୍ଷ 
ତଆିର ିକରଥିÒଲ� ରୋଜୁ ଶ୍ରୀବୋସ୍ତବ। ଆଉ ଏହ ି
ଯୋରେୋକୁ ଦରୀଘ୍ଷ ବର୍ଷ ଲସ ବଜୋ� ରଖÒଥÒଲ�। ତୋଙ୍କ 
ସହ ଏକ ଇଲଭଣ୍ଲର ଲଭେ ଲହୋଇଥÒ�ୋ। ଲସଲବଠୁ 
ତୋଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଓ ପୋରବିୋରକି ସମ୍କ୍ଷ 
ଥÒ�ୋ। େଣରିପଣଆିର ସଂଜ୍ୋ ତୋଙ୍କ ପୋଖରୁ ଶଖିÒ�।ି 
ଜୋତରୀ�ସ୍ତରର କଳୋକୋର ଭୋଲବ ଲସ ଲେୋଲତ 
ଲଯପର ିଭ�ପୋଇବୋ ଲଦଇଥÒଲ�, ତୋହୋକୁ ଶବ୍ଦଲର 
ବ୍ୟକ୍ କରପିୋରବିନି।ି ଲଯଉଁ କଥୋକୁ ଆଲେ ଭୋବ ିନ 
ଥୋନ୍,ି ଲସ ତୋକୁ ଲନଇ କଲଣ୍ଣ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିୋଲର 
ସଦି୍ଧହସ୍ତ ଥÒଲ�। 

- ହ�ହି� ମହାପାତ୍,  ହାେ୍ୟାଭରିେତା

ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଭୋଲବ ଭ� ସମ୍କ୍ଷ ଥÒ�ୋ। ଲସୌଭୋଗ୍ୟବଶତଃ ଏକ 
ଘେଣୋ ଆେ ଦୁହ ିଁଙୁ୍କ ଏକୋଠ ିକରଥିÒ�ୋ। ସୋରୋ ଦନି ତୋଙ୍କ ସହ 
ବତିୋଇଥÒ�।ି ଏହୋର ିଭତିଲର ଜଲଣ କଳୋକୋରର ସଂଘର୍ଷ ଜରୀବନ, 
ଅକୁହୋ କଥୋ ଆଦ ିଅଲନକ ବରି�ଲର ଲେୋଲତ କହଥିÒଲ�। 
ବତ୍ତ୍ଷେୋନ ଭ� ସ୍ତକୁି ଆସବିୋ ଲବଲଳ ଭଗବୋନ ତୋଙୁ୍କ ଆେଠୁ 
ଦୂଲରଇ ଲନଇଗଲ�। କଥୋ ଭତିରୁ ପଞ୍ଚଗ୍ �ୋଇନ୍  କୋଢ଼ବିୋଲର 
ଲସ ଥଲ� ଧରୁନ୍ଧର। ନତିଦିନିଆ ଘେଣୋରୁ ଲସ କଲଣ୍ଣ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରନ୍।ି ଆଉ ଲସଥÒଲର ବ୍ୟଙ୍ୋତ୍କ ଲଶୈଳରୀଲର ଦଶ୍ଷକଙ୍କ ସୋେ୍ୋଲର 
ଉପସ୍ୋପନୋ କରୁଥÒଲ�। ଲଗୋେଏି କଥୋ କହବି,ି ଏଲତ ନୋଁ ଥÒବୋ 
ସଲତ୍ତ୍ ଲସ ସରଳ ଜରୀବନ ବତିୋଉଥÒଲ�। ନଜିସ୍ କଥୋ ଏବଂ  
ଉପସ୍ୋପନୋ ଲଶୈଳରୀକୁ ଲନଇ ଲସ ଲଖଳନ୍।ି 

- ଶ୍ୀତମ୍  ୋେ, ଅଭରିେତା ଓ େରିଦ୍୍ଡେକ  

ଅଲ୍ ବଦିୋଅଲ୍ ବଦିୋ  
  କଶମଡ ିକଙି୍ଗ୍କଶମଡ ିକଙି୍ଗ୍

୧୯୬୩-୨୦୨୨୧୯୬୩-୨୦୨୨
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୩୦୦୦ ରନ ପରୂଣ କରବିାର ମନ୍ାନା ଦ୍ରୁ ତତ୍ତମ ଭାରତୀୟ 

ନୂ ଆ ଦି ଲ୍ ଲୀ , ୨ ୧ । ୯ ( ଏ ଜ େ ନ୍ ି ) : 
ସର୍ବରୃହତ୍  ଟୁ ହ୍ଲିର ଜରସଂି ଇଜେଣ୍ଟ 
ଜ�ୋଜଟୋେପି ି ଏଥର େୋରତଜର 
ଆଜ�ୋେନ ଜହରୋ ସମ୍ୋରନୋ ଦୃଢ 
ଜହୋଇଛ।ି ଆସନ୍ୋରର୍ବ େୋରତଜର 
ଜ�ୋଜଟୋ େପି ି ଆଜ�ୋେନ ଜହର 
ଜରୋଲ ିଜ�ୋଜଟୋେପି ିଆଜ�ୋେକ�ୋଜନ 
ରୁଧରୋର ଜ�ୋରଣୋ କରଛିନ୍।ି ଏଥିସହ 
େୋରତଜର ଏହ ି ଇଜେଣ୍ଟ ଆଜ�ୋେନ 
ଜହରୋ ଜନଇ ପଥ ପରସି୍ୋର ଜହୋଇଛ।ି 
ଆସନ୍ୋ ୭ ରର୍ବ �ଧ୍ୟଜର ୭ଟ ି
ଜ�ୋଜଟୋେପି ି ଇଜେଣ୍ଟ ଆଜ�ୋେନ 
ଜହର ଜରୋଲ ି ଜ�ୋରଣୋ କରୋଯୋଇଛ।ି 
ଏ ଜନଇ ଜ�ୋଜଟୋେପି ି ଆଜ�ୋେକ 
ଜ�ୋନ୍ବୋ ଜ୍ୋଟ୍୍ବ ଓ ଇଣ୍ଆିନ ପ୍ରଜ�ୋଟସ୍ବ 
ଜପ�ୋରଷ୍ଟଟି୍  ଜ୍ୋଟ୍୍ବ (ଏଫ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ) 
�ଧ୍ୟଜର ଏକ ରୁଝୋ�ଣୋ ପତ୍ର (ଏମ୍ ଓ�)ୁ 
ସ୍ୋକ୍ଷରତି ଜହୋଇଛ।ି ଜ�ୋନ୍ବୋ ଏମ୍ � ି
କୋଜଲ୍ବୋସ ଏେଜପଜଲଟୋ ଓ ଏଫ୍ ଏସ୍ ଏସ୍  ଚଫି ଅପଜରଟଂି ଅଫିସର 
(ସଓିଓ) ପଷୁ୍କର ନୋଥ ଓ ନଜିଦ୍୍ବଶକ ଅ�ତି ସୋଣ୍ଲିଙ୍କ ଉପସ୍ତିଜିର 

ଏହ ି ଏମ୍ ଓ� ୁ ଜ�ୋରଣୋ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। କନୁି୍ 
ପ୍ରଥ� ଇଜେଣ୍ଟ ଆଜ�ୋେନ ଜନଇ ଜକୌଣସ ି
ତୋରଖି ଜ�ୋରଣୋ କରୋଯୋଇନୋହ ିଁ। ଏହ ିଇଜେଣ୍ଟକୁ 
‘ଗ୍ୋଣ୍ପ୍ରକି୍ସ ଅଫ୍  େୋରତ’ କୁହୋଯରି। 

ଯଦ ି୨୦୨୩ଜର ପ୍ରଥ� ଇଜେଣ୍ଟ ଆଜ�ୋେନ 
ଜହୋଇ ନପୋରଲିୋ ତୋ’ଜହଜଲ ୨୦୨୪ଜର ଏହୋ 
ଆଜ�ୋେନ ଜହରୋ ନଶି୍ତି। କନୁି୍ ୨୦୨୩ଜର ଏକ 
ଜଟଷଂି ଇଜେଣ୍ଟ ନଶି୍ତି େୋଜର ଆଜ�ୋେନ ଜହର। 
ଖବୁ୍ ଶଲୀଘ୍ର ଜ�ୋନ୍ବୋ ୨୦୨୩ କ୍ୋଜଲଣ୍ର ଜ�ୋରଣୋ 
କରରି। ଇଜେଣ୍ଟର େୁନଅିର ରର୍ବ ପ୍ରତଜିଯୋରତିୋ 
ଜ�ୋଜଟୋ ୨ ଓ ଜ�ଜଟୋ ୩ �ଧ୍ୟ ଆଜ�ୋେନ ଜହର। 
ଆସନ୍ୋରର୍ବ ଶଲୀତଋତୁଜର ଏହ ି ଇଜେଣ୍ଟ ଜଗ୍ଟର 
ଜନୋଇ�ୋସ୍ତି ଇଣ୍ଆିନ ଗ୍ୋାଁପ୍ର ି ଜେନୁ୍ ‘ରୁଦ୍ଧ 
ଇଣ୍ଟରନ୍ୋସନୋଲ ସକକିଟ୍ ’ଜର ଆଜ�ୋେନ ଜହର। 
ଜ�ୋଜଟୋେପିକୁି ଉତ୍ତରପ୍ରଜଦଶ ସରକୋର ଓ ଜକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋର ସ�ଥ୍ବନ କରୁଛନ୍।ି ଜ�ୋଜଟୋେପିରି 
ତୋରଖି ଜ�ୋରଣୋ କରରିୋ ପରୂ୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଜଦଶ 
�ଖୁ୍�ନ୍ତଲୀ ଜଯୋରଲୀ ଆଦତି୍ନୋଥ ଓ ଜକନ୍ଦ୍ର 

କ୍ଲୀଡ଼ୋ�ନ୍ତଲୀ ଅନୁରୋର ଠୋକୁରଙ୍କ ସହ ଆଜଲୋଚନୋ କରୋଯରି ଜରୋଲ ି
ଆଜ�ୋେକଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହୋଯୋଇଛ।ି

୨୦୨୩’ରର ଭାରତରର ପଦ୍ାପ୍ପଣ କରବି ରମାର�ା ଜପି ି
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ଅଜୟ ରାତ୍ା 
ୟପୁରି କ�ାଚ୍ 
ଲଜକ୍ଷ୍ୌ,୨୧ୋ୯ (ଏଜେନ୍)ି: 
େୋରତଲୀ� କ୍ଜିକଟ ଦଳର 
ପରୂ୍ବତନ ୱିକଟରକ୍ଷକ ତଥୋ 
ର୍ୋଟର ଅେ� ରୋତ୍ରୋଙୁ୍କ ଚଳତି 
ସେିନ ଲୋର ି ଉତ୍ତରପ୍ରଜଦଶ 
କ୍ଜିକଟ ଦଳର ଜକୋଚ୍  
ନଯିକୁ୍ତ କରୋଯୋଇଛ।ି ଏହୋ 
ପରୂ୍ବରୁ ଜସ ଆସୋ�ର ଜକୋଚ୍  
ରହଥିିଜଲ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଜଦଶର 
ଯରୁ ଜଖଳୋଳଙି୍କ ସହ ଅଧÒକ 
ସ�� ଜଦଜର ଜରୋଲ ି ତୋଙ୍କ 
ରୋେନିୋ�ୋଜର ଉଜଲ୍ଖ ରହଛି।ି 
‘ଉତ୍ତର ପ୍ରଜଦଶ ଟମି୍ ଜର ଅଜନକ 
ପ୍ରତେିୋରୋନ ଜଖଳୋଳ ି ରହଛିନ୍ ି
ଓ ଜସ�ୋନଙ୍କଠୋରୁ କପିର ି
ଜରେଷ୍ଠ ଜଖଳ ରୋହୋର କରୋଯୋଇ ପ ୋ ର ି ର 
ଜସଥିଲୋର ି ଉଦ୍� କରରି ି ଜରୋଲ ି ରୋତ୍ରୋ କ ହ ି ଥି ଜ ଲ । 
ତୋଙ୍କର ପ୍ରଥ� କୋ� ଜହର ସ�ଦ �ସୁ୍ୋକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ-ି୨୦ ଟ୍ରଫିଜର 
ଦଳକୁ ସଫଳତୋ ଜଦରୋ। 

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୧ା୯ (େମେି): ଓଡ଼ଶିୋ 
୧୭ ରର୍ବରୁ କମ୍  �ହଳିୋ ଫିଫୋ ରଶି୍ବକପ୍   
ଆଜ�ୋେନ ଲୋର ି କପିର ି ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଚୋଲଛି ି ଜସ 
ସମ୍ପକ୍ବଜର ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଜ୍ୋନ ଆହରଣ କରରିୋ 
ଲୋର ି ସର୍ବେୋରତଲୀ� ଫୁଟରଲ �ହୋସଂ� 
ରୋ ଅଲ୍  ଇଣ୍ଆି ଫୁଟରଲ ଜଫଜ�ଜରସନ 
(ଏଆଇଏଫଏଫ୍ )ର ନର ନରି୍ବୋଚତି କ�୍ବକତ୍ତ୍ବୋ 
ରୁଧରୋର େୁରଜନଶ୍ୱର ଆସ ି କଳଙି୍ଗ ଷୋ��ିମ୍  
ପରଦିଶ୍ବନ କରଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିୋ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଲୀଡ଼ୋର 
ଉନ୍ନତ ି ଲୋର ି ନଆିଯୋଇଥିରୋ ପଦଜକ୍ଷପକୁ 
ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍  ସେୋପତ ି କଲ୍ୋଣ 
ଜଚୌଜର ଓ �ହୋସଚରି ସୋେଲୀ ପ୍ରେୋକରନ 
ପ୍ରଶଂସୋ କରଛିନ୍।ି ଫିଫୋ ୧୭ ରର୍ବରୁ କମ୍  
�ହଳିୋ ରଶି୍ୱକପ୍  ଅଜକଟୋରର ୧୧ଜର କଳଙି୍ଗ 
ଷୋ��ିମ୍ ଜର ଆରମ୍ ଜହର। ଏହ ି ଟୁର୍୍ବୋଜ�ଣ୍ଟ 
ଲୋର ିଓଡ଼ଶିୋ ସମ୍ପରୂ୍୍ବ ପ୍ରସୁ୍ତ ଜହୋଇଯୋଇଛ ିଜରୋଲ ି
ଉେ� କ�୍ବକତ୍ତ୍ବୋ ପ୍ରକୋଶ କରଛିନ୍।ି ସନ୍୍ୋଜର 

ଉେ� ରେଲୀ ଜଚୌଜର ଓ ପ୍ରେୋକରନ �ଖୁ୍�ନ୍ତଲୀ 
ନରଲୀନ ପଟ୍ଟନୋ�କଙୁ୍କ ଜେଟ ି ଓଡ଼ଶିୋର ଇଜକୋ 
ସଷି� ଖବୁ୍  ଉଚ୍ଚଜକୋଟଲୀର ଜରୋଲ ି କହଥିିଜଲ। 
ଜସହପିର ି କଳଙି୍ଗ କପ୍  ଫୁଟରଲ ଟୁର୍୍ବୋଜ�ଣ୍ଟ 
ପନୁର୍ବୋର ଆଜ�ୋେନ କରରିୋକୁ ଏଆଇଏଫଏଫ୍  
ଅନୁ�ତ ି ଜଦଇଥିଜଲ �ଖୁ୍�ନ୍ତଲୀ ଉେ�ଙୁ୍କ 
ଧନ୍ରୋଦ େଣୋଇଥିଜଲ। ଏହ ି ସ��ଜର ୫-ଟ ି
ସଚରି କୋତ୍ତକିଜକ�ନ ପୋଣ୍ଆିନ୍  ଉପସ୍ତି ଥିଜଲ।

ପରୂ୍ବରୁ ଉେ� କ�୍ବକତ୍ତ୍ବୋ କଳଙି୍ଗ 
ଷୋ��ିମ୍ ଜର ଥିରୋ ସରୁଧିୋ ସଜୁଯୋରର ଅନୁଧ୍ୟୋନ 
କରଥିିଜଲ। ଫୁଟରଲ ପଡ଼ଆି, ଫିେକିୋଲ ଜଟ୍ରନଂି 
ଜସଣ୍ଟର, ଷୋ��ିମ୍  େତିଜର ଥିରୋ ଅନ୍ୋନ୍ 
ସରୁଧିୋ ସଜୁଯୋର ସରୁ ଉେ� କ�୍ବକତ୍ତ୍ବୋ 
ଜଦଖିଥିଜଲ। କ୍ଲୀଡ଼ୋ ସଚରି ତଥୋ କ�ଶିନର 
ଆର୍  େନିଲୀଲକ୍ଷି୍ୋ, କ୍ଲୀଡ଼ୋ ଓ ଯରୁଜସରୋ ରେିୋରର 
କ�୍ବଚୋରଲୀ ଓ ଫୁଟରଲ ଆଜସୋସଏିସନ କ�୍ବକତ୍ତ୍ବୋ 
ପ୍ର�ଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଜଲ।

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ କେଟକିେ ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍  �ମ୍ମ�ର୍୍ମା

ସମ୍ବେପରୁର କରାମାଞ୍ଚ� ବଜିୟ୧୬ ବର୍ମରୁ �ମ୍  
ଆନ୍ତଃଜଲି୍ା କ୍କି�ଟ

କଟକ,୨୧ୋ୯(ସ�ସି): ଓସଏି ଆନୁକୂଲ୍ଜର କଟକ ଓ 
େୁରଜନଶ୍ୱରର ରେିନି୍ନ ଗ୍ୋଉଣ୍ଜର ଚୋଲଥିିରୋ ୧୬ରର୍ବରୁ କମ୍  
ଆନ୍ତଃ େଲି୍ୋ ଏକଦରିସଲୀ� କ୍ଜିକଟ ଟୁର୍୍ବୋଜ�ଣ୍ଟଜର ରୁଧରୋର 
‘୫ଟ’ି �୍ୋଚ୍  ଜଖଳୋଯୋଇଛ।ି ଏଥିଜର ରଞ୍ୋ� ୯ ୱଜିକଟଜର 
ନରରଙ୍ଗପରୁକୁ, ଅନୁଜରୋଳ ୫୦ ରନଜର ନୂଆପଡ଼ୋକୁ, 
େୁରଜନଶ୍ୱର-ର ି ୧୦ ୱିଜକଟଜର େରତସଂିହପରୁକୁ, 
ସ�୍ଲପରୁ ୧ ୱଜିକଟଜର ରଲୋଙ୍ଗଲୀରକୁ, ରରରଡ଼ ୩ 
ୱିଜକଟଜର ପୋରୋଦ୍ଲୀପକୁ, ପରୁଲୀ ୮ ୱିଜକଟଜର କଳୋହୋଣ୍କୁି 
ଏରଂ କଟକ-ର ି୧୦ ୱିଜକଟ୍ ଜର ରେପତକୁି ହରୋଇଛ।ି

ଜରଜେନ୍ୋ ଗ୍ୋଉଣ୍ଜର ଜଖଳୋଯୋଇଥିରୋ ଏକ ଜଲୋ-
ଜସ୍ୋରଂି �୍ୋଚ୍ ଜର ରେପତ ିରପିକ୍ଷଜର କଟକ-ର ିଟସ୍  େତି ି
ପ୍ରଥଜ� ର୍ୋଟଂି କର ିସ�ସ୍ ୱିଜକଟ ହରୋଇ �ୋତ୍ର ୯୬ ରନ 
ସଂଗ୍ହ କରଥିିଲୋ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରଞ୍ନ ସୋ�ଲ ସର୍ବୋଧିକ 
୪୧ ରନ କରଥିିଜଲ। ରେପତ ିପକ୍ଷରୁ ହଜି�ଶ ପ୍ରଧୋନ ୪ଟ ି
ୱିଜକଟ ଅକ୍ତଆିର କରଥିିଜଲ। େରୋରଜର ରେପତ ି ୬୨ 

ରନଜର ଅଲଆଉଟ ଜହୋଇଥିଲୋ। ଜଚୌଧରୁଲୀ ଏସ୍  �ହୋନ୍ ି
୬ଟ ି ୱଜିକଟ ଅକ୍ତଆିର କର ି କଟକ-ର ି ରେି�ଜର �ଖୁ୍ 
େୂ�କିୋ ଗ୍ହଣ କରଥିିଜଲ। ଅନ୍ ଏକ ଜରୋ�ୋଞ୍ଚକ �୍ୋଚଜର 
ରଲୋଙ୍ଗଲୀର ପକ୍ଷରୁ ଧୋଯ୍ବ୍ ୧୭୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍କୁ ସ�୍ଲପରୁ 
୪୫.୪ ଓେରଜର ୯ ୱିଜକଟ୍  ହରୋଇ ରେି�ଲୀ ଜହୋଇଥିଲୋ। 
ରଲୋଙ୍ଗଲୀରର ସ�ରଜପଟ୍  ଏସ. ପଜଟଲ (୧୧୬ ରନ)ଙ୍କ 

ଅପରୋେତି ଶତକ ରୃଥୋ ଯୋଇଥିଲୋ। ରଞ୍ୋ�ର ଶରୁିନ ନନ୍ଦ 
(୭ ୱିଜକଟ୍ ), ରରରଡ଼ର ଅ�ଜରନ୍ଦ୍ର ସଂି (୫ ୱିଜକଟ୍ ), 
ପରୁଲୀର ହ�ିୋଂଶ ୁଅଗ୍ୱୋଲ (୪ ୱଜିକଟ୍ ), େୁରଜନଶ୍ୱର-ର’ିର 
ପ୍ରଜ୍ୋନ କୁ�ୋର ପତ୍ର ି (୪ ୱିଜକଟ୍ ) ଓ ଅନୁଜରୋଳର ସତ୍ 
ଜରଜହରୋ (୪ ୱିଜକଟ୍ ) ଜରେଷ୍ଠ ଜଖଳୋଳ ିପରୁସ୍ୋର ହୋସଲ 
କରଥିିଜଲ।

ପ୍ରଥମ ଟ-ି୨୦କର 
ପା�ସି୍ାନ ପରାସ୍ ବାରବାଟ୍ରୀକର ଏଲ୍ ଏଲ୍ ସ ିଅଧÒ�ାର୍ରୀ

କଟକ,୨୧ୋ୯(ସ�ସି): ରଶି୍ୱର ଅରସରପ୍ରୋପ୍ତ କ୍ଜିକଟର୍ ଙୁ୍କ ଜନଇ 
ଆସନ୍ୋ ୨୬ରୁ ରୋରରୋଟଲୀ ଷୋ��ି�ଜର ଜଖଳୋଯରି ଲଜିେଣ୍ ଲଗି୍  
କ୍ଜିକଟ(ଏଲଏଲସ)ି ଟୁର୍୍ବୋଜ�ଣ୍ଟର �୍ୋଚ୍ । �୍ୋଚ୍  ଦରିସ ପୋଜଖଇ 
ଆସଥୁିରୋ ଜରଜଳ ଅନଲୋଇନ୍  ପୋ୍ଟଫ�୍ବଜର ଟକିଟ ରକି୍ ିେୋର ିରହଛି।ି 

ଜହଜଲ ଆସନ୍ୋ ୨୩ ତଥୋ ଶକୁ୍ରୋରଠୋରୁ ଅଫ୍  ଲୋଇନ୍ ଜର ଟକିଟ ରକି୍ ି
କରୋଯରି ଜରୋଲ ିଆଜ�ୋେକ ସଂସ୍ୋ ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନୋ ଦଆିଯୋଇଥିଲୋ। 
ଏହୋକୁ ଦୃଷଜିର ରଖି ରୋରରୋଟଲୀ ଷୋ��ି� ପରସିରଜର ଥିରୋ 
ଟକିଟ କୋଉଣ୍ଟର ରଡ଼ୁକି ଜଖୋଲରିୋ ପୋଇାଁ ଓଡ଼ଶିୋ କ୍ଜିକଟ 
ଆଜସୋସଏିସନ(ଓସଏି) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଚୋଲଥିିରୋ େଣୋପଡ଼ଛି।ି

 ଲଜିେଣ୍ ଲଗି୍  କ୍ଜିକଟର ଅଫିସଆିଲ ଷୋଫ ରୁଧରୋର 
କଟକଜର ପହଞ୍ଚଛିନ୍।ି ଓସଏି କୋଯ୍୍ବ ୋଳ�ଜର ରୁଧରୋର ସନ୍୍ୋଜର 
ଏଜନଇ ଏକ ଜରୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠତି ଜହୋଇଛ।ି ଜଯଉାଁଥିଜର ଓସଏିର 
ଅଧିକୋରଲୀ�ୋନଙ୍କ ସହ ଆଜଲୋଚନୋ କରୋଯୋଇଛ।ି ରଜିଶରକର ି

କୋଉଣ୍ଟର ଟକିଟ ରକି୍ ି ଦରିଜର ଅଧିକ ରରୁୁତ୍ୋଜରୋପ ଜହୋଇଛ।ି 
ଦଶ୍ବକଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ୋ ଆଶୋନୁରୂପ କମ୍  ଥିରୋ ଜହତୁ ଜକଜତ ସଂଖ୍କ 
ଟକିଟ କୋଉଣ୍ଟରକୁ ଯରି ତୋହୋକୁ ଜନଇ ଆଜଲୋଚନୋ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। 
ଏହୋଛଡ଼ୋ ଜକଜତୋଟ ି କୋଉଣ୍ଟର ଜଖୋଲୋରହରି ଜସଥି ପୋଇାଁ 

ଆଜଲୋଚନୋ କରୋଯୋଇଥିରୋ େଣୋପଡ଼ଛି।ି ରରୁୁରୋର ଏ 
ସଂକ୍ୋନ୍ଜର ୍ଷ ଜ�ୋରଣୋ କରୋଯରି ଜରୋଲ ି ଓସଏି ପକ୍ଷରୁ 

କୁହୋଯୋଇଛ।ି ସଚୂନୋଜଯୋର୍, ରୋରରୋଟଲୀଜର ୨୬ ତୋରଖିଜର 
�ଣପିୋଳ ଟୋଇରସ୍ବ-େଲିୱୋରୋ କଙି୍ଗସ, ୨୭ ତୋରଖିଜର ରେୁୁରୋଟ 
େ୍ୋଣ୍ଟସ୍ -େଲିୱୋରୋ କଙି୍ଗସ, ୨୯ ତୋରଖିଜର ଇଣ୍ଆି କ୍ୋପଟିୋଲ୍-
�ଣପିୋଲ ଟୋଇରସ୍ବ �ଧ୍ୟଜର �୍ୋଚ୍  ଜଖଳୋଯରି। ଅନ୍େ୍ବୋତଲୀ� �୍ୋଚ୍  
ତୁଳନୋଜର ଟକିଟ ଦର ଅଧୋ ରହଛି,ି ତଥୋପ ି କ୍ଜିକଟଜପ୍ର�ଲୀଙ୍କର 
ଉତ୍କଣ୍ୋ ନୋହ ିଁ। ର୍ୋଜଲରଲୀ ନଂ-୨ ଓ ୪ର ଟକିଟ �ଲୂ୍ ୩୫୦ ଟଙ୍କୋ 
ଥିରୋଜରଜଳ କ୍ର ହୋଉସ୍  ପ୍ରଥ� �ହଲୋ ଟକିଟ �ଲୂ୍ ୮୫୦ ଟଙ୍କୋ 
ଓ କଜପ୍ବୋଜରଟ ରକ୍ସ ଟକିଟ �ଲୂ୍ ୪,୮୦୦ ଟଙ୍କୋ ଅଛ।ି ଅନ୍ 
ର୍ୋଜଲରଲୀ ରଡ଼ୁକିର ଟକିଟ �ଲୂ୍ ପ୍ରକୋଶ କରୋଯୋଇନୋହ ିଁ।

�ାର୍ମ୍ୟ�ାର୍ରୀ ସୋପତ ିପଦରୁ 
ଅନ୍ରୀେ ଖାନ୍ାଙ୍ ଇସ୍ଫା
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୧ୋ୯(ଏଜେନ୍)ି : େୋରତଲୀ� ଅଲମି୍ପକି୍  
ଆଜସୋସଏିସନ (ଆଇଓଏ)ର କୋଯ୍ବ୍କୋରଲୀ ସେୋପତ ି ପଦରୁ 
ରରଷି୍ଠ ପ୍ରଶୋସକ ଅନଲୀଲ ଖୋନ୍ନୋ ଇସ୍ଫୋ ଜଦଇଛନ୍।ି ଆଇଓଏ 
�ହୋସଚରି ରୋେଲୀର ଜ�ଜହଟୋଙ୍କ ସହ ଜକରଳ ଅନ୍େ୍ବୋତଲୀ� 
ଅଲମି୍ପକି୍  କ�ଟି ି (ଆଇଓସ)ି ସମ୍ପକ୍ବ ରଖିର ଜରୋଲ ି କହରିୋର 

ଦୁଇ ସପ୍ତୋହ ପଜର ଖୋନ୍ନୋ 
ତୋଙ୍କ ପଦରଲୀ ଛୋ�ଛିନ୍।ି 
ଦଲି୍ଲୀ ହୋଇଜକୋଟ୍ବଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 
ଆଇଓଏ ସେୋପତଙି୍କ 
ନରି୍ବୋଚନ ଅସଦି୍ଧ ଜ�ୋରଣୋ 
ଜହରୋ ପଜର ନରନି୍ଦର 
ରୋତ୍ରୋ ସେୋପତ ି ପଦରୁ 
ଇସ୍ଫୋ ଜଦଇଥିଜଲ। ତୋଙ୍କକ୍   
ଇସ୍ଫୋ ପଜର ଆଇଓଏ 
ରରଷି୍ଠ ଉପସେୋପତ ି

ଥିରୋ ଅନଲୀଲ ଖୋନ୍ନୋଙୁ୍କ କୋଯ୍ବ୍କୋରଲୀ ସେୋପତ ିେୋଜର �ଜନୋନଲୀତ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଯୋହୋ ଫଳଜର ଜସ ଦୋ�ତି୍ ଜନଇଥିଜଲ। କନୁି୍ 
ତୋଙ୍କ ପଦରଲୀକୁ ଆଇଓସ ିସ୍ଲୀକୃତ ିନ ଜଦଇ �ହୋସଚରି ରୋେଲୀର 
ଜ�ଜହଟୋଙ୍କ ସହ ସ�ସ୍ ପ୍ରକୋର ସମ୍ପକ୍ବ ରଖିରୋକୁ ୍ ଷ କରଥିିଜଲ। 
ଜସହପିର ିଆସନ୍ୋ �ଜିସ�ର୍ ସଦୁ୍ଧୋ ଆଇଓଏର ନରି୍ବୋଚନ ଜଶର 
କରରିୋ ଓ ନୂଆ କ�୍ବକତ୍ତ୍ବୋ ଆଇଓଏର ଜଦୈନନ୍ଦନି କୋଯ୍ବ୍ ସମ୍ପୋଦୋନ 
ଲୋର ି ଦୋ�ତି୍ ନଜନଜଲ ଏହ ି ସଂରଠନକୁ ରୋସନ୍ଦ କରରିୋ ଲୋର ି
ଧ�କ ଜଦଇଛ।ି ଏେଳ ି ସ��ଜର ଖୋନ୍ନୋଙ୍କ ଇସ୍ଫୋ ଆଇଓଏର 
ନରିଜପକ୍ଷ ନରି୍ବୋଚନ ଲୋର ିରୋସ୍ୋ ପରଓିକ୍ କୋର କରଜିନଇଛ।ି

୭ରୁ କପ୍ରା �ବାଡ଼ ିସଜିନ-୯
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୧।୯ (ଏଜେନ୍)ି: େୋରତଜର ଜଲୋକପ୍ର�ିତୋ ଅେ୍ବନ 
କରଥିିରୋ ଜପ୍ରୋ କରୋଡ଼ ିଲଗି୍ ର ୯� ସେିନ ଅଜକଟୋରର ୭ରୁ ଆରମ୍ 
ଜହର। ସେିନର ପ୍ରଥ�ୋଦ୍ଧ୍ବ ଲୋର ିଆଜ�ୋେକ �ଶୋଲ ଜ୍ୋଟ୍୍ବ ପକ୍ଷରୁ 
କୋଯ୍ବ୍ସଚୂଲୀ ଜ�ୋରଣୋ କରୋଯୋଇଛ।ି ଜରଙ୍ଗୋଲୁରୁର ରେଲୀ କୋନ୍ରିେୋ 
ଇଜଣ୍ୋର ଷୋ��ି�ଜର ଆସନ୍ୋ ୭ରୁ ପ୍ରଥ�ୋଦ୍ଧ୍ବ ଆରମ୍ ଜହର। 
ଏହୋପଜର ଅଜକଟୋରର ୨୭ରୁ ପଜୁଣର ରୋଜଲୱୋ�ସି୍ତି ରେଲୀ 
ଶରିୋେଲୀ ଛତ୍ରପତ ିଜ୍ୋଟ୍୍ବ କଜମ୍ପକ୍ଲକ୍ସଜର ଦ୍ତିଲୀ�ୋଦ୍ଧ୍ବ ତଥୋ ପରରତ୍ତ୍ବଲୀ 
ଜଲଗ୍  ଜଖଳୋଯରି।

ଉଦ୍ �ୋଟନଲୀ ଦରିସଜର ୩ଟ ି �୍ୋଚ୍  ଜଖଳୋଯରି। ସେିନ-
୮’ର ଚୋମ୍ପଅିନ୍  ଦରଙ୍ଗ ଦଲି୍ଲୀ ଜକ.ସ.ି ଓ � ୁ ��୍ୁୋ �ଧ୍ୟଜର 
ପ୍ରଥ� �୍ୋଚ୍  ଅନୁଷ୍ଠତି ଜହର। ଜସହଦିନି ଆଉ ୨ଟ ି �୍ୋଚଜର 
ଜରଙ୍ଗୋଲୁରୁ ରୁଲ୍ ଓ ଜତଲୁର ୁ ଟୋଇଟନ୍ ଏରଂ େ�ପରୁ ପଙି୍କକ୍   
ପୋନ୍ଥସ୍ବ ଓ �ପୁ ି ଜଯୋଦ୍ଧୋସ ପର୍ରକୁ ଜେଟଜିର। ୧୨ ଟମି୍  
�ଧ୍ୟଜର ପ୍ରଥ� ୬୬ �୍ୋଚ୍  ଲୋର ିକୋଯ୍ବ୍ସଚୂଲୀ ଜ�ୋରତି ଜହୋଇଛ।ି 
ଏଥିସହ ଚଳତି ସଂସ୍ରଣରୁ ଦଶ୍ବକଙୁ୍କ ଷୋ��ି�ଜର ରସ ି �୍ୋଚ୍  
ଉପଜେୋର କରରିୋ ଲୋର ି ସରୁେ ସଜଙ୍କତ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଛ।ି 
କଜରୋନୋ କଟକଣୋ ଲୋର ିଦଶ୍ବକ ସଧିୋସଳଖ ଷୋ��ି�ଜର �୍ୋଚ୍  
ଜଦଖିରୋରୁ ରଞ୍ଚତି ରହଥିିଜଲ।

ରାଜ୍ୟ ଜୁନଅିର ପରୁୁର ହ�:ି କସମ ିୋଇନ୍ ଅପ୍  ସ୍ପଷ୍ଟ

�ାଉଣ୍ଟର ଟ�ିଟ୍  ବକି୍ ିପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି

କ ୋ ଣ୍ଟ ର ର ର ଲୀ , 
୨୧ୋ୯ (ଏଜେନ୍)ି: 

େୋରତଲୀ� ଅଧିନୋ�କିୋ 
ହର�ନପ୍ରଲୀତ୍  ଜକୌରଙ୍କ 

ଚ�ତ୍କୋର ଶତକ ରଳଜର ଏଠୋଜର 
ରୁଧରୋର ଜଖଳୋଯୋଇଥିରୋ ଇଂଲଣ୍ ରପିକ୍ଷ ଦ୍ତିଲୀ� 
ଦନିକିଆି �୍ୋଚ୍ ଜର େୋରତ ଇତହିୋସର ସର୍ବୋଧିକ ଜସ୍ୋର 
କରଛି।ି ହର�ନପ୍ରଲୀତ ୧୪୩ ରନ କର ିଅପରୋେତି ରହରିୋ 
ଫଳଜର େୋରତ ନଦି୍ଧ୍ବୋରତି ୫୦ ଓେରଜର ୫ ୱଜିକଟ 
ହରୋଇ ୩୩୩ ରନ୍  ସଂଗ୍ହ କରଛି।ି ଦନିକିଆି କ୍ଜିକଟ 
ଇତହିୋସଜର ଏହୋ େୋରତର ସର୍ବୋଧିକ ଦଳରତ ଜସ୍ୋର। 
ହର�ନପ୍ରଲୀତ୍ ଙ୍କ ର୍ୋଟଂିକୁ ରଶି୍ୱର ଅନ୍ତ� ଜରେଷ୍ଠ ଜରୋଲ ି
କୁହୋଯୋଉଛ।ି େରୋରଜର ୩୩୪ ରନ୍ ର ଟୋଜର୍ବଟକୁ 
ପଛିୋ କର ି ଜଶର ଖରର �ଳିଲିୋ ଜରଳକୁ ଇଂଲଣ୍ ଦଳ 
୨୦ ଓେରଜର ୪ ୱଜିକଟ ହରୋଇ ୧୧୯ ରନ କ୍ ସଂଗ୍ହ 

କରଜିନଇଛ।ି ଏହ ିସ��ଜର �ୋନଏିଲ ୱୋଟ ୪୪ ଓ ଆ� ି
ଜେୋନ୍ ୧୩ ରନ୍ ଜର ର୍ୋଟଂି କରୁଥିଜଲ।

 ୩ �୍ୋଚ୍  ରଶିଷି ସରିଜି୍ ଜର ପ୍ରଥ� �୍ୋଚ୍  େତି ି
ଆତ୍ମରଶି୍ୱୋସ ପୋଇରୋ ପଜର ଆରମ୍ରୁ େଲ ର୍ୋଟଂି କରଥିିଲୋ। 
ଯରୁ ଓପନର ଜଶଫୋଳ ିର�୍ବୋ ପଣୁଥିଜର ନରିୋଶ କରରିୋ ପଜର 
ସ୍ତୃ ି �ନ୍ୋନୋ ଓ �ୋସ୍କିୋ େୋଟଆି ଦ୍ତିଲୀ� ୱିଜକଟରୁ ୫୪ 
ରନ୍  ଉଠୋଇ ଦଳକୁ ପ୍ରୋରମ୍କି ରପିଦରୁ ରକ୍ଷୋ କରଥିିଜଲ। 
ଦନିକିଆିଜର ସର୍ବକୋଳଲୀନ ସର୍ବୋଧିକ ରନ୍  କରରିୋ ପଜର 
ଦରୁ ତତ୍ତ� ର୍ୋଟର େୋଜର �ନ୍ୋନୋ ୩,୦୦୦ ରନ୍  ପରୂଣ 
କରଥିିଜଲ। ଜସ ୫୧ ରଲଜର ୪୦ ଓ େୋଟଆି ୩୪ ରଲ୍ ଜର 
୨୬ ରନ୍  କର ି ଆଉଟ ଜହୋଇଯରିୋ ପଜର ଅଧିନୋ�କିୋ 
ହର�ନପ୍ରଲୀତ୍  ଜକୌରଙ୍କ ଉପଜର ସ�ସ୍ େୋର ପଡ଼ଥିିଲୋ। ଜସ 
�ନ୍ୋନୋ, ହରଲନି୍  ଜଦଓଲ, ପେୂୋ େସ୍ତୋକୋର ଓ ଦଲୀପ୍ତ ିଶ�୍ବୋଙ୍କ 
ସହ ଜରୋଟକି ପଜର ଜରୋଟଏି ଚ�ତ୍କୋର ପୋଟ୍ବନରସପି କର ି
େୋରତ ଲୋର ି ସର୍ବୋଧିକ ଜସ୍ୋର ସଂଗ୍ହ କରରିୋଜର ସ�ଥ୍ବ 
ଜହୋଇଛନ୍।ି ହର�ନପ୍ରଲୀତ ତୃତଲୀ� ୱିଜକଟଜର �ନ୍ୋନୋଙ୍କ 
ସହ ୩୩, ହରଲନି୍  ଜଦଓଲଙ୍କକ୍  ସହ ୧୨୫ ରଲ୍ ରୁ ୧୧୩, 

ପେୂୋ େସ୍ତୋକର (୧୮)ଙ୍କ ସହ ୫୦ ଓ ଦଲୀପ୍ତ ିଶ�୍ବୋଙ୍କ ସହ ୨୪ 
ରଲ୍ ରୁ ଅପରୋେତି ୭୧ ରନ୍  ସଂଗ୍ହ କରଥିିଜଲ। ହରଲନି 
ଏଠୋଜର କ୍ୋର�ିରର ପ୍ରଥ� ଅଦ୍ଧ୍ବଶତକ ହୋସଲ କରଥିିଜଲ 
�ଧ୍ୟ ସ�ସ୍ଙ୍କ ଆକର୍ବଣର ଜକନ୍ଦ୍ରରନୁି୍ଦ ଥିଜଲ ହର�ନପ୍ରଲୀତ୍ । 
ଜସ ୧୧୧ ରଲ୍ ଜର ୧୮ ଜଚୌକୋ ଓ ୪ ଛକୋ ସହ ୧୪୩ 
ରନ୍  କର ି ଜଶରଯୋଏ ଅପରୋେତି ରହଥିିଜଲ। ଏହୋ ତୋଙ୍କ 
କ୍ୋର�ିରର ୫� ଶତକ ଓ ଅନ୍ତ� ଜରେଷ୍ଠ ଇନଂିସ। 

ଇଂଲଣ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ�ସ୍ ଫିଟ ଓ ଜରେଷ୍ଠ ଜଖଳୋଳ ି ଏହ ି
ଦଳଜର ସୋ�ଲି ଜହୋଇଥିଜଲ �ଧ୍ୟ ହର�ନପ୍ରଲୀତ୍ ଙ୍କ ର୍ୋଟଂି 
ଆରଜର ସରୁକଛି ିଫିକୋ ପଡ଼ଥିିଲୋ। ଚୋଜଲ୍ବୋଟ ି�ନି୍  ଏକ�ୋତ୍ର 
ଜରୋଲର ଯଏିକ ି ୧୦ ଓେରଜର ସରୁଠୋରୁ କମ୍  ୩୯ ରନ୍  
ଜଦଇଥିଜଲ। ଜରୋଲଂି କରଥିିରୋ ସ�ସ୍ ୫ େଣ ଜରୋଲରଙୁ୍କ 
ଜରୋଟଏି ଜଲଖୋଏାଁ ୱିଜକଟ �ଳିଥିିଲୋ।

େଂକ୍ପି୍ତ ସ୍ାର
ଭାରତ: ୩୩୩/୫, ୫୦ ଓେର (ହର�ନପ୍ରଲୀତ୍  ଜକୌର-
୧୪୩*, ହରଲନି୍  ଜଦଓଲ- ୫୮, ସ୍ତୃ ି�ନ୍ୋନୋ-୪୦)।
ଇଂଲଣ୍: ୪୫/୨, ୭ ଓେର।

ହର୍ ମନ୍ ପ୍ର୍ରୀତ୍  କ�ୌରଙ୍ ଅନ୍ୟତମ 
କରେଷ୍ଠ ଦନି�ିଆି ଇନଂିସ ଭାରତର ସବ୍ପାଧିକ ର୍ାରଭାରତର ସବ୍ପାଧିକ ର୍ାର

କୋଜଣ୍ଟରରୁରଲୀ,୨୧।୯(ଏଜେନ୍)ି: େୋରତଲୀ� ତୋରକୋ �ହଳିୋ 
ଓପନର ସ୍ତୃ ି �ନ୍ୋନୋ ଆଉ ଏକ �ୋଇଲଖଣୁ୍ଟ ଅତକି୍� 
କରଛିନ୍।ି ଅନ୍େ୍ବୋତଲୀ� ଦନିକିଆିଜର ଜସ ଦରୁ ତତ୍ତ� େୋରତଲୀ� 
�ହଳିୋ ର୍ୋଟର େୋଜର ୩୦୦୦ ରନ ପରୂଣ କରଛିନ୍।ି କନୁି୍ 
�ହଳିୋ ଦନିକିଆିଜର ତୃତଲୀ� େୋରତଲୀ� ର୍ୋଟର େୋଜର ଏହ ି

ସଫଳତୋ ପୋଇଛନ୍।ି ରୁଧରୋର ଅନୁଷ୍ଠତି ଇଂଲଣ୍ ରପିକ୍ଷ 
ଦ୍ତିଲୀ� ଦନିକିଆି �୍ୋଚ୍ ଜର ଜସ କ୍ୋର�ିରର ୭୬ତ� 
ଇନଂିସଜର ୪୦ ରନ ସଂଗ୍ହ କର ିଏହ ି�ୋଇଲଖଣୁ୍ଟ ଅତକି୍� 
କରଛିନ୍।ି ଏହକି୍�ଜର ଜସ କ�ି୍ଦନ୍ଲୀ ର୍ୋଟର �ତିୋଲ ି
ରୋେଙୁ୍କ ପଛଜର ପକୋଇଛନ୍।ି �ତିୋଲ ି ପରୂ୍ବରୁ ୮୮ତ� 

ଇନଂିସଜର ୩ ହେୋର ରନ ପରୂଣ କରଥିିଜଲ। ୮୫ 
ଷ୍ଟୋଇକ୍ ଜରଟ୍  ସ୍ତୃ ି ୪୩ ଊଦ୍ଧ୍ବ୍ବ ରନ ହୋରଜର ଦନିକିଆିଜର 
ରନ୍  ସଂଗ୍ହ କରଛିନ୍।ି ଜ�ୋଟ ଉପଜର ଜଦଖିରୋକୁ ରଜଲ 
ଶଖିର ଧୋୱନ ଓ ରରିୋଟ ଜକୋହଲଙି୍କ ପଜର �ନ୍ୋନୋ ତୃତଲୀ� 
ଦରୁ ତତ୍ତ� େୋରତଲୀ� େୋଜର ଏହ ିସଫଳତୋ ହୋସଲ କରଛିନ୍।ି 

ଭୁବସେଶ୍ୱର,୨୧।୯(େମେି): ହକ ି
ଅ।।ଜସୋସଏିସନ ଅଫ୍  ଓଡ଼ଶିୋ ଆନୁକୂଲ୍ଜର 
ଏଠୋଜର ଚୋଲଥିିରୋ ରୋେ୍ େୁନଅିର ପରୁୁର ହକ ି
ଚୋମ୍ପଅିନସପି୍ ର ଜସ�ଫିୋଇନୋଲ �କୁୋରଲିୋ 
୍ଷ ଜହୋଇଛ।ି ପ୍ରଥ� ଜସ�ଜିର ସନୁ୍ଦରରଡ଼ ଓ 
ସ�୍ଲପରୁ ପର୍ରକୁ ଜେଟଜିର। ଜସହପିର ି
ଦ୍ତିଲୀ� ଜସ�ଜିର କଟି୍  ରଶି୍ୱରଦି୍ୋଳ� ଓ 
ଜଦରରଡ଼ �ହୁୋାଁ�ହୁ ିଁ ଜହଜର। ଦୁଇଟ ି ଯୋକ 
ଜସ�ଫିୋଇନୋଲ ରରୁୁରୋର କଟି୍  ରଶି୍ୱରଦି୍ୋଳ� 
ଗ୍ୋଉଣ୍ଜର ଜଖଳୋଯରି।

ରୁଧରୋର ଜଖଳୋଯୋଇଥିରୋ କ୍ୋଟ୍ବର 
ଫୋଇନୋଲ �୍ୋଚ୍ ର�ୁକିଜର ସନୁ୍ଦରରଡ଼ ୫-୨ 

ଜରୋଲଜର ସହଦି �ୋଜଧୋ ସଂି ହକ ିଏକୋଜ��ଲୀକୁ 
ପରୋସ୍ କରଥିିରୋ ଜରଜଳ ଜଦରରଡ଼ ୨-୦ 
ଜରୋଲଜର ଜଢଙ୍କୋନୋଳକୁ, ସ�ଲ୍ପରୁ ୩-୦ 
ଜରୋଲଜର ଅନୁଜରୋଳକୁ ଓ କଟି୍  ରଶି୍ୱରଦି୍ୋଳ� 
୪-୩ ଜରୋଲଜର ଝୋରସରୁ�ୁୋକୁ ପରୋସ୍ କର ି
ଜସ�କୁି ଉଠଛିନ୍।ି ଟୁର୍୍ବୋଜ�ଣ୍ଟଜର ୨୮ଟ ି
େଲି୍ୋରୁ ଜଖଳୋଳ�ିୋଜନ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଛିନ୍।ି 
କ୍ୋଟ୍ବର ଫୋଇନୋଲ ଜଖଳଥିିରୋ ସରୁ ଦଳ ଓ 
ଜଖଳୋଳ ି ରର୍ବ ଅନୁେର କରରିୋ ଉଚତି ଜରୋଲ ି
ହକ ି ଆଜସୋସଏିସନ ଅଫ୍  ଓଡ଼ଶିୋ ସେୋପତ ି
ତଥୋ ହକ ି ପ୍ରଜ�ୋସନ କୋଉନସଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଦଲୀଲପି ତକି୍ବଲୀ କହଛିନ୍।ି

କରୋଚ,ି ୨୧।୯ (ଏଜେନ୍)ି: 
ଭ୍ର�ଣକୋରଲୀ ଇଂଲଣ୍ ରପିକ୍ଷଜର ଏଠୋଜର 
ଜଖଳୋଯୋଇଥିରୋ ପ୍ରଥ� ଟ-ି୨୦ଜର 
ପୋକସି୍ୋନ ୬ ୱଜିକଟ୍ ଜର ପରୋସ୍ ଜହୋଇଛ।ି 
ପ୍ରଥଜ� ର୍ୋଟଂି ପୋକସି୍ୋନ �ହମ୍ମଦ 
ରେିୱୋନଙ୍କ ୬୮ ରନ ରଳଜର ୨୦ 
ଓେରଜର ୭ ୱଜିକଟ୍  ହରୋଇ ୧୫୮ ରନ 
କରଥିିଲୋ। ଇଂଲଣ୍ ପକ୍ଷରୁ ଲୁ୍କ୍  ଉଡ୍  ୩ ଓ 
ଆଦଲି ରଶଦି ୨ଟ ି ୱଜିକଟ୍  ଜନଇଥିଜଲ। 
େରୋରଜର ଇଂଲଣ୍ ୪ ରଲ୍  ପରୂ୍ବରୁ ୬ 
ୱିଜକଟ୍  ରଳକୋ ଥୋଇ ଲକ୍ଷ୍ ହୋସଲ 
କରଜିନଇଥିଲୋ। ଆଜଲକ୍ସ ଜହଲ୍ ୫୩, 
ହ୍ୋରଲୀ ରରୁ କ୍ସ ୪୨*, ଅଧିନୋ�କ ଜ�ୋଇନ 
ଅଲ ି୭* ରନ କରଥିିଜଲ। ୭ �୍ୋଚ୍ ରଶିଷି 
ସରିେିର ୨� �୍ୋଚ ରରୁୁରୋର ଜଖଳୋଯରି।

ହର୍ ମନ୍ ପ୍ରୀତ୍  ସ�ୌର
ରେ - ୧୪୩*

ବଲ୍  - ୧୧୧
ସ�ୌ�ା - ୧୮

ଛ�ା - ୪

େମରସ୍ଟ୍  ଏେ. ୍ସେଲ େତ୍ୟପ୍�ାଶ ସବସହରା ଶବୁିେ େନ୍ଦ
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