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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 ି ସପି୍ 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

 ବଠାରେଶ୍ୱେ, ୨୧ଠା୯ (ସମସି): ସ୍ୋମୀେକୁ 
େନ୍ଧକୁେ ଏେଂ େଟକୁ ର ିଦ୍େୋଇ ୧୦ ହଜୋର ଟଙ୍ୋ 
ଛରୋଇ ଦନେୋ ସହ ସ୍ତ୍ରୀେକୁ େଳପେୂ୍ସେ ଗଣ କ୍ୁ ଷ୍କମ୍ସ 
େରେିୋ �ଟଣୋଦର ସହଦ୍େେକୁଣ୍ୋ ଥୋନୋ ପକୁ�ସି 
େକୁ ଧେୋର ୬ ଜଣ ଅଭଯିକୁକ୍ତଙ୍ ମଧ୍ୟରକୁ  ୪ଜଣଙ୍କୁ  
ଗରିଫ େର ି ଦେୋଟ୍ସଚୋ�ୋଣ େରଛି।ି ଆଉ କ୍ୁ ଇ 
ଜଣ ଅଭଯିକୁକ୍ତ ଦଫରୋର ଥିେୋ ପକୁ�ସି ପକ୍ଷରକୁ  ଏେ 
ସୋମ୍ୋ୍େି ସମ୍ଳିନୀଦର ସଚୂନୋ ୍ଆିଯୋଇଛ।ି 
ଦଫରୋର ଅଭଯିକୁକ୍ତଙ୍କୁ  ତକୁ ରନ୍ ଗରିଫ େରୋଯେି 
ଦେୋ� ି ପକୁ�ସି ଗଣମୋଧ୍ୟମେକୁ େହଛି।ି ଗରିଫ 
ଅଭଯିକୁକ୍ତମୋଦନ ଦହଦ� ସହଦ୍େେକୁଣ୍ୋ ଥୋନୋ 
ଦଶୋଭୋରୋମପକୁର ଅଞ୍ଚଳର ରେୀନ୍ଦ୍ର ସଂିଙ୍ ପକୁଅ 
ଦସୋନକୁ  ଓରଫ ଦ୍ଦେନ୍ଦ୍ର ସଂି, ପ୍ରଦମୋ୍ ସଂିଙ୍ 
ପକୁଅ େୋପକୁନ ଓରଫ େୋଙ୍ ସଂି(୨୫), ନରିଞ୍ନ 

ସୋହକୁଙ୍ ପକୁଅ େୋତ୍ଷିେ ଓରଫ ଚକୁ ଇଁ ଓରଫ େକୁ �ୋ 
ସୋହକୁ  (୨୬) ଏେଂ ୍ୋରଗୋ ମକୁମକୁ୍ସଙ୍ ପକୁଅ ରକୁ ମୋ 
ଓରଫ ରଦେଟ ଓରଫ େୋପକୁନ ଓରଫ ସୋ�େୋ 
ମକୁମକୁ୍ସ। ପକୁ�ସି ଅଭଯିକୁକ୍ତଙ୍ ନେିଟରକୁ  ୨୫ଶହ ଟଙ୍ୋ, 
ଦଗୋଟଏି ସ୍କୁଟ,ି କ୍ୁ ଇଟ ି େଟକୁ ର,ି ଦ୍ଶୀ େନ୍ଧକୁେ 
ଓ ୩ଟ ି ଦମୋେୋଇ� ଦଫୋନ ଜେତ େରଛି।ି 
ଗରିଫ ଅଭଯିକୁକ୍ତ ୪ଜଣଙ୍ ମଧ୍ୟରକୁ  

ସ୍ାେରୀ ଆଗକର ସ୍ତରୀେୁ ଗଣଦୁଷ୍କେ୍ସ; ୪ ଗରିଫ

 େରେଶ୍ୱେ, ୨୧ଠା୯ (ସମସି): କ୍ୁ ଗ୍ସୋପଜୂୋେକୁ 
୍ୃଷ୍ଦିର ରଖି ପକୁଣ ିମୋତଦି�ଣ ିବ୍ୋଉନ ସକୁଗର 
ଦେପୋରୀ। େଛିମିୋସ େୟେଧୋନ ପଦର 
ପକୁଣ ି ଧରୋଦହଦ� ବ୍ୋଉନ ସକୁଗର ସହତି ୩ 
ଦେପୋରୀ। େଟେ ଦେନ୍ଦ୍ରୋଞ୍ଚଳ ଗକୁଇନ୍ଦୋ େଭିୋଗ 
ୟକୁନଟି-୨, ଜଦଳଶ୍ୱର ଅେେୋରୀ େଭିୋଗ ଓ 
େସ୍ତୋ ଅେେୋରୀ େଭିୋଗ ପକ୍ଷରକୁ  େୋଦ�ଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ୋ ଜଦଳଶ୍ୱର ୬୦ ନଂ. ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥର 
େଭିନି୍ନ ସ୍ୋନଦର ଚଢଉ େରୋଯୋଇ ୭୯୩ 
ଗ୍ରୋମର ବ୍ୋଉନ ସକୁଗର ଜେତ େରଯୋଇଛ।ି 
ଯୋହୋର ମ�ୂୟ ପ୍ରୋୟ ୮୦ �କ୍ଷ ଟଙ୍ୋ ଦହେ 
ଦେୋ� ି ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନୋରକୁ  ପ୍ରେୋଶ ଦଯ, 
େକୁ ଧେୋର େଟେ ଦେନ୍ଦ୍ରୋଞ୍ଚଳ ଗକୁଇନ୍ଦୋ େଭିୋଗ 
ୟକୁନଟି୍ -୨ େଦିଶଷ ସତୂ୍ରରକୁ  େେର ପୋଇ 
ଜଦଳଶ୍ୱର ୬୦ନଂ. ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥର 
ନନ୍ଦେିୋ, ଜମୋଳପକୁର ଓ ରୋଜ�ୋଟଦର ପେୂ୍ସରକୁ  
ଛେ ି ରହଥିିଦ�। ପଦର ଅେେୋରୀ େଭିୋଗ 

୩ ଜଣ ଦେପୋରୀଙ୍କୁ  ଗରିଫ େରଥିି�ୋ। 
ଗରିଫଦେଦଳ ଦସମୋନଙ୍ ନେିଟରକୁ  ୭୯୩ 
ଗ୍ରୋମର ବ୍ୋଉନ ସକୁଗର ଜେତ େରୋଯୋଇଛ।ି 
ଏହ ି ବ୍ୋଉନ ସକୁଗର ଜଦଳଶ୍ୱର ଶୋସନେୋଡ଼ 
ଅଞ୍ଚଳରକୁ  େଭିନି୍ନ ସ୍ୋନେକୁ ଯୋଉଥି�ୋ ଦେୋ� ି
େଦିଶଷ ସତୂ୍ରରକୁ  ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଗରିଫମୋଦନ 
ଦହଦ� ସଂି�ୋ ଥୋନୋ ମକୁଗପୋଳ ଗ୍ରୋମର 
�କ୍ଷୀଧର ୍ୋସଙ୍ ପକୁଅ ପଦରଶ ୍ୋସ (୩୪) 
ଓ ଦ୍ଦଭୋଗ ଗ୍ରୋମର ଦଏକ୍  ଦଶେୋରକୁ ଦ୍ନି 
(୩୩) ଏେଂ ଅନୟ ଜଦଣ ଜଦଳଶ୍ୱର ଥୋନୋ 
ଶୋସନେୋଡ଼ ଗୋଁର ଦଏକ୍  ମକୁସ୍ତୋଫୋ (୨୪)। 

୮୦�କ୍ଷର ବ୍ାଉନ୍  ରଗୁର ଜବତ; ୩ ଗରିଫ

ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, କଟଧୁ ର,ି ଦ�ୋବୋଇଲ ଓ ଟଙ୍ୋ ଜବତ

ପୋଶ୍ୋତ୍ୟ ରୋଷ୍ଟ୍ର ଆ�କଧୁ  
‘ବ୍ୋକ୍ ଦ�ଲ୍ ’ କରଧୁ ଛନ୍:ି ପଧୁତନି୍  
ୟଧୁଦରେନକଧୁ ଆଉ ୩ ଲକ୍ଷ ଦ�ୋଦ୍ୋ 

ପଠୋଇବୋକଧୁ ଦ�ୋଷଣୋ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

୨୩ ହଜୋର ଦକୋଟରି ବ୍ୟୋଙ୍ ଠଦକଇ

ଏଜବି ିରପି୍ 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�ିୋ ସମ୍ନ୍ଧତି 
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 ବପିଯ୍ସ୍ୟୟ

 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।ି 

ଚାଷରୀଙ୍କ ବନୁ୍ଧ ନବରୀନଚୋଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ଦରୋକଛି ି
ରୋଜ୍ୟର କୃଷ ିସଂସ୍ୋର

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୨୧।୯ (ସମସି): ଦେେୋରୀ 
୍ୂରୀେରଣ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ଦ୍ଶଦର ଓଡ଼ଶିୋ ଅଗ୍ରଣୀ 
ରୋଜୟର ମୋନୟତୋ ପୋଇଛ।ି ସୋରୋ ଦ୍ଶର 
ଦେେୋରୀତକୁ ଳନୋଦର ଓଡ଼ଶିୋଦର ହୋର ନଗଣୟ। 
ଚଳତି େଷ୍ସ ଶକି୍ଷୋ, ସ୍ୋସ୍ୟ, 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 ଗ୍ଠାମଠାଞ୍ଚେ ଅଭବୃିଦ୍େି ଇଞ୍ନି: ମଖୁସ୍ୟମନ୍ତଲୀ
ନ�ିଧୁକ୍ ିପୋଇଦଲ ୪୬ ପ୍ୋଣୀ ଚକିତି୍ସକ, ୫୮୮ ପ୍ୋଣୀଧନ ନରିୀକ୍ଷକ

୬୭ କନଷି୍ଠ �ତ୍ସ୍ୟ ଦବୈଷୟକି ସହୋୟକ, 
୩ କନଷି୍ଠ �ନ୍ତୀଙ୍ଧୁ  ନ�ି ଧୁକ୍ପିତ୍ର

ଚୋକରିଦିର ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ବଜୋୟ ରଖିବୋକଧୁ 
‘୫-ଟ’ି ସଚବିଙ୍ ପରୋ�ଶ୍ଶ

େକ୍ଷତୋ ବୃଦ୍ ିତୋଲ�ି ପୋଇଁ 

ଖର୍୍ଶ ଦହବ ୪୦୦ ଦକୋଟ ି
ରୋଜ୍ୟଦର ନ�ି୍ଶୋଣ ଦହବ 

ଅଧିକ ବନ୍ୟୋ-ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ 
ବର,ି ଧୋ�ନଗର, ଦଗୋପଦର 

ଉର୍ ଦହବ ଦ�ରବିନ୍
ସହରୋଞ୍ଚଳର ଜଳ 
ନଷି୍ୋସନ ଉପଦର 
ସରକୋରଙ୍ ଗଧୁରଧୁ ତ୍ୱ

ଜୋତୀୟ ଅପରୋଧ ନଥି ବଧୁ ୍ୟଦରୋ 
ରଦିପୋଟ୍ଶଦର ତଥ୍ୟ

ଦେଶଦର ବୃଦ୍ ିପୋଇଛ ି 
କୃଷ ିଶ୍ର�କିଙ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ

ଓଡ଼ଶିୋଦର କୃଷକ କ�ି୍ୋ  
କୃଷ ିଶ୍ର�କିଙ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ଶନୂ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦}ପଷୃ୍ଠା-୧୦ }ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

ରଦୃୁଢ଼ କେବ ପ୍ରତକିରାଧ ବ୍ୟବସ୍ା 

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦ }ପଷୃ୍ଠା-୧୦



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 ି
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ଗରୁୁବାର, 
୨୨ ସେସ୍ଟେମ୍ବର 
୨୦୨୨

ଭଦ୍ରକ,୨୧।୯(ସମସି):

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରେ ଏରେ ରେଙ୍ଗୁ  ସଂକ୍ରମଣ 
େଢ଼େିଲାରେ ଲଲାଗଛି।ି ଜଲି୍ଲାେ ୭ଟ ିେ୍ଲକ ଓ 
ର�ୌେଲାଞ୍ଚଳରେ ଗତ ଜଲାନଗୁ ଆେୀ ମଲାସେଗୁ  
ରସ�୍ଟମ୍ବେ ମଲାସ ୨ସପ୍ଲାହ ସଗୁଦ୍ଲା ରମଲାଟ 
୩୮ ଜଣ ରେଙ୍ଗୁ  ରେଲାଗୀଙ୍ଗୁ  ଚହି୍ନଟ 

କେଲାଯଲାଇଥିେଲା ସଚୂନଲା ଜଲି୍ଲା ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟ 
େଭିଲାଗ ସତୂ୍ରେଗୁ  ହସ୍ତଗତ ରହଲାଇଛ।ି 
ରତରେ େଲାସ୍ତେରେ ଏହ ିସଂଖଥ୍ୟଲା ରେେ 
ଅଧିକ ରହେ ରେଲାଲ ିଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି

ଜଲି୍ଲା ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟ େଭିଲାଗ 
ସଚୂନଲାନଗୁ ଯଲାୟୀ, ଜଲି୍ଲାେ େନ୍ତ େ୍ଲକ 
ଅଧିକ ଆଗେ�େଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ୨ଜଣ, 
ଭଦ୍ରକ େ୍ଲକ େେ�ଦଲା ଅଞ୍ଚଳରେ 

୫ଜଣ, େଲାସଗୁରଦେ�ଗୁେ େ୍ଲକ ଓ 
ର�ୌେଲାଞ୍ଚଳରେ ୨ଜଣ, ଭଣ୍ଲାେରି�ଲାଖେୀ 
େ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ଜଣ, ଚଲାନ୍ଦେଲାଲ ି
େ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨ଜଣ, ଧଲାମନଗେ 

େ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ୍ଲାଧିକ ୧୦ଜଣ, 
ତହିେି ିେ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ଜଣ ଓ ଭଦ୍ରକ 
ର�ୌେଲାଞ୍ଚଳରେ ୭ଜଣ ମଶିଲାଇ ରମଲାଟ 
୩୮ ରେଙ୍ଗୁ  ରେଲାଗୀଙ୍ଗୁ  େକ୍ତ ନମଗୁନଲା 
�େୀକ୍ଲା �ରେ ଚହି୍ନଟ କେଲାଯଲାଇଛ।ି 

ପ୍ରତ ି ୪/୫ଦନିରେ ଥରେ ରକେଳ 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ମଗୁଖଥ୍ୟ ଚକିତି୍ଲାଳୟ 
�େସିେରେ ରେଙ୍ଗୁ  �ଲାଇଁ େକ୍ତ 
ସଂଗ୍ରହ ରହଲାଇଥିେଲା ନମଗୁନଲା ଗଗୁଡ଼କିେ 

�େୀକ୍ଲା କେଲାଯଲାଇଥଲାଏ। ଜଲି୍ଲାେ 
ଅନଥ୍ୟ ରକଉଁଠ ି ଏହ ି ନମଗୁନଲା �େୀକ୍ଲା 
କେଲାଯଲାଉନଥିେଲାେଗୁ  ରେଙ୍ଗୁ  ରେଲାଗୀଙ୍ 
ସଂଖଥ୍ୟଲା ଅଧିକ ରହେଲା ନଶି୍ତି। କଲାେଣ 
ଧଲାମନଗେ େ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳେ େହଗୁ  
ଅଧିେଲାସୀ ଭଦ୍ରକ ନ ଆସ ି ଯଲାଜ�ଗୁେ 
ଠଲାରେ ରେଙ୍ଗୁ  �େୀକ୍ଲା କେଗୁ ଥିେଲା 
ରେରଳ ଜଲି୍ଲାେ େହଗୁ  ରେଲାଗୀ କଟକ 
ଯଲାଇ ରସଠଲାରେ �େୀକ୍ଲା କେଗୁ ଛନ୍ତ।ି 
ରତରେ ରସର�୍ଟମ୍ବେ, ଅରକ୍ଟଲାେେ ଓ 

ନରଭମ୍ବେ ମଲାସରେ ହ ିଁ ଅଧିକ ଭଲାରେ 
ରେଙ୍ଗୁ  ରେଲାଗ ସଂକ୍ରମଣ କେଗୁ ଥିେଲାେଗୁ  
ଜଲି୍ଲାରେ ରେଙ୍ଗୁ  ସଂଖଥ୍ୟଲା ଅଧିକ ଭଲାରେ 
ରଦଖଲାରଦେଲାେ ସମ୍ଲାେନଲା େହଥିିେଲା 
କଗୁହଲାଯଲାଉଛ।ି

ରଦଲାେଲ : ରଦଲାେଲ ନକିଟସ୍ ଆନନ୍ଦ�ଗୁେ 
�ଞ୍ଚୟତରେ ରେଙ୍ଗୁ  ରେଲାଗ ଭୟକଗୁ ରନଇ 
ଆଶଙ୍ଲାରେ େହଛିନ୍ତ ି ସ୍ଲାନୀୟ ରଲଲାରକ। େକ୍ତ 
ନମଗୁନଲାରେ ରେଙ୍ଗୁ  ଚହି୍ନଟ ରହେଲା �ରେ ରଲଲାକଙ୍ 
ମଧ୍ୟରେ ଭୟେ େଲାତଲାେେଣ ରଦଖଲାଯଲାଇଛ।ି 
ଏ ରନଇ ଧଲାମନଗେ ମଲାନଲଲା�ଗୁେ ଗଲାଁେ 
ରଗୌେସଗୁନ୍ଦେ ଦଲାସଙ୍ କହେିଲାନଗୁ ଯଲାୟୀ ତଲାଙ୍ 
ମଲାଆ ଶଲାନ୍ତ ି ଲତଲା ଦଲାସ (୫୭) ରସଲାମେଲାେ 
ଜ୍ୱେରେ �ୀଡ଼ତି ରହଲାଇ ଯଲାଜ�ଗୁେ ଜଲି୍ଲା 
ଚକିତି୍ଲାଳୟରେ ଚକିତି୍ତି ରହଲାଇଥିରଲ। 
ରସଠଲାରେ ତଲାଙ୍ େକ୍ତ ନମଗୁନଲା ସଂଗ୍ରହ �ରେ 
ରେଙ୍ଗୁ  �ଜଟିଭି େଲାହଲାେଥିିଲଲା। �ରେ ଚକିତି୍ଲା 
�ଲାଇଁ କଟକ ଜଗତ�ଗୁେସ୍ତି ଏକ ଘରେଲାଇ 
େଲାକ୍ତେଖଲାନଲାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହଲାଇଥିରଲ। ରସଠଲାରେ 
ମଧ୍ୟ ରେଙ୍ଗୁ  �ରଜଟଭି େଲାହଲାେଥିିଲଲା। ଜ୍ୱେ ଭଲ 
ନ ରହେଲା ସଲାଙ୍କଗୁ ଅନଥ୍ୟଲାନଥ୍ୟ ରେଲାଗ େଲାହଲାେ ି

ଶନେିଲାେ ରଭଲାେ ସମୟରେ ତଲାଙ୍େ ମତୃଗୁ ଥ୍ୟ 
ରହଲାଇଥିଲଲା। ରସହ�ିେ ି ଉରତଇ�ଗୁେ ଗଲାଁେ 
ମନିତୀ ମହଲାେଣଲା ଯଲାଜ�ଗୁେ େଲାକ୍ତେଖଲାନଲାରେ 
ରେଙ୍ଗୁ  �ଜଟିଭି ଚହି୍ନଟ ରହଲାଇ େର୍ତ୍ମଲାନ କଟକ 
େଡ଼ େଲାକ୍ତେଖଲାନଲାରେ ଚକିତି୍ତି ରହଉଛନ୍ତ।ି 
ମଲାନଲଲା�ଗୁେ ଗଲାଁେ େଜିୟ ରେରହେଲାଙ୍ �ତ୍ୀ 
ଯଲାଜ�ଗୁେରେ ରେଙ୍ଗୁ  �ଜଟିଭି ଚହି୍ନଟ ରହଲାଇ 
ଭଗୁ େରନଶ୍ୱେ ସ୍ତି ଏକ ଘରେଲାଇ ହସ୍ଟିଲାଲରେ 
ଚକିତି୍ତି ରହଉଛନ୍ତ।ି ଏମତିକି ି ଗ୍ରଲାମେ ଆଉ 
୩ ଜଣଙ୍ ଜ୍ୱେ ନ ଛଲାଡ଼େିଲାେଗୁ  ଯଲାଜ�ଗୁେ 
େଲାକ୍ତେଖଲାନଲା ଚକିତି୍ଲା �ଲାଇଁ ଯଲାଇଛନ୍ତ।ି ଏହଭିଳ ି
ଗ୍ରଲାମରେ େହଗୁ  ରଲଲାକଙ୍ଗୁ  ଜ୍ୱେ ରହଲାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ 
ଭୟରେ େଲାକ୍ତେଖଲାନଲା ଯଲାଉନଲାହଲାନ୍ତ।ି ଏମତି ି
କ ି ଏଥିରନଇ ଗ୍ରଲାମେ ଯଗୁେକମଲାରନ ରେଙ୍ଗୁ  
ସରଚତନତଲା ରନଇ ଗ୍ରଲାମରେ ଅେଓି କ୍ଲ�ି େଜଲାଇ 
ରଲଲାକଙ୍ଗୁ  ସରଚତନ କେଛିନ୍ତ।ି

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଛ ିରେଙୁ୍ ସଂକ୍ରମଣ
ଆନନ୍ଦପେୁରେ ଘଲାେଲିଲାଣ ିରେଙୁ୍ ଭୟ

ଏରବ ସଦୁ୍ଲା ୩୮ 
ଆକ୍ରଲାନ୍ତ ଚହି୍ନଟ

ଅେରୁାଳ:ି ଧଲାମନଗେ େ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ତ 
ରଗଲାେନି୍ଦ�ଗୁେ �ଞ୍ଚଲାୟତେ ରକଲାେଗୁ ଆ ତନ୍ମୟ 
ତୀଥ୍ ଠଲାରେ େରିେଲାଧୀ ଦଳ ଉ�ରନତଲା, 
ଧଲାମନଗେ େଧିଲାୟକ, େଶିଷି୍ଟ ସଲାହତିଥି୍ୟକ, 
କେ,ି ଗରେଷକ ସ୍ଗ୍ତ େଷି୍ଗୁ ରସଠୀଙ୍ 
ସ୍ତୃରିେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଲାଞ୍ଜଳ ି ସଭଲା ଅନଗୁ ଷ୍ତି 
ରହଲାଇଯଲାଇଛ।ି କେ ି ବ୍ରଜ କରିଶଲାେ ଦଲାସଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତଲାରେ ଅନଗୁ ଷ୍ତି କଲାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମରେ 
ସଲାହତିଥି୍ୟକ ମରନଲାଜ �ଣ୍ଲା, ନଲାଟଥ୍ୟସଲାଥୀ 
ସଲାେଥୀ �ଣ୍ଲା, େଲାଷ୍ଟ୍ର�ତ ି �ଗୁେସ୍ଲାେପ୍ରଲାପ୍ 
ଅେସେପ୍ରଲାପ୍ ଶକି୍କ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନଲାୟକ, 
ସଲାମ୍ବଲାଦକି ସରନ୍ତଲାଷ ଦଲାସ ଅତଥିିଭଲାରେ 
ରଯଲାଗରଦଇ ସ୍ଗ୍ତଃ ରସଠୀଙ୍ େହଗୁମଗୁଖୀ 
ପ୍ରତଭିଲା, ରଲଲାକପ୍ରୟିତଲା, ସଲାେସ୍ତ କୃତୀ, 
ସଲାମଲାଜକି ଅଙ୍କିଲାେେଦ୍ତଲା ସମ୍ପକ୍ରେ 

େକ୍ତେଥ୍ୟ ପ୍ରଦଲାନ କେ ି ସ୍ତୃଚିଲାେଣ 
କେଥିରଲ। କଲାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଲାେମ୍ରେ ରେଦ 
�ଲାଠ ସହତି ୨ ମନିଟି ନେିେ ପ୍ରଲାଥ୍ନଲା 
କେଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଅନଥ୍ୟମଲାନଙ୍ ମଧ୍ୟରେ 
କଳଲାକଲାେ ରଯଲାରଗନ୍ଦ୍ର �େଡ଼ିଲା, ସଲାମ୍ବଲାଦକି 
ସଗୁଧଲାକେ ଦଲାସ, ରକୈଳଲାସ େଲାଉତ, 

େତ୍ଲାକେ ରଜନଲା, ଆଇନଜୀେୀ େରମଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ରେରହେଲା, ସଦଲାଶେି ରେରହେଲା, 
ସମଲାଜରସେୀ ଶହରଦେ ସଲାହଗୁ , ରଗୌେଲାଙ୍ 
ଦଲାସ, ଅଭୟ ସଲାହଗୁ , କଳଲାକଲାେ କଲାଳନ୍ଦୀ 
ମଲ୍କି ପ୍ରମଗୁଖ ସ୍ଗ୍ତଃ େଷି୍ଗୁ ରସଠୀଙ୍ 
ସ୍ତୃଚିଲାେଣ କେଥିିରଲ।

ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଲାଞ୍ଜଳ ିସଭଲା

ସ�ାଳୋହ,ି୨୧।୯(େମେି): କଲାନ୍ତକେ ି
ମଲାଟେି ସଗୁରଯଲାଗଥ୍ୟ ସନ୍ତଲାନ, ଘଲାସଫଗୁଲେ 
ସମ୍ପଲାଦକ, ସଗୁସଲାହତିଥି୍ୟକ ତଥଲା ଧଲାମନଗେ 
େଧିଲାୟକ େଷି୍ଗୁ ରସଠୀଙ୍ େରିୟଲାଗରେ ଆଜ ି
ସନ୍ଥ୍ୟଲାରେ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାେ ଅଗ୍ରଣୀ ସଲାମଲାଜକି 
ସଙ୍ଠନ କଲାନ୍ତକେ ି ରସେଲା ସଙ୍ଠନ �କ୍େଗୁ  
ତହିେି ି େ୍ଲକ କଗୁରେେଲାସ୍ତି କଲାଯ୍ଥ୍ୟଲାଳୟରେ 
ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଲାଞ୍ଜଳ ିସଭଲା ଅନଗୁ ଷ୍ତି ରହଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
ଏହ ିଶ୍ରଦ୍ଲାଞ୍ଜଳ ିସଭଲାରେ ପ୍ରଥରମ ସଙ୍ଠନେ 
�ଦଲାଧିକଲାେୀ, ସଦସଥ୍ୟ େୃନ୍ଦଙ୍ �କ୍େଗୁ  ୨ମନିଟି 

ନେିବ୍  ପ୍ରଲାଥ୍ନଲା କେଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ମଗୁଖଥ୍ୟ 
ଅତଥିି ଭଲାରେ କଗୁରେେଲା ସେ�ଞ୍ଚଞ୍ଚକୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର 
ରସଠୀଙ୍ ସହତି ସମସ୍ତ ସଦସଥ୍ୟ େୃନ୍ଦ 
ରଯଲାଗରଦଇ ସ୍ଗତ୍ଃ େଷି୍ଗୁ ରସଠୀଙ୍ 
ଫରଟଲାଚତି୍ରରେ �ଗୁଷ୍ପମଲାଲଥ୍ୟ ଅ�୍ଣ କେେିଲା 
ସହତି ଅମେ ଆତ୍ଲାେ ସଦ୍ ଗତ ି କଲାମନଲା 
କେଥିିରଲ। �ରେ ଶ୍ରଦ୍ଲାଞ୍ଜଳ ି ସଭଲା ଅନଗୁ ଷ୍ତି 
ରହଲାଇଥିଲଲା। ଏହ ି ସଭଲାରେ ସଙ୍ଠନେ 
ସଭଲା�ତ ି �େମଲାନନ୍ଦ �ଲାଢ଼ୀ ସଭଲା�ତତି୍ୱ 
କେଥିିରଲ। ମଗୁଖଥ୍ୟ ଅତଥିି ସେ�ଞ୍ଚ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର 

ରସଠୀ ରଯଲାଗରଦଇ ସ୍ଗ୍ତ ରସଠୀ ଜରଣ 
ଶକି୍ତି, କେତିଲା ତଥଲା େଲାଜରନୈତକି ରକ୍ତ୍ରରେ 
ନଜିେ ସ୍ତନ୍ତ୍ର �େଚିୟ ସଷୃ୍ଟ ି କେଥିିରଲ 
ରେଲାଲ ି କହଥିିରଲ। ରସହ�ିେ ି ରଲଲାକଙ୍ 
ସମସଥ୍ୟଲା ସମଲାଧଲାନ କେେିଲା ତଲାଙ୍ ମଗୁଖଥ୍ୟ 
ଉରଦେଶଥ୍ୟ େହଗୁଥିଲଲା ରେଲାଲ ି ଅେସେପ୍ରଲାପ୍ 
ଶକି୍କ ଭେତ ଚନ୍ଦ୍ର େଲାେକି କହଥିିରଲ। ଶକି୍କ 
ପ୍ରଫଗୁଲ ସଲାହଗୁ, ସନଲାତନ ରଜନଲା, ସେସ୍ତୀ 
ଶଶିଗୁ େଦିଥ୍ୟଲାମନ୍ଦେିେ ପ୍ରଧଲାନ ଆଚଲାଯ୍ଥ୍ୟ 
ଗରଣଶ େଲାଉତ, ସଙ୍ଠନେ ଉ�ସଭଲା�ତ ି
ଦୀନେନ୍ଗୁ ସ୍ଲାଇଁ, ସମ୍ପଲାଦକ େଞ୍ଜନ ଶଗୁକ୍ଳ, 
ସ୍ଗ୍ତଃ ରସଠୀଙ୍ ଜୀେନୀ ଉ�ରେ େର୍୍ନଲା 
କେେିଲା ସହତି ରସ ଜରଣ େହଗୁଗଗୁଣ ପ୍ରତଭିଲା 
ଥିରଲ ରେଲାଲ ିେକ୍ତେଥ୍ୟ େଖିଥିରଲ। ରସହ�ିେ ି
ସଙ୍ଠନେ ରସଲାସଆିଲ ମେିଆି ଭଲାରେ 
କଲାଯ୍ଥ୍ୟେତ କମଳଲାକଲାନ୍ତ ନଲାୟକ, ରକଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ 
ଚନ୍ଦ୍ରକଲାନ୍ତ େଲାେକି, ସମଲାଜରସେୀ ଶଶକିଲାନ୍ତ 
େଲାଉଳ, ସଙ୍ଠନେ ସଦସଥ୍ୟ ଦୀପ୍ ି ସଗୁନ୍ଦେ 
େଲାୟ, େମଲାକଲାନ୍ତ ରେରହେଲା, େଶି୍ୱନଲାଥ 
େଲାେକି୍ , ଦେିଥ୍ୟେଞ୍ଜନ ସଲାହଗୁ  ପ୍ରମଗୁଖ ଉ�ସ୍ତି 
େହ ିସ୍ତୃଚିଲାେଣ କେଥିିରଲ। 

‘ନଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ିକରଥିିଲେ ବଷି୍ଣୁ’

ସ�ାବଲ,୨୧।୯(େମେି):

ଧଲାମନଗେ େ୍ଲକ �କ୍େଗୁ  ସ୍ଚ୍ଛତଲା ହ ିଁ ରସେଲା 
ଅଭଯିଲାନ କଲାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମରେ େଭିନି୍ନ �ଞ୍ଚଲାୟତେ 
ଏହ ି କଲାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ଅନଗୁ ଷ୍ତି ରହଉଛ।ି ୧୫ ତଲାେଖି 
ଠଲାେଗୁ  ଗଲାନ୍ୀଜୟନ୍ତୀ �ଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ଏହ ି କଲାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନଗୁ ଷ୍ତି ରହେ। ଆଜ ି େ୍ଲକେ କେଦଲା �ଞ୍ଚଲାୟତ 
କଲାଯ୍ଥ୍ୟଲାଳୟ ଠଲାରେ ସ୍ଚ୍ଛତଲା ହ ିଁ ରସେଲା ଅଭଯିଲାନ 
କଲାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ଅନଗୁ ଷ୍ତି ରହଲାଇଥିଲଲା। ମଗୁଖଥ୍ୟଅତଥିି 
ଭଲାେରେ �ଞ୍ଚଲାୟତ ସମତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଲା ଶମ୍ତିଷ୍ଲା 
ରେରହେଲା ରଯଲାଗରଦଇ ଉଦ୍ ଘଲାଟନ କେଥିିରଲ। 
େ୍ଲକ ସ୍ଚ୍ଛତଲା ଅଭଯିଲାନେ ସଂରଯଲାଜକ ଲକ୍ଷୀଧେ 

ସଲାହଗୁ  ଉରଦେଶଥ୍ୟ ଜ୍ଲା�ନ କେଥିିେଲାରେରଳ ସେ�ଞ୍ଚ 
ମମତଲା ଆଚଲାଯ୍ଥ୍ୟ, �େୂତ୍ନ ସମତିସିଭଥ୍ୟ ପ୍ରତଲା� 
ସଲାମଲ, ଯଗୁେରନତଲା ଶ୍ରୀକଲାନ୍ତ ଦଲାସ, ରମଲାଟରିଭଟେ 
ପ୍ରଦୀ� ଦଲାସ, ମରନଲାଜ କେ, ଶ୍ରୀନେିଲାସ ଆଚଲାଯ୍ଥ୍ୟ 
ଓ ୱଲାେ୍ସଭଥ୍ୟମଲାରନ ରଯଲାଗରଦଇ ସ୍ଚ୍ଛତଲା 
ଅଭଯିଲାନ ସମ୍ପକ୍ରେ େକ୍ତେଥ୍ୟ ପ୍ରଦଲାନ କେଥିିରଲ। 
�େୂ୍ତନ ସମତିସିଭଥ୍ୟ କଗୁଳମଣୀ ରେରହେଲା ସଭଲା 
ସଞ୍ଚଲାଳନ କେଥିିରଲ। ଏହ ି ଅେସେରେ �ଞ୍ଚଲାୟତ 
�କ୍େଗୁ  ସଗୁଜଲାଣସଂିହ�ଗୁେ ଠଲାେଗୁ  କେଦଲା େଲାସ୍ତଲାେ 
ଦଗୁ ଇ�ଲାଶ୍ଶ୍ରେ ଚଲାେଲାରେଲା�ଣ କେଲାଯଲାଇଥିଲଲା ଏେଂ 
େଭିନି୍ନ ଗ୍ରଲାମ ସରଫଇ କେଲାଯଲାଇ ସ୍ଚ୍ଛତଲା ଅଭଯିଲାନ 
ସମ୍ପକ୍ରେ ସରଚତନ କେଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 

‘ପରଲିବଶ ସଣୁସ୍ଥ ରହଲିେ ସମାଜ ସଣୁସ୍ଥ ରହବି’

ମ ଞ୍ୁ ର ୀ ସ ର ା ଡ଼ , ୨ ୧ । ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ଭଣ୍ଲାେରି�ଲାଖେୀ େ୍ଲକ ସେସଦଲା େଦିଥ୍ୟଲାଳୟେ 
�େଚିଲାଳନଲା କମଟି ି ଗଠତି ରହଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
ଅସ୍ଲାୟୀ ସଭଲା�ତ ି ଅକ୍ୟ କଗୁମଲାେ ରଜନଲାଙ୍ 
ସଭଲା�ତତି୍ୱରେ ଅନଗୁଷ୍ତି ରହଲାଇଥିେଲା 
ସଭଲାରେ ସେ�ଞ୍ଚ େରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନଲା, 
ସମତି ି ସଭଥ୍ୟଲା କମଳଲା ରଜନଲା, ସଆିେସସି ି
ରଗୌେଲାଙ୍ ନଲାଥ, ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍କ ଗଦଲାଧେ 
ରଜନଲା, େେଷି୍ ଶକି୍କ ସଜୟ ନନ୍ଦ ପ୍ରମଗୁଖ 
ଉ�ସ୍ତି େହ ି �େଚିଲାଳନଲା କମଟି ି ଗଠନ 
ସମ୍ପକର୍େ ମତ ରଦଇଥିରଲ। ଅନଥ୍ୟମଲାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟରେ ଶକି୍କ ଭକ୍ତ ରନୈରେଦଥ୍ୟ ସଲାମଲ, 
ପ୍ରକଲାଶ ଦଲାସ, େଲାଧଲାଶଥ୍ୟଲାମ ଦଲାସ, 
େଜିୟଲାଲକ୍ଷୀ �ଲାତ୍ର, ସଗୁଜଲାତଲା ମଲ୍କି, 
ରମୌସଗୁମୀ ମଲ୍କି ଉ�ସ୍ତି ଥିରଲ।

ଭଦ୍ରକ,୨୧।୯(େମେି): େଲାଜଥ୍ୟସ୍ତେୀୟ ପ୍ରତରିଯଲାଗତିଲାରେ ଭଦ୍ରକ 
େ୍ଲକ ଓଲଙ୍ ସ୍ତି ଓଡ଼ଶିଲା ଆଦଶ୍ େଦିଥ୍ୟଲାଳୟେ ୨ଜଣ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ 
ରଗୌେେ ଆଣଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି େଦିଥ୍ୟଲାଳୟେ ଛଲାତ୍ରୀ କ୍ୀେଲାବ୍ୀ ତନୟଲା 
�ଣ୍ଲା (୯ମ ରଶ୍ରଣୀ), ଛଲାତ୍ର ଶେିଲାଦତିଥ୍ୟ ନଲାୟକ (୮ମ ରଶ୍ରଣୀ) 
ସଫଳତଲା ହଲାସଲ କେଛିନ୍ତ।ି ଅଷ୍ଟମତମ ଓଡ଼ଶିଲା ଆଦଶ ୍
େଦିଥ୍ୟଲାଳୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରତଷି୍ଲା ଦେିସ ଉ�ଲରକ୍ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା 
ତେଫେଗୁ  ଅନଗୁ ଷ୍ତି ଏକକ ସଙ୍ୀତ ପ୍ରତରିଯଲାଗତିଲାରେ କ୍ୀେଲାବ୍ୀ 
େଲାଜଥ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଲାନ ଅଧିକଲାେୀ କେଥିିେଲା ରେରଳ ଓ ତକ୍ 
ପ୍ରତରିଯଲାଗତିଲାରେ ଛଲାତ୍ର ଶେିଲାଦତିଥ୍ୟ େଲାଜଥ୍ୟରେ ୨ୟ ସ୍ଲାନ ଅଧିକଲାେ 
କେ ି ଏହ ି ସଫଳତଲା ଆଣଛିନ୍ତ।ି ରସହଭିଳ ି େନ୍ତ ନରିଳଲାକ 
ଆଦଶ୍ େଦିଥ୍ୟଲାଳୟେ ୧୦ମ ରଶ୍ରଣୀ ଛଲାତ୍ରୀ ସଗୁଷମଲା ନଲାୟକ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରେନ୍ ପ୍ରତରିଯଲାଗତିଲାରେ େଲାଜଥ୍ୟ ପ୍ରତରିଯଲାଗତିଲାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କେଥିିରଲ। ଏଭଳ ି ସଫଳତଲା ଲଲାଗ ି ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଲାଧିକଲାେୀ 
କ�ରିଳନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର, ଆଦଶ୍ େଦିଥ୍ୟଲାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ େ�ିନିେହିଲାେୀ ସଲାହଗୁ  
ଓ ଶଲାେୀେକି ଶକି୍ଲା ଶକି୍କ େଞ୍ଜନ କଗୁମଲାେ ରେରହେଲା ଓ ତୃପ୍ମିୟୀ 
ରଦହଗୁେୀ ରସମଲାନଙ୍ଗୁ  ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣଲାଇଛନ୍ତ।ି 

ଅେରୁାଳ,ି୨୧।୯(େମେି): ଧଲାମନଗେ 
େ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ତ ରଗଲାେନି୍ଦ�ଗୁେ ଗ୍ରଲାମ 
�ଞ୍ଚଲାୟତ ରକଲାେଗୁ ଆ ତନ୍ମୟ ତୀଥ୍ଠଲାରେ 
େଲାଜଥ୍ୟସ୍ତେୀୟ ନଶିଲା ନେିଲାେଣ, ଓଡ଼ଶିଲା, 
ଭଗୁ େରନଶ୍ୱେ ସଂଗଠନ ଆନଗୁକୂଲଥ୍ୟରେ 
ଏକ ସରଚତନତଲା କଲାଯଥ୍୍ୟକ୍ରମ ଓ 
କଲାଯଥ୍୍ୟକର୍୍ତଲା ଚୟନ କଲାଯଥ୍୍ୟକ୍ରମ ଅନଗୁଷ୍ତି 
ରହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ସଙ୍ଠନେ ଜଲି୍ଲା ସଭଲା�ତ ି
କେ ିବ୍ରଜକରିଶଲାେ ଦଲାସଙ୍ ସଭଲା�ତତି୍ୱରେ 
ଅନଗୁଷ୍ତି ସରଚତନତଲା ସଭଲାରେ ନଲାଟଥ୍ୟ 
ସଲାେଥୀ �ଣ୍ଲା ମଗୁଖଥ୍ୟ ଅତଥିି, ସଲାହତିଥି୍ୟକ, 
ସଙ୍ୀତ ଶଳି୍ୀ ମରନଲାଜ �ଣ୍ଲା ମଗୁଖଥ୍ୟେକ୍ତଲା, 
ସଂରଯଲାଜକ ସମଲାଜରସେୀ ସହରଦେ 
ସଲାହଗୁ, ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାରେ ରଯଲାଗରଦଇ 
ନଶିଲା ନେିଲାେଣ ସମ୍ପକର୍େ ନଜିେ 
ଆଭମିଗୁଖଥ୍ୟ ସହତି ସରଚତନତଲାମଳୂକ 
େକ୍ତେଥ୍ୟ ପ୍ରଦଲାନ କେଥିିରଲ। ଅନଥ୍ୟମଲାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟରେ େଷ୍ତିୟଲାନ ଯଲାତ୍ରଲା କଳଲାକଲାେ 

ରଯଲାରଗନ୍ଦ୍ର �େଡ଼ିଲା, ସଲାମ୍ବଲାଦକି େରମଶ 
ରେରହେଲା, ଶକି୍ଲାେତି୍  େସନ୍ତ �ଣ୍ଗୁ, 
ସଲାମ୍ବଲାଦକି ସଗୁଧଲାକେ ଦଲାସ, ରଗୌେଲାଙ୍ 
ଦଲାସ, େଲାଷ୍ଟ୍ର�ତ ି �ଗୁେସ୍ଲାେପ୍ରଲାପ୍ ଶକି୍କ 
ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନଲାୟକ, ଲକ୍ଷଣ ରେରହେଲା, 
ଶକି୍ଲାେତି୍  େତ୍ଲାକେ ରଜନଲା ପ୍ରମଗୁଖ େକ୍ତେଥ୍ୟ 
ପ୍ରଦଲାନ କେଥିିରଲ। ଏହ ି ଅେସେରେ 
ଅନଗୁଷ୍ଲାନେ ଜଲି୍ଲା ସଭଲା�ତ ି ଭଲାେରେ 
କେ,ି େେଷି୍ ନଲାଗେକି ବ୍ରଜ କରିଶଲାେ 
ଦଲାସଙ୍ଗୁ  ସେସ୍ମ୍ତ ି କ୍ରରମ ମରନଲାନୀତ 
କେଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ସଲାମ୍ବଲାଦକି ସରନ୍ତଲାଷ 
ଦଲାସ େଲାଜଥ୍ୟ ସମ୍ପଲାଦକ, ଶହରଦେ ସଲାହଗୁ  
ସଂରଯଲାଜକ ଭଲାେରେ ମରନଲାନୀତ 
ରହଲାଇଥିରଲ। ସମଲାଜରସେୀ ଅଭୟ ସଲାହଗୁ  
ଧନଥ୍ୟେଲାଦ ଅ�ଣ୍ କେଥିିରଲ। ଶକି୍ଲାେତି୍  
ମରନଲାଜ ନଲାୟକ ଓ କଳଲାକଲାେ ଉମଲାକଲାନ୍ତ 
�ଗୁଣ୍ଆି କଲାଯଥ୍୍ୟକ୍ରମ �େଚିଲାଳନଲାରେ 
ସହରଯଲାଗ କେଥିିରଲ।

ନଶିା ନବିାରଣ ସଲଚତନତା ଶବିରି

ଭ ଣ୍ ା ର ସି ୍ ା ଖ ର ୀ , ୨ ୧ । ୯ ( େ ମ େି ) : 
େଦିଥ୍ୟଲାଳୟ େୂ�ଲାନ୍ତେଣ କଲାଯ୍ଥ୍ୟେ 
ଶଗୁଭଲାେମ୍। ଭଣ୍ଲାେରି�ଲାଖେୀ 
େ୍ଲକ �ଲାଟଗୁ ଳ ି �ଞ୍ଚଲାୟତ ଅଧୀନ 
ରମଲାେଲାେକ�ଗୁେ ଉଚ୍ଚ େଦିଥ୍ୟଲାଳୟ 
ଏରେ ‘୫-ଟ’ି ରଯଲାଜନଲାରେ ସଲାମଲି 
ରହଲାଇଥିେଲା ରେରଳ େୂ�ଲାନ୍ତେଣ 
କଲାଯ୍ଥ୍ୟ �ଲାଇଁ ଆଜ ି ଭରି୍ତପି୍ରସ୍ତେ ସ୍ଲା�ନ 
ରହଲାଇଛ।ି ସେ�ଞ୍ଚ ଅନତିଲା େଲାଉତଙ୍ 
ସଂରଯଲାଜନଲାରେ ଅନଗୁ ଷ୍ତି ରହଲାଇଥିେଲା 
କଲାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ରମରେ ମଗୁଖଥ୍ୟ ଅତଥି ଭଲାରେ େ୍ଲକ 

ଅଧ୍ୟକ୍ଲା ସଗୁମତୀ ରସଠୀ ଓ େ୍ଲକ ଉ�ଲାଧ୍ୟକ୍ 
ପ୍ରଣୀତକଲାନ୍ତ ିସଲାମଲ, େେିଓି ରଦେଦର୍ତ 
ଦଲାସ, ଜଲି୍ଲା �େଷିଦ ସଦସଥ୍ୟ ଲକ୍ଷୀଧେ 

ସଲାହଗୁ  ରଯଲାଗ ରଦଇଥିରଲ। େୂ�ଲାନ୍ତେଣ 
କଲାଯ୍ଥ୍ୟ �ଲାଇଁ ଅତଥିିମଲାରନ ଭଭିପି୍ରସ୍ତେ 
ସ୍ଲା�ନ କେଥିିେଲା ରେରଳ କଲାଯ୍ଥ୍ୟ ଶୀଘ୍ର 

ସଲାେେିଲା �ଲାଇଁ �େଲାମଶ୍ ରଦଇଥିରଲ। 
ଏଥିରେ େେଷି୍ େରିଜେ ି ରନତଲା 
ସେଥ ଚନ୍ଦ୍ର �ତ,ି ଅଭୟ ରେରହେଲା, 
ସରନ୍ତଲାଷ,ନଲାୟକ, ସେ�ଞ୍ଚ �ଲାଟଗୁ ଳୀ 
ପ୍ରତନିଧିି ନୀଳଲାମ୍ବେ େଲାଉତ, ମରନଲାଜ 
ରଜନଲା, େଲାରଜନ୍ଦ୍ର େଲାଉତ, ଚନ୍ଦନ 
େଶି୍ୱଲାଳ, ଗଙ୍ଲାଧେ ସ୍ଲାଇଁ, େଘଗୁନଲାଥ 
େଲାଉତ, ପ୍ରଶଲାନ୍ତ ସଲାହଗୁ , େଭୂିତ ି
ମହଲା�ଲାତ୍ର ପ୍ରମଗୁଖ ଉ�ସ୍ତି ଥିରଲ। 
େରିଜେ ି ରନତଲା ଅନତିଲା େଲାଉତ 
ଧନଥ୍ୟେଲାଦ ରଦଇଥିରଲ।

‘୫-ଟ’ିଲର ସାମେି ସ୍ଣୁେର ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ

ସ୍ଣୁେ ପରଚିାଳନା କମଟି ିଗଠତି

ଭ ଦ୍ର କ , ୨ ୧ ା ୯ ( େ ମ ି େ ) : 
ଉର୍ତେଲାଖଣ୍ ହେଦି୍ଲାେ ଠଲାରେ 
ରହେଲାକଗୁ ଥିେଲା ୩୦ତମ 
ଜଲାତୀୟସ୍ତେୀୟ ଅଣ୍େ ୧୯ 
ଜଗୁ ନଅିେ ରଟନସି୍  େଲ୍  କ୍ରରିକଟ୍  
ପ୍ରତରିଯଲାଗତିଲା ନମିରନ୍ତ େଲାଳକ ଓ େଲାଳକିଲା 
ଓଡ଼ଶିଲା ଦଳରେ ଭଦ୍ରକେଗୁ  ୫ ଜଣ ରଖଳଲାଳ ି
ସଲାମଲି ରହଲାଇଛନ୍ତ।ି େଲାଳକ େଭିଲାଗରେ ୨ଜଣ 
ରଖଳଲାଳ ି ରେୌନକ ମଶି୍ର ଓ େଦିଥ୍ୟଲାସଲାଗେ ନଲାୟକ 
ଏେଂ େଲାଳକିଲା େଭିଲାଗରେ ୩ ଜଣ ପ୍ରୀକ୍ଲା �ଗୁହଲାଣ, 
ସ୍ତୃରିେଖଲା ରସଠୀ ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ରଜନଲା ସ୍ଲାନ 

�ଲାଇଛନ୍ତ।ି ରଖଳଲାଳଙି୍ 
ସଫଳତଲା କଲାମନଲା କେ ିଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ଲା ରଟନସି େଲ୍  କ୍ରରିକଟ 
ଆରସଲାସଏିସନ୍ େ ସମ୍ପଲାଦକ 
ରଦେବ୍ରତ ରଜନଲା, ସଭଲା�ତ ି

ରଗୌେହେ ି ମଣ୍ଳ, କଲାଯ୍ଥ୍ୟକଲାେୀ ସଭଲା�ତ ି
ରଗଲାଲକ ନଲାୟକ, ଉ�ସଭଲା�ତ ି ମରନଲାଜ 
ଦଲାସ, ଜଗେନ୍ଗୁ ରେରହେଲା, ଲକ୍ଷୀକଲାନ୍ତ �ଗୁହଲାଣ, 
ରକଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ ସହଦି୍  ଖଲାଁ, ରଚୟଲାେମଥ୍ୟଲାନ ମତୃଗୁ ଥ୍ୟଞ୍ଜୟ 
ମହଲାନ୍ତ,ି କ୍ରୀଡ଼ଲା ଶକି୍କ ମରନଲାଜ ସଲାହଗୁ, ଉ�ରଦଷ୍ଟଲା 
ଜ୍ଲାରନନ୍ଦ୍ର ମହଲାନ୍ତ ିପ୍ରମଗୁଖ ଶଗୁରଭଚ୍ଛଲା ଜଣଲାଇଛନ୍ତ।ି 

ଜଲାତୀୟସ୍ତେୀୟ କନଷି୍ଠ ରଟନସି୍  ବଲ୍  କ୍ରରିକଟ୍  ପ୍ରତରି�ଲାଗତିଲା

ଓଡ଼ଶିା ଟମି୍ ଲର ଭଦ୍ରକର ୫ ଲେଳାଳି

ବ ା େୁସ � ବ ୍ୁର , ୨ ୧ । ୯ ( େ ମ େି ) : 
େଲାସଗୁରଦେ�ଗୁେସ୍ିତ େଲାେଲା�ଗୁେ 
କରଲଜ �େସିେରେ ‘ଓଡ଼ଶିଲା-
ରମଲା �େେିଲାେ’, ‘ଜୀେନ େନି୍ଦଗୁ ’ 
ଓ େଜିଗୁ  ଯଗୁେ ଛଲାତ୍ର ଜନତଲା 

ଦଳେ ମଳିତି ସହରଯଲାଗେ ଏକ 
ରମଗଲା େକ୍ତଦଲାନ ଶେିେି ଅନଗୁ ଷ୍ତି 
ରହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏହ ି ଶେିେିରେ 
ସ୍ଲାନୀୟ େଧିଲାୟକ େଷି୍ଗୁ ବ୍ରତ 
େଲାଉତ ଅତଥିିଭଲାରେ ରଯଲାଗରଦଇ 

େକ୍ତଦଲାତଲାମଲାନଙ୍ଗୁ  ଉତ୍ଲାହତି 
କେଥିିରଲ। ଏହ ି ଶେିେିରେ ୧୯୧ 
ୟଗୁନଟି େକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ରହଲାଇଥିଲଲା। 
ରସ୍ଚ୍ଛଲାକୃତ ଭଲାରେ େହଗୁ  ଯଗୁେକ 

େକ୍ତଦଲାନ କେଥିିରଲ। ଅନଥ୍ୟମଲାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟରେ ରଦେଦଶ୍ନ ଦଲାସ, 
ନରଗନ୍ଦ୍ର େଶି୍ୱଲାଳ, େତ ି େଲାେକି, 
କଲାଲନ୍ଦ ି ସଲାହଗୁ  ପ୍ରମଗୁଖ ରଯଲାଗରଦଇ 
େକ୍ତଦଲାତଲାମଲାନଙ୍ଗୁ  ଉତ୍ଲାହତି 
କେେିଲା ସହ ଶେିେି �େଚିଲାଳନଲା 
କେଥିିରଲ।

‘ଓଡ଼ଶିା-ଲମା ପରବିାର’ ପକ୍ଷରଣୁ  ଲମଗା ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି

୧୯୧ ୟନୁଟି ସଂଗହୃୀତ

ଓେଙ୍ଗ ଆଦଶ୍ଶ ବଦି୍ାଳୟର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ କୃତତି୍ୱ
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ଗରୁୁବାର, ୨୨ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ନସ୍କରପରୁ ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ରାଳୟ

ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମତୃଦେହ ଉଦ୍ଧତାର 
େମିଳୁଆି,୨୧ା୯(େମେି): ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ାରର ଏକ ବର ଗଛରର ଜରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ 
ଝୁଲନ୍ା ମତୃରେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛ।ି ସଚୂନାରୁ ପ୍ରକାଶ ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ସମିଳୁଆି 
ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଗତ ମରୁୁୋ ପଞ୍ାୟତର ବାଙୁ୍ରୁପୋ ଗ୍ାମର ଚନ୍ଦନ ବାରକି (୫୫) 
ରକନାଲ ଛକରର ଥିବା ଏକ ବର ଗଛରର ଗାମଛୁା ରବକରର ଲଗାଇ ଝୁଲୁଥିବା 
ଗ୍ାମବାସୀ ରେଖିବାକୁ ପାଇଥିରଲ। ପରର ପଲୁସିକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଲୁସି 
ଘଟୋ ସ୍ଥଳରର ପହଞ୍ ିଶବକୁ ଜବତ କର ିତେନ୍ ଜାର ିରଖିଛ।ି ମତୃରେହ ନକିଟରର 
ତାଙ୍କର ସାଇକଲ ଥିବା ସହତି ରସ ନୀଳ ରଙ୍ର ସାଟ୍ଗ ଓ ଲୁଙ୍ ିପନି୍ଛିନ୍।ି ରତରବ 
ପାରବିାରକି କଳହରୁ ରସ ଆତ୍ମହତଧ୍ା କରଥିିବା ସ୍ଥାନୀୟ ରଲାରକ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍।ି

ନତାବତାଳକିତାକୁ େୁଷ୍କମ୍ମ; ଯବୁକ ଗରିଫ
ରାେସଗାବନି୍ଦ୍ରୁ,୨୧ା୯(େମେି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ରାସରଗାବନି୍ଦପରୁ ଥାନା 
ଅଞ୍ଳର ଜରେ ନାବାଳକିାକୁ ରଜୈନକି ବଧ୍କ୍ ିେୁଷ୍କମ୍ଗ ଅଭରିଯାଗରର ଗରିଫ ରହାଇଥିବା 
ଜୋପଡ଼ଛି।ି ଝଅିର ପରବିାର ରଲାକଙ୍କ ଅଭରିଯାଗକୁ ଭତି୍ ିକର ିରାସରଗାବନି୍ଦପରୁ 
ପଲୁସି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ିତେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା। ରତରବ ରାସରଗାବନି୍ଦପରୁ 
ପଲୁସି ନାବାଳକିାଙ୍କ ବୟାନ ରରକର୍ଗ କରବିା ସହତି ରପାର୍ା ଆକ୍ଟରର େୁଷ୍କମ୍ଗ 
ମାମଲା ରୁଜୁ କରଛି।ି ରତରବ ଅଭଯିକୁ୍ ଯବୁକ ରହଉଛ ି ରାସରଗାବନି୍ଦପରୁ 
ଥାନା ଅଧୀନ ପାଇକସାହ ି ଗ୍ାମର ସଶୁାନ୍ ନାୟକଙ୍କ ପଅୁ ରମଧ୍ ନାୟକ।

ହତାତୀପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳଦର କତାମ କରଦିବ ଗଜସତାଥୀ 
ସବତନଟୀ,୨୧ା୯(େମେି): ରବତନଟୀ ରରଞ୍ଜ କାଯ୍ଗଧ୍ାଳୟରର ଗଜସାଥୀମାନଙୁ୍କ 
ବୁଧବାର ଏକେବିସୀୟ ତାଲମି୍  ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛ।ି ରରଞ୍ଜର ଘନଶଧ୍ାମ ସଂିଙ୍କ 
ସଂରଯାଜନା ଏବଂ ପରଚିାଳନାରର ଆରୟାଜତି ତାଲମି୍  କାଯ୍ଗଧ୍କ୍ରମରର ସହକାରୀ 
ବନ ସଂରକ୍ଷକ ରବନିାରାୟେ ମହାନ୍ ି ଗଜସାଥୀଙୁ୍କ ଆବଶଧ୍କ ତାଲମି୍  ପ୍ରୋନ 
କରଥିିରଲ। ରବତନଟୀ ରରଞ୍ଜ ଅଧୀନରର ୧୯ଟ ିବନସରୁକ୍ଷା ସମତି ିକାଯ୍ଗଧ୍କରୁଥିବା 
ରବରଳ ରଯଉଁ ଅଞ୍ଳ ଗରୁକି ହାତୀପ୍ରବେ ଅଞ୍ଳ ରସହ ିବନସରୁକ୍ଷା ସମତି ିଅଧୀନ 
ବଭିନି୍ନ ଗାଁ ଗରୁକୁି ରନଇ ରଗାଟଏି କ୍ଲଷ୍ଟର ଗଠନ କରାଯବିା ସହତି ପ୍ରରତଧ୍କ କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ 
୫ଜେ ରଲଖାଏଁ ଗଜସାଥୀଙୁ୍କ ଚୟନ କରାଯାଇଛ।ି ରବତନଟୀ ରରଞ୍ଜରର ରମାଟ 
୩୫ଟ ି କ୍ଲଷ୍ଟର ଗଠନ କରାଯାଇ ପ୍ରାଥମକି ପଯ୍ଗଧ୍ାୟରର ୧୭୫ଜେ ଗଜସାଥୀଙୁ୍କ 
ଚୟନ କରାଯାଇଛ।ି ରରଞ୍ଜ ଅଧୀନ ରବତନଟୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପରୁ, ବରାମପରୁ ପ୍ରଭୃତ ି
ପ୍ରରତଧ୍କ ରସ୍ନ ପାଇଁ ୧୦ଟ ି ରଲଖାଏଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ରବରଳ 
ରବୈଶଙି୍ା ରସ୍ନ ପାଇଁ ୫ ଟ ିକ୍ଳଷ୍ଟର ଗଠନ କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରତ ିକ୍ଳଷ୍ଟରରୁ ଚୟନ 
ରହାଇଥିବା ଗଜସାଥୀମାରନ ଅରବୈତନକି ଏବଂ ରୱେଚ୍ାରସବୀ ଭାରବ ବନବଭିାଗ 
ତତ୍ାବଧାନରର କାମ କରରିବ। ରସମାନଙୁ୍କ 
ବନବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 
ଆବଶଧ୍କ ଟର୍୍ଗଲାଇଟ, ୟନୁଫିମ୍ଗ ସରମତ 
ଅନଧ୍ାନଧ୍ ସରଞ୍ଜାମ ରଯାଗାଇ େଆିଯବି। 
ରସମାରନ ମଖୁଧ୍ତଃ ଜନସାଧାରେଙୁ୍କ ହାତୀମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଉପରର 
ସରଚତନ କରାଇବା ସହତି ଗାଁକୁ ହାତୀ ପଶ ିଆସରିଲ କେ କେ ପେରକ୍ଷପ ଗ୍ହେ 
କରବିାକୁ ରହବ ଏବଂ କଭିଳ ିଗ୍ାମବାସୀ ବେଆୁ ହାତୀଙ୍କ ନକିଟତର ରହରବ ନାହ ିଁ 
ରସ ରନଇ କାମ କରରିବ। ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଗଧ୍ାୟରର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ରସ୍ନର ୧୦ଟ ି
କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ ରବତନଟୀ ରସ୍ନର ୮ଟ ିକ୍ଲଷ୍ଟର ଏହଭିଳ ି୧୮ଟ ିକ୍ଲଷ୍ଟରର ୯୦ଜେ 
ଗଜସାଥୀଙୁ୍କ ଏକେବିସୀୟ ତାଲମି୍  ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛ।ି ପରଚିାଳନାରର ବନପାଳ 
ପ୍ରଶାନ୍ ସଂି ସାମନ୍, ଅଭନିନ୍ଦନ ସାହୁଙ୍କ ସରମତ ଅନଧ୍ାନଧ୍ କମ୍ଗଚାରୀ ସାମଲି ଥିରଲ।

ଚନ୍ଦସନଶ୍ୱର,୨୧ା୯(େମେି)

ରଭାଗରାଇ ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପରୁ ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତ 
ଅନ୍ଗ୍ଗତ ନସ୍କରପରୁ ପ୍ରାଥମକି ବେିଧ୍ାଳୟରର 
ଅନୁୋନ ଅଥ୍ଗରାଶ ି ଆତ୍ମସାତ୍  ଅଭରିଯାଗର 
ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରର ଜଲି୍ା ଭଜିଲିାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ 
ତେନ୍ କରାଯାଇଛ।ି ସଚୂନା ମତୁାବକ, 
ଗତ ୨୦୧୯-୨୦ ମସହିା ଆଥ ଥିକ ବର୍ଗରର 
ଫନ ି ବାତଧ୍ା ସହାୟତା ଅନୁୋନ ରାଶ ି ଏକ 
ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ରଯାଗାଇ େଆିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଉକ୍ ଅନୁୋନ 
ଅଥ୍ଗରାଶରିର ବେିଧ୍ାଳୟରର ରକୌେସ ି କାଯ୍ଗଧ୍ 
ନ କର ିପବୂ୍ଗରୁ ରମା ସ୍କଲୁ ଅଭଯିାନରର ରହାଇ 
ଥିବା କାଯ୍ଗଧ୍ଗଡ଼ୁକୁି େଶ୍ଗାଇ ସରପଞ୍ ଅରଶାକ 
ସାସମଲ, ଯନ୍ତୀ ତ୍ରବିକି୍ରମ ସାମନ୍ରାୟ ଏବଂ 
ପବୂ୍ଗତନ ସହକାରୀ ଶକି୍ଷକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର 
ରଜନା ତଞ୍କତା ପବୂ୍ଗକ କାହାକୁ ନ ଜୋଇ ରମା 
ସ୍କଲୁ ଅଭଯିାନରର ରଯଉ ଁକାଯ୍ଗଧ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ରହାଇ 

ଅଥ୍ଗରାଶ ି ଉଠାେ ସରଥିିଲା ରସହ ି କାଯ୍ଗଧ୍କୁ 
ସରପଞ୍ ଶ୍ୀ ସାସମଲ ଏବଂ କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ 
ଶ୍ୀ ସାମନ୍ରାୟଙ୍କ ମଧଚୁନ୍ଦ୍ରକିାରର ପନୁବ୍ଗାର 
ମାପଚୁପ କର ିଫନ ିବାତଧ୍ାର ଅନୁୋନ ଅଥ୍ଗରାଶ ି
ବଧ୍ାଙ୍କ ରଚକ ମାଧ୍ୟମରର ଉଠାଇ ରନଇ ହଡ଼ପ 
କରଥିିବା ବେିଧ୍ାଳୟ ପରଚିାଳନା କମଟି ି
ତଥା ପଞ୍ାୟତବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରଲଶ୍ୱର 
ଭଜିଲିାନ୍ସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନକିଟରର ଗତ 
ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରଖିରର ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରଲ। 
ଅଭରିଯାଗକୁ ଭତି୍କିର ି ସମ୍ପକୃ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ବରିରାଧରର ଆଇନଗତ କାଯ୍ଗଧ୍ାନୁଷ୍ଠାନ 
ମଧ୍ୟ ୋବ ି କରଥିିରଲ। ଅଭରିଯାଗ ପାଇବା 
ପରର ଭଜିଲିାନ୍ସ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଗଶରର 
ଭଜିଲିାନ୍ସ ଇନ୍ସରପକ୍ଟର ଉଲ୍ପୂ ି ରବରହରା 
ରଭାଗରାଇ ଗସ୍ତରର ଆସ ି ନସ୍କରପରୁ 
ପ୍ରାଥମକି ବେିଧ୍ାଳୟରର ପହଞ୍ ି ଘଟୋର 
ତେନ୍ କରଥିିରଲ। ବେିଧ୍ାଳୟର ପବୂ୍ଗତନ 
ଇନ୍ ଚାଜ୍ଗ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ପ୍ରତମିା ରାେୀ 

ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ନଲିମିା ସାହୁଙୁ୍କ 
ତେନ୍ ପରସିର ଭୁକ୍ କର ି ବେିଧ୍ାଳୟରର 
ରକବଳ ରେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁରହଁ, ରମା ସ୍କଲୁ 
ଅଭଯିାନରର ମଳିଥିିବା ଅଥ୍ଗରାଶ ି ସାରେ ୫ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାଯ୍ଗଧ୍ାରେଶରର ମଧ୍ୟ େୁନ୍ଗୀତ ି
ରହାଇଥିବା ତେନ୍ ରବରଳ ଜୋପଡ଼ଛି।ି ଫନ ି
ବାତଧ୍ା ଅନୁୋନ ଅଥ୍ଗରାଶରିର ବେିଧ୍ାଳୟରର 
ରକୌେସ ି ଉନ୍ନୟନ ମଳୂକ କାଯ୍ଗଧ୍ ରହାଇ ନ 
ଥିବା ରବରଳ ବତ୍୍ଗମାନ ଉକ୍ ଅନୁୋନ ଟଙ୍କା 
ବେିଧ୍ାଳୟ ପରଚିାଳନା କମଟିରି ସଭାପତ ି
ସତଧ୍ନାରାୟେ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରର ଅଛ ି ରବାଲ ି
ପବୂ୍ଗତନ ଇନ୍ ଚାଜ୍ଗ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଶ୍ୀମତୀ 
ଚାନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ତେନ୍ ରବରଳ 
ପଞ୍ାୟତବାସୀ ଓ ସ୍କଲୁ ପରଚିାଳନା କମଟିରି 
ସେସଧ୍ ରାଧାରଗାବନି୍ଦ ପାତ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ, ସାରୱେତ ସାଧକ ସରନ୍ାର 
କୁମାର ପାତ୍ର, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପାତ୍ର, ଅନନ୍ ବଲ୍ଭ 
ସାହୁ, େୀନକୃଷ୍ଣ ୋସ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।

ବାସେଶ୍ୱର/ରାଜବରହମ୍ରୁ,୨୧।୯(େମେି)

ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ନୀଳଗରି ି ବ୍ଲକ ଅନ୍୍ଗଗତ 
ରାଜବରହମପରୁ ସ୍ଥତି ବାଉଁଶପାଳ ୟପୁ ି ସ୍କଲୁରର 
ବୁଧବାର ଏକ ଅଘଟେ ରେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଉକ୍ 
ବେିଧ୍ାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରନ୍ା ରହାଇଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ 
ରଭାଜନ ନ ଖାଇ ଭାତକୁ ଫିଙ୍ଥିିବା ରେଇଥିବା ଭଳ ି
ଏକ ସଙ୍ନି ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି ପଲିାମାରନ ପାଚକିାଙ୍କ 
ରକ୍ରାଧର ଶକିାର ରହାଇଥିବାରବରଳ ଏସଏମସ ି କମଟି ି
ପକ୍ଷରୁ ପଲିାଙୁ୍କ ବସି୍କଟୁ ଖାଇବାକୁ େଆିଯାଇଥିଲା। 
ଅନଧ୍ପରଟ ସଆିରସସି ି ଘଟୋର ତେନ୍ କରଥିିବା 
ଜୋପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନା ଅନୁସାରର, ରାଜବରହମପରୁରର 
ରହଛି ିବାଉଁଶପାଳ ୟଜୁ ିୟପୁ ିସ୍କଲୁ। ଏହ ିବେିଧ୍ାଳୟରର 
ଏରବ ପାଚକିା ଏବଂ ଏସଏସଜ ି ଗରୁପର ମଧଚୁନ୍ଦ୍ରକିା 
ରଯାଗୁଁ ପଲିା ହଇରାେ ହରକତ ରହଉଛନ୍।ି ଏପରକି ି
ରସମାରନ ବେିଧ୍ାଳୟରର ରନ୍ା ରହଉଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ 
ରଭାଜନକୁ ଅତଧ୍ନ୍ ନମି୍ନମାନର କରୁଥିବା ରନଇ ପବୂ୍ଗରୁ 
ଅଭରିଯାଗ ମଧ୍ୟ ରହାଇଆସଛୁ।ି ଫଳରର ପଲିାମାରନ 
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ ଖାଇବାକୁ ରାଜ ିରହଉନାହାନ୍।ି ଚାଉଳ, 
ପନପିରବିା ଏବଂ ରାଲ ି କମ୍  ପରମିାେର େଆିଯାଇ 
ରନ୍ା ରହଉଛ।ି ଏ ରନଇ ପଲିାମାରନ ବେିଧ୍ାଳୟର 
ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ଜୋଇଛନ୍।ି ପରର ବେିଧ୍ାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 
ଏସଏମସ ି କମଟିକୁି ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏ ରନଇ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ଏବଂ ଏସଏମସ ି କମଟି ି
ପକ୍ଷରୁ ପାଚକିା ଓ ଏସଏସଜ ି ଗରୁପକୁ ତାଗେି ମଧ୍ୟ 

କରାଯାଇଥିଲା। ବେିଧ୍ାଳୟରର ମଞ୍ଜଲୁତା ରସଠୀ 
ନାମକ ଜରେ ପାଚକିା ଏସଏସଜ ିଗରୁପକୁ ନଜି ଅଧୀନକୁ 
ଆେ ିପଲିାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସଥୁିବା ଚାଉଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ରାଲ ିଏବଂ ପନପିରବିାକୁ ଅଧା ଲୁଚାଇ ରଖିବା ସହ ଅଳ୍ପ 
କଛି ି ସାମଗ୍ୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ ପ୍ରସ୍ ୁତ କରୁଛନ୍ ି ରବାଲ ି
ମଧ୍ୟ ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି ଏ ରନଇ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ତାଙୁ୍କ 
ତାଗେି କରବିା ସହ ପନୁବ୍ଗାର ନ କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ ରନାଟସି 
କରଛିନ୍।ି ରତରବ ଏହ ି ରନାଟସିକୁ ରନଇ ପାଚକିା 
ଉତ୍ଧ୍କ୍ ରହାଇ ତାଙ୍କର କଛି ି ସମଥ୍ଗକଙୁ୍କ ଗତକାଲ ି
ବେିଧ୍ାଳୟକୁ ରାକ ିପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ଧମକ ଚମକ ଏବଂ 
ଗାଳଗିଲୁଜ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଘଟୋ ସମ୍ପକ୍ଗରର ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ଷକ ବଇିଓ ସ୍ଗି୍ା ପଣ୍ାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୋଇଛନ୍।ି ବଇିଓ 
ଗତକାଲ ି ବେିଧ୍ାଳୟରର ପହଞ୍ ି ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଏବଂ 
ପାଚକିାଙୁ୍କ ତାଗେି କରଥିିରଲ; ରହରଲ ଆଜ ିଏହ ିଘଟୋ 
ଉଗ୍ ରୂପ ରନଇଥିଲା। ଆଜ ି ବେିଧ୍ାଳୟର ୧୧୩ଜେ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 
ରଭାଜନ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ରହବାକୁ ଥିଲା। 
ଏପରକି ି ପାଚକିା 
ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଥିିରଲ। 
ରହରଲ ପାଚକିା 
ମଞ୍ଜଲୁତା ଭାତରର ରପଜ ମଶିାଇ ଖରାପ କର ିରାନ୍ବିା 
ସହ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ନମି୍ନମାନର କରଥିିରଲ। ଏହାଛରା 
ପଲିାଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୫୦ଟ ି ଥାଳ ି ଥିବା ରବରଳ 
ବାକ ି ଥାଳ ି ମଧ୍ୟ ନ ଥିଲା। ରାଲ ପାେଆି ରହାଇଥିବାରୁ 
ତାହା ଖାେଧ୍ ଉପରଯାଗୀ ନଥିଲା। ପରର ରସହ ି ଖାେଧ୍ 
ପଲିାଙୁ୍କ ପରସା ଯବିାରୁ ତାହାକୁ ନ ଖାଇ ଫିଙ୍ ି ରେଇ 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରଲ। ପରର 

ଏସଏମସ ି କମଟି ି ସଭାପତ ି ସଶୁାନ୍ କୁମାର 
ରସଠୀ ବସି୍କଟୁ ଆେ ି ପଲିାଙୁ୍କ ରେଇଥିରଲ। 
ବଇିଓ ଅଭରିଯାଗ ପାଇଁ ତୁରନ୍ ସଆିରସସି ି
ଚତି୍ରଞ୍ଜନ ରଜନାଙୁ୍କ ତେନ୍ କରବିା 
ପାଇଁ ବେିଧ୍ାଳୟକୁ ପଠାଇଥିରଲ। ରତରବ 
ତେନ୍ କରବିା ସମୟରର ଜୋପଡ଼ଲିା ରଯ, 
ରଯଉଁ ଭାତ ରନ୍ା ରହାଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ 
ଜାଉ ରହାଇଯାଇଛ।ି ଅଣ୍ା ମଧ୍ୟ େରସଝିା 

ରହାଇଥିଲା। ତାଛରା ଭାତରର ଗରୁ ି ବାହାରବିା 
ସହ ବଭିନି୍ନ ଅଳଆି ସାମଗ୍ୀ ପଡ଼ଥିିଲା ପଲିାମାରନ 
ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରଲ। ଏରନଇ ବଇିଓ ଶ୍ୀମତ ି ପଣ୍ାଙୁ୍କ 
ରଯାଗାରଯାଗ କରବିାରୁ ସଆିରସସି ି ଉକ୍ ବେିଧ୍ାଳୟକୁ 
ଯାଇ ତେନ୍ କର ି ତାଙୁ୍କ ରରିପାଟ୍ଗ ରେଇଛନ୍।ି ରସହ ି
ଆଧାରରର ଗରୁୁବାର ବେିଧ୍ାଳୟକୁ ଯାଇ ତେନ୍ କର ି
କାଯ୍ଗଧ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ହେ କରରିବ ରବାଲ ିକହଛିନ୍।ି

ବାସେଶ୍ୱର,୨୧ା୯ (େମେି)

ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ରରମେୁା ବ୍ଲକ ମନ୍ଦାରପରୁ 
ପଞ୍ାୟତର ରସାନ ନେୀ ଉପରର ନମିଥିତ 
ବଜୁି ରସତୁ ଫାଟ ି ଅାଁ ରହଇ ଯାଇଛ।ି 
ଫଳରର ଯାନ ବାହନ ଚାଳକ ମାରନ 
ଯାତାୟାତ କରବିାରର ଅସବୁଧିା ସମ୍ଖୁୀନ 
ରହଉଥିବା ଅଭରିଯାଗ ରହଉଛ।ି ପଣ୍ାସାହ ି
ଜଗନ୍ନାଥପରୁ ବଜୁି ରସତୁଟ ି ୨୦୧୨-୧୩ରର 
ଶଳିାନଧ୍ାସ କରାଯାଇ କାଯ୍ଗଧ୍ ଆରମ୍ଭ 
ରହଇଥିଲା। ଏହ ି ରସତୁ ନମି୍ଗାେ ଅଟକଳ 
ମଲୂଧ୍ ୬ ରକାଟରୁି ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଗ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହାର 
ନମି୍ଗାେ କାଯ୍ଗଧ୍ ଠକିାୋର ପ୍ରହଲ୍ାେ ବାଗ୍  
କରଥିିରଲ। ରତରବ ନମି୍ଗାେ 
କାଯ୍ଗଧ୍ ଆରମ୍ଭର ୫ବର୍ଗ 
ପରର ଅଥ୍ଗାତ ୨୦୧୮-
୧୯ରର ଏହ ି ରସତୁ 
ନମି୍ଗାେ କାଯ୍ଗଧ୍ ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ 

ରହାଇଥିଲା। ରପାଲ କାମ ଚାଲଥିିବା ରବରଳ 
ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ସାଧାରେଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନମି୍ନମାନର 
କାମ ରହବାରନଇ ବାରମ୍ାର ଅଭରିଯାଗ 
ରହାଇଥିବା ଜୋଯାଇଛ।ି ବତ୍୍ଗମାନ 
ରପାଲର ପ୍ରରତଧ୍କ ସ୍ଥାନର ସଂରଯାଗ ସ୍ଥଳ 
ଫାଟ ି ଅାଁ ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏପରକି ି ବଭିନି୍ନ 

ସ୍ଥାନରର ଲୁହାରରଗରୁକି ପୋକୁ ବାହାର ି
ଆସଥିିବା ରେଖାଯାଉଛ।ି ପୋକୁ ବାହାର ି
ଥିବା ଏହ ି ଲୁହାରର ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରର 
ଯାନବାହନ ଚାଳକମାରନ େୁଘ୍ଗଟୋଗ୍ସ୍ତ 
ରହଉଥିବାର ଜାେବିାକୁ ମଳିଛି।ିସ୍ଥାନୀୟ 
ଅଞ୍ଳର ସରଚତନ ବଧ୍କ୍ ି ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 

ବହୁବାର ଆରଡ଼ ି ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ଠାରର ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ 
ଆରେୌ ମରାମତ ିକରାଯାଉ ନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ 
ରଲାକ ମାରନ କହଛିନ୍।ିଏହ ି ରପାଲ ରେଇ 
ରରମେୁା ବ୍ଲକର ବଡ଼ପାଳ, କଲଧ୍ାେପରୁ, 
ଗଣ୍ରୋ, ନଜିାମପରୁ ପଞ୍ାୟତ ସରମତ 

ମୟରୁଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର ରବତନଟୀ ଏବଂ 
ରବୈଶଙି୍ା ଅଞ୍ଳର ବହୁ ରଲାକ ରେୈନନ୍ଦନି 
ରରମେୁା ଓ ବାରଲଶ୍ୱର ଯାଆସ କରୁଛନ୍।ି 
ପ୍ରତ ି ସରକାରୀ କାଯ୍ଗଧ୍ରର ଠକିାୋରଙ୍କ 
ପାଇଁ ମରାମତ ିବାଧ୍ୟତା ମଳୂକ ରହଛି।ି କନୁି୍ 
ଏ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଠକିାୋରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥରର ବ ି
ରପାଲ ମରାମତ ି କରାନଯବିା ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠକିାୋରଙ୍କ ମଧଚୁନ୍ଦ୍ରକିା 
ଉପରର ସାଧାରେରର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ଟ ି
କରୁଛ।ି ରତେ ୁ ଜନୱୋଥ୍ଗ େୃଷ୍ଟରୁି ରପାଲଟକୁି 
ସଜ୍ଗମନି୍  ତେନ୍ କର ି ତୁରନ୍ ମରାମତ ି
କରବିାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ସାଧାରେଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ୋବ ି କରାଯାଇଛ।ି ରତରବ ଏହ ି
ରପାଲର ମରାମତ ି ବାବେରର ଆରଡ଼ ି
ରଭିଜିନ-୧ର ଏକଜକୁିଧ୍ଟଭି ଇଂଜନିୟିର 
ତପନ କୁମାର ରବରହରାଙୁ୍କ ପଚାରବିାରୁ 
େୁଗ୍ଗା ପଜୂା ପରର ଏହ ି ରପାଲର ମରାମତ ି
କରାଯବି ରବାଲ ି ଶ୍ୀ ରବରହରା କହଛିନ୍।ି

ବରାଉଁଶପରାଳ ୟପୁ ିସ୍କଲୁରର ପରାଚକିରା ଏବଂ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜ ିଗ୍ରୁପର ମଧଚୁନ୍ଦକିରାବରାଉଁଶପରାଳ ୟପୁ ିସ୍କଲୁରର ପରାଚକିରା ଏବଂ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜ ିଗ୍ରୁପର ମଧଚୁନ୍ଦକିରା

ନମି୍ନମତାନର ଖତାେ୍ୟ ନ ଖତାଇ ଫିଙ୍ଦିଲ ପଲିତାବାସେଶ୍ୱର,୨୧ା୯(େମେି): ବାରଲଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ରରମେୁା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ାୟତ 
େଖିାପୋ ସ୍କଲୁ ଛୁଟ ି ରହବା ପରର 
ଜରେ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଘରକୁ ଆସଥୁିବା 
ସମୟରର ୩ଜେ େୁବୃ୍ଗତ୍ ବାଇକରର 
ଆସ ି ତାଙୁ୍କ ଭୁଜାଲରିର ହାେ ି ଲୁଟ୍  
ଉେଧ୍ମ କରଥିିରଲ। ଫଳରର ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ଜେକ ଗରୁୁତର ରହାଇ ରାକ୍ରଖାନାରର 
ଭତ୍ଥି ରହାଇଛନ୍।ି ସଚୂନା ଅନୁସାରର, 
େଖିାପୋ ସ୍କଲୁର ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ହରପ୍ରୟିା 
ନାୟକ ବୁଧବାର ୪ଟା ୪୦ମନିଟିରର 
ନରହରପିରୁ ବାଇପାସ ରାସ୍ତାରର ନଜି 
ବାପ ଘର ରରମେୁା ରଗାରଲଇ ନକିଟ 
ତ୍ରାହ ି ଅଚୁଧ୍ତ ମନ୍ଦରି ଅଭମିରୁଖ ସ୍କଟୁରିର 
ଆସଥୁିରଲ। ତାଙ୍କ ସ୍କଟୁକୁି ଅନୁସରେ କର ି
ପଛରୁ ଏକ ବାଇକରର ଆସଥୁିବା ୩ଜେ 
େୁବୃ୍ଗତ୍ ଆସଥୁିରଲ। ରହରଲ ଯବୁକମାରନ 
ହଠାତ ସମ୍ଖୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସ ି ତାଙ୍କ ସ୍କଟୁ ି
ଅଟକାଇ ରସ ପନି୍ ିଥିବା ଗହୋ ଛନିତାଇ 
କରବିାକୁ ଉେଧ୍ମ କରଥିିରଲ। ରସ 

ଏହାକୁ ପ୍ରତବିାେ କରବିାରୁ େୁବୃ୍ଗତ୍ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ଜରେ ଭୁଜାଲ ି ବାହାର କର ି ତାଙୁ୍କ 
ଆକ୍ରମେ କରଥିିରଲ। ମାତ୍ର ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ହାତ 
ରେଖାଇ ନଜି ମଣୁ୍କୁ ସରୁକ୍ଷତି ରଖିବା 
ସହତି ରଜାରରର ଚତି୍ାର କରଥିିରଲ। 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍କ ଚତି୍ାର ଶେୁ ି ସ୍ଥାନୀୟ 
ଗ୍ାମବାସୀ ପହଞ୍ବିାରୁ େୁବୃ୍ଗତ୍ମାରନ 
ରସଠାରୁ ରଫରାର ରହାଇଯାଇଥିରଲ।

ଆଜ ିବଇିଓ ଦନଦବ 
କତାଯ୍ମ୍ୟତାନୁଷ୍ତାନ

ସଆିସସିଙି୍କ ତଦନ୍ତ

ପଣ୍ତାସତାହ-ିଜଗନ୍ତାଥପରୁ ବଜୁି ଦସତୁ ଫତାଟ ିଅତାଁ’

ରକରବ ରେବ 
ରପରାଲ ମରରାମତ ି?

ଜଦଳଶ୍ୱରଦର ଦେଙୁ୍ ଦରତାଗୀ 
ଚହି୍ନଟ ଦନଇ ସତାଧତାରଣଦର ଆତଙ୍କ
ଜ ର ଳ ଶ୍ୱ ର , ୨ ୧ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଜରଳଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳରର ଗତ 
ତନି ି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରର ଅରନକ 
ରରଙୁ୍ ରରାଗୀ ଚହି୍ନଟ ରହାଇଥିବା 
ଜୋପଡ଼ଛି।ି ଫଳରର ସାଧାରେରର 
ଏହାକୁ ରନଇ ଆତଙ୍କ ରଖଳ ି
ଯାଇଥିବା ରବରଳ ୱୋସ୍ଥଧ୍ ବଭିାଗର 
ଚନି୍ା ବଢ଼଼ଯିାଇଛ।ି ୱୋସ୍ଥଧ୍ ବଭିାଗ 
ତରଫରୁ ରରଙୁ୍ ମକୁାବଲିା ଓ 
ସରଚତନତା ସଷୃ୍ଟ ି ପାଇଁ ପ୍ରଭାବତି 
ଗାଁରର ସରଚତନତା କାଯ୍ଗଧ୍କ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି ପ୍ରକାଶରଯାଗଧ୍ 

ରଯ ଗତ ତନି ି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରର 
ରାଜପରୁ, େକ୍ଷେି ପ୍ରହରାଜପରୁ ଏବଂ 
ନାରମ୍ପା ଗାଁରୁ ଅରନକ ରରଙୁ୍ ରରାଗୀ 
ଚହି୍ନଟ ରହାଇଛନ୍।ି ରସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର କଛି ି ପରୁୁର ଓ କଛି ି ମହଳିା 
ରହଛିନ୍।ି ଏହ ି ରରାଗୀମାରନ 
ସମରସ୍ତ ବାରଲଶ୍ୱରରର ଚହି୍ନଟ 
ରହାଇ ରସଠାରର ହ ିଁ ଚକିତି୍ାଧୀନ 
ଅଛନ୍।ି ରରଙୁ୍ ପ୍ରଭାବତି ଗାଁରର 
ୱୋସ୍ଥଧ୍ ବଭିାଗ ଓ ସମ୍ପକୃ୍ ପଞ୍ାୟତ 
ଗରୁକି ତରଫରୁ ବଭିନି୍ନ ସରଚତନତା 
କାଯ୍ଗଧ୍କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି 
ଅଙ୍ନବାଡ଼ ି କମ୍ଗୀ,ଆଶା କମ୍ଗୀଙ୍କ 
ସହ ଗାଁ କଲଧ୍ାେ ସମତିକୁି ଏଥିପାଇଁ 
ୱେତନ୍ତ ୋୟତି୍ େଆିଯାଇଛ।ି 
ମଶାର ି ଟାଙ୍ ି ରଶାଇବା, ଘର 
ଆଖପାଖ ପରରିବଶ ସଫା ସତୁୁରା 

ରଖିବା, ବର୍ଗାପାେ ି ରଯପର ି ସ୍ଥରି 
ଭାରବ ଜମ ି ନରରହ ରସଥିପାଇଁ 
ପେରକ୍ଷପ ରନବା, ଜ୍ୱର ରହରଲ 
ଅବଳିରମ୍ ସରକାରୀ ରାକ୍ରଖାନାକୁ 
ଯବିା ପାଇଁ ରଲାକଙୁ୍କ ସରଚତନ 
କରାଯାଉଛ।ି କଛି ି େନି ପବୂ୍ଗରୁ 
ରାଜପରୁ ଗାଁରର ମଧ୍ୟ ଏକ ରରଙୁ୍ 
ସରଚତନତା କାଯ୍ଗଧ୍କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ରସହପିର ି ରାଜପରୁ 
ଗାଁରର ଜରେ ରରଙୁ୍ରର ଆକ୍ରାନ୍ 
ରହାଇ ଏରବ ବାରଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା 
ମଖୁଧ୍ ଚକିତି୍ାଳୟରର ଚକିତି୍ାଧୀନ 

ଅଛନ୍।ି ଏହାକୁ ରନଇ ଗାଁରର ଆତଙ୍କ 
ରଖଳ ି ଯାଇଛ।ି ଏ ରନଇ ରଲାକଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ସରଚତନତା ସହ ରରଙୁ୍ 
ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ପଞ୍ାୟତ ଅଫିସ 
ପରସିରରର ଏହ ି ସଭା ଆରୟାଜତି 
ରହାଇଥିଲା। ସଭାରର ସରପଞ୍ 
ମମତା ରାେୀ ପରଡ଼ିା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା 
କରଥିିରଲ।ଏ ହ ି ସଭାରର ପ୍ରାକ୍ନ 
ସରପଞ୍ େଲି୍ୀପ କୁମାର ପରଡ଼ିା, 
ଲାଇଫ ରୱେଚ୍ାରସବୀ ସଂଗଠନର 
ସମ୍ପାେକ ତ୍ରରିଲାଚନ ଗରି ି ପ୍ରମଖୁ 
ରଯାଗରେଇ ବକ୍ବଧ୍ ରଖିଥିରଲ। 
ସଭାରର ରାଜପରୁ ପଞ୍ାୟତର ବଭିନି୍ନ 
ୱେୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀର ମହଳିା, 
ଗାଁ କଲଧ୍ାେ ସମତିରି କମ୍ଗକତ୍୍ଗା, 
ୱାର୍ଗ ସଭଧ୍ସଭଧ୍ା, ବଭିନି୍ନ ସାମାଜକି 
ସଙ୍ଠନର କମ୍ଗକତ୍୍ଗା ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।

ପ୍ଭରାବତି ଗ୍ରାଁରର 
ଆରମ୍ଭ ରେଲରା 
ସରଚତନତରା 
କରାର୍ଯ୍କ୍ରମ

ଅଥ୍ମ ହଡ଼ପ ଅଭଦିଯତାଗର ଭଜିଲିତାନ୍ସ ତେନ୍

ଶକି୍ଷୟତି୍ୀଙୁ୍କ ଭୁଜତାଲଦିର 
ଆକ୍ରମଣ କର ିଲୁଟ୍  ଉେ୍ୟମ

୩୫ କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ୧୭୫ 
ଗ୍ଜସରାଥୀଙୁ୍କ ତରାଲମି୍ 
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ବାସେଶ୍ୱର, ୨୧ା୯ (େମେି)

ହେମକାପଦା ଦୁର୍ାପଜୂା କମଟିରି ନଆିରା ମରୂ୍ତ୍ତି 
ପଜୂା େ ିଁ ଏୋର ବହିେଷତ୍ୱ। ସାଧାରଣତଃ ହଦବୀ 
ଦୁର୍ା ମେଷିାସରୁ ମଦ୍ତିନୀ ଭାହବ ପଜୂା ପାଆନ୍ ି
କନୁି୍ ଏେ ି ମଣ୍ଡପହର ମା’ ଅକାଳ ହବାଧନ’ ଅର୍ାତ 
ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙୁ୍ ଆେୀବ୍ାଦ ହଦବା ମଦୁ୍ାହର ପଜୂା 
ପାଆନ୍।ି ବାହେଶ୍ୱରହର ଆଉ ହକଉଠଁ ି ଏେପିର ି
ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତମିରୂ୍ତ୍ତି ହଦଖିବାକୁ ମହିଳନ।ି ୧୯୯୬ 
ମସେିାହର ପ୍ରଭାକର ଦାସଙ୍ ଦ୍ାରା ପ୍ରରହମ ପଜୂା 
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିୋ। ଏଠାହର ମା’ ଦୁରା୍ ଯଦୁ୍ଧ କରୁଥିବା 
ମଦୁ୍ାହର ନୁହେ ଁଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ମଦୁ୍ାହର ପଜୂା ପାଆନ୍।ି

ହରେତୟା ଯରୁହର ପରାକ୍ରମୀ ରାବଣଙ୍ 
ବହିରାଧହର ଯଦୁ୍ଧ େଢ଼ବିା ପବ୍ୂରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୀରାମଚନ୍ଦ୍ର 
େକ୍ରି ପ୍ରତୀକ ହଦବୀ ଦୁର୍ାଙୁ୍ ଉପାସନା କରଥିିହେ। 
ଏେ ିପଜୂା କରବିା ସମୟହର ଦୁର୍ା ମାତା ଶ୍ୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍ 
ଭକ୍ ିପରୀକ୍ା କରବିା ପାଇ ଁମାୟା କର ିପଜୂା ନମିହନ୍ 

ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହତାଳ ିରଖିଥିବା ୧୦୮ଟ ିପଦ୍ମ ଫୁେରୁ 
ହରାଟଏି ପଦ୍ମ ଫୁେ େୁଚାଇ ରଖିହଦହେ। ପଜୂା 

ସମୟହର ହରାଟଏି ପଦ୍ମ ଫୁେର ଅଭାବ ପଡଥିିୋ। 
ଶ୍ୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍ ହସେ ି ସମୟହର ମହନ ପଡେିା 
ତାଙ୍ର ଚକ୍ ୁ ପଦ୍ମ ସଦୃେ ହୋଇଥିବାରୁ 
ତାଙୁ୍ ପଦ୍ମ 

ହୋଚନ ଭାହବ ଡକାଯାଏ। ହତଣ ୁ ରାମ ହରାଟଏି 
ପଦ୍ମ ଫୁେ ସ୍ାନହର ନଜିର ହରାଟଏି ହନରେକୁ ଦୁର୍ା 
ମା’ଙୁ୍ ଅପଣ୍ କରଥିିହେ। ଭକ୍ହିର ସନୁ୍ଷ୍ଟ ହୋଇ 
ଦୁର୍ାମାତା ଶ୍ୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍ ନକିଟହର ଆବଭିା୍ବ ହୋଇ 
ତାଙୁ୍ ବଜିୟୀ ହେବାର ଆେୀବ୍ାଦ ହଦଇଥିହେ। 
ହସେ ି ଅନୁସାହର ଏେ ି ମଣ୍ଡପହର ପଜୂା ହେଉଛ।ି 

ହଟଣ୍ଟ୍  ହର ପଜୂା ହେଉଥିବା ସ୍ାନହର ମଣ୍ଡପ 
୧୯୯୯ ମସେିାହର ନମ୍ିାଣ ହୋଇଥିୋ। 

ମେଳିାମାନଙ୍ ଇଚ୍ାକୁ ସମ୍ାନ ହଦଇ ଏଠାହର 
ମା’ଙୁ୍ ଏମତି ି ପଜୂା କରାଯାଏ। ଏଠାହର 

େତାଧିକ ମେଳିା ମା’ ଦୁର୍ାଙୁ୍ ପଜୂା କରବିା 
ସମୟର ଅଦୁ୍ତ ଦୃେ୍ୟ ହଦଖିବାକୁ ମହିଳ। 
ବାେ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ସେତି ପଜୂା ରୀତନିୀତକୁି 
ମଧ୍ୟ ଏଠାହର ସମାନ ରରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଏ। 
ପରମ୍ପରା ଅନୁସାହର ପଜୂାହର ୪ ଦନି 
ଅଞ୍ଚଳହର ଆମଷି ନହିଷଧ ହୋଇରାଏ। 
ମଣ୍ଡପ ସମ୍ଖୁ ମାଛ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହେ। 
ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍ର ପଜୂା ମଣ୍ଡପହର 
ସେହଯାର ବେୁତ୍  ସନୁ୍ଦର ରାଏ। ସାଂସ୍ତୃକି 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଓ ଭସାଣ କାଯ୍୍ୟକ୍ରମହର 
ହେମକାପଦ ଛକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର 
କମକ୍ର୍୍ତାମାନଙ୍ ସେହଯାର ରେୁଛ।ି 
କମଟିରି କମକ୍ର୍୍ତା ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍ 

ଅାସଛୁନ୍ତି ଅାସଛୁନ୍ ତି 
ଲେବୀଲେବୀ

ହହମକାପଦା ହହମକାପଦା 
ଦୁର୍ାପଜୂା କମଟି ିଦୁର୍ାପଜୂା କମଟି ି

ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ମଦୁ୍ାହର ପଜୂା ପାଆନ୍ ିମା’ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ମଦୁ୍ାହର ପଜୂା ପାଆନ୍ ିମା’
ଏମାନଙ୍କ ମତଲର...
ଚଳତିବଷ୍ କମଟି ିତରଫରୁ ଅଷ୍ଟମୀ 
ଦନି ହଯଉଁ ବାଡ ିହଖଳ ଦଳ ମଣ୍ଡପ 
ସାମ୍ା ହଦଇ ମୋବୀର ମଠକୁ ଯହିବ 
ହସମାନଙ୍ ଉପହର ପଷୁ୍ପବଷ୍ଣ ଓ 
ଜଳଦାନହର ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି 
ମଣ୍ଡପ ସମ୍ଖୁହର ବଦୁି୍ୟତ୍  ତାର 
ଯାଉଥିବା ହଯାର ୁହତାରଣ ପ୍ରସୁ୍ତହିର ସମସ୍ୟା ହେଉଛ।ି 
ହସଥିପ୍ରତ ିପ୍ରୋସନ ଦୃଷ୍ଟ ିହଦବା ଜରୁରୀ। 

ବଦି୍ାଧର ଆଚାର୍୍ଯ , କମଟି ିେମ୍ାଦକ

ସେହଯାର ପଜୂାକୁ ଆେୁର ିରଙ୍ୀନ କରଦିଏି। ମରୂ୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ୧୨ 
ଫୁଟ୍  ରେଥିିବା ହବହଳ ଚଳତିବଷ୍ ବହଜଟ୍  ୩ େକ୍ ଟଙ୍ା ରେଛି।ି 
ଏେ ିପଜୂା କମଟିରି ସଭାପତ ିପରୂ୍ଚ୍ନ୍ଦ୍ର ହସଠ ିଏବଂ ପ୍ରଭାକର ଦାସ, 
େହୁଭନୁ୍ଦ ରେପିାଠୀ, େେିରି ମୋପାରେ, େତରୁଘ୍ନ ହବହେରା, କାତ୍ତିକ 
ହବହେରା, ଜୀବନ ହବହେରା, ତପନ ହବହେରା, ସତୀେ ସାେୁ, 
ନହରନ୍ଦ୍ର ହଜନା, ହେମନ୍ ହବହେରା, ବଜିୟ ଖଟୁଆ, େଭୁମ ସାଇ 
ମୋପାରେ, ଉଜ୍ଜଳ ଦାସ, ପେୁକ ଦାସ, ବୁେୁ ମଖୁାଜ୍ୀ, ସହନ୍ାଷ 
ବଳ, ଜୟନ୍ ହବହେରା, ହଦବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପରଡିା, ନରିଞ୍ଜନ ମୋନ୍,ି 
ଅପଣ୍ ଦାସ, ବସି୍ମୟ ଦାସ, ସନାତନ ନାୟକ, େହରକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, 
ହେୈଳବାଳା ଦାସ ପ୍ରମଖୁ ସଦସ୍ୟମାହନ ପରଚିାଳନା କରନ୍।ି

ବାସେଶ୍ୱର,୨୧ା୯(େମେି)

ଅକସନିକି୍ସ ନାମକ ଅର୍ େରାଣକାରୀ ସଂସ୍ାହର ଟଙ୍ା 
ଜମାକହେ ହରାଟଏି ବଷ୍ହର ଦ୍ରିଣୁ ହେବ ହବାେ ି
ପ୍ରତେିରୁତ ି ହଦଇ ବାହେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ବଚିାର 
ବଭିାରୀୟ ବଚିାରପତଙି୍ ଇଜେିାସର ହଷ୍ଟହନାଗ୍ାଫର 
ସମ୍ତି ମଶି୍ଙ୍ଠାରୁ ଏସଡହିଜଏମ ହକାଟ୍ର ମଖୁ୍ୟ 
କରିାଣୀ ରହମେଚନ୍ଦ୍ର ଦାେ ୧ େକ୍ ୮େଜାର ଟଙ୍ା 
ଠହକଇ କରଥିିବା ହନଇ ହକାଟ୍ହର ଅଭହିଯାର 
ହୋଇଛ।ି ବାହେଶ୍ୱର ଏସଡ଼ହିଜଏମ ହକାଟ୍ ଶ୍ୀ 
ମଶି୍ଙ୍ ଅଭହିଯାରକୁ ଗ୍େଣ କର ି ଆଇସସି ି ନଂ 

-୬୬୪/୨୦୨୨ ମହୂଳ ସମ୍ପକୃ୍ ହକାଟ୍ହର ମାମୋ 
ବଚିାରାଧୀନ ରଖିବା ଘଟଣା ଚଚ୍ଚ୍ାର ବଷିୟ ହେଇଛ।ି 
ହଷ୍ଟହନାଗ୍ାଫର ସମ୍ତି ମଶି୍ ଓ କରିାଣୀ ରହମେ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଦାେ ବାହେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ମକୁାମ ମଖୁ୍ୟ ବଚିାର 
ବଭିାରୀୟ ବଚିାରପତଙି୍ ଇଜେିାସହର କାଯ୍୍ୟ କରନ୍।ି 
ଅକ୍ସନିକି୍ସ ଅର୍ େରାଣକାରୀ ସଂସ୍ାହର ଟଙ୍ା ଜମାକହେ 
ଏକ ବଷ୍ ଭତିହର ଟଙ୍ାର ଡବେ ମଳିବି ହବାେ ି
ମଶି୍ଙୁ୍ କରିାଣୀ ଶ୍ୀ ଦାେ ପ୍ରହୋଭତି କରାଇଥିହେ। 
ଏେ ି ସଂସ୍ାହର ଟଙ୍ା ଜମାକର ି କରିାଣୀ ଶ୍ୀ ଦାେ 
ହରାଟଏି ବଷ୍ହର ଡବେ ଟଙ୍ା ପାଇଥିହେ ହବାେ ି
ଶ୍ୀ ମଶି୍ଙୁ୍ ବୁଝାଇଥିହେ। ଟଙ୍ା ବୁଡ ି ରହେ ଶ୍ୀ ଦାେ 

ହଫରାଇହବ ହବାେ ିପ୍ରତେିତୃ ିହଦଇଥିହେ। ପହର ଶ୍ୀ 
ମଶି୍ଙ୍ ତରଫରୁ ୧େକ୍ ୮େଜାର ଟଙ୍ା ଶ୍ୀ ଦାେଙ୍ 
ପତ୍ୀ େପିରିାଣୀ ଦାସଙ୍ ଏସବଆିଇ ଆକାଉଣ୍ ନଂ 
-୩୮୩୬୯୪୬୩୩୩୪ହର ଦଆିଯାଇଥିୋ। 
ଏୋବାଦ ହଷ୍ଟହନାଗ୍ାଫର ଶ୍ୀ ମଶି୍ଙ୍ ମନହର 
ସହନ୍ଦେ ହେବାରୁ ହସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରଥିିହେ। ହସ ପହର 
ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥିହେ ହଯ ହସ କରିାଣୀ ଶ୍ୀ ଦାେଙୁ୍ 
ହଦଇଥିବା ୧େକ୍ ୮େଜାର ଟଙ୍ା ଅକସନି କମ୍ପାନୀହର 
ଜମା ହେଇନାେ ିଁ। ଏୋ ଜାଣବିା ପହର କରିାଣୀ ଶ୍ୀ 
ଦାେଙୁ୍ ଟଙ୍ା ଜମା କରଥିିବାର ରସଦି ହଦବା ପାଇଁ ଶ୍ୀ 
ମଶି୍ କେଥିିହେ। ମାରେ ହସ ରସଦି ହଦଇ ପାର ିନ ଥିହେ। 

ଏକ କାଳୀନ ସମସ୍ ଟଙ୍ା ଶ୍ୀ ମଶି୍ଙୁ୍ ହଫରାଇହବ 
ହବାେ ିକେଥିିହେ; ମାରେ ଦୀଘ୍ଦନି ପହର ମଧ୍ୟ କରିାଣୀ 
ଶ୍ୀ ଦାେ ଟଙ୍ା ହଫରାଇ ନ ଥିହେ। ବାଧ୍ୟହେଇ ଶ୍ୀ ମଶି୍ 
ତାଙ୍ଠାରୁ ଟଙ୍ା ଠହକଇ କରଥିିବା ହନଇ ଶ୍ୀ ଦାସଙ୍ 
ବହିରାଧହର ସେହଦବଖଣୁ୍ା ରାନାହର ଏତୋ ହଦବା 
ସେତି ବାହେଶ୍ୱର ଏସପଙୁି୍ ଜଣାଇଥିହେ। ମାରେ ପେୁସି 
ହକୌଣସ ିକାଯ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍େଣ କର ିନ ଥିହେ। ହେଷହର 
ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଶ୍ୀ ମଶି୍ ଏସଡ଼ହିଜଏମ ହକାଟ୍ହର ଆଶ୍ୟ 
ହନଇଥିହେ। ହତହବ ଏେ ି ମାମୋର ବଚିାରର 
ପ୍ରରମ େଣୁାଣ ି ଆସନ୍ା ୨୮ତାରଖିହର ହେବ ହବାେ ି
ବରଷି୍ ଆଇନଜୀବୀ ନରିଞ୍ଜନ ବାନାଜ୍ୀ କେଛିନ୍।ି

ବଚିାରପତଙି୍କ ଇଜଲିାସର ହଟେହନାଗ୍ାଫରଙୁ୍କ ଠହକଇବଚିାରପତଙି୍କ ଇଜଲିାସର ହଟେହନାଗ୍ାଫରଙୁ୍କ ଠହକଇ
ଏସ୍ ଡତିଲେଏମ୍  ଲ�ାର୍ଟଲର � ତିରାଣୀଙ୍କ ବ ତିଲରାଧଲର ମାମୋ

ବାସେଶ୍ୱର, ୨୧ା୯(େମେି)

ବାହେଶ୍ୱର ଫକୀରହମାେନ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ଜାତୀୟ ହସବା ହଯାଜନା 
ବୁ୍ୟହରା ଆନୁକୂେ୍ୟହର ଆନ୍ଜ୍ାତକି 
ଉପକୂଳ ସ୍ୱଚ୍ତା ଦବିସ ପାଳନ 
ଅବସରହର ଚାନ୍ଦପିରୁ ହବଳାଭୂମହିର 
ସ୍ୱଚ୍ ସାରର ଅଭଯିାନ କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ହୋଇଯାଇଛ।ି ବାହେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ହରୌରାଙ୍ 

ପଣ୍ଡା, ଫକୀର ହମାେନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଡ. ଜରନ୍ନାର 
ହବହେରା, ଡ. ପ୍ରତମିା ପ୍ରଧାନ, ଫକୀର 
ହମାେନ ସ୍ୱୟଂୋସତି ମୋବଦି୍ୟାଳୟର 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଡ଼ଃ ହଜ୍ୟାତ ି
ପ୍ରକାେ ମୋନ୍ ଓ ହକହକଏସ ମେଳିା 
କହେଜର କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅଚ୍ଚନ୍ା 
ପଟ୍ାୟତଙ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ତତ୍ତାବଧାନହର ସ୍ୱଚ୍ 
ସାରର କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ହୋଇଥିୋ। 
ବାହେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର 

ଷଡ଼ଙ୍ୀ, ବଧିାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, 
ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ 
ଓ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର ପ୍ରାକ୍ନ କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ 
ଅଧିକାରୀ ଡ଼ଃ ସ୍ମତୃରିଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମଖୁ 
ହସ୍ୱଚ୍ାହସବୀଙୁ୍ ସ୍ୱଚ୍ ସାରର ଅଭଯିାନର 
ମେତ୍ତ ଓ ଉପାହଦୟତା ସମ୍ପକ୍ହର ଅବରତ 
କରାଇବା ସେତି ଉତ୍ାେତି କରଥିିହେ। ଏେ ି
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମହର ବାହେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର ଫକୀର 
ହମାେନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ, ଫକୀର ହମାେନ 
ସ୍ୱୟଂୋସତି ମୋବଦି୍ୟାଳୟ, କୁନ୍ଳା 

କୁମାରୀ ସାବତ ମେଳିା ମୋବଦି୍ୟାଳୟ, 
ନୀଳମଣ ି ମୋବଦି୍ୟାଳୟ, ବସିଇିଟ ି
ଇଞ୍ଜନିୟିରଂି କହେଜ, ଡ଼ଃ ଯଦୁନାର କହେଜ 
ଓ ବଳାଙ୍ୀ ମୋବଦି୍ୟାଳୟର ହସ୍ୱଚ୍ାହସବୀ 
ଅଂେଗ୍େଣ କରଥିିହେ। ହପ୍ରାଗ୍ାମ 
ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରଡିା, ଅମ୍ୱୁଜା 
ହୋଚନ ଦାସ, ପ୍ରହ୍ାଦ କୁଅାଁର ସେକାରୀ 
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକିା ଡ଼ଃ ସ୍ମତୃହିରଖା ସାେୁ, ସସ୍ମତିା 
ପଣ୍ଡା, ତପସ୍ୱନିୀ ମୋଳକି ଓ ତାପସ ପାରେ 
ପ୍ରମଖୁ କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନା କରଥିିହେ।

ଚାନ୍ପିରୁହର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାରର ଅଭଯିାନ କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ

ବାସେଶ୍ୱର,୨୧ା୯(େମେି): ବାହେଶ୍ୱର 
ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ରତ୍ ବଭିନି୍ନ ବଦି୍ୟାଳୟରୁ 
ଅବସର ହନଇଥିବା େକି୍କ ଓ େକି୍ୟରିେୀଙ୍ 
ତରଫରୁ ବହକୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା 
ଦାବହିର ବ୍ଲକ ହରାଷ୍ୀ େକି୍ା ଅଧିକାରୀଙ୍ 
ପ୍ରହକାଷ୍ ସମ୍ଖୁହର ଧାରଣା ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ବଭିନି୍ନ ଦାବ ି ହନଇ ଧାରଣାହର ବସଥିିବା 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ େକି୍କ େକି୍ୟରିେୀଙ୍ ଅଭହିଯାର 
କରଛିନ୍ ି ହଯ ହସମାନଙ୍ର ଏମଏଏସପ ି
୨୦୧୬ ମସେିାରୁ ବହକୟା ରେଛି।ି ରତ ହମ 
୨୫ ତାରଖିହର ଏେ ି େକି୍କମାହନ ଧାରଣା 
ହଦବାପହର ଜୁୋଇ ୨୬ ତାରଖିହର 
ହସମାନଙ୍ ବହକୟା ଏମଏଏସପ ି ହସକ୍ସନ 
ହେଇଥିୋ। ପହର କହଣ୍ରୋେର ଙ୍ ତରଫରୁ 
ଅଫସନ ମରାଯବିାରୁ ଅରଷ୍ଟ ୫ ତାରଖିହର 
ନଜି ନଜିର ଅଫସନ ହଦଇଥିହେ। 
ହତହବ ବାହେଶ୍ୱର ସଦର ବଇିଓ ଙ୍ 
ପକ୍ରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ େକି୍କ େକି୍ୟରିେୀଙ୍ 
ସଭ୍ତିସ ବୁକ ସେତି ହପନସନ ହପପର 
କହଣ୍ରୋେରଙ୍ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇ ନ ଥିୋ। 
ରତ ୨ ତାରଖିହର ବଇିଓଙୁ୍ ସାକ୍ାତ କର ି
ହସମାନଙ୍ର ସଭ୍ତିସ ବୁକ ଓ ହପନସନ 

ହପପର ପଠାଇବା ପାଇ ଁଏେ ିେକି୍କମାହନ 
ନହିବଦନ କରଥିିହେ। ହେହେ ସଦର 
ବଇିଓ ବର୍୍ତମାନ ସଦୁ୍ଧା ହସମାନଙ୍ ସଭ୍ତିସ 
ବୁକ ଓ ହପନସନ ହପପର ପଠାଇ ନଥିବା 
ଜଣାଯାଇଛ।ି ହସେଭିଳ ି ଏେ ି େକି୍କ 
େକି୍ୟରିେୀମାନଙ୍ େଭି ଏରଆିର ବହକୟା 
ରେଛି।ି ଏୋବାଦ ମତୃ େକି୍କ ନମିଳ୍ ସାେୁ 
ପରବିାରକୁ େଇରାଣ କରବିା ଉହଦେେ୍ୟହର 
୨ବଷ୍ ଧର ି ବାରମା୍ର ଅଫିସକୁ ତାଙ୍ 
ପତ୍ୀଙୁ୍ ଡକାଉଥିହେ; ହେହେ ତାଙ୍ର 
ହକୌଣସ ି କାରଜପରେ ବଇିଓ ଭୁବହନଶ୍ୱର 
ପଠାଉ ନ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ଏେସିବୁ 
ଅଭହିଯାର ଉଠାଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ େକି୍କ 
େକି୍ୟରିେୀମାହନ ବୁଧବାର ପବୂା୍ହ୍ନହର 
ସଦର ବଇିଓଙ୍ କାଯ୍୍ୟାଳୟ ପ୍ରହକାଷ୍ 
ସମ୍ଖୁହର ପ୍ରତବିାଦ ମଳୂକ ଧାରଣାହର 
ବସଛିନ୍।ି ଧାରଣାହର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
େକି୍କ ସକୁଣ୍ଠ ଦାେ, ସଞ୍ଜୟ ମଣ୍ଡଳ, 
ଦଲି୍ୀପ ବାରକି, େହରନ୍ଦ୍ରନାର ପାଣଗି୍ାେୀ, 
ପରୁୁହଷାର୍ତମ ହସଠୀ, ସନୁତିା ଦାସ, 
ପ୍ରତମିା ନାୟକ, ବସନ୍ ମଞ୍ଜରୀ ହଚୌଧରୁୀ, 
ନନୀ ହରାପାଳ ଦାସ ପ୍ରମଖୁ ବସଥିିହେ।

ବାସେଶ୍ୱର,୨୧ା୯(େମେି): ବାହେଶ୍ୱର 
ଫକୀର ହମାେନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ 
ସାମାଜକି ବଜି୍ାନ ବଭିାର ଆନୁକୂେ୍ୟହର 
ଏକ ଏକ୍ସଟ୍ାମରୁାେ ହେକଚର ଅନୁଷ୍ତି 
ହୋଇଯାଇଛ।ି ଏଥିହର ‘ଉନ୍ନତରି ତଜ୍ମା, 
ଏକ ପବ୍ୂ ଭାରତୀୟ ଆହୋକପାତ’ 
େୀଷ୍କ ଏକ ହେୈକ୍କି ଭାଷଣହର େହକ୍୍ୌ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପ୍ରହଫସର 
ଦୀପ୍ତରିଞ୍ଜନ ସାେୁ ପାରପିାେଶ୍ ୍ତିକ ଅବସ୍ା 
ହଯପରକି ି ସାମାଜକି, ରାଜହନୈତକି ଓ 
ସାଂସ୍ତୃକି ପରସି୍ତି ି ବଷିୟହର ସହଚତନ 
ହେବା ପାଇ ଁ ଆୋ୍ନ ଜଣାଇଥିହେ। 
ସାମାଜକି ପରବିର୍୍ତନ ଓ ହଦେର ଉନ୍ନତ ି
ସକାହେ ହୋକମାନଙ୍ ମଧ୍ୟହର ଏକ 
ଆହୋଚନାତ୍ମକ ଚନି୍ାଧାରାର ବକିାେ 
ନତିାନ୍ ଆବେ୍ୟକ ହବାେ ିହସ ମତ ହପାଷଣ 

କରଥିିହେ। ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର କୁଳପତ ି
ପ୍ରହଫସର ସହନ୍ାଷ କୁମାର ରେପିାଠୀ ସମସ୍ଙୁ୍ 
ନଭିୟ୍ର ସେ ନଜିର ମତାମତ ହପାଷଣ 
କରବିା ତରା ଉନ୍ନତ ି ମଳୂକ କାଯ୍୍ୟହର 
ସକ୍ରୟି ଅଂେଗ୍େଣ କରବିା ପାଇ ଁ ଆୋ୍ନ 
ଜଣାଇଥିହେ। ସମାଜ ତରା ହଦେର ବକିାେ 
ଓ ରଠନହର ଛାରେଛାରେୀ ଏବଂ ଏକ ସସୁ୍ 

ନାରରକି ସମାଜର ଅବଦାନ ଅପରେିାଯ୍୍ୟ। 
ଏୋକୁ ସମହସ୍ ଉପେବ୍ ି କରବିା 
ଆବେ୍ୟକ ହବାେ ିକୁଳପତ ିନଜି ଭାଷଣହର 
କେଥିିହେ। ସ୍ାତକହର୍ତାର ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ପ୍ରହଫସର ମହୁନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏପର ି
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମର ଅହୟାଜନ କରାଯାଇ ଥିବା 
ହେତୁ ସମସ୍ଙୁ୍ ଅଭନିନ୍ଦନ ଓ େହୁଭଚ୍ା 

ଜଣାଇଥିହେ। ସମାଜ ବଜି୍ାନ ବଭିାରର 
ସେକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପବରିେ ହମାେନ ନାୟକ 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମର ସଂହଯାଜନା କରଥିିହେ। 
ସମାଜ ବଜି୍ାନ ବଭିାରର ମଖୁ୍ୟ ଡ. ସନୁୀେ 
ପାଢ଼ୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପଣ୍ କରଥିିହେ। ଉକ୍ 
ବଭିାରର ସେକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକିା ସମରୃ୍ତ ିେକି୍ଓ 
ରାପ୍ା କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନା କରଥିିହେ।

ବଇିଓ କାଯ୍୍ୟାଳୟ ଆରହର 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଧାରଣା

ଏଫ୍ ଏମ୍  ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟହର ଏକ୍ସଟ୍ାମରୁାଲ ହଲକ୍ ଚର
ବାସେଶ୍ୱର,୨୧ା୯(େମେି): ଆସନ୍ା 
ଅହକଟାବର ପେେିାହର ଆନ୍ଜା୍ତକି ବରଷି୍ 
ନାରରକି ଦବିସ ପାଳନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 
ବାହେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ବରଷି୍ ନାରରକି ମଞ୍ଚର 
ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ହବୈଠକ ବୁଧବାର ପବୂା୍ହ୍ନହର 
ଜଲି୍ା କାଯ୍୍ୟାଳୟହର ଅନୁଷ୍ତି ହେଇଯାଇଛ।ି 
ହବୈଦ୍ୟନାର ଷଡ଼ଙ୍ୀଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାହର 
ଅନୁଷ୍ତି ହବୈଠକହର ବରଷି୍ ନାରରକି 
ଦବିସ ପାଳନର ତାତ୍ପଯ୍୍ୟ ସମ୍ପକହ୍ର 
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ େକ୍ଷୀଧର ହବହେରା 
ବସୃି୍ତ ଆହୋଚନା କରଥିିହେ। ବାହେଶ୍ୱର 

ଜଲି୍ାହର ଥିବା ଆଞ୍ଚଳକି ସ୍ରହର ବରଷି୍ 
ନାରରକିଙ୍ର ସଂରଠନରଡୁକି ନଜି 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ସ୍ରି କରଥିିବା ଶ୍ୀ ହବହେରା 
ଜଣାଇଥିହେ। ହକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ 
ପକ୍ରୁ ବରଷି୍ ନାରରକିଙ୍ ପାଇ ଁ ବେୁ 
ହଯାଜନା ହଘାଷଣା ହେଉଥିହେ ମଧ୍ୟ 
ତାୋ ସଠକି୍  କାଯ୍୍ୟକାରୀ ହେଉ ନ ଥିବାରୁ 
ହକହତକ ସଦସ୍ୟ ହବୈଠକହର ଉଦହବର 
ପ୍ରକାେ କରଥିିହେ। ଆସନ୍ା ପେେିାଦନି 
ପବୂା୍ହ୍ନ ଦେଟାହର ସ୍ାନୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ୀତ 
କଳା ମନ୍ଦରିହର ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ ଉତ୍ବ ପାଳନ 

ପାଇ ଁହବୈଠକହର ନଷି୍ପର୍ତ ିଗ୍େଣ କରାଯାଇଛ।ି 
ସଭାକାଯ୍୍ୟ ଆରମ୍ଭହର ପବୂତ୍ନ ବଧିାୟକ 
ସ୍ୱରତ୍ ହରାପନାରାୟଣ ଦାସଙ୍ ବହିୟାରହର 
ତାଙ୍ ଆଙାର ସଦରତ ି ପାଇ ଁ ଦୁଇମନିଟି୍  
ନରିବ ପ୍ରାର୍ନା କରାଯାଇଥିୋ। ମଞ୍ଚର 
ଜଲି୍ା ସମ୍ପାଦକ େକ୍ଷୀଧର ହବହେରାଙ୍ 
୭୭ତମ ଜନ୍ମଦନି ଅବସରହର ଉପସ୍ତି 
ବରଷି୍ ନାରରକି ମାହନ ତାଙୁ୍ େହୁଭଚ୍ା 
ଜଣାଇଥିହେ। ହବୈଠକହର ଦାହମାଦର 
ନାୟକ, କମଳାକାନ୍ ହବହେରା, ହରାପୀନାର 
ଦାସ, ହରୌରାଙ୍ ପାଣଗି୍ାେୀ, ବାସନ୍ୀ କର, 
ସୀତାରାମ ପ୍ରଧାନ, ବଷୁି୍ଣ ମୋନ୍,ି ପ୍ରସନ୍ନ 
ପାଢ଼ୀ, ପରୂ୍ଚ୍ନ୍ଦ୍ର ପାରେ, ଯହୋଦାନନ୍ଦନ 
ଆଶ୍ , ଡ. ପଦ୍ମହୋଚନ ପାରେ, ଡ. ହରାବନି୍ଦ 
ଚନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ ଓ ହବଣଧୁର ସାେୁ ପ୍ରମଖୁ 
ଆହୋଚନାହର ଅଂେଗ୍େଣ କରଥିିହେ। ସଶୁ୍ୀ 
ଅଚ୍୍ଚନା ନନ୍ଦୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପଣ୍ କରଥିିହେ।

ଆନ୍ଜ୍ାତକି ବରଷି୍ଠ ନାରରକି ଦବିସ ପାଳନ ପ୍ରସୁ୍ତ ି

ବାସେଶ୍ୱର(ଉତ୍ତର),୨୧ା୯(େମେି): 
ଦୁନଆିର ପ୍ରତଟି ି ମଣଷିର ହକେ ି ନା ହକେ ି
ରରୁୁ ନେିାତ ି ଥିହବ। କାରଣ ବନିା ରରୁୁହର 
ଆରକୁ ଚାେବିାର ପର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। 
‘ରରୁୁ’ ଅନ୍ାରରୁ ଜ୍ାନ ରୂପକ ଆହୋକହର 
ବାଟ କହେଇ ହନଇରାନ୍;ି।ମାରେ ଏମତି ି
ଜହଣ ରରୁୁଙ୍ କରା କେୁଛୁ, ଯଏି ହକବଳ 
ଜ୍ାନ ବାଣ୍ ୁ ନାୋନ୍,ି ମରଣ ସେ ଯଝୁୁଥିବା 
େଷି୍ୟ ପାଇ ଁ ଭକି୍ାବୃର୍ତ ି ତା ମେୁ ଁ ହର େସ 
ଫୁଟାଇ ପାରଛିନ୍।ି ଏୋ ସମାଜ ପାଇଁ 
ଅନନ୍ୟ ଉଦାେରଣ। ଯାୋଙୁ୍ ଆପଣ ବ ି
ପ୍ରେଂସା କର ି ରେପିରହିବନ।ି ଏମତି ି ରରୁୁ 
ହେଉଛନ୍ ି ବାହେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ବସ୍ା ବ୍ଲକ 
ହଭହୋରା ପଞ୍ଚାୟତ ରଙ୍ାଧର ସରକାରୀ 
ପ୍ରାରମକି ବଦି୍ୟାଳୟର ସେକାରୀ େକି୍କ 
ରହଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଜନା। ପ୍ରକାେ ହଯ, ରଙ୍ାଧର 
ସରକାରୀ ପ୍ରାରମକି ବଦି୍ୟାଳୟହର ଦ୍ତିୀୟ 
ହଶ୍ଣୀହର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ନଟବର ସାେୁଙ୍ 
ଝଅି ମଧସୁ୍ମତିା ସାେୁ। ଯଏି ଦହିନ ହମଡ଼କିାେ 
ହବଡ଼ହର ପଡ ି ଜୀବନ ମରଣ ସେ 
େଢ଼ୁଥିୋ। ଆଜ ିତାୋର ିମେୁହଁର ଖିେ ିଖିେ ି
େସ। ହସଦନି ପରବିାରହର ଦୁଃଖର ଛାୟା 
ହଖଳ ି ଯାଇଥିୋ। ଆଜ ି କନୁି୍ ପରବିାରହର 
ସଭଙୁି୍ ମେୁହଁର େସ ଫୁଟଛି।ି ଏ ସବୁ ହକବଳ 
ରହଣେ ସାରଙ୍ ପାଇ ଁସମ୍ଭବ। ପ୍ରାୟ ହରାଟଏି 

ମାସ ପବ୍ୂରୁ ଦହିନ େଠାତ ମଧସୁ୍ମତିା ଛାତହିର 
ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେୋ। ପରବିାର ହୋକ ତାକୁ 
ଡାକ୍ର ପାଖକୁ ହନଇଥିହେ। ଡାକ୍ର ପରୀକ୍ା 
କର ିୋଟ୍ହର ଅସବୁଧିା ଅଛ ିହବାେ ିକେହିେ। 
ଏପରକି ିୋଟ୍ ଅପହରସନ କରବିାକୁ ହେବ 
ହବାେ ି କେହିେ। ଏଥିପାଇ ଁ େକ୍ାଧିକ ଟଙ୍ା 
ଖଚ୍୍ଚ ହେବ। ହତଣ ୁ ପରବିାର ହୋକଙ୍ 
ଚଡକ ପଡ଼େିା। ଛାତରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଁହସେ ି
ଦନିଠାରୁ ସ୍େୁକୁ ଯବିା ବନ୍ଦ କରହିଦୋ 
ମଧସୁ୍ମତିା। ହତହବ ସ୍େୁର ସେକାରୀ େକି୍କ 
ରହଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଜନା ମଧସୁ୍ମତିାର ବଦି୍ୟାଳୟ 
ନ ଆସବିାର କାରଣ ଜାଣବିାକୁ ତା ଘହର 
ପେଞ୍ଚ ି ପରସି୍ତି ି ବଷିୟହର ଜାଣବିାକୁ 
ପାଇଥିହେ। ମଧସୁ୍ମତିା ହରାଟଏି ମାସ ପବୂରୁ୍ 
ମରଣ ସେତି ସଂଗ୍ାମ କରୁଥିୋ ହବହଳ 
ଝଅିଟକୁି ଭେ କରବିାପାଇ ଁ ଅର ୍ ସଂଗ୍େ 
ପାଇ ଁ ରହଣେ ସାର ୋରପିଡ଼ହିେ। ଛାରେୀ 
ମଧସୁ୍ମତିାର ହଫାଟକୁ ଧର ି ପରବିାରର 
ସଦସ୍ୟଙ୍ ସେତି ଘର ଘର ବୁେ ି ଭକି୍ା 
ମାର ି ଯାୋ ଅର ୍ ସଂଗ୍େ କହେ ହସେ ି
ଅରହ୍ର ମଧସୁ୍ମତିାର ଚକିତି୍ା କରାଇହେ। 
ବଦି୍ୟାଳୟହର ପାଠ ପଢ଼ା ସରେିା ପହର 
ବାକ ିସମୟହର ରହଣେ ସାର ଏଭଳ ିକାଯ୍୍ୟ 
କର ି ଛାରେୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରଥିିବାରୁ 
ତାଙୁ୍ ବଭିନି୍ନ ମେେରୁ ପ୍ରେଂସାର ସଅୁ ଛୁଟୁଛ।ି 

ରହଣଶ ସାର୍ ଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା; ମରଣ ସହ 
ଯଝୁୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମହୁଁହର ହସ ଫୁଟଲିା

ବସ୍ା/ରୂ୍ୋ, ୨୧ା୯(େମେି): 
ବୁଧବାର ଦୁଇଟ ି ସ୍ାନହର ହଟ୍ନହର 
କଟ ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଥିିବା 
ଜଣାପଡଛି।ି ସଚୂନା ଅନୁସାହର, ବସ୍ା 
ରାନା େଳଦୀପଦା ହରଳହଷ୍ଟସନ 
ନକିଟହର ଡାଉନ ୋଇନହର ଜହଣ 
ବ୍ୟକ୍ରି ମତୃହଦେ ହରଳବାଇ ପେୁସି 
ଜବତ କରଛି।ି ସମ୍ପକୃ୍ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ଆଧାର 
କାଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍ ନାମ ଉମାକାନ୍ 
ହବହେରା (୩୫) ଏବଂ ତାଙ୍ ଘର ବସ୍ା 
ରାନା ହସାେପଟ ହବାେ ି ଜଣାପଡଛି।ି 
ହେହେ ପେୁସି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ଜାଣବିା 
ପାଇ ଁ ତଦନ୍ ଚଳାଇଛ।ି ହସେପିର ି
ରାଜଘାଟ ନକିଟହର ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ରି 
ଅପ ୋଇନହର କଟଯିାଇଛ।ି ପେୁସି 
ମତୃହଦେକୁ ଉଦ୍ଧାର କରଛି।ି ହସ ହଧାତ ି
ପନି୍ ି ଥିବାହବହଳ ଦାଢ଼ ି ରଖିରବାରୁ 
ହକେ ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବାେ ି ଅନୁମାନ 
କରାଯାଉଛ।ି ତାଙ୍ର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୫୫ 
ବଷ୍ ହେବ ହବାେ ିଅନୁମାନ କରାଯାଉଛ।ି 
ହରଳବାଇ ପେୁସି ପରୃକ ପରୃକ ଦୁଇଟ ି
ମାମୋ ରୁଜୁ କର ି ତଦନ୍ କରୁଛ।ି

ଦୁଇଟ ିସ୍ାନହର 
ହଟ୍ନ୍ ହର କଟ ି୨ ମତୃ

ରାଇବଣଆି,୨୧ା୯(େମେି): ଜହଳଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଓେମରା ପଞ୍ଚାୟତହର ଥିବା ବ୍ରମୋପରୁ ଜଓି 
ଟାୱାର ଉପହର ୮୦% ଗ୍ାେକ ଜଓି ଉପହର ନଭିର୍େୀଳ। ଏଠାହର ରାଇବଣଆି ରାନା, 
ଡାକ୍ରଖାନା, ଆରଆଇ ଅଫିସ, ଗ୍ାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍ ଓ କହେଜ ଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ହୋକମାହନ ଜଓି 
ହନଟୱକ ୍ବ୍ୟବୋର କରନ୍।ି ଟାୱାର ବସବିାର ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ପଯ୍୍ୟନ୍ ଗ୍ାେକମାହନ ଭେ ହସବା 
ପାଉଥିହେ। ଜଓି ସମଗ୍ ହଦେହର ପ୍ରରମ ସ୍ାନ ଥିବାହବହଳ ଓେମରାହର ବଫିଳ ହୋଇଛ।ି 
ବହିେଷ କର ିକମ୍ପାନୀ ଚାକରିଆିମାହନ ଘହର ରେ ିକାମ କରବିା ଏବଂ ଅନୋଇନ୍  ମାଧ୍ୟମହର 
େକି୍ା ଗ୍େଣ କରୁଥିବା ଯବୁବରଙୁ୍୍ େରାତାର ଭାହବ ପ୍ରତାରତି କର ିଚାେଛି ିକମ୍ପାନୀ। ଜଓିର 
ଏଭଳ ିମନମାନ ିବହିରାଧହର କଡ଼ା କାଯ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ହନବାକୁ ସାଧାରଣହର ଦାବ ିହେଉଛ।ି

ଜଓିର ନମି୍ନମାନର ହସବାହର ଗ୍ାହକ ହନ୍ସନ୍
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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 ସମ୍ପୃକୃ୍ତ େଭିାଗର େରଷି୍ ଅଧିକାରୀମାରନ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ସ୍ଠାମୀ ଆଗରର ସ୍ତୀକୁ...
ସାଲଖା ମମୁ ୁତ୍ତ ଓ ରଦରେନ୍ଦ୍ର ସଂି ନାୋେକ ଥିୋ ପଲୁସି କହଛି।ି 
ସଚୂନା ଅନୁସାରର, ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲି୍ା ଉଦୋ ଅଞ୍ଚେର ଏକ 
ଦମ୍ପତ ି ୋରଲଶ୍ୱର ସହରରର ଭଡା ରନଇ ରୁହନ୍।ି ଗତ ୧୮ 
ତାରଖି ରେେିାର ରାତ ି ୨ଟାରର ଉଭୟ ଜରଣ ଶ୍ମକିଙୁ୍ 
ୋରଲଶ୍ୱର ରଷ୍ଟସନର ପଶ୍ମିପଟ ମାଲରଗାଦାମ ପାଖରର ଛାଡ ି
ଘରକୁ ରଫରୁଥିରଲ। ଏହ ି ସମୟରର ରଗାଧିେସା ନକିଟରର 
୬ଜଣ ରସମାନଙୁ୍ ଅଟକାଇୋକୁ ଉଦ୍ୟମ କରଥିିରଲ; ମାତ୍ର 
ଉଭୟ ରଦୌଡ ି ପୋଇଯାଇ ଅଡରେଜାରର ଏକ ରକାଠାରର 
ଆଶ୍ୟ ରନଇଥିରଲ; ରହରଲ ଅଭଯିକୁ୍ତମାରନ ଦୁଇଜଣଙୁ୍ 
ପଛିାକର ିଉକ୍ତ ରକାଠାରର ପହଞ୍ଚଥିିରଲ। ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତୀଙୁ୍ କଟୁରରିର 
ଆକ୍ରମଣ କର ି ୧୦ହଜାର ଟଙ୍ା ଛଡାଇ ରନଇଥିରଲ। ୪ଜଣ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙୁ୍ େନୁ୍ଧକ ଓ କଟୁର ି ରଦଖାଇ ଅଟକାଇ ଥିରଲ। 
ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଉକ୍ତ ମହେିାଙୁ୍ େେପେୂତ୍ତକ ଦୁଷ୍ମତ୍ତ କର ି
ରସଠାରୁ ପୋଇଥିରଲ। ଏ ରନଇ ରସାମୋର ମହେିା ଜଣକ 
ସହରଦେଖଣୁ୍ଟା ଥାନାରର ଲଖିିତ ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରଲ। ପଲୁସି 
ମାମଲା ରୁଜୁ କର ି ତଦନ୍ କରେିା ପରର ୪ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍ ଗରିଫ 
କର ିଆଜ ିରକାଟତ୍ତ ଚାଲାଣ କରଛି।ି

ଏଜବି ିସପି୍ 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 ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ 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...
ପରଣିତସି୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରର ଚାଷୀଙ୍ ଆଥ ଥିକ ସ୍ତି ି ସ୍ୱଚ୍ଛେ 

ରହାଇଛ।ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହାର ଶନୂକୁ ଖସଛି।ି
 ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ନୟିନ୍ତଣ େୁ୍ୟରରା (ଏନ୍ ସଆିର୍ େ)ି 

ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରର ଓଡ଼ଶିାରର ୨୦୨୧ରର ଜରଣ ମଧ୍ୟ କୃଷକ 
କମି୍ା କୃଷ ି ଶ୍ମକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନିାହାନ୍।ି ରାଜ୍ୟରର 
ରଯରତରେରେ କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରସଙ୍ ଉଠଥିାଏ 
ରସରତରେରଲ ପ୍ରଥରମ େରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ଚଚ୍ଚତ୍ତାକୁ ଆସଥିାଏ। 
ରାଜ୍ୟର ସେତ୍ତାଧିକ କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭରିଯାଗ େରଗଡ଼ 
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।ି

ପତୁନି୍  ରଦରେ...
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 ପରରେଠାକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୧।୯(ସମସି): ଗାଡ଼ ି ଚୋଇୋ 
ପାଇଁ 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 ସମ୍ାେନା 
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 ଶଭୁାରମ୍ 
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 ିନୁରହଁ େରଂ ରାସ୍ାରର ଯାଉଥିୋ ପଥଚାରୀଙ୍ 
ପାଇଁ 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 ଜ୍ାଇଁର 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 ଜ୍ାଇଁ 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।ି 
ଖେର ପାଇ ରମଡକିାଲରର ପଲୁସି ପହଞ୍ଚ ି
ଶେ ଜେତ କରେିା ସହ େ୍ୟେରଚ୍ଛଦ 
ପାଇଁ ପଠାଇଛ।ି ପଲୁସି ଗଣପତକୁି 
ଗରିଫ କରେିା ସହ ଘଟଣାରର େ୍ୟେହୃତ 
ରଠଙ୍ାକୁ ଜେତ କରଛି।ି ଏରନଇ ଜରଡା 
ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୨୮୭/୨୨ରର 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
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ଗରୁୁବାର, ୨୨ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୧୧୧୧

ନୀଳଗରି,ି୨୧ା୯(େମେି): ସ୍ୱାଧୀନତୱାର ୭୫ବର୍ଷ ପରୂ୍ତ୍ତି 
ପୱାଳନ ଅବସରରର ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ଅର୍ଟୱାବର ୨ ତୱାରଖି 
ଯୱାଏ ର୍ୱାଣ ଅନୁର୍ୱାଣରର ପୱାଳନ ୍ରୱାଯୱାଉଛ।ି ଏହ ି
କ୍ରମରର ନୀଳଗରି ି ଏନ.ଏ.ସ.ି ପକ୍ଷରୁ ରସରପଟମ୍ବର 
୧୮ତୱାରଖିରୁ ବଭିନି୍ନ ୱୱାର୍ଷରର ପୱାଳନ ୍ରୱାଯ।।ଉଥିବୱା 
ରବରଳ ଆଜ ି ୪ନଂ. ୱୱାର୍ଷ ମରିଗିଣିରିର “ସ୍ୱାଧୀନତୱାର 
ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ” ୍ୱାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର ନୀଳଗରି ି ଏନ.ଏ.ସ.ି 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷୱା ଅମ୍ବ ି୍ ୱା ଦୱାସ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୱାରବ ରଯୱାଗ 
ରଦଇଥିରେ। ଏହ ି୍ୱାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର ଏନ.ଏ.ସ.ି ଉପୱାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ମରହନ୍ଦ୍ର ରବରହରୱା ଉପସ୍ତି ରହ ି ୍ୱାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ୍ୁ 
ସଫଳ ୍ରଥିିରେ। ଏହ ି ଅବସରରର ବଦି୍ୟୱାଳୟର 
ଛୱାତ୍ରଛୱାତ୍ରୀମୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତରିଯୱାଗତିୱା 
ଅନୁଷ୍ତି ରହୱାଇଥିେୱା। ପରର ୍ୃତୀ ପ୍ରତରିଯୱାଗୀଙୁ୍କ 
ପରୁସ୍ତୃ ୍ରୱାଯୱାଇଥିେୱା।

ବାଲଆି୍ାଳ,୨୧ା୯(େମେି):

ବୱାେଆିପୱାଳ ବ୍୍ଲ  ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ବୱାେଆିପୱାଳ 
ପଞ୍ୱାୟତରର ବଗିତ ପୱାଞ୍ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରର 
ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମଳୂ୍ ୍ୱାଯ୍ଷ୍ୟ 
ନୱାମରର ର୍ୱାଟ ି ର୍ୱାଟ ି ଟଙ୍କୱା ହରେୁିଟ 
ରହୱାଇଥିବୱା ରନଇ ଭଜିେିୱାନ୍ସ ନ ି୍ ଟରର 
ଅଭରିଯୱାଗ ରହୱାଇଥିେୱା। ଆଜ ିଭଜିେିୱାନ୍ସ 
ବଭିୱାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୱାରେଶ୍ୱର ଭଜିେିୱାନ୍ସ 
ଇନସିରପ୍ଟର ଉେୁପ ି ରବରହରୱାଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରର ଏ୍ ତନିଜିଣଆି ଟମି 
ବୱାେଆିପୱାଳ ପଞ୍ୱାୟତରର ପହ ତଦନ୍ତ 
୍ର ି ରଫରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି ଟମି ଜୱାମ୍ୁଣ୍ୱା 
ମଖୁ୍ୟ ରୱାସ୍ୱାଠୱାରୁ ରୟିନୁ ଖୱାନଙ୍କ ଘର 

ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ ରୱାସ୍ୱା, ବୱାେଆିପୱାଳ ମଖୁ୍ୟ 
ରୱାସ୍ୱାରୁ ମସଜଦି ରୱାସ୍ୱା, ୍ୁଦମୱାନସଂି 
ସ୍େୁ, ୍ ୁଦମୱାନସଂି ଆଦର୍ଷ ଗ୍ୱାମ ଫୱାଟ୍, 
ପୱାନୀୟ ଜଳ ପ୍ର୍ଳ୍ପ, ବୱାେଆିପୱାଳ 
ପରୁୁଣୱା ହୱାଟ ମରୱାମତ ି ଆଦ ି ବୁେ ି
ରଦଖିବୱା ସହ ସ୍ୱାନୀୟ ଜନସୱାଧୱାରଣଙୁ୍କ 
ପଚୱାର ିବୁଝଥିିରେ। 

ଏହ ି ପଞ୍ୱାୟତରର ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଷ 
ପ୍ର୍ଳ୍ପରର ଆନୁମୱାନ ି୍  ୧ ର୍ୱାଟ ି ୯୦ 
େକ୍ଷ ଟଙ୍କୱାର ଦୁନ୍ଷୀତ ିରହୱାଇଥିବୱା ରନଇ 
ସରପଞ୍ ବନେତୱା ଦୱାସ ଭଜିେିୱାନ୍ସ 
ନ ି୍ ଟରର ଅଭରିଯୱାଗ ୍ରଥିିରେ। 
ପବୂ୍ଷତନ ସରପଞ୍ ମଧସୁଦୂନ ବୱାର ି୍  
ବଭିୱାଗୀୟ ଅଧି୍ୱାରୀଙୁ୍କ ହୱାତ୍ର ି

ପ୍ର୍ଳ୍ପ ଗରୁ ି୍ ର ୍ୱାମ ନ ୍ର ି ୍ୱାମ 
ଉଠୱାଇ ରନଇଥିବୱା ଅଭରିଯୱାଗ 
ରହୱାଇଥିେୱା। ରତରବ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ 
ଅଧି୍ୱାରୀଙ୍କ ଅନୁମତ ି ନ ଥିବୱାରୁ 
ଭଜିେିୱାନ୍ସ ଟମି ଗଣମୱାଧ୍ୟ୍ୁ ସବରିରର 
ସଚୂନୱା ରଦଇନଥିବୱା ରବରଳ ଏହୱାର 
ଅଧି୍ ତଦନ୍ତ ଜୱାର ି ରହବି ରବୱାେ ି
ଭଜିେିୱାନ୍ସ ଇନଇିସରପ୍ଟର ଉେୁପ ି

ରବରହରୱା ୍ହଛିନ୍ତ।ି ରତରବ ଏହଭିଳ ି
ବହୁ ପ୍ର୍ଳ୍ପରର ର୍ୱାଟ ି ର୍ୱାଟ ି
ଟଙ୍କୱା ଦୁନ୍ଷୀତ ି ରହୱାଇଥିବୱାରୁ ଏହୱାର 
ପଙୁ୍ୱାନୁପଙୁ୍ ତଦନ୍ତ ପୱାଇଁ ସରପଞ୍ 
ପ୍ରତନିଧିି ରହମନ୍ତ ଦୱାସ ୍ହଛିନ୍ତ।ି ଏ 
ରନଇ ପବୂ୍ଷତନ ସରପଞ୍ ମଧସୁଦୂନ 
ବୱାର ି୍ ଙୁ୍କ ପଚୱାରବିୱାରୁ ଅଭରିଯୱାଗ 
ଭରି୍ତହିୀନ ରବୱାେ ି୍ହଛିନ୍ତ।ି

ବାଲଆିପାଳ ପଞ୍ାୟତରେ ର�ାଟ ିର�ାଟ ିଟଙ୍ା ହେଲୁିଟ୍  ଅଭରି�ାଗ

ଭଜିଲିାନ୍ସ ଟମି୍ େ 
ତଦନ୍ତ ଆେମ୍ଭ

ଜସଳଶ୍ୱର, ୨୧ା୯ (େମେି):

ଜରଳଶ୍ୱର ପଞ୍ୱାୟତ ସମତିରି ଆଜ ି ଦ୍ତିୀୟ 
ରବୈଠ୍ ବ୍୍ଲ  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୱାନସ ୍ୁମୱାର ରଜନୱାଙ୍କ 
ଅଧକ୍ଷତୱାରର ଅନୁଷ୍ତି ରହୱାଇଯୱାଇଛ।ି 
ରବୈଠ୍ରର ମନ୍ତୀ ଅଶ୍ୱନୀ ୍ ୁମୱାର ପୱାତ୍ର, ବଡ଼ିଓି 
ପନୁମ ରୱାଉତ, ଅତରିକି୍ତ ବଡ଼ିଓି ଦବି୍ୟସଂିହ 
୍ହରଁ, ତହସେିଦୱାର ରତୃରିଞ୍ଜନ ମଲ୍ ି୍ , ବ୍୍ଲ  
ଉପଧ୍ୟକ୍ଷୱା ସଞ୍ଜତିୱା ରସନୱାପତ,ି ଜଲି୍ୱାପରରିଦ 
ଉପସଭୱାପତ ି ଅନସୟୂୱା ପ୍ରଧୱାନ, ସୱାଂସଦ 
ପ୍ରତନିଧିି ରୱାନ୍ତନୁ ପଟ୍ଟନୱାୟ୍, ସହ୍ୱାରୀ 
ନବି୍ଷୱାହୀ ଯନ୍ତୀ ବକି୍ରମର୍ରରୀ ରଜନୱା, ଜପିଓି 
ତଥୱା ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସୱାରଣ ଅଧି୍ୱାରୀ ସଜୁୟ 
୍ୁମୱାର ଚନ୍ଦ ରଯୱାଗରଦଇଥିରେ। ଜରଳଶ୍ୱର 
ରକି୍ଷୱା ଅଧି୍ୱାରୀ ଅଧୀନରର ଥିବୱା ୪୧ଟ ି
ସ୍େୁରର ୫୦ ଜଣ ରକି୍ଷ୍ ଅଧି୍ ଅଛନ୍ତ ିଏବଂ 
୫୯ଟ ିସ୍େୁରର ୧୦୦ ଜଣ ରକି୍ଷ୍ ଆବର୍ୟ୍ 
ରହଛି ି ରବୱାେ ି ରକି୍ଷୱା ଅଧି୍ୱାରୀ େେୱାରଟନୁ୍ଦ 
ରଯନୱା ୍ହଥିିରେ। ଜରଳଶ୍ୱର ବ୍୍ଲ  ରକି୍ଷୱା 

ଅଧି୍ୱାରୀ ଅଧୀନରର ଥିବୱା ରଯଉ ଁ ୫୦ ଜଣ 
ରକି୍ଷ୍ ୪୧ଟ ି ସ୍େୁରର ଅଧି୍ ଅଛନ୍ତ ି ରସହ ି
ରକି୍ଷ୍ଙୁ୍କ ରସହସିବୁ ସ୍େୁରୁ ଆଣ ି ରଯଉ ଁ
୫୯ଟ ି ସ୍େୁର ୧୦୦ ରକି୍ଷ୍ ୍ମ ଅଛନ୍ତ ି
ରସଠୱାରର ପରୂଣ ୍ରବିୱା୍ୁ ବ୍୍ଲ  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ନରିଦ୍୍ଷର ରଦଇଥିରେ। ଅରନ୍ ପଞ୍ୱାୟତରର 
ବନ୍ୟୱା ଯଗୁୁ ଁଚୱାର ଜମରି କ୍ଷୟକ୍ଷତରି ଆ୍ଳନ 
ରହୱାଇ ନଥିବୱାରୁ ୍ୃରଅିଧି୍ୱାରୀ ସଞ୍ଜୟ 
ରୱାଉତଙ୍କ ଉପରର ବହୁ ସରପଞ୍ ଅସରନ୍ତୱାର 

ପ୍ର୍ୱାର ୍ରଥିିରେ। ଆସନ୍ତୱା ୩୦ ତୱାରଖି 
ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ ପଏିମ ୍ରିୱାନ ଏବଂ ଅର୍ଟୱାବର 
୩୧ ତୱାରଖି ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ ୍ୱାଳଆି ରଯୱାଜନୱାରର 
ପନୁଃ ପଞ୍ଜି୍ ରଣ ୍ରବିୱା ପୱାଇ ଁ ପ୍ରରତ୍ୟ୍ 
ପଞ୍ୱାୟତରର ଥିବୱା ରମୱା ରସବୱା ର୍ନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 
ଜନରସବୱା ର୍ନ୍ଦ୍ରରର ସର୍ୱାରଙ୍କ ଧୱାଯ୍ଷ୍ୟ 
ମେୂ୍ୟରର ପଞ୍ଜି୍ ରଣ ପୱାଇ ଁ ୍ୃରଅିଧି୍ୱାରୀ 
ସମସ୍ ଜନ ପ୍ରତନିଧିି ଜନସୱାଧୱାରଣଙୁ୍କ 
ସରଚତନ ୍ରବିୱା୍ୁ ୍ହଥିିରେ। ଉଦ୍ୟୱାନ 

ବଭିୱାଗର ଅଧି୍ୱାରୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗେ ବଭିୱାଗ 
ଅଧି୍ୱାରୀ ଅନୁପସ୍ତି ଥିବୱାରୁ ବ୍୍ଲ  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
କ୍ଷବୁ୍ଧ ରହୱାଇଥିରେ। ରସହପିର ି ରସୌଭୱାଗ୍ୟ 
ରଯୱାଜନୱାରର ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ୱାୟରରତ ଅରନ୍ 
ହତିୱାଧି୍ୱାରୀଙ୍କ ଘରର ମଟିର େୱାଗନିୱାହ ିଁ ୍ ି
ତୱାର ଖରଣ୍ େୱାଗନିୱାହ ିଁ; ୍ନୁି୍ତ ହଜୱାର ହଜୱାର 
ଟଙ୍କୱା ବେି ଆସଛୁ।ି ଫଳରର ରେୱାର୍ ନୱାହ ି
ନ ଥିବୱା ଅସବୁଧିୱା ରଭୱାଗଛୁନ୍ତ ି ରବୱାେ ି ବହୁ 
ସମତି ି ସଭ୍ୟ ଅଭରିଯୱାଗ ୍ରଥିିରେ। ଏ 
ରନଇ ଏସରଓି ଭୁବନ ୍ୁମୱାର ସୱାହୁଙୁ୍କ ପ୍ରର୍ନ 
୍ରଥିିରେ। ନୂଆ ୍ର ି ରଯୱାଗଦୱାନ ୍ରଥିିବୱା 
ରଗୱାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧି୍ୱାର ି ପନୁମ ରୱାଉତ 
ସମସ୍ଙୁ୍କ ପ୍ରଥରମ ସ୍ୱାଗତ ଜଣୱାଇଥିରେ। ରସ 
୍ହଥିିରେ ରଯ ଆଜରି ଦ୍ତିୀୟ ସୱାଧୱାରଣ 
ଅଧିରବରନର ଉପସ୍ତି ଥିବୱାରୁ ରସ ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ଖସୁ।ି ରସ ସମସ୍ ରେୱା୍ ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ 
ପରୱାମର୍ଷ ରଦଇଥିରେ ରଯ, ପଞ୍ୱାୟତ ପୱାଇଁ 
ସର୍ୱାର ରଯଉସଁବୁ ରଯୱାଜନୱା ପୱାଇ ଁ ଆଥ ୍୍ତି  
ଅନୁଦୱାନ ରଦଉଛନ୍ତ ି ରସ ସବୁ ରଯୱାଜନୱା 

୍ପିର ିରେୱା୍ଙ୍କ ୍ୱାଯ୍ଷ୍ୟରର ଆସବି ରସଥପ୍ରତ ି
ଧ୍ୟୱାନ ରଦବୱା ଉଚତି ରବୱାେ ି ୍ହଥିିରେ। 
ଆରୁହୱା ସରପଞ୍ ତପନୀ ଭୂୟୱଁା, ସଦସ୍ୟୱା 
ମଧମୁତିୱା ମହୱାନ୍ତ ି ଆରୁହୱା ଉଚ୍ଚତର ମଧ୍ୟ 
ଇଂରୱାଜୀ ବଦି୍ୟୱାଳୟରର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ 
ରରେଣୀ ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ ରମୱାଟ ପେିୱାସଂଖ୍ୟୱା ୨୩୫ 
ଥିବୱାରବରଳ ରରେଣୀ ଗହୃ ମୱାତ୍ର ୪ଟ ି ରହିଛ।ି 
ରତଣ ୁ ପେିୱାମୱାରନ ବୱାହୱାର ପଣି୍ୱାରର ବସ ି
ପୱାଠପଢୁଛନ୍ତ।ି ରସହପିର ିଜରଳଶ୍ୱର ନନ୍ଦ ି୍ ୱା 
ଏନ ଏଚ-୬୦ ବୱାଇପୱାସ ପୱାଖରୁ ରଯଉସଁବୁ 
ପୱାଣ ିଆସଛୁ ିଆରୁହୱା ପଞ୍ୱାୟତ ପୱାଞ୍ଟ ିଗ୍ୱାମର 
ପ୍ରୱାୟ ୩୫୦ ଏ୍ର ଚୱାର ଜମରି ଚୱାର ଆଜ୍ୁ 
୧୦ ବର୍ଷ ରହବ ନଷ୍ଟ ରହଉଛ।ି ରତଣ ୁ ପୱାଣ ି
ନଷି୍ୱାସନ ପୱାଇ ଁ ସ୍ୱାୟୀ ରରେନର ବ୍ୟବସ୍ୱା 
୍ରବିୱା ପୱାଇ ଁମନ୍ତୀଙୁ୍କ ରନରବଦନ ୍ ରଥିିରେ। 
ଉକ୍ତ ଅଧିରବରନରର ୩୫ଟ ି ପଞ୍ୱାୟତର 
ସରପଞ୍, ସମତି ିସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟୱା, ୪ଟ ିରଜୱାନର 
ଜଲି୍ୱା ପରରିଦ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ ବଭିୱାଗର 
ଅଧି୍ୱାରୀ ଉପସ୍ତି ଥିରେ। 

ଜରଳଶ୍ୱେ ପଞ୍ାୟତ ସମତିେି ଦ୍ତିୀୟ ଅଧିରବଶନ

�ୃଷ,ି ଶକି୍ା, ଜଙ୍ଗଲ ବ�ିାଶ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ

ଜସଳଶ୍ୱର/୍ଶ୍ମିବାଡ, ୨୧ା୯(େମେି): 
ଜରଳଶ୍ୱର ସୱାଇ ହରିରୱା ରମୱାଟସ୍ଷ, ରମ ଆଇ 
ରହେ୍ପ ୟ ୁ ରମୱା ପରବିୱାର ଓ ଜଲି୍ୱା ରକ୍ତଦୱାତୱା 
ସଂଘ ସହରଯୱାଗରର ଏ୍ ରସ୍ଚ୍ୱା୍ୃତ 
ରକ୍ତଦୱାନ ରବିରି ଅନୁଷ୍ତି ରହୱାଇଯୱାଇଛ।ି 
ଜରଳଶ୍ୱର ପବୂ୍ଷତନ ନଗରପୱାଳ ତଥୱା ହରିରୱା 
ରରୱାରୁମ ରପ୍ରୱାପୱାଇଟ୍ର ସନୁୀେ ୍ୁମୱାର ପରରିୱା 
ଓ ରମ ଆଇ ରହେ୍ପ ୟ ୁ ସୱାମୱାଜି୍  ସଂଗଠନର 
ପ୍ରତଷି୍ୱାତୱା ଜଗନ୍ନୱାଥ ପରରିୱାଙ୍କ ତତ୍ତୱାବଧୱାନରର 
ଆରୟୱାଜତି ରବିରି୍ୁ ବଣ ି୍  ସଂଘର ସଭୱାପତ ି
ସଧୁୀର ୍ ୁମୱାର ମହୱାନ୍ତ ିଉଦଘୱାଟନ ୍ ରଥିିରେ। 

ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ଭୱାରବ ଓଡ଼ରିୱା ରକ୍ତ ର୍ନ୍ଦ୍ର 
ବୱାରେଶ୍ୱରର ରୱାକ୍ତର ମରହର ୍ୁମୱାର ବଶି୍ୱୱାଳ, 
ଜଲି୍ୱା ରକ୍ତଦୱାତୱା ସଂଘର ସଭୱାପତ ି ୍ମେ 

ଚକ୍ରବର୍ତ୍ଷୀ ରଯୱାଗରଦଇ ରକ୍ତଦୱାତୱାଙୁ୍କ ଉତ୍ୱାହତି 
୍ରଥିିରେ। ରୱାକ୍ତର ବଶି୍ୱୱାଳ ରକ୍ତଦୱାତୱାଙ୍କ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପରୀକ୍ଷୱା ୍ରଥିିବୱା ରବରଳ ବୱାରେଶ୍ୱର 

ରକ୍ତର୍ନ୍ଦ୍ରର ୍ମ୍ଷଚୱାରୀ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ହ 
୍ରଥିିରେ। ଜଲି୍ୱା ସଙ୍ଘ ଉପରଦଷ୍ଟୱା ସୁ୍ ୁମୱାର 
ରଣୱା, ସୱାମୱାଜି୍  ସଂଗଠନ ବୱାରେଶ୍ୱର ଜଲି୍ୱା 
ସମ୍ୱାଦ୍ ରତୱାଫୱାନ ଆଚୱାଯ୍ଷ୍ୟ, ଜରଳଶ୍ୱର 
ସଭୱାପତ ି ରଯୱାରଗର ରୱାଠ,ି ସମ୍ୱାଦ୍ 
ରସୌଭୱାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପୱାଳ, ର୍ୱାରୱାଧକ୍ଷ ଏସ.ର୍ 
ଆରବଦ, ଉପରଦଷ୍ଟୱା ମରନୱାରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧୱାନ, 
ରଞ୍ଜନ ୍ୁମୱାର ପୱାତ୍ର, ଜୟରଦବ ସୱାମେ, 
କ୍ଷତିୀର ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ତଦୱାନ ରବିରିରର 
ସହରଯୱାଗ ୍ରଥିିରେ। ରବିରିରୁ ୭୩ ୟନୁଟି 
ରକ୍ତ ସଂଗ୍ହ ୍ରୱାଯୱାଇଥିେୱା।

‘ମେ ଆଇ ମେଲ୍ପ ୟ’ୁ ମେୋ ପରବିୋର ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦୋନ ଶବିରି

ଖଇରା,୨୧ା୯(େମେି): ବୱାରେଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ୱା ଖଇରୱା ବ୍ଲ୍ ମହତୀପରୁ ଗ୍ୱାମ 
ପଞ୍ୱାୟତ ଅଧୀନ ଫଗଣୁୱାସ୍ତି ରବି ପ୍ରସୱାଦ 
ସର୍ୱାରୀ ୟପୁ ି ସ୍େୁର ପ୍ରଥମ ରରେଣୀ 
ଛୱାତ୍ର ରତଜସ୍  ରେଙ୍କୱାଙୁ୍କ ସ୍େୁର ଜରଣ 
ସହ୍ୱାରୀ ରକି୍ଷୟତି୍ରୀ ମୱାରମୱାର ି ଆହତ 
୍ରବିୱା ଘଟଣୱାରର ରକି୍ଷୱାଧି୍ୱାରୀଙ୍କ 
ର୍ୱାହଳ ମରନୱାଭୱାବ୍ୁ ରନଇ ଗ୍ୱାମବୱାସୀ 
ଅସରନ୍ତୱାର ପ୍ର୍ୱାର ୍ରଛିନ୍ତ।ି ଅତରିକି୍ତ 
ରଗୱାଷ୍ୀରକି୍ଷୱାଧି୍ୱାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତରର ୭ଦନି 
ବତିଯିୱାଇଥିରେ ରହଁ ଏ ପଯ୍ଷ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ 
ରକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍କ ବରିରୱାଧରର ୍ୱାଯ୍ଷ୍ୟୱାନୁଷ୍ୱାନ 
ଗ୍ହଣ ୍ରୱାଯୱାଇନୱାହ ିଁ। ଏ ସମ୍୍୍ଷରର 
ରଗୱାଷ୍ୀ ରକି୍ଷୱାଧି୍ୱାରୀ ରଗୱାେ୍ ବହିୱାରୀ 
ପୱାଢୀଙୁ୍କ ପଚୱାରବିୱାରୁ ରସ ତଦନ୍ତ 
ରରିପୱାଟ୍ଷ ପୱାଇବୱା ପରର ୍ୱାରଣ ଦର୍ଷୱାଅ 
ରନୱାଟସି ପଠୱାଇଛନ୍ତ।ି ତୱାହୱା ହସ୍ଗତ 
ରହବୱା ପରର ତଜ୍ଷମୱା ୍ରୱାଯୱାଇ 
୍ୱାଯ୍ଷ୍ୟୱାନୁଷ୍ୱାନ ଗ୍ହଣ ୍ରୱାଯବି ରବୱାେ ି

୍ହଛିନ୍ତ।ି ସଚୂନୱା ଅନୁସୱାରର, ଗତ ୧୪ 
ତୱାରଖିରର ଉକ୍ତ ସହ୍ୱାରୀ ରକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ଜଣ୍ ନଜି ରରିପୁତୁ୍ର୍ୁ ସୱାଙ୍ଗରର ଧର ି
ବଦି୍ୟୱାଳୟ୍ୁ ଯୱାଇଥିରେ। ତୱାଙ୍କ ପଅୁ 
ରତଜସ୍ୁ ରଖଳବିୱା୍ୁ ରୱା୍େିୱା। ରତଜସ 
ନ ଆସବିୱାରୁ ରସହ ି ପେିୱାଟ ି ତୱା୍ୁ ମୱାର 
ମୱାରେିୱା। ରତଜସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତବିୱାଦ ୍ ରଥିିେୱା। 
ଏଥିରର ରକ୍ରୱାଧିତ ରହୱାଇ ରକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଜଣ୍ 
ଏ୍ ପ୍ଲୱାଷ୍ଟ ି୍  ପୱାଇପରର ନସୁି୍୍ ପ୍ରହୱାର 
୍ରଥିିରେ। ରତଜସଙ୍କ ପୱାଖରର ବସଥିିବୱା 
କ୍ଷରିରୱାଦ ରତପଥୀ ନୱାମ୍ ଛୱାତ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଆହତ ରହୱାଇଥିରେ। ଏ ରନଇ ରତଜସର 
ରଜରଜବୱାପୱା ପ୍ରଭୱା୍ର ରେଙ୍କୱା ରଗୱାଷ୍ୀ 
ରକି୍ଷୱାଧି୍ୱାରୀ ଏବଂ ଖଇରୱା ଚୱାଇେ୍ଡ 
େୱାଇନରର େଖିିତ ଅଭରିଯୱାଗ ୍ରଥିିରେ। 
ଯଦ ି ୍ୱାଯ୍ଷ୍ୟୱାନୁଷ୍ୱାନରର ବଳିମ୍ବ ଘରଟ 
ରତରବ ବଦି୍ୟୱାଳୟ ସମ୍ଖୁରର ଗ୍ୱାମବୱାସୀଙ୍କ 
ସହ ଧୱାରଣୱାରର ବସରିବ ରବୱାେ ିରତଜସଙ୍କ 
ବୱାପୱା ରରୁଭନ୍ଦ୍ର ରେଙ୍କୱା ୍ହଛିନ୍ତ।ି

ଫଗଣୁା ୟପୁ ିସ୍ଲୁରେ ପ୍ରଥମ ରରେଣୀ ଛାତ୍ରଙୁ୍ ମାଡ଼ ଘଟଣା

ତଦନ୍ତେ ୭ ଦନି ପରେ ବ ି
�ା�୍ଯ୍ାନୁଷ୍ାନ ଶନୂ

ନୀଳଗରି,ି୨୧ା୯(େମେି): ରୱାଜ୍ୟ ସର୍ୱାରଙ୍କ ମଖୁ୍ୟ ନବି୍ଷୱାଚନ 
ଅଧି୍ୱାରୀ ଓ ବୱାରେଶ୍ୱର ଜଲି୍ୱା ନବି୍ଷୱାଚନ ଅଧି୍ୱାରୀ ତଥୱା ଜଲି୍ୱାପୱାଳ 
ଦତୱାରତ୍ରୟ ଭୱାଉ ସୱାରହବ ସରିନ୍ଧଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଷର କ୍ରରମ ରଭୱାଟର 
ସରଚତନତୱା ରଥ ସମଗ୍ ଜଲି୍ୱାର ପରକି୍ରମଣ ୍ରୁଛ।ି ଏହ ି ରଥ 
ଆଜ ି ନୀଳଗରି ି ବ୍ଲ୍ରର ପହଞ୍ବିୱା ପରର ସ୍ୱାଗତ ୍ରୱାଯୱାଇଥିେୱା। 
ବ୍୍ଲ  ଅଧ୍ୟକ୍ଷୱା ରଭୁେକ୍ଷୀ ମୱାଝୀ, ବ.ିର.ିଓ. ରୱାହୁେ ମଣ୍ଳ ଉପସ୍ତି 
ଥିରେ। ଏହ ିରଥ ସମସ୍ ରଭୱାଟରଙୁ୍କ ସରଚତନ ନମିରନ୍ତ ର୍ରତୱାଟ ି
ଉପୱାରଦୟ ବୱାର୍ତ୍ଷୱା ବହନ ୍ ର ିପରକି୍ରମଣ ୍ ରୁଛ।ି ବରିରର୍ର ିରଭୱାଟ 
ପରଚିୟ ପତ୍ର ସହ ଆଧୱାର ନମ୍ବର ସଂେଗ୍ନ ୍ରବିୱା ଏହୱାର ମଖୁ୍ୟ 
ଉରଦ୍ର୍ୟ। ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଷ ନୂତନ ଭୱାରବ ନଦି୍୍ତିଷ୍ଟ ଫମ୍ଷରର ରଭୱାଟର 
ପରଚିୟ ନମିରନ୍ତ ଆରବଦନ ୍ରବିୱା, ନଦି୍୍ତିଷ୍ଟ ଫମ୍ଷରର ନଜିର ନୱାମ 
ବୱାଦରଦବୱା, ତରୁଟ ି ଥିରେ ସଂରରୱାଧନ ୍ରବିୱା ପୱାଇଁ ବୁଥ୍ ସ୍ରୀୟ 
ଅଧି୍ୱାରୀଙ୍କ ନ ି୍ ଟରର ଆରବଦନ ୍ରପିୱାରରିବ। ନରଚତ୍  
ଗଗୁେୁରର ନଜି ନଜି ସ୍ୱାଟ ରଫୱାନ୍  ମୱାଧ୍ୟମରର ୍ରପିୱାରବିୱାର ସରଳ 
ପନ୍ୱା ରହଛି।ି ଏହ ି ପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ନୀଳଗରି ି ନବି୍ଷୱାଚନ ମଣ୍ଳୀର 
ନବି୍ଷୱାଚନ ଅଧି୍ୱାରୀ ତଥୱା ନୀଳଗରି ି ଉପଜଲି୍ୱାପୱାଳ ଦୀପ୍ରିଞ୍ଜନ 
ରସଠୀ, ବରିଓି ରୱାହୁେ ମଣ୍ଳ, ସହ୍ୱାରୀ ଜଲି୍ୱାପୱାଳ ସରି୍ୱାନ୍ତ ରସୌରବ 
ପରଡ଼ିୱା, ଜ.ିପ.ିଓ. ମନିତୀ ସଂିଙୁ୍କ ଏ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ରବୈଠ୍ରର 
ରଭୱାଟର ସରଚତନତୱା ରଥ ପରକି୍ରମଣ ବୱାବଦରର ଉପସ୍ତି ବୁଥ୍  
ସ୍ରୀୟ ୍ମ୍ଷ୍ର୍ତ୍ଷୱା, ସପୁରଭୱାଇଜର, ବ.ିଏେ.ଓ.ଙୁ୍କ ରଭୱାଟରମୱାନଙ୍କ 
ରଭୱାଟର ପରଚିୟ ସହତି ଆଧୱାର ସଂରଯୱାଗୀ୍ରଣରର ର୍ୌଣସ ିତରୁଟ ି
ନ ରହବିୱା ସହ ଧୱାଯ୍ଷ୍ୟ ଦବିସ ମଧ୍ୟରର ରତପ୍ରତରିତ ସଂରଯୱାଗୀ୍ରଣ 
ପୱାଇଁ ପରୱାମର୍ଷ ରଦଇଥିରେ।

ରଭାଟେ ସରେତନତା 
େଥ ପେକି୍ରମା

ଜସଳଶ୍ୱର, ୨୧ା୯(େମେି): 
ଜରଳଶ୍ୱର ସହରର ବଡ଼ବଜୱାର 
ଛ୍ଠୱାରୁ ହସ୍ଟିୱାେ ରରୱାଡ଼ ଭୱାୟୱା 
ନୂଆବଜୱାର ଓ ବଡ଼ବଜୱାର ଛ୍ରୁ 
ବ୍ଲ୍ ଛ୍ ଭୱାୟୱା ବୱାସନ୍ତୀ ପରଆିର 
ରୱାସ୍ୱା ମରଣଯନ୍ତୱା ପୱାେଟଛି।ି ଏହ ି
ରୱାସ୍ୱାରର ପ୍ରରତ୍ୟ୍ ଦନି ଦୁଘ୍ଷଟଣୱା 
ଘଟୁଛ।ି ଏ ରନଇ ଭୱାଜପୱା ପକ୍ଷରୁ ଗତ ୨ 
ତୱାରଖିରର ସହ୍ୱାରୀ ଯନ୍ତୀ ଜରଳଶ୍ୱରଙୁ୍କ 
ଏ୍ ଦୱାବପିତ୍ର ପ୍ରଦୱାନ ୍ରୱାଯୱାଇଥିେୱା। 
ମୱାତ୍ର ଅଦ୍ୟୱାବଧି ର୍ୌଣସ ି ପଦରକ୍ଷପ 
ଗ୍ହଣ ୍ରୱାଯୱାଇନୱାହ ିଁ। ଉଭୟ ରୱାସ୍ୱା୍ୁ 

ଏ୍ ସପ୍ୱାହ ମଧ୍ୟରର ମରୱାମତ ି ସହ 
ରୱାସ୍ୱା ପୱାରଦ୍୍ଷରର ଥିବୱା ବଦି୍ୟୱାଳୟ, 
ମହୱାବଦି୍ୟୱାଳୟ, ହସ୍ଟିୱାେ ଓ ସର୍ୱାରୀ 
୍ୱାଯ୍ଷ୍ୟୱାଳୟ ସମ୍ଖୁରର ତୁରନ୍ତ ସଚୂନୱା 
ଫଳ୍ ନ େଗୱାଗରେ ଭୱାଜପୱା ପକ୍ଷରୁ 

ଆସନ୍ତୱା ୨୭ ତୱାରଖିରର ରୱାସ୍ୱାରରୱା୍ 
୍ରୱାଯବି ରବୱାେ ି ତହସେିଦୱାର ଏ୍ 
ପତ୍ର ମୱାଧ୍ୟମରର ଜଣୱାଇ ଦଆିଯୱାଇଛ।ି 
ନଗର ସଭୱାପତ ିଫୱାଲୁ୍ନୀ ପୱାଣଗି୍ୱାହୀ, 
ବରଷି୍ ରନତୱା ଅରୁଣ ୍ୁମୱାର ରବଜ, 
୍ୱାଉନସେିର ରବିନୱାରୱାୟଣ 
ମହୱାପୱାତ୍ର, ଉମୱା ରହମ୍ବ୍ରମ, ନଗର 

ସୱାଧୱାରଣ ସମ୍ୱାଦ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୱାତ୍ର, ନଗର 
ସମ୍ୱାଦ୍ ଦୁଗ୍ଷୱା ରଙ୍କର ଭୂୟୱାଁ, ମଡ଼ିଆି 
ସଂରଯୱାଜ୍ ଜଗନ୍ନୱାଥ ରଗୱାଛୱାୟତ, 
ରୱାଜୀବ ରଘୱାର, ରଞ୍ଜନ ପୱାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ 
ରନତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ସପ୍ୋେକ ଭତିମର ରୋସ୍ୋ େରୋେତ ିନ ମେମଲ ରୋସ୍ୋମରୋକ

ଜସଳଶ୍ୱର/ ୍ଶ୍ମିବାଡ୍ଡ, ୨୧ା୯ (େମେି): 
ଜରଳଶ୍ୱର ବ୍ଲ୍ବଜୱାର ସ୍ତି ଦଳୀୟ 
୍ୱାଯ୍ଷ୍ୟୱାଳୟରର ନଗର ଭୱାଜପୱା ପକ୍ଷରୁ 
ଜରଳଶ୍ୱର ନଗର ସଭୱାପତ ି ଫୱାଲୁ୍ନୀ 
ପୱାଣଗି୍ୱାହୀଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର ଓଡ଼ରିୱା 
ବଧିୱାନସଭୱାର ବରିରୱାଧୀ ଦଳର ଉପରନତୱା, 
ଧୱାମନଗର ବଧିୱାୟ୍ ତଥୱା ବରଷି୍ ରନତୱା 
ସ୍ଗ୍ଷତ ବଷୁି୍ ରସଠୀଙ୍କ ରେର୍ୱାଞ୍ଜଳ ି ସଭୱା 
ଅନୁଷ୍ତି ରହୱାଇଯୱାଇଛ।ି ସଭୱାରର ବରଷି୍ 
ବରିଜପ ି ରନତୱା ଅରୁଣ ୍ୁମୱାର ରବଜ 
ରଯୱାଗରଦଇ ରସ ଜରଣ ସୱାମ୍ବୱାଦ ି୍ , 
ସସୁୱାହତି୍ିୟ୍ ଓ ବର୍ଷୀୟୱାନ ରନତୱାଙ୍କ 
ବରିୟୱାଗ ସମଗ୍ ଓଡ଼ରିୱା ପ୍ରରଦର ଓ ଭୱାଜପୱା 

ପୱାଇଁ ଅପରୂଣୀୟ କ୍ଷତ ିଘଟେିୱା ରବୱାେ ିତୱାଙ୍କ 
ବ୍ୟକ୍ତବରର ୍ହଥିିରେ। ଅନ୍ୟମୱାନଙ୍କ 
ଭତିରର ନଗର ସୱାଧୱାରଣ ସମ୍ୱାଦ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର 
୍ୁମୱାର ପୱାତ୍ର, ୍ୱାଉନସେିର ଚନ୍ଦନ ୍ୁମୱାର 
ଦୱାସ, ରବିନୱାରୱାୟଣ ମହୱାପୱାତ୍ର, ନଗର 
ସମ୍ୱାଦ୍ ଦୁଗ୍ଷୱା ଚରଣ ଭୂୟୱାଁ, ସମୁତ ି ରଣୱା, 
ଉପସଭୱାରନତ୍ରୀ ମକୁ୍ତୱାରୱାଣୀ ପୱାଳ, ଗଦୱାଧର 
ସଂି ମହଳିୱା ରମୱାଚ୍ଚ୍ଷୱା ସଭୱାରନତ୍ରୀ ରଦବଯୱାନୀ 
ଅଣ୍ଆି, ଯବୁରମୱାଚ୍ଚ୍ଷୱା ନଗର ସମ୍ୱାଦ୍ 
ରୱାଜୀବ ୍ୁମୱାର ରଘୱାର, ବୱାଙ୍କବହିୱାରୀ 
ଦୱାସ, ଭୱାରତ ଧଳ, ନଗର ର୍ୱାରୱାଧକ୍ଷ 
ରଞ୍ଜନ ପୱାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ରହ ିରେର୍ୱାଞ୍ଜଳ ି
ଅପ୍ଷଣ ୍ରଥିିରେ।

ଧୋେନଗର ବଧିୋୟକଙ୍କ 
ବମିୟୋଗମର ଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳ ିସଭୋ

ଜସଳଶ୍ୱର/୍ଶ୍ମିବାଡ,୨୧ା୯ (େମେି): ବରିଷି୍ଟ 
ସୱାରସ୍ତ ସୱାଧ୍ ତଥୱା ଚତି୍ରରଳି୍ପୀ ଅରରୱା୍ ୍ୁମୱାର 
ମହୱାନ୍ତଙି୍କ ବରିୟୱାଗରର ଦୀନ୍ୃଷ୍ ସ୍ତୃ ି ପରରିଦ 
ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ରରୱା୍ବ୍ୟକ୍ତ ୍ରୱାଯୱାଇଛ।ି ପରରିଦର 
ପ୍ରତଷି୍ୱାତୱା ତଥୱା ବରିଷି୍ଟ ସୱାହତି୍ିୟ୍ ବପିନି ବହିୱାରୀ 
ବଶି୍ୱୱାଳ, ସଭୱାପତ ିର୍ଟର ରମୱା୍ୱାନ୍ତ ଭଞ୍ଜ, ୍ୱାଯ୍ଷ୍ୟ୍ୱାରୀ 
ସଭୱାପତ ି ୍ବ ି ବ୍ରରଜନ୍ଦ୍ର ଗରି,ି ସବୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପରରିୱା, 
୍ୱାର୍ତ୍୍ତି  ଚନ୍ଦ୍ର ଦୱାସ, ଗରଣର ଚନ୍ଦ୍ର ପରରିୱା, ର୍ଟର ଅଜତି 
୍ୁମୱାର ମହୱାନ୍ତ,ି ରଯୱାରଗର ଚନ୍ଦ୍ର ରୱାଉଳ, ତ୍ରରିେୱାଚନ 
ଗରି,ି ରବଣଧୁର ୍ୱାମଳିୱା ଓ ଇନୁ୍ଦମତ ି ଗରି ି ପ୍ରମଖୁ ରେୀ 
ମହୱାନ୍ତଙି୍କ ବରିୟୱାଗରର ସୱାରସ୍ତ ଜଗତରର ଏ୍ ରନୂ୍ୟ 
ସ୍ୱାନ ସଷୃ୍ଟ ିରହେୱା ରବୱାେ ିରପ୍ରସ ବବୃିତରିର ଜଣୱାଇଛନ୍ତ।ି

ଚତି୍ରଶଳି୍ପୀ ଅମଶୋକ େେୋନ୍ଙି୍କ 
ବମିୟୋଗମର ମଶୋକସଭୋ

ଖଇରା,୨୧।୯(େମେି): ଖଇରୱା ଥୱାନୱା 
ଅଧୀନ ତୁରଗିରଆି ଗୱାନ୍ୀଛ୍ରର 
ଜରଣ ରଛଳରିଚୱାର୍ୁ ଗ୍ୱାମବୱାସୀ ନରୁି୍୍ଷମ 
ରଛଚବିୱା ପରର ତୱା୍ୁ ସୱାଙ୍ଗରର ଧର ି
ରସୱାର ପଳୱାଇଥିରେ। ୨ ଯବୁ୍ ରସୱାର 
ଥୱାନୱା ନଦୀଗୱାଁ ଅଞ୍ଳରୁ ଏ୍ ରଛଳ ିରଚୱାର ି
୍ର ି ବୁରେଟରର ଧର ି ଦରୁ ତଗତରିର 
ତୁରଗିରଆି ଆସ ି ରସଠୱାରୁ ମୱାଖନପରୁ 
ରୱାସ୍ୱାରର ପଳୱାଇ ଯୱାଉଥିରେ। ପରର 
ତୱା୍ୁ ପଛିୱା୍ର ି ଗ୍ୱାମବୱାସୀ ଗୱାନ୍ୀଛ୍ 
ନ ି୍ ଟରର ଅଟ୍ୱାଇ ନରୁି୍୍ଷମ ରଛଚବିୱା 
ପରର ରସୱାର ଥୱାନୱାରର ଜମିୱା ରଦବୱା ପୱାଇଁ 
ରସୱାର ପଳୱାଇଥିରେ।

ମଚୋରକୁ ମେଚମିଲ ଗ୍ୋେବୋସପୀ

ଖଇରା,୨୧ା୯(େମେି): ବୱାରେଶ୍ୱର ଜଲି୍ୱାପୱାଳ 
ଦର୍ତୱାରତ୍ରୟ ଭୱାଉସୱାରହବ ସରିନ୍ଧ ବୁଧବୱାର ଖଇରୱା 
ବ୍ଲ୍ ପରଦିର୍ଷନ ୍ରବିୱା ସହ ବରିଓି ପରୁ୍ଷରୱାମ ପଣ୍ୱାଙ୍କ 
ବଭିନି୍ନ ରଯୱାଜନୱାର ଅଗ୍ଗତ ି ରନଇ ଆରେୱାଚନୱା 
୍ରଥିିରେ। ବରିରର ୍ର ି ମହଳିୱା ଗରୁପଗରୁ ି୍  ୍ଭିଳ ି
ଅଧି୍ରୁ ଅଧି୍ ଉତ୍ୱାଦନକ୍ଷମ ରହୱାଇପୱାରରିବ ରସ 
ସମ୍୍୍ଷରର ଗରୁୁତ୍ୱ ଆରରୱାପ ୍ରଥିିରେ। ବ୍ଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷୱା 
ଅଭେିପି୍ୱା ସୱାହୁ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍କ ଖଇରୋ 
ବ୍ଲକ୍  ପରଦିଶ୍ଶନ

୍ଶ୍ମିବାଡ୍ଡ,୨୧ା୯(େମେି): ଜରଳଶ୍ୱର 
ବ୍୍ଲ  ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ରଖିରପରୁ ପଞ୍ୱାୟତର 
ଭୱାନୁପରୁ ଗ୍ୱାମର ସ୍ଗ୍ଷତ ୍ୱାଳୀପଦ ପଣ୍ୱାଙ୍କ 
ଏ୍ୱାଦରୱାହରର ରେର୍ୱାଞ୍ଜଳ ି ସଭୱା ଅନୁଷ୍ତି 
ରହୱାଇଯୱାଇଛ।ି ରସ ଅଞ୍ଳରର ଜରଣ ପଣ୍ତି, 
ସମୱାଜରସବୀ, ମଷି୍ଟଭୱାରୀ, ସଂସ୍ୱାର୍ 
ଭୱାରବ ପରଚିତି ଥିରେ। ସରରୱାଜ ୍ୁମୱାର 

ପୱାଣଗି୍ୱାହୀଙ୍କ ସଭୱାପତତି୍ୱରର ପଣ୍ତି ଭୃଗରୁୱାମ 
୍ର, ହରର୍ୃଷ୍ ଗରି,ି ବୃନ୍ଦୱାବନ ରବରହରୱା, 
ନରିଞ୍ଜନ ଦୱାସ, ପତିୱାମ୍ବର ପତ,ି ଜନୱାଦ୍୍ଷନ ମରିେ, 
ପ୍ରଭୱାସ ପରରିୱା, ସଜୁର ୍ରଣ, ସରରୱାଜ ନନ୍ଦ, 
ରୱାଜୀବ ନୱାରୱାୟଣ ୍ର, ଈଶ୍ୱର ୍ର ପ୍ରମଖୁ 
ତୱାଙ୍କ ସ୍ତୃଚିୱାରଣ ୍ରଥିିରେ। ରଜ୍ୟଷ୍ପତୁୟ 
ବଷୁି୍ପଦ ପଣ୍ୱା ଧନ୍ୟବୱାଦ ଅପ୍ଷଣ ୍ରଥିିରେ।

କୋଳପୀପଦ 
ପଣ୍ୋଙ୍କ 
ଏକୋଦଶୋେମର 
ଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳ ିସଭୋ

ନପୀଳଗରିମିର ‘ସ୍ୋଧପୀନତୋର 
ଉଚ୍ଛ୍ୋସ’ କୋର୍ଶ୍ୟକ୍ରେ



ଗରୁୁବାର, 
୨୨ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨୧୨୧୨
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ଓଡ଼ଶିା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ସଂଘର ବ�ୈଠକ 
ହାଟଡହି,ି୨୧ା୯(େମେି): ଓଡ଼ଶିା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ସଙ୍ଘର କକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ାର 
ହାଟଡହିରି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ସଙ୍ଘର କବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଛ।ି ମକରୈଗାଁ 
ମଣ୍ଢପକର ଜଲି୍ା ଉପସଭାପତ ି ଜଗତ କଜୟାତ ି ବଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର କବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ କଭିଳ ି ବଭିନି୍ନ ସମସୟାକର ସମଖୁୀନ କହବା 
ସହ ଆର୍ ଥିକ ସଙ୍କଟ ଓ କ୍ଷତ ିସହୁଛନ୍ ିକସକନଇ ଆକଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କୁକୁଡ଼ା 
ଚଅିାଁ କଯାଗାଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ାର ମାଲକି କଭିଳ ି କଶାଷଣ କରୁଛନ୍ ି ତା ଉପକର 
ଆକଲାଚନା କରାଯାଇ ଏହାର ପ୍ରତକିାର ପାଇଁ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଯବିାକୁ 
ନଷି୍ପତ୍ ି କହାଇଥିଲା। ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ କବୈଠକ ସଂକଯାଜନା କରଥିିକଲ। 
ଆଶଷି କବକହରା, ପ୍ରଶାନ୍ କବକହରା, ପଶୁଶୁରାମ କଜନା, ରମାକାନ୍ କଜନା, ମହରି ି
ବରାଳ, ରାକଜନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ବକିାଶ ରାଉତ ପ୍ରମଖୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

କୃଷକ ସବଚତନତା ପାଇଁ ଗଡ଼ଲିା ରଥ

ଚମ୍ଆୁ,୨୧ା୯(େମେି): କୃଷକଙୁ୍କ ସକଚତନ କରବିା ଲକ୍ଷୟ କନଇ କୃଷ ିଜଲି୍ା ଚମ୍ଆୁ 
ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସକଚତନତା ରର୍ର ଆଜ ିଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କଶିାନ 
କଯାଜନାକର ଇ-କକୱାଇସ ିପଞ୍ୀକରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ଆି କପାଟଶୁାଲକର ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 
ସକଚତନତା କରବିା ଉକଦଶୟକର ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କବକଳ ଏହା 
ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ାୟତ ବୁଲବିା ସହତି ଲପିକପ୍ଲଟ କପାଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମକର ସକଚତନ 
କରବି। ଏହ ିରର୍କୁ ଚମ୍ଆୁ ଜଲି୍ା କୃଷ ିଅଧିକାରୀ ମକନାରଞ୍ନ ମଣ୍ଡଳ, ସହ କୃଷ ି
ଅଧିକାରୀ ପ୍ରୟିଦଶଶୁନୀ ମଶି୍ର, ଯତପିରୁ ସହକୃଷ ି ଅଧିକାରୀ ରମଣ ି ନାଏକ, ସାନ୍ନୁ 
ଦାସ, ଦଲି୍ୀପ ଗରି ିପତାକା କଦଖାଇ ଏହାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିକଲ। ଏହ ିରର୍ ଜନ 
କସବାକକନ୍ଦ୍ର, କମା କସବା କକନ୍ଦ୍ରକର ଇ କକୱାଇସ ି ପଞ୍ୀକରଣ ପାଇଁ ସକଚତନ 
କରବି। କସକପଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରଖି ମଧ୍ୟକର ଚାଷୀମାକନ ପଞ୍ୀକରଣ କକଲ ଚାଷ 
ସମ୍ବନ୍ୀୟ ସବୁଧିା ମଳିବି କବାଲ ିମକନାରଞ୍ନ ମଣ୍ଡଳ ସଚୂନା କଦଇଛନ୍।ି

�ନ୍ୟଜନୁ୍ ଶକିାର ଉଦ୍ୟମ; ଶକିାରୀ ଗରିଫ
ସେଲସ�ାଇ,୨୧ା୯(େମେି): ବନୟଜନୁ୍ ଶକିାର ଉଦୟମ କବକଳ କତଲକକାଇ 
ବନ ବଭିାଗର ଚଢ଼ଉ। ଜକଣ ଶକିାରୀ ଗରିଫ କହାଇଥିବା କବକଳ ଅନୟ ଜକଣ 
କଫରାର କହାଇଯାଇଛ।ି ଶକିାର ପାଇ ଁବୟବହୃତ କହଉଥିବା ବୟାପକ ସାମଗ୍ୀ ଜବତ 
କହାଇଛ।ି ଗରିଫ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଜଣଙ୍କ କହକଲ ଭୀମକାଣ୍ଡ ପଞ୍ାୟତ କକାଇଲ ି ସତୂା 
ଗ୍ାମର ଦଲି୍ୀପ ମାଝୀ (୩୦)। ଏହ ି ଘଟଣାକର ସମ୍କୃ୍ତ ଥିବା ଅନୟଜକଣ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ରାବଣ ମାଝୀ କଫରାର କହାଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନାନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର 
ବଳିମ୍ବତି ରାତକିର କତଲକକାଇ ବନାଞ୍ଳ ବମିଳା ଫକରଷ୍ଟ କସକ୍ସନ କରଦାଙ୍ଗ ିବଟି୍  
ମାଙ୍କଡ଼ଚୁଆ ସଂରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଗଲକର କକାଇଲ ିସତୂା ଗ୍ାମର ଦଲି୍ୀପ ମାଝୀ, ରାବଣ ମାଝୀ 
ବନୟଜନୁ୍ ଶକିାର ପାଇ ଁବଦୁିୟତ୍  ଫାଶ ବସାଇଥିଲା। ବମିଳା ଫକରଷ୍ଟର କକୌଶଲୟା 
ମହାନ୍ ଏକନଇ ବକିଶଷ ସତୂ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସଦଳବକଳ ସମ୍କୃ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକର ଚଢ଼ାଉ 
କରଥିିକଲ। ଏହ ି ସମୟକର ଘଟଣାସ୍ଳରୁ ଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଥିିବା କବକଳ ତାଙ୍କ 
ନକିଟରୁ କୁରାଢ,ି ଜଆିଇ ତାର ଓ ବୟାପକ କାଠ ଖଣୁ୍ ିଜବତ କରଥିିଲା ବନ ବଭିାଗ। 
କତକବ ଏହ ି ଘଟଣାକର ସମ୍କୃ୍ତ ଥିବା ଅନୟଜକଣ ଅଭଯିକୁ୍ତ ରାବଣ ମାଝୀ କଫରାର 
କହାଇଯାଇଛ।ି ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ କଜରା ପକର କକାଟଶୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଡ. ଲାକ �ଦ୍ାଙ୍କ ଜନ୍ମଦ�ିସ ପାଳତି
ସେଲସ�ାଇ,୨୧ା୯(େମେି): କକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା କତଲକକାଇ ବ୍ଲକ ବଳଭଦ୍ରପରୁ 
ପଞ୍ାୟତ ନୂଆଗାଁଠାକର କସାମବାର କହା ଭାଷାର ଲପି ି ଉଦ୍ାବକ ଅତ ଗରୁୁ ଡ଼ଃ 
ଲାକ ବଦ୍ରାଙ୍କ ୧୦୩ତମ ଜନ୍ମ ଦବିସ ପାଳତି କହାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ରର୍କମ ଡ଼ଃ ବଦ୍ରାଙ୍କ 
ଫକଟାକର ଦୀପ ଧପୂ କଦଇ ପଜୂାର୍ଶୁନା ପକର ସଭା କାଯଶୁୟ ଆରମ୍ଭ କହାଇଥିଲା। 
କସହପିର ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର କଖଳ ପ୍ରତକିଯାଗତିା ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଥିଲା। କଶଷକର 
କହା ଗୀତକର ସଂସ୍ତୃକୁି କାଯଶୁୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଥିଲା। ପକର ବକିଜତାମାନଙୁ୍କ 
ଅତଥିିମାକନ ପରୁସ୍ତୃ କରଥିିକଲ। ଏହ ିକାଯଶୁୟକ୍ରମକର ଅତଥିି ଭାକବ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
ଶଶି ୁମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଅକ୍ଷୟ ପଙୁି୍ଗଆ, ଜୀବନ ସଂି ମଣୁ୍ଡା, ସକଲଇକକନା ସରପଞ୍ 
ପାକଙ୍ଗଲା ମଣୁ୍ଡା, ବଳଭଦ୍ରପରୁ ପଞ୍ାୟତ ସରପଞ୍ ମାଇନ ମାଝୀ, ସମତି ି ସଭୟ 
ଦୀନବନୁ୍ ପଙୁି୍ଗଆ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କସୈନକି କସାଏ ବାବୁ, ପବୂଶୁତନ ସରପଞ୍ 
ପରକମଶ୍ୱର ମଣୁ୍ଡା, କପଳିା କହମ୍ବ୍ରମ, ପାଟ ଗାଗରାଇ, ବକିନାଦ କହମ୍ବ୍ରମ, ଲକ୍ଷୀଧର 
ମଣୁ୍ଡା, ରାକକଶ ମଣୁ୍ଡା ଓ ଚକ୍ର ଅଳଦା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। କହା ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ 
ଅନୁକଛେଦକର ସ୍ାନ କଦବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ ପାକଙ୍ଗଲା ମଣୁ୍ଡା ଦାବ ିକରଥିିକଲ। 

�୍ଲକସ୍ତରୀୟ ହନି୍ୀ ଦ�ିସ ପାଳତି
ସ�ନୁ୍ଝର, ୨୧ା୯(େମେି): କକନୁ୍ଝର ଏନ୍ ଏସ୍  ପଲୁସି ସରକାରୀ ଉର୍ ବଦିୟାଳୟ 
ପରସିରକର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ହନି୍ୀ ଦବିସ ପାଳତି କହାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ସକନ୍ାଷନିୀ କସଠୀଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱକର ଆକୟାଜତି କାଯଶୁୟକ୍ରମକର ଜଲି୍ା ହନି୍ୀ 
ଶକି୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତ ି ଡମ୍ବରୁଧର ସାହୁ ମଖୁୟ ଅତଥିି ଭାକବ କଯାଗକଦଇ ହନି୍ୀ 
ଭାଷାର ବୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କଦଇଥିକଲ। କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଦିୟାଳୟ, 
କକନୁ୍ଝରର ହନି୍ୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅନୁରାଗ ମଶି୍ର ମଖୁୟବକ୍ତା ଭାକବ କଯାଗକଦଇ ହନି୍ୀ 
ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ କଦଶକର ପରଲିକ୍ଷତି କହଉଛ ିକବାଲ ିମତବୟକ୍ତ କରଥିିକଲ। 
ପ୍ରାରମ୍ଭକର ବଦିୟାଳୟର ହନି୍ୀ ଶକି୍ଷକ କମଳ କଲାଚନ ପ୍ରଧାନ ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ ଏବଂ 
ଅତଥିି ପରଚିୟ କଦଇଥିକଲ। କମାଚବିନ୍ ହାଇସ୍ଲୁର ହନି୍ୀ ଶକି୍ଷକ ଶାନ୍ନୁ ମହାପାତ୍ର, 
ବହଡଳ ହାଇସ୍ଲୁର ରଞ୍ନ କୁମାର ଗରି ି ଏବଂ ଡଏିନ୍  ହାଇସ୍ଲୁର ପ୍ରଜ୍ାରଶ୍ମୀ 
ହନି୍ୀ ଦବିସ ପାଳନର ଉକଦେଶୟ ଜ୍ାପନ କରଥିିକଲ। ବଦିୟାଳୟର ବରଷି୍ ଶକି୍ଷକ 
ସଞ୍ୟ କୁମାର ସାମଲ ଏବଂ ଗରୁୁକଦବ ମହାନ୍ ହନି୍ୀ ଦବିସ ପାଳନ ସମ୍ବନ୍କର 
ମତ ରଖିଥିକଲ। ତକଶୁ, କବତିା ଆବୃତ୍ ିଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତକିଯାଗତିା ଏହ ିଉପଲକକ୍ଷ 
ଆକୟାଜନ କରାଯାଇ କୃତୀ ପ୍ରତକିଯାଗୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ କରାଯାଇଥିଲା। ଶକି୍ଷକ ବଜିୟ 
କୁମାର କବକହରା ଧନୟବାଦ ଅପଶୁଣ କରଥିିକଲ।

କାବେସାହବିର ବମଗା ସ୍ାସ୍୍ୟ ଶ�ିରି 
ସ�ାଡା,୨୧ା୯(େମେି): ଓଡ଼ଶିା ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି ସଶକ୍ତୀକରଣ ଜୀବକିା 
ନବିଶୁାହ କାଯଶୁୟକ୍ରମ ପ୍ଲସ, ଓଡ଼ଶିା ଆଦବିାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ା (ଚମ୍ଆୁ) ଆନୁକୂଲୟକର 
ବାସକୁଦବପରୁ କଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ୟକକନ୍ଦ୍ର ସହକଯାଗକର କାକଟସାହଠିାକର କମଗା 
ସ୍ାସ୍ୟ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଯାଇଛ।ି ବାସକୁଦବପରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡଃ ଚନ୍ନ 
ବାରକି, ଡଃ ସଂିହ, ଡଃ ସମୁନ୍ ମହାରଣା ଏବଂ ସଞ୍ରୁାଣୀ ପଣ୍ଡା (ପଏିଚଇଓ)ଙ୍କ 
ତତ୍ତାବଧାନକର ସ୍ାସ୍ୟକମଶୁ.ଅଙ୍ଗନୱାଡକିମଶୁୀ, ଆଶାକମଶୁୀଙ୍କ ଉପସ୍ତିକିର ଶବିରିଟ ି
ପରଚିାଳତି କହାଇଥିଲା। ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର କରାଗୀ ଘର ଦୁଆକର ଚକିସିା ଏବଂ 
ଉତ୍ମ ମଲୂୟବାନ କଓଷଧ ସବୁ ବନିାମଲୂୟକର ପାଇ ଅକନକ ଖସୁବିୟକ୍ତ କରଥିିକଲ। 
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମଶଶୁ ଅନୁସାକର କଛି ିକରାଗୀଙୁ୍କ ଉତ୍ମ ସ୍ାସ୍ୟକସବା ପାଇଁ କକନୁ୍ଝର 
ମଖୁୟ ଚକିସିାଳୟକୁ ସ୍ାନାନ୍ର କରାଯବିା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ାମବାସୀ ଓ 
ଉପକୃତ କଲାକକ ଏଭଳ ି ଶବିରି କର ି ସବୁଧିା କଯାଗାଇ ଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ, 
ଓଡ଼ଶିା ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ିସଶକ୍ତକିରଣ ଜୀବକିା ନବିଶୁାହ ପ୍ଲସ, ଚମ୍ଆୁ ଆଦବିାସୀ 
ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ାର କମଶୁକତ୍ଶୁା ସକମତ ଏହ ି ଅଞ୍ଳକର ଓଡ଼ଶିା ଅନୁସଚୂତି ଜନଜାତ ି
ସଶକ୍ତକିରଣ ଜୀବକିା ନବିଶୁାହ ପ୍ଲସ (ଓଟଇିଏଲପ)ିର କାଯଶୁୟକ୍ରମକୁ ପରଚିାଳନା 
କରୁଥିବା ବକିାଶ ଏନଜଓିର କମଶୁକତ୍ଶୁାଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ ଜଣାଇଥିକଲ।

ହାଟଡହି,ି୨୧ା୯(େମେି)

ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି କକନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ୁକି ପାଇଁ 
ନୂତନ ଗହୃ କଯାଗାଇ କଦଇ କକାମଳମତ ି
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ କରବିା ସହତି 
କସମାନଙ୍କ ସ୍ାସ୍ୟ ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ କଦବାକୁ 
ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କବକଳ କକନୁ୍ଝର 
ଜଲି୍ା ହାଟଡହି ି ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ରି ନୂତନ 
ପକ୍ା ଗହୃଗଡ଼ୁକି ଯନ୍ତୀ ଓ ଠକିାଦାରଙ୍କ 
ସଲାସତୁରାକର ନରି୍ଶୁାରତି ସମୟକର 
ସମ୍ରୂ୍ଶୁ ନ କହାଇ ବଷଶୁ ବଷଶୁ ଧର ି ପଡ଼ ି
ରହଥିିବା ଅଭକିଯାଗ କହାଇଛ।ି ପରବତ୍ଶୁୀ 
ସମୟକର କଛି ି ଗହୃକୁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ 
ଦଆିଯାଇ ସମ୍ରୂ୍ଶୁ କରାଯାଇଥିବାକବକଳ 
ଆଉ କଛି ି ଅଧପନ୍ରଆି ଭାକବ ପଡ଼ ି ରହ ି
ନଷ୍ଟ କହାଇଯାଉଛ।ି କସହପିର ି ଆଦଶଶୁ 

ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି ପାଇ ଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୟୟ 
ବରାଦ କରାଯାଇ ଅନୁଦାନ କଯାଗାଇ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି କନୁି୍ ଏହ ି ଗହୃଗଡ଼ୁକି ଅତ ି
ନମି୍ନମାନର ଏବଂ ଠକିାଦାର ନଜି ଇଛୋକର 
ନମିଶୁାଣ କହାଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କର 
ଉକଦେଶୟ ସଫଳ କହଉନାହ ିଁ। ଏହ ି
ବ୍ଲକକୁ ୪୫ଟ ି ଆଦଶଶୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି ପାଇଁ 
ଆସଥିିବାକବକଳ କସଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୪ଟ ିଆଦଶଶୁ 
ଅଙ୍ଗନବାଡ ି କାଯଶୁୟ ଆରମ୍ଭ କହାଇଛ।ି 
କନୁି୍ କସହ ି ଗହୃଗଡୁକି ସଠକି ସମୟକର 
କାଯଶୁୟ ସରନିଥିବାକବକଳ ଅତ ି ନମି୍ନମାନର 
କାଯଶୁୟ କହାଇଥିବା ଅଭକିଯାଗ କହାଇଛ।ି 
କଢଙ୍କା ପଞ୍ାୟତର ସଙ୍ଗମ (୨) ଆଦଶଶୁ 
ଅଙ୍ଗନବାଡ ି କକନ୍ଦ୍ର ପାଇ ଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ଅନୁଦାନ କଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଏଥିକର 
କଶୌଚାଳୟ, ପାଣ ି କଯାଗାଣ, ବଦୁିୟତ୍  

ସଂକଯାଗ ଘର ଭତିର ଓ ବାହାର ବଭିନି୍ନ ରଙ୍ଗ 
କବରଙ୍ଗର ଚତି୍ର ସାଙ୍ଗକୁ କସୌନ୍ଯଶୁୟ କରାଯାଇ 
ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯବିାକୁ ଏଷ୍ଟକିମଣ୍ ରହଛି।ି କନୁି୍ 
ଠକିାଦାର ଯନ୍ତୀଙ୍କ ସଲାସତୁରାକର ଗହୃଟ ି
ନମି୍ନମାନର କହାଇଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ ି କମଶୁୀ 
ଅଭକିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଏକନଇ କସ ଶଶି ୁ
ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ଉପଜଲି୍ାପାଳ 

ଏବଂ କଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟକୁି 
ଆଣଛିନ୍।ି ଅଭକିଯାଗରୁ ଜଣାଯାଇଛ ି ବଷଶୁା 
କହକଲ ଛାତରୁ ପାଣ ି ଗଳୁଥିବାକବକଳ 
ବଦୁିୟତ୍  ସଂକଯାଗ କହାଇନାହ ିଁ। ଘର 
ରଙ୍ଗ ଅତ ି ନମି୍ନାମାନର କରାଯାଇଥିବା 
ଅଭକିଯାଗ କହାଇଛ।ି କସହପିର ି ହାଟଡହି ି
ଆଦଶଶୁ ଅଙ୍ଗନବାଡଟି ି ଅତ ି ନମି୍ନମାନର 

କାଯଶୁୟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର 
ଖସବିାରୁ ମରାମତ ିକରାଯାଇଥିବା ହାଟଡହି ି
ସରପଞ୍ ଅଭକିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଯନ୍ତୀ ଓ 
ଠକିାଦାରଙ୍କ ସଲାସତୁରାକର ସରକାରଙ୍କ 
ଅନୁଦାନକୁ ଲୁଟୁଥିବା କୁହାଯାଉଛ।ି ବଷଶୁ 
ବଷଶୁ ଧର ିଗହୃଗଡୁକି ସମ୍ରୂ୍ଶୁ କହଉନଥିବାରୁ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବଷିୟତ ଅନ୍କାରକୁ କଠଲ ି
କହାଇଯାଉଛ।ି ଜଲି୍ାପାଳ ଏ ଦଗିକର 
ଦୃଷ୍ଟକିଦଇ ନମି୍ନାମାନର କାଯଶୁୟ କରୁଥିବା 
ଯନ୍ତୀଙ୍କ ବକିରାଧକର କାଯଶୁୟାନୁଷ୍ାନ କନବା 
ସହ ଠକିାଦାରଙ୍କ ଲାଇକସନ୍ସକୁ ରଦେ 
କରବିାକୁ ଦାବ ିକହାଇଛ।ି ଏକନଇ ବଡିଓିଙୁ୍କ 
ପଚାରବିାରୁ ସଙ୍ଗମର ଆଦଶଶୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି
କାଯଶୁୟ ନମି୍ନମାନର କହାଇଥିବା କନଇ ସଚୂନା 
ପାଇଛନ୍।ି ଏହାର ତଦନ୍ କର ିକାଯଶୁୟାନୁଷ୍ାନ 
ନଆିଯବି କବାଲ ି କସ କହଛିନ୍।ି 

ସ�ନୁ୍ଝର,୨୧ା୯(େମେି)

କକନୁ୍ଝର ବନଖଣ୍ଡ ସଦର କରଞ୍ର 
ଉକୁଚାକବଡ଼ା ଗାଁର କାଇଞ୍ର ନଦୀ 
ନକିଟକୁ ଧକସଇ ପଶଛିନ୍ ି ୧୧ ଟକିଆି 
ବଣଆୁ ହାତୀପଲ। ଏହ ି ହାତୀପଲକର ୩ଟ ି
ଦନ୍ାହାତୀ ସକମତ ୬ଟ ିମାଇ ଓ ୨ଟ ିଛୁଆ 
ହାତୀ ରହଛିନ୍।ି ଏହ ି ହାତୀପଲ ବାରାସ 
ପାହାଡ଼ରୁ ଆସବି ସମୟକର ରାସ୍ତାକର 
କଛି ିଫସଲ ନଷ୍ଟ କରଥିିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 
କସମାକନ ଯାଉଥିବା କବକଳ ହାତୀପଲ 
ଉକୁଚାକବଡ଼ାକର ପହଞ୍ବିା କବଳକୁ ସକାଳ 
କହାଇଯବିାରୁ ଏଠାକର ରହଯିାଇଛନ୍।ି 
ହାତୀଙୁ୍କ କଦଖିବାକୁ ଚାରପିକଟ ହଜାର 
ହଜାର ସଂଖୟାକର କଲାକ ଜମ ି ରହଛିନ୍।ି 

ବନ ବଭିାଗ ଓ ପଲୁସି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 
ହାତୀ ଉପକର ତୀକ୍ଷ ଷ୍ ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛ।ି 
ହାତୀକୁ କଟକା ପର୍ର ମାର ି ବରିକ୍ତ ନ 
କରବିାକୁ ଡାକବାଜୀ ଯନ୍ତ ସାହାଯୟକର 
ସଚୂନା ଦଆିଯାଉଛ।ି ହାତୀପଲ ବାଧ୍ୟ 

କହାଇ ନଇ ପାଖକର ଅଛନ୍।ି ପାଖକର 
ଧାନ ଫସଲ ରହଛି।ି କତଣ ୁଦନି ସମୟକର 
ହାତୀ ଅଞ୍ଳ ଛାଡ଼ ିଯକିବ ନାହ ିଁ ରାତ ିକହକଲ 
ନକିଜ ନକିଜ ଚାଲଯିକିବ କବାଲ ିବନ ବଭିାଗ 
ଅନୁମାନ କରୁଛ।ି ଏହା ଛଡ଼ା ହାତୀ ରହଥିିବା 

ଉକୁଚାକବଡା ପାଖକର କରେନ ଲାଇନ 
ରହଛି।ି କତଣ ୁବନ ବଭିାଗ ସତକଶୁତାର ସହ 
ହାତୀ ଓ ମଣଷିଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଆପ୍ରାଣ 
ଉଦୟମ କରଛିନ୍।ି ରାସ୍ତା କଡ଼କର ଉକୁଚା 
କବଡା ଥିବାରୁ ହାତୀ କଦଖିବା ପାଇ ଁକଲାକକ 

ଗାଡ଼କିମାଟର ଧର ି ପଲିା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗକର 
କସଠାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ଯାହାକ ିହାତୀ ଓ ମଣଷି 
ସରୁକ୍ଷା ନମିକନ୍ ବନ ବଭିାଗ ପାଇ ଁ ଅଡ଼ୁଆ 
ସଷୃ୍ଟ ି କରଛି।ି ବାରମ୍ବାର ବଷଶୁା କହଉଥିକଲ 
ମଧ୍ୟ ହାତୀପଲ କସଠାରୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ ିକମି୍ବା 
କଲାକମାକନ ମଧ୍ୟୟ ସ୍ାନ ଛାଡ଼ ି ନାହାନ୍।ି 
ରାତ୍ରକିର କସମାକନ କପିର ି ସରୁକ୍ଷତି 
କଫରଯିକିବ କସଥିପାଇ ଁବନ କମଶୁଚାରୀ, ଗଜ 
ସାଥି, ବନ ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ କନଇ 
ଚନି୍ାକର ଥିବାକବକଳ ସ୍ାନୀୟ କଲାକକ ହାତୀ 
ଭୟକର ରହଛିନ୍।ି ସତକଶୁତା ଅବଲମ୍ବନ 
କର ିବଦୁିୟତ୍  ବଭିାଗ କସ ଅଞ୍ଳକର ଲାଇନ 
କାଟଛି।ି ପାଖକର କରଳ ଚଳ ପ୍ରଚଳ 
କହଉଥିକଲ ମଧ୍ୟ କସ ଅଞ୍ଳକର ସମସ୍ତ 
କରେନ୍  ଧୀକର ଏବଂ ହର୍ଶୁ ବଜାଇ ଯାଉଛନ୍।ି

ସ � ନୁ୍ ଝ ର / ସ � ା ଡ଼ ା , ୨ ୧ ା ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ବାସ୍ତବକି କନତୃତ୍ୱ 
କ୍ଷମତା ସମ୍କଶୁକର ଅବଗତ କରାଇବା 
ଓ ସ୍ାନୀୟ କଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ସାମାଜକି 
ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ଦୃଢ଼ତାକୁ କପ୍ରାତ୍ାହତି 
କରବିା ପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟଲି ସଏିସ୍ ଆର 
ସଂସ୍ା ଟାଟା ଷ୍ଟଲି ଫାଉକଣ୍ଡସନ୍  ପକ୍ଷରୁ 
କକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ାର କଯାଡ଼ାଠାକର ଏକ 
କନତୃତ୍ୱ ବକିାଶ କାଯଶୁୟକ୍ରମର ଆକୟାଜନ 
କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରର୍ମ ପଯଶୁୟାୟକର 
ଆକୟାଜତି ୬ଟ ି କାଯଶୁୟକ୍ରମକର ଟାଟା 
କମ୍ାନୀ ନକିଟସ୍ ଯଜାଙ୍ଗ, ବନୁ୍ଆକବଡ଼ା, 
ନମରିା, ଗରୁୁଡ଼ା, ଖଣ୍ଡବନ୍, ଜଳହର ି ଗ୍ାମ 
ଓ କଯାଡ଼ା କପୌରପାଳକିା ଅନ୍ଗଶୁତ ଅଞ୍ଳ 

(ସହଦି ନଗର ଏବଂ ମସୁଲମି୍  ବସ୍ତ)ି
ର ୨୧୯ ଜଣ ଗ୍ାମୀଣ ମହଳିା ଏଥିକର 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିକଲ। ଆକୟାଜତି ଏହ ି
ଅଧିକବଶନକର ପ୍ରଶକି୍ଷକ ରୂକପ କଯାଗ 
କଦଇଥିବା ବୟକ୍ତ ିଅଂଶଗ୍ହଣକାରୀ ମାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗକର ଜୀବନ ଯାପନ, ମାନବ 
ସମ୍କଶୁ ଏବଂ ଦଳ ଗଠନ, ଆନ୍ରକି ବକିାଶ, 
ଅଗ୍ଗତ ିଓ ପ୍ରତବିର୍ତା, କାଯଶୁୟ ନୀତ,ି ଖାଲ ି
ସମୟର ଉପକଯାଗ, ଶରୁ୍ତା, ସକର୍ାଟତା, 
ନସି୍ାର୍ଶୁପରତା, ଭଲ ପାଇବା ଇତୟାଦ ି
ମାଧ୍ୟମକର ପ୍ରଭାବୀ କନତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଉପକର 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିକଲ। ଏହାବୟତୀତ 
ଅଂଶଗ୍ହଣକାରୀ ମାନଙୁ୍କ ସ୍ାନୀୟ କଲାକଙ୍କ 
ସମସୟା ବକିଶଷ ଭାକବ ମହଳିା ଓ 

ବାଳକିାଙ୍କ ସମ୍କଥିତ ମାମଲାର ସମାଧାନ 
ଦଗିକର ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ସମ୍କଥିତ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଅବସରକର କମଳପରୁ ଗ୍ାମର ଜକଣ 
ଅଂଶଗ୍ହଣକାରୀ କକୌଶଲୟା କବକହରା 
କହଛନ୍ ି କଯ, ଏଭଳ ି କାଯଶୁୟକ୍ରମ 
ଆମ ପାଇଁ କବଶ ସହାୟକ କହବ, 
କଯଉଁଥିକର ଆକମ ସବଶୁନମି୍ନ ସାଧନ ଓ 
ସବୁଧିା ସହତି ଶାନ୍ପିରୂ୍ଶୁ ଜୀବନଯାପନ 
କରବିା ବଷିୟକର ବହୁଗଡ଼ୁଏି ଶକି୍ଷା ଲାଭ 
କରଛୁି। ଏହାବୟତୀତ, ଏହା ଆମକୁ ଏକ 

ଦାୟତି୍ୱବାନ ନାଗରକି କହବା ଦଗିକର ଶକି୍ଷା 
ପ୍ରଦାନ କରଛି।ି ଏହ ିକାଯଶୁୟକ୍ରମକର କଯାଗ 
କଦବା ପକର ଖସୁ ି ପ୍ରକାଶ କର ି ପାଣ୍ଡଆି 
ଗ୍ାମର ଗାୟତ୍ରୀ ପାତ୍ର କହଛିନ୍ ି କଯ, ଆମ 
ସମାଜକର ଆମ ଦକ୍ଷତାର ବକିାଶ କରବିା 
ଅତୟନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଶୁ। ଯାହା ଦୀଘଶୁସ୍ାୟୀ 
ଭାବକର ଆମକୁ ଜୀବକିା ନବିଶୁାହ କରବିାକର 
ସହାୟତା କରବି। ଏହ ି ପଦକକ୍ଷପ 
ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଟା ଷ୍ଟଲି ଫାଉକଣ୍ଡସନ୍ କୁ 
ଧନୟବାଦ ଜଣାଉଛ।ି ଏହ ି କାଯଶୁୟକ୍ରମର 
ଅଂଶଗ୍ହଣକାରୀ ମାନଙୁ୍କ ନଜିର ଅଜଥିତ 
ଜ୍ାନକୁ ଅନୟମାନଙ୍କ ସହତି କସୟାର କରବିା 
ସହତି ନତିଦିନିଆି ଜୀବନକର ଏହାକୁ 
କାଯଶୁୟକାରୀ କରବିାକୁ କପ୍ରାତ୍ାହତି କରବି।

ଉକୁଚା ବ�ଡ଼ାବର ୧୧ େକିଆି ହାତୀପଲଉକୁଚା ବ�ଡ଼ାବର ୧୧ େକିଆି ହାତୀପଲ
 �ନଦୀେୂଳକର  ଅଟେଛିନ୍ ି
ହାତୀପଲ

 � ହାତୀ କଦଖିବାେଦୁ ଶହ 
ଶହ କଲାେଙ୍କ ଭଡ଼ି

 � କଲାେଙ୍କଦୁ  ବଦୁ ଝାଇବାେଦୁ 
ବନ ବଭିାଗ ନାକେଦମ

ଯନ୍ତୀ ଓ ଠକିାଦାରଙ୍କ 
ସଲାସତୁରା ଅଙ୍ଗନ�ାଡ଼ ିଗହୃକାଯ୍ଯ୍ୟ ନମି୍ନମାନର ଅଭବିଯାଗ

ଆନନ୍୍ରୁ,୨୧ା୯(େମେି): ଆନନ୍ପରୁ 
ଉପଖଣ୍ଡର ସବଶୁପରୁାତନ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନ 
ବଳଭଦ୍ର ନାରାୟଣ ଉର୍ ବଦିୟାଳୟର 
‘କମା ସ୍ଲୁ’ ଅଭଯିାନ କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ 
ମଙ୍ଗଳବାର ବଦିୟାଳୟ ସଭାଗହୃକର 
ଏକ ଆକଲାଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ତି 
କହାଇଯାଇଛ।ି କମା ସ୍ଲୁ ଅଭଯିାନ 
କମଟିରି ସଭାପତ,ି ପରୁାତନ ଛାତ୍ର ତର୍ା 
ପବୂଶୁତନ ଇଂଜନିୟିର ଇନ୍  ଚଫି୍  ଶ୍ରୀଧର 
କବକହରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର ଅନୁଷ୍ତି 
କବୈଠକକର ପରୁାତନ ଛାତ୍ର ତର୍ା ପବୂଶୁତନ 
ପସିସି ି ସଭାପତ ି ନରିଞ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ବଦିୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଉମାକାନ୍ 
ରାଉତ, କମଟିରି ସମ୍ାଦକ ମକହଶ୍ୱର ସାହୁ, 
ପରୁାତନ ଛାତ୍ର ତର୍ା କପୌରା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଗଶୁ 
ଚରଣ ଦକଳଇ, କୀତ୍ଶୁନ ବହିାରୀ ପାତ୍ର, 
ପ୍ରକଫସର ରମାକାନ୍ ନାୟକ, ଓକଲି 
ଚତି୍ରଞ୍ନ ଦାଶ, ପବୂଶୁତନ ନଗରପାଳ 

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନରିାକାର ଦକଳଇ, 
ପବତି୍ରକମାହନ କବକହରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର 
ଶା, ନରିକାର ସାହୁ, କକୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, 
ସତୟାନନ୍ ମଶି୍ର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। 
ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ କଯାଗୁଁ ପାଠପଢ଼଼ାକର 
ବୟାଘାତ ସଷୃ୍ଟ ିକହଉଥିବାରୁ ନୂତନ ଶକି୍ଷକ 
ନଯିକୁ୍ତ,ି ବଦିୟାଳୟ ଅଧୀନକର ଥିବା କଖଳ 
ପଡ଼ଆି, ଘସପିରୁା ଓ ଆନନ୍ପରୁ ଠାକର 
ଥିବା ବଦିୟାଳୟ ଜାଗାରୁ ଜବରଦଖଲ 
ଉକଛେଦ କରାଯବିା ଓ ପ୍ରାଚୀର ନମିଶୁାଣ 
କରାଯବିା ସମ୍ବନ୍କର ଆକଲାଚନା କହବା 
ସହ ତୁରନ୍ ଏହ ି କାଯଶୁୟ ସମ୍ରୂ୍ଶୁ କରବିା 
କନଇ ପରୁାତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆନନ୍ପରୁ 
ଉପ-ଜଲି୍ାପାଳ ଅନଲି କୁମାର କସଠୀଙୁ୍କ 
କଭଟ ି ଆକଲାଚନା କରଥିିକଲ। ଆସନ୍ା 
ଅକକଟୋବର ୫କର ପରୁାତନ ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ 
କନଇ ଏକ ବନୁ୍ମଳିନ କାଯଶୁୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି 
କହବ କବାଲ ିକୁହାଯାଇଛ।ି

ଟାଟା ଷ୍ଲି୍  ଫାଉକଡେସନ୍ ର 
କନତୃତ୍ୱ ବେିାଶ ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କବଲ ୨୧୯ ଗ୍ରାମୀଣ ମହଳିା �ଏିନ୍  ହାଇସ୍ଲୁର ‘ବମା ସ୍ଲୁ’ କମେି ିବ�ୈଠକ

ଶକି୍ଷକ ନଯିକୁ୍ ିଓ ଜ�ରଦଖଲ ଉବଛେଦକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ

ସ�ନୁ୍ଝର,୨୧ା୯(େମେି): ବୁଧବାର ଏନ୍ ଏସ୍  କପାଲସି ହାଇସ୍ଲୁର 
ଧନ୍ାମଳୂକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପଲକକ୍ଷ ଏକ ଷ୍ଟଡ ି ଟୁର୍  ଅନୁଷ୍ତି 
କହାଇଯାଇଛ।ି ୧୦୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ଶିା ସ୍ଲୁ ଅଫ୍  ମାଇନଂି 
ଇଞ୍ନିୟିରଂି କକନୁ୍ଝରକୁ ପରଦିଶଶୁନକର ଯାଇ ଇକଲକଟେ ୍ିରକାଲ, 
ଇକଲକକଟେ ୍ରାନକି୍ସ, କମକାନକିାଲ, କମ୍ୟୁଟର ବଭିାଗର ବଭିନି୍ନ ଯନ୍ତପାତରି 
ଗଠନ ଓ କାଯଶୁୟକାରତିା ସମ୍ବନ୍କର ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତ ି ହାସଲ 
କରଥିିକଲ। ଓଏସ୍ ଏମ୍ ଇ କକନୁ୍ଝରର ପ୍ରନି୍ସପିାଲ ଇନ୍ ଚାଜଶୁ ପାର୍ଶୁସାରଥି 
ଦାଶ ଧନ୍ାମଳୂକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ କରବିା ସହତି କୟାରୟିର 
କାଉନକସଲଂି କରଥିିକଲ। ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ସକନ୍ାଷନିୀ କସଠୀ, 
ବରଷି୍ ଶକି୍ଷକ ସଞ୍ୟ କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ତତ୍ତାବଧାନକର 
ଧନ୍ାମଳୂକ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ କଦହୁରୀ ଓ ତନ୍ମୟ କୁମାର ରାଉତ, 
ବଜି୍ାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ମଧସୁ୍ତିା ଚକ୍ର, ସାଗରକିା ସାହୁ ଓ ସହକାରୀ ଶକି୍ଷକ 
ବଜିୟ କୁମାର କବକହରା କାଯଶୁୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରଥିିକଲ। 

ସ�ନୁ୍ଝର,୨୧ା୯(େମେି): ଆଗାମୀ ଅକକଟୋବର ୧ ତାରଖିରୁ 
କକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ାର ଉପନକିୟାଜନ କାଯଶୁୟାଳୟମାନଙ୍କକର 
ନାମ ପଞ୍ୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଅନ୍ ଲାଇନ 
ମାଧ୍ୟମକର କହବ କବାଲ ି ଜଲି୍ା ନକିୟାଜନ ଅଧିକାରୀ 
ଗକଣଶ୍ୱର ନାୟକ ସଚୂନା କଦଇଛନ୍।ି ଏଥିନମିକନ୍ ନଯିକୁ୍ତ ି
ଆଶାୟୀ ଯବୁକ ଯବୁତୀମାକନ ନକିଟସ୍ କମନ ସଭଥିସ 
କସଣ୍ର (କସବା କକନ୍ଦ୍ର)/ କମା କସବା କକନ୍ଦ୍ର କମି୍ବା ନଜି 
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍  କମାବାଇଲ କଫାନ୍  ମାଧ୍ୟମକର ନାମ ପଞ୍ୀକରଣ/
ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆକବଦନ କରପିାରକିବ। ଅନ୍ ଲାଇନ 
ମାଧ୍ୟମକର ଆକବଦନ କରବିାର ୨୦ ଦନି ମଧ୍ୟକର ଆକବଦନ 
ପତ୍ରର କବୈଧତା ଓ ସ୍ତି ି ସମ୍କଶୁକର ଜଲି୍ା ନକିୟାଜନ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାଯଶୁୟାଳୟକର ପ୍ରକତୟକ କାଯଶୁୟ ଦବିସକର 
ଯାଞ୍ କରାଇ କବୈଧ ପଞ୍ୀକରଣ ପତ୍ର/ ନବୀକରଣ ପତ୍ର 
ପାଇପାରକିବ। ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ପଞ୍ୀକରଣ/ନବୀକରଣର 
ଆକବଦନ ପ୍ରକ୍ରୟିା, ଯାଞ୍ ପ୍ରକ୍ରୟିାର ସମସ୍ତ ତର୍ୟ www.
empmissionodisha.gov.in  କୱବ୍ ସାଇଟକର 
ଉପଲବ୍ଧ। ଅଧିକ ବବିରଣୀ ପାଇଁ deokjr@gmail.
com କଯାକଗ ସମ୍କଶୁ କରବିାକୁ ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ ିକବାଲ ି
ଜଲି୍ା ନକିୟାଜନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହଛିନ୍।ି

ଅସ�ଟୋବର ୧ରୁ ଅନ୍ ଲାଇନସର 
ନାମ ୍ଞ୍ଜୀ�ରଣ ଓ ନବଜୀ�ରଣ

ଉପନବିୟାଜନ କାଯ୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧନ୍ାମଳୂକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶଳି୍ପ 
ତାଲମି ବକନ୍ଦ୍ର ପରଦିଶ୍ଯନ

ସ�ନୁ୍ଝର,୨୧ା୯(େମେି)

କକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା କାରାଗାରକର ଗ୍ାହମ 
କଷ୍ଟନ୍ସ ମାମଲାର ସଜ୍ା କାଟୁଥିବା ଦାରା 
ସଂିକୁ କଭଟବିାକୁ ନ କଦବାରୁ ଦଲି୍ୀରୁ 
ଆସଥିିବା ସକୁରଶ ଚଭଂକକ କକନୁ୍ଝର 
ଜଲି୍ା କରାଗାର ସମ୍ଖୁକର ଥିବା ଜାତୀୟ 
ପତାକା ତକଳ ଧାରଣା କଦଇଛନ୍।ି 
ହନୁି୍ ସଙ୍ଗଠନ ପାଇଁ କାୟଶୁୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ 
ଚଭଂକକ କକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା କାରାଗାରକର 
ଦାରା ସଂିକୁ କଭଟବିାକୁ ପହଞ୍ଥିିକଲ। 

କସ ୧୫ ଦନି ପବୂଶୁରୁ ରାଜୟ ସରକାର 
ଓ କାରାଗାର କତୃ୍ଶୁପକ୍ଷଙୁ୍କ ଠାରୁ ଦାରା 
ସଂିକୁ କଭଟବିାକୁ ଅନୁମତ ି କନଇଥିକଲ 
କବାଲ ି କହଛିନ୍।ି କହକଲ ବୁଧବାର ତାଙୁ୍କ 
ଦାରା ସଂିକୁ କକନୁ୍ଝର କଜଲ୍  କତୃ୍ଶୁପକ୍ଷ 
କଭଟ କରବିାକୁ ନ କଦବାରୁ ଏହାର 
ପ୍ରତବିାଦକର କସ କାରାଗାର ସମ୍ଖୁକର 
ଥିବା ଜାତୀୟ ପତାକା ତକଳ ଧାରଣାକର 
ବସଥିିକଲ। ପକର କସ ଧାରଣାରୁ ଉଠଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଅନୟପକ୍ଷକର ଏ ସମ୍କଶୁକର 
କଜଲ୍  କତୃ୍ଶୁପକ୍ଷଙ୍କ ମତାମତ ମଲିନିାହ ିଁ।

ଦାରା ସଂିେଦୁ  କଭଟବିାେଦୁ ନ କଦବାରଦୁ  ଅସକନ୍ାଷ

ବଜଲ୍  ସମ୍ଖୁବର ଧାରଣାବର �ସବିଲ ସବୁରଶ ଚଭଂବକ
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ଗରୁୁବାର, 
୨୨ ସେସ୍ଟେମ୍ବର 

୨୦୨୨

ଭଦ୍ରକ,୨୧।୯(େମେି):

ଜଣେ ସରକାରୀ ଶଶିଣୁରାଗ ବଣିଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ 
ଭଦ୍ରକ ଆରଡଛିକ ସ୍ତି ଘଣରାଇ କ୍ନିକିଣର 
ଗତ ୧୮ ତାରଖିଣର ଜଣେ ୧୧ବଷ୍ଷର ନାବାଳକ 
ଚକିତି୍ାଧୀନ ଣବଣଳ ମତୁୃୟୁ ଣେବା ଣନଇ ଣବଶ୍  
ଉଣତେଜନାତ୍ମକ ପରସି୍ତି ି ସଷୃ୍ ି ଣୋଇଥିଲା। 
ମତୃକଙ୍କ ମାଆ ଓ ସର୍୍ଷକୀୟମାଣନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ 
ଭୁଲ ଇଣଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ନାବାଳକର ମତୁୃୟୁ 
ଘଟଥିିବା ଣନଇ ଅଭଣି�ାଗ କରଥିିଣଲ। ପଣର 
ଣସମାଣନ ଏେ ି କାରେରୁ ସର୍କୃ୍ତ କ୍ନିକି୍ ଣର 
ଭଙ୍ାରୁଜା କରବିା ସେ ଡାକ୍ତର ଓ ତାଙ୍କ 
କମ୍ଷଚାରୀଙୁ୍କ ଆକ୍ରମେ କରଥିିବା ଅଭଣି�ାଗ 
ଣୋଇଥିଲା। ଘଟୋସ୍ଳଣର ଭଦ୍ରକ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ 
ପଲୁସି ପେଞ୍ଚ ି ପରସି୍ତି ି ନୟିନ୍ତ୍ରେ କରଥିିଲା। 
ଣତଣବ ଉକ୍ତ ଘଟୋଣର ପଲୁସି ଏକ ଅପମତୁୃୟୁ 
ମାମଲା ରୁଜୁ କରଥିିବା ଣବଣଳ କ୍ନିକି ମାଲକି 
ତଥା ଭଣ୍ାରଣିପାଖରୀ ସଏିଚ୍ ସ(ିଣଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ୟୁ 
ଣକନ୍ଦ୍ର)ର ସପୁରଣିଟେଣଣ୍ଟେ ଶଶି ୁ ବଣିଶଷଜ୍ଞ 
ଡାକ୍ତର କମଳାକାନ୍ତ ସ୍ାଇଁଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରଣମ 

ଅନୟୁ ଏକ ମାମଲା(ନଂ-୪୮/୨୨) ରୁଜୁ 
କରଛି।ି ଣତଣବ ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ କଥା ଏେ ି
ନାବାଳକ ମତୁୃୟୁ ଘଟୋ ପଣର ଉକ୍ତ କ୍ନିକି ଓ 
ଏୋର ମାଲକି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ବେୁ 

ଣବଆଇନ କା�୍ଷୟୁ ପଦାକୁ ଆସଛି।ି ସବୁଠାରୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ତଥା ଣବଆଇନ୍  କଥା ଣେଲା, 
ଶଶି ୁ ବଣିଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସ୍ାଇଁ ଦୀଘ୍ଷ ବଷ୍ଷ ଣେବ 
ଚଳାଉଥିବା ନଜି ଘଣରାଇ କ୍ନିକିର ଲାଇଣସନ୍ସ 
ନାେ ିଁ। ଣସ ଲାଇଣସନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣବଦନ 
କରନିଥିବା ଜୋ�ାଇଛ।ି ଜଣେ ସରକାରୀ 
ଡାକ୍ତର ପେୁ ି ଣମଡକିାଲ ସପୁରଣିଟେଣଣ୍ଟେ ଭଳ ି

ଦାୟତି୍ୱଣର ରେ ି ଏଭଳ ି ଦାୟତି୍ୱେୀନ କା�୍ଷୟୁକର ି
ଆସଥୁିଣଲ ଡାକ୍ତର ସ୍ାଇଁ। ଣସେଭିଳ ି ଆଉ 
ଏକ ସାଂଘାତକି କଥା ଣେଲା, ଭଣ୍ାରଣିପାଖରୀ 
ସଏିଚ୍ ସରି ସପୁରଣିଟଣ୍ାଟେ ଣୋଇ ଣସ ସରକାରୀ 

ନୟିମାନୁ�ାୟୀ, ଣେଡ୍ କ୍ାଟରଣର ରେବିା କଥା। 
ଣତଣବ ଣଦୈନକି ଭଦ୍ରକ ଆରଡଛିକ ସ୍ତି ନଜି 
ବାସଭବନ ଓ କ୍ନିକିକୁ �ବିା ଆସବିା କରବିା 
ଭଳ ିଣବଆଇନ୍  କା�୍ଷୟୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଉକ୍ତ ନାବାଳକ 
ମତୁୃୟୁ ଘଟୋ ପଣର ସାମ୍ାକୁ ଆସଛି।ି ଆଉ ଅନୟୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ କଥା ଣେଲା, ଜଣେ ଗରୁୁତର ବ୍ରଣଙ୍କା 
ନଣିମାନଆି ଣରାଗୀଙୁ୍କ ସରକାରୀ େସ୍ଟିାଲକୁ 

ନ ପଠାଇ ନଜି କ୍ନିକି୍ ଣର ୋଇଣ୍ାକଟ୍ ସନ 
ଇଂଣଜକସନ୍  କାେ ିଁକ ି ଣଦଉଥିଣଲ ଏୋ 
ମଧ୍ୟ ସ୍ତଃ ସଣଦେେ ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି ଏଭଳ ି
ଣବନୟିମ କା�୍ଷୟୁଣର ଜଲି୍ା ସ୍ାସ୍ୟୁ ବଭିାଗ କଡ଼ା 
କା�୍ଷୟୁାନୁଷ୍ାନ ଗ୍େେ କରବିା ଆବଶୟୁକ ଣବାଲ ି
ବେୁ ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି ନଣଚତ ଜଲି୍ାଣର 
ତମାମ ବନିା ଲାଇଣସନ୍ସ ଓ ବନିା ରନୁିୟୁଆଲଣର 
ଚାଲଥିିବା କ୍ନିକି ଗଡୁକିଣର ଏଭଳ ି ଅଭାବନୀୟ 
ଘଟୋ ଘଟ ିଚାଲବିା ସନୁଶି୍ତି ଣବାଲ ିମତପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ଅନୟୁପକ୍ଷଣର ଏେ ି ସଣମବେଦନଶୀଳ 
ଘଟୋ ଣନଇ ଜଲି୍ା ମଖୁୟୁ ଚକିତି୍ାଧିକାରୀ 
ଡାକ୍ତର ସଣନ୍ତାଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙୁ୍କ ପଚାରବିାରୁ 
ଣସ ବନିା ଲାଇଣସନ୍ସଣର କ୍ନିକି୍  ଚାଲବିା ଓ 
ଣେଡ୍ କ୍ାଟର୍ ଣର ସର୍କୃ୍ତ ଡାକ୍ତର ନରେବିା କଥାକୁ 
ସ୍ୀକାର କରଛିନ୍ତ।ି ଣସ କେଛିନ୍ତ,ି ଉକ୍ତ ନାବାଳକ 
ମତୁୃୟୁ ଘଟୋଣର ଗତକାଲ ି ଏଡପିଏିଚ୍ ଓଙ୍କ 
ଣନତୃତ୍ୱଣର ୩ ଜେ ବଣିଶଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ମଶିାଇ 
୪ ଜେ ଡାକ୍ତର ଉକ୍ତ କ୍ନିକି୍ କୁ ତଦନ୍ତ କରବିାକୁ 
�ାଇଥିଣଲ। ଣସମାନଙ୍କ ରଣିପାଟ୍ଷ ମଳିବିା ପଣର 
କା�୍ଷୟୁାନୁଷ୍ାନ ଗ୍େେ କରା�ବି।

 ସଚୂନାଣ�ାଗୟୁ ଣ� ଭଦ୍ରକ ସେର 
ଉପକଣ୍ଠ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ ଆରଡ଼ ିଛକ 
ନକିଟଣର ସରକାରୀ ଶଶିଣୁରାଗ ବଣିଶଷଜ୍ଞ 
ଡାକ୍ତର କମଳାକାନ୍ତ ସ୍ାଇଁଙ୍କ ନଜି ଘଣରାଇ 
କ୍ନିକିଣର ଗତ ୧୮ ତାରଖି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଜଲି୍ାର 
ବାସଣୁଦବପରୁ ବ୍କ ଅଧୀନ ନାୟକାେଡିେି 
ଥାନା ଅଧୀନ କରଜେଆଡ଼ଆି ଗାଁର ଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ା 
ନଜି ୧୧ ବଷ୍ଷର ପଅୁ ରାଜଣମାେନ ପଣ୍ାଙୁ୍କ 
ଗରୁୁତର ଅବସ୍ାଣର ଉକ୍ତ କ୍ନିକିକୁ ଚକିତି୍ା ପାଇଁ 
ଆସଥିିଣଲ। ଶଶିପୁତୁ୍ର ରାଜଣମାେନ ଗରୁୁତର 
ନଣିମାନଆି ଣରାଗଣର ପୀଡତି ଥିଣଲ। କ୍ନିକି୍ ଣର 
ଥିବା ଡାକ୍ତର ସ୍ାଇଁ ଣରାଗୀଙୁ୍କ ଣଦଖି ଏକ 
ଇଣଜେକସନ୍  ଆେବିାକୁ ପରାମଶ୍ଷ ଣଦଇଥିଣଲ। 
ଆଉ ଣସେ ି କ୍ନିକି୍ ଣର ରାଜଣମାେନଙୁ୍କ ଉକ୍ତ 
ଇଣଜେକ୍ସନ ଦଆି�ାଇଥିଲା। ଣତଣବ ଇଣଜେକ୍ସନ 
ଣନବା ପଣର ଶଶିଟୁ ିେଠାତ ଅସସୁ୍ ଣୋଇଥିଣଲ 
ଓ ତାଙ୍କ ଛାତଣିର ଗରୁୁତର �ନ୍ତ୍ରୋ ଣେଉଥିବା 
କେ ି ବଚିଳତି ଣେବାର କଛି ି ସମୟ ମଧ୍ୟଣର 
ଣରାଗୀଙ୍କର ମତୁୃୟୁ ଘଟଥିିଲା। ଏେ ି ଘଟୋକୁ 
ଣନଇ ଣସଠାଣର ଉଣତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 

ମଞ୍ରୁୀସରାଡ଼,୨୧।୯(େମେି):

ଖରଫି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଏଣବ ଣବଉଷେ 
କା�୍ଷୟୁ ସରଥିିବା ଣବଣଳ ଆଉ ଦୁଇ ମାସ 
ପଣର ଧାନ ଅମଳ ଣେବ। ପାଚଲିା ଶସୟୁ 
ଣକ୍ଷତକୁ ଣନଇ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାଣନ ସ୍ପ୍ 
ଣଦଖଥୁିବା ଣବଣଳ ଏଣବ ମାଟଆି ଗଣୁ୍ ି
ଣପାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚନି୍ତା ବଢ଼ାଇ ଣଦଇଛ।ି 

ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, ଭଣ୍ାରଣିପାଖରୀ 
ବ୍କ ଅଧୀନ ୨୩ଣଗାଟ ି ପଞ୍ଚାୟତର 
ପ୍ରାୟ ୧୬ େଜାର ଣେକ୍ଟର ଚାଷ 
ଜମଣିର ଚଳତି ବଷ୍ଷ ଖରଫି ଧାନ ଚାଷ 
ଣୋଇଛ।ି ଣମୌସମୁୀର ଲୁଚକାଳ ି ଣଖଳ ଓ 
ଣକନାଲ ପାେରି ଅନୟିମତିତା ଭତିଣର 
ଚାଷୀମାଣନ ଇତମିଧ୍ୟଣର ଣବଉଷେ 
କା�୍ଷୟୁ ସାରଛିନ୍ତ।ି ଏୋଛଡ଼ା ଦୁଇ ୨ଟ ି

ବନୟୁା ଦାଉରୁ �ଣଥକଣଷ୍ ଚାଷ ଜମ ି
ଉଦ୍ାର ପାଇଥିବା ଣବଣଳ ଗଣୁ୍ ି ଣପାକ 
ଏଣବ ଚାଷୀଙ୍କ ଚନି୍ତା ବଢ଼ାଇ ଣଦଇଛ।ି 
ବ୍କର ରେେଆି, ସରସଦା, ରାଣଜନ୍ଦ୍ରପରୁ, 

ମାଳଦା, ନାଆମୀ, ନଗିୁ୍ଷଣ୍,ି ବାଲଣିପାଖରୀ, 
ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ପ୍ରମଖୁ ସ୍ାନ ମାନଙ୍କଣର 
ମାଟଆି ଗଣୁ୍ ି ଓ �ଉଆ ଣପାକ ଉପଦ୍ରବ 
ଆରମ୍ଭ ଣୋଇଥିବା ଣବଣଳ ଏୋକୁ ଦମନ 

କରବିା ପାଇଁ ଚାଷୀମାଣନ ଏଣବ ବଭିନି୍ନ 
କୀଟନାଶକ ପ୍ରଣୟାଗ କରୁଛନ୍ତ ି ଣକଉଁ 
କାରେ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଣପାକଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ 
ଣଦଖା�ାଉଛ।ି 

ଣସଣନଇ କୃଷ ି ବଭିାଗର କମ୍ଷଚାରୀ 
ଣକୌେସ ି ସଠକି ପରାମଶ୍ଷ ଣଦଉଥିବା 
ଣଦଖା�ାଇନାେ ିଁ। ଏପରକି ି ବଭିନି୍ନ ଗାଁଣର 
ଅସ୍ାୟୀ ନ�ିକୁ୍ତ ି ପାଇଥିବା କୃଷକ ସାଥି 
କୃଷଣିକ୍ଷତ୍ରକୁ �ାଉନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମାଣନ 
ସଠକି ପରାମଶ୍ଷରୁ ବଞ୍ଚତି ଣେଉଥିବା 
ଅଭଣି�ାଗ ଣେଉଛ।ି ଣତଣବ ଆରମ୍ଭରୁ 
ବଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଣପାକଙୁ୍କ ଦମନ ନ କଣଲ 
ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଶସୟୁ ଉପାଦାନ କମ�ିବି 
ଏଥିଣର ସଣଦେେ ନାେ ିଁ। ଏଥିପ୍ରତ ିଜଲି୍ାପାଳ 
ଦୃଷ୍ ି ଣଦବାକୁ ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷକ 
ମାଣନ ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି 

ଚାଷୀଙ୍କ ଚନି୍ା ବଢ଼ାଇଲା ମାଟଆିଗଣୁ୍ ିପ�ାକ

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘପରାଇ କ୍ନିକି୍ ର ଲାଇପେନ୍ସ ନାହ ିଁ
ଭୁଲ୍  ଇପଜେକ୍ସନ୍  ପନଇ ନାବାଳକ ମତୁୃୟୁ ଘଟଣା

� ଭଦ୍ରକ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାପର 
୨ଟ ିମାମଲା ରୁଜୁ

� ୪ ଜଣଆି ଡାକ୍ତରୀ 
ଟମି୍ ଙ୍କ ତଦନ୍

ଭ ଣ୍ ା ର ିସ ୍ ା ଖ ର ୀ , ୨ ୧ ା ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ଭଣ୍ାରଣିପାଖରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟୁାଳୟ 
ପରସିରଣର ‘୫-ଟ’ି ୋଇସ୍ଲୁଗଡ଼ୁକିର 
ସମୀକ୍ଷା ଣବୈଠକ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ତି 
ଣୋଇ ଆଗାମୀ ପଜୂାଛୁଟ ି ସେ କା�୍ଷୟୁ 
ସର୍ରୂ୍୍ଷ କରବିାକୁ ନଷି୍ପତେ ି ନଆି�ାଇଛ।ି 
ଣଗାଷ୍ୀ ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ ଅଧିର ତରାଇଙ୍କ 
ଆବାେକତ୍ତ୍ୱଣର ଅନୁଷ୍ତି ଏେ ି ଣବୈଠକଣର 
‘୫-ଟ’ି ଣନାଡାଲ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବଡିଓି 
ଣଦବଦତେତେଦାଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଣଲ। 
ଏଥିଣର ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ କପଣିଳନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର 
ଓ ବ୍କ ସେକାରୀ ନବି୍ଷାେୀ �ନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୟିଙ୍କା 

ତ୍ରପିାଠୀ ଣ�ାଗଣଦଇ ବ୍କସ୍ତରଣର ପ୍ରଥମ 
ପ�୍ଷୟୁାୟଣର କା�୍ଷୟୁାନବୋୟାନ ଣୋଇଥିବା 
୨ଟ ି ୋଇସ୍ଲୁ ସଣମତ ୨ୟ ପ�୍ଷୟୁାୟଣର 
୫ଟ ିଅନ୍ତଭୁ୍ଷକ୍ତ ଣୋଇଥିବା ୧୧ଟ ିୋଇସ୍ଲୁର 
ବଣକୟା କା�୍ଷୟୁ, କା�୍ଷୟୁ ସର୍ରୂ୍୍ଷ ପରବତେ୍ତିତ 
କା�୍ଷୟୁକାରତିା ଆଦ ି ସର୍କ୍ଷଣର ସ୍ଲୁୱାରୀ 
ସମୀକ୍ଷା କରଥିିଣଲ। ବଦିୟୁାଳୟଗଡ଼ୁକିର 
ପରଣିବଶ ଉନ୍ନୟନ ସର୍କ୍ଷୀୟ ଅଧରୁା 
କା�୍ଷୟୁଗଡ଼ୁକୁି ପଜୂାଛୁଟ ି ସମାପ୍ତ ପବୂ୍ଷରୁ 
ସର୍ାଦନ କରବିାକୁ ନଷି୍ପତେ ି ଗ୍େେ 
କରା�ାଇଥିଲା। ୋଇସ୍ଲୁଗଡ଼ୁକିଣର ଅଚଳ 
ଣୋଇପଡଥିିବା କର୍ଟୁର, ଣେଡଣଫାନ, 

ଇନ୍ ଭ୍ଷରଟରକୁ ସଚଳ କରବିା ପାଇଁ 
ବଜି୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଉପକରେ, ପାନୀୟ 
ଜଳ ଣ�ାଗାେ ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷୋଣବକ୍ଷେ, 
ପାଠାଗାର ଉପଣ�ାଗୀ ପସୁ୍ତକ କ୍ରୟ ପାଇଁ 
ବଦିୟୁାଳୟଣର ମେଜୁଦ ଥିବା ସଂରକ୍ଷେ 
ପାଣ୍ଠକୁି ଉପଣ�ାଗ କରବିାକୁ ପରାମଶ୍ଷ 
ଦଆି�ାଇଥିଲା। ଣତଣବ ପଜୂା ଛୁଟ ି ସେ 
ସମସ୍ତ କା�୍ଷୟୁ ପରୂ୍୍ଷାଙ୍ ଣେବା ଉପଣର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆି�ାଇଥିଲା। ଭଣ୍ାରଣିପାଖରୀ 
ୋଇସ୍ଲୁ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ରତକିାନ୍ତ 
ଣବଣେରା, ମଜେରୁୀଣରାଡ ଜପିୟି ୁ
ବଦିୟୁାପୀଠ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଣକୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଣଜନା, ଜଳେରୀ ୋଇସ୍ଲୁ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ 
ଅଣଶାକ ଶତପଥୀ, �ଣଶାଟକିରି ି ୋଇସ୍ଲୁ 
ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଅଜୟ ନଦେ, ବାରକିପରୁ 
ୋଇସ୍ଲୁ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ସଜୁାତା 
ମଲ୍କି, ୋରାମେୀ ବାଳକିା ୋଇସ୍ଲୁ 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ କଳ୍ପନା ଧଳ, ଚଙୁି୍ଡପିରୁ 
ୋଇସ୍ଲୁ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ବକିଶ ି ସାେୁ 
ପ୍ରମଖୁ ଣବୈଠକଣର ଅଂଶଗ୍େେ କରଥିିଣଲ।

ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରୀୟ‘୫-ଟ’ିହାଇସ୍କୁଲକାର୍ଯ୍ୟସମୀକ୍ାବବୈଠକ
ଭଣ୍ାରସି୍ାଖରୀ,୨୧ା୯(େମେି): ମଞ୍ରୁୀସରାଡ 
ସରଳ ସଟେେନ ଠାରୁ ଏକ କସି�ାମଟିର ଦୂର 
ଡାଉନ �ାଇନସର ଗତ ୧୪ ତାରଖି େକାସଳ 
ମଳିଥିିôବା ଏକ ମହଳିାଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ାର 
ଘଟଣାସର ମହଳିାଙ୍କ ସ୍ାମୀ ଗରିଫ ସହାଇ 
ସକାଟ୍ଟ ଚା�ାଣ ସହାଇଛ।ି ଭଣ୍ାରସି୍ାଖରୀ 
ବ୍ଲକ ୋନଶାେନ ଗ୍ାମର ମଥିନୁ ସେନା ୍ତ୍ୀ 
� ି୍  ି ସେନା(୨୬)ଙୁ୍କ ଗତ ୧୩ ତାରଖିସର ମାର ି
ସରଳଧାରଣାସର ୍କାଇ ସଦଇଥିବା ଅଭସି�ାଗ 
ସହାଇଥି�ା। � ି୍ ଙି୍କ ଭାଇ ରାସେନ୍ଦ୍ର୍ରୁ ଗ୍ାମର 
ସେୌସମଶ ସେନାଙ୍କ ଅଭସି�ାଗ ଆଧାରସର 
ଭଦ୍ରକ ସରଳବାଇ ଥାନାସର ପ୍ରଥସମ ସହାଇଥିବା 
ଅ୍ମତୁୃୟୁ ମାମ�ାକୁ ୍ରବିର୍୍ଟନ କରା�ାଇ 
୯୪/୨୨ନଂ ମାମ�ା ରୁେୁ ସହାଇଥି�ା। 
ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଥାନାଧିକାରୀ 
ଆର. ଶଙ୍କର ରାଓଙ୍କ ନକିଟସର ଅଭ�ିକୁ୍ତ ମଥିନୁ 
ସଦାଷ ସ୍ୀକାର କରଥିି�ା। ମଥିନୁକୁ ମଙ୍ଗଳବାର 
ସରଳବାଇ ୍�ୁେି ସକାଟ୍ଟ ଚା�ାଣ କରଥିିବା 
େଣା�ାଇଛ।ି

�ତ୍ୀହନ୍ାକୁ 
ପକାଟ୍ଟ ଚାଲାଣ 

ଆରଡ ି୍ୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଳମଣଙି୍କ ମନ୍ରିସର 
େୟଦୁଗ୍ଟାଙ୍କ ଭବାନୀ ସବଶ

ମ ଞ୍ୁର ୀ ସ ର ା ଡ଼ , ୨ ୧ । ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟୟ ଗ୍ାମୀେ 
ଣକୌଶକି ଣ�ାଜନା ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ତଥା 
ଓରମାସ ଦ୍ାରା ଆଣୟାଜତି ନ�ିକୁ୍ତ ି
ଭତିେକି ବ୍କସ୍ତରୀୟ ପରାମଶ୍ଷ ଶବିରି 
ଆଜ ି ଭଣ୍ାରଣିପାଖରୀ କଲୟୁାେ 
ମଣ୍ପ ଠାଣର ଅନୁଷ୍ତି ଣୋଇ�ାଇଛ।ି 
ଶବିରିକୁ ମଖୁୟୁ ଅତଥିି ବଧିାୟକ 
ପ୍ରଫୁଲ୍ ସାମଲ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ 
କର ି ଉଦ୍ ଘାଟନ କରବିା ସେତି 
ଣବକାର �ବୁକ �ବୁତୀ ମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ଣ�ାଜନା ଅତୟୁନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ 
ଣବାଲ ି କେଥିିଣଲ। ବ୍କ ମଶିନ 
ଶକ୍ତ ି ସଂଣ�ାଜକ ସବୁ୍ରତ ପଣ୍ାଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଣର ଅନୁଷ୍ତି ଣୋଇଥିବା 
ସଭାଣର ମଖୁୟୁ ଅତଥିି ବଧିାୟକ ଶ୍ରୀ 
ସାମଲଙ୍କ ସେତି ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାଣବ ବଡିଓି ଣଦବଦତେ ଦାସ, ବ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସମୁତ ି ଣସଠୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପ୍ରେୀତକାନ୍ତ ି ସାମଲ, ମଶିନ ଶକ୍ତ ି

ଜଲି୍ା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଣ�ାଜକ ସଜେୟ 
ବାରକି, ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭୟୁ 
ଲକ୍ଷୀଧର ସାେୁ, ସାଂସଦ ପ୍ରତନିଧିି 
ଲଳତି ରାଉତ, ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ 
ବଷ୍ଷାରାେୀ ଣଜନା, ସମତିସିଭୟୁ 
ବଷୁି୍ଚରେ ଦାସ, ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଜଲି୍ା 
ସଂଣ�ାଜକ ଅଲନିବଦୁିେ ରାଉତରାୟ 
ପ୍ରମଖୁ ଣ�ାଗଣଦଇ ଦୀନଦୟାଲ 
ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ାମୀେ ଣକୌଶକି ଣ�ାଜନା 
ବାବଦଣର ମତବୟୁକ୍ତ କରଥିିଣଲ। 

ମଶିନଶକ୍ତ ି ବଭିାଗର ବନତିା ଦଣଳଇ 
ସ୍ାଗତ ଭାଷେ ଣଦଇଥିବା ଣବଣଳ 
ସୀମାରାେୀ ପଣ୍ା ଅତଥିି ପରଚିୟ 
ଓ କାଞ୍ଚନବାଳା ମଲ୍କି ଧନୟୁବାଦ 
ଣଦଇଥିଣଲ। ଶବିରିଣର ବଭିନି୍ନ 
ଘଣରାଇ ଉଣଦୟୁାଗର କମ୍ଷକତେ୍ଷାମାଣନ 
ଣ�ାଗ ଣଦଇଥିବାଣବଣଳ ଣସମାନଙ୍କ 
ନକିଟଣର ବ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 
୨୮୦ଜେ ଶକି୍ଷତି �ବୁକ �ବୁତୀ ନାମ 
ପଜେୀକରେ କରଥିିଣଲ।

ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରୀୟନରି କୁକ୍ଭିତି୍କିପରାମର୍ଯରବିରି

ସଦାବ�,୨୧।୯(େମେି): ଧାମନଗର ସ୍ତି ପ୍ରଜାପତିା 
ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଶି୍ୱବଦିୟୁାଳୟ ଧାମନଗର 
ଉପଣକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଣଦାବଲ ନକିଟସ୍ କରଦା ପଞ୍ଚାୟତର 
ମେୁାେପଡ଼ା ଠାଣର ୨ଶେ ଚାରାଣରାପେ କରା�ାଇଥିଲା। 
ଏୋକୁ ସରପଞ୍ଚ ମମତା ଆଚା�୍ଷୟୁ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିଣଲ। 
ଅନୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଣର ସମତିସିଭୟୁା ଅଲ୍ଭିାରାେୀ 
ଦାସ, ଉପଣକନ୍ଦ୍ରର ପରଚିାଳକିା ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ଅନୁପମା, 
ରତ୍ାକର, ପରୂ୍୍ଷଚନ୍ଦ୍ର ମୋପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଣୋଇ 
ଚାରାଣରାପେ କରଥିିଣଲ। ମେୁୋପଡ଼ା ଚଷାଖଣ୍ 
ଅଞ୍ଚଳଣର ମଧ୍ୟ ଚାରାଣରାପେ କରା�ାଇଥିଲା। 
ଧାମନଗର ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଶି୍ୱବଦିୟୁାଳୟର ରାଜଣ�ାଗୀ 
ପଶୁ୍ଷରାମ, ସାଉଲ,ି ନୃସଂିେ, ଜୟନ୍ତୀ, ମମତିାଙ୍କ ସଣମତ 
ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ାମବାସୀ ଣ�ାଗଦାନ କର ିଏେ ିଚାରାଣରାପେ 
କା�୍ଷୟୁକ୍ରମଣର ସେଣ�ାଗ କରଥିିଣଲ। ମଣେଶ୍ୱର ସ୍ାଇଁ 
କ�୍ଷୟୁକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳନା କରଥିିଣଲ।

ପ୍ରୋ୍ତିା ବ୍ରହ୍ମ କୁମାରୀ ଇଶ୍ବରୀୟ 
ବଶି୍ୱବଦିୟୁାଳୟ ୍କ୍ଷରୁ ଚାରାସରା୍ଣ

୍ୀରହାଟ,୨୧ା୯ (େମେି): ଣପଶାଣର ଜଣେ କୃଷକ; 
ଣେଣଲ ନଶିାଣର ସମାଜ ପାଇଁ କଛି ି କରବିା। ସଏି 
ଣେଉଛନ୍ତ ି ପୀତବାସ ବାରକି (୫୬)। ତେିଡ଼ି ି ବ୍କ 
ଅଧୀନ ବାମନବନି୍ା ପଞ୍ଚାୟତ ନଳଣତଇ ଗ୍ାମଣର ତାଙ୍କ 
ଘର। ଗତ ୪ ବଷ୍ଷ ତଣଳ ନଳଣତଇ ଜୁନୟିର କ୍ବର 
ସଦସୟୁମାଣନ କଛି ି ଚାରା ଗ୍ାମୟୁରାସ୍ତା ପାଶ୍ଶ୍ଷଣର ଣରାପେ 
କରଥିିଣଲ। ଣତଣବ ଏୋର ରକ୍ଷୋଣବକ୍ଷେ ଚନି୍ତା 
ଘାରଥିିଲା ପୀତବାସଙୁ୍କ। ଚାରାଗଡ଼ୁକି କପିର ି ବଢ଼ବି ଣସ 
ଣନଇ ଉଦୟୁମ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଣଲ। ଖାଲ ି ସରୁକ୍ଷା ନୁଣେଁ, 
ନୂତନ ଚାରା ମଧ୍ୟ ଣରାପେ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଣଲ। ଷଣ୍ଢ, ଗାଈ, 
ଣଛଳ ିଇତୟୁାଦ ିପଶ ୁଣ�ପର ିଚାରାକୁ ନଷ୍ କର ିନ ଦଅିନ୍ତ ି
ବାଡ଼ ଣଦଇ ଣଘରଉ କରଥିିଣଲ। ପାେ ିଣଦବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ସାରଖତ ଣଦଇ ଗଛଗଡ଼ୁକୁି ବଢ଼ାଇବା ପ�୍ଷୟୁନ୍ତ ଗତ 
୪ ବଷ୍ଷ ଧର ି ଅକ୍ାନ୍ତ ପରଶି୍ରମ କରୁଛନ୍ତ ି ପୀତବାସ। ଏଣବ 
ନଳଣତଇ ରାସ୍ତା ପାଶ୍ଶ୍ଷ ବୃକ୍ଷଣର ପରପିରୂ୍୍ଷ ଣେବା ସେ 
ଣସୌଦେ�୍ଷୟୁ ବୃଦ୍ ି କରଛି।ି ପୀତବାସଙ୍କ ଏଭଳ ି ଉଦୟୁମକୁ 
ଗ୍ାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେଣ�ାଗର ୋତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତ।ି ଚାଷବାସ 
କର ି ନଜିର ଗଜୁୁରାେ ଣମଟୋଇବା ସେ ପରଣିବଶ ପାଇଁ 
ଣସ ଚନି୍ତା କରୁଛନ୍ତ।ି ମଣନାଜ ପାଢ଼ୀ, ଅନନ୍ତ ପଣ୍ା, ରଣମଶ 
ଦାସ, େରେିର ପାଢ଼ୀ, ରାମ ପଣ୍ା, ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ା, 
ବାଦଲ ପଣ୍ା, ଶକୁଣଦବ ମୋନ୍ତ ି ପ୍ରମଖୁ କ୍ବର ସଦସୟୁ 
ଓ ଗ୍ାମବାସୀ ସକ୍ରୟି ଭାଣବ ପୀତବାସଙୁ୍କ ସୋୟତା କର ି
ଣପ୍ରରୋ ମଧ୍ୟ ଣ�ାଗାଇ ଣଦଇଛନ୍ତ।ି

ପ�ୋ କୃଷ;ି ନଶିା �ରପିବଶ େରୁକ୍ା

ଗ୍ାମୟୁ ରାସ୍ାପର ବୃକ୍ପରା�ଣ 
କର ିଚର୍୍ଟାପର �ୀତବାେ

ସଦାବ�,୨୧।୯(େମେି): ଣଦାବଲ ନକିଟସ୍ ଆନଦେପରୁ 
ପଞ୍ଚାୟତର ମାନଲାପରୁ ଗ୍ାମଣର ଣଡଙୁ୍ଣରାଗ ସଂଗ୍ମେ ଣନଇ 
ଣଲାଣକ ଭୟଭୀତ ଥିବାଣବଣଳ ଧାମନଗର ସ୍ାସ୍ୟୁଣକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ 
ଉକ୍ତ ଗ୍ାମଣର ପେଞ୍ଚ ି ସଣଚତନ କରା�ାଇଛ।ି ଣଲାକମାନଙୁ୍କ 
ସଣଚତନ କରାଇବା ସେତି ଥଣ୍ା ଓ ଜ୍ୱର ଣେଉଥିବା ଣରାଗୀଙ୍କ 
ଠାରୁ ରକ୍ତନମନୁା ସଂଗ୍େ କରା�ାଇଛ।ି ଧାମନଗରରୁ ଏକ 
ଡାକ୍ତରୀ ଟମି୍  ଉକ୍ତ ଗ୍ାମର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳଣର ପେଞ୍ଚ ିଣଡଙୁ୍ ଣଟଷ୍ 
କରାଇଥିଣଲ। ୧୨ଜେଙ୍କର ଣମଣଲରଆି ଣଟଷ୍ କରା�ାଇ 
ଣନଣଗଟଭି ଥିବା ଜୋ�ାଇଛ।ି ଥଣ୍ା ଜ୍ୱର ପାଇଁ ସଣଚତନ 
ଣେବାପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଟମି୍  ପରାମଶ୍ଷ ଣଦଇଥିଣଲ। ଏେ ି ଡାକ୍ତରୀ 
ଦଳଣର ଡାକ୍ତର ଶଶାଙ୍କ ଣଶଖର ସାମଲ, ରଶ୍ଣିରଖା ବଳ, 
ଜନସ୍ାସ୍ୟୁ ସମ୍ପ୍ରସାରେ ଅଧିକାରୀ କଣିଶାର ପଣ୍ା, ଫାମ୍ଷାଷଷି୍ 
ଚନି୍ୟ ଣଜନା, ଣମଣଲରଆି ସପୁରଭାଇଜର ସଙ୍ୀତା ଣଦବତା, 
ମେଳିା ସ୍ାସ୍ୟୁକମ୍ଷୀ ସବୁସିନିୀ ଣଦ, ଷ୍ାଫ ନସ୍ଷ ସଣୁଲାଚନା ସାେୁ 
ପ୍ରମଖୁ ସାମଲି ଣୋଇଥିଣଲ। ଣତଣବ ଥଣ୍ାଜ୍ୱରକୁ ଭୟ ନକର ି
ସଣଚତନ ଣେବା ସେତି ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଟମି୍  
ପରାମଶ୍ଷ ଣଦଇଥିଣଲ।

ବେଙ୍କୁ ପାଇଁସ୍ାସ୍୍ୟବଭିାଗ
ପକ୍ରକୁ ସବେତନତା

ଭଦ୍ରକ,୨୧ା୯(େମେି): ଦବିଂଗତ ବଧିାୟକ, 
ବଣିରାଧୀ ଦଳର ଣନତା, ନଭି୍ତିକ ବୟୁକ୍ତତି୍ୱ, 
ବାଗ୍ୀ, ସାରସ୍ତ ସାଧକ, ବରଷି୍ ସାମବୋଦକି, 
ସସୁଂଗଠକ ତଥା ‘ଘାସଫୁଲ’ ପତ୍ରକିା 
ସର୍ାଦକ ବଷୁି୍ ଚରେ ଣସଠୀଙ୍କ ବଣିୟାଗଣର 
ସାଧନା ସାେତିୟୁ ଏକାଣଡମୀ ଆନୁକୂଲୟୁଣର 
ଣମାଣଟଲଛକ ସ୍ତି କଳ୍ପନାଣଦବୀ ଆବାସକି 
ବଜି୍ଞାନ କଣଲଜ ଠାଣର ପଣ୍ତି ଣଦୈତୟୁାର ି
ମୋପାତ୍ରଙ୍କ ଣପୌଣରାେତିୟୁଣର ଏକ 
ଶ୍ରଦ୍ାଜେଳ ିସଭା ଅନୁଷ୍ତି ଣୋଇ�ାଇଛ।ି 

ସ୍ଗ୍ଷତଃ ଣସଠୀ ଣକବଳ ଣ� ଜଣେ 
ସଦୁକ୍ଷ ବଧିାୟକ ତଥା ବଣିରାଧୀ ଦଳର 
ଉପଣନତା ନ ଥିଣଲ, ବରଂ ଜଣେ 
ମାନବବାଦୀ ସାରସ୍ତ ସାଧକ, ନଭି୍ତିକ 
ସାମବୋଦକି, ସଣବ୍ଷାପର ି ମାଟ ି ପ୍ରାେ, 

ଭାଷାପ୍ରାେ, ଜାତ ିପ୍ରାେ, ସ୍ଷ୍ବାଦୀ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ା 
ସଂଗଠକ ଓ ପଣରାପକାରୀ ମେଷି ଥିଣଲ 

ଣବାଲ ି ଶ୍ରଦ୍ାଜେଳ ି ସଭାଣର ଅତଥିିମାଣନ 
ମତବୟୁକ୍ତ କରଥିିଣଲ। 

ଏେ ି ଶ୍ରଦ୍ାଜେଳ ି ସଭାଣର ସମାଜଣସବୀ 
ତଥା ସାେତିୟିୁକ ଦୀନବନୁ୍ ପତ,ି ଶକି୍ଷାବତି୍  ଡ. 
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ା, ପଣ୍ତି ସଂଗ୍ାମ ଆଚା�୍ଷୟୁ, 
ସାେତିୟିୁକ ଇଂ.ଅଭୟ ସତୂାର, ଶକି୍ଷାବତି୍  
ତଥା କବ ିଅବନ ିପ୍ରଧାନ, ନାଟୟୁକାର ନମି୍ଷଳ 
ରାଉତ, କବୟତି୍ରୀ ଗୀତାରାେୀ ଆଇଚ, ଡା. 
କରିେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଇଁୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ନେିାର ରଜେନ 
କର, ଅଧ୍ୟାପକ ଅମଣରନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ା, ଡାକ୍ତର 
ଅନୀଲ ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ଣଜନା, 
କବ ିମକୁ୍ତକିାନ୍ତ ମଲ୍କି, ଆଇନଜୀବୀ ମଣେଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ବରଷି୍ ସାମବୋଦକି ପ୍ରଣମାଦ ରାୟ, 
ସାମବୋଦକି ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ ପାେ,ି ଅଭଣିନତା ଓ 
ସଂଗଠକ ଣଗୌରାଙ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି, ମସୁ୍ତାକ 
ଗେବେର ପ୍ରମଖୁ ଣ�ାଗଣଦଇ ସ୍ଗ୍ଷତ ଣସଠୀଙୁ୍କ 
ଶ୍ରଦ୍ାଜେଳ ିଅପ୍ଷେ କରଥିିଣଲ। 

ଦବିଂଗତବଧିାୟକବଷି୍କୁବସଠୀଙ୍କଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳିସଭା
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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

ରେଦ୍ୋଞ୍ଜଳି
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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 ୱିଜକଟଜର 
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 ିଇଂଲଣ୍ ଜଶର ଖରର �ଳିଲିୋ ଜରଳକୁ ଇଂଲଣ୍ ଦଳ 
୭ ଓେରଜର ୨ ୱିଜକଟ ହରୋଇ ୪୫ ରନ କ୍ ସଂଗ୍ହ 

କରଜିନଇଛ।ି ଏହ ିସ��ଜର ଆଲସି୍  କ୍ୋପସ ି୨୫ ଓ ଏମ୍ୋ 
ଲୋ�୍ 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।ି 

େୁରଜନଶ୍ୱର,୨୧।୯(ସ�ସି): 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 �ହମ୍ଦ 
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
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