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 ପଷୃ୍ଠା         ରେ ପଷୃ୍ଠା         ରେ

ଦୀପାବଳରିେ ଆସବି  
‘ୋମରସତୁ’

ଦେଶଦେ ପ୍ରଥମ

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ, ୨୬।୯ (ସମସି): ଜଟଳି 
ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ମଧ୍ୟଶେ ବଦଳୁଛ ି ସାଧାେଣ 
ମଣଷିେ ମଜିାଜ୍ । ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟେୁ 
କଛି ି ସମୟ ପ୍ରକୃତ ି ଶକାଳଶେ ବତିାଇବା 
ଲାଗ ି ଅଶନକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକା� 
କେୁଛନ୍।ି ଜଙ୍ଗଲ, ଝେଣା, 
ନଦୀ, ସମଦୁ୍ରତଟଶେ କଛି ି
ସମୟ ଅତବିାହତି କେ ି ଆନନ୍ଦ 
ଶ�ାଜୁଛନ୍,ି �ାନ୍ ି ଶଲାଡୁଛନ୍।ି 
ଫଳଶେ ୋଜ୍ୟଶେ ପେଶିବ� ପର୍ଯ୍ୟଟନ 
(ଇଶକା-ଟୁେଜିମି୍ ) ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ସମଦୃ୍ଧ 
ଶହାଇଛ।ି ଶଲାକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ଚାହଦିାକୁ 
ଦୃଷ୍ଶିେ େଖି ୋଜ୍ୟ ସେକାେ ପେଶିବ� 

ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳେ ବକିା�କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାେ 
ଶଦଇଛନ୍।ି ଏହାଦ୍ାୋ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙୁ୍କ ଆକଷଷିତ 
କେବିା ସହ ୋଜ୍ୟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ �ଳି୍ପକୁ ଅଧିକ 
ସମଦୃ୍ଧ କେବିାକୁ ଲକ୍୍ୟ େଖିଛନ୍।ି ୋଜ୍ୟଶେ 

ଇଶକା-ଟୁେଜିମି ଆେମ୍ଭ ଶହବା ପଶେ 
ଶଦ�େ ବଭିନି୍ନ ୋଜ୍ୟ ସଶମତ ବଶିଦ�େୁ 
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାଶନ ଓଡ଼�ିା ଆସଛୁନ୍।ି ରାହାଦ୍ାୋ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚତି୍ରଶେ ଓଡ଼�ିା ନଜିେ 

ସ୍ଥତିକୁି ମଜଭୂତ କେବିାଶେ ସଫଳ ଶହଉଛ।ି 
କଶୋନା ସମୟଶେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ �ଳି୍ପ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ 
ବଗିଡ଼ି ି ପଡ଼ଥିିବା ଶବଶଳ ଚଳତିବଷ୍ଯ ଶକବଳ 

ଇଶକା-ଟୁେଜିମି ସ୍ଥଳକୁି ୨୧ ହଜାେେୁ ଅଧିକ 
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସଛିନ୍।ି ଏହାଦ୍ାୋ ୩ ଶକାଟେୁି 
ଅଧିକ ଅର୍ଯ ଆୟ ଶହାଇଛ।ି ଶଗାଟଏି ପଶଟ 

ୋଜ୍ୟଶେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙୁ୍କ ଆକଷଷିତ କେବିା 
ପାଇ ଁ ଏହ ି ଶରାଜନା ସହାୟକ ଶହଉଥିବା 
ଶବଶଳ ଓଡ଼�ିାେ ଲୁକ୍ାୟତି ଅଞ୍ଚଳଗଡ଼ୁକି 
ଶଲାକଶଲାଚନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସପିାେୁଛ।ି ୋଜ୍ୟେ 
ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଶଦ� ବଶିଦ�ଶେ ପେଚିତି ି
ପାଇଛ।ି ୨୦୧୬-୧୭ ମସହିାେୁ ଶଗାଷ୍ୀଭତି୍କି 
ପେଶିବ� ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଶପ୍ରାତ୍ାହତି କେୁଛନ୍ ି
ୋଜ୍ୟ ସେକାେ। ପ୍ରରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଶେ ମାତ୍ର 
୧୪ଟ ି ପେଶିବ� ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳେ ବକିା� 
କୋରାଇଥିବା ଶବଶଳ ଶସହ ି ବଷ୍ଯ ୧୧ 

ହଜାେେୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଯ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସଥିିଶଲ। 
ଏହାପଶେ ୋଜ୍ୟସେକାେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 
ସଂ�୍ୟା ବୃଦ୍ଧ ିକେବିାକୁ ଶରାଜନା 

ନୂଆ ସମ୍ଭାବନଭା ‘ପରବିବଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ’ବଶି୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ 
େବିସ ଆଜି

୨୦୨୧-୨୨ଦେ ଆସଛିନ୍ ି୭୦ ହଜାେେୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ 
୧୮ ଜଲି୍ାେ ୪୭ ଟ ିସ୍ାନଦେ େହଛି ିଇଦକା-ଟୁେଜିମିସ୍ଳୀ 

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ, ୨୬।୯ (ସମସି): 
ଚଳତି ବଷ୍ଯ ବଜୁି ଜନତା ଦଳ ପାଳନ 
କେୁଛ ି ପ୍ରତଷି୍ାେ େଜତ ଜୟନ୍ୀ। ଏହ ି
ପେଶିପ୍ରକ୍ୀଶେ ଦଳ ପକ୍େୁ ଚଳତି ବଷ୍ଯ 
ଗାନ୍ୀ ଜୟନ୍ୀେୁ ୋଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏକ 
ମାସ ‘ଜନ ସମ୍କ୍ଯ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ନମିଶନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଶହାଇଛ ି �ସଡ଼ା। 
ଅଶକଟାବେ ୨ଶେ ଗାନ୍ୀ ଓ �ାସ୍ତୀ 
ଜୟନ୍ୀେୁ ଏହ ିଜନ ସମ୍କ୍ଯ ପଦରାତ୍ରା ଆେମ୍ଭ 
ଶହବ। ଅଶକଟାବେ ୯ ତାେ�ିଶେ ଉତ୍କଳମଣ ି
ଶଗାପବନୁ୍ ଜୟନ୍ୀ, ଅଶକଟାବେ ୧୧ଶେ 
ଜୟପ୍ରକା� ନାୋୟଣ ଜୟନ୍ୀ ସହ ଜନ 

ସମ୍କ୍ଯ ପଦରାତ୍ରା ଏକମାସ ଧେ ି ଚାଲବି ଓ 
ନଶଭମ୍ବେ ୨ ତାେ�ିଶେ ଏହାେ ପେସିମାପ୍ ି
ଘଟବି। ୱାଡ଼୍ଯସ୍ତେେୁ ଜଲି୍ାସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ 

ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଶୟାଜନ କୋରବି। 
ଦଳେ ସଭାପତ ି ତରା ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଏ 
ସମ୍କ୍ଯଶେ ଦଳେ ଦଳୀୟ କମ୍ଯକତ୍୍ଯାମାନଙୁ୍କ 

ଚଠି ି ଶଲଖିଛନ୍।ି ବଶିଜଡ ି ସଭାପତ ି ତରା 
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଳତି ବଷ୍ଯ 
ପେୂଣ କେଛିନ୍ ି ଶସବା ଓ ସମପ୍ଯଣେ ୨୫ 

ବଷ୍ଯ। କ୍ରମାଗତ ଭାବଶେ ବଜୁି ଜନତା ଦଳ 
ଉପଶେ ୋଜ୍ୟବାସୀ ବପିଳୁ ଆ�ୀବ୍ଯାଦ 
ଅଜାଡ଼ ିଶଦଇଛନ୍।ି ପ୍ରତଦିାନଶେ

ଗଭାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ଧୀରୁ ବବିଜଡରି ରଭାଜ୍ୟବ୍ୟଭାପଧୀ ‘ଜନ ସମ୍ପର୍ଯ’

ଅଦକଟାବେ ୨େୁ ନଦେମ୍ବେ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ପେରାତ୍ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସମାପନ ଉତ୍ସବଦେ ଦସବା ଓ ସମପ୍ଯଣ ଲାଗ ି‘ସମହୂ ଶପଥ’
ପ୍ରଦ୍୍ୟକ ଘଦେ ପହଞ୍ବି ସେକାେଙ୍କ ଦଲାକାେମିଖୁୀ ଦରାଜନା

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୬ଠା୯ (ଏରେେ୍)ି: ୟଶୁକ୍ରନ୍  
ସଙ୍କଟେ ପ୍ରଭାବ ସାୋ ବ�ିଦ୍କୁ ରେହେ 
କେବିାଶେ ଲାଗଛି।ି ଏରେୁ ବାଦ୍  ପଡନି ି
ଭାେତୀୟ ମଦୁ୍ରା ଟଙ୍କା।  ଆଶମେକିୀୟ ଡଲାେ 
ତୁଳନାଶେ ଟଙ୍କାେ ବନିମିୟ ମଲୂ୍ୟଶେ ବୃହତ୍  
ହ୍ାସ ଶରାଗ ୁଏକ ନୂଆ ଶେକଡ୍ଯ ସଷୃ୍ ିଶହାଇଛ।ି 
ବତ୍୍ଯମାନ ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟଶେ ଶେକଡ୍ଯ ହ୍ାସ ଘଟ ି
୮୧ ଟଙ୍କା ସ୍ତେ ଅତକି୍ରମ କେଛି।ି ଡଲାେ 

ତୁଳନାଶେ ଟଙ୍କା ଏଶତ ଦୁବ୍ଯଳ ଶହାଇଛ ିଶର 
ଏହା ତା’େ ପବୂ୍ଯ ସମସ୍ତ ଶେକଡ୍ଯ ଭାଙ୍ଗଛି।ି 
ଶସାମବାେ କାେବାେଶେ ଡଲାେ ତୁଳନାଶେ  
ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ୟଶେ ୫୮ ପଇସା ହ୍ାସ ଘଟ ି
ଶେକଡ୍ଯ ୮୧.୬୭ ଟଙ୍କାେ ସବ୍ଯନମି୍ନ ସ୍ତେକୁ 
�ସଆିସଛି।ି ଏହ ି ସମୟଶେ ଆଶମେକିୀୟ 
ଡଲାେ ସଦୃୁଢ଼ ଶହାଇ ୨୦ ବଷ୍ଯେ ସଶବ୍ଯାଚ୍ଚ 
ସ୍ତେଶେ ପହଞ୍ଚଛି।ି

 ମର୍ଠା, ୨୬ଠା୯ (ଏରେେ୍)ି: େୁଷେ ଏକ 
ସ୍ଲୁଶେ  ଜଶଣ ଆତତାୟୀ ଅତକଷିତି ଗଳୁ ି
ଚଳାଇବାେୁ ୧୧ ��ିଙୁ୍କ ସଶମତ ୧୫ ଜଣଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ଶହାଇଛ।ି ଏହ ି ଘଟଣାଶେ ୨୪େୁ 
ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ ି ଆହତ ଶହାଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଘଟଣା 
ପଶେ ଆତତାୟୀ ଜଣଙୁ୍କ ନଜିକୁ ନଶିଜ ଗଳୁ ି
କେ ି  ଜୀବନ ହାେଛି।ି ଶସାମବାେ େୁଷଆିେ 
ଇଜଶଭସ୍ ସହେଶେ ଏଭଳ ି ଦୁଃ�ଦ ଘଟଣା 

ଘଟଛି।ି ମଳିରିÒବା �ବେ ଅନୁସାଶେ ଏହ ି
ସହେସ୍ଥତ ଏକ ସ୍ଲୁ ଆେମ୍ଭ ଶହବାେ କଛି ି
ସମୟଶେ ପଶେ ଜଶଣ ୩୦ ବଷ୍ଯୀୟ ଅଜଣା 
ରବୁକ ସ୍ଲୁ ପେସିେଶେ ପ�ବିା ସହତି ପ୍ରରଶମ 
ଦୁଇ ସେୁକ୍ାକମ୍ଯୀଙୁ୍କ ଗଳୁ ିକେ ିହତ୍ୟା କେରିÒଲା। 
ଏହାପଶେ ଶସ ସ୍ଲୁ ପଲିାଙୁ୍କ ଟାଶଗ୍ଯଟ କେ ିଗଳୁ ି
ଚଳାଇବାେୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳଶେ ହ ିଁ ୧୧ ��ିଙୁ୍କ ପ୍ରାଣ 
ଉଡରିାଇରÒବା କୁହାରାଇଛ।ି 

ସ୍ଲୁବର ଆତତଭାୟଧୀର ଅତରକିତି ଗଳୁ:ି ୧୧ ଶଶିଙୁ୍କ ସହ ୧୫ ମତୃ, ୨୪ ଆହତଟଙ୍କା ଧୋଶାୟୀ: ଡଲଭାର ତୁଳନଭାବର ବରରଡ୍ଯ ୮୧.୬୭ ସ୍ତରରୁ ଖସଲିଭା

 ବଲଠାଙ୍େି/ତୁଷେୁଠା, ୨୬।୯(ସମସି): 
ଭଜିଲିାନ୍ସ ଜାଲଶେ ଗଡ଼ୁଶଭଲା ବ୍ଲକ ଶଗାଷ୍ୀ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାେୀ ବଶିନାଦ ନାୟକ। ବ୍ଲକଶେ 
ଠକିାକାମ କେୁଥିବା ଜଶଣ ଠକିାଦାେଙ୍କ ପା�େୁ 
୧ ଲକ୍ ୮୦ ହଜାେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଶନଉଥିବା 
ଶବଶଳ ତାଙୁ୍କ ୋସ୍ତା ଉପଶେ ମାଡ଼ବିସଥିିଲା 
ଭଜିଲିାନ୍ସ। ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ବଡିଓି ଶ୍ୀ 
ନାୟକଙୁ୍କ ଭଜିଲିାନ୍ସ ଧେଥିିବା ଶବଶଳ ତାଙ୍କ 
ସେକାେୀ କ୍ାଟ୍ଯସ୍ଯ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ନଜିସ୍ୱ 
ଘଶେ ଚଢ଼ଉ କୋରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ସଚୂନା ଅନୁସାଶେ ବଲାଙ୍ଗେି ଜଲି୍ା ଗଡ଼ୁଶଭଲା 
ବ୍ଲକଶେ ପସି ିକାେବାେ ଚେମସୀମାଶେ ପହଞ୍ଚ ି
ଥିବା ଅଭଶିରାଗ ଶହାଇଆସଛୁ।ି 

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ, ୨୬।୯ (ସମସି): ଆଦବିାସୀମାନଙ୍କ 
ଅଧିକାେକୁ ସନୁଶି୍ତି କେବିା, ଶସମାନଙ୍କ କଳା- ସଂସ୍ତୃ ି
ତରା ପେମ୍ୋେ ସେୁକ୍ା ଓ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେ ଉପଶେ 
ୋଜ୍ୟ ସେକାେ ସବ୍ଯଦା ଗେୁୁତ୍ୱ ଶଦଇ ଆସଛୁନ୍।ି ଏହ ି
କ୍ରମଶେ ଏଥିଶେ ଶରାଡ଼ ି ଶହାଇଛ ି ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। 
ଶଦ�େ ପ୍ରରମ ୋଜ୍ୟ ଭାଶବ ଓଡ଼�ିା ୬୨ଟ ିଆଦବିାସୀ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶନଇ ‘ଏନ୍ ସାଇଶକ୍ଲାଶପଡଆି ଅଫ୍  ଟ୍ାଇବ୍ସ 
ଇନ୍  ଓଡ଼�ିା’ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେଛି।ି ଆଜ ିଜନଜାତ ିସଂଗ୍ରହାଳୟ 

ଠାଶେ ଆଶୟାଜତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଶେ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହ ି ପସୁ୍ତକକୁ ଉଶନମାଚତି କେଛିନ୍।ି 
ଏହ ି ଏନସାଇଶକ୍ଲାପଡିଆିଶେ ୫ଟ ି ସମ୍ାଦତି ସଂ�୍ୟା 
ଉଶନମାଚତି ଶହାଇଛ।ି 

 ଏହ ିଅବସେଶେ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ ିଶର ଏଥିଶେ 
ୋଜ୍ୟଶେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଦବିାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍କଷିତ 
ଗଶବଷଣା ଲବ୍ଧ ତର୍ୟ ପ୍ରକା� ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ �ସୁେି 
କରା। ଏହ ି ଏନସାଇଶକ୍ଲାପଡିଆି ସମସ୍ତ �କି୍ାବତି, 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗଶବଷକ, ନୀତ ି ନଦି୍ଧ୍ଯାେକ ଏବଂ ଜଜି୍ାସ ୁ
ବ୍ୟକ୍ବିଶି�ଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁମଲୂ୍ୟ ସମ୍ଦ ଠାେୁ କଛି ିକମ୍  
ନୁଶହଁ। ଆଦବିାସୀମାନଙ୍କ କଳା, ପେମ୍ୋ, ସଂସ୍ତୃ,ି 
ଜୀବନଶ�ୈଳୀ ଆମକୁ ବହୁତ କଛି ି �କି୍ା ଶଦଇରାଏ। 
ଏସବୁ ତର୍ୟ ଏଥିଶେ ଉପଲବ୍ଧ କୋରାଇଛ।ି ଅନୁସଚୂତି 
ଜନଜାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ିଗଶବଷଣା ଏବଂ ପ୍ର�କି୍ଣ 
ଅନୁଷ୍ାନ (ଏସ୍ ସଏିସ୍ ଟଆିେଟଆିଇ) ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ 
କେଛି ିଶବାଲ ିମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ପ୍ରକା� କେଥିିଶଲ।

୫ଟ ି ସମ୍ାଦତି ସଂ�୍ୟାଶେ ସମଦୁାୟ ୩୮୦୦ 
ପଷୃ୍ା ଥିବା ଶବଶଳ ୪୧୮ଟ ିଗଶବଷଣା ସନ୍ଦଭ୍ଯ ପ୍ରକା� 
ପାଇଛ।ି ୬୨ ପ୍ରକାେ ଆଦବିାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ୧୩ଟ ି
ଅସେୁକ୍ତି ଜନଜାତ ି ସମହୂ (ପଭିଟିଜି)ିଙ୍କ ସମ୍କ୍ଯଶେ 
ସବଶି�ଷ ସଚୂନା ଉପଲବ୍ଧ କୋରାଇଛ।ି ଏହ ି ୪୧୮ 
ସନ୍ଦଭ୍ଯ ଗଡୁକି ଗତ ୬୦ ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟଶେ ବଭିନି୍ନ ପତ୍ରକିା 
ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକା�ନ ପକ୍େୁ ପ୍ରକା�ତି ଶହାଇଛ।ି ଗତ 
ଚାେବିଷ୍ଯ ଧେ ିଏହ ିଏନସାଇଶକ୍ଲାପଡିଆିେ 

ଆଦବିଭାସଧୀ ଜ୍ଭାନବରଭାଷ ଉବନମଭାଚତି

୬୨ ଜନଜା୍ ିସମ୍ପ୍ରୋୟ ଓ 
୧୩ ପେିଟିଜିଙି୍କ ସମ୍ପକ୍ଯଦେ 
େହଛି ିବସି୍ତୃ୍ ୍ଥ୍ୟ
ଗଦବଷକ, ଶକି୍ାବତି୍ , 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ, ନୀ୍ ି
ନରି୍୍ଯାେକଙ୍କ ପାଇଁ  
ଅମଲୂ୍ୟ ସମ୍ପେ

 ଭୁବରେଶ୍ୱେ, ୨୬।୯ (ସମସି): 
ଶପାଲାଭେମ ବବିାଦ ତୁଟନିାହ ିଁ; ଅଦାଲତଶେ 
ଗଡ଼ୁଛ ି ଶକାଟଆି ସୀମା ବବିାଦ। ଉଭୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଶେ ଶକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ େହସ୍ୟମୟ 
ଭାବଶେ ନେିବ। ସମସ୍ୟାେ ସମାଧାନ 
ପାଇଁ ଶକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ପକ୍େୁ ଶରପେ ି

ପଦଶକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କୋରବିା କରା, ତାହା 
କୋରାଉ ନାହ ିଁ। ଏପେ ି ସ୍ଥତିଶିେ ଓଡ଼�ିାେ 
ଶରଉଁ ଶକାଟଆିକୁ ଦ�ଲ କେବିାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର 
ସେକାେ ଓ ପ୍ର�ାସନ ଶରାଜନା କେଛିନ୍;ି 

ଶସହ ି ଶକାଟଆି ଗ୍ରାମପଞୁ୍ଜେ ଅଶଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ 
ଜଳମଗ୍ନ କେବିାକୁ ନୂଆ ଷଡ଼ରନ୍ତ ଆେମ୍ଭ 
କେଛି।ି କୁେୁକୁଟ ି ଓ କାେଭିାସଲାଶେ ଦୁଇଟ ି
ଜଳବଦୁି୍ୟତ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର 
ସେକାେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍  

ସହ ବୁଝାମଣାପତ୍ର 
ସ୍ୱାକ୍େ କେଛିନ୍।ି 
ଓଡ଼�ିାେ ଶସେୁବନ୍ ପବ୍ଯତେୁ ବାହାେଥିିବା 
ବୁଦୁେୁଶଗଡ଼ା ନାଳଶେ ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ 

ନମିଶନ୍ ନଷି୍ପତ୍ ିଶନଇଥିଶଲ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍କ୍ଯଶେ 
ଆନ୍ଧ୍ର ସେକାେ ଓଡ଼�ିା ସେକାେଙୁ୍କ ଅନ୍ାେଶେ 
େଖିଛନ୍।ି ବଡ଼ିମ୍ବନା ଶହଉଛ ିଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗଶେ 

ଶକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ଚୁପ୍ । ଏପେକି ି
ଛତ�ିଗଡ଼ ସହ ମହାନଦୀ ଜଳ ବବିାଦ 

ପ୍ରସଙ୍ଗଶେ ନେିନ୍େ ନାକ ପେୂାଉଥିବା 
ସଡ଼ିବ୍ଲ୍୍ୟସ ି ଆନ୍ଧ୍ରେ ଚଞ୍ଚକତାକୁ ନେିବଶେ 
ଶଦ�ଥୁିବା ଅଭଶିରାଗ ଶହାଇଛ।ି 

କୁେୁକୁଟ ି ଏବଂ 
କାେଭିାସଲାଶେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶଦ� 
ସେକାେ ୨ଟ ି ପମ୍ଡ ଶଷ୍ାଶେଜ୍  
ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଶନ୍ ୨୦୨୧ଶେ 
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଜଗନଶମାହନ 
ଶେଡ଼୍ ଡ଼ୀ ଓ ଆଦାନୀ କମ୍ାନୀ 
ମ�ୁ୍ୟ ଶଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ 
ଉପସ୍ଥତିଶିେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର 
ସ୍ୱାକ୍େ ଶହାଇଛ।ି ନାଗାବଳୀ 
ନଦୀ ଅବବାହକିାେୁ ବାହାେଥିିବା 
ବୁଦୁେୁଶଗଡ଼ା ନାଳଶେ କୁେୁକୁଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପେୁ ୧୨୦୦ ଶମଗାୱାଟ ଓ 

କାେଭିାଲାସା ପ୍ରକଳ୍ପେୁ ୧୦୦୦ ଶମଗାୱାଟ୍  
ବଜୁିଳ ିଉତ୍ାଦନ ଲକ୍୍ୟ େଖିଛ ିଆନ୍ଧ୍ର। 

ଆନ୍ଧ୍ରେ ଆନ୍ଧ୍ରେ 
ପଣୁ ିପଣୁ ି

ର�ଠାଟଆି ର�ଠାଟଆି 
�ୂଟ�ୂଟ

 ଗରୁୁତର ପ୍ରଭଭାବତି ବହବ ବରଭାଟଆି ପଞୁ୍ଜର ୫ ଗ୍ଭାମ
 ଆନ୍ଧ୍ର ସରରଭାର-ଆଦଭାନଧୀ ଗ୍ଧୀନ୍  ମଧ୍ୟବର ରଭାଜନିଭାମଭା
 ବରନ୍ଦ୍ର ଓ ସଡିବ୍ଲ୍୍ୟସରି ନରିବତଭାରୁ ବନଇ ପ୍ରଶ୍ନବଭାଚଧୀ
 ଚୁକ୍ ିବହଭାଇଗବଲ ପ୍ରରଳ୍ପ ବହଭାଇରବି ନଭାହ ିଁ : ଜଲି୍ଭାପଭାଳ

ଓଡ଼ଶିଭା ନଦଧୀବର ବଦୁି୍ୟତ୍  ପ୍ରରଳ୍ପ

ଭଜିଲିଭାନ୍ସ ଜଭାଲବର 
ଗଡ଼ୁବଭଲଭା ବଡିଓି

ଠକିାୋେଙ୍କ ଠାେୁ ୧.୮୦ ଲକ୍ 
 ଲାଞ୍ ଦନବାଦବଦଳ ଧୋପଡ଼ଦିଲ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

 ସନୁ୍ଦେଗଡ଼/ବଠାଲଶିଙ୍କେଠା, ୨୬ଠା୯ 
(ସମସି): ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ବନ�ଣ୍ଡଶେ ହାତୀ-
ମଣଷି ଲଶେଇ ଚାଲଛି।ି ସମ୍ପ୍ରତ ି ଏହ ି
ବନ�ଣ୍ଡେ ବଭିନି୍ନ ବନାଞ୍ଚଳଶେ ଶଗାଠ 
ଶଗାଠ ହାତୀ ବୁୁଲୁଛନ୍।ି ତନମଧ୍ୟେୁ ୧୫ 
ଜଣଆି ଶଗାଠେ ଏକ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣଶେ 
ଆଜ ି ଉଜ୍ଦ୍ଳପେୁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
କୁପାଟାଙ୍ଗେ �ସଡା ଜଙ୍ଗଲଶେ ଜଶଣ 
ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି େଶିପାଟ୍ଯ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି

ସଦୁ୍ଧା ଘଟଣାସ୍ଥଳଶେ ତାଙ୍କ �ବ ପଡ଼ ି
େହଛି।ି ବନ ବଭିାଗ ଅଧିକାେୀ ଏବଂ 
କଞି୍ଜେିଶକଲା ପଲୁସି ତାଙ୍କ �ବକୁ ଜବତ 
କେ ି ମଗ୍ଯ ହାଉସଶେ ସଂେକ୍ତି େଖିବାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଚଳାଇଛନ୍।ି ଆସନ୍ାକାଲ ି
ବ୍ୟବଶଛେଦ ଶହବ ଶବାଲ ି ବନାଞ୍ଚଳ 
ଅଧିକାେୀ ଶ୍ୀ ମଣହିୀୋ କହଛିନ୍।ି  
ଶଲଫି୍ପଡ଼ା ରାନା ଅନ୍ଗ୍ଯତ ମ�ାବେିା 
ଡ଼ୁଶମେବାହାଲ ପଡ଼ାେ 

ହଭାତଧୀପଲରୁ ବଦଖଥୁÒବଲ; ଦଳବିଦଲଭା ଦନ୍ଭା

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦



କରାଯାଇଥଲା। ଯଯଉଁ ଅଭଭିାବକମାଯେ 
ଖାଲ ି ସମୟଯର କମିା୍ ଆରାମ କରବିା 
ସମୟଯର ଯ�ାନ୍  କମିା୍ ଅେ୍ୟ ଡଜିଟିାଲ୍  
ମାଧ୍ୟମର ସଂସ୍ପର୍ଶଯର ଥାଆନ୍,ି ଯସମାଯେ 
େଜି ପଲିାମାେଙ୍କ ଉପଯର ଅଯଥା 
ବରିକ୍ ି ପ୍ରକାର କରଥିାନ୍ ି ଯବାଲ ି ସଯଭ୍ଶରୁ 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏହାବାଦ୍  ଅତ ି ଯଛାଟ 
କଥାଯର ମଧ୍ୟ ଯସମାଯେ  ପଲିାଙୁ୍କ 
ଗାଳ ି ଯେଇଥାନ୍।ି ଯସହପିର ି ଏଭଳ ି
ଅଭଭିାବକମାଯେ ୭୫% ଅବସାେର 
ରକିାର ଯହାଇଥାନ୍।ି ଏହ ି ସଯଭ୍ଶ କଯରାୋ 
କାଳଯର ଯହାଇଥଲା। ସଯଭ୍ଶଯର କୁହାଯାଇଛ ି
ଯଯ,ଡଜିଟିାଲ ଡଭିାଇସ୍ ର ଅଧକ ବ୍ୟବହାର 
ଯଯାଗୁଁ  ପରବିାର ସେସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର କଥାବାର୍୍ଶା 
କମଯିାଇଛ।ି ଅଭଭିାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟଯର ଅଯେକ ଖରାପ 
ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ଯହାଇଯାଇଛ।ି ବଯିରଷକର ି େଜି 
ପଲିାମାେଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଯସମାେଙ୍କ ଅବଯହଳା ବଢଯିାଇଛ।ି 
ଯସହଭିଳ ି ଯସାସଆିଲ ମଡିଆିଯର ଘଣ୍ାଏ କମିା୍ େୁଇଘଣ୍ା 
ସମୟ ବତିାଉଥବା ଯଲାକଙ୍କର ଯସମାେଙ୍କ ପଲିାମାେଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ବ୍ୟବହାର ଯବଶ୍  ଭଲ ରହୁଛ।ି’

ଯମାବାଇଲ୍  ଯ�ାନ୍  ଓ ଅେ୍ୟ ଡଜିଟିାଲ୍  ଡଭିାଇସ୍  େେିଯର 
ଚାରଘିଣ୍ା ବ୍ୟବହାର କରୁଥବା ଅଭଭିାବକଙ୍କର 
େଜିର ସନ୍ାେଙ୍କ ପ୍ରତ ି ବ୍ୟବହାର ବେଳଯିାଉଛ।ି 

ଏହ ିକଥା କାୋଡାସ୍ଥତ ୱାଟର୍ ଲୁ ବରି୍ବବେି୍ୟାଳୟର ଗଯବଷକମାଯେ 
କରଥିବା ଏକ ସଯଭ୍ଶରୁ ପ୍ରକାର କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ସଯଭ୍ଶ ୫ରୁ ୧୮ 
ବଷ୍ଶ ମଧ୍ୟଯର େୁଇଟ ି ପଲିାଥବା ୫୪୯ ଜଣ ପତିାମାତାଙ୍କ ଉପଯର 
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ମେଷ: ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାେ ଯହଯବ। ପରବିାର ସେସ୍ୟଙ୍କ 
ସହତି ଏକ ଆରାମୋୟକ ଏବଂ ରାନ୍ପିରୂ୍୍ଶ େେି ଉପଯଭାଗ କରଯିବ। 
କମ୍ଶଯଷେତ୍ରଯର କାଯ୍ଶ୍ୟଯର ଧ୍ୟାେ ଯକନ୍ଦତି କରନୁ୍।  
ବୃଷ: ପରବିାରଯର  ଖସୁରି ପରଯିବର ରହବି। ଜମ ିକ୍ରୟ ଏବଂ ବକି୍ରୟରୁ 
ଲାଭ ପାଇପାରଯିବ।  ଜୀବେସାଥୀଙ୍କ ସହତି ଯକୌଣସ ି ଧାମମିକ ସ୍ଥାେ 
ପରେିର୍ଶେ କରବିାକୁ ଯାଇପାରଯିବ।
େଥିନୁ: େୀଘ୍ଶ େେିର ସମସ୍ୟା େୂର ଯହବ। ଯକ୍ରାଧ ଉପଯର େୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ରଷୋ କରନୁ୍। ଜୀବେସାଥୀଙ୍କ ସହଯଯାଗଯର କଠେି ପରସି୍ଥତିରୁି 
ମକୁୁଳପିାରଯିବ। ଜୀବେଯର େୂତେ ଅବସର ପାଇଯବ। 

କକ୍କଟ : ପାରବିାରକି କାଯ୍ଶ୍ୟଯର େେିସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହଯିବ । 
କମ୍ଶଯଷେତ୍ରଯର ଉଚ୍ଚପେସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ଚାପ ରହପିାଯର। େଜି େଷେତା 

ବଳଯର କାଯ୍ଶ୍ୟଯର ସ�ଳତା ପାଇଯବ।  
ସଂିହ: ସହକମ୍ଶୀଙ୍କଠାରୁ  ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଯବ। ଯକୌଣସ ିଖସୁ ିଖବର ପାଇପାରନ୍।ି 
ଅଧିକ ଆୟ କରବିାର ସଯୁଯାଗ ପାଇଯବ। ମହଳିାମାଯେ ଆତ୍ମେଭି୍ଶରରୀଳ ଯହାଇ 
କାଯ୍ଶ୍ୟ କରଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଲଖାପଢ଼ାଯର ଆଗଆୁ ରହଯିବ। 
କନ୍ୟା: ବବିାେୀୟ ପରସି୍ଥତରୁି  େୂଯରଇ ରୁହନୁ୍ । ରଷିୋ ଯଷେତ୍ରଯର 
ସ�ଳତା ପାଇବାର  ସମ୍ଭାବୋ ଅଛ ି। ଅସାବଧାେତା ଆଥ ମିକ ଷେତ ି
ଘଟାଇପାଯର । କମ୍ଶଯଷେତ୍ରଯର କାଯ୍ଶ୍ୟର ଚାପ ବୃଦ୍ ିପାଇବ।

ତୁଳୟା: ଯକୌଣସ ି  ବଯିରଷ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ସହତି ପରଚିତି ଯହାଇପାରନ୍।ି 
କଯଠାର ମନ୍ବ୍ୟ ଯେବାଠାରୁ େୂଯରଇ ରୁହନୁ୍। ପରୁୁଣା କଥାକୁ 

ମଯେ କର ିଅବସାେଯର ରହଯିବ। 
ବଛିୟା: ଆରା କରଥିିବା  େଗିରୁ ଲାଭବାେ ଯହାଇପାରନ୍।ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଶ 
ଜେିଷିଗଡ଼ୁକିର ଯତ୍ନ ଯେବା ଯକୌଣସ ି ସ୍ଥାେକୁ ଯାତ୍ରା କରବିାକୁ 
ଯଯାଜୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଯିବ। େୂତେ ଯପ୍ରମ ସମ୍ପକ୍ଶ ଗଢ଼ଉିଠପିାଯର।
ଧନୁ: ଜୀବେସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକ୍ଶଯର  ମଧରୁତା ବଢ଼ବି। 
ମହଳିାମାଯେ େଜି ଉଯଦେର୍ୟଯର ସ�ଳ ଯହଯବ। ଇଚ୍ାରକ୍ରି 
ଅଭାବରୁ ବ�ିଳତାର ରକିାର ଯହାଇପାରନ୍।ି  

େକର: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ େଜି ପ୍ରୟାସଯର  ସ�ଳ ଯହବ । ଖଚ୍ଚ୍ଶ େୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କରବିାକୁ ଯଚଷ୍ା କରନୁ୍। ପ୍ରୟିଜେଙ୍କ ଅରାନ୍ ମଯୋଭାବ ପାଇଁ 
ବ୍ୟଥିତ ରହପିାରନ୍।ିଯବୈବାହକି ଜୀବେଯର ସଖୁରାନ୍ ିଯେଖାଯେବ।
କୁମ୍ଭ: ଗରୁୁଜେଙ୍କଠାରୁ ଆରୀବ୍ଶାେ ପାଇଯବ। ଘଯର ରଭୁ କାଯ୍ଶ୍ୟ 
ଅେୁଷ୍ତି ଯହାଇପାଯର। ସାମଜକି ସ୍ତରଯର ମାେସମ୍ାେ ବଢ଼ବିାକୁ 
ଲାଗବି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀଷୋଯର ଭଲ �ଳା�ଳ କରଯିବ। 
େୀନ: ସାମାଜକି କାଯ୍ଶ୍ୟଯଷେତ୍ରଯର ଭାଗ ଯେଇପାରନ୍।ି ଅକସ୍ାତ୍  
ଧେଲାଭ ଯଯାଗ ରହଛି।ି ଆକଷ୍ଶଣୀୟ ସଜୃେରୀଳତା ଘରର 
ପରଯିବରକୁ ସନୁ୍ଦର କରବି। ଆଥ୍ଶକ ସ୍ଥତ ିସେୃୁଢ଼ ରହବି।

  ଫିନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟମ ରରେଣୀ 
ପର୍ଯ୍ନ୍ତ ର�ୌଣସ ିରରେଡ୍  ସଷି୍ଟମ 
ନୟାହ ିଁ। ଏହୟାସରତ୍ବେ ବ ିଏଠୟା�ୟାେ 
ପଲିୟାମୟାନଙ୍କ ଆଇ�୍୍ ରବଶ୍ ଭଲ 
ରହୟାଇଥୟାଏ। 

 ଦ୍ବୟାଇରେ ଗୟାଡ଼େି ରବଗ 
ନରି୍୍ଯୟାେତି ରହୟାଇଥୟାଏ। ନରି୍୍ଯୟାେତି 
ରବଗେ୍ ଅଧ� ରବଗରେ 
ଗୟାଡ ିଚଳୟାଇବୟା ଦବେୟାେୟା ସଂପକୃ୍ତ 
ଚୟାଳ�ଙ୍କେ ଚୟାଲୟାଣ �ଟୟାରୟାଏ। 

 ଆରମେ�ିୟାରେ ଥବୟା 
୧୭ହଜୟାେେ୍ ଊର୍ବେ୍ଯ ରହୟାରଟଲ ଓ 
ରମୟାରଟଲେ ମୟାଲ�ି ଗଜ୍େୟାଟୀ 
ରହୟାଇଥୟାନ୍ତ।ି 

ଜଣୟା ଅଜଣୟା

l	୧୭୬୦- େୀର୍  କୟାସମି୍  ବଙ୍ଗର ନବୟାବ 
ମହମେ। 

l	୧୮୨୧- ମେକ୍ମିକୟା ସ୍ୟାଧୀନ ମହେୟା। 
l	୧୮୩୩- ସେୟାଜ ସଂସ୍ୟାରକ ରୟାଜୟା 

ରୟାେମେୟାହନ ରୟାୟଙ୍କ ମେହୟାନ୍ତ।

ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବେରୁ େଜିର କ୍ାନ୍ ି ଯମଣ୍ାଇବା ପାଇଁ 
ପ୍ରକୃତ ିଯକାଳଯର କଛି ିସମୟ କାଟବିା ପାଇଁ ମଣଷି 
ମେ ବଳାଇଥାଏ। ବଯିରଷକର ିଭ୍ରମଣ ପ୍ରୟି ଯଲାଯକ  

ଏହାକୁ ଅଧକ ପସନ୍ଦ କରଥିାନ୍।ି ଏହା ଯକବଳ ରାରୀରକି 
ସ୍ତରଯର େୁଯହଁ, ମାେସକି ସ୍ତରଯର ମଣଷିକୁ ଅଧକ ରକ୍ରିାଳୀ 
କରାଏ। ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାେକୁ ପରଭି୍ରମଣ କରବିାର ଆଧେୁକିତାର 
ପରଭିାଷା ଯହଉଛ ିପଯ୍ଶ୍ୟଟେ।  ବରି୍ବର ଯକାଣ ଅେୁଯକାଣଯର  
ଥବା ପଯ୍ଶ୍ୟଟେସ୍ଥଳଗଡ଼ୁକି ବଷିୟଯର ଯଲାକଙୁ୍କ ଅବଗତ 
କରବିା ସହ ପଯ୍ଶ୍ୟଟେ ରଳି୍ପକୁ ଯପ୍ରାତ୍ାହତି କରବିା ଉଯଦେର୍ୟଯର 

ପ୍ରତବିଷ୍ଶ ଯସଯପଟେମ୍ର ମାସ ୨୭ ତାରଖିକୁ ‘ବରି୍ବ ପଯ୍ଶ୍ୟଟେ େବିସ’ ଭାଯବ 
ପାଳେ କରାଯାଉଛ।ି ସଂଯକୁ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଶି୍ୱ ପଯ୍ଶ୍ୟଟେ ସଂଗଠେଦ୍ାରା ୧୯୮୦ 
ମସହିାରୁ ଏହା ପାଳତି ଯହଉଅଛ ି। ଏହ ିତାରଖିର ବଯିରଷତ୍ବ ଏହ ିଯଯ 
୧୯୭୦ ମସହିା ଏହ ିତଥିିଯର ମଳିତି ଜାତସିଂଘ, ବଶି୍ୱ ପଯ୍ଶ୍ୟଟେ ସଂଗଠେର 
ଆଇେକୁ ମାେ୍ୟତା େଆିଯାଇଥିଲା । ବଶି୍ୱସ୍ତରଯର ପଯ୍ଶ୍ୟଟେକୁ ବଯିରଷ 
ଯପ୍ରାତ୍ାହେ ଯେବା ସନ୍ଦଭ୍ଶଯର ଏହ ିଆଇେଗତ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଏକ ମାଇଲ୍  ଖଣୁ୍ 
ସେୃର । ଏହ ିେବିସ ପାଳେର ମଖୁ୍ୟ ଲଷେ୍ୟ ଓ ଉଯଦେର୍ୟ  ଯହଲା ପଯ୍ଶ୍ୟଟେ 
ମାଧ୍ୟମଯର ଯେରର ସାମାଜକି, ରାଜଯେୈତକି ତଥା ଅଥ୍ଶଯେୈତକି ସମଦୃ୍ଯିର 
ଭାଗୀୋର ିଯହବା ତଥା ଏ ସଂପକ୍ଶଯର ଜେସଯଚତେତା ସଷୃ୍ ିକରବିା । 
ମହାମାରୀ କଯରାୋ ଯଯାଗୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧକ ଷେତଗି୍ରସ୍ତ ଯହାଇଥଲା ପଯ୍ଶ୍ୟଟେ 
ରଳି୍ପ। ଅବର୍ୟ ଏଯବ ପବୂ୍ଶାଯପଷୋ ପଯ୍ଶ୍ୟଟେସ୍ଥଳଗଡ଼ୁକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ 
ଯହାଇଉଠଛି।ି  ଚଳତବଷ୍ଶ ବରି୍ବ ପଯ୍ଶ୍ୟଟେ େବିସର ବଷିୟବସୁ୍ତ ରହଛି-ି
ପଯ୍ଶ୍ୟଟେ ଉପଯର ପେୁବମିଚାର। 

ବଶିବେ ପର୍ଯ୍ଟନ ଦବିସ

ବଲଉିଡ୍  ଅଭଯିେତା  ଅଷେୟ କୁମାର ତାଙ୍କ 
ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚତି୍ର ‘ରାମଯସତୁ’ ପାଇଁ ଯବଶ୍  
ଚଚ୍ଚ୍ଶାଯର ଅଛନ୍।ି �ିଲ୍ମଟ ି ଯସଯତଯବଯଳ 

ଚଚ୍ଚ୍ଶାକୁ ଆସଥିଲା, ଯଯଯତଯବଯଳ ଅଷେୟ �ିଲ୍ମର ଯପାଷ୍ର୍  
ଯସୟାର୍ କରଥିଯଲ। ଏହାବାଦ୍  �ିଲ୍ମର ୋମକୁ ଯେଇ ମଧ୍ୟ 

ବବିାେ ଯେଖାଯେଇଥଲା। େବରାତ୍ରୀ ଉପଲଯଷେ ଏହାର 
ଟଜିର୍ କୁ ରଲିଜି୍  କରାଯାଇଛ।ି ଟଜିର୍ ରୁ କାହାଣୀ ବଷିୟଯର 

ଯବଶ୍  କଛି ି ଆଭାସ ମଳିଛି।ି �ିଲ୍ମର ଯପାଷ୍ର୍  ଯେଖ େର୍ଶଯକ 
ଏହା ଏକ ଯପୌରାଣକି �ିଲ୍ମ ଯହବ ଯବାଲ ି ଭାବୁଥଯଲ। �ିଲ୍ମର 

େମି୍ଶାତା ମଧ୍ୟ କାହାଣୀକୁ ଗପୁ୍ତ ରଖବାକୁ ଯଚଷ୍ା କରଥିଯଲ। 
ଅଷେୟ ରାମଯସତୁକୁ ରଷୋ କରବିା ମରିନ୍ ଯର ଅଛନ୍ ି ଓ ତାଙ୍କ 
ହାତଯର ତେି ିେେି ସମୟ ଅଛ ିଯବାଲ ିଟଜିର୍ ଯର ଯେଖାଯାଇଛ।ି 
ରାମଯସତୁକୁ କଭିଳ ିରଷୋ କରାଯବି ଓ  କାହାଠାରୁ ରଷୋ କରାଯବି 
ତାହାକୁ ଗପୁ୍ତ ରଖାଯାଇଛ।ି ଅଷେୟ ଏହାର ଟଜିର୍ କୁ ଯସୟାର୍  
କର ି ଯଲଖଛନ୍-ି ‘ରାମଯସତୁର ପ୍ରଥମ ଝଲକ। ଆରା କରୁଛୁ, 

ଆପଣମାେଙୁ୍କ ପସନ୍ଦ ଆସବି। ’‘ରାମଯସତୁ’ଯର ଅଷେୟ ଜଯଣ 
ପ୍ରତ୍ନତର୍୍ବବତି୍  ଭୂମକିାଯର ଅଭେିୟ କରଛିନ୍।ି ଏଥଯର ତାଙ୍କ 

ସହତି ଜ୍ୟାକଲନି୍  �ର୍୍ଶାଣ୍ଜି୍ , େୁସରତ୍  ବରୁଚା ମଧ୍ୟ େଜର 
ଆସଯିବ। ଅଭଯିଷକ ରମ୍ଶା ଏହାର େଯିଦେ୍ଶରୋ ୋୟତି୍ବଯର ଅଛନ୍।ି ଚଳତିବଷ୍ଶ ଅଷେୟ କୁମାରଙ୍କ ତଯିୋଟ ି�ିଲ୍ମ ରଲିଜି୍  ଯହାଇଛ।ି 

ଏଥଯର ‘ବଚ୍ଚେ ପାଯଣ୍’, ‘ପଥୃ୍ବୀରାଜ୍’ ଏବଂ ‘ରଷୋବନ୍ଧେ’ ଆେ ି ରହଛି।ି ଏହ ି ତଯିୋଟ ି �ିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅ�ିସ୍ ଯର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ 
କରେିାହ ିଁ। ଏଯବ ଅଷେୟଙୁ୍କ ‘ରାମଯସତୁ’ରୁ ବହୁତ କଛି ିଆରା ରହଛି।ି ‘ରାମଯସତୁ’ ୨୫ ଅଯକଟୋବର େୀପାବଳ ିଅବସରଯର  

ରଲିଜି୍  ଯହବ। ‘ରାମଯସତୁ’ ବ୍ୟତୀତ ଅଷେୟ ‘ ବଯଡ ମଆିଁ ଯଛାଯଟ ମଆିଁ’, ‘ଓଃ ମାଇଁ ଗଡ୍ ’, ‘ଯଗାର୍ ଖା’, ‘ଯସଲ୍ �ି’ ଏବଂ 
‘କ୍ୟାପସଲୁ୍  ଗଲି୍ ’ ଭଳ ି�ିଲ୍ମଯର ଅଭେିୟ କରୁଛନ୍।ି 

ଆଜରି ଇତହିୟାସ l	୧୯୯୮-  ସର୍୍କ ଇଞ୍ନି୍  ‘ଗଗୁ୍ େ’ର ସ୍ୟାପନୟା 
ମହୟାଇଥେୟା। 

l	୨୦୦୨- ନୁ୍ୟକ୍କମର ବଶ୍ି ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆଇଏମ୍ ଏଫ୍ ର 
ବୟାଷଷିକ ମବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ମହେୟା। 

l	୨୦୦୫- ବଲି୍  ମଗଟସ୍  େଗୟାତୟାର ଏଗୟାରଥର ପୟାଇଁ 
ବଶି୍ର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍କ୍ ିମହମେ। 

l	୨୦୦୯- ଭୟାରତ-ପୟାକ୍  ମବୈମେଶକି େନ୍ତୀଙ୍କ 
େଧ୍ୟମର ମବୈଠକ ଆରମ୍ଭ । 

ଅଭଭିୟାବ�ଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୟାବ 
ପ�ୟାଉଛ ିସ୍ୟାଟ୍ଯରଫୟାନ୍  :ସରଭ୍ଯ 

ପଲିୟାଙ୍୍କ �େ୍ଛନ୍ତ ିଅଧ� ତୟାଗଦି୍ 

ଦୀପୟାବଳରିେ ଆସବି  
‘େୟାମରସତ୍’

େୟା’ କଟକ ଚଣ୍ୀଙ୍କ ନୟାରୟାୟଣୀ ମବଶ େୟା’ ଗଡ଼ଚଣ୍ୀଙ୍କ ରୟାଜରୟାମଜଶ୍ରୀ ମବଶେୟା’ ଗଡ଼ଚଣ୍ୀଙ୍କ ରୟାଜରୟାମଜଶ୍ରୀ ମବଶ େୟା’ ଝଙ୍କଡ଼ ଶୟାରଳୟାଙ୍କ ସନୁୟାମବଶେୟା’ ଝଙ୍କଡ଼ ଶୟାରଳୟାଙ୍କ ସନୁୟାମବଶ େୟା’ ତୟାରୟାତୟାରଣିୀଙ୍କ ମଶୈଳପତୁ୍ୀ ମବଶେୟା’ ତୟାରୟାତୟାରଣିୀଙ୍କ ମଶୈଳପତୁ୍ୀ ମବଶ ବୟାରପିେୟା: େୟା’ ଅେ୍କିୟାଙ୍କ ମଶୈଳପତୁ୍ୀ ମବଶବୟାରପିେୟା: େୟା’ ଅେ୍କିୟାଙ୍କ ମଶୈଳପତୁ୍ୀ ମବଶ େୟା’ ସେମେଶ୍ରୀଙ୍କ ମଶୈଳପତୁ୍ୀ ମବଶେୟା’ ସେମେଶ୍ରୀଙ୍କ ମଶୈଳପତୁ୍ୀ ମବଶ

ମହନି୍ଦା ଗରୁପ୍ ର ଯଚୟାରମ୍ୟାନ୍  ଆେନ୍ଦ 
ମହନି୍ଦା ଯସାସଆିଲ୍  ମଡିଆିଯର ଯବଶ୍  
ସକ୍ରୟି। ଅଯେକ ରଷିେଣୀୟ ଜେିଷି ଯସ 

ଯସାସଆିଲ ମଡିଆିଯର ଯସୟାର କରଥିାନ୍।ି 
ଏହ ି ଧାରାଯର ଏଯବ ଯସ ଆଉ ଏକ 

ଭଡିଓି ଯସୟାର୍  କରଛିନ୍,ି ଯଯଉଁଥÒଯର 
ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମ୍ୟାଯରଜ୍  ହଲ୍ ର 

ଭଡିଓି ଯେଖÒବାକୁ ମଳୁିଛ।ି ଏହା 
ଅତ୍ୟାଧେୁକି ଜ୍ାେଯକୌରଳର 

ଏକ ଉତ୍କୃ ଷ୍ ଉୋହରଣ। ଏହ ି
ଭଡିଓିଯର ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ 
ବବିାହ ହଲ୍  ଯେଖÒବାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି ବବିାହ ଋତୁ 
ଆସଗିଯଲ ବବିାହ ମଣ୍ପ 
ବୁକଂି କରବିାଯର ଅଯେକ 
ଅସବୁଧିା ଯହାଇଥାଏ। କନୁି୍ 

ଏଯବ ଆଉ ଏହ ି ସମସ୍ୟା 

ରହବିେ।ି କାରଣ ଏଯବ ଯଲାକଙ୍କ ପାଖଯର ପହଞ୍ଚଯିବି 
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମ୍ୟାଯରଜ୍  ହଲ୍  । ଏହ ି ମ୍ୟାଯରଜ୍  ହଲ୍ 
ଏଯବ  େୁଗ୍ଶମ ଅଞ୍ଚଳର ଯଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବକିଳ୍ପ 
ସାବ୍ୟସ୍ତ ଯହବ। ଏଥପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାଯବ ଏକ ସ୍ଥାେର 
ଆବର୍ୟକତା େ ଥବାରୁ ଏହା ପରଯିବର ଅେୁକୂଳ 
ମଧ୍ୟ। ଯସୟାର କରାଯାଇଥବା ଭଡିଓିଯର ଯେଖାଯାଇଛ ି
ଯଯ,  ଯଗାଟଏି େରଚକଆି ଟ୍ରକ୍ କୁ ଏକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଯରଜ୍  
ହଲ୍ ଯର ପରଣିତ କରାଯାଇଛ।ି ଏହା ଭତିଯର ୨୦୦ 
ଜଣ ଯଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ।ି ଏହାର 
ଆଭ୍ୟନ୍ରୀଣ ସାଜସଜ୍ା ମଧ୍ୟ ଯବଶ୍  ସନୁ୍ଦର ଯହାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମ୍ୟାଯରଜ୍  ହଲ୍ ର ଭଡିଓିକୁ ପ୍ରାୟ 
୪ ଲଷେରୁ ଊଦ୍୍ବ୍ଶ ଯଲାକ ଯେଖÒସାରଛିନ୍ ି ଏବଂ ଏହାକୁ 
ଅଧÒକାଂର ଯଲାକ ଲାଇକ୍  ଓ ରଟୁିଇଟ୍  କରସିାରଛିନ୍।ି 
ଜଯଣ ୟଜୁସ୍ଶ ଯଲଖÒଛନ୍ ି ଯଯ, ‘ଯପାଯଟ୍ଶବଲ୍  
ଇନ୍ ଫ୍ାଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଚର୍ ,ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ କ୍େିକି୍  ଓ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ 
ଯରୌଚାଳୟ ପଯର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମ୍ୟାଯରଜ୍  ହଲ୍  ସାମାଜକି 
ସ୍ତରଯର ଏକ େୂତେ ଆେର୍ଶ ସ୍ଥାପେ କରପିାରବି।’

ଇଂରୟାଜୀମର ଏହୟାକୁ 
‘ଇନଭମଟ୍କଡ ଷ୍ୟାଫ୍  ମପୟାଜ୍ ’ 

କୁହୟାଯୟାଏ।   ଏହ ିଆସନଟକୁି 
ଓେଟୟା  କରବିୟାକୁ ହୁଏ। ସ୍ଚ୍ଛ 
ବୟାତୟାବରଣ େଧ୍ୟମର ବମିଶଷ 
ସୟାବଧୟାନତୟା ଅବେେ୍ନ କର ିଏହ ି
ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରବିୟା ଜରୁର।ି  
ଏହୟା ହଟମଯୟାଗର ଏକ ଆଧନୁକି 
ମଶୈଳୀ। ୩୦ରୁ ୬୦ ମସମକଣ୍ 
େଧ୍ୟମର ଏହ ିଆସନ କରବିୟା 
ଆବଶ୍କ। 

ବପିେୀତ ଦଣ୍ଡୟାସନବପିେୀତ ଦଣ୍ଡୟାସନ

ù~ûMûi^

କୟାହ ିଁକ ିକରମିବ
 ସମ୍ପରୂ୍୍ଶ ରରୀରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରଥିାଏ।
 ଯଗାଡ଼ ଓ ହାତର ମାଂସଯପରୀ ମଜଭୁତ ଯହାଇଥାଏ।
 ମାେସକି ରାନ୍ ିମଯିଳ।  
 ସାଇଟକିା ସମସ୍ୟାକୁ େୂର 

କଯର ଏହ ିଆସେ।

୨୦୦ ଲ�ୋକଙ୍କ ପୋଇଁ ରହଛି ିସ୍ୋନ
ଭ୍ୟାମ୍ମୟାଣ ମ୍ୟାରେଜ୍  ହଲ୍ 
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୬।୯(ସମସି): ହାଇସକ୍ିୟୁରଟି ି
ରରଜରି୍ରେସନ ର୍ଲେଟ(ଏଚଏସଆର୍)ି 
ରନଇ ଗାଡ଼ ି ଚାଳକଙ୍୍ ରାଜୟୁ ସରକାର 
ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ ି ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ରାଜୟୁ 
ସଡ଼କ ୍ରବିହନ ପ୍ରାଧିକରଣ(ଏସଟଏି) 
୍କ୍ଷର୍ ନମ୍ବର ର୍ଲେଟ ରନଇ ନୂଆ ନୟିମ 
ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରକାଶତି ନରିଦ୍ଦେଶନାମା 
ଅନ୍ସାରର ଧାଯଦେୟୁ ତାରଖି ସଦ୍୍ା ଗାଡ଼ ି
ମାଲକିମାରନ ଏଚଏସଆର୍ ି ଲଗାଇବାକ୍ 
ବ୍କଂି କରଥିିରଲ ରସମାନଙ୍ଠାର୍ ରକୌଣସ ି
ଜରମିାନା ଆଦାୟ କରାଯବି ନାହ ିଁ। ରତରବ 
ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ାଗଡ଼୍କି ଗାଡ଼ରିର 
ଏଚଏସଆର୍ ି ଲାଗଛି ି କ ି ନାହ ିଁ ତାହାର 
ତଦାରଖ କର୍ଥିବା ରବରଳ ଗାଡ଼ ି ଚାଳକଙ୍୍ 
ଅନଲାଇନ ବ୍କଂି ସଲେପି୍  ରଦଖାଇବାକ୍ ୍ଡ଼ବି। 

ଏରନଇ ୍ରବିହନ ବଭିାଗର ଯଗ୍୍ମ 
କମଶିନର ଦୀପ୍ ି ରଞ୍ଜନ ୍ାତ୍ର ଏକ 
ରପ୍ରସରନାଟ୍  ଜାର ି କର ି କହଛିନ୍ ି ରଯ 

ଏଚଏସଆର୍ ିଫିଟରମଣ୍ଟ ୍ାଇଁ ଅନଲାଇନ୍  
ବ୍କଂିରର ହଠାତ ବୃଦ୍ ି ରହତ୍ ରକରତକ 
ଗାଡ଼ ି ମାଲକି ସଲେଟ୍  ୍ାଇବାରର ଅସବ୍ଧିାର 

ସମ୍ଖ୍ୀନ ରହଉଛନ୍।ି ରତଣ ୍ ନୂଆ ନୟିମ 
ଅନ୍ଯାୟୀ ଯଦ ି ରକୌଣସ ି ଗାଡ଼ ି ମାଲକି 
ନଦି୍ଦୋରତି ସମୟସୀମା ୍ବୂଦେର୍ ଅନଲାଇନରର 
ଏଚଏସଆର୍ ି ୍ାଇଁ ଆରବଦନ କରଛିନ୍,ି 
ରତରବ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରର ରସମାରନ 

ଅନଲାଇନ୍  ବ୍କଂି ସଲେପି୍  ରଦଖାଇରଲ ତାଙ୍୍ 
ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ୟିାର୍ ବାଦ୍  ଦଆିଯବି। ରସମାନଙ୍୍ 
ରକୌଣସ ି ପ୍ରକାରର ଜରମିାନା କମି୍ବା 
ଇ-ଚାଲାଣ ଜାର ି କରାଯବି ନାହ ିଁ ରବାଲ ି
ରସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରଛିନ୍।ି ଶ୍ୀ ୍ାତ୍ର ଆହ୍ର ି ସଚୂନା 
ରଦଇ କହଛିନ୍ ି ରଯ ଗତ ୨୫ ତାରଖି ସଦ୍୍ା 
ରମାଟ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ୧୬୩ ଗାଡ଼ ି
ମାଲକି ସଲେଟ୍  ବ୍କ୍  କରଛିନ୍।ି ରସଥିମଧ୍ୟର୍ ୭ 
ଲକ୍ଷ ୩୦,୩୦୩ ଗାଡରିର ଏଚଏସଆର୍ ି
ଲଗାଯାଇଛ।ି ରସ ଆହ୍ର ି ମଧ୍ୟ କହଛିନ୍ ି ଯଦ ି
ରକୌଣସ ି ଗାଡ଼ ି ନଦି୍ଦୋରତି ତାରଖି ମଧ୍ୟରର 
ଏଚଏସଆର୍ ି ସହତି ସଂଲଗ୍ନ ରହାଇନଥିବ 
କମି୍ବା ଗାଡ଼ ି ମାଲକିଙ୍ର ଅନଲାଇନ 
ବ୍କଂି ସଲେପି୍  ନଥିବ ତାରହରଲ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ ି
ବରିରାଧରର ଇ-ଚାଲାଣ ଜାର ି କରାଯବି। 

ରମାଟର ଯାନ ଆଇନର ଧାରା 
୧୯୨ ଆଇନ, ୧୯୮୮ ଅନ୍ଯାୟୀ ଗାଡ଼ ି
ମାଲକିଙ୍ଠାର୍ ୫୦୦୦ କମି୍ବା ୧୦୦୦୦ 

ଟଙ୍ା ୍ଯଦେୟୁନ୍ ଜରମିାନା ଆଦାୟ କରାଯବି 
ରବାଲ ି ରସ କହଛିନ୍।ି ସଚୂନାରଯାଗୟୁ ରଯ 
୍ବୂଦେର୍ ଏସଟଏି ୍କ୍ଷର୍ ଜାର ି ନରିଦ୍ଦେଶନାମା 
ଅନ୍ଯାୟୀ ୨୦୧୯ ମସହିା ଏପ୍ରଲି ୍ହଲିା 
୍ବୂଦେର୍ ୍ଞ୍ଜୀକୃତ ରହାଇଥିବା ୍ର୍୍ଣା ଗାଡ଼ରି 
ନମ୍ବର ଯାହାକ ି୧, ୨, ୩ ଏବଂ ୪ ସହତି ରଶଷ 
ରହଉଥିବ; ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ଗିଡ଼୍କିର ହାଇ ସକ୍ିୟୁରଟି ି
ରରଜରି୍ରେସନ୍  ର୍ଲେଟ୍  (ଏଚଏସଆର୍)ି
ଲଗାଇବାର ସମୟସୀମା ରସର୍ଟେମ୍ବର ୩୦ 
୍ଯଦେୟୁନ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରସହ ି୍ ର ି ୫ ଓ ୬ 
ରଶଷ ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡ଼ ି୍ାଇଁ ଅରକଟୋବର ୩୧ 
ତାରଖି, ୭ ଓ ୮ ନମ୍ବର ୍ାଇଁ ନରଭମ୍ବର ୩୦ 
ତାରଖି ଏବଂ ୯ ଓ ୦ ୍ାଇଁ ଡରିସମ୍ବର ୩୧ 
ଯାଏଁ ରଡଡ୍ ଲାଇନ୍  ଧାଯଦେୟୁ କରାଯାଇଥିଲା। 
ରତରବ ନମ୍ବର ର୍ଲେଟ କରବିା ରନଇ 
ଅରନକ ରଲାକ ସଲେଟ୍  ବ୍କଂିରର ଅସବ୍ଧିାର 
ସମ୍ଖ୍ୀନ ରହଉଥିବା ରବରଳ ଏରନଇ 
ରାଜୟୁବୟୁା୍ୀ ଅସରନ୍ାଷ ରଦଖାରଦଇଥିଲା।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୬।୯(ସମସି): ଦ୍ଇ ବଷଦେ ଧର ି କରରାନା 
ଫିକା ୍କାଇଲା; ଏ ଥର ବଷଦୋରର ଭଜିଯିବି ଦ୍ଗଦୋ୍ଜୂାର 
ମଉଜ। ୧ ଅରକଟୋବରର୍ ରାଜୟୁରର ବଷଦୋର ୍ରମିାଣ ବୃଦ୍ ି
ରହବା ସହ ପ୍ରାୟ ୬ ତାରଖି ୍ଯଦେୟୁନ୍ ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାରର ଏହାର 
ପ୍ରଭାବ ୍ଡ଼ବିା ରନଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛ।ି ୍ାଣ ି୍ ାଗ 
ରକନ୍ଦ୍ର ୍କ୍ଷର୍ ୧ର୍ ବଷଦୋ ବଢ଼଼ବିା ରନଇ ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଥିବା 
ରବରଳ ୨ ତାରଖିରର ଏକ ଲଘଚ୍ା୍ ସଷୃ୍ଟ ିରହବ ରବାଲ ିରସାଆ 
୍ରଚିାଳତି ଜଳବାୟ ୍ରକନ୍ଦ୍ର କହଛି।ି ଏହ ିବଷଦୋର ପ୍ରଭାର ସମ୍ରୂ୍ଦେ 

ଦ୍ଗଦୋ୍ଜୂାରର ୍ଡ଼ବିାକ୍ ଥିବାର୍ ଆରୟାଜକ ଓ ଶ୍ଦ୍ାଳ୍ଙ୍୍ 
ଝଟକା ଲାଗଛି।ି ଘରୂ୍୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରର ଗଲା କଛି ିଦନି ରହବ 
ରାଜୟୁରର ବଷଦୋ ଲାଗ ିରହଛି।ି ପ୍ରତ ିଦନି ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରର ବଷଦୋ 
ରହଉଛ।ି ଧୀରର ଧୀରର ଏହ ିବଷଦୋ ବଢ଼଼ବିା ସହତି ୪-୬ ତାରଖି 
ସାରା ରାଜୟୁରର ବଷଦୋ ରହବ ରବାଲ ିଜଣା୍ଡ଼ଛି।ି 

 ରସାଆ ୍ରଚିାଳତି ୍ରରିବଶ ଏବଂ ଜଳବାୟ ୍ରକନ୍ଦ୍ରର 
ସଚୂନା ଅନ୍ଯାୟୀ ଦକ୍ଷଣି ଚାଇନା ସାଗରରର ଟାଇଫ୍ନ 
ରନାର୍ର ପ୍ରଭାବରର ଆସନ୍ା ଅରକଟୋବର ୨ ରର ଉତ୍ତର ୍ଶ୍ମି 
ବର୍ା୍ସାଗରରର ଏକ ଲଘଚ୍ା୍ ସଷୃ୍ଟ ି ରହବାର ସମ୍ାବନା 
ରହଛି।ି ଏହା ୍ଶ୍ମି ଉତ୍ତର ୍ଶ୍ମି ଦଗିରର ଗତ ି କର ି
ଅରକଟୋବର ୩ ସଦ୍୍ା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ଶିା ଉ୍କୂଳ ଆଡ଼କ୍ ଆସବି 
ଏବଂ ଠକି ତାର ୍ରଦନି ୍ଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ମହ୍ାଁ ରହବ ରବାଲ ି

ରକନ୍ଦ୍ର କହଛି।ି ଏହାର ପ୍ରଭାବରର ଓଡ଼ଶିାର ଜଗତସଂିହ୍ର୍, 
୍ର୍ୀ, ରଖାଦ୍ଦୋ, କଟକ, ରକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା, ଯାଜ୍ର୍, ଭଦ୍ରକ, 
ବାରଲଶ୍ୱର, ମୟର୍ଭଞ୍ଜ, ରକନ୍୍ଝର, ରେଙ୍ାନାଳ ଏବଂ 
ଅନ୍ଗଳ୍ରର ଅରକଟୋବର ୨ ରର ପ୍ରବଳ ବଷଦୋ ରହବାର 
ସମ୍ାବନା ଥିବାରବରଳ ଉ୍କୂଳ ଓଡ଼ଶିାର ରଗାଟଏି କମି୍ବା 
ଦ୍ଇଟ ି ସ୍ାନରର ପ୍ରବଳ ବଷଦୋ ରହବାର ସମ୍ାବନା ରହଛି।ି 
ରସହ ି୍ ର ି ଅରକଟୋବର ୩ ରର ରଖାଦ୍ଦୋ, କଟକ, ଯାଜ୍ର୍, 
ନୟାଗଡ଼, ରେଙ୍ାନାଳ, ଅନ୍ଗଳ୍, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍,ି 

ବଲା୍ୀର, ରସାନ୍ର୍, ରବୌଦ୍, ସମ୍ବଲ୍ର୍, 
ରଦବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ରକନ୍୍ଝର ଏବଂ 
ସନ୍୍ରଗଡ଼ ପ୍ରଭୃତ ି ଜଲି୍ାଗଡ଼୍କିରର 
ପ୍ରବଳ ବଷଦୋ ରହବାର ସମ୍ାବନା ରହଛି।ି 

ମ୍ଳବାରଠାର୍ ଆସନ୍ା ୧ ତାରଖି ୍ଯଦେୟୁନ୍ ବଷଦୋ 
ଜାର ି ରହବିାର ସମ୍ାବନା ଥିବାରବରଳ ଅରକଟୋବର ୪ ର୍ ୬ 
ତାରଖି ସାରା ଓଡ଼ଶିାରର ସାମାନୟୁର୍ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବଷଦୋ 
ରହବାର ସମ୍ାବନା ରହଛି ିରବାଲ ିରସାଆ ୍ କ୍ଷର୍ କ୍ହାଯାଇଛ।ି 

୍ାଣ ି୍ ାଗ ରକନ୍ଦ୍ରର ସଚୂନା ଅନ୍ଯାୟୀ ବାରଲଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, 
ଯାଜ୍ର୍, ରକନ୍ଦ୍ରା୍ଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସଂିହ୍ର୍, ୍ର୍ୀ, 
ରଖାଦ୍ଦୋ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜ୍ତ,ି ରକନ୍୍ଝର, ମୟରୂଭଞ୍ଜ, 
ରେଙ୍ାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ରକାରା୍ଟ୍, ମାଲକାନଗରି ି
ଓ ଅନ୍ଗଳ୍ରର ବଜ୍ିଳ ିଘଡ଼ଘଡ଼ ିସହତି ବଷଦୋ ଆଶଙ୍ା ରହଛି।ି 
ଏହାକ୍ ଦୃଷ୍ଟରିର ରଖି ଏହ ି ଜଲି୍ାଗଡ଼୍କି ୍ାଇ ଁ ୍ାଣ ି୍ ାଗ ରକନ୍ଦ୍ର 
ରୟରଲା ଆଲଟଦେ ଜାର ି କରଛି।ି ରସହ ି୍ ର ି ବ୍ଧବାରଠାର୍ କଛି ି
ଜଲି୍ାରର ବଷଦୋର ୍ରମିାଣ ବୃଦ୍ ିରହବ ରବାଲ ିରକନ୍ଦ୍ର କହଛି।ି

ଏଚ୍ ଏସ୍ ଆର୍ ୍ କୁି ସେଇ ଗାଡ଼ ିମାଲକିଙୁ୍ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ି

ଅବଧି ଭତିରେ ବୁକଂି ଥିରେ ଜେମିାନାେୁ ମକୁ୍ ି
 � ସେକଂି ସବସଳ 

ସେଖାଇବାକୁ ୍ଡ଼ବି 
ଅେଲାଇେ ବୁକଂି େ୍ପି୍ 

 � େୟିମ ଉଲ୍ଲ୍ ଂଘେ କସଲ 
୫ ହଜାରରୁ ୧୦ ହଜାର 
ଟଙ୍ାର ଜରମିାୋ

ବର୍ା ବଗିାଡ଼ରିେବ ପାବ୍ଣ

 � ୪-୬ ୋରା ରାଜ୍ୟସର ବର୍ା 
 � ୧ରୁ ବଢ଼ବି ବରା୍ର ୍ରମିାଣ

କଟକ,୨୬।୯(ସମସି): ନକଲ ି ଔଷଧ (ରଟଲମା-୪୦) 
କାରବାରରର ଗତକାଲ ି ଗରିଫ ରହାଇଥିବା ବହିାରର ୨ 
ଅଭଯିକ୍୍ତ ଗୟା ଜଲି୍ା ଲକ୍ଷୀନଗର ଅଞ୍ଚଳର ହରଶି୍  କ୍ମାର(୪୦) 
ଓ ଶାସ୍ତୀନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଆରଲାକ କ୍ମାର ମଶି୍ା(୪୦)ଙ୍୍ ଆଜ ି
କଟକ ଏସ୍ ଡରିଜଏମ୍  ରକାଟଦେରର ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। 
୍ର୍ୀଘାଟ ୍ଲ୍ସି ଅଭଯିକ୍୍ତଙ୍୍ ୫ଦନିଆି ରମିାଣ୍ରର ଆଣବି 
ରବାଲ ି ଆରବଦନ କରଥିିଲା। ରତରବ ୩ଦନିଆି  ରମିାଣ୍ଡ୍  ରର 
ରନବାକ୍ ଅଦାଲତ ଅନ୍ମତ ି ରଦଇଛନ୍।ି ୍ଲ୍ସି ୍କ୍ଷର୍ 
ଅଭଯିକ୍୍ତଙ୍୍ ଆସନ୍ାକାଲ ି ରମିାଣ୍ଡ୍  ରର ଅଣାଯାଇ ୍ଣ୍ ି ମାରାଥନ୍  
ରଜରା କରାଯବି ରବାଲ ିଡସି ି୍  ି୍ ନିାକ୍  ମଶି୍ କହଛିନ୍।ି  ଗତକାଲ ି
ରସମାନଙ୍ ୍ାଖର୍ ଜବତ ରହାଇଥିବା ଲାଇରସନ୍ସ, ବଲି୍  ଏବଂ 

ଅନୟୁାନୟୁ ଏରଜନ୍ସ ିସମ୍କ୍ଣିତ କଗଜ୍ତ୍ରକ୍ ୍ଲ୍ସି ଯାଞ୍ଚ କର୍ଛ।ି 
୍ର୍ୀଘାଟ ଆଇଆଇସ ିଯତନି୍ଦ୍ରନାଥ ରସଠୀ କହଛିନ୍ ିରଯ ଭଆିର୍  
ଡ୍ରଗ୍ସ ଏରଜନ୍ସରି ରାହ୍ଲ୍  କୟୁାଲ୍  ଓ ୍ଜୂା ଡ୍ରଗ୍  ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜରସଦେର 
ସଞ୍ଜୟ ଜଲାନ୍ ଙ୍ ନକିଟର୍ ଜବତ ରହାଇଥିବା ରକରତକ 
ଗର୍୍ତ୍ୱ୍ରୂ୍ଦେ କାଗଜ୍ତ୍ରକ୍ ଆଜ ି ତଜଦେମା କରାଯାଇଥିଲା। 
ବହିାରର୍ ମଳିଥିିବା ଔଷଧ ବକି୍ୟର ବଲି୍  ଏବଂ କଟକର୍ ଜବତ 
ରହାଇଥିବା ଔଷଧ କ୍ୟର ବଲି୍ ର୍ ଅରନକ ତଥୟୁ ମଳିଛି।ି 
ଆସନ୍ା ସପ୍ାହରର ୍ଣ୍ ି ଥରର ୍ର୍ୀଘାଟ ୍ଲ୍ସି ଗୟା ଯବିାର 
ରଯାଜନା ରଖିଛ।ି ରସଠାକ୍ ଯାଇ ୍ଲ୍ସି ନକଲ ି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍୍ତ 
କର୍ଥିବା କମ୍ାନୀ ଏବଂ ଚହି୍ନଟ ରହାଇଥିବା ଅନୟୁ ବତିରକ 
ସଂସ୍ା ଉ୍ରର ଚଢ଼ଉ କରବିା ରନଇ ରସ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି 

େକଲ ିଔରଧ 
କାରବାର ଘଟଣା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୬।୯(ସମସି): ଝାରସଗ୍ଡ଼୍ା ସ୍ତି ବୀର ସର୍ରନ୍ଦ୍ର 
ସାଏ ବମିାନବନ୍ରର୍ ଅଧିକ ବମିାନ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ରାଉରରକଲା 
ବମିାନବନ୍ରର୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାଣଜିୟିୁକ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ କରବିା 
ଉ୍ରର ରାଜୟୁ ସରକାର ଗର୍୍ତ୍ୱ ରଦଉଛନ୍।ି ଏହ ି୍ରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର 
ଆଜ ି ମଖ୍ୟୁ ଶାସନ ସଚବି ସର୍ରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହା୍ାତ୍ର ରକନ୍ଦ୍ର 
ରବସାମରକି ବମିାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତାଳୟର ସଚବି ରାଜୀବ 
ବଂଶଲଙ୍୍ ୍ତ୍ର ରଲଖି ଅନ୍ରରାଧ କରଛିନ୍।ି ଶ୍ୀ ମହା୍ାତ୍ର 
ଦଶଦୋଇଛନ୍ ି ରଯ ଆସନ୍ା ବଷଦେ ଜାନ୍ଆରୀ ୧୩ର୍ ୨୯ ତାରଖି 
ମଧ୍ୟରର ୍ ର୍୍ଷ ହକ ିବଶି୍ୱ କପ୍  ଆରମ୍ ରହଉଛ।ି ରାଉରକଲା ଏବଂ 
ଭ୍ବରନଶ୍ୱରରର ହକ ିବଶି୍ୱକପ୍ ର ମୟୁାଚ୍  ଆରୟାଜନ କରାଯବି। 
ରାଉରରକଲା ବମିାନବନ୍ରକ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାଯଦେୟୁକ୍ଷମ କରବିା 

୍ାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଯଉଁ ୍ଦରକ୍ଷ୍ ରନଇଛନ୍ ି ରସଥି୍ାଇଁ 
ଧନୟୁବାଦ। ରାଉରରକଲା ବମିାନବନ୍ରର ବକିଳ୍ପ ଭାରବ 
ଝାରସଗ୍ଡ଼୍ା ବମିାନବନ୍ର ରହଉଛ ି ନକିଟତମ ବମିାନବନ୍ର। 

ଏହା କଲକାତା, ରାୟ୍ର୍, ଦଲି୍ୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମମ୍୍ବଇ ଓ 
ଭ୍ବରନଶ୍ୱରକ୍ ସଂରଯାଗ କର୍ଛ।ି ରସହ ି୍ ର ି ଝାରସଗ୍ଡ଼୍ା ଓ 
ରାଉରରକଲା ମଧ୍ୟରର ରରଳବାଇ ଏବଂ ସଡ଼କ ୍ଥରର ଉତ୍ତମ 
ରଯାଗାରଯାଗ ବୟୁବସ୍ା ରହଛି।ି ଏ୍ରସି୍ରଳ ଯଦ ିଝାରସଗ୍ଡ଼୍ାର୍ 

ଅଧିକ ବମିାନ ଚଳାଚଳ କରବି ତା ରହରଲ ରାଉରରକଲାକ୍ 
ଗମନାଗମନ ଆହ୍ର ି ବୟୁବସ୍ତି ରହାଇ୍ାରବି। ରତରବ ସମ୍ପ୍ରତ ି
ସ୍ପାଇସ୍  ରଜଟ୍  କମ୍ାନୀ ରବ୍ାଲ୍ର୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମମ୍୍ବଇ ଓ 
ରକାଲକାତାକ୍ ବମିାନ ଚଳଚାଳ ବାତଲି କରବିା ଚନି୍ାର ବଷିୟ। 
ଏ୍ର ିଆଚରଣ ନା ରକବଳ ରାଜୟୁର ଗମନା ଗମନ ବୟୁବସ୍ାକ୍ 
ପ୍ରଭାବତି କର୍ଛ ି ବରଂ ଏଥି୍ାଇଁ ଜନ ଅସରନ୍ାଷ ରଦଖା 
ରଦଇଛ।ି ରତଣ ୍ ଝାରସଗ୍ଡ଼୍ାର୍ ବମିାନ ଚଳାଚଳ ସଂଖୟୁା ବୃଦ୍ ି
କରବିା ବରିଶଷକର ିଆସନ୍ା ଜାନ୍ଆରୀ ମାସରର ଝାରସଗ୍ଡ଼୍ାର୍ 
ଅଧିକ ସହରକ୍ ବମିାନ ଚଳାଚଳ କରବିା ନମିରନ୍ ହସ୍ରକ୍ଷ୍ 
ଅତୟୁନ୍ ଜର୍ରୀ ରବାଲ ିଶ୍ୀ ମହା୍ାତ୍ର ରକନ୍ଦ୍ର ରବସାମରକି ବମିାନ 
ଚଳାଚଳ ମନ୍ତାଳୟର ସଚବି ଶ୍ୀ ବଂଶଲଙ୍୍ ଅନ୍ରରାଧ କରଛିନ୍।ି

ଆଗକୁ ୍ରୁୁର 
ହକ ିବଶି୍ୱ କପ୍ ଝାେସଗୁଡ଼ୁାେୁ ଅଧିକ ବମିାନ ଚଳାଚଳ କୋଯାଉ

ସବୋମରକି ବମିାେ େଳାେଳ 
େେବିଙୁ୍ ମଖୁ୍ୟ େେବିଙ୍ ୍ତ୍ର

ଆଜଠୁି େମିାଣ୍ଡରେ ରଜୋ
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ମଙ୍ଗଳବପାର, 
୨୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର
୨୦୨୨

ରପାଉରସେଲପା/ସେପାଇଡ଼ପା, ୨୬ପା୯(େମେି)

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଲାରର ହଲାଇସ୍ଲୁଗଡ଼ୁକିର ରୂପଲାନ୍ତରଣ 
କଲାର୍ଯ୍ୟ ନରି୍୍ଯଲାରତି ସମୟ ଭତିରର ରେଷ କରବିଲାକୁ 
୫-ଟ ି ସଚବି ଜଲି୍ଲା ପ୍ରେଲାସନକୁ ନରିଦ୍୍ଯେ ରେଇଛନ୍ତ।ି 
ଅପରପକ୍ଷରର ଏହ ି ଭତି୍ଭୂିମରି ତେଲାରଖ କରବିଲା 
ପଲାଇଁ କନୁି୍ତ କଲାହଲାର ନଘିଲା ନଲାହ ିଁ । ଅଧିକଲାଂେ ପ୍ରକଳ୍ପରର 
ସଚୂନଲା ଫଳକ ଲଲାଗ ି ନଥିବଲାରୁ ରକରତ ଟଙ୍ଲାର ପ୍ରକଳ୍ପ 
କଲାର୍ଯ୍ୟ ରେଷର ଅବଧି ବଷିୟରର ଜନସଲାଧଲାରଣ 
ଜଲାଣପିଲାରୁନଲାହଲାନ୍ତ।ି ଫଳସ୍ୱରୂପ ବେି୍ୟଲାଳୟଗଡୁକିର 
ଭତି୍ଭୂିମରି ବକିଲାେ କଲାର୍ଯ୍ୟର ଗଣୁମଲାନ ରନଇ ପ୍ରେ୍ନ ଉଠଛି।ି 

ରକଲାଇଡଲା ବ୍ଲକ ପଲାଟମଣୁ୍ଲା ଓ ମଲାଲେଲା ପଞ୍ଲାୟତରର 
ଥିବଲା ଅଧିକଲାଂେ ବେି୍ୟଲାଳୟର ପଲାରପିଲାେଶିକ ସ୍ତିରି ଅବସ୍ଲା 
ରେଖିରଲ ଏହଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ବଲାର ିହୁଏ। ଅଧିକଲାଂେ ବେି୍ୟଲାଳୟର 
ମରଲାମତ ିକଲାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ ଗହୃ ନମି୍ଯଲାଣ କଲାର୍ଯ୍ୟର  ମନ୍ଥରତଲା 

ଓ ବନିଲା ସଚୂନଲା ଫଳକରର ମନମଖୁୀ କଲାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେଲାସନକି 
ଅଧିକଲାରୀଙୁ୍ ସରନ୍ଦହ ରଘରକୁ ଆଣବିଲା ସହ ଏହଲାେ୍ଲାରଲା 
ସରକଲାରଙ୍ ରରଲାଜନଲାଗଡୁକିର କଲାର୍ଯ୍ୟକଲାରତିଲାରର 
ବଲାଧଲା ସଷୃ୍ଟ ି ରହଉଥିବଲା ଅଭରିରଲାଗ ରହଉଛ।ି 

ଏହ ି େୁଇ ପଞ୍ଲାୟତର ପ୍ରଲାୟ ୫୦ଟ ି ବେି୍ୟଲାଳୟର 
ଭତି୍ଭୂିମରି ବକିଲାେ ପଲାଇଁ ଝଲାଡଖଣ୍ ରଲାଞ୍ରି ଠକିଲା ସଂସ୍ଲା 
ଏନଏନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରଟଣ୍ର ପଲାଇଛ।ି ସଂସ୍ଲାର ମନ୍ଥର 
କଲାର୍ଯ୍ୟ ବେି୍ୟଲାଳୟଗଡୁକିର ପଲାରପିଲାେଶିକ ଅବସ୍ତିରି 
ଚତି୍ରକୁ ପବୂ୍ଯ ଅରପକ୍ଷଲା ଆହୁର ି େୟନୀୟ କରରିେଇଛ।ି 
ରବଲଡ଼ହି ିପ୍ରଲାଥମକି ବେି୍ୟଲାଳୟର ନୂତନ ଗହୃର ନମି୍ଯଲାଣ 
କଲାର୍ଯ୍ୟ େୀଘ୍ଯ ୯ ମଲାସ ରହଲଲା ବନ୍ଦ ରହଲାଇପଡଛି।ି 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀମଲାରନ ନଲାହ ିଁ ନଥିବଲା ଅସବୁଧିଲାର ସମ୍ଖୁୀନ 
ରହଉଛନ୍ତ।ି ନୂତନ ଗହୃ ନମି୍ଯଲାଣ ପଲାଇଁ ସମ୍କୃ୍ତ ଠକିଲା ସଂସ୍ଲା 
ଏକ ବରିଲାଟ ଗତ୍୍ଯ ରଖଲାଳ ି ରଖଲାଲଲା ଛଲାଡ ି ରେଇଥିବଲାରୁ 
ବଭିନି୍ନ ସମୟରର ରକଲାମଳମତ ି େେିମୁଲାରନ ଏହ ି
ଗତ୍୍ଯରର ପଡ ି ଆହତ ରହଉଛନ୍ତ।ି ମଧ୍ଲାହ୍ନ ରଭଲାଜନ 
ପଲାଇଁ ରରଲାରଷଇ ଘର ସମ୍ଣୂ୍ଯ ରୂରପ ଭଲାଙ୍ ିେଆିରଲାଇଛ।ି 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ରେଲାଚନୀୟ ଅବସ୍ଲାରର ରରଲାରଷଇ ରହଉଥିବଲା 
ରନଇ ବେି୍ୟଲାଳୟର ପଲାଚକିଲା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି 

ଗଣଆୁ ପ୍ରଲାଥମକି ବେି୍ୟଲାଳୟର ସ୍ତି ି ମଧ୍ ଅନୁରୂପ 
ଅରଟ। ବେି୍ୟଲାଳୟରର ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ମ ରରେଣୀ ପଲାଇଁ 
ବ୍ୟବସ୍ଲା ରହଥିିବଲା ରବରଳ ରରେଣୀଗହୃ ଛଲାତରୁ ପଲାଣ ି
ଗଳୁଥିବଲାରୁ ଏହଲାର ମରଲାମତ ି ପଲାଇଁ ରଟଣ୍ର ପଲାଇଥିବଲା 
ଠକିଲା ସଂସ୍ଲାର ମନ୍ଥର କଲାର୍ଯ୍ୟ ଅସରନ୍ତଲାଷ ପ୍ରକଲାେ ପଲାଇଛ।ି 
ଏହ ିକଲାର୍ଯ୍ୟର ତେଲାରଖ କରବିଲା ପଲାଇଁ ରକୌଣସ ିଅଧିକଲାରୀ 
ରଲାଉ ନଥିବଲାରୁ ପ୍ରଲାଥମକି ବେି୍ୟଲାଳୟଗଡୁକିର ସ୍ତି ିଆହୁର ି
ସଂଗୀନ ରହବଲାରର ଲଲାଗଛି।ି ରବଳ ଥଲାଉ ଥଲାଉ ସମ୍କୃ୍ତ 
ଠକିଲା ସଂସ୍ଲା ଓ ବଭିଲାଗୀୟ ଅଧିକଲାରୀ ରେ ି ରତ୍ନବଲାନ ନ 
ହୁଅନ୍ତ ିଆଗଲାମୀ େନିରର ସରକଲାରଙ୍ ରରଲାଜନଲା େଗିହରଲା 
ରହବଲା ସହ ଏଥିପଲାଇଁ ସରକଲାର ହ ିଁ ଉତ୍ରେଲାୟୀ ରହବଲା 
ରନଇ ସଲାଧଲାରଣରର ଚର୍୍ଯଲା ରହଉଛ।ି ଏରନଇ ରକଲାଇଡଲା 
ରଗଲାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକଲାରୀ ପଲ୍ବୀରଲାଣୀ ରଲାଜଙୁ୍ 
ପଚଲାରବିଲାରୁ ରସ ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍ ସହ ଆରଲଲାଚନଲା କର ିଏ 
ବଷିୟରର ଅବଗତ କରରିବ ରବଲାଲ ି ପ୍ରକଲାେ କରଛିନ୍ତ।ି

ରପାଉରସେଲପା,୨୬ପା୯(େମେି): ଜଲାତୀୟ ‘ରହଲା’ 
ରବୁ ସମ୍ଳିନୀ (େସିମୁ୍ ରହଲା ରଏୁନ୍ ରମୁରୁ-
ଏନ୍ଏଚୱଲାଇଏମ୍) ଆସନ୍ତଲା ନରଭମ୍ବର ମଲାସ ୫ 
ଓ ୬ ତଲାରଖିରର ରଲାଉରରକଲଲା ରହଲା ରବୁ ରଗଲାଷ୍ୀ 
ପକ୍ଷରୁ ଆରୟଲାଜନ ରହବ ରବଲାଲ ି ନଷି୍ପତ୍ ି ରହଲାଇଛ।ି 
ଏରନଇ ରସକ୍ଟର -୨ଠଲାରର ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ରବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇଛ।ି ଏଥିରର ରଲାଉରରକଲଲା, 
ଚକ୍ରଧରପରୁ, ଚଲାଇବଁସଲା, ଜଲାମରସେପରୁ, କଟକ, 
ରକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ଲାର ଜଲାତୀୟ ରହଲା ରବୁ ସମ୍ଳିନୀର 
ରକନ୍ଦୀୟ କମଟି ି ସେସ୍ୟ ରରଲାଗ ରେଇଥରଲ। ଏହ ି
ସମ୍ଳିନୀ କପିର ି ସଫଳ ଆରୟଲାଜନ ରହଲାଇପଲାରବି 
ରସ ସଂପକ୍ଯରର ରକନ୍ଦୀୟ କମଟିରି ସେସ୍ୟ ବଶି୍ୱଜତି 

ସଂି ସଚୂନଲା ରେଇଥିରଲ। ବଗିତ ବଷ୍ଯରର ଏହଲା 
ଝଲାଡଖଣ୍, ଚଲାଇବଁଲାସଲା, ରଲାଞ୍,ି ଜଲାମରସେପରୁ, 
ଚକ୍ରଧରପରୁ, ପଶ୍ମିବଙ୍ର ରମେନିୀପରୁ, ଓଡ଼େିଲାର 
ଭୁବରନେ୍ର, ରକନୁ୍ଦଝର ଏବଂ ରବଙ୍ଲାଲୁରୁଠଲାରର 

ଆରୟଲାଜତି ରହଲାଇଛ ିରବଲାଲ ିରଘନୁଲାଥ ରବଲାଦ୍ଲା ସଚୂନଲା 
ରେଇଥିରଲ। ଚଳତି ବଷ୍ଯ ନରଭମ୍ବରରର ଓଡ଼େିଲାର 
ରଲାଉରରକଲଲା ରଜଲ୍ ରରଲାଡସ୍ତି ଗ୍ୀନ ପଲାମ୍ ଠଲାରର 
ଆରୟଲାଜନ କରବିଲାକୁ ରବୈଠକରର ସ୍ରି କରଲାରଲାଇଛ।ି 

ରେେରର ୪୫ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍୍୍ଯ ‘ରହଲା’ ସଂପ୍ରେଲାୟର ରଲଲାକ 
ବଲାସ କରୁଛନ୍ତ।ି ସମ୍ଳିନୀରର ରସମଲାନଙ୍ ବକିଲାେ 
ସମ୍କ୍ଯରର ଆରଲଲାଚନଲା ସଲାଙ୍କୁ ସଂସ୍ତୃକି କଲାର୍ଯକ୍ରମ, 
ବଭିନି୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଉରଲ୍ଖନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତବିରିେଷଙୁ୍ 
ସମ୍ଲାନତି କରଲାରବି ରବଲାଲ ିରକନ୍ଦୀୟ କମଟିରି ସେସ୍ୟ 
ଚନି୍ମୟ ସଏ କହଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ପର ିଏହ ିବଷ୍ଯ ମଧ୍ 
ଏକ ବଷିୟବସୁ୍ ‘ହଲାୟମ୍ ରରୟଲା ରକଲାରଲାଙ୍’ ସ୍ରି 
କରଲାରଲାଇଛ ିରବଲାଲ ିଆନୁଷ୍ଲାନକି ଭଲାରବ ରଲାଉରକଲଲା 
କଲାରଲାଗଲାରର ସତ୍ନ୍ତ୍ର ଅଧିକଲାରୀ ଜୀବନ ସଂି ମଣୁ୍ଲା 
କହଛିନ୍ତ।ି ଉକ୍ତ ରବୈଠକରର ଲଳତି ବଲାର,ି ସକିନ୍ଦର 
ସଲାମଲାଡ, ପଜୂଲା ତରିୀୟଲା, ଉେୟ ପତୂ୍ଶି, ରେେଲା ଉଲ ି
କମଟି ି ରଲାଉରରକଲଲାର ସଭଲାପତ ି ଲଲାଲସଂି ବୁଲଉିଲ ି
ମରହଲାନ ସଜୁିଇ ଏବଂ ଭଡିଓି କଫରରନ୍ସ ମଲାଧ୍ମରର 
କଲକିତଲାରୁ ହଟିଲଲାର୍ ରହେଲା, ରକନୁ୍ଦଝରରୁ ସତ୍ୟଜତି 
ଲଲାଗରୁୀ, ପେ୍ମ ରଲଲାଚନ ସଏ, କଟକରୁ ପଙିି୍ ବଦ୍ଲା, 
ଭୁବରନଶ୍ୱର ଅଖିଳ ଭଲାରତୀୟ ରହଲା ଭଲାଷଲା କ୍ରୟିଲାନୁଷ୍ଲାନ 
କମଟିରି ସଂପଲାେକ ଲକ୍ଷୀଧର ସଂି ତୟି,ୁ ରବଙ୍ଲାଲୁରୁରୁ 
ଜୁଲ ି ସମୁ୍ବବୁରଲାଇ ମତ ରଖିଥିରଲ। ରଲାଉରରକଲଲା 
ରକନ୍ଦୀୟ ରହଲା ସମଲାଜର ସଲାଂସ୍ତୃକି ସଭଲାପତ ି
ଗେଲାେର ତୟି ୁ ଧନ୍ୟବଲାେ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିରଲ।

ରପାଉରସେଲପା,୨୬ପା୯(େମେି): ରଲାଉରରକଲଲା ଇସ୍ପଲାତ କଲାରଖଲାନଲା 
ପରଚିଲାଳତି ଫଟଶିଲଲାଇଜର ଇଂରଲାଜୀ ମଲାଧ୍ମ ବେି୍ୟଲାଳୟର ଅବସରପ୍ରଲାପ୍ତ 
ଅଧ୍କ୍ଷ ରତ୍ନଲାକର ମହନ୍ତଙ୍ ୬୮ ବଷ୍ଯ ବୟସରର ପରରଲଲାକ 
ରହଲାଇରଲାଇଛ।ି ମତୁୃ୍ୟେର୍ୟଲା ନକିଟରର ତଲାଙ୍ ପଅୁ, ରବଲାହୂ, ପତ୍ନୀ ଓ 
ନଲାତନିଲାତୁଣୀ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ରବେବ୍ୟଲାସ େ୍ମେଲାନ ଘଲାଟରର ତଲାଙ୍ 
ଅନ୍ତମି ସଂସ୍ଲାର କରଲାରଲାଇଛ।ି ସଲାନପଅୁ ତରୁଣ ମଖୁଲାଗ୍ ିରେଇଥିରଲ। 
ଏହ ିଅବସରରର ଅବସରପ୍ରଲାପ୍ତ େକି୍ଷକ ସଂଘର ସଭଲାପତ ିଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟଲାମୀ 
ସଲାହୁଙ୍ ଅଧ୍କ୍ଷତଲାରର ଏକ ରେଲାକସଭଲା ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇରଲାଇଛ।ି 
େବିଂଗତ ଆତ୍ଲାର ସେଗତ ିନମିରନ୍ତ ନରିବ ପ୍ରଲାଥ୍ଯନଲା କରଲାରଲାଇ 
ରେଲାକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରବିଲାର ବଗ୍ଯ ପ୍ରତ ିସମରବେନଲା ଜ୍ଲାପନ କରଲାରଲାଇଛ।ି 
ସ୍ୱଗ୍ଯତ ମହନ୍ତ ୨୦୧୪ରର ଅବସର ଗ୍ହଣ କରଥିିରଲ। ରେଲାକସଭଲାରର 
ମଧସୁେୂନ ବଳ, ଉେୟ କୁମଲାର ସଲାହୁ, ବଭୂିତ ିପ୍ରଧଲାନ, ସେୁେ୍ଯନ ସଲାହୁ, 
ଜରନ୍ମଜୟ ମହନ୍ତ, ହରବିନୁ୍ ପଟ୍ଟନଲାୟକ, ସବୁଲାସଚନ୍ଦ ସଲାହୁ, ରରମେଚନ୍ଦ 
ରଥ, ରେବକଲାନ୍ତ ମହଲାପଲାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ରପାଉରସେଲପା, ୨୬ପା୯(େମେି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ଲା ପ୍ରେଲାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲଲାଠକିଟଲା ବ୍ଲକ 
କଲାର୍ଯ୍ୟଲାଳୟଠଲାରର ରଗୁ୍ମ ଜନେଣୁଲାଣ ି
କଲାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇରଲାଇଛ।ି 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଡଲାକ୍ତର ପରଲାଗ ହଷ୍ଯେ ଗଲାଭଲାଲ ି
ଏବଂ ରଲାଉରରକଲଲା ଏସପ ି ମରୁକେ 
କୁମଲାର ଭଲାମ ୁ ଏହ ି େଣୁଲାଣ ି କରଥିିରଲ। 
ରମଲାଟ ୨୧୬ଟ ି ଅଭରିରଲାଗ ଆସଥିିଲଲା। 
ରସଥିମଧ୍ରୁ ୫୮ଟ ି ଅଭରିରଲାଗର 
ସମଲାଧଲାନ ଜନେଣୁଲାଣ ି କଲାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରବରଳ 
ହ ିଁ କରଲାରଲାଇଥିଲଲା। ଅନ୍ୟ ଅଭରିରଲାଗଗଡ଼ୁକୁି 
ବଚିଲାର କର ି ତୁରନ୍ତ ସମଲାଧଲାନ କରବିଲାକୁ 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ବଭିଲାଗୀୟ ଅଧିକଲାରୀମଲାନଙୁ୍ 
ନରିଦ୍୍ଯେ ରେଇଥିରଲ। ଲଲାଠକିଟଲା ବ୍ଳକର 
୧୮ଟ ି ପଞ୍ଲାୟତରୁ ଆସଥିିବଲା ରଲଲାକମଲାରନ 
ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟଲା ସମ୍କ୍ଯରର ପ୍ରେଲାସନର େୃଷ୍ଟ ି
ଆକଷ୍ଯଣ କରଥିିରଲ। ରସଥିମଧ୍ରର ସ୍ଲୁ 
ଓ ଅଙ୍ନବଲାଡ଼ ି ସହ ରପଲାଖରୀ ପନୁରୁର୍ଲାର 
ଆେ ି ସମ୍କ୍ଯରର ରଲଲାକମଲାରନ ପ୍ରେଲାସନର 
େୃଷ୍ଟ ି ଆକଷ୍ଯଣ କରଥିିରଲ। ରସହପିର ି
ଚକିତି୍ଲା ଲଲାଗ ି ଆରବେନ କରଥିିବଲା ୧୨ 
ଜଣ ହତିଲାଧିକଲାରୀଙୁ୍ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ରଲିଫି 

ପଲାଣ୍ରୁି ଆସଥିିବଲା ଆଥ ଶିକ ସହଲାୟତଲା 
ପ୍ରେଲାନ କରଲାରଲାଇଥିଲଲା। ଜରଣ ଭନି୍ନକ୍ଷମ 
ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍ ଟ୍ଲାଇସଲାଇରକଲ ପ୍ରେଲାନ 
କରଲାରଲାଇଥିବଲା ରବରଳ ୧୯ ଜଣଙୁ୍ ଭତ୍ଲା 
ପଲାଇ ଁ ପ୍ରମଲାଣପତ୍ର ପ୍ରେଲାନ କରଲାରଲାଇଥିଲଲା। 

କଲାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଲା ପରଷିେ 
ଉପଲାଧ୍କ୍ଷ କମଲ ଲଲାକ୍ରଲା, ରଲାଉରରକଲଲା 
ଡଏିଫଓ ରରେଲାବନ୍ତ ରସଠୀ, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ଲା ପରଷିେର ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକଲାରୀ 
ତଥଲା କଲାର୍ଯ୍ୟନବି୍ଯଲାହୀ ଅଧିକଲାରୀ ରଭୈରବ 
ସଂି ପରଟଲ, ପଲାନରପଲାଷ ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳ 
ଅଭମିନୁ୍ୟ ମଲାଝ,ି ଡଏିମଏଫର ସଇିଓ 
ରତିଲା ସଲାଙ୍, ଲଲାଠକିଟଲା ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷ େଲିୀପ 
ରଖସ୍, ଲଲାଠକିଟଲା ବଡିଓି ମନସ୍ୱନିୀ େଲାସ, 
ରଡପଟୁ ି କରଲକ୍ଟର (ଆପଲାତକଲାଳୀନ) 
କୁନ୍ତରିଲାଣୀ ନଲାୟକଙ୍ ସହତି ବଭିନି୍ନ 
ବଭିଲାଗର ଅଧିକଲାରୀମଲାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଲହୁଣୀ୍ଡ଼ପା, ୨୬ପା୯(େମେି): ଲହୁଣୀପଡଲା ପଞ୍ଲାୟତର ଗମ୍ଲାରଡହି ିନଲାଳରୁ ଜରଣ ବୃର୍ଲାଙ୍ 
ମତୃରେହକୁ ପଲୁସି ଉର୍ଲାର କରଛି।ି ମତୃ ବୃର୍ଲା ରହଉଛନ୍ତ ି ସକୁପଲାଲ ି ଗ୍ଲାମର ମଙୁ୍ଲ ି
ମଲାହଲାନ୍ତ (୫୮)। ତଲାଙ୍ ମଲାନସକି ସ୍ତି ି ଠକି ନଥିବଲାରୁ ଅଧିକଲାଂେ ସମୟରର ବଲାହଲାରର 
ବୁଲଲାବୁଲ ିକରୁଥିରଲ। େୁଇ େନି ତରଳ ରସ କୁଆରଡ ନରିଖଲାଜ ରହଲାଇଥିବଲା ରବରଳ ଆଜ ି
ସନ୍୍ୟଲା ସମୟରର ଗମ୍ଲାରଡହି ିନଲାଳରୁ ତଲାଙ୍ େବ ଭଲାସଥୁିବଲା ସ୍ଲାନୀୟ ରଲଲାରକ ରେଖିଥିରଲ। 
ପଲୁସି େବକୁ ଜବତ କର ିଏକ ଅପମତୁୃ୍ୟ ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ କର ିବ୍ୟବରଛେେ ପଲାଇ ଁପଠଲାଇଛ।ି

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ 
ବୟି�ରାଗୟର ୟ�ରାକ

ଲରାଠକିଟରା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀ� ଯଗୁ୍ମ ଜନ�ଣୁରାଣ ି

ରାସ୍ା ଓ ଡ୍ରେନ୍  ନରି୍ାଣ, 
ପାନୀୟଜଳ ଓ  ବଦ୍ିୟୁତ 

ସରସୟୁା ସରାଧାନକ୍ ଗର୍୍ତ୍ବ

ନରାଳରୁ ବୃଦ୍ରାଙ୍କ ମତୃୟେହ ଉଦ୍ରାର

ନୟେମ୍ବର ୫, ୬ୟର ଜରାତୀ� ‘ୟହରା’ ଯବୁକ ସମ୍ଳିନୀ

 �ରାଉରଡ୍କଲାଡ୍ର ପ୍ରସ୍୍ତ ିଆରମ୍ଭ
 �ବଷିୟବସ୍୍ ‘ହାୟମ୍ ଡ୍ରୟା ଡ୍କାରାଙ୍ଗ’

ଲହୁଣୀ୍ଡ଼ପା, ୨୬ପା୯(େମେି): ରକ. ବଲଲାଙ୍ ଥଲାନଲାଞ୍ଳରର ଆଜ ି ଏକ 
ରଲାତ୍ରୀବଲାହୀ ବସ୍ ର ଚଲାଳକଙ୍ ହୃଦ୍ ଘଲାତରର ମତୁୃ୍ୟ ରହବଲା ଚର୍୍ଯଲାର ବଷିୟ 
ରହଲାଇଛ।ି ମତୃ ବସ ଚଲାଳକ ରହଉଛନ୍ତ ି ବରିେଲା ଥଲାନଲା ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ମହପିଲାଣ ି
ଗ୍ଲାମ ନବିଲାସୀ ପବତି୍ର ରମଲାହନ ମଲାହଲାନ୍ତ (୩୭)। ସଚୂନଲା ଅନୁସଲାରର, 
ଜରରରକଲଲାରୁ ସକଲାଳ ୬ଟଲାରର ରକଲାଇଡଲା ବ୍ଲକ ରରଞ୍ଜଡଲା ଅଭମିରୁଖ 
ଆସଥୁିବଲା ରଲାରକେ ରଲାତ୍ରୀବଲାହୀ ବସକୁ ଚଲାଳକ ପବତି୍ର ରନଇ ଆସଥୁିରଲ। 
ଚଲାନ୍ଦରିପଲାଷ ଥଲାନଲା କୁରଚତଲା ନକିଟରର ରସ ଅସସୁ୍ ଅନୁଭବ କରଥିରଲ। 

ଫଳରର ଆଉ ଜରଣ ଚଲାଳକ ବସ ରନଇ ରରଞ୍ଜଲାଡଲା ଆସଥିିରଲ। ଚଲାଳକ 
ପବତି୍ର ବସ ସଟିରର ବସ ି ଆସଥିିରଲ। ବସଟ ି ରରଞ୍ଜଲାଡଲାରର ସଲାରେ ୧ଟଲା 
ରବରଳ ପହଞ୍ ି ପଣୁ ି ଜରରଇରକଲଲା ଅଭମିରୁଖ ରଫରୁଥିବଲା ରବରଳ ରସ୍ ି
ନକିଟରର ପଣୁ ି ଚଲାଳକ ପବତି୍ର ହଠଲାତ ଅସସୁ୍ ଅନୁଭବ କର ି ଅରଚତ 
ରହଲାଇ ପଡଥିିରଲ। ବସର ଅନ୍ୟଲାନ୍ୟ କମ୍ଯଚଲାରୀ ତଲାଙୁ୍ ତୁରନ୍ତ ରକ. ବଲଲାଙ୍ 
ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲା ଅଣଥିିରଲ ମଧ୍ ଡଲାକ୍ତର ରେଖି ତଲାଙୁ୍ ମତୃ ରଘଲାଷଣଲା କରଥିିରଲ। 
ଖବର ପଲାଇ ରକ. ବଲଲାଙ୍ ପଲୁସି ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲା ପହଞ୍ ି େବ ଜବତ କର ି
ବ୍ୟବରଛେେ ପଲାଇଁ ପଠଲାଇ ଏକ ଅପମତୁୃ୍ୟ ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ କର ିଘଟଣଲାର ତେନ୍ତ 
ଚଳଲାଇଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ପରବିଲାରଙ୍ କହବିଲା ମତୁଲାବକ ମତୃ ଚଲାଳକ ଜଣକ 
ଉକ୍ତ ରଲାରକେ ବସକୁ େୀଘ୍ଯ ୧୫ ବଷ୍ଯ ପଲାଖଲାପଲାଖି ରହବ ଚଳଲାଇ ଆସଥୁିରଲ।

ଯାତ୍ୀବାହୀ ବସ୍ ଭତିଡ୍ର ଚାଳକଙ୍କ ରତ୍ୃୟୁ

ପ୍ରାଥରକି ସ୍ଲ୍ର ଦୟନୀୟ ଭତି୍ଭୂିର ିଡ୍କାଇଡ଼ା 
ବ୍ଲକ

 �କାଯ୍ୟୁର ଡ୍ହଉନ ି
ତଦାରଖ  

 �ବକିାଶ କାଯ୍ୟୁ ସବ୍ଠ ି
ଅଧପନ୍ତରଆି

 �ବନିା ସଚୂନାଫଳକଡ୍ର 
ଡ୍ହଉଛ ିକାର 

ରପାଉରସେଲପା,୨୬ପା୯(େମେି)

ରସକ୍ଟର -୭ ଥଲାନଲା ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ରସକ୍ଟର-୬, ଡ/ି୧ ଘରୁ 
ଜରଣ ରବୁକଙ୍ ମତୃରେହକୁ ପଲୁସି ଉର୍ଲାର କରଛି।ି 
ତଲାଙ୍ ବୟସ ପଲାଖଲାପଲାଖି ୪୫ ବଷ୍ଯ ରହବ। ପଲୁସି 
େବକୁ ଆଇଜଏିଚ ମଗ୍ଯ ହଲାଉସରର ରଖି ତେନ୍ତ 
ଚଳଲାଇଛ।ି ଗତ କଛି ି େନିରୁ ପରବିଲାରର ସେସ୍ୟ 

ନଜି ଗ୍ଲାମକୁ ରଲାଇଥିବଲା ରବରଳ ଘରର ଏକୁଟଆି 
ରବୁକ ଜଣକ ଥିରଲ। ଆଜ ି ସଂଧ୍ଲା ୭ଟଲା ମଧ୍ରର 
ଗ୍ଲାମରୁ ପରବିଲାର ରଲଲାରକ ରବୁକଙୁ୍ ବଲାରମ୍ବଲାର ରଫଲାନ୍ 
କରଥିିରଲ ରହଁ ରସ ରେିଭି୍ କର ିନଥିରଲ। ରତଣ ୁପଲାଖ 
ପରଡଲାେୀଙ୍ ସହ ରଫଲାନ ରରଲାରଗ ରରଲାଗଲାରରଲାଗ 
କରବିଲା ପରର ପରଡଲାେୀ ଉକ୍ତ ଘରକୁ ରଲାଇଥିବଲା 
ରବରଳ ବଲାଥରୁମ୍ ରର ରବୁକ ପଡ଼ଥିିବଲା ରେଖିବଲାକୁ 

ପଲାଇଥିରଲ। ସରଙ୍ ସରଙ୍ ପଲୁସିକୁ ସଚୂନଲା େଆିରଲାଇ 
ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲା ନଆିରଲାଇଥିଲଲା। ରସଠଲାରର ଡଲାକ୍ତର 
ତଲାଙୁ୍ ମତୃ ରଘଲାଷଣଲା କରଥିିରଲ। ମତୃ ରବୁକଙ୍ 
ପରବିଲାର ବଲା ସମ୍କ୍ଯୀୟ ସହରରର ନଥିବଲା ରରଲାଗୁଁ 
ପରଚିୟ ମଳିପିଲାର ିନଲାହ ିଁ। ଅନ୍ୟପରଟ ତଲାଙ୍ର ବେୁି୍ୟତ୍ 
ସଂସ୍ପେ୍ଯରର ମତୁୃ୍ୟ ରହଲାଇଥିବଲା ଚର୍୍ଯଲା ଚଲାଲଛି।ି ଖବର 
ରଲଖଲା ରହବଲା ରଲାଏଁ ଅଧିକ ସଚୂନଲା ମଳି ିପଲାର ିନଥିଲଲା।

ଡ୍ସକ୍ଟର-୬ର୍ 
ଯବ୍କଙ୍କ ଶବ 
ଉଦ୍ାର
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ଇସ୍ପାତନଗରୀଇସ୍ପାତନଗରୀ 55ମଙ୍ଗଳବପାର, 
୨୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, 

୨୦୨୨

ରପାଉରସେଲପା, ୨୬ପା୯(େମେି): 
ଫର୍ଟିଲାଇଜରର ଜଗନ୍ାଥ ଜାଗରଣ 
ମଞ୍ଚ ଓ ସହଦି ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ାଙ୍କ 
ପରବିାର ତରଫରୁ ସହଦିଙ୍କ 
ଜନ୍ମଦନି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ତାଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍ତଟି ନକିର୍କ୍ର ଅନୁଷ୍ତି 
କ୍ହାଇରାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାକ୍ବ 
ସଆିରପଏିଫ ଡଆିଇଜ ି ଦୟାନଧିି 
ତନ୍ ିମାଲ୍ୟାପ୍ଯଣ କର ିସହଦି ପଣ୍ାଙ୍କ 
ସ୍ମୃତଚିାରଣ କରଥିିକ୍ଲ। ର୍ାଙ୍ଗରପାଲ ି
ଥାନାଧିକାରୀ ସନି୍ମୟ ବଳ, ସଂକୀର୍ତ୍ଯନ 

ଜୟପରୁଆି, କବ ି ନାୟକ, ବଶି୍ବଜତି 
କ୍ଜନା, ଶଙ୍କର କ୍ଜନା, କ୍ଗାପୀ 
ଦାସ, ଆନନ୍ଦ ସାହୁ, କ୍କଶବଚନ୍ଦ୍ର 
ସାହୁ, ବନିୟ କ୍ବହୁରା, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ 
ଦୀଷେତି, ପରୂ୍୍ଯଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା, ଜଗନ୍ାଥ 
ପାତ୍ର, ଶ୍ୀଚରଣ ସାମଲ ସହଦି 
ପଣ୍ାଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିକ୍ଲ। ଶ୍ୀ 
ତନ୍ ିକହକି୍ଲ ‘ଉଦାହରଣ’ ସଂଗଠନ 
ପଷେରୁ ସମସ୍ତ ସହଦି ପରବିାର ଘରକୁ 
ରାଇ ସଖୁଦୁଃଖକ୍ର ସାମଲି କ୍ହବାକୁ 
ଉଦ୍ୟମ ଜାର ିରହଛି।ି

ରପାଉରସେଲପା, ୨୬ପା୯(େମେି): 
କ୍ସଲର ଜଳ ସଂରଷେଣ ମାସ 
ଉପଲକ୍ଷେ ଆରଏସପରି ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ 
ଓ ସହର କ୍ସବା ବଭିାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟକ୍ର 
ଆଜ ି ଏକ ସକ୍ଚତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି କ୍ହାଇରାଇଛ।ି ଆରଏସପ ି
କାମଟିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବଭିାଗର 
ନବି୍ଯାହୀ ନକି୍ଦ୍୍ଯଶକ ପ୍ରକ୍ମାଦ କୁମାର 
ଶତପଥୀ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାକ୍ବ ଦୁର୍୍ଯଭ 
ଜଳର ସଂରଷେଣ ଆମର ଦାୟତି୍ବ 
କ୍ବାଲ ି ଉକ୍ର୍ଖ କରବିା ସହ 
ଜଳକୁ ଜୀବନ ସହ ତୁଳନା କର ି
ଜଳର ରଥାଥ୍ଯ ବ୍ୟବହାର ଉପକ୍ର 
ସକ୍ଚତନତା ସମୃଷ୍ ି କରଥିିକ୍ଲ।    
ଏନଆଇର୍ ି ରାଉରକ୍କଲାର 
ଆସଷି୍ାଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ଫସର ଡକ୍ଟର ଏସ୍ 
କ୍କ ଇକ୍ନୁିଦ୍ନି୍ ମଖୁ୍ୟବକ୍ା ଭାକ୍ବ 
କ୍ରାଗ କ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। ଏହ ିଅବସରକ୍ର 
ସହର କ୍ସବା ବଭିାଗର ଜଏିମ 
ଇନଚାଜ୍ଯ ପକି୍କ ଦାସ, କାମଟିକ କାର୍ଯ୍ୟ 

ବଭିାଗର ଜଏିମ ଇନ୍ ଚାଜ୍ଯ ଧୀକ୍ରନ୍ଦ୍ର 
ମଶି୍, ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ ବଭିାଗର ଜଏିମ 
ଇନଚାଜ୍ଯ କ୍ଦବଜତି୍ ରାଭା ଉପସ୍ତି 
ଥିକ୍ଲ। ଆରଏସପରି ବଦି୍ୟାଳୟର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ କୁଇଜ୍, କ୍ପଣ୍ଟଂି 
ପ୍ରତକି୍ରାଗତିା ଏଥିମଧ୍ୟକ୍ର ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ 
ଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭକ୍ର କ୍ଦବଜତି୍ ରାଭା 
ସ୍ାଗତ ଅଭଭିାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିକ୍ଲ। 
ଜଳ ସଂରଷେଣର ମହତ୍ବ ବଷିୟକ୍ର 

ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରଥିିକ୍ଲ। କାମଟିକ ଓ 
ପ୍ରଶାସନ ବଭିାଗର ଜଏିମ ଇନଚାଜ୍ଯ 
ବକି୍ରନ୍ଦ୍ର କୁଲୁ ଧନ୍ୟବାଦ କ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। 
ସଶୁ୍ୀ ସଙ୍ଗୀତା ସଂକ୍ରାଜନା କରଥିିକ୍ଲ।

ରପାଉରସେଲପା,୨୬ପା୯(େମେି)

ଆଉ ମାତ୍ର କଛି ି ଦନି ପକ୍ର ଧରାପମୃଷ୍କ୍ର 
ଅବତରଣ କରକି୍ବ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାଆ 
ମାକ୍ହଶ୍ବରୀ। ମାଆ ଦୁଗ୍ଯତନିାଶନିୀଙ୍କ 
ଆଗମନକୁ କ୍ନଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କ୍ହାଇ ଉଠଛି ି
ସ୍ାର୍୍ଯସରି୍ ି ରାଉରକ୍କଲା। ସହରର ପ୍ରକ୍ତ୍ୟକ 
ପଜୂା ମଣ୍ପଗଡୁକିକ୍ର କାରଗିରମାକ୍ନ 
କ୍ତାରଣ ଓ ମରୂ୍ତଟି ଗଢବିାକ୍ର ଦନିରାତକୁି ଏକ 
କର ି କ୍ଦଇଛନ୍।ି କକ୍ରାନା ସଂକ୍ରମଣଜନତି 
କର୍କଣା କ୍ରାଗୁଁ ଗତ ୨ ବଷ୍ଯ ଧର ି
ପାବ୍ଯଣଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକ୍ର ରହଥିିକ୍ଲ 
ରାଉରକ୍କଲାବାସୀ। ଏଥର କକ୍ରାନା 
କର୍କଣା କ୍କାହଳ କ୍ହବା ପକ୍ର ମାଆଙୁ୍କ 
ସ୍ବାଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକ୍ର ଭରରିାଇଛ ି
ଅଫୁରନ୍ ଉତ୍ାହ ଓ ଉଦ୍ୀପନା। ଷ୍ଲିସରି୍ ି
ରାଉରକ୍କଲାକ୍ର ମାଆଙ୍କ ଆଗମନ ସାଙ୍ଗକୁ 

ଆକଷ୍ଯଣୀୟ କ୍ତାରଣ ନମି୍ଯାଣ କର ି ଦଶ୍ଯକଙୁ୍କ 
ଆକଷ୍ଯଣ କରବିା ପାଇଁ ବଭିନି୍ ପଜୂା କମରି୍ ି
କମ୍ଯକର୍ତ୍ଯାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକ୍ର ପ୍ରତକି୍ରାଗତିା 
ଆରମ୍ଭ କ୍ହାଇରାଇଛ।ି ପ୍ରତକି୍ରାଗତିାମଳୂକ 
ଭାକ୍ବ ଗଢା କ୍ହଉଛ ି ମାଆଙ୍କ ଆକଷ୍ଯଣୀୟ 

କ୍ାସକିାଲ ଓ ଓରଏିଣ୍ଟାଲ ମମୃଣ୍ମୟୀ ମରୂ୍ତଟି। 
ଏହ ି ପରକି୍ପ୍ରଷେୀକ୍ର ଏଥର କ୍ସକ୍ଟର-୮ 
ଦୁଗ୍ଯା ପଜୂା ମଣ୍ପର ମଖୁ୍ୟ ଆକଷ୍ଯଣ ରହବି 
ଅକ୍ରାଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦରି। ୮୦ ଫୁର୍ ଉଚ୍ଚ 
୧୨୦ ଫୁର୍ ଚଉଡାର କ୍ତାରଣକ୍ର ପଜୂା 

ପାଇକ୍ବ ମହାମାୟା। କ୍ତାରଣ ନମି୍ଯାଣ କାମ 
କ୍ସକ୍ଟର-୮ ଅଞ୍ଚଳର ବଚିତି୍ର କ୍ଡକ୍କାକ୍ରର୍ର 
କ୍ନଇଥିବା କ୍ବକ୍ଳ କଲକିତାର ପ୍ରାୟ ୨୫ 
ଜଣ କାରଗିର କାମକ୍ର ନକି୍ୟାଜତି ଅଛନ୍।ି 
ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଖଣ୍ ବାଉଁଶ, ୧ ହଜାର 

ସଏିଫର୍ରି କାଠ ବର୍ମ, ୧୦ ହଜାର ମରି୍ର 
କପଡା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁରାୟୀ କଣ୍ଟା ଓ କ୍ସାଲ 
ଆଦକି୍ର କ୍ତାରଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଚାଲଛି।ି କ୍ସହପିର ି
୧୪ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ମାଆଙ୍କ ଓରଏିଣ୍ଟାଲ ମରୂ୍ତଟି 
ତଆିର ି ଚାଲଥିିବା କ୍ବକ୍ଳ ରାଜପରୁ ଜରି୍ାର 
ଶଳି୍ୀ ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ଘକ୍ଡ଼ଇ କାମ କ୍ନଇଛନ୍।ି 
କ୍ସହପିର ି ଆକ୍ଲାକସଜ୍ଜା କାମ କ୍ସକ୍ଟର-
୮ ଅଞ୍ଚଳର ପାଢୀ ଲାଇର୍ ଆଣ୍ ସାଉଣ୍ 
କ୍ନଇଛନ୍।ି ରାଉରକ୍କଲା ସକ୍ମତ ରାଜ୍ୟ 
ବାହାରର ବ୍ୟବସାୟୀମାକ୍ନ ଏଠାକ୍ର ମୀନା 
ବଜାର ଓ କ୍ମଳାକ୍ର ଭାଗକ୍ନକ୍ବ। ଚଳତି 
ବଷ୍ଯ କମରି୍ ିପଷେରୁ ଶ୍ଦ୍ାଳୁ ଓ ଭକ୍ଙ୍କ ନମିକ୍ନ୍ 
ସରୁଷୋ ବ୍ୟବସ୍ା କ୍ନଇ ସସିରି୍ଭି ି ସଭଟିଲାନ୍ସ 
ସହ ବକି୍ଶଷ ଦମୃ ଷ୍ ିଦଆିରବି କ୍ବାଲ ିସଭାପତ ି
ଶବୁି ଦର୍ତ, ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଆକ୍ଲାକ 
ପ୍ରତହିାରୀ, କ୍କାଷାଧ୍ୟଷେ ମନୁ କ୍ଜନା ଓ 
ଉପକ୍ଦଷ୍ା ଅକ୍ଶାକ ପ୍ରତହିାରୀ କହଛିନ୍।ି

ରପାଉରସେଲପା, ୨୬ପା୯(େମେି)

ଓଡଶିା ନାର୍୍ୟସଂଘର ୩୫ତମ ସ୍ବନଷେତ୍ର ଦବିସ 
ଭଞ୍ଜଭବନସ୍ତି ଆଦଶ୍ଯ ସାହତି୍ୟ ଘରଠାକ୍ର ପାଳତି 
କ୍ହାଇରାଇଛ।ି ସଂଘର ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜରି୍ା ତରଫରୁ 
ଆକ୍ୟାଜତି ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକ୍ର ନାର୍୍ୟ ନକି୍ଦ୍୍ଯଶକ 
ତଥା ଅଭକି୍ନତା ଭାସ୍କରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ବକ୍ର ଆକ୍ୟାଜତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକ୍ର 
ସଂଘର ଉପସଭାପତ ି ନାର୍୍ୟକାର ଅଧ୍ୟାପକ 
ନଳନିୀନହିାର ନାୟକ ବକ୍ବ୍ୟ ରଖିଥିକ୍ଲ। ବରଷି୍ 
ଅଭକି୍ନତା ବଜିୟ ପାତ୍ର ନାର୍୍ୟକାର, ଅଭକି୍ନତାଙ୍କ 
ସମ୍ଖୁକ୍ର ଥିବା ଆହ୍ବାନ ସଂପକ୍ଯକ୍ର ଆକ୍ଲାଚନା 
କରଥିିକ୍ଲ। ନକି୍ଦ୍୍ଯଶକ ତଥା ଅଭକି୍ନତା ଶରତ 
ଦାସ, ଉମାକାନ୍ ବକି୍ଶାଇ, ଆକ୍ଲାକ କ୍ବାଷ, 
ଷେଣପ୍ରଭା ବକି୍ଶାଇ, କୁଞ୍ଜବହିାରୀ ରାଉତ, 
ସତ୍ୟାନନ୍ଦ କ୍ବକ୍ହରା, ଚରି୍ତରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ା, ଅକ୍ଶାକ 
ବଳ, ପ୍ରଳୟ ଶତପଥୀ, ରାନୁ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରବରି 
କ୍ଜନା, କନକଲତା ଦାସ, ରକ୍ମଶ ମହାନ୍,ି ସ୍ବପ୍ା 

ଦାସ, ପଜୂା କ୍ସନାପତ,ି ବଜିୟ କ୍ଭାଳ, ପ୍ରଜ୍ାନନ୍ଦ 
ମହାନ୍,ି ଭାଗରିଥୀ ଧଳ, ସକି୍ତାଷ ମହାନ୍ ି ପ୍ରମଖୁ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିକ୍ଲ। ପ୍ରାରମ୍ଭକ୍ର ସଂଘ ତରଫରୁ 
ସଭିକି କ୍ସଣ୍ଟର୍ ରୁ ଭଞ୍ଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏକ 
କ୍ଶାଭାରାତ୍ରା କରାରାଇଥିଲା। ଏଥିକ୍ର ସହରର 

ସମସ୍ତ ନାର୍୍ୟାଷ୍ାନର ଅଭକି୍ନତା-ଅଭକି୍ନତ୍ରୀ, 
ନକି୍ଦ୍୍ଯଶକ ତଥା ନାର୍କ ସହ ସଂପମୃକ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ ି
କ୍ରାଗ କ୍ଦଇଥିକ୍ଲ। ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଂକ୍ରାଜକ 
ପ୍ରଶାନ୍ ଷଡଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହକ୍ରାଗ କାମନା କର ି
ଧନ୍ୟବାଦ କ୍ଦଇଥକ୍ଲ।

ରପାଉରସେଲପା,୨୬ପା୯(େମେି): ଆରଏସପ ି
ଏଚ୍ଏସ୍ଏମ୍-୨ କ୍ଗଟ୍  କ୍ସାମବାର କ୍ଲାକାପ ଟିତ 
କ୍ହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ି ଉଦ୍ ଘାର୍ନୀ ସମାକ୍ରାହକ୍ର 
ମଳିତି ସାମଖୁ୍ୟ ଟ୍ରକ୍, ର୍ପି୍ପର, କ୍ଟ୍ରଲର ମାଲକି ସଂଘ 
ପଷେରୁ ନଡଆି ଫର୍ାରାଇ ଟ୍ରକ୍ ଗଡୁକୁି କାରଖାନା 
ଭତିରକୁ ପ୍ରକ୍ବଶ କରାରାଇଛ।ି କ୍ଗର୍ କ୍ଖାଲା 
କ୍ହବା ପବୂ୍ଯରୁ ଡ୍ାଇଭର, କ୍ହଲପର, ଲପି୍ଟର ଓ 
ଗାଡ ିମାଲକିଙ୍କ ବସବିା ପାଇ ଁଏକ କ୍ଶଡ, ପଇିବା 
ପାଣ,ି ପାଇଖାନା ଆଦରି ବ୍ୟବସ୍ା କରବିା ପାଇଁ 
ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିରାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ୧୫ ଦନି ମଧ୍ୟକ୍ର 
ଏହ ି ବ୍ୟବସ୍ା କରବିା ପାଇ ଁ ପନୁବ୍ଯାର କାରଖାନା 
କର୍ତମୃ ୍ଯପଷେ ସହ ଟ୍ରକ୍ ମାଲକି ସଂଘ ପଷେରୁ ଅନୁକ୍ରାଧ 
କରାରାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରକ୍ର ଭରି୍ଓିଏର 

ବଜିୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବଶି୍ବରଂଜନ କ୍ବଉରା, 
ଜୟବହାଦୁର ସଂି, ବଜିୟ କ୍ଚୌଧରୁୀ, ସକ୍ନ୍ାଷ 
ରାଦବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍କି, ଆରର୍ଓିର ମକୁ୍କଶ ସଂି, 
ଜଗଦୀଶ ଜୟସ୍ାଲ, ପଙ୍କଜ ସଂି, ଅକ୍ଶାକ ସାହୁ, 

ର୍ଓିଆର୍ ର ରଞ୍ଜତି ସାହୁ, ଗରୁୁନ୍ଦରି ସଂି, ଅକ୍ଶାକ 
ସାହୁ, ବଶି୍ଵନାଥ କ୍ଦ, ପରମାର ସଂି, ଆର୍ ଏମ୍ 
ର୍ରି୍ଓିଏ ର ଦଲିୀପ କୁମାର ମହାନ୍,ି ଶବି ବକି୍ଶାଇ, 
ଏମ୍ ଡ ିତସଲମି୍, ନୀତନି ଜୟସ୍ବାଲ୍ ଉପସ୍ତି ଥିକ୍ଲ।

 ରପାଉରସେଲପା, ୨୬ପା୯(େମେି): ଜାତୀୟ ନୁ୍ୟଟ୍ର-ି
ଶସ୍ୟ ସମ୍ଳିନୀକ୍ର ଚମକଲିା ଏନ୍ ଆଇର୍।ି 
ରାଉରକ୍କଲା ଏନ୍ ଆଇର୍ରି ଫୁଡ୍ କ୍ପ୍ରାକ୍ସସ୍ 
ଇଞ୍ଜନିୟିରଂି ବଭିାଗ  ମକି୍ଲଟ୍  ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ ଉପକ୍ର 
କ୍ଶ୍ଷ୍ ପ୍ରତଷି୍ାନ ଭାକ୍ବ ର୍ାଇର୍ଲ୍ ଅଜ୍ଯନ କର ି
କ୍ଗୌରବ ଅଜ୍ଯନ କରଛି।ି ମକି୍ଲର୍ ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ 
ଉପକ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ କ୍ପ୍ରାତ୍ାହତି କରବିା ପାଇଁ 
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କମୃଷ ି ଓ କମୃଷକ କଲ୍ୟାଣ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଇଣ୍ଆିନ୍ ଇନଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍ ଅଫ୍ ମକି୍ଲର୍ସ୍ 
ରସିଚ୍ଚ୍ଯ (ଆଇଆଇଏମ୍ଆର୍) ଏବଂ  ନୁ୍ୟଟ୍ରହିବ୍ 
ଦ୍ାରା କ୍ପାଶକ୍ ଆନାଜ୍ ପରୁସ୍କାର- ୨୦୨୨ 
ଅଧୀନକ୍ର ଚଳତି ବଷ୍ଯ ରାଉରକ୍କଲା ଏନଆଇର୍ରି 
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଇଞ୍ଜନିୟିରଂି ବଭିାଗକୁ  ସବ୍ଯକ୍ଶ୍ଷ୍ 
କ୍ବୈଷୟକି ଅନୁଷ୍ାନ ଭାକ୍ବ ସମ୍ାନତି କରାରାଇଛ।ି 

ଗତ ୨୪ ତାରଖିକ୍ର ହାଇଦ୍ାବାଦଠାକ୍ର 
ନୁ୍ୟଟ୍ର ି ହବ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଆିନ୍ କାଉନସଲି୍ ଅଫ୍ 
ଏଗ୍ରକିଲଚରାଲ ରସିଚ୍ଚ୍ଯ (ଆଇସଏିଆର) 
ଆନୁକୂଲ୍ୟକ୍ର ଆକ୍ୟାଜତି ‘ଜାତୀୟ ପଷୁ୍କିର-
ଶସ୍ୟ ସମ୍ଳିନୀ, ୪.୦- ଏନଏନସସି-ି୨୦୨୨’ 
ସମ୍ଳିନୀକ୍ର ରାଉରକ୍କଲା ଏନଆଇର୍ରି 
ଫୁଡ୍ କ୍ପ୍ରାକ୍ସସ୍ ଇଞ୍ଜନିୟିରଂି ବଭିାଗର ଡନି 
ପ୍ରକ୍ଫସର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ କ୍ରାଗ କ୍ଦଇ 
ଏହ ି ସମ୍ାନଜନକ ପରୁସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି 

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଇଞ୍ଜନିୟିରଂି 
ବଭିାଗର ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଫସର ପରାଗ ପ୍ରକାଶ 
ସତୂାର କହକି୍ଲ, ବାଜରାକ୍ର ଅଧିକ ପଷୁ୍କିର 
ମଲୂ୍ୟ ରହଥିିବାରୁ ବାଜରାକୁ ‘ସପୁର୍ ଧାନ’ କ୍ବାଲ ି
ବକି୍ବଚନା କରାରାଏ। କ୍ଦୈନନ୍ଦନି ଖାଦ୍ୟକ୍ର 

ବାଜରାଭରି୍ତକି ଉତ୍ାଦର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତା 
ବମୃଦ୍ ି ପାଇଁ ଆକ୍ମ କ୍ରମାଗତ ଭାବକ୍ର ବକିାଶ 
କରୁଛୁ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ୍ରପର ି ପରବିର୍ତ୍ଯନ 
ନକ୍ହବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ ପରୀଷେଣ 
ମାଧ୍ୟମକ୍ର ଆକ୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛୁ। 
ବଶି୍ବର ଅନ୍ୟ ୭୨ର୍ ି କ୍ଦଶର ସହକ୍ରାଗକ୍ର 
ସ୍ବୀକମୃତପି୍ରାପ୍ତ ବାଜରାକୁ କ୍ପ୍ରାତ୍ାହତି କରବିା ପାଇଁ 
ଭାରତର ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାରବିା ସହ 
ମଳିତି ଜାତସିଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାକ୍ର ୨୦୨୩ 
ବଷ୍ଯକୁ ଅନ୍ଜ୍ଯାତୀୟ ମକି୍ଲର୍ ବଷ୍ଯ ଭାବକ୍ର 
କ୍ଘାଷଣା କରାରାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ଜ୍ଯାତୀୟ 
ମକି୍ଲର୍ ବଷ୍ଯ-୨୦୨୩କୁ ପାଳନ କରବିାକୁ 
କ୍ଘାଷଣା କରଛିନ୍।ି ଏନଆଇର୍ ିରାଉରକ୍କଲାର 
ନକି୍ଦ୍୍ଯଶକ ପ୍ରକ୍ଫସର କ୍କ. ଉମାମକ୍ହଶ୍ବର 
ରାଓ କହକି୍ଲ, ମକି୍ଲର୍ ଅନୁସନ୍ଧାନକ୍ର ଉତ୍କଷ୍ଯ 
ଏବଂ ମକି୍ଲର୍-ଆଧାରତି ମଖୁ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଏକ 
ନୂତନ ପରସିର ବକିାଶ ପାଇଁ ଏହ ିବଭିାଗ ତା’ର 
ପ୍ରତବିଦ୍ତା ବଜାୟ ରଖିଛ।ି ଏହ ି ବଭିାଗକ୍ର 
ବର୍ତ୍ଯମାନ ୧୨ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ 
ସ୍ାତକ୍କାର୍ତର, ମାଷ୍ର ଏବଂ ପଏିଚଡ ିଛାତ୍ରମାକ୍ନ 
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି ସମ୍ଳିନୀକ୍ର ମକି୍ଲର୍ ଚାଷକୁ 
କ୍ପ୍ରାତ୍ାହତି କରବିା ଏବଂ ମକି୍ଲଟ୍ ଭରି୍ତକି 
ଉତ୍ାଦର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ‘କ୍ସ୍କଲ 
ଅପ୍ ମକି୍ଲର୍ ମଶିନ ପାଇଁ କ୍ଶ୍ଷ୍ ରାଜ୍ୟ’ ପରୁସ୍କାର 
ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି

ରପାଉରସେଲପା,୨୬ପା୯(େମେି): ବ୍ରାହ୍ଣୀତରଙ୍ଗ ଥାନାଞ୍ଚଳକ୍ର ଘର୍ଥିିବା ଦୁଇର୍ ି ଲୁଟ୍ 
ମାମଲାକ୍ର ପଲୁସି ହାତ ଖାଲ ିରହଛି।ି ରାହାକୁ କ୍ନଇ ସାଧାରଣକ୍ର ଅସକ୍ନ୍ାଷ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ଗତକାଲ ିରବବିାର ରାତ ିପ୍ରାୟ ସାକ୍ଢ଼ ୭ର୍ା କ୍ବକ୍ଳ ବରିକ୍କରା କ୍ପକ୍ଟ୍ରାଲ 
ପମ୍ ମ୍ୟାକ୍ନଜର କ୍ରାସନ୍ ଏକ୍ା କାମ ସାର ି ବାଇକ କ୍ରାକ୍ଗ ଘରକୁ କ୍ଫରୁଥିକ୍ଲ। 
ପମ୍ରୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ମରି୍ର ଦୂର ଖଇରବନ୍ଧ ରାସ୍ତାକ୍ର ଦୁଇର୍ ିବାଇକକ୍ର ୫ ଜଣ ଦୁବମୃ ୍ଯର୍ତ 
ଆସ ି ବନୁ୍ଧକ କ୍ଦଖାଇ ୩୦ ହଜାର ର୍ଙ୍କା ଲୁର୍ କର ି କ୍ଫରାର କ୍ହାଇରାଇଥିକ୍ଲ। 
ଏହ ିଘର୍ଣାକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବତିରିାଇଥିକ୍ଲ ସଦୁ୍ା ପଲୁସି କାହାରକୁି ଗରିଫ କରନିାହ ିଁ। 
କ୍ସହପିର ି ଗତ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଦନି ପକୂ୍ବ୍ଯ ର୍ାଇସଁର୍ କ୍ପକ୍ଟ୍ରାଲ ପମ୍କୁ କଛି ି ଦୁବମୃ ୍ଯର୍ତ 
କ୍ପକ୍ଟ୍ରାଲ ପକାଇବା ବାହାନାକ୍ର ଆସ ିପମ୍ କମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କ ବନୁ୍ଧକ କ୍ଦଖାଇ ର୍ଙ୍କା ଲୁର୍ 
କର ିକ୍ଫରାର କ୍ହାଇରାଇଥିଲା। ଏହ ିଘର୍ଣାକ୍ର ମଧ୍ୟ ପଲୁସି ହାତ ଖାଲ ିରହଛି।ି

ରପାଉରସେଲପା, ୨୬ପା୯(େମେି): କ୍ସଲ ରାଉରକ୍କଲା ଇସ୍ାତ କାରଖାନାର 
ଇଆରଡବ୍ ଲୁ ପାଇପ୍ ପା୍ଣ୍ଟ କ୍ସକ୍ପ୍ଟମ୍ବର ୨୫ ତାରଖିକ୍ର ୫୫୨ ର୍ନ୍ ପାଇପ୍ ଉତ୍ାଦନ 
୩୯ ବଷ୍ଯର ଏକ କ୍ରକଡ୍ଯ ଭାଙ୍ଗ ି ସବ୍ଯକ୍ଶ୍ଷ୍ ଦନିକିଆି ଉତ୍ାଦନ ହାସଲ କରଛି।ି 
ଏଥିପବୂ୍ଯରୁ ୧୯୮୩ ମାଚ୍ଚ୍ଯ ୨୪ ତାରଖିକ୍ର ୫୪୨ ର୍ନ ପାଇପ ଉତ୍ାଦନ ୟନୁଟି୍ ର 
ସବ୍ଯକ୍ଶ୍ଷ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ ଥିଲା। ଆରଏସପରି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନକି୍ଦ୍୍ଯଶକ ଅତନୁ କ୍ଭୌମକି 
କ୍ସକ୍ପ୍ଟମ୍ବର ୨୬ ତାରଖିକ୍ର ଇଆରଡବ୍ ଲୁ ପାଇପ୍ ପା୍ଣ୍ଟ ପରଦିଶ୍ଯନ କର ିସାମହୂକିଙୁ୍କ 
ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିକ୍ଲ। କାରଖାନାର ବହୁ ସଜିଏିମ୍, ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ପାଇପ 
ପ୍ାଣ୍ଟ ବଭିାଗର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କମ୍ଯଚାରୀ ତଥା ଅଧିକାରୀମାକ୍ନ ଉପସ୍ତି ଥିକ୍ଲ। 
କାର୍ଯ୍ୟବଭିାଗର ନବି୍ଯାହୀ ନକି୍ଦ୍୍ଯଶକ ଏସ୍ ଆର ସରୂ୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହଥିିକ୍ଲ କ୍ର ପ୍ରାୟ ୪ 
ଦଶନ୍ଧ ିପରୁୁଣା କ୍ରକଡ୍ଯ ଭାଙ୍ଗବିା ଏହା ସଚୂତି କକ୍ର କ୍ର ଦମୃ ଢନଷି୍ା ସହ କାର୍ଯ୍ୟପଥକ୍ର 
ଅଗ୍ରସର କ୍ହକ୍ଲ କ୍ରକ୍କୌଣସ ିଲଷେ୍ୟ ହାସଲ କରାରାଇପାରବି। ଉତ୍ାଦନ କ୍ରାଜନା 
ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଲ୍ୟାବ, କମ୍୍ୁୟର୍ର ଏବଂ ସଚୂନା 
ପ୍ରରକୁ୍ବିଦି୍ୟା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ବଭିାଗ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗକି 
ଏକ୍ଜନ୍ସଗିଡୁକିର ମଳିତି ସହକ୍ରାଗକ୍ର ପାଇପ୍ ପା୍ଣ୍ଟ ସାମହୂକିଙ୍କ ମଳିତି ପ୍ରୟାସ 
ଦ୍ାରା ଏହ ି ସଫଳତା ହାସଲ କ୍ହାଇପାରଛି।ି କଏଲ ଉପଲବ୍ଧତା ସନୁଶି୍ତି କରବିା 
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ଲଜଷି୍କି୍ସ ଭଳ ି ଉତ୍ାଦନ ଶମୃଙ୍ଖଳକ୍ର ଏଚଆର କଏଲ ଚାଜଟିଂ, 
ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ, ପରୀଷେଣ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଷ୍ାକଂି ଇତ୍ୟାଦ ି କ୍ଷେତ୍ରକ୍ର ନପିଣୁ କ୍ରାଜନା 
ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରତିା ଏହ ି ସଫଳତା ହାସଲକ୍ର ସହାୟତା କରଥିିଲା। ପାଇପ ପ୍ାଣ୍ଟ 
ଇକ୍ଲକ୍ଟ ୍ିକଲ ଓ କ୍ମକାନକିାଲ କ୍ସକ୍ସନ ରକ୍ନ୍ତ୍ରାପକରଣ ଉପଲବ୍ଧତା ସନୁଶି୍ତି କରବିା 
ସହତି ଶନୂ୍ୟ ବଳିମ୍ବକୁ ବଜାୟ ରଖି ଏଥିକ୍ର ସହକ୍ରାଗ କରଥିିକ୍ଲ।

ରପାଉରସେଲପା,୨୬ପା୯(େମେି): ଠକିାଦାରଙ୍କ ଘରୁ କ୍ଚାର ି କରବିା 
ଅଭକି୍ରାଗକ୍ର ରଘନୁାଥପାର୍ୀ ଥାନା ପଲୁସି ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଚାରକୁ ଗରିଫ 
କର ି କ୍କାର୍୍ଯ ଚାଲାଣ କରଛି।ି କ୍ସମାକ୍ନ କ୍ହକ୍ଲ, ଉଦତିନଗର ଥାନା 
ଅନ୍ଗ୍ଯତ ବାସନ୍ୀ କକ୍ଲାନୀ ସ୍ତି ଆକ୍ମ୍ବଦକର ନଗର ବସ୍ତରି ସନୁଲି 
କୁମାର ଓଝା (୩୨) ଓ ଝରିପାଣ ି ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଜଗଦା ଅଞ୍ଚଳର 
ବକି୍ରମ କୁମାର ମହାନ୍(ି୨୯)। କ୍ସମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଗାର୍ଏି ବାଇକ, ୩ର୍ ି
ଆଇରନ ବକ୍କର୍, କ୍ଗାର୍ଏି ପମ୍ ଓ ଆଇରନ ସ୍କକ୍ାପ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ 
କରାରାଇଛ।ି ପଲୁସି ସଚୂନା ମତୁାବକ, ସଭିଲି ର୍ାଉନସପି, ଏନ୍ ଏନ୍ 
ଏନ୍/୧୩ ଘକ୍ର ଠକିାଦାର ସଂଜତି ନାୟକ ବାସ କରନ୍।ି ଗତ ୨୪ 
ତାରଖି ଦନି ତାଙ୍କ ଘରୁ କ୍ଚାର ି କ୍ହାଇଥିବା କ୍ନଇ ଥାନାକ୍ର ଲଖିିତ 
ଅଭକି୍ରାଗ କ୍ହାଇଥିଲା। ଏକ୍ନଇ ପଲୁସି ଘର୍ଣାର ତଦନ୍ ଚଳାଇ ଥିଲା।

ରପାଉରସେଲପା, ୨୬ପା୯(େମେି): 
ରବବିାର ସଂଧ୍ୟାକ୍ର ନୂଆଦରି୍ୀର 
କ୍ହାକ୍ର୍ଲ ଉମରାଓଠାକ୍ର ଅନୁଷ୍ତି 
କ୍ହାଇଥିବା ମସି୍ ଏବଂ ମକି୍ସସ୍ 
ଡଭିାସ୍ ଇଣ୍ଆି-୨୦୨୨ ସଜିନ-୪ 
ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍  ଫାଇନାଲ୍ କ୍ର ରାଉରକ୍କଲାର 
ମହଳିା ସ୍ବପ୍ା ଭାରତୀ ମକି୍ସସ୍ 
ଇଣ୍ଆି ପ୍ରତକି୍ରାଗତିାକ୍ର ପ୍ରଥମ 
ରନସ୍ଯ ଅପ୍ କ୍ହବାର କ୍ଗୌରବ 
ଅଜ୍ଯନ କରଛିନ୍।ି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 
ନୀଲମ୍ ଆକ୍ରାରା ମକି୍ସସ୍ ଇଣ୍ାଆ 
ଭାକ୍ବ ବକି୍ଜତା ରହଥିିବା କ୍ବକ୍ଳ 
ମଧ୍ୟପ୍ରକ୍ଦଶର ହୀନା ଠାକୁର ଦ୍ବତିୀୟ 
ରନସ୍ଯ ଅପ୍ ବକି୍ଜତା କ୍ହାଇଥିବା 
ଜଣାପଡଛି।ି ଏହ ି ପ୍ରତକି୍ରାଗତିା 
ପାଇଁ ସାରା କ୍ଦଶରୁ ଅନଲାଇନ୍ 
ଅଡସିନ୍ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ପ୍ରାୟ ୭୦୦୦ 
ପ୍ରତକି୍ରାଗୀ ଅଂଶ କରଥିିକ୍ଲ। ୨ 
ମାସ ଧର ି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମକ୍ର 
ଗରୁମଂି ଏବଂ କ୍ଟ୍ରନଂି ଅଧିକ୍ବଶନ 
ପକ୍ର କ୍ଦଶର ବଭିନି୍ ସ୍ାନରୁ ୧୫ 

ଜଣ ପ୍ରତକି୍ରାଗୀଙୁ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ 
ଦରି୍ୀ ଡକାରାଇଥିଲା। କ୍ସଠାକ୍ର 
ରାମ୍ ଚାଲବିା, କ୍ଷ୍ଜ୍ ଉପସ୍ତି,ି 
ଆତ୍ମବଶି୍ାସ ନମି୍ଯାଣ, ପଷୁ୍କିର 
ଖାଦ୍ୟ, କ୍ମକ୍ ଇନ୍ ଫାଇନାଲକ୍ର 
ବଭିନି୍ ରାଉଣ୍କ୍ର ୫ ଜଣଙୁ୍କ ଚୟନ 
କରାରାଇଥିଲା।

ରପାଉରସେଲପା,୨୬ପା୯(େମେି): ରାଉରକ୍କଲା କ୍ରଲକ୍େ କ୍ଷ୍ସନର 
ପା୍ର୍ଫମ୍ଯ ନମ୍ବର ୧ରୁ ଜକ୍ଣ ଅଜଣା ରବୁକଙ୍କ ମଣୁ୍ କର୍ା ଶବକୁ ଜଆିରପ ି
ଥାନା ପଲୁସି ଉଦ୍ାର କରଛି।ି ମମୃତକଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି ୪୦ରୁ ୪୫ ବଷ୍ଯ 
ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ହବ କ୍ବାଲ ିଜଣାପଡଛି।ି କ୍ସାମବାର ରାତ ିପ୍ରାୟ ସାକ୍ଢ ଼୮ର୍ାକ୍ର 
୧ ନମ୍ବର ପା୍ଟ୍ ଫମ୍ଯ କ୍ରଳ ଧାରଣାକ୍ର ମଣୁ୍ କର୍ା ଶବ ପଡଥିିବା ରାତ୍ରୀ 
ମାକ୍ନ କ୍ଦଖିବାକୁ ପାଇଥିକ୍ଲ। ଏକ୍ନଇ ପଲୁସିକୁ ସଚୂନା ଦଆିରାଇଥିଲା। 
ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କମି୍ବା ଦୁଘ୍ଯର୍ଣା ତାହା ସ୍ଷ୍ କ୍ହାଇପାରନିାହ ିଁ। 
ଖବର କ୍ଲଖା କ୍ହବା ରାଏ ଁ ଅଧିକ ସଚୂନା ମଳି ି ପାର ି ନଥିଲା।

ଆସଛୁନ୍ତି 
ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସେକ୍ଟର -୮ସର ଅସ�ୋଧ୍ୋ ରୋମ ମନ୍ ଦିର

ଓଡ଼ଦିଶୋ ନୋଟ୍ୟେଂଘର ୩୫ତମ େ୍ବନକ୍ଷତ୍ର ଦଦିବେ ପୋଳ ଦିତ ସରଳଧୋରଣୋରୁ ମଣୁ୍ଡ କଟୋ ଶବ ଉଦ୍ୋର

ଠଦିକୋଦୋରଙ୍କ ଘରୁ ସ�ୋର ଦି; ୨ ଗ ଦିରଫ

ଜାତୀୟ ନୁୟୁଟ୍ ତି-ଶସୟୁ ସମ୍ ତିଳନୀରେ ଚମକ ତିଲା ଏନ୍ ଆଇଟ ତି ୋଉେରକଲା

ଖୋଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ ଦିୟୋକରଣ ବ ଦିଭୋଗକୁ ସରେଷ୍ଠ ପ୍ରତ ଦିଷ୍ଠୋନ ଟୋଇଟଲ୍

ଦୁଇଟ ଦି ଲୁଟ୍ ମୋମଲୋସର ପଲୁ ଦିେ ହୋତ ଖୋଲଦି

ଦତିଲ୍ୀରେ ମ ତିସ୍ ଏବଂ ମ ତିରସସ୍ ଡତିଭାସ୍ ଇଣ୍ତିଆ ସ ତିଜନ-୪
ରୋଉରସକଲୋ ସବୋହୂ େ୍ବପୋ୍ ଭୋରତୀ 

ମ ଦିସେସ୍ ଇଣ୍ଡଦିଆସର ପ୍ରଥମ ରନେ୍ସ ଅପ୍ 

ଆର୍ ଏସ୍ ପ ଦିର ଇଆର୍ ଡବ୍ ଲୁ ପୋଇପ୍  
ପ୍ୋଣ୍ଟ ୩୯ ବର୍ସର ସରକଡ୍ସ ଭୋଙ୍ଦିଲୋ

ଆର୍ ଏସ୍ ପ ଦି ଏଚ୍ଏସ୍ଏମ୍-୨ ସଗଟ୍ ର ସଲୋକୋପ୍ସଣ

ସେଲ୍ ର ଜଳେଂରକ୍ଷଣ ମୋେ
ପ୍ରତ ଦିସ�ୋଗ ଦିତୋ ମୋଧ୍ମସର େସ�ତନତୋ କୋ�୍ସ୍ୟକ୍ମ

େହ ଦିଦ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡୋଙୁ୍କ ରେଦ୍ୋଞ୍ଜଳଦି
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ମଙ୍ଗଳବାର , ୨୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ବଲାଙ୍ଗିର,୨୬ା୯(ସମ ଗିସ): ବ ଗିଜାଖମନ 
ଠାରର ମୟ୍ୁନ ଗିସ ଗିପାଲଟ ଗି ତରଫର୍ ସ୍ାପନ 
କରାଯାଇଥିବା ବଜ୍ଜୟୁବସ୍୍ ପର ଗିଚାଳନା 
ରକନ୍ଦ୍ରରର କାଯ୍ଜୟୁ କର୍ଥିବା ମହ ଗିଳା ମାରନ 
ତାଙ୍କର ସର୍କ୍ା ଦାବ ଗି କର ଗି ମୟ୍ୁନ ଗିସ ଗିପାଲଟ ଗି 
କାଯ୍ଜୟୁାଳୟ ରେରାଉ କର ଗିଛନ୍ଗି। ସ୍ୱୟଂ ସ ଗିଦ୍ା 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ର�ାଷ୍ଠୀର ସଭାରନତ୍ଠୀ 

କଳ୍ପନା ବ ଗିଭାରଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର କମ୍ଜଚାରଠୀ 
ମାରନ ରପୌରପର ଗିଷଦ କାଯ୍ଜୟୁାଳୟକ୍ 
ରେରାଉ କର୍ଥିବାରବରଳ ମୟ୍ୁନ ଗିସ ଗିପାଲଟ ଗି 
କାଯ୍ଜୟୁନ ଗିବ୍ଜାହଠୀ ଅଧିକାରଠୀ ଧାରଣାସ୍ଳକ୍ ଆସ ଗି 
ରସମାନଙ୍୍କ ଆରଲାଚନା କର ଗିବା ପାଇଁ ଡାକ ଗି 
ଥିରଲ। �ତ ଶନ ଗିବାର ରାତ ଗିରର ଏମସ ଗିସ ଗି 
�ାଡ଼ ଗି ଚଳାଉଥିବା କମ୍ଜଚାରଠୀ ଅଷ୍ଟମଠୀ ବକ୍ଲଙ୍୍କ 

ଅତ ଗି ନ ଗିମ୍ଜମ ଭାବରର ହତୟୁା କରାଯାଇଥିଲା। 
ଉକ୍ତ େଟଣାକ୍ ୨୪ େଣ୍ା ବ ଗିତ ଗି ସାର ଗିଥିରଲ 
ରହଁ ପଲ୍ ଗିସର ହାତ ଖାଲଗି ରହ ଗିଛ ଗି। ଏହା 
ମହ ଗିଳା କମ୍ଜଚାରଠୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ଗି ବ ଗିପଦ ସଷୃ୍ଟ ଗି 
କର୍ଛ ଗି। ରତରବ ଏମସ ଗିସ ଗି ଓ ଏମଆରଏଫରର 
କାଯ୍ଜୟୁରତ ସମସ୍ ମହ ଗିଳାଙ୍୍କ ସର୍କ୍ା ରଦବାକ୍ 
ରସମାରନ ଦାବ ଗି କର ଗିଥିରଲ। ଦାବ ଗି ପରୂଣ ନ 

ରହବା ପଯ୍ଜୟୁନ୍ ରସମାରନ କାଯ୍ଜୟୁବନ୍ଦ ପାଇଁ 
ରଚତାବନଠୀ ରଦଇଛନ୍ଗି।

ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ୍ରଚିାଳନା ସେନ୍ଦ୍ରସର ୋର୍ଜ୍ୟରତ ମହଳିାଙ୍କ େତୁରକ୍ା ଦାବ ି

ମା’ ସତାର ୋହାରା ୍ରବିାର ୍କ୍ରତୁ  ନୂଅାଁଖାଇ 
ସେଟ୍ ଘାଟ୍ 
ରମନେରିା ,୨୬ା୯(ସମ ଗିସ):ସମ୍ବଲପ୍ର 
ଜଗିଲ୍ା ଜମନକଗିରା ପର୍୍ଣା ଥାନା ପଡଗିଆରର 
ମା’ ରତାର ସାହାରା ପର ଗିବାର ପକ୍ର୍ ନୂଅାଁ 
ଖାଇ ରଭଟୋଟ ଅନ୍ଷ୍ ଗିତ ରହାଇଯାଇଛ ଗି। 
ପର ଗିବାରର ମଖ୍ୟୁ ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତାରର ସମ୍ାନ ଗିତ ଅତ ଗିଥି ଭାରବ �ାଁର 
ର�ୌନ୍ ଗିଆ ରହମନ୍ ପରଟଲ, ଓଡ଼ଗିଶା ସାମ୍ବାଦ ଗିକ 
ସଂେ ସମ୍ବଲପର୍ର କାଯ୍ଜୟୁକାରଠୀ ସଭାପତ ଗି 
ତଥା ବର ଗିଷ୍ ସାମ୍ବାଦ ଗିକ ରବଠୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାନଠୀ, 
ହସୟୁକବଗି �ଣ୍ରଞ୍ଜନ ସାଲଗିମା, ସଙ୍ଠୀତ ନାଟକ 
ଏକାରଡମଠୀ ସଭୟୁ ଶାଶ୍ୱତ ତ୍ ଗିପାଠଠୀ, ବାସର୍ଦବ 
ତ୍ ଗିପାଠଠୀ, ଥାନା ଆଇଆଇସ ଗି ରପ୍ରମଜଠୀତ ଦାସ, 
ନନ୍ଦଲାଲ ସାହ୍, ଆଦଗି ପ୍ରସାଦ ମହାକ୍ଲ, ଦ ଗିଲ ଗିପ 
ବହ ଗିଦାର ଏବଂ ନାରାୟଣ ସାହ୍ ପ୍ରମଖ୍ ମଞ୍ାସ ଗିନ 
ଥିରଲ। ମା’ ରତାର ସାହାରା ପକ୍ର୍ ଆରୟାଜଗିତ 
କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରର ମା’ ସମରଲଶ୍ୱରଠୀଙ୍କ 
ଫରଟା ଚ ଗିତ୍ରର ଧପୂ, ଦଠୀପ, ପଷୂମାଲୟୁ 
ଅପ୍ଜଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଅାଁଖାଇ ରଭଟ୍ ୋଟ୍  
କ୍ରମରର ଅତ ଗିଥି�ଣ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଣ କର ଗିଥିରଲ। 
ସାଂସ୍ତୃ ଗିକ କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମରର ପଡ଼ଗିଆବାହାଲ 
ସ୍ୱୟଂ ଏକାରଡମଠୀ ପକ୍ର୍ ସମ୍ବଲପର୍ଠୀ ନୃତୟୁ 
ପର ଗିରବଷଣ କରାଯାଇଥିବା ରବରଳ ରକଷ୍ଟର 
ର ଗିଦମ୍  ନ ଗିୱାସ ପକ୍ର୍ ସଙ୍ଠୀତ ପର ଗିରବଷଣ 
କରାଯାଇଥିଲା। ହାସୟୁକବଗି �ଣ୍ରଞ୍ଜନ 
ସମ୍ବଲପର୍ଠୀ କବଗିତା ମାଧ୍ୟମରର ରଲାକଙ୍କ 

ମରନାରଞ୍ଜନ କର ଗିଥିରଲ। ରସହ ଗିପର ଗି କଣ୍ଠଶ ଗିଳ୍ପଠୀ 
ଶ୍ଠୀ ତ୍ ଗିପାଠଠୀଙ୍କ ସରମତ ପ୍ରକାଶଠୀନ ଗି ତ ଗିମ୍ବ ଗି (ର ଗିକ ଗି) 
ଓ ଅନୟୁ କଳାକାରମାରନ ସଙ୍ଠୀତ ପର ଗିରବଷଣ 
କର ଗିଥିରଲ। ଅନ୍ଷ୍ାନର ସଭାପତ ଗି ଶ୍ଠୀ 
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରମତ ଅବଗିନାଶ ଦାନଠୀ, କ୍ନ୍ 
ସାହ୍, ପ୍ର ଗିତମ କ୍ମାର ଦାନଠୀ, ରାଜା ମହକ୍ଲ, 
ରକ୍ତ୍ରମାହନ ସାହ୍, ଆଶ ଗିଷ ଦାନଠୀ, ରଦବା 
ମାହାକ୍ଲ, ଲ ଗିପନ ସାହ୍, ପ୍ରକାଶ ପରଳଇ, 
ବାବ୍ଲ୍ ନାୟକ, ରାଜ୍ ବାର ଗିକ, ତପନ ନାୟକ 
ପ୍ରମଖ୍ ସହରଯା� କର ଗିଥିରଲ। ଏଥିରର ଅଞ୍ଳର 
ବହ୍ ଉତ୍ାହଠୀ ବୟୁକ୍ତ ଗି ଉପସ୍ଗିତ ରହ ଗି ମରନାରଞ୍ଜନ 
କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମକ୍ ଉପରଭା� କର ଗିଥିରଲ।
ଷଢ଼ବଂଶୀୟ ଗଣ୍ଡ େମାରର ନୂଆଁଖାଇ 
ସେଟ୍ ଘାଟ୍ 
ସରଙ୍ଗାଲ:ି ସମ୍ବଲପର୍ ଜଗିଲ୍ା ରରଙ୍ାଲଗି 
ବ୍ଲକ ଆଞ୍ଳଗିକ ଷଢବଂଶଠୀୟ �ଣ୍ଡ ସମାଜ 
ପକ୍ର୍ ନୂଅାଁଖାଇ ରଭଟୋଟ କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମ 
ଅନ୍ଷ୍ ଗିତ ରହାଇଥିଲା। ରବଗିବାର ଆଞ୍ଳଗିକ 
ଷଢବଂଶଠୀୟ �ଣ୍ଡ ସମାଜ ତ ଗିରଳଇମାଲ 
ନାୟକପଡା ଓ ଷଢବଂଶଠୀୟ �ଣ୍ଡ ସମାଜ 
ଗ୍ାମୟୁ କମ ଗିଟ ଗି େ ଗିଛାମର୍ା ଝାଙ୍କରପଡା ର 
ମ ଗିଳ ଗିତ ଆନ୍କୂଲୟୁରର ଏହ ଗି କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମ ଅନ୍ଷ୍ ଗିତ 
ରହାଇଥିଲା। ଏହ ଗି କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମରର ଭ୍ବରନଶ୍ୱର 
ନାୟକ ମଖ୍ୟୁ ଅତ ଗିଥି, ବଦ୍ଠୀ ନାରାୟଣ ବର ଗିହା 
ମଖ୍ୟୁବକ୍ତା, ବନମାଳଠୀ ରଭାଇ ସମ୍ାନ ଗିତ 
ଅତ ଗିଥି ଭାବରର ରଯା� ରଦଇଥିରଲ। �ଣ୍ମଣ ଗି 
ରଭାଇ କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମ ପର ଗିଚାଳନା କର ଗିଥିରଲ। 

ଜ�ଦଠୀଶ ରଭାଇ, ଦୟାନ ଗିଧି ସ ଗିଂ, ଅନ ଗିର୍ 
ମରରଇ ପ୍ରମଖ୍ ସହରଯା� କର ଗିଥିରଲ। ଏହ ଗି 
କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମରର ରରଙ୍ାଲଗି ବ୍ଲକର ବହ୍ ଗ୍ାମର୍ 
ସମାଜରପ୍ରମଠୀମାରନ ରଯା� ରଦଇଥିରଲ।
ଆଦବିାେୀ େମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୂଆଖାଇ ସେଟ୍ ଘାଟ୍ 
ସଗାଶାଳା:ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକ ବସନ୍ପର୍ 
ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍�୍ଜତ ତାଲପଦର ଗ୍ାମରର 
ଆଦଗିବାସଠୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୂଆଖାଇ ରଭଟ୍ ୋଟ୍  
କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମ ଅନ୍ଷ୍ ଗିତ ରହାଇଯାଇଛ ଗି। ଏଥିରର 
ମଖ୍ୟୁଅତ ଗିଥି ଜଗିଲ୍ା ପର ଗିଷଦ ସଦସୟୁ ସଦ୍ଶ୍ଜନ 
ହର ଗିପଲ, ସମ୍ାନ ଗିତ ଅତ ଗିଥି ସରପଞ୍ ସଠୀତା 
କରାଳ ଗି, ସମ ଗିତ ଗି ସଭୟୁ ବଳରାମ ପ୍ରଧାନ, 
ପବୂ୍ଜତନ ଜଗିଲ୍ା ପର ଗିଷଦ ସଦସୟୁ ଉଦ୍ବ 
ବାର ଗିକ, ଯବ୍ରନତା ଧରମ୍ଜନ୍ଦ୍ର ରାଣ, ଅଜଗିତ 
ବା�, ବର ଗିଷ୍ ବ ଗିରଜଡ଼ଗି ରନତା ରଞ୍ଜନ ତ୍ ଗିପାଠଠୀ 
ସଭା ପର ଗିଚାଳନା କର ଗିଥିରଲ। ଆଦଗିବାସଠୀ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାର ଆଉ ଅସବ୍ ଗିଧାର 
ସମାଧାନ ବ ଗିଷୟରର ଜଗିଲ୍ା ପର ଗିଷଦ ସଦସୟୁ 
ଶ୍ଠୀ ସଦ୍ଶ୍ଜନ ହର ଗିପାଲ ରଲାକଙ୍୍କ ଅବ�ତ 
କରାଇଥିରଲ।
ନୃତ୍ୟ ଓ େଙ୍ଗୀତସର ମତତୁଆଲା ଦଶ୍ଜେ
ସରଢ଼ାସଖାଲ:ସମ୍ବଲପର୍ ଜଗିଲ୍ା ରରଢ଼ାରଖାଲ 
ଏନଏସ ଗି କଲୟୁାଣ ମଣ୍ଡପ ପର ଗିସରରର 
ହର ଗି ଫାଉରଣ୍ଡସନ ଓ ରରଢ଼ାରଖାଲ ଜନ 
କଲୟୁାଣ ସମ ଗିତ ଗିର ମ ଗିଳ ଗିତ ଆନ୍କୂଲୟୁରର 
କୃଷ ଗିଭ ଗିତ୍ ଗିକ �ଣପବ୍ଜ ନୂଅାଁଖାଇ ରଭଟୋଟ 
ଅନ୍ଷ୍ ଗିତ ରହାଇଯାଇଛ ଗି। ସଂସ୍ତୃ ଗି ପରମ୍ପରା 

ରଲାକନୃତୟୁକ୍ ରନଇ ଅନ୍ଷ୍ ଗିତ ସାଂସ୍ତୃ ଗିକ 
ପବ୍ଜକ୍ ରରଢ଼ାରଖାଲ ରପାଲଗିସ ଉପଖଣ୍ଡ 
ଆରକ୍ଠୀ ଅଧିକାରଠୀ ପ୍ରଶାନ୍ କ୍ମାର ରମରହର, 
ଏନଏସ ଗି ଅଧ୍ୟକ୍ ଶ ଗିବରାମ ସାହ୍ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ା 
ଅନ୍ସୟୂା ପ୍ରଧାନ ଉଦୋଟ ଗିତ କର ଗିଥିରଲ। 
ଏହ ଗି କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମରର ରରଢ଼ାରଖାଲ ସହର 
ସରମତ ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ ଅଞ୍ଳର ଶ ଗିକ୍ା ଅନ୍ଷ୍ାନ, ନୃତୟୁ 
ଅନ୍ଷ୍ାନ, ସାଂସ୍ତୃ ଗିକ ଦଳ ରଙ୍ାରଙ୍ ନୃତୟୁ ଓ 
ସଙ୍ଠୀତ ପର ଗିରବଷଣ 
କର ଗିଥିରଲ। ହର ଗି 
ଫ ା ଉ ର ଣ୍ଡ ସ ନ ର 
ସଭାପତ ଗି ତଥା 
ବର ଗିଷ୍ ବ ଗିରଜପ ଗି 
ରନତା ର�ାବ ଗିନ୍ଦ 
ଅ ଗ୍ ୱ ା ଲ ଙ୍କ 
ତ ତ୍ତ ା ବ ଧ ା ନ ର ର 
ନୂଅାଁଖାଇ ରଭଟୋଟ 
କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମ ଅନ୍ଷ୍ ଗିତ 
ରହାଇଥିଲା। ଏହ ଗି 
ଅବସରରର କରରାନା ମହାମାରଠୀ ସମୟରର 
ରଦବଦୂତ ସାଜଗି ରରଢ଼ାରଖାଲ ଅଞ୍ଳରର 
ହର ଗି ଫାଉରଣ୍ଡସନ ଓ ରରଢ଼ାରଖାଲ ଉପଖଣ୍ଡ 
ସାମ୍ବାଦ ଗିକ ସଂେ ପକ୍ର୍ କରରାନା ରରା�ଠୀଙ୍୍କ 
ଅକ୍ ଗିରଜନ ରଯା�ାଇ ଦଗିଆଯାଇଥିଲା। ତାର 
ପର ଗିଚାଳନା ଦାୟ ଗିତ୍ୱ ରନଇ ରରା�ଠୀଙ୍୍କ ଅକ୍ ଗିରଜନ 
ପହଞ୍ାଇ ମଲୂୟୁବାନ ଜଠୀବନ ବଞ୍ାଇଥିବା ଅନ ଗିଲ 
କ୍ମାର ପଷୃ୍ଟ ଗିଙ୍୍କ ଉପରଢୌକନ ଓ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ 

ରଦଇ ସମ୍ାନ ଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରସହ ଗିପର ଗି 
ରରଢ଼ାରଖାଲ ଏନଏସ ଗିର ସରଫଇ କମ୍ଜଚାରଠୀ 
ନବଠୀନ ମଖ୍ଠୀ, ଅରବଗିନ୍ଦ ରବରହରା, ବାସନ୍ଠୀ 
ରବରହରା, ଆର ଗିୟନ ଫାଉରଣ୍ଡସନ, ରଞ୍ଜନା 
ବ ଗିକାଶ ମଞ୍କ୍ ସମ୍ାନ ଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ଗି 
ନୂଅାଁଖାଇ ରଭଟ୍ ୋଟ୍  କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମକ୍ ଶ ଗିକ୍କ 
ଜୟନ୍ ମହାର ସଂରଯାଜନା କର ଗିଥିରଲ। 
କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମରର ବର ଗିଷ୍ ବ ଗିରଜପ ଗି ରନତା ପ୍ରତାପ 

ପ୍ରଧାନ, ଜଗିଲ୍ା ପର ଗିଷଦ ସଦସୟୁ ଶରତ କ୍ମାର 
ପ୍ରଧାନ, କାଉନସ ଗିଲର ରଶ୍ଠୀରଞ୍ଜନ ଭଞ୍ଜ, 
କ୍ମଦ୍ ନା�, ଅମରରଶ ନାଏକ ପ୍ରମଖ୍ ଅତ ଗିଥି 
ଭାରବ ରଯା� ରଦଇଥିରଲ। ଜନକଲୟୁାଣ 
ସମ ଗିତ ଗିର ଲବ ଷଣ୍ଢ, ପ୍ରଶାନ୍ ପଧାନ, ଲଲଗିତ 
ନାଏକ, ଭରତ ନା�, ପ୍ରରମାଦ ନା�, ପ୍ରକାଶ 
ମଖ୍ଠୀଙ୍କ ସରମତ ସମ ଗିତ ଗିର ଅନୟୁ ସଦସୟୁମାରନ 
ଉପସ୍ଗିତ ରହ ଗିଥିରଲ।

ନୂଅାଁଖାଇ ସେଟ୍ ଘାଟ୍ ସର ରମଲିା ନାଚଗୀତ

ରମନେରିାରମନେରିା

ସରଙ୍ଗାଲିସରଙ୍ଗାଲି

ସଗାଶାଳାସଗାଶାଳା

ସରଢ଼ାସଖାଲସରଢ଼ାସଖାଲ

ବାଉଁଶଣ୍ ଗି,୨୬।୯(ସମ ଗିସ): ରବୌଦ୍ 
ଜଗିଲ୍ା ସଦର ବ୍ଲକ ବହ ଗିରା ପଞ୍ାୟତ 
ଅଧଠୀନ ଯର୍ାମଣ୍୍ଡା-ନା�ପାଲଗି 
ରରଲରୱ କାଯ୍ଜୟୁରର ନ ଗିରୟାଜଗିତ ଥିବା 
ଜରଣ ଶ୍ମ ଗିକଙ୍କ ବ ଗିଦ୍ୟୁତ ଆୋତରର 
ମତ୍ୃୟୁ େଟ ଗିଛ ଗି। ମତୃକ ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ 
କରନୌକ ଜଗିଲ୍ା ଚନ୍ଦନଗିଆ ଗ୍ାମର ରାଜ୍ 

ସ ଗିଂହ। �ର୍୍ତର ଅବସ୍ାରର ତାଙ୍୍କ 
ସବ୍ର୍୍ଜପର୍ ମଖ୍ୟୁ ଚ ଗିକ ଗିତ୍ାଳୟରର 
ଭତ୍୍ତି କରଯାଇଥିଲା; କ ଗିନ୍୍ ରସଠାରର 
ତାଙ୍କର ଚଗିକ ଗିତ୍ାଧଠୀନ ଅବସ୍ାରର 
ମତ୍ୃୟୁ େଟ ଗିଛ ଗି। ବୟୁବରଛେଦ ପରର 
ତାଙ୍କ େର ରଲାକ ପହଞ୍ ଗିବା ପରର 
ଶବ ହସ୍ାନ୍ର କରାଯାଇଛ ଗି।

ବଦିତୁ ୍ୟତ୍  ଆଘାତସର ଶ୍ରମେି ମତୃ

ବାଉଁଶଣ୍ ଗି,୨୬।୯(ସମ ଗିସ): ରବୌଦ୍ 
ଜଗିଲ୍ା ସଦର ବ୍ଲକ ରକ୍ା ପଞ୍ାୟତ 
ଦହୟୁା ଅମ‡୍ା ବାଲଗି ୋଟର୍ ବାଲଗି 
ରଚାରା ଚାଲାଣ ରବରଳ �ାଡ଼ଗି 
ମାଲଗିକ ଜର ଗିମାନା �ଣ ଗିଛନ୍ଗି। 
ରସାମବାର ସକାଳ୍ ଦହୟୁା ଅମ‡୍ା 
ବାଲଗି ୋଟର୍ ଏକ ଟ୍ାକ୍ଟର �ାଡ ଗି 
(ଓଡଗି୩୧ରଜ୨୬୭୪) ରଯାର� 

ବାଲଗି ରଚାରା ଚାଲାଣ ରହଉଥିଲା। 
ଏତ ଗିକ ଗିରବରଳ ଦହୟୁା ରାଜସ୍ୱ 
ନ ଗିରଠୀକ୍କ ଦଗିଲ୍ଠୀପ ପାଣ ଗିଗ୍ାହଠୀ ଓ 
ବାଉଁଶଣ୍ ଗି ରାଜସ୍ୱ ନ ଗିରଠୀକ୍କ ସଜ୍ଗିତ 
ସାହ୍ଙ୍କ ନଜରରର ପଡ଼ଗିଥିଲା। 
ରଶଷରର �ାଡ଼ଗି ମାଲଗିକ ୧୦ ହଜାର 
ଟଙ୍କା ତଣ୍ଡ �ଣ ଗିଥିବା ରାଜସ୍ୱ 
ନ ଗିରଠୀକ୍କ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ଗି। 

୧୦ ହରାର ଟଙ୍କା ଗଣସିଲ ଟ୍ାେଟେର ମାଲେି

କଲ୍ଜାମଣ୍୍ଡା,୨୬।୯(ସମ ଗିସ): କଲ୍ଜାମଣ୍୍ଡା ବ୍ଲକ 
ର ଗିଷ ଗିଡ଼ାସ୍ଗିତ ବାପଜ୍ଠୀ ମ ଗିନ ଗିଷ୍ଟାଡ ଗିୟମ ଠାରର 
ଫାଇଭଷ୍ଟାର କ୍ଲବ୍  ପକ୍ର୍ ର ଗିଷ ଗିଡ଼ା ପ୍ର ଗିମ ଗିୟର ଲଗିଗ୍  
ଫ୍ଟବଲ ଟ୍ର୍୍ଜାରମଣ୍ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ଗି। ଏଥିରର 
ଓରକ ଟାଇଟନ, ସ୍ାଇଲ ଷ୍ଟାର, ରସଲ୍ ଫଫଗି ଷ୍ଟାର, 
କ ଗିଙ୍ ଇରଲରଭନ,ବ୍ଲାଜଗିଷ୍ଟାଇକର, ହୟୁାପ ଗିଷ୍ଟାର 

ଇରଲରଭନ ଦଳ ପ୍ରମଖ୍ ଭା� ରନଇଛନ୍ଗି। 
ଉଦ୍ ୋଟନ ମୟୁାଚ କ ଗିଙ୍ ଇରଲରଭନ ବନାମ 
ବ୍ଲାଜଗି ଷ୍ଟାଇକର ମଧ୍ୟରର ଅନ୍ଷ୍ ଗିତ ରହାଇଥିଲା 
ଏଥିରର ର ଗିଷ ଗିଡ଼ା ସରପଞ୍ ରସବତଠୀ ରଣା, 
�ଜବାହାଲ ସରପଞ୍ ଅରବଗିନ୍ଦ �ହଠୀର ରଜରକ 
କରଲଜ ରଖଳ ଶ ଗିକ୍କ ଲଳଗିତ ରମାହନ ଦାସ 

ଅଥିତ ଗି ଭାରବ ରଯା�ରଦଇଥିଲ। �ତକାଲଗି 
ମୟୁାଚରର ମଞ୍ ରାମପର୍ ଥାନାଧିକାରଠୀ ସଚଗିନ୍ଦ୍ର 
ପଧାନ, ମଖ୍ୟୁ ଅତ ଗିଥି ର ଗିଷ ଗିଡ଼ା ଫାଣ୍ଡଗି ଅଧିକାରଠୀ 
କ୍ଠୀରସ ଗିନ୍୍ ମାଝଠୀ, ସବଇନରପେକ୍ଟର ସନ୍ ଗିତା ରସଠଠୀ, 
ରପ୍ରସ କ୍ଲବ ସଭାପତ ଗି ନରରାତ୍ମ ରସଲମା, ଉପ 
ସଭାପତ ଗି ସତୟୁନାରାୟଣ କ୍ମାର, ପବୂ୍ଜତନ 
ସମ ଗିତ ଗିସଭୟୁ ସ ଗିମାଞ୍ଳ ରଭାଇ ପ୍ରମଖ୍ ଅତ ଗିଥି ଭାରବ 
ରଯା�ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ଗି ମୟୁାଚରର ଓରକ ଟାଇଟନ 
ରପନାଲଟ ଗି ସଟ୍ରର ବ ଗିଜୟଠୀ ରହାଇଥିଲା। ମୟୁାଚକ୍ 
ର�ାବଦ୍୍ଜନ ମାଝଠୀ, ମରନାଜ ରଭାଇ, ପ୍ରଦଠୀପ ମଲ୍ ଗିକ 
ପର ଗିଚାଳନା କର ଗିଥିରଲ। ଆରୟାଜକ କମ ଗିଟ ଗିର 
ବ୍ଲ୍ ରଭାଇ, ମର୍କଶ ନାଏକ, ଡ ଗିଲ୍ ରବରହରା, 
ଡ ଗିଟ୍ ନାଏକ, ଟ ଗିକ୍, ରାରଜଶ, ବ ଗିରନାଦ, ମରନାଜ, 
ବ ଗିଜୟ, ଆକାଶ, ଜଗିତ୍ ପ୍ରମଖ୍ ସହରଯା� କର ଗିଥିରଲ।

ରଷିଡ଼ିା ପ୍ମିୟିର ଲଗି୍  ଫତୁଟବଲ ଟତୁ ର୍୍ଜାସମଣ୍ଟ

ବଲାଙ୍ଗିର,୨୬ା୯(ସମ ଗିସ) : ସ୍ାନଠୀୟ ଭଠୀମରଭାଇ 
ରମଡଗିକାଲ କରଲଜ ଓ ହପେ ଗିଟାଲ ପ୍ରାଙ୍ଣର ଏମ୍ ସ ଗିଏଚ୍  
ବ ଗିଲ୍ ଗିଂର ସମ୍ ଗିଳନଠୀ କକ୍ ଠାରର ଓଡ଼ଗିଶା ଫାମ୍ଜାସ ଗିଷ୍ଟ 
ରସବା ସଂେ ତରଫର୍ ବ ଗିଶ୍ୱ ଫାମ୍ଜାସ ଗିଷ୍ଟ (ରଭଷଜ ବ ଗିଜ୍ଞ) 
ଦ ଗିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛ ଗି। ଉକ୍ତ ସଭାରର ସଂେର 
ସଭାପତ ଗି ରାଧାମାଧବ ମ ଗିଶ୍ ସଭାପତ ଗିତ୍ୱ କର ଗିଥିରଲ ଓ 
ସଂେର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚଗିଦାନନ୍ଦ ରବରହରା ସଭା 
ପର ଗିଚାଳନା କର ଗିବା ସହ ଫାମ୍ଜାସ ଗିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଠୀୟ ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ 
ବ ଗିଷୟରର ଆରଲାକପାତ କର ଗିଥିରଲ। ବର ଗିଷ୍ ସଭୟୁ 
ଶର୍ଭନ୍ଦ୍ର କ୍ମାର ରନପାକ, ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ ବ ଗିକାଶ କ୍ମାର 
ପରଟଲ, ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ୟୁରକନ୍ଦ୍ରର୍ ଆସ ଗିଥିବା ସଭୟୁ 
�ଣ ଓ ରଟ୍ନଗିଂ ରନଉଥିବା ଫାମ୍ଜାସ ଗିଷ୍ଟ ଛାତ୍ ଉପସ୍ଗିତ 
ରହ ଗି ନ ଗିଜର ସଚ୍ ଗିନ୍ ଗିତ ମତାମତ ବୟୁକ୍ତ କର ଗିଥିରଲ। 
ଉକ୍ତ ସଭାରର ଉତ୍ବ ପାଳନ କାଯ୍ଜୟୁସଚୂଠୀ ଅନ୍ସାରର 
ରକକ୍  କଟାଯାଇ ସଭୟୁମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ବ ଗିଭ ଗିନ୍ନ ପ୍ରକାର 
ସାଂସ୍ତୃ ଗିକ କାଯ୍ଜୟୁକ୍ରମ ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ସଭା ରଶଷରର ସଂେର ଯ�୍ ୍ ସମ୍ପାଦକ ସରରାଜ 
କ୍ମାର ସାହ୍ ଧନୟୁବାଦ ଅପ୍ଜଣ କର ଗିଥିରଲ।

ବଶି୍ୱ ଫାମ୍ଜାେଷି୍ଟ ଦବିେ ୍ାଳତି

ଉଲ୍ଣ୍ଡା,୨୬ା୯ (ସମ ଗିସ): ସବ୍ର୍୍ଜପର୍ ଜଗିଲ୍ା ଉଲ୍ଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଳ ଅଧଠୀନ 
ମାଙ୍କଡବାହାଲ ଜଙ୍ଲରର ବ ଗିଦ୍ୟୁତ ଫାଶ ପକାଇ ବାର୍ ହା ଶ ଗିକାର 
େଟଣାରର ୨ ଜଣ ଶ ଗିକାରଠୀଙ୍୍କ ବନ ବ ଗିଭା� � ଗିରଫ କର ଗିଛ ଗି। � ଗିରଫ 
ଅଭଗିଯକ୍୍ତ ଦ୍ୟ ମାଟ ଗିଖାଇ ଗ୍ାମର ଭୂଷଣ ରମରହର(୪୩) ଏବଂ ତାଙ୍କ 
ପଅ୍ ତ୍ଷବନ୍ ରମରହର (୨୬)। �ତ ଶନ ଗିବାର ବ ଗିଳମ୍ବ ଗିତ ରାତ ଗିରର ଉକ୍ତ 
ଜଙ୍ଲରର ବ ଗିଦ୍ୟୁତ ଫାଶ ପକାଇ ବାର୍ ହା ଶ ଗିକାର କରାଯାଇଥିଲା। 
ବ ଗିଦ୍ୟୁତ ତାର ଫାସରର ଲା� ଗି ର�ାଟ ଗିଏ ବାର୍ ହାର ମତ୍ୃୟୁ େଟ ଗିଥିଲା। 

ଖବର ପାଇ ବନ ବ ଗିଭା� କମ୍ଜଚାରଠୀ ଜଙ୍ଲ ଭଗିତରର ଚଢଉ କର ଗି 
େଟଣାସ୍ଳର୍ ର�ାଟ ଗିଏ ବାର୍ ହାର ମତୃରଦହ ଉଦ୍ାର କର ଗିଥିରଲ। 
ଏ ରନଇ ଏକ ମାମଲା ର୍ଜ୍ କର ଗି ତଦନ୍ ଚାଲଗିଥିବା ରବରଳ ବାରହା 
ଶ ଗିକାର େଟଣାରର ଏହ ଗି ଦ୍ଇ ଅଭଗିଯକ୍୍ତ ସାମ ଗିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଗିଥିଲା। 
ଏମାନଙ୍କ ପାଖର୍ ର�ାଟ ଗିଏ ବାର୍ ହା ଦାନ୍, ଟାଙ୍ଗିଆ, କଟ୍ରଠୀ ଜବତ 
କରାଯାଇଛ ଗି। ଏହ ଗି େଟଣାରର ଆଉ କ ଗିଏ ସାମ ଗିଲ କ ଗି ନାହ ିଁ ତଦନ୍ 
କରାଯାଉଛ ଗି। ରବାଲଗି ଏସ ଗିଏଫ ପ୍ରଫ୍ଲ୍ ଧର୍ଆ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍ଗି।

ବାର୍ ହା 
ଶେିାର େର ି
ବା୍, ୍ତୁଅ 

ଗରିଫ
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ଜଟଳି ସ୍ଥତରିେ ୋଜସ୍ଥାନ କଂରରେସ ସଙ୍କଟ

ମଙ୍ଗଳବାର,  ୨୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୬ା୯(ଏସେନ୍)ି

ରାଜସ୍ାନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନନଇ ଗତକାଲ ି
ସନ୍୍ୟାରୁ  ନେଉ ଁ ସ୍ତ ି ଉପଜୁଥିÒଲା ତାହା 
ଏନେ ଜଟଳି ନହୋନର ଲାଗଛି।ି  ପରେର୍ତ୍୍ରୀ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ କରେିା ନଷେତ୍ରନର କଂନରେସ 
ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନନିଦ୍ତ୍ଶକୁ ଅଣନଦଖା 
କର ି େଧିାୟକମାନନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଶାକ 
ନଗହଲଟଙ୍କ ସପଷେନର ନେଭଳ ି େନି୍ାହ 
କନଲ ତାହା ଏନେ ନଗହଲଟଙ୍କ ପାଇଁ 
ମହଙ୍ା ପଡ଼େିାକୁ ୋଉଛ।ି େଧିାୟକମାନଙ୍କ 
େନି୍ାହ ଏେଂ ପନର ପନର ଇସ୍ତଫା 
ଦଳର ମେତ୍୍ୟାଦା ହାନ୍ରୀ କରେିା ସହତି 
ଦଳ୍ରୀୟ କନ୍ଦଳକୁ ୋହାନର ପକାଇଥÒୋରୁ 
ଦଳ୍ରୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଶାକ 
ନଗହଲଟଙ୍କ ଏକପ୍ରକାର ଷେବୁ୍ଧ ନହାଇଥÒୋ 
କୁହାୋଉଛ।ି ନେଉଥଁÒପାଇ ଁ ନଗହଲଟଙୁ୍କ 
କଂନରେସ ଅଧ୍ୟଷେ ପଦ ତ’ ମଳିେିନ,ି ନସ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ େ ି େଦିା ନହାଇପାରନ୍ ି
ନୋଲ ି ଆଶଙ୍କା ନଦଖାୋଇଛ।ି ଗତକାଲରି 
ଘଟଣା ପଛନର ନଗହଲଟଙ୍କ ପରୁା ହାତ 
ରହଥିÒୋ ହାଇକମାଣ୍ଡ ହୃଦୟଙ୍ମ କରେିା 
ପନର ପରେର୍ତ୍୍ରୀ ପଦନଷେପ ପାଇ ଁଦଳ ପଷେରୁ 
ପ୍ରକ୍ୟିା ଜାର ି ରହଛି।ି ନସାମୋର କଂନରେସ 
ଅଧ୍ୟଷୋ ନସାନଆି ଗାନ୍୍ରୀଙ୍କ ନନତୃତ୍ବନର 
େରଷି୍ଠ ନନତାମାନନ ରାଜସ୍ାନ ସ୍ତକୁି 
ନନଇ ଘନ ଘନ ଆନଲାଚନା କରଛିନ୍।ି 
ଗତକାଲ ି ଅଜୟ ମାକନ୍  ଏେଂ ମାଲକିାରୁ୍ତ୍ନ 
ଖଡନଗ ରାଜସ୍ାନ ଗସ୍ତ କରଥିÒଲା ନେନଳ 
ନସମାନନ ମଧ୍ୟ ନସଠକାର ସ୍ତ ି ସମ୍ପକତ୍ନର 
ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଅେଗତ କରଛିନ୍।ି ନତନେ 
ଅଚାନକ ଭାନେ ଦଳର େରଷି୍ଠ ନନତା ନକ 

ସ ିନଭନୁନଗାପାଳ ଏେଂ କମଳନାଥଙୁ୍କ ଦଲି୍୍ରୀ 
ଡକାେେିା ଘଟଣା ନଗହଲଟଙ୍କ ସ୍ତକୁି ଅଧÒକ 
ଜଟଳି କରେି ନୋଲ ି ସନଙ୍କତ ମଳିଛି।ି 
ଗତକାଲରି ଘଟଣା ଉଭୟ ନସାନଆି ଏେଂ 
ରାହୁଲ ଗାନ୍୍ରୀଙୁ୍କ ଷେବୁ୍ଧ କରଥିÒୋ ନେନଳ 
ଦଳ  ପଷେରୁ ନଗହଲଟଙ୍କ  େନିରାଧନର 

ଶକ୍ତ ପଦନଷେପ ନନୋକୁ ଆନଲାଚନା 
ଚାଲଛି।ି  ରାହୁଲ ନଗାଟଏି ପଷେନର ଭାରତ 
ନୋଡ ୋତ୍ରା କାେତ୍୍ୟକ୍ମନର ରାତଦିନି ଏକ 
କର ି ନଦଇଛନ୍।ି ଅନ୍ୟପଷେନର ଆସନ୍ା 
ମାସନର ଦଳ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟଷେ ପଦ ନେିତ୍ାଚନକୁ 
ନନଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ ି ଏକପ୍ରକାର ନରାଚକ 
ରହଛି।ି ଏଭଳ ି ସ୍ତନିର ରାଜସ୍ାନ 

କଂନରେସନର ନଦଖାୋଇଥÒୋ ଦଳ୍ରୀୟ 
କନ୍ଦଳ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସନମତ ଦଳର 
ଅନନକ େରଷି୍ଠ ନନତାଙୁ୍କ େବି୍ରତ କରଛି।ି 
ନସଥÒପାଇ ଁଦଳର ଅଧ୍ୟଷେ ପଦ ପାଇ ଁଅନଶାକ 
ନଗହଲଟଙ୍କ  େଦଳନର ଏନେ  ନକ ସ ି
ନେଣନୁଗାପାଳ ଏେଂ କମଳନାଥଙ୍କ ନାମ 

ଚର୍ତ୍ାକୁ ଆସଛି।ି ନସମାନଙୁ୍କ ଏଥÒପାଇ ଁଦଲି୍୍ରୀ 
ଡକାୋଇଥÒୋ ନେନଳ ଏହାର ସରୁାକ 
ପାଇ ଁ ନଗହଲଟ ଅଧ୍ୟଷେ ପଦ ପାଇ ଁ ଆଉ 
ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରନିେ ନାହ ିଁ ନୋଲ ି
କହଥିÒୋ ଜଣଶପଡ଼ଛି।ି ନତନେ ଏଭଳ ି
ସ୍ତ ିନଗହଲଟଙ୍କ ପାଇ ଁସେୁ ଦଗିରୁ ମହଙ୍ା 
ପଡ଼େି। ତାଙୁ୍କ ଅଧ୍ୟଷେ କରା ନଗନଲ ମଧ୍ୟ 

ନସ ଆଉ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦନର େ ିରହନିେନ ି
ନୋଲ ି ଚର୍ତ୍ା ନହଉଛ।ି ଉନଲ୍ଖନୋଗ୍ୟ 
ନେ, ନସାନଆିଙ୍କ ସପୁାରସିନର ଅଧ୍ୟଷେ ପଦ 
ପାଇ ଁ ନଗହଲଟଙ୍କ ନାମ ସେୁଠୁ ଆଗନର 
ରହଥିÒଲା। କନୁି୍ ଦଳର ‘ୱାନ ମ୍ୟାନ, ୱାନ 
ନପାଷ୍ଟ’ ନ୍ରୀତନିର େଦ ି ନଗହଲଟ ଅଧ୍ୟଷେ 
ଭାନେ ନେିତ୍ାଚତି ନହାଇଥାଆନନ୍ ନତନେ 

ତାଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ନଦୋକୁ 
ପଡ଼ଥିାଆନ୍ା।  ପରେର୍ତ୍୍ରୀ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାନେ 
ସଚନି ପାଇଲଟ ସେୁଠୁ ଆଗନର ରହଥିÒୋରୁ 
ନସ ହ ିଁ  ଏହ ିପଦନର ନେିକୁ୍ତ ନହାଇଥାଆନନ୍ 
ନୋଲ ିଏକପ୍ରକାର ନଶି୍ତି ନହାଇଥÒଲା। କନୁି୍ 
ନଗହଲଟ ରାଜସ୍ାନ ନମାହରୁ େର୍୍ତି ପାର ି
ନଥÒନଲ। ନସ ଅଧ୍ୟଷେ ରହ ି ମଧ୍ୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ନହାଇ ରହେିାକୁ ଚାହୁଥଁÒନଲ। ୋହାକ ି
ଗତକାଲ ିେଧିାୟକମାନଙ୍କ ଆଭମିଖୁ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ 

ନହାଇଥÒଲା। େନିଶଷକର ି ‘ନମା ହାତନର 
କଛି ି ନାହ ିଁ ’ ନୋଲ ି ନଗହଲଟଙ୍କ ମନ୍େ୍ୟ 
ତାଙ୍କର  ଅନ୍ରାଭମିଖୁ୍ୟକୁ ପଦାନର ପକାଇ 
ନଦଇଥÒଲା। ଅନ୍ୟପଷେନର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ୋଛେିାକୁ ରାଜସ୍ାନ ୋଇଥÒୋ ଦୁଇ 
ନକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନନତା ଅଜୟ ମାକନ୍  ଏେଂ 
ମାଲକିାରୁ୍ତ୍ନ ଖଡନଗଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆହୂତ 

ନେୈଠକନର େଧିାୟକମାନନ ନୋଗ ନ 
ନଦଇ ୋହାନର େନି୍ାହ କରେିା ଏେଂ 
ୋଚସ୍ପତଙି୍କ ଘରକୁ ୋଇ ଇସ୍ତଫା ନଦୋ 
ଘଟଣା ପଛନର ନଗହଲଟଙ୍କ ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ ହାତ 
ରହଥିÒୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ନହାଇଥÒଲା। ଏହକି୍ମନର 
ହାଇକମାଣ୍ଡ େର୍ତ୍ମାନ ରାଜସ୍ାନ ସ୍ତକୁି 
ନନଇ ନେଉ ଁ ନଷି୍ପର୍ ି ନନୋକୁ ୋଉଛନ୍ ି
ତାହା ନଗହଲଟଙ୍କ ପାଇ ଁ ମହଙ୍ା 
ନହାଇପାନର ନୋଲ ି କୁହାୋଉଛ।ି

ଗେହଲଟ୍ଙ୍କପାଇଁମହଙ୍ାପଡ଼ବିବଗି୍ାହ

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ରଦୌଡ଼େୁ 
ହଟାଇବାକୁ ସଡିବ୍ଲୟ୍ୁସେି ଦାବ ି

ସ�ାଟଏି ୍ସଟ ସ�ହଲଟଙ୍କୁ  ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଲୀ ୍ଦରକୁ  ନ ହଟାଇବାକକୁ ତାଙ୍ େମର୍ଥକମାସନ 
ଦାବ ିକରକୁ ରÒବା ସବସଳ କଂସରେେ କାର୍ଥ୍ୟକାରଲୀ କମଟି ିସୋନଆି �ାନ୍ଲୀଙ୍କୁ  ଚଠି ିସଲଖି 

ରାଷ୍ଟଲୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୍ଦ ସଦୌଡରକୁ  ସ�ହଲଟଙ୍ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରବିାକକୁ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି 
ସ�ହଲଟଙ୍ ୍ରବିସତ୍୍ଥ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୍ଦ ୍ାଇଁ ଆଉ କାହାକକୁ ପ୍ରାର୍ଥଲୀ କରାରାଉ ସବାଲ ିକମଟି ି
କହଛି।ି ଏ୍ରକି ିସ�ହଲଟ ସ�ାଷ୍ଲୀ ବସିରାଧସର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍ ନକିଟସର ଅଭସିରା� 
କରାରାଇଛ।ି କମଟି ିେଦେ୍ୟଙ୍ କହବିା କରା , ସ�ହଲଟ୍ ଙ୍ ଉ୍ସର ବଶି୍ଵାେ କରବିା 

ଏବଂ ଦଳର ଦାୟତି୍ଵ ସଦବା ଠକି୍ ସହବ ନାହ ିଁ। ଶଲୀର୍ଥ ସନତୃତ୍ଵ ୍ାଇଁ ୍କୁଣ ିରସର 
ବଚିାର କରବିା ଉଚତି ସବାଲ ିକମରି ିେଦେ୍ୟମାସନ କହରିÒବା ସବସଳ ଏହାକକୁ 

�କୁରକୁ ତ୍ବ ସଦଇ େଡିବ୍ଲ୍୍ୟେ ି୍ରବତ୍୍ଥଲୀ ୍ଦସକ୍ଷ୍ ସନବାକକୁ ପ୍ରସ୍କୁତ ସହାଇଛ।ି

 ମଳି ିନ ପାରେ  ଦଳୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ
 ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ପଦେୁ ବ ିବଦିା ରହାଇପାେନ୍ି
 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ାରେ କମଳନାଥ, ରବଣରୁ�ାପାଳ
 ୧୦ ଜନପଥରେ ଉର୍ସ୍ତେୀୟ ରବୈଠକ

ଶ୍ଲୀନ�ର,୨୬ା୯(ଏସେନ୍)ି: ପେୂତ୍ତନ େରଷି୍ଠ କଂନରେସ 
ନନତା ଗଲୁାମନେ୍ରୀ ଆଜାଦ ନସାମୋର ତାଙ୍କର ନୂଆ ଦଳ 
ସମ୍ପକତ୍ନର ନଘାଷଣା କରଛିନ୍।ି ‘ନଡନମାକ୍ାଟକି ଆଜାଦ୍ ପାଟ୍ତି’ 
ନାମନର ତାଙ୍କ ଦଳ  ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ ନରିନପଷେତା ସହ ଗଣତାନ୍ତକି 
ଏେଂ ସ୍ବାଧ୍ରୀନତାର ସହ କାେତ୍୍ୟ କରେି ନୋଲ ିନସ କହଛିନ୍।ି 
ପ୍ରାୟ ମାସକ ତନଳ କଂନରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ନଦଇ  ଆଜାଦ 
ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରେିାକୁ ସନଙ୍କତ ନଦଇଥÒଲା ନେନଳ 
ଠକିଣା ସମୟନର ତାଙ୍କ ଦଳ ସମ୍ପକତ୍ନର ନଘାଷଣା କରଛିନ୍।ି 
ନୂଆ ଦଳ ସହତି ଆଜାଦ ଦଳ୍ରୀୟ ପତାକା ଉନ୍ାଚନ କର ି 
ଏକ ସାମା୍ଦକି ସମ୍ଳିନ୍ରୀନର କହଛିନ୍ ି ଆମ ଦଳ ସ୍ାଧ୍ରୀନ 
େଚିାରଧାରା ଓ ଆଦଶତ୍ୋନ ଗଣତାନ୍ତକି ଦଳ ନହେ। ଆନମ 

ନେିତ୍ାଚନନର ଧାରା ୩୭୦ ଉନଛେଦକୁ ପ୍ରସଙ୍ କରେୁି ନାହ ିଁ। 
େର୍ତ୍ମାନ ଆମର ଦଳକୁ ପଞ୍କିରଣ କରେିା ଆମର ପ୍ରଥମ  
କର୍ତ୍େ୍ୟ ନହେ। ନକୌଣସ ି ମହୂୁର୍ତ୍ନର  ନେିତ୍ାଚନ େଗିଲୁ 

ୋଜେିାକୁ ରହଥିÒୋରୁ ଆନମ ଆମର ରାଜନନୈତକି କାେତ୍୍ୟ 
ଜାର ିରଖିେୁ ନୋଲ ିନସ କହଛିନ୍।ି ଦଳ୍ରୀୟ ପତାକା ସମ୍ପକତ୍ନର 
କହେିାକୁ ୋଇ ନସ କହଛିନ୍ ିନେ, ନ୍ରୀଳ, ଧଳା ଓ ହଳଦଆି 
ରଙ୍ର ଆମର ପତାକା ଅନନକ ଦଗିକୁ ସଚୂତି କରୁଛ।ି ହନି୍ଦ୍ରୀ 

ନଜି ଦଳ ର�ାଷଣା କରେ �େୁାମନବୀ ଆଜାଦ

‘ରଡରମାକ୍ାଟକି ଆଜାଦ୍ ପାଟଟି’ ନାଁରେ କାରଚ୍ୟୁ କେବି

ଧାରା୩୭୦ଗହବନି
ଦଳୀୟପ୍ରସଙ୍

୧୦ୟଟୁୁୟୁବ୍ଚୟୁାଗନଲ୍ର୪୫ଭଡିଓିବନ୍ଦ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୬ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ଭାରତ ସରକାର ୧୦ ୟଟୁୁ୍ୟବ୍  ଚ୍ୟାନନଲର ୪୫ 
ଭଡିଓିକୁ େନ୍ଦ କରେିାକୁ ନନିଦ୍ତ୍ଶ ନଦଇଛନ୍।ି ଗଇୁନ୍ଦା ଏନଜନ୍ଗିଡୁକିଠାରୁ ମଳିଥିିୋ 
ସଚୂନା ଆଧାରନର ସଚୂନା ଏେଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତାଳୟ ଏହ ିପଦନଷେପ ରେହଣ କରଛି।ି 
ମନ୍ତାଳୟ ଅନୁୋୟ୍ରୀ ଏହ ିସେୁ ଭଡିଓିକୁ ନକାଟଏି ୩୦ ଲଷେରୁ ଅଧିକ ଥର ନଦଖାୋଇଛ।ି 
ଏହ ିସେୁ ଭଡିଓିନର ମଥି୍ୟା ଖେର, ଭୁଲ୍  ସଚୂନା, ଘଣୃ୍ୟ ମନ୍େ୍ୟ ଦଆିୋଇଥିଲା ଏେଂ 
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟକି ସଦ୍ ଭାେନାକୁ େଗିାଡୁଥିଲା। ଏହ ିଭଡିଓିନର ମଥି୍ୟା ଖେର ଦଆିୋଇ 
ନଲାକଙୁ୍କ େଭି୍ାନ୍ ିକରାୋଉଥିଲା। ଏହା ନେୈନଦଶକି ସମ୍ପକତ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରୁଥିଲା। 
କଛି ିଭଡିଓିନର ଅଗ୍ପିଥ ନୋଜନା, ନସନାୋହନି୍ରୀ, ଭାରତର ଜାତ୍ରୀୟ ସରୁଷୋ 
ଉପକରଣ, କାଶ୍୍ରୀର ଆଦ ିପ୍ରସଙ୍ନର ଭୁଲ ସଚୂନା ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରାୋଉଥିଲା।

ଗେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀଙୁ୍କସପୁ୍ରମିଗୋଟ୍ଟରୁମଳିଲିାନିଆଶ୍ବସ୍ ି
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୬ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ନକନ୍ଦମନ୍ତ୍ରୀ ନାରାୟଣ ରାନଣଙୁ୍କ ସପୁ୍ରମିନକାଟତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ 
ଝଟ୍ କା ମଳିଛି।ି ସନେତ୍ାର୍ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କ ଆନେଦନକୁ ଖାରଜ କରନିଦଇଛନ୍ ି
ଏେଂ େନମ୍ ହାଇନକାଟତ୍ଙ୍କ ନନିଦ୍ତ୍ଶନର ହସ୍ତନଷେପ କରନିେନ ିନୋଲ ିକହଛିନ୍।ି 
ନାରାୟଣ ରାନଣ ନଜି ‘ଆଦଶି େଙ୍ଳା’ର ନେଆଇନ ନମିତ୍ାଣ ଭାଙ୍େିା ଲାଗ ି
ହାଇନକାଟତ୍ ନଦଇଥିୋ ନନିଦ୍ତ୍ଶ ଉପନର ନରାକ୍  ଲଗାଇୋକୁ ଦାେ ିକରଥିିନଲ। 
ନକାଟତ୍ଙ୍କ ନଷି୍ପର୍ ିଅନୁୋୟ୍ରୀ ଆଗାମ୍ରୀ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟନର ନକନ୍ଦମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ନଜି 
ନେଆଇନ ନମିତ୍ାଣ ଭାଙ୍େିାକୁ ପଡ଼େି। ନନଚତ୍  େଏିମ୍ ସ ିଏହ ିନମିତ୍ାଣ ଭାଙ୍ନିଦେ।

ଦଶହରାମଗହାତ୍ସବଉଦ୍ଘାଟନେଗଲରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ମହଲୀଶରୂ, ୨୬ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିନ୍ୌପଦ୍ରୀ ମମୁୁତ୍ ମହ୍ରୀଶରୂନର ନସାମୋର 

ଦଶହରା ମନହାତ୍ସେ ‘ନାଦା ହବ୍ା’ ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭାନେ 
ଏହ ିଉତ୍ସେକୁ ଉଦ୍ ଘାଟନ କର ିନସ ସ୍ାନ୍ରୀୟ ନଦେ୍ରୀ ମାଆ ଚାମନୁଣ୍ଡଶ୍ବର୍ରୀଙୁ୍କ 
ପଜୂାର୍ତ୍ନା କରଛିନ୍।ି ୧୦ ଦନି ପେତ୍୍ୟନ୍ ଚାଲେିାକୁ ଥିୋ ଏହ ିପ୍ରସଦି୍ଧ ଦଶହରା ଉତ୍ସେ 
ଭାରତ୍ରୀୟ ସଂସ୍ତୃ ିଏେଂ ସଭ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଦଶତ୍ନ କରୁଛ ିନୋଲ ିରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିକହଛିନ୍।ି 
ମହ୍ରୀଶରୂନର ଏହ ିଉତ୍ସେ ୪୦୦ େଷତ୍ ନହଲା ପାଳତି ନହାଇଆସଛୁ।ି ନତନେ 
କନରାନା ନୋଗୁଁ ଗତ ୨ େଷତ୍ ନହଲା ଏହ ିଉତ୍ସେ େନ୍ଦ ଥିଲା।

  ପାକ୍  ରସନା ରହେକିପ୍ଟେ ଦୁ�ଚ୍ଟଣାରେସ୍ତ

୨ଗମଜରଙ୍କସଗମତ୬ମତୃ
ଇେଲାମାବାଦ, ୨୬ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ପାକସି୍ତାନ ନସନାର ଏକ ନହଲକିପ୍ଟର ରେେିାର 
ରାତନିର େଲୁଚସି୍ତାନର ନଖାସ୍ତ ସହରନର ଦୁଘତ୍ଟଣାରେସ୍ତ ନହାଇଛ।ି ଏହ ିଦୁଘତ୍ଟଣାନର 
୨ ନମଜର ସନମତ ୬ ନସୈନକିଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ନହାଇଛ।ି ପାକସି୍ତାନ ନସନା ପଷେରୁ ଏହ ି
ସଚୂନା ଦଆିୋଇଛ।ି ନତନେ ଦୁଘତ୍ଟଣାର 
କାରଣ ଏ ପେତ୍୍ୟନ୍ ଜଣାପଡ଼ ିନାହ ିଁ। ଏହ ି
ନହଲକିପ୍ଟରନର ୨ ପାଇଲଟ, ୨ କମାଣ୍ଡର 
ଏେଂ ୨ ନମଜର ଥିନଲ। ପେୂତ୍ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 
୧ନର ଏହ ିଅଞ୍ଚଳନର ନସନାର ଅନ୍ୟ ଏକ 
ନହଲକିପ୍ଟର ଦୁଘତ୍ଟଣାରେସ୍ତ ନହାଇଥିଲା। 
ନସଥିନର ମଧ୍ୟ ୨ ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍କ ସନମତ 
୬ ନସୈନକି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିନଲ। େଲୁଚସି୍ତାନନର ପାକସି୍ତାନ ନସନା ଉପନର କ୍ମାଗତ 
ଭାନେ ଆକ୍ମଣ କରାୋଉଛ।ି ନତଣ ୁକଛି ିଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାକୁ ଦୁଘତ୍ଟଣା ମାନେିାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ନାହାନ୍।ି େଲୁଚସି୍ତାନର ନଲାନକ ପାକସି୍ତାନଠାରୁ ସ୍ବାଧ୍ରୀନ ନହୋକୁ ଚାହୁଁଛନ୍।ି

ଲସକ୍ଷୌ୍, ୨୬ା୯ (ଏସେନ୍)ି: ଉର୍ରପ୍ରନଦଶ ରାଜଧାନ୍ରୀ ଲନଷେୌ୍ରୁ ୩୯ କମି ିଦୂର 
ଇତୁଞ୍ାନର ନସାମୋର ସକାନଳ େଡ଼ ଦୁଘତ୍ଟଣା ଘଟଛିାି ଏଠାକାର ଗଦ୍ପିରୁୱା 
ନକିଟନର ଦରୁ ତ ଗତନିର ଆସଥୁିୋ ଏକ ଟ୍ରକ ଓଭରନଟକ୍  କରେିାକୁ ୋଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର-
ଟ୍ରଲକୁି ଧକ୍ା ନଦଇଛାି ଏହା ଫଳନର ଟ୍ରାକ୍ଟର-ଟ୍ରଲଟି ିନୟିନ୍ତଣ ହରାଇ ନପାଖର୍ରୀକୁ 
ଖସ ିପଡ଼ଛି।ି ଏହ ିଦୁଘତ୍ଟଣାନର ୧୦ ଜଣ ନଲାକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍।ି ମତୃକଙ୍କ ମଧ୍ୟନର 
୮ ମହଳିା ଏେଂ ୨ ଶଶି ୁସାମଲି ଅଛନ୍।ି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ନଗାଟଏି ପରେିାରର 
୪ ଜଣ ନଲାକ ରହଛିନ୍।ି ଦୁଘତ୍ଟଣାନର ୧୨ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ନହାଇଛନ୍।ି ଏହ ି
ଟ୍ରାକ୍ଟର -ଟ୍ରଲନିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଇତୁଞ୍ାରୁ କମ୍ ହାରୱାନରି ଏକ ମନ୍ଦରିକୁ ଦଶତ୍ନ ପାଇଁ 
ୋଉଥିନଲ। ଦୁଘତ୍ଟଣା ସମୟନର ଏଥିନର ୪୭ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଥିନଲ। ଏହ ିସଚୂନା 
ମଳିେିା ପନର ଏସ୍ ଡଆିରଏଫ୍  ଘଟଣାସ୍ଳନର ପହଞ୍ଚ ିଥିଲା। ସ୍ାନ୍ରୀୟ ନଲାକ ମଧ୍ୟ 
ଉଦ୍ଧାରକାେତ୍୍ୟନର ସାହାେ୍ୟ କରଥିିନଲ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୋଗ୍ରୀ ଆଦତି୍ୟନାଥ ଏହ ି
ଘଟଣାକୁ ନନଇ ଗଭ୍ରୀର ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ନସ ମତୃକଙ୍କ ପରେିାର ସଦସ୍ୟଙୁ୍କ 
୪ ଲଷେ ଟଙ୍କା ନଲଖାଏ ଁଅନୁକମ୍ପାମଳୂକ ସହାୟତା ନଦୋକୁ ନଘାଷଣା କରଛିନ୍।ି 
ଅନ୍ୟପଷେନର ମଜୁାଫରନଗର ହାଇନୱନର ସକାନଳ ଦଲି୍୍ରୀରୁ ହରଦି୍ବାର ୋଉଥିୋ 
ଏକ ଟ୍ରକ୍ କୁ ନରାଡ୍ ନୱଜ୍  େସ୍  ଧକ୍ା ନଦଇଛ।ି ଏହ ିଦୁଘତ୍ଟଣାନର କାର୍ ନର ଥିୋ 
ଜନଣ କନନଷ୍ଟେଳଙ୍କ ସହତି ୪ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ନହାଇଛ।ି ମତୃ କନନଷ୍ଟେଳ 
କୁଲଦ୍ରୀପ ମଶି୍ରା ଉର୍ରାଖଣ୍ଡ ଉର୍ରକାଶ୍ରୀ ଜଲି୍ା ଥାଲ୍  ରୋମର ୋସନି୍ଦା ଥିନଲ। 

ଗପାଖରୀେୁଖସଲିା
ଟ୍ାେ୍ଟର-ଟ୍ଲ;ି୧୦ମତୃ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୬ା୯ (ଏସେନ୍)ି

ମନ ିଲଣ୍ଡରଂି ମାମଲାନର େଲଉିଡ୍  ଅଭନିନତ୍ର୍ରୀ 
ଜ୍ୟାକ୍ ଲନି୍  ଫର୍ତ୍ାଣ୍ଡଜି୍ ଙୁ୍କ ଆଶ୍ବସ୍ତ ି ମଳିଛି।ି 
ଦଲି୍୍ରୀର ପଟଆିଲା ହାଉସ ନକାଟତ୍ ନସାମୋର 
ତାଙୁ୍କ ଅନ୍ର୍ରୀଣ ଜାମନି ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି 
୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ନେଲ୍  େଣ୍ଡନର ତାଙୁ୍କ 
ଜାମନି ମଳିଛି।ି ଠକ ସନୁକଶ ଚନ୍ଦନଶଖର 
ସମନ୍୍ତି ୨୦୦ ନକାଟ ି ଟଙ୍କାର ମନ ି ଲଣ୍ଡରଂି 
ମାମଲାନର ନସାମୋର ହାଜର ନହୋ ପାଇଁ 
ଜ୍ୟାକଲନି୍ ଙୁ୍କ ସମନ ଜାର ି କରାୋଇଥିଲା। 
ଅଭନିନତ୍ର୍ରୀ ନଲାକଙ୍କ ନଜରରୁ େର୍୍ତିୋ ପାଇଁ 
ଅଭନିେ ଉପାୟ ଅେଲମନ୍ କରଥିିନଲ। 
ନସ ଓକଲିଙ୍କ ନପାଷାକ ପନି୍ ି ନକାଟତ୍ନର 
ହାଜର ନହାଇଥିନଲ। ଜ୍ୟାକ୍ ଲନି୍ ଙ୍କ 

ଜାମନି ଆନେଦନ ଉପନର ନକାଟତ୍ 
ପ୍ରେର୍ତ୍ନ ନନିଦ୍ତ୍ଶାଳୟ (ଇଡ)ିକୁ ଜୋେ 
ମାଗଛିନ୍।ି ଅତରିକି୍ତ ନସସନ େଚିାରପତ ି
ନଶୈନଳନ୍ଦ ମଲକି କହଛିନ୍ ି ନେ ଏହାର 

ଜୋେ ନ ମଳିେିା ପେତ୍୍ୟନ୍ ନୟିମତି ଜାମନି 
ମାମଲା ପଡ଼ ି ରହେି। ଅନକ୍ଟାେର ୨୨ନର 
ଏହ ି ମାମଲାର ପରେର୍ତ୍୍ରୀ ଶଣୁାଣ ି ନହେ।

ଏହ ି ମାମଲାନର ଇଡ ି ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ନର 

ଚାଜତ୍ସଟି୍  ଦାଖଲ କରଥିିଲା। ଏଥିନର 
ଜ୍ୟାକ୍ ଲନିଙୁ୍କ ଅଭେିକୁ୍ତ କରାୋଇଥିଲା। 
ଏହ ି ମାମଲାନର ନକାଟତ୍ ତାଙୁ୍କ ସମନ ଜାର ି
କରଥିିନଲ। ପେୂତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ମାମଲାନର 
ଜ୍ୟାକଲନି୍  ଅନନକ ଥର ନକାଟତ୍ନର ହାଜର 
ନହାଇଥିନଲ। କଛି ିଦନି ତନଳ ଇନକାନମକି 

ଅନଫନ ୍ ୱିଙ୍ (ଇଓଡେ୍ଲ୍୍ୟ) ତାଙୁ୍କ ୭ ଘଣ୍ା 
ପେତ୍୍ୟନ୍ ନଜରା କରଥିିଲା। ଠକ ସନୁକଶଠାରୁ 
ରେହଣ କରଥିିୋ ମହଙ୍ା ଉପହାରକୁ ନନଇ 
ତାଙ୍କ ପଚରାଉଚୁରା କରାୋଇଥିଲା। ଗତ 

େଷତ୍ ଇଡ ି ସନୁକଶ ଏେଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
େନିରାଧନର ୨୦୦ ନକାଟ ିଟଙ୍କାର ମନ ିଲଣ୍ଡରଂି 
ମାମଲାନର ଚାଜତ୍ସଟି୍  ଦାଖଲ କରଥିିଲା। 
ଅଭନିୋଗ ଅନୁୋୟ୍ରୀ ଇଡ ିତହିାର ନଜଲ୍ ନର 
ଥିୋ ସମୟନର ଜନଣ େ୍ୟେସାୟ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍୍ରୀଙ୍କ 
ଠାରୁ ନଜାର ଜେରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ 
କରଥିିଲା। ଇଡ ିମନ ିଲଣ୍ଡରଂି ନନିରାଧି ଆଇନ 
ଅନୁୋୟ୍ରୀ ଜ୍ୟାକଲନିଙ୍କ େୟାନ ନରକଡତ୍ 
କରଥିିଲା। ଏହ ି ମାମଲାନର ଜ୍ୟାକଲନି୍  
ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍ତ୍ ପ୍ରମାଣ ନୋଲ ି ଇଡ ି ପଷେରୁ 
କୁହାୋଇଛ।ି ନଜରା ସମୟନର ସନୁକଶଙ୍କ 
ସହ ରନିଲସନ୍ ସପି୍ ନର ଥିୋ ନସ ସ୍ବ୍ରୀକାର 
କରଥିିନଲ। ନଡଟ୍  ସମୟନର ସନୁକଶ ତାଙୁ୍କ 
ଅଳଙ୍କାର, ୪ ପଶ୍ତିଆନ େନିଲଇ, ନଗାଟଏି 
ନଘାଡ଼ା ଆଦ ି ମହଙ୍ା ଉପହାର ନଦଇଥିଲା।

ଓକେି ରପାଷାକ ପନି୍ ି
ରକାଟଚ୍ରେ ପହଞ୍ରିେ

ଜୟୁାକ୍ଲନି୍ଙୁ୍କଜାମନି୨୦୦ ରକାଟ ିଟଙ୍କାେ 
ଠରକଇ ମାମୋ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୬ା୯(ଏସେନ୍)ି

ପପଲୁାର ଫ୍ରଣ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡଆି (ପଏିଫଆଇ) 
ସଂଗଠନକୁ ନେଆଇନ ନଘାଷଣା କରେିାକୁ 
ନକନ୍ଦ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଆରମ୍ଭ ନହାଇଛ।ି 
ଏହ ି ସଂଗଠନର କାେତ୍୍ୟକଳାପକୁ ନନଇ 
ପ୍ରଶ୍ ଉଠେିା ପନର ଗତ ୨୨ ତାରଖିନର 
ଏନ୍ ଆଇଏ ଏେଂ ଇଡ ି ପଷେରୁ ୧୫ଟ ି
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଠକିଣା ଉପନର ଚଢ଼ଉ 
କରାୋଇଥÒଲା। ଏହାସହତି ୧୦୬ ସଦସ୍ୟଙୁ୍କ 
ଗରିଫ କରାୋଇଥÒଲା। ଗରିଫ ସଦସ୍ୟଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଜଣଙୁ୍କ ଏନଆଇଏ ପଚରାଉଚରା 
କରଥିÒୋ ନେନଳ ନସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହସ୍ତଗତ 
ନହାଇଥÒୋ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କର ି ଏହ ି
ସଂଗଠନକୁ ନେଆଇନ ନଘାଷଣା କରେିାକୁ 

ନକନ୍ଦ ସରକାରଙୁ୍କ ସପୁାରସି କରାୋଇଥÒୋ 
କୁହାୋଉଛ।ି ନସହ ି ଅନୁସାନର ନକନ୍ଦ 
ସରକାର ୟଏୁପଏି ଆଇନ ଅଧÒନନର 
ପଏିଫଆଇକୁ ନେଆଇନ ନଘାଷଣା 

କରେିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନହଉଥÒୋ କୁହାୋଇଛ।ି 
ଏନଆଇଏ ନଦଇଥÒୋ ସଚୂନା ଅନୁସାନର 
ପଏିଫଆଇ ଭାରତନର ହଂିସା ଏେଂ ନଦଶ 
େନିରାଧ୍ରୀ କାେତ୍୍ୟକଳାପ ପାଇ ଁ ଏହାର 
ସଦସ୍ୟମାନଙୁ୍କ ନପ୍ରାତ୍ସାହତି କରୁଥÒୋ ନେନଳ 
ଅଲ-କାଏଦା, ନଜୈସ-ଇ-ମହମ୍ଦ, ଲସ୍ର-

ଇ-ନତାଏୋ ଭଳ ି େନିଦଶ୍ରୀ ଆତଙ୍କୋଦ୍ରୀ 
ସଂଗଠନ ପାଇ ଁସଦସ୍ୟ ନୋଗାଡ କରେିାନର 
କାେତ୍୍ୟ କରୁଛ।ି ଏଥÒସହତି ଏହ ି ସଂଗଠନର 
ପାଣ୍ ିସଂରେହର ନକନ୍ଦସ୍ଳ ଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରସମହୂ 

ରହଛି।ି ଏହ ି ସଂଗଠନର 
କଛି ି ସଦସ୍ୟ ୟଏୁଇ, 
ସାଉଦ ି ଆରେ, ଓମାନ, 
ୋହାରନି, କାତାର ଏେଂ 
ତୁକତ୍୍ରୀନର କାେତ୍୍ୟ କରୁଥÒଲଶ 

ନେନଳ ପ୍ରୋସ୍ରୀ ଭାରତ୍ରୀୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ 
ଏେଂ ହାୱାଲା ଜରଆିନର ଭାରତକୁ 
ପେତ୍୍ୟାପ୍ତ ଅଥତ୍ ପଠାୋଉଛ।ି ଗତ କଛି ି
ମାସ ମଧ୍ୟନର ପଏିଫଆଇର କାରୋର 
ପରମିାଣ ୧୨୦ ନକାଟ ି ଟଙ୍କା ରହଥିÒୋ 
ଏନଆଇଏ ଜାଣେିାକୁ ପାଇଛ।ି

ଗବଆଇନଗଘାଷତିଗହବପଏିଫ୍ଆଇ

 � ରକନ୍ଦୀୟ ରାଞ୍ ଏରଜନ୍ଙି୍କ ତଥୟୁ 
ଆଧାେରେ ଚାେଛି ିପ୍ରସୁ୍ତତ ି

 �ଆେବ ୋଷ୍ଟ୍ରେୁ ଆସଛୁ ିପରଚ୍ୟୁାପ୍ତ ପାଣ୍ ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୬ା୯(ଏସେନ୍)ି: ପାକସି୍ତାନ 
ସହ ଆନମରକିାର ସମ୍ପକତ୍ େଗିଡ଼ିଥିÒୋ 
କୁହାୋଉଥÒନଲ ନହ ଁଇତମିଧ୍ୟନର ଆନମରକିା 
ପାକସି୍ତାନକୁ   ୪୫୦ ନୟିତୁ ଡଲାର ସହାୟତା 
ନଦଇଛ।ି ଏଫ-୧୬ ଲଢୁଆ େମିାନର 
ରଷେଣାନେଷେଣ ପାଇ ଁଏହ ିଅଥତ୍ ଦଆିୋଇଥÒୋ 
ଆନମରକିା କହୁଛ।ି କନୁି୍ ଆନମରକିାର 
ଏଭଳ ି ଆଭମିଖୁ୍ୟକୁ ଭାରତ ସମାନଲାଚନା 
କରେିା ସହତି ଆନମରକିା ମାଟନିର 
ନେୈନଦଶକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଏହାର 
କଡ଼ା ଜୋେ ରଖଛନ୍।ି ଓେ୍ାଶଂିଟନଠାନର 

ଜୟଶଙ୍କର କହଛିନ୍ ି ନେ, ଆତଙ୍କୋଦ 
ନନିରାଧ୍ରୀ ଅଭେିାନ ପାଇ ଁ ଏଫ-୧୬ 
ନୋଗାଣ କରାୋଉଛ ି ନୋଲ ି ଆନମରକିା 
କହୁଛ।ି କନୁି୍ ଏହ ି ନଶ୍ରଣ୍ରୀର େମିାନର 
ଷେମତା କଣ ଓ ନସଗଡ଼ୁକି ନକଉଠଁାନର 
ମତୁୟନ ନହଉଛ ି ତାହା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଜଣା। 
ନତଣ ୁ ଆନମରକିା କାହାକୁ ନୋକା େନଉଛ ି
ନୋଲ ି ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ କରଛିନ୍।ି ନସ 
ଆହୁର ି ମଧ୍ୟ କହଛିନ୍ ି ନେ ଆନମରକିା ଓ 
ପାକସି୍ତାନ ସଂପକତ୍ ନକୌଣସ ି ଦଗିନର ହତି 
ସାଧନ କରୁନାହ ିଁ  ନୋଲ ି ନସ କହଛିନ୍।ି

ୋହାେୁଗବାୋବନଉଛ?

୍ାକସି୍ାନକକୁ େହାୟତା ପ୍ରେଙ୍ଗସର     
ଆସମରକିାକକୁ େୟଶଙ୍ରଙ୍ େମାସଲାଚନା

ଓ ଉଦୁ୍ତ୍ର ମଶି୍ରଣ ନହଉଛ ିହନୁି୍ଦସ୍ତାନ୍ରୀ। ଆନମ ଏକ ଗଣତାନ୍ତକି, ଶାନ୍ପିରୂ୍ତ୍ ଓ ସ୍ାଧ୍ରୀନ ନାଁ ଚାହଁୁଥିଲୁ। ଏହା ଆମ 
ପତାକାନର ପ୍ରତଫିଳତି ନହାଇଛ।ି ଆମ ଦଳ ଗାନ୍୍ରୀଜ୍ରୀଙ୍କ େଚିାରଧାରାନର ଚାଲେି ନୋଲ ିଆଜାଦ କହଛିନ୍।ି 
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88 ଭ୍ରମଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ବାରବା ସଂକୀର୍୍ଯ ମବାନସକିତବା,
ଅନ୍ଧବଶି୍ବାସ ଓ କୁସଂସ୍ବାର ଦୂର ହ�ବାଇରବାଏ   ! 

-ମାର୍କ ଟ୍ବେନ୍ 

ଡ. ଅଜତି କୁମାର ତ୍ ି୍ ାଠୀ
ଭୁବହନଶ୍ୱର, ହମବା: ୯୯୩୭୮୪୪୩୪୭ 

ଅରବନି୍ଦ ରାଉତ
ଭଦ୍ରକ, ହମବା: ୯୪୩୭୧୦୭୪୦୭

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସରୁକ୍ା ଚନି୍ା

ଚକିତି୍ା ଭତି୍ଭୂିମ ିବକିାଶ ଜରୁରୀ
ସମଗ୍ର ହଦଶହର ଚକିତି୍ବା ଅବହ�ଳବାରୁ ଡବାକ୍ତରଙୁ୍ ମବାଡ଼ ମରବାରବିବା ଏହବ ପ୍ବାୟତଃ ଏକ 

ସବାଧବାରଣ ଘଟଣବା ହ�ବାଇରବାଇଛ।ି ଏ� ି ଘଟଣବାର ସଂଖ୍ୟବାଧିକ ପୀଡ଼ତି ହ�ଉଛନ୍ ି
ସରକବାରୀ ଚକିତି୍କ। ଏଭଳ ିଅପ୍ୀତକିର ସ୍ତିରୁି ଡବାକ୍ତରମବାନଙୁ୍ ସରୁକ୍ବା ହଦବବା ପବାଇଁ ଓଡ଼ଶିବା 
ସରକବାର ହକହତକ ଆଇନଗତ ଓ ଅନ୍ୟବାନ୍ୟ ପଦହକ୍ପ ହନବବାକୁ ନକିଟହର ହରଉଁ ନଷି୍ପତ୍ ି
ଗ୍ର�ଣ କରଛିନ୍,ି ତବା�ବା ସ୍ବାଗତହରବାଗ୍ୟ ନଶି୍ଚୟ। 

ବବାସ୍ତବତବା ହ�ଲବା ହକୌଣସ ିଚକିତି୍କ ଜବାଣଶିଣୁ ିହରବାଗୀକୁ ମରବିବାକୁ ଛବାଡ଼ ିଦଅିନ୍ ିନବା� ିଁ। 
ଚକିତି୍ବା ସମୟହର ଚକିତି୍କଙ୍ କତ୍ତ୍ ୍ଯତ୍ୱ ବବା�ବାହର ଥିବବା ହକହତକ କବାରଣ ହରବାଗୁଁ ହରବାଗୀଙ୍ର 
ମତ୍ତୁ୍ୟ ଘହଟ। କନୁି୍ ହରବାଗୀର ମତ୍ତୁ୍ୟ ପହର ସମ୍ପକ୍ଯୀୟମବାହନ ପ୍ତକି୍ୟିବାଶୀଳ ହ�ବାଇ ଡବାକ୍ତରଙୁ୍ 
ଦବାୟୀ କର ିତୁରନ୍ ମବାରଧର ଆରମ୍ଭ କରଦିଅିନ୍।ି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ମଣହର ବଚିରବା ଡବାକ୍ତର ଓ 
ସ୍ବାସ୍୍ୟହକନ୍ଦ୍ର କମ୍ଯଚବାରୀମବାହନ ଆ�ତ �ୁଅନ୍।ି ଚକିତି୍ବା ହକନ୍ଦ୍ରର ଆସବବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ �ୁଏ।

ଆମ ରବାଜ୍ୟହର ଅହନକ ହରବାଗୀ �ଠବାତ୍  ଗରୁୁତର ହ�ବାଇପଡ଼ହିଲ ପ୍ଥହମ ଆଖପବାଖ 
ଡବାକ୍ତରଖବାନବାକୁ ଆସନ୍।ି ସମ୍ପତ୍କ୍ତ ହରବାଗୀଙ୍ ବ୍ୟବାଧି ଇତ�ିବାସ, ସ୍ବାସ୍୍ୟବାବସ୍ବା ସ୍ତି ିଓ ଅନ୍ୟବାନ୍ୟ 
ବଷିୟହର ଡବାକ୍ତରଙ୍ ପବାଖହର କଛି ିତଥ୍ୟ ନଥବାଏ କମି୍ବା ପରବିବାର ହଲବାହକ ତବା�ବାର ଉପରକୁ୍ତ 
ତଥ୍ୟ ହଦଇପବାରନ୍ ି ନବା� ିଁ। ହତଣ ୁ ପ୍ବାଥମକି ଚକିତି୍ବା ଭବାହବ ହରବାଗୀଙୁ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ହଳ 
ରନ୍ତ୍ରଣବା ନବିବାରକ ଇଂହଜକ୍ସନ, ଅକ୍ସହିଜନ, ସବାଲବାଇନ୍  ଆଦ ି ଦଆିରବାଇ ପର୍ଯ୍ୟହବକ୍ଣହର 
ରଖବାରବାଏ। ଏ� ି ସମୟ ଭତିହର ହରବାଗୀର ବ୍ୟବାଧିର ପରୀକ୍ବା ନରିୀକ୍ବା ଆରମ୍ଭ �ୁଏ। ଏ� ି
ପର୍ଯ୍ୟବାୟହର କଛି ି ହରବାଗୀଙ୍ର ସ୍ବାସ୍୍ୟଗତ ଜଟଳିତବା ହରବାଗୁଁ ମତ୍ତୁ୍ୟ ଘହଟ। କନୁି୍ ହରବାଗୀଙ୍ 
ସମ୍ପକ୍ଯୀୟ ଅହନକ ସମୟହର ଧରନିଅିନ୍ ିହର ଭୁଲ୍  ଇହଜେକ୍ସନ, ତରୁଟପିରୂ୍୍ଯ ଔଷଧ ଓ ଚକିତି୍ବା 
ଅଭବାବରୁ ହରବାଗୀର ମତ୍ତୁ୍ୟ ଘଟଲିବା। ହତଣ ୁହସମବାହନ ଡବାକ୍ତର ଓ ଚକିତି୍ବା ସ�ବାୟକଙ୍ ଉପହର 
ରବାଗ ଶଝୁବାଇବବା ଆରମ୍ଭ କରଦିଅିନ୍।ି

ଦ୍ତିୀୟ କଥବା ହ�ଲବା ଗରୁୁତର ହରବାଗୀଙୁ୍ ପ୍ବାଥମକି ଚକିତି୍ବା ପହର ହଛବାଟ ହଛବାଟ 
ଡବାକ୍ତରଖବାନବାରୁ ହରଫରବାଲ୍  �ସ୍ଟିବାଲ୍ କୁ ପଠବାରବାଇଥବାଏ। ଏ�ବାର କବାରଣ ହ�ଲବା ଜଟଳି 
ଓ ଗରୁୁତର ହରବାଗୀଙ୍ ଚକିତି୍ବା ପବାଇଁ ତଳସ୍ତରହର ଆବଶ୍ୟକ ଚକିତି୍ବା ଭତି୍ଭୂିମ ି ଓ ସବାଧନ 
ନଥବାଏ। ହସ� ି ସମୟଟ ି ହରବାଗୀ ପବାଇଁ କନୁି୍ ଅତ୍ୟନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। ଆନୁଷଙ୍କି ପ୍ବାଥମକି 
ଚକିତି୍ବା ପହର ହରବାଗୀକୁ ହରଫରବାଲ୍  ଡବାକ୍ତରଖବାନବାକୁ ପଠବାଇବବା ମଧ୍ୟହର ତବା’ର ମତ୍ତୁ୍ୟ 
ଘଟଥିବାଏ। ଏଭଳ ି ହକ୍ତ୍ରହର ଡବାକ୍ତର ଅବହ�ଳବା କହଲ ହବବାଲ ି କୁ�ବାରବାଇ ତବାଙୁ୍ ହଦବାଷ 
ଦଆିରବାଏ। ଆମ ପ୍ବାଥମକି, ଉପଚକିତି୍ବାହକନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ୁକିହର ଚକିତି୍ବା ଓ ରତ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ବା ସୀମତି। 
ହସଠବାହର ହରବାଗୀଙ୍ ସଂଖ୍ୟବା ଅନୁସବାହର ଆବଶ୍ୟକ ଚକିତି୍କ ଓ ଚକିତି୍ବାକମ୍ଯୀ ମଧ୍ୟ ନଥବା’ନ୍।ି 
ହତଣ ୁସ୍ଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଡବାକ୍ତର ଓ ଚକିତି୍ବାକମ୍ଯୀ ଚବାପହର ର�ନ୍।ି ହତଣ ୁସମସ୍ୟବା ସତ୍ଷ୍ଟ ି�ୁଏ।

ତତ୍ ତୀୟ କଥବା ହ�ଉଛ ିଚକିତି୍ବାକୁ ଲବାଭଜନକ ବ୍ୟବସବାୟ କରଥିିବବା କଛି ିଡବାକ୍ତରଙ୍ ପକ୍ରୁ 
ହବହଳହବହଳ ଉପରକୁ୍ତ ଧ୍ୟବାନ ଓ ନଷି୍ବାର ଅଭବାବରୁ ମଧ୍ୟ ହରବାଗୀଙ୍ର ମତ୍ତୁ୍ୟ ଘଟଥିବାଏ। ସବୁ 
ବତ୍ତ୍ ିପର ିଚକିତି୍ବା ବତ୍ତ୍ହିର ମଧ୍ୟ ଅସବାଧ ୁଅଛନ୍।ି ହସମବାନଙ୍ ପବାଇଁ ଏ� ିବତ୍ତ୍ ିହକବଳ ବଦନବାମ 
�ୁଏ ନବା� ିଁ, ଭଲ ଡବାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଧଆୂମଳୂବା ଅଧଆୂ ମଳୂବା ନବାଁହର ମବାଡ଼ ଖବାଆନ୍।ି ସମହସ୍ତ ଚବା�ବାନ୍ ି
ତବାଙ୍ ହରବାଗୀ ତୁରନ୍ ଚକିତି୍ବା ପବାଉ। ହ�ହଲ ଡବାକ୍ତରଙ୍ ଅଭବାବ ଏ ହକ୍ତ୍ରହର ବଡ଼ ଅନ୍ରବାୟ 
ସତ୍ଷ୍ଟ ିକରଥିବାଏ। ହମଡକିବାଲ କହଲଜର ପଜି ିଛବାତ୍ରଛବାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ� ିଆକ୍ମଣରୁ ବତ୍୍ତି ନଥବା’ନ୍।ି

ଭବାରତୀୟ ଡବାକ୍ତରୀ ହପସବାହର କବାର୍ଯ୍ୟସ୍ଳୀହର �ଂିସବା ଓ ଅପମବାନର ସମ୍ଖୁୀନ ହ�ବବା 
ଏକ ବଡ଼ ବତ୍ତ୍ଗିତ ବପିତ୍।ି ଏ� ି�ଂିସବାହର ହରହତହବହଳ ହଲବାକଙ୍ ସ�ତି ହନତବାମବାହନ 
ମଧ୍ୟ ସବାମଲି ହ�ବାଇରବାଆନ୍ ି ହସହତହବହଳ ପଲୁସି୍  ଏଥିହର ନରିବଦ୍ରଷ୍ଟବା ସବାଜବିବାକୁ ବବାଧ୍ୟ 
�ୁଏ। ତବା’ହ�ହଲ ଏ� ି ସମସ୍ୟବାର ସମବାଧବାନ ହ�ବ କପିର?ି ଅହନକ ସମୟହର ଅନଶି୍ଚତି 
ପରଣିବାମ ଭୟହର ଗରୁୁତର ହରବାଗୀଙୁ୍ ଚକିତି୍ବା କରବିବାକୁ ତଳସ୍ତରର ଡବାକ୍ତର ମନବା 
କହଲ, ହସମବାନଙୁ୍ ବବାଧ୍ୟ କରବାରବାଏ ଏବଂ ହରବାଗୀ ମହଲ ଅବହ�ଳବା ଓ ତରୁଟପିରୂ୍୍ଯ ଚକିତି୍ବା 
ଅଭହିରବାଗହର ହସମବାନଙୁ୍ ମବାଡ଼ ଦଆିରବାଏ। ତଥବାପ ି ଚକିତି୍କଙ୍ ଅବହ�ଳବା ବବା ତରୁଟ ି ହର 
ଘହଟ ନବା� ିଁ ତବା�ବାକୁ ଅସ୍ୀକବାର କରହି�ବ ନବା� ିଁ।

ସ୍ବାସ୍୍ୟ ବହିଶଷଜ୍ଞଙ୍ ମତହର ହରବାଗୀଙ୍ ସମ୍ପକ୍ଯୀୟଙ୍ ଆହକ୍ବାଶ ଓ �ଂିସବା ଜନତି 
ଦୁଘ୍ଯଟଣବା ପଛର ମଳୂ କବାରଣ ହ�ଲବା ଡବାକ୍ତର ଏବଂ ଚକିତି୍ବା ହସବବା ଭତି୍ଭୂିମରି ଅଭବାବ। ଆମ 
ଜନସଂଖ୍ୟବା ଅନୁପବାତହର ଚକିତି୍କ ଓ ଚକିତି୍ବା ସବୁଧିବା ରହଥଷ୍ଟ ନୁହ�ଁ। ହତଣ ୁପ୍ଥହମ ଏ� ି
ଦୁଇଟ ିସମସ୍ୟବାର ସମବାଧବାନ ଉପହର ଧ୍ୟବାନ ହକନ୍ଦ୍ରତି କରବିବାକୁ ପଡ଼ବି। ଡବାକ୍ତରଙୁ୍ ସବୁଠ ିଓ 
ସବୁହବହଳ ପଲୁସି୍  ଓ ସରୁକ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ବା ହରବାଗବାଇବବା ସମ୍ଭବ ନୁହ�ଁ। ହତଣ ୁ ଅଧିକ ଡବାକ୍ତର 
ନରିକୁ୍ତ ିଓ ସ୍ବାସ୍୍ୟ ଭତି୍ଭୂିମରି ବକିବାଶ ଉପହର ଗରୁୁତ୍ୱ ହଦବବାକୁ ହ�ବ।

ସଖୁର କଥବା, ଓଡ଼ଶିବା ସରକବାର ଏ� ି ଦୁଇ ହକ୍ତ୍ରହର ତବାଙ୍ର ଉଦ୍ୟମ ନରିନ୍ର ଜବାର ି
ରଖିଛନ୍।ି ହକନ୍ଦ୍ର ସରକବାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପବାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସବା�ବାର୍ୟ ସ�ହରବାଗ ହରବାଗବାଇ 
ହଦଉଛନ୍।ି ଇତମିଧ୍ୟହର ରବାଜ୍ୟହର ହମଡକିବାଲ କହଲଜ ସଂଖ୍ୟବା ୧୫ହର ପ�ଞ୍ଛି ି ଏବଂ 
ପ୍ତବିଷ୍ଯ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟବାହର ଡବାକ୍ତର ବବା�ବାରୁଛନ୍।ି ଆ�ୁର ିମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଗ୍ରବାମ ଓ ସ�ରବାଞ୍ଳହର 
ସ୍ବାସ୍୍ୟ ଭତି୍ଭୂିମରି ଉନ୍ନତ ି ବଧିବାନ କବାର୍ଯ୍ୟ ଚବାଲଛି।ି ଘହରବାଇ ହକ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପବାଇଁ 
ହପ୍ବାତ୍ବା�ତି କରବାରବାଉଛ।ି ହରଫରବାଲ୍  ବ୍ୟବସ୍ବାକୁ ସରକବାର ସଦୁତ୍ ଢ଼ ଓ ବ୍ୟବାପକ କରୁଛନ୍।ି 
ଏ�ବା ଫଳହର ଗରୁୁତର ହରବାଗୀଙୁ୍ ହସଠବାକୁ ପଠବାଇବବାର ଆମ୍ବୁଲବାନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟବାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ବା 
କରବାରବାଇଛ।ି ଏପରକି ି ଦୁଗ୍ଯମ ଓ ବଚି୍ନି୍ନବାଞ୍ଳହର ମଧ୍ୟ ହରପର ି ହରବାଗୀଙୁ୍ ଆଶ ୁ ଓ ଉତ୍ମ 
ସ୍ବାସ୍୍ୟ ହସବବା ହରବାଗବାଇ ଦଆିରବାଇପବାରବି ହସଥିପବାଇଁ ରବାଜ୍ୟ ସରକବାର ଏୟବାର ଆମ୍ବୁଲବାନ୍ସ ଓ 
ହବବାଟ୍  ଆମ୍ବୁଲବାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ବା କରବାରବାଇଛ।ି ଏ� ିପ୍କ୍ୟିବା ହରହତ ତ୍ୱରବାନ୍ତି ହ�ବ, ଚକିତି୍କଙ୍ 
ସରୁକ୍ବା ହସହତ ସଦୁତ୍ ଢ଼ ହ�ବ ଏବଂ ହରବାଗୀଙ୍ ଚକିତି୍ବା ସବୁଧିବା ବଢ଼଼ବି।

ଡବାକ୍ତରଙ୍ ସରୁକ୍ବା ଆଇନ କହଠବାର ହ�ହଲ ଏ�ବାର ପ୍ଭବାବ ଅବଶ୍ୟ ହଲବାକଙ୍ ଉପହର 
ନଶି୍ଚୟ ପଡ଼ବି। �ବାତ ଉଠବାଇବବା ପବୂ୍ଯରୁ ହସମବାହନ ପରଣିତ ି ପ୍ତ ି ସତକ୍ଯ ର�ହିବ। ନଜିର 
ନକିଟ ସମ୍ପକ୍ଯୀୟ ବବା ପ୍ୟିଙୁ୍ �ରବାଇବବାହବହଳ ମଣଷି ଦୁଃଖହର ହବହଳହବହଳ �ତିବା�ତି 
ଜ୍ଞବାନ �ରବାଇ �ଂିସ୍ର ହ�ବାଇପହଡ଼। ହତହବ ଏ� ି ଭବାବପ୍ବଣତବାହର ଭବାସ ି ରବାଇ ଚକିତି୍କଙୁ୍ 
ସବ୍ଯଦବା ନଶିବାଣ କରବିବା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ । ଆମକୁ ଡବାକ୍ତରଙ୍ ଉପହର ଭରସବା ରଖିବବାକୁ ହ�ବ 
ଏବଂ ହରବାଗୀର ମତ୍ତୁ୍ୟକୁ ହବହଳହବହଳ ଭବାଗ୍ୟ ହବବାଲ ିଧନହିନବବାକୁ ପଡ଼ବି। ତଥବାପ ିଆମକୁ 
ପ୍ଥହମ ହରେଷ୍ ଚକିତି୍ବା ହକଉଁଠ ିମଳିବି, ତବା�ବା ଠକି୍  କର ିହସଠବାକୁ ରବିବାକୁ ହ�ବ। n

କତ୍ତକି ଜଙ୍ଲର କ୍ୟ ହରବାକବିବା ପବାଇଁ 
ପ୍ତୀକବାତ୍ମକ ଭବାହବ ଜଙ୍ଲ ସଂରକ୍ଣ 
ଆଇନ୍ -୧୯୮୦ ଅଣବାରବାଇଥିଲବା। ସତୁର ି
ଦଶକହର ଜଙ୍ଲ କ୍ୟର ବବାସ୍ତବତବାକୁ 

ତତ୍ବାଳୀନ ପ୍ଧବାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେୀମତୀ ଇନ୍ରିବା ଗବାନ୍ଧୀ 
ଉପଗ୍ର� ମବାଧ୍ୟମହର ହଦଖିବବା ପହର ଏ� ି ଆଇନ୍  
ଆଣବିବାକୁ ପ୍କ୍ୟିବା ଆରମ୍ଭ କରଥିିହଲ। ୧୯୨୭ହର 
ପ୍ଣୀତ ଜଙ୍ଲ ଆଇନ୍ କୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଓ 
ପ୍ଭବାବଶବାଳୀ କରବିବା ପବାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ୍ ହର ବ୍ୟବସ୍ବା 
କରବାରବାଇଥିଲବା। ନୂଆ ଜଙ୍ଲ ଆଇନ୍  ବଳହର 
ସରକବାର ହକୌଣସ ି ବ ି ଅଞ୍ଳକୁ ଜଙ୍ଲ ଜମ ି ପବାଇଁ 
ସଂରକ୍ତି କର ି ରଖିପବାରହିବ ଓ ୧୯୮୦ ମସ�ିବା 
ପବୂ୍ଯରୁ ହରଉଁମବାହନ ଜଙ୍ଲ ଜମହିର ବସବବାସ 
କରୁଥିହଲ ହସମବାନଙ୍ ବବାସସ୍ବାନ ଭୂମକୁି ନୟିମତି 
କରପିବାରହିବ। ହରଉଁମବାହନ ବନବବାସୀ ହବବାଲ ି
ପ୍ମବାଣତି ହ�ବାଇ ନପବାରହିବ, ହସମବାନଙୁ୍ ତବାଙ୍ 
ଜମରୁି ବସି୍ବାପତି କରବାରବି। ଜଙ୍ଲ ସଂରକ୍ଣ 
ଆଇନ୍ -୧୯୮୦ହର ଏ�ପିର ି ପ୍ବାବଧବାନ ଥିଲବା। 
କନୁି୍ ଏ� ି ନୂଆ ଜଙ୍ଲ ଆଇନ ଆଦବିବାସୀମବାନଙ୍ 
ଜୀବନଜୀବକିବା ଉପହର କୁପ୍ଭବାବ ପକବାଇଥିଲବା। 
ହସମବାହନ ଏ� ି ଆଇନକୁ ଐତ�ିବାସକି ଅନ୍ୟବାୟ ଓ 
ହସମବାନଙ୍ ସରୁକ୍ବାର ପରପିନ୍ୀ ହବବାଲ ିମହନ କହଲ। 
ଫଳସ୍ରୂପ ସରକବାରଙ୍ ଉପହର, ବହିଶଷକର ି
ଜଙ୍ଲ ବଭିବାଗ ଉପହର ବନବବାସୀମବାନଙ୍ର 
ଅସହନ୍ବାଷ ବଢ଼଼ଚିବାଲଲିବା।

ଆଦବିବାସୀ, ହସ୍ଚ୍ବାହସବୀ ସଙ୍ଠନ ଓ 
କମ୍ଯୀମବାହନ ମଶି ିଏକସ୍ରହର ଏ� ିଆଇନ୍ କୁ ବହିରବାଧ 
କହଲ। ପ୍ବାକତ୍ତକି ସମ୍ଳ ଉପହର ଥିବବା ପବାରମ୍ପରକି 
ଅଧିକବାରକୁ ଅସ୍ୀକବାର କରବିବା ଓ ରବାଷ୍ଟ୍ରର ଜଙ୍ଲକୁ 
ହଶବାଷଣ କରବିବା ପବାଇଁ � ିଁ ଜଙ୍ଲ ସଂରକ୍ଣ ଆଇନ୍ -
୧୯୮୦ ଅଣବାରବାଇଛ ି ହବବାଲ ି ହସମବାହନ ଅଭହିରବାଗ 
କହଲ। ହଶଷହର ସରକବାର ବନବବାସୀମବାନଙ୍ ଦବାବ ି

ଆଗହର ମଣୁ୍ଡ ନୁଆଁଇହଲ। ଫଳସ୍ରୂପ ଜବାତୀୟ 
ଜଙ୍ଲ ନୀତ ି୧୯୮୮ ଆସଲିବା। ଏ� ିନୀତ ିକ�ଲିବା ହର 
ଜଙ୍ଲର ପ୍ଥମ ମବାଫ୍ଯତଦବାର ହ�ଉଛନ୍ ି ଆଦବିବାସୀ 
ହଗବାଷ୍ୀ। ହସମବାନଙ୍ ଜୀବନଜୀବକିବା ଆବଶ୍ୟକତବା 
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସବାୟକି ଆବଶ୍ୟକତବାର ଊଦ୍ଧ୍୍ଯହର। 
ଏ� ି ନୀତ ି ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଲ ଓ ଜଙ୍ଲ ଚବାରକିହଡ଼ ବବାସ 
କରୁଥିବବା ଆଦବିବାସୀମବାନଙ୍ର ଜଙ୍ଲ ସ�ତି ସମ୍ପକ୍ଯ, 
ଜଙ୍ଲର ରକ୍ଣବାହବକ୍ଣ ତଥବା ଜଙ୍ଲ ପନୁଃସତ୍ଷ୍ଟ ି
ଦବାୟତି୍ୱକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ହଦଲବା।

ଜବାତୀୟ ଜଙ୍ଲ ନୀତ ି୧୯୮୮ର ଏ� ିସଙ୍ଳ୍ପକୁ 
କବାର୍ଯ୍ୟକବାରୀ କରବିବାକୁ ରବାଇ ବବିବାଦୀୟ ଦବାବଗିଡ଼ୁକିର 

ସମବାଧବାନ କରବିବା ପବାଇଁ ଭବାରତ ସରକବାରଙ୍ 
ପରହିବଶ, ଜଙ୍ଲ ଓ ଜଳବବାୟ ୁପରବିତ୍୍ଯନ ମନ୍ତ୍ରବାଳୟ 
୧୮-୯-୧୯୯୦ ହର ୬ଟ ି ଆହଦଶପତ୍ର ଜବାର ି
କହଲ। ଏ� ି ଆହଦଶନବାମବାଗଡ଼ୁକି ଅନୁସବାହର 
୧୯୮୦ ପବୂ୍ଯରୁ ଜଙ୍ଲ ଜମହିର ବସବବାସ କରୁଥିବବା 
ହଲବାକଙ୍ର ରବାଜ୍ୟସ୍ତରହର ସ୍ବାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତବା 
ଓ ସତ୍୍ଯ ଆଧବାରହର ବସବବାସହରବାଗ୍ୟ ତବାଲକିବାଭୁକ୍ତ 
ହ�ବାଇଥିବ, ହସଗଡ଼ୁକୁି ନୟିମତି କରବାରବି। ହତଣ ୁ
ଏ� ିନୀତ ିଅନୁସବାହର ଜଙ୍ଲ ଜମ ିଉପହର ଅଧିକବାର 
ପବାଇବବାର ହରବାଗ୍ୟତବା ହକବଳ ହସମବାନଙ୍ର ଅଛ,ି 
ହରଉଁମବାନଙ୍ର ଜଙ୍ଲ ଜମହିର ର�ୁଥିବବା ପ୍ମବାଣ 
ର�ଛି।ି ୧୬-୦୮-୨୦୦୪ହର ପରହିବଶ, ଜଙ୍ଲ ଓ 
ଜଳବବାୟ ୁପରବିତ୍୍ଯନ ମନ୍ତ୍ରବାଳୟ ଦ୍ବାରବା ହଲବାକସଭବାହର 
ପ୍.ନଂ. ୨୮୪ହର ଦଆିରବାଇଥିବବା ଉତ୍ର ଅନୁସବାହର 

ହଦଶହର ହମବାଟ ବସବବାସ କରୁଥିବବା ୧୩.୪୩ ଲକ୍ 
ହ�କ୍ଟର ଜଙ୍ଲ ଜମରୁି ମବାତ୍ର ୩.୬୬ ଲକ୍ ହ�କ୍ଟର 
ଜଙ୍ଲ ଜମ ି ଉପହର ହରବାଗ୍ୟ ବସବବାସକବାରୀଙ୍ 
ଜଙ୍ଲ ଜମ ିନୟିମତି ହ�ବାଇଛ।ି କନୁି୍ ଏ� ିନୀତହିର 
ପ୍ବାବଧବାନ କରବାରବାଇଥିବବା ଭଳ ି ଆଦବିବାସୀମବାନଙୁ୍ 
ଜଙ୍ଲ ଉପହର ସରୁକ୍ବା ଓ ପରଚିବାଳନବାର ଅଧିକବାର 
ମଳିଲିବାନ।ି ହତଣ ୁ ଜଙ୍ଲ ବଭିବାଗ ଜଙ୍ଲ ସଂରକ୍ଣ 
ଆଇନ୍ -୧୯୮୦କୁ କବାର୍ଯ୍ୟକବାରୀ କରବିବାକୁ 
ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ହଦହଲ। ହତଣ ୁ ଏ�ବା କୁ�ବାରବାଇ 
ପବାହର ହର ଭବାରତ ସରକବାର ହଗବାଟଏି �ବାତହର 
ଆଦବିବାସୀମବାନଙ୍ ଜୀବନଜୀବକିବାର ଆବଶ୍ୟକତବା 

ପ୍ତ ିସମହବଦନବା ଜଣବାଇବବା ହବହଳ ଅନ୍ୟ �ବାତହର 
ଜଙ୍ଲହର ପ୍ହବଶ କରବିବା ପବାଇଁ ହସମବାନଙ୍ ଉପହର 
ଦତ୍ ଢ଼ କଟକଣବା ଲବାଗ ୁକହଲ।

ନହବ ଦଶକହର ସବାମବାଜକି ସକ୍ୟିବବାଦୀମବାନଙ୍ 
ମବାନବବାଧିକବାର ଆହନ୍ବାଳନ ଦ୍ବାରବା ସରକବାର କଡ଼ବା 
ମକୁବାବଲିବାର ସମ୍ଖୁୀନ ହ�ହଲ। ଏ� ି ଅଭରିବାନ 
ପ୍ଥହମ ସମ୍ଧିବାନର ୭୩ତମ ସଂହଶବାଧନ ପବାଇଁ ରବାସ୍ତବା 
ଫିଟବାଇଲବା। ରବା�ବାଫଳହର ଗ୍ରବାମବାଞ୍ଳହର କ୍ମତବା ଓ 
ଶବାସନର ବହିକନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ସ୍ୀକତ୍ତ ି ପ୍ଦବାନ କରବିବା 
ସ�ତି ଭୁରଆି କମଟି ିଗଠନ କର ିଆଦବିବାସୀମବାନଙ୍ର 
ଜଙ୍ଲ ଅଧିକବାର ଉପହର ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ଦବାନ କରବାଗଲବା। 
ଭୁରଆି କମଟିରି ସପୁବାରସି ଅନୁରବାୟୀ, ସଂସଦ 
୧୯୯୬ ହର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଆଇନ୍  ପ୍ଣୟନ କଲବା- 
ରବା�ବାର ନବାମ ହ�ଲବା ‘ହପସବା ଆଇନ୍  ୧୯୯୬।’ 

ଏ� ି ଆଇନ୍  ଜଙ୍ଲ ନୀତରି ପ୍ଚଳତି ଅନୁଶବାସନକୁ 
ବହିକନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରବିବା ସ�ତି ଆଦବିବାସୀମବାନଙ୍ 
ଜଳ, ଜମ ିଓ ଜଙ୍ଲ ଉପହର ହଗବାଷ୍ୀଗତ ଅଧିକବାରକୁ 
ସ୍ୀକତ୍ତ ିହଦବବା ପବାଇଁ ଗ୍ରବାମସଭବାର କ୍ମତବାକୁ ହକନ୍ଦ୍ରହର 
ରଖିଲବା। ହପସବା ଆଇନ୍  ହକବଳ ହର ଜଳ, ଜମ ି ଓ 
ଜଙ୍ଲ ଉପହର ସଶକ୍ତ ଅଧିକବାର ହଦବବା ପବାଇଁ ତଆିର ି
ହ�ଲବା ତବା�ବା ନୁହ�ଁ, ଏ� ି ଆଇନ୍ ହର ଅଧିକବାରର 
ସ୍ୀକତ୍ତ ି ହଦବବା ପବାଇଁ ବସି୍ତତ୍ତ ଭବାବହର ରକୁ୍ତରିକୁ୍ତ 
ନୟିମ କବାନୁନ୍ ର ବ୍ୟବାଖ୍ୟବା କରବାଗଲବା, ରବା�ବା କ ି
ଭବଷି୍ୟତହର ଆଦବିବାସୀମବାନଙ୍ ଅଧିକବାର ସପକ୍ହର 
ବଳଷି୍ ଆଇନ୍  ଆଣବିବା ପବାଇଁ ରବାସ୍ତବା ଫିଟବାଇଲବା। କନୁି୍ 
ପରତିବାପର ବଷିୟ ହର ବଗିତ ତନି ିଦଶନ୍ଧ ିଧର ିଏ� ି
ଆଇନ୍  ପ୍ଣୟନ ହ�ବାଇଥିହଲ ହ�ଁ ଆଜ ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ 
ସଠକି ଭବାହବ କବାର୍ଯ୍ୟକବାରୀ ହ�ବାଇ ପବାରଲିବା ନବା� ିଁ। 

ଏ�ବାପବୂ୍ଯରୁ ୧୯୯୦ହର ରଗୁ୍ମ ବନ ପରଚିବାଳନବା 
ନୀତ ିଦ୍ବାରବା ଜଙ୍ଲ ବଭିବାଗ ଓ ବନବବାସୀମବାନଙ୍ ହରୌଥ 
ଭବାଗଦିବାରତିବାହର ଜଙ୍ଲ ପରଚିବାଳନବାର ପ୍ହଚଷ୍ଟବା 
କରବାରବାଇଥିଲବା। ତବା�ବା ମଧ୍ୟ ବନବବାସୀମବାନଙ୍ 
ନ୍ୟବାର୍ୟ ଅଧିକବାରକୁ ସବାବ୍ୟସ୍ତ କରପିବାରଲିବା ନବା� ିଁ। 
କବାରଣ ତବା�ବାର ପରଚିବାଳନବା ପଦ୍ଧତ ି ହ�ଉଛ ି
ଉପରସ୍ତରରୁ ତଳସ୍ତରକୁ ଏବଂ ହରବାଜନବା ପ୍କ୍ୟିବାହର 
ହଲବାକମବାନଙ୍ର ଭବାଗଦିବାରତିବା ମଧ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ର�ଲିବା। 
ଅପରପହକ୍, ହରଉଁ ଆଦବିବାସୀମବାହନ ବ�ୁଦନିରୁ 
ଜଙ୍ଲ ଜମହିର ଚବାଷବବାସ କର ିଆସଥୁିହଲ, ତବା�ବାର 
ସ୍ୀକତ୍ତ ି ପ୍ଦବାନ କରବିବାକୁ ଏକ ପ୍ହଚଷ୍ଟବା ଆରମ୍ଭ 
ହ�ଲବା। ହକଉଁମବାହନ ବ�ୁଦନିରୁ ଜଙ୍ଲ ଜମହିର 
ଚବାଷବବାସ କର ି ଆସଛୁନ୍ ି ତବା�ବାର ପ୍ମବାଣ ସ୍ରୂପ 
ହରଉଁମବାହନ ପବୂ୍ଯରୁ ‘ଜବରଦଖଲକବାରୀ’ ଭବାହବ 
ଜଙ୍ଲ ବଭିବାଗ ଦ୍ବାରବା ଚହି୍ନଟ ହ�ବାଇଥିହଲ ହସମବାନଙୁ୍ 
ବହିବଚନବା କରବିବା ପବାଇଁ ହକହତଗଡୁଏି ନୟିମ ମଧ୍ୟ 
ଜବାର ି କରବାଗଲବା। କନୁୁି୍ ହସଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟ ହସହତ 
ଫଳପ୍ଦ ହ�ଲବା ନବା� ିଁ। ପ୍କତ୍ତ ବନବବାସୀମବାନଙୁ୍ 
ଚହି୍ନଟ କରବିବା ବଫିଳ ହ�ଲବା। 

ବନବବାସୀମବାହନ ଜଙ୍ଲ ଜମରି 
ଜବରଦଖଲକବାରୀ ନୁ�ନ୍।ି ଜଙ୍ଲ ହସମବାନଙ୍ର 
ଘର, ହସମବାନଙ୍ ଜୀବକିବା। ହସମବାହନ ଜଙ୍ଲର 
ମଳୂ ନବିବାସୀ। ହଶଷହର ଜଙ୍ଲ ଅଧିକବାର ଆଇନ୍  
୨୦୦୬ ହସମବାନଙ୍ ଉପହର ହ�ବାଇଥିବବା ଐତ�ିବାସକି 
ଅନ୍ୟବାୟକୁ ନ୍ୟବାୟ ହଦଲବା, ରବା�ବା କ ି ଏହବ ସବାରବା 
ହଦଶହର ବନବବାସୀମବାହନ ହସମବାନଙ୍ ଅଧିକବାର 
ସ୍ୀକତ୍ତରି ସହୁରବାଗ ପବାଇଛନ୍।ି n

ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ କଲ୍ାଣରର ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ! 

ପ୍ବା

ପ୍ଜବାଙ୍ �ତିହର � ିଁ ରବାଜବାଙ୍ �ତି। ପ୍ଜବାଙ୍ 
ଦୁଃଖ � ିଁ ରବାଜବାଙ୍ ଦୁଃଖ। ରଏି ରବାଜବା ହ�ହବ 

ବବା ରବାଜଗବାଦୀହର ବସହିବ, ହସ ନଜି ଜୀବନ 
ବଦଳହର ପ୍ଜବାଙୁ୍ ସରୁକ୍ବା ପ୍ଦବାନ କରବିବା ଉଚତି - 
ଏ କଥବା ହକବଳ ବବାକ୍ୟହର ନୁହ�ଁ, ହସଦନି କମ୍ଯହର 
କର ି ହଦଖବାଇ ହଦଇଥିହଲ ହବୈଶବାଳୀ ନଗରର 
ନବାୟକ ମ�ବାରବାପନ।

 ବ�ୁତ ଦନି ତଳର କଥବା। ହବୈଶବାଳୀ 
ନଗର ହସଦନି ଏକ ଉତ୍ବ ପବାଳନ ପବାଇଁ ପ୍ସୁ୍ତତ 
ହ�ଉଥିଲବା। ହସ�ସିମୟହର ପହଡ଼ବାଶୀ ଶତରୁ 
ରବାଜ୍ୟ ହବୈଶବାଳୀ ଉପହର ଆକ୍ମଣ କରହିଦଲବା। 
ପହଡ଼ବାଶୀ ରବାଜ୍ୟର ହସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତ ି ଆଗହର 
ହବୈଶବାଳୀର ହସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତ ି ଅତ୍ୟନ୍ ଦୁବ୍ଯଳ ଥିଲବା। 

ତବା’ ଛଡ଼ବା ହବୈଶବାଳୀର ଅଧିବବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ ଶବାନ୍ପି୍ୟି 
ଥିହଲ। ଶତରୁ ହସୈନ୍ୟ ହବୈଶବାଳୀକୁ ଛବାରଖବାର 
କରହିଦହଲ। ନରିୀ� ପ୍ଜବାମବାନଙ୍ ଉପହର 
ବବ୍ଯର ଅତ୍ୟବାଚବାର ଚଳବାଇହଲ। 
ଏସବୁକୁ ସ�୍ୟ କର ି ପବାରହିଲ 
ନବା� ିଁ ହବୈଶବାଳୀର ନବାୟକ 
ମ�ବାରବାପନ। ପ୍ଜବାଙୁ୍ ଏ 
ହପୈଶବାଚକି ଆକ୍ମଣରୁ ରକ୍ବା 
କରବିବା ପବାଇଁ ମ�ବାରବାପନ ନହିଜ 
ଶତରୁ ପକ୍ର ହସନବାପତଙି୍ ପବାଖହର 
ପ�ଞ୍ ିନରିୀ� ହଲବାକମବାନଙୁ୍ ଆକ୍ମଣ ନ କରବିବା 
ପବାଇଁ ଅନୁହରବାଧ ଜଣବାଇହଲ।

 ମ�ବାରବାପନଙ୍ ଅନୁହରବାଧ ଶଣୁ ି ଶତରୁ 
ହସନବାପତ ି କନୁି୍ ଏକ ବଚିତି୍ର ସତ୍୍ଯ ରଖିହଲ। 
‘ଆପଣ ନକିଟହର ହଦଖବାରବାଉଥିବବା ନଦୀହର 

ହରହତ ସମୟ ବୁଡ଼ ି ର�ପିବାରହିବ, ହସତକି ି ସମୟ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ହମବା ହସୈନ୍ୟମବାହନ ଆପଣଙ୍ ପ୍ଜବା ଉପହର 
ଚଳବାଇଥିବବା ଅତ୍ୟବାଚବାରରୁ ନବିତ୍ତ ର�ହିବ। ପବାଣରୁି 
ହରହତହବହଳ ମଣୁ୍ଡ ଉପରକୁ ହଟକହିବ, ପଣୁ ି
ଆରମ୍ଭ ହ�ବାଇରବି ଦମନଲୀଳବା। ଏ ସତ୍୍ଯହର ଆପଣ 

ରବାଜ ି ତ?’ - ଶତରୁ ହସନବାପତ ି
ଗମ୍ଭୀର ସ୍ରହର କ�ହିଲ।

 ମ�ବାରବାପନ କଛି ି ନ 
କ� ି ସଧିବା ହଦୌଡ଼ହିଲ ନଦୀ 
ଆଡ଼କୁ। ନଦୀ ଭତିହର 

ପଶ ି ବୁଡ଼ ି ର�ହିଲ। ଶତରୁ ପକ୍ ହସନବାପତ ି
ବ ି ନଜି କଥବାହର ପକ୍ବା ଥିହଲ। ପ୍ଜବାମବାନଙୁ୍ 
ଅତ୍ୟବାଚବାର ନ କରବିବା ପବାଇଁ ହସ ତୁରନ୍ ନହିଦ୍୍ଯଶ 
ହଦହଲ। ମ�ବାରବାପନ ପବାଣ ି ଭତିହର ହସମତି ି
ବୁଡ଼ ି ର�ଥିବା’ନ୍।ି ପବାଞ୍ ମନିଟି, ଦଶ ମନିଟି 

ଏମତି ି ହକବାଡ଼ଏି ମନିଟି ଅତବିବା�ତି ହ�ବାଇଗଲବା। 
ମ�ବାରବାପନ ତଥବାପ ି ପବାଣରୁି ଉଠହିଲ ନବା� ିଁ। ଶତରୁ 
ହସନବାପତଙି୍ ସହନ୍� ହ�ଲବା। ମ�ବାରବାପନଙୁ୍ 
ହଖବାଜବିବା ପବାଇଁ ନଜି ହସୈନ୍ୟଙୁ୍ ନହିଦ୍୍ଯଶ ହଦହଲ। 
ହଶଷହର ମ�ବାରବାପନଙ୍ ମତ୍ତ ଶରୀରକୁ ପବାଣ ି
ଭତିରୁ ଉଦ୍ଧବାର କରବାଗଲବା। ମତ୍ତ ଶରୀରକୁ ହଦଖି 
ଶତରୁ ହସନବାପତଙି୍ ମନହର ଭବାବବାନ୍ର ସତ୍ଷ୍ଟ ି
ହ�ଲବା। ହରଉଁ ନଗରର ନବାୟକ ନଜି ପ୍ଜବାଙୁ୍ 
ରକ୍ବା କରବିବା ପବାଇଁ ଜୀବନକୁ ସମପ୍ଯଣ କରହିଦଇ 
ପବାହର, ହସ ନଗରକୁ ଆକ୍ମଣ କରବିବା ମ�ବାପବାପ। 
ହବୈଶବାଳୀକୁ ଆକ୍ମଣ କର ି ହସ ନଜି ଜୀବନହର 
ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରଛିନ୍ ି ହବବାଲ ି ଚନି୍ବା କହଲ। 
ଏକ ଭବାରବାକ୍ବାନ୍ ମନହର ହସୈନ୍ୟବବା�ନିୀ ଧର ି
ନଜି ରବାଜ୍ୟକୁ ହଫରଗିହଲ। ହଫରରିବିବା ପବୂ୍ଯରୁ 
ହବୈଶବାଳୀର ମବାଟକୁି ପ୍ଣବାମ କହଲ। n

ନଗର ନାୟକଙ୍କ ବଳଦିାନ
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ଜୀବନର ଉନ୍ନତ ିହରଉଁମବାନଙ୍ର ଲକ୍୍ୟ ନଦି୍ରବା 
ହସମବାନଙ୍ ପକ୍ହର ବଡ଼ ଶତରୁ। ନଦି୍ରବା ଓ 
ଆଳସ୍ୟହର ହରଉଁମବାହନ ଅମଲୂ୍ୟ ସମୟ 

ଅତବିବା�ତି କରନ୍ ି ହସମବାହନ ଜୀବନର ର�ସ୍ୟ 
ବଷିୟହର ହକହବହ�ହଲ ଅବଗତ ହ�ବାଇପବାରହିବ 
ନବା� ିଁ। ହସମବାନଙୁ୍ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ସବାଧନବା ପଥହର 
ଗତ ି କରବିବା ପବାଇଁ ଜବାଗ୍ରତ, ସ୍ପ୍ନ ଓ ସଷୁପୁ୍ ି ଏଇ 
ତହିନବାଟ ି ରବାକ ଅବସ୍ବାକୁ ବହିଶଷ ଦତ୍ ଷ୍ଟ ି ହଦବବାକୁ 
ହ�ବ, ହରପର ିକ ିହସମବାହନ ହକହତହବହଳ ହ�ହଲ 
ହଚତନବାର�ତି ହ�ବାଇ ନ ରବାଆନ୍।ି ହମବା� ନଦି୍ରବାହର 
ହଶବାଇ ର� ନବା� ିଁ, ହମବା� ନଦି୍ରବା ଭବାଙ୍ ିନଜିର ବନ୍ଧନକୁ 
ମଥି୍ୟବା ହବବାଲ ିଜବାଣ ଏବଂ ନଜିକୁ ନତି୍ୟ ମକୁ୍ତ ହବବାଲ ି
ଜବାଣ। ରେଦ୍ଧବା, ନଷି୍ବା ଓ ହବୈରବାଗ୍ୟ ଆଦ ିହଦୈବୀଗଣୁକୁ 
ଆ�୍ବାନ କର ି ଆପଣବାର କରବିବାକୁ ହଚଷ୍ଟବାକର ଓ 
ସତ୍ୟପଥହର ଚବାଲ। ରେଦ୍ଧବା�ୀନ ହବୈରବାଗ୍ୟ ଦ୍ବାରବା 
କବା�ବାର ି ହକୌଣସ ି �ତି �ୁଏନବା� ିଁ। ବଶି୍ୱବାସ ନଥିହଲ 
ହକବଳ ବଚିବାର ଓ ତକ୍ଯ ଦ୍ବାରବା ହକୌଣସ ି କବାର୍ଯ୍ୟସଦି୍ଧ ି
ହ�ବାଇପବାହର ନବା� ିଁ। 

ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଅଥ୍ଯ ହ�ଉଛ ି ମନୁହଷ୍ୟବାଚତି 
ସଦ୍ ଗଣୁର ସମଷ୍ଟ।ି ଅନ୍ରହର ସଂକଳ୍ପକୁ ବଜ୍ର ଦତ୍ ଢ଼ 
କହଲ ଆଳସ୍ୟ ଓ ଜଡ଼ତବା ଆସବି ନବା� ିଁ। ଦବି୍ୟଜ୍ଞବାନ 
ଲବାଭ କହଲ ତୁମର ପଜୁେଭୂିତ କୁସଂସ୍ବାର ଦୂରୀଭୂତ 
ହ�ବ ଏବଂ ତୁହମ ଚତି୍ଶଦୁ୍ଧ ିପଥହର ଅଗ୍ରସର ହ�ବ। 
ଚତି୍ଶଦୁ୍ଧ ି ପ୍ବାପ୍ ହ�ହଲ ଆମ ଜୀବନ ରୂପବାନ୍ରତି 
ହ�ବାଇରବାଏ ଏବଂ ଆମର ପଜୁେଭୂିତ କୁସଂସ୍ବାର ଦୂର 
ହ�ବାଇରବାଏ। ପବାଶବକି ଗଣୁର ବଜ୍ଯନ ଓ ହଦୈବୀଗଣୁର 
ଅଜ୍ଯନ ହ�ଉଛ ି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ। ଆଦଶ୍ଯ ଗତ୍�ସ୍ ଜୀବନ 
ଗଠନ ପବାଇଁ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ସବାଧନବା କର ି
ମନୁଷ୍ୟ ହ�ବବାକୁ ପଡ଼ବି, ରବା�ବାକ ି ଜୀବନର ଚରମ 
ଲକ୍୍ୟ। ଆଦଶ୍ଯ ଗତ୍�ସ୍ ହକହବହ�ହଲ ଅକମ୍ଯବା ବବା 
ଆଳସ୍ୟ ପରବାୟଣ ହ�ବାଇ ବସ ିର�ବିବା ଉଚତି୍  ନୁହ�ଁ। 
ବହିବକର ବଶବତ୍୍ଯୀ ହ�ବାଇ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଆରେୟ କର ି
ଚଳହିଲ ଆଦଶ୍ଯ ଗତ୍�ସ୍ ଜୀବନରବାପନ କରବିବାହର 
ହକୌଣସ ି ସମସ୍ୟବା ଆସବି ନବା� ିଁ। ଜ୍ଞବାନ ହ�ଉଛ ି
ମନୁଷ୍ୟର ବହିଶଷତ୍ୱ। କବାରଣ ଜ୍ଞବାନଶନୂ୍ୟ ହ�ହଲ 
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶ ୁମଧ୍ୟହର ହକୌଣସ ିପ୍ହଭଦ ରହ�ନବା� ିଁ। 
ଏପର ି ହକହତଜଣ ମଣଷି ଅଛନ୍,ି ହରଉଁମବାନଙ୍ର 
ପଶଭୁବାବ ପ୍ବଳ। ହସମବାହନ ଆରେତିମବାନଙ୍ ଉପହର 
ଅତ୍ୟବାଚବାର ଓ ପରପୀଡ଼ନହର ରତ ର�ନ୍ ିଓ ହସଥିରୁ 
ଆନନ୍ ପବାଆନ୍।ି ହସମବାନଙୁ୍ ମଣଷି କୁ�ବାରବାଇପବାରବି 
ନବା� ିଁ।

ପରଦ୍ରବ୍ୟହର ହଲବାଭ, ପରସ୍ଅପ�ରଣ, 
ପରନନି୍ବା, ହଦ୍ଷ, �ଂିସବା, ପରପୀଡ଼ନ ଆଦ ି
ପଶଭୁବାବର ଲକ୍ଣ। ସତ୍ୟନଷି୍ବା, ଦୟବା, ଶବାନ୍ ି ଓ 
ସଦ୍ ବତ୍ତ୍ଗିଡ଼ୁକିର ବକିବାଶ ସବାଧନ, ପହରବାପକବାର 

ଓ ହସବବା ଆଦ ି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବକିବାଶର ଚହି୍ନ। 
ଆତ୍ମସଂରମ ରବା�ବାର ନବା� ିଁ ତବା’ ନକିଟହର ପଶଭୁବାବର 
ଲକ୍ଣଗଡ଼ୁକିର ପ୍ବାବଲ୍ୟ ହଦଖବାରବାଏ। ମବାନବର 
ଚତି୍ସଂରମ, ବବାସନବା ସଂରମ, ଇନ୍ଦ୍ରୟି ସଂରମ ଓ 
ପ୍ବାଣ ସଂରମକୁ ଆତ୍ମସଂରମ କୁ�ବାରବାଏ। ଆତ୍ମସଂରମ 
ହ�ଉଛ ିଆତ୍ମଶବାସନର ଅଭ୍ୟବାସ। ସତ୍ୟପଥର ସବାଧକ 
ହକବଳ କତ୍୍ଯବ୍ୟପରବାୟଣ ହ�ବବା ରହଥଷ୍ଟ ନୁହ�ଁ, 
ତବା’ ସବାଙ୍କୁ ହସ ଉଦବାର, ପହରବାପକବାରୀ, ବନିୟୀ 
ଓ ଶଷି୍ଟବାଚବାରୀ ହ�ହଲ ରବାଇ ପ୍କତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହବବାଲ ି
ପରଚିତି ହ�ବ। ବନିବା ଅଭ୍ୟବାସହର ତ୍ୟବାଗ, ସଂରମ, 
ବହିବକ ଓ ହବୈରବାଗ୍ୟ ପ୍ଭତ୍ ତରି ସବାଧନବା ସଫଳ �ୁଏ 
ନବା� ିଁ, ହତଣ ୁମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ନମି୍ଯବାଣ ହ�ବାଇପବାହର ନବା� ିଁ। 

ଗବା�୍ଯସ୍୍ୟ ଜୀବନହର ଅହନକ ସମୟହର ଆମକୁ 
ନନି୍ବା, ଅପମବାନ, ଅପବବାଦ ପ୍ଭତ୍ ତରି ସମ୍ଖୁୀନ 
ହ�ବବାକୁ ପଡ଼ଥିବାଏ। ହସଥିହର ବଚିଳତି ହ�ହଲ 
ନଜିର କତ୍୍ଯବ୍ୟ କମ୍ଯ ସମ୍ପବାଦନହର ସବାଫଲ୍ୟ ଆହସ 
ନବା� ିଁ। ହସଥିପବାଇଁ ହନୈତକି ବଳ, ସବା�ସ, ଦତ୍ ଢ଼ ସଂକଳ୍ପ 
ଓ ସ�ଷୁି୍ତବା ଅବଲମ୍ନ କର ି ବବାଧବାବଘି୍ନକୁ ଅତକି୍ମ 
କରବିବାକୁ ହ�ବ। ଅତୀତର ଦୁଃଖମୟ ଅନୁଭୂତକୁି 
ସ୍ମରଣ କର ି ଦୁଶ୍ଚନି୍ବାହର ବୁଡ଼ ି ର�ବିବା ଭୀରୁତବା। 
ଭବଷି୍ୟତ ପବାଇଁ ଆଶଙ୍ବାହର ବବି୍ରତ ହ�ବବା ଆଉ ଏକ 
ଡରୁଆପଣ। ଅତୀତ ଓ ଭବଷି୍ୟତ ପବାଇଁ ଚନି୍ବା କରବିବା 
କୁସଂସ୍ବାର ଓ ଅଜ୍ଞତବାର ପରଚିବାୟକ। ଦୁଃଖକଷ୍ଟ, 
ହରବାଗହଶବାକ, ବରି�ବହିଚ୍ଦ ଆସବିବା ସଂସବାରୀ ପହକ୍ 
ନତି୍ୟ ଘଟଣବା। ଏ ସବୁଥିହର ହକ� ିବଚିଳତି ହ�ବବା 
ଉଚତି ନୁହ�ଁ। ଏ ଜଗତହର ହକୌଣସ ି ବଷିୟ ସ୍ବାୟୀ 
ନୁହ�ଁ। ରବା�ବା ଆସଛି ି ଚବାଲରିବାଇଛ ି ଓ ରବା�ବା ଆସବି 

ତବା�ବା ମଧ୍ୟ ଚବାଲରିବି। ନନି୍ବା ସମବାହଲବାଚନବାହର 
ବଚିଳତି ହ�ବାଇ ନଜିକୁ ଦୁଃଖୀ କର ନବା� ିଁ କମି୍ବା 
ଅନ୍ୟର ପ୍ଶଂସବା ଶଣୁ ି ନଜିକୁ ସଖୁୀ ମହନ କର ି
ଉତ୍ ଫୁଲ୍ଲ ମଧ୍ୟ ହ�ବାଇରବାଅ ନବା� ିଁ। ଉଭୟ ନହିବ୍ଯବାଧତବା। 

ଅଭ୍ୟବାସ ଓ ହବୈରବାଗ୍ୟ ଦୁଇଟ ି ମଳିତି ହ�ବାଇ 
ମନକୁ ଶବାନ୍ କର ି ସବାଧକଙୁ୍ ଆନନ୍ ହଦଇଥବାନ୍।ି ଏ 
ଦୁଇଟ ି ମଧ୍ୟରୁ ହଗବାଟଏିର ଅଭବାବ ହ�ହଲ ଚତି୍ ସ୍ରି 
ବବା ଶଦୁ୍ଧ ହ�ବାଇପବାହର ନବା� ିଁ। ମନସଂରତ ନଥିହଲ 
ହକୌଣସ ିକବାମ ଉତ୍ମ ରୂହପ ସମ୍ପବାଦତି ହ�ବାଇପବାହର 
ନବା� ିଁ। ସଂରମର ମଳୂ ହ�ଲବା ଅଭ୍ୟବାସ। ଅଭ୍ୟବାସର 
ହଶଷ ପରଣିତ ିହ�ଲବା ହବୈରବାଗ୍ୟ। ହବୈରବାଗ୍ୟର ଫଳ 
ହ�ଲବା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞବାନ। ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞବାନ ଆସଗିହଲ 
ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଆହପ ଆହପ ଆହସ। ମନ ସ୍ରି କରବିବାର 
ସବାଧନବା ଏହତ ସ�ଜ ନୁହ�ଁ। ପ୍ଥହମ ନଜି ବବାକ୍ୟ 
ସ୍ରି ରଖ। ବବାକ୍  ସଂରମ ଓ ହମୌନତବା ଅଭ୍ୟବାସ 
କର। ତବା�ବାହ�ହଲ ମନର ଶକ୍ତ ିବଦ୍ଧ୍ତିତ ହ�ବାଇଥବାଏ। 
ପରନନି୍ବା, ପରଚର୍୍ଯବା ଓ ହଦ୍ଷମଳୂକ କଥବାବବାତ୍୍ଯବା 
ହକହବ କରନବା� ିଁ। ମନସ୍ରି କରବିବାର ପରବତ୍୍ଯୀ 
ଅଭ୍ୟବାସ ହ�ଲବା ପ୍ହୟବାଜନରୁ ଅଧିକ ବଳିବାସ 
ବ୍ୟସନ ବଜ୍ଯନ କର। ମନ ଭତିହର କବାମନବାର 
ଭବାବନବା ରଖ ନବା� ିଁ। କବାମନବା ବବାସନବା ଦୂର କହଲ 
ଦୁଃଖର ବନିବାଶ ହ�ବ। ଏକନଷି୍ ଓ ସଂରତ ଚତି୍ 
ନହ�ହଲ ସବାଂସବାରକି, ଆଧ୍ୟବାତ୍ମକି କମି୍ବା ହନୈତକି 
ହକୌଣସ ି ହକ୍ତ୍ରହର ମଧ୍ୟ ଜୀବନହର ଉନ୍ନତ ି ଲବାଭ 
କରପିବାରବି ନବା� ିଁ ଏବଂ ସଫଳ ହ�ବାଇପବାରବି 
ନବା� ିଁ। ମନ ସଂରମ ଓ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଏ ଦୁଇଟ ି ହ�ଲବା 
ସଫଳତବାର ପ୍ଥମ ଦୁଇଟ ିପବା�ବାଚ। n

ମନ ସଂଯମ ଓ ମନୁଷ୍ତ୍ୱ
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୬।୯(ସମସି): ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମକି ଶକି୍ା ନରି୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ 
ଓ ଓର୍େପାର ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟର୍ର ଆର୍ୟାଜତି ରାଜ୍ୟର େମସ୍ତ 
େରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ ଓ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଶକି୍ା 
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦୁଇଦନିଆି େମ୍ଳିନୀ ଭୁବର୍ନଶ୍ୱରର୍ର ଉଦ୍ ଘାଟତି 
ର୍�ାଇଯାଇଛ।ି େମ୍ଳିନୀର୍ର ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ା ମନ୍ତୀ େମୀର 
ରଞ୍ଜନ ଦାଶ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାର୍ବ ର୍ଯାଗର୍ଦଇ ୨୦୨୨ ମେ�ିା ଉଚ୍ଚ 
ମାଧ୍ୟମକି ଶକି୍ା ପରଷିଦ ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି ପରୀକ୍ାର୍ର କଳା, ବଜି୍ାନ, 
ବାଣଜି୍ୟ ଓ ଧନ୍ାମଳୂକ ଶକି୍ାର୍ର ଶୀଷଦେ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଥିିବା 
ବଭିନି୍ନ ବଗଦେର କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ େମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରଥିିର୍ଲ। କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମର୍ର 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ା ବଭିାଗର କମଶିନର ତଥା ଶାେନ େଚବି ଅଶ୍ୱଥୀ 
ଏସ୍ . ବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ଏବଂ େ�କାରୀ ଜଲି୍ା ଶକି୍ା ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ 
ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ାର ବକିାଶ ଦଗିର୍ର ଧ୍ୟାନ ର୍ଦବାପାଇ ଁ ପରାମଶଦେ 
ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। ଏ�ାେ� ଆଗାମୀ ବଷଦେ ପାଇ ଁ ଲକ୍୍ୟଧାଯଦେ୍ୟ କରବିାକୁ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଆ�୍ୱାନ ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। େମ୍ଳିନୀର୍ର ୨୦୨୨ ମେ�ିା ଉଚ୍ଚ 
ମାଧ୍ୟମକି ପରୀକ୍ାର୍ର ରାଜ୍ୟର୍ର ଥିବା ବଭିନି୍ନ ବଗଦେର ବଦି୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର 
ପ୍ରଦଶଦେନ ଉପର୍ର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମକି ଶକି୍ା ପରଷିଦର ନରି୍ଦ୍ଦେଶକ ରଘରୁାମ 

ଆୟାର ଅର୍ଲାକପାତ କରଥିିର୍ଲ। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟାଳୟଗଡ଼ୁକି ଡଗି୍ୀ 
କର୍ଲଜ ବା ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରୁ ପଥୃକୀକରଣ, ଅତଥିି ଶକି୍କ ନରି୍ୟାଜତି, 
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟାଳୟର ର୍ଶୈକ୍କି ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ା, ଧନ୍ାମଳୂକ 
ଶକି୍ାର ବକିାଶ ଆଦ ିବଭିନି୍ନ ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପର୍ର େମ୍ଳିନୀର୍ର ଆର୍ଲାଚନା 
ର୍�ାଇଥିଲା। ଓଡ଼ଶିା କ୍ୟାରଅିର ର୍ପାଟଦୋଲ ଉପର୍ର ୟନୁରି୍େଫ୍  ଦ୍ାରା 
ପ୍ରଶକି୍ଣ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମକି ଶକି୍ା ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ ଅଶ୍ୱନିୀ 
କୁମାର ମଶି୍ର, ଗଣଶକି୍ା ବଭିାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ େଚବି ଶଭୁଶ୍ରୀ ନନ୍ଙ୍କ େର୍ମତ 
ବଭିନି୍ନ ବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍, େ�କାରୀ ଜଲି୍ା ଶକି୍ା ଅଧିକାରୀ, ବଭିାଗୀୟ 
ବରଷି୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିର୍ଲ। ର୍ଶଷର୍ର ବଭିାଗୀୟ 
ଅତରିକି୍ତ ନରି୍ଦ୍ଦେଶକିା ଡ. ବଜିୟା ପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅପଦେଣ କରଥିିର୍ଲ।

ବ୍ରହ୍ମପରୁ,୨୬ା୯(ସମସି):  ଆଜ ି ଅବକାରୀ ଗଇୁନ୍ା 
ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ସ୍ାନୀୟ େଟି ି �ସ୍ ପଟିାଲ୍  ନକିଟର୍ର ଥିବା 
ରାସ୍ତାକଡ ଫଳ ର୍ଦାକାନ ଉପର୍ର ଚଢଉ କରାଯାଇ 
୧୨୭ ଗ୍ାମ୍  ଓଜନର ବ୍ାଉନ୍ େଗୁାର େ� ୧୧ �ଜାର ଟଙ୍କା 
ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ଜବତ ବ୍ାଉନ୍ େଗୁାରର ଆନୁମାନକି 
ମଲୂ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୩ ଲକ୍ ଟଙ୍କା ର୍�ବ ର୍ବାଲ ିଅବକାରୀ ଗଇୁନ୍ା 
ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ କୁ�ାଯାଇଛ।ି ଫଳ ବକୁିଥିବା ର୍ଗଟ୍  ବଜାର 
ଅଞ୍ଚଳର େକୁାନ୍ୀ ର୍ବର୍�ରା ଗରିଫ ର୍�ାଇଛନ୍।ି ଗରିଫ 
ମ�ଳିା ଜଣକ ଦୀଘଦେ ୨/୩ ବଷଦେ ଧର ି ଏ� ି ବ୍ୟବୋୟ 
କରୁଥିବା େଚୂନା ମଳିଛି।ି ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ଘଟଣାର 
ତଦନ୍ ଜାର ି ରଖିଛ।ି ଗରିଫ ମ�ଳିାଙ୍କ ଝଅି ବ୍ହ୍ମପରୁ 
ପଲୁେି ଜଲି୍ାର୍ର କନର୍ଟେବଳ ଭାର୍ବ କାଯଦେ୍ୟରତ ଅଛନ୍।ି 

େଚୂନାର୍ଯାଗ୍ୟ ର୍ଯ, େକୁାନ୍ୀ େଟି ି �ସ୍ ପଟିାଲ୍  
ନକିଟର୍ର ରାସ୍ତା କଡର୍ର ଏକ ଫଳ ର୍ଦାକାନ କର ି ର୍ବଶ୍  
କଛି ିବଷଦେ ର୍�ଲା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର୍ର ନଜିର ପ୍ରଭାବ ବସି୍ତାର କର ି
ର�ଥିିର୍ଲ। େକୁାନ୍ୀ ର୍େ� ିଅଞ୍ଚଳର୍ର ‘�ଳଦୀ ବୁଢୀ’ ନାମର୍ର 

ପରଚିତି ଥିର୍ଲ। ଫଳ ବକି୍ର ି େ� ର୍େ କଛି ି ବ୍ାଉନ୍ େଗୁର 
ବ୍ୟବୋୟୀଙ୍କ େ� �ାତ ମଳିାଇଥିର୍ଲ। ବ୍ାଉନ୍ େଗୁର 
ବ୍ୟବୋୟୀମାର୍ନ େକୁାନ୍ୀଙୁ୍କ ଏ�ା ର୍ଯାଗାଉଥିର୍ଲ। 
େକୁାନ୍ୀ ଲୁଚାଛପାର୍ର ତାକୁ ଗ୍ା�କମାନଙୁ୍କ ର୍ଦଉଥିର୍ଲ। 
ଏ ର୍ନଇ ଅବକାରୀ ଗଇୁନ୍ା ବଭିାଗ ନକିଟର୍ର ଖବର 
ପ�ଞ୍ଚବିା ପର୍ର େକୁାନ୍ୀଙୁ୍କ ଧରବିା ପାଇ ଁ ଏକ ଟମି୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ର୍�ାଇଥିଲା। ଗତକାଲ ି ଅବକାରୀ ବଭିାଗ େକୁାନ୍ୀଙ୍କ 
ଫଳ ର୍ଦାକାନ ଉପର୍ର ଅତକ୍ଧିତ ଭାବର୍ର ଚଢ଼ଉ କର ି
ତାଙୁ୍କ ନଶିାଦ୍ରବ୍ୟ େ� କାବୁ କରଥିିଲା। ର୍େ� ି େମୟର୍ର 
େକୁାନ୍ୀଙ୍କ ନକିଟରୁ ୧୨୭ ଗ୍ାମ୍  ଓଜନର ବ୍ାଉନ୍ େଗୁର 

ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି େକୁାନ୍ୀଙ୍କ ଗ୍ା�କ କଏି ଏବଂ 
ର୍େମାର୍ନ େ�ରର ନା ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆେ ିଏଠାରୁ ର୍ନଉଛନ୍ ି
ର୍େର୍ନଇ ତଦନ୍ ଚାଲଛି।ି େକୁାନ୍ୀଙୁ୍କ ବ୍ାଉନ୍ େଗୁର 
ର୍ଯାଗାଉଥିବା ର୍ଲାକଙୁ୍କ ର୍ଖାଜା ଚାଲଛି।ି ଦୁଇ ବଷଦେ ପରୂ୍ବଦେ 
ବ୍ହ୍ମପରୁ େ�ରର୍ର କଛି ିଯବୁକଙ୍କଠାରୁ ୫ ଗ୍ାମ୍  ଓ ୧୦ ଗ୍ାମ୍  
ବ୍ାଉନ୍ େଗୁର ଜବତ ର୍�ଉଥିବା ର୍ବର୍ଳ ଗତ କଛି ି ମାେ 
ଭତିର୍ର ଶ� ଶ� ଗ୍ାମ୍  ବାଉନ୍  େଗୁର ଜବତ ର୍�ଉଛ।ି 

େଚୂନାର୍ଯାଗ୍ୟ ର୍ଯ, ଜୁଲାଇ ୬ ତାରଖିର୍ର ଅବକାରୀ 
ବଭିାଗ ର୍ଗାଦାବରୀଶ ନଗରର ୋଣ୍ ି ଅଗ୍ୱାଲ୍ ଙୁ୍କ 
ଗରିଫ କର ି ଶର୍� ଗ୍ାମ୍  ବ୍ାଉନ୍ େଗୁର ଜବତ କରଥିିଲା। 
ର୍େ�ଭିଳ ି ଜୁଲାଇ ୨୨ ତାରଖିର୍ର ଡୁରା ଅଞ୍ଚଳର୍ର 
ଚଢଉ ର୍ବର୍ଳ ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ଖାଜା ୋ�ରି ଏେର୍କ 
େମୀରଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ିତାଙ୍କଠାରୁ ୧୧୨ ଗ୍ାମ୍  ବ୍ାଉନେଗୁର 
େ� ୪୫ �ଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରଥିିଲା। ର୍ତର୍ବ ଏ� ି
େମସ୍ତ ଘଟଣାର ମଖୁ୍ୟ କୁ�ାଯାଉଥିବା ୋଗର ବା�ାଦୁର 
ଅବକାରୀ ଗଇୁନ୍ା ବଭିାଗ ଏଯାବତ ଠାବ କରପିାରନିା� ିଁ।

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଏଡଇିଓ େମ୍ଳିନୀ

ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ାର ବକିାଶକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ
ଗଳକିନ୍ସିର  
ଧଳା ଜହର ମହଳିା ଫଳବକିାଳଙି୍କ ନକିଟରୁ ୧୨୭ ଗ୍ାମ୍  ବ୍ାଉନ୍ ସଗୁର ଜବତ



1010
eûRý LaeeûRý Lae

www.sakalaepaper.com

ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

କଟକ,୨୬।୯(ସମସି):  ହାଇକ�ାର୍ଟକେ 
ହାତୀ ମତ୍ୃୟୁ ମାମଲାକେ ଶଣ୍ାଣ ି କହାଇଛ।ି 
ଏହ ି ମାମଲାକେ  ସେ�ାେଙ୍କ ତେଫେ୍ ଆଜ ି
ସତୟୁପାଠ ଦାଖଲ �ୋଯାଇଛ।ି ଏଥିକେ ଉକଲେଖ 
�ୋଯାଇଛ ି କଯ ଡକିସମ୍ବେ କଶଷ ସଦ୍୍ା ହାତୀ 
ମତ୍ୃୟୁ କୋ�ବିା ପାଇଁ ବୟୁାପ� ଆକ୍ସନ ପ୍ାନ 
ପ୍ରସ୍୍ତ �ୋଯବି। ଏକନଇ ପ୍ରକ୍ୟିା ଜାେ ି େହଛି।ି 
ଇତମିଧ୍ୟକେ କସକପଟେମ୍ବେ ୨୦କେ ଯଗ୍୍ମ ରାସ୍କ କଫାସ୍ଟ 
କବଠ� ଅନ୍ଷ୍ତି କହାଇଥିଲା। ହାତୀ ଶ�ିାେ 
କୋ�ବିା ଦଗିକେ ନଆିଯାଇଥିବା ପଦକଷେପ ଓ 
ଆଗ�୍ ଗ୍ରହଣ �ୋଯବିା�୍ ଥିବା �ାଯ୍ଟୟୁାନ୍ଷ୍ାନ 
ପ୍ରସଙ୍ଗକେ ଆକଲାଚନା �ୋଯାଇଥିଲା। ଏହାେ 
ବବିେଣୀ ହାଇକ�ାର୍ଟକେ ସତୟୁପାଠ ସହତି ଦାଖଲ 
�ୋଯାଇଛ।ି ଦାୟତି୍ୱକେ ଅବକହଳା ପାଇଁ ହାତୀ 
ମତ୍ୃୟୁ ଘରଣାକେ ବନ ଅଧି�ାେୀ ଓ �ମ୍ଟଚାେୀଙ୍କ 
ବକିୋଧକେ �ାଯ୍ଟୟୁାନ୍ଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ �ୋଯାଇଛ ି

କବାଲ ି ସେ�ାେଙ୍କ ତେଫେ୍ ଦଶ୍ଟାଯାଇଥିଲା। 
ସେ�ାେଙ୍କ ସତୟୁପାଠ ଉପକେ ଜବାବ େଖିବା�୍ 
ଆକବଦନ�ାେୀଙ୍୍କ ହାଇକ�ାର୍ଟ ନକିଦ୍୍ଟଶ 
କଦଇଛନ୍।ି ଏଥିସହତି ଅକ�ଟୋବେ ୨୦�୍ ମାମଲାେ 

ପେବର୍୍ଟୀ ଶଣ୍ାଣ ି ପାଇଁ ହାଇକ�ାର୍ଟ ତାେଖି ଧାଯ୍ଟୟୁ 
�େଛିନ୍।ି ମଖ୍ୟୁ ବଚିାେପତ ି ଡ�ଟେେ ଜଷ୍ସି 
ଏସ.ମେ୍ଲୀଧେ ଓ ଜଷ୍ସି ଚରି୍େଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍୍କ 
କନଇ ଗଠତି ଖଣ୍ଡପୀଠକେ ଏହ ିମାମଲାେ ଶଣ୍ାଣ ି
କହାଇଥିଲା। ଆଇନଜୀବୀ ମଣୃାଳନିୀ ପାଢ଼ୀ, 
ବାଳକଗାପାଳ ମଶି୍ର, ଦ୍ଜି ଦଳପତ,ି ଗୀତା ୋଉତଙ୍କ 
ଏ ସମ୍ପ�କିତ ଜନସ୍ାର୍ଟ ଆକବଦନେ ଏ�ତ୍ର ଶଣ୍ାଣ ି
�େ ି  ହାଇକ�ାର୍ଟ ଏପେ ି ନକିଦ୍୍ଟଶ କଦଇଛନ୍।ି

ଏଠାକେ ସଚୂନାକଯାଗୟୁ କଯ,  ଅଗଷ୍ 
୨୫କେ ହାଇକ�ାର୍ଟକେ ୋଜୟୁ ସେ�ାେ 
ସତୟୁପାଠ ଦାଖଲ �େ ି ଦଶ୍ଟାଇଥିକଲ କଯ,  
ହାତୀ ସକମତ ଅନୟୁାନୟୁ ବନୟୁଜନ୍୍ ଶ�ିାେ 
କୋ�ବିା ନମିକନ୍ ପ୍ରରମ �େ ି ବନ ବଭିାଗ 
ଓ ପଲ୍ସିେ ଯଗ୍୍ମ ରାସ୍କକଫାସ୍ଟ �ାଯ୍ଟୟୁ �େବି। 
ପଲ୍ସି ଡଜି ି ଏହ ି ସତୟୁପାଠ ଦାଖଲ �େଥିିକଲ।  
ପସିସିଏିଫଙ୍କ ଅଧୀନକେ ଏହ ି ରାସ୍କ କଫାସ୍ଟ 
�ାଯ୍ଟୟୁ �େବି। ଏଥିକେ ବଭିନି୍ନ ୋଙ୍କେ ପଲ୍ସି 
ଅଧି�ାେୀ ଓ �ମ୍ଟଚାେୀ େହକିବ।  କ�ଉଁମାକନ 
ଏହ ି ରାସ୍କକଫାସ୍ଟକେ େହକିବ ତାହା ପଲ୍ସି 
ଡଜି ି ସ୍େି �େକିବ। ରାସ୍କ କଫାସ୍ଟେ ଆବାହ� 
େହକିବ ପସିସିଏିଫ କବାଲ ି ୋଜୟୁ ସେ�ାେ 
ଦଶ୍ଟାଇଥିକଲ। ଅନୟୁପଷେକେ ହାତୀ ମତ୍ୃୟୁ 
କୋ�ବିା�୍ ଆକ୍ସନ ପ୍ାନ ପ୍ରସ୍୍ତ ଉପକେ 
ହାଇକ�ାର୍ଟ ଗେ୍୍ତ୍ୱାକୋପ �େଥିିକଲ।

ହଠାତୀ ଶକିଠାର ମଠାମଲଠାରର ସରକଠାରଙ୍କ ସତ୍ୟପଠାଠ

ଡରିସମ୍ବର ସଦୁ୍ଠା ପ୍ରସୁ୍ତ ରହବ ଆକ୍ସନ ପ୍ଠାନ

ଜବାବ ରଖିବାକୁ 
ଆସବଦନକାରୀଙୁୁ୍ ନସିଦ୍ଦେଶ

ଓଡ଼ଶିଠା ନଦୀରର...
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରକଦଶ ସେ�ାେଙ୍କ େକିପାର୍ଟ ଅନ୍ଯାୟୀ �୍େ୍�୍ର ି ପ୍ର�ଳ୍ପ 

ବ୍ଦ୍େ୍କଗଡା ନଦୀକେ �ୋଯାଉଛ।ି ଓଡ଼ଶିାେ କସେ୍ବନ୍ଧ ପବ୍ଟତେ୍ ନଗି୍ଟତ 
ଦ୍େ୍କଗଡ଼ା ୮ �.ିମ ି ପ୍ରବାହମାନ କହବା ପକେ ଆନ୍ଧ୍ରେ କଚମଡିପିତକିପାଲମ 
ଗାଁେ ପ୍ରକବଶ �େ ି ୧୪ �.ିମ ି ଅତକି୍ମ �େବିା ପକେ କପଡାକଗଡା ନଦୀକେ 
ମଶି ି ସବ୍ର୍୍ଟମଖ୍ୀ ନାମକେ ନାମତି କହାଇଛ।ି ଏହ ି ନଦୀେ ମଖ୍ୟୁ ଜଳଧାୋ 
�୍ହାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ଶିାେ ବ୍ଦ୍େ୍କଗଡ଼ା ନାଳକେ ଆନ୍ଧ୍ର ସେ�ାେ ନଜିେ ପ୍ର�ଳ୍ପ 
ଆେମ୍ଭ �େବିା�୍ ଯାଉଛନ୍।ି ନାଗାବଳୀ ଅବବାହ�ିାେ ବ୍ଦ୍େ୍କଗଡ଼ା ଓଡ଼ଶିାେ୍ 
ନଗି୍ଟତ କହାଇଥିବାେ୍ କ�ୌଣସ ିପ୍ର�ଳ୍ପ ନମିକନ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ସେ�ାେ ଓଡ଼ଶିା�୍ ଅବଗତ 
�େବିାେ ଆବଶୟୁ�ତା େହଛି।ି ମାତ୍ର ଏ କଷେତ୍ରକେ ଆନ୍ଧ୍ର ସେ�ାେ ଓଡ଼ଶିା�୍ 
ଅବଗତ �େବିାେ ସାମାନୟୁତମ କସୌଜନୟୁତା ମଧ୍ୟ ପ୍ର�ାଶ �େନିାହାନ୍।ି 

ବଡ଼ିମ୍ବନା କହଉଛ ିକଯ ବର୍୍ଟମାନ ୨ ୋଜୟୁ ମଧ୍ୟକେ ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ଜଳ 
ଆବଣ୍ଟନ କନଇ ନଷି୍ପର୍ ି କହାଇପାେନିାହ ିଁ। ୧୯୭୮ ମସହିା ଡକିସମ୍ବେ ମାସ 
୧୫ ତାେଖିକେ ନାଗାବଳୀ, ଝଞ୍ଜାବତୀ, ବାହ୍ଡ଼ା, କନକେଡ ି ଏବଂ ମଳିତି 
ଷେଦ୍୍ର ଜଳକସଚନ ପ୍ର�ଳ୍ପ କନଇ ଉଭୟ ୋଜୟୁେ ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକେ 
ଆକଲାଚନା କହାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କସ ସମୟକେ ଟ୍ବ୍ିୟୁରାେୀ(ସହାୟ� ନଦୀ) 
ଏବଂ ଅବବାହ�ିା�୍ କନଇ କ�ୌଣସ ିନଷି୍ପର୍ ିକହାଇ ପାେ ିନ ଥିଲା। ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଏକବ ମଧ୍ୟ ଅସମାଧିତ। ଏହ ିପେକିପ୍ରଷେୀକେ ଓଡ଼ଶିାେ୍ ବାହାେଥିିବା ଜଳକ୍ାତ 
ବ୍ଦ୍େ୍କଗଡ଼ା ଉପକେ ଆନ୍ଧ୍ରେ ପ୍ରସ୍ାବତି ପ୍ର�ଳ୍ପ ଓଡ଼ଶିା ସ୍ାର୍ଟ ବକିୋଧୀ କବାଲ ି
ସ୍ାଭାବ�ି ମକନ କହଉଛ।ି କସହପିେ ି ଏହ ି ପ୍ର�ଳ୍ପ ଯଦ ି �ାଯ୍ଟୟୁ�ାେୀ ହ୍ଏ, 
କତକବ କ�ାରଆି ଗ୍ରାମପଞ୍୍ଜେ ତାଡଭିାଲସା,କନକେଡଭିାଲସା, ତଳଗକଞ୍ଜଇ 
ପଦେ, ଉପେ ଗକଞ୍ଜଇ ପଦେ ଏବଂ ଅନୟୁ �ଛି ି ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ କହବା 
ସମ୍ଭାବନା େହଛି।ି ଓଡ଼ଶିା ନଜିସ୍ ପ୍ରକଚଷ୍ାକେ ଓଏଚ୍ ପସି ି ଦ୍ାୋ ଅଦାନୀ 
ଗ୍ରୀନ �ମ୍ପାନୀ ସହ ଯରାକ୍କମ ୯୦୦ କମଗାୱାଟ୍  ଏବଂ ୮୦୦ କମଗାୱାର 
ପ୍ର�ଳ୍ପ ସ୍ାପନ କଯାଜନା �େଛି।ି ଏହା ଦ୍ାୋ ଆନ୍ଧ୍ରେ ପ୍ରସ୍ାବତି ପ୍ର�ଳ୍ପେ୍ ୫୦୦ 
କମଗାୱାଟ୍  ବଜ୍ିଳ ି �ମ୍  ଉତ୍ାଦନ କହବ। ଅନ୍େୂପ ଭାବକେ ଗ୍ରୀନ୍  ଆଦାନୀ 
ପଷେେ୍ ସକବ୍ଟଷେଣ ଦାୟତି୍ୱ ପ୍ରଦାନ �ୋଯାଇଥିବା ରାରା �ନ୍ ସଲ୍ ରାନ୍ ି ମଧ୍ୟ 
ବସୃି୍ତ ସକଭ୍ଟ �େବିା ପକେ ଓଡ଼ଶିାେ କ�ାରଆି ଅନ୍ଗ୍ଟତ ବହ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ 
କହବ କବାଲ ିେକିପାର୍ଟ ପ୍ରଦାନ �େଥିିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 

ଏ�ପଷେକେ କପାଲାଭେମ ପ୍ର�ଳ୍ପ କଯାଗ ୍ ଓଡ଼ଶିାେ ସୀମାନ୍ ଜଲିୋ 
ମାଲ�ାନଗେିେି କମାର୍ ଅଞ୍ଚଳ ଷେତଗି୍ରସ୍ କହବା ଆଶଙ୍କା ଦୂେ କହାଇନାହ ିଁ। 
ଏହ ି ପ୍ର�ଳ୍ପେ ଉଚ୍ଚତା ହ୍ାସ �େବିା ସଂକ୍ାନ୍ ଓଡ଼ଶିାେ ଦାବ�୍ି ପକଡାଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର 
ଅଣକଦଖା �େ ି ଆସଛ୍।ି ମାମଲା ଏକବ ବ ି ଅଦାଲତେ ବଚିାୋଧୀନ େହଛି।ି 
କ�ନ୍ଦ୍ର ସେ�ାେ ଏଥିକେ ହସ୍କଷେପ �େନ୍୍ କବାଲ ିମଧ୍ୟ ଓଡ଼ଶିା ପଷେେ୍ ବାେମ୍ବାେ 
ପ୍ରସ୍ାବ ଓ ଅନ୍କୋଧ �ୋଯାଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ �ଛି ି ଫଳ ମଳିନିାହ ିଁ। ଏ କଷେତ୍ରକେ 
କ�ନ୍ଦ୍ର ସେ�ାେ ନେିବ େହଛିନ୍ ିଓ ଆନ୍ଧ୍ର ନଜି ଜଦି୍ କେ ଅରଳ େହଛି।ି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରକଦଶ 
କ�ାୋପର୍ ଜଲିୋ ପରାଙ୍ଗୀ ନବି୍ଟାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ଗ୍ଟତ କ�ାରଆି ଗ୍ରାମପଞ୍୍ଜ�୍ ମଧ୍ୟ 
ଅକ୍ଆିେ �େବିା ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ �େ ି ଆସଛ୍।ି ବଳପବୂ୍ଟ� ପଞ୍ଚାୟତ ନବି୍ଟାଚନ 
�େବିା ଓ କ�ାରଆିକେ ସେ�ାେୀ �ାଯ୍ଟୟୁକ୍ମ ଆକୟାଜନ �େ ି ଏହା�୍ ନଜିେ 
କବାଲ ି କଦଖାଇବା�୍ ପ୍ରୟାସ �େ୍ଛ।ି ଏପେ ି ସ୍କଳ ଆନ୍ଧ୍ରେ ପ୍ରସ୍ାବତି �୍େ୍�୍ର 
ଓ �ାେଭିାଲସା ପ୍ର�ଳ୍ପ�୍ କନଇ କ�ାରଆି ଅଞ୍ଚଳକେ ଅସକନ୍ାଷ ଦାନା ବାନ୍୍ଧଛ।ି 

 ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରକଦଶ ସେ�ାେଙ୍କ ଏପେ ି କଯାଜନା ସମ୍ପ�୍ଟକେ କ�ାୋପର୍ 
ଜଲିୋପାଳଙ୍କ ସହ ‘ସ�ାଳ’ ପଷେେ୍ କଯାଗାକଯାଗ �ୋଯାଇଥିଲା। ଜଲିୋପାଳ 
ଅବଦ୍ଲ ଅଖତେ କ�ୌଣସ ିପ୍ର�ଳ୍ପ ନମିକନ୍ ବ୍ଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ାଷେେ କହାଇଗକଲ 
ତାହା ସମ୍ପରୂ୍୍ଟ କହାଇଯବି ନାହ ିଁ। ୋଜୟୁେ ସ୍ାର୍ଟେଷୋ ନମିକନ୍ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ 
େହଛି ିକବାଲ ିକସ �ହଛିନ୍।ି

ଆଦବିଠାସୀ ଜ୍ଠାନରକଠାଷ...
ପ୍ରସ୍୍ତ ିଚାଲଥିିବା କବକଳ ଅନ୍ଷ୍ାନେ ନକିଦ୍୍ଟଶ� ପ୍ରକଫସେ ଏ ବ ିଓତା ଏବଂ 

ପୋମଶ୍ଟଦାତା ଏସ୍ ସ ି ମହାନ୍ ି ଏହାେ କନତୃତ୍ୱ କନଇଥିକଲ। ଏହ ି ଅବସେକେ 
ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟେ ଗୟୁାକଲେ ିପେଦିଶ୍ଟନ �େବିା ସହତି ନୂଆ �େ ିଆେମ୍ଭ 
କହାଇଥିବା କପ୍ରାକଜ�ଟେ ମୟୁାପଂି ୟନ୍ଟି୍  ପ୍ର�ଳ୍ପ�୍ ପ୍ରଶଂସା �େଥିିକଲ। 

 ସଚୂନାକଯାଗୟୁ କଯ ୨୦୦୧ ମସହିାକେ ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟ� 
ଜନଜାତ ି ସଂଗ୍ରହାଳୟ�୍ ଉଦ୍ ଘାରନ �େଥିିକଲ। ଏହା ପକେ ୨୦୦୯କେ 
ଦ୍ତିୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟେ କଲା�ାପ୍ଟଣ �େଥିିକଲ। ଏହା ସମ୍ପରୂ୍୍ଟ ଭାକବ ପଭିରିଜିଙି୍କ 
ପାଇ ଁ ସମପ କିତ। ୨୦୧୮ ମସହିାକେ ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀ ଏହା�୍ ଓଡ଼ଶିା ୋଜୟୁ ଜନଜାତ ି
ସଂଗ୍ରହାଳୟେ ମାନୟୁତା ପ୍ରଦାନ �େଥିିକଲ। ଆଦବିାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ବହ୍ ବେିଳ 
�ଳା�ୃତ,ି ହସ୍ଶଳି୍ପ, ହସ୍�ଳା ଏଠାକେ ସ୍ାନ ପାଇଛ।ି ଏହା�୍ ବଶି୍ୱେ ଅନୟୁତମ 
କଶ୍ରଷ୍ ଜନଜାତ ି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାକବ ବକିବଚନା �ୋଯାଉଛ।ି ଏଠାକେ ଥିବା 
ଉଚ୍ଚମାନେ ଜ୍ାନକ�ୌଶଳ ସ୍ତନ୍ତତା ବହନ �େ୍ଛ।ି ଏହ ି ଅବସେକେ ୋଜୟୁ ଏସ୍ ର ିଓ 
ଏସ୍ ସ ିଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ ମନ୍ତୀ ଜଗନ୍ନାର ସାେ�ା, ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରମଖ୍ ପୋମଶ୍ଟଦାତା 
ଆେ ବାଲକ୍ଷି୍ଣନ୍ , ପ୍ରମଖ୍ ସଚବି ଶାଶ୍ୱତ ମଶି୍ର ପ୍ରମଖ୍ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। 

ଗଠାନ୍ୀ ଜୟନ୍ୀରୁ ବରିଜଡରି...
 ନବୀନଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକେ ୋଜୟୁ ପ୍ରଗତ ିପରକେ ଅଗ୍ରଗତ ି�େ ିଚାଲଛି।ି ୋଜୟୁେ 
ସାକଢ଼ ଚାେ ିକ�ାର ିଜନସାଧାେଣଙ୍୍କ ନଜି ପେବିାେ ସଦସୟୁ ଭାବକେ ଗ୍ରହଣ 
�େଛିନ୍ ିମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀ ଏବଂ ୋଜୟୁବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ �େଛିନ୍ ିକଗାର�ି ପକେ 
କଗାରଏି କଲା�ାଭମିଖ୍ୀ କଯାଜନା, କଲା�ହତି�େ �ାଯ୍ଟୟୁକ୍ମ। ଏହକି୍ମକେ 
ପ୍ରତବିଷ୍ଟ ଅକ�ଟୋବେ ୨ ତାେଖିେ୍ ପ୍ରତବିଷ୍ଟ ଜନସମ୍ପ�୍ଟ ପଦଯାତ୍ରା ଆକୟାଜନ 
�ୋଯାଇ ଆସଛ୍।ି ମାତ୍ର ଚଳତି ବଷ୍ଟ ଏହ ିଜନ ସମ୍ପ�୍ଟ କ�ବଳ ପଦଯାତ୍ରାକେ 
ସୀମତି େଖା ନ ଯାଇ ତାହା�୍ ଜନକସବାକେ େୂପାନ୍େତି �ୋଯାଇଛ।ି 

 ଏହ ି ପେକିପ୍ରଷେୀକେ ଦଳେ ସଭାପତ ି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟ� ଆଗାମୀ 
ଅକ�ଟୋବେ ୨ ତାେଖିେ୍ ଜନସମ୍ପ�୍ଟ ପଦଯାତ୍ରା�୍ ସଫଳ �େବିା ନମିକନ୍ ଦଳେ 
ସମସ୍ ୋଜୟୁ �ମ୍ଟ�ର୍୍ଟା, ପଯ୍ଟୟୁକବଷେ�, ସଂକଯାଜ�, ସାଂସଦ, ବଧିାୟ�, 

ବଧିାୟ� ପ୍ରାର୍ଟୀ, ଜଲିୋ ସଭାପତ ି ବଭିନି୍ନ ଛାମଆ୍ ସଙ୍ଗଠନେ �ମ୍ଟ�ର୍୍ଟା, ବ୍କ୍  
ଓ ନଗେ ସଭାପତମିାନଙ୍୍କ ଚଠି ି କଲଖିଛନ୍।ି ୱାଡ଼୍ଟ ସ୍େେ୍ ଜଲିୋସ୍େ ପଯ୍ଟୟୁନ୍ 
ଜନସମ୍ପ�୍ଟ ପଦଯାତ୍ରା ଆକୟାଜନ ସହ େକ୍ଦାନ, ଜନ�ଲୟୁାଣ�ାେୀ 
�ାଯ୍ଟୟୁକ୍ମକେ ନଜି�୍ ସାମଲି �େବିା�୍ ନକିଦ୍୍ଟଶ କଦଇଛନ୍।ି ଏହା ସହତି 
ବକିଜଡ ି ସେ�ାେଙ୍କ ବଭିନି୍ନ କଲା�ାଭମିଖ୍ୀ �ାଯ୍ଟୟୁକ୍ମ�୍ ସାଧାେଣ କଲା�ଙ୍୍କ 
ଅବଗତ �ୋଇବା ଏବଂ ପ୍ରକତୟୁ� ଘକେ ୋଜୟୁ ସେ�ାେଙ୍କ ବଭିନି୍ନ 
କଯାଜନା�୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋମଶ୍ଟ କଦଇଛନ୍।ି 

 ଏହ ି �ାଯ୍ଟୟୁକ୍ମକେ ଦଳେ ଯବ୍, ଛାତ୍ର, ମହଳିା, ସଂଖୟୁାଲଘ,୍ ଶ୍ରମ�ି, 
ଦଳତି, ଜନଜାତ,ି ସମବାୟ, ଆଇନ ଶାଖା ସହ ସମସ୍ ଛାମଆ୍ ସଂଗଠନେ 
�ମ୍ଟ�ର୍୍ଟା ସାମଲି କହକବ। ମହାତ୍ା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ବଜ୍ି ବାବ୍୍ ଙ୍କ ଫକରାଚତି୍ର 
ସହ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳେ ପ୍ରମଖ୍ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବେପତ୍୍ରମାନଙ୍୍କ 
ଶ୍ରଦ୍ାସମ୍ନ ଅପ୍ଟଣ ପକେ ପଦଯାତ୍ରା ଆେମ୍ଭ �େବିା�୍ ଦଳେ ସଭାପତ ି
ନକିଦ୍୍ଟଶ କଦଇଛନ୍।ି କତକବ ‘ଜନସମ୍ପ�୍ଟ’ �ାଯ୍ଟୟୁକ୍ମ ଅବଧି ମଧ୍ୟକେ ପ୍ରମଖ୍ 
ପବ୍ଟପବ୍ଟାଣୀ ଦନିଗଡ଼୍�ିକେ ପଦଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ େହବି। ନକଭମ୍ବେ ୨ ତାେଖିକେ 
ଜଲିୋସ୍େକେ �ାଯ୍ଟୟୁକ୍ମେ ପେସିମାପ୍ ି�ୋଯବି ଏବଂ ଏହ ିଦନି ଦଳେ �ମ୍ଟୀ 
ଓ �ମ୍ଟ�ର୍୍ଟାମାକନ ୋଜୟୁବାସୀଙ୍କ କସବାକେ ନଜି�୍ ପନ୍ଃ ଉତ୍ସଗ୍ଟ ସହ ୋଜୟୁେ 
ଉନ୍ନତ ି ଓ �ଲୟୁାଣ ନମିକନ୍ ‘ସମହୂ ଶପର’ଗ୍ରହଣ �େକିବ। ଏହା ସହ ଦଳୀୟ 
ଜନ ସମ୍ପ�୍ଟ ପଦଯାତ୍ରା �ପିେ ି ସମ୍ପାଦନ କହଲା ତାହାେ ବସୃି୍ତ ବବିେଣୀ 
�ାଯ୍ଟୟୁକ୍ମ କଶଷକେ ଦଳେ ସଭାପତଙି୍କ ଅବଗତ ିନମିକନ୍ ପଠାଯବିା ନମିକନ୍ 
ମଧ୍ୟ ଚଠିକିେ ନକିଦ୍୍ଟଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି 

ଭଜିଲିଠାନ୍ସ ଜଠାଲରର...
ଏହ ି ବ୍� ବଡିଓି ଦାୟତି୍ୱକେ ଥିବା ବକିନାଦ ନାୟ� ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମଳୂ� 
�ାମକେ ସଧିାସଳଖ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତଶିତ ପସି ିକନଉଥିବା କନଇ ଠ�ିାଦାେ କଗାପାଲ 
କବକହୋ ଭଜିଲିାନ୍ ପାଖକେ ଅଭକିଯାଗ �େଥିିକଲ। ବ୍� ପେସିେକେ 
�େଥିିବା ଏ� ୧୦ ଲଷେ ରଙ୍କାେ ନମି୍ଟାଣ �ାମେ ପସି ି ବାବଦ�୍ ୩୦ ହଜାେ 
ରଙ୍କା ବଡିଓି ଶ୍ରୀ ନାୟ� ଠ�ିାଦାେ କଗାପାଲଙ୍୍କ ମାଗଥିିକଲ। ଏହା ସହତି ବ୍� 
ପେସିେକେ କହବା�୍ ଥିବା ଆଉ ଏ� ୩୦ ଲଷେ ରଙ୍କାେ �ାମ ପାଇଁ ଆଗଆ୍ 
ପସି ି ବାବଦ�୍ କଦଢ଼ ଲଷେ ରଙ୍କା ବଡିଓି ଶ୍ରୀ ନାୟ� ମାଗଥିିକଲ। ଏକନଇ 
କଗାପାଲ ଭଜିଲିାନ୍ ପାଖକେ ଅଭକିଯାଗ �େବିା ପକେ ଚଢ଼ଉ ପାଇଁ ଭଜିଲିାନ୍ 
କଯାଜନା ପ୍ରସ୍୍ତ �େଥିିଲା। କଯାଜନା ମତ୍ାବ� ବେଗଡ଼ ଭଜିଲିାନ୍େ ଏ� ରମି୍  
ତ୍ଷେ୍ା-ଗଡ୍କଭଲା ୋସ୍ା କଦଉଲଗଡ୍ ିଛ� ନ�ିରକେ ଛ� ିେହଥିିବା କବକଳ 
ଠ�ିାଦାେ ଜଣ� ବଡିଓିଙ୍୍କ ରଙ୍କା କଦଇଥିକଲ। ରଙ୍କା କଦବା ପକେ ଭଜିଲିାନ୍ 
ଚଢ଼ଉ �େ ି ନଗଦ ରଙ୍କା ସହ ବଡିଓି ଶ୍ରୀ ନାୟ�ଙ୍୍କ ଧେଥିିଲା। ଶ୍ରୀ ନାୟ�ଙ୍କ 
ସେ�ାେୀ �ାଯ୍ଟୟୁାଳୟ, ସେ�ାେୀ କ୍ାର୍ଟେକେ ଉକ୍ ରମି୍  ଛାନ୍ ଭନି୍  �େଥିିଲା। 
କସହପିେ ି ବଲାଙ୍ଗେି ସାଗେପଡା ଠାକେ ଥିବା ବଡିଓି ଶ୍ରୀ ନାୟ�ଙ୍କ ନଜିସ୍ 
ଘକେ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗେି ଭଜିଲିାନ୍େ ଏ� ରମି୍  ଚଢ଼ଉ �େଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଏହ ିଚଢ଼ଉକେ ବେଗଡ଼ ଭଜିଲିାନ୍ ଡଏିସପ ିସତୟୁବାନ ମହାନନ୍ଦ, ଇନ୍କପ�ଟେେ 
ସଷ୍ମା ପସାଏତ, ଏଏସଆଇ ବଜିୟ ପଧାନ, �କନଷ୍ବଳ ଲକ୍ଷୀ ଚେଣ 
ଛତ୍ରଆି, ନକେନ୍ଦ୍ର ପସାଏତ ପ୍ରମଖ୍ ସାମଲି କହାଇଥିକଲ। ଛାନ୍ ଭନି ଜାେ ି
େହଥିିବା କବକଳ ଏହା ସେବିା ପକେ ବସୃି୍ତ ଭାକବ ସଚୂନା ଦଆିଯବି କବାଲ ି
ବେଗଡ଼ ଭଜିଲିାନ୍ ଡଏିସ୍ ପ ିସତୟୁବାନ ମହାନନ୍ଦ �ହଛିନ୍।ି 

ନୂଆ ସମ୍ଠାବନଠା...
�େଛିନ୍।ି ବର୍୍ଟମାନ ସଦ୍୍ା ୪୭ର ି ସ୍ାନକେ ପେକିବଶ ପଯ୍ଟୟୁରନ ବୟୁବସ୍ା 
�ୋଯାଇଛ।ି ୧୮ର ି ଜଲିୋକେ ଏହ ି ଇକ�ା ର୍େଜିମି୍  କ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ାପନ �ୋଯାଇଛ ି
ଏବଂ ୭୮୫ ଜଣ ପଯ୍ଟୟୁର�ଙ୍କ ୋତ୍ର ିେହଣେି ସବ୍ଧିା �ୋଯାଇଛ।ି ୋଜୟୁ ଜଙ୍ଗଲ 
ଏବଂ ପେକିବଶ ବଭିାଗେ ଅତେିକି୍ ମଖ୍ୟୁ ଶାସନ ସଚବି ସତୟୁବ୍ରତ ସାହ୍ଙ୍କ ସଚୂନା 
ଅନ୍ଯାୟୀ ବଭିନି୍ନ ପେକିବଶ ପଯ୍ଟୟୁରନସ୍ଳୀକେ ଅନ୍ଷ୍ତି ପ୍ରା�ୃତ�ି �ୟୁାମ୍ପ�୍ ୨୦୨୧-
୨୨କେ ୭୦ ହଜାେେ୍ ଅଧି� ପେକିବଶ ପଯ୍ଟୟୁର� ଆସଛିନ୍।ି ଏହାଦ୍ାୋ ୧୦.୫୧ 
କ�ାର ିରଙ୍କା ଆୟ କହାଇଛ।ି ଏଥିକେ ସଧିାସଳଖ ଭାକବ ୬୩୨ ପେକିବଶ ବ�ିାଶ 
�ମରି ି (ଇଡସି)ି, ବନ ସେ୍ଷୋ ସମତି ି (ଭଏିସଏସ) ଏବଂ ପେକିବଶ ପଯ୍ଟୟୁରନ 
କଗାଷ୍ୀ (ଇରଜି)ି ଉପ�ୃତ କହାଇଛନ୍।ି ଏଭଳ ି ପଯ୍ଟୟୁରନସ୍ଳୀ ପାଇ ଁ ଅନଲାଇନ୍  
ସଂେଷେଣ ସବ୍ଧିା ବ ିଉପଲବ୍ଧ େହଛି।ି 

 ନ�ିରକେ ଗଜ୍୍ୋରେ ଏ�ତାନଗେଠାକେ ଅନ୍ଷ୍ତି ୋଜୟୁ ପେକିବଶ 
ମନ୍ତୀମାନଙ୍କେ ଜାତୀୟ ସମ୍ଳିନୀକେ ୋଜୟୁେ ଇକ�ା ର୍େଜିମି ସଂକ୍ାନ୍ ତରୟୁ 
େଖାଯାଇଥିବା କବକଳ ଏହାଦ୍ାୋ କ�ମତି ି ପଯ୍ଟୟୁର�ମାକନ ଓଡ଼ଶିା ମହ୍ା ଁ
କହଉଛନ୍ ିତାହାେ ଚତି୍ର େଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହା�୍ ବଭିନି୍ନ ୋଜୟୁେ ପ୍ରତନିଧିିମାକନ 
ପସନ୍ଦ �େଛିନ୍।ି ଅନୟୁପକର ୋଜୟୁକେ ଇକ�ା ର୍େଜିମ୍  ସହତି ୪ର ି ଆଦ୍ର୍ଟଭୂମ ି
ସାତକ�ାଶଆି ଅଭୟାେଣୟୁ, ହୀୋ�୍ଦ ଜଳଭଣ୍ଡାେ, ଅଂଶପ୍ା ହ୍ଦ ଏବଂ ତାମ୍ପୋ ହ୍ଦ 
ଆଦ ିଆନ୍୍ଟଜାତୀୟ ୋମସାେ ସାଇଟ୍ କେ ସ୍ାନ ପାଇଛ।ି ଫଳକେ ଏହ ି ସ୍ାନଗଡ଼୍�ି 
ପ୍ରତ ିକଦଶ ଓ ବକିଦଶେ ପଯ୍ଟୟୁର�ମାନଙ୍କେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ ିପାଇବାକେ ଲାଗଛି।ି 

ହଠାତୀପଲକୁ ରଦଖଥୁÒରଲ...
ବ୍ଧୋମ ମାଝୀ (୫୦) ଦଶହୋ ଉପଲକଷେ �୍ପାରାଙ୍ଗକେ ବବିାହ କଦଇଥିବା 
ତାଙ୍କ ଝଅି�୍ କନବା�୍ ଆସଥିିକଲ। ଖସଡା ଜଙ୍ଗଲକେ ଏ�  ୧୫ ଜଣଆି ହାତୀ 
ପଲ କଗାଠ କହାଇ େହଥିିବାେ୍ ଆଜ ି ପବୂ୍ଟାହ୍ନକେ ଉକ୍ ହାତୀ ପଲ କଦଖିବା�୍ ଗାଁ 
କଲାକ� ଭଡି ଜମାଇଥିକଲ। ଗାଁ କଲା�ଙ୍କ ସହ ବ୍ଧୋମ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ ହାତୀପଲ�୍ 
କଦଖିବା�୍ ଯାଇଥିକଲ। କତକବ ଏ� ହାତୀ ହଠାତ କଦୌଡ ି ଆସ ି ତାଙ୍୍କ ଆକ୍ମଣ 
�େଥିିକଲ। ଏଥିକେ ଘରଣାସ୍ଳକେ ତାଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁ ଘରଥିିଲା। ଉଜ୍ଜ୍ବଳପେ୍ ବନଖଣ୍ଡ 
ଅଧି�ାେୀ ସଂଗ୍ରାମ କ�ଶେୀ ମଣହିୀୋ ସଦଳବଳ  କସଠାକେ ପହଞ୍ଚ ି ତଦନ୍ 
ଆେମ୍ଭ �େଥିିକଲ।  ଗତ ୧୯ ତାେଖିକେ ଉକ୍ ହାତୀ ପଲ ସଦେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଗ୍ଟତ 
ସାକଲପାଲ ିକସ�ସନ କଖେଆି�ାନ ି ଜଙ୍ଗଲକେ ରବା କବକଳ  ତାଙ୍୍କ କଦଖିବା�୍ 
କଲାକ� ଭଡି ଜମାଇଥିକଲ । ଗକିେଲଡ୍ଙ୍ଗେ ି ଗ୍ରାମେ ଖକଗଶ୍ୱେ ବ୍ଦଲା ହାତୀ 
କଦଖିବା�୍ ଯାଇବା କବକଳ ହାତୀ ଆକ୍ମଣକେ କସ ଗେ୍୍ତେ ଆହତ କହାଇଥିକଲ। 

ଉଲୁଣ୍ଡା,୨୬ଡା୯(ସମସି): ସବ୍ର୍୍ଟପେ୍ ଜଲିୋ 
ଉଲ୍ଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ବାଘପାଲ ି ଜଙ୍ଗଲକେ 
�ଲୋପତେଆି ବାଘ ଶ�ିାେ ଘରଣାକେ ବନପାଳ 
ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟ�ଙ୍୍କ ନଲିମ୍ବନ �ୋଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଘରଣାକେ ଏକବ ସଦ୍୍ା ୭ ଜଣ 
ଗେିଫ କହାଇଛନ୍ ି ଓ ଜକଣ ବନେଷେୀଙ୍୍କ 
ନଲିମ୍ବନ �ୋଯାଇଛ।ି �ାଯ୍ଟୟୁକେ ଅବକହଳା ପାଇଁ 
ପପିଲ�ରା ବଟି୍  ହାଉସ୍  ଦାୟତି୍ୱକେ ଥିବା ବନପାଳ 
ଶ୍ରୀ ନାୟ�ଙ୍କ ବକିୋଧକେ ଏହ ି �ାଯ୍ଟୟୁାନ୍ଷ୍ାନ 

ନଆିଯାଇଛ।ି ସଚୂନାକଯାଗୟୁ, ଏହ ିଜଙ୍ଗଲେ୍ 
ଗତ ୧୩ ତାେଖି ଏ� �ଲୋପତେଆି 
ବାଘେ ଗଳତି ଶବ ଉଦ୍ାେ �ୋଯାଇଥିଲା। 

ତଦନ୍କବକଳ ବଦ୍ିୟୁତ୍  ଫାଶ 
ପ�ାଇ ବାଘେ ଶ�ିାେ 
�ୋଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। 

ଏହ ି ଘରଣାକେ ବନ ବଭିାଗ ବାଘପାଲ ି ମଠ ମହନ୍ 
ଦାନବହିାେୀ ଶେଣଂ ଓେଫ ଦୟାସାଗେ ରାର ି
(୪୮), କ�ାରସମକଳଇ ଗାଁେ ସକ୍େନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 

(୪୦), ବଜ୍ି ଗେ୍୍ (୨୭), ନା�ଷହଇ ଁଗାଁେ 
ୋମଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ୋହତି (୪୫), ବାଘପାଲ ି
ଗାଁେ ପେ୍ନ୍ଦେ ରାର ି(୩୩) ଓ କସାନପେ୍ 
ପରାଭାଡ଼େି ସତୟୁନାୋୟଣ କମକହେ 
(୪୮)ଙ୍୍କ ପବୂ୍ଟେ୍ ଗେିଫ �େଛି।ି ଏକବ 
କ�ାରସମକଲଇେ ଧବ୍କଳ ଦକନଇ 

(୬୨) ନାମ� ଆଉ ଜକଣ ମଧ୍ୟ ଏହ ିବାଘ ଶ�ିାେକେ 
ଜଡ଼ତି କବାଲ ିଜଣା ପଡ଼ଛି।ି ବନ ବଭିାଗ ତାଙ୍୍କ ଗେିଫ 
�େବିା ପକେ ଅଭଯିକ୍୍ଙ୍କ ସଂଖୟୁା ୭କେ ପହଞ୍ଚଛି।ି

କଲରଠାପତରଆି 
ବଠାଘ ଶକିଠାର ଘଟଣଠା ବନରକ୍ୀଙ୍କ ପରର ବନପଠାଳ ନଲିମ୍ବତି

ଆଉ ଜସେ 
ଶକିାରୀ ଗରିଫ
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ମ�ୋହନୋ,୨୬ୋ୯ (ସ�ସି): ଗଜପତ ି ଜଲି୍ଲା 
ମ�ଲାହନଲା ନକିଟସ୍ଥ ରଲାଇସଂି ଘଲାଟମିର ଏକ 
ଯଲାତ୍ରୀବଲାହରୀ ବସ୍  ଆଜ ିମ�ଲାର ୩ଟଲା ସ�ୟମର 
ଓଲଟ ି ପଡ଼ଛି।ି ମତମବ ଏହ ି ଦୁଘ୍ଘଟଣଲାମର 
ମକୌଣସ ି କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ମହଲାଇନଥିବଲା ମବମେ 
ଏକ ବଡ଼ ଦୁଘ୍ଘଟଣଲାରୁ ୨୪ ଜଣ ଯଲାତ୍ରୀ 
ଅଳ୍ପମକ ବର୍ତ୍ତିଯଲାଇଛନ୍।ି ରଲାୟଗଡ଼ଲା ଜଲି୍ଲା 
�ନୁଗିଡୁଲାରୁ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଅ��ିମୁେ ଯଲାଉଥିବଲା 
ଯଲାତ୍ରୀବଲାହରୀ କଲା�ମେନୁ (ଓଡ୦ି୭ ଡ ି୨୦୨୯) 
ମକୌଣସ ି କଲାରଣରୁ �ଲାରସଲା�୍ୟ ହରଲାଇ 
ରଲାଇସଂି ଘଲାଟମିରଓଲଟ ି ପଡ଼ଥିିଲଲା। େବର 
ପଲାଇ ମ�ଲାହନଲା ପଲୁସି ଓ ଅଗ୍ଶି� ବଲାହନିରୀ 

ଘଟଣଲାସ୍ଥେମର ପହଞ୍ ି ସ�ସ୍ତ ଯଲାତ୍ରୀଙୁ୍ 
ଉଦ୍ଲାର କର ି ଅନ୍ୟ ବସ୍ ମର ମସ�ଲାନଙ୍ 
ଗନ୍ବ୍ୟ ସ୍ଥେକୁ ପଠଲାଇମଦଇଛନ୍।ି ଘନ 
କୁହୁଡ ି ଓ ଡ୍ଲାଇ�ରଙ୍ ଅସଲାବେଲାନତଲା ମଯଲାଗୁଁ 
ଦୁଘ୍ଘଟଣଲା ମହଲାଇଥିବଲା ସମଦେହ କରଲାଯଲାଉଛ।ି 
ପଲୁସି ଘଟଣଲାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

କଟକ,୨୬।୯(ସ�ସି): ଓଡ଼ଶିଲା 
ମଲଲାକମସବଲା ଆମୟଲାଗ (ଓପଏିସସ)ି ଦ୍ଲାରଲା 
ପରଚିଲାେତି ଓଡ଼ଶିଲା ଜୁଡସିଆିଲ ସ�୍ତିସ 
(ଓମଜଏସ)-୨୦୨୧ର ମ�ନ ପରରୀକ୍ଷଲାମର 
କୃତକଲାଯ୍ଘ୍ୟ ମହଲାଇଥିବଲା  ପରରୀକ୍ଷଲାର୍ଘରୀଙ୍ 
ନରÒପତ୍ ଯଲାଞ୍ ପ୍ରକ୍ୟିଲା ଆସନ୍ଲା ଅମକଟଲାବର 
୭ ତଲାରେିଠଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ମହବ। ଏହ ି ପ୍ରକ୍ୟିଲା 
ନମ��୍ବର ୬ ତଲାରେି ପଯ୍ଘ୍ୟନ୍ ଚଲାଲବି। 
କୃତରୀ ୩୨୧ ଜଣ ପ୍ରଲାର୍ଘରୀଙୁ୍ ବ�ିନି୍ନ ଦନିର 
ନରପତ୍ ଯଲାଞ୍ ପଲାଇଁ ଓପଏିସସ ି ପକ୍ଷରୁ 
ସଚୂରୀ ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇଛ।ି ପ୍ରଲାର୍ଘରୀ�ଲାମନ ଯଲାଞ୍ 
ସ�ୟମର ମକଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ର�ଲାଣପତ୍ 
ବଲା ନରପତ୍ ଆଣମିବ ତଲାହଲା ଓପଏିସସ ି

ମେବସଲାଇଟମର ଉପଲବ୍ଧ ରହଛି।ି ଯଦ ି
ମକୌଣସ ି ପ୍ରଲାର୍ଘରୀ ନଦି୍୍ଘଲାରତି ତଲାରେିମର 
ଅନୁପସ୍ଥତି ରହନ୍ ି ତଲାମହମଲ ମସ�ଲାନଙ୍ 
ଆମବଦନପତ୍କୁ େଲାରଜ କରଦିଆିଯବି 
ଏବଂ ମସ�ଲାମନ ଏହ ି  ସଲାକ୍ଷଲାତକଲାରରୁ ବଲାଦ୍  
ପଡ଼ମିବ ମବଲାଲ ିପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇଥିବଲା ବଜି୍ଞପ୍ମିର 
ଦଶ୍ଘଲାଯଲାଇଛ।ି ସଚୂନଲା ରଲାଉକ,ି  ସ�ିଲି ଜଜ 
ନ�ିମନ୍ ଓପଏିସସ ି ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଜୁନ �ଲାସ 
୯ ତଲାରେିମର ଓମଜଏସର ମ�ନ ପରରୀକ୍ଷଲା 
ମହଲାଇଥିଲଲା।  ପ୍ରଲାୟ ୪ ଦନି େର ି ଉକ୍ତ 
ପରରୀକ୍ଷଲା ଅନୁଷ୍ତି ମହଲାଇ ଜୁନ ୧୨ ତଲାରେିମର 
ମଶଷ ମହଲାଇଥିଲଲା।  ଗତ ମସମପଟ�୍ବର ୨୦ 
ତଲାରେିମର ଫେ ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇଥିଲଲା।

ଭୁବମନଶ୍ୱର,୨୬।୯(ସ�ସି): ୭ ସହକଲାରରୀ ଅଗ୍ଶି� ଅଧିକଲାରରୀଙୁ୍ ଡଏିସ୍ ପ ି Ñଙ୍କ୍ କୁ ପମଦଲାନ୍ନତ ି
କରଲାଯଲାଇଛ।ି ବଡ଼ଗଡ଼ ଏଏଫ୍ ଓ ସଶୁଲାନ୍ ବଶି୍ଲାେଙୁ୍ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଡଏିଫଓ Ñଙ୍କ୍ କୁ ପମଦଲାନ୍ନତ ିକରଲାଯଲାଇଛ।ି 
ମସହପିର ି ମେଲାଦ୍୍ଘଲା ଏଏସ୍ ଓ ସନଲାତନ �ହଲାପଲାତ୍ଙୁ୍ କଟକ ଡଏିଫଓ �ଲାମବ ପମଦଲାନ୍ନତ ି ଦଆିଯଲାଇଛ।ି 
ନବରଙ୍ଗପରୁ ଏଏଫ୍ ଓ ଶ�ୁଲାଶଷି �ଦୁୁଲଙୁି୍ ଅନୁଗେୁ ଡଏିଫଓ �ଲାମବ ପମଦଲାନ୍ନତ ିଦଆିଯଲାଇଛ।ି ମସହ�ିେ ି
ଅବନ ି କୁ�ଲାର ସ୍ଲାଇଁ �ୁବମନଶ୍ର ଡଏିଫଓ Ñଙ୍କ୍ କୁ ପମଦଲାନ୍ନତ ି କରଲାଯଲାଇଥିବଲା ମବମେ �ୁବମନଶ୍ର 
ଓଏଫଡଆିର ପ୍ରକଲାଶ ମଜନଲାଙୁ୍ ନରଲାଜ ଓଏଫଡଆିରଆଇକୁ ବଦେ ି କରଲାଯଲାଇଛ।ି ମସହପିର ି
ମକଦୁେଝର ଅଗ୍ଶି� ମଟେସନମର ଥିବଲା ନଲାରଲାୟଣ ଦଲାଶଙୁ୍ ପରୁରୀ ଡଏିଫଓ �ଲାମବ ବଦେ ି କରଲାଯଲାଇଛ।ି

ଭୁବମନଶ୍ୱର,୨୬।୯(ସ�ସି): ସବ୍ଘ�ଲାରତରୀୟ 
�ହଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ରୀ ଜଲାତରୀୟ ମଫମଲଲାଙୁ୍ ମନଇ େଲାଲ୍ଘଡ 
ସ୍ଲି ମସଣ୍ଟରଠଲାମର ଦୁଇ ଦନିଆି କ�୍ଘଶଲାେଲା ଅନୁଷ୍ତି 
ମହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ରଲାଜ୍ୟମର କଲାଯ୍ଘ୍ୟକଲାରରୀ ମହଉଥିବଲା 
ବ�ିନି୍ନ ଦକ୍ଷତଲା ବକିଲାଶ କଲାଯ୍ଘ୍ୟକ୍� ବଷିୟମର ଏଠଲାମର 
ଅମଲଲାଚନଲା କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। କଲାଯ୍ଘ୍ୟକ୍�ମର ଓଡ଼ଶିଲା 
ଦକ୍ଷତଲା ବକିଲାଶ ପ୍ରଲାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ୍ରତ ବଲାଗ୍ ଚରୀ 
�େୁ୍ୟ ଅତଥିି �ଲାମବ ମଯଲାଗମଦଇ ବଗିତ ଛଅ ବଷ୍ଘର 
ଓଡ଼ଶିଲାର ଦକ୍ଷତଲା ବକିଲାଶ ଯଲାତ୍ଲାକୁ ଉମଲ୍େ କରଛିନ୍।ି 
ମସ ଆହୁର ି �ଧ୍ୟ କହଛିନ୍ ି ମଯ, ୨୦୨୬ �ସହିଲା ସଦୁ୍ଲା 
ରଲାଜ୍ୟର ୧୫ ଲକ୍ଷ ଯବୁମଗଲାଷ୍ରୀ ନଯିକୁ୍ତ ିପଲାଇମବ ଏବଂ 
ମଦଢ ଲକ୍ଷ ଯବୁମଗଲାଷ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବଲା ପମରଲାକ୍ଷ �ଲାମବ 
େଲାଲ୍ଲ୍ଘ ସ୍ଲି ମସଣ୍ଟର �ଲାଧ୍ୟ�ମର ନଯିକୁ୍ତ ି ପଲାଇବଲାର 

ଲକ୍ଷ୍ୟ ରେଲାଯଲାଇଛ।ି ମକଲା�ଡି୍  ପରବର୍ତ୍ଘରୀ ଅବସ୍ଥଲାମର 
ପନୁବ୍ଘଲାର ସ୍ଳ୍ପ�ଆିଦରୀ ଦକ୍ଷତଲା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କଲାଯ୍ଘ୍ୟକ୍�କୁ 
ତ୍ୱରଲାନ୍ବତି କରଲାଯବିଲାକୁ ପଦମକ୍ଷପ ନଆିଯଲାଇଛ।ି 

ରଲାଜ୍ୟମର କୃଷ ି ମକ୍ଷତ୍ମର ପ୍ରଯକୁ୍ତ ି ବଦି୍ୟଲାର ପ୍ରମୟଲାଗ 
ସହ ଉତ୍ଲାଦନ ବୃଦ୍ ି ନ�ିମନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରେଲାଯଲାଇଛ।ି 

ମତଣ ୁ ବର୍ତ୍ଘ�ଲାନ ଓଡ଼ଶିଲାମର କୃଷ ି ମକ୍ଷତ୍ମର ଦକ୍ଷତଲା 
ବକିଲାଶକୁ ମପ୍ରଲାତ୍ଲାହତି କରଲାଯବି। ଜଲି୍ଲା ଦକ୍ଷତଲା ବକିଲାଶ 
ପ୍ରଲାଧିକରଣ �ଲାଧ୍ୟ�ମର ଜଲି୍ଲାସ୍ତରରୀୟ ଦକ୍ଷତଲା ମଯଲାଜନଲା 

ସବୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଲାଯବି ମବଲାଲ ି
କହଥିିମଲ। 
 ଏହ ି ଅବସରମର ଆଇଆଇଏମ୍  
ମବଙ୍ଗଲାଲୁରୁର ପ୍ରମଫସର ଶଙ୍ରନ 
ବଲାସ ୁ ଏବଂ ପ୍ରମଫସର ଅର୍୍ଘବ 
�େୁଲାଜ୍ଘରୀ �ହଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ରୀ ଜଲାତରୀୟ 
ମଫମଲଲାସପି୍  ବଷିୟମର ବସୃି୍ତତ 
�ଲାମବ ଉପସ୍ଥଲାପନ କରଥିିମଲ। 

ହସ୍ତତନ୍, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମକ୍ଷତ୍ମର କ�ିେ ି
ଦକ୍ଷତଲା ବକିଲାଶ କଲାଯ୍ଘ୍ୟକ୍� ହଲାତକୁ ନଆିଯଲାଇଛ ି

ମସ ସର୍୍ଘକମର ବର୍ତ୍ଘ�ଲାନର �ହେିଲା ଓ ଶଶି ୁ ବକିଲାଶ 
ବ�ିଲାଗର କ�ଶିନର ତରଲା ସଚବି (ପ୍ରଲାକ୍ତନ ହସ୍ତତନ୍, 
ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ କ�ଶିନର ତରଲା ସଚବି) ଶ�ୁଲା 
ଶ�୍ଘଲା ପ୍ରକଲାଶ କରଥିିମଲ। ପ୍ରନି୍ପିଲାଲ ସଙ୍ଗରନ 
ମଗଲାପଲାଲ ଆଇଟଇି, ଆଇଟଇିଇ ସଙି୍ଗଲାପରୁ ଏବଂ 
େଲାଲ୍ଲ୍ଘ ସ୍ଲି ମସଣ୍ଟରର ସହ�ଲାଗତିଲା ଏବଂ ଏହଲାର 
ଯଲାତ୍ଲା ବଷିୟମର ସଚୂନଲା ପ୍ରଦଲାନ କର ି ସରକଲାରରୀ 
ଆଇଟଆିଇ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଆଜ ି ଅନ୍ୟ�ଲାନଙ୍ ପଲାଇ ଁ ଏକ 
ଦୃଟେଲାନ୍ �ଲାମବ ଉ�ଲା ମହଲାଇପଲାରଛି ିମବଲାଲ ିକହଥିିମଲ। 
ଏଥିମର ଅନ୍ୟ�ଲାନଙ୍ �ଧ୍ୟମର ଓଏମ୍ ସ ି ପରଚିଲାେନଲା 
ନମିଦ୍୍ଘଶକ ବଲେନ୍ ସଂି, ଓଏସ୍ ଡଏି ସଇିଓ ମରଘ ୁଜ,ି 
ଦକ୍ଷତଲା ବକିଲାଶ ଓ ମବୈଷୟକି ଶକି୍ଷଲା ବ�ିଲାଗ ଅତରିକି୍ତ 
ସଚବି ପନିଲାକରୀ ପଟ୍ଟନଲାୟକ ଉପସ୍ଥତି ଥିମଲ।

୭ ସହକାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ  ଡ ନିଏସ୍ ପ ନି Ñଙ୍କ୍  କକୁ  ପଦ�ାନ୍ନତ ନି

ଅାସନ୍ା ୭ରକୁ  ଓଦେଏସ୍   
କୃତୀ ପ୍ାରୀ୍ଙ୍ ନରÒପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ

ଘାଟ ନିଦର ଓଲଟ ନିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ 

ଦକ୍ଷତା 
ବକିାଶ 
କମ୍ମଶାଳା ‘୨୦୨୬ ସକୁଦ୍ା ୨୬ ଲକ୍ଷ ନ ନିଯକୁକ୍ ନି’



ଯବୁକଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମତୁୃୟୁ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୬ା୯(ସମସି): ହେମଗିର ଥାନାଞ୍ଚଳହର ଜହେ ଯବୁକଙ୍କ 
ସହଦେେଜନକ ମତୁୃୟୁ ଘଟଛି।ି ତାଙ୍କ ନାମ ସତୀଶ ସଂି (୪୦) ଓ ଘର ଝାରଖଣ୍ଡ 
ରାଜୟୁର ହ�ାଲହ�ାହଲା ହବାଲ ିଜୋପଡ଼ଛି।ି ସତୀଶ ହେମଗରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳହର 
ରାସ୍ା ନମି୍ାେହର ନହି�ାଜତି ଏକ ଠକିାସଂସ୍ାହର ଗାଡ ି ଚାଳକ ଭାହବ କାମ 
କରୁଥିହଲ। ଆଜ ି ତାଙୁ୍କ ମତୃ ଅବସ୍ାହର ସଦୁେରଗଡ଼ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ 
ନଆିଯାଇଥିଲା।  ଫଳହର ଡାକ୍ତଖାନା କତୃ୍ପକ୍ଷ ତାଙୁ୍କ ମତୁୃୟୁହର ସହଦେେ ପ୍ରକଟ 
କର ି ପଲୁସିକୁ ଜୋଇଥିହଲ। ଫଳହର ପଲୁସି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଶବ ଜବତ 
କର ି ସଦୁେରଗଡ଼ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମଗ୍ ୋଉସହର ସଂରକ୍ଷତି ରଖିଛ।ି 
ଏହନଇ ଥାନାହର ଏକ ଅପମତୁୃୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ହବହଳ ଆସନ୍ାକାଲ ି
ବୟୁବହଛେଦ ହେବ।

ଧରାନ୍ହନ୍େ ୪ ନ୍�ାରା  ମଦ ନ୍ବପାରୀ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୬ା୯(ସମସି): ସଦୁେରଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ପଲୁସି ୋତହର ୨ ଜେ 
ହଚାରା ମେଳିା ମଦ ହବପାରୀ �ରା ପଡ଼ଛିନ୍।ି ହସମାହନ ଲଙ୍କାେୁଡା ହଭଲୁଆଁଟକି୍ା 
ଗ୍ାମର ଅନୀତା ଓରାମ (୪୫) ଓ କହିରଇ ବଜାରପଡ଼ାର ଉମା ହରାେଦିାସ 
(୪୫)। ପଲୁସି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହଦଶୀ ମଦ ଜବତ କର ି ତାଙ୍କ ବହିରା�ହର 
୨ଟ ି ପଥୃକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଛି।ି ହସେପିର ି ସଦୁେରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପଲୁସି 
ମଧ୍ୟ ସ୍ାନୀ� ଲୁେୁରାଢପିାର ରାଜୁ ହରାେଦିାସ ଓ ରାେୀବଗଚିାର ଯହଶାମତ ି
ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗଙ୍କଠାରୁ ହଦଶୀ ମଦ ଜବତ କର ିତାଙୁ୍କ ବହିରା�ହର ମାମଲା ରୁଜୁ କରଛି।ି 
ଉକ୍ତ ସମସ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ୪୧ ସଆିରପସି ିହନାଟସି ଦଆି ଯାଇଛ।ି 

ନ୍�ା-ହତୟୁା ଅଭନି୍ଯା�ନ୍ର ୫ �ରିଫ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୬ା୯(ସମସି): ଗତକାଲ ି ସନ୍ୟୁାହର �ରୁଆଡେି ି ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ତ 
ଦଉରାପଡ଼ା ମଣୁ୍ଡାପଡ଼ାହର ଘଟ ିଯାଇଥିବା ହଗା େତୟୁା ମାମଲାରୁ ପଲୁସି ୫ ଜେ 
ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ିଆଜ ିହକାଟ୍ ଚାଲାେ କରଛି।ି ସମ୍ପକ୍ତ ଗରିଫ ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍କ 
ମଧ୍ୟହର ହଠଲହକାବୁଡା ଗ୍ାମର ରାଜକୁମାର କୁଆଙ୍କ ସହମତ ହଠଲହକାବୁଡ 
ଗ୍ାମର ଜଗଦୀଶ ମଣୁ୍ଡା, ବରିଞ୍ଚ ିମଣୁ୍ଡା, କୁମରମେ ିହସାଏ ଓ ଅନୟୁ ଜହେ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ରେଛିନ୍।ି ସ୍ାନୀ� ୱାଡ୍ ସଭୟୁ ଫୁଲମେ ି କସିାନଙ୍କ ଏତଲା କ୍ହମ ଏ ହନଇ 
ଥାନାହର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛ।ି

ମା’ ମଙ୍ଗଳା ପୀଠନ୍ର ନବରାତ୍ର ପଜୂା ଆରମ୍ଭ
ବଡ଼ଗାଁ, ୨୬ା୯(ସମସି): ସମ୍ବଲପରୁ-ରାଉରହକଲା ବଜୁି ଏକ୍ସହପ୍ରସ ରାସ୍ା 
ତୁଡାଲଗାଠାହର ଥିବା ମା’ ମଙ୍ଗଳା ପୀଠହର ଶାରଦୀ� ନବରାତ୍ ି ପଜୂା 
ମ େ ା ସ ମ ା ହ ର ା େ ହ ର 
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛ।ି ଶେ 
ଶେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ତିହିର 
ଆଜ ି ଅଧିବାସ ପଜୂା 
ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛ।ି ପୀଠ 
ପଜୂକ ଦବିୟୁହଲାଚନ 
ମଶି୍ରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଚଣ୍ଡୀପାଠ 
ହୋଇଥିଲା। ଆଜଠିାରୁ 
ପ୍ରତୟୁେ ୯ ଦନି �ର ିମା’ 
ବଭିନି୍ନ ହବଶହର ସଜ୍ତି 
ହୋଇ ପଜୂା ପାଇହବ।

ଜାମକାନ ିଖଣ ିବସି୍ାପତିଙ୍କ  
ସମସୟୁା ନ୍ନଇ ନ୍ବୈଠକ
ହେମଗରି,୨୬।୯(ସମସି): ଜାମକାନ ି ହକାଇଲା ଖେ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ବସି୍ାପତିଙ୍କ 
ସମସୟୁାକୁ ହନଇ କଂହଗ୍ସର ସମୀକ୍ଷା ହବୈଠକ ଝାରପଲମଠାହର ହେମଗରି ବ୍ଲକ 
କଂହଗ୍ସ ସଭାପତ ିପରୁୁହ�ାତ୍ତମ ପ�ାନଙ୍କ ସଭାପତତି୍ବହର ଅନୁଷ୍ତି ହୋଇଯାଇଛ।ି 
ବରଷି୍ କଂହଗ୍ସ ହନତା କହିଶାରଚନ୍ଦ୍ର ପହଟଲ ଏହନଇ ବସୃି୍ତ ଆହଲାଚନା 
କ ର ି ଥି ହ ଲ । 
ହ ଗ ୌ ନ୍ ି ଆ 
ହବେ�ୁର ପ�ାନ, 
�ନୁଯ୍ୟୁ ପ�ାନ, 
ତୁଲାରାମ କୁଅର, 
ଉ ମ ା ଶ ଙ୍କ ର 
ପ�ାନ ପ୍ରମଖୁ 
ବଭିନି୍ନ ସମସୟୁା 
ସମ୍ପକ୍ହର ବକ୍ତବୟୁ 
ର ଖ  ଥ  ହ ଲ । 
ହ ବୈ ଠ କ ହ ର 
ଜ ା ମ କ ା ନ ି , 
ଝ ା ର ପ ଲ ମ , 
ଗରିସିୀମା, ହମଣ୍ଡରା, ବଜିାୋନ ଆଦ ିଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ସେ ପବୂତ୍ନ ଜଲି୍ା ପର�ିଦ 
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 ଜଲି୍ଲା ପଲୁସି ର କନ୍ଲାସରୁକ୍ଲା ଅଭଯିଲାନ

ବାଲଶିଙ୍କରା, ୨୬ା୯(ସମସି): ସଦୁେରଗଡ଼ 
ବନାଞ୍ଚଳ ରାଉଲହଡଗା ହସକ୍ସନର 
ଗଇକନପାଲ ି ଗ୍ାମହର ୩ ଦନି ହେବ 
ଜଙ୍ଗଲୀ ୧୦ଟକିଆି ୋତୀପଲ ସନ୍ୟୁା ହେଉେ ୁ
ନକିଟ ବଲିହର ପେଞ୍ଚ ି �ାନଗଛ ଖାଇବା 
ସେ ମାଡଦିଳ ିନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍।ି ଚା�ୀମାହନ 
�ାରକରଜ କର ିଚା� କରଥିିବା ହବହଳ 
କୁଳରୁଆ ବେୁିଡା କାଯୟ୍ୁସାର ି ଏହବ 
�ାନ ଅମଳ ହେଲା ହବଳକୁ ୋତୀପଲ 
ମାଡ ି ଦଳ ି ନଷ୍ଟ କରବିା ଦ୍ାରା ଚା�ୀଙ୍କ 
ଚନି୍ା ଦ୍ବଗିେୁତି ହୋଇଛ।ି ଏହବ କରଜ 
ଶଝୁବିାହର ଚନି୍ା ଘାରଛି।ି କ୍ଷତଗି୍ସ୍ 
ଚା�ୀମାହନ ହେହଲ ବଳଭଦ୍ ମାଝୀ, 
ଅଶ୍ନିୀ ମାଝୀ, ରହମଶ ସଂି, ଫକୀର ସଂି, 
ଘନଶୟୁାମ ସଂି, ସତୟୁବତୀ ସଂି, ହକ୍ଷତ୍ମେ ି
ସଂି, ଦଶମୀ ମାଝୀ, ହଜୟୁାତ ି ସଂି, 
ସହୁରନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ। ବନପାଳ  ଓମପ୍ରକାଶ 
ମୋନଦେଆିଙ୍କ ହନତୃତ୍ୱହର ବନ 

କମଚ୍ାରୀ ୋତୀପଲକୁ ହଯହତ ଘଉଡାଇହଲ 
ସଦୁ୍ା ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ ି ଯାଉ ନଥିବାରୁ 
ବନବଭିାଗ ନାହକଦମ ହୋଇଗଲାେ।ି 
ତୁରନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏଦଗିହର ପଦହକ୍ଷପ 
ହନଇ ଚା�ୀଙ୍କ କ୍ଷ�କ୍ଷତରି ଆକଳନ କର ି
କ୍ଷତପିରୂେ ହଦବା ପାଇ ଁ ଦାବ ି ହେଉଛ।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୬।୯(ସମସି): ବହିଜପରି 
ସଦୁେରଗଡ଼ ସାଙ୍ଗଠନକି ଜଲି୍ା କୃ�କ 
ହମାର୍ା୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱଛେ ଓ ଦୁନ୍ୀତମିକୁ୍ତ 
ସମବା� ନବ୍ିାଚନ ହନଇ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ଜରଆିହର ରାଜୟୁପାଳଙୁ୍କ ସ୍ାରକପତ୍ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ପ୍ରଥହମ ଦଳୀ� ହନତା, 
କମୀ୍ମାହନ ଜଲି୍ା ବହିଜପ ି କୃ�କ ହମାର୍୍ା 
ସଭାପତ ି ରବଚିନ୍ଦ୍ର ପହଟଲଙ୍କ ହନତୃତ୍ୱହର 
ଡଆିରଡଏି ଛକଠାରୁ  ଏକ ହଶାଭାଯାତ୍ାହର 
ବାୋର ି ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯୟ୍ୁାଳ�କୁ 
ଯାଇଥିହଲ। ପହର ଏକ ପ୍ରତନିଧିିମଣ୍ଡଳୀ 
ବ�ିା�କିା କୁସମୁ ହଟହଟ ଓ ହପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା 
ତନ�ା ମଶି୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ତିହିର ରାଜୟୁପାଙ୍କ 
ଉହଦେଶୟୁହର ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ଅଭମିନୁୟୁ 
ହବହେରାଙୁ୍କ ସ୍ାରକପତ୍ ପ୍ରଦାନ କରଥିିହଲ।  

ସଦୁେରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ହକନ୍ଦ୍ର ସମବା� 
ବୟୁାଙ୍କ, ଆରସଏିମଏସ ଏବଂ ଅନୟୁ ସମବା� 
ସଂସ୍ାହର ନବିା୍ଚନ ପାଇ ଁ ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ହକନ୍ଦ୍ର ସମବା� ବୟୁାଙ୍କର ଅଡଟି 
ରହିପାଟ୍ ଅନୁଯା�ୀ ୪ ହକାଟ ି୫୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ରକିଭରହିର ସମ୍ପକୃ୍ତ ବୟୁକ୍ତବିହିଶ�ଙ୍କ ସଭୟୁ 
ପଦ ରଦେ କରବିା ଏବଂ ନବିା୍ଚନରୁ ବାଦ୍  
ହଦବାକୁ ଏଥିହର ଅନୁହରା� କରାଯାଇଛ।ି  

ଆଗାମୀ ସମବା� ନବିା୍ଚନହର ହସମାହନ 
ଭାଗହନହଲ ସ୍ୱଛେତା ରେବି ନାେ ିଁ ହବାଲ ି
ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇ ସ୍ୱଛେ ଓ ଦୁନୀ୍ତମିକୁ୍ତ 
ନବିା୍ଚନ କରବିା ଦଗିହର ପଦହକ୍ଷପ 
ଗ୍େେ କରବିାକୁ ରାଜୟୁପାଳଙୁ୍କ ଅନୁହରା� 

କରାଯାଇଛ।ି ଏେ ି ସମବା� ସଂସ୍ାର ଚା�ୀ 
ସମସୟୁା ହନଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟ ି ଆକ�୍େ 
କରାଯାଇଥିହଲ ହେ ଁ ହକୌେସ ି ସଫୁଳ ମଳି ି
ନଥିବା ଏଥିହର ଦଶ୍ାଯାଇଛ।ି ବକିାଶ ନା�କ, 
ଜଗବନୁ୍ ହଭାଇ, ଅସୀମ ପହଟଲ, ନମିାଇଁ 
ନା�କ, ସହିମଶ୍ର ଲରଆି, ଅଞ୍ଜନା ପହଟଲ, 
ବମିଳ ପହଟଲ, ଅରବଦିେ ନା�କ, ଦୁବରାଜ 
ପହଟଲ, ଉଦତି ଖହସ୍ଲ, େରଶିଙ୍କର ପହଟଲ, 
ରାଜକୁମାର କ�ିାନ, ଶତରୁଘ୍ନ ପହଟଲ, 
କାଉନସଲିର ଗୀତାଞ୍ଜଳ ିନଦେ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସହମତ 
ଅହନକ ବହିଜପ ି ହନତା ହଯାଗ ହଦଇଥିହଲ।

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୬।୯(ସମସି):    ଅନ୍ରାଷ୍ଟୀ� 
କନୟୁା ଦବିସ ଅବସରହର  ସଦୁେରଗଡ଼ ଜଲି୍ା 
ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନବଜାଗରେ ପରକିଳ୍ପନା 
‘ଦୁଗ୍ା: ସଶକ୍ତ ସଦୁେରଗଡ଼, ସରୁକ୍ଷତି ସଦୁେରଗଡ଼’଼ 
ର ଶଭୁାରମ୍ଭ  କରାଯାଇଛ।ି ହ୍ାଟ୍ସ 
କଂହପ୍ଲକ୍ସହର ଆହ�ାଜତି ସମାହରାେହର 
ରାଉରହକଲା ଡଆିଇଜ ି ନତିହିଶଖର 
ମଖୁୟୁଅତଥିି ଭାହବ ହଯାଗ ହଦଇଥିହଲ। 

ସଦୁେରଗଡ଼ ଏସପ ି ସାଗରକିା 
ଏଥିହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିହଲ। 
ଅଭହିନତ୍ୀ ଅର୍୍ଚିତା ସାେୁ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାହବ ଯୟ୍ୁକ୍ମ ସମ୍ପକହ୍ର ବୁଝାଇଥିହଲ। 

କନୟୁା ଯବୁଶକ୍ତରି ସାମଥୟ୍ୁ, 
ଆତ୍ମବଶି୍ାସର ଅଭବୃିଦ୍।ି ଆତ୍ମନଭିର୍ଶୀଳ 
କରାଇ ଭନି୍ନଭନି୍ନ ପରସି୍ତିହିର ମକୁାବଲିା 
କରବିା ପାଇ ଁସକ୍ଷମ କରାଇବା ଏ ହଯାଜନାର 

ମଳୂ ଲକ୍ଷୟୁ। ଉକ୍ତ ପରକିଳ୍ପନାର ତହିନାଟ ି
ହସାପାନ ରେଛି।ି ପ୍ରଥମତଃ ଅଷ୍ଟମ ହଶ୍ରେୀରୁ 
ଦଶମ ହଶ୍ରେୀ ଝଅିମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମସରୁକ୍ଷା ତାଲମି 
ପ୍ରଦାନ ପରହିପ୍ରକ୍ଷୀହର ସଦୁେରଗଡ଼ର ବଭିନି୍ନ 
ବଦିୟୁାଳ�ର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରୁଥିବା ତନି ି ଶେ 
ଜେ ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭକି ପ୍ରହ�ାଗ ହକୌଶଳ 
ତାଲମି ଦଆିଯବି, ଯାୋଫଳହର ହସମାହନ 
ହଯହକୌେସ ି ଆଶ ୁ ସମସୟୁାର ମକୁାବଲିା 

କରପିାରହିବ। ଏେ ି ତାଲମି ସଦୁେରଗଡ଼ର 
୨୦ଟ ି ଚହି୍ନଟ ବଦିୟୁାଳ�ହର ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ବଦିୟୁାଳ� କତୃପ୍କ୍ଷଙ୍କ ସମନ୍ବ�ହର ଚାଲୁ 
ରେବିାର ସ୍ରିୀକୃତ ହୋଇଛ।ି  ଦ୍ତିୀ�ହର 
ନାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି  
ଝଅିମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ଡିନି ଓ ହଛଡଖାନ ିମାମଲାର 

ରହିପାଟ୍ କରବିା ପାଇ ଁ ଏକ ନଭିର୍ହଯାଗୟୁ 
ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାର ି କରାଯବି।  
ଉକ୍ତ ନମ୍ବରଟ ି ଜହେ ମେଳିା କମଚ୍ାରୀଙ୍କ 
ଦା�ତି୍ୱହର ରେବି। ଯଦ୍ାରା ପୀଡତିା 
ହଯହକୌେସ ି ବ�ି�ହର ନସିହଙ୍କାଚହର 
ବାତ୍୍ତାଳାପ କରପିାରହିବ। ଉକ୍ତ ହେଲ୍ପଲାଇନ 
ନମ୍ବର ସଦୁେରଗଡ଼ ଜଲି୍ାର ସମସ୍ ବଦିୟୁାଳ�, 
ମୋବଦିୟୁାଳ�, ଛାତ୍ୀ ନବିାସ, ମେଳିା 

ଛାତ୍ାବାସ,ତଥା ସ�ୁାର ଗେୃହର ପ୍ରଦଶ୍ନ 
କରାଯବି। ତୃତୀ�ତଃ କଛି ି ବ ି ପଚାରନୁ୍ 
ମାଧ୍ୟମହର ବଭିନି୍ନ ବୃତ୍ତ ି ବଶିାରଦଙ୍କ 
ସ ମାଗ୍ଦଶ୍ନ ସମ୍ପକହ୍ର ଆହଲାଚନା 
କରପିାରହିବ। ଶାସକୀ� ହସବା ବାବଦହର 
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ, ନୟୁା�ାଳ� ବାବଦହର 

ଜୁଡସିଆିଲ ମାଜହିଷ୍ଟଟ ସହରାଜନିୀ ପତ,ି 
କ୍ୀଡା ଉପହର ଅନ୍ଜ୍ାତୀ� େକ ି ହଖଳାଳ ି 
ବନିତିା ଟହ୍ା,  ମହିସସ୍  ଇଣ୍ଡଆି ୱାଲ୍ଡସ 
ମହଡଲଂି ନବଦୀପ ହକୌର, ସମାଜହସବା 
ପାଇ ଁ  ଆସ୍ାଗେୃ ସମ୍ପାଦକିା ହନେେଲତା 
ପହଟଲଙୁ୍କ ପରାମଶ୍ କରପିାରହିବ। ପ୍ର�ିଙ୍କା 
ହଜନା ମଞ୍ଚ ପରାଚାଳନା କରଥିିବା ହବହଳ 
ହଶ�ହର ଅତରିକି୍ତ ଏସପ ି ସହୁରନ୍ଦ୍ର କୁମାର 

ମାଝୀ �ନୟୁବାଦ ଅପେ୍ କରଥିିହଲ। 
ଏେ ି ଅବସରହର ଆତ୍ମସରୁକ୍ଷା ତାଲମି 
ଶବିରିର ଆହ�ାଜନ କରାଯାଇଛ।ି ଦୁଇ 
ଦନି �ର ି ହେବାକୁ ଥିବା ଉକ୍ତ ତାଲମି 
ଶବିରିହର େହରକୃଷ୍ଣ ସାେୁ ଓ ରାହକଶ ସାେୁ 
ତାଲମିଦାତା ଭାହବ ହଯାଗ ହଦଇଛନ୍।ି

ଲେୁଣୀ୍ଡା, ୨୬ା୯(ସମସି)

ସଦୁେରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ଆଦବିାସୀ ଅ�ୟୁୁ�ତି 
ଅଞ୍ଚଳ ବୋଇଁ ଉପଖଣ୍ଡର ଲେୁେୀପଡାହର 
ବଭିନି୍ନ ହଲୌେଖେ,ି କଳକାରଖାନା, 
ହରଳ ସାଇଡଂି ସହମତ ହଛାଟବଡ଼ ଶଳି୍ପ 
ଅନୁଷ୍ାନ ରେଥିିଲା ହବହଳ ଏଥିହର 
କାଯ୍ୟୁରତ ଠକିା ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ 
ହକ୍ଷତ୍ହର ଅବହେଳା କରାଯାଉଥବା 
ପରଲିକ୍ଷତି ହେଉଛ।ି ସଠକି ଭାହବ ପ୍ରାପୟୁ 
ଦଆିଯାଉଥବା ହବହଳ ସବ୍ନମି୍ନ ମଜୁରୀରୁ 
ଉକ୍ତ ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ବଞ୍ଚତି କରାଯାଉଥବା 
ଅଭହିଯାଗ ହେଉଛ।ି ବହିଶ� କର ିବୋଇଁ 
ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ାନଗଡୁକିହର ଶ୍ରମକିମାହନ 
ପ୍ରହତୟୁକ ହକ୍ଷତ୍ହର ଅବହେଳତି 
ହେଉଥିବା ହଦଖାଯାଉଛ।ି ଉକ୍ତ 

ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳହର ଠକିା ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ଠକିା 
ସଂସ୍ା ଏବଂ ଘହରାଇ ସଂସ୍ା ତରଫରୁ 
ସରକାରଙ୍କ ନଦି୍୍ାରତି ମଜୁରୀ ମଳୁି ନ ଥିବା 
ହଯାଗୁଁ ହସମାହନ ଅବହେଳତି ଅବସ୍ାହର 
ରେୁଥିବା ଅଭହିଯାଗ ହେଉଛ।ି ଅସରୁକ୍ଷତି 
ଅବସ୍ାହର କାଯ୍ୟୁ କର ି ବେୁ ସମ�ହର 
ଶ୍ରମକି ମତୃାେତ ହେଉଥିବା ହବହଳ ତାଙ୍କ 
ପରବିାର ହଲାକଙୁ୍କ ଉପଯକୁ୍ତ କ୍ଷତପିରୂେ 
ମଳୁିନାେ ିଁ। ଗରବି ଓ କ୍ଷ�ୁା ପାଇଁ ଏେ ିଠକିା 
ଶ୍ରମକି ବଭିନି୍ନ ସହମ୍ବଦନଶୀଳ ସ୍ାନହର 
କାଯ୍ୟୁ କରବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ହବହଳ 
ହସମାନଙୁ୍କ ଉପଯକୁ୍ତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରେ ଓ 
ସରକାରଙ୍କ �ାଯ୍ୟୁ ମଲୂୟୁ ମଳି ିପାରୁନାେ ିଁ। 
ରାଜୟୁ ସରକାର ନମି୍ାେ ଶ୍ରମକିଙ୍କ ପାଇଁ 
ବଭିନି୍ନ ହଯାଜନା ମାଧ୍ୟମହର ସରୁକ୍ଷା 
ଉପକରେ, ସାଇକଲ, ବୀମା, ଶ୍ରମକିଙ୍କ 

ପଲିାଙୁ୍କ ପାଠପଢା ପାଇଁ ମାଗୋ ଶକି୍ଷା 
ବୟୁବସ୍ା, ମାଗୋ ଘର ଓ ହପନସନ 
�ାଯ୍ୟୁ କରୁଥିଲା ହବହଳ ପ୍ରକୃତପହକ୍ଷ 
ଠକିା ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ଏୋକୁ ହଯାଗାଇ 

ହଦବାହର ବାଛ ବଚିାର କରାଯାଉଛ ି
ହବାଲ ି ଅଭହିଯାଗ ହେଉଛ।ି ନଶି୍ତି କମ୍ 
ନଯିକୁ୍ତ ି ହଯାଜନାହର ପ୍ରହତୟୁକ ଶ୍ରମକିକୁ 
୧୦୦ ଦନିର ନଶି୍ତି କାଯ୍ୟୁ ପାଇବା 
ପାଇଁ ବୟୁବସ୍ା ଥିହଲ ମଧ୍ୟ ଠକିାଦାର 
ହମସନି ଦ୍ାରା ହମା ହପାଖରୀ, ରାସ୍ା, 

ଜମ ି ମରାମତ ି ଗଡୁକି କାଯ୍ୟୁ କରାଯାଉ 
ଥିବାରୁ ବଭିାଗୀ� ଅଧିକାରୀ, ଠକିାଦାର, 
ଦଲାଲଙ୍କ ମ�ଚୁନ୍ଦ୍ରକିାହର ସ୍ାନୀ� ଶ୍ରମକି 
ବଳ ି ପଡୁଛନ୍।ି ହସେପିର ି ହକନ୍ଦ୍ରୀ� 
ଅନୁଷ୍ାନଗଡୁକିହର କାଯ୍ୟୁ କରୁଥିବା ଠକିା 
ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ହସଭଳ ି କଛି ି ସବୁ�ିା ମଳୁିନାେ ିଁ 
ହବାଲ ି ବଭିନି୍ନ ଶ୍ରମକି ସଂଗଠନଗଡୁକି 
ଅଭହିଯାଗ କର ି ଆସଛୁନ୍।ି ହରଳ 
ସାଇଡଂିଗଡୁକିହର କାଯ୍ୟୁରତ ଠକିା 
ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ଉପଯକୁ୍ତ ସରୁକ୍ଷା ସାମଗ୍ୀ ଦଆି 
ନ ଯାଇ ବପିଦପରୂ୍୍ ସ୍ାନହର କାଯ୍ୟୁ 
କରାଯାଉଥିଲା ହବହଳ ଅଧିକାଂଶ ଠକିା 
ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ମାସକି ୨୬ ଦନି ମଧ୍ୟ କାଯ୍ୟୁ 
ବୟୁବସ୍ା ମଳୁିନାେ ିଁ। ବଭିନି୍ନ କମ୍ପାନୀହର 
ପରବିେନ କାଯ୍ୟୁହର ନହି�ାଜତି 
ଥିବା ଡ୍ାଇଭର, ହେଲ୍ପର, ଖଲାସୀ, 

ସପୁରଭାଇଜରମାନଙୁ୍କ ସରକାରଙ୍କ 
ନଦି୍୍ାରତି ପାଉୋ ଦଆିଯାଉ ନାେ ିଁ ହବାଲ ି
ପରଲିକ୍ଷତି ହେଉଛ।ି ଅହନକ ସମ�ହର 
ଠକିା ଶ୍ରମକି ମାହନ ବଭିନି୍ନ ଦୂରାହରାଗହର 
ଆକ୍ାନ୍ ହୋଇ ମତୁୃୟୁବରେ କରୁଛନ୍।ି 
ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ି କାୋର ଦରଦ ଥିଲାଭଳ ି
ଜୋ ପଡୁନାେ ିଁ।ହସେପିର ି ବୋଇଁହର 
ଇଏସଆଇ ହମଡ଼କିାଲ ହଖାଲାଯବିା 
ପାଇଁ ଦାବ ି ହୋଇଆସଥୁିହଲ ମଧ୍ୟ 
ହସଥିପାଇଁ ହକୌେସ ି ପଦହକ୍ଷପ ଗ୍େେ 
କରାଯାଇନାେ ିଁ। ବୋଇଁ ଅଞ୍ଚଳହର 
କାଯ୍ୟୁରତ ଠକିା ଶ୍ରମକି ମାନଙ୍କ 
ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରତ ି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦଆିଯବିା 
ଉଚତି ହବାଲ ି ବଭିନି୍ନ ସଂଗଠନ 
ପକ୍ଷରୁ ରାଜୟୁ ଓ ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ଦୃଷ୍ଟ ି ଆକ�୍େ କରାଯାଇଆସଛୁ।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୬ା୯(ସମସି): ପ୍ର�ାନମନ୍ତୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦବିସ  ଉପଲହକ୍ଷ  
ଚଳତି ମାସ ୧୭ ତାରଖିରୁ ଅହକଟାବର ୨ ତାରଖି ପଯୟ୍ୁନ୍ “ହସବା ସପ୍ାେ” ସମଗ୍ 
ହଦଶହର ପାଳତି ହେଉଛ।ି ଏେ ିପରହିପ୍ରକ୍ଷୀହର ଆଜ ିସଦୁେରଗଡ଼ ଯବୁାହମାର୍୍ା ଜଲି୍ା 
ସଭାପତ ିଅମୀ� କୁମାର ପଟ୍ଟନା�କଙ୍କ ହନତୃତ୍ୱହର ସଦୁେରଗଡ଼ ସେରସ୍ତି ଇବ ନଗର 
କହଲାନୀ କଲୟୁାେ ମଣ୍ଡପହର ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ହୋଇଯାଇଛ।ି ଏେ ି
ରକ୍ତଦାନ ଶବିରିହର ସଦର ବ�ିା�କିା କୁସମୁ ହଟହଟ ଏବଂ ସଦୁେରଗଡ଼ ହପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା 
ତନ�ା ମଶି୍ର ଅତଥିି ଭାହବ ହଯାଗ ହଦଇଥିହଲ। ସଦୁେରଗଡ଼ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନପ୍ରଭା 
ନା�କଙ୍କ ତତ୍ୱାବ�ାନହର  ହଜୟୁାନୋରାନୀ ହଦଉରଆି, ସରୁତ୍  ସାେୁ, ଦୁ�୍ମନ୍ ପହଟଲ୍  
ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍େ କରଥିିହଲ।  ଏଥିହର ୨୦ �ନୁଟି ରକ୍ତ ସଂଗେୃୀତ ହୋଇଥିଲା। ୱାଡ୍ 
କାଉନସଲିର ମନିତ ି ପହୁରାେତି, ଦୀପାଞ୍ଜଳ ି ନଦେ, ଯବୁହମାର୍ା୍ ଜଲି୍ା ଉପସଭାପତ ି
ଧିରଜ୍  ମତିଲ, ସମ୍ପାଦକ ହଦବବ୍ରତ ପାଢ଼ୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଜୁରା, ରନୁି ଦାସ, ଯବୁହମାର୍ା୍ 
ପବ୍ୂତନ ଜଲି୍ା ଉପସଭାପତ ିଅନୁଜ ପାତ୍,ଅରବଦିେ ପହଟଲ୍ , ଆଶ�ି ପହଟଲ୍ , ରାଜୟୁ 
କାଯୟ୍ୁକାରେିୀ ସଦସୟୁ ରୁହପଶ ପହଟଲ୍ , ଭାରତ ଦତ ବଶି୍କମା୍, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତ ି
ହକାଦଣ୍ଡ�ର ପହଟଲ୍ , ଓମ୍  ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ୱାଲ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ର�ାନ, କାଉନସଲିର ବଶିାଳ 
କୁମରୁା ଓ ରହମଶ ହସାହରଙ୍ଗ, ନଗର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତ ିଅହଶାକ ସାେୁ, ରାଜକହିଶାର 
ଭଟ୍ଟାଚାଯୟ୍ୁ, ଅସ୍ତି୍  ପହଟଲ୍ , ମାନସ ଦାଶ, ଦବିାକର ହଭାଇ, ହସୌରଭ ପାତ୍ ଉପସ୍ତି 
ଥିହଲ। ଯବୁହମାର୍ା୍ ସା�ାରେ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀକାନ୍ ଭଞ୍ଜ �ନୟୁବାଦ ହଦଇଥିହଲ।

ବଣାଇଁ, ୨୬ା୯(ସମସି)

ପ୍ରଜାପତିା ବ୍ରହ୍ାକୁମାରୀ ଈଶ୍ରୀ� ବଦିୟୁାଳ� 
ବୋଇଗଡ ହକନ୍ଦ୍ରର �ଷ୍ତମ ବା�୍ଚିକ ଉତ୍ସବ 
ସରକାରୀ ଉର୍ ବାଳକିା ବଦିୟୁାଳ�ହର ଏକ 
ବର୍୍ାଢୟୁ ପରହିବଶହର ପାଳତି ହୋଇଯାଇଛ।ି 
ଆତ୍ମବଶି୍ାସ େ ିଁ ସଫଳତାର ମଳୂମନ୍ତ ହବାଲ ି
ଆଜ ିଯବୁ ବଗ୍ଙୁ୍କ ଉଦହବା�ନ ହଦଇ କେଛିନ୍ ି
ସ୍ୱନାମ�ନୟୁ ହଲଖିକା ତଥା ଅଧ୍ୟାପକିା ଡକଟର 

ପ୍ରତଭିା ମୋରଥୀ। ଏଥିହର ମଖୁୟୁଅତଥିି 
ବୋଇ ବ�ିା�କ ଲକ୍ଷ୍ମେ ମଣୁ୍ଡା, ବୋଇଁ ରାଜା 
ସାହେବ ବୀରହକଶରୀ ଇନ୍ଦ୍ରହଦଓ ହଦବ, 
ବୋଇଁ ଉପଜଲିାପାଳ ସରୁଞ୍ଜନ କୁମାର 
ସାେୁ, ରାଉରହକଲା ହଜାନ ସଂଚାଳକିା ରାଜ 
ହଯାଗୀନୀ ବ୍ରହ୍ାକୁମାରୀ ବମିଳା ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାହବ ହଯାଗ ହଦଇ ବଦିୟୁାଥ୍ୀ ତଥା 
ଯବୁ ସମାଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକିତା ବାତାବରେ 
ମଧ୍ୟହର ନଜିକୁ ସଙୁ୍ଗଠତି କର ି ଉତ୍ତମ ତଥା 

ହଶ୍ରଷ୍ ମେ�ି  ଭାହବ ଗଢ ିହତାଳବିାକୁ ଆେ୍ବାନ 
ଜୋଇଥିହଲ। ବୋଇଁଗଡ ହକନ୍ଦ୍ର ସଂଚାଳକିା 
ବ୍ରହ୍ାକୁମାରୀ ପ୍ରଭାତୀ ଅତଥିିମାନଙ୍କ 
ପରଚି� ପ୍ରଦାନ ସହମତ ସ୍ୱାଗତ ଅଭଭିା�େ 
ହଦଇଥିହଲ। ଏେ ି ଅବସରହର ବ୍ରହ୍ାକୁମାର 
ସଚନି ଭାଇ ରାଜ ହଯାଗ ଅଭୟୁାସ ଦ୍ାରା 
ନଜିର ଜୀବନହର ଅଦଭୁତ ପରବିତ୍ନର 
ଅନୁଭୂତ ିବର୍୍ନା କରଥିିହଲ। ଏେ ିଅବସରହର 
ସମାଜର ବଭିନି୍ନ ହକ୍ଷତ୍ହର ଅବଦାନ ପାଇଁ 

‘ଦୁ�୍ା: ସଶକ୍ତ ସଦୁେର�ଡ଼, ସରୁକ୍ତି ସଦୁେର�ଡ଼’ ଆରମ୍ଭ 

ବଣାଇଁ ଶଳି୍ାଞ୍ଚଳନ୍ର ଠକିା ଶ୍ରମକି ଅବନ୍ହଳତିବଣାଇଁ ଶଳି୍ାଞ୍ଚଳନ୍ର ଠକିା ଶ୍ରମକି ଅବନ୍ହଳତି

ମଳୁିନ ିମଳୁିନ ି
ସବ୍ନମି୍ନ ମଜୁରୀ ସବନ୍ମି୍ନ ମଜୁରୀ 

ପ୍ରଜାପତିା ବ୍ରହ୍ାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଶି୍ୱବଦିୟୁାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ

ସଦୁେର�ଡ଼ ସମବାୟ ନବି୍ା�ନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦୁନ୍ୀତମିକୁ୍ତ କରବିାକୁ ଦାବ ି

ବଶିଷି୍ଟ ବୟୁକ୍ତ ି ବହିଶ�ଙୁ୍କ ସମ୍ାନତି 
କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ାକୁମାର ତପନ 
ଭାଇ ସମସ୍ଙୁ୍କ �ନୟୁବାଦ ପ୍ରଦାନ 

କରଥିିହଲ। ବଭିନି୍ନ ବଦିୟୁାଳ�ର 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସାଂସ୍ତୃକି 
କାଯ୍ୟୁକ୍ମ ପରହିବ�ତି ହୋଇଥିଲା।

ବହିେ୍ ିଯବୁ ହମାର୍ଚ୍ା ୍କ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି 

 � ବଜିଜପ ି କୃଷକ ଜ�ଲାର୍ଚ୍ଲା 
ପକ୍ରୁ ଜ�ଲାଭଲାଯଲାତ୍ଲା

 � ରଲାଜ୍ପଲାଳଙୁ୍ ସ୍ଲାରକପତ୍ 

ଗଇକନପଲାଲଜିର ହଲାତୀ ଉପଦ୍ରବ

�ାର୍ଜମ ିକ୍ତଗି୍ରସ୍ତ; �ାର୍ୀ ହତାଶ 

ଫାଇଲ୍  ଫହ�ାଫାଇଲ୍  ଫହ�ା
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ଆରଡ ି୍ୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣଙି୍କ ମନ୍ରିସର 
ଜୟଦୁର୍ାଙ୍କ ଅନ୍ନ୍ରୂ୍୍ା ସବଶ

ବଦି୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ୟିୟାକୁ ବଚି୍�ୟାଧ

ବନ୍ତ,୨୬।୯(େମେି): ଆଜ ି
ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବଟିପିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ 
ଧଚାନଘର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଚାଥମକି 
ବଦି୍ଚାଳୟର ଛଚାତ୍ରଛଚାତ୍ରରୀଙ୍କ 
ସମମତ ବହୁ ଅଭଭିଚାବକ 
ଧଚାରଣଚାମର ବସଥିିମେ। 
ବଦି୍ଚାଳୟ ଉମଛେଦ ପ୍ରକ୍ୟିଚାରୁ 
ପ୍ରଶଚାସନ ଓହରଯିବିଚା, ଶକି୍ଷକ 
ପ୍ରତ୍ଚାହଚାର ନମିଦ୍ଦେଶନଚାମଚାକୁ 
ବଚାତେି କରବିଚା, ମଧ୍ଚାହ୍ନ 
ମଭଚାଜନ ଓ ମପଚାଷକ ବଣ୍ଟନ 
ବନ୍ଦ ନଷି୍ପତ୍ରୁି ଓହରବି, ସମସ୍ତ 
ପରରୀକ୍ଷଚାମର ଛଚାତ୍ରଛଚାତ୍ରରୀଙୁ୍କ ବଞ୍ତି ନ 
କରବିଚା, ବଦି୍ଚାଳୟ ଭତି୍ଭୂିମରି ବକିଚାଶ 
ନମିମନ୍ତ ଆବଶ୍କ ପଦମକ୍ଷପ ମନବଚା 
ଆଦ ି ଦଚାବମିନଇ ମଜ୍ଚାତ୍ସଚାରଚାଣରୀ ଦଚାସ, 
ସମରଚାଜନିରୀ ଦଚାସ, ମନିତରୀ ଖମଚାରରୀ, 
ଗଚାୟତ୍ରରୀ ଖମଚାରରୀ, ମନରୀଷଚା ଦଚାସ, ସଚାର 
ମବଶ୍ଚା, ମଚାନସରୀ ମଦହୁରରୀଙ୍କ ସମମତ ବହୁ 
ଛଚାତ୍ରଛଚାତ୍ରରୀ ଧଚାରଣଚାମର ବସଥିିମେ। ଏହ ି
ଆମନ୍ଦଚାଳନକୁ ସମଥଦେନ କର ି ପ୍ରମମଚାଦ 

କୁମଚାର ମଜନଚା, ପ୍ରଭଚାସ କୁମଚାର ମହଚାପଚାତ୍ର, 
ପ୍ରତଚାପ ମସଠରୀ, ରଙ୍ଗ।।ଧର ମସଠରୀ, 
ପ୍ରଭଚାତ ଖମଚାରରୀ, ମଚାଧବଚାନନ୍ଦ ସଚାହୁ ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିମେ। ଆମନ୍ଦଚାଳନକଚାରରୀମଚାମନ 
ବଇିଓ ଅଫିସ ଆଗମର ପହଞ୍ ି ବମିକ୍ଷଚାଭ 
ପ୍ରଦଶଦେନ କରଥିିମେ। ସଚୂନଚା ଅନୁସଚାମର, 
୨୦୦୮-୦୯ମର ଏହ ି ବଦି୍ଚାଳୟ (୧ମରୁ 
୫ମ ମଶ୍ଣରୀ ପଯଦେ୍ନ୍ତ) ପ୍ରତଷି୍ଚା ମହଚାଇ ୩ 
ଜଣ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ ି ଦଆିଯଚାଇଥିେଚା 

୨୦୧୦-୧୧ମର ୭ େକ୍ଷ ଟଙ୍କଚା ସରକଚାରରୀ 
ଅନୁଦଚାନମର ଗହୃ ନମିଦେଚାଣ ମହଚାଇଥିେଚା। 
ଏଠଚାମର ଶକି୍ଷକମଚାମନ ୧୦ରୁ ୧୨ 
ବଷଦେ ମହେଚା ପଚାଠ ପଢଚାଉଥିମେ। ଏହ ି
ପରମିପକ୍ଷରୀମର ଉକ୍ ବଦି୍ଚାଳୟ ଉମଛେଦ 
ଓ ମଶି୍ଣ ମନଇ ୨୦୨୦ମର ସରକଚାରରୀ 
ନମିଦ୍ଦେଶଚାନଚାମଚା ଆସଥିିେଚା। ଫଳମର 
ଗ୍ଚାମବଚାସରୀ ଏ ମନଇ ଉଚ୍ଚ ନ୍ଚାୟଚାଳୟର 
ଦ୍ଚାରସ୍ ମହଚାଇଥିମେ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ଚାୟଚାଳୟ 

ଉକ୍ ଆମଦଶନଚାମଚା ଉପମର 
ରହତିଚାମଦଶ ମଦବଚା ସହ 
ଗତ ୨୦୨୧ମର ସରକଚାରଙ୍କର 
ନମିଦ୍ଦେଶନଚାମଚାକୁ ଖଚାରଜ 
କରମିଦଇଥିମେ; ମହମେ ଉଚ୍ଚ 
ନ୍ଚାୟଚାଳୟଙ୍କ ଆମଦଶନଚାମଚାକୁ 
ମବଖଚାତରି କର ି ପ୍ରଶଚାସନ 
ଏଠଚା ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍ଚାହଚାର 
କରମିନବଚା ସହ ଗତ ମଚାଚ୍ଚଦେ 
ମଚାସଠଚାରୁ ମଧ୍ଚାହ୍ନ ମଭଚାଜନ 
ଖଚାଦ୍ ଓ ମପଚାଷଚାକ ବଣ୍ଟନକୁ 
ମଧ୍ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତ।ି 

ଫଳମର ବଦି୍ଚାଳୟର ୪୦ ଜଣ 
ଛଚାତ୍ରଛଚାତ୍ରରୀଙ୍କ ଭବଷି୍ତ ନଷ୍ଟ ମହବଚା 
ମନଇ ଅଭଭିଚାବକମଚାମନ ଚନି୍ତଚାବ୍କ୍ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଧଚାରଣଚା ସ୍ଳମର ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷ 
ମମନଚାରଞ୍ଜନ ଘମେଇ, ବଇିଓ ମଞ୍ଜବୁଚାଳଚା 
ନଚାୟକ, ଏବଇିଓ ହମରକୃଷ୍ଣ ଆପଟ ପହଞ୍ ି
ଆମନ୍ଦଚାଳନକଚାରରୀଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍କ ସହତି 
ସମଚାଧଚାନ ପଚାଇଁ ଉଦ୍ମ କରଥିିମେ ମଧ୍ 
ମକୌଣସ ିପଳ ମଳି ିନ ଥିବଚା ଜଣଚାପେଛି।ି

ବଇିଓ ଅଫିସ୍  ଆଗଚ୍� ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରରୀଙ୍କ ଧୟା�ଣୟା
ଭଣ୍ଡାରସି୍ାଖରୀ,୨୬ା୯(େମେି): 
ଭଣ୍ଚାରମିପଚାଖରରୀ ବ୍ଲକର ବଚାରକିପରୁ 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ଚାଳୟ ପରସିରମର 
ମସଚାମବଚାର ଶକି୍ଷଣ ପରପିରୂଣ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ମହଚାଇଯଚାଇଛ।ି 
ପ୍ରଧଚାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରରୀ ସଜୁଚାତଚା ମଲ୍କିଙ୍କ 
ମପୌମରଚାହତି୍ମର ଅନୁଷ୍ତି 
ଶବିରିକୁ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷଚାଧିକଚାରରୀ ଅଧିର 
କୁମଚାର ତରଚାଇ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭଚାମବ 
ମଯଚାଗମଦଇ ଉଦଘଚାଟନ କରଥିିମେ। 
ଏଥିମର ସଭୁଦ୍ଚା ଚଚାରମିଟବୁେ ଟ୍ରଷ୍ଟର 
ସଂମଯଚାଜକ ମଦବବ୍ରତ ପଚାଠକ, 
ପ୍ରଧଚାନଶକି୍ଷକ ରବରୀନ୍ଦ୍ର ମହଚାରଣଚା, 
ସମ୍ବଳ ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଅବସରପ୍ରଚାପ୍ତ 
ପ୍ରଧଚାନଶକି୍ଷକ ରମଚାକଚାକନ୍ତ ମେଙ୍କଚା, 
କଚାତ୍୍ତିକ ସ୍ଚାଇଁ ସମ୍ଚାନତି ଅତଥିି ଭଚାମବ 
ମଯଚାଗମଦଇଥିମେ। ଶକି୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ରମଶଖର 
ଦଚାସ ମବଦପଚାଠ ଓ ଶକି୍ଷଚା ସଂମଯଚାଜକ 
ରଞ୍ଜନ କୁମଚାର ମହଚାନ୍ତ ିଧନ୍ବଚାଦ 
ମଦଇଥିମେ। କବତିଚା ଦଚାସ, ଜମିତନ୍ଦ୍ର 
କୁମଚାର ସଚାହୁ, ବକି୍ମ ରଚାୟ ପ୍ରମଖୁ 
ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ରରୀମଚାମନ ଶବିରି 
ପରଚିଚାଳନଚା କରଥିିମେ।

ଶକି୍ଷଣ 
ପରପିରୂଣ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶବିରି

ଭଦ୍ରକ,୨୬।୯(େମେି)

ଆଜରି ସମଚାଜମର ଯବୁମଗଚାଷ୍ରୀଙ୍କ ଚଚାଷ 
ପ୍ରତ ି ଆଗ୍ହ ରହୁନ।ି ମସମଚାମନ ଚଚାକରି ି
ଖଣ୍ଏି କରବିଚାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ମତମବ ସମଚାଜମର ଏମତି ି ବ ି ଅମନକ 

ଯବୁକ ଅଛନ୍ତ ିମଯଉଁମଚାମନ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷଚା େଚାଭ 
କର ି ଦରମଚା ପଚାଉଥିବଚା ଚଚାକରି ି ମମଚାହକୁ 
ତୁଛେ କର ିଆତ୍ମ ନଭିଦେରଶରୀଳ ମହବଚାକୁ ଅଧିକ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ମଦଉଛନ୍ତ।ି ମଖୁ୍ତଃ ପଚାରମ୍ପରକି 
ଭଚାମବ କୃଷ ିମକ୍ଷତ୍ରମର ମମନଚାନମିବଶ କର ି
ନମିଜ ପ୍ରତଷି୍ତି ମହବଚା ସହ ଅନ୍ମଚାନଙ୍କ 

ପଚାଇଁ ମପ୍ରରଣଚା ପଚାେଟଛିନ୍ତ।ି ଏଭଳ ିଜମଣ 
ନଆିରଚା ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷତି ଯବୁକ ମହଉଛନ୍ତ ି
ଭଦ୍କ ଜଲି୍ଚା ଭଣ୍ଚାରମିପଚାଖରରୀ ବ୍ଲକ 
ଦକ୍ଷଣିବଚାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମମନଚାହରପରୁ 
ଗଚାଁର ଦବି୍ମଜ୍ଚାତ ି ମହଚାପଚାତ୍ର। ସ୍ଗଦେତ 
ଉମପନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସଚାଦ ମହଚାପଚାତ୍ର ଓ ମଚାତଚା ସ୍ଗଦେତ 
ବଚାସନ୍ତରୀେତଚା ମହଚାପଚାତ୍ରଙ୍କ ଏକମଚାତ୍ର 
ପତୁ୍ର ଦବି୍ମଜ୍ଚାତ ି ଜମଣ ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷତି। 
ମସ ଏମବଏି ଓ ଅନ୍ଚାନ୍ ଉଚ୍ଚ େଗି୍ରୀ 
ହଚାସେ କରଥିିବଚା ମବମଳ ୧୨ବଷଦେ ଧର ି
ରଚାଜଧଚାନରୀମର ରହ ିଅଧ୍ଚାପନଚା କରୁଥିମେ; 
ମହମେ ଗଚାଁ, ମଚାଟରି ମମଚାହ ଓ ଚଚାଷ 
ଜମରି ମମତଚା ତଚାଙୁ୍କ ଟଚାଣ ି ଆଣଥିିେଚା 
ଗଚାଁକୁ। ୨୦୨୦ ମସହିଚାମର ଏକ କମେଜରୁ 
ଅଧ୍ଚାପନଚା ଚଚାକରି ି ଛଚାେ ି କୃଷ ି ଭତି୍କି 
ଉମଦ୍ଚାଗମର ମଚାତଛିନ୍ତ।ି ଏମବ ଗଚଁାମର 
୧୦ ଏକର ଚଚାଷ ଜମମିର ବହୁମଖୁରୀ ଧଚାନ 
ଚଚାଷ କରବିଚା ସହତି ୨ଟ ି ମପଚାଖରରୀମର 

ବଭିନି୍ନ କସିମର ମଚାଛ ଚଚାଷ ମଧ୍ 
କରୁଛନ୍ତ।ି ଏହଚାଛେଚା ଉଦ୍ଚାନ କୃଷଠିଚାରୁ 
ପରଚାମଶଦେ ମନଇ ପନପିରବିଚା ଚଚାଷ ମଧ୍ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଏପରକି ି ବଭିନି୍ନ ସମୟମର 
ଚଚାଷରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ ଉନ୍ନତ ମଚାନର ଚଚାଷ ପଚାଇଁ 
ପରଚାମଶଦେ ମଦଉଛନ୍ତ।ି ନଜି ପ୍ରମଚଷ୍ଟଚାମର 
କୃଷ ି ଭତି୍କି ଶ୍ରୀ ଆମଗ୍ଚା ନଚାମକ ଫଚାମଦେ 
ମଖଚାେ ି ଚଚାଷରୀଙୁ୍କ ରହିଚାତ ି ମେୂ୍ମର ଉନ୍ନତ 
କସିମର ବହିନ, ରଚାସଚାୟନକି ତଥଚା 
ମଜୈବକି ସଚାର ଓ କରୀଟନଚାଶକ ଔଷଧ 
ମଧ୍ ମଯଚାଗଚାଉଛନ୍ତ।ି ନୂଆ ଆଶଚା ଓ 
ଆକଚାଂକ୍ଷଚାକୁ ପଚାମଥୟ କର ି ଦବି୍ମଜ୍ଚାତ ି
କୃଷ ି ମକ୍ଷତ୍ରମର ମନବଳଚାଇବଚା ସହ 
ନମିଜ ଆତ୍ମ ନଭିଦେରଶରୀଳ ମଧ୍ ମହଚାଇ 
ପଚାରଥିିବଚା କହଛିନ୍ତ।ି ମକବଳ ଏତକି ି
ନୁମହଁ, ନମିଜ ସ୍ଚାବେମ୍ବରୀ ମହବଚା ସହ 
ନଜି କୃଷମିକ୍ଷତ୍ରମର ୬ ଜଣଙୁ୍କ ମଧ୍ କମଦେ 
ସଂସ୍ଚାନ ମଯଚାଗଚାଇଛନ୍ତ।ି 

ଅଧ୍ୟାପକ ଚୟାକ�ି ିଛୟାଡ଼ ିକୃଷଚି୍� 
ଆତ୍ମନରି୍ଭ�ଶରୀଳ ଦବି୍ଚ୍୍୍ୟାତ ି

୧୦ ଏକର 
ଜମରିର 

କରଛିନ୍ ିଧାନ 
ଓ ମୀନ ଚାଷ

ସ ଦ ା ବ ଲ , ୨ ୬ । ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ମସୁ୍ତଚାଫଚାପରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମଦଚାବେ-
ଧଚାମନଗର ରଚାସ୍ତଚାର ମଘଚାେଚାଗଣ୍ 
ନକିଟମର ଥିବଚା ଏକ ସରକଚାରରୀ ମଦ 
ମଦଚାକଚାନ ଆଗମର ଶତଚାଧିକ ମହଳିଚା 
ବମିକ୍ଷଚାଭ ପ୍ରଦଶଦେନ କରଥିିମେ। 
ଏହ ି ଠପିମିଖଚାେଚା ମଦ ମଦଚାକଚାନକୁ 
ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରବିଚା ଦଚାବମିର ଆଜ ି
ମଦଚାବେ ମସୁ୍ତଚାଫଚାପରୁ ଅଞ୍ଳର 
ଶତଚାଧିକ ମହଳିଚା ଓ ପରୁୁଷ ମଦଚାକଚାନ 
ଆଗମର ଆମନ୍ଦଚାଳନ କରଥିିମେ। ଅଞ୍ଳର ହଜଚାର 
ହଜଚାର ମେଚାକ ରଚାତ ି ପଚାହବିଚାଠଚାରୁ ପଣୁ ି ରଚାତ ି ମହବଚା 
ପଯଦ୍େ ନ୍ତ ମଦୈନଦନି ଜରୀବନର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍କତଚା 
ପଚାଇ ଁହଚାଟ,ବଜଚାରକୁ କଣିଚାବକିଚା ପଚାଇ ଁଯଚାଇଥଚାନ୍ତ;ି କନୁି୍ତ 
ଠଚାମର ଥିବଚା ମଦ ମଦଚାକଚାନଟି ିଠପିବିନ୍ଦ ପଚାଇ ଁସରକଚାରରୀ 
ଅନୁମତ ି ଥିବଚାମବମଳ ମଖଚାେଚାମଖଚାେ ି ମେଚାମକ ମଦ 
ପଉିଛନ୍ତ।ି ଗତକଚାେ ି ମସହ ି ମଦ ମଦଚାକଚାନ ପଚାଖମର 
ମକମତକ ମେଚାକ ମଦପଉିଥିବଚାମବମଳ ଅଞ୍ଳର ଜମଣ 
ବ୍କ୍ ି ମଗଚାରୁ ଚରଚାଇବଚାକୁ ଆସଥିିବଚାମବମଳ ଏକ 
ମମଚାବଚାଇେ ପଚାଇଥିମେ; ମହମେ ଜମଣ ମଦ୍ପ ଯବୁକ 

ଉକ୍ ମମଚାବଚାଇେ ମମଚାର ମବଚାେ ି ଦଚାବ ି କରଥିିମେ। 
ଏହଚାକୁ ମନଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ମର ଝଗେଚା ମହଚାଇଥିେଚା। 
ପମର ଏ ମନଇ ଧଚାମନଗର ଥଚାନଚାମର ଅଭମିଯଚାଗ 
କରଯଚାଇଥିେଚା। ମଚାତ୍ର ପେୁସି ଉଭୟଙ୍କ ଅଭମିଯଚାଗ ରଖି 
ମଚାମେଚା କରଚାଯବି ମବଚାେ ି କହ ି ଧମକ ମଦଇଥିେଚା। 
ଏହ ି ପ୍ରତବିଚାଦମର ଆଜ ି ଶତଚାଧିକ ମହଳିଚା ଓ ପରୁୁଷ 
ମଦମଦଚାକଚାନ ଆଗମର ଧଚାରଣଚାମର ବସଥିିମେ। ଖବର 
ପଚାଇ ଧଚାମନଗର ପେୁସି ପହଞ୍ ି ଆଗଚାମରୀ ଦୁଇଦନି 
ମଧ୍ମର ଘଟଣଚାର ସମଚାଧଚାନ କରଚାଯବି ମବଚାେ ିପ୍ରତଶିରୁତ ି
ମଦବଚା ପମର ମହଳିଚାମଚାମନ ଧଚାରଣଚାରୁ ଉଠଥିିମେ।

ସରକାରୀ ମଦ ରଦାକାନ ଆଗରର ମହଳିାଙ୍କ ଧାରଣା

ପ୍ରଜ୍ାନ ମଶିନ ୍କ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ରୀତା ଆବୃତ୍ ିପ୍ରତସି�ାରତିା

ପଟ୍ଚାମଣୁ୍ଚାଇ,୨୬ଚା୯(ସମସି):ପ୍ରଜ୍ଚାନ ମଶିନ 
ପକ୍ଷରୁ ପଟ୍ଚାମଣୁ୍ଚାଇ ସରସ୍ତରୀ ଶଶିମୁନ୍ଦରିଠଚାମର 
ବ୍ଲକସ୍ତରରୀୟ ଗରୀତଚା ଆବୃତ୍ ି ପ୍ରତମିଯଚାଗତିଚା ଅନୁଷ୍ତି 
ମହଚାଇଯଚାଇଛ।ି ଏହ ି ଉପେମକ୍ଷ ପବୂଦେତନ ଏବଇିଓ 
ଅଭମିନୁ୍ ପଢଆିରରୀଙ୍କ ମପୌମରଚାହତି୍ମର ଆମୟଚାଜତି 
ଉତ୍ସବମର ସ୍ଚାମରୀ ବଶି୍ୱରୂପଚାନନ୍ଦ, ସ୍ଚାମରୀ ଅନବିଦେଚାଣଚାନନ୍ଦ, 
ଶଶି ୁମନ୍ଦରି ପ୍ରଧଚାନ ଆଚଚାଯଦ୍େ  ପ୍ରଭଚାତ କମିଶଚାର ନଚାୟକ, 
ଶକି୍ଷଚାବତି ପ୍ରମମଚାଦ କୁମଚାର ନଚାୟକ ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ଚାନତି 
ଅତଥିି ଭଚାମବ ମଯଚାଗ ମଦଇଥିମେ। ୪ଟ ି ବଭିଚାଗମର 
ଆମୟଚାଜତି ପ୍ରତମିଯଚାଗତିଚାମର ୧୭୧ ଜଣ ଛଚାତ୍ରଛଚାତ୍ରରୀ 
ଭଚାଗ ମନଇଥିମେ। କ ବଭିଚାଗମର ରଚାଜସ୍ତିଚା କର 
୧ମ, ଭଚାଗ୍େକ୍ଷରୀ ତ୍ରପିଚାଠରୀ ୨ୟ, ଇପ୍ତିଚା ପଚାତ୍ର ୩ୟ, 
ଖ ବଭିଚାଗମର ଅଙି୍କତଚା ସଚାହୁ ୧ମ, ଶଭୁସ୍ରୀ ଦଚାସ ୨ୟ, 
ସନୁରୀତଚା ସଚାହୁ ୩ୟ ସ୍ଚାନ, ଗ ବଭିଚାଗମର କ୍ଷରୀରଚାବ୍ତିନୟଚା 
୧ମ, ରଚାଜେକ୍ଷରୀ କର ୨ୟ ଓ ପଷୁ୍ପଚାଞ୍ଜଳ ି ମଜନଚା ୩ୟ, 
ଘ ବଭିଚାଗମର ସମିତିଚା ରଥ ୧ମ, ପଷୁ୍ପଚା ପଣ୍ଚା ୨ୟ ଓ 

ଅପ ୍ତିତଚାଅଘଦ୍େ ରୂପଚା ମବମହରଚା ୩ୟ ସ୍ଚାନ 
ହଚାସେ କରଥିିମେ। ଏହ ିଉତ୍ସବମର ସ୍ଚାମରୀ 
ସଗୁରୀତଚାନନ୍ଦ, ବଜିୟ ଭଚାସ୍କର, ତତ୍ୱଚାନନ୍ଦ, 
ନରିଚାକର ମସଣ, ରଚାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଚାଶ, ହମିଚାଂଶ ୁ
ଶତପଥରୀ, ନରୂିପମଚା ଷେଙ୍ଗରୀ, ସତ୍ବ୍ରତ 
ପଣ୍ଚା, ଚତୁଦେଭୂଜ ରଚାଉଳ, ଅମରୀୟ କର, 
କରୁଣଚାକର ନଚାୟକ, କଚାହୁ୍ନ ତ୍ରପିଚାଠରୀ, 
କମିଶଚାର ମଶି୍, ରବ ି ପଚାଣ,ି ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଚା, 

ବନତିଚା ପଚାଣ,ି େ. ସମନ୍ତଚାଷ ପଚାଣ,ି ପ୍ରଦରୀପ ସଚାହୁ, 
ସସ୍ତିଚାଞ୍ଜଳ ି କର, ପଲ୍ରୀଶ୍ରୀ ରଚାୟ, ସ୍ତିଚାରଚାଣରୀ ମହଚାନ୍ତ,ି 
ସଜୁଚାତଚା ଦଚାସ, ସବତିଚା ପଟ୍ନଚାୟକ, ଅପର୍ଦେଚା ରଚାଉତ, 
ଶଶଚାଙ୍କ ମଶଖର ରଚାଉତ, ପ୍ରଶଚାନ୍ତ ମଦ, ସଚାବତି୍ରରୀ ନଚାଥ, 
ରୁବ ିଦଚାସ, ସଚାଗରକିଚା ମେକି, ସସ୍ତିଚା ପଚାତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରକଳଚା 
ଧଳ, ଜ୍ଚାନରଞ୍ଜନ ନଚାୟକ, ରଚାଜମମହନ୍ଦରୀ ବଚାଇ, ଅଭପି୍ଚା 
ଦଚାସ, ସମରୀର ପଣ୍ଚା, କବତିଚା ପଣ୍ଚା, ଅମଶଚାକ ନଚାଥ, 
ମନିତରୀ ମସଠରୀ, ଟୁନତିଚା ରଚାଉତ, ଅରୁନ୍ଧତ ିଜରୀବନଦଚାସ, 
ସଂଯକୁ୍ଚା ସତୂଚାର, ସନୁନ୍ଦଚା ମବମହରଚା ପ୍ରମଖୁ ବଚିଚାରକ 
ମଣ୍ଳରୀ, ଶକି୍ଷକ, ଶକି୍ଷୟତ୍ରରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚଚାରରୀ ମଯଚାଗ 
ମଦଇଥିମେ। ଉଦ୍ ଯଚାପନରୀ ଉତ୍ସବମର ଶଶି ୁ ମନ୍ଦରି 
ପରଚିଚାଳନଚା କମଟି ିସଭଚାପତ ିଶକି୍ଷଚାବତି ଶ୍ରୀଧର ରଚାଉତ, 
ଉପସଭଚାପତ ି ସଜୁଚାତଚା ମଶି୍, ସ୍ଚାମରୀ ଅନବିଦେଚାଣଚାନନ୍ଦ 
ଗରି,ି ପ୍ରଭଚାତ କମିଶଚାର ନଚାୟକ ମଯଚାଗମଦଇ କୃତରୀ 
ଛଚାତ୍ରଛଚାତ୍ରରୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍କଚାର ବତିରଣ କରବିଚା ସହତି 
ପ୍ରମଚାଣପତ୍ର ପ୍ରଦଚାନ କରଥିିମେ।

� ଖ ୍ୁ ର ା , ୨ ୬ । ୯ ( େ ମ ି େ ) : 
କଳଙି୍ଗନଗର ଶଳି୍ପଚାଞ୍ଳମର 
ପରବିହନ ଆଇନକୁ ମଖଚାେଚା ମଖଚାେ ି
ଉେଙ୍ଘନ କରଚାଯଚାଉଛ।ି ଏଠଚାମର 
କଳକଚାରଖଚାନଚାଠଚାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ଶ୍ମକି ଠକିଚା ସଂସ୍ଚାମଚାମନ ପ୍ରତଦିନି 
ଶ୍ମ ଆଇନକୁ ମଖଚାେଚାମଖଚାେ ି ଉେଙ୍ଘନ 

କରୁଥିବଚା ନଜରକୁ ଆସଛି।ି ମଚାଲ୍  
ମବଚାମଝଇ ଗଚାଡ଼ମିର ଶ୍ମକିମଚାନଙୁ୍କ 
ଠକିଚାଦଚାରମଚାମନ ମବଆଇନ ଭଚାମବ 
ବପିଦସଙୁ୍କଳ ଅବସ୍ଚାମର ମନଉଥିବଚା 
ମଦଖିବଚାକୁ ମଳିଛି।ି ଯଚାହଚାଫଳମର 
ଅମନକ ସମୟମର ଦୁଘଦେଟଣଚା ଘଟ ି
ଶ୍ମକିଙ୍କ ଅକଚାଳ ମତୁୃ୍ ଘଟୁଛ।ି 

ଶ୍ମକିମଚାନଙ୍କ ଜରୀବନ ପ୍ରତ ି ମଖଳ 
ମଖଳ ି ଠକିଚାଦଚାରମଚାମନ ଅତ ି
ବପିଦପରୂ୍ଦେ ଭଚାବମର ଶ୍ମକିମଚାନଙୁ୍କ 
ମବଧେକ ଭଚାମବ ମନବଚା ଆଣବିଚା 
କରୁଛନ୍ତ।ି ଶ୍ମକିମଚାମନ ବପିଦପରୂ୍ଦେ 
ଭଚାମବ ଯଚାତଚାୟତ କରୁଥିମେ ମଧ୍ 
ପେୁସି ନରିବତଚା ଅବେମ୍ବନ କରୁଛ।ି 

ଶଳି୍ପଚାଞ୍ଳମର କଳଙି୍ଗନଗର 
ଥଚାନଚା, ଜଖପରୁଚା ଥଚାନଚା. 
ଦଚାନଗଦ ି ଫଚାଣ୍ ି ଅଞ୍ଳମର 
ଠକିଚାଦଚାରମଚାମନ ଏପର ି
ବପିଦପରୂ୍ଦେ ଭଚାବମର 
ଶ୍ମକିମଚାନଙୁ୍କ ମନବଚା ଆଣବିଚା 
କରୁଛନ୍ତ।ି ପେୁସିର ଏଥିପ୍ରତ ି
କଛି ି ମରଚାକ୍  ନ ଥିବଚାରୁ ଏହଚା 
ବୃଦ୍ ି ପଚାଇବଚାମର େଚାଗଛି।ି 
ଶଳି୍ପଚାଞ୍ଳମର ମବନୟିମ 
ଶ୍ମକିମଚାନଙ୍କ ଯଚାତଚାୟଚାତ 
ଘଟଣଚା ବୃଦ୍ ି ପଚାଉଥିବଚାରୁ 
ଏଥିପ୍ରତ ି ପ୍ରଶଚାସନ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ମଦବଚା ଆବଶ୍କ ମବଚାେ ି
ସଚାଧଚାରଣମର ମତପ୍ରକଚାଶ 
ପଚାଇଛ।ି

କଳଙି୍ଗନଗ� ଶଳି୍ୟାଞ୍ଚଳଚ୍� ପ�ବିହନ ଆଇନ� ଚ୍�ୟାଲୟା ଉଲଙ୍ଘନ

ମାଲଗାଡ଼ରିର ବୁହା ରହଉଛନ୍ ିଶ୍ରମକି

ଦାନରଦ,ି୨୬।୯(େମେି):ଜରୀବକୁ 
ମଳିେିଚା ନୂଆ ଜରୀବନ। ଓଡ଼ଶିଚାମର 
ପ୍ରଥମ ଥର ପଶ ୁ ଶରରୀରମର େଚାଗେିଚା 
କୃତ୍ରମି ଅଙ୍ଗ। ଗଚାଈର କୁତ୍ରମି ମଗଚାଡ଼ 
େଗଚାଇ ତଚାକୁ ନୂଆ ଜରୀବନ ମଦେଚା 
ମସ୍ଛେଚାମସବରୀ ସଂଗଠନ। ଏଭଳ ି ମହତ 
କଚାଯଦ୍େ  କରଛି ି ଭୁବମନଶ୍ୱରର ଅଗ୍ଣରୀ 
ମସ୍ଛେଚାମସବରୀ ସଂଗଠନ ବ୍ରଦରହୁେ 
ମଗ୍ଲଚାବଚାେ ଫଚାଉମଣ୍ସନ। ଆଉ ଏଭଳ ି
ଘଟଣଚା ମଦଖିବଚାକୁ ମଳିଛି ି ଯଚାଜପରୁ 
ଜଲି୍ଚା କଳଙି୍ଗନଗର ଶଳି୍ପଚାଞ୍ଳର 
ଯଖପରୁଚା ଗ୍ଚାମମର। ସଚୂନଚା ମତୁଚାବକ 
ଗତ ଦୁଇ ବଷଦେ ତମଳ ନକିଟସ୍ ଯଖପରୁଚା 
ମରଳ ମଷ୍ଟସନ ନକିଟମର ମଟ୍ରନ 
ଆଗକୁ ଆସ ି ଗଚାଈଟରି େଚାହଚାଣ ପଟ 
ପଛ ମଗଚାଡ଼ କଟ ି ଯଚାଇଥିେଚା। ପମର 
ଗଚାଈଟକୁି ତଚାର ମଚାେକି ମନଇ ନଥିବଚା 
ମବମଳ ସ୍ଚାନରୀୟ ମେଚାମକ ତଚାକୁ ଉଦ୍ଚାର 
କର ି ଯଖପରୁଚା ଜଗନ୍ନଚାଥ ମନ୍ଦରିମର 
ରଖି ତଚା’ର ଚକିତି୍ସଚା କରଚାଇଥିମେ। 
ମତମବ ପରବତ୍ଦେରୀ ସମୟମର ଗଚାଈଟ ି
ସସୁ୍ ମହଚାଇଯଚାଇଥିେଚା, ମହମେ ମଗଚାଟଏି 
ମଗଚାଡ଼ ନଥିବଚାରୁ ଚେଚାବୁେଚା କର ିନପଚାର ି
ଅସହଚାୟ ଅବସ୍ଚାମର ପଡ଼ ିରହଥିିେଚା। ଏ 
ସମ୍ପକଦେମର ଜଚାଣବିଚା ପମର ବ୍ରଦରହୁେ 
ମଗ୍ଲଚାବଚାେ ଫଚାଉମଣ୍ସନର ପ୍ରତଷି୍ଚାତଚା 
ସତ୍ଜତି୍  ମସନଚାପତ ି ଏଠଚାମର ପହଞ୍ ି
ଗଚାଈଟରି କଷ୍ଟ ବୁଝ ି ପଚାରଥିିମେ ଏବଂ 
ତଚାର ଏକ କୃତ୍ରମି ମଗଚାଡ଼ େଗଚାଇବଚାକୁ 
ସ୍ରି କରଥିିମେ। ଭୁବମନଶ୍ୱରମରର 

ଜମଣ େଚାକ୍ରଙ୍କ ସହମଯଚାଗମର ଗଚାଈର 
ଏକ କୁତ୍ରମି ମଗଚାଡ଼ େଗଚାଯଚାଇଛ।ି 
ମଗଚାଡ଼ େଚାଗବିଚା ପମର ଗଚାଈଟ ି ଏମବ 
ଚଚାେଚାବୁେଚା କରପିଚାରୁଛ।ି ଗଚାଈର 
କୁତ୍ରମି ମଗଚାଡ଼ େଚାଗବିଚା ପମର ଏହଚାକୁ 
ଏମବ ସ୍ଚାନରୀୟ ଅଞ୍ଳମର ଚଚ୍ଚଦେଚା 
ମଜଚାର ଧରଛି।ି ଗଚାଈକୁ ନୂଆ ଜରୀବନ 
ମଦଇଥିବଚାରୁ ବ୍ରଦରହୁେ ମଗ୍ଲଚାବଚାେ 
ଫଚାଉମଣ୍ସକୁ ପ୍ରଶଂସଚା କରବିଚା ସହ 
ଧନ୍ବଚାଦ ଜଣଚାଇଛନ୍ତ ି ସ୍ଚାନରୀୟ 
ବୁଦ୍ଜିରୀବରୀ। ଏହଚା ଏକ ମହଚାନ କଚାଯଦେ୍ 
ମବଚାେ ି ମେଚାମକ କହଛିନ୍ତ।ି ମସପମଟ 
ମଣଷିଙ୍କର କୁତ୍ରମି ଅଙ୍ଗ େଗଚାଯଚାଉଥିବଚା 
ମବମଳ ଗଚାଈ ମଦହମର କୁତ୍ରମି 
ଅଙ୍ଗ େଚାଗବିଚା ଘଟଣଚା ଓଡ଼ଶିଚାମର 
ପ୍ରଥମ ମବଚାେ ି ଭୁବମନଶ୍ୱର ସ୍ତି 
କ୍ଚାଣ୍ଟମ୍  ମହେଥ୍  ମକୟଚାରର େଚାକ୍ର 
କହଛିନ୍ତ।ି ମଗଚାଡ଼ େଚାଗବିଚା ପମର 
ଗଚାଈଟ ି ପ୍ରଥମମ କଛିଦିନି ଅସହଜ 
ଅନୁଭବ କରବି, ମହମେ କଛିଦିନି 
ପମର ଅତ ି ସହଜମର ଚେଚାବୁେଚା 
କର ି କରପିଚାରବି ମବଚାେ ି େଚାକ୍ର 
ସଚୂନଚା ମଦଇଛନ୍ତ।ି ଜରୀମବ ଦୟଚା 
ମକ୍ଷତ୍ରମର ଏହଚା ମହଉଛ ି ଏକ ନଛିେକ 
ଉଦଚାହରଣ। ମତମବ ମସ୍ଛେଚାମସବରୀ 
ସଂଗଠନର ଏଭଳ ି ମହତ କଚାଯଦେ୍କୁ 
ବଭିନି୍ନ ମହେମର ପ୍ରଶଂସଚା 
କରଚାଯଚାଉଥିବଚା ମବମଳ ଆଗଚାମରୀ 
ଭବଷି୍ତମର ଅନ୍ମଚାନଙ୍କ ପଚାଇଁ 
ଏହଚା ମପ୍ରରଣଚା ମଯଚାଗଚାଇବ ନଶି୍ତି।

ଗାଈ ରଦହରର ଲାଗଲିା 
କୃତ୍ମି ରଗାଡ଼

ଯଚାଜପରୁ, ୨୬।୯(ସମସି): ଯଚାଜପରୁର 
ଅଧିଷ୍ଚାତ୍ରରୀ ମଦବରୀ ମଚା’ ବରିଜଚାଙ୍କ ରଥଯଚାତ୍ରଚା 
ଆଜ ି ଠଚାରୁ ଆରମ୍ଭ ମହଚାଇଛ।ି ଗତକଚାେଠିଚାରୁ 
ରଥପ୍ରତଷି୍ଚା ମହଚାଇଥିେଚା। ଆଜ ି ସଂଧ୍ଚାମର ମଚାଙ୍କ 
ଚଳନ୍ତ ି ପ୍ରତମିଚାଙ୍କ ପଚାରମ୍ପରକି ପଜୂଚାଚ୍ଚଦେନଚା ମହବଚା 
ପମର ରଥଚାରୁଢ଼ ମହଚାଇଥିମେ। ଏହ ରଥଯଚାତ୍ରଚା 
ପଚାଇଁ ଚଳତି ବଷଦେ ଶ୍ଦ୍ଚାଳୁ ଓ ଭକ୍ଙ୍କ ମଧ୍ମର 
ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସଚାହ ମଦଖିବଚାକୁ ମଳିଥିିେଚା। କଚାରଣ ଗତ 
ଦୁଇ ବଷଦେ ମହେଚା ମକଚାମରଚାନଚା ଜନତି କଟକଣଚା 
ପଚାଇଁ ରଥଯଚାତ୍ରଚାମର ମକୌଣସ ି ଭକ୍ ସଚାମେି 
ମହଚାଇପଚାରୁନଥିମେ। ଚଳତି ବଷଦେ ମକଚାଭେି 
କଟକଣଚା ହଟଥିିବଚାରୁ ଶହ ଶହ ଏହ ିରଥ ଟଣଚାମର 
ସଚାମେି ମହଚାଇ ନଜିକୁ ଧନ୍ମମନ କରଛିନ୍ତ।ି 

କଚାରଣ ବଶି୍ୱଚାସ ରହଛି ି ରଥଚାରୁଢ଼ ସମୟମର ମଚାଙୁ୍କ 
ଦଶଦେନ କରବିଚା ସହତି ରଥ ଟଚାଣମିେ ମକଚାଟ ିଜନ୍ମର 
ପଚାପକ୍ଷୟ ମହଚାଇଥଚାଏ। ମଚା ବରିଜଚାଙ୍କ ରଥଯଚାତ୍ରଚା 
ଭଳ ି ଅନ୍ ମକୌଣସ ି ଶକ୍ ି ପରୀଠମର ମଦଖିବଚାକୁ 
ମଳିନିଥଚାଏ। ମସଥିପଚାଇଁ ଏହ ି ରଥଯଚାତ୍ରଚା 
ମଦଖିବଚାକୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରଚାନ୍ତରୁ ଶ୍ଦ୍ଚାଳୁ ମଚାମନ 
ଆସଥିଚାନ୍ତ।ି ଆସନ୍ତଚାକଚାେ ି ଠଚାରୁ ୮ଦନି ଯଚାଏ 
ପ୍ରମତ୍ହ ସଂଧ୍ଚାମର ରଥ ମନ୍ଦରିର ମବଢ଼଼ଚା ପରକି୍ମଚା 
କରବି। ରଥଯଚାତ୍ରଚାକୁ ଶଙୃ୍ଖଳତି କରବିଚା ପଚାଇଁ ମନ୍ଦରି 
ପ୍ରଶଚାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଚାପକ ବମନ୍ଦଚାବସ୍ତ ଗ୍ହଣ 
କରଚାଯଚାଇଥିେଚା। ପେୁସି ପ୍ରଶଚାସନ,ମଚାଜମି୍ରେଟଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିମିର ଶଚାନ୍ତ ି ଶଙୃ୍ଖଳଚାମର ଏହ ି ରଥଯଚାତ୍ରଚା 
କଚାଯଦେ୍ ସମଚାପନ ମହଚାଇଛ।ି

ଗଡ଼ଲିୟା ମୟା’ ବ�ି୍ୟାଙ୍କ �ଥ

ଦୁଇ ବଷ୍ଷର କଟକଣା ପରର ରଥ ଟାଣରିଲ ଭକ୍ତ
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ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୬।୯(ଏଜେନ୍)ି:  ତୃତଲୀୟ ତଥା 
ନରି୍ଣ୍ାୟକ ଦନିକିଆି ମ୍ାଚ୍ ଜେ ଭାେତଲୀୟ 

ମହଳିା ଅଲୋଉଣ୍ଡେ ଦଲୀପ୍ ି ଶମଣ୍ା ଇଂଲଣ୍ଡେ 
ଚାଲଲି ଡନି୍ ଙ୍କୁ  ‘ମଙ୍ଡଙି୍ଗ’ 

ଦ୍ାୋ େନ୍  ଆଉଟ କେ ି
ଭାେତକକୁ ବେିୟଲୀ କୋଇବା 

ସହ ୩-୦ଜେ ସେିେି କ୍ନି୍  
ସକୁଇପ୍  କୋଇବାଜେ ମକୁଖ୍ 

ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କେଥିିଜଲ। ତାଙ୍େ 
ଏହ ି େନ୍  ଆଉଟ ଜନଇ ସାୋ 

ବଶି୍ୱଜେ ମଶି୍ର ପ୍ରତକି୍ୟିା ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ଜକଜତକ ଦଲୀପ୍ଙି୍କୁ  ସମଥଣ୍ନ 

କେକୁ ଥିବା ଜବଜଳ ଆଉ ଜକଜତକ ତାଙ୍କୁ  
ସମାଜଲାଚନା କେଛିନ୍।ି 

 ଇତମିଧ୍ୟଜେ ଭାେତ ଜେେବିା 
ପଜେ ଦଲୀପ୍ ି ଏ ଜନଇ ମକୁହଁ ଜଖାଲଛିନ୍।ି 

େନ୍  ଆଉଟ କେବିା ପବୂଣ୍େକୁ  ଡନି୍ ଙ୍କୁ  
ଏକାଧିକବାେ ସତକଣ୍ କୋଇଥିଲ।ି ବଲ୍  

ପକାଇବା ପବୂଣ୍େକୁ  ଜସ ନନ୍  ଷ୍ଟାଇକେ ଏଣ୍ଡେକୁ  
ବାେମ୍ାେ ଜଦୌଡବିା ଆେମ୍ଭ କେକୁ ଥିଜଲ। ଏ 

ଜନଇ ଭାେତଲୀୟ ଦଳ ଅମ୍ାୟେଙ୍ ନକିଟଜେ 
ଅଭଜି�ାଗ ମଧ୍ୟ କେଥିିଜଲ। କନି୍କୁ ଜ�ଜତଜବଜଳ 

ଜସ ବାେମ୍ାେ ଏହ ି ଭକୁ ଲ କେଥିିଜଲ ଓ କଥା 
ମାନ ି ନଥିଜଲ ଜଶଷଜେ ବାଧ୍ୟ ଜହାଇ ଜ�ାେନା 

ଅନକୁସାଜେ ତାଙ୍କୁ  େନ୍  ଆଉଟ୍  କେବିାକକୁ ନଷି୍ପତ୍ ି
ଜନଇଥିଲ।ି ଆଉଟ କେବିାେ ଏହ ି ପ୍ରକ୍ୟିା ଆଜଦୌ ଭକୁ ଲ ମଧ୍ୟ ନକୁହଁ। 

ନୟିମକକୁ ଦୃଷ୍ଜିେ େଖି ଆଜମ ତାଙ୍କୁ  ଆଉଟ କେବିାକକୁ ପ୍ରୟାସ କେଥିିଲକୁ  
ଜବାଲ ିଦଲୀପ୍ ିକହଛିନ୍।ି ଆଜମ �ାହା କେଛିକୁ  ଠକି୍  କେଛିକୁ  ଓ ଏହା ଅପୋଧ 

ନକୁହଁ। ଏହା କ୍ଜିକଟ ଅଂଶବଜିଶଷ ଓ ନୟିମେ ଅନ୍ଭକୁ ଣ୍କ୍ତ ଥିଲା ଜବାଲ ି
ଭାେତଲୀୟ ଅଧିନାୟକିା ହେମନପ୍ରଲୀତ ଜକୌେ କହଛିନ୍।ି ଦଲୀପ୍ ି ଏହ ି ନୟିମ 

ବଷିୟଜେ ଅଜ୍ଞ ଥିଜଲ ଜବାଲ ିୋଣ ିଜବଶ୍  ଖକୁସ ିଜହାଇଥିଲ।ି ଜସ ଜକୌଣସ ିଭକୁ ଲ 
କମି୍ା ଅପୋଧ କେନିାହାନ୍ ିଜବାଲ ିହେମନପ୍ରଲୀତ ଭାେତଜେ ପହଞ୍ବିା ପଜେ 

ସ୍ପଷ୍ କେଛିନ୍।ି 

ଅପେପକ୍ଷଜେ କ୍ଜିକଟେ ନୟିମ ପ୍ରଣୟନ କେକୁ ଥିବା େଣାଶକୁଣା କ୍ବ 
ଜମେଲିଜବାର୍ଣ୍ କ୍ଜିକଟ କ୍ବ (ଏମସସି)ି ଏ ଜନଇ ଦଲୀପ୍ଙି୍କୁ  ସମଥଣ୍ନ କେଛିନ୍।ି 
୪୭ େନକେ ିଡନି ଇଂଲଣ୍ଡେ ଅନ୍ମି ବ୍ାଟେ ଭାଜବ ଆଉଟ ଜହାଇଥିଜଲ। ଏହ ି

େନ୍  ଆଉଟ ବବିାଦ ସଷୃ୍ ିକେଥିିଜଲ ଦଲୀପ୍ ିଜକୌଣସ ିଭକୁ ଲ କେନିାହାନ୍ ିଜବାଲ ି
ଏମ୍ ସସି ିତେେେକୁ  କକୁହା�ାଇଛ।ି ଜବାଲେଙ୍ ହାତେକୁ  ବଲ୍  ନ ଖସବିା ପ�ଣ୍୍ନ୍ 
ନନ୍  ଷ୍ଟାଇକ ଏଣ୍ଡଜେ ବ୍ାଟେ କ୍ଜି୍  ଛାଡବିା ଉଚତି ନକୁହଁ ଜବାଲ ି ଆଇସସି ି
ପବୂଣ୍େକୁ  ସ୍ପଷ୍ କେସିାେଛି।ି ଜତଜବ ଏହ ିେନ ଆଉଟ ବବିାଦଲୀୟ ଜହବା ପଜେ 
କ୍ଜିକଟ ଆଗକକୁ  ଆହକୁେ ିଜୋମାଞ୍କ ଜହବ ଜବାଲ ିକକୁହା�ାଇଛ।ି 
ଆଉଟ ହେବା ପବୂ୍ବରୁ ୭୨ଥର କ୍ ରିଜ ଛାଡ ରିଥିହେ ଡରିନ୍ 
ମ୍ାଚ୍ ଜେ ଡନି୍  ୭୨ ଥେ କ୍ଜି୍  ଛାଡବିା ପଜେ ୭୩ଥେଜେ ଦଲୀପ୍ଙି୍ ଦ୍ାୋ 
େନଆଉଟ ଜହାଇଥିଜଲ। ଏ ଜନଇ ଇଏସ୍ ପଏିନ୍ କ୍କି୍ ିନ୍ ଜୋେ ପଟିେ ଜଡଲା 

ଜପନା ନେି ଅନାଲସିସି୍ ଜେ ଉଜଲ୍ଖକେଛିନ୍।ି ଏହ ିଆଉଟ ଜନଇ ଏକାଧିକ ଇଂଲଣ୍ଡ 
କ୍ଜିକଟେ ନେିେ ଅସଜନ୍ାଷ ୋହେି କେଛିନ୍।ି ଏହା ଜଖଳକୁୱାଡ ମଜନାଭାବେ 
ପେପିନ୍ଲୀ ଜବାଲ ି ଜକଜତକ କହଛିନ୍।ି ଷ୍କୁଆଟଣ୍ ବ୍ରଡ, ଜେମ୍ ଆଣ୍ଡେସନ ଓ ସାମ 

ବଲିଙି୍ଗଗ୍  ସଙ୍ ଭଳ ି କ୍ଜିକଟ ଏହାକକୁ 
ନାପସନ୍ଦ କେଛିନ୍।ି ଏହ ି ମ୍ାଚ୍ ଜେ 
ଭାେତଠାେକୁ  ୧୬ େନଜେ ଇଂଲଣ୍ଡ 
ପୋସ୍ତ ଜହାଇଥିଲା। ଟସ ହାେ ିଭାେତ 
ପ୍ରଥଜମ ବ୍ାଟଂି କେ ି ବପି�ଣ୍୍ାୟେ 
ସମ୍କୁଖଲୀନ ଜହାଇ ୪୫.୪ ଓଭେଜେ 
ମାତ୍ର ୧୬୯ େନକେ ି ଅଲଆଉଟ 
ଜହାଇଥିଲା। େବାବଜେ ଇଂଲଣ୍ଡ 
୪୩.୩ ଓଭେଜେ ୧୫୩ େନକେ ି
ଅଲଆଉଟ ଜହାଇଥିଲା।

ରନ୍ଆଉଟ୍
ପ୍ରସଙ୍ଗ

ମଙ୍ଗଳବାର, ୨୭ ହେହପଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଭାରତ 
ମଛି କହୁଛ:ି ନାଇଟ୍    

ଲଣ୍ଡନ,୨୬।୯(ଏଜେନ୍)ି: ଡନି୍ ଙ୍ େନ୍ ଆଉଟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗଜେ ମକୁହଁ ଜଖାଲଛିନ୍ ି ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକିା 

ହଦିେ ନାଇଟ୍ । ଭାେତ ଏ ସଂକ୍ାନ୍ଜେ ମଛି କହକୁଛ ି
ଜବାଲ ି ଜସ ଅଭଜି�ାଗ ଆଣଛିନ୍।ି ଚାଲଲି ଡନି୍ ଙ୍କୁ  

ବାେମ୍ାେ ସତକଣ୍ କୋ�ାଇଥିଲା ଜବାଲ ିଭାେତ ତେେେକୁ  
କକୁହା�ାଇଛ।ି କନି୍କୁ ଏହା ଆଜଦୌ ସତ୍ ନକୁହଁ ଜବାଲ ି ସ୍ପଷ୍ 

କେଛିନ୍।ି ନୟିମ ଦୃଷ୍େିକୁ  ଜଦଖିବାକକୁ ଗଜଲ ଡନି୍  ଆଉଟ 
ଜହାଇଛନ୍।ି ଭାେତ ମ୍ାଚ୍  େତିବିା ସହ ସେିେି କ୍ନି ସକୁଇପ୍  
କେଛି।ି ଭାେତ ମଧ୍ୟ ବେିୟେ ହକ୍ ଦାେ। କନି୍କୁ 
ଡନି୍ ଙ୍କୁ  ଜକୌଣସ ିୱାର୍ଲିଂ ଦଆି�ାଇ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ  

ଏ ଜନଇ ଜକହ ିସତକଣ୍ କୋଇନାହାନ୍।ି ମଛି 
କହ ିଭାେତ ଏହ ିବବିାଦଲୀୟ େନ୍  ଆଉଟକକୁ ଠକି୍  ଜବାଲ ିକହବିା ଉଚତି ନକୁହଁ ଜବାଲ ି

ନାଇଟ୍  କହଛିନ୍।ି ଉଜଲ୍ଖଥାଉ କ,ି ହପି୍  ଇଞ୍କୁେ ିକାେଣେକୁ  ନାଇଟ ଦଳେକୁ  ବାଦ୍  
ପଡ଼ଛିନ୍ ିଓ ସକୁସ୍ଥ ଜହବା ପାଇଁ ଆହକୁେ ିକଛି ିଦନି ଆବଶ୍କ କେଜିବ।
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ମ୍ାଚ୍  ଆରମ୍ଭ ପବୂ୍ବରୁ ଦୁଇ ଦଳର ହେଳାଳ ରି। (ଫହଟା: ବ ରିକାଶ)

ପାକସି୍ାନର ବଶି୍ୱ ରରକର୍ଡ ଭାଙ୍ଲିା ଭାରତ

ହାଇଦୋବାଦ୍ , ୨୬।୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଭ୍ରମଣକାେଲୀ ଅଜଷ୍ଟଲଆି ବପିକ୍ଷ ଅନ୍ମି ତଥା ୩ୟ ଟ-ି୨୦ ମ୍ାଚଜେ ଭାେତ ୬ 
ୱଜିକଟ୍ ଜେ ବେିୟଲୀ ଜହାଇଛ।ି ଅଜଷ୍ଟଲଆି ପକ୍ଷେକୁ  ଧା�ଣ୍୍ ୧୮୭ େନେ ଲକ୍ଷ୍କକୁ ଭାେତ ବେିାଟ ଜକାହଲ ି(୬୩) 
ଓ ସ�ୂଣ୍୍କକୁମାେ �ାଦବ (୬୯େନ)ଙ୍ ଅର୍ଣ୍ଶତକ ବଳଜେ ଜଗାଟଏି ବଲ୍  ପବୂଣ୍େକୁ  ୪ ୱଜିକଟ୍  ହୋଇ ବେିୟଲୀ 
ଜହାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଟ-ି୨୦ ସେିେିକକୁ ୨-୧ଜେ େତିଜିନଇଥିଲା। ଚଳତି ବଷଣ୍ ଭାେତେ ଏହା ୨୧ତମ ଟ-ି୨୦ 
ମ୍ାଚ୍  ବେିୟ ଥିଲା। ଏଥିକ୍ମଜେ ଜଗାଟଏି କ୍ାଜଲଣ୍ଡେ ବଷଣ୍ଜେ ସବଣ୍ାଧିକ ଟ-ି୨୦ ମ୍ାଚ୍  େତିବିାଜେ ଭାେତ 
ବଶି୍ୱଜେକଡଣ୍ ସ୍ଥାପନ କେଛି।ି ପବୂଣ୍େକୁ  ଏହ ିବଶି୍ୱଜେକଡଣ୍ ଭାେତେ ଚେିପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦଲୀ ପାକସି୍ତାନ ନାମଜେ େହଥିିଲା। 
ପାକସି୍ତାନ ୨୦୨୧ କ୍ାଜଲଣ୍ଡେଜେ ୨୦ଟ ିଟ-ି୨୦ ମ୍ାଚ୍  େତିଥିିଲା। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମହଳିା କ୍ଜିକଟ୍  ଦଳେ ସହ ଭାେତ 
ସମକକ୍ଷ ଜହାଇଛ।ି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମହଳିା କ୍ଜିକଟ୍  ଦଳ ୨୦୧୯ଜେ ୨୫ ଟ-ି୨୦ ମ୍ାଚ୍  ଜଖଳ ି୨୧ ବେିୟ ଲାଭ 
କେଥିିଲା। ଜସହଭିଳ ି୨୦୨୧ ମସହିା ପେଠାେକୁ  ଭାେତେ େନ୍  ଜଚଜ୍  ଜେକଡଣ୍ ଆଖିଦୃଶଆି େହଛି।ି ୨୦୨୧େକୁ  
ବତ୍ଣ୍ମାନ ସକୁର୍ା ଭାେତ ୧୪ ଟ-ି୨୦ ମ୍ାଚଜେ ଜଚଜ୍  କେ ି୧୩ଜେ ସେଳତାେ ସହ ବେିୟଲୀ ଜହାଇଛ।ି

 ଆଇସସିିଟ-ି୨୦Ñଙି୍ଙ୍ଗ୍

ଶୀର୍ଡ ସ୍ାନ ଆହୁର ିଦୃଢ଼କଲା ଭାରତ
ଦକୁ ବାଇ,୨୬।୯(ଏଜେନ୍)ି: ସଦ୍ ପ୍ରକାଶତି ଅନ୍େଣ୍ାତଲୀୟ କ୍ଜିକଟ କାଉନସଲି (ଆଇସସି)ି ଟ-ି
୨୦ Ñଙି୍ଙ୍ଗ ଜେ ଭାେତ ତା’େ ଶଲୀଷଣ୍ସ୍ଥାନକକୁ ଆହକୁେ ି ଦୃଢ କେଛି।ି ଭାେତ ଦ୍ତିଲୀୟ ସ୍ଥାନଜେ 
ଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡଠାେକୁ  ଅଧିକ ୭ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛ।ି ୨୬୮ ଜେଟଂି ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦଳଲୀୟ Ñଙି୍ଙ୍ଗ େ ୧ 
ନଂ ସ୍ଥାନଜେ େହଥିିବା ଜବଜଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୬୧ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ତିଲୀୟ ସ୍ଥାନଜେ େହଛି।ି ଜସହପିେ ି
ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା ୨୫୮ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ତୃତଲୀୟ, ପାକସି୍ତାନ ସମାନ ୨୫୮ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିଜଲ 
ମଧ୍ୟ ଚତକୁ ଥଣ୍, ନକୁ ୍େଲିାଣ୍ଡ ୨୫୨ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପଞ୍ମ, ଅଜଷ୍ଟଲଆି ୨୫୦ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଷଷ୍ଠ 
ସ୍ଥାନଜେ େହଛି।ି ଅଜଷ୍ଟଲଆି ବପିକ୍ଷ ସେିେି େତି ି ଭାେତ ଅଧିକ ୧ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛ।ି 
ବକୁ ଧବାେଠାେକୁ  ଭାେତ ଘଜୋଇ ପେଜିବଶଜେ ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା ବପିକ୍ଷଜେ ୩ ମ୍ାଚ୍  
ବଶିଷି୍ ଟ-ି୨୦ ସେିେି ଜଖଳବି। ଜତଣକୁ ଶଲୀଷଣ୍ସ୍ଥାନଜେ େହବିା ପାଇଁ ଭାେତକକୁ ସକୁଜ�ାଗ 
ମଳିବି। ବକୁ ଧବାେ ଥିେକୁ ବନନ୍ପକୁେମଜେ ଭାେତ ଓ ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା ମଧ୍ୟଜେ  ପ୍ରଥମ ଟ-ି
୨୦, େବବିାେ ଗକୁଆହାଟଲୀଜେ ଦ୍ତିଲୀୟ ଟ-ି୨୦ ଓ ଅଜକଟାବେ ୪ଜେ ଇଜନ୍ଦାେଜେ ତୃତଲୀୟ 
ତଥା ଅନ୍ମି ଟ-ି୨୦ ମ୍ାଚ୍  ଜଖଳା�ବି।

ରମଜ୍  ଓପନ୍ : ର�ାରନର�ାଙୁ୍ ଟାଇଟଲ
ଜମଜ୍  (ଫ୍ାନ୍),୨୬।୯(ଏଜେନ୍)ି: ଜମଜ୍  ଓପନ୍  ଜଟନସି୍  ଟକୁ ର୍ଣ୍ାଜମଣ୍ଟଜେ 
ଇଟାଲଲୀେ ଜଲାଜେଜଞ୍ା ଜସାଜନଜଗା ଟାଇଟଲ ହାସଲ କେଛିନ୍।ି ଅଣସଡି୍  
ଜସାଜନଜଗା ୋଇନାଲ ମକୁକାବଲିାଜେ ସପ୍ମ ସଡି୍  କାୋଖସ୍ତାନେ 
ଆଜଲକୋଣ୍ଡେ ବବ୍ ଲକି୍ ଙ୍କୁ  ୭-୬, ୬-୨ ଜସଟ୍ ଜେ ପୋସ୍ତ କେ ିଚାମ୍ଅିନ 
ଜହାଇଛନ୍।ି ୨୭ ବଷଣ୍ଲୀୟ ଜସାଜନାଜଗା ସାୋ ଟକୁ ର୍ଣ୍ାଜମଣ୍ଟଜେ ଜଗାଟଏି 
ଜହଜଲବ ି ଜସଟ୍ ଜେ ପୋସ୍ତ ଜହାଇନାହାନ୍।ି ଏଥିସହ ଜସ କ୍ାେୟିେେ 
ତୃତଲୀୟ ଟାଇଟଲ ଅେଣ୍ନ କେଛିନ୍।ି ଏହ ିବେିୟ ସହ ଜସାଜନଜଗା ଏଟପି ି
Ñଙି୍ଙ୍ଗ ଜେ ୨୧ଟ ିସ୍ଥାନ ଉପେକକୁ ଉଠ ି୪୪ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାେ କେଛିନ୍।ି 
ଏହାପବୂଣ୍େକୁ  ଜସମେିାଇନାଲଜେ ଜସାଜନଜଗା  ଜସମେିାଇନାଲଜେ 
ଗତଥେେ ଚାମ୍ଅିନ ତଥା ବଶି୍ୱେ ୧୦ ନମ୍େ ଜଖଳାଳ ି ହକୁବଟଣ୍ 
ହକୁେକାେଙ୍କୁ  ୭-୬, ୬-୪ ଜସଟ୍ ଜେ ଜସମେିାଇନାଲଜେ ପୋସ୍ତ କେ ି
ୋଇନାଲଜେ ପ୍ରଜବଶ କେଥିିଜଲ। 

 ରାଜ୍ୟଶକ୍ଉିତ୍ାଳନପ୍ରତତି�ାଗତିାଉଦ୍�ାପତି

ରଦବାଶରି, �ରୁମା: ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ମ୍ାନ୍ , ଓମ୍ାନ

ଭକୁ ବଜନଶ୍ୱେ, ୨୬ା୯ (ସମସି): ୋେ୍ ଶକ୍ତଉିଜତ୍ାଳନ ପ୍ରତଜି�ାଗତିା ଉତ୍କଳ କୋଜଟ ସ୍କୁଲ 
ପେସିେଜେ ୩ ଦନି ଧେ ିଚାଲଥିିବା ୋେ୍ ଶକ୍ତଉିଜତ୍ାଳନ ପ୍ରତଜି�ାଗତିା େବବିାେ ଉଦ୍ �ାପତି 
ଜହାଇ�ାଇଛ।ି ୋେ୍ ଶକ୍ତଉିଜତ୍ାଳନ ସଂଘ ଆନକୁ କୂଲ୍ଜେ ଅନକୁଷ୍ଠତି ଏହ ିପ୍ରତଜି�ାଗତିାଜେ ଜଖାର୍ଣ୍ାେ 
ଜଦବାଶଷି ମହାନ୍ ିଷ୍ଟଙ୍ଗଗ୍  ମ୍ାନ୍  ଓ ମୟେୂଭଞ୍େ ସକୁଷମା ୋୟ ଷ୍ଟଙ୍ଗଗ୍  ଓମ୍ାନ୍  ଆଖ୍ା ଲାଭ କେଛିନ୍।ି 
ଦଳଗତ ପ୍ରଦଶଣ୍ନଜେ ଜଖାର୍ଣ୍ା ୨୨ ସ୍ୱର୍ଣ୍ ସହ ପ୍ରଥମ ଜହାଥିଲାଜବଜଳ ୧୨ ସ୍ୱର୍ଣ୍ ସହ ମରୂେଭଞ୍ ଦ୍ତିଲୀୟ, ୧୧ 
ସ୍ୱର୍ଣ୍ ସହ କଟକ ତୃତଲୀୟ ସ୍ଥାନଜେ େହଥିିଲା। ଏଥେ ମହଳିା ପ୍ରତଜି�ାଗଲୀଙ୍ ସଂଖ୍ା ବୃର୍ ିପାଇଥିବାେକୁ  ୋେ୍ 
ସଂଘ ସମ୍ାଦକ ହେପି୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକକୁ ଉତ୍ାେନକ ଜବାଲ ିକହଛିନ୍।ି ବେିୋ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ପବୂଣ୍ତନ 
ଭାେତ କକୁମାେ, ଜକାଛତ ମହମ୍ଦ୍  ସୟଦି େବାେ, ଇଂ ଚତି୍େଞ୍ନ ସ୍ୱାଇଁ, ଜଗୌେଲୀ ମହାନ୍,ି ଅନକୁପମା ସ୍ୱାଇଁ, 
ପ୍ରଦଲୀପ ପାତ୍ର, ଶକ୍ତ ିବାେକି, ସମଜେନ୍ଦ୍ର ୋଉତୋୟ ପ୍ରମକୁଖ କୃତଲୀ ପ୍ରତଜି�ାଗଲୀଙ୍କୁ  ପକୁେସ୍ାେ ପ୍ରଦାନ କେଥିିଜଲ।

 ହଙ୍ଗଥିନ୍ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟଫୁଟବଲଟୁର୍୍ାତେଣ୍ଟ
ଭାରତ-ଭଏିତ୍ ନାମ ମକୁାବଲିା ଆଜି
ଜହା ଚ ିମନି ସଟି,ି୨୬।୯(ଏଜେନ୍)ି: ଏଠାଜେ ଚାଲଥିିବା ହଙ୍ଗ ଥିନ ଅନ୍େଣ୍ାତଲୀୟ େକୁଟବଲ ଟକୁ ର୍ଣ୍ାଜମଣ୍ଟଜେ ମଙ୍ଗଳବାେ 
ଭାେତ ଓ ଆଜୟାେକ ଭଏିତ୍ ନାମ ମକୁହଁମକୁହ ିଁ ଜହଜବ। ଶନବିାେ ଅନକୁଷ୍ଠତି ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍ ଜେ ଭାେତ ସଙି୍ଗାପକୁେକକୁ ଜଭଟଥିିଲା। 
ଏହ ିମ୍ାଚ୍  ଜୋମଞ୍କ ଢଙ୍ଗଜେ ୧-୧ ଜଗାଲଜେ ଅମଲୀମାଂସତି େହଥିିଲା। ତୃତଲୀୟ ଦଳ ଭାଜବ ଭଏିତନାମ ଏହ ିଟକୁ ର୍ଣ୍ାଜମଣ୍ଟଜେ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଛି।ି ଅନ୍ପଜଟ ଭଏିତ୍ ନାମ ତା’େ ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍ ଜେ ସଙି୍ଗାପକୁେକୁ କକୁ ୪-୦ ଜଗାଲଜେ ପୋସ୍ତ କେଛି।ି ଭଏିତ୍ ନାମ 
ଏକ ଶକ୍ତଶିାଳଲୀ ଜହାଇଥିବାେକୁ  ଏହ ି ମ୍ାଚ୍ ଜେ ଭାେତ ପାଇଁ ଭନି୍ନ ପ୍ରକାେ ଚ୍ାଜଲଞ୍ ସଷୃ୍ ି ଜହବ ଜବାଲ ି ଭାେତଲୀୟ ଜକାଚ୍  
ଆଇଗେ ଷ୍ମିାକ କହଛିନ୍।ି ଭଟଲିକାଲ େକୁଟବଲ ଓ କକୁଇକ୍  ଟ୍ାନୋକସନ ଉପଜେ ଆମକକୁ ଜୋକସ କେବିାକକୁ ଜହବ ଜବାଲ ିଜସ 
କହଛିନ୍।ି ଡଜିେନ୍ ଉପଜେ ମଧ୍ୟ ଆମକକୁ ଧ୍ୟାନ ଜଦବାକକୁ ଜହବ। ସଙି୍ଗାପକୁେଠାେକୁ  ଭଏିତ୍ ନାମ ନଶି୍ତି ଭାଜବ ଅଧିକ ଶକ୍ତଶିାଳଲୀ। ଜତଣକୁ 
ଆମକକୁ ବଜିଶଷ ଭାଜବ ଧ୍ୟାନ ଜଦବାକକୁ ଜହବ। ଭଏିତ୍ ନାମ ଶକ୍ତଶିାଳଲୀ ଜହବା ସହ ଜବଶ୍  ଶଙୃ୍ଖଳତି ଦଳ ଜବାଲ ିଜସ କହଛିନ୍।ି

ହାଇଦୋବାଦ,୨୬।୯(ଏଜେନ୍)ି: ବେିୟ ପାଇଁ େଦି୍  ଓ ଇଚ୍ା ଶକ୍ତ ି େେକୁ େଲୀ 
େହଥିାଏ। ଏକଥା ସତ ସାବ୍ସ୍ତ କେଛିନ୍ ି ଭାେତଲୀୟ ବଜି୍ାେକ ବ୍ାଟେ 

ସ�ୂଣ୍୍କକୁମାେ �ାଦବ। ଜସ ଅଜଷ୍ଟଲଆି ବପିକ୍ଷ ତୃତଲୀୟ ତଥା ନରି୍ଣ୍ାୟକ ଟ-ି୨୦ 
ମକୁକାବଲିାଜେ ଜ୍ୱେଜେ ପଡିଲୀତ ଜହବା ସଜତ୍ବେ ଜଖଳଥିିଜଲ ଓ ୬୯ େନେ ଦରୁ ତ ପାଳ ି

ଜଖଳ ିଜପ୍ୟେ ଅଫ୍  ଦ ମ୍ାଚ୍  ବଜିବଚତି ଜହାଇଥିଜଲ। 
୩୨ ବଷଣ୍ଲୀୟ ସ�ୂଣ୍୍କକୁମାେ ୩୬ଟ ିବଲେ ସମ୍କୁଖଲୀନ ଜହାଇ ୧୯୧.୬୬ େନ ଷ୍ଟାଇକ 

ଜେଟ୍ ଜେ ୬୯ େନେ ବଜି୍ାେକ ପାଳ ିଜଖଳଥିିଜଲ।  ବେିୟ ପଜେ ଅକ୍ଷେ ପଜଟଲଙ୍ 
ସହ ବାତ୍ଣ୍ାଳପ କେବିା ଜବଜଳ ଜସ ନେିେ ଅସକୁସ୍ଥତା ସମ୍କଣ୍ଜେ ସଚୂନା ଜଦଇଥିଜଲ। 

ଜପଟ୍ ଜେ �ନ୍ତ୍ରଣା ଜହଉଥିଲା। ପକୁଣ ିଜ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜହାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ନରି୍ଣ୍ାୟକ ମକୁକାବଲିା 
ଥିଲା ଜବାଲ ି ଅବଗତ େହଥିିଲ।ି ଏଭଳ ି ଅବସ୍ଥାଜେ ଠକି୍  ଭାଜବ ବସପିାେ ି ନଥିଲ ି କମି୍ା 

ଜଶାଇ ପାେନିଥିଲ।ି ଜତଣକୁ ଡାକ୍ତେ ଓ େିେଓିଙ୍କୁ  ଜକୌଣସ ିଜଗାଲ ିକମିା୍ ଇଜଞ୍କସନ ଜଦବାକକୁ 
କହଥିିଲ।ି �ାହାବ ିଜହଉ ସନ୍୍ା ସକୁର୍ା ମ୍ାଚ୍  ଜଖଳବିାକକୁ ଜମାତ େିଟ୍  କେବିାକକୁ ଅନକୁଜୋଧ 

କେଥିିଲ।ି େସଲି ପନି୍ ିଗ୍ରାଉଣ୍ଡକକୁ ଆସବିା ପଜେ ଭନି୍ନ ପ୍ରକାେ ଆଜବଗ ଆସଥିିଲା ଓ ଜଖଳବିାେ 
ଜସଭଳ ିଜକୌଣସ ିସମସ୍ା ଆସ ିନଥିଲା ଜବାଲ ିସ�ୂଣ୍୍କକୁମାେ କହଛିନ୍।ି  ଏହ ିମ୍ାଚ୍ ଜେ ୬ 

ୱିଜକଟଜେ ବେିୟ ହାସଲ କେ ି୨-୧ଜେ ସେିେି ହାଜତଇ ଜନଇଥିଲା।

ଜ୍ୱର �ରତ୍ବେ �ରୂ୍ଡ୍କୁମାର ୬୯ ରନର ପାଳ ିରେଳଥିିରଲ

‘ରନି୍ ଙୁ୍ ବାରମା୍ର �ତକ୍ଡ କରାଇଥିଲ’ି

ବାରବାଟୀତରକ୍ତିେଟ୍ଲତିଜଣ୍୍ସବାରବାଟୀତରକ୍ତିେଟ୍ଲତିଜଣ୍୍ସ

ବଲ୍  ବୟଙ୍କ େେ ମେମ୍ମଦ ହକୈଫ୍ 

ଭ ରିଲ୍ ୱାରା କ ରିଙ୍ଗଡ୍  େ ଅଧିନାୟକ ଇଫ୍ବାନ ପଠାେ

ମେ ରିପାେ ଦଳର ନୁ୍ଜରିୋଣ୍ ଷ୍ାର ହଜେ ରି ରାଇଡର ବ୍ାଟ ରିଂ କରୁଛନ୍ରି।



ମଶିାଇ ସଞି୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବରା୍ ସମୟରର ଔରଧ 
ସଞି୍ଚନ କରବିା ଅନତୁଚତି୍ ।

 ବରା୍ ପରର ପନପିରବିା ତଳରିେରାରର ମଳୂଶଢ଼ା ରେଖା 
ରେବାର ସମ୍ାବନା ଅଛ ରତଣତୁ ବର୍ା ଛାଡ଼ ି ଗଲା ପରର 
ପ୍ରତ ି୧୦ ଲଟିର ପାଣରିର ୨ଗ୍ାମ୍  କ୍ାପଟନ୍  କମିା୍ ୨.୫ ଗ୍ାମ 
କପର ଅକ୍ରିକଲାରାଇଡକତୁ ୧ ଲଟିର ପାଣରିର ମଶିାଇ ଫସଲ 
ମଳୂକତୁ ସଞି୍ଚନ କରନ୍ତୁ। 

ଜଳବାୟ ୁ ପରବିର୍ତ୍ତନ ଯ�ାଗୁଁ 
ଫସଲଯର ନାନା ପ୍ରକାର 

କୀଟଯପାକ କ୍ଷତ ିଘଟାଇଥାନ୍।ି 
ଏଥÒମଧ୍ୟରୁ ଟମାଯଟା ଫସଲକୁ 

ପ୍ରଭାବତି କରୁଥÒବା ପ୍ରମଖୁ କୀଟ ଯେଉଛ ି
ଫଳଯଛଦକ, ଧଳା ମାଛ,ି କର୍ତ୍ତନ 

କୀଟ, ଫଳ ମକ୍ଷୀ ଇତ୍ାଦ।ି ଏୋଦ୍ାରା 
ଟମାଯଟାରୁ  ଅମଳ କମ୍  ଯୋଇଥାଏ। ଯତଣ ୁ

ଟମାଯଟା ଗଛରୁ ଅଧÒକ ଫଳ ଚାେୁଁଥÒଯଲ, 
ଆପଣାନୁ୍ ଏେ ିନୟିମ।

 ଚାରାରରାପଣ ସମୟରର ୧ ଚାମଚ ର�ୈବକି 
ଫସ୍ ରଫଟ୍  ରଚର ଚାରପିରଟ ରେଇ ଗଛ ଲଗାଇବା 
େରକାର । ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ କତୁଣ୍ଡ 
ବାଛନ୍ତୁ। ଗଛକତୁ ମ�ଭତୁ ତ୍  ରଖÒବା ପାଇଁ 
ବାଉଁଶ ଶରିା, କାଠଭାର ବାନ୍ ି ରଶ ି ବାନ୍ 
ପାରରିବ। ରଛାଟ ଡାଳକତୁ ଛରିଣ୍ଡଇ 
ରେବା ଆବଶ୍କ। ନୟିମତି �ଳ ସଞି୍ଚନ 
କରପିାରରିବ। ରତରବ ମତୃ୍କିା ପ୍ରସ୍ତୁତ ି
ସମୟରର ଖତ, ମାଟ,ି ନଡ଼ଆିକତା, 
ପଡ଼ିଆି ଆେ ି ମଶିାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ି କରବିା 
ଉଚତି। 

 ପ୍ରତ ି୧୫ େନି ଅନ୍ରରର ମତୁଠାଏ ରଲଖାଏଁ  
ଶତୁଖÒଲା ରଗାବର ଖତ ଗଛ ମଳୂରର ରେବା 
େରକାର।  ଏହ ି ଚାର ପାଇଁ ପରାଗରରଣତୁ 
କରାଉଥିବା ଲାଭକାରୀ କୀଟ ମାନଙ୍ତୁ  ରପ୍ରାତ୍ାହନ 
ରେବା େରକାର। 

 ସପ୍ାହରର  ଥରର ନମି୍ ରତଲ ସଞି୍ଚନ କରପିାରରିବ।
ଫଳଯଛଦକ: ଏହ ି କୀଟର ଶତୁଣ୍ଢ କଅଁଳଆି ପତ୍ର ଏବଂ 
ଫଳକତୁ ଆକ୍ରମଣ କରଥିାଏ। ଏହାେ୍ାରା ଉଭୟ ପତ୍ର ଏବଂ 
ଫଳ ଆକ୍ରାନ୍ ରହାଇ ବଢ଼ପିାରନ୍ନି।ି ଫଳ ଶଢ଼ଯିାଇଥାଏ। 
ଏହାର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୃର ି ବରିଶରଜ୍ଞଙ୍ ସହ ପରାମଶ ୍
କରପିାରରିବ।
ଧଳାମାଛଆି: ଏହ ି ରପାକଟ ି ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଆକାର ବହତୁତ 
ରଛାଟ । ଏମାରନ ଟମାରଟା ଫଳ ରସକତୁ ରଶାର ିଖାଆନ୍।ି  
ରପାକର ଶରୀରରତୁ  ମଠିା ପୋଥ୍ ବାହାର ିଟମାରଟା ପତ୍ରରର 
�ମା ରହାଇ ରରହ।  ରଶରରର ଏହା ସମ୍ର୍ୂ୍ ଭାରବ 
ଫସଲକତୁ କ୍ଷତ ିପହଞ୍ଚାଇଥାଏ।  ଏହାର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୃର ି
ବରିଶରଜ୍ଞଙ୍ ପରାମଶ ୍ରନଇ ଔରଧ ସଞି୍ଚନ କମିା୍ ହଳେଅିା 
ଯନ୍ା ବସାଇପାରରିବ। ୧୦ ଗ୍ାମ୍  ଗତୁଡ଼ କମିା୍ ଚନିରି 
ରୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ି  ୨ ମଲି ି ମ୍ାଲାଥÒୟାନ୍  (୫୦ଇସ)ି 

ପ୍ରୀତନିନ୍ା ବଡ଼ଚଣା ବଲକ ମଇଁରାଆରଗାଠ ଗାଁ 
ନକିଟରର ପ୍ରାୟ ୧୦ ଏକର ଚାର �ମରିର 
ସମନ୍ତି ର�ୈବକି ଚାର କରତୁ ଛନ୍।ି ଏଥÒପାଇଁ ସ୍ାମୀ 

ବରିଞ୍ଚ ିନାରାୟଣ ବରାଳ ତାଙ୍ତୁ  ସହରଯାଗ କରନ୍।ି ତାଙ୍ 
ମାମତୁଁ କ୍ାନସର ରରାଗରର ମତୃତୁ ୍ବରଣ କରବିା ପରର 

ରସ ର�ୈବକି ଚାର କରବିା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିରଲ। 
ଏଥିପାଇଁ ୨୦୧୫ ମସହିାରର ରସ ର�ୈବକି ଉପାୟରର 

ଚାର କରବିା ପାଇଁ ଫାମ୍ ହାଉସ୍  “ସମପତ୍ତଣ” ଆରମ୍ 
କରଥିିରଲ। ରସରବଠାରତୁ  ରସ  ପନପିରବିା, 

ଫଳ ଚାର ସହ  

କତୁକତୁଡ଼ା, ମାଛ, ରଛଳ ି ଚାର ମଧ୍ୟ କରତୁ ଛନ୍।ି ଅରନକ ରେଶୀ 
ଓ ବରିେଶୀ ଫଳ ଚାର ମଧ୍ୟ ଏହ ି ର�ୈବକି ଉପାୟରର ଚାର 
କରାଯାଉଛ।ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ଫତୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ତାଙ୍ତୁ  
ମହତୁଚାର କରବିାକତୁ ସହ� ରହାଇଛ।ି ର�ୈବକି ଉପାୟରର ଫସଲରର  
କୀଟ  ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରସ କରନ୍।ି ଏଥÒପାଇଁ ରଗାବର, ନମ୍ିପତ୍ର, େହ,ି 
କଞ୍ଚାଲଙ୍ା,ରଗା ମତୁତ୍ର ସରମତ ଅନ୍ାନ୍ ବ�୍୍ବସ୍ତୁକତୁ ବ୍ବହାର 
କରାଯାଉଛ।ି ଉତ୍ାେତି ପନପିରବିା, ମାଛ, ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମହତୁକତୁ 
କଣିବିା ପାଇଁ ଗ୍ାହକଙ୍ ବରିଶର ଆଗ୍ହ ରେଖିବାକତୁ ମଳିତୁଛ।ି ଅତ ି
ସତୁଲଭ େରରର ଏହ ି ସବତୁ  ଉତ୍ାେତି ସାମଗ୍ୀ ରଯାଗାଇରେଉଛନ୍ ି
ପ୍ରୀତନିନ୍ା ଓ ବରିଞ୍ଚ।ି ଚାର କାଯ୍୍ ପାଇଁ ପ୍ରତେିନି ୩୦ରତୁ  ଊର୍୍୍ ଶ୍ରମକି 
କାମ କର ିଆତ୍ମନଭି୍ରଶୀଳ ରହାଇପାରଛିନ୍।ି  

ଆଧନୁକି ଯକୌଶଳଯର ଚାଲଛି ିଚାଷକାମ 
ପଂସଲକତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରବିା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ବସ୍ା, ଫାମ ୍
ଭତିରର ରସୌରଶକ୍ରି ବ୍ବହାର ସହ ଫସଲ ବୃର୍ ପାଇଁ �ଆି 

ଖତର ବ୍ବହାର ରହଉଛ।ି ଫସଲକତୁ  ହାତୀର ଭୟ ରହତୁଥିବାରତୁ  
ଫାମ୍ ହାଉସ୍  ଚାରପିରଟ ରକନାଲ ରଖାଳାଯାଇ ମାଛ ଚାର 
କରାଯାଉଛ।ି ଚାର ସହତି ଚାରା ଓ ମଞ୍ ି ଉତ୍ାେନ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଭାରବ ‘ ସମପ୍ଣ ରକନ୍ଦ୍ର’ରତୁ  ଉନ୍ନତଧରଣର ବହିନ ଏବଂ ଚାରା 
ରଯାଗାଇ େଆିଯାଉଛ।ି ପ୍ରୀତନିନ୍ା କତୁହନ୍,ି ଚାରରର ଲାଭ କ୍ଷତ ି
ଲାଗ ି ରହଛି।ି ଯତୁବପଢ଼ି ି ସମନ୍ତି ଚାର କର ି ଆତ୍ମନଭି୍ରଶୀଳ 

ପାଇଁ ରଚଷ୍ା କରବିା ଆବଶ୍କ। ଏହ ି ସମନ୍ତି ଚାର ପାଇଁ 
ପ୍ରୀତନିନ୍ାଙ୍ତୁ  �ଲିା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରତୁ  ସମ୍ର୍୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। 

ତାଙ୍ତୁ  ଚାର ପାଇଁ ରା�୍ ସରକାରଙ୍ କୃର ିବଭିାଗ ଏବଂ ଉେ୍ାନ 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରତୁ  ଅରନକ ସମୟରର ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଯାଗାଇ 
େଆିଯାଇଛ।ି ଅନ୍ପକ୍ଷରର ଅଧିକରତୁ  ଅଧିକ ବ୍କ୍ ି ନ�ି ବାଡ଼ରିର 
ର�ୈବକି ଚାର କରବିାକତୁ ଯା�ପତୁର �ଲିା ଉେ୍ାନ ବଭିାଗର 
ଉପନରିଦେଶ୍କ ସଯୂ୍୍ମଣ ି ମହାରଣା ପରାମଶ୍ ରେଇଛନ୍।ି  
ପ୍ରୀତନିନ୍ା ଏବଂ ବରିଞ୍ଚଙି୍ ଏଭଳ ି ନଆିରା ର�ୈବକି ଚାର ଅନ୍ 
ଚାରୀଙ୍ ପାଇଁ ରପ୍ରରଣା ପାଲଟଥିିବା ଶ୍ରୀ ମହାରଣା କହଛିନ୍।ି

ରଯିପାଟତ୍ତ: ସନ୍ପି୍ତ ରାୟ , �ାଜପରୁ

ବର୍ତ୍ତମାନ 
ଅଧିକ ଅମଳ କରବିା 
ଆଶାଯର  ଚାଷଯର ମାତ୍ାଧକ 
ରାସାୟନକି ସାର, କୀଟନାଶକ 
ଔଷଧର ବ୍ବୋର ବଢ଼ଛି।ି 
ଏୋଦ୍ାରା ମାଟରି ଉବତ୍ତରତା ହ୍ାସ ପାଇବା 
ସେ ପରଯିବଶ ଦୂଷତି ଯେଉଛ।ି ଏୋର 
ନରିାକରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜୈବକି ଚାଷକୁ 
ଯପ୍ରାତ୍ାେନ ଦଆି�ାଇଛ।ି ଅଯନକ ଚାଷୀ ଏେ ି
ପଦ୍ଧତକୁି ଆପଣାଉଛନ୍।ି ଯସମତି ିଜଯଣ ଚାଷୀ 
ଯେଯଲ  �ାଜପରୁ ଜଲିାର ପ୍ରୀତନିନ୍ା ବରାଳ, 
�ଏିକ ିପ୍ରାୟ ୧୦ଏକର ଜମଯିର ଯଜୈବକି ଚାଷ କର ି
ଅନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାେରଣ ସାଜଛିନ୍।ି 

www.sakalaepaper.com

1515
cwkaûe

27 ùiù&Ö´e, 2022

 ଆଖତୁ ଗଛ ନ ପଡ଼ବିା ପାଇଁ ୪ରତୁ  ୫ଟ ିଗଛର ପତ୍ରଗତୁଡ଼କିତୁ  ରଗାଟଏି ସ୍ାନରର ବାନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଓ 
ରଡରା େଅିନ୍ତୁ।

 ଅମଳ ଉପରଯାଗୀ ପନପିରବିାକତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରେିଅିନ୍ତୁ।
 ଧାନବଲିରର କାଣ୍ଡବନି୍ା ରପାକର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତ ି୪୦୦ ମଲି ିଫି୍ରପ୍ରାରନାଲ 

ନାମକ କୀଟନାଶକ କମି୍ା ୫୦ ଗ୍ାମ ଫଲରବନଡଆିମାଇଡ ନାମକ କୀଟନାଶକ କମି୍ା 
୬୦ମଲି ି ରକଲାରାନଟ୍ାନଲିରିପ୍ରାଲ କମି୍ା ୫୦ ଗ୍ାମ ରକ୍ରାମାରଫରନ�ାଇଡ ନାମକ 
କୀଟନାଶକ, ୨୦୦ ଲଟିର ପାଣରିର ମଶିାଇ ସଞି୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

 ମତୁଗ ଏବଂ ବରି ିଫସଲରର ବତ୍୍ମାନ ସମୟରର ଛତୁଇଁ ବନି୍ା ରପାକ ଲାଗବିାର ସମ୍ାବନା 
ରହଛି।ି ମତୁଗ ଏବଂ ବରି ି ଫସଲରର ଏହ ି ରପାକର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ୮୦ ଗ୍ାମ୍  
ଏମାରମକ୍ନି୍  ରବରଞ୍ାଏଟ ନାମକ ଔରଧ କମି୍ା ୮୦ ମଲି ିରକଲାରାଟ୍ାନଲିରିପ୍ରାଲ୍  ନାମକ 
ଔରଧ କମି୍ା ୪୦୦ ମଲି ି ରପ୍ରାରଫରନାଫସ୍  ନାମକ କୀଟନାଶକ, ୨୦୦ ଲଟିର ପାଣରିର 

କୃଷ
 ିପ

ାଣ
ପିା

ଗ

ଏ ସପ୍ାହ ପାଇଁ କକକେକ ପରାମର୍ଶ…

ରଞ୍ା �ାତୀୟ ଶମି୍ ପାଇଁ ଅତରିକି୍ ଖର୍୍ ବ୍ବସ୍ା କରବିାକତୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ଏହା 
ଅମଳ ରହବାକତୁ ୧୨୦ େନି ସମୟ ଲାରଗ। ରହରଲ ବତୁ ୋ ଶମି୍ ୭୫ େନି 
ମଧ୍ୟରର ଅମଳ ରହବା ସହ ଏହ ିଚାରପାଇଁ ରଞ୍ା ବ୍ବସ୍ା େରକାର ରହାଇ 

ନ ଥାଏ। ରସଥÒପାଇଁ ବତୁ ୋ ଶମି୍ ସ୍ଳ୍ପ ଅବଧÒ ସକାରଶ ଚାରୀମାନଙ୍ ପାରଖ  ଖତୁବ୍  
ରଲାକପ୍ରୟି।

ବୁଦା ଶମି୍ବ (ଅକତ୍ତ ଅଯମାଘ)ର ବଯିଶଷତ୍ 
ବରସ୍ାରା ଚାର କରାଯାଇପାରତୁଥÒବା ଶମି ୍ ରହଉଛ ି ଅକ ୍ ଅରମାେ। ଓଡ଼ଶିାର 
�ଳବାୟତୁରର ଏହା ଭଲ ରହାଇପାରତୁଛ।ି ଏହ ି ବତୁୋ ଶମି ୍ ମଧ୍ୟମ ଉର୍ତା  ବଶିଷି୍ ଓ 
ଆରଲାକ ଅସରମେ୍ନଶୀଳ, ଫଳଗତୁଡକି କତୁଞ୍ଚତୁକତୁଞ୍ଚତୁଆ, ସବତୁ�, ମଧ୍ୟମ ଲମା୍ ରହାଇଥାଏ। 
ମଞ୍ ିଲଗାଇବାର ୫୫ େନି ମଧ୍ୟରର ଅମଳ ଉପରଯାଗୀ ରହାଇଥାଏ। ଶମିର୍ ଅମଳ 
୧୯-୨୦ ଟନ୍  ପ୍ରତ ିରହକର୍ ରହାଇଥାଏ।ଫସଲର ଅବଧÒ ୭୫ େନି ରହାଇଥାଏ।

ବୁଦା ରମି୍ବ
ଅକ୍ଶ ଅକମାଘ

ଶମି୍ବ ଏକ ସସୁ୍ାଦୁ ଓ ପଷୁ୍କିର ପରବିା। ଏୋର 
ଫଳର ମଞ୍କୁି ଡାଲ ିଭାଯବ ମଧ୍ୟ ବ୍ବୋର 
କରା�ାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ୧୦୦ଗ୍ାମ୍ ସବୁଜ ଶମି୍ବ ଖାଇବା 
ଦ୍ାରା ୬.୭ ଗ୍ାମ ଯଶ୍ତସାର, ୩.୮ ଗ୍ାମ୍  ପଷୁ୍ସିାର, ୧.୮ ଗ୍ାମ 
ତନୁ୍, ୨୧୦ କ୍ାଲସୟିମ, ୬୮ ଫସ୍ ଫସରସ୍ , ୧.୭ଗ୍ାମ୍  ଯଲୌେ 
ମଳିଥିାଏ। ଯତଯବ ଆମ ରାଜ୍ର ଜଳବାୟଯୁର ଶମି୍ବ ଚାଷ କର ିଚାଷୀ 
ଭାଇଭଉଣୀମାଯନ ଲାଭ ପାଉଥିବାଯବଯଳ  ସ୍ଳ୍ପ ଅବଧି ବୁଦା ଶମି୍ବ 
(ଅକତ୍ତ ଅଯମାଘ) କସିମର ଯବଶ୍  ଭଲ ଚାେଦିା ରେଛି।ି  ସ୍ଳ୍ପ ଖର୍ତ୍ତଯର   
ଏେ ିଚାଷକୁ ବଷତ୍ତସାରା କରା�ାଇେୁଏ। ଚାଷ ଯକୌଶଳ 

ବାଲ ି ଓ ରୋରସା ମାଟରିର ଚାର ଭଲ ହତୁଏ। ଏହାସହ 
�ଳ ନଷି୍ାସନର ସତୁବଧିା ଥÒବା ଉଚତି। ମାଟରି ଅମ୍ଳତା 
୬.୫-୮.୫ ମଧ୍ୟରର ରହବିା େରକାର।

ଲଗାଇବା ସମୟ 
ଏହ ିଚାର ବର୍ସାରା ରହାଇଥାଏ। ରତରବ ଏକ ରହକ୍ରରତୁ  
ଚାର ପାଇଁ ୨୫ କଗି୍ା ମଞ୍ ିଆବଶ୍କ ହତୁଏ। 

ଉପଚାର
ରାଇର�ାବୟିମ୍  �ୀବାଣତୁ କଲଚରରର ମଞ୍ ି ଉପଚାର 
କରାଯାଏ। ୬୦୦ ଗ୍ାମ୍  �ୀବାଣତୁ କଲଚର ୬୫ କଗି୍ା 
ମଞ୍ ିପାଇଁ େରକାର ହତୁଏ। ଉପଚାର କରବିା ପରର ୩୦ 

ମନିଟି୍  ଛାଇରର ଶତୁଖାଇ �ମରିର ବତୁ ଣନ୍ତୁ।

ଜମ ିପ୍ରସୁ୍ତ ିଓ ମଞ୍ ିବୁଣା
ଭଲ କର ି ଗତୁଣ୍ଡ ଚାର କର ି ହତୁଡ଼ା ଓ ନାଳ ତଆିର ି
କରନ୍ତୁ। ୬୦ ରସମ ି ବ୍ବଧାନରର ହତୁଡ଼ା କର ି ପ୍ରତ ି
ହତୁଡ଼ାରର ୩୦ ରସମ ିବ୍ବଧାନରର ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି 
ମଞ୍ ିରପାତନ୍ତୁ।

ଖତସାର ପ୍ରଯୟାଗ
ରହକ୍ର ପଛିା ୨୫ଟନ୍  ଶଢ଼ା ରଗାବର ଖତ ଆବଶ୍କ 
ରହାଇଥାଏ। ଆର�ାପ୍ରିଲିମ୍  ଓ ଫସ୍ ରଫାବ୍ାକ୍ର 
�ୀବାଣତୁ ସାର ୨ କଗି୍ା ରଲଖାଏଁ ରହକ୍ରପ୍ରତ ିପ୍ରରୟାଗ 
କରନ୍ତୁ। ରଶର ଓଡ଼ଚାର ସମୟରର �ୀବାଣତୁସାରକତୁ 
୧୦୦କଗି୍ା ଖତରର ମଶିାଇ �ମରିର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ। 
ରହକ୍ରପ୍ରତ ି ୧୩ କଗି୍ା ୟତୁରଆି, ୧୦୮ କଗି୍ା ଡଏିପ ି
ଓ ୪୧ କଗି୍ା ଏମ୍ ଓପ ି (ପଟାସ୍ ) ସାର ଓ ୨୫ କଗି୍ା 
�ଙି୍କ୍   ସଲରଫଟ୍  େରକାର ରହାଇଥାଏ। ମଳୂସାର 
ହସିାବରର ସମସ୍ ଫସଫରସ୍  ଓ ପଟାସ ସାର 
ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଅବଶଷି୍ ୟତୁରଆି ସାର ୩୦ େନି 
ପରର ରକାଡ଼ାଖତୁସା କର ି ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ। ମଞ୍ ି
ରପାତଲିା ପରର �ଳ ରେବା ଫଳପ୍ରେ। ଏହାବାଦ୍  
ପ୍ରତ ିସପ୍ାହ ଅନ୍ରରର �ଳରସଚନ କରବିାକତୁ ହତୁଏ।

ଅନ୍ଃଚାଷ
ଆବଶ୍କ ଅନତୁସାରର, ରକାଡ଼ାରଖାସା ଓ ୋସବଛା 
କାମ ରଶର କରନ୍ତୁ।

ଯରାଗଯପାକ ପରଚିାଳନା
ଫଳବନି୍ା େମନ ପାଇଁ ନମ୍ି �ାତୀୟ ଔରଧ ୩ ଗ୍ାମ-
୫ଗ୍ାମ୍  ଲଟିର ପାଣରିର ମଶିାଇ ସଞି୍ଚନ କରନ୍ତୁ। 
ରଶାରକ କୀଟ େମନ ପାଇଁ ଇମରିଡାରକଲାପ୍ରଡି – ୩ 
ମଲି/ି୧୦ ଲଟିର ପାଣରିର ମଶିାଇ ସଞି୍ଚନ କରନ୍ତୁ। 
ପାଉଁଶଆି ରରାଗ  େମନ ପାଇଁ  ସଲଫର୍  �ାତୀୟ 
କବକନାଶକ ୨ଗ୍ାମ ଲଟିର ପାଣରିର ମଶିାଇ ସଞି୍ଚନ 
କରନ୍ତୁ।

ଅମଳ  
ରହକ୍ର ପଛିା ୧୯୦ରତୁ  ୨୦୦ କ୍ଣି୍ାଲ ଅମଳ 
ରହାଇଥାଏ।

- ଉଦ୍ାନ ବଯିଶଷଜ୍ଞ,
କୃଷବିଜି୍ଞାନ ଯକନ୍ଦ୍ର, କଟକ

ସମନ୍େି କ�ୈବକି 
ଚାଷ ପାଇଁ ସମପ ପିେ

ପ୍ରୀେନିନ୍ା ପ୍ରୀେନିନ୍ା 
ସଫଳ ମହଳିା ଚାଷରୀ

ତୁଷାର ରଞ୍ନ ସାେୁ

ଟମାକଟା ଗଛରୁ 
ଅଧିକ ଫଳ ଚାହୁଁଥÒକେ 

ସାଧାରଣତଃ ୨ରତୁ  ୩ ମାସର ରଛଳଛିତୁଆଙ୍ ଠାରର ପତଳା ଝାଡା 
ସମସ୍ା ଅଧÒକ ରେଖାଯାଇଥାଏ। ଇ-ରକାଲାଇ ନାମକ �ୀବାଣତୁ 
େ୍ାରା ଏହ ି ସମସ୍ା ସଷୃ୍ ି ହତୁଏ। ଫଳରର ରଛଳଛିତୁଆ �୍ରରର 

ଆକ୍ରାନ୍ ହତୁଅନ୍।ି ଆକ୍ରାନ୍ ରଛଳଛିତୁଆ ଖାଇବା ପଇିବା ଛାଡ଼ ିେଅିନ୍।ି ଚାଲବିାକତୁ 
ରସମାନଙ୍ର ବଳ ପାଏନ।ି ନରି୍୍ାରତି ସମୟରର ରସମାନଙ୍ତୁ  ଚକିତି୍ା ରଯାଗାଇ 

ନ ରେରଲ ମତୃତୁ ୍ମତୁଖରର ପଡ଼ଥିା’ନ୍।ି ରତଣତୁ ଏପର ି ସମସ୍ା ରେଖାରେରଲ, 
ତତୁ ରନ୍ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍କଙ୍ ପରାମଶ୍ରର ରଛଳଛିତୁଆଙ୍ତୁ  ଟକିା ପ୍ରୋନ କରବିା ସହ 
ଉଚତି୍ ଚକିତି୍ା ରଯାଗାଇରେବା େରକାର। ଏହ ି ସମୟରର ରପ୍ରାଟନି୍  ରେବା 
�ରତୁ ରୀ। ଏହାେ୍ାରା ରଛଳଙି୍ର ରରାଗପ୍ରତରିରାଧକ ଶକ୍ ି ବୃର୍ ପାଇଥାଏ।  
ଏପରକି ି ରଛଳଙି୍ତୁ  ରକବଳ ସବତୁ � ଚାରା ନ ଖତୁଆଇ ଶତୁଖÒଲା ଚାରା ଅଧ୍ୟ 
ଅନତୁରମାେତି ହାରରର  ରଯାଗାଇ ରେବା ଉଚତି।
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ଗଗାଈରଗାରତୁ , ମଇଁର,ି ରଛଳ,ି 
ରମଣ୍ଡା, କତୁକତୁର, ବରିଲଇ 
ଆେ ି ସମସ୍ ଗହୃପାଳତି 

ପଶତୁମାନଙ୍ତୁ  �ଳାତଙ୍ (ରାବଜି୍ )
ରହାଇପାରର। ଇଂରା�ୀରର ଏହ ିରରାଗକତୁ 
ହାଇର୍ାରଫାବଆି କତୁହାଯାଇଥାଏ।  ଏହା 
ଏକ ଭୂତାଣତୁ �ନତି ରରାଗ, ଯାହାକ ିଭୂତାଣତୁ 
ଆକ୍ରାନ୍ ପଶତୁର ଲାଳରର ବାହାରଥିାଏ।  
ଫଳରର ଆକ୍ରାନ୍ ପଶତୁ କାମତୁଡ଼ବିା େ୍ାରା 
ଏହା ସତୁସ୍ �ୀବର ଶରୀରରର ପ୍ରରବଶ 
କର ି କଛି ି ମାସ ମଧ୍ୟରର 
ରରାଗର ଲକ୍ଷଣ ରେଖାେଏି। 
ଏହ ି ଭୂତାଣତୁ ସଂକ୍ରମତି ପ୍ରାଣୀର 
ମସ୍ଷି୍ ଓ ସ୍ାୟତୁତନ୍ତ୍ରକତୁ ସମ୍ରୂ୍୍ 
ଆକ୍ରାନ୍ କରତୁ ଥÒବାରତୁ   �ୀବଟ ି
ମାନସକି ଭାରସାମ୍ ହରାଇ 
ହଂିସାତ୍ମକ ରହାଇ ସମସ୍ଙ୍ତୁ  
ଆୋତ କରର। ଆକ୍ରାନ୍ ପ୍ରାଣୀ 
ପାଣ ିପଇିବାରର କଷ୍ ଅନତୁଭବ 
କରବିା ସହ ପାଣକିତୁ  ରେଖÒରଲ 
ଭୟଭୀତ ରହାଇଥାନ୍।ି 
ଏଥÒପାଇଁ ବତୁ ଲା �ୀବ�ନ୍ତୁ 
କାମତୁଡବିା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ରସହ ି

କଛଳ ିଛୁଆଙ୍କ େରଳ ଝାଡ଼ାର  ପ୍େକିାର

କାକୁଡ଼ ିଚାଷ କର ିବେୁ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ଯୋଇପାରୁଛନ୍।ି 
ବର୍ତ୍ତମାନ କାକୁଡ଼ ି ଚାଷଯର  ସଙ୍କର କସିମକୁ ଅଧÒକ ଗରୁୁତ୍ 

ଦଆି�ାଉଛ।ି ଏଯନଇ ନକିଟସ୍ଥ କୃଷ ିଭଣ୍ାରରୁ ସଙ୍କର କମି୍ବା 
ଯଦଶୀ କାକୁଡ଼ ିମଞ୍ ିପାଇପାରଯିବ। ଆସନୁ୍ ଜାଣବିା 

କାକୁଡ଼ରି ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ କସିମ ମଞ୍ ିଓ ଏୋର ମଲୂ୍…
 ଭଏିନ୍ ଆରର କତୁମତୁେ (ସଙ୍ର): ୧୦ 

ଗ୍ାମ୍ କତୁ ୨୫୦ଟଙ୍ା
 ରରନ ିରପେଶାଲ (ରେଶୀ) ୨୫ ଗ୍ାମକତୁ ୩୦୦ଟଙ୍ା

 ବାସନ୍ୀ (ସଙ୍ର) ୨୫ ଗ୍ାମ୍ କତୁ ୨୫୦ଟଙ୍ା
 ଭଏିନ୍ଆରର  ଏଫ୍ ୱାନ୍  କ୍ରଶି୍  ୧୦ ଗ୍ାମ୍ କତୁ ୨୫୦ଟଙ୍ା।

କାକୁଡ଼ ିକସିମ ଓ ମଞ୍ ିଦରକାକୁଡ଼ ିକସିମ ଓ ମଞ୍ ିଦର

ସ୍ାନକତୁ ଭଲଭାବରର ୧୦-୧୫ ମନିଟି୍  ସାବତୁ ନରର 
ରଧାଇବା ଆବଶ୍କ। ଡାକ୍ରଙ୍ ପରାମଶ ୍ ଅନତୁଯାୟୀ 
ଟକିା ରନବା �ରତୁ ରୀ।

ଗାଈରଗାରତୁ  ଏହ ି ରରାଗରର ଆକ୍ରାନ୍ ରହରଲ 
ବାରମା୍ର ରବାବାଳ ି ହତୁଅନ୍।ି ଠକି୍ ରର ଚାଲପିାର ି
ନ ଥା’ନ୍।ି ପାଟରିତୁ  ଲାଳ ବାହାରତୁ ଥାଏ।  ଗହୃପାଳତି 
ପଶତୁଙ୍ ଠାରର ଏହ ି ରରାଗ ରେଖାଯବିା ମାରତ୍ର ତତୁ ରନ୍ 
ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍କଙ୍ ପରାମଶ୍ କରବିା ଉଚତି। େରର 
ରପାରାକତୁକତୁର ଥÒରଲ ରସମାନଙ୍ତୁ  ପ୍ରତରିରଧକ ସ୍ରୂପ 
ପ୍ରତବିର୍ �ଳାତଙ୍ ଟକିାକରଣ କରବିା ଉଚତି୍ ।

ପ୍ରତ ି ଲଟିର ପାଣକିତୁ  ରୋଳକର ି ଫସଲରର ସଞି୍ଚନ 
କରରିବ। ମଥିାଇଲ୍  ୟତୁ�ନିଲ (୪୦ ମଲି)ି ଏବଂ 
ମାଲାଥିୟାନ(୨୦ ମଲି)ିକତୁ ୨ ମଲି ି ପ୍ରତ ି ଲଟିର 
ପାଣରିର ରୋଳ କର ି ରବାତଲରର ରଖÒ ଟମାରଟା 
ରଖତରର ଓହଳାଇ ରଖÒବା େ୍ାରା କୀଟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ରହାଇଥାଏ। 
ଅଧÒକ ପ୍ରରକାପ ରେଖାରେରଲ କ୍ନିାଲ୍ ଫସ୍  ୨୦ 
ପ୍ରତଶିତ (୧.୫ ମଲି ି ପ୍ରତ ି ଲଟିର ପାଣ)ି ଲମ୍ଡା 
ସାଇହାରଲାଥ୍ନି୍  (୫ପ୍ରତଶିତ ଇସ)ି ଇମଡିାରକଲାପ୍ରଡି 
୦.୫ ମଲି.ି ପ୍ରତ ିଲଟିର ପାଣରିର ଟ୍ାଇର�ାରକାସ୍  ୧ 
ମଲି.ି ପ୍ରତ ିଲଟିର ପାଣରିର ସଞି୍ଚନ କରନ୍ତୁ। �ମ ିପ୍ରସ୍ତୁତ 
କରବିା ସମୟରର ମାଟରିର ରକଲାରରାପାଇରଫିସ୍  ୨୦ 
ଇସ ି ୨ ଲଟିରକତୁ ୨୦ରତୁ  ୨୫ କଗି୍ା ବାଲରିର ମଶିାଇ 
ପ୍ରତ ିରହକ୍ର �ମରିର ସଞି୍ଚନ କରପିାରରିବ।
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ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୬।୯(ଏଜେନ୍)ି: 
ଭାରତଲୀୟ ୱିଜେଟେପିର ବ୍ାଟର 
ତାନଆି ଭାଟଆି ଲଣ୍ଡନର ଏେ 
ଜ�ାଜଟଲଜର ର�ୁଥିବା ଜବଜେ 
ଜ�ାରରି ସମ୍ଖୁଲୀନ ଜ�ାଇଛନ୍।ି  
ଜସାମବାର ଜସ ଟୁଇଟ୍  େର ି
ଏ ଜନଇ ସ�ୂନା ଜଦଇଛନ୍।ି 
ମାରଅିଟ ଜ�ାଜଟଲଜର ଭାରତଲୀୟ 
ମ�େିା ଦେ ସଦ୍ ସମାପ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ 
ବପିକ୍ଷ ଦନିେିଆି ସରିେି ଜଖେବିା 
ଜବଜେ ଅବସ୍ାନ େରଥିିଲା। 
ଜ�ାଜଟଲଜର ର�ୁଥିବା ଜବଜେ 
ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା, ବଭିନି୍ନ ୋର୍ଡ, 
ଘଣ୍ା ଓ ଗ�ଣା ଜ�ାର ି ଜ�ାଇଛ ି
ଜବାଲ ି ଜସ େ�ଛିନ୍।ି ଜେ� ି
େଜଣ ବ୍କ୍ ି ଜମାର ବ୍କ୍ଗିତ 
ରୁମ୍ େୁ ଆସଥିିଜଲ ଓ ଏ� ି ସବୁ 
ସାମଗ୍ଲୀ ଜ�ାର ି େରଜିନଇଛନ୍ ି
ଜବାଲ ିଜସ ଅଭଜି�ାଗ ଆଣଛିନ୍।ି ଏ ଘଟଣାର ଖବୁ୍ ଶଲୀଘ୍ର ତଦନ୍ ଜ�ବ ଜବାଲ ି
ଜସ ଆଶାପ୍ରୋଶ େରଛିନ୍।ି ଏଭେ ି�ାଇଜପ୍ରାଫାଇଲ ଜ�ାଜଟଲଜର ନରିାପତ୍ା 
ବ୍ବସ୍ାଜର ଅବଜ�ୋ ଜ�ବା ଦୁଭ୍ଡାଗ୍େନେ ଜବାଲ ିଜସ େ�ଛିନ୍।ି ଏ�ାପଜର 
ଜ�ାଜଟଲ େତ୍ତ୍ ୍ଡପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟୁଇଟ୍  େର ିଅବଜସାସ ୋ�ରି େରଛିନ୍।ି ତାନଆିେୁ 
ତାଙ୍କ ଇଜମଲ ଆଇର,ି ନାମ ଓ ଜ�ାଜଟଲଜର ର�ଣ ିସମ୍ପେ୍ଡଜର ବଭିନି୍ନ ତଥ୍ 
ଜଦବା ପାଇଁ ଜମଲ େରବିାେୁ ଅନୁଜରାଧ େରା�ାଇଛ।ି ଏ�ାଦ୍ାରା ତଦନ୍ ପ୍ରକ୍ୟିା 
ସ�େ ଜ�ବ ଜବାଲ ିଜ�ାଜଟଲ େତୁ୍୍ଡପକ୍ଷ େ�ଛିନ୍।ି 
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ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୬ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱ �ାମ୍ପଅିନ୍  
ଅଜ୍ରେଲଆିେୁ ୨-୧ ବ୍ବଧାନଜର ପରାସ୍ତ େର ିଭାରତ ଘଜରାଇ 
ମାଟଜିର ଜଶଷ ଜ�ାଇଥିବା ୩ ମ୍ାଚ୍  ବଶିଷି୍ଟ ଟ-ି୨୦ ସରିଜି୍ େୁ 
େତିଜିନଇଛ।ି ଏ� ିବେିୟ ଦେେୁ ଜ�ତେି ିଆନନ୍ଦ ଜଦଇନା� ିଁ, 
ତା’ଠାରୁ ଅଧିେ େଷ୍ଟ ଜଦଇଛ ି ଦେର ଜବାଲରମାନଙ୍କ 
ପ୍ରଦଶ୍ଡନ। ଦେଜର ଅଭଜି୍ଞ ଓ ପ୍ରତଭିାବାନ ଜବାଲରମାଜନ 
ର�ଥିିଜଲ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ରେଲଆି ବ୍ାଟର ଜସମାନଙୁ୍କ ସ�େଜର 
ବାଉଣ୍ଡରଲୀ ବା�ାରେୁ ପଠାଇଜଦଉଥିଜଲ। ଜମା�ାଲ ି ଜ�ଉ 
ଅବା ନାଗପରୁ, େମିା୍ �ାଇଦରାବାଦ ୩ଟ ି �ାେ ମ୍ାଚ୍ ଜର 
ଭାରତଲୀୟ ଜବାଲରଙୁ୍କ ଅଜ୍ରେଲଲୀୟ ବ୍ାଟର ନମି୍ଡମ ପ୍ର�ାର େର ି
ନଦି �ୋଇଜଦଇଥିଜଲ। ଅଜେଟାବର ୧୬ଜର ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱେପ୍  
ଅଜ୍ରେଲଆିଜର ଆରମ୍ଭ ଜ�ବ। ଭାରତ ତା�ାର ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍  
ଅଜେଟାବର ୨୩ଜର ପାେସି୍ତାନ ସ� ଜମଲଜବାର୍୍ଡଜର ଜଖେବି। 
ଏ� ିସମୟ ମଧ୍ୟଜର ଭାରତେୁ ତା�ାର େମ୍ଜିନସନ ଓ ରଣନଲୀତ ି
ସୋରଜିନବାେୁ ଆଉ ମାତ୍ର ୩ଟ ି ମ୍ାଚ୍  ର�ଛି।ି ଘଜରାଇ 
ମାଟଜିର ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍ୋ ସ� ଜସଜପଟମ୍ର ୨୮, ଅଜେଟାବର 
୨ ଓ ୪ଜର ଭାରତ ୩ଟ ିଟ-ି୨୦ ମ୍ାଚ୍  ଜଖେବି। ଏ� ିମ୍ା� 
୩ଟ ି� ିଁ ଭାରତେୁ ବଶି୍ୱେପ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଲାଗ ିଜଶଷ ପରଲୀକ୍ଷାଗାର। 
ଏ�ାପଜର ଲଜେଇ ଜ�ବ।

ସବାଲଂି ବଢ଼଼ାଇଛ ିଚନି୍ା
�ଶପ୍ରଲୀତ୍  ବୁମ୍ ରା ଓ �ଶ୍ଡଲ ପଜଟଲ ଭାରତଲୀୟ ଦେେୁ  ଜଫରବିା 
ପଜର ଜପସ୍  ବା�ନିଲୀର ଶକ୍ ି ବତ୍ଦ୍ ି ପାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ 
ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରତଭିା ଅଜ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷ ଟ-ି୨୦ ସରିଜି୍ ଜର ଧରା 
ପଡ଼�ିାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଜଣ ଜ�ଜଲ ଜେୌଣସ ି
ଜବାଲର ଅଜ୍ରେଲଆି ବ୍ାଟରଙୁ୍କ ଅଟୋଇବାଜର ସମଥ୍ଡ ଜ�ାଇ 
ପାର ି ନଥିଜଲ। ବ୍ାଟରମାଜନ ମନ ଇଛା ଏମାନଙ୍କ ବଲେୁ 
ବାଉଣ୍ଡରଲୀ ବା�ାରେୁ ପଠାଇଜଦଇଥିଜଲ। ଏସଆି େପ୍ ର ଜଶଷ 
ପ୍ରଦଶ୍ଡନଜର ଭୁବଜନଶ୍ୱର େୁମାର ୫ଟ ି ୱିଜେଟ ଜନଇଥିଜଲ। 
ଏଠାଜର ଅଥ୍ଡାତ୍  ଜମା�ାଲଜିର ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍ ଜର ଜସ ୪ 

ଓଭରରଜର ୫୨ ରନ୍  ଜଦଇ ବ୍ବ�ୁେ ସାବ୍ସ୍ତ ଜ�ାଇଥିଜଲ। 
ଏ� ି ସରିଜି୍ ଜର ଜସ ୨ଟ ି ମ୍ାଚ୍  ଜଖେ ି ୮ ଓଭରଜର ୯୧ 
ରନ୍  ବ୍ୟ େରଛିନ୍।ି ଜମା�ାଲଜିର �ଶ୍ଡଲ ଜେୌଣସ ି ୱଜିେଟ 
ନ �ରାଇ ୪୯ ରନ୍ , ନାଗପରୁଜର ୨ ଓଭର ଜୋଟାଜର ୩୨ 
ଏବଂ �ାଇଦରାବାଦ୍ ଜର ୨ ଓଭରଜର ୧୮ ରନ୍  ଜଦଇଥିଜଲ। 
ଜସ ଜ�ଜତଥର ତାଙ୍କ ଜପସ୍  ଓ ଭାରଏିସନଜର ପରବିତ୍୍ଡନ 
େରଥିିଜଲ ଜସଜତଥର ତାଙ୍କ ବଲ ବାଉଣ୍ଡରଲୀ ବା�ାରେୁ 
�ାଲ�ିାଇଥିଲା। ଜରଥ୍  ଓଭରଜର ତାଙ୍କ ଜସଲା ବଲ ଘାତେ 
ସାବ୍ସ୍ତ ଜ�ାଇଥାଏ। ଏ� ି ସରିଜି୍ ଜର ତା�ା ଜଦଖିବାେୁ ମେି ି
ନଥିଲା। ତତ୍ ତଲୀୟ ଜବାଲର ତଥା ଭାରତର ନଂ-୧ େୁ�ା�ାଉଥିବା 
�ଶପ୍ରଲୀତ୍  ବୁମ୍ ରା �ାଇଦରାବାଦଜର ତାଙ୍କ ୪ ଓଭର ଜବାଲଂି 
ଜୋଟାଜର ୫୦ ରନ୍  ଜଦଇ ଏେ ନେରାତ୍ମେ ଜରେର୍ଡ 
େରଥିିଜଲ। ଏମାନଙ୍କ ବଫିେତା ଫେଜର ପାୱାର ଜପଲ’ଜର 

ଅଜ୍ରେଲଆି ଦୁଇଥର ୫୦ରୁ ଅଧିେ ରନ୍  ସଂଗ୍� େରଥିିଲା। ଏ�ା 
ଭାରତଲୀୟ ଜପସ୍  ଜବାଲରଙ୍କ ଦୁବ୍ଡେତା ଛଡ଼ା ଆଉ େଛି ିନୁଜ�ଁ।

ଅକ୍ଷର ସେସଲ ଆଶା
ଜବାଲଂିଜର ଜେବେ ବାମ�ାତଲୀ ସ୍ନିର ଅକ୍ଷର ପଜଟଲଙ୍କ 
ପ୍ରଦଶ୍ଡନ ଉଚ୍ଚଜୋଟଲୀର ଜ�ାଇପାରଛି।ି ତାଙୁ୍କ ପାୱାର 
ଜପଲ’ଜର ଜବାଲଂି ଜଦବା ସ� ଜରଥ୍  ଓଭରଜର ମଧ୍ୟ ବ୍ବ�ାର 
େରା�ାଇଛ।ି ସବୁଥିଜର ଜସ ସଫେ ଜ�ାଇଛନ୍।ି ଜମା�ାଲଜିର 
୧୭ ରନ୍  ଜଦଇ ୩ଟ,ି ନାଗପରୁଜର ୨ଟ ିଓ �ାଇଦରାବାଦଜର 
୩୩ ରନ୍  ଜଦଇ ୩ଟ ିୱଜିେଟ ଜନଇଛନ୍।ି ଏ� ିସରିଜି୍ ଜର ଜସ 
୬୩ ରନ୍ ଜର ୮ଟ ି ୱଜିେଟ ଜନବା ଫେଜର ଭାରତ ବେିୟଲୀ 
ଜ�ାଇପାରଛି।ି ଏଜବ ତାଙୁ୍କ ପାୱାର ଜପଲ ଜବାଲର ଭାଜବ 
ବଜିବ�ନା େରା�ାଉଛ।ି ଭାରତର ନଂ-୧ ସ୍ନିର �େୁଜବନ୍ଦ୍ର 
��ଲ ଧଲୀଜର ଧଲୀଜର ତାଙ୍କ ଫମ୍ଡେୁ ଜଫରୁଛନ୍।ି

ବ୍ାଟଂିସର ନୂଆ ଧାରା
ଭାରତ ଏଜବ ଗ୍�ଣ େରଥିିବା ନୂଆ ଆକ୍ମଣାତ୍ମେ ଜଶୈେଲୀ 
ଜଖେ ଭଲ ଫେ ଜଦଉଛ।ି ଦୁଇ ଓପନର ଜଲାଜେଶ ରା�ୁଲ ଓ 
ଜରା�ତି ଶମ୍ଡା ତାଙ୍କ ଜ୍ରୋକ୍  ଜପଲ’ଜର ଏ�ା ପ୍ରଦଶଶିତ େରଛିନ୍।ି 
ବରିାଟ ଜୋ�ଲ ିଓ ସ�ୂ୍ଡ୍େୁମାର �ାଦବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବେି 
ଆକ୍ମଣଠାରୁ ଅଧିେ ଦରୁ ତ ଜଖେୁଛନ୍।ି ଭାରତ ଆଗରୁ 
ୱିଜେଟ �ାତଜର ରଖି ଜଶଷ ଆରେୁ ଆକ୍ମଣ େରୁଥିଲା। 
େନୁି୍ ଏଜବ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ମଣ ଆରମ୍ଭ େରବିା ନଶି୍ତି ଭାଜବ 
ଏେ ଉଜଲ୍ଖନଲୀୟ ଘଟଣା। ଜୋ�ଲ ି ଫମ୍ଡେୁ ଜଫରବିା ପଜର 
ଭାରତର ଆତ୍ମବଶି୍ୱାସ ବେ଼�ିାଇଛ।ି �ାର୍ଦଶିେ ପାଣ୍ଡ୍ା ଓ ଦଜିନଶ 
ୋତ୍ଶିେଙ୍କ �ମତ୍ାର ସଟ ଜସମାନଙୁ୍କ ନୂଆ �ଜିରା ଭାଜବ 
ଉପସ୍ାପତି େରଛି।ି ଜମାଟାଜମାଟ ିେ�ବିାେୁ ଗଜଲ ଭାରତଲୀୟ 
ବ୍ାଟଂି ଠେିଣା ବାଟଜର ର�ଛି।ି ଜେବେ ଜବାଲଂି �ଦ ି ଠକି୍  
ଜ�ାଇ�ାଏ, ଜତଜବ ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱେପ୍ ଜର ଭାରତ ନଶି୍ତି ଭାଜବ 
ଅନ୍ ଦେ ଲାଗ ିଘାତେ ସାବ୍ସ୍ତ ଜ�ବ।

‘ଗ୍ରୀନ୍ ଙ୍କ ପ୍ରେଶ୍ଶନ ଉତ୍ାହଜନକ’
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତଥା ଜରଭଡି୍  ୱାର୍୍ଡରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ତିଜିର 
ଅଜ୍ରେଲଆି ଇନଂିସ ଓପନ େରଥିିବା ୋଜମରନ ଗ୍ଲୀନ୍ ଙ୍କ 
ପ୍ରଦଶ୍ଡନ ଜବଶ୍  ଉତ୍ା�େନେ ଜବାଲ ି ଜୋଚ୍  ଆଣ୍ଡରୁ୍ 
ମ୍ାକ୍ ଜରାନାଲ୍ଡ େ�ଛିନ୍।ି ଅଜ୍ରେଲଆି ଏ� ିସରିଜି୍  �ାରଥିିଜଲ 
ମଧ୍ୟ ୨୩ ବଷ୍ଡଲୀୟ ଗ୍ଲୀନ୍  ଇନଂିସ ଓପନ େର ିଦୁଇଟ ିଆେଷ୍ଡଣଲୀୟ 
ଅଦ୍୍ଡଶତେ �ାସଲ େରଥିିଜଲ। ତାଙ୍କର ୍ରୋଇକ୍ ଜରଟ ୨୦୦ରୁ 
ଅଧିେ ଅଥ୍ଡ ଜ� ଜ�ାେନାେୁ ସଫେ ରୂପାୟନ େରବିାଜର 
ସମଥ୍ଡ ଜ�ାଇଛନ୍।ି ଗ୍ଲୀନ୍  ବଶି୍ୱେପ୍  ଦେଜର ନା�ାନ୍,ି େନୁି୍ 
ତାଙ୍କ ପ୍ରଦଶ୍ଡନ ଏପର ିଜ�ାଇଛ ିଜ�, �ଦ ିଜେ� ିଫ୍ଣ୍ ଲାଇନ୍  
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅସସୁ୍ �ୁଅନ୍ ି େମିା୍ ବଶି୍ୱେପ୍  ପବୂ୍ଡରୁ ଫିଟ ନ 
�ୁଅନ୍,ି ଜତଜବ ଗ୍ଲୀନ୍  ତାଙ୍କ ସ୍ାନ ପରୂଣ େରପିାରଜିବ। ଦେଜର 
େଛି ି ପ୍ରମଖୁ ଜଖୋେ ି ଅନୁପସ୍ତି ର�ଥିିଜଲ। ଜରଥ ଓଭର 
ଜବାଲଂି ନଶି୍ତି ଭାଜବ ଭଲ ନା� ିଁ ଜବାଲ ିସ୍ଲୀୋର େରଛିନ୍।ି 

ବ୍ୟାଟଂିରେ ନୂଆ ଧୟାେୟା; ରବୟାଲଂିକୁ ରନଇ ଚନି୍ୟାବ୍ୟାଟଂିରେ ନୂଆ ଧୟାେୟା; ରବୟାଲଂିକୁ ରନଇ ଚନି୍ୟା
ଅର୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷ ଟ-ି୨୦ ସେିଜି୍ ରେ ଭୟାେତ

ଲଣ୍ଡନ,୨୬।୯(ଏଜେନ୍)ି: ୟନୁୟିନ ଅଫ 
ୟଜୁରାପଆିନ ଫୁଟବଲ ଆଜସାସଏିସନ୍  (ୟଇୁଏଫ୍ ଏ) 
ଆନୁେୂଲ୍ଜର ଗତ େୁନ୍  ପ�ଲିାରୁ �ାଲଆିସଥୁିବା 

ଜନସନ୍ ଲଗି୍  ଫୁଟବଲ ଟୁର୍୍ଡାଜମଣ୍ ଏଜବ ନରି୍୍ଡାୟେ 
ଜମାରଜର ପ�ଞ୍ଛି।ି ୟଇୁଏଫ୍ ଏର ୫୫ଟ ି ସଭ୍ 
ଜଦଶ ଏ� ିଲଗି୍ ଜର ଅଂଶଗ୍�ଣ େରଛିନ୍।ି ଏପ�୍ଡ୍ନ୍ 

ଲଗି୍ ଜର ୧୪୦ଟ ି ମ୍ାଚ୍  ଜଖୋ�ାଇଛ।ି 
ଦୁଇଟ ି ଦେ ଜକ୍ାଏସଆି ଓ ଜନଦରଲାଣ୍ଡଡ୍  ସ 
ଜସମ ି ଫାଇନାଲଜର ପ୍ରଜବଶ େରଛିନ୍।ି 

ଦେଗରୁେୁି ଲଗି୍  ଏ,ବ,ି ସ,ି ରଜିର ବଭିକ୍ 
େରା�ାଇଛ।ି ଲଗି୍  ଏ’ଜର ଜକ୍ାଏସଆି ଗରୁପ୍ -୧ଜର 
୬ଟ ିମ୍ାଚ୍  ଜଖେ ି୪ ବେିୟ, ୧ ଡ୍ର, ୧ ପରାେୟ 
ସ� ୧୩ ପଏଣ୍ ଟ ପାଇ ଶଲୀଷ୍ଡଜର ର�ବିା 
ସ� ଜସମେୁି ଉଠଛି।ି ଜସ�ପିର ି ଲଗି୍  ଏ’ଜର 

ଜନଦରଲାଣ୍ଡଡ୍  ସ ଗରୁପ୍  ଏ-୪ଜର ୬ଟ ି ମ୍ାଚ୍  
ଜଖେ ି୫ ବେିୟ ଓ ୧ ଡ୍ର ସ� ଅପରାଜେୟ ର� ି
୧୬ ପଏଣ୍ �ାସଲ େର ି ଶଲୀଷ୍ଡଜର ର�ବିା ସ� 
ଜସମଫିାଇନାଲଜର ପ୍ରଜବଶ େରଛି।ି ଜକ୍ାଏସଆି 
୧-୦ ଜଗାଲଜର ଜବଲେୟିମେୁ �ରାଇ ଜସମେୁି 
ଉଠଛି।ି ଜସ�ପିର ି ଜକ୍ାଏସଆି ୩-୧ ଜଗାଲଜର 
ଅଷ୍ଟଆିେୁ �ରାଇ ଏ� ିସଫେତା ପାଇଛ।ି ଲଗି୍ ର 
ଗତ ସଂସ୍କରଣଜର ଫ୍ାନ୍ ଟାଇଟଲ �ାସଲ 
େରଥିିଲା। ଜତଜବ ଏଥର ଫ୍ାନ୍ ତା’ର ଗରୁପ୍ ଜର 
ତତ୍ ତଲୀୟ ସ୍ାନଜର ର� ି ଅଭ�ିାନ ଜଶଷ େର ି
ଟାଇଟଲ ବୋୟ ରଖିବାଜର ବଫିେ ଜ�ାଇଛ।ି 

େଟେ, ୨୬ା୯(ସମସି): ଐତ�ିାସେି ବାରବାଟଲୀ 
ଷ୍ଟାରୟିମଜର ଏୋଠ ିଜ�ାଇଛନ୍ ିବଶି୍ୱର ଅଜନେ େମ୍ିଦନ୍ଲୀ 
ପବୂ୍ଡତନ କ୍ଜିେଟ୍  ଜଖୋେ।ି ବଶି୍ୱର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
େମ୍ିଦନ୍ଲୀ କ୍ଜିେଟରଙୁ୍କ ଜନଇ �ାଲଥିିବା ଲଜିେଣ୍ଡ ଲଗି୍  
କ୍ଜିେଟ(ଏଲଏଲସ)ି ଟୁର୍୍ଡାଜମଣ୍ଜର ମଣପିାଲ ଟାଇଗସ୍ଡ 
ଏବଂ ଭଲିୱାରା େଙି୍ଗସ ମ୍ାଚ୍  ଜସାମବାର ବାରବାଟଲୀଜର 
ଜଖୋ�ାଇଛ।ି �ରଭେନ ସଂି�ଙ୍କ ଜନତତ୍ ତ୍ାଧଲୀନ ମଣପିାଲ 
ଟାଇଗସ୍ଡ ପ୍ରଥଜମ ବ୍ାଟଂି େର ି ୮ ୱଜିେଟ ବନିମିୟଜର 
୧୭୫ରନ େରଥିିଲା। ୧୭୬ରନର ବେିୟ ଲକ୍ଷ ଜନଇ 
ବ୍ାଟଂି େରୁଥିବା ଭଲିୱାରା େଙି୍ଗସ ଜଶଷ ଖବର ସଦୁ୍ା ୧୫ 
ଓଭରଜର ୫ ୱଜିେଟ୍  �ରାଇ ୧୧୫ ରନ ସଂଗ୍� େରଛି।ି 

ସନ୍୍ାଜର ଜଖୋ�ାଇଥିବା ଏ� ିମ୍ା�ଜର ଭଲିୱାରା 
େଙି୍ଗସ ଅଧିନାୟେ ଇଫ୍ଡାନ ପଠାନ ଟସ୍  େତି ି ମଣପିାଲ 
ଟାଇଗସ୍ଡ ଦେେୁ ବ୍ାଟଂି 
ଆମନ୍ତ୍ରଣ େରଥିିଜଲ। 
ଟାଇଗସ୍ଡ ଦେର ଦୁଇ 
ଓପନର ଜେସ ି ରାଇରର 
ଓ ଟାଜଟଣ୍ଡା ତାଇବୁ ଓପନଂି 
ଜ�ାଡ଼ଜିର ଶତେଲୀୟ 

ପାଟ୍ଡନରସପି୍  େର ି ଦେେୁ ଦମ୍ ଦାର ଆରମ୍ଭ 
ଜଦଇଥିଜଲ। େମି୍ାଜୱ ଦେର ପବୂ୍ଡତନ ଜଖୋେ ି
ତାଇବୁ ପ୍ରଥମ େଛି ି ଓଭରଜର ବରସଟ୍  ମାନ 
ଜଖେ ି ଭଲିୱାରା ଦେର ଜବାଲରଙ୍କ ଉପଜର 
�ାପ ସତ୍ଷ୍ଟ ି େରଥିିଜଲ। ପାୱାର ଜପଲ’ଜର ଉଭୟ 
୬୩ ରନ ସଂଗ୍� େରଥିିଜଲ। ୩୫ ବଲରୁ ୪୭ 
ରନ େରଥିିବା ରାଇରରଙୁ୍କ ଆଉଟ୍  େର ି ୟସୁଫୁ 
ପଠାନ ଏ� ି ଜ�ାଡ଼ ି ଭାଙ୍ଗଥିିଜଲ। ୧୨ତମ ଓଭର 
ଜବାଲଂି େରଥିିବା ୟସୁଫୁ୍  ୪ ବଲଜର ରାଇରର 
ଓ ୬ଷ୍ଠ ବଲଜର  ତାଇବୁଙୁ୍କ ପ୍ାଭଲିୟିନ ପଠାଇ 
ମଣପିାଲଙୁ୍କ ରବଲ୍  ଝଟୋ ଜଦଇଥିଜଲ। ତାଇବୁ 
୩୦ବଲରୁ ୫ଟ ିଜ�ୌୋ ଓ ୪ଟ ିଛୋ ବେଜର ୫୪ 
ରନ େରଥିିଜଲ। ଏ�ା ପର ଓଭରଜର ସ୍ନି ଜବାଲଂି 

େରଥିିବା ଗେୁୁରାଟ ରଣେଲୀ 
ଦେର ପବୂ୍ଡତନ ଜଖୋେ ି
ଜେସାଲ ୋରଆି ଏେ 
ୱିଜେଟ �ାସଲ େରବିା ଜ�ାଗୁଁ 
ଟାଇଗସ୍ଡ ଦେ ବ୍ାେଫୁଟେୁ 
ଜଠଲ ି ଜ�ାଇ �ାଇଥିଲା। 

ପ୍ରଦଲୀପ ସା�ୁ ଖାତା ଜଖାଲବିା ପବୂ୍ଡରୁ ୋରଆିଙ୍କ 
ଶେିାର ଜ�ାଇଥିଜଲ। ୬ଟ ିବଲ ବ୍ବଧାନଜର 
ଦେ ୩ଟ ିୱିଜେଟ �ରାଇବାରୁ ଟାଇଗସ୍ଡ ଜସ୍କାର 
୧୧୧/୩ଜର ପ�ଞ୍ଥିିଲା।  େନୁି୍ ମଧ୍ୟକ୍ମଜର 
ମ�ମ୍ଦ ଜେୈଫ ୩୨ ଓ ଜୋଜର ଆଣ୍ଡରସନ 
୨୪ ରନର ଉପଜ�ାଗଲୀ ଇନଂିସ ଜଖେବିା 
ଜ�ାଗୁଁ ଦେ ୮ ୱିଜେଟ ବନିମିୟଜର ୧୭୫ 
ରନର ସମ୍ାନେନେ ଜସ୍କାର େରପିାରଥିିଲା। 
ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର ରେିାଜର୍ଡା ପାଜୱଲ ୧, 
ଅଧିନାୟେ �ରଭେନ ସଂି� ୦, ପରଭନି୍ଦର 
ଆୱାନା ୫ ରନଜର ଆଉଟ ଜ�ାଇଥିଜଲ। 
ମଥୁିଆ ମରୁଲଲୀଧରନ ଜେୌଣସ ି ରନ ନ େର ି
ଅପରାେତି ଥିଜଲ। ଜୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡଆିନ୍  ଜପସ୍  
ଜବାଲର ଟଜିନା ଜବଷ୍ଟ ଆକ୍ମଣାତ୍ମେ ଜବାଲଂି 
େର ି ଭଲି୍ ୱାରା ଦେ ପକ୍ଷରୁ ସବ୍ଡାଧିେ ୩ଟ ି
ୱିଜେଟ ଅକ୍ଆିର େରଥିିଜଲ। ୟସୁଫୁ ପଠାନଙୁ୍କ 
୨ଟ ି ୱିଜେଟ ମେିଥିିବା ଜବଜେ ଜେସାଲ 
ୋରଆି ଏବଂ ଫିଜରଲ ଏରୱାର୍ଡସ ଜଗାଟଏି 
ଜଲଖାଏ ୱଜିେଟ �ାସଲ େରଛିନ୍।ି

‘ଟାଇଗର୍ସ’ର ରମ୍ାନ ରଖିଲେ ତାଇବୁବୟାେବୟାଟୀରେ 
ଲରିେଣ୍ଡ୍  ସ ଲଗି୍ 

ଭୟାେତୀୟ ଦଳରେ 
ଆୟେ, ଶୟାହବୟାେ ସୟାମଲି
ମମୁ୍ଇ, ୨୬ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ମ�ମ୍ଦ୍  ସାମ ିଓ ଦଲୀପେ �ୁଦା ଆ�ତ 
ଜ�ାଇ ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍ୋ ବପିକ୍ଷ ଟ-ି୨୦ ସରିଜି୍  ଜଖେବିାରୁ ବଞ୍ତି 
ଜ�ାଇଛନ୍।ି ଜସମାନଙ୍କ ସ୍ାନଜର ଜରେୟସ ଆୟର ଓ ଅଲରାଉଣ୍ଡର 
ଶା�ବାେ ଅ�ମ୍ଦ୍ ଙୁ୍କ ଦେଜର ସାମଲି େରା�ାଇଛ।ି ଜୋଭଡି୍ ଜର 
ଆକ୍ାନ୍ ଜ�ାଇ ଅଜ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷ ଟ-ି୨୦ଜର ଜଖେ ିପାର ିନଥିବା 
ମ�ମ୍ଦ୍  ସାମ ିଏ�ାଏ ଫିଟ ଜ�ାଇ ନା�ାନ୍।ି ଜସ�ପିର ିପଠିଜିର 
�ନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାରୁ ଦଲୀପେ �ୁଦାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷ ତତ୍ ତଲୀୟ 
ଟ-ି୨୦ ମ୍ାଚ୍ ରୁ ବାଦ୍  ଦଆି�ାଇଥିଲା। ଏ� ି ଦୁଇ ଜଖୋେ ି
ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଜ�ବାେୁ �ାଉଥିବା ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍ୋ 
ବପିକ୍ଷ ଟ-ି୨୦ ସରିଜି୍ ଜର ଜଖେପିାରଜିବ ନା� ିଁ ଜବାଲ ି ୋତଲୀୟ 
�ୟନ େମଟି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େ�ଛିନ୍।ି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ାନଜର ଦୁଇ ନୂଆ 
ଜଖୋେଙୁି୍କ ସାମଲି େରା�ାଇଛ।ି ଜସ�ପିର ି ସାମଙି୍କ ସ୍ାନଜର 

ଅଜ୍ରେଲଆି ସରିଜି୍  ଲାଗ ି
ମଜନାନଲୀତ ଜ�ାଇଥିବା 
ଉଜମଶ �ାଦବ ଦେଜର 
ର�ଜିବ। �ାର୍ଦଶିେ 
ପାଣ୍ଡ୍ାଙୁ୍କ ଏ� ିସରିଜି୍ ଜର 
ବରିୋମ ଦଆି�ାଇଥିବାରୁ 
ଶା�ାବାଜ୍ ଙୁ୍କ ଜପସ୍  
ଜବାଲଂି ଅଲରାଉଣ୍ଡର 
ଭାଜବ ନଆି�ାଇଛ।ି 
ରାେ ବାୱାଙୁ୍କ ଅଭଜି୍ଞତା 
ଲାଗ ି‘ଏ’ ଦେଜର ସାମଲି 
େରା�ାଇଛ।ି ଏଜବ 
�ାର୍ଦଶିେଙ୍କ ବେିଳ୍ପ ଭାଜବ 

ଶା�ାବାେ ଓ ବାୱା ନେରଜର ର�ଛିନ୍।ି ଭୁବଜନଶ୍ୱର େୁମାର ମଧ୍ୟ 
ଏ� ିସରିଜି୍  ଜଖେୁନା�ାନ୍।ି  ଏ� ିସରିଜି୍ ଜର ମ୍ାଚ୍  ଗରୁେି �ଥାକ୍ଜମ 
ଥିରୁଅନନ୍ପରୁମଜର ଜସଜପଟମ୍ର ୨୮, ଗଆୁ�ାଟଲୀଜର ଅଜେଟାବର 
୨ ଏବଂ ଇଜନ୍ଦାରଜର ଅଜେଟାବର ୪ଜର ମ୍ାଚ୍  ଜଖୋ�ବି। 
ଏ�ା ପଜର ୩ ମ୍ାଚ୍  ବଶିଷି୍ଟ ଦନିେିଆି ସରିଜି୍  ଜଖୋ�ବି।
ଟ-ି୨୦ ଦେ: ଜରା�ତି ଶମ୍ଡା (ଅଧିନାୟେ), ଜଲାଜେଶ ରା�ୁଲ 
(ଉପଅଧିନାୟେ), ବରିାଟ ଜୋ�ଲ,ି ସ�ୂ୍ଡ୍େୁମାର �ାଦବ, 
ଜରେୟସ ଆୟର, ଋଷଭ ପନ୍ଡ୍ , ଦଜିନଶ ୋତ୍ଶିେ, ଶା�ାବାଜ୍  
ଅ�ମ୍ଦ୍ , ଅକ୍ଷର ପଜଟଲ, ରବ�ିନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱନି, �େୁଜବନ୍ଦ୍ର ��ଲ, 
�ଶ୍ ପ୍ରଲୀତ ବୁମ୍ ରା, ଉଜମଶ �ାଦବ, ଅଶ୍ଡଦଲୀପ ସଂି, �ଶ୍ଡଲ 
ପଜଟଲ, ଦଲୀପେ ��ର।

ମଙ୍ଗଳବାର ମ୍ାଚ୍  
 ଗଜୁରାଟ ଜ୍ାଣ୍ଟର-ଭଲି୍ ୱାରା କଙି୍ଗଗ୍  ର
ଆରମ୍ଭ- ରାତ ି୭ଟା ୩୦
ସ୍ାନ- ବାରବାଟୀ ଷ୍ାଡୟିମ

ଲଣ୍ନ ରହୟାରଟଲରେ 
ତୟାନଆିଙ୍କ ସୟାମଗ୍ୀ ରଚୟାେ ି

କଦିାମୀ୍ ଶ୍ୀକାନ୍ତଙୁ୍ ଡକ୍ଟଲରଟ୍ 
ଗଣୁ୍ରୁ, ୨୬।୯ 
(ଏଜେନ୍)ି: ଭାରତର 
ଷ୍ଟାର୍  ବ୍ାଡ୍ ମଣି୍ନ 
ଜଖୋେ ି େଦିାମଲ୍ୀ 
ରେଲୀୋନ୍ଙୁ୍କ ରେଟଜରଟ୍  
ଉପାଧି ମେିଛି।ି 
ଫେଜର ଏଜବ ତାଙ୍କ 
ନାମ ପବୂ୍ଡରୁ ରେଟର 
ଉଜଲ୍ଖ େରା�ବି। 
ଆ ନ୍ଧ୍ର ପ୍ର ଜ ଦ ଶ 
ଗଣୁ୍ରୁର ଭଗିାନାନ୍  
ବ ି ଶ୍ୱ ବ ି ଦ ୍ା େ ୟ 
ରେଲୀୋନ୍ଙ୍କ ଏ� ି
ସ ମ୍ ା ନ େ ନ େ 
ରେଟଜରଟ ଉପାଧି 
ପ୍ରଦାନ େରଛି।ି 
ଐତ�ିାସେି ଜଥାମାସ୍  େପ୍  ସ୍ୱର୍୍ଡ ପଦେ ବେିୟଲୀ ଭାରତଲୀୟ ଦେର ସଦସ୍ ର�ଥିିବା 
ରେଲୀୋନ୍ ପରବିାର ଓ ବନୁ୍ଙ୍କ ଗ�ଣଜର ଏ� ିସମ୍ାନ ଗ୍�ଣ େରଥିିଜଲ।

ଲନରନ୍ସ େଗି୍  ଫୁଟବେ: ଲରମଲିର ଲ୍ାଏରଆି, ଲନଦରୋଣ୍ଗ୍  ର  

ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୨୬ା୯ (ସମସି): ଗେୁରାଟର 
ବଭିନି୍ନ ସ�ରଜର ୩୬ତମ ୋତଲୀୟ କ୍ଲୀଡ଼ା 
ଜସଜପଟମ୍ର ୨୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ଜ�ବ। ଏ� ି
ପ୍ରତଜି�ାଗତିାଜର ଅଂଶଗ୍�ଣ େରବିାେୁ ୨୭୫ 
େଣ ସଦସ୍ ମଜନାନଲୀତ ଜ�ାଇଛନ୍।ି ଏମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଜର ୨୧୬ େଣ ପ୍ରତଜି�ାଗଲୀ ଓ ୫୯ େଣ 
େମ୍ଡେତ୍୍ଡା ର�ଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିା ୨୩ଟ ି ଇଜଭଣ୍ଜର 
ଭାଗ ଜନବ। ଜସଗରୁେି ଜ�ଲା ରଗ୍ ବଲୀ (ପରୁୁଷ 
ଓ ମ�େିା), ଲନ୍  ବାଉଲ, ସଟୁଂି, ଜଖା ଜଖା 
(ମ�େିା), ଜରାଇଂ, ଜସ୍କଟଂି, ଆ�୍ଡରଲୀ, ଫୁଟବଲ 
(ପରୁୁଷ ଓ ମ�େିା), ଜ�ାଗାସନ, ୋଜନାଇଂ, 
ଜରସଲଂି, ଆଥଜଲଟକି୍ସ, ଜଫନ୍ଂି, ଜୱଟଲଫିଟିଙ୍ଗଡ୍  , 

ବକ୍ସଂି, େୁଜରା, ଉଶ,ୁ ସାଇେଲ �ାେନା, 
ଟ୍ାଏଥଲନ, ସଇୁମଂି, �େ ି(ମ�େିା), େମି୍ାଷ୍ଟକି୍ସ ଓ 
ବଚି୍  ଭଲବିଲ। ଅଜଶାେ ସା�ୁଙୁ୍କ ଜ�ଫ ର ିମସିନ, 
ଭକ୍ ବଲ୍ମ ଦାସଙୁ୍କ ଜରପଟୁ ି ଜ�ଫ୍  ର ି ମସିନ, 
ଅନୁରାଧା ବଶି୍ୱାେ ଓ ରବ ି ନାୟେଙୁ୍କ ଅଲମି୍ପକି୍  
ଜରଜଲଜଗଟ୍  ଭାଜବ ଗେୁରାଟ ପଠା�ାଇଛ।ି

ଏ�ା ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଟ୍ ବଲଜର ସବ୍ଡାଧିେ 
୩୬େଣ, ରଗ୍ ବଲୀଜର ୨୪େଣ, ଦଲୀପଜଗ୍ସ୍  ଏକ୍ା, 
ନମତିା ଟଜ୍ା, ରଶ୍ତିା ମଞି୍ଜ, ମାରଆିନା େୁେୁର, 
ଲଲିମିା ମଞି୍ଜ ଓ ସନୁଲିା ଲାକ୍ାଙୁ୍କ ଜନଇ ଗଠତି 
ମ�େିା �େ ିଦେଜର ୧୮େଣ, ବଚି୍  ଭଲବିଲ୍ ଜର 
୪, ୋୟାେଂି ଓ ୋଜନାଇଂଜର ୧୮, ଜରାଇଂଜର 

୧୪ ମ�େିାଙ୍କ ସଜମତ ୧୭େଣ, ଆ�୍ଡରଲୀଜର ୩, 
ଲନ୍  ବାଉଲ୍ଜର ୧୨େଣ, ଦୂତଲୀ �ାନ୍ଦ, ରୋବଣଲୀ 
ନନ୍ଦ, ଅମଲୀୟ ମଲ୍େି, େଜିଶାର ଜେନାଙ୍କ ସଜମତ 
ଆଥ୍ ଜଲଟକି୍ସଜର ୯େଣ, ଟ୍ାଏଥଲନଜର ପ୍ରଣବ 
ଦାସ, ଜ�ାଗାସନଜର ୮, ଜସ୍କଟଂିଜର ୧, ସଟୁଂିଜର 
ରେଲୀୟଙ୍କା ଷଡ଼ଙ୍ଗଲୀ, ବକ୍ସଂିଜର ୨, ସାଇେଲଂିଜର ସ୍ୱସ୍ତ ି
ସଂି ଓ ବଷ୍ଡାରାଣଲୀ ବାରେି, ଭାଜରାଜତ୍ାେନଜର 
ଜନେ�ା ଜସାଜରନ ଓ ପ୍ରମେିା େସି୍ଡାନଲୀଙ୍କ ସଜମତ 
୭, ଜରସଲିଂିଜର ୨, ଉସଜୁର ୩, ପ୍ରତ୍ାଶା 
ରାୟ, ମନ୍ନତା ମରିେଙ୍କ ସଜମତ ସଇୁମଂିଜର ୮, 
ଜଫନ୍ଂିଜର ୮, େୁଜରାଜର ୪ ଓ ଜଖା-ଜଖାଜର 
୧୫େଣ ପ୍ରତଜି�ାଗଲୀ ଅଂଶଗ୍�ଣ େରଛିନ୍।ି

ସବାଲଂି ଅବେରସର ଭଲି୍ ୱାରା କଙି୍ଗଗ୍  େର ୟେୁଫୁ ୍ଠାନ। ନନ୍ -ଷ୍ଟାଇକସର 
ମଣ ି୍ ାଲ ଟାଇଗେ୍ଶର ବ୍ାଟର୍  ସଜେ ିରାଇଡର୍ ।

୩୬ତମ 
ଜାତୀୟ ୍ୀଡ଼ା ଓଡ଼ଶିାରୁ ଭାଗଲନଲବ ୨୧୬ ପ୍ରତଲି�ାଗୀ
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