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 ପଷୃ୍ଠା         ରେ ପଷୃ୍ଠା         ରେ

ବବିାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଠ ି
ରଦଖାଗରେ ନେହା-ଫାଲ୍ଗେୁ ି

 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨୭।୯ (ଏରେନ୍)ି: ଭାରତୀୟ 
ସନିେମାର ସନ୍ବୋଚ୍ଚ ପରୁସ୍ାର ‘ଦାଦା ସାନେ୍ 
ଫାଲନେ’ ପରୁସ୍ାର ପାଇନ  ୍ ଜଣାଶଣୁା ୍ରବେୀୟାେ 
ଅଭନିେତ୍ୀ ଆଶା ପାନରଖ। ୬୦ ଓ ୭୦ ଦଶେର 
ନ୍ଶ୍  ସଫଳ ଅଭନିେତ୍ୀ ଆଶାଙୁ୍ ଏେ ି ପରୁସ୍ାର 
ପ୍ରଦାେ େରାଯ ି୍  ନ ା୍ଲ ି ନେନ୍ଦ୍ର ସଚୂୋ ଓ ପ୍ରସାରଣ 
ମନ୍ତୀ ଅେୁରାଗ ଠାେୁର ମଙ୍ଗଳ ା୍ର ନ�ାରଣା େରଛିନ୍।ି 
୧୯୯୨ନର ଆଶାଙୁୁ୍ ପଦ୍ମଶୀ ସମ୍ାେନର ସମ୍ାେତି 

େରାଯାଇଥିଲା। ୧୯୭୧ନର ଫିଲ୍ମ ନଫୟାର ନରେଷ୍ଠ 
ଅଭନିେତ୍ୀ, ୨୦୦୨ନର ଫିଲ୍ମ ନଫୟାର ଲାଇଫ୍  ଟାଇମ 
ଆଚଭିନମଣ୍ଟ ଓ ୨୦୧୮ନର େଳାୋର ପରୁସ୍ାର 
ପ୍ରଦାେ େରାଯାଇଥିଲା। ୬୯ ୍ ରବେୀୟା ଆଶା ପାଖାପାଖି 
୫ ଦଶନ୍ ିଧର ିସନେମା ସେତି ଜଡତି ରେଆିସଥିିନଲ। 
ଜନଣ ଶଶି ୁେଳାୋର ଭାନ  ୍ଅଭେିୟ ଆରମ୍ଭ େରଥିି ା୍ 
ଆଶାଙୁ୍ ନଶର ଥର ପାଇ ଁ ୧୯୯୯ନର ସନିେମା 
ପରଦାନର ନଦଖି ା୍େୁ ମଳିଥିିଲା।

 ରେେଂି, ୨୭ଠା୯ (ଏରେନ୍)ି: ଚୀନ୍  ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ସ ି
ଜେିପଙି୍ଗଙୁ୍ ନେଇ ସାରା ୍ଶି୍ବନର ଜାର ି ରେଥିି୍ା 
ଚଚ୍ଚବୋର ଅନ୍ �ଟଛି।ି ଉଜ୍ ନ୍େସି୍ାେନର ଅେୁଷ୍ଠତି 
ଏସ୍ ସଓି ନ୍ୈଠେ ପନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଜେିପଙି୍ଗଙୁ୍ 
ସା ବ୍େଜେୀେ ୋଯବେ୍ୟକ୍ରମନର ନଦଖି୍ାେୁ ମଳିଛି।ି 
ଚୀନ୍  ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅେୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ମଙ୍ଗଳ୍ାର 
ନ୍ଜଂିନର ଅେୁଷ୍ଠତି ଏେ ପ୍ରଦଶବେେୀ ୍ୁଲ ିନଦଖିଛନ୍।ି 
ନସ ଏେ ି ଅ୍ସରନର ଏେ ସଭାେୁ ମଧ୍ୟ ସନମବାଧେ 

େରଛିନ୍।ି ସଚୂୋ ଅେୁଯାୟୀ ଆସନ୍ା ମାସନର ଚୀେ 
େମ୍ୁୟେଷି୍ଟ ପାଟଟି ନ୍ୈଠେ ୍ସ ି୍ ାେୁ ଯାଉଛ।ି ଏଥିନର 
ଜେିପଙି୍ଗଙୁ୍ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇ ଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ନ�ାରଣା 
େରାଯାଇପାନର। ଏଥିପାଇ ଁପ ୂ୍ ବେରୁ େୟିମ ପର ି୍ ର୍ବେେ 
େରାଯାଇଥିଲା। ସଚୂୋନଯାଗ୍ୟ ନଯ ପୂ୍ ବେରୁ 
ଜନି୍ ପଙି୍ଗେୁ ଗେୃ୍ନ୍ୀ େମିବା େତ୍ୟା େରାଯାଇଥି୍ା 
ନେଇ ଖ୍ର ପ୍ରୋଶ ପାଇଥିଲା। ଚୀନ୍ ନର ସାମରେି 
୍ନି୍ାେର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍ା ପ୍ରୋଶ ପାଇଥିଲା।

ଦେଖାଗଦେ ସ ିଜନିପଙି୍ଗ୍  ଆଶା ପାଦେଖଙ୍କୁ  ‘ଫାଲ୍ ଦେ’

 ଭୁେରନଶ୍ୱେ, ୨୭।୯ (ସମସି): ଆଦି୍ ାସୀଙ୍ 
୍େିାଶେୁ ରାଜ୍ୟ ସରୋର ସ୍ବୋଧିେ ଗରୁୁତ୍ୱ ନଦଉଛନ୍।ି 
ରାଜ୍ୟର ନଲାେସଂଖ୍ୟାର ଏେ ୍ଡ଼ ଅଂଶ ଏେ ି ୍ଗବେ 
ପ୍ରତେିଧିିତ୍ୱ େରୁଥି୍ାରୁ ଆଦି୍ ାସୀଙ୍ ଆଥ ଟିେ ୍େିାଶ 
ଓ ସାମାଜେି ଅନ୍ଭୁବେକ୍େିରଣେୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ପ୍ରାଥମେିତା 
ନଦଇ ଆସଛିନ୍।ି ଏେ ି କ୍ରମନର ମଙ୍ଗଳ୍ାର ୯ 
ଜଲି୍ାନର ସ୍ୱତନ୍ତ ଉନ୍ନୟେ ପରରିଦର ପେୁଗବେଠେ 
େରଛିନ୍ ି ସରୋର। ୮ ଜଲି୍ାନର େୂତେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ 

ସମସ୍ ୯ଟ ି ଜଲି୍ାନର େୂତେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍ େଯିକୁ୍ ି
ପ୍ରଦାେ େରାଯାଇଛ।ି ସନୁ୍ରଗଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ ୍େିାଶ 
ପରରିଦର ୍ର୍ବେମାେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍ ପେୁଃେଯିକୁ୍ ି ମଳିଛି।ି 
ନେଇ ଆଜ ି ଅେୁସଚୂତି ଜେଜାତ ି ଓ ଅେୁସଚୂତି ଜାତ ି
ଉନ୍ନୟେ, ସଂଖ୍ୟାଲ� ୁ ଓ ପଛୁଆ ୍ଗବେ ୍େିାଶ ୍ଭିାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ୍ଜି୍ଞପ୍ ିପ୍ରୋଶ ପାଇଛ।ି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଉନ୍ନୟେ ପରରିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାନ୍ ଡ଼ ନଦ୍ାଶରି 

ମାର୍ଣଟିଙୁ୍ େଯିକୁ୍ ି ପ୍ରଦାେ େରାଯାଇଛ।ି େମଳା ତରିଆି 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭା୍ନର ଅ୍ସ୍ାପତି ନୋଇଛନ୍।ି ନସେପିର ି
ନେନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ଏସ୍ ଡସି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାନ୍ ଲକ୍ଷୀ ୋୟେଙୁ୍ 
େଯିକୁ୍ ି ଦଆିଯାଇଛ ି ଏ୍ଂ ୋରାୟଣ ପଷୃ୍ଟଙୁି୍ ମଳିଛି ି
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ। ମାଲୋେଗରି ି ଏସ୍ ଡସି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂନପ 
ଅଦମା ର୍ା ଅ୍ସ୍ାପତି ନୋଇଛନ୍ ିଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ 
ରାଇଲା ୋୟେଙୁ୍ ପ୍ରଦାେ େରାଯାଇଛ।ି

ନୋରାପଟୁ ଏସ୍ ଡସିରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାନ୍ ପୂ୍ ବେତେ 
୍ଧିାୟେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଶଖର ମାଝୀ େଯିକୁ୍ ି ପାଇଛନ୍।ି 
ନସେପିର ି ଲକ୍ଷୀ େନ୍ାଳଙୁ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟତି୍ୱ ପ୍ରଦାେ 
େରାଯାଇଛ।ି େ୍ରଙ୍ଗପରୁନର ଉନପନ୍ଦ୍ର ନଗାର୍ଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 

ଓ ଭାେୁମତୀ ପଜୂାରୀ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂନପ େଯିକୁ୍ ିପାଇଛନ୍।ି 
ରାୟଗଡ଼ାନର ଅେସୟୂା ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ୍େମାଳ ି
ୋଦରୋ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ େଯିକୁ୍ ିପାଇଥି୍ାନ୍ନଳ ଗଜପତ ି
ଜଲି୍ା ଏସ୍ ଡ଼ସି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦନର ମାରଆିମ ରାଇନତା 
ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦନର ଧନେଶ୍ୱର ଭୂୟାଁ ଅ୍ସ୍ାପତି 
ନୋଇଛନ୍।ି େନ୍ମାଳନର ନରାଦେ ମଲ୍କି୍  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ 
େଳେିୀ େେଁର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାନ୍ େଯିକୁ୍ ି ପାଇଛନ୍।ି 
ସନୁ୍ରଗଡ଼ ଏସ୍ ଡସିନିର ପୂ୍ ବେତେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପେୁଃ େଯିକୁ୍ ି
ପାଇଥି୍ା ନ୍ନଳ ସଶୁୀଳା ନଟାନପନାଙୁ୍ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ରୂନପ 
େଯିକୁ୍ ିଦଆିଯାଇଛ।ି

 �ଦଫାେସ୍ ଦେ ଆେବିାସୀ ବେିାଶ

୯ ଜଲି୍ାଦେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପେଷିେ ପକୁନଗ୍ଗଠତି

୮ ଜଲି୍ଲାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ୯ଜଲି୍ଲାରେ ନୂଆ ଉପଲାଧ୍ୟକ୍ଷ୮ ଜଲି୍ଲାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ୯ଜଲି୍ଲାରେ ନୂଆ ଉପଲାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପଲାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ୧୦ ମହଳିଲାଙ୍କୁ  ନଯି କୁକ୍ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପଲାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ୧୦ ମହଳିଲାଙ୍କୁ  ନଯି କୁକ୍ ି

 ଭୁେରନଶ୍ୱେ, ୨୭।୯ (ସମସି): 
ପ୍ର୍ାଦ ପରୁୁର ୍ଜୁି ପଟ୍ଟୋୟେ ଓଡ଼ଶିାେୁ 
ନଦଶର ସ୍ୁଠୁ ଶଳି୍ପ ସମଦୃ୍ଧ ରାଜ୍ୟନର 
ପରଣିତ େର ି୍ ାେୁ ସ୍ୱପନ ନଦଖିଥିନଲ। 
ତାଙ୍ର ଦାୟାଦ ଭା୍ନର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
େ୍ୀେ ପଟ୍ଟୋୟେ ଓଡ଼ଶିାେୁ ନଦଶର 

ଶଳି୍ପ ନେନ୍ଦ୍ର ଭା୍ନର ଗଢ଼ି୍ ା ପାଇଁ 
େରିନ୍ର ଉଦ୍ୟମ ଜାର ି ରଖିଛନ୍।ି 
ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରୋର ସ୍ୱତନ୍ତ ଶଳି୍ପ 
େୀତ ି ପ୍ରଣୟେ େରଛିନ୍।ି େୟିମତି 
୍୍ୟ୍ଧାେର ‘ନମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିା’ 

େନ୍ ନେଲେଭ ଆନୟାଜେ େର ି େନି୍ଶେ, 
ଶଳି୍ପନଦ୍ୟାଗୀମାେଙୁ୍ ଓଡ଼ଶିା ମେୁାଁ 
େର ି୍ ାନର ସଫଳ ନୋଇଛନ୍।ି ଆଗାମୀ 

୨୦୨୫ ମସେିା ସଦୁ୍ଧା ରାଜ୍ୟେୁ ୍ପିଳୁ 
େନି୍ଶ ଆଣ ି୍ ା ଓ ରାଜ୍ୟନର ଶଳି୍ପଭରି୍େି 
େଯିକୁ୍ ିସଂଖ୍ୟାେୁ ଲନକ୍ଷନର ପେଞ୍ାଇ୍ାେୁ 
ରାଜ୍ୟ ସରୋର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍।ି 

ଏେକି୍ରମନର ଦୁ୍ାଇ, ଦଲି୍ୀ, ମମୁବାଇ 
ପନର ଆସନ୍ାୋଲ ି ନ୍ଙ୍ଗାଲୁରୁନର 
ଆନୟାଜେ ନେଉଛ ି େନି୍ଶେ 

ସନମ୍ଳେ। ଏେ ି ୋଯବେ୍ୟକ୍ରମନର ନଯାଗ 
ନଦ୍ାେୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନ୍ଙ୍ଗାଲୁରୁନର 
ପେଞ୍ଛିନ୍।ି ପ୍ରଥମ ଦେିନର ୍ଶିଷି୍ଟ 
ଶଳି୍ପପତ ିତଥା ୱିନପ୍ରାର 

ଆେ ିରେଙ୍ଠାଲୁେୁ ସରମେଳନ, ର�ଠାଗରଦରେ ୫୦୦ ନରିେଶକ

େକ୍ଷ୍ୟ ଶଳି୍ପସମଦୃ୍ଧ ଓଡ଼ଶିା

ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ  ରେଟରିେ ୱିର୍ଲାେ 
ପରୂ୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜମି୍  ର୍ମଜ୍ରୀ
ଆଇଟ ିଏରଂ ଇ-କମର୍ବ 
ଉରଦ୍ୟଲାଗ୍ରୀଙ୍ ରହ ଆରେଲାଚନଲା ଆଜି

 ମମୁ୍ବଇ, ୨୭ଠା୯(ଏରେନ୍)ି:  େଳାଧେ 
ୋର୍ାରେୁ ନରାେ ି୍ ା ଲାଗ ି ୨୦୧୬ 
ମସେିାନର ରାତ ି ଅଧିଆ ୍ମିୁ୍ ାୟେ 
ନ�ାରଣା ପନର ନେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ଛାପଥିି୍ା 
ନୋଟ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬୮୦ ନୋଟ ିଖର୍ଣ ୫୦୦ 
ଓ ୨୦୦୦ ଟଙି୍ଆ ନୋଟ୍  ୍ଜାରରୁ ଉଭାେ 
ନୋଇଯାଇଛ।ି  ଗାଏ୍ ନୋଇଯାଇଥ୍ ା 
ଏେ ି  ପରମିାଣର ନୋଟ୍ ର ମଲୂ୍ୟ ୯.୨୧ 
ଲକ୍ଷ ନୋଟ ିନେ୍। ଏେ ିଟଙ୍ା ୍୍ୟାଙ୍ନର 
ଜମା ନୋଇୋେ ିଁ େ ି ଚଳନ୍ ି ୍ଜାରନର 
ମଧ୍ୟ  ୋର୍ାର ନେଉୋେ ିଁ। ନଖାଦ୍ ରଜିଭବେ 
୍୍ୟାଙ୍ ମଧ୍ୟ ଏେ ିଟଙ୍ା ସମ୍ପେବେନର ନେୌଣସ ି
ନଟର ପାଉୋେ ିଁ ନ୍ାଲ ି ତା’ର ୍ାରଟିେ 
ରନିପାଟବେନର ଉନଲ୍ଖ େରଛି।ି ନତଣ ୁଏେ ି

ପରମିାଣର ଟଙ୍ା େଳାଧେ ପାଲଟଥି୍ ା 
ନେଇ ଅଥବେେୀତ ି ୍ଶିାରଦମାନେ ଆଶଙ୍ା 
ପ୍ରେଟ େରୁଛନ୍ି 

ରନିପାଟବେ ଅେୁସାନର  ୨୦୧୬ଠାରୁ  
ଏପଯବେ୍ୟନ୍ ନଦଶନର  ୩୭୦ ନୋଟ ିଖର୍ଣ 

୨୦୦୦ ଟଙି୍ଆ ନୋଟ୍  ଛପାଯାଇଛି 
ନସଥରୁ ୧୦୨ ନୋଟ ିଖର୍ଣ ନୋଟ୍  ଏେ ି୬ 
୍ରବେନର େଷ୍ଟ ନୋଇଛ ି। ନତଣ ୁ୍ର୍ବେମାେ 
ଚଳନ୍ ି ୍ଜାରନର   ୨୬୮ ନୋଟ ି ଖର୍ଣ 
୨୦୦୦ ଟଙି୍ଆ ନୋଟ୍  ରେ ି୍ ା େଥା, ମାତ୍ 

୨୦୨୧-୨୨ନର ଚଳନ୍ ି୍ ଜାରନର  ୨୧୪.୨ 
ନୋଟ ିଖର୍ଣ ୨୦୦୦ ଟଙି୍ଆ ନୋଟ୍ ରେଛି।ି 
ଅଥବୋତ୍ ୫୪ ନୋଟ ି ଖର୍ଣ ୨୦୦୦ ଟଙି୍ଆ 
ନୋଟ୍  ୋର୍ାରରୁ ଗାଏ୍ ନୋଇଯାଇଛ।ି 
ଏେ ିନୋଟ୍ ଗଡ଼ୁେିର ନମାଟ ମଲୂ୍ୟ ୧.୦୮ 
ଲକ୍ଷ ନୋଟ ି ଟଙ୍ା। ନସେଭିଳ ି ୬ ୍ରବେ 
ମଧ୍ୟନର ୬୪୭୯ ନୋଟ ି ଖର୍ଣ ୫୦୦ 
ଟଙି୍ଆ ନୋଟ୍  ଛପା ନୋଇଛ।ି ନସଥରୁ 
୨୯୮ନୋଟ ିଖର୍ଣ ନୋଟ୍  ଏେ ି୬ ୍ରବେନର 
େଷ୍ଟ ନୋଇଥି୍ାରୁ ଚଳନ୍ ି ୍ଜାରନର  
୬୧୮୧ ନୋଟ ିଖର୍ଣ ୫୦୦ ଟଙି୍ଆ ନୋଟ୍  
ଉପଲବ୍ଧ ନେ୍ା େଥା  େନୁି୍  ଚଳନ୍ ି
୍ଜାରନର ୪୫୫୫ ନୋଟ ିଖର୍ଣ ୫୦୦ 
ଟଙି୍ଆ ନୋଟ୍ ରେଛି ି

ପକୁଣ ିବଢକୁ ଛ ିେଳାଧନ

 େଠାରଲଶ୍ୱେ, ୨୭ଠା୯ 
(ସମସି): ପ୍ରତରିକ୍ଷା 
ଗନ୍ରଣା ଓ ୍େିାଶ 
ସଂଗଠେ (ଡଆିରଡଓି) 
ଦ୍ାରା ଅତ ି ସ୍ୱଳ୍ପ 
ଦୂରତା ୍ଶିଷି୍ଟ ୍ାୟ ୁ
ପ୍ରତରିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ 
(ଭଏିସ୍ ଏଚ୍ ଓଆରଏଡଏିସ୍ ) ନକ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ରର ଦୁଇଟ ି
ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ନୋଇଛ।ି ମଙ୍ଗଳ୍ାର ଦେି ଓଡ଼ଶିା 
ଉପେୂଳ ଚାନ୍ପିରୁସ୍ତି ସମେବତି ପରୀକ୍ଷଣ �ାଟନିର 
ଭୂପଷୃ୍ଠନର ରଖାଯାଇଥି୍ା ଏେ ନପାନଟବ୍େ ଲ ଲଞ୍ର ୍ା 
ଉତ୍ ନକ୍ଷପଣ ଯାେରୁ ଏେ ିନକ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ରର 

ଭଏିସ୍ ଏଚ୍ ଓଆେଏଡଏିସ୍  
ରଷେପଣଠାସ୍ତ୍ରେ ସଫଳ ପେଲୀଷେଣ

୧୬୨୬ ରକଲାଟ ି୫୦୦ ଟଙି୍ଆ ଓ ୫୪ ରକଲାଟ ି୨୦୦୦ ଟଙି୍ଆ ରନଲାଟ୍ େ ପତ୍ଲା  ମଳିକୁ ନ ି: ଆର୍ ରଆିଇ
େଜିେ୍ବ ର୍ୟଲାଙ୍ ପଲାଖରେ  ନଲାହ ିଁ 
ଉେଲାନ ଚଳନ୍ ିଟଙ୍ଲାେ ହରିଲାର
୨୦୧୯େକୁ  ରନ୍ଦ ରହଲାଇଛ ି 
୨୦୦୦ ଟଙି୍ଆ ନୂଆ ରନଲାଟ୍  ଛଲାପଲା
ନୂଆ ୫୦୦ ଟଙି୍ଆ ରନଲାଟ ଛପଲା 
୭୬% ରୃଦ୍ ିପଲାଇଛ ି

 ଭୁେରନଶ୍ୱେ, ୨୭।୯ (ସମସି): ୍ଜୁି ଜେତା 
ଦଳ ଆଉ ଏେ ରାଜନେୈତେି ଦଳ ନୋଇ ରେେିାେ ିଁ, 
ଏୋ ଏେ ସାମେୂେି ଆନନ୍ାେର ରୂପ ନେଇଛ।ି 
ନେ୍ଳ ଶାସେ ୍ା କ୍ଷମତାସୀେ ନେ୍ା ଲକ୍ଷ୍ୟ େ 
ରଖି ସାଧାରଣ ନଲାେଙ୍ ପ୍ରତ ି ସମପ ଟିତ ନସ୍ା 
େମିନନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ େରଛି ିେକ୍ା। ଦଳର ସଭାପତ ିତଥା 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ େ୍ୀେ ପଟ୍ଟୋୟେଙ୍ େନିଦ୍ବେଶକ୍ରନମ 
ରାଜନେୈତେି ସୀମାନରଖାରୁ ଊଦ୍ଧ୍ବବେେୁ ଉଠ ି ଦଳମତ 
େ ି୍ ଟିନଶରନର ରାଜ୍ୟ୍ାସୀଙ୍ େଲ୍ୟାଣ େମିନନ୍ 
ୋଯବେ୍ୟକ୍ରମ ୋତେୁ ନେଇଛ ି ଓ ଆସନ୍ା ଅନେଟା୍ର 

୨ ତାରଖି ଅଥବୋତ୍  ଗାନ୍ୀ ଜୟନ୍ୀରୁ ଏେ ି ଅଭଯିାେ 
ଆରମ୍ଭ ନେ୍। ପ୍ରତ ି୍ ରବେ ଗାନ୍ୀ ଜୟନ୍ୀରୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 
ପଦଯାତ୍ା ଓ ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ସନଚତେତା ୋଯବେ୍ୟକ୍ରମ 
େରାଯାଉଥି୍ାନ୍ନଳ ଚଳତି ୍ରବେ ରାଜ୍ୟ୍ାସୀଙ୍ 

ସାମେୂେି ନସ୍ା େମିନନ୍ 
ଦଳର ନେତା, େମବେେର୍ବୋ ଓ 
େମବେୀମାନେ ଅଭଯିାେ ଆରମ୍ଭ 
େରନି୍। ଏୋର ଚୂଡ଼ାନ୍ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଆସନ୍ା ୨୯ ଓ ୩୦ 
ତାରଖିନର ଭୁ୍ନେଶ୍ୱରନର 

ଅେୁଷ୍ଠତି ନେ୍। ଆସନ୍ା ଗରୁୁ୍ାର ଓ ଶକୁ୍ର୍ାର 
ଭୁ୍ନେଶ୍ୱରର ୍ରମରୁ୍ଣା ପଡଆି ଠାନର ଆନୟାଜତି 
ନେଉଥି୍ା ସମ୍ଳିେୀନର ନେତା ଓ େମବେୀଙୁ୍ ଗରୁୁମନ୍ତ 
ଦଆିଯ ି୍ । ଏ ସମ୍ପେବେନର ଦଳର 

ସମପପିତ ରସେଠା ଲଠାଗ ିସମପ ପିତ ରସେଠା ଲଠାଗ ି
ପ୍ରତେିଦ୍ଧ େରିେଡିପ୍ରତେିଦ୍ଧ େରିେଡି ପେଯାତ୍ାେକୁ  ନୂତନ ଅଭଯିାନ

 ଜନଦସବା ପାଇଁ ସାମହୂେି ଶପଥ ଦନଦବ େମ୍ଗୀ-େମ୍ଗେର୍୍ଗା
 ପେଯାତ୍ା ସମୟଦେ ବୃକ୍ଦୋପଣ, େକ୍ତୋନ, ଦୋଗୀଦସବା 
 ୨୯ ଓ ୩୦ଦେ ୋଜଧାନୀଦେ େକୁ ଇେନିଆି ପ୍ରସ୍କୁତ ିଦବୈଠେ
 ଦଯାଗ ଦେଦବ ୋଜଷ୍ୟେ ୩ ହଜାେେକୁ  ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଗ େମ୍ଗୀ ଓ େମ୍ଗେର୍୍ଗା

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦ }ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

 େଠାଉେରକଲଠା, ୨୭ଠା୯(ସମସି): ୍ରଷି୍ଠ 
ଆଇନ୍ ଜୀ୍ୀ, ପ ୂ୍ ବେତେ ମ୍ୁୟେସିପିାଲଟି ି
ନଚୟାରମ୍ୟାେ ତଥା ପ ୂ୍ ବେତେ ଓେଲି ସଂ� 
ସଭାପତ ିରନମଶ ୍ ଳଙ୍ ଝୁଲନ୍ା ମତୃନଦେ 
ପଲୋଣ୍ଟସାଇଟ୍  ଥାୋ ପଲୁସି ଉଦ୍ଧାର େରଛି।ି 
ନଡଲ ି ମାନେବେଟସ୍ତି େରୟିାଣାଭ୍େ 

ଗଳନିର ଥି୍ା େଜି ୍ାସଭ୍େରୁ ତାଙ୍ 
ମତୃନଦେ ଉଦ୍ଧାର ନୋଇଛ।ି ମତୁୃ୍ୟର ପ୍ରେୃତ 
ୋରଣ ଜଣାପଡ଼ ି େ ଥି୍ାନ୍ନଳ ପଲୁସି ଏେ 
ସଇୁସାଇଡ୍  ନୋଟ୍  ଜ୍ତ େରଛି।ି ନସଥିନର 
ନମା ମତୁୃ୍ୟ ପାଇ ଁ ନେେ ି ଦାୟୀ େୁେନଁ୍ ି ନ୍ାଲ ି
ଉନଲ୍ଖ ଥି୍ା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ପଲୋଣ୍ଟସାଇଟ ଥାୋ 

ପଲୁସି ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ େର ି୍ ା ସେ ଏ ନେଇ ଏେ 
ଅପମତୁୃ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ େରଛି।ି ମଙ୍ଗଳ୍ାର 
ଶ୍ ୍୍ୟ୍ନଛେଦ ପନର ତାଙ୍ ମରଶରୀରେୁ 

ଆରଜଏିଚ୍ ର ମଗବେ 
ୋଉସନର ରଖାଯାଇଛ।ି 
ତାଙ୍ର ୨ ପଅୁ ନ୍ାେୂ 
୍ୁଧ୍ାର ଆସ ି୍ ାପନର 
ଅନନ୍ଷ୍ଟ ିକ୍ରୟିା ନେ୍ନ୍ାଲ ି
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଶ୍ 
୍୍ୟ୍ନଛେଦ ରନିପାଟବେ 

ଆସ ି୍ ାପନର ମତୁୃ୍ୟ ପଛରୁ ରେସ୍ୟର ପଦ୍ବୋ 
େଟ ି୍  ନ୍ାଲ ିେୁୋଯାଇଛ।ି ରନମଶ ୍ ଳ ପତ୍ୀ, 
ଶାଶ ୂଓ ନଦଢ଼ଶାଶଙୂ୍ ସେ ନଡଲମିାନେବେଟସ୍ତି 
ତାଙ୍ ଶ୍ୱଶରୁ �ନର ରେୁଥିନଲ। 

ବେଷି୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍ ଝକୁ େନ୍ା ମତୃଦେହ ଉଦ୍ଧାେ

‘ରମଲା ମତୃକୁ ୍ୟ ପଲାଇଁ ରକହ ିଦଲାୟ୍ରୀ ନକୁ ହଁନ୍’ି

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦



ସହରଠାରୁ ଗଁା’, ପଲିାଠାରୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙୁ୍ ଡଜିଟିାଲ୍  ନଶିା ଘାରବିାରର ଲାଗଛି।ି 
କଏି ରମାବାଇଲ୍  ରେଖିବାରର ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଆଉ କଏି ଘଣ୍ା ଘଣ୍ା ଲ୍ୟାପ୍ ଟପ୍ ରର 
ସମୟ ବତିାଉଛ।ି ଡଜିଟିାଇରଜସନ୍  ର�ାଗୁଁ ଅରନକ କାମ ସହଜରର 

ରହାଇପାରୁଛ ିସତ କନୁି୍, ଏହାର କୁପରଣିାମ ମଧ୍ୟ ର�ାଗବିାକୁ ପଡୁଛ।ି ରତରବ, ଆଜରି 
ଡଜିଟିାଲ୍  �ଗୁରର, ଏ�ଳ ିଏକ ଗ୍ାମ ଅଛ,ି ର�ଉଁଠାରର ସନ୍୍ୟା ରହବାମାରରେ ରମାବାଇଲ୍ , 
ଟ�ି ିଆେ ିବନ୍ଦ କର ିେଆି�ାଏ। ଏହ ିକା�୍ଯ୍ୟକୁ ତୋରଖ କରବିା ପାଇଁ ଗାଁରର ଏକ କମଟି ିମଧ୍ୟ 
ଗଠନ କରା�ାଇଛ।ି ଏହ ିଅନନ୍ୟ ଗ୍ାମଟ ିରହଉଛ ିମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଙ୍ଗଲ ିଜଲି୍ାର ରମାହତି୍ୟାରଚେ  
ବଡ଼ଗାଓଁ ଗାଁ’, ର�ଉଁଠାରର ଡଜିଟିାଲ୍  େୁନଆିର କୁପ୍ର�ାବକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ�ଳ ିଏକ ନଆିରା 
ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରା�ାଇଛ।ି ଏହ ିଗାଁରର  ପ୍ରାୟ ତନି ିହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ରଲାକ ବାସ କରନ୍।ି ଗାଁ 
ମନ୍ଦରିରର ସନ୍୍ୟା ସାତଟା ସମୟରର ଏକ ସାଇରନ୍  ବାରଜ। ଏହାପରର ଗ୍ାମବାସୀମାରନ ନଜି ନଜିର 

ର ମ ା ବ ା ଇ ଲ୍  , 
ଟ�ି ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଡଜିଟିାଲ ଉପକରଣଗଡ଼ୁକୁି 
ପ୍ରାୟ ରେଢ଼ ଘଣ୍ା ଧର ି ବନ୍ଦ କର ି
େଅିନ୍।ି ଏହ ି ସମୟରର ପଲିାମାରନ ପାଠ 
ପଢ଼ନ୍,ି ରଲାକମାରନ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୁଅନ୍,ି 
ରକହ ି ରକହ ି ପରବିାର ସହ ସମୟ ବତିାନ୍।ି  ରେଢ଼ ଘଣ୍ା 
ପରର ଅଥ୍ଯାତ୍  ୮.୩୦ ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଇରନ୍  ବାରଜ, 
�ାହାପରର ରଲାକମାରନ ନଜି ନଜିର ଟ�ି,ି ରମାବାଇଲ୍  
ଆେ ି ଅନ୍  କରଥିା’ନ୍।ି ରତରବ, ଗ୍ାମକୁ ଡଜିଟିାଲ୍  ଡଟିକ୍ସ 
କରବିା ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ସରପଚେ ଏହ ିଅ�ନିବ ନୟିମାବଳୀ 

ଆଣଥିÒରଲ। 

ସାଧାରଣତଃ ଚାକରି ି ଆରବେନ କରବିା ପବୂ୍ଯରୁ ସମରସ୍ତ ବାରୟାଡାଟା 
ତଆିର ିଉପରର ଗରୁୁତଦ୍ େଅିନ୍।ି କାରଣ ରକୌଣସ ିକମ୍ାନ ିବାରୟାଡାଟାରର 
ଜଣକର ଶକି୍ାଗତ ର�ାଗ୍ୟତା ଓ କାମର ଅ�ଜି୍ଞତା ରେଖ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍ 

ନ�ିକୁ୍ତ ିରେଇଥାନ୍।ି ଏହ ିକ୍ରମରର ଜରଣ ମହଳିା କମ୍ାନକୁି ଆକୃଷ୍ଟ କରବିା ପାଇଁ 
ରକକ୍  ଉପରର ବାରୟାଡାଟା ରଲଖଛନ୍।ି କାଲଲି ପାଭ୍ ଲନିାକ୍ ବ୍ାକ୍ ବର୍୍ଯ ନାମୀ୍ ଏହ ି

ମହଳିା ଜଣକ ସାମାଜକି ଗଣମାମଧ୍ୟମରର ଏହ ିଘଟଣା ବାବେରର ସମସ୍ତଙୁ୍ 
ଅବଗତ କରାଇଛନ୍।ି କାଲଲି କଛିେିନି ତରଳ ପ୍ରତଷି୍ତି ରଜାତା କମ୍ାନ ି

‘ନାଇକ୍ ’କୁ ରକକ୍  ଉପରର ନଜିର ବାରୟାଡାଟା ରଲଖ ପଠାଇଥରଲ। 
ଅବଶ୍ୟ ଏହା ରହଉଛ ି ଏକ ଖାଇବାର�ାଗ୍ୟ ରକକ୍। କାଲଲି ନାଇକ୍ ରର 

ଚାକରି ିକରବିାକୁ ଚାହଁୁଥରଲ। ରତରବ କମ୍ାନ ିଏରବ ନ�ିକୁ୍ତ ିପ୍ରୋନ କରୁ ନ ଥବା ଜାଣ ିଏ�ଳ ିଅ�ନିବ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ 
କରଥିବା କଥା ରସ କହଛିନ୍।ି ରସହପିର ିସାଧାରଣ ବାରୟାଡାଟା ପରବିରତ୍୍ଯ କମ୍ାନରି ଓରରଗନ୍  ସ୍ତ ମଖୁ୍ୟ ଶାଖାକୁ ଏହ ି

ନଆିରା ବାରୟାଡାଟା ପଠାଇବାକୁ ତାଙ୍ ସାଙ୍ଗ ପରାମଶ୍ଯ ରେଇଥରଲ। ରସଇଠୁ ଏ ବାବେରର �ଲରର ଚନି୍ା 
କରବିା ପରର କାଲଲି କମ୍ାନରି କରପ୍ଯାରରଟ୍ ରହଡ୍ କଦ୍ାଟ୍ଯରରର ‘ଜଷ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍ ରଡ’ ପାଳନ ଅବସରରର 

ଏହ ି‘ରକକ୍ ବାରୟାଡାଟା’କୁ ପଠାଇଥରଲ। �ାହାକ ିସ�ିଁଙ୍ େୃଷ୍ଟଅିାକର୍ଯଣ କରବିାରର ସଫଳ 
ରହାଇଛ।ି ରତରବ କାଲଲିଙ୍ର ଏ�ଳ ି ବାରୟାଡାଟା ଉପରର  ରସାସଆିଲ 

ମଡିଆିରର  ରଲାରକ ମଶି୍ର ପ୍ରତକି୍ରୟିା ପ୍ରୋନ କରଛିନ୍।ି 

ଆଧନୁକି ଓଡ଼ଆି କାବ୍ୟ 
ସାହତି୍ୟକୁ �ଗୁସ୍ରଷ୍ଟା 
କବ ି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍ 

ଅବୋନ ଅତୁଳନୀୟ। ନଜିର 
ଅସାଧାରଣ କାବ୍ୟ ପ୍ରତ�ିା ଓ 
ଅକ୍ାନ୍ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରର ରସ 
ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟରର ନବଜାଗରଣ 
ସଷୃ୍ଟ ି କରଥିିରଲ। ରାଧାନାଥ ରାୟ 
୧୮୪୮ ମସହିା ରସରପଟେମ୍ବର 
ମାସ ୨୮ ତାରଖିରର ବାରଲଶଦ୍ର 
ଜଲି୍ା ଅନ୍ଗ୍ଯତ ରସାର ନକିଟସ୍ 
ରକୋରପରୁ ଗ୍ାମରର  ଜନ୍ମଗ୍ହଣ 
କରଥିିରଲ। ପତିା ସନୁ୍ଦର ନାରାୟଣ 
ଓ ମାତା ତାରଣିୀ ୋସୀଙ୍ କୁଳ�ୂରଣ  ରାଧାନାଥ  ତୁଳସୀ େୁଇପରେରୁ ବାସଲିା 
ପର ି ପଲିାଟ ିେନିରୁ ଜରଣ ସଂସ୍କାରୀ ଓ ପ୍ରତ�ିାଶାଳୀ ବାଳକର ପରଚିୟ ସୃ୍ଷ୍ଟ ି
କରଥିିରଲ। ପାଚେବର୍ଯ ବୟସରର ମାତାଙୁ୍ ହରାଇ ରସ ପଲିାଟ ିେନିରୁ ରୁଗ୍ ଣ, 
ଏକାନ୍ପ୍ରୟି ଓ ଉୋସୀନ ରହାଇଗରଲ। ଜ୍ଞାନ ପପିାସ ୁ ରାଧାନାଥ ବନିୟ, 
ନମ୍ରତା ଓ ସୋଚାର ନମିରନ୍ ଶକି୍କମାନଙ୍ର ରହାଇଥିରଲ ପ୍ରୟି�ାଜନ। 
ବାରଲଶଦ୍ର ଜଲି୍ା ସ୍କଲୁର ତୃତୀୟ ଶକି୍କ ରୂପରର ରସ କମ୍ଯମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ଉପଶକି୍ା ନରିଦ୍୍ଯଶକ, �ଗୁ୍ମଶକି୍ା ପରେିଶ୍ଯକ ଓ ଓଡ଼ଶିା ସ୍କଲୁ ସମହୂର 
ଇନ୍ ସରପକଟେର  ରହାଇ ପ୍ରତଷି୍ା ଅଜ୍ଯନ କରଥିିରଲ। କତ୍୍ଯବ୍ୟପରାୟଣତା, 
ପ୍ରଶାସନକି େକ୍ତା, ପାଠ୍ୟପସୁ୍ତକ ରଚନା ତଥା ପାଣ୍ତି୍ୟ ବଳରର ଓଡ଼ଶିାର 
ଶକି୍ାରକ୍ରେରର ଅ�ୂତପବୂ୍ଯ ଉନ୍ନତ ିସାଧନ କରଥିିରଲ। ଏଥି ନମିରନ୍ ମହାରାଣୀ 
�ରିକଟୋରଆି ତାଙୁ୍ ରାୟ ବାହାେୁର ଉପାଧିରର �ୂରତି କରଥିିରଲ। 

କବବିର ରାଧାନାଥ ରହଉଛନ୍ ି ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟରର ନବ�ଗୁର 
ଆବାହକ। ସଦ୍ତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରରେଶ ଗଠନ ଓ �ାରା ସରୁକ୍ା ରକ୍ରେରର ତାଙ୍ର 
�ୂମକିା ଗରୁୁତଦ୍ପରୂ୍୍ଯ। �ାରା ସରୁକ୍ାକୁ ରନଇ ସଂଘର୍ଯ ଚାଲଥିିଲାରବରଳ 
ରାଧାନାଥ ରକୋରରଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ର�ାଗା, ନନ୍ଦରିକଶଦ୍ରୀ, ଉରା, ପାବ୍ଯତୀ, 
ଚଲିକିା, ମହା�ାରୋ,��ାତରିକଶରୀ, ଉବ୍ଯଶୀ, େରବାର, ମରହନ୍ଦ୍ରଗରି ି ପର ି
ଅରନକ କାବ୍ୟ କବତିା ରଚନା କର ି �ଗୁସ୍ରଷ୍ଟା ରୂରପ ବରିବଚତି ରହରଲ। 
ତାଙ୍ ରଚତି ‘ବରିବକୀ’ ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ । ‘ଇତାଲୀୟ 
�ବୁା’ ବରିେଶୀ ଛାୟାରର ତାଙ୍ ରଚତି ପ୍ରସରି୍ ଗଳ୍ପ। ପ୍ରସରି୍ କାବ୍ୟ 
‘ ରମଘେୂତ’ର ରସ ଜରଣ ସଫଳ ଅନୁବାେକ। ସଦ୍ରେଶ ରପ୍ରମ ଓ 
ଜାତୀୟତାରବାଧ କବଙି୍ର ଅଧିକାଂଶ କାବ୍ୟରର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ। 
ଉତ୍କଳର  ନେନେୀ, ପବ୍ଯତ, ନରି୍ଯର, ସରରାବର, ହ୍ରେ , 
ସାଗର ଓ ଐତହିାସକି ସ୍ଳ କବଙି୍ର ସାରସଦ୍ତ ସଷୃ୍ଟରିର  
ତୀଥ୍ଯତଦ୍ର ରଗୌରବଲା� କରଛି।ି ଏଥିନମିରନ୍   ରାଜା ସାର୍  
ବାସରୁେବ ସଢୁଳରେବ ତାଙୁ୍ ‘କବବିର’ ଉପାଧିରର 
�ୂରତି କରଥିିରଲ । ବରିୟବସୁ୍ତ ପ୍ରକୃତ ି ଚରିେଣ , �ାରା 
ଓ ରଶୈଳୀରର  ଅ�ନିବତଦ୍ ରାଧାନାଥଙ୍ କାବ୍ୟ ସଷୃ୍ଟରି 
ଅନ୍ୟତମ ରବୈ�ବ। ରାଧାନାଥ ସାହତି୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ 
କର ି ପରବିତ୍୍ଯୀ କବମିାରନ  ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟକୁ ଋର୍ମିନ୍ 
କରଛିନ୍।ି ଏଥିନମିରନ୍ କବବିର ରାଧାନାଥ ରହଉଛନ୍ ି
�ଗୁସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ନବଜାଗରଣର ଅାବାହକ।  

 ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ା
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ହନି୍ଦୀ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ସଂସ୍ାନ , କଟକ।

ଯଗୁସ୍ରଷ୍ଟା  
କବ ିରଟାଧଟାନଟାଥ 

ବଲଉିଡ୍ ର ଜରଣ  ରଲାକପ୍ରୟି ଗାୟକିା �ାରବ ପରଚିତି ରନହା କକ୍କର। ଏରବ ରନହା ଓ ଗର୍ ବା କଦ୍ନି୍  ଫାଲ୍ ଗନୁ ିପାଠକଙ୍ 
ମଧ୍ୟରର ରଗାଟଏି ଗୀତକୁ ରନଇ ବବିାେ ରେଖା�ାଇଛ।ି ବବିାେ ମଧ୍ୟରର ରସାନ ିଟ�ି ିପକ୍ରୁ ‘ଇଣ୍ଆିନ୍  ଆଇଡଲ୍ -୧୩’ର 
ଏକ ରପ୍ରାରମା ଜାର ିକରା�ାଇଛ।ି ଏଥରର ଫାଲ୍ ଗନୁ-ିରନହାଙ୍ ସହତି ରଶା’ର ରହାଷ୍ଟ ଆେତି୍ୟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଗାୟକ ହରିମଶ 

ରରଶମଆି ଗର୍ ବା ରଖଳୁଥବାର ନଜର ଆସଛିନ୍।ି ଫାଲ୍ ଗନୁ ିଗୀତ ରବାଲୁଥବାର ରେଖା�ାଇଛ।ି �ଡିଓିରର କ୍ୟାପସନ୍ ରର ରଲଖା�ାଇଛ-ି
ଇଣ୍ଆିନ୍ ଆଇଡଲ୍  ମଚେରର ଗର୍ ବା କଦ୍ନି୍  ଫାଲ୍ ଗନୁ ିପାଠକଙ୍ ସହ। କନୁି୍ ଏହ ି�ଡିଓିକୁ େଶ୍ଯରକ ସହଜରର ଗ୍ହଣ କରନିାହାନ୍।ି ରଲାରକ ଗୀତକୁ 

ହଟି୍  କରବିା ପାଇଁ କ’ଣ କରପିାରନ୍ ି ରବାଲ ିଅରନକ େଶ୍ଯକ ମତ ରେଇଛନ୍।ି ଆଉ କଛି ି
େଶ୍ଯକ ଏହ ିଲରଢଇ କ’ଣ ରେରଖଇହବା ପାଇଁ ଥଲା ରବାଲ ିକହଛିନ୍।ି 

ଏଠାରର ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କ,ି ଫାଲ୍ ଗନୁ ିଓ ରନହାଙ୍ ମଧ୍ୟରର ବବିାେ ନରବ େଶକର 
ବହୁ ଚର୍ଚଲିତ ଗୀତ ‘ରମରନ ପାୟଲ ରହ ୈ ଛନ୍ କାଇ’ର ରମିକି୍ସ ‘ଓ ସଜାନା’ ର�ାଗୁଁ ସଷୃ୍ଟ ି
ରହାଇଛ।ି ଏରବବ ି ଫାଲ୍ ଗନୁଙି୍ ଗୀତର ଲକ୍ ଲକ୍ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍।ି ଏହାର ରମିକି୍ସକୁ 
ରଲାରକ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥବା ରେଖା�ାଇଛ।ି ଗୀତଟକୁି ରନହା ଗାଇଥବାରବରଳ ଏଥରର 
ରନହା, ଅ�ରିନତା ପ୍ରୟିାଙ୍ ଶମ୍ଯା ଏବଂ ରକାରଓିଗ୍ାଫର୍  ଧନଶ୍ରୀ ବମ୍ଯା ଅ�ନିୟ କରଛିନ୍।ି 
ଏହାର ମ୍ୁୟଜକି୍  ରେଇଛନ୍ ିତନଷି୍କ ବାଗ୍ ଚ।ି  ଫାଲ୍ ଗନୁକୁି ମଧ୍ୟ ଏହାର ରମିକି୍ସ 
ପସନ୍ଦ ଆସନିାହ ିଁ। ଏହ ି ଗୀତର ପ୍ରଶଂସକମାରନ ଏଥପାଇଁ ରନହାଙୁ୍ 

ରସାସଆିଲ ମଡିଆିରର ମଧ୍ୟ ର୍ାଲ୍  କରୁଛନ୍।ି ନକିଟରର 
ଫାଲଗନୁ ିଇନ୍ ଷ୍ଟାରର ର୍ାଲସ୍ଯମାନଙ୍ର କଛି ିକରମଣ୍ ରସୟାର୍  

କରଥିରଲ। ଏହା ସହତି ଫାଲଗନୁ ି ରଲଖଥରଲ, ‘ପ୍ରଥମ 
�ଡିଓି କାହାଣୀରର ର�ଉଁ ନରିୀହତା ଥଲା, ଏହ ି

ଗୀତରର ତାହା ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ବରିଲାପ ରହାଇ�ାଇଛ।ି 
ରମିକି୍ସ କରବିାରର ସମସ୍ୟା ନାହ ିଁ, କନୁି୍ 

ମଳୂ ଗୀତର �ାବନାକୁ ନଷ୍ଟ କରା 
ନ�ାଉ। ’

ଫେଷ: ଅଧିକ ପରଶି୍ରମର ଫଳ ପାଇରବ। କମ୍ଯରକ୍ରେରର  ନଷି୍ାପର ରହରିବ। 
ଶତରୁମାରନ ଆୟତ୍ାଧୀନ ରହରବ। ବ୍ୟବସାୟରର  ଲା�ାନଦ୍ତି ରହରବ। 

ଛାରେଛାରେୀ ଅଧ୍ୟୟନପ୍ରୟି ରହରବ। େୂର�ାରୋ ର�ାଗ ରହଛି।ି 

ବୃଷ: କମ୍ଯରକ୍ରେରର ଉରତ୍ଜନା ରହବି। ସନ୍ାନସନ୍ତଙୁି୍ ରନଇ ଚନି୍ାରର 
ରହରିବ। ବ୍ୟବସାୟରର ଚନି୍ାଜନକ ପରସି୍ତ ିରହବି। େୀଘ୍ଯେନିର ସମସ୍ୟାର 
ସମାଧାନ ରହାଇପାରର। ସଦ୍ାସ୍୍ୟପ୍ରତ ି ଅବରହଳା କର ିକଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍।ି 

େଥିନୁ: ବହୁ ରଚଷ୍ଟାକର ିଆରଗଇରବ। ବନୁ୍ବାନ୍ବଙ୍ ଆଗମନ ରହାଇପାରର। 
ରଲାକସମ୍କ୍ଯ ବୃର୍ ପାଇବାକୁ ଲାଗବି। କ୍ୟାରୟିରକୁ ରନଇ ଚନି୍ାରର 

ରହପିାରନ୍।ି ନୂତନ ନରିବଶରୁ ଲା�ାନଦ୍ତି ରହରବ।

କକ୍କଟ: ରକୌଣସ ି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍।ି ମହଳିାମାରନ 
ଆତ୍ମନ�ି୍ଯରଶୀଳ ରହରବ। ବାଣଜି୍ୟରର ଉତ୍ମ ଆୟ ରହବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍ 

ସହର�ାଗ ପାଇ ସହଜରର କା�୍ଯ୍ୟସରି୍ କରପିାରନ୍।ି 

ସଂିହ:  ଅଥ୍ଯା�ାବ ଓ ଚନି୍ତି ରହରିବ। କମ୍ଯରକ୍ରେରର ଅସହର�ାଗ ରେଖାରେବ। 
ପ୍ରତକୂିଳ ପରସି୍ତିରି ଉପର�ାଗ କର ିଲା�ବାନ ରହରବ। ଜୀବନରର ନୂତନ 
ପରବିତ୍୍ଯନ ରେଖାରେଇପାରର। ପରବିାରର ସହର�ାଗ ପାଇରବ।

କନ୍ୟା: ଗରୁୁଜନଙ୍ଠାରୁ  ଗରୁୁତଦ୍ପରୂ୍୍ଯ କା�୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରାମଶ୍ଯ ରନରବ। 
କମ୍ଯରକ୍ରେ ଉତ୍ାହଜନକ ରହବି। ସମାଜରର ରଲାକପ୍ରୟି ରହାଇପାରନ୍।ି 
କ୍ରୀଡ଼ାରକ୍ରେରର ମହଳିାମାରନ �ଶକୀତ୍ଲି ପାଇରବ। 

ତୁଳା: େନିଟ ି ବ୍ୟସ୍ତତା �ତିରର କଟବି। ବ୍ୟବସାୟକି କା�୍ଯ୍ୟରର େୂର�ାରୋ 
କରପିାରନ୍।ି ଉର୍ଚପେସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍ ସହର�ାଗ ପାଇରବ। ମନକଥା 

ଅନ୍ୟକୁ କହବିାରୁ େୂରରଇ ରୁହନୁ୍। 

ବଛିା: ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇରବ। ରପ୍ରମ ଓ ସାଂସାରକି ଜୀବନ ସଖୁମୟ 
ରହବି। ବ�ିନି୍ନ ରକ୍ରେରର ସନୁାମ ପାଇରବ। ଅ�ଥା ଖର୍ଚ୍ଯ ଚନି୍ାର କାରଣ 
ରହାଇପାରର। ଛାରେଛାରେୀ କୃତତିଦ୍ ଅଜ୍ଯନ କରରିବ। 

ଧନୁ: ଅଟକ ି ରହଥିିବା କା�୍ଯ୍ୟ ସଂପରୂ୍୍ଯ ରହବ। ମହଳିାମାରନ ସଖୁୀ 
ରହରିବ। ପ୍ରଶାସନକି ମାନମ�୍ଯ୍ୟାୋ ପ୍ରାପ୍ ି ରହବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍ ସହ  

ମଳିାମଶିା ବଢ଼ବି।

େକର:  କମ୍ଯରକ୍ରେରର ମନ୍ଥରତା ରହବି ଓ  ସହକମ୍ଯୀଙ୍ ସହ ପ୍ରତେିଦ୍ନ୍ଦଦ୍ତିା 
ରେଖାରେବ। ପାରବିାରକି କା�୍ଯ୍ୟ�ାର ଅଧିକ ରହବି। ଅକସ୍ାତ୍  
ବନୁ୍ବାନ୍ବଙ୍ ଆଗମନ ରହାଇପାରର। ନୂତନ ନ�ିକୁ୍ତ ିସରୁ�ାଗ ରେଖାରେବ। 

କୁମ୍ଭ: ମାନସକି ଅସ୍ରତା �ତିରର ସମୟ କଟବି। ଆଥ୍ଯକ ଅବସ୍ାରର ଅବନତ ି
ଘଟବି।  ମହଳିାମାରନ ହତାେର ରହାଇପାରନ୍।ି ରଧୈ�୍ଯ୍ୟର ସହ କା�୍ଯ୍ୟ 
କରନୁ୍। ନଜି ସଦ୍ାସ୍୍ୟ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଅିନୁ୍।

େଦୀନ: େୁଃସାହସକି ସ୍ତରିର କା�୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରରିବ। ମହଳିାମାରନ ର�ାଗ୍ୟ 
ପ୍ରତପିାେତି ରହରବ। ବ୍ୟବସାୟରର ପ୍ରସାର ଘଟବି। ରପ୍ରମ ଓ ୋମ୍ତ୍ୟ 

ଜୀବନ ସଖୁମୟ ରହବି।
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ଆଜରି ଇତହିାସ

(୧) ଆଜମେର୍ , (୨) ଗଜୁରଟାଟ, (୩) ୧୪ଟ,ି  
(୪) ୧୯୫୦, (୫)େଣପିରୁ, (୬) ୧୯ ଡମିେେ୍ବର, 

(୭) କଟାଂେ୍ୟ, (୮) ୧୮୯୭,  
(୯) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରମେଶ, (୧୦) ପଶୁଶୁରଟାେ 

େକଟାଳ କୁଇଜ୍-୭୪ର ଉତ୍ତର

(୭)  ରଲାନାର ହ୍ରେ �ାରତର ରକଉଁ ରାଜ୍ୟରର ଅଛ?ି
(୮)  ରାମାୟଣରର ହନୁମାନଙ୍ ପରୁେଙ୍ ନାମ କ’ଣ 

ଥଲା?
(୯)  ରନାରବଲ ପରୁସ୍କାର ପାଇଥବା ପ୍ରଥମ �ାରତୀୟ 

କଏି?
(୧୦) ମାନବ ଶରୀରର ରକଉଁ ଗ୍ନ୍ଥକୁ ‘ମାଷ୍ଟର ଗ୍ନ୍ଥ’ 

କୁହା�ାଏ?

(୧)  ସମ୍ବଧିାନ େବିସ ରକରବ ପାଳନ କରା�ାଏ?
(୨) ‘ସତ୍ୟାଥ୍ଯ ପ୍ରକାଶ’ ପସୁ୍ତକ କଏି ରଲଖଥରଲ?
(୩) ଆରମରକିାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍ କା�୍ଯ୍ୟକାଳ ରକରତ ବର୍ଯ 

ରହାଇଥାଏ?
(୪)  ଚଣ୍ଗିଡ଼ର ପ୍ରସରି୍ ‘ରକ୍  ଗାରଡ୍ଯନ୍ ’ କଏି ନମି୍ଯାଣ 

କରଥିରଲ?
(୫)  ରକଉଁ ରଖଳରର ‘ଫି୍ ର୍ା’ ଶବ୍ଦ ପ୍ରରୟାଗ କରା�ାଏ?
(୬)  ବଶିଦ୍ବ୍ୟାଙ୍ର ମଖୁ୍ୟାଳୟ ରକଉଁଠ ିଅଛ?ି

ସକାଳ କୁଇଜ୍  ୭୪ର ୪୨ ଜଣ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ େଧ୍ୟରୁ 
୩ଜଣ ସବ୍କାଧକ ସଠକି୍  ଉତ୍ତର ଫଦଇଛନ୍।ି 

୭୫

ଏସପ୍ାହର ସଠକି୍  ଉତ୍ତରଦାତା
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 ଜଫିତନ୍ଦ୍ର ପହୁାଣ, ଫେଙ୍କାନାଳ
 ଫଜ୍ୟାତରିଞ୍ଜନ େଶି୍ର, ବ୍ରହ୍ମଗରି,ି ପରୁଦୀ 
 େେତା ସାହୁ, କପ୍ପିଦା

ବବିଟାେ େଧ୍ୟମର ଏକଟାଠ ି
ମେଖଟାଗମେ ମନହଟା-ଫଟାଲ୍ ଗନୁ ି

ଚଟାକରି ିପଟାଇଁ େହଳିଟାଙ୍କ ଅଭନିବ ବକିଳ୍ପ 
ମକକ୍ ମର ବଟାମ�ଟାଡଟାଟଟା

  ମପଚଟା ଥ୍ରୀ-ଡ’ି ଚତି୍ରକୁ େଧ୍ୟ 
ମେଖପଟାମର।

 ହନି୍ରୀ ଭଟାଷଟାମର େବୁଠୁ ଅଧକ 
ବ୍ୟବହଟାର କରଟାଯଟାଉଥବଟା ଶବ୍ଦ 
ମହଉଛ ି‘ନେମତେ’।

 ବଶି୍ବର େବୁଠଟାରୁ କମ୍  ଉଚ୍ଚତଟାର 
ମେଟାକ ଇମ୍ଟାମନେଆିମର 
ମେଖଟାଯଟାନ୍।ି 

ଜଣଟା ଅଜଣଟା

l	୧୮୩୭- ବାହାଦୁର ଶାହା 
ଦ୍ତିଦୀୟ ଦଲି୍ଦୀର ଶାସନଭାର 
ହାତକୁ ଫନଫେ। 

l	୧୮୮୭- ଚଦୀନ୍ ର ଫହାୟାଙ୍ଗଫହା 
ନଦଦୀଫର ଆସଥିବା ଭୟାବହ 
ବନ୍ୟା ଫ�ାଗୁଁ ପାଖାପାଖ ୧୫ 
େକ୍ଷ ଫୋକଙ୍କ େତୁୃ୍ୟ। 

l	୧୯୨୯- ସରୁ ସମ୍ାଜ୍ଦୀ େତା 
େଫଙ୍ଗସକରଙ୍କ ଜନ୍ମ।

l	୧୯୫୦- ଇଫଣ୍ାଫନସଆି 
ସଂ�କୁ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ୬୦ତେ ସଦସ୍ୟ ଫହୋ। 

l	୨୦୦୪- ବଶି୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତକୁ ବଶି୍ର  
ଚତୁଥ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼  ଅଥ୍କ ବ୍ୟବସ୍ା 
କହେିା। 

ଗଟଁାମର େନ୍୍ୟଟା ମହବଟା 
େଟାମତ୍ର ବଟାମଜ େଟାଇରନ୍ 

 ବନ୍ ମହଟାଇଯଟାଏ ଟଭି ିଓ ମେଟାବଟାଇଲ୍ 

ଆଜ ିଆେଥିିମେ...

ୋ’ କଟକ ଚଣ୍ଦୀଙ୍କ ହରଚଣ୍ଦୀ ଫବଶ ୋ’ ଗଡ଼ଚଣ୍ଦୀଙ୍କ ବଗଳାେଖୁଦୀ ଫବଶୋ’ ଗଡ଼ଚଣ୍ଦୀଙ୍କ ବଗଳାେଖୁଦୀ ଫବଶ ୋ’ ଝଙ୍କଡ଼ ଶାରଳାଙ୍କ ସନୁାଫବଶୋ’ ଝଙ୍କଡ଼ ଶାରଳାଙ୍କ ସନୁାଫବଶ ୋ’ ତାରାତାରଣିଦୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚାରଣିଦୀ ଫବଶୋ’ ତାରାତାରଣିଦୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚାରଣିଦୀ ଫବଶ ବାରପିଦା: ୋ’ ଅେ୍କିାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚାରଣିଦୀ ଫବଶବାରପିଦା: ୋ’ ଅେ୍କିାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚାରଣିଦୀ ଫବଶ ୋ’ ସେଫେଶ୍ରଦୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚାରଣିଦୀ ଫବଶୋ’ ସେଫେଶ୍ରଦୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଚାରଣିଦୀ ଫବଶ
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 ପଷୃ୍ଠା               ରେ ପଷୃ୍ଠା               ରେଆବେଙ୍କୁ  ବ�ୋଦୀଙ୍ ଶ୍ରଦ୍ୋଞ୍ଜଳି ୭

ଭୁବରେଶ୍ୱେ,୨୭।୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟକୁ ପଣୁ ି
ବର୍ା ଆସଛୁ।ି ଆଗକୁ ସଷୃ୍ ି ହେବାକୁ ଥିବା 
ଲଘଚୁାପ ହ�ାଗୁଁ ବର୍ା ବଢ଼଼ବିାର ସମ୍ାବନା 
ରେଛି।ି ଆସନ୍ା ୩୦ ତାରଖି ପ�୍୍ୟନ୍ ସାଧାରଣ 
ବର୍ା ହେବାକୁ ଥିବା ହବହେ ଏୋ ପରଠାରୁ 
ବର୍ାର ପ୍ରହକାପ ବୃଦ୍ ିପାଇବ ହବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାହର ବରା୍ ସାଙ୍ଗକୁ 
ବଜୁିେ ି ଘଡ଼ଘଡ଼ରି ଆଶଙ୍ା ରେଛି।ି ଏଥିପାଇଁ 
ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାକୁ ଆଲର୍ ଜାର ିକରା�ାଇଛ।ି 

ଦକ୍ଣି ଚାଇନା ସାଗରହର ସଷୃ୍ ିହୋଇଥିବା 
ରାଇଫୁନର କଛି ି ଅଂଶ ୧ ଅହକଟାବର ହବେକୁ 
ଉତ୍ତର-ପବୂ ୍ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ପବୂ୍-ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ବହଙ୍ଗାପସାଗର ଅଞ୍ଚେକୁ ଏକ ଘରୂ୍ଣ୍ଣିବେୟ 
ଭାହବ ପ୍ରହବଶ କରବି। ଏୋଦ୍ାରା ୧ ଅହକଟାବର 
ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟହର ବରା୍ର ପରମିାଣ ବଢ଼଼ବିା 
ସମ୍ାବନା ରେଛି।ି ହତହବ ଏୋ ଦ୍ାରା ଲଘଚୁାପ 
ସଷୃ୍ ି ହେବାକୁ ପାଗ ଅନୁକୂୂେ ରେୁଥିବା ହନଇ 
ବଭିନି୍ନ ମହେଲ୍  ଆକେନ କରୁଥିବାରୁ ବର୍ାର 
ପ୍ରହକାପ ପ୍ରବେରୁ ଅତ ିପ୍ରବେ ରେପିାହର ହବାଲ ି
ପାଣପିାଗ ବହିଶରଜ୍ଞମାହନ ଆକେନ କରଛିନ୍।ି

ବତ୍ତ୍ମାନ ପଶ୍ମିହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବହଙ୍ଗାପସାଗରରୁ 
ଏକ ଘରୂ୍ଣ୍ଣିବେୟ ରେଛି।ି ଏୋ ଉତ୍ତର ପଶ୍ମି ଓ 
ପଶ୍ମିହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବହଙ୍ଗାପସାଗର ପ�୍୍ୟନ୍ ଲମ୍ଛି।ି 
ଏୋ ପ୍ରଭାବହର ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ 

ଭୁବରେଶ୍ୱେ,୨୭।୯(ସମସି): ଜାତ୍ରୀୟ 
ସ୍ତରହର ସଫେତାର ଆଉ ଏକ ପାୋଚ ଚଢ଼ଛି ି
ଓଡ଼ଶିା। ଖଣଜି ପଦାର୍ ଉତ୍ାଦନ ଓ ରପ୍ାନ୍ରୀ 
ହକ୍ତ୍ରହର ଓଡ଼ଶିା ଏକ ମାଇଲ ଖଣୁ୍ଟ ୋସଲ 
କରଛି।ି ବଗିତ ବର ୍ତୂେନାହର ରାଜ୍ୟ ହଦଢ଼ 
ଗଣୁା ଅଧିକ ଖଣଜି ପଦାର ୍ ରପ୍ାନ୍ରୀ କରଛି।ି 
ହକନ୍ଦ ବାଣଜି୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାେୟର ବାଣଜି୍ିୟକ 
ଇହଣ୍ଟଲହିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ାରଷି୍କି୍ସ(େଜିସିଏିସ୍ ) 
ଏେ ିତର୍ୟ ଦଶା୍ଇଥିବା ହବହେ ଜାତ୍ରୀୟ ୋର 
ଅହପକ୍ା ୩୪.୬ ପ୍ରତଶିତ ଅଧିକ ଖଣଜି 
ପଦାର ୍ହକବେ ଓଡ଼ଶିା େ ିଁ ରପ୍ାନ୍ରୀ କରଛି।ି 

େଜିସିଏିସ ତର୍ୟ ଅନୁ�ାୟ୍ରୀ 
ଆଲୁମନିୟିମ, ହଲୌେପରର, ଲୁୋ ଓ ଇସ୍ାତ 
ଆଦ ିଖଣଜି ପଦାର୍ ରପ୍ାନ୍ରୀ ହକ୍ତ୍ରହର ଓଡ଼ଶିା 
ଉହଲ୍ଖନ୍ରୀୟ ସଫେତା ୋସଲ କରଛି।ି 

୨୦୧୯-୨୦ବରର୍ ରପ୍ାନ୍ରୀ ତୂେନାହର 
୨୦୨୦-୨୧ବର ୍୧୫୬% ଅଭବୃିଦ୍ ିଘରଥିିବା 
ରହିପାର ୍ ଦଶା୍ଇଛ।ି ୨୦୧୯-୨୦ହର 
୧୭.୦୬ ବଲିୟିନ ଡ଼ଲାରର ଲୁୋ ଓ ଇସ୍ାତ, 

ଆଲୁମନିୟିମ ଏବଂ ଲୁୋପରର ରପ୍ାନ୍ରୀ 
ହୋଇଥିଲା। ଜାତ୍ରୀୟ ୋର ଅହପକ୍ା ମଧ୍ୟ 
ରାଜ୍ୟ ୩୪.୬ପ୍ରତଶିତ ଅଧିକ ଖଣଜି ପଦାର୍ 
ରପ୍ାନ୍ରୀ କରଛି।ି ‘େଜିସିଏିସ’ ତର୍ୟ ଅନୁ�ାୟ୍ରୀ 
ହତହଲଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟପ୍ରହଦଶ, ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ଏବଂ 
ରାଜସ୍ାନ ସହମତ ଆଠର ିରାଜ୍ୟର ଅଭବୃିଦ୍ ି
ଜାତ୍ରୀୟ ୋରଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛ।ି ୨୦୧୯-
୨୦ ତୁେନାହର ଗଜୁୁରାର ରପ୍ାନ୍ରୀ ହକ୍ତ୍ରହର 

ଦ୍ଗିଣୁତି ଅଭବୃିଦ୍ ି ୋସଲ କରଛି।ି କର୍ଣା୍ରକ 
ରପ୍ାନ୍ରୀହର ୫୬% ବୃଦ୍ ିକରଛି।ି ୨୦୨୧-୨୨ 
ମସେିାହର ଭାରତର ରପ୍ାନ୍ରୀ ହରକେ୍ ୪୨୨ 
ବଲିୟିନ ଡ଼ଲାରହର ପେଞ୍ଚଛି।ି ହସେପିର ି
୨୦୨୧-୨୨ ମସେିାହର ଗଜୁରାରର ଭାରତର 
ହମାର ରପ୍ାନ୍ରୀର ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତଶିତ 
ଅବଦାନ ରେଛି।ି ଗଜୁୁରାରର ରପ୍ାନ୍ରୀ ୧୨୭ 
ବଲିୟିନ ଡ଼ଲାର ଥିବାହବହେ ମୋରାଷ୍ଟ୍ର 
ଏବଂ ତାମଲିନାେୁ �ରାକ୍ରହମ ୭୩ ବଲିୟିନ 
ଡ଼ଲାର ଓ ୩୫ ବଲିୟିନ ଡ଼ଲାର ୋସଲ 
କରଛିନ୍।ି ଗଜୁୁରାର ମଖୁ୍ୟତ ହପହ୍ାଲୟିମ 
ଉତ୍ାଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣଜି ପରର ଉତ୍ାଦ 
ରପ୍ାନ୍ରୀ କରୁଥିବା ହବହେ ଓଡ଼ଶିା ଲୁୋ ଓ 
ଇସ୍ାତ, ଆଲୁମନିୟିମ ଏବଂ ଲୁୋପରର ଆଦ ି
ଖଣଜି ପଦାର୍ ସେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ରପ୍ାନ୍ରୀ କରୁଛ।ି

ଲ�ୋକକଥୋ

ହଗେଲର ଚାଲ୍  ଚୁଲହିର ପଶଲିା
ଭେ ିସହତ ଜଣା �ାଉଛ,ି

ଭକିର ିନ ହଦଇ ରାେ ଭାଙ୍ଗହିଦବା
ପରସି୍ତ ିକଣ ଆସଛୁ ି?

ହକଉଁ ପାଣ ିହକହଣ ଖସଛୁ,ି
ୋଇକମାଣ୍ଡଙ୍ ନଷି୍ପତ୍ତକୁି ଏହଣ

ୋତ ଭବରି୍ୟତ ଚାେ ିଁଚ ି॥

 ଓଡ଼ଶିୋର ଉଲଲେଖନୀୟ ସଫଳତୋ

ଖଣଜି ରପ୍ୋନୀ ବଢ଼ଛି ିଲେଢ଼ ଗଣୁୋ

ଜାତୀୟ ହାର ଅପେକ୍ା ୩୪.୬% 
ଅଧିକ ଓଡ଼ଶିାର ରପ୍ାନୀ

୪ ଜଲିେୋକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ୋ ଆ�ର୍

ଭୁବରେଶ୍ୱେ,୨୭।୯(ସମସି): ରାଜ୍ୟହର ଶକ୍ ି
ଚାେଦିା ଦନିକୁ ଦନି ବଢ଼଼ୁ ଛ।ି ବତ୍୍ତମାନ ରାଜ୍ୟହର ପକି୍  
ସମୟହର ୫୪୦୦ ହମଗାୱାଟ୍  ବଦୁି୍ୟତ ଆବଶ୍ୟକ 
ହେଉଥିବା ହବହେ ଆଗାମ୍ରୀ ୧୦ ବର୍ହର ଏୋ ୮୧୦୦ 
ହମଗାୱାରହର ପେଞ୍ଚବି ହବାଲ ିଆକେନ କରା�ାଉଛ।ି 
ଏେ ି ପରହିପ୍ରକ୍୍ରୀହର ଅକ୍ୟ ଶକ୍ ି ବା ନବ୍ରୀକୃତ ଶକ୍ ି
ଉପହର ବହିଶର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆି�ାଉଛ।ି କ୍ରମ କ୍ୟଷୁି୍ 
ହକାଇଲା ଭଣ୍ଡାରକୁ ସରୁକ୍ତି ରଖିବା, ତାପଜ ବଦୁି୍ୟତ୍  
ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ାରା ସଷୃ୍ ି ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂରଣକୁ ଦୂର କରବିା 
ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ ିଚାେଦିାକୁ ହମଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ 
ହଦଶ ହଛାରହଛାର ଜେବଦୁି୍ୟତ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ, ପମ୍ପ ହଷ୍ାହରଜ୍  
ପାୱାର ସଷି୍ମ୍  (ପଏିସ୍ ପଏିସ୍ )କୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ହଦଉଛନ୍ ି
ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା ମଧ୍ୟ ହସେ ିଦଶିାହର କା�୍୍ୟାରମ୍ କରଥିିବା 
ସଚୂନା ମେିଛି।ି ଜେ ବଦୁି୍ୟତ୍  ସେ ଅଣପାରମ୍ପରକି ସତୂ୍ରରୁ 
ବଦୁି୍ୟତ୍  ଉତ୍ାଦନ କର ିଆବଶ୍ୟକ ଚାେଦିା ହମଣ୍ଟାଇବା 
ପାଇଁ ହ�ାଜନା କରା�ାଉଛ।ି ହସୌର ବଦୁି୍ୟତ୍  ଉତ୍ାଦନ 
ବ୍ୟୟବେୁେ ହେଉଥିବାରୁ ହଛାରହଛାର ଜେ ବଦୁି୍ୟତ୍  
ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନୂଆ ହବୈରୟକି ଜ୍ଞାନହକୌଶେ ପ୍ରହୟାଗ 
କରା�ାଇ ପମ୍ପ ହଷ୍ାହରଜ୍  ଜେ ବଦୁି୍ୟତ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପହର 
ସରକାର ଧ୍ୟାନ ହକନ୍ଦ୍ରୀତ କରଛିନ୍।ି ଏେ ି କ୍ରମହର 
କୋୋଣ୍ଡସି୍ତି ଅପର ଇନ୍ଦାବଦ୍ରୀଠାହର ଏକ ପମ୍ପ 
ହଷ୍ାହରଜ ଜେ ବଦୁି୍ୟତ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିହନ୍ କା�୍୍ୟାରମ୍ 
ହୋଇଛ ି ଏବଂ ଏେ ି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେ ଆହୟାଗ 
ମଞ୍ରୁ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ୬୦୦ 
ହମଗାୱାଟ୍  ବଦୁି୍ୟତ୍  ଉତ୍ାଦନ ଲକ୍୍ୟ ରଖା�ାଇଛ।ି 
ହକବେ ଅପର ଇନ୍ଦାବତ୍ରୀ ନୁହେଁ ; ହକାରାପରୁର ଅପର 
ହକାଲାବ ଏବଂ ମାଲକାନାଗରିରିର ବାଲହିମୋଠାହର 
ଜେବଦୁି୍ୟତ୍  ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ାପନ କରବିାକୁ ଆବଶ୍ୟକ୍ରୀୟ 
ପଦହକ୍ପ ହନଉଛନ୍।ି �ାୋ ଭବରି୍ୟତହର ଓଡ଼ଶିାର 
ଶକ୍ ିଚାେଦିା ଭରଣା କରବିାହର ସକ୍ମ ହୋଇପାରବି। 

 ତାପଜ ବଦୁି୍ୟତ୍  ପରବିହତ୍ତ୍ ପାରମ୍ପରକି ଶକ୍ ିଉତ୍ସରୁ 
ବଦୁି୍ୟତ୍  ଉତ୍ାଦନକୁ ସମ୍ପ୍ରତ ି ବହିଶରଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆି�ାଉଛ।ି 
ଓଡ଼ଶିାର ସଦୁ୍ରୀଘ ୍ଉପକୂେ ଥିହଲ ମଧ୍ୟ ପବନ ଶକ୍ ିବା ୱିଣ୍ଡ 
ମଲି୍  ଜରଆିହର ବଦୁି୍ୟତ୍  ଉତ୍ାଦନ ଅତ୍ୟନ୍ ବ୍ୟୟବେୁେ 
ହେବା ଆକେନ ହୋଇଛ।ି ଅନୁରୂପ ଭାବହର ହସୌର 
ବଦୁି୍ୟତ୍  ଉତ୍ାଦନ ଓଡ଼ଶିାହର ଉତ୍ସାେଜନକ ହୋଇପାର ି
ନାେ ିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ରଆିତ ି ହ�ାଗାଇ 

ହଦବାକୁ ହ�ାଜନା କରଥିିହଲ ମଧ୍ୟ ତାୋ ବହିଶର 
ଫେପ୍ରସ ୂ ହୋଇନାେ ିଁ। ରାଜ୍ୟହର ୧୦ ହସୌର ଉଦ୍ୟାନ 
ସ୍ାପନ ପାଇଁ ହକନ୍ଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଦଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ 
ଶ୍ରୀତେଭଣ୍ଡାରହର ପଡ଼ଛି।ି େ୍ରୀରାକୁଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଭଣ୍ଡାର 
ଉପହର ଭାସମାନ ହସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବହର ମଧ୍ୟ 
ଅଗ୍ରଗତ ି ଘରନିାେ ିଁ। ଏେ ି ପରହିପ୍ରକ୍୍ରୀହର ବଭିନି୍ନ ନଦ୍ରୀ ଓ 
ପ୍ରବେମାନ ଜେଉତ୍ସଗଡ଼ୁକୁି ବ୍ୟବୋର କର ିଜେ ବଦୁି୍ୟତ୍  
ଉତ୍ାଦନ ଉପହର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆି�ବିା ଆରମ୍ ହୋଇଛ।ି

ଓଏଚପସି ି କା�୍୍ୟକ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ଚେତି ବର୍ 
ହସହପଟମ୍ର ମାସ ୮ ତାରଖିହର ହରକେ୍ ପରମିାଣର 
ବଦୁି୍ୟତ୍  ଉତ୍ାଦନ କରବିାହର ସକ୍ମ ହୋଇପାରଛି।ି 
ରାଜ୍ୟହର ଜେସମ୍ପଦ ହକ୍ତ୍ରହର ବଦୁି୍ୟତ୍  ଉତ୍ାଦନ 
ହକ୍ତ୍ରହର ଅହନକ ସମ୍ାବନା ଥିବାହବହେ ପମ୍ପ 
ହଷ୍ାହରଜ(ୋଇହ୍ା ପାୱାର) ହପ୍ରାହଜକଟ ଏଥିହର ଗରୁୁ 
ଭୂମକିା ନବି୍ାେ କରପିାରବି ହବାଲ ି ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ ି ବଭିାଗ 
ଆଶା ରଖିଛ।ିଏେକି୍ରମହର ଅପର ଇନ୍ଦାବତ୍ରୀହର ଏେ ି
ପ୍ରକଲ୍ପ ଆରମ୍ କରା�ାଇଛ।ି ଏଥିରୁ ପରହିବଶ ପ୍ରଦୂରଣର 
ଆଶଙ୍ା ନଥିବା ହବହେ ଏେ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାହରର୍ରୀ 
ଭାହବ କା�୍୍ୟ କରବି। ଏଥିହର ଉତ୍ାଦତି ବଦୁି୍ୟତ୍  
ସଂରକ୍ଣ ହୋଇ ରେବିା ସେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟହର 
ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇପାରବି। ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସେିବ୍ଲ୍୍ୟସ ି
ମଞ୍ରୁ୍ରୀ ହଦଇଥିବା ହବହେ ହରହକନା-ଇହକାହନାମକି 
କ୍ଲୟିରାନ୍ସ(ରଇିସ)ି ପାଇଁ ଏୋକୁ ହସଣ୍ଟଟ୍ାଲ ଇହଲକଟ ୍ିସରି ି
ଅରରରି ି ନକିରହର ଉପସ୍ାପତି କରା�ାଇଛ।ି 
ଆବଶ୍ୟକ୍ରୀୟ ଅନୁମତ ି ମେିହିଲ ଏେ ି ପ୍ରକଳ୍ପର ତୁରନ୍ 
ନମି୍ାଣ କା�୍୍ୟ ଆରମ୍ ହେବ ହବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛ।ି 

 ରାଜ୍ୟକୁ ଶଳି୍ପ ସମଦୃ୍ କରବିା ଲାଗ ିସରକାର ହମକ୍  
ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିା କା�୍୍ୟକ୍ରମ ଆହୟାଜନ କରୁଛନ୍ ି ଏବଂ ବେୁ 
ଶଳି୍ପ ଆଗାମ୍ରୀ ଦନିହର ସ୍ାପନ ହେବା ଆଶା କରା�ାଉଛ।ି 
ଶଳି୍ପ ନମିହନ୍ ବଦୁି୍ୟତ୍  ଅତ୍ୟନ୍ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ 
ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟହର ଶକ୍ ି ଉତ୍ାଦନ ବୃଦ୍ ି ଉପହର 
ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆି�ାଉଛ।ି ଏେ ି ଶକ୍ ି ଚାେଦିାକୁ ପରୂଣ 
କରବିା ଦଗିହର ପମ୍ପ ହଷ୍ାହରଜ(ୋଇହ୍ା ପାୱାର) 
ହପ୍ରାହଜକଟ ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ଗ୍ରେଣ କରବି ହବାଲ ିଆଶା 
କରା�ାଉଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ହର ରାଜ୍ୟହର ଏପର ି ଧରଣର 
ପ୍ରାୟ ତହିନାର ି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମ୍ିାଣ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ୍ରୀୟ 
ପଦହକ୍ପ ହନଉଛ ି ହବାଲ ି ଓଡ଼ଶିା ଜେ ବଦୁି୍ୟତ ନଗିମର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ବଷୁି୍ପଦ ହସଠ୍ରୀ ନଜି ପ୍ରତକି୍ରୟିାହର ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ଅପର ଇନ୍ଦୋବତୀଲର ସ୍ୋପନ ଲେବ ପମ୍ପଚୋଳତି ଶକ୍ ିପ୍ରକଳ୍ପ
 �ବାର୍ଷିକ ମଳିବି ୧୦୪୦ ନୟିତୁ 
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ବଗିଡୁୁଛ ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ରର ରଡଙୁ୍ ଅବସ୍ଥା। ଆଜ ି ସଦୁ୍ଥା 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଥାରର ୧୬୧ ଜଣ ରଡଙୁ୍ରରଥାଗୀ ଚହି୍ନଟ 
ର�ଥାଇଥିବଥାରବରେ ରେବେ ରଥାଉରରେଲଥାରର ୧୪୩ 
ରଡଙୁ୍ ରରଥାଗୀ ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଛନ୍।ି ରସଥାମବଥାର 
ମେିଥିିବଥା ରରି�ଥାଟ୍ଟ ଅନୁଯଥାୟୀ ବରିରେରଥା ଅଞ୍ଚେରର 
୪ ଜଣ ରଡଙୁ୍ ଆକ୍ଥାନ୍ ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଥିବଥାରବରେ 
ବଶି୍ଥା ବ୍ଲେରର ୩ ଜଣ, ଗରୁୁଣ୍ଆିରର ଜରଣ, 
�ଥାତବିଥାରୀରର ୨ ଜଣ, େୁଅଥାଁରମଣୁ୍ଥାରର ଜରଣ, 
ଲଥାଇଙ୍ରର ଜରଣ ମଝଥା�ଡ଼ଥାରର ୨ ଜଣ, 
ସବରଡଗଥାରର ଜରଣ ଏବଂ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ର�ୌରଥାଞ୍ଚେରର 
୩ ଜଣ ରଡଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଥିବଥା ଜଣଥା�ଡ଼ଛି।ି 

ସଚୂନଥାରଯଥାଗ୍ୟ ରଯ ଗତବର୍ଟ ଜୁନ୍  ରୁ ଅରେଟଥାବର 
�ଯ୍ଟ୍ୟନ୍ ୫ ମଥାସରର ପ୍ଥାୟ ୬ �ଜଥାର ରକ୍ତନମନୁଥା 
�ରୀକ୍ଷଣ �ରର ୧୭୪୨ ଜଣ ରଡଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ 
ର�ଥାଇଥିରଲ। ଜରଣ ଆରଏସ୍  � ି େମ୍ଟଚଥାରୀ ରଡଙୁ୍ 
ରରଥାଗରର ମତୁୃ୍ୟବରଣ େରଥିିରଲ। ଚେତିବର୍ଟ ଜୁନ୍  ରୁ 
ଏ �ଯ୍ଟ୍ୟନ୍ ୧୧୨୦ଟ ି ରକ୍ତ ନମନୁଥା ସଂଗ୍ର� େରଥାଯଥାଇ 
�ରୀକ୍ଷଥା େରଥାଯଥାଇଥିଲଥା। ଯଥା�ଥାେ ି ଗତ ସନ୍୍ୟଥାସଦୁ୍ଥା 
୧୬୧ ଜଣ ରଡଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଛନ୍।ି ରସଥାମବଥାର 

ସଦୁ୍ଥା ରଥାଉରରେଲଥା ସରେଥାରୀ ଡଥାକ୍ତରଖଥାନଥାରର ରମଥାଟ୍   
୫୬୮ ରକ୍ତ ନମନୁଥା �ରୀକ୍ଷଥା ର�ଥାଇଥିଲଥା। ରସଥିରୁ 
୧୨୩ ଜଣ �ଜଟିଭି୍   ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଥିରଲ। ରଥାଉରରେଲଥା 
ସ�ରରର ଗତେଥାଲ ି ସଦୁ୍ଥା ଚହି୍ନଟ ୧୪୩ ମଧ୍ୟରୁ ୯୮ 
ଟ ି ରଡଙୁ୍ ଆରଏସ� ି ଅଞ୍ଚେରର ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଛ,ି 
ଯଥା�ଥାେ ି ସବ୍ଟଥାଧିେ ରବଥାଲ ି ଜଣଥା�ଡ଼ଛି।ି ରଥାଉରରେଲଥା 
ମ�ଥାନଗର ନଗିମ ଅଞ୍ଚେରର ୪୨ଟ ି ରଡଙୁ୍ ରରଥାଗୀ 

ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଥିଲଥା ରବରେ ଆଉ ୨ଟ ିରରଲରେ ଅଞ୍ଚେର 
ରବଥାଲ ି ଜଣଥା�ଡ଼ଛି।ି ରସ��ିର ି ଗତ ସପ୍ଥା�ରର ଜଲି୍ଥା 
ସ୍ଥାସ୍୍ୟ ବଭିଥାଗ �କ୍ଷରୁ ର�ଥାଇଥିବଥା ସରଭ୍ଟ ଅନୁଯଥାୟୀ 
ରଥାଉରରେଲଥାରର ୧୦୮ ଜଣ ରଡଙୁ୍ରରଥାଗୀ ଚହି୍ନଟ 
ର�ଥାଇଥିରଲ। ରସଥିରର ଆରଏସ୍  � ିଅଞ୍ଚେରର ସବ୍ଟଥାଧିେ 
୬୫ ରଡଙୁ୍ ରରଥାଗୀ ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଥିବଥା ରବରେ 
ରଥାଉରରେଲଥା ମ�ଥାନଗର ନଗିମ ଅଞ୍ଚେରର ୩୩ ରରଥାଗୀ 
ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଥିରଲ। ରସ��ିର ିରରଲରେ େରଲଥାନୀରର 

ଜରଣ ଓ ଅଣ ରସେଟର ଅଞ୍ଚେରର ଜରଣ ରଡଙୁ୍ 
ରରଥାଗୀ ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଥିବଥା ଏେ ସତୂ୍ରରୁ ଜଣଥା�ଡ଼ଛି।ି 
ସଚୂନଥାରଯଥାଗ୍ୟ ରଯ ରଥାଉରରେଲଥା ମ�ଥାନଗର ନଗିମ 
ଏବଂ ରଥାଉରରେଲଥା ଇସ୍ଥାତ ସ�ରଥାଞ୍ଚେରର ରଡଙୁ୍ 
�ରସି୍ତି ିଏରବ କ୍ମଶଃ ଭୟଥାନେ ସ୍ତି ିଆଡେୁ ଅଗ୍ରସର 
େରୁଛ।ି ବରିଶର େର ିରଥାଉରରେଲଥା ଇସ୍ଥାତ େଥାରଖଥାନଥା 

ଅଞ୍ଚେରର ଏ�ଥାର ମଥାତ୍ରଥା ବୃଦ୍ ି �ଥାଇବଥାରର ଲଥାଗଛି।ି 
ସବ୍ଟଥାଧିେ ରଥାଉରରେଲଥା ଇସ୍ଥାତ େଥାରଖଥାନଥା ଅଞ୍ଚେରର 
୯୮ ଜଣ ରଡଙୁ୍ ଚହି୍ନଟ ର�ଥାଇଛନ୍।ି ରସମଥାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ସବ୍ଟଥାଧିେ ରସେଟର-୧୩ ଅଞ୍ଚେର ରବଥାଲ ି
ଜଣଥା�ଡ଼ଛି।ି ରସେଟର - ୧୩ ଓ ୧୫ରର ଆର୍  ଏସ� ି
�କ୍ଷରୁ ସବୁଠଥାରୁ ରବଶୀ ଅବର�େଥା େରଥାଯଥାଇଥିବଥା 
ଅଭରିଯଥାଗ ର�ଥାଇଛ।ି ରସଠଥାରର ରଡଙୁ୍ ନରିଥାେରଣ 

ରନଇ ରେୌଣସ ିେଥାଯ୍ଟ୍ୟେରଥା ନ ଯଥାଇ ରେବେ ପ୍ଚଥାରରର 
ସମିତି ର�ଛି।ି ମଥାତ୍ର ନଥାେ ନର୍୍ଟମଥା ଆର�ୌ ସଫଥା େରଥା 
ଯଥାଉନଥା� ିଁ। େ ିନଥାେରର ମଶଥା ରତଲ ମଧ୍ୟ ରସ୍ରେ େରଥାଯଥାଉ 
ନଥା� ିଁ। ରଡଙୁ୍ ନରିଥାେରଣ �ଥାଇଁ ଯରେଷ୍ଟ �ରମିଥାଣରର 
ସଥାନଟିଥାରୀ ସ୍ଥାସ୍୍ୟ େମ୍ଟୀ ବଥା ନଥାେ ସଫଥା େରବିଥା �ଥାଇଁ 
ଆବଶ୍ୟେ ଶ୍ମେିଙୁ୍କ ନରିୟଥାଜତି େରଥାଯଥାଉ ନ ଥିବଥା 
ଅଭରିଯଥାଗ ର�ଥାଇଛ।ି ଯଥା�ଥା ଫେରର ସ�ରଥାଞ୍ଚେରର 
�ରମିେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ�ିଯ୍ଟ୍ୟସ୍ତ ର�ଥାଇ�ଡ଼ ିଏ�ର ିରଡଙୁ୍ର 
�ରଣିଥାମ ରଭଥାଗଛୁନ୍ ି ଇସ୍ଥାତ ସ�ରବଥାସୀ। ରସ��ିର ି
ରଥାଉରରେଲଥା ମ�ଥାନଗର ନଗିମ ଅଞ୍ଚେରର ବ ି ରଡଙୁ୍ 
ନରିଥାେରଣ ରଯଥାଜନଥା �ଗି�ରଥା ର�ଥାଇଛ।ି ସ୍ଥାଟ୍ଟ ସଟି ି
ରଥାଉରରେଲଥା ତେଥା ଆରଏସ୍  �ରିର ମଶଥା ନବିଥାରଣ 
�ଥାଇଁ ବଭିନି୍ନ ରଯଥାଜନଥାରର ବ୍ୟୟ େରଥାଯଥାଇଥିବଥା ଲକ୍ଷ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଥା �ଥାଣରିର �ଡ଼ଥିିବଥା େୁ�ଥାଯଥାଉଛ।ି ବର୍ଟଥା�ନି 
�ବୂ୍ଟରୁ ସ୍ଥାଟ୍ଟସଟି ିତେଥା ଆରଏସ୍  � ିଅଞ୍ଚେର ନଥାେ ନର୍୍ଟମଥା 
ସଫଥା ର�ଥାଇ ନ ଥିବଥାରୁ ରଡଙୁ୍ ମଶଥାଙ୍କ ପ୍ଥା�ୁଭ୍ଟଥାବ 
ର�ଖଥାର�ଇଛ।ି ରଥାଉରରେଲଥା ଇସ୍ଥାତ େଥାରଖଥାନଥା ନଥାେ 
ନର୍୍ଟମଥା ସଫଥା ର�ଥାଇ ନ ଥିବଥାରୁ ବର୍ଟଥା�ଥାଣ ି ନଷି୍ଥାସନ 

ର�ଥାଇ �ଥାରୁନଥା� ିଁ। ରଥାସ୍ତଥା ତେଥା ନଥାେରର ବର୍ଟଥା �ଥାଣ ିଜମ ି
ର�ୁଛ।ି ଆରଏମ୍  ସ ି �କ୍ଷରୁ ରଥାସ୍ତଥା େଡ଼ରର ର�ଥିିବଥା 
ଆବଜ୍ଟନଥା େୁଣ୍ ମଧ୍ୟ ସଫଥା ର�ଉ ନ ଥିବଥାରୁ ମଶଥା ସଷୃ୍ଟ ି
ର�ବଥାର ସମ୍ଥାବନଥା ର�ଛି।ି ରସ�ରଟ ସ�ରର ବଭିନି୍ନ 
ବସ୍ତ ି ଅଞ୍ଚେରର ଥିବଥା ନଥାେନର୍୍ଟମଥା ଆବଜ୍ଟନଥା �ରୂ୍୍ଟ 
ର�ଥାଇ ମଥାସ ମଥାସ ଧର ି �ଥାଣ ି ଜମ ି ର�ୁଛ।ି ରଯର�ତୁ 
୭ �ନିର ଜମ ି ର�ଥିିବଥା ସ୍ରି �ଥାଣରିର ରଡଙୁ୍ମଶଥା 
ଜନ୍ମ ନଅିନ୍,ି ବସ୍ତ ି ଅଞ୍ଚେର ନଥାେନର୍୍ଟମଥାରର ଜମଥିିବଥା 
�ଥାଣରିର ରଡଙୁ୍ ମଶଥା ଜନ୍ମ ରନଉଥିବଥା େୁ�ଥାଯଥାଉଛ।ି 
ରସ�ରଟ ରଡଙୁ୍ ରରଥାଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟଥା କ୍ମଥାଗତ ବୃଦ୍ ି
�ଥାଉଥିବଥା �ରରିପ୍କ୍ଷୀରର ରସଥାମବଥାର ରଥାଉରରେଲଥା 
ମ�ଥାନଗର ନଗିମ �କ୍ଷରୁ େମଶିନର ଡେଟର ଶଭୁଙ୍କର 
ମ�ଥା�ଥାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଥାରର ଏେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ରବୈଠେ 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ଥାଇଥିଲଥା। ଏ� ି େଥାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ମରର ସଡିଏିମଓ 
ଡ. ସରରଥାଜ େୁମଥାର ମଶି୍ଙ୍କ ସରମତ ଆରଏମସ,ି 
ଆରଏସ�ରି ପ୍ତନିଧିିମଥାରନ ରଯଥାଗ ର�ଇଥିରଲ। 
ଆରଏମ୍  ସ ି ଅଞ୍ଚେରର ମଶଥାଧଅୂଥାଁ ଛଡ଼ଥା ର�ବଥା 
ବନ୍ଦ ର�ଥାଇଥିବଥାରୁ ଉଦ୍  ରବଗ ପ୍େଥାଶ �ଥାଇଥିଲଥା।

ରାଉରସେଲା,୨୭ା୯(େମେି): �ଥାବ୍ଟଣେୁ �ୃଷ୍ଟରିର ରଖି ରଥାଉରରେଲଥା ଜଲି୍ଥା �ଲୁସି 
ଅଧୀନରର ଥିବଥା ବଭିନି୍ନ େଥାନଥା ଅନ୍ଗ୍ଟତ ଅଞ୍ଚେ ମଥାନଙ୍କରର ଗତ େଛି ି�ନିରୁ �ଲୁସି ପ୍ଶଥାସନ 
�କ୍ଷରୁ ଅସଥାମଥାଜେି ଆଡ୍ଥା ସରମତ ନଛିଥାଟଆି ସ୍ଥାନରର ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ ର�ଥାଇଛ।ି ମଥାତ୍ର 
ଏ�ଥାର ପ୍ଭଥାବ ବରିଶର �ଡୁ ନ ଥିବଥା ଜଣଥା�ଡ଼ଛି।ି ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚେରର ଥିବଥା ଢଥାବଥା ଗଡୁେିରର 
ରବଧଡ଼େ ମ� ବକି୍ ି ର�ଉଥିବଥା ରବରେ ବର୍୍ଟମଥାନ୍   ଫଥାଷ୍ଟଫୁଡ୍   ର�ଥାେଥାନ, ଜେଖିଆ 
ର�ଥାେଥାନ ଗଡ଼ୁେିରର ମଧ୍ୟ ମ� ବକି୍ ିଆରମ୍ ର�ଥାଇଥିବଥା ସଚୂନଥା ମେିଛି।ି େଛି ିେଥାନଥାର ମଥାତ୍ର 
େଛି ି�ୂରରର ରବଧଡ଼େ ଭଥାରବ ଫଥାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍   ଓ ଜେଖିଆ ର�ଥାେଥାନରର ମ� ବକି୍ ିର�ଉଥିବଥା 
ରନଇ ଅଭରିଯଥାଗ ର�ଥାଇଛ।ି ବଥା�ଥାରର ରଲଥାେ ର�ଖଥାଣଆି ଭଥାରବ ଫଥାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍   ଓ ଜେଖିଆ 
ବକି୍ ିର�ଉଥିବଥାରବରେ ଭତିରର ମ�ର ଆସର ଜମଥୁିବଥା ସଚୂନଥା ମେିଛି।ି ଏ� ିେଥାରବଥାର 
ଗତ େଛି ିମଥାସରୁ ଆରମ୍ ର�ଥାଇଥିବଥାରବରେ ରେ� ିବ ିଏ�ଥାର ରଟର୍   �ଥାଇ�ଥାରୁ ନଥା�ଥାଁନ୍।ି 
ଅଧିେ ଟଙ୍କଥା ରରଥାଜଗଥାର େରବିଥା ଆଶଥାରର ଏଭେ ି େଥାରବଥାର ର�ଉଥିବଥା େୁ�ଥାଯଥାଇଛ।ି 
ନୂଆେର ି ଏ� ି େଥାରବଥାର େରୁଥିବଥା ବ୍ୟବସଥାୟୀମଥାନଙ୍କ ଉ�ରର େଥା�ଥାର ି ସରନ୍ଦ� ସଷୃ୍ଟ ି
ର�ଉନ।ି ଯଥା�ଥାଫେରର ରସମଥାନଙ୍କ ମ� େଥାରବଥାର ଅତ ି ସରୁୁଖରୁୁରର ଚଥାେଥାଉଛନ୍।ି 
�ରୁୁଣଥା ଢଥାବଥା ଓ ର�ଥାରଟଲ୍   ଗଡ଼ୁେି ଉ�ରର �ଲୁସି ନଜର ରଖଥୁିବଥାରବରେ ଏ� ି ନୂଆ 
େଥାରବଥାର ଉ�ରର େ�ିର ି�ୃଷ୍ଟ ି�ଡୁନ ିତଥା�ଥା ସଥାଧଥାରଣରର ପ୍ଶ୍ନବଥାଚୀ ସଷୃ୍ଟ ିେରଛି।ି ଯ� ି
ଏଭେ ିେଥାରବଥାର ବନ୍ଦ ନ�ୁଏ ରତରବ ଆଗଥାମୀ �ନିରର ପ୍ରତ୍ୟେ ଫଥାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍   ଓ ଜେଖିଆ 
ର�ଥାେଥାନ ମଥାନଙ୍କରର ରବଧଡେ ମ� େଥାରବଥାର ବୃଦ୍ ି �ଥାଇବ ରବଥାଲ ି ଚଚ୍ଚ୍ଟଥା ଚଥାଲଛି।ି

ଥାନାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରସର ମଦ ଆେର

ବନ୍ମଣୁ୍ଥା ଅଞ୍ଚେରର ଶ୍ଦ୍ଥାଞ୍ଜେି
ରାଉରସେଲା,୨୭ା୯(େମେି): ଏେ ଅପ୍ତ୍ୟଥାଶତି ଘଟଣଥା କ୍ମରର ରସଥାମବଥାର 
ବେିମ୍ରି ରଥାତରିର ରଥାଉରରେଲଥା ର�ୌର�ଥାେେିଥାର �ବୂ୍ଟତନ ନଗର�ଥାେ ତେଥା 
ବନ୍ମଣୁ୍ଥା ଅଞ୍ଚେରୁ ପ୍ତନିଧିିତ୍ୱ େରଥିିବଥା ରରମଶ ବେଙ୍କ �ରରଲଥାେ ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି 
ଏ ସମ୍ପେ୍ଟରର ସଚୂନଥା ମେିବିଥା �ରର ବନ୍ମଣୁ୍ଥା ଅଞ୍ଚେର େଛି ିବଥାସନି୍ଦଥା ସ୍ଗ୍ଟତ ବେଙୁ୍କ 
ଶ୍ଦ୍ଥାଞ୍ଜେ ିଜଣଥାଇଛନ୍।ି ଆଇ ରଥାଜଥା ରରମଶ, ସଥାକ୍ଷୀ ସରସେନଥା, ରଜ୍ୟଥାତ ିଗଥାଗରଥାଇ, 
ଲକ୍ଷୀ ସଂି� ଓ ଜ.ି ସନୁତିଥା ପ୍ମଖୁ ସ୍ଗ୍ଟତ ବେଙ୍କ ଆତ୍ଥାର ସଦ୍  ଗତ ିେଥାମନଥା େରଛିନ୍।ି 

ରଥାଉରରେଲଥା ଶ୍ମେି ସଂଘ
�ବୂ୍ଟତନ ନଗର�ଥାେ, �ବୂ୍ଟତନ ଓେଲି ସଂଘ ସଭଥା�ତ ିତେଥା ସମଥାଜରସବୀ ରରମଶ 
ବେଙ୍କ ଆେସ୍େି ବରିୟଥାଗରର ରଥାଉରରେଲଥା ଶ୍ମେି ସଂଘ �କ୍ଷରୁ ଗଭୀର ରଶଥାେ 
ପ୍େଥାଶ େରଥାଯଥାଇଛ।ି ସଂଘର େଥାଯ୍ଟ୍ୟେଥାରୀ �ରରି� ରବୈଠେରର �ୁଇ ମନିଟି୍   ନୀରବ 
ପ୍ଥାେ୍ଟନଥା େରଥାଯଥାଇଥିଲଥା। ସଥାଧଥାରଣ ସମ୍ପଥା�େ ପ୍ଶଥାନ୍ େୁମଥାର ରବର�ରଥା ସ୍ଗ୍ଟତ ବେଙୁ୍କ 
ଜରଣ ବନୁ୍ ବତ୍ସଲ୍ୟ ଓ �ରରଥା�େଥାରୀ ବ୍ୟକ୍ତ ିରବଥାଲ ିବର୍୍ଟନଥା େରଥିିରଲ। ସଂଘ �ଥାଇଁ 
ତଥାଙ୍କର ଭଲ �ଥାଇବଥା ଅନନ୍ୟ ଥିଲଥା। ଈଶ୍ୱର ତଥାଙ୍କର ଆଙଥାେୁ ସ�ଗତ ି�ଅିନୁ୍ ଓ ତଥାଙ୍କର 
�ରବିଥାରେୁ ଏ� ି�ୁଃଖ ସମୟର ଶକ୍ତ ି�ଅିନୁ୍ ରବଥାଲ ିଶ୍ୀ ରବର�ରଥା ମତବ୍ୟକ୍ତ େରଥିିରଲ।

ରଘନୁଥାେ�ଥାଲ ିବରିଜଡି
ବରଷି୍ ଆଇନଜୀବୀ ରରମଶ ବେଙ୍କ ଆେସ୍େି ବରିୟଥାଗରର ରଘନୁଥାେ 
�ଥାଲ ି ବଧିଥାୟେଙ୍କ ସରମତ ବରିଜଡରି ରନତୃବୃନ୍ଦ, େମ୍ଟେର୍୍ଟଥା ଓ ସ�ସ୍ୟ ଗଣ 
ଗଭୀର ରଶଥାେ ପ୍େଥାଶ େରଛିନ୍।ି ରସ ଜରଣ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତତି୍ୱ। ରେବେ 
ଆଇନଜୀବୀ ଭଥାବରର ନୁର�ଁ, ବରଂ ଜରଣ �କ୍ଷ ସଂଗଠେ, ରରେଡ୍   ୟନୁଅିନର 
ରନତଥା, ସମଥାଜରସବୀ ଭଥାରବ ନଜି ଗରୁୁ �ଥାୟତି୍ୱ ତୁଲଥାଇ ଥିରଲ। ତଥାଙ୍କ 
ବରିୟଥାଗରର ରଥାଜନୀତ ି ସମଥାଜରସବଥା ତେଥା ଆଇନ ରସବଥା ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ରଯଉଁ କ୍ଷତ ି ର�ଲଥା ତଥା�ଥା ଅ�ରୂଣୀୟ ରବଥାଲ ି ବଧିଥାୟେ େ�ଥିିରଲ। ରଥାଜ୍ୟ 
�ରରି� ସ�ସ୍ୟ ସଧୁୀର ସନୁ୍ଦର ରଥାୟ, ନଗର ସଭଥା�ତ ି ଆର୍୍ଟ ମ�ଥାରଣଥା, 
�ବୂ୍ଟତନ ଜଲି୍ଥା ସଭଥା�ତ ି ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମ�ଥାନ୍,ି ମ�େିଥା ସଭଥାରନତ୍ରୀ ଇନ୍ଦରିଥା 
ନଥାୟେ, ଯବୁ ସଭଥା�ତ ି ପ୍ଭଥାେର ରଚୌଧରୁୀ, ଛଥାତ୍ର ସଭଥା�ତ ି ରଥାରେଶ 
ସ୍ଥାଇଁଙ୍କ ସରମତ �େୀୟ ସ�ସ୍ୟମଥାରନ ରଶଥାେ ପ୍େଥାଶ େରଛିନ୍।ି

ଜଲି୍ାସର ୧୬୧; ରାଉରସେଲାସର ୧୪୩ ସରାଗୀ

   ଆରଏସ୍  ପ ିଅଞ୍ଚଳଡର 
ସବ୍ତାଧିକ ୯୮ ଚହି୍ନଟ
   ଆରଏମ୍  ସ ିଅଞ୍ଚଳଡର    
୪୨ ଡରତାଗୀ 

ରାଉରସେଲା, ୨୭ା୯(େମେି): ରଥାଉରରେଲଥାର ରସେଟର-୧୩ ରମେଣ �ଡ଼ଆିରର 
ଅରେଟଥାବର ୫ ତଥାରଖିରର �ଶ�ରଥା ଉତ୍ସବ ଅବସରର ରଥାବଣ ର�ଥାଡ ିଉତ୍ସବ �ଥାେନ ନମିରନ୍ 
�ଶ�ରଥା �ଜୂଥା େମଟି ି �କ୍ଷରୁ ପ୍ସୁ୍ତତ ି ରବୈଠେ ଅନୁଷ୍ତି ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ଏ ରନଇ ସ୍ଥାନୀୟ 
ଏେ ଇଂରଥାଜୀ ମଥାଧ୍ୟମ ବ�ି୍ୟଥାେୟ �ରସିରରର �ଶ�ରଥା �ଜୂଥା େମଟି ି�କ୍ଷରୁ ରଥାବଣର�ଥାଡ ି
ଉତ୍ସବ �ଥାେନ �ଥାଇ ଁନଆିଯଥାଉଥିବଥା ବଭିନି୍ନ ��ରକ୍ଷ� ସମ୍ପେ୍ଟରର େମଟିରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୁରଶ 
ରେଜରିେଥାଲ ସଚୂନଥା ର�ଇ େ�ରିଲ େରରଥାନଥା ମ�ଥାମଥାରୀ �ଥାଇ ଁ ଗତ ୨ ବର୍ଟ ଧର ି ବନ୍ଦ 
ର�ଥିିବଥା ରଥାବଣ ର�ଥାଡ ି ଉତ୍ସବେୁ ବଡ଼ ଧମୂଧଥାମରର �ଥାେନ େରଥାଯବି। ଏଥି�ଥାଇ ଁ ପ୍ସୁ୍ତତ ି
ଆରମ୍ ର�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି େଥାେନିଥାଡଥା ଏବଂ �ରୁୀରୁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର େଥାରଗିରୀ ଆସ ିରଥାବଣ, େୁମ୍େର୍୍ଟର 
ପ୍ତମିଥା ନମି୍ଟଥାଣ େରବିଥା �ଥାଇଁ ଲଥାଗ ି�ଡ଼ଛିନ୍।ି ଚେତିବର୍ଟ ରଥାବଣ ପ୍ତମିଥାର ଉଚ୍ଚତଥା ୫୫ 
ଫୁଟ ଓ େୁମ୍େର୍୍ଟ ପ୍ତମିଥାର ଉଚ୍ଚତଥା ୫୦ ଫୁଟ େରଥାଯଥାଉଥିବଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ୀ ରେଜରିେଥାଲ ସଚୂନଥା 
ର�ଇଛନ୍।ି ଏ� ିଅବସରରର େମଟିରି ସଭଥା�ତ ି�ସ୍ଟ ରେଡଆି େ�ରିଲ �ୀଘ୍ଟ ୨ ବର୍ଟ �ରର 
ରଥାବଣ ର�ଥାଡ ିଉତ୍ସବ ର�ଖିବଥାେୁ ରଥାଉରରେଲଥାବଥାସୀ ବ�ୁ ଉତୁ୍ସେତଥାର ସ� ଅର�କ୍ଷଥା େର ି
ର�ଛିନ୍।ି ଏ� ିଉତ୍ସବେୁ ଶଥାନ୍ଶିଙୃ୍ଖେଥାର ସ� ସମ୍ପନ୍ନ �ଥାଇଁ େମଟି ି�କ୍ଷରୁ ୪୦ ଜଣ ସକ୍ୟି 
ସ�ସ୍ୟ େଥାଯ୍ଟ୍ୟ େରୁଛନ୍।ି ଏ ଅବସରରର େମଟିରି ସମ୍ପଥା�େ �େନ ରଖମଥାଇ, ରେଥାରଥାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ରଥା�ୁଲ ଅଗ୍ରେଥାଲ, ନରରଶ ସଂି�ଲ, ତରଙ୍ ବଂଶଲ୍  , ପ୍ତୀେ ଅଗ୍ରେଥାଲ ପ୍ମଖୁ ଉ�ସ୍ତି ଥିରଲ।

ରାବଣସ୍ାଡ଼ ିଉତ୍ସବ ୍ାଳନ ପ୍ରସୁ୍ତ ିସବୈଠେ

େୁତ୍ା,୨୭।୯(େମେି)

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଥା େୁତ୍ରଥା େଥାନଥା ଅଧୀନ 
େରନ୍ଦଇମଣୁ୍ଥାଠଥାରର ଥିବଥା ରଜଏସ୍  ଡବ୍ଲ୍୍ୟ ସରିମଣ୍ଟ 
େଥାରଖଥାନଥା ଓ ଖତେୁରବଥା�ଥାଲଠଥାରର ଥିବଥା ଖଣ ି
ସମ୍ପ୍ରସଥାରଣେୁ ଅଞ୍ଚେବଥାସୀ ପ୍ବେ ବରିରଥାଧ 
େରୁଛନ୍।ି ରସଥାମବଥାର ରଥାତ୍ରରୁି େଥାରଖଥାନଥା 
େରୃ୍�କ୍ଷ ଆଣଥୁିବଥା ଏେ କ୍ସର ରଲଥାଡଂି ରେେେୁ 
ମଖଥା�ଡ଼ଥା ଗ୍ରଥାମବଥାସୀ ଅଟେଥାଇଛନ୍।ି ସରିମଣ୍ଟ 
େଥାରଖଥାନଥା ଓ ଖତେୁରବଥା�ଥାଲଠଥାରର ଥିବଥା 
ଖଣ ି ସମ୍ପ୍ରସଥାରଣ େଥାମରର ଏ� ି େଥାରଖଥାନଥାର 
ଅଧିେଥାରୀମଥାରନ ଗ୍ରଥାମବଥାସୀ ଓ ଅଞ୍ଚେ ମଖୁିଆଙୁ୍କ 
ଅଣର�ଖଥା େର ି େଥାମ େରଥାଇ ରନବଥା�ଥାଇଁ 
ପ୍ୟଥାସ େରୁଥିବଥା ଅଞ୍ଚେବଥାସୀ ଅଭରିଯଥାଗ େର ି

ଆସଛୁନ୍।ି ଗତ ରସଥାମବଥାର ରଜଏସ୍  ଡବ୍ଲ୍୍ୟ 
େମ୍ପଥାନୀ ଖତେୁରବଥା�ଥାଲଠଥାରୁ େରନ୍ଦଇମଣୁ୍ଥା 
�ଯ୍ଟ୍ୟନ୍ େନରଭଏର ରବଲଟ ବସଥାଇବଥା �ଥାଇଁ 

ଇଡ୍  ରେଥା ମଥାଧ୍ୟମରର ଜମ ି ଅଧିଗ୍ର�ଣ ପ୍କ୍ୟିଥାେୁ 
ବରିରଥାଧ େର ି ଅଞ୍ଚେବଥାସୀ ଏେ ରଥାଲେିର ି
ରଥାଷ୍ଟ୍ର�ତଙି୍କ ଉରର୍ଶ୍ୟରର �ଥାବ�ିତ୍ର େୁତ୍ରଥା 
ତ�ସଲି�ଥାରଙୁ୍କ ପ୍�ଥାନ େରଥିିରଲ। ଗ୍ରଥାମବଥାସୀଙ୍କ 
ଅଭରିଯଥାଗ ର�ଲଥା ରଯ େୁତ୍ରଥାରୁ ଖତେୁରବଥା�ଥାଲେୁ 
ଯବିଥା�ଥାଇଁ ରଥାସ୍ତଥା ର�ଥିିବଥା ରବରେ ମଖଥା�ଡ଼ଥା 
ର�ଇ ଉଭରରଲଥାଡଂି ରେେଟ ି େଥା� ିଁେ ି ଆସଲିଥା। 
ଏ�ଥାଛଡଥା ଚଥାଲଥାଣରର ରତଲଘିଣଥା ଯବିଥା ଉ�ଲରକ୍ଷ 
ଥିବଥାରବରେ ମଖଥା�ଡ଼ଥା ଆସଲିଥା େଥା� ିଁେ।ି ଆମ 
ରଥାସ୍ତଥାରର ଅଭୟ ରଲଥାଡଙି୍ ଗଥାଡ଼ ି ଯଥାଇ ରଥାସ୍ତଥାଟ ି
ଗଳ୍ପ ର�ଥାଇଯବି, ଏଣ ୁେମ୍ପଥାନୀ ଅନ୍ୟ ରଥାସ୍ତଥା ର�ଇ 
ଗଥାଡ଼ଟି ି ରନବଥା ଉଚତି ରବଥାଲ ି �ଶ୍ଟଥାଇଥିରଲ। 
ରରି�ଥାଟ୍ଟ ରଲଖିବଥା �ଯ୍ଟ୍ୟନ୍ କ୍ସର ରଲଥାଡଂି ଗଥାଡ଼ଟି ି
ମଖଥା�ଡ଼ଥାଠଥାରର ଛଡ଼ିଥା ର�ଥିିବଥା ଜଣଥା�ଡ଼ଛି।ି

ସଜଏସ୍  ଡବ୍ଲୟ୍ୁର ଖଣ ିେମ୍ପ୍ରୋରଣେୁ ବସିରାଧ

ଗ୍ରଥାମବଥାସୀ ଅଟେଥାଇରଲ ରମସନି୍  ରବଥାରଝଇ ରେକ୍  

ରାଉରସେଲା,୨୭ା୯(େମେି): ରଥାଉରରେଲଥାରର ସଥା�ତି୍ୟ ଅନୁଷ୍ଥାନ 
ବଥାସନ୍ୀ �ଥାଠଥାଗଥାରର ମଥାସେି ସଥା�ତି୍ୟ ଆସର ଓ େବତିଥା �ଥାରଠଥାତ୍ସବ 
�ଥାଠଥାଗଥାରର ସମ୍େିନୀ େକ୍ଷରର ଅନୁଷ୍ତି ର�ଥାଇଛ।ି �ଥାଠଥାଗଥାରର ସଭଥା�ତ ି
ପ୍ରଫସର ରଜ. ରେ ରଥାଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଥା ଓ ସଥାଧଥାରଣ ସମ୍ପଥା�େ ବକି୍ମ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଆଚଥାଯ୍ଟ୍ୟଙ୍କ ଆବଥା�େତ୍ୱ ତେଥା ସଂରଯଥାଜନଥାରର ବକ୍ତଥା ଭଥାବରର ରବ�ବ୍ୟଥାସ 
ସଂସ୍ତୃ େରଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ଉମଥାେଥାନ୍ �ଣ୍ଥା ଆରଲଥାଚ୍ୟ ବରିୟ ସଥା�ତି୍ୟ ଓ 
ଜୀବନ ସମ୍ପେ୍ଟରର ଆରଲଥାଚନଥା େରଥିିରଲ। ଏ� ିଅବସରରର ଅଜୟ େୁମଥାର 
ମ�ଥାନ୍ ି ଗଳ୍ପ �ଥାଠ େରଥିିରଲ। ଦ୍ତିୀୟ �ଯ୍ଟ୍ୟଥାୟରର େବ ି େରିଶଥାରୀ ରମଥା�ନ 
େର, ବଜିୟନିୀ ରଜନଥା, ଗୀତଥାରଥାଣୀ ରବର�ରଥା, ବଜିୟ େୁମଥାର ସଥା�ୁ, ସ୍ତିଥା 
ମ�ଥାନ୍, ଇଂ ଅରଶଥାେ �ଟ୍ଟନଥାୟେ, ସଥାେ୍ଟେ ପ୍ସଥା� ସଥା�ୁ, ବ୍ରରଜନ୍ଦ୍ର �ଥାଶ, ରଥାଜ 
େୁମଥାର ମ�ଥାନ୍,ି ଗଙ୍ଥାଧର ��ୁଥାଣ, ସଂଯକୁ୍ତଥା �ଥାଶ, ସଭୁଥାରନିୀ ସଥା�ୁ, ଶଚୁସି୍ତିଥା 
�ଣ୍ଥା, ବସନ୍ ବଶି୍ୱେମ୍ଟଥା, �ୀତବଥାସ ପ୍ଧଥାନ, ଉର�ନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତଆି, ପ୍ତଥା� େୁମଥାର 
ରଥାୟ, ରଶ୍ୱତ େୁମଥାର ରବର�ରଥା, ସଶୁଥାନ୍ େୁମଥାର ନଥାୟେ, ନରୁି�ମଥା �ତ,ି 
ପ୍େଥାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରସଠୀ, ବ୍ରହ୍ଥାନନ୍ଦ �ଥାଢ଼ୀ ଏବଂ ତ୍ରରିଲଥାଚନ ସ୍ଥାଇ ଁ େବତିଥା �ଥାଠ 
େରଥିିବଥାରବରେ େବତିଥା ଗଡୁେୁି ସଂରଯଥାଜନଥା େରଥିିରଲ ନରୁି�ମଥା �ତ ି ଓ 
ସଶୁଥାନ୍ େୁମଥାର ନଥାୟେ। େଥାଯ୍ଟ୍ୟେଥାରୀ ସଭଥା�ତ ିବଭୁି�ର୍ ରବର�ରଥା ଧନ୍ୟବଥା� 
ଅ�୍ଟଣ େରଥିିରଲ। ଅନ୍ୟମଥାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର େୁେମଣ ି�ଥାସ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥାଉତ, 
ଗ�ଥାଧର ରେ, ବରିବେ �ଥାତ୍ର, ବସନ୍ ମ�ଥାରଣଥା, ତଥା�ସ ସଥା�ଥା, େମେଥା େଥାନ୍ 
ମ�ଥାନ୍,ି ସଞ୍ଜୀବ େୁମଥାର ରଭଥାଇ, ନରିଞ୍ଜନ େରଣ, ଅଭରିଥାମ ସଥା�ୁ, ଶ୍ୀେଥାନ୍ 
�ଥାଣଗି୍ରଥା�ୀ, ଅନୀଲ େୁମଥାର �ଥାସ, ଲକ୍ଷଣ ନଥାେ �ଥାସ, ଶରତ ଧେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର 
ଠଥାେୁର, େବତିଥା �ଥାଶ, ପ୍ୟିଥା �ଥାତ୍ର, ନରୁି�ମଥା ଚଥାନ୍ଦ, ଗୀତଥାଞ୍ଜେ ି ମ�ଥାରଣଥା, 
ଅସମିଥା �ଥାଶଗପୁ୍ଥା ପ୍ମଖୁ େଥାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ମ �ରଚିଥାେନଥାରର ସ�ରଯଥାଗ େରଥିିରଲ।

ରରମଶ ବେଙ୍କ ବରିୟଥାଗରର ରଶଥାେବଥାସନ୍ୀ �ଥାଠଥାଗଥାରରର ସଥା�ତି୍ୟ ଆସର
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ଇସ୍ପାତନଗରୀଇସ୍ପାତନଗରୀ 55ବୁଧବପାର, 
୨୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, 

୨୦୨୨

ରପାଉରସେଲପା,୨୭ପା୯(େମେି)

ଶରତରର କାଶତଣ୍ଡିର ବାସ୍ାରର ମହକୁଛ ଡି ଧରା। 
ସ ଡିଂହରର ଆରୂଢ ରହାଇ ଆସଛୁନ୍ଡି ଜଗଜ୍ଜନନୀ 
ମା’ଦୁଗା୍। ମା’ଙ୍କ ଆଗମନକୁ ରନଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ 
ଧରାପଷୃ୍ଠ। ଏଥର କରରାନା କଟକଣା 
ରକାହଳ ରହବା ପରର ମା’ଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ ପାଇଁ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରର ଭର ଡି ରହ ଡିଛ ଡି ଅମାପ ଉତ୍ାହ 
ଓ ଉଦ୍ୀପନା। ଷ୍ ଡିଲ ସ ଡିଟ ଡି ରାଉରରକଲାରର 
ମା’ଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇ ଁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଯାଇଛ ଡି 
ଅର�ାଷ ଡିତ ପ୍ରତ ଡିରଯାଗ ଡିତା। ରାଉରରକଲାରର 
ସଉୁଚ୍ଚ ଆକଷ୍ଣୀୟ ରତାରଣ ନ ଡିମା୍ଣ ପାଇଁ 
ପଜୂା କମ ଡିଟ ଡି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଚାଲଡିଛ ଡି ବ ଡିରଶଷ 
ପ୍ରତ ଡିରଯାଗ ଡିତା। ଏହାସହ ଆଖି ଝଲସ ଡିଲା 
ପର ଡି ଆରଲାକ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲଡିଛ ଡି 
ରଜାରଦାର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଡି। ପ୍ରତ ଡିରଯାଗ ଡିତାମଳୂକ 
ଭାରବ ଗଢ଼ା ରହଉଛ ଡି ଆକଷ୍ଣୀୟ ମଣୃ୍ମୟୀ 
ମରୂ୍ତ୍ତି। ଦଶ୍କଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ କର ଡିବା ଭଳଡି ରମଢ଼ 

ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଉଛ ଡି। ସବୁ ପଜୂା କମ ଡିଟ ଡିରର 
ଭ ଡିନ୍ନଭଡିନ୍ନ ଶ ଡିଳ୍ୀ ଓ କାର ଡିଗର କାମରର ଲାଗ ଡି 
ପଡ଼ଡିଛନ୍ଡି। ରାଉରରକଲାରର ସଉୁଚ୍ଚ ରତାରଣ 
ସହ ଗଢ଼ା ରହଉଛ ଡି ମା’ଙ୍କ ଆକଷ୍ଣୀୟ ମଣୃ୍ମୟୀ 
ମରୂ୍ତ୍ତି। ଦଶ୍କଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ କର ଡିବା ଭଳଡି ରମଢ଼ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଉଛ ଡି। ସବୁପଜୂା କମ ଡିଟ ଡିରର ଭ ଡିନ୍ନ 
ଭ ଡିନ୍ନ ଶ ଡିଳ୍ୀ ଓ କାର ଡିଗର କାମରର ଲାଗ ଡି ପଡ଼ଡିଛନ୍ଡି।

 ଏଥର ରସକ୍ଟର -୧ ପରୁୁଣା ଦୁଗା୍ପଜୂା 
ମଣ୍ପର ମଖୁ୍ୟ ଆକଷ୍ଣ ରହ ଡିବ ଭାରତର 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ଡି ଭବନ। ୮୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ୧୬୦ ଫୁଟ 
ପ୍ରସ୍ଥ ବ ଡିଶ ଡିଷ୍ ନ ଡିମା୍ଣ ରହଉଛ ଡି ଏହ ଡି ଆକଷ୍ଣୀୟ 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ଡି ଭବନ ରତାରଣ। ଚଳଡିତବଷ୍ ୫୯ 
ବଷ୍ରର କମ ଡିଟ ଡି ପଦାପଣ୍ କର ଡିଛ ଡି। ପ୍ରାୟ 
୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରର ରତାରଣ ନ ଡିମା୍ଣ 
ଚାଲଡିଥିବାରବରଳ ରସକ୍ଟର -୭ ଅଞ୍ଚଳର 
ଶମା୍ ରେରକାରରଟର ଏହ ଡି ରତାରଣ ନ ଡିମା୍ଣ 
କାଯ୍୍ୟର ଦାୟ ଡିତ୍ୱ ରନଇଛନ୍ଡି। ରତାରଣ ନ ଡିମା୍ଣ 
କାଯ୍୍ୟରର ସଦୂୁର କଲଡିକତାର ପ୍ରାୟ ୩୫ରୁ 

ଊର୍ଦ୍ ୍ କାର ଡିଗର କାମରର ନ ଡିରୟାଜଡିତ ଅଛନ୍ଡି। 
୫ ହଜାର ଖଣ୍ ବାଉଶଁ, ୨ ହଜାର ୫୦୦ 
ସ ଡିଏଫଟ ଡିର କାଠ ବଟମ, ୫ ହଜାର ମ ଡିଟର 
କପଡ଼ା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କଣ୍ା ଆଦଡିରର 
ଏହ ଡି ଆକଷ୍ଣୀୟ ରତାରଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଡି ଚାଲଡିଛ ଡି। 
ରସହ ଡିପର ଡି ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରର ୨୦ 
ଫୁଟ୍  ଉଚ୍ଚତାର ମାଆଙ୍କ ମଣୃ୍ମୟୀ କା୍ସ ଡିକାଲ ମରୂ୍ତ୍ତି 
ନ ଡିମା୍ଣରର ଲାଗ ଡି ପଡ଼ଡିଛନ୍ଡି ରସକ୍ଟର -୨ ଅଞ୍ଚଳର 
ଶ ଡିଳ୍ୀ ବାପ ଡି ବ ଡିନ୍ାଣୀ। ରସହ ଡିପର ଡି ଆରଲାକ ସଜ୍ଜା 

କାମ ରସକ୍ଟର -୬ ଅଞ୍ଚଳର ଅରୁଣ ଲାଇଟ୍  ଆଣ୍ 
ସାଉଣ୍ ରନଇଛନ୍ଡି। ଆଗାମୀ ଷଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରର 
ସମସ୍ତ କାଯ୍୍ୟ ରଶଷରହବ। ପରୁୀର ପଣ୍ଡିତ 
ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆସ ଡି ରଷାଡ଼ଶ ଉପଚାରରର 
ପଜୂାଚ୍୍ଚନା କର ଡିରବ। ରାଉରରକଲା ସରମତ 
ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାରନ ଏଠାରର 
ମୀନା ବଜାର ଓ ରମଳାରର ଭାଗ ରନରବ। 
କ ଡିଛ ଡି ନୂଆ ରଦାଳ ଡି ସରମତ ନୂଆନୂଆ ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ 
ସାମଗ୍ୀ ଆସ ଡିବାର ଜଣାପଡ଼ଡିଛ ଡି। ଆଗାମୀ 
ବ ଡିଶ୍ୱ ହକ ଡି କପ୍  କୁ ରନଇ କମ ଡିଟ ଡି ପକ୍ଷରୁ ମଣ୍ପ 
ସମ୍ଖୁରର ସହରବାସୀଙୁ୍କ ଉତ୍ାହ ଡିତ କର ଡିବା 
ପାଇ ଁ ଏକ ସ୍ାରକୀ ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଛ ଡି। 
କମ ଡିଟ ଡି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରର୍ାଳୁଙ୍କ ନ ଡିମରନ୍ ସରୁକ୍ଷା 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ରନଇ ବ ଡିରଶଷ ଦୃଷ୍ ଡି ଦ ଡିଆଯାଇଛ ଡି 
ରବାଲଡି ସଭାପତ ଡି ମରନାଜ କୁମାର ପର ଡିଡ଼ା, 
କାଯ୍୍ୟକାରୀ ସଭାପତ ଡି ମୀନରକତନ ରାଉତ, 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ମୀନରକତନ ରବରହରା 
ଓ ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣପତ ଡି ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ କହ ଡିଛନ୍ଡି।

ରାଉରରକଲା,୨୭ା୯(ସମ ଡିସ): ରାଉରରକଲା ଅବକାରୀ ବ ଡିଭାଗ ପଣୁ ଡି 
ରସକ୍ଟର-୭ ଥାନା ଅଧୀନ ମହ ଡିମା ଆଶ୍ରମ ବସ୍ତଡିଠାରର ଚଢ଼ଉ କର ଡି ରଦବୁ 
ସାହୁଙୁ୍କ ଗ ଡିରଫ କର ଡିଛ ଡି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୬.୩୦୦ ଲଡିଟର ନକଲଡି ମଦ ଜବତ 
କରାଯାଇଛ ଡି। ଜବତ ରହାଇଥିବା ମଦର ଆନୁମାନ ଡିକ ମଲୂ୍ୟ ୧୦ ହଜାର 
ଟଙ୍କା ରହବ ରବାଲଡି କୁହାଯାଇଛ ଡି। ସଚୂନାରଯାଗ୍ୟ ରଯ, ଗତ ୨୧ ତାର ଡିଖ ଦ ଡିନ 
ପାନରପାଷ ବସ୍ତଡିସ୍ଥଡିତ ଟୁଙୁ୍ର ଡିରଟାଲା ଠାରର ଥିବା ନକଲଡି ମଦ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଥିବା 
କାରଖାନାରର ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ନକଲଡି ମଦ କାରବାର ଅଭଡିରଯାଗରର 
ର�ନୁାଥପାଲଡି ଥାନା ଅଧୀନ ଜଲଦା ଏ ବ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ମାଷ୍ରମାଇଣ୍ ଶତରୁଘ୍ନ 
ପଶାୟତ ଓ ସହରଯାଗୀ ଗରଣଶ ରାଉତକୁ ଗ ଡିରଫ କର ଡି ରକାଟ୍ ଚାଲାଣ 
କରାଯାଇଥିଲା। �ଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ୧୮୨.୩୧୦ ଲଡିଟର ନକଲଡି ମଦ, ୧୦ ହଜାରରୁ 
ଊର୍ଦ୍୍ ଠ ଡିପ ଡି, ୨ ହଜାର ୩୪୭ଟ ଡି ଇଅଲ୍  , ୩୩ ହଜାର ୫୪୬ଟ ଡି ରଲବଲ୍ , ୪ 
ହଜାରରୁ ଊର୍ଧ୍ ର୍ ଖାଲଡି ରବାତଲ, ୨୪୪ଟ ଡି ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ବ୍ାଣ୍ର ମଦ ଭର୍ତ୍ତି ରବାତଲ, 
ରବାତଲ ସ ଡିଲ ଡିଂ ରମସ ଡିନ, ରଗାଟ ଡିଏ କାର ଓ ସ୍ଟୁ ଡି ଜବତ କରାଯାଇ ଥିଲା। 

ରପାଉରସେଲପା,୨୭ପା୯(େମେି): ରୁପା ସାମଗ୍ୀ ସରଫଇ କର ଡିବା ଆଳରର ଜରଣ 
ମହ ଡିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍  ରହାଇଥିବା ରନଇ ଝ ଡିରପାଣ ଡି ଥାନାରର ଅଭଡିରଯାଗ ରହାଇଛ ଡି। ପଲୁ ଡିସ 
�ଟଣାର ତଦନ୍ ଚଳାଇଛ ଡି। ଜଗଦା ରଜଏଫ୍ /୯୨ରର ରଦରବନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାମନ୍ରାୟ 
ପର ଡିବାର ରୁହନ୍ଡି। ମଙ୍ଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ରବରଳ ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ରଦବକୀ 
ସାମନ୍ରାୟ ଏକୁଟ ଡିଆ ଥିବାରବରଳ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ବାଇକରର ଆସ ଡି ପହଞ୍ଚ ଡିଥିରଲ। 
ରୂପା ସାମଗ୍ୀ ସଫା କର ଡିରଦରବ ରବାଲଡି କହ ଡିଥିରଲ। ଶ୍ରୀମତ ଡି ସାମନ୍ରାୟ ତାଙ୍କ କଥାରର 
ବ ଡିଶ୍ୱାସ କର ଡି କଥା ରହଉଥିବା ରବରଳ ହଠାତ୍  ରସ ନ ଡିଜ ମାନସ ଡିକ ସ୍ଥଡିତ ଡି ହରାଇ ବସ ଡିଥିରଲ 
ତଥା ଦୁବ୍ୃର୍ତ ଦ୍ୱୟ କ ଡିଛ ଡି ନ ଡିଶା ସଙୁ୍ାଇ ରଦଇଥିରଲ। ଏହାର ସରୁଯାଗ ରନଇ ରସମାରନ 
ରଗାଟ ଡିଏ ସନୁା ରଚନ୍  ଓ ଦୁଇଟ ଡି ସନୁା ମଦୁ ଡି ଲୁଟ ଡି ରଫରାର ରହାଇଯାଇଥିରଲ।

ରପାଉରସେଲପା,୨୭ପା୯(େମେି): ପା୍ଣ୍ସାଇଟ୍  ଥାନା ପଲୁ ଡିସ ମଧସୁଦୂନପାଲଡି 
ଅଞ୍ଚଳରର ଚାଲଡିଥିବା ସଟ୍ା ଆ‡ାରର ଚଢ଼ଉ କର ଡିଛ ଡି। �ଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଏମେଡି 
କର ଡିମ୍ , ଏମେଡି ୱାସ ଡିମ୍  ଓ ରଛାଟୁ ସାହୁ ନାମକ ୩ ଜଣ ଯବୁକଙୁ୍କ ପଲୁ ଡିସ ଗ ଡିରଫ 
କର ଡିଛ ଡି। ରସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ ୨ ହଜାର ୮୫୦ ଟଙ୍କା, ୨ଟ ଡି ରମାବାଇଲ ଓ 
ସଟ୍ା ନକ୍ା ଜବତ କରାଯାଇଛ ଡି ରବାଲଡି ସଚୂନା ମ ଡିଳ ଡିଛ ଡି।

ରପାଉରସେଲପା,୨୭ପା୯(େମେି): ଗତ ରସରପ୍ଟମ୍ୱର 
୨୩ରୁ ୨୫ ତାର ଡିଖ ମଧ୍ୟରର କଟକ ରରରଭନା୍ 
ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଦ୍ୟାଳୟରର ଏକାଦଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 
ୋକଟ ଡିକଟ ପ୍ରଦଶ୍ନୀ ଆରୟାଜଡିତ ରହାଇଥିଲା। 
ଏହ ଡି ଅବସରରର ରସଲ୍ ଫ ରାଉରରକଲା ଇସ୍ାତ 
କାରଖାନା (ଆରଏସପ ଡି) ଉପରର ଏକ ସ୍ାରକୀ 

ସ୍ତନ୍ତ୍ର କଭର ଓଫଡିରଲକ୍-୨୦୨୨ରର ୋକ 
ବ ଡିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉରନ୍ମାଚ ଡିତ କରାଯାଇଛ ଡି। ଓଡ଼ଡିଶା 
ହାଇରକାଟ୍ର ପ୍ରଧାନ ବ ଡିଚାରପତ ଡି ଜଷ୍ ଡିସ୍  େ. ଏସ୍  
ମରୁଲୀଧର ଉକ୍ତ କଭରକୁ ୋକ ବ ଡିଭାଗର ସଚଡିବ 
ତଥା ରପାଷ୍ାଲ ରସବା ରବାେ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ ଡିନୀତ 
ପାରଣ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ଡିଶା ସକଲ୍୍  ମଖୁ୍ୟ ରପାଷ୍ ମାଷ୍ର 

ରଜରନରାଲ ଶରୁଭନୁ୍ ସ୍ାଇଙଁ୍କ ଉପସ୍ଥଡିତ ଡିରର ଏହ ଡି 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର କଭର ଉରନ୍ମାଚ ଡିତ କର ଡିଥିରଲ। ଇସ୍ାତ 
କାରଖାନା ତରଫରୁ ଏଚଆରେଡି ବ ଡିଭାଗର 
ସ ଡିଜଡିଏମ୍  ରାଜଶ୍ରୀ ବାନାଜ୍ୀ ଏବଂ ଆରଏସ୍ ପ ଡି 
ରଲାକସମ୍କ ୍ବ ଡିଭାଗର େଡିଜଡିଏମ୍  ତଥା ସଞ୍ଚାରମଖୁ୍ୟ 
ଅଚ୍୍ଚନା ଶତପଥୀ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହ ଡି ବ ଡିରଶଷ 
କଭର ଗ୍ହଣ କର ଡିଥିରଲ। ରାଉରରକଲା ଇସ୍ାତ 
କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ନ ଡିମ୍ାଣରର ରଯାଗଦାନକୁ 
ସ୍ୀକୃତ ଡି ପ୍ରଦାନ ସହ ଡିତ ୋକ ବ ଡିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହ ଡି 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର କଭର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଛ ଡି। ଏହ ଡି କଭରରର 
ରଦଶର ରକରତକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ ୍ ଭ ଡିର୍ତ ଡିଭୂମ ଡି ଏବଂ 
ପ୍ରତ ଡିରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ ପ୍ରଦଶ୍ତିତ ରହାଇଛ ଡି, ରଯଉଥଁିରର 
ଆରଏସ୍ ପ ଡିର ଇସ୍ାତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛ ଡି।

ଆସଛୁନ୍ତି 
ଜଗତ ଜନନୀ ଏଥର ସସକ୍ଟର-୧ ମଖୁ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ‘ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ତି ଭବନ’

ନକଲତି ମଦ କାରଖାନା ଠାବ ଘଟଣା
ମଦ ଜବତ; ପଣୁ ିଜଣଣ ଗରିଫ 

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଡାକ ଟ ତିକଟ ପ୍ରଦର୍ଷନୀ

ଆର୍ ଏସ୍ ପ ିସ୍ମାରକୀ କଭର୍  ଉଣ୍ମମାଚତି

ସଣଫଇ ଆଳଣର ଗହଣମା ଲୁଟ୍ 

ସଟ୍ମା ଆଡ୍ମାଣର ଚଢ଼ଉ; ୩ ଗରିଫ



କଣ୍ଟାବଟାଞ୍ଜି,୨୭ଟା୯(ସମ ଜିସ): ସଟାହ ଜିତ୍ୟରେ ଭଜନେ 
ସ୍ଟାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କଣ୍ଟାବଟାଞ୍ଜି ଜଗନ୍ଟାଥ ମନ୍ ଜିେ ପ୍ଟାଙ୍ଗଣରେ 
ଆର�ଟାଜଜିତ ଏକ ପସୁ୍ତକ ର�ଟାକଟାପ୍ପଣ ସଭଟାରେ ର�ଟାଗରେଇ 
ଅତ ଜିଥିମଟାରନ ଏଭଳଜି ମତବ୍ୟକ୍ତ କେ ଜିଛନ୍ଜି। ଏଥିରେ କବଜି 
ମଟାଳତ ଜି �ତଟା ଓଝଟାଙ୍କ ଦ୍ଟାେଟା � ଜିଖିତ ୬୦ଟ ଜି ଭଜନେ 
ସମଟାହଟାେ ‘ଭଜନମଟାଳଟା’ ପସୁ୍ତକ ର�ଟାକଟାପ ପିତ ରହଟାଇଥି�ଟା। 
କଣ୍ଟାବଟାଞ୍ଜି ତହସ ଜି�େଟାେ ସମୀେ େଞ୍ନ ରବରହେଟା ମଖୁ୍ୟ 

ଅତ ଜିଥି ଭଟାରବ ର�ଟାଗ ରେଇଥିବଟା ରବରଳ ଅଧ୍ଟାପକ ଡ. 
ସଞ୍� କୁମଟାେ ମ ଜିଶ୍ର ମଖୁ୍ୟ ବକ୍ତଟାଭଟାରବ ର�ଟାଗ ରେଇଥିର�। 
ଅନ୍ୟମଟାନଙ୍କ ମଧ୍ରେ ଜଗେଟାନନ୍ ପଟାଣ ଜିଗ୍ଟାହୀ, େଟାମଚନ୍ଦ୍ର 
ସଟାହୁ, କୁଞ୍ବଜିହଟାେୀ ରବରହେଟା, ସରୁେଶ ଗେୁୁ, ପେ୍ମମଖୁ 
ଶତପଥୀ, ମମତଟା ପଣ୍ଟା ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ଜିତ ଥିର�। କବଜି 
ବ ଜିେଞ୍ ଜି ନଟାେଟା�ଣ େଟାସ ସ୍ୱଟାଗତ ଭଟାଷଣ ରେଇଥିବଟା ରବରଳ 
ନ ଜିେଞ୍ନ ମହଟାେଣଟା ଧନ୍ୟବଟାେ ଅପ୍ପଣ କେ ଜିଥିର�।

‘ସାହତି୍ୟରେ ଭଜନେ ସ୍ାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର’

ବ�ଟାଙ୍ଗଜିେ,୨୭ଟା୯(ସମ ଜିସ): �ଗୁ �ଗୁେୁ 
ସ୍ୱଟାଧୀନତଟାେ ପେ ଜିସୀମଟା ଏବଂ ପେ ଜିଭଟାଷଟା 
ବଟାଖ୍ୟଟା ରଖଟାଜଟା ଚଟା�ଜିଛ ଜି। ର�ଉଁମଟାନଙ୍କ ଘରେ 
ଟ୍ୟଟାବ୍  �ଟାଗ ଜିଛ ଜି, ଏପରଟ ରମଟାଡ଼ଜି ରେର� ଥଣ୍ଟା 
ପଟାଣ ଜି ଓ ରସପରଟ ରମଟାଡ଼ଜି ରେର� ଗେମ ପଟାଣ ଜି 
ବଟାହଟାେୁଛ ଜି ରସମଟାନଙ୍କ ପଟାଖରେ ସ୍ୱଟାଧୀନତଟା 
େହ ଜିଛ ଜି। ର�ଉଁମଟାରନ ତ ଜିନ ଜି କ ଜିର�ଟାମ ଜିଟେ 
ଚଟା�ଜିକେ ଜି �ଟାଉଛନ୍ଜି, ନେୀ ବଟା�ଜିରେ ଚୁଆ କେ ଜି 
ପଟାଣ ଜି ଆଣଛୁନ୍ଜି ରସମଟାନଙ୍କ ପଟାଖରେ ସ୍ୱଟାଧୀନତଟା 
ନଟାହ ିଁ। ଖଟାେ୍ୟ ଖଟାଇବଟା ର�ଟାରକ ଚଟାଷୀଙ୍କ ସଂଘଷ୍ପ 
ବୁଝନ୍ଜି ନଟାହ ିଁ। ଚଟାଷୀକୁ ତଟାେ ଶ୍ରମ ଓ ଶସ୍ୟେ 
ମ�ୂ୍ୟ ମ ଜିରଳନଟାହ ିଁ। ରତଣ ୁ ଧନୀ ସ୍ୱଟାଧୀନ ଓ 
ଗେ ଜିବ ପେଟାଧୀନ େହ ଜିଆସ ଜିଛ ଜି। କ୍ଟାନ୍ ଜି-ଜଟାଗତୃ ଜି 
କମ ଜିଟ ଜି ପକ୍ଷେୁ ସଭଟାପତ ଜି ଡ. ଶ ଜିବପ୍ସଟାେ ନନ୍ଙ୍କ 
ଅଧ୍କ୍ଷତଟାରେ ଅନୁଷ୍ ଜିତ ‘ସ୍ୱଟାଧୀନତଟାେ ପେ ଜିସୀମଟା 

ଓ ପେ ଜିଭଟାଷଟା’ ଶୀଷ୍ପକ ଆର�ଟାଚନଟାଚକ୍ରେ 
ଅତ ଜିଥି ଭଟାରବ ର�ଟାଗରେଇ ଏହଟା କହ ଜିଛନ୍ଜି 
‘ଧେ ଜିତ୍ୀ’େ ସମ୍ଟାେକ ତଥଟାଗତ ଶତପଥୀ। ଏହ ଜି 
ଆର�ଟାଚନଟାଚକ୍ରେ ‘ଧେ ଜିତ୍ୀ’େ ସମ୍ଟାେକ 
ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ଓ ବ ଜିଶ ଜିଷ୍ଟ ଶ ଜିକ୍ଷଟାବ ଜିତ୍  ପ୍ରେସେ 
ମଧସୁେୂନ ପତ ଜି ଆର�ଟାଚକ ଭଟାରବ ର�ଟାଗେଟାନ 

କେ ଜିଥିର�। ଆର�ଟାଚନଟାଚକ୍ କମ ଜିଟ ଜି ସଂର�ଟାଜକ 
ଧରମ୍ପନ୍ଦ୍ର ପ୍ସଟାେ ନନ୍ ସଂର�ଟାଜନଟା କେ ଜିଥିର�। 
ଅନ୍ୟତମ ଆର�ଟାଚକ ପ୍ରେସେ ପତ ଜି ତଟାଙ୍କ 
ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପଟାଶ୍ଚତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ଟାଚ୍ୟ ବ ଜିଚଟାେରେ 
ସ୍ୱଟାଧୀନତଟାେ ପେ ଜିଭଟାଷଟା ଓ ପେ ଜିସୀମଟା ବ ଜିଷ�ରେ 
ଏକ ତଟାତ୍ତଜିକ ଆର�ଟାଚନଟା କେ ଜିଥିର�। ଏହ ଜି 

ଆର�ଟାଚନଟାଚକ୍ରେ ବ�ଟାଙ୍ଗଜିେ ବ ଜିଧଟା�କ 
ନେସ ଜିଂହ ମ ଜିଶ୍ର, ର�ଟାଇସ ଜିଂହଟା ବ ଜିଧଟା�କ ଡ. 
ମରୁକଶ ମହଟା�ଜିଙ୍ଗ, ଶ ଜିକ୍ଷଟାବ ଜିତ୍  ପ୍ଟାଣବନୁ୍ 
ନଟା�କ, ଟୀରକଶ୍ୱେ ଗେୁୁ, ଗେୁୁଶ୍ରୀ ଘଟାସ ଜିେଟାମ 
ମ ଜିଶ୍ର, ମରନଟାେଞ୍ନ ସଟାହୁ, ରଗଟାପଭୂଷଣ ନଟାଥ, 
ନକୁଳ ଅଗ୍ୱଟା�, ଡଟା. �କ୍ଷୀକଟାନ୍ ମହଟାପଟାତ୍, 
ନୀଳମଣ ଜି ମ ଜିଶ୍ର, ରହମନ୍ ପଣ୍ଟା, ବ ଜିଧଭୂୁଷଣ 
ତ୍ ଜିପଟାଠୀ, ରବ�ଟାେସ ଜିଂ ରଭଟାଇ, ଭଟାଗ ଜିେଥି ମ ଜିଶ୍ର, 
ଚଟାଇନଟା ମହଟାନ୍ ଜି, ସରନ୍ଟାଷ ପଟାଢ଼ୀ, ସବୁଟାସ ଚନ୍ଦ୍ର 
ପଣ୍ଟା, ଅରଶଟାକ ନନ୍, ସେୁୀପ ଗେୁୁ, ଅେୁଣ 
ମ ଜିଶ୍ର, ପ୍ହଲ୍ଟାେ ଶତପଥୀ, କ ଜିରଶଟାେ େଥ, 
େ ଜିଲ୍ୀପ େଟାଶ, ନ ଜିମଟାଇ ପଟାଣ ଜିଗ୍ଟାହୀ ଓ ବ ଜିଭ ଜିନ୍ 
କର�ଜେ ଛଟାତ୍ଛଟାତ୍ୀ ର�ଟାଗ ରେଇଥିର�। 
ରଶଷରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମଟାେ ଝଟାଙ୍କେ ଧନ୍ୟବଟାେ 
ରେଇଥିର�। 

ନୂଆପଡ଼ଟା/ରକଟାମନଟା, ୨୭ଟା୯(ସମ ଜିସ): େଟାଜ୍ୟ 
ସେକଟାେ ର�ଟାକଙ୍କ ପ ଜିଇବଟା ପଟାଣ ଜି ପଟାଇଁ ରକଟାଟ ଜି ରକଟାଟ ଜି 
ଟଙ୍କଟା ଖର୍୍ପ କେୁଛନ୍ଜି। ଏଥିପଟାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଟାରେ ରକୌଣସ ଜି 
ଅବରହଳଟା କେଟା�ଟାଇନଟାହ ିଁ। ରହର� ବ ଜିଭଟାଗେ 
ଉେଟାସୀନତଟା ର�ଟାଗୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଟା ଢଜି�ଟା ପଡ଼ଜିଛ ଜି। ସମସ୍ତ 
ବ୍ୟବସ୍ଟା ଥଟାଇ ମଧ୍ ବଷ୍ପଟାେ ଜିରନ ର�ଟାକଙୁ୍କ ପ ଜିଇବଟା ପଟାଣ ଜି 
ମ ଜିଳୁନଟାହ ିଁ। ରକଟାମନଟା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ତେରବଟାଡ଼ ଗଟଁାରେ 
ରକଟାଟ ଜିଏ ଟଙ୍କଟାେ ଓଭେ ରହଡ୍  ଟଟାଙ୍କଜି ନ ଜିମ୍ପଟାଣ ରହଟାଇ 
େୀଘ୍ପ େ ଜିନ ରହବ ଛ ଜିଡ଼ଟା ରହଟାଇଛ ଜି। ରହର� କଟା�୍ପ୍ୟକ୍ଷମ 
ରହବଟାେ ନଟାଁ ନଟାହ ିଁ। ଏହଟାକୁ ରନଇ ଗଟାଁରେ ଅସରନ୍ଟାଷ 
ବଢ଼଼ ଜି ଚଟା�ଜିଛ ଜି। ୧୦ଟ ଜି ୱଟାଡ୍ପ ବ ଜିଶ ଜିଷ୍ଟ ଜଜିଲ୍ଟାେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ 
ଗଟାଁ ତେରବଟାଡରେ ୪ହଜଟାେେୁ ଊର୍ଦ୍୍ପ ଜନସଂଖ୍ୟଟା େହ ଜିଛ ଜି। 
ଏଠଟାରେ ୧୦ଟ ଜି ନଳକୂଅେୁ ଅର୍୍ପଟାଧିକ ଅଚଳ ପଡ଼ଜିଛ ଜି। 
ର�ଟାରକ ବଟାଧ୍ରହଟାଇ ସ୍ଟାନୀ� ରପଟାଖେୀ, ନେୀେୁ 
ପଟାଣ ଜି ଆଣ ଜି ପ ଜିଉଛନ୍ଜି। ଅନ୍ୟପରକ୍ଷ ଗଟଁା ପଟାଇଁ ରମଗଟା 
ରପ୍ଟାରଜକ୍ଟେୁ ରକଟାଟ ଜିଏ ଟଙ୍କଟା ବ୍ୟ� ଅଟକଳରେ ଏକ 

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଭେ ରହଡ ଟଟାଙ୍କଜି ସହ ପଟାଇପ୍  ବ ଜିଛଟା�ଟାଇଛ ଜି। 
ଏହଟାେ କଟାମ ଆଜଜିକୁ େୁଇମଟାସେୁ ଊର୍ଦ୍୍ପ ରହବ ରଶଷ 
ରହଟାଇଛ ଜି। ରହର� ଏହଟା କଟା�୍ପ୍ୟକ୍ଷମ ରହଉନଟାହ ିଁ। 
ର�ଟାରକ ପଟାଣ ଜି ପଟାଇଁ ଡହଳ ବ ଜିକଳ ରହଉଛନ୍ଜି। 
ଏଠଟାରେ ସଚୂନଟାର�ଟାଗ୍ୟ ର� ଗତ ମଟାସରେ ସ୍ଟାନୀ� 
ଜଟଗଡ଼ ଗଟଁାରେ ପଟାଣ ଜି ପଟାଇଁ ଝଟାଡ଼ଟାବଟାନ୍ ଜି ରେଟାଗ ବ୍ୟଟାପ ଜି 

ଥି�ଟା। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କେ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟ ଜିଥି�ଟା। ବତ୍ପମଟାନ 
ତେରବଟାଡେ ସ୍ଜିତ ଜି ମଧ୍ ସଙ୍ଗୀନ େହ ଜିଛ ଜି। ଏହଟାକୁ ରନଇ 
ଗ୍ଟାମବଟାସୀ ରସଟାମବଟାେ ରକଟାମନଟାରେ ଅଭଜିର�ଟାଗ ଶଣୁଟାଣ ଜି 
ଶ ଜିବ ଜିେରେ ଜଜିଲ୍ଟାପଟାଳଙୁ୍କ ରଭଟ ଜି ଜଣଟାଇନ୍ଜି। ଜଜିଲ୍ଟାପଟାଳ 
ରହମକଟାନ୍ ସଟାଏ ଏହଟା ଉପରେ ତୁେନ୍ ପେରକ୍ଷପ 
ରନରବରବଟା�ଜି ପ୍ତ ଜିଶରୁତ ଜି ରେଇଛନ୍ଜି।
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ବୁଧବାେ , ୨୮ ରସର୍ଟେମ୍ବେ, ୨୦୨୨

ବ୍ୟବସ୍ା ଅଛ ିରହରେ ଅବସ୍ା ଢେିା
ବର୍ାଦରିନ ତେରବାଡ଼ରେ ୍ାନୀୟଜଳ ଅଭାବ ଅଜଣାରୋଗରେ ଯବୁକ 

ଆକ୍ାନ୍ତ, ଚକିତି୍ା ୍ାଇଁ ଅର୍ ନାହ ିଁ
�ଟାଞ୍ଜିଗଡ଼,୨୭।୯ (ସମ ଜିସ): କଳଟାହଟାଣ୍ଜି ଜଜିଲ୍ଟା �ଟାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ 
�ଟାଖବଟାହଟାଳ ଜି ପଞ୍ଟା�ତ ତଟାଳବେଟା ଗ୍ଟାମେ ରଗଟାେ ଜିଆ ହେ ଜିଜନ 
(୪୦) ଛଅମଟାସ ରହ�ଟା ଅଜଣଟା ରେଟାଗରେ ଆକ୍ଟାନ୍ ରହଟାଇ 
ଶ�୍ୟଟାଶଟା�ୀ ରହଟାଇ ପଡ଼ଜିଛନ୍ଜି। ରଗଟାେ ଜିଆ ହେ ଜିଜନ ପେ ଜିବଟାେେ 

ଏକମଟାତ୍ ରେଟାଜଗଟାେକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତ ଜି ରହଟାଇଥିବଟାେୁ ପେ ଜିବଟାେ 
ଏରବ େୁେପିନ ଅବସ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ଜି। ରଗଟାେ ଜିଆଙୁ୍କ ୬ମଟାସ ତରଳ 
ରପଟ�ନ୍ତ୍ରଣଟା ଆେମ୍ଭ ରହଟାଇଥି�ଟା। ଚ ଜିକ ଜିତ୍ଟା ପଟାଇଁ ପ୍ଥରମ 
ଭବଟାନୀପଟାଟଣଟା ଜଜିଲ୍ଟା ମଖୁ୍ୟ ଚ ଜିକ ଜିତ୍ଟାଳ�କୁ ରନଇଁ ବ ଜିଭ ଜିନ୍ 
ସ୍ୱଟାସ୍୍ୟ ପେୀକ୍ଷଟା କେ ଜି ପ୍�ଟା ରେଢ଼�କ୍ଷ ଟଙ୍କଟା ଖଚ୍ପ କେ ଜିଥିର� 
କ ଜିନୁ୍ ରେଟାଗେ �କ୍ଷଣ ଜଣଟାପଡ଼ଜି ନ ଥି�ଟା। ଏହଟା ପରେ ନ ଜିେଟାଶ 
ରହଟାଇ ଘେକୁ ରେେ ଜିଥିର�। ସ୍ତୀ ତୁଳଟା ହେ ଜିଜନ ବନୁ୍ ବଟାନ୍ବଙ୍କ 
ଠଟାେୁ ଟଙ୍କଟା ଧଟାେ ଉର୍ଟାେ କେ ଜି ବୁ�୍ପଟା ଡଟାକ୍ତେଖଟାନଟା ରନଇଁ 
ରସଠଟାରେ ମଧ୍ୟ୍  ରଗଟାେ ଜିଆଙ୍କ ଅସ୍ତପ୍ଚଟାେ କେଟାଇ ଥିର� କ ଜିନୁ୍ 
ରସଠଟାରେ ମଧ୍ ରେଟାଗେ ରକୌଣସ ଜି �କ୍ଷଣ ଜଣଟା ପଡ଼ଜି ନ ଥି�ଟା। 
ବୁ�୍ପଟା ଡଟାକ୍ତେଖଟାନଟାେୁ ପଣୁ ଜି ନ ଜିେଟାଶ ରହଟାଇ ରେେ ଜିଥିର�। ପଣୁ ଜି 
ନ ଜିଜ ଗହଣଟା ଓ ଜମ ଜି ବନ୍ଟା ପକଟାଇ ୨ �କ୍ଷ ର�ଟାଗଟାଡ଼ କେ ଜିବଟା 
ପରେ ବ ଜିଶଟାଖଟାପଟାଟଣଟା ଡଟାକ୍ତେଖଟାନଟାକୁ ରନଇ ଅରସ୍ତଟାପ୍ଚଟାେ 
କେଟା�ଟାଇଥି�ଟା। ବ ଜିଶଟାଖଟାପଟାଟଣଟା ଡଟାକ୍ତେଖଟାନଟାରେ ୧୮ େଜିନ 
େହ ଜିବଟା ପରେ ମଧ୍ ରସ ଘେକୁ ନ ଜିେଟାଶ ରହଟାଇ ରେେ ଜିଛନ୍ଜି। ଏରବ 
ରସ ମେଣ ସହ �ରଢ଼ଇ କେୁଥିବଟା ରବରଳ ସ୍ତୀ ତୁଳଟା ହେ ଜିଜନ 
ସହଟା�ତଟା ପଟାଇଁ ସେକଟାେଙୁ୍କ ଆକୁଳ ନ ଜିରବେନ କେ ଜିଛନ୍ଜି।

ଜଗନ୍ାର ହାଇସ୍େୁରେ ବ୍ଲକସ୍ତେୀୟ 
ଫୁଟବଲ୍  ପ୍ରତରିଯାଗତିା 
ରକଟାମନଟା,୨୭।୯(ସମ ଜିସ): ନୁଆପଡ଼ଟା ଜଜିଲ୍ଟା ରକଟାନଟାବ ଜିେଟାସ୍ଜିତ 
ଜଗନ୍ଟାଥ ସେକଟାେୀ ଉର୍ ବ ଜିେ୍ୟଟାଳ� ରଖଳ ପଡ଼ଜିଆରେ ରକଟାମନଟା 
ବ୍ଲକସ୍ତେୀ� େୁଟବ� ଟୁର୍୍ପଟାରମଣ୍ ଆର�ଟାଜଜିତ ରହଟାଇଛ ଜି। ଏହ ଜି 
ଅବସେରେ ମଖୁ୍ୟ ଅତ ଜିଥି ଭଟାବରେ ନୂଆପଡ଼ଟା କ୍ୀଡ଼ଟା ଶ ଜିକ୍ଷଟା 
ନ ଜିେୀକ୍ଷକ ମରହଶ କୁମଟାେ େଣ୍ରସନଟା, ସମ୍ଟାନ ଜିତ ଅତ ଜିଥି ଭଟାବରେ 
ରକଟାନଟାବ ଜିେଟା ସେପଞ୍ ମ ଜିଥି�ଟା ନଟାଏକ, ନଟାଏବ ସେପଞ୍ େଉଚନ୍ 
ଜଗତ ପ୍ମଖୁ ର�ଟାଗରେଇ ଉଦ୍ ଘଟାଟନ କେ ଜିଥିର�। ଏଥିରେ 
୧୯ଟ ଜି ବ ଜିେ୍ୟଟାଳ�େ ୧୦୪ ଜଣ ଛଟାତ୍ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେ ଜିଥିର�। 
ପ୍ଧଟାନ ଶ ଜିକ୍ଷ� ଜିତ୍ୀ ମଟାମୀ ଗ ଜିତଟାଞ୍ଳଜି େଟାସ କ୍ୀଡ଼ଟା ରକ୍ଷତ୍ରେ 
ଛଟାତ୍ଛଟାତ୍ୀଙ୍କ ଭୂମ ଜିକଟା ଉପରେ ଉଦ୍ ରବଟାଧନ ରେଇଥିର�। ରଖଳ 
ପେ ଜିଚଟାଳନଟା କେ ଜିଥିର� କ୍ୀଡଟା ଶ ଜିକ୍ଷକ ଭୁବରନଶ୍ୱେ ଛତ୍ ଜିଆ। 
ପରେଶ ପଟାଣ ଜିଗ୍ଟାହୀ, ବ�େଟାମ ସେଟାେ,ହେ ଜିହେ ସଟାହୁ, ସରେଟାଜ 
କୁମଟାେ ପ୍ଧଟାନ ପ୍ମଖୁ ପେ ଜିଚଟାଳନଟାରେ ସହର�ଟାଗ କେ ଜିଥିର�।

କନଷି୍ଠ ଶକି୍ଷକ ସଂଘେ ନୂତନ କମ୍କର୍୍ା ଚୟନ 
ଖପ୍ଟାରଖଟା�,୨୭ଟା୯(ସମ ଜିସ) : ବ�ଟାଙ୍ଗଜିେ ଜଜିଲ୍ଟା ଅନ୍୍ପଗତ 
ଖପ୍ଟାରଖଟା� ବ୍ଲକେ କନ ଜିଷ୍ ଶ ଜିକ୍ଷକ ସଂଘେ ନୂତନ କମ୍ପକର୍୍ପଟା 
ଚ�ନ ଧଣ୍ଟାମଣୁ୍ଟା ଉର୍ ପ୍ଟାଥମ ଜିକ ବ ଜିେ୍ୟଟାଳ� ପେ ଜିସେରେ ଅନୁଷ୍ ଜିତ 
ରବୈଠକରେ ରହଟାଇ�ଟାଇଛ ଜି। ପ୍େୀପ କୁମ୍ଭଟାେଙ୍କ ସଭଟାପତ ଜିତ୍ୱରେ 
ରହଟାଇଥିବଟା ଏହ ଜି ରବୈଠକରେ ନୂତନ କମ୍ପକର୍୍ପଟା ଚ�ନ ତଥଟା ସଂଘେ 
ସମସ୍ୟଟା ଗଡୁ ଜିକ ବ ଜିଷ�ରେ ଆର�ଟାଚନଟା ରହଟାଇଥି�ଟା। ଗତ ତ ଜିନ ଜିବଷ୍ପ 
କଟାଳ ସଂଘେ ସଭଟାପତ ଜି ଭଟାବରେ କଟା�୍ପ୍ୟ ତୁଳଟାଉଥିବଟା �ଟାରଠଟାେ ଉର୍ 
ପ୍ଟାଥମ ଜିକ ବ ଜିେ୍ୟଟାଳ�େ ଶ ଜିକ୍ଷକ ରକଟାେଣ୍ ନଟା�କ ନ ଜିଜେ ବ୍ୟକ୍ତ ଜିଗତ 
କଟାେଣେୁ ସଂଘେ ସଭଟାପତ ଜି ପେେୁ ଇସ୍ତେଟା ରେବଟା ପରେ ସଂଘେ 
ପେବୀ େ ଜିକ୍ତ ରହଟାଇ ପଡ଼ଜିଥି�ଟା। ସମସ୍ତ ଶ ଜିକ୍ଷକଙ୍କ ସହମତ ଜି କ୍ରମ 
ପ୍େୀପ କୁମ୍ଭଟାେଙୁ୍କ କନ ଜିଷ୍ ଶ ଜିକ୍ଷକ ସଂଘେ ସଭଟାପତ ଜି େୂରପ ଚ�ନ 
କେଟା�ଟାଇଥି�ଟା। ଏହଟା ସହ ଜିତ ଉପ ସଭଟାପତ ଜି ରସୌେଟାମ ଜିନୀ ବ ଜିଶ ଜି , 
ସମ୍ଟାେକ ରସୌମ୍ୟ େଞ୍ନ ନଟା�କ ଓ ରକଟାଷଟାଧ୍କ୍ଷ ପ ଜିଙୁ୍କ ରସଠଙୁ୍କ 
ନୂତନ ଭଟାବରେ େଟା� ଜିତ୍ୱ େ ଜିଆ�ଟାଇଥି�ଟା।

ଯାଦବ ସମାଜେ ନୂଅାଁଖାଇ ରଭଟ୍ ଘାଟ୍  ୍ାଇଁ ରବୈଠକ
ଭଇଁଷଟା,୨୭ଟା୯(ସମ ଜିସ): ବ�ଟାଙ୍ଗଜିେ ଜଜିଲ୍ଟା ପଟାଟଣଟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ଗ୍ପତ ଭଇଁଷଟା ଠଟାରେ �ଟାେବ ସମଟାଜେ ନୂଅଟଁାଖଟାଇ ରଭଟ୍ ଘଟାଟ୍  
ଓ ମହଟାସଭଟା ପଟାଇଁ ପ୍ସୁ୍ତତ ଜି ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ ଜିତ ରହଟାଇ�ଟାଛ ଜି। ବ୍ଲକ 
�ଟାେବ ସଭଟାପତ ଜି ଜଗନ୍ଟାଥ ଖରସ୍ପ�ଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ଷତଟାରେ ଆର�ଟାଜଜିତ 
ଏହ ଜି ରବୈଠକରେ ମଖୁ୍ୟ ଅତ ଜିଥି ଭଟାରବ ଅବସେପ୍ଟାପ୍ତ �ବଟାନ 
ହେ ଜିଚନ ସନୁଟାନ ଜି, ପଟାଟଣଟାଗଡ଼ ରପୌେ ପେ ଜିସେେ �ଟାେବ 
ସମଟାଜ ସଭଟାପତ ଜି େଟାମଚନ୍ଦ୍ର ବଟାଗ ଓ ର�ୈଟାତୁକ ଘ ଜିରବର�ଟା, ୩୦ଟ ଜି 
ପଞ୍ଟା�ତେ ସଭଟାପତ ଜି, ସମ୍ଟାେକ ଓ ଅନ୍ୟଟାନ୍ୟ କମ୍ପକର୍୍ପଟା ଉପସ୍ଜିତ 
େହ ଜି ନୂଅଟାଁଖଟାଇ ରଭଟ୍ ଘଟାଟ୍  ଓ ମହଟାସଭଟା ଉପରେ ଆର�ଟାଚନଟା 
କେ ଜିଥିର�। ଏହ ଜି ଅବସେରେ ପଟାଟଣଟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ �ବୁ �ଟାେବ 
ସଭଟାପତ ଜି ଭଟାରବ ହେ ଜିଚନ ସନୁଟାନୀଙୁ୍କ ସବ୍ପସମ୍ତ ଜିକ୍ରମ ଚ�ନ 
କେଟା�ଟାଇଥି�ଟା।

‘ସ୍ୱାଧୀନତାେ ୍େସିୀମା ଓ ୍େଭିାରା’ ଆରୋଚନାଚକ୍

ମ . େ ଟା ମ ପୁେ : ୨ ୭ । ୯ ( ସ ମ ଜିସ ) : 
ଚଳଜିତ ବଷ୍ପ ଓଡ଼ଜିଶଟାେ ଜରଣ ମଟାତ୍ 
ତଥଟା ପଶ୍ଚ ଜିମ ଓଡ଼ଜିଶଟାେ ପ୍ଥମ ଡଟାକ୍ତେ 
ଭଟାବରେ �ବୁ ଡଟାକ୍ତେ ର�ଟାକନଟାଥ 
ସଟାହୁଙୁ୍କ ମ ଜିଳ ଜିଛ ଜି ସମ୍ଟାନ ଜନକ �ଥୁ୍  
ରଚଞ୍ ରମକେ 
ଆୱଟାଡ୍ପ। କଳଟାହଟାଣ୍ଜି 
ତଥଟା କନ୍ମଟାଳ 
ଜଜିଲ୍ଟା ଅଞ୍ଳେ 
ଆେଜିବଟାସୀ ଅଧ୍ୁୟଷ ଜିତ 
ତଥଟା ମଟାଓପ୍ବଣ 
ଇ�ଟାକଟାରେ ସ୍ୱଟାସ୍୍ୟ 
ରସବଟାକୁ ଗେୁୁତ୍ୱ ରେବଟା ସହ ଜିତ 
ଆନ୍େ ଜିକତଟାେ ସହ ଜିତ ନ ଜିଜେ ଏହ ଜି 
ରସବଟା ଜଟାେ ଜି େଖିଥିବଟା କଟାେଣେୁ 
ବ ଜିଇଙ୍ଗ ଏବଂ ବ ଜିକମ ଜିଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଟାନ 
ଇମଟା (ଇଣ୍ଜିଆନ ରମଡଜିକଟା� 
ଆରସଟାସ ଜିଏସନ୍ ) ତଥଟା ଜୁନ ଜିଅେ 

ଡକ୍ଟସ୍ପର୍  ରନଟୱଟାକ୍ପ ତେେେୁ 
ଚଳଜିତବଷ୍ପ ଓଡ଼ଜିଶଟାେ ରଶ୍ରଷ୍ 
ଚଜିକ ଜିତ୍କ(ପଶ୍ଚ ଜିମ ଓଡ଼ଜିଶଟାେୁ ପ୍ଥମ) 
ଭଟାବରେ ଏହ ଜି ସମ୍ଟାନ ପଟାଇ ଅଞ୍ଳ 
ପଟାଇ ଁ ରଗୌେବ ଆଣ ଜିରେଇଛନ୍ଜି। 

ଡଟାକ୍ତେ ସଟାହୁ େଟାଜ୍ୟସଭଟା 
ସେସ୍ୟ ସ�ୁତଟା ରେଓ, 
ରମଟା କର�ଜେ ଅଧ୍କ୍ଷ ତଥଟା 
ବ ଜିଧଟାନସଭଟା ସେସ୍ୟ ଆକଟାଶ 
େଟାସ ନଟା�କ, ପବୂ୍ପତନ 
େଟାଜ୍ୟସଭଟା ସଟାଂସେ ପ୍ଭଟାସ 
ସ ଜିଂ, ବ୍ରଜ େଟାସଙ୍କ ପଟାଖେୁ ଏହ ଜି 

ସମ୍ଟାନ ଗ୍ହଣ କେ ଜିଥିର�। ଡଟାକ୍ତେ ଶ୍ରୀ 
ସଟାହୁଙ୍କ ନ ଜିଜ ଘେ ମ.େଟାମପେୁ ବ୍ଲକେ 
ପଣ୍କଟାମଟା� ପଞ୍ଟା�ତ ତୁଜୁଙ୍ଗରେ 
ରହଇଥିବଟା ରବରଳ ରସ ବର୍୍ପମଟାନ 
ମେନପେୁ ପ୍ଟାଥମ ଜିକ ସ୍ୱଟାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରରେ 
ନ ଜିଜେ ରସବଟା ଜଟାେ ଜି େଖିଛନ୍ଜି।

ଡାକ୍ତେ ରୋକନାର ସାହୁ ୍ାଇରେ ୟଥୁ୍  
ରଚଞ୍ଜ ରମକେ ଆୱାଡ୍

୍ଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାେୁ ପ୍ରରରମ ୍ାଇରେ ଏହ ିସମ୍ାନ

ଭ ବ ଟା ନ ୀ ପ ଟା ଟ ଣ ଟା , ୨ ୭ । ୯ ( ସ ମ ଜିସ ) : 
ଭବଟାନୀପଟାଟଣଟାସ୍ଜିତ ବଟା�ରଗଟାପଟା� ରସବଟା 
ନ ଜିରକତନ ଓ ମଟାତଟା ଅମତୃଟାନନ୍ ମ�ୀ ମଠେ �ବୁ 
ଶଟାଖଟା ଆ�ଧୁେ ମ ଜିଳ ଜିତ ପ୍�ଟାସରେ ପ୍ରେସେ 
ଡ. �ରଶଟାଧଟାେଟା ମ ଜିଶ୍ରଙ୍କ ରପ୍େଣଟାକ୍ରମ 
ରଗଟା�ଟାମଣୁ୍ଟା ବ୍ଲକ ସ୍ଜିତ ଉଛ�ଟା ଠଟାରେ ଅମତୃଟା 
ମଟାତୃ ପ ଜିତୃ ରସବଟା ଆର�ଟାଜଜିତ ରହଟାଇ�ଟାଇଛ ଜି। 
ଏହ ଜି କଟା�୍ପ୍ୟକ୍ମରେ କ ଜିସ୍  କଳଟାହଟାଣ୍ଜିେ ଉପ 
ନ ଜିବ୍ପଟାହୀ ଅଧିକଟାେୀ େୁଷ୍ମନ୍ ପ୍ଧଟାନ, ଡ. 
�ରଶଟାଧଟାେଟା ମ ଜିଶ୍ର, ଉଛ�ଟା ସେପଞ୍ ପରୂ୍ପିମଟା ମ ଜିଶ୍ର, 
ଏନ୍ ସ ଜି.ସ ଜି. ଅେଜିସେ େବଜି ପ୍ସଟାେ କଟାନୁନରଗଟା, 
ପ୍େୀପ ପ୍ଜ୍ୱଳନ କେ ଜି କଟା�୍ପ୍ୟକ୍ମେ ଶଭୁଟାେମ୍ଭ 
କେ ଜିଥିର�। ଉଛ�ଟା ଗ୍ଟାମ ଆଖ ପଟାଖେ ୮ଟ ଜି 
ଗ୍ଟାମ �ଥଟା ମଖ�ଟା, ଆଇ�ଜି, ଧଅେଟାମଟାଳ, 
ରଜଟାେପଡ଼ଟା, ଶ ଜିଆଳଜୁଡଗ ଜି, ମଟା�ପଡ଼ଟା, 
ଗେଗଟାବ, ବଡ଼ରଚେଗଟଁାେୁ ବ ଜିପ ଜିଏଲ୍  ରଶ୍ରଣୀେ 
୪୮୫ ମହ ଜିଳଟା ଓ ୨୮୮ ପେୁୁଷ, ସବ୍ପରମଟାଟ 
୭୭୨ ଜଣ ବୃର୍ ବୃର୍ଟାଙୁ୍କ ଅନ୍ ରସବଟା, 

ବସ୍ତ , ସ୍ୱଟାସ୍୍ୟ।, ସତ୍ ସଙ୍ଗ ରସବଟା ର�ଟାଗଟାଇ 
େଜିଆ�ଟାଇଥି�ଟା। ରମଟାତ ଜିଆ ବ ଜିନୁ୍ ପେୀକ୍ଷଟା 
କେଟା�ଟାଇ ୭୦ ଜଣଙ୍କ ରମଟାତ ଜିଆବଜିନୁ୍ ଚ ଜିହ୍ନଟ 
କେଟା�ଟାଇଛ ଜି। ରସମଟାନଙୁ୍କ ଭବଟାନୀପଟାଟଣଟା 
ସ୍ଜିତ ଜଗନ୍ଟାଥ ରନତ୍ଟାଳ�କୁ ଆଣ ଜି ଆଗଟାମୀ 
୨୬ ତଟାେ ଜିଖ େ ଜିନ ନ ଜିଃଶଳୁ୍କ ଅରସ୍ତଟାପଚଟାେ 
କେଟା� ଜିବ। ବଟାଳ 
ରଗଟାପଟା� ରସବଟା 
ନ ଜିରକତନ ସ୍ଟାଉଟ୍ସ 
େଳ, ମଟାଣ ଜିରକଶ୍ୱେୀ 
ଉର୍ ବ ଜିେ୍ୟଟାଳ�େ 
ଜୁନ ଜିଅେ ଡଜିଭ ଜିଜନ ଏନ୍ ସ ଜିସ ଜି େଳ, ପ�ୁ ଜିସ ଉର୍ 
ବ ଜିେ୍ୟଟାଳ�େ ଜୁନ ଜିଅେ ଡଜିଭ ଜିଜନ ଏନ୍ ସ ଜିସ ଜି େଳ 
ଶଟାନ୍ ଜି ଶଙୃ୍ଖଳଟା େକ୍ଷଟା କେ ଜିବଟାରେ ରସ୍ୱଚ୍ଛରସବୀ 
ଭଟାରବ ରସବଟା ପ୍େଟାନ କେ ଜିଥିର�। ଅଜ� 
ରଗଟାପଟା�, ଶ ଜିକ୍ଷକ ତଥଟା ବ ଜିଶ ଜିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶ ଜିଳ୍ୀ 
ସଶୁ ଜି� କୁମଟାେ ସଟାହୁ, ବଟାେ୍ୟ�ନ୍ତ୍ର ଶ ଜିଳ୍ୀ ସଶୁ ଜି� 
ସଟାହୁ, ଶମ୍ଭ ୁ ମଟାଝୀ, ସଂଗ୍ଟାମ ମଟାଝୀ ପ୍ମଖୁ 

ଭଜନ ପେ ଜିରବଷଣ କେ ଜିଥିର�। ଉଛ�ଟା 
ଗ୍ଟାମେ ଜଗନ୍ଟାଥ ଶବେ, ପରୂ୍୍ପଚନ୍ଦ୍ର ଶବେ 
ଓ ଗଙ୍ଗଟାଧେ ଶବେ ବ ଜିରଶଷ ରସବଟା ପ୍େଟାନ 
କେ ଜିଥିର�। ବଟାଳ ରଗଟାପଟା� ରସବଟା ନ ଜିରକତନେ 
ପ୍ତ ଜିଷ୍ଟାତଟା ରହମନ୍ ମଣୁ୍ କଟା�୍ପ୍ୟକ୍ମ ପେ ଜିଚଟାଳନଟା 
କେ ଜିଥିର�। ମଟାଣ ଜିରକଶ୍ୱେୀ ଉର୍ ବ ଜିେ୍ୟଟାଳ� 

ପ୍ଧଟାନଶ ଜିକ୍ଷକ ସଙ୍ଗୀତଟା ମହଟାନ୍ ଜି, ଏନସ ଜିସ ଜି 
ଅେଜିସେ େବଜି ପ୍ସଟାେ କଟାନୁନରଗଟା, ଜ�େଟାମ 
ସଟାହୁ, ଗଙ୍ଗଟାଧେ ନନ୍ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ୟଟାରଡଟ, 
ଜଗନ୍ଟାଥ ରନତ୍ଟାଳ� କରୃ୍୍ପପକ୍ଷଙୁ୍କ ବ ଜିରଶଷ 
ରସବଟା ର�ଟାଗଟାଇ ରେଇ ଥିବଟାେୁ ରଗଟାପଟା� 
ରସବଟା ନ ଜିରକତନ ପ୍ତ ଜିଷ୍ଟାତଟା ରହମନ୍ କୁମଟାେ 
ମଣୁ୍ କୃତଜ୍ଞତଟା ଜଣଟାଇ ଥିର�।

ଉଛୋରେ ଅମତୃ ମାତୃ୍ତୃି ରସବା ସମ୍ପନ୍

ବ�ଟାଙ୍ଗଜିେ,୨୭ଟା୯(ସମ ଜିସ) : କର�ଜ 
ଛକ ବ�ଟାଙ୍ଗଜିେ ଠଟାରେ ଜଜିଲ୍ଟା ପ୍ଟାଥମ ଜିକ 
ଶ ଜିକ୍ଷକ ସଂଘ (ଏନ୍ ପ ଜିଏସ୍ )େ ଜଜିଲ୍ଟା 
ସଭଟାପତ ଜି ଶ ଜିରତଟାଷ 
କୁମଟାେ ପଟାଣ ଜିଗ୍ଟାହୀଙ୍କ 
ସଭଟାପତ ଜିତ୍ୱରେ ଏକ 
କଟା�୍ପ୍ୟକଟାେୀ କମ ଜିଟ ଜି 
ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ ଜିତ ରହଟାଇ�ଟାଇଛ ଜି। 
ଏଥିରେ ଜଜିଲ୍ଟାେ ୧୪ଟ ଜି ବ୍ଲକେ 
କମ୍ପକର୍୍ପଟା ର�ଟାଗରେବଟା ସହ ଜିତ ଏକ୍ସ 
ରକଡେ ପ୍ଟାଥମ ଜିକ ଶ ଜିକ୍ଷକ ସଂଘେ 
ଜଜିଲ୍ଟା କମ୍ପକର୍୍ପଟା, କନ ଜିଷ୍ ଶ ଜିକ୍ଷକ ସଂଘେ 
ଜଜିଲ୍ଟା କମ୍ପକର୍୍ପଟା ର�ଟାଗରେଇ ନୂତନ 
ରପନସନ ର�ଟାଜନଟାକୁ ଉରଚ୍ଛେ କେ ଜି 

ପେୁୁଣଟା ରପନସନ �ଟାଗ ୁ କେ ଜିବଟାକୁ ମତ 
ପ୍କଟାଶ କେ ଜିଥିର�। ପେୁୁଣଟା ରପନସନ 
ନ ରେର� ଆରନ୍ଟାଳନକୁ ରଜଟାେେଟାେ ଓ 

ବ୍ୟଟାପକ କେଟା� ଜିବ। ଏ ପେ ଜିରପ୍କ୍ଷୀରେ 
୧୪ଟ ଜି ବ୍ଲକରେ ୧୫ ଅରକ୍ଟଟାବେରେ 
ରଗଟାଷ୍ୀ ଶ ଜିକ୍ଷଟା ଅଧିକଟାେୀଙ୍କ ଜେ ଜିଆରେ 
ଏବଂ ୨୯ ଅରକ୍ଟଟାବେରେ ଜଜିଲ୍ଟାସ୍ତେରେ 
ଜଜିଲ୍ଟାପଟାଳଙ୍କ ଜେ ଜିଆରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 
ଅଥ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ (ଓଡ଼ଜିଶଟା)ଙୁ୍କ 
େଟାବ ଜିପତ୍ ପ୍େଟାନ କେଟା� ଜିବ ରବଟା�ଜି 

ସଂଘେ ସଭଟାପତ ଜି ଶ ଜିରତଟାଷ କୁମଟାେ 
ପଟାଣ ଜିଗ୍ଟାହୀ, ସମ୍ଟାେକ ଚକଟାନନ୍ କମ୍, 
କଟା�୍ପ୍ୟକଟାେୀ ସଭଟାପତ ଜି କେୁଣଟାକେ 

ପରଟ�, ଏକ୍ସ ରକଡେ 
ପ୍ଟାଥମ ଜିକ ଶ ଜିକ୍ଷକ ସଂଘେ 
ଜଜିଲ୍ଟା ସଭଟାପତ ଜି ଜ�ନ୍ୀ�ଟା� 
ସଟାହୁ, କଟା�୍ପ୍ୟକଟାେୀ ସଭଟାପତ ଜି 

ଅେୁଣ କୁମଟାେ ତ୍ ଜିପଟାଠୀ, କନ ଜିଷ୍ ଶ ଜିକ୍ଷକ 
ସଂଘେ ସଭଟାପତ ଜି େଟା�େର୍ବଜିଶ୍ୱଟା�, 
ସମ୍ଟାେକ ସଞ୍ୀବ ସଟାହୁ ଏବଂ ରେବକଟାନ୍ 
ରମରହେ, ଶଶୁ ଜି� ରପଟାଢ, ରମଟାହନ 
ସଟାହୁ, ଆଶ ଜିଷ ସ ଜିଂରଭଟାଇ, ରକଟାଶେଟାଜ 
ରବରହେଟା ଓ ଅମେ ବଟାଗ ରପ୍ସ 
ବ ଜିବୃର୍ ଜିରେ ଜଣଟାଇଛନ୍ଜି।

୍େୁୁଣା ର୍ନ୍ ସନ୍  ଦାବ ିରନଇ ଆର୍ାଳନକୁ ଓହ୍ାଇବ 
ଜଲି୍ା ପ୍ରାରମକି ଶକି୍ଷକ ସଂଘ

ଅରକଟୋବେ ୧୫ରେ ବ୍ଲକସ୍ତେୟି, 
୨୯ରେ ଜଲି୍ାସ୍ତେୟି ରଘେଉ

କ�ମପେୁ,୨୭।୯(ସମ ଜିସ): କ�ମପେୁ ବ୍ଲକ ମୀନଗେୁ 
ମଣ୍ଜିଠଟାରେ ରସଟାମବଟାେ କ�ମପେୁ ବ୍ଲକସ୍ତେୀ� 
�ଟାେବ ସମଟାଜେ ନୂଅଟଁାଖଟାଇ ରଭଟଘଟାଟ କଟା�୍ପ୍ୟକ୍ମ 
ଅନୁଷ୍ ଜିତ ରହଟାଇଛ ଜି। କ�ମପେୁ ବ୍ଲକ ସଭଟାପତ ଜି କୃଷ୍ଣ 
ସ ଜିଂ �ହଜ�ଙ୍କ ସଭଟାପତ ଜିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ ଜିତ ରଭଟଘଟାଟ୍  
କଟା�୍ପ୍ୟକ୍ମରେ ମଖୁ୍ୟ ଅତ ଜିଥି ଭଟାରବ ଧମ୍ପଗଡ଼ ବ ଜିଧଟା�କ 
ମରହଟାଷଧି ବଟାଗ ର�ଟାଗରେଇ ଥିର�। ମଖୁ୍ୟବକ୍ତଟା 
ଭଟାବରେ କଳଟାହଟାଣ୍ଜି ଜଜିଲ୍ଟା �ଟାେବ ମହଟାସଭଟା ସଭଟାପତ ଜି 
ନୃପେଟାଜ �ଟାେବ, ସମ୍ଟାନ ଜିତ ଅତ ଜିଥି ପବୂ୍ପତନ ଜଜିଲ୍ଟା 
ଡମ୍ବେୁଧେ �ହଜ�, ଧରନଶ୍ୱେ ଭଟାଟ ଜି, ଇ�ଟା ସ�ମଟା, 
ରଗଟାବ ଜିନ୍ ବନରଛଟାେ, କ ଜିର୍୍ପନ ନଟାଏକ,ନରେନ୍ଦ୍ର ବଟାଗ, 
ପ୍ଭଟାକେ �ହଜଟା�, ଜଜିଲ୍ଟା ପେ ଜିଷେ ସଭ୍ୟଟା ନ ଜିରବେଜିତଟା 
ହଂସ, ସଧୁୀେ ବଟାଗ, ଶ୍ରୀଧେ ନଟାଗ ପ୍ମଖୁ ମଞ୍ଟାସୀନ 
ଥିର�। ଏହ ଜି ଅବସେରେ ହଟାତୀେଟାମ ହଂସ ଓ ସୀତଟାେଟାମ 
ହଂସଙୁ୍କ ସମଟାଜ ପକ୍ଷେୁ ସମ୍ଟାନ ଜିତ କେଟା�ଟାଇଥି�ଟା। 

ରସହ ଜିପେ ଜି ବ ଜିଭ ଜିନ୍ ବ୍ଲକେୁ ଆସ ଜିଥିବଟା ସଭଟାପତ ଜି, ନ ଜିବ୍ପଟାଚ ଜିତ 
ଜନପ୍ତ ଜିନ ଜିଧି, ସଟାମ୍ବଟାେ ଜିକ ଓ ଅନ୍ୟଟାନ୍ୟ ଅତ ଜିଥିମଟାନଙୁ୍କ 
ସମ୍ଟାନ ଜିତ କେଟା�ଟାଇଥି�ଟା। ଏହଟାପରେ ଅତ ଜିଥି ମଟାନଙ୍କ 
ଦ୍ଟାେଟା ଏକ ଆର�ଟାଚନଟା ଚକ୍ ଅନୁଷ୍ ଜିତ ରହଟାଇଥି�ଟା। 
କଟା�୍ପ୍ୟକ୍ମରେ କ�ମପେୁ ବ୍ଲକ ସମ୍ଟାେକ ସଧୁିେ େଞ୍ନ 
ବଟାଗ, ଅଭଜିମନୁ୍ୟ ବଟାଗ, ଡମ୍ବେୁଧେ ନଟାଗ, ପ୍ଶଟାନ୍ 
କଙ୍କେଜିଆ, ଶ୍ରୀଧେ ନଟାଗ, ଗଙ୍ଗଟାେଟାମ ବଟାଗ, ସତ୍ୟବଟାନ୍  
ବଟାଗ, ର�ଟାପଟାମଦୁ୍ଟା �ହଜ�, ରେଟା�ରତଟା�ଟା ନଟାଗ, 
ଡଟାରକଶ୍ୱେ �ହଜ�, �ଜିଙ୍ଗେଟାଜ ରବରହେଟା, ଶଙ୍କେ 
�ଏୁଡ, ଗୀେ ଜିଧଟାେ ଜି ରତଜଜି, ବ ଜିରନଟାେ େଟାଉତ, ମଟାନସ 
ବଟାଗ, �କ୍ଷୀେଞ୍ନ ବଟାଗଙ୍କ ସରମତ ବ ଜିଭ ଜିନ୍ ଆଞ୍ଳଜିକ 
ସଭଟାପତ ଜି ଓ ଅନ୍ୟ କମ୍ପକର୍୍ପଟାମଟାରନ ର�ଟାଗରେଇଥିର�। 
ମଞ୍କୁ ବଡକୁଟରୁ ଆଞ୍ଳଜିକ �ଟାେବ ସଭଟାପତ ଜି ତଥଟା 
ଧମ୍ପଗଡ଼ ବ ଜିଧଟା�କଙ୍କ କ�ମପେୁ ପ୍ତ ଜିନ ଜିଧି ସେଟାନନ୍ 
ଚନ୍ନ ପେ ଜିଚଟାଳନଟା କେ ଜିଥିର�।

ଯାଦବ ସମାଜେ ନୂଅାଁଖାଇ ରଭଟ୍ ଘାଟ୍ 

ରକସ ଜିଙ୍ଗଟା,୨୭।୯(ସମ ଜିସ): କଳଟାହଟାଣ୍ଜି ଜଜିଲ୍ଟା 
ରକସ ଜିଙ୍ଗଟା ବ୍ଲକ ପଥ�୍ପଟା ପଞ୍ଟା�ତ ପେ ଜିସେରେ 
ରସଟାମବଟାେ ଏକ ପଞ୍ଟା�ତ ସମ ଜିତ ଜିସ୍ତେୀ� ଆପର୍ଜି 
ଅଭ ଜିର�ଟାଗେ ଶଣୁଟାଣ ଜି ଓ ଆଶ ୁ ସମଟାଧଟାନ ଶ ଜିବ ଜିେ 
ଅନୁଷ୍ ଜିତ ରହଟାଇ�ଟାଇଛ ଜି। ରବୈଠକରେ ପଥ�୍ପଟା 
ପଞ୍ଟା�ତେ ପ୍ଟା� ୩୩୭ ଜଣ ଅଭଜିର�ଟାଗକଟାେୀ 
ଅଭଜିର�ଟାଗ କେ ଜିଥିର�। ରସଥିମଧ୍େୁ ୧୯୩ ଜଣ 
ପ୍ଧଟାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବଟାସ ର�ଟାଜନଟା , ୪୩ ଜଣ ବଟାର୍୍ପକ୍ୟ 

ଭର୍ଟା , ୫୭ ଜଣ ରେସନ କଟାଡ୍ପ, ୩୬ଜଣ କଟାଳ ଜିଆ 
ର�ଟାଜନଟା ଏବଂ ୮ ଜଣ ଅନ୍ୟଟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିଧଟା ନ ପଟାଇବଟା 
ଅଭଜିର�ଟାଗ କେ ଜିଥିର�। ରକସ ଜିଙ୍ଗଟା ବ୍ଲକ ଉପଟାଧ୍କ୍ଷଟା 
େଟାଜ�ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନଟା�କ, ବ ଜିଡ ଜିଓ ପ୍େୁଲ୍ କୁମଟାେ ଓ‡ୁ, 
ସେପଞ୍ ଗୀତଟାଞ୍ଳଜି ଖରଷ୍ପ�, ରେଟାମଟାନଞ୍ଳ େଣଟା, 
ନରେଟାର୍ମ ଭଟାଟ ଜି, ପଥ�୍ପଟା ପଞ୍ଟା�ତ ନ ଜିବ୍ପଟାହୀ ଅଧିକଟାେୀ 
ସ�ୂ୍ପ୍ୟମଣ ଜି େୁଗ୍ପଟା ପ୍ମଖୁଙ୍କ ସରମତ ଅନ୍ୟଟାନ୍ୟ 
ବ ଜିଭଟାଗୀ� ଅଧିକଟାେୀମଟାରନ ଉପସ୍ଜିତ ଥିର�।

ଅଭରିଯାଗ ଶଣୁାଣ,ି ସମାଧାନ ଶବିେି

ବ�ଟାଙ୍ଗଜିେ,୨୭ଟା୯(ସମ ଜିସ): ବ�ଟାଙ୍ଗଜିେ ନବେଟାତ୍ 
େୁଗ୍ପଟାପଜୂଟା ପଟାଇ ଁ ରସଟାମବଟାେ ରଭଟାେ ୪ଟଟାରେ 
େୁଗଡୁ ଜିପଡ଼ଟା ମଣ୍ପ ଠଟାେୁ ପଜୂଟା କମ ଜିଟ ଜି କମ୍ପକର୍୍ପଟା 
ଓ ସେସ୍ୟ ମଟାରନ ଏକ ରଶଟାଭଟା�ଟାତ୍ଟାରେ ବଟାହଟାେ ଜି 
ମହଟାେଟାଣୀ ସଟାଗେ ଠଟାରେ ପଜୂଟା ଅର୍୍ପନଟା ପରେ 
ପରୂ୍୍ପ କଳସ େୁଗ୍ପଟାମଣ୍ପକୁ ଅଣଟା�ଟାଇଥି�ଟା। ପଜୂଟା 
କଟା�୍ପ୍ୟରେ ମଖୁ୍ୟ ପଜୂକ ରମଘନଟାଥ ପଟାଣ ଜିଗ୍ଟାହୀ, 
ନ ଜିେଞ୍ନ ମହଟାପଟାତ୍, ସତ୍ୟନଟାେଟା�ଣ ପଣ୍ଟା, ସରନ୍ଟାଷ 
ପଣ୍ଟା, �କ୍ଷୀ ମହଟାେଣଟା, ଭଟାଗେଥି ମହଟାକୁେ, ଡମ୍ବେୁ 
ପ୍ଶଟା�ତ, ଶ ଜିଶ ଜିେ, ଶ୍ୱସ୍ଜିକ ସଟାହୁ ପ୍ମଖୁ ସହର�ଟାଗ 

କେ ଜିଥିର�। କର୍୍ପଟା ଭଟାବରେ ମରହନ୍ଦ୍ର ପଟାଣ୍ଜିଆ ଓ ତଟାଙ୍କ 
ପତ୍ୀ ତପଶ୍ୱ ଜିନୀ ପଟାଣ୍ଜିଆ େଟା� ଜିତ୍ୱ ତୁ�ଟାଇଥିର�। ଏହ ଜି 
ରଶଟାଭଟା�ଟାତ୍ଟାରେ ପଜୂଟା କମ ଜିଟ ଜିେ ସଭଟାପତ ଜି ରଚତନଟାନନ୍ 
ପଣ୍ଟା, ଉପସଭଟାପତ ଜି ସଞ୍ୀବ ଶତପଥି ଓ ପ୍େୀପ 
ପଟ୍ଟନଟା�କ, ସହସମ୍ଟାେକ କଟାହୁ୍ନ ବଗର୍୍ପୀ, ଟ ଜିଙୁ୍କ ବଟାଗ, 
ରକଟାଷଟାଧ୍କ୍ଷ ରେବଟାଶ ଜିଷ ମହଟାକୁେ, କଟା�୍ପ୍ୟକଟାେୀ ସେସ୍ୟ 
ଶ ଜିବଟାନନ୍ ବଟାଗ, ବ ଜିଷୁ୍ଣେର୍ ରହଟାତଟା, ନ�ନ ମହଟାନ୍ ଜି, ବଟାଜୁ 
େଟାସ, ଜଳନ୍େ ବନରଛଟାେ, ସରଙ୍କତ ବଗର୍୍ପୀ, ହୃଶ ଜି 
ପଟ୍ଟନଟା�କ, ତଥଟାଗତ ବଟାଗ, ମ ଜିଳନ ସଟାହଟାଣୀ, ଚେଣ 
ସଟାହଟାଣୀ, ଆନନ୍ ସଟାହୁ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ଜିତ ଥିର�।

ନବୋତ୍ର ଦୁଗ୍ା୍ଜୂା ୍ାଇଁ କଳସ ରଶାଭାଯାତ୍ରା

ଭ ବ ଟା ନ ୀ ପ ଟା ଟ ଣ ଟା , ୨ ୭ । ୯ ( ସ ମ ଜିସ ) : 
ଏମ. େଟାମପେୁ ବ୍ଲକ ସମ୍ ଜିଳନୀ ଗହୃରେ 
କଳଟାହଟାଣ୍ଜି ଜଜିଲ୍ଟାପଟାଳ ପ ଜି. ଅରନ୍ବଷଟା ରେଡ୍ୀ 
ତଥଟା ଆେକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଭଜିଳଟାଷ ଜୀଙ୍କ 
ଅଧ୍କ୍ଷତଟାରେ ଏକ ଜନ ଶଣୁଟାଣ ଜି ଶ ଜିବ ଜିେ 
ଅନୁଷ୍ ଜିତ ରହଟାଇଛ ଜି। ଏଥିରେ ଅଧ୍କ୍ଷ, ଜଜିଲ୍ଟା 
ପେ ଜିଷେ ପରୁପେନ୍ଦ୍ର କୁମଟାେ ସ ଜିଂହ ରେଓ, ଏମ୍  
େଟାମପେୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷ ମନ୍ଟାକ ଜିନୀ ସ ଜିଂରେଓ, 

ବ ଜିଡ ଜିଓ ବ ଜିନ� କୁମଟାେ ରଭଟାଇଙ୍କ ସରମତ 
ସମସ୍ତ ଜଜିଲ୍ଟାସ୍ତେୀ� ବ ଜିଭଟାଗୀ� ଅଧିକଟାେୀ 
ଉପସ୍ଜିତ ଥିର�। ଏହ ଜି ଜନଶଣୁଟାଣ ଜି ଶ ଜିବ ଜିେରେ 
ରମଟାଟ ୧୮୫ଜଣ ଆରବେନକଟାେୀ 
ନ ଜିଜେ ଅଭଜିର�ଟାଗ ପତ୍ େଟାଖ� କେ ଜିଥିର�। 
ରସଥିମଧ୍େୁ ୧୬୨ଟ ଜି ବ୍ୟକ୍ତ ଜିଗତ ସମସ୍ୟଟା 
ଅଭଜିର�ଟାଗ ଓ ୨୩ଟ ଜି ଗ୍ଟାମ୍ୟ ତଥଟା ସଟାମହୂ ଜିକ 
ସମସ୍ୟଟା ସମ୍ ଜିଳ ଜିତ ଥି�ଟା। ୨୫ଟ ଜି ଅଭ ଜିର�ଟାଗେ 

ସମଟାଧଟାନ ତତକ୍ଷଣଟାତ୍  କେଟା�ଟାଇଥି�ଟା। ଏମ. 
େଟାମପେୁ ବ୍ଲକେ େୁଟଟା ଗ୍ଟାମେ ମେୁ�ଜିଧେ 
ସଟାହୁଙ୍କ ମଟାଙ୍କ କଟାନ୍ଥ ପଡ଼ଜି ମତୁୃ୍ୟ ସହଟା�ତଟା 
ବଟାବେକୁ ୧୦ହଜଟାେ ଟଙ୍କଟା ଏବଂ ରଗୌଡ 
କ�୍ପଟାଖଣୁ୍ଟା ଗ୍ଟାମେ ରଗଟା�ଟାପ ଜି ରଭଟାଇଙୁ୍କ 
ତଟାଙ୍କ ଝ ଜିଅେ ଚଜିକ ଜିତ୍ଟା ସହଟା�ତଟା ବଟାବେକୁ 
୧୦ହଜଟାେ ଟଙ୍କଟା ରେଡକ୍ସ ପଟାଣ୍ଠ ଜିେୁ 
ଅନୁରମଟାେନ କେଟା�ଟାଇଥି�ଟା।

ଏମ୍ . ୋମ୍େୁରେ ଯଗୁ୍ମ ଜନଶଣୁାଣ ିଶବିେି, ୨୫ ଅଭରିଯାଗେ ତ୍ୱେତି ସମାଧାନ

ଭଜନମାଳା ୍ସୁ୍ତକ ରୋକା୍ ପିତ
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ମାଆ ଦୁର୍ାଙ୍କ ମରୂ୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଲେ 
ବୁର୍ା ପ ଗିନ୍ ଗିଥିବା ୨ ମହ ଗିଳା
ଖ�ୈରତାବାଦ, ୨୭ା୯ 
(ଏଖେନ୍ ସି): ହାଇଦରାବାଦର 
ଖ�ୈରତାବାଦଖର ବୁ�୍ା 
ପ ସିନ୍ ସିଥିବା ଦୁଇ ମହ ସିଳା 
ମଣ୍ଡପଖର ପଶ ସି ମାଆ ଦୁର୍ାଙ୍କ 
ମରୂ୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ସିଛନ୍ସି। ଖେମାଖନ 
ମଣ୍ଡପଖର ନ ସିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲରାଇ 
ଖଦଇଛନ୍ସି। ସ୍ାନୀୟ ଖଲାକ ୨ ମହ ସିଳାଙୁ୍କ ଧର ସି ପଲୁ ସିେକୁ ହସ୍ାନ୍ର 
କର ସିଛନ୍ସି। ହାଇଦରାବାଦ ଖେଣ୍ଟ୍ାଲ ଖୋନ୍ ର ଡ ସିେ ସିପ ସି ରାଖେଶ 
କହ ସିଛନ୍ସି ଖେ ମଙ୍ଳବାର େକାଖଳ ଏହ ସି ଘଟଣା ଘଟ ସିଥିଲା। 
ଭଙ୍ାରୁୋକୁ ବ ସିଖରାଧ କରୁଥିବା ଖଲାକଙ୍କ ଉପଖର ମହ ସିଳା 
ଆକ୍ରମଣ କର ସିଥିଖଲ। ଏହା ପଖର ଉଭୟ ମହ ସିଳା ଏକ ଚର୍୍କୁ 
ଖେଠାଖର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ାରୁୋ କର ସିବାକୁ ପ୍ରୟାେ କର ସିଥିଖଲ। 
ଖେଠାଖର ବ ସିଖରାଧ କରାେ ସିବାରୁ ଉଭଖୟ ଏକ ହନୁମାନ 
ମନ୍ ସିରଖର ପଶ ସି ମରୂ୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ସି ଖଦଇଥିଖଲ। ସ୍ାନୀୟ ଖଲାକଙ୍କ 
ଅନୁୋୟୀ ମହ ସିଳା ସ୍ାନର ଖନଇ ପେୂା ମଣ୍ଡପଖର ପ୍ରଖବଶ 
କର ସିଥିଖଲ। ଏଖବ ଏହ ସି ମାମଲାର ୋଞ୍ଚ ୋର ସି ରହ ସିଛ ସି।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜରୀବନ ବଞ୍ାଇଲେ ଯବାନ

ଲେନ୍ନଇ, ୨୭ା୯ (ଏଲଜନ୍ ସି):  ଖଚନ୍ନଇ ବ ସିମାନବନ୍ରଖର େଖଣ 
େବାନ ଖଦବଦୂତ ୋେସି େଖଣ ୋତ୍ୀଙ୍କ େୀବନ ରକ୍ା କର ସିଛନ୍ସି। 
େ ସିଆଇଏସ୍ ଏଫ୍ ର ଏହ ସି େବାନଙ୍କ କାେ୍୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂୋ କରାୋଉଛ ସି। 
ଖଲାଖକ ତାଙୁ୍କ େପୁର ହ ସିଖରା କହୁଛନ୍ସି। େଚୂନା ଅନୁୋୟୀ 
ଖଚନ୍ନଇ ବ ସିମାନବନ୍ରଖର େଖଣ ୋତ୍ୀଙ୍କ ହୃଦଘାତ ଖହାଇଥିଲା। 
ଏହ ସି େମୟଖର େ ସିପ ସିଆର ଖଦଇ େବାନ ତାଙ୍କ େୀବନ ରକ୍ା 
କର ସିଥିଖଲ। ଏଖବ ହସ୍ ସିଟାଲଖର ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ସିଙ୍କ ଚ ସିକ ସିତ୍ା ଚାଲସିଛ ସି। 
େଠସିକ୍  େମୟଖର େ ସିପ ସିଆର୍  ଦ ସିଆେ ସିବା ଖୋରୁଁ ୋତ୍ୀଙ୍କ େୀବନ 
ବଞ୍ଚ ସିୋଇଛ ସି ଖବାଲସି ଡାକ୍ତର କହ ସିଛନ୍ସି। େ ସିପ ସିଆର ଖଦବାରୁ ପଲ୍ 
ଖରଟ୍ ଖର େଧୁାର ଆେ ସିଥିଲା। ଏଖବ ଖେ ଚ ସିକ ସିତ୍ାଧୀନ ଅଛନ୍ସି। 
ରତ ୨୫ ତାର ସି�ଖର େ ସିଆଇଏସ୍ ଏଫ୍  ନ ସିେ ଖୋେ ସିଆଲ ମ ସିଡ ସିଆ 
ଆକାଉଣ୍ଖର ଏହ ସି ଘଟଣାର ଭ ସିଡ ସିଓ ଖେୟାର କର ସିଥିଲା। ଏହା 
ଏଖବ ଖୋେ ସିଆଲ ମ ସିଡ ସିଆଖର ଭାଇରାଲ ଖହବାଖର ଲାର ସିଛ ସି।

ଆସ୍ା ଲୋଡସିଲେ ପଞ୍ାବ ସରକାର
େଣ୍ସିଗଡ, ୨୭ା୯ (ଏଲଜନ୍ ସି): ଆମ୍  ଆଦ୍ ମୀ ପାଟ୍ତି (ଆପ୍ ) 
େରକାର ପଞ୍ାବ ବ ସିଧାନେଭାର େ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିଖବଶନଖର ଆସ୍ା 
ପ୍ରସ୍ାବ ଉପସ୍ାପନ କର ସିଛନ୍ସି। ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭରୱନ୍ ମାନ୍  ଏହ ସି 
ପ୍ରସ୍ାବ ଆଣ ସିଥିବାଖବଖଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରପାଲ ଚ ସିମା ଏବଂ ଅମର 
ଅଖରାରା ଏହାକୁ େମର୍ନ କର ସିଛନ୍ସି। ୩ ତାର ସି�ଖର ଏହା 
ଉପଖର ମତଦାନ ଖହବ। ଆସ୍ା ପ୍ରସ୍ାବ ଉପସ୍ାପନ ଖହବା 
ପଖର ବ ସିଧାନେଭା ଅଧିଖବଶନକୁ ୨୯ ତାର ସି� ଦ୍ବ ସିପହର ୨ଟା 
ପେ୍୍ୟନ୍ ମଲୁତବୀ ରଖିଛନ୍ସି। ଏହା ପବୂ୍ରୁ କଂଖରେେ ଆସ୍ା 
ପ୍ରସ୍ାବକୁ ବ ସିଖରାଧ କର ସି ଏହାକୁ ଆଇନ ବ ସିଖରାଧୀ କହ ସିଥିଲା। 
କଂଖରେେ ବ ସିଧାୟକ ରହୃଖର ହଙ୍ାମା କର ସିବା େହ ସିତ େରକାର 
ବ ସିଖରାଧଖର ଖେଲାରାନ ଖଦଇଥିଖଲ। ପଖର ବାଚସ୍ତ ସି ତାଙୁ୍କ 
ବାହାର ସି େ ସିବାକୁ କହ ସିଥିଖଲ। ଏହା େଖର୍ତ୍ବ ବ ସିଖକ୍ାଭ ୋର ସି ରଖିବାରୁ 
ବାଚସ୍ତ ସି ଖେମାନଙୁ୍କ ଦ ସିନକ ପାଇଁ ନ ସିଲମ୍ ସିତ କର ସିଖଦଇଛନ୍ସି। 
ପଖର ଖେମାଖନ ବ ସିଧାନେଭା ବାହାଖର ବ ସିଖକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ନ 
କର ସିଥିଖଲ। ବ ସିଖେପ ସି େଦେ୍ୟ ମଧ୍ୟ ‘ଅପଖରେନ ଖଲାଟସ୍ ’  ମ ସିଛ 
କହ ସି ରହୃତ୍ୟାର କର ସିଥିଖଲ।

ସପୁ୍ ସିମଲକାର୍ଟ ଶଣୁାଣ ସିର ସ ସିଧାପ୍ସାରଣ ଆରମ୍ଭ
ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୨୭ା୯ (ଏଲଜନ୍ ସି): େପୁ୍ର ସିମଖକାଟ ୍ ଶଣୁାଣ ସିର 
େ ସିଧାପ୍ରୋରଣ ଆରମ୍ଭ ଖହାଇଛନ୍ସି। ମଙ୍ଳବାର ତ ସିଖନାଟ ସି େ୍ବତନ୍ତ୍ର 
ୋମ୍ ସିଧାନ ସିକ �ଣ୍ଡପୀଠର ଶଣୁାଣ ସିକୁ ପ୍ରୋରଣ କରାୋଇଛ ସି। ଏହ ସି 
ମାମଲା ମଧ୍ୟଖର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦ୍ଧବ-େ ସିଖନ୍ ଖରାଷ୍ୀ ବ ସିବାଦ, 
ଆର ୍ତିକ ଅନରେେର ବର୍ (ଇଡବଲ୍୍ୟଏସ୍ )ଙୁ୍କ ୧୦ ପ୍ରତ ସିଶତ େଂରକ୍ଣ 
ପ୍ରଦାନ ମାମଲା  ଏବଂ େବଭ୍ାରତୀୟ ବାର୍  ପରୀକ୍ା ମାମଲା 
ୋମ ସିଲ ରହ ସିଥିଲା। ବ ସିଚାର ବ ସିଭାରଖର େ୍ବଚ୍ଛତା ଆଣ ସିବା ଲାର ସି 
େପୁ୍ର ସିମଖକାଟ୍ ଏହ ସି ନ ସିଷ୍ପର୍ତସି ଖନଇଛନ୍ସି । ୟଟୁୁ୍ୟବ କ ସିମା୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ପଲାଟଫମ୍ ବଦଳଖର ଏନଆଇେ ସି ପଲାଟଫମ୍ଖର ଶଣୁାଣ ସିର 
େ ସିଧାପ୍ରୋରଣ ଖହଉଛ ସି। ଆରାମୀ ଦ ସିନଖର ବ ସିଭ ସିନ୍ନ ଶଶୁାଣ ସିର 
େ ସିଧାପ୍ରୋରଣ ଲାର ସି େପୁ୍ର ସିମଖକାଟ୍ ନ ସିେର େ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଟ ସିଟ ସି ପଲାଟଫମ୍ 
ତ ସିଆର ସି କର ସିଖବ ଖବାଲସି େଚୂନା ମ ସିଳ ସିଛ ସି।

ନାସାର ‘ଡାର୍ଟ’ ମ ସିଶନ ସଫଳ 
ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୨୭ା୯(ଏଲଜନ୍ ସି):  ନାୋର  ‘ ଡବଲ ଆଷ୍ଟରଏଡ୍  ର ସି 
ଡାଇଖରକ୍ସନ ଖଟଷ୍ଟ(ଡାଟ୍)’ ମ ସିଶନ େଫଳ ଖହାଇଛ ସି। ଭାରତୀୟ 
େମୟ ମଙ୍ଳବାର ଖଭାର ୪.୪୪ ମ ସିନ ସିଟଖର ଏହ ସି ପରୀକ୍ଣ 
କରାୋଇଥିଲା ଖହାଇୋଇଛ ସି। ଏହ ସି େମୟଖର ମହାକାଶଖର 
‘କାଇଖନଟ ସିକ୍  ଇମ୍ାକ୍ଟର’ ପ୍ରକ୍ର ସିୟାଖର ଏକ ରେହାଣପୁଞୁ୍ େହ ସିତ 
ଏକ ହାଇସ୍ ସିଡ୍  ଖମାଟରକୁ ମାଡ କରାୋଇଛ ସି। ନାୋର ମହାକାଶ 
ୋନ ପଥୃିବୀଠାରୁ ୧୧ ନ ସିୟତୁ କ ସିଖଲାମ ସିଟର ଦୂରଖର ଥିବା ଏକ 
ରେହାଣପୁଞୁ୍ ଡ ସିଖମାରଫସ୍ କୁ ଧକ୍ା ଖଦଇଛ ସି ।  ଧକ୍ା ଖହବା ପଖର 
ଡସିଖମାରଫେ ରତ ସି ପର ସିବର୍୍ତନ କର ସିଛ ସି । ଖତଖବ ଏହ ସି ରେହାଣ ୁ
ଖକଉଆଁଖଡ ରତ ସି ପର ସିବର୍୍ତନ କର ସିଛ ସି ତାହା େଣାପଡସିନାହ ିଁ। ନାୋର 
ଖସ୍େକ୍ରାଫ୍ଟ ଡାଟ୍ ଘଣ୍ା ପ୍ରତ ସି ୨୨ ହୋର ୫୩୦ କ ସିଖଲାମ ସିଟର 
ଖବରଖର ରତ ସିକର ସି ରେହାଣ ୁଡ ସିଖମାଖରାଫେକୁ ଧକ୍ା ଖଦଇଥିଲା ।

ବୁଧବାର, ୨୮ ଲସଲପଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୨୭ା୯ (ଏଲଜନ୍ ସି): ନ୍ୟାେନାଲ 
ଇନଖଭଷ୍ଟ ସିଖରେନ ଏଖେନ୍ ସି (ଏନଆଇଏ) ଏବଂ 
ପ୍ରବର୍ତ୍ନ ନ ସିଖଦ୍୍ଶାଳୟ (ଇଡସି) ପପଲୁାର ଫ୍ରଣ୍ 
ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡସିଆ (ପ ସିଏଫ୍ ଆଇ) ବ ସିଖରାଧଖର ପଣୁ ସି 
ବଡ଼ କାେ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ରେହଣ କର ସିଛ ସିା ଏଖେନ୍ ସି ଦ୍ବ ସିତୀୟ 
ରର ପାଇଁ ମଙ୍ଳବାର କର୍୍ାଟକ, ରେୁରାଟ, 
ଦ ସିଲ୍ୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆୋମ, ଉର୍ତରପ୍ରଖଦଶ, 
ମଧ୍ୟପ୍ରଖଦଶ ଆଦସି ରାେ୍ୟର ପ ସିଏଫ୍ ଆଇ ଠସିକଣା 
ଉପଖର ଚଢ଼ଉ କର ସିଛ ସି। ଦ ସିଲ୍ୀର ନ ସିୋମଦୁ୍ ସିନ ଏବଂ 
ୋହ ସିନବାର ଆଦସି ଅଞ୍ଚଳଖର ଦସିଲ୍ୀ ପଲୁ ସିେର େ୍ବତନ୍ତ୍ର 
ଖେଲ୍  େହାୟତାଖର ଚଢ଼ଉ କରା ୋଇଥିଲାା 
ଏହ ସି େମୟଖର ବ ସିଭ ସିନ୍ନ ସ୍ାନଖର େରୁକ୍ା ପାଇଁ 
ଅଦ୍ଧ୍ୋମର ସିକ ବାହ ସିନୀ ମତୁୟନ କରାୋଇଥିଲାା 
ଖଦଶ ୮ ରାେ୍ୟରୁ ପ ସିଏଫ୍ ଆଇର ୧୭୦ କମ୍ୀଙୁ୍କ 
ମଙ୍ଳବାର ର ସିରଫ କରାୋଇଛ ସିା ଖକବଳ ଦସିଲ୍ୀର 
ୋହ ସିନବାରରୁ ୩୦ େଣ ର ସିରଫ ଖହାଇଛନ୍ସିା 
ଏହ ସି କାେ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ପଖର ୋହ ସିନବାରଖର 
ପଲୁ ସିେ ଖଫାେ୍ ମତୁୟନ କରାୋଇଛ ସିା ଏଖେନ୍ ସି 
ଖମାବାଇଲ୍  ଖଫାନ୍  ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଡ ସିଭାଇେ 
େଖମତ ଅଖନକ ଦଲସିଲ ମଧ୍ୟ େବତ କର ସିଛ ସି। 
ଖେହ ସିପର ସି ୋମ ସିଆଖର ୧୪୪ ଧାରା କାେ୍୍ୟକାରୀ 
ଖହାଇଛ ସି। ଏଠାଖର ଦୁଇ ମାେ ପେ୍୍ୟନ୍ ଚାର ସିରୁ 
ଅଧିକ ଖଲାକ ଏକାଠ ସି ଖହାଇପାର ସିଖବ ନାହ ିଁ। 
ୋମ ସିଆ ୟନୁ ସିଭେ୍ତିଟ ସିଖର େକୁ୍ଲାର ୋର ସି କରାୋଇ 
ଛାତ୍ମାନଙୁ୍କ ଏକାଠ ସି ନ ଖହବାକୁ କୁହାୋଇଛ ସି। 
େଚୂନା ଅନୁୋୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ୧୫, କର୍୍ାଟକର 
ଖକାଲାରରୁ ୬ ଏବଂ ଆୋମରୁ ୨୫ ପ ସିଏଫଆଇ 
କମ୍ୀଙୁ୍କ ଧରାୋଇଛ ସି। ଏନଆଇଏ ୯ ରାେ୍ୟର 
ଏଟ ସିଏସ୍  େହ ଖୋରାଖୋରଖର ଅଛ ସି। ଏହ ସି େବୁ 
ରାେ୍ୟଖର ଦ୍ବ ସିତୀୟ ରର ପାଇଁ ଚଢ଼ଉ ଖହାଇଛ ସି। 
ଏହ ସି େଂରଠନକୁ ନ ସିଷ ସିଦ୍ଧ କରାୋଇପାଖର ଖବାଲସି 
କୁହାୋଉଛ ସି। 

ଏନ୍ ଆଇଏ ପ ସିଏଫ୍ ଆଇ େମନ୍୍ ସିତ ୧୯ଟ ସି 
ମାମଲାର ତଦନ୍ କରୁଛ ସି। ପ୍ରରମ ପେ୍୍ୟାୟଖର ୧୫ 
ରାେ୍ୟରୁ ପ ସିଏଫ୍ ଆଇର ୧୦୬ େଦେ୍ୟଙୁ୍କ ର ସିରଫ 
କରାୋଇଥିଲା। ଖେମାନଙୁ୍କ ଖେରା କର ସିବାରୁ 

ୋରା ଖଦଶଖର ଏହାର ଖନଟୱକ ୍ ବ୍ୟାପ ସିଥିବା 
େଣାପଡ଼ସିଥିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରଖଦଶ େହ ସିତ ଅଖନକ 
ରାେ୍ୟଖର ଆତଙ୍କବାଦୀ େଂରଠନ େ ସିମ ସି େହ େମନ୍୍ 
ଥିବା ପ୍ରମାଣ ମ ସିଳ ସିଛ ସି। ଏହା ପଖର ଖଦଶର ରଇୁନ୍ା 
ଏବଂ େରୁକ୍ା ଏଖେନ୍ ସି ପ ସିଏଫ୍ ଆଇ ଖନଟୱକ ୍
ଖ�ାେସିବାଖର ଲାର ସି ପଡ଼ସିଛନ୍ସି। ୨୦ ରାେ୍ୟ ଏବଂ 
ଶଖହରୁ ଊଦ୍ଧ୍ବ ୍ େହର ଉପଖର ପ ସିଏଫ୍ ଆଇ ଶା�ା 
ଥିବା େଣାପଡ଼ସିଛ ସି। ଉପୋରରୀୟ ଏବଂ ବଡ଼ 
ମସୁ୍ ଲ ସିମ ବ୍ୟବୋୟୀଙ୍କଠାରୁ ପ ସିଏଫ୍ ଆଇକୁ 
ଚାନ୍ା ମ ସିଳୁଥିବା େଚୂନା ମ ସିଳ ସିଛ ସି। ଏନଆଇଏ ଟ ସିମ୍  
ମଙ୍ଳବାର େକାଖଳ ୋହ ସିନବାରଖର ଚଢ଼ଉ 

କର ସି ୩୦ େଣ ଖଲାକଙୁ୍କ ଧର ସିଛ ସି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
କ ସିଛ ସି େଣଙ୍କ ବ ସିଖରାଧଖର ଏନ୍ ଆଇକୁ ସ୍ଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ 
ମ ସିଳ ସିଥିଲା। ଆଉ କ ସିଛ ସି େଣଙୁ୍କ େଖନ୍ହ କର ସି ର ସିରଫ 
କରାୋଇଛ ସି। ଏହ ସି େମୟଖର ୋହ ସିନବାରଖର 
େ ସିଆରପ ସିଏଫ୍  େବାନଙୁ୍କ ମତୁୟନ କରାୋଇଥିଲା। 
ଏଠାଖର େ ସିଏଏ-ଏନଆରେ ସି ବ ସିଖରାଧଖର ଅଖନକ 
ମାେ ପେ୍୍ୟନ୍ ବ ସିଖକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ନ ୋର ସି ରହ ସିଥିଲା। 
ଖେହ ସିପର ସି ଉର୍ତରପ୍ରଖଦଶ ଏଟ ସିଏସ୍  ମଙ୍ଳବାର 
େକାଖଳ ରାେସିଆବାଦରୁ ୧୨, ଖମରଠରୁ ୩ 
ଏବଂ ବୁଲନ୍େହରରୁ େଣଙୁ୍କ ର ସିରଫ କର ସିଛ ସି। 
ଏମାଖନ େମଖସ୍ ପ ସିଏଫ୍ ଆଇ େହ େଡ଼ସିତ ଥିଖଲ 

ଖବାଲସି େଚୂନା ମ ସିଳ ସିଛ ସି। ଖୋମବାର-ମଙ୍ଳବାର 
ମଧ୍ୟରାତ୍ ସିଖର ଏଟ ସିଏସ୍  ଏହ ସି କାେ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ରେହଣ କର ସିଥିଲା। ବୁଲନ୍େହରରୁ ପ ସିଏଫଆଇର 
ଓକ ସିଲଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ର ସିରଫ କରାୋଇଛ ସି। ଏନଆଇଏ 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଚଢ଼ଉ କର ସି ମାଖଲରାଁଓରୁ 
ପ ସିଏଫଆଇ ମ�ୁ୍ୟ ଖମୌଲାନ ଇପା୍ନ ନଦବୀ ଏବଂ 
କମୀ୍ ଇକବାଲକୁ ର ସିରଫ କର ସିଛ ସି। ଔରଙ୍ାବାଦ, 
ୋଲନା, ଖୋଲାପରୁ ଏବଂ ପରବନ ସିଖର ମଧ୍ୟ 
ଚଢ଼ଉ ଚାଲସିଛ ସି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଟ ସିଏସ୍  ମଧ୍ୟ ରାଖନରୁ 
୪ େଣ, ମମୁ୍୍ ାରୁ ୨, କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଭ ସିୱଣ୍ଡସିରୁ େଖଣ 
ଖଲ�ାଏ,ଁ ଖକାଢୱଁାରୁ ୬ େଣଙୁ୍କ ର ସିରଫ କର ସିଛ ସି। 
ମଧ୍ୟପ୍ରଖଦଶ ଏଟ ସିଏସ୍  ଖୋମବାର ରାତ ସିଖର 
ଖଭାପାଳ, ଉଖେୈନ, ଇଖନ୍ାର େଖମତ ୮ 
େସିଲ୍ାଖର ଚଢ଼ଉ କର ସି ୨୨ େଣଙୁ୍କ ଧର ସିଛ ସି। ପବୂରୁ୍ 
ର ସିରଫ ଖହାଇଥିବା ୪ ଅଭସିେକୁ୍ତ ଏମାନଙ୍କ େଚୂନା 
ଖଦଇଥିଖଲ। ଆୋମର ୭ େସିଲ୍ାଖର କାେ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ରେହଣ କର ସି ୨୫ କମୀ୍ ଏବଂ ଖନତାଙୁ୍କ ର ସିରଫ 
କରାୋଇଛ ସି। ଇଡସି ଏବଂ ଏନଆଇଏ ରେୁରାଟର 
ଅହମଦାବାଦ, ବନାେକାଣ୍ା ଏବଂ ନୱେର ସିଖର 
ଚଢ଼ଉ କର ସି ୮ େଣ ଖଲାକଙୁ୍କ ଖହପାେତକୁ 
ଖନଇଛଇ। ର ସିରଫ ବ୍ୟକ୍ତ ସିଙୁ୍କ ଏଟ ସିଏସ୍  ଅଫସିେକୁ 
ନ ସିଆୋଇଛ ସି। ଏମାଖନ ପାକ ସିସ୍ାନ େଂରଠନ େହ 
ଖୋରାଖୋରଖର ଥିଖଲ। ଖୋେ ସିଆଲ ମ ସିଡ ସିଆ 
ୋଞ୍ଚ ପଖର ଏହା େଣାପଡସିଥିଲା। ଏନଆଇଏ ଏହ ସି 
ମାମଲାର ତଦନ୍ କରୁଛ ସି। 

ପ ସିଏଫ୍ ଆଇ ୧୬ ବଷ ୍ଖହଲା କାେ୍୍ୟ କରୁଛ ସି। 
୨୩ ରାେ୍ୟଖର ଏହାର ଶା�ା ରହ ସିଛ ସି। ଏହ ସି 
ଚରମପନ୍ୀ େରଂଠନ ୋମାେସିକ କାେ୍୍ୟ କରୁଥିବା 
ଦାବ ସି କରୁଛ ସି। କ ସିନୁ୍ ଖଦଶର ବ ସିଭ ସିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଖର 
ଦଙ୍ାଠାରୁ ଖନଇ ହତ୍ୟା ମାମଲାଖର ୋମ ସିଲ 
ରହ ସିଥିବା ଅଭ ସିଖୋର ଖହାଇଛ ସି। େ ସିଏଏ ବ ସିଖରାଧୀ 
ବ ସିଖକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ନ ୋହ ସିନବାର-େହାଙ୍ୀରପରୁ ସିରୁ 
ଆରମ୍ଭ ଖହାଇ ୟପୁ ସି, ରାେସ୍ାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଖଦଶ 
ଏବଂ ବ ସିହାର ପେ୍୍ୟନ୍ ବ୍ୟାପ ସିଥିଲା। ର ସିରଫ 
ଖଲାକଙ୍କ ନ ସିକଟରୁ ମ ସିଳ ସିଥିବା ଦଲସିଲ୍  ଅନୁୋୟୀ 
ଏମାଖନ ୨୦୪୭ େଦୁ୍ଧା ଭାରତକୁ ଇସ୍ ଲାମ ସିକ 

ଖଦଶ ବନାଇବାକୁ ଲକ୍୍ୟ ରଖିଛନ୍ସି। ଏହ ସି ଲକ୍୍ୟ 
ହାେଲ ପାଇଁ ଖେମାଖନ ୪ େତୂ୍ୀ ଖୋେନା ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କର ସିଛନ୍ସି। େୁଲାଇ ୧୧ଖର ବ ସିହାରରୁ 
ଅତହର ପରଖଭେକୁ ର ସିରଫ କର ସିବା ପଖର ଏହା 
େଣାପଡ଼ସିଥିଲା। 

ଇଡସି ପକ୍ରୁ ଖୋମବାର କୁହାୋଇଥିଲା 
ଖେ ଉପୋରରୀୟ ଖଦଶଖର ପ ସିଏଫ୍ ଆଇର 
ହୋର ହୋର େକ୍ର ସିୟ େଦେ୍ୟ ଅଛନ୍ସି। 
ଖେମାଖନ ପାଣ୍ ସି େଂରେହ କର ସି ହାୱାଲା ମାଧ୍ୟମଖର 
ଖକାଟ ସି ଖକାଟ ସି ଟଙ୍କା ଭାରତକୁ ପଠାଉଛନ୍ସି। 
ପ ସିଏଫ୍ ଆଇ ଖନତା ତରା କମ୍ୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙୁ୍କ 
ପାଣ୍ ସି ଖୋରାଣ, ଆତଙ୍କବାଦୀ କାେ୍୍ୟକଳାପ, 
ଆତଙ୍କବାଦୀଙୁ୍କ ପ୍ରଶ ସିକ୍ଣ ଖଦଉଥିବା ଅଭସିଖୋର 
ଖହାଇଥିଲା। ଏମାଖନ ଖଲାକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ୱାସ୍  
କର ସି ଆତଙ୍କବାଦୀ େଂରଠନଖର ୋମ ସିଲ 
ଖହବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ାଉଥିବା େଚୂନା ମ ସିଳ ସିଥିଲା। ଏହ ସି 
ଆଧାରଖର ଇଡସି ଏବଂ ଏନଆଇଏ ଖଦଶର ବ ସିଭ ସିନ୍ନ 
ସ୍ାନଖର ଚଢ଼ଉ କର ସିଥିଲା। ଆରାମୀ ଦ ସିନଖର 
ଏହ ସି ଚଢ଼ଉ ୋର ସି ରହ ସିବ ଖବାଲସି କୁହାୋଉଛ ସି। 
ପ ସିଏଫଆଇର ଖଶଷ େମୟ ଆେ ସିୋଇଛ ସି। 
ୋଞ୍ଚ ଏଖେନ୍ ସି ଏହ ସି େଂରଠନ ବ ସିଖରାଧଖର 
ଅପଖରେନ ଅଖକ୍ଟାପେ ଚଲାଇଛନ୍ସି। େରକାର 
ମଧ୍ୟ ପ ସିଏଫଆଇକୁ ନ ସିଷ ସିଦ୍ଧ କର ସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ସି 
ଚଳାଇଛନ୍ସି। େଂେଦର ଶୀତ ଅଧିଖବଶନ 
ପବୂ୍ରୁ ଏହା ଉପଖର ନ ସିଷ୍ପର୍ତସି ନ ସିଆୋଇପାଖର। 
ଏହ ସି େଂରଠନକୁ ନ ସିଷ ସିଦ୍ଧ କର ସିବା ପବୂ୍ରୁ ବଡ଼ 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପଖର କଡ଼ା କାେ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ଖନବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ ସି। ଖେମାନଙ୍କର ଆର ୍ତିକ ଉତ୍କୁ 
ବନ୍ କର ସିବାକୁ ପ୍ରୟାେ କରାୋଉଛ ସି। ଏଥିପାଇଁ 
ଏନଆଇଏ େହ ଇଡସି ଅପଖରେନଖର ୋମ ସିଲ 
ଖହାଇଛ ସି। େଚୂା ଅନୋୟୀ ଖକବଳ ଖଦଶ ନୁଖହଁ, 
ମଧ୍ୟପବୂ୍ ଖଦଶରଡୁ ସିକଖର ମଧ୍ୟ େରୁକ୍ା ଏଖେନ୍ ସି 
େକ୍ର ସିୟ ରହ ସିଛ ସି। ଆରାମୀ ଦ ସିନଖର ବ ସିଖଦଶଖର 
ଚଢ଼ଉ କର ସି ଅଖନକ ଖଲାକଙୁ୍କ ର ସିରଫ କରାେ ସିବ। 
ଏଖେନ୍ ସି ଏ ଖନଇ ଅଖନକ ମାେ ଖହଲା ଖୋେନା 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରୁଥିଲା। 

ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୨୭।୯(ଏଲଜନ୍ ସି): ବଷ୍ୀୟାନ 
ଅଭସିଖନତ୍ୀ ଆଶା ପାଖର� ପାଇଖବ ଭାରତୀୟ 
େ ସିଖନମାର େଖବା୍ର୍ ପରୁସ୍ାର ‘ଦାଦା ୋଖହବ 
ଫାଲଖକ’ େମ୍ାନ। ଭାରତୀୟ େ ସିଖନମା ପ୍ରତ ସି 
ଉଖଲ୍�ନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଏହ ସି ପରୁସ୍ାର 
ପ୍ରଦାନ କରାେ ସିବ। ଖକନ୍ଦ୍ର େଚୂନା ଓ ପ୍ରୋରଣ 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାର ଠାକୁର ମଙ୍ଳବାର ଏହା 
ଖଘାଷଣା କର ସିଛନ୍ସି। ୭୯ ବଷ୍ୀୟ ଆଶାଙୁ୍କ ୨୦୨୦ 
ବଷ୍ ପାଇଁ ୫୨ତମ ଦାଦା ୋଖହବ ଫାଲଖକ 
ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରାେ ସିବ। ଖେ ୯୫ରୁ ଊଦ୍ଧ ୍
େଂ�୍ୟକ େ ସିଖନମାଖର କାେ୍୍ୟକର ସି େଫଳତା 
ଅେ୍ନ କର ସିଛନ୍ସି। ଖେ ୧୯୯୮ରୁ ୨୦୦୧ ମଧ୍ୟଖର 
ଖେଣ୍ଟ୍ାଲ ଖବାଡ ୍ ଅଫ୍  ଫସିଲ୍ମ େଟ୍ତିଫସିଖକେନର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ଭାଖବ କାେ୍୍ୟ କର ସିଥିଖଲ। ଖେ ୧୯୯୨ଖର 
ପଦ୍ମଶ୍ୀ ପରୁସ୍ାର ହାେଲ କର ସିଥିଖଲ। 

 ୧୯୫୨ଖର େଣାଶଣୁା ନ ସିଖଦ୍୍ଶକ ବ ସିମଲ 
ରୟଙ୍କ ‘ମା’ େ ସିଖନମାଖର ଖେ ମାତ୍ ୧୦ ବଷ୍ 
ବୟେଖର ଶ ସିଶ ୁ କଳାକାର ଭାଖବ ଅଭସିନୟ 
କର ସିଥିଖଲ। ଏହାପଖର ଖେ ପାଠପଢ଼ା ଉପଖର 
ଧ୍ୟାନ ଖଦଇଥିଖଲ ଓ ଅଭସିନୟଠାରୁ ଦୂଖରଇ 
ୋଇଥିଖଲ। ୧୯୫୯ଖର ଖଲ�କ- ନ ସିଖଦ୍୍ଶକ 
ନାେ ସିର ହୁଖେନଙ୍କ ନ ସିଖଦ୍୍ଶ ସିତ ‘ଦ ସିଲ ଖଦଖକ 
ଖଦଖ�ା’ଖର ମ�ୁ୍ୟ ଚର ସିତ୍ଖର ଅଭସିନୟ କର ସି 
ଖବଶ୍  େଫଳତା ହାେଲ କର ସିଥିଖଲ। ଏଥିଖର 
ଖେଖତଖବଳର େପୁରଷ୍ଟାର େମ୍ ସି କପରୁ ତାଙ୍କ 
େହ ଅଭସିନୟ କର ସିଥିଖଲ। ଏହାପଖର ଖେ ପଛକୁ 
ଖଫର ସି ଚାହ ିଁ ନଥିଖଲ। ହୁଖେନଙ୍କ ନ ସିଖଦ୍୍ଶନାଖର 
ଆଶା ଏକାଧିକ ହ ସିଟ୍  େ ସିଖନାମାଖର ଅଭସିନୟ 
କର ସିଥିଖଲ। ଏଥିଖର େବ ପ୍ୟାର କ ସିେ ସିଖେ 
ଖହାତା ଖହ(୧୯୬୧), ଫସିର ୱହ ସି ଦ ସିଲ ଲାୟା 

ହଁୁ (୧୯୬୩), ତ ସିସ୍ ର ସି ମଞ୍ସିଲ (୧୯୬୬), 
ବାହାଖରା କ ସି େପ୍ ଖନ (୧୯୬୭), ପ୍ୟାର କା 
ଖମୌେମ (୧୯୬୯) ଓ କାରୱାଁ (୧୯୭୧) 
ୋମ ସିଲ ରହ ସିଛ ସି। ଖେହ ସିପର ସି ରାେ ଖ�ାସ୍ ଲାଙ୍କ 
ନ ସିଖଦ୍୍ଶନାଖର ଖେ ଖଦା ବଦନ (୧୯୬୬), 
ଚ ସିରାର (୧୯୬୯) ଓ ଖମଁ ତୁଲେୀ ଖତଖର 
ଆଁରନ କ ସି (୧୯୭୮)ଖର ଅଭସିନୟ କର ସିଥିଖଲ। 

ଶକ୍ତ ସି ୋମନ୍ଙ୍କ କଟ ସି ପତଙ୍ଖର ଖେ ଦମ୍ ଦାର 
ଅଭସିନୟ କର ସି େମସ୍ଙ୍କ ମନ େଣ ସିଥିଖଲ। ରାଖେଶ 
�ାନ୍ନାଙ୍କ େହ ଖେ ଏଥିଖର ଅଭସିନୟ କର ସିଥିଖଲ ଓ 
େପୁର ହ ସିଟ୍  ୋବ୍ୟସ୍ ଖହାଇଥିଲା। ୭୦ ଓ ୮୦ 
ଦଶକର ଖଶଷ ଭାରଖର ଖେ ଚର ସିତ୍ ଅଭସିଖନତ୍ୀ 
ଭାଖବ ଖଲାକପ୍ର ସିୟତା ହାେଲ କର ସିଥିଖଲ। 
େ ସିର ସିୟେ ଓ ଟ୍ାଖେଡସି ଭୂମ ସିକାଖର ଖବଶ ପ୍ରଭାବୀ 
ଅଭସିନୟ କର ସିବାଖର େ ସିଦ୍ଧହସ୍ ଥିଖଲ। ଏହାପଖର 
ଖେ ଖଟଲସିଭ ସିେନଖର େକ୍ର ସିୟ ଥିଖଲ। ଖେ ନ ସିେର 
ପ୍ରଡକେନ କମ୍ାନୀ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର ସିଥିଖଲ। 
୧୯୯୦ଖର ଖେ ରେୁରାଟୀ େ ସିର ସିୟଲ ଖେ୍ୟାତ ସିର 
ନ ସିଖଦ୍୍ଶନା ଖଦଇଥିଖଲ। ଖେହ ସିପର ସି ଖେ ପଲାେ 
ଖକ ଫୁଲ, ବାଖେ ପାୟଲ, ଖକାରା କାରେ ଓ 
ଡାଲ ଖମ କାଲା ଭଳସି େ ସିଖନମାର ପ୍ରଖୋେନା 
କର ସିଥିଖଲ। ୧୯୯୯ଖର ଖଶଷରର ପାଇଁ େର 

ଆଖ�ାଁ ପର େ ସିଖନମାଖର ତାଙୁ୍କ ଖଦଖିବାକୁ 
ମ ସିଳ ସିଥିଲା। ପ୍ରଖୋେନା ଓ ନ ସିଖଦ୍୍ଶନାଖର ଖେ 
ମଧ୍ୟ େଫଳତା ଅେ୍ନ କର ସିଥିଖଲ। 

 ହ ସିନ୍ୀ େହ ସିତ ଖେ ରେୁରାଟୀ, ପଞ୍ାବୀ 
ଓ କନ୍ନଡ େ ସିଖନମାଖର ମଧ୍ୟ ଅଭସିନୟ କର ସି 
େଫଳତା ପାଇଛନ୍ସି। ୧୯୬୯ଖର ପ୍ରରମରର 
ପାଇଁ ଦାଦା ୋଖହବ ପାଲଖକ ପରୁସ୍ାର 
ପ୍ରଦାନ କରାୋଇଥିଲା। ପବୂରୁ୍ ରାେ କପରୁ, 
ୟଶ ଖଚାପ୍ରା, ଲତା ମଖଙ୍ସ୍ର, ମଣୃାଳ ଖେନ, 
ଅମ ସିତାଭ ବର୍ନ, ବ ସିଖନାଦ �ାନ୍ନାଙ୍କ ଭଳସି 
ପ୍ରତ ସିଷ୍ତ କଳାକାର ଏହ ସି ପରୁସ୍ାର ହାେଲ 
କର ସିଥିଖଲ। ଖତଖବ ଖଦବ ସିକା ରାଣୀ ପ୍ରରଖମ 
ଏହ ସି େମ୍ାନ ହାେଲ କର ସିଥିଖଲ। ୨୦୨୧ଖର 
ତାମ ସିଲ େପୁରଷ୍ଟାର ରେନୀକାନ୍ ଏହ ସି ପରୁସ୍ାର 
ପାଇଥିଖଲ। 

ପ ସିଏଫ୍ ଆଇ ବ ସିଲରାଧଲର ଏନ୍ ଆଇଏ-ଇଡସିର କାଯ୍୍ଟ ାନୁଷ୍ାନ

୮ ରାଜ୍ୟରୁ ୧୭୦ କମ୍ମୀ ର ଗିରଫ

ଆଶା ପାଲରରଙୁ୍କ ଦାଦା ସାଲହବ ଫାଲ୍ ଲକ ପରୁସ୍ାର

ସାହନିବାଗରୁ ୩୦ ଲ�ାକଙୁ୍ ଧରାଗ�ା
ଦ��ି-ଲଗଲେଟ୍ସ େବତ, ୋମଆିଲର ୧୪୪ ଧାରା

ବଲିଦଶଲର ମଧ୍ୟ ଲହାଇପାଲର ଚଢ଼ଉ
ଶୀତ ଅଧିଲବଶନ ପବୂ୍ବରୁ ନଷିଦି୍ଧ ଲହବ ପଏିଫଆଇ

ଲରାକ ସିଓ, ୨୭ା୯ (ଏଲଜନ୍ ସି): 
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମେ୍୍ୟାଦାଖର ୋପାନର 
ଦସିବଂରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ େ ସିଖଞ୍ା 
ଆଖବଙ୍କ ଅନ୍ସିମ େଂସ୍ାର ଖହାଇଛ ସି। 
ୋପାନର ଖଟାକ ସିଓ ନ ସିପାନ 
ବୁଖଡାକନ କମ୍ୁୟନ ସିଟ୍  ଖେଣ୍ରଖର 
ଏହ ସି କାେ୍୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ ସିତ ଖହାଇଥିଲା। 
ଏଠାଖର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ନଖରନ୍ଦ୍ର ଖମାଦୀଙ୍କ େଖମତ ୭୦୦ରୁ 
ଊଦ୍ଧ୍ବ୍ ବ ସିଶ୍ବଖନତା ଆଖବଙୁ୍କ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳସି 
ଖଦଇଥିଖଲ। ଏହା ପଖର ୋତୀୟ 
େଙ୍ୀତ ରାନ କରାୋଇଥିଲା 
ଏବଂ ଆଖବଙୁ୍କ ୧୯ ଖତାପ 
େଲାମ ସି ଦ ସିଆୋଇଥିଲା। ଆଖବଙ୍କ 
ସ୍ତୃ ସିଖର ୨ ମ ସିନ ସିଟ ନ ସିରବ ପ୍ରାର୍ନା 
ର�ାୋଇଥିଲା। େଚୂନାଖୋର୍ୟ 
ଖେ ଆଖବଙୁ୍କ େୁଲାଇ ୮ଖର ରଳୁ ସି 
ମାର ସି ହତ୍ୟା କରାୋଇଥିଲା। ଏହା 
ପଖର ପାର ସିବାର ସିକ ଭାଖବ  େୁଲାଇ 
୧୫ଖର ଆଖବଙ୍କ ଅନ୍ସିମ େଂସ୍ାର 
ଖଶଷ ଖହାଇଥିଲା। ଖତଖବ 
ମଙ୍ଳବାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାଖବ 
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମେ୍୍ୟାଦାଖର ଅନ୍ସିମ େଂସ୍ାର 
କରାୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 

୯୭ ଖକାଟ ସି ଟଙ୍କା �ର୍୍ ଖହାଇଛ ସି। 
ଏହ ସି ବ ସିଶ୍ବର ବ୍ୟୟବହୁଳ ଅନ୍ସିମ 
େଂସ୍ାର ଥିଲା। ଏହାକୁ ବ ସିଖରାଧ 
କର ସି ବୁଖଡାକନ ବାହାଖର ଖଲାଖକ 
ବ ସିଖକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ନ କର ସିଥିଖଲ। ଅନ୍ସିମ 
େଂସ୍ାରଖର ଅର୍ ବର୍ ବାଦ ଖହଉଛ ସି 
ଖବାଲସି ବ ସିଖରାଧୀ ଏବଂ ୋଧାରଣ 
େନତା କହୁଛନ୍ସି। 

ମଙ୍ଳବାର େକାଳ 
୧୦ଟା୩୦ଖର ଅନ୍ସିମ େଂସ୍ାର 
କାେ୍୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଖହାଇରଇଲା। 
ଏହା ପ୍ରାୟ ଖଦଢ଼ ଘଣ୍ା ପେ୍୍ୟନ୍ 
ଚାଲସିରଇଲା। ଆଖବଙ୍କ ପତ୍ୀ ଅକ ସି 

ଆଖବ ତାଙ୍କ ଅସ୍ସି ଧର ସି ପହଞ୍ଚ ସିଥିଖଲ। 
ଏଠାଖର ଆଖମର ସିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତ ସି 
କମଳା ହ୍ୟାର ସିସ୍ , େ ସିଙ୍ାପରୁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲ ସି େ ସିନ ଲୁଙ୍, ଅଖଷ୍ଟ୍ରଲସିଆ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଖନ୍ାନ ସି ଅଲ୍ ବନ ସିେ, 
ଭ ସିଏତନାମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ସି ରଏୁନ 
େୁଆନ ଫୁକ େଖମତ ୭୦୦ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧି 
ଆଖବଙୁ୍କ ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳସି ଖଦଇଥିଖଲ।  
ଏହ ସି ରସ୍ େମୟଖର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଖମାଦୀ ୋପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 
ଫୁମ ସିଖୟା କ ସିଶ ସିଦାଙୁ୍କ ଖଭଟ ସି ଦ୍ବ ସିପାକ୍ ସିକ 
ଆଖଲାଚନ କର ସିଛନ୍ସି। ପଖର ଖେ 
ଭାରତ ଖଫର ସି ଆେ ସିଛନ୍ସି।

ପ୍ଧାନମନ୍ତରୀ ଲମାଦରୀ ଲଦଲେ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଳସି

ସ ଗିଲ୍ା ଆଲବଙ୍କ ଅନ୍ଗିମ ସଂସ୍ାର
ଜୟପରୁ, ୨୭ା୯ (ଏଲଜନ୍ ସି): 
କଂଖରେେ ବ ସିଧାୟକ ଦଳ ଖବୈଠକ 
ବେ୍ନ କର ସିବା ମାମଲାଖର କଂଖରେେ 
ହାଇକମାଣ୍ଡ କାେ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ରେହଣ 
କର ସି କରାଣଦଶ୍ାଅ ଖନାଟ ସିେ ୋର ସି 
କର ସିଛନ୍ସି। େଂେଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଶଆନ୍ସି ଧାର ସିୱାଲ, େଖଚତକ ମଖହଶ 
ଖୋଶୀ ଏବଂ ଆରଟ ସିଡ ସିେ ସି ଅଧ୍ୟକ୍ 
ଧଖମ୍ନ୍ଦ୍ର େ ସିଂହ ରାଖଠାରଙ୍କ କଂଖରେେର 
ଅନୁଶାେନ କମ ସିଟ ସି ଖନାଟ ସିେ ୋର ସି 
କର ସିଛ ସି। ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖଶାକ ଖରହଲଟଙ୍କ 
ଉପଖର ଖକୌଣେ ସି କାେ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ସି 
ନ ସିଆୋଇନାହ ିଁ। ତାଙୁ୍କ କଲ ସିନଚସିଟ୍  
ଦ ସିଆୋଇଛ ସି। ଅନୁଶାେନହୀନତା ଲାର ସି 

୩ ଖନତାଙୁ୍କ ଖଦାଷୀ ଧରାୋଇଛ ସି। 
ଖେମାନଙୁ୍କ ୧୦ ଦ ସିନ ଭ ସିତଖର େବାବ 
ଖଦବାକୁ କୁହାୋଇଛ ସି। ଅେୟ ମାକନ 

ଏବଂ ମଲ୍ ସିକାେ୍ୁନ �ଡ୍ ଖରଙ୍କ ର ସିଖପାଟ୍ଖର 
ଏହ ସି ଖନତାଙୁ୍କ ଖଦାଷୀ ଧରାୋଇଛ ସି। 
ଏହା ପବୂରୁ୍ ମଙ୍ଳବାର ଦ୍ବ ସିପହଖର 
୨୦ ବ ସିଧାୟକ ଖରହଲଟଙୁ୍କ ଖଦ�ା 
କର ସିବାକୁ ୋଇଥିଖଲ। ଏହ ସି ଖଭଟକୁ 
ରାେଖନୈତ ସିକ େଙ୍କଟ େହ ଖୋଡସି 
ଖଦ�ାୋଉଛ ସି। କଂଖରେେ ଅନୁଶାେନ 

କମ ସିଟ ସିର ଅଧ୍ୟକ୍ ଏଖକ ଆଖଣ୍ାନ ସିଙୁ୍କ ଦ ସିଲ୍ୀ 
ଡକାୋଇଛ ସି। ଖେ ବ ସିଳମ୍ ସିତ ରାତ ସିଖର 
ଦ ସିଲ୍ୀଖର ପହଞ୍ଚ ସିଛନ୍ସି। ଖେ ବୁଧବାର 

ଖୋନ ସିଆ ରାନ୍ୀଙୁ୍କ 
ୋକ୍ାତ କର ସିଖବ। 
ଅନ୍ୟପକ୍ଖର େର୍ ସିନ 
ପାଇଲଟ ମଧ୍ୟ 

ଦସିଲ୍ୀଖର ଅଛନ୍ସି। ଖେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙୁ୍କ 
ଖଦ�ା କର ସିପାରନ୍ସି। ର ସିଖପାଟ ୍
ଅନୁୋୟୀ ପାଇଲଟ ଖୋନ ସିଆଙୁ୍କ ଖଦ�ା 
କର ସିୋର ସିଛନ୍ସି। ଅଧ୍ୟକ୍ ନ ସିବ୍ାଚନ ଲଢ଼ସିଖଲ 
ଖରହଲଟ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡନୁ୍ ଖବାଲସି 
କହ ସିଛନ୍ସି। ଖତଖବ ପାଇଲଟ ଟ୍ବ ସିଟ କର ସି 
ଏହ ସି �ବରକୁ �ଣ୍ଡନ କର ସିଛନ୍ସି।

ଲରହେଟଙୁ୍କ କ୍ ଗିନଚଗିଟ୍ ; ଦ ଗିଲ୍ମୀଲର ପାଇେଟ୍ 

୨ ମନ୍ତମୀ, ଜଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ଲନାଟ ଗିସ୍ 
୧୦ ଦ ଗିନଲର ଜବାବ ଲଦବାକୁ ନ ଗିଲଦ୍୍ଶ

ନୂଆଦସିଲ୍ରୀ, ୨୭ା୯ (ଏଲଜନ୍ ସି): ଶ ସିବଖେନା 
ବ ସିବାଦଖର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପବୂତ୍ନ 
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ ଖରଙ୍କ ଖରାଷ୍ୀକୁ 
ଖୋରଦାର୍  ଝଟ୍ କା ଲାର ସିଛ ସି। ପ୍ରଧାନ 
ବ ସିଚାରପତ ସି (େ ସିଖେଆଇ) େଷ୍ଟ ସିେ ଡ ସିୱାଇ 
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡଙ୍କ ଖନତୃତ୍ବାଧୀନ ୋମ୍ ସିଧାନ ସିକ 
�ଣ୍ଡପୀଠ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାର େ ସିଖନ୍ 

ଖରାଷ୍ୀର ଦାବ ସି ଉପଖର ନ ସିବା୍ଚନ 
କମ ସିଶନ (ଇେ ସି) ଙ୍କ କାେ୍୍ୟାନୁଷ୍ା ଉପଖର 
ଲରାଇଥିବା ଖରାକ୍ କୁ ହଟାଇ ଖଦଇଛନ୍ସି। 
ଏଖବ ଇେ ସି ଶ ସିବଖେନା ଚ ସିହ୍ନ କାହାର 
ଖବାଲସି ନ ସିଷ୍ପର୍ତସି ଖନଇପାର ସିଖବ। ଅରଷ୍ଟ 
୨୩ଖର େଷ୍ଟ ସିେ ଏନଭସି ରମଣାଙ୍କ �ଣ୍ଡପୀଠ 
ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଆଖବଦନ ଉପଖର ଶଣୁାଣ ସି କର ସି 

ଇେ ସିଙ୍କ କାେ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଉପଖର ଖରାକ୍  
ଲରାଇ ଥିଖଲ। ଇେ ସିଙ୍କ କାେ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ୋର ସି 
ରହ ସିବ କ ସି ନାହ ିଁ ତାହାର ନ ସିଷ୍ପର୍ତସି ୋମ୍ ସିଧାନ ସିକ 
�ଣ୍ଡପୀଠ ଖନଖବ ଖବାଲସି କହ ସିଥିଖଲ। 
ଏହା ପବ୍ୂରୁ ଇେ ସି ଶ ସିବଖେନା ଚ ସିହ୍ନକୁ ଖନଇ 
ଉଭୟ ପକ୍କୁ ଖନାଟ ସିେ ୋର ସି କର ସି େବାବ 
ଖଦବାକୁ କହ ସିଥିଖଲ।

ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ ଲରଙୁ୍ 
ସପୁ୍ମିଲକାଟ୍ବ ଝଟ୍ କା ଶ ଗିବଲସନା ଉପଲର ନ ଗିଷ୍ପର୍ତଗି ଲନଲବ ଇସ ଗି
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ଅପାରଗତାକୁ ଘ�ାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅହଂିସାର ଛଦ୍ମ ଆବରଣ ପନି୍ଧବା ଅଘପକ୍ା
ହଂିସା ଆଚରଣ କରବିା ଘରେୟସ୍କର  ! 

-ମହାତ୍ା ଗାନ୍ଧୀ

ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ ର୍ି ାଠୀ
ଜୟପରୁ, ଘ�ା: ୯୦୭୮୮୩୮୬୨୭

ଡ. େଜୁରିତ କୁମାର ୍ସୃେଠ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ଘ�ା: ୯୮୬୮୭୬୬୬୦୫

୧୯୦୫ �ସହିାର ଡଘିସ�୍ବର �ାସ। ଏକ 
ଶଲୀତୁଆ ଆଉ କୁହୁଡ଼ଭିରା ସକାଳଘର ଦକ୍ଣି 
ଆଫି୍କାର ଘଜାହାନ୍ ସବଗ୍ଗ ଘଟେସନ୍ ଘର ଜଘଣ 

ବାଇଶବର୍ଗଲୀୟା ଇଂଘରଜ ତରୁଣଲୀ ନଜି ଆସବାବପତ୍ର 
ସହ ଓହ୍ାଇଘେ। ତାଙୁ୍ ପାଘଛାଟ ିଘନବାକୁ ଘସଠାଘର 
ପବୂ୍ଗରୁ ଉପସ୍ତି ଥିଘେ ଦୁଇଜଣ ଯବୁକ। ଘସ�ାନଙ୍ 
�ଧ୍ୟରୁ ଜଘଣ ଇଂଘରଜ ଓ ଆଉ ଜଘଣ ଭାରତଲୀୟ। 
ପବୂ୍ଗପରଚିତି ଇଂଘରଜ ଯବୁକଙୁ୍ ତରୁଣଲୀ ଜଣକ 
ଅଭବିାଦନ ଜଣାଇବା ପଘର ଘସହ ି ଯବୁକ ଜଣକ 
ତାଙ୍ ବନୁ୍ଧଙୁ୍ ଯବୁତଲୀଙ୍ ସହ ପରଚିୟ କରାଇବାକୁ 
ଯାଇ କହଘିେ, ‘�େିଲୀ... ଘୟ ଘହଘେ ଘ�ାର ଭାରତଲୀୟ 
ବନୁ୍ଧ... ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କାଘର ବର୍୍ଗ�ାନ ଜଘଣ ସଫଳ 
ଯବୁ ବାରଟିେର... �.ି ଘ�ାହନ ଦାସ କର�ଚାନ୍ଦ 
ଗାନ୍ଧଲୀ’।

ଇଂଘରଜ ଯବୁକ ଜଣକ ଥିଘେ ଘହନ୍ ରଲୀ ଘପାେକ 
ଏବଂ ଯବୁତଲୀ ଜଣକ ଥିଘେ �େିଲୀ। ଦୁଘହଁ ବବିାହ 
କରବିାକୁ ଚାହୁଁଥିଘେ, ଅଥଚ ଘହନରଲୀଙ୍ ପତିା ଏହାକୁ 
ବଘିରାଧ କରୁଥିଘେ। ଭାରତଲୀୟ ଯବୁ ବାରଟିେରଙ୍ 
ଘନେହଘବାଳା ଚଠି ି ପାଇବା ପଘର ଆଶା ଓ ବଶି୍ାସ 
ଘନଇ ଇଂଘରଜ ଯବୁତଲୀ ଜଣକ ପହଞ୍ ିଥିଘେ ଦକ୍ଣି 
ଆଫି୍କା। ଘହନରଲୀ ଘପାେକ ଥିଘେ ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କାରୁ 
ପ୍ରକାଶତି ‘ଦ ି କ୍ଟିକି୍ ’ର ସହ-ସମ୍ାଦକ। ଦକ୍ଣି 
ଆଫି୍କାଘର ଘ�ାହନ ଦାସ କର�ଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧଲୀଙ୍ 
ସାହସପରୂ୍୍ଗ ସଂଗ୍ା�ଘର ଅନୁପ୍ରାଣତି ଘହାଇ ଘପାେକ 
ଗାନ୍ଧଲୀଙ୍ ନକିଟତର ଘହାଇଥିଘେ। 

ଘହନରଲୀ ଘପାେକ ଓ �େିଲୀଙୁ୍ ଘନଇ ଗାନ୍ଧଲୀ 
ପହଞ୍ଥିିଘେ ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କାର ଘଜାହାନ୍ ସବଗ୍ଗର 
ସବ୍ଗପରୁାତନ ଚର୍୍ଗଘର। ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙ୍ ସବଳ 
ପ୍ରଘଚଟୋଘର ଘହନରଲୀ ଘପାେକ ଏବଂ �େିଲୀଙ୍ 
ବବିାହ ସମ୍ନ୍ନ ଘହାଇଥିୋ ଏବଂ ଘପାେକ ଦମ୍ତଙି୍ 
‘ବବିାହ ପ୍ର�ାଣପତ୍ର’ ଅତଶିଲୀଘ୍ର �ଳିଯିାଇଥିୋ। ତା’ 
ପଘର ନବଦମ୍ତଙୁି୍ ଘଜାହାନ୍ସବଗ୍ଗ ସ୍ତି ନଜି �ରକୁ 
ଘନଇଯାଇଥିଘେ ଗାନ୍ଧଲୀ। ଘସଠାଘର ଗାନ୍ଧଲୀ ଓ ତାଙ୍ 
ପତ୍ଲୀ କସୁ୍ରବାଙ୍ ସହ ରହୁଥିଘେ ତାଙ୍ ତନି ି ପଅୁ 
ଏବଂ ଜଘଣ ପତୁୁରା। ଘପାେକ ଦମ୍ତ ି ରହବିା ପାଇଁ 
ଗାନ୍ଧଜିଲୀ �ରର ଉପର �ହୋଟ ି ଛାଡ଼ ି ଘଦଇଥିଘେ। 
ଦୁଇ ପରବିାରକୁ �ାନବକିତାର �ନ୍ତ୍ରଘର ଦଲୀକ୍ତି 
କର ି ଘନେହ ଓ ରେଦ୍ା ରଜୁ୍ଘର ବାନ୍ଧ ି ଗାନ୍ଧଜିଲୀ ଏକ 
ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସଟୃେ ି କରଥିିଘେ। ଦୁଇଟ ି
ଭନି୍ନଧ�୍ଗାବେ�୍ବଲୀ ଏବଂ ଦୁଇଟ ି ଭନି୍ନ ଜଲୀବନଘଶୈଳଲୀକୁ 
ଆପଣାଉଥିବା ପରବିାର ଘଗାଟଏି ଛାତତଘଳ ଘଯ 
ସହାବସ୍ାନ କରପିାରନ୍ ି ତା’ର ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ 

ବ୍ୟାବହାରକି ଭାବଘର �ାନବସ�ାଜ ସା�୍ାଘର 
ରଖିଥିଘେ ଘ�ାହନଦାସ କର�ଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧଲୀ। 
ଘକବଳ ଏତକି ି ନୁଘହଁ ଘଦୈନନ୍ଦନି ଜଲୀବନଘର 
ଆଧ୍ୟାତ୍କିତାର ଘକଘତ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଭୂ�କିା ରହଛି,ି 
ତାହା �ଧ୍ୟ ପ୍ର�ାଣତି କରଥିିଘେ। ଗାନ୍ଧଲୀଙ୍ ପରବିାର 
ଓ ଘପାେକ ଦମ୍ତ ି ପ୍ରତଦିନି ଘଗାଟଏି ଘଟବୁେଘର 
ବସ ି ଏକାଠ ି ରାତ୍ରଘିଭାଜନ କରୁଥିଘେ। ଖାଦ୍ୟ ଥିୋ 
ଘପୌଟେକି ଅଥଚ ନରିାଡ଼�୍ବର। ରାତ୍ରଘିଭାଜନର ଠକି୍  
ପବୂ୍ଗରୁ ଖାଇବା ଘଟବୁଲ୍ ଘର ବସଥିିବା ସ�ସ୍ଙୁ୍ 
ଗାନ୍ଧଜିଲୀ ‘ଗଲୀତା’ରୁ ଘଗାଟଏି ଦୁଇଟ ି ଘ୍ାକ ଶଣୁାଇ 
ବୁଝାଇ ଘଦଉଥିଘେ। ଗାନ୍ଧଲୀ ପରବିାର ଏବଂ 
ଘପାେକ ପରବିାର �ଧ୍ୟଘର ଏକ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ଗଢ଼ ି
ଉଠଥିିୋ। ଏହାର ପଷୃ୍ଠଭୂ�ଘିର ସକ୍ୟି ରୂପଘର 

କା� କରୁଥିୋ ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙ୍ର ସତ୍ୟ ପ୍ରତ ିନଷି୍ଠା। �େିଲୀ 
ଥିଘେ ଖ୍ଲୀଟେଧ�୍ଗାବେ�୍ବଲୀ ଏବଂ ତାଙ୍ ସ୍ୱା�ଲୀ ଘହନରଲୀ 
ଘପାେକ ଥିଘେ ଇହୁଦଲୀ। ଗାନ୍ଧଜିଲୀ ତାଙ୍ ଆତ୍ଜଲୀବନଲୀ 
‘ସତ୍ୟ ସହ ଘ�ା ପରଲୀକ୍ଣ’ଘର ଘହନରଲୀ ଏବଂ �େିଲୀଙ୍ 
ସମ୍କ୍ଗଘର ଘେଖିଛନ୍,ି ‘ଦୁଇ ଜଣଙ୍ ଭତିଘର ଏକ 
ଧା�ମିକ ସମ୍କ୍ଗ ଥିୋ ଏବଂ ଧ�୍ଗ ଥିୋ ଘନୈତକିତାର 
ଧ�୍ଗ’। (ପଷୃ୍ଠା-୨୦୫)। 

ଘଜାହନ୍ସବଗ୍ଗର ଘଗାଟଏି �ଘର ଦୁଇ ପରବିାର 
ପାଖାପାଖି ଦୁଇବର୍ଗ ରହଥିିଘେ। ପଘର ଗାନ୍ଧଜିଲୀ 
ଘଯଘତଘବଘଳ ‘ଫିନକି୍ସ ବସତ’ି ପ୍ରତଷି୍ଠା କର ି
ଘସଠାଘର ରହବିାକୁ ଯାଆନ୍,ି ତାଙ୍ର ଅନୁଗା�ଲୀ 
ଭାବଘର ଘସଠାକୁ �େିଲୀ ଓ ଘହନରଲୀ ଘପାେକ �ଧ୍ୟ 
ଯାଇ ରହଥିିଘେ। ଘ�ାହନଦାସ କର�ଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧଲୀରୁ 
�ହାତ୍ା ଗାନ୍ଧଲୀ ଭାବଘର ପରଚିତି ଘହବାର ଅନନ୍ୟ 
ପ୍ରକରଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଦଶ୍ଗଲୀ ଓ ବରିଳ ଘସୌଭାଗ୍ୟର 
ଅଧିକାରଲୀ ଘହାଇପାରଥିିଘେ �େିଲୀ ଓ ଘହନରଲୀ 
ଘପାେକ। ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙ୍ ନଲୀତ ି ଥିୋ ଫିନକି୍ସ ବସତଘିର 
ସ�ଘସ୍ ଶାରଲୀରକି ରେ� ନଶି୍ତି ଭାବଘର କରଘିବ। 
କସୁ୍ରବାଙ୍ ସହ ଘପାେକ ଦମ୍ତ ି �ଧ୍ୟ ଏହ ି ନଲୀତକୁି 
ନଷି୍ଠାପର ଭାବଘର ପାଳନ କରଥିିଘେ। ଏହାଛଡ଼ା 

ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙ୍ ତନି ି ପଅୁଙୁ୍ ଇଂରାଜଲୀ ପଘଢ଼ଇବାଘର 
ସାହାଯ୍ୟ କରଥିିଘେ �େିଲୀ ଘପାେକ।

ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙ୍ ସତ୍ୟ ପ୍ରତ ି ସ�ପ୍ଗଣ ଭାବଘର 
ଉଦ୍ ବୁଦ୍ ଘହାଇଥିଘେ �େିଲୀ ଓ ଘହନରଲୀ 
ଘପାେକ। ଦୁଘହଁ ଭେ ଭାବଘର ବୁଝପିାରଥିିଘେ 
ଘଯ ସତ୍ୟାନୁରାଗଲୀ ଘହବା ପାଇଁ ସତ୍ ସାହସ 
ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଘସ�ାଘନ ନଜି ଜଲୀବନଘର ତା’ର 
ପ୍ରଘୟାଗ �ଧ୍ୟ କରଥିିଘେ। ଘକୌଣସ ି କାରଣରୁ 
ଗାନ୍ଧଜିଲୀ ‘ଫିନକି୍ସ ବସତ’ିଘର କ୍ଲୀର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ 
କରଘିଦଇଥିଘେ। କନୁି୍, ଘସହ ି ନଷି୍ପର୍ ି ବଘିରାଧଘର 
ସାହସ ଜୁଟାଇଥିଘେ �େିଲୀ। ଦୃଢ଼ ଭାବଘର କ୍ଲୀର 
ବ୍ୟବହାର ସପକ୍ଘର �ତ ବାଢ଼ଥିିଘେ �େିଲୀ ଏବଂ 
ଗାନ୍ଧଜିଲୀ ନଜି ନଷି୍ପର୍ରୁି ଓହରଥିିଘେ।

�େିଲୀ ରେଦ୍ା ଏବଂ ସମ୍ାନର ସହ ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙୁ୍ 
‘ବାପ’ୁ ଘବାେ ିସଘ�୍ବାଧନ କରୁଥିଘେ। ଗାନ୍ଧଜିଲୀ �ଧ୍ୟ 
�େିଲୀଙୁ୍ ନଜି ଝଅି ଭଳ ି ଘନେହ କରୁଥିଘେ। ଦକ୍ଣି 
ଆଫି୍କାଘର ଥଘର ଘଗାଟଏି ନରି୍ଦମିଟେ �ଟଣାକୁ 
ଗାନ୍ଧଜିଲୀ ତାଙ୍ ସମ୍ାଦତି ‘ଇଣ୍ଆିନ୍  ଓପନିଅିନ୍ ’ଘର 
କଡ଼ା ସ�ାଘୋଚନା କରବିାର ଆଶା ରଖିଥିଘେ 
ଘହନରଲୀ ଘପାେକ। କନୁି୍ ତାହା ନ ଘହବାରୁ 
ଘପାେକ ଓ ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙ୍ �ଧ୍ୟଘର କଥାବାର୍୍ଗା 
ବନ୍ଦ ଘହାଇ ଯାଇଥିୋ। ରାତ୍ରଘିଭାଜନଘର 
ଘଗାଟଏି ଘଟବୁଲ୍ ଘର ଖାଉଥିଘେ �ଧ୍ୟ ଘକହ ି
କାହା ସହତି କଥାବାର୍୍ଗା କରୁନଥିଘେ। ଏହାକୁ 
େକ୍୍ୟ କରଥିିଘେ କସୁ୍ରବା ଏବଂ �େିଲୀ। ଦଘିନ 
ରାତଘିର ଖାଇ ସାରବିା ପଘର ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙୁ୍ ଘସହ ି
ବାବଦଘର �େିଲୀ ପଚାରବିାରୁ ଗାନ୍ଧଜିଲୀ କହଘିେ 
‘ତ� ସ୍ୱା�ଲୀଙ୍ ଜଦି୍  ଘଯାଗୁଁ ସ�ସ୍ୟା ସଟୃେ ି
ଘହାଇଛ।ି’ �େିଲୀ ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙ୍ଠାରୁ ହ ିଁ ସତ କହବିା 
ଶଖିିଥିଘେ। କସୁ୍ରବାଙ୍ଠାରୁ ସ�ଥ୍ଗନ ପାଇ �େିଲୀ 
କହଘିେ, ‘ସ�ସ୍ୟାର �ଳୂ ଘହନରଲୀ ନୁହନ୍.ି.. 
ଆଉ ଜଘଣ।’ ଗାନ୍ଧଜିଲୀ ପଚାରଘିେ, ‘ଘସ କଏି?’ 
ଗାନ୍ଧଲୀଙ୍ ଆଦଶ୍ଗଘର ଅନୁପ୍ରାଣତି ଘହାଇଥିବା �େିଲୀ 

ଉର୍ର ଘଦଘେ ‘... ଘସ ଘହଘେ ନଘିଜ ବାପ.ୁ..!’ 
କଛିସି�ୟ ଗାନ୍ଧଜିଲୀ ସ୍ବ୍ଧ ଘହାଇଯାଇଥିଘେ। କଛି ି
ସ�ୟ ପଘର ନଜି ଭୁଲ୍  ବୁଝପିାର ିତୁରନ୍ ଘହନରଲୀ 
ଘପାେକଙ୍ ସହ କଥାବାର୍୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରଥିିଘେ। 
ସତ୍ୟଧ�୍ଗା ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙ୍ ବଶିାଳ ଏବଂ ଉଦାର 
ହୃଦୟବର୍ା, ବଳଷି୍ଠ ଘନତୃତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି୍ୱର କ�ନଲୀୟ 
ଦଗିଟ ିଘସହଦିନି ଉଦ୍ ଭାସତି ଘହାଇଥିୋ।

ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କାଘର ଗାନ୍ଧଜିଲୀ ରସ୍କନି୍ ଙ୍ 
େଖିିତ ‘ଅନ୍  ଟୁ ଦ ି ୋଟେ’ ବହ ି ପାଇଥିଘେ ଘହନରଲୀ 
ଘପାେକଙ୍ଠାରୁ। ଗାନ୍ଧଜିଲୀ ତାଙ୍ ଖବର କାଗଜ 
‘ଇଣ୍ଆିନ୍  ଓପନିଅିନ୍ ’ର କଛିକିା�ଘର ଡରବାନକୁ 
ଘରେନ୍ ଘର ଯବିା ସ�ୟଘର ଯାତ୍ରା କଟେ ୋ�ବ ପାଇଁ 
ଏହ ି ବହଟି ି ପଢ଼଼ବିା ପାଇଁ ଘହନ୍ ରଲୀ ଘଦଇଥିଘେ। 
ଉକ୍ ପସୁ୍କରୁ ରସ୍କନି୍ ଙ୍ କଛି ିପ୍ର�ଖୁ ବନୁି୍ଦ ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙ୍ 
�ନଘର ଗଭଲୀର ଘରଖାପାତ କରଥିିୋ। ଘରେନ୍ ଘର ନ 
ଘଶାଇ ଘଗାଟଏି ରାତଘିର ହ ିଁ ଘସ ବହଟିକୁି ଆ�ଳୂଚୂଳ 
ପଢ଼଼ ିଘଦଇଥିଘେ। ଗାନ୍ଧଜିଲୀ ନଜି ‘ଆତ୍ଜଲୀବନଲୀ’ଘର ଏ 
ସମ୍କ୍ଗଘର ଖବୁ୍  ସନୁ୍ଦର ବର୍୍ଗନା କରଛିନ୍।ି - ବହଟିା 
ପଢ଼଼େିା ପଘର ତା’ର ଆକର୍ଗଣ ଘଯାଗୁଁ ତା’କୁ ଅେଗା 
କର ିରଖିବା ଅସମ୍ଭବ ଘହାଇ ଉଠଥିିୋ। ବହଟି ିସମ୍ରୂ୍୍ଗ 
ଭାଘବ ସଘତ ଆଘବାର ିବସଥିିୋ। ଘଜାହାନସବଗ୍ଗରୁ 
ଡରବାନ ଯାଏ କଛି ି�ଣ୍ାର ଘରେନ୍  ଯାତ୍ରାଘର ବହଟିକୁି 
ଆ�ଳୂଚୂଳ ପଢ଼଼ ିଘସଥିଘର ଅନ୍ନମିହତି ଆଦଶ୍ଗଘର ଘ�ା 
ଜଲୀବନକୁ ଦଲୀକ୍ତି କଘରଇବା ପାଇଁ �ୁଁ ଦୃଢ଼ ନଷି୍ପର୍ ି
ଘନଇଥିେ ି (ପଷୃ୍ଠା-୨୭୫)।’ ଗାନ୍ଧଜିଲୀ ଘଯଉଁ କଛି ି
ଆଦଶ୍ଗକୁ ଆପଘଣଇଥିଘେ ଘସସବୁର ବ୍ୟାବହାରକି 
ପ୍ରଘୟାଗ ନଜି ଜଲୀବନଘର ତଥା ଘଗାଷ୍ଠଲୀ-ଜଲୀବନଘର 
ପ୍ରଘୟାଗ ପାଇଁ ଅୟ�ାରମ୍ଭ କରଥିିଘେ ଫିନକି୍ସ 
ବସତ।ି ଏଠାଘର ଶାରଲୀରକି ପରରିେ� ଉପଘର ତଥା 
ଘନୈତକିତାପରୂ୍୍ଗ ଜଲୀବନ ଯାପନ ଉପଘର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ 
ଦଆିଯାଉଥିୋ। 

ପରବର୍୍ଗଲୀ ସ�ୟଘର ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କାଘର 
ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙ୍ ଆଦ୍ୟଜଲୀବନ ଏବଂ ସଂ�ର୍ଗ ବରିୟଘର 
ସ�ଗ୍ ପଥୃିବଲୀକୁ ଅବଗତ କଘରଇଥିଘେ �େିଲୀ 
ଘପାେକ ତାଙ୍ ଚର୍ମିତ ଓ ସଖୁପାଠ୍ୟ ବହ ି ‘�ଃି 
ଗାନ୍ଧଲୀ: ଦ ି �୍ୟାନ୍  (୧୯୩୧)’ଘର। ବହଟିରି 
�ଖୁବନ୍ଧ ଘେଖିଥିଘେ ଦଲୀନବନୁ୍ଧ ସ ି ଏଫ୍  ଏଣ୍୍ରୁଜ୍ । 
ସଘୁେଖିକା �େିଲୀ ଘପାେକ ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କାଘର 
ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙ୍ ସହ ସବ୍ଗପ୍ରଥ� ଘଦଖା ସମ୍କ୍ଗଘର ଏଥିଘର 
ବର୍୍ଗନା କରଛିନ୍,ି ‘...ଜଲୀବନଘର ପ୍ରଥ�ଥର ପାଇଁ 
ଘଭଟଥିିେ.ି.., ଅଳ୍ପ କୃଷ୍ଣବର୍୍ଗ ପତଳା ଶରଲୀର। ବଡ଼ 
ଓଠ ଉପଘର ପତଳା ନଶି ଏବଂ ତା’ଉପଘର କରୁଣା 
ଓ ଦବି୍ୟ ଭାବନା ଦଲୀପ୍ତ ଦୁଇଟ ିଆଖି ଘଯଉଁଟା ତାଙ୍ 
ହୃଦୟର ବାର୍୍ଗା କହୁଥିଘେ... ଘଯଉଁଟା ସାଧାରଣ 
�ଣରିଘଟ ଅନାୟାସଘର ପଢ଼଼ ିଓ ଶଣୁ ିପାରବି...। ତାଙ୍ 
ସ୍ୱର ଥିୋ ବଶି୍ାସ ଉଘରେକକାରଲୀ ଏବଂ ସ�ୁଧରୁ... 
ଏବଂ ଘସଥିଘର ଘଗାଟଏି ନରିଲୀହତା, ନଷି୍ପାପ ତଥା 
ଘକା�ଳତାର ବହଳ ପ୍ରଘେପ ଥିୋ...(ପଷୃ୍ଠା-୮)।’ 
ଗାନ୍ଧଜିଲୀଙ୍ ଘସହ ି ଦବି୍ୟଭାବନା ତଥା କରୁଣାଦଲୀପ୍ତ 
ଦୁଇ ଘଯାଡ଼ା ଆଖି �ାନବ ସ�ାଜକୁ ସଦାସବ୍ଗଦା 
ଉଚତି �ାଗ୍ଗର ସନ୍ଧାନ କରଆିସଛି।ି n

ଗାନ୍ଜିଧୀଙ୍କ ଦବି୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ା

କିଛଦିନି ତଘଳ ଭାରତର ପଘଡ଼ାଶଲୀ ଘଦଶ 
ବାଂୋଘଦଶର ପ୍ରଧାନ �ନ୍ତ୍ରଲୀ ଘଶଖ୍ ହସନିାଙ୍ 
ଭାରତଗସ୍ ପରବିର୍ମିତ କୂଟଘନୈତକି 

ପଷୃ୍ଠଭୂ�ଘିର ଅଘନକ ଗରୁୁତ୍ବ ବହନ କରଛି।ି 
ବଘିଶରକର,ି ପଘଡ଼ାଶଲୀ ଚଲୀନ୍ର ବସି୍ାରବାଦଲୀ 
ଆଭ�ିଖୁ୍ୟ, ପାକସି୍ାନର ରାଜଘନୈତକି ସଙ୍ଟ, 
ରେଲୀେଙ୍ାର ଅଥ୍ଗଘନୈତକି ବପିଯ୍ଗ୍ୟୟ ଏବଂ ଘନପାଳର 
ବବିଶତା ପରଘିପ୍ରକ୍ଲୀଘର ପଘଡ଼ାଶଲୀ ବାଂୋଘଦଶ 
ସହତି ଭାରତର ଦ୍ବପିାକ୍କି ସମ୍କ୍ଗ ଅଘନକ 
ଦୃଟେରୁି �ହର୍୍ବପରୂ୍୍ଗ। ଅଘନକ ସଂ�ର୍ଗ�ୟ �ଟଣା 
ଓ ପ୍ରତକୂିଳ ପରଘିବଶର ଆହ୍ବାନ �ଧ୍ୟଘର ଘଶଖ୍ 
ହସନିା ବାଂୋଘଦଶକୁ ଏକ ଦ୍ରୁ ତ ବକିାଶଶଲୀଳ ଘଦଶ 
ଭାଘବ ଗଢ଼ବିାର ଘଯଉଁ ଉଦ୍ୟ� କରଛିନ୍ ି ତାହା 
ପ୍ରଶଂସନଲୀୟ। ବଘିଶରକର ି ଭାରତ ସହତି ଦ୍ବପିାକ୍କି 
ବାଣଜି୍ିୟକ ସମ୍କ୍ଗଘର ବାଂୋଘଦଶର ବାଣଜି୍ୟ-
ଅଥ୍ଗନଲୀତରି ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। 

ଏସଲୀୟ-ପ୍ରଶାନ୍ �ହାସାଗରଲୀୟ ଅଞ୍ଳଘର 
ବର୍୍ଗ�ାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଘହଉଛ ି ସା�ରୁେକି ପଥଘର 
ସରୁକ୍ତି ବାଣଜି୍ିୟକ କାରବାରଘର ବୃଦ୍।ି ବାଂୋଘଦଶ 
ଭାରତ ସହ ୪୦୯୬ କ�ିରି ସଡ଼କ ତଥା ୫୪ଟ ି
ଆନ୍ଜ୍ଗାତକି ନଦଲୀଜଳଘର ଅଂଶଲୀଦାର। ବାଂୋଘଦଶର 
ନଜିସ୍ୱ ଏକ ଅଥ୍ଗଘନୈତକି ଉନ୍ନତରି ଗର�ିା ରହଛି।ି 
ପାକସି୍ାନ ଭଳ ି ଏହା ଘକବଳ ବଘିଦଶଲୀ ଅଥ୍ଗ ତଥା 
ବଶି୍ ବ୍ୟାଙ୍ର ଋଣ ଉପଘର ନଭି୍ଗରଶଲୀଳ ନୁଘହ।ଁ 

ବାଂୋଘଦଶର ଜଡିପିଘିର  ୨୦୧୨ ଘର ପ୍ରାୟ ୬ 
ପ୍ରତଶିତ ଓ ୨୦୧୮ ଘର ପ୍ରାୟ ୮.୫ ପ୍ରତଶିତ 
ପ୍ରଶଂସନଲୀୟ ଅଭବୃିଦ୍ ି �ଟଛି।ି ଯଦଓି �ହା�ାରଲୀ 
ପରବର୍୍ଗଲୀ ପରସି୍ତିଘିର ୨୦୨୧ �ସହିାଘର ଏହ ିଘଦଶର 
ଅଥ୍ଗଘନୈତକି ଅଭବୃିଦ୍ ହାର ୩.୫୧ ପ୍ରତଶିତକୁ 
ଖସଆିସଥିିୋ, କନୁି୍ ଚଳତିବର୍ଗ ଏସଲୀୟ ବକିାଶ 
ବ୍ୟାଙ୍ର ଆକଳନ ଅନୁସାଘର ଏହା ୬ ପ୍ରତଶିତ 
ଛୁଇବଁ। ବାଂୋଘଦଶର ଅଥ୍ଗଘନୈତକି ଅଭବୃିଦ୍ଘର 
ସବ୍ଗବୃହତ୍ ଅବଦାନ ରହଛି ି ଏହାର ବୟନ ଶଳି୍ପର, 
ଯାହା ବାରମିକ ୩୪ ବେିୟିନ ଆଘ�ରକିଲୀୟ ଡୋରର 
ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ହ କଘର। ଘଦଶର ଘ�ାଟ ରପ୍ତାନ ି
ବାଣଜି୍ୟଘର ଏହ ିଶଳି୍ପର ଅବଦାନ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତଶିତ।  
ଚଲୀନ୍ ପଘର ଏହା ପଥୃିବଲୀର ଦ୍ତିଲୀୟ ସବ୍ଗବୃହତ୍ ବୟନ 
ରପ୍ତାନକିାରଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। 

୨୦୧୦ଘର ଘଶଖ୍ ହସନିାଙ୍ ଭାରତ ଗସ୍ ପଘର 
ଦ୍ପିାକ୍କି ସମ୍କ୍ଗଘର ଅଘନକ ଉନ୍ନତ ି ପରେିକ୍ତି 
ଘହଇଛ ି । ଯଦଓି ଆଭ୍ୟନ୍ରଲୀଣ ଘ�ୌଳବାଦଲୀ 
ତଥା ବଚି୍ନି୍ନତାବାଦଲୀ ସଙ୍ଗଠନ�ାନ ହସନିାଙ୍ 
କାଯ୍ଗ୍ୟକଳାପକୁ ବଘିରାଧ କରନ୍,ି କନୁି୍ ଘସ ଅତ୍ୟନ୍ 
ଚତୁରତା ତଥା ପରାକ୍� ସହ ବାଂୋଘଦଶର 
ପ୍ରଗତରିଥଘର ସାରଥଲୀ ସାଜଛିନ୍।ି ଦକ୍ଣି ଏସଆିର 
ଆଞ୍ଳକି ବକିାଶଘର ଘସ ଭାରତ ସହ ଉର୍� ଭାଘବ 
ଭାଗଦିାରଲୀ ଅଛନ୍।ି ଯଦଓି ଅତଲୀତଘର ଆଘ�ରକିା 
ତାଙୁ୍ ହଲୀନ ଦୃଟେଘିର ଘଦଖଥୁିୋ, ବର୍୍ଗ�ାନ କନୁି୍ 
ତାଙ୍ର କାଯ୍ଗ୍ୟଘଶୈଳଲୀଘର ପ୍ରଭାବତି ଘହାଇଛ।ି  ଭାରତ 
�ଧ୍ୟ ତା’ର ଏହ ିପଘଡ଼ାଶଲୀ ଘଦଶ ସହତି ଗ�ନାଗ�ନ 
ଘକ୍ତ୍ରଘର ଏକ ଉର୍� ସହଘଯାଗଲୀ। ଗତବର୍ଗ ଭାରତ 
ବାଂୋଘଦଶକୁ ୯.୮ ନୟିତୁ ଘକାଭଡି୍ ଟକିା ରପ୍ତାନ ି
କର ି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛ।ି ବାଂୋଘଦଶ 
ଭାରତର ବକିାଶର ସହଭାଗଲୀ �ଧ୍ୟ ଘହଇଛ।ି  
ଭାରତ ଗତ ଦଶନ୍ଧ �ଧ୍ୟଘର ବାଂୋଘଦଶର ଶକି୍ା, 
ଗ�ନାଗ�ନ ତଥା ଶଳି୍ପର ବକିାଶ ନ�ିଘନ୍ ୮ 
ବେିୟିନ ଡୋରର ଋଣ ଘଦଇଛ।ି ଅପରପକ୍ଘର 

ଏସବୁ �ଧ୍ୟଘର ତସି୍ା ନଦଲୀର ଜଳ ବଣ୍ନକୁ ଘନଇ 
ବାଂୋଘଦଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍ ଭାରତ ଉପଘର 
କଛି ି ଆଘକ୍ାଶ ରହଛି।ି ଉର୍� ଭାଘବ ତଜ୍ଗ�ା କର ି
ସ�ାଧାନ ସତୂ୍ର ବାହାର କରବିା ନହିାତ ିଦରକାର। 

ବର୍୍ଗ�ାନ ବାଂୋଘଦଶ ଏକାକଲୀ ପ୍ରାୟତଃ ୯.୧୯ 
େକ୍ �୍ୟଁା�ାର ଘରାହଙି୍ଗ୍ୟା ଶରଣାଥ୍ଗଲୀଙୁ୍ ଆରେୟ 
ଘଦଇଛ ିଓ ଘସ�ାନଙ୍ର ଯତ୍ ଘନଉଛ।ି କନୁି୍ ଭାରତ 
ଏଥିଘର ଘକୌଣସ ିସହାୟତା କରବି ନାହ ିଁ ଘବାେ ିସଫା 
�ନା କରଘିଦଇଛ।ି  �ଳିତି ିଜାତସିଂ�ର ଆନ୍ଜ୍ଗାତକି 
�ାନବ ଅଧିକାର ଆଘୟାଗ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଆନ୍ଜ୍ଗାତକି ସଂସ୍ା�ାନ �ଧ୍ୟ ଏ ଦଗିଘର ପଦଘକ୍ପ 
ଘନବା ଉଚତି। ଘଭୌଘଗାଳକି ଦୃଟେଘିକାଣରୁ 
ବଚିାର କଘେ �ଆି�ଁାର ସଲୀ�ାଘର ଚଲୀନ ତରଫରୁ 
ନ�ି୍ଗାଣାଧଲୀନ କ୍ୟାୟକୁପ୍ୁୟ ବନ୍ଦର ବରିୟଘର ତଜ୍ଗ�ା 
କରବିା ବଘିଧୟ। 

ଅଘନକ ବର୍ଗ ଧର ି ବାଂୋଘଦଶର ପଥ 

ନଶିାରେବ୍ୟ ଘଚାରାଚାୋଣ ତଥା ନଶିା ଘବପାରଲୀଙ୍ 
ଭୂସ୍ୱଗ୍ଗ ପାେଟଛି।ି ଆଇଏନ୍ସବି ି ରଘିପାଟ୍ଗ ୨୦୦୭ରୁ 
ଏହା ସଷୁ୍ପଟେ ଘଯ ପାକସି୍ାନ ତଥା ବାଂୋଘଦଶରୁ 
ନଶିାରେବ୍ୟ�ାନ ଇଉଘରାପକୁ ରପ୍ତାନ ି ହୁଏ। ଏଥିରୁ 
�ଳୁିଥିବା ଅଥ୍ଗଘର ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ ପାଣ୍ଘିଯାଗାଣ 
ହୁଏ। ଏହାର ନରିାକରଣ ପାଇଁ ଭାରତଲୀୟ ପ୍ରତରିକ୍ା 
�ନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବାଂୋଘଦଶର ସହଘଯାଗ ଚାହ ିଁଛ।ି 
ଅତଲୀତଘର ଭାରତ ଓ ବାଂୋଘଦଶ ଘସନା �ଳିତି 
ଭାବଘର ଉେ୍ା ଆତଙ୍ବାଦଲୀ ଦ�ନ କରଛିନ୍ ି ତଥା 
�ଳିତି ସ�ରାଭ୍ୟାସଘର �ଧ୍ୟ ସା�େି ଅଛନ୍।ି 

ଚଲୀନ୍-ରେଲୀେଙ୍ା-ପାକସି୍ାନ-ଘନପାଳ ଆଦ ି
ଘଦଶର ପରବିର୍ମିତ ରାଜଘନୈତକି-ଅଥ୍ଗଘନୈତକି 
ପଷୃ୍ଠଭୂ�ଘିର ଭାରତ ପ୍ରତ ି ଥÒବା ଆହ୍ବାନ 
ପରଘିପ୍ରକ୍ଲୀଘର ସବୁଘକ୍ତ୍ରଘର ଭାରତ-ବାଂୋଘଦଶ 
�ଧ୍ୟଘର ରହଥିÒବା ଏ ସସୁମ୍କ୍ଗ ଭବରି୍ୟତଘର ଆହୁର ି
ସଦୃୁଢ଼ ଘହବା ଦରକାର। n

ପରବିର୍୍ତିତ ପଷୃ୍ଠଭୂମରିର ଭାରତ-ବାଂଲାରଦଶ ସମ୍ପରତ୍

ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଦର୍ାକ୍ ି
ଭାରତ ଓ ପାକସି୍ାନ �ଧ୍ୟଘର ୧୯୬୫ �ସହିାଘର ଘଯଉଁ ଯଦୁ୍ ଘହାଇଥିୋ, ଏହା ଘସଇ 

ସ�ୟର କଥା। ଦଲି୍ଲୀ ସହର ବହୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଘହାଇଥିବାରୁ ଘକଘତକ ସ୍ାନଘର ଭାରତଲୀୟ 
ଘସନା ପକ୍ରୁ ବଙ୍ର�ାନ ତଆିର ିକରାଗୋ। ବପିଦ �ଣ୍ ିବାଜବିା �ାଘତ୍ର କପିର ିତା’ ଭତିରକୁ 
ପ୍ରଘବଶ କରଘିବ ଘସ ବାବଦଘର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍ ବତାଇ ଦଆିଗୋ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତଲୀତ 
ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରଲୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତ,ି ପ୍ରତରିକ୍ା �ନ୍ତ୍ରଲୀଙ୍ ଭଳ ି ଅତ ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ପାଇଁ �ଧ୍ୟ ବଙ୍ର 
ନ�ି୍ଗାଣ ଘହୋ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଭବନ ପରସିରଘର ଯଦଓି ଏକ ପରୁୁଣା ବଙ୍ର ଥିୋ, କନୁି୍ ତାହା 

ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍�ଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙୁି୍ ସରୁକ୍ା ଘଦଇପାରବି ନାହ ିଁ ଘବାେ ି
ହୃଦଘବାଧ କର ି ଘସନାବାହନିଲୀର ଇଞ୍ନିୟିର�ାଘନ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ 

ଶକ୍ଶିାଳଲୀ ବଙ୍ର ନ�ି୍ଗାଣ କରବିା ପାଇଁ ତତ୍ାଳଲୀନ 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙୁି୍ ପ୍ରସ୍ାବ ଘଦଘେ।

 ଏ ପ୍ରସ୍ାବ ଶଣୁ ି ଉତ୍ ଫୁଲ୍ତି ଘହବା ପରବିଘର୍୍ଗ 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି �ଘହାଦୟ ତୁରନ୍ ଉର୍ର ଘଦଘେ - ‘ଘ�ାର 
ଘସପର ିବଙ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହ ିଁ। ଯଦ ିଯଦୁ୍ ହୁଏ 

ଘତଘବ ଘଖାୋ ପବନଘର ଜନସାଧାରଣଙ୍ ସହ �ଶି ି �ରବିାକୁ �ୁଁ ପସନ୍ଦ କରବି।ି ବଙ୍ର 
ଭତିଘର ପଳାତକ ପର ିେୁଚ ିରହ ି�ରବିାକୁ �ୁଁ ଆଘଦୌ ଚାହ ିଁବ ିନାହ ିଁ।’ 

 ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍ ଏ ଉର୍ରଟ ି ବଜୁିଳ ି ପ୍ରାୟ ଘସନାବାହନିଲୀ �ଧ୍ୟଘର ବ୍ୟାପଗିୋ। ଘସୈନ୍ୟଙ୍ 
�ଘନାବଳ ଦଶ ଗଣୁା ବଢ଼଼ଗିୋ। ଘସ�ାଘନ ଅପବୂ୍ଗ ବଲୀରତ୍ୱର ସହ େଢ଼ ି ପାକସି୍ାନ ଘସୈନ୍ୟଙୁ୍ 
ପରାଜତି କରବିା ସହ ଆଘ�ରକିା ପ୍ରଦର୍ ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଟ୍ୟାଙ୍ରଗଡ଼ୁକୁି �ଧ୍ୟ ଧ୍ଂସ କରଘିଦଘେ। 

ଘସଭଳ ି ବଲୀରତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଉର୍ର ଘଦଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଘହଉଛନ୍ ି ଡ. ସବ୍ଗପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ, 
ଯାହାଙ୍ ଜନ୍ମଦନିକୁ ଭାରତବାସଲୀ ‘ଗରୁୁଦବିସ’ ଭାଘବ ପାଳନ କରଆିସଛୁନ୍।ି n
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ରାଜସ୍ାନ ରଂରରେସରର ସଂରଟ

କ୍ଷମତା ନୁରେଁ, ଦଳଧୀୟ ଶଙୃ୍ଖଳା ସବତ୍ାରରେ
କଂଘଗ୍ସ ଦଳର ନୂଆ ଜାତଲୀୟ ସଭାପତ ି ଅଘନ୍ବରଣ ପ୍ରକ୍ୟିାଘର ରାଜସ୍ାନଘର ଘଯଉଁ 

ରାଜଘନୈତକି ସଙ୍ଟ ସଟୃେ ି ଘହୋ, ତାହା ଦଳର ହାଇକ�ାଣ୍ଙ୍ ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶତି 
ଏବଂ ଚନି୍ା ଉଘରେକକାରଲୀ ନଶି୍ୟ। ଏହାଫଳଘର ଦଳଘର କନ୍ଦଳ ବଢ଼଼ବିା ସହତି ଆଉ 
ଘଗାଟଏି ରାଜ୍ୟଘର ଦଳ ଆପଣା ଛାଏଁ କ୍�ତାଚୁ୍ୟତ ଘହବାର ଭୟ ସଟୃେ ିଘହାଇଛ।ି

ରାଜସ୍ାନ ସଙ୍ଟ ଘକବଳ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ ଅଘଶାକ ଘଗହଘୋତ ଓ ତାଙ୍ �ଖୁ୍ୟ ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦଲୀ 
ସର୍ନି୍  ପାଇେଟ୍ ଙ୍ �ଧ୍ୟଘର ସଲୀ�ତି ନାହ ିଁ। ଏହାର ବଭିନି୍ନ ଦଗି ରହଛି,ି ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ 
ବଡ଼ ଆହ୍ବାନ ସଟୃେ ି କରଛି।ି ଏକଦା ଗାନ୍ଧଲୀ ପରବିାର ପ୍ରତ ି ଏକାନ୍ ଅନୁଗତ ଥିବା ଅଘଶାକ 
ଘଗହଘୋତ ଓ ତାଙ୍ ସ�ଥ୍ଗକ�ାଘନ ଏଘବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ ି ଘଯ ତାଙୁ୍ ରାଜସ୍ାନ 
�ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ ସଭାପତ ି କରାଯବିା ଉଦ୍ୟ� ପଛଘର ବଡ଼ 
ରଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହଛି।ି ଉଭୟ କଂଘଗ୍ସ ସଭାପତ ିଓ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ ପଦଘର ରହବିାକୁ ଆଗ୍ହଲୀ ଥିବା 
ଘଗହଘୋତଙୁ୍ ରାହୁଳ ଗାନ୍ଧଲୀ ଘସ ସଘୁଯାଗ ଘଦବାକୁ ସ୍ପଟେ �ନା କରବିା ପଘର ଏହ ିଚକ୍ାନ୍ 
କଥା ଉଠଛି।ି ଘତଣ ୁ ଘଗହଘୋତ ଘଗାଷ୍ଠଲୀ ପଘରାକ୍ଘର ନଜିର ଶକ୍ ି ପ୍ରଦଶ୍ଗନ କରଛିନ୍।ି 
ଏହ ି ଶକ୍ ି ପ୍ରଦଶ୍ଗନଘବଘଳ ୮୦ରୁ ଊଦ୍୍ବ୍ଗ ଘଗହଘୋତ ସ�ଥ୍ଗକ ବଧିାୟକଙ୍ ଇସ୍ଫା ଏବଂ 
ହାଇକ�ାଣ୍ଙ୍ ଦ୍ାରା ଘପ୍ରରତି ପଯ୍ଗ୍ୟଘବକ୍କଙୁ୍ ନ ଘଭଟବିାର ନଷି୍ପର୍ ିସଚୂାଉଛ ିଘଯ ସଚନି 
ପାଇେଟଙୁ୍ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ କରାଗଘେ ଘସ�ାଘନ ବଘିରାଧ କରଘିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ଘିେ 
ସ�ଥ୍ଗନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର ିସରକାର ଭାଙ୍ଗ ିଘଦଘବ।

ଘଗହଘୋତ ଘଗାଷ୍ଠଲୀର ଏହ ିଶକ୍ ିପ୍ରଦଶ୍ଗନ ନଶି୍ତି ଭାଘବ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଘିରାଧଲୀ 
ଗରୁୁତର କାଯ୍ଗ୍ୟ। ଏହାଦ୍ାରା ଘସ�ାଘନ ହାଇକ�ାଣ୍, ଅଥ୍ଗାତ ଦଳର ସଭାପତ ି
ଘସାନଆି ଗାନ୍ଧଲୀଙ୍ ନଘିର୍ଦ୍ଗଶକୁ ଅ�ାନ୍ୟ କରଛିନ୍।ି ଏଭଳ ି�ଟଣା ପଛଘର ତାଙ୍ର ହାତ 
ନାହ ିଁ ଘବାେ ି�ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ ଘଗହଘୋତ୍  ଘଯଘତ ସଘଫଇ ଘଦଘେ �ଧ୍ୟ ଏହା ‘େୁଚଛି ିନା 
ଘଗାଡ଼ ଦଇିଟ ିଦଶିୁଛ’ି ଭଳ ିକଥା। ସତକଥା ଘହୋ ଅଘଶାକ ଘଗହଘୋତ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ 
ପଦ ଛାଡ଼ବିାକୁ ରାଜ ି ନୁହନ୍।ି ଯଦ ି ଘସ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ ସଭାପତ ି ଭାଘବ ନବି୍ଗାଚତି 
ହୁଅନ୍,ି ଘତଘବ ଘସ ରାଜସ୍ାନଘର ନଜିର ଉର୍ରାଧିକାରଲୀ ନଘିଜ ଚୟନ କରବିାକୁ 
ଚାହାନ୍।ି ଏହ ି ବାର୍୍ଗା ଘସ କଂଘଗ୍ସ ହାଇକ�ାଣ୍ଙ୍ ନକିଟଘର ବହୁ ପବୂ୍ଗରୁ ପହଞ୍ାଇ 
ଘଦଇଛନ୍।ି

ବଡ଼ି�୍ବନା ଘହଉଛ,ି ଏଘବକାର କଂଘଗ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ ସଭାପତ ି ଚାହଁୁଛନ୍ ି ଘଯ ଅଘଶାକ 
ଘଗହଘୋତଙ୍ ସ୍ାନଘର ଦଳର ଘକହ ିଜଘଣ ପରୁୁଖା ଘନତା ରାଜସ୍ାନର �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ ହୁଅନୁ୍। 
ଏଥିଘର ଘସଠାକାର ବଧିାନସଭାର ବାଚସ୍ପତ ି ସପି ି ଘଜାରଲୀଙ୍ ସଘ�ତ ଘକଘତଜଣ ଦଳ 
ଅନୁଗତ, ଅନୁଭବଲୀ ଓ ସସୁଂଗଠକ ଅଛନ୍।ି ଅପରପକ୍ଘର କଂଘଗ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ାଙ୍ ସପୁତୁ୍ର ତଥା 
ଦଳର ପ୍ରକୃତ ନୟିନ୍ତ୍ରକ ରାହୁଳ ଚାହଁୁଛନ୍ ିଘଯ ସର୍ନି ପାଇେଟଙ୍ ଭଳ ିନୂଆ ପଢ଼ିରି ଜଘଣ 
ଘନତା, ତଥା ତାଙ୍ର ଅନ୍ରଙ୍ଗ ବନୁ୍ଧ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ ହୁଅନୁ୍। ୨୦୨୦ �ସହିାଘର ସର୍ନି ପାଇେଟ 
ଘଯଉଁ ବଘିରୋହ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀଙ୍ ବଘିରାଧଘର କରଥିିଘେ, ତା’ପଛଘର ରାହୁଳଙ୍ର ଭତିରି ି
ସ�ଥ୍ଗନ ଥିୋ ଘବାେ ିକୁହାଯାଉଛ।ି ଘତଣ ୁକଘଳବଘଳ ଘକୌଶଘଳ ଅଘଶାକ ଘଗହଘୋତଙୁ୍ 
�ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରାହୁଳ ଗାନ୍ଧଲୀ �ଳୂରୁ ଘଯାଜନା କରଥିିବା ତଥ୍ୟାଭଜି୍ଞ 
�ହେର �ତ। 

ଅଘଶାକ ଘଗହଘୋତ ରାଜସ୍ାନଘର କଂଘଗ୍ସର ଜଘଣ ଶକ୍ଶିାଳଲୀ ଘନତା। 
ତୃଣ�ଳୂସ୍ରରୁ ଉପର ଯାଏ ସବୁଠ ି ତାଙ୍ର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତଷି୍ଠା ରହଛି।ି ଘ�ାଟ ଦୁଇଶହ 
ସଦସ୍ୟ ବଶିଟିେ ବଧିାନସଭାଘର କଂଘଗ୍ସର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୮ ଥିବାଘବଘଳ ଘଗହଘୋତ 
କ୍ୟାମ୍ଘର ଏଘବ ୮୨ ଜଣ ବଧିାୟକ। ଅଳ୍ପ ଘକଇ ଜଣ ବଧିାୟକଙ୍ ସ�ଥ୍ଗନ ହାସେ କରୁଥିବା 
ସର୍ନି ପାଇେଟ ରାହୁଳଙ୍ ବଳଘର �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ ଗାଦ ିପାଇଁ ଆଶାୟଲୀ ଅଛନ୍।ି କନୁି୍ ୨୦୨୦ଘର 
ଘସ ଘଯଉଁ ବଘିରୋହ କରଥିିଘେ, ତାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ କଂଘଗ୍ସ ବଧିାୟକ ନାପସନ୍ଦ କରବିା 
ସହତି ପାଇେଟଙୁ୍ ‘ବଶି୍ାସ�ାତକ’ ଭାଘବ ଘଦଖି ଆସଛୁନ୍।ି ଘତଣ ୁ ତାଙ୍ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀତ୍ୱ 
ବଘିରାଧଘର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବଘିରାଧାଭାସ ଘଦଖାଯବିା ସ୍ୱାଭାବକି। ଏଭଳ ି ପରସି୍ତିଘିର 
ଦୁଇପକ୍ଙୁ୍ ଘନଇ ଚାେବିା ଏଘବ କଂଘଗ୍ସ ହାଇକ�ାଣ୍ଙ୍ ପାଇଁ ନଶି୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ବାନ।

କଂଘଗ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ା ଘସାନଆି ଗାନ୍ଧଲୀ ଉଭୟ ଘଗହଘୋତ ଓ ପାଇେଟଙୁ୍ ଦଲି୍ଲୀ ଡାକଛିନ୍ ି
ଏବଂ ଦଳ ଓ ସରକାରର ସରୁକ୍ା ପାଇଁ କଛି ିଆଘୋଚନା ଘହାଇପାଘର। ଗତକାେ ିସନ୍ଧ୍ୟାଘର 
ଅଘଶାକ ଘଗହଘୋତ୍ ଙ୍ ବାସଭବନଘର ୨୦ ଜଣ ବଧିାୟକ ଏକାଠ ି ଘହାଇ ପରବିର୍ମିତ 
ରଣନଲୀତ ି ବରିୟଘର ଆଘୋଚନା କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଘତଘବ ଏହ ି ଆଘୋଚନାର 
ବରିୟବସୁ୍ ଜଣାପଡ଼ନିଥିଘେ �ଧ୍ୟ ଇତ�ିଧ୍ୟଘର କଂଘଗ୍ସ ହାଇକ�ାଣ୍ଙୁ୍ ରାଜସ୍ାନ ଦଳଲୀୟ 
ସଙ୍ଟର ପଯ୍ଗ୍ୟଘବକ୍କ ଭାଘବ ନଯିକୁ୍ �ଲ୍କିାଜୁ୍ଗନ ଖାର୍ ଘଗ ଓ ଅଜୟ �ାଘକନ୍  ତାଙ୍ 
ରଘିପାଟ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ଏହ ିରଘିପାଟ୍ଗଘର ଅଘଶାକ ଘଗହଘୋତଙୁ୍ କ୍ନି୍ ଚଟି୍ (ଘଦାର�କୁ୍) 
ଦଆିଯାଇଥିବା ଘବଘଳ ଦଳଲୀୟ ଶଙୃ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ଅଭଘିଯାଗଘର ତନିଜିଣ ବରଷି୍ଠ ବଧିାୟକଙୁ୍ 
କାରଣଦଶ୍ଗାଅ ଘନାଟସି୍  ଜାର ିକରାଯାଇଛ।ି ଘତଣ ୁଉଭୟ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ ସଭାପତ ି
ଘଦୌଡ଼ରୁ ଘଗହଘୋତ୍  ବାଦ୍  ପଡ଼ପିାରନ୍ ିଘବାେ ିଘଯଉଁ ଚର୍୍ଗା ଘହଉଥିୋ, ତାହା ଆପତତଃ 
ଗରୁୁତ୍ୱହଲୀନ ଘହାଇପଡ଼ଛି।ି 

ପରସି୍ତିରି ସ୍ପଶ୍ଗକାତରତା ଦୃଟେରୁି ଦଳକୁ ବଭିାଜନରୁ ରକ୍ା କର ିସରକାର ବଞ୍ାଇବାକୁ 
ପ୍ରାୟତଃ ଘଗହଘୋତ ଅନୁଗତଙ୍ �ଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ କରାଯାଇପାଘର। ଏହ ି
ପଷୃ୍ଠଭୂ�ଘିର ପାଇେଟ୍  �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରଲୀ ଘହବା ଆଶା ଛାଡ଼ ି ଦଳର ଶଙୃ୍ଖଳତି କ�୍ଗଲୀ ଭାଘବ 
ରହବିାକୁ ହାଇକ�ାଣ୍ ନଘିର୍ଦ୍ଗଶ ଘଦଇପାରନ୍।ି ଯଦ ି ଏପର ି ହୁଏ ଘତଘବ ହାଇକ�ାଣ୍ଙ୍ 
ନଘିର୍ଦ୍ଗଶ �ାନଘିନବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଘହବା ଛଡ଼ା ସର୍ନି୍ ଙ୍ ଆଗଘର ଆଉ କଛି ି ବକିଳ୍ପ ନାହ ିଁ। 
ପଞ୍ାବ, ଘଗାଆ, କର୍୍ଗାଟକ ଓ �ଧ୍ୟପ୍ରଘଦଶ ପଘର ରାଜସ୍ାନଘର କଂଘଗ୍ସ ଆଉ ଭୁଲ୍ କୁ 
ଘଦାହରାଇବାକୁ ଚାହ ିଁବ ନାହ ିଁ। ରାହୁଳ ଗାନ୍ଧଲୀ ଯଦ ି ତାଙ୍ ଜଦି୍ ଘର ଅଟଳ ରହନ୍ ି ଓ �ା’ 
ଘସାନଆି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରଷି୍ଠ ଅନୁଗତଙ୍ କଥା ନ ଶଣୁନ୍,ି ରାଜସ୍ାନ �ଧ୍ୟ କଂଘଗ୍ସ ହାତରୁ 
ଖସଯିାଇପାଘର ଘବାେ ିରାଜଘନୈତକି ବଘିଶରଜ୍ଞ�ାଘନ �ତ ଘଦଇଛନ୍।ି n
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କଟକ,୨୭।୯(ସମସି): ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତ ି
ବର୍ଟା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ବବିଟାହ ବଚି୍ଛେଦ 
ମଟାମଲଟାଚ୍ର ଆଗକୁ ଶଣୁଟାଣ ି ଆରମ୍ଭ 
ଚ୍ହବଟାର ଯଚ୍େଷ୍ ସମ୍ଭଟାବନଟା ରହଛି।ି 
ଏକଟାଧିକ ବଟାର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଚ୍ର 
ମଧ୍ୟସ୍ଥତଟା ବଫିଳ ଚ୍ହଟାଇଥିବଟା ଚ୍ବଚ୍ଳ 
ନକିଟଚ୍ର ପରବିଟାର ଅଦଟାଲତ 
ଜଜ୍ ଙ୍କ ଚ୍ଟାମ୍ବରଚ୍ର ଚ୍ହଟାଇଥିବଟା 
ଆଚ୍ପଟାର ଆଚ୍ଲଟାଚନଟାରୁ କଛି ି ନଷି୍କର୍ 

ମଳିପିଟାରନିଥିଲଟା। ଆଜ ି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ 
ଦମ୍ପତ ି ଜଜ୍ ଙ୍କ ଚ୍ଟାମ୍ବରଚ୍ର ସଟାମ୍ଟାସଟାମ୍ ି
ଚ୍ହଟାଇଥିଚ୍ଲ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତଟା ବଫିଳ 
ଚ୍ହଟାଇଥିଲଟା। ପବ୍ୂ ନଚି୍ଦ୍୍ଶ କ୍ରଚ୍ମ ଆଜ ି
ଚ୍କନ୍ଦଟାପଡ଼ଟା ସଟାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହଟାନ୍ ି
ଓ ପତ୍ନୀ ବର୍ଟା ପ୍ୟିଦଶଶିନନୀ ପରବିଟାର 
ଅଦଟାଲତଚ୍ର ହଟାଜର ଚ୍ହଟାଇଥିଚ୍ଲ। 
ଅଦଟାଲତଚ୍ର ଆଜ ି ଅନୁଭବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ଏକ ଆଚ୍ବଦନ କରଟାଯବିଟା ସହ ଚ୍ସ 
ଏହ ି ମଟାମଲଟାଚ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥତଟା ଚଟାହଟାଁନ୍ ି ନଟାହ ିଁ 
ଚ୍ବଟାଲ ି ଦଶ୍ଟାଇଛନ୍।ି ମଧ୍ୟସ୍ଥତଟା ବନ୍ଦ କର ି
ମଟାମଲଟାଚ୍ର ଶଣୁଟାଣ ି ଆରମ୍ଭ କରବିଟାକୁ 

ଅନୁଭବ ପ୍ଟାେ୍ନଟା କରଛିନ୍।ି ଅନ୍ପଟଚ୍ର 
ଅଦଟାଲତ ଯଟାହଟା ନଷି୍ପତ୍ ିଚ୍ନଚ୍ବ ଚ୍ସଥିଚ୍ର 
ଚ୍ସ ସହମତ ଚ୍ବଟାଲ ିବର୍ଟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜ ି
ଅଦଟାଲତଙୁ୍କ ଅବଗତ କରଟାଯଟାଇଥିଲଟା। 
ଏଥିପଟାଇଁ ଚ୍ସ ଅଦଟାଲତଙୁ୍କ ସମସ୍ତ 
ସହଚ୍ଯଟାଗ ଚ୍ଯଟାଗଟାଇଚ୍ଦଚ୍ବ ଚ୍ବଟାଲ ିବର୍ଟା 
କହଛିନ୍।ି ଏଣ ୁ ଆଗକୁ ମଳୂ ମଟାମଲଟାର 
ତ୍ୱରତି ଶଣୁଟାଣ ିଚ୍ହବଟା ଆଶଟା କରଟାଯଟାଉଛ।ି 

ପ୍କଟାଶେଟାଉକ ି ମଟାମଲଟା ଶଣୁଟାଣଚି୍ର 
ଅଯେଟା ବଳିମ୍ବ ଚ୍ନଇ ପବୂ୍ରୁ ପରବିଟାର 
ଅଦଟାଲତଚ୍ର ଉଭୟ ୫ ହଜଟାର ଟଙ୍କଟା 
ଚ୍ଲଖଟାଏଁ ଜରମିଟାନଟା ଗଣଥିିଚ୍ଲ। 
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଚ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥତଟାର ବଟାଟ 
ବନ୍ଦ ଚ୍ହଟାଇସଟାରଛି।ି ବବିଟାହ ବଚି୍ଛେଦ 
ମଟାମଲଟାଚ୍ର ଅନୁଭବଙ୍କ ସଟାକ୍ଷ୍ ଗ୍ରହଣ 
ଚ୍ଶର ଚ୍ହଟାଇ ସଟାରଥିିବଟା ଚ୍ବଚ୍ଳ 
ବରଟ୍ାଙ୍କ ସଟାକ୍ଷ୍ ଆରମ୍ଭ ଚ୍ହବଟା ସହ 
ଶଣୁଟାଣ ି ଆଗକୁ ବଢ଼଼ବି। ଅନୁଭବଙ୍କ 
ତରଫରୁ ଆଇନଜନୀବନୀ ଲଳଚି୍ତନୁ୍ଦ ମଶି୍ର, 
ଶଟାଶ୍ୱତ ଆଚଟାଯ୍୍ ଏବଂ ବର୍ଟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ଆଇନଜନୀବନୀ ସଦି୍ଟାେ୍ ଦଟାସ ଓ ରଟାମକୃଷ୍ଣ 
ରେ ମଟାମଲଟା ପରଚିଟାଳନଟା କରୁଛନ୍।ି 
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଚ୍ର ଚଟାଲଥିିବଟା ବବିଟାହ 
ବଚି୍ଛେଦ ମଟାମଲଟା ଆଗକୁ ଚ୍କଉଁ ନଯି୍୍ଟାସଚ୍ର 
ପହଞ୍ଛୁ ି ତଟାହଟା ଚ୍ଦଖିବଟାକୁ ବଟାକ ି ରହଛି।ି

କଟକ,୨୭।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିଟା ରୟିଲ 
ଇଚ୍ଷ୍ଟ ଚ୍ରଗଚୁ୍ଲସନ ଚ୍େଭଲପଚ୍ମଣ୍ଟ 
ଆଣ୍ଡ ଆଚ୍ମଣ୍ଡଚ୍ମଣ୍ଟ ରୁଲ୍  ଖବୁ୍ ଶନୀଘ୍ର 
ଲଟାଗ ୁ କରଟାଯବିଟା ଉପଚ୍ର ହଟାଇଚ୍କଟାଟ୍ 
ଗରୁୁତ୍ୱଟାଚ୍ରଟାପ କରଛିନ୍।ି ରଟାଜ୍ ସରକଟାରଙ୍କ 
ଗହୃ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବଭିଟାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହ ି
ସଂଚ୍ଶଟାଧିତ ନୟିମଟାବଳନୀ ପଟାଇଁ ଚ୍ଗଚ୍ଜଟ 
ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍କଟାଶ ପଟାଇଥିବଟା ଚ୍ନଇ ଅବଗତ 
କରଟାଯଟାଇଥିବଟା ଚ୍ବଚ୍ଳ ଇତମିଧ୍ୟଚ୍ର 
ଆଚ୍ସଟାସଏିସନ ବଟାଏ ଲ, ମଚ୍େଲ ଡ୍ଟାଫ୍ଟ 
ଚ୍ସଲେେି ଫମ୍ଟାଟ ଆଦ ି ପ୍ସୁ୍ତତ ଚ୍ହଟାଇ 
ଚ୍ରରଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟଟାନ ନମିଚ୍ନ୍ ପଠଟାଯଟାଇଛ।ି 
ଆଇଜଆିରଙ୍କ ସହ ସମନ୍ବୟ ରଖି ଚ୍ରରଟା 
ବଟାୟ ଲ ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍କଟାଶ କରବି ଚ୍ବଟାଲ ି
ରଟାଜ୍ ସରକଟାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହଟାଇଚ୍କଟାଟ୍ଙୁ୍କ 
ଅବଗତ କରଟାଯଟାଇଛ।ି ଅନ୍ପଟଚ୍ର ପ୍ସୁ୍ତତ 
ଚ୍ହଟାଇଥିବଟା ନୂତନ ଚ୍ସଲେେି ମଚ୍େଲ 
ଫମ୍ଟାଟଚ୍ର ବତ୍୍ମଟାନ ବକି୍ର ି ରଟାଜନିଟାମଟା 

ପଞ୍ନୀକରଣ କରଟାଯଟାଇପଟାରବି ଚ୍ବଟାଲ ି
ସରକଟାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ କରଟାଯଟାଇଛ।ି 
ବମିଚ୍ଳନୁ୍ଦ ପ୍ଧଟାନ ଓ ଅନ୍ମଟାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
ଦଟାୟର ଏକଟାଧିକ ଆଚ୍ବଦନର ଏକତ୍ର 
ଶଣୁଟାଣ ି କର ି ମଖୁ୍ ବଚିଟାରପତ ି ଜଷ୍ସି 

ଏସ .ମରୁଲନୀଧର ଓ ବଚିଟାରପତ ି ଜଷ୍ସି 
ଚତି୍ରଞ୍ନ ଦଟାଶଙୁ୍କ ଚ୍ନଇ ଗଠତି ଖଣ୍ଡପନୀଠ 
ଏହ ି ନଚି୍ଦ୍ଶ୍ ଚ୍ଦଇଛନ୍।ି ଚ୍ସହପିର ି ଗତ 
ଅଗଷ୍୧୬ଚ୍ର ଆଇଜଆିର(ଇନଚ୍ସ୍ପକ୍ଟର 
ଅଫ ଚ୍ରଜଚି୍୍ରେସନ)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍କଟାଶ 
ପଟାଇଥିବଟା ବଜି୍ଞପ୍କୁି ଚ୍ନଇ ଆପତ୍ ି
ଉଠଟାଇଯଟାଇଥିଲଟା। ଚ୍ରରଟା ଚ୍ଯଚ୍ହତୁ 
୨୦୧୭ଚ୍ର ଚ୍ହଟାଇଛ ିଓ ଏହଟା ପବୂରୁ୍ ସମ୍ପରୂ୍୍ 
ଚ୍ହଟାଇପଟାରଥିିବଟା ଆପଟାଟ୍ଚ୍ମଣ୍ଟ ପଟାଇଁ 

ଚ୍କୌଣସ ି ପ୍ତବିନ୍ଧକ ରହବି ନଟାହ ିଁ ଚ୍ବଟାଲ ି
ଆଇଜଆିରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଟାଧଟାରଣ ବଜି୍ଞପ୍ ି
ଜଟାର ି ଚ୍ହଟାଇଥିଲଟା। ଚ୍ତଚ୍ବ ଆପଟାଟ୍ଚ୍ମଣ୍ଟ 
ସମ୍ପରୂ୍ ୍ ଚ୍ହବଟା ଚ୍କଉ ଁ ଅେ୍ଚ୍ର ବଚି୍ବଚନଟା 
କରଟାଯବି ତଟାହଟା ଚ୍ରରଟା ସହ ପରଟାମଶ୍ 

କର ି ଆଇଜଆିର ଏକ ସତ୍ପଟାଠ 
ଚ୍ଦବଟାକୁ ଖଣ୍ଡପନୀଠ କହଛିନ୍।ି ଚ୍ସହପିର ି
ହଟାଇଚ୍କଟାଟ୍ଙ୍କ ପବୂ ୍ ନଚି୍ଦ୍ଶ୍ ସଚ୍ତ୍ବେ 
ବେିଏି(ଭୁବଚ୍ନଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କତ୍ୃ୍ପକ୍ଷ) 
ଏକ ଆପଟାଟ୍ଚ୍ମଣ୍ଟ ପଞ୍ନୀକରଣ କରଥିିବଟା 
ଚ୍ନଇ ବେିଏି ସଚବିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 
ସତ୍ପଟାଠ ଦଆିଯବିଟା ସହ ଅଦଟାଲତଙୁ୍କ 
ନସିତ୍୍ କ୍ଷମଟାପ୍ଟାେ୍ନଟା କରଟାଯଟାଇଥିଲଟା। 
ଏହ ି ମଟାମଲଟାର ପରବତ୍୍ନୀ ଶଣୁଟାଣ ି ଆସନ୍ଟା 

ନଚ୍ଭମ୍ବର ୨୪କୁ ଖଣ୍ଡପନୀଠ ଧଟାଯ୍୍  କରଛିନ୍।ି 
ମଟାମଲଟାରୁ ପ୍କଟାଶ ଚ୍ଯ ରଅିଲ ଇଚ୍ଷ୍ଟ 

ଚ୍ରଗଚୁ୍ଲସନ ଆଣ୍ଡ ଚ୍େଭଲପଚ୍ମଣ୍ଟ 
ଆକ୍ଟ ବଟା ଚ୍ରରଟା-୨୦୧୬ ଅନୁସଟାଚ୍ର 
ଆପଟାଟ୍ଚ୍ମଣ୍ଟଚ୍ର କ୍ରୟ ପଟାଇଁ ବୁକଂି କରଥିିବଟା 
ଅେବଟା ଚ୍ଯଉଁ ବ୍କ୍ବିଚି୍ଶରଙୁ୍କ ଏହଟା ଆଲଟ୍  
ଚ୍ହଟାଇଥିବ ଚ୍ସମଟାଚ୍ନ ଚଟାହ ିଁଚ୍ଲ ଚ୍ସମଟାନଙ୍କ 
ଆଚ୍ସଟାସଏିସନ ପଞ୍ନୀକରଣ କରପିଟାରଚି୍ବ। 
କନୁି୍ ଓଡ଼ଶିଟା ଆପଟାଟ୍ଚ୍ମଣ୍ଟ ମଟାଲକିଟାନଟା 
ଆଇନଚ୍ର ଏହଟା ଚ୍ହଉନଥିବଟାରୁ ଏହଟାର 
ନଦି୍ଶିଷ୍ ଧଟାରଟାକୁ ଅସଟାମ୍ବଧିଟାନକି ଚ୍ବଟାଲ ି
ଦଶ୍ଟାଯଟାଇ ଏହ ି ମଟାମଲଟା ରୁଜୁ ଚ୍ହଟାଇଥିଲଟା। 
ଏହ ି ମଟାମଲଟାଚ୍ର ରଟାଜ୍ ମଖୁ୍ ଶଟାସନ 
ସଚବି, ଆଇଜଆିର, ଓଡ଼ଶିଟା ରୟିଲ 
ଇଚ୍ଷ୍ଟ ଚ୍ରଗଚୁ୍ଲଚ୍ଟଟାର ି ଅେରଟିଙୁି୍କ 
ପକ୍ଷଭୁକ୍ କରଟାଯଟାଇଛ।ି ଆଚ୍ବଦନକଟାରନୀଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜନୀବନୀ ଚ୍ମଟାହତି ଅଗ୍ରୱଟାଲ 
ମଟାମଲଟା ପରଚିଟାଳନଟା କରୁଛନ୍।ି

କଟକ,୨୭।୯(ସମସି): ନକଲ ି ଔରଧ (ଚ୍ଟଲମଟା-
୪୦) କଟାରବଟାରର ଧିଚ୍ର ଧିଚ୍ର ଚ୍ଖଟାଲୁଛ ି ଗମୁର। ଏହ ି
କଟାରବଟାରଚ୍ର ଗରିଫ ଚ୍ହଟାଇଥିବଟା ଅଭଯିକୁ୍ ଦ୍ୱୟଙୁ୍କ ପଲୁସି 
ପଚରଟାଉଚରଟା କର ିବହୁ ଚଟାଞ୍ଲ୍କର ତେ୍ ହଟାସଲ କରଛି।ି 
ପରୁନୀଘଟାଟ ପଲୁସି ୩ ଦନିଆି ରମିଟାଣ୍ଡଡ୍  ଚ୍ର ଅଭଯିକୁ୍ଙୁ୍କ ଆଣ ି
ଆଜ ି ପ୍େମ ଦନିଚ୍ର ଦନୀଘ୍ ସମୟ ଧର ି ଚ୍ଜରଟା କରଥିିଲଟା। 
ଅଭଯିକୁ୍ ଦ୍ୱୟଙୁ୍କ ପେୃକ ପେୃକ ଭଟାଚ୍ବ ପଚରଟାଉଚରଟା 
କରବିଟା ପଚ୍ର ଉଭୟଙୁ୍କ ଏକଟାଠ ିମଟାରଟାେନ୍  ଚ୍ଜରଟା କରଥିିବଟା 
ଖବର ମଳିଛି।ି ବତିରକ ଓ ନକଲ ିଔରଧ ପ୍ସୁ୍ତତ କରୁଥିବଟା 
କମ୍ପଟାନନୀ ମଧ୍ୟଚ୍ର ଚ୍କଉଁଭଳ ି କଟାରବଟାର ଚ୍ହଉଥିଲଟା ଚ୍ସ 
ସମ୍ପକ୍ଚ୍ର ପଲୁସି ବହୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ ତେ୍ ପଟାଇଛ।ି ଚ୍କଚ୍ତ 
ପରମିଟାଣର ନକଲ ିଔରଧ ଓଡ଼ଶିଟାକୁ ବରଟାଦ କରଟାଯଟାଉଥିଲଟା 
ଏବଂ ଚ୍କଚ୍ତଟାଟ ିବତିରକ ସଂସ୍ଥଟା ଏହ ିକଟାରବଟାର କରୁଥିଚ୍ଲ 

ଚ୍ସ ସମ୍ପକ୍ଚ୍ର ଅଭଯିକୁ୍ ସଚୂନଟା ଚ୍ଦଇଛନ୍।ି ମଖୁ୍ତଃ 
ନକଲ ିଔରଧ କମ୍ପଟାନନୀ ଗୟଟାର ଚ୍କଉଁସ୍ଥଟାନଚ୍ର ରହଛି ିଓ କଏି 
ଏହଟାକୁ ପରଚିଟାଳନଟା କରୁଛ,ି ଚ୍ସହ ିବରିୟଚ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ 
ସବଚି୍ଶର ସଚୂନଟା ଚ୍ଦଇଛନ୍।ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ ବରିୟ ଚ୍ହଉଛ,ି 

ଏକ ସସୁଂଗଠତି ରଟାଚ୍କଟ୍  ଦ୍ୱଟାରଟା ନକଲ ି ଔରଧ କଟାରବଟାର 
ଚଟାଲଥିିବଟା ସ୍ପଷ୍ ଚ୍ହଟାଇଛ।ି ଅନ୍ପକ୍ଷଚ୍ର ଦୁଇ ଅଭଯିକୁ୍ 
ଚ୍ଜରଟା ସମୟଚ୍ର ପଲୁସିକୁ ସମ୍ପରୂ୍୍ ସହଚ୍ଯଟାଗ କରୁଛନ୍।ି 
ବତ୍୍ମଟାନ ସଦୁ୍ଟା ଏହ ିଘଟଣଟାଚ୍ର ୪ ଜଣ ଗରିଫ ଚ୍ହଟାଇଥିବଟା 

ଚ୍ବଚ୍ଳ ଆଗକୁ ଗରିଫଦଟାରନୀ ବଢ଼଼ପିଟାଚ୍ର ଚ୍ବଟାଲ ି େସିପି ି
ପନିଟାକ୍  ମଶି୍ର ସଚୂନଟା ଚ୍ଦଇଛନ୍।ି 

 ଭଆିର୍  ଡ୍ଗ୍ସ ଏଚ୍ଜନ୍ସରି ରଟାହୁଲ୍  କ୍ଟାଲ୍  ଓ ପଜୂଟା 
ଡ୍ଗ୍  ଏଣ୍ଟରପ୍ଟାଇଜରସ୍ର ସଞ୍ୟ ଜଲଟାନ୍ ଙ୍କ ନକିଟରୁ 

ଜବତ ଚ୍ହଟାଇଥିବଟା ଚ୍କଚ୍ତକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ 
କଟାଗଜପତ୍ରଚ୍ର ଥିବଟା ଦସ୍ତଖତକୁ 
ଆଜ ି ଅଭଯିକୁ୍ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ସମ୍ଖୁଚ୍ର ଯଟାଞ୍ 
କରଟାଯଟାଇଥିଲଟା। କଟକରୁ ରଟାହୁଲ୍  ଓ 
ସଞ୍ୟଙ୍କଠଟାରୁ ଜବତ ଚ୍ହଟାଇଥିବଟା 

ଚ୍କଚ୍ତକ ଔରଧ ବଲି୍  ଏବଂ ବହିଟାର ଅଭଯିକୁ୍ଙ୍କ ଠଟାରୁ 
ଜବତ ଚ୍ହଟାଇଥିବଟା ବଲି୍ ରୁ ପଲୁସିକୁ କଛି ି ନୂଆ ତେ୍ 
ମଳିଛି।ି ପରୁନୀଘଟାଟ ଆଇଆଇସ ି ଯତନୀନ୍ଦନଟାେ ଚ୍ସଠନୀ 
କହଛିନ୍ ି ଚ୍ଯ, ବହିଟାରରୁ ମଳିଥିିବଟା ଔରଧ ବକି୍ରୟର ବଲି୍  

ଏବଂ କଟକରୁ ଜବତ ଚ୍ହଟାଇଥିବଟା ଔରଧ କ୍ରୟର ବଲି୍ କୁ 
ଚ୍ନଇ ଅଭଯିକୁ୍ଙୁ୍କ ଆଜ ି ଚ୍କଚ୍ତକ ପ୍ଶ୍ କରଟାଯଟାଇଥିଲଟା। 
ଚ୍ସମଟାଚ୍ନ ଘଟଣଟା ସମ୍ପକ୍ଚ୍ର ସ୍ନୀକଟାର କରଛିନ୍।ି 

 ପ୍କଟାଶ େଟାଉ କ,ି ନକଲ ି ଔରଧ (ଚ୍ଟଲମଟା-୪୦) 
କଟାରବଟାରଚ୍ର ଗତ ୨୫ ତଟାରଖିଚ୍ର ଗରିଫ ଚ୍ହଟାଇଥିବଟା 
ବହିଟାରର ୨ ଅଭଯିକୁ୍ ଗୟଟା ଜଲି୍ଟା ଲକ୍ଷନୀନଗର ଅଞ୍ଳର ହରଶି୍  
କୁମଟାର(୪୦) ଓ ଶଟାସ୍ତନୀ ନଗର ଅଞ୍ଳର ଆଚ୍ଲଟାକ କୁମଟାର 
ମଶି୍ରଟା(୪୦)ଙୁ୍କ ଗତକଟାଲ ି କଟକ ଏସ୍ େଚି୍ଜଏମ୍  ଚ୍କଟାଟ୍ଚ୍ର 
ହଟାଜର କରଟାଯଟାଇଥିଲଟା। ପରୁନୀଘଟାଟ ପଲୁସି ଅଭଯିକୁ୍ଙୁ୍କ ୫ 
ଦନିଆି ରମିଟାଣ୍ଡଚ୍ର ଆଣବି ଚ୍ବଟାଲ ି ଆଚ୍ବଦନ କରଥିିବଟା 
ଚ୍ବଚ୍ଳ ୩ ଦନିଆି ରମିଟାଣ୍ଡଡ୍  ଚ୍ର ଚ୍ନବଟାକୁ ଅଦଟାଲତ 
ଅନୁମତ ି ଚ୍ଦଇଥିଚ୍ଲ। ଆଉ ଦୁଇ ଦନି ଅଭଯିକୁ୍ ଦ୍ୱୟଙୁ୍କ 
ପରୁନୀଘଟାଟ େଟାନଟାଚ୍ର ମଟାରଟାେନ୍  ଚ୍ଜରଟା କରଟାଯବି। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୭ା୯(ସମସି): ମଶିନ ଶକ୍ ି
ମହଳିଟାମଟାନଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ଚ୍ଦଇଛ।ି ମଶିନ୍  
ଶକ୍ ି ଅଧନୀନଚ୍ର କଟାଯ୍୍ କରୁଥିବଟା ସ୍ୟଂ ସହଟାୟକ 
ଚ୍ଗଟାଷ୍ନୀର ମହଳିଟାମଟାଚ୍ନ ସରକଟାର ଓ ସମଟାଜ ମଧ୍ୟଚ୍ର 
ଚ୍ସତୁ ସଦୃଶ କଟାଯ୍୍ କରୁଛନ୍ ି ଚ୍ବଟାଲ ି ମଶିନ୍  ଶକ୍ ି
ବଭିଟାଗର କମଶିନର ତେଟା ସଚବି ସଜୁଟାତଟା କଟାତ୍ଶିଚ୍କୟନ୍  
ମତବ୍କ୍ କରଛିନ୍।ି ୱଟାଲ୍ଲ୍ ସ୍ଲି ଚ୍ସଣ୍ଟରଚ୍ର ଆଚ୍ୟଟାଜତି 
ମହଟାତ୍ଟା ଗଟାନ୍ଧନୀ ଜଟାତନୀୟ ଚ୍ଫଚ୍ଲଟାଙ୍କ ଦକ୍ଷତଟା ବକିଟାଶ 
କମ୍ଶଟାଳଟାର ଉଦ୍ ଯଟାପନନୀ ଦବିସଚ୍ର ଚ୍ଯଟାଗଚ୍ଦଇ 
ଶ୍ରନୀମତ ିକଟାତ୍ଶିଚ୍କୟନ୍  ରଟାଜ୍ଚ୍ର ମଶିନ୍  ଶକ୍ରି ସଫଳତଟା 
ଓ ଆହ୍ବଟାନ ସମ୍ପକ୍ଚ୍ର ଅଧିକଟାରନୀମଟାନଙୁ୍କ ବସୃି୍ତତ ସଚୂନଟା 
ପ୍ଦଟାନ କରଛିନ୍।ି ଶ୍ରନୀମତ ି କଟାତ୍ଶିଚ୍କୟନ୍  କହଛିନ୍ ି ଚ୍ଯ, 
ଓଡ଼ଶିଟା ସରକଟାରଙ୍କ ପ୍ମଖୁ ବକିଟାଶମଳୂକ ପଦଚ୍କ୍ଷପ 
ମଧ୍ୟରୁ ମହଳିଟା ସଶକ୍କିରଣ ଅନ୍ତମ। ମହଳିଟାମଟାନଙ୍କର 
ଆେ ଶିକ ସଶକ୍କିରଣ ଚ୍ସମଟାନଙ୍କର ସଟାମଟାଜକି 
ସଶକ୍କିରଣଚ୍ର ଯଚ୍େଷ୍ ସହଟାୟକ ଚ୍ହଟାଇେଟାଏ। 
ବଚି୍ଶରକର ି ତୃଣମଳୂସ୍ତରରର ମହଳିଟାମଟାଚ୍ନ ନଷି୍ପତ୍ ି
ଗ୍ରହଣଚ୍ର ଭଟାଗଚ୍ନବଟା ଆବଶ୍କ। ମଶିନ ଶକ୍ ି
ମଟାଧ୍ୟମଚ୍ର ମହଳିଟାଙ୍କ ଚ୍ନତୃତ୍ୱ ବକିଟାଶ ଚ୍ହଟାଇପଟାରଛି।ି 
ଚ୍କଟାଭଡ଼ି୍  ସମୟଚ୍ର ରଟାଜ୍ର ସ୍ୟଂ ସହଟାୟକିଟା ଚ୍ଗଟାଷ୍ନୀର 
ମହଳିଟାମଟାଚ୍ନ ସଚୂଟାରୁ ରୂଚ୍ପ ଦଟାୟତି୍ୱ ନବି୍ଟାହ କର ିଏହଟାକୁ 

ପ୍ମଟାଣତି ପରଛିନ୍।ି ରଟାଜ୍ ସରକଟାର ପଟାଞ୍ ବର୍ ପଟାଇଁ 
ସ୍ୟଂ ସହଟାୟକ ଚ୍ଗଟାଷ୍ନୀଙୁ୍କ ବ୍ବସଟାୟ ପଟାଇଁ ୫ହଜଟାର 
ଚ୍କଟାଟ ି ଟଙ୍କଟାର ପଟାଣ୍ ି ଚ୍ଯଟାଗଟାଇଚ୍ଦବଟାର ବ୍ବସ୍ଥଟା 
କରଛିନ୍।ି ଚ୍ସହପିର ିଆଗଟାମନୀ ଦନିଚ୍ର ପ୍ଚ୍ତ୍କ ବ୍ଲକ ଓ 
ଜଲି୍ଟାସ୍ତରଚ୍ର ୫ଶହ ମଶିନ୍  ଶକ୍ ିବଜଟାର ବଟା ଆଉଟ୍ ଚ୍ଲଟ୍  
ଆରମ୍ଭ କରଟାଯବିଟା ନମିଚ୍ନ୍ ଚ୍ଯଟାଜନଟା କରଟାଯଟାଇଛ।ି ଏହଟା 
ବ୍ତନୀତ ପ୍ଚ୍ତ୍କ ବ୍ଲକଚ୍ର ମଶିନ୍  ଶକ୍ ି କଟାଚ୍ଫ ସ୍ଥଟାପନ 
କରବିଟାର ଲକ୍ଷ୍ ରଖଟାଯଟାଇଛ।ି ଏହ ିକଟାଚ୍ଫଚ୍ର କଟାଯ୍୍ରତ 
ମହଳିଟାମଟାଚ୍ନ ଇଣ୍ଡଆିନ୍  ଇନ୍ ଷ୍ଚୁି୍ଟ୍  ଅଫ୍  ଚ୍ହଟାଚ୍ଟଲ 

ମ୍ଟାଚ୍ନଜଚ୍ମଣ୍ଟଚ୍ର ତଟାଲମି ପଟାଇଛନ୍।ି ନୂତନ ଓଡ଼ଶିଟା 
ଗଠନଚ୍ର ସ୍ୟଂ ସହଟାୟକ ଚ୍ଗଟାଷ୍ନୀ ସହଚ୍ଯଟାଗନୀଭଟାଚ୍ବ 
ରଟାଜ୍ର ବକିଟାଶଚ୍ର ଚ୍ନତୃତ୍ୱ ଚ୍ନବ ଚ୍ବଟାଲ ି ଶ୍ରନୀମତ ି
କଟାତ୍ଶିଚ୍କୟନ କହଛିନ୍।ି 

ଏହ ି କମଶ୍ଟାଳଟାଚ୍ର କୃର ି ଓ କୃରକ ସଶକ୍କିରଣ 
ବଭିଟାଗର ପ୍ମଖୁ ଶଟାସନ ସଚବି େଃ ଅରବନି୍ଦ ପଟାଢ଼ନୀ 
ଖଟାଦ୍ର ବବିଧିତଟା ଏବଂ ଖଟାଦ୍ ଅପଚୟ ହ୍ଟାସ ଉପଚ୍ର 
ଗ୍ରଟାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟଚ୍ର ସଚ୍ଚତନତଟା ସଷୃ୍ ି କରବିଟାକୁ ଆହ୍ବଟାନ 
କରଛିନ୍।ି ଚ୍ସ କହଛିନ୍,ି ସ୍ଟାସ୍ଥ୍କର, ନରିଟାପଦ ଏବଂ 

ପଷୁ୍କିର ଖଟାଦ୍ ପ୍ତ ି ଗ୍ରଟାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ଟାଇବଟା 
ନମିଚ୍ନ୍ ସଚ୍ଚତନତଟା ଅଭଯିଟାନର ଆବଶ୍କତଟା ରହଛି।ି 
ମହଳିଟାମଟାନଙ୍କ ପଟାଇଁ କୃରଭିତି୍କି ପ୍ଯକୁ୍ବିଦି୍ଟା ବକିଟାଶ 
କରବିଟା ଜରୁରନୀ। ଚଟାର ଜମ ିଉପଚ୍ର ମହଳିଟାଙ୍କ ଅଧିକଟାର 
ରହବିଟା ସହ ନଷି୍ପତ୍ ି ଚ୍ନବଟାର କ୍ଷମତଟା ମଧ୍ୟ ଚ୍ସମଟାନଙ୍କ 
ହଟାତଚ୍ର ରହବିଟା ଦରକଟାର। ଏହଟା ଦ୍ୱଟାରଟା କୃର ି ଚ୍କ୍ଷତ୍ରଚ୍ର 
ମଧ୍ୟ ମହଳିଟା ସଶକ୍କିରଣ ଚ୍ହଟାଇପଟାରବି। ଅକ୍ଷୟ 
ଶକ୍ରି ବ୍ବହଟାର, େଜିଟିଟାଲ ମଟାଧ୍ୟମଚ୍ର କୃର ି ସଚୂନଟା 
ଏବଂ ଚ୍ସବଟାର ସମୟଟାନୁବତ୍୍ନୀ ବତିରଣ ଉପଚ୍ର ଚ୍ସ 
ଗରୁୁତ୍ୱଟାଚ୍ରଟାପ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଅବସରଚ୍ର ସଟିଟିସି,ି 
ସଚି୍ପଟ୍ , ଓରମଟାସ୍ , ଅଚ୍ରଞ୍ ଡ୍  କ୍ରସ୍  ଏବଂ ଟଟାଟଟା ୍ରେଟାଇଭ 
ସଂସ୍ଥଟାର ପ୍ତନିଧିିମଟାଚ୍ନ ପ୍ଦଟାନ କରୁଥିବଟା ଦକ୍ଷତଟା 
ବକିଟାଶ ତଟାଲମି ସମ୍ପକ୍ଚ୍ର ସଚୂନଟା ପ୍ଦଟାନ କରଥିିଚ୍ଲ। 
ଚ୍ଶରଚ୍ର ଏହ ି ୨୯ଜଣ ଅଧିକଟାରନୀ ୪ଚ୍ଗଟାଟ ି ଦଳଚ୍ର 
ବଭିକ୍ ଚ୍ହଟାଇ ଆଗଟାମନୀ ବର୍ ନମିଚ୍ନ୍ ଏକ ଚ୍ଯଟାଜନଟା 
ପ୍ସୁ୍ତତ କର ି ଉପସ୍ଥଟାପନ କରଥିିଚ୍ଲ। ଓଡ଼ଶିଟା ଦକ୍ଷତଟା 
ବକିଟାଶ ପ୍ଟାଧିକରଣର ସଇିଓ ଚ୍ରଘ ୁ ଜ ି ଧନ୍ବଟାଦ 
ଅପଣ୍ କରଥିିଚ୍ଲ। ଅନ୍ମଟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଚ୍ର ଦକ୍ଷତଟା 
ବକିଟାଶ ଓ ଚ୍ବୈରୟକି ଶକି୍ଷଟା ବଭିଟାଗର ବରଷି୍ ଅଧିକଟାରନୀ, 
ନଚି୍ୟଟାଜନ ନଚି୍ଦ୍୍ଶଟାଳୟର ଅଧିକଟାରନୀ ଏବଂ ବଭିନି୍ନ 
ଜଲି୍ଟା ନଚି୍ୟଟାଜନ ଅଧିକଟାରନୀମଟାଚ୍ନ ଉପସ୍ଥତି ଥିଚ୍ଲ।

 �୍ରବିାର ଅଦାଲତସର ବର୍ା ଓ ଅନୁଭବ

ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଚାହଁୁନାହାନ୍ ତି ଅନୁଭବ

ଅଦାଲତଙ୍କ ଉ୍ସର େବୁ 
ନଷି୍ପତ୍ ିଛାଡ଼ସିଲ ବରା୍

ମହାତ୍ାଗାନ୍ଧୀ ଜାତଧୀୟ ସେସଲାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ କମ୍ଶାଳା

‘ମହ ତିଳାଙୁ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର ତିଚୟ ଦେଇଛ ତି ମ ତିଶନ ଶକ୍ ତି’

  ରାଜ୍ୟସର ଡଙ୍ାବୁଡ଼ ିଘଟଣା
୪ ସପ୍ାହଦର ର ତିଦପାର୍ଟ ଦେବାକୁ 
ଏନ୍ ଏଚ୍ ଆର୍ ସ ତିଙ୍ ନ ତିଦଦ୍୍ଟଶ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୭।୯(ସମସି): େଙ୍ଟା ବୁଡ଼ ି ଘଟଣଟାଚ୍ର ଏନ୍ ଏଚ୍ ଆର୍ ସ ି
ମଖୁ୍ ଶଟାସନ ସଚବିଙୁ୍କ ରଚି୍ପଟାଟ୍ ଦଲବ କରଛିନ୍।ି େଙ୍ଟାବୁଡ଼ ି ଦୁଘଟ୍ଣଟା 
ସମ୍ପକଚ୍୍ର ଆଚ୍ୟଟାଗଙ୍କ ନକିଟଚ୍ର ରଚି୍ପଟାଟ୍ ଦଟାଖଲ ପଟାଇ ଁ ନଚି୍ଦଶ୍ 
ଚ୍ଦଇଛନ୍।ି ଏନ୍ ସଆିର୍ ବ ି ରଚି୍ପଟାଟ୍ ଅନୁଯଟାୟନୀ ୨୦୨୧ଚ୍ର ରଟାଜ୍ଚ୍ର 
େଙ୍ଟା ବୁେ ିଦୁଘ୍ଟଣଟାଚ୍ର ଅତ ିକମଚ୍ର ୭୯ ଜଣଙ୍କର ମତୁୃ୍ ଘଟଛି।ି ଯଟାହଟା 
ଚ୍ଦଶଚ୍ର ସବ୍ଟାଧିକ। ରଟାଜ୍ଚ୍ର େଙ୍ଟା ଦୁଘଟ୍ଣଟାକୁ ଚ୍ନଇ ଓଡ଼ଶିଟା ସରକଟାରଙ୍କ 
ଆଭମିଖୁ୍ ଚ୍ନଇ ଚନି୍ଟା ପ୍କଟ କର ିଜଟାତନୀୟ ମଟାନବ ଅଧିକଟାର ଆଚ୍ୟଟାଗ ଚଟାର ି
ସପ୍ଟାହ ମଧ୍ୟଚ୍ର ଏହଟାର ଉତ୍ର ଦଟାଖଲ କରବିଟାକୁ ମଖୁ୍ ଶଟାସନ ସଚବିଙୁ୍କ 
ନଚି୍ଦ୍୍ଶ ଦଆିଯଟାଇଥିବଟା ମଟାନବଟାଧିକଟାର କମନ୍ୀ ତେଟା ଆଇନଜନୀବନୀ ରଟାଧଟାକଟାନ୍ 
ତ୍ରପିଟାଠନୀ କହଛିନ୍।ି ଆସଟାମଚ୍ର ଏସ୍ ଓପ ିପଟାଳନ ଚ୍ହବଟା ପଚ୍ର େଙ୍ଟା ବୁେବିଟା 
ହ୍ଟାସ ପଟାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିଟାଚ୍ର ଲଗଟାତର ଏପର ିଘଟଣଟା ସଟାମଟ୍ାକୁ ଆସଛି।ି ଅଚ୍ନକ 
ଜଟାଗଟାଚ୍ର େଙ୍ଟାର ଚ୍ସଫ୍ଟି ରହୁନଟାହ ିଁ। ଓଭର ଚ୍ଲଟାେଙି୍ ଚ୍ହଉଛ,ି ଚ୍ସଫ୍ଟି 
ଜ୍ଟାଚ୍କଟ୍  ରହୁ ନଟାହ ିଁ, େଙ୍ଟା ମଟାଲକିଙ୍କର ଲଟାଇଚ୍ସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରନୁି୍ ଚ୍ହଉନଟାହ ିଁ, 
ଚ୍ସମଟାନଙ୍କର ଇନ୍ସସୁରଟାନ୍ସ ରହବିଟାକୁ ଚ୍ସ ଦଟାବ ି କରଛିନ୍।ି ଏବଂ ଦୁଘଟ୍ଣଟାଚ୍ର 
ଶକିଟାର ଚ୍ହଉଥିବଟା ଚ୍ଲଟାକଙୁ୍କ ତୁରନ୍ ସହଟାୟତଟା ରଟାଶ ିଚ୍ଦବଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ସ ଦଟାବ ି
କରଛିନ୍ ି ଆଚ୍ବଦନକଟାରନୀ। ମଖୁ୍ ଶଟାସନ ସଚବି ରଚି୍ପଟାଟ ୍ ଚ୍ଦବଟା ପଚ୍ର 
ପରବତ୍୍ନୀର୍ ପଚ୍ଦକ୍ଷପ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଆରସ ିଚ୍ନଚ୍ବ ଚ୍ବଟାଲ ିଜଣଟାପଡ଼ଛି।ି

ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଦର ଦହବ ୪ 
କଦଲଜଦର ପ ତିଜତି ନାମଦଲଖା 
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୭।୯(ସମସି): ରଟାଜ୍ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷଟା ବଭିଟାଗ ନକିଟଚ୍ର 
ଚ୍ଖଟାଦ୍୍ଟାର ପ୍ଟାଣନଟାେ, ଚ୍କନ୍ଦଟାପଡ଼ଟା, ସଟାଚ୍ଲପରୁ ସ୍ୟଂଶଟାସତି କଚ୍ଲଜ ଏବଂ 
କଟକର ଲକ୍ଷନୀନଟାରଟାୟଣ ସଟାହୁ ମହଟାବଦି୍ଟାଳୟଚ୍ର ଚ୍ସଲ୍ ଫ ଫଟାଇନଟାନ୍ସ 
ପଜି ି ଚ୍ଖଟାଲବିଟାକୁ ଅନୁମତ ି ଚ୍ଦଇଥିଚ୍ଲ। ଚ୍ତଚ୍ବ ରଟାଜ୍ଚ୍ର ଏକକ 
ପଜି ି ପ୍ଚ୍ବଶକିଟା ପରନୀକ୍ଷଟା ଚ୍ଶର ଚ୍ହଟାଇଥିବଟାରୁ ପ୍େମ ପଜି ି ନଟାମଚ୍ଲଖଟା 
ପ୍ଟାୟତଃ ଚ୍ଶର ପଯ୍୍ଟାୟଚ୍ର ପହଞ୍ଛି।ି ଚ୍ତଣ ୁଉକ୍ ୪ଟ ିେଗି୍ରନୀ କଚ୍ଲଜଚ୍ର 
ନଟାମଚ୍ଲଖଟା ଅଫଲଟାଇନ ଚ୍ମଟାଡ୍ ଚ୍ର କରବିଟାକୁ ରଟାଜ୍ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷଟା ବଭିଟାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପକୃ୍ କଚ୍ଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମଟାନଙୁ୍କ ନଚି୍ଦ୍୍ଶ ଦଆିଯଟାଇଛ।ି ଚ୍ସଟାମବଟାର 
ରଟାଜ୍ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷଟା ବଭିଟାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମଟାନଙୁ୍କ ନଟାମଚ୍ଲଖଟା ଅଫଲଟାଇନଚ୍ର 
କରବିଟାକୁ ନଚି୍ଦ୍୍ଶ ଚ୍ଦଇଛନ୍।ି ଏହଟା ସହ ଚଳତି(୨୦୨୨-୨୩) 
ଶକି୍ଷଟାବର୍ରୁ ନଟାମଚ୍ଲଖଟା ଲଟାଗ ି ମଧ୍ୟ ବଭିଟାଗ ଅନୁମତ ି ଚ୍ଦଇଛ।ି ଚ୍ତଚ୍ବ 
ଏହ ି ନଟାମଚ୍ଲଖଟା ଲଟାଗ ି ଚ୍କବଳ ଏକକ ପଜି ି ପ୍ଚ୍ବଶକିଟା ଚ୍ଦଇଥିବଟା 
ଛଟାତ୍ରଚଟାତ୍ରନୀଙୁ୍କ ହ ିଁ ସଚୁ୍ଯଟାଗ ଦଆିଯବି ଚ୍ବଟାଲ ିଉଚ୍ଚଶକି୍ଷଟା ବଭିଟାଗ ସ୍ପଷ୍ କରଛି।ି

  ଏେେ-ିଏେଟ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରଧୀଙ୍କ ବୃତ୍ ିପ୍ରଦାନ ବଳିମ୍ବ ପ୍ରେଙ୍

କ’ଣ ପେଦଷେପ ଦନଇଛ ଜଣାଅ: ହାଇଦକାର୍ଟ
କଟକ,୨୭।୯(ସମସି): ରଟାଜ୍ର ବଭିନି୍ନ ବଦି୍ଟାଳୟଚ୍ର ଏସସ ି ଓ 
ଏସଟ ି ବଗ୍ର ଛଟାତ୍ରଛଟାତ୍ରନୀ ମଟାନଙୁ୍କ ଦଆିଯଟାଉଥିବଟା ବୃତ୍ ି ବଟାବଦ ଅେ୍ରଟାଶ ି
ପ୍ଦଟାନଚ୍ର ଅଚ୍ହତୁକ ବଳିମ୍ବ ପ୍ସଙ୍ଚ୍ର ରୁଜୁ ଜନସ୍ଟାେ ୍ ମଟାମଲଟାର ଶଣୁଟାଣ ି
କର ିହଟାଇଚ୍କଟାଟ୍ ରଟାଜ୍ ସରକଟାରଙୁ୍କ ଜବଟାବ ତଲବ କରଛିନ୍।ି ଏହ ିଦଗିଚ୍ର 
କଣ ପଦଚ୍କ୍ଷପ ନଆିଯଟାଉଛ ି ତଟାହଟା ସତ୍ପଟାଠ ଜରଆିଚ୍ର ବସୃି୍ତତ ଭଟାଚ୍ବ 
ଜଣଟାଇବଟାକୁ ହଟାଇଚ୍କଟାଟ୍ ନଚି୍ଦ୍ଶ୍ ଚ୍ଦଇଛନ୍।ି ମଖୁ୍ ବଚିଟାରପତ ିଜଷ୍ସି ଏସ. 
ମରୁଲନୀଧର ଓ ବଚିଟାରପତ ିଜଷ୍ସି ଚତି୍ରଞ୍ନ ଦଟାଶଙୁ୍କ ଚ୍ନଇ ଗଠତି ଖଣ୍ଡପନୀଠ 
ପ୍ବନୀର କୁମଟାର ଦଟାସଙ୍କ ଆଚ୍ବଦନର ଶଣୁଟାଣ ି କର ିଏହ ିନଚି୍ଦ୍ଶ୍ ଚ୍ଦଇଛନ୍।ି
ମଟାମଲଟାରୁ ପ୍କଟାଶ ଚ୍ଯ ଗଞ୍ଟାମ ଜଲି୍ଟା ଆସ୍ଟାର ଏକ ସରକଟାରନୀ ଉଚ୍ଚ 
ବଦି୍ଟାଳୟଚ୍ର ଜଚ୍ନୈକଟା ଅନୁସଚୂନୀତ ଜଟାତ ି ବଗ୍ର ସପ୍ମ ଚ୍ଶ୍ରଣନୀ ଛଟାତ୍ରନୀଙୁ୍କ 
ଖଟାତଟା କଣିବିଟା ପଟାଇଁ ଅଭଭିଟାବକ ମଟାତ୍ର ୧୦ଟଙ୍କଟା ନ ଚ୍ଦବଟା ଚ୍ଯଟାଗୁଁ ସମ୍ପକୃ୍ 
ଛଟାତ୍ରନୀ ଆତ୍ହତ୍ଟା କରବିଟା ଭଳ ି ଚରମ ପନ୍ଟା ବଟାଛ ି ଚ୍ନଇଥିଚ୍ଲ। ଏହ ି
ସମୟଚ୍ର ସମ୍ପକୃ୍ ବଦି୍ଟାଳୟଚ୍ର ଅନୁସଚୂନୀତ ଜଟାତ ି ଓ ଜନଜଟାତ ି ବଗ୍ଙୁ୍କ 
ଦଆିଯଟାଉଥିବଟା ଷ୍ଟାଇଚ୍ପଣ୍ଡ ପ୍ଦଟାନଚ୍ର ଏକ ବର୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଳିମ୍ବ 
ଘଟଥିିବଟା କଟାରଣରୁ ଏଭଳ ି ଅଭଟାବନନୀୟ ଘଟଣଟା ଘଟଥିିବଟା ଜଣଟାପଡ଼ଥିିଲଟା। 
ଏହ ିମଟାମଲଟାକୁ ହଟାଇଚ୍କଟାଟ୍ ଗରୁୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କର ିଶଣୁଟାଣ ିକରଆିସଥୁିବଟା 
ଚ୍ବଚ୍ଳ ସମ୍ପକୃ୍ ଛଟାତ୍ରନୀଙ୍କ ପରବିଟାରକୁ ସରକଟାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରନୀଙ୍କ 
ରଲିଫି ପଟାଣ୍ରୁି ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଟା କ୍ଷତପିରୂଣ ପ୍ଦଟାନ କରଟାଯଟାଇଛ।ି ଏ ଚ୍ନଇ 
ସରକଟାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଦଟାଲତଙୁ୍କ ଅବଗତ କରଟାଯଟାଇଥିଚ୍ଲ ସଦୁ୍ଟା ବଭିନି୍ନ 
ବଦି୍ଟାଳୟଚ୍ର ଏସସ-ିଏସଟ ି ଛଟାତ୍ର ବୃତ୍ ି ପ୍ଦଟାନଚ୍ର କଣ ପଟାଇଁ ବଳିମ୍ବ 
ଘଟୁଛ ି ଚ୍ସଚ୍ନଇ ହଟାଇଚ୍କଟାଟ ୍ ରଟାଜ୍ ସରକଟାରଙୁ୍କ ଜବଟାବ ମଟାଗଛିନ୍।ି ଏହ ି
ମଟାମଲଟାର ପରବତ୍୍ନୀ ଶଣୁଟାଣ ିଆସନ୍ଟା େଚି୍ସମ୍ବର ୧୫କୁ ଧଟାଯ୍୍ ଚ୍ହଟାଇଛ।ି

ବାନେଶ୍ୱର/ରାଜବରହମପରୁ,୨୭।୯(ସମସି): 
ବଟାଚ୍ଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ଟା ରଟାଜବରହମପରୁଠଟାଚ୍ର 
ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟଛି।ି ପଠିଟାହତଟା ପଞ୍ଟାୟତ 
ଅନ୍ଗ୍ତ ନୂଆଗଟାଁ 
ଅଞ୍ଳର ଜଗନ୍ନଟାେ 
ପଚ୍ଲଇଙ୍କ ପଅୁ 
ସଚ୍ନ୍ଟାର ପଚ୍ଲଇ 
ନକିଟସ୍ଥ ନଦନୀକୁ 
ଚ୍ଶୌଚ ଚ୍ହବଟାକୁ 
ଯଟାଇ ଭଟାସଯିଟାଇଥିବଟା ଜଣଟାଯଟାଇଛ।ି ଚ୍ସଠଟାଚ୍ର 
ଉପସ୍ଥତି ଥିବଟା ଅନ୍ କଛି ି ଚ୍ଲଟାକ ସଚ୍ନ୍ଟାରଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ଟାର କରବିଟାକୁ ଚ୍ଚଷ୍ଟା କରଥିିଚ୍ଲ। ଚ୍ହଚ୍ଲ 
ଚ୍ସ ନଦନୀ ଚ୍୍ଟାତଚ୍ର ଭଟାସଯିଟାଇଥିଚ୍ଲ। ଘଟଣଟା 
ଚ୍ନଇ ସ୍ଥଟାନନୀୟ ଚ୍ଲଟାଚ୍କ ଦମକଳ ବଟାହନିନୀକୁ 
ଖବର ଚ୍ଦଇଥିଚ୍ଲ। ଖବର ପଟାଇ ଦମକଳ 
କମ୍ଚଟାରନୀ ଘଟଣଟା ସ୍ଥଳଚ୍ର ପହଞ୍ ି ଚ୍ଖଟାଜଟାଚ୍ଖଟାଜ ି
ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ଖବର ଚ୍ଲଖଟାଚ୍ହଲଟା 
ଚ୍ବଳକୁ ସଚ୍ନ୍ଟାରଙ୍କ ପତ୍ଟା ମଳିନିଟାହ ିଁ।

ନକାରାପଟୁ/ନବୈପାରଗିଡ଼ୁା/ପଟାଙ୍ି,୨୭ା୯(ସମସି): 
ଜମବିଟାଡ଼ ି ପଟ୍ଟା ଲଟାଗ ି ଜଚ୍ଣ ବ୍କ୍ଙି୍କଠଟାରୁ ୫ ହଜଟାର 
ଟଙ୍କଟା ଲଟାଞ୍ ଚ୍ନବଟା ଚ୍ବଚ୍ଳ ଭଜିଲିଟାନ୍ସ ଜଟାଲଚ୍ର ଫଶଛିନ୍ ି
ଚ୍ବୈପଟାରଗିଡ଼ୁଟା ତହସଲି କଟାୟ୍୍ଟାଳୟର ବରଷି୍ କରିଟାଣ ି
ତେଟା ଚ୍ରକେ୍ ରୁମ ଦଟାୟତିବେଚ୍ର େବଟା ସତ୍ ନଟାରଟାୟଣ 
ଦଚ୍ଳଇ ଟା ଭଜିଲିଟାନ୍ସ ତଟାଙୁ୍କ ଗରିଫ କରବିଟା ସହ ତଟାଙ୍କ 

ଚ୍କଟାରଟାପଟୁ ସ୍ଥତ ସରକଟାରନୀ କବେଟାଟ୍ର ଓ ପଟଟାଙ୍ି ସ୍ଥତ 
ଚ୍ପୈତୃକ ବଟାସଭବନଚ୍ର ଏକକଟାଳନୀନ ଭଟାଚ୍ବ ଚଢ଼ଉ 
କରଛି।ି ସଚୂନଟାପ୍କଟାଚ୍ର, ଚ୍ବୈପଟାରଗିଡ଼ୁଟାର ମଟାନସ 
ମହଟାନ୍ ିନଟାମକ ବ୍କ୍ ିତଟାଙ୍କ ୨ େଙ୍ର ଜମରି ପଟ୍ଟା ପଟାଇଁ 
ଆଚ୍ବଦନ କରଥିିଚ୍ଲ ଟା ଉକ୍ କଟାୟ୍୍ ନମିଚ୍ନ୍ ବରଷି୍ 
କରିଟାଣ ି ସତ୍ ନଟାରଟାୟଣ ଦଚ୍ଳଇ ଆଚ୍ବଦନକଟାରନୀଙୁ୍କ 
୫ ହଜଟାର ଟଙ୍କଟା ଲଟାଞ୍ ମଟାଗଥିିଚ୍ଲ ଟା ଏଚ୍ନଇ ଶ୍ରନୀ ମହଟାନ୍ ି
ଜୟପରୁ ସ୍ଥତ ଚ୍କଟାରଟାପଟୁ େଭିଜିନ ଭଜିଲିଟାନ୍ସ ଏସପଙି୍କ 
ଦ୍ୱଟାରସ୍ଥ ଚ୍ହଟାଇଥିଚ୍ଲ ଟା ଭଜିଲିଟାନ୍ସ ଏସପ ି ସଚୁ୍ରନ୍ଦ ନଟାେ 

ପଟାଣଗି୍ରଟାହନୀଙ୍କ ନଚି୍ଦ୍୍ଶ କ୍ରଚ୍ମ େଏିସପ ି ସଶୁଟାନ୍ କୁମଟାର 
ବଶି୍ୱଟାଳଙ୍କ ତତ୍ବେଟାବଧଟାନଚ୍ର ଇନ୍ସଚ୍ପକ୍ଟର ଆର୍.ବଜିୟ 
କୁମଟାରଙ୍କ ଚ୍ନତୃତବେଚ୍ର ଇନ୍ସଚ୍ପକ୍ଟର ଅନୁଭଟା ଦଟାଶ, 
ସଞ୍ୟ କୁମଟାର ପ୍ଧଟାନ ଓ ଅନ୍ମଟାନଙୁ୍କ ଚ୍ନଇ ଗଠତି 

ଟମି୍ ପବ୍ୂ ପ୍ସୁ୍ତତ ିଅନୁଯଟାୟନୀ ବରଷି୍ କରିଟାଣ ିଶ୍ରନୀ ଦଚ୍ଳଇଙୁ୍କ 
ମଙ୍ଳବଟାର ପବୂ୍ଟାହ୍ନଚ୍ର ଶ୍ରନୀ ମହଟାନ୍ଙି୍କ ଠଟାରୁ ଲଟାଞ୍ ଟଙ୍କଟା 
ଚ୍ନବଟା ସମୟଚ୍ର ଧରଥିିଚ୍ଲ ଟା ଏହଟାପଚ୍ର ଭଜିଲିଟାନ୍ସ 
ସତ୍ ନଟାରଟାୟଣଙୁ୍କ ଗରିଫ କରେିଲଟା ଟା 

ଅନ୍ପକ୍ଷଚ୍ର ଭଜିଲିଟାନ୍ସର ଅନ୍ ଦୁଇଟ ି ଟମି୍ 
ଶ୍ରନୀ ଦଚ୍ଳଇଙ୍କ ପଟଟାଙ୍ିଚ୍ର ଥିବଟା ଚ୍ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ 
ଚ୍କଟାରଟାପଟୁର ସରକଟାରନୀ କ୍ଟାଟ୍ରଚ୍ର ଚଢ଼ଉ କରେିଚ୍ଲ। 
େଏିସପ ି ରୂପଧର ନଟାୟକଙ୍କ ଚ୍ନତୃତ୍ୱଚ୍ର ଇନ୍ସଚ୍ପକ୍ଟର 
ବଙି୍କମ୍ ଚ୍ବଟାବଟାଲ,ି ସଟାବତି୍ରନୀ ପ୍ଧଟାନ ଏବଂ ଅନ୍ମଟାନଙୁ୍କ 
ଚ୍ନଇ ଗଠତି ଟମି୍ ପଟଟାଙ୍ି ବ୍ଲକ୍ କଚ୍ଲଟାନନୀ ପଛଚ୍ର 
ଥିବଟା ଚ୍ପୈତୃକ ଘଚ୍ର ଚଢ଼ଉ କରଥିିଚ୍ଲ ଟା ପଟଟାଙ୍ ି
ଚ୍ପୈତୃକ ଘରୁ ପ୍ଟାୟ ୮୦ ହଜଟାର ନଗଦ ଟଙ୍କଟା, ଅନ୍ଟାନ୍ 
ସଟାମଗ୍ରନୀ ମଳିଥିିବଟା ଜଣଟାପଡ଼ଛି ି ଟା ଚ୍ସହପିର ି ଚ୍କଟାରଟାପଟୁ 
ସରକଟାରନୀ କ୍ଟାଟ୍ରଚ୍ର ଇନ୍ସଚ୍ପକ୍ଟର ସଂଜୟ କୁମଟାର 
ପ୍ଧଟାନଙ୍କ ଚ୍ନତୃତ୍ୱଚ୍ର ଏକ ଟମି୍ ଚଢ଼ଉ କରଥିିବଟା 
ଚ୍ବଚ୍ଳ ଚ୍ସଠଟାରୁ ଏକ କଟାର୍, ସ୍ଟୁ ିଓ ଅନ୍ଟାନ୍ ଦସ୍ତଟାବଜି 
ଜବତ କରେିବଟା ଜଣଟାପଡ଼ଛି ି ଟା ଶ୍ରନୀ ଦଚ୍ଳଇଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ରି 
ବସୃି୍ତତ ବରିଣନୀ ବୁଧବଟାର ସଦୁ୍ଟା ଚ୍ଲଟାକଚ୍ଲଟାଚନକୁ 
ଆସବି ଚ୍ବଟାଲ ି ଭଜିଲିଟାନ୍ସ ଏସପ ି ସଚୂନଟା ଚ୍ଦଇଛନ୍ ି ଟା 

ନକଲ ିଔରଧ 
କାରବାର ଘଟଣା ଦଖାଲୁଛ ତି ନକଲତି କମ୍ାନୀର ଗମୁର

 � ୍ରୁଧୀଘାଟ ଥାନାସର ଚାଲଛି ିମାରାଥନ୍  ସଜରା
 � କାରବାର ୍ଛସର ରହଛି ିେେୁଂଗଠତି ରାସକଟ୍  
 � ବଢ଼଼ବି ଗରିେଦାରଧୀଙ୍କ େଂଖ୍ୟା!

ବାନେଶ୍ୱର,୨୭ା୯(ସମସି): ବଟାଚ୍ଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ଟା ବଚିଟାର 
ବଭିଟାଗର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବଚିଟାରପତ ି ରଞ୍ନ କୁମଟାର ସତୁଟାରଙ୍କ 
ଚ୍କଟାଟ୍ଚ୍ର ମଙ୍ଳବଟାର ଦନି ଏକ ନଟାବଟାଳକିଟା ଦୁଷ୍କମ୍ 
ମଟାମଲଟାର ରଟାୟ ପ୍କଟାଶ ପଟାଇଛ।ି ବଚିଟାରପତ ି ତଟାଙ୍କ 
ରଟାୟଚ୍ର ଅଭଯିକୁ୍କୁ ଚ୍ଦଟାରନୀ ସଟାବ୍ସ୍ତ କରବିଟା ପବୂ୍କ 
୨୦ବର୍ ସଶ୍ରମ କଟାରଟାଦଣ୍ଡ ସହତି ୧୦ହଜଟାର ଟଙ୍କଟା 
ଜରମିଟାନଟା କରଛିନ୍।ି ଜରମିଟାନଟା ଅନଟାଚ୍ଦୟ ଚ୍ହଚ୍ଲ 
ଅଭଯିକୁ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଇ ବର୍ କଟାରଟାଦଣ୍ଡ ଚ୍ଭଟାଗବିଟାକୁ ପଡ଼ବି 
ଚ୍ବଟାଲ ି ରଟାୟଚ୍ର ଉଚ୍ଲ୍ଖ ରହଛି।ି ମଟାମଲଟାର ବବିରଣନୀରୁ 
ପ୍କଟାଶ ଚ୍ଯ, ବଟାଚ୍ଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ଟା ସଙି୍ଲିଟା େଟାନଟା କରୁଆ ଗ୍ରଟାମର 
ସଞ୍ୟ ଦଟାସ ୨୦୨୦ ଅଗଷ୍ ୧୭ଚ୍ର ପଚ୍େଟାଶନୀଙ୍କ ଘଚ୍ର ପଶ ି
ଏକ ନଟାବଟାଳକିଟାକୁ ବଳଟାତ୍ଟାର କରଥିିଲଟା। ଘଟଣଟା ସଂକ୍ରଟାନ୍ଚ୍ର 
ପନୀଡ଼ତିଟାଙ୍କ ପରବିଟାର ପକ୍ଷରୁ ସଂିଲଟା େଟାନଟାଚ୍ର ଅଭଚି୍ଯଟାଗ 
କରଟାଯଟାଇଥିଲଟା। ପଲୁସି ତଦନ୍ କର ି ଅଭଯିକୁ୍ ସଞ୍ୟକୁ 
ଗରିଫ କରଥିିଲଟା। ମଙ୍ଳବଟାର ଦନି ଏହ ି ନଟାବଟାଳକିଟା 
ଦୁଷ୍କମ ୍ ମଟାମଲଟାର ବଚିଟାରଚ୍ର ୧୦ଜଣ ସଟାକ୍ଷନୀଙ୍କ ବୟଟାନ 
ଓ ୧୭ ଦସ୍ତଟାବଜିକୁ ଭତି୍ ି କର ି ବଚିଟାରପତ ି ଉପଚ୍ରଟାକ୍ 
ରଟାୟ ଶଣୁଟାଇଛନ୍।ି ଏହ ି ମଟାମଲଟାକୁ ସରକଟାରଙ୍କ ତରଫରୁ 
ଆଇନଜନୀବନୀ ପ୍ଣବ କୁମଟାର ପଣ୍ଡଟା ପରଚିଟାଳନଟା କରଥିିଚ୍ଲ।

ନାବାଳ ତିକା େୁଷ୍କମ୍ଟ ଅଭ ତିଯକୁ୍କୁ 
୨୦ବର୍ଟ ଦଜଲ୍ ଭ ତିଜତିଲାନ୍ସ ଜାଲଦର ଦବୈପାର ତିଗଡ଼ୁା ତହସ ତିଲ୍ କ ତିରାଣ ତି

୍ଟାଙ୍ ିସ୍ୈତୃକ ଘର ଓ ସକାରା୍ଟୁ 
େରକାରଧୀ କ୍ାଟର୍ସର ଚଢ଼ଉ

ଦଶୌଚ ଦହବାକୁ ଯାଇ 
ନେୀଦର ଭାସ ତିଗଦଲ ଯବୁକ

ଆ୍ାଟ୍ସମଣ୍ଟ 
ମାଲକିାନା ମାମଲା ସଂଦଶାଧିତ ଅଧିନ ତିୟମ ଶୀଘ୍ର କାଯ୍ଟ୍ୟକାରୀ କର: ହାଇଦକାର୍ଟ

 � ନୂତନ େମ୍ାଟସର ବକି୍ ିରାଜନିାମା ୍ଞ୍କୃିତ ସହାଇ୍ାରବି
 � ଜାର ିବଜି୍ଞପ୍ ିଉ୍ସର ସ୍ପଷ୍କିରଣ ରଖିସବ ଆଇଜଆିର 
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ବୁଧବାର, ୨୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଅବଶଷି୍ଟାଂଶ

ପଣୁ ିବଢୁଛ.ି..
ଓ ୧୬୨୬ କ�ୋଟ ିଖଣ୍ଡ ୫୦୦ ଟଙି୍ଆ କ�ୋଟର ପତ୍ୋ ମଳୁି�ୋହ ିଁ  ଏହ ିଗୋଏବ କହୋଇଥବୋ ୧୬୨୬ 

କ�ୋଟ ି ଖଣ୍ଡ ୫୦୦ ଟଙି୍ଆ କ�ୋଟ୍ ର ମଲୂ୍ୟ ୮.୧୩ ଲକ୍ଷ କ�ୋଟ ି ଟଙ୍ୋ। ଏହ ି ପରକିରେକ୍ଷଷୀକର �ଳୋଧ� 
ଜମୋ �ରବିୋ ପୋଇ ଁ ୫୦୦ ଏବଂ ୨୦୦୦ ଟଙି୍ଆ କ�ୋଟ୍ �ୁ ସବୋ୍ଧି� ବ୍ୟବହୋର �ରୋଯୋଉଥିବୋ ଆଶଙ୍ୋ 
�ରୋଯୋଉଛି ରଜିର ୍ବ୍ୟୋଙ୍ର ସଚୂ�ୋ ଅ�ୁସୋକର, ୨୦୧୯ ମସହିୋରୁ କେଶକର ୨୦୦୦ ଟଙି୍ଆ କ�ୋଟ୍  ଛୋପୋ 
ବନ୍ଦ କହୋଇଯୋଇଛ।ି ୨୦୧୬ ତୁଳ�ୋକର �ୂତ� ୫୦୦ ଟଙି୍ଆ କ�ୋଟର ଛପୋ ୭୬% ବୃଦ୍ ିପୋଇଛ।ି

ପଦଯ୍ଟତ୍୍ଟରୁ ନୂତନ...
ବରଷିଠ ଉପସରୋପତ ି କେବଷୀରେସୋେ ମଶି୍ର ବଧିିବଦ୍ ରୋବକର ସଚୂ�ୋ କେଇଛନ୍।ି ଶ୍ରଷୀ ମଶି୍ର �ହଛିନ୍ ି
କଯ ରେତବିଷ୍ ବଜୁି ଜ�ତୋ େଳ ସୋମୋଜ�ି େୋୟତି୍ୱକବୋଧ ସ୍ୱରୂପ ରୋଜ୍ୟବ୍ୟୋପଷୀ ପେଯୋତ୍ୋ ଆକୟୋଜ� 
�ରଥିୋଏ। ଅକ�ଟୋବର ୨ ଗୋନ୍ଷୀ ଜୟନ୍ଷୀରୁ ଅକ�ଟୋବର ୧୧ ଜୟ ରେ�ୋଶ �ୋରୋୟଣ ଜୟନ୍ଷୀଙ୍ ପଯ୍୍ୟନ୍ 
ଏହୋ ଅ�ୁଷ୍ତି କହୋଇଥୋଏ। କ�ୋରଡି୍  ମହୋମୋରଷୀ କଯୋଗୁଁ ଏଥର େୁଇ ବଷ୍ ପକର ପେଯୋତ୍ୋ ଆକୟୋଜ� 
�ରୋଯୋଉଛ।ି ଏହୋ ପବୂ୍ରୁ େଳର କ�ତୋ ଓ �ମ୍ଷୀମୋ�ଙୁ୍ ଏ ସଂକ୍ୋନ୍କର ବସୃି୍ତ ସଚୂ�ୋ ରେେୋ� �ରୋଯବି 
ଏବଂ ପେଯୋତ୍ୋ ଓ ଜ�କସବୋ ସମ୍ପ�୍କର ଅବଗତ �ରୋଯବି। 

 ୨୯ ତୋରଖି ରେଶକି୍ଷଣ ଶବିରିକର ଯବୁ, ମହଳିୋ ଓ ଛୋତ୍ ବକିଜଡରି ରୋଜ୍ୟ �ମ୍�ତ୍୍ୋଙ୍ ସକମତ ଜଲି୍ୋ, 
ବ୍ଲକ୍ , କଯୋନ୍ , ମ୍ୁୟ�ସିପିୋଲଟିରି ସରୋପତ,ି ସୋଂସେ, ବଧିୋୟ� ଓ ବଧିୋୟ� ରେୋଥ୍ଷୀମୋକ� ଉପସ୍ତି ରହକିବ। 
ରୁବକ�ଶ୍ୱର ଓ �ଟ� �କଲଜ �୍ୟୋମ୍ପସ୍  �ମଟିରି �ମ୍�ତ୍୍ୋମୋକ� ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ତି ରହକିବ। ପେଯୋତ୍ୋ 
�ପିର ି କହବ ତୋହୋର ସବକିଶଷ ସଚୂ�ୋ ରେେୋ� �ରୋଯବି। କସହପିର ି ଦ୍ତିଷୀୟ େ�ିକର ଜଲି୍ୋପରଷିେ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସେସ୍ୟ, ମହୋ�ଗର �ଗିମ କମୟର, କଡପଟୁ ି କମୟର, �କପ୍ୋକରଟରଙ୍ ସହ 
ସୋଂସେ, ବଧିୋୟ�, ବଧିୋୟ� ରେୋଥ୍ଷୀ, ରୋଜ୍ୟ �ମ୍�ତ୍୍ୋ କଯୋଗ କେକବ।

 ଚଳତି ବଷ୍ କପୌର ଓ ପଞ୍ଚୟତ �ବି୍ୋଚ� କହୋଇଥିବୋ କବକଳ େଳ ପକ୍ଷରୁ ଛୋମଆୁ ସଂଗଠ�ର 
ପ�ୁ୍ଗଠ� �ରୋଯୋଇଛ।ି କତଣ ୁ କସମୋ�ଙୁ୍ େଳର ଏହ ି ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ �ୋଯ୍୍ୟକ୍ମ ସମ୍ପ�୍କର ଅବଗତ 
�ରୋଯବି। ଜୋତରି ପତିୋ ମହୋତ୍ୋ ଗୋନ୍ଷୀଙ୍ ଜୟନ୍ଷୀରୁ ପେଯୋତ୍ୋ ଆରମ୍ଭ କହବ ଏବଂ �କରମ୍ବର ୨ 
ତୋରଖି ଉଦ୍ ଯୋପ�ଷୀ �ୋଯ୍୍ୟକ୍ମକର କସବୋ ମକ�ୋବୃତ୍ ିପୋଇଁ ସମକସ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ �ରକିବ। ଶ୍ରଷୀ ମଶି୍ର 
�ହଛିନ୍ ି କଯ ସୋକେ ଚୋର ି କ�ୋଟ ି ଓଡ଼ଆିଙ୍ ସବ୍ମୋ�୍ୟ କ�ତୋ �ବଷୀ� ପଟ୍ଟ�ୋୟ�ଙ୍ ଜ�କସବୋକର 
୨୫ ବଷ୍ ପତୂ୍୍ତି କହୋଇଛ।ି କତଣ ୁ ପେଯୋତ୍ୋ ସମୟକର ରକ୍ତେୋ�, ବୃକ୍ଷକରୋପଣ, େରଦି୍ର ସହୋୟତୋ 
ରଳ ି ସୋମୋଜ�ି �ୋଯ୍୍ୟକ୍ମ ଚୋଲବି। ଏଥିସହ ସର�ୋରଙ୍ର ଜ� �ଲ୍ୟୋଣ�ୋରଷୀ କଯୋଜ�ୋକର 
�ପିର ି ରେକତ୍ୟ� କଲୋ�ଙୁ୍ ସୋମଲି �ରୋଯବି ତୋହୋ ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱ େଆିଯବି। ରେତ ି ମ୍ୁୟ�ସିପିୋଲଟି,ି 
ପଞ୍ଚୋୟତ, ବ୍ଲକ୍  ସ୍ରକର �ପିର ି ଏହୋର ପରଚିୋଳ�ୋ କହବ ତୋହୋର ଖସଡ଼ୋ ରେସୁ୍ତ କହୋଇଛ।ି ଏହ ି
ଅବସରକର ରୋଜ୍ୟ ସର�ୋରଙ୍ର ଜ��ଲ୍ୟୋଣ �ୋଯ୍୍ୟକ୍ମ ସମ୍ପ�୍କର କଲୋ�ଙୁ୍ ଅବଗତ �ରୋଯବିୋ 
ସହତି କଲୋ�ୋରମିଖୁଷୀ �ୋଯ୍୍ୟକ୍ମ�ୁ ଆହୁର ି ଶୋଣତି �ରୋଯବି। ଜଲି୍ୋସ୍ରଷୀୟ �ୋଯ୍୍ୟକ୍ମକର ସୋମହୁ�ି 
ଶପଥ ପୋଠକର ପେଯୋତ୍ୋ କଶଷ କହବ। ପେଯୋତ୍ୋ ଅବସରକର ଉତ୍କଳ ମଣ ି ପଣ୍ଡତି କଗୋପବନୁ୍ 
େୋସ, ଶୋସ୍ତଷୀ ଜୟନ୍ଷୀ, କଲୋ��ୋୟ� ଜୟ ରେ�ୋଶ ଜୟନ୍ଷୀ ପୋଳ� �ରୋଯବି। ଏହ ିଅବସରକର େଳର 
ବରଷି୍ ଉପୋସରୋକ�ତ୍ଷୀ ରେମଳିୋ ମଲ୍�ି, ବକିଜଡ ିସୋଧୋରଣ ସମ୍ପୋେ� (ଯବୁ ଓ ଛୋତ୍ ବ୍ୟୋପୋର) ରେଣବ 
ବଳବନ୍ରୋୟ, ଯବୁ ବକିଜଡ ିରୋଜ୍ୟ ସରୋପତ ିଡ କବ୍ୟୋମକ�ଶ ରୋୟ, ଛୋତ୍ ବକିଜଡରି ରୋଜ୍ୟ ସରୋପତ ି
କେବଷୀ ରଞ୍ଜ� ତ୍ପିୋଠଷୀ ରେମଖୁ ବରିନି୍ନ ରେସଙ୍ଗକର ସଚୂ�ୋ କେଇଥିକଲ। 

ଭଏିସ୍ ଏଚ୍ ଓଆରଏଡଏିସ୍ ...
ଫ୍ଲୋଇଟ କଟଷ୍ଟ �ରୋଯୋଇଥିଲୋ। ରଏିସ୍ ଏଚ୍ ଓଆରଏଡଏିସ୍  କହଉଛ ି ମୋ�ବ ବୋହତି ବୋୟ ୁ ରେତରିକ୍ଷୋ ରେଣୋଳଷୀ 
(ମ୍ୟୋ�ପ୍ୟୋଡ)। ଯୋହୋ�ୁ ହୋଇେରୋବୋେସ୍ତି ଡଆିରଡଓିର ଗକବଷଣୋ କ�ନ୍ଦ୍ର ଇମୋରତ(ଆରସଆିଇ) ଦ୍ୋରୋ 
ଡଜିୋଇ� �ରୋଯୋଇଛ।ି ଡଆିରଡଓି ରେକୟୋଗଶୋଳୋ ଏବଂ ରୋରତଷୀୟ ଉକେ୍ୟୋଗ ଜଗତର ସହରୋଗତିୋକର ଏହ ି
ସ୍ୱକେଶଷୀ କକ୍ଷପଣୋସ୍ତ�ୁ �ମିୋ୍ଣ �ରୋଯୋଇଛ।ି

 ରଏିସ୍ ଏଚ୍ ଓଆରଏଡଏିସ୍ କର ରହଛି ିକ୍ଷଦୁ୍ର ଆ�ୃତରି ରେତକି୍ୟିୋ �ୟିନ୍ତ୍ରଣ ରେଣୋଳଷୀ (ଆରସଏିସ) ଏବଂ 
ସମ�୍ବତି ଏରଓି�କି୍ସ ରଳ ିବହୁ �ୂଆ ଜ୍ୋ�କ�ୌଶଳ। ଏରଳ ିଅତ୍ୟୋଧ�ୁ�ି ବ୍ୟବସ୍ୋ ଆଜରି ପରଷୀକ୍ଷଣ ସମୟକର 
ସଫଳତୋ ପବ୍ୂ� ରେମୋଣତି କହୋଇଥିଲୋ। ଏହ ିକକ୍ଷପଣୋସ୍ତକର ଥିବୋ େୁଇଟ�ିଆି ସଲଡି୍  କମୋଟର କ୍ଷମତୋ ଯୋହୋ� ି
ଆ�ୋଶମୋଗ୍ରୁ ଆସଥୁିବୋ �ମ୍  ଉଚ୍ଚତୋ ବଶିଷି୍ଟ ବପିେ�ୁ ଅଳ୍ପ େୂରତୋକର ଧ୍ଂସ �ରବିୋକର ସକ୍ଷମ କହୋଇପୋରବି। 

ଏହ ି ସଫଳ ପରଷୀକ୍ଷଣ ପୋଇ ଁରେତରିକ୍ଷୋ ମନ୍ତ୍ରଷୀ ରୋଜ�ୋଥ ସଂି ଏବଂ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ �ବଷୀ� ପଟ୍ଟ�ୋୟ� ଡଆିରଡଓି ଓ ଏହୋର 
ଉକେ୍ୟୋଗ ସହକଯୋଗଷୀମୋ�ଙୁ୍ ଅର�ିନ୍ଦ� ଜଣୋଇବୋ ସହତି ଉଚ୍ଚ ରେଶଂସୋ �ରଛିନ୍।ି କସହପିର ିରଏିସ୍ ଏଚ୍ ଓଆରଏଡଏିସ୍  
ଟମି୍ �ୁ ରେତରିକ୍ଷୋ ଗକବଷଣୋ ଓ ବ�ିୋଶ ବରିୋଗର ସଚବି ତଥୋ ଡଆିରଡଓି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅର�ିନ୍ଦ� ଜଣୋଇଛନ୍।ି 

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶଳି୍ପସମଦୃ୍ଧ...
ପବୂ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜମି୍  କରେମ୍ ଜଷୀ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀଙୁ୍ କରଟ ି �କିବଶ ସଂକ୍ୋନ୍ ଆକଲୋଚ�ୋ �ରଛିନ୍।ି ମଙ୍ଗଳବୋର ସନ୍୍ୟୋକର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀଙୁ୍ କେଶର ବହୁ ରେମଖୁ ଶଳି୍ପପତ ି କରଟ ି ଥିବୋ ସଚୂ�ୋ ମଳିଛି।ି ଏମୋ�ଙ୍ ମଧ୍ୟକର ଖୋେ୍ୟ ରେକ୍ୟିୋ�ରଣ, 
ଏକରୋକପେଶ, ରେତରିକ୍ଷୋ, ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ ଏବଂ ଆଇଟ ି କକ୍ଷତ୍କର ରେତଷି୍ୋ ଲୋର �ରଥିିବୋ �ମ୍ପୋ�ଷୀର ମଖୁ୍ୟମୋକ� ରହଛିନ୍।ି 
କସହପିର ିକଗୋକଲଡେ� ହୋକଚରଜି୍  ଲମିକିଟଡର ପରଚିୋଳ�ୋ �କିଦ୍୍ଶ� ସୟଦ୍  ଫହୋଦ୍ , ୯୧ ପେପ୍ଙି୍ଗ କବୋଡର୍ ଯଗୁ୍ମ ରେତଷି୍ୋତୋ 
ବରୁଣ ଚୋୱଲୋ, ରେଣୟ ଗପୁ୍ୋ, କଡୋଡ୍ ଲୋ ଡୋଏରଷୀର �କିଦ୍୍ଶ� ଏଏମଏସ କରଡ୍ଷୀ, �ନ୍ଦଷୀ ପୋୱୋରକ୍ୋ�କି୍ସର ପରଚିୋଳ�ୋ 
�କିଦ୍୍ଶ� ଏଚ୍ ଏନ୍ . ରୋମକ୍ଷି୍ଣୟୋ, କ�ଷ୍ଟୋକୱର ପରଚିୋଳ�ୋ �କିଦ୍୍ଶ� ଅମକରନ୍ଦ୍ର ସୋହୁ, କମରଲନି୍ ହକ୍  ଏକରୋକପେଶ 
ଲମିକିଟଡର �କିଦ୍୍ଶ� ଏବଂ ସଏିଫ୍ ଓ କଯୋକଶଫ୍  ଆକ୍ରେୋଥ , ଏମ୍ ରଏିମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଷୀଜ୍  ଲମିକିଟଡର ପଚଚିୋଳ�ୋ �କିଦ୍୍ଶ� 
�ନ୍ଦୋ କରଙ୍ଟ ରୋଓ, ଏବଂ ଶର୍ୋଣଷୀ ଏ�ଜ୍ଷୀ ପରଚିୋଳ�ୋ �କିଦ୍୍ଶ� ଏନ୍ . ରେଶୋନ୍ ରୋଓଙ୍ ସହ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ରୋଜ୍ୟକର 
�କିବଶ ସଂକ୍ୋନ୍ ଆକଲୋଚ�ୋ �ରଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିୋର ଶଳି୍ପ ଅ�ୁ�ୂଳ ବୋତୋବରଣ, ରୋଜ୍ୟ ସର�ୋରଙ୍ ଶଳି୍ପ �ଷୀତ,ି ଇଜ୍  ଅଫ୍  
ଡ଼ୁଇଙ୍ଗ ବଜିକ�ସ ର ୍ୟୋଙି୍ଂକର ଓଡ଼ଶିୋର ସ୍ୋ�, େକ୍ଷ ମୋ�ବ ସମ୍ବଳ ସମ୍ପ�୍କର ଏହ ିଶଳି୍ପପତମିୋ�ଙୁ୍ ଅବଗତ �ରବିୋ ସହ 
�କିବଶ �ମିକନ୍ �ମିନ୍ତ୍ରଣ �ରଛିନ୍।ି 

ଅ�ୁରୂପ ରୋବକର ଆସନ୍ୋ�ୋଲ ିଫି� ିଓ ରୋଜ୍ୟ ସର�ୋରଙ୍ ମଳିତି ସହକଯୋଗକର �କିବଶ� ସମ୍ଳି�ଷୀ ଆକୟୋଜତି 
କହୋଇଛ।ି ଏହ ିସକମ୍ଳ�କର ରେୋୟ ୫ଶହରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ �କିବଶ�, ଶଳି୍ପପତ,ି ଶଳି୍ପକଗୋଷ୍ଷୀର ମଖୁ୍ୟମୋକ� କଯୋଗ କେକବ। ଏହ ି
ଅବସରକର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ସମସ୍ଙୁ୍ ଆସନ୍ୋ �କରମ୍ବରକର କହବୋ�ୁ ଥିବୋ କମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିୋ ��କ�୍ଲରକର କଯୋଗକେବୋ�ୁ 
�ମିନ୍ତ୍ରଣ �ରକିବ। ସଶକ୍ତ ଶଳି୍ପ �ଷୀତ,ି ସବୁଧିୋ ସକୁଯୋଗ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବ୍ ସଡି ିବ୍ୟବସ୍ୋ ଜରଆିକର ଓଡ଼ଶିୋ �ପିର ିରୋକବ ଶଳି୍ପ 
ଅ�ୁ�ୂଳ ବୋତୋବରଣ ସଷୃ୍ଟ ି �ରଛି ି କସକ�ଇ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ ଆକଲୋ�ପୋତ �ରକିବ। ଏହୋ ସହ ଆଇବଏିମ୍ ର ପରଚିୋଳ�ୋ 
ସହକଯୋଗଷୀ ଅମତି ଶମ୍ୋ, ୱକିରେୋ-ଜଇି କହଲ୍ଥକ�ୟୋରର ସଇିଓ ଡ. ଶ୍ରବଣ ସବୁ୍ରମଣ୍ୟମ, ଏବବି ିଲମିକିଟଡର ସଏିଫଓ ଟ.ି କ� 
ଶ୍ରଷୀଧର, ଟଟିକି� କରେଷ୍ଟଜି ଲମିକିଟଡର ସଏିଫଓ, ଇକଣ୍ଡୋ �ସି�ି ଫୁଡ୍ସ ରେୋ.ଲରି ସଇିଓ କଗୌତମ ଶମୋ୍, ହୋପଏିଷ୍ଟ ମୋଇଣ୍ଡସର 
ସଏିଫଓ କରଙ୍ଟରମଣ ଏନ୍ , �ଟ� ୱୋଲଡେ ୍ ପରଚିୋଳ�ୋ �କିଦ୍୍ଶ� ବ ି ଏନ୍  କରୋରୋ, ଓକ୍ରେଲୋର ଅରୁଣ ଚତିୋପଲ୍ଷୀ ଏବଂ 
ଇଣ୍ଡଆି� ଷ୍ଟକିଚସ୍ ର ସଏିମ୍ ଡ ିବଶିୋଲ କସହଗଲଙ୍ ସହ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀଙ୍ ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ଆକଲୋଚ�ୋ �ୋଯ୍୍ୟକ୍ମ ରହଛି।ି 

ଓଡ଼ଶିୋକର େଷୀର୍ ସମଦୁ୍ର ତଟ ସହ ଧୋମରୋ, ପୋରୋଦ୍ୋପ, କଗୋପୋଳପରୁ ପର ି ବୃହତ୍  ବନ୍ଦର ଶଳି୍ପପତମିୋ�ଙ୍ ପୋଇଁ 
ବକିଶଷ ଆ�ଷ୍ଣ ପୋଲଟଛି।ି ଓଡ଼ଶିୋ ଓ ଏହୋର ବନ୍ଦରଗଡ଼ୁ�ି ବତ୍ମ୍ୋ� ପବୂ୍ ଓ େକ୍ଷଣିପବୂ୍ ଏସଆିର ରେକବଶପଥର 
ମୋ�୍ୟତୋ ପୋଇଛ।ି ରୋଜ୍ୟ ସର�ୋର ଉପକରୋକ୍ତ ବନ୍ଦରଗଡ଼ୁ�ିର ରତି୍ରୂିମ ି ଉନ୍ନୟ� ପୋଇଁ ବହୁ ପେକକ୍ଷପ କ�ଉଥିବୋ 
କବକଳ ଏହ ିବନ୍ଦର ରତି୍�ି ଶଳି୍ପ ଅ�ୁ�ୂଳ ବୋତୋବରଣ ଉପକର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀ କଫୋ�ସ୍  �ରପିୋରନ୍।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଷୀଙ୍ ସହ ଏହ ି
ଗସ୍କର ସୋମଲି କହୋଇଥିବୋ ଉଚ୍ଚସ୍ରଷୀୟ ରେତ�ିଧିିମଣ୍ଡଳଷୀର ସେସ୍ୟ ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରଷୀ ରେତୋପ କେବ, ରେମଖୁ ସଚବି କହମନ୍ ଶମ୍ୋ, 
ଇକଲୋକ�ଟ ରେୋ�କି୍ସ ଏବଂ ଆଇଟ ିବରିୋଗର ସଚବି ମକ�ୋଜ ମଶି୍ର ଏବଂ ଷ୍ଟୋଟ୍ ଅପ୍  ଓଡ଼ଶିୋର �ୋଯ୍୍ୟ�ବି୍ୋହଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ଓମ�ୋର 
ରୋୟ ରେମଖୁ ମଧ୍ୟ ଏହ ି�ୋଯ୍୍ୟକ୍ମକର କଯୋଗ କେକବ କବୋଲ ିସଚୂ�ୋ ମଳିଛି।ି

ବରଷି୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ...
ତୋଙ୍ େୁଇ ପଅୁଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜକଣ ମମୁ୍ବୋଇ ଓ ଅ�୍ୟ ଜକଣ ରୁବକ�ଶ୍ୱରକର ରୁହନ୍।ି କତକବ ସମ୍ପତ�ୁି କ�ଇ କସମୋ�ଙ୍ର 
ପୋରବିୋର�ି ଅଶୋନ୍ ିଲୋଗ ିରହଥିିଲୋ। ଗତ ୨୦ େ�ି ଧର ିକସ ମୋ�ସ�ି ଅଶୋନ୍କିର ରହୁଥିକଲ ଏବଂ କ�ୋଟ୍�ୁ ମଧ୍ୟ କସ ଆସ ୁ� 
ଥିକଲ। ଯେଓି କସ କ�ୋଟ୍ ଯୋଉଥିକଲ କସ �ୋହୋ ସହ ମଶି ୁ� ଥିକଲ କବୋଲ ି�ଛି ିଆଇ�ଜଷୀବଷୀ �ହଛିନ୍।ି କସୋମବୋର ବଳିମ୍ବତି 
ରୋତକିର ରକମଶ ରହୁଥିବୋ ରରୁ କହୋ-ହୋଲ୍ୋ ଶଣୁବିୋ�ୁ ମଳିଥିିଲୋ ଏବଂ ସ�ୋଳୁ ତୋଙ୍ ଝୁଲନ୍ୋ ଶବ ମଳିଥିିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି 
ମଙ୍ଗଳବୋର ସ�ୋକଳ ପରବିୋର କଲୋ� ରର ରତିକର ଥିବୋ ଅଫିସ ରୁମ୍ ର ପଙ୍ୋକର ରକମଶଙ୍ ମତୃକେହ ଝୁଲୁଥିବୋ 

କେଖିବୋ�ୁ ପୋଇ ପଲୁସି�ୁ ସଚୂ�ୋ େଆିଯୋଇଥିଲୋ। ପଲୁସି ରଟଣୋସ୍ଳରୁ ଏ� ସଇୁସୋଇଡ୍  
କ�ୋଟ୍  ଜବତ �ରଛି ିପଲୁସି। କସଥିକର ଉକଲ୍ଖ ରହଛି ିକଯ ‘ମୁ ଁକମୋର ରୁଲ �ଷି୍ପତ ିକଯୋଗୁଁ 
କଛଣ୍ଡ ଓ �ଳଙି୍ଗ ବହିୋରର ୩ କ�ୋଟ ି ଟଙ୍ୋର ସମ୍ପତ ି ଚୋଲଗିଲୋ। କମୋର ରୁଲ ପୋଇ ଁ କମୋ 
ବଡ଼ପଅୁ ବବିୋହ ପକର ଆମଠୋରୁ େୂକରଇ ଗଲୋ। ରକର କମୋର ଶୋଶ,ୂ କେେଶୋଶ ୂଓ କମୋ ସ୍ତଷୀ 
କମୋ ପୋଇ ଁହଇରୋଣ କହଉଛନ୍।ି ଡୋଇକବଟସି ପୋଇ ଁଖୋେ୍ୟ କରଷ୍ଟକି୍ସନ୍  କଯୋଗୁ ଁବକିଶଷ �ର ିକମୋ 
ସ୍ତଷୀ ବହୁ ହଇରୋଣ କହଉଛ।ି କମୋର �ଡି୍ �ଷୀ ଇ�କଫକ୍ସ� କହୋଇ ଗଲୋଣ।ି ବ୍ଲଡ୍  କରେସର୍  ମଧ୍ୟ 
ବେ ିଗଲୋଣ।ି ୧୫ �କିଲୋ ଓଜ� �ମଯିବିୋରୁ ପ୍ୟୋଣ୍୍  ସୋଟ୍ ଢଲିୋକହୋଇ �େଯ୍୍ୟ କେଖୋଯୋଉଛ।ି 
କମୋ ପୋଖକର କ�ହ ିକବଶଷୀ ସମୟ ବସବିୋ�ୁ ରଲ ପୋଉ�ୋହୋନଁ୍।ି କତଣ ୁବୋଧ୍ୟକହୋଇ ମୁ ଁଏହ ି
ପନ୍ୋ ବୋଛ ିକ�ଲ।ି କମୋର ଓ�ଲି ରୋଇ ରଉଣଷୀମୋକ� କ୍ଷମୋ �ରକିବ। କ�ୌଣସ ିଉପୋୟ � ପୋଇ 
ଏ ପନ୍ୋ ବୋଛ ି କ�ଲ।ି ପଣୁଥିକର ଏହ ି କରୋଷଣୋ�ୋମୋ �ହ ି ରଖଛୁ ି କମୋର ଆତ୍ହତ୍ୟୋ ପୋଇଁ 
କ�ହ ିେୋୟଷୀ �ୁହନଁ୍’ି କବୋଲ ିଜବତ କହୋଇଥିବୋ ତୋଙ୍ ଚଠିକିର ଉକଲ୍ଖ ରହଛି।ି କତକବ କସ 
ଏହ ିଚଠିଟି�ୁି ଗତ ୧୨ କସକପଟମ୍ବର ୨୦୨୨ ତୋରଖିକର କଲଖିଥିବୋ କସଥିକର ଉକଲ୍ଖ ରହଛି।ି 
ଏହ ିରଟଣୋ ରେଚୋରତି କହବୋ ପକର ଓ�ଲି ସଂରର ବହୁ ସେସ୍ୟ, ବରିନି୍ନ ରୋଜକ�ୈତ�ି େଳର 
କ�ତୋ ଓ �ମଷ୍ୀ, ବୁଦ୍ଜିଷୀବଷୀ, ବ୍ୟକ୍ତ ିବକିଶଷଙ୍ ରଡ଼ି ଜମଥିିଲୋ। 

ସଚୂ�ୋକଯୋଗ୍ୟ କଯ ସ୍ୱଗ୍ତ ରକମଶ ବଳ ୧୭ ଥର ରୋଉରକ�ଲୋ ବୋର୍  ଆକସୋସଏିସ�ର 
ସରୋପତ ିରୋକବ �ବିୋ୍ଚତି କହୋଇଥିକଲ। େଲିଷୀପ ରୋୟଙ୍ ସମୟକର ମ୍ୁୟଜ�ି କଚୟୋର ସ୍ମି୍ କର 
କସ ଏ�ବଷ୍ ପୋଇ ଁ ରୋଉରକ�ଲୋ କପୌରପୋଳ�ିୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୋକବ େୋୟତି୍ୱ ତୁଲୋଇଥିକଲ। 
ଏହୋଛଡୋ କସ ରୋଉରକ�ଲୋ କଡକରଲପକମଣ୍ ଫ୍ରଣ୍, ରକରୋଇ ଗ୍ୟୋସ୍  କଡଲରିର ି ବୋର୍  
ଆକସୋସଏିସନ୍  ସକମତ ବହୁ ସୋମୋଜ�ି ସଂଗଠ�କର ସକ୍ୟି ସେସ୍ୟ ରୋକବ �ୋଯ୍୍ୟ 
�ରୁଥିକଲ। ସେୋ ହସ ହସ ମୁହଁ ତଥୋ େୃେମ�ୋ ବ୍ୟକ୍ତତି୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ରକମଶ ରୋଇ ଏପର ିପେକକ୍ଷପ 
ଗ୍ରହଣ �ରକିବ କବୋଲ ିବଶି୍ୱୋସ �ର ିକହଉ� ିକବୋଲ ିରୋଉରକ�ଲୋ ଓ�ଲି ସଂରର ସୋଧୋରଣ 
ସମ୍ପୋେ� ଅକ୍ଷୟ �ୁମୋର ସୋହୁ �ହଛିନ୍।ି ସରୋପତ ି ସକୁରଶ ମୋଝଷୀ, �ହିୋର ରୋୟ ରଗବୋ� 
ରୋଉତ, ବଷୀକର� କସ�ୋପତ ିରେମଖୁ ରଟଣୋସ୍ଳକର ପହଞ୍ଚ ି ଅନ୍ମି େଶ୍� �ରଥିିକଲ।

୪ ଜଲି୍୍ଟକୁ ପ୍ରବଳ...
ଜଲି୍ୋକର ବଷ୍ୋ ଲୋଗ ିରହଥିିବୋ କବକଳ ଆହୁର ିେୁଇ େ�ି ପଯ୍୍ୟନ୍ ଏହ ି

ସ୍ତି ି ଜୋର ି ରହବି କବୋଲ ି ପୋଣପିୋଗ ବଜି୍ୋ� କ�ନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ �ୁହୋଯୋଇଛ।ି 
କ�ନ୍ଦ୍ରର ସଚୂ�ୋ ଅ�ୁଯୋୟଷୀ ବୁଧବୋର ବୋକଲଶ୍ୱର, ରଦ୍ର�, ଯୋଜପରୁ, 
କ�ନ୍ଦ୍ରୋପଡ଼ୋ, �ଟ�, ଜଗତସଂିହପରୁ, ପରୁଷୀ, କଖୋଦ୍୍ୋ, �ୟୋଗଡ଼, 
ଗଞ୍ଜୋମ, ଗଜପତ,ି କ�ନୁ୍ଦଝର, ମୟରୂରଞ୍ଜ, କଢଙ୍ୋ�ୋଳ, �ନ୍ମୋଳ, 
ରୋୟଗଡ଼ୋ, କ�ୋରୋପଟୁ ମୋଲ�ୋ�ଗରି ି ଆେକିର ବଜୁିଳ ି ରଡ଼ରଡ଼ ି ସହତି 
ବଷ୍ୋ ଆଶଙ୍ୋ ଥିବୋ କବକଳ ମୟରୂରଞ୍ଜ, ବୋକଲଶ୍ୱର, �ନ୍ମୋଳ ଓ 
ଗଞ୍ଜୋମ ଆେ ି ଜଲି୍ୋର �ଛି ି ସ୍ୋ�କର ରେବଳ ବଷ୍ୋ କହବୋର ସମ୍ଭୋବ�ୋ 
ରହଛି।ି ଏହୋ�ୁ େୃଷ୍ଟକିର ରଖି ପୋଣପିୋଗ କ�ନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହ ି ଜଲି୍ୋଗଡ଼ୁ�ି 
ପୋଇଁ କୟକଲୋ ଆଲଟ୍ ଜୋର ି�ରୋଯୋଇଛ।ି



ବୁଧବାର, 
୨୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

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

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

l Wfûe 81.45 l &ûCŠ 88.83
l dêùeû 78.38 l ùd^þ 0.56

l iê^û : 45,800 (ଭୁବନେଶ୍ୱର)
l eê&û : 57,000 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  51,107.00
l ^ò`Öò  17,007.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

l ù&ùUâûfþ- 103.37 (ଭୁବନେଶ୍ବର)
l WòùRfþ - 94.86
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ଆଜଠୁି ଆର୍ ବଆିଇର ଏମ୍ ପସି ିବବୈଠକ

ବରବପୋ ହୋର ୫୦ ବବସସି୍  ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ପିୋବର

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୭ା୯(ଏନେେ୍)ି: ବୁଧବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସେଉଛ ି ଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ଭ 
ବ୍ାଙ୍କ (ଆର୍ ବଆିଇ)  ତନି ିଦନିଆି ମଦୁ୍ା ନୀତ ିକମଟି ିସବୈଠକ। ଆେନ୍ା ସେସ୍ଟେମ୍ବର 
୩୦ ଯାଏ ଏେ ିସବୈଠକ ବେବି। ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ସର ଆରବଆିଇ ଗଭର୍୍ଭର ଶକ୍କିାନ୍ 
ଦାଶ ସବୈଠକସର ନଆିଯାଇଥିବା ନଷି୍ପତ୍େିମ୍ପକ୍ଭସର  ସ�ାଷଣା କରସିବ। ୍ବୂବ୍ଭଥର 
ଗଡୁକି ଭଳ ିଚଳତିଥର ମଧ୍ୟ  ସରସ୍ା ୋରସର ସବେେି ୍ଏଣ୍ଟ ବଢାଇବାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ି
ସନବାର ଅଧିକ େମ୍ଭାବନା ରେଛି।ି ସରସ୍ା ୋରକୁ ୫.୪୦ ପ୍ରତଶିତରୁ ବଢାଇ 
୫.୯୦ ପ୍ରତଶିତ କରାଯାଇ୍ାସର। ଯଦ ିଏ୍ର ିେୁଏ ସତସବ ୋଧାରଣ ସ�ାକଙ୍କ 
ଉ୍ସର ମେଙ୍ା ମାଡ ଆେୁର ିସେବ। ସ�ାକଙ୍କ ଋଣ ଇଏମଆଇ ବଢ଼ଯିବି।  

ଅଗଷ୍ଟ ମାେସର ସଦଶର ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ୭ ପ୍ରତଶିତ ରେଥିି�ା। ଆରବଆିଇର 
ଧାଯ୍ଭ୍ ସ୍ତର ୬ ପ୍ରତଶିତଠାରୁ ଏୋ ଅଧିକ। ଆରବଆିଇ କ୍ରମାଗତ ଭାସବ 
ଚତୁଥ୍ଭ ଥର ୍ାଇଁ ମଦୁ୍ା ନୀତ ି ସବୈଠକସର ସରସ୍ା ୋରସର ବୃଦ୍ ି କର ି୍ ାସର । 
ଆରବଆିଇ ସରସ୍ା ୋର ବୃଦ୍ କରବିା ଦ୍ାରା ବ୍ାଙ୍କ ଋଣ ଅଧିକ ମେଙ୍ା ସେବ 
ଯାୋର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ାେକଙ୍କ ଉ୍ସର ୍ଡବି । ସରସ୍ା ସରଟ ବଢବିା ୍ସର ଗେୃ 
ଋଣ, କାର ଋଣ ଏବଂ ବଜି୍ ସନସ୍  ଋଣ ମେଙ୍ା ସେବ। ୍ବୂ୍ଭରୁ ସଯଉଁମାସନ ସରସ୍ା 
ୋର ଆଧାରତି ଗେୃ ଋଣ ସନଇଛନ୍ ିସେମାନଙ୍କ ଇଏମ୍ ଆଇ ବଢବି। ୨୦୨୨ସର 
ଆଇବଆିଇ ସରସ୍ା ୋରସର ୧.୪୦ ପ୍ରତଶିତ ବଢାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ ଥର ଆରବଆିଇ 
ସମ ମାେସର ୪୦ ସବେେି ୍ଏଣ୍ଟ, ଦ୍ତିୀୟସର ଜୁନ ମାେସର ୫୦ ସବେେି ୍ଏଣ୍ଟ 
ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟସର ୦.୫୦ ପ୍ରତଶିତ ବଢାଯାଇଥି�ା । ନକିଟସର ଆସମରକିା ଏବଂ 
ବ୍ସିଟନର ସକନ୍ଦୀୟ ବ୍ାଙ୍କ େଧୁ ୋର ବୃଦ୍ ିକରଥିିସ� । ଏୋ ୍ସର ଆରବଆିଇ 
ମଧ୍ୟ ଋଣ ମେଙ୍ା କର ି୍ ାସର ।

ମୋଲୋବୋର ବ�ୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍   ଡୋଏମଣ୍ସ୍  
ବଶି୍ବର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ୍  ଜୁଏବଲରୀ �ରୁପ

ଭୁବନେଶ୍ବର,୨୭ା୯(ସମସି): ମା�ାବାର ସଗା�୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍   ଡାଏମଣ୍ସ୍ କୁ ଏକ ବଡ 
େମ୍ାନ ମଳିଛି।ି  ଅଲ୍  ଇଣ୍ଆି ସଜମ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍   ଜୁଏସ�ରୀ ସଡାସମଷ୍ଟକି୍  କାଉନ୍ େଲି୍  
(ଜସିଜେ)ି ମା�ାବାର ସଗା�୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍   ଡାଏମଣ୍ସ୍ କୁ ବଶି୍ର ଷଷ୍ଠ ବୃେତ୍  ଜୁଏସ�ରୀ 
ଗର୍ୁ  ଭାସବ ମସନାନୀତ କରଛି।ି ଯାୋଫଳସର ଏେ ି ଭାରତୀୟ ବ୍ାଣ୍ଡ୍  କୁ ବଶ୍ି 
ସ୍ତରସର ଏକ ବଡ େଫଳତା ମଳିଛି।ି ମା�ାବାର ଗର୍ୁ  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍ ୍  ି ଅେମ୍ଦ, 
ମା�ାବାର ସଗା�୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍   ଡାଏମଣ୍ସ୍ ର ଇଣ୍ଆି ଅସ୍ରେନ୍ େର ଏମ୍ ଡ ିଓ ଆସେର, 
ନସିଦ୍ଭଶକ (ବ ି ଟୁ ବ ି ଆଣ୍ଡ୍   ମାନୁଫାକ୍ ଚରଂି ଇଣ୍ଆି) ଏ.ସକ. ନେିାଦ୍  ଜସିଜେରି 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶଷି ୍ସିଠଙ୍କଠାରୁ ଏେ ି୍ରୁସ୍ାର ଗ୍େଣ କରଥିସ�। ଏେ ିଅବେରସର 
ଜସିଜେରି ଉ୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ େୟମ୍  ସମସେରା,ନସିଦ୍ଭଶକ ନସି�ଶ ସଶାଭାୱାତ୍  ଏବଂ 
େନୁୀ� ସ୍ାଦ୍ାର ଉ୍ସ୍ଥତ ଥÒସ�।

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୭ା୯(ଏନେେ୍)ି

ଏଣକି ି ୍ବୂ୍ଭାସ୍କ୍ଷା ୍ାେସ୍ାଟ୍ଭ ୍ାଇବା େେଜ ସେବ।  ଏ ସନଇ 
ସକନ୍ଦ େରକାର ସକସତକ ୍ରବିତ୍୍ଭନ କରଛିନ୍।ି ବୁଧବାରଠାରୁ ଏେ ି
ନୂତନ ନୟିମ �ାଗ ୁ ସେବ। ୍ାେସ୍ାଟ୍ଭ ଆସବଦନସର ବୃଦ୍ ି ସେତୁ 

ସଦଶସର ସ୍ା�ସି୍ କ୍ୟିରାନ୍ସ ୋଟଟିଫିସକଟ୍ (୍େିେି)ିର ଚାେଦିା 
ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ ି ୍ାଇଛ।ି ଏେ ି ଅପ୍ରତ୍ାଶତି ବୃଦ୍କୁି ଦୂର କରବିା ୍ାଇଁ 
ସବୈସଦଶକି ବ୍ା୍ାର ମନ୍ତାଳୟ ଏକ ବଡ ନଷି୍ପତ୍ ି ସନଇଛ।ି ୨୮ 
ସେସ୍ଟେମ୍ବରଠାରୁ ୍େିେି ି ସେବା ୍ାଇଁ ଆସବଦନ େମଗ୍ ଭାରତସର 
ଥିବା େମସ୍ତ ଅନ�ାଇନ୍ ସ୍ାଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ୍ାେସ୍ାଟ୍ଭ ସେବା ସକନ୍ଦ 
(୍ଓି୍ଏିସ୍ ସକଏସ୍ )ସର ଉ୍�ବ୍ଧ ସେବ।  

ସବୈସଦଶକି ବ୍ା୍ାର ମନ୍ତାଳୟ ୍କ୍ଷରୁ ଏକ ବବୃିତ ି ଆେଛି ି
ସଯଉଁଥିସର କୁୋଯାଇଛ ି ସଯ ୍ାେସ୍ାଟ୍ଭ େମ୍ବନ୍ୀୟ ସେବାକୁ େେଜ 
କରବିା ଏବଂ ନାଗରକିଙ୍କ ଅଭଜି୍ଞତାକୁ େଦୃୁଢ଼ ଼ କରବିା ୍ାଇଁ ମନ୍ତାଳୟ 
କାଯ୍ଭ୍ କରୁଛ।ି ସ୍ା�ସି୍ କ୍ୟିରାନ୍ସ ୋଟଟିଫିସକଟ୍ ର ଚାେଦିା ବୃଦ୍ ି
୍ାଇଥÒବା ସଯାଗ ୁ ବତ୍୍ଭମାନ ଭାରତର େମସ୍ତ ଅନ�ାଇନ୍ ସ୍ାଷ୍ଟ 
ଅଫିସ୍ ୍ାେସ୍ାଟ୍ଭ ସେବା ସକନ୍ଦସର ୍େିେି ିସେବା ୍ାଇଁ ଆସବଦନ 
କରବିା େବୁଧିା ରେବି।ଳ ଭାରତୀୟ ୍ାେସ୍ାଟ୍ଭଧାରୀଙୁ୍କ ସ୍ା�େି 
କ୍ୟିରାନ୍ସ ୋଟଟିଫିସକଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଯଦ ିଏେ ିସ�ାକମାସନ 

ଆବାେକି ସ୍ଥତି,ି ଚାକରି ି କମି୍ବା ଦୀ�୍ଭ େମୟ ୍ାଇଁ ଭେିା ୍ାଇବାକୁ 
ଚାୋଁନ୍ ି ସତସବ ଏୋ ଆବଶ୍କ। ମନ୍ତାଳୟ କେଛି ି ସଯ ଏେ ି
ନଷି୍ପତ୍ ି ୍ସର ସକବଳ ବସିଦଶସର ଚାକରି ି ସ�ାଜୁଥିବା ଭାରତୀୟ 
ନାଗରକି ନୁେଁନ୍,ି ଅନ୍ ୍େିେି ି ଆବଶ୍କତାର ଚାେଦିା ମଧ୍ୟ 
୍ରୂଣ ସେବ। ସଯ୍ରକି ି ଶକି୍ଷା, ଦୀ�୍ଭ େମୟ ୍ାଇଁ ଭେିା ଇତ୍ାଦ।ି

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୭ା୯(ଏନେେ୍)ି

େଙ୍କଟସର ସଦଶର ଅଥ୍ଭନୀତ।ି ୋରା ଦୁନଆିସର 
ସବଶ େଦୃୁଢ଼ କୁୋଯାଉଥÒବା ଭାରତୀୟ ଅଥ୍ଭନୀତରି 
ମଳୁଦୂଆ ଏସବ ଆଉ ୍ବୂ୍ଭ୍ର ି ନାେ ିଁ। ବଭିନି୍  
କାରଣରୁ ଧୀସର ଧୀସର ସଦଶର ଅଥ୍ଭନୀତ ିନମି୍ନଗାମୀ 

ସେବାସର �ାଗଛି।ି ବଶି୍ ମାନ୍ାବସ୍ଥା ସେଉ କ ି
ୟସୁକ୍ରନ୍  େଙ୍କଟ େବୁର ସବୈଶ୍କି ପ୍ରଭାବ 

ଭାରତୀୟ ବଜାର ୁ୍ ସର ୍ଡବିାସର 
�ାଗଛି।ି ବତ୍୍ଭମାନ ସଦଶର 

ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ା 
ଭଣ୍ାର ସଯଉଁଭଳ ି

ଭାସବ ହ୍ାେ 

୍ାଇବାସର �ାଗଛି ି ତାୋ େରକାରଙ୍କ ୍ାଇଁ 
ମଣୁ୍ବନି୍ାର କାରଣ ସୋଇଛ।ି ସଦଶର ସବୈସଦଶକି 
ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାର ବଗିତ ୨ବଷ୍ଭ ମଧ୍ୟସର େବ୍ଭନମି୍ନ ସ୍ତରକୁ 
�େଯିାଇଛ।ି ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାରସର ଏସବ ଏଭଳ ି ସ୍ଥତ ି
ସଦ�ାସଦଇଛ ି ଯାୋ ୨୦୦୮ର ବୃେତ୍  ମନୁ୍ାବସ୍ଥା 
େମୟସର ବ ି ସଦ�Òବାକୁ ମଳି ି ନ ଥ�ା। ସଗାଟଏି 
୍ସଟ ଆସମରକିୀୟ ଡ�ାର �ବୁ୍  ମଜବୁତ 
ସେଉଥବାସବସଳ ଭାରତୀୟ ମଦୁ୍ା ଟଙ୍କା ଦୁବ୍ଭଳ 
ସେବାସର �ାଗଛି।ି ଆରବଆିଇ ତଥ୍ ଅନୁଯାୟୀ 
ସଦଶର ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାର ସେସ୍ଟେମ୍ବର 
୧୬ ସର ୫୪୫.୬୫ ବ�ିୟିନ ଡ�ାରସର 
୍େଞ୍ଛି,ି ଯାୋ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବଷ୍ଭର େବ୍ଭନମି୍ନ ସ୍ତର । 
ରୁଷର ୟସୁକ୍ରନ ଉ୍ସର ଆକ୍ରମଣ ୍ସର ଭାରତର 
ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାର ୮୫.୮୮  ବ�ିୟିନ 

ଡ�ାର ହ୍ାେ �ଟଛି।ି ବ ିସ ଶ ଷ ଜ୍ଞ ମ ା ସ ନ 
କ େ ି ଛ ନ୍ ି

ସଯ ଡ�ାରର ମଜବୁତ ସେତୁ ଭାରତର ସବୈସଦଶକି 
ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାରସର ହ୍ାେ ୍ାଇଛ।ି କନୁି୍ ଏୋର ବଡ 
କାରଣ ସେଉଛ ି ଆରବଆିଇ ମଦୁ୍ା ବଜାରସର 
ବେୁ ମାତ୍ାସର ଡ�ାର ବକି୍ର ି କରଛି।ି ୨୦୦୮ ବଶି୍ 
ମାନ୍ାବସ୍ଥାସର  ସଦ�ାସଦଇଥÒବା ଆଥ ଟିକ େଙ୍କଟ 
ଅସ୍କ୍ଷା ଏଥର ଭାରତର ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ା 
ଭଣ୍ାରସର ଦରୁ ତ ଗତସିର ହ୍ାେ �ଟୁଛ।ି

ଏକ ରସି୍ାଟ୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍୍ଭ ୨୦୦୮ ରୁ 
ମାର୍୍ଭ ୨୦୦୯ ମଧ୍ୟସର ସଦଶର ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ା 
ଭଣ୍ାର ୫୭.୭ ବ�ିୟିନ ଡ�ାର ହ୍ାେ ୍ାଇଛ।ି 
ଏେ ି ଅବଧିସର ଡ�ାର ତୁଳନାସର ଟଙ୍କାର 
ବନିମିୟ ମ�ୂ୍ ୧୯.୨୨ ପ୍ରତଶିତ ହ୍ାେ ୍ାଇଛ।ି 
ଆସମରକିୀୟ ସଫସଡରା� ରଜିଭ୍ଭ ମଦୁ୍ା ନୀତସିର 
କସଠାର ମସନାଭାବ ପ୍ରଦଶ୍ଭନ କରବିା ୍ସର ୋରା 

ବଶି୍ୱର ୍ଞୁ୍ବିଜାରସର ୋ ୋ କାର ମଚଯିାଇଥ�ା।  
ଚଳତିବଷ୍ଭ  ସମ’ ମାେ ୍େ�ିାଠାରୁଠାରୁ ସେସ୍ଟେମ୍ବର 
୩ ମଧ୍ୟସର ଟଙ୍କାର ବନିମିୟ ମ�ୂ୍ ୨୦.୬ ପ୍ରତଶିତ 
ହ୍ାେ ୍ାଇଛ।ି ସେେ ି େମୟ ମଧ୍ୟସର, ଏପ୍ର�ିରୁ 
ସେସ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟସର ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାରସର 
୨୧.୫୬ ବ�ିୟିନ ଡ�ାର ହ୍ାେ �ଟଥିି�ା। 
କନୁି୍ ଏଥର ସଦଶର ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାର 

ଅଧିକ ଦରୁ ତ ଗତସିର ହ୍ାେ ୍ାଇଛ।ି 
ସତସବ ଗତ ବଷ୍ଭ ଡସିେମ୍ବରଠାରୁ ଏ 
୍ଯ୍ଭ୍ନ୍ ଟଙ୍କା ମ�ୂ୍ ୮.୨୦ ପ୍ରତଶିତ 
ହ୍ାେ ୍ାଇଛ।ି ନକିଟ ଅତୀତସର 
ଆରବଆିଇର ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ା 
ଭଣ୍ାର ଦରୁ ତ ଗତସିର ବୃଦ୍ ି ୍ାଇଛ।ି 
ଆସମରକିାସର େଧୁ ୋର ଏବଂ 
�ସରାଇ ୋମ୍ପ୍ରତକି ଆକାଉଣ୍ଟସର 
ଉନ୍ନତ ି ସେତୁ ବସିଦଶୀ ୍ାଣ୍ ି ପ୍ରବାେ 
ବୃଦ୍ ି ୍ାଇ�ା | ୨୦୨୦-୨୧ ସର 

ଏୋ ୯୯.୨ ବ�ିୟିନ ଡ�ାର ଏବଂ ୨୦୨୧-୨୨ 
ସର ୩୦.୩ ବ�ିୟିନ ଡ�ାର ବୃଦ୍ ି ୍ାଇଛ।ି କନୁି୍ 
ଗତ କଛି ି ମାେ ମଧ୍ୟସର ଏୋ ତୀବ୍ ହ୍ାେ ୍ାଇଛ।ି 
ବସିଶଷଜ୍ଞମାସନ କେଛିନ୍ ି ସଯ ବସିଦଶୀ ମଦୁ୍ା 
ଭଣ୍ାରସର ହ୍ାେ ଚନି୍ାଜନକ। ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨ ସର 
ସବୈସଦଶକି ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ାର ୫୫୩.୧ ବ�ିୟିନ ଡ�ାର 
ରେଥିି�ା, ଯାୋ ୯ ମାେର ଆମଦାନ ିେେ େମାନ।

ତୀବ୍ର ଗତରିେ ହ୍ରାସ ପରାଉଛ ିର�ୈରେଶକି ମଦୁ୍ରା ଭଣ୍ରାେତୀବ୍ର ଗତରିେ ହ୍ରାସ ପରାଉଛ ିର�ୈରେଶକି ମଦୁ୍ରା ଭଣ୍ରାେ

  ୨ �ର୍ଷରେ ସ�୍ଷନମି୍ନ ସ୍ତେକୁ ଖସଛି ି
  ୨୦୦୮ରେ � ିଏରତ ଖସ ିନ ଥଲରା
  ଡଲରାେ ମଜ�ୁତ, ଟଙ୍ରା େୁ�୍ଷଳ
  ଆେ�ଆିଇ ମଦୁ୍ରା �ଜରାେରେ �ହୁ 
ଡଲରାେ �କି୍ ିକେଛି ି

ପରାସ୍ ରପରାଟ୍ଷ ପରାଇଁ ପଲୁସି କ୍ୟିେରାନ୍ସ ସରାଟଟିଫିରକଟ୍ 

ଡରାକଘେ ପରାସ୍ ରପରାଟ୍ଷ ରସ�ରା ରକନ୍ଦ୍ରରେ ଆର�େନ କେରିହ�
ଆଜଠୁି ଲୋ� ୁବହବ ନୟିମ ପସିସି ିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁ୍ୟନମଣ୍ଟ

  ବର୍ତ୍ତମୋ ଠକିଣୋର ପ୍ରମୋଣ 
  ବବିେଶୀ ନଯିକୁ୍େିୋତୋ ସହତି ନଯିକୁ୍ ିଚୁକ୍ରି 
ଆତ୍ମ-ପ୍ରମୋଣତି କପ ି
  ସରକୋରୀ ଇଂରୋଜୀ ଅନୁବୋେର ୭ଟ ିବବୈଧ 
ଭସିୋର କପ ି(ଯେ ିଭସିୋ ଇଂରୋଜୀବର ନୋହ ିଁ)
  ଇସଆିର୍ /ନନ୍  ଇସଆିରରର ଆତ୍ମ-ପ୍ରମୋଣତି 
ଫବଟୋଗ୍ୋଫି

ମମୁ୍ୱଇ, ୨୭ା୯(ଏନେେ୍)ି: ଭାରତୀୟ 
ସେୟାର ବଜାରସର ସୋଇଛ ିବଡ ଧରଣରର 
ସେରସଫର। ସେୟାର କଣିାବକିାସର 
କାର୍ ୋଦ ି କର ି ଧରା୍ଡଛିନ୍ ି ୧୯ 
ନସିବଶକ।  ୍ଞୁ୍ ିବଜର ିନୟିାମକ (ଭାରତୀୟ 
ପ୍ରତଭୂିତ୍ ି ବନିମିୟ ସବାଡ୍ଭ(ସେବ)ି ଏେ ି
ନସିବଶକମାନଙ୍କ ଉ୍ସର ଳଗାଇଛ ି ୯୫ 
�କ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରମିାନା। ସତସବ  ୪୫ ଦନି 
ଭତିସର ଏେ ି ଜରମିାନା ବାବଦ ଅଥ୍ଭ ଦା�� 
କରବିାକୁ ସେବ ିସେମାନଙୁ୍କ ନସିଦ୍୍ଭଶ ସଦଇଛ।ି 

ମଳିଥିିବା େଚୂନା ଅନୁୋସର ଠସକଇ 
କରବିା ଏବଂ ଅନ୍ ଉ୍ାୟସର ବାଣଜିି୍ କ 
କାରବାରସର ପ୍ରତବିନ୍କ ନୟିମ ଉ�ଂ�ନ 
୍ାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ୍ରୁିଦ୍ସର କାଯ୍ଭ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍େଣ ୂ କରାଯଇଛ।ି ଡସିେମ୍ବର 
୨୦୧୭ରୁ ସଫବୃଆରୀ ୨୦୧୮ ୍ ଯ୍ଭ୍ନ୍ ସଗ୍ାବାଲ୍  ଇନ୍ ସଫାସଟକ୍  ଆଣ୍ଡ୍   ଫାଇନାନ୍ସ 

�ମିସିଟଡ୍ ର ସେୟାର କଣିାବକିାସର କଛି ି
ନସିବଶକ ନୟିମ ଉ�ଂ�ନ କରଥିିବା େଚୂନା 
୍ାଇଥି�ା ସେବ ି । ୍ସର ନୟିାମକ ଏ ସନଇ 
ତଦନ୍ କରବିାକୁ ନସିଦ୍୍ଭଶ ସଦଇଥି�ା। 
ତଦନ୍ସର ୧୯ ଜଣ େତ୍ନ୍ତ ସକୌଶଳ 
ପ୍ରସୟାଗ କର ି୩,୨୬୬ ସେୟାର କଣିଥିିସ�। 
ସେମାସନ ଅେତ୍  ଉ୍ାୟସର କମ୍ପାନୀର 
୧୨.୮୭ ପ୍ରତଶିତ ସେୟାର କଣିଥିିସ�। 
ଏୋ ସେବ ି ନୟିମ ଉ�ଂ�ନ କରଛି।ି ସତଣ ୁ
ଜଣକା ୫ �କ୍ଷ ସ��ାଏଁ ଫାଇନ୍  �ଗାଇଛ ି
ସେବ।ି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର େରଶିକୁମାର 
କାନ୍�ିା� ୍ସଟ�, ବଶିାଳ କୁମାର କୃଷ୍ଣକାନ୍ 
ସବାରଶିା, ୍ାରଦୀ ଧୀରଭାଇ �ାନଭାଇ, 

ଭବନ ନାଥୱା�୍ଭ ୍ଞ୍�, ଅଙି୍କତ ଜଗଦୀଶଭାଇ ୍ଥିାଭା, ସକଟନ ପ୍ରବୀଣଭାଇ 
୍ଞ୍�, ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଏବଂ ରସମଶଚନ୍ଦ ଚତୁିଭାଇ ୍ସଟ� ରେଛିନ୍ ି ।

ବସୟୋର କଣିୋବକିୋବର କୋର୍ ସୋେ ିକର ିଫସବିଲ ୧୯ ନବିବଶକ
ବସବ ିଲ�ୋଇଲୋ ୯୫ ଲକ୍ଷ ଜରମିୋନୋ
୪୫ େନି ଭତିବର ଜରମିୋନୋ ଅରତ୍ତ 
େୋଖଲ କରବିୋକୁ ନବିଦ୍ତ୍ତଶ

କମଶିନବରଟ୍ ବପୋଲସିକୁ ନୋଲ୍ ବକୋ ବେଲୋ ୬ ପସିଆିର ଭ୍ୋନ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୭ା୯ (ସମିସ): ନବରତ୍ନ ରାଷ୍ଟାୟତ୍ ଉସଦ୍ାଗ 
ନ୍ାେନା� ଆ�ୁମନିୟିମ କମ୍ପାନୀ �ମିସିଟଡ୍ (ନାଲ୍ ସକା) 
ଭୁବସନଶ୍ୱର-କଟକ କମଶିନସରଟ୍ ସ୍ା�ସି୍ କୁ େୋୟତାର ୋତ 
ବଢ଼ାଇ ଆବଶ୍କ ଥିବା ସ୍ା�ସି୍ ନୟିନ୍ତଣ କକ୍ଷ (୍େିଆିର) ଭ୍ାନ୍ 
ସଯାଗାଇ ସଦଇଛ।ି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ କାଯ୍୍ଭ କ୍ରମସର ନାଲ୍ ସକା ଆଜ ି୬ଟ ି
୍େିଆିର୍ ଭ୍ାନ୍ ଭୁବସନଶ୍ୱର-କଟକ କମଶିନସରଟ୍ ସ୍ା�ସି୍ ୁପ୍ରଦାନ 
କରଛି ି ଯାୋ ସଦ୍ୈତ ନଗରୀ କଟକ ଏବଂ ଭୁବସନଶ୍ୱରସର ଆଇନ 
ଶଙୃ୍ଖଳାର ନୟିନ୍ତଣ କରବିା େେ ତଦାର� ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ େଦୃୁଢ଼ କରବିାସର 
େୋୟକ ସେବ। କମଶିନସରଟ୍ ସ୍ା�ସି୍ ମ�ୁ୍ାଳୟଠାସର 

ଭୁବସନଶ୍ୱର-କଟକ ସ୍ା�ସି୍ କମଶିନର ସେୌସମନ୍ଦ କୁମାର 
ପ୍ରୟିଦଶ୍ଭୀ, ଆଇ୍ଏିସ୍ ଏବଂ ନାସ୍ାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ୍ରଚିାଳନା 
ନସିଦ୍ଭଶକ  ଶ୍ୀଧର ୍ାତ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଭାସବ ୍ତାକା ସଦ�ାଇ 
୍େିଆିର୍ ଭ୍ାନ୍ ଗଡୁକୁି କମଶିନସରଟ୍ ସ୍ା�ସି୍ ଏବଂ ନାସ୍ାର 
ଅନ୍ ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉ୍ସ୍ଥତିସିର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି 
େଚୂନାସଯାଗ୍ ସଯ ନାସ୍ା କ୍ରମାଗତ ଭାସବ େୋୟତା ସ୍ୱରୂ୍ 
କମଶିନସରଟ୍ ସ୍ା�ସି୍ କୁ ୍େିଆିର ଭ୍ାନ୍ ପ୍ରଦାନ କର ି ଆେଛୁ।ି 
ଏେ ିଅବେରସର ନା ନାଲ୍ ସକା େଏିମ୍ ଡ ିଶ୍ୀଧର ୍ାତ୍ କେଛିନ୍ ିସଯ, 
ନାଲ୍ ସକା ସକୟାରଂି ଓ ସଶୟାରଂି ମ�ୂ୍ସବାଧସର ବଶି୍ୱାେ କସର।

ରଅିଲ୍ ମ ିପକ୍ଷରୁ ରଅିଲ୍ ମ ି
ସ୩ି୦ଏସ୍ ର ଶଭୁୋରମ୍ଭ

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨୭ା୯(ସମସି): ବଶି୍ୱର ଦରୁ ତ ଅଭବୃିଦ୍ଶିୀଳ 
ସ୍ାଟ୍ଭସଫାନ୍ ବ୍ାଣ୍ ରଅିଲ୍ ମ ି ୍କ୍ଷରୁ ନୂଆ ରଅିଲ୍ ମ ି
େ୩ି୦ଏସ୍ ର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି ରଅିଲ୍ ମ ିେ୩ି୦ଏସ୍ ର 
ଅନ୍ତମ ପ୍ରମ�ୁ ୋଇ�ାଇଟ୍ ସେଉଛ ି ଏୋର ୋଇଡ୍-
ଫିଙ୍ରପ୍ରଂିଟ୍ ସେନ୍ସର। େ-ିେରିଜି୍ ସେଗସମଣ୍ଟର 
ଫିଙ୍ରପ୍ରଣି୍ଟ ସେନ୍ େରର ୍ନୁଃଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିବା ରଅିଲ୍ ମ ି
େ୩ି୦ଏସ୍ ଆ୍ଣଙ୍କ ସ୍ାଟ୍ଭସଫାନ୍ କୁ ସକବଳ ୦.୫୮ 
ସେସକଣ୍ସର ଅନ୍ �କ୍ କରବିା ୍ାଇଁ େକ୍ଷମ। ରଅିଲ୍ ମ ି
େ୩ି୦ଏସ୍ ସର  ଏକ ମାଇସକ୍ରା-ସଟକ୍ସଚର୍ ଆଣ୍ଟ-ିେ୍ପି୍ 
ଡଜିାଇନ୍ ରେଛି ି ଯାୋର ଓଜନ ମାତ୍ ୧୮୨ ଗ୍ାମ ଏବଂ 
ଏଥିସର ଏକ ଅ�ଟେ ା୍-େ୍କି୍ ୮.୫ଏମ୍ଏମ୍ ବଡ ି ରେଛି।ି 
ଅ�ଟେ ା୍-ସେଭ୍ ସମାଡ୍ େେ ଏୋର ବଶିାଳ ୫୦୦୦ ଏମ୍ଏଏଚ୍ 
ବ୍ାସଟରୀ ଦୀ�୍ଭ େମୟର ମସନାରଞ୍ନ ସଦଉଛ।ି 
ରଅିଲ୍ ମ ି େ୩ି୦ଏସ୍ ର ଏକ ୮ଏମ୍ ୍  ି ଏଆଇ ରୟିର 
କ୍ାସମରା ଏବଂ ଏକ ୫ଏମ୍ପ ି ସେ�୍ ି କ୍ାସମରା ରେଛି।ି

େୂଆଦଲି୍ଲୀ ୨୭ା୯(ଏନେେ୍)ି: �ବୁ୍ 
ଶୀଘ୍ର େ୍ାଟ୍ସଆପ୍  ତାର ୟଜୁରଙୁ୍କ ଏକ 
ନୂଆ େବୁଧିା ସଦବାକୁ ଯାଉଛ।ି 
ଏେ ିେବୁଧିା ୍ ସର େ୍ାଟ୍ସଆପ୍  ଭଡିଓି 
ଏବଂ ଭଏେ କ�ସର ଅଧିକରୁ 
ଅଧିକ େଂ�୍କ ସ�ାସକ ସଯାଡ ି
ସୋଇ୍ାରସିବ। ସମସେଜଂି ଓ କ�ଂି �ାଗ ିସ�ାକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ୍େନ୍ ୍ା�ଟଥିିବା େ୍ାଟ୍ସଆପ୍   ତାର ଆପ୍  
ମାଧ୍ୟମସର ଭଡିଓି ଏବଂ ଭୟେ କ�ସର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ�ାକଙୁ୍କ ସଯାଡ ିସେବା �ାଗ ି�ଙି୍କଡ୍   ୍ ଠାଇବାର 
େବୁଧିା ମଧ୍ୟ ଉ୍�ବ୍ଧ କରବିାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ଏେ ିେବୁଧିା ଆରମ୍ଭ ସେବା ୍ସର ସ�ାସକ େ୍ାଟ୍ସଆପ୍ ସର 
ମଟିଂି, ସେମାନଙ୍କ ୍ରବିାର ଓ ବନୁ୍ଙ୍କ େେ ଭଡିଓିସର କଥାବାତ୍୍ଭା ସୋଇ୍ାରସିବ। େ୍ାଟ୍ସଆପ୍ ର ମଳୂ 
କମ୍ପାନୀ ସମଟା ମ�ୁ୍ କାଯ୍ଭ୍କାରୀ ଅଧିକାରୀ( େଇିଓ) ମାକ୍ଭ ଜୁକରବଗ୍ଭ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ୩୨ ଜଣ 
୍ଯ୍ଭ୍ନ୍ ଗରୁପ୍  �ାଗ ିେ୍ାଟ୍ସଆପ୍ ସର ଭଡିଓି କ�ସର ସଯାଡ ିସେବା ଭଳ ିବ୍ବସ୍ଥା କରୁଥିବା କେଛିନ୍।ି ଏେ ି
େବୁଧିା �ାଗ ି ସଟଷ୍ଟଂି ଆରମ୍ଭ ସୋଇଯାଇଛ।ି ବତ୍୍ଭମାନ େ୍ାଟ୍ସଆପ୍  ଭଡିଓି କ�ସର େବ୍ଭାଧିକ ୮ ଜଣ 
ସ�ାସକ ସଯାଡ ିସୋଇ୍ାରୁଛନ୍।ି

ସୋେଆି� ମଡିଆି ୍୍ାଟଫମ୍ଭ ସଫେବୁକ୍ ସର ଜୁକରବଗ୍ଭ ଏକ ସ୍ାଷ୍ଟସର କେଛିନ୍ ି ସଯ 
ଏେ ି େପ୍ାେରୁ ଆସମ େ୍ାଟ୍ସଆପ୍ ସର କଲ୍  �ଙି୍କଡ୍   େବୁଧିା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଫଳସର ସଗାଟଏି 
କ୍କି୍ ସର ଆ୍ଣ ସଯ ସକୌଣେ ି କ� େେ େଂଯକୁ୍ ସୋଇ୍ାରସିବ। ୩୨ ଜଣଙ୍କ ୍ଯ୍ଭ୍ନ୍ ଆସମ 
େରୁକ୍ଷତି ଏନକ୍ରପି୍ ସଟଡ୍ ଭଡିଓି କ�ଂିର ମଧ୍ୟ ୍ରୀକ୍ଷଣ କରବୁି। ଏ େମ୍ପକ୍ଭସର ଅଧିକ େଚୂନା 
ସଦଇ ଜୁକରବଗ୍ଭ କେଛିନ୍ସିଯ ଏସବ କଲ୍ ର ବକିଳ୍ପକୁ ଯାଇ କ� �ଂିକ ବସନଇ ୍ାରସିବ 
ଓ ଏୋକୁ ଆ୍ଣ ଆ୍ଣଙ୍କ ୍ରବିାର ଓ ବନୁ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ସେୟାର କର ି୍ ାରସିବ। କଲ୍  
�ଙି୍କକୁ ଉ୍ସଯାଗ କରବିା ୍ାଇଁ ୟଜୁରଙୁ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଆପ୍ କୁ ଅ୍ସଡଟ୍ କରବିାକୁ ୍ଡବି।  

ଟ୍ୋଏଲ୍  ଆରମ୍ଭ

ହ୍ରାଟ୍ସଆପ୍ ରେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ୩୨ଜଣଙ୍ ସହ ରହ� ଭଡିଓି କଲ୍ 



କପରୁ କ୍ରସର୍ ରୁ ଚ�ୋର,ି ପଣୁ ିଜଚଣ ଗରିଫ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୭ା୯(ସମସି): କୁତ୍ରା ଥରାନରା ଅଧୀନ ଲଟିବିେଡ଼ରା ଗ୍ରାମବେ େନ୍ଦ 
ପଡ଼ଥିିେରା କପେୁ କ୍ରସେେୁ ଲୁହରା ଏଙ୍ଗଲ ବ�ରାେ ି ଘଟଣରାବେ ପଲୁସି ପଣୁ ି ଜବଣ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ଗେିଫ କେ ିବକରାଟ୍ଟ �ରାଲରାଣ କେଛି।ି ଗେିଫ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଜଣକ ବହଉଛନ୍ ି
ଲମବଲରାଇ ମଝରାପଡ଼ରା ଗ୍ରାମେ ବେଉଲରାଲ ମଞି୍ଜ(୩୦)। 

ମୋରୱୋଡ ିସମୋଜ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ରଚସନ ଜୟନ୍ତୀ
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୭ା୯(ସମସି): ହନୁି୍ଦ 
ମହରାେରାଜ ଅଗ୍ବସନଙ୍କ ଜନ୍ମ େେିସକୁ 
ମରାେୱରାଡ ି ସମରାଜ ଅଗ୍ବସନ ଜୟନ୍ୀ 
ଭରାବେ ପରାଳନ କେ ି ଥରାଆନ୍।ି ଏ କ୍ରମବେ 
ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ମରାେୱରାଡ ି ସମରାଜ ପକ୍ଷେୁ 
ସଭରାପତ ି େରାବଜଶ ଅଗ୍ୱରାଲଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱବେ 
ଶଙ୍କେ ମ୍ରାବେଜ ପ୍ରାବଲସ ଠରାବେ 
ଅଗ୍ବସନ ଜୟନ୍ୀ ପରାଳତି ବହରାଇଯରାଇଛ।ି 
ସମରାଜେ ମହଳିରା ପେୁୁଷମରାବନ ମ୍ରାବେଜ 
ପ୍ରାବଲସ ଠରାେୁ ଏକ ବଶରାଭରାଯରାତ୍ରାବେ 
ନଗେ ପେକି୍ରମରା କେଥିିବଲ। ସମ୍ରାେକ େକିରାଶ ଅଗ୍ୱରାଲ, କବନେୟରା ଅଗ୍ୱରାଲ, 
ବକରାଷରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଧୀେଜ ଅଗ୍ୱରାଲଙ୍କ ସବମତ ମହଳିରା ସଭ୍ରା ପରାୟଲ, ବମରାହନିୀ, 
ସରାେକିରା, ସଧୁରା, ବୱେତରା ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ତତ୍ତରାେଧରାନବେ ଆବୟରାଜତି ବହରାଇଥିଲରା। 

ମଶିନ ଶକ୍ ିସଦସ୍ୋଙୁ୍ ବଚିଜଡ ିପକ୍ଷରୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନୋ
ବାଲିଶଙ୍କରା,୨୭ା୯(ସମସି): 
େରାଲଶିଙ୍କେରା (ଖ) ବଜରାନ୍ େ ଜଲି୍ରା 
ପେଷିେ ସେସ୍ରା ତଥରା ମଶିନଶକ୍ତ ି
ସେସ୍ରା ଜୟନ୍ୀ ଏକ୍ରାଙୁ୍କ େରାଲଶିଙ୍କେରା 
େ୍ଲକ େବିଜଡ ିତେଫେୁ େରାଲଶିଙ୍କେରା 
େ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରା କୁଞ୍ଜଲତରା ଭତି୍ଆିଙ୍କ 
କରାଯ୍୍ଟ ରାଳୟବେ ଭେ୍ ସ୍ରାଗତ 
ସମ୍ୱର୍୍ଟନରା ପ୍ରେରାନ କେରାଯରାଇଛ।ି 
ଆତ୍ମନଭି୍ଟେ ଓଡ଼ଶିରା େଜିବନସ ଲଡିେସପି୍  କରାଯ୍୍ଟ କ୍ରମବେ ମଶିନ ଶକ୍ତ ି ସେସ୍ରା 
ଜୟନ୍ୀ ଏକ୍ରାଙୁ୍କ ଗତ ୨୪ ତରାେଖିବେ ମଶିନ ଶକ୍ତ ିକମଶିନେ ତଥ୍ ସ�େି ସଜୁରାତରା 
କରାର୍୍ଟୀବକୟନ ତରାଙୁ୍କ ସମ୍ରାନତି କେଥିିବଲ। ତରାଙ୍କ େକ୍ଷତରା ବଯରାଗୁ ଁ ମହଳିରା ମରାନଙୁ୍କ 
ବନଇ ଛତୁଆ ପ୍ରସୁ୍ତ କେ ିସ୍ରାେଲମ୍ୱୀ କେରାଇେରାବେ ସରାେରା େରାଜ୍ବେ ପେ�ିୟ ସଷୃ୍ ି
କେ ିପରାେଛିନ୍।ି ଏହ ିସମ୍ୱର୍୍ଟନରା କରାଯ୍୍ଟ କ୍ରମବେ ଜଲି୍ରା ପେଷିେ (କ) ବଜରାନ୍ େ େବିନରାେ 
କୁଜୁେ େଞ୍ଜନ ସଂି, ବଜନରାମଣ ି କଶିନ, େଲିୀପ େରାେକି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିବଲ।

ସତ୍ସୋଇ ଚସବୋ ସଂଗଠନ ରୋଜ୍ ସମ୍ଳିନତୀ ପୋଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି

ବଡ଼ଗାଁ,୨୭।୯(ସମସି): େଡ଼ଗରଁା ଆଇଟଆିଇ ସଭରାଗହୃବେ ଶ୍ୀ ସତ୍ସରାଇ ବସେରା 
ସଂଗଠନ ତୁଡରାଲଗରା ଶରାଖରା ପକ୍ଷେୁ େରାଜ୍ ସମ୍ଳିନୀ ନମିବନ୍ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ିବେୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ବହରାଇଯରାଇଛ।ି ଏଥିବେ େରାଜ୍ ବସେରା ସଂଗଠନ ସଭରାପତ ି ସତ୍ ସ୍େୂପ 
ପଟ୍ଟନରାଏକଙ୍କ ସଭରାପତତି୍ତବେ ଆବୟରାଜତି ଏହ ି ବେୈଠକବେ ଆଗରାମୀ େରାଜ୍ 
ସମ୍ଳିନୀ ପରାଇ ଁେସୃି୍ତ ଆବଲରା�ନରା କେରାଯରାଇଥିଲରା। ଏଥି ପରାଇ ଁଆସନ୍ରା ଜରାନୁୟରାେୀ 
୨୦ ତରାେଖିେୁ ୨୩ ତରାେଖି ପଯ୍୍ଟ ନ୍ େନିଧରାଯ୍୍ଟ  କେରାଯରାଇ ଏହରାକୁ େଡ଼ଗରଁା ଆଇଟଆିଇ 
ପେସିେବେ ଆବୟରାଜନ କେରାଯେିରାକୁ ସ୍େି ବହରାଇଥିଲରା। ସମ୍ଳିନୀବେ ୨୨୨ ଜଣ 
ଆେରାହକ ଓ େରାଜ୍େ ୨୯ ଟ ି ଜଲି୍ରାେ ସଭରାପତ ି ବଯରାଗେରାନ କେେିରା କରାଯ୍୍ଟ କ୍ରମ 
େହଛି।ି ବଜରାନରାଲ ସଭରାପତ ିନରାେରାୟଣ ସେ, େେଷି୍ ସଭ୍ ଅନ୍ଯ୍୍ଟ ରାମୀ ପଟ୍ଟନରାଏକ, 
ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଜଲି୍ରା ସଭରାପତ ିମବନରାଜ େଥ, ପେୂ୍ଟତନ ସଭରାପତ ିଲଙି୍ଗେରାଜ େଥ, ସରାଇ 
ଆଶ୍ତି େରାମ�ନ୍ଦ୍ର ନରାୟକ, ତୁଡରାଲଗରା ବସେରାସମତି ିଆେରାହକ ବମରାହନ େରାଉତେରାୟ, 
ନେହେ ିନରାଏକ, ବହମନ୍ ପଣ୍ରା, ଅଜୟ େରାଜ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିବଲ।

ବୁଧବାର, 
୨୮ ସସସ୍ଟେମ୍ବର 
୨୦୨୨ iê¦eMWÿiê¦eMWÿ1212
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ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୭।୯(ସମସି)

�ଳତି ଶକି୍ଷରା େଷ୍ଟବେ ଯକୁ୍ତେୁଇ 
ପ୍ରଥମ େଷ୍ଟବେ ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ 
ଜଲି୍ରାବେ ପ୍ରରାୟ ୨୮ ପ୍ରତଶିତ ସଟି୍  
ଖରାଲ ିଖରାଲ ିପଡ଼ଛି।ି 
 ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଜଲି୍ରାବେ ବମରାଟ୍  
୯୧ଟ ି ଯକୁ୍ତ ୨ କବଲଜ େହଛି।ି 
ଉକ୍ତ ସମସ୍ କବଲଜବେ କଳରାବେ 
୧୧,୭୩୨ଟ ି ସଟି୍  େହଛି।ି ମରାତ୍ 
ତନ୍ମଧ୍ୟେୁ ୯୯୦୭ଟ ି ସଟି୍  ପେୂଣ 
ବହରାଇଥିେରାବେବଳ ୧୮୨୫ଟ ି
ସଟି୍  ଖରାଲ ି ପଡ଼ଛି।ି ବସହପିେ ି
େଜି୍ରାନବେ େହଥିିେରା ୭୭୪୬ଟ ି
ସଟି୍  ମଧ୍ୟେୁ ୩୨୦୬ଟ ି ସଟି୍ , 
େରାଣଜି୍ବେ େହଥିିେରା ୩୦୫୬ଟ ି
ସଟି୍  ମଧ୍ୟେୁ ୧୦୭୭ଟ ି ସଟି୍ , 
୧୯୨ଟ ି ସଟି୍  ମଧ୍ୟେୁ ୧୩୫ଟ ି
ସଟି୍  ଓ ଧନ୍ଦରାମଳୂକ ଶକି୍ଷରାବେ 
ଥିେରା ୩୦୦େୁ ୨୧୯ଟ ି ସଟି୍  
ଖରାଲ ି େହଛି।ି ଏହପିେ ି ସମସ୍ 
େଭିରାଗବେ େହଥିିେରା ୨୩୦୨୬ଟ ି

ସଟି ମଧ୍ୟେୁ ୧୬୫୬୪ ସଟି୍ ବେ 
ଛରାତ୍ଛରାତ୍ୀମରାବନ ନରାମ ବଲଖରାଇ 
ଥିେରାବେବଳ ୬୪୬୨ଟ ି ସଟି 
ଖରାଲ ି ପଡ଼ଛି।ି ଗତ ମରାଟ୍କି 
ପେୀକ୍ଷରାବେ ଜଲି୍ରାବେ ବମରାଟ ୨୨, 
୯୮୩ ଜଣ ପେୀକ୍ଷରାଥ୍ଟୀ ପରାସ 
କେଥିିେରାେୁ େରାକ ି ୬୪୧୯ ଛରାତ୍ 
ଛରାତ୍ୀ ଗବଲ କୁଆବଡ଼ ତରାହରା 
ପ୍ରଶ୍ନେରା�ୀ ସଷୃ୍ ିକେଛି।ି 

 ଗତ ମରାଟ୍କି ପେୀକ୍ଷରା 
ପରାଇଁ ୨୪୯୭୫ ଛରାତ୍ ଛରାତ୍ୀ 
ଫମ୍ଟ ପେୂଣ କେଥିିେରାେୁ ଏଥେ 
ଯକୁ୍ତ ୨ ବେ େହଥିିେରା ସମସ୍ 
ସଟି୍  ପେୂଣ ବହେ ବେରାଲ ି
ଆଶରା କେରାଯରାଉଥିଲରା। ମରାତ୍ 
ଫମ୍ଟପେୂଣ କେଥିିେରା ଛରାତ୍ 
ଛରାତ୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ୧୬୪୮ 
ଜଣ ଛରାତ୍ ଛରାତ୍ୀ ପେୀକ୍ଷରାବେ 
ଅନୁପସ୍ତି େହଥିିେରାବେବଳ 
୨୩୩୨୭ ଜଣ ପେୀକ୍ଷରାଥ୍ଟୀ 
େଭିନି୍ନ ବକନ୍ଦ୍ରବେ ପେୀକ୍ଷରା 
ବେଇଥିବଲ। ବସ ଯରାହରା ବହଉନରା 

କରାହ ିଁକ ି ଉକ୍ତ ପେୀକ୍ଷରାଥ୍ଟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ 
ମରାତ୍ ୩୪୧ ଜଣ ଅକୃତକରାଯ୍ଟ୍ 
ବହରାଇଥିେରାେୁ ଏଥେ ବେଶୀ 
ସଂଖ୍କ ସଟି୍  ଖରାଲ ି େହେି 
ନରାହ ିଁ ବେରାଲ ି ମବନ ବହଉଥିଲରା। 
ମରାତ୍ ଏଥିବେ େ୍ତକି୍ରମ ବେଖରା 
ବେଇଛ।ି ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଜଲି୍ରାବେ 
ଅନୁସ�ୂତି େଗ୍ଟେ ଅଧିକରାଂଶ 
ଛରାତ୍ ଛରାତ୍ୀ େହଥିିେରାେୁ ସେକରାେୀ 
ସରାହରାଯ୍ବେ ପରାଠ ପଢ଼େିରାବେ 
ଅସେୁଧିରା ନରାହ ିଁ। େଭିନି୍ନ କବଲଜ 
ଗଡୁକି ମଧ୍ୟ ତରାଙୁ୍କ ସହରାନୁଭୂତ ି
ପ୍ରେଶ୍ଟନ କେ ି ସ୍ଲୁ ବେୟବେ 
ବକରାହଳ ମବନରାଭରାେ ବପରାଷଣ 
କେ ି ଆସଛୁନ୍।ି ଜଲି୍ରା େରାହରାବେ 
ଭଲ କବଲଜବେ ନରାମ 
ବଲଖରାେରାେ ସରାମଥ୍ଟ୍ େହୁଥିେରା 
ଛରାତ୍ ଛରାତ୍ୀଙ୍କ ସଂଖ୍ରା ନଗଣ୍ 
େହଛି।ି ଏଣ ୁ ଏବତ ସଂଖ୍କ 
ମରାଟ୍କି ପରାସ ଛରାତ୍ ଛରାତ୍ୀ ଗବଲ 
କୁଆବଡ଼ ଏହରାେ ତଜ୍ଟମରା କେରା 
ଯେିରାେ ଆେଶ୍କତରା େହଛି।ି 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ୋଚର ଯକୁ୍ ୨ ପ୍ରଥମ 
ବରଦ୍ଧଚର ୨୮ ପ୍ରତଶିତ ସଟି୍  ଖୋଲ ି

 ବ୍ଲକ କସଲଜ ସଂଖ୍ା କଳା ବଜି୍ାନ ବାଣଜି୍ ସଂସ୍କୃତ ଧନ୍ଦାମଳୂକ
୧.େରାଲଶିଙ୍କେରା ୩ ୯୭ ୨୬ ୦ ୦ ୦
୨.େଡଗରଁା ୩ ୫ ୨୨୭ ୦ ୦ ୦
୩.େୀେମତି୍ପେୁ ୨ ୨୦୨ ୧୪୫ ୧୯୫ ୦ ୦
 (ବପୌେରା�ଂଳ)
୪.େଶି୍ରା ୫ ୯୫ ୨୪୮ ୧୫୧ ୦ ୦
୫.େଣରାଇ ୭ ୧୩୭ ୫୪ ୦ ୩୧ ୦
୬.ଗେୁୁଣ୍ଆି ୩ ୨୨ ୧୬୪ ୦ ୦ ୦
୭.ବହମଗେି ୫ ୮ ୯୯ ୪୨ ୦ ୪୩
୮.ବକରାଇଡରା ୨ ୪୩ ୧୧ ୦ ୦ ୦
୯.କୁଆେଁମଣୁ୍ରା ୩ ୫୧ ୪୯ ୮୫ ୦ ୦
୧୦.କୁତ୍ରା ୪ ୧୩୫ ୮୩ ୪୦ ୦ ୪୬
୧୧.ଲହୁଣୀପଡ଼ରା ୪ ୮୩ ୦ ୦ ୦ ୦
୧୨.ଲରାଠକିଟରା ୪ ୨ ୧୪୧ ୧୨୦ ୮୦ ୫୨
୧୩.ବଲଫି୍ପଡ଼ରା ୪ ୧୪୨ ୪୨ ୦ ୦ ୦ 
୧୪,ନୂଆଗରାଁ ୧ ୦ ୪୯ ୪୪ ୦ ୦
୧୫.େରାଜଗରାଙ୍ଗପେୁ ୩ ୧୨୨ ୯୦ ୦ ୦ ୦
୧୬.େରାଜଗରାଙ୍ଗପେୁ ୨ ୧ ୨୬ ୬୫ ୫୫ ୦
 (ବପୌେରା�ଂଳ)
୧୭.େରାଉେବକଲରା ୧୭ ୩୮୭ ୧୦୧୮ ୨୭୭ ୦ ୪୭
୧୮.ସେବଡଗରା ୨ ୬୨ ୫୯ ୦ ୦ ୦
୧୯.ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ୬ ୧୪୦ ୧୯୮ ୪୦ ୦ ୦
୨୦.ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ୫ ୯୮ ୨୦୮ ୭ ୦ ୦
  (ବପୌେରା�ଂଳ) 
୨୧.ଟରାଙ୍ଗେପରାଲ ି ୪ ୧୪୪ ୧୫୪ ୦ ୦ ୦

୬୪୧୯ ମାଟ୍ ରିକ ପାସ୍  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ଗଲେ କୁଆଲେ 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୭ା୯(ସମସି): ଜଲି୍ରା କ୍ରୀଡ଼ରା 
ସରାଂସେ ଓ ଫୁଟେଲ୍  ଆବସରାସଏିସନ୍  ଅଫ୍  
ଓଡ଼ଶିରାେ ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ବେ କଞି୍ଜମି୍ଟରା 
େଜୁି ପଟ୍ଟନରାୟକ ମନି ି ଷ୍ରାଡୟିମ୍ ଠରାବେ 
ଫରାଓ ବଖବଲରା ଇଣ୍ଆି ୧୭ େଷ୍ଟେୁ 
କମ୍  ମହଳିରା ଫୁଟେଲ ଲଗି ଉଦ୍ ଘରାଟତି 
ବହରାଇଛ।ି ଉଦ୍ ଘରାଟନୀ ଉତ୍ସେବେ 
ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଅତେିକି୍ତ ଜଲି୍ରାପରାଳ ଅଭମିନୁ୍ 
ବେବହେରା ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭରାବେ ବଯରାଗ 
ବେଇଥିବଲ। ସମନ୍ୱତି ଆେେିରାସୀ ଉନ୍ନୟନ 
ସଂସ୍ରାେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶରାସକ େରାମକୃଷ୍ଣ ଗଣ୍, 
ସେେ (କ) ଜଲି୍ରା ପେଷିେ ସଭ୍ ଅୱେନି 
ନରାଏକ, କଞି୍ଜମି୍ଟରା କବଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମବନରାଜ 
ବ�ୌଧେୁୀ, କଞି୍ଜମି୍ଟରା ଉଚ୍ଚ େେି୍ରାଳୟେ 
ପ୍ରଧରାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ବେେକୀ ଜୟପେୁଆି ତଥରା 

େରାଜକବିଶରାେ ି ଏକ୍ରା ସମ୍ରାନତି ଅତଥିିଭରାବେ 
ବଯରାଗ ବେଇ ଉତ୍ସରାହତି କେଥିିବଲ। ଜଲି୍ରା 
କ୍ରୀଡ଼ରା ସଂସେେ ସରାଧରାେଣ ସମ୍ରାେକ 
ପ୍ରଭରାତ କୁମରାେ ବଭରାଳ ଅତଥିିଙୁ୍କ ସ୍ରାଗତ 
କେଥିିôବଲ। ଫୁଟେଲ୍  ସମ୍ରାେକ ନତି୍ 
କୁମରାେ େଳ ମଞ୍ଚ ପେ�ିରାଳନରା କେଥିିବଲ। 

ଉକ୍ତ ପ୍ରତବିଯରାଗତିରାବେ େରାଉେବକଲରା ଷ୍ଲି 
ପ୍ଲରାଣ୍ଟ, କୁଆଁେମଣୁ୍ରା ୟଙ୍ଗ ଆବସରାସଏିସନ, 
େରାଜଗରାଙ୍ଗପେୁ ଫୁଟେଲ କ୍ଲେ, କଞି୍ଜେିବକଲରା 
କୁଲମଣ ି ହରାଇସ୍ଲୁ, ବସଣ୍ଟବମେୀ େରାଳକିରା 
ହରାଇସ୍ଲୁ ସନୁ୍ଦେଗଡ଼, କଞି୍ଜମି୍ଟରା ଉଚ୍ଚ 
େେି୍ରାଳୟ ଆେ ିଜଲି୍ରାେ ୬ ଟ ିେଳମଧ୍ୟବେ 

େୁଇଟ ି ପଯ୍ଟ୍ରାୟବେ ଲଗି୍  ମ୍ରା� ଅନୁଷ୍ତି 
ବହେ। ତନ୍ମଧ୍ୟେୁ ଉଦ୍ ଘରାଟନୀ େେିସବେ 
ଆଜ ି୩ ଟ ିମ୍ରା� ଅନୁଷ୍ତି ବହରାଇଯରାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥମ ମ୍ରା� େରାଜଗରାଙ୍ଗପେୁ ଫୁଟେଲ କ୍ଲେ 
ଓ ବସଣ୍ଟବମେ ି େରାଳକିରା ଉଚ୍ଚ େେି୍ରାଳୟ 
ମଧ୍ୟବେ ବଖଳ ଅମୀମରାଂସତି େହଥିିଲରା। 

ଦ୍ତିୀୟ ମ୍ରା�ବେ କୁଲମଣ ିଉଚ୍ଚ େେି୍ରାଳୟ 
କଞି୍ଜମି୍ଟରା ଉଚ୍ଚ େେି୍ରାଳୟଠରାେୁ ୧-୦ 
ବଗରାଲବେ େଜିୟୀ ବହରାଇଥିଲରା। ବସହପିେ ି
ତୃତୀୟ ମ୍ରା�ବେ ୟଙ୍ଗ ଆବସରାସଏିସନ 
ମଧ୍ୟ େରାଉେବକଲରା ଷ୍ଲି ପ୍ଲରାଣ୍ଟ ଠରାେୁ ୧-୦ 
ବଗରାଲବେ େଜିୟଲରାଭ କେଥିିଲରା। ବେଫେ ି
େୀନରା ତକିକି, ସମୁନ ିଲରାକ୍ରରା, େସନ୍ୀ କସିରାନ, 
େରାଳମତ ି ଓେରାମ, ଫୁଲମତ ି ଟବ୍ରା ବଖଳ 
ପେ�ିରାଳନରା କେଥିିବଲ। ଜରାତୀୟ ବେଫେୀ 
େୁଗ୍ଟରା ମରାଧେ ନରାଏକ ମ୍ରା� କମଶିନେ 
େରାୟତି୍ୱ ତୁଲରାଇ ଥିେରାବେବଳ ଜଲି୍ରା କ୍ରୀଡ଼ରା 
ସଂସେେ ପ୍ରଶରାନ୍ ପବଟଲ, ବେରାମରାଞ୍ଚ 
ବଭୈଷରାଲ, ଶଶିେି ପବଟଲ, ସେୁଜ ବଭୈଷରାଲ, 
ପ୍ରସରାେ ନରାଏକ, େରାବଜନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ରା, େରାଜରା 
ପଟ୍ଟନରାୟକ ପ୍ରମଖୁ ସହବଯରାଗ କେଥିିବଲ।

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୭ା୯(ସମସି): ଆେେିରାସୀ 
ସମ୍ପ୍ରେରାୟ ପକ୍ଷେୁ ଜଲି୍ରାେ େଭିନି୍ନ ସ୍ରାନବେ 
ମରା’ କେମସରାନଙି୍କ ପଜୂରା ମବହରାତ୍ସେ 
ସମରାବେରାହବେ ଅନୁଷ୍ତି ବହରାଇଯରାଇଛ।ି 
ବତଲପିରାଲ ି ମଣୁ୍ରାତଳ ଆନୁକୂଲ୍ବେ 
ପରାେମ୍ରାେକି େୀତନିତି ି ଅନୁଯରାୟୀ 
କେମସରାନ ି ପଜୂରା କେରା ଯରାଇଥିଲରା। ଏହ ି
ଅେସେବେ ଆେେିରାସୀ ନୃତ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଓ 

େରାେ୍ ପ୍ରତବିଯରାଗତିରା ବହରାଇଥିଲରା। ଏଥିବେ 
୪ଟ ି େଳ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେଥିିେରା ବେବଳ 
କୃତୀ େଳକୁ ଆଥ କିକ ଭରାବେ ପେୁସ୍ତୃ 
କେରାଯରାଇଥିଲରା। ସେେ େଧିରାୟକିରା କୁସମୁ 
ବଟବଟ, ପେୂ୍ଟତନ େଧିରାୟକ ବଯରାବଗଶ 
କୁମରାେ ସଂିହ, ଟରାଙ୍ଗେପରାଲ ି (କ) ଜଲି୍ରା 
ପେଷିେ ସଭ୍ରା ବଗଲେତୀ ପବଟଲ, 
ପେୂ୍ଟତନ େ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଟଆି ମଣୁ୍ରା, 

ସେୁଭ ି ସରାହୁ, ତେୁଲତରା ବକବକ୍ଟଟରା ପ୍ରମଖୁ 
ଅତଥିି ଭରାବେ ବଯରାଗ ବେଇଥିବଲ। ପଜୂରା 
କମଟି ି ସଭରାପତ ି ଶବିଶରା ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ, 
ସମ୍ରାେକ କୁନୁ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ, ବକରାଷରାଧକ୍ଷ 
ମଣ ି ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ତତ୍ୱରାେଧରାନବେ 
ଏହରା ଆବୟରାଜତି ବହରାଇଥିଲରା। 

 ବସହପିେ ି େୁଡରାେରାହରାଲ 
ମଣୁ୍ରାପଡ଼ରାଠରାବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ରାନୀୟ ମରା’ 
ବେଲସେଏିନ କେମରା େଳ ପକ୍ଷେୁ ମରା’ଙ୍କ 
ପଜୂରା ମବହରାତ୍ସେ ଅନୁଷ୍ତି ବହରାଇଛ।ି 
ପେୂ୍ଟତନ େଧିରାୟକ ଶ୍ୀ ସଂିହ, ପେୂ୍ଟତନ େ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ୀ ମଣୁ୍ରା ଓ ଜଲି୍ରା ପେଷିେ ସଭ୍ରା 
ଶ୍ୀମତ ି ପବଟଲଙ୍କ ସବମତ ନତି୍ରାନନ୍ଦ 
ପବଟଲ, ପ୍ରଫୁଲ୍ ମରାଝୀ, �ନ୍ମୟ ପବଟଲ 
ପ୍ରମଖୁ ଅତଥିି ଭରାବେ ବଯରାଗ ବେଇଥିବଲ। 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୭ା୯(ସମସି):

‘୫-ଟ’ି ସ�େି ଭବିକ ପରାଣ୍ଆିନ୍  ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ 
ଜଲି୍ରା ବହମଗେି େ୍ଲକେ ଛରାତ୍ୀ ଭୂମକିରା 
ପ୍ରଧରାନଙ୍କ ପରାଖକୁ ପଠରାଇଥିେରା େଜୁି 
ପଟ୍ଟନରାୟକଙ୍କ ଜୀେନୀ ଉପବେ ଆଧରାେତି 
‘ବଡୟରାେବଡଭଲି ବଡବମରାକ୍ରରାଟ୍ ’ ପସୁ୍କକୁ 
ତରାଙୁ୍କ ପ୍ରେରାନ କେରାଯରାଇଛ।ି ଜଲି୍ରାପରାଳ 
ଡରା. ପେରାଗ ହଷ୍ଟେ ଗରାଭରାଲ ି ଭୂମକିରାଙୁ୍କ ଏହ ି
ପସୁ୍କ ପ୍ରେରାନ କେଛିନ୍।ି ଏହ ି ଅେସେବେ 
ଜଲି୍ରା ଶକି୍ଷରାଧିକରାେୀ ଅମଲୂ୍ କୁମରାେ ପଧରାନ, 
ଜଲି୍ରା ଗ୍ରାମ୍ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ରାେ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ନବିଦ୍୍ଟଶକ ବଭୈେେ ସଂି ପବଟଲ ଏେଂ ସ୍ଲୁ 
ଶକି୍ଷକ େବିନଶ କୁମରାେ ପବଟଲ ଉପସ୍ତି 

ଥିବଲ। କଛିେିନି ତବଳ ‘୫-ଟ’ିସ�େିଙ୍କ 
ସ୍ଲୁ େୂପରାନ୍େଣ ଆଭରାସୀ କରାଯ୍୍ଟ କ୍ରମବେ 
ଭୂମକିରା େୂପରାନ୍େତି ସେକରାେୀ ହରାଇସ୍ଲୁବେ 
ପରାଠପଢ଼଼ ି ଭେଷି୍ତବେ ପରାଇଲଟ୍  ବହେରାକୁ 
ଲକ୍ଷ୍େଖିଛନ୍ ିବେରାଲ ିକହଥିିବଲ। ଭୂମକିରାଙ୍କ 
ଏହ ି ସ୍ପ୍ନ ସରାକରାେ ବହେରା ପରାଇ ଁ ୫-ଟ ି

ସ�େି ଶବୁଭଚ୍ରା ଜଣରାଇେରା ସହ ତରାଙୁ୍କ 
େଜୁି େରାେୁଙ୍କ ଏହ ି ଜୀେନୀ ପସୁ୍କ ପ୍ରେରାନ 
କେଛିନ୍।ି ବମରା’ପରାଇ ଁବସ େଜୁି ପଟ୍ଟନରାୟକଙ୍କ 
ଜୀେନୀ ପସୁ୍କ ପଠରାଇଥିେରାେୁ ମୁଁ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଏେଂ ୫ଟ ି ସ�େିଙୁ୍କ ଧନ୍େରାେ 
ଜଣରାଉଛ ି ବେରାଲ ି ଭୂମକିରା କହଛିନ୍।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼/ବଡ଼ଗାଁ,୨୭ା୯(ସମସି): ଗତ 
ତ୍ସି୍େୀୟ ପଞ୍ଚରାୟତ ନେି୍ଟରା�ନବେ େଳୀୟ 
ପ୍ରରାଥ୍ଟୀଙୁ୍କ େଜିୟୀ କେେିରାବେ ଅଗ୍ଣୀ ଭୂମକିରା 
ନଭିରାଇ ଥିେରା େଡ଼ଗରଁା େ୍ଲକ େଜୁି ଜନତରାେଳେ 
କମ୍ଟୀମରାନଙୁ୍କ ବନଇ େଡ଼ଗରଁାଠରାବେ ଏକ 
କମ୍ଟୀ ସମରାବେଶ ଅନୁଷ୍ତି ବହରାଇଛ।ି େଡ଼ଗରଁା 
େ୍ଲକ େବିଜଡ ି ସଭରାପତ ି ବେେରାଶଷି ମଶି୍ଙ୍କ 
ସଭରାପତତି୍ୱବେ ଆବୟରାଜତି ଏହ ିସମରାବେଶବେ 
ଜଲି୍ରା େବିଜଡ ିସଭରାପତ ିତଥରା ସ୍ତନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ 

ପେଷିେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େନିୟ ବଟରାବ୍ରା ବଯରାଗ ବେଇ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନେୀନ ପଟ୍ଟନରାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱରାନ କ୍ରବମ 
ସମସ୍ କମ୍ଟୀ ସଂଗଠତି ବହରାଇ ଜଲି୍ରାପେଷିେ 
ପ୍ରରାଥ୍ଟÒମରାନଙୁ୍କ େପିଳୁ ସଂଖ୍ରା ବଭରାଟବେ େଜିୟୀ 
କେଥିିେରାେୁ େଳୀୟ କମ୍ଟୀଙୁ୍କ କୃତଜ୍ତରା ଜ୍ରାପନ 
କେଥିିବଲ। େରାଜ୍ େଜୁି ଯେୁ ଜନତରା େଳେ 
କରାଯ୍୍ଟ କରାେୀ ସଭରାପତ ି ବେୈକୁଣ୍ଠ ନରାଏକ 
ବଯରାଗବେଇ ଆଜଠିରାେୁ କମ୍ଟୀମରାବନ ସଂଗଠତି 
ବହରାଇ େଳ ଏେଂ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ ବଲରାକରାଭମିଖୁୀ 

କରାଯ୍୍ଟ କ୍ରମ ଗଡୁକୁି ପ୍ର�ରାେପ୍ରସରାେ କେେିରା ସହ 
୨୦୨୪ ନେି୍ଟରା�ନବେ େଳୀୟ ପ୍ରରାଥ୍ଟୀଙୁ୍କ େଜିୟୀ 
କେେିରାକୁ ଆହ୍ୱରାନ ଜଣରାଇ ଥିବଲ। ଜଲି୍ରା େଜୁି ଯେୁ 
ଜନତରା େଳ ସଭରାପତ ିବେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସରାେ ମରାଝୀ, 
େରାଜ୍ ସମ୍ରାେକ ମବୁକଶ ପବୁେରାହତି, ଜଲି୍ରା 
ପେଷିେ ସଭ୍ରା ବସରାନରାଲ ିବହଁସ, େେଷି୍ ବନତରା 
େସନ୍ ସରାହୁ, ଧେଣୀଧେ ନରାଏକ, ବେବେନ୍ଦ୍ର 
ସରାହୁ, ଜୟନ୍ େଶି,ି ସରାେକିରା ବକବକ୍ଟଟରା, 
ସଞ୍ଜ ୁ ବସରାବେନ, ସବେରାଜ ସରାହୁ, ଉତ୍କଳ 
ମହରାପରାତ୍, ବେେରାଶଷି ପବୁେରାହତି, ବେରାଶନ 
ସରାହୁ, �ତି୍ବସନ ମରାଝୀ, ସଞ୍ଜୀ େଞ୍ଚଆୁଙ୍କ 
ସବମତ ଅବନକ େେଷି୍, ଯେୁ, ଛରାତ୍ ଓ ମହଳିରା 
ବନତୃେୃନ୍ଦ ବଯରାଗ ବେଇଥିବଲ। ଗତ ତ୍-ିସ୍େୀୟ 
ପଞ୍ଚରାୟତ ନେି୍ଟରା�ନବେ େଳୀୟ ପ୍ରରାଥ୍ଟୀଙୁ୍କ େଜିୟୀ 
କେେିରାବେ ଅଗ୍ଣୀ ଭୂମକିରା ଗ୍ହଣ କେଥିିେରା 
କମ୍ଟୀମରାନଙୁ୍କ ସମ୍ର୍କିତ କେରାଯରାଇଥିଲରା। 
େବିଜଡ ି ଜଲି୍ରା ସରାଧରାେଣ ସମ୍ରାେକ ଅେୁଣ 
େୀକ୍ଷତି ସଭରା ପେ�ିରାଳନରା କେଥିିବଲ।

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୭ା୯(ସମସି): ମଳିତି 
ଜରାତସିଂଘ ପକ୍ଷେୁ ବଘରାଷତି ‘୨୦୩୦ 
େୀଘ୍ଟସ୍ରାୟୀ େକିରାଶ ଲକ୍ଷ୍’କୁ ଓଡ଼ଶିରାବେ 
ସଫଳ େୂପରାୟନ କେେିରା ଲରାଗ ି
େରାଜ୍ ସେକରାେ େବିଶଷ ପେବକ୍ଷପ 
ବନଉଛନ୍।ି ବତଣ ୁ ବକ୍ଷତ୍ ସ୍େବେ 
ଥିେରା ସେକରାେୀ ଅଧିକରାେୀମରାନଙୁ୍କ ଏ 
େଗିବେ ପ୍ରସୁ୍ତ କେେିରା ତଥରା ଓଡ଼ଶିରାବେ 
ଏହ ି େୀଘ୍ଟସ୍ରାୟୀ େକିରାଶ ଲକ୍ଷ୍ପେୂଣ 
ବନଇ ବଯରାଜନରା 
ଓ ସଂବଯରାଜନ 
େଭିରାଗ ପକ୍ଷେୁ 
ଜି ଲ୍ ରା ସ୍ େ ୀ ୟ 
କ ମ୍ଟ ଶ ରା ଳ ରା େ 
ଆବୟରାଜନ କେରାଯରାଉଛ।ି ଏ 
କ୍ରମବେ ପରାଇଲଟ୍  କରାଯ୍୍ଟ କ୍ରମ ଭରାବେ 
ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ଠରାବେ ଆେମ୍ଭ ବହରାଇଥିେରା 
େୁଇେନିଆି କମ୍ଟଶରାଳରାକୁ ଜଲି୍ରାପରାଳ 
ଡରା. ପେରାଗ ହଷ୍ଟେ ଗରାଭରାଲ ିଉଦ୍ ଘରାଟନ 
କେଛିନ୍।ି ଭଡିଓି କନଫବେନ୍ଂି 

ମରାଧ୍ୟମବେ ବଯରାଗବେଇ ବଯରାଜନରା 
ଓ ସଂବଯରାଜନ େଭିରାଗେ ଯଗୁ୍ମ ସ�େି 
ମନୀଷ ଅଗ୍ୱରାଲ ଏହ ି ସରାମଥ୍୍ଟ  େକିରାଶ 
କମ୍ଟଶରାଳରାେ ଆଭମିଖୁ୍ ସମ୍କ୍ଟବେ 
ଗେୁୁତ୍ୱ ବେଇଥିବଲ। ଏହ ିକମ୍ଟଶରାଳରାବେ 
ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଜଲି୍ରା ପେଷିେେ ମଖୁ୍ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକରାେୀ ତଥରା କରାଯ୍୍ଟ  ନେି୍ଟରାହୀ 
ଅଧିକରାେୀ ବଭୈେେ ସଂି ପବଟଲ, 
ବଯରାଜନରା ଓ ସଂବଯରାଜନ େଭିରାଗେ 

ସରାମଥ୍୍ଟ  େୃର୍ ିେବିଶଷଜ୍ ସବେରାଜ େରାଶ 
ଏେଂ ଜଲି୍ରା ବଯରାଜନରା ଓ ସଂବଯରାଜନ 
େଭିରାଗେ ଉପନବିଦ୍୍ଟଶକ ଡ. 
େଜି୍ରାନରାନନ୍ଦ ମହରାନ୍ ି ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସବମତ 
ଜଲି୍ରାେ େଭିନି୍ନ ୧୫ଟ ିେଭିରାଗେ େେଷି୍ 
ଅଧିକରାେୀମରାବନ ବଯରାଗ ବେଇଛନ୍।ି 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୨୭ା୯(ସମସି): ସ୍ରାନୀୟ ଭେରାନୀଶଙ୍କେ ଉଚ୍ଚ େେି୍ରାଳୟବେ 
ଜଲି୍ରାସ୍େୀୟ େଜି୍ରାନ ବମଳରା ଅନୁଷ୍ତି ବହରାଇଯରାଇଛ।ି ଏଥିବେ ଜଲି୍ରାେ 
ସମସ୍ େ୍ଲକସ୍େୀୟ େଜି୍ରାନ ବମଳରାେ ବଶ୍ଷ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁକି ସ୍ରାନ ପରାଇଥିଲରା। 
ତନ୍ମଧ୍ୟେୁ େରାେୁ ନୂଆଗରଁା ସ୍ତି େଣରାଇ େ୍ଲକ ଓଡ଼ଶିରା ଅେଶ୍ଟ େେି୍ରାଳୟେ 
ଛରାତ୍ୀ ଶ୍ୀୟରା ପ୍ରଧରାନଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ସ୍ରାନ ଅଧିକରାେ କେଥିିଲରା। ବସହପିେ ି
କମଲଗରା ସ୍ତି ବହମଗେି େ୍ଲକ ଓଏଭେି ଛରାତ୍ୀ କଲରାଶ୍ୀ ବେବହେୀଙ୍କ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ରାନ ଅଧିକରାେ କେଥିିେରାବେବଳ େରାଜଗରାଙ୍ଗପେୁ 
ସ୍ରାଧିବମେ ିେରାଳକିରା ଉଚ୍ଚ େେି୍ରାଳୟେ ଅନଘରା ଦ୍ତିୀୟରା ବଯରାଶୀଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ତୃତୀୟ ସ୍ରାନବେ େହଥିିଲରା। ପ୍ରଥମ ସ୍ରାନ ଅଧିକରାେ କେଥିିେରା ପ୍ରକଳ୍ପ 
େରାଜ୍ସ୍େୀୟ େଜି୍ରାନ ବମଳରାବେ ସ୍ରାନ ପରାଇେ। ଉଦ୍ ଯରାପନୀ ଉତ୍ସେବେ 
ଜଲି୍ରା ଶକି୍ଷରାଧିକରାେୀ ଅମଲୂ୍ କୁମରାେ ପଧରାନ ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭରାବେ ବଯରାଗ 
ବେଇ କୁନ ିବେୈଜ୍ରାନକିଙୁ୍କ ଉତ୍ସରାହତି କେଥିିବଲ। ଭରାେପ୍ରରାପ୍ତ ପ୍ରଧରାନଶକି୍ଷକ 

ସଧୁରାଂଶ ୁକୁମରାେ ବ�ୌଧେୁୀ ଉପସ୍ତି ଥିବଲ। ଜଲି୍ରା େରାଳକିରା ଶକି୍ଷରା ନେିୀକ୍ଷକ 
ସେୂଜ ପ୍ରକରାଶ ବ�ୌଧେୁୀ କରାଯ୍୍ଟ କ୍ରମ ପେ�ିରାଳନରା କେଥିିେରା ବେବଳ ପ୍ରଶରାନ୍ 
ପବଟଲ ଓ ଅନନ୍ ପବଟଲ ସହବଯରାଗ କେଥିିବଲ। ଉକ୍ତ େଜି୍ରାନବମଳରାବେ 
େମିଳ ନରାଏକ ଓ େରାଧରାନରାଥ ମଶି୍ େ�ିରାେକ ଭରାବେ ବଯରାଗ ବେଇଥିବଲ।

ସନୁ୍ଦରଗେ ଛାତ୍ରରୀଙୁ୍ ବ ରିଜୁବାବୁଙ୍ ଜରୀବନରୀ ପସୁ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କଲେ ‘୫-ଟ ରି’ ସଚରିବ

ବଭିନି୍ନ ସ୍ୋନଚର ମୋ’ କରମସୋନଙି୍ ପଜୂୋ

ଟ୍ରକ୍ କୁ ପଛରୁ ଧକ୍ୋ ଚଦଇ ଟ୍ରକ୍  �ୋଳକ ମତୃ 

ବେଗାଁଲର ବ ରିଜୁ ଜନତା ଦଳ କମ୍ରୀ ସମାଲବଶ 

ପଞ୍ୋୟତ ନବିଦ୍ଧୋ�ନର ଅଗ୍ରଣତୀ କମଦ୍ଧତୀଙୁ୍ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନୋ

୧୭ ବର୍ରୁ କମ୍  ମହ ରିଳା 
ଫୁଟବେ େରିଗ୍  ଉଦ୍ ଘାଟ ରିତ ଜଲି୍ୋର ୬ ଦଳ ମଧ୍ୟଚର ଦୁଇ ପଯଦ୍ଧ୍ୋୟଚର ଲଗି୍  ମ୍ୋଚ୍  

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼/଼ସେମଗରି, ୨୭ା୯ 
(ସମସି): ବହମଗେି ଥରାନରା ଅଧୀନ 
କନକିରା ସରାଇଡଂି େରାସ୍ରାେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 
କୁଲୁପଡ଼ରାଠରାବେ ଏକ ୧୨ �କଆି ଟ୍କ୍  
ଅନ୍ ଏକ ବକରାଇଲରା ବେରାବଝଇ ଟ୍କ୍ କୁ 
ପଛପଟୁ ଧକ୍ରା ବେଇଛ।ି ଏଥିବେ 
େୁଘ୍ଟଟଣରା ଘଟରାଇଥିେରା ଟ୍କ୍  �ରାଳକଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ ଘଟଛି।ି ମତୃକ �ରାଳକଙ୍କ ନରାମ 
ଜୁଗଳ କବିଶରାେ ମହରାବତରା (୪୭) 
ଓ ଘେ ଝରାେଖଣ୍ େରାଜ୍ ବେରାକରାବେରା 
ଜଲି୍ରା ବେରାଲ ିଜଣରାପଡ଼ଛି।ି ଉକ୍ତ ଘଟଣରା 
ପ୍ର�ରାେତି ବହେରାପବେ େହୁ ବଲରାବକ 
ଘଟଣରାସ୍ଳବେ ପହଞ୍ଚ ି ମତୃକଙ୍କ 

ପେେିରାକୁ କ୍ଷତପିେୂଣ େରାେବିେ 
େରାସ୍ରାବେରାକ କେଥିିବଲ। ପଲୁସି 
ଘଟଣରା ସ୍ଳବେ ପହଞ୍ଚ ିେହୁ େୁଝରାସଝୁରା 
କେଥିିବଲ ବହଁ ଅବନ୍ଦରାଳନରାକରାେୀ 
ମରାବନ ନଜି ଜେିବେ ଅଟଳ 
େହଥିିବଲ। ପବେ ମତୃକଙ୍କ ପେେିରାେ 
ବଲରାକଙୁ୍କ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କରା ଆଥ କିକ 
ସହରାୟତରାେ ପ୍ରତଶିରୁତ ିେଆି ଯେିରା ପବେ 
ସନ୍୍ରାବେ ଆବନ୍ଦରାଳନକରାେୀମରାବନ 
େରାସ୍ରା ଅେବେରାଧେୁ ନେୃିତ େହଥିିବଲ 
ଏ ବନଇ ଥରାନରାବେ ଏକ ମରାମଲରା 
େୁଜୁ ବହରାଇଥିେରାବେବଳ େୁଧେରାେ 
େ୍େବଚ୍େ ବହେ ବେରାଲ ିଜଣରାପଡ଼ଛି।ି 

 ‘୨୦୩୦ ଦତୀରଦ୍ଧସ୍ୋୟତୀ ବକିୋଶ ଲକ୍ଷ୍’ 
ସମ୍ପକକିତ ଜଲି୍ୋସ୍ରତୀୟ କମଦ୍ଧଶୋଳୋ 

ଜରିଲ୍ାସ୍ତରରୀୟ ବ ରିଜ୍ାନ 
ଲମଳା ଉଦ୍ ଯାପ ରିତ  ଶ୍ତୀୟୋ ପ୍ରଧୋନଙ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ରୋଜ୍ସ୍ରକୁ ମଚନୋନତୀତ



C&Kìk IWÿògûC&Kìk IWÿògû ବୁଧବାର
୨୮ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, 

୨୦୨୨ 1313
www.sakalaepaper.com

ଆରଡ ି୍ୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣଙି୍କ ମନ୍ରିସର 
ଜୟଦୁର୍ାଙ୍କ ଭୁବସେଶ୍ବରୀ ସବଶ

୪ଶହ ବର୍ଷର ବାରବାଟଆି ଦୁର୍ଷାପଜୂା ପରମ୍ପରା

୍ୀରହାଟ,୨୭।୯(େମେି):

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ୨ ରର୍ବ ଧର ି
କହରାନା କଟକଣାହର ପଜୂା ପାର୍ବଣ ଫିକା 
ପଡଥିିରା ହରହେ ଚେତି ରର୍ବର ମାହୋଲକୁ 
ଶ୍ରଦ୍ାେୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ଅଧିକ ଉତ୍ାେ 
ଉଦ୍ଦୀପନା ହେଖିରାକୁ ମେିଛି।ି ଏେ ିପାର୍ବଣର 
ମାହୋଲକୁ ଅଧିକ ମହନାରମ କରରିା ପାଇଁ 
ପଜୂା ମଣ୍ଡପଗଡୁକି ପ୍ରସୁ୍ତ ିହେର ହେରାହର 
ପେଞ୍ଛି।ି ଗାଁ ଗେେରୁି ଆରମ୍ଭ କର ିସେର ଓ 
ରସ୍ ି ଯାଏଁ ସରୁଠ ି ପାର୍ବଣକୁ ହନଇ ଆରମ୍ଭ 
ହୋଇଗଲାଣ ିଉତ୍ରମଖୁର। ଏଥର ପଜୂାକୁ 
କଏି ହକମତି ିଉପହଭାଗ କରରି ହସଥିଲାଗ ି
ମଧ୍ୟ ର୍ ଲୁପ୍ରଣି୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତ ହୋଇଗଲାଣ।ି 
ତେିଡି ି ର୍କ େରସଂିପରୁ ପଞ୍ାୟତ ଅଧଦୀନ 
ରାରରାଟଆିର ଗାଁର ସାର୍ବଜନଦୀନ 
େୁଗ୍ବାପଜୂା ଚେତି ରର୍ବ ପ୍ରାୟ ୪ େେ ରର୍ବହର 
ପୋପ୍ବଣ କରଛି।ି ମଣୃ୍ମୟଦୀ ମରୂ୍ତ୍ତି ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ଚୂଡାନ୍ତ ପଯ୍ବ୍ାୟହର ପେଞ୍ଥିିରା ହରହେ 
ସାଜସଜ୍ା ମଧ୍ୟ ହଜାରହସାର ଚାଲଛି।ି ଏେ ି

େୁଗ୍ବାପଜୂା ରଡ ନଆିରା। ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ସେୁୁର ଅଞ୍େରୁ ଶ୍ରଦ୍ାେୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଅୁ 
ଛୁଟଥିାଏ। ମା’ଙ୍କ ମେମିା ଅପାର। ଯଏି 
ଯାୋ ମନସ୍ାମନା କରଥିାଏ ତାେ ପରୂଣ 
ହୋଇଥାଏ ହରାଲ ିରଶି୍ାସ ରେଛି।ି ପ୍ରତରିର୍ବ 
ମାନସକି ପରୂଣ ହୋଇଥିରା ଶ୍ରଦ୍ାେୁଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ପଜୂା କାଯ୍ବ୍ ରଭିନି୍ନ ୋୟତି୍ୱ ହନରା 
ଏପରକି ି ପାଲା ୋସକାଠଆି ପରହିରରଣ 
କରଥିାନ୍ତ।ି ହତହର ହଲାକମଖୁରୁ ଯାୋ 
େଣୁାଯାଏ ହଯ, ୪ େେ ରର୍ବ ତହେ ଏେ ି
ଗାଁର ନାରଣ ମଶି୍ର ନାମକ ଜହଣ ବ୍ାହ୍ମଣ 
କାକଟପରୁ ମଙ୍ଗୋ ପଦୀଠହର ଚଣ୍ଡପିାଠ 
କରୁଥିରା ହରହେ ମା’ ତାଙ୍କ ଉପହର 
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୋଇଥିହଲ। ସ୍ୱପ୍ାହେେ ରେହର 
ତାଙ୍କଠାରୁ ପଜୂା ପାଇରାକୁ କେରିା ସେ 
ତାଙ୍କ ସେତି ଆସଥିିହଲ। ହସହତହରେ 
ଏେ ିଗାଁର ଏକ ରେିାେ ରଟରୃକ୍ଷ ମହୂେ ଏକ 
ଧେୂଆି ଘର ନମି୍ବାଣ କରାଯାଇ ପଜୂାର୍୍ବନା 
କରା ଯାଉଥିଲା। େୁଗ୍ବାପଜୂାହର ପଜୂକ 
ପରରିାର ହଲାହକ କାେୁଅ ପଣୁି୍ଡଆ ତଆିର ି

କରାଯାଏ ଏରଂ ପଜୂା େନି ମା’ଙ୍କ ଆରଭି୍ବାର 
ହୋଇଥାଏ। ୨ େେ ରର୍ବ ଧର ିଧେୂଆି ଘହର 
ପଜୂା ପାଉଥିହଲ ଏରଂ ପରରର୍ତ୍ବଦୀ ସମୟହର 
ଏକ ଆଜହରଷ୍ଟସ ଘର ନମି୍ବାଣ ହୋଇ 
ପଜୂାକାଯ୍ବ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୫୩ ରର୍ବ 
ତହେ ଜହଣ ରୋନ୍ ରକ୍ତଙି୍କ ସୋୟତାହର 
ଏକ ଭର୍ ମନ୍ରି ନମି୍ବାଣ କରାଯାଇଛ।ି 

ପଜୂକ ତଥା କର୍ତ୍ବାଭାହର ସାଧୁଚରଣ 
ମଶି୍ର କାଯ୍ବ୍ ସମ୍ାେନ କରୁଥିରା ହରହେ 
ହକୈୋସ ସାେୁ, େ୍ାମସୁନ୍ର ପରଡିା, 
ସୁହରନ୍ଦ୍ର ପାଣଗି୍ାେଦୀ, ଲକ୍ଷଦୀଧର ମଶି୍ର 
ଓ ହଲାକନାଥ ଆଚାଯ୍ବ୍ ପ୍ରମୁଖ 
ଗ୍ାମରାସଦୀ ସେହଯାଗ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଉଜ୍ୱେ ଆହଲାକମାୋ, ସାଜସଜ୍ା ସେ 
ହେୈନକି ପାଲା ଓ ୋସକାଠଆିହର 
ପଦୀଠ ଚେଚଞ୍େ ହୋଇଥାଏ। ଏେ ି
ପଦୀଠହର ଶ୍ରଦ୍ାେୁ ଭକ୍ତମାହନ ଆଟକିା 
ହଭାଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତ।ି ଏଥିସେ େଜାର 
େଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମହର ପଦୀଠ 
ହୋଭାରଦ୍୍ବନ କରଥିାଏ।

ଆଟକିା ଭ�ାରଲାର ିପାଇଁ �କ୍ତଙ୍କ ସଅୁ ଛୁଭଟ

ଚାନ୍ବାଲ,ି୨୭ା୯ (େମେି): ଜଲି୍ା ପାଇଁ 
ହଗୌରର ଆଣଛିନ୍ତ ିଭଦ୍ରକ ଝଅି ଅପର୍୍ବାରାଣଦୀ 
ୋସ। ଅପର୍୍ବା ୧୯ ରର୍ବରୁ କମ୍  ଓଡେିା 
ମେେିା ଟ-ି୨୦ େେହର ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍ତ।ି 
ଓସଏି ମହନାନୟନ କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ୧୫ 
ଜଣଆି ତାଲକିାହର ଓଡେିା ପକ୍ଷରୁ ହଖେରିା 
ପାଇ ଁତାଙ୍କ ନାମ ହଘାରଣା କରାଯାଇଛ।ି ଏ 
ହନଇ ହସ ରସିସିଆିଇର ୧୯ ରର୍ବରୁ କମ୍  
ମେେିା େେର ଟ-ି୨୦ ଟୁର୍୍ବାହମଣ୍ଟ ପାଇଁ 
ଅହକଟାରର ୧ ତାରଖିରୁ ରଜିୟଓାଡାହର 
ହଖେହିର। ଅପର୍୍ବାରାଣଦୀ ହେଉଛନ୍ତ ି ଭଦ୍ରକ 
ର୍କ ହଗଲଟୁଆ ପଞ୍ାୟତ କୁେଗଡଆି ଗାଁର 
ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସାେୁ ଓ ତହିୋର୍ତମା ସାେୁଙୁ୍କ 
କନ୍ା। ଓଡେିା େେହର ସ୍ାନ ପାଇଥିରାରୁ 
ତାଙୁ୍କ େହୁଭଛା ଜାଣାଇଛନ୍ତ ି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାର 

ରଭିନି୍ନ କ୍ଦୀଡା ଅନୁଷ୍ାନ, କ୍ଦୀଡାରତି ଓ 
କ୍ଦୀଡା ସଙ୍ଗଠନ। ହସ ଭଦ୍ରକ କ୍ହିକଟ 
ଏକାହଡମଦୀ (ହଜସସି)ି ଅଧଦୀନହର ପ୍ରେକି୍ଷଣ 
ହନଉଥିହଲ।

ଓଲଟଲିା ସ୍କୁଲ ଅଟଟା; ୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ଆହତ

ଓଡ଼ଶିା ମହଳିା ୧୯ ବରର୍ୀୟ ଟ-ି୨୦ କ୍ଟିେଟ୍  
ଟମି୍ ଟେ ଭଦ୍ରେ ଝଅି ଅପର୍୍ାୋଣରୀ ସାହକୁ

ସପଂି ମଲ୍  ଭର ମଳିବି ମହଳିା ଭରାଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉତ୍ାଦ ସାମଗ୍ଠୀ

ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୨୭ା୯(େମେି): 

ରାଜ୍ହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛ ି ମେେିା ସେକ୍ତକିରଣ 
ଧାରା। ଓରମାସ୍   ଓ ମେିନ୍  େକ୍ତ ି ଏ େଗିକୁ ଆେୁର ି ସେକ୍ତ 
କରଛି।ି ଏେ ି ମମ୍ବହର ଗ୍ାମାଞ୍େ ସହମତ ସେରାଞ୍େ 
ମେେିାମାହନ ହଗାଷ୍ଦୀଗତ ଭାହର ହରାଜଗାରକ୍ଷମ 
ହେଉଛନ୍ତ।ି ରାସ୍ରତାକୁ ଉପଲବ୍ ି କର ି ରଭିନି୍ନ ସାମଗ୍ଦୀ 
ତଆିର ି କରୁଛନ୍ତ।ି ସ୍ୱାରଲମଦ୍ୀ ହେରାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ 
ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି ହତହର ସମ୍ପ୍ରତ ିମେେିା ହଗାଷ୍ଦୀ ଉତ୍ାେ 
କରୁଥିରା ରଭିନି୍ନ ସାମଗ୍ଦୀର ରଜାର ରକି୍ ି ଉପହର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ହେଉଛ ିଗଞ୍ାମ ଜଲି୍ା ପ୍ରୋସନ। ଜଲି୍ାପାେ େରି୍ହଜ୍ାତ ି
ପରଡ଼ିାଙ୍କ ନହିଦ୍୍ବେକ୍ହମ ବ୍ହ୍ମପରୁ ମୋନଗର ନଗିମ 
ପକ୍ଷରୁ ଏହନଇ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛ।ି େକ୍ଷଣି 
ଓଡ଼େିାର ର୍ରସାୟକି ପ୍ରାଣହକନ୍ଦ୍ର ଭାହର ପରଚିତି 
ବ୍ହ୍ମପରୁ ସେରର ସମସ୍ ସପଂି ମଲ୍  ହର ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜ ିପ୍ରସୁ୍ତ 
କରୁଥିରା ସାମଗ୍ ି ରକି୍ ି ହେର। ଏହନଇ ମଙ୍ଗେରାର 
ରଇିଏମ୍  ସ ି ପରସିରହର ହମୟର ସଂଘମତି୍ା େହେଇଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାହର ଏକ ହରୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ହୋଇଯାଇଛ।ି 

ଏଥିହର ମୋନଗର ନଗିମ ଆୟକୁ୍ତ ହଜ. ହସାନାଲ୍  , 
ଅତରିକି୍ତ ଆୟକୁ୍ତ ନଦୀେମାଧର ହଭାଇ, ଓରମାସ୍  ର ଅତରିକି୍ତ 
ମଖୁ୍ କାଯ୍୍ବ ନରି୍ବାେଦୀ ଅଧିକାରଦୀ ଡ. ହଜ୍ାତରିଞ୍ନ 
ମୋନ୍ତ ି ପ୍ରମଖୁ ହଯାଗ ହେଇଥିହଲ। ହସେଭିେ ି ସେରର 
ରଭିନି୍ନ ସପଂି ମଲ୍  ର ପୋଧିକାରଦୀ, ରଇିଏମ୍  ସରି ସଓି ଓ 
ରଭିନି୍ନ ସାମଗ୍ଦୀ ଉତ୍ାେନ କରୁଥିରା ମେେିାହଗାଷ୍ଦୀର 
ସେସ୍ମାହନ ଉପସ୍ତି ଥିହଲ। ମେେିା ସ୍ୱୟଂ ସୋୟକିା 

ହଗାଷ୍ଦୀ ତଆିର ି କରୁଥିରା ରଡ଼,ି ପାମ୍ଡ଼, ଆଚାର, 
ଚକ୍  ହଲଟ୍  , ସହଫଇ ସାମଗ୍ଦୀ, ଝାଡ଼ୁ ଆେ ିରଭିନି୍ନ ସାମଗ୍ଦୀ 
ସମ୍ପ୍ରତ ିପ୍ରତ ିସପଂି ମଲ୍  ହର ରକି୍ ିକରରିା ଓ ଏଗଡ଼ୁକି ରକିରିା 
ପାଇ ଁ ମଲ୍   ପରସିରହର ସ୍ାନ ହେରାକୁ କମେିନର ହଜ. 
ହସାନାଲ୍   କେଥିିହଲ। ମେେିାମାନଙୁ୍କ ସେକ୍ତ କରରିା ପାଇଁ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତଦୀଙ୍କ ହଯଉ ଁଉହଦ୍େ୍ ରେଛି,ି ତାୋ ସମ୍ପ୍ରତ ିସାଧନ 
ହେରାକୁ ଯାଉଛ।ି ମେେିାହଗାଷ୍ଦୀ ତଆିର ିକରୁଥିରା ରଭିନି୍ନ 

ସାମଗ୍ଦୀର ରଜାର ରକି୍ ି ଉପହର ଗରୁୁତ୍ୱ େଆିଯାଉଥିରା 
ହମୟର ସଂଘମତି୍ା େହେଇ ଏଠାହର କେଛିନ୍ତ।ି ଏମାହନ 
ତଆିର ି କରୁଥିରା ସାମଗ୍ଦୀର କ୍ାଲଟି ି ଓ ଗଣୁରର୍ତା ରେଛି।ି 
ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜଙି୍କ ସାମଗ୍ଦୀ ହଲାକାଭମିଖୂି ହେରାକୁ ଯାଉଛ।ି 
ଆଚାର ହକନ୍ଦ୍ରହର ନଜିସ୍ୱ କାଉଣ୍ଟର ରେଥିିରା ହରହେ 
ରଭିନି୍ନ ହମୋକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାହନ ଯାଉଛନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ପ୍ରତ ି
ସପଂି ମଲ୍  ହର ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜଙି୍କ ନମିହନ୍ତ ଏକ କାଉଣ୍ଟର 
ହଖାଲରି। ଯଦ୍ାରା ଏମାହନ ସ୍ୱାରଲମଦ୍ୀ ହେରା ସେ ପ୍ରତଟି ି
ସମୟହର ସାମଗ୍ ି ରକି୍ ି ହୋଇପାରରି ହରାଲ ି ଏଠାହର 
କୁୋଯାଇଛ।ି ଏେ ି ଅରସରହର ମେେିାହଗାଷ୍ଦୀମାହନ 
ହସମାନଙ୍କ ଉତ୍ାେ ସାମଗ୍ଦୀ ଏଠାହର ପ୍ରେେ୍ତିତ କରଥିିହଲ। 
ପ୍ରକାେଥାଉକ,ି ମେେିା ହଗାଷ୍ଦୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉତ୍ାେ ସାମଗ୍ଦୀ 
ରକି୍ ି ଉହଦ୍େ୍ହର ଜଲି୍ା ପ୍ରୋସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ାମ ୋଟ 
ପରକିଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ହସେଭିେ ି ସେରର ପ୍ରମଖୁ 
ସ୍ାନ ଓ ଗ୍ାମାଞ୍େହର ମଧ୍ୟ ହକନ୍ଦ୍ର ହଖାଲଥିିଲା। ସମ୍ପ୍ରତ ି
ରଭିନି୍ନ ସପଂି ମଲ୍  ହର ସେରାଞ୍େ ପ୍ରଡ଼ୁ୍ସର ଗରୁପ ସହମତ 
ଗ୍ାମାଞ୍େ ମେେିାହଗାଷ୍ଦୀଙ୍କ ସାମଗ୍ଦୀ ରକି୍ ି େଗିହର 
ସହୁଯାଗ ମେିରି ହରାଲ ିଓରମାସ୍  ର ଡ. ମୋନ୍ତ ିକେଛିନ୍ତ।ି

ଅଣ୍ା �ଡ଼ିଲିା ବଇିଏମ୍  ସ;ି ଉପକୃତ ଭହଭବ ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜି
ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ, ୨୭ା୯(େମେି): ପରୁୁଣା 
ଡଆିଇଙ୍କ କାଯ୍ବ୍ାେୟର ହଚାର ି ଘଟଣାହର 
ତୁରନ୍ତ ତେନ୍ତ ପାଇଁ ଡଇିଓଙୁ୍କ ଜଲି୍ାପାେ 
ନହିଦ୍୍ବେ ହେଇଛନ୍ତ।ି ଏେ ି ପ୍ରକାହର ଆଜ ି
ରଇିଓଙୁ୍କ କାରଣେେ୍ବାଅ ହନାଟସି୍   ଜାର ି
କରାଯାଇଥିରା ଜଲି୍ା େକି୍ଷାଧିକାରଦୀ ରନିତିା 
ହସନାପତ ି ସଚୂନା ହେଇଛନ୍ତ।ି ହଚାର ି
ପରୂ୍ବରୁ ଉକ୍ତ କାଯ୍ବ୍ାେୟହର କ’ଣ କ’ଣ 
ସାମଗ୍ଦୀ ଥିଲା ଏରଂ ହସଥି ମଧ୍ୟରୁ ହକଉଁ 
ସାମଗ୍ଦୀ ପତିାମ୍ର ରକି୍ ି କରଛିନ୍ତ ି ତାୋର 
ସରହିେର ତଥ୍ ଏଯାଏଁ ମେିନିାେ ିଁ। 
ହଗାଟଏି ପହଟ ପଲୁସି ଘଟଣାର ତେନ୍ତ 
କର ି ପତିାମ୍ରଙ୍କ ସହମତ ହଚାର ି
ସାମଗ୍ଦୀ କଣିଥିିରା ଅଭହିଯାଗହର ୩ ଜଣ 
କରାଡ଼ରିାଲାଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ିହକାଟ୍ବଚାଲାଣ 
କରଛି।ି ହେହଲ ଏେ ି କାଯ୍ବ୍ାେୟରୁ 
କ’ଣ କ’ଣ ହଚାର ି ହୋଇଛ ି ତାୋର 
ତଥ୍ ପଲୁସି୍   ରାୋର କରପିାରୁ ନାେ ିଁ। 
ଏହନଇ ଟାଉନ୍  ଥାନା ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ଜଲି୍ା 
େକି୍ଷାଧିକାରଦୀଙୁ୍କ ଏକ ଚଠି ି କରାଯାଇଛ।ି 
ହସଥିହର ଉକ୍ତ କାଯ୍ବ୍ାେୟହର କ’ଣ 
କ’ଣ ସାମଗ୍ଦୀ ଥିଲା ହସ ହନଇ ସରହିେର 
ତଥ୍ ପ୍ରୋନ କରରିାକୁ କୁୋଯାଇଛ।ି 
ସଚୂନାହଯାଗ୍ ହଯ େୁଇ ସପ୍ାେ ପହୂର୍ବ 

ପରୂ୍ବତନ ରଇିଓ ପ୍ରଭାତ ି ମୋପାତ୍ଙ୍କଠାରୁ 
ଭାରପ୍ରାପ୍ ରଇିଓ ୋନ୍ତଲିତା ମନୁ ି ୋୟତି୍ୱ 
ଗ୍େଣ କରଥିିହଲ। ୋୟତି୍ୱ ଗ୍େଣ ସମୟହର 
ହଚାର ି ଯାଇଥିରା କାଯ୍ବ୍ାେୟହର କ’ଣ 
କ’ଣ ସାମଗ୍ଦୀ ରେଥିିଲା ତାୋ ହକେ ି ମଧ୍ୟ 
ଜାଣନିଥିହଲ କମି୍ା ଲଖିିତ ଭାହର ୋୟତି୍ୱ 
େସ୍ାନ୍ତର କରନିଥିହଲ। ଯାୋ ଫେହର 
ପଲୁସିର ତେନ୍ତ ହରହେ ସମସ୍ା ସଷୃ୍ଟ ି
ହୋଇଛ।ି 

ହସେପିର ି ୋୟତି୍ୱ େସ୍ାନ୍ତର ହରହେ 
ଏହତରଡ କାଯ୍ବ୍ାେୟହର ଥିରା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 
ନଥିପତ୍ ଯାଞ୍ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା କାେ ିଁକ ି
ତାୋକୁ ହନଇ ଏହର ରଭିନି୍ନ ପ୍ରେ୍ ଉଙି୍କ 
ମାରୁଛ।ି ଘଟଣା ସମ୍କ୍ବହର ଜଲି୍ାପାେ 
େରି୍ହଜ୍ାତ ି ପରଡ଼ିା ଅରଗତ ହେରା 
ପହର ଛାନ୍  ରନି୍   ହଯାରୋର ହୋଇଛ।ି 
ଡଇିଓଙ୍କ କାଯ୍ବ୍ାେୟର କଛି ି କମ୍ବଚାରଦୀଙ୍କ 
ସମ୍କୃ୍ତ ି ହଯାଗୁଁ ପତିାମ୍ର ଏହତ ରଡ କାଣ୍ଡ 
କରରିାର ସହୁଯାଗ ପାଇହଲ ହରାଲ ି
କୁୋଯାଉଛ।ି ପତିାମ୍ର ଏହର ନୁହେଁ ରରଂ 
ଏକ ରର୍ବ ପରୂ୍ବରୁ େ ିଁ ଉକ୍ତ କାଯ୍ବ୍ାେୟରୁ 
ହଚାର ି କର ି ସାମଗ୍ଦୀ ଏରଂ ଆରେ୍କଦୀୟ 
କାଗଜପତ୍ ରକି୍ ି କରହିେଇଥିରା 
ଅଭହିଯାଗ ହୋଇଛ।ି

 �ପରୁୁଣା ଡଆିଇ ଅଫିସରୁ ଭ�ାର ିଘଟଣା

ବଇିଓଙ୍କୁକୁ  ୋେଣଦଶ୍ାଅ ଟ�ାଟସି୍   େଟଲ ଡଇିଓ

ଭଦ୍ରକ,୨୭।୯(େମେି): ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ା ଧାମନଗର ଥାନା ପେକିରିଦୀ ଛକ 
ନକିଟହର ସ୍ଲୁ ଛାତ୍ଛାତ୍ଦୀଙୁ୍କ ହନଇ 

ଯାଉଥିରା ଏକ ଅହଟା ଭାରସାମ୍ େରାଇ 
ଓଲଟ ି ପଡଛି।ି ଫେହର ଅହଟାହର 
ଯାଉଥିରା ପ୍ରାୟ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮ଜଣ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ଦୀ ଆେତ ହୋଇଥିରା ସଚୂନା 

ମେିଛି।ି ସ୍ାନଦୀୟ ହଲାହକ ଆେତଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ାର କର ି ଧାମନଗର ହଗାଷ୍ଦୀ 
ସ୍ୱାସ୍୍ ହକନ୍ଦ୍ରକୁ ହନଇଥିହଲ। ସଚୂନା 

ଅନୁସାହର ଧାମନଗର 
ଛକ ଏକ େେି ୁ ମନ୍ରିରୁ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ଦୀ ପାଠପଢ଼ା 
ସାର ି ଏକ ଅହଟାହର 
ଘରକୁ ହଫରୁଥିହଲ। ଏେ ି
ସମୟହର ଧାମନଗର 
ମଖୁ୍ ରାସ୍ାର ପେକିରିଦୀ 
ଛକ ନକିଟହର ରାସ୍ା 
କଡହର ପଡଥିିରା 
ଇଟାକୁ ଧକ୍ା ହେରାରୁ 

ଅହଟାଟ ି ଭାରସାମ୍ େରାଇ ଓଲଟ ି
ପଡଥିିଲା। ଫେହର ୮ଜଣ ଛାତ୍ଛାତ୍ଦୀ 
ଆେତ ଆେତ ହୋଇଥିହଲ। ହସମାନଙୁ୍କ 
ଡାକ୍ତରଖାନାହର ଚକିତି୍ତି କରାଯାଉଛ।ି 

ରାଜକେକିା,୨୭ା୯(େମେି): ଆଜ ି
ହକାରନ୍ ପଞ୍ାୟତର ରାଂେରଆି 
ଗାଁହର ହଲାକାୟକୁ୍ତ ତେନ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି 
ହତହର ହନାଟସି ନକର ି ତେନ୍ତ 
କରାଯାଇଥିରାରୁ ଆହରେନକାରଦୀ 
ହଲାକାୟକୁ୍ତହର ୋଜର ହୋଇ ପ୍ରତରିାେ 
କରଥିିରା ଜଣାଯାଇଛ।ି ହଲାକାୟକୁ୍ତ 
ଅଭହିଯାଗ ଆଧାରହର ତେନ୍ତ 
ଚୋଇ ଥିରାହରହେ ଅଭହିଯାଗକାରଦୀ 
ସତ୍ରଞ୍ନ ନାୟକ ତାଙୁ୍କ ହନାଟସି ନ 
ହେଇ ହକମତି ି ତେନ୍ତ ସମ୍ଭର ହରାଲ ି
କେ ି ଭୁରହନଶ୍ର ହତାରାେଦୀପା୍ଜାହର 
ହଡପଟୁଦୀ ଡାଇହରକଟରଙୁ୍କ ଲଖିିତ 
ପଟିସିନ ହେରା ଘଟଣାକୁ ହରାଚକ 
ହମାଡହର ପେଞ୍ଇିଛ।ି

ସତ୍ରଞ୍ନଙ୍କ ଲଖିିତ ଅଭହିଯାଗ 
ଅନୁଯାୟଦୀ ଆଜ ି ହଲାକାୟକୁ୍ତଙ୍କ 
ଟମି ହକାରନ୍ ପଞ୍ାୟତହର 
କରାଯାଇଥିରା ହକହତକ େୁନ୍ବଦୀତରି 
ପ୍ରାଥମକି ତେନ୍ତ ଜାର ି ରଖିଛ।ି ଆଜ ି
ପ୍ରାଥମକି ତେନ୍ତକ୍ମହର ହଲାକାୟକୁ୍ତ 
ର ା ଂ େ ର ି ଆ ( ହ େ ା ସ ଉ ତୂ ଣ ଦୀ )
ର ଅଭହିଯାଗ ହୋଇଥିରା ୩ଟ ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତଦୀ ଆରାସ ହଯାଜନାହର 
ଖହଣ୍ଡ ଇଟା ନ ହଯାଡ ି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର 
ନାୟକ ପତିା ନହରାର୍ତମ ନାୟକ ୨୦୨୦-
୨୧ ରର୍ବହର ସମ୍ରୂ୍୍ବ ରଲିକୁ ୮ େନି 
ମଧ୍ୟହର ଉଠାଇରା ସେ ରଡରାପା ପଅୁ 
ଭାଇ ଅଭୟ ନାୟକ, ଅଗଣ ି ନାୟକ ଓ 
ଅନନ୍ତ ନାୟକ ଏକାଠ ିରେୁଥିରାହରହେ 
ଅନନ୍ତ ନାୟକ ସ୍ତଦୀ ଅର୍୍ବନା ନାୟକଙ୍କ 
ନାମହର ଘର ହେଖାଇ ରଲି 
ହୋଇଥିରା, ଗହଣଶ୍ଚର ନାୟକ ପତିା 
ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆହେୌ ଘର 
ନ କର ି ୧୦ େନି ମଧ୍ୟହର ପରୂା ରଲି୍  ୧ 

ଲକ୍ଷ ୨୦ େଜାର ଉଠାଇରା ସେ ଆଜ ି
ତେନ୍ତ ହେରାକୁ ଥିରାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଘର 
ହଗାପଦୀନାଥ ନାୟକଙ୍କ ଘରକୁ େେ୍ବାଇ 
ଗତକାଲ ି ରାତହିର ତାଙ୍କ କାନ୍ଥହର 
ଫେକ ତଆିର ି କରଥିିରାହରହେ 
ହଗାପଦୀନାଥ ନାୟକ ହସ ଫେକକୁ 
ନାଲ ି କାେହିର ଲଭିାଇଛନ୍ତ।ି

ହସେପିର ିଏେ ିଗ୍ାମର େୁଇଟ ିଗେ ି
ରାସ୍ାକୁ ଆହେୌ ନ କର ି ହସ ରାରେକୁ 
ନରିଞ୍ନ ରାଉତ ରଲି ଉଠାଇଥିରା, 
ଯାୋକ ି ଆଗରୁ ନରିଞ୍ନଙ୍କ ନାମହର 
ହସେ ି ଗେରି କଛି ି ଅଂେ ରଲି 
ହୋଇଥିରା ଗେକୁି ରାଉତସାେ ି ଗେ ି
ଭାହର ହେଖାଇ ଥିରା ରଲି ଡମିାଣ୍ଡ 
କରାଯାଉଛ।ି ନାୟକସାେ ି ଗେହିର 
ହକୌଣସ ି କାମ ହୋଇ ନ ଥିରାହରହେ 
ହଗୌତମ ନାୟକଙ୍କ ପତିା ଗଙ୍ଗାଧର 
ନାୟକଙ୍କ ଘହରାଇ ଗେକୁି ହେଖାଇ 
ଓ ହସଥିହର ମାତ୍ ୩୭୫ଟ ି ଟାଇଲ 
ରଛିାଇ ହସ ରାରେକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୯ 
େଜାର ୯୯୯ ଟଙ୍କା ରଲି କରରିାକୁ 
ଉେ୍ମ ହୋଇଛ।ି କାେନ୍ଦୀ ନାୟକଙ୍କ 
ଗେ ି ପରୂ୍ବରୁ ୨୦୧୯-୨୦ହର କଂକ୍ଟି 
ରାସ୍ା କରାଯାଇଥିରାହରହେ ହଜଇ 
ରପିନି ରେିାରଦୀ ୋସ କାଯ୍୍ବ ନରି୍ବାେଦୀ 
ଥାଇ ରଲି ହୋଇଥିରାହରହେ ହସେ ି
କଂକ୍ଟି ରାସ୍ାକୁ ଆଉ ଥହର ହେଖାଇ 
୩ ଲକ୍ଷ ୪୯ େଜାର ରଲି କରରିାକୁ 
ମସଧୁା ହୋଇଥିରା ସରକାରଦୀ 
ହରକଡ୍ବ କେଛି।ି ସତ୍ରଞ୍ନଙ୍କ 
ଅଭହିଯାଗ ପହର ତେନ୍ତକାରଦୀ ଟମି 
ହସେ ି ସରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ନଜର 
କର ି ହଫର ି ଆସଥିିରାହରହେ 
ସତ୍ରଞ୍ନଙ୍କ ଉପସ୍ତିହିର ତେନ୍ତ 
କରାଯରି ହରାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଭକାରନ୍ଦ ପଞ୍ାୟତଭର ଭଲାକାୟକୁ୍ତଙ୍କ ତଦନ୍ତ

ଟ�ାଟସି୍  �େେ ିତଦନ୍ତ 
େେବିାେକୁ  ପ୍ରତବିାଦ

ରାଜକେକିା, ୨୭ା୯(େମେି): ପରୂ୍ବକନକିାର 
ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ କୁୋଯାଉଥିରା ଗ୍ାମ୍ ନମି୍ବାଣ 
ରଭିାଗ ରାସ୍ାହର ରର୍ବା ମାତ୍ହକ େୁଇ 
ଫୁଟର ପାଣ ି ଜମରିେୁଛ।ି ସ୍ଲୁ ପାହଚରକୁି 
ଲାଗ ି ରେଥିିରା ଏେ ି ମଖୁ୍ ରାସ୍ା ପାଣହିର 
ରୁଡ଼ ି ରେ ି ଅତ୍ନ୍ତ ପରୁ୍ତ ି ଗନ୍ଧମୟ ପରହିରେ 
ସଷୃ୍ଟ ି କରୁଛ।ି ପାଣ ି ନଷି୍ାସନ ରାଟ ରନ୍। 
େତାଧିକ ଛାତ୍ଛାତ୍ଦୀ ଆୟତନ ଉର୍ ପ୍ରାଥମକି 
ରେି୍ାେୟ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ାହର ଯରିା ମସୁ୍ଲି। 
ରେି୍ାେୟ ଓ ଗ୍ାମରାସଦୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାରମ୍ାର 
ଏ ହନଇ ରଭିାଗକୁ ଅରଗତ କରାଗହଲ ର ି
ଫେ େନୂ୍ । ରାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜ ି ସକାହେ ଗାଁ 
ହଲାକ ପାଣ ି ନଷି୍ାସନ ୋରହିର ରାସ୍ାହରାକ 
କରଥିହଲ। ପରୂ୍ବାହ୍ନ ୯ଟାରୁ ସ୍ଲୁ ରନ୍ କର ି

ଏେ ି ଆହନ୍ାେନହର ସାମଲି ହୋଇଥିହଲ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ଦୀ। ଘଟଣାସ୍େହର ପ୍ରାୋସନକି 
ଅଧିକାରଦୀ ପେଞ୍ ି ପାଣ ି ନଷି୍ାସନ କରରିାକୁ 

ପ୍ରତେିରୁତ ି ହେଇ ସରୁେନିଆି ରହନ୍ାରସ୍ 
କରରିାକୁ ରାଜ ି ହେରାରୁ ଆହନ୍ାେନ 
ପ୍ରତ୍ାେୃତ ହୋଇଥିଲା। 

ବଦି୍ାଳୟ ସମ୍କୁଖଟେ ଜମେିହକୁଛ ିପାଣ;ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍ ଆଟ୍ାଳ�

ବରୀ, ୨୭।୯(େମେି): ରରଦୀ ଥାନା ଅଞ୍େହର 
େନିକୁ େନି ଅପରାଧ ରଢ଼଼ରିାହର ଲାଗଛି।ି 
ଗତକାଲ ି ରେିମ୍ତି ରାତ୍ହିର ହଚାର ି କରରିାକୁ 
ଆସ ି ଘର ମାଲକିଙୁ୍କ େତ୍ାକର ି ହଫରାର 
ହେରା ଘଟଣା ସ୍ାନଦୀୟ ଅଞ୍େହର ଚର୍୍ବାର 
ରରିୟ ପାଲଟଛି।ି ସଚୂନା ମତୁାରକ ରରଦୀ 
ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଥାନା ଅନ୍ତ୍ବଗତ ଭଅଁରା ପଞ୍ାୟତର 
ଚଟୁୁମାର ିଗ୍ାମହର ଗତକାଲ ିରେିମ୍ତି ରାତହିର 
େୁଇରୁ ତନିଜିଣଙ୍କ ଘରୁ ହଚାରମାହନ ହଚାର ି
କରଥିିରା ଅଭହିଯାଗ ହୋଇଛ।ି ଗ୍ାମର 
ରଶି୍ରଞ୍ନ ରଶି୍ାେଙ୍କ ଘହର ହଚାରକିରରିାକୁ 
ପେଥିିରା ସମୟହର ରଶି୍ ରଞ୍ନ ହସମାନଙୁ୍କ 
ରହିରାଧ କରଥିିହଲ। ଫେହର ହଚାର 
ମାହନ ରଶି୍ରଞ୍ନଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ପରରିାର 
ହଲାକଙୁ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ମଣ କରଥିିହଲ। 
ରଶି୍ରଞ୍ନ ରାରଣ୍ଡାହର ହୋଇଥିରା ସମୟହର 
ହଚାରମାହନ ହଚାରକିରରିା ଲାଗ ି ତାଙ୍କ ଘହର 
ପ୍ରହରେ କରଥିିହଲ। ଏେ ି ସମୟହର ନେି 
ଭାଙ୍ଗ ି ଯରିାରୁ ରଶି୍ରଞ୍ନ ହଚାର ମାନଙ୍କର 

ରହିରାଧ କରଥିିହଲ। ଫେହର ହଚାର ମାହନ 
ତାଙୁ୍କ ରାଡ ି ଓ ଅନ୍ ମାରଣାସ୍ତହର ଆକ୍ମଣ 
କରଥିିହଲ। ଏପରକି ି ହଚାରମାହନ ଘହର 
ଥିରା ତାଙ୍କ ମା ଓ ପତ୍ଦୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ମଣ 
କରଥିିହଲ। ଏେ ି ସମୟହର ପାଟହିଗାେ 
େଣୁ ି ପାଖ ଘର ଓ ଗ୍ାମରାସଦୀ ଆସଯିରିାରୁ 
ହଚାରମାହନ ହସଠାରୁ ପୋଇ ଯାଇଥିହଲ। 
ହଚାରଙ୍କ ଆକ୍ମଣହର ଗରୁୁତର ଭାହର ଆେତ 
ହୋଇଥିରା ରଶି୍ରଞ୍ନଙୁ୍କ ଗ୍ାମରାସଦୀ ରରଦୀ 
ହଗାଷ୍ଦୀ ସ୍ୱାସ୍୍ହକନ୍ଦ୍ରହର ଗରୁୁତର ଅରସ୍ାହର 
ଭର୍ତ୍ତି କରଥିିହଲ। ହସଠାହର ତାଙୁ୍କ ଡାକ୍ତର 

ମତୃ ହଘାରଣା କରଥିିହଲ। ଏେ ି ଘଟଣାର 
ଖରର ପାଇ ରରଦୀ ପଲୁସି ପ୍ରଥହମ ରରଦୀ 
ହଗାଷ୍ଦୀ ସ୍ୱାସ୍୍ ହକନ୍ଦ୍ରହର ପେଞ୍ଥିିଲା। ପହର 
ଘଟଣାସ୍େକୁ ଯାଇ ସାଇଣ୍ଟଫିିକ ଟମି ଓ ସନ୍ଧାନଦୀ 
କୁକୁର ସାୋଯ୍ହର ତେନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି 
ରରଦୀ ପଲୁସି ଘଟଣାହର ସମ୍କୃ୍ତ କମିା୍ ଘଟଣା 
ରରିୟହର ଜାଣଥିିରା ସହନ୍େହର ଜଣକୁ 
ଥାନାହର ଅଟକ ରଖିଥିରାର ସଚୂନା ମେିଛି।ି 
ରରଦୀ ଅଞ୍େହର େନିକୁ େନି ରଢ଼ୁଥିରା ହଚାରରି 
ଘଟଣା ଏହର ରରଦୀ ପଲୁସି ଲାଗ ିମଣୁ୍ଡ ର୍ଥାର 
କାରଣ ସାଜଛି।ି 

ବରଠୀଭର �ାଞ୍ଲ୍ୟ
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ଥିରୁଅନନ୍ତପରୁମ, ୨୭।୯ (ଏଜେନ୍ ସି): ଦ୍ ସିପାକ୍ ସିକ 
ସ ସିର ସିେ ଜେଳସିବା ଲାଗ ସି ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା କ୍ ସିଜକଟ୍   
ଦଳ ଭାରତଜର ପହଞ୍ ସିସାର ସିଛ ସି। ଜସଜପଟେମ୍ବର 
୨୮ (ବୁଧବାର)ଜର ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ୀନଫସିଲ୍ଡ 
ଇଣ୍ଟରନ୍ାସନାଲ ଷ୍ାଡସିୟମଜର ଟ ସି-୨୦ ସ ସିର ସିେଜର 

ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍   ଜେଳାଯ ସିବ। ଏହ ସି ସ ସିର ସିେ ପବୂ୍ବରୁ ଗତକାଲସି 
ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨-୧ଜର ଅଜ୍ରେଲସିଆକୁ ଟ ସି-୨୦ ପରାସ୍ତ 
କର ସି ମଜନାବଳ ଦୃଢ଼ କର ସିଜନଇଛ ସି।

ଟ ସି-୨୦ ଜରକଡ୍ବ ଉପଜର ନେର ପକାଇଜଲ 
ଭାରତ ଓ ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ୨୦୦୬ଜର ପ୍ରଥଜମ 

ସାମ୍ାସାମ୍ ସି ଜହାଇଥିଜଲ। ଜଯଉଁଥିଜର ଭାରତ 
ବ ସିେୟୀ ଜହାଇଥିଲା। ବର୍୍ବମାନ ସଦୁ୍ା ଉଭୟ 

ଦଳ ମଧ୍ୟଜର ୨୦ ମ୍ାଚ୍   ଜେଳାଯାଇସାର ସିଛ ସି। 
ଜଯଉଁଥିଜର ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୧ ମ୍ାଚଜର 

ବ ସିେୟୀ ଜହାଇ ଆଗଆୁ ରହ ସିଛ ସି। ଦକ୍ ସିଣ 
ଆଫ୍ସିକା ୮ ମ୍ାଚଜର ବ ସିେୟ 
ସ୍ାଦ ଚାଖିଛ ସି। ଜଗାଟ ସିଏ ମ୍ାଚର 
ଫଳାଫଳ ବାହାର ସିପାର ସି ନାହ ିଁ। 

ଭାରତର ବ ସିେୟ ପ୍ରତ ସିଶତ ୫୭.୮୯ ଓ 
ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକାର ୪୨.୧୦ ରହ ସିଛ ସି। 

ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟଜର ୪ଟ ସି ଟ ସି-୨୦ ସ ସିର ସିେ 
ଜେଳାଯାଇଛ ସି। ଏଥିଜର ଭାରତ ଓ ଦକ୍ ସିଣ 

ଆଫ୍ସିକା ଜଗାଟ ସିଏ ଜଲୋଏ ସ ସିର ସିେ ବ ସିେୟୀ 
ଜହାଇଛନ୍ତସି। ଆଉ ୨ଟ ସି ସ ସିର ସିେ ଡ୍ର’ ରହ ସିଛ ସି। 

୨୦୧୫-୧୬ଜର ଜେଳାଯାଇଥିବା ୩ 
ମ୍ାଚ୍  ବ ସିଶ ସିଷ୍ ସ ସିର ସିେକୁ ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ୨-୦ଜର 

େସିତ ସିଜନଇଥିଲା। ଏହାପଜର ୨୦୧୭-୧୮ଜର 
ଭାରତ ୩ ମ୍ାଚ୍  ବ ସିଶ ସିଷ୍ ଟ ସି-୨୦ ସ ସିର ସିେ ଜେଳସିବା 

ଲାଗ ସି ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ଗସ୍ତ କର ସିଥିଲା। ଜରାହ ସିତ୍   ଶମ୍ବାଙ୍କ 
ଜନତୃତ୍ାଧିନ ଭାରତ ଏହ ସି ସ ସିର ସିେକୁ ୨-୧ଜର ବ ସିେୟୀ 

ଜହାଇଥିଲା। ୨୦୧୯-୨୦ଜର ଭାରତ ଗସ୍ତଜର ଆସ ସି ଦକ୍ ସିଣ 
ଆଫ୍ସିକା ସ ସିର ସିେକୁ ୧-୧’ଜର ଡ୍ର’ ରଖିଥିଲା। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟଜର 

ଜଶଷ ଟ ସି-୨୦ ସ ସିର ସିେ ଚଳସିତ ବଷ୍ବ େୁନଜର ଜେଳାଯାଇଥିଲା। 

ପାଞ୍ ମ୍ାଚ୍  ବ ସିଶ ସିଷ୍ ଏହ ସି ସ ସିର ସିେ ମଧ୍ୟ ୨-୨ଜର ଅମୀମାଂସ ସିତ ରହ ସିଥିଲା।
କଟକଜର ୯୨ଜର ଅଲ୍  ଆଉଟ୍   ଜହାଇଥିଲା 

ଭାରତ
ସବ୍ବାଧିକ ଦଳଗତ ଜ୍ାରଜର ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ଆଗଜର ରହ ସିଛ ସି। 
୨୦୧୨ଜର ଜୋହାନ୍ବଗ୍ବଜର ଭାରତ ବ ସିପକ୍ ଏକ ଟ ସି-୨୦ ମ୍ାଚଜର 
ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ୪ ୱସିଜକଟ୍  ଜର ୨୧୯ ରନ କର ସିଥିଲା। ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା 
ବ ସିପକ୍ଜର ଭାରତର ସବ୍ବାଧିକ ଟ ସି-୨୦ ଜ୍ାର ୨୧୧/୪ ରହ ସିଛ ସି। ଗତ 
େୁନ୍  ଜର ନୂଆଦସିଲ୍ୀଜର ଭାରତ ଏହ ସି ଜ୍ାର ହାସଲ କର ସିଥିଲା। 
ଅପରପକ୍ଜର ସବ୍ବାନ ସିମ୍ ଜ୍ାର ଉପଜର ନେର ପକାଇଜଲ ଗତ 
୧୭ େୁନଜର ରାେଜକାଟଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ 
ମ୍ାଚଜର ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ୮୭ 
ରନଜର ଅଲ୍  ଆଉଟ୍   ଜହାଇଯାଇଥିଲା। 
ଜସହ ସିଭଳସି ୨୦୧୫ଜର କଟକର 
ବାରବାଟୀଜର ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା 
ବ ସିପକ୍ଜର ଭାରତ ମାତ୍ର ୯୨ ରନଜର 
ସୀମ ସିତ ରହ ସିଥିଲା।
ସରାହତି, ଡୁମନି ିଆଗସର
ଭାରତ ପକ୍ରୁ ଜରାହ ସିତ୍   ଶମ୍ବା ଓ 
ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ପକ୍ରୁ ଜେପ ସି ଡୁମ ସିନ ସି 
ସବ୍ବାଧିକ ରନ୍   ସଂଗ୍ହକାରୀ ବ୍ାଟର୍   
ରହ ସିଛନ୍ତସି। ଜରାହ ସିତ୍   ଟ ସି-୨୦ଜର ଦକ୍ ସିଣ 
ଆଫ୍ସିକା ବ ସିପକ୍ଜର ଜମାଟ୍   ୩୬୨ ରନ 
ସଂଗ୍ହ କର ସିଛନ୍ତସି। ଜସହ ସିଭଳସି ଡୁମ ସିନ ସି 
୨୯୫ ରନ କର ସି ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକାର 
ସଫଳ ବ୍ାଟର୍   ରହ ସିଛନ୍ତସି। ଦୁଇଜଦଶ 
ମଧ୍ୟଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ ଟ ସି-୨୦ ମ୍ାଚଜର 
ମାତ୍ର ୨ଟ ସି ଶତକ ଜଦଖିବାକୁ ମ ସିଳ ସିଛ ସି। 
୨୦୧୦ଜର ସଜୁରଶ ରାଇନା (୧୦୧ 
ରନ) ଓ ୨୦୧୫ଜର ଜରାହ ସିତ୍   ଶମ୍ବା 
(୧୦୬) ଶତକ ଅେ୍ବନ କର ସିଥିଜଲ। 
ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ବ୍ାଟର୍   ଭାଜବ 
ଜହନରୀ କ୍ାଜସନ ଭାରତ ବ ସିପକ୍ଜର 
ସବ୍ବାଧିକ ବ୍କ୍ ସିଗତ ଜ୍ାର କର ସିଛନ୍ତସି। 

ଗତ େୁନଜର କଟକଜର ଜେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ାଚଜର କ୍ାଜସନ ୮୧ 
ରନ କର ସି ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କର ସିଥିଜଲ।

ଭୁବସନଶ୍ୱର େଫଳ ସବାଲର
ଦୁଇ ଜଦଶ ମଧ୍ୟଜର ଭୁବଜନଶ୍ୱର କୁମାର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଜବାଲର 
ରହ ସିଛନ୍ତସି। ଭୁବଜନଶ୍ୱର ସବ୍ବାଧିକ ୧୪ଟ ସି ୱସିଜକଟ ଜନଇଛନ୍ତସି। ଦକ୍ ସିଣ 
ଆଫ୍ସିକା ପକ୍ରୁ େୁନ ସିଅର ଡାଲାଙ୍କ ନାମଜର ୭ଟ ସି ୱସିଜକଟ୍   ଲ ସିପ ସିବଦ୍ 
ରହ ସିଛ ସି। ୨୦୧୮ଜର ଜୋହାନ୍ବଗ୍ବଜର ଜେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ାଚଜର 
ଭୁବଜନଶ୍ୱର ୨୪ ରନଜର ୫ ୱସିଜକଟ୍   ହାସଲକର ସି ଜରେଷ୍ ଜବାଲସିଂ 
ଫସିଗର ହାସଲ କର ସିଛନ୍ତସି।

ଭାରତ ଜତିଛି-ି୧୧; ଦ.ଆଫି୍କା-୮

ଜଚନ୍ାଇ,୨୭।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ ୁ ସାମସନ, 
ଶାରୁ୍୍ବଳ ଠାକୁର ଓ ତ ସିଳକ ବମ୍ବାଙ୍କ ଅଦ୍୍ବଶତକ ଓ ଯବୁ 
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାେ ବାୱାଙ୍କ ଦମ୍  ଦାର ଜବାଲସିଂ ବଲଜର 
ଭାରତ ଏ ତୃତୀୟ ଅନ୍  ଅଫସିସ ସିଆଲ ଦସିନ ସିକ ସିଆ ମ୍ାଚ୍  ଜର 
ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ଏ ଦଳକୁ ହରାଇଛ ସି। ଏଥିସହ ଏହ ସି ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ 
ସ ସିର ସିେଜର ଭାରତ ୩-୦ଜର କ୍ ସିନ୍   ସଇୁପ୍   କର ସିଛ ସି। ସ୍ାନୀୟ 
ଏମ୍  ଏ ଚ ସିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ାଡସିୟମଜର ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ ସିତ ଏହ ସି 
ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ ମ୍ାଚ୍  ଜର ଭାରତ ୧୦୬ ରନଜର ବୃହତ୍   ବ ସିେୟ 
ହାସଲ କର ସିଛ ସି। ଟସ୍   େସିତ ସି ଭାରତ ଏ ପ୍ରଥଜମ ବ୍ାଟ ସିଂ କର ସି 
୪୯.୩ ଓଭରଜର ୨୮୪ ରନକର ସି ଅଲଆଉଟ ଜହାଇଥିଲା। 
େବାବାର ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ୩୮.୩ ଓଭରଜର ୧୭୮ ରନକର ସି 
ଅଲଆଉଟ ଜହାଇ ପରାସ୍ତ ଜହାଇଛ ସି। ପବୂ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ 
ଦସିନ ସିକ ସିଆଜର ଭାରତ ୭ ଓ ଦ୍ ସିତୀୟ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆଜର ୪ 
ୱସିଜକଟଜର ବ ସିେୟ ହାସଲ କର ସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ ସିତୀୟ 
ଅନଅଫସିସ ସିଆଲ ଜଟଷ୍ ଡ୍ର ରହ ସିଥିବା ଜବଜଳ ତୃତୀୟ 
ଜଟଷ୍ଜର ଭାରତ ୧୧୩ ରନଜର ବ ସିେୟୀ ଜହାଇ ୧-୦ଜର 
ସ ସିର ସିେ ହାଜତଇଥିଲା।

୨୮୫ ରନର ଟାଜଗ୍ବଟର ପ ସିଛା କର ସି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ 
ଭାରତୀୟ ଜବାଲରଙ୍କ ସମ୍େୁୀନ ଜହାଇ ନପାର ସି ନ ସିୟମ ସିତ 
ଅନ୍ତରଜର ୱସିଜକଟମାନ ହରାଇଥିଲା। ୱସିଜକଟକସିପର 
ତଥା ଓପନର ଜଡନ୍   ଜକ୍ଭର ସବ୍ବାଧିକ ୮୩, ମାଇଜକଲ 
ର ସିପନ ୨୯, ଓପନର ଚାଦ ଜବାଜୱସ୍   ୨୦ ରନକର ସି ଆଉଟ 
ଜହାଇଥିଲା ଜବଜଳ ଅନ୍ମାଜନ ବ ସିଫଳ ଜହାଇଥିଜଲ। 
ଜବାଲସିଂଜର ଭାରତ ପାଇଁ ରାେ ବାୱା ସବ୍ବାଧିକ ୪, ରାହୁଲ 
ଚହର ଓ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ୨, ର ସିଷ ସି ଧାୱନ ଓ ରାହୁଲ ତ୍ର ସିପାଠ ସି 
ଜଗାଟ ସିଏ ଜଲୋଏ ୱସିଜକଟ ଅକ୍ସିଆର କର ସିଥିଜଲ।

ପ୍ରଥଜମ ବ୍ାଟ ସିଂ କର ସିଥିବା ଭାରତ ପକ୍ରୁ ସାମସନ 
ସବ୍ବାଧିକ ୫୪, ଶାରୁ୍୍ବଳ ଠାକୁର ୫୧ ଓ ତ ସିଳକ ବମ୍ବା ୫୦ 
ରନର ଅଦ୍୍ବଶତକୀୟ ପାଳ ସି ଜେଳସି ଦଳକୁ ସମ୍ାନେନକ 
ଜ୍ାର ପ୍ରଦାନ କର ସିଥିଜଲ। ଏଥିସହ ଟ ସି-୨୦ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍   

ଦଳଜର ସ୍ାନ ପାଇନଥିବା ସାମସନ ଚୟନକର୍୍ବାଙୁ୍କ କଡ଼ା 
େବାବ ଜଦଇଛନ୍ତସି। ଜସହ ସିପର ସି ଓପନର ଅଭସିମନୁ୍ ଈଶ୍ୱରନ 
୩୯, ର ସିଷ ସି ଧାୱନ ୩୪, ରାହୁଲ ତ୍ର ସିପାଠୀ ୧୮ କର ସିଥିବା 
ଜବଜଳ ଅନ୍ମାଜନ ବଡ଼ ଜ୍ାର ହାସଲ କର ସିପାର ସି ନଥିଜଲ। 
ଜବାଲସିଂଜର ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ତରଫରୁ େ୍ାକବ ଡଫସି, ମାଥୁ୍  

ଫସିସର ଓ ମାଇଜକଲ ର ସିପ୍ପନ ୨ଟ ସି ଜଲୋଏ, ଜୋ ୱାକର ଓ 
ରଚସିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜଗାଟ ସିଏ କର ସି ୱସିଜକଟ ହାସଲ କର ସିଥିଜଲ। 

େଂକ୍ପି୍ତ ସ୍ାର
ଭାରତ ଏ: ୨୮୪, ୪୯.୩ ଓଭର (ସାମସନ- ୫୪, 

ଠାକୁର- ୫୨, ତ ସିଳକ- ୫୦, ଈଶ୍ୱରନ- ୩୯, ଡଫସି- 
୨/୪୫, ଫସିସର-୨/୬୧, ର ସିପ୍ପନ- ୨/୪୩)। 
ନୁୟୁଜଲିାଣ୍ଡ ଏ: ୧୭୮, ୩୮.୩ ଓଭର (ଜକ୍ଭର- ୮୩, 
ର ସିପ୍ପନ- ୨୯, ବାୱା- ୪/୧୧, କୁଲଦୀପ- ୨/୨୯, ଚହର- 
୨/୩୯, ର ସିଷ ସି- ୧/୨୭, ତ୍ର ସିପାଠ ସି- ୧/୯)।

ଅନ୍  ଅଫିସଆିଲ 
ଦନିକିଆି ସରିଜି ଭୟାରତ ଏ’ର କ୍ନି୍   ସଇୁପ୍  

ସାମସନ, ଠାକୁର, ତଳିକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

ଲଜିେଣ୍ଗ୍   ସ ଲଗି୍   ଜଟନସି: ଅଭରିୟାେ ୱୟାରଅିସ୍ସ ଚୟାମ୍ଅିନ
ଏଆଇଟଏି-ଓଟଏି ପରୁୁଷ ୧ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ୟା ପରୁସ୍ୟାର ବଶିଷି୍ଟ ଜଟନସି
ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୨୭ା୯(ସମ ସିସ): ଜକଟ ସି ଜଗ୍ାବାଲ ୍ଲୁ ଓ ଆଇଆଇେସି ଜ୍ାଟ୍୍ବ 
ଏକାଜଡମୀ ଆନୁକୂଲ୍ଜର ସବ୍ବଭାରତୀୟ ଏଆଇଏଟ ସିଏ-ଓଟ ସିଏ ସ୍ୀକୃତ ସିପ୍ରାପ୍ତ ଜଟନସିସ 
ଟୁର୍୍ବାଜମଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଛ ସି। ଏହ ସି ପ୍ରତ ସିଜଯାଗ ସିତାଜର ଜମାଟ ୬୪ େଣ ଜେଳାଳସି 
ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ଜର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରୁଛନ୍ତସି। ଓଡ଼ସିଶାର କବୀର ହନ୍ ଟପ୍   ସ ସିଡ୍   ରହ ସିଥିଲାଜବଜଳ 
ଅନ୍ ୫େଣ ଓଡ଼ସିଆ ଜେଳାଳସି ଆଦସିତ୍ ଶତପଥି, କମଜଲଶ ରଥ, ଆଶ ସିଷ କୁମାର 
ପର ସିଡ଼ା, କୁମାର ଅନୁରାଗ ଶରଣ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଜବଜହରା ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଜମନ ଡ୍ର’ଜର ଭାଗ 
ଜନଇଛନ୍ତସି। ସମଗ୍ ଜଦଶରୁ ଜେଳାଳ ସିମାଜନ ଏହ ସି ସମ୍ାନେନକ ଟୁର୍୍ବାଜମଣ୍ଟଜର 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କରୁଛନ୍ତସି। ଜକଟ ସି ଜଗ୍ାବାଲ ୍ଲୁର ଟ୍ରଷ୍ ସି ଜସାମଦର୍ ଜବହୁରା ଏହ ସି 
ଟୁର୍୍ବାଜମଣ୍ଟକୁ ଆନୁଷ୍ାନ ସିକ ଭାଜବ ଉଦ୍  ଘାଟନ କର ସିଥିଜଲ।

ଓଡ଼ଶିୟା ଲନବଲ୍ସ ଟମି୍   ଅହମ୍ମଦୟାବୟାଦ୍  ଜର ପହଞ୍ଲିୟା
ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୨୭ା୯(ସମ ସିସ): ଗେୁରାଟଜର ଜସଜପଟେମ୍ବର 
୨୯ରୁ ଆଜୟାେନ ଜହବାକୁ ଯାଉଥିବା ୩୬ତମ ୋତୀୟ କ୍ୀଡ଼ା 

ପ୍ରତ ସିଜଯାଗ ସିତା ଲାଗ ସି ଏକ ୧୨ େଣ ସିଆ ଓଡ଼ସିଶା ଲନ୍   ବଲ ଟ ସିମ୍   ମଙ୍ଗଳବାର 
ଅହମ୍ଦାବାଦ୍  ଜର ପହଞ୍ ସିଛ ସି। ଏହ ସି ଟ ସିମ୍  ଜର ୬େଣ ମହ ସିଳା ଓ ୬େଣ 

ପରୁୁଷ ପ୍ରତ ସିଜଯାଗୀ ରହ ସିଛନ୍ତସି। ଜସମାଜନ ଜହଜଲ ପରୁୁଷ ବ ସିଭାଗଜର 
ଜକୈଳାଶ ମାଝୀ, ନରସ ସିଂହ ରଣା, ସକୁାନ୍ତ ଜସଠ୍  , ତାର ସିଣୀପ୍ରସାଦ 

ନାୟକ, ଜସକ୍   ଅବୁେଲାଲ, 
ସଜୁଦଶ ରେବଣ ସାହୁ, ମହ ସିଳା 
ବ ସିଭାଗଜର ଜଶ୍ୱତଲାନା ବକ୍ ସି, 
ସ୍ ସିଗ୍ାରାଣୀ ରଥ, ର ସିହାନା 

ୋତୁନ, ଏଳସିସା ପାତ୍ର, ସାଇନା 
ନାଏକ ଓ ସଜରାେସିନୀ ସ୍ାଇଁ। 
ପାଜୟାସ ସିନୀ ପଜୁରାହ ସିତ ଓ 
ସମୁ ସିତ ପଜୁରାହ ସିତ ଜକାଚ୍   
ଭାଜବ ଏହ ସି ଦଳ ସହ 
ଯାଇଛନ୍ତସି। ୋତୀୟ କ୍ୀଡ଼ାଜର 

ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ସିବାକୁ ସଜୁଯାଗ ଜଦଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ସିଶା ଲନ୍  ବଲ ସଂଘ 
ରାେ୍ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ସିଶା ଅଲସିମ୍ ସିକ୍   ସଂଘକୁ ଧନ୍ବାଦ େଣାଇଛନ୍ତସି।

  କକାରଆି ଓପନ୍   କେନସି
ଇଭୟାନ୍ସକୁ ହରୟାଇଜଲ ନଶିଓିକୟା
ସ ସିଓଲ,୨୭।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଏଠାଜର ଚାଲସିଥିବା ସ ସିଓଲ ଓପନ୍   ଜଟନ ସିସ 
ଟୁର୍୍ବାଜମଣ୍ଟଜର ୋପାନର ଅଣସ ସିଡ ଜେଳାଳସି ଜୟାସ ସିହ ସିଜଟା ନ ସିଶ ସିଓକା 
ଦ୍ ସିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡଜର ପ୍ରଜବଶ କର ସିଛନ୍ତସି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ ସିତ ପ୍ରଥମ 
ରାଉଣ୍ଡ ମକୁାବ ସିଲାଜର ଜସ ପଞ୍ମ ସ ସିଡ ବ୍ ସିଜଟନର ଡାନ ଇଭାନ୍ଙୁ୍କ 
୬-୨, ୭-୬ ଜସଟ୍  ଜର ପରାସ୍ତ କର ସି ଅଗ୍ଗତ ସି କର ସିଛନ୍ତସି। ଗତ 
ସପ୍ତାହଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ ସାନ ଡସିଏଜଗା ଓପନ୍  ଜର ବ୍ ସିଜଟନର ୨ ନଂ 
ଜେଳାଳ ସି ଇଭାନ୍ ଜସମ ସିଫାଇନାଲଜର ପ୍ରଜବଶ କର ସିଥିଜଲ। ନ ସିଶ ସିଓକା 
ଏଜବ ବ ସିଶ୍ୱ Ñଙ୍କସିଙ୍ଗ ୍  ର ୫୬ତମ ସ୍ାନଜର ରହ ସିଛନ୍ତସି। ଏଜବ ଜସ 
ୋପାନର ଶୀଷ୍ବ ଜେଳାଳ ସି ବ ସିଜବଚସିତ ଜହଉଛନ୍ତସି। ପରବର୍୍ବୀ ରାଉଣ୍ଡଜର 
ଜସ ଟାଜରା ଡାନ ସିଏଲ କ ସିମ୍ବା ଏମ ସିଜଲା ଜଗାଜମେଙୁ୍କ ଜଭଟ ସିଜବ।

  ବଡିବ୍ଲ୍ୟଏଫ୍   Ñଙି୍କଙ୍ଗ
୪ ବଷ୍ସ ପଜର ଟପ୍  -୧୫କୁ 
ଜେରଜିଲ ପ୍ରଣୟ
ନୂଆଦସିଲ୍ୀ,୨୭।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ସଦ୍ ପ୍ରକାଶ ସିତ ବ୍ାଡମ ସିଣ୍ଟନ ୱାଲ୍ଡ୍ବ 
ଜଫଜଡଜରସନ (ବ ସିଡବ୍ ୍୍ ଏଫ୍  ) Ñଙ୍କସିଙ୍ଗ ୍  ଜର ଭାରତୀୟ ତାରକା 
ଜେଳାଳ ସି ଏଚ୍  ଏସ୍   ପ୍ରଣୟ ଦୀଘ୍ବ ୪ ବଷ୍ବ ପଜର ଜରେଷ୍-୧୫କୁ 
ପ୍ରତ୍ାବର୍୍ବନ କର ସିଛନ୍ତସି। ଜଶଷଥର ପାଇଁ ୨୦୧୭ ଅଜକଟୋବର ୧୭ 
ତାର ସିେଜର ବ ସିଶ୍ୱ Ñଙ୍କସିଙ୍ଗ ୍  ର ୧୫ତମ ସ୍ାନଜର ରହ ସିଥିଜଲ। ଏଜବ 
ଜସ ଜଗାଟ ସିଏ ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠସି ୧୫ତମ ସ୍ାନଜର ରହ ସିଛନ୍ତସି। 
ଭାରତୀୟ ପରୁୁଷ ଡବଲ୍ ଜଯାଡସି ଏମ୍  ଆର ଅେୁ୍ବନ ଓ ଧରୁବ କପ ସିଳ 
ଡବଲ୍ Ñଙ୍କସିଙ୍ଗଜର ୩ଟ ସି ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠସି ୨୩ତମ ସ୍ାନ 
ଅଧିକାର କର ସିଛନ୍ତସି। ଜସହ ସିପର ସି ମ ସିକ୍ଡ ଡବଲ୍ Ñଙ୍କସିଙ୍ଗ ଜର 
ଇଶାନ ଭଟ୍ଟନାଗର ୨ଟ ସି ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠସି ୩୦ତମ ସ୍ାନଜର 
ରହ ସିଛନ୍ତସି। ଜତଜବ ବ ସିଡବ୍ ୍୍ ଏଫ୍   ୱାଲ୍ଡ୍ବ ଟୁର Ñଙ୍କସିଙ୍୍ଗ  ଜର ପ୍ରଣୟ 
ପରୁୁଷ ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବଗ୍ବର ଶୀଷ୍ବସ୍ାନ ଅଧିକାର କର ସିଥିଜଲ। ଜସଜପଟେମ୍ବର 
୬ଜର ଜସ ଟୁର Ñଙ୍କସିଙ୍ଗ ର ୧ ନଂ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କର ସିଥିଜଲ। 

ଦୁବାଇ,୨୭।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଅନ୍ତେ୍ବାତୀୟ କ୍ ସିଜକଟ କାଉନସ ସିଲ 
(ଆଇସ ସିସ ସି) ମହ ସିଳା ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ Ñଙ୍କସିଙ୍ଗ ୍  ଜର ଭାରତୀୟ 
ଅଧିନାୟ ସିକା ହରମନପ୍ରୀତ ଜକୌର ଉପରକୁ ଉଠସିଛନ୍ତସି। ଇଂଲଣ୍ଡ 
ବ ସିପକ୍ ୩ ମ୍ାଚ୍   ବ ସିଶ ସିଷ୍ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ ସ ସିର ସିେଜର ଦମ୍  ଦାର 
ପ୍ରଦଶ୍ବନ କର ସି ଜସ ୪ଟ ସି ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠସି ୫ମ ସ୍ାନ 
ଅଧିକାର କର ସିଛନ୍ତସି। ଭାରତ ଏହ ସି ସ ସିର ସିେଜର ୩-୦ଜର କ୍ ସିନ୍   
ସଇୁପ୍   କର ସି ଇତ ସିହାସ ସଷୃ୍ ସି କର ସିଥିଲା। କାଜଣ୍ଟବୁରୀଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ 
ଦ୍ ସିତୀୟ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆଜର ଜସ ୧୧୧ଟ ସି ବଲର ସମ୍େୁୀନ ଜହାଇ 
ଅପରାେସିତ ୧୪୩ ରନର ଶତକୀୟ ପାଳ ସି ଜେଳସି ଅପରାେସିତ 
ରହ ସିବା ସହ ବ ସିେୟଜର ମେୁ୍ ଭୂମ ସିକା ଗ୍ହଣ କର ସିଥିଜଲ। 

 ଜସହ ସିପର ସି ଓପନର ସ୍ତୃ ସି ମନ୍ାନା ଓ ଦ ସିପ୍ତୀ ଶମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ 
ଉଠସିଛନ୍ତସି। ସ ସିର ସିେର ଅନ୍ତସିମ ଦୁଇଟ ସି ମ୍ାଚ୍  ର ପ୍ରଦଶ୍ବନକୁ Ñଙ୍କସିଙ୍ଗ 
ଜର ବ ସିଚାରକୁ ନ ସିଆଯାଇଛ ସି। ଦୁଇଟ ସି ମ୍ାଚ୍  ଜର ମନ୍ାନା ୪୦ ଓ 
୫୦ ରନକର ସି ଜଗାଟ ସିଏ ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠସି ବ୍ାଟ ସିଂ ତାଲସିକାର 
ଷଷ୍ ସ୍ାନଜର ରହ ସିଛନ୍ତସି। ଜସହ ସିପର ସି ତୃତୀୟ ମ୍ାଚ୍  ଜର ଦୀପ୍ତ ସି 
ଅପରାେସିତ ୬୮ ରନକରସି ୮ଟ ସି ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠସି ୨୪ତମ 
ସ୍ାନ ଅଧିକାର କର ସିଛନ୍ତସି। ପେୂା ବସ୍ତ୍ରକାର ୪ଟ ସି ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠସି 
୪୯ ଓ ହରଲସିନ ଜଦଓଲ ୪୬ଟ ସି ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠସି ୮୧ତମ 
ସ୍ାନଜର ରହ ସି ବ୍ାଟ ସିଂ ତାଲସିକାଜର ଉନ୍ତ ସି କର ସିଛନ୍ତସି। ଜସହ ସିପର ସି 
ଜବାଲସିଂ ତାଲସିକାଜର ଦରୁ ତ ଜବାଲର ଜରଣକୁା ସ ସିଂ ୩୫ତମ ସ୍ାନ 
ଉଠସି ଲମ୍ବଡ ସିଆଁ ମାର ସିବା ସହ ୩୫ତମ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କର ସିଛନ୍ତସି। 
ଦୁଇଟ ସି ମ୍ାଚ୍  ଜର ଜସ ମଲୂ୍ବାନ ୪ ୱସିଜକଟ ଅକ୍ସିଆର କର ସିଛନ୍ତସି। 
ଅବସର ଜନଇଥିବା ଅଭସିଜ୍ଞ ଦରୁ ତ ଜବାଲର ଝୁଲଣ ଜଗାସ୍ାମୀ ୫ମ 
ସ୍ାନଜର ରହ ସି କ୍ ସିଜକଟକୁ ଅଲବସିଦା କର ସିଛନ୍ତସି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଡାନ ସି 
ୱାଟ୍   ଦ୍ ସିତୀୟ ମ୍ାଚ୍  ଜର ୬୫ ରନ ଜ୍ାର କର ସି ୨ଟ ସି ସ୍ାନ ଉପରକୁ 
ଉଠସି ୨୧ତମ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କର ସିଛନ୍ତସି। ଜସହ ସିପର ସି ଏମ ସି ଜୋନ୍ 
୪ଟ ସି ସ୍ାନ ଉପରକୁ ଉଠସି ୩୦ତମ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କର ସିଛନ୍ତସି।

ପଞ୍ମ ସ୍ୟାନକୁ 
ଉଠଜିଲ ହରମନପ୍ରରୀତ

ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୨୭ା୯(ସମ ସିସ): ୋତୀୟ କ୍ୀଡ଼ା ସଫଟେ ଜଟନ ସିସ 
ଲାଗ ସି ଓଡ଼ସିଶାରୁ ୪େଣ ଅଫସିସ ସିଆଲ ମଜନାନୀତ ଜହାଇଛନ୍ତସି। 
ଜସମାଜନ ଜହଜଲ ଜରଫରସି 
ମହମ୍ଦ୍   ଆୋମ ଓରଫ୍   ଜପରୁ, 
ଅମ୍ାୟାର ମହମ୍ଦ୍   ଅମନ, 
ଅମ୍ାୟାର ସତୀଶ କୁମାର ବ ସିଶ୍ୱକମ୍ବା 
ଓ ଅମ୍ାୟାର ଅନୁସୟୂା ବାର ସିକ। 
ଓଡ଼ସିଶା ଛାଡ ସିବା ପବୂ୍ବରୁ ଓଡ଼ସିଶା 
ସଫଟେ ଜଟନ ସିସ ଆଜସାସ ସିଏସନ 
ପକ୍ରୁ ଏକ ସମ୍ବଦ୍୍ବନା ଉତ୍ସବର 
ଆଜୟାେନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏଥିଜର ମେୁ୍ଅତ ସିଥିଭାଜବ ବର ସିଷ୍ 
ଆଇନେୀବ ସି ନ ସିଭ୍ବୟ କୁମାର 
ସାମନ୍ତରାୟ ଅତ ସିଥିଭାଜବ ଜଯାଗ 
ଜଦଇଥିଜଲ। ନ ସିକଟଜର ମାଷ୍ସ୍ବ 

ସଫ୍  ଟ ଜଟନସିସଜର କାଂସ୍ ପଦକ େସିତ ସିଥିବା ବ ସିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର 
ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ାନ ସିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ସେ୍ଟ ଜଟନସିଜର ୪ ଅେିସଆିଲ

ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୨୭ା୯(ସମ ସିସ): ତୀବ୍ ପ୍ରତ ସିଦ୍ନ୍ଦ ସିତାମଳୂକ 
ଫାଇନାଲ ମକୁାବ ସିଲାଜର ଅଭସିରାେ ୱାର ସିଅସ୍ବ ୧୨୮-
୧୨୫ ପଏଣ୍ଟଜର ବାଙ୍ଗାଜଲାର ଚ୍ାଜଲଞ୍ସ୍ବକୁ ହରାଇ 
ପ୍ରଥମ ଲସିଜେଣ୍୍ଡ  ସ ଲସିଗ୍   ଜଟନ ସିସ ଚାମ୍ ସିଅନ ଆେ୍ା 
ଅେ୍ବନ କର ସିଛ ସି। ବଷ୍ବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏହ ସି ଟୁର୍୍ବାଜମଣ୍ଟର 
ଫାଇନାଲ ମକୁାବ ସିଲା ଜସାମବାର ଜେଳାଯାଇଥିଲା। 
ନୂଆଦସିଲ୍ୀର ଆର୍  ଜକ ୋନ୍ା ଷ୍ାଡସିୟମ୍  ଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ 
ଫାଇନାଲ ମକୁାବ ସିଲାଜର ଜକହ ସି କାହାର ସିକୁ ଜଗାଟ ସିଏ 
ପାଦ ଛାଡ଼ ସିବାକୁ ଜଦଇ ନଥିଜଲ। ଜତଜବ ଜସୌରଭ ସ ସିଂ ଓ 
ଅେୁ୍ବନ ବମ୍ବାଙ୍କ ଜଯାଡସି ତାଙ୍କ ବାଙ୍ଗାଜଲାର ପ୍ରତ ସିଦ୍ନ୍ଦୀଙୁ୍କ 
୧୧-୪ଜର ହରାଇବା 
ଜଶଷଜର ଦଳ ଲାଗ ସି 
ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ବ ସାବ୍ସ୍ତ 
ଜ ହ ା ଇ ଥି ଲ ା । 
ପବୂ୍ବତନ ୋତୀୟ 
ଚାମ୍ ସିଅନ ସ ସିଦ୍ାଥ୍ବ 
ବ ସିଶ୍ୱକମ୍ବା ଓ ପ୍ରଦୀପ 
ଆରମ୍ଭରୁ ଜଯଉଁ 
ଜେଳ ପ୍ରଦଶ୍ବନ 
କର ସିଥିଜଲ, ତାହାର 
ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ 

ଫାଇନାଲ ଉପଜର ପଡ଼ସିଥିଲା। 
ପବୂ୍ବରୁ ଜେଳାଯାଇଥିବା ଜସମ ସିଫାଇନାଲ 

ମକୁାବ ସିଲାଜର ବାଙ୍ଗାଜଲାର ଚ୍ାଜଲଞ୍ସ୍ବ ୧୩୫-
୧୨୦ ପଏଣ୍ଟଜର ପଞ୍ାବ ଏଜସସ୍  କୁ ଓ ଅଭସିରାେ 
ୱାର ସିଅସ୍ବ ୧୩୦-୧୨୫ ପଏଣ୍ଟଜର ଜଟନସିସ ଟାଇଟାନ୍କୁ 
ହରାଇ ଫାଇନାଲଜର ପ୍ରଜବଶ କର ସିଥିଜଲ। ପରୁ୍ାର 
ବ ସିତରଣ ଉତ୍ସବଜର ମାଷ୍ସ୍ବ ୱାଲ୍ଡ୍ବ ଚାମ୍ ସିଅନସ ସିପ୍  ଜର 
ପଦକ େସିତ ସିଥିବା ରାଧିକା ତୁଲପଜୁଲ, ଭ ସିଏମ୍   ରଞ୍ସିତ ଓ 
େଗଦୀଶ ତନୱାରଙୁ୍କ ଅଥ୍ବପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ାନ ସିତ 
କରାଯାଇଥିଲା।

େୟାତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ୟା
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ସମ୍ପ୍ରତ ିଅଧÒକାଂଶ ଲ�ାକ ନଜିର �ାପ୍ ଟପ୍ ଲର ଅଲନକ ଲ�ାପନୀୟ ତଥ୍ୟ 
ସାଇତ ିରଖଛୁନ୍।ି କନୁି୍ ଏହ ିତଥ୍ୟକୁ ଅତ ିସହଜଲର ହ୍ୟାକ୍  କରୁଛନ୍ ି
ହ୍ୟାକର୍ । ଲତଣ ୁ ହ୍ୟାକସ୍ସଙ୍କଠାରୁ �ାପ୍ ଟପ୍ କୁ ସରୁକ୍ା ଲେବା ପାଇଁ 

ଚାହଁୁଥÒଲ�…
 କେକେ େ ିଲାପ୍ ଟପ୍ କେ େ୍ାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ ସେୁକ୍ତି େେନୁ୍ନ।ି ଏହା 

ଆପଣଙୁ୍କ ସମସ୍ାକେ ପୋଇପାକେ। 
 ଗଗୁଲ୍ େ କେକେୌଣସ ିସାଇଟ୍ େୁ ଅନୁେେଣ ନ େେ ି ଶପଂି ଲାଗ ିକେେଳ 

େଶି୍ବସନଧୀୟ 
କେବ୍ ସାଇଟ୍  

େ୍େହାେ େେନୁ୍।
 ଇକମଲ୍ କେ 

ଆସଥୁÒୋ ଅଜଣା 
ଲଙି୍କକ୍   ପ୍ରତ ିସାେଧାନତା 

ଜେୁେ।ି ଏହାେୁ ଆକ�ୌ 
କ�ାଲୁନୁ୍ନ।ି 
 କେକେୌଣସ ିକେବ୍ ସାଇଟ୍ େୁ 

ଅନୁମତ ିକ�ୋ ପେୂ୍ବେୁ  ୋଞ୍ଚ 
େେେିା ଆେଶ୍େ।

ପସ୍ସଲର ରଖନୁ୍ନ ିଅଧÒକ ଟଙ୍କା 
ଆଜେିାଲ ି େଣିାେେିା ୟପୁଆିଇ ଏେଂ ଅନ୍ ଲାଇନ୍  େ୍ାେଂି ଉପକେ ପ୍ରାୟତଃ 
ନରି୍ବେଶଧୀଳ। ଏପେ ି ସ୍ଥତକିେ େ୍ାଙ୍କକେ ଅଥ୍ବ ସଞ୍ଚୟ େେେିା ପାଇଁ ସେୁର୍୍ବ 
ସକୁୋଗ େହଛି।ି କସଥÒପାଇଁ ପକେଟ୍ କେ ଅଧÒେ ଟଙ୍କା େ�Òୋ ଅନୁଚତି। 
ଏହା�୍ବାୋ ପା�କେ ଥÒୋ ଅଥ୍ବ ଅନୁସାକେ ଆମେ �ର୍୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଧÒେ କହାଇଥାଏ।
କ�ାନ୍ କେ ଥÒୋ ପ୍ରକତ୍େ ଆୋଉଣ୍ଟେୁ କପକମଣ୍ଟ େମି୍ବା ମନ ି ଆପ୍  ସହତି 
ସଂକୋଗ ନ େେେିା ରଲ। ୟପୁଆିଇ ମାଧ୍ୟମକେ କହଉଥÒୋ �ର୍୍ବେୁ ସଧୀମତି 
େେେିା ପାଇଁ  ନଜିେ କେକେୌଣସ ି ଏେ େ୍ାଙ୍କକ୍   ଆୋଉଣ୍ଟେୁ  ଏହ ିକପକମଣ୍ଟ 
ଆପ୍ ସକେ ସଂକୋଗ େେେିା ଉଚତି। 

ଲେୈନନ୍ନି ହସିାବ ରଖନୁ୍  
କମାୋଇଲ୍  ଆପ୍  େ୍େହାେ େେେିା ସହତି ହସିାେ େ�Òୋ 
ପାଇଁ ଡାଏେଧୀ େ୍େହାେ େେେିା �ଳପ୍ର�। ଏଥÒକେ 
କ�ୈନନ୍ନିେ ହସିାେ କଲ�ନୁ୍। ଏହା�୍ବାୋ କେଉଁ 
ୋେ୍ବ୍କେ  କେକତ ଟଙ୍କା �ର୍୍ବ କହଉଛ,ି ତାହାେ 
ସଠକି୍  ହସିାେ ପାଇପାେକିେ।  ଏହା�୍ବାୋ ଅତେିକି୍ତ 
�ର୍୍ବେୁ କୋୋୋଇପାକେ। 
ପ୍ରତ ି ମାସକେ �ଳ, ପନପିେେିା, �ୁଗ୍ଧ ଆ� ି
କଛାଟ କଛାଟ �ର୍୍ବ ହୁଏ। କତଣ ୁ ଘେେ 
ଅତ୍ାେଶ୍େ ସାମଗ୍ଧୀେୁ ୋଦ୍  କ�ଇ 
ଅନ୍ାନ୍ �ର୍୍ବ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଥ୍ବ ସଞ୍ଚୟ 
େେପିାେକିେ।

କଣିବିା ପବୂ୍ସରୁ ଚଠିା କରନୁ୍ 
ଅକନେ ସମୟକେ େରିନି୍ନ େ୍ାେସାୟେି 
ପ୍ରତଷି୍ାନେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅ�େ କ��Ò ଅକନେ 
ଗଡ଼ୁଏି ସାମଗ୍ଧୀ େଣି ିକହାଇୋଏ।  ଏହା�୍ବାୋ 
ସଞ୍ଚÒତ ଅଥ୍ବ ମଧ୍ୟ �ର୍୍ବ କହାଇୋଏ। କତଣ ୁ
ୋହାେଛି ି େଣିଛୁନ୍ ି ତା’େ ଏେ ତାଲେିା ୋ 
ଚଠିା ପ୍ରସୁ୍ତ େେନୁ୍। ଅନାେଶ୍େ ସାମଗ୍ଧୀ 
େଣିାେୁ �ୂକେଇ େୁହନୁ୍।

ଏକରୁ ଅଧÒକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥÒଲ�
କଗାଟଏି ଆୋଉଣ୍ଟେ ଜମା ଅଥ୍ବେୁ  ଅନ୍ ଆୋଉଣ୍ଟେୁ 
ପଠାଇ ପାେକିେ। ଆୟ, େ୍ୟ ଏେଂ େଳୋ ଅଥ୍ବେୁ 
ଅଲଗା ଅଲଗା େେ ି େଖି ଘକୋଇ �ର୍୍ବ େଷିୟକେ 
ରଲରାକେ ଜାଣପିାେକିେ। ଏହା�୍ବାୋ ଅେଥା �ର୍୍ବେୁ ମକୁ୍ତ ି
ମକିଳ।

ପରବିାର ସହତି ଆଲ�ାଚନା କରନୁ୍
ଘେେ ମେୁେଧୀମାକନ  ଅେଥା �ର୍୍ବେୁ େକ୍ା ପାଇୋେ ୋଟ କ��ାଇପାେକିେ। 
ଆୟ-େ୍ୟେୁ କନଇ  ପେେିାେକେ ସ୍ପଷ୍ଟତା େ�ନୁ୍। ଏହା�୍ବାୋ ପେେିାେକେ 
ସମସ୍ା େୁକହନାହ ିଁ। ପ୍ରତମିାସେ �ର୍୍ବେୁ େଛି ିେଛି ିଅଥ୍ବ ସଞ୍ଚୟ େେ ିେ�ନୁ୍। 
ଏହା ଜେୁେଧୀ ପେସି୍ଥତକିେ ୋମ କ�ଇପାକେ। 

ଲରାଜ�ାର
କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ମାସକି ୫୦ ହଜାରରୁ  ୧ �କ୍ ଟଙ୍କା େରମା 

ମଳିଥିାଏ। େକ୍ତା ଅନୁସାଲର େରମା ବଢ଼ଥିାଏ। ଯାହାକ,ି ଜଲଣ ବ୍ୟକ୍ ି 
୨ ରୁ ୩ �କ୍ ଟଙ୍କା ମାସକି ଲରାଜ�ାର କରପିାରଲିବ।
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ଲଯା�୍ୟତା
ଏ କକ୍ତ୍ରକେ େ୍ାେୟିେ େେେିାେୁ ଚାହୁଁଥÒକଲ, (ପ�ାଥ୍ବ େଜି୍ାନ, େସାୟନ 
େଜି୍ାନ ଏେଂ ଗଣତି)କେ �୍ବା�ଶ ପାସ୍  େେଥିÒୋ �େୋେ। ଏହାୋଦ୍   
କମୋନେିାଲ, ଇକଲେ୍ଟ ୍ିୋଲ, େ.ିଇ (େମ୍ୁ୍ ଟେ ସାଇନ୍ସ ଆ� ି କୋସ୍ବକେ 
ନାଁ କଲ�ାଇ ପାେକିେ। ଡକିପଲାମା, ଡଗି୍ଧୀ ଓ ମାଷ୍ଟେ ଡଗି୍ଧୀ ପାଠ୍କ୍ରମ 
େହଛି।ି କସହପିେ ି ଆଟଟି�ିସଆିଲ ଇକଣ୍ଟଲକିଜନ୍ସ, କୋକୋଟକି୍ , ଆଡରାନ୍ସ 
କୋକୋଟକି୍ସ କୋସ୍ବ େେ ିେେପିାେକିେ। 

ଆଜକିା� ିମନୁଷ୍ୟର କାଯ୍ସ୍ୟକୁ 
ସହଜ କରୁଛ ିଲମସନି୍ । ଆଉ ଏଲବ 
ଲରାଲବାଟ୍  ସ୍ବଳ୍ପସମୟଲର  ଅଲନକ 

କାଯ୍ସ୍ୟକୁ ସହଜଲର କରପିାରୁଛ।ି ଏହ ି
କାରଣରୁ ସ୍ବାସ୍୍ୟ, ଉଲେ୍ୟା� କମ୍ାନୀ, 

ଶଳି୍ପ କାରଖାନା, ଶକି୍ା ଲକ୍ତ୍ରଲର  
ଲରାଲବାଟ୍  ସାଇନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା 

ବଢ଼ବିାଲର �ା�ଛି।ି ଏ ଲକ୍ତ୍ରଲର 
ଅଧÒକ ସଲୁଯା� ରହଥିÒବାରୁ ବର୍୍ସମାନ 

ଯବୁପଢ଼ି ିଲରାଲବାଟକି୍ସ ଇଞ୍ନିୟିରଂିଲର 
କ୍ୟାରୟିର କରବିାକୁ ମନ ବଳାଉଛନ୍।ି 

କୋକୋଟକି୍ସ ଇଞ୍ନିୟିେଂି ସହତି େମ୍ୁ୍ ଟେ ସାଇନ୍ସ, 
ଇକଲକେ୍ଟ ା୍ନକି୍ସ ଇଞ୍ନିୟିେଂି ଏେଂ କମୋନେିାଲ ଇଞ୍ନିୟିେଂି 
ଆ� ିମଳିତି ରାକେ କୋକୋଟ୍ େ ଡଜିାଇନ୍ , ଗଠନ, ପାୋେ 

ସପଲାଇ, ଇନ୍ �େକମଶନ କପ୍ରାକସସଂି ଏେଂ ସ�୍ଟକେେ ଆ� ିୋମ େେଥିାଏ। 
ଏହା ଏେପ୍ରୋେ ସ୍ବୟଂଚାଳତି ୋନ୍ତ୍ରେି େନ୍ତ୍ର। ୋହା େମ୍ୁ୍ ଟେ କପ୍ରାଗ୍ାମଂି େମି୍ବା 
କମସନି୍  କପ୍ରାଗ୍ାମଂି ରାଷାେ ସହାୟତାକେ ୋମ େେଥିାଏ।  କତଣ ୁଜକଣ େ୍କ୍ତ ି
ନଜି ଇଚ୍ା ମତୁାେେ ଏହାେୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ େେପିାେନ୍।ି ଏହ ିପ୍ରଣାଳଧୀକେ କସନ୍ସେ, 
େକଣ୍ଟା୍ଲ କସନ୍ସେ, ମ୍ାନପିକୁଲଟ୍ ସ ପାୋେ ସପଲାଇ ଏେଂ ସ�୍ଟକେେ ଆ� ି
ସଂକୋଗ  େହଥିÒୋେୁ ୋେ୍ବ୍ େେେିାେୁ ସହଜ ହୁଏ।  ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଆିଲ କୋକୋଟ୍ , 
କହାମ୍  ୟଜୁ୍  କୋକୋଟ୍ , କମଡେିାଲ କୋକୋଟ୍ , ମଲିଟିାେଧୀ କୋକୋଟ୍ , କସ୍ପଶ୍  
କୋକୋଟ୍  ଆ� ିଅକନେ ପ୍ରୋେ କୋକୋଟ୍ େ େ୍େହାେ ରନି୍ନ ରନି୍ନ ।

କାମ କ’ଣ
କୋକୋଟକି୍ସ ଆଣ୍ଡକ୍   ଅକଟାକମଶନ 
ଇଞ୍ନିୟିଂିେକେ ଉତ୍ତମ େ୍ାେୟିେ 
ପାଇଁ ସକୁୋଗ େହଛି।ି ପଢ଼ା ପକେ 
େସିର୍୍ବ ଆଣ୍ଡ କଡରଲପ୍ କମଣ୍ଟ, 
କୋକୋଟ୍  ମ୍ାନୁ�୍ାେଚେଂି 
ଆଣ୍ଡ କଟଷ୍ଟଂି, େ୍ବାଲଟି ି େକଣ୍ଟା୍ଲ 
କସଣ୍ଟେକେ ୋମ େେେିାେୁ 
ସକୁୋଗ େହଛି।ି  ଏ କକ୍ତ୍ରକେ 
ୋମ େେେିା େ୍କ୍ତ ି କୋକୋଟକି୍ସ 
ଇଞ୍ନିୟିେ,  କୋକୋଟକି୍ସ ସାଇଣ୍ଟଷି୍ଟ, 
କୋକୋଟକି୍ସ କଟକ୍ ନସିଆିନ ରାକେ 
ୋମ େେଥିା’ନ୍।ି କସହପିେ ିକୋକୋଟକି୍ସକେ 
ସ୍ାତକୋତ୍ତେ ପାସ୍  େେଥିÒୋ େ୍କ୍ତଙୁି୍କ ନାସା 
ଅନ୍େଧୀକ୍ ଅନୁସନ୍ାନ ସଂଗଠନକେ ୋମ େେେିାେ ସକୁୋଗ 
େହଛି।ି  

ନଯିକୁ୍ ିସଲୁଯା�
କ�ଶ ଓ େକି�ଶକେ ଚାେେି ିପାଇଁ ରଲ  ସକୁୋଗ େହଛି।ି �କ୍ତା ଅନୁୋୟଧୀ 
ଏହ ି କକ୍ତ୍ରକେ େରିନି୍ନ ସେୋେଧୀ ଓ କେସେୋେଧୀ ଉକ�୍ାଗକେ ୋମ 
େେେିାେ ସକୁୋଗ ପାଇକେ। ଘକୋଇ ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ାନ, ଅକଟାକମାୋଇଲସ୍  
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଧୀ ଟୁଲ୍ ସକେ ସହଜକେ ଆପଣ ଚାେେି ିଚୟନ େେପିାେକିେ। ଏହା 
େ୍ତଧୀତ କୋକୋଟକି୍ସ ସାଇଣ୍ଟଷି୍ଟ, କୋକୋଟକି୍ସ ଇଞ୍ନିୟିେଂି,କୋକୋଟକି୍ସ  
କଟେ୍େିାଲ ପେ ିଅନ୍ାନ୍ କକ୍ତ୍ରକେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ାନଜନେ ପ�କେ ଚାେେି ି
େେପିାେକିେ।

ର�ୋର�ୋଟକି୍ସ 
ଇଞ୍ନିୟି�ଂି

ଅଯଥୋ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ  
ର�ୋକନୁ୍

ଲରାଜ�ାରଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧÒକ ଲହଲ� ଅାଥ୍ସକ ସମସ୍ୟା 
ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଲତଣ ୁଆୟ ଲହଉଥÒବା ଅଥ୍ସର ସଞ୍ଚୟ ଓ ଖର୍୍ସ 

ଉପଲର  ନଜର ରଖÒବା େ୍ବାରା ଅଥ୍ସାଭାବକୁ ସହଜଲର 
ଏଡ଼ାଇ ହୁଏ। ସାମ୍ପ୍ରତକି ସ୍ତଲିର େରୋମ ବୃଦ୍ଧ ପାଇଛ,ି 
ଲତଣ ୁ ଆପାତକାଳୀନ ସ୍ତଲିର  ଅଥ୍ସ ସଞ୍ଚୟ କରବିାର 
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣବିା ପାଇଁ ଆପଣାନୁ୍ ଏହ ିନୟିମ।

ରେକତାଷ ମଣ୍ଡଳ ଏେଂ ସରୁଦ୍ା 
ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସାନ ପଅୁ ପ୍ରହ୍ା�। 
େଲଉିଡ୍  ଗାୟେ କସାନୁ 

ନଗିମଙୁ୍କ ଗେୁୁ ଓ ଆ�ଶ୍ବ ମାନ ିସଙ୍ଧୀତେୁ 
ଆପଣାଇଛନ୍ ି ପ୍ରହ୍ା�। କେେଳ ହନି୍ଧୀ 
ଗଧୀତ ନୁକହଁ; ଓଡ଼ଆି, କରାଜପେୁଧୀ, 
କେଙ୍ଲଧୀ, ସମ୍ବଲପେୁଧୀ ଆ�େିାସଧୀ 
ସହତି କନପାଳଧୀ ସଙ୍ଧୀତ ଗାଇ �ଶ୍ବେଙ୍କ 
ମନ କମାହଥିା’ନ୍।ି  ସକୁୋଗ ନ ମଳିେିାେୁ 
ସାମାଜେି ଗଣମାଧ୍ୟମେୁ ପଲାଟ୍ �ମ୍ବ େେ ି
କସ ଗାଉଛନ୍।ି ରେଷି୍ତକେ େଲଉିଡ୍ କେ ଗଧୀତ 
ଗାଇୋେୁ ଇଚ୍ା େଖିଛନ୍ ି ପ୍ରହ୍ା�। ପଞ୍ଚମ କରେଣଧୀକେ ପଢୁଥିୋ 
ସମୟେୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଧୀତକେ ୋତ୍ରା  ଆେମ୍ଭ କହଲା। ଗାଁକେ  
‘ୋକଟାଇକେ ୋକଟାଇ’ ଗଧୀତ ଗାଇ କରୋତାଙୁ୍କ କେଶ୍  ମଗୁ୍ଧ 
େେଥିିକଲ। ପ୍ରହ୍ା�ଙ୍କ ପ୍ରତରିାେୁ ଜାଣପିାେ ି ଗେୁୁ ରଗୋନ ମମୁୁ୍ବ 
ତାଙୁ୍କ ଗଧୀତ ଶ�ିାଇୋେୁ ମନ େଳାଇଥିକଲ। େଏିେ ିତାଙ୍କେ ପ୍ରଥମ 
ସଙ୍ଧୀତ ଗେୁୁ। ପକେ ୋେପି�ା, ପାୋ�ଧୀପ ଏେଂ ଗାେଁ େରିନି୍ନ 

ୋେ୍ବ୍କ୍ରମକେ ଗଧୀତ ଗାଇୋେ ସକୁୋଗ ପାଇକଲ 
ପ୍ରହ୍ା�।  କହକଲ କେୌଣସ ିୋେଣେଶତଃ ଗେୁୁଙ୍କ 

େ�ଳ ି କୋଗୁଁ ଗଧୀତ ଗାଇୋକେ ସମସ୍ା 
କହାଇଥÒକଲ ମଧ୍ୟ କସ ଅର୍ାସ ଜାେ ି
େ�Òଥକଲ। �େଧୀେକମାହନ େକଲଜକେ 
େକୁ୍ତ ତନି ି ପଢ଼ା ସମୟକେ  ନୃତ୍ ସଙ୍ଧୀତ 
େଳାମନ୍େିେୁ କସ  େଲାସେିାଲ୍ ସଙ୍ଧୀତକେ 

୭ େଷ୍ବ ଶକି୍ା ଗ୍ହଣ େେସିାେଛିନ୍।ି 
ଆଥ ଟିେ ସମସ୍ା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା େନ୍ େେ ି

େଣ୍ଟା୍କ୍ ଚୁଆଲକେ ୋମ େେୁଥÒୋ ପ୍ରହ୍ା� 
କ�ସ୍ େୁକ୍ େୁ ପଲାଟ୍ �ମ୍ବ େେ ି ଗଧୀତ ଗାଉଥÒୋ କେକଳ 

ତାଙ୍କ ଗଧୀତେ କକ୍ରଜ୍ ମଧ୍ୟ େହଛି।ି �ବୁ୍  େମ୍  ସମୟ ମଧ୍ୟକେ 
ତାଙ୍କ ଗଧୀତେୁ ଅକନେ ଜଣ ଶଣୁେିାେୁ ପସନ୍ େେନ୍।ି କସ େୁହନ୍,ି 
ପେକିେଷଣ ପାଇଁ ସକୁୋଗ ମଳିପିାେ ିନ ଥÒକଲ କହଁ ଗଧୀତ ଅର୍ାସ 
ଜାେ ିେଖିେ।ି େ.ିେମ୍ କଶଷ େେଥିିୋ ପ୍ରହ୍ା� ଜଧୀେନେ ସଂଘଷ୍ବ ଓ 
ସଂଗ୍ାମ ରତିକେ ନଜିେ ସ୍ବପ୍ ପେୂଣ ଆଶାକେ େହଛିନ୍।ି

ରଲିପାଟ୍ସ:ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପ୍ରୟିମ୍ବୋ ମହାନ୍,ି ବାଲ�ଶ୍ବର

ଯ�ୁ 
ପ୍ରତଭିୋ 

ପ୍ରତଲିଯା�ତିାମଳୂକ ପରୀକ୍ା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଲହଉଥÒବା 
ପରୀକ୍ାଥ୍ସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର  ସାମାନ୍ୟ ଭୟ  ନକାରାତ୍ମକ ଚନି୍ା ସଷୃ୍ ି

କରଥିାଏ। ପରୀକ୍ା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଲହଉଥÒଲ� ମନକୁ ସବ୍ସୋ ସ୍ର 
ରଖନୁ୍। ଏହାସହ କଛି ିନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ େ�ି ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ ଲେବା ଜରୁର।ି

ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ ଲଶାଇବା ସମୟ: ପଢ଼ା ପାଇଁ 
ଏେ ସମୟସାେଣଧୀ ପ୍ରସୁ୍ତ େେନୁ୍। 
ଏହାସହତି  ପ୍ରତ�ିନି ପ୍ରାୟ ୭ଘଣ୍ଟା 
କଶାଇୋ ଜେୁେ।ି ଏପେ ି ନ େେେିା 
�୍ବାୋ ମନ  ଅସ୍ଥେ େୁକହ। ପେଧୀକ୍ା ପାଇଁ 
କଛାଟ କଛାଟ ଲକ୍୍ େ�ନୁ୍। ୋେଣ 
ଅଧÒେ ରାେନା �୍ବାୋ ୋେ୍ବ୍ ସମ୍ଭେ 
ହୁଏନ।ି ପଢ଼ା ସମୟକେ େଛି ିସମୟ 
େରିୋମ ନଅିନୁ୍। ଏହ ି ସମୟକେ ଆକ�ୌ ପଢ଼ା େଷିୟକେ ରାେନୁ୍ନ।ି  କ�ଳେୁ� 

େେେିା, େୁଲେିା ଆ� ିଅନ୍ ୋେ୍ବ୍ ମଧ୍ୟ ଜାେ ିେ�ନୁ୍। 
ବ୍ୟାୟାମ: ମସ୍ଷି୍କ ଓ ଶେଧୀେେୁ ହାଲୁୋ େେେିା ପାଇଁ ପ୍ରତ�ିନି ୩୦ ମନିଟି୍  

େ୍ାୟାମ େେନୁ୍। ନୟିମତି ଚାଲେିା, କ�ୌଡ଼େିା, ପହଁେେିା, ସାଇେଲଚାଳନା 
ଆ� ିେେପିାେକିେ। ଏହ ିସମୟକେ କ�ାନ୍ ଠାେୁ �ୂକେଇ େୁହନୁ୍। 

ଖାେ୍ୟଲପୟ ଏବଂ ଡାଏଟ: �ାଲକିପଟକେ ଆକ�ୌ େୁହନୁ୍ନ।ି ୋେଣ 
ଅଧÒୋଂଶ ସମୟକେ ପେଧୀକ୍ା ପାକ�ଇ ଆସକିଲ ପଲିାମାକନ �ାଇୋ 

ପଇିୋ  ରୁଲ ି ୋଆନ୍।ି କହକଲ ଏହ ି ସମୟକେ ଠକି୍  ସମୟକେ 
�ା�୍ଗ୍ହଣ େେେିା େଥା। ଏହାୋଦ୍   ଡାଏଟ୍ କେ ଡ୍ାଏ�ରୁଟ୍ , 

�ଳ, ପନପିେେିା ସାମଲି େେପିାେକିେ। ଜଙ୍କ�ୁଡ୍  
ଠାେୁ �ୂକେଇ େହେିା ସେୁଠୁ ରଲ। ଶେଧୀେେୁ 

ଜଳଧୀୟଅଂଶ କେପେ ି େମ ି ନ ୋଏ, 
କସଥÒପାଇ ଁ ପ୍ରଚୁେ ମାତ୍ରାେ ପାଣ ି

ପଅିନୁ୍। 

େତ୍ତ୍ବମାନ ସମୟକେ 
ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ାମ ଆପ୍ େ 
େ୍େହାେ େହୁଳମାତ୍ରାକେ 

େୋୋଉଛ।ି ଏଥÒକେ ଅକନେ 
ନଜିେ ଲୁକ୍ାୟତି ପ୍ରତରିା 
ପ୍ର�ଶ୍ବନ େେେିାେୁ ସକୁୋଗ 
ପାଉଛନ୍।ି ଗ୍ାହେଙ୍କ ନମିକନ୍ 
ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ାମ୍  ଅକନେ ସେୁଧିା 
କୋଗାଉଥÒୋକେକଳ େତ୍ତ୍ବମାନ  ଆଣଛି ିନୂତନ �ିଚର୍  ‘ପ୍ାକେଣ୍ଟାଲ ସପୁେରଜିନ 
ଟୁଲ୍ ସ’।  ଅରରିାେେଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେଶ୍  ଉପକୋଗଧୀ। ଏହା�୍ବାୋ େ� ିପଲିାମାକନ 
କେୌଣସ ିସମସ୍ାକେ ପଡ଼ଥିାଆନ୍,ି ଏହାେ କନାଟ�ିିକେସନ୍  ଏହା ଜେଆିକେ 
ମଧ୍ୟ ଆସଥିାଏ। ଏହାସହତି �୍ାମଲି ିେକଣ୍ଟା୍ଲ �ିଚସ୍ବ ମଧ୍ୟ ଜାେ ିେୋୋଇଛ।ି 
ଅରରିାେେ େକିଶଷଜ୍ଙ୍କ ସାହାେ୍ ମଧ୍ୟ କନଇପାେକିେ। �ଳକେ ୧୬େଷ୍ବେୁ 
େମ୍  େୟସେ ପଲିାମାକନ କେୌଣସ ିସକମ୍ବ�ନଶଧୀଳ େକଣ୍ଟଣ୍ଟ କ��Òପାେକିେ 
ନାହ ିଁ।  ଏହା�୍ବାୋ ଘେେ ମେୁେଧୀଙୁ୍କ ପଲିାଙ୍କ ୋେ୍ବ୍େଳାପ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ 
େ�Òୋେୁ ସହଜ କହେ। ଏପେେି ିଏହ ି�ିଚସ୍ବ କୋଗୁଁ ପଲିାଙ୍କ 
ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ାମ୍  ସ୍୍ନି୍  ଟାଇମ୍  ମଧ୍ୟ କ��ାୋଇପାେେି। କତଣ ୁପଲିା 
କେେଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ୍ବ ଏେଂ କଲସ୍  େେିଳ୍ପେୁ ୋଛପିାେକିେ। ପ୍ରାଇକରସ ି
�ିଚସ୍ବକେ ପଲିା କସନ୍ ସଟିଭି୍  େକଣ୍ଟଣ୍ଟ େମି୍ବା ଏହା ସହତି 
ଜଡ଼ତି ଥÒୋ େକିୋଡ୍ବ, ସର୍୍ବ କେଜଲ୍ଟ, ହ୍ାସ୍ ଟ୍ାଗ୍ , 
କପଜ୍ , େଲି୍ସ, ନୁ୍ଜ୍  �ିଡ୍ େୁ ମଧ୍ୟ କ�ାଜପିାେକିେନ।ି 
ପଲିା େ� ିୋହାେୁ େଲକ୍  ଲଷି୍ଟକେ ପୋଉଛନ୍,ି 
ଏହାେ ସଚୂନା ସଧିା ଅରରିାେେଙ୍କ 
ପା�େୁ ୋଇଥାଏ।

ସ୍ଥ� ମନର� ସଫଳତୋ  ଇନ୍ ଷ୍ୋଗ୍ୋମ୍  ଆଣଲିୋ 
ନୂଆ ଫିଚର୍ 

ହ୍ୋକସଚ୍ଚଙ୍କଠୋ�ୁ 
ଲୋପ୍ ଟପ୍ କୁ ସ�ୁକ୍ୋ 

ସଂଘରଚ୍ଚମୟ ଜୀ�ନ ଭତିର�

ପ୍ରହ୍ୋଦଙୁ୍କ ସଙ୍ୀତ 
ରଦଇଛ ିରପ୍ର�ଣୋ

�ୃତ୍ଗିତ 
ଶକି୍ୋ

 ଆଇଆଇଟ,ି କାନପରୁ
 ଆଇଆଇଟ,ି ନୂଆେଲି୍ୀ
 ଆଇଆଇଟ,ି ଲଚନ୍ାଇ
 ଆଇଆଇଟ,ି ଖଡ�ପରୁପ୍ରମ

ଖୁ 
ସଂ

ସ୍ା
ନ

ବାଲ�ଶ୍ବର ଜଲି୍ା ଚାନ୍ପିରୁ ମଣ୍ଡଳ ସାହରି ପ୍ରହ୍ାେ ମଣ୍ଡଳ। ସ୍ବ�୍ସତ ଲକଲକଙ୍କ ‘ସଚ୍ 
ଲକଲହରାହା ଲହଁ େୱିାନା’ ଏବଂ ଉେତି ନାରାୟଣଙ୍କ ‘ହମ୍ ସଫର୍’ ସଙ୍ୀତ �ାଇ ଲସ 
ଲ୍ାତାଙୁ୍କ ଘଡ଼ଏି ଅଟକାଇ ପାରନ୍।ି କନୁି୍ ଲସ ଲସାନୁ ନ�ିମଙ୍କ ସଙ୍ୀତକୁ ଭ� ଭାଲବ 

ଅନୁକରଣ କରପିାରନ୍ ି। ଲକହ ିଲକହ ିତାଙୁ୍କ ‘ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବାଲ�ଶ୍ବର’ କହନ୍ ିତ ଆଉ 
ଲକହ ି‘ଲମଜକିାଲ୍ ଭଏସ୍’ କହ ିପ୍ରଶଂସା କରନ୍।ି  ଜୀବନର ଚ�ାପଥଲର ନାନା ସଂଘଷ୍ସ 

ଭତିଲର ତାଙୁ୍କ ସଙ୍ୀତ ହ ିଁ ଲେଇଛ ିଲପ୍ରରଣା।
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ହ�ୋ ଚ ି ମନି ସଟି୍  ,୨୭।୯(ଏହେନ୍)ି: ଏଠୋହେ 
ଚୋଲଥିିବୋ �ଙ୍ଗ୍    ଥିଙ୍ଗ୍    ବନ୍ଧୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ଫଧୁଟବଲ ଟଧୁ ର୍ଣ୍ଣୋହମଣ୍ଟହେ ଭୋେତ 
ବନିୋ ବେିୟହେ ଅଭଯିୋନ ହେଷ 
କେଛି।ି ସ୍ୋନୀୟ ହ�ୋଙ୍ ଏନ୍  �ୋଟ 
ଷ୍ୋଡୟିମହେ ହେଳୋଯୋଇଥିବୋ 
ଭଏିତ୍  ନୋମ ବପିକ୍ଷ ମ୍ୋଚ୍  ହେ 
ଭୋେତ ୦-୩ ହ�ୋଲହେ ପେୋସ୍ତ 
ହ�ୋଇଛ।ି ଏଥିସ� ଭୋେତ ୨ଟ ି
ମ୍ୋଚ୍   ହେଳ ି ହ�ୋଟଏି ହଲେୋଏ 
ଡ୍ର ଓ ପେୋେୟ ସ� ୧ ପଏଣ୍ଟ 
ପୋଇ େନସଣ୍ଣଅପ ହ�ୋଇଛ।ି 
ଭଏିତ୍  ନୋମ ୨ ମ୍ୋଚ୍   ହେଳ ି
ସବଧୁ ଥିହେ ବେିୟୀ ହ�ୋଇ ୬ 
ପଏଣ୍ଟ �ୋସଲ କେ ି ଚୋମ୍ଅିନ 
ହ�ୋଇଛ।ି ତୃତୀୟ ଦଳ ଭୋହବ 
ଏ� ି ଟଧୁ ର୍ଣ୍ଣୋହମଣ୍ଟହେ ଅଂେଗ୍ର�ଣ 
କେଥିିବୋ ସଙି୍ୋପଧୁେ ତୃତୀୟ 
ସ୍ୋନହେ େ� ି ଅଭଯିୋନ ହେଷ 

କେଛି।ି ପବୂଣ୍ଣେଧୁ  ଭୋେତ ତୋ’େ ପ୍ର�ମ ମ୍ୋଚ୍  ହେ 
ସଙି୍ୋପଧୁେକଧୁ ହଭଟଥିିଲୋ ଓ 
ଏ� ି ମ୍ୋଚ୍   ୧-୧ ହ�ୋଲହେ ଡ୍ର 
େ�ଥିିଲୋ। ଏ� ି ଏକପୋଖିଆ 
ମ୍ୋଚ୍  ହେ ଘହେୋଇ ଦଳ 
ତେଫେଧୁ  ୧୦ ମନିଟି୍  ହେ ଫୋନ୍   
ଭୋନ ଡଧୁ କ ପ୍ର�ମ ହ�ୋଲ ହ୍ୋେ 
କେଥିିହଲ। ହସ�ପିେ ି୪୯ତମ 
ମନିଟି୍  ହେ ଏନ୍  �ଧୁଏନ ଭୋନ 
ହଟୋନ ଦ୍ତିୀୟ ଓ ୭୦ତମ 
ମନିଟି୍  ହେ ଏନ୍  �ଧୁଏନ ଭୋନ 
କଧୁଏଟ ତୃତୀୟ ହ�ୋଲ ହ୍ୋେ 
କେଥିିହଲ। ଭୋେତ ହ�ୋଟଏି 
ହ�ହଲ ହ�ୋଲ ହଦଇପୋେ ି
ନଥିଲୋ। �ତ ୨୧ ତୋେେିେଧୁ  ଏ� ି
ଟଧୁ ର୍ଣ୍ଣୋହମଣ୍ଟ ଆେମ୍ଭ ହ�ୋଇଥିଲୋ। 
ଫିଫୋ Ñଙି୍ଙ୍ହେ ଭୋେତ 
ଏହବ ୧୦୪ତମ ଓ ଭଏିତ୍  ନୋମ 
୯୭ ସ୍ୋନହେ େ�ଛି।ି
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ଲଜିେଣ୍ଡ୍ ସଲଗି୍କ୍ଜିେଟ୍

ଭଏିତନାମଠାରୁ ୦-୩ ଗ�ାଲଗର ହାରଲିା ଭାରତ

ଥିେଧୁ ଅନନ୍ତପଧୁେମ, ୨୭ୋ୯ (ଏହେନ୍)ି: ‘ଆମକଧୁ ଯଦ ିଆମ ହେଳହେ ଉନ୍ନତ ି
ଆଣବିୋକଧୁ ହ�ବ, ହତହବ ହଡଥ୍   ଓଭେ ହବୋଲଂିହେ ସଧୁଧୋେ ଆଣବିୋକଧୁ 
ପଡ଼ବି’। ଡହିଫଣଂି ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱଚୋମ୍ଅିନ୍   ଅହ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷହେ ସେିଜି୍   
େତିବିୋ ପହେ ଏ�ୋ ଥିଲୋ ଭୋେତୀୟ ଦଳେ ଅଧିନୋୟକ ହେୋ�ତି େମଣ୍ଣୋଙ୍ 
ମତ। ଭୋେତ ସେିଜି୍   େତିଥିିହଲ ହ�ଁ ହଡ� ବୋ ହେଷ ଓଭେ ହବୋଲଂିହେ 
ଭୋେତେ ପ୍ରଦେଣ୍ଣନ ଅତ୍ନ୍ତ ନେିୋେୋେନକ ହ�ୋଇଛ।ି ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ କଧୁମୋେ 
�ଧୁଅନ୍ତଧୁ କମି୍ୋ ଯଶ୍  ପ୍ରୀତ୍   ବଧୁ ମ୍  େୋ, ଅବୋ ହଡ� ଓଭେ ହବୋଲଂି ହପେେୋଲଷି୍ �େଣ୍ଣଲ 
ପହଟଲ। ସମସ୍ତ ହବୋଲେ �ତ ଏସଆି କପ୍   ଓ 
ଅହ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷ ସେିଜି୍  ହେ ହଫଲ ମୋେଛିନ୍ତ।ି 
ଅହକଟୋବେ ୨୩ହେ ପୋକସି୍ତୋନ ବପିକ୍ଷ ପ୍ର�ମ ଟ-ି୨୦ 
ବଶି୍ୱକପ୍   ମ୍ୋଚ୍   ହେଳବିୋ ପବୂଣ୍ଣେଧୁ  ନେିେ ଅସଧୁବଧିୋକଧୁ 
ସେୋଡହିନବୋ ଲୋ� ି ଭୋେତ ନକିଟହେ ମୋତ୍ର ୩ଟ ି
ମ୍ୋଚ୍   ହେଳବିୋେ ସଧୁହଯୋ� େ�ଛି।ି ଘହେୋଇ 
ମୋଟହିେ ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୋ ସ� ଏ� ି୩ଟ ିଟ-ି୨୦ ମ୍ୋଚ୍   
ହସହପଟମ୍େ ୨୮, ଅହକଟୋବେ ୨ ଓ ୪ହେ ହେଳବି। ଏ�ୋ 
ହ�ବ ହେୋ�ତି େମଣ୍ଣୋଙ୍ ଦଳ ଲୋ� ିହ�ବ ହେଷ ପ୍ରସ୍ତଧୁତ।ି 

ଏ� ିସେିଜି୍   ଲୋ� ିଭୋେତେ ଦଧୁ ଇ ପ୍ରମଧୁେ ହବୋଲେ 
ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ କଧୁମୋେ ଓ �ୋର୍ଦ୍ଦିକ ପୋଣ୍ୋଙ୍ଧୁ  ବଶି୍ୋମ 
ଦଆିଯୋଇଛ।ି ବଶି୍ୱକପ୍   ଲୋ� ି ଷ୍ୋଣବୋଇହେ ଥିବୋ 
ଅନ୍ତମ ଫୋଷ୍ ହବୋଲେ ମ�ମ୍ମଦ୍   ସୋମଙି୍ଧୁ  ହକୋଭଡି୍   
ହ�ବୋ ପହେ ହସ ସେିଜି୍  େଧୁ  ବୋଦ୍   ପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି ଏମୋନଙ୍ 
ସ୍ୋନ ପେୂଣ ଲୋ� ି ଅେଣ୍ଣଦୀପ ସଂି ଦଳକଧୁ ହଫେଛିନ୍ତ।ି 
ଷ୍ୋଣବୋଇହେ ଥିବୋ ଅନ୍ତମ ଫୋଷ୍ ହବୋଲେ ଦୀପକ 
ଚ�େଙ୍ଧୁ  ଅହ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷହେ ଆହଦୌ ସଧୁହଯୋ� 
ମଳିନିୋ� ିଁ। ଏ� ି ସେିଜି୍  ହେ ତୋଙ୍ଧୁ  ସଧୁହଯୋ� 
ମଳିପିୋହେ। ହତହବ ବଧୁ ମ୍  େୋ, ଅେଣ୍ଣଦୀପ ଓ 
�େଣ୍ଣଲଙ୍ଧୁ  ଏ� ି ସେିଜି୍  ହେ ହ�ୋଟଏି ୟଧୁନଟି୍   
ହ�ୋଇ ହେଳବିୋକଧୁ ହ�ବ। ହସମୋହନ 
ହଯଉଁ ଧୋେୋ ସଷୃ୍ ିକେଛିନ୍ତ ିତୋ�ୋକଧୁ 
ବେୋୟ େଖିବୋକଧୁ ପଡ଼ବି। 
ଏମୋହନ ଦକ୍ଷଣି 

ଆଫି୍କୋ ବପିକ୍ଷ ସେିଜି୍  ହେ ହଡଥ୍   ଓଭେ ହବୋଲଂିକଧୁ ହନଇ ହଯଉଁ ଅସଧୁବଧିୋ େ�ଛି ି
ତୋ�ୋକଧୁ ସଧୁଧୋେପିୋେହିବ ହବୋଲ ିଭୋେତୀୟ ଟମି୍   ମ୍ୋହନେହମଣ୍ଟ ଆେୋ େଖିଛ।ି

ବ୍ୋଟଂିହେ ହେୋ�ତି ଓ ବେିୋଟ ହକୋ�ଲ ି ଭଲ ୍ରେୋଇକ୍   କେଧୁ ଛନ୍ତ।ି କନି୍ତଧୁ 
ହସଭଳ ି ୍ରେୋଇକ୍   ହଲୋହକେ େୋ�ଧୁଲଙ୍ଠୋେଧୁ  ହଦଖିବୋକଧୁ ମଳିଧୁ  ନୋ� ିଁ। ଭୋେତ 
ଯଦ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ହେ ଭଲ ପ୍ରଦେଣ୍ଣନ କେବିୋକଧୁ ଚୋହ�ଁ, ହତହବ ଏ� ି ୩େଣଙ୍ଧୁ  
ବଡ଼ ଓ ଦରୁ ତ ଇନଂିସ ହେଳବିୋକଧୁ ହ�ବ। ଏଣଧୁ େୋ�ଧୁଲ ନେିକଧୁ ସେୋଡହିନହବ 
ହବୋଲ ିଟମି୍   ମ୍ୋହନେହମଣ୍ଟ ଆେୋ କେଧୁ ଛ।ି ବଶି୍ୱକପ୍   ଦଳହେ ସ୍ୋନ ପୋଇଥିବୋ 

ଅଲେୋଉଣେ ଦୀପକ �ଧୁଦୋ ୬ଟ ିଯୋକ ମ୍ୋଚ୍  ହେ ହେଳହିବ 
ନୋ� ିଁ। ଅହ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷହେ ତୋଙ୍ଧୁ  ବ୍ୋଟଂି କେବିୋେ 
ସଧୁହଯୋ� ମଳି ି ନଥିଲୋହବହଳ ଏହବ ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୋ 
ବପିକ୍ଷ ସେିଜି୍   ପବୂଣ୍ଣେଧୁ  ଆ�ତ ହ�ୋଇ ବୋଦ୍   ପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି 
ଫିନସିେ ହେୋଲହେ ଆସଧୁଥିବୋ ଦହିନେ କୋର୍ତ୍ଦିକଙ୍ଧୁ  
କମି୍ୋ ଋଷଭ ପନ୍ତଗ୍  ଙ୍ଧୁ  ମଡିଲ ଓଭେହେ ଅଧିକ ସଧୁହଯୋ� 
ହଦବୋକଧୁ ପହେୋକ୍ଷହେ ହେୋ�ତି େମଣ୍ଣୋ ସଚୂନୋ ହଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଏମୋନଙ୍ ମଧ୍ୟେଧୁ  କଏି ସଧୁହଯୋ�କଧୁ କୋଯଣ୍ଣ୍କୋେୀ କେଧୁ ଛ ିକମି୍ୋ 
କଏି ବଫିଳ ହ�ଉଛ,ି ତୋ�ୋ ହଦଖିବୋକଧୁ ବୋକ ି େ�ଲିୋ।
ସ୍ସ୍   ସବାଲଂିକୁ ସେଳବିା କଷ୍ଟକର
ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୀୟ ଅଧିନୋୟକ ହତମ୍ୋ ବଭୂମୋଙ୍ ମତହେ 
ଭୋେତହେ ଭୋେତୀୟ ହପସ୍   ହବୋଲେଙ୍ଧୁ  ହେଳବିୋ ଟହିକ 
କଷ୍କେ। ବହିେଷ କେ ି ଓପନଂି ଓଭେହେ ହସମୋହନ 
ବଲକଧୁ ହଯପେ ିସଧୁଇଂ କେୋନ୍ତ.ି ହସପେ ିହେଳବିୋହେ ଆହମ 
ଅଭ୍ସ୍ତ ନଧୁ �ଁ। ଏଣଧୁ ହସମୋନଙ୍ଧୁ  ଟହିକ େ�େିଖି ହେଳବିୋକଧୁ 
ପଡ଼ବି। �ତ ସେିଜି୍   ୨-୨ ସମୋନ ସ୍ତେହେ େ�ଥିିଲୋହବହଳ 
ବଷଣ୍ଣୋ ହଯୋ�ଧୁ ହେଷ ମ୍ୋଚ୍   ଆହୟୋେନ ହ�ୋଇ ପୋେ ିନଥିଲୋ। 
ଏ� ିସେିଜି୍  ହେ ଆହମ ଭଲ ହେଳ ିପୋେ ିନଥିଲଧୁ । ବଶି୍ୱକପ୍   
ପବୂଣ୍ଣେଧୁ  ଏ� ି ସେିଜି୍   ଉଭୟଙ୍ ଲୋ� ି ହେଷ ସେିଜି୍  । ଏଣଧୁ 
ମ୍ୋଚ୍   �ଧୁଡକି ହବେ ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିୋମଳୂକ ହ�ବ ହବୋଲ ିଆେୋ 
କେବିୋ ସ୍ୋଭୋବକି୍  ।

ଏସ୍  ଗେଏଫ୍  ଆଇ ଗମଡାଲ, ସଦସ୍ୟତା 
ଗ୍ରହଣ କଗଲ �ାଭାସ୍କର, ଶାସ୍ତ୍ରୀ 
ଥିେଧୁ ଅନନ୍ତପଧୁେମ,୨୭।୯(ଏହେନ୍)ି: 
ଏଠୋହେ ମଙ୍ଳବୋେ ଭୋେତୀୟ କ୍ୀଡ଼ୋ 
ସମ୍ୋଦକି ସଂଘ (ଏସ୍  ହେଏଫ୍  ଆଇ) ଦ୍ୋେୋ 
ଆହୟୋେତି ଏକ ଉତ୍ସବହେ ଭୋେତୀୟ 
କ୍ହିକଟେ ଦଧୁ ଇ କମ୍ିଦନ୍ତୀ ସଧୁନୀଲ 
ମହନୋ�େ �ୋଭୋ୍େ ଓ େବ ି େୋସ୍ତୀଙ୍ଧୁ  
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭୋହବ ସମ୍ମୋନତି କେୋଯୋଇଛ।ି 
ଏସ୍  ହେଏଫ୍  ଆଇ ପ୍ରତବିଷଣ୍ଣ କଛି ିକମି୍ଦନ୍ତୀ 
ହେଳୋଳଙି୍ଧୁ  ସମ୍ମୋନତି କେ�ିୋଏ। 
�ୋଭୋ୍େ ଓ େୋସ୍ତୀଙ୍ଧୁ  ସମ୍ମୋନତି କେୋଯବି 
ହବୋଲ ି ପବୂଣ୍ଣେଧୁ  ହଘୋଷଣୋ କେୋଯୋଇଥିହଲ 
ମଧ୍ୟ ହକୋଭଡି୍  -୧୯ କୋେଣେଧୁ  ଏ� ି
ସମ୍ମୋନ ପ୍ରଦୋନ କେୋଯୋଇପୋେ ି ନଥିଲୋ। 
ଭୋେତ ଓ ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୋ ମଧ୍ୟହେ 
ଆହୟୋେତି ହ�ବୋକଧୁ ଥିବୋ ଟ-ି୨୦ ମ୍ୋଚ୍   
ପୋଇଁ ଉଭୟ ହଟଲଭିେିନ ଭୋଷ୍କୋେ 
େୂହପ ଏଠୋହେ ଉପସ୍ତି ଥିବୋେଧୁ   ଏ� ି
ଉତ୍ସବ ଆହୟୋେତି ହ�ୋଇଥିଲୋ।

୨୦୨୩ପରୁୁଷହେିବଶି୍ୱେପ୍ଗ୍ର୍ୁ  ୍ର୍ଯ୍ାୟ ସେଳେଚୂୀ
ତାରେି ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦୀ ସେନୁ୍ େମୟ

୧୩ୋ୧ ଆହେଣ୍ଣଣ୍ଟନିୋ-ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୋ ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ ଅପେୋ�୍ଣ ୧ଟୋ

୧୩ୋ୧ ଅହ୍ରେଲଆି-ଫ୍ୋନ୍ ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ ଅପେୋ�୍ଣ ୩ଟୋ

୧୩ୋ୧ ଇଂଲଣ-ହେଲ୍ େୋଉେହକଲୋ ଅପେୋ�୍ଣ ୫ଟୋ

୧୩ା୧ ୋରତ-ସପେନ୍   ରାଉରସକଲା ରାତ ି୭ଟା

୧୪ୋ୧ ନଧୁ ୍େଲିୋଣ-ଚଲି ି େୋଉେହକଲୋ ଅପେୋ�୍ଣ ୧ଟୋ

୧୪ୋ୧ ହନଦେଲୋଣଗ୍   ସ-ମୋହଲସଆି େୋଉେହକଲୋ ଅପେୋ�୍ଣ ୩ଟୋ

୧୪ୋ୧ ହବଲେୟିମ-ହକୋେଆି ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ ଅପେୋ�୍ଣ ୫ଟୋ

୧୪ୋ୧ େମଣ୍ଣୋନୀ-େୋପୋନ ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ େୋତ ି୭ଟୋ

୧୫ୋ୧ ହପେନ-ହେଲ୍ େୋଉେହକଲୋ ଅପେୋ�୍ଣ ୫ଟୋ

୧୫ା୧ ୋରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଉରସକଲା ରାତ ି୭ଟା

୧୬ୋ୧ ମୋହଲସଆି-ଚଲି ି େୋଉେହକଲୋ ଅପେୋ�୍ଣ ୧ଟୋ

୧୬ୋ୧ ହନଦେଲୋଣସ-ନଧୁ ୍େଲିୋଣ େୋଉେହକଲୋ ଅପେୋ�୍ଣ ୩ଟୋ

୧୬ୋ୧ ଫ୍ୋନ୍- ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୋ ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ ଅପେୋ�୍ଣ ୫ଟୋ

୧୬ୋ୧ ଆହେଣ୍ଣଣ୍ଟନିୋ-ଅହ୍ରେଲଆି ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ େୋତ ି୭ଟୋ

୧୭ୋ୧ ହକୋେଆି-େୋପୋନ ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ ଅପେୋ�୍ଣ ୫ଟୋ

୧୭ୋ୧ େମଣ୍ଣୋନୀ-ହବଲେ ିୟମ ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ େୋତ ି୭ଟୋ

୧୯ୋ୧ ମୋହଲସଆି-ନଧୁ ୍େଲିୋଣ ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ ଅପେୋ�୍ଣ ୧ଟୋ

୧୯ୋ୧ ହନଦେଲୋଣସ-ଚଲି ି ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ ଅପେୋ�୍ଣ ୩ଟୋ

୧୯ୋ୧ ହପେନ୍  -ଇଂଲଣ ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ ଅପେୋ�୍ଣ ୫ଟୋ

୧୯ା୧ ୋରତ-ସେଲ୍ସ େୁବସନଶ୍ୱର ରାତ ି୭ଟା

୨୦ୋ୧ ଅହ୍ରେଲଆି- ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୋ େୋଉେହକଲୋ ଅପେୋ�୍ଣ ୧ଟୋ

୨୦ୋ୧ ଫ୍ୋନ୍-ଆହେଣ୍ଣଣ୍ଟନିୋ େୋଉେହକଲୋ ଅପେୋ�୍ଣ ୩ଟୋ

୨୦ୋ୧ ହବଲେୟିମ-େୋପୋନ େୋଉେହକଲୋ ଅପେୋ�୍ଣ ୫ଟୋ

୨୦ୋ୧ ହକୋେଆି-େଣ୍ଣମୋନୀ େୋଉେହକଲୋ େୋତ ି୭ଟୋ

ନୂଆଦଲି୍ୀ, ୨୭ୋ୯(ଏହେନ୍)ି: 
ଓଡ଼େିୋହେ ଆହୟୋେନ ହ�ବୋକଧୁ 
ଯୋଉଥିବୋ ପଧୁେଧୁ ଷ �କ ିବଶି୍ୱକପ୍  େ �ରୁପ୍   
ପଯଣ୍ଣ୍ୋୟ ଲଗି୍   ମ୍ୋଚ୍  େ ହେଳ ସଚୂୀ 
ପ୍ରକୋେ ପୋଇଛ।ି �ରୁପ୍  -ଡ’ିହେ ସ୍ୋନ 
ପୋଇଥିବୋ ଆହୟୋେକ ଭୋେତ ତୋ�ୋେ 
ପ୍ର�ମ ଦଧୁ ଇଟ ି ମ୍ୋଚ େୋଉେହକଲୋେ 
ନବନମି୍ଦିତ ବସିଣ୍ଣୋମଧୁଣୋ ଷ୍ୋଡୟିମ୍  ହେ 
ହେଳବି। ଏ�ୋ ମଧ୍ୟେଧୁ  ୨୦୨୩ 
େୋନଧୁଆେୀ ୧୩ହେ ହପେନ ଓ େୋନଧୁଆେୀ 
୧୫ହେ ଇଂଲଣ ସ� ହେଳବି। ଏ� ି
�ରୁପ୍  ହେ ସ୍ୋନ ପୋଇଥିବୋ ତୃତୀୟ 
ଦଳ ହେଲ୍ ସ� ଭୋେତେ ମଧୁକୋବଲିୋ 

ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ କଳଙି୍ ଷ୍ୋଡୟିମ୍  ହେ 
େୋନଧୁଆେୀ ୧୯ ତୋେେିହେ ହେଳବି। 
ଭୋେତେ ସମସ୍ତ ମ୍ୋଚ୍   �ଧୁଡକି େୋତ ି

୭ଟୋହେ ଆେମ୍ଭ ହ�ବ। ଏ�େ ପଧୁେଧୁ ଷ 
�କ ି ବଶି୍ୱକପ୍   ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ କଳଙି୍ 
ଷ୍ୋଡୟିମ୍   ଓ େୋଉଣହକଲୋେ ବସିଣ୍ଣୋମଧୁଣୋ 
ଷ୍ୋଡୟିମ୍  ହେ ହେଳୋଯବି। 
 ହମୋଟ ୪୪ଟ ି ମ୍ୋଚ୍   ହେଳୋଯବିୋେ 
କୋଯଣ୍ଣ୍କ୍ମ େ�ଛି।ି ବଶି୍ୱକପ୍  େ 
ଉଦଘୋଟନୀ ମ୍ୋଚ୍   ୨୦୧୬ ଅଲମି୍କି୍   
ଚୋମ୍ଅିନ୍   ଆହେଣ୍ଣଣ୍ଟନିୋ ଓ ଆଫିକୋ 
ମ�ୋହଦେେ ନଂ-୧ ଟମି୍   ସୋଉ� 
ଆଫି୍କୋ ସ� ହେଳୋଯବି। ଏ� ିମ୍ୋଚ୍  ଟ ି
ଭଧୁ ବହନଶ୍ୱେ କଳଙି୍ ଷ୍ୋଡୟିମ୍  ହେ 
ହେଳୋଯବିୋେ କୋଯଣ୍ଣ୍କ୍ମ େ�ଛି।ି 
ହସ�ପିେ ି ଦ୍ତିୀୟ ମ୍ୋଚ୍   ମଧ୍ୟ କଳଙି୍ 

ଷ୍ ୋ ଡି ୟ ମ୍   ହ େ 
ହେଳୋଯବି। ଏଥିହେ 
ଅହ୍ରେଲଆି ସ� 
ଫ୍ୋନ୍େ ମଧୁକୋବଲିୋ 
ହ�ବ। ଏ�ୋ ପହେ 
େ ୋ ଉ େ ହ କ ଲ ୋ ହ େ 
ଇଂଲଣ ବନୋମ 
ହେଲ୍ ଓ ଭୋେତ 

ବନୋମ ହପେନ୍   ମଧ୍ୟହେ ହେଳୋଯବି। 
ଭଧୁ ବହନେ୍ବେହେ େୋନଧୁଆେୀ ୨୯ 
ତୋେେି ଫୋଇନୋଲ ମ୍ୋଚ୍   ହେଳୋଯବି।

ରାଉରଜେଲାଜର
ଭାରତ-ଜପେନ୍ମେୁାବଲିା

ଦକ୍ଣିଆଫି୍ୋବପିକ୍ଟ-ି୨୦ସରିଜି୍ଆେଠିାରୁ

ଜେଥ୍ଓଭରଜବାଲଂିଭାରତରଚନି୍ା

ମ୍ାଚ୍   ଆରମ୍ଭ: ରାତ ି୭ଟା
ପ୍ରୋରଣ : ଷ୍ଟାର ସପୋଟ୍ସ୍ଯ

ସେଳାଳ ିଦଳ 
ୋରତ: ହେୋ�ତି େମଣ୍ଣୋ 
(ଅଧିନୋୟକ), ହଲୋହକେ େୋ�ଧୁଲ 
(ଉପଅଧିନୋୟକ), ବେିୋଟ 
ହକୋ�ଲ,ି ସଯୂଣ୍ଣ୍କଧୁମୋେ ଯୋଦବ, 
ହଶ୍ୟସ ଆୟେ, ଋଷଭ ପନ୍ତଗ୍  , 
ଦହିନେ କୋର୍ତ୍ଦିକ, େୋ�ୋବୋଜ୍   
ଅ�ମ୍ମଦ୍  , ଅକ୍ଷେ ପହଟଲ, 
େବଚିନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱନି, ଯଧୁେହବନ୍ଦ୍ର 
ଚ�ଲ, ଯଶ୍  ପ୍ରୀତ ବଧୁ ମ୍  େୋ, ଉହମେ 
ଯୋଦବ, ଅେଣ୍ଣଦୀପ ସଂି, �େଣ୍ଣଲ 
ପହଟଲ, ଦୀପକ ଚ�େ।

ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କା : ହତମ୍ୋ ବଭୂମୋ 
(ଅଧିନୋୟକ), କ୍ଣି୍ଟନ ଡ ି କକ୍  , 

ଆଇହଡନ ମୋକଣ୍ଣେୋମ, େଲି ି େଧୁ ହଷୋ, 
ଟ୍ଷି୍ୋନ ଷ୍ବ୍, ହଡଭଡି ମଲିେ, େୀେୋ 

ହ�ଣ୍ଡକି୍ସ, ହ�ନେଚି୍   କ୍ୋହସନ, େର୍ଣ୍ଣ 
ଫଚଧୁ ଣ୍ଣଇନ୍  , ମୋହକଣ୍ଣୋ େୋନହସନ୍  , ଲଧୁ ଙ୍ ି

ନ�ିଡି,ି ଆନେଚି୍   ହନୋହେଣ୍ଣ, େୋଏନ୍   ପୋହର୍ଣ୍ଣଲ, 
ଆନ୍ଲି ହଫଲଧୁ କେୋଅ, ହଡ୍ନ ପ୍ରହିଟୋେଓିସ, 

କୋ�ହିସୋ େୋବୋଡୋ, ହକେବ ମ�ୋେୋେ ଓ ତୋହରେଜ୍   
ସୋମ୍  ସ।ି

କଟକ,୨୭ୋ୯(ସମସି): ହମୋର୍ଣ୍ଣ ଭୋନ୍   
େିକ୍   (୨୮ ବଲ୍  ହେ ୫୦ େନ୍  ) ଓ େିଲୟିମ 
ହପୋଟଣ୍ଣେଫିଲ୍ଡ (୩୩ ବଲ୍  ହେ ୬୪ େନ୍  )
ଙ୍ ବହି୍ୋେକ ଅର୍ଣ୍ଣେତକ ବଳହେ 
ବୋେବୋଟୀ ଷ୍ୋଡୟିମ୍  ହେ ମଙ୍ଳବୋେ 
ହେଳୋଯୋଇଥିବୋ ଲହିେଣସ ଲଗି୍  େ ୯ମ 
ମ୍ୋଚ୍  ହେ ଇେଫୋନ ପଠୋନଙ୍ ଭଲିେୋେୋ 
କଙି୍ସ ପ୍ର�ହମ ବ୍ୋଟଂି କେ ି ନରି୍ଣ୍ଣୋେତି ୨୦ 
ଓଭେହେ ୪ େିହକଟ �େୋଇ ୨୨୨ େନ୍   
ସଂଗ୍ର� କେଛି।ି େବୋବହେ ୯ ଓଭେ ହେଳ 
ହେଷସଧୁର୍ୋ ବୀହେନ୍ଦ୍ର ହସ�୍ୋ�ଙ୍ �ଧୁେେୋଟ 

େ୍ୋଣ୍ଟସ ୫ େିହକଟ �େୋଇ ୫୪ େନ 
କେବିୋ ସ� ପେୋେୟେ ଦ୍ୋେହଦେହେ 
ପ�ଞ୍ଛି।ି ଦଳ ପକ୍ଷେଧୁ  କ୍ସି୍   ହ�ଲ ୧୫, 
ବୀହେନ୍ଦ୍ର ହସ�୍ୋ� ୨୭ େନ୍  ହେ ଆଉଟ 
ହ�ୋଇଥିହଲ। ହେେଲ କୋେଆି ଓ ଏସ୍   
ଶ୍ୀସନ୍ତ ୨ଟ ିହଲେୋଏଁ େିହକଟ ହନଇଥିହଲ।
 ପବୂଣ୍ଣେଧୁ  ହସ�୍ୋ� ଟସ୍   େତି ିପ୍ରତପିକ୍ଷ ଦଳକଧୁ 
ପ୍ର�ହମ ବ୍ୋଟଂି ଲୋ� ି ଅମନ୍ତ୍ରଣ କେଥିିହଲ। 

କନି୍ତଧୁ ଭଲିେୋେୋ କଙି୍ଗ୍   ସେ ଦଧୁ ଇ ଓପନେ ଭୋନ 
େିକ୍   ଓ ହପୋଟଣ୍ଣେଫିଲ୍ଡ ୯.୪ ଓଭେହେ ୧୧୭ 
େନ୍  େ େତକୀୟ ଭୋ�ଦିୋେୀ କେ ିହସ�୍ୋ�ଙ୍ 
ନଷି୍ପର୍ତକିଧୁ ଭୂଲ ପ୍ରମୋଣତି କେଥିିହଲ। 
ଆପୋନ୍ନୋ ଏ� ି ହଯୋଡକିଧୁ ଭୋଙ୍ଥିିହଲ। 
ହପୋଟଣ୍ଣେଫିଲ୍ଡ ୩୩ ବଲ୍  ହେ ୧୦ ହଚୌକୋ ଓ 
୨ଛକୋ ସ� ସବଣ୍ଣୋଧିକ ୬୪, ଭୋନ େିକ୍   ୨୮ 
ବଲ୍  ହେ ୪ ହଚୌକୋ ଓ ୪ଛକୋ ସ� ୫୦ େନ୍   
କେଥିିହଲ। ଏମୋନଙ୍ ବ୍ତୀତ ଇଫଣ୍ଣୋନ 
ପଠୋନ ୨୩ ବଲ୍  ହେ ୩୪, ହେେଲ କୋେଆି 
୨୯ ବଲ୍  ହେ ୪୩ େନ କେବିୋ ଫଳହେ 

ଦଳ ଏକ ବେିୋଟ ହ୍ୋେ କେପିୋେଥିିଲୋ।
 ପବୂଣ୍ଣେଧୁ  ହେଳ ଆେମ୍ଭ ହ�ବୋମୋହତ୍ର 

ଷ୍ୋଡୟିମ୍  ହେ ଉପସ୍ତି ଦେଣ୍ଣକ ହ�ଲ୍   ହ�ଲ 
ଚତି୍ୋେ କେ ି ଉତ୍ସୋ�ତି କେଥିିହଲ। ପବୂଣ୍ଣ 
ହଘୋଷଣୋ ଅନଧୁଯୋୟୀ ଏ� ି ମ୍ୋଚକଧୁ ଦଧୁ ଇ 
େଣ ମ�ଳିୋ ଅମ୍ୋୟୋେ କତୋେେ େବିୋନୀ 
ମଶି୍ ଓ ଭୋେତେ େନନୀ ନୋେୋୟଣନ 
ପେଚିୋଳନୋ କେଥିିହଲ।

ଭାନ୍ୱକ୍,ଜପାଟ୍ଟରଫିଲ୍ଡଙ୍କ
ବଜି୍ାରେଅର୍୍ଟଶତେ
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