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ସଏିମ୍ଆଇଇରପି�ୋର୍ଟ

ବଚିୋରବଭିୋଗପରପ�ୋକରଛୋୟୋ

 ବ୍ରହ୍ମପେୁ/ର�ଠାଦଳଠା,୨ଠା୯(ସମସି): ଜଣେ 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ‘ଣ�ା ଗହୁାଳ’ ବଲି୍  
ରଲିଜି୍  କରବିା ପାଇ ଁ୭ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ 
ଣେଇ ଭଜିଲିାେ୍ସ ହାତଣର ଧରା ପଡଛିନ୍ ି
ଣବଗେୁଆିପଡା ବ୍ଲକ କେଷି୍ଠ ଯନ୍ତୀ ସଧୁାଂଶ ୁ
ଣଶଖର �ଲ୍କି। ଯନ୍ତୀ �ଲ୍କିଙ୍କଠାରୁ 

ଭଜିଲିାେ୍ସ ଟମି୍  ରସାୟେ ରଙ୍ଗଣବାଳା 
ଟଙ୍କା ସହ କାବୁ କରବିା ପଣର ତାଙ୍କ 
କାଯ୍୍ଯ ାଳୟଣର �ଧ୍ୟ ଚଢଉ କରଥିିଣଲ। 
ଣସଠାଣର କଛି ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ କାଗଜପତ୍ର 
ପାଇବା ପଣର କବସିଯୂ୍୍ଯ େଗରଣର 
ରହୁଥିବା ଯନ୍ତୀ �ଲ୍କିଙ୍କ ଭଡା ଘର ଉପଣର 

�ଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଣହାଇଥିଲା। ଣସଠାରୁ ଣ�ା 
ଗହୁାଳ ସ୍ମି୍ ର କାଗଜପତ୍ର �ଧ୍ୟ ଭଜିଲିାେ୍ସ 
ଟମି୍  ପାଇଥିବା ଜୋପଡଛି।ି ତାଙ୍କ ଯାଜପରୁ 
ସ୍ତି ଣପୈତୃକ ଘର ଉପଣର �ଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ 
ଜାର ିରହଥିିବା ଜୋପଡଛି।ି 

ସଚୂୋଣଯାଗ୍ ଣଯ, ବୁରୁଝର ିପଞ୍ଚାୟତ 
ପ.ିେୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଣଗାବନି୍ଦ ଣଗାଚ୍ାୟତ 
ୋ�କ ଜଣେ ବ୍କ୍ ି ଣ�ା ଗହୁାଳ ସ୍ମି୍ ଣର 
ଗହୁାଳ ଘର େ�ି୍ଯାେ କରଥିିଣଲ। ଏହ ିେ�ି୍ଯାେ 
ଘରର କଛି ି ଟଙ୍କା ଣସ ପ୍ରଥ� ବଲି୍ ଣର 

ପାଇଥିବା ଣବଣଳ ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷ ବଣକୟା 
ଟଙ୍କା ରଲିଜି୍  କରବିା ପାଇ ଁ ଣସ ବାର�ା୍ର 
ଯନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ାରସ୍ ଣହାଇଥିଣଲ। ଣହଣଲ 
ଟଙ୍କା େ ଣେଣଲ ବଲି୍  ପାସ୍  ଣହବ ୋହ ିଁ 
ଣବାଲ ିଯନ୍ତୀ ଜେକ କହବିା ପଣର ୭ହଜାର 
ଟଙ୍କାକୁ �ଲୂଚାଲ ଣହାଇଥିଲା। ଏହା ପଣର 
ଣଗାବନି୍ଦ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଭଜିଲିାେ୍ସ ବଭିାଗର 
ଦ୍ାରସ୍ ଣହାଇଥିଣଲ। 

ଭଜିଲିାନ୍ସ ଜାଲରେ ବ୍ଲକ୍  କନଷି୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ

 �ଟ�, ୨।୯ (ସମସି): �କ୍ଯତେଗର 
ଣସକ୍ଟର-୯ସ୍ତି ସରକାରୀ ବାସଭବେଣର 
କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ ଣପାଣ୍ା ଣକାଟ୍ଯର ବଚିାରପତ ି
ସବୁାସ ବହିାରୀ ଆଜ ି ଆତ୍ମହତ୍ା କରଛିନ୍।ି 
ଘଣର ଣକହ ିେଥିବା ସ�ୟଣର ବାହାର ଣଗଟ୍ ଣର 
ତାଲା ଣେଇ େଜି ଣବଡ୍ ରୁମ୍ ଣର ଣବକଣର ରଶ ି
ଲଗାଇ ଣେଇଥିଣଲ। ଆଜ ି ତାଙ୍କ ପତିା ସ୍ୱଗ୍ଯତ 
ବଷୁି୍ଚରେ ବହିାରୀଙ୍କ ଶ୍ାଦ୍ଧ େବିସ ଥିବା ଣବଣଳ 

ଣସ େଜି ଜୀବେ ହାର ି ଣେଇଛନ୍।ି ଣସ େୀଘ୍ଯ 
େେି ଧର ି �ାେସକି ଅବସାେଣର ଥିଣଲ �ଧ୍ୟ 
ଆତ୍ମହତ୍ାର କାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଣହାଇୋହ ିଁ। ତାଙ୍କ 
�ତୁୃ୍ ଣଯାଗୁ ଁ ବଚିାର ବଭିାଗ ଏବଂ ସ୍ାେୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳଣର ଣଶାକର ଛାୟା ଣଖଳ ିଯାଇଛ।ି 

ଆଜ ି ଜଷ୍ଟସି୍  ବହିାରୀଙ୍କ ପତ୍ୀ ଓ ୨ଝଅି 
ଘଣର େଥିଣଲ। େଜି ସହାୟକଙୁ୍କ କଛି ି କା� 

ୋହ ିଁ ଣବାଲ ି କହ ି ଆଜ ି ଣେରାଇ ଣେଇଥିଣଲ। 
େେି ୧ଟା ୧୭ �େିଟି୍ ଣର ଜଷ୍ଟସି୍  ବହିାରୀଙ୍କ 
ପତ୍ୀ ଓ ଝଅି ଘରକୁ ଣେରଥିିଣଲ। କବାଟ 
ବାଣଡଇଥିଣଲ �ଧ୍ୟ ଭତିର ପଟୁ ଣକୌେସ ି

ଉତ୍ତର ଆସ ି େଥିଲା। ଣସ�ାଣେ ଅଡର୍ ଲଙୁି୍କ 
ଡକାଇଥିଣଲ। କବାଟ ଭାଙ୍ଗ ି ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ଓ 
ଝଅି ଘର ଭତିଣର ପଶବିା ପଣର ଣବଡରୁ�ଣର 

ଶ୍ୀ ବହିାରୀଙୁ୍କ େ୍ାନ୍ ଣର ଝୁଲୁଥÒବା ଅବସ୍ାଣର 
ଣେଖିଥିଣଲ। ତାଙୁ୍କ ତଳକୁ ଓହ୍ାଇ ଏକ ଘଣରାଇ 
ହସପଟିାଲକୁ େଆିଯାଇଥିଲା। ଣସଠାଣର 
ଜଷ୍ଟସି୍  ବହିାରୀଙୁ୍କ ଡାକ୍ର ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ ୨ଟା 
ଣବଣଳ �ତୃ ଣଘାଷୋ କରଥିିଣଲ। କଟକ 
ବଡ଼ ଣ�ଡକିାଲକୁ ତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ବଣଚ୍େ 
େ�ିଣନ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପଲୁସି 
ପ୍ରଥଣ� ଘଣରାଇ ହସପଟିାଲ ଏବଂ ପଣର 
କଟକ ବଡ଼ ଣ�ଡକିାଲଣର ପହଞ୍ଚଥିିଲା। ଏସପି ି
ତାପସ ପ୍ରଧାେଙ୍କ ସଚୂୋ ଅେୁଯାୟୀ ଣବକଣର 
ରଶ ି ଲଗାଇ ବଚିାରପତ ି େଜି ଣବଡରୁମ୍ ଣର 
ଆତ୍ମହତ୍ା କରଛିନ୍।ି �ତୃଣେହ ଉଦ୍ଧାର 
ଣବଣଳ ତାଙ୍କ ଣବକଣର କ୍ଷତ ଓ ରଶ ିୋଗ ଚହି୍ନ 
ଥÒବା ଣେଖାଯାଇଛ।ି �କ୍ଯତେଗର ଥାୋଣର 
ଏ ସଂକ୍ାନ୍ଣର ଏକ ଅପ�ତୁୃ୍ �ା�ଲା ରୁଜୁ 
ଣହାଇଛ।ି ଣସକ୍ଟର-୯ସ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାରୀ 
ବାସଭବେଣର ସାଇଣ୍େିିକ୍  ଟମି୍  ପହଞ୍ଚ ି
ଘଟୋର ତେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ର�ାର୍ା ରକାର୍ଟ ବଚିାେ�ତଙି୍କ ଆତ୍ମହତ୍ା

ବୋ�ୋଙ୍କଶ୍ୋଦ୍ଧଦବିସପରପେପେଚରମେଷି୍ପତ୍ି

‘ପମୋଗହୁୋଳ’ବଲି୍�ୋସ୍�ୋଇଁ
ପେଉଥିପେ୭ହଜୋରରଙ୍କୋେୋଞ୍ଚ

 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨ଠା୯(ଏରେନ୍)ି

୨୦୨୫ ସଦୁ୍ଧା ଣେଶର ଅଥ୍ଯେୀତକୁି ୫ 
ଟ୍ଲିୟିେ ଡ଼ଲାଣର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ 
ରଖିଥିଣଲ ଣକନ୍ଦ୍ର ସରକାର। �ାେବସ�୍ଳର 
ଉପଯକୁ୍ ବେିଣିଯାଗ ସହ ପ୍ର�ଖୁ ଣକ୍ଷତ୍ର 
(ଣକାର୍  ଣସକ୍ଟର)କୁ ବକିଶତି କର ି
ଅଧିକ େଯିକୁ୍ସିଣୁଯାଗ ସଷୃ୍ଟ ି େ�ିଣନ୍ �ଧ୍ୟ 
ଣଯାଜୋ କରାଯାଇଥିଲା। �ାତ୍ର ବଡ଼ି�୍ୋ 

ଣହଉଛ ି େଯିକୁ୍ ି ତ େୂରର କଥା, ଣେଶର 
ଣବକାରୀ ହାର ଉତ୍କଟ ଣହବା ସହ ସମ୍ପ୍ରତ ି
ସଣବ୍ଯାଚ୍ଚସ୍ତରଣର ପହଞ୍ଚଛି ି  ଣକାର 
ଣସକ୍ଟରଗଡ଼ୁକିର ବୃଦ୍ଧ ି ହାର ୪.୫% 
ହ୍ାସ ପାଇବା, ବଭିନି୍ନ ରାଷ୍ଟାୟତ୍ତ ସଂସ୍ାର 
ଘଣରାଇକରେ, ସଣବ୍ଯାପର ି େଯିକୁ୍ ି ଣେଇ 
େରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ େୀତ ି ପ୍ରେୟେ େ ଣହବା ଣେଶର 
ଣବକାରୀ ହାର ବୃଦ୍ଧ ି ପଛଣର  ପ୍ର�ଖୁ 

କାରେ ଣହାଇଥିବା ବଣିଶଷଜ୍ଞ�ାଣେ �ଣେ 
କରୁଛନ୍ି ବଣିଶଷ ଭାବଣର ୮ ପ୍ର�ଖୁଣକ୍ଷତ୍ର 
ଣକାଇଲା, ଅଣଶାଧÒତ ଣତୈଳ, ପ୍ରାକୃତକି 
ଗ୍ାସ, ରେିାଇୋରୀ ଉତ୍ାେ, ସାର, 
ଇସ୍ପାତ, ସଣି�ଣ୍ ଓ ବଜୁିଳ ି ଣକ୍ଷଣତ୍ର ଚଳତି 
ଆଥ ୍ଦିକ ବଷ୍ଯଣର ବୃଦ୍ଧହିାର ପବୂ୍ଯ ବଷ୍ଯ ୨୦୨୧-
୨୨ ତୁଳୋଣର ୨୧.୪%ରୁ ୧୧.୫%କୁ 
ହ୍ାସ େଯିକୁ୍ ି ଣକ୍ଷତ୍ରକୁ ସଙୁ୍କଚତି କରଥିିବା 
କୁହାଯାଉଛ ି 

ଣସଣ୍ର େର �େଟିରଂି ଇଣ୍ଆିେ 
ଇଣକାଣୋ�ୀ (ସଏିମ୍ଆଇଇ) ପକ୍ଷରୁ ସେ୍ 
ପ୍ରକାଶତି ରଣିପାଟ୍ଯ ଅେୁସାଣର  ଜୁଲାଇ 
�ାସଣର ଣେଶର ଣବକାରୀ ହାର ୬.୮ 
ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ େଯିକୁ୍ ି ୩୯.୭ ଣକାଟ ି
ରହଥିିଲା।  �ାତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ �ାସଣର ଏହ ି
ଣବକାରୀ ହାର ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇ ୮.୩%ଣର 
ପହଞ୍ଚଛି ି  ଯାହା କ ି ସାରା ବଷ୍ଯ �ଧ୍ୟଣର 

ସବ୍ଯାଧିକ  ସଏିମ୍ଆଇଇର ପରଚିାଳୋ 
େଣିର୍ଦ୍ଯଶକ �ଣହଶ ବ୍ାସ କହଛିନ୍ଣିଯ 
ଣେଶର ସହରାଞ୍ଚଳର  ଅଗଷ୍ଟ �ାସଣର 
ଣବକାରୀ ହାର ୯.୬% ଏବଂ ଗ୍ା�ାଞ୍ଚଳର 
ଣବକାରୀ ହାର ୭.୭%କୁ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛି  

ଣକବଳ ଗ୍ା�ାଞ୍ଚଳଣର ଣବକାରୀ ହାର 
ଜୁଲାଇଣର ୬.୧ ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଗଷ୍ଟଣର ୭.୭ 
ପ୍ରତଶିତକୁ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
କଥା ଣହଉଛ ିେଯିକୁ୍ ିହାର ୩୭.୬ ପ୍ରତଶିତରୁ 
୩୭.୩ ପ୍ରତଶିତକୁ ଖସ ିଆସଛି।ି 

ଏହ ିରଣିପାଟ୍ଯ ଣବକାରୀ ହାର ଣକ୍ଷତ୍ରଣର 
ହରୟିାୋ ଣେଶର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ 
ସ୍ତିଣିର ରହଛିି ଏହ ି ରାଜ୍ଣର  ଣବକାରୀ 

ହାର ସବ୍ଯାଧକ ୩୭.୩ ପ୍ରତଶିତ ରହଛିି 
ଏହାପଛକୁ ଜମ୍ ୁକାଶ୍ୀରଣର ଣବକାରୀ ହାର 
୩୨.୮ ପ୍ରତଶିତ, ରାଜସ୍ାେଣର ୩୧.୪ 
ପ୍ରତଶିତ, ଝାଡଖଣ୍ଣର ୧୭.୩ ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ 
ତ୍ରପିରୁାଣର ୧୬.୩ ପ୍ରତଶିତ ରହଛି।ି  ସାରା 

ଣେଶଣର  ଛତଶିଗଡଣର ଣବକାରୀ ହାର 
ସବୁଠୁ କମ୍ ଏଠାଣର �ାତ୍ର ଣବକାରୀ 
ହାର �ାତ୍ର ୦.୪ ପ୍ରତଶିତ ଣସହପିର ି 
ଣ�ଘାଳୟଣର ୨ ପ୍ରତଶିତ, �ହାରାଷ୍ଟ 
୨.୨ ପ୍ରତଶିତ ରହଛି।ି 

ଏହ ିରଣିପାଟ୍ଯ ଅେୁସାଣର  ଣେଶର 
ହାରାହାର ି ଣବକାରୀ ହାର ଓ ଅେ୍ 
ବଡ଼ ରାଜ୍ର ଣବକାରୀ ହାରଠାରୁ 
ଓଡ଼ଶିାର ସ୍ତି ି ଯଣଥଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ  
ଓଡ଼ଶିାଣର ଏହ ି ହାର �ାତ୍ର ୨.୬% 
ରହଥିିବା ସଏିମ୍ଆଇଇ ରଣିପାଟ୍ଯଣର 
ଉଣଲ୍ଖ ରହଛି ି   ସମ୍ପ୍ରତ ି ଓଡ଼ଶିା 
ସରକାର ରାଜ୍ର ଯବୁକଯବୁତୀଙ୍କ 
େକ୍ଷତା ବକିାଶ ସହ ଣସ�ାେଙ୍କ େଯିକୁ୍ ି
େ�ିଣନ୍  ଅଣେକ ପେଣକ୍ଷପ ଗ୍ହେ 
କରଛିନ୍ି ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗର ଖାଲ ି ପେ 

ପରୂେ ପାଇଁ ପେଣକ୍ଷପ େଆିଯାଉଛ ି ଏବଂ 
ଆସନ୍ା ୨୦୨୩ ସଦୁ୍ଧା ଖାଲ ି ଣହବାକୁ ଥିବା 
ପେଗଡ଼ୁକି ସମ୍ପକ୍ଯଣର ସବଣିଶଷ ତଥ୍ 
ସଂଗ୍ହ କରାଯାଉଛ ି  ଏ ସଂକ୍ାନ୍ ରଣିପାଟ୍ଯ 
�ଳିବିା ପଣର ଚୂଡ଼ାନ୍ ପେଣକ୍ଷପ ଗ୍ହେ 
କରାଯବି ଣସହପିର ିଶଳି୍ପ ଣକ୍ଷତ୍ରଣର ୨୦୨୫ 
ସଦୁ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଣକାଟ ି ଟଙ୍କା େଣିବଶ 
େ�ିଣନ୍ ରାଜ୍ ସରକାର 

ଚାକେି ିନାହ ିଁ

ରେଶରେ ରବକାେ୍ରୀ ହାେ ଉତ୍କରରେଶରେ ରବକାେ୍ରୀ ହାେ ଉତ୍କର
ବର୍ଟକ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟରେ  
ରବକାେ୍ରୀ ହାେ  ସବ୍ଟାଧିକ
ହେଆିଣାରେ ରେଶେ 
ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରବକାେ୍ରୀ

କାଶ୍୍ରୀେରେ ୩୨ପ୍ରତଶିତ, 
ୋଜସ୍ାନରେ  ୩୧ ପ୍ରତଶିତ, 
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୧୭ ପ୍ରତଶିତ

ଓଡଶିାରେ ରବକାେ୍ରୀ ହାେ 
ମାତ୍ର ୨.୬ ପ୍ରତଶିତ

ସବ୍ଟନମି୍ନ ୪.୫%କୁ ଖସଲିା 
ବୁନଆିେ୍ରୀ ଉରେ୍ାଗେ ବୃଦ୍ ିହାେ

୮.୩%
୩୭.୩%

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦
}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨ଠା୯(ଏରେନ୍)ି: ସ୍ବଣେଶୀ 
ଜ୍ଞାେ ଣକୌଶଳଣର େ�ି୍ଦିତ ବ�ିାେବାହୀ 
ଯଦୁ୍ଧ ଜାହାଜ ବକି୍ାନ୍ ଶକୁ୍ବାର 
ଣେୌଣସୋଣର ସା�ଲି ଣହାଇଛ।ି ଣକାଚେି 
ସପି୍ ୟାଡ୍ଯଣର ଭାରତୀୟ ଣେୌଣସୋ 
ପକ୍ଷରୁ ଆଣୟାଜତି ଏକ ବଣିଶଷ 
କାଯ୍୍ଯ କ୍�ଣର ପ୍ରଧାେ�ନ୍ତୀ େଣରନ୍ଦ୍ର 
ଣ�ାେୀ ଏହାକୁ ଜାତ ି ଉଣର୍ଦଶ୍ଣର 
ସ�ପ୍ଯେ କରଥିÒଲା ଣବଣଳ ପ୍ରଣତ୍କ 
ଣେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇ ଁବକି୍ାନ୍ ଗବ୍ଯର ବଷିୟ 
ଣବାଲ ି କହଛିନ୍।ି ପ୍ରଧାେ�ନ୍ତୀ କହଥିିଣଲ 
ଣଯ  ବକି୍ାନ୍ ଆ�ର ସା�ଦୁ୍କି ଅଞ୍ଚଳର 
େରିାପତ୍ତା ପାଇ ଁ ପାେକୁି ଓହ୍ାଇବ ପଣର 
ଣେୌଣସୋର ଅଣେକ �ହଳିା ଣସୈେକି 

ଣସଥିଣର କାଯ୍୍ଯ  କରଣିବ । ସାଗରର 
ଅ�ାପ ଶକ୍ ି ସହ ଅସୀ� ୋରୀ ଶକ୍ ି
େୂତେ  ଭାରତର ଉତୁ୍ତଙ୍ଗ ପରଚିୟ ସଷୃ୍ଟ ି
କରବି । ଏହାେ୍ବାରା ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଣକ୍ଷତ୍ରଣର 
ଭାରତର ଆତ୍ମେଭି୍ଯରଶୀଳତା ଏବଂ 

ସା�ଥ୍୍ଯ  ପ୍ରତପିାେତି ଣହାଇଛ ିଣବାଲ ିଣସ 
କହଛିନ୍।ି ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଣକାଟ ିଟଙ୍କା 
ବ୍ୟଣର େ�ି୍ଦିତ ଏହ ି ଅତ୍ାଧେୁକି ଯଦୁ୍ଧ 
ଜାହାଜ ରାଷ୍ଟାୟତ୍ତ ଉଣେ୍ାଗ ଣକାଚେି 
ସପି୍ ୟାଡ୍ଯ େ୍ବାରା େ�ି୍ଯାେ 

 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨ଠା୯ (ଏରେନ୍)ି:  �ଖୁ୍ 
େବି୍ଯାଚେ କ�ସିେଙ୍କ ସପୁାରସି 
ଅେୁଯାୟୀ ଝାଡଖଣ୍ �ଖୁ୍�ନ୍ତୀ ଣହ�ନ୍ 
ଣସାଣରେଙ୍କ ଭବଷି୍ତ ଆଶଙି୍କତ 

ଣହାଇପଡ଼ଛି।ି କ�ସିେଙ୍କ ସପୁାରସିକୁ 
ଏଣବ ସଦୁ୍ଧା ସାବ୍ଯଜେୀେ କରାଯାଇ 
େଥÒବା ଣବଣଳ ରାଜ୍ପାଳ �ଧ୍ୟ ଣକୌେସ ି
େଷି୍ପତ୍ତ ି ଣେଇ ୋହାନ୍।ି କନୁି୍ କ�ସିେଙ୍କ 

ସପୁାରସି ଅେୁସାଣର ଣସାଣରେଙ୍କ 
ବଧିାେସଭା ସେସ୍ତା ରର୍ଦ ଣହବା 
ଆଶଙ୍କାକୁ ଣେଇ ଝାଡଖଣ୍ଣର ସଷୃ୍ଟ ି

ଣହାଇଥÒବା ରାଜଣେୈତକି ସଙ୍କଟ େେିକୁ 
େେି ଗମ୍ଭୀର ଣହବାଣର ଲାଗଛି।ି ଣଗାଟଏି 

ପଣଟ େଜିର ଭବଷି୍ତକୁ ଣେଇ  
�ଖୁ୍�ନ୍ତୀ ଣସାଣରେ ଣକୌେସ ି େଷି୍ପତ୍ତ ି
ଣେଇ ପାରୁ େ ଥÒବା ଣବଣଳ େବି୍ଯାଚେ 

କ�ସିେଙ୍କ ସପୁାରସିକୁ ଣେଇ 
ଣକୌେସ ି େଣିର୍ଦ୍ଯଶୋ�ା ଜାର ି
କରବିା ଣକ୍ଷତ୍ରଣର ରାଜ୍ପାଳଙ୍କ 
ବଳି�୍ ରାଜଣେୈତକି �ହଲକୁ 
ଅଧÒକ ଆଶଙି୍କତ କରଛି।ି 
େୁଇ େେି ତଣଳ ଣସାଣରେ 

କ୍ାବଣିେଟ  ଣବୈଠକ ଡକାଇ ଣ�ଣ୍ 
େଳର  ବରଷି୍ଠ  ଣେତା�ାେଙ୍କ 

ଜାତ ିଉରଦେଶ୍ରେ ‘ବକି୍ାନ୍ତ’ ସମ� ପିତ

ନବ ଭାେତେ ଉତୁ୍ଙ୍ଗ �େଚିୟ: ରମାେ୍ରୀ

ଣସାଣରେଙ୍କ ରେେୀତ ିଅସ୍ପଷ୍ଟ; େଲି୍ୀଣର ରାଜ୍ପାଳଣସାଣରେଙ୍କ ରେେୀତ ିଅସ୍ପଷ୍ଟ; େଲି୍ୀଣର ରାଜ୍ପାଳ

ୋୟ�େୁରେ ବରିଜ� ି
ଯବୁରମାର୍୍ଟାେ ବରି୍ାଭ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

 ଲକ୍ଷଲୀପେୁ, ୨ଠା୯ (ସମସି) : ଣକାରାପଟୁ 
ଜଲି୍ା ଲକ୍ଷୀପରୁ ଣରଳ ଣଷ୍ଟସେ େକିଟଣର 
ହୀରାଖଣ୍ ଏ୍ଣପ୍ରସ ଣଟ୍ନ୍  ଧକ୍ାଣର 
ଭୂଇଁପାଟେି ିଗ୍ା�ର �କୁୁୋ ଣଟ୍ଣପକା (୬୦)
ଙ୍କ ସହ ୪ ଗାଈଙ୍କ �ତୁୃ୍ ଣହାଇଛ।ି ଲକ୍ଷୀପରୁ 
ଣରଳ ଣଷ୍ଟସେଠାରୁ �ାତ୍ର ୩ କଣିଲା�ଟିର େୂର 
ଭୁଇଁପାଟେି ିଗାଁ େକିଟଣର  ବୃଦ୍ଧା ଜେକ େଜିର 
ଗାଈ ଚରାଉଥିଣଲ ା ଗାଈ ସବୁ ଣରଳ ଧାରୋ 
ଉପଣର ଚାଲୁଥିବା ସ�ୟଣର  ଭୁବଣେଶ୍ୱର 
ଠାରୁ ଜଗେଲପରୁ ଅଭ�ିଣୁଖ 

ହ୍ରୀୋଖଣ୍ଡ ରରେନ୍  
ଧକ୍ାରେ ବୃଦ୍ାଙ୍କ  
ସହ ୪ ଗାଈ ମତୃ 



ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ଏହସି୍ଥତରିେ େହ ିତପସ୍ୟା କେୁଥବୟାେୁ ତୟାଙ୍କ ନୟାମୟାନୁସୟାରେ ଆସନେ ନୟାମ ‘ଧ୍ରୁବୟାସନ’ 
ରହୟାଇଛ।ି ଏକୟାଗ୍ରତୟା ପୟାଇଁ ଏହ ିଆସନ ଭଲ ରହୟାଇଥୟାଏ। ବରିେଷକେ ିଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରରୀଙ୍କ ପୟାଇଁ ଏହ ି
ଆସନ ଅତ୍ନ୍ତ ଲୟାଭଦୟାୟକ। ଏହୟା ରସମୟାନଙ୍କେ ସ୍ମେଣେକ୍ତ ିବୃଦ୍ଧ କେବିୟାରେ ସୟାହୟାଯ୍ 

କରେ। ପବୂ୍ବଦଗିକୁ ମହୁଁକେ ିଏହ ିଆସନ କେବିୟା ଉଚତି। 

କୟାହ ିଁକ ିକେରିବ
  ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ 

ମଧ୍ୟରେ ଅଳସପଣ 
ଦୂେ କେବିାରେ 
ଧ୍ରୁବ ଆସନେ 

ଗେୁୁତ୍ବପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ଭୂମକିା େହଛି।ି 

 ଶେୀେରେ େକ୍ତ ସଞ୍ାଳନ 
ସଠକି୍  ଭାରବ ରହାଇଥାଏ।

 ରଗାଡ଼ ଓ ପାଦେ 
ମାଂସରପଶୀ ମଜଭୁତ 
ରହାଇଥାଏ। 

ସକାଳ  ଜଳଖଆରେ ଗେମ ଗେମ ପେଟା 
ଖାଇବାେ ମଜା ନଆିୋ। ସାଧ୍ା ପେଟାଠାେୁ 
ଆେମ୍ଭ କେ ି ଆଳୁ, ରକାବ,ି ମଳୂା ଆଦ ି

ପେଟା ପଲିାଠାେୁ ବୟସ୍କ ପରଣ୍ଣ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କେ 
ପ୍ୟି। ରତରବ ହେୟିାଣାେ ମେୁଥଲ ଗ୍ାମ 
ସାୋ ରଦଶରେ ଢାବା ଓ ପେଟା ପାଇଁ ପ୍ସଦି୍ଧ 
ଲାଭ କେଛି।ି ମେୁଥଲରେ ଥବା େୟାଲ 
ରହାସୟିାେପେୁୀ ଢାବାରେ ଫ୍ୟାମଲି ି ପେଟା 
ମଳିଥିାଏ। ଏହ ି ଢାବା ବଶି୍ବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ 
ପେଟା ତଆିେ ି କେୁଥବା ଦାବ ି କେଥିାଏ। 
ଏହା ଢାବାରେ ପ୍ସୁ୍ତତ ପ୍ରତ୍ୟକ ପେଟାେ 
ଓଜନ ୩ ରକଜ।ି  ଏହ ି ପେଟାକୁ ରଦ ି ରକହ ି

୧୫ ମନିଟି୍ ରେ ଖାଇ ରଦରବ, ରତରବ ତାଙୁ୍କ 
ପେୁସ୍କାେ ସ୍ବେୂପ ଲରଷେ ଟଙ୍କା ମଳିବି। ଏହ ିପେଟା 

ପ୍ସୁ୍ତତ ପାଇଁ ଚକ ି ରପଷା ଅଟା ସହ ଅଗଣ୍ଣାନକି 

ପନପିେବିା ଓ ଶଦୁ୍ଧ ରଦଶୀ ଘଅି ବ୍ୟବହାେ କୋରାଏ। 
ଏହ ିପେଟାଗଡ଼ୁକିେ ଦାମ୍  ୬୦୦େୁ ୯୦୦ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ 
ରହାଇଥାଏ। କନୁି୍ତ ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ ପାଇଁ ପ୍ସୁ୍ତତ ପେଟାେ 
ଦାମ୍  ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହାଇଥାଏ। ଢାବାେ ମାଲକି ନବୀନ 
ମଲକି୍  କୁହନ୍ତ ି ରର, ଆଜେି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟରେ 
ପ୍ତରିରାଗତିା ବଢ଼ ି ରାଇଛ।ି ଏଭଳ ି ସ୍ଥତରିେ ଭଲ 
କାେବାେ ଓ ରଲାକପ୍ୟି ରହବାକୁ ରହରଲ କଛି ିଅଲଗା 
କେବିାକୁ ପଡ଼ବି। ଏହାଭାବ ିମୁଁ ତନି ିବଷଣ୍ଣ ପରୂବଣ୍ଣ ଏଭଳ ି
ଏକ ପେଟା ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ ବଷିୟରେ ଚନି୍ତା କଲ।ି ରତରବ 
ଏହ ି ତନି ି ବଷଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ରଲାକ ଢାବାକୁ 
ପେଟା ଖାଇବାକୁ ଆସଛିନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ଆଜ ିପରଣ୍ଣ୍ୟନ୍ତ ରକହ ି
ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜଜ୍  ଜତିପିାେ ିନାହାନ୍ତ।ି’

ଗରଣଶ ଚତୁଥଣ୍ଣୀ ଅବସେରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜାମରସଦପେୁରେ ନମିମିତ ରହାଇଛ ିଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 
ଧ୍େଣେ ପଜୂା ରପଣ୍ଡାଲ। ରାହାକ ି ରଦଖବାକୁ ଅବକିଳ ଆଧ୍ାେକାରଣ୍ଣ ଭଳ।ି  ଏହ ି
ଆଧ୍ାୋକାରଣ୍ଣ ରପଣ୍ଡାଲ ଏରବ ସଭିଁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଆିକଷଣ୍ଣଣ କେଛି।ି ଏଥରେ ଗରଣଶଙ୍କ 

ଠକିଣା ଭାରବ ରକୈଳାସ ପବଣ୍ଣତକୁ ଦଶଣ୍ଣାରାଇଥବାରବରଳ ୦୧/୦୧/୬୦୦ ସଇି ଗରଣଶଙ୍କ 
ଜନ୍ମତାେଖି ଭାରବ ଉରଲେଖ କୋରାଇଛ।ି ଆଧ୍ାେକାରଣ୍ଣ କଟ୍ ଆଉଟ୍  ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୀଗରଣଶ 
ବେିାଜମାନ କେୁଛନ୍ତ।ି ରସହପିେ ିଏଥରେ ଥବା ବାର୍ ରକାଡ୍ କୁ ସ୍କାନ କେବିା ଦ୍ବାୋ ସ୍କକ୍ନି୍ ରେ 
ଗରଣଶଙ୍କ ଫରଟା ରଦଖବା ପାଇଁ ଗଗୁଲ୍  ଲଙି୍କଜ୍  ରଖାଲଥିାଏ। ଏହ ିପଜୂା କମଟିେି ଆରୟାଜକ 
ସାେଭ କୁମାେ ରକାଲକାତାରେ ରଫସ୍ ବୁକ୍ ପଜୂା ରପଣ୍ଡାଲ ରଦଖଥରଲ। ରସଇଠୁ ରସ ଗରଣଶ 
ପଜୂା କେୁଥବାେୁ କଛି ି ନୂଆ ଓ ନଆିୋ କେବିା ପାଇଁ ଆଧ୍ାେ କାରଣ୍ଣ ରପଣ୍ଡାଲେ ପେକିଳ୍ପନା 
କେଥିବା କହଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟପରଟ ଉକ୍ତ ନଆିୋ ରପଣ୍ଡାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରସ ରଲାକଙୁ୍କ ଆଧ୍ାେକାରଣ୍ଣ 
ତଆିେ ିଲାଗ ିବାର୍ଣ୍ଣା ପ୍ଦାନ କେଛିନ୍ତ।ି ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଧ୍ାେକାରଣ୍ଣ ଏକ ଗେୁୁତ୍ବପରୂ୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବଜି। 
ଏଣ ୁ ରରଉଁମାରନ ଏହାକୁ କେ ିନାହାନ୍ତ,ି ରସମାରନ ଗରଣଶଙ୍କ ଆଧ୍ାେକାରଣ୍ଣ ରଦଖ ସରଚତନ 
ରହାଇ ଏହାକୁ କୋଇରବ ରବାଲ ିକହଛିନ୍ତ ିସାେଭ। ଏହ ିରପଣ୍ଡାଲରେ ରସଲ୍ ଫି ରନବା ପାଇଁ 

ରଲାକଙ୍କ ପ୍ବଳ ଭଡ଼ି ଜମଛୁ।ି 
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ବଲଉିଡ୍  ଓ ରଟଲଭିଜିନ ଜଗତେ ରଲାକପ୍ୟି ଅଭରିନତା ସଶୁାନ୍ତ ସଂିହ 
ୋଜପତୁ ମତୁୃ୍ୟ ପରେ ବ ି ଅଗଣତି ପ୍ଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ୋଜ୍  
କେୁଛନ୍ତ।ି ନୃତ୍ୟଭରି୍କି େଅିଲଟି ି ରଶା’ ‘ରଆିଇର ି ସପୁର୍ ମମ୍ ସ-୩’େ 

ମଞ୍ରେ ପଣୁ ି ଥରେ ସଶୁାନ୍ତଙୁ୍କ ମରନ ପକାରାଇଛ।ି  ଏହାେ ରପ୍ାରମାକୁ 
ନକିଟରେ ରସାସଆିଲ ମରିଆିରେ ରସୟାେ କୋରାଇଥଲା। ଏଥରେ 
ଅଙି୍କତା ରଲାଖରଣ୍ଡ ଓ ଉଷା ନାରକର୍ଣ୍ଣୀ ଅତଥି ଭାରବ ରରାଗ ରଦଇଥରଲ। 
ଏଥରେ  ଜରଣ ପ୍ତରିରାଗୀ ସଶୁାନ୍ତଙୁ୍କ  ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ  
ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ି ଜଣାଇଥÒରଲ। ଏହ ି ସମୟରେ ସଶୁାନ୍ତଙ୍କ ଫରଟା ସ୍କକ୍ନି୍ ରେ 
ରଦଖାରାଇଥଲା। ରାହାକୁ ରଦଖ ଉଭୟ ଅଙି୍କତା ଓ ଉଷା ଭାବବହି୍ବଳ 
ରହାଇରାଇଥରଲ। ରଶା’ରେ ଅଙି୍କତା ସଶୁାନ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପକଣ୍ଣକୁ 
ରନଇ କହଥିରଲ ରର- ରସ ରମାେ ଅତ ି ନକିଟତେ ବନୁ୍ ଥରଲ। 
ରମାରତ ଲାଗଛୁ ିସଏି ରରଉଁଠ ିବ ିଅଛନ୍ତ,ି ବହୁତ ଖସୁରିେ ଅଛନ୍ତ।ି

ଏଠାରେ ପ୍କାଶ ଥାଉ କ,ି ରଟଲଭିଜିନ ଦୁନଆିେ ରଲାକପ୍ୟି 
ରଶା’ ‘ପବତି୍ରେସି୍ତା’ରେ ଅଙି୍କତା ଓ ସଶୁାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ମ ସମ୍ପକଣ୍ଣ 

ଗଢ଼ଉିଠଥିଲା। କନୁି୍ତ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରରେକ୍ ଅପ୍  ରହାଇରାଇଥଲା। 
ରଦଓି ଆଜ ିସଶୁାନ୍ତ ନାହାନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ଏରବବ ିଅଙି୍କତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 

ରରଥଷ୍ ସମ୍ାନ େହଛି।ି ଖାସ୍  ରସଥପାଇଁ ‘ରଆିଇର ି ସପୁର୍ ମମ୍ ସ-୩’ 
ମଞ୍ରେ ଅଙି୍କତା ସଶୁାନ୍ତଙ୍କ ଫରଟା ରଦଖ କାନ୍ ିପକାଇଥରଲ।  
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ନନ୍ଆି ପାରଖ କ ିେସ ଅଛ ିରକଜାଣ ି! ଅଫିସ୍  
ବାେଣ୍ଡା, ଚଉତୋ, ଚା’ ରଦାକାନ ରରଉଁଠ ି
ବରସ, େସ ପେରଷ।  ସବୁରବରଳ 

ରଚଲା ଚାମଣ୍ଡା ରଘେ ିେହଥିାନ୍ତ ିତାକୁ। ତା’ ମଖୁେୁ 
ଝେୁଥÒବା ରସ େସାମତୃ ପାନ କେବିାକୁ ଚାତକ 
ପ୍ାୟ ଚାହ ିଁଥା’ନ୍ତ ିସମରସ୍ତ।

ରମା ମନରେ ରକୌତୂହଳ ଜାତ ରହଲା। ମୁଁ ବ ି
ଥରେ ନନ୍ଆି ମଖୁେ େସାମତୃ ଆସ୍ବାଦନ କେନ୍ତ ି 
କ!ି ଦରିନ ପାନ ରଦାକାନ ପାରଖ 
ଏକୁଟଆି ରଦଖÒ କଥାରେ ଖÒଅ   
ରରାଡ଼ବିା ପାଇଁ ପଚାେରିଦଲ ି – 
ଭାଇ ! ତମ ସାଙ୍ଗ ରସ ଅେଷେତି 
ଭାଇଙୁ୍କ ଆଉ  ରଦଖନୁ,ି ଭଲ  
ଅଛନ୍ତ ିତ ?

ରଲାକଟାେ ସାମଥଣ୍ଣ୍ୟ ରଦଖÒଲ ି ରସଦନି। 
କାଣଚିାଏ ଧ୍ଳୂ ି ଧ୍ରେଇରଦରଲ ରସ ତାକୁ ପଥେ 
କେ ି ରଦଇପାରେ। ନହିାତ ି ସେଳ ପ୍ଶ୍ନେ ଅତ ି
କଠନି ଉର୍େ ରଦଇପାରେ। ନନ୍ଆି କହଲିା , ‘‘ 
ନାଆଁ ସନିା ତା’େ ପେଷେତି, ରଲାକଟା ତ ପେୂା 
ଅେଷେତି।  ରାଇଚ ି ତା ଶଶେୁ ଘେକୁ ଶାଶରୂସବା 
କେବିାକୁ। ବାହାରହଲା ରବରଳ ରରୌତୁକ ଆଣନି ି
ରବାଲ ିଫୁଟାଣ ି  ମାେୁଥÒଲା। ରାହା ତ ରରାଗ୍ୟତା। 
କଏି ତାକୁ ରରୌତୁକ ରଦଇଥାନ୍ତା ରର ଆଣଥିା’ନ୍ତା। 
କନୁି୍ତ ବଡ଼ ଚତୁେ ରଲାକ । ବାପା ମା’େ ରଗାରଟ 
ଝଅି  ରଦଖÒ ବାହା ରହଇଥÒଲା, ସବଣ୍ଣସ୍ବ ଖାଇବାକୁ। 
ଖାଇବୁ ରରରତରବରଳ, ତା’ ରସବା ତ କେବୁି ନା!’’

ପାନରଦାକାନୀ ପାନଖରଣ୍ଡ ବରଢ଼ଇ ରଦଲା। 
କଳରେ ତାକୁ ଜାକରିଦଇ ପଣୁ ି ଆେମ୍ଭ କଲା 
‘‘ପଲିାଝଲିା ତ ରକହ ି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତ।ି ଝଅିଟା 
ରଗାରଟ ରଟାକା ସାରଙ୍ଗ ପରଳଇଲା। ପଅୁଟା 
ବାଙ୍ଗାରଲାେରେ ଅଛ।ି ବୟସ ରହଇଗଲାଣ।ି ବାହା 
ରହବା ନାଁ ଧ୍େୁନ।ି ସଆିରଡ଼ କାହାକୁ ରଗାରଟ 
େଖÒଚ ିନା କ’ଣ !

ଏଇମତି ି ଅନଗଣ୍ଣଳ ଅଧ୍ାଘଣ୍ା ଗପଲିାପରେ 
ଟରିକ ଦମ୍  ରନଲା ନନ୍ଆି। ମୁଁ ତା’ ଦମ୍ କୁ ଅରପଷୋ 
କେଥିÒଲ।ି ଗାଡ଼େି ହ୍ୟାରଣ୍ଡଲ୍ ଟାକୁ ଧ୍ଇଲ।ି 
ବୁଝଗିଲା ରବାରଧ୍। କହଲିା, ‘‘ଛାଡ଼ । ତରମ ଅଫିସ୍  
ରାଅ, ରସ ରାଆ ରହରଲ ଆମେ କ’ଣ ରାଏ। 
ପେକଥାେୁ ଆମକୁ କ’ଣ ମଳିବି?’’

ଅଫିସ୍  ଗଲାରବରଳ ଭାବୁଥାଏ ନନ୍ଆିେ ତ 
କଛି ି ରାଏ ଆରସ ନାହ ିଁ। ପେକଥାେୁ ତାକୁ କଛି ି
ମରିଳନ।ି ଅଧ୍ାଘଣ୍ା ରାଏଁ ରସ ଗପଥୁÒଲା କାହ ିଁକ ି? 
ରସ ତ ଏକା ଗପ ୁନ ଥÒଲା। ଅଫିସ୍  ଛାଡ଼ ିଅଧ୍ାଘଣ୍ା 
ମୁଁ ଶଣୁଥୁିଲ ି କାହ ିଁକ ି ? ସତରେ ଏ ପେକଥାରେ 
ଏକ ପେମାନନ୍ ଅଛ।ି  ନନି୍ା ଏକ ଅଦୁ୍ତ େସ। 
ଆରମ୍ଭ ସମରସ୍ତ ଊଣା ଅଧ୍Òରକ ଏହ ିେସଗ୍ାହୀ।

ଅଫିସ୍ ରେ ପହଞ୍Òଲ ି । ଏଠ ି ବ ି ରସହ ି ଆନନ୍ 
ହ ିଁ ଆନନ୍ – ପେମାନନ୍। ଟକିଏି କାମେୁ ଫୁେସତ୍  
ମଳିରିଲ ରଶ୍ାତା ବକତା ଏକାକାେ। ପେନନି୍ାରେ 
ତଲେୀନ। ରକାଉ କେିାଣୀେ ରକାଉ ହାକମି ସାରଙ୍ଗ 
ଭାବ ରକମତି।ି ଅଫିସ ସଇରଲ  ସଞ୍ଜରେ କାହାେ 
ରକାଉଠ ି ଭାବ ଦଆିନଅିା। ରଲର ି ରଷ୍ରନା 
ପାଇଁ କଏି ରକରବ ଜଳଖÒଆ ମରଗଇଥÒଲା। 
କରଲାନୀରେ େହୁଥÒବା କମଣ୍ଣଚାେୀ ଜାରଣ କା’ 
ଭାେରିା ରକରତ କାଳ,ି କଏି ରଗାେୀ, କଏି ରରଙ୍ଗୀ। 

ଶଣୁକି ିରବରଳ ରବରଳ ବେିକ୍ତ ଲାରଗ। 
ବରିବକ ଜାରଗ। ଥରେ ହନି୍ୀ ବଭିାଗ ସମ୍ଭାଳୁଥÒବା େବ ି
ରସନାପତଙୁି୍କ କହଲି ି ‘‘ ଏମାନଙୁ୍କ ଏଥÒେୁ କ’ଣ ଲାଭ 
ମରିଳ ?’’ େବବିାବୁ  ତତ୍ ଷେଣାତ୍  କବୀେଙ୍କ ରଦାହାଟଏି 
ଶରୁଣଇ ରଦରଲ :-

ନନି୍କ ନଅିରେ େଖÒଏ, ଆଙ୍ଗନ୍  କୁଟୀ ଛବାୟ 
ବନିା ପାନୀ, ସାବୁନ ବନିା, ନମିଣ୍ଣଲ୍ କରେ ସଭୁାୟ
ରଦାହା ଶଣୁ ିମୁଁ କହଲି ି, ‘‘ ହଁ ନନୁି୍କକୁ ପାଖରେ 
େଖÒବା କଥା। ବନିା ପାଣ ି ଆଉ ସାବୁନ୍ ରେ ରସ 

ଆମ ଦୁଗୁଣ୍ଣଣକୁ ସଫା କେରିଦବ ସନିା। ଏ କଳାେଙ୍ଗ 
ଆଉ ଉଚ୍ଚତାକୁ ? ତାକୁ ବଦରଳଇ ହୁଏ କ ି ? କାହା 
ଅପଗଣୁ ଦୁଗୁଣ୍ଣଣକୁ ତା’ ଆଗରେ କହରିଲ ସଧୁ୍େୁବି। 
ପଛରେ କହରିଲ କ’ଣ ରହବ। ହସରିଦଇ େବବିାବୁ 
କହରିଲ – ରଗାରଟ ଖସୁ ିଆଉ।

ଅଫିସ୍ େୁ ସଞ୍ଜରେ ରଫେଲି।ି ଆମ କରଲାନୀେ ଅଧ୍ା 
ସ୍ତୀ ରଲାକଙ୍କ ଖଟ ି ଚାଲଚି ି ଆମ କ୍ବାଟଣ୍ଣେ ବାେଣ୍ଡାରେ। 
ଏମତି ି ଚାରଲ। ଏମାରନ ବ ି କେରିବ କ’ଣ? ପଲିା 
ସ୍କଲୁ୍ େୁ ରଫେ ି ଟୁ୍ୟସନ୍  ରାଇଚନ୍ତ।ି ସ୍ବାମୀମାରନ 
ଅଫିସ୍ େୁ ରଫେନିାହାନ୍ତ।ି ରସମାନଙୁ୍କ ଅରପଷୋ କେବିା 
ବାହାନାରେ ଖଟ ିଜମରିାଇଛ।ି

ମୁଁ ମଟେ ସାଇକଲ ଧ୍େ ି ରଫେଲିା ରବଳକୁ 
ଦରଳଇବାବୁ ତାଙ୍କ କ୍ବାଟଣ୍ଣର୍  ଆଗରେ ହର୍ଜ୍ଣ୍ଣ  ମାେ ି
ଚାଲଚିନ୍ତ।ି ତାଙ୍କ ସ୍ତୀ  ଶଣୁ ୁନାହାନ୍ତ ିକ ିବସବିା ଜାଗାେୁ 
ଉହୁଁକୁ ନାହାନ୍ତ।ି ମୁଁ ରମା ଗାଡ଼ ିହର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ।ି ଆମେ ଇଏ 
ବ ିଶଣୁରିଲନ।ି ପାଟକିେ ିଦରଳଇବାବୁ େଡ଼ ିକଲାପରେ 
ସଏି ଉଠକି ିଗରଲ। ତହୁଁ ଉତାେୁ ଇଏ ଆଇରଲ।

ମୁଁ ପତ୍ୀଙୁ୍କ ଖଟେି ଏରତ ମସ୍ ଗଲୁ  େହବିାେ କାେଣ 
ପଚାେଲି।ି ଖାଲ ି ଟରିକ ହସରିଦରଲ ଚା’ କପ୍ ଟାଏ 
ରଦଲା ରବରଳ ଅସଲ ଗମୁେଟ ିରଖାଲ ିକହରିଲ – ‘‘ଆମ 
ଖଟରିେ ରରାଉମାରନ ନ ଥାନ୍ତ ି ରସମାନଙ୍କ ନାଆଁରେ 
ଆରମ ଗପ।ୁ ସବୁ ସେଗିଲା ପରେ ରଏି ଖଟେୁି ଉଠକି ି
ରାଏ, ତା’ ଘେକଥା ଆରଲାଚନା ହୁଏ। ଆମ ଘେକଥା 
କାରଳ ଖଟରିେ ଆରଲାଚନା ରହଇରବି, ରସଇ ଭୟରେ 
ମୁଁ ରଶଷରେ ଉରଠ। ତରମ ୋଗବିନ ିପ୍ଜି୍ ।’’

ରସ ଦନିେ ଦନିଚରଣ୍ଣ୍ୟା ଭତିରେ ପେନନି୍ାେ ଏହ ି
ପେମତର୍୍ବକୁ ଉପଲବ୍ଧ କଲାପରେ  ରମା’ ମହୁଁେୁ ସ୍ବତଃ 
ପଦଟଏି ବାହାେ ିଆସଲିା :-

ବଚିତି୍ର େସ ଅରଟ ନନି୍ା
ଝେଇ ରହାଇ ବୁନ୍ା ବୁନ୍ା
ରସ େସ ଲରବ ପାନ କେ ି
ରବିା ଜୀବନ ଧ୍ନ୍ୟ କେ॥ି’ 

 - ଜ୍ଞାନ ହ�ଞାତଞା 
ଚ�ଟଞା, ବଡ଼ିଞାନଞାସୀ, କଟକ-୧୪

ପେନନି୍ୟାରେ ପେମୟାନନ୍

ବପଢିଙି୍କ ପ୍ଥମ ପସନ୍ ଏରବ 
ପାଲଟଛି ି ଷ୍ାଟଣ୍ଣଅପ୍  ବଜିରିନସ୍ । 
ଅରନକ ରବୁକରବୁତୀ ରବଶ୍  ନୂଆ 
ନୂଆ ଜନିଷିକୁ ରନଇ ବ୍ୟବସାୟ 

ଆେମ୍ଭ କେୁଛନ୍ତ ିଏବଂ ଏଥରେ ସଫଳ ରହଉଛନ୍ତ।ି 
ଏହ ି ଧ୍ାୋରେ କଲମ୍ଆିେ ରମରରଲନି୍ େ 
ଜୁଆନ୍  କାରଲଣ୍ଣାସ ଆଲଭାୋରରା ନାମକ ଜରଣ 
ରବୁକ ରବାତଲରେ ଶଦୁ୍ଧ ପବନ ବକି୍ ି କେ ି ଏରବ 
ଚଚ୍ଚଣ୍ଣାରେ। ଏହାେ ମଲୂ୍ୟ େହଛି ି  ପ୍ାୟ ୪୦୦ଟଙ୍କା।  
ପବନ ବକି୍ ି କେ ି ରସ ରବଶ୍  ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ 
ରହାଇଛନ୍ତ।ି ରମରରଲନି୍ କୁ ‘ସଟି ି ଅଫ୍  ଇଟନଣ୍ଣଲ 

ସ୍କ୍ଙି୍ଗ’ କୁହାରାଏ। କାେଣ ଏଠାରେ ବଷଣ୍ଣସାୋ ପାଣପିାଗ  ବହୁତ ଭଲ େହୁଥÒବାେୁ ଏହାେ ବାୟ ୁ ରବଶ୍  
ଶଦୁ୍ଧ ରହାଇଥାଏ। ରତଣ ୁ ଜୁଆନ ନଜି ସହେେ ପବନକୁ ରବାତଲରେ ବନ୍ କେ ି ବକି୍ ି କେବିା ଆେମ୍ଭ 
କେଥିÒରଲ। ଏରନଇ ଜୁଆନ କୁହନ୍ତ ିରର, କାଚ ରବାତଲରେ ପବନ ଭେବିାକୁ ରସ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରକୌଶଳ ମଧ୍ୟ 
ଆପଣାଇଥାନ୍ତ।ି ୧୫େୁ ୩୦ ମନିଟି୍  ମଧ୍ୟରେ ରସ ରବାତଲରେ ପବନ ଭେ ିଦଅିନ୍ତ।ି ଏପେକି ିଜୁଆନ 
ରରଉଁଦନି ଏହ ିବ୍ୟବସାୟ ଆେମ୍ଭ କେଥିÒରଲ, ପ୍ଥମ ଦନିେୁ ହ ିଁ  ରବାତଲ ପଛିା ୪୦୦ ଟଙ୍କାରେ 
୭୭ଟ ି ରବାତଲ ବକି୍ ି କେପିାେଥିÒରଲ। ଏହା ତାଙୁ୍କ ଚକତି କେରିଦଇଥÒଲା। ପେଦନି  
ରମରରଲନି୍ କୁ ଆସଥୁÒବା ପରଣ୍ଣ୍ୟଟକଙୁ୍କ ରସ ୩୦୦ଟ ି  ରବାତଲ ବକି୍ ି କେଥିÒରଲ।  
ଚୀନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ରବାତଲରେ ପବନ ବକି୍ ିକେବିା ରରେଣ୍ଡ େହଛି।ି ଜୁଆନ୍ ଙ୍କ ଏହ ି

ଅଜବ ବ୍ୟବସାୟ ଏରବ ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରବଶ୍  
ଚଚ୍ଚଣ୍ଣାେ ବଷିୟ ପାଲଟଛି।ି 

ସେୁୟାନ୍ତକୁ ମରନପକୟାଇ 
ଭୟାବବହି୍ବଳ ରହରଲ ଅଙି୍କତୟା

l	୧୭୯୩- ଆହେରକିଞା ଓ ବ୍ହିଟନ େଧ୍ୟହର ପ୍ଞାରସି୍  ସନ୍ଧ ହ�ଞାଇଥଲଞା। 
l	୧୯୨୩- ପ୍ରଖ୍ଞାତ ତବଲଞା ବଞାଦକ ପଣ୍ତି କଶିନ୍  େ�ଞାରଞାଜଙ୍କ ଜନ୍ମ। 
l	୧୯୩୦- ଆହେରକିଞା ଉପକୂଳହର ଘଣୂ୍ଝିଡ଼ହର ୨ �ଜଞାର ବ୍କ୍ଙି୍କ େତ୍ୃ୍। 
l	୧୯୪୯- ଚୀନ୍ ର ଚଆିଙ୍ଗ୍  କଙି୍ଗ୍  ଠଞାହର ଅଗ୍କିଞାଣ୍ହର ୭�ଜଞାର ବ୍କ୍ଙି୍କ 

େତ୍ୃ୍।
l	୧୯୬୭- ସ୍ହିେନହର ରଞାସ୍ଞାର େଞା�ଞାଣ ପଞାଶ୍୍ବହର ଗଞାଡ଼ ିଚଳଞାଇବଞା ନୟିେ 

ଲଞାଗ ୍କରଞାଗଲଞା। 
l	୨୦୧୪- ଭଞାରତ ଓ ପଞାକସି୍ଞାନହର ଅଚଞାନକ ବନ୍ଞା ହ�ଞାଗ୍ଁ ଦ୍ଇ ଶ� 

ହଲଞାକଙ୍କ େତ୍ୃ୍।

ଅଜବ ବ୍ବସୟାୟ 

ଚର୍୍ବୟାରେ  
ଆଧ୍ୟାେକୟାର୍ବ ରପଣ୍ୟାଲ୍ 

ସଂପ୍ତ ି ରସୌନ୍ରଣ୍ଣ୍ୟ ପ୍ତରିରାଗତିାରେ ଭାଗ 
ରନବା ପାଇଁ ରବୁତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ହ 
ବୃଦ୍ଧ ପାଇବାରେ 

ଲଗଛି।ି ଏହ ି କାେଣେୁ ପ୍ସାଧ୍ନ 
ସାମଗ୍ୀେ ଚାହଦିା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ବିାରେ 

ଲାଗଛି।ି ରସୌନ୍ରଣ୍ଣ୍ୟ ପ୍ତରିରାଗତିାରେ 
ବଚିାେପତମିାରନ ମରରଲ୍ ମାନଙ୍କେ 

ରକଶବନି୍ୟାସ, ରମକ୍ ଅପ୍ , ଭାବଭଙ୍ଗୀ 
ଆଦକୁି ରନଇ ବଚିାେ କେଥିା’ନ୍ତ।ି ରତରବ ଏହ ି
ଧ୍ାୋରେ ପେବିର୍ଣ୍ଣନ ଆଣଛିନ୍ତ ି ଲଣ୍ଡନେ ୨୦ 
ବଷଣ୍ଣୀୟା ମରରଲ୍  ରମଲସିା ୋଉଫ୍ । ରସ ବନିା 
ରମକ୍ ଅପ୍ ରେ ମସି୍  ଇଂଲଣ୍ଡ  ପ୍ତରିରାଗତିାରେ 
ଭାଗ ରନଇଛନ୍ତ।ି ତାଙ୍କେ ଏହ ି କାରଣ୍ଣ୍ୟ 

ପାଇଁ ଅରନକ ତାଙୁ୍କ ପ୍ଶଂସା କେୁଛନ୍ତ।ି  
ରସୌନ୍ରଣ୍ଣ୍ୟକୁ ଗେୁୁତ୍ବ ରଦଇ ଚଳତି ବଷଣ୍ଣ 

ମସି୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ତରିରାଗତିାରେ ବନିା ରମକ୍ ଅପ୍ ରେ 
ରସ ଭାଗ ରନଇଥÒରଲ। ରାହାକ,ି ୯୪ ବଷଣ୍ଣେ ରସୌନ୍ରଣ୍ଣ୍ୟ 

ପ୍ତରିରାଗତିା ଇତହିାସରେ 
ପ୍ଥମ।  ରମଲସିା କୁହନ୍ତ ି
କ,ି‘ବାହ୍ୟ ରସୌନ୍ରଣ୍ଣ୍ୟ ଅରପଷୋ, 
ଆମେ ଭତିେେ ରସୌନ୍ରଣ୍ଣ୍ୟକୁ ଗେୁୁତ୍ବ 
ରଦବା ଆବଶ୍ୟକ। ରମକ୍ ଅପ୍ ରେ ହ ିଁ 
ମହଳିାମାରନ ସନୁ୍େ ରଦଖାରାଆନ୍ତ,ି 
ଏହ ି ଚନି୍ତାଧ୍ାୋକୁ ମୁଁ ବଦଳାଇବାକୁ 
ଚାରହଁ।’ ରତରବ ୧୭ ଅରକଟାବେ 
୨୦୨୨ରେ ମସି୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ େ 
ଫାଇନାଲ୍  ଥିବାରବରଳ, ରମଲସିା 
ବନିା ରମକ୍ ଅପରେ ୪୦ ଜଣ 
ପ୍ତରିରାଗୀଙ୍କ ସହ ପ୍ତଦି୍ୱନ୍ଦତିା 
କେରିବ।

ହେଷ: ସମୟେ ସଦୁପରରାଗ କେରିବ। କ୍ୟାେୟିେରେ ଉନ୍ନତ ି କେବିା 
ପାଇଁ ତେବେଆି ନଷି୍ପର୍ ି ନଅିନୁ୍ତ ନାହଁ।ି କମଣ୍ଣରଷେତ୍ରରେ ସ୍ବାଧ୍ୀନ ଭାବରେ 
କାରଣ୍ଣ୍ୟ କେ ିପ୍ଶଂସା ସାଉଁଟରିବ।
ବୃଷ:  ଅଳ୍ପ ପେଶି୍ମ କେ ି ଭଲ ଫଳ ପାଇରବ।  ସାମାଜକି କାରଣ୍ଣ୍ୟରେ 
େୁଚ ିବଢ଼ବି। ପେବିାେ ସହ ଭଲ ସମୟ କଟାଇରବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ଅନୁକୂଳ ସମୟ େହଛି।ି
େଥିନ୍: ରଛାଟ ରଛାଟ ଅସବୁଧି୍ାରେ ପଡ଼ ିବ୍ୟସ୍ତ େହରିବ। ନଜି ବଚିାେବୁଦ୍ଧରେ 
କାରଣ୍ଣ୍ୟ କେ ି ସଫଳତା ପାଇରବ।  ଅଥଣ୍ଣ କାେବାେରେ ସାବଧ୍ାନତା 
ଅବଲମ୍ନ କେନୁ୍ତ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନବିଡ଼ିତା ବୃଦ୍ଧ ପାଇବ।

କକ୍ବଟ:  ରଦୈନନ୍ନି କାରଣ୍ଣ୍ୟକୁ ଭନି୍ନ ରଶୈଳୀରେ କେ ି ଉତ୍ାହତି ମରନ 
କେରିବ। ଆଥଣ୍ଣକ ପେସି୍ଥତ ିପାଇଁ ଖବୁ୍  ଜେୁେୀ କାମ ଅଟକ ିରାଇପାରେ।  

ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଳିାମଶିାକେ ି ମନ ପେବିର୍ଣ୍ଣନ ରହାଇପାରେ। 
ସଂି�: ବଭିନି୍ନ ପ୍କାେ ସମସ୍ୟା ରଦଇ ଗତ ି କେରିବ। େଚାନାତ୍ମକ 
କାରଣ୍ଣ୍ୟରେ ନଜି ସମୟ କଟାଇରବ।  ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ସାହାର୍ୟ 
ପାଇରବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାେୁ ଆଥଣ୍ଣକ ସହାୟତା ପାଇରବ। 
କନ୍ଞା:   ନଜି ପ୍ତଭିାକୁ ପ୍ମାଣ କେ ି ପ୍ଶଂସତି ରହରବ। ପଇସା 
ରଦବାରନବା କାରଣ୍ଣ୍ୟେୁ ନବୃିର୍ େୁହନୁ୍ତ। ଧ୍ାମମିକ ସ୍ଥଳୀରେ ଅଧିକ ସମୟ 
କଟାଇ ସରନ୍ତାଷ ଅନୁଭବ କେରିବ।

ତ୍ଳଞା: ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଆୟ ବଢ଼ବିାେ ରରାଗ େହଛି।ି ରବୈବାହକି 
ଜୀବନରେ ସଖୁସମଦୃ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ପାଇବ। ବନୁ୍ବାନ୍ବଙ୍କ ସହରରାଗ 

ପାଇରବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରଲଖାପଢ଼ାରେ ଆଗଆୁ େହରିବ। 
ବଛିଞା: ଆଥଣ୍ଣକ ରଷେତ୍ର ମଜଭୁତ୍  େହବିା ରକୌଣସ ି ସ୍ଥାନେୁ ଭଲ ଖବେ 
ପାଇପାେନ୍ତ।ି  ନୂତନ ନରିକୁ୍ତ ି ସରୁରାଗ େହଛି।ି  ସହକମଣ୍ଣୀଙ୍କ କୂଟ 
ଚକ୍ାନ୍ତେ ଶକିାେ ରହାଇପାେନ୍ତ।ି ପ୍ୟିଜନଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ବି।
ଧନ୍: ସାମାଜକି କାରଣ୍ଣ୍ୟରେ ଅଧିକ େୁଚ ିବଢ଼ବି।  ରଗାପନୀୟ କଥାକୁ 
ପେପିକ୍ାଶ କେନୁ୍ତ ନାହ ିଁ। ସକାୋତ୍ମକ ଚନି୍ତାେଖି ଅାଗକୁ ବଢ଼ରିବ। 
ନଜି ପେଶି୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇରବ।  

େକର: ବହୁଦନିେ ସ୍ବପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପେଣିତ ରହବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖଚ୍ଚଣ୍ଣେୁ 
ନବୃିର୍ େୁହନୁ୍ତ। ପାେବିାେକି ଭୁଲ୍  ବୁଝାମଣା ରଦଖାରଦଇ ପାରେ। 
ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ରହବ ନାହ ିଁ। 
କ୍ମ୍ଭ: ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପକଣ୍ଣ େଖି ଲାଭାନ୍ବତି ରହରବ। ମହଳିାମାରନ 
ନଜି ଭାବନା ଉପରେ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ େଷୋ କେନୁ୍ତ। କମଣ୍ଣରଷେତ୍ରରେ କଛି ିନୂଆ 
ଶଖିିବାକୁ ମଳିପିାରେ। 
େୀନ:ଭବଷି୍ୟତ ପାଇଁ ଅରନକ ରରାଜନା ପ୍ସୁ୍ତତ କେରିବ। କମଣ୍ଣରଷେତ୍ରରେ 
ନଜି ସଜୃନଶୀଳତାେ ପେଚିୟ ରଦରବ।  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ପେଶି୍ମୀ 
ରହରବ। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ ସାହାର୍ୟେ ହାତ ବଢ଼ାଇରବ। 

ଧ୍ରୁବୟାସନ
ବନିୟା ରମକ୍ ଅପ୍ ରେ   

ରସୌନ୍ଯ୍ବ୍ ପ୍ରତରିଯୟାଗତିୟା

ପବନ ରଦଉଛ ିରେୟାଜଗୟାେ

ରୁ

 ରଲଖବୟାରବରଳ 
ରଯଉଁ ରଲୟାକମୟାନଙ୍କେ 
େବ୍ଦଗଡ଼ୁକି ଭତିରେ 
ଦୂେତୟା ଅଧ୍କ ଥୟାଏ 
ରସମୟାରନ ସ୍ବୟାଧ୍ରୀନ ଭୟାରବ 
େହବିୟାକୁ ପସନ୍ କେନ୍ତ ି
ରବୟାଲ ିଜୟାପୟାନରେ 
୨୦୦୪ ମସହିୟାରେ 
କରଲଜ ପଲିୟାଙ୍କ ଉପରେ 
ରହୟାଇଥବୟା ଏକ ସରଭ୍ବେୁ 
ଜଣୟା ପଡ଼ଥିÒଲୟା। 

 ପଜି ିବୁଗୟାଟ ିସୟାଇକଲ୍  
ବେି୍ବେ ସବୁ ଦୟାମରୀ 
ସୟାଇକଲ୍  । ଏହୟାେ ଦୟାମ୍  
୨୬ ଲକ୍ଷ।

 ମଣଷି ଖୟାଉଥବୟା ଖୟାଦ୍ 
ପୟାଟେୁି ରପଟ ମଧ୍ୟରେ 
ପହଞ୍ବିୟା ପୟାଇଁ ୭ 
ରସରକଣ୍ ଲୟାଗଥିୟାଏ।

ଜଣୟା ଅଜଣୟା

ପେଟୟା ଖୟାଆନୁ୍ତ
ଲରକ୍ଷ ଟଙ୍କୟା ଜତିନୁ୍ତ
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨।୯(ସମସି): ଚାଷ କାମରେ 
ସାଧାେଣତଃ ପେୁୁଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଥି ବହୁଳ ଭାବରେ 
ରେଖିବାକୁ ମ ଥିରଳ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ଥିଶାେ ମହ ଥିଳାମାରେ ଏ 
ରଷେତ୍ରରେ ପେୁୁଷଙୁ୍କ ଅତ ଥିକ୍ରମ କେ ଥିବାକୁ ବସ ଥିଛନ୍ଥି। 
ରଷେତରେ େୁରହଁ ବେଂ ରଷେତ ବାହାରେ କୃଷ ଥି ଓ କୃଷକ 
ସଶକ୍ତକେଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ େ ଥିଜକୁ େ ଥିର�ାଜଥିତ କେ ଥିଛନ୍ଥି 
ୋଜ୍ୟେ ମହ ଥିଳା। ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳେ ମହ ଥିଳା ସ୍ୱ�ଂ ସହା�କ 
ର�ାଷ୍ଠୀେ ସେସ୍ୟାମାରେ ଅତ୍ୟାଧେୁ ଥିକ ଡ ଥିଜଥିଟାଲ 
ରନ୍ତ୍ରପାତ ଥି ସହ ଥିତ ଚାଷଠୀ ପଞ୍ଥିକେଣ ୋ� ଥିତ୍ୱ େ ଥିବ୍ଯାହ 
କେୁଛନ୍ଥି। ରସମାେଙ୍କ ପେରଷେପ ଫଳରେ ଚାଷଠୀ 
ପଞ୍ଠୀକେଣ ସମସ୍ୟା େୂେ ରହବା ସହ ପଞ୍ଥିକୃତ ଚାଷଠୀଙ୍କ 
ହାେ ପବୂ୍ଯାରପଷୋ ବୃଦ୍ ଥି ପାଇଛ ଥି।

ଚାଷଠୀ ପଞ୍ଠୀକେଣ ପବୂ୍ଯାରପଷୋ ଅଧିକ ସ�ୁମ 
ରହାଇଥିରଲ ସଦୁ୍ା ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ କାେଣ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ରେଖା 
ରେଉଥିଲା। ରରା�୍ୟ ଚାଷଠୀ ବାଦ୍  ପଡ଼ଥିବା, ଠ ଥିକ୍  ଭାରବ 
ପଞ୍ଠୀକେଣ ପ୍ରକ୍ର ଥି�ାରେ ସାମ ଥିଲ େ ରହାଇପାେ ଥିବା, 
ରବୈଷ� ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଏକାଧିକ ବାେ ପଞ୍ଠୀକେଣ ରହବା 
ଭଳଥି ସମସ୍ୟା ଜଟ ଥିଳ ପେ ଥିସ୍ଥିତ ଥି ସଷୃ୍ ଥି କେୁଥିଲା। ରତରବ 

ମହ ଥିଳା ସଶକ୍ତ ଥିକେଣ େଥି�ରେ ସମଗ୍ ରେଶ ପାଇଁ ରୋଲ୍  
ମରଡଲ ସାଜଥିଥିବା ଓଡ଼ଥିଶା ୨୦୧୯ ମସ ଥିହାରେ ପ୍ରଥମ 
ଥେ ପାଇଁ ମହ ଥିଳା ସ୍ୱ�ଂ ସହା�କ ର�ାଷ୍ଠୀ ମାେଙୁ୍କ ଚାଷଠୀ 
ପଞ୍ଠୀକେଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ େ ଥିର�ାଜଥିତ କୋରାଇଥିଲା। 
ଧଠୀରେ ଧଠୀରେ ଏହାେ ସଫୁଳ ମ ଥିଳ ଥିବା ଆେମ୍ଭ ରହାଇଛ ଥି। 
ପେ ଥିଣାମ ସ୍ୱେୂପ ଚଳଥିତ ବଷ୍ଯ ୬୦୦େୁ ଅଧିକ ମହ ଥିଳା 
ସ୍ୱ�ଂ ସହା�କ ର�ାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ େବ ଥି ଓ ଖେ ଥିଫ୍  ଋତୁରେ 
ଚାଷଠୀ ପଞ୍ଠୀକେଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ େ ଥିର�ାଜଥିତ କୋରାଇଛ ଥି। 
ରସମାେଙୁ୍କ ପ ଥି-ପାସ୍  ପ୍ାଟଫମ୍ଯ, ଆଇେ ଥିସ୍  ସ୍ାେର୍ , 
ଲ୍ୟାପ୍ ଟପ୍  େ ଥିଆରାଇଛ ଥି। ଉପରକୁ୍ତ ପ୍ରଶ ଥିଷେଣ ପରେ 

ରସମାରେ ଚାଷଠୀ ପଞ୍ଠୀକେଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ େ ଥିର�ାଜଥିତ 
ରହାଇଛନ୍ଥି। ପେ ଥିଣାମ ସ୍ୱେୂପ ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ଜଥିଲ୍ାରେ ଚାଷଠୀ 
ପଞ୍ଠୀକେଣ ହାେ ବଢ଼଼ ଥିବାରେ ଲା� ଥିଛ ଥି। ରକାୋପଟୁ 
ଜଥିଲ୍ାରେ ଖେ ଥିଫ୍  ଋତୁ ପାଇଁ ଚାଷଠୀ ପଞ୍ଠୀକେଣ 
ପବୂ୍ଯାରପଷୋ ୧୫% ବୃଦ୍ ଥି ପାଇଛ ଥି। ଜଥିଲ୍ାରେ ୨୩ଟ ଥି 
ମହ ଥିଳା ସ୍ୱ�ଂ ସହା�କ ର�ାଷ୍ଠୀଙ୍କ ସରମତ ୨୦ଟ ଥି 
ରସାସାଇଟ ଥି ଏବଂ ୨ଟ ଥି ପାଣ ଥି ପଞ୍ଚା�ତଙୁ୍କ ସାମ ଥିଲ 
କୋରାଇଛ ଥି। ଖାେ୍ୟ ରରା�ାଣ ଓ ସମବା� ବ ଥିଭା� 
ପଷେେୁ ଏହ ଥି କାର୍ଯ୍ୟ ପେ ଥିଚାଳୋ କୋରାଉଛ ଥି। ସମ୍ୃକ୍ତ 
ଜଥିଲ୍ାପାଳମାରେ େ ଥି�ମ ଥିତ ଭାରବ ଚାଷଠୀ ପଞ୍ଠୀକେଣ 

ପ୍ରକ୍ର ଥି�ାେ ସମଠୀଷୋ କେୁଛନ୍ଥି। ମହ ଥିଳାମାରେ ଚାଷଠୀଙ୍କ 
େ ଥିକଟରେ ପହଞ୍ଚ ଥି ରସମାେଙ୍କେ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ବ ଥିବେଣଠୀ 
ସଂଗ୍ହ କେୁଛନ୍ଥି, ତଜ୍ଯମା ଓ ରାଞ୍ଚ କେୁଛନ୍ଥି। ଏହା ପରେ 
ରାଇ ପଞ୍ଠୀକେଣ କେୁଛନ୍ଥି। ଆଧେୁ ଥିକ ଜ୍ାେ ରକୌଶଳ 
ଉପରରା�ରେ ୋଜ୍ୟେ କୃଷ ଥି ଓ କୃଷକ ସମଦୃ୍ ଥି ସେୁ ଥିଶ୍ ଥିତ 
କୋରାଇ ଥିବା ରବରଳ ଚାଷଠୀ ପଞ୍ଠୀକେଣ ରଷେତ୍ରରେ 
ମଧ୍ୟ ରବୈଷ� ଥିକ ରକୌଶଳେ ସ ୁ ବ ଥିେ ଥିରରା� ୋଜ୍ୟ ପାଇଁ 
ବେୋେ ସାଜଥିଛ ଥି। ଭାେତ ସେକାେ ‘ଡ ଥିଜଥିଟାଲ କୃଷ ଥି’ 
ଅଭ ଥିରାେ ଆେମ୍ଭ କେ ଥିଥିବା ରବରଳ ସଚୂୋ ପ୍ରରକୁ୍ତ ଥି 
ଉପରରା�ରେ ଓଡ଼ଥିଶା ପଛରେ ୋହ ିଁ। ବ ଥିରଶଷକେ ଥି 
‘କ୍ରପ୍  ଆୋଲଥିଟ ଥିକ୍ସ’ ବ୍ୟବସ୍ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ  
କେ ଥିଛ ଥି। େକଲଥି ଚାଷଠୀ ଏବଂ େକଲଥି ଜମ ଥି ଚ ଥିହ୍ନଟ କେ ଥିବା 
େ ଥି�ରେ ଏହ ଥି ଉପା� ରବଶ୍  କାମ ରେଉଛ ଥି। ରସହ ଥିପେ ଥି 
ଚାଷ ଷେ�ଷେତ ଥିେ ଆକଳେ େଥି�ରେ ସାରଟଲାଇଟ୍  
ଇରମଜ୍  ଆୋଲଥିସ ଥିସ୍  େ ଥିଜେ େଷେତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କେ ଥିଛ ଥି। 
ରସହ ଥିପେ ଥି ଜଳରସଚେ ରଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସମ୍େ 
ବ ଥିଭା� ରବୈଷ� ଥିକ ରକୌଶଳେ ଭେପେୂ ଉପରରା� 
କେ ଥିବା ଆେମ୍ଭ କେ ଥିଛ ଥି।

ସମବାୟ ବଭିାଗର ଡଜିଟିାଲାଇନଜସେକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨।୯(ସମସି): ୋଜ୍ୟ ସେକାେ ସମବା� ବ ଥିଭା�େ ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ତଥ୍ୟେ ଡଥିଜଥିଟାଲାଇରଜସେକୁ 
�େୁୁତ୍ୱ ପ୍ରୋେ କେ ଥି ଆସଛୁନ୍ଥି। �ତବଷ୍ଯ ତୁଳୋରେ ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ବ�୍ଯରେ ଡ ଥିଜଥିଟାଲାଇରଜସେ ବୃଦ୍ ଥି ପାଇଛ ଥି। 
�ତ ବଷ୍ଯ ଆରବେେ ରହାଇଥିବା ୧୫,୭୪,୧୧୪ ଫମ୍ଯ ଡ ଥିଜଥିଟାଲାଇଜ୍  କୋରାଇଥିଲା। ଚଳଥିତ ଥେ ସମାେ 
ସମ�ରେ ଏହା ୧୬,୯୯,୩୬୧କୁ ବୃଦ୍ ଥି ପାଇଛ ଥି। ରସହ ଥିପେ ଥି ତେଖି ପାଇ ଁ ଚଳଥିତ ଥେ ୧୪,୯୪,୨୯୨ 
ଫମ୍ଯ ପଠାରାଇଛ ଥି। �ତ ବଷ୍ଯ ଏହା ୧୪,୧୩,୪୭୭ େହ ଥିଥିଲା। �ତବଷ୍ଯ ଏହ ଥି ସମ�ରେ ରାଞ୍ଚ ରହବା ପାଇଁ 
୧,୬୦,୬୩୭ ଫମ୍ଯ ପଡ଼ଥି େହ ଥିଥିଲା। ଚଳଥିତ ବଷ୍ଯ ଏହ ଥି ସଂଖ୍ୟା ୨,୦୪,୯୬୪ରେ ପହଞ୍ଚ ଥିଛ ଥି। ମାତ୍ର ଚଳଥିତ 
ବଷ୍ଯ ୧,୧୧,୦୫୨ ଫମ୍ଯ ରାଞ୍ଚ କୋରାଇଛ ଥି। �ତଥେ ଏହ ଥି ସଂଖ୍ୟା ୧,୬୩,୮୬୧ େହ ଥିଥିଲା। ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ସମବା� 
ସମ ଥିତ ଥି �ଡ଼ୁ ଥିକ ଦ୍ାୋ �ତବଷ୍ଯ ଏହ ଥି ସମ�ରେ ୩୮,୯୭୧ ଅପଟୁରଡଟ୍  କୋରାଇଥିଲା। ଚଳଥିତ ବଷ୍ଯ ସମାେ 
ସମ�ରେ ଏହା ୪୯,୨୭୮ରେ ପହଞ୍ଚ ଥିଛ ଥି। ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ଟ ଥିମ୍  ସହ ରାଞ୍ଚ ରହବାକୁ ଥିବା ଫମ୍ଯ ସଂଖ୍ୟା ୬୧,୭୭୪। 
ରାହା �ତବଷ୍ଯ ୧,୨୪,୮୯୦ରେ େହ ଥିଥିଲା। ରସହ ଥିପେ ଥି ୋଜ୍ୟେ ୫୩୨୬ ଏଆେସ ଥିଏସ୍  ଏବଂ ଡ ଥିଆେସ ଥିଏସ୍  
ସମସ୍ତ ତଜ୍ଯମା ପରେ େ ଥି�ମ ଥିତ କୋରାଇଛ ଥି। �ତବଷ୍ଯ ଏହ ଥି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୭୬୩ େହ ଥିଥିଲା।

ସେସ୍ଟେମ୍ୱର ୧୩ରୁ ୩୨ ସେନ୍ଦ୍ରସର ଯକୁ୍ତ ୨ ତତ୍କାଳ ୍ରୀକ୍କା
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨।୯(ସମସି): ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମ ଥିକ ଶ ଥିଷୋ ପେ ଥିଷେ(ସ ଥିଏଚଏସଇ) ପଷେେୁ ରକୁ୍ତ େୁଇ କଳା, 
ବ ଥିଜ୍ାେ, ବାଣ ଥିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ାମଳୂକ ଶ ଥିଷୋେ ଇେଷ୍ାଣ୍ଟ ପେଠୀଷୋ ରସରପଟେମ୍ୱେ ୧୩େୁ ଆେମ୍ଭ ରହବ। ପେ ଥିଷେ 
ପଷେେୁ ଏରେଇ ପେଠୀଷୋ ରକନ୍ଦ୍ର ତାଲଥିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ ଥି। ତତ୍ାଳ ପେଠୀଷୋ ରମାଟ୍  ୩୨ଟ ଥି ରକନ୍ଦ୍ରରେ 
ଆର�ାଜେ କୋର ଥିବ। ପ୍ରତ ଥି ଜଥିଲ୍ାେୁ ର�ାଟ ଥିଏ ରଲଖାଏଁ ରକନ୍ଦ୍ର ଚ�େ କୋରାଇଥିବାରବରଳ ରଖାଦ୍୍ଯା 
ଏବଂ ସନୁ୍େ�ଡ଼ ଜଥିଲ୍ାରେ େୁଇଟ ଥି ରଲଖାଏଁ ପେଠୀଷୋ ରକନ୍ଦ୍ର ଚଥିହ୍ନଟ ରହାଇଛ ଥି। ପେଠୀଷୋ ରସରପଟେମ୍ୱେ ୧୩ 
ଓ ୧୪ତାେ ଥିଖରେ ଅେୁଷ୍ ଥିତ ରହବ। ୧୩ତାେ ଥିଖରେ ସମସ୍ତ ଥିଓେଠୀ ବ ଥିଷ�େ ପେଠୀଷୋ ରହବାକୁ ଥିବା 
ରବରଳ ୧୪ରେ ରକବଳ ପ୍ରାକଟେ ଥିକାଲ ପେଠୀଷୋ କୋର ଥିବ। ପବୂ୍ଯ।ହ୍ଣ ୧୦ଟାେୁ େ ଥିେ ୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ପେଠୀଷୋ 
ରହବ। ପେଠୀଷୋ ପାଇଁ ଅେଲାଇେ ଫମ୍ଯପେୂଣ ପ୍ରକ୍ର ଥି�ା ଅ�ଷ୍ ୨୯ ତାେ ଥିଖରେ ରଶଷ ରହାଇଛ ଥି। ରସହ ଥିଭଳଥି 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଠୀମାରେ ୨୯େୁ ରସରପଟେମ୍ୱେ ୨ ତାେ ଥିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଫଥି ୋଖଲ କେ ଥିଛନ୍ଥି। କଳା, ବ ଥିଜ୍ାେ, ବାଣ ଥିଜ୍ୟ 
ଏବଂ ଧନ୍ାମଳୂକଶ ଥିଷୋରେ ଏଗ୍ ଥିର�ଟମାକ୍ଯରେ ପାସ୍  କେ ଥିଥିବା ଥିବା ଓ ରକବଳ ର�ାଟ ଥିଏ ବ ଥିଷ�ରେ 
ରଫଲ ରହାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଠୀ ଇେଷ୍ାଣ୍ଟ ପେଠୀଷୋ ରେରବ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨।୯(ସମସି): ୋଜ୍ୟରେ 
େୁବ୍ଯଳ ରମୌସମୁଠୀ ପ୍ରବାହ ଜାେ ଥି େହ ଥିଛ ଥି। ଏହାେ 
ପ୍ରଭାବରେ ୋଜ୍ୟରେ ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ସ୍ାେରେ ପ୍ରବଳ 
ଖୋ ଓ �ଳୁୁ�ଳୁ ଥି ଲା� ଥିେହ ଥିଛ ଥି। ଆସନ୍ା ୫ 
ତାେ ଥିଖେୁ ଏହ ଥି ପେ ଥିସ୍ଥିତ ଥିରେ ପେ ଥିବର୍୍ଯେ 
ଆସ ଥିବା ସହ ଥିତ ୋଜ୍ୟକୁ ପଣୁ ଥି ଥରେ ରମୌସମୁଠୀ 
ବଷ୍ଯା ରଫେ ଥିବ ରବାଲଥି ଜଣାପଡ଼ଥିଛ ଥି। ରମୌସମୁଠୀ 
େ ଥିମ୍ନ-ଚାପ ରେଖା ହ ଥିମାଳ�େ ପାେରେଶେୁ 
ସାମାେ୍ୟ େଷେ ଥିଣକୁ ଖସ ଥିଛ ଥି। ଶକୁ୍ରବାେ ଏହା 
ପଞ୍ାବେ ଅମତୃସେେୁ ବାହାେ ଥି ଆମ୍ୱାଲା, 
ବରେଲଠୀ, ଆଜମ�ଡ଼, ଛପୋ, ମାଲୋେୁ 
ପବୂ୍ଯ େ ଥି�ରେ ଉର୍େ-ବଙ୍ଗଳାରେଶ ଏବଂ 
ଆସାମ ରେଇ ୋ�ାଲାଣ୍ଡ ରାଏଁ ବ୍ୟାପ ଥିଛ ଥି। 

ଧଠୀରେଧଠୀରେ ଏହା ତଳକୁ ଖସ ଥି ସ୍ୱାଭାବ ଥିକ 
ଅବସ୍ାକୁ ରଫେ ଥିବ ରବାଲଥି ଜଣାପଡ଼ଥିଛ ଥି। 
ଏହାସହ ଥିତ ୭-୮ ତାେ ଥିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 
ଲଘଚୁାପ ସଷୃ୍ ଥି ରହବାେ 
ସମ୍ଭାବୋ େହ ଥିଛ ଥି। ରତଣ ୁ
ୋଜ୍ୟକୁ ପଣୁ ଥି ଥରେ ବଷ୍ଯା 
ରଫେ ଥିବା ରେଇ ଆକଳେ 
କୋରାଇଛ ଥି। 

 ପାଣ ଥିପା� ରକନ୍ଦ୍ରେ 
ସଚୂୋ ଅେୁରା�ଠୀ ରମୌସମୁଠୀ 
େୁବ୍ଯଳ ରରା�ୁଁ ଆସନ୍ା କ ଥିଛ ଥି େ ଥିେ ଏହ ଥି ସ୍ଥିତ ଥି 
ଜାେ ଥି େହ ଥିବ। ବର୍୍ଯମାେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 
ଏବଂ ଆର୍୍ଯତା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଥିଶା 

ସରମତ ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍େଠୀଣ ଜଥିଲ୍ା�ଡୁ ଥିକରେ 
�ଳୁୁ�ଳୁ ଥି ରହଉଛ ଥି। ମାତ୍ର ୫ ତାେ ଥିଖରେ ବଷ୍ଯା 
ବଢ଼଼ ଥିବା ସହ ୬ ତାେ ଥିଖେୁ ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ଜଥିଲ୍ାରେ 

ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଯା ରହବାେ 
ସମ୍ଭାବୋ େହ ଥିଛ ଥି। ଏହାକୁ 
େୃଷ୍ ଥିରେ େଖି ୬ ତାେ ଥିଖ ପାଇଁ 
ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ଜଥିଲ୍ାକୁ ର�ରଲା ଆଲଟ୍ଯ 
ଜାେ ଥି କୋରାଇଛ ଥି। ରସହ ଥିପେ ଥି 
ରସରପଟେମ୍ୱେ ଦ୍ ଥିତଠୀ� ସପ୍ାହେ 
ରଶଷ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ 

ଲଘଚୁାପ ରହବାେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବୋ େହ ଥିଛ ଥି। 
ରାହାଦ୍ାୋ ୋଜ୍ୟରେ କ୍ରମା�ତ ଭାରବ 
ବଷ୍ଯା ଲା� ଥି େହ ଥିବାେ ସମ୍ଭାବୋ େହ ଥିଛ ଥି। 

ଅେ୍ୟପରଟ ବର୍୍ଯମାେ ଜାେ ଥି େହ ଥିଥିବା �େମ 
�ଳୁୁ�ଳୁ ଥି ପାଇଁ ୋଜ୍ୟେ ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ସ୍ାେରେ 
ବ ଥିଜୁଳ ଥି ଘଡ଼ଘଡ଼ଥି ଜେ ଥିତ ବଷ୍ଯା ରହଉଛ ଥି। 
ଉର୍ପ୍ ବା�ମୁଣ୍ଡଳ ସହ ଥିତ ବରଙ୍ଗାପସା�େେୁ 
ଆସଥୁିବା ଜଳଠୀ�ବାସ୍ଫପରୂ୍୍ଯ ବା� ୁ ସଂସ୍ପଶ୍ଯରେ 
ଆସ ଥିବା ପରେ ବ ଥିଜୁଳ ଥି ଘଡ଼ଘଡ଼ଥି ଜେ ଥିତ 
ବଷ୍ଯା ରହଉଛ ଥି। ଶେ ଥିବାେ କଳାହାଣ୍ଡଥି, 
କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗଠୀେ, ବେ�ଡ଼, ସମ୍ୱଲପେୁ, 
ଝାେସ�ୁଡ଼ୁା, ସନୁ୍େ�ଡ଼, ରେବ�ଡ଼, 
ଅେୁ�ଳୁ, ରକନୁ୍ଝେ, ମ�େୂଭଞ୍ ଓ 
ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଥିଲ୍ାରେ ବ ଥିଜୁଳ ଥି ଘଡ଼ଘଡ଼ଥି ଜେ ଥିତ 
ବଷ୍ଯାେ ଆଶଙ୍କା ଥିବାେୁ ଏହ ଥି ଜଥିଲ୍ା�ଡ଼ୁ ଥିକ 
ପାଇଁ ର�ରଲା ଆଲଟ୍ଯ ଜାେ ଥି କୋରାଇଛ ଥି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨।୯(ସମସି): ସମଗ୍ 
ୋଜ୍ୟରେ �ତ ୧୬ ତାେ ଥିଖେୁ ୩୦ ତାେ ଥିଖ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ୋଜପଥରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥିବା 
ରହଲରମଟ୍  ଧେପ�ଡ଼ ଅଭଥିରାେ ରବଶ୍  
ସଫଳ ରହାଇଛ ଥି। ଏହ ଥି ସମ� ମଧ୍ୟରେ ୋଜ୍ୟ 
ଓ ଜାତଠୀ� ୋଜପଥରେ ଚଢ଼ଉ କୋରାଇ 
ବ ଥିୋ ରହଲରମଟ୍ ରେ �ାଡ଼ ଥି ଚାଳୋ ପାଇଁ 
ସମେୁା� ୨୪,୪୭୪ ଚାଲାଣ କଟାରାଇଛ ଥି। 
ରସହ ଥିପେ ଥି ବ ଥିୋ ଲାଇରସେ୍ସରେ �ାଡ଼ ଥି ଚଳାଇବା 
ଅଭଥିରରା�ରେ ୮୮୮ଟ ଥି �ାଡ଼ ଥି ଜବତ 
କୋରାଇଛ ଥି। ୋଜ୍ୟ ପେ ଥିବହେ ପ୍ରାଧିକେଣ 
(ଏସ୍ ଟ ଥିଏ)େ ଟ୍ାଫଥିକ୍  ଏେରଫାସ୍ଯରମଣ୍ଟ ଟ ଥିମ୍  ୧୫ 
େଥିେରେ ୬୩,୯୮,୧୧୬ ଟଙ୍କା ରଜାେ ଥିମାୋ 
ଆୋ� କେ ଥିଛନ୍ଥି ଏବଂ ୧୨୫୪୫ଟ ଥି ଡ୍ାଇଭଥିଂ 
ଲାଇରସେ୍ସ ବାତ ଥିଲ କୋରାଇଛ ଥି।

ୋଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ େୁଘ୍ଯଟଣା ହାେ 
ଉଦ୍ ରବ�ଜେକ ଥିବା ରବରଳ ପ୍ରତ ଥି ବଷ୍ଯ ୫ 
ହଜାେେୁ ଅଧିକ ରଲାକ ପ୍ରାଣ ହୋଉଛନ୍ଥି। 
ରତରବ ଅଧିକାଂଶ ମତୁୃ୍ୟ ବ ଥିୋ ରହଲରମଟ୍ ରେ 
�ାଡ଼ ଥି ଚଳାଇବା ଅବା ବସ ଥିବା ପାଇଁ ରହଉଛ ଥି। 
କ୍ରମା�ତ ଚଢ଼ଉ ଫଳରେ ସହୋଞ୍ଚଳରେ 
ରହଲରମଟ୍  ବ୍ୟବହାେ ବଢ଼଼ ଥିଛ ଥି, କ ଥିନୁ୍ 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳରେ ରହଲରମଟ୍  ବ୍ୟବହାେ ଆରେୌ 

ୋହ ିଁ କହ ଥିରଲ ଭୁଲ୍  ରହବ ୋହ ିଁ। ରତଣ ୁ ଏପେ ଥି 
�ାଡ଼ ଥି ଚାଳକଙୁ୍କ ଧେ ଥିବା ପାଇଁ ୧୬ ତାେ ଥିଖେୁ 
ୋଜ୍ୟବ୍ୟାପ ଥି ଚଢ଼ଉ ଅଭଥିରାେ ଆେମ୍ଭ 
ରହାଇଥିଲା ରବାଲଥି ଅତ ଥିେ ଥିକ୍ତ ପେ ଥିବହେ 
କମ ଥିଶେେ ଲାଲରମାହେ ରସଠଠୀ କହ ଥିଛନ୍ଥି। 
୨୦୨୧ ମସ ଥିହାରେ ଘଟ ଥିଥିବା ସଡ଼କ େୁଘ୍ଯଟଣାରେ 
୮୬୮ େୁଇ ଚକ ଥିଆ ଚାଳକ ଏବଂ ପଛରେ 
ବସ ଥିଥିବା ୪୪୦ ରଲାକଙୁ୍କ ମ ଥିଶାଇ ସମେୁା� 

୧୩୦୮ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହୋଇଥିରଲ। ରସମାେଙ୍କ 
ମଧ୍ୟେୁ ଅଧିକାଂଶ ମତୃକ ରହଲରମଟ୍  ପ ଥିନ୍ଧ ଥି 
େଥିରଲ। ଏହ ଥି ସମ�ରେ ସମେୁା� ୧୨୮୦ ଜଣ 
�େୁୁତେ ଆହତ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ୭୪୭ 
ଜଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆହତ ରହାଇଥିରଲ। ଏହ ଥି ଚଢ଼ଉ 
ଅଭଥିରାେ ସଫଳ େହ ଥିବା ପରେ ରସରପଟେମ୍ୱେ 
ମାସେୁ ପଣୁ ଥି ଥରେ ୋଜ୍ୟ ଓ ଜାତଠୀ� ୋଜପଥରେ 
ଧେପ�ଡ଼ ଅଭଥିରାେ ଆେମ୍ଭ କେ ଥିବା ପାଇଁ 
ଏସ୍ ଟ ଥିଏ ପଷେେୁ େ ଥିଷ୍ପର୍ଥି ରହାଇଛ ଥି। ଟ୍ାଫଥିକ 
େ ଥି�ମ ଉଲ୍ଘଂେକାେଠୀଙ୍କ ବ ଥିରୋଧରେ ଶେୂ୍ୟ 
ସହେଶଠୀଳତା ଅବଲମ୍ୱେ କୋର ଥିବ ରବାଲଥି 
ବ ଥିଭା� ପଷେେୁ କୁହାରାଇଛ ଥି। ଏହ ଥି ସମ�ରେ ମେ୍ୟ 
ପାେ କେ ଥି �ାଡ଼ ଥି ଚଳାଇବା, ରହଲରମଟ୍  ରାଞ୍ଚ, 
ସ୍ଲୁ ବସ୍  ଏବଂ ରାେ �ଡୁ ଥିକରେ ଓଭେରଲାଡଥିଂ 
ସହ ଥିତ �ାଡ଼ ଥିେ ଫଥିଟ୍ ରେସ୍  ରାଞ୍ଚ କୋର ଥିବ।

୩ଟ ିସ୍ାେନର େୂତେ ନକାଟ୍ଟ  
ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇଁ ବଜି୍ଞପ୍ ି
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨।୯(ସମସି): ୋଜ୍ୟରେ େ୍ୟା� ବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ତ୍ୱେ ଥିତ କେ ଥିବା େ ଥି�ରେ ସେକାେ େ ଥି�ମ ଥିତ ପେରଷେପ 
ରେଉଛନ୍ଥି। ଏହ ଥି କ୍ରମରେ ତୃଣମଳୂସ୍ତେରେ ରକାଟ୍ଯ ସ୍ାପୋକୁ 
�େୁୁତ୍ୱ େ ଥିଆରାଉଛ ଥି। ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ ଆଇେ ବ ଥିଭା� ପଷେେୁ 
୩ଟ ଥି ପଥୃକ ସ୍ାେରେ େୂତେ ଅୋଲତ ସ୍ାପୋ ରେଇ ବ ଥିଜ୍ପ୍ ଥି 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ ଥି। ରବୌଦ୍ ଜଥିଲ୍ା କଣ୍ଟାମାଳ ଠାରେ ସ ଥିଭ ଥିଲ ଜଜ୍  
(ସ ଥିେ ଥି�େ ଡଥିଭ ଥିଜେ), �ଞ୍ାମ ଜଥିଲ୍ାେ ପେୁୁରଷାର୍ମପେୁ ଠାରେ 
ସ ଥିଭ ଥିଲ ଜଜ୍ (ସ ଥିେ ଥି�େ ଡ ଥିଭ ଥିଜେ) ଏବଂ ହ ଥିଞ୍ଥିଳ ଥି ଠାରେ ସ ଥିଭ ଥିଲ 
ଜଜ୍  (ସ ଥିେ ଥି�େ) ଡ ଥିଭ ଥିଜନ୍  େ୍ୟା�ାଳ� ପ୍ରତ ଥିଷ୍ା କୋର ଥିବା ରେଇ 
େ ଥିଷ୍ପର୍ଥି େ ଥିଆରାଇଛ ଥି।

୪ ଆଇପଏିସ୍ ଙୁ୍ ଡଜି ିପାହ୍ା
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨।୯(ସମସି): ୋଜ୍ୟେ ଚାେ ଥି ଜଣ ବେ ଥିଷ୍ 
ଆପ ଥିଏସ୍  ଅଫଥିସେ ଡଥିଜଥି ପାହ୍ୟାକୁ ପରୋନ୍ନତ ଥି ପାଇଛନ୍ଥି। 
ପଲୁ ଥିସ ମହାେ ଥିରଦ୍୍ଯଶକ ପାହ୍ୟାକୁ ପରୋନ୍ନତ ଥି ପାଇଥିବା 
ସମସ୍ତ ଆଇପ ଥିଏସ୍  ରହଉଛନ୍ଥି ୧୯୮୯ ବ୍ୟାଚ୍ େ ଅଧିକାେଠୀ। 
ଏରେଇ ସାଧାେଣ ପ୍ରଶାସେ ବ ଥିଭା� ପଷେେୁ ପ୍ରକାଶ ଥିତ ବ ଥିଜ୍ପ୍ ଥି 
ଅେୁସାରେ ପ୍ରଣବ ଥିନୁ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସ ଥିଦ୍ାଥ୍ଯ ମହାଡୁ େେଭାରଣ, 
ଅମ୍ ଥିତ ରମାହେ ପ୍ରସାେ ଏବଂ ବ ଥି ୋଧିକାଙୁ୍କ ପରୋନ୍ନତ ଥି ମ ଥିଳ ଥିଛ ଥି। 
ଏମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଶ୍ଠୀ ପ୍ରସାେ ଏବଂ ଶ୍ଠୀମତ ଥି ୋଧିକା ରକନ୍ଦ୍ରଠୀ� 
ରଡପରୁଟସନ୍ ରେ ଅଛନ୍ଥି। ଶ୍ଠୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ଠୀ େେଭାରଣ 
ଏରବ ଓଡ଼ଥିଶାରେ ଅବସ୍ାପ ଥିତ ଥିବା ରବରଳ ରସମାେଙୁ୍କ େୂଆ 
ୋ� ଥିତ୍ୱ ପ୍ରୋେ ପାଇଁ ୋଜ୍ୟ ସେକାେ େ ଥିଷ୍ପର୍ଥି ଗ୍ହଣ କେ ଥିରବ।

େଫଳ ସେଉଛ ିସେଲ୍ ସମଟ୍  ଧର୍ଗଡ଼
୧୫ ଦେିନର କଟଲିା ୨୪୪୭୪ ଚାଲାଣ, ୧୨୫୪୫ ଡଏିଲ୍  ବାତଲି

୮୮୮ ଗକାଡ଼ ିଜବତ, ୬୪ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କା ଜରମିକାନକା ଆଦକାୟ

ସେସ୍ଟେମ୍ୱର ମକାେସର  
ଜକାର ିରେବି ଚଢ଼ଉ

ଗଳୁୁଗଳୁସିର ଲକାଗବି ସରେକ୍ , ୫ରୁ ବରକ୍ା

େୀଳଗରି,ି୨ା୯ (ସମସି): ବାରଲଶ୍ୱେ ଜଥିଲ୍ା 
ଔପୋ ବ୍କେ ବାଉଁଶବଣ ଥିଆ ପଞ୍ଚା�ତେ 
ବାଉଁଶବଣ ଥିଆ ପ୍ରାଥମ ଥିକ ବ ଥିେ୍ୟାଳ�ରେ 
୨୫େୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଠୀ �ରଣଶ ପଜୂା ରଭାଜଥି 
ଖାଇ �େୁୁତେ ଭାରବ ଅସସୁ୍ ରହାଇଛନ୍ଥି। 
ଅଭ ଥିଭାବକମାରେ ପ ଥିଲାଙୁ୍କ ୋତ ଥିରେ 
ଆଣ ଥି େଠୀଳ� ଥିେ ଥି ରମଡଥିକାଲରେ ଚଥିକ ଥିତ୍ ଥିତ 
କୋଇଥିରଲ। ଶକୁ୍ରବାେ ସକାରଳ ୨୦େୁ ଅଧିକ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଠୀ ଆମ୍ୱବୁଲାନ୍ ସ ରରାର� େଠୀଳ� ଥିେ ଥି 
ରମଡଥିକାଲକୁ ଆସ ଥି େକ୍ତେମେୁା ପେଠୀଷୋ 
କୋର ଥିବା ସହ ଚଥିକ ଥିତ୍ ଥିତ ରହଉଛନ୍ଥି। 

ପ୍ରାପ୍ ସଚୂୋ ଅେୁସାରେ, �ରଣଶ ପଜୂା 
ଅବସେରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଠୀ ସ୍ଲୁରେ ରଭାଜଥି 
ଖାଇଥିରଲ। ରଭାଜଥି ଖାଇ ପ ଥିଲାମାରେ ଘେକୁ 
�ଲା ପରେ କ ଥିଛ ଥି ପ ଥିଲାଙୁ୍କ ଝାଡ଼ାବାନ୍ ଥି ରହବା 
ସହ ଜ୍ୱେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। ଏହାରେଖି 
ପେ ଥିବାେ ରଲାକ ବ ଥିଚଳଥିତ ରହାଇ ପଡ଼ଥିବା ସହ 
ପ ଥିଲାମାେଙୁ୍କ େଠୀଳ� ଥିେ ଥି ରମଡଥିକାଲକୁ ଆଣ ଥି 
ଚ ଥିକ ଥିତ୍ ଥିତ କୋଇଛନ୍ଥି। ଘଟଣା ବାବେରେ 

ବ ଥିେ୍ୟାଳ�େ ପ୍ରଧାେଶ ଥିଷେକ 
େଘେୁାଥ ମଲଥିକଙୁ୍କ 
ପଚାେ ଥିବାେୁ �ରଣଶ 
ପଜୂାରେ ପ ଥିଲାମାରେ 
ରଭାଜଥି ଖାଇଥିରଲ। 
ତତ୍ ସହ ଥିତ ସ୍ଲୁ କମ ଥିଟ ଥିେ 
ସେସ୍ୟମାରେ ମଧ୍ୟ 
ରଭାଜଥି ଖାଇଥିରଲ। 
ରତରବ ଅରେକ ପ ଥିଲାଙୁ୍କ 
ଜ୍ୱେ ରହାଇଥିବା ରବରଳ 
ରସମାେଙ୍କେ େକ୍ତ 
ପେଠୀଷୋ କୋରାଇଛ ଥି। 
ମାତ୍ର ଘଟଣା ବାବେରେ 
େଠୀଳ� ଥିେ ଥି ରମଡଥିକାଲେ 
ଏସ.ଡଥି.ଏମ.ସ. ଡା. ସରୋଜଥିେଠୀ ପ୍ରଧାେଙୁ୍କ 
ପଚାେ ଥିବାେୁ ଖାେ୍ୟ ବ ଥିଷାକ୍ତ ରରା�ୁଁ ପ ଥିଲାମାେଙୁ୍କ 
ଜ୍ୱେ ଓ ଝାଡ଼ାବାନ୍ ଥି ରହାଇଛ ଥି ରବାଲଥି ସଚୂୋ 
ରେଇଛନ୍ଥି। ଜା�ତୃ ଥି ରବରହୋ, ବଷ୍ଯା ମଲଥିକ, 
େଠୀପ ଥିକା େୋକ, ୋଧଶ େଳାଇ, ମାେସଠୀ 

ମଲଥିକ, ବୁଧୃିା ମାୋଣ୍ଡଥି, ୋମ ମାୋଣ୍ଡଥି, େ ଥିଷ୍ ଥି 
ରହମେମ, ସେସ୍ୱତଠୀ ରେହୁେଠୀ, ଖସୁ ଥି ମଲଥିକ, 
ବଷ୍ଯା ସ ଥିଂ, ଅଭ ଥି ସ ଥିଂ, ଶ୍ଠୀୋମ ପାତ୍ର, ବ ଥିଷ୍ମ�ା ପାତ୍ର, 
ତୃଷାେ ୋ�କଙ୍କ ସରମତ ଅେ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଠୀ 
ଅସସୁ୍ ରହାଇଛନ୍ଥି।

ଡଙି୍-ଚଟୁ ବଦଳସର େକାତସର ଲକାପ୍ ଟପ୍ 
ମହଳିା ସଶକ୍କିରଣର େୂଆ ଯଗୁ

ମକା’ମକାନଙ୍ ସଯକାଗୁଁ ଚକାରୀ  
୍ଞ୍ୀେରଣସର ସରେଡ୍ 
େୃରେ େଶକ୍ତେିରଣସର  

୬୦୦ ମେଳିକା ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି

ଗସଣଶ ୍ଜୂକା ସ�କାଜ ିଖକାଇ ୨୫ ଛକାତ୍ରଛକାତ୍ରୀ ଅେସୁ୍ଥ
େୀଳଗରି ିନମଡକିାଲନର ଭର୍ତ୍ତି

ଚହି୍ନଟ ସେବ ୯୦ଟ ି
୍ନ ି୍ ରବିକା େ୍ଲଷ୍ଟର

୧୩ ସତୂ୍ୀ କାଯ୍ଟ୍କ୍ରମ ନେଇ କୃଷ ିବଭିାଗର ଗରୁୁତ୍ୱ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨।୯(ସମସି): କୃଷ ଥି ଓ 
ଜଳରସଚେ ପେସ୍ପେ ପେ ଥିପେୂକ। 
ଜଳରସଚେ ଭ ଥିର୍ ଥିଭୂମ ଥି ପ୍ରତ ଥିଷ୍ା କୋର ଥିବା 
ପରେ ଏହା ରକରତ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ 
ଲା� ଥିଲା, ତାହାେ ସମଠୀଷୋ ରହବା େେକାେ। 
ଏରେଇ େ ଥିକଟରେ ବସ ଥିଥିବା କୃଷ ଥି ଓ 
ସଶକ୍ତଠୀକେଣ ବ ଥିଭା�େ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତେଠୀ� 
ରବୈଠକରେ ଆରଲାଚୋ କୋରାଇଛ ଥି। ଏହ ଥି 
କ୍ରମରେ ପାେମ୍େ ଥିକ ପଦ୍ତ ଥି ବ୍ୟତଠୀତ ଅେ୍ୟ 
ଉତ୍େୁ ରକରତ ପେ ଥିମାଣେ ଜଳରସଚଥିତ 
ଜମ ଥି ସଷୃ୍ ଥି କୋର ଥିବା ସହ ବ୍ୟବହାେ 
କୋରାଉଛ ଥି, ତାହାେ ତଥ୍ୟ େଖିବା ଉପରେ 
�େୁୁତ୍ୱ େ ଥିଆରାଇଛ ଥି। େ ଥି�ମ ଥିତ ବ୍ୟବଧାେରେ 
ରରଉ ଁ ଷେରୁ୍ ଜଳରସଚେ ପ୍ରକଳ୍ପ �ଡ଼ୁ ଥିକ 
ମୋମତ ଥି ଏବଂ େଷେଣରବଷେଣ ଆବଶ୍ୟକ, 
ତାହାେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ହ ସହ ଆବଶ୍ୟକ 
ପେରଷେପ ରେବା ରେଇ ମତ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ ଥି। ଜଳସମ୍େ ବ ଥିଭା� ଜେ ଥିଆରେ କୃଷ ଥି 
ପାଇ ଁ କୋରାଇଥିବା ସମ୍େେ ଆକଳେ 
ଏବଂ ରକରତ ସମ୍େ କାର୍ଯ୍ୟ କେୁଛ ଥି, ତାହାେ 
ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ହ କୋର ଥିବ। କୃଷ ଥି ବ ଥିଭା�ରେ 
କାର୍ଯ୍ୟେତ ବେ ଥିଷ୍ ଅଧିକାେଠୀମାରେ 
େ ଥି�ମ ଥିତ ବ୍ୟବଧାେରେ ବ ଥିଭ ଥିନ୍ନ ଜଥିଲ୍ା �ସ୍ତ 
କେ ଥିବା ଉପରେ ପ୍ରାଥମ ଥିକତା େ ଥିଆରାଇଛ ଥି। 
ଅଧିକାେଠୀମାରେ େ ଥିଜ �ସ୍ତ ସମ�ରେ ପାଣ ଥି 
ପଞ୍ଚା�ତ, ପଞ୍ଚା�ତ ପ୍ରତ ଥିେ ଥିଧି ଏବଂ ଜଥିଲ୍ା 
ପେ ଥିଷେ ସ୍ତେରେ ଜେ ପ୍ରତ ଥିେ ଥିଧି ଏବଂ 
ଚାଷଠୀଙୁ୍କ ରଭଟ ଥି ଆରଲାଚୋ କେ ଥିବାକୁ 
ପ୍ରସ୍ତାବ େ ଥିଆରାଇଛ ଥି।

ବ ଥିଭା� ପଷେେୁ ରପସା�ତ ସଂସ୍ା 
ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ ଥି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍କକିତ େମେୁା 
ସରଭ୍ଯଷେଣକୁ ପ୍ରାଥମ ଥିକତା ପ୍ରୋେ କୋର ଥିବ। 
ଶସ୍ୟେ ପ୍ରକାେରଭେ, କର୍୍ଯାଟକ ମରଡଲ 
ଜେ ଥିଆରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ହ ଏବଂ ତାହାକୁ 
ଆଧାେ କେ ଥି େଠୀଘ୍ଯମ ଥିଆେଠୀ ରରାଜୋ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋର ଥିବାକୁ ସ୍ଥିେ କୋରାଇଛ ଥି। 
ୋଜ୍ୟେ ଅଧିକାଂଶ ରଷେତେ ଅମ୍ଳତା ହ୍ାସ 

େ ଥି�ରେ ପେରଷେପ ଗ୍ହଣ କୋର ଥିବ। 
ବ ଥିଭା� ପଷେେୁ ଆ�ାମଠୀ େ ଥିେରେ ବାଜୋ 
ମ ଥିଶେକୁ ବ୍ୟାପକ ରପ୍ରାତ୍ାହେ େଥିଆର ଥିବ। 
ଏରେଇ େଠୀତ ଥି�ତ େ ଥିଷ୍ପର୍ଥି େ ଥିଆର ଥିବା ସହ 
ସାୋ ୋଜ୍ୟରେ ପସ୍ ଭ ଥିରଲଜ ତଥ୍ୟା ଶଲ୍ୟ 
ଗ୍ାମ ସଷୃ୍ ଥିରେ ପ୍ରାଥମ ଥିକତା େ ଥିଆରାଇଛ ଥି। 
ଉେ୍ୟାେ କୃଷ ଥି େ ଥିରଦ୍୍ଯଶାଳ� ଏବଂ କୃଷ ଥି 
ବ ଥିଭା� ସମେ୍ୱ�ରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀଙ୍କ ପ୍ରମଖୁ 
ସଚଥିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିତ କଷ୍୍େ ପେ ଥିେଶ୍ଯେ କେ ଥିବା 
ରେଇ ରବୈଠକରେ େ ଥିଷ୍ପର୍ଥି େ ଥିଆରାଇଛ ଥି। 
ଏହା ବ୍ୟତଠୀତ ଉତ୍ାେଥିତ ଶସ୍ୟେ ବ ଥିକ୍ର� 
ପାଇ ଁ ବ ଥିଭା� �ଡ଼ୁ ଥିକ କରପ୍ଯାରେଟ ସହ 
ରରପେ ଥି ରରାଡ ଥି ରହାଇ େହ ଥିରବ, ତାହାକୁ 
ପ୍ରାଥମ ଥିକତା େ ଥିଆରାଇଛ ଥି। କ୍ଷ୍େ ସ୍ତେରେ 
େଠୀତ ଥି ପ୍ରଣ�େ, ଅଣ-ଶସ୍ୟ ଫସଲ �ଡ଼ୁ ଥିକେ 
ବ ଥିକ୍ର� ପାଇ ଁ ରକତ୍ରା-ବ ଥିରକ୍ରତା ସରମେଳେ 
ପାଇ ଁ େ ଥିଷ୍ପର୍ଥି େ ଥିଆରାଇଛ ଥି। ଆ�ାମଠୀ 
େ ଥିେରେ ଆେଏମସ ଥି ଦ୍ାୋ ରକତ୍ରା-ବ ଥିରକ୍ରତା 
ସମେ ଥିଳେଠୀ ପାଇ ଁ ୯୦ଟ ଥି ପେ ଥିପେ ଥିବା କ୍ଷ୍େ 
ଚଥିହ୍ନଟ କୋର ଥିବ। ରସହ ଥିପେ ଥି ଇ-ୋମ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜେ ଥିଆରେ ଆନ୍ଃ-ୋଜ୍ୟ 
କ୍ର�-ବଥିକ୍ର� ପାଇ ଁ ଏକ ଚଥିଠା େଠୀତ ଥି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କୋର ଥିବାକୁ େ ଥିଷ୍ପର୍ଥି େ ଥିଆରାଇଛ ଥି।

ଏହ ଥି ରବୈଠକରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରଠୀଙ୍କ ପ୍ରମଖୁ 
ପୋମଶ୍ଯୋତା ଅସ ଥିତ ତ୍ର ଥିପାଠଠୀ, ଏପ ଥିସ ଥି 
ସଞ୍ଠୀବ ରଚାପ୍ରା, କୃଷ ଥି ପ୍ରମଖୁ ସଚଥିବ ଅେବ ଥିନ୍ 
ପାଢ଼ଠୀ, କୃଷ ଥି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚଥିବ ସଞ୍ଠୀବ ଚଢା, 
ଉେ୍ୟାେ କୃଷ ଥି େ ଥିରଦ୍୍ଯଶକ ରୋହ ଥିତ ରଲଙ୍କା, 
କୃଷ ଥି େ ଥିରଦ୍୍ଯଶକ ରପ୍ରମଚାନ୍ ରଚୌଧାେଠୀ ଏବଂ 
ଜଳସମ୍େ ବ ଥିଭା�େ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚଥିବ ଅଚ୍ଚ୍ଯୋ 
ପଟ୍ଟୋ�କ ପ୍ରମଖୁ ରରା� ରେଇଥିରଲ।

ସଲକାେେଥକା

ବାେଭାଇ ଏରବ ଏକାଠଥି ରହରଲଣ ଥି
ତ ଥିଆେ ଥି କରଲଣ ଥି ଭାଡ଼ ଥି,

ପେୁଅଁ ମଳୂକୁ ଭାେତେୁ କାରଳ
ରଫାପାଡ଼ଥି ରେରବ ଉଖାଡ଼ଥି।

ରଖଳ ଏତ ସାପ-ଶ ଥିଡ଼ ଥି,
୨୪’ ସମେ ଆ�େୁ ରେତାଏ

ରହାଇରଲଣ ଥି ଭ ଥିଡ଼ ଥିଭାଡ଼ ଥି !!

େମବାୟ, ଜଳେମ୍ପଦ ବଭିାଗ 
େହ େମନ୍ବୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ
ଜଳସେଚନ ଭତି୍ଭୂିମରି 

ରହବି ୍ରେିଂଖ୍ୟନ



ଆତ୍ମନରି୍ଭରଶୀଳ ରାରତ ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଆି ଅରଯିାନ
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ଶନବିାର, 
୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର
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ସ�ାଇଡା, ୨ା୯(େମେି): ରାଜ୍ୟ ଗ୍ାମ୍ୟ 
ଉନ୍ନୟନ, ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟକି 
ଶକି୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍୍ରୀତରିଞ୍ଜନ ଘବେଇ 
ବକାଇୋ ଗସ୍ତବର ଆସ ିସରକାର୍ରୀ ଶଳି୍ପ 
ପ୍ତଷି୍ାନ (ଆଇଟଆିଇ) ପରଦିଶ୍ଶନ 
କରଛିନ୍।ି ଦ୍ରୀଘ୍ଶ ଦନି ଧର ି କାର୍ଶ୍ୟକ୍ଷମ 
ବ�ାଇ ନପାରଥିିବା ବକାଇୋ ସରକାର୍ରୀ 
ଶଳି୍ପ ପ୍ତଷି୍ାନ କପିର ି ଖବୁଶ୍ରୀଘ୍ର 
ପରଚିଳତି ବ�ବ ବସ ବଷିୟବର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସ� ଆବ�ାଚନା କରଥିିବ�। 
ପବୂ୍ଶତନ ବଧିାୟକ ଭ୍ରୀମବସନ 
ବଚୌଧରୁ୍ରୀ, ରାଉରବକ�ା ବବିଜେ ି

ସାଙ୍ଗଠନକି ଜଲି୍ା ରବୁ ସଭାପତ ି
ଅଭନିାଶ ସୁମନ ବାବଗ, ବକାଇୋ 
‘ଖ’ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟ ଅବଶାକ 
କୁମାର ନାଏକ ଓ ବ୍ଲକ ସଭାପତ ି
କରୁଣାକର ପାତ୍ରଙ୍କ ସ� ଶତାଧିକ 
ବବିଜେ ି କମ୍ଶ୍ରୀ ଉପସ୍ଥତ ଥବ�। ଶ୍୍ରୀ 
ଘବେଇଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ କରବିାଠାରୁ ବନଇ 
ସମସ୍ତ ଆବ�ାଚନାବର ବଗାଷ୍୍ରୀ 
ଉନୟନ ଅଧିକାର୍ରୀ ପଲ୍ବ୍ରୀ ରାଣ୍ରୀ ରାଜ, 
ତ�ସ�ିଦାର ଶୁଭଦଶ୍ଶ୍ରୀ ବରାଶ୍ରୀ, ଓେଶିା 
ଖଣ ିନଗିମ ଆଞ୍ଚଳକି ଅଧିକାର୍ରୀ ପ୍ଶାନ୍ 
କୁମାର ସା�ୁ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିବ�।

 ରାଉରସ�ଲା, ୨ା୯(େମେି)

ଆତ୍ମନଭି୍ଶରଶ୍ରୀଳ ଭାରତ ଏବଂ ବମକ୍ ଇନ୍ 
ଇଣ୍ଆି ଅଭରିାନବର ବସଲ୍ ର ସକ୍ୟି ବରାଗଦାନ 
ର�ଆିସଛି।ି ବଦଶର ରାଷ୍ଟାୟତ୍ତ ମ�ାରତ୍ନ ଇସ୍ାତ 

ଉତ୍ାଦକ ବସଲ୍ ପ୍ଥମ ସ୍ବଦଶ୍ରୀ ନମିମିତ ରଦୁ୍ଧ ବମିାନ 
ପରବି�ନକାର୍ରୀ ଆଇଏନଏସ ବକି୍ାନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ 
ଡ଼ଏିମଆର ବଗ୍ଡ୍ ବସ୍ସା�ଟି ିଷ୍ଲି୍ ବରାଗାଇ ବଦଇଛ।ି 
ଭାରତ୍ରୀୟ ବନୌବସନାର ଏ� ି ପ୍ଥମ ସ୍ବଦଶ୍ରୀ ବମିାନ 
ପରବି�ନକାର୍ରୀ ନମି୍ଶାଣ ପାଇଁ କମ୍ାନ୍ରୀ ପ୍ାୟ ୩୦ �ଜାର 
ଟନ୍ େଏିମଆର ବଗ୍ଡ୍ ବସ୍ସା�ଟି ି ଷ୍ଲି୍ ବରାଗାଇଛ।ି 
ଏ� ିପ୍ମଖୁ ମାଇ�ଖଣୁ୍ଟ ସ� ଏ�ା ‘ଆତ୍ମନଭି୍ଶର ଭାରତ’ 

ନମି୍ଶାଣ ଦଗିବର ପ୍ମଖୁ ସ�ଭାଗତିା ବ�ାଇଛ।ି ଏ� ି
ସ୍ବଦଶ୍ରୀ ବମିାନ ପରବି�ନକାର୍ରୀ ‘ଆଇଏନଏସ 
ବକି୍ାନ୍’ ବକାଚନି୍ ସପିୟାେ୍ଶ �ମିବିଟଡ୍ ରୁ ୨୦୨୨ 
ବସବପଟେମ୍ବର ୨ ତାରଖିବର କାର୍ଶ୍ୟକ୍ଷମ ବ�ାଇଛ।ି 

ଭାରତ୍ରୀୟ ବନୌବସନା ସ�ବରାଗତିାବର ବସ� 
ଦ୍ାରା ଏ� ି ଡ଼ଏିମଆର ବଗ୍ଡ୍ ବପ୍ଲଟ୍ଗୁେକି ବକିଶତି 
କରାରାଇଛ।ି ଏ� ି ରଦୁ୍ଧ ଜା�ାଜ ପାଇଁ ବ�ବ୍ ବାର୍ 
ବ୍ୟତ୍ରୀତ, କମ୍ାନ୍ରୀର ସ୍ତନ୍ତ ଇସ୍ାତ କାରଖାନା ଭ�ିାଇ, 

ବବାକାବରା ଏବଂ ରାଉରବକ�ା ଦ୍ାରା ସମ୍ରୂ୍୍ଶ ସ୍ତନ୍ତ 
ଇସ୍ାତ ବରାଗାଇ ଦଆିରାଇଛ।ି ଭାରତର ସ୍ାଧ୍ରୀନତାର 
୭୫ବଷ୍ଶର ଅମତୃ କାଳ ସମୟବର ଭାରତର ପ୍ଥମ 
ସ୍ବଦଶ୍ରୀ ବମିାନ ପରବି�ନକାର୍ରୀ କାର୍ଶ୍ୟକ୍ଷମ ବ�ବା 
ବଦଶ ପାଇଁ ଏକ ମ�ତ୍ପରୂ୍୍ଶ ଘଟଣା। ଏ�ା ମଧ୍ୟ ବଦଶର 
ଆତ୍ମବଶି୍ାସ ଏବଂ ଶକ୍ରି ପ୍ତ୍ରୀକ ଅବଟ। ଏ� ିସ୍ବଦଶ୍ରୀ 
ବମିାନ ପରବି�ନକାର୍ରୀ ବଦଶର ବବୈଷୟକି ପ୍ବୃତ୍ତ ି
ଏବଂ ଇଞ୍ଜନିୟିରଂି ଦକ୍ଷତାର ଏକ ପ୍ମାଣ। ରଦୁ୍ଧ ଜା�ାଜ 
ନମି୍ଶାଣବର ବଦଶର ଆତ୍ମନଭି୍ଶରଶ୍ରୀଳତା, ବଦଶର 
ପ୍ତରିକ୍ଷା ସ୍ବଦଶ୍ରୀକରଣ କାର୍ଶ୍ୟକ୍ମ ଏବଂ ‘ବମକ୍ ଇନ୍ 
ଇଣ୍ଆି’ ଅଭରିାନବର ଏ� ି ବମିାନ ପରବି�ନକାର୍ରୀ 
ଭାରତର ସାମଥ୍ଶ୍ୟ ପ୍ଦଶ୍ଶନ କରବି। ଆଇଏନଏସ 
ବକି୍ାନ୍ କମଶିନଙି୍ଗ ସ�ତି ଆମ ବଦଶ ଦୁନଆିର ପ୍ମଖୁ 
ରାଷ୍ଟ କ୍ଲବବର ପ୍ବବଶ କରଛି।ି ଇଞ୍ଜନିୟିରଂିବର ଏ� ି
ଉତ୍କଷ୍ଶବର ଅଂଶ୍ରୀଦାର ବ�ବା ବସ� ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ ଆନନ୍ଦ 
ଓ ବଗୌରବର ବଷିୟ ବବା� ିକୁ�ାରାଇଛ।ି

ରାଉରସ�ଲା,୨ା୯(େମେି): ସ୍ାଟ୍ଶ 
ସଟି ି ରାଉରବକ�ାବର ଗବଣଶ 
ପଜୂା ଅତ ି ଆଡ଼ମ୍ବର ସ� ପାଳନ 
ବ�ାଇଥିବା ବବବଳ ଆସନ୍ା ୪ 
ତାରଖିବର ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳାର ବସିଜ୍ଶନ 
ବନଇ ଆଜ ି ରାଉରବକ�ା ଜଲି୍ା 
ପ�ୁସି କାର୍ଶ୍ୟାଳୟବର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଶ 
ବବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ବ�ାଇରାଇଛ।ି 
ରାଉରବକ�ା ଏସପ ି ମବୁକଶ କୁମାର 
ଭାମ ୁ ଏ� ି ବବୈଠକବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା 
କରଥିବ�। ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳାବର ଗବଣଶ 
ମତୂ୍ତମି ବସିଜ୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଜୂା 
କମଟି ି କମ୍ଶକତ୍ତ୍ଶାଙୁ୍କ ରତ୍ନବାନ ବ�ବାକୁ 
କୁ�ାରାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟରାସ୍ତାବର ଗବଣଶ 
ମତୂ୍ତମିର ବଶାଭାରାତ୍ରା ବା�ାରବି। 
ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ସନ୍୍ୟା ୬ଟା ରାଏଁ 
ଏ� ି ବଶାଭାରାତ୍ରା ଆବୟାଜନ ପାଇଁ 
ପ୍ଶାସନକି ଅନୁମତ ି ର�ଛି।ି ପବର 
ମଖୁ୍ୟରାସ୍ତାବର ବଶାଭାରାତ୍ରା ପାଇଁ 
ବକୌଣସ ି ପଜୂା କମଟିକୁି ଅନୁମତ ି
ମଳିବି ନା� ିଁ। ଏ� ି ବବୈଠକବର 

ମଖୁ୍ୟରାସ୍ତାବର ଥିବା ପ୍ାୟ ୧୦ଟ ି ପଜୂା 
କମଟିରି କମ୍ଶକତ୍ତ୍ଶା ବରାଗ ବଦଇଥିବ�। 
ଆସଷି୍ାଣ୍ଟ କମାଣ୍ାଣ୍ଟ ସମବରନ୍ଦ୍ର 
ନାୟକ, େଏିସପ ି ଅନ୍ରୀ� କୁମାର 
ପ୍ଧାନ, େଆିଇବ ିେଏିସପ ିଭ୍ରୀମବସନ 
ନାୟକ, ପ୍ଲାଣ୍ଟସାଇଟ୍ ଥାନାଧିକାର୍ରୀ 
ସବନ୍ାଷ କୁମାର ବଜନା, ଉଦତିନଗର 
ଆଇଆଇସ ି ରବ୍ରୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ 
ସବମତ ବଭିନି୍ନ ଥାନାଧିକାର୍ରୀଙ୍କ 
ସବମତ ବରଷି୍ ପ�ୁସି ଅଧିକାର୍ରୀ 
ଉପସ୍ଥତି ଥିବ�।

ବଣାଇଁ/ଲହୁଣୀ୍ଡା, ୨ା୯(େମେି)

ବଣାଇଁ ଉପଖଣ୍ବର ଦ୍ରୀଘ୍ଶ ଦନି ଧର ି ଏକ ବଗାଠ 
ଖଣ୍ଆି ଦନ୍ା�ାତ୍ରୀ ଉତ୍ାତ କରୁଛ।ି ଆଜ ି ସନ୍୍ୟାବର 
ବଦଓଗାଁବର ପ�ଞ୍ଚ ିସ�ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ବବଶ କରବିାକୁ 
ଉଦ୍ୟମ କରୁଥି�ା। �ାତ୍ରୀକୁ ବଦଖି ଜନସାଧାରଣ 
ଭୟଭ୍ରୀତ ଅବସ୍ଥାବର ର�ଥିିବା ସ� ମଖୁ୍ୟରାସ୍ତା 

ଉପବର ଗାେ ିଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ଭାବତି ବ�ାଇଥି�ା। 
ଫଳବର ସନ୍୍ୟା ସମୟରୁ ବଦଓଗାଁ ଛକଠାରୁ 
ବକନ୍ଦ୍ରକିଳା ରାସ୍ତା ଶନୂଶାନ ବ�ାଇରାଇଥି�ା। 

�ାତ୍ରୀର ରବିା ଆସବିା କରବିା ସମୟବର ସୁରକ୍ଷା 
ଦୃଷ୍ରୁି ବକାୈଣସ ି ଅପ୍୍ରୀତକିର ପରସି୍ଥତି ି ଏୋଇବାକୁ 
ବଦୁି୍ୟତ୍ ବଭିାଗ ସଜାଗ ର�ଥିିବା ବବବଳ ସମ୍ୂର୍୍ଶ 
ସ�ରବର ବଦୁି୍ୟତ୍ କାଟ କରାରାଇଥି�ା। ଫଳବର 
ସମ୍ୂର୍୍ଶ ସ�ର ସ�ତି ଆଖପାଖ ଗ୍ାମଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟ 
ଅନ୍କାରମୟ ବ�ାଇଥି�ା। ବନ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ 

ବଣାଇଁ ବରଞ୍ଜ ଅଧିକାର୍ରୀ ମବନାଜ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ 
ସ�କମ୍ଶ୍ରୀ �ାତ୍ରୀକୁ ଦୂର ଜଙ୍ଗ�କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ 
ବଚଷ୍ା ଜାର ି ରଖିଥିବା ବବବଳ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ 
�ାତ୍ରୀ ନକିଟକୁ ନ ରବିା ପାଇଁ ସତକ୍ଶ କରବିା 
ସ�ତି ସୁରକ୍ଷତି ର�ବିାକୁ ପରାମଶ୍ଶ  ବଦଇଛନ୍।ି 
��ୁଣ୍ରୀପୋ ବ୍ଲକ କୁଳବିପାଷ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ଗ୍ଶତ 

ସାଦୁବା�ା� (ଦଗି) ଅଞ୍ଚଳବର ଗତ ୨ ଦନି ବ��ାଣ ି
ଏ� ି ବଗାଠଛୋ ଦନ୍ା �ାତ୍ରୀ ଆତଙ୍କ ଚଳାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରବବିାର ଦନି ରାତ ି ପାଖାପାଖି ୨ 
ଟାବର ସାଦୁବା�ା� ଗ୍ାମର ଭୂବନାନ୍ଦ ମା�ାନ୍ 
ଘରର �ୁ�ା ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ବଦଇଥିବା ବବବଳ 
ସୁନାମନ ିମଣୁ୍ାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ବଦଇଥି�ା। ଏ� ି
ଘଟଣାବର ଘରଭତିବର ଥିବା ସୁନାମନ ିଓ ତାଙ୍କ ଝଅି 
ଅଳ୍ପବକ ବତ୍ତମି ରାଇଥିବ�। ବସ�ପିର ି ପାନବପାଷ ି
ସା�ରି ମବନା�ର ମଣୁ୍ାଙ୍କ ଘର ଦୁଇ କାନ୍ଥକୁ 
ଭାଙ୍ଗି ବଦଇଥି�ା। ତାଙ୍କ ଧାନ ବକ୍ଷତବର ପଶ ି
ଧାନ ଖାଇବଦଇଥିବା ଜଣାପେଛି।ି ବପ୍ମନଗର 
ଓ ଦଘିସିା�ରି  କଳାକର ମଣୁ୍ା, ଚରଣ ମଣୁ୍ାଙ୍କ 
ସବମତ ଅନ୍ୟ ବ�ାକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଧାନବ�ିବର ପଶ ିଏ� ି
�ାତ୍ରୀ ଧାନ ଖାଇ ନଷ୍ କରଥିିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 
ମ�ୁ�ପଦା ବସକ୍ସନର େବ�ଶରା ଅଞ୍ଚଳବର ଏବଂ 
ବଣାଇଁ ବନଖଣ୍ ଅନ୍ଗ୍ଶତ ରୁଗେୁା, ବଡ଼ଗାଁ, ଅଞ୍ଚଳ 
ମଧ୍ୟ ବଣଆୁ �ାତ୍ରୀଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ ଜାର ି ର�ଛି।ି

ଲହୁଣୀ୍ଡା, ୨ା୯(େମେି): 
��ୁଣ୍ରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାଜାମଣୁା୍ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଭା�ଆିେ�ି ଗ୍ାମବର 
ୱାଟର ଓଭର ଟାଙି୍କବର ଛାତ 
କଂକ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍କି ରଶ ି ଦା୍ରା 
୪ଟ ି ବା�ଟ ି ସା�ାର୍ୟବର କଂକ୍ଟି 
ସବିମଣ୍ଟ ମସ�ା ଉଠାରାଉଥିବା 
ବବବଳ ରଶ ିଛଣି୍ ିରବିାରୁ ପ୍ାୟ ୫୦ 
ଫୁଟ ଉପରୁ କଂକ୍ଟି ବା�ଟ ି ଖସ ି
ପେଥିି�ା। ମାତ୍ର ତବଳ ଥିବା ବରଜା 
କୁ�ଙି୍କ କଛି ିକ୍ଷୟକ୍ଷତ ିବ�ାଇନଥିବା 
ଜଣାପେଛି।ି ବଭା�ଟାସ କମ୍ାନ୍ରୀ 
ଦ୍ାରା �କ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବର 

ବସଠାବର ଏକ ୱାଟର ଓଭର 
ବ�େ ଟାଙି୍କ ତଆିର ି କରାରାଉଛ।ି 
ଆଜ ି ତୃତ୍ରୀୟ ଦନି ଛାତ ଢଳାଇ 
କାମ ଚା�ୁଥିବା ବବବଳ ଟ୍ାକଟେରବର 
ଟାଣ ି ରଶ ି ଦ୍ାରା ବା�ଟି ି ଭତ୍ତମି 
କଂକ୍ଟି ଓଭର ବ�େ ଟାଙି୍କ 

ଉପରକୁ ଉଠାରାଉଥିବା ବବବଳ 
�ଠାତ ପ୍ଲାଷ୍କି ରଶ ିଛଣି୍ ିପେଥିି�ା। 
ବା�ଟ ିସବୁ ପ୍ାୟ ୫୦ ଫୁଟ ତଳକୁ 
ଖସ ି ପେଥିି�ା। ବସଠାବର ଥିବା 

ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାର୍ରୀ ନବିଜ ବ��ବମଟ 
ପନି୍ ି ଛେିା ବ�ାଇଥିବା ବବବଳ 
ତବଳ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟମାବନ 
ବକ� ି ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ପନି୍ ି
ନଥିବ�। ଏବନଇ ଅଧିକାର୍ରୀ 
ପଚାରାରବିାରୁ କରଥିିବ� 

ବର ତାଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ 
ଦଆିରାଇଥିବ� ମଧ୍ୟ ପନି୍ବିାକୁ 
ମନା କରଥିିବ�। ବସଠାବର 
କାମ କରୁଥିବା ବରଜା କୁ� ି

ମାନଙୁ୍କ ପଚାରାରବିାରୁ ବସମାବନ 
କ�ଥିିବ� ବର ବସମାନଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷା 
ଉପକରଣ ଦଆିରାଇ ନଥି�ା। 
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷବର ୨ ଦନି ଧର ିଢଳାଇ 
ଚା�ଥିିବ� ମଧ୍ୟ ତତ୍୍ତାବଧାନବର 
ଥିବା ସରକାର୍ରୀ ଅଧିକାର୍ରୀ ବକ� ି
ପ�ଞ୍ଚ ିନଥିବା ଅଭବିରାଗ ବ�ାଇଛ।ି 
ଦୁଘ୍ଶଟଣା ପବର ଆରେବ୍ଲ ଗୁଏସଏସ 
କନଷି୍ ରନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ 
ପ�ଞ୍ଚଥିିବା ଜଣାପେଛି।ି ଏ� ି
ଘଟଣା ନମି୍ଶାଣ କାର୍ଶ୍ୟବର ର�ୁଥବା 
ସରୁକ୍ଷା ପ୍ତ ି ଅଣବଦଖାକୁ 
ବ�ାକବ�ାଚନକୁ ଆଣଛି।ି

ମେଲ୍ ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଲି୍ ମର ଝଲେଛୁ ି‘ଆଇଏନ୍ ଏସ୍  ବକି୍ାନ୍ତ’ 
  ୩୦ ହଜାର ଟନ୍ 
ଡଏିମ୍ ଆର୍  ମ୍ଲେଟ୍ ମଯାଗାଣ

କ�ୋଇଡ଼ୋ ଆଇଟଆିଇକେ କ�ୈଷୟ�ି ଶକି୍ୋମନ୍ତ୍ରୀ

�ଣୋଇଁ ଉପ�ଣ୍ଠକେ କ�ୋଠଛଡ଼ୋ ଦନ୍ୋହୋତ୍ରୀେ ଉତ୍ୋତ

  େେଗ୍ର ଉ୍ଖଣ୍ମର 
କ୍ଷୟକ୍ଷତ ିଜାର ି
  ରାସ୍ା ଶନୂ୍ ଶାନ, ମଲାମେ 
ଛାନଆି

ଅଜଣୋ ଦ୍ର�୍ୟ ଖୋଇ ଜକଣ ମତୃ 
େନୁ୍ଦରଗଡ, ୨ା୯(େମେି): କୁତ୍ରା ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଶତ ବୁୋକଟା ଗ୍ାମର ଜବଣ ବ୍ୟକ୍ ି
ବକୌଣସ ି ଅଜଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ମତୁୃ୍ୟ ମଖୁବର ପଡ଼ଛିନ୍।ି ଗତ ୩୧ ତାରଖିବର 
ନୃପ ମାଝ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ବଦାେ ମାଝ୍ରୀ ବକୌଣସ ି ଅଜଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଅସସୁ୍ଥ ବ�ାଇ 
ପଡ଼ଥିିବ�। ପରବିାର ବ�ାବକ ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର ିକୁତ୍ରା ସରକାର୍ରୀ ୋକ୍ରଖାନାବର 
ଭତ୍ତମି କରଥିିବ�। ଅବସ୍ଥା ଗରୁୁତର ବ�ବାରୁ ତାଙୁ୍କ ଆରଜଏିଚକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ର କରା 
ରାଇଥି�ା। ମାତ୍ର ବସଠାବର ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଥିି�ା। ନୃପଙ୍କ ଅଭବିରାଗକ୍ବମ 
ଏବନଇ ପ�ୁସି ଅପମତୁୃ୍ୟ ମାମ�ା ରୁଜୁ କର ି ଶବ ବ୍ୟବବଛେଦ କରାଇଛ।ି

�ୁର୍ �ୁକେ କଦଇ ପଲିୋ କ�ୋେ;ି 
କଛ�କିଲ କଲୋକ�, ପଲୁସିକେ କଦକଲ
ରାଉରସ�ଲା,୨ା୯(େମେି): ଦନି ଦ୍ପି�ରବର ପ�ିା ବଚାର ି କର ି
ବନଉଥିବା ବବବଳ ବ�ାବକ ଧରବିାବର ସକ୍ଷମ ବ�ାଇଛନ୍।ି ପବର ତାକୁ 
ପ�ୁସି ଜମିା ବଦଇଥିବା ଜଣାପେଛି।ି ଏଭଳ ି ଘଟଣା ଆଜ ି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ାୟ 
ସାବଢ଼ ୨ଟା ବବବଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟସାଇଟ୍ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଶତ ଗରୁୁଦ୍ାର ବରାଡ୍ ଠାବର 
ଘଟଥିି�ା।  ସଚୂନା ମତୁାବକ, ଉକ୍ ଅଞ୍ଚଳବର ବ�ବନି୍ଦର୍ ସଂି� ସପରବିାର 
ବାସ କରନ୍।ି ତାଙ୍କ ୬ ବଷ୍ଶର ଝଅି ସମିରଜତି ବକୌର ଘର ପାଖବର 
ବଖଳୁଥି�ା। ବସ� ି ସମୟବର ଜବଣ ଦୁବୃ୍ଶତ୍ତ ଆସ ି ସମିରଜତିଙୁ୍କ କୁର୍ କୁବର 
ଚପି୍ସ ବା�ାନା ବଦଖାଇ ସାଙ୍ଗବର କଛି ି ଦୂର ବନଇରାଇଥି�ା। ବ�ବ� 
ସ୍ଥାନ୍ରୀୟ ବାସନି୍ଦାମାବନ ସମିରଜତି ସ� ଅଜଣା ରବୁକଙୁ୍କ ବଦଖି ସବନ୍ଦ� କର ି
ଧରଥିିବ�। ପବର ପଚରାଉଚରା କରବିା ପବର ବସ ଛୁଆକୁ ଅପ�ରଣ କର ି
ବନଉଥି�ା ବବା� ି ଜଣାପେଥିି�ା। ଏ�ାପବର ବ�ାବକ ତାକୁ ବବ� ବଛଚବିା 
ସ� ପ୍ଲାଣ୍ଟସାଇଟ ଥାନାକୁ ବଫାନ କର ି ପ�ୁସିକୁ �ସ୍ତାନ୍ର କରଥିିବ�।

ଦୁଷ୍କମ୍ମ ଅଭଯିକୁ୍ତ �େିଫ 
େନୁ୍ଦରଗଡ,୨ା୯(େମେି): ଧରୁଆେ�ି ି ଥାନାଞ୍ଚଳବର ଜବଣ ରବୁତ୍ରୀଙୁ୍କ ଦୁଷ୍କମ୍ଶ 
କରଥିବା ଅଭବିରାଗବର ପ�ୁସି ଅଭରିକୁ୍ ରଜତ ନାଏକ (୨୪)କୁ ଗରିଫ 
କରଛି।ି ଗତକା� ି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ାୟ ୩ଟାବର ସମ୍ୃକ୍ ୨୧ ବଷ୍ଶ୍ରୀୟା ରବୁତ୍ରୀ କାଠ 
ସଂଗ୍� କରବିାକୁ ରାଇଥିବା ବବବଳ ଦୁଷ୍କମ୍ଶର ଶକିାର ବ�ାଇଥବ�। ପରବିାର 
ବ�ାକଙ୍କ ଗ�ଣବର ଥାନାକୁ ଆସ ି ଏବନଇ ଥାନାବର ଏତ�ା ବଦବା ପବର 
ପ�ୁସି ଅଭରିକୁ୍କୁ ବକାଟ୍ଶ ଚା�ାଣ କରଛି।ି ମାତ୍ର ଅଦ�ାତବର ଜାମନି ନାମଞ୍ଜରୁ 
ବ�ବାରୁ ତାକୁ ବଚିାର ବଭିାଗ୍ରୀୟ ବଜ� �ାଜତକୁ ପଠାରାଇଛ।ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ସରକାର୍ରୀ ୋକ୍ରଖାନାବର ପ୍ରୀେତିା ଏବଂ ଅଭରିକୁ୍ଙ୍କ ୋକ୍ର୍ରୀ ମାଇନା ବ�ାଇଛ।ି

ଶୋନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳୋ ସହ �କଣଶ 
�ସିଜ୍ମନ କନଇ ପଲୁସି ପ୍ରସୁ୍ତ ି

ଦକ୍ଣି ରାଉରସ�ଲାର ବାଲସି�ାଡସି୍ତି ବଶିଷି୍ଟ େମାଜସେବୀ ଖସଗଶ୍ବର ଦାଶ (�ାଳଆି ନନା)ଙ୍କ ବାେଭବନସର ଫୁଟଛି ିବ୍ରହ୍ମ�ମଳ ଫୁଲ

େରୁକ୍ଷାେୁ ଅଣମେଖା

�ଂକ୍ଟି ଉଠୋଉଥି�ୋ କ�କଳ ଛଣି୍ଲିୋ େଶ ି

  ଅଳ୍ପମେ ବର୍ତ୍ତିମଲ ଶ୍ରେେି
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ଇସ୍ପାତନଗରୀଇସ୍ପାତନଗରୀ 55ଶନବିପାର, 
୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, 

୨୦୨୨

ରପାଉରସେଲପା, ୨ପା୯(େମେି)

ଉତ୍କଳ ସମ୍ ମିଳନୀ ରାଉରକେଲା ଶାଖା ଓ 
ଉତ୍କଳ ଶ ମିଳ୍ପ ପର ମିଚାଳେ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ କେଣ୍ଡ 
େକଲାନୀସ୍ଥ ଧାମରା ସଂଘ ଗ ୃହ ପର ମିସରକର 
ପଶ୍ ମିମ ଓଡମିଶାର ପ୍ରସ ମିଦ୍ଧ େ ୃଷ ମିଭ ମିତ୍ ମିେ ଗଣପର୍ବ 
ନୂଆଁଖାଇ ଅନୁଷ୍ ମିତ କହାଇଯାଇେ ମି। ମା’ 
ସମକଲଶ୍ୱରୀଙୁ୍ ପଜୂାର୍୍ବନା େରାଯାଇଥିଲା 
କରକଳ ର ମିଧାୟେ ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟେ 
ଏହାେୁ ଉଦଘାଟନ େର ମିଥିକଲ। ରାଜେୁମାରୀ 
କଦରୀଙ୍ ଶ ମିରମ ଅନୁଷ୍ାନ ଦ୍ାରା ଉତ୍କଳର 

ଜାତୀୟ ସଙ୍ୀତ ରକଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ 
ସମକରତ ଗାନ େରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାଦେ ଅକ୍ଷୟ େୁମାର ଦାସ ପ୍ରାରମ୍ ମିେ 
ସଚୂନା କଦଇଥିକଲ। ସଭାପତ ମି ସଦୁାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଦାଶ ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ କଦଇଥିକଲ। ର ମିଧାୟେ 
ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟେ େହ ମିଥିକଲ କଯ 
ପ୍ରରାଦ ପରୁୁଷ ର ମିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟେଙ୍ ଶାସନ 
ୋଳରୁ ଏହା କେରଳ ପଶ୍ ମିମ ଓଡମିଶାକର 

ସୀମ ମିତ ନରହ ମି ସମଗ୍ର ଓଡମିଶାକର ପାଳନ 
େରାଯ ମିରା ପାଇଁ ଏହ ମି ଦ ମିନଟ ମିେୁ େୁଟ ମି କଘାଷଣା 
େରାଯାଇଥଲା। ର ମିଦ୍ାଳୟ ସ୍ତରକର 
ସମ୍ ମିଳନୀ ପକ୍ଷରୁ େରାଯାଉଥିରା ଓଡମିଶାର 
ଭାଷା ଏରଂ ସଂସ୍ତୃ ମି ସମ୍େକିତ ପ୍ରତ ମିକଯାଗ ମିତାେୁ 
ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ର ମିଦ୍ାଳୟକର େରାଇରା 
ପାଇଁ ସହକଯାଗ େର ମିକର କରାଲମି େହ ମିଥିକଲ। 
ମୁ୍ ନ ମିସ ମିପାଲ ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ରାଜନୀତ ମି 
ର ମିଜ୍ାନ ର ମିଭାଗର ଅଧ୍ାପ ମିୋ ଡ. ଦ ମିର୍ୋନ୍ତ ମି 
ର ମିଲୁଙ୍ ମଖୁ୍ରକ୍ା ଭାକର ନୂଆଁଁଖାଇ ପର୍ବ 

େ ମିପର ମି ପର ମିମାଜକିତ କହାଇ ନୂତନ ରୂପ ଧାରଣ 
େରୁେ ମି ଅରତାରଣା େର ମିଥିକଲ। ମଖୁ୍ଅତ ମିଥି 
ଭାକର ଓଡମିଶା ସରୋରଙ୍ ଉର୍ଶ ମିକ୍ଷା ର ମିଭାଗ 
ମନ୍ତୀ କରାହ ମିତ ପଜୂାରୀ ନୂଅଁାଖାଇ ପର୍ବ 
ସହ ସମ୍େ୍ବର ଭାଇଚାରାକର କଯାଡ଼ମିରାେୁ 
ଉତ୍କଳ ସମ୍ ମିଳନୀର ଉଦ୍ମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ 
କରାଲମି େହ ମିଥିକଲ। ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦେଙ୍ 
ଦ୍ାରା ତାଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ େରାଯାଇଥିରା 
ସ୍ାରେପତ୍ରକର ଥିରା ଦାର ମିେୁ ମହାର ମିଦ୍ାଳୟ 
ତଥା ର ମିଶ୍ୱର ମିଦ୍ାଳୟ ସ୍ତରକର ୋଯ୍ବ୍ୋରୀ 

େର ମିରା ପାଇଁ ପ୍ରତ ମିଶରୁତ ମି କଦଇଥିକଲ। ଉତ୍କଳ 
ଶ ମିଳ୍ପ ପର ମିଚାଳେ ସମାଜର ସଭାପତ ମି 
ଚ ମିତ୍ରଂଜନ ଦାଶ ରାଉରକେଲାକର ଥିରା 
ରୁଗ ୍ ଣ ଶ ମିଳ୍ପଗଡୁ ମିେୁ ପନୁରୁଦ୍ଧାର େର ମିରା 
ସହ ଏେ ର ମିଶ୍ୱର ମିଦ୍ାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 
ଉର୍ଶ ମିକ୍ଷା ମନ୍ତୀଙ୍ ଦ ୃଷ୍ ମି ଆେଷ୍ବଣ େର ମିଥିକଲ। 
ସମ୍ ମିଳନୀର ଉପସଭାପତ ମି ଡ.େ ମିକଶାରୀ 
ଦାଶ ସମ୍ୱଲପରୁୀ ଭାଷାକର ନୂଅଁାଖାଇ 
ସମ୍େକିତ ର ମିଭ ମିନ୍ନ ଢଗଢମାଳମି ଉପସ୍ଥାପନ 
େର ମିଥିକଲ। ପ୍ରଥମ ପଯ୍ବ୍ାୟକର ନ ମିରୁପମା 

ପତ ମିଙ୍ ସଂକଯାଜନା ଏରଂ ପ୍ରତାପ ରାୟ ଓ 
ସଶୁାନ୍ତ ନାୟେଙ୍ ପର ମିେଳ୍ପନାକର ଓଡମିଶୀ, 
ସମ୍ୱଲପରୁୀ, ଡାଲଖାଇ, ଦୁଲଦୁଲମି ଆଦମି 
ନୃତ୍ ତ୍ର ମିକରଣୀ େଳା ପର ମିଷଦର େଳାୋର 
ଏରଂ ମାରାଂରୁରୁ ସାଂସ୍ତୃ ମିେ ଅନୁଷ୍ାନ ଦ୍ାରା 
ପର ମିକରଷ ମିତ କହାଇଥିଲା। ପାନକପାଷ 
ଉପଖଣ୍ଡକର ଅରସ୍ଥମିତ ଉର୍ରମିଦ୍ାଳୟକର 
‘ଓଡମିଶାର ସାଂସ୍ତୃ ମିେ ପରମ୍ରା’ ଶୀଷ୍ବେ 
ପ୍ରରନ୍ଧଲମିଖନ ପ୍ରତ ମିକଯାଗ ମିତାକର େ ୃତୀ 
ୋତ୍ରୀ, ତ୍ର ମିକରଣୀ େଳାପର ମିଷଦର ନ ୃତ୍ଗରୁୁ 
ସନୁୀତା ପଟ୍ଟନାୟେ, ମାରାଂରୁରୁ ସାଂସ୍ତୃ ମିେ 
ଅନୁଷ୍ାନର ମଖୁ୍ ଗକଜନ୍ଦ୍ର ମମୁୁ୍ବ ଏରଂ ଶ ମିରମ୍  
ସଂଗୀତ ଅନୁଷ୍ାନର ଗରୁୁ ରାଜେୁମାରୀ 
କଦରୀଙୁ୍ ସମ୍ାନ ମିତ େରାଯାଇଥିଲା। 
ସମ୍ ମିଳନୀର ଉପସଭାପତ ମି ତପସ୍ମିନୀ ରହ ମିଦାର 
ଧନ୍ରାଦ ଅପ୍ବଣ େର ମିଥିକଲ। ଭଗରାନ 
ମହାପାତ୍ର, ରାଳେ ୃଷ୍ଣ ସ୍ାଇଁ, ଡଲମିରାଣୀ ବ୍ରହ୍ା, 
ଅନୀଲ ଦାଶ, ସନୁୀଲ େୁମାର ମହାନ୍ତ ମି, ଉତ୍ମ 
େୁମାର ରାର ମିେ, ନ ମିରଂଜନ ସାମଲ, ଅମକରନ୍ଦ୍ର 
ପଟ୍ଟନାୟେ, ରାଜେମିକଶାର ମ ମିଶ୍ର, କଶୈକଳନ୍ଦ୍ର 
ମହାନ୍ତ ମି, ଶରତ େୁମାର ଦାଶ, ଶମ୍ନୁାଥ 
ପର ମିଡା, େ ମିକଶାରୀ କମାହନ େର, ର ମିଜୟ 
େୁମାର ରରାଳ, ହର ମିହର ଶତପଥୀ, ଡ. 
ମଞ୍ଶୁମ୍ବା ମହାପାତ୍ର, ମ ମିନତୀ ର ମିଶ୍ୱାଳ, ନମ ମିତା 
କରକହରା ସହକଯାଗ େର ମିଥିକଲ।

ରପାଉରସେଲପା, ୨ପା୯(େମେି): ରାଉରକେଲା ଆଇନ 
ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ଦୁଇଦମିନ ମିଆ ରାଷକିକୋତ୍ସର ‘ସ୍ାଶ’ 
ଆଜମି ମହାର ମିଦ୍ାଳୟକର ଉଦଘାଟ ମିତ କହାଇଯାଇେ ମି। 
ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ଅଧ୍କ୍ଷ ଡଃ କଦକରନ୍ଦ୍ରନାଥ 
କରକହରାଙ୍ ସଭାପତ ମିତ୍ବକର ଆକୟାଜମିତ 
ୋଯ୍୍ବ କ୍ରମକର ରାଜ୍ ସରୋରଙ୍ ଉର୍ ଶ ମିକ୍ଷାମନ୍ତୀ 
ଇଂ କରାହ ମିତ ପଜୂାରୀ ମଖୁ୍ଅତ ମିଥି ଭାକର େହ ମିକଲ 
କଯ ରାଉରକେଲା କହଉେ ମି ଏେ ଭଲ କରେନମିଂ ପଡମିଆ। 
ଏହ ମି ମହାର ମିଦ୍ାଳୟ ଆଇନ ର ମିଭାଗେୁ ଅକନେ 
ଅରଦାନ କଦଇେ ମି। ରାଉରକେଲାର କଯଉ ଁ ଋଣ 
କମା ଉପକର ଅେ ମି ତାେୁ ସଝୁ ମିରାେୁ କଚଷ୍ା େର ମିର ମି। 
ମହାର ମିଦ୍ାଳୟକର ଏଲ୍ ଏଲ୍ଏମ ଓ ଇଣ୍ଟ୍ମିକଗ୍ରକଟଡ ଲ’ 
କଖାଲମିରାେୁ ପରୂା କଚଷ୍ା େର ମିର ମି। ଏହ ମି ସମାକରାହକର 
ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ପର ମିଚାଳନା ସମ ମିତ ମିର ସଭାପତ ମି 
ତଥା ରାଉରକେଲା ର ମିଧାୟେ ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟେ 
ସମ୍ାନ ମିତ ଅତ ମିଥି ଭାକର କଯାଗ କଦଇଥିକଲ। ଆଞ୍ଚଳମିେ 
ଶ ମିକ୍ଷା ନ ମିକଦ୍୍ବଶେ ପ୍ରଭାରତୀ ଗରୁୁ ଓ ୋଯ୍୍ବ ୋରୀ 
ସଭାପତ ମି ସଂଜୀର େୁମାର ମହାନ୍ତ ମି ସମ୍ାନ ମିତ ଅତ ମିଥି 
ଭାକର ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିକଲ। ୋତ୍ରସଂସଦର ସଭାପତ ମି 
ସତ୍ଜମିତ ମ ମିଶ୍ର ମହାର ମିଦ୍ାଳୟ ପରୂ୍ବରୁ େର ମିଥିରା 
ର ମିଭ ମିନ୍ନ ୋଯ୍୍ବ କ୍ରମ ଓ ମହାର ମିଦ୍ାଳୟ ସଂପେ୍ବକର 
ଆକଲାେପାତ େର ମିଥିକଲ। ଅଧ୍ାପ ମିୋ ସମ୍ାଦମିୋ 

ମହାନ୍ତ ମି ମଖୁ୍ଅତ ମିଥିଙ୍ ପର ମିଚୟ ପ୍ରଦାନ େର ମିଥିକଲ। 
କମାନାଲମିସା ସାହୁ ଓ ଶଭୁମ ଓରାମଙ୍ ମଞ୍ଚ 
ସଂକଯାଜନାକର ଆକୟାଜମିତ ଏହ ମି ୋଯ୍୍ବ କ୍ରମକର ରୀତୁ 
ଅଗ୍ରୱାଲ ଗକଣଶ ରଦେନା ଗାନ େର ମିଥିରା କରକଳ 
ସ୍ବାଗତ ମିୋ, ସଂଗୀତା, ଲ ମିପ୍ା, ଆଞ୍ଚଲ, ସଚୁ ମିସ୍ ମିତା, 
କରଣ ୁ ପ୍ରମଖୁ ସ୍ବାଗତ ସଂଗୀତ ଗାନ େର ମିଥିକଲ। 
ପରୂ୍ବରୁ େରାଯାଇଥିରା ପ୍ରତ ମିକଯାଗ ମିତାକର େୃତୀ 
ପ୍ରତ ମିକଯାଗୀଙୁ୍ ଅତ ମିଥିମାକନ ପରୁସ୍ତୃ େର ମିଥିକଲ। 
ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ଅଧ୍ାପ ମିୋ ଡଃ ସମ୍ାଦମିୋ ମହାନ୍ତ ମି, 
ଡଃ ପ୍ରଜ୍ା ପରମ ମିତା ପଣ୍ଡା, ତନ୍ମୟରାଜ ପାଢୀ, ଡଃ 
ଦ ମିକର୍ଦୁେେୁମାର ପଣ୍ଡା, ମକନାରଞ୍ନ ମହାନ୍ତ ମି, 

ସାଧାରଣ ସଂପାଦେ ତ୍ର ମିକଲାେୀନାଥ ପାକଣ୍ଡ, ରରମିତା 
ମହାପାତ୍ର, କଲାେସମ୍େ୍ବ ଅଧିୋରୀ େୁଞ୍ରମିହାରୀ 
ରାଉତ, କଦରାଶ ମିଷ ମହାନ୍ତ ମି, ସକୁରଶ ମାଝୀ, ଗ ମିର ମିଶ 
ମହାପାତ୍ର, ଆରତୀ କଚୌଧରୁୀ, ର ମିଭୂତ ମି ଭୂଷଣ ପହୁାଣ, 
ସଜୁାତା ନାୟେ, କଦରାଶ ମିଷ କରକହରା, ଲକ୍ଷୀପ୍ର ମିୟା 
ସାହୁ, ଅକ୍ଷୟ ଦାଶ, ଅଜୟ ପାଣ ମିଗ୍ରାହୀ, ନଦେେମିକଶାର 
ମାହାକତା, ହୃଦୟ ରଂଜନ ମହାନ୍ତ ମି, ଆୟସୁ୍ାନ 
ସାହୁ, ରାମ ରଣ ମିଆ, ନ ମିତ୍ାନଦେ ର ମିକଶାଇ, କଦରେମି 
ୋରୁଆ ସହକଯାଗ େର ମିଥିକଲ। କଶଷକର ସାଂସ୍ତୃ ମିେ 
ୋଯ୍୍ବ କ୍ରମ କହାଇଥିଲା। ଆଲୁମନମି ଆକସାସ ମିଏସନର 
ସଭାପତ ମି ସମୁନ ଦତ୍ ଧନ୍ରାଦ ଅପ୍ବଣ େର ମିଥିକଲ।

ରପାଉରସେଲପା, ୨ପା୯(େମେି): ଓଡ଼ମିଶାର 
ଉର୍ଶ ମିକ୍ଷା ମନ୍ତୀ କରାହ ମିତ ପଜୂାରୀ 
ଶକୁ୍ରରାର ଦ ମିନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟାକର ରନ୍ଧମଣୁ୍ଡା 
ୋଷ୍ େକଲଜକର ପହଞ୍ଚ ମିଥିକଲ। କସ 
େକଲଜକର କମୌଳ ମିେ ସରୁ ମିଧା ଅଭାର 
ଏରଂ ଶ ମିକ୍ଷା ର୍ରସ୍ଥାକର ଉନ୍ନତ ମି ଆଣ ମିରା 
ଉପକର ଆକଲାେପାତ େର ମିଥିକଲ। 
ୋଯ୍ବ୍କ୍ରମେୁ ସକମ୍ୱାଧିତ େର ମି ପଜୂାରୀ 
େହ ମିେନ୍ତମି କଯ େକଲଜ ୋତ୍ରୋତ୍ରୀଙୁ୍ 
ସରୁପ୍ରୋର ସରୁ ମିଧା କଯାକଗଇ 

କଦରା ଆମର ମଖୁ୍ େତ୍୍ବର୍। ଏହ ମି 
କକ୍ଷତ୍ରକର ରାଉରକେଲାେୁ ସ୍ବତନ୍ତ 
ପର ମିଚୟ ମ ମିଳ ମିପାର ମିେ ମି କରାଲମି କସ 
େହ ମିେନ୍ତମି। ରାଉରକେଲା ର ମିଧାୟେ 
ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟେ େହ ମିେନ୍ତମି 
କଯ ୋତ୍ରୋତ୍ରୀଙୁ୍ ସର୍ବଦା ଭଲ ସ୍ପ୍ନ 

କଦଖିରା ଉଚମିତ୍। ଯରୁେମାନଙୁ୍ ସର୍ବଦା 
ନ ମିଜ ଏରଂ ନ ମିଜ ସମାଜ ପାଇଁ କନତୃତ୍ୱ 
କନରା ଆରଶ୍େ। କତକର ଯାଇ 
କଦଶ ର ମିୋଶ ପଥକର ଯାଇ ପାର ମିର। 
ୋଯ୍ବ୍କ୍ରମ ସମୟକର ରନ୍ଧମଣୁ୍ଡାର 
ଜନକସରା ସମ ମିତ ମିର ସଭାପତ ମି ର ମି. 
ରକଦ୍ବଶ୍ୱର ରାଓଙ୍ କନତୃତ୍ୱକର 
ସଂଗଠନର ସଦସ୍ମାକନ େକଲଜ 
ପର ମିସରକର ଏେ ସାଇେଲ ଷ୍ାଣ୍ଡ, ଏେ 
ନୂତନ କଶ୍ରଣୀ ଗହୃ ଦାର ମି େର ମି ଶ ମିକ୍ଷା 

ମନ୍ତୀଙ୍ ନ ମିେଟକର ଏେ ସ୍ାରେପତ୍ର 
ଦାଖଲ େର ମିେନ୍ତମି। େକଲଜର ଅଧ୍କ୍ଷ 
ତୁଷାରୋନ୍ତ ମ ମିଶ୍ର, ଅଧ୍ାପେ ପ ମି.କେ 
ସାହୁ, ଡେ୍ଟର ମକନାରଂଜନ ତ୍ର ମିପାଠୀ, 
ଅହ ମିର ମହାନ୍ତ ମି, ସଞ୍ୀର ରାଉତରାୟ 
ଏରଂ ଅନ୍ମାକନ ଉପସ୍ଥମିତ ଥିକଲ।

ରପାଉରସେଲପା, ୨ପା୯(େମେି): ରାଉରକେଲା କଦଓଗାଁସ୍ଥମିତ ଗାନ୍ଧୀ ମହାର ମିଦ୍ାଳୟେୁ ଆଜମି 
ଅପରାହ୍ନକର ଗସ୍ତ େର ମି ରାଜ୍ ଉର୍ଶ ମିକ୍ଷା ମନ୍ତୀ ଇଂ କରାହ ମିତ ପଜୂାରୀ େହ ମିକଲ, କଦଓଗାଁ ପର ମି 
ଏେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକର ଶ ମିକ୍ଷାର ର ମିୋଶ କକ୍ଷତ୍ରକର ଗାନ୍ଧୀ ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ସ୍ବେୀୟ ଅରଦାନ 
ଅନସ୍ବୀୋଯ୍୍ବ । ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ଅଧ୍କ୍ଷ ଡେ୍ଟର କଗୌରଚନ୍ଦ୍ର କରକହରାଙ୍ ସଭାପତ ମିତ୍ବକର 
ଆକୟାଜମିତ ଏେ ସମ୍ୱଦ୍ଧ୍ବନା ୋଯ୍୍ବ କ୍ରମକର ଉର୍ଶ ମିକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ପଜୂାରୀ େହ ମିକଲ, ମୁ ଁଏଇ ରାଉରକେଲା 
ମାଟ ମି ପାଣ ମି ପରନକର ରଢମିେ ମି । କତଣ ୁଏଠାକର ଶ ମିକ୍ଷାର ର ମିୋଶ କମାର ଗରୁୁ ଦାୟ ମିତ୍ବ ରହ ମିେ ମି। ‘କମା 
େକଲଜ ଅଭମିଯାନ’େୁ ଗରୁୁତ୍ବାକରାପ େର ମି କସ େହ ମିକଲ ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ର ମିୋଶ ପାଇ ଁପରୂ୍ବତନ 
ୋତ୍ରୋତ୍ରୀଙ୍ ଭୂମ ମିୋ ଓ ସହକଯାଗର ହାତ ରଢାଇରା ଅତୀର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ। ରାଉରକେଲା 
ର ମିଧାୟେ ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟେ ଏହ ମି ଅରସରକର ସମ୍ାନ ମିତ ଅତ ମିଥି ଭାକର କଯାଗ 
କଦଇଥିକଲ। ଉର୍ଶ ମିକ୍ଷା ର ମିଭାଗ ସମ୍ୱଲପରୁ ଆଞ୍ଚଳମିେ ନ ମିକଦ୍୍ବଶେ ଡେ୍ଟର ପ୍ରଭାରତୀ ଗରୁୁ େହ ମିକଲ 
ଅଧ୍ାପେମାକନ କହଉେନ୍ତମି ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ପ୍ରେୃତ ଭ ମିତ୍ ମିଭୂମ ମି। ୋରଣ କସମାକନ ୋତ୍ରୋତ୍ରୀଙ୍ 
ଭରମିଷ୍ତ ଗଠନ େର ମିରା କକ୍ଷତ୍ରକର ଉତ୍ରଦାୟୀ। େକଲଜ ଅଧ୍କ୍ଷ କରକହରା ସମସ୍ତଙୁ୍ ସ୍ବାଗତ 
େର ମିଥିକଲ। ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ଜୀର ର ମିଜ୍ାନ ଅଧ୍ାପ ମିୋ ଡେ୍ଟର ନମ ମିତା ରଥ ୋଯ୍୍ବ କ୍ରମକର 
ସଂକଯାଜନା େର ମିଥିଲା କରକଳ ମନସ୍ତତ୍ଵ ର ମିଭାଗ ଅଧ୍ାପେ ଡେ୍ଟର ଲଳମିତକମାହନ ଷଡଙ୍ୀ 
ଧନ୍ରାଦ ଅପ୍ବଣ େର ମିଥିକଲ । ପଶ୍ ମିମ ଓଡମିଶା ର ମିୋଶ ପର ମିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ର୍ୟକର 
ନ ମିମକିତ ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ଏେ ନୂତନ ର ମିଲଡମିଂେୁ ମଖୁ୍ ଅତ ମିଥି ଇଂ ପଜୂାରୀ ଉଦଘାଟନ େର ମିଥିକଲ।

ରପାଉରସେଲପା,୨ପା୯(େମେି): 
ସରୋରୀ ଜମ ମି ଜରରଦଖଲ 
େର ମି ର୍ରସାୟ େର ମିଆସଥୁିରା 
ଦୁଇ କଦାୋନେୁ ଆଜମି ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍ଷରୁ ଉକଛେଦ େରାଯାଇେ ମି। 
ସ ମିଭ ମିଲ ଟାଉନସ ମିପସ୍ଥମିତ ସଞ୍ୟ 
ମାକେ୍ବଟଠାକର ଆଜମି ଏହ ମି 
ଉକଛେଦ େରାଯାଇଥିଲା। 

ସଚୂନା ମତୁାରେ, ଆରଡମିଏ 
ଜମ ମିେୁ ଜରରଦଖଲ େର ମି ଦୁଇ 
ଜଣ ଫାଷ୍ ଫୁଡ୍ ର୍ରସାୟୀ 
କଦାୋନ େର ମି ର୍ରସାୟ େର ମି 
ଆସଥୁିକଲ। ର ମିଭାଗ ନ ମିେଟକର 
ଏହାର ଅଭମିକଯାଗ କହରା 
ପକର ଆରଡମିଏ ପକ୍ଷରୁ ଉକଛେଦ 
େରାଯାଇଥିରା ସଚୂନା ମ ମିଳ ମିେ ମି।

ବଭିନି୍ନ ମହାବଦି୍ାଳୟ ବୁଲଲିଲ ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ମନ୍ତ୍ରୀ

ସ୍ବୟଂଶାସତି ମହାବଦି୍ାଳୟରେ ‘ରମା କରେଜ’ ଅଭଯିାନକୁ ଗେୁୁତ୍ବ

ରପାଉରସେଲପା, ୨ପା୯(େମେି)

ରାଉରକେଲା ସରୋରୀ ସ୍ବୟଂଶାସ ମିତ 
ମହାର ମିଦ୍ାଳୟେୁ ଗସ୍ତମି େର ମି ରାଜ୍ 
ଉର୍ଶ ମିକ୍ଷା ମନ୍ତୀ ଇଂ କରାହ ମିତ ପଜୂାରୀ କମା 
େକଲଜ ଅଭମିଯାନେୁ ସଦୃୁଢ ଓ ସଫଳ 
େର ମିରା ଉପକର ଗରୁୁତ୍ବାକରାପ େର ମିଥିକଲ। 
ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ଅଧ୍କ୍ଷ ଡେ୍ଟର ର ମିଜୟ 
େୁମାର କରକହରାଙ୍ ସଭାପତ ମିତ୍ବକର 
ଆକୟାଜମିତ ଏେ ସମ୍ୱଦ୍ଧ୍ବନା ୋଯ୍ବ୍କ୍ରମକର 

ଉର୍ଶ ମିକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ପଜୂାରୀ େହ ମିକଲ, ମୁଁ ଏହ ମି 
େକଲଜର ଆଲୁମନମି। ଏହ ମି େକଲଜର 
ସର୍ବାଙ୍ୀନ ଉନ୍ନତ ମି କମାର ପ୍ରଧାନ େତ୍୍ବର୍। 
କଯକେୌଣସ ମି ଶ ମିକ୍ଷାନୁଷ୍ାନର ର ମିୋଶ 
ପେକର ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ପରୂ୍ବତନ 
ୋତ୍ରୋତ୍ରୀଙ୍ ଭୂମ ମିୋ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ। 
କସଥିପାଇଁ ମହାର ମିଦ୍ାଳୟକର ରାଜ୍ 
ସରୋରଙ୍ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଣୀତ ‘କମା 
େକଲଜ ଅଭମିଯାନ’େୁ ସଦୃୁଢ େର ମିରାେୁ 
ପଡମିର। ଜକଣ ଆଲୁମ ମିନ ଭାକର ଏହ ମି 

ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ଯାହା ଯାହା ର ମିୋଶ 
ୋଯ୍ବ୍ ସମ୍ର ତା ଉପକର ଗରୁୁତ୍ବ କଦକର 
କରାଲମି କସ େହ ମିଥିକଲ। ରାଉରକେଲା 
ର ମିଧାୟେ ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟେ ସମ୍ାନ ମିତ 
ଅତ ମିଥି ଭାକର େହ ମିକଲ, ଆକମ ସମକସ୍ତ ଏହ ମି 
ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ଆଲୁମନମି କହାଇଥିରାରୁ 
ମ ମିଳ ମିମ ମିଶ ମି େକଲଜର ସର୍ବର ମିଧ ଉନ୍ନତ ମି ପାଇଁ 
ଉଦ୍ମ େର ମିରା ଉଚମିତ୍। ଉର୍ଶ ମିକ୍ଷା ର ମିଭାଗ 
ସମ୍ୱଲପରୁ ଆଞ୍ଚଳମିେ ନ ମିକଦ୍୍ବଶେ ଡେ୍ଟର 
ପ୍ରଭାରତୀ ଗରୁୁ ମହାର ମିଦ୍ାଳୟ ପର ମିଦଶ୍ବନ 

େର ମି ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ସ୍ବଛେତା ଓ ଶ ମିକ୍ଷା 
ର୍ରସ୍ଥାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା େର ମିଥିକଲ। 
େକଲଜ ଅଧ୍କ୍ଷ ଡେ୍ଟର କରକହରା ଏହ ମି 
େକଲଜର ଜକଣ ପରୂ୍ବତନ ୋତ୍ର ଆଜମି 
ରାଜ୍ର ଉର୍ଶ ମିକ୍ଷା ମନ୍ତୀ ପଦରୀକର 
ଅରସ୍ଥାପ ମିତ କହାଇଥିରାରୁ ଆଜମି ଆମ 
ମହାର ମିଦ୍ାଳୟ ଆଜମି ଧନ୍ କହାଇେ ମି। 
ମହାର ମିଦ୍ାଳୟର ଏେଜମିେୁ୍ଟ ମିଭ େମ ମିଟ ମିର 
ଅଧ୍କ୍ଷ ଡେ୍ଟର ସମର ମଦୁାଲମି େହ ମିକଲ, 
ଏହ ମି ମହାର ମିଦ୍ାଳୟକର ଅଧ୍ାପେ ଓ 
ୋତ୍ରୋତ୍ରୀଙ୍ ସଂଖ୍ା ଅଧିେ ଥିରାରୁ 
ଏଠାକର ୨ ହଜାର ଦଶ୍ବେ ରସ ମି ପାର ମିରା 
ପର ମି ଏେ ଇନକଡାର ଅଡମିକଟାର ମିୟମ୍ 
ଆରଶ୍େତା ରହ ମିେ ମି। ଏହ ମି ଅରସରକର 
ମହାର ମିଦ୍ାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋଶ ମିତ 
‘ସକର୍ବଷାଂ’ ସ୍ରଣ ମିୋେୁ ଉର୍ଶ ମିକ୍ଷା ମନ୍ତୀ 
ଶ୍ରୀ ପଜୂାରୀ ଉକନ୍ମାଚନ େର ମିଥିକଲ। ଉର୍ 
ମାଧ୍ମ ମିେ ପରୀକ୍ଷାକର କଶ୍ରଷ୍ ୋତ୍ରୋତ୍ରୀଙୁ୍ 
ମଖୁ୍ଅତ ମିଥି ସମ୍ୱଦ୍ଧକିତ େର ମିଥିକଲ। 
ସାଂସ୍ତୃ ମିେ ଆକସାସ ମିଏସନର ଉପକଦଷ୍ା 
ଅଧ୍ାପେ ପ୍ରଦୀପ କଖସ୍ ସଂକଯାଜନା 
େର ମିଥିକଲ। ୋତ୍ର ସଂସଦ ଉପକଦଷ୍ା 
ଡେ୍ଟର ସସ୍ ମିତା ସାମଲ ଧନ୍ରାଦ ଅପ୍ବଣ 
େର ମିଥିକଲ। ଆଜାଦୀ ୋ ଅମତୃ ମକହାତ୍ସର 
ପ୍ରତ ମିକଯାଗ ମିତାର େୃତୀ ୋତ୍ରୋତ୍ରୀଙୁ୍ 
ମଖୁ୍ଅତ ମିଥି ପରୁସ୍ତୃ େର ମିଥିକଲ।

ଗାନ୍୍ରୀ ମହାବଦି୍ାଳୟ
ଅଧ୍ାପକମାରନ ରହଉଛନ୍ ିପ୍ରକୃତ ଭତି୍ଭୂିମ ି

ରପାଉରସେଲପା,୨ପା୯(େମେି): ଅରୋରୀ 
ର ମିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ର ମିଭ ମିନ୍ନ ସ୍ଥାନକର ଚଢଉ 
େରାଯାଇ କଦଶୀମଦ ଓ ସ୍ଟୁ ମି ଜରତ 
େରାଯାଇଥିରା କରକଳ ଦୁଇ ଜଣ ମହ ମିଳା 
ସକମତ ୩ ଜଣଙୁ୍ ଗ ମିରଫ େରାଯାଇ କୋଟ୍ବ 
ଚାଲାଣ େରାଯାଇେ ମି। ର ମିଭାଗର ସଚୂନା 
ମତୁାରେ, ସ୍ଟୁ ମି କଯାକଗ ନୂଆରଜାର 
ଅଞ୍ଚଳର ମକୁଜଶ ଡାଙ୍ ମଦ କନଇ ଯାଉଥିରା 
କରକଳ ସ’ ମ ମିଲ େେଠାକର ଧରା ପଡ଼ମିଥିଲା। 
କସହ ମିପର ମି ନୂଆରଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ 
ମହ ମିଳା ମାନ ମି ତ ମିର ମିସା ଓ ନଦୀ ସାମନ୍ତ କଚାରା 
କଦଶୀମଦ ୋରରାର ଅଭମିକଯାଗକର ଗ ମିରଫ 
େରାଯାଇଥିଲା। କସମାନଙ୍ଠାରୁ କମାଟ 
୧୦୧ ଲମିଟର ମଦ ଜରତ େରାଯାଇଥିରା 
କରକଳ ଏହାର ଆନୁମାନ ମିେ ମଲୂ୍ ୧୦ 
ହଜାର ଟଙ୍ା କହର କରାଲମି େୁହାଯାଇେ ମି।

ରପାଉରସେଲପା,୨ପା୯(େମେି): ର ମିହାର 
ଅଞ୍ଚଳେୁ ଲକ୍ଷାଧିେ ଟଙ୍ାର ଗକଞ୍ଇ ଚାଲାଣ 
କହଉଥିରା କରକଳ ପା୍ଣ୍ସାଇଟ୍ ଥାନା ପଲୁ ମିସ 
ଧର ମିେ ମି। ପଟଣା ରର ମିହାକଟାଲା ଅଞ୍ଚଳର 
ସନୁୀଲ େୁମାର ଯାଦର ଓ କଗୌର ନ ମିମ ମି 
ଅଞ୍ଚଳର ମକୁେଶ େୁମାରେୁ ଗ ମିରଫ େରାଯାଇ 
୨୧ କେଜମି ୪୮୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଗକଞ୍ଇ, 
୨ଟ ମି କମାରାଇଲ କଫାନ ଓ ୧୧୦୦ ଟଙ୍ା 
ଜରତ େରାଯାଇେ ମି। ଗାନ୍ଧୀକରାଡ୍ କର ପଲୁ ମିସ 
ଚଢ଼ଉ େର ମିଥିଲା କରକଳ ଜରତ କହାଇଥିରା 
ଗକଞ୍ଇର ମଲୂ୍ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍ା 
କହର କରାଲମି ଆେଳନ େରାଯାଇେ ମି।

ରଦଶୀମଦ ଓ ସ୍ଟୁ ି
ଜବତ; ୩ ଗେିଫ

େକ୍ାଧିକ ଟଙ୍ାେ ଗରଜେଇ 
ଜବତ; ୨ ଗେିଫ

ଉତ୍କଳ ସମ୍ଳିନୀ ଆନୁକୂେ୍ରେ ନୂଆଁଖାଇ ସମାରୋହ  

ରାଉରଲେଲାଲର 
ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ 
ସ୍ାପନ ଦାବ ି

ରାଉରଲେଲା ଆଇନ ମହାବଦି୍ାଳୟର ବାର୍ଷିଲୋତ୍ସବ ‘ସ୍ାଶ୍ ’ ଉଦ୍ ଘାଟତି

ଇଣ୍ରିରେରଟଡ୍ େ’ ଓ ଏଲ୍ ଏଲ୍ଏମ୍ ପାଠ୍କ୍ରମ ପାଇଁ ଉଦ୍ମ
ସଭିେି ଟାଉନ୍ ସପି୍ ରେ 
ଜବେଦଖେ ଉରଛେଦ

‘ଶକି୍ା ରକ୍ତ୍ରରେ ୋଉେରକୋକୁ 
ମଳିଛି ିସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପେଚିୟ’

ଆର୍ ଏଚ୍ ଏ ପକ୍େୁ ନୂଅଁାଖାଇ ରଭଟ୍ ଘାଟ୍

ରପାଉରସେଲପା, ୨ପା୯(େମେି): 
ରାଉରକେଲା ହେସ୍ବ ଆକସାସ ମିଏସନ 
ପକ୍ଷରୁ ଆଜମି କସେ୍ଟର-୨ଠାକର ପରମିତ୍ର 
ନୂଅଁାଖାଇ କଭଟଘାଟ୍ ଆକୟାଜମିତ 
କହାଇଥିଲା। ପଶ୍ ମିମ ଓଡମିଶାର ପ୍ରସ ମିଦ୍ଧ 
ଗଣପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବକର ସମସ୍ତଙ୍ 

ପର ମିରାରକର ସଖୁଶାନ୍ତ ମି ଭର ମିଯାଉ, 
ମାଆ ସମକଲଇ ସମସ୍ତଙୁ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ 
େରନୁ୍ତ କରାଲମି ୋମନା େରାଯାଇେ ମି। 
ଏହ ମି ଅରସରକର ମ ମିଷ୍ାନ୍ନ ରଣ୍ନ େର ମି 
ପରସ୍ପରେୁ ଅଭମିନଦେନ ଓ ଶକୁଭଛୋ 
ଜ୍ାପନ େର ମିଥିକଲ।
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ଶନବିାର, 
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ପଦ୍ମପରୁ,୨।୯(ସମସି): ପଦ୍ମପରୁ ରକି୍ଏିସନ 
ସସଣ୍ଟରଠାସର ‘ଏବସିଡି’ିର ସଭାପତ ି ଅନୀଲ 
ସବସେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ନୂଆଖାଇ ସଭଟ ଓ 
ସାଂସ୍ କୃତକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି ସୋଇଥିଲା। 
ପ୍ରଚଳତି ପରମ୍ପରା କ୍ସମ ଗାଁ ଝାଙ୍କର ମଞ୍ାରୁଢ଼ 
ଅଗ୍ରପଜୂ୍ୟ ଶ୍ୀଗସେଶ ଓ ମା ଅଧିଷ୍ାତ୍ୀ ସଦବୀ 
ସମସଲଇଙୁ୍କ ନୂଆ ଅନ୍ନସଭାଗ ଅପ୍ଯେ କରବିାସେ 
ନୂଆଁ ବତିରେ କରଥିିସଲ। ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ମମତା 
ମଶି୍, ସନୁତିା ଦାସ, ପ୍ରଭାତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ବାସନ୍ୀ ସାେୁଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆବାେନୀ ସଙ୍ୀତ 
ପରସିବଷେ କରାରାଇଥଲା। ଆସୟାଜକ 
ଏବସିଡି ି ଅନୁଷ୍ାନର ସମ୍ପାଦକ ରଘନୁାଥ ପରୁୀ 
ସ୍ାଗତ ଅଭଭିାଷେ ସଦଇଥିସଲ। ସଲବ୍ପିଡା 
କସଲଜର ଅଧ୍ୟାପକ ରବୁରାଜ ସା ମଖୁ୍ୟବକ୍ା 
ଭାବସର ସରାଗଦାନ କର ି ନୂଅାଁଖାଇ ତେିାରର 
ମେତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପକ୍ଯସର ତାଙ୍କ ବକ୍ବ୍ୟ ରଖିଥିସଲ। 
ନୂଆଁଖାଇ ଭାବ ଓ ସମ୍ପକ୍ଯର ପବ୍ଯ ସୋଇଥିବାରୁ 
ମଞ୍ସର ପରସିବଷତି ସାଂସ୍ କୃତକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମସର 
ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଓ ସାଂସ୍ କୃତକି 
ବବିଧିତା ପରଲିକ୍ଷତି ସୋଇଥିଲା। ଭୁବସନଶ୍ୱର 
‘ନାଟ୍ୟଶାଳା’ ସଂସ୍ାର କଳାକାରମାସନ ଅଗ୍ରପଜୂ୍ୟ 
ଶ୍ୀଗସେଶଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଓ ନକୃ ତାଭନିୟ ପରସିବଷେ 
କରଥିିସଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ବଲାଙ୍ରିର 

‘ସ�ାଲ ମେୁୁରୀ’, ଭୁବସନଶ୍ୱରର ‘ଆରାଧନା 
ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାସଡମ’ିର କଳାକାରମାନଙ୍କ ସଗାଟ ି
ପଅୁ ନକୃ ତ୍ୟ, ପଦ୍ମପରୁ ସଙ୍ୀତ ସମତି,ି ସରସ୍ତୀ 
ଶଶି ୁ ବଦି୍ୟାମନ୍ଦରି ପଦ୍ମପରୁ, ସରକାରୀ 

ଚନ୍ଦାବତୀ ସମସେର ଉଚ୍ଚପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳୟ 
ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ରାଦୁକରୀ ନକୃ ତ୍ୟସର ଝୁମଥିିସଲ 
ଦଶ୍ଯକ। ପଦ୍ମପରୁର ପବୂ୍ଯତନ ବଧିାୟକ ପ୍ରଦୀପ 
ପସୁରାେତି, ନୂଆପଡ଼ା ଜଲି୍ା ସଡପଟୁ ିକସଲକ୍ଟର 

ମସେନ୍ଦ ବସଢ଼ଇ, ବରଗଡ଼ ପଞ୍ାୟତ କସଲଜ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପତତିପାବନ ସାେୁଙ୍କ ସସମତ ,ବରଷି୍ 
କଂସଗ୍ରସ ସନତା ସଗୌନ୍ଆି ସାେୁ, ଅସନକ 
ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ନୂଆଁଖାଇ ଜୁୋର ସଭଟଘାଟର 

ବାର୍୍ଯା ରଖିଥିସଲ। ଏେ ି ଅବସରସର ନୂଆଁଖାଇ 
ଉପଲସକ୍ଷ ପବୂ୍ଯରୁ ଆସୟାଜତି ସୋଇଥିବା 
ରସଙ୍ାଲ ି ଓ ସଝାଟ ି ପ୍ରର୍  ତସିରାଗୀତାର କକୃତୀ 
ପ୍ରତସିରାଗୀଙୁ୍କ ଅତଥିିମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ପରୁସ୍କୃତ 

କରାରାଇଥିଲା। ଚଳତିବଷ୍ଯର ସଶ୍ଷ୍ କକୃଷକ 
ପରୁସ୍ାର ଭୁବସନଶ୍ୱର ସମସେର ଓ ମକୃେ୍ମୟ 
ଶଳି୍ୀ ଅରୁ୍୍ଯନ ଗଙି୍ରାଙୁ୍କ ସଶ୍ଷ୍ ଶଳି୍ୀ ଭାବସର 
ସମ୍ବଦ୍୍ଧିତ କରାରାଇଥିଲା। ସସୁରନ୍ଦ ସାେୁ, ଅନନ୍, 
ଅନ୍ର୍ଯ୍ୟାମୀ ସମସେରଙ୍କ ମ୍ୁୟଜକି ସାଂସ୍ କୃତକି 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମକୁ ଜୀବନ୍ ବାସବ ସଦଉଥିବା ସବସଳ 
ରସମଶ ଗଲୁ୍ଯା, ଆଶଶି ସବୈକାର, ଗରିଧିାରୀ ସାେୁ 
ମଞ୍ସର୍ା ଓ ଆର୍ ସକ ଲାଇଟ ସଭ୍ଧିସ ଆସଲାକ 
ସାଜସର୍ା ସବଶ ଆକଷ୍ଧିେୟ ସୋଇଥିଲା। 
ପବୂ୍ଯତନ ନଗରପାଳ ପ୍ରୀତମ ସମସେର ପ୍ରମଖୁ 
ସେସରାଗ କରଥିିସଲ। ଉଦସଘାଷକ ଅଞ୍ଜନ 
ପ୍ରଧାନ, ନାଟ୍ୟ ନସିଦ୍୍ଯଶକ ତଥା ନାଟ୍ୟକାର 
ଡ. ସକଶ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ନାଟ୍ୟରସ୍ୀ ଅସଶାକ 
ବେଦିାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମର ସଂସରାଜନା କରଥିିସଲ। 
ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ପର ି ପଦ୍ମପରୁ ପଲୁସି ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ 
ନଗରବାସୀଙୁ୍କ ନୂଆଁଖାଇ ସଭଟଘାଟସର କ୍ଷୀର ି
ବଣ୍ଟନ କରାରାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ାନର ବରଷି୍ 
ସଭ୍ୟ ଆଇନଜୀବ ିସମ୍ପଦ ସାେୁ, ସସୁରଶ ମଶି୍ , 
ସେସଦବ ସମସେର, ସମୁନ୍ ସାେୁ, ଶାନ୍ ସଂଗ୍ରାମ 
ସଭାଇ, ସନୁୀଲ ସଭାଇ, ସସରାଜ ଦାନୀ, ଅମୀୟ 
ପସୁରାେତି, ବପିନି ବାଗ, ରବୀନ୍ଦ ସମାେନ 
ଦାସ ସକ୍ୟି ପରଚିାଳନା କରଥିିସଲ। ଇନ୍ଦମେ ି
ପସୁରାେତି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ।

ବରଗଡ଼,୨।୯(ସମସି): ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍  
ବରଗାଁ ଠାସର ଗତ ୨୫ ତାରଖିରୁ 
ସ୍ାନୀୟ ଲାଲବାୋଦୂର ଶାସ୍ତୀ କ୍ଲବ 
ଆନୁକୂଲ୍ୟସର ଆସୟାଜତି ପଞ୍ ଦବିସୀୟ 

ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତସିରାଗତିା 
ନୂଆଁଖାଇ ଦନି ଉଦ୍ ରାପତି ସୋଇଛ।ି 
ଏଥିସର ୧୩ ଟ ି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରେେ 
କରଥିିସଲ। ଏୋର ଫାଇନାଲ ସଖଳ 

ଖଳଆିପାଲ ି ଓ ସସିମଣ୍ଟ ନଗର ମଧ୍ୟସର 
ଅନୁଷ୍ତି ସୋଇଥିଲା। ନଦି୍୍ଯାରତି ସମୟ 
ମଧ୍ୟସର ଉଭୟ ଦଳ ବରାବର ସ୍ତିସିର 
ରେଥିିବାରୁ ଟ୍ାଇସବ୍କର ମାଧ୍ୟମସର 

ବଜିୟା ଚୟନ କରାରାଇଥିଲା। ଏଥିସର 
ଖଲଆିପାଲ ି ଦଳ ୫:୪ ସଗାଲସର 
ସସିମଣ୍ଟ ନଗରକୁ ପରାସ୍ତ କର ି ଚାମ୍ପଅିନ 
ସୋଇଥିସଲ। ବରଗଡ଼ ବଧିାୟକ 
ସଦସବଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାସବ 
ସରାଗସଦଇ ବସିଜତା ଓ ଉପ ବସିଜତା 
ଦଳକୁ ପରୁସ୍କୃତ କରଥିିସଲ।ବାଙ୍କା 
ବେିାରୀ ସାେୁଙ୍କ ସଂସରାଜନାସର ଅନୁଷ୍ତି 
ଏେ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ସର ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ 
ସକଶବ ସସଟ ମସନାଜ ସାେୁ,ସକଶବ 
ସଭାଇ , ସଦବ୍ଯାଚନ ପ୍ରଧାନ,ସଟକଧର 
ପ୍ରଧାନ , ଇନ୍ଦଜତି ଖମାର ି ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ରେକିାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ପରଚିାଳନାସର 
ସେସରାଗ କରଥିିସଲ।

ହ�ୋହେଲହେ ଚୋଲଥିିଲୋ 
ଜୁଆହେଳ, ମୋଡ଼ବିସଲିୋ ପଲୁସି
ବରଗଡ଼,୨।୯(ସମସି): ଗରୁୁବାର ନୂଆଁଖାଇ 
ପବ୍ଯ ପାଳତି ସେଉଥିବା ସବସଳ ସେରର ଏସଏସ୍  
ପ୍ୟାସଲସ ପର ି ଏକ ପ୍ରତଷି୍ତି ସୋସଟଲ ଭତିସର 
ଜୁଆସଖଲ ଚାଲଥିିବା ଖବରପାଇ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ 
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଜତି କାସଡେଲକର୍ ଙ୍କ 

ସନତକୃ ତ୍ୱସର ଟାଉନ 
ପଲୁସି ଅତକ୍ଧିତ 
ଚଢ଼ଉ କରଥିିଲ। 
ଜୁଆ ସଖଳୁଥିବା 

ଅଭସିରାଗସର ବଶିାଲ ଟକି୍ାର ଜମଦିାର ବଶି୍ୱାଲ, 
ସାରସପାଲରି ସଂଖ୍ୟାକାରୀ ସାେୁ, ବରଗଡ଼ ସେରର 
ଶରତ କୁମାର ମୋପାତ୍, ଅଡ଼ଗାଁର ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ 
ପ୍ରଧାନ, ଧାସଙ୍ରର ସକ.ସବୁା ରାଓ ଓ ଅନୁପଗଡ଼ର 
ଆନନ୍ଦ ସାେୁଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଥିିସଲ। ସସମାନଙ୍କ ଠାରୁ 
୮୦ େଜାର ୩୨୦ ଟଙ୍କା, ୪ ଟ ିସମାବାଇଲ ସଫାନ 
ସେ ୪ ଟ ି ଦୁଇ ଚକଆି ରାନ ଜବତ କରାରାଇଛ।ି 
ସତ୍ୟଜତି କାସଡେଲକର୍  ପବୂ୍ଯରୁ ବରଗଡ଼ ଥାନାସର 
କାର୍ଯ୍ୟକରଥିିବାରୁ ସସ ଟାଉନ ଥାନାର ଇନ୍ସସପକ୍ଟର 
ଇନଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାସବ ସରାଗଦାନ କରବିାପସର ତାଙ୍କ 
ପବୂ୍ଯ ସନଟୱାକ୍ଯକୁ ସକ୍ୟି କର ିଅପରାଧ ନୟିନ୍ତ୍ରେସର 
ବ୍ୟବୋର କରୁଥିବା ଜୋପଡ଼ଛି।ି

ଗଣପତ ିଯବୁକ ସଂଘେ 
ନୂଆଁେୋଇ ହେଟ୍ ଘୋେ 
ସଭସଡନ,୨।୯(ସମସି): ସଭସଡନ ବ୍ଲକ୍  ତାଲସମଡୋ 
ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ସାନ ପପିଲିପିାଲ ିଗ୍ରାମଠାସର ଗେପତ ି
ରବୁକ ସଂଘର ପଞ୍ମ ନୂଆଁଖାଇ ସଭଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ 
ଅନୁଷ୍ତି ସୋଇରାଇଛ।ି ଏେ ିଅବସରସର ସମାଜସସବୀ 
ଡା. ସସ୍ତିା ଦାଶ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାସବ ସରାଗ ସଦଇଥିବା 
ସବସଳ କଳାକାର ଅସଲଖ ସାେୁ ମଖୁ୍ୟବକ୍ା ସରାଗଦାନ 
କରଥିିସଲ। ଏେ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମସର ସଶୁୀଲ ବୁଧିଆଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱସର ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାସବ ସସୁରନ୍ଦ ପଧାନ, 
ମକୁୁନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ୀ, ରଦୁମେ ି ସାେୁ, ତାଲସମଡୋ ସରପଞ୍ 
ସସନ୍ଷନିୀ ଦାଶ ଓ ଅଶ୍ୱନିୀ ଦାଶ ସରାଗଦାନ କରଥିିସଲ। 
ପ୍ରଥସମ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ପରସିବଷେ ସୋଇଥିଲା ଏବଂ 
କବ ି ଲକ୍ଷ୍ମେ ମଲ୍କି, ଗେୁନଧିି ସଭାଇ, ଟକି ପଟ୍ଟନାୟକ 
ନଜି କବତିା ଦ୍ାରା ମସନାରଞ୍ଜନ କରଥିିସଲ। ଏୋପସର 
ଡ୍ୟାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମସର କୁମ୍ାରୀ, ବଗତ୍ଧିପାଲ,ିସାନ 
ପପିଲିପିାଲ,ି ବରଗଡର କଳାକାରମାସନ ସାମଲି 
ସୋଇଥିସଲ। ଗେପତ ି ରବୁକ ସଂଘ ତରଫରୁ କ୍ଷଦୁ୍ର 
ନାଟକ ’ମଲା ମଦୁ୍ଯାର’ ପରସିବଶତି ସୋଇଥିଲା। 
ଜଜି୍ାସ ବସ�ଇ, ଅଜୁ ଛତର, ବୁନ୍ଦାବନ ସାେୁ, 
କସିଶାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜସିତନ୍ଦ ବନସଛାରଙ୍କ ସସମତ 
ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେସରାଗ କରଥିିସଲ। ଟୁନା 
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଯେ କରଥିିସଲ।

େୁଙ୍ବିନ୍ଧଲୀ ଗ୍ୋମହେ 
ନୂଅୋଁେୋଇ ହେଟ୍ ଘୋେ
ସସାସେଲା,୨।୯(ସମସି): ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ପର ିଚଳତିବଷ୍ଯ 
ନୂଆଁଖାଇ ଦନି ସସାସେଲା ବ୍ଲକ୍  ଟୁଙ୍ବିନ୍ଧଲୀ 
ଗ୍ରାମସର ନୂଆଁଖାଇ ସଭଟଘାଟର ଆସୟାଜନ 
ନରିାଡମ୍ବର ଭାବସର କରାରାଇଥିଲା। କାତ୍ଧିକ 
ନାଗଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱସର ଅନୁଷ୍ତି ଏେ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମକୁ 
ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ସଂସରାଜନା କରଥିିସଲ। ଗ୍ରାମର 
ସଗୌନ୍ଆି ରଧୁିଷ୍ୀର ସଚୌୋନ, ପଡେତି ଉଦ୍ବ ଚରେ 
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରବୀନ୍ଦ କୁମାର ନାୟକ, ଡା. ଉର୍ର କୁମାର 
ସଚୌୋନ, ପରୁନ୍ଦର ସଚୌୋନ, ଏଲଆିଜର ମନୁା, 
ଆସଶାକ ଭଇସାଲ, ଗରିଜିା ଶଙ୍କର ସଚୌୋନ ପ୍ରମଖୁ 
ବକ୍ବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ି ନୂଆଁଖାଇର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉପସର 
ଆସଲାଚନା କରବିା ସେତି ଗ୍ରାମର ଭଲମନ୍ଦ ତଥା 
ସମସ୍ୟା ଉପସର ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ।

ଦୁଲୁକଲିୋ ହବୋଡ଼ୋସମ୍ବେ ନୂଆଁେୋଇ ତ�ିୋେ

୮୦ �ଜୋେ େଙ୍ୋ 
ଜବତ, ୬ ଗେିଫ

ବରଗଡ଼,୨।୯(ସମସି): କକୃଷଭିରି୍କି ଗେ ପବ୍ଯ 
ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଳ ଚଳଚଞ୍ଳ ସୋଇ 
ଉଠଥିିଲା। ଚାଷୀର ପ୍ରଥମ ଅମଳକୁ ଇଷ୍ସଦବୀଙ୍କ 
ନକିଟସର ସମପ୍ଯେ କରବିାପସର ସମସସ୍ତ 
ନଜିନଜି ପରବିାର ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷେ କରଥିିସଲ। 
ଏେ ି ସବୁ ପାବ୍ଯେ ସମୟସର ସଦାମାନ ବଜାର 
ସବୁ ବନ୍ଦ ସୋଇ ରାଉଥିବାରୁ ମଖୁ୍ୟତଃ ସେରସର 
ବସବାସ କରୁଥିବା ଭକି୍ଷକୁ ଓ ବାସେୀନଙ୍କ ପାଇଁ 
ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସକୃଷ୍ ି ସୋଇଥାଏ। ସସମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ଏେ ି ଦନିଟ ି ସବଶ ଅସପୁବଧିାର ସମୟ। 
ଏେ ୁ ସେରର ଆଶ୍ୟସ୍ଳସର ରେୁଥିବା 
ବାସେୀନମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା େକୃଦୟଙ୍ମକର ି
ବରଗଡ଼ର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ତୀ ଓ ପ୍ରସତୂସିରାଗ 
ଡାକ୍ରାେୀ ତଥା ସମ୍ପ୍ରତ ି ରାଜ୍ୟ ବସିଜଡ ି ମେଳିା 
ସଙ୍ଠନର ସମ୍ପାଦକିା ଡା ସସୁ୍ତିା ଦାଶ ଓ ତାଙ୍କ 

ସ୍ାମୀ ଡା ରାସଜଶ ତ୍ପିାଠୀ ବରଗଡ଼ ଘସରାଇ 
ବସ୍ ଷ୍ାଡେ ନକିଟସର ଥିବା ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀର 

ଅସନ୍ବାସୀଙ୍କ ସେ ନୂଆଁଖାଇଥିବା ଜୋପଡ଼ଛି।ି 
ଏେ ି ଅବସରସର ସସମାସନ ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀର 
ଅସନ୍ବାସୀଙୁ୍କ ନୂଆଁ ବସ୍ତସଦଇ ସମ୍ବଦ୍୍ଧିତ 

କରଥିିସଲ। ନଜି ପରବିାର ଠାରୁ ନରି୍ଯାତତି ସୋଇ 
ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀସର ରେୁଥିବା ଅସନ୍ବାସୀମାସନ 

ଡାକ୍ର ପରବିାର ସେତି ନୂଆଁ ଖାଇବା ସମୟସର 
ସସମାସନ ଭାବବେି୍ବଳ ସେଉଥିବା ସଦଖିବାକୁ 
ମଳିଥିିଲା।

ସଭସଡନ,୨।୯(ସମସି): ସଭସଡନ ବ୍ଲକ୍  ସରଶମ 
ପଞ୍ାୟତ ସଂିସେନପାଲ ି ଗ୍ରାମସର ନୂଆଖାଇ ସଭଟଘାଟ 
ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ସୋଇଛ।ି ଗ୍ରାମସର ସମସସ୍ତ ନୂଆଁଖାଇ 
ସାରବିା ପସର ସନ୍ଧ୍ୟାସର ଗ୍ରାମର ସଗୌନ୍ଆି ସଦୁାମ ସଭାଇ 
ମଶାଲ ରାତ୍ା ସର ବାୋର ି ଗ୍ରାମପରକି୍ମା କରଥିିସଲ। 
ଏୋପସର ବ୍ୟଙ୍ କବ ି ସଦସବନ୍ଦ ସାେୁ, ନୀତଶି 
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶଶିରି ପସୁରାେତି, ମସନାରଞ୍ଜନ ଲୁୋଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ୋସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍କବ ିସମ୍ଳିନୀ ଅନୁଷ୍ତି ସୋଇଥିଲା। 
େୀରା ମୋକୁର ଏବଂ କୁନା ପାତ୍ ମଞ୍ ପରଚିାଳନା 
କରଥିିସଲ। ପବ୍ଯତାସରାେୀ ଲପିକିା ସସଟ, ଜଲି୍ାପରଷିଦ 
ସଭ୍ୟା ପଦ୍ମନିୀ ଗଡ଼ତଆି, ସରଶମ ସରପଞ୍ ସଂରକୁ୍ା 
ସବସେରା, ୱାଡ୍ଯସଭ୍ୟ ପ୍ରସମାଦ ସଭାଇ, ସଲିଂି ସଭାଇ, 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ରାୋସ ବେିାରୀ ପଧାନ, ବରପାଲ ି
ବ୍ଲକ ଭଟଗିା ପଞ୍ାୟତର ସରପଞ୍ େମିାଞ୍ଳ ସାେୁ, ସମତି ି

ସଭ୍ୟ ଅନ ିସଭାଇ, ସମାଜସସବୀ ପ୍ରକାଶ ବାରକି ସରାଗ 
ସଦଇଥିସଲ। ନସରନ୍ଦ ସଭାଇ ସଭା ସଂସରାଜନା 
 କରଥିିବାସବସଳ ନସରନ୍ଦ ସସଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଯେ 
କରଥିିସଲ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ଆସୟାଜନସର ତୀଥ୍ଯରାଜ 
ସଭାଇ, ସକଶବ ସଭାଇ, ଅଜତି ସସଟ, ସଗାବଦ୍୍ଯନ 
ମୋପାତ୍, ଘନଶ୍ୟାମ ସଭାଇ, ସଗୌତମ ପସଟଲ, 
ଖସଗଶ୍ୱର ସଭାଇ, ସମଦୁ୍ର ସଭାଇ, ସସୁରନ୍ଦ ବାରକି, 
ଘନଶ୍ୟାମ ସଭାଇ, ସଦୁାମ ସଭାଇ, ଲଳତିସସଟ, ସଞ୍ଜୀବ 
ସଭାଇ, ମଦନ ଘବିଲିା, ଦୁଷ୍ମନ୍ ସାଳମିା, ଲଟୁି ପଧାନ, 
ଫକୀର ପଧାନ, ସଞ୍ଜୟ ସାେୁ, ସଗୌରାଙ୍ ସବସେରା, 
ଅଶ୍ୱନିୀ ସଭାଇ, ସଦବରାଜ ସଭାଇ, ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ସଭାଇ, 
ନୀଳମେ ି ସଭାଇ, ପ୍ରଦୀପ ସଭାଇ, ଦାଶରଥି ସଭାଇ, 
ପ୍ରସମାଦ ସଭାଇ, ଉମାକାନ୍ ସବସେରା, ସଗୌତମ 
ପସଟଲ ସେସରାଗ କରଥିିସଲ।

ନୂଆଁେୋଇ ହେଟ୍  ଓ �ୋସ୍ୟବ୍ୟଙ୍ କବ ିସମ୍ଳିନୀ

ବେଗୋଁହେ ଗ୍ୋମୋଞ୍ଚଳ ଫୁେବଲ ପ୍ରତହିଯୋଗତିୋ; େଲଆିପୋଲ ିଚୋମ୍ଅିନ

ବୋସ�ୀନଙ୍ ସ� ନୂଆେଁୋଇ ପୋଳନକହଲ ଡୋକ୍ତେ ଦମ୍ତ ିବରଗଡ଼,୨।୯(ସମସି): ଏକ ନଉିଜ 
ଚ୍ୟାସନଲସର ନୂଆଁଖାଇସର ଆମଷି ଭକ୍ଷେ 
ସମ୍ପକ୍ଧିତ ମନ୍ବ୍ୟ ସଦଇ ପଦ୍ମଶ୍ୀ ବାବା ବଳଆି 
ଏସବ ବବିାଦୀୟ ସୋଇ ପଡ଼ଛିନ୍।ି ବାବା 

ବଳଆିଙ୍କ ମନ୍ବ୍ୟକୁ ନନି୍ଦାକର ି ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା 
ରବୁା ମଞ୍ ପକ୍ଷରୁ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାସର 
ଅଭସିରାଗ କରାରାଇଛ।ି ଏେ ିଅଭସିରାଗ ପତ୍ସର 
ବାବା ବଳଆି ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ ି

ସଦଇଥିବା ମନ୍ବ୍ୟ ସରାଗୁ ଁକ୍ଷମା ମାଗବିାକୁ ଦାବ ି
କରାରାଇଛ।ି ସସେପିର ିନୂଆଁଖାଇ ଦନି ବରଗଡ଼ 
ସାେୁ ଟକି୍ା, ସତାରା ଆଶ୍ମ ସାମା୍ସର ନଷି୍ା 
ପରବିାର ତରଫରୁ ବାବା ବଳଆିଙ୍କ କୁଶପରୁ୍ଳକିା 
ଦାେ କରାରବିା ସେ ସାେୁ ଟକି୍ା ଆଶ୍ମକୁ 
ଆସସିଲ ସଜାରଦାର ବସିରାଧ କରାରବି ସବାଲ ି
ନଷି୍ା ପରବିାର ପକ୍ଷରୁ ସଘାଷୋ କରାରାଇଛ।ି 
କୁଶପତୁଳକିା ଦାେ ସମୟସର ନଷି୍ା ର ଉପସଦଷ୍ା 
ମଦନ ସମାେନ ଦାସ, ସଭାପତ ିରକ୍ଷପାଲ ସାେୁ, 
ସମ୍ପାଦକ ସଲାକନାଥ ସାେୁ, ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ୟାମ 
ସନୁ୍ଦର ସାେୁ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିସଲ।

ବୋବୋ ବଳଆିଙ୍ କୁଶପତୁ୍ତଳକିୋ ଦୋ�

ଥୋନୋହେ ଅେହିଯୋଗ

ସୋପଲ�େହେ ପ୍ରଦଶ୍ଶନୀ କ୍ହିକେ ମ୍ୟୋଚ୍ 
ପଦ୍ମପରୁ,୨।୯(ସମସି): ପଦ୍ମପରୁ ଉପଖଡେ ସାପଲେର ୋଇସ୍ଲୁ 
ସଖଳପଡ଼ଆିସର ଶକି୍ଷକ ଏକାଦଶ ଓ କଦଳୀମଡୁୋ ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟସର ଏକ 
ପ୍ରଦଶ୍ଯନୀ କ୍ସିକଟ ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ତି ସୋଇଛ।ି ଏଥିସର କଦଳୀମଡୁୋ ଦଳ ବଜିୟୀ 
ସୋଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାସବ ବରଷି୍ ଶକି୍ଷକ ନସରନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ସରାଗସଦଇ 
ବଜିୟୀ ଦଳର ରସିତଶ ସମସେରଙୁ୍କ ପରୁସ୍କୃତ କରଥିିସଲ। ସଜୁତି ମାଝ,ି 
ସେମନ୍ ସନଗୀ ସଖଳ ପରଚିାଲନା କରଥିିସଲ। ବକିାଶ ସକୈବର୍୍ଯ, ସମାେନ 
ସଭାଇ ସସ୍ାର୍  ସଟି୍  ପରଚିାଳନା କରଥିିସଲ। ପ୍ରବୀେ ବାରକି, ମାନସ ପ୍ରଧାନ, 
ମସେଶ ପ୍ରଧାନ, ମସନାଜ ପ୍ରଧାନ, ରୂପକ ସାେୁ, ଭାବ୍ଯଗ ପ୍ରଧାନ, ସମୀର 
ସବଣ୍ଟକାର ସେସରାଗ କରଥିିସଲ। ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ପଡୋ ଧନ୍ୟବାଦ ସଦଇଥିସଲ।

ପଦ୍ମପରୁ,୨।୯(ସମସି): ପଦ୍ମପରୁ ଉପଖଡେ 
ସ�ାଲବନ୍ଧ ଗ୍ରାମସର ସସଚତନ ସେମା ନାଟ୍ୟ 
ଅନୁଷ୍ାନ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସେସରାଗସର 
ନୂଆଖାଇ ସଭଟ ଅନୁଷ୍ତି ସୋଇରାଇଛ।ି 
ଏେ ି ସଭଟଘାଟ ଉତ୍ସବର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାସବ 
ଟସିକଲାଲ ସ୍ାଇଁ ସରାଗ ସଦଇଥିବାସବସଳ 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିିଭାସବ ବଜିୟ ସ୍ାଇଁ, ଅନୁବ୍ତ 
ସାେୁ, ନାଟ୍ୟକାର ରାଜକୁମାର ସାେୁ, ଧସମ୍ଯନ୍ଦ 
ସାେୁ , ଜସିତଦ୍ରୀୟ ସାେୁ ସରାଗସଦଇ ଥିସଲ। 
ନୂଆଁଖାଇ ଉପଲସକ୍ଷ ବସ୍ତା ସଦୌଡ଼, ପାେ ି

ପେରା, ମାଠଆି ଫଟା, ଚାମଚ ସଗାଲ,ି ମ୍ୁୟଜକି 
ସଚଆର,େୁଳେୁଳ ି ପ୍ରଭୁତ ି ପ୍ରତସିରାଗତିା 
ଅନୁଷ୍ତି ସୋଇଥିଲା। ପ୍ରତସିରାଗୀତାକୁ ଅମତି 
ସାେୁ, ଲଳତି ସାେୁ, ମଦନ ସାେୁ, ମସେନ୍ଦ 
ସାେୁ, ମସୁକଶ ସାେୁ, ଗସେଶ ସାେୁ, ସେମନ୍ 
ମୋକୁର, ରୁକ୍ମେ ସ୍ାଇଁ, ଗସେଶ ସାେୁ, 
ବୀସରନ୍ଦ ମୋକୁର, ଅଜୟ ସ୍ାଇଁ ସେସରାଗ 
କରଥିିସଲ। ଘନଶ୍ୟାମ ସାେୁ ସାଂସ୍ କୃତକି 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମ ପରସିବଷେ ଥିସଲ। ସସୁରନ୍ଦ 
ମୋକୁର ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଯେ କରଥିିସଲ।

ହ�ମୋ ଅନୁଷ୍ୋନେ ନୂଆେଁୋଇ ହେଟ୍ 

ଲୁପ୍ତପ୍ରୋୟ ହେଳକୁଦ ଆହୟୋଜନ

ବରପାଲ,ି୨।୯(ସମସି): ନୂଆଁଖାଇ ବାସ୍ତବସର ସଲାକଙୁ୍କ 
ନଜିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତ ି ସେ ପରଚିତି କରାଇଥାଏ। 
ପରସ୍ପର ସେସରାଗ ଦ୍ାରା କଭିଳ ି ଅସମ୍ବକୁ ସମ୍ବ 
କରେୁିଏ ଏବଂ ପ୍ରଗତ ିପଥସର ଆସଗଇ ସନଇଥାଏ ତାୋ 
ଶକି୍ଷା ସଦଇଥାଏ ସବାଲ ି ବରଗଡ଼ ବଧିାୟକ ସଦସବଶ 
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟଙି୍ପିାଲ ିଠାସର ଆସୟାଜତି ନୂଆଖାଇ ସଭଟସର 

ସରାଗସଦଇ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରଥିିସଲ। ବରପାଲ ିସେର 
ନକିଟସ୍ ଟଙି୍ପିାଲ ିଗ୍ରାମସର ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାତ ିଧମ୍ଯ 
ନବି୍ଧିସଶଷସର ଏକତ୍ତି ରୂସପ ନୂଆଁଖାଈଥାନ୍।ି ଏଥର ମଧ୍ୟ 
ସଭଏି ଗାଁ ଦାଡେସରବସ ି ଏକତ୍ ନୂଆଁଖାଇଥିସଲ। ଗାଁସର 
ପ୍ରଚଳତି ଏେ ିପରମ୍ପରା ଗାଁମବାସୀଙୁ୍କ ଏକତା ରକ୍ଷାସର ଏ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ସୋୟକ ସୋଇ ଆସଛୁ।ି

େଙି୍ପିୋଲହିେ ନୂଆଁେୋଇ, ଗ୍ୋମୀଣ ଏକତୋେ ନଦିଶ୍ଶନ

ବସିଜପରୁ,୨।୯(ସମସି): ବଶିଷି୍ ଦବିଙ୍ତ 
ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାବ୍ଯତୀ ଗରିଙି୍କ 
ଜନ୍ମମାଟ ି ସମସଲଇପଦର ଠାସର ତାଙ୍କ 
ସ୍କୃତସିର ପ୍ରତଷି୍ତି ପାବ୍ଯତଗିରି ି
ବକୃଦ୍ାଶ୍ମସର ଚଳତିବଷ୍ଯ 
ଧମୁଧାମସର ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ 
ସୋଇଛ।ି ଏୋର ବାସ୍ତବ 
ସଶ୍ୟ ରାଇଛ ି ବରଗଡ଼ର 
ବଶିଷି୍ ସମାଜସସବୀ ଗୀତା 
ମଶି୍ଙୁ୍କ। ବଶିଷି୍ ସାେତି୍ିୟକ 
ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ସ୍ଗ୍ଯତ 
ରାଧାବଲ୍ଭ ମଶି୍ଙ୍କ ଧମ୍ଯପତ୍ୀ 
ଚଳତିବଷ୍ଯ ଆଶ୍ମର 
ଅସନ୍ବାସୀ ବକୃଦ୍ବକୃଦ୍ାଙ୍କ ପାଇଁ 
ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନର ବ୍ୟବସ୍ା 
କରବିା ସାଙ୍କୁ ନସିଜ ସାମଲି 
ସୋଇଥିସଲ। ନୂଆଁଖାଇ ସାରବିା 
ପସର ବଡ଼ ମାନଙୁ୍କ ଜୁୋର 
ସଭଟ ସେବାର ପରମ୍ପରା ରେଛି।ି 
ସେସଲ ଏେ ି ସବୁ ଭତିସର ନଜି 
ପ୍ରୟିଜନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସେଉ ଅବା ନଜି 
ଆତ୍ୀୟ ମାନଙୁ୍କ ସକୌେସ ି ଦୁଘ୍ଯଟୋସର 
େରାଇ ବଭିନି୍ନ ବକୃଦ୍ାଶ୍ମସର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା 
ବରଷି୍ ନାଗରକିଙ୍କ ନୂଆଁଖାଇସର ରେଛି ି
ଅସନକ ନଆିରା ଉଦାେରେ। ନୂଆଁଖାଇର 

କଛିଦିନି ପବୂ୍ଯରୁ ଜୋଶେୁା ସମାଜସସବୀ 
ଗୀତା ମଶି୍ ଅସନ୍ବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ନୂଆଁଖାଇର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ , ସମ୍ବଲପରୁୀ 

ଶାଢ଼ୀ, ପରୁୁଷ ଅସନ୍ବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆଁ 
ସଧାତ ିଗାମଛୁା ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। ଆଶୟମ 
ଅସନ୍ବାସୀମାସନ ନୂଆଁ ସପାଷକ ପରଧିାନ 
କର ିଆଶ୍ମ ପରସିରସର ପ୍ରଥସମ ପଜୂାଚ୍ଚ୍ଯନା 
କରବିା ପସର ନବାନ୍ନ ଖାଇଥିସଲ।

ବୁହଦଲପୋଲହିେ 
ନୂଆଁେୋଇ ହେେଘୋେ
ବରଗଡ଼,୨।୯(ସମସି): ବରଗଡ଼ ସେର ନକିଟ 
ବୁସଦଲପାଲ ି ଗ୍ରାମସର ନୂଆଁଖାଇ ସଭଟଘାଟ ଅନୁଷ୍ତି 
ସୋଇଛ।ି ବରଷି୍ ବସିଜଡ ି ସନତା ତଥା ପ୍ରାକ୍ନ ବରଗଡ଼ 
ବଧିାୟକ ସାଧ ୁଚରେ ସନପାକ ଏଥିସର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ରୂସପ 
ସରାଗ ସଦଇ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ଓ ସଭଟଘାଟ ଉତ୍ସବର 
ପ୍ରାସଙ୍କିତା ସମ୍ପକ୍ଯସର ଆସଲାଚନା କରଥିିସଲ। ମଖୁ୍ୟବକ୍ା 
ରୂସପ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍ ସାେୁ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ରୂସପ ବପିନି 
ପଧାନ, ସସାମନାଥ ସାେୁ, ଗ୍ରାମ କମଟି ିସଭାପତ ିମନଭଞ୍ଜନ 
ପଧାନ, ବୀର ସଭୁାଷ ରବୁକ ସଂଘ ସଭାପତ ିଓକଲି ପଧାନ 
ପ୍ରମଖୁ ମଞ୍ାସୀନ ଥିସଲ। ଏେ ିଅବସରସର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବାରକିଙ୍କ 
ନସିଦ୍୍ଯଶତି ନାଟକ ‘ଉସଧଁ’ ମଞ୍ସ୍ ସୋଇଥିଲା।

ପୋବ୍ଶତୀ ଗେି ିବୃଦ୍ୋଶ୍ରମହେ ନୂଆେଁୋଇ ପୋଳତି
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77ଶନବିାର, ୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨ା୯(ଏସେନ୍)ି

ନଜିସ୍ବ ଜ୍ଞାନ କ�ୌଶଳ ଏବଂ ସଞାମର୍ଥ୍ୟକେ ନମି୍ଥଞାଣ 
�େଞାଯଞାଇରÒବଞା ଭଞାେତେ ପ୍ରରମ ବମିଞାନବଞାହୀ ଯଦୁ୍ଧ 
ଜଞାହଞାଜ ‘ଆଇଏନଏସ୍ ବକି୍ଞାନ୍ତ’�ୁ ପ୍ରଧଞାନମନ୍ତୀ 
ନକେନ୍ଦ୍ର କମଞାଦୀ ଶକୁ୍ବଞାେ ଜଞାତ ି ଉକଦେଶ୍ୟକେ 
ସମର୍ ପିତି �େଛିନ୍ତ।ି  ଭଞାେତୀୟ କନୌକସନଞା ର୍କ୍ଷେୁ 
କ�େଳେ କ�ଞାଚସି୍ଥତ  କ�ଞାଚନି ସପି୍ ୱଞାର୍ଥକେ 
ଆକୟଞାଜତି ଏ� ବକିଶଷ ଉତ୍ସବକେ କମଞାଦୀ 
ଏହ ି ଯଦୁ୍ଧ ଜଞାହଞାଜ�ୁ କନୌକସନଞା�ୁ ହସ୍ଞାନ୍ତେ 
�େବିଞା ସହତି ପ୍ରକତ୍ୟ� ଭଞାେତୀୟଙ୍କ ର୍ଞାଇଁ ଏହଞା 
ଗବ୍ଥେ ବଷିୟ କବଞାଲ ି �ହଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରଞାୟ ୨୦ ହଜଞାେ 
କ�ଞାଟ ି ଟଙ୍କଞା ବ୍ୟୟକେ ନମି୍ଥଞାଣ �େଞାଯଞାଇରÒବଞା 
ଏହ ି ଯଦୁ୍ଧ ଜଞାହଞାଜ ର୍ଞାଇଁ କଦଶେ ୧୦୦ େୁ ଉଦ୍ଧ୍ବ୍ଥ 
ଏମଏସଏମଇ ପ୍ରତଷି୍ଞାନ ସକମତ ବହୁ ବୃହତ ଶଳି୍ପ 
ସଂସ୍ଥଞା ସେଞ୍ଞାମ କଯଞାଗଞାଇ କଦଇଛନ୍ତ।ି ସମସ୍ଙ୍କ 
ସହକଯଞାଗକେ ଏଭଳ ିବୃହତ ଯଦୁ୍ଧ ଜଞାହଞାଜେ ନମି୍ଥଞାଣ 
କହଞାଇର୍ଞାେରିÒବଞାେୁ ଏହଞା ସ୍ବକଦଶୀ ଜ୍ଞାନ କ�ୌଶଳ 

ଓ ସଞାମର୍ଥ୍ୟେ ପ୍ରତୀ� କବଞାଲ ି କମଞାଦୀ �ହଛିନ୍ତ।ି 
ଏହଞାବ୍ୟତୀତ  ଭଞାେତେ ପ୍ରତେିକ୍ଷଞା କକ୍ଷତ୍ର�ୁ ଆତ୍ମ 
ନଭି୍ଥେଶୀଳ �େବିଞାକେ ବକି୍ଞାନ୍ତ ଏ� ନଦିଶ୍ଥନ ଏବଂ 
ଆତ୍ମନଭି୍ଥେ ଭଞାେତ କଯଞାଜନଞାେ ସଫଳତଞା ର୍ଞାଇଁ 
ଏ� ଉଦଞାହଞାେଣ କବଞାଲ ି ମଧ୍ୟ କସ �ହଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି
ଅବସେକେ ଭଞାେତୀୟ କନୌକସନଞାେ ପ୍ରତୀ��ୁ ମଧ୍ୟ 
ର୍େବିର୍୍ଥନ �େଞାଯଞାଇଛ।ି ଭଞାେତୀୟ କନୌକସନଞାେ 
‘ୱଞାେସପି୍  ରଜିଞାଇନ ବୁ୍ୟକେଞା(ରବ୍ଳ୍୍ୟରବି)ି ଏହ ି
ଜଞାହଞାଜ ର୍ଞାଇଁ ନକ୍ଞା ପ୍ରସୁ୍ତ �େରିÒବଞା କବକଳ 
େଞାଷ୍ଟଞାୟର୍ ଉକଦ୍ୟଞାଗ କ�ଞାଚନି ସରି୍ୱଞାର୍ଥେ 
ଇଞ୍ନିୟିେମଞାକନ ଏହଞାେ ନମି୍ଥଞାଣ �େଛିନ୍ତ।ି ୨୬୨ 
ମଟିେ ଲମ୍ବ ଏହ ିଯଦୁ୍ଧ ଜଞାହଞାଜେ ଓଜନ ୪୫ ହଜଞାେ 
ଟନ। ୮୮ କମଗଞାୱଞାଟ ର୍ଞାୱଞାେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସହ ଏହଞା 
ଘଣ୍ଞା�ୁ ୨୮ ନଟସ୍  କବଗକେ ଗତ ି �େରି୍ଞାେବିଞାେ 
କ୍ଷମତଞା େଖଛ।ି ଏହଞାେ ନମି୍ଥଞାଣ ର୍ଞାଇଁ ଷ୍ଲି ଅରେଟି ି
ଅଫ୍  ଇଣ୍ଆି(କସଲ୍ ) ର୍କ୍ଷେୁ ସ୍ବତନ୍ତ ଷ୍ଲି କଯଞାଗଞାଇ 
ଦଆିଯବିଞା ସହତି ୩୦ ହଜଞାେ ଟନ୍  ରଏିମଆେ 
କର୍ଲେଟ୍  କଯଞାଗଞାଇ ଦଆିଯଞାଇଛ।ି କସହରି୍େ ି କବଲ, 

କଭଲ, ଗଞାକର୍ଥନ େଚି୍  ସପି୍  ବଲିରସ୍ଥ, କ�ଲଟ୍ରନ, 
�କିଲ୍ଥଞାସ୍କେ ଏବଂ ଲଞାସ୍ଥନ ଆଣ୍ ଟକ୍ଞା ଭଳ ି ବହୁ 
ସଂସ୍ଥଞା ଆବଶ୍ୟ� ସେଞ୍ଞାମ କଯଞାଗଞାଇ କଦଇଛନ୍ତ।ି

‘ବକି୍ରାନ୍ତ’ ସ୍ବଦେଶୀ ଦ�ୌଶଳ ଓ ସରାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀ�‘ବକି୍ରାନ୍ତ’ ସ୍ବଦେଶୀ ଦ�ୌଶଳ ଓ ସରାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀ�
ବଦଳଲିା 
ନ�ୌନେ�ା ପ୍ରତୀକ
ଭାରତଲୀୟ ସନୌସେନାର ସେଉଁ ପ୍ରତଲୀକ(୍ତାକା) 
ପ୍ରଚଳତି ରହଥିÒଲା ସେଥÒସର ଉ୍ ନସିବଶବାଦର 
େସକେତ ରହଥିÒଲା। ଏଥÒସର ଧଳା ରଙ୍ଗ ୍ତାକା ଉ୍ସର 
ସେଣ୍ଟ େେ୍ଜ କ୍ରସ୍  ଏବଂ ସରଡ୍ କ୍ରେ ଚହି୍ନ ରହଥିÒଲା। ସଦଶ 
େ୍ାଧଲୀନ ସହବା ୍ସର ଏହ ି୍ତାକାସର ରହ ିଆେଥୁÒବା 
ୟନୁୟିନ େ୍ାକ୍ କୁ ହଟାୋଇ ସେହ ିସ୍ାନସର  
ତ୍ରିଙ୍ଗାକୁ ସ୍ାନ ଦଆିୋଇଥÒଲା। କନୁି୍ 
ଶକୁ୍ରବାର ବକି୍ରାନ୍ର ଉଦଘାଟନ ଅବେରସର 
ଭାରତଲୀୟ ସନୌସେନାର ପ୍ରତଲୀକକୁ େମ୍ରୂ୍୍ଜ 
୍ରବିର୍୍ଜନ କରଦିଆିୋଇଛ।ି

v	ଭଞାେତେ ପ୍ରରମ 
ବମିଞାନବଞାହୀ ଯଦୁ୍ଧ ଜଞାହଞାଜ ଭଞାକବ 
ଆଇଏନଏସ ବକି୍ଞାନ୍ତ�ୁ ୧୯୫୭ 
ମସହିଞାକେ ଯକୁ୍ତେଞାଜ୍ୟେୁ ଅଣଞାଯଞାଇରÒଲଞା। 
v	ଏହ ିଜଞାହଞାଜ ୍ଟିଶି୍  କନୌକସନଞାକେ 
‘ଏଚଏମଏସ୍  ହେ�ୁ୍ୟକଲସ୍ ’ ଭଞାକବ 
�ଞାଯ୍ଥ୍ୟ �େରିÒଲଞା।
v	ଏହଞା�ୁ ଭଞାେତ ଅଣଞାଯବିଞା ର୍କେ 
୧୯୬୧କେ ଭଞାେତୀୟ କନୌକସନଞାକେ 
ସଞାମଲି �େଞାଯଞାଇରÒଲଞା।
v	ଏହଞାେ ଲମ୍ବ ୨୧୦ ମଟିେ ରÒଲଞା
୧୯୭୧ ର୍ଞା�ସି୍ଞାନ ଯଦୁ୍ଧକେ ବକି୍ଞାନ୍ତ�ୁ 
ବକ୍ଞାର୍ସଞାଗେକେ ମତୁୟନ 
�େଞାଯଞାଇରÒଲଞା
v	୧୯୯୭କେ ଏହଞା�ୁ କନୌକସନଞାେୁ 
ପ୍ରତ୍ୟଞାହଞାେ �େଞାଯବିଞା ସହତି ୨୦୧୪କେ 
ଭଞା୍ ିଦଆିଯଞାଇ ସ୍କକ୍ଞାପ୍  େୂକର୍ ବକି୍ ି
�େଦିଆିଯଞାଇରÒଲଞା।

v	ବକି୍ଞାନ୍ତ ଯଦୁ୍ଧ ଜଞାହଞାଜ ୧୮ 
ମହଲଞା ବଶିଷି୍ କହଞାଇରÒଲଞା କବକଳ 
ଏହଞା ମଧ୍ୟକେ ଦୁଇଟ ିଫୁଟବଲ ର୍ଡ଼ଆି 
ଆ�ଞାେେ ସ୍ଥଞାନ େହଛି।ି
v	ଏରÒକେ ୨୩୦୦ କ�ଞାଠେୀ େହରିÒଲଞା 
କବକଳ ଏଗରୁ�ିକେ ୧୭୦୦ କଲଞା� 
େହବିଞା ଭଳ ିବ୍ୟବସ୍ଥଞା େହଛି।ି
v	ଏହଞାବ୍ୟତୀତ ୧୭୫୦ 
ନଞାବ�ିମଞାନଙୁ୍କ େହବିଞା ସ୍ଥଞାନ େହଛି।ି
v	ଏ� ଭଞାସମଞାନ ସହେ ଭଳ ିଏଥିକେ 
ରଞାକ୍ତେଖଞାନଞା, ଆଇସୟି ୁେହଛିି
v	ମହଳିଞା କନୌଅଧି�ଞାେୀ ଏବଂ 
�୍ୟଞାକରଟ୍ ମଞାନଙ୍କ ର୍ଞାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ ପ୍ରକ�ଞାଷ୍ 
େହଛିି
v	ଏହଞାେ ଫଲେଞାଇଟ୍  କରକ୍ କେ ମଗି୍ -
୨୯କ� କଜଟ୍ ,  ଏମ୍ ଏଚ୍ -୬୦ଆର୍  ଭଳ ି
୩୦ଟ ିଲଢୁଆ ବମିଞାନ ଉରଞାଣ ଏବଂ 
ଅବତେଣ ର୍ଞାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥଞା େହଛି 

୍ରୁୁଣା ବକି୍ରାନ୍ ନୂଆ ବକି୍ରାନ୍

ଆଦ ୍୍ଥଣ୍ନିରା ଉପରରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କୁ  ହତ୍ୟରା ଉେ୍ୟମ

ବୁ୍ନେ ଆୟେ୍ଜ, ୨|୯ (ଏସେନ୍)ି: ଆକଜ୍ଥଣ୍ନିଞା ଉର୍େଞାଷ୍ଟର୍ତ ିକ୍ଷି୍ନିଞା ଫର୍୍ଥଞାକଣ୍ଜ 
କର କ୍କିଚନେଙୁ୍କ ହତ୍ୟଞା ଉଦ୍ୟମ କହଞାଇଛ।ି ଗେୁୁବଞାେ େଞାତକିେ ଜକଣ ବ୍ୟକ୍ତ ି
କ୍ଷି୍ନିଞାଙୁ୍କ ଅତ ିନ�ିଟେୁ ଗଳୁ ି�େବିଞା�ୁ ପ୍ରୟଞାସ �େଥିିକଲ। କତକବ ଠକି୍  ସମୟକେ 
ର୍ସି୍ଲ ଚଞାଲ ିନ ଥିଲଞା ଏବଂ ଉର୍େଞାଷ୍ଟର୍ତ ିଅଳ୍ପକ� ବର୍ପି ଯଞାଇଥିକଲ। ଏହ ିସମୟକେ 
କ୍ଷି୍ନିଞା ନଜି ଘେ ବଞାହଞାକେ ସମର୍ଥ�ଙ୍କ ଗହଣକେ ଥିକଲ। ଆକ୍ମଣ�ଞାେୀ 
ଅଚଞାନକ୍  ତଞାଙ୍କ ନ�ିଟ�ୁ ଆସ ି ଯଞାଇଥିକଲ। ଗଳୁ ି ଚଞାଲଥିିକଲ ଉର୍-େଞାଷ୍ଟର୍ତଙି୍କ 
ଜୀବନ ଚଞାଲ ି ଯଞାଇରଞାନ୍ତ ି କବଞାଲ ି �ୁହଞାଯଞାଉଛ।ି ଏହ ି ଆକ୍ମଣ�ଞାେୀ�ୁ ଗେିଫ 
�େଞାଯଞାଇଛ।ି େଞାଷ୍ଟର୍ତ ି ଅଲ୍ ବକଟ୍ଥଞା ଫର୍୍ଥଞାଣ୍ଜି୍  �ହଛିନ୍ତ ି କଯ ଆକ୍ମଣ�ଞାେୀେ 
ବନୁ୍�କେ ୫ ଗଳୁ ି ଥିଲଞା। ଟ୍ରଗିେକେ ଆ୍ୁଠ ି ଫସ ି ଯବିଞା କଯଞାଗୁଁ ଗଳୁ ି ମଞାେ ି
ର୍ଞାେ ିନ ଥିଲଞା। ଏଥିକଯଞାଗୁଁ କ୍ଷି୍ନିଞାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ ିଯଞାଇଥିଲଞା। ବନୁ୍� କଦଖି ଧଞାଁ 
କଦୌର ସ୍ଥତି ି ସଷୃ୍ ି କହଞାଇଥିଲଞା। ସେୁକ୍ଷଞା�ମ୍ଥୀ ସକ୍ ସକ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଫର୍୍ଥଞାକଣ୍ଞା 
ଆକନ୍ଦ୍ର ସବଞାଗ କମଞାଣ୍ଏିଲ�ୁ ଗେିଫ �େଥିିକଲ। କସ ୍ଞାଜଲିେ ବଞାସନି୍ଞା। 

୪ ସ�ିକୁ୍ୟରଟି ିଗରାର୍ଥଙ୍ ହତ୍ୟରା�ରାରୀ ଗରିଫ
ସଭା୍ାଳ, ୨|୯ (ଏସେନ୍)ି: କଭଞାର୍ଞାଳକେ ସ�ୁି୍ୟେଟି ିଗଞାର୍ଥଙ୍କ ସେିଏିଲ �ଲିେ�ୁ 
ଗେିଫ �େଞାଯଞାଇଛ।ି କସ ସଞାଗେ ଏବଂ କଭଞାର୍ଞାଳକେ ୬ ଦନିକେ ୪ ସ�ୁି୍ୟେଟି ି
ଗଞାର୍ଥଙୁ୍କ ହତ୍ୟଞା �େଥିିଲଞା। କସ ର୍କୁଣକେ ମଧ୍ୟ ଜକଣ ଗଞାର୍ଥଙୁ୍କ ମେଣଞାନ୍ତ� ଆକ୍ମଣ 
�େଥିିବଞା ଜଣଞାର୍ରଛି।ି ଅଭଯିକୁ୍ତ ଚଳଚ୍ତି କ�ଜଏିଫ-୨େ ମଖୁ୍ୟ ଅଭକିନତଞା େ� ି
ଭଞାଇ ଦ୍ବଞାେଞା ପ୍ରଭଞାବତି ଥିଲଞା। କସ ସ�ୁି୍ୟେଟି ିଗଞାର୍ଥଙୁ୍କ ମଞାେବିଞା ଅଭଯିଞାନକେ ଥିଲଞା। 
�ଞାମ ସମୟକେ କଶଞାଉଥିବଞା ସ�ୁି୍ୟେଟି ିଗଞାର୍ଥଙୁ୍କ କସ ନଶିଞାଣ �େୁଥିଲଞା। ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଶବି କଗୌଣ୍ ଅଷ୍ମ କରେଣୀ ର୍ଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ର୍ଞାଠ ର୍ଢଛି।ି କସ ର୍ବୂ୍ଥେୁ କଗଞାଆକେ ଚଞା�େି ି
�େୁଥିଲଞା। କସ ଇଂେଞାଜୀକେ ମଧ୍ୟ �ରଞା କହଉଥିଲଞା ଏବଂ ଗ୍ୟଞା୍ଷ୍ଞାେ ବନବିଞା�ୁ 
ଚଞାହୁଁଥିଲଞା। ଏଥିର୍ଞାଇଁ ଟଙ୍କଞା ଜମଞା �େୁଥିଲଞା। ର୍ଲୁସି ଏକବ ଅଭଯିକୁ୍ତ�ୁ କଜେଞା �େୁଛ।ି 

ମରାଡ଼ଗିଲରା �ରାର୍ ; ୭ ଶ୍ରଦ୍ରାଳକୁ  ମତୃ
ଅହମଦାବାଦ, ୨|୯ (ଏସେନ୍)ି: ଗଜୁେଞାଟ ଅମ୍ବଞାଜୀକେ ଶକୁ୍ବଞାେ ସ�ଞାକଳ 
ମମ୍ଥନୁ୍ତଦ ସଡ଼� ଦୁଘ୍ଥଟଣଞା ଘଟଛି।ି ଏଠଞାକେ ଅମ୍ବଞାଜୀ ମଞାତଞାଙ୍କ ଦଶ୍ଥନ �େବିଞା�ୁ 
ଯଞାଉଥିବଞା ୧୪ ରେଦ୍ଧଞାଳୁଙ୍କ ଉର୍କେ �ଞାର୍  ମଞାଡ଼ଯିଞାଇଛ।ି ଏହ ି ଦୁଘ୍ଥଟଣଞାକେ ୭ 
ଜଣ କଲଞା�ଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ କହଞାଇଛ।ି ୬ ଜଣଙ୍କ ସ୍ବଞାସ୍ଥ୍ୟଞାବସ୍ଥଞା ଗେୁୁତେ େହଛି।ି 
ଆହତଙୁ୍କ କମଞାରଞାସଞାେ ସଭିଲି ହସ୍ଟିଞାଲକେ ଭର୍ପି �େଞାଯଞାଇଛ।ି ସମସ୍ ମତୃ� 
ଏବଂ ଆହତ ର୍ଞ୍ମହଞାଲ ଜଲି୍ଞାେ ବଞାସନି୍ଞା ଥିଲଞା। ଦୁଘ୍ଥଟଣଞାେୁ ବର୍ପି ଯଞାଇଥିବଞା 
ରେଦ୍ଧଞାଳୁଙ୍କ ଅନୁଯଞାୟୀ ଦରୁ ତ ଗତକିେ ସଞାମ୍ ନଞାେୁ ଆସଥୁିବଞା �ଞାର୍ ଟ ି ନୟିନ୍ତଣ 
ହେଞାଇ ଚଞାଲ ି ଚଞାଲ ି ଯଞାଉଥିବଞା ରେଦ୍ଧଞାଳୁଙ୍କ ଉର୍କେ ମଞାଡ଼ ି ଯଞାଇଥିଲଞା। ୧୪ ଜଣ 
କଲଞା�ଙୁ୍କ ଚଞାର୍ ି ଏହଞା େଞାସ୍ଞା �ଡ଼କେ ଥିବଞା ବଦୁି୍ୟତ ଖଣୁ୍କେ ମଞାଡ଼ କହଞାଇଥିଲଞା।

ମସ୍ା, ୨|୯ (ଏସେନ୍)ି: େୁଷ୍ େ ୟକୁକ୍ନ ଆକ୍ମଣ କସଞାଭଏିତ ସଂଘେ କଶଷ 
େଞାଷ୍ଟର୍ତ ି ମଖିଞାଇଲ କଗଞାବ୍ଥଞାକଚଭଙୁ୍କ ଗଭୀେ ଆଘଞାତ କଦଇଥିଲଞା। ଏହ ି ଯଦୁ୍ଧ�ୁ 
କନଇ କସ ଅବସଞାଦ ଗ୍ରସ୍ ଥିକଲ। ଏଥିକଯଞାଗୁଁ କନଞାକବଲ ଶଞାନ୍ତ ିର୍େୁସ୍କଞାେ ବକିଜତଞା 
କଗଞାବ୍ଥଞାକଚଭଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ କହଞାଇଥିଲଞା। ଦବିଂଗତ େଞାଷ୍ଟର୍ତଙି୍କ ସହ ୩୭ ବଷ୍ଥ 
ର୍ଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ �ଞାମ �େଥିିବଞା ର୍ବୂ୍ଥତନ ସହକଯଞାଗୀ ର୍ଞାକଭଲ ର୍ଲଞାକଜନକ�ଞା ଏହ ିଦଞାବ ି
�େଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟର୍କ୍ଷକେ େଞାଷ୍ଟୀୟ ମଯ୍ଥ୍ୟଞାଦଞାକେ କଗଞାବ୍ଥଞାକଚଭଙ୍କ ଅନ୍ତମି ସଂସ୍କଞାେ 
�େଞାଯବି ନଞାହ ିଁ। କସଞାଭଏିତ ସଂଘ�ୁ ର୍ତନେୁ େକ୍ଷଞା �େରି୍ଞାେ ି ନ ଥିବଞା ବ୍ୟକ୍ତ�ୁି 
େଞାଷ୍ଟୀୟ ମଯ୍ଥ୍ୟଞାଦଞା କଦବଞା�ୁ େୁଷ୍  େଞାଷ୍ଟର୍ତ ିଭଲେଞାଦମିେ ର୍ତୁନି ମନଞା �େ ିକଦଇଛନ୍ତ।ି 
ର୍ତୁନି ମଧ୍ୟ ତଞାଙ୍କ ଅନ୍ତମି ସଂସ୍କଞାେକେ କଯଞାଗ କଦକବ ନଞାହ ିଁ କବଞାଲ ିଜଣଞାର୍ରଛିି

କାବୁଲ, ୨|୯ (ଏସେନ୍)ି: ଆଫଗଞାନସି୍ଞାନ 
କହେଞାତ ପ୍ରକଦଶ ଗଞାଜଘେ ସହେକେ 
ଥିବଞା ମସ୍ ଜଦି୍ କେ ଶକୁ୍ବଞାେ ଜୁମଞାେ 
ନମଞାଜ ସମୟକେ ବଡ଼ ଧେଣେ ବକି୍ଞାେଣ 
କହଞାଇଛ।ି ଏହ ି ଆତ୍ମଘଞାତୀ ଆକ୍ମଣକେ 
ତଞାଲବିଞାନେ ପ୍ରମଖୁ ଧମ୍ଥଗେୁୁ ମଲୁ୍ଞା ମଜୁବି 
ଉେ େହମଞାନ ଅନ୍ ସଞାେୀ ସକମତ ୧୪ 
ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ କହଞାଇଛ।ି ଗତ ମଞାସକେ 
ମଧ୍ୟ ତଞାଲବିଞାନେ ଜକଣ ବଡ଼ କନତଞା 
ନହିତ କହଞାଇଥିଲଞା। ମସ୍ ଜଦି ଆକ୍ମଣ 
ର୍ଛକେ ଆଇଏସଆଇଏସେ ଖେୁଞାସଞାନ 
ଗରୁର୍ (ଆଇଏସକ�ର୍)ି ଥିବଞା �ୁହଞାଯଞାଉଛ।ି 
ଏହ ି ଆକ୍ମଣ�ୁ କନଇ ତଞାଲବିଞାନ ର୍କ୍ଷେୁ 

କ�ୌଣସ ି ସଚୂନଞା ଦଆିଯଞାଇନଞାହ ିଁ। େକିର୍ଞାଟ୍ଥ 
ଅନୁଯଞାୟୀ ଜୁମଞାେ ନମଞାଜ ଚଞାଲଥିିବଞା 
ସମୟକେ ଗଞାଜଞାଘେ ମସ୍ ଜଦିକେ ୨ଟ ି
ବକି୍ଞାେଣ କହଞାଇଥିଲଞା। ମଲୁ୍ଞା ମଜୁବି ଏହ ି
ମସ୍ ଜଦି୍ େ ମଖୁ୍ୟ ଇମଞାମ ଥିଲଞା। ଇମଞାମ 
ସଞାମ୍ ନଞାକେ ଥିବଞା ଧଞାଡ଼କିେ ଏହ ିଆତ୍ମଘଞାତୀ 

ବକି୍ଞାେଣ କହଞାଇଥିଲଞା। ଏହ ି ଆକ୍ମଣକେ 
୨ ଜଣ କଲଞା� ସଞାମଲି ଥିକଲ। କଲଞାକ� 
ବଞାହଞାେ�ୁ ଧଞାଇ�ଁ ି ଯଞାଉଥିବଞା ସମୟକେ 
ଦ୍ବତିୀୟ ବକି୍ଞାେଣ କହଞାଇଥିଲଞା। ଏହଞାେ 
�ଛି ି ଘଣ୍ଞା ର୍ବୂ୍ଥେୁ ମଜୁବି କହେଞାତେ ଏ� 
ଅର୍ଥକନୈତ�ି ସମ୍ଳିନୀକେ ସଞାମଲି କହଞାଇ 

ମସ୍ ଜଦି�ୁ କଫେଥିିଲଞା। 
ମଜୁବି ତଞାଲବିଞାନେ �ରୁେ 
କନତଞା ମଧ୍ୟେୁ ଅନ୍ୟତମ। 
କସ �ଛି ି ଦନି ତକଳ 
ତଞାଲବିଞାନ�ୁ ସମଞାକଲଞାଚନଞା 
�େୁଥିବଞା କଲଞା�ଙୁ୍କ ହତ୍ୟଞା 
�େବିଞା�ୁ ଧମ� କଦଇଥିଲଞା।

ମକୁଲ୍ରା ମକ୍ୁ ବି ସଦମତ ୧୮ ମତୃଆଫଗାନ ମସ୍ େଦି୍ ସର 
ଆତ୍ମଘାତଲୀ ବସି୍ାରଣ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨ା୯(ଏସେନ୍)ି

ସଂସ୍କତୃ ଭଞାଷଞା�ୁ କଦଶେ େଞାଷ୍ଟୀୟ ଭଞାଷଞା 
କଘଞାଷଣଞା �େବିଞା�ୁ ସପୁ୍ରମିକ�ଞାଟ୍ଥକେ 
କହଞାଇରÒବଞା ଆକବଦନ�ୁ କ�ଞାଟ୍ଥ ଖଞାେଜ୍  
�େ ି କଦଇଛନ୍ତ।ି ଯଦ ି ସଂସ୍କତୃ�ୁ େଞାଷ୍ଟୀୟ 
ଭଞାଷଞା କଘଞାଷଣଞା �େବିଞାେ  ଅଛ ି କତକବ 
ସମ୍ବଧିଞାନକେ ଏରÒର୍ଞାଇଁ ସଂକଶଞାଧନେ 
ଆବଶ୍ୟ�ତଞା େହଛି ି କବଞାଲ ି କ�ଞାଟ୍ଥ 
ଶକୁ୍ବଞାେ ଆକବଦନେ ଶଣୁଞାଣ ି �େ ି
�ହଛିନ୍ତ।ି କତକବ ଏହ ି ଯଞାଚ�ିଞାେ ଶଣୁଞାଣ ି
କବକଳ  କ�ଞାଟ୍ଥ ଆକବଦନ�ଞାେୀଙ୍କ 
ପ୍ରତ ି କଯଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ  �େରିÒକଲ ତଞାହଞା 
କ�ୌତୁହଳେ ବଷିୟ  କହଞାଇଛ।ି ସଂସ୍କତୃ�ୁ 
େଞାଷ୍ଟ ଭଞାଷଞା �େବିଞା�ୁ ଦଞାବ ି �େୁରÒବଞା 
ଆକବଦନ�ଞାେୀ ଧଞାରଟିଏି ସଂ�ୃତକେ 

�ହରି୍ଞାେକିବ � ିକବଞାଲ ି କ�ଞାଟ୍ଥ �ହରିÒକଲ। 
ଆର୍ଣ ସଂସ୍କତୃକିେ �ରଞା ହୁଅନ୍ତ?ି  
ଆର୍ଣ ସଂସ୍କତୃକେ କଗଞାଟଏି ଧଞାର ି �ହ ି
ର୍ଞାେକିବ �ମି୍ବଞା ଆର୍ଣଙ୍କ ଆକବଦନ�ୁ 
ସଂସ୍କତୃକେ ଅନୁବଞାଦ �େ ି ର୍ଞାେକିବ 

� ି ଭଳ ି କ�ଞାଟ୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ �େରିÒକଲ। ଏହଞା 
ର୍କେ ଆକବଦନ�ଞାେୀ କଗଞାଟଏି କଶଲେଞା� 
ଶଣୁଞାଇଥିକଲ। ଯଞାହଞାେ ଜବଞାବକେ ଏହ ି
କ୍ଞା� ଆମ ସମସ୍ଙୁ୍କ ଜଣଞା କବଞାଲ ିକ�ଞାଟ୍ଥ 

�ହରିÒକଲ।  ର୍କେ ଆକବଦନ�ଞାେୀ ୍ ଟିଶି 
େଞାଜ ସମୟକେ ସପୁ୍ରମିକ�ଞାଟ୍ଥେ ର୍ବୂ୍ଥତନ 
ବଚିଞାେର୍ତଙି୍କ ବୟଞାନେ  ଉଦଞାହଞାେଣ  
କଦଇଥିକଲ। କସ ସମୟକେ ର୍ବୂ୍ଥତନ 
ବଚିଞାେର୍ତ ି �ହଥିିକଲ, ୨୨ ଭଞାଷଞା ମଧ୍ୟେୁ 
ସଂସ୍କତୃ ଏ� ପ୍ରମଖୁ ଭଞାଷଞା। ଏହଞା ଉର୍କେ 
କ�ଞାଟ୍ଥ �ହରିÒକଲ କଯ,ଆକମ ମଧ୍ୟ ଏହଞା�ୁ 
ସ୍ଵୀ�ଞାେ �େୁଛୁ। ଆକମ ଜଞାଣଛୁି 
କଯ, ହନି୍ୀ ଏବଂ  ଅକନ� 
ଭଞାଷଞାେ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କତୃେୁ 
ଆସରିଞାଏ। ମଞାତ୍ର ଏହଞା�ୁ  
ଆଧଞାେ �େ ି କ�ୌଣସ ି
ଭଞାଷଞା�ୁ େଞାଷ୍ଟୀୟ 
ଭଞାଷଞା କଘଞାଷଣଞା 
�େଞାଯଞାଇର୍ଞାେବି 
ନ ଞା ହ ିଁ ।

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨ା୯(ଏସେନ୍)ି: ଗଜୁେଞାଟ ଦ୍ଞା ମଞାମଲଞାକେ  ଗେିଫ କହଞାଇରÒବଞା ସଞାମଞାଜ�ି �ମ୍ଥୀ 
ତସି୍ଞା  ଶୀତଲଭଦଙୁ୍କ  ଆଶ୍ବସ୍ ିମଳିଛି।ି ଏହ ିମଞାମଲଞାକେ ଶୀତଲଭଦ ଗେିଫ କହବଞା ର୍କେ 
କଜଲକେ େହରିÒଲଞା କବକଳ ସପୁ୍ରମିକ�ଞାଟ୍ଥ ତଞାଙୁ୍କ  ସର୍୍ଥମଳୂ� ଜଞାମନି ପ୍ରଦଞାନ �େଛିନ୍ତି କତକବ 
ତଦନ୍ତକେ ସମ୍ରୂ୍୍ଥ ସହକଯଞାଗ �େବିଞା ର୍ଞାଇ ଁ ସପୁ୍ରମିକ�ଞାଟ୍ଥ ତସି୍ଞାଙୁ୍କ �ହଛିନ୍ତି ଏହଞାସହତି 
ତଞାଙ୍କେ ର୍ଞାସକର୍ଞାଟ୍ଥ ହସ୍ଞାନ୍ତେ �େବିଞା�ୁ କ�ଞାଟ୍ଥ ନକିଦେ୍ଥଶ କଦଇଛନ୍ତି ସପୁ୍ରମିକ�ଞାଟ୍ଥ �ହଛିନ୍ତ,ି 
କସ ଏହ ି ମଞାମଲଞାକେ କ�ବଳ ଅନ୍ତେୀଣ ଜଞାମନି ଦୃଷ୍କି�ଞାଣେୁ ବଚିଞାେ �େଞାଯଞାଇଛ।ି  
ଉକଲ୍ଖକଯଞାଗ୍ୟ କଯ, ୨୦୦୨ ଗଜୁେଞାଟ ଦ୍ଞା ମଞାମଲଞାେ ନକିଦେ୍ଥଞାଷ 
କଲଞା�ଙୁ୍କ ଫସଞାଇବଞା ର୍ଞାଇ ଁତସି୍ଞା ଷଡ଼ଯନ୍ତ �େ ିଦସ୍ଞାବଜି ପ୍ରସୁ୍ତ 
�େଥିିବଞା ଅଭକିଯଞାଗକେ ଗେିଫ କହଞାଇଥିକଲ।  ର୍କେ କସ  
ଜଞାମନି ର୍ଞାଇ ଁ ଆକବଦନ �େ ି ବଫିଳ କହଞାଇରÒଲଞା କବକଳ 
ନମି୍ନ ଏବଂ ହଞାଇକ�ଞାଟ୍ଥଙ୍କ ନକିଦେ୍ଥଶ�ୁ ଚ୍ୟଞାକଲଞ୍ 
�େ ି ସପୁ୍ରମିକ�ଞାଟ୍ଥ ଯଞାଇରÒକଲ। କତକବ ତସି୍ଞା ଗତ 

ଦୁଇ ମଞାସେୁ ଅଧି� ସମୟ  ଧେ ି କଜଲକେ 
ଅଛନ୍ତ ି ଏବଂ ଉଚ୍ ନ୍ୟଞାୟଞାଳୟକେ ଥିବଞା ମଳୂ 
ଆକବଦନ ବଚିଞାେଧୀନ ସମୟକେ ଅନ୍ତେୀଣ ଜଞାମନି ର୍ଞାଇବଞା ର୍ଞାଇ ଁହ�ଦଞାେ ଅଟନ୍ତ ି
କବଞାଲ ି ତଞାଙ୍କ ଓ�ଲି ଯକୁ୍ତ ି �େବିଞା ର୍କେ ସପୁ୍ରମିକ�ଞାଟ୍ଥ ଏହ ି ନଷି୍ପର୍ ି କନଇଛନ୍ତ।ି 

ଆନବଦ�କାରୀଙ୍କୁ  
େକୁପ୍ରମିନକାର୍ଟଙ୍ ପ୍ରଶ୍ନ-  

ଆପଣ େଂସ୍ କୃତନର 
ଧାଡ଼ରିଏି କହ ିପାରନିବ ?

େଂସ୍ କୃତକକୁ ରାଷ୍ଟୀୟ ଭାଷା କରବିା ଆନବଦ� ଖାରଜ ତସି୍ା ଶୀତଲଭଦଙ୍କୁ  ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମ�ି

ୱାଶଂିଟନ, ୨|୯ (ଏସେନ୍)ି: ଆକମେ�ିଞାେ ର୍ବୂ୍ଥତନ େଞାଷ୍ଟର୍ତ ିକରଞାନଞାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ 
ଗଣତନ୍ତେ ଶତରୁ। କସ ଏବଂ ତଞାଙ୍କ େରି୍ବଲେ�ିଞାନ ର୍ଞାଟପି କଦଶ ର୍ଞାଇଁ ବରି୍ଦ। ଟ୍ରମ୍ ଏବଂ ତଞାଙ୍କ 
ସମର୍ଥ�ମଞାକନ ଆକମେ�ିଞା ଗଣତନ୍ତେ ଶତରୁ। କସ ଥିବଞା ର୍ଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ କଦଶକେ ଗଣତନ୍ତେ 
କ�ୌଣସ ିଗ୍ୟଞାକେଣ୍ ିନଞାହ ିଁ। କସ କଦଶ�ୁ ର୍ଛ�ୁ କନବଞା�ୁ ଚଞାହଁୁଛନ୍ତ।ି କସ ଏର୍େ ିଏ� 
ଆକମେ�ିଞା ବନଞାଇବଞା�ୁ ଚଞାହଁୁଛନ୍ତ,ି କଯଉଁଠ ିକଲଞା�ଙ୍କ ର୍ଞାଖକେ ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
କ�ୌଣସ ିପ୍ର�ଞାେେ ଅଧି�ଞାେ େହବି ନଞାହ ିଁ। ଫିଲଞାକରଲଫିଆେ କର୍ନ୍ ସଲି୍ ଭଞାନଆିକେ ଏ� 
�ଞାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ମ�ୁ ସକମ୍ବଞାଧନ �େ ିେଞାଷ୍ଟର୍ତ ିକଜଞା ବଞାଇକରନ୍  ଏହଞା �ହଛିନ୍ତ।ି ସଚୂନଞାକଯଞାଗ୍ୟ 
କଯ ଆକମେ�ିଞାକେ ନକଭମ୍ବେ ୮କେ ମଧ୍ୟବର୍୍ଥୀ�ଞାଳୀନ ନବି୍ଥଞାଚନ କହବଞା�ୁ ଯଞାଉଛ।ି 
ଏହଞା�ୁ କନଇ େଞାଜନୀତ ିସେଗେମ କହଞାଇଉଠଛି।ି ଏହ ିନବି୍ଥଞାଚନ ର୍ବୂ୍ଥେୁ ବଞାଇକରନ୍  
ଟ୍ରମ୍ ଏବଂ ତଞାଙ୍କ ସମର୍ଥ�ଙୁ୍କ ସମଞାକଲଞାଚନଞା �େ ି�ହଛିନ୍ତ ିକଯ ସମଞାନତଞା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ 
ଉର୍କେ ଆକ୍ମଣ �େଞାଯଞାଉଛ।ି ଏହଞା ବକିେଞାଧକେ ସ୍ବେ ଉକର୍ଞାଳନ �େବିଞା�ୁ କହବ। 
ଗଣତନ୍ତ�ୁ ବଞ୍ଞାଇବଞା�ୁ ର୍ଡ଼ବି। ଆକମେ�ିଞାକେ େଞାଜକନୈତ�ି ହଂିସଞାେ ସ୍ଥଞାନ ନଞାହ ିଁ। 

ଟ୍ରମ୍ପ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶତରୁ: ବରାଇଦରନ
ସଲାକକେ ଅଧିକାର କ୍ରୁ୍ କରବିାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍ି

‘ୟକୁଦକ୍ନ ଯକୁଦ୍ ଦଯରାଗକୁଁ ଦଗରାବ୍ଥରାଦେଭଙ୍ ମତୃକୁ ୍ୟ’
ସକାଲକାତା, ୨|୯ (ଏସେନ୍)ି: କ�ଞାଇଲଞା କଚଞାେଞା ଚଞାଲଞାଣ 
ମଞାମଲଞାକେ ର୍ଶ୍ମିବ୍ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ମମତଞା ବଞାନଞାଜ୍ଥୀଙ୍କ ର୍ତୁୁେଞା ତରଞା 
ଟଏିମ୍ ସେି ସଞାଧଞାେଣ ସମ୍ଞାଦ� ଅଭକିଷ� ବଞାନଞାଜ୍ଥୀଙୁ୍କ ପ୍ରବର୍୍ଥନ 
ନକିଦେ୍ଥଶଞାଳୟ (ଇର)ି ଶକୁ୍ବଞାେ ୭ ଘଣ୍ଞା ର୍ଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ କଜେଞା �େଛି।ି 
କ�ଞାଲ�ଞାତଞାେ ସ୍ଥତି ଇର ି ଅଫିସ୍ କେ ଅଭକିଷ� ସ�ଞାଳ ୧୧ଟଞାକେ 
ହଞାଜେ କହଞାଇ େଞାତ ି ୮ଟଞାକେ ବଞାହଞାେ ି ୩୦ ରେ ର୍ଚେଞାଉଚୁେଞା 
�କଲ ବ ି କ�କବ ବକିଜର୍ ି ଆଗକେ ମଣୁ୍ ନୁଆଁଇକବ ନଞାହ ିଁ କବଞାଲ ି
�ହଥିିକଲ। କସ କ�ଞାଇଲଞା ଏବଂ କଗଞାଚଞାଲଞାଣ�ୁ ସ୍ବେଞାଷ୍ଟ ମନ୍ତୀ ସ୍କଞାମ 
�ହଛିନ୍ତ।ି ଏଥିର୍ଞାଇଁ ଅମତି ଶଞାହଞାଙୁ୍କ ଦଞାୟୀ �େଛିନ୍ତି କଗଞାଚଞାଲଞାଣେୁ 
ମଳୁିଥିବଞା ଅର୍ଥ ଶଞାହଞାଙ୍କ ର୍ଞାଖ�ୁ ଯଞାଉଛ ି କବଞାଲ ି ଅଭକିଷ� �ହଛିନ୍ତ।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨|୯ (ଏସେନ୍)ି: କବତନ ବୃଦ୍ଧ ି ଦଞାବକିେ ଜମ୍ଥଞାନୀ 
ଲୁ ପ୍ ରଞାଂସଞାେ ଏୟଞାେଲଞାଇନ୍ସେ ର୍ଞାଇଲଟ୍ ମଞାକନ ଶକୁ୍ବଞାେ ଧମ୍ଥଘଟ 
�େଛିନ୍ତ।ି ଏଥିକଯଞାଗୁଁ ଏୟଞାେଲଞାଇନ୍ସେ ସମ୍ରୂ୍୍ଥ ସଷି୍ମ କଦଞାହଲ ିଯଞାଇଛ।ି 
ସଞାେଞା ବଶି୍ବକେ ଲୁ ପ୍ ରଞାଂସଞାେ ୮୦୦ ଉଡ଼ଞାଣ େଦେ �େଦିଆିଯଞାଇଛ।ି 
ଫଳକେ ଦଲି୍ୀେ ଇନ୍େିଞା ଗଞାନ୍ୀ ଅନ୍ତଜ୍ଥଞାତୀୟ ବମିଞାନବନ୍େକେ 
୭୦୦େୁ ଊଦ୍ଧ୍ବ୍ଥ ଯଞାତ୍ରୀ ଫସ ି େହଛିନ୍ତ।ି ବମିଞାନ େଦେ କହବଞାେୁ ଯଞାତ୍ରୀ 
ବମିଞାନବନ୍େକେ ହ୍ଞାମଞା �େଛିନ୍ତ।ି ଭଡ଼ଞା କଫେଞାଇବଞା�ୁ �ମି୍ବଞା 
ଯଞାତ୍ରୀ ର୍ଞାଇଁ ବମିଞାନ ବ୍ୟବସ୍ଥଞା �େଞାଇବଞା�ୁ କସମଞାକନ ଦଞାବ ି�େୁଛନ୍ତ।ି

ଅଭଦିେ� ବରାନରା୍୍ଥୀଙ୍କୁ  ୭ ଘଣ୍ରା ଦ୍ରରାେରମରା ବୃଦ୍ ିେରାବଦିର ପରାଇଲଟ୍ ଙ୍ 
ଧମ୍ଥଘଟ; ଲକୁ  ପ୍ ରରାଂସରାର ୮୦୦ ବମିରାନ ରଦ୍ଦ
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ùNûhYû

�ୃତ ିଓଡ଼ଶିୋ�ୁ ଜଳସମ୍ପଦକେ ଭେ ିକଦଇଛ।ି 
ଏହ ି ଜଳସମ୍ପଦ�ୁ ଯଦ ି ସେୁକ୍ତି େଖୋଯୋଏ, 
କତକବ ଏହୋ େୋଜ୍ୟକେ ଅକନ� କେୋଜ�ୋେ 
ସଷୃ୍ ି �େବିୋ ସକଗେ ସକଗେ େୋଜ୍ୟେ 

ସୋମହୂ�ି ବ�ିୋଶକେ ସହୋୟ� କହବ। ଅଥ୍ଶନୀତ ି
ବଶିୋେଦମୋକନ �ୁହନ୍ ି ପ୍ୋ�ୃତ�ି ସମ୍ପଦ�ଡ଼ୁ�ି 
ଅଥ୍ଶନୀତେି ଏ� ଅଭନି୍ନ ଅଗେ। ଅକନ� ବ�ିୋଶଶୀଳ 
କଦଶ ଦରୁ ତ ଆଥ ଥି� ବ�ିୋଶ ପୋଇଁ �ଳ�ୋେଖୋନୋ, 
ଭତି୍ଭୂିମ ିବ�ିୋଶ, �ହୃ ନମି୍ଶୋଣ, କସବୋ କକ୍ତ୍ର ଓ ଖଣ ି
ଇତ୍ୟୋଦ ି ଉପକେ �େୁୁତ୍ୱ କଦଇଥୋ’ନ୍।ି ଏହୋଦ୍ୋେୋ 
ଯଦଓି ଜଡିପିେି ବୃଦ୍ ି କହୋଇଥୋଏ ମୋତ୍ର ଜଡିପିେୁି 
ଯଦ ି ଆକମ ପ୍ୋ�ୃତ�ି ସମ୍ପଦେ ଅବକ୍ୟ�ୁ ବକିୟୋ� 
�େବିୋ, କତକବ ଜଡିପି ି ପ୍�ୃତକେ ଶନୂ୍ୟ ତଳ�ୁ 
ଆସଯିବି। ଭୀଷଣ ବନ୍ୟୋକେ ଓଡ଼ଶିୋକେ କହୋଇଥିବୋ 
କ୍ୟକ୍ତ�ୁି ଯଦ ି ଆକମ ହସିୋବ�ୁ କନବୋ, କତକବ 
ଏହୋ ଓଡ଼ଶିୋେ ଜଡିପି ି ବହୁତ �ମୋଇ କଦବ। 
ବଶି୍ୱବ୍ୟୋଙ୍କେ େକିପୋଟ୍ଶ ଅନୁସୋକେ ଚୀନ ଜଡିପି ି
ବଢ଼଼ୋଇବୋ ପୋଇଁ ତୋହୋେ ପ୍ୋ�ୃତ�ି ସମ୍ପଦେ ଏକତ 
କ୍ତ ି�େଛି,ି ଯୋହୋ�ୁ ମେୋମତ ି�େବିୋ ଚୀନ ପକ୍କେ 
ଅସମ୍ଭବ। ଆଜ ି ଓଡ଼ଶିୋେ ଜଳସମ୍ପଦ�ୁ ସେୁକ୍ତି 
େଖିବୋ େୋଜ୍ୟ ପୋଇଁ ଏ� ବହୁତ ବଡ଼ ଆହୋ୍ନ। ଯଦ ି
ଜଳସମ୍ପଦ ପେଚିୋଳନୋକେ ତରୁଟ ି େୁକହ କତକବ 
େୋଜ୍ୟ ବନ୍ୟୋ ଦ୍ୋେୋ ଅଧି� ପେମିୋଣକେ ଆକ୍ୋନ୍ 
କହୋଇ ନଜିେ ଆଥ ଥି� ସ୍ତି�ୁି ଅଧି� ନଷ୍ �େକିଦବ। 

ଏ� ପ୍ୋଥମ�ି ଆ�ଳନ େକିପୋଟ୍ଶ ଅନୁସୋକେ 
�ତ ଅ�ଷ୍ ମୋସକେ କହୋଇଥିବୋ ଲ�ୋଣ ବଷ୍ଶୋ ଓ 
ବନ୍ୟୋକେ େୋଜ୍ୟେ ୨୪ଟ ିଜଲି୍ୋକେ ଓ ପ୍ୋୟ ୧.୨୦ଲକ୍ 
କହ�୍ଟେ ଚୋଷ ଜମକିେ ଫସଲ କ୍ତଗି୍ସ୍ତ କହୋଇଛ।ି 
ଓଡ଼ଶିୋେ ପ୍ୋୟ ୪.୬୭ ଲକ୍ କଲୋ� ବନ୍ୟୋ ପ୍ପୀଡ଼ତି 
କହୋଇଛନ୍।ି କଲୋ�ଙ୍କେ ଘେ, ଆସବୋବପତ୍ର, କ�ୋ-
ସମ୍ପଦ ଓ ପଶଧୁନ ନଷ୍ କହୋଇଯୋଇଛ।ି �କେୋନୋ 
ମହୋମୋେୀ ପକେ ଏହ ିଭୟଙ୍କେ ବଢ଼଼ ିଓଡ଼ଶିୋେ ଆଥ ଥି� 
ସ୍ତି�ୁି କଦୋହଲୋଇ କଦଇଛ।ି କପେସଆିଲ େଲିଫି 

�ମଶିନେଙ୍କ ବଭିୋ�ୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସୋକେ ଅ�ଷ୍ 
୨୦୨୦କେ କହୋଇଥିବୋ ମହୋନଦୀେ ପ୍ଳୟଙ୍କେୀ 
ବନ୍ୟୋ ଓଡ଼ଶିୋେ ୩୨୫୬ �ୋଁକେ ୧୪.୩୨ ଲକ୍ 
କଲୋ�ଙୁ୍କ କ୍ତଗି୍ସ୍ତ �େବିୋ ସଂକ� ସଂକ� ୧୭ 
କଲୋ�ଙୁ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ମଖୁ�ୁ କେଲ ି କଦଇଥିଲୋ। କ�ୋ-
ସମ୍ପଦେ ଅପେୂଣୀୟ କ୍ତ ି�େଥିିଲୋ। ଇକ୍ୋ ଏସଆି 
ଖବେ ସଂସ୍ୋେ ଏ� େକିପୋଟ୍ଶ ଅନୁସୋକେ ଓଡ଼ଶିୋେ 
୨୦୦୮ ବନ୍ୟୋ ୪,୦୦,୦୦୦ କହ�୍ଟେ ଧୋନ ଫସଲ 
ନଷ୍ �େକିଦବୋ ସଂକ� ସଂକ� ୨୯ କଲୋ�ଙ୍କେ 
ପ୍ୋଣହୋନ ି �େଥିିଲୋ। ଯଦଓି ବବିସି ି ଖବେ ସଂସ୍ୋ 
ଏହ ି ବନ୍ୟୋ�ୁ ବ�ିତ ପଚୋଶ ବଷ୍ଶକେ ସବୁେୋେୁ 
ଭୟୋନ� କବୋଲ ି ଉକଲ୍ଖ �େଥିିଲୋ, ୧୯୮୨େ 
ବନ୍ୟୋ ଏହୋେୋେୁ ଅଧି� ଭୟୋନ� ଥିଲୋ କବୋଲ ି
�ୁହୋଯୋଏ। ୨୦୧୧ ବନ୍ୟୋ ଓଡ଼ଶିୋେ ୩୦ଟ ି ଜଲି୍ୋେୁ 
୧୯ ଟ ିଜଲିୋକେ ୪.୭୮ ଲକ୍ କହ�୍ଟେ ଜମକିେ ଥିବୋ 
ଫସଲ�ୁ ନଷ୍ �େଥିିଲୋ।

ଓଡ଼ଶିୋ ବନ୍ୟୋେୁ ତ୍ରୋହ ି ପୋଇବୋ ପୋଇଁ ଏ� 
ସପୁେ�ିଳ୍ତି ନଦୀ ବ�ିୋଶ ଓ ସଂେକ୍ଣ କଯୋଜନୋ 
ପ୍ସୁ୍ତତ �େବିୋ ଉଚତି। ଏହ ି କଯୋଜନୋଟ ି ଓଡ଼ଶିୋେ 
ଜଳସମ୍ପଦ ଉପକେ ତୃଣମଳୂ ଜ୍ୋନ ଥିବୋ ବ୍ୟକ୍,ି 
ଅଭଜି୍ ଚୋଷୀ, ପ୍�ୃତକେ ଅନୁଭବୀ ଜଳ ସଂେକ୍ଣ 
ଅଧି�ୋେୀ, ନଦୀ ଉପତ୍ୟ�ୋ ବଷିୟକେ ଜ୍ୋନଥିବୋ 
ବ୍ୟକ୍,ି ବେଷି୍ଠ ପତ୍ର�ୋେ, ସକ୍ୋଟ ଓ ଦକ୍ ଓଡ଼ଆି 
ଅଧି�ୋେୀଙ୍କ ସହକଯୋ�କେ ପ୍ସୁ୍ତତ କହବୋ ଉଚତି। 
ପ୍ଥକମ ଓଡ଼ଶିୋକେ ପ୍ବୋହତି କହଉଥିବୋ ସମସ୍ତ 
ନଦୀ�ଡ଼ୁ�ିେ ତୃଣ ମଳୂ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ହ �େବିୋ ଉଚତି।

ନଦୀେ ଜଳଧୋେଣ �େବିୋ ଶକ୍,ି ନଦୀ 
ଅବବୋହ�ିୋେ ଆ�ୋେ, ନଦୀ ପେୋ, ନଦୀ 
ଉପତ୍ୟ�ୋେ ଜଳ ନଷି୍ୋସନ �େବିୋେ କ୍ମତୋ, ନଦୀେ 
ଉପେ ମୁ୍ କେ ଥିବୋ ପୋହୋଡ଼ ଓ ଜଗେଲେ ବତ୍୍ଶମୋନ 
ସ୍ତି ିଇତ୍ୟୋଦେି ତଥ୍ୟ ସୋକଟଲୋଇଟ ଚତି୍ର ମୋଧ୍ୟମକେ 
ସଂଗ୍ହ �େୋଯୋଇ ଏହୋେ ଅନୁଧ୍ୟୋନ �େୋଯବିୋ 
ଦେ�ୋେ। ସମ୍ପଣୂ୍ଶ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ହ �େୋ�ଲୋ ପକେ 
ନଦୀ�ଡ଼ୁ�ିେ ଉଦ୍ୋେ �ୋଯ୍ଶ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆେମ୍ଭ �େବିୋ 
ସଂକ� ସଂକ� କଲୋ�ଙ୍କ ଭତିକେ ନଦୀ�ଡ଼ୁ�ିେ 
ଉପ�ୋେତିୋ ବଷିୟକେ ସକଚତନତୋ ସଷୃ୍ ି �େବିୋ 
ଦେ�ୋେ। ନଦୀେ ଦୁଇପୋଶ୍ଶ୍ଶକେ ପ୍ୋ�ୃତ�ି 
ଧୋେୋକେ ତଆିେ ି କହୋଇଥିବୋ ନଦୀପେୋ�ଡ଼ୁ�ି 
ନଦୀବଢ଼଼ ି ସମୟକେ ସେୁକ୍ୋ �ବଚ ଭଳ ି �ୋମ 
�େଥିୋଏ। ଏହ ି ନଦୀପେୋ�ଡ଼ୁ�ିେ ଜବେଦଖଲ ଓ 
ଏଥିକେ �ହୃନମି୍ଶୋଣ କହବୋ ଦ୍ୋେୋ ବନ୍ୟୋ ସମୟକେ 
ନଦୀ�ଡ଼ୁ�ିକେ ଜଳ ଅପସୋେଣ କହୋଇପୋେୁନୋହ ିଁ। 
ନଦୀ�ଡ଼ୁ�ିେ ଅଥ୍ଶକନୈତ�ି ସମ୍ଭୋବନୋ�ୁ ବୁଝ ି

ନଦୀ�ଡ଼ୁ�ୁି ଆଥ ଥି�, ସୋଂସ୍ତୃ�ି ଓ ସୋମୋଜ�ି ବ�ିୋଶ 
କଯୋଜନୋକେ ଅନ୍ଭୁ୍ଶକ୍ �େବିୋ ଦେ�ୋେ।

ପେକିବଶ ବକିଶଷଜ୍ମୋକନ ମହୋେୋଷ୍ଟ୍ର ଓ 
କ�େଳକେ ସମ୍ପ୍ରତ ି କହୋଇଥିବୋ ଭୟଙ୍କେ ବନ୍ୟୋେ 
�ୋେଣ ଏହ ି େୋଜ୍ୟମୋନଙ୍କକେ ଥିବୋ ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଓ 
କପୋଖେୀ�ଡ଼ୁ�ିେ ବଲୁିପ୍�ିେଣ�ୁ ଦୋୟୀ �େଛିନ୍।ି 
ମହୋେୋଷ୍ଟ୍ର ଓ କତଲଗେୋନୋକେ ଭୋେତେ ୫୦% 
େୁ ଅଧି� ଡ୍ୟୋମ ଓ ବ୍ୟୋକେଜ ଅଛ।ି ମୋତ୍ର ଏହ ି
ଦୁଇେୋଜ୍ୟେ ଚୋଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋକେ ଭୋେତେ 
ପ୍ଥମ ଓ ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ୋନକେ ଅଛନ୍।ି ଆଜ ି ମହୋନଦୀ 
ଉପେମୁ୍ କେ ଛତଶି�ଡ଼କେ ଅଧି� ମୋତ୍ରୋକେ ଡ୍ୟୋମ 
ତଆିେ ିକହୋଇଥିବୋେୁ ଏହୋେ କ୍ୋତ ଖେୋଦକିନ ଶଖୁି 
ଯୋଉଛ ିଓ ବଷ୍ଶୋଦକିନ ନଦୀକେ ପ୍ବଳ ବନ୍ୟୋ ଆସଛୁ।ି 
ଭୂମ ି ଉପେ ଜଳସମ୍ପଦେ ଏକତ ପେମିୋଣକେ ନଷ୍ 
କହବୋ ତୋମଲିନୋଡୁ, ମହୋେୋଷ୍ଟ୍ର ଓ କତଲଗେୋନୋ 
େୋଜ୍ୟକେ କବଶୀ କଦଖିବୋ�ୁ ମକିଳ। ତୋମଲିନୋଡ଼ୁକେ 
�ୋକବେୀ ନଦୀଜଳ ଶଖୁିଯବିୋ ଫଳକେ ଲକ୍ ଲକ୍ 
ଚୋଷୀ ଜୀବ�ିୋ ପୋଇଁ ତୋମଲିନୋଡୁ ଛୋଡ଼ ିଅନ୍ୟେୋଜ୍ୟ�ୁ 
ପଳୋଇ ଆସଛୁନ୍।ି ଆମ େୋଜ୍ୟକେ ଜଳସମ୍ପଦ 
ସେୁକ୍ୋ ବୃଦ୍ ି କହକଲ ଆମ ଚୋଷୀମୋନଙୁ୍କ ଦୁଇଟ ି
ଫସଲ ଉତ୍ୋଦନ �େବିୋକେ ସୋହୋଯ୍ୟ �େବି। 
ଫଳକେ କଲୋକ� ଆଉ କଛୋଟ କଛୋଟ ଚୋ�େି ିପୋଇଁ 
ବୋହୋେ େୋଜ୍ୟ�ୁ ଯକିବ ନୋହ ିଁ।

ଚେିକ୍ୋତୋ ମହୋନଦୀକେ ଏ�ଦୋ ଓଡ଼ଶିୋେ 
ସୋଧବମୋକନ ଦେଆିପୋେ ି କଦଶ�ୁ ବୋଣଜି୍ୟ 
�େବିୋ�ୁ ଯୋଉଥିକଲ। ମହୋନଦୀ ଓଡ଼ଶିୋେ 
ସୋଂସ୍ତୃ�ି, ଧୋମଥି� ଓ ଐତହିୋସ�ି ପେମ୍ପେୋେ ସୋକ୍ୀ। 
ଏହୋ ଓଡ଼ଶିୋେ ଜୀବନକେଖୋ �ହକିଲ ଅତୁ୍ୟକ୍ ି
କହବନୋହ ିଁ। ମହୋନଦୀକେ ବଷ୍ଶୋଦକିନ ବନ୍ୟୋ ଓ 
ଖେୋଦକିନ ଏହୋେ କ୍ୋତ ଶଖୁିଯବିୋେୁ ଓଡ଼ଶିୋେ 
�ୃଷପି୍ଧୋନ ଅଥ୍ଶନୀତେି ଅପେୂଣୀୟ କ୍ତ ି କହଉଛ।ି 
ଅକନ� େୋଜ୍ୟ କଦଇ ବହଯିୋଉଥିବୋ ନଦୀ କ�ୌଣସ ି
କ�ୋଟଏି େୋଜ୍ୟେ ପ୍ୋ�ୃତ�ି ସମ୍ପଦ ନୁକହଁ। ନଦୀଜଳ 
ଉପକେ ସବୁ ଅବବୋହ�ିୋ େୋଜ୍ୟେ ସମୋନ ଅଧି�ୋେ 
ଅଛ।ି ନଦୀଉପକେ ଡ୍ୟୋମ ଓ ବ୍ୟୋକେଜ ତଆିେ ି
�େ ିବଦୁି୍ୟତ ଓ ଜଳକସଚନ �େବିୋ ସଂକ� ସଂକ� 
ନଦୀ�ଡ଼ୁ�ି କ�ମତି ି ବଞ୍େିହବି ତୋେ ମଧ୍ୟ ଉପୋୟ 
�େବିୋ ଉଚତି। 

�ୁ�ୁଡ଼ୋ ସନୁୋଅ୍ୋ କଦଉଛ ି କବୋଲ ି �ୁ�ୁଡ଼ୋେ 
କପଟଚେି ି ମୋେକିଦଲୋ ଭଳ ି ଆଜ ି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍�ୃତ ି
ସୋଗେକେ ବ୍ୟବହୋେ �େୁଛ।ି ପ୍�ୃତେି ଭୀଷଣ େୂପ 
କଦଖିଲୋ ପକେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତୋେ ଅହଂ�ୋେ ଓ 
କଲୋଭ ବ�ିୋେ ସ�ୋକଶ ପଣୁ ିକସଇ ଭୁଲ �େୁଛ।ି

ମହୋନଦୀ ଭଳ ି ଓଡ଼ଶିୋେ ଅକନ� ନଦୀ ଆଜ ି
ଏ� ଅପ୍ୋ�ୃତ�ି ଓ ଅସମତୁଲ ବ�ିୋଶେ ଶ�ିୋେ 
କହୋଇଛନ୍।ି ବ�ିତ ୩୦ବଷ୍ଶକେ ମହୋନଦୀେ ଶୋଖୋ 
�ୋେକଯୋଡ଼ ି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ତୋ’େ ଅକନ� ଅଥ୍ଶକନୈତ�ି 
ସମ୍ଭୋବନୋ�ୁ ହେୋଇ ବସଛି।ି ନଦୀ ଶଖୁିଯବିୋ 
ଫଳକେ ନଦୀ ଉପ�ୂଳ ଜନବସତେି ହଜୋେ ହଜୋେ 
ମତ୍୍ୟଜୀବୀ ମୋଛ ଧେୋ ବ୍ୟବସୋୟ ଛୋଡ଼ ିକଛୋଟ କଛୋଟ 
�ୋମ �େ ିଜୀବ�ିୋ ନବି୍ଶୋହ �େୁଛନ୍।ି �ଟ� ନ�େେ 
ସମସ୍ତ ଆବଜ୍ଶନୋ �ୋେକଯୋଡ଼ ି ନଦୀଶଯ୍ୟୋକେ 
ଜମୋ କହଉଛ।ି ମହୋନଦୀ ଓ �ୋେକଯୋଡ଼ ି ପୋଣ ି
ଦୂଷତି କହବୋେୁ �ଟ�ବୋସୀଙୁ୍କ ଆ�ୋମୀ ଦନିକେ 
ପୋନୀୟଜଳ ମଳିବିୋ ମଧ୍ୟ �ଷ୍�େ କହବ। 
�ୋେକଯୋଡ଼େି ଶଯ୍ୟୋ କପୋତ ି କହୋଇଯବିୋେୁ ବଢ଼଼ ି
ସମୟକେ �ୋେକଯୋଡ଼ ି ନଦୀ କବକଳକବକଳ �ଟ� 
ନ�େେ ଦଶ ଫୁଟ ଉପକେ ପ୍ବୋହତି କହଉଛ।ି ଏହୋ 
�ଟ� ନ�େବୋସୀଙ୍କ ପୋଇଁ ବପିଦ ସଷୃ୍ ି �େୁଛ।ି 
ନଦୀପେୋ ଓ ନଦୀ ଉପତ୍ୟ�ୋକେ କବଆଇନ ନମି୍ଶୋଣ 
�ୋଯ୍ଶ୍ୟ ବନ୍ଦ �େୋ�କଲ ଏହୋ ବନ୍ୟୋଜଳ ନଷି୍ୋସନକେ 
ସହୋୟ� କହବ। ନଦୀେ ଉପେ ମୁ୍ କେ ଜଗେଲ 
�ଟୋଯବିୋ ଫଳକେ ପୋହୋଡ଼େୁ ପଥେ ଓ ମୋଟ ିଧକସଇ 
କହୋଇ ନଦୀ ଶଯ୍ୟୋେ ଉ୍ତୋ�ୁ ବଢ଼଼଼ୋଇ କଦଉଥିବୋେୁ 
ନଦୀ�ଡ଼ୁ�ିେ ଜଳଧୋେଣ �େବିୋ ଶକ୍ ି�ମ ିଯୋଉଛ।ି 
ଅଳ୍ ବନ୍ୟୋ ଆସକିଲ ମଧ୍ୟ ବଢ଼଼ପିୋଣ ି ବନ୍ଧ କଡଇଁ �ୋଁ 
�୍ୋ ଭସୋଇ କନଉଛ।ି

�ଛିଦିନି ତକଳ ଉତ୍େୋଖ୍େ ଉ୍ ଅଦୋଲତ 
�ଗେୋ ଓ ଯମନୁୋ ନଦୀେ ଭୟଙ୍କେ ପ୍ଦୂଷଣ�ୁ 
ଲକ୍୍ୟ�େ ି ଏହୋ�ୁ ଜୀବନ୍ ନଦୀ କବୋଲ ି ଉକଲ୍ଖ 
�େଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିୋକେ ମଧ୍ୟ ଅକନ� ନଦୀ ଅତ୍ୟଧି� 
ଭୋବକେ ପ୍ଦୂଷତି କହୋଇଛ।ି ଏହ ି ନଦୀ�ଡ଼ୁ�ିେ 
ସେୁକ୍ୋ ନହିୋତ ି ଦେ�ୋେ। ଓଡ଼ଶିୋକେ ପ୍ବୋହତି 
କହଉଥିବୋ ୧୧ ଟ ିବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଓ ଏହୋେ ଅକନ� 
ଶୋଖୋ ନଦୀ ଓଡ଼ଶିୋେ ଉପ�ୂଳବତ୍୍ଶୀ ଅଞ୍ଳ�ୁ ଉବ୍ଶେ 
ପଟୁମୋଟକିେ ଭେକିଦବୋ ସଂକ� ସଂକ� େୋଜ୍ୟକେ 
�ୃଷ ି ଓ ଅକନ� ସକୂ୍ଷ୍ମ ଆଥ ଥି� �ତବିଧିି �େବିୋକେ 
ସହୋୟ� କହୋଇଥୋଏ। 

ନଦୀ�ଡ଼ୁ�ିେ ଉତ୍ମ ସଂେକ୍ଣ କହକଲ 
ଓଡ଼ଶିୋବୋସୀ ବନ୍ୟୋେ ପ୍କ�ୋପେୁ େକ୍ୋ ପୋଇପୋେକିବ 
ଏବଂ େୋଜ୍ୟେ ଅଥ୍ଶକନୈତ�ି ବ�ିୋଶ ପୋଇ ଁ ସହୋୟ� 
କହବ। ସେ�ୋେ, �ଣମୋଧ୍ୟମ, ସୋହସୀ ଯବୁପଢ଼ି ି ଓ 
ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ଆ��ୁ ଆସଥୁିବୋ ଅସେୁକ୍ତି ନଦୀମୋନଙ୍କେୁ 
ଉତ୍ନ୍ନ ଭୟଙ୍କେ ବପିତ୍େୁି ଓଡ଼ଶିୋ�ୁ େକ୍ୋ �େବିୋ 
ପୋଇ ଁ ନଦୀ�ଡ଼ୁ�ିେ ସନୁକିୟୋଜତି ଉପୋୟକେ ସେୁକ୍ୋ 
କଯୋଜନୋ ହୋତ�ୁ କନବୋ ଉଚତି। n

ଓଡ଼ଶିାରେ ନଦୀ ସଂେକ୍ଷଣ ସମସ୍ା 

ପ୍

ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ। ମନ�ୁ ଆକନ୍ଦୋଳତି �ଲୋପେ ି
ଶବ୍ଦଟଏି। କତକବ ଏେୋକେ ପ୍ଶ୍ନ ଉେୁଛ ି
କଯ ନକିଜ ନଜି�ୁ ହତ୍ୟୋ �େବିୋ �’ଣ 

ଏକତ ସହଜ! ମଣଷିଟଏି ନଜି ଅବୋ ନଜିେ �ୋହୋେ 
ମତୁୃ୍ୟ �ଥୋ ଚନି୍ୋ�କଲ ମଧ୍ୟ ଶହିେୀ ଉକେ। 
କତକବ ଜକଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ପେ ି ଏକତ ଜଘନ୍ୟ 
ତଥୋ ହୃଦୟଥେୋ ପଦକକ୍ପ କନଇପୋକେ �ପିେ?ି 
କବୈଜ୍ୋନ�ି ତଥ୍ୟ ଅନୁସୋକେ ମଣଷି କଯକତକବକଳ 
ଅତ୍ୟନ୍ ବଷିୋଦଗ୍ସ୍ତ କହୋଇଯୋଏ, କସକତକବକଳ ତୋ’ 
ମସ୍ତଷି୍କେ େୋସୋୟନ�ି ପେବିତ୍୍ଶନ ଘକଟ ଏବଂ କସ 
ପ୍�ୋେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚନି୍ୋ �େବିୋେ ଶକ୍ ିହେୋଇବକସ। 
ମସ୍ତଷି୍କେ କଡୋପୋମନି ନୋମ� ହେକମୋନେ କ୍େଣ 
ବନ୍ଦ କହୋଇଯୋଏ ଏବଂ ନଜି�ୁ କଶଷ �େକିଦବୋେ 
ପ୍ବଳ ଇଚ୍ୋ ଜୋଗ୍ତ ହୁଏ। 

ଭୋେତେ ଜନସଂଖ୍ୟୋେ ପ୍ୋୟତଃ ଅଧୋ କହଉଛନ୍ ି
୨୬ ବଷ୍ଶ ବୟସେୁ �ମ୍  ବୋ ୨୬ ବଷ୍ଶ ମଧ୍ୟକେ। 
ଆଉ ୨/୩ ବଷ୍ଶ ମଧ୍ୟକେ ଭୋେତ ହୁଏତ ବଶି୍ୱେ 
ସବୁେୋେୁ ଯବୁୋବହୁଳ କଦଶ ମଧ୍ୟକେ �ଣୋକହବ, 
କଯଉଁେୋକେ ଭୋେତେ ଜନସଂଖ୍ୟୋେ ସଂିହଭୋ� 
ହୋେୋହୋେ ି ୨୯ ବଷ୍ଶ ବୟସ ମଧ୍ୟକେ ଥିକବ। ଏହୋ 
ଆମ କଦଶ ପୋଇଁ ଏ� ସ�ୋେୋତ୍ମ� ବୋତ୍୍ଶୋ, �ନୁି୍ ତୋ’ 
ମଧ୍ୟକେ ସବୁେୋେୁ ଚନି୍ୋେ ବଷିୟ କହଲୋ ଭୋେତକେ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ �େୁଥିବୋ ଯବୁକ�ୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋ ସୋେୋ 
ବଶି୍ୱକେ ଦରୁ ତତମ। ବଶି୍ୱ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ସଂ�େନ ଅନୁଯୋୟୀ 
ଭୋେତକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ଏ� �େୁୁତେ ଜନସ୍ୋସ୍୍ୟ 
ସମସ୍ୟୋ। �ତ ପୋଞ୍ ଦଶନ୍ଧ ି ମଧ୍ୟକେ ଭୋେତକେ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ହୋେ ବୃଦ୍ ି ପୋଇଛ।ି ୨୦୧୮ତୁଳନୋକେ 
୨୦୧୯କେ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ଶତ�ଡ଼ୋ ୩.୪% ବୃଦ୍ ି
ପୋଇଛ।ି ୨୦୧୯ କେ ୧୮ େୁ ୩୦ ଏବଂ ୩୦ େୁ 
୩୫ ବଷ୍ଶ ବୟସ ମଧ୍ୟକେ ଯଥୋକ୍କମ ୩୫.୧% 
ଏବଂ ୩୧.୮% ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ �େଥିିକଲ। ଏହ ିବ�୍ଶେ 
ବୟସ୍ଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ସମଦୁୋୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋେ ୬୭% 
ଥିଲୋ। ତଦନୁସୋକେ ଭୋେତକେ କମୋଟ ୧.୩୯ ଲକ୍ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ମଧ୍ୟେୁ ୯୩,୦୬୧ ଯବୁ ବୟସ୍ ଥିକଲ। 

ଆତ୍ମହତ୍ୟୋେ �ୋେଣ ଅକନ� �ଛି ିକହୋଇପୋକେ। 
ଯଥୋ ଆଥ ଥି�, ସୋମୋଜ�ି ଅବୋ ମୋନସ�ି। ଶକି୍ୋେ 

ଚୋପ, ଭବଷି୍ୟତ ଚନି୍ୋ, �ମ୍ଶକକ୍ତ୍ରକେ ବୋଧୋବଘି୍ନ ଏବଂ 
ଉତ୍ୀଡ଼ନ, ସମୋଜେ ଚଳଣୀ ଅନୁସୋକେ ଖୋପଖଆୁଇ 
ନପୋେବିୋ, ଆଧନୁ�ିତୋେ ପ୍ଭୋବ, ମକନୋମୋଳନି୍ୟ, 
ସୋଗେସୋଥୀ ଅବୋ ପେବିୋେେୋେୁ ଦୂେକେ େହବିୋ 
ଆଦ ିଆତ୍ମହତ୍ୟୋେ ଅକନ� �ୋେଣ ମଧ୍ୟେୁ କ�ୋଟଏି 
କ�ୋଟଏି। ଅକନ� ବଚିୋେଧୋେୋ ଅନୁସୋକେ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ�ୁ ସୋମୋଜ�ି ଜୀବନେ ସବୁେୋେୁ �େନି 
ନଷି୍ପତ୍ ିହସିୋବକେ ଗ୍ହଣ �େୋଯୋଇଛ।ି 

ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ମଧ୍ୟକେ 
ଏ� ଆଖିଦୃଶଆି ଲଗିେ�ତ ତୋେତମ୍ୟ େହଛି।ି 
ନୋେୀମୋକନ ପେୁୁଷମୋନଙ୍କ ଅକପକ୍ୋ ଚୋେ�ିଣୁୋ 
ଅଧି� ଆତ୍ମହତ୍ୟୋେ ପ୍ୟୋସ �େଥିୋ’ନ୍।ି ଏହୋ ସମୋଜ 
ତଥୋ େୋଷ୍ଟ୍ରେ ସବ୍ଶୋଗେୀନ ଉନ୍ନତ ି ଏବଂ ବ�ିୋଶକେ 
ପ୍ତବିନ୍ଧ� ସୋଜଛି।ି ଜୋତୀୟ ଅପେୋଧ କେ�ଡ୍ଶ 
ବୁ୍ୟକେୋ(ଏନ୍ ସଆିର୍ ବ)ିେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସୋକେ ଭୋେତକେ 
ପ୍କତ୍ୟ� ଏ� ଘଣ୍ୋକେ ଜକଣ ଛୋତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ �କେ, 
ଯୋହୋ� ିନଶି୍ତି ଭୋବକେ ଏ� ଚନି୍ୋେ ବଷିୟ। କତକବ 
ଏଥିପୋଇ ଁଆକମ କ�ବଳ ପତିୋମୋତୋ ବୋ ଶକି୍ୋନୁଷ୍ଠୋନ�ୁ 
ଦୋୟୀ �େପିୋେବିୋ ନୋହ ିଁ କଯ କସମୋକନ �ୋହ ିଁ� ିପଲିୋଙୁ୍କ 
ମୋନସ�ି ସ୍ତେକେ ଦୃଢ଼ �େପିୋେନିୋହୋନ୍।ି କସଥିପୋଇଁ 
ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମୋଜ�ୁ ଏ� ସ�ୋେୋତ୍ମ� ଢଗେକେ 
�ଢ଼କିତୋଳବିୋ ପୋଇ ଁପ୍ୟୋସ �େବିୋ�ୁ ପଡ଼ବି। ଏଥିପୋଇଁ 
ସେ�ୋେ ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ସୋମୋଜ�ି ସଂ�େନମୋନଙୁ୍କ 
ବଦି୍ୟୋଳୟସ୍ତେେୁ �ପିେ ିପଲିୋମୋନଙୁ୍କ ମୋନସ�ି ସ୍ୋସ୍୍ୟ 
ସମନ୍୍ଧୀୟ ଶକି୍ୋ ଦଆିଯୋଇ ପୋେବି କସଥିପୋଇ ଁପ୍କଚଷ୍ୋ 
�େବିୋ�ୁ ପଡ଼ବି। 

�ଥୋକେ ଅଛ ି ପଲିୋଟଏି କଛୋଟକବକଳ ଯୋହୋ 
ଶଖିିଥୋଏ, ତୋ’�ୁ ଭବଷି୍ୟତକେ ଆବଶ୍ୟ�ସ୍କଳ 
ନଶି୍ୟ ପ୍କୟୋ� �କେ। କତଣ ୁ ଯଦ ି ଜକଣ କଛୋଟ 
କବଳେୁ ହ ିଁ ନଜି ମନ�ୁ ସନୁ୍ଳତି �େବିୋେ କ�ୌଶଳ 
ଶଖିିପୋେବି କତକବ ଏହୋ ନଶି୍ନି୍ ଭୋବକେ ତୋ’�ୁ 
ଜୀବନେ ସମସ୍ୟୋ�ଡ଼ୁ�ି ସହତି ଲଢ଼ପିୋେବିୋେ 
ଶକ୍ ି କଦବ। ଆଜେି ଯବୁସମୋଜ ତୋଙ୍କ ଜୀବନେ 
ସବୁେୋେୁ ଅଧି� ସମୟ କମୋବୋଇଲ୍ କେ ଅତବିୋହତି 
�େୁଛନ୍।ି ଯୋହୋଫଳକେ କସମୋକନ ବୋସ୍ତବ 
ଦୁନଆିେୋେୁ ଦୂକେଇ ଯୋଇ କ�ବଳ ନଜି ଭତିକେ 
ଏ� �ଳ୍ନୋ ଦୁନଆିକେ େହୁଛନ୍।ି �ୋହୋ ସହତି 
ଭୋବ ବନିମିୟ �େବିୋେ ଆବଶ୍ୟ�ତୋ ଅନୁଭବ 
ମଧ୍ୟ �େୁନୋହୋନ୍।ି ନଜି ପେବିୋେ, ବନୁ୍ଧବୋନ୍ଧବ 
ଏବଂ ସୋଗେସୋଥୀମୋନଙୁ୍କ ନଜିେ କ�ୌଣସ ି ବଷିୟକେ 
ଜଣୋଇବୋ ବୋ ବଚିୋେବମିଶ୍ଶ �େବିୋ�ୁ ଚୋହଁୁନୋହୋନ୍।ି 
ଅତ୍ୟଧି� ଯୋନ୍ତ�ିମନସ୍ କହବୋ ଫଳକେ କସମୋକନ 
ଭୁଲ୍  େକି୍  ଚନି୍ୋ �େବିୋେ ଶକ୍ ି ହେୋଇବସଛୁନ୍।ି 
ଏହୋଦ୍ୋେୋ କସମୋନଙ୍କେ ମୋନସ�ି ଅବସୋଦ ଅଧି�େୁ 
ଅଧି� ବଢ଼଼ବିୋକେ ଲୋ�ଛି।ି କ�ୋଟଏି ସ୍ୋନକେ ପୋଞ୍ 

ଜଣ ବସଥିିକଲ ମଧ୍ୟ ସମକସ୍ତ ନଜି ନଜି କମୋବୋଇଲ୍  
ଦୁନଆିକେ ବ୍ୟସ୍ତ େହୁଛନ୍।ି ଯୋହୋେ ଫଳସ୍େୂପ ନଜି 
ଭତିକେ କ�ୌଣସ ିଭୋବନୋ ଶକ୍,ି ଆତ୍ମୀୟତୋ, ପେପେେ 
ସହତି �ଥୋ କହବୋେ ଆବଶ୍ୟ�ତୋ ବୋ ନଜି ନଜି 
ଭତିକେ ଭୋବ ବନିମିୟ �େବିୋେ ନୋ ଅବ�ୋଶ େହୁଛ ି
ନୋ ଆବଶ୍ୟ�ତୋ। ଜକଣ ପୋଞ୍ଜଣଙ୍କ ସୋଗେକେ ଥୋଇ 
ମଧ୍ୟ ଏ�ୁଟଆି ଅନୁଭବ �େୁଛନ୍ ିମଣଷି କଯକତବକଳ 
ନଜି ମନ�ଥୋ ପ୍�ୋଶ �େପିୋକେନୋହ ିଁ କସ ଭତିକେ 
ଭତିକେ ଅବସୋଦଗ୍ସ୍ତ କହୋଇପକଡ଼ ଏବଂ ଧୀକେ 
ଧୀକେ ତୋ’ ଭତିକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋପ୍ବଣତୋ ଜୋଗ୍ତ ହୁଏ। 

କତକବ ଏକତ ବଦ୍ଥିତ ସଂଖ୍ୟୋକେ ଯବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ 
କଯ କ�ୌଣସ ି େୋଷ୍ଟ୍ର ବୋ ସମୋଜ ପୋଇ ଁ ଅତ୍ୟନ୍ 
ଲଜ୍ୋଜନ�। ଏକବ ପ୍ଶ୍ନ ଉକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ�ୁ �’ଣ 
କେୋ�ୋ ଯୋଇପୋେବି! ଏହୋେ ଉତ୍େ ସ�ୋେୋତ୍ମ�। 
କଚଷ୍ୋ�କଲ ଆକମ ଜଣ�ୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋେୁ ନବୃିତ ମଧ୍ୟ 
�େପିୋେବିୋ। ମୋତ୍ର ଏଥିପୋଇ ଁଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏ�ୋେ ି
କହୋଇ ଛଡ଼ିୋ କହୋବୋ�ୁ ପଡ଼ବି, �ହବିୋ�ୁ ପଡ଼ବି ଏବଂ 
ମୋନସ�ି ସ୍ୋସ୍୍ୟ ସେୁକ୍ୋ ପୋଇ ଁସକବ୍ଶୋତ୍ମ ବ୍ୟବସ୍ୋେ 
ଦୋବ ି ପୋଇ ଁ ସ୍େ ଉକତ୍ୋଳନ �େବିୋ�ୁ ପଡ଼ବି। 
ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ପୋଇ ଁଦ୍ ବୋ ଅପବୋଦ ନୁକହ ଁବେଂ ଏହୋେ 
ଉପଚୋେ�ୁ ପ୍ୋଥମ�ିତୋ ଦଆିଯବିୋ ଦେ�ୋେ। ଏହୋ�ୁ 
କେୋ�ବିୋ�ୁ କହକଲ ସମଗ୍ ବଶି୍ୱ�ୁ ନଜିେ ଦୃଷ୍କି�ୋଣ 
ବଦଳୋଇବୋ�ୁ ପଡ଼ବି। ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ଏ� ଭୀେୁତୋ। 
�ନୁି୍ ଏହ ି ଭୀେୁତୋ�ୁ ସୋହସ�ିତୋକେ ପେଣିତ �େ ି
ଆତ୍ମହତ୍ୟୋେୁ ନଜି�ୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ�ୁ ନବୃିତ୍ �େବିୋ�ୁ 
ପଡ଼ବି। ମୋନସ�ି ସ୍ୋସ୍୍ୟ ଶକି୍ୋ ଏବଂ ମୋନସ�ି 

ଅସସୁ୍ତୋ ସହତି ଲଢ଼ବିୋେ ଶକି୍ୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ �େବିୋ�ୁ 
ପଡ଼ବି। ପଲିୋଙୁ୍କ କଛୋଟ ବୟସେୁ ହ ିଁ ଏହ ିଶକି୍ୋ ଏବଂ 
କ�ୌଶଳ ଦଆିଯବିୋେ ଆବଶ୍ୟ�ତୋ େହଛି।ି 

ଆମ ପୋେପିୋଶ୍ଶ ଥି� ପେକିବଶକେ ଯଦ ି ଏମତି ି
�ୋହୋ�ୁ ଆକମ ଜୋଣଥିିବୋ, ଯଏି� ି ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ 
�େପିୋକେ ବୋ ମୋନସ�ି ସ୍ତେକେ ଅବସୋଦଗ୍ସ୍ତ 
ଅଛ,ି କତକବ ଆମେ ଦୋୟତି୍ୱ କହଉଛ ି କଯ ତୋ’�ୁ 
ଜଣୋଇବୋ�ୁ ପଡ଼ବି � ି ଆକମ ତୋ’ ପୋଇଁ ଯତ୍ନବୋନ 
ଅଛୁ। ଜକଣ ସକ୍ୟି କ୍ୋତୋ ଭୋବକେ ଆମ�ୁ ତୋ’ 
�ଥୋ ଶଣୁବିୋ�ୁ ପଡ଼ବି ଏବଂ ଭୋବ ବନିମିୟ �େବିୋ�ୁ 
ପଡ଼ବି। ଏହୋ ନଶି୍ନି୍ ଭୋବକେ କସ କଲୋ��ୁ ମୋନସ�ି 
ସ୍ତେକେ ସୋହସ କଦବ। ଆମ�ୁ ନଜି ଭତିକେ ଅନ୍ୟ 
ପୋଇଁ ସହୋନୁଭୂତ ି ଜୋଗ୍ତ �େବିୋ�ୁ ପଡ଼ବି। �ୋେଣ 
ସହୋନୁଭୂତ ି ଜଣ�ୁ ଜୋଣବିୋକେ ଓ ବୁଝବିୋକେ 
ସୋହୋଯ୍ୟ �କେ। 

ଆମ�ୁ ମଧ୍ୟ ଏହୋ ବୁଝବିୋ�ୁ ପଡ଼ବି କଯ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ଜଣଙ୍କେ ସ୍ଭୋବ ନୁକହଁ, ବେଂ ଏହୋ ଏ� 
ମୋନସ�ି ଅବସ୍ୋ, ଯୋହୋ �ଛି ି �ୋେଣ ପୋଇ ଁ ଆସଛି।ି 
ଜଣ�ୁ କଯକତକବକଳ ଲୋକ� � ି ତୋ’ ଦ୍ୋେୋ ଆଉ 
�ଛି ିକହଇପୋେବି ନୋହ ିଁ ବୋ ତୋ’ ସମସ୍ୟୋେ ଆଉ �ଛି ି
ସମୋଧୋନ ନୋହ ିଁ, କସକତକବକଳ କସ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ�ୁ 
କଶଷ ସମୋଧୋନ କବୋଲ ି ଧେନିଏି। ଉପଯକୁ୍ ଚ�ିତି୍ୋ 
ମୋଧ୍ୟମକେ ଏହ ି ଚନି୍ୋଧୋେୋେ ନେିୋ�େଣ �େୋଯୋଇ 
ପୋେବି। କତକବ କଶଷକେ ଏତ�ି ି�ୁହୋଯୋଇ ପୋେବି 
କଯ ଏ� ଅସ୍ୋୟୀ ସମସ୍ୟୋ ପୋଇ ଁଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ଏ� ସ୍ୋୟୀ 
ତଥୋ କଶଷ ସମୋଧୋନ କ�କବ ନ କହୋଇପୋକେ। n

ସସୁ୍ଥ ମାନସକିତା ସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦେ ସତୂ୍ର

ଭାେତରେ ବରିଦଶୀ ବଶି୍ବବଦି୍ାଳୟ ଶାଖା
ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ପାଇଁ ସମାନ ସବୁଧିାସରୁ�ାଗ ରେଉ
ଭୋେତକେ ବକିଦଶୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ ସ୍ୋପନ ଏବଂ କସ�ଡ଼ୁ�ୁି ସ୍ୟଂଶୋସନ ପ୍ଦୋନ ପୋଇଁ 

କ�ନ୍ଦ୍ର ସେ�ୋେ ଗ୍ହଣ �େୁଥିବୋ ନୀତ�ୁି କନଇ ଆପତ୍ ିଉେଛି।ି ଏହ ିଆପତ୍େି ବଡ଼ 
�ୋେଣ କହଲୋ ଆମେ କଦଶୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟମୋକନ ଏଯୋବତ୍  ସ୍ୟଂଶୋସନ କକ୍ତ୍ରକେ କଯଉଁ 
ସବୁଧିୋ ସକୁଯୋ� ପୋଉନୋହୋନ୍,ି ତୋହୋ ଏହ ି ବକିଦଶୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳ�ଡ଼ୁ�ୁି ମଳିବି। କଦଶେ 
ଉ୍ଶକି୍ୋ କକ୍ତ୍ରକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇଁ ଏ�� ନୟିମ ଏବଂ ନୟିୋମ� ବ୍ୟବସ୍ୋ େହବିୋ ଉଚତି। 
ଏଥିକେ କଦଶୀ-ବକିଦଶୀ କଭଦଭୋବେ ଅବ�ୋଶ ନୋହ ିଁ। ବକିଦଶୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟମୋନ 
ଭୋେତକେ କଖୋଲକିଲ ଭୋେତୀୟ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋକନ ବଭିନି୍ନ ଦ�ିେୁ ଏହୋେ ଲୋଭ ଅବଶ୍ୟ 
ଉେୋଇପୋେକିବ। ତୁଳନୋତ୍ମ� ଭୋକବ ଏ ସବୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ ଭଲ ଶକି୍ୋଦୋନେ ସବୁଧିୋ ଓ 
ପୋେ୍ୟକ୍ମ ପ୍ବତ୍୍ଶନ ନ �କଲ ଭୋେତୀୟ ବଦି୍ୟୋଥ୍ଶୀଙୁ୍କ ଆ�ଷଥିତ �େପିୋେକିବ ନୋହ ିଁ। କତକବ 
କସସବୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟଙୁ୍କ ସ୍ୟଂଶୋସନ ଓ ନୟିୋମ� ବ୍ୟବସ୍ୋକେ ସ୍ତନ୍ତ ସବୁଧିୋ ପ୍ଦୋନ 
ଦ୍ୋେୋ ଭୋେତୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ ଓ ଉ୍ତେ ଶକି୍ୋନୁଷ୍ଠୋନ�ଡ଼ୁ�ି ଉପକେ ଦୀଘ୍ଶମଆିଦୀ 
ପ୍ତ�ୂିଳ ପ୍ଭୋବ ପଡ଼ବିୋ ପ୍ୋୟ ନଶି୍ତି।

ଭୋେତକେ ଏକବ ଅତ ି ଉ୍ମୋନେ ଶକି୍ୋେ ଆବଶ୍ୟ�ତୋ େହଛି।ି ଆହୁେ ି ମଧ୍ୟ 
ଏହ ି ଶକି୍ୋ ଉଦୀୟମୋନ ତଥୋ ଚୋହଦିୋବହୁଳ ବଷିୟ ଉପକେ ଅଗ୍ୋଧି�ୋେ କଲୋଡ଼ୁଛ।ି 
କସଥିପୋଇଁ ଉତ୍ମମୋନେ ଶକି୍�, ଶକି୍ୋ ଦଗି୍ ଦଶ୍ଶନ ଓ ପ୍ଶୋସ�, ଅଭନିବ, ଅତ୍ୟୋଧନୁ�ି 
ବଷିୟ, ପୋେ୍ୟକ୍ମ, �କବଷଣୋ ଓ ଉନ୍ନୟନ ସବୁଧିୋ ସକୁଯୋ� ଅପେହିୋଯ୍ଶ୍ୟ। ଆମ କଦଶେ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ�ଡ଼ୁ�ି ଏ କକ୍ତ୍ରକେ ନଶି୍ତି ଭୋକବ ପଛକେ ପଡ଼ଛିନ୍।ି କ�ବଳ �ଡ଼ୁଏି 
ଆଧନୁ�ି କ�ୋେୋବୋଡ଼,ି ଅଟ୍ୋଳ�ିୋ ଓ କଭୌତ�ି ଢୋଞ୍ୋ ଛଡ଼ୋ ଆମେ ଅକନ� ପ୍ତଷି୍ଠତି 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟକେ ଏକବ ଆଉ �ଛି ି ନୋହ ିଁ। ଶକି୍ୋଦୋନ, �କବଷଣୋ ଓ ଉନ୍ନୟନ ତଥୋ 
ନବସଜୃନ ଯୋହୋ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟେ ‘ଆତ୍ମୋ’, ତୋହୋ ଆଉ ପ୍ୋୟତଃ ନୋହ ିଁ �ହକିଲ ଚକଳ। 
କ�ୋେୋପଟୁେ କ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ କହଉ ଅଥବୋ ଆଇଆଇଏମ୍  ସମ୍ଲପେୁ ବୋ ଆଉ 
�ଛି-ି କସ ସବୁକେ ଆବଶ୍ୟ� ଅଧ୍ୟୋପ�, �ମ୍ଶଚୋେୀ, ସ୍ୋୟୀ �ୁଳପତ ି ଓ ଶକି୍� ସଂ�ୁଳ 
ନୋହୋନ୍।ି ଏହୋ ଅଧି�ୋଂଶ ଭୋେତୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ ଓ ଉ୍ତେ ଶକି୍ୋନୁଷ୍ଠୋନେ ସ୍ତି।ି 
ଅତଏବ ଏେୋକେ ‘ଉତ୍କଷ୍ଶ’ କଖୋଜକିଲ କ�ଉଁେୁ ମଳିବି? 

ଏଭଳ ି ସମୟକେ କଦଶକେ ଦୁଇପ୍�ୋେ କଦଶୀ ଓ ବକିଦଶୀ ଶକି୍ୋନୁଷ୍ଠୋନ କଖୋଲ ି
ବକିଦଶୀଙୁ୍କ ସ୍ତନ୍ତ ସବୁଧିୋ ପ୍ଦୋନେ ଅଥ୍ଶ ନଶି୍ୟ ବୁଝୋଇବ କଯ ସେ�ୋେ ଚୋହୁଁଛନ୍ ି ଉ୍ 
ଶକି୍ୋ ଦୋୟତି୍ୱ ବକିଦଶୀଙ୍କ ହୋତ�ୁ ଯୋଉ ଓ ଆମ କଦଶୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ ଅତୀତେ �ବ୍ଶ, 
କ�ୌେବେ ବୋନୋ ଉଡ଼ୋଇ କସମତି ିଧକ�ଇ ସକ�ଇ ବଞ୍ଥିୋଉ। ଏହ ିକଦ୍ୈତ ନୀତ ିଅନୁଯୋୟୀ 
ଦୁଇପ୍�ୋେ ଉ୍ଶକି୍ୋନୁଷ୍ଠୋନ ସଷୃ୍ ିଫଳକେ ବଦି୍ୟୋଥ୍ଶୀଙୁ୍କ ଲୋଭ ମଳିବି ନୋହ ିଁ �ମିୋ୍ ଶକି୍ୋେ ମୋନ 
ବଢ଼଼ବି ନୋହ ିଁ। ଭୋେତ ସେ�ୋେ ଏଭଳ ିଏ� କଦ୍ୈତ ନୀତ ିକଦଶୀ ଓ ବକିଦଶୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ 
ପୋଇଁ ପ୍ଣୟନ �େବିୋ�ୁ ମସଧୁୋ �େୁଥିବୋ ଖବେ ପ୍�ୋଶ ପୋଇବୋ ପକେ ଏହୋ ବକିେୋଧକେ 
ପ୍ତବିୋଦେ ସ୍େ ଉେବିୋ ସ୍ୋଭୋବ�ି। ଆମ ବଚିୋେକେ ଏଭଳ ିଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ଓ ଅସମୋନ ନୀତ ି
ନୟିମ କଦଶେ ଉ୍ଶକି୍ୋ ଏବଂ �କବଷଣୋେ ଅଭବୃିଦ୍ ି ଏବଂ ବ�ିୋଶକେ ଅନ୍େୋୟ ସଷୃ୍ ି
�େବି। ଏହୋଦ୍ୋେୋ ଭୋେତୀୟ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ�ଡ଼ୁ�ିେ ଦକ୍ତୋ ହୋନ ି ଘଟବିୋ ସହତି ଆମ 
ଉ୍ଶକି୍ୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ �େୁୁତେ ଭୋକବ କ୍ତଗି୍ସ୍ତ କହବ।

ନୂଆ ଶକି୍ୋନୀତ ି ପ୍ବତ୍୍ଶନେୋେୁ ସୋମଗ୍�ି ଶକି୍ୋ ବ୍ୟବସ୍ୋକେ ବ୍ୟୋପ� ପେବିତ୍୍ଶନ, 
ଉ୍ମୋନେ ଶକି୍ୋ ପ୍ଦୋନ, ଉତ୍ମ ଶକି୍� ସଂ�ୁଳ ସଷୃ୍ ିସହତି କ୍ଷ୍ଠ ମୋନବସମ୍ଳ ସଷୃ୍ ି�େ ି
ନୂଆ ଭୋେତେ ଆବଶ୍ୟ�ତୋ ପେୂଣ �େବିୋ�ୁ ଭୋେତ ସେ�ୋେ ଅଗ୍ୋଧି�ୋେ କଦଉଛନ୍।ି 
ଏକବ କଦଶେ ଭବଷି୍ୟତ �ଢ଼ବିୋେ �େୁୁଦୋୟତି୍ୱ ଓଡ଼ଆି ପଅୁଙ୍କ ଉପକେ ପଡ଼ଛି ିଏବଂ ଧକମ୍ଶନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ଧୋନ ଶକି୍ୋ ମନ୍ତଣୋଳୟ ଦୋୟତି୍ୱକେ ଅଛନ୍।ି ଉ୍ଶକି୍ୋ କକ୍ତ୍ରକେ କମୋଟ ନୋମ କଲଖୋ ହୋେ 
(ଜଇିଆେ) ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ୋ ଏକବ�ୋେ ୨୭%େୁ ୫୦%କେ ପହଞ୍ୋଇବୋ�ୁ ସେ�ୋେ ଲକ୍୍ୟ 
େଖିଛନ୍।ି ଏହ ି ଲକ୍୍ୟ ପେୂଣ ପୋଇଁ ବକିଦଶୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ�ଡ଼ୁ�ୁି ଭୋେତକେ �୍ୟୋମ୍ପସ 
ସ୍ୋପନ �େବିୋ�ୁ ସେ�ୋେ ହୁଏତ ସ୍ତନ୍ତ କପ୍ୋତ୍ୋହନ କଦବୋ�ୁ ଚନି୍ୋ �େଥିିକବ। କହକଲ 
ଏ ସବୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ ତୋଙ୍କେ ପଞୁ୍ ି ନକିବଶେ ଲୋଭକ୍ତ ି ନଶି୍ତି ହସିୋବ �େକିବ ଏବଂ 
ଭୋେତୀୟ ବଦି୍ୟୋଥ୍ଶୀମୋନଙୁ୍କ ସଲୁଭ ମଲୂ୍ୟକେ ଉ୍ଶକି୍ୋ ଆକଦୌ କଯୋ�ୋଇ ପୋେକିବ ନୋହ ିଁ। 
କସମୋନଙ୍କେ ଫି୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଚେ ଓ ପୋେପଢ଼ୋ଼ ଖ୍୍ଶ ସୋଧୋେଣ ବଦି୍ୟୋଥ୍ଶୀଙ୍କ ସୋମଥ୍ଶ୍ୟେ ବୋହୋକେ 
ଅବଶ୍ୟ େହବି। ଅତଏବ ଏ ଭ୍ୋନ୍ ିଓ ବଚିୋେେ ଅବସୋନ କଲୋଡ଼ୋ।

ଅତୀତକେ ଏଭଳ ି �ଛି ି ଉଦ୍ୟମ �େ ି ସେ�ୋେ ବକିଶଷ ସଫଳତୋ ପୋଇନୋହୋନ୍।ି 
ତଥୋପ ି କଦଶକେ ବଶି୍ୱେ କ୍ଷ୍ଠ ୫୦୦ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ ଓ ଶକି୍ୋନୁଷ୍ଠୋନେ �୍ୟୋମ୍ପସ୍  
କଖୋଲବିୋ�ୁ ବଚିୋେ �େୋଯୋଉଛ।ି ବକିଦଶୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ ଅକପକ୍ୋ ଏକବ ଭୋେତ ନଜିେ 
ଉ୍ଶକି୍ୋ ଓ �କବଷଣୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ�ୁ ସଦୃୁଢ଼ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତେୀୟ �େବିୋ ଉଚତି। ଏଥିକେ ଉଭୟ 
ମୋନ ଓ �ଣୁ�ୁ �େୁୁତ୍ୱ କଦବୋ�ୁ ପଡ଼ବି। କସଥିପୋଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋ� ି(କଦଶୀ-ବକିଦଶୀ) 
ସମୋନ ନୀତ,ି ନୟିମ ଓ ସବୁଧିୋ, ସକୁଯୋ�େ ଆବଶ୍ୟ�ତୋ େହଛି।ି କ�ନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ୋମନ୍ତୀ 
ଏଥିପ୍ତ ିଦୃଷ୍ ିକଦବୋ ଆବଶ୍ୟ�। n

ସତ୍େ ଦପ୍ପଣ 
�ୁେୁ�ୁଳକେ ଶକି୍ୋଗ୍ହଣ �େୁଥିବୋ ଅକନ� ବ୍ରହ୍ମଚୋେୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ଜଣଙ୍କେ କସବୋ ଓ 

ଭକ୍କିେ �େୁୁକଦବ ବହୁତ ପ୍ସନ୍ନ ଥିକଲ। କଯକତକବକଳ ବଦି୍ୟୋ ଶକି୍ୋ କଶଷ କହୋଇ�ଲୋ, 
କସକତକବକଳ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚୋେୀ ସ୍�ହୃ ପ୍ତ୍ୟୋବତ୍୍ଶନ ପୋଇଁ ପ୍ସୁ୍ତତ କହକଲ। ବଦିୋୟ ଲଗ୍ନକେ 
�େୁୁକଦବ କସହ ି ପ୍ୟି ବ୍ରହ୍ମଚୋେୀଙୁ୍କ କ�ୋଟଏି ଦପ୍ଶଣ ପ୍ଦୋନ �େ ି �ହକିଲ - ‘ଏ ଦପ୍ଶଣ ଦ୍ୋେୋ 
ଜକଣ ବ୍ୟକ୍େି କ�ବଳ ଖେୋପ �ଣୁ ପ୍ତବିମି୍ତି ହୁଏ। ଏହୋ�ୁ ପୋଖକେ େଖିଥିବ। ତୁମ ଜୀବନ�ୁ 
େ�ି ବୋଟକେ କନବୋ ପୋଇଁ ଏ ଦପ୍ଶଣଟ ିବହୁତ �ୋମକେ ଲୋ�ବି।’ 

 ଶଷି୍ୟଟ ି କସ ଦପ୍ଶଣ ପୋଇ ବହୁତ ଖସୁ ି କହୋଇ�ଲୋ। ଯୋହୋ ମୁ୍ କେ ହୋତ େଖିବ କସ 
ଧ୍ଂସ କହୋଇଯବି କବୋଲ ିମହୋକଦବଙ୍କେୋେୁ ବେପ୍ୋପ୍ କହବୋ ପକେ ଭସ୍ୋସେୁ କଯମତି ିପ୍ଥକମ 
ବେଦୋତୋ ମହୋକଦବଙ୍କ ମୁ୍  ଉପକେ ହୋତ େଖିବୋ ପୋଇଁ କ�ୋଡ଼ୋଇଲୋ, େ�ି କସମତି ିଏ ଶଷି୍ୟ 

ଜଣ� ପ୍ୋପ୍ ଦପ୍ଶଣ�ୁ ପ୍ଥକମ �େୁୁଙ୍କ ଆଡ଼�ୁ କଦଖୋଇଲୋ। ଦପ୍ଶଣକେ �େୁୁଙ୍କ 
ଭତିକେ ଥିବୋ କକ୍ୋଧ, କମୋହ, କଲୋଭ ଆଦ ି �ଛି ି ଦୁ�ୁ୍ଶଣ ପ୍ତବିମି୍ତି କହଲୋ। 

ଶଷି୍ୟଟ ିଏହୋ ଜୋଣବିୋେୁ ମନ ଦୁଃଖ �ଲୋ। ତୋ’ପକେ 
କସ ନଜି ଚହି୍ୋ ପେଚିତି ସବୁ ସୋଗେ, ସୋଥୀ, ସୋହ,ି 
ପଡ଼ଶିୋ ଆଦ ି କଲୋ�ଙ୍କ ପୋଖ�ୁ ଯୋଇ ଉକ୍ ଦପ୍ଶଣ�ୁ 
କଦଖୋଇ କସମୋନଙ୍କ ଭତିକେ � ି � ି ବଦ�ଣୁ ଅଛ,ି 
କସ�ଡ଼ୁ�ୁି ଜୋଣବିୋ ପୋଇଁ କଚଷ୍ୋ �ଲୋ। ଏମତି ି�େୁ 

�େୁ ଧୀକେ ଧୀକେ ତୋ’ ମନକେ ଥିବୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇଁ ଭଲ ପୋଇବୋ, କନେହ କପ୍ମ ଆଦ ି�ଣୁ�ଡ଼ୁ�ି 
�ମ ି�ମ ି�ଲୋ। ମନକେ ସବୁକବକଳ ଅଶୋନ୍ ିଲୋ� ିେହଲିୋ। 

 ଦପ୍ଶଣଟ�ୁି କଫେୋଇ କଦବ କବୋଲ ିନଷି୍ପତ୍ ିକନଇ କସ କଶଷକେ �େୁୁକଦବଙ୍କ ନ�ିଟକେ 
ପହଞ୍ ି ସବୁ�ଥୋ �ହଲିୋ। �େୁୁକଦବ �ହକିଲ - ‘ଏ ଦପ୍ଶଣଟ�ୁି ତୁମ�ୁ ଦଆିଯୋଇଥିଲୋ 
ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କେ ନୁକହଁ, ତୁମ ନଜିେ କଦୋଷତରୁଟ ି କଦଖି ତୋହୋ�ୁ ସଧୁୋେବିୋ ପୋଇଁ। ଭଲ 
ମଣଷିଟଏି କହବୋ�ୁ କହକଲ ପ୍ଥକମ ନଜି ତରୁଟ ି ତଥୋ ନଜି କଦୋଷ ଦୁବ୍ଶଳତୋ�ୁ ପ୍ଥକମ 
ସଂକଶୋଧନ �େବିୋ�ୁ ପକଡ଼। �ନୁୁି୍ ମଣଷି ନଜି କଦୋଷ ତରୁଟ ିଅକପକ୍ୋ ଅନ୍ୟେ ତରୁଟ�ୁି କଖୋଜବିୋ 
ପୋଇଁ ଆ�ଭେ ହୁଏ, କଯଉଁଥି ପୋଇଁ ତୋ’େ ଉନ୍ନତେି ପଥ ଅବେୁଦ୍ କହୋଇଯୋଏ। କତଣ ୁତୁକମ ଏ 
ଦପ୍ଶଣ ଦ୍ୋେୋ ପ୍ଥକମ ନଜି କଦୋଷ�ୁ କଖୋଜବିୋେ ଥିଲୋ।’ n
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ଶନବିାର, 
୩ 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 79.83 l &ûCŠ 92.11
l dêùeû 79.27 l ùd^þ 0.56

l iê^û : 46,400 (ଭୁବନେଶ୍ବର)
l eê&û : 54,500 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  58,803.00
l ^ò`Öò  15,539.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

l ù&ùUâûfþ- 103.37 (ଭୁବନେଶ୍ବର)
l WòùRfþ - 94.86
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ଓଏମ୍ସିଦ�ୈତାରୀକୁମଳିଲିାରଓି
ଟଦି୍ାଦେଲଥ୍ଆଣ୍ଡଦସଫ୍ିଆୱାର୍ଡ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ଖଣ ି ନଗିମ (ଓଏମ୍ େ)ି ସ�ୈତାରୀକୁ ମଳିଛି ି
େମ୍ାନଜନକ ରଓି ଟସି୍ା ସେଲ୍ ଥ ଆଣ୍ଡ ସେଫଟେି ଆୱାର୍ଡ ୨୦୨୧-୨୨ ୍ରୁସ୍ାର। 
ଖଣ ି କାର୍ଡ୍ୟସର େରୁକ୍ା ବ୍ୟବସ୍ା, କମ୍ଡଚାରୀଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଓ ନରିା୍ତ୍ା ସକ୍ତ୍ରସର 
ଉସଲେଖନୀୟ ପ୍ର�ଶ୍ଡନ ୍ାଇଁ ଓଏମ୍ େକୁି ଏେ ି େମ୍ାନ ପ୍ର�ାନ କରାରାଇଛ।ି 
ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ୍ୟକ୍ରମସର ସକନ୍ଦ୍ର ଖଣ ି େଚବି ଆସ�ାକ ଟଣ୍ଡନ ଏେ ି ୍ରୁସ୍ାର 
ପ୍ର�ାନ କରଥିିସ�। ସଫସରସରେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଆିନ୍ ମସିନରା� ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଜି୍ ୍କ୍ରୁ 
ଏେ ି ୍ରୁସ୍ାର ପ୍ର�ାନ କରାରାଇଥି�ା। ବ୍ୟବୋୟ ବୃଦ୍ ି େେତି ଓଏମ୍ ି େବ୍ଡ�ା 
ନରିା୍ତ୍ା ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ସ�ଇ ଆେଛି।ି କମ୍ଡଚାରୀ ମାନଙ୍କ ୍ାଇଁ ଏକ େରୁକ୍ତି 
ବାତାବରଣ େନୁଶି୍ତି କରବିା �ଗିସର ଉତ୍ମ ପ୍ର�ଶ୍ଡନ ସେତୁ ଏେ ିେମ୍ାନ ପ୍ର�ାନ 
କରାରାଇ ଥିବା ଓଏମ୍ େ ି୍କ୍ରୁ କୁୋରାଇଛ।ି

କମି୍ସଓଡ଼ଶିାରଦରେଷ୍ଠଦମରକିାଲକଦଲଜ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨।୯(ସମସି): କଳଙି୍ଗ ଇନ୍ ଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ଅଫ୍  ସମରକିାଲ୍  ୋଇନ୍ ସେସ୍  
(କମି୍ େ) ସମରକିାଲ୍  କସ�ଜ ରାଜ୍ୟର ସରେଷ୍ଠ ସମରକିା� କସ�ଜ ଏବଂ େମଗ୍ର 
ଭାରତର ଘସରାଇ ସମରକିାଲ୍  କସ�ଜ ଭାସବ ୧୬ତମ ସ୍ାନସର ରେଛି।ି 
ନକିଟସର ‘� ି ୱକ୍ ’ ୍ତ୍ରକିା ଏବଂ େଂେ ରେିର୍୍ଡ ୍କ୍ରୁ କରାରାଇଥିବା େସଭ୍ଡସର 
କମି୍ େ ଓଡ଼ଶିାର ସରେଷ୍ଠ ସମରକିାଲ୍  କସ�ଜ ଭାସବ ସ୍ାନ ୍ାଇଛ।ି ଉତ୍ମ ମାନର 
ରାକ୍ତରୀ ଶକି୍ା�ାନ ଓ ଗସବଷଣା, ଉତ୍ମ ଚକିତି୍ା ଓ ସରାଗୀସେବା ୍ାଇଁ କମି୍ େକୁ 
ଏେ ି େଫଳତା ମଳିଛି।ି ଏେ ି େଫଳତାସର କଟି୍  ଓ କସି୍  ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ଅଚୁ୍ୟତ 
ୋମନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରବିା େେ କମି୍ େର େମସ୍ତ ପ୍ରସଫେର ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି  ୨୦୦୭ସର ଆରମ୍ଭ ସୋଇଥିବା କମି୍ େ ଖବୁ୍  ଅଳ୍ପ ବଷ୍ଡ 
ମଧ୍ୟସର ରାକ୍ତରୀ ଶକି୍ା, ଓ ଚକିତି୍ା ସ୍ାସ୍୍ୟସେବା ସକ୍ତ୍ରସର େନୁାମ ଆଣ ି୍ ାରଛି।ି 
େଚୂନାସରାଗ୍ୟ, ନକିଟସର ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ ଏନ୍ ଆଇଆରଏଫ୍  ୟ୍ଡାଙି୍କଂସର 
କମି୍ େ ସ�ଶର ସରେଷ୍ଠ ସମରକିା� କସ�ଜର ୩୦ତମ ସ୍ାନସର ରେଥିିବା ସବସଳ 
ଆଉଟ�ୁକ୍  ୍ତ୍ରକିା ଓ ଏନ୍ ଇବ ିରେିର୍୍ଡ ଦ୍ାରା କରାରାଇଥିବା Ñଙି୍କଂସର ସ�ଶର 
େମଗ୍ର ୍ବୂ୍ଡାଞ୍ଚଳସର କମି୍ େ ୫ମ ସ୍ାନସର ରେଥିି�ା। ରାକ୍ତରୀ ଶକି୍ା ଓ ଗସବଷଣା 
ସକ୍ତ୍ରସର ବ୍ୟା୍କ େସୁରାଗ େଷୃ୍ ି କରବିା େେ ଓଡ଼ଶିାସର ଗଣୁାତ୍ମକ ଚକିତି୍ା 
ଓ ସ୍ାସ୍୍ୟସେବା ସକ୍ତ୍ରସର ଆଉ ଏକ ମାଇଲ୍  ଖୁ୍  କମି୍ େ େୁ୍ ରସପେଶଆି�ଟି ି
େସ୍ ୍ ଟିାଲ୍  ଏବଂ କମି୍ େ କ୍ୟାନ୍ େର ସେ୍ର ନକିଟସର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ 
୍ଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ାରା ଉଦ୍ ଘାଟତି ସୋଇରାଇଛ।ି

ଏମଏସଏମଇପାଇଁରୁଫ୍ଟପ୍ଦସାଲାରଦ୍ାଗ୍ାମ

୨୦୨୪ସଦୁ୍ାରାଜ୍ୟଦର୧୫୦ଦମଗାୱାଟ
ଦସାଲାରସଷି୍ଟମସଂସ୍ାପନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨ା୯(ସମସି): ୨୦୨୪ 
େଦୁ୍ା ରାଜ୍ୟସର ୧୫୦ ସମଗାୱାଟ ରୁଫ୍ 
ଟପ୍ ସୋ�ାର ଇନଷ୍�ସ�େନ ବା 
େଂସ୍ା୍ନ କରାରବି। ଏୋଫଳସର ଏକ 
ଇସକାେଷି୍ମ େଷୃ୍ ି ଜରଆିସର ରାଜ୍ୟର 
�କ୍ାଧିକ ଏମଏେଏମଇଙ୍କ ୍ାଇ ଁ
ରସିଜ� ନଭି୍ଡରଶୀଳତା ହ୍ାେ ସେବ। 
ଏଥସରାଗ ୁ ବାଷଷିକ େଷୃ୍ ି ସେଉଥବା 
୧୫୦,୦୦୦ ଟନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ 
ଏରାଇ �ଆିରାଇ୍ାରବି। ରକସଫ�ର 
ଫାଉସଣ୍ଡଶନର େୋୟକ କମ୍ାନୀ 
ସ୍ାଟ୍ଡ ୍ାୱାର ଇଣ୍ଡଆି (ଏେ୍ଆିଇ) ଓରଶିାସର ଏମଏେଏମଇ ୍ାଇଁ ଏେ ି ରୁଫ୍ 
ଟପ୍ ସୋ�ାର ସପ୍ରାଗ୍ରାମର ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ରାଜ୍ୟର ୧୦,୦୦୦ ଏମ୍ଏସ୍ ଏମ୍ ଇ 
ବତ୍୍ଡମାନ ଏେ ି ରୁଫ୍ ଟପ୍ ସୋ�ାର ସପ୍ରାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମସର ନଜିର ୟନୁଟି୍ ସର ରୁଫ୍ 
ଟପ୍ ସୋ�ାର େଂସ୍ା୍ତି କର ି୍ ାରସିବ। ଏୋକୁ ସେମାସନ ଉତ୍ା�ନ ସକ୍ତ୍ରସର 
ବ୍ୟବୋର କର ି୍ ାରସିବ ସବା� ିସ୍ାଟ୍ଡ ୍ାୱାର ଇଣ୍ଡଆିର ସେଡ୍ (ସପ୍ରାଗ୍ରାମ) େମତି 
ମତି୍ର କେଛିନ୍ତ।ି ଏେ ିସପ୍ରାଗ୍ରାମ ଜରଆିସର ଏମ୍ ଏସ୍ ଏମ୍ ଇ ୍ଛିା ୫-୬ କସି�ାୱାଟ୍  
ସେୌର ବ�ୁି୍ୟତ ଉତ୍ା�ନ କରାରାଇ୍ାରବି। ରୁଫ୍ ଟପ୍ ସୋ�ାର େଂସ୍ା୍ନ 
େମ୍କ୍ଡସର ଏମ୍ ଏସ୍ ଏମ୍ ଇଗରୁକି ମଧ୍ୟସର େସଚତନତା େଷୃ୍ ି �ାଗ ି ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର 
କାର୍ଡ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆସୟାଜନ କରାରବି ସବା� ି ସେ େଚୂନା ସ�ଇଛନ୍ତ।ି ରୁଫ୍ ଟପ୍ 
ସୋ�ାର େଂସ୍ା୍ନ ସକ୍ତ୍ରସର ଏମ୍ ଏସ୍ ଏମ୍ ଇଗରୁକୁି ଅନ୍ନ୍ରୂ୍୍ଡା ଫାଇନାନ୍ ୍କ୍ରୁ 
େମସ୍ତ ପ୍ରକାର େେସରାଗ କରାରବି ସବା� ି �ବି୍ୟସଜ୍ୟାତ ି ୍ଟ୍ଟନାୟକ କେଛିନ୍ତ।ି 

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨ା୯(ଏନେେ୍)ି

୨୦୨୨-୨୩ ଆଥ ଷିକବଷ୍ଡର ପ୍ରଥମ ସତ୍ରୈମାେ ୍ାଇଁ 
ସ�ଶର ଜରି ି୍  ି ଅଭବୃିଦ୍ ି ୧୩.୫ ପ୍ରତଶିତସର 
୍େଞ୍ଚଛି।ି ୧୩.୫% ଅଭବୃିଦ୍ରି ଏେ ି ଆକଳନ 
ସେଉଛ ି ଗତ ଏକ ବଷ୍ଡ ମଧ୍ୟସର େବୁଠାରୁ ବୃେତ୍ , 
ରାୋ �ଶ୍ଡାଉଛ ିସର ଭାରତ ବତ୍୍ଡମାନ ବଶି୍ବର େମସ୍ତ 
ପ୍ରମଖୁ ଅଥ୍ଡନୀତ ି ମଧ୍ୟସର �ରୁ ତ ଗତସିର ବଢ଼ଛି।ି 
ଅତ୍ୟଧିକ ଅଭବୃିଦ୍ ଆଶା ସେତୁ ଏେ ିଆକଳନ ଏସବ 
ସରଟଂି ଏସଜନ୍ଗିଡ଼ୁକୁି ଚନି୍ତାସର ୍କାଇଛ।ି େଟିଗିରୁପ୍, 
ସଗା�୍ଡମ୍ୟାନ୍ େ୍ୟାଚ୍ , ମରୁସି୍  ଏବଂ ଏସ୍ ବଆିଇ 
େସମତ ସରଟଂି ଏସଜନ୍ଗିରୁକି ୨୦୨୨-୨୩ ଆଥ ଷିକ 
ବଷ୍ଡ ୍ାଇଁ ଭାରତର ଜରି ି୍  ି ଅଭବୃିଦ୍ସିର ହ୍ାେ 
ଘଟାଇନ୍ତ।ି ଏୋ ସଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଭବୃିଦ୍ ିୋରକୁ 
୭.୫ ପ୍ରତଶିତରୁ ୬.୮ ପ୍ରତଶିତକୁ ହ୍ାେ କରଛି।ି

ଅନ୍ୟ୍କ୍ସର ବ୍ ଲୁମବଗ୍ଡର ଅଥ୍ଡନୀତଜି୍ଞମାସନ 
ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତ ି ସର ଭାରତସର ଅଥ୍ଡନୀତରି 
୍ନୁରୁଦ୍ାର ସବଗସର ତୀବ୍ର ହ୍ାେ ସେବାର ଭୟ 
ରେଛି।ି ରଜିଭ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ େଧୁ ୋରସର ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ ି
କରଛି।ି ଅନ୍ୟ୍କ୍ସର ଋଣ ମେଙ୍ଗା ସୋଇ୍ରଛି।ି 

ୋରା ବଶି୍ୱସର ମାନ୍ଦାବସ୍ାର ଭୟ ଭାରତୀୟ 
ବଜାରସର ଚାେ�ିା ଉ୍ସର ମଧ୍ୟ ଖରା୍ ପ୍ରଭାବ 
୍କାଇ୍ାସର। ସଗା�୍ଡମ୍ୟାନ୍ Ñଚ୍  ଜରି ି୍  ିଅଭବୃିଦ୍ ି
୍ବୂ୍ଡାନୁମାନକୁ ୍ବୂ୍ଡର ୭.୨ ପ୍ରତଶିତରୁ ୭ ପ୍ରତଶିତକୁ 
ହ୍ାେ କରଛି।ି ସଗା�୍ଡମ୍ୟାନ୍ େ୍ୟାଚ୍ ର ଭାରତ 
ଅଥ୍ଡନୀତଜି୍ଞ ଶାନ୍ତନୁ ସେନ୍ ଗପୁ୍ା କେଛିନ୍ତ ି ସର ଏୋ 
ଆମର ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ଥି�ା। ଜାନୁଆରୀ-ମାର୍୍ଡ 

ଅବଧିସର ଜରି ି୍  ିଅଭବୃିଦ୍ରି ଗତ ିସତ୍ରୈମାେ ଭତି୍ସିର 
୩.୩ ପ୍ରତଶିତକୁ ହ୍ାେ ୍ାଇଛ।ି ସେ କେଛିନ୍ତ ି ସର 
ଘସରାଇ ଚାେ�ିାର ମଖୁ୍ୟ କାରଣଗରୁକି ଆମର ଆଶା 
ଅନୁରାୟୀ ଆେଛୁ।ି େଟିଗିରୁପ୍ ଏୋର ଆକଳନକୁ ୮ 
ପ୍ରତଶିତରୁ ୬.୭ ପ୍ରତଶିତକୁ ହ୍ାେ କରଥିିବାସବସଳ 

ମରୁସି୍  ମଧ୍ୟ ଏୋର ୍ବୂ୍ଡାନୁମାନସର ହ୍ାେ ଘଟାଇଛ।ି 
ମରୁସି୍ କେଛି ି ସର େଧୁୋର, ସମୌେମୁୀ ଏବଂ ବଶି୍ବ 
ଅଭବୃିଦ୍ ି ଧୀସର ଧୀସର ଅଥ୍ଡସନୈତକି ଅଭବୃିଦ୍କୁି 
ପ୍ରଭାବତି କରବି। ସଗ୍ାବାଲ୍ ମାସକ୍ରା ଆଉଟ�ୁକ୍ 
୨୦୨୨-୨୩ସର ମରୁସି୍  କେଛି ି ସର ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି
ଏକ ଆେ୍ବାନ ସୋଇ ଛରିା ସୋଇଛ।ି ଜରି ି୍  ି
୧୫.୭% ସେବ ସବା� ିଆକଳନ କରାରାଇଥି�ା |

ଅର୍ଡନୀତରିପନୁଃରୁଦ୍ାରଦରତୀବ୍ରହ୍ାସଆଶଙ୍ା

ଭଲ ଡଜିପି ିଅାକଳନ ପରେ 
ଚନି୍ାରେ ମଡୁସି୍  ଆଉ ଏସ୍ ବଆିଇ

ଅଭବୃିଦ୍ଧ ଆକଳନ 
ଖସାଇରଲ 

ରେଟଂି ଏରଜନ୍ ି

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨ା୯(ଏନେେ୍)ି

୍ସରାଶୀ ସ�ଶ ୍ାକସି୍ତାନସର ଅଗଷ୍ ମାେସର 
ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ୋର ୨୭.୩ସର ୍େଞ୍ଚଛି।ି ଫଳସର 
ସ�ଶସର ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ବଗିତ ୪୭ ବଷ୍ଡର ସରକର୍ଡ 
ଭାଙ୍ଗିଛ।ି ଏୋକୁ ସନଇ ଏସବ ସଘାର ଚନି୍ତା ପ୍ରକଟ 
କରଛି ି ଅନ୍ତଜ୍ଡାତୀୟ ମଦୁ୍ା ୍ାଣ୍ ି (ଆଇଏମ୍ଏଫ୍)। 
ଏ ସନଇ ସଚତାବନୀ ସ�ଇ ଆଇଏମ୍ ଏଫ୍  କେଛି ି
ସର ୍ାକସି୍ତାନସର ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ବୃଦ୍ ି ୋମାଜକି 
ବସିରାଧ ଏବଂ ଅସ୍ରିତା େଷୃ୍ ି କର ି୍ ାସର। 
ଏଥÒସରାଗ ୁସ�ଶସର ବସିଦ୍ାେ ସ�ଖାସ�ଇ୍ାସର। 
ଉ୍ସଭାକ୍ତା ମ�ୂ୍ୟ େଚୂକାଙ୍କ ଆଧାରସର 
ମା୍ାରାଇଥିବା ୍ାକସି୍ତାନର ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ୋର 
ଅଗଷ୍ସର ୨୭.୩ ପ୍ରତଶିତ ରେଥିି�ା। ମଦୁ୍ାସ୍ୀତରି 
ଏେ ି ସ୍ତର ସଶଷ ଥର ୍ାଇଁ ସମ’ ୧୯୭୫ସର 
ସ�ଖÒବାକୁ ମଳିଥି�ା। ଏଠାସର ଉସଲେଖସରାଗ୍ୟ 
ସର, ୍ାକସି୍ତାନସର ଖା�୍ୟ ୋମଗ୍ରୀର �ର ଉ୍ସର 
ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସ�ଖÒବାକୁ ମଳିଛି।ି 

୍ାକସି୍ତାନସର େମ୍ପ୍ରତ ି ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ସରାଗ ୁ
ସରାଗାଣ ପ୍ରଭାବତି ସୋଇ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ୋମଗ୍ରୀର 

�ର ବଢ଼ଛି।ି ସେସ୍ଟେମ୍ବରସର �ର�ାମ୍  ୍ରସି୍ତ ି
ଅଗଷ୍ ମାେ ଅସ୍କ୍ା ଏୋ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର 
ସୋଇ୍ାସର। ଅନ୍ତଜ୍ଡାତୀୟ ମଦୁ୍ା ୍ାଣ୍ ି ଏୋର 
େପ୍ମ ତଥା ଅଷ୍ମ େମୀକ୍ାର ରସି୍ାଟ୍ଡସର କେଛି ି
ସର ୍ାକସି୍ତାନସର ଖା�୍ୟ ଏବଂ ସ୍ସ୍ା�ୟିମ 
େମାଗ୍ରୀର ମ�ୂ୍ୟ ୋମାଜକି ବବିା� ଏବଂ ଅସ୍ରିତା 
ଜନତି ୍ରସିବଶ େଷୃ୍ ି କରବି। ଆଇଏମ୍ ଏଫ୍ ର 

କାର୍ଡ୍ୟନବି୍ଡାେୀ ସବାର୍ଡ ଚଳତି େପ୍ାେ ପ୍ରାରମ୍ଭସର 
୬ ବ�ିୟିନ ଆସମରକିୀୟ ର�ାରର ୍ାକସି୍ତାନୀ 
େୋୟତା କାର୍ଡ୍ୟକ୍ରମର େପ୍ମ ତଥା ଅଷ୍ମ 
େମୀକ୍ାକୁ ଅନୁସମା�ନ ସ�ଇଛନ୍ତ।ି ଏୋ ୍ସର 
ସଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ୍ାକସି୍ତାନକୁ ୧.୧୬ ବ�ିୟିନ 
ଡ଼�ାର େୋୟତା ମଳିଥିି�ା   ରାୋ ୍ାକସି୍ତାନ ୍ାଇଁ 
ସବଶ ଆବଶ୍ୟକ ଥି�ା। ଏେ ିଅଥ୍ଡ ରାଶ ି୍ାକସି୍ତାନର 

ଅଥ୍ଡନୀତକୁି େଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ାର କରବିାସର େୋୟକ 
ସେବ। େୋୟତା ରାଶ ି ସନବା େମୟସର ୍ାକସି୍ତାନ 
ଆଇଏମଏଫର ଅସନକ େତ୍୍ଡ ଗ୍ରେଣ କରଥିି�ା। 
ଆଇଏମଏଫ ମଧ୍ୟ ୍ାକସି୍ତାନକୁ ସ�ଶର ଆଥ ଷିକ 
ସ୍ତିରି ଉନ୍ନତ ି ୍ାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୍�ସକ୍୍ ସନବାକୁ 
କେଛି।ି ୍ାକସି୍ତାନ ଆଇଏମଏଫର ଅସନକ �ାବ ି
ଗ୍ରେଣ କରବିା ୍ସର ବଶି୍ୱର ଅସନକ ଋଣ�ାତା 
୍ାକସି୍ତାନକୁ େୋୟତା ପ୍ର�ାନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏେ ି
ଚୁକ୍ତ ି ଅନୁରାୟୀ ୍ାକସି୍ତାନକୁ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୍େ�ିାରୁ 
ସ�ଶସର ସ୍ସ୍ା�ୟିମ ଉତ୍ା� ଉ୍ସର ଶଳୁ୍କ 
ଆ�ାୟ କରବିାକୁ ୍ରବି। ଏମଏମଏଫ େତ୍୍ଡ 
ଅନୁରାୟୀ  ୍ାକସି୍ତାନ ସ୍ସ୍ା� ଉ୍ସର �ଟିର 
୍ଛିା ୩୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରସିଜ� ଉ୍ସର �ଟିର ୍ଛିା 
୧୫ ଟଙ୍କା ଶଳୁ୍କ ତନିଟି ି୍ର୍ଡ୍ୟାୟସର ଆ�ାୟ କରବି। 
ଏୋ୍ସର ୍ାକସି୍ତାନ େରକାର ବୁଧବାର ସ୍ସ୍ା� 
୍ଛିା ୩୭.୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ରସିଜ� ଉ୍ସର �ଟିର 
୍ଛିା ୭.୫ ଟଙ୍କା ଟକିେ �ାଗ ୁ ସଘାଷଣା କରଛିନ୍ତ।ି 
ଅ୍ର୍ସକ୍ ୨୦୨୨-୨୩ ଆଥ ଷିକବଷ୍ଡସର ୍ାକସି୍ତାନର 
ପ୍ରକୃତ ଜରି ି୍  ିଅଭବୃିଦ୍ସିର ୩.୫ ପ୍ରତଶିତ ହ୍ାେ ସେବ 
ସବା� ିଆନ୍ତଜ୍ଡାତୀୟ ମଦୁ୍ା ୍ାଣ୍ ି୍ବୂ୍ଡାନୁମାନ କରଛି।ି 

ପାକସି୍ାନସଙ୍ଟକୁଦନଇଆଇଏମ୍ଏଫ୍ରଚନି୍ାବଢ଼ଲିା

ମହଙ୍ା ମାଡ଼ ର�ାଗ ୁ ରେଶରେ ବରି୍ାହ ରେଖାରେଇପାରେ

େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨।୯(ଏନେେ୍)ି

ଏକ ଗରୁୁତ୍ବ ୍ରୂ୍୍ଡ ଘଟଣାକ୍ରସମ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର 
ଆମ�ାନୀ ସେଉଥିବା ଖାଇବା ସତ� ଉ୍ରୁ େୀମା 
ଶଳୁ୍କ, କୃଷ ି ଇନଫ୍ା ଓ ସରଭ�୍ସମ୍ ସେସ୍ ସର 
�ଆିରାଉଥିବା ରେିାତ ିଆଉ ୬ ମାେ ୍ର୍ଡ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇ 
ସ�ଇଛନ୍ତ।ି ଫଳସର ଏସବ ଖାଇବା ସତ� ଆମ�ାନୀ 
ଉ୍ସର ମାର୍୍ଡ ୨୦୨୩ ୍ର୍ଡ୍ୟନ୍ତ ଏେ ି ରଆିତ ି ଜାର ି
ରେବି। େରକାର ଅସକଟୋବର ୨୦୨୧ସର ପ୍ରଥମ ଥର 
ଅସଶାଧିତ ସୋୟାବନି, େନ୍ ଫ୍ାୱାର ଓ ୍ାମ୍  ଅଏ� 
ଆମ�ାନୀ ଉ୍ସର ମାର୍୍ଡ ୨୦୨୨ ୍ର୍ଡ୍ୟନ୍ତ େୀମା ଶଳୁ୍କ ଓ 
କୃଷ ିଇନଫ୍ା ଓ ସରଭ�୍ସମ୍ ସେସ୍ ଛାର ସଘାଷଣା 
କରଥିିସ�। ରାୋକୁ ମାର୍୍ଡସର ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୍ର୍ଡ୍ୟନ୍ତ 
େମ୍ପ୍ରୋରତି କରାରାଇଥିବାସବସଳ ଏସବ ଆଉ ୬ 

ମାେ ବଢାଇ �ଆିରାଇଛ।ି ଗତ ସଫବୃଆରୀସର 
େରକାର ମେରୁ ରା� ି ଆମ�ାନୀ ଉ୍ସର କୃଷ ି
ଇନଫ୍ା ଓ ସରଭ�୍ସମ୍ ସେସ୍  ରେିାତ ି ସଘାଷଣା 

କରଥିିସ�। ଏୋ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ ୍ର୍ଡ୍ୟନ୍ତ ଥିବା 
ସବସଳ େରକାର ଏସବ ମାର୍୍ଡ ୨୦୨୩ ୍ର୍ଡ୍ୟନ୍ତ 
େମ୍ପ୍ରୋରଣ କରଛିନ୍ତ।ି ଫଳସର ଘସରାଇ ବଜାରସର 
ଖା�୍ୟ ସତୈଳ ଓ ରା� ି ମ�ୂ୍ୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣସର ରେବି 
ସବା� ି ଏସବ ଆକଳନ କରାରାଉଛ।ି ସ�ଶସର 
ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ �ାଗ ି ୍ାସମା�ନି୍ , ସୋୟାବନି 
ଓ େରୂ୍ଡ୍ୟମଖୁୀ ସତ�ରୁ ସେସ୍  ଓ େୀମା ଶଳୁ୍କ ଛାର 
କରଥିିସ�। ଏସବ େରକାର ଏେ ିଛାରକୁ ମାର୍୍ଡ ୨୦୨୩ 
୍ର୍ଡ୍ୟନ୍ତ େମ୍ପ୍ରୋରଣ କରବିା ବଜାରସର ଖାଇବା 
ସତ� �ର ନୟିନ୍ତ୍ରଣସର େୋୟକ ସେବ ସବା� ି
କୁୋରାଇଛ।ି ଜୁ�ାଇର ଉ୍ସଭାକ୍ତା ମ�ୂ୍ୟ େଚୂକାଙ୍କ 
ଆଧାରତି ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ତଥ୍ୟରୁ ସତୈଳ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି
ୋର ୭.୫ ପ୍ରତଶିତ ଥି�ା। ସେେ ି୍ ର ି ଜୁ�ାଇସର 
ଖା�୍ୟ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ୬.୭୫ ପ୍ରତଶିତ ରେଥିି�ା।

ଖାଇବାଦତଲଦର୬ମାସଯାଏଲାଗବିନିସୀମାଶଳୁ୍କକିଦସସ୍ ଦବୈଦ�ଶକିମଦୁ୍ାଭଣ୍ଡାରଦର
୩ବଲିୟିନଡ଼ଲାରହ୍ାସ

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨ା୯(ଏନେେ୍)ି: ଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ଡ 
ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରବଆିଇ) ତଥ୍ୟାନୁରାୟୀ, ଅଗଷ୍ 
୨୬ସର ସଶଷ ସୋଇଥିବା େପ୍ାେସର ସ�ଶର 
ସବୈସ�ଶକି ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ଡାର ୩.୦୦୭ ବ�ିୟିନ 
ଡ଼�ାରରୁ ୫୬୧.୦୪୬ ବ�ିୟିନ ଡ଼�ାରକୁ ହ୍ାେ 
୍ାଇଛ।ି ଶକୁ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ �୍ବାରା 
ପ୍ରକାଶତି ୋପ୍ାେକି ୍ରେିଂଖ୍ୟାନ େ୍୍ସିମ୍ 
ଅନୁରାୟୀ ଅଗଷ୍ ୨୬ ସଶଷ ସୋଇଥିବା 
େପ୍ାେସର ସବୈସ�ଶକି ମଦୁ୍ା େମ୍ତ୍ ି (ଏଫେଏି)
ସର ହ୍ାେ ଘଟଛି।ି ଆରବଆିଇର ତଥ୍ୟ ଅନୁରାୟୀ, 
ଅଗଷ୍ ୨୬ସର ସଶଷ ସୋଇଥିବା େପ୍ାେସର 
ସ�ଶର େନୁା ଭଣ୍ଡାର ୩୯.୬୪୩ ବ�ିୟିନ 
ଡ଼�ାର ରେଥିି�ା। ଏଥÒସର ୨୭୧ ମ�ିୟିନ 
ଡ଼�ାର ହ୍ାେ ୍ାଇଛ।ି

ବଓିବିପକ୍ଷରୁଇ୍ରଦନଟ୍
ବ୍ୟାଙି୍ଙ୍ଗ୍ େନି୍ୀଦସବାଆରମ୍ଭ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨ା୯(ସମସି): ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବସରା�ା (ବଓିବ)ି ୍କ୍ରୁ 
ଇ୍ରସନଟ୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗଗ୍   େନି୍ଦୀ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାରାଇଛ।ି ଏୋକୁ 
ଭାରତ େରକାରଙ୍କ ରାଜଭାଷା ବଭିାଗର େଚବି ଅଂଶଳୁୀ ଆର୍ଡ୍ୟାମଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିି ରୂସ୍ ସରାଗସ�ଇ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି ର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିସ�। 
ଏେ ି କାର୍ଡ୍ୟକ୍ରମସର େଂଜୟ େଂି, ନୂଆ�ଲିେୀର ମୋପ୍ରବନ୍ଧକ ତଥା 
ଅଞ୍ଚଳ ମଖୁ୍ୟ ଅମତି ତୁଳୀ, ପ୍ରମଖୁ ( ରାଜଭାଷା ଏବଂ େଂେ�ୀୟ 
େମତି)ି,  ରାଜଭାଷା ବଭିାଗର ଉ୍-ନସିଦ୍୍ଡଶକ ରାସଜଶ 
ରେୀବାସ୍ତବଙ୍କ େେ ୍ଙ୍କଜ କୁମାର ବମ୍ଡା, ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ (ରାଜଭାଷା) 
ଉ୍ସ୍ତି ଥିସ�। ରାଜଭାଷା ବଭିାଗର ମଖୁ୍ୟ କାର୍ଡ୍ୟାଳୟର େୋୟକ 
ମୋପ୍ରବନ୍ଧକ ୍ ନୁତି କୁମାର ମରିେ କାର୍ଡ୍ୟକ୍ରମ ୍ ରଚିାଳନା କରଥିିସ�।  

ବଲି୍ଡାଦଗଲାବାଲୟନୁଭିସସିଟିପକ୍ଷରୁ
ନବାଗତବବିଏିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ସ୍ାଗତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨ା୯(ସମସି): ବ�ି୍ଡା 
ସଗ୍ାବା� ୟନୁଭିେଷିଟ ି (ବଜିୟି)ୁ 
ଭୁବସନଶ୍ୱର ୍କ୍ରୁ ବବିଏି ବ୍ୟାଚ୍ର ନବାଗତ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ାଗତ େମ୍ବଦ୍୍ଡନା 
ଉତ୍ବ ଶକି୍ାନୁଷ୍ଠାନର ଭୁବସନଶ୍ୱରସ୍ତି 
ସଗାଠ୍ାଟଣା କ୍ୟାମ୍ସ୍ ସର  ଅନୁଷ୍ଠତି 
ସୋଇରାଇଛ।ି ଭୁବସନଶ୍ୱରସ୍ତି ବସିଜବ ି
କସ�ଜର ୍ବୂ୍ଡତନ ପ୍ରନି୍ ି୍ ା� ତଥା ରାଜ୍ୟ 
ଚୟନ କମଟିରି ଅଧ୍ୟକ୍ା ପ୍ରସଫେର ଗତିକିା 
୍ଟ୍ଟନାୟକ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ରୂସ୍ ଏବଂ 
ଇବୁ�ଏି୍ର ୍ରଚିାଳନା ଅଂଶୀ�ାର ତଥା 

ମମୁ୍ବାଇ ଗାରସୱୟାର ଗରୁପ୍  ଚଫି୍   ସମ୍ର 
ରାଜୀବ ଭା�ୁରଆି େ୧ାନୀତ ଅତଥିି 
ରୂସ୍ ଏେ ି କାର୍ଡ୍ୟକ୍ରମସର ସରାଗ�ାନ 
କରଥିିସ�। ବଜିୟିରୁ କୁଳ୍ତ ି ପ୍ରସଫେର 
୍.ି୍,ି ମାଥରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଆଧନୁକି 
ଜ୍ଞାନ ସକୈାଶଳସର ୍ାରଙ୍ଗମ ସେବା େେ 
ଜୀବନସର ବର ବର ସ୍୍୍ନ ସ�ଖିବାକୁ 
କେଥିିସ�। ସରଜଷି୍ଟାର ରଃ ବ.ିସକ 
�ାେ ଏବଂ ସ୍ଲୁ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାସନଜସମ୍ର 
ଡ଼ନି୍ ପ୍ରସଫେର ୍.ି ନାୟକ ନବାଗତ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ େସମ୍ବାଧନ କରଥିିସ�।

ତନିିବର୍ଡଦର
ଅଭବୃିଦ୍ୋର୩%

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୨ା୯(ଏନେେ୍)ି: ଚଳତି ଆଥ ଷିକବଷ୍ଡର 
ପ୍ରଥମ ସତ୍ରୈମାେ ଅଥ୍ଡସନୈତକି ଅଭବୃିଦ୍ ି ଆକଳନ 
ପ୍ରକାଶ ୍ାଇବା ୍ସର କଂସଗ୍ରେ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙୁ୍କ 
ତୀବ୍ର େମାସ�ାଚନା କରଛି।ି କଂସଗ୍ରେ ମଖୁ୍ାତ୍ର 
ସଗୌରବ ବଲେବ କେଛିନ୍ତ ି ସର ଗତ ତନିବିଷ୍ଡ 
ମଧ୍ୟସର ସ�ଶର ଅଭବୃିଦ୍ ି ୋର ତନି ି ପ୍ରତଶିତରୁ 
କମ୍ ରେଛି।ି ସେ େକଚିନ୍ତ ି ସର, ର� ି ଆସମ  
କସରାନାର ୍ବୂ୍ଡ ସ୍ତର େେ  ତୁଳନା କରବିା 
ସତସବ ଜଣା୍ରବି ସର, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ତିୀୟ ଏବଂ 
ତୃତୀୟ ସତ୍ରୈମାେର ପ୍ରକୃତ ଜରି ି୍  ି ଅଭବୃିଦ୍ ି ୋର 
୨.୮ ପ୍ରତଶିତ ରେଥିି�ା। ୨୦୧୯-୨୦ସର ସ�ଶର 
ଅଥ୍ଡନୀତରି ଆକାର  ୩୫.୮୫ �କ୍ ସକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ରେଥିି�ା ଏବଂ ବତ୍୍ଡମାନ ଏୋ ୩୬.୮୫  �କ୍ 
ସକାଟ ି ଟଙ୍କା ରେଛି।ି ଗତ ତନିବିଷ୍ଡ ମଧ୍ୟସର ଆମ 
ଅଥ୍ଡନୀତ ି ତନି ି ପ୍ରତଶିତରୁ କମ୍ ଅଭବୃିଦ୍ ି ୋେ� 
କରଛି।ି ଏଭଳ ି୍ରସି୍ତିସିର ଅଥ୍ଡନୀତକୁି ୍ନୁଜ୍ଡୀବତି 
କରବିାର ଆବଶ୍ୟକତା ରେଥିÒବା ସେ କେଛିନ୍ତ।ି

ଆର୍ଡକସ୍ତକୁିଦନଇ
ସରକାରଙୁ୍ଦେରଲିାକଂଦଗ୍ସ



ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨।୯(ସମସି): ଆସନ୍ତାକତାଲଠୁି ଦ୍ତିୀୟ 
ପର୍ଯ୍ତାୟ ତଥତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଜେଇଇ (ଓଡ଼ଶିତା ରଗୁ୍ମ ପ୍ରଜେଶକିତା 
ପରୀକ୍ତା) ଆରମ୍ଭ ଜେେତାକୁ ଥିେତାଜେଜେ ୨୮ ସେରର 
୩୮ଟ ିପରୀକ୍ତା ଜକନ୍ଦ୍ରଜର ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ତା ଜେଜେ। 
ଓଡ଼ଶିତା ସଜେତ ପଜଡ଼ତାଶୀ ରତାେ୍ର ଜକତାଲକତାତତା, ରତାଞ୍ ି
ଓ ପତାଟନତା ଆେ ି ୩ ସେରଜର େଧ୍ୟ ପରୀକ୍ତା ଜକନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରସୁ୍ତ ଜେତାଇଛ।ି ଜତଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଜେଇଇ ପ୍ରଜେଶକିତା 
ପତାଇଁ ୨୮ େେତାର ୬୨୦ େଣ ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀ ପଞ୍ୀକରଣ 
କରଛିନ୍।ି ୩ ତତାରଖିଜର 
ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀ ୪ଟ ିସଫି୍ଟଜର ଏେେଏି 
ଏେଂ ଲତାଜଟରତାଲ୍  ଡଜିପଲତାେତା 
ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀ ପ୍ରଜେଶକିତା ଜେେତାକୁ 
ଥିେତାଜେଜେ ୪ ତତାରଖିଜର 
େଜିଟକ୍ , ୭ ତତାରଖିଜର ତଜିନତାଟ ି
ସଫି୍ଟଜର େ-ିଫତାେ୍ଯ ଓ ଏେସଏି 
ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀ ପ୍ରଜେଶକିତା ଜେଜେ। 
ପରୀକ୍ତା ସମ୍ପକକିତ ସେସ୍ ତଥ୍ 
ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀ ଙ୍ଗଙ୍ଗଙ୍ଗ.କ୍ଟେରର.
ଦ୍ଭସେ.ସଦ୍ଭ େତାଧ୍ୟେଜର ସେସ୍ 
ତଥ୍ ପତାଇ ପତାରଜିେ ଜେତାଲ ି
ଓଜେଇଇ ଅଧ୍ୟକ୍ ସେୁୀପ କୁେତାର 
ଚତାନ୍ଦ କେଛିନ୍।ି ଜସ ଆେୁର ି େଧ୍ୟ 
େଶ୍ଯତାଇଛନ୍ ି ଜର, କଜରତାନତା ପତାଇଁ 
େଗିତ େୁଇ େର୍ଯର େ୍େଧତାନ 
ପଜର ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଓଜେଇଇ ପରୀକ୍ତା ଜେଜେ। 
ଜେଇଇ ଜେନ୍  ଏେଂ ଓଜେଇଇରୁ 
େଞ୍ତି ଜେତାଇଥିେତା ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀ ଏେ ି
ପର୍ଯ୍ତାୟଜର ପ୍ରଜେଶକିତା ଜେଇ 
ନତାେଜଲଖତାର ସଜୁରତାଗ ପତାଇଜେ। 
ଜସେପିର ିପରୀକ୍ତା ପତାଇଁ ଆଡ଼େଟି 
କତାଡ଼୍ଯ ଅନଲତାଇନଜର ଉପଲବ୍ଧ 
ଜେତାଇଛ।ି ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀ ଓଜେଇଇ 
ଜେେ ସତାଇଟରୁ ଜସେତାନଙ୍କ 
ଆପଲଜିକସନ ନେ୍ବର ଓ େନ୍ମ 
ତତାରଖି ଦ୍ତାରତା ଆଡ଼େଟି କତାଡ଼୍ଯ ପତାଇ 
ପତାରଜିେ।

1010
eûRý LaeeûRý Lae

www.sakalaepaper.com

ଶନବିାର, ୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ୍ଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ...

ଠକିା ସଂସ୍ା କ୍ାମ୍ପ୍  ଜାଳନିେନେ େୁବ୍ବୃତ୍ତ
୩ ମେସନି୍  କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ 

ଧମବୃଶାଳା,୨ା୯(ସମସି): ଜନଉେପରୁ ଏଟଏିମ୍  
ଜେସନି ଲୁଟ୍  ଘଟଣତାଜର ୫ େଣ ଆନ୍ତଃରତାେ୍ 
ଏଟଏିମ୍  ଲୁଜଟରତାଙ୍କ ସଜେତ େତାଷ୍ଟରେତାଇଣ୍ଡକୁ 
ରତାେପରୁ ପଲୁସି୍  ଗରିଫ କରଥିିେତା ଏସ୍ ପ ି ରତାେୁଲ 
ପଆିର ସତାେ୍ବତାେକି ସମ୍େିନୀଜର ସଚୂନତା ଜେଇଛନ୍।ି 

ଆରକ୍ୀ ଅଧୀକ୍କ ସଚୂନତା ଜେଇ କେଛିନ୍ ିଜର, 
ଗତ େତାସ ୨୪ ତତାରଖି େଧ୍ୟରତାତ୍ରଜର ରତାେପଥ ପତାର୍୍ଯ 
ଜନଉେପରୁ େେତାରର େତାଜକ୍ଯଟ କଜମ୍ପଲ୍କ୍ସଜର 
ଥିେତା ଏସେଆିଇ ଏଟଏିମ୍ ରୁ ଜେସନି୍  ଲୁଟ୍  
ଜେତାଇଥିଲତା। ୨୫ ତତାରଖିଜର ଏ ଜନଇ ଏସେଆିଇ 
ଏଟଏିମ୍  ପରଚିତାେକ ଥତାନତାଜର ଏତଲତା ଜେେତା 
ସେ ପଲୁସି ଘଟଣତାସ୍ଥେକୁ ରତାଇ ତେନ୍ କରଥିିଲତା। 
ତେନ୍ ସେୟଜର କଛି ି ସରୁତାକକୁ ଭତି୍ ି କର ି
େତାନଗେରି ତ୍ରେିଙ୍ଗତା ଅଞ୍େର ଏସଜକ ଇଦ୍ସିକୁ 
ପ୍ରଥଜେ ପଲୁସି ଗରିଫ କରଥିିଲତା। ତତା’ଠତାରୁ 
ସଚୂନତା ପତାଇ ଜଖତାର୍୍ଯତାର ଜେତାେତାଇଲ୍  ସମି୍ କତାଡ୍ଯ 
େଜିରେତତା ଓ ରତାେସ୍ଥତାନର ୫ ଲୁଜଟରତାଙୁ୍କ ଧରଥିିଲତା। 

ଜସେତାନଙ୍କଠତାରୁ ଏଟଏିମ୍  ଜେସନି, ନଗେ ୩ ଲକ୍ 
୬୮ େେତାର ଟଙ୍କତା ଓ ଜଚତାରଜିର େ୍େେୃତ େୁଇଟ ି
କତାର୍ , ଜେତାେତାଇଲ୍  ଜଫତାନ୍  ସେତି େଭିନି୍ନ ଉପକରଣ 
େେତ କରତାରତାଇଛ।ି ଗରିଫ ଲୁଜଟରତାଙ୍କ େଧ୍ୟଜର 
ରତାେସ୍ଥତାନ ଅଲେତାର େଲି୍ତାର ଇେୁ େୁଜସନ୍ ଙ୍କ ପଅୁ 
ଅସଲେ େୁଜସନ (୩୫), େନିତା େେମ୍େଙ୍କ ପଅୁ 
ସଦ୍ତାେ େୁଜସନ(୩୦), େତାଉଦ୍  ଖତାନ୍ ଙ୍କ ପଅୁ ଏମ୍ ଡ ି
େତାମ୍ ଜସେ ଖତାନ୍ (୩୨), ଓମ୍  ପ୍ରକତାଶଙ୍କ ପଅୁ ସେୁତି 
କୁେତାର(୩୨), ଜେତାର୍  ସଂି େନିତାଙ୍କ ପଅୁ ପଏିମ୍  
େନିତା(୨୩), େତାନଗେ ି ଅଞ୍େର ଜସକ୍  ଖତାଲଲିଙ୍କ 
ପଅୁ ଜସକ ଇଦ୍ଶି (୩୬) ଓ ଜଖତାର୍୍ଯତାର ତ୍ରନିତାଥ 
ପ୍ରଧତାନଙ୍କ ପଅୁ ତପନ କୁେତାର ପ୍ରଧତାନ(୨୮)। 
ଗତ ୨୧ ତତାରଖିଜର ଜସେତାଜନ ରତାେସ୍ଥତାନରୁ ଆସ ି
ଓଡ଼ଶିତାଜର ପେଞ୍ଥିିଜଲ। ୨୨ ତତାରଖିଜର ଜଖତାର୍୍ଯତାରୁ 
ଜକଜତକ ଜେତାେତାଇଲ ସମି୍ କତାଡ୍ଯ କଣିଥିିଜଲ।  
ପଜର ଜସେତାଜନ କଛି ି ଏଟଏିମ୍  େୁଲୁଥିଜଲ। 
ଜତଜେ ଲୁଟ୍  ପତାଇଁ ଏେ ି ସ୍ଥତାନଟ ି ଜସେତାନଙ୍କ ପତାଇଁ 

ସେୁଧିତା ଜେେ ଜେତାଲ ିସରି୍ତାନ୍ କରଥିିଜଲ ଜେତାଲ ିଶ୍ୀ 
ପଆିର୍  କେଥିିଜଲ।

ଜଚତାର ି ଜେତାଇଥିେତା ଏଟଏିମ୍  ଜେସନି୍ , 
ପତାଣଜିକତାଇଲରୁି ଜଚତାର ି କରଥିିେତା ଜଗତାଟଏି 
ସେୁୁକ ି ଇଜକତା କତାର୍ , ଜଗତାଟଏି ସେୁୁକ ି ସଇୁଫ୍ଟ 
କତାର୍ , ୮ଟ ି ଜେତାେତାଇଲ୍  ଜଫତାନ୍ , ୧୦ଟ ି
ସମି୍ କତାଡ୍ଯ, ଜଗତାଟଏି େଡ଼ େତାତୁଡ଼,ି ଜଗତାଟଏି ଖଣ୍ଡତା 
ସେତି ଲୁେତା ପତାଇପ୍ , ଲୁେତା ଜସଣ,ି ଲୁେତା କଟର, 
ଜଚତାର ି ଗତାଡ଼ରୁି େେେତାରତାଇଥିେତା େୁଇଟ ି ନେ୍ବର 
ଜପଲଟ୍  େେତ କରଛି ି ପଲୁସି। ଝତାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ଶିତା 
ସୀେତାନ୍ଜର ଜଚତାର ି ପତାଇଁ ଉେ୍େ କରୁଥିେତା 
ସେୟଜର ରତାେପରୁ ଓ େୟରୂଭଞ୍ ପଲୁସି 
େେିତି ଚଢ଼ଉଜର ଏେ ି ଗ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଧରେିତାଜର 
ସଫେ ଜେତାଇଥିଲତା। ଇଦ୍ଶି୍  ଏେ ି୫ ଆନ୍ତଃରତାେ୍ 
ଲୁଜଟରତାଙୁ୍କ ଆଶ୍ୟ ଜେେତା ସେତି ଜଚତାରଜିର 
ସେଜରତାଗ କରଥିିଲତା। ଜଖତାର୍୍ଯତାରୁ ଗରିଫ 
ଜେତାଇଥିେତା ତପନ ଏେ ି ଲୁଜଟରତାଙୁ୍କ ଜେଆଇନ 
ଭତାଜେ ସମି୍ କତାଡ୍ଯ େକିଥିିେତା ରତାେପରୁ ଆରକ୍ୀ 
ଅଧୀକ୍କ ରତାେୁଲ ପଆିର୍  ଗଣେତାଧ୍ୟେକୁ କେଛିନ୍।ି 
ସେସ୍ ଗରିଫ ଅଭରିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଆେ ି ଜକତାଟ୍ଯ ଚତାଲତାଣ 
କରତାରତାଇଛ।ି ଏେ ି ସତାେ୍ବତାେକି ସମ୍େିନୀଜର 
ଏସଡପିଓି ପ୍ରଜେତାେ େଲ୍କି ଓ ଥତାନତାଧିକତାରୀ 
ରତାଜକଶ କୁେତାର ତ୍ରପିତାଠୀ ଉପସ୍ଥତି ଥିଜଲ।

ସମି୍ କାର୍ଡ ବମିରେତାଙ୍କ ସମେତ ୭ ଗରିଫଏଟଏିମ୍  େୁଟ୍  ଘଟଣାନର 
ରାଜସ୍ାେ େଙି୍ପ୍  

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨ା୯(ସମସି): ସେ୍ବଲପରୁ େରି୍େେି୍ତାେୟଜର 
ନୂଆ କୁେପତ ି ନରିକୁ୍ତ ି ପତାଇଜେ। ପେୂ୍ଯତନ କୁେପତ ି
ପ୍ରଜଫସର ସଞ୍ୀେ େତି୍ଲଙ୍କ ଇସ୍ଫତା ପଜର ନୂତନ କୁେପତ ି
ଚୟନ ପତାଇଁ ଖବୁ୍ ଶଘି୍ର ପ୍ରରେୟିତା ଆରମ୍ଭ ଜେେ। ନୂଆ କୁେପତ ି
ଚୟନ ଜେେତା ରତାଏଁ େରି୍େେି୍ତାେୟର ପେି ି ପରରିେ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ପ୍ରଜଫସର ସଞ୍ତ୍  କୁେତାର ସତାେୁ କୁେପତ ି ଭତାଜେ ଅତରିକି୍ତ 
େତାୟତି୍ୱ େେନ କରଜିେ। ଜସ କେତାଚେତା ଭତାଜେ କୁେପତ ି
ପେଜର ରେଜିେ। ଏଜନଇ ରତାେଭେନରୁ 
ନଜିଦ୍୍ଯଶ େଆିରତାଇଥିେତା ସଚୂନତା େେିଛି।ି

ସେ୍ବଲପରୁ େରି୍େେି୍ତାେୟର 
େେିତାେୀୟ କୁେପତ ି ପ୍ରଜଫସର ସଞ୍ୀେ 
େତି୍ଲଙ୍କ ଇସ୍ଫତାକୁ େରି୍େେି୍ତାେୟର 
କୁେପତ ି ତଥତା ରତାେ୍ପତାେ ପ୍ରଜଫସର ଗଜଣଶୀଲତାଲ୍  
ଗ୍ରେଣ କରଛିନ୍।ି ନୂତନ କୁେପତ ି ଚୟନ ଜେେତା ରତାଏ ଁ
େରି୍େେି୍ତାେୟର ପେି ି ପରରିେ ଅଧ୍ୟକ୍ କୁେପତ ି
େତାୟତି୍ୱ େେନ କରଜିେ। ପ୍ରଜଫସର େତି୍ଲ ସେ୍ବଲପରୁ 
େରି୍େେି୍ତାେୟର କୁେପତ ିଭତାଜେ େତାୟତି୍ୱ ଗ୍ରେଣ ପରଠତାରୁ 
େଭିନି୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଜର େେିତାେ ଜଘରଜର ରେଥିିଜଲ। ତତାଙ୍କ 

େଜିରତାଧଜର କେ୍ଯଚତାରୀଙ୍କ ଆଜନ୍ଦତାେନ ଠତାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି େରି୍େେି୍ତାେୟଜର ଅପ୍ରତିକିର ପରସି୍ଥତି ି େଧ୍ୟ ସଷୃ୍ଟ ି
ଜେଉଥିଲତା। କ୍ତାମ୍ପସଜର େେୁେଲୂ୍ ଗଛକଟତା, କଜଲେ 
ପତାଣ୍କୁି େରି୍େେି୍ତାେୟ ଖତାତତାକୁ ସ୍ଥତାନତାନ୍ର କରେିତା, 
ଅନ୍ତାନ୍ ଆଥ କିକ ଜକ୍ତ୍ରଜର ଜେରଜଫର, େରି୍େେି୍ତାେୟ 
ପତାଣ୍ରୁି ଅଥ୍ଯ ନେି ଆତ୍ୀୟଙ୍କ ଆକତାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥତାନତାସ୍ର କରେିତା 
ଆେ ିେଭିନି୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଜର ଜସ େେିତାେୀୟ ଜେତାଇ ପଡ଼ଥିିଜଲ। 

ଏପରକି ି େରି୍େେି୍ତାେୟଜର ତତାଙୁ୍କ 
ଜନଇ ଅଚେତାେସ୍ଥତା ସଷୃ୍ଟ ି ଜେେତାରୁ ତତାଙୁ୍କ 
େତାଧ୍ୟତତାେେୂକ ଛୁଟଜିର େଭିତାଗ ପକ୍ରୁ 
ପଠତାରତାଇଥିଲତା। ଜଶରଜର ଜସ ଇସ୍ଫତା 
ଜେଇଥିେତା ଏେଂ ରତାେ୍ପତାେଙ୍କ ଦ୍ତାରତା 

ଏେତାକୁ ଗେୃୀତ କରତାରତାଇଥିେତା ସଚୂନତା େେିଛି।ି ଜତଜେ 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ତା େଭିତାଗ ପକ୍ରୁ ସେ୍ବଲପରୁ େରି୍େେି୍ତାେୟ ପତାଇଁ 
ଖେୁଶଘି୍ର ନୂଆ କୁେପତ ିଚୟନ କରତାରେି। ସଚୂନତାଜରତାଗ୍ 
େଗିତ େର୍ଯ େତାନୁଆରୀ େତାସରୁ ପ୍ରଜଫସର େତି୍ଲ 
ସେ୍ବଲପରୁ େରି୍େେି୍ତାେୟର କୁେପତ ି ଭତାଜେ େତାୟତି୍ୱ 
େେନ କରୁଥିଜଲ।

ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ବଭିାଗର େନିଦ୍ବୃଶୋମା

ୟଜୁ ିପେିାଙୁ୍ ମଳିବି 
ଓଡ଼ଆି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨ା୯(ସମସି): ସେ୍ବଲପରୁ 
େରି୍େେି୍ତାେୟଜର ଏଣକି ିକେତା େଭିତାଗର 
ସ୍ତାତକ (+୩) ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀ ଓଡ଼ଆିଜର 
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପତାଇଜେ। େରି୍େେି୍ତାେୟ 
ଅଧୀନସ୍ଥ େଭିନି୍ନ ଡଗି୍ର କଜଲେର କେତା 
େଭିତାଗର େଭିନି୍ନ ୟେୁ ି ଜସେଷି୍ଟର ପତାଇଁ 
ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀ ଇଂରତାେୀ ସେତି ଓଡ଼ଆି 
ଭତାରତାଜର େଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ପତାଇଜେ। 
ଜତଜେ ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀଙ୍କ େତାେ ି େତୁତାେକ 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ତା େଭିତାଗ ଏେ ି ନଷି୍ପତ୍ ି ଗ୍ରେଣ 
କରଛି।ି ଇଂରତାେୀ ସେତି ଓଡ଼ଆି ଭତାରତାଜର 
େଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତଆିର ି ପତାଇଁ ଉଚ୍ଚଶକି୍ତା 
େଭିତାଗ ସେ୍ବଲପରୁ େରି୍େେି୍ତାେୟର 
କୁେସଚେିଙୁ୍କ ନଜିଦ୍୍ଯଶ ଜେଇଛ।ି

ପଜି ିପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାେଚଳା କୁଳପତ ି

ଖବୁଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ  
ମେବ ନୂଆ କୁଳପତ ି

ଚୟନ ପ୍ରରେୟିା

କୁଳପତ ିପେରୁ ହଟନିେ ମତି୍ତେ

ସମ୍ବେପରୁ 
ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟ

ବରଷି୍ଠ ମେଲ ିପ୍ରମ�ାଜକ ଅକ୍ଷୟ େୋନ୍ଙି୍କ ପରମଲାକ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨ା୯(ସମସି): େୂରେଶ୍ଯନର ପେୂ୍ଯତନ 
େରଷି୍ଠ ପ୍ରଜରତାେକ ଅକ୍ୟ େେତାନ୍ଙି୍କ ପରଜଲତାକ ଜେତାଇଛ।ି 
ଚନ୍ଦ୍ରଜଶଖପରୁସ୍ଥତି ତତାଙ୍କର େତାସଭେନଜର ଶରୁେେତାର 
ସକତାେ ୭ଟତାଜର ତତାଙ୍କର ପରଜଲତାକ ଘଟଛି।ି େତୁୃ୍ଜେେକୁ 
ତତାଙୁ୍କ ୮୩େର୍ଯ ଜେତାଇଥିଲତା। ଜସ ନୂଆେଲି୍ୀ େଣ୍ଡ ିେତାଉସ୍ ର 
କତାର୍୍ଯ ରେେ େଖୁ୍ଭତାଜେ େତାୟତି୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରଛିନ୍।ି େଶିଷି୍ଟ 
ନତାଟ୍କତାର, େଲି୍ୀ େୂରେଶ୍ଯନର େରଷି୍ଠ ଅଧିକତାରୀ ଓ ପ୍ରଶତାସକ ତଥତା ଓଡ଼ଆି ଭତାରତା 
ସତାେତି୍ର େଶିଷି୍ଟ ଜଲଖକ ଏେଂ ରତାଜେତାେୀ ଫିଲ୍ମ ସଟି ି େତାଇଦ୍ତାେତାେର େଖୁ୍ ତଥତା 
ଇଟଭିରି େରଷି୍ଠ ପ୍ରଜରତାେକ ତଥତା ନଜିଦ୍୍ଯଶକଭତାଜେ ଜସ ଜେଶ୍  ପରଚିତି। ଶ୍ୀ େେତାନ୍ ି
କଟକଜର ନେିର େେି୍ତାେୟ ପତାଠପଢ଼ତା କରଥିିେତାଜେଜେ ଜରଜଭନତ୍ା କଜଲେଜର େଧ୍ୟ 
ପଢ଼ଥିିଜଲ। ଏେତାପଜର ୧୯୭୩ େସେିତାଜର ଜସ େୂରେଶ୍ଯନଜର ଜରତାଗ ଜେଇଥିଜଲ। 
ଓଡ଼ଶିତାଜର େଭିନି୍ନ ସତାଂସ୍ତୃକି କତାର୍୍ଯ ରେେ ଜକ୍ତ୍ରଜର ତତାଙ୍କର ଅେେତାନ ଥିଲତା। ନେିର 
ରେୁତାେସ୍ଥତାଜର ଜସ େେୁ ନତାଟକ ଓ ଉପନ୍ତାସ ରଚନତା କରଥିିଜଲ। ଜସଥିେଧ୍ୟରୁ ସେ୍ବତି୍ , 
ଚନ୍ଦ୍ରେଲ୍କିତା, େଧ୍ୟରତାତ୍ରରି କତାେତାଣୀ ଅନ୍ତେ। ଶ୍ୀ େେତାନ୍ ି ଓଡ଼ଆି େୃଶ୍େତାନ ସତାେତି୍ 
ଉପଜର ଡତଃ େରେିର କତାନୁନ୍ ଜଗତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍କ୍ ତତ୍ତତାେଧତାନଜର ଗଜେରଣତା କର ିପଏିଚ୍ ଡ ି
ଡଗି୍ରୀ ଲତାଭ କରଛିନ୍।ି ଜସ ସତାଂସେ ଅନୁଭେ େେତାନ୍ଙି୍କ େଡ଼େତାପତା। 

ଜକନୁ୍ଦଝର,୨ତା୯(ସେସି): ଜକନୁ୍ଦଝର 
େଲି୍ତା ନୟତାଜକତାଟ ଥତାନତା ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
କତାେକେତା ନକିଟଜର େତାର ି ରେଥିିେତା 
ସଲରୀ ପତାଇପ୍ ଲତାଇନ୍  କତାେକୁ େଜିରତାଧ 
କର ି ଟ୍ରକ୍  େତାଲକିେତାଜନ ଆଜନ୍ଦତାେନ 
କରୁଥିେତାଜେଜେ ଜକେ ି େୁେୃ୍ଯତ୍ ଠକିତା 
ସଂସ୍ଥତାର କ୍ତାମ୍ପଜର ନଆିଁ ଲଗତାଇ 
ଜେଇଥିେତା େଣତାପଡ଼ଛି।ି 

ସଚୂନତା ଅନୁସତାଜର େନିକୁ 
େନି େଲି୍ତାଜର େଢ଼଼ ି ଚତାଲଥିିେତା ସଲରୀ 
ପତାଇପ୍ ଲତାଇନ୍  କତାେକୁ େଜିରତାଧ 
କର ି େ୍େସତାୟଜର କ୍ତଗି୍ରସ୍ଥ 
ଜେଉଥିେତା ଟ୍ରକ୍  େତାଲକିେତାଜନ 
କତାେକେତା ଠତାଜର ଆଜନ୍ଦତାେନ 

କରୁଥିଜଲ। ଏେତାର ସଜୁରତାଗ ଜନଇ 
ଜକଜତକ େୁେୃ୍ଯତ୍ ପତାଇପ୍ ଲତାଇନ୍  
କତାେ କରୁଥିେତା ଠକିତା ସଂସ୍ଥତାର 
୩ଟ ି ଜେସନି୍  ସଜେତ ଅନ୍ତାନ୍ 
େନିରିପତ୍ର ଜପତାଡ଼ ିଜେଇଥିେତା ସଚୂନତା 
େେିଛି।ି ଏ େତାେେଜର େତତାେତ 
ପତାଇଁ ଜକନୁ୍ଦଝର ଆରକ୍ୀ ଅଧୀକ୍କଙୁ୍କ 
ଜଫତାନ୍  କରତାରତାଇଥିେତାଜେଜେ ଜସ 
ଏସ୍ ଡପିଓିଙ୍କ ସେତି କଥତା ଜେେତାକୁ 
କେଥିିଜଲ। ସେର ଏସ୍ ଡପିଓି ଏେଂ 
ନୟତାଜକତାଟ ଥତାନତା ଅଧିକତାରୀଙୁ୍କ 
ଜଫତାନ୍  କରତାରତାଇଥିଜଲ େଧ୍ୟ ଜସ 
ଜଫତାନ୍  ଉଠତାଇନଥିେତାରୁ ଘଟଣତା 
ସମ୍ପକ୍ଯଜର ଅଧିକ ତଥ୍ େେିନିତାେ ିଁ।

 ମେସନି୍ , େଙ୍କା, କାର୍ , ବାଇକ୍  ଜବତ

ନେଶନର ନବକାରୀ...
ଜରତାେନତା କରଛିନ୍ ି ଏେଂ ଏେତାେ୍ତାରତା ପ୍ରତାୟ ୧ ଲକ୍ 

ନରିକୁ୍ତ ି ସଜୁରତାଗ ସଷୃ୍ଟ ି କରେିତାର ଲକ୍୍ ରଖତାରତାଇଛ ି   
ରତାେତା େ ିଁ ରତାେ୍ର ଜେକତାରୀ େତାର ହ୍ତାସ ଜକ୍ତ୍ରଜର େଡ଼ 
ଭୂେକିତା ଗ୍ରେଣ କରଛି ି ଏେତା ସେ ସ୍ୟଂ ସେତାୟକ ଜଗତାଷ୍ଠୀ 
ଏେଂ ରେୁ େଗ୍ଯଙୁ୍କ େକ୍ ଓ ସତ୍ାେଲେ୍ବୀ କରେିତା ନେିଜନ୍ 
େଶିନଶକ୍ତ ି େଭିତାଗ ଓ େକ୍ତତା େକିତାଶ କତୃ୍୍ଯପକ୍ଙ୍କ ପକ୍ରୁ 
ନଆିରତାଇଥÒେତା େଭିନି୍ନ ପେଜକ୍ପ ଓଡ଼ଶିତାକୁ ଉନ୍ନତ 
ସ୍ଥତିଜିର ରଖିେତାଜର ସେତାୟକ ଜେତାଇଛି 

ନସାନରେଙ୍ ରଣେୀତ.ି..
ସେ ଆଜଲତାଚନତା କର ି ପରେତ୍୍ଯୀ ରଣନୀତ ି ପ୍ରସୁ୍ତ 

କରଥିÒେତା  କୁେତାରତାଇଥÒଲତା। ତତାଙ୍କ ସେଥ୍ଯନଜର ଅଧÒକ 
େଧିତାୟକ ରେଥିÒେତାରୁ  ରତାେ୍ପତାେ ଜକୌଣସ ିନଷି୍ପତ୍ ିଜନେତା 
ପେୂ୍ଯରୁ ଜସ ନେି ପେେୀରୁ ଇସ୍ଫତା ଜେଇ ପରେତ୍୍ଯୀ 
ସେୟଜର ପଣୁ ି ସରକତାର ଗଡ଼େିତାକୁ େତାେ ି କରଜିେ 
ଜେତାଲ ି ଚଚ୍ଚ୍ଯତା ଜଜେତାଇଥÒଲତା।  କନୁି୍  ଏଜେ ସରୁ୍ତା ଜସଭେ ି
କଛି ି ଜେଖତାରତାଇ ନତାେ ିଁ। ଜସତାଜରନଙ୍କ େଜିରତାଧଜର 
େଜିେପ ି  ରତାେ୍ପତାେଙ୍କ ନକିଟଜର  ‘ଅଫିସ ଅଫ୍  ଫ୍ରଫିଟ୍  
’ ଅଭଜିରତାଗ ଆଣେିତା ପଜର  େଖୁ୍ ନେି୍ଯତାଚନ କେସିନ 
ଗତ େତାସ ୨୫ ତତାରଖିଜର ଜସତାଜରନଙ୍କ େଧିତାନସଭତା 
ସେସ୍ତତା ରଦ୍କୁ ଜନଇ ସପୁତାରସି କରଥିÒଜଲ। କନୁି୍ 
ଇତେିଧ୍ୟଜର ଏକ ସପ୍ତାେରୁ ଅଧÒକ ସେୟ େତିରିତାଇଥÒଲତା 
ଜେଜେ ରତାେ୍ପତାେ ନୀରେ ରେେିତା ରତାେଜନୈତକି 
େେଲକୁ ଆେୁର ି ଗମ୍ଭୀର କରଛି।ି ଏେ ି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜନଇ 
ଆଜଲତାଚନତା କରେିତାକୁ ଶରୁେେତାର ରତାେ୍ପତାେ ରଜେଶ 
ଜେୈଶ େଲି୍ୀ ରତାଇଛନ୍।ି ଅନ୍ପଜଟ େଜିେପରି ଜଘତାଡ଼ତା 
ଜେପତାରରୁ େତ୍କିେତା ପତାଇଁ ଛତଶିଗଡ଼ର ରତାୟପରୁଜର ୩୦ 
େଧିତାୟକଙୁ୍କ ଝତାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକତାର ଏକ ରସିର୍୍ଯଜର ରଖଥÒଲତା 
ଜେଜେ ଜସଠତାଜର େଧ୍ୟ ରତାେନୀତ ିଆରମ୍ଭ ଜେତାଇରତାଇଛ।ି 
ଶରୁେେତାର ଛତଶିଗଡ଼ ରତାେ୍ େଜିେପ ିରେୁ ଜେତାଚ୍ଚ୍ଯତା ପକ୍ରୁ 
ଏେ ି େଧିତାୟକଙୁ୍କ େଜିରତାଧ କର ି ସଂପକୃ୍ତ ରସିଟ୍ଯ ସତାେ୍ନତାଜର 
େଜିକ୍ତାଭ କରତାରତାଇଛ।ି  ଗତ େତାସଜର ଝତାଡ଼ଖଣ୍ଡର 

େୁେକତା େଲି୍ତାଜର େ୍ତାେଶ ଜଶ୍ଣୀ ଛତାତ୍ରୀ ଅଙି୍କତତାର େତୁୃ୍କୁ 
ଜନଇ ରେୁ ଜେତାଚ୍ଚ୍ଯତା କେ୍ଯୀେତାଜନ େଜିକ୍ତାଭ କରେିତା ସେତି 
େଧିତାୟକେତାଜନ ତୁରନ୍ ରତାୟପରୁ ଛତାଡେିତାକୁ ନତାରତା 
ଜେଇଛନ୍।ି ଫେଜର ଝତାଡଖଣ୍ଡ ରତାେନୀତ ି େନିକୁ େନି 
େଟେି ଜେେତାଜର ଲତାଗଛି।ି

ଭଜିେିାେ୍ସ ଜାେନର...
ଜରତାେନତା େତୁତାେକ ଆେ ି ଭେିଲିତାନ ୍ ଟମି୍  ରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 

କତାର୍୍ଯ ତାେୟଜର ଛପ ି ରେଥିିେତା ଜେଜେ ଅଭଜିରତାଗକତାରୀ 
ଜଗତାେନି୍ଦ ରନ୍ତ୍ରୀ େଲ୍କିଙୁ୍କ ୭େେତାର ଟଙ୍କତା ଜେଇଥିଜଲ। 
ରନ୍ତ୍ରୀ େଣକ ତତାେତା ଧରେିତା କ୍ଣ ି ଭେିଲିତାନ ୍ ଟମି୍  ତତାଙୁ୍କ 
କତାେୁ କର ି ଜନଇଥିଜଲ। େତ୍୍ଯେତାନ ରନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରତାେପରୁସ୍ଥତି 
ଘରକୁ କଟକ ଭେିଲିତାନ ୍ ଟମି୍  ଚଢଉ କରଥିିେତା ଜେଜେ 
କେସିରୂ୍୍ଯ ନଗର ଭଡତା ଘଜର ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଭେିଲିତାନ ୍ଟମି୍  ଚଢଉ 
କରଛି।ି ରନ୍ତ୍ରୀ େଲ୍କିଙୁ୍କ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଭେିଲିତାନ୍ କତାର୍୍ଯ ତାେୟକୁ 
ଅଣତାରତାଇ ଅଧିକ ପଚରତା ଉଚରତା କରତାରତାଉଛ।ି 

େବ ଭାରତର ଉତୁ୍ତଙ୍ଗ...
କରତାରତାଇଛ।ି ଏଥÒଜର ଅତ୍ତାଧନୁକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 

ପରେିେନ ସଜେତ ଏେତାର ଫତ୍ାଇଟ ଜଡକ୍ ଜର ୧୨ଟ ି
ରରୁ୍ େେିତାନ ଏେଂ ୬ଟ ି ଜେଲକିପ୍ଟର େେନ କରତାରେିତାର 
କ୍େତତା ରେଛି।ି ଏେତାେ୍ତୀତ ଏଥÒଜର ୨୩୦୦ ଜକତାଠର ି
ରେଥିÒଲତା ଜେଜେ ୧୭୦୦ କେ୍ଯଚତାରୀଙ୍କ ସେ ୧୭୫୦ 
ନତାେକିଙ୍କ ପତାଇଁ େ୍େସ୍ଥତା ରେଛି।ି ଏଭେ ିଅତ୍ତାଧନୁକି ରରୁ୍ 
େତାେତାେ ପ୍ରସୁ୍ତ କର ି ଭତାରତ େଶି୍ ସ୍ରଜର େେିତାନେତାେୀ 
ରରୁ୍ େତାେତାେ ନେି୍ଯତାଣ କରୁଥÒେତା ଅନ୍ ରତାଷ୍ଟ୍ରେତାନଙ୍କ କଲେଜର 
ସତାେଲି ଜେତାଇଛ।ି ପେୂ୍ଯରୁ ଆଜେରକିତା ସଜେତ ରକୁ୍ତରତାେ୍, 
ଫ୍ରତାନ୍, ରୁରଆି ଏେଂ ଚୀନ ଏେ ିକଲବ୍ ଜର ରେଥିÒଜଲ।

ନପାନ୍ା ନକାଟବୃ...
ତେନ୍ ପଜର ଆତ୍େତ୍ତା ଘଟଣତାର ପ୍ରକୃତ କତାରଣ 

ସତାେ୍ନତାକୁ ଆସେି ଜେତାଲ ି ଏସପି ି ଶ୍ୀ ପ୍ରଧତାନ କେଛିନ୍।ି 
େଷ୍ଟସି୍  େେିତାରୀ ଗତ େୁଇ େନି ଜେେ ଛୁଟଜିର ଥିଜଲ। 
ଆେ ି ପଣୁ ି ଥଜର ଛୁଟ ି େଢ଼ତାଇେତାକୁ ଆଜେେନ କର ି ଜସ 

ଆତ୍େତ୍ତା ପର ି ଚରେ ନଷି୍ପତ୍ ି ଜନଇଥିଜଲ। ଜସ େଜଣ 
ନଷି୍ଠତାେତାନ େଚିତାରପତ ି ଭତାଜେ ପରଚିତି ଥିଜଲ। ଶତାନ୍, 
ନମ୍ର ଓ ଜେେତାପୀ ସ୍ୱଭତାେର େ୍କ୍ତତି୍ୱ ଥିଜଲ। ତତାଙ୍କ ଭଉଣୀ 
ସେୁତି୍ରତା େେିତାରୀ କେଛିନ୍,ି େତା’ର ଜେେ ଭଲ ନଥିେତାରୁ 
ତତାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ ଚକିତି୍ତା ପତାଇ ଁ ଜନଜେ ଜେତାଲ ି ଜସ ଗତକତାଲ ି
ଜଫତାନ୍ ଜର କେଥିିଜଲ। େଠତାତ୍  ଆେ ି ଆତ୍େତ୍ତା କତାେ ିଁକ ି
କଜଲ ତତାେତା େୁଝତା ପଡୁନତାେ ିଁ। ତତାଙ୍କ ସତାନଭତାଇ ସଜୁେତାଧ 
କୁେତାର େେିତାରୀ କେଛିନ୍ ି ଜର ଭତାଉେ ଜଫତାନ୍  କରେିତା 
ପଜର ପରେିତାର ଜଲତାକ େତାଣଥିିଜଲ ଜର ସେୁତାସ ଆତ୍େତ୍ତା 
କରଛିନ୍।ି  ସଚୂନତାଜରତାଗ୍, େଷ୍ଟସି୍  େେିତାରୀ ରତାେପରୁ େଲି୍ତା 
ଭୁେଜନର୍ରପରୁ ପଞ୍ତାୟତର େେିତାରୀେଠ ଗତାରଁ ଜଶରଜେେ 
େତାସନ୍ୀ େତାଇସ୍ଲୁରୁ େତାଟ୍ରକି୍  ପତାସ କରେିତା ପଜର ରତାେପରୁ 
ନରସଂିେ ଜଚୌଧରୁୀ କଜଲେରୁ ସ୍ତାତକ ଓ େରିେତା ଆଇନ 
େେତାେେି୍ତାେୟରୁ ଏଲଏଲେ ିପତାସ କରଥିିଜଲ। ଏେତାପଜର 
ଓଜେଏସ୍  ପରୀକ୍ତାଜର ଉତ୍ୀର୍୍ଯ ଜେତାଇ େତାଲଗିଡ଼ୁତା, େରଗଡ଼, 
େତାଜଲର୍ର ଓ ଭୁେଜନର୍ର ସଜେତ ଅଜନକ େଲି୍ତାର 
ନେି୍ନ ଅେତାଲତର େଚିତାରପତ ି ଭତାଜେ କତାର୍୍ଯ କର ି େରଷି୍ଠ 
େଚିତାରପତ ି ଏେଂ ଆଇନେୀେୀଙ୍କ ପ୍ରୟିଭତାେନ ଜେତାଇ 
ପତାରଥିିଜଲ। ୨୦୨୧ ଏପ୍ରଲି ୬ରୁ ଜସ କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଜକ୍ସତା 
ଜକତାଟ୍ଯର େଚିତାରପତ ି ଭତାଜେ ଜରତାଗ ଜେଇଥିଜଲ। ତତାଙ୍କ 
େତୁୃ୍ ଜରତାଗୁ ଁ େଚିତାରେଭିତାଗଜର ଏକ େୁତଃଖେ ପରଜିେଶ 
ସଷୃ୍ଟ ି ଜେେତା ସେ େଚିତାରପତ ି ଓ ଆଇନେୀେୀ େେଲଜର 
ଜଶତାକ ଜଖେ ିରତାଇଛ।ି

ହୀରାଖଣ୍ଡ ନରେନ୍ ...
ରତାଉଥିେତା େୀରତାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସଜପ୍ରସ ଜଟ୍ରନଟ ି େରୁ ତ ଗତଜିର 
ଆସଥୁିେତା ଜେଖି େୃର୍ତା େଣକ ଗତାଈ ଘଉଡ଼ତାଇେତାକୁ 
ରତାଇଥଜଲ ତା ଠକି୍  ଏେ ି ସେୟଜର ଜଟ୍ରନଟ ି ୪ ଗତାଈ ସେ 
େକୁୁନତାକୁ େଧ୍ୟ ଧକ୍ତା ଜେଇଥିଲତା ତା ଘଟଣତାସ୍ଥେଜର େ ିଁ 
େକୁୁନତାଙ୍କ ସେ ୪ ଗତାଈଙ୍କ େତୁୃ୍ ଜେତାଇଥିେତା ଜେଜେ 
ଜଗତାଟଏି ଗତାଈ ଆେତ ଜେତାଇଛ ିତା ଏେ ିଘଟଣତା ପଜର କଛି ି
ସେୟ ପତାଇଁ ଜଟ୍ରନ ଚେତାଚେ େନ୍ଦ ଜେତାଇରତାଇଥିଲତା ତା ପଜର 
ଆରପଏିଫ୍  ଆସ ି ଶେକୁ ଲକ୍ଷୀପରୁ ଜେଡକିତାଲକୁ ଜନଇ 
େ୍େଜଛେେ କର ିପରେିତାର ଜଲତାକଙୁ୍କ େସ୍ତାନ୍ର କରଥିିଜଲ ତା

ଆଜଠୁି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓନଜଇଇ 
୩୮ ମକନ୍ଦ୍ରମର  
ପରୀକ୍ଷା ମଦମବ  

୨୮ େଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

େରିାକାରପରୁ,୨।୯(ସମସି): ଗତକତାଲ ି
ରତାତଜିର ନରିତାକରପରୁ ଥତାନତା ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
େଡ ଜପତାଖରଆିଜର ଏକ ଅଭତାେନୀୟ 
ଘଟଣତା ଘଟଛି।ି କଛିେିନିର ନୀରେତତା 
ପଜର ପଣୁ ି ଟତାଙ୍ଗୀ େଲକ େଡ ଜପତାଖରଆିଜର 
େଂିସତା ଜେଖିେତାକୁ େେିଛି।ି େଲି୍ତା ପରରିେ 

ସଭ୍ତାଙ୍କ କତାର୍ କୁ େୃେୃ୍ଯତ୍ ନଅିତାଁ ଲଗତାଇ 
ଜପତାଡ ି ଜେଇଛନ୍।ି ଗରୁୁେତାର େେିେ୍ବତି 
ରତାତ୍ରଜିର େଡ ଜପତାଖରଆି ଗ୍ରତାେ ପଞ୍ତାୟତ 
କତାର୍ଯ୍ତାେୟ ପରସିରଜର ରଖତା ରତାଇଥିେତା ୯ 
ନଂ. ଜେତାନ େଲି୍ତା ପରରିେ ସଭ୍ତା େୀତତାଞ୍େୀ 
େେୟିତାରସଂିେଙ୍କର କତାର୍ ଜର ଜକେ ି େୁେୃ୍ଯତ୍ 

ନଅିତାଁ ଲଗତାଇ ଜେଇଥିଜଲ। ଗତାଡ ି ଉପଜର 
ଏଜତ ପରେିତାଣର ଜପଜଟ୍ରତାଲ ପକତାରତାଇଥିଲତା 
କ ି ନଅିତାଁକୁ ଆୟତ୍ କରେିତା ସେେ 
ଜେତାଇନଥିଲତା ଜେତାଲ ି ପ୍ରତ୍କ୍େଶ୍ଯୀ ପ୍ରକତାଶ 
କରଛିନ୍।ି ଘଟଣତାସ୍ଥେଜର ପେଞ୍ ି ଟତାଙ୍ଗୀ 
ଅଗ୍ଶିେ େତାେନିୀ ନଅିତାଁକୁ ଆୟତ କରଥିିଲତା।

ଜଲି୍ା ପରଷିଦ 
ସଭ୍ାଙ୍କ କାର୍  
ମପାଡ଼ମିଦମଲ
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ଶନବିାର, ୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ମ.ରାମପରୁ,୨।୯(ସମସି): କଳାହାଣ୍ ି ଜଲି୍ା ମ.ରାମପରୁ ଥାନା 
ଅଞ୍ଚଳରର କଛି ି ମାସ ରହଲା ର�ାର,ି ଡକାୟତ ି ଘଟଣା ଘଟୁଛ।ି 
ରତରେ ଶକୁ୍ରୋର ପଲୁସି୍  ଦୁଇଟ ି ପଥୃକ୍  
ର�ାର ିଘଟଣାରର ୪ ଜଣଙୁ୍ ଗରିଫ କର ି
ରକାଟ୍ଟ �ାଲାଣ କରଛି।ି
ଗତ ୩୧ ତାରଖି ଭୋନୀପାଟଣା-
ବ୍ରହ୍ମପରୁ େସ୍ ରୁ ରକୌଶଳ କ୍ରରମ ଏକ 
ଲାପଟପ୍  ଧର ିପରର ଅନ୍ୟ ଏକ େସ୍ ରର 
�ଢ଼ ି ପଳାଇୋକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିୋ 
ରେରଳ ଏସଆଇ ଜୟରଦେ ତାରଣିୀ 
ଓ ସରିାଜ ପାଢ଼ୀଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର ଏକ 

ଟମି୍  �ଢ଼ଉ କର ି ୋଲଗିଡ଼ୁା େସଷ୍ାଣ୍ରୁ ଜରଣ େୃଦ୍ଧଙୁ୍ ଗରିଫ 
କରଛିନ୍।ି ଗରିଫ େୃଦ୍ଧ ରହରଲ କଟକ ଧମ୍ଟାଦତ୍ତପରୁର ସନୁଲି 

କୁମାର ଦାଶ (୬୫)। ତାଙ୍ଠାରୁ ଦୁଇଟ ି ଲାପଟପ୍  
ଓ କଛି ି ସନୁା ଅଳଙ୍ାର ଜେତ କରାଯାଇଛ।ି ତାଙ୍ 
େରିରାଧରର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ି ପଲୁସି ରକାଟ୍ଟ 
�ାଲାଣ କରଛି।ି ରସହପିର ି ମ.ରାମପରୁ ଥାନା ତଥା 
କଲ୍ଟାମଣୁ୍ା େ୍ଲକ ରତଲସିରାୋହାଲ ି ଗାଁରର ଗତ 
େୁଧୋର େଳିମ୍ତି ରାତରିର ତନିଜିଣ େ୍ୟକ୍ ି ର�ାର ି
ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିୋ ସମୟରର ଗାଁ ରଲାରକ ରସମାନଙୁ୍ 
କାେୁକର ି ପଲୁସିକୁ ଖେର ରଦଇଥିରଲ। ଏସଆଇ 
ସନୁତିା ରସଠୀ ସଦଳେଳ ଗାଁରର ପହଞ୍ଚ ି ତନିଜିଣଙୁ୍ 

ଗରିଫ କର ିଶକୁ୍ରୋର ରକାଟ୍ଟ �ାଲାଣ କରଛିନ୍।ି ୠିରଫ ତନିଜିଣ 
ରହରଲ ମଦନପରୁ ଗ୍ାମର ଲଛମନ ରେରହରା, ଅଜତି ସନୁା 
ଓ ସରାୋହାଲରି ପ୍ରଦୀପ ରଭାଇ। ସ�ୂନାରଯାଗ୍ୟ, ୋଲଗିଡ଼ୁା 
େସଷ୍ାଣ୍ରୁ ଗରିଫ ୬୫ େର୍ଟୀୟ ସନୁଲି କୁମାର ଦାଶ ଅତ୍ୟନ୍ 
ସରଳ ତଥା ନରିୀହ ରଦଖାଯାଉଛନ୍।ି ରହରଲ ରସ ୧୧ େର୍ଟ 
େୟସରୁ ର�ାର ି ଧନ୍ାରର ଜଡ଼ତି ଥିୋ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି 
େସ୍ ରର ସାଧାରଣ ଯାତ୍ୀ ଭାେରର ଟକିଟ କାଟ ି ରସ ନୟିମତି 
ଯାତ୍ା କରନ୍।ି ସରୁଯାଗ ଉଣ୍ ି ସହଯାତ୍ୀଙ୍ େ୍ୟାଗ୍ ରୁ ଲାପଟପ୍  
ରମାୋଇଲ ଭଳ ି ଦାମୀ ସାମଗ୍ୀ କାଢ଼ ି ନଜି େ୍ୟାଗ୍ ରର ଭତ୍ତ୍ତିକର ି
ଅଲଗା େସ୍ ରର �ଢ଼ଯିାଆନ୍ ି ରୋଲ ି ରସ ସ୍ୀକାର କରଥିିୋ 
ଏସଆଇ ତାରଣିୀ ସ�ୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

ବସ୍ ସର ଯାତ୍ରୀ ୋଜ ିସ�ାର ିକରୁଥିସେ ବୃଦ୍ଧ
ଦୁଇ ସ�ାର ିମାମୋସର ୪ ଗରିଫ

ସନଇଯାଉଥିସେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ୋପ୍ ଟପ୍ , ସମାବାଇେ ଭଳ ିଦାମରୀ ୋମଗ୍ରୀ

ନଲ୍ଟା,୨।୯(ସମସି): ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାର ଗଣପେ୍ଟ ନୂଅାଁଖାଇ 
ଗରୁୁୋର ପରୁପଲ୍ୀରର ହରର୍ଟାଲ୍ାସରର ପାଳତି ରହାଇଛ।ି 
ନଲ୍ଟା େସ୍ ିଏେଂ ସମରକଟାଠାରର ନୂଅାଁଖାଇ ଆରୟାଜକ 
କମଟି ି ସଂଗଠକ ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର 
ନୂଅାଁଖାଇ ରଭଟଘାଟ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଛ।ି ପାହାନ୍ଆି 
ସମୟରର କୁରରଇ ପତ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିନୂଆଧାନ ସଂଗ୍ହ, 
ଗ୍ାମରଦେୀ, ଧରଣୀ ପୀଠରର ପଜୂାର୍୍ଟନା, ସାମହୂକି ନୋନ୍ନ 
ଭକ୍ଷଣ ଓ ନୂଅାଁଖାଇ ରଭଟ ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 

ନା�, ଗୀତ, ପ୍ରତରିଯାଗତିା କର ି େରୟାରଜ୍ୟଷ୍ମାନଙୁ୍ 
ସମ୍ଦ୍ଧ୍ତିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପେୂ୍ଟତନ ନାଏେ ସରପଞ୍ଚ 
କମଳା ପ୍ରଧାନୀ, ପୀତାମ୍ର ଗଉଡ଼, କପରୁ�ନ ମାଝୀ, 
ମରୁଲୀ ରଭାଇ, କୁତୃ ମାଝୀ, ଯଦୁପତ ି ପ୍ରଧାନୀ, ରଦେ 
ଗଉଡ଼, କଳାେତୀ କୁମାର ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିରଲ। ଜୟରାମ 
�ନ୍ନ କାଠ ି ନୃତ୍ୟ ପରରିେରଣ କରଥିିରଲ। ରଶରରର 
ଆରୟାଜକ ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ ସମସ୍ଙୁ୍ ଧନ୍ୟୋଦ 
ଅପ୍ଟଣ କରଥିିରଲ।

ଥଆୁମଳୂ ରାମପରୁ,୨।୯(ସମସି): କଳାହାଣ୍ ି ଜଲି୍ା 
ଥଆୁମଳୂ ରାମପରୁ େ୍ଲକ ରକରପାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଗ୍ଟମ 
କୁଟୃମାଳ ି ଗ୍ାମରର ଗରୁୁୋର ପାଳତି ରହାଇଛ ି େର୍ଟର 
ପ୍ରଥମ ଝାମଯୁାତରା ୋ ୋଲଯିାତ୍ା ଉତ୍ସେ। କୁଟୃମାଳ ି
ମାଳ ି ପାହାଡ଼ର ଉର୍ ସ୍ାନରର ଅେସ୍ତି ଏହ ି ଗାଁରର ଏହା 
ପରମ୍ପରାଗତ ରହାଇ ନ ଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଦୀଘ୍ଟ ୨୦ େର୍ଟ ରହେ 
ଏହ ି ଉତ୍ସେ ପାଳନ ରହାଇଆସଛୁ।ି ଏଥିରର କୁଟୃମାଳ ି
ସରମତ ଏହ ି ମାଳ ି ଉପରର ତଥା ଥଆୁମଳୂ ରାମପରୁ, 
ଲାଞ୍ଗିଡ଼ େ୍ଲକ ଏେଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜଲି୍ା ସୀମାେତ୍ତ୍ଟୀ କାଶୀପରୁ 

ଓ କଲ୍ୟାଣସଂିପରୁ େ୍ଲକର ଏହ ି ମାଳ ି ତଳଆି ଅଞ୍ଚଳର 
ଅରନକ ଗାଁର ଶହଶହ ରଲାକ ସାମଲି ରହାଇଥିରଲ। ଅଗ୍ ି
ରଭୈରେ ରଦେଙୁ୍ ପଜୂାର୍୍ଟନା ପରର ଅଗ୍ ିରଭୈରେଙ୍ କାଳଶି ି
ଲାଗଲିା ପରର ଅଗ୍ ି ପରୀକ୍ଷା ରହାଇଥାଏ। ସମଗ୍ ପଶ୍ମି 
ଓଡ଼ଶିା ନୂଆଖାଇ ପେ୍ଟ ପାଳନ କରୁଥିୋ ରେରଳ ଏହ ି
ସମୟରର ଏଠାରର େର୍ଟର ପ୍ରଥମ ୋଲଯିାତ୍ା ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ଉତ୍ସେରର ରଯାଗରଦଇଥିୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍ 
ମରନାରଞ୍ନ ପାଇ ଁଘମୁରୁା ଏେଂ ଆଦେିାସୀ ନୃତ୍ୟ, ୋଦ୍ୟ 
ଆଦ ିେଭିନି୍ନ ସାଂସ୍ତୃକି କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ ଆରୟାଜତି ରହାଇଥିଲା।

ଅଞ୍ଚଳସର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବାେଯିାତ୍ା
କୁଟୃମାଳସିର ଧମୁଧାମସର ୍ାଳତି

ଟ ିଟ ିଲ ା ଗ ଡ଼ , ୨ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ରପୌରପରରିଦ ଟଟିଲିାଗଡ଼ ଦ୍ାରା 
ସ୍ାନୀୟ ରଗାେନି୍ ୋଟକିା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରର 
ସ୍ାୟତ୍ତଶାସନ ଦେିସ ପାଳତି 
ରହାଇଛ।ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତାରଦେୀ 
ରଜୈନଙ୍ ସଭାପତତି୍ତ୍ୱରର 
ଆରୟାଜତି ଉତ୍ସେରର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭାେରର ଟଟିଲିାଗଡ଼ େଧିାୟକିା 
ତଥା ଜଳସମ୍ପଦ, ୋଣଜି୍ୟ ଓ 
ପରେିହନ ମନ୍ତୀ ଟୁକୁନ ି ସାହୁ 
ରଯାଗରଦଇଥିୋରେରଳ ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାେରର ଟଟିଲିାଗଡ଼ 
ଉପଜଲି୍ାପାଳ ମରନାଜ ସତ୍ୟୋନ 
ମହାଜନ, ଉପଖଣ୍ ଆରକ୍ଷୀ 

ଅଧିକାରୀ ସରୁରନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ 
ଏେଂ ମଖୁ୍ୟେକ୍ା ଭାେରର େରଷି୍ 
ସାମ୍ାଦକି ମରନାରଞ୍ନ ରଯାଶୀ 
ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। 
ଶକି୍ଷକ ଉରମଶ �ନ୍ଦ୍ର ଦାସ 
ପର�ିାଳନା କରଥିିରଲ। ଏହ ି
କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମରର ରପୌର ପରରିଦ 
ପକ୍ଷରୁ ସହରର େଭିନି୍ନ େ୍ୟକ୍ ି
େରିଶର ତଥା ଅନୁଷ୍ାନକୁ ସମ୍ଦ୍ଧ୍ତିତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ରପୌର ନେି୍ଟାହୀ 
ଅଧିକାରୀ େପିନି ଦୀପ ଧନ୍ୟୋଦ୍  
ରଦଇଥିୋରେରଳ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍ 
ଦ୍ାରା ସାଂସତୃକି କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ 
ପରରିେରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ରଦଓଗାଁ,୨ା୯(ସମସି): େଲାଙ୍ଗରି 
ଜଲି୍ା ରଦଓଗାଁ େ୍ଲକ୍  ସାରଲପାଲ ି
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ସାରଲପାଲ ି ଗ୍ାମ 
ମଙ୍ଗଳପାଠାଗାର ଅଧୀନସ୍ ୋଦ୍ଧ୍ଟକ୍ୟ 
ଆୋସରର ଗରୁୁୋର ନୂଆଁଖାଇ ପେ୍ଟ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଆୋସରର 
ଜଲି୍ା ତଥା ଜଲି୍ା ୋହାରର ୨୬ଜଣ 
େୃଦ୍ଧାେୃଦ୍ଧ ଅରନ୍ୋସୀ ନୂତନେସ୍ତ୍ର 
ପରଧିାନ କର ି ନୂଆଁଖାଇୋପରର 
ଇଷ୍ରଦେୀଙୁ୍ ମୁ ୍ଣ୍ଆିମାର ି ନଜି 
ପରେିାର ସଦସ୍ୟଙ୍ ମଙ୍ଗଳ କାମନା 
କରଥିିରଲ। ଅନୁଷ୍ାନ ଦାୟତି୍ୱରର ଥିୋ 

ଶେିପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍ କହେିାନୁସାରର 
ଏଠାକୁ ଆସେିା ପେୂ୍ଟରୁ ନଜି ପରେିାର 
ସଦସ୍ୟଙ୍ସହ କପିର ିଆନନ୍ ଉଲ୍ାସର 
ସହ ନୂଆଁଖାଇ ପେୂ୍ଟରୁ ପାଳନ କରୁଥିରଲ 
ତାକୁ ମରନପକାଇ ରକାହ ସମ୍ଭାଳପିାରୁ 
ନାହାନ୍।ି ରହରଲ ପରସି୍ତି ି ଏମାନଙୁ୍ 
ଏଠାକୁ ରନଇ ଆସଛି।ି େଦ୍ଧ୍ଟକ୍ୟ 
ଆୋସରର ସପୁର�ିାଳକ ରମାକାନ୍ 
ସାହୁ, �ତୁଭୁ୍ଟଜ ରଭାଇ, ସଞ୍ ୁ େଶି୍ାଳ, 
ଶେି ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଏେଂ କମଟିରି 
କାହୁ୍ �ରଣ ରଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଉତ୍ତମ ରଭାଇ 
ସହରଯାଗ କରଥିିରଲ।

ନଜି ୍ରବିାରର ମଙ୍ଗଳମନାେସିେ ଅସତେବାେରୀ
ୋସେ୍ାେ ିବାଦ୍ଧ୍ଷକ୍ୟ ଆବାେସର ନୂଆଁଖାଇ

େମରକଟାସର ନୂଅାଁଖାଇ ସଭଟଘାଟ

ରଦଓଗାଁ,୨ା୯(ସମସି): େଲାଙ୍ଗରି ଜଲି୍ା ରଦଓଗାଁ େ୍ଲକ୍  
େହଲରିର୨୫ତମ ନୂଆଁଖାଇ ରଭଟ୍ ଘାଟ କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଛ।ି ହୃଦାନନ୍ ଗଡ଼ତ୍ୟାଙ୍ ସଭାପତତି୍ତ୍ୱରର 
ଅନୁଷ୍ତି କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମରର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାରେ ପେୂ୍ଟତନ େ୍ଲକ୍  
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ରମରହର ରଯାଗରଦଇ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
େ୍ୟକ୍ ି ନଜି ମଧ୍ୟରୁ କଳୁରତି ମରନାଭାେ ଦୂରକର ି ଗାଁରର 

ସମରସ୍ ଭାତୃତ୍ୱଭାେ େଜାୟରଖିୋକୁ ଆହା୍ନ ରଦଇଥିରଲ। 
ମଖୁ୍ୟେକ୍ା ଭାରେ ଡ. ସଧୁାଂଶ ୁ ଭୂରଣ ରମରହର 
ରଯାଗରଦଇ ନୂଆଖଁାଇର ଉରଦେଶ୍ୟ ଜ୍ାପନ କରଥିିରଲ। 
ଉପରଦଷ୍ା େକି୍ରମ କୁମାର ରପାଢ଼ ରଯାଗରଦଇ ଗାଁକୁ 
ଆଦଶ୍ଟରର ପରଣିତ କରେିାପାଇ ଁପ୍ରଥରମ ଗାଁକୁ ନଶିାମକୁ୍ 
କରେିାପାଇ ଁଆହା୍ନ ରଦୋସହ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲସଷୃ୍ ିପାଇଁ 
ସମରସ୍ ର�ଷ୍ତି ରହୋକୁ ଅନୁରରାଧ କରଥିିରଲ। ସମ୍ାନତି 

ଅତଥିିଭାରେ ହାତସିରା ସମତିସିଭ୍ୟ େଶି୍ଜତି ପାତ୍ ରଯାଗ 
ରଦଇଥିରଲ। ସରରାଜ କୁମାର ପରୁରାହତି ସ୍ାଗତଭାରଣ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଲ। କୁନୁ ସାହୁଙ୍ ପର�ିାଳନାରର ଅନୁୁଷ୍ତି 
ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତରିଯାଗତିା େରଷି୍ େଭିାଗରର ପଙୁି୍ କୁମ୍ଭାର ପ୍ରଥମ, 
ରଦେକୀ ରାଣୀ ସନୁା ଦ୍ତିୀୟ ଓ ସଲୁଗ୍ା ଗଡତ୍ୟା ତୃତୀୟ 
ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଥିିରଲ। କନଷି୍ େଭିାଗରର ତ୍ୀରେଣୀ 

ରମରହର ପ୍ରଥମ, �ୁମକ ି ପରଟଲ 
ଦ୍ତିୀୟ ଓ ରରାରନ କାଲସାଏ 
ତୃତୀୟ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଥିିରଲ। 
େ�ିାରକ ଭାରେ ଶଶୁୀଲ କୁମାର 
ପଧାନ, ରପ୍ରମରାଜ ମହାକୁର ଓ 
ଧେରଳଶ୍ର ସା ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। 
ଗଙ୍ଗା ପଧାନ ଧନ୍ୟୋଦ ଅପ୍ଟଣ 

କରଥିିରଲ। ତୁରରୁା କୃଷ୍ଣପ୍ରୟିା କଳାପରରିଦ ସାନେଡ଼ 
ଓ ସାଥୀଙ୍ ଦ୍ାରା ଘଡୁୁକାନୃତ୍ୟ ଓ ହାତସିରାର ରେନାର 
କଳାପରରିଦ ଦ୍ାରା ପାରମ୍ପାରକି ସାଂସ୍ତୃକି କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା। ରସହପିର ି େଡ଼େନ୍ଧରର ଅନୁଷ୍ତି 
ନୁଆଁଖାଇ ରଭଟ କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମରର ରଦଓଗାଁ େ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଦୟାନଧିି ଖମାରୀ ଓ େରିଜଡ ି େ୍ଲକ ସଭାପତ ି ଶଶୁୀଲ 
କୁମାର �ାନ୍ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ।

ବହେସିର ନୂଆଁଖାଇ ସଭଟ୍ ଘାଟ୍ 

ମରୁେିାହାଲ,୨ା୯(ସମସି): ମରୁେିାହାଲ େ୍ଲକ 
ରଦେଙ୍ଗଠାରର ୨୩ ତମ ନୂଅାଁଖାଇ ରଭଟଘାଟ୍  
କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିରର 
ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିିଭାରେ ପେୂ୍ଟତ୍ତନ େଧିାୟକ ହାଜ ି
ମହମ୍ଦ ଆୟେୁ ଖାନ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ହରେିନୁ୍ଧ 
ରମରହର, ପାତ୍ାପାଲ(ିକ) ସମତିସିଭ୍ୟ 
ସନ୍ୟାସୀ ପରୁଟଲ, ପାତ୍ାପାଲ ି (କ) ସରପଞ୍ଚ 
ରାରଧକୃଷ୍ଣ ଦୀପ, ସମାଜରସେୀ ସରିଧଶ୍ର 
ଦାସ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ଏହ ିଅେସରରର ନୃତ୍ୟ 
ପ୍ରତରିଯାଗତିା ରହାଇଥିଲା। ୩୫ ନୃତ୍ୟଶଳି୍ୀ 
ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ଭାଗ ରନଇଥିରଲ। େପିଏିମ 
ରଗାପାଳକୃର ଦୀପ ସଞ୍ଚାଳନ କରଥିିୋରେରଳ 
ସଭାପତ ିଶ୍ରୀ ଦାସ ଧନ୍ୟୋଦ ରଦଇଥିରଲ।

ସଦବଙ୍ଗସର 
ନୂଅାଁଖାଇ ସଭଟ୍ ଘାଟ୍ 

ରଦଓଗାଁ,୨ା୯(ସମସି): େଲାଙ୍ଗରି 
ଜଲି୍ା ରଦଓଗାଁ େ୍ଲକ ଗଡ଼ୁଖାପଲା 
େଡ଼ପଡ଼ାରର ସାମହୂକିଭାରେ 
ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରଛିନ୍ ି
ପଡ଼ାୋସୀ। ପଡାୋସୀଙ୍ 
ନଷି୍ପତ୍ତକି୍ରରମ ଏହଦିନି ଇଷ୍ରଦେୀଙ୍ 
ନକିଟରର ନୋନ୍ନ ଲାଗ ିରହୋପରର 
ପଡ଼ାର ସମସ୍ େରୟାରଜ୍ୟାଷ୍ଠୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି କନଷି୍ ଏକତ୍ ରହାଇ 
ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରଥିିରଲ। 
ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତନିଧିିଭାରେ ସରୁରନ୍ଦ୍ର 
ଦାଶ ଓ ସ୍ାନୀୟ ସମତିସିଭ୍ୟ ରହମନ୍ 
ମାଝୀ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ।

ଜୁନାଗଡ଼,୨।୯(ସମସି): ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାର ଗଣପେ୍ଟ 
ନୂଆଖାଇ ପାଇ ଁ ଜୁନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ �ଳ�ଞ୍ଚଳ 
ଥିୋରେରଳ ଗରୁୁୋର ସନ୍ଧ୍ୟାରର ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନା 
ଅଞ୍ଚଳରର ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ ଘଟଛି।ି ଜୁନାଗଡ଼ 
ସହରର ଜରଣ ଯେୁକଙୁ୍ ମରଣାନ୍କ ଆକ୍ରମଣ 
କରାଯାଇଥିଲା। �କିତି୍ସାଧୀନ ଅେସ୍ାରର େଳିମ୍ତି 
ରାତରିର ତାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥିୋ ପରେିାର 
ରଲାରକ ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ମତୃ ଯେୁକ ରହରଲ 
େଳଦଆିମାଳ ଗ୍ାମର ମାନସ ରମରହର।
ଅଭରିଯାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗରୁୁୋର ସନ୍ଧ୍ୟାରର ମାନସ 
ଓ ତାଙ୍ର ଜରଣ େନୁ୍ଧ ୋଇକରର ଜୁନାଗଡ଼ 
ସହରରୁ ନଜି ଗାଁକୁ ରଫରୁଥିୋରେରଳ ନୂଆ 
େସଷ୍ାଣ୍ ନକିଟରର ଅନ୍ୟ ଏକ ୋଇକ୍  ତାଙୁ୍ 
ଧକ୍ା ରଦଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ୋଇକ୍ ରର େସଥିିୋ 

ଯେୁକମାରନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ ରହାଇ ମାନସଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ 
କରଥିିରଲ। ମାନସ ଗରୁୁତର ଆହତ ରହାଇଥିରଲ। 
ତାଙୁ୍ ପ୍ରଥରମ ଜୁନାଗଡ଼ ସରକାରୀ ଡାକ୍ରଖାନାରର 
ଭତ୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମକି ପରର ଅେସ୍ା 
ସଙ୍ଟାପନ୍ନ ଥିୋରୁ ରାୟପରୁ ନଆିଯାଉଥିୋରେରଳ 
ୋଟରର ତାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପରଟ ଏହା 
ଏକ ସପୁରକିଳ୍ତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ ରୋଲ ି ପରେିାର 
ରଲାରକ ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ଏଥିରର ସମ୍ପକୃ୍ 
େ୍ୟକ୍ମିାନଙ୍ େରିରାଧରର ଦୃଢ଼ କାଯ୍ଟ୍ୟନୁଷ୍ାନ 
ରନୋକୁ ମାନସଙ୍ ପରେିାର ରଲାକ ଓ ସମ୍ପକ୍ଟୀୟ 
ଦାେ ି କର ି ଶକୁ୍ରୋର ସକାରଳ ଜୁନାଗଡ଼ ଥାନା 
ଦ୍ାରସ୍ ରହାଇଛନ୍।ି ପଲୁସି ଏ ରନଇ ଏକ ମାମଲା 
ରୁଜୁ କର ି ଘଟଣାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଥିିୋ 
ଆଇଆଇସ ିଉତ୍ତମ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ମରଣାତେକ ଆକ୍ରମଣସର ଯବୁକ ମତୃ

ୋମହୂକି ନୂଆ ଖାଇସେ ଗଡ଼ୁଖା୍ୋ ବଡ଼୍ଡ଼ାବାେରୀ
ଲାଞ୍ଗିଡ଼,୨।୯(ସମସି): କଳାହାଣ୍ ିଜଲି୍ା ଲାଞ୍ଗିଡ େ୍ଲକ 
ମସ୍ାପଦର ପ୍ରାଥମକି େଦି୍ୟାଳୟର େଭିନି୍ନ କାମ ପାଇଁ 
ଆସଥିିୋ ଅଥ୍ଟ, ମଧ୍ୟାହ୍ରଭାଜନ �ାଉଳ ଓ ଅଥ୍ଟ େଣ୍ଟନରର 
ରହରରଫର ଘଟଣା ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକଙୁ୍ 
ମହଙ୍ଗା ସାେ୍ୟସ୍ ରହାଇଛ।ି 
େଦି୍ୟାଳୟରର ଆଥ ୍ତିକ ଅନୟିମତିତା 
ସମ୍ପକ୍ତିତ ଅଭରିଯାଗ ଆସେିା ପରର 
ଏହାର ତଦନ୍ କର ି ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ 
ପରୂ୍୍ଟ�ନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙୁ୍ ନଲିମ୍ନ କରଛି ି
ଲାଞ୍ଗିଡ଼ େ୍ଲକ ଶକି୍ଷା େଭିାଗ।
ଏ ରନଇ ପେୂ୍ଟରୁ େ୍ଲକ ଶକି୍ଷା େଭିାଗ 
ନକିଟରର ଅଭରିଯାଗ କରଥିିଲା ସ୍ଲୁ ପର�ିାଳନା କମଟି।ି 
ଅଭରିଯାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଲାଞ୍ଗିଡ଼ େ୍ଲକ ଛତ୍ପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ 
ମସ୍ାପଦର ପ୍ରାଥମକି େଦି୍ୟାଳୟରର ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ 
ପଯ୍ଟ୍ୟନ୍ ୫୮ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ପଢୁଛନ୍।ି �ଳତିେର୍ଟ ଏପ୍ରଲିରର 
ସ୍ଲୁରର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଭାରେ ରଯାଗ ରଦଇଥିୋ ନାୟକ 
ସ୍ଲୁର େଭିନି୍ନ କାମ ପାଇଁ ଆସଥିିୋ ୩୭ ହଜାର ୭୦୦ 
ଟଙ୍ାରୁ ୨୮ ହଜାର ୭୦୦ ଟଙ୍ା ଖର୍୍ଟ ରଦଖାଇଥିୋ 
ରେରଳ ଅେଶଷି୍ ୯ ହଜାର ଟଙ୍ା ରହଛି।ି କନୁି୍ ଖର୍୍ଟ 
ଦଶ୍ଟାଯାଇଥିୋ ୨୮ ହଜାର ୭୦୦ ଟଙ୍ା େଲି୍ ରର ରକୌଣସ ି
ସତ୍ୟତା ନ ଥିଲା। ରସହପିର ିଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ରଭାଜନ 

ପାଇଁ ଗତ ୨୬ ତାରଖିରର ସ୍ଲୁକୁ ୫୦୦ ରକଜ ି �ାଉଳ 
ଆସଥିିୋ ରେରଳ ସ୍ଲୁ ପର�ିାଳନା କମଟିକୁି ନ ଜଣାଇ 
ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ନାୟକ ରସଥିରୁ ୩୦୦ ରକଜ ି �ାଉଳ ନଜି 

ଘରକୁ ରନଇଯାଇଥିୋ ଅଭରିଯାଗ 
ରହାଇଥିଲା। �ାଉଳ ନ ଥିୋରୁ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ମଧ୍ୟାହ୍ରଭାଜନରର େସି୍ଟୁ 
ଖାଇ ରହଥିିରଲ। ରସହପିର ି ପେୂ୍ଟରୁ 
ସ୍ଲୁର ୫୮ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍ ପାଇଁ 
ମଧ୍ୟାହ୍ରଭାଜନ ୋେଦ ଆସଥିିୋ 
ଅଥ୍ଟ (ଜଣ ପଛିା ୫୬୩.୬୮ ଟଙ୍ା)
ରୁ ପଲିାଙୁ୍ ୫୫୦ ଟଙ୍ା ରଲଖାଏଁ 

ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପରଟ ମାରସ େତିଯିେିା ପରର େ ି
୯ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ଟଙ୍ାଟଏି ମଧ୍ୟ ମଳିନିାହ ିଁ। ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ 
ନାୟକ କତ୍ତ୍ଟେ୍ୟରର ମଧ୍ୟ ଅେରହଳା କରୁଥିୋ ଗ୍ାମୋସୀ 
ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରଲ। ଅଭରିଯାଗ ପରର ଲାଞ୍ଗିଡ଼ 
େଇିଓ ସଞ୍ୀେ କୁମାର ନାୟକ, ଅତରିକି୍ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ 
ପଦ୍ମରଲା�ନ ସନୁା, ହରରକୃଷ୍ଣପରୁ ସଆିରସସି ି
ରଜ୍ୟାତମି୍ଟୟୀ କାଞ୍ଚନୋଳା ମହାରଣା ସ୍ଲୁକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ 
କରଥିିରଲ। ତଦନ୍ ପରର ଅଭରିଯାଗରର ସତ୍ୟତା ଥିୋ 
ସାମା୍କୁ ଆସେିା ପରର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ନାୟକଙୁ୍ ଶକୁ୍ରୋର 
ନଲିମ୍ନ କରାଯାଇଛ।ି

ଭୋନୀପାଟଣା,୨।୯(ସମସି): କରରାନା 
କଟକଣା ଲାଗ ି ଗତ ଦୁଇ େର୍ଟ ନୂଆଁଖାଇ ପେ୍ଟ ଫିକା 
ପଡ଼ଯିାଇଥିଲା। ଏଥର �ାରଆିରଡ଼ ଆନନ୍ ଉଲ୍ାସରର 
ନୂଅାଁଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଇଛ।ି କଳାହାଣ୍ ି ଜଲି୍ାରର 
ମଧ୍ୟ ଗଣପେ୍ଟ ନୂଆଖାଇ ଆନନ୍ ଉଲ୍ାସରର ପାଳତି 
ରହାଇଛ।ି ରଯୌଥ ପରେିାରରର ଶତାଧିକ ରଲାକଙ୍ 
ଗହଣରର ନୂଆଖାଇ ପାଳତି ରହାଇଛ।ି ଲାଞ୍ଗିଡ଼ େ୍ଲକର 
ରଗାଟଏି ଗାଁର ସମସ୍ ପରେିାର ରଗାଟଏି ସ୍ାନରର 
ନୂଆଁ ଖାଇୋ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ ିନଆିରା ଥିଲା। କଡି ି

଼
ଙ୍ଗ ଗ୍ାମ 

ଶେର ପରେିାରର ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠ ିେସ ିନୂଆ 
ଖାଇୋ ନୂଆଖାଇର ମହନୀୟତାକୁ ପ୍ରମାଣତି କରଛି।ି 
ରତରେ �ଳତିେର୍ଟ ନୂଆଖାଇକୁ ସେୁଠୁ ନଆିରା ଭାରେ 
ପାଳନ କରଛିନ୍ ିଲାଞ୍ଗିଡ଼ େ୍ଲକ କଦମଗ୍ଡ଼ୁା ପଞ୍ଚାୟତ 
କାଠସମା ଗ୍ାମୋସୀ। ଗାଁର ସମଦୁାୟ ୪ ପଡ଼ାର 
ଦୁଇଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଟ ପରେିାର ଗାଁ ଦାଣ୍ରର େସ ି ନୂଆ 
ଖାଇୋ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ ନଆିରା ଥିଲା। ଗାଁରର ରହୁଥିୋ 
େଭିନି୍ନ େଗ୍ଟର ରଲାରକ ସେୁ ପ୍ରକାର େରିଭଦ ଭୁଲ ି

ଏକାଠ ି ନୂଆ ଖାଇଥିରଲ। ନୂଆ ଖାଇସାରେିା ପରର 
ସାନମାରନ େଡ଼ଙୁ୍ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରଥିିୋରେରଳ 
େଡ଼ମାରନ ସାନଙୁ୍ ଆଶୀେ୍ଟାଦ ରଦଇଥିରଲ। ନଲ୍ଟା େ୍ଲକ୍  
ଅନ୍ଗ୍ଟତ ପଲସାପଡ଼ା କୁଲତା ସମାଜ ୩୬ ନାଏକ 
ପରେିାରର ୨୨୭ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠ ି େସ ି ଗାଁ ଦାଣ୍ରର 
ନୂଆ ଖାଇଥିରଲ। ରସହପିର ି ରକସଙି୍ଗା େ୍ଲକ ୋଲସ ି
ଗ୍ାମ ଉପରପଡ଼ା ମହୁୁୀ େଂଶର ସ୍ଗ୍ଟତ ୋମରଦେ ସାହୁ 

ଓ ୋନ୍ଧେ ସାହୁଙ୍ ପରେିାରର ୧୩୦ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠ ି
ନୂଆ ଖାଇୋର ମଜା ରନଇଥିରଲ। କଲମପରୁ େ୍ଲକ୍  
ନୂଆଗାଁରର �ଳତିେର୍ଟ ଧମୁ୍ ଧାମ୍ ରର ନୂଆଁଖାଇ ପାଳତି 

ରହାଇଥିଲା। ଜୁନାଗଡ଼ର ସାମନ୍ରାୟ ପରେିାର, ନଲ୍ଟା 
େ୍ଲକ େୁଢ଼ୀପଦରର ଧଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀ ପରେିାରର ଶତାଧିକ 
ସଦସ୍ୟ ଏେଂ ସ୍ଗ୍ଟତ ରଗୌନ୍ଆି େଦ୍ନିାଥ ପଣ୍ାଙ୍ 
ପରେିାରର ୫୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠ ି ନୂଆଖାଇ 
ପାଳନ କରଥିିରଲ। ସମଗ୍ େଶି୍ରର ଏହ ି ଅନନ୍ୟ ଓ 
ଭାଇ�ାରାର ପେ୍ଟର ପ୍ରାଥମକି ପଯ୍ଟ୍ୟାୟ କଳାହାଣ୍ରିର 
ସମ୍ପନ୍ନ ରହାଇଛ।ି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ ି ସମରସ୍ 

ନୂଆଖାଇର ମାରହାଲରର ମସଗଲୁ୍  ଅଛନ୍।ି ସମସ୍ଙ୍ 
ମହୁରୁଁ ଶଭୁୁଥିଲା ରଗାଟଏି ପଦ ‘ଜଇି ଁ ଜାଗଥିିରଲ 
େରରର-ନୂଆ ଖାଏମା ଗରରର’।

ତଦତେ ୍ସର ନେିମ୍ବତି ସହସେ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ
ମସ୍ା୍ଦର ସ୍େୁସର ଆଥ ଥିକ ଅନୟିମତିତା ଘଟଣାବଭିନି୍ନ ବ୍ୟକ୍ ିବସିଶର, ଅନୁଷ୍ାନ େମ୍ବଦ୍ଧଥିତ

ସ୍ାୟତ୍ତ ଶାେନ ଦବିେ ୍ାଳତି

େଡ଼କ 
ଦୁଘ୍ଷଟଣାସର 
ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ
ଭୋନୀପାଟଣା,୨।୯(ସମସି): 
ଭ େ ା ନ ୀ ପ ା ଟ ଣ ା - ଜୁ ନ ା ଗ ଡ଼ 
୨୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 
ୋଦଲି ି ନକିଟରର ଶକୁ୍ରୋର 
ଅପରାହ୍ରର ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ଟଟଣା ଘଟ ି
ଜରଣ ଯେୁକଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଛ।ି 
ମତୃକ ରହରଲ ଭୋନୀପାଟଣା 
ଆମ୍ଗଛପଡ଼ାର �ନୁି େଶି ି
(୩୫)। �ନୁି ୋଇକ୍  ରଯାରଗ 
ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଭୋନୀପାଟଣା 
ଅଭମିରୁଖ ଆସଥୁିୋ ରେରଳ 
େଲାଙ୍ଗରିରୁ ଜୁନାଗଡ଼ ଯାଉଥିୋ 
ଏକ କାର୍  ସହ ମହୁାଁମହୁ ିଁ ଧକ୍ା 
ରହାଇଥିଲା। ଫଳରର ରସ 
ଗରୁୁତର ଆହତ ରହାଇଥିରଲ। 
ତାଙୁ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ଟିାଲ 
ନଆିଯାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ର ମତୃ 
ରଘାରଣା କରଥିିରଲ। ଦୁଘ୍ଟଟଣା 
ପରର କାର୍ ରର ଥିୋ ଯାତ୍ୀ ଏେଂ 
ଡ୍ାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଳରର ଗାଡ଼ ି
ଛାଡ଼ ି ରଫରାର୍  ରହାଇଯାଇଛନ୍।ି 
ସଦର ଥାନା ପଲୁସି୍  ମତୃରଦହ 
େ୍ୟେରଛେଦ କର ି ପରେିାର 
ରଲାକଙୁ୍ ହସ୍ାନ୍ର କରେିା ସହ 
ଘଟଣାର ତଦନ୍ �ଳାଇଛ।ି

ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ାେସର ନୂଆଁଖାଇ ୍ାଳସିେ କଳାହାଣ୍ବିାେରୀ

ଝାରସଗୁଡ଼ୁା,୨।୯(ସମସି): ଝାରସଗୁଡ଼ୁା 
ସଦର ଥାନା କୁଷ୍ାପତ୍ା ଗ୍ାମରର ଏକ 
ପରତି୍ୟକ୍ ସ୍ାନରର ଥିୋ ଗଛରର 
ଝୁଲୁଥିୋ ଅେସ୍ାରର ଜରଣ ଯେୁକଙ୍ 
ମତୃରଦହକୁ ପଲୁସି ଉଦ୍ଧାର କରଛି।ି 
ମତୃକ ରହରଲ ସଳରଥାନା ଅଧୀନ 
କୁଷ୍ାପଡ଼ା ଗ୍ାମର ଅମତି ଧରୁୁଆ (୨୪)। 
େୁଧୋରଠାରୁ ଅମତି ନରିଖାଜ ଥିରଲ। 

ପରେିାର ରଲାକ ରଖାଜାରଖାଜ ି କରୁଥିୋ 
ରେରଳ ଏକ ଗଛରର ଝୁଲୁଥିୋ ଅେସ୍ାରର 
ଅମତିଙ୍ ମତୃରଦହ ମଳିଥିିଲା। ପରେିାର 
ରଲାକଙ୍ ସ�ୂନା ପାଇ ପଲୁସି ପହଞ୍ଚ ିଶେ 
ଉଦ୍ଧାର କରଥିିଲା। େ୍ୟେରଛେଦ ପରର 
ପଲୁସି ମତୃରଦହକୁ ପରେିାର ରଲାକଙୁ୍ 
ହସ୍ାନ୍ର କରଛି।ି ଏ ରନଇ ସଦର 
ଥାନାରର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ରହାଇଛ।ି

ଝାରସଗୁଡ଼ୁା,୨।୯(ସମସି): ମମୁ୍ାଇ-ହାୱଡ଼ା ଲାଇନ ଧ�ୁୁରା ନକିଟ 
ରରଳ ଧାରଣାରୁ ଜରଣ ଯେୁକଙ୍ ମତୃରଦହକୁ ରରଳୋଇ ପଲୁସି ଉଦ୍ଧାର 
କରଛି।ି ମତୃ ଯେୁକ ଜଣକ ଲଇରକରାଥାନା ସାରସମାଲ ଗ୍ାମର ନେୀନ 
ତାଣ୍ଙି୍ ପଅୁ ଅନୀଲ ତାଣ୍ଆି (୩୦। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତୃରଦହ ରଦଖି 
ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକ ରରଳୋଇ ପଲୁସିକୁ ଖେର ରଦଇଥିରଲ। ରରଳୋଇ 
ପଲୁସି ପହଞ୍ଚ ିଶେ ଉଦ୍ଧାର କରଥିିଲା। ଏହାକୁ ରନଇ ରରଳୋଇ ପଲୁସି 
ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଛି।ି ଶେ େ୍ୟେରଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛ।ି ରତରେ 
ଯେୁକଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ଦୁଘ୍ଟଟଣା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ସ୍ଷ୍ ଜଣାପଡ଼ନିାହ ିଁ।

ସରଳ ଧାରଣାରୁ ଯବୁକଙ୍କ ମତୃସଦହ ଉଦ୍ଧାରସବକସର ରଶ ିେଗାଇ ଯବୁକର ଆତ୍ମହତ୍ୟା
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ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଜଷିଲ୍ାେ ବ ଷିଭ ଷିନ୍ନ ସ୍ାନରେ ‘ଅହ ଷିଂସା େଥ’କୁ ସ୍ାଗତ ସମ୍ବର୍୍ଘନା

ସନୁ୍ଦେଗଡ଼,୨।୯(ସମ ଷିସ)

ଗ୍ରାମପଥ କବ ି ଡ. ବନି�ରାଦଚନ୍ଦ୍ର �ରାୟକଙ୍କ 
ରରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ୀ ପରାଳ� କରରାଯରାଉ 
ନବରାଲ ି ଆଜ ି କବଙି୍କ ଜ�୍ମମରାଟ ି ନେଲପିରାଲ ି
ଗ୍ରାମନର ଆନୟରାଜେି େରାଙ୍କ ୧୦୪େମ 
ଜୟନ୍ୀ ସମରାନରରାହନର ମେପ୍ରକରାଶ ପରାଇଛ।ି 
ଅେଥିିମରାନ� କବଙି୍କ ଫନଟରାଚତି୍ରନର 
ଶ୍ରଦ୍ରାସମୁ� ଜଣରାଇଥିନଲ। ସମରାନରରାହନର 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ବଧିରାୟକିରା କୁସମୁ 
ନଟନଟ ମଖୁ୍ୟଅେଥିି ଭରାନବ କରାଳଜୟୀ କବ ି

ବନି�ରାଦଚନ୍ଦ୍ର �ରାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃେରିକ୍ରା ପରାଇଁ 
ବଧିରା�ସଭରାନର ଦରାବ ି ଉପସ୍ରାପ� କରନିବ 
ନବରାଲ ିକହଥିିନଲ। �ଜି ହରାେପରାଣ୍ରୁି ୨ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କରା ପ୍ରଦରା� କରବିରାକୁ ପ୍ରେଶିରୁେ ିନଦଇଥିନଲ। 
ବଶିଷି୍ଟ ପ୍ରରାବନ୍କି ଡ. ଭଗବରା� ପନଟଲ 
ମଖୁ୍ୟବକ୍ରା ଭରାନବ କବ ି ବନି�ରାଦଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 
ରରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ୀ ପରାଳ� ପରାଇ ଁ ଦରାବ ି
ଜଣରାଇବରା ସହ ବଶି୍ୱସ୍ତରନର ଆନଲରାକପରାେ 
କରବିରା ଉପନର ଗରୁୁତ୍ରାନରରାପ କରଥିିନଲ। 
ସମ୍ରା�େି ଅେଥିି ଭରାନବ ଝରାରସଗୁଡୁରା 
ଲକ୍ଷୀ�ରାରରାୟଣ ମହରାବଦି୍ୟରାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ 

�ନରନ୍ଦ୍ର କୁମରାର ପଣ୍ରା, ଅବସରପ୍ରରାପ୍ତ ଓଡ଼ଶିରା 
ପ୍ରଶରାସ�କି ନସବରା ଅଧିକରାରୀ ଦୁଗର୍ାମରାଧବ 

ପନଟଲ, ଅଧ୍ୟରାପକିରା ମନ୍ଦରାକ�ିୀ ଶେପଥୀ, 
ଶକି୍ରାବେି ଚତି୍ରନସ� �ରାଏକ, ଯବୁକବ ି

ଫିନରରାଜ ପନଟଲ, ଜଲି୍ରା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟରା 
ନଗଲବେ ି ପନଟଲ, �ଆିଲପିରାଲ ି ସରପଞ୍ଚ 
େରୁଲେରା ନକରନକଟରା ନଯରାଗ ନଦଇଥିନଲ। 
ଗ୍ରାମପଥ କବ ି ଡ. ବନି�ରାଦଚନ୍ଦ୍ର �ରାୟକ 
ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ରୁ ପବୂେ୍� ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ ଜଟଆି 
ମଣୁ୍ରାଙ୍କ ସଭରାପେତି୍ନର ଆନୟରାଜେି 
ଉକ୍ ସମରାନରରାହନର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭରାପେ ି
ଅଶ୍ୱ�ିୀ କୁମରାର �ରାଏକ ସ୍ରାଗେ ଭରାଷଣ 
ନଦଇଥିନଲ। ଅଧ୍ୟରାପକ ନହମନ୍ ପନଟଲ 
ଧ�୍ୟବରାଦ ନଦଇଥିନଲ। ରରାନଜଶ ଠରାକୁର, 
ରବଚିନ୍ଦ୍ର ପନଟଲ ସହନଯରାଗ କରଥିିନଲ।

ସନୁ୍ଦେଗଡ଼,୨।୯(ସମ ଷିସ): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ସରାଙ୍ଗଠ�କି ଜଲି୍ରା ବଜୁି ମହଳିରା ଜ�େରା 
ଦଳ ସଭରାନ�ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜ�ରା ପଣ୍ରା �ଜି 
ପଦ ବଜରାୟ 
ରଖିଛନ୍।ି ରରାଜ୍ୟ 
ବଜୁି ଜ�େରା 
ଦଳ ସଭରାପେ ି
େଥରା ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
�ବୀ� ପଟ୍ଟ�ରାୟକ ଶ୍ରୀମେ ି ପଣ୍ରାଙ୍କ 
ଉପନର ଆସ୍ରା ପ୍ରକଟ କରଛିନ୍।ି େରାଙୁ୍କ ଏହ ି
ପଦନର ପ�ୁବର୍ାର ମନ�ରା�ୀେ କରଛିନ୍।ି 
ଦଳର ରରାଜ୍ୟ ସରାଙ୍ଗଠ�କି ସମ୍ରାଦକ 
ପ୍ରଣବ ପ୍ରକରାଶ ଦରାସ ଏନ�ଇ �ଯିକୁ୍�ିରାମରା 
ପ୍ରକରାଶ କରବିରା ପନର ଉକ୍ ପଦକୁ ନ�ଇ 
କଳ୍ପ�ରା ଜଳ୍ପ�ରାର ଅବସରା� ଘଟଛି।ି

ସନୁ୍ଦେଗଡ଼,୨।୯(ସମ ଷିସ): ପ୍ରକମୃେଦିତ୍ତ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନକୁ 
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନ�ୈନବଦ୍ୟ ଆକରାରନର ଅପ୍ଣ କରବିରା ପନର 
�ନିଜ ଗ୍ହଣ କରବିରାର ଅ��୍ୟ ପରମ୍ରରା ନହଉଛ ି
�ୂଆଁଖରାଇ। ଏହରା ନହଉଛ ି ଏକେରାବଦ୍ ଜୀବ�ଯରାପ�, 
ବଡଙୁ୍କ ସମ୍ରା�, ସରା�ଙୁ୍କ ନନେହ, ପ୍ରକମୃେ-ିପରଶି୍ରମ 
ଏବଂ ଉତ୍ରାଦେି ଅନ୍ନର ପଜୂରା େଥରା ଦୟରା, କ୍ମରା, ଶରାନ୍,ି 
ନମୈତ୍ରୀର �ଆିରରା ପବ୍। ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିରାର ଗଣପବ୍ 
�ୂଆଖରାଇ �ଜିର ମହରା� ମରା�ବବରାଦ ଚନି୍�, ଭୂମଭୂିମରା 
ପ୍ରେ ି ରହଥିିବରା �ବିଡି ସମ୍କ୍, କ୍ଧୁରାମକୁ୍ରି ପ୍ରୟରାସ ଓ 
ସନବ୍ରାପର ି ସରାମରାଜକି ଜୀବ�ର 
ପ୍ରେବିଦ୍େରା ପରାଇଁ ବଶି୍ୱନର ସ୍େନ୍ତ 
ପରଚିୟ ସମୃଷ୍ଟ ି କରବିରାନର ସଫଳ 
ନହରାଇପରାରଛି।ି ନଯନେଦ�ି ଯରାଏ 
ମଣଷି ଧରଣୀ ବୁକୁନର ଶସ୍ୟ 
ଉପଜୁରାଇ �ଜିର କ୍ଧୁରା ନମଣ୍ରାଉଥିବ 
�ୂଆଁଖରାଇ ନସନେଦ�ି ଯରାଏ ଏକେରା 
ଓ ବନୁ୍ତ୍ର ବରାେ୍ରା ନଦଉଥିବ। 
ମରାଟ ି ଓ ମଣଷିର �ବିଡି ସମ୍କ୍ର 
ଏହ ି ଗଣପବ୍କୁ �ଆିରରା ଢଙ୍ଗନର 

ପରାଳ� କରଛିନ୍ ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ରାର ନକନେକ �ରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 
ଗ୍ରାମବରାସୀ। େ�୍ମଧ୍ୟରୁ ଏକ �ଆିରରା ଗ୍ରାମ ନହଉଛ ି ଭଷ୍ମରା 
ଗ୍ରାମ। ଗରଁା ନଗୌନ୍ଆି ମଳୟ କୁମରାର ନଚୌଧରୁୀଙ୍କ ମ�ନର 
ରହଥିିଲରା ଗ୍ରାମବରାସୀ ସମନସ୍ତ ଏକତ୍ର ବସ ି�ୂଆଁ ଖରାଇବରା। 
ଚଳେି ବଷ୍ରୁ �ଜି ଗ୍ରାମନର ଏହ ି ପରମ୍ରରା ଆରମ୍ଭ 
କରଛିନ୍।ି ଭଷ୍ମରା ଗ୍ରାମନର ଅନ�କ ପଡ଼ରା ରହଛି।ି ମରାତ୍ର ନସ 
ପ୍ରଥମ ଥର ପରାଇଁ େ�ି ି ପଡ଼ରାକୁ ଏକତ୍ର କର ି ଗରାଁ କଲ୍ୟରାଣ 
ମଣ୍ପନର ସରାମହୂକି �ୂଆଁ ଖରାଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଅବସରନର 
୧୦ଟ ି ସରାଂସ୍ ମୃେକି ଦଳକୁ ନ�ଇ ସରାଂସ୍ ମୃେକି କରାଯ୍୍ୟକ୍ରମ 

ଆନୟରାଜେି ନହରାଇଥିବରାରୁ ଗରଁାଟ ି
ଉଛୁଳ ିଉଠଥିିଲରା। ଗରଁାନର ପ୍ରଥମ ଥର 
ପରାଇଁ ଏପର ି ସରାମହୂକି �ୂଆଁଖରାଇ 
କରାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ନହରାଇଥିବରାରୁ 
ଗ୍ରାମବରାସୀ ନବଶ୍  ଉେଫୁଲ୍େି 
ନହରାଇଥିନଲ। ଗ୍ରାମବରାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟନର 
ଏକେରା ରକ୍ରା ପରାଇଁ ଆଗରାମୀ ବଷ୍ନର 
ଗ୍ରାମର ଏହ ି ସରାମହୂକି �ୂଆଁଖରାଇ 
ପରମ୍ରରାକୁ ଅଧିକ ରୁଦ୍ମିନ୍ କରରାଯବି 
ନବରାଲ ି ଶ୍ରୀ ନଚୌଧରୁୀ କହଛିନ୍।ି

ସନୁ୍ଦେଗଡ଼,୨ା୯(ସମ ଷିସ): ରରାଜ୍ୟ ବଜୁି ଜ�େରା ଦଳର ଉପସଭରାପେ ି ମଙ୍ଗଳରା କଷିରା�ଙ୍କ 
ନ�େମୃ ତ୍ନର ବନିଜଡରି ଏକ ପ୍ରେ�ିଧିିମଣ୍ଳୀ ଜଲି୍ରାପରାଳ ପରରାଗ ଗରାଭରାଲଙୁି୍କ େରାଙ୍କ 
କରାଯ୍୍ୟରାଳୟନର ସରାକ୍ରାେ କର ିସନୁ୍ଦରଗଡ଼, େଲସରରା ଓ ରରାଜଗରାଙ୍ଗପରୁ �ବ୍ିରାଚ�ମଣ୍ଳୀର 
ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟରା ଜଣରାଇଛନ୍।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ରାରରା ଭତି୍ତପି୍ରସ୍ତର ସ୍ରାପ� କରରାଯରାଇଥିବରା 
ରରାଜଗରାଙ୍ଗପରୁ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ଗ୍େ ଜ୍ରା�ପରାଳ ି
ନ ଖ ଳ ପ ଡ଼ି ଆ 
ନଛରାଟ ଆକରାରନର 
�ମି୍ରାଣ ଚରାଲଥିିବରା 
ନଯରାଗୁଁ ଏହରାକୁ 
ବଡ଼ ନଖଳପଡ଼ଆି 
କରବିରା ଏବଂ ନସଠରାନର ଆଦବିରାସୀ ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରୀଙ୍କ ପରାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନେ ମରା�ର ଦକ୍େରା 
ବକିରାଶ ନକନ୍ଦ୍ର ନଖରାଲବିରା ପରାଇଁ ଦରାବ ି କରରାଯରାଇଥିଲରା। ନସହପିର ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ଠରାନର ୨ 
ହଜରାର ନଲରାକଙ୍କ ସମରାଗମ କ୍ମେରା ଧରାରଣ ଏକ କଲ୍ୟରାଣ ମଣ୍ପ �ମି୍ରାଣ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତରାବେି 
ଇବ୍  ନପରାଲ �କିଟରୁ ରରାଣବିରାଗଚିରା ବରାଇପରାସ ଯରାଏ ରଂିନରରାଡ଼ �ମ୍ିରାଣ କରାଯ୍୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ 
କରବିରା, ଜଲି୍ରାପରାଳ ନକବଳ ନସରାମବରାର ଦ�ି ଜ�ଶଣୁରାଣ ି ଓ ଶକୁ୍ରବରାର ଦ�ି ନଲରାକଙୁ୍କ 
ସରାକ୍ରାେ ପରାଇଁ ସମୟ ନଦଉଥିବରାରୁ ଏହରାକୁ ପବୂ ୍ ଜଲି୍ରାପରାଳଙ୍କ ପର ି ବରାକ ି ଦ�ିଗଡୁକିନର 
ମଧ୍ୟ୍ୟ ନଲରାକଙୁ୍କ ସରାକ୍ରାେ କରବିରାର ସନୁଯରାଗ ନଦବରାକୁ ଅ�ୁନରରାଧ କରରାଯରାଇଥିଲରା। ରରାଜ୍ୟ 
ମହଳିରା ବନିଜଡ ିବରଷି୍ଠ ଉପସଭରାପେ ିେଥରା ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ର ରରାଜମରାେରା ପଦ୍ମ�ିୀ ନଶଖରନଦଓ, 
ରରାଜ୍ୟ ମହଳିରା ବନିଜଡ ି ଉପସଭରାପେ ି ସ�ୁୀେରା ବଶି୍ୱରାଳ, ବରଷି୍ଠ ନ�େରା ଜୟ�ରାରରାୟଣ 
ତ୍ରପିରାଠୀ, ଟରାଉ� ବନିଜଡ ିଉପସଭରାପେ ିନକୌଶକି ପନଟଲ, ପବୂ୍େ� ଜଲି୍ରା ଯବୁ ବନିଜଡ ି
ସଭରାପେ ି କନିଶରାର ସରାହୁ, ବୀଣରା ସରାହୁ, ମହମ୍ଦ ନଫୈଜରାଲ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍େି ଥିନଲ।

କୁତ୍ା, ୨ା୯(ସମ ଷିସ): କୁତ୍ରରା 
ଥରା�ରା କନନ୍ଦଇମଣୁ୍ରାବରାସୀ 
ନଜଏସଡବ୍ ଳୁ ସନିମଣ୍ 
କରାରଖରା�ରାର ଜମ ି ମରାପକୁ 
ବନିରରାଧ କର ି ଆସଛୁନ୍।ି 
ଆସନ୍ରା ୮ େରାରଖି 
ଏନ�ଇ ଗ୍ରାମସଭରା ଡକରାଯରାଇଥିବରା କନନ୍ଦଇମଣୁ୍ରା ସରପଞ୍ଚ ସଚୂ�ରା 
ନଦଇଛନ୍।ି କନନ୍ଦଇମଣୁ୍ରାଠରାନର ଶବିରା ସନିମଣ୍-ନଜଏସଡବ୍ ଳୁ ସନିମଣ୍ 
କରାରଖରା�ରାର ସଂପ୍ରସରାରଣ କରାମ ଚରାଲୁଛ।ି ଏଥପରାଇ ଁସ୍ରା�ୀୟ ନଲରାକଙ୍କ 
ମେରାମେ ଗ୍ହଣ କରରାଯରାଇ�ରାହ ିଁ। କଛିଦି�ି େନଳ ଉକ୍ ଜମ ି ମରାପ 
କରାଯ୍୍ୟନର କମ୍ରା�ୀ ଓ ପ୍ରଶରାସ�କି ଅଧିକରାରୀ ଉପସ୍େି ଥିବରା ନବନଳ 
ଏ ବରାବଦନର �ରା କନନ୍ଦଇମଣୁ୍ରା ସରପଞ୍ଚ �ରା ଗ୍ରାମବରାସୀଙୁ୍କ ସଚୂ�ରା 
ପ୍ରଦରା� କରରାଯରାଇଥିଲରା। ଏସବୁ ଅଭନିଯରାକୁ ନ�ଇ କନନ୍ଦଇମଣୁ୍ରା 
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚରାୟେନର  ଏକ ଗ୍ରାମସଭରା କର ି ଉକ୍ ବଷିୟନର ପ୍ରେକିରାର 

ପରାଇ ଁ ନ�ରାଟସି କରରାଯରାଇଛ।ି 
ଏନ�ଇ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ରାପରାଳ, ଏସପ ି
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ଏସଡପିଓି 
ରରାଜଗରାଙ୍ଗପରୁ, କୁତ୍ରରା 
ଥରା�ରାଧିକରାରୀ, କୁତ୍ରରା ନଗରାଷ୍ଠୀ 

ଉନ୍ନୟ� ଅଧିକରାରୀ, କୁତ୍ରରା େହସଲିଦରାରଙୁ୍କ ଉକ୍ ଗ୍ରାମସଭରାନର 
ଆନଲରାଚ�ରାନର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରବିରା ପରାଇ ଁ �ନିବଦ� 
କରରାଯରାଇଥିବରା ସରପଞ୍ଚ ସଧୁୀର ମଞି୍ଜ ପ୍ରକରାଶ କରଛିନ୍।ି 

ନଜଏସଡବ୍ ଳୁ ବରା ଶବିରା ସନିମଣ୍ କରାରଖରା�ରା ପରାଇଁ ପ୍ରଶରାସ� 
ଆଦବିରାସୀ ଗ୍ରାମବରାସୀଙ୍କ ଜମକୁି ନବଆଇ� ଭରାନବ ଅଧଗ୍ହଣ 
କରୁଥବରା ଅଭନିଯରାଗ ନହଉଛ।ି ଏନ�ଇ ୨୦୧୩ ଆଇ� ଏବଂ 
ଓଡ଼ଶିରା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚରାୟେ ଆଇ� ୧୯୫୬ନର ଆଇ� ବ୍ୟବସ୍ରାକୁ 
ଉଲଂଘ� କରରାଯରାଇଥବରା ଗ୍ରାମବରାସୀ ଆପତ୍ତ ି କରଛିନ୍।ି

ସନୁ୍ଦେଗଡ଼/ରହମଗ ଷିେ,୨ା୯(ସମ ଷିସ)

ସ୍ରାଧୀ�େରାର ଅମମୃେ ମନହରାତ୍ସବ ପରାଳ� ଅବସରନର 
ଜ�ସରାଧରାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ନଦଶନପ୍ରମର 
ଜରାଗରଣ ସମୃଷ୍ଟ ି କରବିରା ଉନର୍ଦଶ୍ୟନର ସରାରରା ଓଡ଼ଶିରା 
ଅହଂିସରା ରଥ ପରକି୍ରମରା କରୁଛ।ି ରରାଜ୍ୟ ସଚୂ�ରା ଓ 
ନଲରାକସମ୍କ ୍ ବଭିରାଗ ପକ୍ରୁ ବୁଲୁଥିବରା ଏହ ି ରଥ 
ଶକୁ୍ରବରାର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ରାନର ପହଞ୍ଚଛି।ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ରାପରାଳ ଡରାକ୍ର ପରରାଗ ହଷ୍ଦ ଗରାଭରାଲଙି୍କ ସହ 
ଜଲି୍ରାର ବରଷି୍ଠ ଅଧିକରାରୀ, ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରୀ, ସରାଧରାରଣ 
ନଲରାକମରାନ� ଏହ ିରଥକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ରାଗେ କରଥିିନଲ।

 ଗେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ େରାରଖିନର ଏହ ି ରଥକୁ 
ମରା�୍ୟବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଶଭୁରାରମ୍ଭ କରଥିିନଲ। ଏହ ି
ରଥ ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ରା ପରକି୍ରମରା କର ିଭରାରେର ସ୍ରାଧୀ�େରା 
ସଂଗ୍ରାମ, ଓଡ଼ଶିରାର ମହରା� ସଂଗ୍ରାମୀମରା�ଙ୍କ ବଳଦିରା� 
ଏବଂ ଗରାନ୍ଜିୀଙ୍କ ଅହଂିସରା �ୀେ ି ସମ୍କନ୍ର ଅଡଓି 
ଭଜୁିଆଲ ମରାଧ୍ୟମନର ନଲରାକମରା�ଙ୍କ ଆଗନର 
ପ୍ରଦଶ୍� କରରାଯରାଉଛ।ି ଶକୁ୍ରବରାର  ୨ଟ ି ’ଅହଂିସରା 
ରଥ’ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ବୀରମତି୍ର ନମନମରାରଆିଲ ନଗଟ୍  
�କିଟନର ପହଞ୍ଚଥିିଲରା। ଏହରାକୁ ସଦର ବ୍ଲକ ଉପରାଧ୍ୟକ୍ 
ଚନ୍ଦ୍ରମରା ନମନହର, ଭସ୍ରା ସରପଞ୍ଚ ଲଲେି �ରାଏକ, 
ୱରାଡ୍ ସଭ୍ୟ, ବଭିନି୍ନ ମହଳିରା ସ୍ୟଂ ସହରାୟକ ନଗରାଷ୍ଠୀର 
ସଭ୍ୟରାମରାନ� ସ୍ରାଗେ କରଥିିନଲ। ନସଥିମଧ୍ୟରୁ 
ନଗରାଟଏି ରଥ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ସହ ସଦର ଓ 
ଟରାଙ୍ଗରପରାଲ ିବ୍ଲକ ପରକି୍ରମରା କରଥିିବରା ନବନଳ ଆଉ 
ନଗରାଟଏି ରଥ ନହମଗରି ଏବଂ ନଲଫି୍ପଡ଼ରା ବ୍ଲକର 
ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚରାୟେ ପରକି୍ରମରା କରଛି।ି ୫ େରାରଖି ପଯ୍୍ୟନ୍ 
ଏହ ି ଦୁଇଟ ି ରଥ ପଯ୍୍ୟରାୟକ୍ରନମ ରରାଉରନକଲରା 

ମହରା�ଗର ସହେି ଜଲି୍ରାର ସମସ୍ତ ୧୭ଟ ି ବ୍ଲକ 
ପରକି୍ରମରା କରବି। ବୀରମତି୍ର ନମନମରାରଆିଲ ନଗଟ୍  
�କିଟରୁ ନଗରାଟଏି ରଥ ସଦର ବ୍ଲକର ନଭଡରାବରାହରାଲ 
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚରାୟେ କରାଯ୍୍ୟରାଳୟକୁ ଆସଥିିଲରା। ନସଠରାନର 
ଏହ ି ରଥକୁ ଆଦବିରାସୀ �ମୃ େ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀେ ମରାଧ୍ୟମନର 
ସ୍ରାଗେ କରରାଯରାଇଥିଲରା। ନସଠରାନର ଉପସ୍େି 
ନଲରାନକ ଗରାନ୍ୀଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ଶିରା ଆଗମ�ର ସମ୍ରୂ୍୍ 
ବବିରଣୀ, ସ୍ରାଧୀ�େରା ସଂଗ୍ରାମନର ଓଡ଼ଆି ମହଳିରାଙ୍କ 
ପ୍ରନବଶ ଓ ଅ�୍ୟ ସ୍ରାଧୀ�େରା ସଂଗ୍ରାମୀମରା�ଙ୍କ 
ବଳଦିରା� ବଷିୟନର ଭଡିଓି ନଦଖିଥିନଲ। ସଦର 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ ସବୁ୍ରେ ମରାଝ,ି ବଡିଓି ବ�ିୟ କୁମରାର 
ପନଟଲ, ସ୍ରା�ୀ ସରପଞ୍ଚ, ସମେିସିଭ୍ୟ, ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରୀ 
ଏବଂ ଗ୍ରାମବରାସୀ ଅଂହସିରା ରଥକୁ ସ୍ରାଗେ କରଥିିନଲ। 
ପନର ଅହଂିସରା ରଥ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରାଞ୍ଚଳନର 
ପ୍ରନବଶ କରଥିିଲରା। ସ୍ରା�ୀୟ ମହଳିରା ମହରାବଦି୍ୟରାଳୟ 
ଛକଠରାରୁ ମରାଦ୍ୀକରାନଲରା ଭବ� ପଯ୍୍ୟନ୍ ଏକ 

ନଶରାଭରାଯରାତ୍ରରାନର ଏହ ି ରଥକୁ 
ପରାନଛରାଟ ି�ଆିଯରାଇଥିଲରା। ଏଥିନର 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ବଧିରାୟକିରା କୁସମୁ 
ନଟନଟ, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ନପୌରରାଧ୍ୟକ୍ରା 
େ�ୟରା ମଶି୍ର, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ରାପରାଳ 
ଡରାକ୍ର ପରରାଗ ହଷ୍ଦ ଗରାଭରାଲ,ି 
ସଦର ଉପଜଲି୍ରାପରାଳ ଅଭମି�ୁ୍ୟ 
ନବନହରରା, ନପୌରପଳକିରାର 
କରାଯ୍୍ୟ�ବ୍ିରାହୀ ଅଧିକରାରୀ ରରାମକମୃଷ୍ଣ 
ଗଣ୍, ଜଲି୍ରା ସଚୂ�ରା ଓ ନଲରାକସମ୍କ ୍
ଅଧିକରାରୀ �ନ୍ଦ�ିୀ ମଣୁ୍ରାରୀ, 
ଜଲି୍ରା ସଂସ୍ମୃେ ି ଅଧିକରାରୀ କୁଲଦୀପ ଖରାଖରାଙ୍କ ସହ 
ମହଳିରା ସ୍ୟଂ ସହରାୟକ ନଗରାଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟରା, ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ଲୁର ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରୀମରାନ� ସରାମଲି ନହରାଇଥିନଲ।

ମରାଦ୍ୀକରାନଲରା ଭବ�ଠରାନର ସ୍ରା�ୀୟ 
କଳରାକରାରଙ୍କ ଦ୍ରାରରା ସରାଂସ୍ ମୃେକି କରାଯ୍୍ୟକ୍ରମ 

ପରନିବଷଣ କରରାଯରାଇଥିଲରା। ଏହ ି ଅବସରନର 
ଉପସ୍େି ନଲରାକଙ୍କ ଆଗନର ସହଦି ବରାଜ ି ରରାଉେ 
ଏବଂ ଅ�୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀମରା�ଙ୍କ ବଳଦିରା� ସମ୍କନ୍ର 
ଏକ ଭଡିଓି ପ୍ରଦଶ୍� କରରାଯରାଇଥିଲରା। ନସହପିର ି
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ରାର ନହମଗରି, ନଲଫି୍ପଡ଼ରା ଏବଂ 

ଟରାଙ୍ଗରପରାଲ ି ବ୍ଲକନର ଅହଂିସରା 
ରଥକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ରାଗେ ସମ୍ବଦ୍୍�ରା 
ଦଆିଯରାଇଛ।ି ନହମଗରି ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ ନପ୍ରମରା�ନ୍ଦ ସରା, ଉପରାଧ୍ୟକ୍ 
ନସୌଦରାମ�ିୀ ଡଲିରା, ଜଲି୍ରା ପରଷିଦ 
ସଦସ୍ୟ ଭମିରା ନସ�, ସରାଂସଦ 
ପ୍ରେ�ିଧିି ବଶି ି ନକଶ� ସରା, କ�କିରା 
ସରପଞ୍ଚ ଓ ନହମଗରି ି ସରପଞ୍ଚ, 
ନହମଗରି ବଡିଓି ଜଗଦୀଶଚନ୍ଦ୍ର 
ମହରା�ନ୍ଦ ଆଦ ି ଉପସ୍େି ଥିନଲ। 
ଟରାଙ୍ଗରପରାଲ ିବ୍ଲକର ମହୁଲପରାଲ ିଗ୍ରାମ 

ପଞ୍ଚରାୟେ କରାଯ୍୍ୟରାଳୟଠରାନର ଅହଂିସରା ରଥକୁ ସ୍ରାଗେ 
କରରାଯରାଇଥିଲରା। ନସଠରାନର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ରାପରଷିଦ 
ଅଧ୍ୟକ୍ରା କୁନ୍ ିପ୍ରଧରା�, ବ୍ଲକ ଉପରାଧ୍ୟକ୍ ଅଜୟ �ରାଏକ, 
ସ୍ରା�ୀୟ ସରପଞ୍ଚ କନିଶରାର ମରାଝୀ, ଏବଡିଓି ଦମୟନ୍ୀ 
ପନଟଲ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍େି ଥିନଲ। ନସହପିର ି

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳପରୁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚରାୟେ କରାଯ୍୍ୟରାଳୟନର ମଧ୍ୟ ରଥକୁ 
ସରାଂସ୍ ମୃେକି କରାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ମରାଧ୍ୟମନର ସ୍ରାଗେ ସମ୍ବଦ୍୍�ରା 
ଦଆିଯରାଇଥିଲରା। ଏଥିନର ଜଲି୍ରା ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ରାଙ୍କ 
ସହେି ଜଲି୍ରା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟ ନଗଲବେ ିପନଟଲ, ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ରା େପସ୍�ିୀ ମରାଝ,ି ସରପଞ୍ଚ , ସମେି ିସଭ୍ୟ ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍େି ଥିନଲ। ନଲଫି୍ପଡ଼ରା ବ୍ଲକ କରାଯ୍୍ୟରାଳୟ ଏବଂ 
ସଗ୍ଦିପରାଲ ି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚରାୟେଠରାନର ମଧ୍ୟ ଅହଂିସରା ରଥକୁ 
ବପିଳୁ ସ୍ରାଗେ କରରାଯରାଇଥିଲରା। ଏହ ି କରାଯ୍୍ୟକ୍ରମନର 
ବଡିଓି ରନମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହରାସଁଦରା, ସରପଞ୍ଚ, ମହଳିରା ସ୍ୟଂ 
ସହରାୟକ ନଗରାଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟରା, ଗ୍ରାମବରାସୀମରାନ� 
ଉପସ୍େି ଥିନଲ। ଏହ ି ଅବସରନର ନଲଫି୍ପଡ଼ରା 
ଓ ଟରାଙ୍ଗରପରାଲ ି ବ୍ଲକନର ହସ୍ତେନ୍ ଓ ବୟ�ଶଳି୍ପ 
ବଭିରାଗ ପକ୍ରୁ ୧୧ ଜଣ କରାରଗିରଙୁ୍କ ଚରଖରା ବଣ୍� 
କରରାଯରାଇଥିଲରା। ଶ�ବିରାର ଅହଂିସରା ରଥ ବଡଗରା,ଁ 
କୁତ୍ରରା, ରରାଜଗରାଙ୍ଗପରୁ, ବରାଲଶିଙ୍କରରା ଓ ସବନଡଗରା 
ବ୍ଲକ ପରକି୍ରମରା କରବିରାର କରାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି

ସନୁ୍ଦେଗଡ଼,୨ା୯(ସମ ଷିସ): ଆଜ ି ସକରାନଳ ୧୦ �ମ୍ବର ରରାଜ୍ୟ 
ରରାଜପଥର ଭଷ୍ମରା ଥରା�ରା ଅନ୍ଗ୍େ ମସ�କିରା�ୀ ନଟରାଲ ପ୍ଲରାଜରା 
�ଟିକନର ଏକ ସଡକ ଦୁଘ୍ଟଣରା ଘଟଛି।ି ଏଥିନର ବରାଇକର ଚରାଳକ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ବଜିରାପଡ଼ରାର ସନରରାଜ ଧ�ୁଆର (୧୯)ଙ୍କ ମମୃେୁ୍ୟ 
ଘଟଥିିବରା ନବନଳ େରାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅକ୍େ ଅଛନ୍।ି ଉକ୍ ଦୁଇ ଭରାଇ-
ଭଉଣୀ ବରାଇକନର ଝରାରସଗୁଡୁରା ପନଟ ଯରାଉଥିନଲ। ନେନବ 
ମସ�କିରା�ୀ ନଟରାଲ ପ୍ଲରାଜରା �କିଟକନର େରାଙ୍କ ବରାଇକଟ ିଏକ 
ଅଠର ଚକଆି ଟ୍ରକ ସହ ବରାନଡଇ ନହରାଇଥିଲରା। ଏଥିନର 
ସନରରାଜ ଘଟଣରାସ୍ଳନର ହ ିଁ ପ୍ରରାଣ ହରରାଇଥିନଲ। ଖବର 
ପ୍ରଚରାରେି ନହବରା ପନର ସ୍ରା�ୀୟ ଅଞ୍ଚଳନର ଉନତ୍ତଜ�ରା ନଦଖରା 
ନଦଇଥିଲରା। ଏପରକି ି ମମୃେକଙ୍କ ପରବିରାରକୁ କ୍େପିରୂଣ ଦରାବନିର 
ନଲରାନକ ରରାସ୍ତରା ଅବନରରାଧ କରଥିିନଲ। ନେନବ ଭଷ୍ମରା ଆଇଆଇସ ି
ଦୀପ୍ତରିଞ୍ଜ� ସରାହୁ ସଦଳବଳ ଆନନ୍ଦରାଳ�କରାରୀଙୁ୍କ ବୁଝରାସଝୁରା 
କରଥିିନଲ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକରାର ସରକରାରୀ ସରାହରାଯ୍ୟ ସହନଯରାଗର 

�ଭି୍ର ପ୍ରେଶିମୃେ ିପନର ଆନନ୍ଦରାଳ� ପ୍ରେ୍ୟରାହମୃେ ନହରାଇଥିଲରା। ପଲୁସି 
ମମୃେକଙ୍କ ଶବକୁ ଜବେ କର ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସରକରାରୀ ସରକରାରୀ 
ଡରାକ୍ରଖରା�ରାନର ବ୍ୟବନଛେଦ ପନର ପରବିରାର ନଲରାକଙୁ୍କ ହସ୍ତରାନ୍ର 
କରଛି।ି ସମ୍ମୃକ୍ ଟ୍ରକ ଚରାଳକ ଉନମଶ କୁମରାର ଯରାଦବଙୁ୍କ ଥରା�ରାନର 
ଅଟକ ରଖରାଯରାଇ ପଚରରାଉଚରରା କରରାଯରାଉଛ।ି

ସନୁ୍ଦେଗଡ଼,୨ା୯(ସମ ଷିସ): େଳସରରା 
ଥରା�ରାଞ୍ଚଳର ଏକ ନପରାଖରୀନର ବୁଡ ି
ଜନଣ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ମମୃେୁ୍ୟ ଘଟଛି।ି 
େରାଙ୍କ �ରାମ ନରରାବ ି ନସଠ (୨୬) ଓ 
ଘର ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ନବରାଲ ି ଜଣରାପଡ଼ଛି।ି 
ନରରାବ ି ଏଠରାନର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଭରାନବ କରାମ 
କରୁଥିନଲ। ଗେକରାଲ ିନସ ଉକ୍ ନପରାଖରୀକୁ 
ନଗରାନଧରାଇବରାକୁ ଯରାଇ ନଫର ି � ଥିନଲ। 
ସହକମୀ୍ମରାନ� େରାଙୁ୍କ ନଖରାଜରାନଖରାଜ ି
କର ି ନପରାଖରୀରୁ ଉଦ୍ରାର କରବିରା ସହ 
ସବନଡଗରା ନଗରାଷ୍ଠୀ ସ୍ରାସ୍୍ୟନକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ନ�ଇଥିନଲ। ମରାତ୍ର ନସଠରାନର ଡରାକ୍ର େରାଙୁ୍କ 
ମମୃେ ନଘରାଷଣରା କରଥିିନଲ। ପଲୁସି ଆଜ ି
ମମୃେକଙ୍କ ଶବକୁ ଜବେ କର ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ସରକରାରୀ ଡରାକ୍ରଖରା�ରାନର ବ୍ୟବନଛେଦ 
କରରାଇବରା ପନର ପରବିରାର ନଲରାକଙୁ୍କ 
ହସ୍ତରାନ୍ର କରଛି।ି ଏନ�ଇ ଥରା�ରାନର 
ଏକ ଅପମମୃେୁ୍ୟ ମରାମଲରା ରୁଜୁ ନହରାଇଛ।ି

ବଡ଼ଗାଁ, ୨ା୯(ସମ ଷିସ): �ୂଆଁଖରାଇ 
ଓ ଗନଣଶପଜୂରା ପରାଇଁ ଗରାଁ ଗରାଁନର 
ଉତ୍ସବର ପରନିବଶ ନଦଖିବରାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଗଣପବ୍ �ୂଆଁଖରାଇ ପରାଇଁ 
ଗରାଁ ଗହଳକୁ ସମନସ୍ତ ଆସଥିିବରା 
ନବନଳ ସବୁ ପରବିରାରନର ସମସ୍ତ 
ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍େି ିଏକ ଉତ୍ସବର 
ମରାନହରାଲ ସମୃଷ୍ଟ ି କରଥିିଲରା। ଏ 
ବଷ୍ କନରରା�ରା ପନର ଗରାଁ ଗରାଁ 
ଗଳ ି ଗଳନିର ଗନଣଶ ପଜୂରା ଓ 
�ୂଆଁଖରାଇ ନଭଟଘରାଟ ଉତ୍ସବ 
ମରାନହରାଲକୁ ବହୁଗଣୁେି କରଛି।ି

ସ୍ୱାଧୀନତୱା ସଂଗ୍ୱାମ ଓ ଅହଂିସୱା ନୀତ ିଉପରେ ସରେତନ କେୁଛ ିେଥ

ତୁମଳୁ ଷିଆ ଗ୍ାମରେ ନୂଆଁଖାଇ ରଭଟ୍ ରାଟ୍ 
ସନୁ୍ଦେଗଡ଼,୨।୯(ସମ ଷିସ): ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିରାର ମହରା� ଗଣପବ୍ 
�ୂଆଁଖରାଇ ଅବସରନର ବରାଲଶିଙ୍କରରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍େ େୁମଳୁଆି 
ବସ୍ତ ି ଜଗନ୍ନରାଥ ମନ୍ଦରି ପ୍ରରାଙ୍ଗଣନର �ୂଆଖଁରାଇ ନଭଟଘରାଟ 
କରାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅ�ୁଷ୍ଠେି ନହରାଇଯରାଇଛ।ି େୁମଳୁଆି ବସ୍ତ ି ଗନଣଶ 
ପଜୂରା କମଟି ିପକ୍ରୁ ଆନୟରାଜେି ଉକ୍ ସମରାନରରାହନର େଲସରରା 
ବଧିରାୟକ ଭବରା�ୀ ଶଙ୍କର ନଭରାଇ ମଖୁ୍ୟ ଅେଥିି ଭରାନବ ନଯରାଗ 
ନଦଇଥିନଲ। ନସହପିର ିବରାଲଶିଙ୍କରରା ପଞ୍ଚରାୟେ ସମେି ିଅଧ୍ୟକ୍ରା 
କୁଞ୍ଜଲେରା ଭତି୍ରଆି, ଜଲି୍ରା ବଜୁି ଯବୁ ଜ�େରା ଦଳ ସଭରାପେ ି
ନଦନବନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସରାଦ ମରାଝୀ, ସଗୁ୍ୀବ ବରାଘ, ଲୁନଙ୍କଶ୍ୱର ଆପଟ, 
ପରୁୁନଷରାେମ ବରାରକି, ସନନ୍ରାଷ ଆପଟ, ଭୀମନସ� ମରାଝୀ, 
ଟଙ୍କଧର ଆପଟ, �ନ୍ଦରରାଜ ଆପଟ, ଘ�ଶ୍ୟରାମ ମହରାକୁଳ, 
ଅନଶରାକ ମଞି୍ଜ ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ରା�େି ଅେଥିି ଭରାନବ ନଯରାଗ 
ନଦଇଥିନଲ। କରାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରରାରମ୍ଭନର ଗନଣଶ ପଜୂରା କମଟିରି 
ସଭ୍ୟବମୃନ୍ଦ ବରଷି୍ଠଙ୍କ ପରାଦ ଛୁଇ ଁ ଆଶୀବ୍ରାଦ ଭକି୍ରା କରଥିିନଲ। 
ନବୈକୁଣ୍ କରାନଲରା ମଞ୍ଚ ପରଚିରାଳ�ରା କରଥିିନଲ। ଦଲି୍ୀପ ବରାରକି 
ଧ�୍ୟବରାଦ ଅପଣ୍ କରଥିିନଲ। ଗନଣଶ ପଜୂରା କମଟିରି ମରା�ସ 
ଆପଟ, ସଜୁେି ଆପଟ, ନସୌମ୍ୟରଞ୍ଜ� ବରାରକି, ଗନଣଶ ରରାଉେ, 
ଅଜୟ ବଞ୍ଚଆୁ, ବନିଶଷ ଆପଟ, ନସୌରଭ ବରାରକି, ନଦବରାଶଷି 
ଆପଟ, ଶନୁଭନୁ୍ଦ ଆପଟ ପ୍ରମଖୁ ସହନଯରାଗ କରଥିିନଲ।

ଭଷୱ୍ାରେ ଆେମ୍ଭରହଲୱା ସୱାମହୂକି ନୂଆଁଖୱାଇ ପେମ୍ପେୱା 

‘କବଙି୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ୀ ସମାରରାହ କରାଯାଉ’

କବ ିବରିନୱାଦ ନୱାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମୱାଟରିେ ୧୦୪ତମ ଜୟନ୍ୀ ପୱାଳତି 

ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ରଲୱାକଙ୍କ େୱାସ୍ୱା ଅବରେୱାଧ 
ସନୁ୍ଦେଗଡ଼,୨ା୯(ସମ ଷିସ): ରରାେ ି ପ୍ରରାୟ ୯ଟରାନର ନହମଗରି 

ଆଇବ ି ଛକ �କିଟକନର ଏକ ଟ୍ରକ ଜନଣ ପଥଚରାରୀଙୁ୍କ ଧକ୍ରା 
ନଦଇ ନଫରରାର ନହରାଇଯରାଇଛ।ି ଏଥିନର ସମ୍ମୃକ୍ ପଥଚରାରୀ ଜଣକ 

ଗରୁୁେର ଆହେ ନହରାଇଛନ୍।ି େରାଙ୍କ ପରଚିୟ ଜଣରା ପଡ଼�ିରାହ ିଁ। ଘଟଣରା 
ପ୍ରଚରାରେି ନହବରା ପନର ବହୁ ସ୍ରା�ୀୟ ନଲରାନକ ଘଟଣରାସ୍ଳନର ରରାସ୍ତରା 

ଅବନରରାଧ କରଛିନ୍।ି ଥରା�ରା ସବ୍  ଇ�୍ସନପକ୍ଟର ସସ୍େିରା ଦରାଶ ଆହେଙୁ୍କ 
ଆମ୍ବଳୁଲରା�୍ସ ନଯରାନଗ ଡରାକ୍ରଖରା�ରା ପଠରାଇଛନ୍।ି ଆନନ୍ଦରାଳ�କରାରୀଙୁ୍କ 

ବୁଝରାସଝୁରା କରୁଛନ୍।ି ରନିପରାଟ ୍ପ୍ରସୁ୍ତେ ିସଦୁ୍ରା ରରାସ୍ତରାନରରାକ ଜରାର ିରହଛି।ି

େଞ୍ଜନୱା ଜଲି୍ୱା ବଜୁି ମହଳିୱା 
ଜନତୱା ଦଳ ସଭୱାରନତ୍ୀପ୍ରଶୱାସନ ଓ ରଜଏସ୍ ଡବ୍ ଳୁ କୱାେଖୱାନୱାେ ଜମମିୱାପକୁ ବରିେୱାଧ କେ ିଗ୍ୱାମସଭୱା ଡକେୱା

ରପୱାଖେୀରେ ବୁଡ଼ ିଯବୁକ ମତୃ ଜଲି୍ୱାପୱାଳଙୁ୍କ ସମସତ୍ୟୱା ଜଣୱାଇରଲ ବରିଜଡ ିପ୍ରତନିଧିିମଣ୍ଡଳୀ 

ନ ୂଆଁଖାଇ ଓ ଗରଣଶ୍ଜୂା ୍ାଇଁ ୍େୁ୍ଲ୍ୀ ଉତ୍ସବ ମଖୁେ

ଟ୍ରକ ଧକ୍ାରର ଜରେ ଗରୁୁତର
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ସ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ୃୟୁର ଦଶ ଦନିସର ଆଖିବ୍ଜସିେ ସ୍ାମ୍ରୀ

ଭଦ୍ରକ,୨।୯(େମେି)

ଗତ ୧ ତାରଖି ‘ସକାଳ’ରର ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଥିବା ‘ପରର�ାକରର ମା’ ମତ୍ୃୟୁ ସହ 
ଯଝ୍୍ଛନ୍ ି ବାପା...’ଶୀର୍ଷକ ଖବର ପ୍ରକାଶ 
ପାଇବା ସହ ଏଭଳ ି ଅସହାୟ ପରବିାରକ୍ 
ସହାୟତା ପାଇ ଁ ନରିବଦନ କରାଯାଇଥି�ା। 
ରତରବ ଆଜ ି ସ୍ତୀଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁର ୧୦ ଦନିରର 
ଶଯୟୁାଶାୟୀ ସ୍ାମୀ ବ ି ଆଖି ବ୍ଜଛିନ୍।ି 
ସଖ୍ର ସଂସାର ଗଢ଼ବିା ପାଇ ଁ ଉଭୟ ସାଥି 
ରହାଇ ହାତ ଧରଥିିର�। ଏରବ ସ୍ତୀର ମତ୍ୃୟୁ 
ରହବାର ମାତ୍ର ନଅ ଦନି ପରର ସ୍ାମୀଙ୍କର 
ମଧ୍ୟ ମତ୍ୃୟୁ ରହାଇଛ।ି ବାପା ମାଆଙ୍୍କ ହରାଇ 
ଅନାଥ ରହାଇଯାଇଛନ୍ ି ୨ ପ�ିା। ଏମତି ି
ଏକ ହୃଦୟବଦିାରକ ଘଟଣା ରଦଖିବା ପାଇଁ 
ମଳିଛି ିଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ବଣଆି ପଞ୍ାୟତ 
ଅଧୀନ ରପଡ଼ାସାହ ି ଗାଁରର। ସ୍ତୀଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁର 
୧୦ ଦନିରର ଆଜ ି ସ୍ାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ୍ୃୟୁ 
ଘଟଛି।ି ରତରବ ପତିାମାତାଙ୍୍କ ହରାଇଥିବା ୫ 
ବର୍ଷର ଝଅି ପ୍ରଭାତୀ ରପଡ଼ା ଓ ଅରଢ଼ଇ ବର୍ଷର 
ରପ୍ରମ୍  ରପଡ଼ାଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇ ଁ ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍ଷର୍ ପ୍ରତଶିରୁତ ିଦଆିଯାଇଛ।ି 
ସଚୂନାରଯାଗୟୁ, ଗତ ୫ ବର୍ଷ ରହବ 
କଡି୍ ନୀ ଜନତି ରରାଗରର ଶକିାର ରହାଇ 
ମତ୍ୃୟୁ ସହ �ରଢ଼ଇ କର୍ଥିର� ନରହର ି
ରପଡ଼ା। ପ୍ରଥରମ ରସ ମଧର୍ମୟର ଶକିାର 
ରହାଇଥିର� ଓ ପରର ତାଙ୍କର ୨ଟ ି କଡି୍ ନୀ 

ଅଚଳ ରହାଇଯାଇଥି�ା। ସ୍ାମୀଙ୍କ ରସବାଯତ୍ନ 
କର୍ଥିବା ସ୍ତୀ ଇତଶି୍ୀ ରପଡ଼ା ରରାଗରର 
ପୀଡ଼ତି ରହାଇଥିର�। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୪ 
ତାରଖିରର ଇତଶି୍ୀଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁ ଘଟଥିି�ା। ଆଜ ି
ଦଶାହ କମ୍ଷ ପାଇ ଁ ସମରତେ ଘାଟରର ଥିବା 
ରବରଳ ସ୍ାମୀ ନରହର ି (୩୬)ଙ୍କରର ମଧ୍ୟ 
ମତ୍ୃୟୁ ଘଟଛି।ି ପ୍ରାୟ ୨ବର୍ଷ ତରଳ ସ୍ତୀ ଇତଶି୍ୀ 
ଟବିରିର ଆକ୍ାନ୍ ରହାଇଥିର�। 
କନ୍ି୍ ବହ୍ ଚକିତି୍ା ପରର 
ବ ି ଅଗଷ୍ଟ ୨୪ରର 
ତାଙ୍କର ମତ୍ୃୟୁ 
ର ହ ା ଇ ଥି � ା । 
ଏ ଭ ଳ ି
ଘ ଟ ଣ ା ର ର 
ପରବିାରବଗ୍ଷ 
ଓ ଗ୍ାମବାସୀ 
ହତବାକ୍  ରହାଇ 
ପଡ଼ଛିନ୍।ି ଖବ୍୍  
ସ୍ଳ୍ପ ବୟସରର ନଜି 
ବାପା ମାଆଙ୍୍କ ହରାଇ ଅନାଥ 
ରହାଇଥିବା ୨ ପ�ିାଙ୍କ ଚନି୍ାରର ସମରତେ 
ଭାଙ୍ ି ପଡ଼ଛିନ୍।ି ମତୃକଙ୍କ ଭାଇ ରାଜା 
ରପଡ଼ା, ପର�ାଶୀ ଅରଶାକ କ୍ମାର ଦାସ 
ଅନାଥ ରହାଇପଡ଼ଥିିବା ନରହରଙି୍କର ୫ 
ବର୍ଷ ଝଅି, ୨ବର୍ଷର ପଅ୍ ପାଇ ଁ ପ୍ରଶାସନ 
କଛି ି ପଦରକ୍ଷପ ରନବାକ୍ ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି 
ରରାଗରର ଆକ୍ାନ୍ ରହାଇ ଉଭୟ ସ୍ାମୀ ଓ 

ସ୍ତୀ ୧୦ ଦନି ବୟୁବଧାନରର ଦ୍ନଆିର୍ ବଦିାୟ 
ରନବା ପରର ଆଜ ିଗାଁ ଦାଣ୍ଡରର ରକାରକଇ 
ବନ୍ା ରହାଇଛ।ି ନରହରଙ୍ି୍କ ମଶାଣକ୍ି ରନବା 
ରବରଳ ଗାଁରର କାନ୍ଦ ରବାବାଳ ିପଡ଼ଛି।ି କନ୍ି୍ 
ପଛରର ରହଯିାଇଛ ି ଦ୍ଇ ଅନାଥ ପ�ିା। 
ଶଦ୍୍କି୍ୟିା ପାଇ ଁ ଗ୍ାମର ର�ାରକ ଏକାଠ ି
ରହାଇ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ହ କରରିବ। ସମତେଙ୍କ 

ସହରଯାଗରର ଶଦ୍୍କି୍ୟିା ରହବ। 
ଅନୟୁପକ୍ଷରର ଏହ ି

ଦ୍ଃଖଦ ଘଟଣା ସମ୍ପକ୍ଷରର 
ଜାଣବିା ପରର ଦ୍ଇ 

ଅନାଥ ପ�ିାଙ୍କର 
ଦାୟତି୍ୱ ରନବ ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ। ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ାପାଳ ସରିଦ୍ଶ୍ବର 
ବଳରିାମ ରବାନ୍ଦର 

ଏହ ି ଘଟଣାରର ଦ୍ଃଖ 
ପ୍ରକାଶ କରବିା ସହ 

ଶଦ୍୍କି୍ୟିା ପାଇଁ ରରଡ୍ କ୍ସ 
ପାଣ୍ର୍ି ଆଜ ି ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଞ୍ର୍ 

କରଛିନ୍।ି ଆଶ୍ମ ସ୍�୍ରର ଦ୍ଇ ପ�ିାଙ୍କ 
ଥଇଥାନ ସହ ପାଠ ପଢ଼଼ାର ବୟୁବସ୍ା 
କରବିା ପାଇଁ ଜଲି୍ା ମଙ୍ଳ ଅଧିକାରୀଙ୍୍କ 
ଜଲି୍ାପାଳ ଶ୍ୀ ରବାନ୍ଦର ନରିଦ୍୍ଷଶ 
ରଦଇଛନ୍।ି ଦ୍ଇ ପ�ିାଙ୍କର ସବ୍ଧିା 
ଅସବ୍ଧିା ବ୍ଝବିା ସହ ସମତେ ଦାୟତି୍ୱ 
ବହନ କରବି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ। ଜଲି୍ା 

ମଙ୍ଳ ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ କ୍ମାର ରଜନା 
ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରର ଗାଁକ୍ ଯାଇ ପରବିାର 

ର�ାକଙ୍୍କ ସମରବଦନା ଜଣାଇବା ସହ 
ସହାୟତା ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି 

୍େିାଙ୍୍ ଥଇଥାନ ୍ାଇଁ ଜଲି୍ା୍ାଳଙ୍ ନସିଦ୍ଦେଶ

ଶଦ୍୍କି୍ୟିା 
୍ାଇଁ ସରଡକ୍େ 

୍ାଣ୍ର୍ି ୧୦ ହଜାର 
ପ୍ରଦାନ

ରସଗେଇେ୍ଣ୍ା,୨।୯(େମେି)

ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍କ ରବପର୍ଆ ମରନାଭାବ 
ରଯାଗ୍ଁ ଶକି୍ଷାରମାନ ହ୍ାସ ପାଉଥିବା 
ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି ଏଭଳ ି ଏକ ଘଟଣା 
ଗଞ୍ାମ ଜ�ିା ରରଙ୍ଇ�୍ଣ୍ଡାରର ରଦଖିବାକ୍ 
ମଳ୍ିଛ।ି ଆଜ ି ଏହ ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ 
ସନ୍ାରଦଇ ପ୍ରାଥମକି ବଦିୟୁାଳରର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 
ରଭାଜନ ପରର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଓ ସହକାରୀ 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍୍କ ନ ଜଣାଇ 
ହଠାତ୍  ରକଉଁଆରଡ଼ ଚା� ି ଯାଇଥିର�। 
ଏହା ଜଣାପଡ଼ବିା ପରର ଗ୍ାମବାସୀ 
ଉରତ୍ୟୁକ୍ତ ରହାଇ ବଦିୟୁାଳୟ ଫାଟକରର 
ତା�ା ପକାଇ ରଦଇଥିର�। ସଚୂନା 
ଅନ୍ଯାୟୀ, ସନ୍ାରଦଇ ଗ୍ାମର ପ୍ରାଥମକି 
ବଦିୟୁାଳୟର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ବରନାଜ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସହାକାରୀ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ରଯାଗ 
ରଦବା ପରଠାର୍ ଶକି୍ଷାଦାନରର ଅବନତ ି
ଘଟ୍ଥିବା ଗ୍ାମବାସୀ ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି 
ଶକ୍୍ବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜନ ସମୟରର 
ହଠାତ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 
ସହକାରୀ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଜଣକ କ୍ଆରଡ଼ 
ଗାଏବ ରହାଇଯାଇଥିର�। ବଦିୟୁାଳୟର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଦିୟୁାଳୟ ପରସିର ଓ 
ବାହାରର ଏରଣରତରଣ ରଖଳ୍ଥିବା 
ରଦଖିବାକ୍ ମଳିଥିି�ା। ବଦିୟୁାଳୟରର ପ୍ରାୟ 

୭୫ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କର୍ଛନ୍।ି 
ଏହାର ଖବର ପାଇ ଗ୍ାମବାସୀ ଓ 
ଅଭବିାବକମାରନ ରସଠାରର ପହଞ୍ ି ସ୍�୍ 
ଫାଟକରର ତା�ା ପକାଇ ରଦଇଥିର�। 
କଛି ି ସମୟ ପରର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ 
ପହଞ୍ରି� ମଧ୍ୟ ଗ୍ାମବାସୀ ବଦିୟୁାଳୟ 
ଫାଟକର୍ ତା�ା ରଖା�ନିଥିର�। ଘଟଣା 
ସମ୍ପକ୍ଷରର ଖବର ପାଇ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ରଗାଷ୍ୀ 
ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ ଶାନ୍�ିତା ମନ୍ ି ତ୍ରନ୍ 
ଏବଇିଓ ଜୟରସନ ପ୍ରଧାନ ଓ ସଆିର୍ ସସି ି
ସଧ୍ାଂଶ ୍ ଦରଳଇଙ୍୍କ ଘଟଣାସ୍ଳକ୍ ଯାଇ 
ସ୍ତି ି ପରଖିବାକ୍ ନରିଦ୍୍ଷଶ ରଦଇଥିର�। 
ପରର ଉଭୟ ଘଟଣାସ୍ଳରର 
ପହଞ୍ ି ଅଭଭିାବକ ଓ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍୍କ 
ବ୍ଝାସଝ୍ା କରଥିିର�। ଏ ସମୟରର 
ଅଭଭିାବକମାରନ ଉଭୟ ଶକି୍ଷକଙ୍କ 
ବଦଳ ି ଦାବ ି କରଥିିର�। ଏହା ଫଳରର 
ଅପରାହ୍ନରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼଼ା 
ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଥି�ା। ଅପରାହ୍ନ ସାରଢ଼ 
୫ଟା ସମୟରର ବଦିୟୁାଳୟ ତା�ା 
ରଖା�ାଯାଇଥି�ା। ଘଟଣା ସମ୍ପକ୍ଷରର 
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ରଗାଷ୍ୀ ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ 
ମନ୍ଙ୍ି୍କ ପଚାରବିାର୍ ଏରନଇ ତଦନ୍ 
ଚା�ଛି ି ତଦନ୍ ରରିପାଟ୍ଷ ଆସରି� ତାଙ୍କ 
ବରିରାଧରର ବଭିାଗ ପକ୍ଷର୍ କାଯ୍ଷୟୁାନ୍ଷ୍ାନ 
ଗ୍ହଣ କରାଯବି ରବା� ି କହଛିନ୍।ି

 ମଧ୍ୟାହ୍ନଭ�ୟାଜନ ସମୟଭେ ଶକି୍ଷକମୟାଭନ ଚୟାଲଗିଭଲ

ସ୍କୁଲ୍ଫାଟକରେତାଲା
ପକାଇରଲଗ୍ାମବାସୀ

ସକନ୍ଦା୍ଡା,୨ା୯(େମେି)

ଦବିୟୁାଙ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ି ପ୍ରଶାସନର ଦୟା ନାହ ିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧର ି
ଦବିୟୁାଙ୍ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ସାଟଟିଫିରକଟ ପାଇଁ ଘର୍ ିବ୍�୍ଥିର� ମଧ୍ୟ 
ରକହ ି କର୍୍ଷପାତ କର୍ନାହାନ୍।ି ରଗାଟଏି କ ି ଦ୍ଇଟା ବର୍ଷ 
ନ୍ରହଁ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ରହ�ା ସାଟଟିଫିରକଟ ଓ ସରକାରୀ 
ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକ୍ ରନହ୍ରା ରହାଇଥିର� ମଧ୍ୟ 
ଦୃଷ୍ଟବିାଧତଙ୍କ କଥା ରକହ ି ବ୍ଝରି� ନାହ ିଁ। ନା ଆଖିକ୍ 
ଦଶିଛ୍ ି ନା ରଦହରର ବଳ ଅଛ।ି ଦଶ ବର୍ଷ ରହ�ାଣ ି
ଦୃଷ୍ଟବିାଧତ ମହଳିା ମଞ୍�୍ତା ମ�କି ଦ୍ଦ୍ଟିନରର ଦନି 
କାଟ୍ଛନ୍।ି ରହର� ସରକାରୀ କମ୍ଷଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ରଯାଜନା ରଯମତି ି ମଞ୍�୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରର ସାତସପନ 
ପା�ଟଛି।ି ପକାଘର ଖରଣ୍ଡ ନ ଥିବାର୍ ଝାଟମିାଟ ି ଘରର 
ମଞ୍�୍ତା ପଡ଼ରିହଛିନ୍।ି ମ୍ଁ ଦୃଷ୍ଟବିାଧତ, ମରତ ଦ୍ନଆି 
ଦଶିନ୍।ି ରହର� ଏ ପ୍ରଶାସନ କ’ଣ ଅନ୍ ରବା� ି ମଞ୍�୍ତା 
ରକାହଭରା କଣ୍ରର କହଥିିର�। ରସମାନଙ୍୍କ କ’ଣ ରମା’ 

ଦାରଦି୍ରୟୁତା ଦଶିନ୍ ିରବା� ିକହଥିିର�।
ମଞ୍�୍ତାଙ୍୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୬୦ ରହ�ାଣ।ି ଶରୀର 

ଦ୍ବ୍ଷଳର୍ ଆଉ ଚା�ବ୍ି� ିପାର୍ନାହାନ୍।ି ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ପବୂ୍ଷର୍ 
ଦୃଷ୍ଟଶିକ୍ତ ିହରାଇଥିବା ମଞ୍�୍ତା ମ�କିଙ୍କ ଘର ମାଶ୍ଷାଘାଇ 

ବ୍ଲକ ମଣକ୍ିଣ୍ଡା ଗ୍ାମରର। ତରିଶି ବର୍ଷର ପଅ୍ ଓ ରବାହୂଙ୍୍କ 
ରନଇ ତାଙ୍କର ରଛାଟଆି ସଂସାର। ମଞ୍�୍ତାଙ୍୍କ ଦଶି ୍ ନ 
ଥିବାରବରଳ ପଅ୍ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରକି ଅକ୍ଷମ। ପ୍ରତଦିନି ରତ� 
�୍ଣ ସଂସାରର ରବାଝ ଉଠାଇବାକ୍ ବଭିନି୍ନ ସମସୟୁାର 
ସାମ୍ା କରବିାକ୍ ପ�୍ଛ।ି ଦ୍ଦ୍ଟିନରର କାଳାତପିାତ କର୍ଥିବା 
ଏହ ି ପରବିାରକ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷର୍ ରକବଳ ଖରଣ୍ଡ ରାସନ 
କା�୍ଷ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି ରହର� ଏହ ି ପରବିାରଟ ି
ଭଙ୍ା ଦଦରା ଘରର ରହ୍ଥିର� ମଧ୍ୟ ଆବାସ ରଯାଜନାରର 
ଅନ୍ଭ୍୍ଷକ୍ତ କରାଯାଇନ।ି ରସପରଟ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର 
ଖରଣତେ ମଳିପିାର୍ନ ି ରବା� ି ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ା ପାଇବାର୍ 
ମଧ୍ୟ ଦଶ ବର୍ଷ ରହବ ବଞ୍ତି ରହାଇ ରହଛିନ୍।ି ଗରବିଙ୍କ 
ପାଇଁ ରଯାଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟୟୁ ରମୌଳକି ଅଧିକାରର୍ ବଞ୍ତି 
ରହାଇଛନ୍ ିମଞ୍�୍ତାଙ୍କ ପରବିାର। ଭନି୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ 
ଘର ଖରଣ୍ଡ ରଯାଗାଇ ରଦର� ଅନ୍ତଃ ପରକ୍ଷ ଏ ପରବିାରର 
କଛି ିକଷ୍ଟ �ାଘବ ରହାଇପାରନ୍ା ରବା� ିସ୍ାନୀୟ ର�ାରକ 
ମତ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ଦବିୟୁାଗେ ପ୍ରତ ିଦୟା ନାହ ିଁ

ମଞ୍େ୍ତାଙ୍୍ ସକସବ ମଳିବି ଭନି୍ନକ୍ଷମ ୋର୍ଟିଫିସକଟ୍ ଆଳ,ି୨ା୯(େମେି)
ଚଳତି ବର୍ଷ ବନୟୁାରର କାଣୀ ନଦୀରର 
ବନୟୁା ରହବା ଫଳରର ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା 
ଆଳ ି ବ୍ଲକର ୧୦ଟ ି ପଞ୍ାୟତ ରଗାବନି୍ଦପର୍, 
�ମିରିପିାଳ, ସଂସଧିା, ଅଗ୍ଷଳ, ରକତ୍ଆପାଳ, 
ରପତପଡ଼ା, ଏର�ଙ୍, ଜ୍ଆଣଆି, ରଦସାହ,ି 
ପାଳମିୀରର ବନୟୁା ଜଳ ପ୍ରରବଶ କରଥିି�ା। 
ନଦୀରର ଜଳତେର ହ୍ାସ ପାଇଥିବାରବରଳ 
ରକତ୍ଆପାଳ, ଏର�ଙ୍ ରଦସାହ ିଓ ପାଳମି ି
ପଞ୍ାୟତର ଚାରଜମରିର ଏ ପଯ୍ଷୟୁନ୍ ଦ୍ଇ 
ଫ୍ଟର ବନୟୁା ଜଳ ରହଛି।ି ଫଳରର 
ଧାନ ଗଛ ପଚ ି ନଷ୍ଟ ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ସ୍ାନୀୟ ଚାରୀଙ୍କ ଅଭରିଯାଗ ଅନ୍ଯାୟୀ 
ପାନରପଣ୍ଠାର୍ ଏର�ଙ୍ ପଯ୍ଷୟୁନ୍ ନମି୍ଷାଣ 
ରହାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସଡ଼କ ଏଥିପାଇଁ 
ବାଧକ ସାଜଛି।ି ପବୂ୍ଷର୍ ବନୟୁା ଛାଡ଼ବିା 
ସରଙ୍ ସରଙ୍ ବନୟୁା ଜଳ ନଷି୍ାସନ 
ରହାଇଯାଉଥି�ା। ନୂତନ ସ�କ ରହବା 
ଦ୍ାରା ବନୟୁା ଜଳ ନଷି୍ାସନ ରହାଇ ନ ପାର ି
ଜମ ି ରହଛି।ି ଫଳରର ଚାର ନଷ୍ଟ ରହ�ା। 
ଏହାକ୍ ରନଇ ତତ୍ାଳୀନ ସରପଞ୍ ରଶ୍ତିା 

ରଜନା ଓ ସମବାୟ ସମତି ିସଭାପତ ିସରରାଜ 
ରଜନା ୨୦୧୭ରର ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ନକିଟରର 
ଅଭରିଯାଗ କରଥିିର�। ଏ ଅଭରିଯାଗକ୍ 
ଆଧାର କର ି ତତ୍ାଳୀନ ଜଲି୍ାପାଳ ସ୍ାନ 
ପରଦିଶ୍ଷନ କର ି ରସଠାରର ଦ୍ଇଟ ି ବଡ଼ 
ପାଇପ ବସାଇ କ�ଭଟ୍ଷ ନମି୍ଷାଣ କରବିାକ୍ 
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀକ୍ ନରିଦ୍୍ଷଶ ରଦଇଥିର�। 
ରତରବ ରସରତରବରଳ ଅଧିକାରୀ କ�ଭଟ୍ଷ 
ନମି୍ଷାଣ ନ କର ି ଚାର ଜମଠିାର୍ ୪ ଫ୍ଟ 

ଉଚ୍ଚର ଏକ ରଘାରରା କର ିରାତୋ କାଯ୍ଷୟୁ ସାର ି
ରଦଇଥିର�। ଯଦ୍ାର ଫସ� ଉଜ୍ଡ଼ଯିାଉଛ।ି 
ଏହାର ସ୍ାୟୀ ସମାଧାନ ତ୍ରନ୍ କରା ନ ଗର� 
ଆଗାମୀ ଦନିରର ଆରନ୍ଦାଳନ, ରାତୋରରାକ 
କରାଯବିାକ୍ ଚାରୀ ଗରଜନ୍ଦ ରଜନା, ସର୍ରନ୍ଦ 
ସାମ� ରଶ୍ତିା ରଜନା, ନରିରାଧ ରଜନା, 
କଳ୍ପତର୍ ଦାସ, କାଳନ୍ଦୀ ମଳକି, ମାଧବାନନ୍ଦ 
ମଳକି, ମରହନ୍ଦ ଦାସ ଓ ସରରାଜ ରଜନା 
ପ୍ରମଖ୍ ରଚତାବନୀ ରଦଇଛନ୍।ି

ଛାଡଗିୋ ବନୟୁା, ଉଜ୍ଡଗିୋ ଚାଷ

ଭଦ୍ରକ,୨।୯(େମେି)

ଗତ ଗର୍ବାର ଅପରାହ୍ନରର 
ଜରଣ ଦ୍ଘ୍ଷଟଣାଗ୍ତେ ଶଶିର୍ ଆଶ ୍
ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ର�ାରକ ଆମ୍ବରରାଳ ି
�ାକ୍ତରଖାନା(ପଏିଚସ)ିକ୍ ଯାଇଥିର�। 
ରତରବ ରସଠାରର ରକୌଣସ ି �ାକ୍ତର କ ି
ଫାମ୍ଷାସଷି୍ଟ ନ ଥିବା 
ରନଇ ଉରତ୍ଜନା 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥି�ା। 
ଉତ୍ୟୁକ୍ତ ର�ାରକ 
� ା କ୍ତ ର ଖ ା ନ ା ର 
ମଖ୍ୟୁ ଫାଟକରର 
ତା�ା ପକାଇ ତୀବ୍ର 
ପ୍ରତବିାଦ କରଥିିର�। 
ଏହ ି ଘଟଣାକ୍ 
ରନଇ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ଅଞ୍ଳରର ଚାପା ଉରତ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଥି�ା। ସରକାରୀ �ାକ୍ତରଖାନାରର 
ଜରଣ ନ୍ରହଁ ଦ୍ଇ ଦ୍ଇ ଜଣ �ାକ୍ତର 
ଅନ୍ପସ୍ତି ରହବିା ଘଟଣା ଓ ଏକମାତ୍ର 
ଫାମ୍ଷାସଷି୍ଟକ୍ ର�ପର୍ଟସନରର ଅନୟୁତ୍ର 
ପଠାଇବା ଘଟଣା ଏହ ି ପରସି୍ତି ି �ାଗ ି
ମଖ୍ୟୁତଃ ଦାୟୀ ରବା� ି ଅନ୍ସନ୍ାନର୍ 
ଜଣାଯାଇଛ।ି ସଚୂନାରଯାଗୟୁ ରଯ, ଭଦ୍ରକ 
ବ୍ଲକ ବରପଦା ସଏିଚ୍ ସ ିଅଧିନ ଆମ୍ବରରାଳ ି
ପଏିଚ୍ ସ ି (ପ୍ରାଥମକି ସ୍ାସ୍ୟୁରକନ୍ଦ)ରର ଗତ 
ଗର୍ବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ରବରଳ 
ଆମ୍ବରରାଳ ି ଅଞ୍ଳର ଚଗ�୍୍ ମହାଳକିଙ୍କ 

୪ବର୍ଷର ଶଶି ୍ ଏକ ବାଇକ୍  ଦ୍ଘ୍ଷଟଣାରର 
ଶକିାର ରହାଇ �ହ୍�୍ହାଣ ରହାଇଥି�ା। 
ଉକ୍ତ ଶଶିକ୍୍ ତ୍ରନ୍ ଆମ୍ବରରାଳ ି ପଏିଚ୍ ସକ୍ି 
ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ନଆିଯାଇଥି�ା। ରତରବ 
ରସଠାରର ରକବଳ ଜରଣ ମାତ୍ର ସଇ୍ପର 
କମ୍  ଆରଟଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ବୟୁତୀତ ଅନୟୁ ରକହ ି
ନ ଥିର�। ଉରତ୍ଜତି ର�ାରକ ଏହାର 

ପ୍ରତବିାଦ କର ି ଦୀଘ୍ଷ 
ସମୟ ଧର ି ପ୍ରତବିାଦ 
କରବିା ସହ ମଖ୍ୟୁ 
ଫାଟକରର ତା�ା 
ପକାଇ ରଦଇଥିର�। 
ଆଉ ଆଜ ି ଏହ ି
ଘଟଣାରର ଜଲି୍ା 
ମଖ୍ୟୁ ଚକିତି୍ାଧିକାରୀ 
�ାକ୍ତର ସରନ୍ାର 
କ୍ମାର ପାତ୍ର 

ବରପଦା ସଏିଚ୍ ସ ି ବା ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ୟୁ 
ରକନ୍ଦର ରମ�କିା� ଅଫିସରଙ୍୍କ ରକୈଫିୟତ 
ତ�ବ (ରଶା’କଜ୍ ) ମାଗଥିିବା ସଚୂନା 
ରଦଇଛନ୍।ି ରତରବ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ କଥା 
ରହ�ା, ଆମ୍ବରରାଳ ି ପ୍ରାଥମକି ସ୍ାସ୍ୟୁ 
ରକନ୍ଦରର ନୟିମତି ଭାରବ କାଯ୍ଷୟୁରତ 
୨ ଜଣ �ାକ୍ତର ଅନ୍ପସ୍ତି ରହ୍ଛନ୍।ି 
ଏହ ି �ାକ୍ତରଖାନାରର ଜରଣ ରମ�କିା� 
ଅଫିସର (�ାକ୍ତର �.ିଜ ିଉତ୍ଳକିା) ଓ ଜରଣ 
ଆୟର୍ �ାକ୍ତର (ନମତିା ପାଣ)ିଙ୍୍କ ନଯିକ୍୍ତ ି
କରାଯାଇଛ।ି ରତରବ ଘଟଣା ରବରଳ 
ଏମାରନ �ାକ୍ତରଖାନାରର ଅନ୍ପସ୍ତି 

ଥିବା ଏପରକି ି ଗତକା� ି �ାକ୍ତରଖାନାକ୍ 
ଆରଦୌ ଯାଇ ନ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 
ସବ୍ଠାର୍ ଆଶ୍ଚଯ୍ଷୟୁଜନକ କଥା ରହ�ା ଏହ ି
�ାକ୍ତରଖାନାରର ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ଫାମ୍ଷାସଷି୍ଟ 
ପଦବୀରର ଥିବା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ରବରହରାଙ୍୍କ 
ଗତ ୧ ବର୍ଷ ରହବ ର�ପର୍ଟସନରର 

ବରପଦା ସଏିଚ୍ ସକ୍ି ପଠାଯାଇଛ।ି 
ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ାନରର କାହାରକ୍ି ନଯିକ୍୍ତ ି
ଦଆିଯାଇନ।ି ଫଳରର ଫାମ୍ଷାସଷି୍ଟ ପଦବୀ 
ଦୀଘ୍ଷଦନି ରହବ ଖା�ପିଡ଼ଛି।ି ଜରଣ ମାତ୍ର 
ଫାମ୍ଷାସଷି୍ଟଙ୍୍କ କାହ ିଁକ ିଓ କାହା (?) ସ୍ାଥ୍ଷରର 
ର�ପର୍ଟସନରର ପଠାଯାଇଛ,ି ଏହାର 

ବଧିିବଦ୍ ତଦନ୍ ରହବା ଜର୍ରୀ ରବା� ି
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଳବାସୀମାରନ ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି 
ଅନୟୁପକ୍ଷରର ଏଠାରର କାଯ୍ଷୟୁରତ ଏକମାତ୍ର 
ଏଏନଏମ୍  (ମହଳିା ସ୍ାସ୍ୟୁକମ୍ଷୀ) ରବୈରଦହୀ 
ଶହିଳଙ୍୍କ ମଧ୍ୟ ର�ପର୍ଟସନରର ନଳାଙ୍ 
�ାକ୍ତରଖାନାକ୍ ପଠାଯାଇଛ।ି ଫଳରର 
ଆମ୍ବରରାଳ ି�ାକ୍ତରଖାନାକ୍ ରକବଳ ୨ଜଣ 
�ାକ୍ତର ପରଚିାଳନା କର୍ଛନ୍।ି ଆଉ ଘଟଣା 
ଦନି ଏହ ି କାଯ୍ଷୟୁରତ ୨ �ାକ୍ତର ଅନ୍ପସ୍ତି 
ଥିବାର୍ ଏପର ି ପରସି୍ତି ି ସଷୃ୍ଟ ି ରହାଇଥି�ା। 
ଏରନଇ ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ କ୍ଷୀରରାଦ ଦାଶ 
କ୍ହନ୍ ି�ାକ୍ତରଖାନାର ୨ ଜଣ କମ୍ଷଚାରୀଙ୍୍କ 
ର�ପର୍ଟସନରର ପଠାଇବା ସ୍ାସ୍ୟୁ 
ବଭିାଗର ଭ୍ଲ୍  ନଷି୍ପତ୍।ି ଯଦ ି ଦ୍ଘ୍ଷଟଣାଗ୍ତେ 
ଶଶିର୍ ସ୍ାସ୍ୟୁବସ୍ା ଗର୍୍ତର ରହାଇଥାନ୍ା 
ରତରବ ପରସି୍ତି ି ଅଣାୟତ୍ ରହାଇଥାନ୍ା 
ରବା� ି ସ୍ାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାରନ ଦାବ ି
କରଛିନ୍।ି ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାସ୍ୟୁରକନ୍ଦରର 
ଉପରରବଳା �ାକ୍ତରଖାନା ରଖା�ା ନ ଯବିା, 
�ାକ୍ତର ଅନ୍ପସ୍ତି ରହବିା ଓ କମ୍ଷଚାରୀଙ୍୍କ 
ର�ପର୍ଟସନରର ଅନୟୁତ୍ର ପଠାଇବା ରଯାଗ୍ଁ 
ରରାଗୀରସବା ବୟୁାହତ ରହବା ସହ ଜନ 
ଅସରନ୍ାର ବଢ଼ବିାରର �ାଗଛି।ି ଏଭଳ ି
ବୟୁତକି୍ମ କର୍ଥିବା ସ୍ାସ୍ୟୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ବରିରାଧରର ସ୍ାସ୍ୟୁ ବଭିାଗ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ମଳୂକ 
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କର୍ ନ ଥିବାର୍ ଏଭଳ ି
ଘଟଣାମାନ ଜଲି୍ା ତମାମ ବଢ଼ବିାରର 
�ାଗଛି ି ରବା� ି ବ୍ଦ୍ଜିୀବୀ ମହ�ରର 
ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି

ଆମ୍ବଭେୟାଳ ିପଏିଚ୍ ସଭିେ ତୟାଲୟା ପଡ଼ବିୟା ଘଟଣୟା 

ଏମ୍ଓଙ୍କୁ ରକୈଫିୟତତଲବକରଲଜଲି୍ାମକୁଖ୍ୟଚକିତି୍ାଧିକାେୀ

ଡୟାକ୍ତେଙ୍କ ଅନୁପସ୍ତି ି
ଓ ଫୟାମ୍ୟାସଷି୍ଟ-
ଏଏନଏମ୍ ଙ୍କ 
ଭଡପଭୁଟସନ 
ମଖୁ୍ୟ କୟାେଣ

ଭଦ୍ରକ,୨ା୯(େମେି)

ନଳାଙ୍ସ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାଜଜ୍  ରକାଟ୍ଷର୍ 
କାଯ୍ଷୟୁ ସାର ି ନଜି ସ୍ଟ୍ରିର ଘରକ୍ 
ରଫର୍ଥିବା ରବରଳ ୧୬ନମ୍ବର ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥରର ଆଜ ି ସନ୍ୟୁାରର ଜରଣ 
ଜ୍�ସିଆିରୀ(ବଚିାର ବଭିାଗୀୟ)
ମହଳିା କନଷି୍ କରିାଣୀଙ୍୍କ ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥରର ରକରତକ ଦ୍ବୃ୍ଷତ୍ ଆକ୍ମଣ 
କର ି ସନ୍ାରଚନ୍  �୍ଟ୍  ଉଦୟୁମ କରଛିନ୍।ି 
ଫଳରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହଳିା କରିାଣୀ ଜଣଙ୍କ 

ଆହତ ରହାଇଛନ୍।ି ଦ୍ବୃ୍ଷତ୍ମାରନ ତାଙ୍କ 
ସନ୍ା ରଚନ୍ କ୍ �୍ଟ୍  କରବିାକ୍ ଉଦୟୁମ କର ି
ବଫିଳ ରହାଇଥିର� ବ ି ତାଙ୍କ ଭୟୁାନଟି ି
ବୟୁାଗ ଓ ରମାବାଇ� ରଫାନ୍  ରନଇ 
ରଫରାର୍  ରହାଇଯାଇଛନ୍।ି ପ୍ରକାଶ ରଯ, 
ଭଦ୍ରକ ଜ୍�ସିଆିର ି ବଭିାଗରର ଜ୍ନୟିର 
କରିାଣ ି ଭାରବ କାଯ୍ଷୟୁରତ ରମାନା�ଜିା 
ମହାନ୍ ି ନଳାଙ୍ ସ୍ତି ଜ�ି୍ାଜଜ୍  ରକାଟ୍ଷର୍ 
କାଯ୍ଷୟୁ ସାର ି ସନ୍ୟୁା ପ୍ରାୟ ସାରେ 
୭ଟା ରବରଳ ନଜି ସ୍ଟ୍ରିର ଘରକ୍ 
ରଫର୍ଥିର�। ରତରବ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ାମାଞ୍ଳ 
ଥାନା ଅଧିନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 
ରଗାପବନ୍୍ ନଗର ଛକରର ଏକ ପଲ୍ ସର 
ବାଇକ୍ ରର ୨ଜଣ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍ ଶୟୁାମଳ 
ବର୍୍ଷର ଯବ୍କ ତାଙ୍କ ରବକର୍ ସନ୍ାହାର 
ଝାମ୍ପବିାକ୍ ଉଦୟୁମ କରଥିିର�। ଫଳରର 
ରମାନା�ଜିା ତରଳ ପଡ଼ଯିାଇଥିର�। 
ପରର ଏହ ି ଦ୍ବୃ୍ଷତ୍ମାରନ ତାଙ୍୍କ ଆକ୍ମଣ 
କରଥିିର�। ରତରବ ସନ୍ାରଚନ୍ ଟକ୍ି 
ରନବାକ୍ ସକ୍ଷମ ରହାଇନଥିର�। ରତରବ 
ମହଳିା କରିାଣୀଙ୍କ ରଭନଟି ିବୟୁାଗକ୍ ରନଇ 
ଦ୍ବୃ୍ଷତ୍ମାରନ ଭଦ୍ରକ ଅଭମିର୍ଖ ରଫରାର୍  
ରହାଇ ଯାଇଥିର�। ଏହ ି ବୟୁାଗରର 
ତାଙ୍କର କଛି ିଟଙ୍କା ଓ ରମାବାଇ� ରଫାନ 
ଥି�ା। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ାମାଞ୍ଳ ଥାନାରର ସମ୍ପୃକ୍ତ 
କରିାଣୀ ଏତ�ା ରଦଇଛନ୍।ି ରପା�ସି 
ଘଟଣାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ସଚୂନା 
ରଯାଗୟୁ, ଭଦ୍ରକରର ପଣ୍ ି �୍ରଟରାମାରନ 
ସକ୍ୟି ରହାଇ �୍ଟ୍ ତରାଜ ଆରମ୍ଭ 
କର�ଣ।ି ବରିଶର କର ି ଭଦ୍ରକ ଗ୍ାମାଞ୍ଳ 
ଥାନା ଇ�ାକାରର ଏହ ି �୍ଟ୍  ଘଟଣା 
ବଢ଼ବିାରର �ାଗଛି।ି

�ଦ୍ରକଭେ ମୟାତଭିଲ ଲୁଭଟେୟା

ମହଳିାକେିାଣଙି୍କୁ ଆକ୍ରମଣକେିଲକୁଟ୍



ଥରକର କଥା,ଗରୁୁ-ଶଷି୍ୟ ଦୁହେଁ ଧ୍ାନମଗ୍ନ ହୋଇ ବଗଚିାହର 
ବସଥିାନ୍।ି ଧ୍ାନ ଚନି୍ନ କରୁ କରୁ ଶଷି୍ୟ ହଦଖିହେ 
ଚାରାଗଛ ମହୂେ ଶାଗଆୁ ପତ୍ର ଓ ଘାସହର 

ଡମି୍ବଟଏି ପଡ଼ଛି।ି ଆଉ ହସ ଡମି୍ବ ଭତିହର ହ�ାଉ 
ବକହଟ ଜୀବ ବା ପ୍ାଣୀଟ ିଅଛ,ି ତେ ିଁରୁ ବାୋରବିାକୁ 
ହଚଷ୍ା କରୁଚ।ି ବଚିରା ବାରମ୍ବାର ଏମତି ି ହଚଷ୍ା 
କରୁଥାଏ ହସ। ହେହେ ସକାେରୁ ଦନି ଦ’ି ପେର 
,ପଣୁ ି ଦ୍ପି୍େରରୁ ଛାଇଅନ୍ାର ବତିଗିୋ ଅଥଚ 
ଅଣ୍ା ଭତିରୁ ବଚିରା ବାୋରପିାରେିା ନାେ ିଁ। ତା’ର 
େଗାତାର ହଚଷ୍ା ହ�ାଗୁଁ ଅଣ୍ାଟ ି ଠାଏ ଠାଏ 
ଫାଟ�ିାଇଥିୋ ଓ ପ୍ଜାପତ ି ଶକୂର ମେଁୁ ଟହିକ 
ବାୋରକୁ ଦଶିଥୁିୋ। ଇଏ କନୁି୍ ଏମତି ି ଦନିରାତ ି
ହଚଷ୍ା କରୁଥାଏ।  କଛିଦିନି ବତିଗିୋ,ହେହେ 
ପ୍ଜାପତ ିଶକୂ (ପ୍ଜାପ୍ତରି ପବୂ୍ବରୂପ ) ଏହବ ସଦୁ୍ା ଡମି୍ବରୁ 
ବାୋରପିାରେିା ନାଇଁ। ଶଷି୍ୟଜଣକ ତାକୁ ଏକେୟହର ଅହନଇ 
ଥାନ୍।ି କଛିକି୍ଷଣ ପହର ଶଷି୍ୟଙ୍କର ତା’ ଉପହର ଦୟା ଆସେିା। ଶଷି୍ୟ 
ଭାବହିେ ବଚିରା ଏ ନରିୀେ ଜୀବଟ ିଦନିରାତ ିଶ୍ରମକର ିଅଣ୍ାରୁ ବାୋରବିା ପାଇଁ 
ଚାେୁଁଚ ି,କନୁି୍ ଡମି୍ବଟା ତ’ ଟହିକ ଟହିକ ଫାଟ ିଫାଟ�ିାଉଛ।ି ଶଷି୍ୟ ଭାବହିେ ଏଥିପାଇଁ କଛି ିକରବିାକୁ 

ହେବ। ଗରୁୁଜୀ ଶଷି୍ୟକୁ କେହିେ, ତୁମ ମନ 
ଇଆହଡ଼  ସଆିହଡ଼ ଘରୂବୁିେବିା ଦ୍ାରା ଧ୍ାନହର ବଘି୍ନ 

ଘଟୁଚ।ି ତୁହମ ହକବେ ଧ୍ାନହର ମନ େଗାଅ। କନୁି୍ 
ଶଷି୍ୟ ଆଉ ନଜିକୁ ସମ୍ାେ ି ପାରହିେ ନାେ ିଁ। ମଉକା ଉଣ୍ ି

ଡମି୍ବ ହ�ାେଟକୁି ଭାଙ୍ ିପ୍ଜାପତ ିଶକୂକୁ ବାୋରକହେ। ୋତହର 
ହତାେଧିର ିଆଉଁଶବିାକୁ ୋଗହିେ। ବଚିରା ପ୍ତ ିଦୟା ହଦ�ାଇ ଜୀବନ 

ତା’ର ବଞ୍ାଇ ହଦଇଛ ିହବାେ ିଭାବ ିମହନମହନ �ବୁ୍ �ସୁ ିହେଉଥିହେ ଶଷି୍ୟ। କନୁି୍ 
ଦୁହ�୍ବାଗକୁ ହସ ବଡ଼ କଷ୍ହର ଦୁଇ ତନି ି ଘଣ୍ା�ାଏ ଜୀବତି ରେ ି ପହର ମରଣମେଁୁକୁ ହଠେ ି
ହୋଇଗୋ। �ବୁ୍ ମନଦୁଃ�ହର ଭାଙ୍ପିଡ଼ହିେ ଶଷି୍ୟ। ତାଙ୍କ ମଣୁ୍କୁ ବୁଦ୍ବାଟ କଛି ି ଦଶିେିା 
ନାେ ିଁ। ହଶଷହର ଏମତି ିକାଇଁକ ିହେୋ, ଜମାରୁ ଜାଣପିାରହିେ ନାଇଁ। ଅଗତ୍ୟା ହସ ଗରୁୁଜୀଙୁ୍କ 

ପଚାରହିେ –ଗରୁୁଜୀ, ଏମତି ିକାେ ିଁକ ିଘଟେିା ? ତେୁଁ ଗରୁୁଜୀ କେହିେ –ତୁହମ ହସ ଜୀବର �ନ୍ତ୍ରଣା 
ନଜି ଆଖିହର ହଦଖିେ, କନୁି୍ ପ୍କୃତହର ତାୋର ହସ ପୀଡ଼ା ନ ଥିୋ, ଜୀବ ଡମି୍ବକୁ ବାରମ୍ବାର 

ଆଘାତ କରୁଥାଏ। ହ�ମତି ିକ ିତା’ର ହଡଣା ହ�ାଡ଼କି ମଜଭୁତ ହୋଇ�ବି। ପଣୁ ିକଛିଦିନି ପହର 
ହଗାଡ଼ ବ ିଟାଣ ହୋଇ�ବି। ନହିଜ ହସ ଡମି୍ବକୁ ଭାଙ୍ପିାହର, ସ୍ାଧୀନ ହୋଇ ବୁୋଚୋ କହର ଏବଂ 

ଫୁେର ଭରପରୂ ଆନନ୍ଦ ବ ିଅନୁଭବ କହର। ତୁହମ ହସ ଡମି୍ବକୁ ଜୀବନ ହଦବା ବଦେହର ତା’ର ଜୀବନ 
ନାଶ କେ। ପେିାଏ ମନହର�, ପ୍ତକୂିେ ପରସି୍ତି ିସେ ମକୁାବେିା କରବିା ପହର ହ�ାଉ ସଫେତା ମହିେ, 
ତାୋ ଚରିସ୍ାୟୀ। ଆଉ ବନିା ସଂଘଷ୍ବହର ହ�ାଉ ସଫେତା ସାଉଁଟ ତାୋ କ୍ଷଣସ୍ାୟୀ ା
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ତୃତୀୟ ମରେଣୀ,  
ସରସ୍ବତୀ ଶଶି ୁବଦି୍ୋ�ନ୍ରି, 

ଭୀ�ଟୋଙ୍ ିଭୁବମେଶ୍ବର  

ଶାନ୍ତନୁ ଶାନ୍ତ ତି ସ୍ବରୂପ
ଅଷ୍ଟ� ମରେଣୀ 

ବ.ିଏମ୍  ହୋଇସ୍ଲୁ୍  
ପରୁୁଣୋ ଭୁବମେଶ୍ବର

ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ ତିୟା ସାହୁ
ଚତୁର୍ଥ ମରେଣୀ 

�ଦସ୍ଥ ପବ୍କି ସ୍ଲୁ, ପରୁୀ

ସାଦ୍ାନ୍ତ ଶତପଥ୍ମୀ

Kê^ò ZûeKû

ଅଂଶ ତିତାଅଂଶ ତିତା

 ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ

jiò jiò jiûAaûjiûAaû

ପଞ୍ଚ� ମରେଣୀ  
ମକନ୍ଦୀୟ ବଦି୍ୋଳୟ େଂ-୩

�ମଞ୍ଚଶ୍ବର, ଭୁବମେଶ୍ବର

ପ୍ ତିୟସ୍ ତିତା ଶଭୁଦଶଶିନ୍ମୀ

(୧) ରାମଚର ତିତ ମାନସର ରଚୟ ତିତା କ ତିଏ?

ଉତ୍ତର : ______________________________________

(୨) ସରୂ୍ଯ୍ କ ତିରଣରୁ ଗକଉଁ ଭ ତିଟାମ ତିନ୍  ମ ତିଳ ତିଥାଏ?

ଉତ୍ତର : ______________________________________

(୩) ହକ ତିର ରାଦୁକର କାହାଙୁ୍ କୁହାରାଏ?

ଉତ୍ତର : ______________________________________

(୪) ଆଗ୍ା ଗକଉଁ ନଦ୍ମୀ କୂଳଗର ଅବସ୍ଥତ?

ଉତ୍ତର : ______________________________________

(୫) ଭାରତର ପ୍ଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ତିଙ୍ ନାମ କ’ଣ?

ଉତ୍ତର : ______________________________________

ସକୋଳ �ଡିଆି ପ୍ୋଇମଭଟ୍ ଲ�ିମିଟଡ୍ 

ସକ
ାଳ

 ଶ
ତିଶ ୁକୁ

ଇଜ୍
-୫

୧

ଆମର 
ଗରାୋଗରାେ 

ଠ ତିକଣା ପ୍ଟ୍ େଂ- ଏନ୍ -୩/୪୪୧, ଆଇ.ଆର୍ .ସ.ି ଭମିଲଜ୍ , େୟୋପଲ୍ୀ, ଭୁବମେଶ୍ବର-୧୫

ସକାଳ ଶ ତିଶ ୁକୁଇଜ୍ ଗର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରୁଥବା 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ମୀମାଗନ ଏଗବ ଗସମାନଙ୍ ଉତ୍ତରକୁ 
sakalasishu@gmail.comଗର 

ପଠାଇବାକୁ ଅନୁଗରାଧ। ତ ତିନ ତିଜଣ ସଠତିକ୍  
ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍ ନାମ ଏହ ତି ପଷୃ୍ାଗର  

ପ୍କାଶ ପାଇବ। ବ
ତିଗଶ

ଷ
 ସ

ଚୂ
ନ

ା

 ସ୍ବର୍୍ଯମୟ୍ମୀ କର, ଧାମନେର, ଭଦ୍ରକ
 ଅମ ତିତ୍ ବରଣ ସାମଲ, ଡୁମଡୁୁମା, 

ଭୁବଗନଶ୍ବର
 ମ ତିଲନ୍  ଓଝା, ତ ତିଗତ୍ଯାଲ୍ , 

ଜେତସ ତିଂହପରୁଗତ
 ସ

ପ୍ୋ
ହର

  
କୁଇ

ଜ୍  
ବମି

େତ
ୋ

ଶ ତିଶ ୁପଗହଳତି

ପ୍ଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ,  ଗମା-୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩

 ବାଣ ନୁଗହଁ କ ତିନୁ୍ତ ଫୁଟଇ ସ ତିଏ
 ସଭତିଙ୍ ମନଗର ଭୟ ଜନ୍ାଏ
 ଇଚ୍ା ଗହଗଲ ତା’ର ଆସଇ ଧାଇଁ
 ଆସ ତିବା ଠ ତିକଣା ନ ପାଏ ଗକହ ତି
 ବଷ୍ଯାରାଣ୍ମୀକୁ ସ୍ାେତ କର ତିବା ପାଇଁ
 ଆସଥୁାଏ ସ ତିଏ ବାଜା ବଗଜଇ।

 ଉ-ଘଡ଼ଘଡ଼ତି
 ବଷ୍ଯା ଛାଡ଼ ତିେଗଲ ଗସ ପରା ଆଗସ

 ଗମଘ ଆକାଶଗର ମରୁୁକ ତି ହଗସ
 ସାତଟ ତି ରଙ୍ଗଗର ସଗଜଇ ଗହାଇ
 ସଭତିଙ୍ ମନକୁ ନ ତିଏ ଗଚାଗରଇ
 ଗକଗବ ଗସ ଆସ ତିବ ନ ଜାଗଣ ଗକହ ତି
 ଭାର ତି ମନଗଲାଭା ଅଟଇ ଗସହ ତି।

 ଉ- ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ

େରୁୁ-ଶ ତିଷ୍  
ଓ  

ପ୍ଜାପତ ତି

ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ାହସ ବଦି୍ୟାେୟ େହସ 
ଆସଅିଛ ିଗରୁୁ ଦବିସ 
ଗରୁୁ ବଦି୍ୟାଦାତା ଜ୍ାନର କରତା 
ଗରୁୁ ବ୍ରହ୍ା, ବଷୁି୍, ମହେଶ !
ଅଜ୍ାନ ଅନ୍ାର କରହିଦହବ ଦୂର 
ଜ୍ାନର ଦୀପାେ ିଜାେକି ି
ଉତ୍ତମ ଚରତି୍ର ଛାତ୍ର ଗଢବିାହର 
ତାଙୁ୍କ କଏି �ବି ବେକି ି!
ସମାଜର ପଥ ପ୍ଦଶ୍ବକ ସାଜ ି
ସଭ୍ୟତାକୁ ହନହବ ଆହଗଇ 
ତାଙ୍କ ଆଦଶ୍ବହର କନ୍ୟାଭରୂଣ େତ୍ୟା 
ଜାତପି୍ଥା �ବି ଦୂହରଇ !
ପରହିବଶ ସସୁ୍ ରଖିବା ପାଇଁକ ି
ଶ�ିାଇହବ ବୃକ୍ଷହରାପଣ 
ଆସ ଆହମ ଆଜ ିଶପଥ କରବିା 
ଛୁଇଁ ଗରୁୁହଦବ ଚରଣ !
ତାଙ୍କ ଆଦଶ୍ବହର ବାଟ ଚାେବିାକୁ 
ହନବାହର କହଠାର ନଷି୍ପତ୍ତ ି
ମ�ୂ୍ବତା ହଦାଷରୁ ଦୂର କହେ ହ�ଉଁ 
ଗରୁୁ ସଏି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତ ି!
ଗରୁୁ ଦବିସହର ଗରୁୁ ପଜୂାକର ି
ଗରୁୁ ଗଣୁ ଗାନ କରବିା 
ଗରୁୁଙ୍କ  ମାଧ୍ହମ ହଗାବନି୍ଦଙୁ୍କ ଚହି୍ ି
ଶଷି୍ୟର ମେତ ରଖିବା !
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େୁରୁ 

ଜେଦ୍ମୀଶ ସାହୁ

ସଫଳ ବ ତିନ୍ାଣ ତି ତୁଗମ
ମଣଷି ତଆିର ିକାର�ାନାଟହିର
          ସଫେ ବନି୍ାଣ ିତୁହମ
ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଦଅିଁ ହକେ ିନାେ ିଁ
          ବଶିାେ ଧରଣୀ ଭୂହମ,
           ନାମଟ ିତୁମର ିଗରୁୁ
ତୁମ ପାଇଁ ସନିା ଜୀବନ ସମୁନ
           ବାସଥିାଏ ଭୁରୁ ଭୁରୁ।
ତୁହମ ପତିା ମାତା ବ୍ରହ୍ା ବଷୁି୍ ଆଉ
           ତୁହମ ମହେଶ୍ୱର ସାଇଁ
ଜ୍ାନର ଆହୋହକ ଜଗତ େସଇ
            ହକବେ ତୁମର ିପାଇଁ,
             ତୁମ ଶଭୁ କଇୋଣ
ମଥା ପହର ଥିହେ ଶଷି୍ୟ େଘଂିପାହର
             ବଶିାେ ସନୁି୍କୁ ଜାଣ।
ଶବିାଜୀ ଆରୁଣ ିଉପମନୁ୍ୟ ଜାରା
             ଗରୁୁ ଭକତରି ବହେ
ସନୁାମ ଅରଜ ିଚରିକାେ �ଶ
          ରଖିଗହେ ମେୀ ତହେ,
          ସଂସାରହର ତୁହମ ସାର
ତୁମର ିଚରହଣ ହକାଟ ିହକାଟ ିନମ
          କରଇ ମୁଁ ବାର ବାର।
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ନ ତିରାକାର ଚଇନ ତିନିଜ ପ୍ତଭିାକୁ ହସ ହଗାଟଏି ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ ହକ୍ଷତ୍ରହର ସୀମତି 
ର�ନାୋନ୍।ି ନାଚ, ଗୀତ, ଚତି୍ରାଙ୍କନ, ହ�େକୁଦ, ହ�ାଗ 
ସବୁଥହର ନଜିର ପାରଦଶ୍ଦିତା ହଦ�ାଇଛନ୍।ି ଆଉ 

ହସଥପାଇଁ ପାଇଛନ୍ ିଅଜସ୍ର ପ୍ଶଂସା ଓ ପରୁସ୍ାର। ଏେ ିବେୁମ�ୁୀ 
ପ୍ତଭିାଧାରୀ ବାେକିା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ ି ହକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ଆେ ି
ଅଞ୍େର ସାଇ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ।  

ପ୍ଶାନ୍ ସାେୁ ଓ ତୃପ୍ହିର�ା ସ୍ାଇଁଙ୍କ ଦ୍ତିୀୟ କନ୍ୟା ସାଇ। 
ବତ୍ତ୍ବମାନ ହସ ଆେ,ି ଶରତକୁମାର ହଦବ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାେୟ ଦଶମ 

ହଶ୍ରଣୀହର ପଢୁଛନ୍।ି ପାଠପଢ଼ା ସେତି ହ�େକୁଦହର 
ମଧ୍ ହସ ହବଶ୍  ନାଁ କରଛିନ୍।ି ଏପରକି ି ବନିା 
ତାେମିହର ହସ କାନଭାସ୍  ଉପହର ଜୀବନ୍ ଚତି୍ର ଆଙି୍କ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ ି ଆକଷ୍ବଣ କରଛିନ୍।ି ତାଙ୍କ ଚତି୍ରହର 
ହଶାଭାପାଏ ପ୍କୃତ ିଓ ସନୁ୍ଦର ପରହିବଶ।  ନସ୍ବରୀହର 
ପଢ଼ବିା ସମୟହର ସାଇ ଚତି୍ର ଆଙି୍କବା ଆରମ୍ 
କରଥିÒହେ। ଏୋବାଦ୍  ଗୀତ ଓ ନାଚହର ତାଙ୍କର ରୁଚ ି
ରେଥିୋ। ଏୋହଦ�Ò ତାଙ୍କ ମା’ ତାଙୁ୍କ ଏହକ୍ଷତ୍ରହର 
ଆଗକୁ ବଢବିା ପାଇଁ ଉତ୍ାେତି କରଥିହେ। ଏୋପହର 
ସାଇ, ବଦି୍ୟାେୟ ସ୍ତରରୁ  ଆରମ୍ କର ି ବ୍ଲକ୍  ସ୍ତରହର 

ହେଉଥିବା ବଭିନି୍ନ ପ୍ତହି�ାଗତିାହର ଭାଗ ହନହେ। ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ତହି�ାଗତିାହର 
ହସ ବେୁବାର ପରୁସ୍ତୃ ମଧ୍ ହୋଇଛନ୍।ି ହସ ଭେ ପାଠ ମଧ୍ ପଢ଼ନ୍।ି  ହସ 

ସପ୍ମ ହଶ୍ରଣୀହର ପଢ଼ବିା ସମୟହର ଓଡ଼ଆି େସ୍ତାକ୍ଷର ପ୍ତହି�ାଗତିାହର ପ୍ଥମ 
ହୋଇଥÒହେ। ହଦୌଡ଼ ପ୍ତହି�ାଗତିାହର ହସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପଛହର ପକାଇ 

ଦଅିନ୍।ି ହକବେ ନାଚ କ ି ଗୀତ  ନୁହେଁ, ହ�ାଗ ପ୍ତ ି ରେଛି ି ତାଙ୍କର 
ଦୁବ୍ବେତା। ହ�ାଗାଭ୍ୟାସର ବଭିନି୍ନ ମଦୁ୍ା ହଦ�ାଇ ହସ ଅହନକବାର ପରୁସ୍ତୃ ହୋଇଛନ୍।ି  ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପରଚିୟ 

ହେଉଛ ିହସ ଜହଣ ଦକ୍ଷ ଫୁଟବେ ହ�ୋେ।ି  ଅହନକ ଫୁଟବେ ମ୍ୟାଚ୍ ହର  ହସ ଭେ ପ୍ଦଶ୍ବନ କର ିପ୍ଶଂସତି ମଧ୍ 
ହୋଇଛନ୍।ି ସବ୍ବଗଣୁ ସମ୍ପନ୍ନା ସାଇ ଭବଷି୍ୟତହର ଡାକ୍ତର ହୋଇ ହୋକଙ୍କ ହସବା କରବିା ପାଇଁ 

େକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍।ି  
- ଶଶୀ ବଶି୍ବୋଳ, ଆଳି

 ବରଷା ସାଥିଗର ଆକାଶ ୁପଗଡ଼ 
 କ ତିଛ ତିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭୂଇଗଁର େଗଡ଼
 ତା’ ଗରାେୁଁ ହତାଶ କୃଷକ ଭାଇ
 େଛରୁ ଫଳକୁ ଦ ତିଏ ଝଗଡ଼ଇ
 କ ତିଏ ଗସ ଗଦଖିଛ ତି ଗସହ ତି ଦରବ
 ନାମଟ ତି ତାହାର କ ତିଏ କହ ତିବ।

 ଉ-କୁଆପଥର
 ବରଷା ସାଥିଗର କରଇ ପ୍୍ମୀତ ତି

 ରହ ତିଥାଏ ଗହାଇ ତାହାର ତି ସାଥ୍ମୀ
 କଳାଗମଘ ଗରଗବ ଅନ୍ାର ଆଗଣ
 ଗସଗତଗବଗଳ ସ ତିଏ ଆଗଲାକ ବୁଗଣ
 କ ତିଏ ଗସ ପାର ତିବ ତା’ ନାମ କହ ତି
 ବଷ୍ଯା ଆେମଗନ ଆସଇ ଧାଇଁ।

 ଉ-ବ ତିଜୁଳ ତି

ଚ ତିଣୁ୍କୁ ତାର ବାପା କହ ତିଗଲ- ଗତା’ ବୟସଗର 
ଗରଗତଗବଗଳ ମୁଁ ଥଲ ତି, ଆଗଦୌ ମ ତିଛ କହୁ ନ ଥଲ ତି।
ଚ ତିଣୁ୍-ଗତଗବ ବାପା, ତଗମ ଗକଗବଠାରୁ ମ ତିଛ 
କହ ତିବା ଆରମ୍ଭ କଲ! 

ରାମ ବାବୁ- ପଅୁ, ଗତାର ଗରଜଲ୍ଟ କ’ଣ ଗହଲା?
ପପ-ୁ ବାପା! ସାର୍  କହ ତିଗଲ, ଗମାଗତ ଆଉ 
ଗୋଟ ତିଏ ବଷ୍ଯ ତୃତ୍ମୀୟ ଗରେଣ୍ମୀଗର ରହ ତିବାକୁ 
ଗହବ।
ରାମବାବୁ- ଦୁଇ ତ ତିନ ତି ବଷ୍ଯ ତୃତ୍ମୀୟ ଗରେଣ୍ମୀଗର 
ରହ ପଗଛ, କ ତିନୁ୍ତ ଗକଗବ ଗଫଲ୍ ଗହବୁ ନାହ ିଁ। 

ପ୍ତ ତିଭା ଗଦଇଛ ତି ପର ତିଚୟ
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ଶନବିାର, ୩ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡସର ୍୍ସି୍ାଭା, ୋବାସେଙ୍ା, ମଗୁରୁୁଜା
ୟଏୁସ୍ଓପନ୍ମହଳିାସଙି୍ଗଲ୍ସଇଭେଣ୍ଟଭେବଶି୍ୱେ୬ନମ୍ବେଭେଳାଳିଭବଲାେୁଷଅେନିାସାବାଭଲଙ୍ା୨-୬,
୭-୬,୬-୪ଭସଟ୍ଭେଇଭ୍ାନଆିେକାଇଆକାଭନପଙୁି୍ହୋଇ ତୃତୀୟୋଉଣ୍ଡଭେପ୍ରଭବଶକେଛିନ୍।ି

ଭସହପିେି ୯ମ ସଡି୍ ଭେଳାଳି ଭପେନ୍େ ଗାବ୍ାଇନ୍ ମଗୁେୁୁଜା ଭେକ ଗଣୋଜ୍ୟେ ଲଣି୍ଡା
ଫ୍ରୁେଭି୍୍ାୋଙୁ୍ହୋଇ ତୃତୀୟୋଉଣ୍ଡଭେପ୍ରଭବଶକେଛିନ୍।ି୨୨ତମସଡି୍କାଭୋଲନିା
ପ୍ଭି୍ାୋ୬-୩,୬-୨ଭସଟ୍ଭେଭେକଗଣୋଜ୍ୟେଭମେିଭମୌେଭକାୋଙୁ୍ହୋଇ
ତୃତୀୟ ୋଉଣ୍ଡଭେ ପ୍ରଭବଶ କେଛିନ୍।ି ଭସହପିେି ୧୯ତମ ସଡି୍ ଆଭମେକିାେ
ଡାନଏିଭଲକଲନି୍ସ୬-୨,୭-୫ ଭସଟ୍ଭେକ୍ଷି୍ଆିନା ବୁକ୍ସାଙୁ୍ ହୋଇ ତୃତୀୟ
ୋଉଣ୍ଡକୁଉଠଛିନ୍।ିଭସଏଭବଅଲଜିକଭଣ୍୍୍ଙୁ୍ଭେ୍ଭିବ।

ନୁ୍ୟୟକ୍,୨।୯(ଏଭଜନ୍ସ)ି: େଳତି ୟଏୁସ୍ ଓପନ୍ ଭ୍ନସି ୍ୁଣ୍୍ାଭମଣ୍ଟଭେ ଭପେନ୍ ସପୁେଷ୍ାେ
ୋଭଫ୍ଲନାଦାଲ,େୁଷଆିେଆଭ୍ରେେୁବ୍ଭଲଭ୍,ଆଭଜ୍ଣ୍ଟନିାେଡଏିଭଗାସ୍ାଜ୍ମ୍ୟାନଦ୍ତିୀୟୋଉଣ୍ଡ
ମ୍ୟାଚ୍ଭେ ବଜିୟୀ ଭହାଇ ଅଗ୍ରଗତି କେଛିନ୍।ି ଦ୍ତିୀୟ ସଡି୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ନାଦାଲ ୨-୬,
୬-୪,୬-୨,୬-୧ଭସଟ୍ଭେଇ୍ାଲୀେଫ୍ାବଓିଭଫ୍ାଗନନିଙୁି୍ପୋ୍କେିତୃତୀୟୋଉଣ୍ଡଭେ
ପ୍ରଭବଶକେଛିନ୍।ିଏହିମ୍ୟାଚ୍ଅବେସଭେଏକଅୋବନୀୟଘ୍ଣାଭଦଖିବାକୁମଳିଥିିଲା।ନାଦାଲ
େୁଲବଶତଃÑଭକଟ୍୍ଭେନଜିନାକକୁବାଭଡଇଭଦଇଥିଭଲ।ଫ୍ଳଭେନାକେୁେକ୍ତବାହାେଥିିଲା।
ଭସଭତଭବଭଳକୁନାଦାଲ୨-୬,୬-୪,୬-୨,୩-୦ଭେଅଗ୍ରଣୀେହଥିିଭଲ।ଏହାଫ୍ଳଭେଭସ
ଭେଳବିାଭେସମସ୍ୟାେସମ୍େୁୀନଭହାଇଥିବାଭଦୋଯାଇଥିଲା।ଭସହପିେି୯ମସଡି େୁବ୍ଭଲଭ୍
୬-୩,୬-୦,୬-୪ଭସଟ୍ଭେଦକ୍ଣିଭକାେଆିେଭକ୍ୟାନସନୁ-ଉଙୁ୍ହୋଇଅଗ୍ରଗତିକେଛିନ୍।ି
ଭସହପିେି ତୃତୀୟ ସଡି୍ କାଭଲା୍ସ ଆଲକାଭେଜ ୬-୨, ୬-୧, ୭-୫ ଭସଟ୍ଭେ ଆଭଜ୍ଣ୍ଟନିାେ
ଭଫ୍ଭଡେଭିକାଭକାେଆିଙୁ୍ପୋ୍କେିଅଗ୍ରଗତିକେଛିନ୍।ି୨୨ତମସଡି୍ଆଭମେକିାେଫ୍ାନଭସସ୍
୍ଆିଭଫ୍ା୭-୬,୭-୫,୭-୬ଭସଟ୍ଭେପୋ୍କେି ତୃତୀୟୋଉଣ୍ଡଭେପ୍ରଭବଶକେଛିନ୍।ି
ଅଷ୍ମ ସଡି୍ ହୁବ୍୍ ହୁେକାଜ୬-୪,୬-୨,୬-୪ଭସଟ୍ଭେଭବଲାେୁଷେଇେି
ଇୋ୍ାଙ୍ଠାେୁ ପୋ୍ ଭହାଇ ବପିଯ୍୍ୟୟେ ସମ୍େୁୀନ ଭହାଇଛନ୍।ି
କ ା ନ ା ଡ େ ୧୯ତମ ସଡି୍ ଭେଳାଳି ଭଡନସି ଶାଭପାପାଭଲାେ
୬ - ୪ , ୪-୬,୬-୩,୬-୨ଭସଟ୍ଭେଭପେନେଭୋଭବଭ୍୍ା

କବ୍ାଭଲସ୍ ବାଏନାଙୁ୍ ହୋଇ ତୃତୀୟ ୋଉଣ୍ଡଭେ
ପ୍ରଭବଶ କେଛିନ୍।ି ଭସହପିେି େେିାଡ୍ ଗାସ୍ଭୱେ୍
୬-୨, ୬-୪, ୪-୬, ୬-୪ ଭସଟ୍ଭେ ୩୨ତମ

ସଡି୍ ମଓିମୀେ ଭକକ୍ମାଭନାେକିଙୁ୍ ହୋଇ
ଅଗ୍ରଗତି କେଛିନ୍।ି ଭତଭବ
୧୭ତମ ସଡି୍ ଗ୍ରଗିେ
ଡମିଭି୍ାେ ୬-୭,
୫-୭, ୩-୬
ଭ ସ ଟ୍ ଭ େ

ଆଭମେକିାେବିନାକାସମିାଙ୍ଠାେୁ
ପୋ୍ ଭହାଇ ବଦିାୟ ଭନଇଛନ୍।ି

୧୪ତମ ସଡି୍ ଡଏିଭଗା ସ୍ାଜ୍ମ୍ୟାନ ୭-୬,
୭-୫,୭-୬ ଭସଟ୍ଭେଆଭଲଭସେଇ ଭପାପେିନିଙୁ୍
ହୋଇତୃତୀୟୋଉଣ୍ଡଭେପ୍ରଭବଶକେଛିନ୍।ି

ଡବେ୍ସସର ହାରସିେ ସେସରନା- ସଭନେ

ୟଏୁସ୍ ଓପନ୍ ମହଳିା ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟଭେ ଆଭମେକିାେ ଭସଭେନା ୱିଲୟିମ୍ସ ଓ ଭେନସ
ୱିଲୟିମ୍ସ ପ୍ରଥମ ୋଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ଭେ ୬-୭, ୪-୬ ଭସଟ୍ଭେ ଭେକ୍ ଗଣୋଜ୍ୟେ ଲୁସି
ହାଭରେକାଓଲଣି୍ଡାଭନାସଭକାୋଙ୍ଠାେୁପୋ୍ଭହାଇବଦିାୟଭନଇଛନ୍।ିଭସଭେନାଓ
ଭେନସମଳିତିୋଭବ୧୪ମହଳିାଡବଲ୍ସଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ାମ୍ ାଇ୍ଲଜତିଛିନ୍।ିଏହିଭଯାଡି୩୍ି
ଅଲମି୍କିସ୍ଣ୍୍ପଦକମଧ୍ୟଜତିଛିନ୍।ିଭତଭବ୨୦୧୮ପେଠାେୁସାଥିଭହାଇଭକୌଣସିଡବଲ୍ସ

ଇଭେଣ୍ଟଭେଅଂଶଗ୍ରହଣକେିନଥିଭଲମଧ୍ୟେଳତିୟଏୁସ୍ଓପନ୍ଭେଅଂଶଗ୍ରହଣକେଥିିଭଲ।

ନାମ ଘ�ାଷଣା କଛି ି�ଣ୍ା ପଘେ 
ବାଦ୍ ପଡ଼ଘିେ ଘବୟାେଘ୍ା

ୟଏୁସ୍  
ଓପନ୍  

ଘେନସି

ନାଦାଲ, ରୁବ୍ ଲଲଭ୍ ଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତ ିନାଦାଲ, ରୁବ୍ ଲଲଭ୍ ଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତ ି

ହେଭଜନ, ପଠାନଙୁ୍ ଘନତୃତ୍ୱ ସଘୁ�ାଗ  କାଉଣ୍ ିକ୍ଲିକଟ୍ 
ଗ୍ାମେଗନ୍  ପକ୍ଷେୁ 
ଘେଳଘିବ ଗଲି୍ 

ଦୁବାଇ,୨।୯(ଏଭଜନ୍ସ)ି: ୟନୁାଇଭ୍ଡ ଆେବ ଏମଭିେ୍୍ସ
(ୟଏୁଇ)ଭେୋଲଥିିବାଏସଆିକପ୍େସପୁେ-୪ଭେସ୍ାନ
ପକ୍ାକେଥିିବାୋେତୀୟଦଳେଭେଳାଳମିାଭନଦୁବାଇେ
ସମଦୁ୍ର କୂଳଭେ ଭବଶ୍ ମ୍ି କେୁଥିବାେ ଭଦୋଯାଇଛ।ି
ଏଭନଇୋେତୀୟକ୍ଭିକ୍କଭଣ୍ଟରୋଲଭବାଡ୍(ବସିସିଆିଇ)
ତା’େ ୍ୁଇ୍େ ଏକାଉଣ୍ଟଭେ ଏକ େଡିଓି ଭପାଷ୍ କେଛି।ି
ଏଥିଭେ ଭଲାଭକଶ ୋହୁଲ ଓ ଅଶ୍ଦୀପ ସଂି ସଫ୍ଫିଙ୍ଗ
କେୁଛନ୍।ି ଭସହପିେି ଅଧିନାୟକ ଭୋହତି ଶମ୍ା ଭବା୍ଂିେ
ମଜା ଉଠାଇଛନ୍।ି ୟଜୁଭବ୍ରେ େହଲ ଓ େବେି୍ରେନ
ଅଶ୍ୱନି ଭବା୍ େଳାଉଥିବାେ ଭଦୋଯାଇଛ।ି ଭସହପିେି
ସପୁେଷ୍ାେବେିା୍ଭକାହଲଙି୍ସହତିଅନ୍ୟଭେଳାଳମିାଭନ
ସମଦୁ୍ରକୂଳଭେେଲବିଲଭେଳେମଜାଭନଇଛନ୍।ି

େଡିଓିେ ଆେମ୍ଭଭେ ପ୍ରଥଭମ ଅଶ୍ଦୀପ ସଂିଙ୍ ଏଣ୍ଟରେି

ଭହାଇଛ।ିଭସହପିେିଭକାହଲିଲାଇଫ୍ଜ୍ୟାଭକ୍ପନୁି୍ଥିବା
ଲକ୍୍ୟକୋଯାଇଛ।ି୧ମନି ି୍ ୩୪ଭସଭକଣ୍ଡେଏହିେଡିଓିକୁ
ଭସାସଆିଲମଡିଆିେବୁପସନ୍ଦକୋଯାଉଛ।ିମାତ୍ରଭଗା୍ଏି
ଘଣ୍ଟଭେ ୪୯ ହଜାେ
ଭଲାଭକ ଏହି େଡିଓିକୁ
ଭଦଖିଛନ୍।ି ସପୁେ-
୪ଭେ ୋେତ ପ୍ରଥମ
ମ୍ୟାଚ୍ଭେଳବି।ୋେତ
େବବିାେ ଶକୁ୍ବାେ
ଭ େ ଳ ା ଯ ା ଉ ଥି ବ ା
ପାକ ି୍ ାନ କମି୍ବା ହଂକଂ
ମ୍ୟାଚ୍େ ବଭିଜତା
ଦଳକୁ ଭେ୍ବି। ଯଦି

ପାକ ି୍ ାନଏହିମ୍ୟାଚ୍ଭେବଜିୟୀ
ହୁଏଭସଭପଟେମ୍ବେ୪ଭେୋେତଓ
ପାକ ି୍ ାନ ପଣୁଥିଭେ ପେପେେକୁ
ଭେ୍ଭିବ।

ଛୁ୍ଥିିବାେୁଏେଳିଏକଫ୍ନ
ଆକଟେେି ି୍ େିପା୍ନକୋଯାଇଥିଲା
ଭବାଲିେହଲକହଛିନ୍।ିଏଥିଭେ
ଫ୍ନ୍ ସହତି ଭପୋ୍୍ସ୍ ସାମଲି
େହଥିିଲା। ଏଥିେୁ ଆଭମ ବହୁତ
ମଜାଉଠାଇଛୁ।ସମଭ୍ବହୁତ

େସୁିଅଛନ୍।ିଏହାଦ୍ାେଦଳେବଣ୍ଡଂିଭେଉନ୍ନତିଆସଥିାଏ।
ଦଳେ ଏକତାଭେ ବୃଦ୍ି ଭହାଇଥାଏ ଓ ଏହାେ ସକାୋତ୍କ
ପ୍ରୋବଦଳେପ୍ରଦଶନ୍ ଉପଭେପଡ଼ଥିାଏ ଭସକହଛିନ୍।ି

ଗତକଛିିବଷ୍ଭହବ୍ମି୍ଇଣ୍ଡଆିଏହିେଡିଓିକଲ୍େେ
ଭଦଖିବାକୁମଳିଛି।ିଦଳେଭେଳାଳମିାଭନପ୍ରଶଂସକଙ୍ପାଇଁ
େଡିଓିଓଫ୍ଭ୍ାଭସୟାେକେୁଛନ୍।ିଗତକଛିିମାସମଧ୍ୟଭେ
ବଜିୟପଭେ୍ମି୍ଇଣ୍ଡଆିଭସଲଭିରେଶେଡିଓିଭସୟାେକେି
ଆସଛୁ।ି ଗତସପ୍ାହଭେ୍ମି୍ ଇଣ୍ଡଆିଏକ ଭସଲଭିରେସନ
େଡିଓି ଭସୟାେ କେଥିିଲା। ଭେଳାଳମିାଭନ କଳା େସ୍ମା
ନମ୍ବେଭେ ଜବେଦ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେୁଥିବା ଭଦୋଯାଇଥିଲା।
ଜମି୍ବାଭୱବପିକ୍ଦନିକିଆିସେିଜିଭେ୩-୦ଭେକ୍ନି୍ସଇୁପ
କେବିାପଭେଏହିେଡିଓିଭସୟାେକୋଯାଇଥିଲାଓଏହାକୁ
ପ୍ରଶଂସକେବୁପସନ୍ଦକେଥିିଭଲ।

ଦୁବାଇଘେ େମି୍  ଇଣ୍ଆିେ ମସ୍ି

ଦୁବାଇ,୨।୯(ଏଭଜନ୍ସ)ି: ୟନୁାଇଭ୍ଡ ଆେବ
ଏମଭିେ୍୍ସ(ୟଏୁଇ)ଭେୋଲଥିିବାଏସଆିକପ୍ଭେ
ହଂକଂ ଏଥେ ସାମଲି ଭହାଇ ପ୍ରୋବୀ ପ୍ରଦଶ୍ନ
କେଛି।ି ଭଯାଗ୍ୟତା ୱୋଲଫି୍ାଇଂ ୍ୁଣ୍୍ାଭମଣ୍ଟଭେ
ହଂକଂ ଦମ୍ଦାେ ପ୍ରଦଶନ୍ କେି ଏସଆି କପ୍
ଭେଳବିାକୁ ଭଯାଗ୍ୟତା ହାସଲ କେଛି।ି ଏହି
ଦଳଭେ ଭମାଟ୍ ୪୍ି ଭଦଶେ ଭେଳାଳି ସାମଲି
େହଥିିବା କଥା ଅଭନକ ଜାଣି ନଥିଭବ। ୋେତ,
ପାକ ି୍ ାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ହଂକଂେ ଭେଳାଳମିାଭନ
ଏହି ଦଳଭେ ସାମଲି େହଛିନ୍।ି ଦଳ ଅଧିନାୟକ ନଜିାକତ ୋନ୍
ପାକ ି୍ ାନଭେଜନ୍ମଗ୍ରହଣକେଥିିଭଲ।ଭସହପିେିଉପ-ଅଧିନାୟକ
କଞି୍ତି ଶାହା ୋେତେ। ୱିଭକ୍କପିେ ବ୍ୟା୍େ ୍୍ ଭମଭକନି
ଇଂଲଣ୍ଡଭେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେଥିିଭଲ। ଦଳେ ଅଧ ଡଜନେୁ ଅଧିକ
ଭେଳାଳିବାହାେଭଦଶେ।

 ହଂକଂ ଦଳଭେ ସାମଲି ଭେଳାଳଙି୍ ମଧ୍ୟେୁ ଭକଭତଜଣ
ଭଡଲେିେୀ ରୋଇେେ ଭହାଇଥିବା ଭବଭଳ ଆଉ ଭକଭତଜଣ

ଭପସାଦାେ କ୍ଭିକ୍େ। ଭସହପିେି ଆଉକଛିି
ଭେଳାଳି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟଭେ ପଢ଼ୁଛନ୍।ି ଏଭବ
ଭକବଳ ୧୨ଜଣ ଭେଳାଳଙୁି୍ ଅନୁବନ୍ତି
କୋଯାଇଛ।ି ହଂକଂ ଦଳଭେ ୋେତ, ପାକ ି୍ ାନ
ସଭମତ ବାଂଲାଭଦଶ ଭେଳାଳି ମଧ୍ୟ େହଛିନ୍।ି
ଅଲୋଉଣ୍ଡକଞି୍ତିଶାହାଓଆୟଷୂଶକୁ୍ାୋେତୀୟ।
ଉପ-ଅଧିନାୟକଦାୟତି୍ୱସମ୍ାଦନକେୁଥିବା୨୬
ବଷ୍ୀୟ କଞି୍ତି ଏପଯ୍୍ୟନ୍ ୪୩୍ି ୍-ି୨୦ ମ୍ୟାେ
ଭେଳି୬୩୩େନସଂଗ୍ରହକେବିାସହ୧୧ୱିଭକ୍

ଅକ୍ତଆିେକେଛିନ୍।ିମଡିଲଅଡ୍େଭେଭସଜଭଣଦମ୍ଦାେଭେଳାଳି
ୋଭବପେେିତି।୧୯ବଷ୍ୀୟଡାହାଣହାତୀଦରୁ ତଭବାଲେଆୟଷୂ
୫୍-ି୨୦ମ୍ୟାଚ୍ଭେଳି୫ୱିଭକ୍ଅକ୍ତଆିେକେଛିନ୍।ିଭସହପିେି
ଅଧିନାୟକ ଦାୟତି୍ୱଭେ େହଥିିବା ନଜିାକତ ୋନ୍ ପାକ ି୍ ାନଭେ
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କେଥିିଭଲ। ଭସ ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟା୍େ ଭହାଇଥିବା
ଭବଭଳଭଲଗ୍ପେନିଭବାଲଂିକେନ୍।ିଭସଏପଯ୍୍ୟନ୍୫୧୍ି୍-ି୨୦
ମ୍ୟାଚ୍ଭେଳି୯୭୮େନସଂଗ୍ରହକେଛିନ୍।ି

ଏସଆି କପ୍ : ହଂକଂ ଦଳଘେ ୪ ଘଦଶେ ଘେଳାଳି

ହଂକଂ ଦଳେ 
ବଘିଦଶୀ ଘେଳାଳ ି
କଞି୍ତିଶାହା-ୋେତ
ଆୟଷୂଶକୁ୍ା-ୋେତ
ବାବେହାୟାତ-ପାକ ି୍ ାନ
ନଜିାକତୋନ-ପାକ ି୍ ାନ
ୟାସମିମରୁ୍୍ାଜା-ପାକ ି୍ ାନ
ଜଶିାନଅଲ-ିପାକ ି୍ ାନ
୍୍ଭମଭକନ-ିଇଂଲଣ୍ଡ

ଲଣ୍ଡନ, ୨।୯ (ଏଭଜନ୍ସ)ି:ୋେତୀୟଦଳେ
ଯବୁଓପନର୍ଶବୁମାନଗଲି୍କାଉଣ୍ଟିକ୍ଭିକଟ୍
ଭେଳଭିବ।ଭସକାଉଣ୍ଟିକ୍ଭିକଟ୍ଡେିଜିନ-୨
ଦଳଗ୍ାମେଗନପକ୍େୁଭେଳବିାକୁଶକୁ୍ବାେ
େୁକ୍ତି କେଛିନ୍।ି ଗ୍ାମେଗନ ପକ୍େୁ ଏଭନଇ
ପେଷ୍ କୋଯାଇଛ।ି ଗ୍ାମେଗନେ ଭଶଷ ୪
ଭଗା୍ିପ୍ରଥମଭରେଣୀମ୍ୟାେଭେଗଲି୍ଭେଳଭିବ
ଭବାଲିଜଣାପଡ଼ଛି।ିଭସଭପଟେମ୍ବେ୫ଭେଭସ
ଲଣ୍ଡନଭେପହଞ୍ଭିବ।

ଗା୍ମେଗନ୍ ଦଳ ଏହାେ ଭଶଷ ୪୍ି
ମ୍ୟାେଭେ ଯଥାକ୍ଭମ ୱଭସଷ୍େଶାୟେ,
ମଡିଲ୍ଭସସେ, ଡବଫିଶାୟେ ଓ ସଭସସେ
ବପିକ୍ଭେଭେଳବିାେକାଯ୍୍ୟସେୂୀେହଛି।ିବର୍୍ମାନସଦୁ୍ାଗ୍ାମେଗନଦଳ୧୬୦ପଏଣ୍ଟ
ପାଇଭ୍ବଲ୍ତାଲକିାଭେମଡିଲଭସସେ(୧୬୫)ପଛକୁ୩ୟସ୍ାନଭେେହଛି।ିଶବୁମାନ
ନକି୍ଭେୋେତୀୟଦଳସହଜମି୍ବାଭୱଗ୍କେିଏକଶତକସହେମତ୍କାେଫ୍ମ୍ଭେ
େହଛିନ୍।ିଭସୋେତପକ୍େୁ୧୧ଭ୍ଷ୍ଓ୯ଏକଦବିସୀୟମ୍ୟାଚ୍ଭେଳଛିନ୍।ି

ଲଣ୍ଡନ, ୨।୯ (ଏଭଜନ୍ସ)ି: ଅନ୍ଜ୍ାତୀୟ କ୍ଭିକ୍େୁ ଅବସେ
ଭନଇସାେଥିିବା କ୍ଭିକ୍ର୍ଙୁ୍ ଭନଇ ଭେଳାଯାଉଥିବା ଲଭିଜଣ୍୍ଡସ
ଲଗି୍ କ୍ଭିକଟ୍ (ଏଲ୍ଏଲ୍ସ)ିେ ଦ୍ତିୀୟ ସଂ୍େଣ େଳତି ମାସ
୧୬େୁଆେମ୍ଭଭହବ।ଏଥିଲାଗିଦୁଇପ୍ରାକ୍ତନୋେତୀୟକ୍ଭିକ୍ର୍
ହେେଜନ ସଂିହ ଓ ଇଫ୍୍ାନ ପଠାନଙୁ୍ ଦୁଇ୍ି ଦଳେ ଭନତୃତ୍ୱ
ୋେତ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛ।ି ହେେଜନ ମଣପିାଲ ୍ାଇଗସ୍
ଦଳେଅଧିନାୟକନଯିକୁ୍ତଭହାଇଛନ୍।ିଭସହେିଳିପଠାନେଲିୱାେ

କଙ୍ି୍ଗ ଦଳେ ଭନତୃତ୍ୱ ଭନଭବ।
ଆଭୟାଜକ ଆବସଲୁ୍ୟ୍ ଲଭିଜଣ୍ଡ
ଭପୋ୍୍ସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲମିଭି୍ଡ୍
ପକ୍େୁ ଶକୁ୍ବାେ ଏହା ଭଘାଷଣା
କୋଯାଇଛ।ିଏହିଭଘାଷଣାଫ୍ଳଭେ
କ୍ଭିକଟ୍ଭପ୍ରମୀବହୁବଷ୍େବ୍ୟବଧାନ
ପଭେ ପଣୁଥିଭେ ଇଫ୍୍ାନଙ୍ ସଇୁଂ
ଓ ହେେଜନଙ୍ ‘ଦୁସ୍ୋ’ ଭବାଲଂି
ଭଦଖିବାେ ସଭୁଯାଗ ପାଇଭବ।
ଏଲ୍ଏଲ୍ସେି ୨ୟ ସଂ୍େଣଭେ୪୍ି

୍ମି୍ଅଂଶଗ୍ରହଣକେଭିବଏବଂପ୍ରଥମଥେଲାଗିୋେତଭେଏହା୪
ଭଗା୍ିସହେଲଭକ୍୍ୌ,ନୂଆଦଲି୍ୀ,କ୍କଓଭଯାଦ୍ପେୁଭେଭେଳାଯବି।

ଗତବଷ୍ କ୍ଭିକଟ୍େୁ ଅବସେ ଭନଇଥିବା ହେେଜନ ଦ୍ତିୀୟ
ୋେତୀୟ ପେନିେ ୋଭବ ଭ୍ଷ୍ଭେ ୪୦୦ ୱିଭକଟ୍ ଭନଇଥିଭଲ।
ଦ୍ତିୀୟପେନିେୋଭବେବେି୍ରେନଅଶ୍ୱନିଏହିତାଲକିାଭେସାମଲି
ଭହାଇଛନ୍।ିଅପେପକ୍ଭେବାମହାତୀଦରୁ ତଭବାଲଇଫ୍୍ାନୋେତ
ପକ୍େୁ୨୯ଭ୍ଷ୍,୧୨୦ଏକଦବିସୀୟଓ୨୪୍-ି୨୦ଭେପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ
କେଛିନ୍।ିେଘିଜଣ୍ େଗି୍  କ୍ଘିକଟ୍ 

ଲଣ୍ଡନ,୨।୯(ଏଭଜନ୍ସ)ି:ଆଇସସିି୍-ି୨୦
ବଶି୍ୱକପ୍ଲାଗିପବୂ୍ତନୋମ୍ଅିନ୍ଇଂଲଣ୍ଡ
ପକ୍େୁ ଭଜାଶ୍ ବ୍ଲେଙ୍ ଭନତୃତ୍ୱଭେ
୧୫ ଜଣଆି ଶକୁ୍ବାେ ଦଳ ଭଘାଷଣା
କୋଯାଇଛ।ି ଭତଭବ ଦଳ ଭଘାଷଣା
ଭହବାେ କଛିି ଘଣ୍ଟା ନ ଯାଉଣୁ ଷ୍ାର୍
ବ୍ୟା୍ର୍ଜନ୍ନୀଭବୟାେଭଷ୍ାଆଘାତଜନତି
କାେଣେୁ ଦଳେୁ ବାହାେି ଯାଇଛନ୍।ି
ଶକୁ୍ବାେଲଡି୍ସଭେଗଲ୍ଭେଳୁଥିବାଭବଭଳ
ଭସଆଘାତ ଭହାଇଥିଭଲ। ଭଯଉଁଥି ପାଇଁ
ତାଙ୍ ମାଂସଭପଶୀଭେ ଅଭ୍ରୋପୋେ
କୋଯବି। ଅପେପକ୍ଭେ ଷ୍ାର୍
ଅଲ୍ୋଉଣ୍ଡେଭବନ୍ଭଷ୍ାସେ୍-ି୨୦ଦଳକୁ
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍୍ନ କେଛିନ୍।ି ଭଷ୍ାସେ ଭଶଷଥେ
ଲାଗି ମାର୍୍ ୨୦୨୧ଭେ ୍-ି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍
ଭେଳଥିିଭଲ। ଭତଭବ େୟନକର୍୍ାମାଭନ
ଏକ ବଡ଼ ନଷି୍ପର୍କି୍ଭମ ଅେଜି୍ଞ ଓପନର୍

ଭଜସନ େୟଙୁ୍ ବଶି୍ୱକପ୍ ଦଳଭେ
ସ୍ାନ ଭଦଇନାହାନ୍।ି େୟଙ୍ ସ୍ାନଭେ
ଲଙ୍ାଶାୟେ ଓପନର୍ ଫି୍ଲ ସଲଟେଙୁ୍
ନଆିଯାଇଛ।ି ୍ାଇମଲ୍ ମଲି୍ସ, ଲଆିମ
ଡସନ୍ ଓ େେିାଡ୍ ଭଗସ୍ନଙୁ୍ େଜିେ୍
ଭେଳାଳି ୋଭବ ଏହି ଦଳଭେ ସ୍ାନ
ମଳିଛି।ିଉଭଲ୍େଭଯାଗ୍ୟ,ଅଭକଟୋବେ୧୬େୁ
୧୩ ନଭେମ୍ବେ ପଯ୍୍ୟନ୍ ଆଇସସିି ୍-ି୨୦
ବଶି୍ୱକପ୍ଅଭ୍ରେଲଆିଭେଭେଳାଯବି।
ଇଂେଣ୍ଡ ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ଦଳ
ଭଜାଶ ବ୍ଲର୍ (ଅଧିନାୟକ ଓ
ୱିଭକଟ୍କପିେ), ଭମାଇନ ଅଲ,ି ହ୍ୟାେୀ
ବରୁକ୍,ସାମକୁୋନ,କ୍ସିଭଜାଡ୍ାନ,ଲଆିମ
ଲେିଂିଭଷ୍ାନ, ଭଡେଡି୍ ମଲାନ, ଆଦଲି
େଶଦି, ଫି୍ଲ୍ ସଲଟେ, ଭବନ୍ ଭଷ୍ାସେ, େସିି
ଭ୍ାପଭଲ, ଭଡେଡି୍ ୱିଲୀ, କ୍ସି୍ ୱସେ ଓ
ମାକ୍ଉଡ୍।

ଅରନିା ୋବାସେଙ୍ା

ରାସେେ 
ନାଦାେ

୨-୬, ୬-୪, ୬-୨, 
୬-୧ ସେଟ୍ ସର ଇଟାେୀର 

ୋବଓି ସୋଗନନିଙୁି୍ 
୍ରାସ୍ତ କର ିତୃତୀୟ 
ରାଉଣ୍ଡସର ପ୍ରସବଶ 

କରଛିନ୍।ି
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1616 ଶନବିୋର,୩ମେମ୍ଟେେ୍ବର,୨୦୨୨

ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରର 
କଟକ-ଏ, 
ଭୁବରେଶ୍ୱର-ବ ି

କଲ୍ୟାଣ ଚ�ୌଚେ ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍ ର ନୂଆ ସଭୟାପତ ି
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୨ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ପରୂ୍ବତନ ଜ�ାଲକପିର ତଥା 
ରଜିେପ ି ଜନତା କଲ୍ାଣ ଜ�ୌଜର ସର୍ବଭାରତଲୀୟ ଫୁଟରଲ 
ମହାସଂଘ (ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍ )ର ନୂଆ ସଭାପତ ି ନରି୍ବା�ତି 
ଜହାଇଛନ୍।ି ଏହା ଫଳଜର ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍ ର ୮୫ ରର୍ବ 
ଇତହିାସଜର ପ୍ରଥମଥର ଲା� ି େଜଣ ପରୂ୍ବତନ ଜେଳାଳ ି
ସଭାପତ ି ଜହରାର ଜ�ୌରର ଲାଭ 
କରଛିନ୍।ି ସପୁ୍ରମିଜକାଟ୍ବଙ୍କ ତତ୍ତାରଧାନଜର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ରହୁ �ର୍ଚ୍ଚିତ ନରି୍ବା�ନଜର 
ସଭାପତ ି ପଦଜର କଲ୍ାଣ ୩୩-୧ 
ଜଭାଟଜର କମି୍ବଦନ୍ଲୀ ଜେଳାଳ ି ରାଇ�ୁଙ୍ଗ 
ଭୁତଆିଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କର ି ସଭାପତ ି ପଦ 
ଅଳଙ୍କକୃତ କରଛିନ୍।ି ଜକୌତୁହଳର କଥା 
ଏହ ି ଜେ ୮୫ ରର୍ବ ଜହଲା ଏହ ି ସଂ�ଠନ 
�ଠନ ଜହାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ �ଳତିରର୍ବ 
ପ୍ରଥମଥର ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍ କୁ ଫିଫା 
ରାସନ୍ଦ କରଥିିଲା। ଏହ ି ଘଟଣାରହୁଳ 
ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍  ନରି୍ବା�ନ ଜେର ଜହରା 
ସହ ଭାରତଜର ନରି୍୍ବାରତି ସମୟଜର ୧୭ 
ରର୍ବରୁ କମ୍  ରାଳକିା ଫୁଟରଲ ଟୁର୍୍ବାଜମଣ୍ଟ 
ଆଜୟାେନ କରରିା ରାସ୍ତା ପରସି୍ାର ଜହାଇୋଇଛ।ି

ଏହ ି ନରି୍ବା�ନଜର ଅନ୍ ୨ଟ ି ପଦଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ାଣ 
ଜ�ୌଜରଙ୍କ ସମଥ୍ବକମାଜନ ରପିଳୁ ଜଭାଟ ର୍ରଧାନଜର 
ରେିୟଲୀ ଜହାଇଛନ୍।ି ଏଆଇଏଫ୍ ଏଫ୍ ର ଏକମାତ୍ର 

ଉପସଭାପତ ି ପଦଜର କର୍୍ବାଟକ ଫୁଟରଲ ସଂଘ ସଭାପତ ି
ଏନ୍ ଏ ହାରସି୍  ୨୯-୫ ଜଭାଟ ର୍ରଧାନଜର ରାେସ୍ାନ 
ଫୁଟରଳ ସଂଘର ମାନଜରନ୍ଦ୍ର ସଂିଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କର ି ନରି୍ବା�ତି 
ଜହାଇଛନ୍।ି ଅରୁଣା�ଳ ପ୍ରଜଦେର କପିା ଅେୟ ୩୨-୧ 
ଜ�ାଟଜର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଜଦେର ଜ�ାପାଳକ୍ଷି୍ଣ ଜକାସାରାେୁଙୁ୍କ 

ପରାସ୍ତ କର ି ନୂଆ ଜକାରାଧ୍ୟକ୍ଷ ନରି୍ବା�ତି ଜହାଇଛନ୍।ି 
େକୁ୍ରାର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିନରି୍ବା�ନଜର ଜ�ାଟଏି ଜଭାଟ ନାକ� 
ଜହାଇଥିଲା। ଏହା ର୍ତଲୀତ ଓଡ଼େିା ଅଲମି୍କି୍  ଆଜସାସଏିସନ 
ସମ୍ାଦକ ତଥା ଫୁଟରଲ ଆଜସାସଏିସନ ଅଫ୍  ଓଡ଼େିାର 

ସହ ସମ୍ାଦକ ଅଭେିତି ପାଲଙ୍କ ସଜମତ କାେ୍ବ୍ନରି୍ବାହଲୀ 
କମଟି ି ଲା� ି ଜେଉଁ ୧୪ େଣ ପ୍ରାଥ୍ବଲୀପତ୍ର ଦାେଲ କରଥିିଜଲ, 
ଜସମାଜନ ସମଜସ୍ତ ନଦି୍ୱର୍ନ୍ବଜର୍ବ ନରି୍ବା�ତି ଜହାଇଛନ୍।ି ସଭାପତ ି
ପଦଜର ନରି୍ବା�ନ ଲଢ଼ ିପରାେତି ଜହାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ରାଇ�ୁଙ୍ଗ 
ଭୁତଆି ଓ ଅନ୍ ଦୁଇେଣ ଆଇଏମ୍  ରେିୟନ, କ୍ାଇମାକ୍ସ 

ଲଜରନ୍ ଜେଳାଳ ି ପ୍ରତନିଧିିଭାଜର 
କାେ୍ବ୍ନରି୍ବାହଲୀ କମଟିଜିର ସଦସ୍ ରହଜିର। 

ଟାଟା ଫୁଟରଲ ଏକାଜେମଲୀରୁ ଉତ୍ଲୀର୍୍ବ 
ଜହରା ପଜର କଲ୍ାଣ େଜଣ ଉଦଲୀୟମାନ 
ଜେଳାଳ ି ଭାଜର ଅଜନକ ଥର ଭାରତଲୀୟ 
ଦଳଜର ସ୍ାନ ପାଇଥିଜଲ। ଜସ ସମସ୍ତ 
ପ୍ରକାର ଏଜ୍  �ରୁପ୍  ଟମି୍  ଲା� ି ଭାରତଲୀୟ 
ଦଳଜର ଜେଳଥିିଜଲ ମଧ୍ୟ ସନିୟିର 
ଦଳ ଲା� ି ଜେରୁ୍ କରପିାର ି ନଥିଜଲ। 
ଏହା ସଜତ୍ବେ ଜସ ଭାରତର ତତ୍ କାଳଲୀନ 
ଦୁଇ ଜରେଷ୍ କ୍ବ୍  ଜମାହନ ରା�ାନ ଓ 
ଇଷ୍ଟ ଜରଙ୍ଗଲ ପକ୍ଷରୁ ଦଲୀଘ୍ବଦନି ଧର ି
ଜେଳଥିିଜଲ। ଏହା ର୍ତଲୀତ ଜେସଟି ି ଓ 
ସାଲ�ାଓଁକର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜେଳଥିିଜଲ। 

ଦଲୀଘ୍ବ ୧୫ ରର୍ବ ଧର ି ଜପସାଦାର ଫୁଟରଲ କ୍ାରୟିର 
କରରିା ପଜର ୨୦୦୩ଜର ଅରସର ଜନଇଥିଜଲ। �ତ 
ନରି୍ବା�ନଜର ଜସ ରଜିେପ ି ଟକିଟଜର ପାଲ୍ବାଜମଣ୍ଟ ନରି୍ବା�ନ 
ଲଢ଼ଥିିଜଲ ମଧ୍ୟ କ୍ରିନନ�ର ସଟି୍ ଜର ପରାେତି ଜହାଇଥିଜଲ।

ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ତଃକ୍ଲବ୍  ଭାରରାରର୍ାଳେ 
ଚାମ୍ଅିନ୍ ସପି ଉଦ୍ ଘାଟତି

ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍ ରୁ ରବାପାନ୍ା, ରାମକୁମାର ଆଉଟ୍ 

ୋରୋ, ୨ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ହଂକଂକୁ ମାତ୍ର ୩୮ ରନ୍ ଜର 
ଅଲଆଉଟ କର ି ପାକସି୍ତାନ ୧୫୫ ରନ୍ ର ରକୃହତ୍  ରେିୟ 
ସହ ଏଠାଜର �ାଲଥିିରା ଏସଆି କପ୍  ଟ-ି୨୦ କ୍ଜିକଟର 
ସପୁର-୪ଜର ପ୍ରଜରେ କରଛି।ି ଏହ ି ରେିୟ ସହ ରରରିାର 
ଭାରତ ରପିକ୍ଷ ସପୁର-୪ ମକୁାରଲିା ଲା� ି ପାକସି୍ତାନ ନେିକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଜିନଇଛ।ି ଏହ ି ମ୍ାଚ୍ ଜର ୩୮ ରନ୍  କରରିା 
ପଜର ଅନ୍େ୍ବାତଲୀୟ ଟ-ି୨୦ଜର ହଂକଂର ଏରଂ ଏସଆି କପ୍ ଜର 
ସର୍ବନମି୍ନ ଜସ୍ାର କରଛି।ି ଜସହପିର ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟ-ି
୨୦ଜର ପାକସି୍ତାନ ସର୍ବରକୃହତ୍  ର୍ରଧାନଜର ରେିୟ ହାସଲ 
କରଛି।ି ଏହ ି ମ୍ାଚ୍ ଜର ମହମ୍ମଦ୍  ରେିୱାନଙ୍କ ଅପରାେତି 
୭୮ ଓ ଫକର େମାନଙ୍କ ୫୩ ରନ୍  ରଳଜର ପ୍ରଥଜମ ର୍ାଟଂି 
କର ି ପାକସି୍ତାନ ୨ ୱଜିକଟ ହରାଇ ୧୯୩ ରନ୍  କରଥିିଲା। 
େରାରଜର ହଂକଂ ୧୦.୪ ଓଭରଜର ମାତ୍ର ୩୮ ରନ୍  କର ି
ଅଲଆଉଟ ଜହାଇୋଇଛ।ି 
ଦଳ ପକ୍ଷରୁ େଜଣ ଜହଜଲ 
ଜେଳାଳ ି େରଲ ଫି�ର 
ଛୁଇଁପାର ି ନଥିଜଲ। ଅନ୍ 
ପକ୍ଷଜର ପାକସି୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ 
ଉପଅଧିନାୟକ ତଥା ଜଲଗ୍  
ସ୍ନିର ସଦାର ୋନ୍  ସର୍ବାଧିକ 
୪ଟ,ି ରାମହାତଲୀ ସ୍ନିର 
ମହମ୍ମଦ୍  ନୱାେ ୩ଟ,ି େରୁ 
ଫାଷ୍ଟ ଜରାଲର ନସଲୀମ 
ୋହା ୨ଟ ି ଓ ୋହନୱାେ 
ଦାହନ ି ଜ�ାଟଏି ୱିଜକଟ 
ଜନଇଛନ୍।ି ଏଠାଜର ହଂକଂ 

ଅଧିନାୟକ ନେିାେତ ୋନ୍  କ୍ମା�ତ 
ଦ୍ୱତିଲୀୟ ଥର ଟସ୍  େତିରିା ପଜର ପ୍ରଥଜମ 
ଫିଲ୍ଂି କରରିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ି ଜନଇଥିଜଲ। 

ପ୍ରଥଜମ ର୍ାଟଂି କରରିାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିରା ପାକସି୍ତାନ 
ତକୃ ତଲୀୟ ଓଭର ଜେଳଜର ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍  କରଥିିଲାଜରଜଳ 
ଦଳର ନଭି୍ବରଜୋ�୍ ତଥା ଅଧିନାୟକ ରାରର ଆେମ (୯)

ଙ୍କ ୱିଜକଟ ହରାଇଥିଲା। କନୁି୍ ଦ୍ୱତିଲୀୟ ୱଜିକଟଜର ମହମ୍ମଦ୍  
ରଜି୍ ୱାନଙ୍କ ସହ ଅଭଜି୍ଞ ଫକର େମାନ ଜୋ� ଜଦଇ ସ୍ତିକୁି 
ସମ୍ାଳଥିିଜଲ। ଏମାଜନ ଦ୍ୱତିଲୀୟ ୱିଜକଟ ପାଟ୍ବନରସପି୍ ଜର ୮୧ 
ରଲ୍ ରୁ ୧୧୬ ରନ୍  ଉଠାଇ ଦଳକୁ ରପିଦରୁ ଉର୍ାର କରରିା 
ସହ ଏକ ରଡ଼ ଜସ୍ାରର ମଳୂଦୁଆ ପକାଇଥିଜଲ। େମାନ 
୪୧ ରଲ୍ ଜର ୩ଜ�ୌକା ଓ ୨ଛକା ସହ ୫୩ ରନ୍ ଜର ଆଉଟ 
ଜହରା ପଜର ଏହ ି ଜୋେ ି ଭାଙ୍ଗେିାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଉଟ 
ପଜର ରେିୱାନଙ୍କ ସହ ଜୋ� ଜଦଇ େରୁ ଜେଳାଳ ିେସୁ୍ ଦଲି 
ୋହା ଧଆୂଁଧାର ର୍ାଟଂି କର ି ପାକସି୍ତାନକୁ ଏକ େଜିଫଣ୍ଡରଲ 
ଜସ୍ାରଜର ପହଞ୍ାଇଥିଜଲ। ଏମାଜନ ଅରଭିକ୍ତ ତକୃ ତଲୀୟ 
ୱିଜକଟଜର ୨୩ ରଲ୍  ଜେଳ ି ୬୪ ରନ୍  ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଜଲ। 
ଫମ୍ବଜର ଥିରା ରେିୱାନ ୫୭ ରଲ ଜେଳ ି୬ ଜ�ୌକା ଓ ୧ ଛକା 
ସହ ୭୮ ଏରଂ େସୁ୍ ଦଲି ମାତ୍ର ୧୫ ରଲ୍  ଜେଳ ି୫ଟ ିଛକା ସହ 
୩୫ ରନ୍  କର ିଅପରାେତି ରହଥିିଜଲ।

 ହଂକଂ ଦଳ ଭାରତ ରପିକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍  ଭଳ ି ଏହ ି
ମକୁାରଲିାଜର େକୃଙ୍ଖଳତି ଜରାଲଂି ପ୍ରଦେ୍ବନ କରଥିିଲା। ମେିୟିମ୍  
ଜପସ୍  ଜରାଲର ଏହସାନ ୋନ ପଣୁଥିଜର �ମତ୍ାର ଜରାଲଂି 
କର ି ୪ ଓଭରଜର ମାତ୍ର ୨୮ ରନ୍  ଜଦଇ ୨ଟ ି ୋକ ୱଜିକଟ 
ଅକ୍ତଆିର କରଥିିଜଲ। ଜପସ୍  ଜରାଲର ହାରୁନ୍  ଅେ୍ବାଦ ୨ 
ଓଭରଜର ୧୪ ରନ୍  ଜଦଇଥିଜଲ।

େଂକ୍ପି୍ତମ୍ୋର
୍ୋକସି୍ୋନ:୧୯୩/୨, ୨୦ ଓଭର (ମହମ୍ମଦ୍  ରଜି୍ ୱାନ୍ -୭୮*, 
ଫକର େମାନ-୫୩, େସୁ୍ ଦଲି ୋହା-୩୫*, ଏହସାନ ୋନ୍ -
୨/୨୮)।
ହଂକଂ:୩୮/୧୦, ୧୦.୪ ଓଭର (ସଦାର ୋନ୍ : ୨.୪-୦-୮-
୪, ମହମ୍ମଦ୍  ନୱାେ: ୨-୦-୫-୩, ନସଲୀମ ୋହ: ୨-୦-୭-୨)।

ହଂକଂ ୩୮: ପାକସି୍ାେର ବୃହତ୍  ବଜିୟ
ଏସଆି କପ୍ 

ପ୍ରଥମ ଅନ୍ ଅଫିସଆିଲ୍  ଚେଷ୍ଟ: କୟାେ୍ଟର ଦ୍ଶିତକରୁ େଞ୍ତି
ଭାରତର ଦମ୍ ଦାର ଆରମ୍ଭ
ଜରଙ୍ଗାଲୁରୁ, ୨।୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଭାରତ-ଏ ଓ ଭ୍ରମଣକାରଲୀ 
ନୁ୍େଲିାଣ୍ଡ-ଏ ମଧ୍ୟଜର ଏଠାଜର �ାଲଥିିରା ପ୍ରଥମ ଅନ୍ ଅଫିସଆିଲ 
ଜଟଷ୍ଟ ମ୍ା�ର ଦ୍ୱତିଲୀୟ ଦରିସ ଜେଳ େକୁ୍ରାର ଅନୁଷ୍ତି 
ଜହାଇୋଇଛ।ି ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା-ଏ’ର ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ ଜସ୍ାର ୪୦୦ 
ରନ େରାରଜର ଭାରତ-ଏ ର୍ାଟଂି ଆରମ୍ କର ିଷ୍ଟମ୍୍ ଅପସାରଣ 
ସରୁ୍ା ୩୭ ଓଭରଜର ଜ�ାଟଏି ୱଜିକଟ୍  ହରାଇ ୧୫୬ ରନ 
ସଂଗ୍ରହ କରଛି।ି ଓପନର୍  ଅଭମିନୁ୍ ଈଶ୍ୱରନ ୮୭ ଓ ଋତୁରାେ 
�ାଏକ୍ାେ ୨୦ ରନଜର ଅପରାେତି ରହଛିନ୍।ି ଇନଂିସ ଅଗ୍ରଣଲୀ 
ଲା� ିଭାରତ-ଏ ଆହୁର ି୨୪୫ ରନ ଆରେ୍କ କରୁଛ।ି ଏକମାତ୍ର 
ର୍ାଟର୍  ଭାଜର ଅଧିନାୟକ ପ୍ରୟିଙ୍କ ପାଞ୍ାଲ ୪୭ ରନ (୮୩ 
ରଲ୍ ) ଆଉଟ୍  ଜହାଇଛନ୍।ି ଓପନଂିଜର ପାଞ୍ାଲ ଓ ଈଶ୍ୱରନ୍  ୧୨୩ 
ରନର େତକଲୀୟ ଭା�ଲୀଦାର ିକର ିଦମ୍ ଦାର ଆରମ୍ କରଥିିଜଲ।

ପରୂ୍ବଦନିର ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ ଜସ୍ାର ୫/୧୫୬ 
ରନ୍ ରୁ ର୍ାଟଂି ଆରମ୍ କରଥିିରା ନୁ୍େଲିାଣ୍ଡ-ଏ’ ୧୧୦.୫ 
ଓଭରଜର ଠକି୍  ୪୦୦ ରନଜର ଅଲ୍ ଆଉଟ୍  ଜହାଇୋଇଥିଲା। 
ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ୩ୟ ସ୍ାନଜର ର୍ାଟଂି କରରିାକୁ ଆସଥିିରା ଜୋଏ 
କାଟ୍ବର ସର୍ବାଧିକ ୧୯୭ ରନ କରଥିିଜଲ। ଏହ ି ରାମହାତଲୀ 
ର୍ାଟର୍  ୩୦୫ ରଲରୁ ସମ୍ମେୁଲୀନ ଜହାଇ ୨୬ ଜ�ୌକା ଓ 
୩ ଛକା ମାର ି ସ୍ନିର କୁଲଦଲୀପ ୋଦରଙ୍କ ରଲ୍ ଜର ଷ୍ଟମ୍ପ୍  
ଆଉଟ୍  ଜହାଇଥିଜଲ। ଘଜରାଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦରୁ ତ ଜରାଲର 
ମଜୁକେ କୁମାର (୫/୮୬) ସଫଳ ଜରାଲର୍  ରହଥିିଜଲ।

ଆହତ ଜାରେଜା ବାଦ୍  ପଡ଼ରିେ
ଦୁରାଇ, ୨ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଭାରତଲୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରରଲୀନ୍ଦ୍ର 
ୋଜେୋ ପଣୁଥିଜର ଆହତ ଜହାଇଛନ୍।ି ହଂକଂ ରପିକ୍ଷ ମ୍ାଚ୍  
ଜେଳୁଥିରାଜରଜଳ ୋଜେୋ ଫିଲ୍ଂି କରରିାକୁ ୋଇ ଆଣୁ୍ଜର 
ଆଘାତ ପାଇରାରୁ ତାଙୁ୍କ ଏସଆି କପ୍ ର ରାଦ୍  ଦଆିୋଇଛ।ି 
ତାଙ୍କ ସ୍ାନଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡରାଇଜର ଥିରା ଅକ୍ଷର ପଜଟଲଙୁ୍କ ଦଳଜର 
ସାମଲି କରାୋଇଛ।ି ଭାରତ ରରରିାର ଦନି ପାକସି୍ତାନ ରପିକ୍ଷ 
ମକୁାରଲିାରୁ ସପୁର-୪ ଅଭେିାନ ଆରମ୍ କରରିାକୁ ୋଉଥିରା 

ଜ ର ଜ ଳ 
ଏହ ି ମ୍ାଚ୍  
ପରୂ୍ବରୁ ଅକ୍ଷର 
ଦଳ ସହ 
ଜୋ�ଜଦଜର 
ଜ ର ା ଲ ି
ର ି ସ ି ସ ି ଆ ଇ 
ସ ି ନ ି ୟ ର 
ସ ି ଜ ଲ କ୍ସ ନ 
କମଟି ିପ୍ରକାେ 
କ ର ି ଛ ି । 

�ଳତି ଏସଆି କପ୍ ଜର ଏୋଏ ପ୍ରଭାରଲୀ ଜେଳ ପ୍ରଦେ୍ବନ କରଥିିରା 
ୋଜେୋ ଏଜର ରସିସିଆିଇ ଜମେକିାଲ ଟମି୍  ତଦାରେଜର 
ରହଛିନ୍।ି ଜସ ପାକସି୍ତାନ ରପିକ୍ଷ ମ୍ାଚ୍ ର ଏକ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 
ସମୟଜର ର୍ାଟଂି କରରିାକୁ ଆସ ି ୨୯ ରଲ୍ ରୁ ୩୨ ରନ୍  କର ି
ଭାରତର ରେିୟଜର �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କରଥିିଜଲ। ହଂକଂ 
ରପିକ୍ଷଜର ୪ ଓଭର ଜରାଲଂି କର ି୧୫ ରନ୍  ର୍ୟ କରଥିିଜଲ ମଧ୍ୟ 
ର୍ାଟଂି ଲା� ିସଜୁୋ� ପାଇ ନଥିଜଲ।

ଭୁରଜନଶ୍ୱର, ୨ା୯ (ସମସି): ରାେ୍ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଲୀଡ଼ା ଓ େରୁଜସରା ନଜିଦ୍୍ବୋଳୟ ଓ 
ଓଡ଼େିା ଭାଜରାଜତ୍ାନ ସଂଘର ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ଜର ରାେ୍ ଆନ୍ତଃ କ୍ବ୍  ଭାଜରାଜତ୍ାଳନ 
�ାମ୍ଅିନ୍ ସପି୍  କଳଙି୍ଗ ଷ୍ଟାେୟିମ୍ ଜର କ୍ଲୀଡ଼ା ରଭିା�ର େ�ୁ୍ମ ୋସନ ସ�ରି ଜେୈଜଳନ୍ଦ୍ର 
ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ ଘାଟତି ଜହାଇଛ।ି ଏହ ି �ାମ୍ଅିନ୍ ସପି୍ ଜର ସନିଅିର, 
ୟଥୁ୍  ଓ େୁନଅିର କାଟାଜ�ାରଲୀଜର ୬୦ଟ ିଓେନ ର�୍ବଜର ପ୍ରତଜିୋ�ତିା ଆଜୟାେତି 
ଜହର। ଏଥିଜର ରାେ୍ର ୧୮ଟ ି କ୍ବ୍  ଓ ଅନୁଷ୍ାନରୁ ୧୯୦ େଣ ଭାଜରାଜତ୍ାଳକ 

ଏହ ି �ାମ୍ଅିନ୍ ସପିଜର ଅଂେଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି ଉଦ୍ ଘାଟନଲୀ ଉତ୍ସରଜର କ୍ଲୀଡ଼ା 
ରଭିା� କମ୍ବକତ୍୍ବାଙ୍କ ସହ ରାେ୍ ଭାଜରାଜତ୍ାଳକ ସଂଘ ସଭାପତ ି ଇଂ �ତି୍ରଞ୍ଜନ 
ସ୍ାଇଁ ଓ ସମ୍ାଦକ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସଜମତ ଜକାଚ୍ ମାଜନ ଉପସ୍ତି ଥିଜଲ। 

େୁ୍ ର-୪ମ�ଳେଚୂୀ
ତୋର�ି ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦୀ ମେନୁୟୁ

୩ା୯ ରେଲୀଲଙ୍କା-ଆଫ�ାନସି୍ତାନ ୋରୋ

୪ା୯ େୋରତ-୍ୋକସି୍ୋନ ଦୁରାଇ

୬ା୯ ଭାରତ-ରେଲୀଲଙ୍କା ଦୁରାଇ

୭ା୯ ପାକସି୍ତାନ-ଆଫ�ାନସି୍ତାନ ଦୁରାଇ

୮ା୯ ଭାରତ-ଆଫ�ାନସି୍ତାନ ଦୁରାଇ

୯ା୯ ରେଲୀଲଙ୍କା-ପାକସି୍ତାନ ଦୁରାଇ

୧୧ା୯ ଫାଇନାଲ ଦୁରାଇ

ନୁ୍ୟକ୍ବ,୨।୯(ଏଜେନ୍)ି: �ଳତି ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍  
ଜଟନସି ଟୁର୍୍ବାଜମଣ୍ଟର େରଲ୍ ଇଜଭଣ୍ଟଜର 
ଭାରତର ଦୁଇ ତାରକା ଜେଳାଳ ି ଜରାହନ 
ଜରାପାନ୍ା ଓ ରାମକୁମାର ରାମନାଥନ 
ଜସମାନଙ୍କ ପାଟ୍ବନର ସହ ପରାସ୍ତ ଜହାଇ 
ରଦିାୟ ଜନଇଛନ୍।ି ୪୨ ରର୍ବଲୀୟ ଜରାପାନ୍ା 
ପରୁୁର ଓ ମକି୍ସେ େରଲ୍ ଇଜଭଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ 
ରାଉଣ୍ଡ ମକୁାରଲିାଜର ପରାସ୍ତ ଜହାଇଛନ୍।ି 
ଅନ୍ପଜଟ ରାମକୁମାର ପରୁୁର େରଲ୍ ଇଜଭଣ୍ଟର 
ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ାଚ୍ ଜର ପରାସ୍ତ ଜହାଇ ରଦିାୟ ଜନଇଛନ୍।ି 

ପରୁୁର େରଲ୍ଜର ୯ମ ସଡି୍  ମାନ୍ତା ପାଇଥିରା ଜରାପାନ୍ା 

ଓ େଚ୍  ପାଟ୍ବରନ ମାଟଜୱ ମେିଲକୁପ୍  ୬-୭, 
୨-୬ ଜସଟ୍ ଜର ଅଣସଡି୍  ଇଟାଲଲୀ ଜୋେ ିଆଣ୍ଡଆି 
ଭାଭାଜସାର ିଓ ଜଲାଜରଜଞ୍ଜା ଜସାଜନଜ�ାଙ୍କଠାରୁ 
ପରାସ୍ତ ଜହାଇଛନ୍।ି ଜସହପିରି ମକି୍ସେ େରଲ୍ଜର 
ଜରାପାନ୍ା ଓ �ଲୀନର ୟାଙ୍ଗ ଝାଓେୁଆନ ୫-୭, 
୫-୭ ଜସଟ୍ ଜର ଅଜ୍ରେଲଆିର ମ୍ାକ୍ସ ପଜସ୍ବଲ 
ଓ �ାବ୍ଏିଲା ୋଜବ୍ାୱସ୍ଙି୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତପ୍  ଜହାଇ 
ରଦିାୟ ଜନଇଛନ୍।ି ଅନ୍ପଜଟ ପରୁୁର େରଲ୍ଜର 
ରାମକୁମାର ଓ ସର୍ଚିଆର ନଜିକାଲା କାକକି୍  ୪-୬, 

୪-୬ ଜସଟ୍ ଜର ଇଟାଲଲୀ ଜୋେ ିସାଇଜମାନ ଜରାଜଲଲ ିଓ ଫାରଓି 
ଜଫା�ନନିଙି୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ଜହାଇଛନ୍।ି

ଭୁରଜନଶ୍ୱର,୨।୯(ସମସି): ପଜୁଣର 
ମହାଲଙ୍ଗସ୍ତି ରେଲୀ େରି ଛତ୍ରପତ ି ଜସ୍ାଟ୍ ୍ଚି 
କଜମ୍ପ୍ଲକ୍ସଜର �ାଲଥିିରା ଅଲଟଜିମଟ୍  ଜୋ ଜୋ 
ଲଗି୍ ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ରଣଜର ଓଡ଼େିା େ�ରନଟ୍ 
ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାଜର ଫାଇନାଲଜର ପ୍ରଜରେ କରଛି।ି 
େକୁ୍ରାର ଅନୁଷ୍ତି ପ୍ରଥମ କ୍ାଲଫିାୟରଜର 
ଓଡ଼େିା ୧୪ ପଏଣ୍ଟଜର �େୁରାଟ େ୍ାଣ୍ଟପ୍  ସକୁ 
ହରାଇ ଫାଇନାଲ ଟଜିକଟ ହାସଲ କରଛି।ି 
ଅନ୍ପଜଟ �େୁରାଟ ପରାସ୍ତ ଜହାଇଥିଜଲ 
ମଧ୍ୟ କ୍ାଲଫିାୟର-୨ଜର ଏଲମିଜିନଟର 
ରଜିେତା ଦଳ ଜତଲ� ୁ ଜୋର୍ାସକୁ େନରିାର 
ଜଭଟରି। କ୍ାଲଫିାୟର-୨ର ରଜିେତା ଦଳ 
ରରରିାର ଫାଇନାଲଜର ଓଡ଼େିାକୁ ଜଭଟରି।

ଓଡ଼େିା ୫୭- ୪୩ ପଏଣ୍ଟ ର୍ରଧାନଜର 
�େୁରାଟକୁ ହରାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ ସଂଘର୍ବ 
କରରିାକୁ ପଡ଼ଥିିଲା। ଓଡ଼େିା ପାଇଁ ଆଟକର ସରୁେ 
ଲାଜଣ୍ଡ ଓ େଜିଫଣ୍ଡର ସୟୂାସ �ାଜ�୍ବଟ୍  ରେିୟଜର 
ପ୍ରମେୁ ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କରଥିିଜଲ। ସରୂେ 
ନରି୍୍ବାୟକ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରଥିିରା ଜରଜଳ 
େଜିଫନ୍ଜର ସୟୂାସ ୧.୫୭ ମନିଟି ଅତରିାହତି 
କର ି �େୁରାଟକୁ ର୍ାକ୍ ଫୁଟ୍  ଜନଇୋଇଥିଜଲ। 
�େୁରାଟ ତରଫରୁ ଅଭନିନ୍ଦନ ପାଟଲି ୧୦ 
ପଏଣ୍ଟ ଜସ୍ାର କରଥିିଜଲ।  ଅପରପକ୍ଷଜର 
େକୁ୍ରାର ଜେଳାୋଇଥିରା ଏଲମିଜିନଟରଜର 
ଜତଲୁ� ୁ ଜୋର୍ାସ ୧୮ (୬୧-୪୩) 
ପଏଣ୍ଟଜର ଜ�ନ୍ାଇ କୁଇକ �ନ୍କୁ ହରାଇଛ।ି 

ଫୟାଇନୟାଲଚର 
ଓଡ଼ଶିୟା ଜଗରନେ୍ସ

କଟକ,୨ା୯(ସମସି)- ଓସଏି 
ଆନୁକୂଲ୍ଜର �ାଲଥିିରା ୧୯ରର୍ବରୁ 
କମ୍  ଆନ୍ତଃ େଲି୍ା କ୍ଜିକଟ ଟୁର୍୍ବାଜମଣ୍ଟର 
ପ୍ରଥମ ପେ୍ବ୍ାୟ ଲଗି୍  ମକୁାରଲିା ଜେର 
ପେ୍ବ୍ାୟଜର ପହଞ୍ଛି।ି �ରୁପ-ର’ିରୁ 
କଟକ-ଏ ଓ �ରୁପ-ସ’ିରୁ ଭୁରଜନଶ୍ୱର-ର ି
ପରରତ୍୍ବଲୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ଲୀତ ଜହାଇଛନ୍।ି 
�ରୁପ-ଏ’ର ଜକରଳ ଜ�ାଟଏି ମ୍ାଚ୍  ରାକ ି
ରହଛି।ି କଟକ-ର ି ଓ ଜୋର୍୍ବା ରପିକ୍ଷ 
ମ୍ାଚ୍  ପରୂ୍ବରୁ ରାତଲି ଜହାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ମ୍ାଚ୍  େନରିାର ଜେଳାେରି। ଏହ ି
�ରୁପଜର ଭୁରଜନଶ୍ୱର-ଏ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ 
ଜଟରୁଲର େଲୀର୍ବଜର ରହଛି।ି ତଥାପ ି
କଟକ-ର ି ରପିକ୍ଷ ମ୍ାଚ୍ କୁ ଭଲ ରନ୍  
ଜରଟଜର େତିଜିଲ ଜୋର୍୍ବା ପରରତ୍୍ବଲୀ 
ରାଉଣ୍ଡକୁ େରିା ନମିଜନ୍ ସଜୁୋ� ରହଛି।ି 
 ଅନ୍ପକ୍ଷଜର ୧୮ଟ ି ଦଳକୁ ଜନଇ 
ପ୍ରଥମ ପେ୍ବ୍ାୟ ଲଗି୍  ମକୁାରଲିା 
ଜହଉଥିଲା। ଅରେଷି୍ଟ ୧୮ ଦଳକୁ ଜନଇ 
ଦ୍ୱତିଲୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଲଗି୍  ମକୁାରଲିା େରୁେଲୀଘ୍ର 
ଆରମ୍ ଜହର ଜରାଲ ି ଓସଏି ପକ୍ଷରୁ 
କୁହାୋଇଛ।ି େକୁ୍ରାର ଜେଳାୋଇଥିରା 
ମ୍ାଚ୍ �ଡ଼ୁକିଜର ଭୁରଜନଶ୍ୱର-ଏ 
୨୭୮ ରନଜର କନ୍ଧମାଳକୁ, କଟକ-ର ି
୭ ୱଜିକଟଜର �ଞ୍ଜାମକୁ, ଅନୁଜ�ାଳ 
୭ ୱିଜକଟଜର ଜୋର୍୍ବାକୁ, କଟକ-ଏ 
୪୬ ରନଜର ନୟା�ଡ଼କୁ, ୋେପରୁ 
୧୩୧ ରନଜର ଭଦ୍ରକକୁ, �େପତ ି ୭୦ 
ରନଜର ନୂଆପଡ଼ାକୁ, ଭୁରଜନଶ୍ୱର-ର ି
୯ ୱିଜକଟଜର ନରରଙ୍ଗପରୁକୁ, କଟି୍  
୭୭ ରନଜର ପରୁଲୀକୁ ଓ ପାରାଦ୍ୱଲୀପ ୫୭ 
ରନଜର ଜେଙ୍କାନାଳକୁ ହରାଇଛ।ି 

ଅଲଟମିେଟ୍ମ�ୋମ�ୋ:ଓଡ଼ଶିୋଜଗରନଟ୍ସଓଗଜୁରୋଟଜୟୁୋଣ୍ଟ୍ େେଧ୍ୟମରଅନୁଷ୍ତିେୟୁୋଚରମରୋେୋଞ୍ଚକେହୂୁର୍ତ୍ତ।

କ ି୍ ୋଅଜୟ,କଲୟୁୋଣମଚୌମବଓଜ.ିମକୋେୋରୋଜୁ

େୟଦଇଝୋରୁଦ୍ନି େୋଇଦୀ୍େହୋ୍ୋତ୍ର

େହମ୍ମଦ୍ରଜିୱୋନ
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