
PRINTED AT BHUBANESWAR n JEYPORE n SAMBALPUR n PANIKOILI

wବର୍ଷ-୪୦ wସଂଖ୍ୟା- ୭୩ wଭୁବନେଶ୍ବର wମଙ୍ଗଳବୟାର w୬ ନସନ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ w୍ଷୃ୍ୟା- ୧୬ wଟ.୬.୦୦

www.thesakala.in

RNI REGD NO: 42041/83

www.sakalaepaper.com

/thesakalanews

/TheSakala
ତବୁ-ନାଗାରୁଜୁନଙ୍କ ଅଧରୁା 
ପ୍ରେମ କାହାଣୀ

 ପଷୃ୍ଠା        ରେ ପଷୃ୍ଠା        ରେ

w VOLUME- 40 w ISSUE- 73 w BHUBANESWAR w TUESDAY w 6 SEPTEMBER 2022 w PAGE- 16 w ` 6.00

ପ୍�ାକକଥା

ଜୀବନ ତମାମ ସାଧନାର ଫଳ
ନବୀନ ହ�ାଇହେ ପ୍ାପ୍ତ,

ଏଭଳ ିମ�ୂୁର୍ତ୍ତ ହେଖÒ ରାଜ୍ୟବାସୀ
�ଉଛନ୍ ିଉଲ୍ଲସତି।

ବହିରାଧୀ ମସ୍ତକ ନତ,
ଉୋରପଣହର କ�ହିେ ହ�ାହସଇଁ

ଏତ ରାଜ୍ୟପାଇଁ ଅଭହିପ୍ତ ॥

୭ରେ ଘରୂ୍ଣ୍ଣିବଳୟ, 
୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘଚୁଟାପ

ଭତିେ ପଷୃ୍ଟାରେ

କଠାବୁଲ, ୫ଠା୯ (ଏରେନ୍ ସି): ଆଫ�ାନସି୍ତାନ 
ରାଜଧାନୀ କାବୁେ ପଣୁ ି ଥହର ଭୟଙ୍କର 
ବହି୍ାରଣହର ଥର ି ଉଠଛି।ି ଏଠାକାର ରୁଷ 
େୂତାବାସ ନକିଟହର ହସମାବାର ଘଟଥିÒବା 
ଭୟଙ୍କର ବହିପୋରଣହର େୂତାବାସର େୁଇ 
କମତ୍ତଚାରୀଙ୍କ ସହମତ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
ହ�ାଇଛ।ି ସ୍ାନୀୟ ମଡିଆି ରହିପାଟତ୍ତହର 
ଏ�ା ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବହି୍ାରଣ ଥିୋ 
ହବାେ ି କୁ�ାଯାଇଛ।ି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାହନ  

େୂତାବାସ ବା�ାହର ମତୁୟନ ଥିବା ତାେବିାନ 
ସରୁକ୍ାକମତ୍ତୀଙୁ୍କ ପ୍ଥହମ �ଳୁ ି କରବିା ପହର 

ବହି୍ାରଣ କରଥିÒବା କୁ�ାଯାଇଛ।ି ହତହବ 
ଏ� ି ବହି୍ାରଣ ପଛହର କା�ାର �ାତ 
ର�ଛି ି ତା�ା ଏଯାବତ୍  ପେଷ୍ଟ ହ�ାଇ ନା� ିଁ। 
ରୁଷର ହବୈହେଶକି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ରୁ 
େୂତାବାସସ୍ତ େୁଇ କମତ୍ତଚାରୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟକୁ 
ସ୍ୀକାର କରାଯାଇଛ।ି ଭସିା ପାଇଁ ଏଠାହର 
ହୋକମାହନ ଧାଡ଼ହିର ଛଡ଼ିା ହ�ାଇଥÒୋ 
ହବହଳ ହସମାନଙୁ୍କ େକ୍୍ୟ ରଖ ଆକ୍ରମଣକାରୀ 
ବହି୍ାରଣ କରଛିନ୍।ି 

ରୁଷ ଦୂତାବାସ ନକିଟପ୍ର ବପି୍୍ାରଣ; ୨୦ ମତୃ
ଓମେ ସିଆ, ୫|୯ (ଏରେନ୍ ସି): ମାଆର 

ପଣତକାନ ି ଛୁଆକୁ ସବୁ ବପିେରୁ ରକ୍ା 
କରଥିାଏ। ଏ� ି ହୋକ କଥାକୁ ସତ କର ି
ହେଖାଇଛନ୍ ି ମଧ୍ୟପ୍ହେଶର ଜହଣ ମ�ଳିା। 
ହସ ପଅୁକୁ ମରଣ ମ�ଁୁରୁ ଟାଣ ି ଆଣଛିନ୍।ି 
ମଧ୍ୟପ୍ହେଶ ବାନ୍ଧବ�ଡ଼ ଟାଇ�ର ରଜିଭତ୍ତ 
(ବାଘ ସଂରହକ୍ଣ ହକନ୍ଦ୍ର)ହର  ୨୦ ମନିଟି 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ େହ଼େଇ କର ି ବାଘ ପଞ୍ାରୁ ପଅୁକୁ 
ଛଡ଼ାଇ ଆଣଛିନ୍।ି ଏ� ିେହ଼େଇହର ମ�ଳିା 

�ରୁୁତର ଆ�ତ ହ�ାଇଥିହେ ବ ି �ାର୍  ମାନ ି ନ 
ଥିହେ। ବାଘର ନଖ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍  ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ ପ�ଞ୍ ି

ଯାଇଥିହେ ମଧ୍ୟ ମ�ଳିା ସା�ସର ସ� ବାଘର 
ମକୁାବେିା କରଥିିହେ। ପରହିଶଷହର ବଜିୟୀ 
ହ�ାଇଥିହେ। ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ମାନପରୁ ବଫର 
ହଜାନ୍ କୁ ୋ� ି ର�ଥିିବା ହରା�ନଆି ଗ୍ାମହର 
ଏ� ି ଘଟଣା ଘଟଥିିୋ। ଏଠାକାର ଜ୍ାଳାମଖୁୀ 
ବସ୍ତହିର ର�ୁଥିବା ହଭାଳା ହଚୌଧରୁୀଙ୍କ ପତ୍ୀ ଅର୍ତ୍ତନା 
ରବବିାର ସକାଳ ପ୍ାୟ ୧୦ଟା ସମୟହର ନଜିର 
୧୫ ମାସର ଶଶି ୁ ପତୂ୍ରକୁ ହଶୌଚ ପାଇ ଁ ନକିଟସ୍ 
ପଡ଼ଆିକୁ ହନଇ ଯାଇଥିହେ। 

ବାଘ ସହ ୨୦ ମନିଟି୍  �ଢ ିପଅୁକୁ ବଞ୍ାଇ�ା ମାଆ

ଭ� ମଣଷି ସଷୃ୍ ିଦଗିପ୍ର ଶକି୍ା ଅଭପି୍ରେତ ପ୍ହଉ: ରାର୍ୟପାଳ

 ଲଣ୍ଡନ, ୫ଠା୯(ଏରେନ୍ ସି): ବ୍ହିଟନର 
ନୂଆ ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାହବ େଜି୍ ଟ୍ରସ 
ନବିତ୍ତାଚତି ହ�ାଇଛନ୍।ି କନଜରହଭଟଭି୍  
େଳର ହନତା ଭାହବ ହସ ତାଙ୍କର 
ନକିଟତମ ପ୍ତେି୍ନ୍୍ୀ ତଥା ଭାରତୀୟ 
ବଂହଶାଦ୍ଭବ ଋଷ ିସନୁକଙୁ୍କ ଏ� ିହେୌଡ଼ହର 

ପଛହର ପକାଇ ବଜିୟୀ ହ�ାଇଥÒବା 
ହସାମବାର ହଘାଷଣା କରାଯାଇଛ।ି  
୧୯୯୨ ବ୍ହିଟନ ସାଂସେ କମଟି ି ଅଧ୍ୟକ୍ 
ତଥା ରଟିର୍ଣ୍ଂ ଅଫିସର ସାର୍  ଗ୍ା�ମ ବ୍ାଡ ି
େଜି୍ ଙ୍କ ବଜିୟ ହନଇ ହଘାଷଣା କରଛିନ୍।ି 

ସନୁକଙୁ୍କ େଜି୍  ପ୍ାୟ ୨୦ �ଜାରରୁ ଅଧÒକ 
ହଭାଟହର ପରାସ୍ତ କରଛିନ୍।ି େଜି୍ ଙ୍କ 
ସପକ୍ହର ୫୭.୪ ପ୍ତଶିତ ଭାହବ 
ତାଙୁ୍କ ହମାଟ ୮୧ �ଜାର ୩୨୬ ହଭାଟ 
ମଳିଥିÒୋ ହବହଳ ସନୁକଙୁ୍କ ୬୦ �ଜାର 
୩୯୯ ହଭାଟ ମଳିଛି।ି 

�ଜି୍  ଟ୍ରସ୍  ବ୍ପି୍ଟନ୍  
ରେଧାନମନ୍ତୀ ନବିଜୁାଚତି

 ୨୦ ହଜଟାେ 
ରଭଟାଟରେ 
ହଟାେରିଲ 

ଋଷ ିସନୁକ ଆଜ ିଶପଥ ରନରବ ଲଜି୍ 

 ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୫ଠା୯ (ଏରେନ୍ ସି): େୀଘତ୍ତ ସମୟ 
ଧର ି ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଜିେିାନ୍ସ କମସିନର(ସଭିସି)ି
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭଜିେିାନ୍ସ କମସିନର(ଭସି)ି ପେବୀ 
ଖାେ ି ପଡ଼ଥିÒୋ ହବହଳ ଏ�ଡୁକୁି ତୁରନ୍ ପରୂଣ 
କରବିାକୁ ସପୁ୍ମିହକାଟତ୍ତ ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙୁ୍କ ନହିଦ୍ତ୍ତଶ 

ହେଇଛନ୍।ି ଏ�ସିବୁ 
ପେବୀ ପରୂଣ ପାଇଁ 
ହସ୍ଚ୍ାହସବୀ ସଂ�ଠନ 
‘କମନ୍  କଜ୍ ’ ପକ୍ରୁ 
ୋଏର କରାଯାଇଥÒବା 
ଏକ ଆହବେନର ଶଣୁାଣ ି
କର ିଜଷ୍ଟସି୍  ସଞ୍ଜୟ କଶିନ 

ହକୌେ ଏବଂ ଜଷ୍ଟସି ଅଭୟ ଏସ୍  ଓକା କ�ଛିନ୍ ି
ହଯ, ବ�ୁ ପବୂତ୍ତରୁ ଏସବୁ ପେବୀ ଖାେ ି ପଡ଼ଥିÒୋ 
ହବହଳ ଏ�ାର ପରୂଣ ପାଇ ଁ ବଜି୍ଞପ୍ତ ି ମଧ୍ୟ ପ୍କାଶ 
ପାଇସାରଛି।ି ହ�ହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦୁ୍ା ଏ�ା ପରୂଣ 
ନ ହ�ବା ଚନି୍ାର ବଷିୟ ହବାେ ିହକାଟତ୍ତ କ�ଛିନ୍।ି 
ହନୈତକିତା ଏବଂ ସଚ୍୍ତା ରକ୍ା 

ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ସପୁ୍ ସିମରକଠାର୍ଟଙ୍କ ନ ସିରଦ୍୍ଟଶରକନ୍ଦ୍ରକୁ ସପୁ୍ ସିମରକଠାର୍ଟଙ୍କ ନ ସିରଦ୍୍ଟଶ

ତୁରନ୍ତ ସଭିସି ି
ପଦବୀ ପରୂଣ କର

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦ }ପଷୃ୍ଠା-୧୦

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ,୫।୯(ସମ ସିସ): ମେୂ୍ୟହବାଧର�ତି 
ଶକି୍ା ବ୍ୟବସ୍ା ମଣଷିକୁ ମାନବବାେରୁ େୂହରଇ 
ହେଇ ବ୍ୟକ୍ହିକୈନ୍ଦ୍ରକି କରହିେଇଛ।ି ସାରା ବଶି୍ୱହର 
ଆଜ ି ଶକି୍ା ବ୍ୟବସ୍ା େଶିା�ୀନ ହ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ପ୍କୃତ ଶକି୍ାର ଅଭାବରୁ ଉର୍ମ ମାନବ ସଷୃ୍ଟ ି
ହ�ାଇପାରୁ ନା�ାନ୍।ି ମଣଷି ବସୁ୍ତନଷି୍ଟ ହ�ାଇ 

 �‘ନନ୍ରିଘଟାଷ ଟଭି’ି ଓ ‘ସକଟାଳ’ ପକ୍ଷେୁ ଗେୁୁବ୍ରହ୍ଟା ସମ୍ଟାନ

୧୬ ରଣ ଶକି୍କ, ଶକି୍ୟତି୍ୀ  
ଗରୁୁବ୍ହ୍ା ସମ୍ାନପ୍ର ସମ୍ବର୍ଜୁତ
୨୦୩୬ ସରୁ୍ା ଓଡ଼ଶିାକୁ ପ୍ରେଷ୍ଠ ରାର୍ୟ 
ଭାପ୍ବ ଉଦ୍ ଭାସତି କରାଇବା  
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ �କ୍୍ୟ: ଗଣଶକି୍ା ମନ୍ତୀ

 ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୫୯(ଏରେନ୍ ସି): ହକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ରହିପାଟତ୍ତ ଅନୁସାହର ଭାରତ 
ବ୍ହିଟନକୁ ଅତକି୍ରମ କର ିଅନ୍ୟତମ ବୃ�ତ୍ 
ଅଥତ୍ତନୀତହର ପରଣିତ ହ�ାଇଛି ହେଶର 
ଅଥତ୍ତବ୍ୟବସ୍ା କ୍ରମଶଃ ସେୃୁ଼େ ହ�ଉଛ ି
ଓ ୫ ଟ୍ରେିଅିନ ଅଥତ୍ତନୀତରି ନକିଟତର 
ହ�ବାହର ୋ�ଛି ି  ବଡ଼ିମ୍ବନା ହ�ଉଛ ି
ହକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଶର ବକିଶତି 
ଅଥତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ାର ହଯଉଁ ହ�ାୋପୀ ଛବ ି
ହେଖାଉଛନ୍,ି ବାସ୍ତବକିତା ହ�ଉଛ ି
ତା�ାର ବପିରୀତ। ବଷତ୍ତକ ମଧ୍ୟହର 
ଭାରତର ଋଣ ହବାଝ ୮ ପ୍ତଶିତରୁ 
ଅଧକ ବୃଦ୍ ଘଟଛି।ି ହକନ୍ଦ୍ର ଅଥତ୍ତ 
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ରୁ ପ୍କାଶତି ବହିେଶୀ 
ଋଣ ଷ୍ଟାଟସ୍  ରହିପାଟତ୍ତର ୨୮ତମ 
ସଂସ୍କରଣହର ପ୍କାଶତି ହ�ାଇଛ ି ଏ� ି
ତଥ୍ୟ  ହକବଳ ହସତକି ିନୁହ�ଁ; ବଷତ୍ତକ 
ମଧ୍ୟହର ହେଶର ହବୈହେଶକି ପାଣ୍ ି୬୯ 

ବେିୟିନ ଡୋର ହ୍ାସ ପାଇ ୫୭୩.୯ 
ବେିଅିନ ଡୋରହର  ପ�ଞ୍ଛି ି ହକବଳ 
ହସତକି ିନୁହ�ଁ; ହେଶର ସ୍ର୍ତ୍ତ ଭଣ୍ାରହର 

ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ 
ଖାେ ିହ�ବାହର   

ୋ�ଛି ି  �ତ କଛିମିାସ ମଧ୍ୟହର ସ୍ର୍ତ୍ତ 
ପରମିାଣ ୨୭.୧ ହକାଟ ି ଡୋର ହ୍ାସ 
ପାଇଛ ି  ଭାରତର ହବୈହେଶକି ମଦୁ୍ା 

ଭଣ୍ାରହର ହ୍ାସ ସ� ବାଣଜି୍ୟ ନଅିଣ୍ଟ 
ବ଼େବିା ହେଶର ଅଥତ୍ତନୀତକୁି ପ୍ଭାବତି 
କରବିା ଆଶଙ୍କା ସଷୃ୍ଟ ିକରଛି ି 

ବହିେଶ ବଜାରରୁ ଭାରତ ପ୍ଚୁର 
ଋଣ ଉଠାଇଛ।ି  ପବୂତ୍ତବଷତ୍ତ ତୁଳନାହର 
ଉପହରାକ୍ ଋଣ ପରମିାଣହର ୮.୨ 

ପ୍ତଶିତ ବୃଦ୍ ି ଘଟଛି।ି ହକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ େ୍ାରା ପ୍କାଶତି ସବତ୍ତହଶଷ 
ତଥ୍ୟାନୁଯାୟୀ ୨୦୨୨ ମାର୍ତ୍ତ ୩୧ ସଦୁ୍ା 
ଭାରତର ହବୈହେଶକି ଋଣ ପରମିାଣ 
୬୨୦.୭ ବେିୟିନ ଡୋରହର ପ�ଞ୍ଛି।ି 

ମାର୍ତ୍ତ ୨୦୨୧ ହଶଷ ହବଳକୁ ଏ� ି ଋଣ 
ପରମିାଣ ୫୭୩.୭ ବେିୟିନ ଡୋର 
ର�ଥିୋ। ଏ� ି ଋଣ ମଧ୍ୟରୁ ୫୩.୨ 
ପ୍ତଶିତ ଆହମରକିୀୟ ଡୋରହର 
ର�ଥିିବାହବହଳ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା 
�ସିାବହର ଏ�ା ୩୧.୨ ପ୍ତଶିତ 

ହ�ବ ହବାେ ି ଆକଳନ କରାଯାଇଛ।ି 
ଅପରପକ୍ହର  ଭାରତର ବା�୍ୟ ଋଣ 
ସ୍ତି ି ସମ୍ପକଣ୍ତ ଏ� ି ରହିପାଟତ୍ତହର ଅଥତ୍ତ 
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଉପହରାକ୍ ଋଣ ପରମିାଣକୁ 
ହବଶ �ାେୁକା ଭାହବ ଗ୍�ଣ 

କରରପ୍ର ବୁଡ଼ଛି ିଭାରତ
 ରକନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍ଥ ମନ୍ତଟାଳୟେ ୨୮ତମ  େରିପଟାଟ୍ଥ ଜଟାେ ି
 ବଷ୍ଥକରେ ରେଶେ ଋଣ ରବଟାଝ ବଢ଼ଛି ି୮.୨ ପ୍ରତଶିତ 
 ରେଶେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଥ ଭଣ୍ଟାେରେ ୨୭.୧ ରକଟାଟ ିଡଲଟାେ ହ୍ଟାସ
 ବଷ୍ଥକରେ ୬୯  ବଲିଅିନ ଡଲଟାେ  କମଛି ିରବୈରେଶକି ପଟାଣ୍ ି

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦
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ଋଣଋଣ

�ଭୀର ନରିାଶା ଓ ଉୋସୀନତାହର ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ 
ଜୀବନ ଜଉିଁଛ।ି ହସ ଜଣା ହ�ଉକ ି ଅଜଣା; ନଜି 
ଚତୁଃପାଶ୍ତ୍ତହର ଥିବା ପ୍ତଟି ି ବ୍ୟକ୍ବିହିଶଷକୁ 
ମଣଷି ଡର ି ଡର ି ବଞ୍ଛୁ।ି ପରପେରକୁ ଭେ 
ପାଇବାଠାରୁ ମଣଷି ସମାଜ େୂହରଇ ଯାଉଛ।ି 

ହତଣ ୁ ବ୍ୟକ୍ହିକୈନ୍ଦ୍ରକି ପରବିହର୍ତ୍ତ ଆମକୁ ମଣଷି 
ହ�ବାକୁ ପଡ଼ବି। ଏ� ି ମଣଷି �଼େବିା ୋୟତି୍ୱ 
ଶକି୍କମାନଙ୍କର। ହସମାନଙୁ୍କ ନଜି ୋୟତି୍ୱ ଠକି୍  
ଭାହବ ତୁୋଇବାକୁ ପଡ଼ବି। ବ୍ୟକ୍ ିନୁହ�ଁ; ପ୍କୃତ 
ମଣଷି ସଷୃ୍ଟ ି େ�ିହର ଆଜରି ଶକି୍ା ଅଭହିପ୍ତ 

ହ�ଉ ହବାେ ି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ହଫସର �ହଣଶୀ 
ୋଲ୍  ‘ସକାଳ’ ଓ ‘ନନ୍ହିଘାଷ ଟଭି’ି ପକ୍ରୁ 
ଆହୟାଜତି �ରୁୁବ୍ହ୍ା ସମ୍ାନ କାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମହର ମଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିି ରୂହପ ହଯା�ହେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ହଫସର 
�ହଣଶୀ ୋେ ମତବ୍ୟକ୍ କରଛିନ୍।ି

 କଣ୍ଠାମଠାଳ/ବଠାଲସିଗଡ଼ୁଠା, ୫।୯(ସମ ସିସ): ହବୌଦ୍ ଜଲି୍ଲା 
କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ଅଧୀନ ଘଣ୍ଟାପଡା ଗ୍ାମର ଶକୁହେବ ରଣା 
(୨୮) ନାମକ ଜହଣ ଯବୁକଙୁ୍କ ପଟି ିପଟି ିମାର ିେଆିଯାଇଛ।ି 
ନହିଖାଜ ହ�ବାର ୧୧ େନି 
ପହର ହସାମବାର ତାଙ୍କ 
କଙ୍କାଳ ମଳିଛି।ି କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ଲା 

େଣ୍ା�ାଁ ପଞ୍ାୟତ ପଟୁୁକପିାେ ି
ଗ୍ାମର ହକରହମେ ି ହଜାର 
ନକିଟ ଜଙ୍ଗେରୁ ପେୁସି ତାଙ୍କ 
କଙ୍କାଳ ଜବତ କରଛି।ି ଏଥିହର ଜଡତି ପଟୁୁକପିାେ ି ଗ୍ାମର 
େୀଳାବନ୍ ମେକି, �ରିଶି ମେକି, କଂହଗ୍ସ ମେକି ଓ ତୁଳସୀ 
ହଠୋକୁ ପେୁସି ଅଟକ ରଖିଛ।ି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ହର ବାେ�ିଡୁା 
ଥାନାହର ଏକ �ତ୍ୟା ମାମୋ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛ।ି 

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯବୁକଙୁ୍କ 
ପଟିପିଟି ିମାରପି୍ଦପ୍�

୧୧େନି ପରେ ମଳିଳିଟା କଙ୍ଟାଳ

}ପଷୃ୍ଠା-୧୦



୨୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏକ କଲମ ତଆିର ିକର ିଚର୍ଚ୍ବା ସବାଉଁଟୁଛନ୍ ିହମିବାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରି୍ ଦମବାର ଜଲି୍ବା 
ଦ�ୌରଙ୍ବାବବାେ ସ୍ଲୁର ପ୍ରଧବା� ଶକି୍ଷକ ସଞ୍ଜୀବ ଅଟ୍।ି  ଏହ ବାକୁ ବଶି୍ବର ସବୁଠବାରୁ ବଡ଼ ଇଙ୍କ୍ ଦେନ୍ 
କୁହବାଯବାଉଥÒବବା ଦବଦଳ କଲମର �ବାମ ରଖବାଯବାଇଛ ି‘ଶକ୍’ି। ଦସହେିର ିଏହବାର ଓଜ� ପ୍ରବାୟ ୪୩ 

ଦକଜ।ି ଏଥଦର ସବାଉଣ୍ତ ଦରକରଚ୍ର ଓ ସସିଟିଭି ିକ୍ବାଦମରବା ମଧ୍ୟ ଲଗବାଯବାଇଛ।ି ଦତଦବ ଏହ ିକଲମଟ ି
େଲିବାମବା�ଙୁ୍ େବାଠ େଢ଼ବାଦର ସହବାୟକ ଦହବ। ଯେ ି ଜଦଣ ଶକି୍ଷକ ଛୁଟଦିର ରୁହନ୍ ି ଦତଦବ,  ଦସ 
�ଜି େବାଠ୍ଖସଡ଼ବାକୁ ଦମବାବବାଇଲଦର ଦରକରଚ୍ କର ି ସ୍ଲୁ କର୍ତ୍ ଚ୍େକ୍ଷଙୁ୍ େଠବାଇ େବାରଦିବ । େଦର 
ସ୍ଲୁ କର୍ତ୍ ଚ୍େକ୍ଷ େଠବାଯବାଇଥିବବା ଦରକଚ୍ର ଅରଓିଟକୁି କଲମ ମବାଧ୍ୟମଦର େଲିବାଙୁ୍ ଶକି୍ଷବା ପ୍ରେବା� 
କରେିବାରଦିବ। ଦକବଳ ଏତକି ି�ୁଦହଁ, କଲମଟଦିର ଲବାଗଥିିବବା କ୍ବାଦମରବା ଛବାତ୍ବାଛବାତ୍ଜୀଙୁ୍ ସରୁକ୍ଷବା 
ଦେବବାଦର ସହବାୟକ ଦହବ।  କଲମଟ ିପ୍ରବାଥଚ୍�ବା ସମୟଦର ଆଲଚ୍ବାମ ଦେବବା ସହ ସଯୂଚ୍୍କରିଣଦର 
ଚବାଜଚ୍ ଦହବ । କବାଠ ଓ ଲୁହବାଦର ତଆିର ି ଏହ ି କଲମର େବାମ ରହଛି ି ୪୫ ହଜବାର ଟଙ୍ବା । 
ଏହବାକୁ ତଆିର ିକରବିବା େବାଇଁ ୬ ଜଣ ଶକି୍ଷକଙ୍ ସହବାୟତବା ଦ�ଇଥିଦଲ ପ୍ରଧବା� ଶକି୍ଷକ। ଏହ ି
କଲମଦର ଦଲଖି ଦହବ, କନୁି୍ ଅତ୍ଧକ ଓଜ� କବାରଣରୁ ଏହବାକୁ ଉଠବାଇ ଦଲଖିବବା କଷ୍ଟକର। 
ଦତଦବ ଏହବା େବୂଚ୍ରୁ ହବାଇଦ୍ବାବବାେ ବବାସନି୍ବା ଆଚବାଯଚ୍୍ ମବାକୁ�ୁରଜୀ ଶ୍ଜୀ�ବିବାସଙ୍ େ୍ବବାରବା ଦଗବାଟଏି 
ବେି୍ବାଳୟଦର ଏକ ବରିବାଟ ବଲ୍  ଦେନ୍ ତଆିର ିକରବାଯବାଇଥଲବା । ଯବାହବା ଗ�ିଜି୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ 
ୱବାଲ୍ଲଚ୍ ଦରକରଚ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସ୍ବା� େବାଇଥିଲବା । ଏହ ିବଲ୍ ଦେନ୍ ର ଲମ୍ ୧୮ ଫୁଟ୍  ଥବବା ଦବଦଳ 
ଓଜ� ଥିଲବା ପ୍ରବାୟ ୩୭ କଦିଲବାଗ୍ବାମ୍ । 

କଲମ ର ଲମ୍ବ 
୨୦ ଫୁଟ୍ 

କାହ ିଁକ ିକରବିେ
 ମବାଂସଦେଶଜୀଦର ରକ୍ ସଞ୍ବାର ଠକି୍  ଭବାଦବ ଦହବାଇଥବାଏ। 
 ଶରଜୀର ସସୁ୍ ଓ �ଜୀଦରବାଗ ରୁଦହ। 
 ମ�କୁ �ୟିନ୍ତ୍ରଣଦର ରଦହ।
  ବ୍ରହ୍ମଚଯଚ୍୍ ବଜବାୟ ରଦହ।
  ମ� ଶବାନ୍  ରଦହ ଓ ଚନି୍ବା େୂର ହୁଏ। 

ବ�ାଇୋ ସମୟବର ଅବେକ ପ୍ରକାର ସ୍ବପ୍ନ ବେଖାଯାଏ। ସକାଳୁ 
ଉଠେିା ପବର ବସସେୁ ସ୍ବପ୍ନର ଅର୍ଥ କ’ଣ ରାଇପାବର, ଏହାକୁ ବେଇ 
େ୍ବନ୍୍ବ ସଷୃ୍ ିହୁଏ। ସ୍ବପ୍ନ�ାସ୍ତ୍ରବର ଏ ସମ୍ପକକିତ ଅବେକ ତର୍ୟ ଅଛ।ି ବତବେ 
ଏହ ିଧାରାବର ସ୍ବପ୍ନବର ମାଛ ବେଖÒବଲ, ସ୍ବପ୍ନ�ାସ୍ତ୍ରବର ତାହାର ପ୍ରଭାେ 

କ’ଣ ରହଛି ିବସସମ୍ପକ୍ଥବର ଜାଣେିା।  

ଗଦଣଶ ଚତୁଥଚ୍ଜୀ ଅବସରଦର ମବାଟ ିଗଦଣଶ ମରୂ୍୍ତି ବ୍ତଜୀତ ଚଦକବାଦଲଟ୍, 
ଚବାଉଳ ଚୂ�ବା, କବାଗଜ ଆେଦିର ଦଲବାକମବାଦ� ତଆିର ି କରଛିନ୍ ି
େରଦିବଶ ଅ�ୁକୂଳ ଗଦଣଶ ପ୍ରତମିବା। ଏହ ିକ୍ରମଦର ଦଲବାକପ୍ରୟି 

ଦଟଲ ି ଅଭଦି�ତ୍ଜୀ ଜୁହ ି େରମବାର୍ େ’ିେବାେ ଆଗଦର ଅଛନ୍।ି ଦସ 
ଘଦର ଥିବବା େ�େିରବିବାକୁ ଉେଦଯବାଗ କର ି ତଆିର ି କରଛିନ୍ ି
‘େରବିବା ଗଦଣଶ’। ଟମବାଦଟବା, ଗବାଜର, କଞ୍ବା ଲଙ୍ବା ଏବଂ କୁନୁ୍ରକୁି 
ଉେଦଯବାଗ କର ି ଦସ ତଆିର ି କରଛିନ୍ ି ଗଦଣଶ ମରୂ୍୍ତି। ଦସ ବବାଦୟବା 
ରଦିଗ୍ରବଲ୍  ଟୁଥ୍ େକି୍  ସବାହବାଯ୍ଦର େୁଇଟ ିଟମବାଦଟବାକୁ ବ୍ବହବାର 
କର ିଗଦଣଶଙ୍ ମଣୁ୍ଡ ଓ ଶରଜୀର ତଆିର ିକରଥିବବା ଦବଦଳ ଗବାଜରକୁ 
ମକୁୁଟ ଏବଂ କବା� ଭବାଦବ ବ୍ବହବାର କରଛିନ୍।ି ଦସହେିର ି କଞ୍ବା 
ଲଙ୍ବାଦର ଦସ ଗଦଣଶଙ୍ େବାନ୍ ଓ ଶଣୁ୍ଢ ତଆିର ି କରଛିନ୍।ି ହବାତ 
ଓ ଦଗବାଡ଼ ଲବାଗ ି ଦସ କୁନୁ୍ରକୁି ଉେଦଯବାଗ କରଛିନ୍।ି ଦଶଷଦର 
ତବାଙ୍ ଝଅି କଲମଦର ଆଖ ତଆିର ି କର ି ଗଦଣଶଙ୍ ରୂେକୁ େରୂବା 
କରଛିନ୍।ି ଦସ ଏହବାର ଭରିଓିକୁ  �ଜି ଝଅି ସମବାଇରବା ସହ ସବାମବାଜକି 
ଗଣମବାଧ୍ୟମଦର ଦସୟବାର୍ କରଛିନ୍।ି ଦତଦବ ଜୁହ ି ତବାଙ୍ େରବିବା 
ଗଦଣଶଙୁ୍ ‘ଦଛବାଟୁ ଗଣ’ୁ ଦବବାଲ ି କହଛିନ୍।ି ଅ�୍େଦଟ ଜୁହଙି୍ ଏଭଳ ି
ଅଭ�ିବ ସତ୍ଜ�ଶଜୀଳତବାକୁ ଦଲବାଦକ ଖବୁ୍ େସନ୍ ଓ ପ୍ରଶଂସବା କରଛିନ୍।ି 
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ମେଷ: େ�ିଟ ି ଭଲଦର କଟବି। କବାଯଚ୍୍ଦକ୍ଷତ୍ଦର ଉନ୍ନତ ି ଦଯବାଗ ରହଛି।ି 
ବ୍ବସବାୟଦର ଆଶବା�ୁରୂେ ସଫଳତବା େବାଇଦବ। ମହଳିବାମବାଦ� ଆତ୍ମବଶି୍ବବାସ 
ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ଦିବ। େବାରବିବାରକି ସବାହବାଯ୍ ସହଦଯବାଗ େବାଇଦବ।
ବୃଷ: �ୂତ� �ଦିବଶ କରବିବାରୁ େୂଦରଇ ରୁହନୁ୍। େରବିବାର ସହ ଆ�ନ୍େରୂ୍ଚ୍ 
େ�ି ଅତବିବାହତି କରେିବାରନ୍।ି  ବ୍ବସବାୟ ପ୍ରସବାରତି କରବିବା େବାଇଁ 
ସବାଙ୍ସବାଥଜୀଙ୍ ସହଦଯବାଗ େବାଇଦବ। ଆଥଚ୍କ ଦକ୍ଷତ୍ଦର ଉନ୍ନତ ିଦହବାଇେବାଦର। 
େଥିନୁ: ଦବଦରବାଜଗବାରଜୀମବା�ଙୁ୍ ଦରବାଜଗବାରର ସଦୁଯବାଗ ମଳିେିବାଦର। 
ଅତ୍ଧିକ କବାମ କର ି ମବା�ସକି ଅବସବାେଦର ରହେିବାରନ୍।ି �ଜି ସ୍ବବାସ୍୍ 
େବାଇଁ ଯତ୍ନଶଜୀଳ ଦହଦବ। ଛବାତ୍ଛବାତ୍ଜୀ ଦଲଖବାେଢ଼ବାଦର ଆଗଆୁ ରହଦିବ। 

କକ୍କଟ: ଦକୌଣସ ି ସ୍ବା�ରୁ ଶଭୁ ଖବର େବାଇ ଆ�ନ୍ତି ଦହଦବ। 
ମହଳିବାମବାଦ� �ଜିକୁ ଦହୟ ମଦ� କରେିବାରନ୍।ି ଛବାତ୍ଛବାତ୍ଜୀ କ୍ବାରୟିକୁ 

ଦ�ଇ ଚନି୍ତି ରହେିବାରନ୍।ି ଆୟର ବଭିନି୍ନ ମବାଗଚ୍ ବବାହବାରବି।
ସଂିହ: ଉର୍ଅଧିକବାରଜୀଙ୍ ସହଦଯବାଗ େବାଇଦବ। ବ୍ବସବାୟ ପ୍ରସବାର େବାଇଁ 
�ୂତ� ରବାସ୍ବା ଦଖବାଜଦିବ। ବବାରମ୍ବାର ଦଚଷ୍ଟବା କର ିମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ଦହଦବ। 
ଉଭୟ ଦପ୍ରମ ଓ େବାମ୍ପତ୍ ସମ୍ପକଚ୍ଦର ମଧରୁତବା ବଢ଼ବି।
କନ୍ୟା: ଆତ୍ମବଶି୍ବବାସ ଓ ସବାହସକିତବାର ସହ କବାଯଚ୍୍ କରଦିବ। ସବାମବାଜକି କବାଯଚ୍୍ଦର 
ଭବାଗଦ�ଦବ। ସମସ୍ବାର ସମବାଧବା� ରବାସ୍ବା େବାଇଦବ। ପ୍ରତେି୍ବନ୍୍ବଜୀମବାଦ�  େୂଦରଇ 
ରହଦିବ। େରବିବାରଦର ଆ�ନ୍ ଉଲ୍ବାସ ଦେଖବାଦେବ।

ତୁଳୟା: ପ୍ରଭବାବଶବାଳଜୀ ବ୍କ୍ଙି୍ ସହ ସମ୍ପକଚ୍ ସ୍ବାେ� କରେିବାରନ୍।ି 
ମବା�ସମ୍ବା�ର ଅଧିକବାରଜୀ ଦହଦବ। କମଚ୍ଦକ୍ଷତ୍ଦର କଠ�ି େରଶି୍ମଜୀ 

ଦହଦବ। ଜଜୀବ�ସବାଥଜୀଙ୍ ସହ ବବାେବବିବାେ ଦେଖବାଦେଇ େବାଦର।
ବଛିୟା: େ�ିଟ ି ହସଖସୁଦିର କଟବି। ବରଷି୍ଠ ବ୍କ୍ଙି୍ଠବାରୁ ସହଦଯବାଗ 
େବାଇଦବ। କ୍ବାରୟିରଦର ଉନ୍ନତ ିଦହବାଇେବାଦର। େରବିବାରଦର ଆ�ନ୍ 
ଉଲ୍ବାସ ଦେଖବାଦେବ। �ୂତ� �ଦିବଶ କର ିଲବାଭବବା� ଦହଦବ।
ଧନୁ: ସମବାଜଦର ମବା�ପ୍ରତଷି୍ଠବା ବତ୍ଦ୍ଧ େବାଇବ। ଗରୁୁଜ�ଙ୍ ସ୍ବବାସ୍୍କୁ 
ଦ�ଇ ଚନି୍ବାଦର ରହଦିବ। ସହକମଚ୍ଜୀଙ୍ ସହଦଯବାଗ େବାଇଦବ। ବଭିନି୍ନ 
ଦକ୍ଷତ୍ରୁ ଲବାଭବବା� ଦହବାଇେବାରନ୍।ି େରବିବାରଦର ପ୍ରଶଂସବା େବାଇଦବ।

େକର: କମଚ୍ଦକ୍ଷତ୍ଦର ସଫଳତବା େବାଇଦବ। ଜଜୀବ�ଦର �ୂତ� େରବିର୍ଚ୍� 
ଦେଖବାଦେଇେବାଦର। ପ୍ରୟିଜ�ଙ୍ ସହ ଯବାତ୍ବାଦଯବାଗ ରହଛି।ି କଛି ି ଭୁଲ୍  
�ଷି୍ପର୍ ିଦ�ଇେବାରନ୍।ି ଜଜୀବ�ସବାଥଜୀଙ୍ ସହ ସମ୍ପକଚ୍ ବଗିଡ଼ି ିଯବାଇେବାଦର।
କୁମ୍ଭ: ସବାମବାଜକି କବାଯଚ୍୍ଦର ସବାମଲି ଦହଦବ। େବାରବିବାରକି ଜଜୀବ�ଦର 
ସଖୁସମତ୍ଦ୍ଧ ଦେଖବାଦେଇେବାଦର। ସନ୍ବା�ସନ୍ତଙି୍ ସହ ସମୟ ଅତବିବାହତି 
କରଦିବ। ଧମଚ୍କମଚ୍ଦର ରୁଚ ିବଢ଼ବି। 
େୀନ: ଅଟକ ିରହଥିିବବା ଗରୁୁତ୍ବେରୂ୍ଚ୍ କବାଯଚ୍୍ େରୂଣ ଦହବ। ସବାଙ୍ସବାଥଜୀଙ୍ 
ସହ ମଳିବାମଶିବା ବଢ଼ବି। ମ� ପ୍ରସନ୍ନ ରହବି। କମଚ୍ଦକ୍ଷତ୍ଦର ଉର୍ପ୍ରଶଂସବା 
େବାଇଦବ। ବନୁ୍ବବାନ୍ବଙ୍ ଆଗମ� ଦହବାଇେବାଦର।

   ମଣଷିର ମସ୍ଷି୍କ ରାତବିର ଅଧିକ ସକ୍ୟି ରବହ।
  େତକ େଜି ମଣୁ୍ଡକୁ େ ହଲାଇ ଚାଲପିାବର ୋହ ିଁ।
  ମଣଷି ପରୂା ରାତ ିଅେଦି୍ା ରହେିା େ୍ବାରା ୧୬୧ 
କ୍ୟାବଲାର ିକମ୍ ବହାଇରାଏ।

  ରାଫବଲସଆି େୁେଆିର ସେୁଠାରୁ େଡ଼ ଫୁଲ। 

ଜଣା ଅଜଣା

ଜୁହଙି୍କ ‘ପରେିା ଗବଣ�’

 ସ୍ବେ୍ନଦର ମବାଛ ସହତି େହଁରବିବା ଦେଖÒଦଲ, 
ତବାହବା ଭବାଗ୍ ଉେୟର ସଚୂ�ବା ଦେଇଥବାଏ। 
କ୍ବାରୟିର୍  ଓ ଧ�ସମ୍ପର୍ ି ମଳିବିବାର 
ସମ୍ବାବ�ବା ମଧ୍ୟ ଥବାଏ।  

 ଅଦ�କ ଦଲବାକ ସ୍ବେ୍ନଦର ଦେଖÒଥବାନ୍ ି
ମବାଛ ବବାରମ୍ବାର ଦସମବା�ଙୁ୍ ସ୍ପଶଚ୍ କରୁଛ।ି 
ସ୍ବେ୍ନଶବାସ୍ତ୍ର ଅ�ୁଯବାୟଜୀ ଏହବା ବହୁତ ଶଭୁ। 
ହନୁି୍ଧମଚ୍ଦର ମବାଛକୁ ମବା’ ଲକ୍ଷଜୀଙ୍ ଅବତବାର 

ଦବବାଲ ି ଧରବାଯବାଏ। ଦତଣ ୁ ମବାଛ ବବାରମ୍ବାର 
ସ୍ପଶଚ୍ କରବିବା ର ଅଥଚ୍ ଦହଉଛ,ି ମବା’ ଲକ୍ଷଜୀଙ୍ 
କତ୍େବାେତ୍ ଷ୍ଟ ି େଡ଼ବି ଏବଂ ଧ�ର ଆଗମ� 
ଦହବ। 

 ସ୍ବେ୍ନଦର ରଙ୍ବରିଙ୍ଜୀ ମବାଛ େହଁରୁଥÒବବାର 
ଦେଖÒଦଲ, ଆଗବାମଜୀ ଭବଷି୍ତ ହସଖସୁ ି
ଭରବା ଦହବ ଦବବାଲ ି ସଚୂ�ବା ମଦିଳ। ଅଟକ ି
ଥÒବବା କବାମ ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ ଦହବବା ସହ ସମବାଜଦର 

ଦଜଲ୍  ଭତିଦର ଗ୍ବାହକଙୁ୍ ସ୍ବବାେଷି୍ଟ ଖବାେ୍ ଖବାଇବବାର 
ସଦୁଯବାଗ ପ୍ରେବା� କରଛି ିଝବାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜବାମଦସେେରୁର 
‘କଏେଜୀ କଦିଚନ୍’। ଦତଦବ ଏହବା ଦକୌଣସ ିସତ 

ଦଜଲ �ୁଦହଁ କମି୍ବା କଏେଜୀଙ୍ େ୍ବବାରବା େରଚିବାଳତି ଦହଉ �ବାହ ିଁ। 
ଉକ୍ ଦରଦସ୍ବାରବାଁଟ ିଦଜଲ୍ ଥମ୍ ଉେଦର ଆଧବାରତି। ଅଥଚ୍ବାତ୍ ଦଜଲ୍ 
ଭତିଦର ଦଯଭଳ ିକଏେଜୀ ଓ ଦଜଲର୍ ଙୁ୍ ଦେଖବବାକୁ ମଦିଳ, ଠକି୍ 
ଦସହ ିଦବଶଭୂଷବାଦର ଏଠବାକବାର କମଚ୍ଚବାରଜୀ ଗ୍ବାହକଙୁ୍ ଦସବବା 
ପ୍ରେବା� କରଥିବାନ୍।ି ସବାମବାଜକି ଗଣମବାଧ୍ୟମଦର ଦରଦସ୍ବାରବାଁର ଫଦଟବା 
ଦସୟବାର୍ ଦହବବା େଦର, ତବାହବା ସଭିଁଙ୍ େତ୍ ଷ୍ଟ ିଆକଷଚ୍ଣ କରୁଛ।ି 
ଦତଦବ ଗ୍ବାହକଙୁ୍ ଦଜଲ୍  ଭତିଦର ଖବାେ୍ ଖବାଇବବାର �ଆିରବା ଅ�ୁଭୂତ ି
ପ୍ରେବା� କରବିବା ଦହଉଛ ିକଏେଜୀ କଦିଚନ୍ ର ଉଦଦେଶ୍। ଏଠବାଦର 
ଦଜଲର୍  ଗ୍ବାହକଙୁ୍ ଦସବବା ପ୍ରେବା� କରୁଥବବା ଦବଦଳ ଦୱଟର୍  କଏେଜୀ 
ଦେବାଷବାକଦର �ଜର ଆସନ୍।ି ଅବଶ୍ ଦଜଲ୍  ଥମ୍  ଉେଦର ଆଧବାରତି 
ଏହବା ପ୍ରଥମ ଦରଦସ୍ବାରବାଁ �ୁଦହଁ। ୨୦୧୨ଦର ଦକବାଲକତବାଦର ମଧ୍ୟ 
କଏେଜୀ କଦିଚନ୍ ଆଉଟ୍ ଦଲଟ୍  ଦଖବାଲବାଯବାଇ ଥଲବା। ଦସହେିର ି
ଦଚନ୍ନବାଇ, ସଲିଗିଡ଼ୁଦିର ବ ିଏଭଳ ିଦଜଲ୍ ଥମ୍ ର ଦରଦସ୍ବାରବାଁ ଅଛ।ି 
ଏେରକି ିଚଜୀନ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକବାର ଦରସ୍ବାରବାଁଦର ବସ ିଗ୍ବାହକ 
ଖବାେ୍ର ମଜବା ଦ�ଉଛନ୍।ି 

ସ୍ବପ୍ନବର  
ମାଛ ବେଖରୁÒବଲ…

ମବା�ସମ୍ବା� ବଢ଼ବି। ଏଭଳ ି ସ୍ବେ୍ନ, ଦରବାଗ 
ଓ ଦକବାଟଚ୍କଦଚର ି ମବାମଲବାରୁ ମକୁ୍ରି 
ସଦଙ୍ତ ଦେଇଥବାଏ। 

 କ୍ରମବାଗତ ମବାଛ ସ୍ବେ୍ନ ଦେଖଥୁିଦଲ, ଘଦର 
ଖବୁ୍ ଶଜୀଘ୍ର ଦକୌଣସ ି ଶଭୁକବାଯଚ୍୍ ଦହବ 
ଦବବାଲ ିସ୍ବେ୍ନଶବାସ୍ତ୍ରଦର କୁହବାଯବାଇଛ।ି  

ବଗାରକ୍ାସେ

ଏହ ିଆସେ କରେିା ସମୟବର �ରୀର ସଧିା ରହେିା 
େରକାର। ଉଭୟ ବଗାଡ଼ର ପାେକୁ ବଯାଡ଼ ିେୁଇଟ ିହାତକୁ 
ଜ୍ାେ ମଦୁ୍ା  ସ୍ଥତବିର ଆଣୁ୍ ଉପବର ରଖÒୋକୁ ପବଡ଼।  

ବଯଉଁମାେଙ୍କର ଆଣୁ୍ଗଣ୍ ିଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ରହଛି,ି ବସମାବେ 
ଏହ ିଆସେ କରନୁ୍େ।ି  ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ବରାଗ ସମସ୍ୟା ରÒବଲ, 

ବଯାଗଗରୁୁଙ୍କ ପରାମ�୍ଥ ବେୋ ଫଳପ୍ରେ।

l	୧୫୨୨: ସେଦୁ୍ର ପଥମର ବଶି୍ବ ଭ୍ରେଣ କରଥିିବୟା ପ୍ରଥେ 
ଜୟାହୟାଜ ଭମିକଟୟାରଆି ମପେନ୍  ମେରଲିୟା। 

l	୧୯୧୪: ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ଜେ୍କୟାନୀ ବମିରୟାଧମର େୟାମନ୍କ ଯଦୁ୍ଧ 
ଆରମ୍ଭ। 

l	୧୯୪୮: ଜୁଲଆିନୟା ମନଦରଲୟାଣ୍ଡର େହୟାରୟାଣୀ 
ମ�ୟାଷତି। 

l	୧୯୬୫: ପଶ୍େି ପୟାକସି୍ୟାନ ଉପମର ଭୟାରତୀୟ 
ମସନୟାର ଆକ୍ରେଣ।

l	୧୯୭୨: ହନୁି୍ସ୍ୟାନୀ ଶୟାସ୍ତୀୟ ସଂଗୀତର ଦଗି୍ ଗଜ 
ଉସ୍ୟାଦ ଅଲୟାଉଦ୍ନି ଖୟାନ୍ ଙ୍କ ପରମଲୟାକ। 

l	୨୦୧୮: ସେଲଙି୍ୀ ସମ୍ପକ୍କକୁ ସପୁ୍ରେିମକୟାଟ୍କଙ୍କ 
ସ୍ବୀକୃତ।ି 

େରବିବାରଦର ଦକହ ିଜଦଣ ଚବାଲଗିଦଲ, ଭବାଇ, 
ବନୁ୍ କୁଟୁମ୍ ସମସ୍ଙ୍ ସହଦଯବାଗଦର ଉକ୍ 
ବ୍କ୍ଙି୍ ଦଶଷକତ୍ତ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ।  ଆଉ ହନୁି୍ 

ଧମଚ୍ ଅ�ୁସବାଦର ଏହ ି ଦଶଷକତ୍ତ୍ ସମୟଦର ଅଦ�କ 
ରଜୀତ�ିଜୀତ ିମଧ୍ୟ େବାଳ� କରବାଯବାଇଥବାଏ। ଦହଦଲ  ଏେର ି

ସ୍ତଦିର  େରବିବାରଠବାରୁ େୂରଦର ରହୁଥÒବବା ବ୍କ୍ଙୁି୍ 
ସହଦଯବାଗ କରବିବାକୁ ଆଦଗଇ ଆସଛିନ୍ ି େଦୁଣ 

େମି୍ପର-ିଚଞି୍ବବାଡ଼ର ଦେବବପ୍ବା ଜବାମକର।  ଗତ 
୪୦ ବଷଚ୍ ଧର ିଦଲବାକଙ୍ ଦଶଷକତ୍ତ୍ ସମ୍ପନ୍ନ େବାଇଁ 

ଦସ  ଦସବବା  ପ୍ରେବା� କରଆିସଥୁÒବବାଦବଦଳ  
ବର୍ଚ୍ମବା� ତବାଙ୍ େଅୁ ଏହ ିଦସବବାଦର 

ସହଦଯବାଗର ହବାତ ବଢ଼ବାଇଛନ୍ ି। ଆଉ ଦସ ଅନ୍ମି ଦସବବା 
ଦଯବାଗବାଇବବାକୁ ଅନ୍ ଲବାଇନ୍ କୁ ମବାଧ୍ୟମ କରଛିନ୍।ି 

ଦେବବପ୍ବା ଅନ୍ମି ସଂସ୍ବାର େବାଇଁ ହନୁି୍ ରଜୀତ-ି�ଜୀତ ି 
ଅ�ୁସବାଦର ଦସ ସମସ୍ କବାଯଚ୍୍ ତୁଲବାଇ 

ଥବାଆନ୍।ି ଏେରକି ିଦସ ଅଦ�କ 
ଶବକୁ �ଜି କବାନ୍ଦର ମଧ୍ୟ 

ଦବବାହଛିନ୍।ି 

ଦେବବପ୍ବା  
ଶ୍ମଶବା�ଦର ରହ ିସମସ୍ 
କବାଯଚ୍୍କୁ ତେବାରଖ କରନ୍।ି ଅଦ�କ 
ସମୟଦର ଆତ୍ମଜୀୟ େରଜି�ଙ୍ ଅ�ୁେସ୍ତଦର 
ଦସ �ଦିଜ ଦଶଷକତ୍ତ୍ର ସମସ୍ େବାୟତି୍ବ ତୁଲବାଇ 
ଥବାନ୍।ି  ଅନ୍ମି  ସଂସ୍ବାର କରବିବାକୁ ଆସଥୁÒବବା 
ଦଲବାଦକ  ଦକଉଁଠ ିେଜୂବା ସବାମଗ୍ଜୀ େବାଇଦବ, 
ସହଜଦର  ଅସ୍ ବଜିସଚ୍� କରେିବାରଦିବ ଆେ ି
ସମସ୍ ସଚୂ�ବା ଦସ �ଜି ଦୱବ୍  ଦେବାଟଚ୍ବାଲ 
‘ଦମବାକ୍ଷପ୍ରବାପ୍ ିରଟ୍  କମ୍ ’ଦର ଦେଇଥବାନ୍।ି ଦସ 
କୁହନ୍,ି ବର୍ଚ୍ମବା� ଅନ୍ ଲବାଇନ୍ ଦର ସମସ୍ 

କବାଯଚ୍୍ ସହଜ ଦହବାଇଛ।ି ଦତଣ ୁେଦୁଣ ସହରଦର ଆଇଟ ିଦସକ୍ଟରର ଅଧÒକ 
ଚବାହେିବା ଥÒବବାରୁ ଏଠବାକୁ ଅଦ�କ ଦଲବାକ �ଜି ଦେଟେବାଟଣବା େବାଇଁ 
ଆସ ିରହୁଛନ୍।ି  ଦହଦଲ ଏେର ିେୁଃଖେ  ସମୟଦର ଦସମବାଦ�  
ଦକଉଁଠକି ିଯଦିବ, କବାହବା ସହତି ଦଯବାଗବାଦଯବାଗ କରଦିବ, 
ଦସ ବଷିୟଦର ଦସମବା�ଙୁ୍ ଧବାରଣବା � ଥବାଏ।  ଏହ ି
ଦକ୍ଷତ୍ଦର ଦସମବା�ଙ୍ ଦେବାଟଚ୍ବାଲ ସହବାୟତବା 
ଦେଇେବାରୁଛ।ି 

ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ବର  
ବ�ଷକୃତ୍ୟ ବସୋ

ବଲଉିଡ୍ ଅଭଦି�ତବା ଓ ଅଭଦି�ତ୍ଜୀଙ୍ ଦପ୍ରମ ସମ୍ପକଚ୍ 
ସବୁଦବଦଳ ଚର୍ଚ୍ବାଦର ରହ ି ଆସଛି।ି 
ଦତଦବ ଏଥିରୁ ବବାଦ୍ େଡ଼ ି �ବାହ ିଁ 

ଅଭଦି�ତ୍ଜୀ ତବୁଙ୍ ଦପ୍ରମ କବାହବାଣଜୀ। ଆଜ ି
ସଦୁ୍ଧବା ତବୁ ବବିବାହ କର ି �ବାହବାନ୍।ି ଏକେବା 
ସବାଉଥ୍ ସେୁରଷ୍ଟବାର୍  �ବାଗବାଜୁଚ୍ନ୍ ଓ 
ତବୁଙ୍ ଦପ୍ରମ କବାହବାଣଜୀ ଚର୍ଚ୍ବାର ପ୍ରସଙ୍ 
ଦହବାଇଥଲବା। ଅବଶ୍ େୁଦହଁ ଏ ସମ୍ପକଚ୍ 
ବବାବେଦର ଦଖବାଲବାଦଖବାଲ ି କଛି ି ସ୍ପଷ୍ଟ 
କର ି� ଥଦଲ। ଦତଦବ �ବାଗବାଜୁଚ୍�ଙ୍ 

ସହ ଥବବା ତବାଙ୍ ସମ୍ପକଚ୍କୁ ଦ�ଇ 

ଖବୁ୍ ସରିଏିସ୍ ଥଦଲ ତବୁ। ତବୁଙୁ୍ ଭଲେବାଇବବା େବୂଚ୍ରୁ �ବାଗବାଜୁଚ୍ନ୍ 
ବବିବାହ କର ିସବାରଥିଦଲ। ବବିବାହ ସଦର୍୍ବ �ବାଗବାଜୁଚ୍� ତବୁଙୁ୍ ଭଲେବାଉ 
ଥଦଲ। ଏେର ିକି ଦସ ଓ ତବୁ ୧୦ ବଷଚ୍ ଦପ୍ରମ ସମ୍ପକଚ୍ଦର ରହଥିଦଲ। 

ଏହବା େଦର ବ ି େୁଦହଁ େରସ୍ପରଠବାରୁ ଅଲଗବା ଦହବାଇଥଦଲ। 
�ବାଗବାଜୁଚ୍ନ୍ �ଜି େତ୍ନଜୀଙୁ୍ ଛବାଡ଼ଦିବ �ବାହ ିଁ ଜବାଣବିବା େଦର 
ତବୁ ତବାଙ୍ଠବାରୁ େୂଦରଇବବାକୁ ଚବାହ ିଁଦଲ। ଦସଇଠୁ େୁହ ିଁଙ୍ 

ସମ୍ପକଚ୍ଦର ଫବାଟ ସତ୍ଷ୍ଟ ି ଦହଲବା। 
ଏହ ି କବାରଣରୁ ତବୁ-

�ବାଗବାଜୁଚ୍�ଙ୍ ଦପ୍ରମ 
କବାହବାଣଜୀ ସବୁେ�ି 

େବାଇଁ ଅଧରୁବା 
ରହଲିବା।

ତେୁ-ୋଗାଜୁ୍ଥେଙ୍କ ଅଧରୁା ବପ୍ରମ କାହାଣୀ

କଏେୀ କବିଚନ୍
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୫।୯(ସମସି): ଆସନ୍ତା 
୭ ତତାରଖି ବେଳକୁ ଏକ ଘରୂ୍ଣ୍ଣିେଳୟ ସଷୃ୍ ି
ବେେ। େବ୍ତାପସତାଗରବର ସଷୃ୍ ି ବେେତାକୁ 
ଥିେତା ଏେ ି ଘରୂ୍ଣ୍ଣିେଳୟ ପ୍ରଭତାେବର ପରେର୍ତ୍ଣି 
୪୮ ଘଣ୍ତାବର ଏକ ଲଘଚୁତାପ ସଷୃ୍ ି ବେେ। 
ପଶ୍ମି ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ େବ୍ତାପସତାଗର ଅଞ୍ଚଳବର 
ଏେ ି ଲଘଚୁତାପ ସଷୃ୍ ି ବେେତାର ଆଶଙ୍ତା 
ରେଛି।ି ଲଘଚୁତାପ ସଷୃ୍ ି ବେଇ ଭୁେବେଶ୍ୱର 
ଆଞ୍ଚଳକି ପତାଣପିତାଗ ବକନ୍ଦ ପକ୍ଷରୁ ସଚୂେତା 
ଦଆିଯତାଇଛ।ି ଏେ ିଲଘଚୁତାପ ଉର୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ 
ଦକ୍ଷଣି ଓଡ଼ଶିତା ଉପକୂଳବର ସଷୃ୍ ି ବେେତାକୁ 
ଥିେତାରୁ ଦକ୍ଷଣି ଓଡ଼ଶିତାବର ଏଧିକ ପ୍ରଭତାେ 
ପକତାଇେ। ଲଘଚୁତାପ ବଯତାଗୁଁ ୮ ତତାରଖିବର 
େର୍ତାର ପରମିତାଣ େୃଦ୍ ିବେେତାକୁ ଥିେତା ବେବଳ 
୯ ତତାରଖିବର େଭିନି୍ନ ଜଲି୍ତାବର ପ୍ରେଳରୁ 

ଅତ ିପ୍ରେଳ େର୍ତା ବେେ। ଏେତାସେତି 
ସତାରତା ରତାଜ୍ୟବର େରତ୍ା ବେେତାର 
ମଧ୍ୟ ସମ୍ତାେେତା ରେଛି।ି

ଅେ୍ୟପବେ ମ୍ଳେତାର 
େଭିନି୍ନ ଜଲି୍ତାବର େଜୁିଳ ି

ଘଡ଼ଘଡ଼ ି ଜେତି େର୍ତା ଆଶଙ୍ତା ରେଛି।ି 
ପରୁ୍ରୀ, ବଖତାଦ୍ତ୍ା, େୟତାଗଡ଼, ଗଞ୍ତାମ, ଗଜପତ,ି 
କେକ, ଜଗତସଂିେପରୁ, ମତାଲକତାେଗରି,ି 
ବକତାରତାପେୁ, ରତାୟଗଡ଼ତା େେର୍ପରୁ, 
କଳତାେତାଣ୍,ି କନ୍ଧମତାଳ, ବେୌଦ୍, ଅେୁଗଳୁ, 
ବେଙ୍ତାେତାଳ, ଯତାଜପରୁ, ମୟରୂଭଞ୍, 
ବକନୁ୍ଝର ଆଦବିର େଜୁିଳ ି ଘଡ଼ଘଡ଼ ି େର୍ତା 

ବେେତାକୁ ଥିେତା ବେବଳ ଗଞ୍ତାମ, 
ଗଜପତ,ି କନ୍ଧମତାଳ, 
ମ ତା ଲ କ ତା େ ଗ ି ର ି , 
ବକତାରତାପେୁ, ରତାୟଗଡ଼ତା 
ଓ େେର୍ପରୁ 

ଆଦବିର ପ୍ରେଳ େର୍ତା ଆଶଙ୍ତା ରେଛି।ି 
ଏେତାକୁ ଦୃଷ୍ବିର ରଖି ପତାଣପିତାଗ ବକନ୍ଦ 
ଏେ ି ଜଲି୍ତାଗଡ଼ୁକି ପତାଇଁ ବୟବଲତା ଆଲେ ୍
ଜତାର ି କରଛି।ି େୁଧେତାରଠତାରୁ େଜୁିଳ ି
ଘଡ଼ଘଡ଼ ି ପରମିତାଣ େୃଦ୍ ି ବେେତାକୁ 
ଥିେତା ବେବଳ େର୍ତାର ପରମିତାଣ େଢ଼଼େି 
ବେତାଲ ି ପତାଣପିତାଗ ବକନ୍ଦ କେଛି।ି 

ଗତ ମତାସବର କ୍ରମତାଗତ ଭତାବେ 
ଲଘଚୁତାପ ସଷୃ୍ ି ବେେତା କତାରଣରୁ ଓଡ଼ଶିତା 
ସବମତ ଛତଶିଗଡ଼ ଓ ଝତାଡ଼ଖଣ୍ବର ପ୍ରେଳ 
େର୍ତା ବେତାଇଥିଲତା। ଏେତାଦ୍ତାରତା ମେତାେଦ୍ରୀ 
ସବମତ ସେୁର୍ଣବ୍ରଖତା ଓ ବେୈତରଣ୍ରୀ େଦ୍ରୀବର 
େେ୍ୟତା ଆସଥିିଲତା। େେ୍ୟତା ବଯତାଗୁ ଁ ଓଡ଼ଶିତାର 
ପ୍ରତାୟ ୨୪ େ ି ଜଲି୍ତା ପ୍ରଭତାେତି ବେତାଇଥିେତା 
ବେବଳ ଲକ୍ଷତାଧିକ ବଲତାବକ ଜଳେନ୍୍ରୀ 
ବେତାଇଥିବଲ। ଏେତା େ୍ୟତ୍ରୀତ େର୍ତା ବଯତାଗୁଁ 
େର୍୍ତମତାେ ରତାଜ୍ୟର ପ୍ରମଖୁ ଜଳଭଣ୍ତାରଗଡ଼ୁକି 
ପରୂ୍ଣ ୍ ସ୍ତିବିର ରେଛି।ି ବତଣ ୁ ଏେ ି
ଲଘଚୁତାପ ପଣୁ ି ଥବର ଆେତ୍ାେ ଆଣେିତାର 
ଆଶଙ୍ତା ସଷୃ୍ ି ବେତାଇଛ।ି ଏେ ି ଲଘଚୁତାପ 
ପବର ପର ସପ୍ତାେବର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ 
ଲଘଚୁତାପ ସଷୃ୍ ି ବେେତାର ସମ୍ତାେେତା ରେଛି।ି

୭ରେ ଘରୂ୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ୪୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘଚୁଟାପ
୯ସର ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ାସର ପ୍ରବଳରୁ ଅତ ିପ୍ରବଳ ବର୍ା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୫।୯(ସମସି): ରତାଜ୍ୟର େଭିନି୍ନ େଶି୍ୱେଦି୍ୟତାଳୟ 
ଓ ସ୍ୱୟଂଶତାସତି ମେତାେଦି୍ୟତାଳୟବର ପଜି ି େତାମବଲଖତା ପତାଇଁ 
ବମଧତା ତତାଲକିତା ବସତାମେତାର ପ୍ରକତାଶ ପତାଇଛ।ି ରତାଜ୍ୟୱତାର୍ରୀ ବମଧତା 
ତତାଲକିତା ପ୍ରକତାଶ ପତାଇଥିେତାବେବଳ େତାଣଜି୍ୟବର ପଜି ିେତାମବଲଖତା 
ପତାଇ ଁ ୩୧୭୩ ଜଣ ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍ 
ର ୟ୍ତାଙ୍ ପ୍ରଦତାେ କରତାଯତାଇଛ।ି 
ଆ ବ ଥ୍ରେ ତା ବ ପ ତା ଲ ଜି ( େୃ ତ ତ୍ତ୍ୱ ) ବ ର 
େତାମବଲଖତା ପତାଇ ଁ୧୭୩, ଇଂରତାଜ୍ରୀବର 
ପଜି ି େତାମବଲଖତା ପତାଇ ଁ ୧୫୬୦, 
ରତାଜେ୍ରୀତ ି େଜି୍ତାେବର ୪୬୯୨, 
େତାବୟତାବେକବେତାଲଜବିର ୧୯୫୨, ପରସିଂଖ୍ୟତାେବର ୨୨୫ 
ଭଳ ି େଭିନି୍ନ ସ୍ତାତବକତାର୍ତର ପତାଠ୍ୟକ୍ରମବର େତାମବଲଖତା ପତାଇଁ 
ଆବେଦେକତାର୍ରୀଙୁ୍ ସତାମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ର ୍ୟତାଙ୍୍  ପ୍ରଦତାେ କରତାଯତାଇଛ।ି 
ବତବେ ଆସନ୍ତା ୧୫ ତତାରଖିବର ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ୟତାୟ ସଟି୍  ଆଲବମଣ୍ 
କରତାଯେି। ବସେପିର ି ବସବପଟେମର୍ ୧୬ ଏେଂ ୧୭ ତତାରଖିବର 
ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ୟତାୟ େତାମବଲଖତା ବେେ। ୧୯ ତତାରଖି ପଯ୍୍ୟନ୍ 

ପଲିତାଙୁ୍ ସ୍ତାଇଡ୍  ଅପ୍  ପତାଇ ଁ ସବୁଯତାଗ ଦଆିଯତାଇଥିେତାବେବଳ 
ବସବପଟେମର୍ ୨୩ ତତାରଖିବର ଦ୍ତି୍ରୀୟ ପଯ୍୍ୟତାୟ ଆଲେବମଣ୍ 
ତତାଲକିତା ପ୍ରକତାଶ ପତାଇେ। ୨୫ ତତାରଖି ସଦୁ୍ତା ଦ୍ତି୍ରୀୟ ପଯ୍୍ୟତାୟ 
େତାମବଲଖତା ପ୍ରକ୍ରୟିତା ବଶର ବେେତାକୁ ଥିେତାବେବଳ ବସବପଟେମର୍ 

୨୯ ତତାରଖିବର ସଟି୍  ଖତାଲ ି ଥିେତା 
ସମ୍ପକବ୍ର ସତାମ୍ସ ବୱେ ସତାଇେବର ତଥ୍ୟ 
ଅପବଲତାଡ ବେେ। ବତବେ ଅବକଟେତାେର ୧୦ 
ତତାରଖିବର ସ୍ପେ େତାମବଲଖତା ପତାଇ ଁ େଜି୍ପ୍ ି
ପ୍ରକତାଶ ପତାଇେ। ଚଳତି େର ୍ େତାମବଲଖତା 
ସମୟବର ପଲିତାଙୁ୍ େତାମବଲଖତା ଫି’ 

ଦତାଖଲ କରେିତାକୁ ପଡ଼େିେ।ି ଫି’ ଦତାଖଲ ପତାଇ ଁ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷତା 
େଭିତାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ େରି୍ଦ୍ଣିଷ୍ ସମୟ େଦି୍ତ୍ାରଣ କରତାଯେି। 
ସଚୂେତାବଯତାଗ୍ୟ ରତାଜ୍ୟର ୭୩େ ି ଅେୁଷ୍ତାେବର େଭିନି୍ନ 
େଭିତାଗବର ପଜି ି ବକତାସବ୍ର େତାମବଲଖତା ବମତାେ ୫୪ େଜତାର 
୧୪ ଜଣ ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ର୍ରୀ ଚଳତିେର ୍ ଆବେଦେ କରଥିିେତା ବେବଳ 
ପ୍ରବେଶକିତା ପର୍ରୀକ୍ଷତା ଅଗଷ୍ ୧୩ ତତାରଖିରୁ ବଶର ବେତାଇଛ।ି

ସ୍ାତସ�ାତ୍ତର 
୍ାଠ୍ୟକ୍ରମ ରେଧଟା ତଟାଲକିଟା ପ୍ରକଟାଶତି, ୧୬େୁ ନଟାେରଲଖଟା

ନଟାେରଲଖଟା 
ସେୟରେ ଦଟାଖଲ 

ରେବନ ିଫି’
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୫।୯(ସମସି): ଏଣକି ି
ସରକତାର୍ରୀ େଭିତାଗରୁ ବପବ୍ତାଲ ଓ ଡବିଜଲ 
କତାର୍  େେେି। ବସେ ି ସ୍ତାେବର େଦୁି୍ୟତ 
ଚତାଳତି ଯତାେ େ୍ୟେେତାର ବେେ। ମନ୍ତ୍ରୀ, 
ଅଧିକତାର୍ରୀ ମତାବେ େଦୁି୍ୟତ ଚତାଳତି ଗତାଡ଼ ି
େ୍ୟେେତାର କରବିେ। ଏଥିପତାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଆରମ୍ 
ବେତାଇଛ।ି େଦୁି୍ୟତ ଚତାଳତି ଯତାେ େ୍ୟେେତାର 
େୃଦ୍ ି କରେିତା ଲକ୍ଷ୍ୟବର ରତାଜ୍ୟ ସରକତାର ଇଭ ି
େ୍ରୀତ ି ପ୍ରଣୟେ କରଛିନ୍।ି ବତବେ ସରକତାର୍ରୀ 
କତାଯ୍୍ୟବର େଦୁି୍ୟତ ଚତାଳତି ଯତାେ େବିୟତାଜେ 
ପେୂ୍ରୁ ଏେତାର ଭଡ଼ତା େଦି୍୍ତାରଣ କରେିତାର 
ଆେଶ୍ୟକତତା ରେଛି।ି ଇଭ ି େ୍ୟେେତାର ପେୂରୁ୍ 
ଏେତାର ଭଡ଼ିତା େଦି୍୍ତାରଣ ପତାଇଁ ପରେିେେ 
େଭିତାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରୟିତା ଆରମ୍ ବେତାଇଛ।ି 
େକିେବର ଏକ ଖ୍ୟତାତତାେତାମତା େଦୁି୍ୟତ ଚତାଳତି 
ଗତାଡ଼ ିେମି୍ତାତତା କମ୍ପତାେ୍ରୀର କରୃ୍ତପ୍କ୍ଷ ଓଡ଼ଶିତା ଆସ ି

ପର୍ରୀକ୍ଷତାମଳୂକ େ୍ୟେେତାର ପତାଇଁ ବଡବମତା କତାର୍  
ବଦଇଥିବଲ।

ସରକତାର୍ରୀ କତାଯ୍୍ୟବର େବିୟତାଜତି ଇନ୍ଧେ 
ଚତାଳତି ଗତାଡ଼କୁି ପଯ୍୍ୟତାୟକ୍ରବମ ପ୍ରତ୍ୟତାେତାର 
କରତାଯେି। େର୍ତମ୍ତାେ ଚୁକ୍ବିର େବିୟତାଜତି 

ଇନ୍ଧେ ଚତାଳତି ଗତାଡ଼ ି (େତାଣଜି୍ିୟକ ଗତାଡ଼)ି
ର ଚୁକ୍ ି ବଶର ବେେତା ପବର ବସେ ି ସ୍ତାେବର 
େଦୁି୍ୟତ ଚତାଳତି ଯତାେ େ୍ୟେେତାର ପତାଇଁ 
ସରକତାର ବଯତାଜେତା କରଛିନ୍।ି ଏେତା ପେୂରୁ୍ 
ଇଭ’ିର ଭଡ଼ତା ଏେଂ ପରଚିତାଳେତା ଖଚ୍ଚ୍ ଧତାଯ୍୍ୟ 
କରେିତା ପତାଇଁ ଅଥ ୍ େଭିତାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରେିେେ 
େଭିତାଗକୁ କୁେତାଯତାଇଛ।ି ସରକତାର୍ରୀ େଭିତାଗବର 

ମଖୁ୍ୟତଃ େତାେତା ବେକ୍ସନ୍ , େତାେତା େବିଗତାର୍ , 
େତାେତା ଏକ୍କବପ୍ରସ୍ , େୁ୍ୟଣ୍ତାଇ ବକତାେତା, ବମତାରସି୍  
ଗ୍ୟତାବରଜ୍  ବଜଡ୍  ଏସ୍  ଭଳ ି େଦୁି୍ୟତ ଚତାଳତି 
ମବଡଲ େବିୟତାଜେ ପତାଇଁ ବଯତାଜେତା 
ବେତାଇଛ।ି ଏେ ି ଗତାଡ଼ ି ମତାସକି 
ବକବତ କମି ି ଗତ ି କରବିେ, 
େ୍ୟତାବେର୍ରୀ ପରେିର୍ତ୍େ, 
ରକ୍ଷଣତାବେକ୍ଷଣ, ଚତାଜ୍ ଖଚ୍ଚ ୍
ଆଦକୁି େଚିତାର କର ି ଭଡ଼ତା 
େଦି୍୍ତାରଣ ପତାଇଁ କୁେତାଯତାଇଛ।ି 
ଦଲି୍୍ରୀ ସବମତ ଅେ୍ୟ ରତାଜ୍ୟର ସରକତାର 
ଇଭ ିେ୍ୟେେତାର ପତାଇଁ ଧତାଯ୍୍ୟ କରଥିିେତା ଭଡ଼ତାକୁ 
ଅେୁଧ୍ୟତାେ କର ି ରତାଜ୍ୟବର ଇଭ ି ଭଡ଼ତା ଧତାଯ୍୍ୟ 
କରେିତା ପତାଇଁ କୁେତାଯତାଇଛ।ି ଏଥିବର ଏକ 
ସମସ୍ୟତା ବେଉଛ ି ଇଭରି ରକ୍ଷଣତାବେକ୍ଷଣ 
ଖଚ୍ଚ୍ େଦି୍୍ତାରଣ। ସମ୍ପ୍ରତ ି ୧୯୭୮ ମସେିତା 

େୟିମ ଅେୁସତାବର ସରକତାର୍ରୀ େଭିତାଗବର 
େବିୟତାଜତି ଗତାଡ଼ରି ରକ୍ଷଣତାବେକ୍ଷଣ ଖଚ୍ଚ ୍
େଦି୍୍ତାରଣ କରତାଯତାଇଛ।ି ଇତ ି ମଧ୍ୟବର 

ଗତାଡ଼ବିର େ୍ୟେେୃତ େତାୟତାର, ଇଞ୍ନି୍  
ଅୟଲ ସବମତ େଭିନି୍ନ ଖଚ୍ଚ ୍େେୁ 
ପରମିତାଣବର େୃଦ୍ ି ପତାଇଛ।ି 

ବତଣ ୁେୂଆ ଖଚ୍ଚ୍ ସ୍ରୀମତା େଦି୍୍ତାରଣ 
କରେିତା ଆେଶ୍ୟକ। ବତଣ ୁ
ବେୈରୟିକ କମେି ି ସେୁ ଦଗିରୁ 

େଚିତାର କର ିଭଡ଼ତା ଓ ଖଚ୍ଚ୍ େଦି୍୍ତାରଣ 
କର ି ଅଥ୍ େଭିତାଗର ଅେୁବମତାଦେ ପତାଇଁ 

ଦତାଖଲ କରେିତା େମିବନ୍ ପରେିେେ 
କମଶିେରଙୁ୍ କୁେତାଯତାଇଛ।ି ସଚୂେତାବଯତାଗ୍ୟ 
ବଯ ଭତାରତ ସରକତାର େଭିନି୍ନ ମନ୍ତତାଳୟ ଇନ୍ଧେ 
ଚତାଳତି ଗତାଡ଼ ି େଦଳବର ଇଭ ି େ୍ୟେେତାର 
କରେିତା ପତାଇଁ େବିର୍ଦ୍ଶ ଜତାର ି କରତାଯତାଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୫।୯(ସମସି): ଦ୍ରୀଘ୍ ୨୫ 
େର୍ର ସମପ ୍ଣିତ ବସେତା ଓ ଜ୍ରୀେେେ୍ୟତାପ୍ରୀ 
ସତାଧେତା େମିବନ୍ େୂଆଦଲି୍୍ରୀବର ସମ୍ତାେତି 
ବେେତା ପବର ଆସନ୍ତାକତାଲ ିଓଡ଼ଶିତା ବଫରବିେ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ େେ୍ରୀେ ପଟ୍ଟେତାୟକ। ବତଣ ୁତତାଙୁ୍ 
ଶବୁଭଚ୍ତା ଜଣତାଇେତା ପତାଇ ଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ବେତାଇଛ ି
ଓଡ଼ଶିତା। ଅେ୍ୟପକ୍ଷବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ସ୍ୱତାଗତ 
କରେିତା ଲତାଗ ି େଜୁି ଜେତତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 
େଶିତାଳ ଆବୟତାଜେ କରତାଯତାଇଛ।ି ରତାଜ୍ୟର 
େଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦଳର େେୁ କମ୍୍ରୀ, ଦଳ୍ରୀୟ 
କମକ୍ର୍୍ତତା ଓ େୁଦ୍ଜି୍ରୀେ ଭୁେବେଶ୍ୱରବର 
ଆଜଠିତାରୁ ପେଞ୍ଚେିତାବର ଲତାଗଛିନ୍।ି 
 ସଚୂେତାଅେୁସତାବର ମ୍ଳେତାର ଦେି 
ପ୍ରତାୟ ୧୧େତା ୩୦ମେିଟି୍ ବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ଭୁେବେଶ୍ୱର େମିତାେେନ୍ରବର ପେଞ୍ଚବିେ। 
ପରୁୁଣତା େମିତାେେନ୍ର ଫତାେକ ବଦଇ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ େତାେତାରେିତା ବେବଳ େବିଜଡରି 
େଧିତାୟକ ଓ ସତାଂସଦମତାବେ ତତାଙୁ୍ ପତାବଛତାେ ି

ଆଣବିେ। ବସମତାେଙ୍ ଗେଣବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ େସ୍ ବର େେ୍ରୀେ େେିତାସ 
ଅଭମିବୁଖ େତାେତାରବିେ। େମିତାେେନ୍ର 
ପ୍ରବେଶପଥବର ଥିେତା େଜୁି ପଟ୍ଟେତାୟକଙ୍ 
ପ୍ରତମିରୂ୍ତ୍ଣିବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତାଲ୍ୟତାପଣ୍ କରେିତା 
ସେ କମ୍୍ରୀମତାେଙୁ୍ ଉଦ୍ ବେତାଧେ ବଦବେ। 
ଏେତାପବର ତତାଙୁ୍ ପେୁଆରବର େେ୍ରୀେ 
େେିତାସ ଯତାଏ େଆିଯେି। ଏଥିପତାଇ ଁ ପରୁୁଣତା 
େମିତାେେନ୍ରରୁ େେ୍ରୀେ େେିତାସ ଯତାଏ ରତାସ୍ତା 
ପତାଶ୍ଶବ୍ର େରିତାେ େରିତାେ ବେତାଡ଼୍ଣିଂ ଲଗତାଯତାଇଛ।ି 
ଏକତାଧିକ ମଞ୍ଚବର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ସ୍ୱତାଗତପେୂକ୍ 
ବଗତାେପିଅୁ, ବଯତାଡ଼ଶିଙ୍ଖ, ବେବମସତା, 

ସମଲ୍ପରୁ୍ରୀ ଏେଂ ପତାରମ୍ପରକି େତାଜତା ଓ 
ସ୍୍ରୀତ ପରବିେରଣ କରତାଯେି। େଶିତାଳ 
ଜେସମତାଗମକୁ ଦୃଷ୍ବିର ରଖି ରତାଜଧତାେ୍ରୀର 
େଭିନି୍ନ ସ୍ତାେବର ୩୦ ପତ୍ାେୁନ୍  ପଲୁସି ବଫତାସଙୁ୍୍ 
େଭିନି୍ନ ଜତାଗତାବର ମତୁୟେ କରତାଯତାଇଛ।ି 
ଅତରିକି୍ ୩େ ି ଜତାଗତାବର ୍ତାଫିକ୍  େୟିନ୍ତଣ 
ପତାଇ ଁ ଗତାଡ଼ ି ପତାକ୍ଣି େ୍ୟେସ୍ତା କରତାଯତାଇଛ।ି 
ଏେତା ସେ ବସତାମେତାର େମିତାେବର ଯତାତ୍ରତା 
କରେିତାକୁ ଥିେତା ବଲତାକମତାବେ ଧତାଯ୍୍ୟ 
ସମୟର ୩ ଘଣ୍ତା ପେୂରୁ୍ େମିତାେେନ୍ରବର 
ପେଞ୍ଚ ି ଯେିତାକୁ କମଶିେବରଟ୍  ପଲୁସି 
ପକ୍ଷରୁ ଅେୁବରତାଧ କରତାଯତାଇଛ।ି

େଖୁ୍ୟେନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ସ୍ଟାଗତ ଲଟାଗ ିଓଡ଼ଶିଟା ପ୍ରସୁ୍ତ
  ୫୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍୍ ଜନ େମାଗମ େମ୍ାବନା
  ବଭିନି୍ନ ନବି୍ାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆେସିବ ଦଳୀୟ �ମ୍ୀ
  ଉ୍ସ୍ତି ରହସିବ ମନ୍ତୀ, ବଧିାୟ�, ବୁର୍ଜିୀବୀ
  ୩ ଘଣ୍ା ୍ବୂ୍ରୁ ବମିାନବନ୍ଦରସର ୍ହଞ୍ବିା�ୁ ଯାତ୍ୀଙୁ୍ ୍ରାମର୍

ସେକଟାେ୍ରୀ କଟାର୍ଯ୍ୟେୁ େଟବି ଇନ୍ଧନଚଟାଳତି ଗଟାଡ଼ ି

ଇଭ ିଭଡ଼ା ନରି୍୍ାରଣ ୍ାଇଁ 
�ହଲିା ଅର୍ ବଭିାଗ
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ବଶି୍ା, ୫ା୯(େମେି): ବଶି୍ରା ବ୍ଲକରେ 
ନୂତନ ର�ରାଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକରାେଠୀ ଭରାରବ 
ଅଂଶମୁରାନ ଦରାଶ ର�ରା� ରଦଇଛନ୍।ି ରେ 
ଏହରା ପବୂ୍ବେୁ ବଠୀେମତି୍ରପେୁ ତହେଲିଦରାର୍ 
ଭରାରବ କରା�୍ବ୍ୟ କେୁଥିରଲ । ବଶି୍ରା ବ୍ଲକରେ 
ଥିବରା ବଡିଓି ଜରନମେଜୟ ରବରହେରାଙ୍କ 
ରଲଫି୍ପଡରା ବ୍ଲକକୁ ବଡିଓି ଭରାରବ ବଦଳ ି
ରହରାଇଥିବରା ଜଣରାପଡଛି।ି ଆଜ ିଅଂଶମୁରାନ 
ଦରାେ କରା�୍ବ୍ୟରାଳୟରେ ର�ରା� ରଦବରା 
ପରେ ବ୍ଲକେ େମସ୍ତ କମ୍ବଚରାେଠୀ େ୍ରା�ତ 
େମ୍ବର୍୍ବନରା ଜଣରାଇଥିରଲ।

କ�ୋଇଡ଼ୋ
ରକରାଇଡରାେ ର�ରାପବନୁ୍ 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟରାଳୟ, ରକରାଇଡରା 
କରଲଜ ଓ ରନରାଡରାଲ ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟରାଳୟରେ 
�େୁୁଦବିେ ପରାଳତି 
ରହରାଇ�ରାଇଛ।ି ର�ରାପବନୁ୍ 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟରାଳୟେ ଭରାେପ୍ରାପ୍ତ 
ପ୍ଧରାନ ଶକି୍ଷକ �ନ୍େୁ ଟର୍ରା 
ଏବଂ ରନରାଡରାଲ ହରାଇସ୍ଲୁେ 
ପ୍ଧରାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରଠୀ େପୁ୍ଭରା େରାୟ 
େବ୍ବପଲ୍ଠୀ ଡ଼. େରାଧରାକ୍ଷି୍ଣନଙ୍କ 
ଫରଟରାଚତି୍ରରେ ପଜୂରାଚ୍ବନରା 
କେଥିରଲ। ନଇନରା କୁଜୁେ ଓ ଅମ୍ବକିରା ଶଙ୍କେ ଚକ୍ବର୍୍ବଠୀ ବକ୍ତବ୍ୟ େଖଥରଲ। 
ରକରାଇଡରା କରଲଜରେ େମସ୍ତ ଅଧ୍ରାପକଙୁ୍କ ଉପର�ୌକନ ପ୍ଦରାନ କେରା�ରାଇଥଲରା। 

ଅଧ୍ରାପକ ଅେୁଣ ଦରାଶ ଅଭଭିରାଷଣ େଖଥିରଲ। େମସ୍ତ ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରଠୀ ଶକି୍ଷକ-
ଶକି୍ଷୟତି୍ରଠୀଙୁ୍କ ପ୍ଣରାମ ଜଣରାଇଥିରଲ।

ରାଉରସେଲା, ୫ା୯(େମେି) 

ସ୍ରାଧଠୀନତରାେ ଅମତୃ ମରହରାତ୍ସବ ପରାଳନ 
ଅବେେରେ ମହରାତ୍ରା �ରାନ୍ଠୀଙ୍କ ଅହଂିେରା 
ନଠୀତ ି ଏବଂ ଜନେରାଧରାେଣଙ୍କ ଭତିରେ 
ରଦଶରପ୍ମେ ଜରା�େଣ େଷୃ୍ ି କେବିରା ପରାଇଁ 
‘ଅହଂିେରା େଥ’ େନୁ୍ଦେ�ଡ଼ ଜଲି୍ରାେ େମସ୍ତ 
ବ୍ଲକ ପେକି୍ମରା କେଛି।ି ରେରାମବରାେ ଏହ ିେଥ 
େରାଉେରକଲରା େହେ େହତି ଲହୁଣଠୀପଡ଼ରା, 
ରକରାଇଡ଼ରା ଏବଂ ବଶି୍ରା ବ୍ଲକେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ରାନକୁ 
�ରାଇ ରଲରାକମରାନଙ୍କ ଆ�ରେ ସ୍ରାଧଠୀନତରା 
େଂଗ୍ରାମଠୀମରାନଙ୍କ ବଳଦିରାନ େମ୍ପକକିତ ବରାର୍୍ବରା 
ପ୍ଦରାନ କେଛି।ି େରାଜ୍ୟ େେକରାେଙ୍କ େଚୂନରା 

ଓ ରଲରାକେମ୍ପକ୍ବ ବଭିରା� ପକ୍ଷେୁ ଏହ ି‘ଅହଂିେରା 
େଥ’ େମଗ୍ େରାଜ୍ୟ ପେକି୍ମରା କେୁଛ।ି

ରେରାମବରାେ ଏହ ି େଥ େରାଉେରକଲରା 
େେକରାେଠୀ ସ୍ୟଂଶରାେତି ମହରାବଦି୍ୟରାଳୟଠରାରେ 
ପହଞ୍ଥିିଲରା। ସ୍ରାନଠୀୟ ଜନେରାଧରାେଣ, 
ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରଠୀ, ବୁର୍ଜିଠୀବଠୀମରାରନ ଏହ ି େଥକୁ 
ସ୍ରା�ତ କେଥିିରଲ। ଏହରାପରେ େଥ 
େରାଉେରକଲରା ମହରାନ�େ ନ�ିମ କରା�୍ବ୍ୟରାଳୟ, 
ରଛଣ୍ଡସ୍ତି ବଠୀେ େରୁେନ୍ଦ୍ର େରାଏ ମରାରକ୍ବଟ 

କରମ୍ପ୍ଲକ୍ସ ଏବଂ ରକରାଏଲ ନ�େେ ଏନଏେ ି
ମରାରକ୍ବଟ ପ�୍ବ୍ୟନ୍ ଆେଥିିଲରା। ସ୍ରାନଠୀୟ 
ରଲରାକନୃତ୍ୟ େହ ବଭିନି୍ନ େରାଂସ୍ତୃକି 
କରା�୍ବ୍ୟକ୍ମ ପେରିବଷଣ କେରା�ରାଇ 
େଥକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ରା�ତ କେରା�ରାଇଥିଲରା। 
େରାଉେରକଲରାେ ‘େମ୍ପକ୍ବ’ ଅନୁଷ୍ରାନେ 
କଳରାକରାେଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ ନରାଟକ 
ପେରିବଷଣ କେରା�ରାଇ ସ୍ରାଧଠୀନତରା େଂଗ୍ରାମ, 
�ରାନ୍ଜିଠୀଙ୍କ ଅହଂିେରା ନଠୀତ ିଏବଂ ପେରିବଶକୁ 

ସ୍ଚ୍ଛ େଖିବରା ଲରା� ି ବରାର୍୍ବରା ଦଆି�ରାଇଥିଲରା। 
େରାଉେରକଲରାେ ସ୍ରାଧଠୀନତରା େଂଗ୍ରାମଠୀ ସ୍�୍ବତ 
ବଂଶଠୀଧେ ଦ୍ରିବଦଠୀଙ୍କ ପତ୍ଠୀ ଦମୟନ୍ଠୀ 
ଦ୍ରିବଦଠୀ ଓ ପଅୁଙୁ୍କ େମ୍ରାନତି କେରା�ରାଇଥିଲରା। 
େରାଉେରକଲରା ଅତେିକି୍ତ ଜଲି୍ରାପରାଳ ତଥରା 
ମହରାନ�େ ନ�ିମ କମଶିନେ ଡରାକ୍ତେ 
ଶଭୁଙ୍କେ ମହରାପରାତ୍ର, ରଡପଟୁ ି କମଶିନେ 
େଧୁରାଂଶ ୁକୁମରାେ ରଭରାଇ, େଠୀତରାରଦବଠୀ ମରାଝ,ି 
ଡକ୍ଟେ ର�ୌେବମୟ ପ୍ଧରାନ, ରେରାନତି 
କୁମରାେ, େରାଉେରକଲରା ତହେଲିଦରାେ 
ଚନ୍ଦ୍ରକରାନ୍ ମଲ୍କି, େରାଉେରକଲରା ମହରାନ�େ 
ନ�ିମେ ଆେଷି୍ରାଣ୍ଟ କମଶିନେ େଶୁରାନ୍ 
କୁମରାେ ରବଉେରା, ଆେଷି୍ରାଣ୍ଟ କମଶିନେ 
ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ଧରାନ ଏବଂ େରାଉେରକଲରା ଜଲି୍ରା 
େଚୂନରା ଓ ରଲରାକେମ୍ପକ୍ବ ଅଧିକରାେଠୀ େଠୀମରା 
ଫରାତମିରା ଏକ୍ରା େମ୍ବର୍୍ବନରା ରଦଇଥିରଲ। 
ଏହ ି େଥରେ ଏଲଇଡ ି ସ୍କ୍ନି ମରାଧ୍ମରେ 
�ରାନ୍ଠୀଜଠୀଙ୍କ ଓଡ଼ଶିରା ଆ�ମନ ଏବଂ 

ସ୍ରାଧଠୀନତରା େଂଗ୍ରାମଠୀଙ୍କ ବଳଦିରାନେ କରାହରାଣଠୀ 
େମ୍ପକ୍ବରେ ଜନେରାଧରାେଣଙୁ୍କ େରଚତନ 
କେରା�ରାଉଛ।ି

ଲହୁଣୀପଡ଼ା
ଏହରାପରେ ‘ଅହଂିେରା େଥ’ ଲହୁଣଠୀପଡରା 
ବ୍ଲକେ ଖଣୁ୍ଟ�ରାଁ େେକରାେଠୀ ହରାଇସ୍ଲୁ, 
ରପରାଇ�ରାଁ ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟରାଳୟ, ଖଣୁ୍ଟ�ରାଁ 
େେକରାେଠୀ ବରାଳକିରା ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟରାଳୟ 
ଆଦ ି ପେକି୍ମରା କେ ି ଲହୁଣଠୀପଡ଼ରା ବ୍ଲକ 
କରା�୍ବ୍ୟରାଳୟ ପେେିେରେ ପହଞ୍ଥିିଲରା। 
ଏହ ି କରା�୍ବ୍ୟକ୍ମରେ ବ୍ଲକ ଉପରାଧ୍କ୍ଷ ପଣ୍ଡତି 
ଚେଣ ମଣୁ୍ଡରା, ‘କ’ ରଜରାନ୍ ଜଲି୍ରାପେଷିଦ 
େଭ୍ୟ ଜୁଲଆିନ ି କରାଣ୍ଡେି, ‘ଖ’ ରଜରାନ୍ 
ଜଲି୍ରାପେଷିଦେ େଭ୍ୟରା େଶୁଠୀଳରା ନରାଏକ, 
ଲହୁଣଠୀପଡ଼ରା ବଡିଓି ଧନରାଇ ଚେଣ ଟୁଡୁ, 
ଖଣୁ୍ଟ�ରାଁ େେପଞ୍ େମୁତି୍ରରା ଚେଡଆିଙ୍କ େହତି 
କୁଡ୍ବରା, କୁଳରିପରାଷ, ହଳଦଠୀକୁଦେ, ଫୁଲଝେ, 

ଲହୁଣଠୀପଡ଼ରା, େରାଜରାମଣୁ୍ଡରା,କରଳଇରପରାଷ, 
ଭୁତୁଡରା ଗ୍ରାମପଞ୍ରାୟତେ େେପଞ୍ମରାରନ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

କ�଼ାଇଡ଼ା
ବ୍ଲକ କରା�୍ବ୍ୟରାଳୟ ଏବଂ ରଟନେରା 
ଗ୍ରାମପଞ୍ରାୟତ କରା�୍ବ୍ୟରାଳୟ ନକିଟକୁ େଥ 
ଆେଥିିଲରା। ରେଠରାରେ ମଧ୍ ନୃତ୍ୟ �ଠୀତ 
ମରାଧ୍ମରେ େଥକୁ ସ୍ରା�ତ କେରା�ରାଇଥିଲରା। 
ଏହ ି କରା�୍ବ୍ୟକ୍ମରେ ସ୍ରାନଠୀୟ ଅଞ୍ଳେ 
ସ୍ରାଧଠୀନତରା େଂଗ୍ରାମଠୀ ମରାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପରାତ୍ରଙ୍କ 
ପଅୁ ର�ରାବନି୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପରାତ୍ର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷ 
େରୁେଶ ନରାଏକ, ବଡିଓି ପଲ୍ବଠୀ େରାଣଠୀ େରାଜ, 
ରକରାଇଡ଼ରା େେପଞ୍ ହୃଷରିକଶ ରଦହୁେଠୀ, 
ଜଲି୍ରାପେଷିଦ େଭ୍ୟ ଅରଶରାକ କୁମରାେ 
ନରାଏକ, ଅତେିକି୍ତ ତହେଲିଦରାେ ଆଶଷି େରାଉି 
ଏବଂ େରାଂେଦ ପ୍ତନିଧିି ରଚୈତନ୍ୟ ନରାୟକ 
ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ରାଉରସେଲା,୫ା୯(େମେି): 
ବରାଇକ ରଚରାେ ିକେବିରା 
ଅଭରି�ରା�ରେ ବନ୍ମଣୁ୍ଡରା 
ଥରାନରା ପଲୁେି ୩ ଜଣଙୁ୍କ 
�େିଫ କେ ିରକରାଟ୍ବ ଚରାଲରାଣ 
କେଛି।ି ରେମରାରନ ରହରଲ, 
ଜ�ଦରା ଉତ୍କଳ ବହିରାେ ମରା�୍ବ 
ଅଞ୍ଳେ ରେରାନୁ କନ୍ରାେଠୀ, 
ଖଣୁ୍ଟ�ରାଁ ଅଞ୍ଳେ େେୂଜ୍ 
ରଲରାହରାେ ଓ େରାରଜନ୍ଦ୍ର 
ରଲରାହରାର୍। ରେମରାନଙ୍କ ଠରାେୁ 
ପଲୁେି ରଚରାେ ିବରାଇକ ଜବତ 
କେଛି।ି �ତ ୨୧ ଅ�ଷ୍ 
ରେ ବନ୍ମଣୁ୍ଡରା ଏ ଆର୍ ଏମ୍ 
ଅଫିେେ ବରାଇକ ଷ୍ରାଣ୍ଡଠରାରେ 
ଜରଣ ରେଲରେ କମ୍ବଚରାେଠୀଙ୍କ 
ବରାଇକ ରଚରାେ ିରହରାଇଥିଲରା। 
�େିଫ ରହରାଇଥିବରା ତନି ି
ଅଭ�ିକୁ୍ତ ବରାଇକକୁ ଖଣୁ୍ଟ�ରାଁ 
ରକରାଏଲ େତୂରାଠରାରେ ଥିବରା ଏକ 
�୍ୟରାରେଜରେ ମେରାମତ ିପରାଇଁ 
ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ିଘଟଣରାରେ 
ଜଡ଼ତି ଥିବରା ଅନ୍ୟ ଜରଣ 
ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଖଣୁ୍ଟ�ରାଁ ଅଞ୍ଳେ 
ବଶିରାଲ େରାହୁକୁ ବରାଇକ ରଚରାେ ି
ତଥରା ରକ୍ତରା ଅଭରି�ରା�ରେ 
ବଶି୍ରା ଥରାନରା ପଲୁେି �େିଫ କେ ି
ରକରାଟ୍ବ ଚରାଲରାଣ କେଥିିଲରା। 
ରେ ଏରବ ରଜଲରେ େହଥିିବରା 
ରବରଳ ତରାକୁ େମିରାଣ୍ଡରେ 
ଅଣରା�ବି ରବରାଲ ିଇନ୍ରପକ୍ଟେ 
ବୁଲୁ େ୍ରାଇଁ େଚୂନରା ରଦଇଛନ୍।ି

ବଭିନି୍ନ ସ଼୍ାନକେ 
ଗେୁୁ ଦବିସ ପ଼ାଳତି ଗେୁୁ ବନି଼ା ଜୀବନ ବୃଥ଼ା, ସଦ଼ା ପଜୂ୍ୟ ଓ ବନ୍ଦନୀୟ

ରାଉରସେଲା,୫ା୯(େମେି)

ରଦଓ�ରାଁସ୍ତି �ରାନ୍ଠୀ ମହରାବଦି୍ୟରାଳୟ 
େଭରାକକ୍ଷରେ କରଲଜେ ଅଧ୍କ୍ଷ ର�ୌେଚନ୍ଦ୍ର 
ରବରହେରାଙ୍କ ରପୌେହତି୍ୟରେ ପବତି୍ର 
�େୁୁ ଦବିେ ପରାଳତି ରହରାଇ�ରାଇଛ।ି 
ଏନ୍ଏେଏସ୍ ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରଠୀଙ୍କ ଦ୍ରାେରା 
ଆରୟରାଜତି �େୁୁ ଦବିେ କରା�୍ବ୍ୟକ୍ମରେ 
ଅଞ୍େୁରାଣଠୀ ରେୌତକି, କରାଜଲ ଏବଂ ପଦମେନିଠୀ 
େଂିହ �େୁୁ ବନ୍ଦନରା �ରାନ କେଥିିରଲ। େମୁନ 
େରାୟ ଏବଂ େଞ୍ନରା େଂିହ େଭରା ପେଚିରାଳନରା 
କେଥିିରଲ। ବଜି୍ରାନ ଛରାତ୍ର ରେରାଶନ କୁମରାେ 
ପରାଶେରାନ େ୍ରା�ତ ଭରାଷଣ ରଦଇଥିରଲ। 
ଅଧ୍ରାପକ ଡ. ଅରଶରାକ କୁମରାେ ରବରହେରା, 
େରୁେଶ କୁମରାେ ମହରାପରାତ୍ର, ବନଜରା ମଶି୍, 

ଡକ୍ଟେ �ରାଜ୍ରେନଠୀ ଛତ୍ରଆି ମଞ୍ରାେଠୀନ 
ଥିରଲ। ବେଷି୍ ଅଧ୍ରାପକିରା ଡ. ଚନ୍ଦ୍ରକିରା 
ପଟ୍ଟନରାୟକ, ଅପ କିତରା ମହରାପରାତ୍ର, େଜୁରାତରା 
ରହରାତରା, ଡ. ନମତିରା େଥ, େବୁରାେଚନ୍ଦ୍ର 
ବଳ, ଭରାବଗ୍ରାହଠୀ ପଣ୍ଡରା, େମସ୍ତ ଅଧ୍ରାପକ, 

ଅଧ୍ରାପକିରା, କମ୍ବଚରାେଠୀ ଓ ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରଠୀମରାରନ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। େଞ୍ନରା େଂିହ ଧନ୍ୟବରାଦ 
ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ି ଅବେେରେ ଏକ 
ରଶରାକେଭରା ମରାଧ୍ମରେ �କୁ୍ତ ତନି ି ତୃତଠୀୟ 
ବଷ୍ବ କଳରା ଛରାତ୍ରଠୀ ଇପ୍ତିରା ମହରାନ୍ଙି୍କ 

ଅକରାଳ ବରିୟରା�ରେ ଶ୍ର୍ରାଞ୍ଳ ି ଜ୍ରାପନ 
କେରା�ରାଇଥିଲରା। ଇପ୍ତିରା ଭୁବରନଶ୍େ 
�ରାଇଥିବରା ରବରଳ ତରାଙ୍କ ଘେ �ରାଧଆୁ 
ଘରେ ପଡ ି �େୁୁତେ ଭରାରବ ଆହତ 
ମତୁୃ୍ୟବେଣ କେଥିିରଲ।

େରାେନ�େଠୀସ୍ତି ଚନିମେୟ ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁ ପକ୍ଷେୁ �େୁୁଦବିେ ପରାଳତି 
ରହରାଇ�ରାଇଛ।ି ଚନିମେୟ ଏକରାରଡମଠୀେ ନରିଦ୍୍ବଶକ ତ୍ରନିରାଥ 
ଦରାେରମରାହନିଠୀ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି, େମ୍ପରାଦକିରା ପ୍ତଭିରା ଦରାେରମରାହନିଠୀ, 
ଉପନରିଦ୍୍ବଶକ େରାରଜଶ ଦରାେରମରାହନିଠୀ େମ୍ରାନତି ଅତଥିି ଭରାରବ 
ର�ରା� ରଦଇଥିରଲ। ଚନିମେୟ ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁେ ଅଧ୍କ୍ଷ ବଠୀରେନ୍ଦ୍ର େଂିହ 

କରା�୍ବ୍ୟକ୍ମରେ େଭରାପତତି୍ କେଥିିରଲ। ଏହ ି ଅବେେରେ 
ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରଠୀଙ୍କ ଦ୍ରାେରା େରାଂସ୍ତୃକି କରା�୍ବ୍ୟକ୍ମ ପେରିବଷତି 
ରହରାଇଥିଲରା। କୃତଠୀ ପ୍ତରି�ରା�ଠୀଙୁ୍କ ପେୁସ୍ତୃ କେରା�ରାଇଥିଲରା। 
ଛରାତ୍ରଠୀ ଅପ କିତରା ରେଠଠୀ କରା�୍ବ୍ୟକ୍ମରେ େଂର�ରାଜନରା କେଥିିରଲ। 
ଛରାତ୍ରଠୀ ରେଲନିରା ନରାୟକ ଧନ୍ୟବରାଦ ଅପ୍ବଣ କେଥିିରଲ।

ଚନି୍ମୟ ପବ୍କି୍  ସ୍ଲୁ

ଜ�ଦରାସ୍ତି େେସ୍ତଠୀ ଶଶି ୁ ବଦି୍ୟରା 
ମନ୍ଦେିରେ �େୁୁ ଦବିେ କରା�୍ବ୍ୟକ୍ମକୁ 
ପ୍ଧରାନ ଆଚରା�୍ବ୍ୟ ରବୈଷ୍ଣବ 
ଚେଣ ମହରାପରାତ୍ର ଉଦ୍ ଘରାଟନ 
କେଥିିରଲ। ବଦି୍ୟରାଳୟେ େଭରାପତ ି
ଅରଶରାକ କୁମରାେ କକ୍ଡ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ 
େଖଥିରଲ। ବଦି୍ୟରାଳୟେ େମ୍ପରାଦକ 
ର�ରାଦରାବେଠୀଶ ଶତପଥଠୀ ଅତଠୀତେ 
�େୁୁ ପେମ୍ପେରା ଓ ଶଷି୍ୟେ କର୍୍ବବ୍ୟ 
ବଷିୟରେ ଆରଲରାଚନରା କେଥିିରଲ। 
ବଦି୍ୟରାଳୟେ ��ୁମେ େମ୍ପରାଦକ ଅେୂପ 
କୁମରାେ େବୁୁର୍ ି�େୁୁଙ୍କ ସୁ୍ତତ ି�ରାନ କେଥିିରଲ। ବଦି୍ୟରାଳୟେ ରକରାଷରାଧ୍କ୍ଷ େକୁନରାଥ 
ଲରାକ୍ରା ଏବଂ ପେଚିରାଳନରା େମତିେି େଦେ୍ୟରା ଅଚ୍ବନରା ମହରାନ୍ ିଉତ୍ସରାହତି କେଥିିରଲ। 
ବଦି୍ୟରାଳୟେ ୧୦ ଜଣେୁ ଅଧିକ ଶଶି ୁଭରାଇଭଉଣଠୀ ତଥରା ବଦି୍ୟରାଳୟେ ଆଚରା�୍ବ୍ୟ 
ଅଳକରା େରାମଲ, ରଦବରାଶଷି ବଶି୍ରାଳ େହର�ରା� କେଥିିରଲ। ବଦି୍ୟରାଳୟେ 

ପେଚିରାଳନରା େମତିେି କରା�୍ବ୍ୟକର୍୍ବରା �େୁୁଜଠୀ �େୁୁମରାଙୁ୍କ ଉପହରାେ ରଦଇଥିରଲ। 
ପ୍ରାୟ ୮୦୦ ଜଣ ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରଠୀ ଅଭଭିରାବକ ଅଭଭିରାବକିରା ତଥରା ପେଚିରାଳନରା େମତିେି 
େଦେ୍ୟ େଦେ୍ୟରା ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ଦଶମ ରଶ୍ଣଠୀ ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରଠୀଙ୍କ ଦର୍ାେରା କରା�୍ବ୍ୟକ୍ମ 
ପେଚିରାଳତି ରହରାଇଥଲରା।

ନୂଆଗ଼ଁା

ରେରାମବରାେ ନୂଆ�ରାଁ ବ୍ଲକ ବଇିଓଙ୍କ କରା�୍ବ୍ୟରାଳୟରେ ପବତି୍ର �େୁୁ ଦବିେ ପରାଳତି 
ରହରାଇ�ରାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭରାରବ ନୂଆ�ରାଁ ବ୍ଲକ ବଡିଓି ବକି୍ରାନଠୀ କସି୍ପଟରା କହରିଲ, 
�େୁୁ େବ୍ବଦରା ପଜୂ୍ୟ ଓ ବନ୍ଦନଠୀୟ। ଏହ ି କରା�୍ବ୍ୟକ୍ମରେ ମଖୁ୍ୟବକ୍ତରା ଭରାବରେ 

ଶକି୍ଷରାବତି୍ ଭରବଶଚନ୍ଦ୍ର େରାହୁ କହରିଲ, �େୁୁ-ଶଷି୍ୟେ ପେମ୍ପେରା ଆଜେି ନୁରହଁ; 
ଆଦମି ��ୁେୁ ଚରାଲ ିଆେଛି।ି ରତଣ ୁଏହ ିପେମ୍ପେରାକୁ ବଜରାୟ େଖି �େୁୁଙୁ୍କ େମ୍ରାନ 

ରଦରଲ ଜରଣ ଛରାତ୍ର ନଶି୍ତି ଭରାରବ ଜରଣ 
ଆଦଶ୍ବ ଛରାତ୍ର ଭରାରବ ପେ�ିଣତି ରହରାଇ 
ପରାେବି। ଅନ୍ୟତମ ବକ୍ତରା ଭରାବରେ ଡରାକ୍ତେ 
ତ୍ରରିଲରାଚନ ନରାୟକ ର�ରା� ରଦଇଥିରଲ। 
ନୂଆ�ରାଁ ବ୍ଲକେ ଶକି୍ଷରାଧିକରାେଠୀ ମନମେଥ କୁମରାେ 
ପଣ୍ଡରା ଓ ବନମରାଳ ି ମଲକି, ବେଷି୍ ଶକି୍ଷକ 
ଦଲିଠୀପ େରାହୁ, ମଙ୍ଗଳ ରକେରକଟରା, ଅରଶରାକ 
େଂିହ, େଞ୍ତି ଏକ୍ରା, େଞ୍ୟ େଥ, େଆିେେେି ି
ଅଜୟ ରେଠଠୀ, ଶକି୍ଷକ ଅନ୍ନଦରା ଶଙ୍କେ ପରା�ଠୀ, 
ର�ୌତମ ବଡରାଇକ, େରମଶ ଲରାଖେୁରା, ଅଜତି 
ରହମ୍ବ୍ରମ, ପ୍ଶରାନ୍ ରକେରକଟରା ର�ରା� 

ରଦଇଥରଲ। ଏହ ିଉପଲରକ୍ଷ ଅବେେପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକମରାନଙୁ୍କ ମରାନପତ୍ର ଓ ଉର୍େଠୀୟ 
ରଦଇ େମ୍ରାନତି କେରା�ବିରା େହ ନୂଆ�ରାଁ ବ୍ଲକେ ରମଧରାବଠୀ ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରଠୀଙୁ୍କ ପେୁସ୍ତୃ 
କେରା�ରାଇଥିଲରା। ଶକି୍ଷକ ଅରଶରାକ େଂିହ ଧନ୍ୟବରାଦ ରଦଇଥିରଲ। େରାେନ�େଠୀେ ଘରେରାଇ ଶକି୍ଷରାନୁଷ୍ରାନ ବଦି୍ୟରା ଷ୍ଡ଼ ିପଏଣ୍ଟେ ନରିଦ୍୍ବଶକ େରେରାଜ 

ରବରହେରାଙ୍କ ତତ୍ରାବଧରାନରେ ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରଠୀମରାରନ ଥରାଳରିେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଧେ ି
�େୁୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦନରା କେଥିିରଲ। ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରଠୀଙ୍କ ତେଫେୁ �େୁୁମରାନଙୁ୍କ ଉର୍େଠୀୟ େହ 

ଉପହରାେସ୍େୂପ ବୃକ୍ଷଚରାେରା ପ୍ଦରାନ 
କେରା�ରାଇଥିଲ। କରା�୍ବ୍ୟକ୍ମରେ 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭରାରବ େରାଉେରକଲରା 
ଇସ୍ପରାତ କରାେଖରାନରାେ ରଜନେରାଲ 
ମ୍ୟରାରନଜେ ହଠୀେରାଲରାଲ 
ମହରାପରାତ୍ର, େମ୍ରାନତି ଅତଥିି ଭରାରବ 
େମରାଜରେବଠୀ ବମିଲ କୁମରାେ ବଶି,ି 
େମରାଜରେବଠୀ ଶ୍ର୍ରା ଷଡ଼ଙ୍ଗଠୀ, 
େମରାଜରେବଠୀ ଦଠୀପକ କୁମରାେ 
ଦରାଶ, େଂଜଠୀବ ନରାୟକ, ମଖୁ୍ୟବକ୍ତରା 
ଭରାରବ ଡ଼ରାକ୍ତେ ପ.ିେ ି ମହରାପରାତ୍ର 
ର�ରା� ରଦଇଥିରଲ। ଅତଥିି ଭରାରବ 

ଅଧ୍ରାପକ ବେନ୍ କୁମରାେ ଦରାେ ର�ରା� ରଦଇଥିରଲ। ଅଧ୍ରାପକ େନୁଠୀଲ େରାମଲ 
େରମତ ରେକ୍ଟେ-୨୨ କମ୍ବଚରାେଠୀ କଲ୍ୟରାଣ ଟ୍ରଷ୍େ େଦେ୍ୟ ଓ ଅଧ୍ରାପକ, ଅଧ୍ରାପକିରା, 
ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରଠୀ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।ଜଗଦ଼ା ସେସ୍ବତୀ ଶଶି ୁବଦି୍ୟ଼ା ମନ୍ଦେି

ବଦି୍ୟ଼ା ଷ୍ଟଡ ିପଏଣ୍ଟ ଗେୁୁଙୁ୍ ବୃକ୍ଷଚ଼ାେ଼ା ଉପହ଼ାେ କଦକଲ

ବଶି଼୍ାକେ ନୂଆ ବଡିଓି 
ଅଂଶମୁ଼ାନ ଦ଼ାଶବ଼ାଇକ୍  କଚ଼ାେ;ି 

୩ ଗେିଫ େ଼ାଉେକ�ଲ଼ା ସହେ ପେକି୍ରମ଼ା �ଲ଼ା ‘ଅହଂିସ଼ା େଥ’

  କ�ୋ�ନୃତ୍ୟ ଓ ପଥପ୍ୋନ୍ତ ନୋଟ� 
ମୋଧ୍ୟମକେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୋଗତ

  �ହୁଣୀପଡ଼ୋ, କ�ୋଇଡ଼ୋ ଏବଂ ବଶି୍ୋ ବ୍ଲକ୍  
ବୁ��ିୋ ‘ଅହଂିସୋ େଥ’
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ଇସ୍ପାତନଗରୀଇସ୍ପାତନଗରୀ 55 ମଙ୍ଗଳବପାର, 
୬ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, 

୨୦୨୨

ରପାଉରସେଲପା ୫ପା୯(େମେି): ବଶି୍ରା ପଞ୍ରାୟତର ପବୂ୍ବତନ ସରପଞ୍ 
ବଜିେଡ ିବରଷି୍ଠ ଜନତରା ଜ�ରାପରାଳ ସଂିହଙ୍କ ମରାତରା େରାନକୀ ଜେବୀଙ୍କ 
�ତକରାଲ ି ରରାତଜିର ମତ୍ୃୟୁ ଜହରାଇଥିଲରା। େରାନକୀ ଜେବୀଙ୍୍କ 

୧୦୦ ବର୍ବ ଜହରାଇଥିଲରା। େରାନକୀ 
ଜେବୀଙ୍କ ସ୍ରାମୀ କରଣ ସଂିଙ୍କ ୧୫ 
ବର୍ବ ଆ�ର୍ ମତ୍ୃୟୁ ଜହରାଇଥିଲରା। 
ଆେ ି ସକରାଜଳ ଶତରାଧିକ ଜଲରାକ 
ତରାଙ୍କ ବରାସଭବନଜର ପହଞ୍ ି
ଶତରାୟ ୍ ବୃଦ୍ରାଙ୍୍କ ଅଶରୁଳ ଶ୍ଦ୍ରାଞ୍ଜଳ ି
ଜେଇଥିଜଲ। ତରାଙ୍କ େ୍ଇପତ୍୍ର 
ଜ�ରାପରାଳ ସଂି, ପଥୃି ପରାଲ ସଂି, ଝଅି 

ସରସତ୍ୀ ସଂିଙ୍କ ସହ ୫ ନରାତ,ି ୭ େଣ ନରାତ୍ଣୀ ଉପସ୍ତି ଥିଜଲ। 
ବଶି୍ରାର ଜ�ରାପରାଳ ଘରାଟଠରାଜର ତରାଙ୍କ ଅନ୍ମି ସଂସ୍ରାର କରରାଯରାଇଛ।ି 
ଜସ ପଜରରାପକରାରୀ ଓ ଧମ୍ବପରରାୟଣରା ମହଳିରା ଥିଜଲ। ତରାଙ୍କ 
ମତ୍ୃୟୁଜର ବଶି୍ରା ଅଞ୍ଳଜର ଜଶରାକ ଜେଳଯିରାଇଛ।ି

ରପାଉରସେଲପା, ୫ପା୯(େମେି)

ଆରଟଆିଇ (ସଚୂନରା ଅଧକରାର ଆଇନ) 
ପଣ୍ ି ଜେରାଲଲିରା ବଜି୍ରାରକ ତଥୟୁ। 
ସନ୍୍ଦର�ଡ଼ର ପବୂ୍ବତନ େଲି୍ରାପରାଳଙ୍କ 
କରାଯ୍ବୟୁକରାଳ ସମୟଜର େଲି୍ରାର େଣ ିଶ୍ମକିଙ୍୍କ 
ସର୍କ୍ରା କଟି ପ୍ରେରାନଜର ଡଏିମଏଫ ପରାଣ୍ ି
ଅଥ୍ବ ହରଲ୍ିଟ କରରାଯରାଇଥିବରା �ର୍୍ତର 
ଅଭଜିଯରା� ଜହରାଇଛ।ି ୩୨ ଜକରାଟ ି ଟଙ୍କରାର 
ଜଟଣ୍ଡର ଫିକଂି ଜହବରା ସହ ଅନୂୟୁନ ୧୨ 
ଜକରାଟରି େ୍ନ୍ବୀତ ିସମ୍ପକ୍ବଜର ଏକ ସରାମ୍ରାେକି 
ସମ୍ଳିନୀଜର ତଥୟୁ ପ୍ରେରାନ କରଛିନ୍ ିବରଷି୍ଠ 
କଂଜରେସ ଯବ୍ ଜନତରା ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ପରାଢୀ।

ଜକରାଭଡି୍ ସମୟଜର ରରାଉରଜକଲରାର 
ଏକ ଡରାକ୍ତରେରାନରାକ୍ ଅଜହତ୍କ ଅନ୍କମ୍ପରା 
ପ୍ରେଶ୍ବନ କରରାଯରାଇଥଲରା। ଡଏିମଏଫ 
ପରାଣ୍ର୍ି ଜରରା�ୀ ପଛିରା ୫ ଲକ୍ର୍ ଅଧିକ ବଲି୍  
କର ିଲ୍ଟ କରବିରାର ଅଭଜିଯରା� ଆସଛି।ି ପଣ୍ ି
େଣ ିଶ୍ମକିଙ୍୍କ ସର୍କ୍ରା କଟି ପ୍ରେରାନ ଜବଜଳ 
୩୨ ଜକରାଟରି ଜଟଣ୍ଡର ଫିକଂି ଓ ୧୨ ଜକରାଟରି 
ହରଲ୍ିଟ ଜହରାଇଥିବରା ଅଭଜିଯରା� ଆଣଛିନ୍ ି
ଶ୍ୀ ପରାଢୀ। ଜସ ଏହରାର ଭେିଲିରାନ୍ସ ତେନ୍ 
େରାବ ି କରବିରା ସହ ଡଏିମଏଫ ପରାଣ୍ଜିର 

ସେସୟୁ ଥିବରା ସନ୍୍ଦର�ଡ ସରାଂସେ େ୍ଏଲ 
ଓରରାମ ଏବଂ ବଧିରାୟକଙ୍କ ନରିବତରାକ୍ ଜନଇ 
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠରାଇଛନ୍।ି ଯେ ି ଆ�ରାମୀ ୭ େନି 
ଭତିଜର ଏହରାର ତେନ୍ କରରା ନଯରାଏ ଜତଜବ 
ଏଜନଇ ମରାନୟୁବର ଉଚ୍ଚ ନୟୁରାଳୟଜର 
ରଟି ପଟିସିନ େରାୟର କରରାଯବି ଜବରାଲ ି
ଜଚତରାବନୀ ଜେଇଛନ୍।ି

ସନ୍୍ଦର�ଡର ପବୂ୍ବତନ େଲି୍ରାପରାଳ 
ଓ ଡଏିମଏଫର ଅଧ୍ୟକ୍ ନଖିିଲ ପବନ 
କଲୟୁରାଣଙ୍କ କରାଯ୍ବୟୁକରାଳ ସମୟଜର ଏପର ି
ଅଭଜିଯରା�କ୍ ଜନଇ ପ୍ରଶରାସନ ଅଡ୍ଆଜର 
ପଡ଼ଯିରାଇଛ।ି ଅଭଜିଯରା� ଅନ୍ଯରାୟୀ, 
ଡଏିମଏଫ ପରାଣ୍ ି ସଇିଓଙ୍କ ନଜିଦ୍୍ବଶକ୍ରଜମ 
ତତ୍ରାଳୀନ େଲି୍ରା ଶ୍ମ ଅଧିକରାରୀ ଓ 
େଲି୍ରାର େଣ ି ବଭିରା� ଶ୍ମକିଙ୍୍କ ସର୍କ୍ରା 
କଟି ପ୍ରେରାନ କରରାଯବିରା ଜନଇ ତରାଲକିରା 
ପ୍ରସ୍୍ତ କରଥିିଜଲ। ପଜର ଡଏିମଏଫ 
ତରଫର୍ ଏକ ଜଟଣ୍ଡର ୯-୬-୨୦୨୧ଜର 
ଡିଏ ମ ଏ ଫ / ଏ ସ ଏ ନ େି/ ୦ ୨ / ୨ ୦ ୨ ୧ -
୨୨ଜର ପ୍ରଥଜମ ୧୦ ହେରାର ଶ୍ମକିଙ୍୍କ 
ଏହ ି ସର୍କ୍ରା ସରାମରେୀ ଜେବରା ଲରା� ି ସ୍ରି 
ଜହରାଇଥିଲରା । ପଜର ଏହ ି ତରାଲକିରାକ୍ 
ବରାରମ୍ରାର ବେଳ ିକରରାଯରାଇ ୨୪, ୧୨୯ଜର 

ପହଞ୍ଥିିଲରା। ସର୍କ୍ରା ସରାମରେୀ ଜଯରା�ରାଇବରା 
ଲରା� ି ୯ଟ ି ସଂସ୍ରା ଜଟଣ୍ଡରଜର ଅଂଶରେହଣ 
କରଥିିଜଲ। ଜସମରାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର ଓଡଶିରାର 
୩ଟ ି ସଂସ୍ରା ରହଥିିବରା ଜବଜଳ ଅନୟୁ ୬ଟ ି
ସଂସ୍ରା ବରାହରାର ରରାେୟୁର ଥିଲରା। ଏଲ୍ ୧,ଏଲ୍ 
୨ ଓ ଏଲ୍ ୩ ଜହରାଇଥିବରା ୩ଟ ି ରରାେୟୁ 
ବରାହରାର ସଂସ୍ରାକ୍ ଭରା� ଭରା� କର ିଏହ ିସବ୍ 

ସରାମରେୀ ପ୍ରେରାନ ଲରା� ି ଅନ୍ମତ ି ପ୍ରେରାନ 
କରରା�ଲରା। ଏଥିଜର ଜମରାଟ ୨୪ ହେରାର 
୧୨୯ େଣ ି ଶ୍ମକିଙ୍୍କ ସର୍କ୍ରା ସରାମରେୀ ଆେ ି
ଜଯରା�ରାଇବରା ଲରା� ି �ଲିନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟୀ କ୍ ୧୮ 
ଜକରାଟ ି୮୧ ଲକ୍ ୬୨ ହେରାର ୮୦୦, ବୀର 
ଏଣ୍ଟରପ୍ରରାଇଜେସକ୍ ୯ ଜକରାଟ ି ୪୬ ଲକ୍ 
୩୦ ହେରାର ୮୦୦ ଓ ଶ୍ୀ ହର ିଜେଜନରରାଲ 

ସପର୍ାଅରକ୍ ୪ ଜକରାଟ ି୫ ଲକ୍ ୩୫ ହେରାର 
ପ୍ରେରାନ କରରାଯରାଇଥିଲରା। ଏହ ି କ୍ରମଜର ଏହ ି
୩ଟ ି ସଂସ୍ରାକ୍ ଜମରାଟ ୩୨ ଜକରାଟ ି ୩୩ 
ଲକ୍ ୨୮ ହେରାର ଟଙ୍କରା ଡଏିମଏଫ ପରାଣ୍ର୍ି 
େଆିଯରାଇଥିଲରା। ଏହରା ଭତିଜର ଏହ ି ସଂସ୍ରା 
�ଡ୍କ୍ି ଜଯତକି ି ପରମିରାଣର ଶ୍ମକିଙ୍୍କ 
ସରାମ�ୀ ଜେବରା ଲରା� ି କ୍ହରାଯରାଇଥିଲରା ଓ 
ଚ୍କ୍ତନିରାମରା ଜହରାଇଥିଲରା ଜସଥିଜର ମଧ୍ୟ ଏପରାେ 
ଜସପରାେ କରେିଆି�ଲରା। ସରାମରେୀ ଜଯରା�ରାଣ 
ଜବଜଳ ଚ୍କ୍ତନିରାମରା ଅନ୍ଯରାୟୀ ସଠକି କମ୍ପରାନୀ 
ଯରା�ରାଜର ଅତ ି ନମି୍ନ ମରାନର ସରାମରେୀ ଜେଇ 
୨ �ଣ୍ରାର୍ ଅଧିକ ଅଥ୍ବର ବଲି ଜେଇ ନେିର 
ପଇସରା କଂପରାନୀମରାଜନ ଜନଇ�ଜଲ। 
୧୯ଟ ିସରାମରେୀ ଥବରା ଜବଜଳ ଏହରାର ମଲୂୟୁ 
୧୩,୪୦୦ ଟଙ୍କରା େଶ୍ବରା ଯରାଇଥିଲରା। ଏହରାର 
ପ୍ରକୃତ ବେରାର ମଲୂୟୁ ୬ର୍ ୭ ହେରାର ଟଙ୍କରା 
ଜହବ ଜବରାଲ ି କ୍ହରାଯରାଉଛ।ି ଏହ ି କମଟିଜିର 
େଲି୍ରାର ସରାଂସେ, ବଭିନି୍ନ ବଧିରାୟକ ମରାଜନ 
ମଧ୍ୟ ସଭୟୁ ରହଥିବରାର୍ େ୍ନ୍ବୀତ ି ସମ୍ପକ୍ବଜର 
ବସି୍ମୟ ପ୍ରକରାଶ ପରାଇଛ।ିର ପା ଉ ର ସ େ ଲ ପା , ୫ । ୯ ( େ ମ ିେ ) : 

ରରାେ�ରାଙ୍ଗପର୍ ସହରଜର ପେୂରା ପରାଉଥିବରା 
ବଜିନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବସିେ୍ବନ କରବିରା ପରାଇଁ 
େଲି୍ରା ଏବଂ ସ୍ରାନୀୟ ପ୍ରଶରାସନ ପକ୍ର୍ 
ବୟୁରାପକ ପ୍ରସ୍୍ତ ି କରରାଯରାଇଛ।ି ସନ୍୍ଦର�ଡ 
େଲି୍ରାପରାଳ ପରରା� ହର୍ବେ �ରାଭଲ,ି େଲି୍ରା 
ଆରକ୍ୀ ଅଧୀକ୍କିରା ସରା�ରକିରା ନରାଥ 
ଏବଂ ଅତରିକି୍ତ େଲି୍ରାପରାଳ ଅଭମିନ୍ୟୁ 
ଜବଜହରରା, ରରାେ�ରାଙ୍ଗପର୍ ଏସଡପିଓି 
ଶଶରାଙ୍କ ଜଶେର ଜବହ୍ରରା, ଥରାନରାଧିକରାରୀ 
ବଭିତ୍ସ କ୍ମରାର ପ୍ରଧରାନ, ଜପୌରରାଧ୍ୟକ୍ରା 
ମରାଧର୍ୀ ଲ୍�ନ୍, ଉପରାଧ୍ୟକ୍ ଏମଡ ି

ଇରଫରାନ ଶରାନ୍ପିରୂ୍୍ବ ବସିେ୍ବନ ଜନଇ 
ଆଜଲରାଚନରା କରଥିିଜଲ। କରାଯ୍ବୟୁକ୍ରମଜର 
ଆଇନ ଶଙୃ୍ଖଳରା ପରସି୍ତି ିନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିରା 
ପରାଇଁ େଲି୍ରା ପ୍ରଶରାସନ ପକ୍ର୍ ୮୦ େଣ 
ପଲ୍ସି ଅଧିକରାରୀ ୨୧ ପ୍ରାଟ୍ନ ପଲ୍ସି 
ମତ୍ୟନ ରହଜିବ ଜବରାଲ ି ସଚୂନରା ମଳିଛି।ି 
ରରାେ�ରାଙ୍ଗପର୍ କମୟ୍ୁନଟି ି ଜସଣ୍ଟରର୍ 
ବରାହରାର ିଇନ୍ଦରିରା �ରାନ୍ୀ ଛକ, ସବ୍ରାର ଜବରାର 
ଛକ, ନରାୟରାର ଛକ, ଓସଏିଲ, ଲପିଜଲରାଇ 
ବସଷ୍ରାଣ୍ଡ ଜେଇ ଲପିଜଲରାଇ ଜପରାଲଆି 
ନକିଟଜର ନମି୍ବରାଣ କରରାଯରାଇଥିବରା ଅସ୍ରାୟୀ 
କ୍ଣ୍ଡଜର ବସିେ୍ବନ କରରାଯବି।

ଲହୁଣୀ୍ଡପା, ୫ପା୯(େମେି):  ଲହ୍ଣୀପଡରା 
ଥରାନରା ଜଟନସରା ଫରାଣ୍ ି ଅନ୍�୍ବତ ବରସଆ୍ଁ 
ରରାଇକଳରା ରେରାମର ଭଏିନ୍ଆର ଜପଜ୍ରାଲ 
ପମ୍ପ ନକିଟ ଜମରାଡ ପରାେଜର ଏକ ୧୪ 
ଚକଆି ୍ କ ଜଟନସରା ପଟର୍ ରରାଉରଜକଲରା 
ଆଡ଼କ୍ ଆସଥ୍ିବରା ଜବଜଳ ବରସଆ୍ଁ 
ଜସଲଜର କରାେ୍ଆଲ ଜଲବର ଭରାବଜର 
କରାଯ୍ବୟୁରତ ଥିବରା ବରାଉଁରଜକଲରା ରେରାମର 

ସମରାମଣ୍୍ରା (୪୫)  ବରସଆ୍ଁ ପଟର୍ 
ଡୟିଟ୍ ି ସରାର ି ଘରକ୍ ଜଫର୍ଥିବରା ଜବଜଳ 
ରରାଇକଳରା ଜମରାଡ ପରାେଜର ବରାଇକକ୍ 
ଧକ୍ରା ଜେବରାର୍ ଘଟଣରାସ୍ଳଜର ହ ିଁ ବରାଇକ 
ଚରାଳକଙ୍କ ମତ୍ୃୟୁ ଜହରାଇଥିଲରା। େ୍ଘ୍ବଟଣରାକ୍ 
ଜନଇ  ଘଟଣରାସ୍ଳଜର ଉଜତେେନରା ପ୍ରକରାଶ 
ପରାଇଥିବରା ଜବଜଳ ଘଟଣରାସ୍ଳଜର ପଲ୍ସି 
ମତ୍ୟନ ଜହରାଇଥିବରା େଣରାପଡଛି।ି

ଆର୍ଟଆିଇଖ�ୋଲଲିୋବଖି୍ୋରକତଥ୍ୟ
 � ପରୂ୍ବତନ ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କ 
ନଲାମରେ ୩୨ ର�ଲାଟ ି
ଟଙ୍କଲାେ ରଟଣ୍ଡେ ଫିକିିଂ

 � ୧୨ ର�ଲାଟେି ଦୁନ୍ବନୀତ ି
ଅଭରି�ଲାଗ

 � ଖଣ ିଶ୍ରମ�ିଙୁ୍କ ସେୁକ୍ଲା 
�ଟି ପ୍ରଦଲାନରେ 
ଡଏିମଏଫ ପଲାଣ୍େି 
ହେଲୁିଟ୍ 

ରପାଉରସେଲପା,୫ପା୯(େମେି):  େଜଣ 
ଯବ୍କଙ୍୍କ ମରାଡ ମରାରବିରା ଅଭଜିଯରା�ଜର 
ପ୍ରାଣ୍ଟସରାଇଟ୍ ଥରାନରା ପଲ୍ସି େଣକ୍ �ରିଫ 
କର ିଜକରାଟ୍ବ ଚରାଲରାଣ କରଛି।ି ଜସ ଜହଉଛ ି
ଜ�ରାପବନ୍୍ପରାଲ ିଅଞ୍ଳର ଏମ୍ ଡ ିଅସଲମ୍। 
ପଲ୍ସି ସଚୂନରା ମତ୍ରାବକ, �ତକରାଲ ି

ଜକୌଣସ ିକଥରାକ୍ ଜନଇ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଳର ବଟ୍ି 
କ୍ମରାର ସଂିଙ୍୍କ ଅସଲମ ମରାଡ ମରାରଥିିଲ। 
ଏଜନଇ ଜସ ଥରାନରାଜର ଲଖିିତ ଅଭଜିଯରା� 
କରଥିିଜଲ। ପଲ୍ସି ଏକ ମରାମଲରା ର୍େ୍ 
କର ିଆେ ିଅସଲମ କ୍ �ରିଫ କର ିଜକରାଟ୍ବ 
ଚରାଲରାଣ କରଛି।ି

ର ପା ଉ ର ସ େ ଲ ପା , ୫ ପା ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ମଧସ୍େୂନପରାଲ ି ଅଞ୍ଳଜର େମ ି ବବିରାେ 
ଜନଇ ପ୍ରାଣ୍ଟସରାଇଟ୍ ଥରାନରାଜର େ୍ଇଟ ି
ପଥୃକ ପଥୃକ ମରାମଲରା ଜହରାଇଛ।ି ପଲ୍ସି 
ଘଟଣରାର ତେନ୍ ଚଳରାଇଛ।ି ଉକ୍ତ 
ଅଂଚଳର େ୍ଇ ପଜଡରାଶୀ ରରାେରା ରରାମ 

ଓ ବର୍ି ରରାମ ପରବିରାର ମଧ୍ୟଜର ଆେ ି
ସକରାଳ ୯ଟରା ଜବଜଳ େମ ି ବବିରାେକ୍ 
ଜନଇ ମରାରପଟି ଜହରାଇଥିଲରା। ଏଥିଜର 
ଉଭୟ ଜ�ରାଷ୍ଠୀର ଆହତ ଜହରାଇଛନ୍।ି 
ଏଜନଇ ଉଭୟ ଥରାନରାଜର ଲଖିିତ 
ଅଭଜିଯରା� କରଛିନ୍।ି

ରପାଉରସେଲପା,୫ପା୯(େମେି): ସରାଇକଲ ଜଯରାଜ� ଜେଶୀ 
ମେ ଜନଇ ଯରାଉଥିବରା ଜବଜଳ ଅବକରାରୀ ବଭିରା� ଧରଛି।ି 
ଏହ ି ଘଟଣରାଜର କଲଛିପଲ ରେରାମର ଫଙ୍ଗରା ଓରରାମକ୍ �ରିଫ 
କରରାଯରାଇଛ।ି ତରା’ଠରାର୍ ଜ�ରାଟଏି ସରାଇଜକଲ ଓ ୪୦ ଲଟିର ମେ 
େବତ କରରାଯରାଇଛ।ି ବଭିରା�ର ସଚୂନରା ମତ୍ରାବକ, ଜସକ୍ଟର -୧୯ 
ଥରାନରା ଅନ୍�୍ବତ ଆମର୍ା�ରାନଠରାଜର ଆେ ି ଯରାଞ୍ କରରାଯରାଇଥିଲରା। 
ଜସହ ିସମୟଜର ଫଙ୍ଗରା ସରାଇଜକଲ ଜଯରାଜ� ମେ ଜନଇ ଯରାଉଥିବରା 
ଜବଜଳ ତରାକ୍ �ରିଫ କରରାଯରାଇଥିଲରା। େବତ ଜହରାଇଥିବରା ମେର 
ଆନ୍ମରାନକି ମଲୂୟୁ ୪ ହେରାର ଟଙ୍କରା ଜହବ ଜବରାଲ ିକ୍ହରାଯରାଇଛ।ି

ରପାଉରସେଲପା, ୫ପା୯(େମେି)

ଡରାଲମଆି ସଜିମଣ୍ଟ (ଭରାରତ) 
ଲମିଜିଟଡ଼ ପକ୍ର୍ ପବତି୍ର �ର୍୍େବିସ 
ପରାଳନ ଜହରାଇଯରାଇଛ।ି ଏହ ି
ଅବସରଜର ରରାେ�ରାଙ୍ଗପର୍ ଏବଂ 
କ୍ତ୍ରରା ବ୍କର ଉଚ୍ଚ ବେିୟୁରାଳୟର 
ପ୍ରଧରାନ ଶକି୍କ ଓ ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙ୍୍କ 

ସମ୍ଦ୍୍ଧିତ କରରାଯରାଇଛ।ି ଡସିବିଏିଲ୍ 
ଓ ୟନ୍ଟି୍ ମେ୍ୟୁ ତଥରା କରାଯ୍ବୟୁନବି୍ବରାହୀ 
ନଜିେ୍ବଶକ ଜଚତନ ଶ୍ୀବରାସ୍ବ 
�ର୍୍ମରାନଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଜର 
ଆଜଲରାକପରାତ କରଥିିଜଲ। 
କରାଯ୍ବୟୁକ୍ରମଜର ଡରାଲମଆି ସଜିମଣ୍ଟର 
ଉଚ୍ଚ ପେରାଧିକରାରୀମରାଜନ ଉପସ୍ତି 
ଥିଜଲ। ଡରାଲମଆି ସଜିମଣ୍ଟର 

ଶବିନରାରରାୟଣ ପରେିରା ସଭରା 
ପରଚିରାଳନରା କରଥିିଜଲ। କମ୍ପରାନୀର 
ଆଡମନି, ଇଜଷ୍ଟ, ପନ୍ବ୍ବରାସ 
ଓ ଥଇଥରାନ ଏବଂ ସରାମରାେକି 
େରାୟତି୍ୱଜବରାଧ ବଭିରା�ର କମ୍ବଚରାରୀ 
ସହଜଯରା� କରଥିିଜଲ।

ଡରାଲମଆି ବେିୟୁରାମନ୍ଦରି 
ପ୍ରଧରାନରାଚରାଯ୍ବୟୁ େୟଜେବ କର 

ସକରାଜଳ ବେିୟୁରାଳୟର ଶକି୍କଙ୍କ 
ଘଜର ପହଞ୍ ି ଜସମରାନଙ୍୍କ �ର୍୍ 
େବିସର ଶଜ୍ଭଚ୍ରା େଣରାଇଥିଜଲ। 
ଏହ ିନୂତନ ପେଜକ୍ପ ଶକି୍କମରାନଙ୍କ 
ମନଜର େସ୍ରି ଲହରୀ ସଷୃ୍ ି
କରଥିିଲରା। ଡରାଲମଆି ବେିୟୁରାମନ୍ଦରି 
ମେ୍ୟୁ କରାଯ୍ବୟୁରାଳୟ ତରଫର୍ 
ଡରାଲମଆି �ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲ୍୍ ର ସମସ୍ 
ବେିୟୁରାଳୟ ପରାଇଁ ଭଚ୍୍ବଆଲ୍ ଶକି୍କ 
େବିସ ଆଜୟରାେନ କରରାଯରାଇଥିଲରା। 
ସମସ୍ ବେିୟୁରାଳୟର ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରୀଙ୍କ 
ଦ୍ରାରରା ଆକର୍ବଣୀୟ ସରାଂସ୍ତୃକି 
କରାଯ୍ବୟୁକ୍ରମ ହୃେୟସ୍ପଶ୍ବୀ ଜହରାଇଥିଲରା। 
ବେିୟୁରାଳୟର ସଇିଓ ଡ. ରରାଜସଟରା 
ୱିଲୟିମ୍ ଶକି୍କଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମଜବେନରା 
େଣରାଇବରା ସହ ଜସମରାନଙ୍୍କ 
ଅଭନିନ୍ଦନ କରଥିିଜଲ।

ଡୋଲମଆିସଖିମଣ୍ଟପକ୍ଷରୁଶକି୍ଷକ-ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ

ମଦଓସୋଇକଲଜବତ;
ଜଖେଗରିଫ

୧୪ଚକଆିଧକ୍ୋଖରଯବୁକମତୃ

ଜମିବବିୋଦକୁଖେଇମୋର୍ପଟି୍

ମୋର୍ପଟି୍ମୋମଲୋ;ଜଖେଗରିଫ

ର ପା ଉ ର ସ େ ଲ ପା , ୫ ପା ୯ ( େ ମ ିେ ) : 
ଅବସରପ୍ରରାପ୍ତ ଶକି୍କ ଜବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ 
ନରାୟକଙ୍କ ୭୭ ବର୍ବ ବୟସଜର ପରଜଲରାକ 
ଜହରାଇଯରାଇଛ।ି ଇସ୍ପରାତ କରାରେରାନରା 
ଅବସରପ୍ରରାପ୍ତ ଶକି୍କ ସଂଘ ପକ୍ର୍ ଏକ 
ଜଶରାକସଭରା ସଭରାପତ ି ଅନ୍ଯ୍ବୟୁରାମୀ ସରାହ୍ଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତରାଜର ଅନ୍ଷ୍ଠତି ଜହରାଇଯରାଇଛ।ି 
ଶକି୍କମରାଜନ େ�େରାସ୍ତି ତରାଙ୍କ 
ବରାସଭବନଜର ଜଶର େଶ୍ବନ କର ି ଶ୍ଦ୍ରା 
ସମ୍ନ ଅପ୍ବଣ କରଥିିଜଲ। ଜବେବୟୁରାସ 
ଶ୍ଶରାନ ଘରାଟଜର ତରାଙ୍କ ଅନ୍ମି ସଂସ୍ରାର 
କରରାଯରାଇଛ।ି ବଡ଼ ପଅ୍ ନହିରାର ମେ୍ରାଗ୍ ି
ଜେଇଥିଜଲ। ମତ୍ୃୟୁ ଶଯୟୁରା ନକିଟଜର 
ପଅ୍, ଜବରାହୂ, ଝଅି, େ୍ରାଇଁ, ନରାତ,ି ନରାତ୍ଣୀ 
ଓ ଆତ୍ୀୟ ସ୍ୱେନମରାଜନ ଉପସ୍ତି ଥିଜଲ। 
ସ୍ୱ�୍ବତ ନରାୟକ ରରାଉରଜକଲରା ଇସ୍ପରାତ 
କରାରେରାନରା ପରଚିରାଳତି ହରାଇସ୍ଲ୍ଜର 
େଜଣ ଆେଶ୍ବ ଶକି୍କ ଭରାବଜର କରାମ କର ି

୨୦୦୫ଜର ଅବସର ରେହଣ କରଥିିଜଲ। 
ଜଶରାକ ସଭରାଜର ରଜମଶଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, 
ଭରା�ରିଥି ପ୍ରଧରାନ, ଜେବକୃଷ୍ଣ ମହରାପରାତ୍ର, 
ଆେତିୟୁ କ୍ମରାର ତ୍ରପିରାଠୀ, ଜ�ରାପବନ୍୍ 
ସ୍ରାଇଁ, ମଧସ୍େୂନ ବଳ, ସଧ୍ରାକର ରଥ, 
ଜସରାମନରାଥ ଜଲଙ୍କରା ପ୍ରମେ୍ ଉପସ୍ତି ଥିଜଲ।

ଅବସରପ୍ୋପ୍ତଶକି୍ଷକଙ୍କବଖିୟୋଗ

ରୋଜଗୋଙ୍ଗପରୁଖରବଖିନେଶ୍ୱରଙ୍କବସିଜ୍ଜେପ୍ସୁ୍ତ ି

ଶତୋୟୁମହଳିୋଙ୍କପରଖଲୋକ



‘ଗରୁୁ ହ ିଁ ନଃିସ୍ୱାର୍ଥ, ନଃିସର୍୍ଥଭୱାବର ମଣଷି ଟଏି’
ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗରୁୁଦବିସ

ଭବାନୀପାଟଣା,୫।୯(ସମସି): ଜଗତକୁ ଜ୍ାନର ଆଲ�ାକ 
ବାଣ୍ଥିିବା ଜ୍ାନ ଲ�ାଗୀ ସବ୍ବପଲ୍ୀ ରାଧାକ୍ଷି୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମତଥିିଲର 
ଗରୁୁ ଦବିସ ପାଳତି ଲ�ାଇଛ।ି ଭାରତ ବର୍ବଲର ଗରୁୁପଜୂା ଅଲନକ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ବ�ନ କଲର। ଲ�ାକମାନଙ୍କ ମାନସକିତାଲର ଗରୁୁ � ିଁ 
ସାକ୍ାତ ଇଶ୍ୱର। ଭାରତୀୟ ଧମ୍ବ ସଂସ୍କୃତ ି ଓ ଦର୍ବନ ଗରୁୁବାଦ 
ଉପଲର ପ୍ରତଷି୍ତି। ଗରୁୁ ପରମ୍ପରା ପାଳନ ଏକ ସମପ୍ବଣ ଭାବର 
ସ୍ୀକାଲରାକ୍ ି ଲବା� ି ଲସାମବାର �ାଞ୍ଗିଡ଼ଠାଲର ଆଲୟାଜତି 
କଳା�ାଣ୍ ି ସ.ିଟ.ି ପ୍ରାଥମକି ରକି୍କ ସଂଘ ପକ୍ରୁ ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ 
ଗରୁୁଦବିସ ପାଳନ ଉତ୍ସବଲର ଲ�ାଗଲଦଇଥିବା ନମିନ୍ତତି 
ଅତଥିିମାଲନ ପ୍ରକାର କରଥିିଲ�। ରକି୍କ ଜଲଣ ତପସ୍ୀ। ନଜିର 
ସ୍ଅଜଜିତ ଜ୍ାନ ବଳଲର ଲସ ରକି୍ାଥ୍ବୀମାନଙୁ୍କ ସଠକି୍  ମାଗ୍ବଲର 
ପରଚିାଳତି ଲ�ବାର ରା�ା ଲଦଖାଇଥାନ୍।ି ନଜିର ସମସ୍ତ 
ଅସବୁଧିାକୁ ଉଲପକ୍ା କର ି ଲସ ନରିନ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି୍ୱ ନମି୍ବାଣଲର 

ବ୍ରତୀ ରଖିଥାନ୍।ି ଏ� ି ଦକୃ ଷ୍ରୁି ରକି୍କ ଜଲଣ ତ୍ୟାଗୀ ଲବା� ି
ଜଲି୍ା ସ.ିଟ.ି ପ୍ରାଥମକି ରକି୍କ ସଂଘ ପକ୍ରୁ �ାଞ୍ଗିଡ଼ ସ୍ତି ଉଚ୍ଚ 
ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରଲର ଆଲୟାଜତି ଗରୁୁଦବିସ 
କା�୍ବ୍ୟକ୍ମଲର ଗରୁୁମାନଙୁ୍କ ସମ୍ାନତି କରା�ାଇଥି�ା। ରାଜ୍ୟ 
ସଭାପତ ିପ୍ରଦୀପ ସା�ୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାଲର ଆଲୟାଜତି ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାଲବ କଳା�ାଣ୍ ି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ କୁଳପତ ି ପ୍ରଲେସର ସଞ୍ୟ 

ରତପଥୀ, ମଖୁ୍ୟବକ୍ା ବରିଷି୍ ଲ�ଖିକା ଡ. ସନୁୀତ ିମଣୁ୍, ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ସଂସ୍କୃତ ି ସଂଗଠକ ଡ. ଅଜୟ ମଶି୍ର, ବରଷି୍ ସାମା୍ଦକି 
ସ୍ାଧୀନ ପାତ୍ର, ମା �ୀରାନୀ�ା �କୁ୍ଦୁଇ କଲ�ଜ ଅଧ୍ୟକ୍ କଙ୍କଣ 
ରାଏ, ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ୟ ଖଣୁ୍ଆି, ନୂଆପଡ଼ା ସଂଘ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତ୍ରଲି�ାଚନ ନାଗ, ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ବରୁଣ 
ସନୁା ମଞ୍ାସନି ଥିଲ�। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭଲର ଅତଥିିମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 

ସଂଘୀୟ ପତାକା ଉଲ୍ାଳନ ସ� ୨୫ବର୍ବ ପ ୂ୍ ଜି ଉପ�ଲକ୍ 
୨୫ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରା�ାଇଥି�ା। ବବିରଣୀ ପାଠ କରଥିିଲ� 
ଜଲି୍ା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଧନଞ୍ୟ ସା�ୁ। ସଭା ପରଚିାଳନା 
କରଥିିଲ� ରକି୍କ ଦୁଲ�୍ବ୍ୟାଧନ ମାଝୀ। ଏ� ି ଅବସରଲର 
ରକି୍କମାନଙୁ୍କ ସମର୍୍ଦଜିତ କରା�ାଇଥି�ା। ଏଥିଲର ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ 
ବ୍ଲକରୁ ରକି୍କ ରକି୍ୟତି୍ରୀମାଲନ ଲ�ାଗ ଲଦଇଥିଲ�। ଏଥିଲର 
ରକି୍କ ଲନତା ଭକୃ କୁଟ ିଗଉଡ଼, ଜଗତରାମ ରବର, ପାଥ୍ବ ମ�ାନନ୍ଦ, 
ତୀଥ୍ବ ମ�ାକୁଡ଼, ମଲନାଜ ମ�ାକୁଡ଼, ଲକୈଳାସ ମାଝୀ, ବଶି୍ୱଜତି 
ରାଏ, ମକୁୁନ୍ଦ ଲରଡ୍ୀ, ଏମ୍  ନାଲଗଶ୍ୱର ରାଓ ଲଦାରା, �ାଞ୍ଗିଡ଼ 
ସଭାପତ ି�ବ ଦୁଗ୍ବା, ସମ୍ପାଦକ ମଲନାଜ ମ�ାକୁଡ଼, ରାଧାମାଧବ 
ରଥ, କକୃଷ୍ଣଦୁଗ୍ବା, ସଲନ୍ାର ରଥ, ସଲନ୍ାର ମଶି୍ର, ବଭୂିତ �ରଜିନ, 
ଜଗତ �ରଜିନ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଲ�। ଧନ୍ୟବାଦ ଲଦଇଥିଲ� 
ବରଷି୍ ରକି୍କ ଲନତା ଧନଞ୍ୟ ପାଣଗି୍ା�ୀ।

ସୱାଂସ୍କୃତକି କୱାର୍ଥ୍ୟକ୍ରମରର ଦୁଲୁକଲିୱା ମଞ୍ଚ

ଖଇରୱାନୀ ଉନ୍ୀତ ହୱାଇସ୍ଲୁର ଉଦ୍ ଘୱାଟନ କରଲ ମନ୍ତୀ
ନୂଆପଡ଼ା,୫ା୯(ସମସି): ନୂଆପଡ଼ା ଜଲି୍ା 
ସଦରବ୍ଲକର ଖଇରାନୀ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚପ୍ରାଥମକି 
ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ସରକାର ଉନ୍ନୀତ �ାଇସ୍�ୁର ମାନ୍ୟତା 
ଲଦଇଥିବାଲବଲଳ ଲସାମବାର ଏ�ାକୁ ମନ୍ତୀ 
ରାଲଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲ�ା�କଆି ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଛିନ୍।ି 
କା�୍ବ୍ୟକ୍ମଲର ବ୍ଲକ ରକି୍ାଧିକାରୀ ଲ�ମସାଗର ମ�ାନନ୍ଦ 
ସଭାପତତି୍ତ୍ୱ କରଥିିବାଲବଲଳ ମନ୍ତୀ ଲ�ା�କଆି ମଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିି, ଜଲି୍ା ଓକ�ି ସଂଘ ସଭାପତ ି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର 
ପାଢ଼ୀ, ରାଜ୍ୟ କ୍ଲିକଟ ଆଲସାସଏିସନର ପବୂ୍ବତନ 
ଉପସଭାପତ ିସଲରାଜ କୁମାର ସା�ୁ, ରକି୍ାବତି ମଲ�ନ୍ଦ୍ର 
କୁମାର ଲ�ାରୀ, ଖରଆିରଲରାଡ ଏନ୍ ଏସ ି ଅଧ୍ୟକ୍ା 
ଲସାନଆି ଲଜୈନ, କଳା�ାଣ୍ ି ଏମ୍ ପ ି ପ୍ରତନିଧିି ଲଗା�ଡ ି
ଅଗ୍ୱା�, ଇନ୍ଦ୍ରମଣୀ ପାଣଗି୍ା�ୀ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପା�ୀ, ଅତରିକି୍ 
ଲଗାଷ୍ୀ ରକି୍ାଧିକାରୀ ଉତ୍କଳ ମଣୀ ଅଗସ୍ତୀ, �ାଇସ୍�ୁର 
ପ୍ରଧାନରକି୍କ ଟଲିକଶ୍ୱର ମାଝୀ, ସରପଞ୍ ପଦ୍ମାବତୀ 
ମାଝୀ, ସମତିସିଭ୍ୟ ଲମଘାଳୟ ଥପା, ଲଭା�ାନାଥ 
ମାଝୀ, ସାମା୍ଦକି ସଂଘ ସଭାପତ ି ଘନର୍ୟାମ ଲଭାଇ 
ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ାନତି ଅତଥିିଭାଲବ ଲ�ାଗ ଲଦଇଥିଲ�। 

ଏ� ି ଅବସରଲର ସ୍ାନୀୟ କଳାକାରମାଲନ ସାଂସ୍ କୃତକି 
କା�୍ବ୍ୟକ୍ମ ପରଲିବରଣ କରଥିିଲ�। ସଆିରସସି ି
ରରତ କୁମାର ପଣ୍ା ମଞ୍ ପରଚିାଳନା କରଥିିଲ�। ଏ� ି
ଅବସରଲର କଛି ି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରକି୍କ, ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ସମ୍ାନତି କରା�ାଇଥି�। ମନ୍ତୀ କ�ଥିିଲ� ଲ� ଖଇରାନୀ 
ଭଳ ିଏକ ଉପାନ୍ ଅଞ୍ଳଲର ଉଚ୍ଚରକି୍ାର ଭ ି୍ ଭୂିମ ିପାଇଁ 
ସରକାର ସବୁଲବଲଳ ଚନି୍ା କରଆିସଛୁନ୍।ି ଏ�କି୍ମଲର 
ଉନ୍ନୀତ �ାଇସ୍�ୁ କରା�ବିାକୁ ମଖୁ୍ୟ ମନ୍ତୀଙ୍କ �ାତ 
ର�ଥିିବା ଲନଇ ମନ୍ତୀତାଙୁ୍କ ସାଧବୁାଦ ଜଣାଇଥିଲ�। 
ଜଲିତନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଖମାରୀ, ଅଲରାକ ଦୀପ, ଅମୀୟ ପା�ୀ, 

ଗାଁର ନାଏବ ସରପଞ୍ ସକୁଳ ରଣା, ଲଗୌର�ରୀ ଗଉଡ଼, 
ବଳରାମ ମାଝୀ, ସକୁଳସାଏ ମାଝୀ, ବଭିରିଣ ମାଝୀ, 

ଦୁ�ାର ରଣା, ଚନ୍ଦର ମାଝୀ ପ୍ରମଖୁ ଲ�ାଗ ଲଦଇଥିଲ�।
ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଗରୁୁଦବିସ ପାଳତି, ୫ ର�ରୁ ଊର୍ଦଦ୍୍ବ ରକି୍କ 
ରକି୍ୟତି୍ରୀ ସାମ�ି (୧୫)
ଜୟପାଟଣା,୫।୯(ସମସି): କଳା�ାଣ୍ ି ଜଲି୍ା 
ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଚଞ୍ରାପଡ଼ାସ୍ତି ବାପଜୁୀ ଆଶ୍ରମଠାଲର 
ଜଲି୍ା ପ୍ରାଥମକି ରକି୍କ ସଂଘ ପକ୍ରୁ ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଗରୁୁ 
ଦବିସ ପାଳତି ଲ�ାଇଛ।ି ସଂଘର ସଭାପତ ି ସଲୁରନ୍ଦ୍ର 
ଲମା�ନ ଲ�ାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାଲର ଏ� ି କା�୍ବ୍ୟକ୍ମ 
ଅନୁଷ୍ତି ଲ�ାଇଥି�ା। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଲବ ନ�୍ବା ବଧିାୟକ 
ଭୁପନି୍ଦର ସଂି ଲ�ାଗଲଦଇ ଥିଲ�। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଲବ 

�ାଞ୍ଗିଡ଼ ବଧିାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦରିାରୀ, କଳା�ାଣ୍ ି
ବଲିଜଡ ି ସଭାପତ ି ପଲୁପେନ୍ଦ୍ର ସଂି ଲଦଓ, ଜଲି୍ା ରକି୍ା 

ଅଧିକାରୀ ସରୁାନ୍ ଲଚାପଦାର, ଜୟପାଟଣା ଲଗାଷ୍ୀ 
ରକି୍ା ଅଧିକାରୀ ଧରମା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ମଞ୍ାସନି ଥିଲ�। 
ସମ୍�ପରୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ କୁଳସଚବି ଡ. ନକୃପରାଜ 
ସା�ୁ ମଖୁ୍ୟବକ୍ା ଭାବଲର ଲ�ାଗ ଲଦଇଥିଲ�। ରକି୍କ 
ଅଭଲିରକ ପଣ୍ା ଓ ସାଥୀ ସ୍ାଗତ ସଙ୍ୀତ ପରଲିବରଣ 
କରଥିିଲ�। ବ୍ଲକ୍  ରକି୍କ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ �ଳତି କୁମାର 
ନାଏକ ସ୍ାଗତ ଭାରଣଲର ନୂତନ ଲପନସନ ନୀତରିଧ 
କର ି ପରୁୁଣା ଲପନସନ ନୀତ ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍�ଣ 
କରବିା ପାଇ ଁବଧିାୟକ ଙ୍କ ଉପସ୍ତି ଲର ଦକୃ ଷ୍ ିଆକର୍ବଣ 
କରା�ାଇଥି�ା।ଜଲି୍ା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଧୀଲରନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ବବିରଣୀ ପାଠ କର ି ସଂଘଟନ ଉପଲର 
ଗରୁୁତ୍ୱଲରାପ କରବିା ସ� ଓପଏିସ �ାଗ ୁ କରବିା ପାଇଁ 
ସରକାରଙ୍କ ଦକୃ ଷ୍ ିଆକର୍ବଣ କରଥିିଲ�। ଏ� ିଅବସରଲର 
ଲ�ମନ୍ କୁମାର ସା�ୁ କ ୍୍ବବ୍ୟ ନଷି୍ା ରକି୍କ ଏବଂ 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରକି୍କ ଉଲପନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ ପରୁସ୍କୃତ 
କରା�ାଇଥି�ା। ଲମାଟ୍  ୧୧ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଓ ୧୨ 
ଜଣ କ ୍୍ବବ୍ୟ ନଷି୍ ରକି୍କ ରକି୍ୟତି୍ରୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇଛ।ି
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ମଙ୍ଗଳବୱାର, ୬ ରସର୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଭବାନୀପାଟଣା,୫ା୯(ସମସି): ପାଳତିଲ��ା 
ପଶ୍ମି ଓଡରିାର କକୃର ି ଭ ି୍ କି ମ�ାନ ଗଣପବ୍ବ 
ନୂଆଁଖାଇ। ପବୂ୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁ�ାୟୀ ରାଜ 
ରାଜୁଡ଼ା ସମୟର କଳା�ାଣ୍ ିଜଲି୍ାଲର ୫ଟ ିବ୍ଲକ୍  
ତଥା ରାଜା ର�ୁଥିବା ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଳ ଥଆୁମଳୂ 
ରାମପରୁ, ମଦନପରୁ ରାମପରୁ, �ାଞ୍ଗିଡ଼, 
ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ଜୟପାଟଣା (ଆଂରକି)
ଲର ଦରମୀ ତଥିିଲର ଲସାମବାର ନୂଆଁଖାଇ 

ପାଳତି ଲ�ାଇଛ।ିସକାଳ ୯ଟା ୧୫ମନିଟି୍ ରୁ 
୧୦ଟା ସମୟର ମଧ୍ୟଲର ମା’ ମାଣଲିକଶ୍ୱରୀଙ୍କ 
ପୀଠଲର ନବାନ୍ନ ଲଭାଗ �ାଗ ି ଲ�ାଇଥି�ା। 
ପଲର ସବ୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଲଦେର୍ୟଲର ପବୂ୍ବାହ୍ନ 
୧୧ଟାରୁ ୧୨ଟା ୪୫ମନିଟି୍  ମଲଧ୍ୟ �ଗ୍ନ ସ୍ରି 

ଲ�ାଇଥି�ା। ତଦନୁ�ାୟୀ ସମଲସ୍ତ ମନ୍ଦରିରୁ 
ଲଭାଗ ଲନଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଣ କରଥିିଲ�। 
ଲତଲବ ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ତି ସା�ୁ ପରବିାର 

ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦଦ୍୍ବ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠ ିବସ ିନବାନ୍ନ 
ଭକ୍ଣ କରଥିିଲ�। ପରବିାରର ମଖୁ୍ୟ ଭାଲବ 

ଲଜଲଜମା ରରମିଖୁୀ ସା�ୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତୁ୍ର 
ବଭୂିତୀଭୂରଣ ସା�ୁ ଏବଂ ଅଲନକ ଘରର ପ୍ରମଖୁ 
ବ୍ୟକ୍ମିାଲନ ଏ� ି ନବାନ୍ନ ଲଭାଗଲର ଖାଇବା 
କା�୍ବ୍ୟକ୍ମର ମଖୁ୍ୟ ଆକର୍ବଣ ଥିଲ�। ନୂଅାଁଖାଇ 
ଲ�ଉଛ ିଭାଇଚାରା ଓ ଏକତାର ପବ୍ବ। ଲତଲବ 

ପ୍ରଥମକର ି ନଜି ଲକ୍ତଲର ଉତ୍ାଦତି ରସ୍ୟକୁ 
କକୃରକ ନଜି ଇଷ୍ଲଦବୀଙୁ୍କ ଅପ୍ବଣ କର ି ନଲିଜ 
ଖାଇବା � ିଁ ଏ� ି ନୂଆଖାଇର ପରମ୍ପରା। 

ଭାଦ୍ରବ ମାସ ରକୁ୍ଳପକ୍ ପଞ୍ମୀ ତଥିିଲର ଖରପି 
େସ�ର ପ୍ରଥମ ରସ୍ୟକୁ ଇଷ୍ଲଦବୀଙୁ୍କ ଅପ୍ବଣ 
କର ିପ୍ରସାଦ ରୂପଲର ଲସବନ କରା�ାଇଥି�ା। 
ପଶ୍ମି ଓଡ଼ରିାଲର ଇଷ୍ଲଦବୀ ମା’ ସମଲଳଇକୁ 
ପଜୂା କରୁଥିବାଲବଲଳ ତଥା କଳା�ାଣ୍ ି
ଜଲି୍ାଲର ମା ମାଣଲିକଶ୍ୱରୀ, ଠାକୁରାଣୀ, 
�ଲଙ୍କଶ୍ୱରୀ, ଲଡାକାରୀଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟତଃ ପଜୂାଚ୍ଚ୍ବନା 
କରା�ାଇଛ।ି ୧୫ ଦନି ପବୂ୍ବରୁ ନୂଅାଁଖାଇ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ଆରମ୍ଭ ଲ�ାଇ�ାଇଥି�ା। �ଗ୍ନ ଲଦଖା, 
ତୁରୀ ବଜାଇ ଡାକରା, ସୋ ସତୁରା ଓ �ପିା 
ଲପାଛା, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର କଣିାକୁଣୀ, ନୂଆ େସ� 
ଆଣବିା, ଲଦବତାଙ୍କ ଆଗଲର ନୂଆଖାଇ 
ପାଇଁ ଅନ୍ମି ଆଲଦର ଆଣବିା, ନୂଆଖାଇ, ଓ 
ଜୁ�ାର ଲଭଟ ଲ�ାଇଥି�ା। ନୂଅାଁଖାଇ ଦନି 
ନୂଆ େସ�, ନୂଆ ଧାନର ଚୁଡ଼ା, ପଠିା, 
ପଣା ଆଣ ି କୁଲରଇ ପତ୍ରଲର ଇଷ୍ଲଦବୀଙ୍କ 
ଆଗଲର ପଜୂାଚ୍ଚ୍ବନା କରା�ବିା ସ� ନବାନ୍ନ 

ଭକ୍ଣ ଲ�ାଇଥି�ା। ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ 
ନୂଆ ଲପାରାକ ପନି୍ ି ଏକାଠ ି ବସ ି ନୂଆଁ 
ଖାଇଥିଲ�। ଆଜ ିସମସ୍ତ ପରବିାରଲର ଲଦରୀ 
ମଗୁ ଡା�,ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ, କ୍ୀର ି
ଭଳ ି ଅଲନକ ବ୍ୟଞ୍ନ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ି ସମଲସ୍ତ 
ଏକା ସାଙ୍ଲର ପ୍ରସାଦ ଲସବନ କରଥିିଲ�। 
ନୂଅାଁଖାଇ ସର�ିା ପଲର ନଜିଠାରୁ ବୟସଲର 
ବଡ଼ ଗରୁୁଜନଙୁ୍କ ମଣୁ୍ଆି ମାର ିଜୁ�ାର କରବିାର 
ଚମତ୍କାର ପରମ୍ପରା ଲଦôଖବାକୁ ମଳିଥିି�ା। 
ସ�ର ଠାରୁ ଗାଁ ର ଆବାଳ ବକୃ ର୍ଦ ବନତିା 
ସମଲସ୍ତ ନୂଆଖାଇ, ନୂଆଖାଇ ଜୁ�ାର ତଥା 
ନୂଆଖାଇ ଲଭଟଘାଟ ଲ�ାଇଥାନ୍।ି ସମସ୍ତ ପବୂ୍ବ 
ରାଗରୁରାକୁ ଭୁ� ିନଜିନଜି ଭତିଲର ଭାଇଚାରା 
ଲପ୍ରମ ଭାବନାଲର ଖସୁଲିର ବଲିଭାର ଲ�ାଇ 
ଉଠଥିିଲ�। ନୂଆଖାଇ ପର ଦନି ୬ ତାରଖି 
ବାସୀ ମନାଇବାର ଆଉ ଏକ ନଆିରା 
ପରମ୍ପରାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲପକ୍ା ର�ଛି।ି 
ଆସନ୍ାକା� ି ନୂଆଁଖାଇ ବାସୀର ମାଲ�ା� 
ଚାର ିଆଲଡ ଲଦଖିବାକୁ ମଳିବି। ଲ�ାଲକ ଏ� ି
ଦନିଟକୁି ମ�ା ଆଡମ୍ରଲର ପ୍ରଲତକ ଘଲର 
ଘଲର ମାଂସ, ମାଛ ଭଳ ିକ ିଭଳ ିଅଲନକ ଖାଦ୍ୟ 
ପଦାଥ୍ବ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି କର ି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭାଇବନୁ୍ 
କୁଟୁମ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଖାଇଥାନ୍।ି

ଧମୁ୍  ଧୱାମ୍ ରର ୍ୱାଳତି ରହଲୱା ନୂଆଁଖୱାଇ

ଏକୱାଠ ିନବୱାନ୍ ଖୱାଇରଲ ୍ରବିୱାରର ୫୦ ସଦସ୍ୟ
ଲବୌର୍ଦ,୫।୯(ସମସି):ସ୍ାନୀୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦରିର 
ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଲର କବ ି ତ୍ରନିାଥ ପ୍ରସାଦ ଲ�ାତା ଏବଂ 
କବୟତି୍ରୀ କକୃଷ୍ଣପ୍ରୟିା ଲ�ାତାଙ୍କ �ଖିିତ କବତିା ସଂକଳନ 
‘ଆମ ବଭିବ’ ଉଲନ୍ମାଚତି ଲ�ାଇଛ।ି ସରୁାନ୍ ମ�ାପାତ୍ର 
ପସୁ୍ତକ ସମନ୍୍ଲର ପ୍ରାରମ୍ଭକି ସଚୂନା ଲଦବା ସ� ସ୍ାଗତ 
ଭାରଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଲ�। ଅତଥିି ଭାଲବ ଲ�ାଗଲଦଇ 
ଅଧ୍ୟାପକ ଡ. ଲସୌରଭ ରଞ୍ନ ଖମାରୀ ପସୁ୍ତକଲର ସ୍ାନତି 
୬୭ଟ ି କବତିାର ବଲିଳେରଣ କରଥିିଲ�। କାଳୀ କନ୍ୟା 
କବତିାଟ ି ଅନନ୍ୟ ବଭିବ ଲବା� ି ପ୍ରକାର କରଥିିଲ�। 
କବ ିଏବଂ କବୟତି୍ରୀ ନଜିର ଅନୁଭୂତ ିବର୍୍ବନା କରଥିିଲ�। 
ଅନୀତାରାଣୀ ଲ�ାତା ଏବଂ ଦଲି୍ୀପ ପଣ୍ା କବତିାଗଡୁକି 
ଅତ୍ୟନ୍ �କୃଦୟସ୍ପର୍ବୀ ଲ�ାଇଥିବା ବକ୍ବ୍ୟଲର ପ୍ରକାର 

କରଥିିଲ�। ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ସଧୁୀର କର୍୍ବ ଲ�ାଗଲଦଇ ଆମ 
ବଭିବ ପସୁ୍ତକଟ ିଅତ୍ୟନ୍ ଉପାଲଦୟ ପସୁ୍ତକ ଲବା� ିବର୍୍ବନା 
କରଥିିଲ�। ପସୁ୍ତକ ପ୍ରକାରନଲର ସ�ାୟତା କରଥିିବା 
ଅପ ଜିତା ପଣ୍ା ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତ ି ପ୍ରକାର କରଥିିଲ�। ପସୁ୍ତକ 
ସମନ୍୍ଲର ପ୍ରଦୀପ ସା�ୁ ଏବଂ ସ୍ରୁପାରାଣୀ ପାଣଗି୍ା�ୀ 
ନଜିନଜିର ମତାମତ ରଖିଥିଲ�। ଲବୌର୍ଦ ଜଲି୍ାର ବ�ୁ 
କବ ିଓ କବୟତି୍ରୀ ଏବଂ ବୁର୍ଦଜିୀବୀଙ୍କ ଉପସ୍ତିଲିର ପସୁ୍ତକ 
ଉଲନ୍ମାଚନ ଉତ୍ସବଲର ସଭାପତ ି ନାଟ୍ୟକାର �ର�ିର 
ପ୍ରଧାନ ଆମ ବଭିବ ପସୁ୍ତକଲର ସ୍ାନତି କବତିା ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ 
ଉଚ୍ଚଲକାଟୀର ଲବା� ି ବର୍୍ବନା କରଥିିଲ�। ଚନି୍ମୟ ପ୍ରସାଦ 
ଲ�ାତା ଏବଂ ପ୍ରଣତ ି ଲ�ାତା କା�୍ବ୍ୟକ୍ମ ପରଚିାଳନାଲର 
ସ�ଲ�ାଗ କରଥିିଲ�

ଲବୌର୍ଦ,୫।୯(ସମସି):ସ୍ାନୀୟ ମ�ଳିା 
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟାଳୟଲର ଗୀତା ଆବକୃ ୍ ି
ପ୍ରତଲି�ାଗତିା ଅନୁଷ୍ତି ଲ�ାଇ�ାଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟର ତକୃ ତୀୟରୁ 
ସ୍ାତଲକା୍ର �ାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂର ଗ୍�ଣ 
କରଥିିଲ�। ମ�ଳିା ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ 
ରବନି୍ଦ୍ର ନାଥ ଗରୁୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାଲର ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି
ପ୍ରତଲି�ାଗତିା ପ୍ରଜ୍ା ମରିନ ପକ୍ରୁ ଆଲୟାଜତି 
ଲ�ାଇଥି�ା। ବଚିାରକ ଭାଲବ ନବୀନ ରତପଥୀ, 

ଅଭମିନୁ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ସରୁାନ୍ ପଣ୍ା, ସଂଧ୍ୟାରାଣୀ 
ମଶି୍ର, ଅଲରାକ ପଲୁରା�ତି, ମଲ�ଶ୍ୱର ସ୍ାଇଁ 
ଓ ରବିଦ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ କା�୍ବ୍ୟ ତୁ�ାଇ 

ଥିଲ�। ଲସୌମତି୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ପ�ଆି, ପ୍ରାଣବନୁ୍ 
ମ�ାପାତ୍ର, ସମୀର ସା�ୁ, ରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମଶି୍ର, 
ବରିଲିକରନ ପ୍ରଧାନ, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ 
ପ୍ରମଖୁ କା�୍ବ୍ୟକ୍ମଲର ସ�ଲ�ାଗ କରଥିିଲ�। 
ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତଲି�ାଗତିା ପାଇଁ ମଲନାନୀତ 
ଲ�ାଇଥିବା ଇତଶି୍ରୀ ବରି,ି ଶ୍ରାବଣୀ ମ�ାରଣା, 
ରବିାନୀ ଲମଲ�ର, ଲକରବ ପ୍ରତକି ସା�ୁ, 
ମାଧବ ପ୍ରତକି ସା�ୁ, ରଳି୍ପାରାଣୀ ବାଘ, ଶ୍ରୀୟାଶ୍ରୀ 
ଲମଲ�ର, ପ୍ରଭୁଦ ଲଭାକ୍ା, ସନୁୟନୀ ପ୍ରଧାନ, 

ଲଜ୍ୟତଜିମୟୀ ରଥ, ଅଲଧ୍ୟତ୍ରୀ ପଲୁରା�ତି ଓ ସଶୁ୍ରୀ 
ରଭୁସ୍ତିା ରଡଙ୍ୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ ସ� 
ପ୍ରସଂରାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥି�ା।

ଗୀତୱା ଆବକୃର୍ ିପ୍ରତରିରୱାଗତିୱା

‘ଆମ ବଭିବ’ ଉରନମୱାଚତି

ଖଣୁ୍ପା�,ି୪।୯(ସମସି): ଖଣୁ୍ପା� ି
ଲଖଳପଡ଼ଆିଠାଲର ସରପଞ୍ ଲବ�ା�ଲସନ 
ଲମଲ�ରଙ୍କ ଦବିଂଗତ ପତ୍ୀଙ୍କ ସ୍ କୃତଲିର 
ଏକ ଦବିସୀୟ େୁଟବ� ପ୍ରତଲି�ାଗତିା 
ଅନୁଷ୍ତି ଲ�ାଇଛ।ି ଏଥିଲର ବରଲଡା�, 
ଲବଲ�ରା, ଗଭ୍ବଣା, ମା�ପିା�,ି କନବାର, 
ଖ�ଆିପା�,ି େୁ�ାପା�,ି ଆଦବିାସୀ 
କ୍ଲବ ଓ ଦରମାଇ� େୁଟବ� ଟମି 
ଅଂରଗ୍�ଣ କରଥିିଲ�। ଖଣୁ୍ପା� ି ବାବା 
ବା�ୁଲଙ୍କଶ୍ୱର ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ମଲନାଜ କୁମାର ଆଚା�୍ବ୍ୟ ଏ�ାକୁ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିବା ଲବଲଳ ପରୁସ୍ାର 
ବତିରଣ ଉତ୍ସବଲର ସ୍ାନୀୟ ବଧିାୟକ 
ଲଦଲବର ଆଚା�୍ବ୍ୟ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ରୂଲପ 
ଲ�ାଗଲଦଇ କକୃତୀ ଦଳକୁ ପରୁସ୍କୃତ 
କରଥିିଲ�। ଜଲି୍ା ପରରିଦ ସଭ୍ୟ 
ପପୁୋ ଲଭାଇ, ସରସରା ସମବାୟ 
ସମତି ି ସଭାପତ ି ଜୟଲଦବ ଗଡ଼ତଆି, 
ଡ଼ୁଲମରପା� ି ସରପଞ୍ �ଲୁଗଶ୍ୱର ସା�ୁ, 
ତୁମଗାଁ ସରପଞ୍ ନରିଞ୍ନ ମଲ୍କି, ସରସରା 
ସରପଞ୍ ଧମ୍ବରାଜ ପଧାନ, ଧାଲଙ୍ର 

ସରପଞ୍ ଋତୁରାଜ ବାଗ, ବୀରମା� ସରପଞ୍ 
ପ୍ରତନିଧିି କୁନୁ ଆଚା�୍ବ୍ୟ, ଖଣୁ୍ପା� ିଲଗୌନ୍ଆି 
ଲକନାର ସା�ୁ, �ାସ୍ୟ ଅଭଲିନତା ତଥା 
ନକୃ ତ୍ୟ ନଲିଦେ୍ବରକ ବନୁି୍ଦ ମଲ୍କି, ଖଣୁ୍ପା� ି
ସମତି ି ସଭ୍ୟ ଲଦଲବର ସା�ୁ ପ୍ରମଖୁ 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଲବ ଲ�ାଗଲଦଇଥିଲ�। 

ଲବଲ�ରା ଓ ଦରମାଇ� ଦଳ ମଧ୍ୟଲର 
ୋଇନା� ମ୍ୟାଚ୍  ଲଖଳା�ାଇଥି�ା। 
ଟାଏଲବ୍ରକରଲର ଲବଲ�ରା ଦଳ ୪-୦ 
ଲଗା�ଲର ବଜିୟୀ ଲ�ାଇଛ।ି

ଖଣୁ୍ଟ୍ୱାଲରିର ଦନିକିଆି ଫୁଟବଲ ପ୍ରତରିରୱାଗତିୱା

ଏସ୍ ଡରିେଏମ୍  କ୍ୱାଟ୍ଥର ସମ୍ଖୁରର 
ରଦୱାକୱାନ ଘର ନମି୍ଥୱାଣ

ଲବୌର୍ଦ,୫।୯(ସମସି): ଲବୌର୍ଦ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
କା�୍ବ୍ୟାଳୟଲର ଜଲି୍ା ପ୍ରରାସନ ତରେରୁ ଅଭଲି�ାଗ 
ରଣୁାଣ ି ରବିରି ଅନୁଷ୍ତି ଲ�ାଇ�ାଇଛ।ି ଏ� ି
ରବିରିଲର ସମଦୁାୟ ୫୬ଟ ି ଆପ୍ ି ଅଭଲି�ାଗର 
ରଣୁାଣ ି ଲ�ାଇଥି�ା। ଲସଥିମଧ୍ୟରୁ ୫୦ଟ ି ବ୍ୟକ୍ଗିତ 
ଏବଂ ୬ଟ ିଲଗାଷ୍ୀଗତ ଆପ୍ ିଅଭଲି�ାଗ ର�ଥିି�ା। 
ରବିରିଲର ୧୭ଟ ି ମାମ�ାର ତୁରନ୍ େଇସ�ା 
ଲ�ାଇଥ�ା। ୪ ଜଣଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ର�ିେି ପାଣ୍ରୁି ୧୫ 
�ାଜର ଟଙ୍କା ଏବଂ ୩ ଜଣଙୁ୍କ ଜଲି୍ା ଲରଡ଼କ୍ସ ପାଣ୍ରୁି 
୧୮ �ଜାର ଟଙ୍କା ସ�ାୟତା ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥି�ା। 
ଏ� ି ରଣୁାଣଲିର ଜଲି୍ାପାଳ ସତ୍ୟ ରଞ୍ନ ସା�ୁ, 
ଆରକ୍ୀ ଅଧୀକ୍କ ପ୍ର�ଲ୍ାଦ ସା�ାଇ ମୀନାଙ୍କ ସଲମତ 
ସମସ୍ତ ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଲ�।
ବନିକିା:ବନିକିା ବ୍ଲକ ସଭାଗକୃ�ଲର ଲସାମବାର 
ସବୁର୍୍ବପରୁ ଜଲି୍ପାଳ ଅଲବା�ୀ ସନୁ�ି ନରୱଲଣ 

ଓ ଆରକ୍ୀ ଅଧୀକ୍କ ଅମଲରର ପଣ୍ା ଲ�ାକଙ୍କ 
ଅଭଲି�ାଗ ରଣୁଛିନ୍।ି ୪୯ଟ ି ଅଭଲି�ାଗରୁ ୪୫ଟ ି
ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଓ ୪ଟ ିସାମ�ୂକି ଅଭଲି�ାଗ ଥି�ା। ଲସଥିରୁ 
୧୯ଟ ି ଅଭଲି�ାଗର ତୁରନ୍ ସମାଧାନ କରା�ାଇଛ।ି 
ବାକ ି ୩୦ଟ ି ଅଭଲି�ାଗକୁ ନରି୍ଦଜିଷ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟଲର 
ସମାଧାନ ପାଇ ଁସମ୍ପକୃକ୍ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ନଲିଦେ୍ବର ଦଆି�ାଇଛ।ି 
 ଏ� ିଅବସରଲର ଚରଦା େୁ�ମଠୁ ିନବିାସୀ ବନତୀ 
କରା�ଙୁି୍କ ମଧବୁାବୁ ଲପନସନ ଲ�ାଜନାଲର 
ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍ କରା�ାଇ ମାସକୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ସ�ାୟତା 
ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି ମ�ଦା ଗ୍ାମର ଦଇତ ି ଭୁଏ, 
ପଦ୍ମନିୀ ଗଡ଼ତଆି, ବୁଇ ସା, ଓ ବାସନ୍ୀ ସା, ସଆି� ି
ଗ୍ାମର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ ି ତାଣ୍,ି ତୁ�ୁଣୁ୍ପା�ରି ପାର 
ଗଡ଼ତଆି, ସଂି��ିବୁାର ମାଳତୀ ନାଏକ ଓ ଅନୁସୟା 
ବଶି୍ୱାଳ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମ�ିୀନଙୁ୍କ ବସନୁ୍ରା ଲ�ାଜନାଲର 

ଘରଡ଼�ି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି ଲତଲବ ସାର 
କଳା ବଜାର ଲନଇ କଂଲଗ୍ସ ତରେରୁ ଅଭଲି�ାଗ 
ଲ�ାଇଥି�ା। ଲସ�ଭିଳ ି ୨୦୧୭ ନଲଭମର୍ ୨୬ଲର 
େୁ�ମଠୁ ି ଗ୍ାମର ଜୀବର୍ଦ୍ବନ କର୍୍ବ ଘରକୁ ଲେରୁଥିବା 
ଲବଲଳ �ାତୀପ�ଙ୍କ ଆକ୍ମଣଲର ଜୀବନ �ାଇଛ।ି 
ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ଦାବ ି ପଲର ଜଲି୍ା ପ୍ରରାସନ ପକ୍ରୁ 
ଲସାନପରୁ ଉପ ଜଲି୍ାପାଳ ଘଟଣସ୍ଳଲର ପ�ଞ୍ ି
ସ୍ାମୀ ପରତି୍ୟକ୍ା ଜୟନ୍ୀ କର୍୍ବଙୁ୍କ ବନିକିା ଆଦର୍ବ 
ବଦି୍ୟାଳୟଲର ଚାକରି ିଲଦବା ପାଇ ଁ�ଖିିତ ପ୍ରତରିରୁତ ି
ଲଦଇଥିଲ�; ଲ�ଲ� ଆଦର୍ବ ବଦି୍ୟାଳୟ ଲଖା�ବିାର 
୩ବର୍ବ ବତି ି �ାଇଥିଲ� ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜୟନ୍ୀ 
ଥଇଥାନ ଲ�ାଇ ପାର ି ନ ଥିବାରୁ ୩ଝଅିଙ୍କ ସ� 
ବ�ୁ ଅଭାବ ଅସବୁଧିାଲର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍।ି 
ଜୟନ୍ୀ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଅଭଲି�ାଗ ରଣୁାଣ ି ରବିରିଲର 
ଅଭଲି�ାଗ କରବିାରୁ ଜଲି୍ାପାଳ ଓ ଉପ ଜଲି୍ାପାଳ 
ଆଦର୍ବ ବଦି୍ୟାଳୟ �ଲଷ୍� ଲଖା�ଲି� ଥଇଥାନ 
କରା�ବି ଲବା� ିକ� ିଅଭଲି�ାଗ ଦରଖାସ୍ତଟକୁି ଜଲି୍ା 

ରକି୍ାଧୀରଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇ ଲଦଇଥିଲ�; କନୁି୍ 
ଜଲି୍ା ରକି୍ାଧୀର ଉକ୍ ଅଭଲି�ାଗର ନକ� ଲେରାଇ 
ନ ଥିବାରୁ ଜୟନ୍ୀଙ୍କ ମନଲର ସଲନ୍ଦ� ସକୃଷ୍ ି କରଛି।ି 
ବଡିଓି ବ୍ୟାସଲଦବ ଲବଲ�ରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନଲର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି କା�୍ବ୍ୟକ୍ମଲର ଜଲି୍ା ଉନ୍ନୟନ ତଥା 
ଜଲି୍ା ପରରିଦ କା�୍ବ୍ୟନବି୍ବା�ୀ ଅଧିକାରୀ ନ�ିାର 
ରଞ୍ନ କ�ଁର, ଲସାନପରୁ ଉପ ଜଲି୍ାପାଳ ଇପ୍ତିା 
ପ୍ରୟିଦରଜିନୀ ମଶି୍ର, ବନିକିା ତ�ସ�ିଦାର ମଲୁକ୍ଶ୍ୱର 
ପାଣଗି୍ା�ୀ, ଏନଏସ ି କା�୍ବ୍ୟନବି୍ବା�ୀ ଅଧିକାରୀ 
ଶ୍ରୀକୁମାର ରଥଙ୍କ ସଲମତ ଜଲି୍ା ଓ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ 
କମ୍ବଚାରୀ ଲ�ାଗ ଲଦଇଥିଲ�। ଲତଲବ ମାସ ମଧ୍ୟଲର 
ବନିକିା ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପଲର ପ୍ରକାରତି 
ଖବର ଉପଲର ଜଲି୍ାପାଳ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ସ� ଆଲ�ାଚନା କରଛିନ୍।ି ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ 
ଅଞ୍ଳର ଜନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବତି କରୁଥିବା ଭଳ ି
ଖବରଗଡୁକୁି ଗରୁୁତର ସ� ଗ୍�ଣ କରବିାକୁ ପରାମର୍ବ 
ଲଦଇଛନ୍।ି

ବନିକିୱାବନିକିୱା

ରବୌଦ୍ଧରବୌଦ୍ଧ

ଅଭରିରୱାଗ  ଶଣୁରିଲ େଲି୍ୱା୍ୱାଳ, ଏସ୍ ୍ ି୍

ରରି୍ୱାଟ୍ଥ ଦୱାଖଲ ୍ୱାଇଁ ହୱାଇରକୱାଟ୍ଥଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଥଶ

କ ଟ କ , ୫ । ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଲଦବଗଡ଼ ସବ୍ -ଡଭିଜିନା� 
ଜୁଡସିଆି� ମାଜଲି୍ରେଟ 
(ଏସଡଲିଜଏମ୍ )ଙ୍କ କ୍ାଟ୍ବର 
ସମ୍ଖୁଲର ଲଦାକାନ ଘର 
ନମି୍ବାଣ ପ୍ରସଂଗଲର �ାଇଲକାଟ୍ବ 
ଜବାବ ତ�ବ କରଛିନ୍।ି 
ଲଦବଗଡ଼ର ଜଲି୍ା ନାଗରକି 
କମଟି ିପକ୍ରୁ ଏ�ାକୁ ବଲିରାଧ 
କର ି ଦାୟର ଜନସ୍ାଥ୍ବ 
ମାମ�ାଲର ରଲିପାଟ୍ବ ଦାଖ� 
କରବିାକୁ ଲଦବଗଡ଼ ଜଲି୍ା 
ଜଜ୍ ଙୁ୍କ ନଲିଦେ୍ବର ଲଦଇଛନ୍ ି
�ାଇଲକାଟ୍ବ। ସଚୂନାଥାଉକ ି

୨୦୨୧, ଡଲିସମର୍ ୭ଲର 
�ାଇଲକାଟ୍ବ ଉପଲରାକ୍ 
ରଲିପାଟ୍ବ ଦାଖ� ପାଇଁ 
ନଲିଦେ୍ବର ଲଦଇଥିଲ� କନୁି୍ 
ଏ ପ�୍ବ୍ୟନ୍ ରଲିପାଟ୍ବ ଦାଖ� 
ଲ�ାଇ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ମଖୁ୍ୟ ବଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି 
ଏସ.ମରୁ�ୀଧର ଓ ଜଷ୍ସି 
ଚ ି୍ ରଞ୍ନ ଦାରଙୁ୍କ ଲନଇ 
ଗଠତି ଖଣ୍ପୀଠ ଏ� ିରଲିପାଟ୍ବ 
ଦାଖ� କରବିାକୁ ନଲିଦେ୍ବର 
ଲଦଇଛନ୍।ି ମାମ�ାର 
ପରବ ୍୍ବୀ ରଣୁାଣ ି ଅଲକଟାବର 
୧୯କୁ ଧା�୍ବ୍ୟ କରା�ାଇଛ।ି



ù$g aòù$gù$g aòù$g
www.sakalaepaper.com

77

ଗରୁୁ ଦବିସରର ୪୬ ଶକି୍ଷକଙୁ୍ ସମ୍ମାନତି କରେ ରମାଷ୍ଟ୍ରପତ ି

ମଙ୍ଗଳବାର, ୬ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ସବଜଂି,୫ା୯(ଏସଜନ୍)ି

ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧÒକ ସମୟ ଧର ି ସରାରରା ବଶି୍ବକୁ 
ପ୍ଭରାବତି କରଥିÒବରା କରରରାନରା ମହରାମରାରୀର ପ୍ଭରାବ 
ଏରବ ପ୍ରାୟତଃ ହ୍ରାସ ପରାଇଛ।ି  ବଶି୍ବ ସମରାଜରୁ ଏହ ି
ମହରାମରାରୀର ପ୍ଭରାବ ସମ୍ପୂର୍୍ଷ ଦପୂ ର ରହରାଇ ନଥÒରେ 
ରହଁ ଅଧÒକରାଂଶ ରରାଷ୍ଟ୍ରରର ଏହରାର ରକରାପ କମଛି।ି କନୁି୍ 
ଚୀନରର କରାରରରାନରା ମହରାମରାରୀର ପ୍ଭରାବ ଏରବ 
ମଧ୍ୟ ଚନି୍ରାଜନକ ରହଛି।ି  ଏରବ ମଧ୍ୟ ରକରତକ 
ଭରାଗରର ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥÒବରା ରଦଖରାଯରାଉଛ।ି ଯରାହରାକୁ 
ରନଇ ଚୀନର ଅଥ୍ଷନୀତ ି ଏବଂ ସରାମରାଜକି ସ୍ଥତ ି ପରାଇ ଁ
ସମସ୍ରା ବଢବିରାରର େରାଗଛି।ି ବଶି୍ବର ବଭିନି୍ନ ଭରାଗରର 
କରରରାନରା ସ୍ଥତରିର ପରବିର୍୍ଷନ ସହତି ସରାମରାଜକି 
ଏବଂ ଆଥ୍ଷକ ଦଗିରର ପରବିର୍୍ଷନ ଆସଥିÒେରା ରବରେ 
ଚୀନ୍ ର ସ୍ଥତ ି ଜନି୍ ପଙି୍ଗ ସରକରାରକୁ ଚନି୍ତି କରଛି।ି 
କରରରାନରା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ କରବିରା ଉରଦେଶ୍ରର 
ରସଠରାରର ସରକରାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଠନି ନୀତ ିଅବେମ୍ବନ 
କରରାଯରାଇଛ।ି ଏହରାବ୍ତୀତ ସ ି ଜନି୍ ପଙି୍ଗ ତୃତୀୟଥର 

ପରାଇଁ ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ରହବରାକୁ ଯରାଉଥÒବରାରୁ ତରାଙ୍କ ପରାଇଁ 
କରରରାନରା ନମି ପୂ୍ଷେ କରବିରା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ବରାନ ରହରାଇଛ।ି 
ଏଥÒପରାଇଁ ଚୀନ୍ ରର ଏରବ ‘ଜରିରରା ରକରାଭଡି୍  ଟରେରରାନ୍ସ’ 
ନୀତ ିଗ୍ରହଣ କରରାଯରାଇଛ।ି ରଯଉଁସବୁ ଇେରାକରାରର ଏରବ 
ବ ି ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛ ି ରସସବୁ ସ୍ଥରାନରର ଆଂଶକି କମି୍ବରା 

ସମ୍ପୂର୍୍ଷ େକଡରାଉନ ଜରାର ି କରରାଯରାଇଛ।ି ସଏିନ୍ ଏନ୍  
ଆକେନ ଅନୁସରାରର ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମରାସ ରଶର ଭରାଗରର 
ଚୀନ୍ ର ପ୍ରାୟ ୧୫ଟ ି ପ୍ରଦଶର ୭୪ ସହରରର 
କଟକଣରା େରାଗ ୁକରରାଯରାଇଛ।ି ଯରାହରାକୁ ରନଇ ପ୍ରାୟ ୩୦ 
ରକରାଟ ି ୧୩ େକ୍ଷ ରେରାକଙ୍କ ଜୀବନନବି୍ଷରାହ ଦୁବବିସହ 

ରହରାଇପଡ଼ଛି।ି ରକବେ ରସତକି ିନୁରହଁ , ଆଗକୁ ଆହୁର ି
କଛି ି ସହରରର ମଧ୍ୟ କଟକଣରା ଜରାର ି କରବିରାକୁ ପ୍ସୁ୍ତ ି
ଚରାେଛି।ି କରରରାନରା ରଯରାଗୁଁ ଚୀନ୍ ର ଅଥ୍ଷନୀତ ି ଦନିକୁ 
ଦନି ଦୁବ୍ଷେ ରହବରାକୁ େରାଗଥିÒେରା ରବରେ ଆଗରାମୀ 
ଦନିରର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥତ ି ରଯଭେ ି ପପୂବ୍ଷରାବସ୍ଥରା ସଷୃ୍ଟ ି ନ 
କରର ରସଥÒପରାଇଁ ସରକରାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭେ ିପଦରକ୍ଷପ 
ନଆିଯରାଇଛ।ି ରହରେ କଟକଣରା ରଯରାଗୁଁ ମରାସ ମରାସ ଧର ି

ଘରୁ ବରାହରାରପିରାରୁ ନଥÒବରା, ବ୍ବସରାୟ ବରାଣଜି୍ ରହଉ 
ନଥÒବରା କମି୍ବରା ସ୍ବରାଭରାବକି ଜୀବନ ନବି୍ଷରାହ କରପିରାରୁନଥÒବରା 
ରେରାକଙ୍କ ମରାନସକି ଅବସ୍ଥରା ପ୍ଭରାବତି ରହବରାରର େରାଗଛି।ି 
ଯଦ ି ଅଧÒକ ସମୟ ଧର ି ଏଭେ ି କଟକଣରା ଜରାର ି ରୁରହ 
ରତରବ ଏହରା ଆଉ ଏକ ସମସ୍ରା ସଷୃ୍ଟ ିକରପିରାରର ରବରାେ ି
ସରାମଜକି ତଥରା ମରନରାବଜି୍ରାନୀମରାରନ ମତ ରଦଇଛନ୍।ି

ହ�ୋହେଲହେ ଅଗ୍ନିକୋଣ୍ଡ; ୪ ମତୃ

ଲସ୍ଷନ୍ୌ, ୫|୯ (ଏସଜନ୍)ି:  ଉର୍ରପ୍ରଦଶ େରକ୍୍ଷନୌ ସ୍ଥତି ି ରେଭରାନରା ରହରାରଟେରର 
ଭୟରାବହ ଅଗ୍କିରାଣ୍ଡ ଘଟଛି।ି ରସରାମବରାର ସକରାେ ୭ଟରାରର ଘଟଥିିବରା ଏହ ି
ଦୁଘ୍ଷଟଣରାରର ୪ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ ରହରାଇଛ।ି େରକ୍ଷନ୍ୌ ଡସି ିରରରାଶନ ଜ୍ରାକବ୍  ଅଗ୍କିରାଣ୍ଡର 
ତଦନ୍ କରୁଛନ୍।ି ଏହ ିରକରାଠରାର ନକ୍ରାକୁ ଅନୁମତ ିମେି ିନ ଥିବରାରୁ ରସ ଏହରାକୁ ସଲି୍  
କର ିଭରାଙ୍ଗବିରାକୁ ନରିଦେ୍ଷଶ ରଦଇଛନ୍।ି ରହରାରଟେର 
ରରରାରରଇ ଘରୁ ନଆଁି ଆରମ୍ଭ ରହରାଇ ଚରାରଆିରଡ 
ବ୍ରାପଥିିେରା। ଏହ ିସପୂଚନରା ପରାଇ ଁଦମକେ ବରାହନିୀ 
ଘଟଣରାସ୍ଥେରର ପହଞ୍ ି ୨୪ ଜଣଙୁ୍କ ଉଦ୍ରାର 
କରଥିିେରା। ପ୍ରାୟ ୯ ଘଣ୍ରା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଉଦ୍ରାରକରାଯ୍୍ଷ  ଚରାେଥିିେରା। ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ରଯରାଗୀ 
ଆଦତି୍ନରାଥ ଏବଂ ଉପ-ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ବ୍ରରଜଶ ପରାଠକ ସଭିେି ହସ୍ଟିରାେ ଯରାଇ ଆହତଙୁ୍କ 
ରଭଟଛିନ୍।ି ପେୁସି ଏହ ିମରାମେରାରର ରହରାରଟେର ମରାେକି ରରାହୁେ ଅଗ୍ରୱରାେ, ରରରାହତି 
ଅଗ୍ରୱରାେ ଏବଂ ଜଏିମ୍  ସରାଗର ଶ୍ୀବରାସ୍ବଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଛି।ି ଏହ ି ଦୁଘ୍ଷଟଣରାରର 
ଗରୁୁନୁର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ତରାଙ୍କ ବରାନ୍ଧବୀ ସରାହବିରା ରକନୌରଙ୍କ ପରରେରାକ ଘଟଛି।ି ଅନ୍ ଦୁଇ 
ମତୃକଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଇନ୍ଦରିରାନଗରର ଅମରାନ ଗରାଜ ିଏବଂ ଶ୍ୀବକିରା ସଂିହ ସରାମେି ଅଛନ୍।ି

  ଭମାରତର ବଡ଼ କମାର୍  ର�ମାର ଗରିଫ
୨୭ ବର୍ଷହେ ୫ �ଜୋେ କୋର୍  ହ�ୋେ ନି
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫|୯ (ଏସଜନ୍)ି: ଭରାରତର ବଡ଼ କରାର୍  ରଚରାର ଅନୀେ ରଚନୌହରାନକୁ ଦଲି୍ୀ 
ପେୁସି ଗରିଫ କରଛି।ି ରସ ଗତ ୨୭ ବର୍ଷରର ରଦଶର ରକରାଣ ଅନୁରକରାଣରୁ ୫ 
ହଜରାରରୁ ଊଦ୍୍ବ୍ଷ କରାର୍  ରଚରାର ିକରଥିିବରା ଅଭରିଯରାଗ ରହରାଇଛ।ି ପେୁସି ଅନୁଯରାୟୀ ଅନୀେ 
ବେିରାସମୟ ଜୀବନଯରାପନ କରୁଥିେରା। ଦଲି୍ୀ, ମମୁ୍ବରାଇ ଏବଂ ଉର୍ର-ପପୂବ୍ଷ ଭରାରତରର 
ତରାହରାର ସମ୍ର୍ ିରହଛି।ି ରସ ଭରାରତର ସବୁଠରାରୁ ବଡ଼ କରାର୍  ରଚରାର ରବରାେ ିପେୁସି 
ଦରାବ ିକରଛି।ି ନଦି୍୍ଷରାରତି ସପୂଚନରା ଆଧରାରରର ଦଲି୍ୀ ପେୁସି ଅନୀେଙୁ୍କ ରଦଶ ବନୁ୍ଧ 
ଗପୁ୍ରା ରରରାଡ୍ ରୁ ଗରିଫ କରଛି।ି ପେୁସି ଅନୁଯରାୟୀ ଅନୀେ ଏରବ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଚରାରରା 
କରାରବରାରରର ସମ୍କୃ୍ତ ରହଛି।ି ରସ ଉର୍ରପ୍ରଦଶରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣ ି ଉର୍ରପପୂବ୍ଷ 
ରରାଜ୍ର ନରିଦି୍ ସଂଗଠନଗଡୁକୁି ବକି୍ର ି କରୁଥିେରା। ଦଲି୍ୀର ଖରାନପରୁ ଅଞ୍େରର 
ରହୁଥିବରାରବରେ ଅନୀେ ଅରଟରାରକି୍ରାରର ରଶରାଉଥିେରା। ରସ ୧୯୯୫ ପରର କରାର୍  
ରଚରାର ିକରବିରା ଆରମ୍ଭ କରଥିିେରା। ରସ ମରାରୁତ ି୮୦୦ କରାର୍  ସବ୍ଷରାଧିକ ରଚରାର ିକରଛି।ି 
ଅନୀେ ରଦଶର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥରାନରୁ କରାର୍  ରଚରାର ିକର ିତରାହରାକୁ ରନପରାେ, ଜମ୍-ୁକରାଶ୍ୀର 
ଏବଂ ଉର୍ରପପୂବ୍ଷ ରରାଜ୍ଗଡୁକୁି ପଠରାଉ ଥିେରା। ରସ ଅରନକ ଟ୍ରାକ୍ ିଡ୍ରାଇଭରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ହତ୍ରା କରଛି।ି ରସ ଦଲି୍ୀ ଛରାଡବିରା ପରର ଆସରାମରର ଯରାଇ ବସବରାସ କରୁଥିେରା। 
ପ୍ବର୍୍ଷନ ନରିଦେ୍ଷଶରାେୟ (ଇଡ)ି ଅନୀେ ବରିରରାଧରର ମନ ି େଣ୍ଡରଂି ମରାମେରା ରୁଜୁ 
କରଛି।ି ଏହରା ବ୍ତୀତ ତରା ନରାମରର ୧୮୦ଟ ି ମରାମେରା ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି ଅନୀେକୁ 
ଅରନକ ଥର ମଧ୍ୟ ଗରିଫ କରରାଯରାଇଥିେରା। ଅନୀେ ୩ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୭ ସନ୍ରାନ ଅଛନ୍।ି

�ୀନ୍ ହେ ଭୂକମ୍ପ; ୩୦ ମତୃ
ସବଜଂି, ୫|୯ (ଏସଜନ୍)ି: ଚୀନ୍ ର ସଚୁିଆନ ପ୍ରଦଶର େୁଡଙି୍ଗ କରାଉଣ୍ରିର 
ଭପୂ କମ୍ ରହରାଇଛ।ି ୬.୮ ତୀବ୍ରତରାର ଏହ ି ଭପୂ କମ୍ ୩୦ ଜଣ ରେରାକଙ୍କ ଜୀବନ 
ରନଇଛ।ି ରସରାମବରାର ଦ୍ବପିହର ୧୨ଟରା୫୨ (ସ୍ଥରାନୀୟ ସମୟ)ରର ଏହ ି
ଝଟ୍ କରା ଅନୁଭପୂ ତ ରହରାଇଥିେରା। ସଚୁିଆନର ରରାଜଧରାନୀ ରଚଙ୍ଗଡୁରର ମଧ୍ୟ 
ଝଟ୍ କରା ଅନୁଭପୂ ତ ରହରାଇଥିେରା। ଭପୂ କମ୍ ରଯରାଗୁଁ ରରାସ୍ରାରର ଫରାଟ ସଷୃ୍ଟ ି ରହରାଇଛ।ି 
ରକନ୍ଦ୍ରସ୍ଥେ ନକିଟରର ଥିବରା ଗ୍ରରାମଗଡୁକିର ଅରନକ ରକରାଠରା ଭୁଶଡୁ ି ଯରାଇଛ।ି 

ବୋସବୋ ସ ନିଦ୍ଧଲନିଙ୍ଗଙ୍କ ସନ୍ ନିଗ୍ଧ ମତ୍ୃୟୁ
ସବଙ୍ଗାଲୁରୁ, ୫|୯ (ଏସଜନ୍)ି: କର୍୍ଷରାଟକ ରବେଗରାମ ମଠରୁ ବରାସବରା ସଦି୍େଙି୍ଗ 
ସ୍ବରାମୀଙ୍କ ଶବ ମେିଛି।ି ରସରାମବରାର ସକରାରେ ଶରି୍ମରାରନ ତରାଙ୍କ ପ୍ରକରାଷ୍ଠରର 
ଶବକୁ ଝୁେନ୍ରା ଅବସ୍ଥରାରର ରଦଖିବରାକୁ ପରାଇଥିରେ। ଏଠରାରୁ ଏକ ସଇୁସରାଇଡ 
ରନରାଟ୍  ମଧ୍ୟ ଜବତ କରରାଯରାଇଛ।ି ରତରବ ଏଥିରର କ’ଣ ରେଖରା ରହରାଇଛ,ି 
ତରାହରା ଜଣରାପଡନିରାହ ିଁ। ସଦି୍େଙି୍ଗ ସ୍ବରାମୀ ଦୁଷ୍କମ୍ଷ ମରାମେରାରର ଫସଥିିବରା େଙି୍ଗରାୟତ 
ମଠର ସନ୍ଥ ଶବିମରୁ୍୍ଷୀ ମଋୁଧ ୁ ଶରଣରାରୁଙ୍କ ଶରି୍ ଥିରେ। ନରାବରାେକିରାଙ୍କ 
ଅଭରିଯରାଗ ପରର ଶବିମରୁ୍ବିଙୁ୍କ ଗରିଫ କରରାଯରାଇଥିେରା। ଏରବ ରସ ରଜଲ୍ ରର 
ଅଛନ୍।ି ସପୂଚନରାରଯରାଗ୍ ରଯ େଙି୍ଗରାୟତ ମଠରର ରଯନୌନ ରଶରାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧତି 
ଏକ ଅଡଓିରର ନଜି ନରାମ ଆସବିରାକୁ ରନଇ ସଦି୍େଙି୍ଗ ସ୍ବରାମୀ ଚନି୍ତି ଥିରେ। 
ଏହ ି ଅଡ଼ଓିରର ଦୁଇ ମହେିରା ମଠରର ରଯନୌନ ରଶରାରଣ ଅଭରିଯରାଗ ବରିୟରର 
ଚର୍୍ଷରା କରୁଛନ୍।ି ମହେିରା କଥରାରହବରା ସମୟରର ସଦି୍େଙି୍ଗଙ୍କ ନରାମ ରନଇଥିରେ।

ଭଙ୍ମାଯବି 
ରକମାଠମା

ଦନିଲ୍ୀେ େୋଜପଥ ହ�ବ ‘କର୍୍ଷବୟୁପଥ’
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫ା୯(ଏସଜନ୍)ି: ନପୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ଭରାରବ ରସଣ୍ଟ୍ରାେ ଭଷି୍ଟରା 
ପ୍କଳ୍ପ କରାଯ୍ଷ୍ ଏରବ ରଜରାରଦରାର ଚରାେୁ ରହଛି।ି ଏହରାପପୂବ୍ଷରୁ ବଜିୟ ରଚନୌକ 
ଠରାରୁ ଇଣ୍ଡଆି ରଗଟ ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ରସଣ୍ଟ୍ରାେ ଭଷି୍ଟରା ଆଭନୁି୍ ଭରାରବ ପରଚିତି 
ଅଞ୍େର ପନୁବବିନ୍ରାସ କରାଯ୍ଷ୍ ରଶର ରହରାଇଛ।ି ରତରବ ରସଣ୍ଟ୍ରାେ ଭଷି୍ଟରା େନ୍  
ଏବଂ ରରାଜପଥର ନରାମ ପରବିର୍୍ଷନ କରରାଯରାଇ ଏହରାର ନରାମ ‘ କର୍୍ଷବ୍ ପଥ’ 
ରରାଖରାଯରାଇଛ।ି ଏହରାକୁ ଆସନ୍ରା ୮ରର ପ୍ଧରାନମନ୍ତୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମରାଦୀ ଉଦ୍ ଘରାଟନ 
କରବିରା ସହତି ସରାଧରାରଣ ରେରାକଙ୍କ େରାଗ ି ଏହରାକୁ ଉରନ୍ରାଚନ କରରାଯବି ରବରାେ ି
ରସରାମବରାର ରକନ୍ଦ୍ର ସହରରାଞ୍େ ବକିରାଶ ମନ୍ତରାେୟ ପକ୍ଷରୁ ସପୂଚନରା ଦଆିଯରାଇଛ।ି 
ଏଥÒସହତି ରସଣ୍ଟ୍ରାେ ଭଷି୍ଟରା େନ୍ ର ଫରଟରା ମଧ୍ୟ ରସମରାବରାର ଜରାର ି କରରାଯରାଇଛ।ି

   ଆସ୍ମା ରଭମାଟରର ରସମାରରନ୍  ବଜିୟୀ
୮୧ େ୍ ମ ନିଳ ନିଲୋ ୪୮ ବ ନିଧୋୟକଙ୍କ ସମଥ୍ଷନ
ରାଞ୍,ି୫ା୯(ଏସଜନ୍)ି: ନଜି ସରକରାରର ବହୁମତ ପ୍ମରାଣ ପରାଇଁ ରସରାମବରାର 
ଝରାଡଖଣ୍ଡ ବଧିରାନସଭରାରର ଅଣରାଯରାଇଥÒବରା ଆସ୍ଥରା ରଭରାଟରର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ରହମନ୍ 
ରସରାରରନ୍  ବଜିୟୀ ରହରାଇଛନ୍।ି  ଝରାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବଧିରାନସଭରାର ରମରାଟ ୮୧ ଜଣ 
ବଧିରାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୮ ବଧିରାୟକ ରହମନ୍ ରସରାରରନଙ୍କ ସପକ୍ଷରର ରଭରାଟ 
ରଦଇଥÒବରା ଜଣରାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ିଫେରାଫେ ପ୍କରାଶ ପରାଇବରା ପରର ରସରାରରନ୍  ବରିଜପ ି
ଉପରର ବରବିବରା ସହତି ରଦଶରର ଏହ ିଦେ ରକବେ ହଂିସରା ଏବଂ ଅରରାଜକତରା ସଷୃ୍ଟ ି
କରବିରାକୁ ଚରାହୁଁଛ ି ରବରାେ ି କହଛିନ୍।ି  ବରିଜପ ି ନବି୍ଷରାଚନ ଜତିବିରା ପରାଇଁ ରଦଶରର 
ଏରବ ଗହୃ ଯଦୁ୍ ପରସି୍ଥତ ିସଷୃ୍ଟ ିକରଛି।ି କରେ ବରେ ରକନୌଶରେ ସବୁ ରରାଜ୍ରର 
କ୍ଷମତରା ହରାସେ କରବିରାକୁ ଚରାହୁଁଛ।ି କନୁି୍ ରଯଉଁ ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ୟପୁଏି ରମଣ୍ ରହଛି ିରସ ଯରାଏଁ 
ବରିଜପରି ଏହ ିଉରଦେଶ୍ ପପୂରଣ କରବିରାକୁ ରଦବ ନରାହ ିଁ ରବରାେ ିରସରାରରନ୍  କହଛିନ୍।ି

ଏହବ ବ ନି ଲକ୍ ଡୋଉନ୍ ହେ ୭୦ ସ�େକରରମାନମା କବଳରୁ 
ମକୁୁଳପିମାରୁନ ି�ୀନ୍ 

ଯନ୍ତ୍ରଣମା ରଭମାଗଛୁନ୍ି
୩୦ ରକମାଟରୁି ଅଧÒକ ରେମାକ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫ା୯(ଏସଜନ୍)ି

ରସରାମବରାର ଗରୁୁ ଦବିସ ଅବସରରର ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ର୍ରୈପଦୀ ମମୁୁ୍ଷ ରଦଶର ୪୬ କୃତୀ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ 
ସମ୍ରାନତି କରଛିନ୍।ି ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଭବନରର 
ଆରୟରାଜତି ଏକ ବରିଶର କରାଯ୍୍ଷ କ୍ରମରର 
ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ମମୁୁ୍ଷ ଶକି୍ଷକମରାନଙୁ୍କ ସମ୍ରାନତି 
କରଥିÒେରା ରବରେ ଏକ ବରିଶର ଦୃଶ୍ ଆଜ ି
ସରାରରା ରଦଶକୁ ସମ୍ଭୀଭପୂତ କରରିଦଇଛ।ି 
ଶକି୍ଷକମରାନଙୁ୍କ ସମ୍ରାନତି କରୁଥÒବରା ରବରେ 

ଉର୍ରରାଖଣ୍ଡରୁ ଆସଥିÒବରା ଦବି୍ରାଙ୍ଗ 
ଶକି୍ଷକ ପ୍ଦୀପ ରନଗୀ ମଞ୍ ଉପରକୁ ଉଠ ି
ପରାରନିଥÒରେ। ଏହ ି ସମୟରର ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ତରାଙ୍କର ଅସହୟତରାକୁ ଦୃଷ୍ଟରିର ରଖ ନରିଜ ମଞ୍ 
ତେକୁ ଓହ୍ରାଇ ପଡ଼ବିରା ସହତି ତରାଙୁ୍କ ସମ୍ରାନତି 
କରଥିÒରେ। ଏହ ିସମୟର ଦୃଶ୍ର ଏକ ଭଡିଓି 
ଖବୁ ଭରାଇରରାେ ରହରାଇଥÒେରା ରବରେ ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 
ଧରମ୍ଷନ୍ଦ୍ର ପ୍ଧରାନ ଏହରାକୁ ରରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ 
ମହରାନୀୟତରା ରବରାେ ି କହ ି ଟ୍ବଟି୍  କରଛିନ୍।ି 
ରରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଏହ ି ଆଚରଣ ଓ ମରାନସକିତରା 

ରଦଶବରାସୀଙୁ୍କ ଛୁଇପଁରାରଛି ିରବରାେ ିରସ  ଉରଲ୍ଖ 
କରଛିନ୍।ି ପ ପୂବ୍ଷରୁ ଗରୁୁ ଦବିସ ଅବସରରର 
ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ମମୁୁ୍ଷ ପ ପୂବ୍ଷତନ ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଡକ୍ଟର 
ସବ୍ଷପଲ୍ୀ ରରାଧରାକ୍ରଷି୍ଣନ୍ ଙ୍କ ଜନ ୍ଦବିସରର ତରାଙ୍କ 
ଫରଟରା ଚତି୍ରରର ପଷୁ୍ପମରାେ୍ ଅପ୍ଷଣ କରବିରା 
ସହତି ରଦଶରର  ବକିରାଶର ପରବିର୍୍ଷନ ପରାଇଁ 
ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଭପୂମକିରା ସମ୍କ୍ଷରର କହଥିÒରେ। 
ଏହରାପପୂବ୍ଷରୁ ରସ ତରାଙ୍କ ଅଭଭିରାରଣରର ରଦଶର 
ଅଧÒକରୁ ଅଧକ ରମଧରାଶକ୍ତ ି ଶକି୍ଷକତରା ପରାଇଁ  
ଉପରଯରାଗ ରହବରା ଦରକରାର ରବରାେ ିକହଥିÒରେ।

ସବଙ୍ଗାଲୁରୁ, ୫|୯ (ଏସଜନ୍)ି

ରବଙ୍ଗରାେୁରୁରର ଗତ ଏକ ସପ୍ରାହ ରହେରା ପ୍ବେ 
ବର୍ଷରା ଜରାର ି ରହଛି।ି ଏଥିରଯରାଗୁ ଁ ବନ୍ରା ସ୍ଥତି ି ସଷୃ୍ଟ ି
ରହରାଇଛ।ି ସହରର ଅରନକ ଅଞ୍େରର ପରାଣ ି ଭର୍ବି 

ରହରାଇଯରାଇଥିବରାରୁ ରେରାକଙୁ୍କ ଡଙ୍ଗରାରର ଉଦ୍ରାର କର ି
ସରୁକ୍ଷତି ସ୍ଥରାନକୁ ନଆିଯରାଉଛ।ି ରବେରାନୁ୍ଦର, ସରଜରାପରୁରା 
ରରରାଡ, ହ୍ବରାଇଟଫିେ୍ଡ, ଆଉଟର ରଙି୍ଗ ରରରାଡ୍  ଏବଂ 
ରବଇଏମ୍ ଏଲ୍  ରେଆଉଟ୍  ସବ୍ଷରାଧିକ ପ୍ଭରାବତି 
ରହରାଇଛ।ି ଏହରା ପ ପୂବ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ରର ସହର ପ୍ବେ 

ବର୍ଷରା ରହରାଇଥିେରା। ରସରତରବରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ରା ସ୍ଥତି ି
ସଷୃ୍ଟ ିରହରାଇଥିେରା। ଏରବ ମରଠରାହଲ୍ରି ସ୍ରାଇସ ଗରାରଡ୍ଷନ 
ଅଞ୍େରର ପରାଣରିର ଗରାଡ଼ମିଟର ଭରାସଥୁିବରା ରଦଖିବରାକୁ 
ମେୁିଛ।ି ରରାସ୍ରାରର ପରାଣ ି ଭର୍ବି ରହରାଇଯବିରାରୁ ସ୍ରାଇସ 
ଗରାରଡ୍ଷନରୁ ହ୍ବରାଇଟଫିେ୍ଡ ରରାସ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରଦିଆିଯରାଇଛ।ି 

ଏଠରାକରାର ଅଧିବରାସୀ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ବରାସବରରାଜ 
ରବରାମରାଇଙୁ୍କ ସରାହରାଯ୍ ମରାଗଛିନ୍।ି ସହରର ଅରନକ 
ସ୍ଥରାନରର ସ୍େୁ କରେଜ ଭତିରର ପରାଣ ି ପଶଯିରାଇଛ।ି 
ବ୍ରାଗ୍  ଏବଂ ଖରାତରା ପସୁ୍କ ପରାଣରିର ଭରାସଥୁିବରା ରଦଖିବରାକୁ 
ମେୁିଛ।ି ଏହରାର ଭଡିଓି ଭରାଇରରାେ ରହବରାରର େରାଗଛି।ି

ବର୍ମାରର ଉବୁଟୁବୁ ରବଙ୍ମାେୁରୁ ବର୍ମାରର ଉବୁଟୁବୁ ରବଙ୍ମାେୁରୁ 

ଶ ନିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ୋନ ପୋଇଁ ମଞ୍ଚ ତଳକ୍ ଓହ୍ୋଇହଲ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୫|୯ (ଏସଜନ୍)ି: ସରାବ୍ଷଜନୀନ 
ସ୍ଥରାନରର ରଡ୍ସ ରକରାଡ୍  େରାଗ ୁ ରହରାଇଥରାଏ। 
ଗେ୍ଫ ରକରାସ୍ଷ ଏବଂ ସପୁ୍ମିରକରାଟ୍ଷରର 
ମଧ୍ୟ ରଡ୍ସ ରକରାଡ ରହଛି।ି ରକନୌଣସ ି
ବ୍କ୍ତ ି ଯଦ ି ସପୁ୍ମିରକରାଟ୍ଷକୁ ଜନି୍ସ ପନି୍ଧ ି
ଆସରିବ ରତରବ ତରାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ ମନରା କର ି
ଦଆିଯବି। ରତଣ ୁ ହଜିରାବ ବବିରାଦକୁ 
ସପୁ୍ମିରକରାଟ୍ଷ ଧରାମବିକ ମରାମେରା 
ଭରାରବ ରଦଖନୁରାହରାନ୍।ି ରସରାମବରାର 
କର୍୍ଷରାଟକ ହଜିରାବ ବବିରାଦ 
ମରାମେରାର ଶଣୁରାଣ ି କର ି
ଜଷ୍ଟସି ରହମନ୍ ଗପୁ୍ରା ଏବଂ 
ଜଷ୍ଟସି ସଧୁରାଂଶ ୁ ଧପୂେଆିଙ୍କ 
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହ ି ଟପି୍ପଣୀ 
କରଛିନ୍।ି ୭ ତରାରଖିରର 
ଏହ ି ମରାମେରାର ପରବର୍୍ଷୀ 
ଶଣୁରାଣ ି ରହବ। ଆଜରି 

ଶଣୁରାଣ ି ସମୟରର ଆରବଦନକରାରୀଙ୍କ 
ଓକେି ରଡ୍ସ ରକରାଡ୍  େରାଗ ୁ କରବିରା ଅଥ୍ଷ 
ଯବୁତୀଙୁ୍କ କରେଜ୍  ଯବିରାକୁ ବରାରଣ କରବିରା 
ରବରାେ ି କହଥିିରେ। ଏହରା ଉପରର ଜଷ୍ଟସି 
ଗପୁ୍ରା କହଥିିରେ ରଯ ସରାଧରାରଣ ସ୍ଥରାନରର 
ରଡ୍ସ୍  ରକରାଡ େରାଗ ୁ ରହରାଇଥରାଏ। କଛି ି

ଦନି ତରେ ଜରଣ ମହେିରା ଜନି୍ସ ପନି୍ଧ ି
ସପୁ୍ମିରକରାଟ୍ଷକୁ ଆସଥିଇରେ। 
ଏହରା ରଦଖିବରା ପରର ତରାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ 

ମନରା କର ି ଦଆିଯରାଇଥିେରା। 
ରସହପିର ି ଗେ୍ଫ 
ରକରାସ୍ଷରର ମଧ୍ୟ ରଡ୍ସ୍  
ରକରାଡ୍  ରହଛି।ି ରକରାଟ୍ଷ 
ରଜରାର ରଦଇ କହଥିିରେ 

ରଯ ଏରବ ହଜିରାବର 
ରଯଉ ଁ ବବିରାଦ ଚରାେଛି ି
ତରାହରା ଧରାମବିକ ନୁରହ।ଁ

ମମୁ୍ବାଇ, ୫|୯ (ଏସଜନ୍)ି: ମହରାରରାଷ୍ଟ୍ର 
ବଧିରାନ ପରରିଦ ପରାଇଁ ଉଦ୍ବ ସରକରାର 
ରଦଇଥିବରା ୧୨ ବଧିରାୟକଙ୍କ ନରାମ ପ୍ସ୍ରାବକୁ 
ସରିନ୍ଦ ସରକରାର ପ୍ତ୍ରାହରାର କର ିରନଇଛନ୍।ି 
ରରାଜ୍ପରାେ ଭଗତ ସଂିହ ରକରାଶୟିରାରୀ 
ଏଥିପରାଇଁ ଅନୁମତ ି ରଦଇଛନ୍।ି ପ ପୂବ୍ଷତନ 
ମହରାବକିରାଶ ଅଘରାଡ ି ସରକରାର ୨୦୨୦ରର 

ରରାଜ୍ପରାେଙୁ୍କ ଏହ ି ତରାେକିରା ପ୍ଦରାନ 
କରଥିିରେ। ରତରବ ରରାଜ୍ପରାେଙ୍କ ନକିଟରର 
ଏହ ି ଫରାଇେ ପଡ଼ ି ରହଥିିେରା। ଏହ ି ପ୍ସଙ୍ଗକୁ 
ରନଇ ପପୂବ୍ଷତନ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଉଦ୍ବ ଠରାକ୍ ରର 
ଏବଂ ରରାଜ୍ପରାେ ମହୁରାଁମହୁ ିଁ ରହରାଇଥିରେ। 
ଖବୁଶୀଘ୍ର ନପୂଆ ତରାେକିରା ପ୍ଦରାନ କରରାଯବି 
ରବରାେ ି ସରକରାର ସପୂଚନରା ରଦଇଛନ୍ି

‘� ନିଜୋବ ବ ନିବୋଦ ଧୋମମିକ ମୋମଲୋ ନ୍ହ�ଁ’

ରକମାଟ୍କୁ ଜନି୍ସ ପନି୍ ି
ଆସରିେ ଅନୁମତ ି

ମଳିବି ନମାହ ିଁ

ବଧିମାନ ପରରିଦ ପମାଇଁ 
ପବୂତ୍ନ ସରକମାର 
ରଦଇଥିବମା ନମାମ 
ପ୍ରସ୍ମାବ ପ୍ରତ୍ମାହମାର

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୫|୯ (ଏସଜନ୍)ି: ବରାଂେରାରଦଶ 
ପ୍ଧରାନମନ୍ତୀ ରଶଖ୍  ହସନିରା ୪ ଦନିଆି 
ଭରାରତ ଗସ୍ରର ରସରାମବରାର ଦଲି୍ୀରର 
ପହଞ୍ଛିନ୍।ି ଏହ ିଗସ୍ରର ରସ ପ୍ଧରାନମନ୍ତୀ 
ନରରନ୍ଦ୍ର ରମରାଦୀଙ୍କ ସହତି ଦ୍ବପିରାକ୍ଷକି ରବରୈଠକ 
କର ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ସଙ୍ଗ ଉପରର ଆରେରାଚନରା 
କରରିବ। ରସ ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ର୍ନୌପଦୀ ମମୁୁ୍ଷ 
ଏବଂ ଉପ ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଜଗଦୀପ ଧନଖରଙୁ୍କ 

ମଧ୍ୟ ରଭଟରିବ। ଭରାରତ-ବରାଂେରାରଦଶ 
ମଧ୍ୟରର ପ୍ତରିକ୍ଷରା, ବ୍ବସରାୟ, ରରେବରାଇ, 

ଜେ ପରଚିରାେନରା ଏବଂ ପ୍ଯକୁ୍ତବିଦି୍ରା 
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୭ଟ ି ଚୁକ୍ତ ି ରହରାଇପରାରର। ରଶଖ୍  
ହସନିରା ୮ ତରାରଖିରର ଆଜରମର ସରଫି 
ଦରଘରା ଗସ୍ରର ଯରିବ। ଏହରା ପ ପୂବ୍ଷରୁ ରସ 
ରରରାହଙି୍ଗ୍ରା ମସୁେମରାନଙୁ୍କ ତରାଙ୍କ ରଦଶର 
ରବରାଝ ରବରାେ ି କହଥିିରେ। ଏହ ି ପ୍ସଙ୍ଗ 
ସମରାଧରାନରର ଭରାରତ ବଡ଼ ଭପୂମକରା ନବି୍ଷରାହ 
କରବି ରବରାେ ି ରସ ଆଶରା ରଖିଛନ୍।ି

ଭୋେତହେ ବୋଂଲୋହଦଶ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ହଶଖ୍  �ସ ନିନୋ

ଗରୁୁ ଦବିସ ଅବସରରର ପରୁସ୍ରାରପ୍ରାପ୍ ଶକି୍ଷକମରାନଙୁ୍କ ସରମ୍ବରାଧÒତ କର ି ରରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 
ଶକି୍ଷରା ନୀତ ି ପ୍ସୁ୍ତ ି ରକ୍ଷତ୍ରରର ଆମ ରଦଶର ଶକି୍ଷକମରାନଙ୍କ ଭପୂ ମକିରା ଗରୁୁତ୍ବପ ପୂର୍୍ଷ 
ରହଛି ି ରବରାେ ି କହଛିନ୍।ି ପ ପୂବ୍ଷତନ ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ତଥରା ମହରାନ ଶକି୍ଷରାବତି୍  ଡକ୍ଟର 
ସବ୍ଷପଲ୍ୀ ରରାଧରାକ୍ରଷି୍ଣନ୍ ଙୁ୍କ ଆଜ ି  ତରାଙ୍କ ଜନ୍ ଦନିରର 
ସରାରରା ରଦଶ ଶ୍ଦ୍ରାଜ୍େ ି ରଦଉଛ।ି କନୁି୍ ଆମ ପରାଇଁ ଆଉ 
ଏକ ଗବ୍ଷର ବରିୟ ରଯ, ରରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ର୍ନୌପଦୀ ମମୁୁ୍ଷ ମଧ୍ୟ 
ଜରଣ ଶକି୍ଷକ ଭରାରବ କରାଯ୍ଷ୍ କରଆିସଛିନ୍।ି ଏରବ 
ଆଉ ପରରାଧÒନତରାର ପରମ୍ରରା ନରାହ ିଁ। ଆଜ ି ଶକି୍ଷରା ଠରାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ିରବରୈରୟକି ରକ୍ଷତ୍ର ଭେ ିବହୁ ପ୍ମଖୁ ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ଶକି୍ଷକମରାନଙ୍କ ଭପୂ ମକିରା ଗରୁୁତ୍ବପ ପୂର୍୍ଷ ରହଥିÒେରା ରବରେ 
ବକିରାଶପଥକୁ ଆହୁର ି ସଂପ୍ସରାରତି କରବିରା ରନଇ ରସମରାରନ ଆରଗଇ ଆସବିରା 
ଦରକରାର ରବରାେ ିରମରାଦୀ କହଥିÒରେ। ଏହକି୍ରମରର ରସ ବ୍ରରିଟନର ଅଥ୍ଷନୀତକୁି ସପୂଚତି 
କର ିକହଥିÒରେ ରଯ, ରଯଉଁ ରଦଶ ଆମକୁ ୨୫୦ ବର୍ଷ ଧର ିଶରାସନ କରଥିÒେରା ରସହ ି
ରଦଶ ଆମ ପଛରର ପଡ଼ବିରା ଆହୁର ି ମଜରାଦରାର। ବଶି୍ବରର  ଭରାରତ ପଞ୍ମ ବୃହତ 
ଅଥ୍ଷନୀତ ି ଭରାରବ ପ୍ତଷି୍ଠରାେରାଭ କରବିରାର ମହର୍୍ବ ଠରାରୁ  ଆରମ ଅଥ୍ଷନୀତ ି ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ବ୍ରରିଟନକୁ ପଛରର ପକରାଇବରା ଆହୁର ି ତରାତ୍ପଯ୍ଷ୍ର ବରିୟ ରବରାେ ି ରମରାଦୀ କହଛିନ୍।ି

‘୨୫୦ ବର୍ଷ ଶୋସନ କେ ନିଥÒବୋ ଶକ୍ ନିକ୍ 
ପଛହେ ପକୋଇବୋ ଆମ ପୋଇଁ ଗବ୍ଷ’
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ଜଙ୍ଗଲ କହଉଛ ି ଧରତି୍ରୀ ମାଆର ଏକ ସମଦୃ୍ଧ 
କଜୈବ-ବ୍ୟବସ୍ା, କେଉଁଠ ି ବଦି୍ୟମାନ 
ଅସମୁାରରୀ ବୃକ୍ଷଲତା, ଜରୀବଜନୁ୍ଙ୍କର 

ବବିଧିତା ଓ ବନବାସରୀଙ୍କ ଜରୀବନଜରୀବକିାର ମଳୂ 
ଉତ୍ସ। ସମଗ୍ର ଜରୀବଜଗତର ଅସ୍ତି୍ୱ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର 
ଆର୍ ଥିକ ପ୍ରଗତ ି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ି ସଂରକ୍ଷଣକର ଜଙ୍ଗଲର 
ଭୂମକିା ସବ୍ାକଗ୍ର। 

ବଗିତ କଛିଦିଶନ୍ ିଧର ିଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଉପକର 
ଜନସମାଜର ବ୍ୟାପକ ଚାପ ପରଲିକ୍ଷତି କହଉଛ।ି ଦରୁ ତ 
ଜନସଂଖ୍ୟା ବକି୍ାରଣ, ମାନବଜାତ ିଦ୍ାରା ଆଧନୁକି 
େଗୁର ସଷୃ୍ ିଓ ଶଳି୍ପ ବପି୍ଲବର ଅଗ୍ରଗତ ିକୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ 
ତା’ର ନଜିର କସୌନ୍ଦେ୍୍ୟ ଓ ବକିଶଷତ୍ୱ ହରାଇବାକର 
ଲାଗଛି।ି ‘ଭାରତ ଜଙ୍ଗଲ ସକବ୍କ୍ଷଣ-୧୯୮୭’ 
ତର୍୍ୟ ଅନୁସାକର ଓଡ଼ଶିାକର ୫୩,୧୬୩ ବଗ୍ 
କକିଲାମଟିର ଅଞ୍ଚଳକର ଜଙ୍ଗଲ ରହଥିିଲା। ନକବ 
ଦଶକ ଆରମ୍ଭକର ଆଧନୁକି ବଜି୍ାନ ଓ ପ୍ରେକୁ୍ବିଦି୍ୟାର 
ଅଗ୍ରଗତ ିଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନବସ୍ାର୍୍ରୀ କାରଣ କହତୁ 
ଜଙ୍ଗଲର ଦରୁ ତ କ୍ଷୟ ଘଟଚିାଲଲିା। ଜଙ୍ଗଲ ଉପକର 
ମାନବ ଜାତ ିଏମତି ିଚାପ ସଷୃ୍ ିକଲା କେ, ୧୯୯୯ 
ମସହିା କବଳକୁ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ୪୭,୦୩୩ 
ବଗ ୍ କକିଲାମଟିରକୁ ହ୍ାସ ପାଇଲା। ଏହ ି ଜଟଳି 
ପରସି୍ତିକିର ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ 
ଅଭବୃିଦ୍ଧ ିପାଇଁ ତତ୍ପର କହାଇଥିକଲ ଓଡ଼ଶିା ସରକାର। 
ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବଭିାଗ ଅନୁଭବ କରପିାରଥିିଲା କେ 
ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ପରୂ୍୍ ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ କଗାଷ୍ରୀ ବା 
ଜନସହକୋଗ ଅପରହିାେ୍୍ୟ। 

ଏହ ି ନରୀତକୁି ଆଧାର କର ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
୧୯୯୩, ଜୁଲାଇ ୩ ତାରଖିକର େଗୁ୍ମ ଜଙ୍ଗଲ 
ପରଚିାଳନା ପାଇଁ କୋଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କକଲ। ଏହ ି
କୋଜନା ମାଧ୍ୟମକର ଜଙ୍ଗଲ ପାଶ୍ଶ୍ବର୍୍ରୀ ଗ୍ରାମ ଓ 
ପଡ଼ାଗଡ଼ୁକିକର ‘ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତି’ି ଓ ‘ପରକିବଶ 
ବକିାଶ ସମତି’ିମାନ ଗଠନ କରାଗଲା। ଉଜୁଡ଼ା 
ଜଙ୍ଗଲର ପନୁରୁଦ୍ଧାର, କଜୈବବବିଧିତା ଓ ବନ୍ୟଜନୁ୍ 
ସରୁକ୍ଷା, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଠକି ପରଚିାଳନା, 

ଗ୍ରାମର ବକିାଶ ପାଇଁ ଲଘ ୁ କୋଜନା ଓ ଜରୀବକିା 
ନବି୍ାହ କାେ୍୍ୟକ୍ରମ ଆଦ ିଏହସିବୁ ସମତି ିଜରଆିକର 
କାେ୍୍ୟକାରରୀ କରବିା ଉପକର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଗଲା। 
େଗୁ୍ମ ଜଙ୍ଗଲ ପରଚିାଳନାର ପ୍ରର୍ମ ସଂକଳ୍ପକର ବନ 
ସରୁକ୍ଷା ସମତି ି ଏବଂ ୨୦୦୮ ପରବିଦ୍ଧଥିତ ସଂକଳ୍ପକର 
ଆଦ୍ରଭୂମ,ି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ଜାତରୀୟ ଉଦ୍ୟାନର 
ସରୁକ୍ଷତି ଅଞ୍ଚଳଗଡୁକିକର ପରକିବଶ ବକିାଶ ସମତି ି
ଗଠନ କର ି ସହଭାଗତିା ମାଧ୍ୟମକର ଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ଷା 
ଓ ପରଚିାଳନା କରାୋଉଛ।ି 

ସ୍ାନରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତଗଡ଼ୁକିକର ପଲ୍ରୀସଭା ଆକୟାଜନ 
ଦ୍ାରା ଗଣତାନ୍ତକି ଉପାୟକର ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତି ି ଓ 
ପରକିବଶ ବକିାଶ କମଟି ି ଗଠନ କରାୋଇର୍ାଏ। 
ସାଧାରଣତଃ କଗାଟଏି ଗ୍ରାମ ବା ପଡ଼ାକର କଗାଟଏି ବନ 
ସରୁକ୍ଷା ସମତି ିଗଠନ କରାୋଉଥିବାକବକଳ ଆଞ୍ଚଳକି 
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍କିର ରଖି କକକତକକକ୍ଷତ୍କର 
ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମ ବା ପଡ଼ାକୁ କନଇ କଗାଟଏି ବନ ସରୁକ୍ଷା 
ସମତି ି କମିା୍ କଗାଟଏି ବଡ଼ ଗ୍ରାମକର ଏକାଧିକ ବନ 
ସରୁକ୍ଷା ସମତି ି ଗଠନ କରାୋଉଛ।ି ପଲ୍ରୀସଭାକର 
ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସାବାଳକଙ୍କ ଉପସ୍ତିକିର ଏହ ି
ସମତିମିାନ ସମ୍ପରୂ୍ ୍ ଗଣତାନ୍ତକି ଉପାୟକର ଗଠନ 
କରାୋଏ। ସ୍ାନରୀୟ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରରୀ ଗ୍ରାମସଭାକର 
ନବ୍ିାଚନ ଅଧିକାରରୀ ଭାକବ କୋଗ କଦଇ କାେ୍୍ୟ 
ସମ୍ପାଦନ କରନ୍।ି ଗ୍ରାମବାସରୀଙ୍କ ସମ୍ମତକି୍ରକମ ‘କାେ୍୍ୟ 
ନବ୍ିାହରୀ କମଟି’ି ଗଠନ କରାୋଏ। ଏହ ି କମଟିକିର 
ମହଳିାଙ୍କ ପାଇ ଁ ୫୦ ପ୍ରତଶିତ ସ୍ାନ ସଂରକ୍ଷତି ରହଛି,ି 
ୋହା ଫଳକର ମାଆମାକନ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ଷାକର 
ନଜି କର୍୍ବ୍ୟ ଓ ଦାୟତି୍ୱ ବୁଝ ି ପାର ି ସରୁକ୍ଷା କାେ୍୍ୟକର 
ଆଗଭର କହାଇପାରୁଛନ୍।ି କାେ୍୍ୟନବିା୍ହରୀ କମଟି ି
ସ୍ାନରୀୟ ବନବଭିାଗ ସହ କୋଗସତୂ୍ ରକ୍ଷା କର ିଜଙ୍ଗଲ 
ସରୁକ୍ଷା ଓ ପରଚିାଳନାକୁ ସଚୁାରୁ ରୂକପ ସମ୍ପାଦନ 
କରବିାକର ସକ୍ଷମ କହାଇପାରୁଛ।ି 

ଉପକରାକ୍ କୋଜନା ଓ ପ୍ରକ୍ରୟିା ମାଧ୍ୟମକର 
ଗ୍ରାମବାସରୀଙ୍କ ହାତକର ଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ଷା ଓ ପରଚିାଳନା 
ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କଲା ପକର ଗ୍ରାମବାସରୀଙ୍କ ମନକର 
ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତ ି ଆତ୍ରୀୟତା ଭାବ ସଷୃ୍ ି କହାଇପାରଛି।ି 
ଏହାଫଳକର ଗ୍ରାମବାସରୀ ଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ଷା କାେ୍୍ୟକୁ ନଜି 
କର୍ବ୍୍ୟ ଓ ଦାୟତି୍ୱ ଭାକବ ଆନ୍ରକିତାର ସହ ସ୍ରୀକାର 
କରୁଛନ୍ ିଏବଂ ତଦନୁୋୟରୀ କାେ୍୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍।ି 

ଓଡ଼ଶିାକର ପ୍ରାୟ ୭୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବନ ସରୁକ୍ଷା 
ସମତି ିଓ ପରକିବଶ ବକିାଶ ସମତି ିଜଙ୍ଗଲକୁ ବଭିନି୍ନ 
ଉପାୟକର ସରୁକ୍ଷା କଦଉଛନ୍।ି ଅନୁଗଳୁ ବନଖଣ୍ଡ ଓ 
ସାତକକାଶଆି ବନ୍ୟପ୍ରାଣରୀ ବନଖଣ୍ଡର ଅକନକ ବନ 
ସରୁକ୍ଷା ସମତି ିଓ ପରକିବଶ ବକିାଶ ସମତି ିପାରମ୍ପରକି 
‘କଠଙ୍ଗାପାଳ’ି ମାଧ୍ୟମକର ଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ଷା କରୁଛନ୍।ି 
ଦନିକୁ ଦୁଇଟ ି ପରବିାରର ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ପାଳ ି କର ି
ଶ୍ରମ ଦାନ କରୁଛନ୍।ି କଠଙ୍ଗାପାଳ ିକଡ଼ାକଡ଼ ିହୁଏ ଗ୍ରରୀଷ୍ମ 
ଆଗମନକର। କାରଣ କସହ ିସମୟକର ଜଙ୍ଗଲର ୮୦ 
ପ୍ରତଶିତ ଗଛ ପତ୍ଝଡ଼ା ଦଅିନ୍ ିଏବଂ ଶଖୁିଲା ପତ୍କର 
ସହଜକର ନଅିାଁ ଲାଗରି୍ାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ନଅିାଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ 
ବଡ଼ ବପିଦ। ସକମ୍ଦନଶରୀଳ କର୍ା କହଲା ଶତକଡ଼ା 
ଶକହ ପ୍ରତଶିତ ଜଙ୍ଗଲ ନଅିାଁ କହଉଛ ି ମନୁଷ୍ୟକୃତ। 
କତଣ ୁ ଏହ ି ଜଟଳି ସମୟକର ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତିରି 
ଭୂମକିା ଅତ୍ୟନ୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍। ପତ୍ଝଡ଼ା କଦବା ପବୂ୍ରୁ 
ଅକନକ ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତି ି ତରଫରୁ ସାଧାରଣ 
ସଭାକର ଜଙ୍ଗଲ ନଅିାଁ ନୟିନ୍ତଣ ପାଇଁ ଆକଲାଚନା 
ହୁଏ। େଦ ି କକୌଣସ ି କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲକର ନଅିାଁ 
ଲାକଗ, ତା’କୁ ପ୍ରତହିତ କରବିା ପାଇଁ ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ 
ସରୁକ୍ଷା କଦବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସରୀମାକନ ମଳିତି ଭାକବ 
ଅଗ୍ ି ନକିରାଧକ ପଟ ି (ଫାୟାର କକଟ୍ରୋଲ ଲାଇନ) 
ବା ଧଣ୍ଡ ି ସକଫଇ କରରି୍ା’ନ୍।ି ପ୍ରାୟ ୧୫ ଫୁଟରୁ 
ଅଧିକ ଓସାରକର ଜଙ୍ଗଲର ଚତୁଃପାଶ୍ଶ୍କର ଘାସ ଓ 
ଶଖୁିଲା ପତ୍ ପରଷି୍ାର କରବିା ସହ ଅଗ୍ ିନକିରାଧକ 
ପଟ ିସକଫଇ କର ିସମ୍ପରୂ୍୍ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭାଗ ଭାଗ କର ି
ଦଆିୋଇର୍ାଏ। ଫଳକର ଜଙ୍ଗଲକର ନଅିାଁ ଲାଗକିଲ 
ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତ ି କହାଇପାକର, ମାତ୍ ସମ୍ପରୂ୍୍ ଜଙ୍ଗଲ 
କପାଡ଼,ି ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣରୀ, ଔଷଧରୀୟ ଗଳୁ୍ମ ଲତା 
ଓ କଜୈବବବିଧିତାର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତ ିହୁଏ ନାହ ିଁ। 

ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତିରି ଅକନକ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା 
ବ୍ୟକ୍ଗିତ କହଉ କମିା୍ ସାମହୂକି ଭାକବ ଜଙ୍ଗଲ 
ଜଗାରଖା କରବିା ସହ ବନ୍ୟଜନୁ୍ ଶକିାର, ଜଙ୍ଗଲ 
ଜମ ି ଜବରଦଖଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅପରାଧିକ 
କାେ୍୍ୟଗଡ଼ୁକୁି ବକିରାଧ କରବିା ସହ ସମ୍ପକୃ୍ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ 
ଧରାଇ କଦବାକର ବନ ବଭିାଗକୁ ସହକୋଗ 
କରୁଛନ୍।ି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବକିାଶମଳୂକ 
କୋଜନାକୁ ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତିଗିଡ଼ୁକି ହଁ ସଫଳ 
ଭାକବ ରୂପାୟତି କରଆିସଛୁନ୍।ି ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍କ 

ଓଏଫ୍ ଏସ୍ ଡପି,ି ଏଫ୍ ଡଏି ଏବଂ ‘ଆମ ଜଙ୍ଗଲ 
କୋଜନା’ ଭଳ ି କଲାକାଭମିଖୁରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମକର 
ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତିଗିଡ଼ୁକି ଜଙ୍ଗଲ ଜଗାରଖା, ଅଗ୍ ି
ନକିରାଧକ ପଟ ିସକଫଇ, ଜଳ ଓ ମରୃ୍କିା ସଂରକ୍ଷଣ 
ପାଇଁ ପର୍ର ବନ୍ ଓ କଚକ ଡ୍ୟାମ ଏବଂ ଅନାବନା 
ଖଟୁ୍ା ଲଟା ସକଫଇ ଆଦ ି କାେ୍୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମଦାନ 
ପବୂକ୍ ସାମହୂକି ପାଣ୍ ିଗଠନ କରପିାରଛିନ୍।ି 

ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତିଗିଡ଼ୁକି ତରଫରୁ ବନ୍ୟଜନୁ୍ଙ୍କ 
ପ୍ରାକୃତକି ଆବାସସ୍ଳରୀର ସରୁକ୍ଷା ଉପକର ମଧ୍ୟ େକର୍ଷ୍ 
ଧ୍ୟାନ ଦଆିୋଇର୍ାଏ। ଏହାଫଳକର ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧ ିସହତି 
ବନ୍ୟଜନୁ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉକଲ୍ଖନରୀୟ ଭାକବ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ।ି 
ଜଙ୍ଗଲ ଅଭବୃିଦ୍ଧ ିସକଙ୍ଗ ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତି ିମାଧ୍ୟମକର 
ଗାଁଗଡ଼ୁକିର ଅର୍କ୍ନୈତକି-ସାମାଜକି ବକିାଶ ମଧ୍ୟ 
ସମ୍ଭବପର କହାଇପାରଛି।ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସରୁକ୍ଷା କଦବା ପକର 
ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତି ିସଦସ୍ୟ ତର୍ା ବନବାସରୀମାକନ ଜଙ୍ଗଲ 
ଉପକର କସମାନଙ୍କ ନଭିର୍ଶରୀଳତାର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଆଗ 
ଅକପକ୍ଷା ଅଧିକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର ିପାରଛିନ୍।ି କତଣ ୁଜଙ୍ଗଲ 
ସହ ନବିଡ଼ିତା ଅଧିକ ସଦୃୁଢ଼ କହାଇଛ।ି ଶଖୁିଲା ଜାଳ କାଠ, 
ଛତୁ, ଝୁଣା, ଅଳଁା, ସତାବରରୀ, ହରଡ଼ିା, ବାଉଶଁ, କକନୁ୍ଦପତ୍ 
ଆଦ ି ଅଣକାଷ୍ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର ି ସମ-
ବଟ୍ନ ଭରି୍କିର ବକି୍ର ିକର ିକସମାନଙ୍କ ଜରୀବନଜରୀବକିାକର 
ଉନ୍ନତ ି ଆଣପିାରଛିନ୍।ି ‘ରଖିବା, ଖାଇବା ଏବଂ ବଳକା 
ସମ୍ପର୍କୁି ଅନ୍ୟକୁ ଖଆୁଇ ଜରୀବନଜରୀବକିାକର ଉନ୍ନତ ି
ଆଣବିା’ ଏବଂ ‘ଆଜରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ୫୦ ବଷ୍ ପକର 
ମଧ୍ୟ କସମତି ିଘଞ୍ଚ କହାଇ ରହଥିିବ’ - ଏହ ିଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ 
କସମାକନ କବଶ୍  ଭଲ ଭାକବ ବୁଝପିାରଛିନ୍।ି 

୧୯୯୯ ମସହିାର ଭାରତ ଜଙ୍ଗଲ ସକବ୍କ୍ଷଣ 
ରକିପାଟ୍ ଅନୁସାକର ଓଡ଼ଶିାକର ହ୍ାସ ପାଇଥିବା 
ଜଙ୍ଗଲ(୪୭,୦୩୩ ବଗ୍ କକିଲାମଟିର) ଅଞ୍ଚଳ ବନ 
ସରୁକ୍ଷା ସମତିଗିଡ଼ୁକିର ଅବଶି୍ରାମ ଉଦ୍ୟମ କୋଗୁଁ ହ ିଁ 
ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇ ୫୧,୬୧୯ ବଗ୍ କକିଲାମଟିର (୨୦୧୯ 
ଭାରତ ଜଙ୍ଗଲ ସକବ୍କ୍ଷଣ ରକିପାଟ୍ ଅନୁସାକର)କର 
ପହଞ୍ଚ ିପାରଛି।ି ଜଙ୍ଗଲ କହଉଛ ିବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତିରି 
ବନବାସରୀଙ୍କ ମାଆ। ଜଙ୍ଗଲ କସମାନଙ୍କର ଏକ ମକୁ୍ 
ସମ୍ପର୍।ି କସହ ିପ୍ରାକୃତକି ସମ୍ପର୍ ିକସମାନଙୁ୍କ କଦଇଛ ି
ଜରୀବକିା ଏବଂ ଆମକୁ କଦଇଛ ି ଜରୀବନ। କତଣ ୁ
ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରକତ୍ୟକଟ ି ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତି ି ପାଖକର 
ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତ ିଚରି ଋଣରୀ। n

ବନ ସରୁକ୍ଷା ସମତିରି ସଫଳତଷା

ଶ୍ରରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ାରା ବାଣବଦି୍ଧ ପକର ରାବଣ ମତୁୃ୍ୟର 
ଶ୍ୱାସକୁ ଗଣରୁ୍ାଏ। ଏଇ ସମୟକର ସାନ ଭାଇ 

ଲକ୍ଷ୍ମଣଙୁ୍କ ଡାକକିଲ ଶ୍ରରୀରାମ। କହକିଲ - ‘କହ 
ଲକ୍ଷ୍ମଣ! ଆଉ କଛିସିମୟ ପକର ରାବଣ କଦହତ୍ୟାଗ 
କରକିବ। କସ ଏଠାରୁ ବଦିାୟ କନବା ପକର ତାଙ୍କ 
ନକିଟକର ଥିବା କଛି ିଅନୁଭବସଦି୍ଧ ଜ୍ାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ 
ସହତି ଏ ପଥୃିବରୀପଷୃ୍ରୁ ଅନ୍ହ ଥିତ କହାଇେବି। କତଣ ୁ
ତୁକମ ରାବଣ ନକିଟକୁ ୋଇ ତାଙ୍କ ଠୁଁ କଛି ି ଜ୍ାନ 
ଆହରଣ କର।’ ଏକର୍ା ଶଣୁ ିକକ୍ରାଧକର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ 
ମହୁଁ ଲାଲ ପଡ଼ଗିଲା। କନୁି୍ କେକହତୁ ଏହା ବଡ଼ 
ଭାଇଙ୍କ ବାଣରୀ କତଣ ୁ କସ କକ୍ରାଧକୁ ସମ୍ରଣ କର ି
କହକିଲ - ‘ଭ୍ାତା! ରାବଣ କଗାଟଏି ନାରରୀକଚାର, 
ପଣୁ ି ରାକ୍ଷସ। ତା’ ପାଖକୁ ଜ୍ାନ ଆହରଣ କରବିା 

ପାଇଁ ଆପଣ କମାକତ ପଠାଉଛନ୍?ି’ ଶ୍ରରୀରାମ 
କହକିଲ - ‘ହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ! କମା କର୍ା ମାନକିଲ ତୁମର 
ମଙ୍ଗଳ। ୋଅ।’ 

ଭାଇଙ୍କ ଆକଦଶକୁ 
ଅବମାନନା କରବିାର ପ୍ରଶ୍ନ 
ଉଠୁନ।ି ଅଗତ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ 
ଭୂମକିର ମମୁଷୂୁ ୍ ଅବସ୍ାକର 
ପଡ଼ରିହଥିିବା ରାବଣର ମଣୁ୍ଡ 
ପାଖକର ୋଇ ଛଡ଼ିା କହକଲ। 
କଛି ିଶବ୍ଦ ଶଣୁ ିରାବଣ ପଚାରଲିା - 
‘କଏି?’ ‘ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରରୀରାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 
କମାକତ ପଠାଇଛନ୍।ି ଆପଣ କମାକତ କଛି ି ଜ୍ାନ 
ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍।’ - ଉର୍ର କଦକଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କନୁି୍ 
ରାବଣ କଛି ିଉର୍ର ନ କଦଇ କସମତି ିପଡ଼ ିରହଲିା। 
କଛିସିମୟ ଅକପକ୍ଷା କର ିଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ 

କଫର ିଆସ ିକହକିଲ - ‘ମୁଁ ପରା ଆପଣଙୁ୍କ କହଛି ି
ରାବଣର ଅହଙ୍କାର ଅଦ୍ୟାବଧି ୋଇନ।ି କସ କ’ଣ 
ଜ୍ାନ କଦବ।’ ପ୍ରଭୁ ସବୁକଛି ି ଜାଣ ି ପାର ି କହକିଲ 
- ‘ଲକ୍ଷ୍ମଣ,ରାବଣ ପାଖକର ତୁକମ କକଉଁଠ ି ଠଆି 
କହାଇଥିଲ?’ ‘ରାବଣର ମଣୁ୍ଡ ପାଖକର। ଖବୁ 

ନକିଟକର। କାରଣ ଅଧା ମରା 
କଲାକଟ ି ଧରୀକର ଧରୀକର କମ 
ସ୍ରକର କହବି। ସ୍ପଷ୍ ଶଭୁବିା 
ପାଇଁ ତା’ ମଣୁ୍ଡ ପାଖକର ଠଆି 
କହାଇଥିଲ।ି’ - ଉର୍ର କଦକଲ 

ଲକ୍ଷ୍ମଣ। 
 ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଏ ସରଳତାପରୂ୍୍ ଉର୍ରକର ପ୍ରଭୁ 

ଟକିଏି ହସ ିକଦଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙୁ୍କ କନଇ ରାବଣ ନକିଟକୁ 
ଗକଲ। ରାବଣର କଗାଡ଼ ପାକଖ ବସ ିହାତ କୋଡ଼ ି
କହକିଲ - ‘କହ ରାବଣ! ତୁକମ ସରୀତାଙୁ୍କ କଚାର ି

କରଥିିବା କୋଗୁଁ କେଉଁ ପାପ କରଥିିଲ, ତା’ ର ଫଳ 
ତୁକମ ପାଇ ସାରଛି। ଏକବ କମାର ଅନୁକରାଧ, 
କମା ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙୁ୍କ କଛି ି ଜ୍ାନ ପ୍ରଦାନ କର।’ 
ରାବଣ କବଶ ଖସୁ ିକହାଇ କହଲିା - ‘ପ୍ରଭୁ! ଅନ୍ୟଙୁ୍କ 
ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ସଂସ୍ାର କପିର ିଶକି୍ଷା ଦଆିୋଏ, 
ତା’ର କକୌଶଳ ଆପଣଙୁ୍କ ଭଲ ଭାକବ ଜଣା।’ 
ପକର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବ ିରାବଣ କଗାଡ଼ ପାକଖ ହାତ କୋଡ଼ ି
ଠଆି କହବାରୁ ରାବଣ ଉପକଦଶ କଦବା ଆରମ୍ଭ 
କଲା।

 ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରରୀରାମ ଏଠ ି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା କଦବାକୁ 
ୋଇ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଜଣାଇକଦକଲ କେ 
କାହାଠୁଁ କଛି ି ଶକି୍ଷା ପାଇବାକୁ କହକଲ ନମ୍ରତାକୁ 
ଆପକଣଇବାକୁ କହବ। ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରବିାକୁ 
କହବ। ବଧିି ଅନୁସାକର ପ୍ରଣପିାତ କର ି ବନିରୀତ 
ଭାକବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରବିାକୁ କହବ। n

ଶକି୍ଷାଗ୍ରହଣରର ବନିମ୍ରତଷା
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ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ସଂସ୍ତୃ।ି ଏହ ି ଅଭ୍ୟାସଟ ି
ମଣଷି ସମାଜର ଅତ ି ପରୁୁଣା ଓ କବଶ୍  
ତାତ୍ପେ୍୍ୟପରୂ୍୍। କେଉଁ ଜାତରି ପଠନ 

ସଂସ୍ତୃ ି କେକତ ଉନ୍ନତ, କସ ଜାତ ି କସତକି ି ଉନ୍ନତ 
ଓ ଚନି୍ାଧାରାକର କସତକି ି ପ୍ରଗତଶିରୀଳ। ପଠନ 
ପ୍ରୟି ଜାତରି ଭାଷା, ସାହତି୍ୟ, ସଂସ୍ତୃ,ି ଶକି୍ଷା କବଶ 
ଉଚ୍ଚକକାଟରୀର। ପସୁ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନର ମାନସକିତା ଦୁବ୍ଳ 
କହକଲ ଭାଷା, ସାହତି୍ୟ, କଳା ଓ ସଂସ୍ତୃ ି କ୍ରମଶଃ 
ଦୁବ୍ଳ କହାଇ ପଡ଼ବି। କତଣ ୁ ଆମକୁ ବହ ି ପଢ଼଼ାର 
ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତ ିବକିଶଷ ଧ୍ୟାନ କଦବାକୁ କହବ।

 ପସୁ୍ତକ ପଠନର ଆଦଶ୍ ଓ ମହନରୀୟତା ସବୁ 
େଗୁକର, ସବୁ ସମୟକର ରହଛି।ି ପସୁ୍ତକ ପଠନ 
ଅଭ୍ୟାସ ପାଠକର ମନ ଓ ହୃଦୟକର ଆକଣ ଅପାର 
ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପସୁ୍ତକ ହ ିଁ ପାଠକର କପ୍ରରଣାର ଉତ୍ସ 
ପାଲଟେିାଏ। ପସୁ୍ତକ ପଠନକର କେଉଁ ରକସାର୍ରୀର୍୍ 
ଭାବାକବଗ ମନକୁ ଛୁଇଁ ୋଏ, ତାହା କକୌଣସ ି
ଇକଲକ୍ କ୍ାନକି୍ସ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ାରା ସମ୍ଭବ କହାଇନର୍ାଏ। 
କଲଖକ ବା କବ ି ତା’ ନଜିର ଅନ୍ରଙ୍ଗ ଅନୁଭବର 
କର୍ା ଓ ମନଗହନର ବ୍ୟର୍ାକୁ ହ ିଁ ଗ୍ରନ୍ଥକର ଲପିବିଦ୍ଧ 
କରରି୍ାଏ; କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରକତ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହୃଦୟସ୍ପଶ୍ରୀ 
କହାଇର୍ାଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକର କାରମାଇଲ କହଥିିକଲ- 

‘ଭଲ ବହରି ଆକବଦନ ମନକୁ ଟାଣ ିନଏି, ହୃଦୟକୁ 
ଛୁଏଁ। ଏହା ଅମତୃର ସନ୍ାନ ଦଏି- ଏହା ଏକ ଦମ୍ଭ, 
ଏକ ଶକ୍।ି ଏଥିକର ର୍ାଏ କାଳକୁ ଟପେିବିାର 
ମାନସକିତା।’ ଲଡ୍ କବକନଙ୍କ ଭାଷାକର - ‘ପସୁ୍ତକ 
ଗଠନ ମଣଷିକୁ ମଣଷି ପର ିଗଢ଼ ିକତାକଳ।’

 ବହ ି କହଉଛ ି ଜ୍ାନ ଓ ବୁଦ୍ଧରି ରୂପମୟ 
ପରପି୍ରକାଶ। ପସୁ୍ତକର ବକିଳ୍ପ ନାହ ିଁ। ଏହା ଜ୍ାନ 
ଓ ପ୍ରଜ୍ାର ଏକ ଅମଲୂ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 
ଏହାର ଦ୍ାର ସବ୍ଦା ଉନ୍ମମୁକ୍। ନରୀତ ି ଓ ଆଦଶ୍ର 
ପସୁ୍ତକଟଏି ଜଣକୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି୍ୱକର ପରଣିତ 
କରପିାକର। ‘ହରଶି୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକ’ଟ ି କମାହନଦାସ 
କରମ ଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ରୀଙୁ୍କ ସତ୍ୟ ଓ ଅହଂିସାର ପଜୂାରରୀ 
କରପିାରଥିିଲା। ହାରଏିଟ୍  ବଚିର କଷ୍ାଙ୍କ ରଚତି 
‘ଅଙ୍କଲ ଟମସ୍  କକବନି’ ପସୁ୍ତକ ଆକମରକିାର ଘଣୃତି 
ଓ କଳଙି୍କତ କ୍ରରୀତଦାସ ପ୍ରର୍ା ବକିଲାପକର ସମର୍୍ 
କହାଇଥିଲା। କାଲ୍ମାକସ୍ ‘ଦାସ କ୍ୟାପଟିାଲ’ ପସୁ୍ତକ 
ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱକର ସାମ୍ୟବାଦର ଗଢ଼ୂତର୍୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର 
କରଛି।ି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗରୀତା ଭଳ ି ପବତି୍ 
ଗ୍ରନ୍ଥଗଡ଼ୁକି େକୁଗ େକୁଗ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତମାଗ୍କର 
େବିାକୁ କପ୍ରରତି କରଆିସଛି।ି ପଠନ ସଂସ୍ତୃରି 
ଆଦଶ୍ ଓ ମହନରୀୟତାର ଏହା କଗାଟଏି କଗାଟଏି 
ଜ୍ୱଳନ୍ ଉଦାହରଣ। ପସୁ୍ତକ କହଉଛ ି େର୍ାର୍୍କର 
ମାନବଜାତରି ପର୍ପ୍ରଦଶ୍କ। 

 ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମୟକର ବହ ି ପଢ଼଼ା ଅଭ୍ୟାସକୁ 
ଏକପ୍ରକାର ସ୍ାଣ ୁ କରକିଦଇଛ ି କମାବାଇଲ୍  କଫାନ୍ । 
ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜରୀବନକର କମାବାଇଲ କଫାନ୍  
ଅପରହିାେ୍୍ୟ, ମାତ୍ ଏହ ିେନ୍ତ ଭତିକର ଆକମ ସମ୍ପରୂ୍୍ 
ବନ୍ଦରୀ କହବା ଶଭୁଙ୍କର ନୁକହଁ। କକକତଜଣ ବନୁ୍ ସାଙ୍ଗ 
କହାଇ ଦୂରସ୍ାନକୁ ବସ୍  କମିା୍ କ୍ନ୍ କର ୋଉଥିବା 
ସମୟକର କଦଖାୋଏ, କକହ ିକାହା ସହତି ବକିଶଷ 

କର୍ା କହାଇନର୍ା’ନ୍।ି ସମକସ୍ତ ହ୍ାଟସ୍ ଆପ୍  କମିା୍ 
କଫସ୍ ବୁକ୍ କର ବ୍ୟସ୍ତ। ପଲିାଠାରୁ ବୟସ୍ ପେ୍୍ୟନ୍ 
କାନକର ଇଅର କଫାନ୍  ଲଗାଇ ଗରୀତ ଶଣୁଥୁିକବ, 
କମି୍ା କମାବାଇଲକର କଗମ୍  କଖଳୁଥିକବ। ନକହକଲ 
ସକିନମା କଦଖଥୁିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାୋଏ। ପସୁ୍ତକ 
ପଠନ, ଏପରକି ି ସମା୍ଦ ପତ୍ଟଏି ପଢ଼଼ବିାକୁ 
କସମାନଙ୍କର ସମୟ ନର୍ାଏ। ୋତ୍ା ସମୟକର 
ଗପ, ଉପନ୍ୟାସ କମି୍ା କାବ୍ୟ କବତିା ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼଼ବିା 
ପରୁୁଣା କାଳଆି କର୍ା କହାଇୋଇଛ।ି ସକତକେପର ି
ଜରୀବନଟା େନ୍ତ ପାଲଟ ି ୋଇଛ।ି ପକୂବ୍ ଜକଣ 
ଶକି୍ଷତି ବ୍ୟକ୍ ି କ୍ନ୍  ବା ବସ୍ କର ଦୂରସ୍ାନକୁ ଗଲା 
କବକଳ ସାଥିକର କନଇ ୋଉଥିକଲ ପସୁ୍ତକ। େଦବିା 
ପସୁ୍ତକ ପାଖକର ନର୍ାଏ, କତକବ କଷ୍ସନ୍  ବୁକ୍  
ଷ୍ଲ୍ ରୁ ବହଟିଏି କମି୍ା ପତ୍କିାଟଏି କଣି ି ସାଙ୍ଗକର 
କନଉଥିକଲ। ଗାଡ଼ ି ଛାଡ଼ବିାଠାରୁ ଗନ୍ବ୍ୟ ପର୍କର 
ପହଞ୍ଚବିା ପେ୍୍ୟନ୍ ପସୁ୍ତକ ପଢ଼଼ା ଚାଲରି୍ାଏ। ଜକଣ 
ଜକଣ ବ୍ୟକ୍ ି ତାଙ୍କ ୋତ୍ା କଶଷ କଲାକବଳକୁ କସ 
ପଢ଼ୁଥିବା ପସୁ୍ତକଟକୁି ମଧ୍ୟ କଶଷ କରରି୍ା’ନ୍ ି ଏବଂ 
ଦରୀଘ୍ୋତ୍ାକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରରି୍ା’ନ୍।ି କମ୍ପ୍ୁୟଟର, 
ଲାପଟପ୍  କମି୍ା କମାବାଇଲ ମାଧ୍ୟମକର ପାଠପଢ଼଼ା, 
ପସୁ୍ତକ ପଠନ ପର ିଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହ ିଁ। 

 ପସୁ୍ତକକୁ କେପର ି ସହଜ ଓ ଇଚ୍ାନୁୋୟରୀ 
ପଢ଼଼ ି କହବ, ଅନ୍ୟ କକୌଣସ ି େନ୍ତ ଏହାର ସମକକ୍ଷ 
କହାଇପାରବି ନାହ ିଁ। ବଶିଷି୍ ସାହତି୍ିୟକ ସାତକଡ଼ ି
କହାତାଙ୍କ ଭାଷାକର- ‘କଦହ ଛୁଇଁବା ମାକତ୍ କେପର ି
କରାମାଞ୍ଚ ସଷୃ୍ ି ହୁଏ, ପସୁ୍ତକ ଉପକର ହାତ ରଖିକଲ, 
ଏହାର ବାସ୍ା ବାରପିାରକିଲ କସହପିର ି ମନ 
କରାମାଞ୍ଚତି ହୁଏ। କନୁି୍ େନ୍ତ କେକତ ନକିଟକର ଥିକଲ 
ମଧ୍ୟ ସ୍ପଶ୍ କରବିା ଦ୍ାରା ମନ କରାମାଞ୍ଚତି ହୁଏ ନାହ ିଁ।’

 ପଠନ ସଂସ୍ତୃ ିହ ିଁ ସମାଜର ଅନ୍ୟାୟ କୁସଂସ୍ାର 

ଓ ଦୁନ୍ରୀତ ି ଆଦକୁି ପ୍ରତହିତ କର ି ସମାଜକର ମହାନ 
ଆଦଶ୍ ତର୍ା ମାନବକି ମଲୂ୍ୟକବାଧକୁ ପ୍ରତଷି୍ା 
କରବିା ସହ ବ୍ୟକ୍କୁି ସଂସ୍ାରତି କରବିାକର ସମର୍ ୍
କହାଇର୍ାଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକର ଉରୁ୍୍ କବ ି ସରଦାର 
ଜାଫରରୀଙ୍କ କର୍ା ସ୍ମରଣ କରାୋଇପାକର। କସ 
କହଛିନ୍,ି ‘େଦ ି ସମାଜକର େବୁକମାନଙୁ୍କ ପସୁ୍ତକ 
ପଢ଼଼ବିାକର ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇଦଆିୋଏ ଏବଂ ଖାଇବା 
ପାଇଁ ଦୁଇଟ ି ରୁଟ ି ବ୍ୟବସ୍ା କର ି ଦଆିୋଏ, କତକବ 
କଦଶରୁ ଅପରାଧର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମେିବି।’ 
ଅଧନୁା େବୁବଗ୍ଙ୍କ ଜରୀବନକର କଦଖା କଦଇଥିବା 
ନଃିସଙ୍ଗତା, ମାନସକି ଦୁଃଶ୍ଚନି୍ା, ଅବସାଦ 
ବା ଆତ୍ହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତାକୁ ପଠନ ହ ିଁ ଲାଘବ 
କରପିାରବି। ମଣଷି ମନକର ବସା ବାନ୍ଥିିବା ନାନାଦ ି
ନକାରାତ୍କ ଚନି୍ନ ଓ କୁସଂସ୍ାରରୁ ମକୁ୍ କରବିାକର 
ପଠନ ହ ିଁ ମଖୁ୍ୟ ଅବଲମ୍ନ। 

 ପଠନ ସଂସ୍ତୃ ିଜାଗ୍ରତ କହକଲ ପାଠକକଗାଷ୍ରୀ 
ସଷୃ୍ ି କହାଇପାରବି। ପାଠକ କଗାଷ୍ରୀ ସଷୃ୍ ି କହକଲ 
ଉଚ୍ଚକକାଟରୀର କଲଖକ କଗାଷ୍ରୀ ସଷୃ୍ ିକହକବ। ପଠନ 
ସ୍ପହୃା ହ ିଁ ପସୁ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହତି 
କରପିାରବି। କଶୈଶବରୁ ହ ିଁ ଅଧ୍ୟୟନ ରୁଚ ିସହତି ତା’ର 
ଆଦଶ୍ ଓ ଆଭମିଖୁ୍ୟକୁ ବଳଷି୍ କରବିାକୁ କହବ। 
ଶଶିମୁାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି୍ୱ ବକିାଶକର ପଠନର ଭୂମକିା 
ଅତ ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍। ଶଶି ୁ ମନ ଲାଖି ନରୀତ,ି ଆଦଶ୍, 
ଆଧ୍ୟାତ୍କି ଚନି୍ନର ପସୁ୍ତକ କୋଗାଇ କସମାନଙୁ୍କ 
ପଢ଼଼ବିା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହତି କକଲ କସମାକନ ସମାଜକର 
ଜକଣ ଜକଣ ସନୁାଗରକି କହାଇପାରକିବ। ପସୁ୍ତକ 
ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ାରା ଆମର ଦୃଷ୍ଭିଙ୍ଗରୀ ସଦୂୁର ପ୍ରସାରରୀ 
କହବା ସହ ଆମ ସଂସ୍ତୃ,ି ସଭ୍ୟତା, ପରମ୍ପରାର 
ମହନରୀୟତାକୁ କେ କବଶ୍  ଉପଲବ୍ ଧି କରପିାରବିା, 
ଏଥିକର ଦ୍ମିତ ନାହ ିଁ। n

ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ପଷାଇଁ ପସୁ୍ତକ ପଠନ

ରପନ୍ ସନଧଷାରୀଙ୍କ ପଷାଇଁ ଇପଏିଫ୍ ଓ ନୀତ ିବଦଳୁ
ସଂଗଠତି କକ୍ଷତ୍କର ଭାରତର କକାଟ ିକକାଟ ିକଲାକ କାମ କରନ୍।ି ଏମାକନ ସରକାରରୀ 

କମ୍ଚାରରୀଙ୍କ ଭଳ ିକବତନ, କପନ୍ ସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଧିା ସକୁୋଗ ପାଉ ନଥିକଲ 
ମଧ୍ୟ ସରକାର ବଭିନି୍ନ ସମୟକର ଏହ ିକମଚ୍ାରରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ତର୍ା ସଖୁ ସବୁଧିା ପାଇଁ ନାନା 
ପ୍ରକାର ନରୀତ ି ଏବଂ ଆଇନ କର ି କସମାନଙୁ୍କ ବୃର୍ଗିତ, ଆର୍ ଥିକ, ସାମାଜକି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ସବୁଧିା ସକୁୋଗ କୋଗାଇ ଆସଛୁନ୍।ି ସଂଗଠତି କକ୍ଷତ୍ର କମ୍ଚାରରୀଙ୍କ କପ୍ରାଭକିଡଟ୍ ଫଣ୍ଡ 
ଓ କପନ୍ ସନ୍  ଆଦ ିକର୍ା ବୁଝବିା ପାଇଁ କମ୍ଚାରରୀ ଭବଷି୍ୟନଧିି ପାଣ୍ ିବା ଇପଏିଫ୍ ଓ ରହଛି।ି 
ଇପଏିଫ୍ ଓ ଅଧରୀନକର ୧୨ ଲକ୍ଷ କକାଟରୁି ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କପ୍ସ ପାଣ୍ ିରହଛି।ି କଦଶର ୬୦ 
ନୟିତୁ କମ୍ଚାରରୀ ଇପଏିଫ୍ ଓକୁ ନଜିର ଅବଦାନ ପ୍ରତ ି ମାସ କୋଗାଇର୍ା’ନ୍।ି ପରତିାପର 
ବଷିୟ କହଉଛ ି ଇପଏିଫ୍ ଓର କପନ୍ ସନ୍  ନରୀତ ି ଅତ୍ୟନ୍ କନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଏଥିକର ଜକଣ 
କମ୍ଚାରରୀ କେକତ ଅଧିକ କବତନ ପାଉ ନା କାହ ିଁକ ି ଅବସର ପକର ତା’ର କପନ୍ ସନ୍  
୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉପକର ହ ିଁ ଧାେ୍୍ୟ କହାଇର୍ାଏ। ଆହୁର ି ମଧ୍ୟ କକୌଣସ ି କମ୍ଚାରରୀଙ୍କର 
ମାସକି କପନ୍ ସନ୍  ସବ୍ାଧିକ ୭,୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କହାଇପାରବି ନାହ ିଁ। ଏହା ଉପକର 
ମହଙ୍ଗାଭର୍ା ବା ଅନ୍ୟ କଛି ିସାମୟକି ବୃଦ୍ଧରି ବ୍ୟବସ୍ା ନାହ ିଁ। କମ୍ଚାରରୀ ଓ ନେିକୁ୍ଦିାତାଙ୍କ 
ମଳିତି ଆର୍ ଥିକ ଅବଦାନକର କପନ୍ ସନ୍  ପାଣ୍ ିଗଠତି କହାଇଛ।ି କନୁି୍ କମ୍ଚାରରୀଙୁ୍କ ଅବସର 
ପକର ସାମାଜକି ସରୁକ୍ଷା କୋଗାଇ କଦବାକର ଏହ ିଇପଏିଫ୍ ଓ କପନ୍ ସନ୍  ଆକଦୌ େକର୍ଷ୍ 
ନୁକହଁ। ସପୁ୍ରମିକକାଟ୍ ବଦ୍ଧଥିତ କପନ୍ ସନ୍  ପାଇଁ ରାୟ କଦଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ ଇପଏିଫ୍ ଓ ଓ କକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ଏହା ବକିରାଧକର ଅପଲି କର ିମାମଲାକୁ ପଣୁ ିଗକଡ଼ଇବାକର ସଫଳ କହାଇଛନ୍।ି 
ଆହୁର ିମଧ୍ୟ ସଂଗଠତି କକ୍ଷତ୍ର କମ୍ଚାରରୀଙ୍କ ଅବସର ବୟସ ସରୀମା ୫୮ ବଷ ୍ରହଛି,ି ୋହା 
ବଶି୍ୱର କୁତ୍ାପ ିକଦଖାୋଏ ନାହ ିଁ।

ଏକବ ଇପଏିଫ୍ ଓର କଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ କହାଇଛ ିଏବଂ ୨୦୪୭ ପେ୍୍ୟନ୍ ଏହା ଏକ ଭଜିନ 
ଡକୁକମଟ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛି।ି ଏଥିକର କମ୍ଚାରରୀଙ୍କ ଅବସର ବୟସସରୀମା ୫୮ ରୁ ୬୦ ଏବଂ 
ସ୍ଳବକିଶଷକର ୬୫ ବଷ୍ କରବିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଛି।ି ଇପଏିଫ୍ ଓ ଏହ ି ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ୨୦ 
ବଷ୍ ତଳୁ ଲାଗ ୁ କରବିା ଉଚତି ଥିଲା। କବାଧହୁଏ ପରବିର୍୍ନର ଆହ୍ାନ ଓ ଜନସାଂଖି୍ୟକ 
ଅଭବୃିଦ୍ଧକୁି ଏହ ି ସଂସ୍ା ଠକି୍  ଭାକବ ବୁଝ ି ପାରନିଥିଲା, ଅର୍ବା କକୌଣସ ି ବାହ୍ୟ ଚାପକର 
ରହଥିିଲା। ଏକବ ସରକାରରୀ ଚାକରି ି ପ୍ରାୟ ଦୁଷ୍ପାପ୍ୟ। ଆହୁର ି ମଧ୍ୟ କପନ୍ ସନ୍  ବ୍ୟବସ୍ା 
ବଦଳଛି।ି ସରକାରରୀ କମ୍ଚାରରୀମାକନ ମଧ୍ୟ ଏକବ ସଂଗଠତି କକ୍ଷତ୍ର କମଚ୍ାରରୀଙ୍କ ଭଳ ି
ନଜିର ଅଂଶଧନ ଭରି୍କିର କପନ୍ ସନ୍  ସବୁଧିା ପାଉଛନ୍।ି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କମ୍ଚାରରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
ବୃଦ୍ଧ ିଓ କପନ୍ ସନ୍  ପାଣ୍ ିଉପକର ପଡୁଥିବା ଚାପକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳ ିନଷି୍ପର୍ ି
କନବାକୁ ବାଧ୍ୟ କହାଇଛନ୍।ି

କହବିା ବାହୁଲ୍ୟ କେ ଆକଳନ ଅନୁସାକର ୨୦୪୭ ସଦୁ୍ଧା ଭାରତ ଏକ ବାଦ୍ଧ୍କ୍ୟ 
ସମାଜ ବା ଏଜଂି କସାସାଇଟକିର ପରଣିତ କହବ। କସକତକବଳକୁ କଦଶକର ୬୦ ବଷ୍ 
ବା ତଦୂଦ୍ଧ୍ୱର୍ ବୟସର କଲାକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ନୟିତୁକର ପହଞ୍ଚବି। କସମାନଙୁ୍କ ସାମାଜକି 
ଓ ସ୍ାସ୍୍ୟ କସବା ସରୁକ୍ଷା କୋଗାଇ କଦବାକୁ ପଡ଼ବି। କତଣ ୁ ଏଥିପାଇଁ ଇପଏିଫ୍ ଓ ପାଣ୍କୁି 
େକର୍ଷ୍ ବୃଦ୍ଧ ିକରାେବିା ଆବଶ୍ୟକ। ସରଳ ସତୂ୍ କହଲା କମଚ୍ାରରୀଙ୍କ ଅବସର ବୟସ ସରୀମା 
ବଢ଼଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ବି। ଏହାଦ୍ାରା କସମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଇପଏିଫ୍ ଓକୁ ବଢ଼଼ବି ଏବଂ କପ୍ସ 
ପାଣ୍ରି ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼଼ବି। କତକବ ଅଧିକ ବଷ୍ ଚାକରି ିକକଲ କମଚ୍ାରରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ 
ଅବଦାନ ରାଶ ିଇପଏିଫ୍ ଓକୁ କଦବାକୁ ପଡ଼ବି। ଇପଏିଫ୍ ଓ ଏକବ ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିାକର କପନ୍ ସନ୍  
ଫଣ୍ଡ କରଗକୁଲଟରରୀ ଅର୍ରଟିକୁି ସାମଲି କରବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ।ି ଏହ ି କରଗକୁଲଟରରୀ 
ଅର୍ରଟି ିସରକାରରୀ କମ୍ଚାରରୀଙ୍କ ଜାତରୀୟ କପନ୍ ସନ୍  କୋଜନାକୁ ନୟିନ୍ତଣ କରୁଛ।ି ଅଧିକାଂଶ 
ଅଗ୍ରଣରୀ କଦଶ ଓ ସମାଜକର ଏକବ ସାବ୍ଜନରୀନ କପନ୍ ସନ୍  ବ୍ୟବସ୍ା କାେ୍୍ୟକାରରୀ କହଉଛ ି
ଏବଂ ସବୁ ବୃଦ୍ଧ / ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍କ ସବ୍ନମି୍ନ ମାସକି କପନ୍ ସନ୍  କୋଗାଇ ଦଆିୋଉଛ।ି ଭାରତ 
ମଧ୍ୟ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ା କାେ୍୍ୟକାରରୀ କରବିାକୁ ଚନି୍ା କରୁଛ।ି କତଣ ୁକସ ସମ୍ଭାବନାର କଛି ିଲାଭ 
ହାକତଇବାକୁ କବାଧହୁଏ ଇପଏିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛ।ି

ସବୁ ଆର୍ ଥିକ ପଦକକ୍ଷପର ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟ ି ଦଗି ର୍ାଏ। ଇପଏିଫ୍ ଓ କମ୍ଚାରରୀଙ୍କ 
ଅବସର ବୟସ ସରୀମା ବଢ଼଼ାଇକଲ କମ୍ଚାରରୀଙ୍କ କପନ୍ ସନ୍  ପାଣ୍କିର କସମାନଙ୍କ ଅବଦାନ 
ରାଶ ିବଢ଼଼ବି। ଏହା ଫଳକର କସମାକନ ଅବସର ପକର କଛି ିଅଧିକ କପନ୍ ସନ୍  ପାଇକବ। 
ଏହାଦ୍ାରା ମଧ୍ୟ ଅବସର ବୟସକର କେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ସରକାରରୀ ଓ କବସରକାରରୀ କକ୍ଷତ୍କର 
ରହଛି ି ତାହାର ଅବସାନ ଘଟବି। ଅପରପକ୍ଷକର ଅବସର ବୟସ ସରୀମା ବଢ଼଼କିଲ ଚାକରି ି
ପ୍ରତ୍ୟାଶରୀ େବୁବଗ୍ଙ୍କର ନେିକୁ୍ ିସକୁୋଗ ବଳିମ୍ତି ତର୍ା ସଂକୁଚତି କହବ। କସମାକନ ଦୁଇବଷ୍ 
ଅକପକ୍ଷା କରବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କହକବ ଏବଂ ତଦ୍ାରା କସମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ଅପଚୟ ଘଟବି। 
‘ଅଗ୍ାନାଇକଜସନ ଫର ଇକ୍ ନମକି୍  କକାଅପକରସନ ଆଣ୍ଡ କଡକଭଲପ୍ କମଟ୍‘ ତାହାର 
୨୦୧୨ ‘କପନ୍ ସନ୍  ଆଉଟ୍ ଲୁକ୍ ’କର ଉକଲ୍ଖ କରଥିିଲା କେ କଲାକଙ୍କର ହାରାହାର ି ଆୟଷୁ 
ବଢ଼଼ୁଥିବାରୁ ସରକାରଙୁ୍କ ପେ୍୍ୟାୟକ୍ରକମ କମ୍ଚାରରୀଙ୍କ ଅବସର ବୟସ ସରୀମା ବୃଦ୍ଧ ିକରବିାକୁ 
ପଡ଼ବି। କସଥିପାଇଁ ନଜିର ଜାତରୀୟ କପନ୍ ସନ୍  ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସମୟ ଉପକୋଗରୀ, ପେ୍୍ୟାପ୍ତ 
ଏବଂ ସକ୍ଷମ କରବିାକୁ ସରକାରଙୁ୍କ ସନୁଶି୍ଚତି ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ କହବ। ଏକବ 
ଏହ ିପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର କକକତଦୂର ଗ୍ରହଣ କରକିବ, ତାହା ତାଙ୍କ ଉପକର ନଭି୍ର କକର। 
ଭାରତକର ଏକବ ଇପଏିଫ୍ ଓର କପନ୍ ସନ୍ ଧାରରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫୩ ଲକ୍ଷ। କସଥିମଧ୍ୟରୁ 
ପ୍ରାୟ ୨୩ ଲକ୍ଷ ମାସକି ଏକହଜାର ଟଙ୍କା କପନ୍ ସନ୍  ପାଉଛନ୍।ି ଅବଶଷି୍ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ 
ସବ୍ାଧିକ ୩୮୦୦ ଟଙ୍କା ମାସକି କପନ୍ ସନ୍  ପାଉଛନ୍।ି

ଇପଏିଫ୍ ଓ ପାଖକର ଅର୍୍ର ଅଭାବ ନାହ ିଁ। ଅଭାବ ରହଛି ି କମଚ୍ାରରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ଉଦାସରୀନତା। ଏଥିକର କକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମକିା ରହଛି।ି କତଣ ୁ ନୂଆ କୋଜନା 
କାେ୍୍ୟକାରରୀ କରବିା ପବୂ୍ରୁ କସବାନବୃିର୍ କମ୍ଚାରରୀମାନଙ୍କ କପନ୍ ସନ୍  ବୃଦ୍ଧ ି ପ୍ରର୍କମ 
କରାୋଉ। ମାସକି ୧ ହଜାରରୁ ୩୭୦୦ ଟଙ୍କା କପନ୍ ସନ୍ କର ବୁଢ଼ାକାଳକର ଜକଣ ବଞ୍ଚ ି
ପାରବି କ?ି ସରକାରଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ ିକକକବ ଏହ ିକକ୍ଷତ୍ପ୍ରତ ିପଡ଼ବି, ତାହା ହ ିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। n
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ଜଗତସଂିହପରୁ,୫ା୯(ସମସି): ଜଲି୍ଲାର 
କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କକଲାଠ ି ପଞ୍ଲାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ଲୁଣକୁୁଆ ଗ୍ଲାମର ରରବି ଗ୍ଲାମୀଣ ମହଳିଲାଙୁ୍ 
କେରଲାକକଲାେଲା ହସ୍ତଶଳି୍ପ ବଞ୍ବିଲାର ନୂଆ ବଲାେ 
କେଖଲାଇଛ।ି କେରଲାକକଲାେଲା ହସ୍ତଶଳି୍ପ ଚଲାହେିଲାକୁ 
କନଇ ୧୫ ଜଣରୁ ଅଧିକ ମହଳିଲା ସଂରଠତି 
ଭଲାକବ ରତ ୫ ମଲାସ ଧର ିତଲାଲମି କନବଲା ସହତି 
ଶ୍ୀ ରକଣଶ କେରଲାକକଲାେଲା ହସ୍ତଶଳି୍ପ କରଲାଷ୍ୀ 
ରଠନ କରଛିନ୍ତ।ି ତଲାଲମି ପଲାଇଥିବଲା ଏହ ି ୧୫ 
ଜଣ ମହଳିଲା ପ୍ଲାୟ ୨୦ରୁ ଅଧିକ କେରଲାକକଲାେଲା 
ସଲାମଗ୍ୀ ଉତ୍ଲାେନ କରୁଥିବଲା ସଚୂନଲା ମଳିଛି।ି 

ପଲାରମ୍ଲାରକି ମଲାେପିଲାତ୍ରର ଚଲାହେିଲା କମବିଲା 
ପକର ବହୁ ବୃତ୍ଧିଲାରୀ କସମଲାନଙ୍ ବର୍ଗ ବର୍ଗର 
କକୌଳକି ମଲାେପିଲାତ୍ରର ବ୍ୟବସଲାୟ ଛଲାଡୁଥିବଲା 
ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ପରସି୍ତିକିର କେକତକବକଳ 
ଗ୍ଲାମୀଣ ମହଳିଲା ନକିଜ କଛି ି କରଲାଜରଲାର କର ି
ପରବିଲାରର ଆର୍ ଥିକ ଅବସ୍ଲା େୂର କରବିଲାକୁ ଚନି୍ତଲା 
କରୁଥିକଲ, ଠକି୍  ଏହ ି ସମୟକର କସମଲାନଙୁ୍ 
ଓଡ଼ଶିଲା ସରକଲାରଙ୍ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ତଲାଲମି କକନ୍ଦ୍ର 
ଅଧୀନକର ଥିବଲା କେରଲାକକଲାେ କରେନଂି କସଣ୍ଟର, 
ଲୁଣକୁୁଆ ବଞ୍ବିଲାର ନୂଆ ରଲାସ୍ତଲା କେଖଲାଇଛ।ି 
େୀର୍ଗ ୫ ମଲାସ ତକଳ ଏହ ି ମହଳିଲାମଲାକନ 
ଶ୍ୀରକଣଶ କେରଲାକକଲାେଲା ହସ୍ତଶଳି୍ପ କରଲାଷ୍ୀ 

ରଠନ କରବିଲା ପକର କସମଲାନଙୁ୍ ତଲାଲମି ପ୍େଲାନ 
କରଲାେଲାଇଛ।ି େକ୍ଷତଲାର ସହତି ଏହ ି ୧୫ ଜଣ 
ମହଳିଲା ବଭିନି୍ନ କେରଲାକକେଲା ସଲାମଗ୍ୀ ତଆିର ି
କରବିଲା ସମ୍କ୍ଗକର ତଲାଲମି ଗ୍ହଣ କରଥିିବଲା 
କେରଲାକକଲାେ କରେନଂି କସଣ୍ଟରର ପ୍ଶକି୍ଷକ 
କବୈେ୍ୟନଲାର୍ ମହନ୍ତ ପ୍କଲାଶ କରଛିନ୍ତ।ି 

ଏ ସମ୍କ୍ଗକର କେରଲାକକଲାେଲା ପ୍ଶକି୍ଷକ ଶ୍ୀ 
ମହନ୍ତ କହଛିନ୍ତ,ି ପବୂ୍ଗରୁ ୧୯୯୯ ମହବଲାତ୍ୟଲା 
ପକର ଏଠଲାକର ଏକ କୱେଚ୍ଲାକସବୀ ସଂସ୍ଲା 
ଦ୍ଲାରଲା କେରଲାକକଲାେଲା ହସ୍ତଶଳି୍ପର ତଲାଲମି ପ୍େଲାନ 
କରଲାେଲାଉଥିଲଲା। କସକତକବକଳ କପଲାଡ଼୍ ଲା ମଲାେ ି

ପତ୍ର ଉପକର କସରଲାମକି େଆିେବିଲା କନଇ 
ତଲାଲମି ପ୍େଲାନ କରଲାେଲାଉଥିଲଲା। ଓରମଲାସ 
ପକ୍ଷରୁ ଏକ କରେନଂି କସଣ୍ଟର ରହୃ ଏଠଲାକର 
ପ୍ତଷି୍ଲା କରଲାେଲାଇଥିଲଲା। କତକବ ଏହ ି ତଲାଲମି 
ପ୍େଲାନ ଦ୍ଲାରଲା ସ୍ଲାନୀୟ ଅଞ୍ଳର କକକତକ 
ମହଳିଲା ଓ ପରୁୁର ୱେଲାବଲମ୍ୀ କହବଲା ପକର 
ଏହ ି ତଲାଲମି କକନ୍ଦ୍ରେ ି କକୌଣସ ି କଲାରଣରୁ ବନ୍ଦ 
କହଲାଇେଲାଇଥିଲଲା। କତକବ ବଭିଲାର ପକ୍ଷରୁ 
ସ୍ଲାନୀୟ ମହଳିଲାଙ୍ ବୃତ୍ରିତ ଆଗ୍ହକୁ କନଇ 
ରତ ୫ ମଲାସ ତକଳ ପଣୁ ିଏହ ିତଲାଲମି କକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ଉଦ୍ ଜ୍ୀବତି କରଲାେଲାଇଥିଲଲା। ପ୍ଶକି୍ଷକ ଭଲାକବ 

ଶ୍ୀ ମହନ୍ତଙୁ୍ ଏଠଲାକର ନେିକୁ୍ତ କରଲାେବିଲା ସହତି 
୧୫ ଜଣ ମହଳିଲାଙୁ୍ ରତ ୫ ମଲାସ କହଲଲା 
ପ୍ତେିନି ତଲାଲମି ପ୍େଲାନ କରଲାେଲାଉଛ।ି ଏହ ି
ମହଳିଲାଙୁ୍ ତଲାଲମି ସମୟକର ସରକଲାରଙ୍ 
ପକ୍ଷରୁ ୧ ହଜଲାର େଙ୍ଲା କଲଖଲାଏଁ ଷ୍ଲାଇକପଣ୍ଟ 
ପ୍େଲାନ ବକନ୍ଦଲାବସ୍ତ କହଲାଇଛ।ି ଏଠଲାକର ମଲାେରି 
ସନୁ୍ଦର ସନୁ୍ଦର ଚଉରଲା, ବଭିନି୍ନ କେବଲାକେବୀ 
ମତୂ୍ଥି, ଧ୍ଲାନମଦୁ୍ଲାକର ଉପକବଶନ କରଥିିବଲା 
କରୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍ ମତୂ୍ଥି, ବଭିନି୍ନ ବଲାେ୍ୟକଲାର, 
ଶଳିକର ମସଲଲା ବଲାେୁଥିବଲା ଗ୍ଲାମୀଣ ମହଳିଲା, 
ନତ୍୍ଗକୀ, ବଲାଇଚକଡ଼ଇ ବସଲା, ଚଙୁି୍ଗଡ଼,ି 

ମଲାେ ି ଲଣ୍ଠନ, େୀପ, କବଡରୁମ ଲଲାଇେ, 
ବଭିନି୍ନ ଆକଲାରର ପଲାତ୍ର, ରଙ୍ଗୀନ ସକୁରଇ, 
େୀପ ଓ ଧପୂେଲାନୀ, କୁମ୍,ି କପନଷ୍ଲାଣ୍ଡ ଆେ ି
କେରଲାକକଲାେଲା ସଲାମଗ୍ୀ ପ୍ସୁ୍ତତ କରଲାେଲାଉଛ।ି 
ମହଳିଲାମଲାକନ େକ୍ଷତଲାର ସହତି ଏହ ି କକନ୍ଦ୍ରକର 
କରେନଂି କନଇ ନକିଜ ମତୂ୍ଥି ତଆିର ିକରପିଲାରୁଥିବଲା 
ପ୍ଶକି୍ଷକ ଶ୍ୀ ମହନ୍ତ କହଛିନ୍ତ।ି ମହଳିଲାମଲାକନ 
ନକିଜ କପଲାଡଲାମଲାେକିର ବଭିନି୍ନ ସଲାମଗ୍ୀ ତଆିର ି
କର ି ଏହଲା ଉପକର ସନୁ୍ଦର ସନୁ୍ଦର ରଙ୍ଗ କେବଲା 
କକୌଶଳ ହସଲ କରବିଲା ଦ୍ଲାରଲା ମତୂ୍ଥି ଅଧିକ 
ଆକର୍ଗଣୀୟ କହଲାଇପଲାରଛି।ି

ମହଳିଲାମଲାନଙ୍ ଦ୍ଲାରଲା ନମିଥିତ କେରଲାକକଲାେଲା 
ମତୂ୍ଥିକୁ ବଭିନି୍ନ କମଳଲା, ପ୍େଶ୍ଗନୀକର ବକି୍ ି
କର ି ଏଥିରୁ ମଳୁିଥିବଲା କରଲାଜରଲାରକର 
ଏହ ି ମହଳିଲାମଲାକନ ଭଲକର ଚଳେିବିଲାକୁ 
ଆଶଲା ପ୍କଲାଶ କରଛିନ୍ତ।ି କତକବ ନକିେସ୍ 
ପଲାରଲାେୀପ ବଜଲାରକର ଏହ ି ହସ୍ତଶଳି୍ପର 
ଚଲାହେିଲା ରହଛି।ି କସହପିର ି ସରକଲାରଙ୍ 
ପକ୍ଷରୁ ଆକୟଲାଜତ କରଲାେଲାଉଥିବଲା ପଲ୍ଶି୍ୀ 
କମଳଲା, ବଲାଲେିଲାତ୍ରଲା, ମତୃ୍କିଲା ପ୍େଶ୍ଗନୀ ଓ 
କତଲାରଲାଳ ି କମଳଲାକର ଏହ ି ମଲାେପିଲାତ୍ର ସଲାମଗ୍ୀ 
ବକି୍ ି କରବିଲା ସବୁଧିଲା ଓ ସକୁେଲାର ରହଥିିବଲା 
ପ୍ଶକି୍ଷକ ଶ୍ୀ ମହନ୍ତ ପ୍କଲାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

ଲୁଣକୁୁଆ ମହଳିାଙୁ୍ 
ବାଟ ସେଖାଇଛ ି

ସଟରାସକାଟା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ନେଇ ତଆିର ିକରୁଛନ୍ ି୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସାମଗ୍ରୀ

ପାଟଣାଗଡ଼,୫।୯(ସମସି): ମଣରିର 
ଭବରି୍ୟତ ନମି୍ଗଲାଣକର ଶକି୍ଷଲା ହ ିଁ ଚଲାବକିଲାଠ।ି 
ସଲାରଲା ରଲାଜ୍ୟକର ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷଲାନୁଷ୍ଲାନକର 
ରରୁୁ େବିସ ପଲାଳନ କରଲାେଲାଉଥିବଲା କବକଳ 
ଇନ୍ଦପରୁ କନ୍ୟଲାଶ୍ମ ବେି୍ୟଲାଳୟକର ଏକ 
ଅଭଲାବନୀୟ ରେଣଲା କେଖିବଲାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଆଜ ି ରଲାଜ୍ୟସଭଲା ସଲାଂସେ ନରିଞ୍ଜନ ବଶି ି
ଅଚଲାନକ ପଲାେଣଲାରଡ଼ ବ୍ଲକ ଖରୁକସଲ 
ପଞ୍ଲାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦପରୁ କନ୍ୟଲାଶ୍ମ 
ପରେିଶ୍ଗନ କରଥିିକଲ। କସଠଲାକର ପହଞ୍ ି
କେଖିଲଲା କବଳକୁ କନ୍ୟଲାଶ୍ମକର ଜକଣ 
ମଧ୍ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ନ ଥିବଲା ସହ ବେି୍ୟଲାଳୟର 
ପ୍ଧଲାନଶକି୍ଷକଙ୍ ସକମତ ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷକ 
ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ମଧ୍ ନ ଥିକଲ। ଏଥିସହ 
ବେି୍ୟଲାଳୟର କମ୍ଗଚଲାରୀମଲାକନ ନୂଅଲାଁଖଲାଇ 
ଛୁେକିର ରରକୁ େଲାଇ କେର ି ନଥିବଲା ସ୍ଲାନୀୟ 
କଲଲାକଙ୍ ଠଲାରୁ ଜଲାଣବିଲାକୁ ପଲାଇଥିକଲ 

ଶ୍ୀ ବଶି।ି ଆଜ ି ରଲାଜ୍ୟର ପ୍କତ୍ୟକ ସ୍ଲୁ, 
କକଲଜ ତର୍ଲା ବଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ଲାନକର ପବତି୍ର 
ରରୁୁ େବିସ ପଲାଳନ କହଉଥିବଲା କବକଳ 
ଆଶ୍ମ ବେି୍ୟଲାଳୟକର ଶକି୍ଷକମଲାକନ ଉପସ୍ତି 
ନରହବିଲା ବଡ଼ େୁଃଖର ବରିୟ କବଲାଲ ିକହବିଲା 
ସହ କକ୍ଷଲାଭ ପ୍କଲାଶ କରଥିିକଲ ଶ୍ୀ ବଶି।ି 
ସ୍ଲୁକର ରରୁୁ ନଥିକଲ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ କଲାହଲାକୁ 
ପଜୂଲା କରକିବ କବଲାଲ ି ଅଭଭିଲାବକ କହଛିନ୍ତ।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷକର ଆଶ୍ମ ବେି୍ୟଲାଳୟକର ଥିବଲା 
ପଲାଇଖଲାନଲା ରଡ଼ୁକିକର ପଲାଣ ି କେଲାରଲାଣ କହଉ 
ନଥିବଲାରୁ ଏହଲା ଅଚଳ ଅବସ୍ଲାକର ପଡ଼ ିରହଛି।ି 
ବେି୍ୟଲାଳୟ ପରସିରକର କଶୌଚଲାଳୟ ନମି୍ଗଲାଣ 
କରୁଥିବଲା ଠକିଲାେଲାର ଅତ ି ନମି୍ନମଲାନର କଲାମ 
କରଥିିବଲା କେଖିବଲାକୁ ମଳିଛି।ି ଏଥି ସହତି 
ବେୁି୍ୟତ ସରବରଲାହ ମଧ୍ ବଚି୍ନି୍ନ କହଲାଇପଡ଼ଛି।ି 
କକଲାଡଏି ହଜଲାର ବଶିଷି୍ ଓଭରକହଡ ପଲାଣ ି
େଲାଙି୍ ନମି୍ଗଲାଣ କହଲାଇଥିକଲ ମଧ୍ ଆଜ ି େଲାଏଁ 

କଲାେ୍ଗ୍ୟକ୍ଷମ କହଲାଇପଲାର ି ନଲାହ ିଁ। ଏଠଲାକର 
ସମକସ୍ତ ଠକିଲାେଲାରୀ ଶଲାସନ କରୁଛନ୍ତ,ି େଏି 
ପ୍ତବିଲାେ କକଲ ଠକିଲାେଲାର ଧମକ ଚମକ 
କେଉଥିବଲା କଲଲାକକ ସଲାଂସେଙ୍ ନକିେକର 
ଅଭକିେଲାର କରଥିିକଲ। ଉପଲାନ୍ତ ଅଞ୍ଳକର 
କହଇଥିବଲାରୁ ବକିଲାଶ ନଲାକଁର ଠକିଲାେଲାର, ସ୍ଲୁ 
ଶକି୍ଷକ ଓ କନଷି୍ େନ୍ତୀ ମଳିମିଶି ି ସରକଲାରୀ 
େଙ୍ଲା ବଲାେମଲାରଣଲା କରୁଥିବଲା ଅଭକିେଲାର 
କରଥିିକଲ ସ୍ଲାନୀୟ କଲଲାକକ। ସରକଲାର 
ଆେବିଲାସୀମଲାନଙ୍ ଶକି୍ଷଲାର ସଲାମହୂକି ବକିଲାଶ 
ପଲାଇ ଁ କେକତ କେଲାଜନଲା କଲାେ୍ଗ୍ୟକଲାରୀ 
କକଲ ମଧ୍ କଛି ି ଅସଲାଧ ୁ ଅଧିକଲାରୀଙ୍ ପଲାଇଁ 
ଏହଲା ବଲାେମଲାରଣଲା କହଉଥିବଲା ଅଭକିେଲାର 
କହଲାଇଛ।ି େଳକର ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀମଲାକନ 
ଅସବୁଧିଲାର ସମ୍ଖୁୀନ କହଉଛନ୍ତ।ି ଏଥିପ୍ତ ି
େୃଢ଼ କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାନୁଷ୍ଲାନ ଗ୍ହଣ କରଲାେବି 
କବଲାଲ ି ସଲାଂସେ ଶ୍ୀ ବଶି ି କହଥିିକଲ।

ବାରପିଦା,୫ା୯(ସମସି): ବଲାରପିେଲାର 
ବବିଲାେୀୟ ପ୍ତଜି୍ଲା ନଶିଲା ନବିଲାରଣ 
କକନ୍ଦ୍ରକୁ କସଲାମବଲାର ପଲୁସି ସଲି କରଛି।ି 
ଅକନ୍ତବଲାସୀଙୁ୍ ଅକର୍ନୀୟ ନେି୍ଗ୍ୟଲାତନଲା 
ରେଣଲାକର ଜଲି୍ଲା ପ୍ଶଲାସନ କଡଲା ଆଭମିଖୁ୍ୟ 
ପବୂ୍ଗକ କକନ୍ଦ୍ରକର ଥିବଲା ଅକନ୍ତବଲାସୀଙୁ୍ 
ରରକୁ ପଠଲାଇବଲା ପକର େଲାଉନ ପଲୁସି 
କକନ୍ଦ୍ରକୁ ସଲି କରଛି।ି ନଶିଲା ନବିଲାରଣ 
କରୁଥିବଲା କକନ୍ଦ୍ରର ମଖୁ୍ୟ ଅବନୀ ପତ ି
ନଶିଲାସକ୍ତ ଅବସ୍ଲାକର ଅକନ୍ତବଲାସୀଙୁ୍ 
ମ୍ୁୟଜକିର ତଲାକଳ ତଲାକଳ ମଲାଡ଼ ମଲାରବିଲା 
ଓ ଅକର୍ନୀୟ ନେି୍ଗଲାତନଲା କେବଲା େୃଶ୍ୟ 
ବଭିନି୍ନ କସଲାସଆିଲ ମଡିଆିକର ଭଲାଇରଲ 
କହଲାଇଥିଲଲା। ଏହଲାପକର କକନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ 
କରବିଲା ସହ ଅକନ୍ତବଲାସୀଙୁ୍ ପରବିଲାର 
କଲଲାକଙୁ୍ ହସ୍ତଲାନ୍ତର କରବିଲା ପଲାଇ ଁ ନକିଦ୍୍ଗଶ 
େଆିେଲାଇଥିଲଲା। ମଲାତ୍ର ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ବନିୀତ 
ଭରଦ୍ଲାଜଙ୍ ନକିଦ୍୍ଗଶକୁ କବଖଲାତରି କର ି
ପ୍ତଜି୍ଲା ନଶିଲା ନବିଲାରଣ କକନ୍ଦ୍ରର ମଖୁ୍ୟ 

ଅବନୀ ପତ ି ଜଲାମନିକର ଆସବିଲା ପକର 
ପନୁବ୍ଗଲାର କକନ୍ଦ୍ର ଚଳଲାଇଥିକଲ। େଳକର 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍ ନକିଦ୍୍ଗଶକ୍କମ କକନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ 
କରବିଲା ସହ ସଲି କରଲାେଲାଇଛ।ି ବଲାରପିେଲା 
ତହସଲିେଲାର ବକି୍ମ କକଶରୀ ପରଡ଼ିଲା ଓ 
େଲାଉନ ର୍ଲାନଲାଧିକଲାରୀ ବୀକରନ୍ଦ୍ର କସନଲାପତ ି
ସେଳବକଳ ଉପସ୍ତି ରହ ି ୩୨ଜଣ 
ଅକନ୍ତବଲାସୀଙୁ୍ କସମଲାନଙ୍ ପରବିଲାର 
କଲଲାକଙୁ୍ ହସ୍ତଲାନ୍ତର କରଛିନ୍ତ।ି କତକବ 
କକନ୍ଦ୍ରକର ଥିବଲା ୪୨ଅକନ୍ତବଲାସୀକୁ ହସ୍ତଲାନ୍ତର 
କରବିଲା ସମୟକର ବହୁ ଅକନ୍ତବଲାସୀ କଲାନ୍ଦ ି

କଲାନ୍ଦ ିେୁଃଖ ବଖଲାଣବିଲା ସହତି ମକୁ୍ତ କରବିଲାକୁ 
ହଲାତକେଲାଡ ି ଅନୁକରଲାଧ କରଥିିକଲ। 
ନମି୍ନମଲାନର ଖଲାେ୍ୟ ସଲାଙ୍ଗକୁ ଅକନ୍ତବଲାସୀକୁ 
ଖଣୁ୍ଟକର ବଲାନ୍ ିକରଲାଇଠଲା ମଲାଡ ମଲାରବିଲା ସହ 
କଣ୍ଟଲା ବଲାଡ଼କିର ବଲାକଡଇ ଲହୁଲୁହଲାଣ କରବିଲା 
ଭଳ ି ଅମଲାନବୀୟ ରେଣଲାର ତେନ୍ତ ଆରମ୍ଭ 
କରଲାେଲାଇଛ।ି ଅବନୀଙ୍ ନଲାମକର ୨୦୧୩ 
ଠଲାରୁ ଅେ୍ୟଲାବଧି ୯େ ି ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ କହଲାଇ 
ବଚିଲାରଲାଧୀନ ରହଛି।ି ନଶିଲାସକ୍ତ ଅବସ୍ଲାକର 
େୁର୍ଗେଣଲା ରେଲାଇବଲା ସହ ମଲାଡ ମଲାରବିଲା ଭଳ ି
ମଲାମଲଲା ରଡୁକି ରହଛି।ି ଅବନୀ ନେି୍ଗଲାତନଲା 

କେବଲା ସମୟକର ସମସ୍ତ େୃଶ୍ୟ କରକଡଥିଂ 
କରରି୍ଲାନ୍ତ।ି କସହ ି କରକଡଥିଂ ଭଡିଓି ଏକବ 
ତଲାଙ୍ ପଲାଇ ଁକଲାଳ ସଲାଜଛି।ି କତକବ ମଳିଥିିବଲା 
ଏକଲାଧିକ ଭଡିଓିକର ଆପତ୍ଜିନକ େୃଶ୍ୟ 

ମଧ୍ ରହଛି,ି େଲାହଲାକ ି କମଲାବଲାଇଲରୁ 
କମଲାବଲାଇଲ ରରୁ ି ବୁଲୁଛ।ି ଏପର ି ସ୍କଳ 
ତଲାଙ୍ର ଜଲାମନି ମଞ୍ଜରୁ କହବଲା ପକର କସ 
ପନୁ୍ଗବଲାର କକନ୍ଦ୍ର ପରଚିଲାଳନଲା କରବିଲା ତେନ୍ତ 
ସଲାକପକ୍ଷ। ପନୁ୍ଗବଲାର ନଶିଲା ନବିଲାରଣ କକନ୍ଦ୍ର 
ପରଚିଲାଳନଲା ଜଲାର ି ରଖିବଲା ପଲାଇ ଁ ଅବନୀ 
ବଭିନି୍ନସ୍ତରକର ମସଧୁଲା ଚଲଲାଇଥିବଲା କବକଳ 
କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାନୁଷ୍ଲାନକୁ କନଇ ସଲାଧଲାରଣକର 
ଚର୍୍ଗଲା କଜଲାର ଧରଛି।ି ଅପରପକ୍ଷକର 
ଅକନ୍ତବଲାସୀମଲାନଙୁ୍ ର୍ଇର୍ଲାନ କରବିଲା 
ପଲାଇ ଁ ଅଭଭିଲାବକମଲାକନ େଲାବ ି କରଛିନ୍ତ।ି

ଉମରକ�ାଟ,୫ା୯(ସମସି): ଉମରକକଲାେ 
ସହରର ଶ୍ମଶଲାନକର ଆଲୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଲା ନ ର୍ବଲାରୁ 
ରବବିଲାର ଏକ ପରବିଲାର ସେସ୍ୟ ବଲାଇକ୍  ଆଲୁଅକର 
ମତୃ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ଅନ୍ତମି ସଂସ୍ଲାର କରରି୍ବଲା କେଖବଲାକୁ 
ମଳିଛି ିଲା େଲାହଲାକୁ କନଇ ଏକବ ସଲାଧଲାରଣକର ତୀବ୍ର 
ପ୍ତକି୍ୟିଲା ପ୍କଲାଶ ପଲାଇଛ ି ଲା ଶ୍ମଶଲାନକର ଆକଲଲାକ 
ବ୍ୟବସ୍ଲା କରବିଲା େରିକର କପୌର ପ୍ଶଲାସନର 
ଅବକହଳଲାକୁ କନଇ ବୁଦ୍ଧଜୀବୀ ଅସକନ୍ତଲାର ବ୍ୟକ୍ତ 
କରଛିନ୍ତ ି ଲା ତୁରନ୍ତ ଶ୍ମଶଲାନକର ଆକଲଲାକ ବ୍ୟବସ୍ଲା 
କରବିଲାକୁ କସମଲାକନ େଲାବ ି କରଛିନ୍ତ ି ଲା ରେଣଲା 
ପ୍କଲାକର, ଉମରକକଲାେ ସହର ରଲୁପିଲାେଣଲା ସଲାହରି 
ବ.ି ନଲାକରଶ୍ଵର ରଲାଓଙ୍ର ମତୁୃ୍ୟ କହଲାଇଥିଲଲା ଲା 
କଲଲାକକ ଅନ୍ତମି ସଂସ୍ଲାର କରବିଲା ପଲାଇଁ ରବବିଲାର 
ରଲାତ ି ପ୍ଲାୟ ୮େଲା ସମୟକର କଲଲାକକ ପଲାଞ୍ 
ନମ୍ର ୱଲାଡ୍ଗଠଲାକର ଥିବଲା ଶ୍ମଶଲାନକୁ ଶବ କନଇ 

େଲାଇଥିକଲ। କତକବ ଶ୍ମଶଲାନଠଲାକର ଆଲୁଅ 
ବ୍ୟବସ୍ଲା ଥିକଲ ମଧ୍ ଉପେକୁ୍ତ ରକ୍ଷଣଲାକବକ୍ଷଣର 
ଅଭଲାବ କେଲାରୁଁ ଲଲାଇଟ୍  ଲଲାର ି ନ ଥିଲଲା ଲା  େଳକର 
ଅନ୍ତମି ସଂସ୍ଲାରକର କେଲାରକେବଲାକୁ େଲାଇଥିବଲା 

କଲଲାକଙ୍ ବଲାଇକ୍  ଓ ପକି୍ ଅପ୍  
ଲଲାଇଟ୍  ସହଲାୟତଲାକର ଅନ୍ତମି 
ସଂସ୍ଲାର କରଲାେଲାଇର୍ଲଲା। 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷକର ଶ୍ମଶଲାନେ ି 
ଲେଲା ବୁେଲାକର ଭରପରୂ 
କହଲାଇ ରହଛି,ି ତଲାକୁ ମଧ୍ 
ସେଲା କରବିଲାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଲା 
କରଲାେଲାଉନଲାହ ିଁ ଲା ଆଲୁଅ 
ବ୍ୟବସ୍ଲାର ରକ୍ଷଣଲାକବକ୍ଷଣ 
ପଲାଇଁ ଭୁବକନଶ୍ୱରର ଏକ 
ସଂସ୍ଲାକୁ େଆିେଲାଇଛ ି ଲା କନୁି୍ତ 

ଏହ ି ସଂସ୍ଲା ତଲା’ର କଲାମ ଠକି୍ ଭଲାକବ ନବି୍ଗଲାହ କରୁ 
ନ ଥିବଲା ସହରବଲାସୀ ଅଭକିେଲାର କରଛିନ୍ତ ିଲା ତୁରନ୍ତ 
ଶ୍ମଶଲାନର ଆଲୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଲା ଓ ପରକିବଶ ସେଲା 
ସତୁୁରଲା କରବିଲା ପଲାଇଁ ସଲାଧଲାରଣକର େଲାବ ିକହଉଛ ିଲା

ନୂଅାଁଖାଇ ଛୁଟସିର ଯାଇ ଆେସିଲନ ିଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ

ଭୁବକେଶ୍ୱର,୫।୯(ସମସି): ରଲାଜ୍ୟ ଏବଂ 
ଜଲି୍ଲା ପ୍ଶଲାସନ ଦ୍ଲାରଲା ନଆିେଲାଇଥିବଲା ନୂତନ ଓ 
କଲଲାକଲାଭମିଖୁି କଲାେ୍ଗ୍ୟକ୍ମକୁ ସମ୍ଲାନଜନକ ସ୍ଚ 
ରଭର୍୍ଗଲାସ ଆୱଲାଡ୍ଗ ପଲାଇ ଁ ମକନଲାନୟନ ତଲାଲକିଲାଭୁକ୍ତ 
କରଲାେବି। ଚଳତି ବର୍ଗ ରଲାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜଲି୍ଲା 
ପ୍ଶଲାସନରୁ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ମକନଲାନୟନ େବିଲାର 
େକର୍ଷ୍ ସମ୍ଭଲାବନଲା ରହଛି।ି ୨୦୨୦ ମସହିଲାକର ସ୍ଚ 
ପରୁସ୍ଲାର ପଲାଇ ଁ୩୯େ ିପ୍କଳ୍ପର 
ମକନଲାନୟନ ତଲାଲକିଲାଭୁକ୍ତ 
କହଲାଇଥିଲଲା। ରତ ବର୍ଗ ଅର୍୍ଗଲାତ 
୨୦୨୧କର ଏହ ିସଂଖ୍ୟଲା ୬୭କର ପହଞ୍ଥିିଲଲା।
 ୨୦୨୦ ମସହିଲାକର ଓଡ଼ଶିଲା ୫େ ିସ୍ଲାନ ଉତ୍ୀର୍୍ଗ କହଲାଇ 
ଶୀର୍ଗ ୩ ରଲାଜ୍ୟକର ପହଞ୍ପିଲାରଥିିଲଲା। କତଣ ୁ ଚଳତି 
ର୍ର କପୌରଲାଞ୍ଳ, ଜଲି୍ଲା ଏବଂ ରଲାଜ୍ୟ ମଖୁ୍ୟଲାଳୟ 
ବଭିଲାର ପକ୍ଷରୁ ଉପେକୁ୍ତ କଲାେ୍ଗ୍ୟକ୍ମର ତଲାଲକିଲା ପ୍ସୁ୍ତତ ି
ଉପକର ରରୁୁତ୍ୱ େଆିେଲାଇଛ।ି ପ୍କତ୍ୟକ ଜଲି୍ଲା ଅନୁନ୍ୟ 
କରଲାେଏି କଲାେ୍ଗ୍ୟକ୍ମ ପରୁସ୍ଲାର କନଇ ମକନଲାନୟନ 
ପତ୍ର େଲାଖଲ କରବିଲାକୁ ପରଲାମଶ୍ଗ େଆିେଲାଇଛ।ି 
ରତବର୍ଗ କକକତକ କକ୍ଷତ୍ର େର୍ଲା-ୱେଲାସ୍୍ୟ, ପଲୁସି୍  ଏବଂ 

ନରିଲାପତ୍ଲା, ଗ୍ଲାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପରବିହନ, ଖଲାେ୍ୟ ଏବଂ 
ସଲାଧଲାରଣ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ନରର ଉନ୍ନୟନ କକ୍ଷତ୍ରକର 
ମକନଲାନୟନ କହଲାଇପଲାର ି ନ ଥିଲଲା। ଚଳତିର୍ର 
ଉପକରଲାକ୍ତ କକ୍ଷତ୍ରରୁ ମକନଲାନୟନକୁ ଅଗ୍ଲାଧିକଲାର 
ପ୍େଲାନ କରଲାେଲାଇଛ।ି ଅପରପକ୍ଷକର ପବୂ୍ଗବର୍ଗକର 
ଜଳସମ୍େ, ସଲାମଲାଜକି ନ୍ୟଲାୟ ଏବଂ ସଲାମଲାଜକି 
ସରୁକ୍ଷଲା, ଶକି୍ଷଲା, ଶକ୍ତ ି ଏବଂ ଉତ୍ସ, େକ୍ଷତଲା ବକିଲାଶ, 

ଅର୍୍ଗ, ବପିେ୍ଗ୍ୟୟ ପରଚିଲାଳନଲା 
ଏବଂ ପରମିଳ କକ୍ଷତ୍ରକର ଓଡ଼ଶିଲା 
ଉତ୍ମ ର ୍ୟଲାଙ୍୍  ପଲାଇପଲାରଥିିକଲ। 

ଏପରକି ିପ୍ର୍ମର୍ର ପଲାଇ ଁଅଂଶଗ୍ହଣ କର ିସଲାଧଲାରଣ 
ପ୍ଶଲାସନ, ଭତି୍ଭୂିମ,ି ଜଳକସଚନ, ପେ୍ଗ୍ୟେନ ଓ 
ସଂସ୍ତୃ,ି ପ୍ଲାଣୀ ସମ୍େ, ଶ୍ମ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରକିବଶ, 
ଭୂବଜି୍ଲାନ ଓ ଖନନ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ବୟନଶଳି୍ପ, 
କ୍ୀଡ଼ଲା ଓ େବୁ କସବଲା, ମହଳିଲା ଓ ଶଇଶ ୁ ବକିଲାଶ 
ଏବଂ ଇଜ୍  ଅଫ୍  ଡୁଇଙ୍୍ଗ  ବଜିକନସ୍  କକ୍ଷତ୍ରକର ଓଡ଼ଶିଲା 
କେଶର ଶୀର୍ଗ ୧୦ ମଧ୍କର ସ୍ଲାନ ପଲାଇପଲାରଥିିକଲ। 
ଚଳତି ମଲାସ ୨୦ ତଲାରଖି ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ପଲାଇଁ 
ମକନଲାନୟନ ଆକବେନର କଶର ତଲାରଖି ରହଛି।ି

କେ୍ାଶ୍ରମ ବଦି୍ାଳୟନର ପାଳେ ନେଲାେ ିଗରୁୁ ଦବିସ ସଲି୍  ନେଲା ପ୍ରତଜି୍ା େଶିା େବିାରଣ ନକନ୍ଦ୍ର

 �ଅସତେବାେରୀଙୁ୍ ଥଇଥାନ ୍ାଇଁ ୋବ ି
 �୯ ବର୍ଷସର ଅବନରୀଙ୍ ନାମସର ୯ଟ ିବଚିାରାଧରୀନ ମାମଲା
 �ଆହୁର ିରହଛି ିଅସନକ ଆ୍ତ୍ଜିନକ ଭଡିଓି

ଉମରକ�ାଟ,୫ା୯(ସମସି) : ଉମରକକଲାେ 
ବ୍ଲକ୍ କତଲାହରଲା ପଞ୍ଲାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ େଳସର୍ଗୀ 
କେଇ ପ୍ବଲାହତି କହଉଥିବଲା କତଲ ନେୀର ଏକ 
ଶଲାଖଲା ନଲାଳର ପ୍ଖର କ୍ଲାତକର ଭଲାସେିଲାଇଥିବଲା 
ଜକଣ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ମତୃକେହ ଚନ୍ଦଲାହଲାଣ୍ଡରୁି ଉଦ୍ଧଲାର 
କରଲାେଲାଇଛ ି ଲା ମତୃବ୍ୟକ୍ତ ି ଜଣକ  ମଲାନସଂି ମଲାଝୀ 
(୫୦) କବଲାଲ ି ଜଣଲାପଡ଼ଛି ି ଲା ମଲାନସଂି େଳସର୍ଗୀ 
ଗ୍ଲାମକର ଏକ କୁଡ଼ଆି ରର କର ି କସଠଲାକର 
ଚଲାରବଲାସ କରଆିସରୁ୍କଲ ଲା ମଲାନସଂି ନଲାଳ 
ପଲାରକହଲାଇ ଶରିଲା ସଲାହସି୍ତି ନଜି ସମ୍କ୍ଗୀୟଙ୍ 
ରରକୁ େଲାଇଥିକଲ ଲା କେରବିଲା କବକଳ ପ୍ବଳ 
ବର୍ଗଲା କହଲାଇଥିଲଲା ଲା ଚଲାଲଚିଲାଲ ି ନେୀ ପଲାର 
କହଉଥିବଲା ସମୟକର ନେୀର ପ୍ଖର କ୍ଲାତକର 
ଭଲାସେିଲାଇଥିକଲ ଲା କସ ପହଁରଲା ଜଲାଣ ି ନ ଥିବଲା 
କବକଳ ନେୀର ପ୍ଖର କ୍ଲାତ ସଲାଙ୍ଗକୁ ପ୍ବଳ 

ବର୍ଗଲା କେଲାରୁଁ କସ ଆଉ କୂଳକୁ ଆସପିଲାର ି ନ 
ଥିକଲ ଲା ଏହଲା ପକର କଛି ି ପ୍ତ୍ୟକ୍ଷେଶ୍ଗୀଙ୍ଠଲାରୁ 
ଖବର ପଲାଇ ପବୂ୍ଗତନ ସରପଞ୍ ଜଳନ୍ର 
ମଲାଝୀ ଉମରକକଲାେ ଅଗ୍ଶିମ ବଭିଲାରକୁ ଖବର 
କେଇଥିକଲ ଲା ଅଗ୍ଶିମ କମ୍ଗଚଲାରୀ ପହଞ୍ ି େୀର୍ଗ 
େୁଇରଣ୍ଟଲା ଧର ି କଖଲାଜଲାକଖଲାଜ ି କର ି ନ ପଲାଇ 
କେରଆିସଥିିକଲ ଲା କତକବ, ଉକ୍ତ ନଲାଳେ ି
କତଲନେୀର ଶଲାଖଲା ନଲାଳ କହଲାଇଥିବଲା କବକଳ 
କତଲନେୀ ଚନ୍ଦଲାହଲାଣ୍ଡ ି କେଇ ଛତଶିରଡ଼କୁ 
ସଂକେଲାର କରୁଛ ି ଲା ମଲାନସଂିଙ୍ କ୍ଷତବକି୍ଷତ 
େୁଙୁ୍ଗଳଲା ମତୃ ଶରୀର ଚନ୍ଦଲାହଲାଣ୍ଡ ି ବ୍ଲକର 
େେକ ି ନକିେସ୍ ହଲେକିଚଲାର ଗ୍ଲାମ ନକିେସ୍ 
କତଲନେୀ କୂଳକର କେଖିବଲାକୁ ମଳିଛି ି ଲା 
ପଲୁସି୍ ଶବ ଜବତ କରବିଲା ସହ ବ୍ୟବକଚ୍େ 
ପଲାଇଁ ପଠଲାଇ ରେଣଲାର ତେନ୍ତ ଜଲାର ି ରଖିଛ ି ଲା 

କଦବଗଡ଼,୫ା୯(ସମସି): କେବରଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ତର୍ଲା 
କେବରଡ଼ େକରଷ୍ କସକ୍ସନ କଲାଲକଲାଠ େେଲାେଲାଙ୍ଗର 
ଗ୍ଲାମର ଜକଣ ବୃଦ୍ଧଲାଙ୍ ହଲାତୀ ଆକ୍ମଣକର ମତୁୃ୍ୟ ରେଛି।ି 
ଏହ ିବୃଦ୍ଧଲା ଜଣକ କହକଲ େେଲାେଲାଙ୍ଗର ଗ୍ଲାମର ୱେର୍ଗତଃ ରଲାଣ୍ଠୁ 
କୁଜୁରଙ୍ ସ୍ତୀ ଜସ୍ନିଲା କୁଜୁର (୬୦)। ମତୃକେହ ବ୍ୟବକଚ୍େ 
ପକର ପଲୁସି ତଲାଙ୍ ପରବିଲାର କଲଲାକଙୁ୍ ହସ୍ତଲାନ୍ତର କରଛି।ି
 ରବବିଲାର କସ ତଲାଙ୍ ଚଲାରଜମକୁି ରଲାସ ବଲାଛବିଲାକୁ େଲାଇ 
ଆଉ ରରକୁ କେର ି ନ ଥିକଲ। ପରବିଲାର କଲଲାକକ ତଲାଙୁ୍ 
ବହୁ କଖଲାଜଲାକଖଲାଜ ି କରଥିିକଲ କହଁ ନରିଲାଶ କହଲାଇଥିକଲ। 
କସଲାମବଲାର ସକଲାକଳ ରଲାଁ ନକିେସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ରଲାସ୍ତଲାକର 
ତଲାଙ୍ କ୍ଷତଲାକ୍ତ ମତୃକେହ ପଡ଼ଥିିବଲା କେଖିବଲାକୁ ମଳିଥିିଲଲା। 
ପଲାରପିଲାଶଶ୍ ଥିକ ପରସି୍ତିରୁି ହଲାତୀ ଆକ୍ମଣକର ମତୁୃ୍ୟ ରେଥିିବଲା 
ଜଣଲା ପଡ଼ଥିିଲଲା। କଲଲାକକ ବନ ବଭିଲାର ଏବଂ କେବରଡ଼ 
ଆେଶ୍ଗ ର୍ଲାନଲା ପଲୁସିକୁ ସଚୂନଲା କେଇଥିକଲ। ସଚୂନଲା 
ପଲାଇ କେବରଡ଼ ବନଲାଞ୍ଳ ଅଧିକଲାରୀ କେବେତ୍ ନନ୍ଦ ଓ 
ବନପଲାଳ ଭୀମକସନ ଶତପର୍ୀ ସେଳବଳ ରେଣଲା ସ୍ଳକର 
ପହଞ୍ ି ଥିକଲ। ଜସ୍ନିଲାଙ୍ ପରବିଲାର କଲଲାକଙୁ୍ ପ୍ଲାର୍ମକି 
ସହଲାୟତଲା ଭଲାକବ ୪୦ ହଜଲାର େଙ୍ଲା ପ୍େଲାନ କରଲାେଲାଇଛ।ି

ଭୁବକେଶ୍ୱର,୫।୯(ସମସି): ପରୁୀ ଏବଂ ରଞ୍ଜଲାମ ଜଲି୍ଲାର 
ଜଲି୍ଲା କେଲାଜନଲା କମେିକିର ନୂତନ ସେସ୍ୟମଲାନଙୁ୍ ମକନଲାନୀତ 
କରଲାେଲାଇଛ।ିଏକନଇ କସଲାମବଲାର କେଲାଜନଲା ଓ ସଂକେଲାଜନଲା 
ବଭିଲାର ପକ୍ଷରୁ ବଜି୍ପ୍ ି ପ୍କଲାଶ ପଲାଇଛ।ି ପରୁୀ ଏବଂ ରଞ୍ଜଲାମ 
ଜଲି୍ଲା ବଭିନି୍ନ କଜଲାନକର ନବି୍ଗଲାଚତି କହଲାଇଥିବଲା ଜଲି୍ଲା ପରରିେ 
ସେସ୍ୟମଲାନଙୁ୍ ଜଲି୍ଲା କେଲାଜନଲା କମେିକିର ସ୍ଲାନ ମଳିଛି।ି

ଏହ ି କ୍ମକର ପରୁୀ ଜଲି୍ଲା କେଲାଜନଲା କମେିକିର କଣଲାସରୁ 
ଭୀମକସନ ପଲାଇକରଲାୟ ଓ ପ୍ଣତୀ କଜନଲା ୁ, ପପିଲିରୁି ଧରଣୀଧର 
ସଲାହୁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ସଲାେରୁ ଲକ୍ଷୀଧର ସଲାହୁ, ପରୁୀ ସେରରୁ କମଲାନଲାଲୀ 
ମଶି୍, ନମିଲାପଡ଼ଲାରୁ ପ୍େୀପ୍ କୁମଲାର ଖକେଇ, କଡଲଲାଙ୍ଗରୁ ପ୍ସନ୍ନ 
କୁମଲାର ସଲାହୁ, କରଲାପରୁ ପଷୁ୍ପରଲାଣୀ ୱେଲାଇଁ, ସତ୍ୟବଲାେୀରୁ ରତକିଲାନ୍ତ 
ମଶି୍, ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ସରୱେତୀ ୱେଲାଇଁଙୁ୍ ସ୍ଲାନ ମଳିଛି।ି କସହପିର ି
ନମିଲାପଡ଼ଲାରୁ ସସ୍ତିଲା ନଲାୟକ, ପପିଲିରୁି ସଶୁ୍ୀ ସଙ୍ଗୀତଲା କବକହରଲା, 
କଲାକେପରୁରୁ ୱେଲାଧିନ କୁମଲାର ନଲାୟକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମରରିୀରୁ ୱେପ୍ନଲାରଲାଣୀ 
ୱେଲାଇଁଙୁ୍ ସ୍ଲାନ ମଳିଛି।ି କସହପିର ି ରଞ୍ଜଲାମ ଜଲି୍ଲାକର ମଧ୍ ୧୪ 
ଜଣ ନବି୍ଗଲାଚତି ଜଲି୍ଲା ପରରିେଙୁ୍ ଜଲି୍ଲା କେଲାଜନଲା କମେିକିର 
ସ୍ଲାନ ମଳିଛି।ି ଏହ ି ସେସ୍ୟ ମଲାକନ କହଉଛନ୍ତ-ି ଖଲ୍କିକଲାେରୁ 
ଚନ୍ଦନଲା କୁମଲାର କସଠୀ, ରକଙ୍ଗଇଲୁଣ୍ଡଲାରୁ େୀପକ କୁମଲାର ସଲାମନ୍ତ, 
କଶରରଡ଼ରୁ ମକନଲାରମଲା ପଲଲାଇ, କଶରରଡ଼ରୁ ପ୍େୁଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ର 
ମହଲାକୁଡ, ହଞି୍ଜଳିକିଲାେରୁ ପ୍ୀତ ି ସଲାହୁ, େରିପହଣ୍ଡରୁି ରଲାଧଲାକଲାନ୍ତ 
ମହଲାକୁଡ଼। ଅନୁରୂପ ଭଲାକବ ଛତ୍ରପରୁରୁ ରଶ୍ମତିଲା ନଲାହଲାକ, ବୁରଡ଼ୁଲାରୁ 
ସସ୍ତିଲା ୱେଲାଇଁ, କବସିେୂ୍ଗ୍ୟନରରରୁ ସକନ୍ତଲାର କୁମଲାର ପଲାଢ଼ୀ, କଜଏନ୍  
ପ୍ସଲାେରୁ ଶବି କସଠୀ, ଆସ୍ଲାରୁ ତନ୍ମୟୀ ନଲାୟକ, ଧରଲାକକଲାେରୁ 
େୁକୁନଲା କରୌଡ ଏବଂ ଚକିେିରୁି ଭ.ି ଲକ୍ଷୀ କରଡ୍ଙୁି୍ ସ୍ଲାନ ମଳିଛି।ି

ପରୁରୀ, ଗଞ୍ାମ ଜଲି୍ା ନ�ାଜୋ 
କମଟିରି େୂତେ ସଦସ୍ ମନୋେରୀତ

ବାକେଶ୍ୱର,୫ା୯(ସମସି): ବଲାକଲଶ୍ୱର ସେର 
ବଡିଓିଙୁ୍ ପ୍ଲାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଙ୍ ଆକ୍ମଣ ଅଭକିେଲାର 
କହଲାଇଛ।ି ପ୍ଲାକ୍ତନ ସରପଞ୍ ଓ ତଲାଙ୍ କକକତକ 
ସହକେଲାରୀ ବ୍ଲକ କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାଳୟକର ପଶ ିବଡ଼ିଓିଙୁ୍ ଧକ୍ଲା 
ମଲାର ିତଲାଙ୍ ହଲାତରୁ କମଲାବଲାଇଲ ଛଡଲାଇ କନଇଛନ୍ତ।ି 
ଏହ ି ରେଣଲାକୁ ପ୍ତବିଲାେ କର ି କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାଳୟର 
କମ୍ଗଚଲାରୀମଲାକନ କଲାମ ଛଲାଡ ିଧଲାରଣଲାକର ବସଥିିକଲ। 
ଏଭଳ ି ଅଭଲାବନୀୟ ରେଣଲା ବଲାକଲଶ୍ୱର ସେର 
ବ୍ଲକ କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାଳୟ ପରସିରକର କସଲାମବଲାର େନି 
ଅପରଲାହ୍ନକର ରେଛି।ି 

ବଲାକଲଶ୍ୱର ସେର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଅଲାଁଳ 
ପଞ୍ଲାୟତର ପ୍ଲାକ୍ତନ ସରପଞ୍ ଶ୍ୀକଲାନ୍ତ ମହଲାପଲାତ୍ର ଓ 
ତଲାଙ୍ ସହକେଲାରୀ କୁଡ଼ଆି ଗ୍ଲାମର କଲାଳଚିରଣ ପଣ୍ଡଲା, 
କୁଡ଼ଆି ଗ୍ଲାମର ମରୁଲୀଧର ମହଲାନ୍ତ ିଓ ବୁଅଲାଁଳ ଗ୍ଲାମର 
ଅକଶଲାକ ମହଲାକୁଡ଼ ଅପରଲାହ୍ନ ପ୍ଲାୟ ୪େଲାକର ବ୍ଲକ 
କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାଳୟକର ପଶ ିକହଲା ହଲ୍ଲା କରବିଲା ସହତି ଅଶ୍ୀଳ 
ଭଲାରଲାକର କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାଳୟର ଅଧିକଲାରୀ ଓ କମ୍ଗଚଲାରୀ 
ମଲାନଙୁ୍ ରଲାଳ ି ରଳୁଜ କରୁଥିକଲ। କସମଲାନଙ୍ ପଲାେ ି

ଶଣୁ ି ବଡ଼ିଓି ନକରନ୍ଦ୍ର ଖମଲାର ି
ତଲାଙ୍ ପ୍କକଲାଷ୍ରୁ ବଲାହଲାର ି ଆସ ି

କଲାହ ିଁକ ି କହଲାହଲ୍ଲା କରୁଛ କବଲାଲ ି
ପଚଲାରବିଲାରୁ ପ୍ଲାକ୍ତନ ସରପଞ୍ 
ଓ ତଲାଙ୍ ସହକେଲାରୀମଲାକନ 
ବଡ଼ିଓିଙୁ୍ ଧକ୍ଲା ମଲାରବିଲା ସହତି ତଲାଙ୍ କମଲାବଲାଇଲ 
କେଲାନ ଛଡଲାଇ କନଇଥିକଲ। ବଡ଼ିଓିଙୁ୍ ଆକ୍ମଣ 
କରଲାେବିଲା କେଖି କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାଳୟର କମ୍ଗଚଲାରୀମଲାକନ 
ରେଣଲା ସ୍ଲାନକୁ କେୌଡ଼ ି ଆସବିଲାରୁ ପ୍ଲାକ୍ତନ ସରପଞ୍ 
ଓ ତଲାଙ୍ ସହକେଲାରୀ ମଲାକନ କସଠଲାରୁ ଖସ ି ପଳଲାଇ 
େଲାଇଥିକଲ। କତକବ ପଳଲାଇେବିଲା ପବୂ୍ଗରୁ ବଡ଼ିଓିଙ୍ 
କମଲାବଲାଇଲ କସମଲାନଙ୍ ପଲାଖରୁ କମ୍ଗଚଲାରୀ 
ମଲାକନ ଛଡଲାଇ ଆଣଥିିକଲ। ବଡ଼ିଓିଙ୍ ତରେରୁ 
ସହକେବଖଣୁ୍ଟଲା ର୍ଲାନଲାକୁ ଖବର େଆିେବିଲାରୁ 
ପଲୁସି ତୁରନ୍ତ କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାଳୟକର ପହଞ୍ ି ଥିଲଲା। 

କତକବ କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାଳୟ ପରସିରକର ଏଭଳ ି େଲାେଲାରରି ି
କରବିଲାକୁ କନଇ ସମସ୍ତ କମ୍ଗଚଲାରୀମଲାକନ ଅଭେିକୁ୍ତ 
ମଲାନଙୁ୍ ରରିେ କରବିଲା େଲାବକିର ଧଲାରଣଲା କର 
ବସଥିିକଲ। ପକର ବଲାକଲଶ୍ୱର ସେର ବଧିଲାୟକ 
ୱେରୂପ କୁମଲାର େଲାସ, ଜଲି୍ଲା ପରରିେ ସଭଲାପତ ି
ନଲାରଲାୟଣ ପ୍ଧଲାନ, ବକିଜଡ ିଜଲି୍ଲା ସମ୍ଲାେକ ବରେଲା 
ପ୍ସନ୍ନ ପଟ୍ଟନଲାୟକ, ବ୍ଲକ ସଭଲାପତ ି ବସନ୍ତ କୁମଲାର 
ପଣ୍ଡଲା, ବକିଜଡ ି େବୁ ସଭଲାପତ ି ଶକ୍ତପିେ ରଲାୟ ଓ 
ବକିଜଡ ିମଡିଆି କକଲାଡ଼କିନେର ସମ୍ଲାେକ ଧୀକରନ 
ନଲାୟକ, ଜଲି୍ଲା ପରରିେ ସଭ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ କସଠୀ 

ପ୍ମଖୁ ବ୍ଲକ କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାଳୟକର ପହଞ୍ ି ଧଲାରଣଲାକର 
ବସଥିିବଲା କମ୍ଗଚଲାରୀ ମଲାନଙୁ୍ ଆକନ୍ଦଲାଳନରୁ 
ଓହର ି େବିଲାପଲାଇଁ ନକିବେନ କରଥିିକଲ। ପକର 
କମ୍ଗଚଲାରୀମଲାକନ ଧଲାରଣଲାରୁ ଓହର ି େଲାଇ ନଜିନଜି 
କଲାମକର ଲଲାରଥିିକଲ। ବଡ଼ିଓିଙ୍ ଅଭକିେଲାର ମକୂଳ 
ସହକେବଖଣୁ୍ଟଲା ର୍ଲାନଲା ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ଉପକରଲାକ୍ତ 
ଅଭେିକୁ୍ତ ମଲାନଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧକର ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ କରଲାେଲାଇ 
ତେନ୍ତ ଜଲାର ିରହଛି।ି 

ଏ ବଲାବେକର ବଡ଼ିଓି ନକରନ୍ଦ୍ର ଖମଲାର ି
କହଛିନ୍ତ ି ଏହ ି ବ୍ୟକ୍ତ ି ମଲାକନ ନଶିଲାଗ୍ସ୍ତ ଅବସ୍ଲାକର 
ବଲାରମ୍ଲାର କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାଳୟକର ପଶ ି ରଣ୍ଡକରଲାଳ 
କରୁଛନ୍ତ।ି କସମଲାନଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧକର ର୍ଲାନଲାକର ମଲାମଲଲା 
ରୁଜୁ କରଲାେଲାଇଛ।ି ଆଇନ ଅଭେିକୁ୍ତମଲାନଙ୍ 
ବରୁିଦ୍ଧକର ନଶି୍ତି କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାନୁଷ୍ଲାନ ଗ୍ହଣ କରବି। 
ସଚୂନଲା କେଲାର୍ୟ କେ, ରତ ୨୦୨୧କର ପ୍ଲାକ୍ତନ 
ସରପଞ୍ ଶ୍ୀ ମହଲାପଲାତ୍ର ଓ ତଲାଙ୍ ସହକେଲାରୀ ଏହ ି
ବ୍ଲକ କଲାେ୍ଗ୍ୟଲାଳୟକର ପଶ ି ବଧିଲାୟକ ଶ୍ୀ େଲାସଙୁ୍ 
କଠଲଲାକପଲଲା କରବିଲା ସହତି ରଲାଳରିଲୁଜ କରଥିିକଲ।

୧୦୦ ଟପପିାନର ସ୍କଚ୍  ଆୱାରଧ୍ବ ଆନବଦେ

ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦ େଦୁ୍ା 
ସହବ ୋଖଲ

କା�ଧ୍୍ବ ାଳୟନର ପଶ ିସଦର ବରିଓିଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ
ପ୍ରତବିାଦନର ଧାରଣାନର 

ବସନିଲ କମଧ୍ବଚାରରୀ

ୋତରୀ ଆକ୍ରମଣନର ବୃର୍ା ମତୃ  �ଉମରସକାଟ ଶ୍ମଶାନସର ନାହ ିଁ ଆସଲାକ ବ୍ୟବସ୍ା ନେରୀର ପ୍ରଖର ସ୍ାତସର ଭାେଗିସଲ

ଚନ୍ାୋଣ୍ରୁି ମଳିଲିା ବ୍କ୍ଙି୍ ମତୃନଦେବାଇକ୍  ଆଲୁଅନର ନେଲା ଅନ୍ମି ସଂସ୍କାର
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ମଙ୍ଗଳବାର, ୬ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ବ�ୌଦ୍ଧ,୫।୯(ସମସି): ବ�ୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ଲାର ଆଉ ଜବେ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍କୁ  
ଚଲାକରିରିକୁ  �ଦିଲା ବେ�ଲାକକୁ ପଡ଼ଛି।ି ଜଲାଲ୍  ଶକି୍ଷଲାଗତ ପ୍ରମଲାେପତ୍ 
ବଦଇ ଚଲାକରି ି କରକୁ ଥି�ଲା ଅଭବି�ଲାଗବର ବେ ଧରଲା ପଡ଼ଛିନ୍।ି 
ଏେକୁ ତଲାଙ୍କୁ  �େଷି୍ଲାର କରଲା�ଲାଇଛ।ି ଏେ ିଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଜେକ ବେବେ 
ବ�ୌଦ୍ଧ �୍ଲକ ତଲାଳଗରରୀ (ଖ) ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଲାଥମକି �ଦି୍ଲାଳୟର ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ବଶଲାଭଲାଗନିରୀ ଦରୀପ। ତଲାଙ୍ ମଲାଟ୍କି େଲାର୍ଟିଫିବକର୍ ନକେ ି ବ�ଲାେ ି
ଜେଲାପଡ଼ଛି।ି ଏେକୁ ବ�ୌଦ୍ଧ ବଗଲାଷ୍ରୀ ଶକି୍ଷଲା ଅଧିକଲାରରୀ ଧରୁ� ଚରେ 
ଘବି�େଲା ତଲାଙ୍କୁ  ଚଲାକରିରିକୁ  �େଷି୍ଲାର କରଛିନ୍।ି ତଲାଙ୍ ନଲାବଁର ବ�ୌଦ୍ଧ 
ଆଦଶ୍ଶ ଥଲାନଲାବର ଏତେଲା ଦଆି�ଲାଇଥି�ଲା ମଧ୍ୟ ଘବି�େଲା ପ୍ରକଲାଶ 
କରଛିନ୍।ି େଚୂନଲାବ�ଲାଗ୍, ପ�ୂ୍ଶରକୁ  େରଭଙ୍ଲା �୍ଲକର ୩ ଜେ 
ଶକି୍ଷକଙ୍କୁ  ଚଲାକରିରିକୁ  �େଷି୍ଲାର କରଲା�ଲାଇଛ।ି ଆଉ ଜବେ ଭୟବର 
ଚଲାକରିରିକୁ  ଇସ୍ତଫଲା ବଦଇ େଲାରଛିନ୍।ି ଇତ ିମଧ୍ୟବର ୫ ଜେ ଶକି୍ଷକ, 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଚଲାକରିରିକୁ  �ଦିଲା ବେଲାଇେଲାରବିେେ।ି ଆେକୁର ି ୫ ଜେ 
ଜଲାେ ଶକି୍ଷଲାଗତ ପ୍ରମଲାେପତ୍ ଧଲାରରୀ ଶକି୍ଷକ ଚହି୍ନର୍ ବେଲାଇଛନ୍।ି

ମହଙ୍ଠା ପଡ଼ଲିଠା ଜଠାଲ୍  ଶକି୍ଠାଗତ ପ୍ରମଠାଣପତ୍ର

ଚଠାକରିରୁି ବଦିଠାହହହଲ ଶକି୍କ

କଟକ,୫।୯(ସମସି): କର୍କସ୍ତି େର୍୍ଶଲାର 
�ଲ୍ଭ ଭଲାଇ ପବର୍େ ସ୍ଲାତବକଲାତ୍ତର ଶଶିକୁ 
ଚକିତି୍ଲା ପ୍ରତଷି୍ଲାନ ତଥଲା ଶଶିକୁଭ�ନର ଭତି୍ତଭୂିମ ି
�କିଲାଶ ଓ ରକ୍ଷେଲାବ�କ୍ଷେ ପ୍ରେଙ୍ବର ଦଲାୟର 
ମଲାମେଲାବର ଆଜ ି ଶଶିକୁଭ�ନ ଅଧରୀକ୍ଷକଙ୍ 
ପକ୍ଷରକୁ  ଏକ େତ୍ପଲାଠ ଦଲାଖେ ବେଲାଇଛ।ି 
ବମୈତ୍ରୀ େଂେଦ ଓ ଆଡବଭଲାବକର୍ ଅରକୁ େ 
କକୁମଲାର �କୁ ଦ୍ଧଆିଙ୍ ଆବ�ଦନର ଶକୁେଲାେ ି କର ି
ମକୁଖ୍ �ଚିଲାରପତ ି ଜଷ୍େି ଏେ. ମକୁରେରୀଧର 
ଓ �ଚିଲାରପତ ି ଜଷ୍େି ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ଦଲାଶଙ୍ 
ଖଣ୍ଡପରୀଠ ପର�ତ୍ତ୍ଶରୀ ଶକୁେଲାେ ି େକୁଦ୍ଧଲା ପ୍ରତଜି�ଲା� 
ଦଲାଖେ କର�ିଲାକକୁ ଆବ�ଦନକଲାରରୀଙ୍କୁ  
ନବିର୍୍ଶଶ ବଦଇଛନ୍।ି ବରଲାଗରୀ-ଆବର୍ଣ୍ଡଲାଣ୍ଟଙ୍ 
ପଲାଇ ଁ ଆବଦୌ ବେଡ୍  ନଥି�ଲା ପ୍ରେଙ୍ବର 

ଆଜ ି ଶଶିକୁଭ�ନ ଅଧରୀକ୍ଷକ େତ୍ପଲାଠବର 
ଦଶ୍ଶଲାଇଛନ୍ ି ବ� ଶଶିକୁଭ�ନ ପରେିରବର 
େଏିମେରି ବଗଲାର୍ଏି ବରଷ୍ ବେଡ ଥି�ଲା ବ�ବଳ 
ଆଉର୍ବଡଲାର ନକିର୍ବର ଏକ ବରଷ୍ ବେଡ 
ନମି୍ଶଲାେ କରଲା�ଲାଇଛ।ି ଆଉ ବଗଲାର୍ଏି ଅସ୍ଲାୟରୀ 
ବରଷ୍ ବେଡ ପଲାଇ ଁଆରଏଣ୍ଡ� ି�ଭିଲାଗକକୁ ଚଠି ି
ବେଖଲା�ଲାଇଛ।ି ଅନ୍ପର୍ବର ଆଡବଭଲାବକର୍ 
କମରି୍ ି ଶଶିକୁଭ�ନ ଗସ୍ତ କର ି ବ�ଉ ଁ ରବିପଲାର୍୍ଶ 
ପ୍ରଦଲାନ କରଥିିେଲା ତଲାେଲା ଉପବର ଜ�ଲା� 
ରଖି�ଲାକକୁ ଅଦଲାେତଙ୍ ନବିର୍୍ଶଶ ଥିବେ ମଧ୍ୟ 
ଏେ ି ରବିପଲାର୍୍ଶ ଦଲାଖେ ବେଲାଇପଲାର ି ନଥି�ଲା 
ଜେଲାପଡ଼ଛି।ି ଆଡବଭଲାବକର୍ କମରି୍ ିରବିପଲାର୍୍ଶ 
ଦଶ୍ଶଲା�ଲାଇଥିେଲା ବ� ଶଶିକୁଭ�ନବର ବକବତକ 
କଲା�୍୍ଶ  ଓ ନୂତନ �େିଡଂି ନମି୍ଶଲାେ କଲାମ ଚଲାେକୁ ଛ।ି 

ଆଚଲା�୍୍ଶ  େରେିର କକ୍ଶର୍ ଚକିତି୍ଲା ବକନ୍ଦ୍ରବର 
ବ�ପର ିବରଲାଗରୀ ଓ ଆବର୍ଣ୍ଡଲାଣ୍ଟଙ୍ ପଲାଇ ଁବେଡ୍  
ନମି୍ଶଲାେ ବେଲାଇଛ ିତଲାେଲା ଏଠଲାବର ନଲାେ ିଁ। 

ମଲାମେଲାରକୁ  ପ୍ରକଲାଶବ� ବମୈତ୍ରୀ େଂେଦ 
ପକ୍ଷରକୁ  ୨୦୧୧ବର ଶଶିକୁଭ�ନର େମେ୍ଲା 
ବନଇ ଏକ ମଲାମେଲା ଦଲାୟର ବେଲାଇଥିେଲା। 
ବେେପିର ି ୨୦୧୫ବର ଶଶିକୁଭ�ନବର ଶଶିକୁ 
ମତୃକୁ ୍ େଲାର �ୃଦ୍ଧକିକୁ  ବନଇ ଆଇନଜରୀ�ରୀ 
ଅରକୁ େ କକୁମଲାର �କୁ ଦ୍ଧଆିଙ୍ ପକ୍ଷରକୁ  ଆଉ 
ଏକ ଜନସ୍ଲାଥ୍ଶ ମଲାମେଲା ମଧ୍ୟ ଦଲାୟର 
କରଲା�ଲାଇଥିେଲା। ଉଭୟ ମଲାମେଲାର ଅଦଲାେତ 
ଏକତ୍ ଶକୁେଲାେ ି ବେଲାଇଆେକୁଛ।ି ଆେନ୍ଲା 
ଅବକଟଲା�ର୧୮କକୁ ମଲାମେଲାର ପର�ତ୍ତ୍ଶରୀ 
ଶକୁେଲାେ ିପଲାଇଁ ଖଣ୍ଡପରୀଠ ଧଲା�୍ଶ୍ କରଛିନ୍।ି

 �ଶଶିଭୁବନ ଭତି୍ଭୂିମ ିଓ ରକ୍ଷଣାସବକ୍ଷଣ ମାମଲା

ହରଷହେଡ୍ ନମି୍ଠାଣ ହନଇ ଅଧୀକ୍କଙ୍କ େତ୍ୟପଠାଠ

ଚନ୍ଦାହଦାଣ୍,ି ୫ଦା୯(ସମସି) : ନ�ରଙ୍ପକୁର 
ଜଲି୍ଲା ଚନ୍ଲାେଲାଣ୍ଡ ି�୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଶତ ଗମ୍ଲାରରୀଗକୁଡ଼ଲା 
ପଞ୍ଲାୟତବର ବଗଲାର୍ଏି ପର�ିଲାରର 
ତନିଜିେଙ୍ ଝଲାଡ଼ଲା�ଲାନ୍ବିର ମତୃକୁ ୍ 
ବେଲାଇଥି�ଲା ବ�ବଳ ଜବେ ନଲା�ଲାଳକିଲା 

ଗକୁରକୁ ତର ଥି�ଲା ଜେଲାପଡ଼ଛି ି ଲା ମତୃକମଲାବନ 
ବେବେ େଖିଧର ପରଲାବଭଲାଇ (୬୦), 
ସ୍ତରୀ ବଦମତ ି ପରlବଭଲାଇ(୫୫) ଓ ପକୁଅ 
େଦଲାରଲାମ ପରଲାବଭଲାଇ(୧୬) ବ�ଲାେ ି
ଜେଲାପଡ଼ଛି ି ଲା ନଲା�ଲାଳକିଲା ଝଅି ବଦ�କରୀ 
ପରଲାବଭଲାଇ ଗକୁରକୁ ତର ଅଛନ୍ ି ଲା ଏଥେେ 

ତଲାଙ୍ କଛି ି େଲାେ�ିଲାେରୀଙ୍ଠଲାବର େଲାମଲାନ୍ 
ଝଲାଡ଼ଲା�ଲାନ୍ ିେକ୍ଷେ ବଦଖଲାବଦଇଥି�ଲା େଚୂନଲା 
ମଳିଛି ିl ଏବନଇ ଗ୍ଲାମ�ଲାେରୀ ଭୟଭରୀତ ଥି�ଲା 
ବ�ବଳ ସ୍ଲାସ୍୍ �ଭିଲାଗ କମ୍ଶଚଲାରରୀଙ୍ ପ୍ରୟଲାେ 
ଜଲାର ି ରେଥିି�ଲାରକୁ  ଗ୍ଲାମ�ଲାେରୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଥି�ଲା 
ଜେଲାପଡ଼ଛି ି ଲା ନୂଆଁଖଲାଇ େର�ିଲା ପବର 
ପର�ିଲାର ଶକୁକ୍ର�ଲାର ନୂଆଁଖଲାଇ �ଲାେ ି
ତେିଲାର ପଲାଳନ କରଥିିବେ ଲା କନି୍କୁ ଅକସ୍ଲାତ୍ 

େଖିଧରଙ୍ ସ୍ତରୀ ବଡମତ ି ଝଲାଡ଼ଲା�ଲାନ୍ରି 
ଶକିଲାର ବେ�ଲାରକୁ  ତଲାଙ୍କୁ  ୧୦୮ ବ�ଲାବଗ 
ଚନ୍ଲାେଲାଣ୍ଡ ିବମଡକିଲାେବର ଭତ୍ତଟି ବେଲାଇଥବେ 
ଲା ଚକିତି୍ଲାଧରୀନ ଅ�ସ୍ଲାବର ତଲାଙ୍ର ମତୃକୁ ୍ 
ବେଲାଇଥିେଲା l ପକୁଅ େଦଲାରଲାମ ମଲା’କକୁ ଚକିତି୍ଲା 
ପଲାଇ ଁ ବନଇ ନବିଜ ୩ ତଲାରଖିବର ଆକ୍ରଲାନ୍ 
ବେଲାଇଥବେ ଲା ୪ ତଲାରଖିବର ପକୁଅ େଦଲାରଲାମ 
ଓ �ଲାପଲା େଖିଧରଙ୍ ମତୃକୁ ୍ ବେଲାଇଥେଲା ଲା 

ଏବନଇ ବଗଲାଷ୍ରୀ ସ୍ଲାସ୍୍ ବକନ୍ଦ୍ର ଅଧିକଲାରରୀ ଡଲା. 
େନ୍ରୀପ ଶତପଥିଙ୍କୁ ପଚଲାର�ିଲାବର, ମତୃକଙ୍ 
ସ୍ଲାବ୍ ଓ ମଳ ମତୂ୍ େଂଗ୍େ କର ି ପରରୀକ୍ଷଲା 
ପଲାଇ ଁପଠଲା�ଲାଇଥି�ଲା କେଥିବେ ଲା ଖଲାଦ୍ବର 
�ଷିକ୍ରୟିଲା ଓ ଜ୍ବର ବ�ଲାଗକୁ ଁ ୩ ଜେଙ୍ ମତୃକୁ ୍ 
ବେଲାଇଥ�ଲା ରବିପଲାର୍୍ଶରକୁ  ଜେଲାପଡ଼ଛି ି ବ�ଲାେ ି
ଡଲା. ମନରୀଷ କକୁମଲାର ପକୁବରଲାେତି େଚୂଲାଇଛନ୍ ି
ଲା ଅନ୍ପକ୍ଷବର ଉକ୍ତ ଗ୍ଲାମକକୁ ଏକ ସ୍ଲାସ୍୍ 
ର୍ମି୍ ପଠଲା�ଲାଇଛ ି ଲା ଏଥବର ଡଲା. ମନରୀଷ 
କକୁମଲାର ପକୁବରଲାେତି, ସ୍ଲାସ୍୍ ପରଦିଶ୍ଶକ 
ପ୍ରଦରୀପ କକୁମଲାର ପତ,ି ଏଏନଏମ ଝକୁ ନକୁଵଲାେଲା 
େଲାେକୁ, ରବମଶ ଦଲାଶ, ଚକ୍ରଧର ଭତ୍ଲା, 
ବଦଲାଳବଗଲା�ନି୍ ମଲାଝରୀ ରେଛିନ୍ ି ଲା ଏେ ି ର୍ମି୍ 
େଲାେ�ିଲାେରୀଙ୍ ସ୍ଲାସ୍୍ ପରରୀକ୍ଷଲା, ଚକିତି୍ଲା େେ 
ଔଷଧ ପ୍ରଦଲାନ କରକୁ ଥ�ଲା େଚୂନଲା ମଳିଛି ିଲା 

ଭୁ�ବେଶ୍ୱର,୫ଦା୯(ସମସି): ଭଲାରତ େରକଲାରଙ୍ େସ୍ତଶଳି୍ପ ଉନ୍ନୟନ 
କମଶିନର କଲା�୍୍ଶ ଲାଳୟ ପକ୍ଷରକୁ  ଜଲାତରୀୟ େସ୍ତଶଳି୍ପ ପକୁରସ୍ଲାର ବଘଲାଷେଲା 
ବେଲାଇଛ।ି ୨୦୧୯ ମେେିଲା େଲାଗ ିେସ୍ତଶଳି୍ପ ବକ୍ଷତ୍ବର େବ�୍ଶଲାଚ୍ଚ େମ୍ଲାନ ଶଳି୍ପରୀ ଗକୁରକୁ  
େମ୍ଲାନ େେତି ଜଲାତରୀୟ ପକୁରସ୍ଲାର, ଡଜିଲାଇନ୍  ଇବନଲାବଭେନ୍  ବକ୍ଷତ୍ବର ବରେଷ୍ 
ପକୁରସ୍ଲାର ବଘଲାଷେଲା ବେଲାଇଛ।ି ଗତ ୨୭ ତଲାରଖିବର ବକନ୍ଦ୍ରରୀୟ ମବନଲାନୟନ 
କମରି୍ଙି୍ ବ�ୈଠକବର ନଷି୍ପତ୍ତକି୍ରବମ ଏେ ି ବଘଲାଷେଲା ବେଲାଇଛ।ି ଏେ ି ଜଲାତରୀୟ 
ପକୁରସ୍ଲାର �ଗ୍ଶବର ଓଡ଼ଶିଲାରକୁ  ୩ ଜେ ଶଳି୍ପରୀ ମବନଲାନରୀତ ବେଲାଇଛନ୍।ି ପଥର 
ଶଳି୍ପବର �ଲାଜପକୁରର େକୁଶଲାନ୍ କକୁମଲାର ଦଲାେ, ତଲାଳପତ୍ ବଖଲାବଦଇବର ପକୁରରୀର 
�ଜିୟେକ୍ଷରୀ ସ୍ଲାଇଁ ଜଲାତରୀୟ ପକୁରସ୍ଲାର େଲାଗ ି ମବନଲାନରୀତ ବେଲାଇଛନ୍।ି ମେଳିଲା 
�ଗ୍ଶବର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭଲାବ� ତଲାଳପତ୍ ବଖଲାବଦଇବର ପକୁରରୀର ସ୍ପ୍ନ୍ନ ମଞ୍ଜରରୀ ନଲାୟକ 
ଜଲାତରୀୟ ପକୁରସ୍ଲାର ପଲାଇ�ଲା େଲାଗ ି ମବନଲାନରୀତ ବେଲାଇଛନ୍।ି ମଲାତ୍ ବକୌେେ ି
ଶଳି୍ପରୀଗକୁରକୁ , ଡଜିଲାଇନ୍  ଇବନଲାବଭେନ୍  ବକ୍ଷତ୍ବର ବକେ ିପକୁରସ୍ଲାର ପଲାଇ�ଲା େଲାଗ ି
ବ�ଲାଗ୍ �ବି�ଚତି ବେଲାଇନଲାେଲାନ୍।ି ଓଡ଼ଶିଲା ଶଳି୍ପରୀ ମେଲାେଂଘ ପକ୍ଷରକୁ  ପକୁରସ୍ଲାର 
େଲାଗ ିଚୟନ ବେଲାଇଥି�ଲା ଶଳି୍ପରୀମଲାନଙ୍କୁ  ଶକୁବଭଚ୍ଲା ଓ ଅଭନିନ୍ନ ଜେଲାଇଛନ୍।ି

ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ୍ରୁସ୍ାର-୨୦୧୯ ସ�ାଷଣା

ଓଡ଼ଶିଠାରୁ ୩ ଶଳି୍ୀ ମହନଠାନୀତ

ଭୁ�ବେଶ୍ୱର,୫।୯(ସମସି): ମେଳିଲା େଶକ୍ତକିରେ 
ବକ୍ଷତ୍ବର ଓଡ଼ଶିଲାର ମେଳିଲା ସ୍ୟଂ େେଲାୟକ ବଗଲାଷ୍ରୀ 
(ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ)ି େମଗ୍ ବଦଶବର ଉଦଲାେରେ େଷୃ୍ ିକରଛିନ୍।ି 
ଅଧଲାରକୁ  ଅଧିକ େରକଲାରରୀ �ଭିଲାଗବର ବେମଲାନଙ୍ ଉପସ୍ତି ି
ରେଛି।ି ଏଥିପଲାଇଁ ରଲାଜ୍ େରକଲାରଙ୍କୁ  �ଭିନି୍ନ ମେେରକୁ  
ପ୍ରଶଂେଲା ମଳିଛି।ି ବତବ� କୃଷ ି ବକ୍ଷତ୍ବର ନବିୟଲାଜତି 
ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜଙି୍ ପ୍ରଦଶ୍ଶନ ଆଶଲାନକୁ ରୂପ ବେଲାଇପଲାର ି ନଲାେ ିଁ। 
ବଖଲାଦ୍  କୃଷ ି �ଭିଲାଗ ଏ ବନଇ ଉଦ୍ ବ�ଗ ପ୍ରକଲାଶ କରଛି।ି 
େରକଲାର ବ�ଲାଗଲାଇ ଥି�ଲା ବପ୍ରଲାତ୍ଲାେନ ରଲାଶ ି � ି ଅଧଲା ଖଚ୍ଚ୍ଶ 
ବେଲାଇପଲାର ିନଲାେ ିଁ। ଗତ ଦକୁ ଇ �ଷ୍ଶ ବେେଲା ଉଦ୍ଲାନ କୃଷବିର 
ନବିୟଲାଜତି ମେଳିଲା ସ୍ୟଂ େେଲାୟକ ବଗଲାଷ୍ରୀଙ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଶନ ଭେ 
ନ ଥି�ଲା ବ�ବଳ ଚଳତି ଆଥ ଟିକ �ଷ୍ଶବର � ିସ୍ତିବିର େକୁଧଲାର 
ଆେ ିପଲାର ିନଲାେ ିଁ। ଏେଲାକକୁ  ବନଇ ଉଦ୍ଲାନ କୃଷ ିନବିର୍୍ଶଶଲାଳୟ 
ପକ୍ଷରକୁ  େମସ୍ତ ଉଦ୍ଲାନ କୃଷ ିଉପ ନବିର୍୍ଶଶକ ଏ�ଂ େେକଲାରରୀ 
କୃଷ ିନବିର୍୍ଶଶକଙ୍କୁ  ଜ�ଲାବ୍  ତେ� କରଲା�ଲାଇଛ।ି

ଉଦ୍ଲାନ କୃଷ ି ନବିର୍୍ଶଶକ ଅଧିକଲାରରୀ ମଲାନଙ୍କୁ  ପତ୍ 

ବେଖି କେଛିନ୍ ି ବ� କୃଷ ି ବକ୍ଷତ୍ବର ମେଳିଲା ମଲାନଙ୍ 
ଭଲାଗଦିଲାରରୀ �ୃଦ୍ଧ ି କର ି ବେମଲାନଙ୍କୁ  ଆଥ ଟିକ ଏ�ଂ େଲାମଲାଜକି 
ସ୍ତରବର ସ୍ଲା�େମ୍ରୀ କର�ିଲା ଉବର୍ଶ୍ବର �ଭିନି୍ନ ଚଲାଷ 
କଲା�୍ଶ୍ବର ନବିୟଲାଜତି କରଲା�ଲାଇଥିେଲା। େଲାଇବ୍ଡି୍  
ପର�ିଲା ଚଲାଷ, ଫକୁ େ ଚଲାଷ, ଛତକୁ  ଚଲାଷ ଭଳ ି କଲା�୍ଶ୍ବର 

ବେମଲାନଙ୍କୁ  ନବିୟଲାଜତି କରଲା�ଲାଇଥିେଲା। ଜଲି୍ଲାୱଲାରରୀ 
�େକୁ ତ ଭେ େଂଖ୍ଲାବର ମେଳିଲା ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜଙି୍କୁ  ନବିୟଲାଜତି 
କରଲା�ଲାଇଥିେଲା। ବତବ� ୨୦୨୧-୨୨ ଏ�ଂ ୨୦୨୨-୨୩ବର 
ଉକ୍ତ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ି ମଲାନଙ୍ େଫଳତଲା େଲାର �େକୁ ତ କମ୍  
ରେଛି।ି େରକଲାର ବଦଇଥି�ଲା ଅନକୁ ଦଲାନରକୁ  ମଲାତ୍ ୫୧% 
�୍ୟ ବେଲାଇପଲାରଛି।ି ଏେ ି ଅଥ୍ଶ �ନିବି�ଲାଗ ପବର ମଧ୍ୟ 
େଫଳତଲା ଆଶଲାନକୁ ରୂପ ବେଲାଇପଲାର ି ନଲାେ ିଁ। ଏପରସି୍ବଳ 
ମେଳିଲା ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜଙି୍ ଭଲାଗଦିଲାରରୀ �ୃଦ୍ଧ ି କର�ିଲା ପଲାଇଁ 

ଉପ�କୁକ୍ତ ପଦବକ୍ଷପ ବନ�ଲା ଜରକୁ ରରୀ। ବେମଲାବନ ବ�ପର ି
ଚଲାଷବର େଫଳତଲା ପଲାଇବ� ଏ�ଂ େରକଲାରରୀ ପଲାଣ୍ରି 
େଦକୁ ପବ�ଲାଗ ବେଲାଇପଲାର�ି ବେଥିପ୍ରତ ି େବଚତନ ରେ�ିଲା 
ପଲାଇଁ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରରୀୟ ଅଧିକଲାରରୀଙ୍କୁ  ନବିର୍୍ଶଶ ଦଆି�ଲାଇଛ।ି 
�ଭିନି୍ନ ପ୍ରକଲାର ଚଲାଷବର ବକବତ ଅଗ୍ଗତ ି ବେଲାଇଛ ି
ତଲାେଲାର ରବିପଲାର୍୍ଶ ନୟିମତି ଭଲାବ� �ଭିଲାଗ ନକିର୍ବର 
ପେଞ୍�ିଲା ଆ�ଶ୍କ। ଏଥିେେ ଦକୁ �୍ଶଳ ପ୍ରଦଶ୍ଶନର କଲାରେ 
ଦଶ୍ଶଲାଇ�ଲା ପଲାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେମଲାନଙ୍କୁ  ନବିର୍୍ଶଶ ଦଆି�ଲାଇଛ।ି

େଚୂନଲାବ�ଲାଗ୍ ବ� �ଭିନି୍ନ ଜଲି୍ଲାବର ପ�୍୍ଶ ଲାପ୍ତ େଂଖ୍କ 
ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ି ମଲାନଙ୍କୁ  ନବିୟଲାଜତି କରଲା�ଲାଇଛ।ି ବଗଲାର୍ଏି 
ବଗଲାର୍ଏି ଜଲି୍ଲାବର ୨୦୦ରକୁ  ଅଧିକ ବଗଲାଷ୍ରୀଙ୍କୁ  ନବିୟଲାଜତି 
କରଲା�ଲାଇଛ।ି ଏଥିେେ �୍କ୍ତଗିତ ଭଲାବ� ମେଳିଲା ମଲାନଙ୍କୁ  
ନବିୟଲାଜତି କରଲା�ଲାଇଛ।ି ପର�ିଲା ଚଲାଷ ପଲାଇଁ ବେକଟର ପଛିଲା 
୨୦ େଜଲାର ର୍ଙ୍ଲା, ଛତକୁ  ଚଲାଷ ପଲାଇଁ ୪୦ େଜଲାର ର୍ଙ୍ଲାର 
ଆଥ ଟିକ ବପ୍ରଲାତ୍ଲାେନ �୍�ସ୍ଲା ରେଛି।ି ଛତକୁ  ଉତ୍ଲାଦନ ୟକୁନଟି୍  
ପ୍ରତଷି୍ଲା ପଲାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଥ ଟିକ େେଲାୟତଲା �୍�ସ୍ଲା ରେଛି।ି

ଉଦ୍ୟଠାନ କୃଷହିର 
ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜଙି୍କ ଦୁବ୍ଳ ପ୍ରଦଶନ୍ 

ଜଗତେଂିେପକୁର,୫ଲା୯(େମେି): ଜଲି୍ଲା ଅ�କଲାରରୀ 
�ଭିଲାଗ ଓ ଜଗତେଂିେପକୁର ଥଲାନଲା ପକ୍ଷରକୁ  
�ଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନବର ଚଢ଼ଉ କରଲା�ଲାଇ ୨୨୨ ଗ୍ଲାମ୍  
ବ୍ଲାଉନେକୁଗର ଜ�ତ କରଲା�ଲାଇଛ।ି �ଲାେଲାର 
ଆନକୁମଲାନକି ମେୂ୍ ୨୦ େକ୍ଷ ର୍ଙ୍ଲାରକୁ  ଅଧିକ 
ବେ� ବ�ଲାେ ିେଚୂନଲା ମଳିଛି।ି ଏେ ିଘର୍େଲାବର ୬ 
ଜେଙ୍କୁ ଗରିଫ କରଲା�ଲାଇଥି�ଲା ଜେଲାପଡ଼ଛି।ି 
େଚୂନଲା ମକୁତଲା�କ, ଜଗତେଂିେପକୁରର �ଭିନି୍ନ 
ସ୍ଲାନବର ବ୍ଲାଉନେକୁଗର �କି୍ର ି କରଲା�ଲାଉଥି�ଲା 
ବନଇ ଅ�କଲାରରୀ �ଭିଲାଗ ଓ ପକୁେେିକକୁ �ଶି୍ୱସ୍ତ 
େତୂ୍ରକୁ  େଚୂନଲା ମଳି�ିଲା ପବର ପଥୃକ ପଥୃକ 
ଭଲାବ� ଚଢ଼ଉ କରଲା�ଲାଇଥିେଲା। ଜଗତେଂିେପକୁର 
େେରର ବଗଲାପଲାଳେଲାଗରଠଲାବର ବଦବ�ନ୍ଦ୍ର 
ମଲ୍କିଙ୍ ସ୍କୁର୍ରିକୁ  ୪୫ ଗ୍ଲାମ ବ୍ଲାଉନେକୁଗର ଜ�ତ 
କରଲା��ିଲା େେତି ତଲାଙ୍କୁ  ଗରିଫ କରଲା�ଲାଇଥିେଲା। 

ବେେପିର ି ଜଗତେଂିେପକୁର ଚଚ୍ଚଟିକଲା �ଜଲାରବର 
ଅ�କଲାରରୀ ପକୁେେି ପକ୍ଷରକୁ  ଚଢ଼ଉ କରଲା�ଲାଇ ଏକ 
�ଲାଇକ୍ ରକୁ  ୧୬୦ ଗ୍ଲାମ ବ୍ଲାଉନେକୁଗର ଜ�ତ 
କରଲା��ିଲା େେ ଅଭ�ିକୁକ୍ତ େବରଲାଜ କକୁମଲାର ସ୍ଲାଇଁ 
ଓ ରଲାବଜନ୍ଦ୍ର େଲାତରୀଙ୍କୁ  ଗରିଫ କରଲା�ଲାଇଥିେଲା। 
ଅ�କଲାରରୀ �ଭିଲାଗ ପକ୍ଷରକୁ  ବମଲାର୍ ୨୦୫ ଗ୍ଲାମ 
ବ୍ଲାଉନେକୁଗର ଜ�ତ କରଲା�ଲାଇଥି�ଲା େମୟବର 

ଜଗତେଂିେପକୁର େଦର ଥଲାନଲା ପକୁେେି ପକ୍ଷରକୁ  
ଜଗତେଂିେପକୁର େଲାର୍�ଜଲାର ଉପବର ଚଢ଼ଉ 
କରଲା�ଲାଇ ଗକୁରକୁ ପ୍ରେଲାଦ ମେଲାନ୍,ି ରେରୀେଷ୍ଶ 
ଦଗି�ଜିୟ ପଲାତ୍ ଓ ଅକ୍ଷୟ କକୁମଲାର ପଲାତ୍ଙ୍ଠଲାରକୁ  
୧୬. ୭୫ ଗ୍ଲାମ ବ୍ଲାଉନେକୁଗର ଜ�ତ 
କରଲା�ଲାଇଥିେଲା। ଏେ ି୩ ଜେ ଅଭ�ିକୁକ୍ତଙ୍କୁ  ଗରିଫ 
କରଲା�ଲାଇଥି�ଲା ଥଲାନଲା ପକ୍ଷରକୁ  େଚୂନଲା ମଳିଛି।ି

ଝଠାଡ଼ଠାବଠାନ୍ହିର ହଗଠାଟଏି ପରବିଠାରର ୩ ମତୃ

ନାବାଳକିା ଝଅି ଗରୁୁତର, 
ୋହସିର ଆତଙ୍କ

୨୦ ଲକ୍ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ ଟଙ୍କଠାର ୨୨୨ ଗ୍ଠାମ୍  ବ୍ଠାଉନେଗୁର ଜବତ
ବଠାଘ େହ ୨୦ ମନିଟି୍  ଲଢ.ି..

ଏେ ି େମୟବର େତଲା ଗେଳବିର ଛପ ି ରେଥିି�ଲା �ଲାଘ 
ତଲାର �ଲାଡ଼ ବଡଇ ଁ ଶଶିକୁକକୁ ପଞ୍ଲାବର ଚଲାପ ି ବଦଇଥିେଲା। 
ପକୁଅକକୁ �ଞ୍ଲାଇ�ଲା ପଲାଇ ଁ ଅଚ୍ଚ୍ଶନଲା �ଲାଘ େେ େବଢ଼ଇ 
କରଥିିବେ। ଏେ ିେମୟବର ମେଳିଲା ଆେତ ବେଲାଇଥିବେ ମଧ୍ୟ 
ପରଲାସ୍ତ ବେଲାଇ ନ ଥିବେ। ବେ ୨୦ ମନିଟି୍  ପ�୍୍ଶ ନ୍ �ଲାଘର 
ମକୁକଲା�େିଲା କରଥିିବେ। ଏେ ି େବଢ଼ଇର ଶର୍ ଶକୁେ ି �ସ୍ତରି 
ବେଲାକ ବଠଙ୍ଲା�ଲାଡ଼ ିଧର ିଆେ�ିଲାରକୁ  �ଲାଘ ଜଙ୍େ ଭତିରକକୁ 
ପଳଲାଇ ଥିେଲା। ଏେ ି େବଢ଼ଇବର ଉଭୟ ମଲାଆପକୁଅ ଆେତ 
ବେଲାଇଛନ୍।ି ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥବମ ବଗଲାଷ୍ରୀ େ୍ବଲାସ୍୍ବକନ୍ଦ୍ରବର 
ପ୍ରଲାଥମକି ଚକିତି୍ଲା ଦଆି��ିଲା ପବର ଜଲି୍ଲା େସ୍ରି୍ଲାେକକୁ 
ସ୍ଲାନଲାନ୍ର କରଲା�ଲାଇଥିେଲା। ଏବ� ମଲାଆ ଗକୁରକୁ ତର 
ଥି�ଲାବ�ବଳ ଶଶିକୁର େ୍ବଲାସ୍୍ଲା�ସ୍ଲା ଭେ ଥି�ଲା କକୁେଲା�ଲାଉଛ।ି

ତୁରନ୍ େଭିେି.ି..
ବକ୍ଷତ୍ବର ବକନ୍ଦ୍ରରୀୟ ଭଜିେିଲାନ୍ସ କମେିନ କଲା�୍୍ଶ ଲାଳୟର 
ଗକୁରକୁ  ଦଲାୟତି୍ବ ରେଛି।ି କନି୍କୁ ଏେଲାକକୁ ପରୂେ କର�ିଲା ଦଗିବର 
ଆନ୍ରକିତଲା ନ ରେ�ିଲା ଚନି୍ଲାଜନକ। ବତବ� ଏେେି�କୁ  
ପଦ�ରୀ ପରୂେ କର�ିଲା ଦଗିବର ବ�ଭଳ ିପରୂ୍୍ଶ େ୍ବଚ୍ତଲା �ଜଲାୟ 
ରକୁବେ ଏ�ଂ ନ�ି କୁକ୍ତ ି ପ୍ରକ୍ରୟିଲା ତ୍ବରତି ଢଙ୍ବର କରଲା�ଲାଏ 
ତଲାେଲାକକୁ ଗକୁରକୁତ୍ବ ବଦ�ଲାକକୁ ବକଲାର୍୍ଶ ବକନ୍ଦ୍ର େରକଲାରଙ୍କୁ କେଛିନ୍।ି

ଲଜି୍  ଟ୍ରସ୍  ବ୍ହିଟନ୍ ...
ଫଳବର ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତ୍ରରୀ ନ�ି୍ଶଲାଚନ ପଲାଇଁ ପ୍ରଲାୟ ୬ େପ୍ତଲାେରକୁ  
ଅଧÒକ େମୟ ଧର ି େଲାଗଥିÒ�ଲା କେରତ୍  ବଶଷ ବେଲାଇଛ।ି 
ବଥବରେଲା ବମ’ ଏ�ଂ ମଲାଗ୍ଶବରର୍ ଥଲାଚରଙ୍ ପବର େଜି୍ 
ଟ୍େ ବ୍ବିର୍ନର ତୃତରୀୟ ମେଳିଲା ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତ୍ରରୀ ଭବ� 
ଶପଥ ବନବ�। ଉବଲ୍ଖବ�ଲାଗ୍ ବ�, ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତ୍ରରୀ 
ବ�ଲାରସି୍  ଜନେନ ନଜି ପଦ�ରୀରକୁ  ଇସ୍ତଫଲା ବଦ�ଲା ପବର 
କନଜରବଭର୍ଭି୍  ଦଳର ଦକୁ ଇ ପ୍ରମକୁଖ ବନତଲା ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତ୍ରରୀ 
ପଦ ପଲାଇଁ  ନ�ି୍ଶଲାଚନବର ଅ�ତରୀର୍୍ଶ ବେଲାଇଥÒବେ। େଜି୍  
ବ�ଲାରସି୍ ଙ୍ େରକଲାରବର ବ�ୈବଦଶକି ମନ୍ତ୍ରରୀ ରେଥିÒେଲା 
ବ�ବଳ େକୁନକ ଚ୍ଲାବନ୍ସେର(ଅଥ୍ଶ ମନ୍ତ୍ରରୀ) ରେଥିÒବେ।  
�ଭିନି୍ନ ପ�୍ଶ୍ଲାୟବର ନ�ି୍ଶଲାଚନ ଅନକୁ ଷ୍ତି ବେଲାଇଥÒେଲା 
ଏ�ଂ ଚୂଡଲାନ୍ ପ�୍ଶ୍ଲାୟ ମତଦଲାନ ଗତ ଶକୁକ୍ର�ଲାର ବଶଷ 
ବେଲାଇଥିେଲା । ନ�ି୍ଶଲାଚନ ବଶଷ ବେ�ଲା ପ�ୂ୍ଶରକୁ  ପ୍ର-ି
ବପଲାେ େବଭ୍ଶବର ଋଷ ି େକୁନକଙ୍ ଠଲାରକୁ  େଜି ଟ୍େ �େକୁ  
ଆଗବର ଥି�ଲା କକୁେଲା�ଲାଇଥିେଲା।ବ୍ବିର୍ନର କ୍ଷମତଲାଶରୀନ 
କନଜରବଭର୍�ି ପଲାର୍ଟି ଗତ ଦକୁ ଇ ମଲାେର ଦରୀଘ୍ଶ ପ୍ରକ୍ରୟିଲା 
ପବର େଲାଉେ ଅଫ କମନ୍ସବର ନଜିର ବନତଲା ତଥଲା ବଦଶର 
ପର�ତ୍ତ୍ଶରୀ ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତ୍ରରୀ ଚୟନ କରଛି ି। ଆେନ୍ଲାକଲାେ ିେଜି୍ 
ଟ୍ସ୍ ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତ୍ରରୀ ଭଲାବ� ଶପଥ ଗ୍େେ କରବି�। 

କରଜହର ବୁଡ଼ଛି.ି..
କରଛି।ି  �ଶି୍ବର �ଭିନି୍ନ ବଦଶର ଋେ ସ୍ତ ି

ଆଧଲାରବର ଭଲାରତର ବ�ୈବଦଶକି ଋେ ସ୍ତି ି େଲାଧଲାରେ 
ବ�ଲାେ ି ଅଥ୍ଶ ମନ୍ତ୍ରେଲାଳୟ କେଛିି  �ଭିନି୍ନ ଋେ ଦକୁ �୍ଶଳତଲା 
େଚୂକଲାଙ୍ ଅନକୁ �ଲାୟରୀ ବ�ୈବଦଶକି ଋେ ଦୃଷ୍ରିକୁ  �ଶି୍ବର ସ୍ଳ୍ପ 
ଏ�ଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟକଲାରରୀ ବଦଶଗକୁଡକି ତକୁ ଳନଲାବର ଭଲାରତ 
ଭେ ସ୍ତିବିର ରେଥିÒ�ଲା ମନ୍ତ୍ରଲାଳୟ କେଛି।ି

ଅପରପବକ୍ଷ ଅଗଷ୍ ୨୬ବର ବଶଷ ବେଲାଇଥ�ଲା 
େପ୍ତଲାେବର ଭଲାରତର ବ�ୈବଦଶକି ମକୁଦ୍ଲା ଭଣ୍ଡଲାରବର ୩ 
�େିୟିନ୍  ଡେଲାର ହ୍ଲାେ ଘର୍ଛି।ି ବଗଲାର୍ଏି �ଷ୍ଶର ଆକଳନ 
କବେ ଏେ ିପରମିଲାେ ପ୍ରଲାୟ ୬୯ �େିଅିନ ଡ଼େଲାର ବେ� 
୨୦୨୧ ବେବପଟମ୍ରବର ଭଲାରତର ବ�ୈବଦଶକି ପଲାଣ୍ ି

ପରମିଲାେ େ�୍ଶକଲାଳରୀନ ବରକଡ଼୍ଶସ୍ତର ୬୪୨.୪୫ �େିଅିନ 
ଡ଼େଲାରବର ପେଞ୍ଥିିେଲା ମଲାତ୍ ଏବ� ଏେଲା ୫୭୩.୯ 
�େିଅିନ ଡ଼େଲାରକକୁ ଖେ ି ଆେଛିି  ଏଭଳ ି େମୟବର 
ବଦଶର �ଲାେଜି୍  ନଅିଣ୍ଟ �ଢ଼�ିଲାବର େଲାଗଛି।ି ଚଳତି�ଷ୍ଶ 
ଅଗଷ୍ବର ପ�ୂ୍ଶ �ଷ୍ଶ ତକୁ ଳନଲାବର ବଦଶର �ଲାେଜି୍ ନଅିଣ୍ଟ 
ଦ୍ଗିକୁେତି ବେଲାଇଛ।ି ରପ୍ତଲାନ ି ହ୍ଲାେ େେ ଆମଦଲାନରୀ �ୃଦ୍ଧ ି
ଏେଲାର ପ୍ରମକୁଖ କଲାରେ ବ�ଲାେ ିକକୁେଲା�ଲାଉଛ ି।

ନକିର୍ବର ପ୍ରକଲାଶତି �ଲାେଜି୍ ମନ୍ତ୍ରଲାଳୟର 
ତଥ୍ଲାନକୁ �ଲାୟରୀ, ଅଗଷ୍ବର ଭଲାରତର ରପ୍ତଲାନ ି ଗତ �ଷ୍ଶ 
ତକୁ ଳନଲାବର ୧.୧୫% ହ୍ଲାେ ପଲାଇ ୩୩ �େିୟିନ ଡ଼େଲାରବର 
ପେଞ୍ଛି।ି �ଲାେଜି୍ ନଅିଣ୍ଟ ୨୮.୬୮ �େିୟିନ ଡ଼େଲାରବର 
ପେଞ୍ଛି।ି ଅଗଷ୍ ୨୦୨୧ବର ଏେ ିେଂଖ୍ଲା ୧୧.୭୧ �େିୟିନ 
ଡ଼େଲାରବର ପେଞ୍ଛି।ି ଏଥବ�ଲାଗକୁ ଭଲାରତରୀୟ ମକୁଦ୍ଲା ର୍ଙ୍ଲା 
ଚଲାପ ଗ୍ସ୍ତ ବେ�ଲା ଆଶଙ୍ଲା �ୃଦ୍ଧ ିପଲାଇଛ ି ବଗଲାର୍ଏି ପବର୍ 
ବଦଶର କରଜ ଭଲାର �ଢ଼କୁ ଥ�ଲାବ�ବଳ େମତଲାଳବର 
ବ�ୈବଦଶକି ମକୁଦ୍ଲା ଭଣ୍ଡଲାରବର ହ୍ଲାେ , �ଲାେଜି୍ ନଅିଣ୍ଟ 
�ୃଦ୍ଧ ି ଏ�ଂ  େକୁନଲା ଭଣ୍ଡଲାରର ମେଜକୁ ଦ ପରମିଲାେ ତଳକକୁ 
ଖେ�ିଲା ବଦଶର ଅଥ୍ଶନରୀତକିକୁ  ଦକୁ �୍ଶଳ କରପିଲାବର ବ�ଲାେ ି
�ବିଶଷଜ୍ଞମଲାବନ ମବନ କରକୁ ଛନ୍ ି 

ଭଲ ମଣଷି େଷୃ.ି..
ଅଭଭିଲା�କମଲାନଙ୍ ଉବର୍ଶ୍ବର ରଲାଜ୍ପଲାଳ କେଥିିବେ 
ବ� ଡଲାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜନିୟିର କର�ିଲା େକ୍ଷ୍ବର ବକଲାମଳମତ ି
ପେିଲାମଲାନଙ୍ ଉପବର ଅ�ଥଲା ଚଲାପ େଦ ି ଦଆି ନ �ଲାଉ। 
ବେମଲାନଙ୍ ଆଖିର ଚମକକକୁ ବକବ� ମଳନି ପଡ଼�ିଲାକକୁ ଦଅି 
ନଲାେ ିଁ। ଅଭଭିଲା�କ ଏ�ଂ ଶକି୍ଷକମଲାବନ ପେିଲାମଲାନଙ୍କୁ  ମକୁକ୍ତ 
ଭଲାବ� ସ୍ପ୍ନ ବଦଖି�ଲାକକୁ ଦଅିନ୍କୁ। ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ରୀଙ୍ ଉବର୍ଶ୍ବର 
ରଲାଜ୍ପଲାଳ କେବିେ ବ� ପେିଲାମଲାବନ ବକବ�� ିଦନିବର ସ୍ପ୍ନ 
ବଦଖି�ଲା �ନ୍ କର ନଲାେ ିଁ। ବ�ବତ�ଡ଼ ବେଲାଭନରୀୟ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ମଳିକୁ  ପବଛ, ନଜି ଆଶଲା ବକବ�� ିଛଲାଡ଼ ନଲାେ ିଁ। କଲାରେ ମନର 
ଆଶଲା େ ିଁ େକଲାରଲାତ୍ମକ ଉର୍୍ଶଲାର େଞ୍ଲାର କର�ିଲା େେ ଜରୀ�ନକକୁ 
େଫଳ ଭଲାବ� ଗଢ଼ ି ବତଲାଳଥିଲାଏ। �ଲାସ୍ତ� ଶକି୍ଷଲା େମ୍ପକ୍ଶବର 
ଅ�ତଲାରେଲା କର�ିଲାକକୁ �ଲାଇ ରଲାଜ୍ପଲାଳ କେଥିିବେ, ମେଷଟି 
ଅର�ନି୍, ଅଖଣ୍ଡଲାନନ୍, ଜୟକୃଷ୍ଣ ମତୂ୍ତଟି, ଓବଶଲାଙ୍ ପର ି
ଦଲାଶ୍ଶନକି ତଥଲା ଜ୍ଞଲାନରୀଗକୁେ ି ବେଲାକମଲାବନ ଶକି୍ଷଲାର �ଲାସ୍ତ�କି 
ତତ୍ତ୍ୱକକୁ ଅତ ି େରଳ ଭଲାବ� �ଖଲାେଛିନ୍।ି ମେଷଟି ଅର�ନି୍ଙ୍ 
ଶକି୍ଷଲା ତତ୍ତ୍ୱ ଅନକୁ େଲାବର ଆଚରେ, ଉଚ୍ଚଲାରେ ଏ�ଂ କମ୍ଶର 
ମଳିତି ପ୍ରତଫିଳନ େ ିଁ ପରୂ୍୍ଶଲାଙ୍ ଶକି୍ଷଲା। ଏେ ି �ଲାସ୍ତ� ଶକି୍ଷଲାର 
ଅଭଲା�ରକୁ  ମେଷି େମଲାଜ କ୍ରମଶଃ �ସ୍ତକୁ�ଲାଦରୀ ବେଲାଇପଡ଼ଛି।ି 
ପଲାରସ୍ରକି େେବ�ଲାଗ, ମଲାନ�ରୀୟ ମେୂ୍ବ�ଲାଧଠଲାରକୁ  ମେଷି 
ନଜିକକୁ ଦୂବରଇ ରଖକୁଛ।ି ବତେକୁ �୍କ୍ତବିକୈନ୍ଦ୍ରକି ନ ବେଲାଇ 
ଆବମ ପ୍ରକୃତ ମଲାନ� ବେ�ଲା ଉଚତି୍  ବ�ଲାେ ିବେ କେଥିିବେ। 
ଏେ ି ଅ�େରବର ମକୁଖ୍ମନ୍ତ୍ରରୀ ଜରୀ�ନ�୍ଲାପରୀ େମ୍ଲାନବର 
େମ୍ନଲାନତି ବେଲାଇଥି�ଲାରକୁ  ରଲାଜ୍ପଲାଳ ଅଭନିନ୍ନ ଜେଲାଇ�ଲା 
େେ ଗକୁରକୁ ଙ୍କୁ  େମ୍ଲାନ ଜେଲାଇ�ଲାର ଏପର ିନଆିରଲା କଲା�୍ଶ୍କ୍ରମ 
େଲାତକକୁ ବନଇଥି�ଲାରକୁ  ‘େକଲାଳ’ ଓ ‘ନନ୍ବିଘଲାଷ ର୍ଭି’ିକକୁ  
ଧନ୍�ଲାଦ ଜେଲାଇଥିବେ। ଏେ ି ଅ�େରବର ରଲାଜ୍ପଲାଳ 
ଶକି୍ଷଲାଦଲାନ ବକ୍ଷତ୍ବର ଉବଲ୍ଖନରୀୟ ଭୂମକିଲା ଗ୍େେ କରଥିି�ଲା 
ରଲାଜ୍ର ୧୬ଜେ ପ୍ରଲାଥମକି, ମଲାଧ୍ୟମକି ଓ ଉଚ୍ଚ ମଲାଧ୍ୟମକି 
�ଦି୍ଲାଳୟ ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍କୁ  ଗକୁରକୁ ବ୍ହ୍ଲା େମ୍ଲାନ 
୨୦୨୨ବର େମ୍ଲାନତି କରଥିିବେ।

 କଲା�୍ଶ୍କ୍ରମବର େମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାବ� ବ�ଲାଗବଦଇ 
ରଲାଜ୍ ସ୍କୁେ ଓ ଗେଶକି୍ଷଲା ମନ୍ତ୍ରରୀ େମରୀର ରଞ୍ଜନ ଦଲାେ କେବିେ 
ବ� ଗକୁରକୁ ମଲାନଙ୍କୁ  େମ୍ଲାନ କର�ିଲା ଆମର େଂସ୍ତୃ।ି ଗକୁରକୁ ପଜୂନ 
ଆମର ଅସ୍ମିର୍ଲାଗତ ପରମ୍ପରଲା। ରଲାଜ୍ବର ଶକି୍ଷଲା ତଥଲା 
ଶକି୍ଷକମଲାନଙ୍ର ଉନ୍ନତ ି ପଲାଇ ଁ ରଲାଜ୍ େରକଲାର ପରୂ୍୍ଶପ୍ରଲାେବର 
ବଚଷ୍ଲା କର ି ଆେକୁଛନ୍।ି ଶକି୍ଷକ, ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀମଲାନଙ୍କୁ  ପ୍ରଶକି୍ଷେ 
ଦଆି�ଲାଉଛ।ି ରଲାଜ୍ବର ଥି�ଲା େଲାବଢ଼ ୮ େଜଲାର �ଦି୍ଲାଳୟ 
ମଧ୍ୟରକୁ  ଅଧିକଲାଂଶ �ଦି୍ଲାଳୟର ରୂପଲାନ୍ରେ େରଥିି�ଲା ବ�ବଳ 
�ଳକଲା �ଦି୍ଲାଳୟର ରୂପଲାନ୍ରେ କଲା�୍୍ଶ  ଚଳତି �ଷ୍ଶ ବଶଷ 

େକୁଦ୍ଧଲା େର�ି। �ଲାେଲାଫଳବର ପେିଲାମଲାନଙ୍କୁ ଗକୁେଲାତ୍ମକ ଶକି୍ଷଲା 
ମଳି�ିଲା େେ ଶକି୍ଷକ, ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀମଲାନଙ୍କୁ ଶକି୍ଷଲା ପ୍ରଦଲାନ ପଲାଇ ଁଉନ୍ନତ 
ପରବି�ଶ ମଳିପିଲାର�ି। ୨୦୩୬ ମେେିଲା େକୁଦ୍ଧଲା ଓଡ଼ଶିଲାକକୁ ବରେଷ୍ 
ରଲାଜ୍ ଭଲାବ� ଉଦ୍ ଭଲାେତି କରଲିା�ଲା ମକୁଖ୍ମନ୍ତ୍ରରୀଙ୍ର ସ୍ପ୍ନ ରେଛି।ି 
ଏଥିପଲାଇ ଁ ଏ�ର ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ରୀମଲାବନ ଆେନ୍ଲାକଲାେରି ଏେ ି ଗକୁରକୁ  
ଦଲାୟତି୍ୱ �େନ କର�ିଲାକକୁ ନଜିକକୁ ପ୍ରସ୍ତକୁତ କର�ିଲାକକୁ ପଡ଼�ି। ବତେକୁ 
ପେିଲାମଲାନଙ୍କୁ େଫଳ ଭଲାବ� ଗଢ଼ବିତଲାଳ�ିଲା ଶକି୍ଷକମଲାନଙ୍ର 
ଦଲାୟତି୍ୱ ବ�ଲାେ ିମନ୍ତ୍ରରୀ ରେରୀ ଦଲାଶ ମତ�୍କ୍ତ କରଥିିବେ। 

କଲା�୍ଶ୍କ୍ରମବର ଅନ୍ତମ ଅତଥିି ଭଲାବ� ବ�ଲାଗବଦଇ େ ି
ଭ ି ରମେ �ଶି୍ୱ�ଦି୍ଲାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େଞ୍ଜରୀ� କକୁମଲାର ରଲାଉତ 
କେବିେ ବ� ଶକି୍ଷକମଲାବନ ବେଉଛନ୍ ିେମଲାଜର ସ୍ତମ୍। େମଲାଜ 
ପ୍ରତ ି ବେମଲାନଙ୍ର ଦଲାନ ଅତକୁ ଳନରୀୟ। ଓଡ଼ଶିଲା �ତ୍ତ୍ଶମଲାନ 
ବଦଶବର ନଜିର �କୁ�ପଢ଼ିଙି୍ ଦକ୍ଷତଲା, କ୍ରରୀଡ଼ଲା ଭତି୍ତଭୂିମ ି
ପଲାଇଁ େକୁନଲାମ ଅଜ୍ଶନ କରଛି।ି ଆଗଲାମରୀ ଦନିବର ଓଡ଼ଶିଲା 
ନଜିର ଗକୁେଲାତ୍ମକ ଶକି୍ଷଲା �୍�ସ୍ଲା ପଲାଇଁ ବଦଶ �ବିଦଶବର 
େକୁନଲାମ ଅଜ୍ଶନ କର�ି ବ�ଲାେ ି ବେ ମତ�୍କ୍ତ କରଥିିବେ। 
ପ୍ରଲାରମ୍ବର ରଲାଜ୍ପଲାଳ ପ୍ରବଫେର ଗବେଶରୀ େଲାଲ୍  ଏ�ଂ ଅନ୍ 
ଅତଥିିମଲାବନ ପ୍ରଦରୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କର ି ଏେ ି ଗକୁରକୁ ବ୍ହ୍ଲା େମ୍ଲାନ 
େମଲାବରଲାେ କଲା�୍୍ଶ କ୍ରମର ଶକୁଭଲାରମ୍ କରଥିିବେ। ‘ନନ୍ବିଘଲାଷ 
ର୍ଭି’ିର ମକୁଖ୍ େମ୍ପଲାଦକ ଶଶିରି ଭଟ୍ଟମରିେ ଗକୁରକୁ ବ୍ହ୍ଲା କଲା�୍୍ଶ କ୍ରମ 
ଆବୟଲାଜନର ପରକିଳ୍ପନଲା �ଷିୟବର �ଶିଦ୍  େଚୂନଲା 
ରଖିଥିବେ। ବେ କେଥିିବେ ବ� େମଲାଜର ଭ�ଷି୍ତଙ୍କୁ  
ଗଢ଼କୁ ଥି�ଲା ଶକି୍ଷକ,ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀମଲାନଙ୍କୁ  ଗକୁରକୁ ବ୍ହ୍ଲା େମ୍ଲାନବର 
େମଦ୍୍ଧଟିତ କର�ିଲା ପଲାଇ ଁ ଆବ�ଦନ ଆେ୍ଲାନ କରଲା�ଲାଇଥିେଲା। 
ରଲାଜ୍�୍ଲାପରୀ ପ୍ରଲାଥମକି, ମଲାଧ୍ୟମକି ଓ ଉଚ୍ଚ ମଲାଧ୍ୟମକି 
�ଦି୍ଲାଳୟର ପ୍ରଲାୟ ୯୦ ଜେ ଅବ�ଦନକଲାରରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରକୁ  ଜକୁ ରରୀ 
କମରି୍ ି ବମଲାର୍ ୧୬ ଜେଙ୍କୁ  ମବନଲାନରୀତ କରଥିିବେ। ଏେ ି
ଅ�େରବର ଜକୁ ରରୀ େଦେ୍ମଲାନଙ୍କୁ  ମଧ୍ୟ ରଲାଜ୍ପଲାଳ େମ୍ଲାନତି 
କରଥିିବେ। କଲା�୍୍ଶ କ୍ରମବର ‘ନନ୍ବିଘଲାଷ ର୍ଭି’ି େଓିଓ ଜ�ର 
େଂି ପନୱର, ‘େକଲାଳ’ େଇିଓ େକୁବ୍ତ ଦଲାେ, କଲା�୍୍ଶ ନ�ି୍ଶଲାେରୀ 
େମ୍ପଲାଦକ େମବରନ୍କୁ ଦଲାେ, �କୁ ୍ବରଲା ମକୁଖ୍ ରଞ୍ଜତି ମେଲାନ୍,ି 
େେକଲାରରୀ �ଲାତ୍ତ୍ଶଲା େମ୍ପଲାଦକ ମବେଶ୍ୱର େଲାେକୁ  ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ତି 
ଥିବେ। ‘ନନ୍ବିଘଲାଷ ର୍ଭି’ିର ଉପସ୍ଲାପକିଲା େକୁରେରୀ େଙ୍ରୀତଲା ଦଲାଶ 
କଲା�୍୍ଶ କ୍ରମ େଞ୍ଲାଳନ କରଥିିବେ।

ହପ୍ରମ ପଠାଇଁ ଯବୁକଙୁ୍କ...
ତଦନ୍ ଜଲାର ି ରେଥିି�ଲା �ଲାେଗିକୁଡଲା ଥଲାନଲା ଅଧିକଲାରରୀ 
�ଲା�କୁ ଶଙ୍ର େରଲାଫ େଚୂନଲା ବଦଇଛନ୍।ି

 ପକୁର୍କୁ କପିଲାେ ି ଗ୍ଲାମର ଜବେ �କୁ�ତରୀଙ୍ େେ ତଲାଙ୍ର 
ବପ୍ରମ େମ୍ପକ୍ଶ ରେଥିିେଲା। ୨୬ବର �କୁ�ତରୀ ଜେକ ତଲାଙ୍କୁ  
ବଫଲାନ୍  କର ି ବଦଖଲା କର�ିଲାକକୁ ଡଲାକଥିିବେ। ଏେକୁ ବେ 
ବପ୍ରମକିଲାକକୁ ବଦଖଲା କର�ିଲା ପଲାଇ ଁ େନ୍୍ଲାବର େଲାଙ୍ କକୁଶ 
ବେଠରୀଙ୍କୁ  ଧର ି�ଲାଇକ୍ ବର ଘରକୁ  �ଲାେଲାରଥିିବେ। ପକୁର୍କୁ କପିଲାେ ି
ତଳପିଡ଼ଲା ସ୍କୁେ ନକିର୍ବର ଓହ୍ଲାଇ ଥିବେ। ଏେଲାପବର 
�ଲାଇକ ବନଇ ଘରକକୁ ବଫର�ି�ିଲା ପଲାଇ ଁକକୁଶଙ୍କୁ  କେଥିିବେ। 
ବତବ� ଶକୁକବଦ�ଙ୍କୁ  ବଦଖି ଗ୍ଲାମର ବକବତକ �କୁ�କ 
ବଠଙ୍ଲା ଓ ର୍ଲାଙ୍ଆି େଲାେଲା�୍ବର ଆକ୍ରମେ କରଥିିବେ। 
ଜରୀ�ନ ଚଲାେ�ି�ିଲା ପବର ଶ�କକୁ ଏକ ପେଥିିନ �ସ୍ତଲାବର 
ଭତ୍ତଟି କର ିନକିର୍ ଜଙ୍େବର ପକଲାଇ ବଦଇଥିବେ। ବତବ� 
ଶକୁକବଦ�ଙ୍ େତ୍ଲା ବେଲାଇଥି�ଲା ତଲାଙ୍ �ଡ଼ ଭଲାଇ େକୁ�ଲାେ 
�ଲାେଗିକୁଡଲା ଥଲାନଲାବର େଖିିତ ଅଭବି�ଲାଗ କରଥିିବେ। 
ଅଭବି�ଲାଗ ଆଧଲାରବର ପକୁେେି ୫ ଜେକକୁ ଥଲାନଲାକକୁ ବନଇ 
ପଚରଲା ଉଚକୁ ରଲା କରଛି।ି ବେଲାମ�ଲାର �ଲାେଗିକୁଡଲା ପକୁେେି 
�କୁ�ତରୀଙ୍ �ଲାପଲା ଦକୁ ଃଶଲାେନ ମେକିଙ୍କୁ  େଲାଥରୀବର ବନଇ 
କଙ୍ଲାଳ ଜ�ତ କରଛି।ି ବତବ� କଡି୍ ନରୀ ବଚଲାର େବନ୍େବର 
ଶକୁକବଦ�ଙ୍କୁ  ମଲାଡ଼ ମଲାରଥିିେକୁ  ବ�ଲାେ ିଦକୁ ଃଶଲାେନ କେଛିନ୍।ି 
ଅନ୍ପବର୍ ଏେଲା ଏକ େକୁଚନି୍ତି େତ୍ଲାକଲାଣ୍ଡ। ଏଥିବର 
େମ୍ପକୃ୍ତ େମସ୍ତ ବଦଲାଷରୀଙ୍କୁ  ଫଲାଶ ି ଦଆି�ଲାଉ ବ�ଲାେ ି
ଅଭବି�ଲାଗକଲାରରୀ େକୁ�ଲାେ ଦଲା� ିକରଛିନ୍।ି

ଭୁ�ବେଶ୍ୱର,୫।୯(ସମସି): ବଦଶକକୁ  ଶଲାନ୍,ି 
େଦଭଲା�ର ବେତକୁ ବର ବ�ଲାଡ�ିଲା ପଲାଇଁ ଭଲାରତ 
ବ�ଲାବଡଲା ଆବନ୍ଲାଳନ େମୟର ଆେ୍ଲାନ 
ବ�ଲାେ ି କଂବଗ୍େ ବନତଲା ଅନେକୁେ ଅଭଜିତି 
ବେଲାମ�ଲାର କେଛିନ୍।ି କଂବଗ୍େ ବନତଲା 
ରଲାେକୁ େ ଗଲାନ୍ରୀଙ୍ ବନତୃତ୍ୱବର ୭ ତଲାରଖିରକୁ  ଏେ ି
�ଲାତ୍ଲା ଆରମ୍ ବେ�ଲାକକୁ  �ଲାଉଛ।ି ରେରୀ ଗଲାନ୍ରୀଙ୍ 
ବନତୃତ୍ୱବର ୧୫୦ ଦନି �୍ଲାପ ିଏକ �୍ଲାପକ 
ଜନେମ୍ପକ୍ଶ କଲା�୍ଶ୍କ୍ରମ ବେ�ଲାକକୁ  �ଲାଉଛ।ି ଏେ ି
ଭଲାରତ ବ�ଲାଡ଼ ଅଭ�ିଲାନ �ତ୍ଶମଲାନ େମୟର 
ଏକ ଆ�ଶ୍କତଲା ଓ ଧ୍ୱସ୍ତ�ଧି୍ୱସ୍ତ ବେ�ଲାକକୁ 
�ଲାଉଥି�ଲା ଭଲାରତର େଲାମଲାଜକି, ଆଥ ଟିକ, 
ଗେତଲାନ୍ତ୍ରକି ତଥଲା େଲାମ୍ଧିଲାନକି �୍�ସ୍ଲାର 
େକୁରକ୍ଷଲା ପଲାଇଁ ଅପରେିଲା�୍ଶ୍ ବ�ଲାେ ି ରେରୀ 
ଅଭଜିତି କେଛିନ୍।ି େଲାମ୍ଲାଦକି େମ୍ଳିନରୀବର 
ଉପସ୍ତି ଥି�ଲା ପେିେି ି େଭଲାପତ ି ଶରତ 

ପଟ୍ଟନଲାୟକ କେଥିିବେ ବ�, ୩ର୍ ି ପ୍ରେଙ୍ 
ଉପବର େବଚତନତଲା େଷୃ୍ ି କର�ିଲା ବେଉଛ ି
ଏେ ି ଭଲାରତବ�ଲାଡ଼ ଅଭ�ିଲାନର ଉବର୍ଶ୍। 
ବେଗକୁଡ଼କି ବେେଲା ଅଥ୍ଶବନୈତକି ଅେମତଲା, 
େଲାମଲାଜକି ଅେଂେତ ି ଓ ଅତବିକନ୍ଦ୍ରରୀକରେ। 
ବକନ୍ଦ୍ର େରକଲାର ବଦଶବର େଲାମଲାଜକି 
ଧ�ୃରୀକରେକକୁ  ବପ୍ରଲାତ୍ଲାେନ ବଦଉଥି�ଲା ରେରୀ 
ପଟ୍ଟନଲାୟକ କେଥିିବେ। ଉବଲ୍ଖବ�ଲାଗ୍, 
ଭଲାରତବ�ଲାଡ଼ ଅଭ�ିଲାନ କନ୍ଲାକକୁ ମଲାରରୀ 
ଠଲାରକୁ  ଆରମ୍ ବେଲାଇ ଜଲାମ୍କୁ କଲାଶ୍ରୀରବର 
େମଲାପ୍ତ ବେ�। କଂବଗ୍େ େଲାଂେଦ ରଲାେକୁ େ 
ଗଲାନ୍ରୀ ଅନ୍ ବନତୃ�ୃନ୍ଙ୍ େେ ପଲାଦବର 
ଚଲାେ ି ଚଲାେ ି ୧୨ ର୍ ି ରଲାଜ୍ ଓ ଦକୁ ଇର୍ ି ବକନ୍ଦ୍ର 
ଶଲାେତି ଅଞ୍ଳବର ୩୫୭୧ କବିେଲାମରି୍ରକୁ  
ଅଧିକ ପଥ �ଲାତ୍ଲା କରବି�। ଏେ ି �ଲାତ୍ଲା 
୧୫୦ ଦନି ଧର ିଚଲାେ�ି ବ�ଲାେ ିଜେଲାପଡ଼ଛି।ି

‘ଭଠାରତ ହଯଠାଡ଼ ଯଠାତ୍ରଠା’ େମୟର ଆହଠ୍ାନ : କାଂହଗ୍େ 

ଖର୍୍ ହହଠାଇପଠାରନି ିଅଧଠା ପଠାଣ୍ ି

ଅଧିକଠାରୀଙୁ୍କ ଜବଠାବ୍  ତଲବ 



ମଙ୍ଗଳବାର, 
୬ 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 79.91 l &ûCŠ 91.74
l dêùeû 79.71 l ùd^þ 0.56

l iê^û : 46,800 (ଭୁବନେଶ୍ବର)
l eê&û : 54,600 (ùKRò)
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l ^ò`Öò  17,665.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

l ù&ùUâûfþ- 103.37 (ଭୁବନେଶ୍ବର)
l WòùRfþ - 94.86
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ମର୍ସିଡଜି୍ଜଏିଲ୍ର୍ିଏସ୍ୟଭୁନିରଯାତ୍ା
ସାଇରସ୍ଲଗାଇନଥଲଲସଟି୍ଲେଲ୍ଟ
ମମୁ୍ବଇ,୫ା୯(ଏନଜେ୍)ି: ରବବିାର ମମୁ୍ବଇ-
ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରାଜ୍ଥସର ଏକ କାର  
ର୍ଘଟଣାସର ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ର ୍ବୂ୍ଘତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ୋଇରସ୍ ମଷି୍ଟଙି୍କ ମତୁୃୟୁ ରଟଛି।ି ୫୪ ବର୍ଘଷୀୟ 
ୋଇରସ୍ ୬୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମଲୂୟୁର ମେସିଡଜି୍ 
ଜଏିଲ୍ େ ି୨୦୦ଡ ିଏସ୍ ୟଭୁସିର ଯାତ୍ା କରୁଥସଲ। 
ଏହ ି କାରକୁ େରୁକ୍ଷା ଦୃଷ୍ରୁି ଭଲ ସବାଲ ି
ବସିବଚନା କରାଯାଏ। ଏହ ିକାରଟ ିମହାରାଷ୍ଟର 
୍ାଲରର ନକିଟସର ଏକ ସରାଡ ଡଭିାଇଡର୍ 
େହତି ମହୁାଁମହୁ ିଁ ଧକ୍ା ସହାଇଥିଲା।

ୋଇରସ୍ ଙ୍କ ବୟୁତଷୀତ ତାଙ୍କ ବନୁ୍ ଜାହଙ୍ଗଷୀର ୍ାସ୍ାଲ (୪୯)ଙ୍କର ଏହ ିକାର 
ଦୁର୍ଘଟଣାସର ମତୁୃୟୁ ରଟଥିିବାସବସଳ କାର ଚଳାଉଥିବା ମହଳିା ଡାକ୍ତର ଅନାୟତା 
୍ାସ୍ାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ାମଷୀ ଡାରଆିେ ୍ାସ୍ାଲ ଗ୍ରୁୁତର ଆହତ ସହାଇଛନ୍।ି 
ସ୍ାଲେିର େଚୂନାନୁୋସର ୋଇରସ୍ ମଷି୍ଟ ି ଏବଂ ଜାହଙ୍ଗଷୀର ୍ାସ୍ାଲ ୍ଛ 
େଟିସର ବେଥିିସଲ ଏବଂ ଉଭୟ େଟି୍ ସବଲଟେ ୍ନି୍ ି ନ ଥିସଲ। ୟସୁରା ଏନେଏି୍ ି
ଦ୍ାରା ମେସିଡଜି୍-ସବଞ୍ଜ୍ ଜଏିଲ୍କୁି େବ୍ଘାଧିକ ୫ ତାରକା େରୁକ୍ଷା ମଲୂୟୁାୟନ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ୧୯୫୦ େେି ି ଇଞ୍ନି୍ ଦ୍ାରା ଚାଳତି ଏହ ି କାରସର ୭ଟ ି
ଏୟାରବୟୁାଗ୍, କ୍ରସ୍ ୱି ଜ୍୍   େହାୟକ, ୍ାକସିଂ େହାୟକ, ଧ୍ୟାନ େହାୟକ, ଆଡା୍ଟେଭି୍ 
ସରେକ୍ ଲାଇଟ୍, ଟାୟାର-ସପ୍ରେର ମନଟିରଂି େଷି୍ମ, ୍ାହାଡ ଅବତରଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ଏବଂ ମେସିଡଜି୍ ର ପ୍ର-ିେରୁକ୍ଷତି ଦଖଲକାରଷୀ େରୁକ୍ଷା ବୟୁବସ୍ା ମଳିଥିାଏ। ଏହ ିକାର 
ପ୍ରଥସମ ଭାରତସର ୨୦୧୬ ଅସଟା ଏକ୍ସସ୍ାସର ୍ରଚିତି ସହାଇଥିଲା ଏବଂ 2 
ଜୁନ୍ 2016 ସର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କାରର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମଲୂୟୁ ୬୨ ଲକ୍ଷରୁ 
ଆରମ୍ଭ ସହାଇ ୮୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ରହଛି।ି 

�କାରଭତିରରଲକୌଣସିକ୍ଷତିଲ�ାଇନା� ିଁ
ସୋେଆିଲ ମଡିଆିସର ଏହ ି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସନଇ ସଲାକମାସନ ପ୍ରତକି୍ରୟିା ପ୍ରକାଶ 
କରୁଛନ୍।ି ସଲାକମାସନ କହଛିନ୍ ିସଯ ମେସିଡଜି୍ ଏକ େରୁକ୍ଷତି କାର। କାରର ଭତିରର 
ସକୌଣେ ିବସିଶର କ୍ଷତ ିସହାଇନାହ ିଁ। ଏୟାରବୟୁାଗ୍ ମଧ୍ୟ ସଖାଲା ଥିବା ଜଣା୍ଡଛି।ି 

�କାରଲରରକ୍ତଚହି୍ନନା� ିଁ
ମଡିଆି ରସି୍ାଟ୍ଘ ଅନୁଯାୟଷୀ କାରସର ରକ୍ତର ଚହି୍ନ ନାହ ିଁ। ସ୍ାଷ୍ମଟ୍ଘମ ରସି୍ାଟ୍ଘକୁ 
ସ୍ାଲେି ଏସବ ଅସ୍କ୍ଷା କରଛି।ି ସ୍ାଷ୍ମଟ୍ଘମ ରସି୍ାଟ୍ଘ ଆେବିା ୍ସର ହ ିଁ ମତୁୃୟୁର 
ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ୍ଡବି ସବାଲ ିସ୍ାଲେି କହଛି।ି ସ୍ାଲେିର େଚୂନାନୁୋସର, ଏହ ି
ରଟଣା କାୋ ସ୍ାଲେି ସଷ୍େନ ୍ରେିରସର ଥିବା େଯୂ୍ଘୟୁ ନଦଷୀ ସେତୁ ଉ୍ସର ରଟଛି।ି

ଦୁଇଦନିଆିପର୍ଯ୍ୟଟନଲେଳାଲେଷ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୫ା୯(ର୍ମରି୍):  ଭାରତସର ୍ଯ୍ଘୟୁଟନର ସପ୍ରାତ୍ାହନ ଏବଂ ରୋ୍ଂି 
ସକ୍ଷତ୍ସର ପ୍ରତଷି୍ତି ବ୍ ଲୁ ଆଇ ଇ୍ଆି ପ୍ରାଇସଭଟ୍ ଲମିସିଟଡ୍, ଭାରତ ୍ଯ୍ଘୟୁଟନ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଝାଡଖ୍ ୍ଯ୍ଘୟୁଟନ, ଜାମ୍ମ ୁକାଶ୍ଷୀର ୍ଯ୍ଘୟୁଟନ, ଛତଶିଗ୍ଡ ୍ଯ୍ଘୟୁଟନ 
ସବାଡ୍ଘ ଏବଂ ଆଇଏଟଓି (ଇ୍ଆିନ୍ ଆସୋଓେଏିେନ୍ ଅଫ୍ ଟୁର୍ ଅସପ୍ରଟରସ୍)ଙ୍କ 
େହସଯାଗ୍ସର ଦୁଇ ଦନିଆି ‘୍ଯ୍ଘୟୁଟନ ସମଳା ୨୦୨୨’ ଉଦ୍ ଯା୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଦୁଇ ଦନିଆି ପ୍ରଦଶ୍ଘନଷୀ ଭୁବସନଶ୍ୱରର ସହାସଟଲ୍ ୍ାଲ୍ ହାଇଟ୍ସର  ୩ ରୁ 
ଆରମ୍ଭ ସହାଇ ୪ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ ୍ଯ୍ଘୟୁନ୍ ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଥିଲା। ଏହ ିସମଳାକୁ 
ଡାଇମ୍ ପ୍ରସଯାଜକ ଭାସବ ବହିାର ୍ଯ୍ଘୟୁଟନ ଏବଂ ସଗ୍ାଲ୍ଜ୍ଡ୍ ପ୍ରସଯାଜକ ଭାସବ 
ଗ୍ଜୁୁରାଟ ୍ଯ୍ଘୟୁଟକ ପ୍ରସୟାଜତି କରଥିିସଲ। ଏଥସର େମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାସବ 
ଇ୍ଆିନ୍ ଇନଷ୍ଚୁିୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁରଜିମି୍ ଆ ଜ୍୍  ଟ୍ାସଭଲ୍ ମୟୁାସନଜସମଣ୍ଟ,ଭୁବସନଶ୍ୱରର 
ସନାଡାଲ୍ ଅଫିେର୍ ଡ. ମହମ୍ମଦ େବରି୍ ହୁସେନ୍ ଓ େହକାରଷୀ ପ୍ରସଫେର ଡ 
ସ୍ଜନ, ବହିାର ୍ଯ୍ଘୟୁଟନର େଧୁିର କୁମାର, ଝାଡଖ ଜ୍୍  ୍ଯ୍ଘୟୁଟନର  େସନ୍ାର 
କୁମାର ସଚୌସବ, ଜାମ୍ମ ୁ କାଶ୍ଷୀର ୍ଯ୍ଘୟୁଟନ ଡ ଅହୋନ୍ ଉଲ୍ ହକ୍, ଭାରତ 
୍ଯ୍ଘୟୁଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର େହକାରଷୀ ନସିଦ୍୍ଘଶକ ରଶ୍ ି ସୋନଆି ତକିସି, ଭୁବସନଶ୍ୱର 
ଟ୍ାସଭଲ୍ ଏସଜଣ୍ଟ ଆସୋେଏିେନ୍ ର େଚବି ଆସଲାକ ମହାରଣା ଏବଂ ବ୍ ଲୁ ଆଇ 
ଇ୍ଆି ପ୍ରାଇସଭଟ୍ ଲମିସିଟଡ୍ ର ନସିଦ୍୍ଘଶକ େରୁେତ ସଭାମକି୍ ଏହ ି େମାସରାହସର 
ସଯାଗ୍ ସଦଇଥିସଲ। ଏହ ିଦୁଇଦୁନଆି ପ୍ରଦଶ୍ଘନଷୀ ଦ୍ାରା ଭ୍ରମଣ ବାଣଜିୟୁସର ନୂତନ 
ଅଭବୃିଦ୍ଧ ଆେବିା େହ ସମଳାକୁ ଆେଥୁିବା େମସ୍ତ ଭ୍ରମଣକାରଷୀ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରୁଥିବା ଭ୍ରମଣ ବାଣଜିୟୁ େଦେୟୁ ଏବଂ ଶଳି୍ପ େହତି ଜଡତି ସଲାକମାନଙ୍କ େହ 
ନଜିର ସଯାଗ୍ାସଯାଗ୍ ଓ ଶକ୍ତଶିାଳଷୀ ବୟୁବୋୟ ସନଟୱାକ୍ଘ ବକିାଶ କରଥିିସଲ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୫ା୯(ର୍ମରି୍)

ରାଜୟୁସର ଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍ ୍ରବିୟୁବସ୍ାକୁ ଆହୁର ି
ଆଗ୍କୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସହବ। ଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍ ଓ 
ନସିବଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର େମ୍ପକ୍ଘ ସ୍ା୍ନ କରବିା 
ଲାଗ୍ ି ଫ୍ଷ୍ାକ୍ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରବି। 
ଯବୁ୍ଢ଼ିଙି୍କ ମଧ୍ୟସର ଉଦୟୁମତିାର େଂସ୍ତୃ ିବକିାଶ 
କରବିା ସବଶ ଜରୁରଷୀ ସବାଲ ିଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍ ଓଡଶିାର 
ପ୍ରମଖୁ ଅଭଯିାନ ଫ ଜ୍୍  ଷ୍ାକ୍ ୨.୦କୁ ରାଜୟୁ ଶଳି୍ପ 
ମନ୍ତ୍ରଷୀ ପ୍ରତା୍ ସକଶରଷୀ ସଦବ ଉଦରାଟନ 
କର ି ଏହା କହଛିନ୍।ି ଏହ ି କାଯ୍ଘୟୁକ୍ରମସର ୧୦୦ 
ଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍  ମଧ୍ୟରୁ ବଛାଯାଇଥିବା ୨୦ ଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍ 
ନଜି ଚନି୍ାଧାରାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରତି ନସିବଶକମାନଙ୍କ 
େମ୍ମଖୁସର ଉ୍ସ୍ା୍ନ କରବିାର େସୁଯାଗ୍ 
୍ାଇଥିସଲ। ଏହ ି ଦୁଇଦନିଆି କାଯ୍ଘୟୁକ୍ରମ 
ଭୁବସନଶ୍ୱର ଓ ୍ ରୁଷୀସର ଆସୟାଜତି ସହାଇଥିଲା। 

କାଯ୍ଘୟୁକ୍ରମସର ଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍ ଓଡଶିାର 
କାଯ୍ଘୟୁନବି୍ଘାହଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ଓମ୍ କାର ରାଏ କହଛିନ୍ ି
ସଯ ଫ ଜ୍୍  ଷ୍ାକ୍ ସକବଳ ଏକ ୍ା୍ଟଫମ୍ଘ ନୁସହଁ 
ଯାହା ଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍ ମାନଙ୍କ ୍ାଇ ଁ ନସିବଶ େବୁଧିା 
ପ୍ରଦାନ କରବି ବରଂ ଏହା ଦକ୍ଷତା ଗ୍ଠନ ଓ 
ନସିବଶ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଲାଗ୍ ିମଞ୍ଚ ୋବୟୁସ୍ତ ସହାଇ୍ାରବି। 
ଏହା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରଷୀ ଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍ ମାନଙୁ୍କ 
ରସରାଇ ନସିବଶକମାନଙ୍କଠାରୁ ୍ାଣ୍ ି ସଯାଗ୍ାଡ 

କରବିାସର େହାୟକ ସହବ ଓ ସେମାସନ ନଜି 
େଂସ୍ାକୁ ଆଗ୍କୁ ବଢ଼ାଇ୍ାରସିବ ଓ ବୟୁବୋୟକୁ 
ବୟୁା୍କ କର ି୍ ାରସିବ।ଏଥସର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ 
ବଭିାଗ୍ର ପ୍ରମଖୁ େଚବି ରଞ୍ନା ସଚାପ୍ରା ରାଜୟୁର 
ପ୍ରଗ୍ତଶିଷୀଳ ଓ ନସିବଶକ ମତିବୟୁୟଷୀ ଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍ 
ବୟୁବସ୍ା ଉ୍ସର ଗ୍ରୁୁତ୍ାସରା୍ କରଥିିସଲ। 
ଫ ଜ୍୍  ଷ୍ାକ୍  ୨.୦ ସହଉଛ ି ଆଗ୍ାମଷୀ ଦନିସର 
ସହବାକୁ ଥିବା ବୃହତ ନସିବଶକ େମ୍ମଳିନଷୀ ସମକ୍ 
ଇନ୍ ଓଡଶିା ୍ାଇ ଁଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍ ମାନଙୁ୍କ ଆଗ୍କୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରବିାର ଏକ କାଯ୍ଘୟୁକ୍ରମ। ଫ୍ଷ୍ାକ୍ ର ପ୍ରଥମ 
େଂସ୍ରଣକୁ ୨୦୨୧ସର ଭଚୁ୍ଘଆଲ ମାଧ୍ୟମସର 

ଆସୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସଯଉଠଁାସର ୨୦ 
ପ୍ରମଖୁ ଆସଞ୍ଲ ନସିବଶକମାନଙ୍କଠାରୁ ୨୦୦ 
ଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍ ବୟୁବୋୟର ଗ୍ରୁୁତ୍୍ରୂ୍୍ଘ ଦଗି୍ ବରିୟସର 
ଜାଣବିାର େସୁଯାଗ୍ ୍ାଇଥିସଲ। ଚଳତିବର୍ଘ 
ଅଗ୍ଷ୍ ୨୬ସର ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରଷୀ ନବଷୀନ ୍ଟ୍ଟନାୟକ 
ଏହାର ଦ୍ତିଷୀୟ େଂସ୍ରଣ ବରିୟସର ସରାରଣା 
କରଥିିସଲ। ଚଳତି ବର୍ଘ ଏହ ି ଦୁଇ ଦନିଆି ୍ଚିଂି 
ଓ ସନଟୱକସିଂ କାଯ୍ଘୟୁକ୍ରମକୁ ନସିବଶକମାନଙ୍କ 
ଲାଗ୍ ି ୍ଞୁ୍ନିସିବଶ ହାେଲ କରବିା ନମିସନ୍ 
ଆସୟାଜନ କରାଯାଇଛ।ି ଆେନ୍ା ନସଭମ୍ବର 
୩୦ରୁ ଡସିେମ୍ବର ୪ ୍ଯ୍ଘୟୁନ୍ ଆସୟାଜତି ସହବାକୁ 

ଥିବା ସମକ୍ ଇନ୍ ଓଡଶିା କାଯ୍ଘୟୁକ୍ରମ ୍ାଇ ଁଏହାକୁ 
ଆଗ୍ଆୁ ଆସୟାଜନ କରାଯାଇଛ।ି ଷ୍ାଟ୍ଘଅ୍ 
ଓଡଶିାର େଇିଓ ମହମ୍ମଦ ୋଦ୍କି ଆଲମ ସ୍ାଗ୍ତ 
ଭାରଣ ସଦଇଥିବାସବସଳ ଷ୍ାଟ୍ଘଅ୍ ଓଡଶିାର 
ଏଭାସଞ୍ଲଷି୍ ଡ. େଂଯକୁ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଓଡଶିା ଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍ 
ସଗ୍ରାଥ୍ ଫ ଜ୍୍  ଉ୍ସର ବବିରଣଷୀ ପ୍ରଦାନ କରଥିିସଲ। 
କାଯ୍ଘୟୁକ୍ରମର ଦ୍ତିଷୀୟ ଦନିସର ନସିବଶକମାସନ 
୍ରୁଷୀଠାସର ଏକ ରାଉ ଜ୍୍  ସଟବୁଲ ସବୈଠକସର 
ସଯାଗ୍ସଦଇଥିସଲ ସଯଉଠଁାସର ସେମାସନ 
ଷ୍ାଟ୍ଘଅପ୍ ସକ୍ଷତ୍ର ବକିାଶ ୍ାଇ ଁ ପ୍ରାଇସଭଟ୍ 
ଇକ୍ଟିରି ଗ୍ରୁୁତ୍ ବରିୟସର ଜଣାଇଥିସଲ।

ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ୍ଓଡ଼େିାର୨ଦନିଆିଫଣ୍ଡ୍ ଷ୍ାକ୍୨.୦ଷ୍ାଟ୍ଯଅପ୍ଓଡ଼େିାର୨ଦନିଆିଫଣ୍ଡ୍ ଷ୍ାକ୍୨.୦
  ୨୦ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କୁ ମଳିଲିଟା 
ନବିେଶକଙୁ୍ ପ୍ରଭଟାେତି 
କରେିଟା ସବୁ�ଟାଗ
  �େୁପଢ଼ିଙି୍ ମଧ୍ୟବର 
ଉଦ୍ୟମତିଟାର ସଂସ୍ କୃତ ି
େକିଟାଶ କରେିଟା ଉପବର 
ଶଳି୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ବ�ଟାର

ଭୁବନେଶ୍ବର ,୫ ା୯(ଏନଜେ୍ ି) :ଇ ସ ଲ କ୍  ଟ୍
ରକି୍ ଦୁଇ ଚକଆି ଯାନ ନମି୍ଘାତା ଓକନିାୱା 
ଅସଟାସଟକ୍  ୍କ୍ଷରୁ ରାଜଧାନଷୀ ଭୁବସନଶ୍ବରସର 
ଏହାର  ନୂଆ ଅତୟୁାଧନୁକି ଗ୍ାଲାକ୍ସ ି ସଶା’ ରୁମ୍  
ସଖାଲାଯାଇଛ।ି ନୂଆ୍ଲ୍ଷୀଠାସର ସଷ୍ଟ୍  ଅପ୍  ଦ 
ଆଟ୍ଘ ସଟସକନାସଲାଜସିର ନମିସିତ ଏହ ି ଡଲିରଶପି୍  
ସରଷ୍ନ୍  ଗ୍ାଲାକ୍ସ ି ଦ୍ବାରା ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ।ି  
ଏହ ିସଶା’ ରୁମ୍ ସର ଏକ କଷ୍ମାଇଜ୍  ସଜାନ୍  ରହଛି ି

ସଯଉଁଠାସର ଗ୍ରାହକମାସନ ସେମାନଙ୍କର ୍ େନ୍ଦରା 
ଗ୍ାଡ ି ଚୟନ କର ି୍ ାରସିବ। ଏହ ି ଅବେରସର  
ଓକନିାୱା ଅସଟାସଟକ୍ ର ପ୍ରତଷି୍ାତା ତଥା ଏମ୍ ଡ ି
ଜସିତନ୍ଦର ଶମ୍ଘା କହଛିନ୍ ି ସଯ, ନୂଆ୍ଲ୍ଷୀସର 
ଏହ ି ଗ୍ାଲାକ୍ସ ି ସଶା’ ରୁମ୍  ସଖାଲ ି ଆସମ ସବଶ 
ଆନନ୍ଦତି। ଆମର ଏହ ି ନୂଆ ଅତୟୁାଧନୁକି 
ଗ୍ାଲାକ୍ସ ି ସଶା’ ରୁମ୍  ଉଦ୍ ରାଟନ ଜରଆିସର 
ଆସମ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଉତ୍ାହତି େହ ଶକି୍ଷତି କରବୁି।

ରାଜଧାନୀଲରଓକନିାୱାଅଲଟାଲଟକ୍ର
ନୂଆଗାଲାକ୍ିଲୋ’ରୁମ୍

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫ା୯(ଏନଜେ୍)ି

ସଗ୍ାଟଏି ୍ ସଟ ସଦଶସର ୫ଜ ିସେବା ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ସଜାରସୋରସର ଚାଲଥିିବାସବସଳ ଅନୟୁ 
୍ଟସର ୯୦ ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧିକ ଉ୍ସଭାକ୍ତା କଲ୍ ଡ୍ରପ୍ 
ଜନତି େମେୟୁାର େମ୍ମଖୁଷୀନ ସହଉଛନ୍।ି ସତସବ ୫୬ 
ପ୍ରତଶିତ ସଟଲକିମ୍  ଉ୍ସଭାକ୍ତା ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ରୁୁତର 
େମେୟୁା ଭାସବ ବସିବଚନା କରୁଥବା ଅନଲାଇନ୍ 
୍୍ାଟଫମ୍ଘ ସଲାକାଲ୍ େକ୍ଘଲ୍ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶତି ଏକ େସଭ୍ଘ 
ରସି୍ାଟ୍ଘସର ଏହା ଦଶ୍ଘାଯାଇଛ।ି ଏମତିକି ି ସନଟୱକ୍ଘ 
େମେୟୁା ସଯାଗ୍ ୁ ସଲାସକ ଅଧÒକାଂଶ େମୟସର 
ସମାବାଇଲସର କଲ୍  କର ି୍ ାରୁନାଁହାନ୍।ି ଏ ସକ୍ଷତ୍ସର 
ଡାଟା କମି୍ବା ୱାଇଫାଇ କଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗ୍ ି ବଡ 
ୋହାରା ୍ାଲଟଥିବା େସଭ୍ଘରୁ ଜଣାଯାଇଛ।ି  

ୋରା ସଦଶସର ଏସବ ୫ଜ ିସେବା ଆରମ୍ଭ କରବିା 
୍ାଇଁ େରକାର ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଚଳାଇଛନ୍,ି କନୁି୍ ବହୁ େଂଖୟୁାସର 
ଉ୍ସଭାକ୍ତା କଲ୍ ଡ୍ରପ୍ େମେୟୁାର େମ୍ମଖୁଷୀନ ସହଉଛନ୍।ି 
ଏକ େସଭ୍ଘ ଅନୁଯାୟଷୀ ସଦଶର ପ୍ରାୟ ୫୬ ପ୍ରତଶିତ 
ସଲାକ ‘କଲ୍ ଡ୍ରପ୍’ ଏବଂ କଲ୍ ସନଟୱାକ୍ଘ ଜନତି େମେୟୁା 
ସଭାଗ୍ଛୁନ୍।ି ପ୍ରକାଶତି ରସି୍ାଟ୍ଘ ଅନୁଯାୟଷୀ, ଭାରତର 
୩୩୯ଟ ି ଜଲି୍ାସର କଲ୍ ର ମାନ ଉ୍ସର ଉ୍ସରାକ୍ତ 
େସଭ୍ଘ କରାଯାଇଥିଲା। େସଭ୍ଘ କରାଯାଇଥିବା 

୯୧  ପ୍ରତଶିତ ସଲାକ କହଛିନ୍ ି ସଯ ସେମାସନ କଲ୍ 
ସନଟୱାକ୍ଘ ଏବଂ କଲ୍ ଡ୍ରପ୍  ଦ୍ାରା ଅେବୁଧିାସର 
୍ଡଥିିବାସବସଳ ୫୬ ପ୍ରତଶିତ ସଲାକ ଏହାକୁ ଏକ 
ଗ୍ମ୍ଭଷୀର େମେୟୁା ସବାଲ ିକହଛିନ୍।ି ସେହଭିଳ ିସନଟୱକ୍ଘ 
େମେୟୁାର ମକୁାବଲିା ୍ାଇଁ ୮୨ ପ୍ରତଶିତ ସଲାକଙୁ୍କ 
ଡାଟା କମି୍ବା ୱାଇଫାଇ କଲ୍ କରବିାକୁ ୍ଡବି। େସଭ୍ଘସର 
ସଯସତସବସଳ ଉ୍ସଭାକ୍ତାମାନଙୁ୍କ ୍ଚରାଗ୍ଲା ସଯ 
ସେମାସନ ମଧ୍ୟରୁ ସକସତ ପ୍ରତଶିତ ଖରା୍ ସନଟୱାକ୍ଘ 
କମି୍ବା କଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ର େମ୍ମଖୁଷୀନ ସହାଇଛ।ି ୩୭ ପ୍ରତଶିତ 
ଉତ୍ତରଦାତା କହଛିନ୍ ି ସଯ ୨୦ ରୁ ୫୦ ପ୍ରତଶିତ 
କଲ୍  ସତ୍ସର ସେମାସନ ଏହ ି ପ୍ରକାରର େମେୟୁାର 
େମ୍ମଖୁଷୀନ ସହାଇଛନ୍।ି ଏହ ି େସଭ୍ଘସର ଥିବା ୮୩୬୪ 
ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୧ ପ୍ରତଶିତ ଉତ୍ତରଦାତା କହଛିନ୍ ି
ସଯ ସେମାସନ କଲ୍ ସନଟୱାକ୍ଘ ଏବଂ କଲ୍ ଡ୍ରପ୍  ଦ୍ାରା 

ଅେବୁଧିାସର ୍ଡଥିିବାସବସଳ ୫୬ ପ୍ରତଶିତ ସଲାକ 
ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ମ୍ଭଷୀର େମେୟୁା ସବାଲ ିକହଛିନ୍।ି େମଗ୍ର 
ସଦଶସର ୩୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସଟଲକିମ୍ ଉ୍ସଭାକ୍ତାଙ୍କ 
ମତାମତକୁ ଆଧାର କର ିଏହ ିେସଭ୍ଘ କରାଯାଇଛ।ି

ଆେନ୍ା କଛି ିଦନି ମଧ୍ୟସର ସଦଶସର ୫ଜ ିସେବା 
ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଚାଲଛି।ି ସଦଶର ବୃହତ୍  
ସଟଲକିମ୍ କମ୍ପାନଷୀ ରଲିାଏନ୍ ଜଓି ଏହାକୁ ଦଷୀ୍ାବଳସିର  

ସଦଶର ପ୍ରମଖୁ ସମସଟ୍ା େହରସର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରବିାକୁ 
ସଯାଜନା କରଛି।ି ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୩ େଦୁ୍ଧା ଏହାକୁ 
ସଦଶର ପ୍ରସତୟୁକ ସକାଣସର ୍ହଞ୍ଚାଇବାକୁ କମ୍ପାନଷୀ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ିସଦଇଛ।ି ସେହଭିଳ ିଏୟାରସଟଲ୍  ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ 
ବଡ ଆକାରସର ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ ସରାରଣା କରଛି।ି 
୫ଜ ିର ଆଗ୍ମନ େହତି ସଦଶସର ଇଣ୍ଟରସନଟର ସବଗ୍ 
ଦଶ ଗ୍ଣୁ ବୃଦ୍ଧ ି ୍ାଇବ ସବାଲ ି ବଶି୍ୱାେ କରାଯାଉଛ।ି

୫ଜିପାଇଁପ୍ରସୁ୍ତିଲଜାରଦାର

୯୧ ଭଟାଗ ବଲଟାକ କଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ର ଶକିଟାର
ନ�ାକାଲ୍ର୍କ୍କଲ୍ରନି�ାର୍କ
ନେରୱକ୍କର୍ମର୍୍ାନର
୮୨%ନ�ାକଙ୍କର୍ାହାରା
ଡାରାକମି୍ବାୱାଇଫାଇକଲ୍

ନବଙ୍ା�ୁରୁ ,୫ା୯(ଏନଜେ୍ ି) : କର୍୍ଘ ାଟକ 
ରାଜଧାନଷୀ ସବଙ୍ଗାଲୁରୁସର ଭଷୀରଣ ବର୍ଘା ସଯାଗ୍ ୁ
ସଦଖାସଦଇଛ ି ବନୟୁା। ଏମତିକି ି ଭାରତର 
େଲିକିନ ଭୟୁାଲ ି କୁହାଯାଉଥବା ସବଙ୍ଗାଲୁରୁ 
େହରସର ଏଥସଯାଗ୍ ୁ ବନ୍ଦ ସହାଇଯାଇଛ ି
ଯାତାୟତ। ଭଷୀରଣ ବର୍ଘା ସଯାଗ୍ ୁ ନମିନମାନର 
୍ରବିହନ ବୟୁବସ୍ା ଏବଂ ଅନୁନ୍ନତ ଭତି୍ତଭୂିମ ି
୍ାଇ ଁ ବଦନାମ ସହାଇଛ ି ଆଇଟ ି ହବ୍ େହର। 
ଅେରାଏ ବର୍ଘାସର େହରର ମଖୁୟୁ ରାସ୍ତାସର  
ଲହଡମିାରୁଛ ି ୍ାଣ।ି ଏଥିସର ୋଙ୍ାତକି 
ସହାଇଛ ି ଟ୍ାଫିକ ବୟୁବସ୍ା। ଏମତିକି ି ଏହ ି 
ବ ି୍ ଯ୍ଘୟୁସ୍ତ ୍ରବିହନ ବୟୁବସ୍ାର ୍ରଣିାମ 
ସଭାଗ୍ଛିନ୍ ିଅଫିେ ଯାଉଥିବା ଆଇଟ ିକମ୍ଘଚାରଷୀ। 
ସେମାସନ ରାସ୍ତାସର ରଣ୍ଟା ରଣ୍ଟା ଧର ି ଫେ ି
ରହଛିନ୍।ି ବର୍ଘା ଏବଂ ଟ୍ାଫିକ ଜାମ୍  କାରଣରୁ 
କମ୍ଘଚାରଷୀମାସନ ଅଫିେ ୍ହଞ୍ଚ ି ନ ୍ାରବିାରୁ 
ସକ୍ଷତ୍ସର ସହାଇଛ ିଶହ ଶହ ସକାଟ ିଟଙ୍କା କ୍ଷତ।ି 
େଲିକିନ ଭୟୁାଲସିର ଆଇଟ ି କମ୍ପାନଷୀଗ୍ଡୁକି 
ଅଗ୍ଷ୍ ୩୦ସର ମାତ୍ ସଗ୍ାଟଏି ଦନିସର ୨୮ 
ନୟିତୁ  ଡଲାର ଅଥ୍ଘାତ ୨୨୫ ସକାଟରୁି ଅଧିକ 
ଟଙ୍କାର କ୍ଷତ ିେହଛିନ୍।ି ଏହାର କାରଣ ଆଇଟ ି
କମ୍ପାନଷୀର କମ୍ଘଚାରଷୀ ମାସନ ଦଷୀର୍ଘ ୍ାଞ୍ଚ 

ରଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ େମୟ ଧର ି ଟ୍ାଫିକ ଜାମ୍ ସର 
ଫେ ି ରହଥିିସଲ। ସଦଶର ପ୍ରମଖୁ ଆଇଟ ି
ହବ୍  ସବଙ୍ଗାଲୁରୁସର ଗ୍ତ ଦୁଇ େପ୍ାହ ସହବ 
ଲଗ୍ାତାର ବର୍ଘା ଜାର ିରହଛି।ି କର୍୍ଘାଟକ, ଦକ୍ଷଣି 
ଭାରତଷୀୟ ରାଜୟୁ ଏବଂ ସବଙ୍ଗାଲୁରୁସର ୮୨୦ 
ମଲିମିଟିର ବର୍ଘା ସହାଇଛ।ି ଏଥିସର ୨୭ ଜଲିାର 
୧୮୭ ଗ୍ାଁ ପ୍ରଭାବତି ସହାଇଛ।ି  ରଙି୍ଗ ସରାଡ୍ 
କମ୍ପାନଷୀ ଆସୋେଏିେ ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରଷୀ ବେବରାଜ 
ସବାମ୍ମାଇଙୁ୍କ ଚଠି ି ସଲଖି େମେୟୁା େମେୟୁାସର 
ଜଣାଇଛନ୍।ି ସବଙ୍ଗାଲୁରୁ େହର ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ 
ଅଧିକ ସଲାକଙୁ୍କ ସରାଜଗ୍ାର ସଦଇଛ।ି ଏହା 

ରାଜୟୁର ଅଥ୍ଘବୟୁବସ୍ାସର ଗ୍ରୁୁତ୍ଵ୍ରୂ୍୍ଘ 
ସଯାଗ୍ଦାନ ସଦଉଛ।ି ସକବଳ ରଙି୍ଗ ସରାଡ୍ 
କୃଷ୍ଣରାଜ୍ରୁମ୍ ରୁ ସେଷ୍ଟାଲ ମଲି୍ କ ସବାଡ୍ଘ 
ଅଞ୍ଚଳ ଯାଏ ଆଉଟର ରଙି୍ଗ ସରାଡ୍ ସର ପ୍ରାୟ ୫ 
ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କମ୍ଘଚାରଷୀ କାମ କରୁଛନ୍।ି ୧୭ 
କ.ିମ.ିର ଏହ ି ରାସ୍ତା ୍ସରାକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରସତୟୁକ୍ଷ 
ଭାସବ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଇଟ ିପ୍ରସଫେନାଲଙୁ୍କ 
ସରାଜଗ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରଥିାଏ। ରାଜୟୁର ଅଥ୍ଘ 
ବୟୁବସ୍ାସର ଏହ ି ରାସ୍ତାର ସଯାଗ୍ଦାନ ଖବୁ୍ 
ଅଧିକ ରହଛି।ି ସହସଲ ଏହ ି ରାସ୍ତାର ବକିାଶ 
ଦଗି୍ସର ସକୌଣେ ି ଧ୍ୟାନ ଦଆିଯାଇନାହ ିଁ।

ଲେଙ୍ାଲୁରୁଲରଭୀଷଣେଷ୍ଯାଲର୫ଘଣ୍ାରୁଉର୍ଦ୍୍ଯଟ୍ାଫିକଜାମ୍

ସଲିକିନଭ୍ୟାଲଲିରଦନିକଲର୨୨୫ଲକାଟିକ୍ଷତ ି
ୋଲ୍ପରେି�ନଲରଲ�ାର୍୍ଯା
ଲରାଡ଼ଲରଳେଣ୍ଳେୀଷ୍ଯଲର
ଜରଣଲୀ,୫ା୯(ର୍ମରି୍): ୍ବୂ୍ଘତଟ ସରଳବାଇର ସଖାଦ୍ଧ୍ଘାସରାଡ 
ସରଳମ୍ଳ ଅଗ୍ଷ୍ ୨୦୨୨ସର ଭାରତଷୀୟ ସରଳ ମଧ୍ୟସର ମାଲ 
୍ରବିହନସର ଶଷୀର୍ଘ ସ୍ାନ ହାେଲ କରଛି।ି ଅଗ୍ଷ୍ ୨୦୨୨ ସର ଏହ ି
ମ୍ଳ ୧୩.୨୭ ସମଟ୍କି୍  ଟନ୍ ମାଲ ୍ରବିହନ କରଛି।ି ଯାହା ଗ୍ତ 
ବର୍ଘର ଅଗ୍ଷ୍ ସଲାଡଂିଠାରୁ ୧.୩୮% ଅଧିକ ଏବଂ ରାଜସ୍ ବାବଦ 
୧୨୭୮ ସକାଟ ିଟଙ୍କା ଆୟ ସହାଇଛ।ି ଚଳତି ଆଥ ସିକବର୍ଘସର ଅଥ୍ଘାତ୍ 
୧ ଏପ୍ରଲିରୁ ୩୧ ଅଗ୍ଷ୍ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟସର ସଖାଦ୍ଧ୍ଘାସରାଡ ସରଳ ମ୍ଳ 

ସମାଟ ୬୩.୮୯ ସମଟ୍କି୍ ଟନ୍ ମାଲ ୍ ରବିହନ କରଛି ି ଏବଂ ୨୦୨୨-
୨୩ ବର୍ଘ େମନ୍ବତି ସଲାଡଂିସର ଭାରତଷୀୟ ସରଳବାଇସର ତୃତଷୀୟ ସ୍ାନ 
ହାେଲ କରଛି।ି ଅଗ୍ଷ୍ ୨୦୨୨ସର, ତାଳସଚର, ୍ାରାଦଷୀ୍, ଧାମରା, 
ସମରାମୁ୍ ଳଷୀ ଇତୟୁାଦ ି ବଭିନି୍ନ ସଲାଡଂି ୍ଏଣ୍ଟରୁ ଡଭିଜିନ୍ ଦ୍ାରା 
ସଦୈନକି ହାରାହାର ି ୧୧୬ ସରକ୍ ମାଲ ୍ରବିହନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ସଲାଡ୍ ସହାଇଥିବା ବଭିନି୍ନ ୋମଗ୍ରଷୀ ସହଉଛ ି ସକାଇଲା, ୋର, 
େସିମଣ୍ଟ, କଞ୍ଚାମାଲ ଇତୟୁାଦ ିବଭିନି୍ନ ୍ାୱାର୍ ହାଉସ୍, ଉତ୍ାଦନକାରଷୀ 
କମ୍ପାନଷୀ, ଉତ୍ାଦନ ୟନୁଟି୍ ଏବଂ ଇ୍ଷ୍ଟଜି୍ କୁ ୍ରବିହନ କରାଯାଇଛ।ି 
ସଖାଦ୍ଧ୍ଘାସରାଡ ମ୍ଳ ସରଳ ପ୍ରବନ୍କ ରସିଙ୍କଶ ରୟ ହତିାଧିକାରଷୀ ତଥା 
ଜନୋଧାରଣଙ୍କ ଆବଶୟୁକତା ୍ରୂଣ କରବିା ୍ାଇ ଁ ସଦଶର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନକୁ ଅତୟୁାବଶୟୁକ ୋମଗ୍ରଷୀ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ୍ ରବିହନସର ଦନିରାତ ି
ଉଦୟୁମ କରଥିିବା କମ୍ଘଚାରଷୀ ଏବଂ ଅଧିକାରଷୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂୋ କରଛିନ୍।ି

  ଅଗଷ୍ବର ୧୩.୨୭ ବମଟ୍କି୍ 
ରନ୍ ମଟାଲ ପରେିହନ
  ୧୨୭୮ ବକଟାର ିଆୟ
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େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ାବ୍ା୍ୀ ୍ବତି୍ର ଗରୁୁ ଦବିେ ୍ାଳତି 

 େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୫।୯(େମେି): କ�ୋଇଲୋ ପରବିହନ ଭଡ଼ୋ ବୃଦ୍ ି�ରବିୋ ପୋଇ ଁତନି ି
ଟ୍ର� ମୋଲ�ି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍କଠୋକର ଦୋବ ି�ରୋଯୋଇଛ।ି 
ୟନୁୋଇକେଡ୍  କ�ୋଲ ଟ୍ରକ୍  ଓନସ୍ସ ଏକସୋସଏିସନର ସଂକଯୋଜ� ବେ�କି�ୋର 
ମଶି୍ର, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଟ୍ର� ମୋଲ�ି ସଂଘର ସଭୋପତ ି ରକିତ� �ୁମୋର ପକେଲ ଓ 
ବସି୍ୋପତି ଟ୍ର� ମୋଲ�ି ସଂଘ ସଭୋପତ ିକଗୋପୋଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧୋନ ଜଲି୍ୋପୋଳଙୁ୍କ ମଳିତି 
ଭୋକବ ଉକ୍ତ ଦୋବପିତ୍ର ପ୍ରଦୋନ �ରଛିନ୍।ି ୨୦୧୬ରୁ ୨୦୨୨ ମସହିୋ ମଧ୍ୟକର 
ଡକିଜଲ, ପୋେ୍ସସ, ଡ୍ୋଇଭର ଦରମୋ, ମସି୍ତ,ି କେୋଲ କଗେ ଆଦ ିସମସ୍ତ ମୋସ�ି 
ଖର୍୍ସ ୧୬୮୭୪୯ େଙ୍କୋରୁ ୨୬୮୮୮୨ େଙ୍କୋ�ୁ 
ବୃଦ୍ ି ପୋଇଛ।ି ଏଣ ୁ େନ ପ୍ରତ ି ୨୬୭ େଙ୍କୋ ଭଡୋ 
ବୃଦ୍ ିକହବୋ �ଥୋ; ମୋତ୍ର ତୋହୋ କହୋଇପୋରୁ ନୋହ ିଁ। 
ଏ ସ୍ତିକିର େନ ପ୍ରତ ି ଅନ୍ତଃ ୧୪୦ େଙ୍କୋ ବୃଦ୍ ି
�ରବିୋ�ୁ ଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍କଠୋକର ଦୋବ ି�ରୋଯୋଇଛ।ି 
ଜଲି୍ୋ ପ୍ର�ୋସନ ପକ୍ଷରୁ ଭଡୋ ବୃଦ୍ ି ଦଗିକର 
ପଦକକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ �ରୋ ନ ଗକଲ ଆକନ୍ଦୋଳନ�ୁ 
ତୀବ୍ରତର �ରବିୋ�ୁ ଏଥିକର କଚତୋବନୀ 
ଦଆିଯୋଇଛ।ି ସମ୍ପ୍ରତ ିଟ୍ର� ମୋଲ�ିମୋକନ ଉପଯକୁ୍ତ ପରବିହନ ମଲୂ୍ୟ ପୋଇବୋ�ୁ 
ବଞ୍ତି କହଉଛନ୍।ି ଏକନଇ କସମୋକନ ଜଲି୍ୋ ପ୍ର�ୋସନ ଏବଂ ସ୍ୋନୀୟ କଲୋ� 
ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ ବୋରମୋ୍ର ଅଭକିଯୋଗ �ରବିୋ ସକୱେ କ�ୌଣସ ି ସଫୁଳ ମଳୁିନୋହ ିଁ। 
ଫଳକର ଟ୍ର� ମୋଲ�ିଙ୍କ ସ୍ତି ିଦନି�ୁ ଦନି ଦୟନୀୟ କହବୋକର ଲୋଗଛି।ି ଏଣ ୁ
କସମୋକନ ଆକନ୍ଦୋଳନ�ୁ ତୀବ୍ରତର �ରବିୋ�ୁ କଯୋଜନୋ ଚଳୋଇଛନ୍।ି

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୫ା୯(େମେି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସଦଭୋବନୋ 
ଭବନଠୋକର ଜଲି୍ୋ ପ୍ର�ୋସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଗୁ୍ମ ଜନ�ଣୁୋଣ ି
�ୋଯ୍ସ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି କହୋଇଯୋଇଛ।ି ଏଥିକର ଜଲି୍ୋପୋଳ 
ଡୋକ୍ତର ପରୋଗ ହର୍ସଦ ଗୋଭୋଲ ି ଏବଂ ଏସ୍ ପ ି ସୋଗର�ିୋ 
ନୋଥ କମୋେ ୧୨୭େ ି ଅଭକିଯୋଗର �ଣୁୋଣ ି �ରଥିÒକଲ। 
କସଥିମଧ୍ୟରୁ ଜନ�ଣୁୋଣ ିକବକଳ ୨୧େ ିଅଭକିଯୋଗର ତୁରନ୍ 
ସମୋଧୋନ �ରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଅନ୍ୟ ଅଭକିଯୋଗଗଡ଼ୁ�ିର ବଚିୋର 
�ର ି ଆ� ୁ ସମୋଧୋନ �ରବିୋ�ୁ ବଭିୋଗୀୟ ଅଧି�ୋରୀଙୁ୍କ 
ଜଲି୍ୋପୋଳ ନକିଦ୍୍ସ� କଦଇଛନ୍।ି ବଭିନି୍ନ ଅଭକିଯୋଗ ଭତିକର 
�କି୍ଷୋ, ସ୍ୋସ୍୍ୟ, ଅଙ୍ଗନବୋଡ଼ ି କ�ନ୍ଦ୍ର, ଆକଲୋ�ୀ�ରଣ, ରୋସ୍ତୋ 
ନମି୍ସୋଣ, କଡ୍ନ ଓ କପୋଲ ନମି୍ସୋଣ ଆଦ ିରହଛି।ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ୋର କ�କତ� ହତିୋଧି�ୋରୀ ଅଧି� ଚ�ିତି୍ୋ ପୋଇଁ 
ଆଥ୍ସ� ସହୋୟତୋ ପୋଇ ଁ ପ୍ର�ୋସନ ନ�ିେକର ଆକବଦନ 
�ରଥିିକଲ। ତନ୍ମମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ଜଣଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ରଲିଫି 
ପୋଣ୍ ି ଏବଂ ୫ ଜଣଙୁ୍କ କରଡକ୍ରସ କସୋସୋଇେରୁି ଆଥ୍ସ� 
ସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ �ରୋଯୋଇଥିଲୋ। ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଡଏିଫଓ 

ପ୍ରଦୀପ ମରିୋକସ, ରୋଉରକ�ଲୋ ଡଏିଫଓ ଯକ�ୋବନ୍ 
କସଠୀ, ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ୋପୋଳ ରବ ି ନୋରୋୟଣ ସୋହୁ ଓ 
ଅଭମିନୁ୍ୟ କବକହରୋ, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ୋ ପରରିଦର 
ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧି�ୋରୀ ତଥୋ �ୋଯ୍ସ୍ୟନବି୍ସୋହୀ ଅଧି�ୋରୀ 
କଭୈରବସଂି ପକେଲ, ଉପଜଲି୍ୋପୋଳ ଦୋ�ରଥି ସରୋବୁ, ପଡି ି
ଡୁଡୋ ତଥୋ ଡଏିମଏଫ ସଇିଓ ରୀତୋ ଡୋଙ୍ଗ, ଜଲି୍ୋ ମଖୁ୍ୟ 
ଚ�ିତି୍ୋଧି�ୋରୀ ଡୋକ୍ତର ସକରୋଜ �ୁମୋର ମଶି୍ର, ସମନ୍ତି 
ଆଦବିୋସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ୋର ପ୍ର�ଳ୍ପ ପ୍ର�ୋସ� ରୋମ�ୃଷ୍ଣ 
ଗଣ୍ଡ, କଡପେୁ ି �କଲ�୍ଟର (ଜରୁର�ିୋଳୀନ) �ୁନ୍ରିୋଣୀ 
ନୋଏ�ଙ୍କ ସକମତ ବଭିୋଗୀୟ ଅଧି�ୋରୀ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୫ା୯(େମେି): ଏନେପିସିରି 
ଡୁଲଙ୍ଗ କ�ୋଇଲୋ ଖଣ ି ପ୍ର�ଳ୍ପକର ବସି୍ୋପତି 
ପରବିୋରର ବବିୋହତି ଝଅିମୋକନ ଆଜ ି
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍କ ଦ୍ୋରସ୍ କହୋଇ ନ୍ୟୋୟ 
ଭକି୍ଷୋ �ରଛିନ୍।ି ଏନେପିସିରି ଡୁଲଙ୍ଗୋ ଖଣ ି
ପ୍ର�ଳ୍ପ ନମିକନ୍ ୨୦୧୦କର ସୋବ୍ସଜନୀନ ବଜି୍ଞପ୍ ି
ସମୟକର କସମୋକନ ସମକସ୍ତ ସୋବୋଳ�ିୋ 
କହୋଇଥିକଲ ଏବଂ ବସି୍ୋପତିଙ୍କ ମୋଟ୍ରକି୍ସକର ତୋଙ୍କ 
ନୋମ ଅନ୍ଭୂ୍ସକ୍ତ �ରୋ ଯୋଇଥିଲୋ। ମୋକନ ବବିୋହ 
�ରବିୋ ପକର ଉକ୍ତ ତୋଲ�ିୋ�ୁ ତୋଙ୍କ ନୋମ�ୁ ବୋଦ୍  
ଦଆିଯୋଇଥିଲୋ। ନୟିମ ଅନୁଯୋୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ର�ଳ୍ପ 
ପ୍ରଭୋବତି ପରବିୋର ଆଇଏଣ୍ଡଆର୍  କବନଫିିଟ୍  
ପୋଇବୋ�ୁ କଯୋଗ୍ୟ ଅେନ୍।ି ଏଣ ୁକସମୋକନ ମଧ୍ୟ 
ଏହ ିକବନଫିିଟ୍  ପୋଇବୋ�ୁ କଯୋଗ୍ୟ ଅେନ୍ ିକବୋଲ ି
ପଣୁ ି ଦୋବ ି କଦୋହରୋଇଛନ୍।ି କସମୋକନ ବଭିନି୍ନ 
ନୀତ ିନୟିମ ଓ �ୋରଣ ଦ�୍ସୋଇ ତୋଙୁ୍କ ତୋଲ�ିୋରୁ 
ବୋଦ୍  କଦବୋ ନୟିମ ବହଭୂି୍ସତ କବୋଲ ିଦ�୍ସୋଇଛିନ୍।ି 
ଗତବର୍ସ ଅକ�୍ଟୋବର ୨୮ ତୋରଖିରୁ ସମ୍କୃ୍ତ 
ସୋନଘମୁଡୋ ପଞ୍ୋୟତର ଡୁଲଙ୍ଗୋ, ମଝୋପଡ଼ୋ, 
କବଲଡହି ି ଖପର�ିଛୋର ଗ୍ରୋମର ସମ୍କୃ୍ତ 
ବସି୍ୋପତି ପରବିୋରର ବବିୋହତିୋ ଝଅିମୋକନ ଏହ ି
ଦୋବ ି କନଇ ଏନେପିସିରି ଡୁଲଙ୍ଗୋ ଖଣ ି ପ୍ର�ଳ୍ପ 

�ୋଯ୍ସ୍ୟୋଳୟ ପ୍ରୋଙ୍ଗଣକର ଧୋରଣୋ କଦଇଥିକଲ। 
ତଥୋପ ି କ�ୌଣସ ି ସଫୁଳ ନ ମଳିବିୋରୁ ଗତ 
ବର୍ସ ଡକିସମର୍ ୧୩ ତୋରଖିକର ଜଲି୍ୋପୋଳଙୁ୍କ 
କନୋେସି କଦଇ ୧୭ ତୋରଖିକର ଖଣ ି ବନ୍ଦ 
�ୋଯ୍ସ୍ୟ �ର ି କଦଇଥିକଲ। ତତ୍ୋଳନୀନ ସଦର 

ଉପ ଜଲି୍ୋପୋଳ ଅଭମିନୁ୍ୟ କବକହରୋ 
ଘେଣୋସ୍ଳ�ୁ ପହଞ୍ ି ଖଣ ି ଅଧି�ୋରୀଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିକିର ଆକନ୍ଦୋଳନ�ୋରୀଙ୍କ ସହ 
ଆକଲୋଚନୋ �ରବିୋ ପକର କସମୋକନ 
ଖଣ ି ବନ୍ଦ ଆକନ୍ଦୋଳନରୁ ନବୃିତ ରହ ି

ଧୋରଣୋ ଜୋର ି ରଖିଥିକଲ। କତକବ ଗତ 
ଜୁଲୋଇ ୪ ତୋରଖିକର ପ୍ର�ୋସନ ପକ୍ଷରୁ ୭୦ 

ଜଣ ମହଳିୋଙୁ୍କ ଧୋରଣୋସ୍ଳରୁ ଉଠୋଇ କନଇ 
ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଳକର ୧୪୪ ଧୋରୋ ଜୋର ି �ରଥିିଲୋ। 
ଫଳକର ସମ୍କୃ୍ତ ବବିୋହତିୋ ଝଅିମୋକନ 
ଆଉ ଆକନ୍ଦୋନୋତ୍ମ� ପନ୍ୋ ଅବଲମନ୍ ନ 
�ର ି ନ୍ୟୋୟ ପୋଇ ଁ ବୋରଦୁଆର କହଉଛନ୍।ି

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୫ା୯(େମେି): ଉଜ୍ଜ୍ବଳପରୁଠୋକର 
ଦୁଇ ଦନି ଧର ି ଚୋଲଥିିବୋ ଭୋରତୀୟ �ମ୍ୁୟନଷି୍ଟ 
ପୋେଟିର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ୋ ସମ୍ଳିନୀ ଆଜ ି
ଉଦଯୋପତି କହୋଇଯୋଇଛ।ି ଜଲି୍ୋର ସମସ୍ତ 
କଜୋନରୁ ଆସଥିିବୋ କନତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଆକଲୋଚନୋ 
ପକର ଜଲି୍ୋର ସୋମଗ୍ର�ି ବ�ିୋ� ପୋଇଁ �ୃର,ି 
ଜଳକସଚନ, ବଦୁି୍ୟତ ସରବରୋହ, ବସି୍ୋପନ, ପ୍ରଦୂରଣ, 
ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଳକର �କି୍ଷୋର ବ�ିୋ�, ପୋନୀୟ ଜଳ, ଗମନୋଗମନ, 
କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋର ଙ୍କ ଜଏିସେ ି ପ୍ରତ୍ୟୋହୋର, �ୁଚଆି ମଦ 
କଦୋ�ୋନ ବନ୍ଦ ଆଦ ି୧୭େ ିପ୍ରସ୍ତୋବ ଗହୃୀତ �ରୋଯୋଇଥିଲୋ। 
ପକର ଆଗୋମୀ ତନି ିବର୍ସ ପୋଇଁ ସୋଙ୍ଗଠନ�ି �ମ୍ସ�ତ୍ସୋ ଚୟନ 
କହୋଇଥିଲୋ। ପ୍ରକଦୋର ମହୋନ୍ ିଜଲି୍ୋ ସମ୍ୋଦ� ଏବଂ ସନୁୀଲ 
ନୋଏ� ଓ ��ୁକଦବ ପ୍ରଧୋନ ସହ ସମ୍ୋଦ� ଭୋକବ ସବ୍ସ 
ସମ୍ତ ି କ୍ରକମ ମକନୋନୀତ କହୋଇଥିକଲ। କସହପିର ି ଜଲି୍ୋ 
�ମେିକିର ଆଇନଜବିୀ ସକନ୍ୋର �ୁମୋର ଆଚୋଯ୍ସ୍ୟ, �ମଳ 
ରଣ୍ଢ, ତରଣୀ କସନ ରଣୋ, ସୋବତି୍ରୀ ପକେଲ, ସଦୋନନ୍ଦ 

ସୋହୁ, �ୃତବିୋସ ନୋଏ�, ଦ�ରୁ �ସିୋନ, କଦବଲତୋ ବୋଗ, 
କଦବୋନନ୍ଦ ବୋଦଲ, ମୋନଫିଲ ମଂିଜ଼, ଭୋକଲନ �କିଣ୍ଡୋ, 
ସରିଲି କେକେ, ସକୁରନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡସନୋ, ଦୀପ� ପ�ୋୟ, ରକମ� 
ପ୍ରଧୋନ, ରୋକଜନ୍ଦ୍ର ନୋଏ�, ରୋକଧ�୍ୟୋମ ଗଡ଼ଟିଆ, ନକର� 
କମକହର, ବ.ିଡ ିରୋଏ, ମମତୋ ସୋ ପ୍ରମଖୁ ରହଛିନ୍।ି ରୋଜ୍ୟ 
ସମ୍ୋଦ� ମଣ୍ଡଳୀ ସଭ୍ୟ ଅକ�ୋ� ଦୋସଙ୍କ ଉପସ୍ତିକିର 
ନୂତନ �ମ୍ସ�ତ୍ସୋ ଚୟନ �ରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏଥିକର ସନୁୀଲ 
�ୁମୋର ନୋଏ� ସଭୋପତୱିେ �ରଥିିବୋ କବକଳ ସକନ୍ୋର 
�ୁମୋର ଆଚୋଯ୍ସ୍ୟ ଧନ୍ୟବୋଦ ଅପ୍ସଣ �ରଥିିକଲ। କଦବୋନନ୍ଦ 
ବୋଦଲଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଦଳୀୟ ଧ୍ୱଜୋ ଅବତରଣ �ରୋ ଯୋଇଥିଲୋ।

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୫ା୯(େମେି): ଓଡ଼�ିୋ ଭୋକରୋକ୍ୋଳନ କଫକଡକରସନ 
ଆନୁ�ୂଲ୍ୟକର ଭୁବକନଶ୍ୱର �ଳଙି୍ଗ ଷ୍ଟୋଡୟିମକର ଆକୟୋଜତି ଓଡ଼�ିୋ 
ଭୋକରୋକ୍ୋଳନ �୍ଲବ ଚୋମ୍ଅିନସପିକର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ୋର ୨ ଜଣ କ୍ରୀଡୋବତି 
ସ୍ର୍୍ସ ପଦ� ଜଣି ିଜଲି୍ୋ ପୋଇ ଁକଗୌରବ ଆଣଛିନ୍।ି ୮୭ କ�.ଜ ିମହଳିୋ ବଗ୍ସକର 
ବପି�ୋ ଦୋସ ପ୍ରଥମ ସ୍ୋନ ଅଧି�ୋର �ର ି ସ୍ର୍୍ସ ପଦ� ହୋସଲ �ରଥିିବୋ 
କବକଳ ୮୧ କ�.ଜ ିୟଥୁ ବଗ୍ସକର କମୌସମୁୀ ଦୋସ ପ୍ରଥମ ସ୍ୋନ ଅଧି�ୋର �ର ି
ସ୍ର୍୍ସ ପଦ� ଜଣିଛିନ୍।ି କସହପିର ି ୮୧କ�.ଜ ି ୟଥୁ ବଗ୍ସକର ରୋଜ କଲୋହୋର 
ଦ୍ତିୀୟ, ୮୧ କ�.ଜ ି�ନଷି୍ ବଗ୍ସ କର କଦବୋ�ରି କଦ ଦ୍ତିୀୟ ଓ ବରଷି୍ ମହଳିୋ 
ବଗ୍ସକର ବପି�ୋ ଦୋସ 
୨ୟ ସ୍ୋନ ଅଧି�ୋର �ର ି
କରୌପ୍ୟ ପଦ� ପୋଇଥିବୋ 
ତଥୋ ସମିରନ ତ�ି୍ସୀ 
ତୃତୀୟ ସ୍ୋନକର ରହ ି
�ୋଂସ୍ୟ ପଦ� ହୋସଲ 
�ରଛିନ୍।ି ଏଥିକର ଜଲି୍ୋ 
କ୍ରୀଡୋ ସଂସଦ ଅନୁବନ୍ତି 
ଆରୱୋଇଏମଏ �୍ଲବର ୮ଜଣ ବୋଳ� ଓ ୪ଜଣ ବୋଳ�ିୋ ଅଂ�ଗ୍ରହଣ 
�ରଥିିକଲ। ଉକ୍ତ ୧୨ ଜଣ କଖଳୋଳଙି୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬େ ିପଦ� ଆଣ ିପୋରଥିିବୋରୁ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ୋ କ୍ରୀଡୋ ସଂସଦର ସୋଧୋରଣ ସମ୍ୋଦ� ପ୍ରଭୋତ କଭୋଲ, ସହ 
ସମ୍ୋଦ� ଜୟକଦବ ପୋତ୍ର, କ�ୋରୋଧକ୍ଷ ଦୁଗ୍ସୋମୋଧବ ନୋଏ�, ଉପସଭୋପତ ି
ଚତିରଞ୍ଜନ ବହଦିୋର, କପୌରଚନ୍ଦ୍ର ପକେଲ, ରୋକଜନ୍ଦ୍ର ମହୋନ୍ ିପ୍ରମଖୁ �କୁଭଚ୍ୋ 
ଜଣୋଇଛନ୍।ି ଆରୱୋଇଏମଏ �୍ଲବର ସଭୋପତ ିବଷୁି୍ଣ ମହୋନ୍,ି ସକନ୍ୋର ଭୂୟୋଁ, 
ସହନୋଜ ଖୋନ, ଈଶ୍ୱର ମୋଛଖଣ୍ଡ, ସଯୂ୍ସ୍ୟ ନୋରୋୟଣ ପୋତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ନୋଏ� ସମସ୍ତ 
କଖଳୋଳଙୁି୍କ ଅଭନିନ୍ଦନ ଜ୍ଞୋପନ �ରଛିନ୍।ି ଜଲି୍ୋ ଦଳର େମି ମ୍ୟୋକନଜର ବକି୍ରମ 
ସ୍ୋଇ ଁ ଓ କ�ୋଚ ଭୋବକର ବୋସକୁଦବ ବୋନୋଜ୍ସୀ ଦଳର କନତୃୱେ କନଇଥିକଲ।

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୫ା୯(େମେି): ଭୋରତୀୟ ଜୀବନ 
ବୀମୋ ସୁନୁ୍ଦରଗଡ଼ �ୋଖୋ ଏକଜଣ୍ଟମୋକନ ଆଜ ି ବଭିନି୍ନ 
ଦୋବକିର ଆକନ୍ଦୋଳନ�ୁ ଓହ୍ୋଇଛନ୍।ି କସମୋକନ 
ନଜି �ୋଯ୍ସ୍ୟ ବନ୍ଦ �ର ି �ୋଖୋ �ୋଯ୍ସ୍ୟୋଳୟ ସମ୍ଖୁକର 
ବକିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦ�୍ସନ �ରଛିନ୍।ି ତୋଙ୍କ ଦୋବଗିଡୁ�ି 
ମଧ୍ୟକର ପଲସି ି କହୋଲଡର ଏବଂ ଏକଜଂେ ତଥୋ 

ସଏିଲଆଇଏଙ୍କ ସ୍ୋଥ୍ସ ସମ୍ଳିତି ବଭିନି୍ନ ଦୋବ ି ରହଛି।ି 
ସଂଘର ସ୍ୋନୀୟ �ୋଖୋ ସଭୋପତ ି ଜୀବନମୋସ ି ଏକ୍ୋ, 
ସମ୍ୋଦ� ଡକିଲଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡୋଙ୍କ ସକମତ ସନୁୀଲ �ୁମୋର 
ମହୋପୋତ୍ର, ସନୁ୍ଦରମଣ ି ନୋଏ�, ରକମ� �ୁମୋର, 
ଗରିଧିୋରୀ କମକହର, ପ୍ରଦୀପ �ୁମୋର ମହୋ�ୁଡ, ବରିଞ୍ ି
ବଶି୍ୱୋଳ ଏଥିକର ସୋମଲି କହୋଇଥିକଲ।

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୫।୯(େମେି): ପବତି୍ର ଗରୁୁ ଦବିସ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ୋବ୍ୟୋପ ି ପୋଳତି କହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ବଭିନି୍ନ �କି୍ଷୋନୁଷ୍ୋନକର ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋକନ 
ଗରୁୁ ପଜୂନ �ରଥିିକଲ। ନଜି ସମ୍ୋନତି 
ଗରୁୁଜୀଙୁ୍କ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଲଗୋଇ ଭକ୍ତ ି କନୈକବଦ୍ୟ 
ଜଣୋଇଥିକଲ। ଗରୁୁଜୀମୋକନ ମଧ୍ୟ ତୋଙ୍କ ପ୍ରୟି 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ି ଅଘ୍ସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ �ରଥିିକଲ। 
କ�କତ� ନଦି୍ଟିଷ୍ଟ ବଦି୍ୟୋଳୟକର ଗରୁୁ 
ଦକ୍ଷଣିୋ ପରମ୍ରୋ ମଧ୍ୟ କଦଖିବୋ�ୁ ମଳିଥିିଲୋ। 

ଭବୋନୀ �ଙ୍କର ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟକର 
ଜଲି୍ୋସ୍ତରୀୟ ଗରୁୁଦବିସ ପୋଳତି କହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ପ୍ରଥକମ ଡ. ସବ୍ସପଲ୍ୀ ରୋଧୋ�ୃଷ୍ଣନଙ୍କ 
ଫକେୋଚତି୍ରକର ମୋଲ୍ୟୋପ୍ସଣ �ରୋଯୋଇଥିଲୋ। 
ଆକୟୋଜତି ସମୋକରୋହକର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
କପୌରୋଧ୍ୟକ୍ଷୋ ତନୟୋ ମଶି୍ର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋକବ 
କଯୋଗ କଦଇଥିକଲ। କସହପିର ି ସମ୍ୋନତି ଅତଥିି 

ଭୋକବ କପୌର ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଲୋକେନୁ୍ଦ ପରଡ଼ିୋ, 
ସକନ୍ୋର ଅମୋତ, କବଣମୁୋଧବ ତ୍ରପିୋଠୀ, ସଂଯକୁ୍ତୋ 
ବହଦିୋର, ବଦି୍ୟୋଳୟ ଭୋରପ୍ରୋପ୍ ପ୍ରଧୋନ �କି୍ଷ� 
ନନ୍ଦତିୋ ନୋଏ� ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ଅତଥିିମୋକନ ଗରୁୁୁ 
ଦବିସର ତୋତ୍ପଯ୍ସ୍ୟ, ଡ଼. ସବ୍ସପଲ୍ୀ ରୋଧୋ�ୃଷ୍ଣନଙ୍କ 
ନୀତ ିଆଦ�୍ସ, ଭଲ ମଣରି ଗଠନ ଦଗିକର �କି୍ଷ�ଙ୍କ 
ଭୂମ�ିୋ ଆଦ ିସମ୍�୍ସକର ଆକଲୋ�ପୋତ �ରଥିିକଲ। 
ସମଗ୍ର �କି୍ଷୋ ଓ କମୋ ସ୍ଲୁ ସହୋୟତୋକର ଆକୟୋଜତି 
ଏହ ି �ୋଯ୍ସ୍ୟକ୍ରମକର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ କପୌରୋଞ୍ଳ 
ଅଧୀନସ୍ ସମସ୍ତ ବଦି୍ୟୋଳୟ �କି୍ଷ� �କି୍ଷୟତି୍ରୀଙୁ୍କ 
ଆମନ୍ତଣ �ରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି ଅବସରକର 
ସ୍ଲୁ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ବକୃ୍ତତୋ ଓ ସୋଂସ୍ତୃ�ି 
�ୋଯ୍ସ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି କହୋଇଥିଲୋ। ସହ�ୋରୀ 
�କି୍ଷୟତି୍ରୀ ସ୍ୋଗତ�ିୋ ପଣ୍ଡୋ ମଞ୍ ପରଚିୋଳନୋ 
�ରଥିିବୋ କବକଳ ବରଷି୍ �କି୍ଷ� ସଧୁୋଂ� ୁ
�ୁମୋର ରଡ଼ଙ୍ଗୀ ଧନ୍ୟବୋଦ ଅପ୍ସଣ �ରଥିିକଲ।

ଗରୁୁଙ୍କ ପ୍ରତଟି ିପରାମର୍ଶ ସଫଳତାର ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏଗରୁୁଙ୍କ ପ୍ରତଟି ିପରାମର୍ଶ ସଫଳତାର ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏ
କସହପିର ି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସରସ୍ତୀ ��ି ୁ

ବଦି୍ୟୋ ମନ୍ଦରିକର ଗରୁୁ ଦବିସ ପୋଳତି 
କହୋଇଯୋଇଛ।ି ପ୍ରଧୋନ ଆଚୋଯ୍ସ୍ୟ ସନୁୀଲ 
�ୁମୋର ପକେଲଙ୍କ ସଭୋପତୱିେକର 
ଆକୟୋଜତି ଉକ୍ତ ସମୋକରୋହକର 
�କି୍ଷୋନୁଷ୍ୋନର ସଭୋପତ ି ଧରଣୀଧର 
ପକେଲ କଯୋଗ କଦଇଥିକଲ। ନଳନିୀ 
ପକେଲ ମଖୁ୍ୟବକ୍ତୋ ଭୋକବ ଗରୁୁଙ୍କ ପ୍ରତେି ି
ପରୋମ�୍ସ�ୁ ପକଥୟ �ର ି ଆଗ�ୁ ବଢ଼କିଲ 
ଜୀବନକର ସଫଳତୋ ମଳିଥିୋଏ କବୋଲ ିମତବ୍ୟକ୍ତ �ରଥିିକଲ। ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତୃମିୟୀ ଠୋ�ୁର ଏବଂ 
ଓମ�ୋର ପକୁରୋହତି ନଜି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିକଲ। ଗରୁୁମୋ ଶ୍ରଦ୍ୋମଣ ିସଂି ଅତଥିି ପରଚିୟ ପ୍ରଦୋନ �ରଥିିବୋ 
କବକଳ ଗରୁୁଜୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖଣୁ୍ଟଆି ଧନ୍ୟବୋଦ କଦଇଥିକଲ। ଛୋତ୍ରୀ ସଦରି୍ଚ୍ୋ ମହୋନ୍ ିମଞ୍ ପରଚିୋଳନୋ �ରଥିିକଲ।

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
ଶକି୍ଷକ ସମ୍ରାନତି

ଏନେପିସି,ି ଦଲଟିପୋଲସି୍ତି ବୋଲଭୋରତୀ ପବ୍ଲ�ି ସ୍ଲୁକର 
�କି୍ଷ� ଦବିସ ପୋଳତି କହୋଇଯୋଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସକରର 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଗରୁୁପଜୂୋ, ପ୍ରୋଥ୍ସନୋ ସଭୋ ସହ 

ମକନୋରଞ୍ଜନ �ୋଯ୍ସ୍ୟକ୍ରମ ଆକୟୋଜତି କହୋଇଥିଲୋ। ଏନେପିସିରି ଦଲଟିପୋଲ ି ପ୍ର�ଳ୍ପ ମଖୁ୍ୟ ଅଜୟ 
�ୁମୋର େଣ୍ଡନ କଯୋଗ କଦଇଥକଲ। ତୋଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବରଷି୍ ଅଧି�ୋରୀ ଉପସ୍ତି ଥକଲ। 
ବଦି୍ୟୋଳୟର ପ୍ରଧୋନ �କି୍ଷ� ସଯୂ୍ସ୍ୟନୋରୋୟଣ ମହୋନ୍ ି ଗରୁୁ-�ରି୍ୟ ପରମ୍ରୋ ବରିୟକର �ହଥିକଲ।

ସେମଗରି: କହମଗରି ବ୍ଳକ୍ �କି୍ଷ� ସଂଘ ତଥୋ 
ନବନବି୍ସୋଚତି ସଭୋପତ ିରୋମଲୋଲ ପକେଲଙ୍କ 
ତ ଜ୍୍ବୋବଧୋନକର କହମଗରି ବ୍ଲକ୍ �ୁକଚକଡଗୋ 
ଉନ୍ନତି ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟକର ଗରୁୁଦବିସ 
ମକହୋତ୍ବ ପୋଳତି କହୋଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ରୂକପ ସଦର ବଧିୋୟ�ିୋ 
�ୁସମୁ କେକେ, ସମ୍ୋନତି ଅତଥିି ରୂକପ ଏବଇିଓ �କି�ୋର �ୁମୋର 
ଅ�୍ସ, ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କପ୍ରମୋନନ୍ଦ ସୋ, �ୁକଚକଡଗୋ ସରପଞ୍ ଲଜିୋ ନୋଏ�, 
ସମତିସିଭ୍ୟୋ ନଲନି ି ନୋଏ�, ଗଜ୍ସନକଯୋର ସରପଞ୍ ସନୁନ୍ଦୋ �ୋକଲୋ, 
ସମତିସିଭ୍ୟ ଚୁଡ଼ୋମଣ ି ମୋଝୀ, ପବୂ୍ସତନ ବ୍ଲକ୍ �କି୍ଷ� ସଂଘ ସଭୋପତ ି
ପ୍ରକମୋଦ �ୁମୋର ମଶି୍ର, ଜଲି୍ୋ �କି୍ଷ� ସଂଘ ସମ୍ୋଦ� କଗୋବନି୍ଦ ସୋର କଯୋଗ 
କଦଇଥକଲ। ରଞ୍ଜନ କଚୌଧରୁୀ, ସ�ୁୋନ୍ ମଶି୍ର, ଛବଳି କଗୌଡ଼, ଧଜୂୋରୋମ 

ନୋଏ�, ବ୍ଲ� ସଂକଯୋଜ� ଗକଣ�ରୋମ ପକେଲ, ସମସ୍ତ ସଆିର୍ ସସି,ି 
ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ �କି୍ଷ� ସଂଘ �ମ୍ସ� ୍୍ସୋ, ଗ୍ରୋମବୋସୀବୃନ୍ଦ, �ୁକଚକଡଗୋ ଉର୍ 
ବଦି୍ୟୋଳୟ ପ୍ରଧୋନ �କି୍ଷ� �ୋହୁ୍ଚରଣ ପଧୋନ ଏବଂ ସହ�ମ୍ସୀବୃନ୍ଦ 
ସହକଯୋଗ �ରଥିିକଲ। ୫ ଦନି ପବୂ୍ସରୁ ଅବସର କନଇଥିବୋ �କି୍ଷୟତି୍ରୀଙୁ୍କ 
କପନସନ୍ କପପର ପ୍ରଦୋନ ସହ ୫୮ ଜଣ ଅବସରପ୍ରୋପ୍ �କି୍ଷ�ଙୁ୍କ 
ସମ୍ୋନତି �ରୋଯୋଇଛ।ି କସହ ି ମଞ୍କର ୧୪ ଜଣ �କି୍ଷ� �କି୍ଷୟତି୍ରୀଙୁ୍କ 
�ୃତୀ ଆଦ�୍ସ �କି୍ଷ� ପରୁସ୍ୋର ପ୍ରଦୋନ �ର ି ସମ୍ୋନତି �ରୋଯୋଇଛ।ି

ବରାଲ୍ ଭରାରତୀ 
ପବ୍କି୍  ସ୍କୁଲ

ବାଲଶିଙ୍କରା, ୫ା୯(େମେି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
କରଞ୍ଜ ରୋଉଲକଡଗୋ କସକ୍ସନ ଅନ୍ଗ୍ସତ 
ତଲସରୋ ପଞ୍ୋୟତର େ�ିଲିପିରୋ, 
�ୁମଡୁୋଫୋଳ, ସଉନୋମରୋ  ପଞ୍ୋୟତର 
େୋଙ୍ଗରବୋହୋଲ ଗ୍ରୋମକର ସନ୍୍ୟୋ ୫େୋ 
ସମୟକର ଏ� ଜଙ୍ଗଲୀ ଦନ୍ୋହୋତୀ ପ� ି
ଆସ ି ଘର ଦ୍ୋର ଭୋଙ୍ଗକିଦଇଛ।ି �ୁମଡୁୋଫୋଳ ଅଞ୍ଳର ପବୂ୍ସତନ ନୋଏବ ସରପଞ୍ 
ସମୁତି୍ରୋ ପ୍ରଧୋନଙ୍କ ଘର ଭୋଙ୍ଗ ିକଦଇଥିବୋ ଜଣୋପଡଛି।ି ଏପର ିବଭିନି୍ନ ସ୍ୋନକର ଘରଦ୍ୋର 
ଭୋଙ୍ଗ ିକଦଇଥିବୋ କବକଳ ପନପିରବିୋ ଚୋରଜମ�ୁି ମୋଡଦିଳ ିନଷ୍ଟ �ରଥିିବୋ କବକଳ 
ଘକରୋଇ ଉପ�ରଣଗଡୁ�ି ଭୋଙ୍ଗକିଦଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକେ ଦନ୍ୋହୋତୀ�ୁ ବନବଭିୋଗ 
ଘଉଡୋଇବୋ�ୁ କଚଷ୍ଟୋ �ରଥିିବୋକବକଳ ତୁରନ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ିକହୋଇଥିବୋ ହତିୋଧି�ୋରୀଙୁ୍କ 
ସର�ୋରୀ ସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ �ରବିୋ ପୋଇଁ ଦୋବ ିକହଉଛ।ି

ସାପ କାମଡ଼ୁାଦର ମହଳିା ମତୃ 
େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୫ା୯(େମେି): ଧରୁଆଡହି ି ଥୋନୋ ଅନ୍ଗ୍ସତ ରୋବଣଡହି ି ଗ୍ରୋମର ଜକଣ 
ମହଳିୋଙ୍କ ଆଜ ିସୋପ �ୋମଡୁୋକର ମତୁୃ୍ୟ ଘେଛି।ି ଗ୍ରୋମର କ�ରମତୀ ସୋ (୪୫) ତୋଙ୍କ 
ବଲିକର �ୋମ �ରୁଥିବୋ ଏ� ବରିଧର ସୋପ �ୋମଡୁ ିକଦଇଥିଲୋ। ପରବିୋର କଲୋକ� 
ତୋଙୁ୍କ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଡୋକ୍ତରଖୋନୋକର ଭତଟି �ରଥିିକଲ। କସଠୋକର ତୋଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଘେଛି।ି 
ମତୃ�ଙ୍କ �ବ�ୁ ମଗ୍ସ ହୋଉସକର ସଂରକ୍ଷତି ରଖୋଯୋଇଥିବୋ କବକଳ ଆସନ୍ୋ�ୋଲ ି
ବ୍ୟବକଚ୍ଦ କହବ କବୋଲ ିଜଣୋପଡ଼ଛି।ି 

ଅବକାରୀ ଜୁଲମକୁ ବଦିରାଧ କଦଲ ଗ୍ାମବାସୀ 
େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୫ା୯(େମେି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲ� ଅନ୍ଗ୍ସତ ବଭିନି୍ନ ଗ୍ରୋମବୋସୀ ଆଜ ି
ଅବ�ୋରୀ ବଭିୋଗ ବକିରୋଧକର ଜୁଲମ ଅଭକିଯୋଗ ଆଣଛିନ୍।ି ସ୍ୋନୀୟ ପଞ୍ୋୟତ ସମତି ି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ୍ରତ ମୋଝୀ ଓ �ଞି୍ଜମି୍ସୋ ସରପଞ୍ ରୋଜ�କି�ୋରୀ ଏକ୍ୋଙ୍କ କନତୃୱେକର ଗ୍ରୋମବୋସୀ 
ଜଲି୍ୋପୋଳଙୁ୍କ ଏ� ଅଭକିଯୋଗପତ୍ର ପ୍ରଦୋନ �ରଛିନ୍।ି ଉକ୍ତ ଅଭକିଯୋଗପତ୍ରକର ଅବ�ୋରୀ 
�ମ୍ସଚୋରୀମୋକନ ଲୋଇକସନ୍ସପ୍ରୋପ୍ ଭୋେ ି�ମ୍ସଚୋରୀଙ୍କ ଉପସ୍ତିକିର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ରୋମ�ୁ ପ� ି
କଚୋରୋ ମଦ କଖୋଜବିୋ ବୋହୋନୋକର ମୋତ୍ରୋଧି� ଜୁଲମ �ରୁଥିବୋ ଅଭକିଯୋଗ �ରଛିନ୍।ି 
କସମୋକନ ତୋଙ୍କ ଗହୃପୋଳତି ପ� ୁତଥୋ ଘର ପୋଇ ଁରଖିଥିବୋ ମହୁଲଫୁଲ�ୁ ଜବତ �ର ି
କନଇଯୋଉଥିବୋ ଦ�୍ସୋଇବୋ ସହ ଏପର ି ଜୁଲମ�ୁ ବନ୍ଦ �ରବିୋ�ୁ ଦୋବ ି ଜଣୋଇଛନ୍।ି

େନ୍ା ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ େନ୍ା ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ 

ଓଡ଼ଶିରା ଭରାରରରାର୍ରାଳନ କ୍ବ ଚରାମ୍ଅିନ୍ ସପି

୩ ଟ୍ରକ୍ ମରାଲକି ସଂଘର ମଳିତି ପ୍ସ୍ରାବ

ଜଲି୍ରାର ରମୌସକୁମୀ ଦରାସ ଓ ବପିରାଶରା ଦରାସଙ୍କୁ  ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ

‘ରକରାଇଲରା ଟନ୍ ପ୍ତ ିପରବିହନ ଭଡ଼ରାବୃଦ୍ଧ ରହଉ’

  ଜଲି୍ରାପରାଳଙ୍କୁ  
ଦରାବପିତ୍ର
  ୨୦୧୬ରକୁ  
ବଢ଼ଛି ି
ମରାସକି ଖର୍ଣ୍ଣ

ଆର୍ ଏଣ୍ଡଆର୍  
ସବନଫିିଟ୍  ଦାବ ି ବସି୍ାପତି ପରବିାରର ବବିାହତିା ଝଅି ବାରେୁଆର

  ଜକୁ ଲରାଇ ୪ରର ଧରଣରାସ୍ଥଳରକୁ  
ଉଠରାଇରନଇଥିଲରା ପକୁଲସି 
  ଏରବ ନ୍ରାୟ ପକୁଣ ିଜଲି୍ରା 
ପ୍ଶରାସନର ଦ୍ରାରସ୍ଥ 

ଆର୍ରାଳନକକୁ 
ଓହ୍ରାଇରଲ 
ଏଲ୍ ଆଇସ ି
ଏରଜଣ୍ଟ

ସପିଆିଇର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ସମ୍ଳିନୀ ଉଦ୍ ଯାପତି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ଦର ଜଲି୍ା ପ୍ରରାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଗୁ୍ମ ଜନରଣୁାଣ ି
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ଭଦ୍ରକ,୫।୯(େମେି): ରାସ୍ାକଡ଼ ଜମରିର 
ପଡ଼ରିହଛି ି ୭୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘଷୁରୁୀଙ୍କ ମତୃ 
ଶରୀର। ଏରତ ସଂଖ୍ୟକ ଘଷୁରୁୀ ମରଥିିବା 
ରେଖି ସ୍ାନୀୟ ର�ାରକ ଆଶ୍ଚରଧ୍ବ୍ୟ ପ୍ରକଟ 
କରଛିନ୍।ି ଏଭଳ ି ଏକ ଘଟଣା ରେଖିବାକୁ 
ମଳିଛି ିଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ଧାମନଗର-ରାଜପରୁ 
ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ାର ରବେପରୁ ନକିଟରର। 
ଧାନ ଜମରିର ବକି୍ପି୍ତ ଭାରବ ଘଷୁରୁୀଙ୍କ 
ମତୃଶରୀର ପଡ଼ରିହଛି।ି ରବବିାର ଏହ ି
ଘଷୁରୁୀଗଡୁକି ମା�କି ଚରାଉଥିବା ରନଇ 

ସ୍ାନୀୟ ର�ାକ ରେଖିଥିବା କଥା କହଛିନ୍;ି 
କନୁି୍ ଆଜ ିସକାଳୁ ଏରତ ସଂଖ୍ୟକ ଘଷୁରୁୀ 
ମରପିଡଥିିବା ରେଖି ର�ାରକ ଆଶ୍ଚରଧ୍ବ୍ୟ 
ପ୍ରକଟ କରଛିନ୍।ି ରତରବ ଏରତ ସଂଖ୍ୟକ 
ଘଷୁରୁୀ ରକଉଁ ପରସି୍ତିରିର ମତୁୃ୍ୟବରଣ 
କରଛିନ୍ ି ରସ ରନଇ ସରଦେହ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ରତରବ ଏ ରାଏଁ ମତୁୃ୍ୟର 
କାରଣ ଜଣାପଡନିାହ ିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ରର 
ଘଟଣାସ୍ଳରୁ ଘଷୁରୁୀ ମା�କି ରେରାର 
ଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି 

ବାେସୁେବ୍ରୁ, ୫ା୯(େମେି):

ବାସରୁେବପରୁ ଅଞ୍ଚଳରର ସାର ଅଭାବ 
ରେଖାରେଇଛ।ି ରରାଗାଣ ୋୟତି୍ୱରର 
ଥିବା ମାକଧ୍ବରେଡର ମନମାନ ି ପାଇ ଁ ସାର 
ରରାଗାଣରର ଅନୟିମତିତା ରେଖାରେଇଛ।ି 
ଆଉ ସରକାର ସାର ପରଧ୍ବ୍ୟାପ୍ତ ରରାଗାଇ 
ପାରୁ ନ ଥିବା ସରେଇ ରେଉଛନ୍ ିମାକଧ୍ବରେଡ 
ଅଧିକାରୀ। ସାର ରରାଗାଣ ଗାଡ ି ଭଡା 
ଡ�ିରମାନଙ୍କ ଉପରର �େ ିେଆି ରାଉଥିବା 
ସହ କୃଷ ି ବଭିାଗ ମଧ୍ୟ ସାର େର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କରବିାରର ବେିଳ ରହାଇଛ।ି ସରକାରୀ 
େରରର ଚାଷୀ କଣିବିାକୁ ଧାରଧ୍ବ୍ୟ ରହାଇଥିବା 
ରବରଳ ସଧିାସଳଖ ଭାରବ ଚାଷ ି ଉପରର 
ଚଢା େର �େ ି େଆି ରାଉଛ;ି ରାହାକୁ 
ରନଇ ଚାଷୀ ହନ୍ସନ୍ ରହଉଥିବା ଅଭରିରାଗ 
ସାମନାକୁ ଆସଛି।ି ବାସରୁେବପରୁ ବ୍ଲକରର 

ଏଥର ପ୍ରତକୂିଳ ପାଗ ସରତ୍ଦ୍ 
ଊଣା ଅଧିରକ ପାଖାପାଖି ୨୮ 
ହଜାର ରହକ୍ଟର ଜମରିର ଧାନ 
ଚାଷ ରହାଇଛ।ି ରକ୍ତରର ପ୍ରଥମ 
ସାର ମାରବିାକୁ ଚାଷମିାରନ ଅଣ୍ା 
ଭଡିଥିିବା ରବରଳ ଡ�ିର ପାଖକୁ 
ରାଇ ଚଢାେର ଶଣୁ ିହତାଶ ରହାଇ 
ପଡଛିନ୍।ି ବ୍ଲକରର ୪୮ ସାର 
ରୋକାନୀ ଓ ୨୧ ସମବାୟ ସମତି ି
ସରକାଙ୍କ ନକିଟରର ସାର ବକି୍ ି
ପାଇ ଁ ପଞ୍କିରଣ କରଥିିବା ସଚୂନା 
ରହଛି।ି ଏମାରନ ରକରତ ପରମିାଣରର 
ସାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ ି ମାକଧ୍ବରେଡ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ସଚୂନା ରେରବ। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ା 
ମଧ୍ୟରର ର ୍ୟାକ (ଜାହାଜ)ରୁ ସଧିାସଳଖ 
ଗାଡ ି ରରାରଗ ସରକାର ଡ�ିର ପଏଣ୍ରର 
ଅନର�ାଡ କରରିବ। ମାତ୍ର ଡ�ିରମାନଙୁ୍କ 

ସାର ନାହ ିଁ ବାହାନା ରେଖାଇ କମ୍ାନୀ 
ରଗାୋମରୁ ରନବାକୁ ପଡବି। ରାହାକ ି ଗାଡ ି
ଭଡା �ାଗବି ଆଳ ରେଖାଇ �ୁଟୁଥିବା ସଙ୍ନି 
ଘଟଣା ପୋକୁ ଆସଛି।ି ଏହ ି ଘଟଣାକୁ 
ରନଇ ରକରତକ ସମତି ିକତୃ୍ଧ୍ବପକ୍ ଅସରନ୍ାଷ 
ପ୍ରକାଶ କରଛି।ି ରକରତକ ସରକାରୀ ସାର 
ରୋକାନୀମାରନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରର ଗାଡ ି

ଭଡା ଓ ର�ାଡଂି ଅନର�ାଡଂିର 
ବାହାନା ରେଖାଇ ସରକାରୀ 
ଧାରଧ୍ବ୍ୟ ମ�ୂ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ େରରର 
ବକି୍ ି କରୁଛନ୍।ି ସରକାରୀ 
ଧାରଧ୍ବ୍ୟ ୟରୁଆି ୨୬୭ ଟଙ୍କା 
ଥିବା ରବରଳ ଡଏିପ ି ୧୩୫୦ 
ରହଛି।ି ବରିେଇପରୁ ସରମତ 
ନାୟକାଣଡିହି,ି ରାଜଘରରପାଖରୀ 
ଆେ ି ସ୍ାନରର ରୋକାନୀମାରନ 
୨୬୭ ବେଳରର ୩୫୦ ଓ 

୧୩୫୦ ବେଳରର ୧୫୫୦ରର 
ବକି୍ ି କରୁଥିବା ଅଭରିରାଗ ଆସଛି।ି 
ରସହପିର ି ସମତିଗିଡୁକି ମଧ୍ୟ ଗାଡ ି ଭଡା 
�ଗାଇ ଅଧିକ େରରର ବକି୍ ି କରୁଥିବା 
ଚାଷୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଅଭରିରାଗ ଉଠାଇଛନ୍।ି 
ଏ ରନଇ ବାସରୁେବପରୁ ୋୟତି୍ୱରର ଥିବା 
ମାକଧ୍ବରେଡ ଅଧିକାରୀ ରାରଜନ୍ଦ୍ର ୋସଙୁ୍କ 

ରରାଗାରରାଗ କରବିାରୁ ସାର ପରଧ୍ବ୍ୟାପ୍ତ 
ପରମିାଣରର ରରାଗାଣ ରହଉନଥିବା ରବରଳ 
୧୦୦/୧୫୦ ବ୍ୟାଗ ରଗାୋମରୁ ରେଉଛୁ। 
ରାହାକ ି ଗାଡ ି ଭଡା �ାଗଛୁ ି ରବା� ି ରସ 
କହଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟପରଟ ରକରତକ ସମତିରି 
ସମ୍ାେକମାରନ ୫୦୦ ବ୍ୟାଗ ର ୍ୟାକରୁ 
ଅଡଧ୍ବର ରେଉଥିବା ରବରଳ ରଶାଷଣ କରବିା 
ନାଁରର ରଗାୋମରୁ ୧୦୦ ବ୍ୟାଗ କର ି
ରେଉଛନ୍।ି େଳରର ଗାଡ ିଭଡା ଅଥଧ୍ବ ଆରଭେ 
ରକଉଠୁଁ ଆଣବୁି ରବା� ି ପ୍ରଶ୍ନ କରବିା ସହ 
ଚାଷୀ ମଣୁ୍ଡକୁ ରାଉଥିବା କହଛିନ୍।ି ଏପରଟ 
କୃଷ ିବଭିାଗର ଅଧିକାରୀ କାତ୍୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍କି 
ସାର ଅଭାବୀ ନ ଥିବା କହବିା ସହ ଇଫ୍ ରକା 
ଓ ମାକଧ୍ବରେଡର ମନମାନକୁି ନଦିୋ କରଛିନ୍।ି 
ଖବୁ ଶୀଘ୍ର ଚଢା େରରର ବକି୍ ି କରୁଥିବା 
ରୋକାନୀଙ୍କ ଉପରର କାରଧ୍ବ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ 
କରାରବି ରବା� ିରସ ସଚୂନା ରେଇଛନ୍।ି

ରାସ୍ାକଡ଼ରର ପଡଛି ି୭୦ରୁ 
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘଷୁରୁଙି୍କ ମତୃରେହ

ପରଧ୍ବ୍ାପ୍ତ ସାର ରରାଗାଇ ପାରୁନ ିମାକଧ୍ବରେଡ୍ ; ଚଢ଼ା େରରର କଣିଛୁ ିଚାଷୀ

େର ନୟିନ୍ତ୍ରଣରର କୃଷ ିବଭିାଗ ବେିଳ 

ଭଦ୍ରକ,୫।୯(େମେି):
ପବୂଧ୍ବ ନରି୍ଧ୍ବାରତି କାରଧ୍ବ୍ୟସଚୂୀ ଅନୁସାରର 
ରସାମବାର ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାରଧ୍ବ୍ୟାଳୟ 
ସଦ୍ ଭାବନା ସଭାଗହୃରର ଏକ 
ଜନଶଣୁାଣ ି ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥି�ା। 
ଶବିରିରର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାପାଳ ସରିର୍ଶଦ୍ର 
ବଳରିାମ ରବାଦେର, ଏସ୍ .ପ.ି ଚରଣ ସଂି 
ମୀନା ରରାଗରେଇ ସମେୁାୟ ୧୩୦ଟ ି
ଅଭରିରାଗର ଶଣୁାଣ ି କରଥିିର�। ଅତରିକି୍ତ 
ଜଲି୍ାପାଳ ଶାନ୍ନୁ କୁମାର ମହାନ୍,ି ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ା ପରଷିେ ନବିଧ୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ 
ପ୍ରୀତମିୟ, ଉପଜଲି୍ାପାଳ ମରନାଜ ପାତ୍ର, 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସରନ୍ାଷ 
କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଜନଶଣୁାଣରିର 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ସହରରାଗ କରଥିିର�। 
ସମେୁାୟ ଅଭରିରାଗ ମଧ୍ୟରର ୧୦୬ଟ ି
ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ସମସ୍ୟା ଭତି୍କି ଥି�ାରବରଳ 
୨୪ଟ ି ସାମହୂକି ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ୀୟ ଥି�ା। 
ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ୨ଜଣ ଆରବେନକାରୀଙୁ୍କ 
ରରଡ଼କ୍ସ୍  ପାଣ୍ରୁି ଜଣଙୁ୍କ ୧୦ ହଜାର ଓ 
ଅନ୍ୟ ଜଣଙୁ୍କ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆଥ ୍ତିକ 
ସହାୟତା ପ୍ରୋନ ପାଇଁ ଜଲି୍ାପାଳ ମଞ୍ରୁ ି
ରେଇଥିର�। ରହର� ଅଭରିରାଗ ଗଡ଼ୁକି 
ମଧ୍ୟରର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଜଲି୍ା ସାମାଜକି 
ସରୁକ୍ା ବଭିାଗ, ଜଲି୍ା ରରାଗାଣ ବଭିାଗ 

ଓ ଜଲି୍ା ଶକି୍ା ବଭିାଗ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ଥି�ା। 
ଶବିରିରର ମଖୁ୍ୟତଃ ଜଲି୍ାର ସ୍ାସ୍୍ୟ, 
ରାଜସ୍, ଅବକାରୀ, କୃଷ,ି ପ�ୁସି୍ , ସମାଜ 
ମଙ୍ଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ରରାଗାଣ ଓ 
ପରମିଳ, ସଂସ୍ତୃ ି ଆେ ି ବଭିାଗ ସମ୍ବନ୍ରର 
ମଧ୍ୟ ୨/୩ଟ ି ର�ଖାଏଁ ଅଭରିରାଗ ଆଗତ 
ରହାଇଥି�ା। ରସହପିର ି ଜମଜିମା, 
ଜବରେଖ�, ରାସ୍ା, ଭତ୍ା, େବି୍ୟାଙ୍ 
ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର, ରରସନକାଡ଼ଧ୍ବ ଥାଇ ଖାଉଟ ି
ସାମଗ୍ରୀ ନମଳିବିା, ରରସନ୍ କାଡ଼ଧ୍ବ କଟରିବିା, 
ଶକି୍କ ନରିକୁ୍ତ,ି ବସଧୁା ରରାଜନାରର 
ପାଣଟିାଙି୍କ ନମିଧ୍ବାଣରର ଅନୟିମତିତା, 
ଗହୁାଳଘର ରରାଜନାରର ଘର ନମିଧ୍ବାଣ 
ପରର ବ ିଟଙ୍କା ନ ମଳିବିା, େଳକ �ଗାଇ 
ବନିା ରରେନ୍ କାମରର ବ�ି ପାସ୍  ରହବା, 
ଜାତୀୟ ପରବିାର ମଙ୍ଳ ରରାଜନାରର 
ଆଥ ୍ତିକ ସହାୟତା, ମାନସକି େୁବଧ୍ବଳତା 
ପ�ିାଙ୍କ ଆବାସକି ବେି୍ୟାଳୟରର ଅଧ୍ୟୟନ 
ପାଇଁ ସରୁରାଗ, ଭତ୍ାବୃର୍,ି ବଧିବାଭତ୍ା, 
ବାର୍ଧ୍ବକ୍ୟ ଭତ୍ା ମଞ୍ରୁ ି ଆେ ି ସମ୍ବନ୍ୀୟ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଧ୍ବ ଅଭରିରାଗ ଥି�ା। ଚାଦେବା� ି
ବ୍ଲକ୍  ଚଡ଼େଆିର ଶାରରିୀକ ଭନି୍ନକ୍ମ 
�କ୍ଷୀକାନ୍ ମହାଳକି ଜରଣ ସ୍ାଭାବକି ବା 
ସମ୍ରୂ୍ଧ୍ବ କ୍ମ ମହଳିାଙୁ୍କ ବବିାହ କରଥିିବାରୁ 
ରସଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ଟ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରାଶ ି ୨ 

�କ୍ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ରଚକ୍  ଜଲି୍ାପାଳ 
ଏହ ି ଶବିରିରର ଉକ୍ତ େମ୍ତଙୁି୍କ ପ୍ରୋନ 
କରଥିିର�। ଜଲି୍ାପାଳ, ଏସ୍ .ପ.ି, ଅତରିକି୍ତ 
ଜଲି୍ାପାଳ, ଜଲି୍ା ସାମାଜକି ସରୁକ୍ା 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ତିରିର େବି୍ୟାଙ୍ଙୁ୍କ 
୩୬ଟ ି ବଭିନି୍ନ ଉପକରଣ ବଣ୍ନ 
କରାରାଇଥି�ା। ତନିଚିକଆି ସାଇକ�, ହ୍ବ�ି 
ରଚୟାର, ଶ୍ରବଣ ରନ୍ତ୍ର, ସ୍ାଟଧ୍ବରୋନ୍ , ୱାକର, 
କ୍ରଚସ୍ , ସଜ୍ତିକା� ରଜାତା, ଆଣୁ୍ ଉପର ଓ 
ଆଣ୍ୁତଳ ରପ୍ରାରସ୍ସସି୍ , ଓ ଅରଥଧ୍ବାସସି୍  ଆେ ି
ପ୍ରୋନ କରାରାଇଥି�ା। ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭୂଅଜଧ୍ବନ 
ଅଧିକାରୀ କାତ୍୍ତିକ ନାଥ ମଣ୍ଡଳ, ସହାୟକ 
ଜଲି୍ାପାଳ ବସନ୍ ର�ଙ୍କା ସହରରାଗ 
କରଥିିର�। ଜଲି୍ା ସ୍ରୀୟ ବଭିାଗୀୟ 
ମଖୁ୍ୟମାରନ ଶବିରିରର ଉପସ୍ତି ରହ ି
ଶଣୁାଣ ିକାରଧ୍ବ୍ୟରର ଆବଶ୍ୟକ ମରତ ଉତ୍ର 
ରଖିଥିର�। ୨ଟ ି ଅଭରିରାଗର ତତ୍ କାଳ 
ସମାଧାନ କରାରାଇଥି�ା। ପରବତ୍ଧ୍ବୀ 
ଜନ ଶଣୁାଣ ି ଶବିରି ଆସନ୍ା ୧୨ ତାରଖି 
ରସାମବାର ବାସରୁେବପରୁ ବ୍ଲକ, ୧୯ 
ତାରଖି ରସାମବାର ପବୂଧ୍ବ ପ୍ରକାଶତି ଖବର 
ଅନୁରାୟୀ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାରଧ୍ବ୍ୟାଳୟରର 
ନୁରହଁ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ କାରଧ୍ବ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ୨୬ 
ତାରଖି ରସାମବାର ଭଣ୍ଡାରରିପାଖରୀ ବ୍ଲକ 
କାରଧ୍ବ୍ୟାଳୟରର ଅନୁଷ୍ତି ରହବ।

େବି୍ାଙ୍ଗଙୁ୍କ ୩୬ଟ ିଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ

ଧମ୍ମଶାଳା,୫।୯(େମେି)

ରଗାଟଏି ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ 
କାମ, କନୁି୍ େୁଇଟ ି ବଭିାଗରୁ 

ଅଥଧ୍ବ ଖର୍ଧ୍ବ କରାରାଇ ବଲି୍  
ନଆିରାଇଛ।ି ଏଭଳ ି ଏକ 

ଅନୟିମତିତା ଧମଧ୍ବଶାଳା ବ୍ଲକର 
ତରଞ୍ଆି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ରପାଖରୀ 

ପ୍ରକଳ୍ପରର ରହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ବିା 
ପରର ର�ାକାୟକୁ୍ତରର ଗତ ବଷଧ୍ବ 

ମାମ�ା ରୁଜୁ ରହାଇଥି�ା। ମାତ୍ର 
ଏହାର ବଧିିବର୍ ତେନ୍ ପରର ଏରବ 

େୁନଧ୍ବୀତଗି୍ରସ୍ ସମ୍କୃ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ବରିରାଧରର କାରଧ୍ବ୍ୟନୁଷ୍ାନ ରନବା ପାଇ ଁ

ଗତ ମାସ ୨୬ତାରଖିରର ର�ାକାୟକୁ୍ତ ପକ୍ରୁ 
ନରିଦ୍ଧ୍ବଶ େଆିରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

 ପଞ୍ଚାୟତ ରପାଖରୀ ସେୃୁଢକିରଣ 
କାରଧ୍ବ୍ୟକୁ ରାଜପରୁର କ୍ଦୁ୍ର ଜଳରସାଚନ 

ବଭିାଗ ତରେରୁ ଗତ ବଷଧ୍ବ ୨୪ �କ୍ 

୯୯ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଧ୍ବ କରାରାଇ ଥି�ା। ଠକି୍  ଏହ ି
ସମୟରର ସ୍ାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ରୁ ସମାନ ପ୍ରକଳ୍ପରର 
୩ �କ୍ ୪୬ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଧ୍ବ ରହାଇଥିବା 
ସଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରର ଜଣାପଡ଼ଥିି�ା। 
ଏହା ପରର ସଚୂନା ଅଧିକାର କମଧ୍ବୀ ସରବଧ୍ବଶ୍ୱର ରବହୁରା 
ଗତ ବଷଧ୍ବ ର�ାକାୟକୁ୍ତର ଦ୍ାରସ୍ ରହାଇଥିର�। 
ଏହାର ପ୍ରାଥମକି ତେନ୍ ପରର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସରମତ 
୪ ଅଧିକାରୀ ରଥା ସହକାରୀ ରନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ ମହାନ୍,ି 
ବ୍ଲକ କନଷି୍ ରନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ାନଦେ ପଣ୍ଡା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପଇିଓ 
ମରହଶ୍ୱର ମହାନ୍ ି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସଶୁାନ୍ ରସଠୀ ଏହ ି
ପ୍ରକଳ୍ପରର ମଥି୍ୟା ବଲି୍  ପ୍ରସୁ୍ତ କର ିସରକାରୀ ତହବ�ିରୁ 
ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଥିି�ା। ଏହ ି ୪ଜଣ 
ମଳିତି ଭାରବ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରଥିିବା ପ୍ରମାଣ ମଳିବିା 
ପରର ଏରନଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ କଣ 
କାରଧ୍ବ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ନଆିରାଇ ପାରବି ର�ାକାୟକୁ୍ତ ଉତ୍ର 
ଚାହ ିଁଥିବା ରବରଳ ୪ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ୨୩/୯/୨୦୨୨ 
ରର ନଜିର ପକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ରନାଟସି ଜାର ିକରଛିନ୍ ି
ରବା� ି ଜଣାରାଇଛ।ି ଏହ ି ରନାଟସି ପାଇବା ପରର 
ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରର ଆର�ାଚ୍ୟ ବଷିୟ ରହାଇଛ।ି 

ଲ�ୋକୋୟକୁ୍ତଲେ 
ହୋଜେ ଲହଲେ 
ପେୂ୍ବତନ ସେପଞ୍ଚ ଓ 
େ୍ଲକ୍ େ  ୩ ସେକୋେୀ 
ଅଧିକୋେୀ

ତରଞ୍ଆି ରପାଖରୀ ରଖାଳା େୁନଧ୍ବୀତ ିମାମଲା

ବ୍ରହ୍ମବରୋ, ୫।୯(େମେି): 
ରସ�ପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଧ୍ବଗତ ଧମଧ୍ବଶାଳା 
ଥାନା ଅଧୀନ ରାଉତରାପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ 
କୁଣ୍ଡପାଟଣା ଗ୍ରାମରର ଗରଣଶ ରମଢ 
ଭଷାଣକୁି ରନଇ ଉଭୟ ରଗାଷ୍ୀ ମଧ୍ୟରର 
ଗଣ୍ଡରଗାଳ ରହାଇ ୧୦ଜଣ ଆହତ 
ରହାଇ ଧମଧ୍ବଶାଳା ଡାକ୍ତର ଖାନାରର 
ଚକିତି୍ତି ରହଉଛନ୍।ି ରସଥିମଧ୍ୟରୁ 
ରକରତକଙୁ୍କ କଟକ ବଡ଼ରମଡ଼କିା� କୁ 
ସ୍ାନାନ୍ର କରାରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

ଏରନଇ ଧମଧ୍ବଶାଳା ଥାନାରର �ଖିିତ 
ଅଭରିରାଗ ରହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ରର ରାଉତରାପରୁ 
ଅଞ୍ଚଳର �ୁଣଆି ସାହ,ି ଅମ୍ବକିା ସାହ ି
ଓ ମଝସିାହରିର ଗରଣଶ ରମଢ 
ଭଷାଣ ି ସମୟରର ପବୂଧ୍ବ ଶତରୁତାକୁ 
ରକନ୍ଦ୍ର କର ି ଏହ ି ଗଣ୍ଡରଗାଳ 
ରହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏ ରନଇ 
ରପା�ସି ଘଟଣା ସ୍ଳରର ପହଞ୍ଚ ି
ତେନ୍ ଜାର ି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଭସୋଣକୁି ଲନଇ ଗଣ୍ଡଲଗୋଳ; ୧୦ ଆହତ

ଧମ୍ମଶାଳା,୫।୯(େମେି): ଧମଧ୍ବଶାଳା ଥାନା ଅନ୍ଗଧ୍ବତ ବାରବାଟୀ ପଞ୍ଚାୟତ 
ରବତଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରର ଆଜ ିରାତରିର ଗରଣଷ ଭସାଣ ିରବରଳ ବଡ଼ େୁ�ାଡ ି
ଗ୍ରାମ ନକିଟରର ଡରିଜ ଗାଡ଼ଟି ି ୧୧ ରକଭ ି ବେୁି୍ୟତ୍  ତାର ସଂସ୍ପଶଧ୍ବରର 
ଆସବିା ପରର ବେୁି୍ୟତ୍  କରରଣ୍ରର ଜଣଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଥିିବା ରବରଳ 
୨ ଜଣ ଗରୁୁତର ଆହତ ରହାଇଛନ୍।ି ଡରିଜ ଅରପରରଟର କୁଆଖିଆ 
ଥାନା ରଗାପାଳପରୁ ଗ୍ରାମର ରୋଳରଗାବଦିେ ଓଝା ଙ୍କ ପଅୁ ଶଭୁଙ୍କର 
ଓଝାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟୁ ଘଟଥିିବା ରବରଳ ତାଙ୍କ 
ସହରରାଗୀ ବାରବାଟୀ ଗ୍ରାମର ଭଗ୍ୟଧର 
ରାଉତଙ୍କ ପଅୁ ବାପ ି ରାଉତ (୧୮) 
ଓ ରସହ ିଗ୍ରାମର ରମାହନ ସ୍ାଇଙଁ୍କ ପଅୁ ବଳରାମ ସ୍ାଇ ଁ(୧୯) ଗରୁୁତର 
ଆହତ ରହାଇଛନ୍।ି ଗରୁୁତରଙୁ୍କ ଧମଧ୍ବଶାଳା ରଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଅଣା 
ରାଇଥି�ା। ରହର� ଅବସ୍ା ଗରୁୁତର ରହବାରୁ ରସମାନଙୁ୍କ ରାଜପରୁ 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ ସ୍ାନାନ୍ରତି କରାରାଇଛ।ି ପ�ୁସି ଘଟଣା 
ସ୍ଳରର ପହଞ୍ଚ ି ତେନ୍ ଚଳାଇଛ।ି ଆଜ ି ଗାଁରର ରସ�ୁପରୁ ତହସ�ି 
ପ୍ରଶାସନ ଓ ଧମଧ୍ବଶାଳା ତହସ�ି ପକ୍ରୁ ସରଜମନି ତେନ୍ କରାରାଇଛ।ି 

୧ ମତୃ ୨ ଆହତ

ଭସୋଣ ିଲେଲଳ େଦୁିୟୁତ୍  ତୋେ 
�ୋଗ ିଜଳଗି�ୋ ଡଲିଜ ଗୋଡ଼ ି

ୋନଗେ,ି୫।୯(େମେି): ୋନଗେ ି
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗଧ୍ବତ ଶାଳଜିଙ୍ା ପଞ୍ଚାୟତର 
କୁ�ାପଟିା ଗାଁ ନକିଟ ରପାଖରୀରୁ ଜରଣ 
ବୃର୍ା ଙ୍କ ମତୃ ରେହକୁ ପ�ୁସି ଉର୍ାର 
କରଛି।ି ମତୃ ବୃର୍ାଙ୍କ ନାମ ପା� 
ବୁଡୁଉ� ିରବା� ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗତକା� ି
ବୃର୍ା ଜଣଙ୍କ ଏକୁଟଆି ଗାଁ ପାଖ 

ରପାଖରୀକୁ ଗାରଧାଇବାକୁ ରାଇଥିବା 
ରବରଳ ରପାଖରୀରର ବୁଡ ିରାଇଥିର�। 
ସ୍ାନୀୟ ର�ାକମାରନ ତାଙୁ୍କ ଉର୍ାର 
କରଥିିର�। ରସରତରବଳକୁ ତାଙ୍କର 
ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇରାଇଥÒ�ା। ଖବର ପାଇ 
କଳଙି୍ନଗର ପ�ୁସି ଘଟଣା ସ୍ଳରର 
ପହଞ୍ଚ ିତେନ୍ କରୁଛ।ି

ଲପୋଖେୀେୁ େୃଦ୍ୋଙ୍କ ମତୃଲଦହ ଉଦ୍ୋେ

ଶଶରୁ ଘର ନରି୍ମାତନା େହ ସରେମକୁ ଅନୁମତ ିନ ମଳିବିା ଘଟଣା

ମାେକ ମଧ୍ୟସର ମହଳିା ଓ ସରେମୀରଗୁଳଙ୍କ େସମତ ୧୧ଜଣଙ୍କ ମତୁୃୟୁ
ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୫ା୯(େମେି)

ବ୍ରହ୍ପରୁ ପ�ୁସି ଜଲି୍ାରର ଗତ ଏକ ମାସ 
ମଧ୍ୟରର ଅରନକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା 
ଘଟୁଥିବା ରବରଳ ଶଶରୁ ଘର ନରିଧ୍ବାତନା 
ଓ ରପ୍ରମ ଜନତି ଘଟଣାରର ଆଣହତ୍ୟା 
ଭଳ ି ଘଟଣା ଅଧିକ ରହଉଥିବା ରେଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ବ୍ରହ୍ପରୁ ପ�ୁସି ଜଲି୍ାର ବଭିନ୍ନ 
ଥାନା ଅଧୀନରର ଏହପିର ିଘଟଣା ମାନ ଏକ 
ମାସ ମଧ୍ୟରର ୧୧ଟ ି ଘଟଛି।ି ରଗା�ନ୍ଥରା 
ଥାନା ଅନ୍ଗଧ୍ବତ କନଷି ିହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଶବିାନୀ 
ସାହୁ ଶଶରୁ ଘର ନରିଧ୍ବାତନା ସହ ି ନପାର ି
ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ତାରଖିରର କନଷି ିହାଟସ୍ତି ତାଙ୍କ 
ବାସ ଭାବନରର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିର�। 
ଏହ ିଘଟଣାର ରଗାଟଏି େନି ପରର ଅଥଧ୍ବାତ 
ଅଗଷ୍ଟ ୧୧ରର ରସହ ିଥାନା ଅନ୍ଗଧ୍ବତ ରାମୟା 
ପାଟଣା ଓଡ଼ଆିର୍ ପ ି କର�ାନୀ ଅଞ୍ଚଳରର 

ରପ୍ରମୀ ରଗୁଳ ଗରୁୁବାରୀ ନାୟକ ଓ େୀପା 
ନାୟକ ରପ୍ରମରର ଅନୁମତ ି ନ ମଳିବିାରୁ 
ଏକାଠ ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିର�। ରସହପିର ି
ରସହ ି ଥାନା ଅନ୍ଗଧ୍ବତ ସାନ ବଶି୍ୱନାଥପରୁ 
ଗ୍ରାମରର ବଷଧ୍ବା ନାମକ ଜରଣ ରବୁତୀ ମଧ୍ୟ 
ରକୌଣସ ି କାରଣରୁ ଘରର ଆତ୍ମହତ୍ୟା 
କରଥିିର�। ଏହ ି ଘଟଣା ଗଡୁକି ମଧ୍ୟରର 
ରସାରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ଗଡ଼ ଗ୍ରାମରର ବବିାହ 
ରହାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ପରୁ ସହରର ଜରଣ ମହଳିା 
ରତଜସ୍ନିୀ ତୂଡୁକା� ି ବବିାହର ୪ମାସ 
ମଧ୍ୟରର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିର�। ଶଶରୁ ଘର 
ଓ ସ୍ାମୀଙ୍କ ନରିଧ୍ବାତନାକୁ ରନଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା 
କରଥିିବା ସଚୂନା ମଳିଥିି�ା। ରହର� 
ମହଳିାଙ୍କ ପରବିାର ର�ାରକ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା 
ରହାଇଥିବା ଅଭରିରାଗ କରଥିିର�। ଏହ ି
ଘଟଣା ପରର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ଗଧ୍ବତ 
ରଚୈତନ୍ୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ୪ ବଷଧ୍ବ ପରୂବଧ୍ବ 

ବବିାହ କରଥିିବା ମହଳିା ରଜ୍ୟାତ ି ପଣ୍ଡା 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିର�। ରତରବ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ 
ପରବିାର ର�ାରକ ହତ୍ୟା କରାରାଇଥିବା 
ରନଇ ଅଭରିରାଗ କରଥିିର�। ରସହଭିଳ ି
ରବୈେ୍ୟନାଥପରୂ ଥାନା ଅନ୍ଗଧ୍ବତ ନଗିମ 
ନଗର ୫ମ ଗଳରିର ରହୁଥିବା ସାଗରକିା 
ରଗୌଡ଼ ବବିାହର ମାତ୍ର େୁଇ ବଷଧ୍ବ ମଧ୍ୟରର 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିର�। ରସହଭିଳ ି ଅଗଷ୍ଟ 
୨୦ ତାରଖିରର େଗିପହଣ୍ଡ ି ଥାନା ଅନ୍ଗଧ୍ବତ 
ରଗାବଦିେପରୁ ନକିଟ ଧନ୍ୟରାଶ ି ଗ୍ରାମରର 
ଜରଣ ନବ ବବିାହତି ମହଳିା ଏ ରଶ୍ତିା ବଷି 
ପଇି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିର�। ରଶ୍ତିା ମାତ୍ର 
୪ ମାସ ପରୂବଧ୍ବ ବବିାହ କରଥିିର�। ଏହ ି
ଘଟଣା ପରର ପରର ରସହ ି ଥାନା ଅନ୍ଗଧ୍ବତ 
ମହୁଡା ଗ୍ରାମରର ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରଖିରର ୪ 
ବଷଧ୍ବ ପରୂବଧ୍ବ ବବିାହ କରଥିିବା ମହଳିା ରତିା 
ପ୍ରଧାନଙୁ୍କ ସାନଟିାଇଜର ପକାଇ ରପାଡ ି

ରେବାକୁ ଉେ୍ୟମ କରଥିିବା ରବରଳ ଅଳ୍ପରକ 
ବତ୍ଧ୍ବୀ ରାଇଥିର� ରତିା। ଏହା ସ୍ରତ୍ ତାଙ୍କ 
ଶରୀରର ୩୦ ଭାଗ ରପାଡ଼ରିାଇଥି�ା। 
ରସହପିର ି ରଗାଷାଣୀନୂଆଗାଁ ଥାନା ନକିଟ 
ରରଳବାଇ ଓଭରବ୍ରଜି ତରଳ ଜରଣ 
ବବିାହତି ପରୁୁଷ ଶବିା ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ 
ରପ୍ରମକି ରମରୀ ମଳିତି ଭାରବ ରରଳ 
ଧାରଣାରର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରଥିିର�। ଏହ ି
ସମସ୍ ଘଟଣାରର ଶଶରୁ ଘର ନରିଧ୍ବ୍ୟାତନା 
ଜନତି ମତୁୃ୍ୟରର ପ�ୁସି ସ୍ାମୀ ମାନଙ୍କ ସହ 
ପରବିାରର ଅନ୍ୟ ସେସ୍ୟଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଗରିେ 
କରଛି।ି ମାସକ ମଧ୍ୟରର ଏରତ ପରମିାଣର 
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ନଶି୍ଚତି ଭାରବ ସମସ୍ଙୁ୍କ 
ଚକତି କରରିେଇଛ।ି ନଶି୍ଚତି ଭାରବ 
ସରଚତନ ଅଭାବ ସହ ମାନସକି ଭାରସାମ୍ୟ 
ହରାଇବା କମି୍ବା ଅଧିକ ନରିଧ୍ବାତନା ସହ ି
ନପାର ିଏହପିର ିପେରକ୍ପ ନଆିରାଇଛ।ି 

ବର୍ମା ଅଭାବରୁ ଚାର କାର୍ମୟୁ ରେଭାବତି
ମାଶ୍ମାଘାଇ,୫ା୯(େମେି)

ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ରିବିା ପରର ବହୁ ଧାନ େସ� 
କ୍ତଗି୍ରସ୍ ରହାଇଥି�ା। ବନ୍ୟା ପରବତ୍ଧ୍ବୀ 
ସମୟରର ବଷଧ୍ବା ଅଭାବରୁ ଚାଷଜମ ି ସଖୁି 
ୋଟବିାକୁ ବସଛି।ି େଳରର ହଜାର 
ହଜାର ରହକ୍ଟର ଚାଷଜମରିର ଚାଷ 
କାରଧ୍ବ୍ୟ ବରିଶଷ ଭାରବ ପ୍ରଭାବତି ରହବା 
ଆଶଙ୍କା ରେଖାରେଇଛ।ି ଅଣଜଳରସଚତି 
ଚାଷଜମରିର ଖରପି ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀ 
ବଷଧ୍ବାଜଳ ଉପରର ନଭିଧ୍ବରଶୀଳ ଅଟନ୍।ି 
ଜଳରସଚନ ସବଧିା ନ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତରର 
ବଷଧ୍ବା ଉପରର ଚାଷୀ ନଭିଧ୍ବର କରଆିସଛୁନ୍।ି 
ଏରବ ବଷଧ୍ବା ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାରଧ୍ବ୍ୟ ପ୍ରଭାବତି 
ରହାଇଥିବା ଜଣାରାଇଛ।ି

ମାଶଧ୍ବାଘାଇ ବ୍ଲକ ୨୪ଟ ି ପଞ୍ଚାୟତର 
ସମେୁାୟ ୧୧୭୧୬ ରହକ୍ଟର ଚାଷଜମ ି
ମଧ୍ୟରୁ ୯୭୪୦ ରହକ୍ଟର ଜମରିର ଧାନଚାଷ 
ରହାଇଥାଏ। ଏହ ି ଚାଷଜମ ି ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ 
ଭାଗ ଅଣଜଳରସଚତି ଅବସ୍ାରର ରହଥିିବା 
ଅଭରିରାଗ ରହଉଛ।ି ଜଳରସଚନ ସବୁଧିା 
ନ ଥିବା ଚାଷ ଜମକୁି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ 
ପରମିାଣ ଉଠାଜଳରସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ା 
କରାରାଇନାହ ିଁ। ରରଉଁଠାରର ଜଳରସଚନ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ରହଛି,ି ତାହା ଧମଧ୍ବକୁ ଆଖିଠାର ପର ି

ଅବସ୍ାରର ରହଛି।ି ଜଳରପାକ, ଜମପଡ଼ା, 
ବଟରିା, ପରକୁଳା ପ୍ରଭୃତ ି ପଞ୍ଚାୟତରର 
ଅରନକ ଉଠାଜଳରସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ 
ରହାଇପଡ଼ଛି।ି େଳରର ବଷଧ୍ବା ଅଭାବରୁ 
ଖରପି୍  ଧାନଚାଷ ଆରଗଇ ପାରୁନାହ ିଁ। 
ଅଣଜଳରସଚତି ଚାଷଜମ ି ବଷଧ୍ବା ଅଭାବ 

ସାଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରର ୋଟ ି ଅାଁ କରଛି।ି 
ଧାନଚାଷ ରହାଇ ନ ପାରବିାରୁ ରଗାରୁ 
ଗାଈଙ୍କ ଚାରଣଭୂମ ିପା�ଟଛି।ି ଆଗକୁ ରେ ି
ଏଭଳ ିପରସି୍ତି �ାଗ ିରରହ, ରତରବ ଚାଷୀ 
ବରିଶଷ କ୍ତଗି୍ରସ୍ ରହବା ଆଶଂକାକୁ ଏଡ଼ଇ 
ରହବ ନାହ ିଁ। ଏଥିସହତି କୃଷ ିବଭିାଗ ପକ୍ରୁ 

ସରକାରୀ ରହିାତ ି ମ�ୂ୍ୟରର ଧାନ ଉପ�ବ୍ଧ 
ରହାଇପାରୁ ନ ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ 
ପକ୍ରୁ ଗଭୀର ଅସରନ୍ାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛ।ି

ରକନା� ପାର ି ଅଞ୍ଚଳରର ଅବସ୍ତି 
ମାଶଧ୍ବାଘାଇ, େୁମକୁା, େଶପିରୁ, କୁହୁଡ଼,ି 
ଅଙୁ୍ଳାଇ, ମଣକୁିଣ୍ଡା, ହଦୁିେଳଆି ପ୍ରଭୃତ ି
ପଞ୍ଚାୟତରର ଜଳରସଚତି ଚାଷଜମ ି କାରଧ୍ବ୍ୟ 
ରବଶ୍  ଆରଗଇଛ।ି ରତରବ ବଷଧ୍ବାଜଳ 
ଉପରର ଅବଶଷି୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷୀ ନାହ ିଁ 
ନ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଥିବା 
ଅଭରିରାଗ ରହଉଛ।ି ଅଣଜଳରସଚତି ଅଞ୍ଚଳ 
ଭାରବ ବଛରାଇ, ବନ୍କଟା, ପରକୁଳା, 
ରାଘବପରୁ, ଅରନ୍ଇ, ଆୟତପିରୁ, 
ଜଳରପାକ, ଗରଜଙ୍ା, ତାଳସଙ୍ା, 
ମଙ୍ରାଜପରୁ, ରମପଡ଼ା, ରବରୁହାଁ, ବଟରିା, 
ଆଖଆୁେକ୍ଣିୀ ପ୍ରଭୃତ ି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର 
ହଜାର ରହକ୍ଟର ଅଣଜଳରସଚତି ଚାଷଜମ ି
ରହଛି।ି ଚାଷୀଙୁ୍କ ଜଳରସଚନ ସବୁଧିା 
ଉପ�ବ୍ଧ କରବିାକୁ ବରିଜଡ ିକୃଷକ ରସଲ୍ େ 
ସଭାପତ ି ପ୍ରେୁଲ୍ ୋସ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ 
ପକ୍ରୁ ୋବ ି କରାରାଉଥିବାରବରଳ 
ଉଠାଜଳରସଚନ ବ୍ୟବସ୍ା ଓ ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସଚଳ କରବିାକୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ରୁ 
ୋବ ିରହଉଛ।ି

ହାଇେରାବାଦ୍  ଗସ୍କରଲ 
ଆଇଟଆିଇର ୬୧ଜଣ ବେି୍ାରଧ୍ବୀ
ବ୍ରହ୍ମ୍ରୁ,୫ା୯(େମେି): ବ୍ରହ୍ପରୁ ଶଳି୍ପ ତା�ମି 
ରକନ୍ଦ୍ର (ଆଇଟଆିଇ) ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ାନ 
ପାଇ ଁ ମରଡଲ୍  ସାଜଛି।ି ପାଠ୍ୟକ୍ମ ରଶଷ ପବୂଧ୍ବରୁ 
ଏଠାକାର ବେି୍ୟାଥଧ୍ବୀ ମାରନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବଭିନି୍ନ 
କମ୍ାନୀରର ନରିକୁ୍ତରି ସରୁରାଗ ପାଉଛନ୍।ି ଏହ ି
ମମଧ୍ବରର ଏଠାକାର ୬୧ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରସାମାର 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବସ୍  ରରାରଗ ହାଇେରାବାେ ଗସ୍ କରଛିନ୍।ି 
ରରଉଥଁିରର ୪୫ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ୧୬ଜଣ ଛାତ୍ରୀ 
ଅଛନ୍।ି ହାଇେରାବାେ ସ୍ତି ଟାଟା ଏରରା ରସ୍ପସ 
କମ୍ାନୀରର ନରିକୁ୍ତ ି ପାଇ ଚାକରିରିର ରରାଗୋନ 
ପାଇ ଁ ରାଇଛନ୍।ି ଟାଟା ଏରରା ରସ୍ପସ କମ୍ାନୀ 
ରଏିକ ି ଏରରାରପ୍ଲନର ପାଟଧ୍ବସ ବନାଏ। ଏହଭିଳ ି
ନାମୀ କମ୍ାନୀରର ନରିକୁ୍ତ ି ପାଇବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ପାଇ ଁବହୁ ଗବଧ୍ବର ବଷିୟ ରବା� ିଅଧ୍ୟକ୍ ଡ. ରଜତ 
କୁମାର ପାଣଗି୍ରାହୀ କହଛିନ୍।ି କମ୍ାନୀ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବସ୍  
ରରାରଗ ପ�ିାମାନଙୁ୍କ ରନଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର 
ବାପା ଓ ମା’ ମାରନ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଖସୁ ିଅନୁଭବ କରବିା 
ସହ ପାସ୍  କରବିା ଆଗରୁ ବ୍ରହ୍ପରୁ ଆଇଟଆିଇରୁ 
ଭ� ଭ� କମ୍ାନୀମାରନ ଆସ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଚୟନ 
କରୁଥିବାରୁ ପ�ିାମାରନ ବହୁ ଖସୁବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍।ି



ଏକ 
ଉନ୍ନତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଜ ଗଠନ 

କରବିାଶ୍ର ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୂମକିା ସଶ୍ବବୋପର।ି 
ଯଶୁ୍ଗ ଯଶୁ୍ଗ ଗରୁୁମାଶ୍ନ ହ ିଁ ସମାଜକୁ ଦଗିଦଶବେନ 

ଶ୍ଦଇ ଆସଛିନ୍,ି ସମାଜକୁ ଜ୍ାନର ଆଶ୍�ାକଶ୍ର ଆଶ୍�ାକତି 
କରଛିନ୍।ି ଶ୍ସହ ିଗରୁୁମାନଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତ ିଶ୍ସମାନଙ୍କର 

ଅତୁଳନୀୟ ଶ୍ଯାଗଦାନକୁ ମଶ୍ନପକାଇ ନନ୍ଶି୍�ାଷ ଏବଂ ସକାଳ 
ପକ୍ଷରୁ ଗରୁୁଦବିସ ଉପ�ଶ୍କ୍ଷ ଗରୁୁବ୍ରହ୍ା ସମ୍ାନ-୨୦୨୨ ନାମଶ୍ର ଏକ 

କାଯବେ୍ୟକ୍ରମ ଆଶ୍ୟାଜନ କରାଯାଇଥି�ା। ଏଥିଶ୍ର ନଜି ଶ୍କ୍ଷତ୍ରଶ୍ର 
ଉଶ୍ଲେଖନୀୟ କାଯବେ୍ୟ କରଥିିବା ୧୬ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙୁ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ 

କରାଯାଇଥି�ା। ନନ୍ଶି୍�ାଷ ଟଭି ିକାଯବେ୍ୟାଳୟ ପରସିରଶ୍ର 
ଆଶ୍ୟାଜନ ଏହ ିଗରୁୁପଜୂନ କାଯବେ୍ୟକ୍ରମର କଛି ି

ଝ�କ।...

1414 ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମା ସମ୍ମାନ-୨୦୨୨ଗୁରୁବ୍ରହ୍ମା ସମ୍ମାନ-୨୦୨୨

୧- ଦଲି୍ଲୀପ କୁମାର କର, ଜୁମରୁୁଗଡ଼ୁା ପ୍ାଥମକି ସ୍ଲୁ, ପଦ୍ମପରୁ, ରାୟଗଡ଼ା
୨- ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତ,ି ଡମିରିଆି ୟପୁଏିେ, ସତଲସକାଇ, ସକନୁ୍ଝର
୩- ପ୍ଦଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ା, ନୂଆବରଙ୍ାମାଳ ପ୍ାଥମକି ସ୍ଲୁ, ଜୁଜୁମରା, େମ୍ବଲପରୁ
୪- ଦଲି୍ଲୀପ କୁମାର ଶ୍ଲୀଚନ୍ନ, ୋଲାଓରା ପ୍ାଥମକି ସ୍ଲୁ, କଣାେ, ପରୁଲୀ
୫- ତପସ୍ନିଲୀ ଦାେ, ପ୍ାଥମକି ସ୍ଲୁ, େଧାପାଲ,ି ସୋନପରୁ
୬- ଦ୍ତିଲୀଚନ୍ଦ୍ର ୋହୁ, ଆଶ୍ମ ସ୍ଲୁ, ପଲୀତମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା
୭-ଇଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କାନପରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ାଥମକି ସ୍ଲୁ, ନମିାପଡ଼ା, ପରୁଲୀ
୮- ନବକସି�ାର ମଲ୍କି, ଜବନପଲ୍ ିଉଚ୍ଚ ପ୍ାଥମକି ସ୍ଲୁ, କାଲସିମଳା, ମାଲକାନଗରି ି
୯- ଝରଣା ମଶି୍, ବାଘପଲ ିଉଚ୍ଚ ପ୍ାଥମକି ସ୍ଲୁ, ସବୌଦ୍ଧ
୧୦- ଅଜତି କୁମାର ସେଠଲୀ, ଛତ୍ରପରୁ, ଗଞ୍ାମ
୧୧- ବସିନାଦ ବହିାରଲୀ ପଣ୍ା, ରତ୍ାକର ଟାଉନ୍  ଉଚ୍ଚ ସ୍ଲୁ, ବାଲସିଗାହରିଲୀ, 
ଗାଜନଲୀଳଗରି,ି ବାସଲଶ୍ୱର
୧୨-େସ୍ାଷ କୁମାର ୋହୁ, ୟଜୁ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ଲୁ, କପ୍ପିଦା, ମୟରୂଭଞ୍
୧୩- ଏଲ୍ . ରାସଜ� କୁମାର, ନୂଆଁଗା େରକାରଲୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଲୁ, ସକାରାପଟୁ
୧୪- ପ୍ମଳିା କୁମାରଲୀ ୋହୁ, ଜବାହାର ନବସଦାୟ, ଜଗତେଂିହପରୁ
୧୫- ବପିନି ବହିାରଲୀ ୋହୁ, ପାଖରଲୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଲୁ, କନ୍ଧମାଳ
୧୬- ପ୍ସମାଦ କୁମାର କର, େଖୁଲତା ସମସମାରଆିଲ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଲୁ, ପରୁଲୀ

ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧତ ପ୍ରତଭିାଦୀପ୍ତ



ଘର ସମ୍ଭାଳବିଭା ସହତି ଚଭାଷକଭାର୍ଯ୍ୟରର ନଜିର ଭଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଭା କର ିସଫଳ 
ରହଭାଇଛନ୍ ି ରକନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଭା, ସଦର ବ୍ଲକ୍   ବଭାଉରପିଦଭା ପଞ୍ଭାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଯତ   ମଦୁକଦୁନଭା 

ଗ୍ଭାମର ପଙ୍କଜନିୀ ରସଠୀ।  ବର୍୍ଯମଭାନ ସମନ୍ତି ଚଭାଷ ସହତି କଦୁକଦୁଡ଼ଭା ପଭାଳନ କର ିରସ 
ଆତ୍ମନଭି୍ଯର ଶୀଳ ରହବଭା ସହ ଅନ୍ୟ ମହଳିଭାଙ୍କ ପଭାଇଁ ଦଗି୍ ଦଶ୍ଯନ ସଭାଜଛିନ୍।ି    

	 ବାହ୍ୟ	 ପରଜୀବୀ	 ଯ�ାଗ	ୁ ପ୍ାଣୀମାନଙ୍କ	
ରକ୍ତହୀନତା,	 ଶରୀରବୃଦ୍ଧ,	 ଉତ୍ାଦନ	
କ୍ଷମତା,	 	 ଯରାଗପ୍ତଯିରାଧକ	 କ୍ଷମତା	 ଆଦ	ି
କମ�ିାଇଥାଏ।	 ଆଉ	 ଯଶଷଯର	 ପ୍ାଣୀ	
ମତୁୃ୍ୟବରଣ	କରଥିାଆନ୍	ି।
	 ଗହୃପାଳତି	ପ୍ାଣୀଙ୍କ	ଶରୀରଯର	
ପରଜୀବୀ	 ଅସ୍ଥରତା	 ସଷୃ୍	ି କରଥିାଆନ୍।ି	
ଫଳଯର	 ପଶମୁାଯନ	 ଚରବିା,	 ଖାଦ୍ୟ	
ଖାଇବା	ଆଦଯିର	 	 ବ୍ୟାଘାତ	ଘଟଥିାଏ।	
ଯତଣ	ୁ ଯସମାନଙ୍କର	 ଓଜନ	 ବୃଦ୍ଧ	 ଆଦ	ି
ପ୍ଭାବତି	 ଯହାଇଥାଏ।	 ପ୍ାଣୀମାନଙ୍କ	
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର	 ଏକଜମିା	 ଭଳ	ି ଚମ୍ମଯରାଗ	

ସଷୃ୍	ିଯହାଇଥାଏ।
	 ଗହୃପାଳତି	 ପ୍ାଣୀଙ୍କ	 ଶରୀରଯର	 ପରଜୀବୀ	 ଟଙି୍କ,	
ମଶା	ଦ୍ାରା	ଥାଯେରଆି,	ଯବଯବସଆି,	ଆନା	ପା୍ଜ୍	ମା,	
�ାଦୁ	ଭଳ	ିମାରାତ୍ମକ	ଯରାଗ	ସଷୃ୍	ିଯହାଇଥାଏ।	ଉକ୍ତ	
ଯରାଗଗଡ଼ୁକିର	ଚକିତ୍ା	ବ୍ୟୟସାଯପକ୍ଷ।	

 ନରିାକରଣ: ଗହୁାଳର	ଭତିର	ଓ	ବାହାର	ସଫାସତୁୁରା	
ରଖନୁ୍।	ମାଛ,ି	ମଶା	ନ	 ଯହବା	ପାଇ	ଁପ୍ଯତ୍ୟକ	ଦନି	
ଗହୁାଳ	ଭତିଯର	ଓ	ବାହାଯର	୧	େଟିର	ପାଣଯିର	୨	ମେି	ି
ଟଙି୍କ,	ମାଛ	ିମଶା	ଔଷଧ	ସଞି୍ଚନ	କରବିା	ଆବଶ୍ୟକ।	
ମଶା,	 ମାଛ,ି	 ଡାଆଁଶ	 ଭତିଯର	 ନ	 ଯହବା	 ପାଇଁ	
ନୟିମତି	ନମି୍ବପତ୍ର	ଧଆୂଁ	ଯଦବା	ଉଚତି।		ପ୍ାଣୀମାନଙ୍କ	
ଶରୀରଯର	ମାଛ,ି	ମଶା,	ଟଙି୍କ,	ଉକୁଣୀ	ନ	ଯହବା	ପାଇ	ଁ

ହଳଦୀଗଣୁ୍ଡ,	 ନମି୍ବପତ୍ର,	
ଗନ୍ଧକପୂ୍ମର	 ଖଣ୍ଡ	
ଆଦକୁି	 ଏକାଠ	ି ବାଟ	ି
ଉକ୍ତ	 ଯପଷ୍କୁ	 ନଡ଼ଆି	
ଯତେଯର	ମଶିାଇ	 ପ୍ଯତ୍ୟକ	ଦନି	 ସାତଦନି	 ପ�୍ମ୍ୟନ୍	
ପଶମୁାନଙ୍କ	ଶରୀରଯର	ଯଦୈନକି	 ଦୁଇଥର	େଗାଇବା	
ଉଚତି।

	 ଏହା	 ବ୍ୟତୀତ	 ପ୍ାଣୀ	 ଚକିତି୍କଙ୍କ	 ସହ	 ପରାମଶ୍ମ	
କର	ି ପାଣ	ି ଔଷଧ,	 ମେମ,	 ସାବୁନୁ,	 ଇଯଜେକସନ୍		
ଆଦ	ି ପ୍ଯୟାଗ	 କର	ି ପ୍ାଣୀମାନଙୁ୍କ	 ବାହ୍ୟ	 ପରଜୀବୀ	
କବଳରୁ	ରକ୍ଷା	କରା�ାଇପାରବି।

-ବ୍ଲକ୍ ଭେଭେନାରୀ ଅଫିସର, ତହିଡ଼ି ି

ବଡ଼	 କୁଣ୍ଡଯର	
େଗାଇପାରଯିବ।	 ଫୁେ	
ଫୁଟବିାକୁ	 ପ୍ାୟ	 ୪୫	
ଦନି	 ସମୟ	 ୋଯଗ।	
କୀଟ	 ନୟିନ୍ତ୍ରଣ	
ପାଇଁ	 ଯଜୈବକି	
କୀଟନାଶକ,	 ନମି୍ବ	
ଖେ	ି ଆଦ	ି ସଞି୍ଚନ	
କରପିାରଯିବ।

େମାଭୋ:	 ବଜାରଯର	
ମଳୁିଥÒବା	 ଭନି୍ନ	 କସିମର	

ଟମାଯଟା	 ମଜେରୁି	 ଚାଷ	
କରପିାରଯିବ।	 ଯହଯେ	 ଅଧÒକ	

ପରୁୁଣା	ମଜେ	ିବ୍ୟବହାର	ନ	କରବିା	ଉଚତି।	
ଯଦାରସା	 ବାେଆି	 ମାଟଯିର	 ଚାଷ	 ଭେ	 ହୁଏ।	
ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍	ସମୟ	ଅନ୍ରାଳଯର	ଗଛଯର	ଯଜୈବକି	ଖତ	

ଚାଷ	ଜମ	ିଯହଉ	କ	ିବାଡ଼	ିବଗଚିା,	ଉନ୍ନତ	କସିମର	ଯଭଣ୍ଡ	ିଚାଷ	କରପିାରଯିବ।	ଯଜୈବକି	ଖତଯଦଇ	ମତୃ୍କିା	ପ୍ସୁ୍ତ	
କର	ିମଜେ	ିବୁଣନୁ୍।	ଗଛ	େଗାଇବା	ମଧ୍ୟଯର		ଏକରୁ	ଯଦଢ଼	

ଇଞ୍ଚ	ଗଭୀର	ଏବଂ	୧୨ରୁ	୧୮	ଇଞ୍ଚ	ଦୂରତାଯର	େଗାନୁ୍।	ପ୍ାୟ	୨	
ମାସ	ପଯର	ପଯର	ଯଭଣ୍ଡ	ିଅମଳ	ଯହାଇଥାଏ।
ବଟି୍ :	ଯଛାଟ	କୁଣ୍ଡ	କମି୍ବା	ପ୍ାଷ୍କି୍		ଯବାତେକୁ	କାଟ	ି
ଏଥÒଯର	 ବଟି୍	 ମଜେ	ି ବୁଣପିାରଯିବ।	 ବାେ,ି	
ଯକାଯକାପଟି୍		 ଶଖୁÒୋ	 ଯଗାବର	 ଖତ	
ଯଦଇ	 	 ଗଛ	 େଗାଇବା	 ଉଚତି।	 ତନି	ି
ସପ୍ାହ	ପଯର	ଗଛକୁ	ଅନ୍ୟ	ଏକ	ବଡ଼	
କୁଣ୍ଡଯର	 େଗାଇପାରଯିବ।	 	 ମାସକ	
ପଯର	ଗଛମଳୂଯର	ଖତ	କମି୍ବା	ପଡ଼ିଆି	
ଯଦବା	 ଫଳପ୍ଦ।	 ଅମଳ	 ଯହବାକୁ	
ପ୍ାୟ	 ତନି	ି ମାସ	 ସମୟ	 ୋଗଥିାଏ।	
ଯସହପିର	ି ଜଳ	 ନଷି୍ାସନ	 ବଯ୍ାବସ୍	
କର	ି ଗଭୀର	 କୁଣ୍ଡଯର	 ଗାଜର	 ଚାଷ	
କରପିାରଯିବ।	ଗଛ	ଯହବାକୁ	ମାତ୍ର	୧୫	ଦନି	
ସମୟ	ୋଯଗ।	 	ଅଯଢ଼ଇ	ମାସ	ମଧ୍ୟଯର	ଗାଜର	
ଅମଳଯ�ାଗ୍ୟ	ହୁଏ।	
ଫୁଲଭକାବ:ି 	ଏହ	ିସମୟଯର	ଫୁେଯକାବ	ିଏବଂ		ଯ୍ାକେ	ିଚାଷ	
କରବିାର	ପ୍ଣାଳୀ	ପ୍ାୟତଃ	ସମାନ।	ମଧ୍ୟମ	ଆକାର	କୁଣ୍ଡ	ବା	ଯରେଯର	ବୀଜ	
ଅଙୁ୍କରତି	କର	ିମାଟଯିର	ଯପାତବିାକୁ	ପଯଡ଼।	ଚାରରୁି	ପାଞ୍ଚଟ	ିପତ୍ର	ଆସଯିେ,	

ଆମ ରଭାଜ୍ୟରର ଅଧÒକଭାଂଶ  ଚଭାଷୀ ପନପିରବିଭା 
ଚଭାଷ  କର ିଜୀବକିଭା ନବି୍ଯଭାହ କରନ୍।ି 
ଏଥÒପଭାଇଁ ବଷ୍ଯକ ବଭାର ମଭାସ ଚଭାଷ 
କଭାର୍ଯ୍ୟ ରହଉଥÒରେ ରହଁ,   ଚଭାଷ 
ପଭାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ-ରସରପଟେମ୍ବର  
ଉପରଦୁକ୍ତ ସମୟ। ରତଣଦୁ 
ରରଉଁମଭାରନ ବର୍୍ଯମଭାନ   
ସଦୁଦ୍ଭା ପନପିରବିଭା ଚଭାଷ 
ଆରମ୍ କରନିଭାହଭାନ୍,ି 
ରସମଭାରନ ଚଭାଷକଭାମ ସଅଳ 
ଆରମ୍ କର ିଦଅିନ୍ଦୁ। ଏଥÒପଭାଇଁ 
ଜଳ ନଷି୍ଭାସନ ବରନ୍ଭାବସ୍ତ କରବିଭା 
ସହ ଗଛକଦୁ କପିର ିରପଭାଷକତର୍୍ ମଳିପିଭାରବି, 
ରସରନଇ ଚଭାଷୀଭଭାଇ ସରଚତନ  ରହବିଭା ଉଚତି। 
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ଏ ସପ୍ଭାହ ପଭାଇଁ ରକରତକ ପରଭାମଶ୍ଯ…

ଏ ମଭାସର ଏ ମଭାସର 
ଚଭାଷଚଭାଷ

ଯଦଇପାରଯିବ।	 ଏହ	ି ଦନିଯର	 ବଷ୍ମା	 ବା	 େଘଚୁାପ	 ଜନତି	
ବଷ୍ମାରୁ	ଗଛକୁ	ସରୁକ୍ଷା		ଯଦବା	ପାଇଁ	ବାଡ଼	ିସାହା�୍ୟଯର	ଯେରା	
ଯଦଇପାରଯିବ।	 କୁଣ୍ଡଯର	 ଏକରୁ	 ଅଧÒକ	 ଗଛ	 େଗାଇଯେ	
ଟମାଯଟା	ଉତ୍ାଦନ	କମ୍	ଯହାଇଥାଏ।	
ପତ୍ରଭକାବ:ି	ବାେ,ି	ଶଖୁÒୋ	ଯଗାବର	ମାଟ	ିଯଦଇ	ପତ୍ରଯକାବ	ି
ଚାରା	ବା	ଗଜା	େଗାଇ	ନୟିମତି	ଜଳସଞି୍ଚନ	କରନୁ୍।	ମାସକ	
ପଯର	 ଗଛମଳୂଯର	 କଦଳୀ	 ଯଚାପା	 କମି୍ବା	 ପଆିଜ	 ଯଚାପା	
ପାଣ	ିଛଞି୍ଚÒପାରଯିବ।	ଅମଳ	ଯହବାକୁ	ପ୍ାୟତଃ	ଅଯଢ଼ଇରୁ	ତନି	ି
ମାସ	ସମୟ	ୋଗଥିାଏ।	
କଲରା:	 ଏକରୁ	 ଦୁଇ	 	 ଯସମ	ି ଗଭୀରଯର	 ୧୫x୧୫	 ଏବଂ	
୧୮x	୧୮	ଇଞ୍ଚର	ଯ୍ା	ବ୍ୟାଗ୍	ଯର	କେରା	େଗାଇପାରଯିବ।	
କେରା	 ମଜେ	ି ଅଙୁ୍କରତି	 ଯହବା	 ପାଇ	ଁ ପ୍ାୟ	 ୧୦ରୁ	 ୧୫	 ଦନି	
ସମୟ	ୋଗଥିାଏ।	ଦୁଇ	ମାସ	ପଯର	ପଯର		କେରା	ଫଳଥିାଏ।
ବାଇଗଣ:	 ସଡି୍	େଙି୍ଗ	 ଯରେଯର	 ମଜେରୁି	 ବାଇଗଣ	 ଚାରା	
ପ୍ସୁ୍ତ	 କରନୁ୍।	 ଗଛ	 ପ୍ସୁ୍ତ	 କରବିାକୁ	 ୨ରୁ	 ୩	 ସପ୍ାହ	
ସମୟ	 ୋଗଥିାଏ।	 	 ବଡ଼	 କୁଣ୍ଡଯର	 ଦୁଇଟ	ି ବାଇଗଣ	 ଗଛ	
େଗାଇପାରଯିବ।	୮୦ଦନି	ମଧ୍ୟଯର	ବାଇଗଣ	ଫଳଥିାଏ।
ବନି୍ ସ:		ଏହ	ିମାସ	ପାଇଁ	ବନି୍	ସ	ଚାଷ	ସବୁଠୁ	ସହଜ	ଜନକ।	
ଜଳଧାରଣ	ମତୃ୍କିାଯର	ଶଖୁÒୋ	ଯଗାବରଖତ	ମଶିାଇ	ଏହାକୁ	
୧୫	x	୧୫	କମି୍ବା	ଏହାଠାରୁ	ବଡ଼	କୁଣ୍ଡ	ଯନଇ	ଏଥÒଯର	ଚାରରୁି	
ପାଞ୍ଚଟ	ିବନି୍		ମଜେ	ିେଗାଇପାରଯିବ।	ବନି୍		େଗାଇବାର	ପ୍ାୟ	
୪୫ରୁ	୬୦	ଦନି	ସଦୁ୍ଧା	ଫଳ	ଫଳଥିାଏ।
ମଳୂା: 	 କୁଣ୍ଡଯର	 ମଳୂା	 େଗାଇବା	 ଯବଶ୍		 ସହଜ।	 ଖତମଶିା	
ମାଟଯିର	 ମଜେକୁି	 ବୁଣ	ି ଚାରା	 ପ୍ସୁ୍ତ	 କରପିାରଯିବ।	 	 ମଳୂା	
ଅମଳ	ଯହବା	ପାଇଁ	ପ୍ାୟ	୫୦ରୁ	୬୦	ଦନି	ସମୟ	ୋଯଗ।	
ଯସହପିର	ିଏହ	ିଦନିଯର	କାକୁଡ଼	ିମଧ୍ୟ	େଗାଇପାରଯିବ।	କାକୁଡ଼	ି
େଗାଇବା	 ପାଇଁ	 ୧୫ରୁ	 ୧୮	 ଇଞ୍ଚ	 	 କୁଣ୍ଡ	 ଯନଇପାରଯିବ।	
ଉନ୍ନତ	କସିମର	ସମି୍	ୋ	େଙ୍କା	ମଧ୍ୟ	େଗାଇପାରଯିବ।	ଅଧÒକ	
ଅମଳ	ପାଇଁ	ଜଆିଖତ,	କଚରା	କମି୍ବା	ଶଖୁÒୋ	ଯଗାବର	ଖତ	
ଯଦଇପାରଯିବ।
ପାଳଙ୍ଗ: ଯଜୈବକି	ଖତ	ମଶିା	ମାଟଯିର	ପାଳଙ୍ଗ	ଚାଷ	ଆରମ୍ଭ	
କରନୁ୍।	ମଜେ	ିବୁଣ	ିଏହା	ଉପଯର	ମାଟ	ିଚଯେଇଯଦବାକୁ	ହୁଏ।	
ପ୍ତଦିନି	ଅଳ୍ପ	ଅଳ୍ପ	କର	ିପାଣ	ିସଞି୍ଚବିା		ଦ୍ାରା	ଅଙୁ୍କରତି	ଯହବାକୁ	
୬ରୁ	୮ଦନି	ସମୟ	ୋଗଥିାଏ।	ଅନ୍ୟ	ପରବିାଠାରୁ	ପାଳଙ୍ଗ	ଖବୁ୍		
କମ୍		ସମୟ	ମଧ୍ୟଯର	ଅଙୁ୍କରତି	ଯହାଇଥାଏ।	ଏହାକୁ	ଦୁଇରୁ	ତନି	ି
ଥର	ଅମଳ	କରପିାରଯିବ।	ଯକବଳ	ପାଳଙ୍ଗ	 ନୁଯହଁ,	 	ବଥଆୁ,	
ସବୁଜ	ଶାଗ,	ଖଡ଼ା,	�ଦ	ିଚାହ ିଁଯବ	କମ୍		ଖର୍୍ମଯର		ଧନଆି	ଚାଷ	
କରପିାରଯିବ।	 	୬ଇଞ୍ଚଆି	କୁଣ୍ଡଯର	ପାଳଙ୍ଗ	େଗାଇବା	ସବୁଠୁ	
ସହଜ	ଉପାୟ।		ଏହା	ସହତି	ୋଉ	ମଧ୍ୟ	େଗାଇପାରଯିବ।	ବଡ଼	
ସାଇଜର	 କୁଣ୍ଡ	 କମି୍ବା	 ଯ୍ାବ୍ୟାଗ୍	ଯର	 	 ବଭିନି୍ନ	 ପ୍କାର	 ସବୁଜ	
ପନପିରବିା	େଗାଇପାରଯିବ।	

ଯକ୍ୁଝର	ଜଲି୍ାଯର	ଆଇଡ଼ଏି	ତରଫରୁ	ମହଳିାଙୁ୍କ	
ସା୍ବେମ୍ବୀ	କରବିା	ପାଇ	ଁବଭିନି୍ନ	ପ୍କାର	ଦକ୍ଷତା	
ବକିାଶ	ତାେମି୍		ପ୍ଦାନ	କରା�ାଏ।	ଏଥÒଯର		

ନୂତନ	ପ୍କାର	ଜ୍ାନ	ଯକୌଶଳଯର	ମହଳିାଙ୍କ	ଜୀବକିାଯର	ସଧୁାର	
ଆଣବିାଯର	ସଫଳ	ଉଦାହରଣ	ସଷୃ୍	ିକରପିାରଛିନ୍	ିମା	ଜାନକୀ	ସ୍ୟଂ	
ସହାୟକିା	ଗରୂପ୍	ର	ସଦସ୍ୟା	ପଙ୍କଜନିୀ।	ଜୟ	ହନୁମାନ	ପଜି	ି(ଉତ୍ାଦକିା	
ଯଗାଷ୍ୀ)ଯର		ମଧ୍ୟ	ଯସ	ଜଯଣ	ସଦସ୍ୟା	।	ଏହାର	ସାହା�୍ୟ	ଯନଇ		
ସ୍ାମୀ	ଅମୀୟ	ରଜେନ	ଯସଠୀଙୁ୍କ		ଆଥ୍ମକ	ସ୍ରଯର	ସହଯ�ାଗ	କରବିା	
ପାଇଁ	ଯସ	ମନ	ବଳାଇଥÒଯେ।	ଯତଣ	ୁଯସ	ଏପସି	ିଏବଂ	ଆଇଡଏି	
ଅନୁଷ୍ାନ	ତରଫରୁ		ସମନ୍ତି	କୃଷ	ିପ୍ଣାଳୀ	,	ଯବୈଷୟକି	ଜ୍ାନ	ଯକୌଶଳ	
ପଦ୍ଧତଯିର	ନୂତନ	ଚାଷ	ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ	‘ତାେମି	କମ୍ମଶାଳା’ଯର	ଯସ	ଯ�ାଗ	
ଯଦଇଥିଯେ।	ଏଠାରୁ	କୁକୁଡ଼ାପାଳନ	ସହତି	ପନପିରବିା	ଚାଷ,	ମେଚଂି,	
ଜଆିଖତ	ପ୍ସୁ୍ତ	ିଆଦ	ିବଷିୟଯର	ଯସ	ତାେମି୍		ଯନଇ	ଯସ	କୁକୁଡା	ଚାଷ	
ଆରମ୍ଭ	କରଥିÒଯେ।	ଯକଭଯିକ	ସହାୟତାଯର	ଯସ	୨୦ଟ	ିକୁକୁଡା	ଆଣ	ି

ଆଉ	କଛି	ିକୁକୁଡ଼ା	ଯସ	ନଯିଜ		କଣିଥିÒଯେ।		ଯମାଟ୍		୬୦ଟ	ି
କୁକୁଡାର	�ତ୍ନ	ଯନଇ	୪୫୦ଯକଜ	ିଟଙ୍କାଯର	

୧୨ଟ	ିକୁକୁଡା	ଓ	୪୦୦	ଟଙ୍କା	ଯକଜଯିର	ଯସ		
୪ଟ	ିକୁକୁଡ଼ା	ବକି୍	ିକର	ି୭୦୦୦ଟଙ୍କା	
ୋଭ	ପାଇଛନ୍।ି		ଏଯବ	କୁକୁଡ଼ା	
ଚାଷ	ସହତି	ସମନ୍ତି	ପନପିରବିା	
ଚାଷ	କର	ିଯସ	ଯରାଜଗାରକ୍ଷମ	
ଯହାଇଛନ୍।ି	ଜଆିଖତ	ପ୍ସୁ୍ତ,ି		
ମେଚଂି	ଆଦ	ିଅଯନକ	କାମ	ତାଙୁ୍କ	
ସ୍ାବେମ୍ବୀ	କରାଇଛ।ି		ଯତଯବ	

ଭବଷି୍ୟତଯର	ଯଗା-ପାଳନ	କରବିାକୁ	
ପଙ୍କଜନିୀ	େକ୍ଷ୍ୟ	ରଖÒଛନ୍।ି

	 ଘାସମରା	 ଔଷଧ	 ଠକି୍		 ସମୟଯର	 ପ୍ଯୟାଗ	 କରବିା	
ଉଚତି।	

	 ରାସାୟନକି	 ଯଘାଳ	 ପ୍ସୁ୍ତ	ି କରବିା	 ସମୟଯର	
ରାସାୟନକି	 ଏବଂ	 	 ସଫାପାଣରି	 ମାତ୍ରାକୁ	 ଧ୍ୟାନ	
ଦଅିନୁ୍।	

	 ଏକ	 ପ୍କାର	 ରାସାୟନକିକୁ	 ବାରମ୍ବାର	 ଫସେଯର	
ପ୍ଯୟାଗ	କରନୁ୍	ନାହ ିଁ।	ଯପ୍ରେ	କରବିା	ପାଇ	ଁଫା୍ଟ୍		ଯଫନ୍		
ଯନାଯଜଲ୍		କମି୍ବା	ଫା୍ଟ୍		ଯଜଟ୍		ଯନାଯଜଲ୍		ବ୍ୟବହାର	
କରନୁ୍।

	 ଅଧÒକ	ମାତ୍ରାର	ଔଷଧ	ଥÒଯେ,	ଏହାକୁ	ଶଖୁÒୋ,	ଥଣ୍ଡା	
ଏବଂ	ଅନ୍ଧାରୁଆ	ସ୍ଥାନଯର		ରଖÒବା	ଫଳପ୍ଦ।		ଏହାର	
ସଂପ୍ଶ୍ମଯର	 	 ଯ�ପର	ି ଯଛାଟ	 ପେିା	 	 କ	ି ପ୍ାଣୀ	 ନ	
ଆସନ୍,ି	ଯସଥÒପ୍ତ	ିଧ୍ୟାନ	ଦଅିନୁ୍।

	 ଜମଯିର	 ଔଷଧ	 ସଞି୍ଚନ	 ସମୟଯର	 ଏହା	 ଯ�ପର	ି
ଶରୀରକୁ	 କ୍ଷତ	ି ନ	 ପହଞ୍ଚାଏ	 	 ସତକ୍ମତା	 ଅବେମ୍ବନ	

କରନୁ୍।	ଏହ	ିସମୟଯର	ସ୍ତନ୍ତ୍ର	 ଯପାଷାକ,	 ଯଜାତା,	
ଚଷମା	 	 ଆଦ	ି ବ୍ୟବହାର	 କରବିା	 ଉଚତି।	 �ଦ	ି
ସମସ୍ୟା	ରହଛି	ି ଯତଯବ,	ହାତଯର	ପେଥିÒନ୍		େଗାଇ	
ମହୁଁଯର	ଗାମଛୁା	ବାନ୍ଧ	ବ୍ୟବହାର	କରପିାରଯିବ।		

	 ଔଷଧ	 ସଞି୍ଚନ	 ପଯର	 ଉକ୍ତ	 ବ୍ୟକ୍ତ	ି ସାବୁନଯର	
ଭେଭାଯବ	ହାତଯଗାଡ଼	ମହୁଁ	ଯଧାଇବା	ଦରକାର।

ଅଧÒକାଂଶ	 ଯୋକ	 ଯଗା-
ମତୂ୍ରକୁ	 କୀଟନାଶକ	 ଭାଯବ	
ବ୍ୟବହାର	 କରନ୍।ି	 ଯହଯେ	

ଦୁଗ୍ଧରୁ	ମଧ୍ୟ	ପ୍ାକୃତକି	ପ୍ଣାଳୀଯର		କବକ	
ସମସ୍ୟା	 ଯରାକା�ାଇପାଯର।	ଏହାକୁ	 ପ୍ସୁ୍ତ	
କରବିା	 ପାଇଁ	 ୯	 ଭାଗ	 ପାଣ	ି ଏବଂ	 ଏକ	ଭାଗ	
ଦୁଗ୍ଧକୁ	ମଶିାଇ	ଏହାକୁ	ଏକ	ଯବାତେଯର	ଭତ୍୍ଦିକର	ି
ଗଛମଳୂଯର	 ସଞି୍ଚନ	 କରପିାରଯିବ।	 ଧ୍ୟାନ	 ଦଅିନୁ୍,	
ଏହାକୁ	ସବୁଯବଯଳ	ସନ୍ଧ୍ୟା	ସମୟଯର	ସଞି୍ଚନ	କରବିା	
ହତିକର।

ଘଷରୁି	ମଧ୍ୟ	ତରଳ	ଔଷଧ	ପ୍ସୁ୍ତ	ିକରପିାରଯିବ।	
ଏଥÒଯର	 ନାଇଯରୋଯଜନ୍	ର	 ମାତ୍ରା	 ଅଧÒକ	 ଥାଏ।	 ଏକ	 ବାଲ୍	ତ	ି
ପାଣଯିର	 ୬ରୁ	 ୭ଟ	ି ଘଷ	ି ପକାଇ	 ବାଲ୍	ଟକୁି	 ଉପରୁ	 ଯଘାଡାଇ	
ଦଅିନୁ୍।	 ଦୁଇଦନି	 ପଯର	 କପଡ଼ାରୁ	 ଭେ	 ଭାଯବ	 ଛାଣ	ି ଏହାକୁ	
ବ୍ୟବହାର	କରପିାରଯିବ।	ଏହ	ିତରଳ	ଔଷଧ	ହସିାବଯର	ଦୁଇଗଣୁ	
ପାଣ	ିମଶିାଇ	ସଞି୍ଚନ	କରବିା	ଜରୁର।ି		

ନମି୍ବଯତେ	 ବ୍ୟବହାର	 ଯବଶ୍		 ୋଭଦାୟକ।	 ଏହାକୁ	
ପ୍ସୁ୍ତ	କରବିା	ପାଇଁ	 ୨େଟିର	ପାଣଯିର	ନମି୍ବ	 ଯତେ	ପକାଇ	
ଏହାକୁ	ଭେଭାଯବ	ମଳିାଇବାକୁ	ପଯଡ଼।		ଏହ	ିମଶି୍ରଣକୁ	ଏକ	
ଯପ୍ରେ	 ଯବାତେଯର	 ଭତ୍୍ଦି	 କର	ି ଗଛଯର	 କବକ	 ୋଗଥିÒବା	
ସ୍ଥାନଯର	ପକାଇପାରଯିବ।	

୩ଜ ି ଭଜୈବକି ଔଷଧ:	 ଅଦା,	 େଙ୍କା	 ଏବଂ	
ରସଣୁର	ଯପଷ୍କୁ	କବକ		ଓ	କୀଟନୟିନ୍ତ୍ରଣ	ପାଇଁ	ବ୍ୟବହାର	କରପିାରଯିବ।		ଯଜୈବକି	ଚାଷ	କରୁଥÒବା	ଚାଷୀଭାଇମାଯନ	ଏପର	ିଯପଷ୍	
କର	ିବ୍ୟବହାର	କରବିା	ଦ୍ାରା	ଅଯନକାଂଶଯର	ୋଭ	ମଳିଥିାଏ।	ଗହୃଣିୀମାଯନ	ଯରାଯଷଇ	ପାଇଁ	ଯ�ଉଁ	ମସୋ	ପ୍ସୁ୍ତ	ିକରୁଛନ୍,ି	
ଏହାର	ପାଣକୁି	ଗଛମଳୂଯର	ବ୍ୟବହାର	କରପିାରଯିବ।	ଏହାସହ	ପନପିରବିା	ଯଚାପାରୁ	ତରଳ	ଔଷଧ	ପ୍ସୁ୍ତ	କରପିାରଯିବ।
ଆପଲ୍  ସାଇଡର େଭିନଗାର: ଯଜୈବକି	ପ୍ଣାଳୀଯର	ଆପେ	ସାଇଡର	ଭଯିନଗାର	କବକ	ଯରାକବିାଯର	ମଖୁ୍ୟ	 ଭୂମକିା	
୍ହଣ	କରଥିାଏ।	ଏପରକି	ିଏହା	ଦା୍ରା	ଗଛଯର	ୋଗଥିÒବା	କଳାଧଳା	ଛଟିା	ମଧ୍ୟ	ଦୂର	ହୁଏ।	ଏହାକୁ	ପ୍ସୁ୍ତ	କରବିା	
ପାଇଁ	ଏକ	ବଡ଼	ଚାମଚ	ଆପେ	ସାଇଡର	ଭଯିନଗାରକୁ	୩ରୁ	୪	େଟିର	ପାଣଯିର	ମଶିାଇ	ସଞି୍ଚନ	କରପିାରଯିବ।	

ଡାଲଚନି:ି	 ଡାେଚନିଯିର	ଥÒବା	ପ୍ାକୃତକି	ଗଣୁ	ଗଛଯର	କବକ	ଏବଂ	ସଂକ୍ମଣ	ସମସ୍ୟା	 ଦୂର	
କରଥିାଏ।	ଡାେଚନି	ିଗଣୁ୍ଡ	ମଧ୍ୟ	ବ୍ୟବହାରଯ�ାଗ୍ୟ।	ଏହାଦ୍ାରା	 	 	ଯରାଗ	 ଦୂର	

ଯହବା	ସହତି	ଗଛର	ବକିାଶ	ଘଯଟ।

ଫସେରର ଅନଭାବନଭା 
ଘଭାସ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପଭାଇଁ 

ଆବଶ୍ୟକଠଭାରଦୁ  
ଅଧÒକ ଔଷଧ ସଞି୍ନ 

କରବିଭା ଦ୍ଭାରଭା ଫସେ 
ଉପରର କଦୁ-ପ୍ରଭଭାବ 

ପଡ଼ଥିଭାଏ।

ଫସେରଦୁ  
ଘଭାସ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କରଦୁ ଥÒରେ...

 ରଜୈବକି ତରଳ ଔଷଧରଦୁ  

କବକ ସଦୁରକ୍ଭା
 ବଷ୍ଯଭା ସମୟରର ଗଛରର କବକ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ େଭାଗବିଭା ସଭାଧଭାରଣ 

କଥଭା।  ରହରେ ଏହ ିକଭାରଣରଦୁ  ଗଛର ଅଭବୃିଦ୍ ହଦୁଏ ନଭାହ ିଁ। ରତଣଦୁ  
ବରିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରଭାମଶ୍ଯରର  ଘରର ରଜୈବକି   ପ୍ରଣଭାଳୀରର ତରଳ 

ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତଦୁତ କର ିସଞି୍ନ କରପିଭାରରିବ। 

ସଂଗ୍ରହ କରବିାର ଉପାୟ: ଏମତି	ିକଛି	ିପନପିରବିା	ରହଛି,ି	ଏହାକୁ	ଗଛଯର	
ଶଖୁାଇବାକୁ	 ପଯଡ଼।	 ଯ�ପରକି	ି ଜହ୍,ି	 ୋଉ,	 ଯଭଣ୍ଡ	ି ଏବଂ	 	 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ	
ପରବିା।	କଛି	ିସମୟ	ମଧ୍ୟଯର	ଏହା	ଗଛଯର	ଶଖୁୋ	ପଯର	ହଳଦଆି	ରଙ୍ଗ	
ପଡ଼ଥିାଏ।	ଏହ	ିସମୟଯର		ମଜେ	ିବାହାର	କରପିାରଯିବ।	ଏହାକୁ	ସଫା	କର	ି
ଏକ	ପ୍ୟାଯକଟ୍	ଯର	ବ୍	କର	ିଫି୍ଜ୍	ଯର	ସଂରକ୍ଷତି	ରଖିବା	ଫଳପ୍ଦ।	
ଟମାଯଟା	କମି୍ବା	କଞ୍ଚାେଙ୍କା	ପର	ିସଯତଜ		ପନପିରବିାର	ମଜେ	ିମଧ୍ୟ	ଗଛଯର		
ଶଖୁାଇ	ବାହାର	କରପିାରଯିବ।	ଏପରକି	ିମଜେକୁି	ଭେଭାଯବ	ଯଧାଇକର	ି
ଏକ	କପଡ଼ାଯର	 	 ଦୁଇଦନି	�ାଏ	ଶଖୁାଇବାକୁ	ପଯଡ଼।	ମଜେ	ିଭେଭାଯବ	
ଶଖୁÒଗୋ	ପଯର	ଏହାକୁ	ବାୟ	ୁଚଳାଚଳ	ଯହାଇପାରୁ	ନ	ଥÒବା		ପ୍ୟାଯକଟ୍		
ବା	ଡବାଯର	ରଖÒ	ଫି୍ଜ୍	ଯର	ସଂରକ୍ଷତି	କର	ିପାରଯିବ।	
ଧ୍ାନ ଦଅିନୁ୍: ଯ�ଉଁବଷ୍ମ	ବହିନ	ପ୍ସୁ୍ତ	କରୁଛନ୍	ିଏହାକୁ	ଏକ	ବଷ୍ମ	ମଧ୍ୟଯର	
ବ୍ୟବହାର	 କରଯିଦବା	 ଉଚତି।	 କାରଣ	 ଅଧÒକ	 ପରୁୁଣା	 ବହିନରୁ	 ଗଛର	
ବକିାଶ	ଘଯଟ	ନାହ ିଁ।	ଯସଥÒପାଇ	ଁଏପର	ିବହିନ	ସଂରକ୍ଷତି	କରନୁ୍	�ାହାକୁ	
ବଷ୍ମଯର	ଦୁଇଥର	ବ୍ୟବହାର	ଯହାଇପାରବି।		

ଘରର ପ୍ରସ୍ତଦୁତ କରନ୍ଦୁ

ବହିନ

ମଶଭା, ମଭାଛ,ି ଡଭାଆଁଶ, ଟଙି୍କ ଉକଦୁଣୀ ଆଦ ିବଭାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଗହୃପଭାଳତି ପ୍ରଭାଣୀଙ୍କ ଶରୀରର ବଭାହ୍ୟ ଅଂଶ ମଦୁଖ୍ୟତଃ ଚମ୍ଯରର ରହ ି
ରସମଭାନଙ୍କଠଭାରଦୁ  ରକ୍ତ ରଶଭାଷଣ କର ିବଭିନି୍ନ ରରଭାଗ ସଷୃ୍ଟ ିକରଥିଭାଆନ୍।ି ଏହଭାଦ୍ଭାରଭା ଅଧÒକଭାଂଶ ଚଭାଷୀଭଭାଇଙ୍କଦୁ   କ୍ତ ିସହବିଭାକଦୁ  ପରଡ଼। 

ରତଣଦୁ ଏପର ିସମସ୍ୟଭାର ସମ୍ଦୁଖୀନ ରହଉଥÒରେ ନମି୍ନ ଦଗି ପ୍ରତ ିଧ୍ଭାନ ଦଅିନ୍ଦୁ।

ଆତ୍ମନଭି୍ଯରଶୀଳ କରଭାଇଛ ି
କଦୁକଦୁଡ଼ଭା ଚଭାଷ

ଗହୃପଭାଳତି ପ୍ରଭାଣୀଙ୍କ
ବଭାହ୍ୟ 

ପରଜୀବୀ 
ଉପଚଭାର

ପନପିରବିଭା ଚଭାଷ କରବିଭା ପଭାଇଁ ସବଦୁ ରବରଳ ବଜଭାର ଉପରର ନଭି୍ଯର କରବିଭା 
ଆରଦୌ ଠ ିକି୍  ନଦୁ ରହଁ, ଏହଭାକଦୁ  ଦୃଷ୍ଟ ିରଦଇ ଅଧÒକଭାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତ ି ଋତଦୁ  ଅନଦୁ ରଭାୟୀ ଘରର 

ବହିନ ପ୍ରସ୍ତଦୁତ କରନ୍।ି କଭାରଣ ଘରରଭାଇ ଉପଭାୟରର ସଂଗ୍ହ କରଭାରଭାଉଥÒବଭା 
ମଞ୍ରିର ରକୌଣସ ିପ୍ରକଭାର ରଭାସଭାୟନକି ଆବରଣ ଦଆିରଭାଇ ନ ଥଭାଏ। ରସମତି ି
ବ ିବଜଭାରରଦୁ  ମଳିଦୁ ଥÒବଭା ବହିନ ନୂଆ ନଭା ପଦୁରଦୁ ଣଭା, ଏ ବଷିୟରର କଭାହଭାକଦୁ  ଧଭାରଣଭା 

ନ ଥଭାଏ। ରତଣଦୁ ଘରର ପ୍ରସ୍ତଦୁତ ରହଉଥÒବଭା ବହିନ ବ୍ୟବହଭାର କର ି ଋତଦୁ  ଅନଦୁ ରଭାୟୀ 
ଚଭାଷକଭାମ କରପିଭାରରିବ। 

ସଫଳ 
ଚଭାଷୀ

ଡା ନରିାକାର ଭଜନା

	 ବନ୍ୟାଯର	 ଆଂଶକି	 ନଷ୍	 ଯହାଇଥÒବା	 ଧାନ	
ଫସେଯର	ଧାନ	ଗଛକୁ	ସଧିା	 ବଢ଼ବିାକୁ	ଦଅିନୁ୍	 ଓ	
ଯବଉଷଣ	କରନୁ୍	ନାହ ିଁ।	

	 ବତ୍୍ମମାନ	 ସମୟଯର	 ତାପମାତ୍ରା	 ବୃଦ୍ଧ	 ପାଉଥÒବାରୁ	
ଧାନଯର	 ଉକୁଣଆି	 ଯପାକ	 ଯଦଖାଯଦବାର	
ସମ୍ଭାବନା	 ଅଛ।ି	 ଏହ	ି ଯପାକର	 ପରଚିାଳନା	 ପାଇଁ	
ୋମ୍ବଡ଼ା-ସାଇହାଯୋଥ୍ନି୍		 ୫%	 ଇସ	ି 	 ୨	 ମେି	ି
୧େଟିର	 ପାଣଯିର	 କମି୍ବା	 ଥିଆମଯିଥାସ୍ାମ	 ୨୫%	
ଡବ୍୍୍ୟଜ	ି ୫୍ାମ୍		 ୧୫	 େଟିର	 ପାଣଯିର	 ମଶିାଇ	
ସଞି୍ଚନ	କରନୁ୍।

	 ବରି	ି ଓ	 ମଗୁ	 ଫସେଯର	 ଧଳାମାଛ	ି ସାଯହବୀ	
ଯରାଗର	ବାହକ	ଅଯଟ।	ଏହ	ିଯରାଗର	ପରଚିାଳନା	
ପାଇଁ	ପ୍ଥଯମ	ଅଧÒକ	ଆକ୍ାନ୍	ଯହାଇଥÒବା	ଗଛଗଡ଼ୁକି	

ଉପାଡ଼	ି ଦୂରଯର	 ନଷ୍	 କରଦିଅିନୁ୍।	 ଏକର	 ପ୍ତ	ି
୬୦୦	 ମେି.ି	 ନମି୍ବ	 ଆଧାରତି	 କୀଟନାଶକ	 ୧୫୦୦	
ପପିଏିମ୍	କୁ	 ୨୦୦	 େଟିର	 ପାଣଯିର	 ମଶିାଇ	 ସଞି୍ଚନ	
କରନୁ୍।	 ଏକର	 ପ୍ତ	ି ୨୦ଟ	ି ହଳଦଆି	 ଅଠା	 �ନ୍ା	
ରଖନୁ୍।		

	 େଙ୍କା	 ମରଚି	 ତଳଘିରାଯର	 ଯଘରାକଟା	 ଯରାଗର	
ପ୍ତକିାର	 ପାଇଁ	 ଅଧÒକ	 ଜଳ	 ନଷି୍ାସନ	 କରନୁ୍	 ଓ	
କପର	ଅକ୍	ିଯକ୍ାରାଇଡ୍		୩	୍ାମ	୧େଟିର	ପାଣଯିର	
ମଶିାଇ	ଗଛ	ମଳୂଯର	ସଞି୍ଚନ	କରନୁ୍।	େଙ୍କା	ଚାରାକୁ	
ଯରାପଣ	 କରବିା	 ପବୂ୍ମରୁ	 ୫	 ମେି	ି ଇମଡିାଯକ୍ାପ୍ଡି୍		
ଓ	 ୧୦	 ୍ାମ	 କାଯବ୍ମଣ୍ଡାଜମି୍	କୁ	 ୧୦	 େଟିର	 ପାଣ	ି
ମଶି୍ରତି	ଦ୍ରବଣଯର	ଚାରାକୁ	୫	ମନିଟି୍		ପାଇଁ	ବୁଡ଼ାଇ	
ବଯିଶାଧନ	କରନୁ୍।

କୃଷ ିପଭାଣପିଭାଗ
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ୱିକରିେ ଖଲସି୍ତାନ ରଲଖତା ର�ତାଇଥିଲତା
ପାକସି୍ାନର ବଜିୟ ପରର ପାକସି୍ାନ ପ୍ରଶଂସକମାରନ 
ଅଶ୍ଶଦୀପଙ୍କ ୱିକପିଡିଆି ରପ୍ରାଫାଇଲ୍ ରର ତାଙ୍କକୁ  ୨୦୧୮ 
୧୯ ବର୍ଶରକୁ  କମ୍  ବଶି୍ୱକପ୍ ରର ଖଲସି୍ାନ ଦଳର ସଦସ୍ୟ 
ରବାଲ ି ରଲଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରର ଭାରତୀୟଙ୍କ 
ନାମରର ଆକାଉଣ୍ଟ ସଷୃ୍ ି କର ି ତାଙ୍କକୁ  ଖଲସି୍ାନୀ କହ ି
ର୍ାଲ କରଥିିରଲ। ଅଶ୍ଶଦୀପ ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଶରକୁ  
କମ୍  ବଶି୍ୱକପ୍  ଚାମ୍ଅିନ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିରଲ। ଏହ ି
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ପାରମ୍ରକି କ୍ୀଡ଼ା ରଖା ରଖା’କକୁ ରନଇ ପ୍ରଥମଥର ଲାଗ ି
ଭାରତରର ଫ୍ାଞ୍ାଇଜଭତି୍କି ତଥା ରପସାଦାର ଲଗି୍  
‘ଅଲ୍ ଟରିମଟ୍  ରଖା ରଖା’ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ସଫଳତାର 
ସହ ରଶର ରହାଇଯାଇଛ।ି ପକୁରନର ମହାରଲଙ୍କୁସ୍ତି ଶ୍ୀ 
ଶବିାଜୀ ଛତ୍ରପତ ିର୍ାଟ୍ଟ୍ଶ କରମ୍ଲ୍କ୍ସରର ୬ ରଗାଟ ିଦଳକକୁ 
ରନଇ ୧୮ ଦନି ଧର ିଚାଲଥିିବା ଏହ ି
ରମଗା ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ଓଡ଼ଶିା 
ଜଗରନଟ୍ଟ ଦଳ ଚାମ୍ଅିନ୍  ରହାଇଛ।ି 
ଏକ ରରାମାଞ୍କ ଓ ଉତ୍କଣ୍ାପରୂ୍୍ଶ 
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରର ଜଗରନଟ୍ଟ 
ମାତ୍ର ୧ ପଏଣ୍ଟ (୪୬-୪୫)ରର 
ରତଲକୁ ଗକୁ ରଯାଦ୍ାସକକୁ ପରାସ୍ କର ି
ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣର ବରିଜତା ରହବାର 
ରସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରଛି।ି ଚାମ୍ଅିନ୍  
୍ଫି ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହ ି
ଦଳ ଏକ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ପକୁରସ୍କାର 
ଲାଭ କରଛି।ି ରସହଭିଳ ି ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ 

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଜଗରନଟ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ରକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ପକୁରସ୍କାର ରାଶ ିର�ାରଣା କରଥିିରଲ। ଅଲ୍ ଟରିମଟ୍  
ରଖା ରଖା’ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରର ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗର ରଶ୍ଷ୍ଠ 
ରଖଳାଳଙି୍କ ଉପରର ନଜର ପକାଇବା।

େତାମଜୀଙ୍ ନତାମରେ ୧୦୮ ପଏଣ୍ଟ ଓ 
୨୧:୪୮ ମନିଟି୍ 

ରଚନ୍ନାଇ କକୁଇକ୍  ଗନ୍ଟ 
ଏଲମିରିନଟ୍ ରରର ବଦିାୟ ରନଇ 
ଫାଇନାଲ ରଖଳବିାରକୁ  ବଞ୍ତି 
ରହାଇଥିଲା। କନି୍କୁ ଏହ ି ଦଳର 
ରାମଜୀ କାଶ୍ୟପ ଟକୁ ର୍୍ଶାରମଣ୍ଟର 
ରଶ୍ଷ୍ଠ ଆଟାକର୍  ଓ ଡରିଫଣ୍ଡସ୍ଶ 
ରହବାର ରସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ 
କରଛିନ୍।ି ଟକୁ ର୍୍ଶାରମଣ୍ଟରର 
ରାମଜୀ ୧୦ ମ୍ୟାଚ୍  ରଖଳ ି୧୦୮ 
ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରଛିନ୍।ି ରସ 
ରମାଟ୍  ୩୨ଟ ିଡ୍ାଇଭ ମାରଛିନ୍।ି 

ରଯଉଁଥିରର ୨୪ ସ୍କାଏ ଡାଇଭ୍ ସ ରହଛି।ି ରସହଭିଳ ି
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ତି ରାମଜୀ ସାରା ଟକୁ ର୍୍ଶାରମଣ୍ଟରର ୨୧ 
ମନିଟି୍  ୪୮ ରସରକଣ୍ଡ ସମୟ ମ୍ୟାଟ୍ ରର ଅତବିାହତି କର ି
ରଶ୍ଷ୍ଠ ଡରିଫଣ୍ଡସ୍ଶ ରହାଇଛନ୍।ି ମ୍ୟାଚ୍  ପଛିା ତାଙ୍କ ଡରିଫଣ୍ଡ 
ଆଭରରଜ ୨ ମନିଟି୍  ୧୧ ରସରକଣ୍ଡ ରହଥିିଲା।

ଅଭନିନ୍ଦନ ରରେଷ୍ଠ ୱତାଜଅିର୍ 
ଗକୁଜରାଟ ଜ୍ୟାଣ୍ଟସର ଅଭନିନ୍ଦନ ପାଟଲି ୮୯ ପଏଣ୍ଟ 
ରସ୍କାର ସହ ପ୍ରତରିଯାଗତିାର ରଶ୍ଷ୍ଠ ୱାଜଅିର୍  ବରିବଚତି 
ରହାଇଛନ୍।ି ୱାଜଅିର୍  ରହଉଛନ୍ ି ଜରଣ ଆଟାକର୍ । 
ଯାହାଙ୍କ ଲାଗ ି ଆଟାକଂି ସମୟରର ୨ଟ ି ନୟିମ ଛାଡ଼ ି
ଅନ୍ୟରକୌଣସ ିନୟିମ ଲାଗକୁ ରହାଇ ନ ଥାଏ।

ସ୍ତାଏ ଡତାଇଭରେ େତାମ୍ ଜୀ ଅତାଗକୁଆ
ଟକୁ ର୍୍ଶାରମଣ୍ଟର ସବ୍ଶାଧିକ ସ୍କାଏ ଡାଇଭ ରଚନ୍ନାଇ କକୁଇକ 
ଗନ୍ଟର ରାମଜୀ କାଶ୍ୟପଙ୍କ ନାମରର ରହଛି।ି ରାମଜୀ 
ରମାଟ୍  ୨୪ଟ ି ସ୍କାଏ ଡାଇଭ ମାରଛିନ୍।ି ଚାମ୍ଅିନ୍  
ଓଡ଼ଶିା ଜଗରନଟ୍ଟର ସରୂଜ ଲାରଣ୍ଡ ୨୦ଟ ି ସ୍କାଏ ଡାଇଭ 
ମାର ି ତାଲକିାର ୨ୟ ସ୍ାନରର ରହଛିନ୍।ି ରରାମାଞ୍କ 

ଫାଇନାଲରର ରଶର ମନିଟି୍ ରର ଓଡ଼ଶିା ୪୩-୪୫ରର 
ପଛକୁଆ ରହଥିିବାରବରଳ ସରୂଜଙ୍କ ସ୍କାଏ ଡାଇଭରକୁ  
ମଳିଥିିବା ୩ ପଏଣ୍ଟ ଦଳକକୁ ଚାମ୍ଅିନ୍  କରାଇବାରର ପ୍ରମକୁଖ 
ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ କରଥିିଲା।
ରପତାଲ୍  ଡତାଇଇଭ୍ ସରେ ଅେକୁ ଣ ରୀର୍ଶରେ
ରପାଲ୍  ଡାଇଭ୍ ସ ଅଥ୍ଶାତ୍  ରପାଲ୍  ଧର ିସବ୍ଶାଧିକ ରଖଳାଳଙି୍କକୁ  
ଆଉଟ୍  କରଛିନ୍ ିରନସ୍ଶଅପ ରତଲକୁ ଗକୁ ଦଳର ଅରକୁ ଣ ଗକୁଙି୍କ। 
୧୨ ମ୍ୟାଚ୍  ରଖଳ ି ଅରକୁ ଣ ରମାଟ୍  ୯୬ ପଏଣ୍ଟ ଅଜ୍ଶନ 
କରଛିନ୍।ି ରଯଉଁଥିରର ରସ ରପାଲ୍  ଡାଇଭ୍ ସରର ୧୩ଜଣ 
ପ୍ରତପିକ୍ଷ ରଖଳାଳଙି୍କକୁ  ଆଉଟ୍  କରଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିାର ନୀରଲଶ 
ଯାଦବ (୧୧) ଏହ ିତାଲକିାର ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାନରର ରହଛିନ୍।ି
୮ଥେ ଆଉଟ୍  ର�ତାଇ ନତା�ତାନ୍ ିମଜ�ର୍ 
ରାଜସ୍ାନ ୱାରୟିସ୍ଶ ଆଟାକର୍  ମଜହର୍  ଜାମାଦର, 
ରତଲକୁ ଗକୁ ରଯାଦ୍ାସର ଆଦଶ୍ଶ ରମାହତି୍  ଓ ଗକୁଜରାଟର 
ଅଭନିନ୍ଦନ ୮ଥର ରଲଖାଏ ନଟ୍ ଆଉଟ୍  ରହଛିନ୍।ି ମକୁମ୍ାଇ 
ଖିଲାଡଜିର ଏସ୍ . ଶ୍ୀରଜଶ ଟଚ୍  ପଏଣ୍ଟରର ସବ୍ଶାଧିକ ୬୬ 
ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରଛିନ୍।ି

୮ରୁ ଜାଭୟିର୍ସ କପ୍  ବାସ୍କେଟବଲ୍ 

ଦକୁ ବାଇ,୫।୯(ଏରଜନ୍ଟ)ି: ଚଳତି ଏସଆି 
କପ୍ ରର ଭାରତ ମଙ୍ଳବାର ସକୁପର-୪ରର ତା’ର 
ଦ୍ତିୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରର ଶ୍ୀଲଙ୍କାକକୁ ରଭଟବି। ରବବିାର 
ଭାରତ ୫ ୱରିକଟରର ପାକସି୍ାନଠାରକୁ  ପରାସ୍ 
ରହାଇଥିଲା। ଫଳରର ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ 
ଦକୁ ବାଇ ଅନ୍ଜ୍ଶାତୀୟ ଷ୍ାଡୟିମରର ରଖଳାଯବିାକକୁ 
ଥିବା ଏହ ି ମ୍ୟାଚ୍ ରର କର ବା ମର ସ୍ତି ି ସଷୃ୍ ି
ରହାଇଛ।ି ପାକସି୍ାନଠାରକୁ  ହାରବିା ପରର ଭାରତର 
ରବାଲଂି ଓ ଫିଲ୍ଂି ଦକୁ ବ୍ଶଳତା ଓ ଦଳ ଚୟନ ରନଇ 
ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ ପଦାରର ପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ମ୍ୟାଚ୍ ରର ଭାରତ ଓ 
ଶ୍ୀଲଙ୍କା ପର୍ରକକୁ ୨୬ଥର ପାଇଁ ରଭଟରିବ। 
ଟ-ି୨୦ରର ଶ୍ୀଲଙ୍କା ବପିକ୍ଷରର ଭାରତର ଭଲ 
ରରକଡ୍ଶ ରହଛି।ି ଗତ ୨୫ଟ ିମକୁକାବଲିାରର ଭାରତ 
୧୭ଟରିର ବଜିୟୀ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ୭ଟରିର 
ପରାଜୟ ବରଣ କରଛି।ି ରଗାଟଏି ମ୍ୟାଚ୍  ବାତଲି 
ରହାଇଥିଲା। 
 ଏହାପବୂ୍ଶରକୁ  ୨୦୧୬ ମାର୍୍ଶ ୧ରର ଢାକାର 
ମୀରପକୁରରର ଦକୁ ଇଦଳ ଟ-ି୨୦ ଏସଆି କପ୍ ରର 
ପର୍ରକକୁ ରଭଟଥିିରଲ ଓ ଏଥିରର ଭାରତ ୫ 

ୱିରକଟରର ବଜିୟ ହାସଲ କରଥିିଲା। ଟ-ି୨୦ 
ଦୃଷ୍ରିକାଣରକୁ  ରଦଖିବାକକୁ ଗରଲ ଶ୍ୀଲଙ୍କା ଦଳରର 
ଏକାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍  ୱିନର ରହଛିନ୍।ି ଦଳରର ପଥକୁମ 
ନଶିାଙ୍କା, କକୁସଲ ରମଣ୍ଡସି୍ , ଦନକୁଷ୍ା ଗକୁଣତଲିକା ଓ 
ଭାନକୁକା ରାଜପରକ୍ଷଙ୍କ ଭଳ ି ବ୍ୟାଟର 
ରହଛିନ୍।ି ଗତ ଆଫଗାନସି୍ାନ 
ବପିକ୍ଷରର ଏମାରନ ଦମ୍ ଦାର ପ୍ରଦଶ୍ଶନ 
କରଛିନ୍।ି ସକୁପରଷ୍ାର ବରିାଟ 
ରକାହଲ ିଓ ରଲାରକଶ ରାହକୁଲ ଫମ୍ଶକକୁ 
ରଫରବି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ 
ପାଇଁ ଖକୁସ ି ଖବର ସାବ୍ୟସ୍ ରହାଇଛ।ି 
ଦକୁ ବାଇର ଏହ ି ଷ୍ାଡୟିମରର ଗତ 
୫ଟ ିଇନଂିସରର ୧୮୦ରକୁ  ଊଦ୍ଦ୍୍ଶ ରସ୍କାର 

ର ହ ା ଇ ଛ ି । 
ରତରବ ପଚି୍  
ଉ ପ ର ର 
ସ ବକୁ କ ି ଛ ି
ନଭି୍ଶର କରର। 
ଅପରପକ୍ଷରର 

ଶ୍ୀଲଙ୍କା ଏହ ିମ୍ୟାଚ ଜତି ିହ୍ୟା୍କି ବଜିୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରର 
ରହଛି।ି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରର ଆଫଗାନସି୍ାକକୁ 
ହରାଇଥିବାରକୁ  ଶ୍ୀଲଙ୍କ ବଜିୟୀ ରହରଲ 
ଫାଇନାଲରର ସ୍ାନ ପକ୍ା କରବିାର ନକିଟତର 

ରହବ। ଶ୍ୀଲଙ୍କା ଦଳ ଅପରବିତ୍୍ତିତ ରହବି ରବାଲ ି
ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି ଦରୁ ତ ରବାଲର ଆରଭସ ଖାନ୍  
ଉପଲବ୍ଧ ରହରଲ ଭାରତ ୩ ଦରୁ ତ ରବାଲର, ଜରଣ 
୍ନିର ଓ ଦକୁ ଇଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କକୁ  ରନଇ ପଡ଼ଆିକକୁ 
ଓହ୍ାଇବ। ଫଳରର ରବ ି ବରି୍ାଇଙ୍କ ବଦଳରର 
ଅକ୍ଷର ପରଟଲ ଦଳରର ସ୍ାନ ପାଇରବ। 

ଭାରତ ଲାଗ ିକର ବା ମର ସ୍ତି ିଭାରତ ଲାଗ ିକର ବା ମର ସ୍ତି ି
ଏସଆି କପ୍  ସକୁପର୍ -୪ ପଏଣ୍ଟ ରେବଲ୍ 
 ଦଳ ମ୍ତାଚ୍  ବଜିୟ ପେତାଜୟ ପଏଣ୍ଟ େନ୍ ରେଟ୍ 
ଶ୍ୀଲଙ୍କା ୧ ୧ ୦ ୨ +୦.୫୮୯
ପାକସି୍ାନ ୧ ୧ ୦ ୨ +୦.୧୨୬
ଭତାେତ ୧ ୦ ୧ ୦  -୦.୧୨୬
ଆଫଗାନସି୍ାନ ୧ ୦ ୧ ୦ -୦.୫୮୯

ଆଜେି ମ୍ତାଚ୍ 
 ମ୍ାଚ୍  ଆରମ୍ଭ: ରାତ ି୭.୩୦
 ସ୍ାନ: ଦୁବାଇ ଅନ୍ତଜ୍ସାତୀୟ ଷ୍ାଡୟିମ
 ପ୍ରରାରଣ- ଷ୍ାର ସ୍୍ାଟ୍ଟ୍ସ ସ୍ନଟୱକ୍ସ

ନୂଆଦଲି୍ୀ,୫।୯(ଏରଜନ୍ଟ)ି: ଏସଆି କପ୍ ର 
ସକୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରର ଭାରତ ରବବିାର ପାରମ୍ରକି 
ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକସି୍ାନଠାରକୁ  ୫ ୱିରକଟରର ପରାସ୍ 
ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି ମ୍ୟାଚ୍ ରର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ଶ ତଥା 
ନରି୍୍ଶାୟକ ରମାଡରର ଭାରତୀୟ ଯକୁବ ଦରୁ ତ ରବାଲର 
ଅଶ୍ଶଦୀପ ସଂି ୧୮ତମ ଓଭରରର ଆସଫି ଅଲଙି୍କ 
ଏକ ସହଜ କ୍ୟାଚ୍  ଛାଡଥିିରଲ। ଏହାର ଫାଇଦା 
ଉଠାଇ ଆସଫି୍  ଦମ୍ ଦାର ବ୍ୟାଟଂି କର ିପାକସି୍ାନକକୁ 
ବଜିୟୀ କରାଇଥିରଲ। ଫଳରର 
ଅଶ୍ଶଦୀପଙ୍କକୁ  ଏହ ିପରାଜୟର ଖଳନାୟକ 
ଭାରବ ରକରତକ ପ୍ରଶଂସକ ବରିବଚନା 
କରକୁ ଛନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କକୁ  ରସାସଆିଲ 
ମଡିଆିରର ର୍ାଲ କରାଯାଇଛ।ି 

ଭାରତର ପରାଜୟ ପରର 
ୱିକପିଡିଆିରର ଅଶ୍ଶଦୀପଙ୍କ ନାମ 
ଖଲସି୍ାନ ସହ ରଯାଡା ଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ମାମଲାରର ଭାରତ ସରକାର କଡ଼ା 
ଆଭମିକୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ ି ଓ ଆପତ୍ ି
ଜଣାଇଛନ୍।ି ଏ ସଂକ୍ାନ୍ରର ଭାରତ 
ସରକାର ୱିକପିଡିଆିର ଅଧିକାରୀଙ୍କକୁ  
ରନାଟସି୍  ପଠାଇଛନ୍।ି ଏଭଳ ି ଭକୁ ଲ 
କାରଣରକୁ  ଅଶ୍ଶଦୀପଙ୍କ ପରବିାର 
ପ୍ରତ ି ବପିଦ ସଷୃ୍ ି ରହାଇପାରର ଓ 
ରଦଶର ମାରହାଲ ଖରାପ ରହବାର 
ଆଶଙ୍କା ରହଛି ି ରବାଲ ି ରକନ୍ଦ୍ର ସଚୂନା 
ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତଣାଳୟ ତରଫରକୁ  
କକୁହାଯାଇଛ।ି ୱିକପିଡିଆିର ପାକସି୍ାନ ଆକାଉଣ୍ଟରର 
ଅଶ୍ଶଦୀପଙ୍କକୁ  ଖଲସି୍ାନୀ ରବାଲ ିସଚୂାଇବାକକୁ ରଡ଼ଯନ୍ତ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏହପିର ି ୮ଟ ି ଆକାଉଣ୍ଟରର 
ଅଶ୍ଶଦୀପଙ୍କକୁ  ଖଲସି୍ାନୀ ରବାଲ ି ସଚୂାଇବାକକୁ ପ୍ରୟାସ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି �ଟଣାରର ଆଇଏସ୍ ପଆିର 
(ଇଣ୍ଟର ସଭ୍ତିରସସ୍  ପବ୍କି ରରିଲସନ୍ଟ 
ପାକସି୍ାନ)ର ହାତ ରହଛି ି ରବାଲ ି କକୁହାଯାଇଛ।ି

ଭାରତ ରରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆପତ୍ି

ଅଲ୍ ଟସି୍ମଟ୍  
ସ୍�ା ସ୍�ା ରାମଜୀ ସ୍ରେଷ୍ଠ ଆଟାକର୍ , ଡସି୍େଣ୍ଡର୍ସ

�ଟଣା ପରର ଅଶ୍ଶଦୀପଙ୍କ ସମଥ୍ଶନରର ପବୂ୍ଶତନ 
କ୍ରିକଟରମାରନ ଆଗକକୁ ବାହରଛିନ୍।ି ଅଶ୍ଶଦୀପ ଖାଣ୍ଟ ି
ସକୁନା। ରତଣକୁ ତାଙ୍କକୁ  ର୍ାଲ କରବିା ବନ୍ଦ କର ରବାଲ ି
ପବୂ୍ଶତନ ଅଫ୍  ୍ନିର ହରଭଜନ ସଂି କହଛିନ୍।ି କ୍ୟାଚ୍  
ଛାଡବିା ପରର ଅଧିନାୟକ ରରାହତି ଶମ୍ଶା ତାଙ୍କ ଉପରର 
ରାଗ ିଯାଇଥିରଲ। ଅଶ୍ଶଦୀପ ଏହ ିମ୍ୟାଚ୍ ରର ଭଲ ରବାଲଂି 
କରଥିିରଲ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଚ୍  ଛାଡଥିିରଲ।

ଭକୁ ବରନଶ୍ୱର,୫।୯(ସମସି): ଅଲଟରିମଟ୍  ରଖା ରଖା ଲଗି୍ ରର ଟାଇଟଲ ହାସଲ 
କର ିଓଡ଼ଶିା ଜଗରନଟ୍ଟ ଦଳ ୍ଫି ସହ ରସାମବାର ଭକୁ ବରନଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍୍ଶନ 
କରଛି।ି ରଫରବିା ପରର ଏଠାରର ଦଳକକୁ ଉଚ୍ଛ୍ବସତି ସମ୍ଦ୍୍ଶନା ଦଆିଯାଇଛ।ି ରବବିର 
ଲଗି୍ ର ଏହ ିପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରର ଓଡ଼ଶିା ୧ ପଏଣ୍ଟରର ରତଲକୁ ଗକୁ 
ରଯାଦ୍ାସଙ୍କକୁ  ହରାଇ ଚାମ୍ଅିନ ରହାଇଥିଲା। ପ୍ରଶଂସକ, କ୍ୀଡ଼ାରପ୍ରମୀ, ପରବିାର ଓ 

ଗଣମାଧ୍ୟମ ତରଫରକୁ  ଏହ ିଦଳକକୁ ସ୍ାଗତ ସମ୍ଦ୍୍ଶନା ଜ୍ାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଅବସରରର ରଯାଡଶିଙ୍ଖ କଳାକାରମାରନ ପାରମ୍ରକି ନୃତ୍ୱ ପ୍ରଦଶ୍ଶନକର ି ଏହ ି
ଚାମ୍ଅିନ ଦଳକକୁ ସ୍ାଗତ କରଥିିରଲ। କ୍ୀଡ଼ା ଓ ଯକୁବରସବା ବଭିାଗ ଯକୁଗ୍ ସଚବି, 
ଓଡ଼ଶିା ଜଗରନଟ୍ଟ ମକୁଖ୍ୟ କାଯ୍ଶ୍ୟନବି୍ଶାହୀ ରଞ୍ତି ପରଡ଼ିାଙ୍କ ସହ କ୍ୀଡ଼ା ବଭିାଗର 
ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାରନ ଜଗରନଟ୍ଟ ମକୁଖ୍ୟ ରକାଚ୍  ଅଶ୍ୱନିୀ କକୁମାର ଶମ୍ଶାଙ୍କକୁ  ସ୍ାଗତ 

କରଥିିରଲ। ଦଳ ଉର୍ରକାଟୀର ପ୍ରଦଶ୍ଶନ କରଥିିଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ ଦଳକକୁ ଅଭନିନ୍ଦନ 
ଜଣାଉଛ ିରବାଲ ିକ୍ୀଡ଼ା ସଚବି ଆର. ଭନିଲି କ୍ ି୍ ା କହଛିନ୍।ି ରସହପିର ିଦଳର 
ପ୍ରଦଶ୍ଶନରର ଗବ୍ତିତ ରବାଲ ି ରକାଚ୍  ଅଶ୍ୱନିୀ କହଛିନ୍।ି ଜଗରନଟ୍ଟକକୁ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ 
୧ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ପକୁରସ୍କାର ରଦବାକକୁ ରବବିାର ର�ାରଣା କରଥିିରଲ। ଟାଇଟଲ 
ହାସଲ କରବିା ସହ ଜଗରନଟ୍ଟ ୧ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ସହ ୍ଫି ହାସଲ କରଥିିଲା। 

ଓଡ଼ଶିା ଜଗରନଟ୍ଟ ଦଳକୁ ଉଚ୍ଛ୍ବରତି ରମ୍ବର୍୍ସନା

ନକୁ୍ୟୟକ୍ଶ,୫।୯(ଏରଜନ୍ଟ)ି: ୟକୁଏସ୍  ଓପନ୍  ରଟନସି 
ଟକୁ ର୍୍ଶାରମଣ୍ଟରର ବଶି୍ୱର ଏକ ନମ୍ର ରଖଳାଳ ିରକୁ ରଆିର ଡାନଲି 
ରମଦରଭରଦଭଙ୍କକୁ  ବପିଯ୍ଶ୍ୟୟ �ଟଛି।ି ପକୁରକୁ ର ସଙି୍ଲ୍ଟ 
ଇରଭଣ୍ଟର ଚତକୁ ଥ୍ଶ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ରର ରସ ୨୩ତମ 
ସଡି୍  ରଖଳାଳ ି ଅରଷ୍ଟ୍ରଲଆିର ନକି୍  କରିଅିସ୍ ଙ୍କଠାରକୁ  
ପରାସ୍ ରହାଇଛନ୍।ି କରିଅିସ ୭-୬, ୩-୬, ୬-୩, 
୬-୨ ରସଟ୍ ରର ବଜିୟୀ ରହାଇ କ୍ାଟ୍ଶର ଫାଇନାଲରର 
ପ୍ରରବଶ କରଛିନ୍।ି କ୍ାଟ୍ଶରରର ୨୭ତମ ସଡି୍  ରକୁ ରଆିର କାରରନ 
ଖାଚାରନାଭଙ୍କକୁ  ରଭଟରିବ। ଏଥିରର କରିଅିସ ରପଭରଟି୍  
ବରିବଚତି ରହଉଛନ୍।ି ରସହପିର ିଖାଚାରନାଭ ଅନ୍ୟଏକ ଚତକୁ ଥ୍ଶ 
ରାଉଣ୍ଡ ମକୁକାବଲିାରର ଦ୍ାଦଶ ସଡି୍  ର୍ନର ପାରବ୍ା କାରରରନା 
ବକୁ ଷ୍ାଙ୍କକୁ  ୬-୧, ୬-୧, ୩-୬, ୭-୬ ମାରାଥନ ରସଟ୍ ରର 
ପରାସ୍ କର ିକ୍ାଟ୍ଶରକକୁ ଉଠଛିନ୍।ି ୫ମ ସଡି୍  ନରରୱର କାର୍ର 
ରକୁ ଡ୍  ଅନ୍ୟଏକ ଚତକୁ ଥ୍ଶ ରାଉଣ୍ଡ ମକୁକାବଲିାରର ୬-୧, ୬-୨, 
୬-୭, ୬-୨ ରସଟ୍ ରର ଫ୍ାନ୍ଟର କରରଣ୍ଟନି ରମାରଟଟ୍ ଙ୍କକୁ  ହରାଇ 

କ୍ାଟ୍ଶରକକୁ ଉଠଛିନ୍।ି ରକୁ ଡ ଏରବ କ୍ାଟ୍ଶରରର ୧୩ତମ ସଡ୍  
ଇଟାଲୀର ମାରଟଓ ବାରରରଟନଙି୍କକୁ  ରଭଟରିବ। ରବରରରଟନ ି

ଅନ୍ୟଏକ ଚତକୁ ଥ୍ଶ ରାଉଣ୍ଡ ମକୁକାବଲିାରର ର୍ନର 
ଆରଲଜାର୍ରୋ ଡାଭରିଡାଭକି୍  ରଫାକନିାଙ୍କକୁ  ୩-୬, 
୭-୬, ୬-୩, ୪-୬, ୬-୨ ମାରାଥନ ରସଟ୍ ରର 
ହରାଇ କ୍ାଟ୍ଶର ଫାଇନାଲରର ପ୍ରରବଶ କରଛିନ୍।ି 

କ୍ତାେ୍ଶେରେ ଜତାରବଉେ, ଗଫ୍ , ଗତାସସିଆ
 ମହଳିା ସଙି୍ଲ୍ଟ ଇରଭଣ୍ଟରର ଟକୁ ୍ୟନସିଆିର ଓନ୍ଟ ଜାରବଉର 
ଅଜଲା ଚତକୁ ଥ୍ଶ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ରର ୭-୬, ୬-୧ ରସଟ୍ ରର 
ରକୁ ରଆିର ଲକୁ ଡମଲିା ସାମରସାରନାଭାଙ୍କକୁ  ହରାଇ ଅଗ୍ରଗତ ି
କରଛିନ୍।ି ରସହପିର ି ଆରମରକିାର ଦ୍ାଦଶ ସଡି୍  ରକାରକା 
ଗଫ୍  ୭-୫, ୭-୫ ରସଟ୍ ରର ଚୀନର ଝାଙ୍ ସକୁଆଇଙ୍କକୁ  
ପରାସ୍ କର ି କ୍ାଟ୍ଶର ଫାଇନାଲରର ପ୍ରରବଶ କରଛିନ୍।ି 
ଗଫ୍  କ୍ାଟ୍ଶରରର ଏରବ ୧୭ତମ ସଡି୍  ଫ୍ାନ୍ଟର କାରରାଲନି୍  
ଗାସ୍ତିଆଙ୍କକୁ  ରଭଟରିବ। 

ମମଦମଭମଦଙ୍କ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ; କ୍ାର୍ଯରମର କରିଅିସ

ୟଏୁସ୍  ଓପନ୍  
ସ୍ଟନରି

ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍  ସ୍ନରନ୍ଟ କପ୍  ମହଳିା ହକ ି

ଲାଉରସନ,୫।୯(ଏରଜନ୍ଟ)ି: ଅନ୍ଜ୍ଶାତୀୟ ହକ ି ରଫରଡରରସନ (ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍ ) 
ରନସନ୍ଟ କପ୍  ହକ ି ଟକୁ ର୍୍ଶାରମଣ୍ଟ ର୍ନର ଭାରଲନ୍ଟଆିରର ଆରୟାଜନ ରହବ। 
ଡରିସମ୍ର ୧୧ରକୁ  ୧୭ ତାରଖି ମଧ୍ୟରର ରଖଳାଯବିାକକୁ ଥିବା ଏହ ି ଟକୁ ର୍୍ଶାରମଣ୍ଟରର 
ଭାରତୀୟ ମହଳିା ଦଳ କାନାଡା ବପିକ୍ଷରକୁ  ଅଭଯିାନ ଆରମ୍ଭ କରବି। ଟକୁ ର୍୍ଶାରମଣ୍ଟରର 
ରମାଟ୍  ୮ଟ ିଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରରିବ। ଭାରତ ପକୁଲ ବ’ିରର ସ୍ାନ ପାଇଛ।ି ଭାରତ 
ସରମତ କାନାଡା, ଜାପାନ ଓ ଦକ୍ଷଣି ରକାରଆି ପକୁଲ ବରିର ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍।ି 
ଏଫ୍ ଆଇଏ୍  ରପ୍ରା ଲଗି୍ ର ଆଗାମୀ ସଜିନ ପାଇଁ ଏହ ି ଟକୁ ର୍୍ଶାରମଣ୍ଟ କ୍ାଲଫିାୟର 
ବରିବଚତି ରହଉଛ।ି ରସହପିର ି ପକୁଲ ଏ’ରର ରକାରଆି, ଇଟାଲୀ, ଆରୟାଜକ 
ର୍ନ ସହତି ଆୟଲ୍ଶାଣ୍ଡ ସାମଲି ରହଛି।ି ଡରିସମ୍ର ୧୧ରର ଭାରତ ତା’ର ପ୍ରଥମ 
ମ୍ୟାଚ୍ ରର କାନାଡାକକୁ ରଭଟବିା ପରର ୧୨ ତାରଖିରର ଜାପାନକକୁ ରଭଟବି। 
ଭାରତ ତା’ର ରଶର ପକୁଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରର ୧୪ ତାରଖିରର ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କାକକୁ ରଭଟବି। 

ଦକୁ ଇଟ ି ପକୁଲର ରଶ୍ଷ୍ଠ ଦକୁ ଇଟ ି ଦଳ ରସମଫିାଇନାଲକକୁ କ୍ାଲଫିାଏ କରରିବ। 
ଡରିସମ୍ର ୧୬ ତାରଖିରର ଦକୁ ଇଟ ି ଯାକ ରସମଫିାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍  ରଖଳାଯବି। 
ରସହପିର ି ଟକୁ ର୍୍ଶ।।ରମଣ୍ଟର ଫାଇନାଚ ମ୍ୟାଚ୍  ୧୭ରର ଆରୟାଜନ ରହବ। 
ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍  ରପ୍ରା ଲଗି୍ ର ୨୦୨୧- ୨୨ ସଜିନରର ଭାରତୀୟ ମହଳିା ତୃତୀୟ 
ସ୍ାନରର ରହ ିଅଭଯିାନ ରଶର କରଥିିଲା।

କାନାଡ଼ା ବପିକ୍ଷରୁ ଭାରତର ଅଭଯିାନ

କଟକ,୫ା୯(ସମସି)- ସ୍ାନୀୟ ଜବାହରଲାଲ ରନରହରକୁ  ଇରଣ୍ଡାର ଷ୍ାଡୟିମ 
ଓ ବାରବାଟୀ ଷ୍ାଡୟିମ ପରସିରରର ଥିବା ବାରସ୍କଟବଲ କରମ୍ଲ୍କ୍ସରର 
ଆସନ୍ା ୮ରକୁ  ଆରମ୍ଭ ରହବ ଜାଭୟିସ୍ଶ କପ୍  ରାଜ୍ୟ ବାରସ୍କଟବଲ ଚାମ୍ଅିନସପି୍ । 
ଜାଭୟିସ୍ଶ ଗରୁପ ଅଫ ସ୍କକୁଲ, ଓଡ଼ଶିା ବାରସ୍କଟବଲ ସଂ� ଏବଂ କଟକ 
ବାରସ୍କଟବଲ ସଂ�ର ମଳିତି ଆନକୁ କୂଲ୍ୟରର ୪ ଦନି ଧର ିଏହ ିପ୍ରତରିଯାଗତିା 
ରଖଳାଯବି। ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ରକବଳ ୧୩ ବର୍ଶରକୁ  କମ୍  ବାଳକ ଓ ବାଳକିା 
ପ୍ରତରିଯାଗୀ ଭାଗ ରନରବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ ଜଲି୍ା ଓ କ୍ବ ଏଥିରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରରିବ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ାଡୟିମରର ବାଳକ ଓ ଜବାହରଲାଲ ରନରହରକୁ  
ଇରଣ୍ଡାର ଷ୍ାଡୟିମରର ବାଳକିା ରଖଳାଳମିାନଙ୍କ ରହଣୀ ବ୍ୟବସ୍ା ରହବ। 
ଏ ରନଇ ରସାମବାର ଏକ ସାମା୍ଦକି ସମ୍ଳିନୀ ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 
କଟକ ବାରସ୍କଟବଲ ଆରସାସଏିସନ ସମ୍ାଦକ ଅରଶାକ କକୁମାର ସାହକୁ, 
ସଙ୍ଠନ ସମ୍ାଦକ ମରହଶ କକୁମାର ସାହକୁ, କାତ୍୍ତିକ ରବରହରା, ଆଶରି ସାହକୁ, 
ଇମତଆିଜ ଖାନ, ସରନ୍ାର ରଜନା, ରାରଜନ୍ଦ୍ର କକୁମାର ଖକୁଣ୍ଟଆି, ଜ୍ାନ ଦାସ, 
ମରନାରଞ୍ନ ରବରହରା, କକୁନାଲ ରବରହରା, ଶବି ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ପ୍ରମକୁଖ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ଏହ ିଅବସରରର ଜସ୍ତି ଉରନ୍ାଚନ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଅଗଷ୍ ମାରର 
ସ୍ରେଷ୍ଠ ମହଳିା 
କ୍ସି୍କଟର 
ସ୍ଦୌଡ଼ସ୍ର ସ୍ଜମମିା 
ସ୍ରାଡ୍ସି୍ଗ୍ବଜ
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