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ଅଜାଡ଼ଲିେ ଆଶଷିଅଜାଡ଼ଲିେ ଆଶଷି

 ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ୬ଠା୯(ସମସି): 
ଜଣେ ନାବାଳକିା ଦୁଷ୍କର୍ମ 
ଘଟୋଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଣ�ାଣ୍ା 
ଣକାଟ୍ମ ବଚିାେ�ତ ିଧଣନଶ୍ୱେ 
�ତ ିଉ�ଯକୁ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରରାେ 
ଭତି୍ଣିେ ଅଭଯିକୁ୍ତ ବୃନ୍ାବନ 
ନାୟକଙୁ୍ ୨୦ବର୍ମ ଣଜଲ 
ଦଣ୍ାଣଦଶ ଶେୁାଇଛନ୍।ି 

ଏହା ସହ �ୀଡ଼ତିାଙୁ୍ ୫ଲକ୍ 
ଟଙ୍ା ସହାୟତା ୋଶ ି
ଣଦବା �ାଇ ଁଡଏିଲ୍ ଏସଙୁ୍ 
ଣ�ାଣ୍ା ଣକାଟ୍ମ ନଣିଦ୍୍ମଶ 
ଣଦଇଛନ୍।ି ଣସହ�ିେ ି
ଅଭଯିକୁ୍ତ ବୃନ୍ାବନଙୁ୍ 
୩୦ହଜାେ ଟଙ୍ା ଜେରିାନାେ 
ଆଣଦଶ ଣହାଇଛ।ି ଜେରିାନା 
ଅନାଣଦୟ ଆଉ ୬ରାସ 
ଣଜଲ ଦଣ୍ ଣଭାଗବିାକୁ 
ନଣିଦ୍୍ମଶ େହଛି।ି 
ସଚୂନାଣଯାଗଷ୍ୟ ଣଯ, ଗଞ୍ାର 
ଜଲି୍ା �େୁୁଣରାତ୍ର�େୁ ବ୍ଲକେ 
ଭାଟକୁରେଡ଼ା ନକିଟ ଏକ 
ଗ୍ାରଣେ ୨୦୧୯ 

ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ 
୨୦ବର୍ଷ ରେଲ୍ 

ନଠାବଠାଳକିଠା ଦୁଷ୍କମ୍ଷ ମଠାମଲଠା

ପୀଡ଼ତିାଙ୍କୁ  ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା 
ଦେବାକକୁ ନଦିଦ୍ଦେଶ

}ପଷୃ୍ଠା-୭

ଜନନାୟକଙ୍କୁ  ଜନତାଙ୍ 
ବରଦୋଭଜିା ସ୍ାଗତ

 ଭୁବରନଶ୍ୱର, ୬।୯(ସମସି): ଣସବା ଓ 
ସର�୍ମେେ େଜତ ଜୟନ୍ୀ ବର୍ମଣେ ଜୀବନବଷ୍ୟା�ୀ 
ସାଧନା ସମ୍ାନ �ାଇ ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରତଷ୍ୟାବତ୍୍ମନ କେଥିିବା 
ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ �ଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍ ୋଜଷ୍ୟବାସୀ 
ଭବଷ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜୋଇଛନ୍।ି ଓଡ଼ଶିାେ ଣକାେ 
ଅନୁଣକାେେୁ ସହସ୍ାଧିକ ଜନତା ରଙ୍ଗଳବାେ 
ୋଜଧାନୀ ଭୁବଣନଶ୍ୱେଣେ �ହଞ୍ ି �ାେମ୍ପେକି 
ନୃତଷ୍ୟ, ବାଦଷ୍ୟ ଓ ଗୀତ ରାଧ୍ୟରଣେ ଶଭୁାଶରି ଅଜାଡ଼ ି
ଣଦଇ ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ପ୍ରତ ି ଥିବା ଣସରାନଙ୍େ ଭଲ 
�ାଇବା ପ୍ରକଟ କେଛିନ୍।ି 

ନଜିେ ପ୍ରୟି ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ଶଣୁଭଚ୍ା ଜ୍ା�ନ 
�ାଇଁ ବଜୁି �ଟ୍ଟନାୟକ ବରିାନବନ୍େେୁ ନବୀନ 
ନବିାସ �ଯ୍ମଷ୍ୟନ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଳ ଆଜ ିଜନସରଦୁ୍ରଣେ 

�େେିତ ଣହାଇଥିଲା। ନବୀନଙୁ୍ ଶଣୁଭଚ୍ା 
ଜୋଇବା �ାଇଁ ସାଧାେେ ଣଲାକଙ୍ ରଧ୍ୟଣେ 
ଏକପ୍ରକାେ ପ୍ରତଣିଯାଗତିା ଣଦଖିବାକୁ ରଳିଥିିଲା। 
ପ୍ରତକୂିଳ �ାଗ, ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ାେ ଅବେିତ ବର୍ମା 
ରଧ୍ୟ ଣଲାକଙ୍ ଉତ୍ାହଣେ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ସାଜ�ିାେ ି
ନ ଥିଲା। ୋଜଷ୍ୟବାସୀଙ୍ ଏ�େ ି ଭଲ�ାଇବା, 
ଶ୍ରଦ୍ା, ଶଣୁଭଚ୍ାଣେ ନଣିଜ ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀ ରଧ୍ୟ 
ସ୍ତମ୍ୀଭୂତ ଣହାଇଛନ୍।ି ପ୍ରତବିଦଳଣେ କଷ୍ୟା�ଟିାଲ 
ଣସାସାଇଟ ି ଫାଉଣଣ୍ସନ �କ୍େୁ �ାଇଥିବା 
ସମ୍ାନକୁ ୋଜଷ୍ୟବାସୀଙ୍ ଉଣଦ୍ଶଷ୍ୟଣେ ସର� ପିତ 
କେଛିନ୍ ିରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀ। ଶଣୁଭଚ୍ାେ ପ୍ରତଦିାନଣେ ନମ୍ର 

ଧନଷ୍ୟବାଦ ଜ୍ା�ନ କେ ିନବୀନ କହଛିନ୍,ି ଏ ସମ୍ାନ 
ସାଣେ ୪ ଣକାଟ ି ଓଡ଼ଶିାବାସୀଙ୍େ। ଆ�େଙ୍ 
ଭଲ �ାଇବା �ାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନଷ୍ୟବାଦ 
ଣବାଲ ି କହଛିନ୍ ି ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନଙ୍େ ଏହ ି
ନମ୍ର ଧନଷ୍ୟବାଦ ଉ�ସ୍ତି ଜନସାଧାେେଙୁ୍ 
ଅଭଭୂିତ କେଛି।ି ‘ଆର ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀଙ୍ �ାଇଁ ଆଣର 
ଗବପିତ’, ‘ନବୀନ �ଟ୍ଟନାୟକ ଜନି୍ାବାଦ ଧ୍ୱନଣିେ 
ୋଜଧାନୀ ପ୍ରକମ୍ପତି ଣହାଇଛ।ି 

ଦଲି୍ୀେ ପ୍ରତଷି୍ତି କଷ୍ୟା�ଟିାଲ ଫାଉଣଣ୍ସନ 
ଣସାସାଇଟ ି �କ୍େୁ ଜୀବନବଷ୍ୟା�ୀ ସମ୍ାନ ସାଧନା 
�େୁସ୍ାେ �ାଇବା �ଣେ ଆଜ ିଓଡ଼ଶିା ଣଫେଥିିଣଲ 
ନବୀନ। ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ସ୍ୱାଗତ କେବିା �ାଇ ଁଶାସକ 
ବଣିଜଡ ି �କ୍େୁ ଭବଷ୍ୟ ଆଣୟାଜନ ଣହାଇଥିବା 

ଣବଣଳ ଏଥିଣେ ସ୍ୱତଃସୂ୍ତ୍୍ମ ଭାବଣେ 
ସାରଲି ଣହାଇଥିଣଲ ହଜାେ ହଜାେ 
ସାଧାେେ ଜନତା। ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ସ୍ୱାଗତ 
କେବିା �ାଇ ଁୋଜଷ୍ୟେ ଣକାେ ଅନୁଣକାେେୁ 
ହଜାେ ହଜାେ ନବୀନଣପ୍ରରୀ ଆଜ ି
ଭୁବଣନଶ୍ୱେଣେ �ହଞ୍ଥିିଣଲ। 

ଦଳେ ବହୁ ବେଷି୍ ଏବଂ ତୁଙ୍ଗ 
ଣନତା, ରନ୍ତ୍ରୀ, ବଧିାୟକ, ୋଜଷ୍ୟ 
�ଦାଧିକାେୀ ଏହ ି ବଶିାଳ 
ସରାଣବଶେ ଣନତୃତ୍ୱ 
ଣନଇଥିଣଲ। ଣଯାଡ଼ଶିଙ୍ଖ, 
ଣଘାଡ଼ାନାଚ, �ାେମ୍ପେକି 
ଓଡ଼ଶିୀ, ଛଉନୃତଷ୍ୟ, ଘଣ୍, 
ରାଦ୍୍ମଳ ଆଦେି ଶବ୍ଦଣେ 
�େୂା ଅଞ୍ଳ ପ୍ରକମ୍ପତି ଣହାଇ 
ଉଠଥିିଲା। ନଦି୍୍ମାେତି ୧୧ଟା ୫୦ 
ରନିଟିଣେ ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବଣନଶ୍ୱେ 

ବରିାନବନ୍େଣେ �ହଞ୍ବିା �ଣେ 
ଦଳେ ବେଷି୍ ଣନତା, ରନ୍ତ୍ରୀ, ବଧିାୟକ 
ଏବଂ କର୍ମକତ୍୍ମାରାଣନ ତାଙୁ୍ ଉଚ୍ସ୍ୱତି 

ସର୍ବଦ୍୍ମନା ଜୋଇଥିଣଲ। ରହଳିା ବଣିଜଡ ି
କାଯ୍ମଷ୍ୟକତ୍୍ମାରାଣନ ହୁଳହୁଳ ିଓ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନଣିେ 

ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ସ୍ୱାଗତ କେଥିିଣଲ। ଣସଠାେୁ 
ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଇଣ୍ାଲକି୍  ବସ୍ ଣେ 

ଏୟାେଣ�ାଟ୍ମଣେ ଥିବା ବଜୁି �ଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ପ୍ରତରିତୂ୍ପି ନକିଟଣେ 
�ହଞ୍ଥିିଣଲ। ପ୍ରବାଦ �େୁୁର ବଜୁି �ଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍ ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋର 
ଜୋଇବା ସହ ଉ�ସ୍ତି ଜନସାଧାେେଙୁ୍ ସଣର୍ବାଧନ କେଥିିଣଲ। 
ପ୍ରବଳ ବର୍ମା ସଣତ୍ବେ ବଶିାଳ ଜନସରଦୁ୍ର ଣଦଖି ଅଭଭୂିତ ଣହାଇ �ଡ଼ଥିିଣଲ 
ନବୀନ। ବର୍ମାଣେ ଭଜି ି ଭଜି ି ତାଙ୍ ସ୍ୱାଗତ ଅଣ�କ୍ାଣେ ଅଣ�କ୍ାେତ 
ସରର୍ମକଙୁ୍ କୃତଜ୍ତା ଜୋଇଥିଣଲ। ଏହା�ଣେ ବଶିାଳ ଣୋଡଣସାଣେ 
ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ବସ୍  ନବୀନ ନବିାସ ଅଭରିଣୁଖ ବାହାେଥିିଲା। ବଣିଜଡ ି

ସାଂଗଠନକି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରେବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ୋଜଷ୍ୟସଭା ସାଂସଦ 
ଡ. ସସ୍ତି �ାତ୍ର, ବଜୁି ଜନତା ଦଳ ସାଧାେେ ସମ୍ପାଦକ(ଯବୁ-ଛାତ୍ର 
ବଷ୍ୟା�ାେ) ପ୍ରେବ ବଳବନ୍ୋୟ, ଛାତ୍ର ବଣିଜଡ ି ସଭା�ତ ି ଣଦବୀେଞ୍ନ 
ତ୍ର�ିାଠୀ, ଭୁବଣନଶ୍ୱେ ରଧ୍ୟ ବଧିାୟକ ଅନନ୍ ନାୋୟେ ଣଜନା ପ୍ରରଖୁ 
ବସ୍ େ ଆଣଗ ଆଣଗ ଯବିା ସହ ରଖୁଷ୍ୟରନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ �ାଣଛାଟ ି ଣନଇଥିଣଲ।  
ବାଟଣେ ସ୍ାଣନ ସ୍ାଣନ ଉ�ସ୍ତି କର୍ମୀ, ପ୍ରଶଂସକଙୁ୍ ନବୀନ ଉଦ୍ ଣବାଧନ 
ଣଦବା ସହ କୃତଜ୍ତା ଜୋଇଥିଣଲ।

ଆପଣମାନଙ୍କୁ  ଆପଣମାନଙ୍କୁ  
ସମସ୍ତଙ୍କୁ  ଦମାର ନମସ୍ାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ  ଦମାର ନମସ୍ାର। 

ଆପଣମାଦନ ଏଦତ ବରଦୋଦର ଭଜି ିଆପଣମାଦନ ଏଦତ ବରଦୋଦର ଭଜି ି
ଭଜି ିଆସଛିନ୍।ି ଦସଥିପାଇଁ ବହକୁତ ବହକୁତ ଭଜି ିଆସଛିନ୍।ି ଦସଥିପାଇଁ ବହକୁତ ବହକୁତ 
ଧନ୍ୟବାେ। ଆପଣମାଦନ ଖକୁସ ିତ? ମକୁଁ ବ ିଧନ୍ୟବାେ। ଆପଣମାଦନ ଖକୁସ ିତ? ମକୁଁ ବ ି

ବହକୁତ ଖକୁସ।ି ଏ ସମ୍ାନ ଦମାର ନକୁ ଦହଁ; ବହକୁତ ଖକୁସ।ି ଏ ସମ୍ାନ ଦମାର ନକୁ ଦହଁ; 
ଏ ସମ୍ାନ ସାଦେ ୪ ଦକାଟ ିଏ ସମ୍ାନ ସାଦେ ୪ ଦକାଟ ି

ଓଡ଼ଶିାବାସୀଙ୍ର।ଓଡ଼ଶିାବାସୀଙ୍ର।

 ବମିାନବନ୍ଦରରକୁ  ନବୀନ ନବିାସ ଜନସମକୁଦ୍ର
 ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ  ‘ସମ୍ାନ’ ଉତ୍ସଗଦେ କଦଲ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ
 ଉପସ୍ତି ଜନତାଙ୍କୁ  କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଦଲ ନବୀନ

 ସମ୍ବଲପରୁ, ୬ଠା୯ (ସମସି): ଓଡ଼ଶିାେ 
୬,୦୯୯ଟ ି ଗ୍ାରଣେ ଣରାବାଇଲ ଣସବା ନାହ ିଁ। 
ଆରୋଜଷ୍ୟ ସରଗ୍ ଭାେତ ବର୍ମଣେ ସବ୍ମାଣଗ୍ 
େହଛି।ି ସେକାେୀ �େସିଂଖଷ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ 
ସରଗ୍ ଣଦଶଣେ ୨୫,୦୬୭ଟ ି ଗ୍ାରେ ଣଲାକ 
ଣରାବାଇଲ ଣସବାେୁ ବଞ୍ତି ଅଟନ୍।ି ଣରାବାଇଲ 
ଣସବାେୁ ବଞ୍ତି ଣଦଶେ ରଖୁଷ୍ୟ ୧୦ଟ ିୋଜଷ୍ୟ ରଧ୍ୟେୁ 
ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରରର ସ୍ାନଣେ ଥିବାଣବଣଳ ଦ୍ତିୀୟ 
ସ୍ାନଣେ ରଧ୍ୟପ୍ରଣଦଶ ୨୬୧୨ଟ ି ଗ୍ାର ଓ ତୃତୀୟ 
ରହାୋଷ୍ଟ୍ରେ ୨୩୨୮ଟ ିଗ୍ାର େହଛି।ି କ୍ରରାନ୍ବୟଣେ 
ଅନଷ୍ୟ ୋଜଷ୍ୟ ଗଡ଼ୁକି ଣହଉଛ ି ଅେୁୋଞ୍ଳପ୍ରଣଦଶ 
୨୨୨୩ ଗ୍ାର, ଛତଶିଗଡ଼ ୧୮୪୭, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଣଦଶ 
୧୭୮୭, ଣରଘାଳୟ ୧୬୭୪, ଝାଡ଼ଖଣ୍ ୧୪୪୪, 
ୋଜସ୍ାନ ୯୪୧ ଓ ଆସାରେ ୬୧୬ଟ ି ଗ୍ାରଣେ 
ଣରାବାଇଲ ଣସବା ଉ�ଲବ୍ଧ ନାହ ିଁ। ବଣିଶର କେ ି

ଓଡ଼ଶିାେ ଆଦବିାସୀ ଅଧଷୁ୍ୟରତି ଓ ଦୁଗ୍ମର ଅଞ୍ଣେ 
ଥିବା ଗାଁ ଗଡ଼ୁକି ଣରାବାଇଲ ଣସବାେୁ ବଞ୍ତି 
ଣହାଇଛନ୍।ି ବତ୍୍ମରାନ ଯଗୁଣେ �େସ୍ପେ 
ରଧ୍ୟଣେ ଣଯାଗସତୂ୍ର ସ୍ା�ନ ନରିଣନ୍ 
ଣରାବାଇଲ ଏକରାତ୍ର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ 
ରାଧ୍ୟର ଣହାଇଥିବାେୁ 
ସରଣସ୍ତ ଏହା ଉ�ଣେ 
ନଭି୍ମେଶୀଳ। ଣହଣଲ 
ଆର ୋଜଷ୍ୟେ ୬ 
ହଜାେେୁ ଊଦ୍ବେ୍ମ ଏ�େ ି
ଗ୍ାର େହଛି ିଣଯଉଠଁ ିଣଲାକରାନଙ୍େ ଣରାବାଇଲ 
ଧେବିା ସାତସ�ନ ଣହାଇ�ଡ଼ଛି।ି 

ଅବଶଷ୍ୟ ଓଡ଼ଶିାେୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କେୁଥିବା ଅଶ୍ୱନିୀ 
ଣବୈଷ୍ଣବ ବତ୍୍ମରାନ ଣକନ୍ଦ୍ର ଇଣଲଣକ୍ ରୋନ ି୍  ତରା 
ସଚୂନା ଓ ପ୍ରଯକୁ୍ତ ିରନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାେୁ ଓଡ଼ଶିାବାସୀ ଏେକି ି

ଅନଷ୍ୟରାନଙ୍ ଅଣ�କ୍ା ଅଧିକ ସବୁଧିା 
ସଣୁଯାଗ ହାଣତଇଣବ 
ଣବାଲ ି ସରସ୍ତଙ୍େ 
ଆଶା େହଛି।ି ଗତବର୍ମ 

ନଣଭର୍ବେଣେ ଣକନ୍ଦ୍ର 
ସେକାେ ଦ୍ାୋ ଅନୁଣରାଦନ 

ଣହାଇଥିବା ଣଯାଜନା ଅନୁଯାୟୀ 
ଓଡ଼ଶିା ସଣରତ ଆନ୍ଧ୍ରରେପ୍ରଣଦଶ, 
ଛତଶିଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ ଓ ରହାୋଷ୍ଟ୍ର 
ଏହ ି୫ଟ ିୋଜଷ୍ୟେ ଆଦବିାସୀବହୁଳ 

୭୨୮୭ଟ ିଗ୍ାରଣେ ଣରାବାଇଲ ଣସବା ଉ�ଲବ୍ଧ 
କୋଇଣବ। ଫଳଣେ ଓଡ଼ଶିାେ ୨୭୯୨ଟ ିଗ୍ାରଣେ 
ଆଗାରୀ ଦନିଣେ ୪ଜ ିଣରାବାଇଲ ଣସବା ଉ�ଲବ୍ଧ 
ଣହଇ�ାେବି। ତନ୍ମଧ୍ୟେୁ କନ୍ଧରାଳ ଜଲି୍ାେ ସବ୍ମାଧିକ 
୪୬୫ଟ ିଗ୍ାର େହଥିିବା ଣବଣଳ 

ଲ�ାବାଇେ ଲେବାରୁ ବଞ୍ତି ଓଡ଼ଶିାର ୬,୦୯୯ ଗ୍ା�

ଦେଶଦର ପ୍ରଥମ

}ପଷୃ୍ଠା-୭
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ବୁଧବାର, ୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ବୁଧବାର, ୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଜନନାୟକଙ୍କ ୍ାଇଁ ଜନେମଦୁ୍ର ବମିାନବନ୍ଦର। ଏହା ସକୌଣେ ିନବି୍ାଚନ ଜନନାୟକଙ୍କ ୍ାଇଁ ଜନେମଦୁ୍ର ବମିାନବନ୍ଦର। ଏହା ସକୌଣେ ିନବି୍ାଚନ 
ସ�ାଭାଯାତ୍ା ନ ଥିଲା କ ିଉଦଘାଟନୀ େମାସରାହ ନ ଥିଲା। ଜନେମଦୁ୍ରସର ସ�ାଭାଯାତ୍ା ନ ଥିଲା କ ିଉଦଘାଟନୀ େମାସରାହ ନ ଥିଲା। ଜନେମଦୁ୍ରସର 

ୋମଲି ସହାଇଥିସଲ ଦଳୀୟ କମ୍ୀ, କମ୍କର୍୍ା, ୋଧାରଣ ଜନତା। ୋମଲି ସହାଇଥିସଲ ଦଳୀୟ କମ୍ୀ, କମ୍କର୍୍ା, ୋଧାରଣ ଜନତା। 
ସେବା ଓ େମ୍୍ଣର ରଜତ ଜୟନ୍ୀ ୍ାଳନ ବର୍ସର ଜୀବନବ୍ା୍ୀ ସେବା ଓ େମ୍୍ଣର ରଜତ ଜୟନ୍ୀ ୍ାଳନ ବର୍ସର ଜୀବନବ୍ା୍ୀ 

ୋଧନା ନମିସନ୍ ନୂଆଦଲି୍ୀସର େମ୍ାନତି ଓଡ଼�ିାର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ ୋଧନା ନମିସନ୍ ନୂଆଦଲି୍ୀସର େମ୍ାନତି ଓଡ଼�ିାର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ 
୍ଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ �ସୁଭଚ୍ା ଜଣାଇବା ଲାଗ ିବମିାନବନ୍ଦରରୁ ନବୀନ ନବିାେ ୍ଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ �ସୁଭଚ୍ା ଜଣାଇବା ଲାଗ ିବମିାନବନ୍ଦରରୁ ନବୀନ ନବିାେ 
୍ଯ୍୍ନ୍ ସଯଉଁ ଶ୍ରଦ୍ା ଓ �ସୁଭଚ୍ାର ଜୁଆର େଷୃ୍ ିସହାଇଥିଲା ତାହା ଆସଦୌ ୍ଯ୍୍ନ୍ ସଯଉଁ ଶ୍ରଦ୍ା ଓ �ସୁଭଚ୍ାର ଜୁଆର େଷୃ୍ ିସହାଇଥିଲା ତାହା ଆସଦୌ 

ଅପ୍ରତ୍ା�ତି ନ ଥିଲା। ରାଜ୍ର ବଭିନି୍ନ ସକାଣ ଅନୁସକାଣରୁ ହଜାର ଅପ୍ରତ୍ା�ତି ନ ଥିଲା। ରାଜ୍ର ବଭିନି୍ନ ସକାଣ ଅନୁସକାଣରୁ ହଜାର 
ହଜାର ଜନୋଧାରଣ, ଦଳୀୟ କମ୍ୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟି ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍କ ହଜାର ଜନୋଧାରଣ, ଦଳୀୟ କମ୍ୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟି ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍କ 
�ସୁଭଚ୍ା ଜଣାଇବାକୁ ଛୁଟ ିଆେଥିିସଲ ରାଜଧାନୀ। ଦନିକ ୍ବୂ୍ରୁ �ସୁଭଚ୍ା ଜଣାଇବାକୁ ଛୁଟ ିଆେଥିିସଲ ରାଜଧାନୀ। ଦନିକ ୍ବୂ୍ରୁ 

ରାଜଧାନୀସର ସଡ଼ରା ୍କାଇଥିସଲ। ବର୍ାସର ଭଜିଭିଜି ିସେମାସନ ରାଜଧାନୀସର ସଡ଼ରା ୍କାଇଥିସଲ। ବରା୍ସର ଭଜିଭିଜି ିସେମାସନ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍କ େମ୍ବଦ୍୍ନା ଜଣାଇଥିସଲ। ରାଜ୍ବାେୀଙ୍କ ସ୍ୱତଃସୁ୍ର୍୍ ବର୍ା ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍କ େମ୍ବଦ୍୍ନା ଜଣାଇଥିସଲ। ରାଜ୍ବାେୀଙ୍କ ସ୍ୱତଃସୁ୍ର୍୍ ବର୍ା 

ଭଜିା �ସୁଭଚ୍ା ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍କ ଅଭଭୂିତ କରଥିିଲା। ରାଜ୍ବାେୀଙ୍କ ନମିସନ୍ ଭଜିା �ସୁଭଚ୍ା ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍କ ଅଭଭୂିତ କରଥିିଲା। ରାଜ୍ବାେୀଙ୍କ ନମିସନ୍ 
ଏହ ିେମ୍ାନକୁ ଉତ୍ସଗ୍ କରଥିିସଲ ନବୀନ।ଏହ ିେମ୍ାନକୁ ଉତ୍ସଗ୍ କରଥିିସଲ ନବୀନ।

ସ୍ନେହଭଜିା ଶ୍ରଦ୍ାର ଜୁଆରସ୍ନେହଭଜିା ଶ୍ରଦ୍ାର ଜୁଆର
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ ୍ଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ମନାେ ିଶ୍ରୀମନ୍ଦରି େମ୍ଖୁସର ଦୀ୍ଦାନ
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ବାଲେଶ୍ୱର,୬।୯(ସମସି): ବାଲେଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ାଲର ପ୍ରତଷି୍ା ଲେବ ଟଙ୍ା ଛପା 
କାଗଜକଳ। ଏ ଲେଇ ପବୂ୍ବରୁ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ 
ଥର ରଜିର୍ବ ବ୍ାଙ୍ର ବରିନି୍ନ ଅଧିକାରୀମାଲେ 
ପରଦିର୍ବେ କରଯିାଇଛନ୍।ି ମଙ୍ଗଳବାର ପଣୁ ି
ରଜିର୍ବ ବ୍ାଙ୍ର ଅଧିକାରୀମାଲେ ବାଲେଶ୍ୱର 
ଗସ୍ତ କର ି ଲଷେତ୍ର ପରଦିର୍ବେ 

କରବିା ସେ ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରେଣ 
ଏବଂ ଅେ୍ାେ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଲର 
ସମୀଷୋ କର ିଲେରଛିନ୍।ି ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାଲର 
ରଜିର୍ବ ବ୍ାଙ୍ର ଟଙ୍ା ଛପା କାଗଜକଳ 
ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇ ଁରଜିର୍ବ ବ୍ାଙ୍ର ତେି ିଜଣଆି ଟମି 
ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଗସ୍ତ କର ି ପ୍ରସ୍ତାବତି ଜମରି 
ସ୍ତି ି ଅେୁଧ୍ାେ କରଛିନ୍।ି ରଜିର୍ବ ବ୍ାଙ୍ର 
ସଇିଓ,ଏମଡ ି ଓ ଲେୟାରମ୍ାେ ଗସ୍ତଲର 
ଆସଥିିଲେ। ଲସମାେଙ୍ ସେ ଜଲି୍ା ପ୍ରରାସେ 
ପଷେରୁ ଜଲି୍ାପାଳ, ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ, 
ତେସେିଦାର, ଜଲି୍ା ବେିଲିଯାଗ ଲପ୍ରାତ୍ାେେ 

କର୍ତ୍ ୍ବପଷେ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ। ରଜିର୍ବ 
ବ୍ାଙ୍ର ଏେ ି ଟମି ବଲିରଷକର ି ଲରମଣୁା 
ତେସେି ଅନ୍୍ବଗତ ପଦାବଡଗାଁକୁ ଯାଇ ଜମ ି
ଅଧିଗ୍ରେଣ ସମ୍ପକ୍ବଲର ଆଲୋେୋ କରଥିିଲେ। 
ଏେ ି ଟଙ୍ା ଛପା ଯାଉଥିବା କାଗଜକଳ 
ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇ ଁ ରଜିର୍ବ ବ୍ାଙ୍କୁ ଲମାଟ 

୩ରେ ଏକର ଜମରି ଆବର୍କତା ରେଛି।ି 
ଲେଲେ ସରକାରୀ ଜମ ି ରାଲବ ପଦାବଡଗାଁ 
ଲମୌଜାରୁ ୧୫୦ଏକର ଏବଂ ଘଲରାଇ ଜମରୁି 
୧୫୦ଏକର ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରେଣ କରାଯବିାକୁ 
ସ୍ରି ଲୋଇଛ।ି ଏୋସେ ଏେ ି ଟମି ପଡିବ୍ଲ ୍୍ ଡ ି
ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବତି ସ୍ାେକୁ ୭ରେ ମଟିର 
ସଂଲଯାଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ସ୍ତି ିଲଦଖିବା ସେ 
ବଷ୍ବା ପାଣ ି େଷି୍ାସେ ଲେଇ ଜେିା୍ ପ୍ରରାସେ ସେ 
ସବଲିରଷ ଆଲୋେୋ ଲୋଇଥିୋ।

କଟକ,୬ା୯(ସମସି): ଟମମିୋେ 
ଇଲ୍ ଲେସ୍  ତଥା ଦୂରାଲରାଗ୍ ଆଳଲର 
ରଷିେକ ମାଲେ ବଦଳ ି ଆଲବଦେ 
କରୁଛନ୍।ି ଲସମାେଙ୍ର ଲରାଗ 
ସେଜଲର ଆଲରାଗ୍ ସାଧ୍ ଲେବ ୋେ ିଁ। 
ଘର ଠାରୁ ଦୂରଲର ରେ ି ରଷିୋଦାେ 
କରବିା ଓ େଜି ସ୍ାସ୍୍ପ୍ରତ ି ଦତ୍ ଷ୍ ି ଲଦବା 
କଷ୍କର ଲୋଇପଡ଼ୁଛ।ି ଏଣ ୁେଜି ଜଲି୍ାର 

ଲକୌଣସ ି ସ୍େୁକୁ ବଦଳ ି କରାଇବା 
େମିଲନ୍ ଆଲବଦେ ପତ୍ରଲର ଉଲଲ୍ଖ 
କରୁଛନ୍।ି ଏରଳ ି ଆଲବଦେପ୍ରକ୍ୟିା 
ରତିଲର ଗତ ରଷିୋବଷ୍ବଲର ସ୍ାସ୍୍ ବରିାଗ 
ୋତଲର ପଡ଼ଥିିୋ ମାଳମାଳ ଜାଲ୍  
ସ୍ାସ୍୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ରଷିେକମାେଙ୍ ଏରଳ ି
ଜାେଆିତକୁି ଧରବିା ପାଇ ଁସ୍ାସ୍୍ ବରିାଗ 
ସଜାଗ ଲୋଇଛ।ି କଟକ ବକ୍ବିଜାର 
ପରୁୁଣା ଲସଲକ୍ଲଟରୀଏଟ୍  କ୍ାମ୍ପସଲର 
ଥିବା ଜଲି୍ା ସ୍ାସ୍୍ ରବେଲର ଆସନ୍ା ୧୪ 
ତାରଖିରୁ ଅଲକଟାବର ୧୩ ତାରଖି ପଯ୍୍ବ ନ୍ 
ପଯ୍୍ବ ାୟକ୍ଲମ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଲମଡ଼କିାେ ଲବାଡ୍ବ 

ବସବି। ଲଯଉଁଥିଲର ରାଜ୍ର ୭୯୪ 
ଜଣ ରଷିେକଙୁ୍ ଉପସ୍ତି ଲେବା ପାଇଁ 
େଲିଦ୍୍ବର ରେଛି।ି ବରଷି୍ ଡାକ୍ତରମାେଙ୍ 
ଉପସ୍ତିଲିର ଲସମାେଙ୍ର ସ୍ାସ୍୍ାବସ୍ା, 
ସମସ୍ତ ସ୍ାସ୍୍ପରୀଷୋ ରଲିପାଟ୍ବ ଯାଞ୍ଚ 
କରାଯବି।
 ରଷିେକମାଲେ ୋକରିଲିର େୟିମତି 
ଲେବା ପଲର ବଦଳ ି ଆଲବଦେ 

କରୁଛନ୍।ି ମୁ୍ େୁଆେ ରରି୍ଲିର ବଦଳ ି
ମଳୁିଛ।ି ଅଥ୍ବାତ୍  ରନି୍ନ ରନି୍ନ ଜଲି୍ାଲର 
ରେଥିିବା ଦୁଇ ରଷିେକ ପରସ୍ପରର 
ସେମତଲିର ବଦଳ ିଲେଉଛନ୍।ି ଏୋଛଡ଼ା 
ଟମମିୋେ ଇଲ୍ ଲେସ୍  ଲଦଖାଇ ଅଲେକ 
ରଷିେକ ବଦଳ ି େମିଲନ୍ ଆଲବଦେ 
କରୁଛନ୍।ି େତ୍ଦ୍ ଲରାଗ, କଡି୍ େୀ ସମସ୍ା 
ଲଯାଗୁ ଁ ଡାଏେସିସି୍ , କ୍ାେ୍ସର ରଳ ି
ଦୂରାଲରାଗ୍ଲର ଆକ୍ାନ୍ ଲୋଇଥିବା 
ଦର୍ବାଉଛନ୍।ି କଟକ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ 
େକିତି୍ାଧିକାରୀ(ସଡିଏିମଓ) ଡ. ସତ୍ବ୍ରତ 
ଲଛାଟରାୟଙ୍ କେବିା ଅେୁସାଲର, 

ଗତବଷ୍ବ ଟମମିୋେ ଇଲ୍ ଲେସ୍  ଦର୍ବାଇ 
ଅଲେକ ବଦଳ ି ଆଲବଦେ କରଥିିଲେ। 
ଆଲବଦେପତ୍ର ଗଡ଼ୁକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯବିା 
ଲବଲଳ ଜାେ ସ୍ାସ୍୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗନୁ୍ା 
ଲୋଇଥିବା ଲଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିୋ। ଏଣ ୁ
ରଷିେକମାେଙ୍ ଜାେଆିତକୁି ଧରବିା ପାଇଁ 
ସ୍ାସ୍୍ ବରିାଗ ପଷେରୁ ଏେ ି ପଦଲଷେପ 
େଆିଯାଇଥିବା ଲସ କେଛିନ୍।ି ଲମାଟ 
୮ଟ ି ପଯ୍୍ବ ାୟଲର ରାଜ୍ର ୭୯୪ ଜଣ 
ରଷିେକଙୁ୍ ଡକାଯବି। ଏକ େଜାରରୁ 
ଅଧିକ ରଷିେକ ବଦଳ ିେମିଲନ୍ ଆଲବଦେ 
କରଛିନ୍।ି ଲେଲେ ଲଯଉମଁାଲେ ସ୍ାସ୍୍ଗତ 
ସମସ୍ା ଦର୍ବାଇଛନ୍ ିଲକବଳ ଲସମାେଙୁ୍ 
େ ିଁ ଡକାଯବିାକୁ େଷି୍ର୍ ି ଲୋଇଛ।ି 
ଲସଲପଟମ୍ବର ୧୪ ତାରଖି ପ୍ରଥମ ଦବିସଲର 
୧୦୦ ଜଣ ରଷିେକ ଆସଲିବ। ରାଜ୍ର 
ବରିନି୍ନ ଲମଡ଼କିାେ କଲେଜ ଓ େସ୍ପଟିାେର 
ବରଷି୍ ଡାକ୍ତରମାେଙୁ୍ ଲେଇ ସ୍ତନ୍ତ୍ର 
ଲମଡ଼କିାେ ଲବାଡ୍ବ ଗଠେ କରାଯାଇଛ।ି 
ରଷିେକମାଲେ ଲକାରଡି୍  ଆର୍ ଟପିସିଆିର 
ଲେଲଗଟରି ସାଟମିେିଲକଟ ଠାରୁ ଲେଇ 
େଜି ସ୍ାସ୍୍ ସମସ୍ାର ସମସ୍ତ ଅରଜିେିାେ 
ରଲିପାଟ୍ବ ଧର ି ଆସଲିବ। ଏେ ି ପ୍ରକ୍ୟିା 
ପଲର ଅଲେକ ରଷିେକଙ୍ ଜାେଆିତ ି
ଧରାପଡ଼ପିାଲର ଲବାେ ି କୁୋଯାଉଛ।ି

ଲ�ୋକକଥୋ

ଖାସା ସଂସ୍ାର ଲେ କରନ୍ ିେଲରନ୍ଦ୍ର
ଲଦରକୁ ଋଣଲର ବୁଲଡ଼ଇ,

ପ୍ରଗତ ିୋଲଁର ଦୁଗ୍ବତ ିଡାକନ୍ି
ଆଥ୍ବକ ଦୁଃସ୍ତ ିବଲେଇ।

ଋଣକର ିଘଅି ପଅିଇ,
ସବୁର୍୍ବ ରଣ୍ାର କମ ିକମ ିଯାଏ
ଲଦଖାନ୍ ିଲେତତ୍ ତ୍ବ ବଲଡ଼ଇ ॥

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୬।୯(ସମସି): ବୁଧବାରଠାରୁ ରାଜ୍ଲର ବଷ୍ବାର 
ପରମିାଣ ବେ଼ବି। ପବୂ୍ବ ଲକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଲଙ୍ଗାପସାଗରଲର ସତ୍ଷ୍ ିଲେବାକୁ 
ଥିବା େଘେୁାପ ରାଜ୍କୁ ପଣୁ ିବଷ୍ବା ଆଣବି। ବୁଧବାରଠାରୁ ବରିନି୍ନ 
ସ୍ାେଲର ପ୍ରବଳ ଥିବା ଲବଲଳ ଗରୁୁ ଠାରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତ ିପ୍ରବଳ ବଷ୍ବା 
ଲେବ। ଏଲେଇ ପାଣପିାଗ ଲକନ୍ଦ୍ର ପଷେରୁ ବରିନି୍ନ ଜଲି୍ା ପାଇ ଁଆେଟ୍ବ 
ଜାର ି କରାଯାଇଥିବା ଲବଲଳ େଘେୁାପ ସମ୍ପକ୍ବଲର କୁୋଯାଇଛ।ି 
ପାଣପିାଗ ଲକନ୍ଦ୍ରର ସେୂୋ ଅେୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ପବୂ୍ବ ଲକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବଲଙ୍ଗାପସାଗରଲର ଏକ ଘରୂ୍ମିବଳୟ ସତ୍ଷ୍ ିଲେବ। ଏୋ ପ୍ରରାବଲର 
ପରବର୍୍ବୀ ୪୮ ଘଣ୍ାଲର ଏକ େଘେୁାପ ସତ୍ଷ୍ ି ଲେବ। ବୁଧବାର 
ଗଞ୍ାମ, ଗଜପତ,ି କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଲକାରାପଟୁ୍ ଲର ପ୍ରବଳ 
ବଷ୍ବା ଆରଙ୍ା ରେଛି।ି ଏୋକୁ ଦତ୍ ଷ୍ଲିର ରଖି ପାଣପିାଗ ଲକନ୍ଦ୍ର ଏେ ି
ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକି ପାଇ ଁ ଲୟଲୋ ଆେଟ୍ବ ଜାର ି କରଛି।ି ଲସେପିର ି ୮ 
ତାରଖିଲର ୯ଟ ି ଜଲି୍ା ଓ ୯ ତାରଖିଲର ୧୬ଟ ି ଜଲି୍ାକୁ ପ୍ରବଳରୁ 
ଅତ ି ପ୍ରବଳ ବଷ୍ବା ଲେଇ ସତକ୍ବ ସେୂୋ ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି 
 ପାଣପିାଗ ବଲିରଷଜ୍ଞ ପ୍ରଲେସର ସଲୁରନ୍ଦ୍ରୋଥ ପରପୁାଳକ କେଛିନ୍ ି
ଲଯ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ାେ୍ଣ ସଦୁ୍ା ଘରୂ୍ମି ବଳୟ ସତ୍ଷ୍ ିଲୋଯାଇଛ।ି ଏୋ 
ପ୍ରରାବଲର ବୁଧବାର ଲକନ୍ଦ୍ରୀୟ-ପଶ୍ମି ବଲଙ୍ଗାପସାଗରଲର 
ଘେୀରୂତ ଲୋଇ କ୍ମରଃ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳକୁ ମେୁାଁଇବ। 
ଏନ୍ ସଏିଚ୍ ଡବ୍ଲଏ୍ଫ୍  ମଲଡଲ୍ ର ଆକଳେ ଅେୁଯାୟୀ ଏେ ି
ସଷି୍ମଟ ି ଓଡ଼ରିା ଉପକୂଳ ଲୋଇ ୧୨ ତାରଖିଲର ପଶ୍ମି ଆଡ଼କୁ 
ଯବି। ଏୋର ପ୍ରରାବଲର ଆସନ୍ା ୩ ଦେି (୮ ତାରଖି ପଯ୍୍ବ ନ୍) 
ରାଜ୍ଲର ବଷିେପି୍ତ ବଷ୍ବା ଲେବ। ଏୋର ପର ଦୁଇ ଦେି ଅଥ୍ବାତ୍  ୯ 
ଓ ୧୦ ତାରଖିଲର ଉପକୂଳ ବଲିରଷ କର ି ଉର୍ର ଉପକୂଳଲର 
୪୦ ମମି ି , ଦଷେଣିଲର ୫୦ ମମି ି ଓ ପଶ୍ମିଲର ୨୦ ମମି ି ବଷ୍ବା 
ଲୋଇପାଲର। ରୁବଲେଶ୍ୱରଲର ୯ଲର ମଧ୍ମ ଧରଣର ଏବଂ ୧୦ 
ଓ ୧୧ଲର ସ୍ଳ୍ପରୁ ମଧ୍ମ ଧରଣର ବଷ୍ବା ଲେବ। ଆର୍ନ୍ରୀଣଲର 
୯-୧୧ ପଯ୍୍ବ ନ୍ ସ୍ଳ୍ପ ବଷ୍ବାର ସମ୍ାବୋ ରେଛି।ି ୧୨-୧୪ ମଧ୍ଲର 
ବଷ୍ବାର ପରମିାଣ ବେ଼ବି। ଉପକୂଳଲର ମଧ୍ମ ଓ ସ୍ାଲେ ସ୍ାଲେ 
ରାର ି ବଷ୍ବା ଲୋଇପାଲର। ଆର୍ନ୍ରୀଣ ଦଷେଣିଲର ସବୁଠୁ 
ଅଧିକ ବଷ୍ବା ଲେବ। ଦ୍ତିୀୟ େଘେୁାପ ଟ ି ୧୨ ତାରଖିଲର ଉର୍ର 
ବଲଙ୍ଗାପସାଗରର ମଣୁ୍ଲର ସତ୍ଷ୍ ି ଲେବାର ସମ୍ାବୋ ରେଛି।ି

ଆଜଠୁି ରୋଜ୍ୟଲର ବଢ଼ବି ବର୍ୋ

ପରୁୀ,୬ା୯(ସମସି): ଆଗକୁ ଆସଛୁ ି
କାର୍ମିକ। ପବତି୍ର କାର୍ମିକ ମାସଲର ପରୁୀକୁ 
ବେୁ ସଂଖ୍କ େବଷିଆିଳ ି ବ୍ରତ ପାଳେ 
କରବିାକୁ ଆସଥିାନ୍।ି ଲସମାଲେ େଜି 
େଜି ଉଦ୍ମଲର ମଠ, ଧମ୍ବରାଳାଲର 
ରୁେନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରତଧାରୀଙୁ୍ ଅଧିକ 
ଖର୍୍ବାନ୍ ଲେବାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ଏମତି ି ବ ି
ଲକଲତ ଜଣଙ୍ର ଶ୍ୀଲଷେତ୍ରଲର ରେ ିେବଷି 
କରବିାକୁ ଇଚ୍ା ଥିଲେ ବ ି ଅଥ୍ବାରାବରୁ 
ଆସପିାର ି େ ଥାନ୍।ି ଏେ ି ଅସବୁଧିାକୁ 
ଦୂର କରବିାକୁ ରାଜ୍ ସରକାର ଆରମ୍ 
କରଥିିଲେ େବଷିଆିଳ ି ଲଯାଜୋ। ଲେଲେ 
କଲରାୋ ମୋମାରୀ ପାଇଁ ଦୁଇବଷ୍ବ ଲେବ 
ଏେ ି ଲଯାଜୋ ବନ୍ଦ ରେଥିିବା ଲବଲଳ 
ଏ ବଷ୍ବ ପଣୁ ି ଆରମ୍ ଲେବ। ଏଥିପାଇଁ 
ମଙ୍ଗଳବାର ଜଲି୍ାପାଳ ସମଥ୍ବ ବମ୍ବାଙ୍ 
ଅଧ୍ଷେତାଲର ପ୍ରାଥମକି ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଲବୈଠକ 
ଅେୁଷ୍ତି ଲୋଇଯାଇଛ।ି େଳତିବଷ୍ବ ପ୍ରାୟ 
ଅଲେଇ େଜାର ବ୍ରତଧାରୀଙୁ୍ ରଖିବା 
ୋଗ ି ପ୍ରରାସେ େନି୍ା କରୁଛ।ି ଏ ଲେଇ 
୮ ତାରଖିରୁ ବଜି୍ଞପ୍ତ ି ପ୍ରକାର ପାଇବ। 
ଲସେପିର ି ୧୦ରୁ ପଞ୍ୀକରଣ ଆରମ୍ 
କରାଯାଇ ୨୫ଲର ଲରଷ ଲେବ। ଏଥର 

େୂତେ େବଷିଆିଳୀ ରବିରି ସ୍ାୟୀ ରାଲବ 
କାଯ୍ବ୍ଷେମ ଲେବ େଲରନ୍ଦ୍ରଲକାଣସ୍ତି 
ବତ୍ ନ୍ଦାବତୀ େବିାସଲର େବଷିଆିଳୀମାଲେ 
ରେଲିବ। ରବିରି ଆରମ୍ ଦେି ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଏୋକୁ ଉଦ୍ାଟେ କରଲିବ। ଆବର୍କ 
ପଡ଼ଲିେ ଲରେଲେ ଟୁରଷି୍ କଲମ୍ପେ୍କ୍ ଏବଂ 
ଲମାେସିାେ ି କେ୍ାଣ ମଣ୍ପକୁ ଅସ୍ାୟୀ 
ରବିରି କରାଯବି। ପ୍ରତ ି ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ 

କାଯ୍ବ୍ାଳୟଲର ସ୍ାେୀୟ େବଷିଆିଳ ି
ପଞ୍ୀକରଣ କରଲିବ। େବଷିଆିଳୀଙ୍ ପାଇଁ 
ବୁଷ୍ର ଲଡାଜ ବାଧ୍ତାମକୂଳ ରେବି ଲବାେ ି
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ପ୍ରତବିଷ୍ବ କାର୍ମିକ ମାସର ବ୍ରତ ପାଳେ 
େମିଲନ୍ ରାଜ୍ର ବରିନି୍ନ ଜଲି୍ାରୁ େବଷିଆିଳ ି
ଆସଥିାନ୍।ି ପରଣିତ ବୟସଲର େବଷି 
କରବିାକୁ ଆସଥୁିବା ବ୍ରତଧାରୀମାଲେ େଜିସ୍ 
ଖର୍୍ବଲର ବରିନି୍ନ ମଠ, ମନ୍ଦରି, ଧମ୍ବରାଳା 
ଏବଂ ଲକେ ି ଲକେ ି େଜି ସମ୍ପକ୍ବୀୟଙ୍ ଘଲର 
ରେଥିାନ୍।ି ଏମତି ି ବ ି ଅଲେକ ବ୍ରତଧାରୀ 

ଅଛନ୍,ି ଲଯଉମଁାଲେ ଲକବଳ ପଞ୍ଚକ 
ପାଞ୍ଚଦେି ଶ୍ୀଲଷେତ୍ର ରେ ି େବଷି କରଥିାନ୍।ି 
ଏମାଲେ ପ୍ରଲତ୍କ ଦେି ପ୍ରତୁ୍ଷରୁ 
ଶ୍ୀଲଷେତ୍ରର ବରିନି୍ନ ତୀଥ୍ବ ପଷୁ୍କରଣିୀଲର ସ୍ାେ 
କରବିା ସେ ରାଇଦାଲମାଦରଙୁ୍ ପଜୂା 
କରଥିାନ୍।ି ଶ୍ୀମନ୍ଦରିକୁ ଯାଇ ମୋପ୍ରରୁଙୁ୍ 
ଦର୍ବେ କର ିଦେିକୁ ଥଲର େବଷିାନ୍ନ ଲସବେ 
କରନ୍।ି ଲକେ ି ଲକେ ି ୋତଲର େବଷିାନ୍ନ 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଥିବା ଲବଲଳ ଆଉ ଲକେ ି
ମାସଟା ଯାକ ମୋପ୍ରସାଦ ମଧ୍ ଲସବେ 
କରଥିାନ୍।ି ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂର ପରଣିତ 
ବୟସଲର ପେଞ୍ଚଥିିବା ମେଳିାମାଲେ ବ୍ରତ 
କରବିାକୁ ପରୁୀ ଆସଥିାନ୍।ି ଲତଣ ୁଲସମାଲେ 
କପିର ି ମାଗଣାଲର ରେ ି ବ୍ରତ ପାଳେ 
କରଲିବ, ଲସଥିୋଗ ି ୨୦୧୬ଲର ରାଜ୍ 
ସରକାର େବଷିଆିଳ ି ଲଯାଜୋ ଆରମ୍ 
କରଥିିଲେ। ଏେ ି ଲଯାଜୋ ଅେୁଯାୟୀ, 
ପ୍ରଥଲମ େବଷିଆିଳମିାଲେ ଲସମାେଙ୍ 
ୋମ ପଞ୍ୀକରଣ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ର 

ଲଯ ଲକୌଣସ ି ଜଲି୍ାର େବଷିଆିଳଙି୍ ପାଇଁ 
ଏେ ି ସବୁଧିା ରେଥିିୋ। ପ୍ରରାସେ ପଷେରୁ 
ଲରଳବାଇ ଯାତ୍ରୀ େବିାସ, ଲରେଲେ କେ୍ାଣ 
ମଣ୍ପ, ଲପୌରପାଳକିା କେ୍ାଣ ମଣ୍ପ, 
ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ର ବାଖ୍ାେ ଲକନ୍ଦ୍ରଲର 
େବଷିଆିଳ ି ରବିରି କରାଯାଉଥିୋ। ଏପର ି
କ ିଲଗାଟଏି ବଷ୍ବ ପରୁୁଣା ଲଜଲ୍ ପରସିରଲର 
ମଧ୍ ଏେ ି ରବିରି କରାଯାଇଥିୋ। 
େବଷିଆିଳମିାଲେ ମାଲସ ପଯ୍୍ବ ନ୍ ରେ ି
ମନ୍ଦରିକୁ ଯବିା ସେ ଅବୋ ଲସବେ 
କରପିାରୁଥିଲେ। ଦୁଇବଷ୍ବ ପଲର ପଣୁ ି
କାଯ୍୍ବ କାରୀ ଲେବ େବଷିଆିଳୀ ଲଯାଜୋ। 
ଏଥିପାଇ ଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ 
ଅଧ୍ଷେତାଲର ଅେୁଷ୍ତି ଲବୈଠକଲର ଅତରିକି୍ତ 
ଜଲି୍ାପାଳ, ଉପଜଲି୍ାପାଳ, ଶ୍ୀମନ୍ଦରି 
ଉନ୍ନୟେ ପ୍ରରାସକ, େୀତ ି ପ୍ରରାସକ, ଜଲି୍ା 
ପଯ୍୍ବ ଟେ ଅଧିକାରୀ, ଜଲି୍ା କ୍ୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ, 
ସଂସ୍ତ୍ତ ି ଅଧିକାରୀଙ୍ ସେ ପରେିାଳୋ 
କମଟି ି ସଦସ୍ମାଲେ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ। 
ଶ୍ୀମନ୍ଦରିଲର କାର୍ମିକ େୀତ ି ରତ୍ଙ୍ଖଳତି, 
େବଷିଆିଳଙି୍ ପାଇ ଁ ଦର୍ବେ ବ୍ବସ୍ା, 
ସ୍ାସ୍୍, ଖାଦ୍, ପାେୀୟ, ପଜୂାର୍୍ବୋ ଲେଇ 
ଆଲୋେୋ କରାଯାଇଛ।ି

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୬।୯(ସମସି): ବରିନି୍ନ ଲମଡକିାେ ରଷିୋେୁଷ୍ାେଲର ୋମଲେଖା ପାଇଁ 
େଟି୍  ପ୍ରଲବରକିା େଳ ଆସନ୍ାକାେ ି ପ୍ରକାର ପାଇବ। ଏେଟଏି ପଷେରୁ େଳ ପ୍ରକାର 
ପାଇବାକୁ ଥିବାଲବଲଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲସମାେଙ୍ ପଞ୍ୀକରଣ େମ୍ବର ଓ ଜେ୍ମ ତାରଖି 
ଦ୍ାରା ଲରଜେଟ ପାଇ ପାରଲିବ। େଟି୍  ପ୍ରଲବରକିା ଏବଷ୍ବ ଲରକଡ଼୍ବ ସଂଖ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଲଦଇଛନ୍।ି େଳତି ବଷ୍ବ ୧୮ େଷେରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଲବରକିା ଲଦଇଛନ୍।ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଲସମାେଙ୍ ପରୀଷୋ େଳ www.nta.neet.ac.in  ମାଧ୍ମଲର ପାଇ ପାରଲିବ।

ଆଜ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଇବ ନଟି୍  ପରୀକ୍ୋ ଫଳ

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୬।୯(ସମସି): ବେିାର 
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ େୀତୀର କୁମାର ବଲିଜପ ି
ଲେତତ୍ ତ୍ାଧିେ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି 
ଲମଣ୍(ଏେଡଏି) ଛାଡବିା ପଲର ଜାତୀୟ 
ରାଜେୀତଲିର ଏକାଧିକ ଲରାେକ ଘଟଣା 
ଘଟବିାଲର ୋଗଛି।ି ଇତ ି ମଧ୍ଲର େୀତୀର 
କୁମାର େୂଆଦଲି୍ୀ ଗସ୍ତ କର ିଏକାଧିକ ବଲିରାଧୀ 
ଦଳ ଲେତାମାେଙୁ୍ ଲରଟଛିନ୍।ି ଗତ କଛିଦିେି 
ମଧ୍ଲର କଂଲଗ୍ରସର ପବୂ୍ବତେ ଅଧ୍ଷେ ରାେୁେ 
ଗାନ୍ଧୀ, ଆମ ଆଦମୀ ପାଟମି ମଖୁ୍ ଅରବନି୍ଦ 
ଲକଜ୍େିାେ, ଆଇଏେଏେଡ ିଲେତା ଓମ୍  ପ୍ରକାର 
ଲେୌତାୋ, ଲଜଡଏିସ୍  ଲେତା କୁମାରସ୍ାମୀ, 
ବାମପନ୍ୀ ଲେତା ସୀତାରାମ ଲୟେୁରୀ 
ପ୍ରମଖୁଙୁ୍ ଲରଟଛିନ୍।ି ଲସେପିର ି କଛିଦିେି 
ପବୂ୍ବରୁ ବଲିଜପରି ଅେ୍ତମ କଲଠାର ବଲିରାଧୀ 
କୁୋଯାଉଥିବା ଟଆିରଏସ୍  ମଖୁ୍ ତଥା 
ଲତେଙ୍ଗାୋ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ. େନ୍ଦ୍ରଲରଖର ରାଓ 
(ଲକସଆିର) ଙ୍ ସେ େୀତରିଙ୍ର ଆଲୋେୋ 
ଲୋଇଛ।ି ଏେ ି କ୍ମଲର େକିଟ ରବଷି୍ତଲର 
େୀତୀର ଓଡ଼ରିାଗସ୍ତ କରବିା ଓ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ 
ଲରଟବିା ଲେଇ େର୍୍ବା ଆରମ୍ ଲୋଇଛ।ି 

 ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ େବି୍ବାେେଲର ବଲିଜପ ି
ବଲିରାଧଲର ଏକ ଜାତୀୟ ଲମଣ୍ ଗଠେ ପାଇଁ 
େୀତରି ପ୍ରସୁ୍ତତ ି େଳାଇଛନ୍।ି ଅଣ ବଲିଜପ ି
ଦଳଗଡ଼ୁକୁି ଏକାଠ ି କରବିା ପାଇଁ ଲସ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରଥିିବା ରଣେୀତ ି ଲକଲତ ସେଳ ଲେବ 
ତାୋ ରନି୍ନ କଥା; ମାତ୍ର େୀତୀରଙ୍ ଓଡ଼ରିା 
ଗସ୍ତ ରାଜ୍ ବଲିଜପ ି ପାଇଁ ରରିପୀଡ଼ାର 

କାରଣ ଲୋଇପାଲର ଲବାେ ି ରାଜଲେୈତକି 
ସମୀଷେକମାଲେ ମତ ରଖିଛନ୍।ି ରାଜଲେୈତକି 
ସମୀଷେକମାେଙ୍ ମତ ଅେୁସାଲର ଓଡ଼ରିାଲର 
ବଲିଜଡ ି ଦୀଘ୍ବଦେି ଧର ି ରାସେଲର ରେଛି।ି 
ଏେ ି ଆଞ୍ଚଳକି ଦଳ େଜିର ଏକ ବତ୍ େତ୍  ଲରାଟ 
ବ୍ାଙ୍ ସତ୍ଷ୍ ିକରବିାକୁ ସଷେମ ଲୋଇଛ।ି ଦଳର 
ଲରାଟ ୋର ଏଲବ ୫୦% ଅତକି୍ମ କରଛି।ି 
ଏେ ିସ୍ତିଲିର ବଲିଜଡକୁି ଲକୌଣସ ିଜାତୀୟ କମି୍ବା 
ଆଞ୍ଚଳକି ଦଳ େ୍ାଲେଞ୍ କରବିା ପରସି୍ତିଲିର 
ୋୋନ୍।ି ମାତ୍ର ସବୁ ରାଜ୍ ପର ିଏକ ସରକାରୀ 

ବଲିରାଧୀ ଲରାଟ ରେଥିାଏ। ଲସେ ି ଦତ୍ ଷ୍ଲିର 
୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୯ଲର ଲମାଦ ି ୋୋ 
ବଲିଜପରି ଲରାଟ ପ୍ରତରିତ ବତ୍ ଦ୍ ି କରଥିିୋ। 
ମାତ୍ର ବଲିଜପରି ଲସେ ିଲୋକପ୍ରୟିତା କ୍ମାଗତ 
ହ୍ାସ ପାଇବାଲର ୋଗଛି।ି ଏେ ିପରଲିପ୍ରଷେୀଲର 
ବଲିଜପ ି ପାଇଥିବା ରାସକ ବଲିରାଧୀ 
ଲରାଟ ବରିାଜେ ଲେବାର ଯଲଥଷ୍ ଆରଙ୍ା 
କରାଯାଉଛ।ି କଛି ିବରଷି୍ କଂଲଗ୍ରସ ଓ ବାମପନ୍ୀ 
ଲେତାଙ୍ କେବିାେୁଯାୟୀ, କଂଲଗ୍ରସ ଓ ବାମ 
ଦଳ ଏକାକୀ ଲକୌଣସ ି ଲୋକସରା ଜତିବିା 
କଷ୍କର ଲୋଇପାଲର। ମାତ୍ର େବରଙ୍ଗପରୁ 
ଓ ଲକାରାପଟୁଲର ଦଳ ରେ ସ୍ତିଲିର ରେଛି।ି 

େୀତୀର ବଲିରାଧୀ ଲମଣ୍କୁ ଆସବିା େଳଲର 
ଓଡ଼ରିାଲର କଂଲଗ୍ରସ, ସମସ୍ତ ବାମଦଳ ଏବଂ 
ଅେ୍ ଆଞ୍ଚଳକି ରକ୍ତ ି ଯଦ ି ସଙ୍ଗଠତି େୁଅନ୍,ି 
ଲତଲବ ଏୋ ବଲିଜପ ି ୨୦୧୯ଲର ପାଇଥିବା 
ଲରାଟ ବ୍ାଙ୍୍ କୁ େଶି୍ୟ ପ୍ରରାବତି କରବି। ଏେ ି
ଆଞ୍ଚଳକି ରକ୍ତ ି ଯଦ ି ବଲିଜପରି ଲୋକସରା 
ସଟି୍  ହ୍ାସ କରାଇପାରୁଛ,ି ଲତଲବ ଏୋ କମ୍  
ଉପେବ୍ ିଲେବ ୋେ ିଁ। 

ଏଠାଲର ଉଲଲ୍ଖଲଯାଗ୍ ଲଯ ୨୦୨୪ଲର 
ଜାତୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳକିସ୍ତରଲର କଂଲଗ୍ରସ, 

ସପିଆିଇ, ସପିଏିମ୍ , ଲଜଏମଏମ୍  ଲମଣ୍ 
ଗଠେର ଯଲଥଷ୍ ସମ୍ାବୋ ସତ୍ଷ୍ ି ଲୋଇଛ।ି 
ପ୍ରତ୍ଷେ ରାଲବ ଅଣବଲିଜପ-ିଅଣ କଂଲଗ୍ରସ 
ରାଜେୀତଲିର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲକଲତକ 
ଲେତା ରାଜ୍ଲର େୂତେ ରାଜଲେୈତକି 
େ୍ଲାଟେମ୍ବ ସତ୍ଷ୍ ି କରବିା ଲେଇ ମଧ୍ 
ବେିାରବମିର୍ବ େଳାଇଛନ୍।ି ଏେ ି ରାଜଲେୈତକି 
ସାମ୍ଖୁ୍ ଲବକାରୀ ,ଦରବତ୍ ଦ୍,ି ରାଜ୍କୁ 
ଲକନ୍ଦ୍ରର ଅବଲେଳା, ସାମାଜକି େ୍ାୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲେଇ କମନ୍  ମେିମିନ୍  ଲପ୍ରାଗ୍ରାମ 
(ସାଧାରଣ ରାଜଲେୈତକି) କାଯ୍ବ୍ସେୂୀ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯବି ଲବାେ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୬।୯(ସମସି): ଦବି୍ାଙ୍ଗ 
ମାେଙୁ୍ ଲସମାେଙ୍ ଅଧିକାର ମଳିବି। 
ଦବି୍ାଙ୍ଗ ବ୍କ୍ତଙି୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ ସରକାରୀ 
ପଦବୀଲର ସାଧାରଣ ପ୍ରାଥ୍ବୀ େଯିକୁ୍ତ ିପାଇଲବ 
ୋେ ିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ ସରକାର ଆରମ୍ 
କରଛିନ୍ ି ପ୍ରକ୍ୟିା। ସବୁ ବରିାଗ, ସରକାରୀ 
ଉଲଦ୍ାଗ ଏବଂ େଗିମଲର ଦବି୍ାଙ୍ଗ ମାେଙ୍ 
ପାଇଁ ସଂରଷେତି ପଦବୀ େହି୍ନଟ କରାଯବି। 
ଏଥିପାଇଁ େଳତି ମାସ ୧୨ ତାରଖିରୁ ବରିାଗ 
ୋରୀ ଦବି୍ାଙ୍ଗ ପଦବୀ େହି୍ନଟ େମିଲନ୍ 
ଲବୈଠକ ବସବି। ସମଦୁାୟ ୪୧ଟ ି ବରିାଗ 
ଏଥିଲର ପଯ୍ବ୍ାୟକ୍ଲମ ଅଂରଗ୍ରେଣ କର ି
ସଂରଷେତି ପଦବୀ ସମ୍ପକ୍ବଲର ସେୂୋ 
ଲଦଲବ। ଲବୈଠକ ପଲର ସମ୍ପତ୍କ୍ତ ପଦବୀଲର 
ଲଯପର ି ଦବି୍ାଙ୍ଗ ମାେଙୁ୍ େଯିକୁ୍ତ ି ମଳିବି 
ତାୋ ସେୁଶି୍ତି କରାଯବି। ଆଜ ି ଏ ଲେଇ 
ସାମାଜକି ସରୁଷୋ ଓ ରନି୍ନଷେମ ସରକ୍ତକିରଣ 
ବରିାଗ ପଷେରୁ ସବୁ ବରିାଗର ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ 
ସେବି, ପ୍ରମଖୁ ସେବି, ରାସେ ସେବି ଏବଂ 
ସେବି ମାେଙୁ୍ ପତ୍ର ଲେଖି କେଛିନ୍।ି
ରାଇଟ୍ସ େିଥ୍  ପସ୍ବେ୍ସ େିଥ୍  ଡଜିାବେିଟି-ି୨୦୧୬ 
ଅେୁସାଲର ସବୁ ବରିାଗଲର ଦବି୍ାଙ୍ଗ ବ୍କ୍ତଙି୍ 
ପାଇଁ ୪ ପ୍ରତରିତ ପଦବୀ ସଂରଷେତି ରେବି। 

ଲତଲବ ଅଲେକ ବରିାଗଲର ବରିନି୍ନ କାରଣ 
ଦତ୍ ଷ୍ରୁି ଦବି୍ାଙ୍ଗ ପ୍ରାଥ୍ବୀଙ୍ ସ୍ାେଲର ସାଧାରଣ 
ପ୍ରାଥ୍ବୀଙୁ୍ େଯିକୁ୍ତ ି ଦଆିଯାଉଥିବା ଅରଲିଯାଗ 
ଲେଉଛ।ି ସରକାରୀ ବରିାଗଲର ପଦବୀ 
ବଗ୍ବୀକରଣ ଲୋଇେଥିବାରୁ ଏପର ି ସମସ୍ା 
ଲେଉଛ।ି ଲତଲବ ଏସ୍ ଏସ୍ ଇପଡି ି ବରିାଗ 
ଏୋକୁ ଗରୁୁତ୍ର ସେ ଲେଇ ବଗ୍ବୀକରଣ 
ଏବଂ େହି୍ନଟ ପ୍ରକ୍ୟିା ଆରମ୍ କରବିାକୁ 

ଯାଉଛ।ି ସମ୍ପତ୍କ୍ତ ବରିାଗଲର ଲକଉଁ ପଦବୀଲର 
ଦବି୍ାଙ୍ଗ ବ୍କ୍ତ ି କାମ କରପିାରଲିବ, 
ଲସମାେଙୁ୍ ଲକଉଁ ଦାୟତି୍ ଦଆିଯବି, ଲକଉଁ 
ପ୍ରକାର ଦବି୍ାଙ୍ଗଙୁ୍ େଯିକୁ୍ତ ି ଦଆିଯବି, 
ଲସମାେଙ୍ର ରାରୀରକି ଆବର୍କତା କ’ଣ 
ରେବିା ଆବର୍କ ଆଦ ି ବଷିୟ ଉପଲର 
ଆଲୋେୋ କରାଯାଇ ବଧିିବଦ୍ େଷି୍ର୍ ି
ଲେବ। େଳଲର େଯିକୁ୍ତ ି ବଜି୍ଞାପେଲର ଲସ 
ଲେଇ ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇପାରବି।

ଭୁ ବ ଲ େ ଶ୍ୱ ର , ୬ । ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ଖଦାଳଲପାଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତଲର ସ୍ଚ୍ 
ରାରତ ଅରଯିାେଲର ଲୋଇଥିବା 
ପାଇଖାୋ ଦୁେ୍ବୀତ ିମାମୋଲର ୪ ତାରଖି 
ସଦୁ୍ା ପଷେ ରଖିବାକୁ ୋନ୍ଦବାେ ି ବଡ଼ିଓି 
ଓ ପଞ୍ଚାୟତରିାଜ ବରିାଗକୁ େଲିଦ୍୍ବର 
ଲଦଇଛନ୍ ିଲୋକାୟକୁ୍ତ। ମଳିଥିିବା ସେୂୋ 
ଅେୁସାଲର ଖଦାଳଲପାଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତଲର 
୧୯୧ଟ ି ପାଇଖାୋ େମି୍ବାଣ େଲୋଇ 
ଅଥ୍ବକୁ ଆତ୍ମସାତ କରଥିିବା ଲେଇ େମିାଂର ୁ
ୋୟକ ଅରଲିଯାଗ କରଥିିଲେ। ୋନ୍ଦବାେ ି
ଲଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟେ ଅଧିକାରୀ ଓ ପାେୀୟ 
ଜଳ ବରିାଗର ସେକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍ 
ବବିରଣୀଲର ୯୫ଜଣ େତିାଧିକାରୀ 
ପାଇଖାୋ େମି୍ବାଣ ସାରଥିିବା ଉଲଲ୍ଖ 
କରଥିିଲେ। ଏୋ ସେ ସ୍ୟଂ ସୋୟକ 
ଲଗାଷ୍ୀ ଜରଆିଲର ଲସମାେଙ୍ 
ପାଉଣା ପ୍ରଦାେ କରଥିିବା ତଥ୍ ପ୍ରଦାେ 
କରଥିିଲେ। ଲତଲବ ଲସମାେଙ୍ 
ମଧ୍ରୁ ୮୮ଜଣ େତିାଧିକାରୀ ଆଲଦୌ 
ପାଇଖାୋ େମି୍ବାଣ କର ି ୋୋନ୍ ି କ ି
ପ୍ରାପ୍ ପାଇ େ ଥିଲେ। ଅେ୍ପଷେଲର 
ସରକାରଙ୍ ଲେବ୍  ସାଇଟ୍ ଲର ଲସମାଲେ 
ପାଇଖାୋ େମି୍ବାଣ କର ିପ୍ରାପ୍ ପାଇଥିବା 
ଉଲଲ୍ଖ ରେଥିିୋ। ଲତଣ ୁ ଏୋର 
ସତ୍ତା କଣ, ତାୋ ଜଣାଇବାକୁ 
ଲୋକାୟକୁ୍ତ େଲିଦ୍୍ବର ଲଦଇଥିଲେ। 
ବର୍୍ବମାେ ଲୋକାୟକୁ୍ତ ଲଦଇଥିବା 
େଲିଦ୍୍ବର ଅେୁସାଲର, େତିାଧିକାରୀଙ୍ 
ତାେକିା, ଲକଲତ େତିାଧିକାରୀ ପ୍ରାପ୍ 
ପାଇଛନ୍,ି ଏସ୍ ବଏିମ୍  ଲପାଟ୍ବାେଲର 
ଦଆିଯାଇଥିବା ତଥ୍ର ସତ୍ତା କଣ, 
ଲକଉ ଁଆଧାରଲର ଏେ ିତଥ୍ ଅପ୍ ଲୋଡ୍  
କରାଗୋ, ଆଥ ମିକ ଅେୟିମତିତା ଲୋଇଛ ି
କ ି ୋେ ିଁ, ଏସମ୍ପକ୍ବଲର ସମସ୍ତ ତଥ୍ା 
େଲରମ୍ବର ୪ ତାରଖି ସଦୁ୍ା ଲଦବାକୁ 
ଲୋକାୟକୁ୍ତ େଲିଦ୍୍ବର ଲଦଇଛନ୍।ି

ଲବଙ୍ାେୁରୁ/ତରୁିଅେନ୍ତପରୁମ, ୬|୯(ଏଲେେ୍)ି: 
ଲଦରର ସେିକିେ ସଟି ି ଲବଙ୍ଗାେୁରୁଲର ବଷ୍ବା 
ବତି୍ାତ ଜାର ି ରେଛି।ି ଏଠାଲର ତେି ି ଦେି ଲେୋ 
ଜାର ି ରେଥିିବା ବଷ୍ବା ୯୦ ବଷ୍ବର ଲରକଡ୍ବ ରାଙ୍ଗ ି
ଲଦଇଛ।ି ଏଥିଲଯାଗୁଁ ଲୋକଙ୍ ଜୀବେ ଦୁବମିସେ 
ଲୋଇପଡଛି।ି ଅଲେକ ଅଞ୍ଚଳ ବଷ୍ବାପାଣଲିର 
ବୁଡ଼ ି ରେଛି।ି ରାସ୍ତାଲର ଡଙ୍ଗା ୋେୁଛ।ି ଘଲର 
ୋଳ େଦ୍୍ବମା ପାଣ ି ପରଯିାଇଛ।ି ଏ ପଯ୍ବ୍ନ୍ 
ବଷ୍ବା ୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍ ଜୀବେ ଲେୋଣ।ି 

ଉଦ୍ାରକାଯ୍ବ୍ଲର ଏସ୍ ଡଆିରଏଫ୍ , ଦମକଳ 
ବାେେିୀ, ଏେଡଆିରଏଫ୍  ସାମେି ଲୋଇଛ।ି 
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇଟ ି କମ୍ବୋରୀମାଲେ 
ଟ୍ାକଟରଲର ଅେିସ ଯାଉଥିବା ଲଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 

ସେରଲର ବଦୁି୍ତ ସରବାରେ ବନ୍ଦ ରେଛି।ି 
ଏଥିଲଯାଗୁଁ ପାଣ ି ଲଯାଗାଣ ମଧ୍ ପ୍ରରାବତି 
ଲୋଇଛ।ି ବାୋର ଅଞ୍ଚଳଲର ପାଣ ି ରର୍ମି ଲୋଇ 
ରେଛି।ି ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ମଲର ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ 
ଲଯାଗାଣ କରାଯାଉଛ।ି ୨ ଦେି ଲେୋ ଟ୍ାେିକ 
ସମସ୍ା ବତ୍ ଦ୍ ି ପାଇଛ।ି ଆଇଟ ି କମ୍ପାେୀଲର 
କାମ କରୁଥିବା ଲୋଲକ ଟ୍ାକଟରଲର ଅେିସ 
ଯାଉଛନ୍।ି ଜଲଣ କମ୍ବୋରୀଙ୍ ଅେୁଯାୟୀ ବଷ୍ବା 
ଲଯାଗୁଁ କାମ ପ୍ରରାବତି ଲୋଇଛ।ି ୫୦ ଟଙ୍ା 

ଲେଖାଏଁ ଲଦଇ ଲସମାଲେ ଟ୍ାକଟରଲର ଅେିସ 
ଯାଉଛନ୍।ି ଅେ୍ପଷେଲର ରକୁ୍ବାର ପଯ୍ବ୍ନ୍ 
ଲକରଳ, କର୍୍ବାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଲଦରଲର 
ପ୍ରବଳ ବଷ୍ବା ଲେବ ଲବାେ ି ପାଣପିାଗ ବରିାଗ 
ଲେତାବେୀ ଜାର ି କରଛି।ି ପ୍ରବଳ ବଷ୍ବା ଲଯାଗୁଁ 
ଲକରଳର ରାଜଧାେୀ ତରୁିଅେନ୍ପରୁମ େକିଟସ୍ 
ଏକ ଝରଣାଲର ଅେୋକ ବେ୍ା ଆସଛି।ି 
ଏଥିଲଯାଗୁଁ ମେକାୟମ ଝରଣା ବୁେବିାକୁ 
ଆସଥିିବା ୨ ଜଣ ଲୋକ ରାସ ି ଯାଇଛନ୍।ି 
ଲସେପିର ିବଷ୍ବା ଲଯାଗୁଁ ତାମେିୋଡୁଲର ରୂସ୍ଖଳେ 
ଲୋଇଥିବାରୁ ଲମଟୁ୍ପୋୟମ ଏବଂ କୁେୁର 
ମଦ୍ଲର ଲଟ୍େ େଳାେଳ ପ୍ରରାବତି ଲୋଇଛ।ି

 �କେରଳ-େର୍ଣ୍ଣାଟେ-ଆନ୍ଧ୍ରକର ପ୍ରବଳ ବରଣ୍ଣା କେତଣାବନୀ

ଲବଙ୍ୋ�ୁରୁଲର ୯୦ ବର୍ର ଲରକର୍ ଭୋଙ୍�ିୋ

ଟ୍ଣାେ୍ଟରକର ଅଫିସ୍  ଯଣାଉଛନ୍ ି 
ଆଇଟ ିେରଣ୍େଣାରୀ

ଗଲଣାଣ ି୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ

ଓଡ଼ଶିୋ ଆସଲିବ ନୀତୀଶ

 �ନବୀନଙ୍କକୁ  କେଟବିଣାେକୁ ଆଗ୍ରହୀ କେସଆିର୍ 
 �ଶଣାସେ ବକିରଣାଧୀ କେଣାଟ ବେିଣାଜନ ଆଶଙ୍କଣା
 �ପ୍ରେଣାବତି କହଣାଇପଣାକର ବକିଜପ ିକେଣାଟ ହଣାର

ପଣୁ ିକୋର୍୍ୟକ୍ମ ଲେବ େବରିଆିଳ ିଲରୋଜନୋ

 �ଦକୁ ଇବରଣ୍ ପକର ପକୁରୀକର ରହକିବ 
 �୨,୫୦୦ ବ୍ରତଧଣାରୀଙ୍କ ପଣାଇଁ କହଉଛ ିବ୍ୟବସ୍ଣା

ଟଙ୍ୋ ଛପୋ କୋଗଜକଳ ପ୍ରତଷି୍ୋ ପୋଇଁ 
ଆର୍ ବଆିଇ ଟମି୍ ର ପଣୁ ିବୋଲ�ଶ୍ୱର ଗସ୍ତ

ଜମ ିଅଧିଗ୍ରେଣ 
ସେ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ 

ପ୍ରସଙ୍ ଉପଲର 
ଆଲ�ୋଚନୋ

ସବକୁ  ବେିଣାଗେକୁ କନଇ 
ଆକଲଣାେନଣା େରବି 

ଏସ୍ ଏସ୍ ଇପଡି ିବେିଣାଗ

ଶକି୍କଙ୍ ଜୋ�ଆିତ ିଧରବି ସ୍ୋସ୍୍ୟ ବଭିୋଗ

 �ସ୍ଣାସ୍୍ୟ ସରସ୍ୟଣା ଆଳକର କହଉଛ ିବଦଳ ିଆକବଦନ
 �େଟେକର ବସବି ସ୍ତନ୍ତ୍ର କରଡେିଣାଲ କବଣାଡଣ୍
 �ରଣାଜ୍ୟର ୭୯୪ ଶକି୍ଷେଙ୍କର ସ୍ଣାସ୍୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣା େରଣାଯବି

େତିୋଧିକୋରୀ ପୋଇଖୋନୋ ଟଙ୍ୋ େଡ଼ପ ମୋମ�ୋ

ନଲଭମ୍ବର ୪ ସଦୁ୍ୋ ପକ୍ ରଖିବୋକୁ 
ଲ�ୋକୋୟକୁ୍ତଙ୍ ନଲିଦ୍୍ଶ

ଦବି୍ୟୋଙ୍ ପ୍ରୋଥ୍ୀଙ୍ ସଂରକ୍ତି ପଦଲର 
ସୋଧୋରଣ ପ୍ରୋଥ୍ୀଙ୍ ନରିକୁ୍ତ ିବନ୍ଦ ଲେବ

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୬।୯(ସମସି): ରାଜ୍ର ବରିନି୍ନ 
ଡଗି୍ର ିକଲେଜଲର +୩ ୋମଲେଖା ପାଇ ଁପ୍ରଥମ 
ପଯ୍୍ବ ାୟ ଲମଧା ତାେକିା ଆସନ୍ାକାେ ି ପ୍ରକାର 
ପାଇବ। ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ବ ାୟ ଲମଧା ତାେକିା 
ଲସଲପଟମ୍ବର ୭ ତାରଖି ଅପରାେ୍ଣ ୨ଟାଲର 
ପ୍ରକାର ପାଇବ। ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ବ ାୟ ୋମଲେଖା 
ଲସଲପଟମ୍ବର ୭ରୁ ୧୧ ତାରଖି ମଧ୍ଲର ଅେୁଷ୍ତି 
ଲେବ। ୋମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ୟିା ରବବିାରଲର ମଧ୍ 
ଅେୁଷ୍ତି ଲେବ ଲବାେ ିସାମ୍ସ ପଷେରୁ କୁୋଯାଇଛ।ି 
ଲସେପିର ି ଦ୍ତିୀୟ ପଯ୍୍ବ ାୟ ୋମଲେଖା ପାଇଁ 
ଲମଧା ତାେକିା ଲସଲପଟମ୍ବର ୧୬ ତାରଖିଲର 
ପ୍ରକାର ପାଇବ। ସମସ୍ତ ପଯ୍୍ବ ାୟର ୋମଲେଖା 
ଅଲକଟାବର ୧ ତାରଖି ସଦୁ୍ା ସାରବିା ପାଇଁ 
ଉର୍ରଷିୋ ବରିାଗ େଷେ୍ ରଖିଛ।ି  ଅପରପଲଷେ 
+୨ ୋମଲେଖା ପାଇ ଁ ଦ୍ତିୀୟ ପଯ୍୍ବ ାୟ 
ଲମଧା ତାେକିା ମଧ୍ ଆସନ୍ାକାେ ି ପ୍ରକାର 
ପାଇବ। ୧୦ ତାରଖି ଯାଏ ଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ୋମଲେଖା ଅେୁଷ୍ତି ଲେବାକୁ ଥିବାଲବଲଳ 
୧୫ ତାରଖିଲର ସ୍ପଟ ୋମଲେଖା ପାଇ ଁତାେକିା 
ପ୍ରକାର ପାଇବ। ୧୭ ତାରଖିଲର ୋମଲେଖା 
ୋଗ ି ଲମଧା ତାେକିା ପ୍ରକାର ପାଇବାକୁ 
ଥିବାଲବଲଳ ୨୦ଲର ୋମଲେଖା ସମ୍ପକମିତ 
ତଥ୍ ସାମ୍ସ ଲପାଟ୍ବାେଲର ଅପଲୋଡ ଲେବ।

+୩ ଓ +୨ ନୋମଲ�ଖୋ 
ପୋଇଁ ଆଜ ିପ୍ରକୋଶ 

ପୋଇବ ଲମଧୋ ତୋ�କିୋ



ରାଉରକେଲାକର ହୁକ୍ା ବାର୍
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ବଣାଁଇ, ୬ା୯(େମେି) : ବଣାଇ ଁଉପଖଣ୍ଡ ଟୀକାୟତପାଲ୍ୀ ଥାନାର ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ବଣାଇ ଁସୀମା 
ନକିଟଦର ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଦଣ ବଧିବା ମହଳିାଙ୍କ କ୍ଷତବକି୍ଷତ ମତୃ ଦେହକୁ ଠାବ କରଛି ି
ପଲୁସି। ଦକହ ିେୁବୃବୃତ୍ତ ଏହ ିମହଳିାଙୁ୍କ ହତ୍ା କର ିଦ�ାପାଡ଼ ିଦେଇ ଥିବା ସଦଦେହ କରଛି ିପଲୁସି। 
ଦତଦବ ଦକଉ ଁକାରଣରୁ ଏହ ିହତ୍ାକାଣ୍ଡ ଦହାଇଛ ିତାହା ଜଣା ପଡ଼ନିାହ ିଁ। ଟକିାୟତପାଲ୍ୀ ଥାନାର 
ତଦିଳଇବନ ିନକିଟ କାଦଟଇ ଗ୍ାମର ପଠାଣ ିଭୁଇଆଁ ନାମକ ଜଦଣ ବ୍କ୍ଙି୍କ ମତୁୃ୍ ଦହବାପଦର 
ଏକ ମାତ୍ର ଶଶି ୁପତୁ୍ରକୁ ଧର ିସମ୍କୃ୍ ବଧିବା ମହଳିା ଗାଁଦର ରହବିାସହ ଏଠ ିଦସଠ ିମଲୁଲାଗ ି
ଚଳୁଥିଲା। ଆଜ ିଏହ ିମହଳିାଙ୍କ ମତୃଦେହ ମଳିବିା ଏବଂ ତା’ ଶରୀରଦର କ୍ଷତଚହି୍ନ ରହଥିିବାରୁ 
ତାକୁ ହତ୍ା କରାଯାଇଥିବା ସଦଦେହ କରାଯାଉଛ।ି ହତ୍ାକାଣ୍ଡ ପଦର ଏକ ସ୍ାନରୁ ଅନ୍ ସ୍ାନକୁ 
ଦ�ାଷାର ିଦ�ାଷାର ିଦନଇ ଦ�ାପାଡ଼ ିେଆିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କ୍ଷତ ଚହି୍ନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦହଉଛ।ି 
ପଲୁସି ସାଇଣ୍�ିିକ ଟମି୍  �ଟଣାସ୍ଳଦର ପହଞ୍ ି ତେନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ରାଉରସେଲା,୬ା୯(େମେି): ସାଂସ୍ତୃକି 
ଅନୁଷ୍ାନ ପଶ୍ମିଓଡ଼ଶିା ସାଂସ୍ତୃକି 
ପରଷିେ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ୧୧ ତାରଖିଦର 
ନୂଅାଁଖାଇ ଦଭଟ�ାଟ୍  ପାଳନ ପାଇଁ 
ନଷି୍ପତ ିନଆିଯାଇଛ।ି ଏଦନଇ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ସଭା ଅନୁଷ୍ତି ଦହାଇଛ।ି ପବୂବୃାହ୍ନ ୧୦ଟା 
ଦବଦଳ ଦସକ୍ଟର -୧୯ ସ୍ତି ସଭିକି୍  
ଦସଣ୍ର୍  ଠାଦର ମା’ ସମଦଲଇଙ୍କ ପଜୂା 
ଅର୍ବୃନା ସହତି କାଯବୃ୍କ୍ରମ ଉଦ୍ �ାଟତି 
ଦହବ। ପ୍ରାତଃ ଅଧିଦବଶନଦର ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ାପାଳ ତଥା ମହାନଗର ନଗିମ 
କମଶିନର ଡ. ଶଭୁଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ମଖୁ୍ 

ଅତଥିି, ମଖୁ୍ବକ୍ା ଭାଦବ ଡ. ସ୍ୱର୍ବୃମୟୀ 
ପଦୁରାହତି ଦଯାଗଦେଦବ। ସନ୍୍ା 
ଅଧିଦବଶନଦର ଆରଏସପ ି ନଦିଦ୍ବୃଶକ 
ଅତନୁ ଦଭୌମକି ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାଦବ 
ଦଯାଗଦେବାର କାଯବୃ୍କ୍ରମ ରହଛି।ି ଏହ ି
େୁଇ ଅଧିଦବଶନଦର ବଭିନି୍ନ କାଯବୃ୍କ୍ରମ 
ଯଥା ସମ୍ୱଲପରୁୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଭଜନ ଗାନ, 
ହାସ୍ ବ୍ଙ୍ଗ କବତିା ଆବୃତ୍ତ,ି କୁଇଜ୍  , 
ଶଶି ୁକଳାକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଗୀତ ନାଚ, 
ବରଗଡ଼ର କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଡାଲଖାଇ, 
ରସଲଦକଲ,ି ଚୁଟୁକୁଚୂଟା ନୃତ୍ 
ପରଦିବଷଣ କରାଯବି। ଝାରସଗୁଡ଼ୁାର 

କଳାକାରମାଦନ କଦମଡ ି ଦଶା ପ୍ରେଶବୃନ 
କରଦିବ। ଜୟମା େୁଗବୃା ପରଷିେ ପକ୍ଷରୁ 
�ଡ଼ୁକାନାଚ ପରଦିବଷଣ କରାଯବି। 
ପଲୁନି ରାଉତରାୟ ଓ ରଦମଶ ସନୁା 
ପାଟଟି ଭଜନ ସମଦଲଇ ବଦେନା ଭଉନୀ 
ବାେ୍ ଇତ୍ାେ ି ପରଦିବଷଣ କରଦିବ। 
ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାଦନ ବହୁ 
ସଂଖ୍ାଦର ଦଯାଗ ଦେଇ ଦଭଟ �ାଟ 
ପବବୃକୁ ଉତ୍ସବ ମଖୁରତି କରବିା ପାଇଁ 
ପରଷିେର ସଭାପତ ି ସ୍ୱରୂପ ପାଣଗି୍ାହୀ 
ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକ ପ୍ରକାଶ ପାଢ଼ୀ 
ଅନୁଦରାଧ କରଛିନ୍ତ।ି

ରାଉରସେଲା,୬ା୯(େମେି) 

ସ୍ାଟବୃ ସଟି ିରାଉରଦକଲାଦର ଖଲୁମଦଖାଲା ଚାଲଛି ିହୁକ୍ା 
ବାର୍। େନି ରାତ ିଦସଠାଦର ଯବୁଦଗାଷ୍ୀଙ୍କ ଭଡି ଜମଛୁ।ି 
ଜଦିରା ନଦିକାଟନି ନାମଦର ଦସଠାଦର ନଶିା କାରବାର 
ଚାଲୁଥିବା ଅଭଦିଯାଗ ଦହାଇଛ।ି ଯବୁଦଗାଷ୍ୀଙ୍କ ଏଭଳ ି

ବପିଥଗାମୀ ଅବସ୍ାକୁ ଦେଖି ସହରର ବୁଦ୍ଜିୀବୀ 
ଉଦ୍ ଦବଗ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି ନଶିା କାରବାର 
ଉପଦର ନରିବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜଛି ି ପଲୁସି ଓ ଅବକାରୀ 
ବଭିାଗ।

ରାଜ୍ର ପ୍ରମଖୁ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ରାଉରଦକଲା 
ଅନ୍ତମ। ଏଠାଦର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତଷି୍ତି ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନ 
ଅଛ।ି ଜଲି୍ା ତଥା ରାଜ୍ ବାହାରୁ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଭୟ 

�ଦରାଇ, ସରକାରୀ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନଦର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତ।ି 
ଏଠାଦର ଥିବା ବଭିନି୍ନ ହଦଷ୍ଟଲଦର ରହୁଛନ୍ତ।ି ଦସମାନଙୁ୍କ 
ଆକୃଷ୍ଟ କରବିା ପାଇଁ ଦହାଦଟଲ୍, ଲଜ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ବଭିନି୍ନ ସବୁଧିା ରହଥିିବା ଦବଦଳ ଏଦବ ସହରଦର ହୁକ୍ା 
ବାର୍ ଦଖାଲାଯାଇଛ।ି ଏହା ଯବୁଦଗାଷ୍ୀଙୁ୍କ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ 
କରୁଛ।ି ସମ୍ପ୍ରତ ି ହୁକ୍ା ଟାଣବିା ଯବୁଦଗାଷ୍ୀଙ୍କ ଦ�ସନ 
ପାଲଟଛି।ି ଏହ ି ଦରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶକି୍ଷତି ଜଲି୍ା ତଥା ଶକି୍ଷତି 
ସହର କୁହାଯାଉଥିବା ରାଉରଦକଲାଦର ପହଞ୍ଛି।ି 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହେିାକୁ େୃଷ୍ଟଦିର ରଖି ସହରର 
୬ଟ ିସ୍ାନଦର ତଥା ମଖୁ୍ ରାସ୍ାଦର ଥିବା ମାୟା ବାର୍, 
ଦସଣ୍ଟ୍ାଲ ପାକବୃ, ରଦିଜନ୍ ି ଇନ୍, ସଭିଲି ଟାଉନସପିର 
ହୃେଙ୍ଗ, କରପିଟ, ପପିଲୁ୍ ଆେଦିର ଏଦବ ଏହ ି ହୁକ୍ା 
ବାର୍ ଚାଲଥିିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଛୁଟ ିେନିଦର ଦସଠାଦର 
ପାେ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ମଳୁିନ।ି କଦଲଜ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଠାରୁ 

ଆରମ୍ଭ କର ି ଯବୁଦଗାଷ୍ୀଙ୍କ ବାଇକ, କାର ଦସଠାଦର 
ରହୁଛ।ି ପଦର ବାର୍ ଭତିଦର ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅଦର 
ଦସମାଦନ ହୁକ୍ା ଟାଣବିା ସହ ନଜିକୁ ମସଗଲୁ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଦସଠାଦର ବଭିନି୍ନ ଦ�ଲେବର୍ ହୁକ୍ା ରହଛି।ି ଏହାର 
ବାମ୍ ମଧ୍ୟ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ରହଛି।ି ଏଥିପାଇଁ ଯବୁଦଗାଷ୍ୀଙୁ୍କ 
୩୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ହଜାଦର ଟଙ୍କା ପଯବୃ୍ନ୍ତ 
ଖର୍ବୃ କରବିାକୁ ପଡୁଛ।ି ଦତଦବ ହୁକ୍ା ନାମଦର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକାର ନଶିାଦ୍ରବ୍ ବକି୍ର ିକରୁଥିବା ଅଭଦିଯାଗ ଦହାଇଛ।ି 
ଜଦିରା ନଦିକାଟନି ଥିବା ହୁକ୍ା ବାର୍ କୁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ଅନୁମତ ିଦେବାର ନୟିମ ଅଛ।ି ମାତ୍ର ଦସଠାଦର ବଭିନି୍ନ 
ନଶିା ଦସବନ ବକି୍ର ି ଦହଉଥିବା ଅଭଦିଯାଗ ଦହାଇଛ।ି 
ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣ ିଚୁପ୍ ବସଥିିବା ଚର୍ବୃା ଚାଲଛି।ି 
ହୁକ୍ା ବାର୍ ଉପଦର ଚଢ଼ଉ ନକରବିା ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନର 
କାଯବୃ୍େକ୍ଷତାକୁ ଦନଇ ସାଧାରଣଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଛି।ି

ସୋଇଡ଼ା, ୬ା୯(େମେି)

େୀପତଳ ଅନ୍ାର ସେୃଶ ଖଣଜି ପୋଥବୃଦର ସମଦୃ୍ 
ଦକାଇଡ଼ା ଅଞ୍ଳର ବକିାଶ ସବୁଦବଦଳ ଝୁଣ୍ଛୁ।ି ଅଞ୍ଳର 
ଶକି୍ଷା, ସା୍ସ୍୍, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳଦଯାଗାଣ 
ବାଟବଣା ଦହାଇ ରହଛି।ି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ା 
ଗମନାଗମନ ଓ ଦଯାଗାଦଯାଗ ପାଇଁ ରାସ୍ା ନମିବୃାଣ 
ବ୍ବସ୍ତ ନାହ ିଁ।

ଦକାଇଡ଼ାର ମାଇନଂି ଅ�ିସଠାରୁ ଏରଏିନ୍ ଛକ 
ପଯବୃ୍ନ୍ତ ମାତ୍ର େୁଇ କଦିଲାମଟିର ପାଇଁ ୨୦୧୭-୧୮ 

ଆଥ ଟିକ ବଷବୃଦର ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପାଣ୍ରୁି ୧୧ ଦକାଟ ି
୪୫ ଲକ୍ଷ ୮୧ ହଜାର ୪୫୫ ଟଙ୍କା ବ୍ୟ ଅଟକଳ 
କରାଯାଇଥିଲା। େୁଇ ଥାକଆି ରାସ୍ା, େୁଇପାର୍ବୃଦର 
ଦରେନ ଓ ମଧ୍ୟଭାଗଦର ଡଭିାଇଡର ନମିବୃାଣ କରବିା ପାଇଁ 
ଇନଫ୍ା ସଲୁ୍ସନ ପ୍ରାଇଦଭଟ ଲମିଦିଟଡ୍ କୁ ୨୦୧୮ 
ମଇଦର କାଯବୃ୍ େଆିଯାଇଥିଲା। ନମିବୃାଣ କାଯବୃ୍ ଅଧାଦର 
ଛାଡ ିଠକିା ସଂସ୍ାଟ ିଚମ୍ଟ ମାରଛି।ି କାଯବୃ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ 
କରବିା କମି୍ୱା ଅନ୍ ସଂସ୍ାକୁ କାମଦେବା ବେଳଦର 
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାଦନ ନେିାବଷୁି୍ ସାଜଛିନ୍ତ।ି 

ଅପରପକ୍ଷଦର, ପ୍ରତବିଷବୃ ବଷବୃାଋତୁଦର ବପିଯବୃ୍ସ୍ 
ରାସ୍ା�ାଟ ଦଯାଗୁଁ ଏହ ି ଅଞ୍ଳବାସୀ ବାହ୍ ଜଗତରୁ 
ଏର ପ୍ରକାର ବଚି୍ନି୍ନ ରହୁଛନ୍ତ।ି ଅନ୍ ସମୟଦର ଧଳୂ-ି
ଧସୂରତି ଦହାଇଯାଏ ସମଗ୍ ଦକାଇଡା ଅଞ୍ଳ। ଟାଟା, 
ମତି୍ତଲ, ଜଦିେଲ, ଓ ଦସଲ ପର ି ଦେଶର ସବବୃବୃହତ 
କମ୍ାନୀ ଖଣ ି ଖନନ କର ି ନଜି ବ୍ବସାୟକୁ ସମଦୃ୍ 
କରୁଥିବା ଦବଦଳ ସ୍ାନୀୟ ସମସ୍ା ପ୍ରତ ିକାହାର ିେରେ 
ନାହ ିଁ। ଏକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡଛି ି ଦଯ ଏ ଅଞ୍ଳ 
ରାଜ୍ ରାଜଦକାଷକୁ ବଷବୃକୁ ପ୍ରାୟ ୫ରୁ ୬ ହଜାର 
ଦକାଟ ିଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପାଣ୍କୁି 

ମଧ୍ୟ ବଷବୃକୁ ଶହ ଶହ ଦକାଟ ି ଦକାଟ ି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଏ; 
ଦହଦଲ ଅଞ୍ଳବାସୀଙୁ୍କ ମଳୁିଛ ିଖାଲଖମାଣ ରାସ୍ା। ଦରେନ 
ମକୁୁଳା ଦହାଇ ପଡରିହଛି।ି ପ୍ରେୂଷଣଦର ଜଜବୃରତି ଦହାଇ 
ପଡ଼ଛିନ୍ତ ିଅଞ୍ଳବାସୀ।

ଦକାଇଡା ସହରାଞ୍ଳର ମାତ୍ର େୁଇ କଦିଲାମଟିର 
ରାସ୍ା ଏଦବ ବଡ େୁଃଖ ପାଲଟଯିାଇଛ;ି କନୁି୍ତ ଦକହବି ି
ଏଥିପ୍ରତ ି ଚନ୍ତତି ନୁହନ୍ତ।ି ସ୍ଲୁ କଦଲଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଏବଂ ପାେଚଲା ପଥିକମାଦନ ନାହ ିଁ ନଥିବା ଅସବୁଧିାର 
ସମ୍ଖୁୀନ ଦହଉଛନ୍ତ।ି ପଣୁ ି ଅତ ି ନମି୍ନ ମାନର କାଯବୃ୍ 
ଦହାଇଥିବାରୁ ମାତ୍ର ଦକଇ ମାସ ଭତିଦର ରାସ୍ା �ାଟ ିଆଁ 

କଲାଣ।ି ଦରେନ ଓ ଡଭିାଇଡର ଅଧପନ୍ତରଆି ଅବସ୍ାଦର 
ପଡ଼ରିହଛି।ି ରାସ୍ାର େୁଇପାଶ୍ବୃଦର ଥିବା ଦୋକାନ �ର 
ଓ ବାସଗହୃଗଡୁକିଠାରୁ ରାସ୍ା ଅଧିକ ଉର୍ା ଓ ଅଦ୍ବୃନମିଟିତ 
ଦରେନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ନାହ ିଁ ନଥିବା ଅସବୁଧିାର 
ସମ୍ଖୁୀନ ଦହଉଛନ୍ତ।ି ଏସବୁ ସମସ୍ା ଭତିଦର ଦେୈନଦେନି 
ଯାତାୟାତ କରୁଥବା 

ଅଧିକାରୀଙ୍କ କନୁି୍ତ ନେି ଭାଙୁ୍ଗନାହ ିଁ। ଜଲି୍ା ଓ ସ୍ାନୀୟ 
ପ୍ରଶାସନର ଦକାଇଡା ପ୍ରତ ିଦକଦତ ଉୋସୀନ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଜଣାପଡ଼ୁଛ।ି ଆଗାମୀ େନିଦର ସମସ୍ାର ସମାଧାନ 
ଦନଇ ଏକ ବରିାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ଟ ିଦହାଇଛ।ି

ଦୀପତଳ 
ଅନ୍ାର କେକେ ସରେି କେୋଇଡ଼ୋ ମଖୁ୍ୟରୋସ୍ୋ େୋର୍ଯ୍ୟ ?

  ଠେିାସଂସ୍ା ଚମ୍ପଟ: ଅଧିୋରୀ ନଦିାବଷୁି୍
  ସମସ୍ାକର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜଜ୍ଜରତି

ଜକିରୋ ନକିେୋଟନି୍  ନୋମକର ନଶିୋ େୋର୍ େୋର !

  ନରିବଦ୍ରଷ୍ା ପଲୁସି ଓ 
ଅବୋରୀ ବଭିାଗ

ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହଳିୋଙ୍କ ମତୃକେହ ଉଦ୍ୋର
 �  ହତ୍ାେର ିଫିଙ୍ ିକଦଇଥିବା ସକଦେହ

ରାଉରସେଲା,୬ା୯(େମେି): ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଦର ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ 
ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଦେଶୀ ମେ ଓ ମହୁଲ ଦପାଚ୍  ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଦବଦଳ େୁଇ ମହଳିାଙୁ୍କ 
ଗରି� କରାଯାଇଛ।ି ଦସମାଦନ ଦହଦଲ ଉେତି ନଗର ଥାନା ଅଧୀନ କୁମ୍ଭାର ପଡ଼ା ବସ୍ରି 
ଚଦୋ ବରି୍ାସ ଓ ବାଗବୁଡ଼ ି ବସ୍ରି ସଯୂବ୍ୃ ମଣ ି ମଣୁ୍ଡାରୀ। ସଚୂନା ମତୁାବକ ୩୦୦ ଲଟିର ମେ 
ଜବତ ଦହାଇଥିବାଦବଦଳ ଆନୁମାନକି ମଲୂ୍ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଏହାସହ ଦପାଚ ୫୦୫୦ 
ଦକଜ ିଜବତ ଦହାଇଥିବାଦବଦଳ ମଲୂ୍ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦହବଦବାଲ ିକୁହାଯାଇଛ।ି

ମେ ଓ କ�ୋଚ ଜେତ; ୨ ମହଳିୋ ଗରିଫ

ମହୁମୋଛ ିଆକ୍ରମଣକର ମହଳିୋ ମତୃ
ଲହୁଣୀ୍ଡ଼ା,୬ା୯(େମେି): ମହୁଲପୋ ଥାନା ଅଧୀନ ଡଦଲଇସରା 
ପଞ୍ାୟତ ସ୍ତି ଦଧାକାମଣୁ୍ଡା ଗ୍ାମଦର ମହୁୁମାଛ ି ଆକ୍ରମଣଦର ୭ 
ମାସ ଗଭବୃବତୀ ମହଳିାଙ୍କ ମତୁୃ୍ �ଟଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ପଲୁସି ଏ 
ଦନଇ ଏକ ଅପମତୁୃ୍ ମାମଲା ରୁଜୁକର ି �ଟଣାର ତେନ୍ତ ଆରମ୍ଭ 
କରଛି।ି ସଚୂନା ମତୁାବକ ଗତକାଲ ି ଅପରାହ୍ନଦର ଦଧାକାମଣୁ୍ଡା 
ଗ୍ାମର ସମୁ ିମଣୁ୍ଡା(୩୦) ବାସନ ମାଜବିା ପାଇଁ �ର ପାଖଦର ଥିବା 
ନାଳକୁ ଯାଇଥିଦଲ। ଏହ ି ସମୟଦର ହଠାତ୍  ମହୁମାଛ ି ପଲ ଆସ ି
ତାଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରବିାରୁ ଦସ ତଦଳ ପଡ଼ଯିାଇଥିଦଲ। ଦଚତାଶନୂ୍ 
ଅବସ୍ାଦର ତାଙୁ୍କ ବଣାଇଁ ଡାକ୍ରଖାନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 
ପ୍ରାଥମକି ଚକିତି୍ସା ପଦର ଡାକ୍ର ତାଙୁ୍କ ମତୃ ଦ�ାଷଣା କରଥିିଦଲ। 
ଏ ଦନଇ ପରବିାର ପକ୍ଷରୁ ଆଜ ିମହୁଲପୋ ଥାନା ଜଣାଇବା ପଦର 
ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପମତୁୃ୍ ମାମଲା ରୁଜୁକର ି ଶବ ବ୍ବଦଚ୍େ 
ପଦର ପରବିାରଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍ତର କରାଯାଇଛ।ି

୫ଶହ ଫୁଟ ତଳେୁ ଖସଲିୋ ଟ୍ରକ୍ 
 �ଡ୍ାଇଭର ଗରୁୁତର 

ଲହୁଣ ି୍ ଡ଼ା, ୬ା୯(େମେି): ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଦଟନସା �ାଣ୍ଡ ିଅଧୀନ 
ଟଦିଙ୍କା �ାଟଦିର ଏକ ୧୪ ଚକଆି ରେକ୍  ରାସ୍ା ତଳକୁ ଭାରସାମ୍ 
ହରାଇ ପାଖାପାଖି ୫ଶହ �ୁଟ ତଳକୁ ଖସ ି ପଡ଼ବିାରୁ ରୋଇଭର 
ଗରୁୁତର ଦହାଇଛନ୍ତ।ି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଦଳ ଏକ ୧୪ ଚକଆି ରେକ୍  
ଦକାଇଡ଼ାରୁ ଆଇରନ୍  ଓର୍  ଦବାଦଝଇ କର ି ରାଉଦକଲା ଅଭମିଦୁଖ 
ଯାଉଥିବା ଦବଦଳ ଟଦିଙ୍କା �ାଟଦିର ଭାରସାମ୍ ହରାଇ ପାଖାପାଖି 
୫ଶହ �ୁଟ ରାସ୍ା ତଳକୁ ଖସପିଡ଼ଥିିଲା। ଖବର ପାଇ ଲହୁଣପିଡ଼ା 
ପଲୁସି �ଟଣାସ୍ଳଦର ପହଞ୍ ି ରୋଇଭରକୁ ଉଦ୍ାର କର ି ଲହୁଣପିଡ଼ା 
ଦଗାଷ୍ୀସ୍ୱାସ୍୍ ଦକନ୍ଦ୍ରଦର ଚକିତି୍ସା ପାଇଁ ଭତ୍ତଟି କରଥିିଲା। ଅଧିକ ଚକିତି୍ସା 
ପାଇଁ ରାଉରଦକଲା ଡାକ୍ରଖାନାକୁ ସ୍ାନାନ୍ତରତି କରାଯାଇଛ।ି 

୮୦ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରରୀ ଓ କଖଳୋଳଙୁି୍କ ପ୍ରତଭିୋ ସମ୍ୋନ
ବଣାଇଁ, ୬ା୯(େମେି): ବଣାଇଁଗଡ଼ ମହାବେି୍ାଳୟର ସଭାଗହୃଦର 
ବଣାଇଁ ସଟିଦିଜନ ଦ�ାରମ ପକ୍ଷରୁ ଗରୁୁେବିସ ପାଳନ ଅବସରଦର 
ଉପଲଦକ୍ଷ ୮୦ କୃତୀ ପ୍ରତଦିଯାଗୀଙୁ୍କ ପ୍ରତଭିାସମ୍ାନ ସହ ସମ୍ୱଦ୍ବୃନା 
େଆିଯାଇଥିଲା। ଏହ ି କାଯବୃ୍କ୍ରମଦର ବଣାଇଁ ବଧିାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 
ମଣୁ୍ଡା ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାଦବ ଦଯାଗ ଦେଇ ଥିବାଦବଦଳ ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିିଭାଦବ ଉପଜଲି୍ାପାଳ ସରୁଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ, ବଣାଇଁ ବଡିଓି 
ସ୍ୱେୀପ କୁମାର ଟଦ୍ା, ବଣାଇଁଗଡ଼ ମହାବେି୍ାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଦଜନାମଣ ି ସାହୁ, ବଣାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚକିତି୍ସାଳୟ ଡା. ଦଭାଦଲର୍ର 
ପ୍ରଧାନ, ମଖୁ୍ବକ୍ା ଭାଦବ ପ୍ରଦ�ସର୍  ଡ.ବୁଦ୍ଦେବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦଯାଗ 
ଦେଇଥିଦଲ। ଏହ ି କାଯବୃ୍କ୍ରମକୁ ସଟିଦିଜନ ଦ�ାରମର ସମ୍ାେକ 
ତପନ କୁମାର େଣ୍ଡଆି ପରଚିାଳନା କରବିା ସହ ଅତଥିି ପରଚିୟ 
ପ୍ରୋନ କରଥିିଦଲ। ଇଦଣ୍ଡା ଇଂରାଜୀ ବେି୍ାଳୟର ଶକି୍ଷକ ଗରିଧିାରୀ 
ସାହୁ ସଭାକାଯବୃ୍ ଓ ମଞ୍ ପରଚିାଳନା କରଥିିଦଲ। ପ୍ରତଭିା ସମ୍ାନ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଓ ଦଖଳାଳଙୁି୍କ ଅତଥିିଙ୍କ ଦ୍ାରା ପରୁସ୍ତୃ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଦଜନାମଣ ି ସାହୁ ସମସ୍ଙୁ୍କ ଧନ୍ବାେ ପ୍ରୋନ କରଥିିଦଲ।

ରାଉରସେଲା, ୬ା୯(େମେି): ଲୁମନିସ ବ୍ାଦଟରୀ 
କ୍ରୟର ମାତ୍ର େୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟଦର ଲଦିକଜ୍  ଦହାଇଥିବା 
ଅଭଦିଯାଗ ଦହାଇଛ।ି ଦହଦଲ ଗ୍ାଦରଣ୍ ି ନୟିମ 
ମତୁାବକ ଏହାର ବେଳଦର ନୂତନ ବ୍ାଦଟରୀ 
ଦେବାକୁ ଥିବା ଦବଦଳ କମ୍ାନୀ କତୃ୍ତବୃପକ୍ଷ ଧରାଛୁଅାଁ 
ଦେଉ ନ ଥିବାରୁ ଚନି୍ତାଦର ଖାଉଟ।ି ଏପର ି ଏକ 
ଅଭଦିଯାଗ ଆସଛି ି ନୂଆଗାଁ ବଲେକର ଦସାରଡ଼ା 
ପଞ୍ାୟତରୁ। ପ୍ରେୀପ ତ୍ରପିାଠୀ ନାମକ ଜଦଣ ଗ୍ାହକ 
ଗତ ଦମ ମାସ ୨୦ ତାରଖିଦର ନୂଆଗାଁସ୍ତି ରାଉତ 
ଇଦଲାଦକ୍ଟ ରୋନକିରୁ ଏକ ୧୮୦ - ଏମଏଚ୍ ର ବ୍ାଦଟରୀ 
୧୫,୫୦୦ ଟଙ୍କାଦର କ୍ରୟ କରଥିିଦଲ। ଏହାସହ 
୪୭୦୦ ଟଙ୍କାଦର ଏକ ଇନ୍ ଭଟବୃର କ୍ରୟ କରଥିିଦଲ। 
କମ୍ାନୀର ନୟିମ ଅନୁସାଦର ବ୍ାଦଟରୀ କଣିବିା 
େନିଠାରୁ ୩୬ ମାସ ଦକୌଣସ ିଖରାପ ଦହଦଲ ସମ୍ଣୂବୃ 
ମାଗଣାଦର ରଦିପଲେସଦମଣ୍ କର ି ନୂତନ ବ୍ାଦଟରୀ 
ଦେବାର ନୟିମ ରହଛି।ି ଦତଦବ ବ୍ାକଅପ୍  ନ 
ଦେବାରୁ କମ୍ାନୀକୁ ଅଭଦିଯାଗ କରାଯାଇଥିଲା। 

କମ୍ାନୀ କତୃ୍ତବୃପକ୍ଷ ଉକ୍ ବ୍ାଦଟରୀକୁ ଗତ ଜୁନ୍  ୨୩ 
ତାରଖିଦର ରଦିପଲେସ୍  କର ି ଏକ ନୂତନ ବ୍ାଦଟର ି
ପ୍ରୋନ କରଥିିଦଲ। ଦହଦଲ ଉକ୍ ବ୍ାଦଟରୀ ୨ 
ମାସ ନ ଦହଉଣ ୁ ଲଦିକଜ୍  ଆରମ୍ଭ ଦହାଇଥିଲା। 
ବ୍ାଦଟରୀଦର ଏକ ଦଚାରା ଲକି ଥିଲାଦଯ ତାହାକୁ 
ମଙ୍ଗଳ ବାର େନି ତାଙ୍କ ସଭଟିସ୍  ଦସଣ୍ର୍  ରୁ ଆସଥିିବା 
କମବୃଚାରୀଙୁ୍କ ଲଦିକଜ ଦଖାଜବିାକୁ ନାଦକେମ୍  
ଦହବାକୁ ପଡ଼ଥିିଲା। ଦତଦବ ଏ ଦନଇ ଲୁମଦିନାସ୍  ର 
ଏରଆି ଦମଦନଜର୍  ଆଦଲାକ ସ୍ୱାଇଙୁଁ୍କ ଦଯାଗାଦଯାଗ 
କରବିାଦର ଦସ କହଦିଲ ଲଦିକଜ ପାଇ ଁରଦିପଲେସଦମଣ୍ 
ନାହ ିଁ। ଦତଦବ ବ୍ାଦଟରୀ ଗ୍ାଦରଣ୍ରି ଆହୁର ି ୧୦ 
ମାସ ବାକ ିରହଥିିବାଦବଦଳ କାହ ିଁକ ିକତୃ୍ତବୃପକ୍ଷ ଏମତି ି
ଅବାନ୍ତର ଯକୁ୍ ି କର ି ରଦିପଲେସ କରବିାକୁ ମନା କଦଲ 
ଦବାଲ ି ଉପଦଭାକ୍ା ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କରଛିନ୍ତ।ି ଯେ ି
କମ୍ାନୀ ବ୍ାଦଟରୀକୁ ରଦିପଲେସ୍  ନ କରନ୍ତ ି ଦତଦବ 
ଦସ ଖାଉଟ ି ଅୋଲତଦର ଆଶ୍ରୟ ଦନଦବ ଦବାଲ ି
ଦଚତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତ।ି

େ୍ୟୋକଟରରୀ କ୍ରୟର େୁଇମୋସ 
ମଧ୍ୟକର ଲକିେଜ୍  ଅଭକିରୋଗ

ଓଡ଼ଶିୋ ସୋଂସ୍ତୃେି �ରଷିେ �କ୍ଷରୁ ନୂଅୋଁଖୋଇ କଭଟ୍ ଘୋଟ୍  ୧୧କର

ରାଉରସେଲା, ୬ା୯(େମେି): ରାଉରଦକଲା 
ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଦର ଚାକରିରି ପ୍ରଦଲାଭନ 
ଦେଖାଉଥିବା ଠକଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହବିାକୁ 
ଆରଏସପ ି ସଞ୍ାର ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଦିବେନ 
କରାଯାଇଛ।ି ସଚୂନାଦଯାଗ୍ ଦଯ ସମ୍ପ୍ରତ ି ଦସଲ 
ଅଧୀନ ରାଉରଦକଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଦର ଉଭୟ 
କମବୃଚାରୀ ତଥା ଅଧିକାରୀ ପେବୀଦର କମବୃଚାରୀ 
ନଯିକୁ୍ ି ପାଇଁ ବଜି୍ଞପ୍ ି ଜାର ି ଦହାଇଛ।ି ଦତଦବ ଏହ ି
ବଜି୍ଞପ୍ରି େୁରୁଦପାଦଯାଗ କରବିାକୁ କଛି ି ଠକ 
ଏବଂ େଲାଲ ଆଦଗଇ ଆସଥିିବା ଆରଏସ୍ ପ ି
ମ୍ାଦନଜଦମଣ୍ର ନଜରକୁ ଆସଛି।ି ଏ ଦନଇ 
ଆରଏସପ ି ସଞ୍ାର ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ ି
ଦଯ, ଏହ ି ବଜି୍ଞପ୍ ି ଅନୁଯାୟୀ ଆରଏସପଦିର କଛି ି
ନରିୀହ ଆଦବେନକାରୀଙୁ୍କ ଦଶାଷଣ କରାଯାଉଛ ି
ଏବଂ ରାଉରଦକଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଦର ଚାକରି ି
ଦେବାର ମଥି୍ା ପ୍ରତଶିରୁତ ିଦେଇ କଛି ିପ୍ରତାରଣାକାରୀ 
ଆଦବେକଙୁ୍କ ଟଙ୍କା ମାଗଛୁନ୍ତ।ି ଏଭଳ ି ପରସି୍ତି ି
ଅତ୍ନ୍ତ େୁଭବୃାଗ୍ଜନକ ଏବଂ ଅଗ୍ହଣୀୟ ଅଦଟ। 
ରାଉରଦକଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କତୃ୍ତବୃପକ୍ଷ 
ଆଦବେନକାରୀଙୁ୍କ ଏପର ି ଦକୌଣସ ି ବଭି୍ାନ୍ତକିର 

ଏବଂ ଭତି୍ତହିୀନ ପ୍ରତଶିରୁତରି ଶୀକାର ନଦହବାକୁ 
ସତକବୃ କରଛିନ୍ତ।ି ଦସଲପର ି ମହାରତ୍ନ କମ୍ାନୀଦର 
ନଯିକୁ୍ ି ପ୍ରକ୍ରୟିା ସମ୍ରୂ୍ବୃ ସ୍ୱଚ୍ ଢଙ୍ଗଦର ଅଦ�ାଷତି 
ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମଦର ସମ୍ନ୍ନ ଦହଉଛ,ି ଯାହାଦ୍ାରା 
ସବୁଠାରୁ ଦଯାଗ୍ ପ୍ରାଥବୃୀ ଚୟନ କରାଯାଇପାରବି। 
ଏଥିଦର ଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ବ୍ବସ୍ାକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କରବିା ଏବଂ ଦସମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରାଥବୃୀ ଚୟନ 
କରବିା ପାଇଁ ଆଦେୌ ଦକୌଣସ ିପ୍ରକାର ସବୁଧିା ନାହ ିଁ। 
ବାସ୍ବଦର ଦକୌଣସ ି ପ୍ରକାରର ଅସାଧ ୁ ପ୍ରଦଚଷ୍ଟା 
କମି୍ୱା ଅନଧୀକୃତ ହସ୍ଦକ୍ଷପ ପ୍ରାଥବୃୀଙ୍କ ଆଦବେନକୁ 
ଅଦଯାଗ୍ କରପିାଦର। ଦତଣ ୁ ଦସଲ ରାଉରଦକଲା 
ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଦର ଚାକରି ି ପାଇଁ ଆଦବେନ 
କରୁଥିବା ସମସ୍ ପ୍ରାଥବୃୀଙୁ୍କ ଦସଲର ଦେବସାଇଟ୍ ଦର 
ଲଗ୍  ଇନ୍  କରବିାକୁ, ବଜି୍ଞାପନଗଡୁକୁି ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ 
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରବିା ଏବଂ ସମ୍ରୂ୍ବୃ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ସହତି 
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରୟିାଦର ଭାଗ ଦନବା ପାଇଁ ପରାମଶବୃ 
େଆିଯାଇଛ।ି ସତୁରାଂ ଏହ ିଅସାଧ ୁବ୍କ୍ଙି୍କ ଉପଦର 
ବଶି୍ ?ାସ ନ କରବିାକୁ ଏବଂ ପରବିାରର କଷ୍ଟ 
ଉପାଜଟିତ ଟଙ୍କାକୁ ନ ଦେବାକୁ ଆର୍ ଏସପ ି ସଞ୍ାର 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଦରାଧ କରାଯାଇଛ।ି

ରାଉରସେଲା,୬ା୯(େମେି): ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ େଲି୍ୀର ଇଣ୍ଡଆି 
ଇଣ୍ରନ୍ାସନାଲ ଦସଣ୍ର ଠାଦର 
କ୍ାପଟିାଲ �ାଉଦଣ୍ଡସନ ଦସାସାଇଟ ି
ତର�ରୁ ଜୀବନବ୍ାପୀ ସାଧନା 
ସମ୍ାନ, ସପୁ୍ରମିଦକାଟବୃର ପବୂବୃତନ ପ୍ରଧାନ 
ବଚିାରପତ ି ଏନ.ଭ.ିରମନ୍ନା ଦ୍ ?ାରା 
ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛ।ି ଯାହାକୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ତତକ୍ଷଣାତ ସମଗ୍ ଓଡ଼ଶିାବାସୀଙୁ୍କ ସମପ ଟିତ 
କରଥିିଦଲ। ନଶି୍ତି ପଦକ୍ଷ ଓଡ଼ଶିାର ସାଦଢ 
ଚାର ି ଦକାଟ ି ଦଲାକଙ୍କ ଉପଯକୁ୍ ଦସବା 
କରବିାର ଏହା ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଆଜ ି
ଭୁବଦନର୍ର ବମିାନ ବଦେରଦର ପହଞ୍ବିା 
ପଦର ଓଡ଼ଶିାର ଦକାଣ ଅନୁଦକାଣରୁ 

ପ୍ରବଳ ବଷବୃା ସଦତ୍୍ତ ହଜାର ହଜାର 
ବଜୁି ଦପ୍ରମୀ ନବୀନ ବାବୁଙୁ୍କ ଅଭନିଦେନ 
ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନକିଟସ୍ ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଛକ ଠାଦର ଉପସ୍ତି ଥିଦଲ। ନବୀନ 
ବାବୁ ଆସ ି ଉପସ୍ତି ଜନ ସମଦୁ୍ରକୁ ହାତ 
ହଲାଇ ସଦମ୍ୱାଧିତ କରଥିିଦଲ। ଏହ ି
ଅଭନିଦେନ ଉତ୍ସବକୁ ସ�ଳ କରବିା ପାଇ 
ରାଉରଦକଲା ଜଲିା ବଦିଜଡ ି ସଭାପତ ି
ତଥା ବଧିାୟକ ସାରୋ ପ୍ରସାେ ନାୟକଙ୍କ 
ଦନତୃତ୍ୱଦର ୫୦୦ ଉଦ୍ବୃ ଯବୁକ, ଛାତ୍ର 
ଓ ମହଳିା ମାଦନ ଜଲିା ବଦିଜଡ ି ପକ୍ଷରୁ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଭବ୍ ସ୍ ?ାଗତ ସମ୍ୱଦ୍ବୃନା 
ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି କାଯବୃ୍କ୍ରମକୁ ସଚୂାରୁ ରୂଦପ 
ପରଚିାଳନା କରବିାଦର ରଞ୍ଜତି କଶିାନ, 

ପ୍ରେୁ୍ମ୍ନ ତ୍ରପିାଠୀ, ଲୁଲୁ ମଶି୍ର, କାଦୁେର 
କଶିାନ, ମଞ୍ଜଳୁତା କଶିାନ, ସଦୁେର ମଣ ି
ପ୍ରଧାନ, ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜୁଲଆିନ ିକାଣ୍ଡଲି, 
ସଶୁଳିା ନାୟକ, ଗରୁୁ ସ୍ ?ାଇଁ, ଦକୋର 
ମହାନ୍ତ, ଅଜୟ ନାୟକ, ନହିାର ଦସାଦରନ, 
ହାଲୁ ମଣୁ୍ଡରୀ, ମକୁଲ ଏକା, େଗିାମ୍ୱର 
ୋସ, ଦସାମନାଥ ରାହା, ରାଦଜଶ ହସୋ, 
ଦଜ୍ାତ ି ଦଟଦଟ, କୁନ ଦେଓ, ରାଦଜନ୍ଦ୍ର 
କୁଜୁର, ଗଗନ ପଣ୍ଡା, ସବୁାସ ସ୍ ?ାଇଁ, 
ସଶୁାନ୍ତ ରାଉତ, ଡ ି ଅଭକି କୁମାର, ପପ ୁ
ମହାନ୍ତ,ି ସଧୁାଂଶ ୁ ସାମଲ, ପ୍ରକାଶ ଧଳ, 
ଅନଦିକଶ ତ୍ରପିାଠୀ, ରଞ୍ଜତି ପ୍ରଧାନ, 
ଅନଦିକଶ ବରି୍ାସ, ପପ ୁ ଜୟସ୍ ?ଲ, 
ଆକାଶ ଏକ୍ା ପ୍ରମଖୁ ସହଦଯାଗ କରଥିିଦଲ।

ରୋଉରକେଲୋ େକିଜଡ ି�କ୍ଷରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀଙୁ୍କ ସମ୍ୱଦ୍୍ଯନୋ

ଆରଏସ୍ �କିର ଚୋେରି ିପ୍ରକଲୋଭନ କେଖୋଉଥିେୋ ଠେଙ୍କଠୋରୁ ସୋେଧୋନ

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୬ା୯(େମେି): ଓରାମ 
ସାଂସ୍ତୃକି ସମାଜ ଓଡ଼ଶିା ଏବଂ ସଦୁେରଗଡ଼ 
ଟାଉନ୍  କମଟି ି ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ଦର 
କମବୃା ପଜୂା ପାଳତି ଦହାଇଛ।ି ଏଥିଦର 
ସଦୁେରଗଡ଼ ସାଂସେ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମଖୁ୍ 
ଅତଥିି ଭାଦବ ଦଯାଗଦେଇ ଏକାେଶୀ କମବୃା 
ପଜୂାର ମାହାତ୍୍ ଉପଦର ଆଦଲାକପାତ 
କରଥିିଦଲ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଦବ 
ସଦୁେରଗଡ଼ ଦପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ତନୟା ମଶି୍ର 
ଏବଂ ଓରାମ ସାଂସ୍ତୃକି ସମାଜର ରାଜ୍ 
ସଭାପତ ି ସଦୁକଶୀ ଓରାମ ଦଯାଗଦେଇ 
ଏହ ି ପଜୂାର ମହନୀୟତା ସମ୍କବୃଦର 

କହଥିିଦଲ। ଏହ ି ପଜୂାଦର ଶକୁ୍ରା କୁଜୁର 
ଓ ଲକ୍ଷମୀ କୁଜୁର କତ୍ତବୃା ଓ ବାଲକୁ ବାଲବୃା 
କାହାଣୀକାର ୋୟତି୍ୱ ତୁଲାଇ ଥିଦଲ। 
କାଉନ୍ ସଲିର ରଦମଶ ଦସାଦରଙ୍ଗ, ଭାରତୀ 
ପଦଟଲ, େୀପାଞ୍ଜଳ ିନଦେ, ଆଶ୍ରତିା କୁଜୁର, 
ବସି୍ତିା ମଞି୍ଜ, େପି୍ ି ଦବକ୍ , ମହରଗ ି ମଞି୍ଜ, 
ଦପ୍ରମସାଗର ଓରାମ, କଳାକୃଷ୍ ଓରାମ, 
ରାଦମର୍ର ଟଦ୍ା, ତ୍ରନିାଥ ଖାଲଦକା, ସାଧ ୁ
ବାଲବୃା, ଧରଣୀଧର କୁଜୁର, େଶମ ିଟଦ୍ା, 
ପଷୁ୍ପଲତା ଟଦ୍ା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଦଲ। 
ରଙୁି୍କ ଗପୁ୍ା କାଯବୃ୍କ୍ରମ ପରଚିାଳନାଦର 
ସହଦଯାଗ କରଥିିଦଲ।

ଓରୋମ ସୋଂସ୍ତୃେି ସମୋଜ �କ୍ଷରୁ େମ୍ଯୋ�ଜୂୋ
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ଇସ୍ପାତନଗରୀଇସ୍ପାତନଗରୀ 55 ବୁଧବପାର, 
୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, 

୨୦୨୨

ରପାଉରସେଲପା,୬ପା୯(େମେି)

ଶକି୍ଷକମାନେ ନେଉଛନ୍ ି ସାମାଜକି ଯନ୍ତ୍ରୀ। 
ନଯଉମଁାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାେସକିତାକୁ ରୂପ 
ନେବାନର ସାୋଯ୍ୟ କରଥିାନ୍ ି ନବାଲ ି
ଆରଏସ୍ ପ ି ସେର ନସବା ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ 
ଆେୁକୂଲ୍ୟନର ସଭିକି ନସଣ୍ଟରଠାନର ଗରୁୁ 
େବିସ ପାଳେ ଅବସରନର ରାଉରନକଲା 
ଇସ୍ାତ କାରଖାୋର ଭାରପ୍ାପ୍ତ େନିଦ୍ଦେଶକ 
ଅତେୁ ନଭୌମକି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍।ି 
ରାଉରନକଲା ଏନ୍ ଆଇଟରି େନିଦ୍ଦେଶକ 

ପ୍ନେସର ନକ. ଉମା ମନେଶ୍ୱର ରାଓ 
ସମ୍ାେତି ଅତଥିିଭାନବ ନଯାଗ ନେଇ କେନିଲ 
ଆଜରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାେଙ୍କ ପାଖନର ଶେଶେ 
ସଚୂୋ ଉତ୍ସ ଥାଇପାନର, କନୁି୍ ନସମାନେ ଶକି୍ଷା 
ଅନପକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପରୂ୍ଦେ। ଏେ ିଅବସରନର 
କାଯଦେ୍ୟ ବଭିାଗର େବିଦୋେ୍ରୀ େନିଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ ଆର 
ସଯୂଦେ୍ୟବଂଶ୍ରୀ, କାମମିକ ଓ ପ୍ଶାସେ ବଭିାଗର 
େବିଦୋେ୍ରୀ େନିଦ୍ଦେଶକ ପ ିନକ ଶତପଥ୍ରୀ, ପ୍କଳ୍ପ 
ବଭିାଗର େବିଦୋେ୍ରୀ େନିଦ୍ଦେଶକ ପ ି ନକ ସାେୁ, 
ସାମଗ୍୍ରୀ ପରଚିାଳୋ ବଭିାଗର େବିଦୋେ୍ରୀ 
େନିଦ୍ଦେଶକ ନସାମୋଥ ତ୍ରପିାଠ୍ରୀ, ଚକିତି୍ସା ଓ 

ସ୍ାସ୍୍ୟ ନସବା ବଭିାଗର େବିଦୋେ୍ରୀ େନିଦ୍ଦେଶକ 
ଡା. ବ ିନକ ନୋତା, ବତି୍ତ ଓ ନଲଖା ବଭିାଗର 
ସଜିଏିମ ଇେଚାଜଦେ ଏନକ ନବେୁରଆି, 
ସେର ପ୍ଶାସେ ଓ ସଏିସ୍ ଆର ବଭିାଗର 
ସଜିଏିମ ଏନକ ୋୟକ, ଆର୍ ଏସପରି ଅେ୍ୟ 
ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାର୍ରୀ ଏବଂ ରାଉରନକଲାର 
ବେୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶକି୍ଷକଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ 
ଉପସ୍ତି ଥିନଲ। ଏେ ିଅବସରନର ଡଆିଇସ,ି 
ପ୍ନେସର ରାଓଙୁ୍କ ସମ୍ୱର୍ଦମିତ କରଥିିନଲ। ଶ୍୍ରୀ 
ନଭୌମକି ମଧ୍ୟ ରାଉରନକଲାର ୧୭ ଜଣ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍କ ନଶ୍ଷ୍ଠ ଏକାନଡମକି୍  ପ୍େଶଦେେ 

ପରୁସ୍ାର ଏବଂ ୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍କ 
ନେେରୁ ନମନମାରଆିଲ୍  ପରୁସ୍ାର ପ୍ୋେ 
କରଥିିନଲ। ନସ ମଧ୍ୟ ଶକି୍ଷାଗତ କୁଇଜ୍  ର 
ବନିଜତା ଆରଏସପ ି ବେି୍ୟାଳୟର ୮ ଜଣ 
ଶକି୍ଷକଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀଙୁ୍କ ସମ୍ୱର୍ଦମିତ କରଥିିନଲ। 
ଏେ ି କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମ ଇସ୍ାତ ଇଂରାଜ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମ 
ବେି୍ୟାଳୟ, ନସକ୍ଟର - ୨୦ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ାଗତ ସଙ୍୍ରୀତ ’ଗରୁୁ ବନ୍ଦୋ’ 
ପରନିବଷଣ ସେତି ଆରମ୍ଭ ନୋଇଥିଲା। 
ବେି୍ୟାଳୟର େବମ ନଶ୍ଣ୍ରୀଛାତ୍ର ନମାେତି 
ପଣ୍ା ସମାନବଶକୁ ସ୍ାଗତ କରଥିିବାନବନଳ 

ନସକ୍ଟର-୧୯ ଇସ୍ାତ ବେି୍ୟାମନ୍ଦରିର 
ସେଧି୍ୟ ଛତର ଅତଥିିଙ୍କ ପରଚିୟ ପ୍ୋେ 
କରଥିିନଲ। ଇସ୍ାତ ବେି୍ୟାମନ୍ଦରିର 
ରାଜଲକ୍ଷ୍ରୀ ସାେୁ ଧେ୍ୟବାେ ଜ୍ାପେ 
କରଥିିନଲ। ଆଇଇଏମ୍ ଏସ ଦ୍ୱାେଶନଶ୍ଣ୍ରୀ 
ଛାତ୍ର୍ରୀ ଆରାଧୋ ପଟ୍ଟୋୟକ କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମ 
ସଂନଯାଜୋ କରଥିିନଲ। ଇସ୍ାତ ଇଂରାଜ୍ରୀ 
ମାଧ୍ୟମ ବେି୍ୟାଳୟ, ଜୁେଅିର ବଭିାଗ, 
ନସକ୍ଟର-୧୮ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ସାଂସ୍ କୃତକି କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମ ପରନିବଷଣ 
କରାଯାଇଥିଲା।

ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗେୁୁପଜୂନ

‘ଶକି୍ଷକମଥାରନ େଥାଷ୍ଟ୍ରେ ସଥାମଥାଜକି ଯନ୍ତ୍ରୀ’  �ଉତ୍କଳ ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ
ଜଗୋ ସ୍ତି ଉତ୍କଳ େବଜ୍ରୀବେ ମଣ୍ଳଠାନର ଗରୁୁେବିସ ପାଳେ ନୋଇଛ।ି ଗ୍ରୀତାଞ୍ଜଳ ି
ମୋପାତ୍ରଙ୍କ ସଂନଯାଜୋନର ସନିଲଇ ଶକି୍ଷାନକନ୍ଦ୍ରର ଶକି୍ଷାଥଦେ୍ରୀମାନେ ନସମାେଙ୍କର 
ଗରୁୁ ଓ ସବଦେପଲ୍୍ରୀ ରାଧାକ୍ରଷି୍ଣେଙ୍କ େନଟା ଚତି୍ରନର ମାଲ୍ୟାପଦେଣ ସେ ଗରୁୁେବିସ ପାଳେ 
ସମ୍ପକଦେନର ଆନଲାଚୋ କରଥିିନଲ। ଏେ ି ଅବସରନର ସ୍ର୍ଦେଲତା ନଚୌଧରୁ୍ରୀ, ସେୁନ୍ଦା 
ବରାଳ, ମ୍ରୀେତ ି ମୋନ୍,ି ସବତିା ୋୟକ ପ୍ମଖୁ ବକ୍ତବ୍ ଯ ରଖିଥିବାନବନଳ ସ୍ରୀମା 
ସଂିେ ଓ େରୁିପମା ନବନେରାଙୁ୍କ ସମ୍ାେତି କରାଯାଇଥିଲା। ବଳିାସେି୍ରୀ ଅଧିକାର୍ରୀ, 
ଶବିାେ୍ରୀ, ସପୁ୍ଭା ମଶି୍, ରୟିା ନେ ୈମନ୍୍ରୀ, ବବତିା ଆଚାର୍ରୀ, ଇନ୍ଦରିା ମୋପାତ୍ର, ସପୁ୍ଭା 
ୋୟକ, ଶାନ୍,ି ଅଙି୍କତା ନଗାଛାୟତ, ସଶୁ୍ରୀଳା ଶମଦୋ, ରୁବ ି ପଣ୍ା ପ୍ମଖୁ କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମ 
ପରଚିାଳୋନର ସେନଯାଗ କରଥିିନଲ। ମ୍ରୀେତ ି ମୋନ୍ ି ଧେ୍ୟବାେ ଅପଦେଣ କରଥିିନଲ।

 ରପାଉରସେଲପା : ଶ୍୍ରୀକକୃଷ୍ଣ କଳା ପରଷିେ ପକ୍ଷରୁ ନଛଣ୍ ଧାମରା ସଂଘଠାନର ଗରୁୁ େବିସ 
ପାଳତି ନୋଇଛ।ି ପରଷିେର ସଭାପତ ି ପ୍ତାପ କନିଶାର ବଶି୍ୱାଳଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱନର 
ଆନୟାଜତି ଏେ ିକାଯଦେ୍ୟକ୍ରମନର ୋଟ୍ୟଗରୁୁ ଭାସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମୋପାତ୍ର, ଗରୁୁ ସନୁରନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼୍ରୀ, 
ଗରୁୁ ବନିବକାେନ୍ଦ ୋସ, ଗରୁୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ରୀ ମାଝ୍ରୀଙୁ୍କ ସମ୍ୱର୍ଦମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅେ୍ୟମାେଙ୍କ 
ମଧ୍ୟନର ଭରତ ନସଠ୍ରୀ, ବଚିତି୍ରାେନ୍ଦ ୋସ, ବେିୟ କୁମାର ନଜୋ, ପ୍ଶାନ୍ କୁମାର ରାଉତ, 
ଅେ୍ରୀଲ କାନ୍ ୋସ, ନଗୌତମ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଶନୁଭନୁ୍ଦ ସାମଲ, ବଣ୍ଟ ିମଶି୍ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିନଲ। 
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାେକ ଅଜତି କୁମାର ନସୋପତ ିପ୍ାରମ୍ଭକି ସଚୂୋ ନେଇଥିନଲ।

  ରପାଉରସେଲପା  :  ରାଉରନକଲା, 
ରଘେୁାଥପାଲ୍ରୀ ଓ ବରିମତି୍ରପରୁ େବିଦୋଚେ 
ମଣ୍ଳ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ାେ୍ରୀୟ ଭଞ୍ଜ ନପ୍କ୍ଷାଳୟନର 
ଗରୁୁେବିସ ପାଳତି ନୋଇଛ।ି ପବତି୍ର 
ଗରୁୁ େବିସ ଅବସରନର ରାଉରନକଲା, 
ରଘେୁାଥପାଲ୍ରୀ ଓ ବରିମତି୍ରପରୁ 
େବିଦୋଚେମଣ୍ଳ୍ରୀର ପ୍ାୟ ୧୫୦୦ରୁ 
ଊର୍ଦଦ୍ଦେ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ ସମନବତ ନୋଇ 
ଗରୁୁେବିସ କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମ ଭଞ୍ଜଭବେଠାନର 
ସମାପେ ନୋଇଥିଲା। ଏେ ି କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମନର 
ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିିଭାନବ ରାଉରନକଲା ଅତରିକି୍ତ 
ଜଲି୍ାପାଳ ତଥା ମୋେଗର େଗିମର 
କମଶିେର ଡା. ଶଭୁଙ୍କର ମୋପାତ୍ର 
ନଯାଗ ନେଇଥିଲାନବନଳ ସମ୍ାେତି 
ଅତଥିିଭାନବ ବଜୁି ପଟ୍ଟୋୟକ ନବୈଷୟକି 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟର କୁଳପତ ି ଚତି୍ତରଞ୍ଜେ 
ତ୍ରପିାଠ୍ରୀ, ଏନ୍ ଆଇଟ ିେନିଦ୍ଦେଶକ ପ୍ନେସର 

ନକ. ଉମା ମନେଶ୍ୱର ରାଓ, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାର୍ରୀ ଅମଲୂ୍ୟ ପ୍ଧାେ, 
ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଧିକାର୍ରୀ ବଶି୍ା ପ୍ଜ୍ା ପରମିତିା 
ନଜୋ, ଲାଠକିଟା ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର୍ରୀ 
ନେନବନ୍ଦ୍ର ସ, କୁଅାଁରମଣୁ୍ା ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷା 
ଅଧିକାର୍ରୀ ସୋେନ୍ଦ ପ୍ଧାେ ପ୍ମଖୁ ନଯାଗ 
ନେଇଥିଲାନବନଳ ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାନବ 
ବାଣ୍ରୀବେିାରର ଅବସରପ୍ାପ୍ତ ପ୍ନେସର 
େରିଞ୍ଜେ ପାଢ଼୍ରୀ ମଖୁ୍ୟ ବକ୍ତାଭାନବ ନଯାଗ 
ନେଇଥିନଲ। ଗରୁୁ ସମାଜର ଭତି୍ତଭୂିମ ି
ବକିାଶନର ପ୍ମଖୁ ଭୂମକିା ଗ୍େଣ କରଥିିବା 
ନବନଳ ତାଙ୍କ ବେିା ସମାଜର ବକିାଶ ଚନି୍ା 
କରବିା ଅସମ୍ଭବ। ନତଣ ୁ ଏେ ି ମଳୂମନ୍ତ 
ନେଇ ଗରୁୁ େବିସ କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମ ଅତ ିଆଡ଼ମ୍ୱର 
ସେକାନର ଭଞ୍ଜଭବେନର ପାଳେ ନେଇ 
ଅଭ୍ୟଥଦେୋ କମଟି ିଚନି୍େ କରଥିିଲା।

ପ୍ାଚ୍ରୀେ କାଳରୁ ଗରୁୁ ଶଷି୍ୟର 

ପରମ୍ପରା ଆମ ଭାରତ ବଷଦେନର ନେଖିବାକୁ 
ମଳିଥିାଏ। ଆଜ ିବ ିଏୋ ଉଜ୍୍ରୀବତି ରେଛି,ି 
ମାତ୍ର ନକନତକାଂଶନର ଏଥିନର ବ୍ୟତକି୍ରମ 
ନେଖାନେଇଛ।ି ଏନବ ସମୟ ଆସଛି ି ଗରୁୁ 
ଶଷି୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆେୁର ି ସରସ ସନୁ୍ଦର ଓ 
ଆକଷଦେଣ୍ରୀୟ କରବିା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରନର 
ପ୍ୟାସ ଜାର ିରଖିବା ଉଚତି। ଆମ ଭବଷି୍ୟତ 
ପଢ଼ି ିକପିର ିଗରୁୁଙୁ୍କ ସମ୍ାେ ପ୍ୋେ କରନିବ 
ନସ ନେଇ ସାମାଜକି ସ୍ତରନର ବ୍ୟାପକ 
କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରେଛି।ି ଭଲ 
ମଣଷି େମିଦୋଣନର ଗରୁୁଙ୍କ ଭୂମକିା କାୋକୁ 
ଅଛପା ୋେ ିଁ ନତଣ ୁ ଶଷି୍ୟମାନେ ସମାେ 
ଭାନବ ଗରୁୁଙୁ୍କ ସମ୍ାେ ପ୍ୋେ କରବିା 
ଉଚତି। ଯଦ୍ୱାରା ଆନମ ଏକ ସସୁ୍ ସମାଜ 
ସେ ଉତ୍ତମ ନେଶ ଗଠତି ନୋଇପାରବି 
ନବାଲ ି ସମସ୍ତ ମଞ୍ାସ୍ରୀେ ଅତଥିି ମତବ୍ୟକ୍ତ 
କରଥିିନଲ।

  ଲହୁଣୀ୍ଡ଼ପା  : ଲେୁଣ୍ରୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଳ ସମସ୍ତ ପ୍ାଥମକି ଉଚ୍ଚ ପ୍ାଥମକି, ଉଚ୍ଚ ବେି୍ୟାଳୟ, 
ମୋବେି୍ୟାଳୟନର ଗରୁୁେବିସ ପାଳତି ନୋଇଛ।ି ଏେ ି ଅବସରନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀମାନେ 
ଗରୁୁଙ୍କ ପାେଛୁଇଁ ଆଶଷି ନେଇଛନ୍।ି

 �ସନୁାଫୁଲ ସାହତି୍ୟ ସଂସଦ

ରପାଉରସେଲପା: ସେୁାେୁଲ ସାେତି୍ୟ ସଂସେ ତରେରୁ ନଛଣ୍ ଧାମରା ସଂଘଠାନର ଗରୁୁେବିସ 
ପାଳେ ଅବସରନର ଆେଶଦେ ଗରୁୁ ନଗୌରବ ସମ୍ାେ ପବଦେ ପାଳତି ନୋଇଛ।ି ସଂସେର 
ସଭାପତ ି ବଜିୟ କୁମାର ସାେୁଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱନର ଆନୟାଜତି ଏେ ି କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମନର 
ରମି୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା େଳେି୍ରୀପ୍ଭା ପଟ୍ଟୋୟକ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାନବ ନଯାଗ ନେଇଥିବାନବନଳ 
ରାଉରନକଲା ବଧିାୟକ ସାରୋ ପ୍ସାେ ୋୟକ ଉଦ୍ ଘାଟକ ଓ ରାଜକୁମାର ମୋନ୍ ି
ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାନବ ନଯାଗ ନେଇଥିନଲ। ନକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଶୁାନ୍ କୁମାର ୋୟକ ପ୍ାରମ୍ଭକି 
ସଚୂୋ ନେଇଥିନଲ। େରୁିପମା ପତଙି୍କ ସଂନଯାଜୋନର ଆନୟାଜତି ଏେ ି କାଯଦେ୍ୟକ୍ରମନର 
ନଛଣ୍ ସ୍ତି ଚେି୍ମୟ ଇଂରାଜ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମ ବେି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶମମିଷ୍ଠା କବଶିତପଥ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଆେଶଦେ ଗରୁୁ ନଗୌରବ ସମ୍ାେନର ସମ୍ାେତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏେ ି ଅବସରନର ସମୁତି୍ରା 
ମଶି୍ ମାେପତ୍ର ପାଠ କରଥିିନଲ। ଦ୍ୱତି୍ରୀୟ ପଯଦେ୍ୟାୟନର ଚତି୍ତରଞ୍ଜେ ବ୍ରହ୍ାଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱନର 
ଏକ କବତିା ପାନଠାତ୍ସବ ଅେୁଷ୍ଠତି ନୋଇଥିଲା। କୁଞ୍ଜବେିାର୍ରୀ ରାଉତ ଓ ନଗୌତମ ୋସଙ୍କ 
ସଂନଯାଜୋନର ଆନୟାଜତି ଏେ ିକବତିା ପାନଠାତ୍ସବନର ଗ୍ରୀତାରାଣ୍ରୀ ନବନେରା, ପ୍େୁଲ୍ 
ସାମଲ, ଅକ୍ଷୟ ଧଳ, ମତିା ପ୍ଧାେ, ରଶ୍ମବିାଳା ରାଉତରାୟ, ମଞ୍ଜଳୁା ରଥ, ସଶୁ୍୍ରୀ ସଙ୍୍ରୀତା 
ୋଶ, େରେିର ନବନେରା, ଡଲରିାଣ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ା, ମମତା ନଜୋ, ସମୁତି୍ରା ମଶି୍, େରିଞ୍ଜେ କରଣ, 
ବଜିୟେି୍ରୀ ନଜୋ, େରୁିପମା ପତ,ି ବଜିୟ ସାେୁ, ସଶୁାନ୍ କୁମାର ୋୟକ, କୁଞ୍ଜବେିାର୍ରୀ 
ରାଉତ ପ୍ମଖୁ କବତିା ପାଠ କରଥିିନଲ। ପ୍ାରମ୍ଭନର ନନେେଲତା ୋୟକ ସ୍ାଗତ ସଙ୍୍ରୀତ 
ଗାେ କରଥିିବା ନବନଳ ଉପନେଷ୍ା ଅେଲି କୁମାର ୋଶ ଅତଥିି ମାେଙ୍କ ପରଚିୟ ପ୍ୋେ 
କରଥିିନଲ। ଉପସଭାପତ ିରନମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି ଧେ୍ୟବାେ ଅପଦେଣ କରଥିିନଲ। 

 � ଗ�ାପବନୁ୍ ପାଠା�ାର

ରପାଉରସେଲପା: ବ୍ୟାସନେବ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ୟାଳୟନର ପ୍ଧାେଶକି୍ଷକ ପ୍େୁଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରକିଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାନର ଗରୁୁେବିସ ଆନୟାଜତି ନୋଇଯାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାନବ ବଶିଷି୍ ଶକି୍ଷାବତି୍  
କବ ି ଡ.ଅେ୍ରୀଲ କୁମାର ସଂିେନେଓ ନଯାଗ ନେଇଥିନଲ। ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାନବ ପ୍ନେସର 
ନେନବନ୍ଦ୍ର ନକଶର୍ରୀ ସଂିେନେଓ ନଯାଗ ନେଇ କେନିଲ ନଯ, ସାମ୍ପ୍ରତକି ପରସି୍ତିନିର 
ଗଣୁାତ୍ମକଶକି୍ଷାର ବକିାଶ େଗିନର ସମନସ୍ତ ସନଚତେ ନେନଲଣ ି ଏବଂ ଏେ ି ଧାରା 
ଜାରରିେନିଲ ଶକି୍ଷାରମାେ ବକୃର୍ଦ ିପାଇବ। ସମ୍ାେତି ଅତଥିିଭାନବ ପ୍କାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ, ଶକି୍ଷକ 

ଗରିଶି ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ା, ଶଶଧର ସାେୁ, ମଞ୍ଜବୁାଳା ତ୍ରପିାଠ୍ରୀ, ସପୁ୍ୟିା ମୋରଣା, ସବୁାସ ଚନ୍ଦ୍ର 
ସାେୁ, ଲକ୍ଷ୍ରୀଧର ସାେୁ, ମଧସୁେୁେ ୋସ, ସ୍ରୀତା ୋଗ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିନଲ। ବଜି୍ାେ ଶକି୍ଷକ 
ସଶୁାନ୍ କୁମାର ପାଢ଼୍ରୀ ଧେ୍ୟବାେ ନେଇଥିନଲ।

ରପାଉରସେଲପା  : ସ୍ାେ୍ରୀୟ େମରିପରୁସ୍ତି ନସଣ୍ଟ ପଲ୍ ସ ବେି୍ୟାଳୟନର ପବତି୍ର ଗରୁୁ େବିସ 
ପାଳତି ନୋଇଯାଇଛ।ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୋେର ଏସ୍  ନଯାନଶେ ପ୍େ୍ରୀପ ପ୍ଜ୍ୱଳେ କରବିା ସେ 
ସବଦେପଲ୍୍ରୀ ରାଧାକ୍ରଷି୍ଣେଙ୍କ େନଟା ଚତି୍ରନର ପଷୁ୍ପ ଅପଦେଣ କରଥିିନଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ ଦ୍ୱାରା 
ପରନିବଷତି ୋଚ ଓ ଗ୍ରୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଛୁଇଁ ଥିଲା। ଏେ ି ଅବସରନର ପ୍ଥନମ େୁଲ, 
ଚନ୍ଦେ, ଧପୂେ୍ରୀପ ପ୍ୋେ କର ିସମସ୍ତ ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀମାେଙୁ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ ମାନେ ସଭା 
ଗକୃେକୁ ପାନଛାଟ ିନେଇଥିନଲ। ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ ସଙ୍୍ରୀତା ୋୟକ ଧେ୍ୟବାେ ନେଇଥିନଲ।

 � ଗସଣ୍ଟ ପଲ୍ ସ ବଦି୍ୟାଳୟ 

 �ବ୍ୟାସଗଦବ ହାଇସ୍ଲୁ

ରପାଉରସେଲପା: ନଛଣ୍ସ୍ତି ନଗାପବନୁ୍ 
ପାଠାଗାରଠାନର ଗରୁୁ େବିସ ପାଳତି 
ନୋଇଯାଇଛ।ି ପାଠାଗାରର ସଭାପତ ି ଇଂ 
େବଘେ ସାେୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାନର ଆନୟାଜତି 
ଏେ ିକାଯଦେ୍ୟକ୍ରମନର େ୍ରୀପକିା ମେଳିା ସଂେତରି 
ଉପସଭାପତ ିତଥା ଏନ୍ ଆଇଟରି ପ୍ନେସର 
ଡ. ସସୁ୍ତିା ୋସ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାନବ ନଯାଗ 

ନେଇଥିନଲ। ଏେ ି ଅବସରନର ଡାକ୍ତର 
ପ୍େୁଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋପାତ୍ର ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାନବ 
ନଯାଗନେଇ କେନିଲ ଗରୁୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୀବଦୋେ 
ବେିା ନକୌଣସ ି ଛାତ୍ର ଜ୍ରୀବେନର ଅଗ୍ଗତ ି
କରପିାନର ୋେ ିଁ। ଶକି୍ଷାବତି ରଶ୍ମ୍ରୀବାଳା 
ରାଉତରାୟଙୁ୍କ ଅଜତି ୋସ ସ୍ କୃତ ିସମ୍ାେନର 
ସମ୍ାେତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ାରମ୍ଭନର 

ସଭାପତ ି ଶ୍୍ରୀ ସାେୁ ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ୋେ 
କରଥିିବା ବଭୂିତ ି ଭୂଷଣ ୋସ ସଂନଯାଜୋ 
କରଥିିନଲ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାେକ େରେିର 
ଶତପଥ୍ରୀ ଧେ୍ୟବାେ ଅପଦେଣ କରଥିିନଲ। 
ପାଠାଗାରର ସମସ୍ତ କମଦେକତ୍ତଦୋ, ସାେତି୍ିୟକ, 
ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ, ବୁର୍ଦଜି୍ରୀବ୍ରୀ ବେୁ ସଂଖ୍ୟାନର 
ନଯାଗ ନେଇଥିନଲ।

ରପାଉରସେଲପା,  ୬ପା୯(େମେି): ୪୮୮ ବଗଦେର ଅଧ୍ୟାପକ କମଦେଚାର୍ରୀ 
ସମେ୍ୱୟ ସମତି ିପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ନରାେତି ପଜୂାର୍ରୀଙୁ୍କ 
ପରୂ୍ଦେ ଅେୁୋେ, ନପେସେ ପ୍ୋେ ସେ ବଭିନି୍ନ ୭ େୋ ୋବ ିନେଇ 
ଏକ ୋବପିତ୍ର ପ୍ୋେ କରାଯାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ 
ନରାେତି ପଜୂାର୍ରୀ ରାଉରନକଲାଗସ୍ତନର ଆସଥିିବା ନବନଳ ତାଙୁ୍କ 
୪୮୮ ବଗଦେ ଅଧ୍ୟାପକ କମଦେଚାର୍ରୀ ସମେ୍ୱୟ ସମତି ିପକ୍ଷରୁ ସାକ୍ଷାତକର ି
ସଂଘ ରାଉରନକଲା ଶାଖାର ନେତକୃ ବକୃନ୍ଦ କାଯଦେ୍ୟରତ ୪୮୮ ବଗଦେର 
ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକିା ଓ କମଦେଚାର୍ରୀମାେଙୁ୍କ ୧୯୯୪ ଜଆିଇଏ େୟିମ 
ଅେୁଯାୟ୍ରୀ ପରୂ୍ଦେ ଅେୁୋେ ପ୍ୋେ ସେ ପରୂ୍ଦେ ଚାକରି ି ସତ୍ତଦୋବଳ୍ରୀ 
ଲାଗ ୁ କରବିା, ଜଆିଇଏ ୨୦୦୯(୨୦୧୭) ଅେୁଯାୟ୍ରୀ ନପେସେ 
ନଯାଜୋନର ସାମଲି କରବିା, ସାଧାରଣ କ୍ୟାଡଦେର ୨୦୦୯(୨୦୧୭) 
ଅେୁଯାୟ୍ରୀ ଜପିଏିଫ୍ , ଜଆିଇଏସ ପ୍ୋେ, ୨୦୦୯(୨୦୧୭) ଅେୁଯାୟ୍ରୀ 
ପଇିଟ,ି ଲାଇନବ୍ରରଆିନ୍ , ନଡନମାେନଷ୍ଟ୍ରଟର ଏବଂ ଅଣଶକି୍ଷକମାେଙୁ୍କ 
୭ମ ନବତେ କମଶିେ ଅେୁଯାୟ୍ରୀ େରମା ପ୍ୋେ, ଜଆିଇଏ - ୨୦୧୭ 
ଅେୁଯାୟ୍ରୀ ବେଳ ି େ୍ରୀତ ି ଲାଗ,ୁ +୨ ଓ +୩ କନମ୍ପାଜଟି୍  କନଲଜନର 
ବଭିାଜେ ପନର କାଯଦେ୍ୟଭାର ବଭିାଜେ କରବିା ଆେ ି ୭ େୋ ୋବ ି
ନେଇ ଅେୁନରାଧ କରାଯାଇଛ।ି ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍୍ରୀ ପଜୂାର୍ରୀ ଏେ ି
ୋବ ି ଉପନର ଅେୁଧ୍ୟାେ କର ି ଆବଶ୍ୟକ ପେନକ୍ଷପ ଗ୍େଣ କରନିବ 
ନବାଲ ିପ୍ତଶିରୁତ ିନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଡ. ସରତିା ୋସ, ଜଗନ୍ନାଥ 
ପାଣଗି୍ାେ୍ରୀ, ନକୈଳାସ ନେଓ, ନେବାଶଷି ୋସ, ଭାବଗ୍ାେ୍ରୀ ପଣ୍ା, 

େ୍ରୀପକ ରାଉତରାୟ, ଖିନରାେ ତ୍ରପିାଠ୍ରୀ ପ୍ମଖୁ ମଶି ିଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଏେ ି ୋବପିତ୍ର ପ୍ୋେ କରଥିିନଲ। ୧୯୯୪ ମସେିାରୁ ରାଜ୍ୟର 
ବଭିନି୍ନ ମୋବେି୍ୟାଳୟନର ଚାକରି ିକରଥିିବା ୪୮୮ ବଗଦେର ଅଧ୍ୟାପକ, 
ଅଧ୍ୟାପକିା, କମଦେଚାର୍ରୀଙୁ୍କ ୨୦୦୯ନର ବ୍ଲକଗ୍ାଣ୍ଟ ପ୍ୋେ କରବିା ଏବଂ 
୨୦୧୭ନର ଜଆିଇଏ ପ୍ୋେ କରାଯାଇଥିନଲ ନେ ଁ ନସମାେଙୁ୍କ 
ପରୂ୍ଦେ ଅେୁୋେ ପ୍ୋେ କରାଯାଇ ୋେ ିଁ। ନକବଳ ନସତକି ି େୁନେଁ 
ନସମାେଙ୍କର ନକୌଣସ ିଚାକରି ିସତ୍ତଦୋବଳ୍ରୀ ୋେ ିଁ କ ିରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ନପେସେ ନଯାଜୋନର ସାମଲି କରାଯାଇ େ ଥିବାରୁ ସମାେ କାମକୁ 
ସମାେ େରମା େ୍ରୀତନିର ମାେସକିସ୍ତରନର ଚାପଗ୍ସ୍ତନର ରେଛିନ୍।ି

ରପାଉରସେଲପା,  ୬ପା୯(େମେି):  ସ୍ାେ୍ରୀୟ େେୁମାେ 
ବାଟକିା ପରସିରନର େଖିିଳ ଓଡ଼ଶିା ପ୍ାଥମକି ଶକି୍ଷକ 
ସଂଘ(ଏଓପଟିଏି) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ନବୈଠକ 
ଅେୁଷ୍ଠତି ନେବାସେ ସଂଘର େୂତେ କମଦେକତ୍ତଦୋ ମନୋେ୍ରୀତ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏେ ି ନବୈଠକନର ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ାର 
୧୭ଟ ି ବ୍ଲକରୁ ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦଦ୍ଦେ େୂତେ ନପେସେଭୁକ୍ତ ଶକି୍ଷକ 
ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ର୍ରୀ ଏକତ୍ର ନୋଇଥିନଲ। ଏେ ି ଅବସରନର 
ଗଣତାନ୍ତକି ପର୍ଦତନିର ସବଦେସମ୍ତ ି କ୍ରନମ ସନୁରନ୍ଦ୍ର 
ରାଉତଙୁ୍କ ସଭାପତ ି ଭାନବ ଚୟେ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏଥିସେ ଉପସଭାପତ ି ଭାନବ ସେୁ୍ରୀଲ କୁମାର ୋସ ଓ 

ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନଜୋ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାେକ ଭାନବ 
ଧରଣଧିର ମଲ୍କି ମନୋେ୍ରୀତ ନୋଇଥିନଲ। ନସେପିର ି
କାଯଦେ୍ୟକାର୍ରୀ ସଭାପତ ିଭାନବ ସେୁଲି ନଲଙ୍କା, ରଞ୍ଜତି ଭୁୟାଁ 
, ସନୁଚତା ମାୋଲକି, ପ୍ୟିେଶମିେ୍ରୀ ନଚୌଧରୁ୍ରୀ, ବକି୍ରମ ଷଡ଼ଙ୍୍ରୀ 
ମନୋେ୍ରୀତ ନୋଇଥିବା ନବନଳ ନକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାନବ ସଷୁମା 
ୋୟକ, ସେ ସମ୍ପାେକ ସନନ୍ାଷ କୁମାର ୋଏକ ପ୍ମଖୁ 
ମନୋେ୍ରୀତ ନୋଇଥିନଲ। ଏେ ି ଅବସରନର େଖିିଳ ଓଡ଼ଶିା 
ପ୍ାଥମକି ଶକି୍ଷକ ସଂଘ(ଏଓପଟିଏି) ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଶାଖାନର 
ଜଲି୍ାର ୧୭ଟ ି ବ୍ଲକର ସେସ୍ୟଙୁ୍କ ୪ଟ ି ନଜାନ୍ ନର ବଭିକି୍ତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିନର ୪ ଜଣଙୁ୍କ ନଜାୋଲ ନସନକ୍ରଟାର୍ରୀ 

ଭାନବ ୋୟତି୍ୱ େଆିଯାଇଥିଲା। ରାଉରନକଲା ନଜାନ୍  
ପାଇଁ ସଧୁ୍ରୀର ପେୁାଣଙୁ୍କ ନଜାୋଲ ନସନକ୍ରଟାର୍ରୀ ଭାନବ 
ରଖାଯାଇଥିବାନବନଳ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ନଜାନ୍  ପାଇଁ ସଶୁାନ୍ ସ୍ାଇଁ, 
ବନଣଇଁ ନଜାନ୍  ପାଇଁ ପ୍ସନ୍ନ ନଲଙ୍କା ଏବଂ ରାଜଗାଙ୍ପରୁ 
ନଜାନ୍  ପାଇଁ ରଘେୁାଥ ମୋପାତ୍ରଙୁ୍କ ୋୟତି୍ୱ େଆିଯାଇଛ।ି 
ନତନବ ପରବତ୍ତଦେ୍ରୀ ଆନଲାଚୋ ପାଇଁ ଆଗାମ୍ରୀ ୧୧ ତାରଖି 
େେି େେୁମାେ ବାଟକିାଠାନର ପେୁବଦୋର ଏକ ବଶିାଳ ନବୈଠକ 
କରାଯବିାକୁ େଷି୍ପତ୍ତ ି େଆିଯାଇଛ।ି ନଯଉଁଥିନର ସଂଘର 
ଆଗାମ୍ରୀ କାଯଦେ୍ୟପନ୍ା ବଷିୟନର ସ୍ରି କରାଯବି। କାଯଦେ୍ୟକାର୍ରୀ 
ସଭାପତ ି ସେୁଲି ନଲଙ୍କା ଧେ୍ୟବାେ ଅପଦେଣ କରଥିିନଲ।

ବଭିନି୍ନ ଦଥାବ ିରନଇ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ଦଥାବପିତ୍ର ଏଓପଟିଏିର 
�ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଗବୈଠକ ସରୁେନ୍ଦ୍ର େଥାଉତ ସଭଥାପତ ିମରନଥାନ୍ରୀତ

ରପାଉରସେଲପା,୬ପା୯(େମେି): ବପିୟିଟୁରି ଅଗ୍ଗତ ି ନେଇ ନଛଣ୍ 
କନଲାେ୍ରୀ ୋଗରକି ମଞ୍ର ଆବାେକ ଜୟନ୍ କୁମାର ମଶି୍ଙ୍କ 
ନେତକୃ ତ୍ୱନର ଏକ ବୁର୍ଦଜି୍ରୀବ୍ରୀ ମଣ୍ଳ୍ରୀ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ନଯାଜୋ 
ନବାଡଦେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ରାଉରନକଲା ବଧିାୟକ ସାରୋ ପ୍ସାେ 
ୋୟକଙ୍କ ଉପସ୍ତିନିର ବଭିାଗ୍ରୀୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ତି ି ରଞ୍ଜେ ଘନଡଇଙ୍କ 
ସେ ସାକ୍ଷାତ କର ିଆନଲାଚୋ କରଥିିନଲ। ବପିୟିଟୁରି ଭବଷି୍ୟତ 
କାଯଦେ୍ୟପନ୍ାକୁ ନେଇ ବସି୍ତକୃତ ଆନଲାଚୋ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଇଣ୍ଟନିଗ୍ନଟଡ ଇଞ୍ଜେିୟିରଂି ନକାସଦେ ସେତି ବଭିନି୍ନ ମ୍ୟାନେଜନମଣ୍ଟ 
ନକାସଦେ ନଖାଲା ଯବିା ଉପନର ୋବ ି କରାଯାଇଥିଲା। ଖବୁଶ୍ରୀଘ୍ର 
ବପିୟିଟୁକୁି ଚଳଚଞ୍ଳ କରବିାନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର େଷି୍ପତ୍ତ ିଗ୍େଣ 
କରବିାସେ ସେରବାସ୍ରୀଙ୍କ ବେୁ େେିର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପରୂଣ 
ନେବ ନବାଲ ିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ତଶିରୁତ ିନେଇଥିନଲ। ଏେ ିଅବସରନର ଅଜତି 
ପଜୂାର୍ରୀ, ଅଭୟ ୋସ, ଗରୁୁଚରଣ ପଟ୍ଟୋୟକ, ବଜିୟ ବରାଳ, 
ରଶ୍ମବିାଳା ମଶି୍, ଆେନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋନ୍ ିପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିନଲ।

ବପିୟିଟୁ ିଅଗ୍ରଗତ ିରନଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ସହ ଆର�ଥାଚନଥା
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ବୁଧବାର, ୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଗ�ୋଲୋମଣୁ୍ୋ,୬।୯(ସମସି): କଳୋହୋଣ୍ ି
ଜଲି୍ୋ ଗ�ୋଳୋମଣୁ୍ୋ ଥୋନୋ �ଣ୍ୋଗମର ଗ୍ୋମର 
ରଜନୀ ମସରୋଙ୍କ ଘଗର ଗସୋମବୋର 

ବଳିମ୍ତି ରୋତଗିର ଅଗ୍କିୋଣ୍ ଘଟ ି ଦୁଇ 
ବଖରୋ ଭସ୍ୀଭୂତ ଗହୋଇଛ।ି ମଟର ସୋଇକଲ 
ଟୋୟୋର ଫୋଟବିୋ ଶବ୍ଦଶଣୁ ିପରବିୋର ଗଲୋଗକ 

ଉଠବିୋ ପଗର ଘର ଜଳୁଥିବୋ ଗଦଖିଥିଗଲ 
ଗବୋଲ ି ରଜନୀ କହଛିନ୍।ି ରଜନୀଙ୍କ ସଚୂନୋ 
ଅନୁଯୋୟୀ ତୋଙ୍କର ଦୁଇଟ ି ଘର ଅଛ।ି 

ଗ�ୋଟଏି ଘଗର ପରବିୋର ଗଲୋକ ରହୁଥିବୋ 
ଗବଗଳ ଅନ୍ୟ ଘଗର ବଭିନି୍ନ ସୋମଗ୍ୀ 
ରଖୋଯୋଏ। ସୋମଗ୍ୀ ରଖୋଯୋଇଥିବୋ ଘଗର 

ନଆି ଲୋ�ଥିିଲୋ। ଗତଗବ ନଅିୋଁ ଗକମତି ି
ଲୋ�ଲିୋ ତୋହୋ ଏପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଜଣୋପଡ଼ ି ନ 
ଥିବୋଗବଗଳ ପରବିୋର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗକୌଣସ ି
ପ୍ରତକି୍ୟିୋ ରଖୋଯୋଇ ନୋହ ିଁ। ତୋଙ୍କର ୪ଟ ି
ସୋଇକଲ, ଗ�ୋଟଏି ବୋଇକ୍  ସଗମତ 
ବର୍ଯକର ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ଟଙ୍କୋ ଓ ସନୁୋରୁପୋ 
ଗପୋଡ଼ ି ପୋଉଁଶ ଗହୋଇଥିବୋ ପରବିୋର ପକ୍ଷରୁ 
ଅଭଗିଯୋ� ଗହୋଇଛ।ି ଭସ୍ୀଭୂତ ସୋମଗ୍ୀର 
ଆନୁମୋନକି ମଲୂ୍ୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କୋରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ 
ଗହବ ଗବୋଲ ିକୁହୋଯୋଇଛ।ି ସ୍ୋନୀୟ ସରପଞ୍ଚ 
ଗହମଲତୋ ନୋଏକ, ପବୂ୍ଯତନ ସରପଞ୍ଚ ରୋହସ 
ବହିୋରୀ ନୋଏକ, ପବୂ୍ଯତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ତୁଗଲଶ୍ୱର ନୋଏକ, ସମତି ି ସଭ୍ୟ ଗଦୈତୋରୀ 
ରୋଉତ, ରୋଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷକ ସଗନ୍ୋର ପଣ୍ୋ, 
ସମୋଜଗସବୀ ଶ୍ୟୋମସନୁ୍ଦର ଅଗ୍ୱୋଲ ପ୍ରମଖୁ 
ପରବିୋର ଗଲୋକଙୁ୍କ ଗଭଟ ି ସମଗବଦନୋ 
ଜଣୋଇଛନ୍।ି ସରକୋରୀ ସହୋୟତୋ 
ଗଯୋ�ୋଇଗଦବୋକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ିଗଦଇଛନ୍।ି

ଶକି୍ଷକ ବଜିୟ ସବହୁରା, ଭକିାରୀ ରାହୁଳ େମ୍ାନତି
ଥଆୁମଳୂ ରୋମପରୁ,୬।୯(ସମସି): ଥଆୁମଳୂ ରୋମପରୁ ବ୍ଲକଗର କୋଯ୍ଯ୍ୟରତ 
ଦୁଇ ବରଷି୍ଠ ଶକି୍ଷକ ବଜିୟ କୁମୋର ଗବହୁରୋ ଏବଂ ଭକିୋରୀ ଚରଣ ରୋହୁଳଙୁ୍କ 
ଶକି୍ଷୋ ଗକ୍ଷତ୍ରଗର ତୋଙ୍କ ଅବଦୋନ ପୋଇଁ ସମ୍ୋନତି କରୋଯୋଇଛ।ି �ରୁୁଦବିସ 
ଅବସରଗର ପ୍ରୋଥମକି ଶକି୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜୟପୋଟଣୋଠୋଗର ଆଗୟୋଜତି 
ସମ୍ର୍୍ଯନୋ କୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମଗର ଉଭୟଙୁ୍କ ସମ୍ୋନତି କରୋଯୋଇଛ।ି ବଜିୟ ଗବହୁରୋ 
ଥଆୁମଳୂ ରୋମପରୁ ବ୍ଲକ ତଲୋମପଦର ପ୍ରୋଥମକି ବଦି୍ୟୋଳୟଗର ୧୯୮୮ 
ମସହିୋଗର ଚୋକରି ି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର ି ଏହ ି ବଦି୍ୟୋଳୟଗର ହ ିଁ ଅବସର 

ଗନଇଛନ୍।ି ତୋଙ୍କ 
ଜନ୍ମମୋଟ ି କଟକ 
ଗହୋଇଥିଗଲ ମଧ୍ୟ 
ଥଆୁମଳୂ ରୋମପରୁ 
ଭଳ ିଦୁ�୍ଯମ ଅଞ୍ଚଳଗର 
ସମଗ୍ ଚୋକରି ିଜୀବନ 
ବତିୋଇ ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ 
ପୋଇଁ ଗସ ଏକ 

ଉଦୋହରଣ ସୋଜଛିନ୍।ି ଗସ ଜଗଣ କର୍୍ଯବ୍ୟନଷି୍ଠ ଏବଂ ଶଙୃ୍ଖଳତି ଶକି୍ଷକ ଭୋଗବ 
ନଜି ଦୋୟତି୍ୱ ସମ୍ୋଦନ କରଆିସଥୁିବୋ ଅବସର ପୋଇଁ ଆଉ କଛିମିୋସ ଥିବୋ 
ଗବଗଳ ବ୍ୟକ୍�ିତ ସମସ୍ୟୋ ଦଶ୍ଯୋଇ ଗସ୍ୱଚ୍ୋକୃତ ଅବସର ଗନଇଛନ୍।ି ଗସହପିର ି
ଆଦଶ୍ଯ ଶକି୍ଷକ ଭକିୋରୀ ଚରଣ ରୋହୁଳ ମଧ୍ୟ କଟକ ଜଲି୍ୋରୁ ଆସ ି୧୯୮୮ଗର 
ଥଆୁମଳୂ ରୋମପରୁ ବ୍ଲକଗର ନଜି ଚୋକରି ିଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଗଲ। ଏଯୋବତ୍  
ଗସ ଏହ ିବ୍ଲକଗର ହ ିଁ କୋଯ୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍।ି ଆଉ ଗକଇ ମୋସ ପଗର ଗସ ଚୋକରିରୁି 
ଅବସର ଗନଗବ। ବ୍ଲକର ନଗିଚମସ୍ୋ ନୂତନ ପ୍ରୋଥମକି ବଦି୍ୟୋଳୟଗର ଶକି୍ଷକତୋ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିବୋ ରୋହୁଳ ଜଗଣ ଶଙୃ୍ଖଳତି ଏବଂ ଆଦଶ୍ଯ ଶକି୍ଷକ ଭୋବଗର ଗବଶ୍  
ସନୁୋମ ଅଜ୍ଯନ କରଛିନ୍।ି
 ଥଆୁମଳୂ ରୋମପରୁ ବ୍ଲକଗର ଶକି୍ଷୋ ଗକ୍ଷତ୍ରଗର ଏହ ିଦୁଇ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଉତ୍ସ�୍ଯୀକୃତ 
ଅବଦୋନ ପୋଇଁ ଉଭୟଙୁ୍କ ସମ୍ର୍୍ଧିତ କରୋଯୋଇଛ।ି ଜଲି୍ୋ ପ୍ରୋଥମକି ଶକି୍ଷକ ସଂଘ 
ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠତି ଏହ ିକୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମଗର ଜଲି୍ୋ ସଭୋପତ ିସଗୁରନ୍ଦ୍ର ଗମୋହନ ଗଯୋଶୀ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋ କରଥିିଗଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋଗବ ନଲ୍ଯୋ ବଧିୋୟକ ଭୂପନି୍ଦର ସଂି ଗଯୋ� 
ଗଦଇ �ରୁୁଦବିସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପଗର ଅଭଭିୋରଣ ପ୍ରଦୋନ କରଥିିଗଲ। ମଖୁ୍ୟବକ୍ୋ 
ଭୋଗବ ସମ୍ଲପରୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ କୁଳପତ ି ଡ. ନୃପରୋଜ ସୋହୁ, ସମ୍ୋନତି 
ଅତଥିି ଭୋଗବ ଲୋଞ୍�ିଡ଼ ବଧିୋୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମୋର ଦଶିୋରୀ, ପବୂ୍ଯତନ ମନ୍ତୀ 
ପଗୁପେନ୍ଦ୍ର ସଂିଗଦଓ, ଜଲି୍ୋ ଶକି୍ଷୋଧିକୋରୀ ସଶୁୋନ୍ ଗଚୋପଦୋର, ଜୟପୋଟଣୋ ବ୍ଲକ 
ଶକି୍ଷୋଧିକୋରୀ ଧରମୋ ପ୍ରଧୋନ ପ୍ରମଖୁ ଗଯୋ�ଗଦଇଥିଗଲ।

ଜୁନୋ�ଡ଼,୬।୯(ସମସି): ସ୍ୱୋଧୀନତୋର ୭୫ 
ବର୍ଯ ପରୂ୍୍ଧି ଅବସରଗର ରୋଜ୍ୟ ବ୍ୟୋପୀ ଅହଂିସୋ ରଥ 
ପରକି୍ମୋ କରୁଛ।ି ମଙ୍ଗଳବୋର ଏହ ି ରଥ କଳୋହୋଣ୍ ି
ଜଲି୍ୋ ଜୁନୋ�ଡ଼ ଓ ଗକୋକସରୋଗର ପରକି୍ମୋ କରଛି।ି 
ଏହ ିଅବସରଗର ଦୁଇ ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ସ୍ୋନଗର ରଥକୁ 
ଭବ୍ୟ ସ୍ୱୋ�ତ ସମର୍୍୍ଯନୋ ଦଆିଯୋଇଥିଲୋ। ଜୁନୋ�ଡ଼ 
ଏନଏସ ି କୋଯ୍ଯ୍ୟୋଳୟଠୋଗର ସମର୍୍୍ଯନୋ କୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ଗହୋଇଥିଲୋ। ଜୁନୋ�ଡ଼ ନ�ରପୋଳ ମଗୁକଶ 
ଅଗ୍ୱୋଲଙ୍କ ଗନତୃତ୍ୱଗର ଅନୁଷ୍ଠତି ଏହ ିକୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମଗର 
ଜଲି୍ୋ ସଚୂନୋ ଓ ଗଲୋକସମ୍କ୍ଯ ଅଧିକୋରୀ ମଗନୋଜ 
କୁମୋର ଗବଗହରୋ, ଉପନ�ରପୋଳ ହମିୋଦ୍ୀ 
ନୋଏକ, କୋଯ୍ଯ୍ୟନବି୍ଯୋହୀ ଅଧିକୋରୀ ବଶିମର୍ ମଶି୍ର, 
ପୋରରିଦ କନ୍ଦପ୍ଯ �ରୁୁ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ରଥକୁ ସ୍ୱୋ�ତ କରଥିିଗଲ। ଜୁନୋ�ଡ଼ ଏଲନସି ି
ମଶିନ ସ୍ଲୁ, ଜୁନୋ�ଡ଼ ଇଂଲଶି ସ୍ଲୁ, ଲଗଙ୍କଶ୍ୱରୀ 
�ଲ୍ଯସ ହୋଇସ୍ଲୁ ଓ ସରକୋରୀ ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟୋଲୟ 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ସୋଂସ୍ତୃକି କୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଗହୋଇଥିଲୋ। କର୍୍ଯବ୍ୟର ଅଗଶୋକ ପଟ୍ଟନୋୟକ ଏହ ି
କୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ ପରଚିୋଳନୋ କରଥିିଗଲ। ବହୁସଂଖ୍ୟୋଗର 
ସହରବୋସୀ ଗଯୋ�ଗଦଇ ଅହଂିସୋ ରଥକୁ ଉତ୍ସୋହର 
ସହ ପୋଗଛୋଟ ି ଗନଇଥିଗଲ। ପଗର ରଥ ମଥରୁୋ 
ଅଭମିଗୁଖ ବୋହୋରଥିିଲୋ। ଗସଠୋଗର ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ 
ସ୍ୱୋ�ତ କରୋଯୋଇ ବଭିନି୍ନ ସୋଂସ୍ତୃକି କୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ଗହୋଇଥିଲୋ। ରଥ ମହଚିଲୋଠୋଗର ପହଞ୍ଚବିୋ 
ପଗର ସ୍ୋନୀୟ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୋ�ତ 
ସମର୍୍୍ଯନୋ ଦଆିଯୋଇଥିଲୋ। ଜପିଓି ରୋଗଜନ୍ଦ୍ର ଗଭୋଇ, 
ଡବ୍ଲ୍୍ୟଇଓ ସମୁନ୍ ମୋଝୀ, ସମୋଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକୋରୀ 

ତୁରୋର ରଞ୍ନ ସୋହୁ, ପଲୋସ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଭୋକର 
ଗସଠୀ ପ୍ରମଖୁ ସମସ୍ତ କଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମଗର ଉପସ୍ତି ଥିଗଲ। 
ଏହୋପଗର ରଥକୁ ବଦିୋୟ ଦଆିଯୋଇଥିଲୋ।
ସକାକେରା: ଅହଂିସୋ ରଥ ମଙ୍ଗଳବୋର ଗକୋକସରୋ 
ବ୍ଲକଗର ପରକି୍ମୋ କରଛି।ି ରଥ ପ୍ରଥଗମ ବ୍ଲକର 
ଗମୋଗଟରଠୋଗର ପହଞ୍ଚଥିିଲୋ। ଏଥିଗର ରୋଜ୍ୟ 

ସଂଗଯୋଜକ ତଗପଶ୍ୱର ଜ�ତ, କଳୋହୋଣ୍ ି ଜଲି୍ୋ 
ସଚୂନୋ ଓ ଗଲୋକସମ୍କ୍ଯ ଅଧିକୋରୀ ମଗନୋଜ 
କୁମୋର ଗବଗହରୋ, ଧମ୍ଯ�ଡ଼ ଉପଖଣ୍ ସଚୂନୋ 
ଓ ଗଲୋକସମ୍କ୍ଯ ଅଧିକୋରୀ ରଗମଶ ସଂି ପ୍ରମଖୁ 
ଗଯୋ�ଗଦଇଥିଗଲ। ଗମୋଗଟରଠୋଗର ପଞ୍ଚୋୟତ 
ପ୍ରଶୋସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୋନୀୟ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟୋଳୟଗର ରଥକୁ 
ସ୍ୱୋ�ତ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ପଗର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶୋସନ 
ପକ୍ଷରୁ ସୋମୋଜକି ସରୁକ୍ଷୋ ଅଧିକୋରୀ ଦୀପକ କୁମୋର 
ଗବଗହରୋ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷୋ ରୀତୋ ଅଗ୍ୱୋଲ, ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ 
ରୋଜୀବ କୁମୋର ଅଗ୍ୱୋଲ, ଡବ୍ଲ୍୍ୟଇଓ ଦୋଗମୋଦର 
ବଶି୍ୱୋଳ ସଗମତ ସମସ୍ତ କମ୍ଯଚୋରୀ ଗମୋଗଟରଠୋରୁ 

ରଥକୁ ସ୍ୱୋ�ତ କର ି ପୋଗଛୋଟ ି ଅଣଥିିଗଲ। ରଥ ବ୍ଲକ 
ସଦର ମହକୁମୋସ୍ତି ଜବୋହର ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟୋପୀଠଗର 
ପହଞ୍ଚଥିିଲୋ। ପ୍ରଧୋନ ଶକି୍ଷକ ସଧୁୀର କୁମୋର ପଣ୍ୋଙ୍କ 
ସଭୋପତତି୍ୱଗର ସ୍ୋନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କଗିଶୋର ପ୍ରଧୋନୀଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିଗିର ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ବଭିନି୍ନ କୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ 
ମୋଧ୍ୟଗର ରଥକୁ ସ୍ୱୋ�ତ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ପଗର 

ରଥ କଳୋହୋଣ୍ ି ଜଲି୍ୋର ଅନ୍ୟତମ ପଯ୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଳୀ 
ଚଞ୍ଚରୋ �ଡ଼ୁହୋଣ୍ ି ଅଭମିଗୁଖ ବୋହୋରଥିିଲୋ। ମହମିୋ 
ଓ ଖଲ�ିଡ଼ଠୋଗର ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ରଥକୁ 
ସ୍ୱୋ�ତ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ରଥ ଗଡୋକରୀ �ଡ଼ୁହୋଣ୍ ି
ଚଞ୍ଚରୋ ପହଞ୍ଚବିୋ ପଗର ଗଡୋକରୀ ଚଞ୍ଚରୋ ଉନ୍ନୟନ 
କମଟି ି ସଭୋପତ ି ଭଗଦ୍ଶ୍ୱର ପୋତ୍ର, ଉପସଭୋପତ ି
ଅଇରୀନୋଶନ ଚନି୍ଦୋ, ସୋଧୋରଣ ସମ୍ୋଦକ 
ଘନଶ୍ୟୋମ ନୋଏକ, ଉପସଭୋପତ ି ସଧୁୀର ପୋତ୍ର, 
ସହସମ୍ୋଦକ ନୀଳୋମ୍ର ନୋଏକ, ମଧବୁନ ପୋତ୍ର, 
ବରଷି୍ଠ କୋଯ୍ଯ୍ୟକର୍୍ଯୋ �ରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ମୋଝ,ି ଗଟମରୋ 
ସରପଞ୍ଚ ତଥୋ ବରଷି୍ଠ କୋଯ୍ଯ୍ୟକର୍୍ଯୋ କ୍ଷୀତଶି ଚନ୍ଦ୍ର ପୋତ୍ର, 

�ରଧିୋରୀ ନୋଏକ, ସହଗଦବ ମୋଝୀ, ଡୁଡୁକୋଗଠଙ୍ଗୋ 
ସରପଞ୍ଚ ହରପି୍ରୟିୋ ନୋ�, ସମତି ି ସଭ୍ୟୋ ପୋବ୍ଯତୀ 
ବୋ�, ଗରଙ୍ଗୋଲପୋଲ ି ସମତି ି ସଭ୍ୟ ମଗୁକ୍ଶ୍ୱର 
ନୋଏକ ସଗମତ ଖଳ�ିଡ଼ ଗ୍ୋମବୋସୀ ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରୋୟ 
୫ଶହ ଗଲୋକଙ୍କ �ହଣଗର ରଥକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱୋ�ତ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏହ ିଅବସରଗର ଗଟମରୋ ଓ ମହମିୋ 

ଗ୍ୋମର ଘମୁରୁୋ, ମୋଲପଡ଼ୋର ଘଡୁୁକୋ, ମହମିୋ ଗ୍ୋମର 
ଖଣ୍,ି ଖଳ�ିଡ଼ର ଗ�ୋଲ ମହୁରୀ, ଗକୋକସରୋ ଓଏଭ ି
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଗଦଶୋତ୍ମଗବୋଧକ �ୀତନୋଟ୍ୟ 
ଓ ବଭିନି୍ନ ସୋଂସ୍ତୃକି କୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ ପରଗିବରଣ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଗସଠୋଗର ଅହଂିସୋ ରଥ ପରକି୍ମୋର 
ଉଗଦ୍୍ୟଶ ଉପଗର ଏଲଡି ି ମୋଧ୍ୟମଗର ଏକ ଭଡିଓି 
ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କର ି ଜନସୋଧୋରଣଙୁ୍କ ସଗଚତନ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଗସଠୋରୁ ଅହଂିସୋ ରଥ ଆମପୋଣ ି
ଅଭମିଗୁଖ ବୋହୋରଥିିଲୋ। ଆମପୋଣଗିର କୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ 
ଗଶର ଗହବୋପଗର ରୋତ୍ରରହଣ ି କରୋଯବିୋ ଗନଇ 
ସଚୂନୋ ମଳିଛି।ି

ଜୁନାଗଡ଼, ସକାକେରାସର ଅହଂିୋ ରଥକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ାଗତ

ଜୁନାଗଡ଼ଜୁନାଗଡ଼

ସକାକେରାସକାକେରା

କଲ୍ଯୋମଣୁ୍ୋ, ୬।୯(ସମସି): କଳୋହୋଣ୍ ି
ଜଲି୍ୋ କଲ୍ଯୋମଣୁ୍ୋ ବ୍ଲକ କଲ୍ଯୋମଣୁ୍ୋ ବସ୍ତ ି
ଭୀମନ�ରପଡ଼ୋଠୋଗର ଗସୋମବୋର ମୋ’ ଦୁ�୍ଯୋ 
ଯବୁକ ସଂଘର ୫୭ ତମ ବୋର୍ଧିକ ଉତ୍ସବ ଓ 
ନୂଆଖୋଇ ଗଭଟଘୋଟ ଅନୁଷ୍ଠତି ଗହୋଇଛ।ି ଯବୁକ 
ସଂଘ ସଭୋପତ ିଟକି ବୋ�ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋଗର ଅନୁଷ୍ଠତି 
କୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମଗର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋଗବ ଜଲି୍ୋ ପରରିଦ 
ସଭ୍ୟ ସଗୁରଶ ଗଚୌଧରୁୀ, ମଖୁ୍ୟବକ୍ୋ ଭୋଗବ 
ସମ୍ୋଦକି ପ୍ରଦୀପ କୁମୋର ସୋହୁ, ସମ୍ୋନତି ଅତଥିି 
ଭୋଗବ କୋହୁ୍ଚରଣ ସୋହୁ, ସଞ୍ ୁ ସୋହୁ, ସ୍ୋନୀୟ 
ବଦି୍ୟୋଳୟ ଶକି୍ଷକ ବୁଗଦ୍ଧଶ୍ୱର ନୋ� ପ୍ରମଖୁ 
ଗଯୋ�ଗଦଇ କଳୋ ସଂସ୍ତୃରି ସରୁକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ଯବୁକ 
ସଂଘର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଂଶସୋ କରଥିିଗଲ। ଏହ ି
ଅବସରଗର ଅଗୟୋଜତି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତଗିଯୋ�ତିୋର 
କନଷି୍ଠ ବ�୍ଯଗର ଅଗନ୍ରୋ ପଗୁଟଲ ପ୍ରଥମ, ମସୁ୍ୋନ 
ବୋରକି ଦ୍ତିୀୟ, ବୀଣୋ ନୋ� ତୃତୀୟ ଓ ବରଷି୍ଠ 
ବ�୍ଯଗର ଚତିଲପଟୋର ଡୋଇମଣ୍ �ରୁପ ପ୍ରଥମ, 

ସରଦୋପରୁର ରୋଇସଙି୍ଗ ଷ୍ୋର �ରୁପ ଦ୍ତିୀୟ ଏବଂ 
ପର ି ଗଭୋଇ ତୃତୀୟ ସ୍ୋନ ଅଧିକୋର କରଥିିଗଲ। 
କୃତୀ ପ୍ରତଗିଯୋ�ୀଙୁ୍କ ଆଥ ୍ଧିକ ପରୁସ୍ୋର ପ୍ରଦୋନ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଅଧ୍ୟୋପକ ଗ�ୌର ସନୁୋ ସଭୋ 
ସଂଗଯୋଜୋନ କରଥିିବୋଗବଗଳ ଅଭମିନୁ୍ୟ ନନ୍ଦ 
ଧନ୍ୟବୋଦ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିଗଲ। ଆଶରି ସୋହୁ, ମଗୁକଶ 
ସୋହୁ, ଟୁନୁ ନନ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତଗିଯୋ�ତିୋ ପରଚିୋଳନୋ 
କରଥିିଗଲ। ବଚିୋରକ ଭୋଗବ କଲ୍ୟୋଣ ନୋଏକ, 
ହମିୋଂଶ ୁ ମୋଝୀ ଗଯୋ�ଗଦଇଥିଗଲ। ସଶୁୋନ୍ ବୋ�, 
ଦୀଗନଶ କୁମୋର, କଗିଶୋର ବୋ�, �ଗଣଶ କୁମୋର, 
ପ୍ରଶୋନ୍ ବୋ�, ପ୍ରକୋଶ କୁମୋର, ସଗୁଦଶ କୁମୋର, 
ତରୁଣ କୁମୋର, ଉର୍ମ ବୋ�, ବକିୋଶ କୁମୋର, 
ଶଙ୍କର କୁମୋର, ଅକ୍ଷୟ ବୋ�, ତୋପସ କୁମୋର, ଲକ୍ଷଣ 
ନୋଏକ, ରୋଗକଶ କୁମୋର, ସନୁଲି ବୋ�, ଅଗଲୋକ 
ବୋ�, ଶଭୁମ ବୋ�, ଅନୀଲ କୁମୋର, ଗସୌମ ବୋ�, 
ଯ�ୁ ସନୁୋ, ଖ� ବୋ�, ହୃରୀଗକଶ ବୋ�, ଶବିୋ, 
ଗସୋରଙି୍କ ସଗମତ ପଡ଼ୋବୋସୀ ସହଗଯୋ� କରଥିିଗଲ।

ମା’ ଦୁଗ୍ା ଯବୁକ େଂଘର ୫୭ତମ ବାର୍ଷିସକାତ୍ସବ

ୋ୍ କାମଡ଼ୁାସର ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ
ନୂଆପଡ଼ୋ,୬।୯(ସମସି): ସୋପ କୋମଡ଼ୁୋଗର ନୂଆପଡ଼ୋ 
ଜଲି୍ୋ ଧରମବନ୍ୋ ଥୋନୋ ଅନ୍�୍ଯତ କଟଙି୍ଗପୋଣ ି �ୋରଁ 
ସରବନ ପହରଆି (୪୩)ଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ସରବନ ଘଗର 
ଗଶୋଇଥିବୋ ସମୟଗର ଏକ ସୋପ ତୋଙୁ୍କ କୋମଡ଼ୁଗିଦଇଥିଲୋ। 
ହସ୍ଟିୋଲ ଗନବୋ ବୋଟଗର ତୋଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଥିିଲୋ। ଜଲି୍ୋ 
ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ସୋଳୟଗର ଡୋକ୍ର ତୋଙୁ୍କ ମତୃ ଗଘୋରଣୋ 
କରଥିିଗଲ। ପଲୁସି ଶବ ଜବତ କର ିତଦନ୍ ଚଳୋଇଛ।ି

ସକଉଁଟ େମାଜର ନୂଆଁଖାଇ ସଭଟଘାଟ
ନୂଆପଡ଼ୋ,୬।୯(ସମସି): ସ୍ୋନୀୟ ପଗତୋରୋସ୍ତି 
ଗଯୋଗ�ଶ୍ୱର ମନ୍ଦରି ପ୍ରୋଙ୍ଗଣଗର ଜଲି୍ୋ ଗକଉଁଟ ସମୋଜ 
ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଁଖୋଇ ଗଭଟଘୋଟ ଅନୁଷ୍ଠତି ଗହୋଇଛ।ି ଜଲି୍ୋ 
ସଭୋପତ ି ବଜିୟ ଗକଉଁଟଙ୍କ ସଭୋପତତି୍ୱଗର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଏହ ି କୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମଗର ରୋଜ୍ୟ ସରକୋରଙ୍କ ଗଯୋଜନୋ 
ଓ ସଂଗଯୋଜନ ମନ୍ତୀ ରୋଗଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସୋଦ ଗ�ୋଲକଆି 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି, ମହଳିୋ ପ୍ରଭୋରୀ �ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗକଉଁଟ, ଝୁନକୀ 
ଗକଉଁଟଙ୍କ ସଗମତ ସମସ୍ତ ପଦୋଧିକୋରୀ ସମ୍ୋନତି ଅତଥିି 
ଭୋଗବ ଗଯୋ�ଗଦଇଥିଗଲ। ଏହ ି ଅବସରଗର ସମୋଜର 
ଅଧିଷ୍ଠୋତ୍ରୀ ଗଦବୀଙ୍କ ପଜୂୋଚ୍ଚ୍ଯନୋ ପଗର ସମଗସ୍ତ ପରସ୍ରକୁ 
ଗଭଟଘୋଟ ଗହୋଇଥିଗଲ। କୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମଗର ସମୋଜର 
ପ୍ରତଭିୋବୋନ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। 
ଗଶରଗର ସୋଂସ୍ତୃକି କୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ ପରଗିବରତି ଗହୋଇଥିଲୋ।

ମହଳିାଙୁ୍କ ଗାଳଗିଲୁଜ 
କର ି୨ ସଦାର୍ୀ ୋବ୍ୟସ୍ତ
ନୂଆପଡ଼ୋ,୬।୯(ସମସି): ନୂଆପଡ଼ୋ ଜଲି୍ୋ ଗକୋମନୋ 
ଥୋନୋ କୁମଟୁମିଣୁ୍ୋ �ୋଁର ଜଗଣ ମହଳିୋଙୁ୍କ ଅସଭ୍ୟ 
ଭୋରୋଗର �ୋଳ�ିଲୁଜ କରବିୋ ଅଭଗିଯୋ�ଗର ଗକଶବ 
ସ୍ୱୋଇଁ ଏବଂ ସଦୋନନ୍ଦ ସ୍ୱୋଇଁଙୁ୍କ ଗକୋମନୋ ଗ୍ୋମ୍ୟ ନ୍ୟୋୟୋଳୟ 
ଗଦୋରୀ ସୋବ୍ୟସ୍ତ କର ି ଦଣ୍ବଧିୋନ କରଛି।ି ୨୦୧୭ଗର 
ଗକୌଣସ ିଏକ ମୋମଲୋକୁ ଗନଇ ସମ୍କୃ୍ ମହଳିୋଙୁ୍କ ଗକଶବ 
ଓ ସଦୋନନ୍ଦ �ୋଳ�ିଳୁଜ କରବିୋ ସହ ହତ୍ୟୋ ଧମକ 
ଗଦଇଥିବୋ ଗକୋମନୋ ଥୋନୋଗର ଅଭଗିଯୋ� ଗହୋଇଥିଲୋ। 
ମୋମଲୋର ବଚିୋର କର ିଗକୋଟ୍ଯ ଉଭୟଙୁ୍କ ଗଦୋରୀ ସୋବ୍ୟସ୍ତ 
କର ି ସ୍ୱତନ୍ତ ଜୋମନିଗର ଛୋଡ଼ଗିଦଇଛନ୍।ି ସରକୋରଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ କ୍ୟୋଡର ଏପପି ି ରୂଗପଶ ପ୍ରଧୋନ ଏହ ି
ମୋମଲୋ ପରଚିୋଳନୋ କରୁଥିଗଲ।

ନୂଆପଡ଼ୋ,୬।୯(ସମସି): ୨୦ ଦଫୋ ଦୋବ ି
ଗନଇ ଭୋରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମୋ ନ�ିମ 
(ଏଲ୍ ଆଇସ)ି ଅଭକିର୍୍ଯୋ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 
ଆଗନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ିରହଛି।ି ଜଲି୍ୋ କୋଯ୍ଯ୍ୟୋଳୟଗର 
କମ୍ଯକର୍୍ଯୋମୋଗନ ଧୋରଣୋଗର ବସଛିନ୍।ି ମଣ୍ଳ 
ଉପସଭୋପତ ିସମୁନ୍ କୁମୋର ମଣୁ୍ଙ୍କ ଗନତୃତ୍ୱ 
ଚୋଲଥିିବୋ ଏହ ି ଆଗନ୍ଦୋଳନଗର ମଡିଆି 
ଗମମ୍ର ଥବରିୋମ ବଗଘଲ, ନୂଆପଡ଼ୋ ଶୋଖୋ 

ସଭୋପତ ିବଭିୀରଣ ମୋଝୀ, ସମ୍ୋଦକ ଅଗଶୋକ 
ଚୋନ୍ଦ, ସହସମ୍ୋଦକ ସମୁନ୍ ପତ,ି ଗକୋରୋଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଦଲିୀପ ଛୋବଡ଼ୋ, ବରଷି୍ଠ ଅଭକିର୍୍ଯୋ ଭରତ 
ଭୂରଣ ଗଯୋରୀ, ରଗମଶ ଅଗ୍ୱୋଲ ପ୍ରମଖୁ 
ସୋମଲି ଗହୋଇଛନ୍।ି �ତ ୧ ତୋରଖିରୁ 
ଚୋଲଥିିବୋ ଏହ ି ଆଗନ୍ଦୋଳନ ବୁଧବୋର 
ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଚୋଲବି ଗବୋଲ ି ଉପସଭୋପତ ି ମଣୁ୍ 
ସଚୂନୋ ଗଦଇଛନ୍।ି

ଏଲ୍ ଆଇେ ିଅଭକିର୍୍ା େଂଘର ଆସ୍ାଳନଦୁଇ ବଖରା ଭସ୍ୀଭୂତ: କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
୧୦ ଲକ୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହ�ୋଇଥିବୋ ଅଭତିହ�ୋଗ

ସନିୋପୋଲ,ି୬।୯(ସମସି): ନୂଆପଡ଼ୋ ଜଲି୍ୋ 
ସନିୋପୋଲ ିଥୋନୋ କୋପସ ିଗ୍ୋମର ଯବୁକ ତୁଲୋରୋମ 
ତୋଣ୍ଙି୍କ ସଗନ୍ଦହଜନକ ମତୁୃ୍ୟକୁ ଗନଇ ଦନିକୁ 
ଦନି ଉଗର୍ଜନୋ ବଢ଼ବିୋଗର ଲୋ�ଛି।ି ତୁଲୋରୋମଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟର ନରିଗପକ୍ଷ ତଦନ୍ ଓ ଗଦୋରୀଙ୍କ ବଗିରୋଧଗର 

ଦୃଢ଼ କୋଯ୍ଯ୍ୟୋନୁଷ୍ଠୋନ ଦୋବଗିର ଦଳତି ଅଧିକୋର 
ମଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବୋର ରୋଜରୋସ୍ତୋକୁ ଓହ୍ୋଇଛ।ି ଦଳତି 
ଅଧିକୋର ମଞ୍ଚ ରୋଜ୍ୟ ସଭୋପତ ି କମଳ ଚରଣ 
ତୋଣ୍ଙି୍କ ଗନତୃତ୍ୱଗର ସ୍ୋନୀୟ ଶତୋଧିକ ମହଳିୋ ଓ 
ପରୁୁର ପବୂ୍ଯୋହ୍ ୧୧ଟୋଗର କୋପସ ି ବର�ଛ ଛକ 
ନକିଟଗର ଠୁଳ ଗହୋଇଥିଗଲ। ଗସଠୋରୁ ବରିୋଟ 
ପ୍ରତବିୋଦ ଗଶୋଭୋଯୋତ୍ରୋଗର ବୋହୋର ି ସନିୋପୋଲ ି
ସହର ପରକି୍ମୋ କର ି ସନିୋପୋଲ ି ଥୋନୋଗର 

ପହଞ୍ଚଥିିଗଲ। ଥୋନୋ ସମ୍ଖୁଗର ଧୋରଣୋଗର ବସବିୋ 
ସହ ବଗିରୋଧ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କର ି ବଭିନି୍ନ ନୋରୋବୋଜ ି
କରଥିିଗଲ। ଦୀଘ୍ଯ ସମୟ ଗହୋହଲ୍ୋ ପଗର ପଲୁସି 
ପ୍ରଶୋସନ ପହଞ୍ଚ ି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବୁଝୋଶଝୁୋ କରଥିିଗଲ। 
ଗହଗଲ ଘଟଣୋଗର ସମ୍କୃ୍ ଅଭଯିକୁ୍ମୋନଙୁ୍କ 

ପଚରୋଉଚରୋ ପଗର କୋହ ିଁକ ିଛୋଡ଼ଦିଆି�ଲୋ ଗବୋଲ ି
ଆଗନ୍ଦୋଳନକୋରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରଥିିଗଲ। ତଦନ୍ଗର 
ଅବଗହଳୋ କରୋଯୋଉଥିବୋ ଅଭଗିଯୋ� କର ି
ବଗିକ୍ଷୋଭ କରବିୋ ସହ ପଲୁସି ଉପଗର ବର୍ଧିଥିଗଲ। 
ପଗର ସନିୋପୋଲ ି ଥୋନୋ ଏସଆଇ ଅନତିୋ ଯୋନୀ, 
ଏଏସଆଇ ପ୍ରଭୋ କର, ଗବୋଗଡ଼ନ ଥୋନୋଧିକୋରୀ 
ସଦୁଶ୍ଯନ ନୋଏକ, ଏଏସଆଇ ପଶୁ୍ଯରୋମ ଛୋତ୍ରଆି, 
ଏସଆଇ କୁଳମଣ ି ବୁରୁଦୋ, ଏଏସଆଇ ଧଗମ୍ଯନ୍ଦ୍ର 

ମୋଝୀ, ପ୍ରମଖୁ ଆଗନ୍ଦ୍ଯୋଳନକୋରୀଙୁ୍କ ବୁଝୋଶଝୁୋ 
କରଥିିଗଲ। ଗହଗଲ ତୁରନ୍ ଘଟଣୋର ତଦନ୍ କର ି
ଆ�ୋମୀ ୪୮ ଘଣ୍ୋ ମଧ୍ୟଗର ଗଦୋରୀଙୁ୍କ �ରିଫ 
କରବିୋକୁ ଆଗନ୍ଦୋଳନକୋରୀ ଜଦି୍  ଧରଥିିଗଲ। 
ଏ ଗନଇ ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ମଳିବିୋ ପଗର 

ପରସି୍ତି ି ଶୋନ୍ ପଡ଼ଥିିଲୋ। ଗତଗବ ୪୮ ଘଣ୍ୋ 
ମଧ୍ୟଗର ଘଟଣୋର ପଦ୍୍ଯୋଫୋଶ କରୋ ନ �ଗଲ ପଣୁ ି
ଆଗନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ୋଇବ ଗବୋଲ ି ଦଳତି ଅଧିକୋର 
ମଞ୍ଚ ଗଚତୋବନୀ ଗଦଇଛ।ି
 ସଚୂନୋଗଯୋ�୍ୟ ଗଯ �ତ ୨ ତୋରଖି (ଶକୁ୍ବୋର) 
ତୁଲୋରୋମଙ୍କ ସଗନ୍ଦହଜନକ ମତୁୃ୍ୟ ଗହୋଇଥିଲୋ। 
ତୋଙୁ୍କ ମରଣୋନ୍କ ଆକ୍ମଣ କରୋଯବିୋ ପଗର 
ଚକିତି୍ସୋଧୀନ ଅବସ୍ୋଗର ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଥିିଲୋ। ଏହୋ 

ଏକ ଗଯୋଜନୋବର୍ ହତ୍ୟୋକୋଣ୍ ଗବୋଲ ି ପରବିୋର 
ପକ୍ଷରୁ ସନିୋପୋଲ ି ଥୋନୋଗର ଲଖିିତ ଅଭଗିଯୋ� 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଅଭଗିଯୋ� ଅନୁଯୋୟୀ, ଶକୁ୍ବୋର 
ଅପରୋହ୍ ସୋଗଢ଼ ୪ଟୋଗର କୋପସସି୍ତି ଗଦ୍ୌପଦୀ 
ମହଳିୋ ମହୋବଦି୍ୟୋଳୟ ପ୍ରନି୍ପିୋଲ ମୋନସରଞ୍ନ 

ଦୋସ, ଅଧ୍ୟୋପକ କମଳଗଲୋଚନ ଦୋସ, ସନିୋପୋଲ ି
ସ୍ୱୋସ୍୍ୟଗକନ୍ଦ୍ର ଆମ୍ଲ୍ୋନ ୍ ଡ୍ୋଇଭର ବୁଲୁ ପଗଟଲ, 
କଗଲଜ କମ୍ଯଚୋରୀ �ଗଣଶ ବୋ� ଏବଂ ତୋଙ୍କ 
ଭଗିଣୋଇ ରୋଜପରୁ ଗ୍ୋମର ଅଭରିୋମ ଜ�ତ 
ତୁଲୋରୋମଙୁ୍କ ଡୋକଗିନଇଥିଗଲ। କଗଲଜ କୋଯ୍ଯ୍ୟୋଳୟ 
ତଥୋ ପ୍ରନି୍ପିୋଲଙ୍କ ବସୋଗର ସମଗସ୍ତ ମଳିତି ଭୋଗବ 
ମଦ ପଇିଥିଗଲ। ସନ୍୍ୟୋ ୬ଟୋଗର ଆମ୍ଲ୍ୋନ ୍ଡ୍ୋଇଭର 
ବୁଲୁ ପଗଟଲ ଓ କଗଲଜ କମ୍ଯଚୋରୀ �ଗଣଶ 

ବୋ�ଙ୍କ ଭଗିଣୋଇ ଅଭରିୋମ ଜ�ତ ତୁଲୋରୋମଙୁ୍କ 
ନଶିୋସକ୍ ଅବସ୍ୋଗର ବୋଇକ୍ ଗର ବସୋଇ ହୋତୀବନ୍ୋ 
ଆଡ଼କୁ ଗନଇଥିଗଲ। ରୋତ୍ର ି ପ୍ରୋୟ ସୋଗଢ଼ ୮ଟୋଗର 
ତୁଲୋରୋମଙ୍କ ଗମୋବୋଇଲରୁ ସନିୋପୋଲରି ନବୀନ 
ଗମଗହରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏକ ଗଫୋନ୍  କଲ୍  ଆସଥିିଲୋ। 
ତୁମ ଡ୍ୋଇଭର ତୁଲୋରୋମଙ୍କ ବୋଇକ୍  ଦୁଘ୍ଯଟଣୋଗ୍ସ୍ତ 
ଗହୋଇଥିବୋ କୁହୋଯୋଇଥିଲୋ। ନବୀନଙ୍କଠୋରୁ 
ଖବର ପୋଇ ପରବିୋର ଗଲୋଗକ ଘଟଣୋସ୍ଳଗର 
ପହଞ୍ଚ ି ତୁଲୋରୋମଙୁ୍କ �ରୁୁତର ଅବସ୍ୋଗର ଉର୍ୋର 
କର ି ସନିୋପୋଲ ି ଗମଡକିୋଲ ଆଣଥିିଗଲ। ଅବସ୍ୋ 
ସଙ୍କଟୋପନ୍ନ ଥିବୋରୁ ତୋଙୁ୍କ ନୂଆପଡ଼ୋ ସ୍ୋନୋନ୍ର 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଗହଗଲ ଗସଠୋଗର ଡୋକ୍ର ତୋଙୁ୍କ 
ମତୃ ଗଘୋରଣୋ କରଥିିଗଲ। ତୁଲୋରୋମଙୁ୍କ ହତ୍ୟୋ 
କର ି ଦୁଘ୍ଯଟଣୋର ରୂପ ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ପରବିୋର 
ଗଲୋଗକ ଅଭଗିଯୋ� ଆଣଛିନ୍।ି ଗତଗବ ପଲୁସି ଏକ 
ହତ୍ୟୋ ମୋମଲୋ ରୁଜୁ କର ି ସମ୍କୃ୍ ଅଭଯିକୁ୍ମୋନଙୁ୍କ 
ଥୋନୋଗର ଅଟକ ରଖିଥିଗଲ ମଧ୍ୟ ପଚରୋଉଚରୋ 
ପଗର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଛୋଡ଼ଗିଦଇଛ।ି ଏଗନଇ ପରବିୋର 
ଅସଗନ୍ୋର ପ୍ରକୋଶ କରବିୋ ସହ ପଲୁସି ତଦନ୍ 
ଉପଗର ସଗନ୍ଦହ ପ୍ରକୋଶ କରଛିନ୍।ି ଏହୋର 
ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଥୋ ନରିଗପକ୍ଷ ତଦନ୍ ଦୋବ ି କର ି
ଦଳତି ଅଧିକୋର ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବଗିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ 
କରୋଯବିୋ ସହ ଦୋବପିତ୍ର ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଛ।ି

ଥଆୁମଳୂ ରୋମପରୁ,୬।୯(ସମସି): ଥଆୁମଳୂ 
ରୋମପରୁ ବ୍ଲକ ଗ�ୋପୀନୋଥପରୁ ପଞ୍ଚୋୟତର 
ଦୁରଖୋଲ୍  ଗ୍ୋମର ପତି ନୋଏକ ମଙ୍ଗଳବୋର ଇନ୍ଦ୍ରୋବତୀ 
ଜଳଭଣ୍ୋରଗର ନଗିଖୋଜ ଗହୋଇଯୋଇଛନ୍।ି ଅପରୋହ୍ 
ଗ�ୋଟୋଏଗର ପତି ଜଳଭଣ୍ୋରକୁ �ୋଗଧୋଇବୋକୁ 
ଯୋଇ ଆଉ ଘରକୁ ଗଫର ି ନ ଥିଗଲ। ପରବିୋର 
ଗଲୋଗକ ବହୁ ଗଖୋଜୋଗଖୋଜ ି କର ି ନ ପୋଇବୋରୁ 

ଥଆୁମଳୂ ରୋମପରୁ ଦମକଳ ବୋହନିୀକୁ ସଚୂନୋ 
ଗଦଇଥିଗଲ। ଦମକଳ ବୋହନିୀ ଘଟଣୋସ୍ଳଗର 
ପହଞ୍ଚ ି ଗଖୋଜୋଗଖୋଜ ି କରଥିିଲୋ। ଗତଗବ ସନ୍୍ୟୋ 
ଗହବୋରୁ ଉର୍ୋର କୋଯ୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନ ଗହବୋରୁ ସ୍�ତି 
ରଖୋଯୋଇଛ।ି ବୁଧବୋର ସକୋଗଳ ଉର୍ୋର କୋଯ୍ଯ୍ୟ 
ଜୋର ି ରହବି ଗବୋଲ ି କୁହୋଯୋଇଛ।ି ଥଆୁମଳୂ 
ରୋମପରୁ ଥୋନୋ ପଲୁସି ପହଞ୍ଚ ିତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ବଜିୟ କୁମାର ସବହୁରାବଜିୟ କୁମାର ସବହୁରା ଭକିାରୀ ଚରଣ ରାହୁଳଭକିାରୀ ଚରଣ ରାହୁଳ

ଇନ୍ଦାବତୀ ଜଳଭଣ୍ାରସର ଜସଣ ନସିଖାଜ

ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟର ନରିସ୍କ୍ଷ ତଦନ୍ତ, ସଦାର୍ୀ ବସିରାଧସର ଦୃଢ଼ କାଯ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଦାବ ି

ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ାଇଲା ଦଳତି ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ



ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୯(ସମସି): ବଦଳ ି ନରି୍ଦ୍ଦେଶ ସର୍ତ୍ବେ 
ନୂଆ ସ୍ଥାନର୍େ ର୍�ଥାଗ ର୍ଦଉ ନଥାହଥାନ୍ ି ସେକଥାେୀ 
ଅଧିକଥାେୀ। ପେୁୁଣଥା ପଦ ର୍�ଥାହ ର୍ହଉ ବଥା ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ ି
ଦେଦ ର୍ହଉ; ବଭିନି୍ନ ଆଳ ର୍ଦଖଥାଇ ପେୁୁଣଥା ପଦବୀ 
ଛଥାଡ଼ବିଥାକୁ ସେକଥାେୀ ବଥାବୁ�ଥାର୍ନ ନଥାେଥାଜ। ସେକଥାେୀ 
ଅଧିକଥାେୀ�ଥାନଙ୍କ ଏପେ ି �ର୍ନଥାଭଥାବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ ଗେୁୁତେ 
ସହ ଗ୍ରହଣ କେଛି ି େଥାଜସ୍ୱ ଓ ବପି�ଦେ୍ୟୟ ପେଚିଥାଳନଥା 
ବଭିଥାଗ। ବଦଳ ିନରି୍ଦ୍ଦେଶ ସର୍ତ୍ବେ ର୍�ଉ�ଁଥାର୍ନ ନୂଆ ସ୍ଥାନର୍େ 
ର୍�ଥାଗ ର୍ଦଉ ନଥାହଥାନ୍ ିର୍ସ�ଥାନଙ୍କେ ତଥାଲକିଥା ଏବଂ ବଦଳ ି
ନରି୍ଦ୍ଦେଶନଥା�ଥାେ ସବରି୍ଶଷ ତଥ୍ୟ ବଭିଥାଗକୁ ଜଣଥାଇବଥା 
ପଥାଇ ଁ ନରି୍ଦ୍ଦେଶ ଦଆି�ଥାଇଛ।ି ଏହଥା ଉପର୍େ ତୁେନ୍ 
ପଦର୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ�ିର୍ନ୍ ବଭିଥାଗ ପଷେେୁ ସ�ସ୍ତ ଆେଡସି,ି 
ଜଲି୍ଥାପଥାଳଙୁ୍କ ପେଥା�ଶଦେ ଦଆି�ଥାଇଛ।ି  ନକିଟ ଅତୀତର୍େ 
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଓଏଏସ୍ -ଏ( କନଷି୍ଠ ବଗଦେ) ଏବଂ ଓଆେଏସ୍ , 
ଗରୁପ୍ -ବ ି ଅଫିସେଙୁ୍କ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳ ି କେଥା�ଥାଇଛ।ି 
ର୍ତର୍ବ ର୍ସ�ଥାନଙ୍କ �ଧ୍ୟେୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକଥାେୀ ବଦଳ ି
ନରି୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅ�ଥାନ୍ୟ କେ ି ପେୁୁଣଥା ସ୍ଥାନର୍େ େହଛିନ୍।ି 

ଏଥିପଥାଇ ଁର୍ସ�ଥାର୍ନ ବଭିନି୍ନ କଥାେଣ ଦଶଦେଥାଉଛନ୍।ି ର୍ସହପିେ ି
ଆଉ କଛି ିଅଧିକଥାେୀ େଲିଭି୍  ଅଡଦେେ ପଥାଇଥିବଥା ସର୍ତ୍ବେ ନୂଆ 
ଦଥାୟତି୍ୱ ଗ୍ରହଣ କେ ି ନଥାହଥାନ୍।ି ଏପେସି୍ର୍ଳ ର୍ସ�ଥାନଙୁ୍କ 
ତୁେନ୍ େଲିଭି୍  କେବିଥା ପଥାଇ ଁ ପେଥା�ଶଦେ ଦଆି�ଥାଇଛ।ି 
ଏଥିସହ େଲିଭି୍  ର୍ହଥାଇ ନୂଆ ସ୍ଥାନର୍େ ର୍�ଥାଗ ର୍ଦଇ ନଥିବଥା 
ଅଧିକଥାେୀଙ୍କ ତଥାଲକିଥା ସହତି ର୍ସ�ଥାନଙ୍କ ବଦଳ ି ଓ ନ�ିକୁ୍ ି
ନରି୍ଦ୍ଦେଶନଥା�ଥାେ ନ�୍ବେ ସହତି ବଭିଥାଗକୁ ତୁେନ୍ ଜଣଥାଇବଥା 
ପଥାଇ ଁକୁହଥା�ଥାଇଛ।ି

ବଦଳ ି ନରି୍ଦ୍ଦେଶ ସର୍ତ୍ବେ ବଭିନି୍ନ ବଥାହଥାନଥାର୍େ ନୂଆ 
ସ୍ଥାନର୍େ ର୍�ଥାଗ ନ ର୍ଦବଥା କଛି ିନୂଆ କଥଥା ନୁର୍ହଁ। ବେଷି୍ଠ 
ହୁଅନୁ୍ ଅବଥା କନଷି୍ଠ ଅଧିକଥାେୀ ପେୁୁଣଥା ସ୍ଥାନେ ର୍�ଥାହ ଛଥାଡ଼ୁ 
ନଥାହ ିଁ। ଅର୍ନକ ର୍ଷେତ୍ରର୍େ ର୍ସ�ଥାର୍ନ ବ୍ୟକ୍ଗିତ କଥାେଣ 
ଦଶଦେଥାଇ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ �ଥାଉ ନଥିବଥା ର୍ବର୍ଳ ଆଉ କଛି ି
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୯(ସମସି): ଏମ୍ ସ, 
ଭୁବର୍ନଶ୍ୱେେ ନଥା� ପେବିତ୍ଦେନ କେଥା�ବିଥାକୁ 
ର୍ନଇ ବତିକଦେ ଆେମ୍ଭ ର୍ହଥାଇଥିବଥା ର୍ବର୍ଳ 
ଏହଥା ବେୁିଦ୍ଧର୍େ ସ୍ୱେ ର୍ତଜଲିଥାଣ।ି ଏମ୍ ସ, 
ଭୁବର୍ନଶ୍ୱେେ ନଥା� ପେବିତ୍ଦେନ କେବିଥା 
ଆର୍ଦୌ �ଥଥାଥଦେ ନୁର୍ହ ଁ ର୍ବଥାଲ ି �ତ ପ୍ରକଥାଶ 
ପଥାଇଛ।ି ର୍କନ୍ଦ୍ର ସେକଥାେଙ୍କ ଅଖିଳ ଭଥାେତ 
ଆୟୁଦେବଜି୍ଥାନ ପ୍ରତଷି୍ଠଥାନ (ଏମ୍ ସ) ପ୍ରତଷି୍ଠଥା 
ପବୂଦେେୁ ର୍ନତଥାଜୀ ସଭୁଥାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ର୍ବଥାଷଙ୍କ 
ନଥା�ର୍େ ନଥା�ତି ର୍ହଥାଇଥିବଥା ର୍ବର୍ଳ 
ଉଦ୍ ଘଥାଟନୀ ଫଳକର୍େ �ଧ୍ୟ ଏହଥା ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଭଥାର୍ବ ଉର୍ଲ୍ଖ େହଥିିଲଥା। ର୍ତର୍ବ କଏି 
କଥାହ ିଁକ ି ର୍ନତଥାଜୀଙ୍କ ନଥା�କୁ ବଥାଦ୍  ର୍ଦଲଥା 
ଏବଂ ଏର୍ବ ପଣୁ ି ଥର୍େ ଏହଥାେ ନଥା�କେଣ 
କେବିଥାକୁ କଥାହ ିଁକ ିଉଦ୍ୟ� ଚଳଥା�ଥାଇଛ ିତଥାକୁ 
ର୍ନଇ ସଥାଧଥାେଣର୍େ ଉତ୍କଣ୍ଥା ପ୍ରକଥାଶ ପଥାଇଛ।ି

ସ୍ୱଗଦେତ ଅଟଳ ବହିଥାେୀ ବଥାଜର୍ପୟୀ 
ପ୍ରଧଥାନ�ନ୍ତୀ ଥିବଥା ସ�ୟର୍େ ୨୦୦୩ 
ଜୁଲଥାଇ ୧୫ ତଥାେଖିର୍େ ଭୁବର୍ନଶ୍ୱେ 
ଠଥାର୍େ ର୍ନତଥାଜୀ ସଭୁଥାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ର୍ବଥାଷ ଅଖିଳ 
ଆୟୁଦେବଜି୍ଥାନ ପ୍ରତଷି୍ଠଥାନ ଲଥାଗ ି ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତେ 
ସ୍ଥାପନ କେଥିିର୍ଲ। ଏହ ି ଉତ୍ସବର୍େ 
ତତ୍କଥାଳୀନ େଥାଜ୍ୟପଥାଳ ଏମ୍ ଏମ୍  େଥାର୍ଜନ୍ଦ୍ରନ୍  
ଓ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନଥାୟକ ସମ୍ଥାନତି 
ଅତଥିି ଭଥାର୍ବ ର୍�ଥାଗ ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। ତତ୍କଥାଳୀନ 
ର୍କନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱଥାସ୍୍ୟ ଓ ପେବିଥାେ କଲ୍ୟଥାଣ �ନ୍ତୀ 
ସଷୁ�ଥା ସ୍ୱେଥାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତଥାର୍େ ଆର୍ୟଥାଜତି 
ସ�ଥାର୍େଥାହର୍େ ତତ୍କଥାଳନୀ ଜନଜଥାତ ି
ବ୍ୟଥାପଥାେ �ନ୍ତୀ ଜୁଏଲ ଓେଥା�, ତତ୍କଥାଳନୀ 

ର୍କନ୍ଦ୍ର ଜଳ ସମ୍ପଦ �ନ୍ତୀ ଅଜୁଦେନ ଚେଣ 
ର୍ସଠୀ, ତତ୍କଥାଳୀନ ର୍କନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପଥାତ େଥାଷ୍ଟ୍ର�ନ୍ତୀ 
ବ୍ରଜ କରି୍ଶଥାେ ତ୍ରପିଥାଠୀ, େଥାଜ୍ୟ ସ୍ୱଥାସ୍୍ୟ ଓ 
ପେବିଥାେ କଲ୍ୟଥାଣ �ନ୍ତୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ଥାଇ 
ଉପସ୍ତି ଥିର୍ଲ। ପେବତ୍୍ତି ସ�ୟର୍େ ୟପୁଏି 

ସେକଥାେଙ୍କ ସ�ୟର୍େ ଭୁବର୍ନଶ୍ୱେ ଏମ୍ ସେ 
ନ�ିଦେଥାଣ ଆେମ୍ଭ ର୍ହଥାଇଥିଲଥା। ର୍ତର୍ବ ର୍କୌଣସ ି
କଥାେଣେୁ ଏହ ି ସବଦେଭଥାେତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠଥାନ 
ନଥା�େୁ ର୍ନତଥାଜୀଙ୍କ ନଥା�କୁ ଇଛଥାକୃତ କ�ି୍ବଥା 
ଅନଛିଥାକୃତ ଭଥାର୍ବ ହଟଥାଇ ଦଆି�ଥାଇ ଥିଲଥା 
ଏବଂ ଏର୍ବ ଏହଥାେ ନୂଆ ନଥା�କେଣ ପଥାଇଁ 
ଉଦ୍ୟ� ଚଥାଲଛି।ି ଏହଥା ସପଷେର୍େ ଏବଂ 
ବରି୍େଥାଧର୍େ ସ୍ୱେ ର୍ତଜବିଥା ଆେମ୍ଭ କେଛି।ି 
ଦୁଇ ଦନି ତର୍ଳ ଏମ୍ ସ, ଭୁବର୍ନଶ୍ୱେ 

ଷୁ୍ଟର୍ଡଣ୍ଟ ଆର୍ସଥାସଏିସନ୍  ପଷେେୁ ର୍କନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ୱଥାସ୍୍ୟ ଓ ପେବିଥାେ କଲ୍ୟଥାଣ �ନ୍ତୀ �ନସଖୁ 
�ଥାଣ୍ଡବ୍ୟଙୁ୍କ ପତ୍ର ର୍ଲଖି ନଥା� ପେବିତ୍ଦେନ ନ 
କେବିଥା ପଥାଇ ଁଅନୁର୍େଥାଧ କେଥା�ଥାଇଛ।ି ଏପେ ି
ର୍ହର୍ଲ ଦୀଘଦେ ବଷଦେ ଧେ ି ର୍ଲଥାକଙ୍କ �ନର୍େ 
ଏକ ଭବନଥା ଜଥାଗ୍ରତ କେଥିିବଥା ଏମ୍ ସ, 
ଭୁବର୍ନଶ୍ୱେ ପ୍ରତ ି�ର୍ନଥାଭଥାବର୍େ ପେବିତ୍ଦେନ 
ଆସବି ର୍ବଥାଲ ି ସଂଘ ପଷେେୁ କୁହଥା�ବିଥା ସହଥା 
ନଥା� ପେବିତ୍ଦେନ ନ କେବିଥା ପଥାଇ ଁଅନୁର୍େଥାଧ 
କେଥା�ଥାଇଛ।ି

ଚଳତି ବଷଦେ ର୍ଦଶେ ସ୍ୱଥାଧୀନତଥା 
ପ୍ରଥାପ୍େି ୭୫ ବଷଦେ ପତୂ୍୍ତି ଅବସେର୍େ ଅ�ତୃ 
�ର୍ହଥାତ୍ସବ ସହ ର୍ନଜଥାତୀ ସଭୁଥାଷ ଚନ୍ଦ୍ର 
ର୍ବଥାଷଙ୍କ ୧୨୫ତ� ଜନ୍ମବଥାଷ୍ତିକୀ ପଥାଳତି 
ର୍ହଉଛ।ି ଏହ ି ଅବସେର୍େ ଦଲି୍ୀେ ଇଣ୍ଡଆି 
ର୍ଗଟ୍  ଠଥାର୍େ ପ୍ରଧଥାନ�ନ୍ତୀ ର୍ନତଥାଜୀଙ୍କ 
ପ୍ରତ�ିତୂ୍୍ତି ଉର୍ନ୍ମଥାଚନ କେଛିନ୍।ି ଏମ୍ ସ, 
ଭୁବର୍ନଶ୍ୱେ ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତେ ସ୍ଥାପନ ସ�ୟର୍େ 
ର୍ନତଥାଜୀଙ୍କ ନଥା�ର୍େ ସେକଥାେୀ ଭଥାର୍ବ 
ନଥା�ତି ର୍ହଥାଇଥିବଥା ର୍ବର୍ଳ ପେବତ୍୍ତି 
ସ�ୟର୍େ ଏଠଥାେୁ ତଥାଙ୍କ ନଥା� ଅପସଥାେଣ 
କେଥା�ବିଥା ର୍କବଳ ର୍ନତଥାଜୀଙ୍କ ପଥାଇଁ 
ନୁର୍ହ,ଁ ର୍ଦଶେ ସ୍ୱଥାଧୀନତଥା ସଂଗ୍ରଥା� ଓ 
ର୍ନତଥାଜୀଙୁ୍କ ଭଲ ପଥାଉଥିବଥା ଅଗଣତି 
ର୍ଦଶର୍ପ୍ର�ୀଙ୍କ ପଥାଇ ଁଅପ�ଥାନ ସଦୃଶ ର୍ବଥାଲ ି
�ତପ୍ରକଥାଶ ପଥାଇଛ।ି ଏହ ି ପେରି୍ପ୍ରଷେୀର୍େ 
ସ�ଥାଜକି କ�ଦେୀ ପ୍ରହଲ୍ଥାଦ କୁ�ଥାେ ସଂିହ ଓ 
ର୍ଦବୀ ପ୍ରସଥାଦ ପଷୃ୍ଟ ି ଉଭୟ ର୍କନ୍ଦ୍ର ଓ େଥାଜ୍ୟ 
ସେକଥାେଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟ ି ଆକଷଦେଣ କେଛିନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୯(ସମସି): େଥାଜ୍ୟ 
ସେକଥାେଙ୍କ �ଖୁ୍ୟ ଶଥାସନ ସଚବି ସରୁ୍େଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର �ହଥାପଥାତ୍ର �ଙ୍ଗଳବଥାେ ଭଥାେତୀୟ 
ପ୍ରଶଥାସନକି ର୍ସବଥା (ଆ.ଇ.ଏ.ଏସ୍ ) 
ଶଷିେଥାନବୀଶ�ଥାନଙ୍କ ସହ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗର୍େ 
ଆର୍ଲଥାଚନଥା କେଛିନ୍।ି ର୍ଗଥାପବନୁ୍ 
ପ୍ରଶଥାସନକି ଏକଥାର୍ଡ଼�ୀ �ହଥା ନରି୍ଦ୍ଦେଶକ 

େଞ୍ଜନଥା ର୍ଚଥାପ୍ରଥାଙ୍କ ର୍ନତୃତ୍ୱର୍େ ଏହ ି
୬ ଜଣଆି ଦଳ େଥାଜ୍ୟ ର୍ଲଥାକର୍ସବଥା 
ଭବନର୍େ �ଖୁ୍ୟ ଶଥାସନ ସଚବି ଶ୍ୀ 
�ହଥାପଥାତ୍ରଙୁ୍କ ର୍ଭଟଥିିର୍ଲ। ଏହ ିଶଷିେଥାନବୀଶ 
ର୍ହଉଛନ୍-ିଓଡ଼ଶିଥାେ ଡଥାକ୍େ େୀନଥା ପ୍ରଧଥାନ, 
ର୍କେଳେ ଦୀନଥା ଦସ୍ତଥାଗୀେ, ପଞ୍ଜଥାବେ 
କେିନ୍ୀପ୍  କଥାଉର୍ , �ହଥାେଥାଷ୍ଟ୍ରେ ପ.ିଅେବନି୍ 
ଜଥାର୍ଦଶରି୍କଦେ, େଥାଜସ୍ଥାନେ େହମ୍  ର୍ଷେତ୍ରୀ, 
ଏବଂ ତ୍ରପିେୁଥାେ ଧି�ନ୍  ଚକ୍ମଥା। ଏ�ଥାର୍ନ ପ୍ରଥାୟ 
୧ ବଷଦେ ଓଡ଼ଶିଥାର୍େ ବତ୍ଦେ�ଥାନ ତଥାଲ�ି ର୍ନର୍ବ 
ର୍ବଥାଲ ିଜଣଥାପଡ଼ଛି।ି
 ଆର୍ଲଥାଚନଥା ର୍ବର୍ଳ ବଭିନି୍ନ ର୍ଷେତ୍ରର୍େ 
ଓଡ଼ଶିଥାେ ଅଭନିବ ସଜୃନଥାତ୍ମକ ପ୍ରର୍ଚଷ୍ଟଥାେୁ 
ଶଷିେଥାଲଥାଭ କେ ି ନଜି ନଜି ଅଞ୍ଚଳର୍େ 

ର୍ସସବୁେ ର୍ଷେତ୍ରସ୍ତେୀୟ ପ୍ରର୍ୟଥାଗ କେବିଥା 
ପଥାଇଁ ଶ୍ୀ �ହଥାପଥାତ୍ର ଶଷିେଥାନବୀଶ�ଥାନଙୁ୍କ 
ପେଥା�ଶଦେ ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। ବରି୍ଶଷତଃ ନୂଆ 
ଜୀବକିଥା ନବିଦେଥାହ ପନ୍ଥା ସଷୃ୍ଟ,ି ଶଳି୍ପ ପଥାଇଁ 
ର୍ଷେତ୍ର ଓ ଭତି୍ଭୂି� ି ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି ଗ୍ରଥା� ସ�ଦୁଥାୟ 
ଭତି୍କି ପ୍ରଥାକୃତକି ବପି�ଦେ୍ୟୟ ପେଚିଥାଳନଥା, 
ପ୍ରକୃତ ି ପ�ଦେ୍ୟଟନ, ର୍େଥାଜଗଥାେ ଷେ�ତଥା 
ବୃଦ୍ଧ ି �ଥାଧ୍ୟ�ର୍େ �ହଳିଥା ସଶକ୍କିେଣ, 
ସହେଥାଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ପେଚିଥାଳନଥା, 
ଗ୍ରଥା�ଥାଞ୍ଚଳର୍େ ସହେୀ ସବୁଧିଥା ସଷୃ୍ଟ,ି ପ୍ରତ ି
ଘେକୁ ପଥାଇପ୍  ଜଳ ର୍�ଥାଗଥାଣ, ଶଷିେଥା ଓ 
ସ୍ୱଥାସ୍୍ୟ ଭତି୍ଭୂି� ି ବକିଥାଶ, ସଡ଼କ ଓ ର୍ପଥାଲ 
ନ�ିଦେଥାଣ ଏବଂ ର୍ସସବୁେ େଷେଣଥାର୍ବଷେଣ, 
ର୍ପଥାଲ ତର୍ଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଡ୍ୟଥାମ୍  ନ�ିଦେଥାଣ 
ଆଦ ି ର୍ଷେତ୍ରର୍େ ଅର୍ନକ ନୂତନ ର୍କୌଶଳେ 
ପ୍ରର୍ୟଥାଗ େଥାଜ୍ୟର୍େ କଭିଳ ି ସଫଳ ତଥା 
ଆଣପିଥାେଛି,ି ତଥାହଥା ଅନୁଧ୍ୟଥାନ ପଥାଇଁ �ଖୁ୍ୟ 
ଶଥାସନ ସଚବି ପେଥା�ଶଦେ ର୍ଦଇଛନ୍।ି

 ସଚୂନଥା ଓ ପ୍ର�କୁ୍ ି ବଦି୍ୟଥାେ ସଜୃନଥାତ୍ମକ 
ପ୍ରର୍ୟଥାଗ �ଥାଧ୍ୟ�ର୍େ ବଭିନି୍ନ ର୍ଷେତ୍ରର୍େ 
ହଥାସଲ ର୍ହଥାଇଥିବଥା େୂପଥାନ୍େଣେୁ �ଧ୍ୟ 
ଶଷିେଥାଲଥାଭ କେବିଥାକୁ ର୍ପ୍ରଥାର୍ବଶନେ�ଥାନଙୁ୍କ 
ପେଥା�ଶଦେ ଦଆି�ଥାଇଛ।ି ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ୟେ 
ଉର୍ତ୍ଥାଳନ ଓ ପେବିହନ ନେିୀଷେଣ, 
ସଥାଧଥାେଣ ଖଥାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 
ଜଙ୍ଗଲ ଚତୁଃପଥାଶବେଦେ ନରି୍ଦେୟ, ସଥାର୍ଟଲଥାଇଟ୍  
�ଥାଧ୍ୟ�ର୍େ ବକିଥାଶ ଡ଼ଥାଟଥାହବ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି 
ସଥାବଦେଜନୀନ ସ୍ୱଥାସ୍୍ୟର୍ସବଥା ସମ୍ପ୍ରସଥାେଣ, 
ଆଥ ୍ତିକ ପେଚିଥାଳନଥା, ଚଥାଷ ର୍ଷେତ୍ରର୍େ ଶସ୍ୟ 
ସ୍ତି ି ଅନୁଧ୍ୟଥାନ, ବନୀକେଣ କଥା�ଦେ୍ୟକ୍ର�େ 
ନେିୀଷେଣ, ସ୍ୱୟଂକ୍ରୟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଥାେଥା ବଭିନି୍ନ 
ବଭିଥାଗ �ଧ୍ୟର୍େ ଫଥାଇଲେ ର୍ଦଣର୍ନଣ, 
ତ୍ୱେତି ନଷି୍ପତ୍ ି ଗ୍ରହଣ, ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଥାେ ବୃତ୍ ି
ପ୍ରଦଥାନ, ସଥା�ଥାଜକି ସେୁଷେଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାର୍େ 
ଅନ୍ଭୁଦେକ୍କିେଣ ଆଦ ି ର୍ଷେତ୍ରର୍େ ନୂତନ 
ସଚୂନଥା ଓ ପ୍ର�କୁ୍ ି ବଦି୍ୟଥାେ ସଫଳ ପ୍ରର୍ୟଥାଗ 

କେଥା�ଥାଇଛ।ି �ଖୁ୍ୟ ଶଥାସନ ସଚବି ଶ୍ୀ 
�ହଥାପଥାତ୍ର ଆହୁେ ି କହଥିିର୍ଲ ର୍�, ବନଥାନୀ, 
ପ୍ରଥାକୃତକି ଦୃଶ୍ୟେଥାଜ,ି ବନ୍ୟଜନୁ୍ ଓ ର୍ଜୈବ 
ବବିଧିତଥା ଆଦ ି ପ୍ରଥାକୃତକି ସମ୍ପତ୍େି ଆର୍� 
ବ୍ୟବସଥାୟକି ବ୍ୟବହଥାେ କେନିଥାହଁୁ। ବେଂ 
ଏସବୁେ ସଂେଷେଣ ଏବଂ ଅବବୃିଦ୍ଧରି୍େ 
ସ୍ଥାନୀୟ ବଥାସନି୍ଥା�ଥାନଙୁ୍କ ସଥା�ଲି କେ ି
ର୍ସ�ଥାନଙ୍କ ପଥାଇଁ ନୂତନ ଜୀବକିଥା ନବିଦେଥାହ 
ପନ୍ଥା ସଷୃ୍ଟ ି କେଛୁି। ଏହ ି �ର୍ଡ଼ଲ୍  ଉଭୟ 
ସ୍ଥାନୀୟ ବଥାସନି୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରଥାକୃତକି ପେରି୍ବଶ 
ପଥାଇଁ ର୍ବଶ ଲଥାଭଦଥାୟକ ର୍ହଥାଇଛ।ି 
ଶ୍ୀ �ହଥାପଥାତ୍ର ଆହୁେ ି �ଧ୍ୟ କହଥିିର୍ଲ 
ର୍� ଓଡ଼ଶିଥାର୍େ ଶସ୍ୟ ବବିଧିକେଣ, 
ଭୂତଳଜଳେ ବ୍ୟବହଥାେ ଏବଂ ପେପିେୁଣ, 
ର୍ଜୈବକି କୃଷ,ି ପଶପୁଥାଳନ ଓ ଖଥାଦ୍ୟ 
ପ୍ରକ୍ରୟିଥାକେଣ ଆଦ ି ର୍ଷେତ୍ରର୍େ ପ�ଦେ୍ୟଥାପ୍ 
ସରୁ୍�ଥାଗ େହଛି।ି ଏସବୁ ର୍ଷେତ୍ରର୍େ 
ସଜୃନଥାେକ ଅଭନିବ ପ୍ରକଳ୍ପ�ଥାନ ପ୍ରସୁ୍ତତକେ ି
ନଜି ନଜି ଅଞ୍ଚଳର୍େ ପ୍ରର୍ୟଥାଗ କେବିଥାକୁ 
�ଖୁ୍ୟ ଶଥାସନ ସଚବି ଶଷିେଥାନବୀଶ�ଥାନଙୁ୍କ 
ପେଥା�ଶଦେ ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। ର୍ଗଥାପବନୁ୍ 
ଏକଥାର୍ଡ�ୀେ �ହଥା ନରି୍ଦ୍ଦେଶ େଞ୍ଜନଥା 
ର୍ଚଥାପ୍ରଥା ସଚୂନଥା ର୍ଦଇଥିର୍ଲ ର୍�, ସ�ସ୍ତ 
ଶଷିେଥାନବଶି�ଥାର୍ନ ଓଡ଼ଶିଥା କ୍ୟଥାଡ଼େ ଅନ୍ଭୁଦେକ୍ 
ଏବଂ ର୍ସ�ଥାର୍ନ ୨୦୨୧ ବ୍ୟଥାଚେ ଅଧିକଥାେୀ। 
ଅପେପଷେର୍େ ର୍ଗଥାପବନୁ୍ ଏକଥାର୍ଡ଼�ୀ 
ତଥାଲ�ି �ଗୁ୍ମ କ�ଶିନେ ହ�ିଥାଂଶ ୁଭୁଷଣ ପଣ୍ଡଥା 
ଏହ ିକଥା�ଦେ୍ୟକ୍ର�େ ସଂର୍�ଥାଜନଥା କେଥିିର୍ଲ।

କଟକ,୬।୯(ସମସି): ବହୁଚଚ୍ଚ୍ତିତ ଭୁବର୍ନଶ୍ୱେ 
ଇନ୍ ର୍ଫଥାସଟି ି ନଥାବଥାଳକିଥା ଗଣଦୁଷ୍କ�ଦେ �ଥା�ଲଥାର୍େ ଆଜ ି
ପରୂ୍ଦେର୍ଛେଦ ପକଥାଇଛନ୍ ି ହଥାଇର୍କଥାଟଦେ। ଦୀଘଦେ ଦୁଇ ବଷଦେ ଧେ ି
ଏହ ି ଗଣଦୁଷ୍କ�ଦେ �ଥା�ଲଥାେ ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ ତଦନ୍ ପୀଡ଼ତିଥାଙୁ୍କ 
ନ୍ୟଥାୟ ପ୍ରଦଥାନ ପ୍ରଥାଥଦେନଥା କେ ି ଚଥାଲଥିିବଥା ଶଣୁଥାଣେି ଆଜ ି
ଅନ୍ ଘଟଛି।ି ଆଇନଜୀବୀ ର୍ଗୌତ� ସଦି୍କ ି ଓ ଭଥାେତୀୟ 
ବକିଥାଶ ପେଷିଦ ପଷେେୁ ଦଥାୟେ ଏହ ିଦୁଇ �ଥା�ଲଥାେ ଏକତ୍ର 
ଶଣୁଥାଣ ି କେ ି �ଖୁ୍ୟ ବଚିଥାେପତ ି ଜଷ୍ଟସି ଏସ୍ . �େୁଲୀଧେ 
ଓ ବଚିଥାେପତ ି ଜଷ୍ଟସି ଚତି୍ େଞ୍ଜନ ଦଥାଶଙୁ୍କ ର୍ନଇ ଗଠତି 
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏଥିର୍େ ପରୂ୍ଦେର୍ଛେଦ ପକଥାଇଛନ୍।ି ଏହ ି�ଥା�ଲଥାର୍େ 
କ୍ରଥାଇ�ବ୍ରଥାଞ୍ଚେ ତଦନ୍ ଚୂଡ଼ଥାନ୍ ର୍ହଥାଇସଥାେଥିିବଥାେୁ 
ଏଥିର୍େ ଅଧିକ କଛି ି ନରି୍ଦ୍ଦେଶ ର୍ଦଇର୍ହବ ନଥାହ ିଁ ର୍ବଥାଲ ି
କହଛିନ୍ ି ଖଣ୍ଡପୀଠ। ଆଜ ି କ୍ରଥାଇ�ବ୍ରଥାଞ୍ଚ ଏସ୍ ପଙି୍କ ପଷେେୁ 
ହଥାଇର୍କଥାଟଦେର୍େ ତଦନ୍ ସମ୍ପକ୍ତିତ ଚୂଡ଼ଥାନ୍ ଷ୍ଟଥାଟସ େରି୍ପଥାଟଦେ 
�ଦୁଥା ଲଫଥାଫଥାର୍େ ଦଥାଖଲ କେଥା�ଥାଇଥିଲଥା। ର୍ତର୍ବ ଏହଥାକୁ 
ର୍ଖଥାଲଥା�ବିଥା ପର୍େ କ୍ରଥାଇ�ବ୍ରଥାଞ୍ଚ ଏହ ିଗଣଦୁଷ୍କ�ଦେ ଘଟଣଥାର୍େ 
୪ଜଣ ଅଭ�ିକୁ୍ଙ୍କ ନଥା�ର୍େ ଚଥାଜଦେସଟି୍  ଦଥାଖଲ କେସିଥାେଥିିବଥା 
ଦଶଦେଥାଇଥିବଥା ଜଣଥାପଡ଼ଥିିଲଥା। ଅଭରି୍�ଥାଗକଥାେୀଙ୍କ ପଷେେୁ 
ଦଥାୟେ ଏତଲଥାର୍େ ଉପର୍େଥାକ୍ ୪ଜଣଙୁ୍କ ବଥାଦ ର୍ଦର୍ଲ ଅନ୍ୟ 
ର୍�ଉ�ଁଥାନଙ୍କ ନଥା�ର୍େ ଅଭରି୍�ଥାଗ କେଥା�ଥାଇଛ ିର୍ସ�ଥାନଙ୍କ 
ସମ୍ପକୃ୍ ିର୍ନଇ ର୍କୌଣସ ିତଥ୍ୟ ପ୍ର�ଥାଣ �ଳିପିଥାେନିଥାହ ିଁ ର୍ବଥାଲ ି
ଉକ୍ ଷ୍ଟଥାଟସ େରି୍ପଥାଟଦେର୍େ ଉର୍ଲ୍ଖ କେଥା�ଥାଇଥିଲଥା। ର୍ତର୍ବ 

�ଥା�ଲଥାର୍େ �ଦ ି ସମ୍ପକୃ୍ ପୀଡ଼ତିଥାଙ୍କ ପେବିଥାେ �ଦ ି ଅଧିକ 
କଛି ି ନରି୍ଦ୍ଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ କେନ୍ ି ତଥାର୍ହର୍ଲ ର୍ସ�ଥାର୍ନ 
ଆଇନ ଅନୁସଥାର୍େ ସଥାନ ି ର୍ପ୍ରଥାସଡିଂି କେବିଥାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ 
କହଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟପଟର୍େ କ୍ରଥାଇ�ବ୍ରଥାଞ୍ଚ ପଷେେୁ ର୍�ର୍ତ ସବୁ 
ଷ୍ଟଥାଟସ େରି୍ପଥାଟଦେ �ଦୁଥା ଲଫଥାଫଥାର୍େ ଦଥାଖଲ ର୍ହଥାଇଛ ି
ତଥାହଥାକୁ ପନୁବଦେଥାେ �ଦୁଥା ଲଫଥାଫଥାର୍େ ସଂେଷେତି କେ ି
େଖିବଥା ସହ ଅଦଥାଲତଙ୍କ ବନିଥା ଅନୁ�ତରି୍େ ଏହଥାକୁ ର୍�ପେ ି
ର୍କହ ି �ଥାଞ୍ଚ ନ କେରି୍ବ ର୍ସଦଗିର୍େ ପଦର୍ଷେପ ର୍ନବଥାକୁ 
ର୍େଜଷି୍ଟ୍ରକୁି ନରି୍ଦ୍ଦେଶ ର୍ଦଇଛନ୍ ିଖଣ୍ଡପୀଠ।
 ପ୍ରକଥାଶ ର୍� ଭୁବର୍ନଶ୍ୱେ ଇନ୍ ର୍ଫଥାସଟି ି ଥଥାନଥା 
ଅଧୀନର୍େ ସମ୍ପକୃ୍ ନଥାବଥାଳକିଥାଙୁ୍କ ଗତ ୨୦୨୦ ଏପ୍ରଲି-
ର୍� �ଥାସ ଲକ୍ ଡଥାଉନ ସ�ୟର୍େ ବଥାେ�୍ବଥାେ ଗଣଦୁଷ୍କ�ଦେ 
କେଥା�ଥାଇଥିଲଥା। ପୀଡ଼ତିଥାଙ୍କ �ଥା’ ଇନ୍ ର୍ଫଥାସଟି ି ଥଥାନଥାର୍େ 
ଅଭରି୍�ଥାଗ କେଥିିର୍ଲ। ସେକଥାେ ଏହ ି ସର୍�୍ବଦନଶୀଳ 
ଘଟଣଥାେ ତଦନ୍ ଭଥାେ କ୍ରଥାଇ�ବ୍ରଥାଞ୍ଚକୁ ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। ଏହ ି
ଗଣଦୁଷ୍କ�ଦେ ଘଟଣଥାକୁ ର୍ନଇ ର୍ବଶ ତୁ�୍ବରି୍ତଥାଫଥାନ ଉଠଥିିବଥା 
ର୍ବର୍ଳ ଏହଥାେ ସବିଆିଇ ତଦନ୍ ଓ ପୀଡ଼ତିଥାଙୁ୍କ ଷେତପିେୂଣ 
ପ୍ରଥାଥଦେନଥା କେ ି ହଥାଇର୍କଥାଟଦେର୍େ ଭଥାେତୀୟ ବକିଥାଶ ପେଷିଦ 
ଓ ଆଇନଜୀବୀ ର୍ଗୌତ� ସଦି୍କଙି୍କ ପଷେେୁ ଦୁଇଟ ି ପଥୃକ 
ଜନସ୍ୱଥାଥଦେ �ଥା�ଲଥା େୁଜୁ ର୍ହଥାଇଥିଲଥା। ଆର୍ବଦନକଥାେୀଙ୍କ 
ପଷେେୁ ନରି୍ଜ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ୀ ସଦି୍କ ି ଓ ଆଇନଜୀବୀ 
ର୍ଗଥାପଥାଳ ର୍ଜନଥା �ଥା�ଲଥା ପେଚିଥାଳନଥା କେୁଥିର୍ଲ।

କଟକ,୬।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିଥା ର୍ଲଥାକର୍ସବଥା 
ଆର୍ୟଥାଗ(ଓପଏିସ୍ ସ)ି ପଷେେୁ ର୍ହଉଥିବଥା ବଭିନି୍ନ 
ପେୀଷେଥାର୍େ ପ୍ରଥାଥଦେୀ�ଥାନଙୁ୍କ ର୍�ଥାଗ୍ୟତଥା ତଥାଲକିଥାର୍େ 
ସ୍ଥାନ ର୍ଦବଥାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ର୍ଦଇ କଛି ି ଦଲଥାଲ ଟଙ୍କଥା 
�ଥାଗଥୁିବଥା ଅଭରି୍�ଥାଗ ଉଠଛି।ି ଏହଥାକୁ ର୍ନଇ 
ଓପଏିସସ ି ପଷେେୁ ଆଜ ି ଏକ ବଜି୍ପ୍ ି ପ୍ରକଥାଶ ପଥାଇଛ।ି 
ର୍କୌଣସ ି ପ୍ରଥାଥଦେୀ ଏଭଳ ି �ଥି୍ୟଥା ପ୍ରତଶିରୁତକୁି ବଶି୍ୱଥାସ ନ 
କେବିଥାକୁ ଓପଏିସ୍ ସ ି ପଷେେୁ ପେଥା�ଶଦେ ଦଆି�ଥାଇଛ।ି 
ଓପଏିସ୍ ସ ି ସ�ସ୍ତ ନ�ିକୁ୍ରି୍େ ଏକ ଦୃଢ଼, ସ୍ୱଛେ ଏବଂ 

ର୍�ଥାଗ୍ୟତଥା ଭତି୍କି ପ୍ରକ୍ରୟିଥା ଅନୁସେଣ କେଥିଥାଏ 
ର୍ବଥାଲ ି ବଜି୍ପ୍ରି୍େ ଦଶଦେଥା�ଥାଇଛ।ି ପ୍ରଥାଥଦେୀ�ଥାନଙୁ୍କ 
ଏଭଳ ି �ଥି୍ୟ ପ୍ରତଶିରୁତରି୍େ ପ୍ରଭଥାବତି ନର୍ହବଥା ପଥାଇଁ 
ପେଥା�ଶଦେ ଦଆି�ବିଥା ସହ ଏ ସଂକ୍ରଥାନ୍ର୍େ ଓପଏିସସକୁି 
ଜଣଥାଇବଥାକୁ କୁହଥା�ଥାଇଛ।ି ଏଥିପଥାଇଁ ର୍ଟଥାଲ ଫି୍ 
ନ�୍ବେ ଏବଂ ଇର୍�ଲ ଜଥାେ ି କେଥା�ଥାଇଛ।ି ୦୬୭୧-
୨୩୦୧୧୦୭, ୦୬୭୧-୨୩୦୪୦୯୦ ର୍ଟଥାଲ ଫି୍ 
ନ�୍ବେ ସହ ଓପଏିସସ ି ଅଫିସଆଲ ଇ-ର୍�ଲର୍େ 
ର୍�ଥାଗଥାର୍�ଥାଗ କେବିଥାକୁ କୁହଥା�ଥାଇଛ।ି

ରଠାଜ୍ୟର ରୂପଠାନ୍ତରଣରୁ ଶକି୍ଠା ଲଠାଭ କର : ମଖୁ୍ୟ ଶଠାସନ ସଚବି

  ୨୦୨୧ ବ୍ାଚ୍  ଆଇଏଏସ୍  
ଶକି୍ାନବୀଶମାନଙୁ୍ 
୍ରାମଶ୍ଶ

  ୬ ନୂତନ ଆଇଏଏସ୍  
ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ଓଡ଼ଶିା କ୍ାଡର

ଏମ୍ ସ ଭୁବନନଶ୍ୱର ନଠାମ ପରବିର୍ତ୍ତନକୁ ବନିରଠାଧ

 � ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତରସର ସନତାଜୀଙ୍  
ନାମ ରହଥିିଲା

 � ଉଦ୍ ଘାଟନ ୍ସର ହଟଗିଲା
 � ୋମାଜକି କମ୍ଶୀ, ଏମ୍ େ ଷୁ୍ସଡଣ୍ଟ 

ଆସୋେଏିେନ୍  ଉଠାଇସଲ ସ୍ୱର

 � ଭୁବସନଶ୍ୱର ଇନ୍ ସ�ାେଟି ିନାବାଳକିା ଗଣଦୁଷ୍କମ୍ଶ ମାମଲା

ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ୟିଠା ସରଥିିବଠାରୁ ମଠାମଲଠାନର ପରୂ୍ତ୍ତନଛେଦ ପକଠାଇନଲ ହଠାଇନକଠାରତ୍ତ

ତୁନରନକଲା,୬ା୯(ସମସି): ବଲଥାଙ୍ଗେି ଜଲି୍ଥା 
କଣ୍ଟଥାବଥାଞ୍ଜେି ଅଭରି୍ନତଥା ସତ୍ୟଜତି ପରୁ୍େଥାହତିଙ୍କ 
�ଙ୍ଗଳବଥାେ ପେର୍ଲଥାକ ଘଟଛି।ି �ତୃ୍ୟ ର୍ବଳକୁ 
ତଥାଙୁ୍କ �ଥାତ୍ର ୩୨ ବଷଦେ ବୟସ ର୍ହଥାଇଥିଲଥା। 
ସକଥାର୍ଳ ର୍ସ ଛଥାତରି୍େ �ନ୍ତଣଥା ଅନୁଭବ 
କେଥିିର୍ଲ। ପେବିଥାେ ର୍ଲଥାକ ପ୍ରଥର୍� କଣ୍ଟଥାବଥାଞ୍ଜ ି
ସହେେ ଏକ ଘର୍େଥାଇ କ୍ନିକିକୁ ର୍ନଇଥିର୍ଲ। 
ର୍ସଠଥାେୁ କଣ୍ଟଥାବଥାଞ୍ଜ ିଡଥାକ୍େଖଥାନଥା ର୍ନଇଥିର୍ଲ। ର୍ଶଷର୍େ 
ବଲଥାଙ୍ଗେି ଭୀ� ର୍ଭଥାଇ ର୍�ଡକିଥାଲ କର୍ଲଜ ର୍ନବଥାର୍ବର୍ଳ 
ବଥାଟର୍େ ର୍ସ ଆଖି ବୁଜଥିିର୍ଲ। ର୍ସଠଥାର୍େ ଡଥାକ୍େ 
�ତୃ୍ୟ ର୍ଘଥାଷଣଥା କେଥିିର୍ଲ। କଣ୍ଟଥାବଥାଞ୍ଜରି୍େ �େଶେୀେ 

ପହଞ୍ଚବିଥା ପର୍େ ଅଞ୍ଚଳର୍େ ର୍ଶଥାକେ ଛଥାୟଥା ର୍ଖଳ�ିଥାଇଛ।ି 
ଆଶ୍�ପଡ଼ଥା ଶ୍ମଶଥାନ ଘଥାଟର୍େ ଅନ୍�ି ସଂସ୍ଥାେ କେଥା�ଥାଇଛ।ି 

ସଚୂନଥାର୍�ଥାଗ୍ୟ, ସତ୍ୟଜତି ଅର୍ନକ ସ�୍ବଲପେୁୀ 
ଓ ନଥାଗପେୁୀ ଗୀତର୍େ ଅଭନିୟ କେଛିନ୍।ି 
ଏହଥାସହ ସଥାଥଦେକ ଚ୍ୟଥାର୍ନଲର୍େ ପ୍ରସଥାେତି ର୍�ଗଥା 
ଧଥାେଥାବଥାହକି ‘ପେୀ’ର୍େ �ଧ୍ୟ ଅଭନିୟ କେଛିନ୍।ି 
ର୍ତର୍ବ କଣ୍ଟଥାବଥାଞ୍ଜରି୍େ ସତ୍ୟଜତିଙ୍କ ଘେ 

ର୍ହଥାଇଥିବଥା ର୍ବର୍ଳ ର୍ସ ଭୁବର୍ନଶ୍ୱେର୍େ େହୁଥିର୍ଲ। 
ସ୍ୱଥାସ୍୍ୟଗତ ସ�ସ୍ୟଥା ର୍�ଥାଗ ୁ କନୁି୍ କଣ୍ଟଥାବଥାଞ୍ଜରି୍େ କଛିଦିନି 
ଧେ ି େହୁଥିର୍ଲ। ତଥାଙ୍କ ପେର୍ଲଥାକଗତ ଖବେ ଜଥାଣବିଥା 
ପର୍େ କଳଥାକଥାେ �ହଲର୍େ ର୍ଶଥାକେ ଛଥାୟଥା ର୍ଖଳ�ିଥାଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୯(ସମସି): �ଥାଲକଥାନଗେି ି ଜଲି୍ଥା �ଥାେୱିଥାଡଥା ଆଶ୍� ସ୍ଲୁେ 
ଅର୍ନ୍ବଥାସୀ�ଥାର୍ନ ୨୦ କରି୍ଲଥା�ଟିେ ଚଥାଲଚିଥାଲ ି �ଥାଇ ଜଲି୍ଥା ଅଧିକଥାେୀଙୁ୍କ 
ଅଭରି୍�ଥାଗ କେବିଥା ଘଟଣଥାର୍େ ର୍ଲଥାକଥାୟକୁ୍ କଥା�ଦେ୍ୟଥାନୁଷ୍ଠଥାନ ଗ୍ରହଣ କେଛିନ୍।ି 
ଘଟଣଥାର୍େ ର୍ଲଥାକଥାୟକୁ୍ �ଥାଲକଥାନଗେି ି ଜଲି୍ଥାପଥାଳ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶଥାସକ, ସ�ନ୍ବତି 
ଆଦବିଥାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା(ଆଇଟଡିଏି)�ଥାଲକଥାନଗେି,ି ଜଲି୍ଥା �ଙ୍ଗଳ 
ଅଧିକଥାେୀ, �ଥାଲକଥାନଗେି,ି �ଥାେୱିଥାଡଥା ଆଶ୍� ସ୍ଲୁେ ପ୍ରଧଥାନ ଶଷିେକଙୁ୍କ 
ର୍ନଥାଟସି ଜଥାେ ି କେ ି ୬ ସପ୍ଥାହ �ଧ୍ୟର୍େ ଏହଥାେ ଉତ୍େ େଖିବଥାକୁ ନରି୍ଦ୍ଦେଶ 
ର୍ଦଇଛନ୍।ି ଆଗଥା�ୀ ୨୬ ଅର୍କଟଥାବେ ୨୦୨୨ ର୍େ ଉତ୍େ ନଥିକେଣ ଓ 
ପେବତ୍ଦେୀ ଆର୍ଦଶ ନ�ିର୍ନ୍ ଧଥା�ଦେ୍ୟ କେଥା�ଥାଇଛ।ି

ସଚୂନଥାର୍�ଥାଗ୍ୟ ର୍� ଘଟଣଥା ସମ୍ପକଦେର୍େ ଚଳତି �ଥାସ ର୍ସର୍ପଟ�୍ବେ ୪ ତଥାେଖିର୍େ 
ନୁ୍ୟ ଇଣ୍ଡଆିନ୍  ଏକ୍ସର୍ପ୍ରସ୍  ଏବଂ ଟଥାଇ�୍ସ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆି ଇଂେଥାଜୀ ର୍ଦୈନକି ସ�୍ବଥାଦ 
ପତ୍ରର୍େ �ଥଥାକ୍ରର୍� ‘ଛଥାତ୍ର�ଥାର୍ନ ହର୍ଷ୍ଟଲ ର୍�ସ ବେୁିଦ୍ଧର୍େ ଅଭରି୍�ଥାଗ କେବିଥା 
ପଥାଇଁ ୨୦ କରି୍ଲଥା�ଟିେ ଚଥାଲଚିଥାଲ�ିବିଥା’ ଏବଂ ‘ଛଥାତ୍ର�ଥାନଙୁ୍କ ନ�ି୍ନ�ଥାନେ ଖଥାଦ୍ୟ 
ଖଥାଇବଥାକୁ ଦଆି�ଥାଉଥିବଥା’ ସମ୍ପକଦେର୍େ ପ୍ରକଥାଶ ପଥାଇଥିଲଥା। ଘଟଣଥା ଅନୁସଥାର୍େ 
େଥାଜ୍ୟ ସେକଥାେଙ୍କ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜଥାତ ିଓ ଅନୁସଚୂତି ଜଥାତ ିଉନ୍ନୟନ ବଭିଥାଗ ଦ୍ଥାେଥା 
ପେଚିଥାଳତି �ଥାଲକଥାନଗେି ିଜଲି୍ଥା ଅନ୍ଗଦେତ ର୍କଥାେୁର୍କଥାଣ୍ଡଥା ବ୍କର୍େ ଥିବଥା �ଥାେୱିଥାଡଥା 
ଆଶ୍� ସ୍ଲୁେ ୨୦େୁ ଅଧିକ ଅର୍ନ୍ବଥାସୀ ଛଥାତ୍ରଥାବଥାସ ର୍ଡଇଁ ୨୦ କରି୍ଲଥା�ଟିେ 
ଚଥାଲ ି ଚଥାଲ ି �ଥାଇଥିର୍ଲ। ର୍ସ�ଥାର୍ନ ଜଲି୍ଥାସ୍ତେୀୟ ଅଧିକଥାେୀ�ଥାନଙୁ୍କ ର୍ସ�ଥାନଙୁ୍କ 
ଦଆି�ଥାଉଥିବଥା ଚଥାଉଳ ଛଥାତ୍ରଥାବଥାସର୍େ ଶଷିେକ�ଥାନଙ୍କ ଦ୍ଥାେଥା ବକି୍ର ିକେଥା�ଥାଉଥିବଥା ଓ 
ଛଥାତ୍ରଥାବଥାସର୍େ ଦଆି�ଥାଉଥିବଥା ଖଥାଦ୍ୟ ନ�ି୍ନ �ଥାନେ ର୍ବଥାଲ ିଅଭରି୍�ଥାଗ କେଥିିର୍ଲ।

ମଠାରୱିଠାଡଠା ଆଶ୍ରମ ସ୍ଲୁର ଅନନ୍ତବଠାସୀଙ୍କ ଚଠାଲଚିଠାଲ ିଯଠାଇ ଅଭନିଯଠାଗ ଘରଣଠା 

୬ ସପ୍ଠାହ ମଧ୍ୟନର ଉର୍ର ରଖିବଠାକୁ 
ଜଲି୍ଠା ପ୍ରଶଠାସନକୁ ନଲଠାକଠାୟକୁ୍ତଙ୍କ ନନିଦ୍ତ୍ତଶ

ଅଭନିନତଠା ସତ୍ୟଜତି ପନୁରଠାହତିଙ୍କ ପରନଲଠାକ

 � ସ�ାଗ୍ତା ତାଲକିାସର ସ୍ାନ ୍ ାଇଁ ପ୍ରାର୍ଶୀଙୁ୍ ମଗା�ାଉଛ ିଟଙ୍ା

ନରଠାଲ ଫି୍ ନମ୍ବର ଜଠାର ିଓପଏିସ୍ ସ ି

ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ୨୦ବରତ୍ତ...
ର୍�’ ୧୩ତଥାେଖିର୍େ ର୍ସହ ି ଗ୍ରଥା�େ ୩ଜଣ ନଥାବଥାଳକିଥା �ଧ୍ୟଥାହ୍ନ 
ସଥାର୍େ ର୍ଗଥାଟଥାଏ ର୍ବର୍ଳ ର୍ଶୌଚ କେ ିନକିଟସ୍ ର୍ବଥାେଂି ଗଥାଡ଼ଆି 
ନକିଟର୍େ ଗଥାର୍ଧଥାଇବଥାକୁ �ଥାଇଥିର୍ଲ। ଏହ ିସ�ୟର୍େ ବୃନ୍ଥାବନ 
ଉକ୍ ଗଥାଡ଼ଆି ନକିଟକୁ �ଥାଇ ଜର୍ଣ ନଥାବଥାଳକିଥାଙୁ୍କ ର୍ଜଥାେ 
ଜବେଦସ୍ତ ଟଣଥାଓଟେଥା କେଥିିର୍ଲ। ନଥାବଥାଳକିଥା ଓ ତଥାଙ୍କେ ଦୁଇ 
ବଥାନ୍ବୀ ଏହଥାେ ପ୍ରତବିଥାଦ କେଥିିର୍ଲ। କନୁି୍ ବୃନ୍ଥାବନ ର୍ସ�ଥାନଙୁ୍କ 
ଗଥାଳଗିଲୁଜ କେବିଥା ସହ ସମ୍ପକୃ୍ ନଥାବଥାଳକିଥାଙୁ୍କ ଗଥାଡ଼ଆି �ଧ୍ୟର୍େ 
ହ ିଁ ଦୁଷ୍କ�ଦେ କେଥିିର୍ଲ। ନଥାବଥାଳକିଥାଙ୍କ ଦୁଇ ବଥାନ୍ବୀ ଗ୍ରଥା�କୁ �ଥାଇ 
ଘଟଣଥା ବଷିୟର୍େ କହବିଥା ପର୍େ ଗ୍ରଥା�ବଥାସୀ ଘଟଣଥାସ୍ଳକୁ ଆସ ି
ବୃନ୍ଥାବନଙୁ୍କ କଥାବୁ କେଥିିର୍ଲ। ପର୍େ ଘଟଣଥାକୁ ର୍ନଇ ଗ୍ରଥା�ର୍େ 
ଏକ ର୍ବୈଠକ �ଧ୍ୟ ବସଥିିଲଥା। କନି୍ ର୍ସଠଥାର୍େ ର୍କୌଣସ ି ସଫୁଳ 
ନ �ଳିବିଥା ର୍�ଥାଗୁଁ ଥଥାନଥାର୍େ ଏତଲଥା ର୍ହଥାଇଥିଲଥା। ପଲୁସି ତୁେନ୍ 
ବୃନ୍ଥାବନଙୁ୍କ ଗେିଫ କେ ିର୍କଥାଟଦେଚଥାଲଥାଣ କେଥିିଲଥା। ଏହ ି�ଥା�ଲଥାେ 
ବଚିଥାେଣଥା ଚଥାଲଥିିବଥା ର୍ବର୍ଳ ବତ୍ଦେ�ଥାନେ ଖଲ୍ରି୍କଥାଟ ଥଥାନଥା 
ଅଧିକଥାେୀ ତଥଥା ତତ୍କଥାଳୀନ ତଦନ୍ ଅଧିକଥାେୀ ଜଗନ୍ନଥାଥ �ଲ୍କି 
ର୍କଥାଟଦେର୍େ ଚଥାଜଦେସଟି ଦଥାଖଲ କେଥିିର୍ଲ। �ଥା�ଲଥାେ ବଚିଥାେଣଥା 
ର୍ପଥାର୍କ୍ସଥା ର୍କଥାଟଦେର୍େ ଚଥାଲଥିିଲଥା। ପୀଡ଼ତିଥାଙ୍କ ସର୍�ତ ୧୨ଜଣ 
ସଥାଷେୀଙ୍କ ବୟଥାନ ର୍େକଡଦେ କେଥା�ଥାଇଥିଲଥା। ଉପ�କୁ୍ ସଥାଷେ୍ୟ 
ପ୍ର�ଥାଣ ଦଶଦେଥାଇ ବଚିଥାେପତ ି ଅଭ�ିକୁ୍ଙୁ୍କ ୨୦ବଷଦେ ର୍ଜଲଦଣ୍ଡର୍େ 
ଦଣ୍ଡତି କେଛିନ୍।ି ସେକଥାେଙ୍କ ପଷେେୁ ବେଷି୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥଥା 

ସ୍ୱତନ୍ତ ପପି ିର୍�ଥାହନ ସଂିଗଥାେୀ �କଦ୍�ଥା ପେଚିଥାଳନଥା କେୁଥିର୍ଲ।

ନମଠାବଠାଇଲ ନସବଠାରୁ ବଞ୍ତି...
ଜଗତସଂିହପେୁ ଜଲି୍ଥାେ ସବଦେନ�ି୍ନ ୨ଟ ି ଗ୍ରଥା� ଅନ୍ଭୁଦେକ୍ 

ର୍ହଥାଇଛ।ି େଥାଜ୍ୟେ ୩୦ଟ ିଜଲି୍ଥାେୁ ପଶ୍�ି ଓଡ଼ଶିଥାେ ୧୦ଟ ିଜଲି୍ଥାେ 
୭୩୧ଟ ିଗ୍ରଥା� ଅନ୍ଭୁଦେକ୍ ର୍ହଥାଇଛ।ି ତନ୍ମଧ୍ୟେୁ ସବଦେଥାଧିକ କଳଥାହଥାଣ୍ଡ ି
ଜଲି୍ଥାେ ୨୦୩ଟ ିଗ୍ରଥା� ଥିବଥା ର୍ବର୍ଳ ଦ୍ତିୀୟର୍େ ସନୁ୍େଗଡ଼ ଜଲି୍ଥାେ 
୧୯୬ ଓ ତୃତୀୟର୍େ ର୍ବୌଦ୍ଧ ଜଲି୍ଥାେ ୧୧୮ଟ ି ଗ୍ରଥା� େହଛି।ି 
ସ�୍ବଲପେୁେ ୮୧ଟ ି ଗ୍ରଥା� େହଥିିବଥା ର୍ବର୍ଳ ବଲଥାଙ୍ଗୀେ ୭ଟ,ି 
ବେଗଡ଼ ୧୨, ର୍ଦବଗଡ଼ ୮୩, ନୂଆପଡ଼ଥା ୨୮ ଓ ଝଥାେସଗୁଡ଼ୁଥାେ 
୩ଟ ି ଗ୍ରଥା�କୁ ର୍�ଥାବଥାଇଲ ର୍ସବଥା ଉପଲବ୍ଧ ର୍ହବଥା ଜଣଥାପଡ଼ଛି।ି 
ଉପକୂଳବତ୍ଦେୀ ଓ ର୍କବରି୍କେ ର୍�ଉଁ ଜଲି୍ଥା ଗଡ଼ୁକି େହଛି ିତନ୍ମଧ୍ୟେୁ 
ଅନୁର୍ଗଥାଳେ ୫୭ଟ ି ଗ୍ରଥା� େହଥିିବଥା ର୍ବର୍ଳ ବଥାର୍ଲଶ୍ୱେେ 
୧୧ଟ,ି ଭଦ୍ରକେ ୧୬, କଟକେ ୩୭ଟ ିଗ୍ରଥା� ଅନ୍ଭୁଦେକ୍ ର୍ହଥାଇଛ।ି 
ର୍ସହପିେ ିର୍େଙ୍କଥାନଥାଳେ ୧୦, ଗଜପତ ି୨୩୮, ଗଞ୍ଜଥା� ୧୯୪, 
ଜଗତସଂିହପେୁ ୨, ଝଥାେସଗୁଡ଼ୁଥା ୩, �ଥାଜପେୁ ୪୧, ର୍କନ୍ଦ୍ରଥାପଡ଼ଥା 
୭, ର୍କଉଁଝେେ ୮୦ଟ ିଗ୍ରଥା� େହଛି।ି ର୍ଖଥାଦ୍ଧଦେଥା ଜଲି୍ଥାେ ୯ଟ ିଗ୍ରଥା� 
ଓ ର୍କଥାେଥାପଟୁ ଜଲି୍ଥାେ ୨୭୦ଟ ିଗ୍ରଥା� ଉକ୍ ର୍�ଥାଜନଥାର୍େ ଅନ୍ଭୁଦେକ୍ 
ର୍ହଥାଇଛ।ି �ଥାଲକଥାନଗେି ି ଜଲି୍ଥାେ ୧୦୨ଟ ି ଗ୍ରଥା� ଥିବଥାର୍ବର୍ଳ 
�ୟେୂଭଞ୍ଜେ ୧୬୫, ନବେଙ୍ଗପେୁ ୧୫, ନୟଥାଗଡ଼ ୧୩୦, ପେୁୀ 
୪ ଓ େଥାୟଗଡ଼ଥା ଜଲି୍ଥାେ ୨୦୩ଟ ିଗ୍ରଥା� ର୍�ଥାବଥାଇଲ ର୍ସବଥା ପଥାଇବଥା 
ନ�ିର୍ନ୍ ବଭିଥାଗ ପଷେେୁ ଚୂଡ଼ଥାନ୍ େୂପର୍େଖ ନଆି�ଥାଇଛ।ି

ଛଠାଡୁନଠାହ ିଁ ପରୁୁଣଠା ପଦ ଓ ସ୍ଠାନ ନମଠାହ
 �ବଦଳ ିନସିଦ୍୍ଶଶକୁ �ାଙି୍ବାକୁ �ାବତୀୟ ବାହାନା
 �ନୂଆ ସ୍ାନସର ସ�ାଗ ସଦଉ ନାହାନ୍ ିଅଧିକାରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୯(ସମସି): ପଥାେଥାଦୀପ ର୍ପଥାଟଦେ ଲଥାଞ୍ଚ 
�ଥା�ଲଥାର୍େ ଶଳି୍ପପତ ି �ହ�ିଥା �ଶି୍ଙ୍କ ସଥାନ ପଅୁ ଚଚ୍ଚ୍ତିତ 
�ଶି୍ଙୁ୍କ ଜଥା�ନି୍  �ଳିଛି।ି ସବିଆିଇ ର୍କଥାଟଦେର୍େ ଉପ�କୁ୍ 
ଦସ୍ତଥାବଜି୍  ଦଥାଖଲ କେନିପଥାେବିଥାେୁ ସବିଆିଇ ଅଦଥାଲତ 
ତଥାଙ୍କେ ଜଥା�ନି �ଞ୍ଜେୁ କେଛି।ି ଓଡ଼ଶିଥା ଷ୍ଟରି୍ଭଡ଼ସଦେ 
ଲ�ିରି୍ଟଡେ ନରି୍ଦ୍ଦେଶକ ଚଚ୍ଚ୍ତିତଙୁ୍କ ସତ୍ଦେ�ଳୂକ ଜଥା�ନି 
ର୍ଦଇଛନ୍ ିସ୍ୱତନ୍ତ ସବିଆିଇ ର୍କଥାଟଦେ। ସଥାଷେୀଙୁ୍କ ପ୍ରଭଥାବତି 
ନ କେବିଥା ଓ ପଥାସର୍ପଥାଟଦେ ଜ�ଥା କେବିଥା ପଥାଇଁ ନରି୍ଦ୍ଦେଶ 
ର୍ଦଇଛନ୍ ି ର୍କଥାଟଦେ। ଏହଥାଛଡ଼ଥା ପ୍ରତ ି ୧୫ ଦନିର୍େ ଥର୍େ 

ତଦନ୍ ଅଧିକଥାେୀଙ୍କ ନକିଟର୍େ ହଥାଜେ ର୍ହବଥାକୁ �ଧ୍ୟ 
ର୍କଥାଟଦେ ନରି୍ଦ୍ଦେଶ ର୍ଦଇଛନ୍।ି   ଗତ �ଥାସ ୨୭ ତଥାେଖିର୍େ 
ଏହ ି �ଥା�ଲଥାର୍େ ସବିଆିଇେ ୨ଟ ି ଆର୍ବଦନ ଖଥାେଜ 
ର୍ହଥାଇଥିଲଥା। ଓଏସ୍ ଏଲ୍  ନରି୍ଦ୍ଦେଶକ ଚଚ୍ଚ୍ତିତ �ଶି୍ଙୁ୍କ ପଣୁ ି
େ�ିଥାଣ୍ଡର୍େ ର୍ନବଥା ଓ ତଥାଙ୍କେ ଭଏସ ର୍ଟଷ୍ଟ କେବିଥା ର୍ନଇ 
ସବିଆିଇେ ର୍କଥାଟଦେର୍େ ଆର୍ବଦନ କେଥିିଲଥା। ର୍ହର୍ଲ 
ର୍କଥାଟଦେ ଏହଥାକୁ ଖଥାେଜ କେ ି ର୍ଦଇଥିର୍ଲ। ପଥାେଥାଦୀପ 
ର୍ପଥାଟଦେର୍େ ଲଥାଞ୍ଚ କଥାେବଥାେ �ଥା�ଲଥାର୍େ ଗତ �ଥାସ ୬ 
ତଥାେଖିର୍େ ଚଚ୍ଚ୍ତିତଙୁ୍କ ସବିଆିଇ ଗେିଫ କେଥିିଲଥା।

ଦସ୍ଠାବଜି୍  ଦଠାଖଲ କରପିଠାରଲିଠାନ ିସବିଆିଇ

ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଶି୍ରଙୁ୍କ ମଳିଲିଠା ଜଠାମନି

ର୍ଷେତ୍ରର୍େ ବେଷି୍ଠ ଅଧିକଥାେୀ ର୍ସ�ଥାନଙୁ୍କ 
େଲିଭି୍  କେବିଥାକୁ ଅ�ଙ୍ଗ ର୍ହଉଛନ୍।ି 
କଛି ି ର୍ଷେତ୍ରର୍େ ବହୁତ ଭଲ କଥା� 
କେୁଥିବଥାେୁ ସମ୍ପକୃ୍ ଅଧିକଥାେୀଙୁ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର 
�ବିଥାକୁ ଦଆି�ଥାଇ ନଥଥାଏ। ର୍ତର୍ବ 
କଥାେଣ �ଥାହଥା ବ ି ର୍ହଉ ସେକଥାେଙ୍କ 
ନରି୍ଦ୍ଦେଶନଥା�ଥାକୁ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ କେୁଥିବଥା 
ଅଧିକଥାେୀଙ୍କ ବରି୍େଥାଧର୍େ ଏର୍ବ 
କଥା�ଦେ୍ୟଥାନୁଷ୍ଠଥାନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଆେମ୍ଭ ର୍ହଥାଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୯(ସମସି): ବରି୍ଜବ ି ସ୍ୱୟଂ ଶଥାସତି 
�ହଥାବଦି୍ୟଥାଳୟର୍େ ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀ ଏଣକି ି ଏଗ୍ର-ିବଜିରି୍ନସ୍  
�୍ୟଥାର୍ନଜର୍�ଣ୍ଟ ବଷିୟର୍େ ଅଧ୍ୟୟନ କେରି୍ବ। ଦୁଇବଷଦେେ 

ସ୍ଥାତର୍କଥାତ୍େ ପଥାଠ୍ୟକ୍ର�ର୍େ ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀ ଏହ ି ବଷିୟର୍େ 
ଅଧ୍ୟୟନ କେରି୍ବ। ଚଳତି ୨୦୨୨-୨୩ ଶଷିେଥାବଷଦେେୁ ଆେମ୍ଭ 
ର୍ହବ। ଏର୍ନଇ ଉଚ୍ଚଶଷିେଥା ବଭିଥାଗେ ଅନୁର୍�ଥାଦନ �ଳିଛି।ି 
ର୍ତର୍ବ ପପିପି(ିସେକଥାେୀ ଓ ଘର୍େଥାଇ ଭଥାଗଦିଥାେୀ) 
ର୍�ଥାଡର୍େ ଏହ ି ପଥାଠ୍ୟକ୍ର� ପେଚିଥାଳତି ର୍ହବ। 
ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଏଥି ପଥାଇ ଁ ବଥାଷ୍ତିକ ୬୦ ହଜଥାେ ର୍ଲଖଥାଏଁ 

ଫି ଭେଣଥା କେବିଥାକୁ ପଡ଼ବି। ଏହ ି ପଥାଠ୍ୟକ୍ର�ଟ ି କର୍ଲଜ 
କତୃ୍ଦେପଷେଙ୍କ ୩୦ ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ ଏ�ଏସ ୟେସଦେ ଟ୍ରଷ୍ଟେ 
୭୦ ପ୍ରତଶିତ ଭଥାଗଦିଥାେୀର୍େ ପେଚିଥାଳତି ର୍ହବ। ଏହଥା 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ବଷିୟ �ଥାହଥା କୃଷ ି ଉତ୍ଥାଦନେ ବ୍ୟଥାବସଥାୟକି 
ପେଚିଥାଳନଥା ଏବଂ ଅନ୍ଃେଥାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଥାଣଜି୍ୟ ଉପର୍େ 
ଆଧଥାେତି। ଏହ ିବୃତ୍ଗିତ ପଥାଠ୍ୟକ୍ର� େଥାଜ୍ୟେ �ବୁବଗଦେଙ୍କ 
ନ�ିକୁ୍ ିସରୁ୍�ଥାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟରି୍େ େଖି େଥାଜ୍ୟ ସେକଥାେଙ୍କ ୪୮ 
ସଟି୍  ପଥାଇ ଁ ଅନୁର୍�ଥାଦନ ଲଥାଭ କେଛି।ି ବଦି୍ୟଥାଥଦେୀ �ଥାନଙ୍କ 
ନ�ିର୍ନ୍ ଏହ ିପଥାଠ୍ୟକ୍ର� ସ�ଥାପ୍ ପର୍େ ଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତତକିେଣ 
ସଂସ୍ଥା, ବ୍ୟଥାଙ୍କକ୍  , କୃଷ ି ବ୍ୟଥାବସଥାୟକି ପେଚିଥାଳନଥା, �ଥାର୍କଦେଟ 
ବରି୍ଶଷଜ୍ ଆଦ ିର୍ଷେତ୍ରର୍େ ପ�ଦେ୍ୟଥାପ୍ ସମ୍ଭଥାବନଥା ଅଛ।ି

ବନିଜବ ିକନଲଜନର ନଖଠାଲବି ଏଗ୍-ିବଜିନିନସ୍  ମ୍ୟଠାନନଜନମଣ୍ଟ ପଠାଠ୍ୟକ୍ମ

ସେଲ୍ � �ାଇନାନ୍ିିଂ ସମାଡ୍ ସର ସହବ ୍ରଚିାଳତି
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ଶଭୁନାରାୟଣ ଶତ୍ଥୀ
ବ୍ରହ୍ମଗରି,ି ପମୋ: ୯୪୩୮୪୩୨୦୨୩

ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସଂପର୍କ େୃଢ଼ ଦହଉ
�ପ�ୋଶୀ ରୋଷ୍ଟ୍ରମୋନଙ୍କ ସହତି ଭୋରତର ପେଉଁ ଉଦ୍ ବଗି୍ନ ମହୂୁତ୍ତତ୍ତ ଥିଲୋ ପସଥିପର ଉନ୍ନତ ି

�ରଲିକ୍ତି ପହୋଇଛ।ି ଏଥି�ୋଇଁ ଭୋରତର ପବୈପଦଶକି ଓ ଉତ୍ତମ �ପ�ୋଶୀ ନୀତ ି
ଅପ�କ୍ୋ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଷ୍ଟ୍ରଗ�ୁକିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ �ରସି୍ତି ିଓ ବୋଧ୍ୟବୋଧକତୋର ଅବଦୋନ ଅଧିକ 
କହପିଲ ଅତୁ୍ୟକ୍ତ ି ପହବ ନୋହ ିଁ। ଶ୍ୀଲଙ୍କୋର ଗରୁୁତର ଅରତ୍ତପନୈତକି ସଙ୍କଟ, �ୋକସି୍ୋନପର 
ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟୋ, ପନ�ୋଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋଜପନୈତକି ଅସ୍ରିତୋ ଏବଂ ବୋଂଲୋପଦଶର 
ବଗି�ୁୁଥିବୋ ଆର ଥିକ ସ୍ତି ି ପସସବୁ ପଦଶର ରୋଜପନୈତକି ପନତପୃ ବଗତ୍ତଙୁ୍କ ଭୋରତ ଆପ� 
ମହୁୋଁଇଛ।ି ବ�ଭୋଇ �ଣଆି ନ ପହଉ �ପଛ, ଏକ ସଚ୍ୋ ପ୍ରତପିବଶୀର ଦୋୟତି୍ୱ ନବିତ୍ତୋହ କର ି
ଭୋରତ ଏହ ି�ରସି୍ତିପିର ଆଶୋନୁରୂ� କୋମ କରଛି।ି

ଏପବ ବୋଂଲୋପଦଶର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ପଶଖ ହସନିୋ ୱୋପଜଦ୍  ଚୋରଦିନିଆି ଭୋରତ 
ଗସ୍ପର ଅଛନ୍ତ।ି ସବୁ �ପ�ୋଶୀଙ୍କ ତୁଳନୋପର ବୋଂଲୋପଦଶ ସହତି ଭୋରତର ସମ୍କତ୍ତ 
ନବି�ି ଏବଂ ହସନିୋଙ୍କ ଶୋସନକୋଳପର ଏହୋ ଅଧିକ ଦପୃ ଢ଼ ପହୋଇଛ।ି ତୋଙ୍କର ଏହ ି ଗସ୍ 
କୋଳପର ଭୋରତ ସହତି ଦ୍�ିୋକ୍କି ବୋଣଜି୍ୟ ସହପେୋଗ ବପୃ ଦ୍ ି�ୋଇଁ ଏକୋଧିକ ଚୁକ୍ତ ିସ୍ୋକ୍ରତି 
ପହବୋର ରହଛି।ି ମଙ୍ଗଳବୋର ବୋଂଲୋପଦଶ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ତୋଙ୍କ ଭୋରତ ପ୍ରତ�ିକ୍ ପମୋଦୀଙୁ୍କ 
ସୋକ୍ୋତ କର ି ଦ୍�ିୋକ୍କି ସ୍ୋରତ୍ତଜ�ତି ବଷିୟପର ବ୍ୟୋ�କ ବଚିୋର ବମିଶତ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି 
୨୦୧୫ପର ଶ୍ୀପମୋଦୀ ପ୍ରରମରର ଶ୍ୀମତୀ ହସନିୋଙୁ୍କ ଢୋକୋପର ପଭଟବିୋ �ପର ଉଭୟ 
ଏ େୋଏ ୧୩ ରର �ରସ୍ପର ମଧ୍ୟପର ପବୈଠକ କପଲଣ।ି ଏହ ିପ୍ରତ୍ୟକ୍ ପଭଟ୍ ଘୋଟର ଉତ୍ତମ 
ପ୍ରଭୋବ ଦ୍�ିୋକ୍କି ଓ ଆଞ୍ଚଳକି ସମ୍କତ୍ତ ଉ�ପର ପେ ନଶି୍ତି ��ଛି,ି ଏହୋକୁ ଅସ୍ୀକୋର 
କରପିହବ ନୋହ ିଁ।

ବୋଂଲୋପଦଶର ପଭୌପଗୋଳକି ସ୍ତି ି ଏବଂ ପସଠୋକୋର ରୋଜପନୈତକି ସ୍ରିତୋ 
ଭୋରତ �ୋଇଁ ବଭିନି୍ନ ଦପୃ ଷ୍ରୁି ଗରୁୁତ୍ୱ�ରୂ୍ତ୍ତ। ଏହ ି ପଛୋଟ ପଦଶଟ ି ତନି ି �ୋଶ୍ଶତ୍ତରୁ ଭୋରତ 
ଦ୍ୋରୋ �ରପିବଷ୍ତି ଏବଂ ପଦଶର ଉତ୍ତର-�ବୂତ୍ତୋଞ୍ଚଳର ନରିୋ�ତ୍ତୋ ଦପୃ ଷ୍ପିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ସପମବେଦନଶୀଳ। ବ�କରୋ ପହଲୋ ଶ୍ୀଲଙ୍କୋ, �ୋକସି୍ୋନ ଓ ପନ�ୋଳ ଆଦ ି ଭୋରତର 
�ପ�ୋଶୀ ଚୀନର କୂଟପନୈତକି, ସୋମରକି ଓ ଅରତ୍ତପନୈତକି ଜୋଲପର �� ି ତୋହୋର 
ପବୋଲକରୋ ପହବୋକୁ ବୋଧ୍ୟ ପହୋଇଥିବୋପବପଳ ବୋଂଲୋପଦଶ ଏେୋବତ୍  ପବଜଂିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ଚୋ� ଓ ହସ୍ପକ୍�ରୁ ମକୁ୍ତ ରହଛି।ି ଭୋରତକୁ ଚୋର�ିଟୁ ପଘର ିଏହୋକୁ ଉଭୟ ଆର୍ôରକ 
ଓ ସୋମରକି ଦପୃ ଷ୍ରୁି ଦୁବତ୍ତଳ କରବିୋକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳୋଇଥିବୋ ଚୀନ୍ କୁ ପରୋକବିୋକୁ ପହପଲ 
ବୋଂଲୋପଦଶକୁ ଚୀନ୍  ପ୍ରଭୋବରୁ ମକୁ୍ତ ରଖିବୋକୁ ��ବି ଏବଂ ଏହୋ ଜୋତୀୟ ସ୍ୋରତ୍ତ ଦପୃ ଷ୍ରୁି 
ଭୋରତ �ୋଇଁ ଅ�ରହିୋେତ୍ତ୍ୟ।

ବୋଂଲୋପଦଶ ସହତି ଭୋରତର ନଦୀଜଳ ବଣ୍ଟନ, ବୋଣଜି୍ୟ କୋରବୋର, ସ�କ ଓ ପରଳ 
ସଂପେୋଗ ତରୋ ବଜୁିଳ ିଶକ୍ତ ିସହପେୋଗ ଆଦ ିପକ୍ତ୍ରପର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହଛି।ି ଏହୋ ବବିୋଦୀୟ 
ପହୋଇ ନଥିପଲ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ପକ୍ତ୍ରପର କଛି ି ସମସ୍ୟୋ ରହଛି,ି େୋହୋର ସ୍ୋୟୀ ସମୋଧୋନ 
ପଲୋ�ୋ। ସପବତ୍ତୋ�ର ି ଦୁଇପଦଶ ଆଞ୍ଚଳକି ସ୍ରିତୋ ଓ ଶୋନ୍ତ ି ବଜୋୟ ରଖିବୋକୁ ଚୋହୁଁଥିବୋରୁ 
ଉଭୟ�କ୍ ମଧ୍ୟପର ଏଥି�ୋଇଁ ସହପେୋଗ ବପୃଦ୍ ିଅ�ରହିୋେତ୍ତ୍ୟ। ବୋଂଲୋପଦଶର ସ୍ୋଧୀନତୋ ଓ 
ନବନମିତ୍ତୋଣପର ଭୋରତର ଅବଦୋନ ସବତ୍ତଜନବଦିତି। ପଶଖ ହସନିୋ ପସ କରୋ ଭୁଲ ିନୋହୋନ୍ତ ି
ଏବଂ ତୋଙ୍କ �ତିୋଙ୍କ ତ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଭୋରତର ଅକୁଣ୍ଠ ସହୋୟତୋ ପସ ନପିଜ ପଦଖିଛନ୍ତ।ି ଭୋରତ 
ସହତି ତୋଙ୍କ ପଦଶର ସୋଂସ୍ପୃତକି ଓ ପଲୋକସ୍ରୀୟ ସମ୍କତ୍ତକୁ େପରଷ୍ ଗରୁୁତ୍ୱ ପଦଇ ପସ 
ସବତ୍ତଦୋ ନଜିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋଜନୀତ ି କର ି ଆସଛୁନ୍ତ।ି ଦୁଇପଦଶ ମଧ୍ୟପର ଥିବୋ ସୀମୋ 
ବବିୋଦର ଆପ�ୋସ ସମୋଧୋନ ପହୋଇଛ ିଏବଂ ଭୋରତର କ୍ରମବଦ୍ଥିଷୁ୍ ଅରତ୍ତପନୈତକି ବକିୋଶର 
ଲୋଭରୁ ବୋଂଲୋପଦଶ ମଧ୍ୟ ଉ�କପୃତ ପହବୋକୁ ଆଗ୍ରହୀ।

ପସ ପଦଶ ଏପବ ଗରୁୁତର ଅରତ୍ତପନୈତକି ସମସ୍ୟୋର ସମ୍ଖୁୀନ ପହୋଇଛ।ି ପକୋଭଡି୍  
�ରବତ୍ତତ୍ତୀ ସ୍ତି,ି ୟପୁକ୍ରନ୍  େଦୁ୍ର ପ୍ରଭୋବ ବୋଂଲୋପଦଶର ଅରତ୍ତନୀତକୁି ଗରୁୁତର ଭୋପବ 
ପ୍ରଭୋବତି କରଛି।ି ପସପଦଶପର ପବକୋରୀ ହୋର ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋପବ ବଢ଼଼ଥିିବୋପବପଳ ଅଭବିପୃଦ୍ ି
ହୋର ବ�ିଜ୍ଜନକ ଭୋପବ କମଛି।ି ଚୋଉଳ, ଇନ୍ଧନ ଓ ଅତ୍ୟୋବଶ୍ୟକ ସୋମଗ୍ରୀର ଅଭୋବ ମଧ୍ୟ 
ପଦଖୋପଦଇଛ।ି ପସଠୋକୋର ଏଭଳ ି�ରସି୍ତି ିଚୀନ୍  �ୋଇଁ ଏକ ସପୁେୋଗ ସପୃଷ୍ ିକରଛି ିଏବଂ 
ବ�ିଳୁ ଆର ଥିକ ସହୋୟତୋ ଓ �ଞୁ୍ ି ନପିବଶ କର ି ପବଜଂି କତ୍ତପୃ ତ୍ତ�କ୍ ବୋଂଲୋପଦଶକୁ ନଜି 
ଆ�କୁ ଆକଷଥିତ କରବିୋକୁ ଟୋକ ିରହଛି।ି ବୁଦ୍ମିତୀ ହସନିୋ ଚୀନ୍ ର ଉପଦେଶ୍ୟ ଭଲ ଭୋପବ 
ବୁଝ ି �ୋରଛିନ୍ତ ି ଏବଂ ପବଜଂିର ଋଣଜୋଲର ଫଳ ଶ୍ୀଲଙ୍କୋ ଓ �ୋକସି୍ୋନର ଘଟଣୋବଳୀରୁ 
ପଦଖି�ୋରୁଛନ୍ତ।ି ଅତଏବ �ରୁୁଣୋ ବଶି୍ୱୋସୀ ମତି୍ର ରୋଷ୍ଟ୍ର ଭୋରତର ନକିଟତର ପହବୋକୁ ପସ 
ଅଧିକ �ସନ୍ଦ କରଛିନ୍ତ।ି

ଆମ ସରକୋର ମଧ୍ୟ �ରସି୍ତିରି ଗରୁୁତ୍ୱ ଭଲ ଭୋପବ ବୁଝନ୍ତ ିଏବଂ ବୋଂଲୋପଦଶ ସହତି 
ସସୁମ୍କତ୍ତକୁ ଅଧିକ ନବି�ି କରବିୋର ଆବଶ୍ୟକତୋ ବଷିୟପର ଅବଗତ। ଆପମ ଆଶୋ କରବିୋ 
ହସନିୋଙ୍କ ଏହ ି ଗସ୍ ଦ୍�ିୋକ୍କି ସମ୍କତ୍ତକୁ ଅଧିକ ନବି�ି କର ି ଆମ ଉତ୍ତର-�ବୂତ୍ତ ସୀମୋନ୍ତକୁ 
ଅଧିକ ସଦୁପୃ ଢ଼ ଓ ନରିୋ�ଦ କରବି ଏବଂ ଭୋରତୀୟ ଉ�ମହୋପଦଶର ରୋଷ୍ଟ୍ରମୋନଙ୍କ �ୋଇଁ ଏକ 
ନୂଆ ଭୋରତପକୈନ୍ଦକି ସମ୍କତ୍ତ ବପୃଦ୍ପିର ସହୋୟକ ପହବ। n

ସ୍୍ୟ ହ ିଁ ସମ୍ଦ। ଏହ ି ସମ୍ଦ ପେପତଦନି 
ଆମର ସରୁକ୍ତି ଥିବ ପସପତଦନି ଆପମ 
ସସୁ୍ ରହଥିିବୋ। ସବୁପବପଳ ସସୁ୍ ରହବିୋକୁ 
କଏି ବୋ ନ ଚୋପହଁ? ସସୁ୍ ରହବିୋର ବଳଷି୍ଠ 

ମନ୍ତ ପହଉଛ ି ପ�ୋଷଣ। ଏହ ି ପ�ୋଷଣ ଆମକୁ 
ଖୋଦ୍ୟରୁ ମଳିରିୋଏ। ଖୋଦ୍ୟପର ଥିବୋ ପ�ୋଷକତତ୍ତ୍ୱ 
େରୋ; �ଷୁ୍ସିୋର, ପଶ୍ୱତସୋର, ଚବଥିଜୋତୀୟ, 
ଜୀବସୋର, ଖଣଜିସୋର ହ ିଁ ଖୋଦ୍ୟର ମଖୁ୍ୟ ଉ�ୋଦୋନ। 

ପ୍ରକପୃତପିର ପ�ୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଭର�ରୂ ମୋତ୍ରୋପର 
ରହଛି।ି ପକବଳ ଆମକୁ ଉତ୍ୋଦନ କରବିୋର 
ଆବଶ୍ୟକତୋ ରହଛି।ି େପରଷ୍ �ରମିୋଣପର 
ଋତୁକୋଳୀନ ଫଳ, �ନ�ିରବିୋ, ଶୋଗ, ଗହମ, 
ବୋଜରୋ, ଡୋଲ,ି ମକୋ, କ୍ୀର ଓ ଦୁଗ୍ଧଜୋତ ସୋମଗ୍ରୀ 
ଆଦ ି ଆମର ପଦୈନନ୍ଦନି ଖୋଦ୍ୟପର ସୋମଲି୍  କରବିୋ 
ଜରୁରୀ। ସବୁଠୋରୁ ବ�କରୋ ପହଉଛ ି େପରଷ୍ 
�ରମିୋଣର ସ୍ଚ୍ଛ �ୋଣ ି�ଇିବୋ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହୋଛ�ୋ 
ଖୋଦ୍ୟର ସ୍ୋଦ ସହତି ପ�ୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତ ି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟୋନ 
ରଖି ଖୋଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କପଲ ଅପନକ ପରୋଗରୁ ନଜିକୁ 
ରକ୍ୋ କର�ିୋରବିୋ। 

ସବୁପ୍ରକୋର ଖୋଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରବିୋର ଆଗ୍ରହ 
ନଜି ଭତିପର ବପୃଦ୍ ିକରବିୋ ଜରୁରୀ। ନଜିକୁ �ରଷି୍ୋର 
�ରଚି୍ଛନ୍ନ ରଖିବୋ ସହ ପଦୈନନ୍ଦନି ବ୍ୟୟୋମ କରବିୋ, 
ନଶିୋ ଓ ମଦ୍ୟ�ୋନଠୋରୁ ନଜିକୁ ଦୂପରଇ ରଖି ସସୁ୍ 
ଜୀବନପଶୈଳୀକୁ ଆ�ପଣଇପଲ ପରୋଗ ପ୍ରତପିରୋଧକ 
ଶକ୍ତକୁି ବଢ଼ୋ଼ଇପହବୋ ସହ ଶରୀରକୁ ଦୀଘତ୍ତବଷତ୍ତ ଧର ି
ସସୁ୍ ସବଳ ରଖି�ୋରବିୋ। ଖୋଦ୍ୟପର ଚବଥି, ଶକତ୍ତରୋ, 
ଲୁଣର �ରମିୋଣକୁ ମଧ୍ୟ େରୋସମ୍ଭବ ନୟିନ୍ତଣ 
କରବିୋକୁ ପହବ। 

ଆପମଜୋଣ ୁ ପେ ଗରବିୀ ପହଉଛ ି ଅ��ଷୁ୍ରି 
ଏକ କୋରଣ। ତର୍ୟରୁ ଜଣୋେୋଏ ସୋରୋ ବଶି୍ୱପର 
୧୧ଶତକ�ୋ ପଲୋକ ଗରୀବ ସୀମୋପରଖୋ ତପଳ 
ରହୁଛନ୍ତ।ି ୧୪ ନୟିତୁ ଶଶି ୁ ଗଭୀର ଅ��ଷୁ୍ରି 

ଶୀକୋର ପହଉଛନ୍ତ ିଓ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୨ନୟିତୁ ଶଶି ୁପ୍ରତବିଷତ୍ତ 
ଅ��ଷୁ୍ ିପେୋଗୁଁ ମପୃତୁ୍ୟବରଣ କରୁଛନ୍ତ।ି ଦୂଷତି �ୋଣ ି
�ଇି ଓ ତରଳ ଝୋ�ୋ ପରୋଗପର ଆକ୍ରୋନ୍ତ ପହୋଇ 
୫ବଷତ୍ତରୁ କମ ବୟସର ୭୦୦ରୁ ଊଦ୍୍ଶତ୍ତ ଶଶି ୁପ୍ରତଦିନି 
ମପୃତୁ୍ୟବରଣ କରୁଛନ୍ତ।ି 

୨୦୨୧ ମସହିୋପର ସୋରୋ ବଶି୍ୱପର ପକୋଭଡି 
ପ୍ରଭୋବପର ୮୧୧ ନୟିତୁ ଅରତ୍ତୋତ ୧୦ଶତକ�ୋ 
ପଲୋକ ବନିୋ ଖୋଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣପର ଶେ୍ୟୋକୁ େୋଉଥିବୋର 
ଜଣୋେୋଏ। ୟପୁକ୍ରନ େଦୁ୍ ପେୋଗୁଁ ଏହୋ ଆହୁର ି
ଉତ୍କଟ ପହୋଇଥିବୋର କୁହୋେୋଉଛ।ି ୟନୁପିସଫର 
ରପି�ୋଟତ୍ତ ଅନୁେୋୟୀ ପମୋଟ ଶଶିମୁପୃତୁ୍ୟର ଅପଦ୍ତ୍ତକ 
ପହଉଛନ୍ତ ି ଅ��ଷୁ୍ଜିନତି। ଗତହିୀନ ଜୀବନପଶୈଳୀ 
ଓ ପ୍ରକ୍ରୟିୋକପୃତ ଖୋଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଫଳପର ଅପନକ ଶଶି ୁ

ବୟସ ତୁଳନୋପର ଅଧିକ ଓଜନ ବଶିଷି୍ ପହଉଛନ୍ତ।ି 
ତର୍ୟରୁ ଜଣୋେୋଏ, ଭୋରତ ୧୪.୪ ନୟିତୁ ଶଶି ୁସହତି 
ବଶି୍ୱର ଦ୍ତିୀୟ ପମଦବହୁଳ ଶଶିଙୁ୍କ ପଦଶ ଭୋବପର 
�ରଚିତି ପହଲୋଣ।ି ପତପବ ପକୋଭଡି �ରବତ୍ତଥି 
ସମୟପର ଅପନକ ପଦଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତ ି ଆର ଥିକ ଦୁଃସ୍ତି ି
ପଦଇ ଗତ ି କରୁଛନ୍ତ।ି ତୋ’ଛ�ୋ ପେଉଁ ଶଶିମୁୋପନ 
େୋେୋବର ପଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟପର ରହୁଛନ୍ତ,ି ଅସ୍ୋସ୍୍ୟକର 
�ରପିବଶ ଓ ଖୋଦ୍ୟ ନଅିଣ୍ଟଆି ସ୍ତିକୁି ପ୍ରତଦିନି ସୋମ୍ୋ 
କରୁଛନ୍ତ,ି ପସମୋନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ସ୍ତନ୍ତ ଧ୍ୟୋନ ଦଆିେବିୋ 
ଉଚତି। ଶରୀରପର ପ�ୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ବପୃଦ୍ ି �ୋଇଁ 
�ଦପକ୍� ପନବୋର ଆବଶ୍ୟକତୋ ରହଛି।ି ବଶି୍ୱସ୍ୋସ୍୍ୟ 

ସଂଗଠନର ରପି�ୋଟତ୍ତ ଅନୁେୋୟୀ ବଶି୍ୱପର ନଜି ବୟସ 
ତୁଳନୋପର ୧୯୦ ପକୋଟ ି ଅଧିକ ଓଜନ ବଶିଷି୍ ଓ 
୪୬୨ ନୟିତୁ କମ ଓଜନ ବଶିଷି୍ ପଲୋକ ବସବୋସ 
କରୁଛନ୍ତ।ି ୨୦୨୦ପର ସୋରୋବଶି୍ୱପର ୫ ବଷତ୍ତରୁ 
କମ ବୟସର ଶଶିମୁୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ୧୪୯ ନୟିତୁ 
ବୟସ ଦପୃ ଷ୍ରୁି କମ୍ ଉଚ୍ ଓ ୪୫ ନୟିତୁ ଶଶି ୁଉଚ୍ତୋ 
ଅନୁସୋପର �ତଳୋ ପହୋଇଥିବୋପବପଳ, ୩୮.୯ 
ନୟିତୁ ଶଶି ୁ ବୟସ ତୁଳନୋପର ଅଧିକ ଓଜନ ବଶିଷି୍ 
ପହୋଇଛନ୍ତ।ି 

ନଃିସପନ୍ଦହପର କୁହୋେୋଇ�ୋପର ପେ ଏହ ି
ଶଶିମୁୋନଙ୍କର ଖୋଦ୍ୟ ଆପଦୌ ସନୁ୍ତଳତି ନୁପହଁ। 
ଗଭତ୍ତୋବସ୍ୋପର ମୋଆର ଖୋଦ୍ୟପ�ୟ, ସ୍ୋସ୍୍ୟ ପ୍ରତ ି
ସଠକି ଭୋବପର େତ୍ନ ନଆିେୋଇନୋହ ିଁ। ଏକରୋ ମଧ୍ୟ 

ସତ୍ୟ ପେ �ତିୋମୋତୋଙ୍କ ଆୟ ଶଶିଙୁ୍କ ପ�ୋଷଣ ଉ�ପର 
ସଧିୋସଳଖ ପ୍ରଭୋବ �କୋଉଛ।ି ଫଳପର ପକପତକ 
ପକ୍ତ୍ରପର ଶଶିମୁୋନଙ୍କର ମୋନସକି, ଶୋରୀରକି 
ଅଭବିପୃଦ୍ ି ଓ ଆବଶ୍ୟକତୋ �ରୂଣ ପହୋଇ�ୋରୁନୋହ ିଁ। 
ଅଙ୍ଗନୱୋ� ି ପସବୋକୁ ଘପରଘପର �ହଁଚୋଇବୋ ତରୋ 
ଅଦ୍କିୋ କୋେତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ପ�ୋଷଣ ସପଚତନତୋ �ୋଇଁ 
ପବଶ ଉ�ପେୋଗୀ ପହୋଇ�ୋରଛି।ି ପତପବ ସମସ୍ 
ବଗତ୍ତର ପଲୋକମୋନଙ୍କ ଉ�ସ୍ତିପିର ସନୁ୍ତଳତି ଆହୋର, 
ପ�ୋଷଣ ସମବେନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟୋ�କ ସପଚତନତୋ, ସଭୋ, 
ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କପଲ ପ�ୋଷକତତ୍ତତ୍  ତ୍ୱ ସମବେନ୍ଧୀୟ ଅଜ୍ଞତୋ 
ଦୂର ପହବ। ଏମୟଏୁସ,ି ବଏିମଆଇ �ରମିୋ�କ 

ଦ୍ୋରୋ ଶଶିମୁୋନଙ୍କର ପ�ୋଷଣ ସ୍ତିକୁି ମୋତୋ�ତିୋ 
ସମୟୋନ୍ତରପର ଜୋଣବିୋ ଓ ନରିନ୍ତର ନରିୀକ୍ଣ କରବିୋ 
ଉଚତି। ପସମୋନଙୁ୍କ �ରୋମଶତ୍ତ ପଦବୋ ଓ ଖୋଦ୍ୟ 
ନରିୋ�ତ୍ତୋ ପେୋଜନୋ ସହ ପେୋ�ବିୋ ଜରୁରୀ। 

ପକୋଭଡି ଦ୍ୋରୋ ପରୋଜଗୋର ପକ୍ତ୍ର ସଙୁ୍କଚତି 
ପହପଲ ମଧ୍ୟ କପୃଷପିକ୍ତ୍ରପର କୋେତ୍ତ୍ୟକରବିୋର 
ସପୁେୋଗକୁ ସମପସ୍ ଗ୍ରହଣ କରବିୋ ଉଚତି। 
େୋହୋଦ୍ୋରୋ େବୁବଗତ୍ତଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼଼ବି, ��ଆି ଜମପିର 
ଫସଲ ପହବ, ଘପରଘପର ପରୋପଷଇ ବଗଚିୋର 
ନମିତ୍ତୋଣ କରୋେବି ଓ ଅ��ଷୁ୍ ି କମବି। ବଜୋରପର 
େପରଷ୍ �ନ�ିରବିୋ, ଖୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉ�ଲବ୍ ି ପହବ। 
ରପ୍ୋନ,ି ଉ�େକୁ୍ତ ମଲୂ୍ୟ ନଦି୍ତ୍ତୋରଣ, ଅଧିକ ବଜୋର 
ସପୃଷ୍,ି ଭଚୁତ୍ତଆଲ ବଜୋର ମୋଧ୍ୟମପର ପରୋଜଗୋର 
ପେୋଗୋଇବୋ ସହ ଗୋଁଠୋରୁ ସହର �େତ୍ତ୍ୟନ୍ତ ପ�ୋଷଣକୁ 
�ର�ିଷୁ୍ କରବି। ଏ�ର ି ଆଞ୍ଚଳକି ପ�ୋଷଣ ଓ ଶଶି ୁ
ସଲୁଭ �ରପିବଶର ବ୍ୟବସ୍ୋ ଶଶି ୁ ଜୀବନପର ହସ 
ଭରପିଦବ।

ପକବଳ ଏତକି ି ନୁପହଁ, ଶଶିଟୁକୁି ସସୁ୍ 
ରଖିବୋକୁ ପହପଲ ତୋ’କୁ ଶଶିଅୁନୁକୂଳ �ରପିବଶ 
ପେୋଗୋଇପଦବୋ ନତିୋନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଥି�ୋଇଁ 
ଘପରୋଇ ହଂିସୋକୁ ପ୍ରତହିତ କର ି ଶଶିକୁୁ ମୋନସକି 
ସସୁ୍ତୋ ପେୋଗୋଇପଦବୋ ଆବଶ୍ୟକ। ଶଶିଟୁ ି ପ୍ରତ ି
ଶୋରୀରକି, ମୋନସକି ଅବପହଳୋ ଭବଷି୍ୟତପର 
ତୋ’ର ବ୍ୟକ୍ତତି୍ୱ, ଶକି୍ୋ, ପରୋଜଗୋର ଉ�ପର ପ୍ରଭୋବ 
�କୋଇରୋଏ। ଅ�ର�କ୍ପର ସମୋଜପର ଘଟୁଥିବୋ 
ଶୋରୀରକି ପେୌ÷ନଗତ ନେିତ୍ତୋତନୋ, ବୋଲ୍ୟବବିୋହ, 
କପିଶୋରୀ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ପ୍ରତ ିବ�ିଦ ସପୃଷ୍ ିକରରିୋଏ। ଏ�ର ି
ଏକ ସପମବେଦନଶୀଳ ବଷିୟ ଭବଷି୍ୟତକୁ ନୟିନ୍ତତି 
କରୁଥିବୋରୁ ଏହ ିଶଶିମୁୋନଙୁ୍କ ବ�ିଦସଙୁ୍କଳ ସ୍ତିଠିୋରୁ 
ଦୂପରଇ ରଖିବୋର ସମସ୍ ପ୍ରୟୋସ କରୋେବିୋ ଉଚତି। 
ମୋତୋ�ତିୋମୋପନ ଶଶିମୁୋନଙ୍କ ସ୍ୋସ୍୍ୟ ବଷିୟପର 
ସପଚତନ ପହୋଇ କୋେତ୍ତ୍ୟକପଲ ଓ ସରକୋରଙ୍କ 
ଶଶି ୁ ବକିୋଶ ପେୋଜନୋ, ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ୋ ପେୋଜନୋ, 
ସ୍ୋସ୍୍ୟ ମଶିନ, ପ�ୋଷଣ ରଇରୋନ ପକନ୍ଦ, ପ�ୋଷଣ 
ଅଭେିୋନ ଆଦରି ଲୋଭ ପନପଲ ପ�ୋଷଣ ଓ ଶଶି ୁ
ସମ୍କଥିତ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ସମସ୍ୟୋରୁ ବଶି୍ୱକୁ ଉଦ୍ୋର 
କରୋେୋଇ�ୋରବି। ଚରିସ୍ୋୟୀ ବକିୋଶ ଲକ୍୍ୟ ଅନ୍ତଗତ୍ତତ 
ପଭୋକଲିୋଙ୍କ ସଂଖ୍ୟୋକୁ ଶନୂପର �ହଞ୍ଚୋଇବୋର 
ସଂକଳ୍ପ ପନଇ ଚରିସ୍ୋୟୀ କପୃଷ ି �ଦ୍ତ ି ଓ ସ୍ୋନୀୟ 
ପ�ୋଷଣ ବ୍ୟବସ୍ୋକୁ ନଶି୍ତି କରୋଗପଲ ସ୍ୋସ୍୍ୟଗତ 
ସମପୃଦ୍ ିଘଟବି। n

ଶଶିଙୁ୍କ ପାଇଁ ଦପାଷଣର ଗରୁୁତ୍ବ

ସ୍ୋ

ରତ୍ତନୋପର ମନକୁ ଏକୋଗ୍ର କର ି ଧ୍ୟୋନ 
କରୋେୋଇରୋଏ। ଗହୁୋରୀ ଜଣୋେୋଏ 
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ। କନୁି୍ତ ଏହୋର ଭୋଷ୍ୟ କ’ଣ? ନୋ 
ନବିତ୍ତୋକ ପସ! ଏ କରୋ କହବିୋ ଏପତ ସହଜ 

ନୁପହଁ। କୋରଣ ଅନ୍ତରର କରୋ କ’ଣ ଭୋଷୋପର ପ୍ରକୋଶ 
କରୋେୋଇ�ୋପର? ଧ୍ୟୋନ ଭତିପର, ଆତ୍ୋ ଭତିପର 
ମନର ସଂପେୋଗ ଏବଂ ପସଇଠୁଁ ଆଧ୍ୟୋତ୍୍ୟ ଭୋବଧୋରୋ। 
ଚକ୍ ୁମଦୁ୍ତି ଅବସ୍ୋପର ଥିବୋ ଧ୍ୟୋନରତ ଭକ୍ତଙୁ୍କ କ’ଣ 
ବୁଝବିୋ ଏପତ ସହଜ? ପତପବ ବହୁ ସମୟପର 
ପ୍ରୋରତ୍ତନୋକୁ �ଦ୍ୟ, ଗୀତ ତରୋ ସଙ୍ଗୀତପର ଲ�ିବିଦ୍ 
କର ି ଦଆିେୋଏ। ତତ୍ପର ତୋହୋ ବଭିନି୍ନ ମୋଧ୍ୟମକୁ 
ରୂ�ୋନ୍ତରତି ହୁଏ। ଏହୋଦ୍ୋରୋ ଅତ ି �ବତି୍ର ଭୋବପର 
ସପୃଷ୍ରି ନୟିନ୍ତୋଙୁ୍କ ଆବୋହନ କରୋେୋଏ। ତୋଙ୍କର ିସପୃଷ୍ ି
ଏ ଜଗତ। ସବୁକଛି ିଜୋଣନ୍ତ,ି ସବୁ ବୁଝନ୍ତ ିପସ। ପସ 
ଖବୁ୍  ଦୟୋଳୁ ଓ ସତ୍ୟନଷି୍ଠ ଏବଂ ନ୍ୟୋୟର ରକ୍କ। 
ପସ ମଧ୍ୟ ସବୁକଛି ି ପଦଖି�ୋରନ୍ତ,ି ଶଣୁ ି �ୋରନ୍ତ ି ଓ 
ବୁଝ ି �ୋରରିୋ’ନ୍ତ।ି ସବୁ ତୋଙ୍କର ି ନପିଦେତ୍ତଶପର ଜୀବ 
ଜଗତର ପସବୋପର ନପିୟୋଜତି। ପସହ ି �ରଂବ୍ରହ୍ମଙୁ୍କ 
ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ, ଭଗବୋନଙୁ୍କ ଧ୍ୟୋନ ଓ ପ୍ରୋରତ୍ତନୋକୁ �ଦ୍ୟପର 
ସୋବଲୀଳ ଗୀତ ଓ �ବତି୍ର ସଙ୍ଗୀତପର ସଂପେୋଜନୋ 
କରବିୋ ପକପତ ଦୁରୂହ ସପତ! ଅନ୍ତରପର �ବତି୍ର 
ଭୋବ, ନରିନ୍ତର ନବି�ି ସୋଧନୋ ନଥିପଲ ଏହୋକୁ 
କଳ୍ପନୋ କରବିୋ ମଧ୍ୟ କଷ୍କର। ତୋ’କୁ �ଣୁ ି ରୁପ�ଲ ି
�ରଦୋପର ରୂ�ୋୟନ କରବିୋ ଆହୁର ିପବଶୀ କଷ୍କର 
ନଶି୍ୟ। କନୁି୍ତ ପସହଭିଳ ି ଏକ ଆଧ୍ୟୋତ୍କି ବଷିୟକୁ 
ସପିନମୋ �ରମ୍ରୋକୁ ଆଣଥିିପଲ ମଖୁ୍ୟତଃ �ଦ୍ମଶ୍ୀ 
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର। ତୋଙ୍କର ି ଅବତ୍ତତ୍ତମୋନପର ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ, 
ଭକ୍ତଗିୀତ, ଆତ୍ୋର ଗୀତର କରୋ ଆସପିଲ ପସ 
ପ୍ରୋତଃସ୍ମରଣୀୟ ନଶି୍ୟ।

ସଙ୍ଗୀତର ଆତ୍ୋ ପହଉଛ ି ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ ଏବଂ 
ତୋ’ର �ବତି୍ର ଭୋବ, ସୋଧନୋ ଓ ଧ୍ୟୋନ। ଏହୋକୁ ନ 
ପନଇ ସଙ୍ଗୀତର ମୋପନ କଛି ି ରପହ ନୋହ ିଁ। ଶୋଶ୍ୱତ 
ପପ୍ରମର ନଦିଶତ୍ତନ ‘ସନୂି୍ଦର ବନୁି୍ଦ’, ‘ସମୟ’, ‘ପଗୌରୀ’, 
‘ଗ� ପହପଲ ବ ି ସତ’, ‘ବନୁ୍ଧ ମହୋନ୍ତ’ି, ‘ଆରତ’ି, 
‘ମନ ଆକୋଶ’ ଆଦ ି �ରୁୁଣୋ ସପିନମୋପର ପ୍ରଦଶଥିତ 
ପହୋଇଥିଲୋ। ପବନ୍ ହୁର, ଗୋନ୍ଧୀ, ମଦର ଇଣ୍ଆି ଭଳ ି
ସପିନମୋପର ବ ି ପସହ ି ଚରିନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ତ୍ୟୋଗ ଓ 

ଆଧ୍ୟୋତ୍କି ଭୋବ ପ୍ରତଧି୍ୱନତି। େନ୍ତଣୋ, ଦୁଃଖ, ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ 
ତରୋ �ରଂବ୍ରହ୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଗୋଢ଼, ନଷି୍ଠୋ, ବଶି୍ୱୋସ 
ଓ ଭକ୍ତ ିପବଶ୍  ପ୍ରସୁ୍ଟତି। ସ୍ଲୁ୍  �ପିଲ ପେମତି ିପ୍ରୋରତ୍ତନୋ 
ପବୋଲୁଥିପଲ ସପିନମୋପର ବ ିତୋହୋ (ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ) ମଖୁ୍ୟ 
ଭୋବଧୋରୋପର କୋହୋଣୀପର ସ୍ୋନ �ୋଉଥିଲୋ। ଏହୋ 
ସମସ୍ ମୋନବ ସମୋଜକୁ ଦଗି୍ ଦଶତ୍ତନ ପଦଉଥିଲୋ। 
ସମଗ୍ର �ରପିବଶ, ସହର, ଗୋଁ ସବୁଠ ି ଆଧ୍ୟୋତ୍୍ୟ 
ଭୋବଧୋରୋ �ରଲିକ୍ତି ପହଉଥିଲୋ ପସପତପବପଳ। 

ଆଜ ିବ ିବଗିତ ଦନିର ଓ�ଆି ସପିନମୋର ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ 
ଶଣୁପିଲ ଭକ୍ତ ି ଭୋବପର ଆପନ୍ଦୋଳତି ପହୋଇେୋଏ। 
ହପୃଦୟପର ଏକ ଅ�ବୂତ୍ତ ଶୋନ୍ତ ିଆସେିୋଏ। ଆତ୍ୋ, ମନ 
ଓ ପ୍ରୋଣ �ଲୁକତି ପହୋଇେୋ’ନ୍ତ।ି ସଲୁଳତି କଣ୍ଠପର 
ଗୋଇଥିବୋ ପ୍ରୋରତ୍ତନୋର ଗମ୍ଭୀର, �ବତି୍ର, ମପନ୍ତୋଚୋରଣ 
ତୁଲ୍ୟ ସ୍ର ଶରୀରପର ଶହିରଣ ପଖଳୋଇ ଦଏି ଏବଂ 
�ରମୋତ୍ୋର ଶୀତଳ ସ୍ପଶତ୍ତ ଆତ୍ୋର ଗହନ ପ୍ରପଦଶକୁ 
ଅନୁରଣତି କରଦିଏି। ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗପର ମପନ�ପ� 
‘ଘର ସଂସୋର’ ଚଳଚ୍ତି୍ରର ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ:- 

‘ପ୍ରଭୁ �ୋଦ ତପଳ ପ୍ରଣତ ି ଢୋପଳ, ପତୋଳ ି �ଜୂୋ 
ଫୁଲ ସଞ୍ ସକୋପଳ...।’ �ଣୁ ି ଭୋସ ି ଆପସ ‘ସନୂି୍ଦର 
ବନୁି୍ଦ’ ସପିନମୋର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନପିଦେତ୍ତଶନୋ, 
ପ୍ରଣବ �ଟ୍ଟନୋୟକ ଓ ବୋଣୀ ଜୟରୋମଙ୍କ କଣ୍ଠପର 
ପ୍ରସୁ୍ତ କୋଳନି୍ଦୀ ଚରଣ �ୋଣଗି୍ରୋହୀଙ୍କ ଲଖିିତ ପସହ ି
କୋଳଜୟୀ ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ- ‘ପକଉଁ ନୋମ ଧର ିଡୋକବୁି ତୁମକୁ 
ପେ ସବତ୍ତନୋମ, ଆପଲୋକ ତୁମକୁ ନ �ୋପର ପଦଖୋଇ, 
ତୁପମ ପେ ପଦଖୋଅ ତୋହୋପର...।’ ତଦନୁରୂ� ‘ସମୟ’ 
ଫିଲ୍ମର ସମୁନ କଲ୍ୟୋଣ�ରୁୀଙ୍କ ସନୁ୍ଦର କଣ୍ଠପର ପସହ ି
ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ - ‘ଗହୁୋରୀ ଶଣୁ ଭଗବୋନ, ବଧିର ପହଲ କ ି
ନ ଶଣୁ...’ ଶହିରଣ କର ିପଦଇରୋଏ ଜନମୋନସଙୁ୍କ। 
ପସମତି ିଓ�ଆି ପ୍ରରମ ରଙ୍ଗୀନ ସପିନମୋ ‘ଗ� ପହପଲ 

ବ ି ସତ’ପର ଥିଲୋ ଗରୁୁକପୃଷ୍ ପଗୋସ୍ୋମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ 
ନପିଦେତ୍ତଶନୋପର ସମୁନ କଲ୍ୟୋଣ�ରୁୀଙ୍କ ସମୁଧରୁ 
କଣ୍ଠପର ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ- ‘ଜୟ େଦୁ ବନ୍ଦନ, ରୋଧିକୋ ପ୍ରୋଣ 
ବଲ୍ଲଭ ପହ... ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହପର...।’ ପସମତି ି
ବ ି ମଧସୁଦୂନ ରୋଓଙ୍କ ରଚତି ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ ପଦଖୋେୋଏ 
‘ପଗୌରୀ’ ଚଳଚ୍ତି୍ରପର - ‘କ ି ସନୁ୍ଦର ଆହୋ କ ି
ଆନନ୍ଦମୟ ଏହ ି ବଶିୋଳ ସଂସୋର, ଧନ୍ୟ ମହୋପ୍ରଭୁ 
ମହମିୋ ତୁମର ଅପଟ ଅନନ୍ତ ଅ�ୋର...।’ ଇତ୍ୟୋଦ।ି

ପସପତପବଳର ସପିନମୋପର ସ୍ୋନ �ୋଇଥିବୋ 
ପ୍ରୋରତ୍ତନୋରୁ ସ୍ପଷ୍ ପହୋଇେୋଏ ଏହୋର ପ୍ରଭୋବ ମୋନବ 
ସମୋଜପର ପକପତ ସଦୂୁରପ୍ରସୋରୀ। ଏଥିପର ଭୋଷୋ, 
କୋଳ, ପଦଶ, ପ୍ରପଦଶର ପକୌଣସ ି ବୋଛବଚିୋର 
ନରୋଏ। ରୋଜ କ�ରୁଙ୍କ ନପିଦେତ୍ତଶତି ‘ସତ୍ୟମ୍  ଶବିମ୍  

ସନୁ୍ଦରମ୍ ’ ହନି୍ଦୀ ସପିନମୋର ଟୋଇଟଲ୍  ଗୀତପର 
ବ୍ୟବହପୃତ ପ୍ରୋରତ୍ତନୋପର ଆପମ ପକପତ ପରୋମୋଞ୍ଚତି, 
ଉଲ୍ଲସତି ଓ ମନ୍ତମଗୁ୍ଧ ପହଉ ସପତ! କୋରଣ ଏସବୁ 
ଆତ୍ୋର �ରମୋତ୍ୋଙୁ୍କ ଆରୋଧନୋ ଓ ଆବୋହନ। ଜନ୍ମ, 
ମରଣ, ସ୍�୍, ଜୋଗ୍ରତ, ଧ୍ୟୋନ, ପ୍ରୋଣୋୟୋମ, ସମୋଧି ଭଳ ି
ଆତ୍ୋର ବହୁବଧି ଅବସ୍ୋକୁ ସ୍ପଶତ୍ତ କର�ିୋପର ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ। 
ମହୋତ୍ୋ ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କ ଦଲି୍ଲୀର ବରିଳୋଭବନପର ପ୍ରଚଳତି 
ପହଉଥିବୋ ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ ‘ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲୋ ପତପରୋ ନୋମ୍ , ସବ୍  
ପକୋ ସନ୍ ମତ ି ପଦ ଭଗବୋନ’ ପସପତପବପଳ ସୋରୋ 
ଭୋରତକୁ ଏକ କର ିପଦଇଥିଲୋ ବ୍ରଟିଶି ସୋମ୍ୋଜ୍ୟବୋଦ 
ବରୁିଦ୍ପର, ଅନ୍ୟୋୟ ବରୁିଦ୍ପର ଲଢ଼ବିୋ �ୋଇଁ।

ସପିନମୋ ସୋରୋବଶି୍ୱପର ଏକ ଶକ୍ତଶିୋଳୀ 
ଗଣମୋଧ୍ୟମ ଭୋପବ ସ୍ୀକପୃତ। େଦଚି ଇଣ୍ଟରପନଟ୍ , 
ପମୋବୋଇଲ୍  ପଫୋନ୍ , ପଫସ୍ ବୁକ୍ , ୟଟୁୁ୍ୟବ, ଇନ୍ ଷ୍ୋଗ୍ରୋମ 
ଭଳ ିସୋମୋଜକି ଗଣମୋଧ୍ୟମଗ�ୁକି ଆଜ ିତୋ’ର ପ୍ରବଳ 
ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦୀ ଭୋପବ ଦଣ୍ୋୟମୋନ। କନୁି୍ତ ଚଳଚ୍ତି୍ର େଦ ି
ଆଧ୍ୟୋତ୍କିତୋକୁ �ଣୁ ିଆ�ପଣଇବ, ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ ଓ ଧ୍ୟୋନ, 
ତ୍ୟୋଗ ତରୋ ଆଦଶତ୍ତର କରୋବସୁ୍କୁ ସ୍ୋନ ପଦବ- 
ପତପବ ଏହୋ �ବୂତ୍ତବତ୍  ଜନସମୋଜପର ନଶି୍ୟ ଆଦପୃ ତ 
ପହୋଇ�ୋରବି। ପକବଳ ପସତକି ି ନୁପହଁ, ଏହୋ ମଧ୍ୟ 
ବଶି୍ୱଜନମୋନସକୁ ଦଗି୍ ଦଶତ୍ତନ ପଦଇ�ୋରବି ଏବଂ 
ବଶି୍ୱ ଶ।।ନ୍ତରି ସହୋୟକ ପହୋଇ�ୋରବି।

�ରତିୋ�ର ବଷିୟ ପେ ଆଜରି ଚଳଚ୍ତି୍ରପର 
ପ୍ରୋରତ୍ତନୋ, ଧ୍ୟୋନ, ଦୟୋ, କରୁଣୋ ବଦଳପର ହଂିସୋ, 
ଅନ୍ୟୋୟ, ଅପନୈତକିତୋ ଓ ରକ୍ତ�ୋତ ହ ିଁ ସ୍ୋନ �ୋଉଛ।ି 
ପଲୋକଙ୍କର ରୁଚ ି ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂ� ବଶିପୃଙ୍ଖଳ, ଉଗ୍ର ଓ 
ନୀତହିୀନ ପହୋଇ��ଛି।ି ଏହୋ ମୋନବ ଜଗତ ପ୍ରତ ି
ବ ି ଏକ ସତକତ୍ତ ଘଣ୍ଟ।ି ଏ କରୋକୁ ଆମକୁ ହପୃଦୟଙ୍ଗମ 
କରବିୋକୁ ପହବ। ତଦନୁରୂ�, ଦୟୋ, କରୁଣୋ ଓ 
ଆଧ୍ୟୋତ୍୍ୟ ଭୋବକୁ ଆ�ପଣଇବୋକୁ ପହବ। n

ଓଡ଼ଆି ଚଳଚ୍ତି୍ରଦର ଭକ୍ ିସଂଗୀତ

ପ୍ରୋମଧରୁ ବଡ଼ିମ୍ବନା
ଏକ ବ� ପକୋଠରପିର ଅଶୀ ବଷତ୍ତୀୟ ଜପଣ ବପୃ ଦ୍ ଖଟ ଉ�ପର ବସରିୋ’ନ୍ତ।ି ପସଇ ଘରର 

ଏକ ପକୋଣକୁ ବପୃ ଦ୍ଙ୍କ ଅଠର ବଷତ୍ତର �ଅୁ ବସ ିଖବରକୋଗଜ �ଢ଼଼ୁ ରୋ’ନ୍ତ।ି ଏଇ ସମୟପର 
ପଗୋଟଏି କୋଉ ଆସ ିଘରର ଝରକୋ ଉ�ପର ବସ ି��ଲିୋ। କୋଉକୁ ପଦଖି ବପୃ ଦ୍ ଜଣକ �ଅୁକୁ 
�ଚୋରପିଲ - ‘�ଅୁ! ତୋହୋ କ’ଣ କ?ି’ ‘କୋଉ’ - �ଅୁ ଉତ୍ତର ପଦଲୋ। କୋଉଟ ିଉ� ିଚୋଲଗିଲୋ। 
କଛିସିମୟ �ପର କୋଉଟ ି�ଣୁ ିଆସ ିଝରକୋ ଉ�ପର ବସଲିୋ। ବପୃ ଦ୍ ନଜି �ଅୁକୁ �ଣୁ ି�ଚୋରପିଲ 
- ‘ବୋବୋ, ପସ �କ୍ୀଟ ି କଏି?’ ଖବରକୋଗଜ �ଢ଼଼ୁ ଥିବୋ ଅବସ୍ୋପର �ଅୁ କହଲିୋ - ‘କୋଉ’। 
କଛିସିମୟ ରହ ି�ତିୋ �ଣୁ ି�ଚୋରପିଲ - ‘ତୋହୋ କ’ଣ କ?ି’ �ଅୁ ଏରର ବରିକ୍ତରି ସହ ଉତ୍ତର 

ପଦଲୋ - ‘କୋଉ’, ‘କୋଉ’। 
 ବପୃଦ୍ �ତିୋ ତଳକୁ ମହୁଁ ପ�ୋତ ି ବସପିଲ। କଛିସିମୟ �ପର ପସ �ଣୁ ି

କହପିଲ - ‘�ଅୁ! କ’ଣ କହଲୁି ମୁଁ ଭୁଲଗିଲ।ି ପସ 
�କ୍ୀର ନୋଁଟକୁି ଆଉ ରପର କହବୁିଟ?ି’ ଏରରକ 
�ତୁ୍ର ରୋଗ ିକର ିକହଲିୋ - ‘ଆଛୋ ପଲୋକ ପହୋ ତପମ! 
ତୋହୋ ‘କୋଉ’ ପବୋଲ ି ମୁଁ ଚୋର ି ରର କହସିୋରଲିଣି।ି 
ତରୋ� ିତୁପମ ଜୋଣ ି�ୋରୁନୋହଁ।’ 

 ବପୃ ଦ୍ �ତିୋ �ଅୁର ମହୁଁକୁ ଟପିକ ଚୋହ ିଁପଲ। �ପର ଚୁ�ଚୋ� ଘର ଭତିରକୁ �ଶଗିପଲ। 
କଛିସିମୟ �ପର �ଣୁ ି ପଫରପିଲ। ହୋତପର ରୋଏ ଏକ �ରୁୁଣୋ ଡୋଏରୀ। ଡୋଏରୀର 
ପଗୋଟଏି �ପୃଷ୍ଠୋକୁ ପଖୋଲ ି �ଅୁ ହୋତକୁ ବଢ଼଼ୋଇ ପଦଇ କହପିଲ - ‘କ’ଣ ପଲଖୋ ପହୋଇଛ ି
ଟପିକ �ଢ଼଼ଲୁି।’

 �ଅୁ �ଢ଼଼ବିୋପର ଲୋଗଲିୋ - ‘ଆଜ ିପମୋ �ଅୁକୁ ଏକ ବଷତ୍ତ �ରୂଲିୋ। ଆଜ ିଝରକୋ ଉ�ପର ଏକ 
କୋଉ ଆସ ିବସଥିିଲୋ। ପମୋ �ଅୁ ତୋହୋ କ’ଣ ପବୋଲ ି�ଚୋରଲିୋ। ମୁଁ ‘କୋଉ’ ପବୋଲ ିତୋକୁ ଚୋଳଶି 
ରର କହ ିସୋରବିୋ �ପର ତୋ’ �ୋଟପିର ‘କୋଉ’ ଶବ୍ଦଟ ି�ଶଲିୋ। ଆଜ ିମୁଁ ବହୁତ ଖସୁ।ି’ 

 ଏତକ �ଢ଼଼ ି�ଅୁର ଆଖିପର ଲୁହ ଜପକଇ ଆସଲିୋ। ମପନ ମପନ ଭୋବ ିପହଲୋ ପଗୋଟଏି 
କରୋ - ‘ପମୋ ବୋ�ୋ ପମୋପତ ଚୋଳଶି ରର ‘କୋଉ’ ଶବ୍ଦଟ ି କହ ି ସୋରବିୋ �ପର ବ ି ଖସୁ ି ଥିପଲ; 
କନୁି୍ତ ହୋୟ! ଆଜ ିମୋତ୍ର ଚୋର ିରର ‘କୋଉ’ ପବୋଲ ିକହସିୋରବିୋ �ପର ପମୋପତ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତ ିପକ୍ରୋଧ 
ଆସଛୁ।ି ପୟ ଜୀବନର ମଧରୁ ବ�ମିବେନୋ।’ n
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ବୁଧବାର, ୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ବସ୍ତା/ରୂପସତା, ୬ତା୯ (ସମସି): ବାଲେଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ବସ୍ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରଡ଼ା ଗ୍ାମର 
ଜଲେ ଯବୁକଙୁ୍ ବେିଲର ବଷିାକ୍ତ ନାର ସାପ 
କାମଡୁବିାରୁ ଯବୁକ ଜେକ ସାପକୁ କାମଡୁ ି
ମାର ି ଲବକଲର ପକାଇ ବୁେଥିିଲେ। ଯବୁକଙ୍ 
ଏଭଳ ି ପାରଳାମ ି ଲଦଖି ଲୋଲକ ଆତଙି୍ତ 
ଲ�ାଇପଡ଼ଥିିଲେ। 

ମଙ୍ଗଳବାର ଦନି ଦରଡ଼ା ଗ୍ାମର 
ସେମି୍  ତାନ୍ତକି ନାମକ ଜଲେ ଯବୁକ 
ବେିକୁ ଚାଷ ଜମ ି ଲଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 
ବେି �ଡିଲର ତାଙୁ୍ କଛି ି କାମଡୁବିା ଭଳ ି
ୋରବିାରୁ ଲସ କଙ୍ଡା ଭାବ ି ସାପର ମଣୁ୍ଡକୁ 

ଧରଥିିଲେ। ସାପଟ ି �ାତଲର ରଡୁାଇ଼ ଲ�ାଇ 
ଯବିାରୁ ସେମି ସାପର ଲବକକୁ କାମଡ଼ୁ ି
ଥିଲେ। ଫଳଲର ଘଟୋସ୍ଥଳଲର ସାପଟ ି
ମରଯିାଇଥିୋ। ସେମି ସାପକୁ ଲବକଲର 
ରଡ଼ୁାଇ ସାଇଲକେ ଲଯାଲର ବଜାର ଲଦଇ 
ଗ୍ାମକୁ ଆସଥିିଲେ। ଆଜରି ଏ� ି ଶକି୍ତି 
ସମାଜଲର ଯବୁକଙ୍ ଏଭଳ ି କାଣ୍ଡକୁ 
ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ମ�େଲର ନନି୍ା କରାଯାଇଥିବା 
ଲବଲଳ କଛି ି ଲୋକ ଲଦଖି ମଲନାରଞ୍ଜନ 
କରଥିିଲେ। ରଲିପାଟ୍ଗ ଲେଖା ଲ�ୋ ଲବଳକୁ 
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯବୁକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ଯାଇ ନଲିଜ 
ଝାଡା ଫୁଙ୍ା କରୁଥିବା ଜୋଯାଇଛ।ି

ଫୁଲବତାଣୀ/କ.ନୂଆଗତଁା,୬ତା୯(ସମସି): କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ା ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଲଚେଡ ି ପଚୋୟତର 
ଲକଲେମା�ା ରାଁଲର ରଛଲର ଚଢ ିମ�ୁ ସଂଗ୍� ଲବଲଳ ମ�ୁମାଛ ିଆକ୍ରମେଲର ରରୁୁଲଦବ ପ୍ରଧାନ(୪୫) 
ମପୃତୁୟୁବରେ କରଛିନ୍ତ।ି ବାଘଆୁ ମ�ୁମାଛ ିଆକ୍ରମେ କରବିାରୁ ଲସ ରଛରୁ ଓହ୍ାଇ ପାରନିଥିଲେ । ରଛଲର 
ଶବ ଝୁେ ିର�ଥିିୋ। ପେୁସି, ବନ ବଭିାର ଓ ଅଗ୍ଶିମ ବା�ନିୀ ପ�ଚେ ିଶବକୁ ଉଦ୍ାର କରଥିିଲେ। ଏ ଲନଇ 
ଏକ ଅପମପୃତୁୟୁ ମାମୋ ରୁଜୁ ଲ�ାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବଧେୁକିା ବଶି୍ୱାଳ ସଚୂନା ଲଦଇଛନ୍ତ।ି 

ସମ୍ବଲପରୁ,୬ତା୯(ସମସି): ଅଲଘାଷତି ବଦୁିୟୁତ 
କାଟ ଓ ବଦୁିୟୁତ ଲଯାରାେଲର ଅନୟିମତିତା 
ଲନଇ ଜଲେ ସଚୂନା ଅଧିକାର କମ୍ଗୀ ରାଜୟୁ 

ରାଜ୍ୟ ସଚୂନା ଆୟକୁ୍ତଙ୍କ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ନଷି୍ପତ୍ି ଟପିଡିବ୍ଲ୍୍ୟଓଡଏିଲ୍  ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ୫ ହଜାର ଜରମିାନା

ୋ୍ କାମଡ଼ୁଲିା 
ସବାଲ.ି.. ନାଗକୁ କାମଡ଼ୁ ିମାରଦିେଦେ ଯବୁକ

ସଚୂନା ଆୟକୁ୍ତଙ୍ କାଯ୍ଗୟୁାଳୟର ଦ୍ାରସ୍ଥ ଲ�ାଇଥିଲେ। 
ବଭିନି୍ନ ଦରିକୁ ବଚିାର କର ି ରାଜୟୁ ସଚୂନା ଆୟକୁ୍ତ 
ବଲିକ ମ�ାପାତ୍ର ଟପିଡ଼ିବ୍ଲୟ୍ୁଓଡ଼ଏିଲ୍ ର ପଆିଇଓ କାହୁ୍ 
ଚରେ ନାଥ ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା �ାଇଲ୍ା ପାୱାର ଲକନ୍ଦ୍ର 
(ଓଏଚ୍ ପସି)ିର ପବୂ୍ଗତନ ପଆିଇଓ ସଲନ୍ତାଷ କୁମାର 
ଲବର�ିା ପ୍ରଲତୟୁକଙୁ୍ ୫ �ଜାର ଟଙ୍ା ଜରମିାନା 
କରଛିନ୍ତ।ି ଦୀଘ୍ଗ ୩ ବଷ୍ଗ ପଲର ସଚୂନା ଅଧିକାର 
କମ୍ଗୀ ସବୁାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ରଙୁ୍ ନୟୁାୟ ମଳିଛି।ି ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର 
୨୦୧୯ ମସ�ିାଲର ବଦୁିୟୁତ କାଟ ପାଇଁ ଲକଉଁ ପ୍ରକାର 
ସରକାରୀ ରାଇଡ଼ୋଇନ ର�ଛି ି ତଥା ପେିାଙ୍ ପାଠ 
ପଢ଼ା ପାଇଁ ବଭିାର କେ ରରୁୁତ୍ୱ ଲଦଉଛ ି ଏପର ି ୫ଟ ି
ପଏଣ୍ଟ ଉପଲର ଲୱଲ୍ା କର୍ପୃ ୍ଗପକ୍ଙ୍ଠାରୁ ସଚୂନା 

ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତଥୟୁ ମାରଥିିଲେ। ଲତଲବ 
ଲୱଲ୍ା କର୍ପୃ ୍ଗପକ୍ ଏ�ା ଓଡ଼ଶିା �ାଇଲ୍ା ପାୱାର ଲକନ୍ଦ୍ର 
(ଓଏଚ୍ ପସି)ିର ଦାୟତି୍ୱ ଲବାେ ିକ�ଥିିଲେ। ଫଳଲର ଶ୍ରୀ 
ମଶି୍ର ଓଏଚ୍ ପସିକୁି ମଧ୍ୟ ପକ୍ଭୁକ୍ତ କର ିତଥୟୁ ମାରଥିିଲେ। 
ଓଏଚ୍ ପସିରି ଲସଲତଲବଳର ପଆିଇଓ ଶ୍ରୀ ଲବର�ିା ଓ 
ଟପିଡ଼ିବ୍ଲୟ୍ୁଓଡ଼ଏିେ (ପବୂ୍ଗରୁ ଲୱଲ୍ା)ର ପଆିଇଓ େ 
ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ନାଥ ଲଯଉଁ ତଥୟୁ ଲଦଇଥିଲେ ଲସଥିଲର 
ସଚୂନା ଅଧିକାର କମ୍ଗୀ ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଥିଲେ। 
ଟପିଡ଼ିବ୍ଲୟ୍ୁଓଡ଼ଏିେର ପଆିଇଓ ଶ୍ରୀ ନାଥ ଅତୟୁନ୍ତ 
ଖାମଖିଆେ ି ଭାଲବ ବଭି୍ାନ୍ତକିର ତଥୟୁ ଲଦଇଥିଲେ। 
ଏଥିଲର କ୍ବୁ୍ଧ ଲ�ାଇ ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର ରାଜୟୁ ସଚୂନା 
କମଶିନଙ୍ ନକିଟଲର ଦ୍ତିୀୟ ଥର ଅପେି କରଥିିଲେ। 

କମଶିନ ଉଭୟ ଓଏଚ୍ ପସି ି ଓ ଟପିଡ଼ିବ୍ଲୟ୍ୁଓଡ଼ଏିେ 
କର୍ପୃ ୍ଗପକ୍ଙୁ୍ ଏ�ାର ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁ ତେବ 
କରଥିିଲେ। ଉଭୟ ବଭିାରର ପଆିଇଓ କମଶିନଙ୍ 
କାଯ୍ଗୟୁାଳୟଲର ଲଯଉଁ ତଥୟୁ ରଖିଥିଲେ ତା�ା 
ସଲନ୍ତାଷଜନକ ନ ଥିବା ଲବଲଳ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ 
ଦାୟତି୍ୱଲର ଅବଲ�ଳା ଲନଇ ପ୍ରଲତୟୁକଙୁ୍ ୫ �ଜାର 
ଟଙ୍ା ଲେଖାଁଏ ଜରମିାନା ଆଲଦଶ ଲଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଉକ୍ତ ଟଙ୍ାକୁ ଲରେଲଜରୀଲର ଜମା କରବିା ନମିଲନ୍ତ 
ନଲିଦ୍୍ଗଶ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଯଦ ି ଲସଥିଲର ଲକୌେସ ି
ଅବଲ�ଳା �ୁଏ ଲତଲବ ଲସମାନଙ୍ ନଲଭମ୍ବର 
୨୦୨୨ ଦରମା /ଲପନସନରୁ ଆଦାୟ କରାଯବି 
ଲବାେ ି ସଚୂନା ଆୟକୁ୍ତ ନଲିଦ୍୍ଗଶ ଲଦଇଛନ୍ତ।ି

ମହୁମାଛ ିଆକ୍ରମଣଦର ଜଦଣ ମତୃ
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ରଜକ ସେବା େଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ�ାକ
େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୬।୯(େମେି): ରଜକ ସେବାେଂଘର 
େକ୍ ରିୟ େଭ୍ୟ ତଥା ପଷୃ୍ଠସପାଷକ ଏକାଦଶୀ ସେଠ୍ ୍ 
(୫୨)ଙ୍କ ଅକାଳ ବ ରିସୟାଗ ଘଟ ରିଛ ରି। ସୋମବାର ସେ 
ଝାରେଗୁଡ଼ୁା ସରଳ ବ ରିଭାଗସର କାର୍ଯ୍ୟରତ େମୟସର 
ହୃଦ୍ ଘାତସର ପ୍ାଣ ହରାଇଥିସେ। ମଙ୍ଗଳବାର 
ସଶାକାକୁଳ ପର ରିସବଶ ମଧ୍ୟସର ତାଙ୍କ ଅନ୍ରିମ େଂସ୍ାର 
କରାରାଇଛ ରି। ଏକାଦଶୀଙ୍କ ବ ରିସୟାଗସର ରଜକସେବା 
େଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ସଶାକପ୍କାଶ କରାରାଇଛ ରି। 
ତାଙ୍କ ଅକାଳ ବ ରିସୟାଗ ସରାଗୁଁ ରଜକ ସେବା େଂଘର 
ଅପରୂଣୀୟ କ୍ଷତ ରି ଘଟ ରିଛ ରି ସବାେରି ଦଶ୍ଯାରାଇ ସଶାକ େନ୍ପ୍ତ ପର ରିବାରବଗ୍ଯଙୁ୍କ ଗଭୀର 
େମସବଦନା ଜ୍ାପନ କରାରାଇଛ ରି। ରଜକ ସେବା େଂଘର ସକନ୍ଦୀୟ େଭାପତ ରି 
ଉସମଶ କୁମାର ସେଠ, ଉପେଭାପତ ରି ରାସଜଶ କୁମାର ସେଠ, େମ୍ାଦକ ଜୟକୃଷ୍ଠ 
ସେଠ, ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭରିନ ଚନ୍ଦ ସେଠଙ୍କ େସମତ େମ୍ବେପରୁ ଜରିଲ୍ା େଭାପତ ରି 
ରୂପଧର ସେଠ, େମ୍ବେପରୁ ଜରିଲ୍ା େଭାପତ ରି ରୂପଧର ସେଠ, ବରଗଡ଼ ଜରିଲ୍ା େଭାପତ ରି 
ସଗାପାଳ ସେଠ, ଝାରେଗୁଡ଼ୁା ଜରିଲ୍ା େଭାପତ ରି ଚତୁଭୂ୍ଯଜ ସେଠ, େବୁର୍୍ଯପରୁ ଜରିଲ୍ା 
େଭାପତ ରି ରତ୍ାକର ସେଠ, ବୋଙ୍ଗୀର ଜରିଲ୍ା େଭାପତ ରି କୋକାହୁ୍ ସେଠ, କଳାହାଣ୍ରି 
ଜରିଲ୍ା େଭାପତ ରି ସକଦାରନାଥ ସେଠୀ, ନୂଆପଡ଼ା ଜରିଲ୍ା େଭାପତ ରି ସୋକନାଥ ସେଠୀ 
ପ୍ମଖୁ ଏକ ସଶାକବାତ୍ଯାସର ଗଭୀର ସଶାକ ପ୍କାଶ କର ରିଛନ୍ରି।

ବାଲ�ିଙ୍କରା ବ୍ଲକସର ସ�ାଗସେସଲ 
ନୂତନ ବଡିଓି
ବାଲଶିଙ୍କରା,୬।୯(େମେି): ବାେରିଶଙ୍କରା 
ବ୍ଲକସର କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ ରିଡ ରିଓ ବାେନ୍ୀ ୋକ୍ା 
ବଦଳରି ସହାଇ ମୟରୁଭଞ୍ଜ ଜରିଲ୍ାର ତୀରଙ୍ଗରି 
ବ୍ଲକସର ସରାଗସଦଇଥିବା ସବସଳ 
ବାେରିଶଙ୍କରା ଅତ ରିର ରିକ୍ତ ବ ରିଡ ରିଓ ଚନ୍ଦନ ନ ରିଖଣ୍ରିଆ 
କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁୋଉଥିସେ। ମୟରୁଭଞ୍ଜ 
ଜରିଲ୍ାର ତୀରଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକସର ନ ରିସୟାଜରିତ ବ ରିଡ ରିଓ ସଜ୍ୟାତ ରିମୟୀ ପ୍ଧାନ 
ବାେରିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକସର ନୂତନ ଭାସବ ବ ରିଡ ରିଓ ସହାଇ ସରାଗସଦଇଛନ୍ରି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
କୁଞ୍ଜେତା ଭ ରିତ୍ ରିଆ େହ ରିତ ବ୍ଲକର େମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ସ୍ାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ରି। 

 �ଏନ୍ଟପିସିରିଭ୍ରାମ୍ୟମରାଣଚକିତି୍ରାଳୟ.
ସେବା ପାଇସଲଣ ି୩ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସରାଗୀ

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୬ା୯(େମେି): ଗତ ସମ୨୫ ତାର ରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ସହାଇଥିବା ଏନ୍ ଟ ରିପ ରିେ ରି 
ଦେଲିପାେରିର ଭ୍ାମ୍ୟମାଣ ଚରିକ ରିତ୍ାଳୟସର ଇତ ରିମଧ୍ୟସର ୩ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ସରାଗୀ 
ସେବା ପାଇସେଣ ରି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ୧୮୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ମହ ରିଳା ସରାଗୀ ରହ ରିଛନ୍ରି। 
ଉକ୍ତ ଭ୍ାମ୍ୟମାଣ ଚରିକ ରିତ୍ାଳୟ ମାଧ୍ୟମସର ଏନ୍ ଟ ରିପ ରିେ ରିର ଦେଲିପାେରି େପୁର ଥମ୍ଯାେ 
ପାଓାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାର ରିପାଶଦ୍ ଲିକ ଗ୍ାମର ଅଧିବାେୀଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ ଚରିକ ରିତ୍ା େବୁ ରିଧା ସରାଗାଇ 
ଦରିଆରାଉଛ ରି। ଚ ରିକ ରିତ୍ା ପରାମଶ୍ଯ େହ ମାଗଣାସର ଓøଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାରାଉଛ ରି। 
ଏଥିସର ଜସଣ ମହ ରିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ େସମତ ସମାଟ୍  ୩ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ତ ରିନ ରି ଜଣ 
ପାରା ସମଡରିକାେ କମ୍ଯଚାରୀ ନ ରିସୟାଜରିତ ଅଛନ୍ରି। ସେମାସନ ଏହ ରି ଭ୍ାମ୍ୟମାଣ 
ଚ ରିକ ରିତ୍ାଳୟସର ମାେକୁ ୨୪ ଦରିନ ଦେଲିପାେରି, ରାଏଡରିହ ରି ଓ େଇସକରା ପଞ୍ାୟତର 
୨୫ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ଗାଁକୁ ପର ରିଭ୍ମଣ କର ରି ସ୍ାସ୍୍ୟ ସେବାସର ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ରି। ଏଣ ୁ େମ୍କୃ୍ତ 
ଗ୍ାମବାେୀମାସନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ େଂଖ୍ୟାସର ଏହାର ଫାଇଦା ସନବାକୁ ଏନ୍ ଟ ରିପ ରିେ ରି 
ପକ୍ଷରୁ ଅନୁସରାଧ କରାରାଇଛ ରି।

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୬।୯(େମେି)

ସେଫ୍ରିପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ େଗଲିପାେରି 
ଫାଣ୍ରିକୁ ଥାନାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦାବ ରି 
ସହାଇଆେଥୁିସେ ସହଁ ଉକ୍ତ ଦାବ ରି ସକବଳ 
ଦାବ ରିସର ହ ିଁ ରହ ରିରାଇଛ ରି। ଫଳସର 
ଅଞ୍ଳସର ଆଇନଶଙୃ୍ଖଳା ରକ୍ଷାସର 
ବାଧା େଷୃ୍ ରି ସହଉଛ ରି। େଗଲିପାେରି ଫାଣ୍ରିଟ ରି 
ସେଫ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳସର ରହ ରିଛ ରି। ମାତ୍ 
ଏହ ରି ବ୍ଲକର େଗଲିପାେରି, ବଡବଙ୍ଗା, ଝୁର ରିମାେ 
ଓ ରାଏଡରିହ ରି ପଞ୍ାୟତ େଗଲିପାେରି ଫାଣ୍ରି 
ଅଧୀନସର ରହ ରିଥିବା ସବସଳ ଦେଲିପାେରି 
ଓ ରାଏବଗା ପଞ୍ାୟତ େନୁ୍ଦରଗଡ଼ େଦର 

ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳସର ଥିବା ଭଷ୍ା ଥାନା ଅଧୀନସର 
ରହ ରିଛ ରି। ଦେଲିପାେରିସର େପୁରଥମ୍ଯାେ 
ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ାପନ ସହବା ପସର ଉକ୍ତ 
ଅଞ୍ଳଟ ରି ଅତୀବ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସହାଇପଡ଼ରିଛ ରି। 
ସଚାର ରି, ଡକାୟତ ରି, ରାହାଜାନୀ ବୃର୍ ରି 
ପାଇବାସର ୋଗ ରିଛ ରି। ସତସବ ଭଷ୍ା ଥାନାଟ ରି 
ଦେଲିପାେରିଠାରୁ ପ୍ାୟ ୨୦ କ ରିମ ରି ଦୂରସର 
ରହ ରିଛ ରି। ଭଷ୍ା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସକବଳ 
ଦେଲିପାେରିଠାସର ଏକ ବ ରିଟ ହାଉେ ସ୍ାପନ 
କରାରାଇଛ ରି। ଉକ୍ତ ବ ରିଟ ହାଉେଟ ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟର 
େରୁକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟସର ରହ ରିଥିବାରୁ ଏହାର 
େରୁକ୍ଷା କମ୍ଯୀମାସନ ୋଧାରଣ ସୋକଙୁ୍କ ବ ରିଟ 
ହାଉେକୁ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ ରି। େଗଲିପାେରି ଫାଣ୍ରିଟ ରି 

ମାତ୍ ୫ କ ରିମ ରି ଦୂରସର ରହ ରିଛ ରି। ଟାଙ୍ଗରପାେରି 
ବ୍ଲକର କ ରିର ରିପେ ରିରା ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତ ସକବଳ 

ସକପସେ ଗ୍ାମଟ ରି େନୁ୍ଦରଗଡ଼ େଦର ଥାନା 
ଅଧୀନସର ରହ ରିଥିବା ସବସଳ େଡୁ୍ଯା ଓ 

କ ରିର ରିପେ ରିରା ଗ୍ାମ ପ୍ାୟ ୨୦ ଦୂରର ଭଷ୍ା 
ଥାନା ଅଧୀନସର ଅଛ ରି। ଏଣ ୁ ସଭୌସଗାଳ ରିକ 
ଦୃଷ୍ ରିସକାଣ େହ ପେୁ ରିେ େଶୁାେନ ପାଇଁ 
େଗଲିପାେରି ଫାଣ୍ରିକୁ ଥାନାର ମାନ୍ୟତା 
ସଦବା େହ ସେଫ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକର େଗଲିପାେରି, 
ବଡବଙ୍ଗା, ଝୁର ରିମାେ, ରାଏଡରିହ ରି, ଦେଲିପାେରି, 
ରାଏବଗା େହ ଟାଙ୍ଗରପାେରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
କ ରିରପେ ରିରା, ନ ରିଆେପାେରି, ସରାଗ ରିମାେ, 
ଉଜ୍ଦ୍ଳପରୁ ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତକୁ ଏଥିସର 
ୋମ ରିେ କର ରିବାକୁ ଦାବ ରି ସହାଇଆେଛୁ ରି। ମାତ୍ 
ଉକ୍ତ ଦାବ ରିପ୍ତ ରି ସକହ ରି କର୍୍ଯପାତ କରୁ ନ 
ଥିବାରୁ ଅଞ୍ଳବାେୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଅେସନ୍ାଷ 
ସଦଖାସଦଇଛ ରି।

େନୁ୍ଦରଗଡ଼-ଝାରେଗୁଡ଼ୁା ମଧ୍ୟସର େନୁ୍ଦରଗଡ଼-ଝାରେଗୁଡ଼ୁା ମଧ୍ୟସର 
ଟାଉନ୍  ବସ୍  ଚଳାଚଳ ୋବ ିଟାଉନ୍  ବସ୍  ଚଳାଚଳ ୋବ ି

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୬।୯(େମେି)

େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରେଗୁଡୁା େହର 
ମଧ୍ୟସର ଟାଉନ ବେ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ 
ଦୀଘ୍ଯ ଦ ରିନରୁ ଦାବ ରି ସହାଇଆେଛୁ ରି; ତଥାପ ରି 
ପ୍ଶାେନ ଏଥିପ୍ତ ରି ଧ୍ୟାନ ସଦଉ ନ ଥିବାରୁ 
ରାତ୍ୀମାସନ ସଘାର ଦୁର୍୍ଯଶାର େମ୍ଖୁୀନ 
ସହାଇଆେଛୁନ୍ରି। 

 େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝରେଗୁଡୁା ୨ଟ ରି 
ପଥୃକ ଜରିଲ୍ା ସହାଇଥିସେ ସହ ଁଉକ୍ତ ଦୁଇ ଜରିଲ୍ା 
ମହକୁମା ତଥା େହର ମଧ୍ୟସର ମାତ୍ ୩୨ 
କ ରିମ ରି ବ୍ୟବଧାନ ରହ ରିଛ ରି। ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟସର 
୧୮ କ ରିମ ରି େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜରିଲ୍ାସର ରହ ରିଥିବା 
ସବସଳ ୧୪ କ ରିମ ରି ଝାରେଗୁଡୁା ଜରିଲ୍ାସର 
ଅଛ ରି। ଝାରେଗୁଡୁାସର ବ ରିମାନ ବନ୍ଦର ଓ 
ସରଳ ସଷ୍େନ େହ ବଡ ବଡ ବ୍ୟବୋୟ ରିକ 

ତଥା ଶ ରିଳ୍ପ ପ୍ତ ରିଷ୍ଠାନ ରହ ରିଛ ରି। ଏଣ ୁ
େନୁ୍ଦରଗଡ଼ େହର େସମତ ଜରିଲ୍ାର ବ ରିଭ ରିନ୍ନ 
ଅଞ୍ଳର ସୋକଙ୍କ ଝାରେଗୁଡୁାକୁ ପ୍ତ୍ୟହ 
ର ରିବା ଆେ ରିବା ୋଗ ରି ରହ ରିଥାଏ। ସେହ ରିପର ରି 
େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜରିଲ୍ାସର ରହ ରିଥିବା ୧୮ କ ରିମ ରି 
ରାସ୍ତା ପାଶଦ୍୍ଯସ୍ ତଥା ଆଖାପାଖ ଗ୍ାମର 
ସୋସକ େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜରିଲ୍ା ମହକୁମାକୁ 
ପ୍ତ୍ୟହ ର ରିବାଆେ ରିବା କର ରିଥାଆନ୍ରି। 
େନୁ୍ଦରଗଡ଼-ଝାରେଗୁଡୁା ରାସ୍ତାଟ ରି ରାଜ୍ୟ 
ରାଜପଥ ସହାଇଥିବାରୁ ଏଠାସର ଅଧିକାଂଶ 
ଦରୁ ତଗାମୀ ବେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା 
ସବସଳ ଉକ୍ତ ବେଗଡୁ ରିକ େମସ୍ତ ରହଣ ରି 
ସ୍ାନସର ଅଟକରି ନ ଥାଏ। ମାତ୍ ସକସତାଟ ରି 
ସୋକଲ୍  ବେ େମସ୍ତ ରହଣ ରିସର ଅଟକରି 
ଥାଆନ୍ରି। ଏ ସ୍ରିତ ରିସର ରାତ୍ୀମାସନ ସଘାର 
େମେ୍ୟାର େମ୍ଖୁୀନ ସହଉଛନ୍ରି। ଏଠାସର 

ସକବଳ ଦରିନସବଳା ଅସଟା ଚାେୁଛ ରି। 
ମାତ୍ ଏପର ରି ବେ େମେ୍ୟା ସରାଗୁ ଁ ଅସଟା 
ଚାଳକମାସନ ସଶାଷଣ କର ରି ଚାେରିଛନ୍ରି। 
ରାତ୍ୀଙ୍କଠାରୁ ମନଇଚ୍ା ଭଡା ଆଦାୟ 

କରୁଛନ୍ରି। ର ରିଜଭ୍ଯ ଅସଟାସର ଅେମୟସର 
ର ରିବା ପାଇ ଁ ସୋସକ ନ ରିଜକୁ ନ ରିରାପଦ 
ମଣନୁାହାନ୍ ରି। େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜରିଲ୍ାପାଳ 
ଭାସବ ଡା. ପରାଗ ହଷ୍ଯଦ ଗାଭାେରିଙ୍କ 

ସରାଗଦାନ ଦରିନ ୋମ୍ବାଦ ରିକମାସନ 
ତାଙୁ୍କ ସେୌଜନ୍ୟମଳୂକ ୋକ୍ଷାତ କର ରିବା 
ଅବେରସର େନୁ୍ଦରଗଡ଼-ଝାରେଗୁଡୁା 
ମଧ୍ୟସର ଟାଉନ ବସ୍  ଚଳାଚଳ ଦାବ ରିକୁ 
ସଦାହରାଇଥିସେ। ଏପର ରିକ ରି ସେମାସନ 
ସୋକଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ାଥ୍ଯ ଦୃଷ୍ ରିରୁ ଡ ରିଏମ୍ ଏଫ୍  
ପାଣ୍ ରିରୁ ଉକ୍ତ ବେ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ା 
କର ରିବାକୁ ପ୍ସ୍ତାବ ସଦଇଥିସେ। ମାତ୍ ତାହା 
ଅଦ୍ୟାବଧି ସହାଇପାର ରିନାହ ିଁ। ସକବଳ 
ଝାରେଗୁଡୁା ବ ରିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବ ରିମାନ 
ଚଳାଚଳ େମୟସର ରାଉରସକୋରୁ ୨ଟ ରି 
ବେ ର ରିବାଆେ ରିବା ପାଇ ଁ କ ରିଣାରାଇଛ ରି। 
ଫଳସର ରାତ୍ୀଙ୍କ ଦୁର୍୍ଯଶା ହଟ ରିନାହ ିଁ। ଏଣ ୁ
ପ୍ଶାେନ ପକ୍ଷରୁ ଅବ ରିଳସମ୍ବ େନୁ୍ଦରଗଡ଼-
ଝାରେଗୁଡୁା ମଧ୍ୟସର ଟାଉନ ବେ ଚଳାଚଳ 
ବ୍ୟବସ୍ା କର ରିବାକୁ ଦାବ ରି ସହଉଛ ରି।

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୬ା୯(େମେି): ବରିଭ ରିନ୍ନ ସକାଶେରି 
େଙ୍ଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ସକାଶଳ 
ମହାବନ୍ଦ ଡାକରା ଦ ରିଆରାଇଛ ରି। ଏହ ରି 
କ୍ମସର ଉକ୍ତ ମହାବନ୍ଦକୁ େଫଳ କର ରିବାକୁ 
େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସକାଶଳ େମାଜ ପ୍ାଣ ପସଣ 
ଉଦ୍ୟମ କରୁଛ ରି। ଏହାର େଫଳତା ସନଇ 

ମଙ୍ଗଳବାର ବଡ଼ପତ୍ାପାେରିଠାସର ସକାଶଳ 
େମାଜ ମହା େଚରିବ ଦ ରିେୀପ କୁମାର 
ପଣ୍ାଙ୍କ ସନତୃତ୍ୱସର ଏକ ପ୍ସୁ୍ତତ ରି ସବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ଠ ରିତ ସହାଇରାଇଛ ରି। ଉକ୍ତ ସବୈଠକସର 
ମହାବନ୍ଦକୁ େନୁ୍ଦରଗଡ଼ସର େଫଳ କର ରିବାକୁ 
ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ରଣନୀତ ରି ପ୍ସୁ୍ତତ କରାରାଇଛ ରି। 

ଅପରପକ୍ଷସର ଉକ୍ତ ମହାବନ୍ଦ ସନଇ 
େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ବଣ ରିକ େଂଘ ବ ରିବାଦୀୟ ନ ରିଷ୍ପତ ରି 
ସନଇଛ ରି। େଂଘ ଏହ ରି ମହାବନ୍ଦକୁ ସନୈତ ରିକ 
େମଥ୍ଯନ ସଦବ ସବାେରି ସଘାଷଣା କର ରିଛ ରି। 
ମାତ୍ ସଦାକାନ ବଜାର ସଖାୋ ରଖିବାକୁ 
ନ ରିଷ୍ପତ ରି ସନଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ରିଛ ରି।

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ୍ଟ୍ଟନାୟକ ଦକ୍ଷ ଓ ଅୋଧାରଣ ସନତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନରିବଚ୍ନି୍ନ 
ଭାସବ ଜନସେବା ୍ାଇ ଁକ୍ୟା୍ଟିାଲ ଫାଉସଡେେନ ୍କ୍ଷରୁ ‘ଜ୍ରୀବନ ବ୍ୟା୍୍ରୀ 
ୋଧନା େମ୍ାନ’ ୍ରୁସ୍ାର ୍ାଇଥିବାରୁ ଆଜ ିେନୁ୍ଦରଗଡ଼ ୋକକିଟ ହାଉେ 

ଠାସର େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ବସିଜଡ ିତରଫରୁ ଶସୁଭଚ୍ା ଜ୍ା୍ନ କରାଯାଇଛ।ି 

େଗଗିପାଲ ିଫାଣ୍କୁି ଥାନାର ମାନ୍ୟତା ୋବ ି

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୬ା୯(େମେି): ବ ରିହାର, ଝାରଖଣ୍ ରାଜ୍ୟ 
େ ରିଆଇଏେେ ରିଇ ମ ରିଳ ରିତ େହସରାଗସର ଝାରଖଣ୍ସ୍ରିତ 
ଜାମସେଦପରୁ ସଜଆରଡରି ଷ୍ାଡରିୟମଠାସର ଆସୟାଜରିତ ଜାତୀୟ 
ବକ ରିଂ ଚମ୍ ରିଅନେ ରିପ େନୁ୍ଦରଗଡ଼ର ୨ ସଖଳାଳୀ ସବ୍ରାଞ୍ଜ ପଦକ 
ଜରିତ ରିଛନ୍ରି। ଉକ୍ତ ପ୍ତ ରିସରାଗ ରିତାସର ଭାଗ ସନବା ପାଇଁ େନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ସେଣ୍ଟ ସଟସରୋ ଇଂରାଜୀ ମ ରିଡ ରିୟମ୍  ସ୍େୁର ଅସନ୍ବଷା ବକ ରି 
ଓ େମ୍ଭାବ ରି ଗପୁ୍ତା ମସନାନୀତ ସହାଇଥିସେ। ୧୪ ବଷ୍ଯରୁ କମ୍  
ବ ରିଭାଗସର ଅସନ୍ବଷା ଓ ୧୭ ବଷ୍ଯରୁ କମ୍  ବ ରିଭାଗସର େମ୍ଭାବ ରି 
ସବ୍ରାଞ୍ଜ ପଦକ ହାେେ କର ରିଛନ୍ରି। ରୂପକ ପ୍ୋଦ ସକାଚ ଓ 
େଭୁଦ୍ା େ ରିଂ ମ୍ୟାସନଜର ଭାସବ ଏଥିସର ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ରିଥିସେ। 
ସଖଳାଳରି ଦ୍ୱୟଙ୍କ େଫଳତା ପାଇଁ ଜରିଲ୍ା କ୍ୀଡ଼ା େଂେଦର ୋଧାରଣ 
େମ୍ାଦକ ପ୍ଭାତ ସଭାେ, ବକ ରିଂ େମ୍ାଦକ ଅନୀେ ବହ ରିଦାର, 

ଜାତୀୟ ବକଂି 
ଚରାମ୍ଅିନସପି୍ ଅସନୱେଷା ବକ,ି େମ୍ାବୀ ଗପୁ୍ାଙୁ୍କ ସ୍ାଞ୍ଜ

ଉଦ୍ ସବାଧନ ସଦଇ କହ ରିଥିସେ କ ରି ଗରୁୁଶ ରିଷ୍ୟ େମ୍କ୍ଯ ପବୂ୍ଯରୁ ରହ ରି 
ଆେ ରିଅଛ ରି। ଗରୁୁ ଶ ରିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଅନ୍ାରରୁ ଆସୋକ ସଦଖାଇଥାଏ ସବାେରି 
ମତ ସଦଇଥିସେ। ଉକ୍ତ େମାସରାହସର ଅଞ୍ଳର ଅବେରପ୍ାପ୍ତ 
ଶ ରିକ୍ଷକଙୁ୍କ େମ୍ାନ ରିତ କରାରାଇଥିୋ। ଧସନଶ୍ୱର ନାଏକ, ଅନନ୍ ଦାନୀ, 
ଅଜୁ୍ଯନ ରଣା, ଭରତ ଚନ୍ଦ ୋଏ, କାେୁ୍ଯସ୍  ୋକ୍ା, େନ୍ୟାେୀ ପସଟେ, 
ପାଣ୍ବ ପସଟେ, ଜାଳୁ ସକରସକଟା, ଜଳନ୍ର ମାଝୀ, ପ୍ସମାଦ 
କୁମାର ୋହୁ, ୱାଜରିନ ହୁସେନ, ବଳ ବାର ରିକ, ନଳରିତା ରଣା, ଘନଶ୍ୟାମ 
ମାଝୀଙୁ୍କ ପ୍ଦାନ କରାରାଇଛ ରି। େଭାପତ ରି ଭାସବ କସେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
କୁଳମଣ ରି ୋହୁ ସରାଗସଦଇଥିବାସବସଳ ପର ରିଚାଳନା କର ରିଥିସେ 
ଅଧ୍ୟାପ ରିକା ସଶାଭା ୋ। ରସୁଗଶ୍ୱର ୋହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସଦଇଥିସେ।

ସକା�ଳ ମହାବନ୍ଦକୁ ସନଇ ଭନି୍ନଭନି୍ନ ନଷି୍ପତ୍ ି
  ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣସଫଳତରାନନଇ
ନକରାଶଳସମରାଜର
ପ୍ରସ୍ତୁତିନ�ୈଠକ
  ନ�ରାକରାନ�ଜରାରନ�ରାଲରା
ରହ�ି:�ଣକିସଂଘ

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୬ା୯(େମେି): ସ୍ାନୀୟ 
େଦ୍ ଭାବନା ଭବନସର େନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜରିଲ୍ାପାଳ ଡା. ପରାଗ ହଷ୍ଯଦ ଗାଭାେରି 
‘୫-ଟ ରି’ ଅଧୀନସର େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜରିଲ୍ାର 
ରୂପାନ୍ର ରିତ େରକାରୀ ହାଇସ୍େୁଗଡ଼ୁ ରିକର 
ଶ ରିକ୍ଷାଦାନର ଧାରା େମ୍କ୍ଯସର େମୀକ୍ଷା 
କର ରିଛନ୍ରି। ଆଧନୁ ରିକ ଭ ରିତ୍ତ ରିଭୂମ ରିର ଉପସରାଗ 
କର ରି ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ କ୍ୟାର ରିୟରକୁ ଏକ ନୂଆ 
ଦରିଗ ସଦବାପାଇଁ ସେ 
ଜରିଲ୍ାର ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ 
ପରାମଶ୍ଯ ସଦଇଛନ୍ରି। 
ସ୍ାଟ୍ଯ କ୍ଲାେରୁମ, 
ଆଧନୁ ରିକ ବ ରିଜ୍ାନାଗାର, 
ୋଇସବ୍ରର ରି ଓ କମ୍୍ୁୟଟର 

େ୍ୟାବ ଆଦରିର େଠରିକ୍  ବ୍ୟବହାର କର ରି 
ମାଟ୍ ରିକ ପରୀକ୍ଷାସର ୧୦ ପ୍ତ ରିଶତ ଏ-୧ 
ସରଜେ୍ଟ େହ ରିତ ଶତ ପ୍ତ ରିଶତ ପାସ୍ ହାର 
େକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଜରିଲ୍ାପାଳ ପରାମଶ୍ଯ 
ସଦଇଥିସେ। ଜରିଲ୍ା ଶ ରିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଅମେୂ୍ୟ 
କୁମାର ପଧାନ ଓ ବ୍ଲକ ଶ ରିକ୍ଷାଧିକାରୀ 
ତଥା େମଗ୍ ଶ ରିକ୍ଷା ଅଭରିରାନର 
େଂସରାଜକମାସନ ଉପସ୍ରିତ ଥିସେ।

‘୫-ଟ’ି ରୂପାନ୍ତରତି ସ୍ଲୁ �କି୍ଷାୋନର 
ଧାରା େମ୍ପକଧ୍ବସର େମୀକ୍ଷା

େନୁ୍ଦରଗଡ଼,୬ା୯(େମେି): ସ୍ାନୀୟ 
ଶ ରିବ େନୁ୍ଦରମ୍  ଭବନଠାସର ପ୍ଜାପ ରିତା 
ବ୍ରହ୍ା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବ ରିଶ୍ୱ 
ବ ରିଦ୍ୟ।।ଳୟର ପବରିତ୍ ଗରୁୁଦ ରିବେ 
ପାଳନ ଅବେରସର େଶକ୍ତ ଭାରତ 
ନବ ନ ରିମ୍ଯାଣ ପାଇ ଁ ଶ ରିକ୍ଷକ େମ୍ାନ 
େମାସରାହ ଅନୁଷ୍ଠ ରିତ ସହାଇରାଇଛ ରି। 
ଏଥିସର େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜରିଲ୍ା ଶ ରିକ୍ଷା 
ଅଧିକାରୀ ଅମେୂ୍ୟ କୁମାର ପଧାନ 
ମଖୁ୍ୟ ଅତ ରିଥି ଭାସବ ସରାଗସଦଇ 

ଆଧ୍ୟାତ୍ ରିକ ଜାଗତୃ ରି ଏବଂ 
ମେୂ୍ୟସବାଧ ଶ ରିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସରେଷ୍ଠ 
େମାଜ ନ ରିମ୍ଯାଣ ସହାଇ ପାର ରିବ ସବାେରି 
ମତବ୍ୟକ୍ତ କର ରିଥିସେ। ଶ ରିକ୍ଷକମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟସର ନମ୍ରତା ତଥା େହନଶୀଳତା 
ଭଳରି ଗଣୁରହ ରିବା ଦରକାର 
ସବାେରି କହ ରିଥିସେ। ରାଉରସକୋ 
ରାଜସରାଗ ରିନୀ ବ୍ରହ୍କୁମାରୀ ବର ରିଷ୍ଠ 
ରାଜସରାଗ ଶ ରିକ୍ଷୟ ରିତ୍ୀ ସଶ୍ୱତା 

ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାସବ ସରାଗସଦଇଥିସେ। 
େମ୍ାନ ରିତ ଅତ ରିଥି ଭାସବ ଜରିଲ୍ା ମଙ୍ଗଳ 
ଅଧିକାରୀ ପବରିତ୍ ସମାହନ ପ୍ଧାନ 
ସରାଗସଦଇ େକାରାତ୍କ ବ ରିଚାର ତଥା 
ଜୀବନସର ଆଧ୍ୟାତ୍ ରିକ ମେୂ୍ୟଧାରଣ 
ପାଇ ଁ ଆହ୍ବାନ ଜଣାଇଥିସେ। 
ଉଜ୍ୱଳପରୁ ଶାଖା େଞ୍ାଳ ରିକା 
ଚମ୍କେତାଙ୍କ େଂସରାଜନାସର 
ଆସୟାଜରିତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ମସର 
ରାଜସରାଗ ରିନୀ ବ୍ରହ୍ାକୁମାରୀ ସଜ୍ୟାସ୍ା 

ସ୍ାଗତ େମ୍ଭାଷଣ ଜଣାଇଥିବା 
ସବସଳ େନୁ୍ଦରଗଡ଼ ପବ୍ଲ ରିକ ସ୍େୁର 
ଶ ରିକ୍ଷକ ଅସଶାକ ପର ରିଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦ 
ଅପ୍ଯଣ କର ରିଥିସେ। ବ୍ରହ୍ାକୁମାର 
ବାସଣଶ୍ୱର େବୁୁର୍ ରି, ଦ ରିସେଶ୍ୱର ପ୍ଧାନ, 
ସକୈଳାେ ଗଡ଼ଲିଆ, ଗଗନ ସୋସରନ 
ତଥା ବ୍ରହ୍ାକୁମାରୀ ନ ରିରୁପମା, 
ପ୍ତ ରିମା, ବ ରିନ ରିତା, ମସନାରମା 
ପ୍ମଖୁ େହସରାଗ କର ରିଥିସେ।

େନୁ୍ଦରଗଡ଼/ସହମଗରି:ି ୬ା୯(େମେି): ଗରୁୁ 
ଦ ରିବେ ଅବେରସର ଏନ୍ ଟ ରିପ ରିେ ରି ଡୁେଙ୍ଗାର 
ସପ୍ରଣା ସେଡରିଜ୍  କ୍ଲବ୍  ପକ୍ଷରୁ ସ୍ାନୀୟ ଏକେବ୍ୟ 
ସେବାରେମର ଅସନ୍ବାେୀଙୁ୍କ ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ୋମଗ୍ୀ ବଣ୍ଟନ 
କରା ରାଇଛ ରି। ଏଥିସର କ୍ଲବ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସଜ୍ୟାତ ରି 
ଜାସୋଟା ଓ ପବୂ୍ଯତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୀନାକ୍ଷୀ ରେୀବାସ୍ତବ 
ସରାଗସଦଇ ଥିସେ। ପସର ପ ରିୋଙ୍କ େଜୃନଶୀଳ 
କଳ୍ପନାକୁ ଉସନା୍ଚନ କର ରିବା ଏବଂ ହରଷ ମନସର 
ଆଗକୁ ବଢ଼ରିବା େକ୍ଷ୍ୟସନଇ ବ ରିଭ ରିନ୍ନ କଳା ୋମଗ୍ୀ 
ବଣ୍ଟନ କରାରାଇଥିୋ। ସେହ ରିପର ରି ‘େସୁ୍ 
ମନ, େସୁ୍ ଶରୀର’କୁ ଧ୍ୟାନସର ରଖି ଖାଦ୍ୟ 
ଶେ୍ୟ ଡାେରି, ଚାଉଳ େହ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଓଡରିଆ 
ଖାଦ୍ୟ ପଦାଥ୍ଯ ଛତୁଆ ଏବଂ ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ପଷୁ୍ ରିକର 
ଶେ୍ୟ ପ ରିୋଙୁ୍କ ଦ ରିଆ ରାଇଥିୋ। ଜରୁରୀ 
ସପାଷକ ତତ୍ୱ ଏବଂ ସପ୍ାଟ ରିନର ଭଣ୍ାର 

ଘର କୁହା ରାଉଥିବା ଏହ ରି ଛତୁଆକୁ ସପ୍ରଣା 
କ୍ଲବର ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ସରାଜେରିନ୍  ଦାେ ସ୍ତନ୍ତ୍ର 
ଭାସବ ତ ରିଆର ରି କର ରିଥିସେ। ସେପ୍ସଟମ୍ବରସର 
ପାଳନ କରାରାଉଥିବା ଜାତୀୟ ପଷୁ୍ ରିକର ମାେକୁ 
ଦୃଷ୍ ରିସର ରଖି େନୁ୍ଳରିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ 
େମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ୋମଗ୍ୀ ଅନାଥ ଆରେମସର ବଣ୍ଟନ 
କରାରାଇ ଆେଛୁ ରି। ଏକେବ୍ୟ ସେବାରେମସର 
ରହୁଥିବା ପ୍ାୟ ୫୦ ଜଣ ଅସନ୍ବାେୀଙୁ୍କ 
ଏହ ରି େବୁ ୋମଗ୍ୀ ବଣ୍ଟନ କରାରାଇଥିୋ।

ସକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଗ୍ଯାମାଧବ ନାଏକ, େହେମ୍ାଦକ ଜୟସଦବ ପାତ୍ ସ୍େୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
େ ରିଷ୍ର ସେେଭରି, ପ ରିଇଟ ରି ଶ ରିକ୍ଷକ ଅନୀେ କୁମାର ଦାେ ତାଙୁ୍କ ଶସୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଛନ୍ରି।

ଗରୁୁ �ଷି୍ୟଙୁ୍କ ଆସଲାକର ରାସ୍ା ସେଖାଏ

ବାଲଶିଙ୍କରା,୬।୯(େମେି): ବାେରିଶଙ୍କରା ପଞ୍ାୟତ େମ ରିତ ରି କସେଜ 
ପର ରିେରସର ଗରୁୁଦରିବେ ପାଳ ରିତ ସହାଇଛ ରି। ଏଥିସର ମଖୁ୍ୟଅତ ରିଥି ଭାସବ 
ତଳେରା ନ ରିବ୍ଯାଚନମଣ୍ଳୀର ବ ରିଧାୟକ ଭବାନୀଶଙ୍କର ସଭାଇ ସରାଗସଦଇ 

�ବି େନୁ୍ଦରମ୍  ଭବନସର 
�କି୍ଷକ େମ୍ାନ େମାସରାହ

ଏକଲବ୍ୟ ସେବାଶ୍ରମସର ବଭିନି୍ନ ୋମଗ୍ୀ ବଣ୍ଟନ 
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ବୁଧବାର, ୭ ସେସ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨

ବୁର୍କିନା ଫାସ�ାସେ ସବାମା 
ବସି୍ାେଣ; ୩୫ ମତୃ

ଓଗାସ�ାଗ,ୁ ୬|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ପଶ୍ ଚିମ ଆଫ୍ଚିକୀୟ ଦେଶ 
ବୁକକିନା ଫାଦ�ାଦେ ଦବାମା ବ ଚିଦ୍ାେଣ ଘଟ ଚି ୩୫ ଜଣ 
ନାଗେ ଚିକ ପ୍ାଣ ହୋଇଛନ୍ଚି। ଏଥିଦେ ୩୭ ଜଣ ଦ�ାକ ମଧ୍ୟ 
ଆହତ ଦହାଇଛନ୍ଚି। �ାଦହ� ଦଷେତ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣେ ଦୋଦ�ାଦ�ପ୍  
�ାଦଗଣ୍ଣାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଦନକ ନାଗେ ଚିକ ଏବଂ ବ୍ୟବ�ାୟୀ 
ଦ�ନା ଗା� ଚିଦେ ବ� ଚି ୋଜଧାନୀ ଓଗାଦ�ାଗକୁୁ କ ଚିଣାବ ଚିକା 
ପାଇଁ ଯାଉଥିଦ�। ଏହ ଚି �ମୟଦେ ଏକ ଗାଡ ଚି ଉପଦେ 
ଆଇଇ�ଚି ବ ଚିଦ୍ାେଣ କୋଯାଇଥି�ା। ଅଦନକ ଗାଡ ଚି ମଧ୍ୟ ଏହା 
�ଂସ୍ପଶଣ୍ଣଦେ ଆ� ଚି ଯାଇଥିଦ�। ମତୃକଙ୍କ ମଧ୍ୟଦେ ଅଦନକ ଛାତ୍ର 
ମଧ୍ୟ �ାମ ଚି� ଅଛନ୍ଚି। ଦ�ମାଦନ ପସୁ୍ତକ ଆଣ ଚିବାକୁ ଯାଉଥିଦ�। 
�ଚୂନାଦଯାଗ୍ୟ ଦଯ ଗତ ୭ ବରଣ୍ଣ ଦହ�ା ବୁକକିନା ଫାଦ�ାଦେ 
ବ ଚିଦ୍ାହ ଜାେ ଚି େହ ଚିଛ ଚି। ଏଥିଦେ ୨୦୦୦େୁ ଊର୍ଦ୍ଣ୍ଣ ଦ�ାକ ପ୍ାଣ 
ହୋଇଥିବାଦବଦେ ୧୯ �ଷେେୁ ଊର୍ଦ୍ଣ୍ଣ ଦ�ାକ ଘେ ଛା� ଚିଯ ଚିବାକୁ 
ବାଧ୍ୟ ଦହାଇଛନ୍ଚି। ଦେଶେ ଉତ୍ତେ ଏବଂ ପବୂଣ୍ଣାଞ୍ଚେଦେ ଜଚିହାେୀ 
ଚେମପନ୍ୀ �ଂଗଠନ ବ ଚିଦ୍ାହେ ନ ଚିଆଁକୁ ଜୋଉଛନ୍ଚି। 
ଆଇଏ�ଆଇଏ� ଏବଂ ଅ�କାଏୋ �ହ ଚେମପନ୍ୀଙ୍କ 
�ମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା କୁହାଯାଉଛ ଚି। 

ଇ�ବ୍ଲୟ୍ୁଏସ୍  େଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରେଙ୍ଗସର  
୫ ଦ ସିନ ଶଣୁାଣ ସି କର ସିସବ େପୁ୍ର ସିମସକାର୍ଟ
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୬|୯ (ଏସେନ୍ ସି): 
�ପୁ୍ ଚିମଦକାଟଣ୍ଣ ୧୩ ତାେ ଚିଖଦେ 
ଇ�ବ୍ଲ୍୍ୟଏସ୍  (ଆର୍ କିକ 
ଅନଗ୍ର�େ ବଗଣ୍ଣ) �ଂେଷେଣ 
ମାମ�ାଦେ ଶଣୁାଣ ଚି କେ ଚିଦବ। 
ପ୍ଧାନ ବ ଚିଚାେପତ ଚି ୟ ୁ ୟ ୁ
�େଚିତଙ୍କ ଦନତୃତଦ୍ାଧୀନ 
ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଙ୍ଗେବାେ ଏହା 
ଉପଦେ ଶଣୁାଣ ଚି କେ ଚିଥିଦ� ଏବଂ ଏହ ଚି ମାମ�ାଦେ ୫ େଚିନ 
ଶଣୁାଣ ଚି କୋଯ ଚିବ ଦବା�ଚି କହ ଚିଥିଦ�। ପ୍ର୍ମ �ପ୍ାହଦେ ତ ଚିନ ଚି 
େ ଚିନ ଏବଂ େଦ୍ ଚିତୀୟ �ପ୍ାହଦେ ଶଣୁାଣ ଚି ଦହବ। ଏ ବ ଚିରୟଦେ ଆଉ 
ଦକୌଣ� ଚି ଆଦବେନ ୋଖ� ନ କେ ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ଧାନ ବ ଚିଚାେପତ ଚି 
ଆଦବେନକାେୀଙୁ୍କ କହ ଚିଥିଦ�।

କାର୍  ଭ ସିତସର ହୃଦଘାତ;  
ବ ସିସେ୍ ସି ବ ସିଧାୟକଙ୍କ ୍ରସ�ାକ
�ସକ୍ଷ୍ନୌ, ୬|୯ (ଏସେନ୍ ସି): 
ଉତ୍ତେପ୍ଦେଶ ବ ଚିଦଜପ ଚି 
ବ ଚିଧାୟକ ଅେବ ଚିନ୍ଦ ଗ ଚିେ ଚିଙ୍କ 
ପେଦ�ାକ ଘଟ ଚିଛ ଚି। ଦ� 
�ଖିମପେୁ ଦଖେ ଚି ଜଚିଲ୍ା ଦଗା�ା 
ବ ଚିଧାନ�ଭା ଦଷେତ୍ରେ ବ ଚିଧାୟକ 
ଥିଦ�। େ ଚିଦପାଟଣ୍ଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ 
କାଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମଦେ ଦଯାଗ ଦେବା 
ପାଇଁ ବ ଚିଧାୟକ କାର୍ ଦେ �ଦଷେ୍ୌ 
ଯାଉଥିଦ�। ଏହ ଚି �ମୟଦେ ତାଙ୍କେ ହୃେଘାତ ଦହାଇଥି�ା। 
ଚ ଚିକ ଚିତ୍ା ପାଇଁ �ଦଷେ୍ୌ ଦନବା ବାଟଦେ �ୀତାପେୁ ନ ଚିକଟଦେ 
ତାଙ୍କେ ମତୁୃ୍ୟ ଦହାଇଥି�ା। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଦଯାଗୀ ଆେଚିତ୍ୟନାର୍ 
ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟଦେ ଗଭୀେ ଦଶାକ ପ୍କାଶ କେ ଚିଛନ୍ଚି। 

େଡ଼କ ଦୁଘ୍ଟରଣାସର ୭ ମତୃ
ଶ୍ଲୀନଗର, ୬|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ଜମ୍-ୁକାଶ୍ୀେ ଭ୍ବାହ ଦ�ା�ା 
ମାଗଣ୍ଣଦେ ଦ�ାମବାେ ବ ଚିେମ୍ବ ଚିତ ୋତ ଚିଦେ ମମଣ୍ଣନୁ୍େ �ଡକ 
େୁଘଣ୍ଣଟଣା ଘଟ ଚିଛ ଚି। ଏଠାଦେ ଏକ ଗାଡ ଚି ଖାଇକୁ ଖ� ଚି ପଡଚିବାେୁ 
୨ ଜଣ ଦ�ାକଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଦହାଇଛ ଚି। ଦ�ାମବାେ �କାଦେ ମଧ୍ୟ 
ଏଠାଦେ �ଡକ େୁଘଣ୍ଣଟଣା ଘଟ ଚିଥି�ା। ଏହ ଚି େୁଘଣ୍ଣଟଣାଦେ ୨ 
ମହ ଚିୋଙ୍କ �ଦମତ ୫ ଦ�ାକଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଦହାଇଥି�ା। େୁଘଣ୍ଣଟଣା 
ପଦେ ୨ ଜଣ ଦ�ାକ ନ ଚିଦଖାଜ ଥିଦ�। ଦ�ମାନଙୁ୍କ ଦଖାଜଚିବା ପାଇଁ 
ତ�ା�ୀ ଅଭ ଚିଯାନ ଜାେ ଚି େହ ଚିଛ ଚି। 

ଶ୍ଲୀନଗର, ୬|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ଜମ୍-ୁକାଶ୍ୀେ ଅନନ୍ନାଗ 
ଜଚିଲ୍ାଦେ ମଙ୍ଗେବାେ �େୁଷୋବାହ ଚିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାେୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଦେ �ଂଘରଣ୍ଣ ଦହାଇଛ ଚି। ଏହ ଚି ଏନ୍ କାଉଣ୍ଟେଦେ ୨ 
ଆତଙ୍କବାେୀ ନ ଚିହତ ଦହାଇଛନ୍ଚି। ଦପା�କ୍ର ଚିେ ଚି ଅଞ୍ଚେଦେ 
ଆତଙ୍କବାେୀ �ୁଚ ଚି େହ ଚିଥିବା ଦନଇ ଦ�ନାକୁ �ଚୂନା 
ମ ଚିେ ଚିଥି�ା। ଏହା ପଦେ ତ�ା�ୀ ଅଭ ଚିଯାନ ଆେମ୍ଭ 
ଦହାଇଥି�ା। ଏହ ଚି �ମୟଦେ ଆତଙ୍କବାେୀ �େୁଷୋକମଣ୍ଣୀ 
ଉପେକୁ ଗେୁ ଚି ମାଡ କେ ଚିଥିଦ�। ପଦେ �େୁଷୋବାହ ଚିନୀ 
ଜବାବୀ କାଯଣ୍ଣ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କେ ଚିଥି�ା। କାଶୀ୍େ 
ଏ�ଚିଜଚିପ ଚି କହ ଚିଛନ୍ଚି ଦଯ ଆତଙ୍କବାେୀ ୋନ ଚିଶ ଭଟ୍ଟ ଓେଫ 
ଦକାକବ େୁେ ଚି ଏବଂ ବ�ାେତ ନବୀ ଏଚ୍ ଏମ୍  ଆତଙ୍କବାେୀ 
�ଂଗଠନେ �େ�୍ୟ ଥିଦ�। ଉଭଦୟ ୨୦୨୧ ଏପ୍ ଚି� ୯ଦେ 
ଜଦଣ ଟ ଚିଏ ��ଚିମ ଏବଂ ଦମ’ ମା�ଦେ େୁଇ �ାଧାେଣ 
ନାଗେ ଚିକଙ୍କ ହତ୍ୟାଦେ �ାମ ଚି� ଥିଦ�। ଅନ୍ୟପଷେଦେ 
ମଙ୍ଗେବାେ �କାଦେ ଜମ୍-ୁକାଶୀ୍େେ ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟ �ୀମା 
ନ ଚିକଟଦେ ପାକ ଚିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବ ଚିେତ ଚି ଉଲ୍ଙ୍ଘନ କେ ଚିଛ ଚି। ଅେନ ଚିଆ 
ଦଷେତ୍ରଦେ ବ ଚିଏସ୍ ଏଫ୍ େ ପାଦ୍ା�ଚିଂ ଟ ଚିମ୍  ଉପଦେ ପାକ ଚିସ୍ତାନ 
ଦେଞ୍ଜ�ଣ୍ଣ ଗେୁ ଚି ମାଡ କେ ଚିଛନ୍ଚି। ବ ଚିଏସ୍ ଏଫ୍  ମଧ୍ୟ ପା�ଟା 
ଜବାବ ଦେଇଛ ଚି। ଏଥିଦେ ଦକୌଣ� ଚି ଷେୟଷେତ ଚି ଦହାଇ ନାହ ିଁ 
ଦବା�ଚି ବ ଚିଏ�ଏଫ୍  ପଷେେୁ କୁହାଯାଇଛ ଚି। 

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୬|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ଗତ ୨୦ 
ବରଣ୍ଣଦେ ପ୍ର୍ମ ର୍େ ପାଇଁ ପାକ ଚିସ୍ତାନ 
ଏକ ଆତଙ୍କବାେୀକୁ ନ ଚିଜ ନାଗେ ଚିକ 
ମାନ ଚିଛ ଚି। ପାକ ଚିସ୍ତାନ ଦ�ାମବାେ 
�ସ୍କେ-ଇ-ଦତାଏବା (ଏ�ଇଟ ଚି) 
ଆତଙ୍କବାେୀେ ଶବକୁ 
ଭାେତଠାେୁ ଗ୍ରହଣ 
କେ ଚିଛ ଚି। ଅଧିକାେୀଙ୍କ 
ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପବୂଣ୍ଣେୁ 
ଜମ୍-ୁକାଶ୍ୀେଦେ ଆତଙ୍କବାେୀ 
କାଯଣ୍ଣ୍ୟକୋପଦେ �ାମ ଚି� ନ ଚିଜ 
ନାଗେ ଚିକଙ୍କ ଶବ ଦନବାକୁ 
ଇ��ାମାବାେ ମନା କେ ଚି ଆ�ଥୁି�ା। 
ପ ଚିଓଦକେ ଦକାଟ�ଚି �ବ୍ଜଦକାଟେ 
ଗ୍ରାମେ ବା� ଚିନ୍ଦା ତବାେକ ହୁଦ�ୈନ 
(୩୨) ଗତ ୨୧ ତାେ ଚିଖଦେ ଭାେତୀୟ 
�ୀମାଦେ ଅନୁପ୍ଦବଶ ଉେ୍ୟମ 

କେୁଥିବାଦବଦେ ଧୋ ପଡଚିଥି�ା। 
ଏହ ଚି �ମୟଦେ ତାହାେ କାନ୍ଧ 
ଏବଂ ପାେଦେ ଗେୁ ଚି ବାଜଚିଥି�ା। 
�େୁଷୋବାହ ଚିନୀ ଏହ ଚି ଆତଙ୍କବାେୀକୁ 
ହସ୍ପ ଚିଟା�ଦେ ଭତ୍ତକି କୋଇଥି�ା। 

ଦ�ଠାଦେ ତାହାେ 
ଅପଦେ�ନ ଦହାଇଥି�ା। 
ଆତଙ୍କବାେୀେ ଜୀବନ 
ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦ�ୈନ ଚିକମାଦନ 

୩ ୟନୁ ଚିଟ େକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଦ�। 
ଦଜୋ �ମୟଦେ ଦ� ଭାେତୀୟ 
ଦପାଷ୍ଟ ଉପଦେ ଆକ୍ରମଣ ରଡଯନ୍ତେ 
ଖ�ୁା�ା କେ ଚିଥି�ା। ଦତଦବ 
ଶନ ଚିବାେ ହୃେଘାତଦେ ହୁଦ�ୈନ ପ୍ାଣ 
ହୋଇଥି�ା। �ମସ୍ତ ଔପଚାେ ଚିକତା 
ପେୂଣ କେ ଚିବା ପଦେ ହୁଦ�ୈନେ ଶବ 
ପାକ ଚିସ୍ତାନକୁ ପ୍ୋନ କୋଯାଇଥି�ା।

ଏନ୍ ର୍ାଉଣ୍ଟେସେ ୨ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନହିତ
ପାର୍ସି୍ାନେ ଅସ୍ତ୍ରବେିତ ିଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ

ଆତଙ୍କବାଦୀରୁ୍ ନଜି ନାଗେରି୍ ମାନଲିା ପାର୍ସି୍ାନ

୨୦ ବର୍ଟସର  
ପ୍ରଥମ

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୬|୯ (ଏସେନ୍ ସି): କଦୋନା 
ଭୂତାଣ ୁ ବ ଚିଦୋଧଦେ ଭାେତେ ପ୍ର୍ମ ନାଜା� 
ଟ ଚିକାକୁ ମଞ୍ଜେୁ ଚି ମ ଚିେ ଚିଛ ଚି। ହାଇେୋବାେେ 
କମ୍ାନୀ ଭାେତ ବାଦୟାଦଟକ ଏହ ଚି ଟ ଚିକା ପ୍ସୁ୍ତତ 
କେ ଚିଛ ଚି। ଡ୍ରଗ୍ସ କଦଣ୍ଟା୍�େ ଦଜଦନୋ� ଅଫ୍  
ଇଣ୍ଡଚିଆ (�ଚି� ଚିଜଚିଆଇ) ମଙ୍ଗେବାେ ଏହ ଚି ଟ ଚିକାେ 
ଜେୁେୀକାେୀନ ବ୍ୟବହାେ ଅନୁମତ ଚି (ଇୟଏୁ) 
ଦେଇଛନ୍ଚି। ୧୮ ବରଣ୍ଣେୁ ଊର୍ଦ୍ଣ୍ଣ ଦ�ାକ ଏହ ଚି ଟ ଚିକା 
ଦନଇପାେ ଚିଦବ। ଦକନ୍ଦ୍ର �ଦ୍ାସ୍୍ୟମନ୍ତୀ ମନ�ଖୁ 
ମାଣ୍ଡଭୀୟ ଟଦ୍ ଚିଟ କେ ଚି ଏହ ଚି �ଚୂନା ଦେଇଛନ୍ଚି। 
ଦ� ନାଜା� ଟ ଚିକାକୁ ଭାେତେ ବଡ ଉପ�ବ୍ ଚି 
କହ ଚିଛନ୍ଚି। କଦୋନା ବ ଚିଦୋଧୀ �ଦ଼େଇଦେ ଏହା 
ଏକ ବଡ ପେଦଷେପ ଦବା�ଚି ଉଦଲ୍ଖ କେ ଚିଛନ୍ଚି। 
ଭାେତ ବାଦୟାଦଟକ ଏହ ଚି ନାଜା� ଟ ଚିକାେ ନାମ 
‘ବ ଚିବ ଚିଭ ଚି୧୫୪’ େଖିଛନ୍ଚି। ଏହ ଚି ଟ ଚିକାକୁ ନାକଦେ 
ନ ଚିଆଯ ଚିବ। ଏହା ନାକ ମାଧ୍ୟମଦେ ଶେୀେଦେ 
ପ୍ଦବଶ କେ ଚିର୍ାଏ। ଏହା ଶେୀେଦେ ପହଞ୍ଚ ଚିବା 
ମାଦତ୍ର ଭୂତାଣ ୁ �ଂକ୍ରମଣକୁ ବନ୍ଦ କେ ଚିର୍ାଏ। ଏହ ଚି 
ଟ ଚିକା ଦନବା ପାଇଁ � ଚିେ ଚିଞ୍ଜେ ଆବଶ୍ୟକତା ପ�ଚି 

ନ ର୍ାଏ। ନାଜା� ଟ ଚିକା ଦେବାକୁ �ଦ୍ାସ୍୍ୟକମଣ୍ଣୀଙୁ୍କ 
�ଦ୍ତନ୍ତ ପ୍ଶ ଚିଷେଣ େଚିଆଯ ଚିବ। ଏହାକୁ ପ୍ାର୍ମ ଚିକ ଟ ଚିକା 
ଭାଦବ େ ଚିଆଯ ଚିବ। ନାଜା� ଟ ଚିକାକୁ ଦକାଭାକ୍ ଚିନ 
ଏବଂ ଦକାଭ ଚି� ଚି�୍ଡେ ବୁଷ୍ଟେ ଦ�ାଜ୍  ଭାଦବ ମଧ୍ୟ 
େଚିଆଯାଇପାଦେ। ଭାେତ ବାଦୟାଦଟକ୍ େ ଏମ୍ �ଚି 
ତର୍ା ଅଧ୍ୟଷେ ଡ. କୃଷ୍ା ଏ�ା କହ ଚିଛନ୍ଚି ଦଯ ଦପା�ଚିଓ 
ଭେଚି ଏହ ଚି ଟ ଚିକାେ ୪ ଡ୍ରପ୍ସ ଦନବାକୁ ପ�ଚିବ। 
ଉଭୟ ପ�ୁାଦେ େୁଇ େୁଇ ଦଠାପା ପକାଯ ଚିବ। 
�ଚୂନାଦଯାଗ୍ୟ ଦଯ ହାଇେୋବାେ କମ୍ାନୀ ୪ 
ହଜାେ ଦ�ଦ୍ଚ୍ାଦ�ବୀଙ୍କ ଉପଦେ ନାଜା� ଟ ଚିକାେ 
ପେୀଷେଣ କେ ଚିଥି�ା। ଏହାେ ଦକୌଣ� ଚି ପାଶଦ୍ଣ୍ଣ 
ପ୍ତ ଚିକ୍ର ଚିୟା ଏ ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ �ାମ୍ ନାକୁ ଆ� ଚିନାହ ିଁ ଦବା�ଚି 
କମ୍ାନୀ ପଷେେୁ କୁହାଯାଇଛ ଚି।

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାୋ� ର ସିକାକୁ ମଞ୍ରୁ ସି

୧୮ ବର୍ଷେୁ ଊର୍ଦ୍୍ଷ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ ଦଆିଯବି

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୬ା୯(ଏସେନ୍ ସି): �େକାେୀ 
ଘଦୋଇ ଭାଗ ଚିୋେୀ (ପ ଚିପ ଚିପ ଚି) 
ମାଧ୍ୟମଦେ ୧୫୦ ଦଯାଡା ଯାତ୍ରୀବାହୀ 
ଦ୍ନ ଚୋଚେ ପାଇଁ ଭାେତୀୟ 
ଦେେବାଇ ପଷେେୁ ପ୍ର୍ମ ର୍େ �ାଗ ଚି 
ଘଦୋଇ �ଂସ୍ାଠାେୁ ବ ଚିଡ୍  ଆହଦ୍ାନ 
କୋଯାଇଥିବା �ମ୍କଣ୍ଣଦେ ଏକ ପ୍ମଖୁ 
ଦେୈନ ଚିକ ଏବଂ ଏହାେ � ଚିଜଚିଟା� 

�ଂସ୍କେଣଦେ ଖବେ ପ୍କାଶ ପାଇଛ ଚି। 
ଏ�ବୁ ଦ୍ନ୍ ଦେ ଯାତ୍ରୀ ଭଡା �ମ୍କଣ୍ଣଦେ 
ନ ଚିଷ୍ପତ୍ତଚି ଦନବାେ �ଦ୍ାଧୀନତା ଘଦୋଇ 
�ଂସ୍ା ନ ଚିକଟଦେ େହ ଚିବ ଦବା�ଚି ଏହ ଚି 
ଖବେଦେ େଶଣ୍ଣାଯାଇଛ ଚି।  ମାତ୍ର ଦେେ 
ମନ୍ତାେୟ ପଷେେୁ ଗଣମାଧ୍ୟମଦେ ପ୍କାଶ 
ପାଇଥିବା ଏଭେଚି ବ ଚିଭ୍ାନ୍ ଚିକେ ଖବେକୁ 
ଖଣ୍ଡନ କୋଯାଇଛ ଚି। ଏଭେଚି ଖବେଦେ 

ଦକୌଣ� ଚି �ତ୍ୟତା ନାହ ିଁ ଦବା�ଚି ମନ୍ତାେୟ 
ସ୍ପଷ୍ଟ କେ ଚିଛ ଚି। ଦେେ ମନ୍ତାେୟ ଏଭେଚି 
ଦକୌଣ� ଚି ପ୍ସ୍ତାବ ଉପଦେ ବ ଚିଚାେ 
କେୁନାହ ିଁ କ ଚିମ୍ବା ନ ଚିକଟଦେ ଏପେ ଚି 
ଦକୌଣ� ଚି ବ ଚିଡ୍  ଆହଦ୍ାନ କୋଯାଇନାହ ିଁ । 
ଦତଣ ୁଏଭେଚି ଖବେ �ମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଭାଦବ ମ ଚିର୍୍ୟା 
ଏବଂ ଅଂଶୀୋେମାଦନ ଏଥିପ୍ତ ଚି ଧ୍ୟାନ ନ 
ଦେବାକୁ ମନ୍ତାେୟ ପଷେେୁ କୁହାଯାଇଛ ଚି।

ସଭା୍ାଳ, ୬|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ମଧ୍ୟପ୍ଦେଶ ଦମାଦେନା 
ଜଚିଲ୍ା ଏକ ଷ୍ଟା�ଚିୟମ େଣଦଷେତ୍ରଦେ ପେ ଚିଣତ ଦହାଇଛ ଚି। 
ଏଠାଦେ ଅଗ୍ଚିବୀେ ଆଶାୟୀ େୁଇ ଦଗାଷ୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଦେ 
େନ ଚିଂ ୍ାକକୁ ଦନଇ �ଂଘରଣ୍ଣ ଦହାଇଛ ଚି। ଏହାେ ଭ ଚି� ଚିଓ 
ଦ�ା� ଚିଆ� ମ ଚି� ଚିଆଦେ ଭାଇୋ� ଦହବାଦେ �ାଗ ଚିଛ ଚି। 
ଏଥିଦେ ଦଗାଟ ଚିଏ ଦଗାଷ୍ୀେ ଯବୁକ ଅନ୍ୟ ଦଗାଷ୍ୀେ ଯବୁକଙୁ୍କ 
ଦଗା�ାଇ ଦଗା�ାଇ ବାଡଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମ ଚିେୁଛ ଚି। ଉଭୟ 
ଦଗାଷ୍ୀ ପେସ୍ପେ ଉପଦେ ପର୍େ ମାଡ କେ ଚିଛନ୍ଚି। ବଡ 
ବାଡଚି ଧେ ଚି ମାେପ ଚିଟ୍  ଦହାଇଛନ୍ଚି। କ ଚିଛ ଚି ବ୍ୟକ୍ତ ଚି ତଦେ ପଡଚି 
ଯାଇଥିବାଦବଦେ ଅନ୍ୟମାଦନ ତାଙୁ୍କ ବାଡଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ 
ମ ଚିେ ଚିଛ ଚି। ଷ୍ଟା� ଚିୟମଦେ ଗେୁ ଚି ମଧ୍ୟ ଫୁଟ ଚି ଥିବା କୁହାଯାଉଛ ଚି। 

ପ�ୁ ଚି� ଏ ଦନଇ ଏକ ମାମ�ା େୁଜୁ କେ ଚି ତେନ୍ ଆେମ୍ଭ 
କେ ଚିଛ ଚି। ଏହ ଚି ହ ଚିଂ�ାଦେ ୪ ଆଶାୟୀ ଆହତ ଦହାଇଛନ୍ଚି। 
ଦେୌ�କୁ ଦନଇ ଭୀମୋଓ ଆଦମ୍ବେକେ ଷ୍ଟା�ଚିୟମଦେ ଏହ ଚି 
�ଂଘରଣ୍ଣ ଦହାଇଥି�ା। ପ�ୁ ଚି� ୪ ଜଣଙୁ୍କ ଗ ଚିେଫ କେ ଚିଛ ଚି।

�ଣ୍ଡନ, ୬|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ବ୍ ଚିଦଟନେ 
୫୬ତମ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଭାଦବ �ଚିଜ୍  
୍ସ୍  ଶପର୍ ଦନଇଛନ୍ଚି। ସ୍କଟ�ାଣ୍ଡେ 
ବାଲ୍ ଦମାୋ� କା��ଦେ ୋଣୀ 
ଏ�ଚିଜାଦବର୍ (୯୬) ତାଙୁ୍କ ପେେ 
ଶପର୍ପାଠ କୋଇଛନ୍ଚି। �ାଧେଣତଃ 
ଏହ ଚି କାଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମ �ଣ୍ଡନେ ବକ ଚିଂହାମ 
ୋଜପ୍ା�ାେଦେ ଦହାଇର୍ାଏ। କ ଚିନୁ୍ 
ୋଣୀ ଏଦବ ସ୍କଟ�ାଣ୍ଡଦେ ଅଛନ୍ଚି। 
ୋଣୀଙ୍କ �ଦ୍ାସ୍୍ୟାବସ୍ା ଖୋପ ଥିବା 
ଦଯାଗୁଁ ସ୍କଟ�ାଣ୍ଡଦେ ନୂଆ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ଶପର୍ ଦନଇଛନ୍ଚି। ୧୯୯୪ଦେ �ଚିଜ୍  
୍ସ୍  ଦଯଉଁ ୋଣୀଙୁ୍କ ଦଖା�ାଦଖା�ଚି 
ଭାଦବ ବ ଚିଦୋଧ କେ ଚିଥିଦ� ଦ� ତାଙ୍କ 
�ାମ୍ ନାଦେ ହ ିଁ ଶପର୍ ଦନଇଥିଦ�। 
ୋଜତନ୍ତକୁ ବ ଚିଦୋଧ କେୁଥିବା ପ୍ର୍ମ 

ମହ ଚିୋ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙୁ୍କ ୋଣୀ ପ ଚିଏମ୍ ଙ୍କ 
� ଚିଲ୍  ତର୍ା ଦମାହେ ପ୍ୋନ କେ ଚିଥିଦ�। 
ଏହା ପଦେ ୍� ନ ଚିଜ କ୍ୟାବ ଚିଦନଟ୍  ଗଠନ 
କେ ଚିଦବ। େ ଚିଦପାଟଣ୍ଣ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ଦେୌ�ଦେ ପୋସ୍ତ ଦହାଇଥିବା ଋର ଚି 
�ନୁକଙୁ୍କ ଏହ ଚି କ୍ୟାବ ଚିଦନଟ୍ ଦେ ସ୍ାନ 

ମ ଚିେ ଚିବ ନାହ ିଁ। ମନ୍ତୀମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ଚିେ 
ଦହାଇ�ାେ ଚିଛ ଚି। ଶୀରଣ୍ଣେ ୪ ସ୍ାନଦେ 
ଅଣ ବ୍ ଚିଟ ଚିଶ�ଣ୍ଣ �ାଂ�େଙ୍କ ନାମ େହ ଚିଛ ଚି। 
ଦବାେ ଚି� ଜନ�ନ୍ ଙ୍କ �େକାେଦେ �ନୁକ 
ଅର୍ଣ୍ଣମନ୍ତୀ ଥିଦ�। ବ୍ ଚିଦଟନ ଅର୍ଣ୍ଣବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
କଦୋନା ପ୍ଭାବେୁ ମକୁୁୋଇବା 

ଦନଇ �ାୋ ବ ଚିଶଦ୍ଦେ ତାଙ୍କେ ପ୍ଶଂ�ା 
କୋଯାଇଥି�ା। 

ଏହା ପବୂଣ୍ଣେୁ ଦବାେ ଚିସ୍  ଜନ�ନ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ବା�ଭବନ ୧୦ �ାଉନ ଚିଂ 
ଷ୍ଟ ଚିଟ୍ ଦେ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଭାଦବ ଦଶର ଭାରଣ 
ଦେଇଥିଦ�। ଦ� ପଣୁ ଚିର୍ଦେ ଦଫେ ଚିଦବ 
ଦବା�ଚି ଭେ�ା ଦେଇଥିଦ�। ପଦେ ପତ୍ୀଙ୍କ 
�ହ ସ୍କଟ�ାଣ୍ଡଦେ ପହଞ୍ଚ ଚି ମହାୋଣୀଙୁ୍କ 
ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ୋନ କେ ଚିଥିଦ�। �ଚୂନା 
ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କଟ�ାଣ୍ଡଦେ ମହାୋଣୀଙୁ୍କ 
ଦଭଟ ଚିବା ପାଇଁ ୍� ଏବଂ ଜନ�ନ ଅ�ଗା 
ଅ�ଗା ବ ଚିମାନଦେ ଆ� ଚିଥିଦ�। ଜନ୍ �ନଙ୍କ 
ମହାୋଣୀଙୁ୍କ ଦଭଟ ଚି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ୋନ 
କେ ଚିଥିଦ�। ଏହାେ ୩୮ ମ ଚିନ ଚିଟ ପଦେ 
୍ସ୍  ପହଞ୍ଚ ଚି ଥିଦ�। ଦ� ନ ଚିଯକୁ୍ତ ଚି ପତ୍ର ଦନଇ 
ମହାୋଣୀଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାେ ଦେଇଥିଦ�।

ମମୁ୍ବଇ,୬ା୯(ଏସେନ୍ ସି): ମଙ୍ଗେବାେ 
ମମୁ୍ବାଇେ ୱ�କି ଶ୍ଶାନଦେ ପା�ଣ୍ଣୀ େୀତ ଚିନୀତ ଚି 
ଅନୁଯାୟୀ ଟାଟା ଗରୁପ୍ େ ପବୂଣ୍ଣତନ 
ଦଚୟାେମ୍ୟାନ୍ �ାଇେସ୍ ମ ଚିସ୍ତ୍ରୀ (୫୪ଙ୍କେ) 
ଆଜଚି ଶବୋହ କୋଯାଇଛ ଚି। ମ ଚିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦଶର 
ଯାତ୍ରା ମମୁ୍ବାଇେ ୱା�ଦକଶ୍ୱେଦେ ଥିବା 
ତାଙ୍କ �ାଗେ ଦଫ� ଚିଙ୍ଗଗ୍  ମାନ�େୁ ବାହାେ ଚି 
ୱ�କି ଶ୍ଶାନଦେ ପହଞ୍ଚ ଚିଥି�ା   | ଏହା ପବୂଣ୍ଣେୁ 
�ାଇେସ୍ ମ ଚିଷ୍ଟ ଚି ପାଇଁ ଆଦୟାଜଚିତ ପ୍ାର୍ଣ୍ଣନା 
�ଭାଦେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ ଏବଂ ଦଗାବ ଚିନ୍ଦ 
ଦଗାପାେେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଗାନ କୋଯାଇଥି�ା। 
�ାଇେ�ଙ୍କ ଅନ୍ଚିମ �ଂସ୍କାେଦେ ଦଯାଗଦେବା 
ପାଇଁ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଏଚ୍ �ଚିଏଫ୍ � ଚି ଅଧ୍ୟଷେ 
େୀପକ ପାଦେଖ, ଏନ୍ � ଚିପ ଚି ଦନତା �ପୁ୍ ଚିୟା 
�ଦୁ� ଏବଂ ବହୁ ପେ ଚିବାେ ବନୁ୍ଧ ଆ� ଚିଥିଦ�।  

ମହାୋଷ୍ଟେ ପା�ଘେଦେ ��କ 
େୁଘଣ୍ଣଟଣାଦେ ଉଦେ୍ୟାଗପତ ଚି ତର୍ା ଟାଟା 

�ନ୍ସେ ପବୂଣ୍ଣତନ ଅଧ୍ୟଷେ �ାଇେ� ମ ଚିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ପଦେ କାେ ନ ଚିମଣ୍ଣାତା ମ�କି� ଚିଜ୍ େ �େୁଷୋ 
ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଦନଇ ଅଦନକ ପ୍ଶ୍ ଉଠାଇଛ ଚି 
ପ�ୁ ଚି�। େୁଘଣ୍ଣଟଣା �ମୟଦେ ଏ�ୟଭୁ ଚିେ 
ଏୟାେବ୍ୟାଗ କାହ ିଁକ ଚି ଦଖା�ଚି ନ ଥି�ା ଦବା�ଚି 
କମ୍ାନୀକୁ ଦପା�ଚି� ପ୍ଶ୍ କେ ଚିଛ ଚି। କାେଦେ 
ଦକୌଣ� ଚି ଯାନ୍ତ ଚିକ ତରୁଟ ଚି ଥି�ା କ ଚି କ ଚିମ୍ବା ଟାୟାେେ 
ଦପ୍�େ ଦକଦତ େହ ଚିର୍�ା। ଧକ୍ା ଦହବା 

ପଦେ ଗା�ଚିେ ଷ୍ଟ ଚିୟେ ଚିଂ �କ୍  ଦହାଇଯାଇ 
ଥି�ା କ ଚି ଦବା�ଚି ଏହ ଚିଭେଚି କ ଚିଛ ଚି ପ୍ଶ୍ ଉଠାଇଛ ଚି 
ପ�ୁ ଚି�। ଏହ ଚି �ବୁ ପ୍ଶ୍େ ଜବାବ ଏଦବ କାେ  
ନ ଚିମଣ୍ଣାତା ନ ଚିଜ େ ଚିଦପାଟଣ୍ଣଦେ ଦେଦବ। �ତୂ୍ର 
ଅନୁ�ାଦେ କାେ ନ ଚିମଣ୍ଣାତା କମ୍ାନୀ କାେେ 
�ାଟା ଦେକ�କିଂ ଚ ଚିପକୁ � ଚିଦକା�ଚିଂ ପାଇଁ 
ଜମଣ୍ଣାନୀ ପଠାଇବ ଦବା�ଚି ଦପା�ଚି�କୁ �ଚୂନା 
ଦେଇଛ ଚି। େ ଚିଦପାଟଣ୍ଣ ଆ� ଚିବା ପଦେ �ମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ 
�ଚୂନା ଦପା�ଚି�କୁ ଉପ�ବ୍ କୋଯ ଚିବ। 
ଦତଦବ ଏହ ଚି ପ୍କ୍ର ଚିୟାଦେ ଅଦନକ େଚିନ 
�ାଗ ଚିପାଦେ। ଏହ ଚି ଟା�ା ଦେକ�ଣ୍ଣଦେ ଗା�ଚି 
ବାବେଦେ ବ ଚିସୃ୍ତତ ତର୍୍ୟ ମ ଚିେ ଚିପାେ ଚିବ। 
େୁଘଣ୍ଣଟଣା �ମୟଦେ କାେେ ଗତ ଚି ଦକଦତ 
ଥି�ା ଦ� �ମ୍କଣ୍ଣଦେ ମଧ୍ୟ �ଚୂନା ମ ଚିେ ଚିପାେ ଚିବ। 
ଅନ୍ୟପଦଟ ଯାତ୍ରା �ମୟଦେ �ାଇେ� ମ ଚିସ୍ତ୍ରୀ 
ମଝ ଚିଦେ ଦକଉଁଠ ଚି ଅଟକ ଚି ଥିଦ� କ ଚି ନାହ ିଁ ଦ� 
ବାବେଦେ ମଧ୍ୟ ଦପା�ଚି� ତେନ୍ କେୁଛ ଚି। 

ର୍୍ୟାବସିନଟସେ ଋର ି�ନୁର୍ଙୁ୍କ ମଳିବିନ ିସ୍ାନ
ମମୁ୍ବଇସେ ପା�୍ଷୀ େୀତନିୀତସିେ ସହଲା �ାଇେସ୍  ମସି୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ମି �ଂସ୍ାେ

ଜମ୍ଷାନୀ ପଠାଯବି ର୍ାର୍  ଡାଟା ଚପି୍ 
ବ୍ ରିଟେନର ୫୬ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଟେ ଶପଥଟନଟେ େରିଜ୍  ଟ୍ରସ୍ 

ମଧ୍ୟପ୍ରସଦଶସେ ଅଗ୍ବିୀେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସେ �ଂଘର୍ଷ ପପିପିସିେ ଯାତ୍ୀବାହୀ ସରେନ୍  ଚଳାଚଳ ଖବେରୁ୍ ସେଳବାଇେ ଖଣ୍ଡନ

ସର୍ୌଣ� ିନଲିାମ ଆହଦ୍ାନ ର୍ୋଯାଇନାହ ିଁ

୭୦ ବର୍ଷ ପସେ ଭାେତ 
ସଦଖିବ ଚତିାବାଘ

ଜନ୍ମଦନିସେ ଚତିା ସ୍ାନାନ୍େ ର୍ାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମରୁ୍ 
ସଲାର୍ାପ୍ଷଣ ର୍େସିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ

ସଭା୍ାଳ, ୬|୯ (ଏସେନ୍ ସି): 
�ତୁେୀ (୭୦) ବରଣ୍ଣ ପଦେ 
ଭାେତଦେ ପଣୁ ଚି ଚ ଚିତାବାଘ 
ଦେଖିବାକୁ ମ ଚିେ ଚିବ। 
ମଧ୍ୟପ୍ଦେଶ ଦଶ୍ୟାପେୁେ କୁଦନା 
ନ୍ୟା�ନା� ପାକଣ୍ଣକୁ ନାମ୍ବ ଚିଆ 
ଏବଂ େଷେ ଚିଣ ଆଫ୍ଚିକାେୁ ୮ଟ ଚି ଚ ଚିତାବାଘ ଆ� ଚିବ। ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ନଦେନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ ଜନ୍େ ଚିନ ଅବ�େ (ଦ�ଦପଟେମ୍ବେ ୧୭)ଦେ 
ଏହ ଚି ସ୍ାନାନ୍େ କାଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ ଚିତ ଦହବ। ଏହ ଚି କାଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମଦେ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ �ାମ ଚି� ଦହଦବ। ମଧ୍ୟପ୍ଦେଶ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଶ ଚିବୋଜ 
� ଚିଂହ ଦଚୌହାନ କ୍ୟାବ ଚିଦନଟ ଦବୈଠକ ପବୂଣ୍ଣେୁ ମନ୍ତ ଚିପେ ଚିରେକୁ ଏହ ଚି 
�ଚୂନା ଦେଇଛନ୍ଚି। ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦେଖି ଦଭାପାେ ଏବଂ 
ଦଶ୍ୟାପେୁଦେ ଦଜାେୋେ ପ୍ସୁ୍ତତ ଚି ଚା�ଚିଛ ଚି। ଦଶ୍ୟାପେୁଦେ ୭ଟ ଚି 
ଦହ�ଚିପ୍ୟା� ନ ଚିମଣ୍ଣାଣ ଦହାଇଛ ଚି। ଏଥିେୁ ୩ଟ ଚି ନ୍ୟା�ନା� ପାକଣ୍ଣ 
ଭ ଚିତଦେ େହ ଚିଛ ଚି। ଦହ�ଚିକପଟେେ �ାହାଯ୍ୟଦେ ଚଚିତା ବାଘଙୁ୍କ ସ୍ାନାନ୍େ 
କୋଯ ଚିବ। ଦତଦବ ପାକଣ୍ଣ ବାହାଦେ ଭ ଚିଭ ଚିଆଇପ ଚିଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ 
୪ଟ ଚି ଦହ�ଚିପ୍ୟା� ପ୍ସୁ୍ତତ ଦହାଇଛ ଚି। �ଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ଚ ଚିତା ବାଘଙୁ୍କ 
ପ୍ର୍ଦମ ନାମ୍ବ ଚିୟାେୁ େ ଚିଲ୍ୀ ଅଣାଯ ଚିବ। ଏଠାେୁ ଗଦ୍ା� ଚିୟେ ବ ଚିମାନବନ୍ଦେ 
ନ ଚିଆଯ ଚିବ। ପଦେ ଆକାଶମାଗଣ୍ଣଦେ ଚ ଚିତାବାଘଙୁ୍କ କୁଦନା ନ ଚିଆଯ ଚିବ। 
�ତୂ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ୧୭ ତାେ ଚିଖଦେ ନାମ୍ବ ଚିୟାେୁ ଚ ଚିତାବାଘ ଆ� ଚିଦବ। 
ଏଥିପାଇଁ ୨ଘଣ୍ଟା ୧୦ ମ ଚିନ ଚିଟ �ାଗ ଚିବ। ପଦେ ଚଚିତାବାଘଙୁ୍କ ୩୦ େ ଚିନ 
ପାଇଁ �ଙ୍ଗଦୋଧଦେ େଖାଯ ଚିବ। ଏହା ପଦେ ଧିଦେ ଧିଦେ ଚଚିତାକୁ 
ବଡ ଖଆୁ�କୁ ସ୍ାନାନ୍େ କୋଯାଇ ଜଙ୍ଗ�ଦେ ଛା� ଚି େ ଚିଆଯ ଚିବ। 
ଦ�ମାନଙ୍କ ଉପଦେ ୮ ମା� ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ କଡା େୃଷ୍ଟ ଚି େଖାଯ ଚିବ।

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୬|୯ (ଏସେନ୍ ସି): ବାଂ�ାଦେଶ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦଶଖ ହ� ଚିନା ମଙ୍ଗେବାେ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ନଦେନ୍ଦ୍ର ଦମାେୀଙ୍କ �ହ 
ଦବୈଠକ କେ ଚିଛନ୍ଚି। ଏହ ଚି ଦବୈଠକ ପଦେ 
ମ ଚିେ ଚିତ ବ ଚିବୃତ ଚି ଜାେ ଚି କୋଯାଇଛ ଚି। ଏଥିଦେ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀ କହ ଚିଥିଦ� ଦଯ ଗତ ବରଣ୍ଣ 
ବାଂ�ାଦେଶ �ଦ୍ାଧୀନତାେ ୫୦ ବରଣ୍ଣ ପେୂଣ 
କେ ଚିଛ ଚି। ଭାେତ ମଧ୍ୟ ପ୍ର୍ମ ଦମୈତ୍ରୀ େ ଚିବ�େ 
ପାେନ କେ ଚିଥି�ା। ଆଗାମୀ େ ଚିନଦେ 
ଉଭୟ ଦେଶେ �ମ୍ବନ୍ଧ ନୂଆ ଶ ଚିଖେ ଛୁଇବଁ। 
ବାଂ�ାଦେଶ ଏବଂ ଭାେତ ମଧ୍ୟଦେ ବାଣ ଚିଜ୍ୟ 
ବ୍ୟବ�ାୟ କ୍ରମାଗତ ଭାଦବ ବୃର୍ ଚି ପାଇବାଦେ 
�ାଗ ଚିଛ ଚି। ଆଇଟ ଚି, ମହାକାଶ, ପେମାଣ ୁଆେଚି 
ଦଷେତ୍ରଦେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟଦେ ଆଦ�ାଚନା 
ଜାେ ଚି େହ ଚିଛ ଚି। ଉଭୟ ଦେଶେ ଦ�ାକମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଦେ �ମ୍କଣ୍ଣ ବୃର୍ ଚି ପାଉଛ ଚି। 

ଭାେତ ଗସ୍ତଦେ ଆ� ଚିଥିବା ବାଂ�ଦେଶ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦଶଖ୍  ହ� ଚିନାଙୁ୍କ ମଙ୍ଗେବାେ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀ ୋଷ୍ଟପତ ଚି ଭବନଦେ 
�ଦ୍ାଗତ କେ ଚିଥିଦ�। ଏହ ଚି �ମୟଦେ 
େୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟଦେ ୭ ଚୁକ୍ତ ଚି �ଦ୍ାଷେେ ଚିତ 
ଦହାଇଥି�ା। ଦବୈଠକ ପବୂଣ୍ଣେୁ ହ� ଚିନା 
କହ ଚିଥିଦ� ଦଯ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭ� 
ଚର୍ଣ୍ଣା ଦହବ। ଦେଶକୁ ଆର୍ କିକ ଭାଦବ 

ବ ଚିକଶ ଚିତ କେ ଚିବା ଏବଂ ଦ�ାକଙ୍କ ଦମୌେ ଚିକ 
ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପେୂଣ କେ ଚିବା ଆମେ ମଖୁ୍ୟ 
ଉଦଦେଶ୍ୟ। ବନୁ୍ଧତା େଦ୍ାୋ �ମସ୍ତ �ମ�୍ୟାକୁ 
�ମାଧାନ କୋଯାଇପାେ ଚିବ। �ବୁଦବଦେ 
ଆଦମ ଏପେ ଚି କେ ଚିଆ�ଛୁୁ। ୋଷ୍ଟପତ ଚି 
ଭବନଦେ ହ� ଚିନା କହ ଚିଥିଦ� ଦଯ ଭାେତ 
�ଦ୍ାଧୀନତା ପାଇବାଦେ ଆମକୁ ବହୁତ 
�ହଦଯାଗ ଏବଂ �ମର୍ଣ୍ଣନ କେ ଚିଛ ଚି। ଏଥିପାଇଁ 
ବାଂ�ାଦେଶ ଭାେତ ପ୍ତ ଚି କୃତଜ୍ଞ। ଉଭୟ 
ଦେଶ ପେସ୍ପେକୁ �ହଦଯାଗ ଜାେ ଚି େଖିଦବ। 
ଦ�ାକଙ୍କ ମଧ୍ୟଦେ �ହଦଯାଗ ବୃର୍ ଚି, ଗେ ଚିବ ଚିକୁ 
ଦଶର କେ ଚିବା ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣନୀତ ଚିକୁ �େୃ଼େ 
�ାଗ ଚି େୁଇ ଦେଶ କାଯଣ୍ଣ୍ୟ କେ ଚିଦବ। ଦକବେ 
ଭାେତ-ବାଂ�ାଦେଶ ନୁଦହ,ଁ ବେଂ �ମଗ୍ର 
େଷେ ଚିଣ ଏ� ଚିଆେ ଦ�ାକଙ୍କ ଜୀବନଧାେଣେ 

ମାନ ଉନ୍ନତ କେ ଚିବା ପାଇଁ କାଯଣ୍ଣ୍ୟ କେ ଚିବୁ। 
ଏହା ପବୂଣ୍ଣେୁ ଦଶଖ ହ� ଚିନା ୋଷ୍ଟପତ ଚି 

ଦେୌପେୀ ମମୁ ୁଣ୍ଣଙୁ୍କ ୋଷ୍ଟପତ ଚି ଭବନଦେ 
�ାଷୋତ କେ ଚିଥିଦ�। ହ� ଚିନାଙୁ୍କ �ଦ୍ାଗତ 
କେ ଚି ୋଷ୍ଟପତ ଚି କହ ଚିଥିଦ� ଦଯ ଆମେ 
�ହଦଯାଗପରୂ୍ଣ୍ଣ ଇତ ଚିହା�, ଭାରା ଏବଂ 
�ଂସ୍କତୃ ଚି ଆମକୁ ପେସ୍ପେ �ହ ଦଯା�ଚିର୍ାଏ। 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ଦମାେୀ ଏବଂ  ଦଶଖ ହ� ଚିନାଙ୍କ 
ଦନତୃତଦ୍ଦେ ଭାେତ ଏବଂ ବାଂ�ାଦେଶ 
ମଧ୍ୟଦେ େଦ୍ ଚିପାଷେ ଚିକ �ମ୍କଣ୍ଣଦେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଚି 
ଦହାଇଛ ଚି। ବାଂ�ାଦେଶ �ଦ୍ାଧୀନତାେ 
୫୦ତମ ବରଣ୍ଣ ତର୍ା ଭାେତ-ବାଂ�ାଦେଶ 
ଦ୍ ଚିପାଷେ ଚିକ �ମ୍କଣ୍ଣେ �ବୁର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ୀକୁ େୁଇ 
ଦେଶ ଏକତ୍ର ପାେନ କେ ଚିବା �ଦ୍ତନ୍ତ। ଏହ ଚି 
ଐତ ଚିହା� ଚିକ ଉତ୍ବଦେ ଭାଗ ଦନବାକୁ 

ଉଭୟ ୋଷ୍ଟପତ ଚି ଏବଂ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଗସ୍ତ 
ବାଂ�ାଦେଶ �ହ ଭାେତେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ 
�ମ୍କଣ୍ଣକୁ େଶଣ୍ଣାଉଛ ଚି।ବାଂ�ାଦେଶ ଏହାେ 
ଦ�ାକଙ୍କ �ାମାଜଚିକ-ଅର୍ଣ୍ଣଦନୈତ ଚିକ 
�ମରୃ୍ ଚିଦେ ବହୁତ �ଫେତା ହା�� କେ ଚିଛ ଚି। 
ଦ� ଆଶଦ୍ା�ନା ପ୍ୋନ କେ ଚିଛନ୍ଚି ଦଯ 
ବାଂ�ାଦେଶେ ବ ଚିକାଶ ଯାତ୍ରାଦେ ଭାେତ 
ଏକ ନ ଚିଭଣ୍ଣେଦଯାଗ୍ୟ �ହଭାଗୀ ଦହବ। 
େୁଇ ଦେଶେ �ମ୍କଣ୍ଣ �ହଦଯାଗ ଏବଂ 
ପାେସ୍ପେ ଚିକ ବ ଚିଶଦ୍ା� ଉପଦେ ଆଧାେ ଚିତ । 
ମହାମାେୀ ଏବଂ ବତ୍ତଣ୍ଣମାନେ ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟ 
ପେ ଚିସ୍ଚିତ ଚି ପେ ଚିଦପ୍ଷେୀଦେ ବ ଚିଶଦ୍ �ଙ୍କଟେ 
ମକୁାବ ଚି�ା ପାଇଁ ଭାେତ ଏବଂ ବାଂ�ାଦେଶ 
ଅର୍ଣ୍ଣଦନୈତ ଚିକ େୃଷ୍ଟ ଚିେୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାଦେ 
�ଂଯକୁ୍ତ ଦହବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଭାେତ-ବାଂଲା �ମ୍ବନ୍ଧ ନୂଆ ଶଖିେ ଛୁଇଁବ
ରାଷ୍ଟ୍ର୍ତ ସି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀଙୁ୍କ ସଭର ସିସ� ସଶଖ୍  ହେ ସିନା

ଦୁଇ ସଦଶ ମଧ୍ୟସର ୭ ଚୁକ୍ ସି େ୍ାକ୍ଷର ସିତ

ଷ୍ାଡୟିମ ପାଲଟଲିା େଣସଷେତ୍, ଫୁଟଲିା ଗଳୁ ି



ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପଜୂାର୍ଚ୍ଚନା 
ଣେଶର ବଭିନି୍ନ ପ୍ାନ୍ତ ରଣର 
ଧମୁ୍ ଧାମ୍ ଣର ପାଳନ 

କରାଯାଉଛ।ି ଣକଉଁଠ ିପରଣିବଶ ଅନୁକୂଳ 
ମରୂ୍ତ୍ତି କରଯିାଇ ପଜୂା କରାଯାଉଛ ି ତ, 
ଆଉ ଣକଉଁଠ ି ଆଧାରାକାରଚ୍ଚ ଣପଣ୍ାଲ୍ 
ଆକରଚ୍ଚେର ଣକନ୍ଦ୍ର ପାଲଟଛି।ି ଏସବୁ 
ମଧ୍ୟଣର ବାରାେସୀ ଗଙ୍ାଘାଟଣର 
ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ପ୍କାର 
ଣପଣିିଂ ଣେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଯାହାକୁ ଜଣେ 
ଚତି୍ରକର ତଥା ଗଣେେଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆଖଣର 
ପଟ ିବାନ୍ଧ ଆଙି୍କଛନ୍ତ।ି ବାରାେସୀର ଅଶୀ ଅଞ୍ଚଳଣର ରହୁଥିବା ବଜିୟ ନାମକ ଏହ ିଚତି୍ରକର ଗେପତଙି୍କ ସନୁ୍ଦର 
ସନୁ୍ଦର  ଚତି୍ରକୁ କାନ୍ ଭାସଣର ଣବଶ୍ ଅଳ୍ପ କଛି ିମହୂୁର୍ତଚ୍ଚଣର  ଆଖ ବନ୍ଦ କର ିଆଙି୍କ େଅିନ୍ତ।ି ବନ୍ଦ ଆଖିଣର ଚତି୍ର 

ଆଙୁ୍କଥÒବା ଣବଣଳ ‘ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ନମଃ’ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତ।ି ଣତଣବ ବଜିୟ ଗତ ୩୦ ବରଚ୍ଚ ଧର ି
ଏଭଳ ିଚମତ୍ାର ଣେଖାଇ ଆସଛୁନ୍ତ।ି ବଜିୟ ଏପଯଚ୍ଚ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଚ୍ଚ ଣପଣିିଂ 

କରଥିÒବା ଣବଣଳ, ଏଗଡ଼ୁକିର ପ୍େଶଚ୍ଚନୀ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତ।ି ଏହାଛଡ଼ା 
ଣସ କ୍ରମାଗତ ୫୧ ଘଣା ଗେପତଙି୍କ ଣପଣିିଂ କର ି‘ଲମି୍ କା 

ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଣରକରଚ୍ଚ’ର ଅଧÒକାରୀ ଣହାଇଛନ୍ତ।ି 
ଏପରକି ି ଣସ ମମୁ୍ାଇର ସରି୍ବନିାୟକ 

ମନ୍ଦରିଣର ମଧ୍ୟ ୫୬ ଘଣା ପଯଚ୍ଚ୍ୟନ୍ତ 
ଗେପତଙି୍କ ଣପଣିିଂ କରଥିÒଣଲ।

ଆଜରି ଇତହିାସ

  ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଆଖି ତା’ ମସ୍ଷି୍କ ଠାରୁ 
ବଡ଼।

 ୟଟୁୁୟୁବ୍ କୁ ୧୦୩ଟ ିଦେଶଦର 
ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାଦର ଲଞ୍ଚ୍  
କରାଯାଇଛ।ି

 ଜରିାଫ୍  ଘଣ୍ା ପ୍ରତ ି୫୫ 
କଦିଲାମଟିର ଦବଗଦର ଚାଦଲ ।

 ଦପଚା ନଷୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖପାଦର। 

ଆଜକିାଲ ିଣସଲ୍ ଫିର ଣରେଣ୍ଡ୍   ଯବୁପଢ଼ିଙି୍କଠାଣର ଅଧିକ ପରଲିକ୍ଷତି 
ଣହଉଛ।ି ଣତଣବ ଣମାବାଇଲ୍  ଆସବିା ପବୂଚ୍ଚରୁ ହ ିଁ ଏହାର ପ୍ଚଳନ ଅଛ।ି 
ଭାରତଣର ପ୍ଥମ ଥର ପାଇଁ ଊନ୍ନବିିଂଶ ଶତାବ୍ୀଣର ତ୍ରପିରୁାର ମହାରାଜା 

ବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ମାେକି୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ମହାରାେୀ ଖମୁାନ୍  ଚାନୁ ମନଣମାହନିୀ ଣେବୀ 
ଣସଲ୍ ଫି ଉଠାଇ ଥଣଲ। ଏ େୁହ ିଁଙୁ୍କ ଆଟଚ୍ଚ ଓ ଫଣଟାଗ୍ାଫି ଖବୁ୍ ପସନ୍ଦ ଥଲା। ଏପରକି ି
ମହାରାଜା ବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ନଜି ପାଖଣର କ୍ୟାଣମରା ରଖଥୁଣଲ। ୧୮୮୦ ପାଖାପାଖ 
ତ୍ରପିରୁାର ଅଗରତାଲା ରାଜପ୍ାସାେଣର ଣସ ପ୍ଥମ ଣସଲ୍ ଫି ଉଠାଇଥବା କୁହାଯାଏ। 

ଫଣଟା ଉଠାଇବା ସମୟଣର ମହାରାେୀଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପଣର ରାଜା ତାଙ୍କ 
ରାହାେ ହାତ ରଖଥିବା ଣବଣଳ ବାମ ହାତଣର ଣସ ଏକ ରେଗି ିରିିଂ ରଭିାଇସ୍ ଧରଥିବା 
ଣେଖାଯାଇଛ।ି ରଭିାଇସ୍ ଣର କଳା ରଙ୍ର ଲଭିର ଣଯାଡ଼ାଯାଇଥଲା। ଆଉ ଏଥିଣର ଏକ 
ଲମ୍ା ତାର କ୍ୟାଣମରାଣର ସିଂଣଯାଗ କରାଯାଇଥଲା। ରଭିାଇସ୍ ଟକୁି ଟାେବିା େଦ୍ାରା ଫଣଟା 
ଉଣର୍ତାଳନ ଣହଉଥଲା। ଏହପି୍କାଣର ମହରାଜା ନଜି ମହାରାେୀଙ୍କ ସହ ପ୍ଥମ ଣସଲ୍ ଫି 
ଉଠାଇ ଥଣଲ। ଅନ୍ୟପଣଟ ମହାରାଜା ଅଗରତାଲାଣର ନଜିର ଏକ ରାକଚ୍ଚରୁମ୍ ଣଖାଲଥିଣଲ। 
ଏହ ିରୁମ୍ ଣର ଫଣଟା ପ୍ଣିଡ୍   କରାଯାଉଥଲା। ଏହାବାଦ୍ ଣସ ଏକ କ୍ୟାଣମରା କ୍ଲବ୍ ଣଖାଲ ିଫଣଟା 
ପ୍େଶଚ୍ଚନୀ ମଧ୍ୟ କରୁଥଣଲ। 

ù~ûMûi^

ବଲଉିଡ୍ ଅଭଣିନତ୍ରୀ ତମନ୍ନା ଭାଟଆିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 
‘ବବ୍ ଲ ିବାଉନ୍ସର’ର ଣରେଲର ରଲିଜି୍ ଣହାଇଛ।ି ଏଥିଣର 
ତମନ୍ନା ନୂଆ ଏକ ଅବତାରଣର ନଜର ଆସଛିନ୍ତ।ି 

ମଧରୁ ଭଣ୍ାରକରଙ୍କ ନଣିଦ୍ଚ୍ଚଶତି ଉକ୍ତ ସଣିନମାଣର ଣସ ଣଲର ି
ବାଉନ୍ସ ର ଭଳ ିଏକ େମ୍ ୋର ଚରତି୍ରଣର େଶଚ୍ଚକଙ୍କ 

ମଣନାରଞ୍ଜନ କରଣିବ। ଣତଣବ ସନୁ୍ଦରୀ ଅଭଣିନତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଏଣବ ବର-ିବଲି୍ଡର ଲୁକ୍ ଣର ଣେଖିବା ପାଇଁ 

େଶଚ୍ଚକଙ୍କ ମଧ୍ୟଣର ଉତ୍ାହ ପରଲିକ୍ଷତି ଣହାଇଛ।ି 
ଅନ୍ୟପଣଟ ଏହାର ଣରେଲରୁ ମଧ୍ୟ ଏକପ୍କାର 

ସ୍ପଷ୍ଟ ଣହାଇଛ,ି ଫିଲ୍ମଣର ଭରପରୂ କଣମଡ଼ ି
ଅଛ।ି ଣସହପିର ିଏହାର କାହାେୀ ମହଳିା 
ସଶକ୍ତୀକରେ ଉପଣର ଆଧାରତି। 

ଟଜିର୍  ରଲିଜି୍ ଅବସରଣର ତମନ୍ନା 
କହଛିନ୍ତ,ି ସଣୁଯାଗ ମଳିଣିଲ ହ୍ତିକି 
ଣରାଶନ ଓ ଭକି ିଣକୌଶଲଙ୍କ 
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ମେଷ: ଣକୌେସ ି ସମସ୍ୟାଣର ପଡ଼ପିାରନ୍ତ।ି ଧାର ମାଗଥୁିବା ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ 
ଅେଣେଖା କରବିା ଉଚତି ଣହବ। ବ୍ୟବସାୟ କାଯଚ୍ଚ୍ୟଣର େୂରଯାତ୍ରା 
କରପିାରନ୍ତ।ି ଣପ୍ମୀ ଯଗୁଳଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ା ଉଣନ୍ମାଚନ ଣହବ।
ବୃଷ: ଗହୃପାଇଁ ନୂତନ ବସୁ୍ କ୍ରୟ କରପିାରନ୍ତ।ି ପଣଡ଼ାଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକଚ୍ଚ 
େୃଢ଼ ଣହବ। କଠନି ପରଶି୍ରମ କର ି ସଫଳତା ହାସଲ କରଣିବ। ଣପ୍ମ ଓ 
ୋମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଣର  ତକି୍ତତା ଣେଖାଣେଇପାଣର।
େଥିନୁ: ଣେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହବି। ପରବିାରଣର  ବବିାେୀୟ ସ୍ଥତ ି
ଉପଜୁପିାଣର। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହବି। ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବଙ୍କଠାରୁ ଆଥଚ୍ଚକ 
ସହାୟତା ପାଇଣବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଣଲାଡ଼ଣିବ।

କକ୍କଟ: େନିଟ ିମଧ୍ୟମ ଧରେର ରହବି। ନଷି୍ପର୍ତ ିଣନବା ପବୂଚ୍ଚରୁ ଅଭଜି୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ 
ପରାମଶଚ୍ଚ ନଅିନୁ୍ତ। କମଚ୍ଚଣକ୍ଷତ୍ରଣର ପ୍ଶିଂସା ପାଇଣବ। କାହାର ଭାବନାକୁ କ୍ଷତ ି

ପହଞ୍ଚାନୁ୍ତ ନାହ ିଁ। ଣବୈବାହକି ଜୀବନଣର କଳହ ସଷୃ୍ଟ ିଣହାଇପାଣର। 
ସଂିହ:  ଅତୀତ ର ନଷି୍ପର୍ତ ି ପାଇଁ ମାନସକି ଅଶାନ୍ତଣିର ପଡ଼ଣିବ। 
ମହଳିାମାଣନ ବ୍ୟସ୍ ରହଣିବ। ଆଥଚ୍ଚକ ସ୍ଥତ ିସଠକି୍  ରହବି। ଭ୍ରମେ ଣଯାଗ 
ରହଛି।ି ଘଣରାଇ ସମସ୍ୟା ଣେଖାଣେଇପାଣର।
କନ୍ୟା: ସମାଜଣର ପ୍ତଷି୍ା ପାଇଣବ। ପରୁୁୋ ନଣିବଶରୁ ଲାଭାନଦ୍ତି 
ଣହଣବ। ମନ ପ୍ଫୁଲ୍ତି ରହବି। ପ୍ୟିଜନଙ୍କ ସହ ବୁଲାବୁଲ ିକରବିାକୁ 
ଯାଇପାରନ୍ତ।ି ଣପ୍ମ ଓ ୋମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସଖୁକର ଣହବ।

 ତୁଳୟା:ଣଗାପନୀୟ କଥା ପ୍କଟ କରନୁ୍ତ ନାହ ିଁ। ଅନ୍ୟର ଖସୁଣିର ନଜିକୁ 
ସାମଲି କରନୁ୍ତ। ଅଥଚ୍ଚ କାରବାର ଉପଣର େୃଷ୍ଟ ି େଅିନୁ୍ତ। ସହକମଚ୍ଚୀଙ୍କ 

ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଣବ। ପରୁୁୋ ବନୁ୍ଧଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଣହାଇପାଣର। 
ବଛିୟା: ପାରବିାରକି ସହଣଯାଗ ପାଇ ଉନ୍ନତ ି କରଣିବ। କମଚ୍ଚଣକ୍ଷତ୍ରଣର 
ମାନସମ୍ାନ ପାଇଣବ। ବ୍ୟବସାୟଣର ସଫଳତା ମଳିବି। 
ବାେବବିାେରୁ ନବୃିର୍ତ ରୁହନୁ୍ତ। ବଣିେଶ ଭ୍ରମେ ଣଯାଗ ରହଛି।ି
ଧନୁ: େନିଟ ି ବ୍ୟସ୍ବହୁଳ ରହବି। ଭବରି୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ଣଯାଜନା 
ବନାଇଣବ। ଇଚ୍ା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇଣବ। ସମ୍ପକଚ୍ଚଣର ଫାଟ ସଷୃ୍ଟ ି
ଣହାଇପାଣର। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସଦ୍ସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ତ ିଧ୍ୟାନ େଅିନୁ୍ତ।

େକର: େୀଘ୍ତିେନିରୁ ଅଟକ ି ରହଥିିବା କାଯଚ୍ଚ୍ୟ ପରୂେ ଣହବ। ଘଣରାଇ 
ୋୟତିଦ୍କୁ ସଚୁାରୁ ଭାବଣର ତୁଲାନୁ୍ତ। କମଚ୍ଚଣକ୍ଷତ୍ରଣର ଅଧିକ ସମୟ 
ଅତବିାହତି କରଣିବ। ଣକୌେସ ିସମସ୍ୟାର ସମ୍ଖୁୀନ ଣହାଇପାରନ୍ତ।ି
କୁମ୍ଭ: ଉୋସୀନ ରହପିାରନ୍ତ।ି ପ୍ୟିଜନ ସାହାଯ୍ୟ ସହଣଯାଗର ହାତ 
ବଢ଼ାଇଣବ। ସାଙ୍ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତବିାହତି କରନୁ୍ତ। ସହକମଚ୍ଚୀଙ୍କ 
ସହ ମତଣଭେ ଣେଖା ଣେବ।
େୀନ: ସମାଜଣର ମାନସମ୍ାନ ବୃର୍ ପାଇବ। ଧନଲାଭର ଣଯାଗ ରହଛି।ି 
ପାରବିାରକି ସମ୍ପକଚ୍ଚଣର ମଧରୁତା ଣେଖାଣେବ। କଠନି ପରଶି୍ରମ କର ି
ସଫଳତା ପାଇଣବ।

ଜଣା ଅଜଣା

ଦଲଡ ିବାଉନ୍ ସର୍  
ତମନ୍ା

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଦସଲ୍ ଫି

ଓନମ୍ ଅବସରଣର ଣକରଳର କନ୍ନରୁ ସ୍ଥତ ଏସ୍ ବଆିଇ ବ୍ୟାଙ୍କଡ୍   ଶାଖାର 
ଜଣେ କମଚ୍ଚଚାରୀ ଏହ ି ପବଚ୍ଚକୁ ଭନି୍ନ ତରକିାଣର ପାଳନ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଓନମ୍ ପାଇଁ ଣସ ଧାରେ କରଛିନ୍ତ ିରାଜା ମହାବଳୀଙ୍କ ଣବଶ। ଏପରକି ି

ଏହ ିଣବଶଭୂରାଣର ଣସ ବ୍ୟାଙ୍କଡ୍  ଣର ଗ୍ାହକଙୁ୍କ ଣସବା ମଧ୍ୟ ପ୍ୋନ କରଛିନ୍ତ।ି 
ତାଙ୍କର ଏକ ଭରିଓିକୁ ସାମାଜକି ଗେମାଧ୍ୟମଣର ଣସୟାର୍ କରଛିନ୍ତ ିଏସ୍ ବଆିଇ 
ଫାଉଣଣ୍ସନ୍ ର ପବୂଚ୍ଚତନ ସଭାପତ ି ନକି୍ସନ ଣଜାଣସଫ୍ । ଅବଶ୍ୟ ଏଣବ 
ଏହ ି ଭରିଓି ସଭିଁଙ୍କ େୃଷ୍ଟଆିକରଚ୍ଚେ କରଛି।ି ସମ୍ପକୃ୍ତ କମଚ୍ଚଚାରୀ ଜେକ ଏଭଳ ି
ପରପିାଟୀଣର ବ୍ୟାଙ୍କ କାଉଣର୍ ଣର ବସଛିନ୍ତ।ି ତା’ସହ ନଜି କାମ ମଧ୍ୟ 
ସଚୁାରୁରୂଣପ କରୁଛନ୍ତ।ି କମଚ୍ଚଚାରୀ ଜେକ ମହାବଳୀ ଣପାରାକ ପନି୍ଧବା ସହ 
ବଡ଼ ନଶି ରଖଛନ୍ତ ି ଏବିଂ ମଣୁ୍ଣର ମକୁୁଟ ପନି୍ଧଛନ୍ତ।ି ଣତଣବ ବ୍ୟକ୍ତଜିେକର 
ଓନମ୍ ପାଳବିାର  ଉତ୍ାହକୁ  ଣଲାଣକ ଣବଶ୍ ପସନ୍ଦ ଓ ପ୍ଶିଂସା କରଛିନ୍ତ।ି 

ବୟୁାଙ୍କ କମ୍ମଚାରଷୀଙ୍କ  
‘ରାଜା ମହାବଳଷୀ’ ଦବଶ

କାହ ିଁକ ିକରଦିବ
 ଜଘିଂ, ଆଣ୍ୁଗଣ୍,ି କହୁେକୁି ସମ୍ପ୍ରସାରେ କରଥିାଏ।
 ପାଚନଣର ସଧୁାର ଆଣେ। ଗ୍ୟାସ୍  ସମସ୍ୟା ରୁଣହ ନାହ ିଁ। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃର୍ ପାଏ।
 ଗଭଚ୍ଚବତୀ ମହଳିାଙ୍କ ପାେ ଯନ୍ତ୍ରୋ େୂର ହୁଏ। ଉର୍ରକ୍ତଚାପ ଏବିଂ ଆଜ୍ ମା ଣରାଗୀଙ୍କ ଲାଗ ି

ଏହା ଉପକାରୀ। 
 ମାନସକି ସ୍ରଣର ଶାନ୍ତ ିମଣିଳ।
 ଏକାଗ୍ତା ବୃର୍ ପାଏ। 

କୁଞ୍କୁୁଞ୍ଆି ଦକଶ 
ସାମଦୁ୍କି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାଣର ଣଯଉଁବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ଣକଶ କୁଞ୍ଚକୁୁଞ୍ଚଆି, 
ଣସମାଣନ କାମକୁ ଣନଇ ଣବଶ୍  ଗମ୍ୀର ଥାଆନ୍ତ ି ଏବିଂ 
ଣସମାନଙ୍କର ସଦ୍ଭାବ ଥାଏ ରଚନାତ୍ମକ। 

ଦକାମଳ ଦକଶ
ପତଳା ଓ ଣକାମଳ ଣକଶଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଣର ଣନତୃତଦ୍ 
ଣନବାର କ୍ଷମତା ଅଧକ। ଏଭଳ ି ବ୍ୟକ୍ତ ି ନଜିର ସଦ୍ଭାବ େଦ୍ାରା 
ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପ୍ଭାବତି କରଥିାନ୍ତ।ି 

ପତଳା ଦକଶ 
ସାମଦୁ୍କି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାଣର ପତଳା ଣକଶ ଥÒବା ବ୍ୟକ୍ତମିାନଙ୍କ 
ସଦ୍ଭାବ ଣବଶ୍  େୟାଳୁ, ଣପ୍ମୀ ଓ ରଚନାତ୍ମକ ଣହାଇଥାଏ। ପ୍ଣତ୍ୟକ 
ଣକ୍ଷତ୍ରଣର ଏହ ିଣଲାକମାଣନ ନୂତନତା ଣଖାଜବିାର ଣଚଷ୍ଟା କରଥିାନ୍ତ।ି 

ସଧିା ଦକଶ 
ଣଯଉଁ ଣଲାକମାନଙ୍କର ଣକଶ ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ଚ ସଧିା, ଣସମାଣନ ବହୁତ ବୁର୍ମାନ 
ଅଟନ୍ତ।ି ପ୍ଣତ୍ୟକ କାମକୁ ବୁର୍ମତାର ସହ କରଥିାନ୍ତ।ି ଣଗାଟଏି ପ୍ସଙ୍ର 
ବଭିନି୍ନ େଗିକୁ ବଚିାର କରବିା ପଣର ଣଯାଜନା ମତୁାବକ କାମ କରଥିାନ୍ତ।ି 
ସଦୁନଲ ିରଙ୍ଗ ଦକଶ 
ସାମଦୁ୍କି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାଣର, ସଣୁନଲ ିରଙ୍ର ଣକଶ ଥÒବା ବ୍ୟକ୍ତମିାଣନ ଶାନ୍ତପି୍ୟି ଓ 
ଚତୁର ଣହାଇଥାନ୍ତ।ି କଳା ଓ ସାହତି୍ୟଣର ଏମାନଙ୍କର ରୁଚ ିଥାଏ। 

କଳା ରଙ୍ଗ ଦକଶ 
ଣଯଉଁ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ଣକଶ ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ଚ କଳା, ଣସମାଣନ ଅନୁଶାସନ ପ୍ୟି । କାମକୁ ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ଚ 
କରବିାଣର ରୁଚ ିରଖନ୍ତ।ିଦକ

ଶରୁ
 ଜ

ାଣ
ନ୍ 

ବୟୁ
କ୍ତି

୍ବ

ପ୍ରଦତୟୁକ ଦଲାକଙ୍କ ସ୍ବଭାବ ଭନି୍ ଭନି୍।  
ସାମଦୁ୍କି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟଷୀ ଦଲାକଙ୍କ ଶାରଷୀରକି ଗଠନକୁ ଲକ୍ୟୁ କର,ି  

ଦସମାନଙ୍କର ବୟୁକ୍ତି୍ବ ସମ୍ପକ୍ମଦର ଜଣାପଡ଼ଥିାଏ। ଏହ ିଆଧାରଦର ଦକଶରୁ ମଧ୍ୟ  
ଜଦଣ ବୟୁକ୍ରି ବୟୁକ୍ତି୍ବକୁ ଜାଣଦିହବ।

ବଷୀରାସନ
 ଇଂରାଜଷୀଦର ଏହ ିଆସନକୁ ‘ହଦିରା ଦପାଜ୍ ’ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାତଃ ସମୟଦର  ଏହାକୁ କରବିା ଲାଭୋୟକ। 
ପ୍ରଥଦମ ବଜ୍ାସନଦର ବସ ି ବଷୀରାସନ କରବିାକୁ ହୁଏ।  ଦଯଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦ୍ ଜନତି ସମସୟୁା, ଆଣୁ୍ଗଣ୍ ି

ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହଛି,ି ଦସମାଦନ ଏହ ିଆସନ କରନୁ୍ନ।ି 

ହଳେଣିର ଆଣଅିକ୍ସରିାଣ ପରମିାେ ଅଧକ। 
ଯନ୍ତ୍ରୋ େୂର କରବିାଠୁ ଆରମ୍ କର ି
ଣରାଗପ୍ତଣିରାଧକ ଶକ୍ତ ିବୃର୍ କରବିାଣର 

ଏହାର ଭୂମକିା ଗରୁୁତଦ୍ପରୂ୍ଚ୍ଚ। ଏ େୃଷ୍ଟରୁି ଏହା ଶରୀର 
ପାଇଁ ଖବୁ୍ ହତିକାରୀ। ଣତଣବ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ 
ଅଧକ ହଳେ ିସଦ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନକିାରକ ଣବାଲ ି
ସଦ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ବଣିଶରଜ୍ଞ ପରାମଶଚ୍ଚ ଣେଇଛନ୍ତ।ି 
ଅତ୍ୟଧକ ହଳେ ିଖାଇଣଲ କଡି୍ ନ ିଓ 
ଲଭିର୍  ଉପଣର ପ୍ଭାବ ପଡ଼ଥିାଏ । 
ଣତଣବ ଏଥଣର ଥବା କରକୁ୍ୟମନି୍ 
ତର୍ତଦ୍ ଣଯାଗୁଁ ହଳେକୁି ସପୁରଫୁଡ୍  
ଣବାଲ ିକୁହାଯାଉଛ।ି ମାତ୍ର ଏହାର 
ପରମିାେ 
ଅଧକ ଣହଣଲ 
ରାଇରଆି, 
ବେହଜମୀ ଆେ ିସମସ୍ୟା 
ଣେଖାେଏି। ଣସହପିର ିହଳେଣିର 
ଅକ୍ସାଣଲଟ୍ସ ପରମିାେ ଅଧକ ଥବାରୁ କଡି୍ ନ ି
ଣଷ୍ଟାନ୍ ଣହବା ଆଶଙ୍କା ଅଧକ। ଅବଶ୍ୟ ଅାବଶ୍ୟକ 

ମତୁାବକ ହଳେ ିଖାଇବା ଯକୃତ ସଦ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ 
ହତିକର। ସଦ୍ାସ୍ଥ୍ୟ  ବଣିଶରଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାଣର େନିକୁ େୁଇ 
ହଜାର ମଲିଗି୍ାମ୍ ରୁ ଅଧକ ହଳେ ିଖାଇବା ଅନୁଚତି। 
ଣତଣବ େନିକୁ ୫୦୦ ମଲିଗି୍ାମ୍ ହଳେ ିଖାଇବା ସଦ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 
ପାଇଁ ହତିକର। 

ବସି୍ମୟ ଚତି୍ରକର
ଅାଖଦର ପଟ ିବାନ୍ଧ ଆଙୁ୍କଛନ୍ ିଗଦଣଶଙ୍କ ଦପଣ୍ଂି

ଅତୟୁଧକ ହଳେ ିଖାଇବା 

ହାନକିାରକ
l	୧୮୧୨: ରୁଷୀୟ ଆେମିକୁ ପରୟାସ୍ତ କମେ ମନମପୟାେୟିନ୍। 
l	୧୮୧୩: ଆମେରକିୟାକୁ ପ୍ରଥେ କର ି‘ଅଙ୍କଲ୍  ସୟାମ୍ ’ ସମେବୟାଧନ। 
l	୧୮୨୨: ବ୍ୟାଜେି ସ୍ୟାଧୀନ ମହେୟା। 
l	୧୯୨୧: େସି୍ ଆମେରକିୟା ପ୍ରତମି�ୟାଗତିୟା ଆରମ୍ଭ। 
l	୧୯୨୨: ଫିେଓି ମଟେରଙ୍କ ଦୟ୍ାରୟା ଇମେକମ୍ୟାନକି୍ ଟଭି ିନେି୍କୟାଣ। 
l	୧୯୪୦: ଦ୍ତିୀୟ ବଶି୍�ଦୁ୍ଧମର ବ୍ମିଟନ୍  ଉପମର ଜେ୍କୟାନୀର ମବୟାେୟା 

ବଷ୍କଣ। 
l	୨୦୦୫: ଇଜପି୍ଟମର ପ୍ରଥେ ଥର ପୟାଇଁ ବହୁ ଦଳୀୟ ରୟାଷ୍ଟ୍ରପତ ି

ନବି୍କୟାଚନ।
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ନ୍ୟୁୟର୍କ, ୬।୯ (ଏଜେନ୍ ସି): ୟଏ୍ସ୍  
ଓପନ୍  ଜେନ ସିସ େ୍ର୍୍କଣାଜେଣ୍ଟଜେ ଆଉ 

ଏର ବଡ଼ ବ ସିପର୍କୟୁୟ ଜେଖିବଣାର୍ େ ସିଳ ସିଛ ସି। 
େପ୍  ସ ସିଡ୍  ଡଣାନ ସିଲ ଜେେଜେଜେେଙ୍କ ବ ସିପର୍କୟୁୟ 

ପଜେ େଙ୍ଗଳବଣାେ ଜପେନ୍  ସପ୍େଷ୍ଣାେ େଣାଜେଲ 
ନଣାେଣାଲଙ୍କ ବ ସିପର୍କୟୁୟ ଜ�ଣାଇଛ ସି। ପେ୍୍ଷ ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚତ୍ର୍କ 
େଣାଉଣ୍ଡ େୟୁଣାଚ୍ ଜେ ଆଜେେ ସିରଣାେ ୨୨ତେ ସ ସିଡ୍  ଜେଳଣାଳ ସି 
ଫ୍ଣାନ୍ ଜସସ େ ସିଆଜେଣାଏ୬-୪, ୪-୬, ୬-୪, ୬-୩ 
ଜସଟ୍ ଜେ ନଣାେଣାଲଙ୍୍କ �େଣାଇ ଦ୍ ସିତୀୟରେ ପଣାଇଁ 
ଜରୌଣସ ସି ଗ୍ଣାଣ୍ଡସଣ୍ାେ କ୍ଣାେ୍କେ େଣାଇନଣାଲଜେ ପ୍ରଜବଶ 
ରେ ସିଛନ୍ସି। ୨୪ ବଷ୍କୀୟ େ ସିଆଜେଣାଏ ବ ସିେୟୀ ଜ�ବଣା ପଣାଇଁ 
୩ ଘଣ୍ଟଣା ୩୧ େ ସିନ ସିେ ସେୟ ଆବଶୟୁର ରେ ସିଥିଜଲ। 
ନଣାେଣାଲ ୫େ ୟଏ୍ସ୍  ଓପନ ଓ ରୟୁଣାେ ସିୟେେ ୨୩ତେ 
ଗ୍ଣାଣ୍ଡସଣ୍ାେ େଣାଇେଲ �ଣାସଲ ଲକ୍ୟୁଜେ େ� ସିଥିଜଲ 
େଧ୍ୟ ତଣାଙ୍କ ଆଶଣା ଧଳୂ ସିସଣାତ୍  ଜ�ଣାଇଛ ସି। ଚଳସିତବଷ୍କ 
ନଣାେଣାଲ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ଓପନ ଓ ଜଫ୍ଞ୍ଚ୍  ଓପନ୍  େଣାଇେଲ 

�ଣାସଲ ରେ ସିଥିଜଲ। ଜତଜବ ଇଞ୍େ୍ ସି ରଣାେଣେ୍ 
ୱସିେ୍ବଲଡନ ଜସେ ସିେଣାଇନଣାଲ େୟୁଣାଚ୍  ଜେଳସିପଣାେ ସି 
ନଥିଜଲ। ଜସ� ସିପେ ସି ୯େ ସ ସିଡ୍  େ୍ଷ ସିଆ ଆଜ୍ରେ 

େ୍ବ୍ ଜଲେ େଧ୍ୟ କ୍ଣାେ୍କେ େଣାଇନଣାଲଜେ ପ୍ରଜବଶ 
ରେ ସିଛନ୍ସି। େ୍ବଜଲେ ୬-୪, ୬-୪, ୬-୪ 
ଜସଟ୍ ଜେ ବ୍ ସିଜେନେ ରଣାଜେେନ ନ୍େ ସିଙ୍୍କ 

ପେଣାସ୍ତ ରେ ସିଛନ୍ସି। ବ୍ଧବଣାେ କ୍ଣାେ୍କେ େଣାଇନଣାଲଜେ 
େ ସିଆଜେଣାଏ ଓ େ୍ବଜଲେ ପେପେେର୍ ଜେେ ସିଜବ। 
ଜସ� ସିପେ ସି ଅନୟୁଏର ଚତ୍ର୍କ େଣାଉଣ୍ଡ େର୍ଣାବ ସିଲଣାଜେ 
ତୃତୀୟ ସ ସିଡ୍  ରଣାଜଲ୍କଣାସ ଆଲରଣାେଣାେ, ଇେଣାଲୀେ େଣାନ ସିର 
ସ ସିନେ କ୍ଣାେ୍କେ େଣାଇନଣାଲଜେ ପ୍ରଜବଶ ରେ ସିଛନ୍ସି।

ପ୍ରଥମ ପ�ୋଲୋଣ୍ଡ ପେଳୋଳ ିଭୋପେ 
କ୍ୋର୍ଟରପର ସ୍ଆିପରକ

େ� ସିଳଣା ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଇଜେଣ୍ଟଜେ ସ ସିଜଡଡ୍  ଜେଳଣାଳ ସିେଣାଜନ 
ଅଗ୍ଗତ ସି ରେ ସିବଣା ସ� କ୍ଣାେ୍କେ େଣାଇନଣାଲଜେ ପ୍ରଜବଶ 
ରେ ସିଛନ୍ସି। େପ୍  ସ ସିଡ୍  ଜପଣାଲଣାଣ୍ଡେ ଇଗଣା ସ୍ ସିଆଜେର ୨-୬, 
୬-୪, ୬-୦ ଜସଟ୍ ଜେ େେ୍କଣାନୀେ େ୍ଜଲ ନ ସିଏଜେଇେଙ୍୍କ 
�େଣାଇଛନ୍ସି। ଜପଣାଲଣାଣ୍ଡେ ପ୍ରରେ େ� ସିଳଣା ଜେଳଣାଳ ସି 
େଣାଜବ ଜସ ୟଏ୍ସ୍  ଓପନ୍  କ୍ଣାେ୍କେ େଣାଇନଣାଲଜେ ପ୍ରଜବଶ 
ରେ ସିଛନ୍ସି। କ୍ଣାେ୍କେଜେ ସ୍ ସିଆଜେର ଆଜେେ ସିରଣାେ ଅଷ୍େ 
ସ ସିଡ୍  ଜେଳଣାଳ ସି ଜେସ ସିରଣା ଜପଗଲ୍ଣାଙ୍୍କ ଜେେ ସିଜବ। ଜପଗ୍ ୍ଲଣା 
ଅନୟୁଏର ଚତ୍ର୍କ େଣାଉଣ୍ଡ େୟୁଣାଚ୍ ଜେ ଗଣେଣାେୟୁେ ଜପଟ୍ଣା 
େ ସିଜେଣାେଣାଙ୍୍କ �େଣାଇ କ୍ଣାେ୍କେର୍ ଉଠସିଛନ୍ସି। ଅନୟୁଏର 
ଚତ୍ର୍କ େଣାଉଣ୍ଡ େୟୁଣାଚ୍ ଜେ ଷଷ୍ ସ ସିଡ୍  ଜବଲେ୍ଷେ ଅେ ସିନଣା 
ସଣାବଣାଜଲଙ୍କଣା ୩-୬, ୬-୩, ୬-୨ ଜସଟ୍ ଜେ ଆଜେେ ସିରଣାେ 
ଡଣାନ ସିଏଜଲ ରଲସିନ୍ଙ୍୍କ, ଜଚର ଗଣେଣାେୟୁେ ରଣାଜେଣାଲସିନଣା 
ପ୍ ସିଜ୍ଣାେଣା ୭-୫, ୬-୭, ୬-୨ ଜସଟ୍ ଜେ ଜବଲଣାେ୍ଷ 
େ ସିଜରଟଣାେ ସିଆ ଆେଣାଜେଙ୍କଣାଙ୍୍କ �େଣାଇ ଅଗ୍ଗତ ସି ରେ ସିଛନ୍ସି। 

େ୍ବଣାଇ, ୬।୯ (ଏଜେନ୍ ସି): ଏସ ସିଆ ରପ୍ େ ସପ୍ର୍ -୪ ପର୍କୟୁଣାୟଜେ 
େଙ୍ଗଳବଣାେ ଜେଳଣାରଣାଇଥିବଣା ଏର ଗେ୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍କ େୟୁଣାଚଜେ ଶ୍ୀଲଙ୍କଣା ୬ 
ୱସିଜରଟ୍ ଜେ େଣାେତର୍ ପେଣାସ୍ତ ରେ ସିଛ ସି। େଣାେତ ପକ୍େ୍ ଧଣାର୍କୟୁ ୧୭୪ 
େନେ ଚୟୁଣାଜଲଞ୍ସିିଂ ଲକ୍ୟୁର୍ ପ ସିଛଣା ରେ ସି ଶ୍ୀଲଙ୍କଣା ୧୯.୫ ଓେେଜେ 
୪ ୱସିଜରଟ୍  �େଣାଇ ବ ସିେୟୀ ଜ�ଣାଇଥିଲଣା। େ୍ଇ ଓପନର୍  ପଣାରେ୍ 
ନ ସିଶଣାଙ୍କ ୫୨ ଓ ର୍ଶଳ ଜେଣ୍ଡସିସ ୫୭ େନେ ଅର୍୍କଶତରୀୟ ଇନ ସିିଂସ 
ଜେଳସିଥିଜଲ। େଣାନ୍ରଣା େଣାେପଜକ୍ ୨୫ ଓ ଅଧିନଣାୟର େସନ୍ ସନରଣା 
୩୩ େନ ରେ ସି ଜଶଷ ପର୍କୟୁନ୍ ଅପେଣାେସିତ େ� ସିଥିଜଲ। ଜଶଷ େ୍ଇ 
ଓେେଜେ ବ ସିେୟ ଲଣାଗ ସି ଶ୍ୀଲଙ୍କଣାର୍ ୨୧ େନ ଆବଶୟୁର ଜ�ଉଥିଲଣା। 
୧୯ତେ ଓେେ ଜବଣାଲସିିଂ ରେ ସିଥିବଣା େ୍ବଜନଶ୍ୱେ ର୍େଣାେ ୧୪ େନ 
ବୟୁୟ ରେ ସିଥିଜଲ। େଳଜେ ଅନ୍ସିେ ଓେେଜେ ୭ େନ ଆବଶୟୁର 
ଜ�ଉଥିବଣାଜବଜଳ ଅଶ୍କେୀପ ସ ସିିଂ� ଜବଣାଲସିିଂ ରେ ସିଥିଜଲ। ୨୦ତେ 
ଓେେେ ୫େ ବଲ୍ ର୍ ଅଶ୍କେୀପ୍  ବ ସିଟ୍  ରେ ସିଥିଜଲ େଧ୍ୟ ୱସିଜରଟ୍ ର ସିପେଙ୍କ 
�ଣାତଜେ ବଲ୍  ରଣାଇ ଶ୍ୀଲଙ୍କଣାେ େ୍ଇ ବୟୁଣାେର୍  େଣାେପଜକ୍ ଓ େସନ୍ 
୨ େନ ଜନଇରଣାଇଥିଜଲ। ପବୂ୍କେ୍ ସପ୍ର୍ -୪’ଜେ ଆେଗଣାନ ସିସ୍ତଣାନର୍ ୪ 
ୱସିଜରେଜେ ପେଣାସ୍ତ ରେ ସିଥିବଣା ଶ୍ୀଲଙ୍କଣା ଏ� ସି ବ ସିେୟ ସ� େଣାଇନଣାଲଜେ 
ସ୍ଣାନ ଏର ପ୍ରରଣାେ ନ ସିଶ୍ ସିତ ରେ ସିଛ ସି। ଅପେପକ୍ଜେ ସପ୍ର୍ -୪ଜେ 
ପଣାର ସିସ୍ତଣାନ ଓ ଶ୍ୀଲଙ୍କଣାଠଣାେ୍ �ଣାେ ସିଥିବଣା େଣାେତ ପଣାଇଁ େଣାଇନଣାଲ 
ପ୍ରଜବଶ ରେ ସିବଣା ଏଜବ ରଣାଠ ସିରେ ପଣାଠ ଜ�ଣାଇଛ ସି। ପଣାର ସିସ୍ତଣାନ ଏ�ଣାେ 
ଜଶଷ େ୍ଇ େୟୁଣାଚଜେ �ଣାେ ସିଜଲ ଏବିଂ େଣାେତ ପେବର୍୍କୀ େୟୁଣାଚଜେ 

ଆେଗଣାନ ସିସ୍ତଣାନର୍ �େଣାଇଜଲ ଜେଣା� ସିତ ଜସନଣାେ 
େଣାଇନଣାଲ ଜେଳସିବଣା ଆଶଣା ଉଜ୍ୀବ ସିତ ଜ�ବ। 

ଏ� ସି େୟୁଣାଚଜେ େଣାେତ ପ୍ରଣାେମ୍ଭେ୍ ୧୩ େନ େଧ୍ୟଜେ 
ଜଲଣାଜରଶ େଣା�୍ଲ (୬) ଓ ବ ସିେଣାେ ଜରଣା�ଲସିଙ୍କ 
ୱସିଜରଟ୍  �େଣାଇ ବୟୁଣାେ ସିିଂ ବ ସିପର୍କୟୁୟେ ସମ୍େ୍ୀନ 
ଜ�ଣାଇଥିଲଣା। ବ ସିେଣାେ ୪ ବଲ ଜେଳସିଥିଜଲ େଧ୍ୟ 
େଣାତଣା ଜେଣାଲସି ନ ପଣାେ ସି ବଣାେ�ଣାତୀ େରୁ ତ ଜବଣାଲେ 
େସିଲସଣାନ େଣାେ୍ସନରଣାଙ୍କ ବଲ୍ ଜେ ର୍ ସିନ ଜବଣାଲ୍ଡ 
ଜ�ଣାଇ ପୟୁଣାେ ସିଲ ସିୟନ ଜେେ ସିଥିଜଲ। ଅନୟୁତେ 
ଓପନେ ତରଣା ଅଧିନଣାୟର ଜେଣା� ସିତ୍  ଶେ୍କଣା 
ଓ ସରୂ୍କୟୁର୍େଣାେ ରଣାେବ ୩ୟ ୱସିଜରଟ୍  
ଜରଣାଡ଼ସିଜେ ଜଧୈର୍କୟୁେ ସ� ଜେଳସିବଣା 
ସ� େଳୀୟ ଜ୍ଣାେର୍ ଆଜଗଇ 
ଜନଇଥିଜଲ। ଉେୟଙ୍କ େଧ୍ୟଜେ ୯୭ 
େନେ େଣାଗୀେଣାେ ସି ଜ�ବଣା େଳଜେ 
େଣାେତେ ଜ୍ଣାେ ୧୦୦ େନ୍  
ଅତ ସିକ୍ରେ ରେ ସିଥିଲଣା। ବ ସିଜ୍ଣାେର 
ବୟୁଣାେ ସିିଂ ରେ ସି ଆସଥ୍ିବଣା ଜେଣା� ସିତ୍  
୭୨ େନ (୪୧ ବଲ୍ , ୫ 
ଜଚୌରଣା ଓ ୪ ଛରଣା) 

ରେ ସିଥିବଣାଜବଜଳ େରୁ ତ ଜବଣାଲେ ଚଣାେ ସିରଣା 
ରେ୍ଣଣାେଜନେଙ୍କ ବଲଜେ ରୟୁଣାଚ୍  ଆଉଟ୍  

ଜ�ଣାଇଥିଜଲ। ଏ�ଣାେ େ୍ଇ 
ଓେେ ପଜେ ଅନୟୁତେ 
ଜସଟ୍  ବୟୁଣାେର୍  ସରୂ୍କୟୁର୍େଣାେ 

୨୯ ବଲଜେ ୩୨ େନ ରେ ସି 
ଆଉଟ୍  ଜ�ଣାଇରଣାଇଥିଜଲ। 
େଧ୍ୟକ୍ରେଜେ �ଣାର୍ଦ୍ଦିର ପଣାଣ୍ଡୟୁଣା 

(୧୭ େନ, ୧୩ ବଲ), ଋଷେ ପନ୍ (୧୭ େନ, ୧୩ ବଲ) 
ଓ ନ ସିେ୍ନକ୍ରେଜେ େବସିଚ୍ରେନ ଅଶ୍ୱ ସିନ ୭ ବଲଜେ ୧୫ େନେ 

ଅପେଣାେସିତ ଇନ ସିିଂସ ଜେଳସିବଣାେ୍ େଣାେତ ୨୦ ଓେେଜେ ୮ 
ୱସିଜରଟ୍  �େଣାଇ ୧୭୩ େନ ରେ ସିଥିଲଣା। 

ସଂକ୍ପି୍ତ ପ୍ୋର
େଣାେତ: ୧୭୩/୮, ୨୦ ଓେେ (ଜେଣା� ସିତ୍ - ୭୨, 
ସରୂ୍କୟୁର୍େଣାେ- ୩୪, �ଣାର୍ଦ୍ଦିର-୧୭, ପନ୍- ୧୭, ଅଶ୍ୱ ସିନ- 
୧୫*, ବ ସିେଣାେ-୦, େଣାେ୍ସନରଣା- ୩/୨୪, ରେ୍ଣଣାେଜନେ- 
୨/୨୭, େସନ୍ ସନରଣା- ୨/୨୬)।
ଶ୍ରୀଲଙ୍ୋ: ୧୭୪/୪, ୧୯.୫ ଓେେ (ନ ସିଶଣାଙ୍କ- ୫୨, 

ର୍ଶଳ ଜେଣ୍ଡସି- ୫୭, େଣାେପଜକ୍- ୨୫*, ସନରଣା- 
୩୩*, ରେ୍ଜବ୍ରେ ଚ�ଲ- ୩/୩୪)।

ଆଭେସ ଆଉଟ୍ 
ନୂଆେସିଲ୍ୀ,୬।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଅସସ୍୍ତଣା 

ରଣାେଣେ୍ ରବ୍ େରୁ ତ ଜବଣାଲେ ଆଜେସ େଣାନ୍  ଚଳସିତ 
ଏସ ସିଆ ରପ୍ େ୍ ବଣାଦ୍  ପଡ଼ସିଛନ୍ସି। ଜ୍ୱେଜେ ପଡ଼ସିବଣା 

ରଣାେଣେ୍ ଜସ ସପ୍େ-୪ ପର୍କୟୁଣାୟେ ପଣାର ସିସ୍ତଣାନ ଓ ଶ୍ୀଲଙ୍କଣା 
ବ ସିପକ୍ େୟୁଣାଚ୍  ଜେଳସି ନଥିଜଲ। ଅଲେଣାଉଣ୍ଡେ େୀପର ଚ�େ ତଣାଙ୍କ 
ବେଳଜେ େଣାେତୀୟ େଳଜେ ସ୍ଣାନ ପଣାଇଛନ୍ସି।
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1616 େୁଧେୋର, ୭ ପସପ�ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଅପରାଜତିା ୋରତୀୟ ଦଳର ଭ�ାଚ୍ 
େ୍ବଜନଶ୍ୱେ, ୬।୯ (ସେ ସିସ): ଚଳସିତ େଣାସ ୧୫େ୍ 
େେ୍ଦିଆେ ବଣାେ୍େ ସିଠଣାଜେ େସିଜଡ ବ ସିଶ୍ୱ ରୟୁଣାଜଡଟ୍  ଜଚସ୍  
ଚଣାମ୍ ସିଅନ୍ ସ ସିପ୍  ଆେମ୍ଭ ଜ�ବ। ଏଥିଲଣାଗ ସି ଓଡ଼ସିଶଣାେ 
ରୟୁଣାଜଡଟ୍  େଣାଷ୍େ ତରଣା େସିଜଡ (ଅନ୍େ୍କଣାତୀୟ 
ଜଚସ୍  େ�ଣାସିଂଘ) ପ୍ରଶ ସିକ୍ର ଅପେଣାେସିତଣା 
ଜଗଣାଚ୍ ସିରଣାେଙ୍୍କ େଣାେତୀୟ େଳେ ଜରଣାଚ୍  େଣାଜବ 
ନ ସିରକ୍୍ତ ରେଣାରଣାଇଛ ସି। ଏଥିପବୂ୍କେ୍ ୨୦୧୮ଜେ 
ଜପେନଜେ ଆଜୟଣାେସିତ ବ ସିଶ୍ୱ ରୟୁଣାଜଡଟ୍  
ଜଚସ୍  ଚଣାମ୍ ସିଅନ୍ ସ ସିପ୍ ଜେ େଧ୍ୟ ଅପେଣାେସିତଣା 
େଣାେତୀୟ ପ୍ରଶ ସିକ୍ର େ� ସିଥିଜଲ। ଜରଉଁଥିଜେ 
େଣାେତ ଜେୌପୟୁ ପେର େସିତ ସିଥିଲଣା। ଚଳସିତ 
ସିଂ୍େଣଜେ େଣାେତେ ୬୫ େଣ ସିଆ 
େଳ ଅିଂଶଗ୍�ଣ ରେ ସିବ। ଅପେଣାେସିତଣାଙ୍କ 
ସଜେତ ଏସ୍ .ସ ସି. ସବ୍୍େଣୟୁେ େଧ୍ୟ 
ଜରଣାଚ୍  େଣାଜବ େଣାେତୀୟ େଳ ସ� ଗସ୍ତ ରେ ସିଛନ୍ସି। ଉଜଲ୍େଜରଣାଗୟୁ, 
ଅପେଣାେସିତଣା ନ ସିରେଜେ ଜଚନ୍ନଇଜେ ଜଶଷ ଜ�ଣାଇଥିବଣା ୪୪ତେ ଜଚସ୍  
ଅଲସିମ୍ ସିଆଡ୍ ଜେ ଜେୟଣାେ ଜପ୍ ପୟୁଣାଜନଲ ସେସୟୁଣା େ� ସିଥିଜଲ। ପେ୍ୀେ ବଣାସ ସିନ୍ଣା 
ତରଣା ବର୍୍କେଣାନ ନଣାଲଜରଣାଜେ ରଣାର୍କୟୁେତ ଅପେଣାେସିତଣା ଜରଣାଚ୍  େଣାଜବ ନ ସିରକ୍୍ତ 
ରେ ସିଥିବଣାେ୍ ସବ୍କେଣାେତୀୟ ଜଚସ୍  େ�ଣାସିଂଘର୍ ଧନୟୁବଣାେ େଣଣାଇଛନ୍ସି।

ରାଜ୍ୟ ଓପନ୍  ଭେସ୍ : ସରୁଜତି ୋମ୍ଅିନ
େ୍ବଜନଶ୍ୱେ,୬।୯(ସେ ସିସ): େ୍ବଜନଶ୍ୱେ ରବ୍ ଓ ବ ସିଏମ୍ ସ ସି ତକ୍ଶୀଳଣା 
୍ଲ୍ େ ସିଳ ସିତ ଆନ୍ରୂଲୟୁଜେ ସ୍ଣାନୀୟ େ୍ବଜନଶ୍ୱେ ର୍ବ୍ ଠଣାଜେ ଗତ ୪ଜେ 
େଣାେୟୁସ୍ତେୀୟ ଓପନ୍  ଜଚସ୍  ଅନ୍ଷ୍ ସିତ ଜ�ଣାଇରଣାଇଛ ସି। ଏ� ସି ପ୍ରତ ସିଜରଣାଗ ସିତଣାଜେ 
ସେ୍େସିତ୍  ନଣାୟର ଚଣାମ୍ ସିଅନ ଜ�ଣାଇଛନ୍ସି। େ୍ବଜନଶ୍ୱେ ରବ୍ ସେଣାପତ ସି ଅସ ସିତ 

ତ୍ ସିପଣାଠୀ, ବ ସିଏମ୍ ପ ସିଏସ୍  ଅଧ୍ୟକ୍ େ୍େ୍ଲ 
ର ସିଜଶଣାେ େଣାସ, େଣାେୟୁ ଜଚସ୍  ସିଂଘେ 
ନ ସିଜର୍ଦ୍କଶର ଜେବଣାଶ ସିଷ ପଣାଣ ସିଗ୍ଣା�ୀଙ୍କ 
ଉପସ୍ସିତ ସିଜେ ସେ୍େସିତଙ୍୍କ ପେ୍୍ତୃ 
ରେଣାରଣାଇଥିଲଣା। ରଣାେପେ୍ େସିଲଣା 
ବ ସିଞ୍ଣାେପେ୍ ବ୍ର ସ ସିିଂ�ପେ୍ ଗ୍ଣାେେ 
ନଳସିନୀପ୍ରେଣା ନଣାୟର ଓ ସଶ୍ଣାନ୍ ର୍େଣାେ 
ନଣାୟରଙ୍କ ଜେୟୁଣାଷ୍ପତ୍୍ ସେ୍େସିତ (ବ୍ବ୍) 
ଏଜବ ର ସିେ୍ଜେ ଚଣାର ସିେୀ ରେ୍ଛନ୍ସି।

ୟଏୁସ୍  
ଓପନ୍  

ଭେନସି୍ 

ଫ୍ୋନ୍ ପସସ ରଆିପ�ୋଏ

ନାଦାଲଙ୍କ ନାଦାଲଙ୍କ 
ବପିର୍ଯ୍ୟୟବପିର୍ଯ୍ୟୟ

ଅଭ୍ରେଲଆି�ୁ 
ଜତିାଇଭଲ ଗ୍ୀନ୍ 
ଜରନ୍୍କ (ର୍ଇନ୍ଲଣାଣ୍ଡ), ୬।୯ (ଏଜେନ୍ ସି): 
ଭ୍ରେଣରଣାେୀ ନ୍ୟୁେସିଲଣାଣ୍ଡ ବ ସିପକ୍ଜେ 
େଙ୍ଗଳବଣାେ ଏଠଣାଜେ ଜେଳଣାରଣାଇଥିବଣା 
ପ୍ରରେ ଏରେସିବସୀୟ େୟୁଣାଚଜେ 
ଅଜ୍ରେଲସିଆ ୨ ୱସିଜରଟ୍ ଜେ ବ ସିେୟୀ 
ଜ�ଣାଇଛ ସି। ଏ� ସି େୟୁଣାଚଜେ େସ୍  �ଣାେ ସି 
ବୟୁଣାେ ସିିଂ ଆେନ୍ତ୍ରଣ ପଣାଇଥିବଣା ନ୍ୟୁେସିଲଣାଣ୍ଡ 
୫୦ ଓେେଜେ ୯ ୱସିଜରଟ୍  �େଣାଇ 
୨୩୨ େନ ରେ ସିଥିଲଣା। ଶୀଷ୍କକ୍ରେେ 
୪ ଜେଳଣାଳସି ଜଡେସିଡ୍  ରନ୍ ଜୱ (୪୬ 
େନ), ଅଧିନଣାୟର ଜରନ୍  ୱସିଲ ସିୟମ୍ ସନ 
(୪୫), ୱସିଜରଟ୍ ର ସିପେ େମ୍  ଲରଣାେ 
(୪୩) ଓ ଡଣାେୀଲ େ ସିଜଚଲ (୨୬ 
େନ) ଉପଜରଣାଗୀ ଇନ ସିିଂସ ଜେଳସିଥିଜଲ। 
ଅଜ୍ରେଲସିଆ ପକ୍େ୍ ପଣାେ୍କେଣାଇମ୍  ପେ ସିନେ 
ଜଗ୍ନ େୟୁଣାକ୍ସଜୱଲ ସବ୍କଣାଧିର ୪ ଓ 
ଜେଣାଶ୍  �ଣାଜେଲଉଡ୍ ଙ୍୍କ ୩େ ସି ୱସିଜରଟ୍  
େ ସିଳ ସିଥିଲଣା। େବଣାବଜେ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ୪୪ 
େନ େଧ୍ୟଜେ ୫ ୱସିଜରଟ୍  �େଣାଇ ନ ସିଶ୍ ସିତ 
ପେଣାେୟ େସିଗଜେ ଅଗ୍ସେ ଜ�ଉଥିଲଣା। 
ଜତଜବ ୬ଷ୍ ୱସିଜରଟ୍ ଜେ ୱସିଜରଟ୍ ର ସିପେ 
ଆଜଲକ୍ସ ଜରେୀ (୮୫ େନ, ୯୯ 
ବଲ୍ ) ଓ ରଣାଜେେନ ଗ୍ୀନ ୧୫୮ େନେ 
େଣାଗୀେଣାେ ସି ରେ ସି େଳର୍ ବ ସିପର୍କୟୁୟେ୍ 
ଉର୍ଣାେ ରେ ସିଥିଜଲ। ଗ୍ୀନ ଜଶଷ ପର୍କୟୁନ୍ 
୮୯ େନ ରେ ସି ଅପେଣାେସିତ େ� ସିବଣା ସ� 
େଳର୍ ୨ ୱସିଜରଟ୍ ଜେ େସିତଣାଇଥିଜଲ। 
ନ୍ୟୁେସିଲଣାଣ୍ଡେ ଜଟ୍ଣ୍ଟ ଜବଣାଲଟଙ୍୍କ ୪େ ସି 
ୱସିଜରଟ୍  ସେଳତଣା େ ସିଳ ସିଥିଲଣା।

ମହାପ୍ରେୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ �ଭଲ ଓଡ଼ରିା ଜଗରନେ୍ସ ଦଳ
ପେ୍ୀ,୬ଣା୯(ସେ ସିସ): େ�ଣାେଣା୍ରେେ ପଜ୍ନ 
ଛତ୍ପତ ସି ଷ୍ଣାଡସିୟେଜେ ଅନ୍ଷ୍ ସିତ ଅଲ୍ େ ସିଜେେ 
ଜେଣା ଜେଣା ଲ ସିଗ୍ ଜେ ଚଣାମ୍ ସିଅନ ଜ�ଣାଇଥିବଣା ଓଡ଼ସିଶଣା 
େଗେନେ୍ େଳେ ଜେଳଣାଳସିେଣାଜନ େଙ୍ଗଳବଣାେ 
ପେ୍ୀ ଆସ ସି େ�ଣାପ୍ରେ୍ଙ୍୍କ େଶ୍କନ ରେ ସିଛନ୍ସି। 

ପବୂ୍କଣାହ୍ନଜେ ଶ୍ୀେନ୍ ସିେ ନ ସିରେଜେ ଏ� ସି େଳ 
ପ�ଞ୍ ସିବଣା ପଜେ ଓଡ଼ସିଶଣା ଜେଣା ଜେଣା ସିଂଘ ସମ୍ଣାେର 
ପ୍ରେ୍ୟୁେ୍ନ େ ସିଶ୍, ପେ୍ୀ େସିଲ୍ଣା କ୍ରୀଡ଼ଣା ଅଧିରଣାେୀ ଚନ୍ନ 
ର୍େଣାେ ସଣା�୍ ସେସ୍ତ ସେସୟୁଙ୍୍କ େବୟୁ ସେ୍ବର୍୍କନଣା 
େଣଣାଇଥିଜଲ। ଜେଳଣାଳସିେଣାଜନ ଚତ୍ର୍୍କଣାବ ସିଗ୍�ଙ୍୍କ 

େଶ୍କନ ଓ ପେୂଣାର୍୍କନଣା ରେ ସିଥିଜଲ। େ�ଣାପ୍ରେ୍ଙ୍କ 
ଆଶୀବ୍କଣାେେ୍ ଆଜେ ଏ� ସି ସେଳତଣା �ଣାସଲ 
ରେ ସିଛ୍ ଜବଣାଲସି ର� ସିବଣା ସ� େଣାେୟୁ ସେରଣାେଙ୍କ 
ଜପ୍ରଣାତ୍ଣା�ନ, ଉତ୍ଣା� ଓ ସ�ଜରଣାଗେ ପ୍ରଶିଂସଣା 
ରେ ସିଥିଜଲ।

ବାଲଲଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପରୁ, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ରି ବଜିୟୀ

ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍  ପରୁସ୍ାର 
ଭଦୌଡ଼ଭର ହରମନପ୍ରୀତ
ଲଣାଉଜସନ୍ ,୬।୯(ଏଜେନ୍ ସି): ଅନ୍େ୍କଣାତୀୟ �ରସି 
ଜେଜଡଜେସନ (ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍ ) �ର ସି ଷ୍ଣାସ୍କ ପେ୍୍ଣାେ 
୨୦୨୧-୨୦୨୨ ପଣାଇଁ ଜନଣାେ ସିଜନଟ୍  ଜ�ଣାଇଥିବଣା 
ଜେଳଣାଳ ସିେଣାନଙ୍କ ନଣାେ େଙ୍ଗଳବଣାେ ଜଘଣାଷଣଣା ରେଣାରଣାଇଛ ସି। 
େଣାେତୀୟ ତଣାେରଣା ଡ୍ଣାଗ୍  େ୍ସିରେ �େେନପ୍ରୀତ ସ ସିିଂ ଜଶ୍ଷ୍ 
ପେ୍୍ଷ ଜେଳଣାଳସି ଜେୌଡ଼ଜେ ସଣାେ ସିଲ ଜ�ଣାଇଛନ୍ସି। ପେ୍୍ଷ 
ଜପ୍ୟେ ଅଫ୍  େ ସି ଇୟେ ଜେୌଡ଼ଜେ �େେନପ୍ରୀତଙ୍କ ସଜେତ 
ଜେଣାଟ୍  ୫ ଜେଳଣାଳସି ସଣାେ ସିଲ ଜ�ଣାଇଛନ୍ସି। ଜସ� ସିପେ ସି ଜଶ୍ଷ୍ 

ପେ୍୍ଷ ଓ େ� ସିଳଣା 
ଜ ଗ ଣା ଲ ରସି ପ େ 
ପ୍ େ ୍ ଣା େ 

ଜେୌଡ଼ଜେ ସଣାେ ସିଲ ଜ�ଣାଇଛନ୍ସି ଅେ ସିଜ୍ଞ େଣାେତୀୟ ଜଗଣାଲରସିପେ 
ପ ସିଆେ ଶ୍ୀଜେଶ ଓ େ� ସିଳଣା ଜଗଣାଲରସିପେ ସବସିତଣା ପନ୍ ସିଆ।

 �େେନପ୍ରୀତ େଣାେତୀୟ େଳେ ଉପ-ଅଧିନଣାୟର 
େ� ସିଛନ୍ସି। ତଣାଙ୍୍କ ବଣାଦ୍  ଜେଜଲ େ୍ଇେଣ ଜବଲେସିୟେ 
ଜେଳଣାଳସି ଆର୍କେ ଡ ସି ସ୍ ଲୁଜେେ ଓ େମ୍  ବ୍ନ୍ , େେ୍କଣାନୀ 
ନ ସିରଲଣାସ ଜୱଜଲନ, ଜନେେଲଣାଣ୍ଡସେ ଥିଜେେୀ ବ୍ ସିଙ୍କେୟୁଣାନ 
ଏ� ସି ପେ୍୍ଣାେ ପଣାଇଁ ଜନଣାେ ସିଜନଟ୍  ଜ�ଣାଇଛନ୍ସି। ଗତବଷ୍କ 
�େେନପ୍ରୀତ େଧ୍ୟ ପେ୍୍ତୃ ଜ�ଣାଇଥିଜଲ। ଜେଣାର ସିଓ 
ଅଲସିମ୍ ସିକ୍ସଜେ ଐତ ସି�ଣାସ ସିର ରଣାିଂସୟୁ ପେର େସିତ ସିବଣା ପଜେ 
େଣାେତୀୟ ଜରଣାଚ୍  ଓ ଜେଳଣାଳ ସିେଣାଜନ ସବ୍ ପେ୍୍ଣାେ ଗତବଷ୍କ 
ଜପଣାଛ ସି ଜନଇଥିଜଲ। େଣାେତୀୟ ପେ୍୍ଷ ଜରଣାଚ୍  ଗ୍ଣା�େ 
େ ସିଡ୍ , ଶ୍ୀଜେସ ଓ ସବସିତଣା ଗତବଷ୍କ ପେ୍୍ଣାେ େସିତ ସିଥିଜଲ। 
ଜନଣାେ ସିଜନେ ଜ�ଣାଇଥିବଣା ଜେଳଣାଳ ସିଙ୍କ ସେର୍କନଜେ ଜେଳଣାଳସି, 
ଜରଣାଚ୍ , େ ସିଡ ସିଆ ଓ ପ୍ରଶିଂସରେଣାଜନ ଅନ୍ ଲଣାଇନ୍ ଜେ ଜେଣାେ 
ଜେଇପଣାେ ସିଜବ ଜବଣାଲସି ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍  ତେେେ୍ ର୍�ଣାରଣାଇଛ ସି। 
ଅଜରଟଣାବେ େଣାସ ପ୍ରଣାେମ୍ଭଜେ ପେ୍୍ଣାେ ବ ସିଜେତଣାଙ୍କ ନଣାେ 
ଜଘଣାଷଣଣା ରେଣାର ସିବ। ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍  ଜପ୍ରଣା ଲ ସିଗ, େ� ସିଳଣା 
ବ ସିଶ୍ୱରପ୍ , �ର ସି େ୍ନ ସିୟେ ବ ସିଶ୍ୱରପ୍  ଓ ରଣ୍ଟସିଜନଣ୍ଟଣାଲ 
ଚଣାମ୍ ସିଅନସ ସିପ ପ୍ରେଶ୍କନ ବ ସିଚଣାେର୍ ନ ସିଆରଣାଇଛ ସି।

ରେର, ୬।୯ (ସେ ସିସ): ଓଡ଼ସିଶଣା କ୍ର ସିଜରଟ୍  ଆଜସଣାସ ସିଏସନ 
(ଓସ ସିଏ) ଆନ୍ରୂଲୟୁଜେ ବ ସିେ ସିନ୍ନ ଗ୍ଣାଉଣ୍ଡଜେ ଚଣାଲସିଥିବଣା 
୧୯ ବଷ୍କେ୍ ରମ୍  ଆନ୍ତଃେସିଲ୍ଣା େ୍ର୍୍କଣାଜେଣ୍ଟଜେ େଙ୍ଗଳବଣାେ 
୯ ଜଗଣାେ ସି େୟୁଣାଚ୍  ଜେଳଣାରଣାଇଛ ସି। ଜରଉଁଥିଜେ ବଣାଜଲଶ୍ୱେ 
୧୬୫ େନଜେ େଗତ୍ ସ ସିିଂ�ପେ୍ର୍, ସେ୍ବଲପେ୍ ୧ େନଜେ 
ଜବୌର୍ର୍, ସନ୍୍େଗଡ଼ ୧୬୮ େନଜେ ରଳଣା�ଣାଣ୍ଡସିର୍, 
େଣାଉେଜରଲଣା ୪ େନଜେ ଜରଣାେଣାପେ୍ର୍, ବଲଣାଙ୍ଗସିେ ୧୨୫ 
େନଜେ େଣାୟଗଡ଼ଣାର୍, ଜେଓଗଡ଼ ୯େନଜେ ଜରନ୍୍ଝେର୍, 
ଝଣାେସଗ୍ଡ଼୍ଣା ୧୭୬ େନଜେ େୟେୂେଞ୍ର୍ ଓ ଜର୍ରେଣାପଡ଼ଣା 
୯୩ େନଜେ େଣାଲରଣାନଗ ସିେ ସିର୍ 
ପେଣାସ୍ତ ରେ ସିଛ ସି। ବଷ୍କଣା ଲଣାଗ ସି 
ଏ ସେସ୍ତ େୟୁଣାଚେ େଳଣାେଳ 
ପଣାଇଁ ଡ ସିଏଲ୍  ପର୍ତ ସି ସ�ଣାୟତଣା 
ନ ସିଆରଣାଇଥିଲଣା। ଅନୟୁ ଏର 
େୟୁଣାଚଜେ ଜସଣାନପେ୍ ୩ 
ୱସିଜରଟ୍ ଜେ ବେଗଡ଼ ନ ସିରେେ୍ 
�ଣାେ ସି ରଣାଇଥିଲଣା।

ଆେସିେ େୟୁଣାଚଜେ ବଣାଜଲଶ୍ୱେେ େଗେୀଶ ସ’ (୧୨୩ 
େନ), ସେ୍ବଲପେ୍େ ଜଶ୍ଷ୍ ସ ସିିଂ (୩ ୱସିଜରେ), ସନ୍୍େଗଡ଼େ 
ପ ସିୟଷୂ ପଣାଣ ସିଗ୍ଣା�ୀ (୫ ୱସିଜରଟ୍ ), େଣାଉେଜରଲଣାେ ଅେନ 
ଜସଣାନରେ (୫ ୱସିଜରଟ୍ ), ବଲଣାଙ୍ଗସିେ ଓଙ୍କଣାେ େ�ଣାନ୍ ସି (୩ 
ୱସିଜରଟ୍ ), ଜେବଗଡ଼େ ଅେସିଜଷର େଲ୍ ସିର (୯୧ େନ ଓ 
ଜଗଣାେ ସିଏ ୱସିଜରଟ୍ ), ଝଣାେସଗ୍ଡ଼୍ଣାେ ସଚସିନ ରଣାେବ (୪ 
ୱସିଜରଟ୍ ), ଜର୍ରେଣାପଡ଼ଣାେ ଜସୌେ ସିତ୍ ବ ସିଶ୍ୱଣାଳ (୪୪ େନ ଓ ୪ 
ୱସିଜରଟ୍ ) ଓ ବେଗଡ଼େ ଜଶଖ୍  �ଣାୟତ୍  (୪ ୱସିଜରଟ୍ ) ଜଶ୍ଷ୍ 
ଜେଳଣାଳସି ପେ୍୍ଣାେ �ଣାସଲ ରେ ସିଥିଜଲ।

୧୯ େର୍ଟରୁ କମ୍  ଆନ୍ତଃଜଲି୍ୋ କ୍ପିକଟ୍ 

ଅମନ ପସୋନକର ଜଗଦରୀଶ ଶୋ ଆଶରି କୁମୋର ମଲ୍କି

ଭରେଷ୍ଠ ଭଗାଲ�ପିର 
ତାଲ�ିାଭର ରେୀଭଜସ, ସବତିା 

ଶ୍ୀଲଙ୍କାଠାରୁ ହାରଲିା ଭାରତଶ୍ୀଲଙ୍କାଠାରୁ ହାରଲିା ଭାରତଏସଆି 
�ପ୍ 

ସ�ୁର୍ -୪ �ଏଣ୍ଟ ପରେଲ୍ 
 ଦଳ ମ୍ୋଚ୍  େଜିୟ �ରୋଜୟ �ଏଣ୍ଟ ରନ୍ ପରଟ୍ 
ଶ୍ୀଲଙ୍କଣା ୨ ୨ ୦ ୪ +୦.୩୫୧
ପଣାର ସିସ୍ତଣାନ ୧ ୧ ୦ ୨ +୦.୧୨୬
ଭୋରତ ୨ ୦ ୨ ୦  -୦.୧୨୫
ଆେଗଣାନ ସିସ୍ତଣାନ ୧ ୦ ୧ ୦ -୦.୫୮୯

ବଶି୍ୱ�ପ ହ�:ି ସମୀକ୍ା ପାଇଁ 
ଆଜ ିଆସଛୁନ୍ ିଏଫ୍ ଆଇଏେ, 
ହ� ିଇଣ୍ଆି ଅଧି�ାରୀ
େଣାଉେଜରଲଣା, ୬ଣା୯(ସେ ସିସ): 
େ୍ବଜନଶ୍ୱେ ସ� େଣାଉେଜରଲଣାଜେ 
ଆଜୟଣାେସିତ ଜ�ବଣାର୍ ରଣାଉଛ ସି �ର ସି 
ବ ସିଶ୍ୱ ରପ ୨୦୨୩। ଏ�ଣା େଣାନ୍ଆେୀ 
୨୦୨୩ େସ ସି�ଣା ପ୍ରରେ ସପ୍ଣା�େ୍ 
ଆେମ୍ଭ ଜ�ବ। େଣାଉେଜରଲଣାଜେ 
ଏଜବ ନ ସିେ୍କଣାଣ ରେଣାରଣାଉଥିବଣା ଜେଶେ 
ସବ୍କବୃ�ତ �ରସି ଷ୍ଣାଡ ସିୟେେ ନ ସିେ୍କଣାଣ 
ରଣାର୍କୟୁ ଜଶଷ ପର୍କୟୁଣାୟଜେ ପ�ଞ୍ ସିଛ ସି। 
ବ ସିପ ସିୟେ୍ ସି ପେ ସିସେଜେ ଷ୍ଣାଡସିୟେ ରଣାର୍କୟୁେ 
ଅଗ୍ଗତ ସି ସେୀକ୍ଣା ରେ ସିବଣା ଲଣାଗ ସି ବ୍ଧବଣାେ 
େଣାଉେଜରଲଣାଜେ ଆସ ସି ପ�ଞ୍ ସିଜବ 
ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍  �ର ସି ଇଣ୍ଡସିଆେ ଅଧିରଣାେୀ। 
ତଣାଙ୍କ ସ� କ୍ରୀଡ଼ଣା ବ ସିେଣାଗେ ବେ ସିଷ୍ 
ଅଧିରଣାେୀେଣାଜନ େଧ୍ୟ ଆସଛ୍ନ୍ସି। ଏ� ସି େ ସିମ୍  
ଷ୍ଣାଡ ସିୟେ ପେ ସିେଶ୍କନ ରେ ସିବଣା ସ� ଅେୟୁଣାସ 
ସ୍ଣାନ େଧ୍ୟ ଜେଖିଜବ। ଏ� ସି ସନ୍େ୍କଜେ 
େଙ୍ଗଳବଣାେ େସିନ ସନ୍୍େଗଡ଼ େସିଲ୍ଣାପଣାଳ 
ପେଣାଗ ଗେଣାଲସି �ଷ୍କେ ଏର ସଣାେ୍ବଣାେ ସିର 
ସମ୍ ସିଳନୀଜେ ଏ� ସି ସଚୂନଣା ଜେଇଛନ୍ସି।

ପରୋହତି ଶମ୍ଟୋ
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