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ପାର୍ବଣରେ
ରେିାଜତି ମା...
ଆଜ ିପୀଠନର  
ମହୟାସପ୍ତମୀ, ମଣ୍ଡପନର 
ରଷ୍ୀ ପଜୂୟା ଆରୟାଧେୟା

ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଗାଁ 
ପାହାଡ଼ପରୁରୁ 
ଆରମ୍ଭ ହହବ 
‘୫-ଜ’ି ସେବା

 ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ୩୦ା୯ (ସମସି): 
ମୟରୂଭଞ୍ଜର ଝଅି ଦ୍ରୌପଦୀ ମମୁୁମୁ 
ଭାରତର ମହାମହମି ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଦହବା 
ପଦର ବାମନଘାଟୀ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳଦର 
ବଭିନି୍ନ ବକିାଶମଳୂକ କାରମୁ୍ୟ ଚାଲୁ 
ରହଛି।ି ଦରଉଁଥÒପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ 
ଦପୈତୃକ ଗାଁ ଉପରଦବଡ଼ା ଏବଂ 
ଶଶରୁ ଗାଁ ପାହାଡ଼ପରୁ ଏଦବ ଜାତୀୟ 
ଗଣମାଧ୍ୟମଦର ଶଦିରାନାମା ପାଲଟଛି।ି 
ସବୁଠୁ ଖସୁରି ବଷିୟ, ଆସନ୍ାକାଲ ିଓଡ଼ଶିାଦର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଦ୍ରୌପଦୀ 
ମମୁୁମୁଙ୍କ ଗାଁ ବାଦାମପାହାଡ଼ ସନ୍ନକିଟ ପାହାଡ଼ପରୁସ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ 

ସ୍ାମୀ ଏବଂ ପତୁ୍ରଙ୍କ ସ୍ତୃଦିର ନମିମିତ 
ଏସ୍  ଏଲ୍  ଏସ୍   ଆବାସକି ବଦି୍ୟାଳୟ 
ପରସିରରୁ ଦନି ୧୧ଟା ଦବଦଳ ରାଜ୍ୟର 
ପ୍ରଥମ ‘୫-ଜ’ି ଦମାବାଇଲ୍   ଦସବାର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ ଦହବାକୁ ରାଉଛ।ି ଭାରତର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମାଦୀ ଭଡିଓି 
କନଦେଦରନ୍ଂି ମାଧ୍ୟମଦର ଏହାର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଦିବ। ଏହ ି‘୫-ଜ’ି ଦସବା 
‘୪-ଜ’ି ଦମାବାଇଲ୍   ଦସବାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 

୧୦ ଗଣୁ ଅଧିକ ରହବି ଦବାଲ ିଆଶା କରାରାଉଛ।ି ଦଦଶର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନଦର ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ାକାଲ ିଏହ ିଦସବାର ଶଭୁାରମ୍ଭ ଦହବ।

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୩୦।୯ (ସମସି): ଏଣକି ିଓଡ଼ଆିଦର 
ଦହବ ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରଶାସନକି ଦସବା ପରୀକ୍ା। ପବୂମୁପର ି
ଇଂରାଜୀ ସହ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାଥମୁୀ ଓଡ଼ଆିଦର ପରୀକ୍ା 
ଦଦଇପାରଦିବ। ୟପୁଏିସସ(ି ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଲାକଦସବା 
ଆଦୟାଗ)ର ସଭିଲି ସଭମିସ ପରୀକ୍ା ଢ଼ାଞ୍ଚାଦର ଓଡ଼ଶିା 
ପ୍ରଶାସନକି ଦସବା ପରୀକ୍ା(ଓସଏିସ) ପରୀକ୍ା 
କରାରବି। ଶକୁ୍ରବାର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାଦର 
ଅନୁଷ୍ତି କ୍ୟାବଦିନଟ୍   ଦବୈଠକଦର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ ପ୍ରସ୍ାବକୁ 
ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବଦିନଟ୍   ଅନୁଦମାଦନ ଦଦଇଛ।ି ୧୯୯୧ 
ମସହିାର ଓଡ଼ଶିା ଦବସାମରକି ଦସବା ନୟିମାବଳୀକୁ 
ସଂଦଶାଧନ କରାରାଇଛ।ି ଏଣକି ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୨୨୫୦ 

ନମ୍ବର ପରବିଦତ୍ମୁ ୨୦୦୦ ନମ୍ବରଦର ପରୀକ୍ା ଦଦଦବ। 
ଦସହପିର ି ସାଧାରଣବଗମୁ ଓ ଏସ୍  ଇବସି ି ବଗମୁର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇ ପରୀକ୍ା ସଦୁରାଗକୁ ବୃଦ୍ ି
କରାରାଇଛ।ି ସାଧାରଣ ବଗମୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଦନ 
ସବମୁାଧିକ ୬ ଥର ପରୀକ୍ା ସଦୁରାଗ ପାଇଦବ। 
ସାମାଜକି ଓ ଶକି୍ାଗତ ପଛୁଆ(ଏସଇବସି)ି ବଗମୁର 
ପଲିାଙ୍କ ପାଇଁ ୯ଟ ି ସଦୁରାଗ ରହବି। ଦତଦବ 
ଅନୁସଚୂୀତ ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିପରୀକ୍ାଥମୁୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ି
ସଦୁରାଗ ଅସୀମତି ରଖାରାଇଛ।ି 

ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକି ଦସବା ପ୍ରରୀକ୍ା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ 
ଦହଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତ ିଏଦବ 

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୩୦।୯ (ସମସି): ନରିକୁ୍ ିଦକ୍ତ୍ରଦର 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ରଗୁାନ୍କାରୀ ପଦଦକ୍ପ 
ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ସରଳ, ସ୍ଚ୍ଛ ଓ 
ସହଜ କରବିା ପାଇ ଁଶକୁ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ତି କ୍ୟାବଦିନଟ୍   
ଦବୈଠକଦର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ମୁ ନଷି୍ପତ୍ ି ନଆିରାଇଛ।ି 
ଏଣକି ି ଓଏସଏସସ(ିଓଡ଼ଶିା କମମୁଚାରୀ ଚୟନ 
ଆଦୟାଗ) ଦ୍ାରା ନରିକୁ୍ ଦହଉଥିବା ସ୍ାତକସ୍ରୀୟ 
ନରିକୁ୍ଭିତି୍କି ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁଏକକ ଦରାଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ା ଅନୁଷ୍ତି ଦହବ। ଭନି୍ନ 
ଭନି୍ନ ପଦ ପାଇ ଁଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରୀକ୍ା ଆଦୟାଜତି ଦହବନ।ି ଏକକ 
ଦରାଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ା ଆଧାରଦର ସ୍ାତକ ବଗମୁର ପଲିାଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ପଦ ଲାଗ ି
ଚୟନ କରାରବି। ଏହାଦ୍ାରା ନରିକୁ୍ ିଆଶାୟୀଙ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତ ିଲାଗ ିସମୟ ବଞ୍ଚବିା 
ସହ ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁ ଅଥମୁ ଖର୍ମୁ ମଧ୍ୟ କମବି। ଦସହପିର ି ସରକାରୀସ୍ରଦର 
ପରୀକ୍ା ପାଇ ଁ ଖର୍ମୁ ଦହଉଥିବା ଅଥମୁ ରାଶ ି ମଧ୍ୟ ରଦଥଷ୍ଟ କମବି। ଦତଦବ 
ଓଏସଏସସ ିଆଦୟାଜନ କରୁଥିବା ଗରୁପ-ବ ିଓ ଗରୁପ୍  -ସରି ବଭିନି୍ନ ପଦ ପାଇ ଁ
ଏହ ିନୟିମ ଲାଗ ୁଦହବ। ‘ଗରୁପ-ବ ିଓ ଗରୁପ୍  -ସରି ବଭିନି୍ନ ପଦ 

ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବନିେଟନର ବାଜଲିା ନମାହର

ଏଣକି ିଓଡ଼ଆିହର ସଭିଲି୍   ସଭଭିସ୍  ପରୀକ୍ା ଏଣକି ିଓଡ଼ଆିହର ସଭିଲି୍   ସଭଭିସ୍  ପରୀକ୍ା 
ଏସ୍ ଏସ୍ ସ ିକରବି ଏକକ ହ�ାଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ା

ସ୍ୱଚ୍ଛ, େରଳ 
ନଯିକୁ୍ ି

ପ୍ରକ୍ୟିାକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ

 ୟପୁଏିସ୍ ସ ିଭଳ ିଓପଏିସ୍  ସ ିକରବି ଚୟନ ପରୀକ୍ା
 ଅନୁସଚୂୀତ ଜାତ ିଓ ଜନଜାତଙି୍କ ପାଇଁ ଅସୀମତି ସହୁ�ାଗ
 ୬ ଥର ପରୀକ୍ା ହେଇପାରହିବ ସାଧାରଣ ବଗ୍ଗର ପ୍ାଥ୍ଗୀ
 ମଖୁ୍ୟ ପରୀକ୍ା ପାଇଁ ପ୍ାଥ୍ଗୀ ବାଛହିବ ହଗାଟଏି ବଷିୟ 
 ୨୨୫୦ ନମ୍ବର ପରବିହତ୍୍ଗ ୨୦୦୦ ନମ୍ବରହର ପରୀକ୍ା

}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦
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ଶନବିାର, ୧ ଅକ୍ଟାବର ୨୦୨୨

ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ ଚିବ ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ ସଫଳତା, ରକନ୍ଦ୍ରେ ଅବରହଳା

ନବୀନ କ୍ବଳ ରାଜକନତା ନୁହନ୍;ି ଜକେ ଦରଦୀ ମେଷି: ପ୍ରେବ

ଭୁବରେଶ୍ୱେ, ୩୦।୯ (ସମ ଚିସ): ଆସନ୍ତା ଗତାନ୍ଧୀ 
ଜୟନ୍ଧୀଠତାରୁ ବଜିଜଡରି ମତାସବ୍ତାପଧୀ ଜନସମ୍ପର୍କ 
ପଦଯତାତ୍ତା ନମିଜନ୍ ପ୍ତାକ୍  ପ୍ସୁ୍ତ ି ଓ ପ୍ଶକି୍ଷଣ 
ରମ୍କଶତାଳତା ଉଦ୍ ଯତାପତି ଜ�ତାଇଛ।ି ପଦଯତାତ୍ତା 
ରତାଳଜର ରତାଜ୍ବତାସଧୀଙ୍କ ଜସବତା ସ� ପ୍ଜତ୍ର 
ଘଜର ସରରତାରଙ୍କ ସଫଳତତା ଓ ଜରନ୍ଦ୍ରର 
ଅବଜ�ଳତାରୁ ପ�ଞ୍ତାଇବତାରୁ ଦଳର ଶଧୀର୍କ ଜନତତାଗଣ 
ରମ୍କରର୍୍କତାମତାନଙୁ୍କ ଆ�ତ୍ାନ ଜଣତାଇଛନ୍।ି 

ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପତାଦର ପ୍ଣବ ପ୍ରତାଶ 
ଦତାସ ଉଦ୍ ଯତାପନଧୀ ରମ୍କଶତାଳତାଜର ସଭତାପତତି୍ୱ ରର ି
ର�ଥିିଜେ ଜଯ ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ନବଧୀନ ପଟ୍ଟନତାୟରଙ୍କ 
ଆଦଶ୍କ, ରତାଯ୍୍କ ଜଶୈଳଧୀ ଓ ସ୍ତାର୍କବ�ିଧୀନ ଜସବତା 
ମଜନତାଭତାବ � ିଁ ଆମ ପତାଇ ଁଜପ୍ରଣତାର ଉତ୍ସ। ତତାଙ୍କର 
ପ୍ଜତ୍ର ରତାଯ୍୍କ ଜର ଆମମତାନଙ୍କ ପତାଇ ଁବତାର୍୍କତା ର�ଛି।ି 
ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଜନତୃତ୍ୱ ଓ ସ୍ଚ୍ଛ ପ୍ଶତାସନ ଜଯତାଗୁଁ 
ଓଡ଼ଶିତା ଆଜ ି ପ୍ଜତ୍ର ଜକ୍ଷତ୍ଜର ଦରୁ ତ ଗତଜିର 
ଅଗ୍ରସର ଜ�ଉଛ।ି ସବୁ ପ୍ତରୂିଳ ପରସି୍ତିଜିର ବ ି
ଜରମତି ି ସଂଘର୍କ ରର ି ସଫଳତତା �ତାସେ ରରତାଯତାଏ 
ତତା�ତା ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ଆମରୁ ଶଖିତାଇଛନ୍।ି ଏଥିପତାଇଁ 
ରତାଜ୍ବତାସଧୀ ସବୁ ନବି୍କତାଚନଜର ବଜୁି ଜନତତା ଦଳ 
ପ୍ତ ି ସମର୍କନ ଅଜତାଡ଼ ି ଜଦଉଛନ୍।ି ସବୁ ବପିଦ, 
ଆପଦ ସମୟଜର ଜଯପର ି ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ଜେତାରଙ୍କ 
ସ�ତି ଛଡ଼ିତା ଜ�ତାଇଛନ୍ ି ଓଡ଼ଶିତାର ଜନତତା ମଧ୍ୟ 
ପ୍ତରୂିଳ ସମୟଜର ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀଙ୍କ ସମର୍କନଜର 
ଆଜଗଇ ଆସଛିନ୍।ି ଜସଥିପତାଇ ଁ ରତାଜ୍ବତାସଧୀଙ୍କ 
ଆଗଜର ଆଜମ ନତମସ୍ର। ଏ� ି ବତାର୍୍କତା ଜନଇ 

ପଦଯତାତ୍ତାଜର ଆଜମ ପ୍ଜତ୍ର ଘଜର ପ�ଞ୍ବିତା 
ଜବତାେ ିଶ୍ଧୀ ଦତାସ ଆ�୍ତାନ ଜଣତାଇଛନ୍।ି 

ଶଳି୍ପ ମନ୍ତଧୀ ପ୍ତତାପ ଜରଶରଧୀ ଜଦବ ନଜି 
ବକ୍ତବ୍ଜର ନବଧୀନ ପଟ୍ଟନତାୟରଙୁ୍କ ଜଜଣ ଅତୁଳନଧୀୟ 
ବ୍କ୍ତତି୍ୱ ଜବତାେ ିବର୍୍କନତା ରରଛିନ୍।ି ଜସ ର�ଛିନ୍ ିଜଯ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ୨୫ ବର୍କ ଧର ି ଜସ ଜଯପର ି ଅବଶି୍ତାନ୍ 
ଭତାଜବ ଜେତାରଙ୍କ ଜସବତା ରରୁଛନ୍ ିତତା�ତାର ପରଣିତାମ 
ଆଜ ି ଆମ ଆଗଜର ର�ଛି।ି ଦୂରଦୃଷ୍ ି ସମ୍ପନ୍ନ 
ରତାଯ୍୍କ ଧତାରତା ଓ ଉରୁ୍ଙ୍ଗ ବ୍କ୍ତତି୍ୱ ଜଯତାଗୁ ଁଜସ ସମସ୍ଙ୍କ 
ଶ୍ଦ୍ତାଭତାଜନ ଜ�ତାଇଛନ୍।ି ପରଣିତାମ ସ୍ରୂପ କ୍ରମତାଗତ 
୫ମ ରର ପତାଇ ଁଜେତାଜର ତତାଙୁ୍କ ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ଆସନଜର 
ବସତାଇଛନ୍।ି ୬ଷ୍ଠ ରର ପତାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ଜସ ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ 
ପଦ ଅଳଂରୃତ ରରଜିବ। ଜସ� ିଦତାୟତି୍ୱ ଆମ ଉପଜର 
ର�ଛି।ି ରତାଜ୍ ସରରତାରଙ୍କର ସଫଳ ବତାର୍୍କତାରୁ 
ଆଜମ ରତାଜ୍ର ପ୍ଜତ୍ର ଜରତାଣ ଅନୁଜରତାଣଜର 
ପ�ଞ୍ତାଇବତାରୁ ଜ�ବ ଜବତାେ ି ଶ୍ଧୀ ଜଦବ ର�ଥିିଜେ। 
ଦଳର ବରଷି୍ଠ ଜନତତା ସଞ୍ଜୟ ଦତାସବମ୍କତା ର�ଥିିଜେ 
ଜରନ୍ଦ୍ର ସରରତାର ସବୁଜବଜଳ ସଂଘଧୀୟ ବ୍ବସ୍ତା 
ରରତା ର�ୁଛନ୍;ି ରନୁି୍ ଜସ� ିଜରନ୍ଦ୍ର ସରରତାର ସଂଘଧୀୟ 
ବ୍ବସ୍ତାର ପରପିନ୍ଧୀ ସତାଜୁଛନ୍।ି ୬୦ ଦଶରରୁ 
ଜରନ୍ଦ୍ରଜର ଥିବତାସରରତାର ଆମରୁ ଅବଜ�ଳତା ରର ି
ଚତାେଛିନ୍।ି ଜରଳବତାଇ, ଶଳି୍ପ ରରଡ଼ିର୍ , ଆଦବିତାସଧୀଙ୍କ 
ସ୍ତାର୍କ, ଚତାରଧୀଙ୍କ ସ୍ତାର୍କ, ଗରବି ଜେତାରଙ୍କ ସ୍ତାର୍କ ସବୁ 
ଜକ୍ଷତ୍ଜର ଏଜବରତାର ଜରନ୍ଦ୍ର ସରରତାର ଓଡ଼ଶିତା ପ୍ତ ି
ଅବଚିତାର ରରବିତାଜର ଅବଜ�ଳତା ରରୁ ନତା�ତାନ୍।ି ଏ� ି
ଅବଚିତାର ବଜିରତାଧଜର ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ଜଯଉ ଁ େଜଢ଼ଇ 

ଜତାର ି ରଖିଛନ୍,ି ପଦଯତାତ୍ତାଜର ଏ�ତାର ପଦଧ୍ୱନଧୀ 
ଜଦଖିବତାରୁ ମଳିବି ଜବତାେ ିଶ୍ଧୀ ଦତାସବମ୍କତା ର�ଥିିଜେ।

ବରଷି୍ଠ ଜନତତା ଅମର ପ୍ସତାଦ ଶତପରଧୀ 
ର�ଥିିଜେ ଜଯ ନବଧୀନ ପଟ୍ଟନତାୟର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ଶିତାରୁ 
ନଜି ପରବିତାର ଜବତାେ ି ର�ରିତାନ୍ ି ଆଉ ଏ�ତାରୁ 
ରତାମଜର ମଧ୍ୟ ରର ିଜଦଖତାଇଛନ୍।ି ଜଦଶର ଏରମତାତ୍ 
ଜନତତା ନବଧୀନ ଯଏି ପ୍ତଟି ି ଜଧୀବନ ମେୂ୍ବତାନ୍  
ଏବଂ ଏ�ତାର ସରୁକ୍ଷତା ରରବିତା ଜମତାର ପ୍ରମ ରତାଯ୍୍କ  
ଜବତାେ ି ର�ଥିିଜେ। ଅର୍କମନ୍ତଧୀ ନରିଞ୍ଜନ ପଜୂତାରଧୀ 
ନଜି ବକ୍ତବ୍ଜର ନବଧୀନଙ୍କ ସଫଳତତା ଓ ଉପେବ୍ ି
ସମ୍ପର୍କଜର ର�ଜିେ ଦନି ବତିଯିବି ଜ�ଜେ ରରତା 
ସରବି ନତା� ିଁ ଜବତାେ ିର�ଛିନ୍।ି ତତାଙ୍କର ଅସତାଧତାରଣ 
ବ୍କ୍ତତି୍ୱ ଓ ରତାଜ୍ର ବରିତାଶ ପ୍ତ ି ତତାଙ୍କର 
ଅବଦତାନରୁ ଶବ୍ଦଜର ବର୍୍କନତା ରରବିତା ସମ୍ଭବ ନୁଜ�।ଁ 
୨୦୦୫ ମସ�ିତାଜର ବରି୍ୟି ପରଚିତାଳନତା ପତାଇଁ 

ଏଫ୍ ଆରବଏିମ୍  ଆଇନ୍  ଜ�ଉ ଅବତା ସଂସ୍ତାରମଳୂର 
ପଦଜକ୍ଷପ, ଓଡ଼ଶିତା ଆଜ ି ଆର ଥିର ଜକ୍ଷତ୍ଜର ବଳରତା 
ରତାଜ୍ ଜ�ତାଇପତାରଛି।ି ଜଯଉଠଁ ି ବଜଜଟ୍ ର ମତାତ୍ 
୫% ରତାଜ୍ ଜଯତାଜନତାଜର ଖର୍୍କ ଜ�ଉଥିେତା 
ଆଜ ି ତତା�ତା ୫୦%ଜର ପ�ଞ୍ଛି।ି ୧୯୯୯ଜର 
ବଜଜଟ ୧୧ �ଜତାର ଜରତାଟରୁି ୨ େକ୍ଷ ଜରତାଟରୁି ବୃଦ୍ ି
ପତାଇଛ।ି ନବି୍କତାଚନଜର ୫୦% ଟରିଟ ମ�ଳିତାଙୁ୍କ 
ଦଆିଯତାଇଛ।ି ଚତାରଧୀଙ୍କ ଆୟ ଦୁଇ ଗଣୁତା ଜ�ତାଇଛ।ି 
ପ୍ଜତ୍ର ଜଯତାଜନତା ପତାଇ ଁଆଜ ିପଯ୍୍କ ତାପ୍ତ ଅର୍କ ର�ଛି।ି 
ଜରନ୍ଦ୍ର ସରରତାର ଆମରୁ ବତାରମତ୍ାର ଅବଜ�ଳତା 
ରରବିତା ସଜର୍ବେ ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀଙ୍କର ଅସତାଧତାରଣ ଦକ୍ଷତତା 
ଆଗଜର ସବୁ ପ୍ତରୂିଳ ସ୍ତି ି �ତାର ମତାନୁଛ।ି ଏ� ି
ବତାର୍୍କତାରୁ ଆପଣମତାଜନ ଓଡ଼ଶିତାବତାସଧୀଙ୍କ ନରିଟଜର 
ପ�ଞ୍ତାଇଜବ ଜବତାେ ିଶ୍ଧୀ ପଜୂତାରଧୀ ର�ଥିିଜେ।

ମନ୍ତଧୀ ପ୍ତ ି ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ତାଇ ର�ଥିିଜେ, ଗତାରଁ 

ବରିତାଶ ଜ�ଜେ ରତାଜ୍ର ବରିତାଶ ଜ�ବ, ଜଦଶର 
ବରିତାଶ ଜ�ବ। ଏ� ିରରତାରୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ଜବଶ୍  ଭେ 
ଭତାଜବ �ୃଦୟଙ୍ଗମ ରରଛିନ୍।ି ଆଉ ଏ�ତାରୁ ରତାଯ୍୍କ ଜର 
ରର ିଜଦଖତାଇଛନ୍।ି ୧୭ �ଜତାର ଗ୍ରତାମରୁ ସବୁ ଦନିଆି 
ରତାସ୍ତା ନମି୍କତାଣ ଜ�ତାଇଛ।ି ଗତ ଦୁଇ ଦଶନ୍ ି ମଧ୍ୟଜର 
ରତାସ୍ତା ନମି୍କତାଣ ବଜଜଟ ୨୯୮ ଜରତାଟ ିଟଙ୍କତାରୁ ବୃଦ୍ ି
ପତାଇ ୧୭ �ଜତାର ୪୨୪ ଜରତାଟ ିଟଙ୍କତାଜର ପ�ଞ୍ଛି।ି 
ସ୍ତାସ୍୍ମନ୍ତଧୀ ନବ ରଜିଶତାର ଦତାସ ର�ଥିିଜେ, ସ୍ତାସ୍୍ 
ଜକ୍ଷତ୍ଜର ଆଜ ି ଅଭୂତପବୂ୍କ ପରବିର୍୍କନ ଆସଛି।ି 
୫-ଟ ିଉପକ୍ରମ ଆଜ ିଖଟଖିିଆ, ରକି୍ତାବତାେତା, ଦରଦି୍ର 
ଜେତାରଙୁ୍କ ରତାଜ୍ ଭତିଜର ଓ ବତା�ତାଜର ଉନ୍ନତ ଚରିତି୍ସତା 
ମତାଗଣତାଜର ଉପେବ୍ ରରତାଇଛ ିବଏିସ୍ ଜରୱତାଇ ରତାଡ୍କ। 
ସ୍ତାସ୍୍ ବଭିତାଗ ବଜଜଟ ଦୁଇ ଗଣୁତା ରରତାଯତାଇଛ।ି 
ଜରବଳ ଜମଡରିତାେ ରଜେଜ ନମି୍କତାଣ ରରତାଯତାଉ 
ନତା� ିଁ ଗ୍ରତାମତାଞ୍ଳଜର ଥିବତା ଜଛତାଟ ଡତାକ୍ତରଖତାନତାଜର 
ବ ିଜରତାଗଧୀଙ୍କ ମ�ୁଜଁର �ସ ଫୁଟତାଇଛନ୍ ିମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ। 
ରୃର ି ମନ୍ତଧୀ ରଜଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ତତାପ ସ୍ତାଇ ଁ ର�ଥିିଜେ, ଦୁଇ 
ଦଶନ୍ ି ତଜଳ ଓଡ଼ଶିତାଜର ଅନତା�ତାର ମତୁୃ୍ ଏର 
ସତାଧତାରଣ ରରତା ଥିେତା। ଆଜ ିଓଡ଼ଶିତା ଖତାଦ୍ ବଳରତା 
ରତାଜ୍ଜର ପରଣିତ ଜ�ତାଇଛ।ି ଜରବଳ ଚତାରଧୀ ନୁଜ�ଁ 
ମ�ଳିତା ଚତାରଧୀଙୁ୍କ ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ସ୍ତାବେମଧ୍ୀ ରରଛିନ୍।ି 
ମଜିେଟ୍  ମଶିନ୍  ସମଗ୍ର ଜଦଶଜର ପ୍ଶଂସତା ପତାଇଛ;ି 
ରନୁି୍ ଜରନ୍ଦ୍ର ସରରତାର ସବୁ ଜକ୍ଷତ୍ଜର ଓଡ଼ଶିତାରୁ 
ଅବଜ�ଳତା ରରୁଛନ୍।ି ଟରିସ ବ୍ବସ୍ତା ଆଜ ି ଟ୍ତାକ୍ 
ଜଟଜରତାରଜିମି୍ ଜର ପରଣିତ ଜ�ତାଇଛ।ି ନବଧୀନ 
ଜ�ଉଛନ୍ ିଏର ମତାତ୍ ବ୍କ୍ତ ିଯଏି ଗତାନ୍ଧୀବତାଦରୁ ନଜି 

ଜଧୀବନଜର ପ୍ତଫିଳତି ରରଛିନ୍।ି ଦଳର ବରଷି୍ଠ 
ଉପସଭତାପତ ି ଜଦବଧୀ ପ୍ସତାଦ ମଶି୍ ର�ଥିିଜେ, 
ନବଧୀନ ବତାବୁଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂରଳ୍ପ ଆଗଜର ସବୁ ପ୍ତରୂିଳ 
ସ୍ତି ି �ତାର ମତାନଛି।ି ସତାଜଢ଼ ଚତାରଜିରତାଟ ି ଓଡ଼ଆିଙ୍କ 
ପତାଇ ଁଜସ ନଜି ଜଧୀବନରୁ ଉତ୍ସଗ୍କ ରରଛିନ୍।ି 

ଜଶରଜର ଖ୍ତାତନତାମତା ଜପ୍ରଣତାଦତାୟଧୀ ବକ୍ତତା 
ଡ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପଟନଧୀ ଉପସ୍ତି ଜନ ପ୍ତନିଧିିଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ ଜବତାଧନ ଜଦଇ ନବଧୀନ ପଟ୍ଟନତାୟରଙ୍କ 
ଆଦଶ୍କ ନଜି ଜଧୀବନଜର ପ୍ତଫିଳତି ରରବିତା 
ପତାଇଁ ଆ�୍ତାନ ଜଣତାଇଥିଜେ। ଜଜଣ ଉର୍ଜରତାଟରି 
ଜନଜନତତା ଭତାଜବ ନଜିରୁ ରପିର ି ଗଢ଼ ି ଜତତାଳଜିବ 
ତତା�ତା ନବଧୀନଙ୍କ ଠତାରୁ ଶଖିିବତା ଆବଶ୍ର ଜବତାେ ି
ର�ଥିିଜେ। ପ୍ତାରମ୍ଭଜର ସଂଗଠନ ସମ୍ପତାଦର ପ୍ଣବ 
ପ୍ରତାଶ ଦତାସ, ମନ୍ତଧୀ ଅଜଶତାର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ତା, ପ୍ତତାପ 
ଜଦବ, ଅତନୁ ସବ୍ସତାଚଧୀ ନତାୟର, ଡ ଅରୁଣ 
ସତା�ୁ ପ୍ମଖୁ ପ୍ଦଧୀପ ପ୍ଜ୍ୱଳନ ରର ି ରତାଯ୍କ୍କ୍ରମର 
ଶଭୁତାରମ୍ଭ ରରଥିିଜେ। ଅନ୍ମତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର 
ପବୂ୍କତନ ମନ୍ତଧୀ ବଦ୍ରଧୀ ନତାରତାୟଣ ପତାତ୍, ଜସୌମ୍ 
ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନତାୟର, ସଶୁତାନ୍ ସଂି, ସତାଂସଦ ମତାନସ 
ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରତାଜ, ଡ଼ ଅମର ପଟ୍ଟନତାୟର, ସେୁତତା 
ଜଦଓ, ଯବୁ ଜନତ୍ଧୀ ଶ୍ଧୀମୟଧୀ ମଶି୍ଙ୍କ ସ� ବଭିନି୍ନ 
ଛତାମଆୁ ସଙ୍ଗଠନର ରମ୍କରର୍୍କତା, ସମସ୍ ବଧିତାୟର, 
ମନ୍ତଧୀ ଓ ସତାଂସଦ, ଜଲି୍ତା ପରରିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପତାଧ୍ୟକ୍ଷ, 
ବ୍ଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପତାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜପୌର ପରରିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, 
ଉପତାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଦଳର ଜଲି୍ତା ଓ ବ୍ଲର ରମ୍କରର୍୍କତା 
ଉପସ୍ତି ଥିଜେ।

ବକିଜଡ ିଜନସମ୍ପ୍୍କ ପଦଯାତ୍ା 
ପ୍ରଶକି୍ଷେ ୍ମ୍କଶାଳା ଉଦ୍ ଯାପତି

ବାେ ଚିପଦା,୩୦।୯(ସମ ଚିସ): ଆୟ ବ�ଭୁି୍କତ ସମ୍ପର୍ ି ଠୁଳ 
ଘଟଣତାଜର ବତାରପିଦତା ସ୍ତନ୍ତ ଭଜିେିତାନ୍ସ ଜରତାଟ୍କ ବଚିତାରପତ ିଡ 
ପ୍ସନ୍ନ ପଣ୍ତା ଶକୁ୍ରବତାର ଜଜଣ ପବୂ୍କତନ ଜୁନୟିର ଏମଭଆିଇଙୁ୍କ 
ଜଦତାରଧୀ ସତାବ୍ସ୍ ରର ି୩ବର୍କ ଜଜେଦଣ୍ତାଜଦଶ ଶଣୁତାଇଛନ୍।ି 
ତତ୍ ସ�ତି ୧୫�ଜତାର ଟଙ୍କତା ଜରମିତାନତା, ଅନତାଜଦୟ 
ଅତରିକି୍ତ ୩ମତାସ ରତାରତାଦଣ୍ତାଜଦଶ ଜଭତାଗବିତାରୁ ରତାୟଜର 
ଉଜଲ୍ଖ ରରଛିନ୍।ି ଅଭଯିକୁ୍ତ ପବୂ୍କତନ ଜୁନୟିର ଏମଭଆିଇ 
ଜଣଙ୍କ ଜ�ଜେ ଜରନୁ୍ଝର ସରିପିରୁର ରତାମଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ। ଜସ 
ଜତାମଜଶତାଳତା ଆନ୍ତଃରତାଜ୍ ସଧୀମତା

ବ୍ରହ୍ମପେୁ,୩୦।୯(ସମ ଚିସ): ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ଆଇଜର୍ ର ନଜିଦ୍୍କଶର ପ୍ଜଫସର ରତାଣ୍ତାେତା 
ଜଭଙ୍କଟରମଣ ଚତାରଧୀଙ୍କ ଆଜମରରିତାଠତାଜର 
�ୃଦ୍ ଘତାତଜର ପରଜେତାର ଜ�ତାଇଯତାଇଛ।ି 
ମତୁୃ୍ ଜବଳରୁ ତତାଙୁ୍କ ୬୮ବର୍କ ବୟସ 
ଜ�ତାଇଥିେତା। ପରବିତାର ସଦସ୍ଙ୍କ ସତୂ୍ରୁ 
ଏ� ି ଖବର ଜଣତାପଡ଼ବିତା ପଜର ଆଇଜର୍  
ସଜମତ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜତାମ ଜଲି୍ତାଜର ଜଶତାରର 
ଛତାୟତା ଜଖଳଯିତାଇଛ।ି ପରବିତାର ସ�ତି 
ଜସ ଗତ ରଛିଦିନି ପଜୂବ୍କ ଆଜମରରିତା 
ଯତାଇଥିଜେ। ଆଜ ି ଅପରତାହ୍ନଜର ତତାଙ୍କର 
�ୃଦ୍ ଘତାତଜର ବଜିୟତାଗ ଘଟଛି।ି ଏଜନଇ 
ଆଇଜର୍  ର୍ତାମ୍ପସ ପରସିରଜର ବଦି୍ତାର୍କଧୀ, 
ଶକି୍ଷର ଓ ଅଣଶକି୍ଷର ରମ୍କଚତାରଧୀମତାଜନ 
ଜଘତାର ଜଶତାର ପ୍ରଟ ରରବିତା ସ� ତତାଙ୍କ 
ଫଜଟତାଚତି୍ଜର ଗଭଧୀର ଶ୍ଦ୍ତାଞ୍ଜଳ ି ଜ୍ତାପନ 
ରରଥିିଜେ। ପ୍ରତାଶରତାଉର,ି ପ୍ଜଫସର 

ଜର.ଭ.ିଆର୍  ଚତାରଧୀ ଜଜଣ ମ୍ତିାଭତାରଧୀ, 
ଜମଳତାପଧୀ, ପଜରତାପରତାରଧୀ ଓ ସବ୍କଭତାରତଧୀୟ 
ସ୍ରର ବୁଦ୍ଜିଧୀବଧୀ ଥିଜେ। ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ଆଇଜର ପ୍ତଷି୍ଠତା ପରଠତାରୁ ଜସ ଏଠତାରତାର 
ନଜିଦ୍୍କଶର ଦତାୟତି୍ୱ ସଚୂତାରୁ ରୂଜପ ସମ୍ପତାଦନ 
ରର ି ଆସଥିିଜେ। ତତାଙ୍କ ଅମଳଜର େଉଡ଼ ି
ଗତାଁଠତାଜର ଆଇଜର୍ ର ନଜିସ୍ ର୍ତାମ୍ପସ 
ନମି୍କତାଣ ରତାଯ୍କ୍ ଆରମ୍ଭ ଜ�ତାଇଥିେତା। 
ଏଯତାବତ୍  ଏଠତାଜର ଅଜନର 

ଲ�ୋକକଥୋ

ବରରତା ଏସନ ଛର ିବସେିତାଣ ି
ପତାବ୍କଣରୁ ଦବ ଭଜସଇ,

ଦ’ିବର୍କ ଜ�େତାଣ ିରଜରତାନତା ତ ସବୁ
ମଜତା ଜନଇରÒେତା ଛଜଡ଼ଇ !
ଏଜବ ପଣୁ ିଜମଘ ରଡ଼ଇ,

ବରରବି ଯଦ ିଆନନ୍ ଉଲ୍ତାସ
ସବୁତର ଦବ ବୁଜଡ଼ଇ !!

ଆଇଜର ନଲିଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପରଲ�ୋକ

ବ୍ରହ୍ମପେୁ/ବୁଗଡ଼ୁା,୩୦।୯(ସମ ଚିସ): ଜଜଣ 
ଜଳଜସଚନ ବଭିତାଗର ସ�ରତାରଧୀ ଯନ୍ତଧୀଙ୍କ ଘଜର 
ଭଜିେିତାନ୍ସ ବଭିତାଗ ଚଢ଼ଉ ରରଛି।ି ୪ଜରତାଟରୁି ଊଦ୍ବେ୍କ 
ଟଙ୍କତାର ସମ୍ପର୍ ି ଠତାବ ଜ�ତାଇଥିବତା ସଚୂନତା ମଳିଛି।ି 
ଗଞ୍ଜତାମ ଜଲି୍ତା ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳଜସଚନ ବଭିତାଗ ଅନ୍ଗ୍କତ 
ବତାଘଆୁ ପ୍ରଳ୍ପର ସ�ତାରରଧୀ ନବି୍କତା�ଧୀ ଯନ୍ତଧୀ ବଷୁି୍ଚରଣ 
ସତା�ୁଙ୍କ ଘଜର ଭଜିେିତାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢଉ ଜ�ତାଇଛ।ି ୯ଟ ି
ସ୍ତାନଜର ଚଢଉ ପଜର ତତାଙ୍କ ନରିଟରୁ ୪ଜରତାଟରୁି 
ଅଧିର ସମ୍ପର୍ ି ଠତାବ ଜ�ତାଇଛ।ି ଭଜିେିତାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ଧୀ 
ସତା�ୁଙୁ୍କ ଅଧିର ପଚରତାଉଚରତା ଜତାର ି ର�ଛି।ି ଦଧୀଘ୍କ 
୨୦ବର୍କ ଜ�ବ ଜଗତାଟଏି ସ୍ତାନଜର ଚତାରରି ିରରୁଥିବତା ଶ୍ଧୀ 
ସତା�ୁଙ୍କ ନତାମଜର ଆୟ ବ� ଥିଭୂତ ସମ୍ପର୍ ିଠୁଳ ଅଭଜିଯତାଗ 
ପଜର ବ୍ରହ୍ମପରୁ ସ୍ତି ସ୍ତନ୍ତ ଭଜିେିତାନ୍ସ ଜରତାଟ୍କ ସର୍୍କ 

ୱତାଜରଣ୍ଟ ଜତାର ି ରରଥିିଜେ। ଜସ� ି ୱତାଜରଣ୍ଟ ବଳଜର 
ଆଜ ିଭଜିେିତାନ୍ସର ଏରତାଧିର ଟମି ସତା�ୁଙ୍କ ବୁଗଡୁତା ସ୍ତି 
ରତାଯ୍କ୍ତାଳୟ ସଜମତ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଜିୟ ବ�ିତାର ଦ୍ତିଧୀୟ 
େତାଇନଜର ଥିବତା ୩ ମ�େତା 

ଭୁବରେଶ୍ୱେ,୩୦।୯(ସମ ଚିସ): ପ୍ଜତ୍ର ଜଧୀବନ ଆମ 
ପତାଇ ଁମେୂ୍ବତାନ୍ । ସଡ଼ର ଦୁଘ୍କଟଣତାଜର ଅଜନର ମେୂ୍ବତାନ୍  
ଜଧୀବନ ଚତାେ ିଯତାଉଛ।ି ଜତଣ ୁଜେତାରଙ୍କ ଜଧୀବନର ସରୁକ୍ଷତା 
ପତାଇ ଁଓଡ଼ଶିତା ସରରତାର ସଡ଼ର ସରୁକ୍ଷତାରୁ ସବ୍କତାଧିର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଜଦଉଛନ୍।ି ଏନଜଫତାସ୍କଜମଣ୍ଟ (ପ୍ବର୍୍କନ), ଏଜୁଜରସନ୍  
(ଶକି୍ଷତା), ସଡ଼ର ଇଞ୍ଜନିୟିରଂି ଓ ଏମଜଜ୍କନ୍ସ ି ଜରୟତାର 
(ଜରୁରଧୀରତାଳଧୀନ ଚରିତି୍ସତା) ‘୪-ଇ’ ଜରଆିଜର ସଡ଼ର 
ସରୁକ୍ଷତା ସନୁଶି୍ତି ରରବିତା ପତାଇ ଁରତାଜ୍ ସରରତାର ଉଦ୍ମ 
ରରୁଛନ୍ ିଜବତାେ ିମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ନବଧୀନ ପଟ୍ଟନତାୟର ର�ଛିନ୍।ି 
ଏ� ି ଅବସରଜର ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ଜମତାଟର ଯତାନ ସରୁକ୍ଷତା 
ସଂକ୍ରତାନ୍ ଜରୌଶଳର ଶଭୁତାରମ୍ଭ ରରଛିନ୍।ି 

ଭୁବଜନଶ୍ୱରଜର ‘ଜସତାସତାଇଟ ି ଅଫ୍  ଇଣ୍ଆିନ୍  
ଅଜଟତାଜମତାବତାଇଲ୍  ମତାନୁଫତାକ୍ ଚରସ୍କ’ (ସଆିମ୍ ) ପକ୍ଷରୁ 
ଆଜୟତାଜତି ‘ଜସଫ୍ ’ ସମ୍ଳିନଧୀଜର ଜଯତାଗଜଦଇ 

ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ର�ଛିନ୍ ି ଜଯ ସଡ଼ର ସରୁକ୍ଷତା ଜକ୍ଷତ୍ଜର 
ଓଡ଼ଶିତାର ଉନ୍ନତ ପ୍ଦଶ୍କନ ରର ି ଆସଛୁ।ି ଓଡ଼ଶିତାର 
ପ୍ଦଶ୍କନରୁ ଦୃଷ୍ଜିର ରଖି ସପୁ୍ମି୍  ଜରତାଟ୍କଙ୍କ ସଡ଼ର ସରୁକ୍ଷତା 
ରମଟି ି ଓଡ଼ଶିତାରୁ ୬୬% ମତାର୍କ ପ୍ଦତାନ ରରବିତା ସ�ତି 
ଉର୍ମତାନର ସଡ଼ର ସରୁକ୍ଷତା ବ୍ବସ୍ତା ରତାଯ୍କ୍ତାନ୍ୟନ 

ପତାଇଁ ଓଡ଼ଶିତାରୁ ଏର ଉର୍ ପ୍ଦଶ୍କନରତାରଧୀ ରତାଜ୍ର 
ମତାନ୍ତତା ପ୍ଦତାନ ରରଛିନ୍।ି ଏଥିସ� ରମଟି ିଆମର ରଛି ି
ପଦଜକ୍ଷପରୁ ଜଶ୍ଷ୍ଠ ବଜିବଚନତା ରରବିତା ସ�ତି ଅନ୍ 
ରତାଜ୍ମତାନଙ୍କ ପତାଇଁ ଏ�ତା ଅନୁରରଣଧୀୟ ଜବତାେ ିମତବ୍କ୍ତ 
ରରଛିନ୍।ି ସଡ଼ର ଦୁଘ୍କଟଣତାଜର ଆ�ତଙୁ୍କ ଜଗତାଜେଡେନ୍  

ଆୱତାର ମଧ୍ୟଜର ଯରତାଶଧୀଘ୍ର ଚରିତି୍ସତା ସବୁଧିତା ପ୍ଦତାନ 
ରରବିତା ପତାଇଁ ବ୍ବସ୍ତା ରରଛିନ୍।ି ଆ�ତଙୁ୍କ ସ�ତାୟତତା 
ଜଦଉଥିବତା ନତାଗରରିଙ୍କ ପତାଇଁ ଜପ୍ତାତ୍ସତା�ନ ବ୍ବସ୍ତା 
ରରତାଯତାଇଛ।ି ଏଥିଜର ଆରରଥିତ ଜ�ତାଇ ଅଧିରରୁ 
ଅଧିର ଜେତାର ଦୁଘ୍କଟଣତାଜର ଆ�ତଙ୍କ ସ�ତାୟତତା ପତାଇଁ 
ଆଜଗଇ ଆସଛୁନ୍।ି ରତାଜ୍ ପରବି�ନ ବଭିତାଗ ସ�ତି 
ଇଣ୍ଆିନ୍  ଅଜଟତାଜମତାବତାଇଲ୍  ମତାନୁଫତାକ୍ ଚରସ୍କ ଏପର ି
ଏର ରତାଯ୍କ୍କ୍ରମ ଆଜୟତାଜନ ରରବିତା ଖସୁରି ରରତା। ସଡ଼ର 
ସରୁକ୍ଷତା ପତାଇଁ ବଭିନି୍ନ ପଦଜକ୍ଷପ ଓ ରତାଯ୍କ୍କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କଜର 
ଆଜେତାଚନତା ରରବିତା ଏବଂ ସମତାଧତାନର ପନ୍ତା ନଦି୍୍କତାରଣ 
ପତାଇଁ ଏ�ତା ଏର ଉର୍ମ ସଜୁଯତାଗ। ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ର�ଥିିଜେ 
ଜଯ ପରବିର୍ଥିତ ସମୟଜର ସଡ଼ର ସରୁକ୍ଷତା ପତାଇଁ ଉନ୍ନତ 
ଜବୈରୟରି ଜରୌଶଳ ଉପଜର ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ଦତାନର ଉପଜଯତାଗ 
ରରବିତା ଉପଜର ଆମ ପରବି�ନ ବଭିତାଗ 

ସଡ଼କ ସରୁକ୍ୋ ପୋଇଁ ‘୪-ଇ’ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଲ�ୋଗଲର ସନୁଶି୍ତି ଲହବ ସଡ଼କ ସରୁକ୍ୋ: ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଜଳରସଚେ ସହକାେୀ ଯନ୍ତୀଙ୍କ ଘରେ ଭ ଚିଜଚିଲାେ୍ସ ଚଢ଼ଉ

୪ଲକୋଟରୁି ଊର୍ଦ୍ଦେ ଟଙ୍କୋର ସମ୍ପତ୍ ିଠୋବ
ପବୂ୍ବତେ ଜୁେ ଚିୟେ 
ଏମ୍ ଭ ଚିଆଇଙୁ୍କ ୩ ବର୍ବ ରଜଲ୍ 

ଭୁ ବ ର େ ଶ୍ୱ େ , ୩ ୦ । ୯ ( ସ ମ ଚି ସ ) : 
ଅର୍କଜନୈତରି ଅନଗ୍ରସର ବଗ୍କଙ୍କ ପତାଇଁ 
ଆରମ୍ଭ ଜ�ତାଇଥିବତା ‘ଆ�ତାର’ ଜଯତାଜନତାରୁ 
ଆ�ୁର ି ବ୍ତାପର ରରତାଯବି। ଏଥିପତାଇଁ 
ରତାଜ୍ର ବଭିନି୍ନ ସ୍ତାନଜର ୫୫ଟ ି
ନୂତନ ଜରନ୍ଦ୍ରଧୀୟ ରନ୍ନଶତାଳତା ନମି୍କତାଣ 
ରରତାଯତାଉଛ।ି ରତାଜ୍ ସରରତାର ଏଥିପତାଇଁ 

୧୭ ଜରତାଟ ିଟଙ୍କତା ବ୍ୟ ଅଟରଳ ରରଥିିବତା 
ଜବଜଳ ଆ�ତାର ଜଯତାଜନତାରୁ ଅଧିର 
ଜେତାରଙ୍କ ପତାଖଜର ପ�ଞ୍ତାଇବତା ପତାଇଁ ଏ� ି
ନଷି୍ପର୍ ିନଆିଯତାଇଛ।ି ସମ୍ପରୂ୍୍କ ନମି୍କତାଣ ଜଶର 
ପଜର ଏ� ିରନ୍ନଶତାଳତାଗଡ଼ୁରୁି ମଶିନ ଶକ୍ତ ି
ଜଗତାଷ୍ଠଧୀଙ୍କ �ତାତଜର ପରଚିତାଳନତା ଦତାୟତି୍ୱ 
ଦତାୟତି୍ୱ ଦଆିଯବି ଜବତାେ ି ନଗର ଉନ୍ନୟନ 

ବଭିତାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନତା ଦଆିଯତାଇଛ।ି 
ମଖୁ୍ମନ୍ତଧୀ ନବଧୀନ ପଟ୍ଟନତାୟରଙ୍କ 

ପ୍ତ୍କ୍ଷ ଜପ୍ତାତ୍ସତା�ନ ଓ ଦଗିଦଶ୍କନଜର 
୨୦୧୫ରୁ ‘ଆ�ତାର’ ରତାଯ୍କ୍କ୍ରମର ଶଭୁତାରମ୍ଭ 
ରରତାଯତାଇଥିେତା। ୯୦ ମତାସ ମଧ୍ୟଜର 
ଏ�ତା ସବ୍କଜନତାଦୃତ ଜ�ତାଇପତାରଛି।ି ଏ� ି
ଜଯତାଜନତାଜର ଜଭତାରେିତାଙ୍କ ଜପଟରୁ 

ଦତାନତା ଦଆିଯତାଉଥିବତା ଜବଜଳ ମଶିନ୍   
ଶକ୍ତ ି ଜଗତାଷ୍ଠଧୀଙ୍କ ଆର୍ôରର ଜମରୁଦଣ୍ 
ମଧ୍ୟ ସଦୃୁଢ଼ ରରଛି।ି ମଶିନ ଶକ୍ତ ି
ସଦସ୍ତାମତାଜନ ଏ� ି ଆ�ତାର ଜରନ୍ଦ୍ର ତରତା 
ପତାରଶତାଳତାଗଡ଼ୁରିର ପରଚିତାଳନତା ରରୁଛନ୍।ି 
ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବଭିତାଗର ସ�ରତାଞ୍ଳ 
ବରିତାଶ ସଂସ୍ତା (ସଡୁତା) 

ମଶିନ ଶକ୍ ିହୋତଲର ‘ଆହୋର’ ପୋକଶୋଳୋ

ନମିଦେୋଣ କରୋ�ବି ଅତ୍ୟୋଧନୁକି ରନ୍ଧନଶୋଳୋ
୫୫ ରନ୍ଧନଶୋଳୋ ପୋଇଁ ୧୭ ଲକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ଅଟକଳ 
ସମଗ୍ର ରୋଜ୍ୟଲର ଚୋ�ୁଛ ି୧୬୭ଟ ିଆହୋର ଲକନ୍ଦ୍ର 
ପରଚିୋଳନୋ ଦୋୟତି୍ୱଲର ୧୮୫ଟ ିମଶିନ ଶକ୍ ିଲଗୋଷ୍୍ରୀ

}ପଷୃ୍ା-୧୦
}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୩୦।୯(ସମସି): ବଜୁି ଜନତା ଦଳ 
ଏକ ଆଞ୍ଚଳକି ଦଳ। ଓଡ଼ଶିା ଏବଂ ଓଡ଼ଶିାବାସୀଙ୍କ 
ସ୍ାର୍ଥ ତରା ସମ୍ାନ ରକ୍ା କରବିା ହ ିଁ ଆମ ଦଳର 
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ୍ମତା ଦ୍�ାଭଦ୍ର ବଦି୍ଜଡ ି କଦାପ ି
ଆଦଶ୍ଥ ସହତି ସା�ସି୍  କର ି ନାହ ିଁ। ଜନଦ୍ସବାଦ୍ର 
ରାଜନୀତକୁି ବଦି୍ଜଡ ି ଆଦ୍ଦୌ ସାମ�ି କରନିାହ ିଁ 

କମି୍ା କରବି ନାହ ିଁ। ଦଳ ପ୍ରତଷି୍ା ଦନିଠାରୁ 
ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କର ି ଆସଛି ି ଓ 
ଭବଷି୍ୟତଦ୍ର ଏହ ି ଧାରା ବଜାୟ 
ରଖିବ। ଏହ ି ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ 
କର ି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ 
ଜାର ି ରଖନୁ୍ ଦ୍ବା� ି ଦଳୀୟ 

ର ା ୟ ଗ ଡ ା / ଟ ି କ ି ର ୀ , 
୩ ୦ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ରାୟଗଡ଼ା ଜଲି୍ା କାଶପିରୁ 
ବ୍ଲକ ଶଙ୍କରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ 
ଚଣାପଦୁ୍କ� ଗ୍ାମଦ୍ର 
ଆଜ ି ଏକ ଅଭାବନୀୟ 
ଘଟଣା ଦ୍ଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଟକିରି ିଅଞ୍ଚଳର କୃଷ୍ଣ ମାଝ ି ନଜି 
ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ତୀ ହାକ ମାଝକୁି ଟାଙ୍ଆିଦ୍ର 
ହାଣ ି ହତ୍ୟା କରଛି।ି ସଚୂନା ମତୁାବକ, 
କୃଷ୍ଣ ମାଝଙି୍କ ପ୍ରରମ ସ୍ତୀ ମରଯିାଇଥିବା 
ଦ୍ବଦ୍ଳ କୃଷ୍ଣ ପଣୁ ି ରଦ୍ର ଚଣାପଦୁ୍କ� 
ଗ୍ାମର ହାକ ମାଝଙୁି୍କ  ଦ୍ତିୀୟ ବବିାହ 

କରଥିି�ା। ଗତକଛି ି ବଷ୍ଥ 
ବତିଯିାଇଥିବା ଦ୍ବଦ୍ଳ 
ହାକ ମାଝଙି୍କ ଦ୍କୈାଣସ ି
ସନ୍ାନ ନ ଦ୍ହବାରୁ 
ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ବୈବାହକି 
ସମ୍ପକ୍ଥଦ୍ର ତକି୍ତତା 
ଦ୍ ଦ ଖ ା ଦ୍ ଦ ଇ ଥି � ା । 

ଦ୍ତଦ୍ବ ଅଧିକାଂଶ ସମୟଦ୍ର କୃଷ୍ଣ 
ମଦ୍ୟପାନ କର ି ଘଦ୍ର ସ୍ତୀଙ୍କ ସହ 
କଳଝିଗଡ଼ା କରୁଥିବାରୁ ଦ୍ଶଷଦ୍ର ସ୍ତୀ 
ନଜି ବାପା ଘରକୁ ଚା�ଯିାଇଥିଦ୍� । 
ଗରୁୁବାର ରାତଦି୍ର ମଦ୍ୟପାନ କର ିକୃଷ୍ଣ  
ଶ୍ଶରୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା 

ଭାର�ାର୍ାଳନର� 
ରନେହାଙ୍କୁ  କାଂସ୍ୟ
 ନେଳ ପଷୃ୍ାନର ନେଳ ପଷୃ୍ାନର

ଯଶୱନ୍ତ ସଂିହ ହହହେ 
ଓଡ଼ଶିା ହାଇହ�ାର୍ଟର  
ମଖୁ୍ୟ େଚିାରପତ ି
କଟକ,୩୦ା୯(ସମସି): 
ଓଡ଼ଶିା ହାଇଦ୍କାଟ୍ଥର 
ମଖୁ୍ୟ ବଚିାରପତ ି
ଦ୍ହଦ୍ବ ଜଷ୍ସି ଯଶୱନ୍ 
ସଂିହ। ଜଷ୍ସି ଏସ. 
ମରୁ�ୀଧରଙୁ୍କ ମାଡ୍ାସ 
ହାଇଦ୍କାଟ୍ଥର ମଖୁ୍ୟ 
ବଚିାରପତ ିଭାଦ୍ବ ବଦଳ ିସପୁାରସି ପଦ୍ର ଜଷ୍ସି 
ସଂିହକୁ ମଖୁ୍ୟ ବଚିାରପତ ି ପଦଦ୍ର ଅବସ୍ାପତି 
କରବିା ପାଇ ଁ ସପୁ୍ରମିଦ୍କାଟ୍ଥ କଦ୍�ଜୟିମ 
ଦ୍ବୈଠକଦ୍ର ପ୍ରସ୍ାବ ପାରତି ଦ୍ହାଇଛ।ି ଜଷ୍ସି 
ସଂିହ ୧୯୬୧ ଦ୍େବୃଆରୀ ୨୩ଦ୍ର ହରଆିନାର 
ଦ୍ରାହତକଠାଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ହଣ କରଥିିଦ୍�। ମସରୁରି 
ଓକ ଦ୍ଗ୍ାଭ ସ୍�ୁ ଓ ଦ୍ରାହତକ ମଦ୍ଡ� ସ୍�ୁଦ୍ର 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଶକି୍ା ସମାପ୍ତ କରଥିିଦ୍�। ୧୯୮୦ଦ୍ର 
ସ୍ାତକ ଡଗି୍ୀ ହାସ� କରବିା ପଦ୍ର ଦ୍ରାହତକସ୍ତି 
ମହଷଷି ଦୟାନନ୍ଦ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନ ଓ 
ଏମବଏି ଡଗି୍ୀ ହାସ� କରଥିିଦ୍�। ୧୯୮୬ଦ୍ର 
ଆଇନଜୀବୀ ଭାଦ୍ବ ପଞ୍କୃିତ ଦ୍ହାଇ ସସି୍ଥା ଜଲି୍ା 
ଅଦା�ତଦ୍ର ଓକ�ିାତ ି ଆରମ୍ଭ କରଥିିଦ୍�। ପଦ୍ର 
୧୯୯୧ଦ୍ର ଦ୍ସ ସହକାରୀ ଆଡଦ୍ଭାଦ୍କଟ 
ଦ୍ଜଦ୍ନରା�, ଉପ ଆଡଦ୍ଭାଦ୍କଟ ଦ୍ଜଦ୍ନରା�, 
ବରଷି୍ ଅତରିକି୍ତ ଆଡଦ୍ଭାଦ୍କଟ ଦ୍ଜଦ୍ନରା� 
ଭାଦ୍ବ ପଯ୍ଥ୍ୟାୟକ୍ରଦ୍ମ ଦକ୍ତାର ସହ କାଯ୍ଥ୍ୟ 
କରଥିିଦ୍�। ପଞ୍ାବ ଓ ହରଆିନା ହାଇଦ୍କାଟ୍ଥର 
ବଚିାରପତ ି ଭାଦ୍ବ ୨୦୦୭ ଡଦି୍ସମର୍ ୫ଦ୍ର 
ଜଷ୍ସି ସଂିହଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ତ ିମଳିଥିି�ା। ୨୦୨୧ ଅଦ୍କଟାବର 
୮ଦ୍ର ବଦଳ ି ପବୂ୍ଥକ ଓଡ଼ଶିା ହାଇଦ୍କାଟ୍ଥର 
ବଚିାରପତ ିଭାଦ୍ବ ଶପର ଗ୍ହଣ କରଥିିଦ୍�। ଏଦ୍ବ 
ଜଷ୍ସି ସଂିହ ଓଡ଼ଶିା ହାଇଦ୍କାଟ୍ଥର ୩୩ତମ ମଖୁ୍ୟ 
ବଚିାରପତ ିଦ୍ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି

ନସାନେଲା,୩୦।୯(ସମସି): ବରଗଡ଼ ଜଲି୍ା 
ଦ୍ସାଦ୍ହ�ା ବ୍ଲକ ବ୍ାହ୍ମଣୀଡ଼ହି ିଅପର ପ୍ରାଇଦ୍ମରୀ 
ସ୍�ୁଦ୍ର ମଧ୍ାହ୍ନ ଦ୍ଭାଜନ ଖାଇ ୭୦ରୁ ଅଧିକ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସସୁ୍ ଦ୍ହାଇପଡ଼ଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଶକୁ୍ରବାର ମଧ୍ାହ୍ନଦ୍ଭାଜନ ଖାଇ ସାରବିା ପଦ୍ର 
ହଠାତ୍  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଝାଡ଼ାବାନ୍ ି ଦ୍ହାଇଥି�ା। 
ସ୍�ୁ ଶକି୍କ ତୁରନ୍ ଦ୍ସମାନଙୁ୍କ ଦ୍ସାଦ୍ହ�ା 
ହସ୍ଟିା�ଦ୍ର ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ଭର୍ତଷି କରଥିିଦ୍�। 
ଏହ ି ଘଟଣାର ଖବରପାଇ ବଇିଓ ଅମ୍ତିା 
ସାହୁ, ଦ୍ଗା�ାପ ମଶି୍ର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସ ି
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ୟାବସ୍ା ପଚାର ି ବୁଝଛିନ୍।ି 
ଉପାନ୍ ଅଞ୍ଚଳଦ୍ର ରହଥିିବା ଏହ ି ବଦି୍ୟାଳୟଦ୍ର 
ପ୍ରରମରୁ ଅଷ୍ମ ଦ୍ଶ୍ରଣୀ ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ 

ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ତୀ�ୁ ରାଙ୍ଆିହର ହାଣ ିହତ୍ୟା
ସନ୍ାେ େ ନେବାରୁ ତକି୍ତତା ମଧ୍ାହ୍ନହ�ାଜନ ଖାଇ  

୭୦ରୁ ଊର୍୍୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସସୁ୍ଥ 

}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୩୦।୯(ସମସି): ଚଳତି 
ବଷ୍ଥ(୨୦୨୨-୨୩) ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ପ୍ରାୟ ୪୮ �କ୍ ଦ୍ମଟ୍କି୍  ଟନ୍  ଚାଉଳ 
ସଂଗ୍ହ କରଦି୍ବ। ଧାନକୁ ହସିାବ 
କଦ୍� ଏହା ପ୍ରାୟ ୭୧ �କ୍ ଦ୍ମଟ୍କି୍  
ଟନ୍  ଦ୍ହବ। ଖରେି ଓ ରବଦି୍ର ଧାନ 
ସଂଗ୍ହର ଧାଯ୍ଥ୍ୟ �କ୍୍ୟ ଯରାକ୍ରଦ୍ମ ୫୭ 
�କ୍ ଓ ୧୪ �କ୍ ଟନ୍  ରଖାଯାଇଛ।ି 
ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ି କ�୍ୟାଣ 
ପକ୍ରୁ ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା 
ଉପଦ୍ରାକ୍ତ ପ୍ରସ୍ାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବଦି୍ନଟ୍  
ଅନୁଦ୍ମାଦନ କରଛି।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ତାଦ୍ର 
ଶକୁ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାଦ୍ର ବସଥିିବା 
ଦ୍ବୈଠକଦ୍ର ଦ୍ମାଟ ୮ଟ ି ପ୍ରସ୍ାବକୁ 
ଅନୁଦ୍ମାଦନ କରାଯାଇଛ।ି 

ଚଳତି ନଦ୍ଭମ୍ରରୁ ଆସନ୍ା 
୨୦୨୩ ମାର୍୍ଥ ମାସ ମଧ୍ଦ୍ର ଖରେି ଧାନ 
ସଂଗ୍ହ କରାଯବିାର �କ୍୍ୟ ରଖାଯାଇଛ।ି 
ଦ୍ସହପିର ି ରବ ି ଧାନ ଆସନ୍ା ବଷ୍ଥ 
ଦ୍ମ’ରୁ ଜୁନ୍  ମାସ ମଧ୍ଦ୍ର ସଂଗ୍ହ 
କରାଯବି। ଧାନ ବକି୍ର ି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ 
ଆଧାର ଏକମାତ୍ର ପରଚିୟ ଦ୍ହବ। ଧାନ 
ବକି୍ରୟ କରବିା ପାଇଁ କ୍ଦୁ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର 
ଚାଷୀଙୁ୍କ ଅଗ୍ାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯବି। 
ଦ୍ସହପିର ି ନରି୍୍ଥାରତି ଅମଳ ହାରଦ୍ର 
ଚାଷୀ ତାର ସମସ୍ ଉତ୍ାଦତି ବଳକା 
ସରକାରଙୁ୍କ ବକି୍ର ି କରବିା ବ୍ୟବସ୍ା 
ଅବ୍ୟାହତ ରହବି ଦ୍ବା� ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

ଦ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନରି୍୍ଥାରଣ ଅନୁସାଦ୍ର 
ସାଧାରଣ ଧାନ ଓ ଦ୍ଗ୍ଡ୍ -ଏ ଧାନ 
ପାଇଁ କ୍ଣି୍ା� ପଛିା ସବ୍ଥନମି୍ନ ସହାୟକ 
ମ�ୂ୍ୟ(ଏମଏସପ)ି ଯରାକ୍ରଦ୍ମ ୨୦୪୦ 
ଟଙ୍କା ଏବଂ ୨୦୬୦ ଟଙ୍କା ରହବି। ପବୂ୍ଥ 
ଭଳ ି ଓଡ଼ଶିା ଦ୍ଯାଗାଣ ନଗିମ ପ୍ରାରମକି 
କୃଷ ି ସମବାୟ ସମତି(ିପ୍ୟାକ୍ସ/�୍ୟାମ୍ପପ୍ସ)/
ଏସଏଚଜ/ି ପାଣ ି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ମଦ୍ର 
ଧାନ ସଂଗ୍ହ କରାଯବି। ଦ୍ସହପିର ି
ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବକି୍ର ିବାବଦ ପ୍ରାପ୍ୟ ତାଙ୍କ 
ବ୍ୟାଙ୍କକ୍   ଖାତାକୁ ଅନ୍ �ାଇନ୍  ପ୍ରକ୍ରୟିାଦ୍ର 
ସଧିାସଳଖ ଦ୍ପ୍ରରଣ କରାଯବି। ଏହ ି
ବାବଦ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସରକାରଙୁ୍କ 
ଧାନ ବକି୍ରରି ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ା ମଧ୍ଦ୍ର 
କରାଯବି ଦ୍ବା� ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି

 ଦ୍ସହପିର ିଗହୃ ବଭିାଗ ଅନ୍ୟ ଏକ 
ନଷି୍ପର୍ତଦି୍ର ମଧ୍ କ୍ୟାବଦି୍ନଟ୍  ଦ୍ମାହର 
ମାରଛି।ି ସରକାରଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗର 
ଦ୍ଯାଜନା ଓ ପରଦି୍ଯାଜନାଗଡ଼ୁକିର 
ସେଳ କାଯ୍ଥ୍ୟକାରତିା ଓ ତଦାରଖ 
ଉପଦ୍ର ବ୍ୟାପକ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଉଛ।ି 
ବଦି୍ଶଷ କର ି ଦ୍ମା ସରକାର ଏବଂ 
୫-ଟ ି ଉପକ୍ରମ ମାଗ୍ଥଦଶଷିକା ଅନୁସାଦ୍ର 
ସାବ୍ଥଜନୀନ ଦ୍ସବାଗଡ଼ୁକୁି ଉପଯକୁ୍ତ 
ସମୟଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛ।ି ଏହ ି
କ୍ରମଦ୍ର ସଚବିାଳୟ ଦ୍ସବାବଗ୍ଥର 
୯୪ଟ ି ମଳୂ ପଦ ଉଦ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛ ି
ଏବଂ ୧୨୦ଟ ିପ୍ରରମ ଦ୍ଶ୍ରଣୀ ପାହ୍ୟାର ପଦ 
ବୃର୍ ି କରାଯାଇଛ।ି ପବୂ୍ଥରୁ ଅନୁଶାସନ 
ସଚବି, ଉପ ଶାସନ 

୭୧ଲକ୍ଷ ଟନ୍  ଧାନ କଣିା ଲକ୍ଷ୍ୟ
କ୍ାବନିେଟ ନବୈଠକନର ୮ପ୍ରସ୍ାବକୁ ଅେୁନମାଦେ

୨୪�କୁ  ୪୮ ଘଣ୍ା ମଧ୍ୟର� ଚାଷୀଙ୍ ଆକାଉଣ୍କକୁ ଟଙ୍ା
ଇସ୍ାତ ଓ ଖଣ ିବଭିାଗର� ବଲିୀନ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନରିଦ୍ଦେଶାଳୟ
ଓଡ଼ଶିା ସଭିଲି ସଭଭିସ ପ�ୀକ୍ଷା ନୟିମର� ସଂରଶାଧନ

ସଂଗ୍ରହ ରହବ  
୪୮ ଲକ୍ଷ ଟନ୍  

ଚାଉଳ
ଧାରଦେ୍ୟ ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ ି

କ�ପିା�ରିବ  
ବଭିାଗୀୟ ମନ୍ତୀ

ଜନରସବା ପାଇଁ �ାଜନୀତ ିରକବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର
ନଃିସ୍ାରଦେ ରସବା ପାଇଁ �ାଜ୍ୟବାସୀ ରେଉଛନ୍ ିକ୍ରମାଗତ ଆଶୀବଦୋେ
ସମଗ୍ର �ାଜ୍ୟର� ପେରାତ୍ରାକକୁ ଅଭୂତପବୂଦେ ସଫଳତା ମଳିବି

କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆଦଶ୍ଟ�ୁ �ୁଲନ ି

}ପଷୃ୍ା-୧୦
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କମଦେକ୍ଦୋଙ୍କୁ  ନବୀନଙ୍ ଆହା୍ନ
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ରାଉରରକଲା,୩୦।୯(ସମ ତିସ): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରଷିଦର ଉପଲାଧ୍ୟକ୍ଲା 
ଭଲାବରର ନୂଆଗଲାଁ ବ୍ଳକର ପବୂ୍ବତନ ଅଧକ୍ ତଥଲା ବରଷି୍ଠ ବରିଜଡ ି ରନତ୍ରୀ ସଶୁରୀଳଲା ଟରପନଲା 
ନଯିକୁ୍ ି ପଲାଇବଲା ପରର ବ୍ଲକ ବରିଜଡରି ଯବୁରନତଲା ରଲାଜ୍ୟ ଯଗୁ୍ମ ସମ୍ଲାଦକ ହମିଲାଂଶ ୁ ପଣ୍ଲା, 
ମଖଲୁ ଏକ୍ଲା, ପ୍ରଦରୀପ ସଲାହୁ, ମବୁଲାରକ୍ ଅନସଲାରରୀ, ହମିଲାଂଶ ୁତ୍ପିଲାଠରୀ, ଦଗିମ୍ବର ଦଲାସ, ଏମଲା 
ଏକ୍ଲା ପ୍ରମଖୁ ତଲାଙୁ୍ ସମ୍ବର୍୍ବନଲା ଜ୍ଲାପନ କରଛିନ୍।ି ଆଦବିଲାସରୀମଲାରନ ସରକଲାରଙ୍ ବଭିନି୍ନ 

ଉନ୍ନୟନ ମଳୂକ ରଯଲାଜନଲାରର କଭିଳ ି
ସଲାମଲି ରହଲାଇ ସରକଲାରଙ୍ ଲକ୍୍ୟକୁ 
ପରୂଣ କରବିଲା ସହ ସରକଲାରଙ୍ 
ରଯଲାଜନଲାଗଡୁ଼କୁି ବଲାସ୍ତବ ରୂପରରଖ 
ଦଆିଯଲାଇ ପଲାରବି ରସ ଉପରର 
ରସ ଗରୁୁତ୍ବ ରଦରବ ରବଲାଲ ି ପ୍ରକଲାଶ 
କରଛିନ୍।ି ରସଲାରଡ଼ଲା ପଞ୍ଲାୟତ ଅନ୍ଗ୍ବତ 
ବଲାରରିବଡଲା ଗ୍ଲାମର ମଳୂ ବଲାସନି୍ଦଲା 
ସଶୁରୀଳଲାଙ୍ ନଜି ରଲାଜରନୈତକି କ୍ୟଲାରଅିର 

ଗତ ୨୦୦୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ରହଲାଇଛ।ି ପ୍ରଥରମ ୨୦୦୫ରର ରସଲାରଡ଼ଲା ପଞ୍ଲାୟତରର ସମତିସିଭ୍ୟ 
ଭଲାରବ ବଜିୟରୀ ରହଲାଇଥିରଲ। ପରର ୨୦୧୨ରୁ ୨୦୧୭ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ନୂଆଗଲଁା ବ୍ଲକ୍ ଅଧକ୍ 
ପଦବରୀରର ଥିରଲ। ଏହଲାବ୍ୟତରୀତ ବଭିନି୍ନ ନଲାରରୀ ସଂଗଠନ ମହଳିଲା ସ୍ବୟଂ ସହଲାୟକ ରଗଲାଷ୍ଠରୀ 
ସହ ରଯଲାଡ଼ ି ରହଲାଇ ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମଳୂକ କଲାଯ୍ବ୍ୟ କରଛିନ୍।ି ରତରବ ୨୦୨୧ ତ୍ସି୍ତରରୀୟ 
ପଞ୍ଲାୟତ ନବି୍ବଲାଚନରର ସଶୁରୀଳଲା ନୂଆଗଲଁା ଖ ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ଆସନ ପଲାଇଁ ବରିଜଡ ିଟକିଟରର 
ଲଢ ି ପରଲାଜୟ ରହଲାଇଥିରଲ। ଅଳ୍ପ ରଭଲାଟ ବ୍ୟବଧଲାନରର ରସ ପରଲାଜୟ ରହଲାଇଥିରଲ।

ରାଉରରକଲା, ୩୦ା୯(ସମ ତିସ)

ରଲାଉରରକଲଲା ଇସ୍ଲାତ କଲାରଖଲାନଲାରର ରଲାଜଭଲାଷଲା ପକ୍ 
ସଭିକି ରସଣ୍ଟରଠଲାରର ଉଦ୍ ଯଲାପତି ରହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏହ ି
ଅବସରରର ଦୁଇଟ ିନଲାଟକ ମଞ୍ସ୍ଥ ରହବଲା ସହ ପରୁସ୍ଲାର 
ବତିରଣ ଉତ୍ସବ ଆରୟଲାଜତି ରହଲାଇଛ।ି ଆରଏସପରି 
ଭଲାରପ୍ରଲାପ୍ତ ନରିଦ୍୍ବଶକ ଅତନୁ ରଭୌମକି ଉଦଯଲାପନରୀ 
ଉତ୍ସବରର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭଲାରବ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତରିଯଲାଗତିଲା 
ଏବଂ କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମର ବରିଜତଲା ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ହଣକଲାରରୀଙୁ୍ 
ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣଲାଇଥିରଲ। ଶ୍ରୀ ରଭୌମକି କମ୍ବଚଲାରରୀଙ୍ ଦ୍ଲାରଲା 

ଓଡଆି ଏବଂ ହନି୍ଦରୀରର କବତିଲା ସଂକଳନ ଇ-ଇସ୍ଲାତ ଦପ୍ବଣ 
ଉରନ୍ମଲାଚତି କରଥିିରଲ। କଲାଯ୍ବ୍ୟବଭିଲାଗର ନବି୍ବଲାହରୀ ନରିଦ୍୍ବଶକ 
ଏସଆର ସଯୂ୍ବ୍ୟବଂଶରୀ, କଲାମମିକ ଓ ପ୍ରଶଲାସନ ବଭିଲାଗର 

ନବି୍ବଲାହରୀ ନରିଦ୍୍ବଶକ ପରିକ ଶତପଥରୀ, ସଲାମଗ୍ରୀ ପ୍ରବନ୍ଧନ 
ବଭିଲାଗର ନବି୍ବଲାହରୀ ନରିଦ୍୍ବଶକ ରସଲାମନଲାଥ ତ୍ପିଲାଠରୀ, ଚକିତି୍ସଲା 
ଓ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରସବଲା ବଭିଲାଗର ନବି୍ବଲାହରୀ ନରିଦ୍୍ବଶକ, ଡଲାକ୍ର 
ବରିକ ରହଲାତଲା, ଦରୀପକିଲା ମହଳିଲା ସଂହତରି ଉପଲାଧ୍ୟକ୍ଲା ହଶ୍ବଲାଲଲା 
ସଯୂ୍ବ୍ୟବଂଶରୀ, ହରିଣ୍ମୟରୀ ଶତପଥରୀ ଏବଂ ପ୍ରରେସର ଡକ୍ଟର 
ସସୁ୍ତିଲା ଦଲାସ ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ରୂରପ ରଯଲାଗ ରଦଇଥିରଲ।

ସନ୍ଧ୍ୟଲାରର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ସ୍ଥ ନଲାଟକ ଥିଲଲା ଷ୍ଲି 
ରମଲ୍ଟଂି ସପ-୨ ବଭିଲାଗର ପ୍ରଭଲାକର ପଲାତ୍ଙ୍ ନରିଦ୍୍ବଶତି 
ଓଡ଼ଆି ନଲାଟକ ‘ରତଣ୍ଟଳୁଗିମୁ୍ଲାର ମଉଡମଣ’ି। ନଲାଟକର 
ବଷିୟବସୁ୍ତ ରକଲାରଲାପଟୁର ଆଦବିଲାସରୀ ରନତଲା ତଥଲା 
ସ୍ଲାଧରୀନତଲା ସଂଗ୍ଲାମରୀ ସହଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଲାୟକଙ୍ ଜରୀବନ,   
ସଂଘଷ୍ବ ଏବଂ ବଳଦିଲାନ ଉପରର ଆଧଲାରତି ଥିଲଲା। 
ଦ୍ବତିରୀୟ ଉପସ୍ଥଲାପନଲା ଅକ୍ରିଜନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଭିଲାଗର ପରରଶ 
ମଲାହଲାରତଲାଙ୍ ନରିଦ୍୍ବଶତି ହନି୍ଦରୀ ନଲାଟକ ‘ଆମରକଲା ସମିରକଲା’ 

ଯଲାହଲା ଆଦବିଲାସରୀ ରନତଲା ତଥଲା ସ୍ଲାଧରୀନତଲା ସଂଗ୍ଲାମରୀ ନମି୍ବଳ 
ମଣୁ୍ଲାଙ୍ ଜରୀବନ ତଥଲା ସ୍ଲାଧରୀନତଲା ଓ ନ୍ୟଲାୟ ପଲାଇ ଁଲଢୁଥିବଲା 
ନରିରୀହ ଆଦବିଲାସରୀଙ୍ ହତ୍ୟଲା ଉପରର ଆଧଲାରତି ଥିଲଲା। 
ମଲାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ମିଲାରନ ବଭିନି୍ନ କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମର ବରିଜତଲା 
ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ହଣକଲାରରୀଙୁ୍ ପରୁସ୍ଲାର ପ୍ରଦଲାନ କରଥିିରଲ। 
ସହର ରସବଲା ବଭିଲାଗ ୨୦୨୧-୨୨ ବଷ୍ବ ପଲାଇ ଁ ରଲାଜଭଲାଷଲା 
ଟ୍ରେି ଲଲାଭ କରଥିିଲଲା। ରଲାଜ୍ୟ ତଥଲା ପବୂ୍ବଲାଞ୍ଳ ହନି୍ଦରୀ 
ଅଲମି୍ଆିଡ଼ ଜତିଥିିବଲା ଦଲି୍ରୀ ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁର ଅନୁଷ୍ଲା ଦଲାସଙୁ୍ 
ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବରର ସମ୍ଲାନତି କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ପ୍ରଲାରମ୍ଭରର 
ରଲଲାକ ସମ୍କ୍ବ ବଭିଲାଗର ଡ଼ଜିଏିମ ତଥଲା ସଞ୍ଲାରମଖୁ୍ୟ 
ଅର୍୍ବନଲା ଶତପଥରୀ ସ୍ବଲାଗତ ଭଲାଷଣ ପ୍ରଦଲାନ କରଥିିରଲ। 
ଏଚଆରଡ଼ ି ବଭିଲାଗର ଏଜଏିମ ରକ ରକ ଜୟସ୍ବଲାଳ 
କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ସଂରଯଲାଜନଲା କରଥିିରଲ। ରଲଲାକସମ୍କ୍ବ ବଭିଲାଗ 
ରଲାଜଭଲାଷଲା ୟନୁଟି କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିଲାଳନଲା କରଥିିରଲ।

ରାଉରରକଲା, ୩୦ା୯(ସମ ତିସ): ରସଲ ରଲାଉରରକଲଲା ଇସ୍ଲାତ 
କଲାରଖଲାନଲା ଦ୍ବଲାରଲା ଜଳ ସଂରକ୍ଣ ମଲାସ ପଲାଳନ ଉପଲରକ୍ 
ଆରୟଲାଜତି ସପ୍ତଦଶ ଗ୍ଲାମରୀଣ ହକ ି ଟୁର୍୍ବଲାରମଣ୍ଟ (ପରୁୁଷ) 
୨୦୨୨ ଗରୁୁବଲାର ଉଦ୍ ଯଲାପତି ରହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ରସକ୍ଟର-୫ ବଜୁି 
ପଟ୍ଟନଲାୟକ ହକ ି ଷ୍ଲାଡୟିମରର ଅନୁଷ୍ଠତି ରହଲାଇଥିବଲା ଏହଲାର 
େଲାଇନଲାଲ ମ୍ୟଲାଚ୍ ରର ରଲାଜଗଲାଙ୍ଗପରୁର କୁକୁଡଲା ହକ ିଦଳ ୨-୧ 
ରଗଲାଲ୍ ରର ରସକ୍ଟର-୧୮ ସଲାନ କ୍ଲବକୁ ହରଲାଇ ଟୁର୍୍ବଲାରମଣ୍ଟରର 
ଚଲାମ୍ଅିନ ରହଲାଇଛ।ି ଆରଏସପରି ଭଲାରପ୍ରଲାପ୍ତ ନରିଦ୍୍ବଶକ ଅତନୁ 

ରଭୌମକି ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭଲାବରର ବରିଜତଲା ତଥଲା ରନସ୍ବ ଅପ୍ 
ଦଳକୁ ଟ୍ରେି ପ୍ରଦଲାନ କରଥିିରଲ। ଉତ୍ସବରର କଲାମମିକ ଓ ପ୍ରଶଲାସନ 
ବଭିଲାଗର ନବି୍ବଲାହରୀ ନରିଦ୍୍ବଶକ ପରିକ ଶତପଥରୀ, ପ୍ରକଳ୍ପ ବଭିଲାଗର 
ନବି୍ବଲାହରୀ ନରିଦ୍୍ବଶକ ପରିକ ସଲାହୁ, ସଲାମଗ୍ରୀ ପ୍ରବନ୍ଧନ ବଭିଲାଗର 
ନବି୍ବଲାହରୀ ନରିଦ୍୍ବଶକ ରସଲାମନଲାଥ ତ୍ପିଲାଠରୀ, ସହର ପ୍ରଶଲାସନ ଓ 
ସଏିସଆର ବଭିଲାଗର ସଜିଏିମ ଏରକ ନଲାୟକ, ରପ୍ରଲାରଟଲାକଲ୍ 
ଆତଥି୍ୟ, ସମଲାଜ କଲ୍ୟଲାଣ ଏବଂ କ୍ରରୀଡଲା ବଭିଲାଗର ଜଏିମ 
ଇନଚଲାଜ୍ବ ବରିକ ରଲାଉତ ଏବଂ ଆରଏସପରି ଅନ୍ୟ ବରଷି୍ଠ 

ଅଧିକଲାରରୀ ତଥଲା କମ୍ବଚଲାରରୀ ଓ ବଶିଷି୍ 
କ୍ରରୀଡ଼ଲାବତି୍ ତଥଲା ବହୁ ସଂଖ୍ୟଲାରର ଦଶ୍ବକ 
ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ। ବରିଜତଲା ରଲାଜଗଲାଙ୍ଗପରୁ 
ଦଳ ଚଲାମ୍ଅିନ ଟ୍ରେି ଏବଂ ୧୫ ହଜଲାର 
ଟଙ୍ଲା ପରୁସ୍ଲାର ଲଲାଭ କରଥିିବଲା ରବରଳ 
ରନସ୍ବ ଅପ୍ ଦଳ ୧୦ ହଜଲାର ଟଙ୍ଲା ନଗଦ 
ପରୁସ୍ଲାର ସହତି ଟ୍ରେି ପଲାଇଥିରଲ। 
କୁକୁଡଲା ଗ୍ଲାମର ପୱନ ଲଲାକ୍ରଲାଙୁ୍ େଲାଇନଲାଲ 
ମ୍ୟଲାଚ୍ ର ରଶ୍ଷ୍ଠ ରଖଳଲାଳ ିରୂରପ ପରୁସ୍କୃତ 
କରଲାଯଲାଇଥିବଲା ରବରଳ ସଲାଧମୁରଣ୍ଲା ଗଲାଁର 
ବକିଲାଶ ଲଲାକ୍ରଲାଙୁ୍ ମ୍ୟଲାନ୍ ଅଫ୍ ଟୁର୍୍ବଲାରମଣ୍ଟ 
ଭଲାରବ ସମ୍ଲାନତି କରଲାଯଲାଇଛ।ି 

ଅତଥିିମଲାରନ ୭ ଜଣ ମ୍ୟଲାଚ୍ ଅେିସଆିଲଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଲାନତି 
କରଥିିରଲ। ଉରଲ୍ଖରଯଲାଗ୍ୟ ରଯ, ଇସ୍ଲାତ ସହରର ପଲାଶ୍ବ୍ବଲାଞ୍ଳରୁ 
ରମଲାଟ ୮୦ଟ ିଦଳ ଏହ ିପ୍ରତରିଯଲାଗତିଲାରର ଭଲାଗ ରନଇଥିରଲ।  
ବରିକ ରଲାଉତ ସ୍ଲାଗତ ଅଭଭିଲାଷଣ ପ୍ରଦଲାନ କରଥିିବଲା ରବରଳ 
କ୍ରରୀଡଲା ବଭିଲାଗର ସହକଲାରରୀ ପ୍ରବନ୍ଧକ ରଘନୁନ୍ଦନ ପଲାଢରୀ 
ଧନ୍ୟବଲାଦ ଅପ୍ବଣ କରଥିିରଲ। ସଆିରଏମ ବଭିଲାଗର ସନିୟିର 
ରଟକନସିଆିନ ଅନଲି ମଲ୍କି କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ସଂରଯଲାଜନଲା କରଥିିରଲ।

ରାଉରରକଲା, ୩୦ା୯(ସମ ତିସ): ଏଲଆଇସ ି ସବ୍ବଭଲାରତରୀୟ ମଳିତି କ୍ରୟିଲାନୁଷ୍ଠଲାନ କମଟି ି
ଆହ୍ବଲାନକ୍ରରମ ରଲାଉରରକଲଲା ଏଲଆଇସ ି ଏରଜଣ୍ଟ ସଂଘ ପକ୍ରୁ ବଭିନି୍ନ ଦଲାବ ି ରନଇ 
ରଲାଉରରକଲଲା ଶଲାଖଲା କଲାଯ୍ବ୍ୟଲାଳୟ ସମ୍ଖୁରର ଧଲାରଣଲା ଦଆିଯଲାଇଛ।ି ଶଲାଖଲା ସଭଲାପତ ି ସବୁ୍ରତ 
କୁମଲାର ମହଲାନ୍ଙି୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତଲାରର ସଂଘ ତରେରୁ ନରଭମ୍ବର ୩୦ ତଲାରଖି ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଧଲାରଣଲା 
କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ରଖଲାଯଲାଇଛ।ି ବରୀମଲାଧଲାରରୀଙ୍ ଓ ଅଭକିର୍୍ବଲାଙ୍ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଲାରର ସମସ୍ୟଲାକୁ ଜରୀବନ 

ବରୀମଲା ନଗିମର କର୍କୃ ୍ବପକ୍ଙୁ୍ 
ବଲାରମ୍ବଲାର ଉପସ୍ଥଲାପନ କରବିଲା 
ସରର୍୍ବ କର୍କୃ ୍ବପକ୍ ରକୌଣସ ି
କର୍୍ବପଲାତ ନ କରବିଲାରୁ 
ସଙ୍ଘ ଧଲାରଣଲା ପଲାଇ ଁ ଡକରଲା 

ରଦଇଥିଲଲା। ପ୍ରଲାୟ ୧୨ ଟ ିପ୍ରସ୍ତଲାବ ରନଇ ଦଲାବ ିରଖଲାଯଲାଇଛ।ି ରଦଶବ୍ୟଲାପରୀ କଲାଯ୍ବ୍ୟ କରୁଥିବଲା 
୧୩ ଲକ୍ରୁ ଊର୍୍ବ୍ବ  ଅଭକିର୍୍ବଲାଙ୍ ଗ୍ଲାଚୁ୍ୟଇଟ ି ବକୃର୍,ି ଅଭକିର୍୍ବଲାଙ୍ ପରବିଲାର ପଲାଇ ଁ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟବରୀମଲା 
ରଯଲାଜନଲା, ପଲିଲାମଲାନଙ୍ ପଲାଠପଢଲା ନମିରନ୍ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥଲା ଆଦ ି ପଲାଇ ଁ ପ୍ରଲାୟ ୧୨ଟ ି ପ୍ରସ୍ତଲାବ 
ସଙ୍ଘ ତରେରୁ ଦଲାବ ିକରଲାଯଲାଇଛ।ି ଉକ୍ କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ରଦଶବ୍ୟଲାପରୀ ୨୦୪୮ ଶଲାଖଲା କଲାଯ୍ବ୍ୟଲାଳୟ 
ଓ ଅନ୍ୟଲାନ୍ୟ ୫୦୦ ଉପଶଲାଖଲାରର ସମସ୍ତ ଅଭକିର୍୍ବଲାଙ୍ ଆରନ୍ଦଲାଳନ ଓ ନଲାରଲାବଲାଜ ିରହଲାଇଥିଲଲା। 
ଆରନ୍ଦଲାଳନରର ପବୂ୍ବ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ୍ରୀୟ ପରଷିଦ, ପଲାଟନଲାର ଅଭକିର୍୍ବଲା ସଙ୍ଘର ସମ୍ଲାଦକ ସରରଲାଜ 
କୁମଲାର ଶଂଖଆୁ, ରକଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ ଯବୁଜଲାନ ିରବଜ, ପବୂ୍ବତନ ରକ୍ତ୍ରୀୟ ସଭଲାପତ ିପ୍ରେୁଲ୍ କୁମଲାର 
ପଲାଢରୀ, ଶଲାଖଲା ଏରଜଣ୍ଟ ଏରସଲାସଏିସନର ଉପସଭଲାପତ ି ଅମର ବଜିୟ ପକୃରଷଠ, ସମ୍ଲାଦକ 
ସଞ୍ଜୟ କୁମଲାର ସଲାହୁ, ଉପସମ୍ଲାଦକ ବବୁିଧ ରଞ୍ଜନ ମହଲାନ୍,ି ରକଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ ସବୁ୍ରତ କୁମଲାର ମଲ୍କି ଓ 
ଶତଲାଧିକ ଏରଜଣ୍ଟ ବନୁ୍ଧ  ଆଜରି ରରଷ୍ ରଡରର ରଯଲାଗଦଲାନ କର ିବରିକ୍ଲାଭ ପ୍ରଦଶ୍ବନ କରଥିିରଲ।

ରାଉରରକଲା, ୩୦ା୯ (ସମ ତିସ): ଷ୍ଲିସଟି ିରଲାଉରରକଲଲାରର 
ମଲାଆଙ୍ ଆଗମନ ସଲାଙ୍ଗକୁ ଆକଷ୍ବଣରୀୟ ରତଲାରଣ ନମି୍ବଲାଣ ପଲାଇଁ 
ବଭିନି୍ନ ପଜୂଲା କମଟି ିକମ୍ବକର୍୍ବଲାଙ୍ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରତରିଯଲାଗତିଲା ଆରମ୍ଭ 
ରହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ନଭଶ୍ମୁ୍ବରୀ ସଉୁର୍ ରତଲାରଣ ସହ ରଲାତ୍ରିର 
ଝଲିମଲି ରଙ୍ଗରୀନ ଆରଲଲାକମଲାଳଲା। ଗଢଲା ରହଉଛ ି ମଲାଆଙ୍ 
ଆକଷ୍ବଣରୀୟ କ୍ଲଲାସକିଲାଲ ଓ ଓରଏିଣ୍ଟଲାଲ ମକୃଣ୍ମୟରୀ ମରୂ୍ମି।

୪୩ ବଷ୍ବରର ପହଞ୍ଥିିବଲା ରଲାଉରରକଲଲା ସହରର 
ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ନିଗର ପଜୂଲା କମଟି ି ପକ୍ରୁ ଚଳତି ବଷ୍ବ 
ଥଲାଇଲଲାଣ୍ର ଆକଷ୍ବଣରୀୟ ଚଲାଇଙ୍ଗ ରଲାଇ ମନ୍ଦରି ଆକକୃତ ି
ରତଲାରଣ ନମି୍ବଲାଣ କରଲାଯଲାଉଛ।ି ପ୍ରଥମ ଥର ପଲାଇଁ ପଜୂଲା 
କମଟି ି୭ ଲକ୍ ଟଙ୍ଲା ବ୍ୟୟରର ରଦଶ ବଲାହଲାରର ଏକ ସନୁ୍ଦର 
ଧଲାମମିକ ପ୍ରତଛିବକୁି ରତଲାରଣରର ଗଢ଼ଲାଯଲାଉଛ।ି ପ୍ରଥମ ଥର 
ପଲାଇଁ ପଜୂଲା କମଟି ିଏକ ଭନି୍ନରତଲାରଣ ନମି୍ବଲାଣ ପ୍ରୟଲାସ କରଛି।ି 
ଶଳି୍ପରୀଙ୍ ଠଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ପଜୂଲା କମଟିରି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ 
ଲଲାଗ ି ପଡ଼ଥିିବଲା କମଟି ି ପକ୍ରୁ କୁହଲାଯଲାଇଛ।ି ୭୫ େୁଟ 

ଉର୍ତଲା ବଶିଷି୍ ଏହ ି ରତଲାରଣ ନମି୍ବଲାଣର ଦଲାୟତି୍ବ ରନଇଛନ୍ ି
କଳଙି୍ଗ ରଡରକଲାରରଟର। ପ୍ରସରି୍ ଶଳି୍ପରୀ ବଲାପ ିବନି୍ଧଲାଣରୀ ଓ ତଲାଙ୍ 
କଲାରଗିର ମଲା’ଙ୍ ମକୃଣ୍ମୟରୀ ମରୂ୍ମି ନମି୍ବଲାଣ କରୁଛନ୍।ି ଆରଲଲାକ 
ସଲାଜସଜ୍ଲା ବ୍ୟବସ୍ଥଲାକୁ ରୂପ ରଦବଲାରର ଲଲାଗ ିପଡଛିନ୍ ିକଲାରଗିର 
ଅରୁଣ। ପଜୂଲା କମଟି ିପକ୍ରୁ ଶ୍ର୍ଲାଳୁ ଓ ଭକ୍ଙ୍ ନମିରନ୍ ସରୁକ୍ଲା 
ବ୍ୟବସ୍ଥଲା ରନଇ ବରିଶଷ ଦକୃ ଷ୍ ି ଦଆିଯଲାଉଛ ି ରବଲାଲ ି ପଜୂଲା 
କମଟିରି ସଭଲାପତ ି ନରିଞ୍ଜନ ରସନଲାପତ,ି ସମ୍ଲାଦକ ଅକ୍ୟ 
ପଲାତ୍ ଓ ରକଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ ରହମନ୍ ପଲାଲଟଲାସଂି ସଚୂନଲା ରଦଇଛନ୍।ି 

ଲହୁଣୀପଡା, ୩୦ା୯(ସମ ତିସ): ଲହୁଣରୀପଡ଼ଲା ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଗ୍ବତ ଲମସ ି ଓ ଭଲାଲଆିଡହି ି ଗ୍ଲାମରର 
ଲହୁଣରୀପଡ଼ଲା ରଗଲାଷ୍ଠରୀ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ ଗତ ୨୮ଏବଂ ୨୯ ତଲାରଖି ୨ ଦନିଆି ରଲାତ୍କିଲାଳରୀନ 
େଲାଇରଲରଆି ରକ୍ନମନୁଲା ସଂଗ୍ହ 
କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରର ୫ ବଷ୍ବରୁ ଉର୍୍ବ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ 
ରକ୍ନମନୁଲା ରଲାତ ି ୮ ଟଲାରୁ ୧୨ ଟଲା ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ସଂଗ୍ହ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଭଳଆିଡହି ି
ଗ୍ଲାମରର ୩୧୭ ଏବଂ ଲମସ ି ଗ୍ଲାମରର 
୩୧୪ ଜଣଙ୍ ରକ୍ନମନୁଲା ସଂଗ୍ହ 
କରଲାଯଲାଇଛ।ି କଲାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରର ଜଲି୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଏହ ି ଶବିରି ପରଦିଶ୍ବନରର ଜଲି୍ଲା ରଭକ୍ଟର ବଲାହତିରରଲାଗ 
ପରଲାମଶ୍ବଦଲାତଲା ଡକ୍ଟର ମରନଲାଜ କୁମଲାର ମହଲାପଲାତ୍, ଲହୁଣରୀପଡ଼ଲା ରଗଲାଷ୍ଠରୀ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ରର ଡଲାକ୍ର 
ରୁଦ୍ରଚରଣ ସଲାହୁ, ବପିଏିମ ସମରୀକ୍ଲା ପରଟଲ, ପଏିଚ୍ଇଓ ରଯଲାରଗଶ ସ୍ଲାଇ,ଁ ବଲାମ ରକଦଲାରନଲାଥ ପ୍ରଧଲାନ, 
ବ୍ଲକ ଟବି ିସପୁର ଭଲାଇଜର ଲଳତି ରମଲାହନ ମଲାହଲାନ୍, ଏଲଟ ିରଯଲାରଗଶ ମଲାହଲାନ୍, ଜନ୍ମଜୟ କସିଲାନ। 
ସ୍ବଲାସ୍ଥ୍ୟରକନ୍ଦ୍ରର ତରେରୁ ଏମପଏିଚଡ୍ଲ ଲୁ ପରୁୁଷ ଏବଂ ମହଳିଲା ସହ ଆଶଲାକମ୍ବରୀ ଅଙ୍ଗନବଲାଡ ିଏବଂ ସରପଞ୍ 
ସହରଯଲାଗ କରଥିିବଲା ରବରଳ ଏହ ିଶବିରିକୁ ଭଡିଟିଏିସ ଓ ରଜଇ ପ୍ରରଜଶ ସଲାହୁ ପରଚିଲାଳନଲା କରଥିିରଲ।

ର ା ଉ ର ର କ ଲ ା , ୩ ୦ ା ୯ ( ସ ମ ତିସ ) : 
ଦଣ୍ମକୁ୍ ସ୍ଲୁରର ନଲାବଲାଳକ ଛଲାତ୍କୁ 
ସ୍ଲୁର ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍କ ବଲାଉଁଶ ରବତରର 
ପଟି ି ପଟି ି ଲହୁଲୁହଲାଣ କରଥିିବଲା 
ଘଟଣଲାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ ି
ଲଲାଠକିଟଲା ବଇିଓ। ଛଲାତ୍କୁ ମଲାଡ 
ମଲାରଥିିବଲା ରନଇ ପ୍ରଧଲାନଶକି୍କ ସ୍ବରୀକଲାର 
କରଥିିବଲା ଜଣଲାପଡଛି।ି

ଲଲାଠକିଟଲା ରନଲାଡଲାଲ ଉର୍ 
ପ୍ରଲାଥମକି ସ୍ଲୁର ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍କ 
ରବୈରଲାଗରୀ ଅକ୍ବ ଗତକଲାଲ ିଅପରଲାହ୍ନରର 
ବଦି୍ୟଲାଳୟର ଜରଣ ପଞ୍ମ ରଶ୍ଣରୀର 
ଛଲାତ୍କୁ ବଲାଉଁଶ ରବତରର ମଲାଡ 
ମଲାରଥିିରଲ। େଳରର ଛଲାତ୍ଟରି 
ଦୁଇ ହଲାତ େୁଲ ି ଯଲାଇଥିବଲା ରବରଳ 
ଜଙ୍ଘରର ମଧ୍ୟ ଆଘଲାତ ଲଲାଗଥିିଲଲା। 
ଏରନଇ ଅନ୍ୟ ଶକି୍କ ବଲାରଣ 
କରଥିିରଲ ରହଁ ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍କ କଲାହଲାର ି
କଥଲାକୁ ଖଲାତରି କର ି ନଥିରଲ। 
ଏହଲାପରର ଆହତ ଛଲାତ୍କୁ ଚକିତି୍ସଲା 
ନମିରନ୍ ରଲାଉରରକଲଲା ସରକଲାରରୀ 

ଡଲାକ୍ରଖଲାନଲାକୁ ନଆିଯଲାଇଥିଲଲା। 
‘ସକଲାଳ’ରର ଖବର ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇବଲା 
ପରର ଆଜ ି ଡଇିଓ ଅମଲୂ୍ୟ କୁମଲାର 
ପ୍ରଧଲାନଙ୍ ନରିଦ୍୍ବଶକ୍ରରମ ଲଲାଠକିଟଲା 
ବଇିଓ ରଦରବନ୍ଦ୍ର ସଲାହଲା ତଦନ୍ଭଲାର 
ଏବଇିଓ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପତଙୁି୍ ଦଲାୟତି୍ବ 
ରଦଇଥିରଲ। ଶ୍ରୀ ପତ ି ଲଲାଠକିଟଲାରର 
ଉକ୍ ସ୍ଲୁକୁ ଯଲାଇ ଘଟଣଲାର ତଦନ୍ 
କରଥିିରଲ। ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍କ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ବ 
ଛଲାତ୍କୁ ମଲାଡ ମଲାର ିଗରୁୁତର କରଥିିବଲା 
ସ୍ବରୀକଲାର କରଥିିରଲ। ଲଲାଠକିଟଲା 
ବଇିଓ ରଦରବନ୍ଦ୍ର ସଲାହଲା କହଛିନ୍ ି ରଯ 
ସମ୍କୃକ୍ ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍କ ରବୈରଲାଗରୀ ଅକ୍ବ 
ଛଲାତ୍କୁ ମଲାଡ ମଲାର ି ଆହତ କରଥିିବଲା 
ରନଇ ରଖଲାଦ ରସ ନରିଜ ମଲାନଛିନ୍।ି 
ତଦନ୍ ରରିପଲାଟ୍ବ କଲାଯ୍ବ୍ୟଲାନୁଷ୍ଠଲାନ 
ପଲାଇଁ ଡଇିଓଙ୍ ନକିଟକୁ ପଠଲାଯବି 
ଏବଂ ଏରନଇ ଡଇିଓ ହ ିଁ ନଷି୍ପର୍ ି
ରନରବ। ରସପରଟ ଥଲାନଲାରର 
ଅଟକ ରଖିଥିବଲା ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍କ ଶ୍ରୀ 
ଅକ୍ବଙୁ୍ ଆଜ ି ପଲୁସି ଛଲାଡ ି ରଦଇଛ।ି

ରାଉରରକଲା , ୩୦।୯ (ସମ ତିସ)

ଜଳଦଲା ‘ସ’ି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳର ଜରଣ ମକୃତ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ନକଲ ି
ଆଧଲାର କଲାଡ୍ବ ଜରଆିରର ଜମ ି କରବିଲା ଏବଂ ଏ 
ବଲାବଦରର ୪ ଲକ୍ ୮୦ ହଜଲାର ଟଙ୍ଲା ଠକ ି ରନବଲା 
ଘଟଣଲାରର ରଲାଜଗଲାଙ୍ଗପରୁ ପଲୁସି ୭ ଜଣ ଜମ ିଦଲଲାଲଙୁ୍ 

ଗରିେ କର ି ରକଲାଟ୍ବ ଚଲାଲଲାଣ କରଛି।ି ରଲାଜଗଲାଙ୍ଗପରୁ ଓ 
ସମ୍ବଲପରୁ ଅଞ୍ଳର ଏହ ି ଅଭଯିକୁ୍ମଲାରନ ରଲାଜଗଲାଙ୍ଗପରୁ 
ରଷ୍ସନପଡ଼ଲାର ସରୂଜ ମହଲାନନ୍ଦଆି ଓରଫ୍ ବୁରଲଟ 
(୩୯), ରଗଲାଶଲାଳଲାପଡଲାର ରଲାରଜନ୍ଦ୍ର ସଂି(୩୭), 
ବରିଲଇଗଡ଼ ଅଞ୍ଳର ରଞ୍ଜତି ମଙ୍ଗରଲାଜ(୪୭), 
ମଲାଣ୍ଆିକୁଦର ଅଞ୍ଳର ସଶୁଲାନ୍ ଜଜରୟିଲା (୩୨), 
ସମ୍ବଲପରୁ ଜଲି୍ଲା ବଲାମରଲା ରଗଲାବନି୍ଦପରୁ ଅଞ୍ଳର ମଖୁ୍ୟ 
ଅଭଯିକୁ୍ ରଗଲାବନି୍ଦ ବଲାଗ(୬୦), ବଣ୍ଟ ି ନଲାଏକ(୨୭)ଏବଂ 
ଦଲାମ ୁମଣୁ୍ଲା(୨୬) ।

ଜଳଦଲା ‘ସ’ି ବ୍ଲକ ନବିଲାସରୀ ସ୍ବଗ୍ବତ ବନମଲାଳ ି ସଲାହୁଙ୍ 
ରଲାଜଗଲାଙ୍ଗପରୁ ବ୍ଲକ ବୁଚୁକୁପଡଲା ପଞ୍ଲାୟତର ହଲାତଧିରସଲା 
ଗଲାଁରର ୧ ଏକର ୫୬ ରଡସମିଲି ି ଜମ ି ରହଛି।ି ଉକ୍ 
ଜମକୁି ବକି୍ର ିକରବିଲା ପଲାଇଁ ରଲାଜଗଲାଙ୍ଗପରୁ, ମଲାଣ୍ଆିକୁଦର, 
ବରିଲଇଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପରୁ ଜଲି୍ଲା ବଲାମରଲା ରଗଲାବନି୍ଦପରୁ 
ଥଲାନଲାଞ୍ଳର କଛି ି ଜମ ି ଦଲଲାଲ ଏବଂ ପ୍ରଶଲାସନର କଛି ି
କମ୍ବଚଲାରରୀ ମଶିଥିିରଲ। ଚୁଙ୍ଗରୀମଲାଟ ି ମଲାଣ୍ଆିକୁଦ ଅଞ୍ଳର 

ସଶୁଲାନ୍ ଜଜରଆି ଏବଂ କଲାଂଶବଲାହଲାଲ ଅଞ୍ଳର ରଞ୍ଜତି 
ମଙ୍ଗରଲାଜଙୁ୍ ଗ୍ଲାହକ ରଖଲାଜବିଲା ପଲାଇଁ କହଥିିରଲ। ଏହ ି
ଦୁଇଜଣ ରଲାଉରରକଲଲା ଟଲାଉନସପି ଅଞ୍ଳର ଦରୀପକ 
ଗମଲାଙ୍ଗ ଏବଂ ରଛଣ୍କରଲଲାନରୀ ଅଞ୍ଳର ରକି ି ବଜଲାଜଙୁ୍ 
ରଯଲାଗରଯଲାଗ କରଥିିରଲ। ଏହଲାପରର ଆରମ୍ଭ ରହଲାଇଥିଲଲା 
ଚକ୍ରଲାନ୍। ରସଥିପଲାଇଁ ତହସଲି କଲାଯ୍ବ୍ୟଲାଳୟର ଶରତଚନ୍ଦ୍ର 
ବଲାଘ, ଆରଆଇ ସଧୁରୀର ନଲାୟକ, ରରଜଷି୍ଟ ି ବଭିଲାଗର 

କମ୍ବଚଲାରରୀ ଏବଂ ଜମ ି ଦଲଲାଲ ବଲାମରଲା ଅଞ୍ଳର ରଗଲାବନି୍ଦ 
ବଲାଗଙୁ୍ ରଯଲାଗଲାରଯଲାଗ କର ି ନକଲ ି ଆଧଲାରକଲାଡ୍ବ ତଆିର ି
କରଥିିରଲ। ତଲାଙୁ୍ ମକୃତ ବନମଲାଳ ି ସଲାହୁଙ୍ ପରଚିୟ 
ରଦଇ ଦରୀପକ ଏବଂ ରକିଙୁି୍ ସଲାକ୍ଲାତ କରଥିିରଲ। ଉକ୍ 
୧ଏକର ୫୬ ରଡସମିଲି ଜମ ି ମଧ୍ୟରୁ ୧ଏକର ୬ 
ରଡସମିଲି ଦରୀପକ ଗମଲାଙ୍ଗଙ୍ ପତ୍ରୀ ରଲାଜଲକ୍ଷ୍ମରୀ ରଲାଉତ 
ଏବଂ ୫୦ ରଡସମିଲି ଜମ ି ରକି ି ବଜଲାଜଙ୍ ପତ୍ରୀ ନତୁି 
ବଜଲାଜଙ୍ ଗତ ରରେବକୃୟଲାରରୀ ମଲାସ ୨ତଲାରଖିରର ରରରଜଷ୍ଟ ି
ରହଲାଇଥିଲଲା। ଏ ସମ୍କ୍ବରର ସ୍ବଗ୍ବତ ବନମଲାଳ ିସଲାହୁଙ୍ ପଅୁ 
ଜଲାଣବିଲା ପରର ରକଲାଟ୍ବର ଦ୍ଲାରସ୍ଥ ରହଲାଇଥିରଲ। ତଲାଙ୍ 
ବଲାପଲା ୪୫ ବଷ୍ବ ତରଳ ମକୃତୁ୍ୟ ବରଣ କରଥିିବଲା ରବରଳ 
କଭିଳ ି ୨୦୨୨ରର ଜମ ି ବକି୍ର ି କରଲ ? ରସରପ୍ଟମ୍ବର ୧୪ 
ତଲାରଖିରର ଜମ ି କଣିଥିିବଲା ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍ ଏକ ରକଲାଟ୍ବ 
ରନଲାଟସି ଯଲାଇଥିଲଲା। ପରର ଜମ ି କଣିଥିିବଲା ମଲାଲକି ଆଜ ି
ରଲାଜଗଲାଙ୍ଗପରୁ ଥଲାନଲାରର ଏରନଇ ଲଖିିତ ଅଭରିଯଲାଗ 
କରଥିିରଲ। ଏହ ି ଘଟଣଲାରର ୭ ଜଣଙୁ୍ ଗରିେ କରବିଲା 
ସହ ନକଲ ିଆଧଲାରକଲାଡ୍ବ ତଆିର ିକରବିଲା ପଲାଇଁ ବ୍ୟବହକୃତ 
ଏକ କମ୍୍ୁୟଟର, ପ୍ରଣି୍ଟର ଏବଂ କଛି ିଜଲାଲ୍  ଦସ୍ତଲାବଜି ଜବତ 
କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଅଧିକ ତଦନ୍ ଜଲାର ିରହଥିିବଲା ଜଣଲାପଡଛି।ି

୪ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଠରକଇ; ୭ ଗ ତିରଫ

  କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପ୍ ରିଣ୍ଟର ଏବଂ ଜାଲ୍  
ଦସ୍ାବ ରିଜ ଜବତ୍

୫ମ ରଶ୍ଣରୀ ଛଲାତ୍କୁ ମଲାଡ଼ 
ଘଟଣଲାର ତଦନ୍

 �ଅଭରିଯ�ାଗକପ୍ ପ୍ଧାନଶ ରିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ବୀକାର 

ଆର୍ ଏସ୍ ପ ତିର ରାଜଭାଷା 
ପକ୍ଷ ଉଦ୍ ଯାପ ତିତ ନାଟକ ସନ୍୍ୟା ଓ ପରୁସ୍ାର ବ ତିତରଣ ଉତ୍ସବ

େଲାଇରଲରଆି ରକ୍ ନମନୁଲା ସରବ୍ବକ୍ଣଶକ୍ନିଗର ମଣ୍ପରର ଥଲାଇଲଲାଣ୍ର ଚଲାଇଙ୍ଗ ରଲାଇ ମନ୍ଦରିରଲାଉରରକଲଲା ଏଲ୍ ଆଇସ ିଏରଜଣ୍ଟ ସଂଘର ଧଲାରଣଲା

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରଷିଦର ଉପଲାଧ୍ୟକ୍ଲା ସଶୁରୀଳଲାଙୁ୍ ସମ୍ବର୍୍ବନଲା

ଗ୍ାମୀଣ ହକତି 
ଟୁର୍୍ଡାରମଣ୍ଟ ରଲାଜଗଲାଙ୍ଗପରୁ କୁକୁଡଲା ହକ ିଦଳ ଚଲାମ୍ଅିନ୍
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ଇସ୍ପାତନଗରୀଇସ୍ପାତନଗରୀ 55ଶନବିପାର, 
୧ ଅକ୍ଟପାବର, 

୨୦୨୨

ରପାଉରକ୍ଲପା, ୩୦ପା୯(ସମସି)

ପ୍ରକୃତରିାଣୀର ବୁକୁରର କାଶତଣ୍ୀର ସମ୍ାର 
ମଧ୍ୟରର ରେଉଛ ି ମାଆଙ୍କ ଆଗମନ। 
କରରାନା କଟକଣା େଟବିା ପରର ମା’ 
ଦୁଗା୍ଙୁ୍କ ଦଶ୍ନ କରବିା ପାଇ ଁ ଭକ୍ତ ବ୍ାକୁଳ 
ରୋଇପଡଛିନ୍।ି ମା’ଙୁ୍କ ଆଖି ପରୂାଇ 
ରଦଖିବା ସେ ଭକ୍ତ ି ଅର୍୍ ଅପଣ୍ 
କରବିା ପାଇ ଁ ଉତ୍କଣ୍ାର ସେ 
ପ୍ରତୀକ୍ା କର ି ରେଛିନ୍ ି ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ। 
ମା’ ଦଶଭୂଜାଙ୍କ ପଜୂା ବଧିି 
ପବତି୍ର ଷଷ୍ୀ ତଥିିରୁ ଆରମ୍ 
ରେବ। ଆସନ୍ା ରସାମବାରର 
ପଡୁଛ ିମୋଦୁଗ୍ାଷ୍ଟମୀ। ଏଥର ରାଉରରକଲା 
ସେରରର ୧୦୮ଟ ିମଣ୍ପରର ପଜୂା ପାଇରବ 
ମୋମାୟା। ପଜୂା ମଣ୍ପଗଡୁକୁି ଆକଷ୍ଣୀୟ 
କରବିା ପାଇ ଁ ନମିା୍ଣ ରେଉଛ ି ସନୁ୍ଦର ସନୁ୍ଦର 
ସଉୁଚ୍ଚ ନଭଶ୍ମୁୀ୍ ରତାରଣ, ଯାୋକ ି ଆଖି 
ଝଲସଲିା ପର ିରେବ ରବାଲ ିକୁୋଯାଉଛ।ି 

ଚଳତି ବଷ୍ ୬୨ ବଷ୍ରର 
ପଦାପଣ୍ କରଥିିବା ରସକ୍ଟର-୧୭ 

ଦୁଗା୍ ପଜୂା ମଣ୍ପରର ନମ୍ିାଣ ରେଉଛ ିମଖୁ୍ 
ଆକଷ୍ଣ ରେବି ରନପାଳର ରାଣୀ ରପାଖରୀ 
ସଦୃଶ୍ ରତାରଣ। ୬୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ ୭୦ 
ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ବଶିଷି୍ଟ ଏେ ି ସଉୁଚ୍ଚ ରତାରଣରର 
ବ୍ୟ ରେବ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ ଟଙ୍କା। ରଯଉଥଁିରର 
ପଜୂା ପାଇରବ ମାଆ ଅରମ।୍ ଏେ ି ରତାରଣ 

ନମ୍ିାଣ ରବରଳ ରସକ୍ଟର-୧୭ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜୁ 
ପାଲ ରଡରକାରରଟର କାମ ରନଇଛନ୍।ି 
ରତାରଣ କାମରର ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ଉଦ୍ ୍କାରଗିର 
କାମରର ନରିୟାଜତି ଅଛନ୍।ି ୧୨ ଶେ ବାଉଶଁ, 
୩୫୦ଟ ି ସଏିଫଟ ି ବଟମ, ଆବଶ୍କ 
ଅନୁଯାୟୀ କପଡା, ଆବଶ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କଣ୍ା 
ଆଦରିର ରତାରଣ ପ୍ରସୁ୍ତ ିଚାଲଛି।ି  ରସେପିର ି
୧୬ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ମାଆଙ୍କ ଓରଏିଣ୍ାଲ 

ମରୂ୍ତ୍ତି ତଆିର ି ଚାଲଥିିବା ରବରଳ ଯାଜପରୁ 
ଜଲି୍ାର ଶଳି୍ୀ ପରକ୍ତି ସାେୁ କାମ ରନଇଛନ୍।ି 
ରସେପିର ି ଆରଲାକ ସଜ୍ା କାମ ରସକ୍ଟର-
୪ ଅଞ୍ଚଳର ଉମା ଲାଇଟ ଆଣ୍ ସାଉଣ୍ 
ରନଇଛନ୍।ି ଆଗାମୀ ୩୦ ତାରଖି ମଧ୍ୟରର 
ସମସ୍ କାଯ୍୍  ରଶଷ ରେବ। ରାଉରରକଲା 
ସରମତ ରାଜ୍ ବାୋରର ବ୍ବସାୟୀ ମାରନ 
ଏଠାରର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ମୀନାବଜାରରର 
ଭାଗ ରନରବ। ଗତ ଦୁଇ ବଷ୍ ଧର ିରକାଭଡି 
କଟକଣା ରଯାଗୁ ଁଷ୍ଟଲି ସଟି ିରାଉରରକଲାରର 
ରକବଳ ବଧିି ଅନୁଯାୟୀ ନଡିାମ୍ରରର ପଜୂା 
ଅନୁଷ୍ତି ରୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଚଳତି ବଷ୍ 
କଟକଣା ରକାେଳ ରୋଇଥିବାରୁ ଅରନକ 
ଉତ୍ାେ ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି କମଟି ି ପକ୍ରୁ 
ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ନମିରନ୍ ସରୁକ୍ା ବ୍ବସ୍ଥା 
ରନଇ ବରିଶଷ ଦୃଷ୍ଟ ି ଦଆିଯାଇଛ ି ରବାଲ ି
ସଭାପତ ି ସଞ୍ୀବ କୁମାର ସ୍ାଇ,ଁ ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାଦକ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଓ ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ 
ବଶି୍ୱଜତି୍ ମଲ୍କି ପ୍ରମଖୁ କେଛିନ୍।ି

ରପାଉରକ୍ଲପା,୩୦ପା୯(ସମସି): ଦୁଇ ଥର 
ରବୈଠକ ରେବା ସରର୍ତବେ ରସଲ୍ ରର ପଜୂା 
ପବ୍ୂରୁ ରବାନସ ପ୍ରଦାନ ନକର ିଆସନ୍ା ୧୦ 
ତାରଖି ପରବର୍୍ତୀ ରବୈଠକ ଆେବୋନ କରବିା 
ପ୍ରତବିାଦରର ସମସ୍ ଇସ୍ାତ ଉରଦ୍ାଗରର 
ବରିକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ନ କରାଯାଇଛ।ି ଏେକି୍ରମରର 
ଇସ୍ାତ ସେର ରାଉରରକଲାରର ଶକୁ୍ରବାର 
ବଶି୍ରା ଛକଠାରର ଆରଏସଏସର 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ ରବରେରା, 
ବଏିମ୍ଏସର ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ େମିାଂଶ ୁ
ବଳ, ଆରଏମ୍ଏସର ଶଶଧର ନାୟକ, 
ସଟୁିର ବସନ୍ ନାୟକ, ଜଏିମ୍ଏମ୍ ର ଜଜ୍ 
ତକିୀ୍, ଏଆଇଟୟିସୁରି ରରମଶ ରସଠୀ, 
ଏଆଇସସିଟିୟି ୁ ର ଏନ୍.ରକ. ମୋନ୍,ି 
ଏଆଇୟଟୁୟି ୁସରି ଶ୍ରୀନବିାସ ରସଠୀ, ସଅିର୍ 
ର ସରନ୍ାଷ ନାୟକଙ୍କ ରନତୃତବେରର ୪ ଦଫା 
ଦାବରିର ବରିକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ନ କରାଯାଇ 
ତୁରନ୍ ରବାନସ ପଜୂା ପବୂରୁ୍ ରଦବା ପାଇଁ 
ଦାବ ି କରାଯାଇଛ।ି ପଜୂା ପବୂରୁ୍ ୪୫ 
େଜାର ଟଙ୍କା ରବାନସ ପ୍ରଦାନ ସେ ରବାନସ 
ଫାମୁଲ୍ା ପରବିର୍୍ତନ କରାଯବିା ସେ ୩୯ 

ମାସର ଏରଅିର ପ୍ରଦାନ ସେ ଏନରଜସଏିସ 
ଚୁକ୍ତନିାମା ସମ୍ର୍ ୍ କରାଯାଇଥିଲା । 
ଗ୍ାଚୁ୍ଇଟ ି ଉପରୁ ସଲିଂି ପ୍ରତ୍ାୋର 
କରାଯବିା, ଠକିା ଶ୍ରମକିଙୁ୍କ ୨୦ ପ୍ରତଶିତ 
ରବାନସ ପ୍ରଦାନ ସେ ଏନରଜସଏିସରର 
ମଜୁରୀ ଚୁକ୍ତନିାମା ଆଦ ିଦାବ ିକରାଯାଇଛ।ି 
ଏୋର ସମାଧାନ ନରେରଲ ଆଗାମୀ 
ଦନିରର ବଶିାଳ ଆରନ୍ଦାଳନ ରେବ ରବାଲ ି
କୁୋଯାଇଛ।ି ଏେ ି ବରିକ୍ାଭରର ଦଲିପି 
ମୋପାତ୍ର, ସ.ିଡ.ିପ୍ରଧାନ, ଅକ୍ୟ ରଜନା, 
ନେିାର ଦାସ, ରାରଜନ୍ଦ୍ର ମେନ୍, ପ୍ରରଦାଷ 

ପଣ୍ା, ସତ୍ାନନ୍ଦ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ସାେୁ, 
ଅକ୍ୟ ନାୟକ, ପ୍ରରମାଦ ଦାସ, ପପି.ି
ରଜନା, ସତ୍ାନନ୍ଦ ରବରେରା, କଳାକାର 
ସାେୁ, ବମିାନ ମାଇତ,ି ଶ୍ରୀମନ୍ ରବରେରା, 
ରତ୍ାକର ନାୟକ, ରାଜକରିଶାର ପ୍ରଧାନ, 
ପ୍ରଫୁଲ୍ ରସଠୀ, ଅରୁ ଦାସ, ଲକ୍ଷୀଧର ନାୟକ, 
ପସି.ିପ୍ରଧାନ, ସଂଗ୍ାମ ସାମଲ, ଦବିାକର 
ମୋରଣା, ବଶି୍ୱଜତି୍ ମାଝୀ, ରଗାପାଳ ଦାସ, 
ସରନ୍ାଷ କୁଜୁର, ମାରଗେ ଏକ୍ା, ଅମତି୍ ତନ୍,ି 
େମିାଂଶ ୁ ପ୍ରଧାନ, ଅକ୍ୟ ପଣ୍ା, ରଧାରବଈ 
ରବରେରା ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ।

ରପାଉରକ୍ଲପା, ୩୦ପା୯(ସମସି): ଗତ ୨୦ ଓ ୨୧ ତାରଖି ନୂଆଦଲି୍ୀସ୍ଥତି 
ଇନ୍ଦରିାଗାନ୍ୀ ଷ୍ଟାଡଅିମଠାରର ଅଲଇଣ୍ଆି ପଲୁସି ରଗମ୍ସର 
ଜୁରଡା କ୍ଲଷ୍ଟର ଅନ୍ଗ୍ତ ଇରଭଣ୍ଗଡୁକି ମଧ୍ୟରର ଥିବା କରାରଟ 
ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ଓଡଶିା ପଲୁସିର ୮ ଜଣଆି କରାରଟ ଦଳ 
ସଫଳତା ଅଜ୍ନ କରଛିନ୍।ି ଏଥରର ୩ଟ ି ରରୌପ୍ ଓ ୪ଟ ି
କାଂସ୍ ସେ ରମାଟ ୭ଟ ିପଦକ ୋସଲ କରଛିନ୍ ିl

ରାଉରରକଲା ପଲୁସିରର କାଯ୍୍ ରତ ଅଭରିଷକ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଏେ ିଚାମ୍ଅିନସପି ପାଇ ଁଭୁବରନଶ୍ୱରସ୍ଥତି ଉତ୍କଳ 
କରାରଟ ସ୍ଲୁଠାରର ଆରୟାଜତି ଏକ ୧୫ ଦନିଆି ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିରିରର 
ସ୍ଲୁର ମଖୁ୍ ରକାଚ ଡକ୍ଟର େରପି୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧୀନରର 
ପ୍ରଶକି୍ଣ ରନଇଥରଲ। ରସ ରରୌପ୍ ପଦକ ୋସଲ କରବିା ପରର 
ଆଜ ିସକାରଳ ରାଜ୍ରାଣୀ ରରେନ ରଯାରଗ ରାଉରରକଲା ପେଞ୍ଚଛିନ୍lି 

ଉତ୍କଳ କରାରଟ ସ୍ଲୁ ରାଉରରକଲା ଶାଖା ଓ ରାଉରରକଲା କରାରଟ 
ଆରସାସଏିସନ ପକ୍ରୁ ରାଜୀବ ସଂି, ରଲାେତି ପଣ୍ା, ନରିଞ୍ନ 
ରାଉତ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣ,ି ରଞ୍ନ ପାତ୍ର, ରମାନାଲସିା ମଶି୍ର, ନଶିକିାନ୍ 

ସାେୁ, ଆଯ୍୍ ବ୍ରତ ବଶି୍ୱାଳ, ରମାନାଲସିା ମତି୍ର ଓ ନମତିା 
ଭୁଜାବଳ ପ୍ରମଖୁ ଅଭରିଷକଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ ଓ ଅଭନିନ୍ଦନ 
ଜଣାଇଥିରଲ। ଉତ୍କଳ କରାରଟ ସ୍ଲୁ ରାଉରରକଲା 
ଶାଖାଠାର ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ଜ୍ାତୀୟ ପଦକ ପ୍ରଦକପ୍ରାପ୍ତ 
ତଥା ରକାଚ ରାଜୀବ ସଂିଙ୍କ ଅଧୀନରର ରସ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ରନଉଛନ୍।ି ଏେ ି ସଫଳତା ପାଇ ଁ ଓଡଶିା କରାରଟ 
ଆରସାସଏିସନର ସଭାପତ ି ଡକ୍ଟର େରପି୍ରସାଦ 

ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ାଦକିା ଡକ୍ଟର ରଗୌରୀ ମୋନ୍,ି ରାଉରରକଲା 
କରାରଟ ଆରସାସଏିସନର ସଭାପତ ିତଥା ରାଉରରକଲାର ବଧିାୟକ 
ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ବାସନ୍ୀ ସାଂସ୍ତୃକି ପରଷିଦର କମକ୍ର୍୍ତା 
ଅକ୍ୟ ଭୂୟାଁ, ଶ୍ରୀବତ୍ କୁଅରଁ ଙୁ୍କ ଅଭନିନ୍ଦନ ଜ୍ାପନ କରଛିନ୍।ି

ରପାଉରକ୍ଲପା, ୩୦ପା୯(ସମସି): ମଲୂ୍ବାନ ତମା୍ ରକବୁଲ ଏକ ରବାରଲରରା ପକିଅପ୍ 
ଭ୍ାନରର ରଚାରା ଚାଲାଣ ରବରଳ ଟାଗେରପାଲ୍ୀ ପଲୁସି ଖବର ପାଇ ଉକ୍ତ ରବାରଲରରା 
ପକି୍ଅପ୍ ଭ୍ାନକୁ ଜବତ କରବିା ସେ ରଚାର ିତମ୍ା ରକବୁଲ ତାରକୁ ଜବତ କରଛି।ି ଏେ ି
ରଟଣାରର ଜରଣ ଯବୁକକୁ ଗରିଫ କରାଯାଇଛ।ି ଆଉ ୩ ଜଣ ରଟଣାସ୍ଥଳରୁ ରଫରାର 
ରୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି ଗରିଫ ଯବୁକ ରେଉଛ ି ବ୍ରଟିାନଆି କରଲାନୀର ରାମ ୁ
ରାଓ(୩୫)। ଏେ ିରଟଣାରର ୪୯୦ ରକଜ ିରକବୁଲ ତାରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି

ପଜୂା ପରୂ୍ବରୁ ବରାନସ୍ , ଏନ୍ ବଜସଏିସ୍  ଚୁକ୍ନିାମା ଦାର ି

ଇସ୍ପାତ ଉଦ୍ୟପାଗଦେ ମଳିତି  ବଦି୍ପାଭ

କରାଟେଟର ଟରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜଣି ିଟେରଟିେ ଅଭଟିେକ

ଅଲ୍ ଇଣ୍ଆି ପଲୁସି ଦଗମ୍ ସ

ରପାଉରକ୍ଲପା, ୩୦ା୯(ସମସି): ମାଲରଗାଦାମ ଅଞ୍ଚଳର ଜରଣ ଯବୁତୀଙ୍କ ଶବକୁ 
ତରରକରାସ୍ଥତି ବାଲୁରାଟ ନକିଟରୁ ପଲୁସି ଜବତ କରଛି।ି ତାଙ୍କ ନାମ ବାୋର୍ୀ୍ ବଡାଇକ। 
ଯବୁତୀଙୁ୍କ ଦୁଷ୍କମ ୍ ପରର େତ୍ା କରାଯାଇଥିବା ସରନ୍ଦେ କରାଯାଉଛ।ି ଶବକୁ ବାଲରିାଟରର 
ଫିଗେ ିଦଆିଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛ।ି ରରନୁାଥପାଲୀ ପଲୁସି ରଟଣାର ତଦନ୍ କରୁଛ।ି

ରପାଉରକ୍ଲପା,୩୦ପା୯(ସମସି): ରର ସମ୍ଖୁରର 
ପାକ୍ତିଂ ରୋଇଥିବା ଏକ ମାଲବାେୀ ଅରଟାରର 
ନଆଁି ଲାଗଯିାଇଥିଲା ରବରଳ ଅରଟାର କଛି ିଭାଗ 
କ୍ତଗି୍ସ୍ ରୋଇଥିବା ଜଣାପଡଛି।ି ଏଭଳ ିରଟଣା 
ଉଦତିନଗର ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ତ ମାଲରଗାଦାମ 
ପରୁୁଣା ରରଲରେ ଫାଟକଠାରର ରଟଛି।ି ସଚୂନା 
ମତୁାବକ, ଉକ୍ତ ବସ୍ରିର ରାଜୁ ସାେୁ ସପରବିାର 
ବାସ କରନ୍।ି ରାତ ିପ୍ରାୟ ସାରେ଼ ୧୨ଟା ରବରଳ 
ତାଙ୍କ ଅରଟାରର ନଆଁି ଲାଗଯିାଇଥିବା ପାଖ 
ପରଡାଶୀ ରଦଖିବାକୁ ପାଇଥିରଲ। ଏେ ି ଖବର 
ପ୍ରଚାରତି ରେବା ପରର ସ୍ଥାନୀୟ ରଲାରକ ନଆଁିକୁ 
ଆୟର୍ତ କରଥିିରଲ। ରେରଲ ନଆଁି କପିର ିଲାଗଲିା 
ତାୋ ସ୍ଷ୍ଟ ରୋଇପାର ି ନଥିବା ରବରଳ ରକେ ି
ଦୁବ୍ୃର୍ତ ଏଭଳ ିକାଣ୍ ଭଆିଇଥିବା ଚଚ୍୍ଚା ଚାଲଛି।ି

ମପାଲ୍ ବପାହୀ ଅଦ�ପାଦେ 
ଲପାଗଲିପା ନଆିଁ

ଦସକ୍ଟେ-୧୭ଦେ ଦନପପାଳେ େପାଣୀ ଦପପାଖେୀ ସ୍ୃଶ ଦତପାେଣ

ଆସଛୁନ୍ ି
ଜଗଜ୍ଜନନୀ

ତମପ୍ା ଦକବୁଲ ଦବପାଦେଇ ଦବପାଦଲଦେପା ଜବତ; ଜଦଣ ଗେିଫ

ଯବୁତୀଙ୍କ ଶବ ବପାଲୁଘପା�େୁ ଜବତ

ରପାଉରକ୍ଲପା, ୩୦ପା୯ (ସମସି): 
ବୀରମତି୍ରପରୁ ଥାନା କପଳିାସ ନକିଟରର 
ଦୁଇଟ ି ବାଇକ ମେୁାଁମେୁ ିଁ ଧକ୍ା ରେବା 
ଫଳରର ରଟଣାସ୍ଥଳରର ଜରଣ ଯବୁକଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ ରୋଇଥିବା ରବରଳ ଅନ୍ ଦୁଇ 
ଜଣ ଗରୁୁତର ଆେତ ରୋଇଛନ୍।ି ଆେତ 
ଯବୁକଦ୍ୱୟଙୁ୍କ ରାଉରରକଲା ସରକାରୀ 
େସପଟିାଲ ପଠାଯାଇଛ।ି ବୀରମତି୍ରପରୁ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ରକନ୍ଦ୍ରରର ଜରଣ ଯବୁକଙୁ୍କ ଡାକ୍ତର 
ମତୃ ରରାଷଣା କରଥିିରଲ। ମତୃ ଯବୁକ 
ଝାଡଖଣ୍ର ରବାଲ ିଜଣାପଡଛି।ି

୍ୁଇ ବପାଇକ୍  ମହୁପାଁମହୁ ିଁ 
ଧକ୍ପା; ଯବୁକ ମତୃ 
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ଶନବିାର , ୧ ଅକ୍ଟାବର ୨୦୨୨

ଭବାନୀପାଟଣା,୩୦।୯(ସମସି): ଦଲି୍ୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ତି 
ସବ୍ବଭାେତୀୟ ସ୍ଥଳରସୈନକି ଶବିେିରେ ଭବାନୀପାଟଣା 
ମାଣରିକଶ୍ୱେୀ ହାଇସ୍ଲୁ ଏନ୍  ସସି ି କ୍ୟରେଟ୍   ଅଜତିାଭ 
ଶତପଥୀ ର�ାଗରଦଇ ବନୁ୍କ ଚାଳନାରେ କୃତତି୍ୱ ହାସଲ 
କେ ି ବଦି୍ୟାଳୟ ତଥା 
ନବେଙ୍ଗପେୁସ୍ଥତି ୧୩-
ଓଡ଼ଶିା ବାଟାଲୟିନ୍   ପାଇଁ 
ରଗୌେବ ଆଣରିଦଇଛନ୍।ି 
ବ ି ଦ ୍ୟା ଳ ୟ େ 
ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ସମତିା 
ମହାନ୍ଙି୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 
ଅନୁଷ୍ତି ସଭାରେ ଶକୁ୍ରବାେ 
ଅଜତିାଭଙୁ୍କ ବଦି୍ୟାଳୟ 

ପକ୍ଷେୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କୋ�ାଇଛ।ି ଏନ୍  ସସି ି ଅଧିକାେୀ େବ ି
କାନୁନରଗାଙ୍କ ଉପ�କୁ୍ତ ତାଲମି ଓ ରପ୍ରେଣା ର�ାଗୁଁ ଏହା 
ସମ୍ଭବ ରହାଇଛ ି ରବାଲ ି କମାଣିିଂ ଅଫିସେ କଣ୍ଣଲ୍ବ ରଜ. 
ନଶିଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କେଛିନ୍।ି

ବାଇ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକର ଯବୁ୍ ମତୃ
ଜୟପାଟଣା,୩୦।୯(ସମସି): ଗେୁୁବାେ ସନ୍୍ୟାରେ ଜୟପାଟଣା-ମଖୁୀଗଡ଼ୁା 
ମଖୁ୍ୟ ୋସ୍ାେ ରକାଟପାଡ଼ ି ଗ୍ାମ ନକିଟରେ ଏକ ବାଇକ ୋସ୍ାପାଶ୍ଶ୍ବ ଗଛରେ 
ଧକ୍ାରହବା ଫଳରେ ଜରଣ �ବୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଛ।ି ମତୃକ ରହରଲ ମଖୁୀଗଡ଼ୁା 
ଗ୍ାମେ ଦବିାକେ ପଝୂାେୀଙ୍କ ପଅୁ େୂରପଶ ପଝୂାେୀ (୧୮)। ରସ ଇନ୍ଦାବତୀ 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ ରବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ଦୁର୍ବଟଣାରେ ବାଇକ୍  ରେ 
ବସଥିିବା ଅନ୍ୟ �ବୁକମାରନ ଗେୁୁତେ ଆହତ ରହାଇଛନ୍।ି ପଲୁସି ସହାୟତାରେ 
ରସମାନଙୁ୍କ ଉର୍ଦାେ କେ ିଜୟପାଟଣା ୋକ୍ତେଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ଧି କୋ�ାଇଛ।ି

ନୂଆପଡ଼ା,୩୦।୯(ସମସି): ଇିଂରେଜ ଶାସନେୁ 
ମକୁ୍ତ ି ପାଇବାକୁ ଆମ ପବୂ୍ବଜ ବହୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ା 
ରଦଇ ଗତ ି କେଛିନ୍।ି ସାଲହିାଗଡ଼ରେ ରଗାୋ 
ସପିାହୀମାନଙ୍କ ସହ ଆମ 
ଝଅିରବାହୂ ପାେମ୍ପେକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ଧେ ି ଲରେଇ କେଛିନ୍।ି 
ରସହ ି ମାଟରିେ ରଦଶ 
ସ୍ାଧୀନତାେ ବାସ୍ା ଏରବ 
ବ ି େହଛି ି ରବାଲ ି ଶକୁ୍ରବାେ 
ସ୍ଥାନୀୟ ସାଲହିାଗଡ଼ରେ 
ଆରୟାଜତି କ୍ରାନ୍ ିଦବିସ ପାଳନ 
ଅବସେରେ ଅତଥିିମାରନ 
ମତବ୍ୟକ୍ତ କେଛିନ୍।ି
 ଖାମସିିଂ ମାଝୀଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରେ ସାଲହିାଗଡ଼ 
ସହଦି ସ୍ତୃ ି ପେଷିଦ ପକ୍ଷେୁ ଆରୟାଜତି ଏହ ି
କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାସମନୁ୍ଦ ସାିଂସଦ ଚୁନଲିାଲ 
ସାହୁ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି, ନୂଆପଡ଼ା ଅତେିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ 
ଅଗସ୍ୀ ପ୍ରଧାନ ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା, ନୂଆପଡ଼ା ଏଏସପ ି
ଇନ୍ଦମଣ ି ରବରହୋ, ବେିଓି ସରୁବଦାେ ପ୍ରଧାନ, 
ୋଜ୍ୟ କ୍ରରିକଟ ଆରସାସଏିସନେ ପବୂ୍ବତନ 

ଉପସଭାପତ ି ସରୋଜ କୁମାେ ସାହୁ, ଅଧିବକ୍ତା 
ଅରଶାକ କୁମାେ ରଦୱାଙ୍ଗନ ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିିଭାରବ ର�ାଗରଦଇଥିରଲ। ରଛାଟୁ 

ଦଣରସନା ମଞ୍ଚ ପେଚିାଳନା କେଥିିରଲ। 
ଅତଥିିମାରନ ସହଦି ସ୍ତୃସି୍ମ୍ଭ ନକିଟରେ ଜାତୀୟ 
ପତାକା ଉରର୍ତାଳନ କେ ି ପଜୂାର୍୍ବନା କେଥିିରଲ। 
ଏହ ି ଅବସେରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରକାରଦାରମେୀ 
ହାଇସ୍ଲୁ ଛାତ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ 

ଗାନ କୋ�ାଇଥିଲା। ବକ୍ତାମାରନ ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳ 
ବରିଶଷକେ ି ସାଲହିାଗଡ଼ରେ ଇିଂରେଜମାନଙ୍କ 
ସହ ଲରେଇେ ଗେମିା ଉପସ୍ଥାପନ କେଥିିରଲ।

ସଚୂନାର�ାଗ୍ୟ, ୧୯୩୧ ରସରପଟେମ୍ବେ ୩୦ ତାେଖି 
ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରଲାରକ ଇିଂରେଜ ସେକାେଙ୍କ 
କେ ଆଦାୟକୁ ବରିୋଧ କେ ି ରବୈଠକ 
କେଥିିରଲ। ଏହ ିସମୟରେ ରଗାୋ ସପିାହୀମାରନ 
ରସମାନଙୁ୍କ ରରେ�ିାଇଥିରଲ। ଏଠକିାେ 

ରଲାରକ ମଧ୍ୟ ରସମାନଙୁ୍କ ଠକିଣା ଜବାବ 
ରଦଇଥିରଲ। ପେଣିାମ ସ୍େୂପ କଛି ି ରଲାକଙୁ୍କ 
ରଜଲ୍   �ବିାକୁ ପଡ଼ବିାରବରଳ ଆଉ ରକରତଜଣ 
ସହଦି ରହାଇଥିରଲ। ପେବର୍ତ୍ବୀ ସମୟରେ 
ସାଲହିାଗଡ଼ରେ ସହଦିଙ୍କ ସ୍ତୃରିେ ଏକ ସ୍ତୃସି୍ମ୍ଭ 
ସ୍ଥାପନ କୋ�ାଇଛ।ି ରସରବଠାେୁ ଏଠାରେ 
ବଭିନି୍ନ କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ କୋ�ାଇଆସଛୁ।ି ରହରଲ 
ଏଠକିାେ ଉନ୍ନୟନ ସକାରଶ ରସଭଳ ି ରକୌଣସ ି
ପଦରକ୍ଷପ ନଆି�ାଇ ନ ଥିବାେୁ ବକ୍ତାମାରନ 
ରକ୍ଷାଭ ପ୍ରକାଶ କେଥିରଲ। ସିଂଗ୍ାମୀଙ୍କ ପେବିାେେ 
ରଲାକଙୁ୍କ ଥଇଥାନ କୋ�ାଇ ନ ଥିବାରବରଳ 
ଏଠାକୁ ସବୁଦନିଆି ୋସ୍ାଟଏି ମଧ୍ୟ ନାହ ିଁ। 
ଏଠାରେ ଏକ ଲାଇରରେେୀ, ସିଂଗ୍ହାଳୟ ନମି୍ବାଣ 
ପାଇ ଁ ଦାବ ି କୋ�ାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତ ି ଦୃଷ୍ ି
ଦଆି�ାଇନାହ ିଁ। ଏହା ଉପରେ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ଧ୍ୟାନ ରଦବାକୁ ଅତଥିିମାରନ ଅନୁରୋଧ କେଛିନ୍।ି 
ପେଷିଦ ପକ୍ଷେୁ ଖମୁନଲାଲ ସାହୁ, ମରହଶୋମ 
ସାହୁ, ବବଲୁ ସାହୁ, ଜଏଧେ ସାହୁ, ଭକିମ ସାହୁ, 
ଖିରଲଶ ସାହୁ, ଶମ୍ଭଲୁାଲ ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ 
ପେଚିାଳନାରେ ସହର�ାଗ କେଥିିରଲ।

ଲାଞ୍ଗିଡ଼,୩୦।୯(ସମସି): ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳେ 
ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ନଜି ରଗାଡ଼ରେ ନରିଜ 
ଠଆି ରହାଇ ସ୍ାବଲମ୍ବୀ ରହବାେ 
ସରୁ�ାଗ ରଦଇଛ ି ମଶିନଶକ୍ତ।ି ଗେବି 
ମହଳିାମାରନ ଦୁଇପଇସା ରୋଜଗାେ 
କେ ି ଆଜ ି ଆତ୍ମନଭି୍ବେଶୀଳ ରହବା ସହ 
ପେବିାେ ପ୍ରତରିପାଷଣ ପାଇ ଁ ସହାୟତାେ 
ହାତ ବୋ଼ଇ ଉଦାହେଣ ସଷୃ୍ ି କେଛିନ୍।ି 
ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ ମଶିନଶକ୍ତ ି ବଭିାଗ 
ତେଫେୁ ବଭିନି୍ନ ସମୟରେ ତାଲମି, 
ମାଗ୍ବଦଶ୍ବନ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବିଂ ମହଳିା 
ରଗାଷ୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପକ୍ବ ପ୍ରତଷି୍ା ଓ ଋଣ 
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଦଗିରେ ଉରଲ୍ଖନୀୟ 
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କୋ�ାଇଛ।ି ଆଦବିାସୀ 
ଓ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି ବହୁଳ ତଥା ଦୁଗ୍ବମ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ଗେବି ଓ ନମି୍ନ ମଧ୍ୟବରି୍ତ 
ମହଳିାଙ୍କ ପାଇ ଁ ମଶିନଶକ୍ତ ି ଆଶୀବ୍ବାଦ 
ପାଲଟଥିିବାରବରଳ ମହଳିାମାନଙୁ୍କ 
ମଣୁରଟକ ିଚାଲବିାେ ୋହା ରଦଖାଇବାରେ 
ଅଗ୍ଣୀ ଭୂମକିା ଗ୍ହଣ କେଛି ି ରବାଲ ି
ଗେୁୁବାେ କଳାହାଣ ି ଜଲି୍ା ଲାଞ୍ଗିଡ଼ ବ୍ଲକ 
ମଖୁ୍ୟାଳୟ ବଶି୍ୱନାଥପେୁଠାରେ ଅନୁଷ୍ତି 
ବ୍ଲକସ୍େୀୟ ମଶିନଶକ୍ତ ି ରମଗା ଋଣରମଳା 
କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତଥିିମାରନ ମତବ୍ୟକ୍ତ 
କେଛିନ୍।ି ଲାଞ୍ଗିଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ଼ଶିା 

ଜୀବକିା ମଶିନ, ମଶିନଶକ୍ତ ିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା 
ସମହୂେ ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆରୟାଜତି 
ଏଇ ଋଣରମଳାରେ ବ୍ଲକେ ୨୦୯ ମହଳିା 
ରଗାଷ୍ୀକୁ ରେକେ୍ବ ୪ ରକାଟ ି ୬୮ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କା ଋଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇଛ।ି 

ଏହା ବ୍ଲକେ ୨୬ ପଞ୍ଚାୟତେ ୨ ହଜାେେୁ 
ଊର୍ଦ୍ଶ୍ବ ମହଳିାଙୁ୍କ ସ୍ାବଲମ୍ବୀ ରହବାରେ 
ସହାୟକ ରହବ ରବାଲ ିକୁହା�ାଇଛ।ି
 ଲାଞ୍ଗିଡ଼ ବେିଓି ଜରିତନ୍ଦ କୁମାେ 
ମଶି୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି
ଋଣରମଳାକୁ ଲାଞ୍ଗିଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କମଳା 
ପାତ୍ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରବ ର�ାଗରଦଇ 
ଉଦରାଟନ କେଥିିରଲ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାରବ ଲାଞ୍ଗିଡ଼ ସେିପିଓି ବଜିୟଶ୍ରୀ 
ସିିଂହରଦଓ, ଜଲି୍ା ପେଷିଦ ସଦସ୍ୟା 

ଅଞ୍ଳ ିମାଝୀ, ଇଣଆିନ୍   ଓଭେସଜି୍   ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଲାଞ୍ଗିଡ଼ ଶାଖା ପେଚିାଳକ ଫ୍ାଙ୍କଲନି 
ମଞି୍, ରବନଗାଁ ଏସ୍  ବଆିଇ ଶାଖା 
ପେଚିାଳକ ଅନୁପ ରସାରେନ୍  , ମଷୂାନାଳ 
ଏସ୍  ବଆିଇ ଶାଖା ପେଚିାଳକ ଶଙ୍ଖଚେଣ 

ରବଶ୍ରା, ବଶି୍ୱନାଥପେୁ ଏସ୍  ବଆିଇ ଶାଖା 
ପେଚିାଳକ ଅନୀଲ ଚନ୍ଦ ରବରହୋ ପ୍ରମଖୁ 
ର�ାଗରଦଇଥିରଲ। ଓଡ଼ଶିା ଜୀବକିା 
ମଶିନ ବପିଏିମ୍   ସଞ୍ୀବ କୁମାେ କହେଁ ଓ 
ମଶିନଶକ୍ତ ିବପିସି ିଜାରଭଦ ଇକୱାଲ ଖାନ୍   
ସଭା ପେଚିାଳନା କେଥିିରଲ। ମଶିନଶକ୍ତ ି
ବପିଏି ର�ାରଗଶ୍ୱେ ସାଗେ, ଓେମାସେ 
ଏସ୍  େସି ିଅୟସକାନ୍ ରବରହୋ କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ 
ପେଚିାଳନାରେ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ଗ୍ହଣ 
କେଥିିରଲ। ଏହ ି ଅବସେରେ ରବନଗାଁ 

ଏସବଆିଇ ଶାଖା ପକ୍ଷେୁ ୧୩୨ ରଗାଷ୍ୀକୁ 
ସବ୍ବାଧିକ ୨ ରକାଟ ି୬୪ ଲକ୍ଷ, ବଶି୍ୱନାଥପେୁ 
ଏସବଆିଇ ଶାଖା ପକ୍ଷେୁ ୩୫ ରଗାଷ୍ୀକୁ ୧ 
ରକାଟ ି ୫ ଲକ୍ଷ, ମଷୂାନାଳ ଏସବଆିଇ 
ଶାଖା ପକ୍ଷେୁ ୨୬ ରଗାଷ୍ୀକୁ ୬୫ ଲକ୍ଷ, 

ଇଣଆିନ୍   ଓଭେସଜି୍   ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଞ୍ଗିଡ଼ 
ଶାଖା ପକ୍ଷେୁ ୮ ରଗାଷ୍ୀକୁ ୨୪ ଲକ୍ଷ, ୟଜୁବି ି
ଲାଞ୍ଗିଡ଼ ରୋଡ୍   ଶାଖା ପକ୍ଷେୁ ୫ ରଗାଷ୍ୀକୁ 
୭ ଲକ୍ଷ, ଭବାନୀପାଟଣା ସଣିରିକଟ୍   
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପକ୍ଷେୁ ୩ ରଗାଷ୍ୀକୁ ୩ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇଛ।ି ଏଥିରେ 
ବ୍ଲକେ ୨୬ ପଞ୍ଚାୟତେ ଏମ୍  ବରିକ, 
ବ୍ୟାଙ୍କମତି୍ ସରମତ ମଶିନଶକ୍ତ ି କମ୍ବକର୍ତ୍ବା 
ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।
କ୍ା୍ସରା: ରକାକସୋ ବ୍ଲକ ସଭାଗହୃରେ 

ଶକୁ୍ରବାେ ବ୍ଲକସ୍େୀୟ ମଶିନଶକ୍ତ ିଋଣରମଳା 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଛ।ି ଏଥିରେ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାରବ ରକାକସୋ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ୋଜୀବ କୁମାେ ଅଗ୍ୱାଲ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାରବ ରକାକସୋ ବେିଓି ଉର୍ତମ କୁମାେ 

ବାଗ, ଭାେପ୍ରାପ୍ତ ସେିପିଓି ସରୋଜଲତା 
ରଦଈ, ବଏିଲସ ି ରସୌମ୍ୟେଞ୍ନ ପଣା, 
ବପିଏିସଏି ମରନାେଞ୍ନ ମହାନ୍ ି
ସରମତ ସମସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପେଚିାଳକ 
ର�ାଗରଦଇଥିରଲ। ବଏିଲ୍  ସ ି ଓସଏିମ୍   
ସରୁେଶ ୋଉତ କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ ପେଚିାଳନା 
କେଥିିରଲ। ଏହ ିଅବସେରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗଡ଼ୁକି 
ପକ୍ଷେୁ ବ୍ଲକେ ୧୪୮ ସ୍ୟିଂ ସହାୟକ 
ରଗାଷ୍ୀକୁ ୨ ରକାଟ ି ୪୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ 
ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇଛ।ି

ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକର ମଶିନଶକ୍ ିଋଣକମଳା

‘ମହଳିାଙୁ୍ ସ୍ାବଲମ୍ବୀ ୍ରଛି ିମଶିନଶକ୍’ି

ଲାଞ୍ଗିଡ଼ଲାଞ୍ଗିଡ଼ କ୍ା୍ସରାକ୍ା୍ସରା

କଲମପେୁ,୩୦।୯(ସମସି): କଳାହାଣ ି
ଜଲି୍ା କଲମପେୁ ବ୍ଲକ ମଣଳ ବଶି୍ୱନାଥ 
ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ କଲମପେୁ ଦୁଗ୍ବାମାଧବ 
ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟଠାରେ ଶକୁ୍ରବାେ ଶକି୍ଷକ 
ପେପିେୂଣ କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ ତାଲମି ଶବିେି ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଛ।ି ଦୁଗ୍ବାମାଧବ ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟ 

କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଇିଓ ରଗୌୋଙ୍ଗ ବଶି୍ୱାସ, 
ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାେ ମଣୁ, ବ୍ଲକ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ସିଂର�ାଜକ ଶଙ୍କେ ପ୍ରସାଦ ୋଉତ, 
ସାଧନକମ୍ବୀ ସତ୍ୟନାୋୟଣ ୋଜପତୁ ପ୍ରମଖୁ 
ର�ାଗରଦଇଥିରଲ। ବେଗାଁ, କଲମପେୁ, 
ଚୁୋଗାଁ କ୍ଲଷ୍େ ଅଧୀନ ବଭିନି୍ନ ବଦି୍ୟାଳୟେ 
ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ତଥା ସଆିେସସିମିାରନ 

ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ। କରୋନା ରହତୁ ବଦି୍ୟାଳୟ 
ବନ୍ଦ େହବିା କାେଣେୁ ଦୁଇବଷ୍ବେ ଶକି୍ଷଣଜନତି 
କ୍ଷତେି ପେପିେୂଣ ପାଇଁ ଏହ ିକା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଉର୍ଦଷି୍। 
ଏହା ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା 
ବଭିାଗେ ଏକ ଅଭନିବ ପ୍ରୟାସ ରବାଲ ି ଏହ ି
ଅବସେରେ କୁହା�ାଇଛ।ି ଜଲି୍ାେ ସଭୁଦ୍ା 

ଚାେରିଟବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ 
ପେଚିାଳତି ରହାଇଛ।ି ଏହ ି କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ାୋ 
ତୃତୀୟେୁ ନବମ ରଶ୍ରଣୀ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଉପକୃତ 
ରହରବ। କଲମପେୁ ସଆିେସସି ି ନରେନ୍ଦ 
କୁମାେ ସାହୁ କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ ପେଚିାଳନା କେଥିିବା 
ରବରଳ ବେଗାଁ ସଆିେସସି ି ମରନାଜ କୁମାେ 
ରମରହେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ବଣ କେଥିିରଲ।

ଶକି୍ଷ୍ ପରପିରୂଣ ୍ାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମ ତାଲମି ଶବିରି

ରକସଙି୍ଗା,୩୦।୯(ସମସି): କଳାହାଣ ି ଜଲି୍ା 
ରକସଙି୍ଗା ବ୍ଲକ ରବଲଖଣ ିସେପଞ୍ଚ ସଶୁାନ୍ ବାଗ ଓ 
କା�୍ବ୍ୟନବି୍ବାହୀ ଅଧିକାେୀ ପାଥ୍ବ େଣାଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରେ 
ପଞ୍ଚାୟତେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶକୁ୍ରବାେ ସ୍ଚ୍ଛତା 
ହ ିଁ ରସବା ସରଚତନତା କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଛ।ି ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତେ ସମସ୍ ସ୍ୟିଂ 

ସହାୟକ ରଗାଷ୍ୀ ସଦସ୍ୟା, ଏମ୍  ବରିକ, ସଆିର୍  ପ,ି 
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼,ି ଆଶା କମ୍ବୀ ସମସ୍ ୧୧ ୱାେ୍ବେ ୱାେ୍ବ 
ସଭ୍ୟ, ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସନି୍ଦା ର�ାଗରଦଇଥିରଲ। 
ପ୍ରଥରମ ସ୍ଚ୍ଛତା ସମ୍ପକ୍ଧିତ ଏକ ସରଚତନତା 
ସଭା ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା। ପରେ ସେପଞ୍ଚଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରେ ସରଫଇ କୋ�ାଇଥିଲା।

‘ସ୍ଚ୍ଛତା ହ ିଁ କସବା’ ସକେତନତା ୍ାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମ

‘ସ୍ାଧବୀନତାର ବାସ୍ା ସାଲହିା ମାଟକିର ରହଛି’ି

ସାଲହିାକର ପାଳନ କହଲା କ୍ରାନ୍ ିଦବିସ

ଭବାନୀପାଟଣା,୩୦।୯(ସମସି): ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶେ 
ଇରନ୍ଦାେଠାରେ ରସରପଟେମ୍ବେ ୧୯େୁ ୨୧ ପ�୍ବ୍ୟନ୍ ଅନୁଷ୍ତି 
୭୦ ବଷ୍ବେୁ ଅଧିକ ବୟସ୍ ପେୁୁଷ ୫ ହଜାେ ମଟିେ, 
୩ ହଜାେ ମଟିେ ୱାକିିଂ ଏବିଂ ୮ ଶହ ମଟିେ ରଦୌଡ଼ 
ପ୍ରତରି�ାଗତିାରେ କଳାହାଣ ି ଜଲି୍ା ଭବାନୀପାଟଣା 
ସହେ ବାହାଦୁେ ବଗଚିାପଡ଼ାେ ଟ.ି ୋମକ୍ରଷି୍ା 
(୭୭) ୨ଟ ି ସ୍ଣ୍ଣ୍ବ ଓ ରଗାଟଏି ରେୌପ୍ୟ ପଦକ 
ହାସଲ କେ ି ଜଲି୍ା ପାଇଁ ରଗୌେବ ଆଣପିାେଛିନ୍।ି 
ରସହପିେ ିମନ୍ଦାେ ବଗଚିାପଡ଼ାେ ବଶିଷି୍ କ୍ରୀଡ଼ାବତି୍   
ତଥା ଅବସେପ୍ରାପ୍ତ ପଲୁସି ଅଧିକାେୀ ଦୁଗାପ୍ର୍ବସାଦ 
ମଶି୍ର (୭୮) ସଟ୍  ପଟୁ୍  , େସି୍  କସ୍   ଓ ହାମର୍   ର୍ାରେ 
ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାେ କେ ି ୩ଟ ି ସ୍ଣ୍ଣ୍ବ ପଦକ 
ଜତିଛିନ୍।ି ପେଣିତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଦୁଇ 
ରଖଳାଳ ି କ୍ରୀଡ଼ା ତଥା ରଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତ ି େୁଚ ି େଖି 

ଦୃେ ମରନାବଳ ର�ାଗୁଁ ଜଲି୍ା ପାଇଁ ରଗୌେବ ଆଣବିା ସହ 
�ବୁ କ୍ରୀଡ଼ାବତି୍  ଙ୍କ ପାଇଁ ରପ୍ରେଣାେ ଉତ୍ସ ରହାଇପାେଛିନ୍।ି

୍ଳାହାଣ୍ରି ଟ.ି ରାମକ୍ରଷି୍ା ଓ ଦୁଗ୍ଘାପ୍ରସାଦଙୁ୍ ସ୍ର୍୍ଘ ପଦ୍

ଭବାନୀପାଟଣା,୩୦।୯(ସମସି): କଳାହାଣ ି ଜଲି୍ାପାଳ 
ଅଫିସ୍   ସମ୍ଖୁରେ ଜନ ଅଧିକାେ ମଞ୍ଚ ଓ ରବଦାନ୍ ବସି୍ଥାପତି 
ଗ୍ାମବାସୀ ବରିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶ୍ବନ କେଛିନ୍।ି ରବଦାନ୍ କମ୍ପାନୀ 
ପକ୍ଷେୁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରରଲାଭନ ରଦଖାଇ ପଲୁସି ଲଗାଇ ୨ 
ହଜାେେୁ ଊର୍ଦ୍ବ ପେବିାେେ ଜମକୁି ରଜାେଜବେଦସ୍ 
ହଡ଼ପ କୋ�ାଇଥିବା ରସମାରନ ଅଭରି�ାଗ କେଛିନ୍।ି 
ଛତ୍ପେୁ, େରନୁାଥପେୁ, ହରେକୃଷ୍ପେୁ, ନଙ୍ଗଲରବଡ଼ା, 
ପତ୍ାପଡ଼ା, ରଗାପୀନାଥପେୁ, ରରାଡ଼ାବନ୍, ଚନ୍ଦନପେୁ, 
ନୂତନ ବାରତଲମିା, ଖମନଖଟୁ,ି ରମାହନଗଡ଼ୁା ଆଦ ି

ଗ୍ାମବାସୀଙୁ୍କ ରନଇ ଏକ କମଟି ି ଗଠନ କେ ି ତଦନ୍ 
ଅନୁ�ାୟୀ ଜମ ି ରଫେସ୍ ଦାବରିେ ଜଲି୍ାପାଳ ଅଫିସ 
ଆଗରେ ବରିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶ୍ବନ କୋ�ାଇଛ।ି ଏଥିରେ 
ଆବାହକ ଫକୀେରମାହନ ସାହୁ, ଶ୍ୟାମ ହଆିଲ, େୂପାଧେ 
ସାହୁ, େର ୁ ମାଝୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ବନ୍ପାେଆି, ପଞୁ୍ା ମାଝୀ, 
ସରୁେଶ ମାଝୀ, ଅଗଷ୍ ନାଏକ, ସଞ୍ୟ ନାଏକ ସରମତ 
ବହୁ ବସି୍ଥାପତି ଓ ଜନ ଅଧିକାେ ମଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ର�ାଗରଦଇ 
ଉଦ୍  ରବାଧନ ରଦଇଥିରଲ। ପରେ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଦାବପିତ୍ 
ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇଛ।ି

ଜଲି୍ାପାଳ ୍ାଯ୍ଘ୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖୁକର ବକିକ୍ଷାଭ

କ୍ନାଲରୁ ମହଳିାଙ୍ ଶବ ଉଦ୍ାର ରଟଣା
ମଳିଲିା ମତୃ୍ଙ୍ ପରେିୟ
ରକାକସୋ,୩୦।୯(ସମସି): ଇନ୍ଦାବତୀ ରମଗା ଲଫିଟେ ରକନାଲେୁ ଗେୁୁବାେ ସନ୍୍ୟାରେ ଜରଣ 
ମହଳିାଙ୍କ ଶବ ଉର୍ଦାେ କୋ�ାଇତଲିା। ଶକୁ୍ରବାେ ମତୃ ମହଳିାଙ୍କ ପେଚିୟ ମଳିଛି।ି ରସ ଜୟପାଟଣା 
ଥାନା ସଗ୍ଧିଗଡ଼ୁା ପଞ୍ଚାୟତ ସାନପଝୂାେଗିଡ଼ୁା ଗ୍ାମେ ନୀଳ ଜାନୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶନବିାେୀ ଜାନୀ (୪୫) 
ରବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗେୁୁବାେ ସକାରଳ ରସ ରଶୌଚ ପାଇ ଁଗାଁ ନକିଟ ରକନାଲକୁ �ାଇଥିବା ରବରଳ 
ପ୍ରଖେ ର୍ାତରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ କରିଲାମଟିେ ଭାସଆିସ ିରମଗା ଲଫିଟେ ରକନାଲେ ରଶଷମଣୁ ରନଗଗିଡ଼ୁା-
ଲୁନପାଣ ିନକିଟ ରକନାଲ ରଗଟରେ ଲାଗଥିିରଲ। ଖବେ ପାଇ ରକାକସୋ ପଲୁସି ରକାକସୋ ଅଗ୍ଶିମ 
କମ୍ବଚାେୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସନ୍୍ୟାରେ ଶବ ଉର୍ଦାେ କେଥିିରଲ। ଏରନଇ ରକାକସୋ ଥାନାରେ ଏକ 
ଅପମତୁୃ୍ୟ ମାମଲା େୁଜୁ କେ ିପଲୁସି ତଦନ୍ ଆେମ୍ଭ କେଥିିଲା। ବ୍ୟବରଚ୍ଛଦ ପରେ ଶକୁ୍ରବାେ ପେବିାେ 
ରଲାକଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍େ କୋ�ାଇଥିବା ତଦନ୍କାେୀ ଅଧିକାେୀ ରଗାପବନୁ୍ ନାଏକ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

ଆଇନଜବୀବବୀଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ: ଦୁଇ ଗରିଫ
ଖଡ଼ଆିଳ,୩୦।୯(ସମସି): ନୂଆପଡ଼ା ଜଲି୍ା ଖଡ଼ଆିଳ ରକାଟ୍ବରେ କା�୍ବ୍ୟେତ 
ଜରଣ ଆଇନଜୀବୀଙୁ୍କ ବୁଧବାେ ଆକ୍ରମଣ ରହାଇଥିବା ଖଡ଼ଆିଳ ଥାନାରେ 
ଅଭରି�ାଗ ରହାଇଛ।ି ପଲୁସି ରଟଣାେ ତଦନ୍ କେ ିଶକୁ୍ରବାେ ୨ ଅଭ�ିକୁ୍ତଙୁ୍କ 
ଗେିଫ କେ ିରକାଟ୍ବ ଚାଲାଣ କେଛି।ି ଗେିଫ ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଦ୍ୟ ରହରଲ ନୀଳମଣ ି
ନଆିଲ (୩୬) ଓ କୁନ୍ଦନ ନଆିଲ (୩୪)। ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ ବୁଧବାେ 
ରକୌଣସ ି ଏକ ଦୁର୍ବଟଣାକୁ ରନଇ ଆଇନଜୀବୀ ସତ୍ୟନାୋୟଣ ଦାସଙୁ୍କ 
୧୦େୁ ୧୫ ଦୁବୃ୍ବର୍ତ ତାଙ୍କ ରେକୁ �ାଇ ଆକ୍ରମଣ କେଥିିରଲ। ଆକ୍ରମଣରେ 
ସତ୍ୟନାୋୟଣଙ୍କ ମଣୁରେ ଗଭୀେ ଆରାତ ଲାଗଥିିଲା। ଗେୁୁତେ 
ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙୁ୍କ ଉର୍ଦାେ କୋ�ାଇ ଖଡ଼ଆିଳ ଉପଖଣ ଚକିତି୍ସାଳୟରେ 
ଭର୍ତ୍ଧି କୋ�ାଇଥିଲା। ଏରନଇ ପେବିାେ ରଲାରକ ଥାନାରେ ଅଭରି�ାଗ 
କେବିା ପରେ ପଲୁସି ତଦନ୍ କେ ିଦୁଇ ଅଭ�ିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଗେିଫ କେଥିିବା ଥାନା 
ଆଇଆଇସ ିଅନେୁିର୍ଦ ମଦୁୁଲ ିପ୍ରକାଶ କେଛିନ୍।ି

ଭବାନୀପାଟଣା,୩୦।୯(ସମସି): ସଦେଥାନା ଅନ୍ଗ୍ବତ 
ପାଷ୍କୁିଡ଼ଠିାରେ ଗେୁୁବାେ ୋତ୍ରିେ ଜରଣ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ରେୁ 
ରଚାେରିହାଇଛ।ି ରଚାେମାରନ ଲକ୍ଷାଧିକ 
ଟଙ୍କା ଓ ସନୁାଗହଣା ଲୁଟ ି ରନଇଥିବା 
ଅଭରି�ାଗ ରହାଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ 
ପାଷ୍କୁିଡ଼ ି ଅଞ୍ଚଳେ ପ୍ରହଲ୍ାଦ ସାହୁଙ୍କ ରେ 
ଗ୍ୀଲ କାଟ ିରଚାେମାରନ ପଶଥିିରଲ। ସାମ୍ନାରରେ ଥିବା 
ଏକ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାେ ଟଙ୍କା ଓ ୫ ଭେ ିସନୁା ଅଳଙ୍କାେ 
ଲୁଟ ିରନଇଥିରଲ। ଲୁଟ୍   ଗହଣା ମଧ୍ୟରେ ରଗାଟଏି ସନୁା 
ହାେ, ହରଳ କାନଫୁଲ ଓ େିିଂ େହଥିିବା ପ୍ରହଲ୍ାଦ ପ୍ରକାଶ 

କେଛିନ୍।ି ରଚାେମାରନ ଦୀର୍ବ ସମୟ ରରେ େହ ିଟଙ୍କା, 
ସନୁା ଅଳଙ୍କାେ ରଖାଜବିା ସହ ବଭିନି୍ନ ଆସବାବପତ୍ 

ଏପଟ ରସପଟ କେଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ପେବିାେେ 
ରକୌଣସ ି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନଦି ଭାଙ୍ଗି ନ 
ଥିଲା। ରତରବ ରଚାେମାରନ ପେବିାେ 
ସଦସ୍ୟଙ୍କ କଛି ି କ୍ଷତ ି କେନିାହାନ୍।ି ଏ 

ରନଇ ଥାନାରେ ଅଭରି�ାଗ ପରେ ପଲୁସି୍   ତଦନ୍ 
ଆେମ୍ଭ କେଛି।ି କଳାହାଣ ି ଜଲି୍ାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାରବ 
ରଚାେ ି ଓ େକାୟତ ି ବେ଼ୁ ଥିବାେୁ ଜଲି୍ାବାସୀ ଅସ୍ବ୍ୟସ୍ 
ରହାଇପଡ଼ଛିନ୍।ି

ପାଷ୍ ି୍ ୁଡ଼କିର 
କୋର ି

ଲୁଟକିନକଲ ଲକ୍ଷାଧି୍ ଟଙ୍ା, ସନୁା ଅଳଙ୍ାର

ମାଣକି୍ଶ୍ୱରବୀ ହାଇସ୍ଲୁ ଏନ୍  ସସି ି୍୍ୟାକେଟ୍  ଙ୍ ୍ୃତତି୍ୱ

ରବୌର୍ଦ,୩୦।୯(ସମସି): ରବୌର୍ଦ ଏନଏସ ି ବନ୍ୟା 
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଗା-ଆଧାେତି ଜୀବକିା ଉପରେ ଏକ 
ତାଲମି ଶବିେି ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିରେ ମଶିନ 
ଶକ୍ତ ି ଜଲି୍ା ସିଂର�ାଜକ ରଦବଦର୍ତ ମଶି୍ର ର�ାଗରଦଇ 
ଉଦ୍  ରାଟନ କେଥିିରଲ। ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ଭାରବ ଏନ୍  ଏସ ି
ନବି୍ବାହୀ ଅଧିକାେୀ ଇିଂ ରମାନେଞ୍ନ ପଣା, ମଶିନ ଶକ୍ତ ି
ଅଧିକାେୀ ଓ କମ୍ବଚାେୀ ଏସ େହମାନ, ସପୂଣ୍ଣ୍ବା ମହାନ୍,ି 
ପବନ ପରଲଇ, ମରନାେଞ୍ନ ପାଲ୍   ଓ ପଷୁ୍ାଞ୍ଳ ି
ଦାସଙ୍କ ସହ ମହଳିା ସ୍ୟିଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ୀ ସଦସ୍ୟା 
ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ। ସନୁ୍ଦେଗଡ଼େ ରଗା-ରସବକିା ତାୋକାନ୍ ି
ପରଟଲ ର�ାଗରଦଇ ରଗାବେେୁ ଦୀପ, ଧପୂ, ରଗା-
ମତୁ୍େୁ ନମିାଇଲ, ଅକ୍ବ, କୀଟନାଶକ ଇତ୍ୟାଦ ି ପ୍ରସୁ୍ତ 
ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତାଲମି ରଦଇଥିରଲ। ସଷୁମା କଲତା, 
ପ୍ରତମିା ଦନ୍ା, ସଷୁମା ରସଠୀ, ସୀତା ରସଠୀ, ପଦ୍ା 

ରସଠୀ, ଲଲିେିାନୀ ରସଠୀ, ମାନସୀ ଦଳରବରହୋ, 
େୀମା ରସଠୀ, ରସୈରେନ୍ଦ ି ଖପେ ପ୍ରମଖୁ ତାଲମି ଗ୍ହଣ 
କେଇିଛନ୍।ି ଉକ୍ତ କା�୍ବ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ାମ୍ୟ ବକିାଶ ପେଷିଦ 
ତଥା ମାରହଶ୍ୱେୀ ରଗାଶାଳା ଓ ଜୋ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପାଦକ 
କୃର୍ତବିାସ ପଲଆି ଏବିଂ ମାରହଶ୍ୱେୀ ରଗାଶାଳା 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କବେିାଜ ହୃଷୀରକଶ ରକ୍ଷତୀ ପେଚିାଳନା 
କେଥିିରଲ। ରବୌର୍ଦ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମଶିନ ଶକ୍ତ ି
ବଭିାଗ ସହାୟତାରେ ମଥେୁା ପଞ୍ଚାୟତ ଦନ୍ାପାଲସି୍ଥତି 
ମାରହଶ୍ୱେୀ ରଗା-ଶାଳା ଓ ଜୋ ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷେୁ ଏହା 
ଆରୟାଜନ ରହାଇଥିଲା। ଗ୍ାମ୍ୟ ବକିାଶ ପେଷିଦ, ଶ୍ରୀ 
ରଗାବଜି୍ଞ ଫାଉରଣସନ, ଓଡ଼ଶିା ରଗା-ରସବା ସମତି,ି 
ଭୂମଶି୍ରୀ କୃଷକ ଉତ୍ାଦକ କମ୍ପାନୀ, ସାଲୁଙି୍କ କୃଷକ 
ଉତ୍ାଦକ କମ୍ପାନୀ, ବାଣୀଶ୍ରୀ କୃଷକ ଉତ୍ାଦକ କମ୍ପାନୀ 
ଇତ୍ୟାଦ ିଅନୁଷ୍ାନ ସହର�ାଗ କେଥିିରଲ।

କଗା-ଆଧାରତି ଜବୀବ ି୍ ା ଉପକର ତାଲମି ଶବିରି
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ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରି୍ବାଚନକୁ ନନଇ କଂନରେସର ଦ୍ବନ୍୍ବ

ଶନରିବାର,  ୧ ଅନକଟବାରର, ୨୦୨୨

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୩୦ା୯(ଏଜେନ୍)ି

କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନରି୍ବାଚନକୁ ଗ୍ନଇ ରଗିତ କଛି ିଦନି 
ଗ୍େଲବା ଚବାଲଥିÒରବା ଦ୍ବନ୍୍ବର ଅନ୍ତ ଘଟଛି।ି ପ୍ବାଥ୍ପତ୍ର 
ଦବାଖଲ ପବାଇଁ  ନରି୍୍ବାରତି ସମୟର ଗ୍େଷ ଦନିଗ୍ର 
ଦୁଇ ରରଷି୍ଠ ଗ୍ନତବା ମଲକିବାରୁ୍୍ନ ଖଡ୍ ଗ୍ଗ ଏରଂ େେୀ 

ଥରୁରଙ୍କ ସେ ଗ୍କେରୀନବାଥ ତ୍ରପିବାଠୀ ପ୍ବାଥ୍ପତ୍ର 
ଦବାଖଲ କରଛିନ୍ତ।ି ଗ୍ତଗ୍ର ଏେ ିତନି ିପ୍ବାଥ୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ  
ମଲକିବାରୁ୍୍ନ ଖଡ୍ ଗ୍ଗଙ୍କ ରଜିୟ ସନୁଶି୍ତି ଏରଂ ଗ୍ସ େ ିଁ  
କଂଗ୍ରେସର ପରରର୍୍ୀ ମଙୁ୍ଆଳ ଗ୍େରବାକୁ ଯବାଉଛନ୍ତ ି
ଗ୍ରବାଲ ି ଚର୍୍ବା ଆରମ୍ଭ ଗ୍େବାଇଯବାଇଛ।ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ 
ପବାଇଁ ଗ୍କଗ୍ର ର ିଚର୍୍ବାଗ୍ର ନ ଥÒରବା ଖଡ୍ ଗ୍ଗ ଅଚବାନକ 
ଭବାଗ୍ର ଏରଂ ଗ୍େଷ ମେୂୁର୍୍ଗ୍ର ଗ୍କମତି ିଗ୍ସବାନଆିଙ୍କ 
ଆେୀର୍ବାଦ ଲବାଭ କଗ୍ଲ ତବାେବାକୁ ଗ୍ନଇ ଗ୍ଜବାରଦବାର 

ଆଗ୍ଲବାଚନବା ଚବାଲଛି।ି  କଂଗ୍ରେସ ନରି୍ବାଚନ ପବାଇଁ 
ପ୍ସୁ୍ତ ି ଆରମ୍ଭ କରରିବା ପଗ୍ର ରବାେୁଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ  
କରରିବାକୁ ଅଧÒକବାଂେ ଗ୍ନତବା ଦବାର ି କରଥିÒଗ୍ଲ। କନୁି୍ତ 
ଗବାନ୍ୀ ପରରିବାରର ଗ୍କୌଣସ ି ସଦସ୍ୟ ନରି୍ବାଚନ 
ଲଢଗି୍ର ନବାେ ିଁ ଗ୍ରବାଲ ି ସ୍ପଷ୍ଟ କରବାଯରିବା ପଗ୍ର 
ଗ୍ସବାନଆିଙ୍କ ପସନ୍ ପ୍ଥଗ୍ମ ରବାଜସ୍ବାନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 

ଆଗ୍େବାକ ଗ୍ଗେଲଟଙ୍କ ଉପଗ୍ର ପଡ଼ଥିÒଲବା। ଗ୍ସ େ ିଁ 
ପରରର୍୍ୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗ୍େରବାକୁ ଯବାଉଥÒରବା ଏକପ୍କବାର 
ନଶି୍ତି ଗ୍େବାଇଯବାଇଥÒଲବା। ଗ୍େଗ୍ଲ ରବାଜସ୍ବାନଗ୍ର 
ସଷୃ୍ଟ ି ଗ୍େବାଇଥÒରବା ଦଳୀୟ ସଙ୍କଟ ଏେ ି ସମ୍ଭବାରନବାକୁ 
ପବାଣ ିଗ୍�ବାଟକବା ଭଳ ିମଳିବାଇ ଗ୍ଦଇଥÒଲବା। ଏେବାପଗ୍ର 
ପଣୁ ି ସବାମ୍ବାକୁ ଆସଥିÒଗ୍ଲ କମଳନବାଥ, ଦଗି୍ ରଜିୟ 
ସଂି ଏରଂ ମନୀଷ ତୱିବାରୀ। କନୁି୍ତ ନବାମବାଙ୍କନ ଦବାଖଲ 
ଗ୍େଷ ଦନିର ଗ୍ଗବାଟଏି ଦନି ପର୍ୂରୁ ଅଥ୍ବାତ୍  ଗରୁୁରବାର 

ଦଗି୍ ରଜିୟ ସଂି େ ିଁ ମଙ୍ ଧରଗି୍ର ଗ୍ରବାଲ ିଚର୍୍ବା ଗ୍ଜବାର 
ଧରଥିÒଲବା। ଗ୍ତଗ୍ର ଗ୍ସବାନଆିଙ୍କ ରବାତ ି ଅଧÒଆ 
ନଷି୍ପର୍ ି େ ିଁ ସରୁ ଆକଳନକୁ ରଦଳବାଇ 
ଗ୍ଦଇଥÒଲବା। ଗରୁୁରବାର ରବାତଗି୍ର 
ଗ୍ଗବାଟଏି ପଗ୍ଟ ଜ-ି୨୩ ଗ୍ଗବାଷ୍ଠୀ 
ଗ୍ନତବାଙ୍କ ଗ୍ରୈଠକ ଚବାଲଥିÒଲବା 

ଗ୍ରଗ୍ଳ ଏଥÒଗ୍ର େେୀ 
ଥରୁର ସବାମଲି ରେଥିÒଗ୍ଲ। 
ଅନ୍ୟପଗ୍ଟ ଗ୍ସବାନଆିଙ୍କ 
ଗ୍ନତୃତ୍ବଗ୍ର ଚବାଲଥିÒରବା 
ଗ୍ରୈଠକଗ୍ର ମଲକିବାରୁ୍୍ନ ଖଡ୍ ଗ୍ଗଙୁ୍କ 
ପ୍ବାଥ୍ୀ କରରିବାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି ଗ୍େବାଇଥÒଲବା। 
ଗ୍ସେ ି ଅନୁସବାଗ୍ର େକୁ୍ରରବାର ଖଡ୍ ଗ୍ଗ 
ନଜିର ପ୍ବାଥ୍ପତ୍ର ଦବାଖଲ କରଛିନ୍ତ।ି

ନଶଷ ଦନିନର 
ପ୍ବାର୍ ଥିପତ୍ର 
ଦବାଖଲକନଲ ର୍ରୁର୍ , 
ଖଡ୍ ନେ ଏରଂ  ନକ 
ଏନ ତ୍ରପିବାଠୀ

କବାହ ିଁକ ିନଷି୍ପତ୍ ି
ରଦଳବାଇନଲ ନସବାନଆି

ପରବର୍ତ୍ତିଲୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବ୍ିାଚନଜର ଯବୁ ଜ�ାଷ୍ଲୀକୁ ଅଗ୍ାଧÒକାର ଜଦବାକୁ ନକିଟ 
ଅତଲୀତଜର ରାେସ୍ାନ ଉଦୟପରୁ ଠାଜର ଜେଷ ଜ�ାଇଥÒବା ମାନସମନ୍ଥନଜର 

କଂଜଗ୍ସ ଜୋର ଜଦଇଥÒଲା। ଜ�ଜଲ ଜେଷଜର ୮୦ ବଷ୍ଲୀୟ ମଲକିାର୍ୁ୍ନ 
ଖଡ୍ ଜ�ଙୁ୍ ଦଳ କା� ିଁକ ି ବାଛଲିା ଜବାଲ ି ଏଜବ ବଭିନି୍ନ ମ�ଲଜର ପ୍ରେ୍ନ ଉଠଛି।ି 

ଜସାନଆି ବଭିନି୍ନ ଦ�ିକୁ ଚନି୍ା କର ି ଖଡ୍ ଜ�ଙୁ୍ ଚୟନ କରଥିÒବା କୁ�ାଯାଉଛ।ି 
ବଜିେଷକର ି ନ୍ାସନାଲ ଜ�ରାଲ୍ଡ ମାମଲାକୁ ଜନଇ ଇଡରି ପରବର୍ତ୍ଲୀ ପଦଜକ୍ଷପକୁ 
ଦୃଷ୍ଜିର ରଖ ଖଡ୍ ଜ�ଙୁ୍ ଜସାନଆି ଚୟନ କରଥିÒବା କୁ�ାଯାଉଛ।ି ରା�ୁଲ ଏବଂ 
ଜସାନଆିଙୁ୍ ଇଡ ିଜେରା କରବିା ଜବଜଳ ଖଡ୍ ଜ�ଙ୍ ଜନତୃତ୍ବଜର ଦଳଲୀୟ କମ୍ଲୀ ଏକାଠ ି
ଜ�ାଇଥÒଲା ଜବଜଳ ଜସ କମ୍ାନଲୀର ସଇିଓ ମଧ୍ୟ ର�ଛିନ୍।ି ପରବର୍ତ୍ଲୀ ସମୟଜର ଯଦ ିଇଡ ି
କଛି ିପଦଜକ୍ଷପ ନଏି ଜତଜବ ଖଡ୍ ଜ� � ିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସଜିବ। ଏ�ାବ୍ତଲୀତ ଖଡ୍ ଜ� 

ଦକ୍ଷଣି ଭାରତଲୀୟ ଜନତା ଜ�ାଇଥÒବାରୁ ୨୦୨୪ ନବି୍ାଚନ ଜବଜଳ ବଜିେପରି 
ଦକ୍ଷଣି ଅଭଯିାନକୁ ମାତ୍  ଜଦବାକୁ ଖଡ୍ ଜ� ଦଳଲୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧÒକ ସେକ୍ତ 

କରଜିବ। ଦଗି୍ ବେିୟ ନେିର ମନ୍ବ୍ ପାଇଁ ଅଧÒକାଂେ ସମୟଜର ବବିାଦଲୀୟ 
ର�ଥିÒବାରୁ ଜସ ଦଳ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ସ୍ତି ି ସଷୃ୍ ି କରପିାରନ୍ ି ଏବଂ ୋସକ 

ଦଳକୁ ଫାଇଦା ମଳିପିାଜର ଜବାଲ ିଆେଙ୍ା କରବିା ପଜର ଜସାନଆି 
ଖଡ୍ ଜ�ଙୁ୍ � ିଁ ଚୟନ କରଥିାଇପାରନ୍ ି ଜବାଲ ି କୁ�ାଯାଉଛ।ି

ବଦଳଲିା ନଷି୍ପତ୍,ି ମଇଦାନରେ ମଲକିାର୍ଜ୍ଜୁନ ଖଡ୍ ରେ

ସବାମବାଜକି ପରରିର୍୍ନଗ୍ର ଟଗି୍କ ସମୟ ଲବାଗଥିବାଏ। 
ଗ୍ରଗ୍ଳଗ୍ରଗ୍ଳ ଆଇନ ଆଣରିବା ସେଜ ଗ୍େବାଇଥବାଏ। 

କନୁି୍ତ ଏେବା ସେତି ରଦଳରିବା ପବାଇଁ ସମବାଜକୁ ରବାଜ ି
କରବାଇରବା କଷ୍ଟ ଗ୍େବାଇଥବାଏ। ଗରୁୁରବାର ରରିବାେ ରଗି୍ଛେଦ 
ମବାମଲବାର େଣୁବାଣ ି କର ି ସପୁ୍ମିଗ୍କବାଟ ୍ ଏେ ି ଟପି୍ପଣୀ 

ଗ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି ଭବାରତଗ୍ର ରରିବାେଗ୍ର ପରରିବାର 
ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ ଭୂମକିବା ରେେଣ କରଥିବାଏ ଗ୍ରବାଲ ି
ସଗ୍ର୍ବାର୍ ନ୍ୟବାୟବାଳୟ କେଛିନ୍ତ।ି ଜଷ୍ଟସି 
ଏସ୍ ଗ୍କ ଗ୍କୌଲଙ୍କ ଗ୍ନତୃତ୍ବବାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ 

ସବାମବାଜକି ପରରିର୍୍ନ ପବାଇଁ ଟଗି୍କ ସମୟ ଲବାଗଥିବାଏ ଗ୍ରବାଲ ି
କେଥିିଗ୍ଲ। ଏେ ି ମବାମଲବାଗ୍ର ନ୍ୟବାୟମତି୍ର ଭବାଗ୍ର ଗ୍କବାଟ୍ଙୁ୍କ 
ସେବାୟତବା କରୁଥିରବା ରରଷି୍ଠ ଓକଲି ଇନ୍ରିବା ଜୟସଂିେ କେଥିିଗ୍ଲ 
ଗ୍ଯ ଗ୍ସ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କବାମ କରଥିବାନ୍ତ।ି ଗ୍ରଗ୍ଳଗ୍ରଗ୍ଳ 
ଆଇନ ସବାମବାଜକି ପରରିର୍୍ନରଠବାରୁ ମଧ୍ୟ ପଛବାଇ ଯବାଇଥବାଏ। 
ଆଉ ଗ୍କଗ୍ତଗ୍ରଗ୍ଳ ଆଇନ ଏେବାଠବାରୁ ଆଗଗ୍ର ଥବାଏ। 
ଜଷ୍ଟସି ସଞ୍ୀର ଖବାନ୍ବା, ଜଷ୍ଟସି ଏ ଏସ ଓକବା, ଜଷ୍ଟସି ରକି୍ରମ 
ନବାଥ ଏରଂ ଜଷ୍ଟସି ଗ୍ଜଗ୍କ ମବାଗ୍େେ୍ବରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏେ ି
ମବାମଲବାର େଣୁବାଣ ି କର ି ରବାୟକୁ ସଂରକ୍ଷତି କର ି ରଖିଛନ୍ତ।ି

ୋଘବ େେିଫ ର�ାଇପାେନ୍:ି ରକଜ୍ୱିାଲ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୩୦ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଆପ୍  ସବାଂସଦ ରବାଘର ଚଢବାଙୁ୍କ ଗ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକବାର 
ଖବୁ୍ େୀଘ୍ର ଗରି� କରପିବାରନ୍ତ ିଗ୍ରବାଲ ିଦଲି୍ୀ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଅରରନି୍ ଗ୍କଜ୍ୱିବାଲ କେଛିନ୍ତ।ି 
ଗ୍ସ ଟ୍ବଟି କର ିକେଛିନ୍ତ ିଗ୍ଯ ଚଢଡବା ଗଜୁରବାଟ ପ୍ଭବାରୀ ଅଛନ୍ତ।ି ଗ୍ସ ନରି୍ବାଚନ ପ୍ଚବାର 
କରରିବାକୁ ଯବାଉଛନ୍ତ।ି ଏଗ୍ର ତବାଙୁ୍କ ଗରି� କରବାଯରି ଗ୍ରବାଲ ିେଣୁରିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି ଗ୍କଉଁ 
ମବାମଲବାଗ୍ର ଏରଂ କ ି ଅଭଗି୍ଯବାଗଗ୍ର ଗ୍ଜଲ୍  ପଠବାଯରି ତବାେବା ସ୍ରି କରବାଯବାଉଛ।ି 
ଗ୍ତଗ୍ର ଗ୍କଉଁ ଏଗ୍ଜନ୍ ି ଚଢବାଙୁ୍କ ଗରି� କରରି ତବାେବା ଗ୍କଜ୍ୱିବାଲ କେନିବାେବାନ୍ତ।ି

୨୫ ରକାଟେି ନକଲ ିରନାଟ୍  ଜବତ
ସରୁଟ, ୩୦ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ସରୁଟର କବାମଗ୍ରଜ ଥବାନବା ଅନ୍ତଗ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ 
ଆମ୍ବୁଲବାନ୍ରୁ ୨୫ ଗ୍କବାଟରୁି ଊର୍୍ବ୍ ଟଙ୍କବାର ନକଲ ି ଗ୍ନବାଟ୍  ଜରତ କରବାଯବାଇଛ।ି 
ଏସ୍ ପ ି େଗି୍ତେଙ୍କ ଅନୁଯବାୟୀ ପଲୁସି ଗପୁ୍ତ ସଚୂନବା ଆଧବାରଗ୍ର ଅେମଦବାରବାଦ-
ମମୁ୍ବାଇ ଗ୍ରବାଡଗ୍ର ଏକ ଆମ୍ବୁଲବାନ୍କୁ ଅଟକବାଇଥିଲବା। ଏେ ି କବାର୍ ରୁ ୨୦୦୦ 
ଟଙି୍କଆ ନକଲ ି ଗ୍ନବାଟ୍ ର ୧୨୯୦ ପ୍ୟବାଗ୍କଟ୍  ଜରତ କରବାଯବାଇଥିଲବା। ପଲୁସି 
୨୫.୮୦ ଗ୍କବାଟରି ଏେ ି ନକଲ ି ଗ୍ନବାଟ୍  ଜରତ କର ି ତଦନ୍ତ ଚଳବାଇଛ।ି 

�ସ୍ଟିାଲରେ ଜାମଆି ଛାତ୍ରଙ୍ଜ୍  େଜ୍ଳମିାଡ଼
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୩୦ା୯ (ଏଜେନ୍)ି:  ଦଲି୍ୀର ଗ୍େବାଲ ି�୍ୟବାମଲି ିେସ୍ପଟିବାଲଗ୍ର େକୁ୍ରରବାର 
ଗଳୁକିବାଣ୍ଡ ଘଟଛି।ି ଏଠବାଗ୍ର ଜବାମଆି ମଲିଆି ଇସ୍ ଲବାମଆିର ଜଗ୍ଣ ଛବାତ୍ର ଉପଗ୍ର 
ଅନ୍ୟ ଜଗ୍ଣ ଛବାତ୍ର ଗଳୁମିବାଡ଼ କରଛିନ୍ତ।ି ଏେ ିୟନୁଭିସସିଟରି ଲବାଇଗ୍ରେରୀଗ୍ର ଝଗଡ଼ବା 
ଗ୍େବାଇଥିରବା ଗ୍ନଇ ଗରୁୁରବାର ରବାତ ି୮ଟବା୫୦ଗ୍ର ସଚୂନବା ମଳିଥିିଲବା। ତଦନ୍ତରୁ ୨ ଛବାତ୍ର 
ଗ୍ଗବାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟଗ୍ର ସଂଘଷ୍ ଗ୍େବାଇଥିରବା ଜଣବାପଡଥିିଲବା। ଆେତ ଗ୍େବାଇଥିରବା ଗ୍ନବାମବାନ 
ଗ୍ଚୌଧରୁୀ (୨୬)ଙୁ୍କ  ତବାଙ୍କ ରନୁ୍ ଗ୍ନୌମବାନ ଅଲ ିଚକିତି୍ବା ପବାଇଁ  ଗ୍େବାଲ ିେସ୍ପଟିବାଲକୁ 
ଗ୍ନଇଥିଲବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ଗବାଷ୍ଠୀର ଛବାତ୍ର ଜଲବାଲ ଏଠବାଗ୍ର ପେଞ୍ଚ ିଅଲଙୁି୍କ ଗଳୁମିବାଡ଼ 
କରଥିିଗ୍ଲ। ଅଲଙି୍କ ମଣୁ୍ଡଗ୍ର ଗଳୁ ିରବାଜଛି।ି ଦଲି୍ୀ ଏମ୍ଗ୍ର ତବାଙ୍କର ଚକିତି୍ବା ଚବାଲଛି।ି

ରେନାରେ �ାଲଜ୍ କା ଲଢଜ୍ ଆ ର�ଲକିପ୍ଟେ ୋମଲି
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୩୦ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ସ୍ବଗ୍ଦେୀ ଜ୍ବାନଗ୍କୌେଳଗ୍ର ଡଜିବାଇନ ଏରଂ 
ରକିେତି ଗ୍େବାଇଥିରବା େବାଲ୍ କବା ଲଢୁଆ ଗ୍େଲକିପ୍ଟର (ଏଲ୍ ସଏିଚ୍ ) ଗରୁୁରବାର 
ଭବାରତୀୟ ଗ୍ସନବାଗ୍ର ସବାମଲି ଗ୍େବାଇଛ।ି େବାଲ୍  ଔପଚବାରକି ଭବାଗ୍ର ପ୍ଥମ ସ୍ବଗ୍ଦେୀ 
ଏଲସଏିଚ୍ କୁ ଆମୀ୍ ଆଭଏିସନ କ୍ରପ୍ସର ମେବାନଗି୍ଦ୍େ୍କଙୁ୍କ େସ୍ବାନ୍ତର କରଛି।ି 
ସ୍ଳଗ୍ସନବା ପକ୍ଷରୁ ଏେ ି ସଚୂନବା ଦଆିଯବାଇଛ।ି ଏେବା ଦ୍ବବାରବା ଗ୍ସନବାର ଯରୁ୍ କ୍ଷମତବା 
ଅଧିକ ରୃର୍ ିପବାଇଛ।ି ଗ୍ତଗ୍ର ଏେବାକୁ ଗ୍କଉଠଁବାଗ୍ର ମତୁୟନ କରବାଯରି ଜଣବାପଡନିବାେ ିଁ। 
ରର୍୍ମବାନ ଏେ ି ଗ୍େଲକିପ୍ଟରକୁ ଗ୍ଯବାଧପରୁର ସ୍୍ବବାଡ୍ରନ୍ ଗ୍ର ମତୁୟନ କରବାଯବାଇଛ।ି 
ଏେ ିଗ୍େଲକିପ୍ଟର ଦ୍ବବାରବା ଗ୍ଦେର ସୀମବାଗ୍ର ନଜର ରଖିରବା ସେଜ ଗ୍େର। ଏେବାକୁ 
ଚୀନ୍  ସୀମବାଗ୍ର ମତୁୟନ କରବାଯରି ଗ୍ରବାଲ ି କୁେବାଯବାଉଛ।ି ଏେ ି ଗ୍େଲକିପ୍ଟରଗ୍ର 
୨ ଜଣ ଗ୍ଲବାକ ରସପିବାରଗି୍ର। ଘଣ୍ବାକୁ ୨୬୮ କମି ି ଗ୍ରଗଗ୍ର ଗତ ି କରପିବାରରି। 
ଏେ ି େବାଲୁକବା ଗ୍େଲକିପ୍ଟର କ୍ରମବାଗତ ୩.୧୦ ଘଣ୍ବା ପଯ୍୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ବାଣ କରପିବାରରି।

ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଅଟକଲିା ପଏିମ୍ ଙ୍ କାର୍ ରକଡ୍ 
ଅ�ମଦାବାଦ, ୩୦ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଏକ ଆମ୍ବୁଲବାନ୍କୁ ରବାସ୍ବା ଗ୍ଦରବା ପବାଇଁ 
ପ୍ଧବାନମନ୍ତୀ ନଗ୍ରନ୍ଦ୍ର ଗ୍ମବାଦୀ ନଜି କବାର୍ ଗ୍କଡ୍ କୁ ଗ୍ରବାକ ିଗ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି ଏେ ିସମୟଗ୍ର 
ନୂଆ ରଗ୍ନ୍ ଭବାରତ ଗ୍ରେନ୍  ଚଳବାଚଳକୁ ଉଦ୍ ଘବାଟନ କରରିବାକୁ ପ୍ଧବାନମନ୍ତୀ 
ଅେମଦବାରବାଦରୁ ଗବାନ୍ୀନଗର ଯବାଉଥିଗ୍ଲ। େବାଇଗ୍ୱଗ୍ର ଆମ୍ବୁଲବାନ୍ ଗ୍ଦଖିରବା 
ପଗ୍ର ଗ୍ମବାଦୀଙ୍କ କବାର୍ ଗ୍କଡ୍ କୁ ଗ୍ରବାକ ିଦଆିଯବାଇଥିଲବା। ପ୍ଧବାନମନ୍ତୀ ଦୁଇ ଦନିଆି 
ଗଜୁରବାଟ ଗସ୍ଗ୍ର ଅଛନ୍ତ।ି ଗ୍ସ େକୁ୍ରରବାର ସକବାଗ୍ଳ ଗବାନ୍ନିଗର ଗ୍ଷ୍ଟସନଗ୍ର 
ଗବାନ୍ନିଗର-ମମୁ୍ବାଇ ଗ୍ସଣ୍ଟ୍ବାଲ ରଗ୍ନ୍ ଭବାରତ ଏକ୍ସଗ୍ପ୍ସକୁ ସରୁଜ ପତବାକବା ଗ୍ଦଖବାଇ 
ଚଳବାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଗ୍ଲ। ଏେବା ଗ୍ଦେର ତୃତୀୟ ରଗ୍ନ୍ ଭବାରତ ଗ୍ରେନ। 
ପ୍ଧବାନମନ୍ତୀ ନୂଆ ଗ୍ରେନଗ୍ର ଗବାନ୍ୀନଗରରୁ କବାଲୁପରୁ ପଯ୍୍ୟନ୍ତ ଯବାଇଥିଗ୍ଲ। 

ବ୍ରିଟନ ଅରଜୁମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ଜ୍  �ଟାଇବାକଜ୍ ଦାବ ି
ଲଣ୍ଡନ, ୩୦ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ରେଗି୍ଟନ ପ୍ଧବାନମନ୍ତୀ ଗ୍େରବାର ୩ ସପ୍ତବାେ ପଗ୍ର 
ଲଜି୍  ରେସ୍  ଆଥ ସିକ ଗ୍କ୍ଷତ୍ରଗ୍ର ଗ୍କୌଣସ ିଗରୁୁତ୍ବପର୍ୂ୍ ପଦଗ୍କ୍ଷପ ଗ୍ନଇନବାେବାନ୍ତ।ି ଗ୍ସ 
ମଦୁ୍ବାସ୍ପତିୀକୁ କମ୍  କରରିବାଗ୍ର ମଧ୍ୟ ର�ିଳ ଗ୍େବାଇଛନ୍ତ।ି ଗ୍ସଥିପବାଇଁ ରେସଙୁ୍କ ନଜି 
ପବାଟସିର ସବାଂସଦମବାଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ରଗି୍ରବାଧ କରୁଛନ୍ତ।ି ଏ ଗ୍ନଇ ଅଗ୍ନକ ସବାଂସଦ ମଧ୍ୟ 
କଣ୍ ଗ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି ଅଥ୍ମନ୍ତୀ କ୍ବବାସ ି କ୍ବବାରଗ୍ଟଙ୍ଙୁ୍କ ନ େଟବାଇଗ୍ଲ ପ୍ଧବାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ରଗି୍ରବାଧଗ୍ର ରଗି୍ଦ୍ବାେ ଆରମ୍ଭ ଗ୍େବାଇପବାଗ୍ର ଗ୍ରବାଲ ି କୁେବାଯବାଉଛ।ି ଅକ୍ଟଗ୍ରବାର 
୧୧ରୁ ରେଗି୍ଟନର ସଂସଦ ଅଧିଗ୍ରେନ ଆରମ୍ଭ ଗ୍େଉଛ।ି ଏେବା ପରୂ୍ରୁ ପରୂ୍ତନ 
ଅଥ୍ମନ୍ତୀ ଋଷ ିସନୁକଙୁ୍କ ଏେ ିଦବାୟତି୍ବ ଦଆିଯବାଉ ଗ୍ରବାଲ ିଦବାର ିଗ୍େଉଛ।ି ଏଥିପବାଇଁ 
ଗ୍ଲବାଗ୍କ ଗ୍ସବାସଆିଲ ମଡିଆିଗ୍ର ଦବାର ି କରୁଛନ୍ତ।ି ଗ୍ତଗ୍ର ରେସଙ୍କ ଆଥ ସିକ 
ନୀତକୁି ଗ୍ନଇ ସନୁକ ଗ୍ଯଉଁ ଆେଙ୍କବା କରଥିିଗ୍ଲ ତବାେବା ସତ୍ୟ ସବାର୍ୟସ୍ ଗ୍େବାଇଛ।ି

ଶ୍ଲୀନ�ର, ୩୦ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଜମ୍-ୁ
କବାେ୍ୀର ରବାରବାମଳୂବାଗ୍ର ଆତଙ୍କରବାଦୀ 
ଏରଂ ସରୁକ୍ଷବାରବାେନିୀ ମଧ୍ୟଗ୍ର ଗଳୁ ି
ରନିମିୟ ଗ୍େବାଇଛ।ି ଏେ ି ଏନକବାଉଣ୍ରଗ୍ର 
ଆତଙ୍କରବାଦୀ ସଂଗଠନ ଗ୍ଜୈସ-ଇ-ମେମ୍ଦର 
୨ ସ୍ବାନୀୟ ଆତଙ୍କରବାଦୀ ନେିତ ଗ୍େବାଇଛନ୍ତ।ି 
ଉଭଗ୍ୟ ଗ୍ସନବାର ଅଗ୍ରିୀର ନଯିକୁ୍ ି ରବାଲକୁି 
ନେିବାଣ କରଥିିଗ୍ଲ। ଉର୍ର କବାେୀ୍ର ଜଲି୍ବାର 
ଏସଏସପ ି ରୟୀସ ଭଟ୍ଟ କେଛିନ୍ତ ି ଗ୍ଯ 
ଗଇୁନ୍ବା ସଚୂନବା ଆଧବାରଗ୍ର ଗ୍ସନବା େକୁ୍ରରବାର 
ସକବାଗ୍ଳ ପଟନର ଗ୍ୟଦପିରୁବା ଅଞ୍ଚଳଗ୍ର 
ତଲବାସୀ ଅଭଯିବାନ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲବା। 
ଏେ ି ସମୟଗ୍ର ଆତଙ୍କରବାଦୀ ଗଳୁମିବାଡ଼ 
କରଥିିଗ୍ଲ। ପଗ୍ର ସରୁକ୍ଷବାରବାେନିୀର ଜରବାରୀ 
କବାଯ୍୍ୟବାନୁଷ୍ଠବାନଗ୍ର ୨ ଆତଙ୍କରବାଦୀ ନେିତ 
ଗ୍େବାଇଥିଗ୍ଲ। ଆତଙ୍କରବାଦୀ ପଟନର 
ଗରୁୁରବାର େବାଇଦରଗ୍ରଗଗ୍ର ଗ୍େବାଇଥିରବା 
ଗ୍ସନବାଗ୍ର ଅଗ୍ରିୀର ନଯିକୁ୍ ି ରବାଲଗି୍ର 
ଆକ୍ରମଣ କରରିବାକୁ ଗ୍ଯବାଜନବା କରଥିିଗ୍ଲ। 
ଆତଙ୍କରବାଦୀ ମଖୁ୍ୟଧବାରବାଗ୍ର ସବାମଲି 

ଗ୍େରବାକୁ ଚବାେୁଥଁିରବା ଯରୁକଙୁ୍କ ନେିବାଣ କର ି
ରବାଲକୁି ର�ିଳ କରରିବାକୁ ଚବାେୁଥଁିଗ୍ଲ। ଏେବା 
ପରୂରୁ୍ ଗ୍ସମବାନଙୁ୍କ ନପିବାତ କରଦିଆିଗଲବା। 
ଆତଙ୍କରବାଦୀଙ୍କ ନକିଟରୁ ଏଗ୍କଏସ୍ -୭୪ୟ ୁ
ରବାଇ�ଲ, ୩ ମବାଗବାଜନି, ଗ୍ଗବାଟଏି ପସି୍ଲ, 
ପସି୍ଲ ମବାଗବାଜନି ଆଦ ିଜରତ କରବାଯବାଇଛ।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷଗ୍ର ରବାନ୍ଗି୍ପବାରବାର ଗଗୁ୍ରଜ 

ଗ୍କ୍ଷତ୍ରରୁ ପଲୁସି ଏରଂ ଗ୍ସନବାର ମଳିତି ଟମି୍  
ରପିଳୁ ଅସ୍ତ୍ରେସ୍ତ୍ର ଜରତ କରଛି।ି ଏଠବାରୁ ୭ଟ ି
ଏଗ୍କ-୪୭ ରବାଇ�ଲ, ୨ ପସି୍ଲ, ୨୧ ଏଗ୍କ 
ମବାଗବାଜନି, ୧୧୯୦ ରବାଉ, ୧୩୨ ପସି୍ଲ 
ରବାଉଣ୍ଡ, ୧୩ ଗ୍ରେଗ୍ନଡ, ଗ୍ଗବାଳବାରବାରୁଦ 
ମଳିଛି।ି ପଲୁସି ମବାମଲବାର ତଦନ୍ତ କରୁଛ।ି

ମଜ୍ା,୩୦ା୯(ଏଜେନ୍)ି

ରୁଷ-ୟଗୁ୍କ୍ରନ ଯରୁ୍ ମଧ୍ୟଗ୍ର ୟଗୁ୍କ୍ରନର ୪ 
ପ୍ମଖୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷଆି ନଜି ସୀମବାଗ୍ର 
ସବାମଲି କରଛି।ି ରବାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ପତୁନି ପରୂରୁ୍ 
ଏଥÒଗ୍ନଇ ସଗ୍ଙ୍କତ ଗ୍ଦଇ ସବାରଥିÒଲବା ଗ୍ରଗ୍ଳ 
େକୁ୍ରରବାର ଗ୍କ୍ରମଲନି ଠବାଗ୍ର ଆଗ୍ୟବାଜତି 
ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ ଉତ୍ରଗ୍ର ଚୁକ୍ନିବାମବା ସ୍ବବାକ୍ଷର 
କରଛିନ୍ତ।ି ୟଗୁ୍କ୍ରନର ଗ୍ଡବାଗ୍ନସ୍, ଲୁେବାଂସ୍, 
ଗ୍ଖରସନ ଏରଂ ଜବାଗ୍ପବାରଝିଆି ଅଞ୍ଚଳକୁ 
ରୁଷଆି ସେତି ସବାମଲି କରବାଯବାଇଛ ି ଗ୍ରବାଲ ି
ପତୁନି ଗ୍ଘବାଷଣବା କରଛିନ୍ତ।ି ଏେ ି ଅଞ୍ଚଳର 
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନବାଗରକିଙ୍କ ଇଛବା ଏଗ୍ର ପରୂଣ 
ଗ୍େବାଇଛ ି ଗ୍ରବାଲ ି ପତୁନି ନଜି ରକ୍ର୍ୟଗ୍ର 
କେଛିନ୍ତ।ି ୟଗୁ୍କ୍ରନର ଏେ ି ୪ଟ ି ଅଞ୍ଚଳକୁ 
ରୁଷ ଗ୍ସନବା ଅକ୍ଆିର କରଥିÒଲବା ଗ୍ରଗ୍ଳ 
କଛି ି ଦନି ତଗ୍ଳ ଏସରୁକୁ ରୁଷଗ୍ର ମଶି୍ରଣ 
କରରିବା ଗ୍ନଇ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଜନମତ ସଂରେେ 
କରବାଯବାଇଥÒଲବା। ଏଥÒଗ୍ର ୯୦ ପ୍ତେିତରୁ 
ଅଧÒକ ଗ୍ଲବାକ ରୁଷ ସେ ସବାମଲି ଗ୍େରବାକୁ ମତ 
ଗ୍ଦଇଥÒଗ୍ଲ ଗ୍ରବାଲ ି ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ଘବାଷଣବା 
କରବାଯବାଇଥÒଲବା। ଗ୍ସେ ିଅନୁସବାଗ୍ର େକୁ୍ରରବାର 

ଏେ ିସରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷ ନଜି ଦଖଲକୁ ଗ୍ନଲବା 
ଗ୍ରବାଲ ି ପତୁନି କେଛିନ୍ତ।ି  ପତୁନିଙ୍କ ଏେ ି
ଗ୍ଘବାଷଣବା ଦ୍ବବାରବା ୟଗୁ୍କ୍ରନର ଗ୍କଗ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ 
ରୁଷଗ୍ର ସବାମଲି ଗ୍େବାଇଛ ିତବାେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଗ୍େବାଇ 
ନଥÒଗ୍ଲ ଗ୍େ ଁ ୟଗୁ୍କ୍ରନର ଗ୍ମବାଟ ଅଞ୍ଚଳର 

୧୮ ପ୍ତେିତ ଭବାଗ୍ର ପ୍ବାୟ ୪୨ େଜବାର ରଗ୍ 
ମବାଇଲ ସବାମଲି ଗ୍େବାଇଥÒରବା କୁେବାଯବାଇଛ।ି 
୨୦୧୪ଗ୍ର କ୍ରମିଆିକୁ ରୁଷ ଦଖଲ କରରିବା 
ଭଳ ିଏେସିରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରବାଯବାଇଛ।ି 
ଯଦ ି କ୍ରମିଆିକୁ ସବାମଲି କରବାଯବାଏ ଗ୍ତଗ୍ର 

ରର୍ମ୍ବାନ ସରୁ୍ବା ୟଗୁ୍କ୍ରନର ୨୨ ପ୍ତେିତ( 
୫୨ େଜବାର ରଗ ୍ ମବାଇଲ) ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷ 
ନଜି ଦଖଲକୁ ଗ୍ନଇସବାରଥିÒରବା କୁେବାଯବାଇଛ।ି 
ଗ୍ତଗ୍ର ରୁଷର ଏେ ି ଆଭମିଖୁ୍ୟକୁ ଗ୍ନଇ 
ରେି୍ବସ୍ରଗ୍ର ଉଦ୍ ଗ୍ରଗ ପ୍କବାେ କରବାଯବାଇଛ।ି 

ଆଗ୍ମରକିବା ସଗ୍ମତ ରେୁ ପବାଶ୍ବାତ ରବାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ପତୁନିଙୁ୍କ ରଗି୍ରବାଧ କରବାଯବାଇ ଏେ ି
ମଶି୍ରଣ ପ୍କ୍ରୟିବାକୁ ଗ୍ରଆଇନ ଗ୍ରବାଲ ିକୁେବାଥÒଲବା 
ଗ୍ରଗ୍ଳ ଜବାତସିଂଘ ମେବାସଚରି  ଆଗ୍ଣ୍ବାନଓି 
ଗଟୁଗ୍ରସ୍  ମଧ୍ୟ ଏେବାକୁ ନନି୍ବା କରଛିନ୍ତ।ି 

ୟଜ୍ରରେନ୍ େ ୪ ଅଞ୍ଚଳ େଜ୍ ଷଆିରେ ୋମଲିୟଜ୍ରରେନ୍ େ ୪ ଅଞ୍ଚଳ େଜ୍ ଷଆିରେ ୋମଲି
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସରନର ପତୁନିଙ୍କ ନ�ବାଷଣବା

୨ ରଜୈସ୍  ଆତଙ୍ବାଦ୍ରୀ ନପିାତ

 �ନଶିବାଣନର ଥିଲବା 
ଅଗ୍ରିୀର ନଯିକୁ୍ ିରବାଲି

 �ରବାନ୍ନିପବାରବାରୁ ରପିଳୁ 
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜରତ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୩୦।୯(ଏଜେନ୍)ି: ଅରସରପ୍ବାପ୍ତ ଗ୍ଲ�୍ଟନବାଣ୍ 
ଗ୍ଜନରବାଲ ଅନୀଲ ଗ୍ଚୌେବାନ େକୁ୍ରରବାର ଗ୍ଦେର ପରରର୍୍ୀ 
ଚଫି୍  ଅଫ୍  ଡଗି୍�ନ୍ ଷ୍ଟବାଫ୍ (ସଡିଏିସ୍) ଭବାଗ୍ର ଦବାୟତି୍ୱ ରେେଣ 
କରଛିନ୍ତ।ି ପ୍ଥମ ସଡିଏିସ୍  ରପିନି ରବାୱତଙ୍କ ନଧିନର ପ୍ବାୟ 
୯ ମବାସ ପଗ୍ର ଗ୍ସ ଏେ ିପଦରୀଗ୍ର ନଯିକୁ୍ ଗ୍େବାଇଛନ୍ତ।ି 
ସଡିଏିସ୍  ଭବାଗ୍ର ଗ୍ସ ପ୍ତରିକ୍ଷବା ରଭିବାଗର ପ୍ମଖୁ 

ପରବାମେ୍ଦବାତବା ଭବାଗ୍ର ମଧ୍ୟ କବାଯ୍୍ୟ 
କରଗି୍ର। ତନି ିଗ୍ସନବା ମଧ୍ୟଗ୍ର 
ସମନ୍ୟ ରକ୍ଷବା କରରିବା ସେତି 

ପ୍ସ୍ବାରତି ଥିଏଟର କମବାଣ୍ଡ ପ୍ତଷି୍ଠବା 
କରରିବା ଦଗିଗ୍ର ଏଗ୍ର ତବାଙ୍କର 

ପ୍ମଖୁ ଦବାୟତି୍ବ ରେରି 
ଗ୍ରବାଲ ି କୁେବାଯବାଇଛ।ି 
ପରୂ୍ରୁ ଗ୍ଜଗ୍ନରବାଲ 
ଗ୍ଚୌେବାନ ଇଷ୍ଟର୍୍ 
କମବାଣ୍ଡର ମଖୁ୍ୟ ଭବାଗ୍ର 
କବାଯ୍୍ୟ କର ି ଅରସର 

ଗ୍ନଇଥÒଗ୍ଲ।  ରର୍୍ମବାନ ତବାଙୁ୍କ ଭବାରତୀୟ ଗ୍ସନବାର ସଗ୍ର୍ବାର୍ 
ପଦଗ୍ର ଅରସ୍ବାପତି କରବାଯବାଇଥÒରବାରୁ ଗ୍ସ ନଜିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ଗରସିତି ମଗ୍ନ କରରିବା ସେତି ୩ ରବାେନିୀର ଆେବା ଓ ଆକବାଂକ୍ଷବା 
ପରୂଣ କରରିବା ଦଗିଗ୍ର ରେତୀ ରେଗି୍ର ଗ୍ରବାଲ ି କେଛିନ୍ତ।ି  

ଦାୟତି୍ୱ ରନରଲ ନୂଆ 
େଡିଏିସ୍  ଅନ୍ରୀଲ ର�ୌ�ାନ

କାବୁଲ,୩୦ା୯(ଏଜେନ୍)ି

ଆ�ଗବାନସି୍ବାନଗ୍ର ରଦି୍ୟବାଥ୍ୀଙ୍କ ରକ୍ଗ୍ର 
ଆତଙ୍କରବାଦୀମବାଗ୍ନ  େକୁ୍ରରବାର ଗ୍େବାଲ ି ଗ୍ଖଳଛିନ୍ତ।ି 
କବାରୁଲସ୍ତ ଏକ  େକି୍ଷବା  ଗ୍କନ୍ଦ୍ରଗ୍ର ଆତ୍ମଘବାତୀ 
ରଗି୍୍ବାରଣଗ୍ର ୧୦୦ରୁ ଅଧÒକ ଛବାତ୍ରଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 

ଗ୍େବାଇଥÒଲବା ଗ୍ରଗ୍ଳ ପ୍ବାୟ ୨୭ ଛବାତ୍ର ଛବାତ୍ର 
ଗରୁୁତର ଆେତ ଗ୍େବାଇଛନ୍ତ।ି ଏଭଳ ି ଏକ 
ସ୍ପେ୍କବାତର ଏରଂ ଦୁଃଖଦ ଖରରକୁ ଗ୍ନଇ 
ରେି୍ବସ୍ରଗ୍ର ଉଦ୍ ଗ୍ରଗ ପ୍କବାେ ପବାଇଛ।ି
ମଳିଥିÒରବା ଖରର ଅନୁସବାଗ୍ର ପରୀକ୍ଷବା  ପ୍ସୁ୍ତ ି
ପବାଇଁ କବାରୁଲର ଦସ୍-ଇ-ରର୍ସିସ୍ତ କବାଜ୍  େକି୍ଷବା 

ଗ୍କନ୍ଦ୍ରଗ୍ର  ରେୁ ସଂଖ୍ୟବାଗ୍ର ଛବାତ୍ର ଏକବାଠ ି
ଗ୍େବାଇଥିଗ୍ଲ। ଗ୍େଗ୍ଲ ଗ୍ସମବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗ୍ର ସେିବା 
ଏରଂ େବାଜବାରବା ସଂପ୍ଦବାୟର ଅଧÒକବାଂେ ଛବାତ୍ର 
ରେଥିÒଗ୍ଲ। େବାଜବାରବା ସଂପ୍ଦବାୟ ଆ�ଗବାନସି୍ବାନର 
ତୃତୀୟ ରୃେତ ସଂପ୍ଦବାୟ ଗ୍େବାଇଥÒଲବା ଗ୍ରଗ୍ଳ 
ଏେ ି ଦୁଇ ସଂପ୍ଦବାୟକୁ ଟବାଗ୍ଗ୍ଟ କର ି ଆତ୍ମଘବାତୀ 
ରଗି୍୍ବାରଣ କରବାଯବାଇଥÒରବା କୁେବାଯବାଇଛ।ି ରରିସି ି
ରଗି୍ପବାଟ୍ ଅନୁସବାଗ୍ର ରର୍୍ମବାନ ସରୁ୍ବା ୧୦୦ରୁ ଅଧÒକ 
ଛବାତ୍ରଙ୍କ ମତୃଗ୍ଦେ ଉର୍ବାର କରବାଯବାଇଛ।ି  ଗରୁୁତର 
ରେଥିÒରବା ଛବାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟଗ୍ର ଅଧÒକବାଂେଙ୍କ ଅରସ୍ବା 
ସଙ୍କଟବାପନ୍ ରେଥିÒରବାରୁ ମତୁୃ୍ୟସଂଖ୍ୟବା ଆେୁର ି
ରଢପିବାଗ୍ର ଗ୍ରବାଲ ି ଆେଙ୍କବା ପ୍କବାେ ପବାଇଛ।ି 
ଏଭଳ ି ଘଟଣବାକୁ ଗ୍ନଇ କବାରୁଲରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଗ୍ର 
ଗ୍େବାକ ଗ୍ଖଳଯିବାଇଛ।ି ରଗି୍୍ବାରଣ ପରର ଭଡିଓି 
ଗ୍ସବାସଆିଲ ମଡିଆିଗ୍ର ଭବାଇରବାଲ ଗ୍େରବାଗ୍ର 
ଲବାଗଛି।ି ଏେ ି ରର୍ଗ୍ରବାଚତି ଘଟଣବା ପବାଇଁ ଗ୍କୌଣସ ି
ସଂଗଠନ ନଜିକୁ ଦବାୟୀ କର ିନଥÒଗ୍ଲ ଗ୍େଁ ଘଟଣବାର 
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରବାଯବାଇଛ ି ଗ୍ରବାଲ ି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ 
ର୍ୟବାପବାର ମନ୍ତୀ ଅରଦୁଲ ନବା�ି କେଛିନ୍ତ।ି ଗ୍ତଗ୍ର 
ନୀରେି ଛବାତ୍ରଙୁ୍କ ଟବାଗ୍ଗ୍ଟ କର ିଏଭଳ ିଜଘନ୍ୟକବାଣ୍ଡକୁ 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମବାନରୀୟ ଗ୍ରବାଲ ି ଗ୍ସ କେଛିନ୍ତ।ି   

୧୦୦େଜ୍  ଅଧÒକ ଛାତ୍ର ମତୃକବାରୁଲ ଶକି୍ଷବାନକନ୍ଦ୍ରନର 
ଆତ୍ମ�ବାତୀ ରନି୍ବାରଣ

ରଦି୍ବାର୍୍ୀଙ୍କ ରଦି୍ବାର୍୍ୀଙ୍କ 
ରକ୍ନର ରକ୍ନର 

ଆତଙ୍କରବାଦୀଙ୍କ ଆତଙ୍କରବାଦୀଙ୍କ 
ନହବାଲିନହବାଲି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୩୦ା୯ (ଏଜେନ୍)ି: ନୂଆ ସଂସଦ ଭରନ ଉପଗ୍ର ଲବାଗଥିିରବା ଅଗ୍େବାକ ସ୍ମ୍ଭ 
ଭବାରତର ରବାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ତୀକ ନୟିମ, ୨୦୦୫କୁ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ କରୁନବାେ ିଁ। ଅଗ୍େବାକ ସ୍ମ୍ଭର ସଂିେ 
ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରବାମକ ନୁେନଁ୍ତ।ି ସଂିେକୁ ଗ୍କମତି ିଗ୍ଦଖି ତବାେବା ଗ୍ଦଖଥୁିରବା ଗ୍ଲବାକଙ୍କ ଉପଗ୍ର 
ନଭିର୍ କରୁଛ ିଗ୍ରବାଲ ିସପୁ୍ମିଗ୍କବାଟ୍ କେଛିନ୍ତ।ି ଗ୍ସଣ୍ଟ୍ବାଲ ଭଷି୍ଟବା ଅଧିନଗ୍ର ନମିବ୍ାଣବାଧୀନ 
ନୂଆ ସଂସଦ ଭରନଗ୍ର ଲବାଗଥିିରବା ଅଗ୍େବାକ ସ୍ମ୍ଭ ସମନ୍୍ତି ମବାମଲବାକୁ ଖବାରଜ କର ି
ଜଷ୍ଟସି ଏମଆର େବାେବା ଏରଂ ଜଷ୍ଟସି କୃଷ୍ଣ ମରୁବାରୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏେବା କେଛିନ୍ତ।ି

ଆଇନ ଆଣରିବା ସହଜ; ସମବାଜକୁ ରଦଳବାଇରବା କଷ୍ଟନୂଆ ସଂସଦ ଭରନର ସଂିହ 
ଆକ୍ବାମକ ନୁନହଁ: ସପୁ୍ମିନକବାର୍

େଜ୍ ଷ ରଷେପଣାସ୍ତ୍ର 
ମାଡ଼ରେ ୨୫ ମତୃ
କଭି୍ ,୩୦ା୯(ଏଜେନ୍)ି: ୟଗୁ୍କ୍ରନର 
ଜବାଗ୍ପବାରଝିଆି ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷ ନଜି 
ସୀମବାଗ୍ର ସବାମଲି କରଛି ିଗ୍ରବାଲ ିଗ୍ଘବାଷଣବା 
କରସିବାରଥିÒଲବା ଗ୍ରଗ୍ଳ େକୁ୍ରରବାର ଏେ ିସେର 
ଉପଗ୍ର ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍କ୍ଷପଣବାସ୍ତ୍ର ମବାଡ଼ 
କରବାଯବାଇଛ।ି ଏେ ିଘଟଣବାଗ୍ର ୨୫ ଜଣଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ୟ ଗ୍େରବା ସେତି ୨୮ ନବାଗରକି ଗରୁୁତର 
ଆେତ ଗ୍େବାଇଛନ୍ତ ିଗ୍ରବାଲ ିଏଠବାକବାର 
ଗଭର୍୍ର କେଛିନ୍ତ।ି ଏେ ିସେରରୁ ଅଗ୍ନକ 
ଗ୍ଲବାକ ରଭିନି୍ ଗବାଡଗି୍ର ଯବାଉଥÒଲବା ଗ୍ରଗ୍ଳ 
ଗ୍ସମବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗ୍କ୍ଷପଣବାସ୍ତ୍ର ମବାଡ଼ 
କରବାଯବାଇଥÒରବା ଗ୍ସ କେଛିନ୍ତ।ି
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88 ବୟସ ବଢ଼ଚିାଲବିା ପବ୍ବତାର�ାହଣ ଭଳ,ି ରେଉଁ ପ୍ରକ୍ୟିାର� ମଝରି� ଥକ ିୋଇ ଦୀର୍ବଶ୍ାସ 
ରେବାକୁ ହୁଏ। କନୁି୍ ଏହ ିଦୀର୍ବୋତ୍ା� ଅେୁଭବ ଓ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ତନ୍ତ୍ର।

-ଇନଗ୍ରୀଡ୍ବର୍ଗମ୍ୟାନ

ପଣ୍ତି ଡ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ାମୀ ମଶି୍ର
ରେଙ୍ାୋଳ, ରମା: ୮୮୯୫୨୩୦୭୨୨

ଡ. ସନୁ୍ଦର ନାରାୟଣ ପାତ୍ର
ଭୁବରେଶ୍ୱ�, ରମା: ୯୪୩୭୧୯୦୪୨୦

‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ଶିା ମାଟ�ି ମହାକବ ି
ସା�ଳା ଦାସଙ୍� ଏକ ଅରଲୌକକି େଜିସ୍ୱ 
କଳ୍ପୋ, ୋହାକୁ ରସ ସ୍ୱ�ଚତି ଓଡ଼ଆି 

ମହାଭା�ତର� ପ�ଂବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ବଚିତି୍ �ୂପ 
ଭାବର� ପ�ରିବଷଣ କ�ଛିନ୍।ି ଅମତି ବଳଶାଳୀ 
ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ଅଜୁ୍ବେ, ଖାଣ୍ଡବ ବେର� ତପସ୍ା 
କ�ୁଥିବା ସମୟର� ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ତାଙୁ୍ ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ 
�ୂପର� ଦଶ୍ବେ ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଳୂ 
ସଂସ୍ତୃ ମହାଭା�ତର� ୋହ ିଁ। ସା�ଳା ଦାସ 
ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ୀଜଗନ୍ାଥଙ୍ ସମେ୍ୱୟ ସ୍ାପୋପବୂ୍ବକ 
‘େବଗଞୁ୍ଜ�’� ଅଦୁ୍ତ ପ�କିଳ୍ପୋ କ�ଛିନ୍।ି ଦ୍ାଦଶ 
ଶତାବ୍ୀର� େମିମିତ ପ�ୁୀ ଶ୍ୀମନ୍�ି ଉତ୍ତ�ପାଶ୍୍ବ 
ଗାତ୍ର� ମଧ୍ୟ ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ଚତି୍ ରଖାଦତି। 
େୀଳଚକ୍ର� ମଧ୍ୟ େବଗଞୁ୍ଜ� ଆକୃତ�ି ସମାରବଶ 
ରହାଇଛ।ି ଏହା� ମହେୀୟତା ରହଉଛ ି ରେ ଓଡ଼ଶିୀ 
କଳା ଓ ସଂସ୍ତୃ�ି ବାହକ ଓ ପ୍ରତୀକ ଭାରବ 
‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ଓଡ଼ଶିା� ସା�ସ୍ୱତ ପ�ମ୍ପ�ାର� ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଆସେ ଅଧିକା� କ�ସିା�ଛି ି ତଥା େୂତେ �ୂପ, 
ବଚିତି୍ କ୍ୟିା ଓ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ମାୟକି କାୟା �ୂପର� 
ଓଡ଼ଶିା� ଜେଜୀବେକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବତି କ�ଛି।ି

ସା�ଳାଙ୍ ବର୍୍ବୋେୁସାର� ଅଜୁ୍ବେ ପ୍ରାଣପ୍ରୟି 
ସଖା ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙୁ୍ ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ �ୂପର� ଦଶ୍ବେ 
କ�ଥିିରଲ। ପ୍ରୟିସଖା ଅଜୁ୍ବେ ତାଙୁ୍ ଚହି୍ ିପା�ୁଛନ୍ ିୋ 
ୋହ ିଁ, ଏହା ପ�ୀକ୍ା କ�ବିା ପାଇଁ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ରକୌତୁକର� 
ଏହ ି ବଚିତି୍ �ୂପ ଧା�ଣ କ�ଥିିରଲ। ରସହ ି ବଚିତି୍ 
�ୂପ ରହଉଛ ି ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’, ୋହା େଅଟ ି ପ୍ରାଣୀ� 
ସମାହା�ର� ସଷୃ୍ଟ ଏକ ଅରଲୌକକି �ୂପ। ଏଗଡ଼ୁକି 
ରହଲା, କୁକ୍ଟୁ� ମଣୁ୍ଡ, ବୃଷଭ� ଚୂଳ, ମୟ�ୂ� କଣ୍ଠ, 
ସଂିହ� କଟ,ି ବ୍ାଘ୍ର� ପାଦ, ଅଶ୍ୱ� ପାଦ, ହସ୍ୀ� 
ପାଦ ଓ ଚତୁଥ୍ବ ପାଦ ପ�ବିରତ୍ତ୍ବ ମେୁଷ୍� ହସ୍ 
ଏବଂ ସପ୍ବ� ପଚୁ୍ଛ। ମହେୀୟତା ରହଉଛ ି ମେୁଷ୍� 
ହାତର� ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ରଗାଟଏି ପଦ୍ମଫୁଲ ଧା�ଣ 
କ�ଛିନ୍।ି ରକହ ି ରକହ ି ପଦ୍ମଫୁଲ ପ�ବିରତ୍ତ୍ବ ଏହାକୁ 
ଚକ୍ ଓ ପତାକା ଭାବର� ମଧ୍ୟ ବର୍୍ବୋ କ�ଛିନ୍।ି 
େଅରଗାଟ ିଜୀବଙ୍ ସମାରବଶର� ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ଏହ ି�ୂପ 
ଧା�ଣ କ�ଥିିବା�ୁ ଏହ ି�ୂପକୁ ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ୋମର� 
ସା�ଳା ଦାସ ୋମତି କ�ଛିନ୍।ି ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ 
ଶବ୍ଟ ି ସା�ଳାଙ୍ େଜିସ୍ୱ ସଷୃ୍ଟ।ି ‘େବ’ ଶବ୍ଟକୁି ରସ 
ବା�ମ୍ୱା� ‘େୂତେ’ ଓ ‘େବୀେ’ ଅଥ୍ବର� ବ୍ବହା� 
କ�ଛିନ୍।ି ଏହ ି ପରୁ�ାଦୃଷ୍ଟରି� ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’� ଅଥ୍ବ 
ରହଉଛ ିେୂତେ ପ୍ରାଣୀ ବା େୂତେ ମତୂ୍ତମି। 

‘େବଗଞୁ୍ଜ�’� ବରିଶଷତ୍ୱ ବରିଳେଷଣ 

ଗ�ୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ। କୁକ୍ କୁଟ ଆମ ପ�ମ୍ପ�ାର� ଶକ୍ ି
ଓ ରପୌ�ୁଷ� ପ୍ରତୀକ। ମୟ�ୂ କଣ୍ଠ ରସୌନ୍େ୍ବ୍ ଓ 
ରଶୌେ୍ବ୍� ପ୍ରତୀକ। ବୃଷଭ� ଚୂଳ ରପୌ�ୁଷ ଓ 
ସଜୃେଶକ୍�ି ପ୍ରକାଶକ। ସଂିହ କଟ ିଶକ୍ ିଓ ବୀ�ତ୍ୱ� 
ପ�ଚିାୟକ। ବ୍ାଘ୍ରପଦ ଶକ୍ ିଓ ରସୌନ୍େ୍ବ୍� ବାହକ। 
ହସ୍ୀ� ପଦ ଅମତି ବକି୍ମ ସହ େକୁ୍। ରରାଟକ ରତଜ 
ଓ ଶକ୍�ି ପ୍ରତୀକ। ସପ୍ବ ଭୟ� ପ୍ରକାଶକ ଓ ସଜୃେ 
ଶକ୍�ି ଚହି୍। ମେୁଷ୍� ହସ୍ ମାେବକି ଗଣୁାବଳୀ 
ସହ ଶକ୍ ି ସାମଥ୍ବ୍କୁ ବହେ କର�। ରଶଷର� 
ଏସବୁ ସହତି ପଦ୍ମ� ବରିଶଷତ୍ୱକୁ ରଦଖିରଲ 
ଏହା ଆମ ପ�ମ୍ପ�ାର� ରସୌନ୍େ୍ବ୍, ପବତି୍ତା, 
କମେୀୟତା, ରକାମଳତା, ସରତଜତା ଏବଂ ଦାଶ୍ବେକି 
ଦୃଷ୍ଟରିକାଣ�ୁ ଆତ୍ମଜ୍ାେ� ପ୍ରତୀକ ଭାବର� ଗ୍ରହଣୀୟ 
ରହାଇଆସଛି।ି ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ର� ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ ଭାବର� 
େହିତି ଉପର�ାକ୍ ଗଣୁାବଳୀ ଆମ ସଂସ୍ତୃ ି ଓ 
ପ�ମ୍ପ�ାକୁ ସଦୃୁଢ଼ ଓ ଦୀର୍ବଜୀବୀ କ�ଛି।ି 

ବେବାସକାଳୀେ ତପସ୍ା ଅବସ�ର� ଅଜୁ୍ବେ 
ଏହ ି ଅଦୁ୍ତ ଅରଲୌକକି �ୂପ ଦଶ୍ବେ କ� ି ପ୍ରଥମର� 
କଛିଟିା ଭୟଭୀତ ରହାଇପଡ଼ଥିିରଲ ଏବଂ ଗାଣ୍ଡୀବ 
ଧେୁର� ଶ� ସଂରୋଜୋ କ�ବିାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତ 
ରହଉଥିରଲ। ଏହ ି ମହୂୁତ୍ତ୍ବର� ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ �ୂପୀ 
ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ହାତର� ରଗାଟଏି ପଦ୍ମଫୁଲ ଧା�ଣ କରଲ। 
ପଦ୍ମଫୁଲ ଧା�ୀ ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ଙୁ୍ ଦଶ୍ବେ କ� ି ଅଜୁ୍ବେ 
ବୁଝପିା�ରିଲ ରେ ଏହ ିଅଶରୁତପବୂ୍ବ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ରକହ ି
େୁହନ୍,ି ସ୍ୱୟଂ ମାୟାଧ� ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ। ରସ କୃତ୍କୃତ୍ 
ରହାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍� ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ �ୂପକୁ ବନ୍ୋ କ�ବିା 
ଆ�ମ୍ଭ କ�ରିଦରଲ। ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ଏକଥା ରଦଖି ସଖା 
ଅଜୁ୍ବେଙୁ୍ ଉପରଦଶ ରଦଇ କହରିଲ, ‘ବଶି୍ୱ� ସକଳ 
ଜୀବ ପ�ଂବ୍ରହ୍ମଙ୍ ପ୍ରତ�ୂିପ। ରକୌଣସ ି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତ ି
ହଂିସା ଆଚ�ଣ େ’ କ� ି ରପ୍ରମ କରଲ ତା’ ଭତିର� 
ପ�ଂବ୍ରହ୍ମଙୁ୍ ଦଶ୍ବେ କ�ବିା ସହଜ ରହବ। ଏହ ିସମଗ୍ର 
ବଶି୍ୱ ହ ିଁ ଐଶ୍ୱ�ୀୟ ସତ୍ତା� ଦୃଶ୍ମାେ ପ�ପି୍ରକାଶ। 
ରପ୍ରମ ଦ୍ା�ା ହ ିଁ ରସହ ି ଐଶ୍ୱ�ୀୟ ସତ୍ତାକୁ ଅେୁଭବ 
କ�ହୁିଏ। ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟର� ଭଗବତ୍ ସତ୍ତା 
ବଦି୍ମାେ।’ ଏହ ିପ�ମ ସତ୍କୁ ପ୍ରତପିାଦେ କ�ବିା 
େମିତି୍ତ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ଅଜୁ୍ବେଙ୍ ସମ୍ଖୁର� ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ �ୂପ 
ଧା�ଣ କ� ିଉଭା ରହାଇଥିରଲ। 

ପକ୍ୀ, ସ�ୀସପୃ, ଜୀବ ଓ ମେୁଷ୍� 
ସମାରବଶର� ଗଠତି ଅପ�ୂପ ଓ ଅେୁପମ 
‘େବଗଞୁ୍ଜ�’� ବରିଶଷତ୍ୱ ରହଉଛ ି ରେ ଏହ ି ବଚିତି୍ 
�ୂପ ଧା�ଣ ସାଧା�ଣ ମେୁଷ୍ ଦ୍ା�ା ସମ୍ଭବପ� 
େୁରହଁ। ଏହା ଏକ ଅରଲୌକକି ଶକ୍-ିେକୁ୍ ଦବି୍ 
ପ୍ରକ୍ୟିା। ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ହ ିଁ ସାଧା�ଣ �ୂପ�ୁ ଅସାଧା�ଣ 
�ୂପ ଅଥ୍ବାତ୍  େଅଟ ିପ୍ରାଣୀର� ପ�ଣିତ ରହାଇପା�ନ୍ ି
ଏବଂ ଏହ ି ବଚିତି୍ ଅସାଧା�ଣ �ୂପ�ୁ େଜି �ୂପକୁ 
ପ୍ରତ୍ାବତ୍ତ୍ବେ କ�ପିା�ନ୍।ି ଅଜୁ୍ବେ, ଭଗବାେ 
ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍� ଏହ ିଦବି୍ ବଭୂିତ ିଉପଲବ୍ଧ ିକ� ିତାଙ୍� 
ବନ୍େ ଓ ପଜୂେ କ�ଥିିରଲ। ପର� ମହାଭା�ତ 
େଦୁ୍ଧ� ଅବ୍ବହତି ପବୂ୍ବ�ୁ ଭଗବାେ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ 
ଅଜୁ୍ବେଙୁ୍ େଜି� ବଶି୍ୱ�ୂପ ରଦଖାଇଥିରଲ, େହ ିଁର� 
ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ�ୂ ି �ହଥିିଲା। ରସହ ି ବଶି୍ୱ�ୂପ 

ରସୌନ୍େ୍ବ୍, ଶକ୍,ି ବସି୍ମୟ ଓ ଭୟ� ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। 
‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ �ୂପ ପ୍ରଦଶ୍ବେ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱ�ୂପ ପ୍ରଦଶ୍ବେ� 
ଏକ କ୍ଦୁ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାକ୍  ସଂସ୍�ଣ କହରିଲ ଅତୁ୍କ୍ ି
ରହବୋହ ିଁ। ଏହା ମାେବ, ଅେ୍ାେ୍ ଜୀବ, ସ�ୀସପୃ 
ଓ ପକ୍ୀଙ୍ ସମାହା�ର� ଗଠତି ରସୌନ୍େ୍ବ୍ ଓ ଶକ୍�ି 
ପ୍ରତୀକ ତଥା ବସି୍ମୟ ଓ ଭୟ ଉରଦ୍ରକକା�ୀ। ରକବଳ 
ଅଜୁ୍ବେ ହ ିଁ ଏହ ି�ୂପ ରଦଖିବାକୁ ସମଥ୍ବ ଥିରଲ। ଅବଶ୍ 
ବଶି୍ୱ�ୂପ ଦଶ୍ବେ କ�ବିା ପାଇଁ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ସଖା ପାଥ୍ବଙୁ୍ 
ଦବି୍ଚକ୍ ୁପ୍ରଦାେ କ�ଥିିରଲ। 

ଓଡ଼ଶିା� ସଂସ୍ତୃ ିଆେ୍ବ୍, ଦ୍ରାବଡ଼ି ଓ ଆଦବିାସୀ 
ସଂସ୍ତୃ�ି ସମେ୍ୱୟର� ଗଠତି ରହାଇଥିରଲ ରହଁ 
ଏହ ି ସଂସ୍ତୃ�ି ମଳୂଭତି୍ତ ି ରହଉଛ ି ଧମ୍ବ� ସ୍ୱ�ୂପ 
ରବାଧକ। େଜିକୁ େରିଜ ପ�ଷି୍ତୃ କ� ି ଏକ ସନୁ୍� 
ଜୀବେୋପେ କ�ବିା େମିତି୍ତ ଧମ୍ବ� ଅବଲମ୍ୱେ 
ହ ିଁ ଥିଲା ଓଡ଼ଆିଙ୍ ସ୍ୱଭାବ। ସା�ଳା ଦାସଙ୍ କଳ୍ପତି 
‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ଓଡ଼ଶିା� ସଂସ୍ତୃରି� ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସେ 
ଅଳଙୃ୍ତ କଲା। ପ୍ରରତ୍କ ଓଡ଼ଆି ଏହାକୁ କାଳ୍ପେକି 
ଉପାଖ୍ାେ ରବାଲ ି େ’ ଭାବ,ି ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ଙୁ୍ 
ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍� ଏକ ତାତ୍ାଳକି ଅବତା� ଭାବର� 
ଗ୍ରହଣ କ�ଛିନ୍।ି ଅବଶ୍ ସା�ଳା ଦାସଙ୍ 
ମହାଭା�ତ �ଚୋ� ବହୁ ପବୂ୍ବ�ୁ ଓଡ଼ଆିଙ୍ 
ପ�ମ ଆ�ାଧ୍ୟ ଶ୍ୀଜଗନ୍ାଥଙ୍ ଶ୍ୀମନ୍�ି ଗାତ୍ର� 
‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ଚତି୍ ରଖାଦତି ରହାଇ ସା�ଥିିଲା। 
ଅଧିକନୁ୍ ଓଡ଼ଶିା� ଅେ୍ାେ୍ ରକରତକ ମନ୍�ିର� ଓ 
ଗହୃାଙ୍ଗେର� ମଧ୍ୟ ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ଏକ ମଙ୍ଗଳସଚୂକ 
ଚତି୍ ଭାବର� ଅଙି୍ତ ଓ ପଜୂତି ରହଲା। କାତ୍ତମିକ 
ପଞ୍କୁର� ତୁଳସୀ ଚଉ�ା େକିଟର� ପଞ୍ମ�ୁୁଜର� 
‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ଅଙ୍େ କ� ି ପଜୂା କରଲ ପ�ବିା�� 
ମଙ୍ଗଳ ରହବ ରବାଲ ି ରଲାକବଶି୍ୱାସ ସଷୃ୍ଟ ି ରହଲା। 
ଓଡ଼ଆି କବରିକାବଦି ବୃନ୍ ‘େବଗଞୁ୍ଜ� ସ୍ବ’, ରସ୍ାତ୍, 
ମାଳକିା, ଚଉତଶିା ପ୍ରଭୃତ ି �ଚୋ କ�ବିା ଦ୍ା�ା 
‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ରଚତୋ� ବ୍ାପକ ପ୍ରସା� ରଟଲିା।

ଓଡ଼ଶିାର� ବସବାସ କ�ୁଥିବା ଆେ୍ବ୍, 
ଅୋେ୍ବ୍, ଆଦବିାସୀ ଓ ଦ୍ରାବଡ଼ି ପ୍ରରତ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ� 
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଈଷ୍ଟଙ୍ ସମାହା�ର� ସଷୃ୍ଟ ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ 
ଶତାବ୍ୀ ଶତାବ୍ୀ ଧ� ି ରଲାକସ୍ୱୀକୃତ ି ଲାଭ କ�ଛି।ି 
ଜ୍ାେୀ, ଗଣୁୀ, ସଜ୍ଜେ ବୃନ୍ ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’କୁ େବତତ୍ତ୍ୱ 
ଭାବର� ବରିବଚୋ କ�ଛିନ୍।ି ରଜ୍ାତଷିଙ୍ ମତର� 
ଏହା େବଗ୍ରହଙ୍ ପ୍ରତୀକ, ମକୁ୍କିାମୀ ମମୁକୁ୍ଙୁ୍ 
ଦୃଷ୍ଟରି� ଏହା େବଦ୍ା�, �ସପପିାସ ୁ �ସକିଙ୍ 
ମତର� ଏଥିର� େବ�ସ େହିତି, ଚତି୍ରପ୍ରମୀଙ୍ 
ମତର� ଏଥିର� େବ�ଙ୍ଗ� ସମ୍ଶି୍ଣ ରଟଛି।ି ଶାକ୍ 
ଦୃଷ୍ଟରି� ‘େବଗଞୁ୍ଜ� ଉପାସୋ’ ରହଉଛ ି େବଦୁଗ୍ବା 
ବା େବପତ୍କିାଙ୍ ଉପାସୋ। ମାେବଧମ୍ବୀଙ୍ 
ରଚତୋର� ଏହା େବଗଣୁ� ପ�ଚିାୟକ। କନୁି୍ 
ସାଂସ୍ତୃକି ଦୃଷ୍ଟରିକାଣ�ୁ ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ଭନି୍ ଅଥ୍ବ 
ପ୍ରକାଶ କ�ଥିାଏ। େବ ବା େୂଆ, ‘ଗେୁ’ ବା ଗଣୁ ଓ 
‘ଜ�’ ବା ଆକଷ୍ବଣ ଏକତ୍ତି ରହାଇ ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ଶବ୍ 
ସଷୃ୍ଟ ି ରହାଇଥିବା�ୁ ଏହାକୁ ‘େୂଆଗଣୁ� ଆକଷ୍ବଣ’ 
�ୂରପ ବଚିା� କରଲ ଅତୁ୍କ୍ ିରହବ ୋହ ିଁ। 

ଓଡ଼ଶିା� ସଂସ୍ତୃ ି ଏକ ସମେ୍ୱୟାତ୍ମକ ସଂସ୍ତୃ।ି 

ଆେ୍ବ୍, ଅୋେ୍ବ୍, ଦ୍ରାବଡ଼ି, ଆଦବିାସୀ, େକ୍, ୋଗ, 
ରଶୈବ, ଶାକ୍ ଓ ରବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଭୃତ ିେଅରଗାଟ ିସଂସ୍ତୃ�ି 
ସମ୍ଶି୍ଣର� ଓଡ଼ଶିା� ସଂସ୍ତୃ�ି ଉରେ୍ମଷ ରଟ ି
ଏକ ରଗୌ�ରବାଜ୍ଜଳ ସାଂସ୍ତୃକି ଧା�ା ପ୍ରବାହତି। 
ଦୂ�ଦୃଷ୍ଟସିମ୍ପନ୍ ସା�ଳା ଦାସ ଓଡ଼ଶିା� ସଂସ୍ତୃକୁି 
ରଗାଟଏି ସତୂ୍ର� ବାନ୍ବିା� ମହାଭପି୍ରାୟର� 
‘େବଗଞୁ୍ଜ�’କୁ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ଏକ �ୂପ ଭାବର� କଳ୍ପୋ 
କ�ଥିିରଲ ତଥା କଳ୍ପତି ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ ଓଡ଼ଆିଙ୍ 
ହୃଦୟର� ମଧ୍ୟ ରଦବତା� ଆସେ ଅଳଙୃ୍ତ କଲା। 
ଅଧିକନୁ୍, ପ�ବତ୍ତ୍ବୀ େଗୁର� ଏହା ସଂସ୍ତୃ�ି ସତୂ୍ଧ� 
ସାଜ ିଓଡ଼ଶିା� ଭାଷା, ସାହତି୍, ଐତହି୍, ପ�ମ୍ପ�ା, 
କଳା, ସ୍ାପତ୍, ଭାସ୍େ୍ବ୍, େୃତ୍ ଓ ଗୀତ ପ୍ରଭୃତ ି
େଅରଗାଟ ିସାଂସ୍ତୃକି ବଭିବ� ରସୌ�ଭର� ପ୍ରଫୁଲ୍ତି 
ଓ ସ୍ପନ୍େର� ଉତ୍ ଫୁଲ୍ତି ରହଲା। ଓଡ଼ଶିୀ ସଂସ୍ତୃ�ି 
ଏହ ି େଅରଗାଟ ି ଅନ୍�ଙ୍ଗ ବଭିବ ହ ିଁ ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’� 
େଥାଥ୍ବ ସ୍ୱ�ୂପ।

ସମ୍ପ୍ରତ ିଓଡ଼ଶିାର� ସାଂସ୍ତୃକି ସଙ୍ଟ ଉପଗତ। 
ବତ୍ତ୍ବମାେ ଓଡ଼ଶିୀ ସଂସ୍ତୃ�ି ସକଳ ଅନ୍�ଙ୍ଗ ବଭିବ 
ଉରପକ୍ତି। ଓଡ଼ଆିଙ୍� ଆଉ ପବୂ୍ବ ସଂସ୍ତୃପି୍ରୀତ ି
ୋହ ିଁ। ଆଧେୁକିତା ଛଳର� ଅପସଂସ୍ତୃ ି
ଆଜ ି ରଲାଭେୀୟ ରପାଷାକ ପନି୍ ି ଓଡ଼ଆିଙ୍ 
ଜୀବେଚେ୍ବ୍ାର� ଅେୁପ୍ରରବଶ କ�ସିା�ଲିାଣ।ି 
େଶିାବଟକିା ସଦୃଶ ଅପସଂସ୍ତୃ,ି ଜୀବେକୁ 
ଭାବବହି୍ୱଳ ଓ ଉଲ୍ସତି କ�ୁଥିରଲ ରହଁ ରସଥିର� 
ସଂସ୍ା�, ଆଚ�ଣ ଓ ପ�ମ୍ପ�ା ଉଦ୍ ବୁଦ୍ଧ ରହବା� 
ଉପାଦାେ ୋହ ିଁ। ଏହା ସଂସ୍ତୃ�ି ପା�ମ୍ପ�କି 
ମେ୍ବ୍ାଦାରବାଧ, �କ୍ଣଶୀଳତା, ଉତ୍ତ�ଶୀଳତା 
ଓ ଶକ୍�ି ଅବକ୍ୟ ରଟାଇ ସାମାଜକି ଜୀବେକୁ 
ବପିେ୍ବ୍ସ୍ କଲାଣ।ି ଜୀବେ ସହତି ସଂସ୍ତୃ�ି 
ସମ୍ପକ୍ବ ଦେିକୁ ଦେି କ୍ୀଣ ରହବାର� ଲାଗଛି।ି 
ଅପସଂସ୍ତୃକୁି ପ୍ରାଧାେ୍ ଓ ସାମାଜକି ସ୍ୱୀକୃତ ି
ପ୍ରଦାେ କ�ାେବିା ଦ୍ା�ା ବ୍କ୍ଗିତ, ପା�ବିା�କି 
ଓ ସାମାଜକି ଜୀବେର� ଗ�ୁୁତ� ସାଂସ୍ତୃକି 
ସଙ୍ଟ ସଷୃ୍ଟ ି ରହଲାଣ।ି ସମ୍ପ୍ରତ ି ଧମ୍ବ, ସତ୍, େ୍ାୟ, 
ସଦ୍ ଭାବ, ସହାେୁଭୂତ,ି ଶାନ୍,ି ପ୍ରୀତ,ି ଶ୍ଦ୍ଧା, ବଶି୍ୱାସ 
ଓ ସମେ୍ୱୟ ବଲୁିପ୍ତ। ଅେ୍ାୟ, ଅତ୍ାଚା�, ଦୁେ୍ବୀତ,ି 
ଅେୀତ ି ବରିଶଷ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଲାଣ।ି ସଂରକ୍ପର� 
ଉରଲ୍ଖ କରଲ, ଧମ୍ବ ଅରଧାଗତ,ି ମେ କଳୁଷତି, 
ଚନି୍ା ଅସ୍�ି, ମତ ି ଚଞ୍ଳ, ଶକି୍ା ବବିର୍୍ବ, ପ୍ରକୃତ ି
ବଷିର୍, ବସଧୁା ବପିନ୍, ଖାଦ୍ ଦୂଷତି, ପ�ରିବଶ 
ଦୁଃସହ, ସମୟ ଦା�ୁଣ, ପ୍ରବୃତ୍ତ ିେୀଚ ଏବଂ ସତ୍ ଓ 
େ୍ାୟ ତମସାଚ୍ଛନ୍। ରକବଳ ଓଡ଼ଶିା େୁରହଁ, ସମଗ୍ର 
ଭା�ତର� ଜେଜୀବେ ବଶିଙୃ୍ଖଳ, ମେ୍ବ୍ାଦାହୀେ 
ଓ ଅଶାଳୀେ ରହାଇ ପ�ମ୍ପ�ା� ପ�ଧିି ବାହାର� 
ପ୍ରକାଶତି ରହଉଛ।ି ଜେଜୀବେର� ସଜୃେଶୀଳତା 
ପ�ବିରତ୍ତ୍ବ ହତାଶା, ବ�ିକ୍,ି ଅଶାନ୍ ି ଓ ସରନ୍ହ� 
ମାତ୍ା ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଲାଣ।ି ‘େବଗଞୁ୍ଜ�’ � େବଗଞୁ୍ଜେ 
ଓଡ଼ଆି ଜାତ�ି ହୃଦୟର� ଧ୍ୱେତି ରହରଲ 
ମଲୂ୍ରବାଧ, �ସରବାଧ ଓ ରସୌନ୍େ୍ବ୍ରବାଧ� 
ସକା�ାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜେଜୀବେର� ପଡ଼ବି 
ରବାଲ ିଆଶା। ଜୟ େବଗଞୁ୍ଜ�! ଜୟ ଜଗନ୍ାଥ! n

ନବଗଞୁ୍ଜର ର ନବଗଞୁ୍ଜନ

୩୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୦୨। ଅପ�ାହ୍ ୫.୪୦। ମଣୁ୍ଡ 
ପଛପଟୁ ସେୂ୍ବ୍ ଆରସ୍ ଆରସ୍ ଆକା�ର� 
ବଡ଼ ରହବାକୁ ଲାଗରିଲ ଏବଂ ବହୁ�ଙ୍ଗ 

ବଶିଷି୍ଟ �ଙ୍ଗିେ ବସ୍ତ୍ର ଧା�ଣ କରଲ। ବହୁତ ଚମତ୍ା� 
ଥିଲା ରସଦେି� ଖ�ାଟଆି ଶଖୁିଲା ପାଗ� ଅସ୍ଗାମୀ 
ସେୂ୍ବ୍ଙ୍ ଦୃଶ୍ ଏବଂ କଅଁଳଆି �ଶ୍ମୀ� ସ୍ପଶ୍ବ। 
ଧୀର� ଧୀର� ସେୂ୍ବ୍ ଅଦୃଶ୍ ରହାଇ ଅମାବାସ୍ା 
କୃଷ୍ଣପକ୍� ଅନ୍କା�ର� ଲୀେ ରହାଇଗରଲ। ଏହ ି
ସବୁ ରଟଣା ରକବଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମେିଟି୍  ସମୟ� 
ଅେୁଭବ। ରସଦେି ଥିଲା ରମା� ଦୀର୍ବ ଅଧ୍ୟାପୋ 
ଜୀବେ� ଅବସ� ଦେି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରମା� ୫୮ ବଷ୍ବ 
ବୟସକୁ ମରେ ମରେ ସଙୁ୍ଚତି କ� ି ୧୦ ମେିଟି୍  
ଭତିର� ସୀମତି �ଖିଲ।ି ଜେ୍ମରହଲ,ି ପାଠପଢ଼଼ଲି,ି 
ଚାକ�ି ି କଲ,ି ଅଧ୍ୟାପୋ ତଥା ଗରବଷଣା କଲ,ି 
ପଲିାଛୁଆ ଜେ୍ମରହରଲ ଏବଂ ରସମାେଙୁ୍ ବଡ଼ 
କଲ,ି କଛି ି ସମାଜ ରସବା କଲ,ି ରଶଷର� ସକ୍ୟି 
ସ�କା�ୀ ଚାକ�ି�ୁି ଅବସ� ଗ୍ରହଣ କଲ।ି ଦଶ 
ମେିଟି୍  ସମୟ ମଧ୍ୟର� ଏରତଗଡ଼ୁାଏ କାେ୍ବ୍ କଭିଳ ି
ସମ୍ପରୂ୍୍ବ ରହାଇ ପା�ଲିା, ତାହା ଅସ୍ଗାମୀ ସେୂ୍ବ୍ଙ୍ 
କ୍ୀପ୍ର ଗତ ିଭଳ ିଅେୁଭବ ରହଲା। ସତର� ଜୀବେ� 
ଗତ ି ରକରତ ରେ କ୍ଣସ୍ାୟୀ ତାହା ରକବଳ ଜରଣ 
ଅେୁଭବୀ ହ ିଁ ବୁଝପିା�ବି। ରମା� ସାନ୍ତ୍ୱୋ ଏହାଥିଲା 
ରେ ମୁଁ ରେଉଁ ମହାବଦି୍ାଳୟ (ପା�ଳାରଖମଣୁ୍ଡ�ି 
ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତ ି କେଷି୍ଠ ମହାବଦି୍ାଳୟ)�ୁ 
ଅବସ� ଗ୍ରହଣ କଲ ି ରସହଠିା�ୁ ରମା� ଉଚ୍ଚଶକି୍ା 
ଆ�ମ୍ଭ କ�ଥିିଲ।ି

ଅବସ� ଗ୍ରହଣ ପବୂ୍ବ�ୁ େଶି୍ତି କ�ଥିିଲ ି
ଭୁବରେଶ୍ୱ�ଠାର� ସ୍ାୟୀ ଭାବର� ବାସ କ�ବିା 

ପାଇଁ। କା�ଣ ଥିଲା, ଜରଣ ଶକି୍ାବତି୍  ଭାବର� 
ଅବଶଷି୍ଟ ଜଗତ ସହତି େଜିକୁ ରୋଡ଼ ି �ଖିବା 
ପାଇଁ ବହୁତ ସରୁୋଗ ମଳିବିା� ସମ୍ଭାବୋ। 
ଅରେକ କଳ୍ପୋ ଜଳ୍ପୋ ପର� ପ�ବିା�� ମତ 
ରହଲା ଖଣ୍ଡଗ�ି ି ଅଞ୍ଳର� ବାସସ୍ାେ ରହବ। 
ଶ୍ୀଜଗନ୍ାଥଙ୍ କ�ୁଣା�ୁ ଏହଠିାର� ହ ିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ରହଲା 
ର� ଖଣ୍ଡଏି। ରଜରଜ ବାପାଙ୍ ରେଉଁ ଠକିଣା ଥିଲା 
ଗାଁର� ରମା ବାପାଙ୍� ରସହ ିଠକିଣା। ପାଠ ପଢ଼଼ଲି,ି 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ଅଜ୍ବେ କଲ।ି ଭଲ ଚାକ�ି ିକଲ,ି ଅବସ� 
ଗ୍ରହଣ କଲ ି ଏବଂ ରମା ଠକିଣା ଭୁବରେଶ୍ୱ�କୁ 
ବ ଦ ଳ ା ଇ ର ଦ ଲି । 
ରମା ପଅୁ, ଝଅି ଏବଂ 
ରସମାେଙ୍ ପଲିାଛୁଆଙ୍ 
ଠକିଣା କନୁି୍ ରକଉଁଠକୁି 
ବଦଳବି ମୁଁ ଅେୁମାେ କ�ପିା�ୁୋହ ିଁ। 

ଭୁବରେଶ୍ୱ�� ଐତହି୍, ଭୂଭାଗ� ଦୃଶ୍, 
ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ପଷୃ୍ଠଭୂମ ିତଥା ପ୍ରାକୃତକି ପ�ରିବଶ ରମା 
ପାଇଁ ଆକଷ୍ବଣୀୟ ଆେନ୍ଦାୟକ ତଥା ଶାନ୍ପି୍ରଦ 
ରହଲା। େୂଆ ଜାଗା, କାହା ସହତି ଚହି୍ାଜଣା ୋହ ିଁ। 
ସମୟକ୍ରମ ରେଉଁମାରେ ବଗିତ ଦେିର� ଅଚହି୍ା 
ଥିରଲ, ରସମାରେ ରହରଲ ଅନ୍�ଙ୍ଗ ବନୁ୍। ଆହା 
ରକରତ ରେ ଆତ୍ମୀୟତା! େଜିକୁ ସକ୍ୟି �ଖିବା 
ଉରଦେଶ୍ର� ବଭିନି୍ ରସବା କାେ୍ବ୍ର� ଜଡ଼ତି 
ରହବା ପାଇଁ େଷି୍ଠାପ� ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ରହଲା, 
ଅରେକ ଅେୁଷ୍ଠାେ ତଥା ବ୍କ୍ବିରିଶଷଙ୍ ସହତି 
େବିଡ଼ି ସମ୍ପକ୍ବ ସ୍ାପେ ରହବା ରୋଗୁଁ। 

ଅବସ� ଗ୍ରହଣ କ�ବିା� ଇତମିଧ୍ୟର� ପ୍ରାୟ 
ଦୁଇ ଦଶନ୍ ି ବତିସିା�ଛି।ି ସମୟ ରକରତ ଶୀଘ୍ର 
ଦେି ଗଡ଼ ି ଚାଲଛି ି ଅସ୍ଗାମୀ ସେୂ୍ବ୍ଙ୍ ଭଳ।ି ଭାବୁ 
ଭାବୁ କଳ୍ପୋ �ାଜ୍ର� ମୁଁ ପହଞ୍େିାଏ ରବରଳ 
ରବରଳ। ଜୀବେର� କଛି ିଭଲ କାେ୍ବ୍ କ�ବିା ପାଇଁ 
ଅଭଳିାଷ ଥିଲା, ୋହା ଚାକ�ି ି କାଳର� ସମୟ 
ଅଭାବ�ୁ ସମ୍ପାଦେ କ�ପିା�େିଥିଲ।ି ଅବସ� 
ଗ୍ରହଣ ପର� େରଥଷ୍ଟ ସମୟ ମଳିବି ଏବଂ ତାହା 
ସମ୍ଭବ ରହାଇପା�ବି ରବାଲ ି ଆଶା କ�ଥିିଲ।ି 
ଚାକ�ି ି କାଳର� ରେରତ ଦ�ମା ପାଉଥିଲ ି
ଅବସ� ପର� ଟଙ୍ା ହସିାବର� ତା’ଠା�ୁ ଅଧିକା 

ରପନ୍ ସନ୍  ପାଉଛ।ି ସମୟ ମଧ୍ୟ େରଥଷ୍ଟ ପାଉଛ।ି 
ରତରବ ବସୟ ବଢ଼଼ବିା ସହତି ଶା�ୀ�କି କ୍ମତା 
ଏବଂ ମେ� ଉତ୍ାହ ହ୍ାସ ପାଇ ଚାଲଛି।ି ୫୮ ବଷ୍ବ 
ବୟସ�ୁ ୭୦ ବଷ୍ବ ବୟସ ପେ୍ବ୍ନ୍ ରଦହର� ଶକ୍ ି
ଥିଲା। ୭୧, ୭୨... ଏପ� ି ୭୮ ବୟସ ଅତକି୍ାନ୍ 
ରହାଇ ସା�ଲିାଣ।ି ଶା�ୀ�କି ଶକ୍ ି କ୍ୀଣ ରହାଇ 
ଚାଲଛି।ି େରିଜ ଗାଡ଼ ି ଚଳାଇବା�ୁ କ୍ାନ୍ �ହଲି।ି 
ଦ�କା� ରବରଳ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ର� ୋତାୟାତ 
କ�ୁଥିଲ,ି ୋହା ବତ୍ତ୍ବମାେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ଭବ ରହଉ 
ୋହ ିଁ। 

ରେୌଥ ପ�ବିା� 
ବ୍ବସ୍ା କ୍ରମ କ୍ରମ 
ଭାଙ୍ଗି ୋଉଛ।ି ଏକକ 
ପ�ବିା� ସଂସ୍ତୃ ି

ପ୍ରସା�ତି ରହଉଛ।ି ବୃଦ୍ଧ ପତିାମାତା ବୟସ� 
ଅପ�ାହ୍ର� ଅସହାୟ ରହାଇ ପଡୁଛନ୍।ି ସନ୍ାେ 
ସନ୍ତମିାରେ େଜି େଜି ବୃତ୍ତଗିତ ରପଷା ପାଇଁ 
ଦୂ�ଦୂ�ାନ୍ର� �ହବିାକୁ ଏକପ୍ରକା� ବାଧ୍ୟ 
ରହଉଛନ୍।ି ୨୦୧୭ର� କ�ାୋଇଥିବା ସରଭ୍ବ 
ଅେୁସାର� ବଶି୍ୱର� ମହଳିାମାେଙ୍ ଆୟ ୁ ୮୧.୧ 
ବଷ୍ବ ଥିବାରବରଳ ପ�ୁୁଷମାେଙ୍ ରକ୍ତ୍ର� 
ଏହା ୭୬.୧ ବଷ୍ବ। ବଶି୍ୱ ସ୍ୱାସ୍୍ ସଙ୍ଗଠେ 
ସତୂ୍�ୁ ଜଣାୋଏ ରେ ୨୦୧୯ର� ଜାପାେର� 
ମହଳିାମାେଙ୍ ହା�ାହା� ି ଆୟ ୁ ୮୬.୯ ବଷ୍ବ 
ଥିବାରବରଳ ଭା�ତର� ଏହା ୭୨.୨ ବଷ୍ବ। 
ରସଭଳ ିପ�ୁୁଷଙ୍ ରକ୍ତ୍ର� ଜାପାେର� ହା�ାହା� ି
ଆୟ ୁ ୮୧.୫ ବଷ୍ବ ଥିବାରବରଳ ଭା�ତର� ଏହା 
୬୯.୫ ବଷ୍ବ। ଆକଳେ କ�ାୋଇଛ ିରେ ୨୦୬୦ 
ରବଳକୁ ବଶି୍ୱର� ମହଳିାମାେଙ୍ ହା�ାହା� ି ଆୟ ୁ
୮୭.୩ ଏବଂ ପ�ୁୁଷମାେଙ୍ ଆୟ ୁ ୮୩.୩ ବଷ୍ବ 

ରହାଇପାର�। ରତଣ ୁ ବାଦ୍ଧ୍ବକ୍� ପ�ଣିାମ କଥା 
ଚନି୍ା କଲାରବଳକୁ ରସଥିର� ହତାଶାରବାଧ� 
ପ୍ରତଫିଳେ ଆଖିଆଗର� ସ୍ୱତଃ ଭାସ ିଆସଛୁ ି- ଠକି୍  
ରସଦେି� ଅସ୍ଗାମୀ ସେୂ୍ବ୍ ପ�।ି 

ଅଧ୍ୟାପୋର� ଦକ୍ତା ପ୍ରଦଶ୍ବେ, େଃିସ୍ୱାଥ୍ବପ� 
ରସବା, ପ୍ରକୃତ ିଏବଂ ପ�ରିବଶ ସଂ�କ୍ଣ ରକ୍ତ୍ର� 
ଉରଲ୍ଖେୀୟ ଅବଦାେ� ସ୍ୱୀକୃତ ି ସ୍ୱ�ୂପ ସ୍ାେୀୟ 
ଅଞ୍ଳଠା�ୁ ଆ�ମ୍ଭ କ� ି �ାଜ୍ସ୍�ୀୟ ତଥା 
ଆନ୍ଜ୍ବାତକି ସ୍�ର� ଅରେକ ପ�ୁସ୍ା� ଏବଂ 
ସମ୍ାେ ପାଇଛ।ି ଜୀବେର� ଅରେକ ଅଭଳିାଷ 
ସଫଳ ରହାଇଛ,ି ଆଉ କଛି ି ଅସମାପ୍ତ �ହଛି।ି 
ଅସମାପ୍ତ କାେ୍ବ୍ ପାଇଁ ଅେୁରଶାଚେ କ�ବିା 
ଅୋବଶ୍କ। ୋହା ବଧିି େରିଦେ୍ବଶ ଥିଲା, ତାହା 
ରହାଇପା�ଲିା, ଏହ ିଭାବୋ ହ ିଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତ।ି 

ପ�ଣିତ ବୟସର� ଶାନ୍ ି ଏବଂ ଆେନ୍ର� 
ଦେିକାଳ କାଟବିାକୁ ରହରଲ ଶଙୃ୍ଖଳତି ଜୀବେ 
ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ୱେ କ�ବିାକୁ ରହବ। ଏଥିପାଇଁ 
ଆବଶ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି, ଧାମମିକ ତଥା ସାଂସ୍ତୃକି 
ଚନି୍େ। ରବୌଦ୍ଧକି ଜ୍ାେ� ଅେୁସ�ଣ, ତଥା ସମାଜ 
ରସବାର� ମରୋେରିବଶ କ�ବିା, େକା�ାତ୍ମକ 
ଚନି୍ାଧା�ା�ୁ େବୃିତ୍ତ �ହ ିସକା�ାତ୍ମକ କାେ୍ବ୍ର� ଲପି୍ତ 
�ହବିା, ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍ ପ�ବିା�� ସଦସ୍ମାେଙ୍� 
ପ�ପିକ୍ୱ ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କ�ବିା ଏବଂ ସମ୍ାେ 
ରଦବା, େୟିମତି ପ୍ରାଣାୟମ ଏବଂ ରୋଗାଭ୍ାସ, 
ପ୍ରକୃତକୁି ଭଲ ପାଇବା, ପ�ରିବଶକୁ ଶଦୁ୍ଧ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
�ଖିବା, ସବ୍ବଦା ସହାେୁଭୂତ ି ତଥା ସରମ୍ୱଦେଶୀଳ 
ରହବା। ସଫଳ ଜୀବେ ଅତବିାହତି କ�ବିାକୁ 
ରହରଲ ରମାହେ ଦାସ କ�ମଚାନ୍ ଗାନ୍ୀ ରେଉଁ 
ଆଦଶ୍ବଗଣୁ ପାଇଁ ‘ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ’ ରହରଲ ରସଥି�ୁ 
ବହୁତ କଛି ିଶଖିିବା� ଅଛ।ି n

ବଶି୍ୱ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦବିସର ଅନୁଚନି୍ା

ଅବସରର ଅସ୍ାଚଳ
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ସମସ୍ଙୁ୍ ସମାନ ଗରଦ୍ଧପାତ ଅଧିକାର

ସପୁ୍ମିକକାରଦ୍ଧଙ୍ ରାୟ ଐତହିାସକି
ସୁପ୍ରମିରକାଟ୍ବ� ତେିଜିଣଆି ଖଣ୍ଡପୀଠ ମହଳିାଙ୍ ଗଭ୍ବପାତ ଅଧିକା� ରେଇ ରେଉଁ �ାୟ 

ରଦଇଛନ୍,ି ତାହା େଗୁାନ୍କା�ୀ ଓ ସ୍ୱାଗତରୋଗ୍। ଏହାଫଳର� ବବିାହତି ଓ ଅବବିାହତି 
ମହଳିାଙ୍ ମଧ୍ୟର� ଗଭ୍ବପାତ କ�ାଇବା� ଅଧିକା� ରେଇ ରେଉଁ ପାତ�ଅନ୍� ଦୃଷ୍ଟରିକାଣ 
ଥିଲା, ତାହା� ଅବସାେ ରଟବି। ଗଭ୍ବଧା�ଣ ଓ ଗଭ୍ବପାତ ରରେ ିବବିାହତିା ଓ ଅବବିାହତିାଙ୍ 
ମଧ୍ୟର� ପ୍ରଚଳତି େୟିମ ରଗାଟଏି ବଗ୍ବ� ମହଳିାଙ୍ ଅଧିକା�କୁ କ୍ରୁ୍ କ�ୁଥିଲା। ରତଣ ୁ
ଅବବିାହତି ମହଳିାଙୁ୍ ଗଭ୍ବପାତ କ�ାଇବା� ଅଧିକା� ଓ ସରୁୋଗ ରଦଇ ସରବ୍ବାଚ୍ଚ ଅଦାଲତ 
ମହଳିାଙ୍ ସମ୍ୱଧିାେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକା�କୁ ସ�ୁକ୍ତି �ଖିଛନ୍।ି 

ବଚିା�ପତ ିଡ ିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ରଜ ବ ିପଦେମିୱାଲା ଓ ଏ ଏସ୍  ରବାପାନ୍ା କହଛିନ୍ ିରେ 
ଗଭ୍ବପାତ ରରେ ି ବବିାହତି ଓ ଅବବିାହତି ମହଳିାଙ୍ ମଧ୍ୟର� ପ୍ରରଭଦ �ଖିବା ସାମ୍ୱଧିାେକି 
ଦୃଷ୍ଟ�ୁି ଗ୍ରହଣୀୟ େୁରହଁ। ସବୁ ମହଳିା େ�ିାପଦ ଓ ଆଇେଗତ ଗଭ୍ବପାତ ଅଧିକା� ପାଇବାକୁ 
ହକ୍ ଦା�। ଏଭଳ ି ସବୁଧିା ରକବଳ ବବିାହତି ମହଳିାଙ୍ ରକ୍ତ୍ର� ସୀମତି ରହାଇପା�ବି 
ୋହ ିଁ। ବବିାହ କ�େିଥିବା ମହଳିା େଦ ିରଟଣାକ୍ମର� ଗଭ୍ବବତୀ ହୁଅନ୍,ି ରସମାେଙୁ୍ ୨୪ 
ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟର� େ�ିାପଦ ଗଭ୍ବପାତ� ସରୁୋଗ େ ରଦରଲ ରସମାେଙ୍� ପ୍ରଜେେ ଅଧିକା� 
କ୍ରୁ୍ ରହବ। ଅଦାଲତ ଆହୁ� ିମଧ୍ୟ କହଛିନ୍ ିରେ ଗଭ୍ବପାତ ଆଇେ� ରେଉଁ ସୀମତି ଉରଦେଶ୍ 
�ହଛି,ି ରସଥିର� ରବୈବାହକି ଧଷ୍ବଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍। ଏହା� ଅଥ୍ବ ଅେଛିା ସରତ୍ତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍ 
ଜବ�ଦସ୍ ସରମ୍ଭାଗ ଦ୍ା�ା ରକୌଣସ ି ମହଳିା େଦ ି ଗଭ୍ବବତୀ ହୁଅନ୍,ି ରସ ମଧ୍ୟ ଆଇେତଃ 
ଗଭ୍ବପାତ କ�ାଇ ପା�ରିବ।

ଏହ ି�ାୟ େଶି୍ତି ସ୍ୱାଗତରୋଗ୍; କା�ଣ ଏରବ ପ୍ରଚଳତି ଗଭ୍ବପାତ ଆଇେ ସମାରବଶୀ 
ବା ସବୁ ମହଳିାଙ୍ ପାଇଁ ସମାେ େଥିଲା। ରେଉଁମାରେ ଅବବିାହତିା ରସମାରେ ଗଭ୍ବପାତ 
କ�ାଇବାର� ଆଇେଗତ ଅସବୁଧିା� ସମ୍ଖୁୀେ ରହଉଥିରଲ। ରକବଳ ଧଷ୍ବଣ ଓ ରସହଭିଳ ି
ରଟଣାର� ଅବବିାହତି ମହଳିାଙୁ୍ େଦିେମିଷ୍ଟ ଓ ସୀମତିଭାରବ ଗଭ୍ବପାତ ସରୁୋଗ ମଳୁିଥିଲା। 
ଆହୁ� ିମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍ ଜବ�ଦସ୍ କାମବାସୋ� ଶକିା� ରହାଇ ଅେଚି୍ଛା ସରତ୍ତ୍ ଗଭ୍ବଧା�ଣ 
କ�ୁଥିବା ମହଳିାଙୁ୍ ଗଭ୍ବପାତ କ�ାଇବା� ସବୁଧିା ଆଇେର� େଥିଲା। ଏଣକି ି ଏହ ି
ମହଳିାମାରେ େଜି� ଇଚ୍ଛାମରତ ଗଭ୍ବପାତ କ�ାଇ ପା�ରିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରସମାେଙୁ୍ 
ଥାୋ ବା ରକାଟ୍ବ କରଚ� ିେବିା� ଆବଶ୍କତା ୋହ ିଁ। 

ଗଭ୍ବପାତ ଆଇେ ସମସ୍ଙ୍ ପାଇଁ ସମାେ ରହବା ଉଚତି। କଏି ବବିାହ କ�ୁ ବା େକ�ୁ, 
ଇଚ୍ଛାର� ରହଉ କମି୍ୱା ରଟଣାଚକ୍ର� ପଡ଼ ି ରହଉ, ରକୌଣସ ି ଅବବିାହତିା େଦ ି ଗଭ୍ବପାତ 
କ�ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍,ି ଆଇେ ଏ ରକ୍ତ୍ର� କାହ ିଁକ ି ପ୍ରତବିନ୍କ ରହବ। ବଚିା�ପତତି୍ୟ 
େଥାଥ୍ବର� ଦଶ୍ବାଇଛନ୍ ି ରେ ଆଇେର� ହତିାଧିକା�ୀ କଏି ରହବ, ଆଇେ ତାହା� ସ୍ତି ି
େଦି୍ଧ୍ବା�ଣ କ�ବିା� ଆବଶ୍କତା ୋହ ିଁ। ଗଭ୍ବପାତ ଆଇେ ସବୁବଗ୍ବ� ପ୍ରଜେେକ୍ମ ମହଳିାଙ୍ 
ପାଇଁ ସମାେ ରହବା ଉଚତି। ଅତଏବ ଏହ ି�ାୟ େଥାଥ୍ବ ଏବଂ ସମୟ� ଆବଶ୍କତା କହରିଲ 
ଅତୁ୍କ୍ ିରହବ ୋହ ିଁ।

ଆହୁ� ି ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତ ତାଙ୍ �ାୟର� ଅେଚି୍ଛାକୃତ ଗଭ୍ବଧା�ଣକୁ ର�ାକବିା ପାଇଁ 
ଗଭ୍ବେରି�ାଧକ ଓ ଅେ୍ାେ୍ ସବୁଧିା ସରୁୋଗ ବ୍ବସ୍ା କ�ବିାକୁ ସ�କା�ଙୁ୍ େରିଦେ୍ବଶ 
ରଦଇଛନ୍।ି ରସଥିର� ଚକିତି୍ା / ଗଭ୍ବପାତ ସବୁଧିା ଅନ୍ଭୁ୍ବକ୍। ଆର୍ ଏସ୍ ପ ି ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ 
ଚକିତି୍କଙ୍ ପ୍ରତ୍କ୍ ଦଗିଦଶ୍ବେ ଓ ସହାୟତାର� େ�ିାପଦ ଗଭ୍ବପାତ କ�ାଇବାକୁ �ାୟର� 
େରିଦେ୍ବଶ �ହଛି।ି ରମାଟାରମାଟ ିଭାରବ ଏହା ଏକ ଐତହିାସକି ଓ ପ୍ରଗତ ିସଚୂକ �ାୟ ଏବଂ 
ଏହାଦ୍ା�ା ମହଳିାଙ୍ ଅଧିକା� ରେ ସ�ୁକ୍ତି ରହାଇପା�ବି, ଏଥିର� ଦ୍ମିତ ରହବା� ୋହ ିଁ। 
ଆଇେଗତ ବାଧା ଉଠବିା ଫଳର� ସବୁ ମହଳିା, ବବିାହତିା ଓ ଅବବିାହତିା େବିମିରଶଷର� 
୨୪ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟର� େ�ିାପଦ ଗଭ୍ବପାତ� ସରୁୋଗ ପାଇରବ। ରତରବ ଏହ ିେୂଆ ସରୁୋଗ� 
ଦୁ�ୁପରୋଗ ରେପ� ିେ ହୁଏ, ରସଥିପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ ଆବଶ୍କ ଦୃଷ୍ଟ ିରଦବାକୁ ପଡ଼ବି।

ଗଭ୍ବଧା�ଣ, ମହଳିାଙ୍� େଜିସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଧିକା�� ବଷିୟ। ଏଥିର� କାହା� ହସ୍ରକ୍ପ 
କ�ବିା� ଅଧିକା� ୋହ ିଁ। ରତରବ ରଟଣାଚକ୍, ଆଥ ମିକ, ସାମାଜକି ଓ ସାଂସ୍ତୃକି କା�ଣ ରୋଗୁଁ 
ଅରେକ ମହଳିା େଜି� ଇଚ୍ଛା ବରି�ାଧର� ଗଭ୍ବଧା�ଣ କ�ନ୍ ିଏବଂ େ�ିାପଦ ଗଭ୍ବପାତ� ସରୁୋଗ 
େ ପାଇ େଜି ଜୀବେକୁ ବପିଦାପନ୍ କ�ଥିା’ନ୍।ି ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ବଙ୍ �ାୟ ଏହ ି ସ୍ତି�ି ଅବସାେ 
ରଟାଇବ। ଏହା ମହଳିାଙ୍ ଅଧିକା� ସ�ୁକ୍ା ରକ୍ତ୍ର� ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ିେଶି୍ୟ। n

ଅବତର ିଆସ ମା! 
ଭା�ତୀୟ ସଂସ୍ତୃରି� ମାତୃଶକ୍କୁି ସବୁରବରଳ ଅଗ୍ରାଧିକା� ଦଆିୋଇଛ।ି ମାତୃ ଶକ୍ ି ରହଉଛ ି

ପ୍ରକୃତ ି ଶକ୍।ି ମାତୃଶକ୍କୁି ବନ୍େ କ�ବିା� ପ�ମ୍ପ�ା ମଧ୍ୟର� ଦୁଗ୍ବାପଜୂା ଅେ୍ତମ। ପରୂବ୍ବ 
ଶକ୍ ିଉପାସୋ� ପ୍ରତୀକ �ୂରପ କଳସ, ଧାେ୍, ପଇଡ଼, ବବିଧି ପଷୁ୍ପ ସହ େଅ ପ୍ରକା� ପତ୍ ବ୍ବହା� 
କ�ାୋଉଥିଲା। ରସହ ିେଅଟ ିପତ୍ ରହଉଛ ିକଦଳୀ ପତ୍, ଡାଳମି୍ୱ ପତ୍, ସା�ୁ ପତ୍, ମାଣ ସା�ୁ ପତ୍, 
ଧାେ ପତ୍, ରବଲ ପତ୍, ଅରଶାକ ଗଛ� ପତ୍, ଜୟନ୍ୀ ପତ୍ ଏବଂ ଆମ୍ୱ ପତ୍। ଏରବ ରେଉଁ ସେୁା ଚାନ୍�ି 
ମତୂ୍ତମି, ଆକଷ୍ବଣୀୟ ରମଢ଼, ବହୁ ଅଥ୍ବ ବ୍ୟର� େମିମିତ ରତା�ଣ, ଆଡ଼ମ୍ୱ� େକୁ୍ ଭସାଣ ି- ଏସବୁ ରହଉଛ ି

ପରଡ଼ାଶୀ �ାଜ୍ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ�ୁ ଉଧା�ର� ଅଣାୋଇଥିବା ସଂସ୍ତୃ।ି 
 ସବୁ ରହଉ, କନୁି୍ ପଜୂା ସାତ୍ତ୍ୱକି ଭାବର� ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ପ�ରିବଶ ଭତିର� 

ରହଉ। ସାଜସଜ୍ଜାର� ରେରତ ଅଥ୍ବ ବ୍ୟ ରହଉଛ ି ରହଉ, 
କନୁି୍ ପଜୂା ବ୍ୟକୁ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ କ�ା େ ୋଉ। ପଜୂା 
ରପଣ୍ଡାଲର� ଦୁଇଅଥ୍ବରବାଧକ ଗୀତ େ ବାଜୁ। ର�ୁ କୁଣଆି 
ବଦିା ରହାଇ େବିା ରବରଳ କମି୍ୱା ର�� ସଦସ୍ଙ୍ ଶବ 
ରଶାଭାୋତ୍ାର� ରେପ� ି ଭାବ ଆରମ ପ୍ରକଟତି କ�ୁ, 

ରଦବାରଦବୀଙ୍ ଭସାଣ ିରଶାଭାୋତ୍ାର� ବ ିରସଭଳ ିଭାବ �ହୁ। 
ଏଥ� ପଜୂା ତା�ଖି ସହ ତଥିି� ଏକ ବ�ିଳ ସମ୍ପକ୍ବ �ହଛି।ି ଆଜ ିରହଉଛ ିଷଷ୍ଠୀ। ତା�ଖି ରହଉଛ ି

୧/୧୦/୨୨। ସବୁ ଅଙ୍ଙୁ୍ ମଶିାଇରଲ ଅଥ୍ବାତ ୧+୧+୦+୨+୨ = ୬। ପ�ଦେି ତା�ଖି ୨/୧୦/୨୨। 
ଏହା� ଅଙ୍ ସମଷ୍ଟ ି୭। ମା’ଙ୍ ମହା ସପ୍ତମୀ ପଜୂା। ତା’ ପ�ଦେି ୩/୧୦/୨୨। ଅଙ୍ ସମଷ୍ଟ ି୮। ମା’ ଙ୍ 
ଅଷ୍ଟମୀ ପଜୂା। ୪/୧୦/୨୨। ଅଙ୍ ସମଷ୍ଟ ି୯। ମା’ ଙ୍ େବମୀ ପଜୂା। ରଶଷ ଦେି ଦଶହ�ା ବା ଦଶମୀ। 
ତା�ଖି ୫/୧୦/୨୨। ଅଙ୍ ସମଷ୍ଟ ିବ ିଦଶ।

ରହ ମା! ତୁମ କୃପାବରଳ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ରହାଇପାର�। ତୁରମ ରସଦେି ଜରଣ ମହଷିାସ�ୁକୁ 
ମା�ଥିିଲ। ଏରବ ଚା�ଆିରଡ଼ ମାଳ ମାଳ ମହଷିାସ�ୁ। ଅବତ�ୀ ଆସ ମା! ତୁମ୍ଭ ତ୍ଶିଳୂ ଆରାରତ 
ମାେସକି ବକିା�ଗ୍ରସ୍ ମହଷିାମାେଙ୍ ମଗଜ ରହଉ ବଦିା�ତି। ଶଭୁ ଏବଂ ସଦବୁଦ୍ଧ ି ଜାଗ୍ରତ ରହଉ 
ରସମାେଙ୍ ମାେସ ପଟର�। ସଷୃ୍ଟରି� ସଷୃ୍ଟ ିରହଉ ମଙ୍ଗଳ� ଆବାହେୀ ସଙ୍ଗୀତ। n

&eòaâûRK

mû^û¬^



ଶନବିାର, 
୧ ଅକ୍ଟାବର, ୨୦୨୨

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

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

l Wfûe81.75 l &ûCŠ 91.36
l dêùeû 80.29 l ùd^þ 0.56

l iê^û : 46,650 (ଭୁବନେଶ୍ବର)
l eê&û : 58,000 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  57,426.00
l ^ò`Öò  17,094.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

l ù&ùUâûfþ- 103.37 (ଭୁବନେଶ୍ବର)
l WòùRfþ - 94.86

aògß aûYòRýaògß aûYòRý
www.sakalaepaper.com

99

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୩୦ା୯(ଏନେେ୍)ି

ପ୍ରକ୍ୟେ୍ ମାସ ପର ି ଅକ୍ଟାବର ମାସ 
ଆରମ୍ଭରୁ କେଶକର ଅକନ୍ ନୟିମ 
ପରବିର୍ତ୍ତନ କେବା୍ୁ ଯାଉଛ।ି ଏେ ି
ନୟିମଗଡୁ ି୍ କର ପରବିର୍ତ୍ତନ ଗ୍ାେ୍ଙୁ୍ 
କବଶ ପ୍ରଭାବ ି୍  ୍ରବି। ଏେ ିନୟିମଗଡୁ ି୍  
ମଧ୍ୟରୁ କ୍କ୍୍କର ପରବିର୍ତ୍ତନ 
ଗ୍ାେ୍ଙ୍ ପକ୍ଟ ଉପକର ଅ୍ରିକି୍ତ ଭାର 
ବଢ଼ାଇପାକର।  ଅକ୍ଟାବର ପେଲିାଠାରୁ 
ପରବିର୍ତ୍ତନ କେବା୍ୁ ଥିବା ନୟିମଗଡୁ ି୍  
ମଧ୍ୟକର କରେଡଟି୍-କଡବଟି୍ ୍ାଡତ୍ତକର 
କପକମଣ୍ଟ ପାଇ ଁ୍ାଡତ୍ତ କଟା୍ନାଇକେସନ, 
ଅଟଳ କପନ୍ ସନ୍ ସ୍ମି୍ ଏବଂ ଗୟୋସ୍ 
ସଲିଣି୍ଡର ମଲୂୟେକର ପରବିର୍ତ୍ତନ ଆେ ିରେଛି।ି 

ପରବିର୍୍୍ତି  ନୟିମାନୁଯାୟୀ ଅରତ୍ତ 
ମନ୍ତାଳୟ େ୍ାରା ୋର ି ବଜି୍ଞପ୍ ି ମୁ୍ ାବ୍, 
ଅକ୍ଟାବର ପେଲିାଠାରୁ ଟ ି୍ ସୋ୍ାମାକନ 

ଅଟଳ କପନ୍ ସନ୍ କଯାେନାକର କଯାଗୋନ 
୍ରପିାରକିବନାେ ିଁ। ଅନୟେପକ୍ଷକର, ଯେ ି
ଆପଣଙ୍ର ଡା୍ଘକର ଏ୍ ସଞ୍ଚୟ ଖା୍ା 
ରେଛି,ି କ୍କବ ଆପଣ ଅଟଳ କପନ୍ ସନ୍ 
କଯାେନା ଅଧୀନକର ଆକବେନ 
୍ରପିାରକିବ। ଯେ ି ଆପଣ ଏେ ି

କଯାେନା୍ୁ ସବସ୍କ୍ାଇବ ୍ରସିାରଛିନ୍,ି 
କ୍କବ ନୂ୍ନ ପରବିର୍ତ୍ତନଗଡୁ ି୍  ଆପଣଙୁ୍ 
ପ୍ରଭାବ ି୍  ୍ରବିନାେ ିଁ।

ଅନୟେ ପକଟ, ଯେ ିଆପଣ ଟ ି୍ ସୋ୍ା 
କେବା ସକର୍୍ ଏେ ି ସ୍ମି୍ ୍ ୁ  ସବ୍ ସ୍କ୍ାଇବ 
୍ରଛିନ୍,ି କ୍କବ ଏପର ି ପରସି୍ି୍ କିର 

େ ି୍ ାଧ୍ାରୀଙ୍  ଆ୍ାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ୍ର ି
ଆପଣଙ୍ ଟଙ୍ା କେରସ୍ତ ୍ରାଯବି। ଏେ ି
କଯାେନା ଅଧୀନକର ଗ୍ାେ୍ଙୁ୍ ୫୦୦୦ 
ଟଙ୍ା ପଯତ୍ତୟେନ୍ କପନସ୍ ନ୍ ସବୁଧିା ପ୍ରୋନ 
୍ରବିାର ବୟେବସ୍ା ରେଛି।ି ଯେ ି ଆପଣ 
ମୟୁେଚୁଆଲ୍ େଣ୍ଡକର ବନିକିଯାଗ ୍ରନ୍ ି
୍ମି୍ା ଭବଷିୟେ୍କର ଏୋ ୍ରବିା୍ୁ 
ଇଚ୍ା ୍ରନ୍,ି କ୍କବ ଅକ୍ଟାବର ୧ରୁ 
ନାମାଙ୍ନ ସଚୂନା କେବା ଆପଣଙ୍ 
ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ୍ାମଳୂ୍ କେବ। କଯଉଁମାକନ 
ନାମାଙ୍ନ ବବିରଣୀ ପ୍ରୋନ ୍ରନ୍ ି
ନାେ ିଁ କସମାକନ ଏ୍ କଘାଷଣା କେବା୍ୁ 
ପଡବି କଯ କସମାକନ ନାମାଙ୍ନ 
ସବୁଧିା ଚାେଁୁ ନାୋଁନ୍ ି | ଏେ ି ନୟିମ 
ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରୁ ଲାଗ ୁ କେବା୍ୁ ଥିଲା, ୍ନୁି୍ 
୍ା’ପକର ଏୋ୍ୁ ଅକ୍ଟାବର ପେଲିାରୁ 
୍ାଯତ୍ତୟେ୍ାରୀ ୍ରବିା ପାଇଁ ଏୋ୍ୁ ବୃଦ୍ ି
୍ରବିା୍ୁ ନଷି୍ପର୍ ି କୋଇଥିଲା।କସେପିର ି

ଅକ୍ଟାବର ୧ରୁ ଦ୍ରବୟେ ଏବଂ କସବା ୍ର 
୍ମି୍ା େଏିସଟ ି ଅଧୀନକର ୧୦ କ୍ାଟ ି
ଟଙ୍ାରୁ ଅଧି୍ ବୟେବସାୟୀଙ୍ ପାଇଁ 
ଇ-ଇନଭଏସ୍ ବାଧ୍ୟ୍ାମଳୂ୍ କେବ। 
ରାେସ୍ୱ ନଅିଣ୍ଟ୍ୁ ମୁ୍ ାବଲିା ୍ରବିା 
୍ରା ବୟେବସାୟ େଗ୍ରୁ ଅଧି୍ ଟ ି୍ ସ 
ସଂଗ୍େ ୍ରବିା ପାଇଁ ସର୍ାର ଏୋର 
ସୀମା୍ୁ ୨୦ କ୍ାଟରୁି ୧୦ କ୍ାଟ ି
ଟଙ୍ା୍ୁ ହ୍ାସ ୍ରଛିନ୍।ି ଅକ୍ଟାବର ୧ରୁ 
ଦ୍ରବୟେ ଏବଂ କସବା ୍ର ୍ମି୍ା େଏିସ୍ ଟ ି
ଅଧୀନକର ୧୦ କ୍ାଟ ି ଟଙ୍ାରୁ ଅଧି୍ 
ବୟେବସାୟୀଙ୍ ପାଇଁ ଇ-ଇନ୍ ଭଏସ୍ 
ବାଧ୍ୟ୍ାମଳୂ୍ କେବ। ଏୋଛଡା ପେଲିାରୁ 
ଏଲପେି,ି ପଏିନେ ି ଏବଂ ସଏିନେ ି
ଭଳ ି ଗୟୋସ ମଲୂୟେ ବୃଦ୍ ି କୋଇପାକର।  
ଯେ ି ଏୋ େୁଏ କ୍କବ ଅକ୍ଟାବର 
୧ ରୁ ଘକରାଇ ଏବଂ ବୟେବସାୟ ି୍  
ଏଲପେି ି ସଲିଣି୍ଡରର ମଲୂୟେ ବୃଦ୍ ି କେବ।

ଅକ୍ଟୋବର ପହଲିୋରୁ ନୂଆ ନୟିମଅକ୍ଟୋବର ପହଲିୋରୁ ନୂଆ ନୟିମ

ଅଟଳ ପେନ୍ ସନ୍ ଠାରୁ କାର୍ଡ ପେପେଣ୍ଟ ସବୁ ନୟିେ ବଦଳବି
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ମଦୁ୍ରାସ୍ୀ୍ ି ବୃଦ୍ ି କନଇ ଚନି୍ ି୍  ଭାର୍ୀୟ 
ରେିଭତ୍ତ ବୟୋଙ୍ (ଆରବଆିଇ) ପଣୁ ି ରକର 
କରକପା ୋର ବଢ଼ାଇଛ।ି କ୍ନ୍ଦୀୟ ବୟୋଙ୍ 
ଶରୁେବାର ସଧୁୋରକର  ୦.୫୦% ବା ୫୦ 
କବସସି୍  ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ ି ୍ରଛି।ି ଏୋ ସେ ି୍  
କରକପା ୋର ୫.୪୦% ରୁ ୫.୯୦% ୍ୁ 
ବୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି ଏରକଯାଗ ୁ  ଗେୃ ରଣଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ ୍ର ି ଅକଟା ଏବଂ ବୟେକ୍ତଗି୍ 
ଋଣ ପଯତ୍ତୟେନ୍ ସବୁ୍ଛି ି ମେଙ୍ା କେବ। 
ଏରପାଇଁ ଗ୍ାେ୍ଙୁ୍ ଅଧି୍ ଇଏମ୍ ଆଇ 
କେବା୍ୁ ପଡବି। ଏଠାକର ସଚୂନାକଯାଗୟେ 

କଯ,ସଧୁ ୋର ଉପକର ନଷି୍ପର୍ ି କନବା୍ୁ 
ଚଳି୍ ମାସ ୨୮ରୁ ମଦୁ୍ରାନୀ୍ ି ୍ମଟିରି 
କବୈଠ୍ ଚାଲଥିିଲା। ଆେ ି ଏ୍ ସାମ୍ାେ ି୍  
ସମ୍ଳିନୀକର ଆରବଆିଇ ଗଭର୍ତ୍ତର 
ଶକ୍ତି୍ ାନ୍ ୋସ ସଧୁ ୋରକର ବୃଦ୍ ି
କଘାଷଣା ୍ ରଛିନ୍।ି ଅଗଷ୍ଟକର ଆର୍ ବଆିଇ 
ସଧୁ ୋର ୪.୯୦%ରୁ ୫.୪୦%୍ୁ ବୃଦ୍ ି
୍ରଥିିଲା।

ଚଳି୍  ଆର ୍୍ତି ବଷତ୍ତକର ଆର୍ ବଆିଇ 
୪ ରର କରକପା ୋର ବଢ଼ାଇସାରଲିାଣ।ି 
ଅଗଷ୍ଟ ମାସକର ୫୦ କବସସି୍  ପଏଣ୍ଟ 
ବଢାଇ କରକପା କରଟ୍ ୍ ୁ  ୫.୪ 
ପ୍ର୍ଶି୍କର ପେଞ୍ଚାଇରଲା।  କସେପିକର 

କମ’ ମାସକର କରକପା ୋର ୪୦ କବସସି୍  
ପଏଣ୍ଟ  ବଢ଼ାଇ ୪.୯୦ ପ୍ର୍ଶି୍ ୍ରଥିିଲା। 
ପଣୁ ି େୁନ୍ କର ୫୦ କବସସି୍  ପଏଣ୍ଟ 
ବଢ଼ାଇ ୪.୪୦ ପ୍ର୍ଶି୍ ୍ରଥିିଲା। କମ’ 
ମାସଠାରୁ ଏପଯତ୍ତୟେନ୍ କରକପା ୋରକର 
୧.୯୦ ପ୍ର୍ଶି୍ ବୃଦ୍ ି୍ରାଯାଇଛ।ିକରକପା 
କରଟ୍ କେଉଛ ି ଆର୍ ବଆିଇ ୍ମଶ୍ତିଆଲ୍  
ବୟୋଙ୍କ୍  ୍ ୁ  କେଇଥିବା ଋଣର ସଧୁୋର। 
ଯେ ି ୍ମସ୍ତିଆଲ୍  ବୟୋଙ୍୍ୁ ଆର୍ ବଆିଇ 

କେଇଥିବା ଋଣର ସଧୁ ବଢ଼ଯିବି, କ୍କବ 
ବୟୋଙ୍ଗଡୁ ି୍  ଗ୍ାେ୍ଙୁ୍ କେଇଥିବା ଋଣର 
ସଧୁ ବଢ଼ାଇ କେକବ। େଳକର ଗ୍ାେ୍ଙୁ୍ 
ଅଧି୍ ଇଏମ୍ଆଇ ବା ୍ସି୍ତ ି କେବା୍ୁ 
ପଡବି। ଆପଣ ୨୦ ବଷତ୍ତ ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ାର ଗେୃଋଣ ୮.୬୫ ସଧୁ ୋରକର 
କନଇଛନ୍।ି ଅରତ୍ତାତ୍  ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙୁ୍ 
ପ୍ର୍ ି ମାସକର ୮.୬୫ ପ୍ର୍ଶି୍ ୋରକର 
୧୭,୫୪୫ ଟଙ୍ା ଇଏମ୍ଆଇ କେବା୍ୁ 

ପଡୁଛ।ି ଆଉ ଏକବ କରକପା କରଟ୍ କର 
୦.୫୦ ପ୍ର୍ଶି୍ ବଢ଼ବିା ପକର ଆପଣଙ୍ 
ଋଣର ସଧୁା ୋର ବଢ଼ ି ୯.୧୫ ପ୍ର୍ଶି୍ 
କୋଇଯବି। କସେ ି େସିାବକର ଆପଣଙୁ୍ 
ମାସକର ୧୮.୧୮୮ ଏଇଏମ୍ ଆଇ 
କେବା୍ୁ ପଡବି। େଳକର ଆପଣଙୁ୍ ପ୍ର୍ ି
ମାସକର ଅଧି୍ ୬୪୧ ଟଙ୍ା କେବା୍ୁ 
ପଡବି।  ଆର୍ ବଆିଇର ଆ୍ଳନ ଠାରୁ 
ଅଧି୍ ଉପକର ରେୁଛ ି କେଶର ରକିଟଲ 
ଇନ୍ େ୍ାକଟସନ ବା ଖଚୁୁରା ସ୍ୀ୍।ି 
କେଶକର ଖଚୁୁରା ମଦୁ୍ରା ସ୍ୀ୍ ି ୬ ପ୍ର୍ଶି୍ 
ଭ ି୍ କର ରଖିବା୍ୁ କଚଷ୍ଟା ୍ରାଯାଉଥିବା 
କବକଳ ଏୋ ୭ ପ୍ର୍ଶି୍ ଉପକର 
ରେୁଛ।ି ଅଗଷ୍ଟ ମାସକର ଖଚୁୁରା ମଦୁ୍ରାସ୍ୀ୍ ି
ପଣୁରିକର ୭ ପ୍ର୍ଶି୍କର ପେଞ୍ଚଯିାଇଛ।ି  
ଏୋ ପବୂତ୍ତରୁ େୁଲାଇକର ମଦୁ୍ରାସ୍ୀ୍ ି
୬.୭୧ ଥିଲା। େୁନକର ୭ ପ୍ର୍ଶି୍, 
କମ’କର ୭.୦୪ ପ୍ର୍ଶି୍, ଏପ୍ରଲି୍ କର 
୭.୭୯ ପ୍ର୍ଶି୍ କୋଇଥିଲା। ସର୍ାର 
ମଦୁ୍ରାସ୍ୀ୍ ି୍ ୁ  ୬ ପ୍ର୍ଶି୍ ରଖିବା୍ୁ କଚଷ୍ଟା 
୍ରୁଥିକଲ ବ ି ସେଳ କେଉ ନ ଥିବାରୁ 
କରକପା ୋର ବଢ଼ାଉଛନ୍।ି

ଦୀୋବଳ ିେବୂ୍ଡରୁ ଆର୍ ବଆିଇ ପଦଲା ଗ୍ାହକଙୁ୍ ବଡ଼ ଝଟ୍ କା

ରେର�ୋ ହୋେରେ ୫୦ ରେସସି୍  �ଏଣ୍ଟ େୃଦ୍ ିରେର�ୋ ହୋେରେ ୫୦ ରେସସି୍  �ଏଣ୍ଟ େୃଦ୍ ି
 �୪ର୍ଡ ରର ୋଇଁ ବଢ଼ଲିା ସଧୁହାର
 �୪ ରରପର ୧.୯୦% ବଢ଼ଲିା
 �ଋଣ େହଙ୍ା, ଇଏମ୍ ଆଇ ବଢ଼ବି
 � ୨୦ ବର୍ଡର ୩୦ ଲକ୍ଷର ଋଣ ଉେପର 
୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଅଧକ ସଝୁବିାକୁ େଡ଼ବି

ମ ୋ ନ ର � ୋ େ ି ନ୍ଦ �ୁ େ / ମ ୋ ଣ ତ୍ ରୀ , 
୩୦ୋ୯(ସମସି): ବେସରକାରୀ କମ୍ାନୀ 
ବକାର କାେ୍ବନକ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ାଇବେଟ 
ଲମିବିଟଡ ପକ୍ଷର୍ ପରବିେଶ ସର୍କ୍ଷା 
ନମିବତେ େୟୁାପକ କାର୍ବୟୁକ୍ରମ ହାତକ୍ 
ନଆିରାଇଥିୋ ବେବେ କମ୍ାନୀ ପ୍ସ୍୍ତ 
ବକାର କାେ୍ବନ ଚ୍ଲ୍ା କାଠ ଚ୍ଲୀବର 
ବରାବେଇ କର୍ଥିୋ ଗରେି ଜନତାଙ୍୍ 
ମାଗଣାବର େଣ୍ଟନ କରାରାଉଛ।ି ଗୟୁାସ 
ଦରର ଅବହତ୍କ ମଲୂୟୁ େୃଦ୍ ି ସାଧାରଣ 
ବଲାକଙ୍ ୋତ ହାଣ୍ ି ଉପବର ପ୍ୋେ 
ପକାଉଥିୋ ବେବେ ଜାବେଣୀ କାଠର 
ଅୋେ ସାଧାରଣ ବଲାକଙ୍୍ ଅତଷି୍ଠ 
କରସିାରଲିାଣ।ି ଏହାକ୍ ଦୃଷ୍ବିର ରଖି 
ଉପବରାକ୍ତ କମ୍ାନୀ େେିନି୍ନ ଅଞ୍ଚେବର 
ବେୈଠକ କର ିକମ୍ାନୀ ପ୍ସ୍୍ତ ବକାର କାେ୍ବନ 
ଚ୍ଲ୍ାର ଉପକାରତିା ଓ େୟୁେହାର େେିୟବର 
କମ୍ବଶାୋ ମାଧ୍ୟମବର ସବଚତନତା 
ସଷୃ୍ ି କର୍ଛ।ି ଗର୍୍ୋର େଡସାହ ି େ୍ଲକ 
ମାନବଗାେନି୍ଦପର୍ ପଞ୍ଚାୟତବର କମ୍ାନୀ 
ପକ୍ଷର୍ ଏକ କମ୍ବଶାୋ ଓ ସବଚତନତା 
କାର୍ବୟୁକ୍ରମ ଅନ୍ଷ୍ଠତି ବହାଇରାଇଛ।ି 
ମାନବଗାେନି୍ଦପର୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ି ସେୟୁ 
ରାବକଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍ ସୋପତତି୍ୱବର 
ଅନ୍ଷ୍ଠତି କାର୍ବୟୁକ୍ରମବର ସରପଞ୍ଚ କ୍ନ ି
ସଂି, ପେୂ୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନବରନ୍ଦ୍ର ସଂି, 
କମ୍ାନୀର ରାଜୟୁ ମଖ୍ୟୁ ଅପ୍ତୀ ବସଠ,ି 

େରଷି୍ଠ ପରଚିାେକ ଅପେୂ୍ବ ଦାସ, ଆଞ୍ଚେକି 
ପରଚିାେକ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହ୍, ଜଲି୍ା ସଂବରାଜକ 
ସମରାୟ ବସାବରନ ପ୍ମଖ୍ ଉପସ୍ତି 
ଥିବଲ। କମ୍ାନୀ ପକ୍ଷର୍ େଶି୍ୱର ୧୭ଟ ିବଦଶ 
ସବମତ ୋରତେେ୍ବର ୨୦ଟ ି ରାଜୟୁବର 
ଏବେ ଏହ ିବକାର କାେ୍ବନ ଚ୍ଲ୍ା କାଠ ଚ୍ଲୀ 
ଥିୋ ଗରେି ଜନତାଙ୍୍ ମାଗଣାବର େଣ୍ଟନ 
କରାରାଉଥିୋ େରଷି୍ଠ ପରଚିାେକ ଶ୍ୀ ଦାସ 
ପ୍କାଶ କରଥିିବଲ। ଏହ ି ଚ୍ଲ୍ା ପାରମ୍ରକି 
ଚ୍ଲ୍ା ତ୍େନାବର ୭୫ ପ୍ତଶିତ କମ୍  
କାଠବର କମ୍  ଧଆୂ ଁସହତି କମ ସମୟବର 
ବରାବେଇ କରେିାବର ଫେପ୍ଦ ଅବଟ। 
୩ ହଜାର ଟଙ୍ା ମଲୂୟୁର ଏହ ି ଚ୍ଲ୍ାକ୍ 
ପ୍ାଥମକି ସ୍ରବର ଗ୍ାମାଞ୍ଚେବର ରହ୍ଥିୋ 
ଗରେି, ଅସହାୟମାନଙ୍୍ ମାତ୍ର ଶବହ 
ଟଙ୍ାର ପଞ୍କିରଣ ରାଶ ିେଦେବର ସମ୍ର୍୍୍ବ 
ମାଗଣାବର ପ୍ଦାନ କରାରେି। ଏଥିସହତି 
ଏହ ି ଉନ୍ନତ ଚ୍ଲ୍ାକ୍ ଲଗାତାର ୪େେ୍ବ 
େୟୁେହାର କରଥିିୋ େୟୁେହାରକାରୀଙ୍୍ 
ମଧ୍ୟ ବପ୍ାତ୍ାହନ ରାଶ ି କମ୍ାନୀ ପକ୍ଷର୍ 
ପ୍ଦାନ କରାରେିାର େୟୁେସ୍ା ରହଥିିୋ 
ଅତଥିିମାବନ ସଚୂନା ବଦଇଥିବଲ। ଆଗାମୀ 
ଦନିବର ୧୦ ଲକ୍ଷ ଚ୍ଲ୍ା କମ୍ାନୀ ପକ୍ଷର୍ 
େଣ୍ଟନ କରାରେିାର ଲକ୍ଷୟୁ ଥିୋବେବେ 
ପରବିେଶ ସର୍କ୍ଷା ଦଗିବର ଏହା ଏକ 
ମାଇଲଖଣ୍୍ଟ ବହେ ବୋଲ ି କମ୍ାନୀର 
ରାଜୟୁ ମଖ୍ୟୁ ପ୍କାଶ କରଥିିବଲ।

ଏଣକି ିକାଠ ଚୁଲ୍ା ବ୍ୟବହାରରୁ ମଳିବି ମକୁ୍ ି

ମୋ’ମୋନଙୁ୍ ମଳିବି କ୍ୋର ୍ୋବ୍ବନ ଚୁଲ୍ୋ

ଭୁବନେଶ୍ବର,୩୦ା୯(ସମସି): ରାେୟେର ଏଲ୍ ପେି ିକସବା 
କକ୍ଷତ୍ରକର ପ୍ରକବଶ ୍ରବିା୍ୁ ଯାଉଛ ିଲକକ୍ଷନ୍ୌ ଭରି୍ ି୍  ଏ୍ 
ନୂଆ ଗୟୋସ୍  ୍ମ୍ାନୀ ଇନ୍ଦରିା ଗୟୋସ୍  ଆଣ୍ଡକ୍   କପକ୍ାଲୟିମ୍  
ପ୍ରାଇକଭଟ୍  ଲମିକିଟଡ୍ । ୨୦୨୧ ୋନୁଆରୀରୁ ପ୍ର୍ଷି୍ା 
ଲାଭ ୍ରରିବା ଏେ ି୍ମ୍ାନୀ ୧୪ କ୍େ ିଘକରାଇ ଏବଂ 

୧୨,୧୭ ଏବଂ ୫ କ୍େ ି ବଶିଷି୍ଟ ବାଣେିୟିେ୍ ଏଲ୍ ପେି ି
ସଲିଣି୍ଡର େରଆିକର କସବା ପ୍ରୋନ ୍ରୁଛ।ି ୍ମ୍ାନୀ 
ଆଗାମୀ େଶେରା ପକର ଓଡଶିା ବୋରକର ଏେ ିକସବା 
ଆରମ୍ଭ ୍ରବି। ଏରପାଇ ଁ ୍ମ୍ାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 
ଡଲିର ନଯିକୁ୍ତ ି ପ୍ରରେୟିା ଆରମ୍ଭ ୍ରାଯାଇରÒବା ଇନ୍ଦରିା 

ଗୟୋସ୍  ଆଣ୍ଡକ୍   କପକ୍ାଲୟିମ୍  ପ୍ରାଇକଭଟ୍  ଲମିକିଟଡ୍ ର 
ଓଡଶିା ଇନ୍ ଚାେତ୍ତ ଅଞ୍ଜଳ ି ଅଗ୍ୱାଲ୍  ୍େଛିନ୍।ି 

ପ୍ରରମ ବଷତ୍ତ ୍ମ୍ାନୀ ରାେୟେର ୩୧୪ 
ବ୍କ୍ କର ଏେ ି କସବା ଆରମ୍ଭ ୍ରବି। ପ୍ରରମ 
ପଯତ୍ତୟୋୟକର ରାେୟେକର ୧୦୦ େଣ ଡଲିରଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ତ ି
େଆିଯବି। ୍ମ୍ାନୀର ୍ଲ୍୍ା ଏବଂ ମରରୁାରୁ 
ଏଲ୍ ପେି ି ଓଡଶିା୍ୁ ଆସଛୁ।ି ଏୋଛଡା ୍ମ୍ାନୀର 
ଅନୁକଗାଳଠାକର ଏ୍ ବଟଲଂି ପ୍ାଣ୍ଟ ସ୍ାପନ 
କଯାେନା ରେଛି।ି ଆସନ୍ା ୩-୪ ମାସ ମଧ୍ୟକର 
ଏେ ି ପ୍ାଣ୍ଟରୁ ସାରା ରାେୟେ୍ୁ ଏଲ୍ ପେି ି ସଲିଣି୍ଡର 
କଯାଗାଣ ୍ରାଯବି। ଏ ସମ୍୍ତ୍ତକର ଅଗ୍ୱାଲ 
୍ୁେନ୍,ି ଖାଉଟ ି ଇନ୍ଦରିା ଗୟୋସ୍ ରୁ ଏଲ୍ ପେି ି ସଲିଣି୍ଡର 
କନକଲ ସର୍ାରୀ ଗୟୋସ୍  ୍ମ୍ାନୀଠାରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍ା 
୍ମ୍ ମଲୂୟେକର ରନ୍ଧନ ଗୟୋସ ପାଇକବ। ଆମର 
ଗୟୋସ୍  ବୟେବୋର ୍କଲ ଏୋ େଳବିା ସମୟକର 
ବ୍ ଲୁ କେମ୍  ଆସବି। ଆକମ ଖାଉଟଙୁି୍ ଶଦୁ୍,ସଠକି୍  
ଓେନ ଏବଂ ଉଚତି୍  ସମୟକର ଗୟୋସ୍  ସଲିଣି୍ଡର 
କଯାଗାଣ ଉପକର ଗରୁୁ୍୍ କେବୁ। ଡଲିରସପି୍  ଏବଂ 
ଡଷି୍ଟବୁିୟେଟର ସପି୍  ପାଇଁ ଆଗ୍େୀ ବୟେକ୍ତ ି ବକିଶଷ 
୧୮୦୦-୪୧୯-୮୭୫୭ ନମ୍ରକର କଯାଗାକଯାଗ 
୍ରପିାରକିବ। ୍ମ୍ାନୀ ପ୍ର୍ ି ବ୍କ୍  ପାଇଁ େକଣ 
ଡଲିରଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ତ ି କେବ। ଏଠାକର ସଚୂନାକଯାଗୟେ 
କଯ, ଇନ୍ଦରିା ଗୟୋସ୍  ଆଣ୍ଡକ୍   କପକ୍ାଲୟିମ୍  ପ୍ରାଇକଭଟ୍  
ଲମିକିଟଡ େଲି୍ୀ, ମମୁ୍ଇ, ଲକକ୍୍ଷନୌ, େରୟିାଣା,ବେିାର, 
ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରକେଶ ଭଳ ି ରାେୟେକର 
୍ାର ଏଲ୍ ପେି ି କସବା ପାଇଁ କବଶ େଣାଶଣୁା। 

ଦଶହରୋ ପକର ଇନ୍ରିୋ ଗ୍ୋସ୍ ର ଏଲ୍ ପଜି ିକେବୋ ଆରମ୍ଭ
ସରକାରୀ ଗ୍ାସ୍  କମ୍ାନୀଠାରୁ ୧୦୦ 
ଟଙ୍ା କମ୍  େଲୂ୍ପର ରନ୍ଧନ ଗ୍ାସ୍ 

େ୍ାଟଫେ୍ଡ ଟପିକଟ୍ େହଙ୍ା
୧୦ ଟଙ୍ାରୁ ୨୦ ଟଙ୍ାକୁ ବୃଦ୍ଧ

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୩୦ା୯(ଏନେେ୍)ି:ଏକ ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ଘଟଣାକ୍ରନମ ନରଳବାଇ ତା’ର ପା୍ଟଫମଣ୍ଣ ଟକିଟ 
ଦର ବୃଦ୍ଧ କରଛି।ି ଏହାଫଳନର ପ୍ାଟଫମଣ୍ଣ ଟକି 
ଟ ଦର ୧୦ ଟଙ୍ାରୁ ୨୦ ଟଙ୍ାକୁ ବୃଦ୍ଧ ନହାଇଛ।ି 
ଫଳନର ନଫଷ୍ଭି୍  ଋତୁନର ନ�ାକଙୁ୍ ପ୍ାଟଫମଣ୍ଣ 
ଟକିଟ ପାଇଁ ପବୂଣ୍ଣାନପକ୍ା ଦୁଇ ଗଣୁ ଅଧକ ଅରଣ୍ଣ 
ଗଣବିାକୁ ପଡବି। ଉତ୍ସବ ଋତୁନର ପ୍ାଟଫମଣ୍ଣନର ଭଡି 
କମାଇବା �ାଗ ିଦକ୍ଣି ନରଳବାଇ ପକ୍ରୁ ଉପନରାକ୍ 
ପଦନକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏ ସମ୍ପକଣ୍ଣନର ଦକ୍ଣି 
ନରଳବାଇ ପକ୍ରୁ ଏକ ବବୃିତ୍ ି ୋର ି କରାଯାଇଛ।ି 
ନସରନର କୁହାଯାଇଛ ିନଯ ଉତ୍ସବ ଋତୁନର ଅତ୍ୟଧିକ 
ଭଡି଼କୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପ୍ାଟଫମଣ୍ଣ ଟନିକଟ୍ ମ�ୂ୍ୟ 
ଅନକଟାବର ୧ ରୁ ୨୦୨୩ ୋେୁୟାରଲୀ ୩୧ ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ତ 
ପ୍ରନତ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଟଙ୍ାକୁ ବୃଦ୍ଧ ି
କରାଯାଇଛ।ି ଫଳନର  ଅରଣ୍ଣାତ୍ ଆସନ୍ତାକା�ଠିାରୁ 
ଦକ୍ଣି ନରଳପର ଅନ୍ତଗଣ୍ଣତ ସମସ୍ତ ନରଳ ନଷ୍ସେନର 
ପ୍ାଟଫମଣ୍ଣ ଟନିକଟ୍ ୨୦ ଟଙ୍ାନର ଉପ�ବ୍ଧ ନହବ।

ଏସ୍  ଭ ିନରି୍ ତୋରକର ୧୦୦ ଶଯ୍ୋ ପନୁବ୍ବୋେ 
ଉପଭବନ ଓ ଚ ି୍ ତି୍ୋ ଉଦ୍ୋନ ଉଦ୍ ଘୋଟତି
ଡମି୍  ଡ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ମାେ୍ୟତା ଦଗିନର ପଦନକ୍ପ େଆିଯବି: ଧନମଣ୍ଣନ୍ଦ୍ର

କଣ୍ାପଡ଼ା,୩୦ା୯(ସମସି): ୍ ଟ୍ େଲି୍ା ଓଲଟପରୁଠାକର ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବକିବ୍ାନନ୍ଦ 
ୋ୍ୀୟ ପନୁବତ୍ତାସ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଓ ଗକବଷଣା ସଂସ୍ା (ଏସ୍  ଭ ିନରି୍ାର)କର ୧୦୦ଶଯୟୋ 
ବଶିଷି୍ଟ ପନୁବତ୍ତାସ ଉପଭବନ ଓ ଚ ି୍ ତି୍ା ଉେୟୋନ ଉେଘାଟ ି୍  କୋଇଯାଇଛ।ି 
ଆର୍  ଇସଏିଲ୍  ର ସାମାେି୍  ସରୁକ୍ଷା ପାଣ୍ ିଦ୍ାରା ୧୫.୮୯ କ୍ାଟ ିଟଙ୍ା ବୟେୟକର 
ନମି୍୍ତି  ଏେ ିପନୁବତ୍ତାସ ଉପଭବନ, ୋଲ୍ନ କମରାଇନ୍   ଏକ୍ସକପାଟତ୍ତ ସାମାେି୍  ସରୁକ୍ଷା 
ପାଣ୍ ିଦ୍ାରା ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ବୟେୟକର ନମି୍୍ତି  ଚ ି୍ ତି୍ା ଉେୟୋନ୍ୁ ଉଦ୍  ଘାଟନ ୍ ରଛିନ୍ ି
ବକିେପ ିରାଷ୍ଟୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େଗ୍ ପ୍ର୍ାଶ ନଡ୍ା। ଏଥିସେ ୧୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ବୟେୟକର 
ନମି୍୍ତି  ସ୍ୱାମୀ ବକିବ୍ାନନ୍ଦଙ୍ କ୍ାଞ୍ଜ ପ୍ର୍ମି ୂ୍ ୍୍ତି ୁ  ମଧ୍ୟ କସ ଉକନମାଚନ ୍ରଛିନ୍।ି 
ଏେ ି ଅବସରକର ନରି୍ାର ପରସିରକର ଆକୟାେି୍  ଉତ୍ବକର ମଖୁୟେଅ୍ଥିି ଶ୍ୀ 
ନଡ୍ା ୍େଥିିକଲ କଯ ପପିଇି ୍ଟି୍   ଆକମ ଆେ ି ବକିେଶ୍ୁ ରପ୍ାନୀ ୍ରପିାରୁଛୁ। 
େବିୟୋଙ୍ଙ୍ ସବତ୍ତାଙ୍ୀନ ଉନ୍ନ୍ ି ପାଇ ଁ କ୍ନ୍ଦ ସର୍ାର ପ୍ରାରମ ି୍ ୍ା କେଉଛନ୍ ି
ଓ କସମାକନ ସମାେକର ସମ୍ାନର ସେ ବଞ୍ଚବିା ଲକ୍ଷୟେକର ୍ାଯତ୍ତୟେ ୍ରାଯାଉଛ ି
କବାଲ ି ଶ୍ୀ ନଡ୍ା ୍େଥିିକଲ। ସମକସ୍ତ ୮ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପଯତ୍ତୟେନ୍ ୍ର୍ତ୍ତବୟେ ସମ୍ାେନ 
୍ରୁଥିବା କବକଳ ଡାକ୍ତରମାକନ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ଧର ି ୍ାଯତ୍ତୟେ ୍ରୁଥିବାରୁ କସମାନଙୁ୍ 
ଆନ୍ର ି୍  ୍ୃ୍ଜ୍ଞ୍ା େଣାଇଥିକଲ। ଅନୟେ୍ମ ଅ୍ଥିି କ୍ନ୍ଦ େକ୍ଷ୍ା ବ ି୍ ାଶ, ଶକି୍ଷା 
ଓ ଉେୟେମ ି୍ ା ମନ୍ତୀ ଧକମତ୍ତନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ୍େଥିିକଲ କଯ କମାେୀ ସର୍ାର ଅସବିା 
ପକର ବ ି୍ ଳାଙ୍ଙ୍ର ପରଭିାଷା ବେଳାଯାଇ କସମାନଙୁ୍ େବିୟୋଙ୍ ଆଖୟୋ ପ୍ରୋନ 
୍ରାଯାଇଛ।ି ନରି୍ାର୍ୁ ଏ୍ ଅନ୍େତ୍ତା୍ୀୟ ସ୍ତରର ସଂସ୍ାକର ପରଣି୍ ୍ରାଯବି। 
ସାମାେି୍  ନୟୋୟ ଓ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତୀ୍ରଣ ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସକିଲ 
ନରି୍ାର୍ୁ ଡମି୍ ଡ ବଶି୍ୱବେିୟୋଳୟ ଭାକବ ମାନୟେ୍ା ପ୍ରୋନ ୍ରାଯବି କବାଲ ିକ୍ନ୍ଦ 
ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ର୍ାଶ ୍ରଥିିକଲ। ସମ୍ାନ ି୍  ଅ୍ଥିି କ୍ନ୍ଦ ସାମାେି୍  ନୟୋୟ ଓ 
ସଶକ୍ତୀ୍ରଣ ମନ୍ତୀ ଡାକ୍ତର ବୀକରନ୍ଦ ୍ୁମାର ନରି୍ାରର କସବା ଓ ନୂ୍ନ ଭବନ 
ବଷିୟକର ଉଦ୍  କବାଧନ କେଇଥିକଲ। ନରି୍ାର ନକିଦ୍ତ୍ତଶ୍ ଡାକ୍ତର ପ୍ ି୍ ପାବନ 
ମୋନ୍ଙି୍ ସକମ୍ ଅ୍ଥିିମାକନ େବିୟୋଙ୍ଙୁ୍ ବଭିନି୍ନ ସୋୟ୍ ଉପ୍ରଣ 
ବଣ୍ଟନ ୍ରଥିିକଲ। ଅ୍ଥିିମାକନ ‘ପନୁବତ୍ତାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ’ ପତ୍ର ି୍ ାର ଉକନମାଚନ 
୍ରଥିିକଲ। ପ୍ରାରମ୍ଭକର ବଭିାଗୀୟ ସଚବି ରାକେଶ ଅଗ୍ୱାଲ ଅ୍ଥିି ପରଚିୟ ଓ 
ଆର୍  ଇସଏିଲ୍  ର ୍ାଯତ୍ତୟେନବିତ୍ତାେୀ ନକିଦ୍ତ୍ତଶ୍ ଟଏିସ୍  ସ ିକବାଚ ଧନୟେବାେ କେଇଥିକଲ।

ଆକେୋଚୋମ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଆିଲ 
ଡି୍ ୋକବ୍ବୋନୋଇକଜେନ େମ୍ଳିନୀ 

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର , ୩ ୦ ା ୯ ( ସ ମ ି ସ ) :  
ରାେୟେ ପ୍ରେୂଷଣ ନୟିନ୍ଣ କବାଡତ୍ତ 
(ଓଏସପସିବି)ିର ମଳି ି୍  ସେକଯାଗକର 
ଆକସାସଏିକଟଡ ଚାମ୍ର ଅେ ୍ମସତ୍ତ 
ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ,ି ଓଡଶିା ସର୍ାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଆିଲ 
ଡି୍ ାକବତ୍ତାନାଇକେସନ ସମ୍ଳିନୀ ୨୦୨୨ 
କନଟ୍  େକିରା ପାଇ ଁକରାଡ ମୟୋପ୍  ଅନୁଷ୍ ି୍  
କୋଇଯାଇଛ।ି  ଏେ ି ସମ୍ଳିନୀ ସମଗ୍ 
ବଶି୍ୱକର ଡି୍ ାକବତ୍ତାନାଇକେସନ ଭବଷିୟେ୍ 
ପାଇ ଁ ପରବିର୍ତ୍ତନ୍ୁ କପ୍ରରଣା କେବ ଓ 
ଶନୂୟେ ୍ାବତ୍ତନ ପ୍ର୍ଶିର୍ୁ ି୍ ୁ  ପରୂଣ ୍ରବିାକର 
ସୋୟ୍ କେବ। ୍ୃଷ ିମନ୍ତୀ ରକଣନ୍ଦ ପ୍ର୍ାପ 
ସ୍ୱାଇ,ଁ କରରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦି୍ାନ୍ ୋସ ଏବଂ 

େଙ୍ଲ, ପରକିବଶ ଓ େଳବାୟ ୁପରବିର୍ତ୍ତନ 
ବଭିାଗର ପ୍ରମଖୁ ସଚବି ସ୍ୟେ୍୍ ସାେୁ 
ଏବଂ ବରଷି୍ ନକିଦ୍ତ୍ତଶ୍ ଆକସାଚାମ- ପବୂତ୍ତ ଓ 
ଉର୍ର ପବୂତ୍ତ ପରମନି୍ଦରେି୍  ୍ାଉର ଏରକର 
କଯାଗକେଇରକଲ।  ଏେ ି ସମ୍ଳିନୀକର 
ବଭିନି୍ନ ପଯତ୍ତୟେକବକ୍ଷ୍,ବକିଶଷଜ୍ଞ, 
ଇଂେନିୟିର, କନ୍ୃବୃନ୍ଦ, ନୀ୍ ି ନମିତ୍ତା୍ା ଓ 
ନୟିାମ୍, କ୍ନ୍ଦୀୟ ୍ରା ରାେୟେପ୍ରେୂଷଣ 
କବାଡ, ସାମଦୁ୍ର ି୍  େୀବ ବଜି୍ଞାନୀ, 
େଳବାୟ ୁ ବକିଶଷଜ୍ଞ, ପରକିବଶ ନୟିାମ୍ 
ଏକେନସ,ି ପ୍ରଯକୁ୍ତ ି ବେିୟୋ ବକିଶଷଜ୍ଞ 
ପ୍ରମଖୁ ବୟେକ୍ତମିାକନ ଡି୍ ାକବତ୍ତନାଇକେସନ 
ପ୍ରସଙ୍ ଉପକର ଆକଲାଚନା ୍ରଥିିକଲ।
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ଶନବିାର, ୧ ଅକ୍ଟାବର ୨୦୨୨

ଅବଶଷିାାଂଶ...

ମଶିନ ଶକ୍ ିହାତରେ...
ଏହାର ଦ୍ାରା ଏହ ି ଯ�ାଜନା କା�୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯହଉଛ ି ଯ�ାଲ ି

ସଡୁାର ନଯିଦ୍୍ଯଶକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ା କହଛିନ୍।ି ସଚୂନା 
ଅନୁସାଯର �ର୍୍ଯମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟଯର ୧୬୭ ଟ ି ଆହାର ଯକନ୍ଦ୍ର 
ଚାଲୁଛ।ି ଏହାର ପରଚିାଳନା ଦାୟତି୍ୱଯର ୧୮୫ଟ ି ମଶିନ୍   ଶକ୍ ି
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଯ�ାଷ୍ୀ ନଯି�ାଜତି ରହଛିନ୍।ି ୫ ଟଙ୍ାଯର 
ସସୁ୍ୱାଦୁ ପଷୁ୍କିର ଭାତ ଡାଲମା ସହତି ଆଚାର ପ୍ରସୁ୍ତ ତଥା 
ପରଯି�ଷଣ କର�ିା ପାଇଁ ୩୮ଟ ି ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରନ୍ଧନଶାଳା ଓ 
ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ଯେଙ୍ାନାଳ ତଥା �ାରପିଦାଯର ୩ ଟ ି ଆଚାର ତଆିର ି
ଯକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାପନ କରା�ାଇଛ।ି ଅତ୍ୟାଧନୁକି ଯଷ୍ନଯଲସ୍   ଷ୍ଲି୍   
ରନ୍ଧନ ଉପକରଣ ଓ ପରଷ�ିା ପାତ୍ର ସହ ୮୬ଟ ି ପରଷି୍ାର ଓ 
�ଯିଶାଧିତ ପର�ିହନ �ାନଯର ଏହ ି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ �ଭିନି୍ନ ଆହାର 
ଯକନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍ଯର ସସୁଂଯ�ାଜତି ଉପାୟଯର ପହଞ୍ା�ାଉଛ ିଯ�ାଲ ି
�ଭିା� ପକ୍ଷରୁ କୁହା�ାଇଛ।ି

 ଆହାର ଯକନ୍ଦ୍ର�ଡ଼ୁକିଯର ୧୩ ଯକାଟ ିଯଭାଜନ ପରଯି�ଷତି 
ଯହାଇଥି�ା ଯ�ଯଳ, ଯକାଭଡି ମହାମାରୀର ଭୟା�ହତା 
କାଳଯର ୧ ଯକାଟରୁି ଅଧିକ ଯଭାଜନ ଯଲାକଙ୍ ପାଖଯର 
ପହଞ୍ା�ାଇପାରଛି।ି ଏହ ି ‘ଆହାର ଯକନ୍ଦ୍ର’ ମାନଙ୍ର ପରଚିାଳନା 
ନମିଯନ୍ ଯକୌଣସ ିଯ�ାଜନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ ଅନୁଦାନ ଉପଯର ନଭି୍ଯର 
ନ କର ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ରଲିଫି ପାଣ୍ ିଭଳ ିସ୍ୱତନ୍ତ ପାଣ୍ରି ଉପଯ�ା� 
କରା�ାଉଛ।ି ମଶିନ୍   ଶକ୍ ି ଯ�ାଷ୍ୀଙ୍ ଦକ୍ଷତା �ୃଦ୍ ି ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା 
ସରକାରଙ୍ �ହୃ ନନିମାଣ ଓ ନ�ର ଉନ୍ନୟନ �ଭିା� ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ 
ସହରାଞ୍ଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ା (ସଡ଼ୁା) ଜରଆିଯର �୍ୟାପକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
କା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନଆି�ାଇଛ।ି ମହୀଶରୂ ସ୍ତି ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ 
ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଓ �ଯ�ଷଣା ପ୍ରତଷି୍ାନକୁ ପରଦିଶ୍ଯନ କର ି
ଜ୍ାନ ଆହରଣ କର�ିାକୁ ଓଡ଼ଶିାର ମଶିନ୍   ଶକ୍ ିଯ�ାଷ୍ୀଙୁ୍ ସଯୁ�ା� 
ଦଆି�ାଇ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଓ �ଣୁ�ର୍ା ସନୁଶି୍ତି କରା�ାଇଛ ିଯ�ାଲ ି
ନ�ର ଉନ୍ନୟନ �ଭିା� କହଛି।ି 

୪ର�ାଟେୁି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ...
ଯକାଠା, ନଳିାଦ୍ୀ�ହିାର ପ୍ରଥମ ଲାଇନଯର ଥି�ା ଦୁଇ ମହଲା 

ଯକାଠା, ଯ�ା�ନି୍ଦ �ହିାର ୯ମ ଲାଇନ ସ୍ତି ତାଙ୍ ସହଯ�ା�ୀଙ୍ 
�ାସଭ�ନ, ଶକ୍ନି�ର ସ୍ତି ତାଙ୍ ସମ୍ପକ୍ଯୀୟଙ୍ �ାସଭ�ନ, 
�ୁ�ଡୁା ନୂଆସାହ ି ସ୍ତି ନଜି �ାସଭ�ନ, �ାଲପିଣି୍ ି ସାହ ି ସ୍ତି 
ଘରର ପରଚିାରକଙ୍ �ାସଭ�ନ ଭଳ ି ୯ଟ ି ସ୍ାନଯର ଚେଉ 
କରା�ାଇଥିଲା। ଏହ ି ଚେଉଯର ଭଜିଲିାନ୍ସର ଜଯଣ ଅତରିକି୍ 
ଏସପଙି୍ ସଯମତ ୪ ଜଣ ଡଏିସପ,ି ୯ ଇନ୍ସଯପକ୍ଟର ସାମଲି 
ଯହାଇଥିଯଲ। ଚେଉ ଯ�ଯଳ ଶ୍ୀ ସାହୁଙ୍ ନକିଟରୁ ନ�ଦ ୧ଲକ୍ଷ 
୩୮ ହଜାର ଟଙ୍ା, ଶ୍ୀ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍ ପର�ିାର ନାମଯର ଥି�ା ୮୫ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର �୍ୟାଙ୍ ଓ ଜୀ�ନ�ୀମା ଜମା, ୮ ଲକ୍ଷ ୩୫ ହଜାର 
ଟଙ୍ାର ସନୁା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍ାର, ୧୧ ଲକ୍ଷ ୪୮ ହଜାର ଟଙ୍ାର 
ଆସଭା�ପତ୍ର, ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର କାର, ୩ଟ ି ଯମାଟରସାଇକଲ 
ଆଦ ି ଠା� କରା�ାଇଥିଲା। �ଜିୟ�ହିାର ସ୍ତି �ାସଭ�ନର 
ମଲୂ୍ୟ ୧ଯକାଟ ି ୩୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଯହ� ଯ�ାଲ ି କୁହା�ାଇଥି�ା 
ଯ�ଯଳ ନୀଳାଦ୍�ିହିାର ଓ ବ୍ରହ୍ମପରୁଯର ଥି�ା ୨ଟ ିପ୍ଲଟର ମଲୂ୍ୟାୟନ 
କରା�ାଉଛ ିଯ�ାଲ ିଭଜିଲିାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହା�ାଇଛ।ି

ପରୂଧ୍ବତନ ଜୁନୟିେ...
 ଶଳୁ୍କ ଫାଟକଯର କା�୍ଯ୍ୟ କରୁଥି�ା ଯ�ଯଳ ୨୦୦୩ ମସହିାଯର 

ଭଜିଲିାନ୍ସ ଜାଲଯର ପଡ଼ଥିିଯଲ। ଆୟ �ହଭୁି୍ଯତ ସମ୍ପର୍ ି ଠୁଳ 
ମାମଲାଯର ଭଜିଲିାନ୍ସ �ଭିା� ତାଙ୍ କା�୍ଯ୍ୟାଳୟ, �ାରପିଦାସ୍ତି 
ଭଡାଘର, ଯପୈତୃକ ଓ ଶଶରୁ ଘଯର ଏକକାଳୀନ ଚେଉ କରଥିିଲା। 
ଘଟଣାଯର ଭଜିଲିାନ୍ସ �ଭିା� ତାଙୁ୍ �ରିଫ କରଥିିଲା। ପର�ର୍୍ଯୀ 
ସମୟଯର ଯସ ଚାକରିରୁି ଯସଚ୍ାକୃତ ଅ�ସର ଯନଇଥିଯଲ। 
ମାମଲାର �ଚିାର ସ୍ୱତନ୍ତ ଭଜିଲିାନ୍ସ ଯକାଟ୍ଯଯର ଚାଲଥିି�ା 
ଯ�ଯଳ ତଦନ୍ ରଯିପାଟ୍ଯ ଓ ୧୪ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍ �ୟାନକୁ ଭରି୍ ିକର ି
�ଚିାରପତ ିଉପଯରାକ୍ ଶଣୁାଣ ିକରଛିନ୍।ି ସରକାରଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ପପି ି
ଶାନ୍ନୁ ଦାଶ ମାମଲା ପରଚିାଳନା କରୁଥିଯଲ।

ଆଇଜେ ନରିଦ୍ଧ୍ବଶ�ଙ୍କ...
ପ୍ରଯକାଷ୍ କାମ ସରଥିି�ା ଯ�ଯଳ ନକିଟଯର ଯକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ 

ଧଯମ୍ଯନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଛାତ୍ରା�ାସର ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିଯଲ। ଯସହଭିଳ ି
�ତ କଛିଦିନି ପଯୂ�୍ଯ ଯହାଇଥି�ା ଆଇଜରର୍  ସମା�ର୍୍ଯନ 
ଉତ୍ସ�ଯର ଅଭଭିାଷଣ ମାଧ୍ୟମଯର ଯସ �ଦି୍ୟାଥ୍ଯୀଙ୍ ମନ ଜଣିଥିିଯଲ। 
ଏଭଳ ିଜଯଣ ଦରଦୀ �ରଷି୍ ଶକି୍ଷା�ତିଙ୍ �ଯିୟା�ଯର ପ୍ରତ ିଛକ, 
�ସ୍ ଷ୍ାଣ୍ଯର ତାଙ୍ �ଷିୟଯର ଆଯଲାଚନା କରା��ିା ସହ ଯଶାକ 
ପ୍ରକାଶ କରା�ାଇଛ।ି �ଞ୍ାମ ମାଟ ି ଓ ଆଇଜର୍  ଜଯଣ �ରଷି୍ 
ଶକି୍ଷା�ତି୍  ଓ �ଯ�ଷକଙୁ୍ ହରାଇଲା ଯ�ାଲ ିଅଯନକ କହଛିନ୍।ି ଯସ 
ବ୍ରହ୍ମପରୁ �ଶି୍ୱ�ଦି୍ୟାଳୟର ସଣି୍ଯିକଟ ସଦସ୍ୟ ଥିଯଲ। ଏଥିପାଇଁ 
�ଶି୍ୱ�ଦି୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ �ଭୀର ଯଶାକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି

୭୧ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ...
ସଚ�ି, ��ୁ୍ମ ଶାସନ ସଚ�ି, ଅତରିକି୍ ଶାସନ ସଚ�ି 

ପଦ ସଂଖ୍ୟା ୩୫୯ ରହଥିିଲା। ଉପଯରାକ୍ ନଷି୍ପର୍ ି ପଯର ଏହା 
୪୭୯କୁ �ୃଦ୍ ିପାଇଛ।ି ନୂତନ ଭାଯ� ୭୦ଟ ିଅନୁଶାସନ ସଚ�ି, 
ଉପଶାସନ ସଚ�ି ୩୩, ��ୁ୍ମ ଶାସନ ସଚ�ି ୧୫ ଏ�ଂ ୨ ଅତରିକି୍ 

ଶାସନ ସଚ�ି ସଷୃ୍ ିକରା�ାଇଛ।ି ଯସହପିର ିସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର �ଭିା� ଦ୍ାରା 
ଆ�ତ ଓଡ଼ଶିା ସଚ�ିାଳୟ କା�୍ଯ୍ୟନ�ି୍ଯାହୀ ସହାୟକ, �୍ୟକ୍�ିତ 
ସହାୟକ ଓ �୍ୟକ୍�ିତ ସଚ�ି ଯସ�ା��୍ଯଯର ପନୁଃ�ନିନ୍ୟାସ 
ପ୍ରସ୍ା�କୁ କ୍ୟା�ଯିନଟ୍  ଅନୁଯମାଦନ କରଛି।ି ପ୍ରଶାସନର କା�୍ଯ୍ୟକୁ 
ତ୍ୱରାନ୍ତି କର�ିା ପାଇଁ ଉପଯରାକ୍ ��୍ଯଯର ୨୫ ଯ�ାଟ ି ପଦ 
ସଷୃ୍ ି କରା��ି। �ରଷି୍ �୍ୟକ୍�ିତ ସଚ�ି ୧୧, ପ୍ରମଖୁ �୍ୟକ୍�ିତ 
ସଚ�ିସ୍ର ୮, �ରଷି୍ ପ୍ରମଖୁ �୍ୟକ୍�ିତ ସଚ�ି୫ ଏ�ଂ ଅଧୀକ୍ଷକ 
ତଥା ପଦ-ପ୍ର�କୁ୍ ଅତରିକି୍ ଶାସନ ସଚ�ିସ୍ରଯର ଯ�ାଟଏି 
ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ କରା�ାଇଛ।ି ଏହା �ଦଳଯର ଯସହ ିଯସ�ା ��୍ଯରୁ 
ଖାଲ ି ଥି�ା ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ୨୫ ପଦ ଉଯଚ୍ଦ କର�ିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି
ନଆି�ାଇଛ।ି  ଅନୁରୂପ ଭାଯ� ଇସ୍ାତ ଓ ଖଣ ି�ଭିା� ପକ୍ଷରୁ ୨ଟ ି
�ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପ୍ରସ୍ା�କୁ କ୍ୟା�ଯିନଟ୍  ଅନୁଯମାଦନ କରଛି।ି ଖଣ ି ଓ 
ଇସ୍ାତ �ଭିା�ଯର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନଯିଦ୍୍ଯଶାଳୟକୁ �ଲିୀନ କରା��ିାକୁ 
ନଷି୍ପର୍ ିଯହାଇଛ।ି ଏହା ସହ ଓଡ଼ଶିା ସଭିଲି ସଭନିସ ପରୀକ୍ଷା-୧୯୯୧ 
ନୟିମଯର ମଧ୍ୟ ସଂଯଶାଧନ କରା�ାଇଛ।ି ଓଡ଼ଆିଯର ପରୀକ୍ଷା 
ନଷି୍ପର୍ ିଏ�ଂ �ରୁପ୍  -� ିଏ�ଂ ସ ିଅନ୍�୍ଯତ �ଭିନି୍ନ ଯସ�ା ଓ ପଦଯର 
ନ�ିକୁ୍ ି ପାଇଁ ସମନ୍ତି ସ୍ାତକ ସ୍ର ନ�ିକୁ୍ ି ନୟିମଯର ସଂଯଶାଧନ 
ପ୍ରସ୍ା�କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟା�ଯିନଟ୍  ଅନୁଯମାଦନ କରଛି।ି

କ୍ଷମତା ପାଇଁ...
କମ୍ଯକର୍୍ଯାଙୁ୍ ଆହା୍ନ ଯଦଇଛନ୍ ି �ଯିଜଡ ି ସଭାପତ ି ତଥା 

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନ�ୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। �ରମଣୁ୍ା ପଡ଼ଆି ଠାଯର 
ଆଯୟାଜତି ପଦ�ାତ୍ରା ସଂକ୍ରାନ୍ କମ୍ଯଶାଳାର ଉଦ୍ �ାପନୀ 
ସମାଯରାହଯର ଦଳୀୟ ଯନତା ଏ�ଂ କମ୍ଯୀଙୁ୍ ଉଦ୍ ଯ�ାଧନ ଯଦଇ 
ଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହଛିନ୍ ିଯ� �ଜୁି ଜନତା ଦଳ �ତ ୨୫ �ଷ୍ଯ ଧର ି
ରାଜ୍ୟ�ାସୀଙ୍ ଯସ�ାଯର ନଜିକୁ ଉତ୍ସ�୍ଯ କରଛି ିଏ�ଂ ପ୍ରତ ି�ଷ୍ଯ ଏହ ି
ପ୍ରତ�ିଦ୍ର୍ା ଅଧିକ ରୁଦ୍ମିନ୍ ଯହଉଛ।ି ଆଯମ ସମଯସ୍ ମଯନ ରଖି�ା 
ଉଚତି ଯ� ଯଲାକଙ୍ ଯସ�ା କର�ିା ପାଇ ଁରାଜନୀତ ିଯହଉଛ ିଏକ 
ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ରାଜନୀତ ିଠାରୁ ଆଦଶ୍ଯ�ତ ରାଜନୀତ ି�ହୁ ଊଦ୍୍୍ଯଯର। 
ପ୍ରଯତ୍ୟକ ନ�ି୍ଯାଚନଯର �ଯିଜଡ ି ନଜି ଆଦଶ୍ଯରୁ କଦାପ ି �ଚୁି୍ୟତ 
ଯହାଇନାହ ିଁ। ପଞ୍ାୟତ ଓ ଯପୌର ନ�ି୍ଯାଚନ ସମୟଯର ରାଜନୀତ ି
ହୁଏ। ନ�ି୍ଯାଚନ ସର�ିା ପଯର ସମଯସ୍ ମଳିତି ଭାଯ� ଯଲାକଙ୍ 
ହତି ପାଇ ଁ କାମ କର�ିା ଆ�ଶ୍ୟକ। ଏକ ଆଞ୍ଳକି ଦଳ ଭାଯ� 
ଆଯମ ସ�୍ଯଦା ଓଡ଼ଶିାର ସ୍ୱାଥ୍ଯ ଓ ସ୍ୱାଭମିାନକୁ ପ୍ରାଥମକିତା ଯଦଇ 
ଆସଛୁି। �ଜୁି ଜନତା ଦଳ ସ�ୁଯ�ଯଳ ଯଲାକଙ୍ ସଖୁ ଦୁଃଖଯର 
ନଜିକୁ ସାମଲି କର ିଆସଛି।ି ଜନଯସ�ା ହ ିଁ �ଜୁି ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ 
ସ�ୁଠାରୁ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। ଆ�ାମୀ ପଦ�ାତ୍ରାଯର ଏହ ି �ାର୍୍ଯା ଯନଇ 
ଆଯମ ଯଲାକଙ୍ ପାଖକୁ ��ିା। ଆମର ସାଲସି �ହିୀନ ଯସ�ା ଯହତୁ 
ରାଜ୍ୟ�ାସୀ ଆମକୁ ସ�୍ଯଦା ଆଶନି�ାଦ କର ିଆସଛିନ୍।ି ପଦ�ାତ୍ରାକୁ 
ଯନଇ ଆପଣମାଯନ ଯ�ଉ ଁ ଯ�ାଜନା କରଛିନ୍ ି ତାହାକୁ ମୁ ଁ ସ୍ୱା�ତ 
କରୁଛ।ି ସ�ୁ �ଷ୍ଯ ଭଳ ିଏଥର ମଧ୍ୟ ପଦ�ାତ୍ରାକୁ ଓଡ଼ଶିା�ାସୀ �ପିଳୁ 
ସମଥ୍ଯନ ଜଣାଇଯ� ଯ�ାଲ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଆଶା�୍ୟକ୍ କରଛିନ୍।ି

ମଧ୍ାହ୍ନର�ାଜନ ଖାଇ...
ପ୍ରାୟ ୮୨ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଯଲ ମଧ୍ୟ ଯକୌଣସ ି
ଅଧିକାରୀ କମିା୍ ସଆିରସସି ି ଦୃଷ୍ ି ଯଦଉ ନ ଥି�ା ଗ୍ରାମ�ାସୀ 
ଅଭଯି�ା� କରଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷଯର ସ୍ଲୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସସୁ୍ ଯହ�ା 
ଖ�ର ପାଇ �ଯିଜପ ିଯନତା ସଶୁାନ୍ ମଶି୍, ପପ ୁସାହୁ ତଥା ପ�ୂ୍ଯତନ 
�୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁ୍ରତ ଯ�ଯହରା, ନଲୁି ଝାଙ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଡାକ୍ଖାନାଯର 
ପହଞ୍ଥିିଯଲ। ମଳିଥିି�ା ସଚୂନା ଅନୁସାଯର 
ଆଜରି ମଧ୍ୟାହ୍ନଯଭାଜନ ଯମନୁ୍ୟଯର ଯସାୟା 
�ଡ଼ ି ରହଥିିଲା। ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ସ୍ାନୀୟ ଏକ 
ଯଦାକାନରୁ ଯସାୟା�ଡ ି କଣି ି ତରକାରୀ 
କରଥିି�ା ଏ�ଂ ଏହା ଖାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସସୁ୍ 
ଯହାଇଥି�ା ଅଭଯି�ା� ଯହାଇଛ।ି ଏଯନଇ 
�ଇିଓ ଅମତୃା ସାହୁଙୁ୍ ପଚାର�ିାରୁ ଯକଉଁ 
କାରଣରୁ ଏଭଳ ିଘଟଣା ଘଟଛି ିତାହାର ତଦନ୍ 
ନଯିଦ୍୍ଯଶ ଦଆି�ାଇଛ।ି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯଭାଜନଯର 
ତରୁଟ ି ଥିଯଲ କା�୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ନଆି��ି। ଯତଯ� 
ସମସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସସୁ୍ ଥି�ା ଡାକ୍ରଖାନା 
ସତୂ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଦଦ୍ତିୀୟ ସ୍ତୀ�ୁ...
ଯ�ଯଳ �ଶିଙୃ୍ଖଳା ସଷୃ୍ ି କର�ିାରୁ ସ୍ତୀ 
ପ୍ରତଯିରାଧ କରଥିିଯଲ। �ାହାଫଳଯର କୃଷ୍ଣ 
ଉର୍୍ୟକ୍ ଯହାଇ ତାଙ୍ ସ୍ତୀକୁ ଟାଙ୍ଆିଯର 
ଆକ୍ରମଣ କରଥିିଲା। ପଯର ଘଟଣାସ୍ଳଯର ହ ିଁ 
ତାଙ୍ ସ୍ତୀର  ମତୁୃ୍ୟ ଯହାଇଥିଲା । ସଚୂନା ପାଇ 
ଯସହ ି ଗ୍ରାମର କଛିଯିଲାକ ହତ୍ୟାକାରୀ କୃଷ୍ଣକୁ 
ଧର ି �ଦୁି୍ୟତ୍ ଖଣୁ୍ଟଯର �ାନ୍ଧ ି ଯଦଇଥିଯଲ 
। ଆଜ ି ସକାଳୁ ଯସହ ି ଗ୍ରାମର କଛିଯିଲାକ 
ଟକିରି ି ଥାନାଯର ଖ�ର ଯଦ�ା ପଯର ପଲୁସି 
ଘଟଣାସ୍ଳଯର ପହଞ୍ ି ଅଭ�ିକୁ୍କୁ �ରିଫ 
କରଥିିଲା। ଶ�କୁ �୍ୟ�ଯଛଦ କରା��ିା 
ପଯର ପର�ିାର ଯଲାକଙୁ୍ ହସ୍ାନ୍ର କରା��ି 
ଯ�ାଲ ି ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଏହ ି
ଘଟଣାକୁ ଯନଇ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳଯର ଚାପା 
ଉଯର୍ଜନା ଯଦଖାଯଦଇଛ।ି

ଏଣ�ି ିଓଡ଼ଆିରେ...
ସହଜ ଯହ�। ସଂଯଶାଧିତ ନୟିମ 

ଅନୁ�ାୟୀ ୟପୁଏିସସ ି ୋଞ୍ାଯର ହ ିଁ 
ଓପଏିସସ ିପରୀକ୍ଷା ଆଯୟାଜତି ଯହ�। 
ମଖୁ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ଅ�ଧି ପ�ୂ୍ଯ ଭଳ ି
ତନି ି ଘଣ୍ଟା ରହ�ି। ଓସଏିସ୍  ର ପ୍ରଲିମି୍  , 
ଯମନ୍   ଓ ଇଣ୍ଟଭୁ୍ଯ୍ୟ(ସାକ୍ଷାତକାର) ଆଦ ି
ଓଡ଼ଆିଯର ଯହ�। ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ଆି ଏ�ଂ 
ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଯର ପ୍ରସୁ୍ତ ଯହ�। 
ପରୀକ୍ଷାଥ୍ଯୀ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ଆି 
ଭାଷାଯର ପରୀକ୍ଷା ଯଦଇପାରଯି�। 
ଯତଯ� ୟପୁଏିସସ ି ଢ଼ାଞ୍ାଯର ହ ିଁ 
ସମସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଯୟାଜନ ଯହ�। 
ରାଜ୍ୟ ଏ�ଂ ଜଲି୍ା କ୍ୟାଡରର �ଭିନି୍ନ 
ପଦଯର ନ�ିକୁ୍ ି ପାଇଁ ଏଣକି ି ଏହ ି
ସଂଯଶାଧିତ ନୟିମ ଲା� ୁ ଯହ� ଯ�ାଲ ି
କ୍ୟା�ଯିନଟ୍  ଯର ନଷି୍ପର୍ ିଯହାଇଛ।ି 

ଜ ର େ ଶ୍ୱ େ , ୩ ୦ ା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଜଯଳଶ୍ୱର �୍ଲକ ଚମାର�ାଁ ପଞ୍ାୟତ 
ଚାଫଳା ଗ୍ରାମର ଆଜକୁ ୩୦�ଷ୍ଯ ଧର ି
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାହାଲ ନଜିର ପର�ିାର 
ସହତି ରହଆିସଥୁିଯଲ। ତାଙ୍ର 
ଏକମାତ୍ର ପଅୁ ସଯୁରନ୍ଦ୍ର ମାହାଲ 
(୪୬) �ତକାଲ ି ରାତ ି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା 
ସମୟଯର ଯଶାଇଥି�ା ଅ�ସ୍ାଯର 
ସପ୍ଯାଘାତଯର ମତୁୃ୍ୟ�ରଣ କରଥିିଯଲ। 
ଜଯଳଶ୍ୱର ହସ୍ଟିାଲଯର ମତୃଯଦହ 

�୍ୟ�ଯଚ୍ଦ ପଯର ଆଜ ି ଅପରାହ୍ନଯର 
ମତୃଯଦହ �ାଁଯର ପହଞ୍ଥିିଲା। ଯହଯଲ 
ଯସ ନୀଚ ଜାତରି ଯହାଇଥି�ାରୁ 
ଗ୍ରାମ�ାସୀ ଶ�ଦାହ କରାଇ ଯଦଇ ନ 
ଥିଯଲ। ଘଟଣାସ୍ଳଯର ପଲୁସି ପହଞ୍ ି
ଗ୍ରାମ�ାସୀ ଓ ମତୃକଙ୍ ପର�ିାର 
ଯଲାକଙୁ୍ �ୁଝାସଝୁା କରଥିିଯଲ 
ମଧ୍ୟ ରଯିପାଟ୍ଯ ଯଲଖାଯହ�ା ସଦୁ୍ା 
ମତୃଯଦହ ସଂସ୍ାର ଯହାଇ ପାର ି ନ 
ଥି�ା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ସଭିଲି ସଭଭିସ ମଖୁ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତ୍ି
ଭା�-୧ (କ୍ାଲଫିାଇଙ୍ଗ୍    ଯପଯପର୍  ) ନମ୍ର
ପତ୍ର-୧ (ଓଡ଼ଆି)  ୨୫୦
ପତ୍ର-୨ (ଇଂରାଜୀ) ୨୫୦
ଭା�-୨ (ଯ�ା�୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା)
ପତ୍ର-୧  ରଚନା  ୨୫୦
ପତ୍ର-୨ (ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ-୧)  ୨୫୦
ପତ୍ର-୩ (ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ-୨)  ୨୫୦
ପତ୍ର-୪ (ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ-୩)  ୨୫୦
ପତ୍ର-୫ (ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ-୪)  ୨୫୦
ପତ୍ର-୬ (ଅପ୍ସନାଲ୍   �ଷିୟ-୧)  ୨୫୦
ପତ୍ର-୭ (ଅପ୍ସନାଲ୍   �ଷିୟ-୨)  ୨୫୦
ଯମାଟ୍   ଲଖିିତ ପରୀକ୍ଷା  ୧୭୫୦
�୍ୟକ୍ତି୍ୱ ପରୀକ୍ଷା  ୨୫୦
ସମଦୁାୟ   ୨୦୦୦

ନୀଚ ଜଷାତରି ହ�ଷାଇଥିବଷାରୁ ଗଷାଁ ଶ୍ମଶଷାନ ମନଷା

ଏସ୍ ଏସ୍ ସ ି�େରି...
ପାଇଁ ନ�ିକୁ୍ ି ଲା� ି ସମନ୍ତି ସ୍ାତକସ୍ର ନ�ିକୁ୍ ି ନୟିମା�ଳୀ ୨୦୨୨’ ଭାଯ� ଏହାକୁ କା�୍ଯ୍ୟକାରୀ 

କରା��ିାକୁ ଥି�ାଯ�ଯଳ ଏକକ ଯ�ା�୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ାରା �ଭିନି୍ନ ପଦଯର ନ�ିକୁ୍ ି ଦଆି��ି। ଶକୁ୍ର�ାର 
ଏଯନଇ କ୍ୟା�ଯିନଟ୍   ମଞ୍ରୁୀ ମଳିଛି।ି 

ସଡ଼� ସେୁକ୍ଷା...
�ରୁୁତ୍ୱ ଯଦଉଛ।ି ପର�ିହନ �ଭିା�ଯର �ଭିନି୍ନ ଯସ�ା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଜ୍ାନଯକୌଶଳର ଉପଯ�ା� ଯହତୁ 

ଆଜ ି ଯସ�ାଯର ରୂପାନ୍ରଣ ଆସପିାରଛି।ି ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ଯଟଣା ଆମ ସମସ୍ଙ୍ ପାଇଁ ଅତ ି ଚନି୍ାର �ଷିୟ। ଆମ 
ରାଜ୍ୟ ସହତି ଯଦଶର �ଭିନି୍ନ ପ୍ରାନ୍ଯର �ହୁ ମଲୂ୍ୟା�ନ୍  ଜୀ�ନ ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ଯଟଣାଯର ଚାଲ ି�ାଉଛ।ି ଏହା ନା 
ଯକ�ଳ ମତୃାହତଙ୍ ପର�ିାରକୁ �ରଂ ଆମର ଅଥ୍ଯନୀତକୁି ମଧ୍ୟ �ଭୀର ଭାଯ� ପ୍ରଭା�ତି କରୁଛ।ି ଏପରସି୍ଯଳ 
ଯମାଟର �ାନ ଇଞ୍ନିୟିରଂି �୍ୟତୀତ ସଆିମ୍  ସଡ଼କ ସରୁକ୍ଷା ସନୁଶି୍ତି କର�ିା ପାଇଁ ଆଯ�ଇ ଆସ�ିା ଖସୁରି 
କଥା। �ାଡ଼ ି ଚାଳନା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, �ାଣଜି୍ିୟକ �ାଡ଼ ି ଚାଳକଙ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସରୁକ୍ଷା ଦ�ିଯର ଅନୁଷ୍ାନର 
ଅ�ାଦନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସଡ଼କ ସରୁକ୍ଷା ଦ�ିଯର ଆମର ପଦଯକ୍ଷପ ସହତି ସଆିମ୍  ଆ�କୁ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ତି ରହ�ି 
ଯ�ାଲ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଆଶା ଯପାଷଣ କରଛିନ୍।ି 

କା�୍ଯ୍ୟକ୍ରମଯର ଉଦ୍ ଯ�ାଧନ ଯଦଇ ପର�ିହନ ମନ୍ତୀ ଟୁକୁନ ି ସାହୁ କହଥିିଯଲ ଯ� ଓଡ଼ଶିାଯର ପ୍ରତ ି �ଷ୍ଯ 
ହାରାହାର ି ୭ ଲକ୍ଷ ନୂଆ �ାଡ଼ ି ପଞ୍କୃିତ ଯହଉଛ।ି ଆମର ଅଥ୍ଯନୀତରି ଅଭ�ୃିଦ୍ ି ପାଇଁ ତାହାର ଯ�ା�ଦାନ 
ରହଛି।ି ଯତଯ� �ଦ୍ନିତ ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ଯଟଣା ତୁଳନାଯର ଏହ ିଅଭ�ୃିଦ୍ ିମଲୂ୍ୟହୀନ ଯହାଇ�ାଉଛ।ି ଯତଣ ୁସମସ୍ଙ୍ 
ସହଯ�ା�ଯର ସଡ଼କ ସରୁକ୍ଷା କର�ିା ସହଜ ଯହ� ଯ�ାଲ ିଶ୍ୀମତୀ ସାହୁ କହଛିନ୍ ିଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଯର ଯହାଣ୍ା 
ଯମାଟର ସାଇଯକଲ ଓ ସ୍ଟୁର ଇଣ୍ଆିର ସଇିଓ ଅତସଶୁୀ ଓ�ାଟା, ସଆିମ୍  ସଭାପତ ି�ଯିନାଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଟାଟା 
ଯମାଟସ୍ଯର ଯ�୍ଲା�ାଲ ଯହଡ୍  ସଶୁାନ୍ ନାଏକ, ଅଯଶାକ ଯଲଲ୍ୟାଣ୍ ସଭାପତ ିଡ ଏନ୍  ଶରଭନନ୍  ଉଦ୍ ଯ�ାଧନ 
ଯଦଇଥିଯଲ।

ରାେପିଦା, ୩୦ା୯(ସମସି): ଅନ୍ଧ�ଶି୍ୱାସ, ଡାହାଣୀ ଓ 
�ଣୁ�ିାଯରଡ଼କୁି ଯନଇ ଆଦ�ିାସୀ �ହୁଳ ମୟରୂଭଞ୍ 
ଜଲି୍ାଯର ହତ୍ୟାକାଣ୍ ଥମ�ିାର ନାମ ଯନଉନାହ ିଁ। 
ଚାନୁ୍ଦଆ ପଲୁସି �ତ ୨୧ ତାରଖିଯର ସ�ୁର୍୍ଯଯରଖା 
ଯକନାଲରୁ ଉଦ୍ାର କରଥିି�ା ଅପରଚିତି �୍ୟକ୍ଙି୍ 
�ଳତି ମତୃଯଦହ ସମ୍ପକ୍ଯଯର ପଦ୍୍ଯାଫାସ କର�ିା ପଯର 
ଏହା ପ୍ରମାଣତି ଯହାଇଛ।ି ପଣୁ ି �ଣୁ�ିାଯରଡ଼ ି ସଯନ୍ଦହରୁ 
ସଂଘ�ଦ୍ ଭାଯ� ନଜି �ାଁ ଯଲାକକୁ ହତ୍ୟା ପଯର ପ୍ରମାଣ 
ନଷ୍ ଉଦ୍ୟମ ଅଭଯି�ା�ଯର ପଲୁସି ଶକୁ୍ର�ାର ୭ଜଣ 
ଅଭ�ିକୁ୍ଙୁ୍ �ରିଫ କର ିଯକାଟ୍ଯ ଚାଲାଣ କରଛି।ି 

 ସଦର ଏସଡପିଓି ପ୍ରକାଶ ଯଜମ୍ସ ଟଯ୍ା 
ଅପରାହ୍ନଯର ନଜି କା�୍ଯ୍ୟାଳୟଯର ଆହୂତ ସାମ୍ାଦକି 

ସମ୍ଳିନୀଯର ଘଟଣାର �ସୃି୍ତ ସଚୂନା ଯଦଇଛନ୍।ି 
�ତ ୨୧ତାରଖିଯର ଯଲାଧା�ଣୀ ନକିଟ ସ�ୁର୍୍ଯଯରଖା 
ଯକନାଲର ଫାଟକଯର ଲା�ଥିି�ା ଏକ ମହୁଁ �ନ୍ଦ 
ଥି�ା ଧଳା ପ୍ଲାଷ୍କି �ସ୍ା ଭତିରୁ �ଳତି ମତୃଯଦହ 
ଅଗ୍ଶିମ �ାହନିୀ ସହାୟତାଯର ଚାନୁ୍ଦଆ ପଲୁସି 
ଉଦ୍ାର କରଥିିଲା। ଏଯନଇ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ 
ପ�ୂ୍ଯକ ଶ� �୍ୟ�ଯଚ୍ଦ କର ି ତଦନ୍ ଜାର ି ରଖିଥିଲା। 
ଯତଯ� ଯକାଠା�ଲି୍ା ଗ୍ରାମର ଜଯଣ ମହଳିା ତାଙ୍ 
ଶାଶଙୁ୍ ସହତି ୨୭ତାରଖିଯର ପହଞ୍ ିତାଙ୍ ସ୍ୱାମୀ ୧୭ 
ତାରଖିରୁ ନଯିଖାଜ ଥି�ା କହଥିିଯଲ। �ଳତି ଶ�ର 
ପନି୍ଧାଲୁ�ା ଉଭୟଙୁ୍ ଯଦଖାଇ�ା ପଯର ଯସମାଯନ 
ଚହି୍ନଟ କରଥିିଯଲ। 

ଗଣୁଗିଷାହରଡ଼ ିସହଦେ�ରୁ ହ�ଷାଇଥିଲଷା �ତ୍ୟଷା
ରସ୍ାେୁ ଗେତି ମତୃରଦହ ଉର୍ାେ ଘଟଣା; ୭ ଗେିଫ
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ଶନବିାର, ୧ ଅକ୍ଟାବର ୨୦୨୨

ଖାତା, ୍ଲମ ପ୍ରଦାନ ୍କଲ 
ପରୁାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ
ମନମଣୁ୍ଡା,୩୦।୯(ସମସି): ଶତଡାବ୍ଦୀ ପରୁଡାତନ ମନମଣୁ୍ଡା ସରକଡାରଦୀ ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ଡାଥମକି ବଦି୍ଡାଳୟକୁ ଗରୁୁବଡାର ପରଦିଶ୍ଶନ କରଥିିଲେ ବଲିଦଶ ଲେରନ୍ଡା 
ପରୁଡାତନ ଛଡାତ୍ରଛଡାତ୍ରଦୀ ଦମ୍ପତ୍।ି ମନମଣୁ୍ଡା ନବିଡାସଦୀ ପ୍ଡାଧ୍ଡାପକ ଡଡା. କଲିଶଡାରଚନ୍ଦ୍ର 
ଲମଲେର ଏବଂ ତଡାଙ୍କ ଧମ୍ଶପତ୍ଦୀ ରଶ୍ମିୟଦୀ ଲମଲେର ଏେ ି ବଦି୍ଡାଳୟଲର 
ପ୍ଡାଥମକି ଶକି୍ଡା ଗ୍ରେଣ କରଥିିଲେ। ଡଡା. ଲମଲେର ଆଫି୍କଡା ମେଡାଲଦଶ 
ଇଥିଓପଆି ଲଦଶ ବୁଲେଲେଡାରଡା ବଶି୍ୱବଦି୍ଡାଳୟ ଅନ୍ଗ୍ଶତ କଲେଜ ଅେ 
ବଜିଲନସ ଆଣ୍ ଇଲକଡାଲନଡାମକି୍ସ ମ୍ଡାଲନଜଲମଣ୍ଟ ବଭିଡାଗଲର ପ୍ଡାଧ୍ଡାପକ 
ଚଡାକରି ିକରୁଥିଲେ। ଚଡାକରିରୁି ଅବସର ଗ୍ରେଣ କର ିକଛିଦିନି ତଲଳ ନଜିଜନ୍ 
ମଡାଟକୁି ଲେର ି ଆସଛିନ୍।ି ଲେଉଁ ସ୍େୁରୁ ପଢ଼ବିଡା ଆରମ୍ଭ କର ି ସେଳତଡା 
ପଡାଇଥିଲେ ଲସେ ିସ୍େୁକୁ ଲସମଡାନଙ୍କ ମନଟଡାଣ ିଲନଇଥିେଡା ଏବଂ ସ୍େୁ ଉନ୍ନତ ି
ପଡାଇଁ କଛି ିକରବିଡା ଉଲଦେଶ୍ ଲନଇ ଆଜ ିଲମଲେର ଦମ୍ପତ୍ ିସ୍େୁ ପରଦିଶ୍ଶନ 
କରଥିିଲେ। ସେକଡାରଦୀ ଶକି୍ୟତ୍ରଦୀ ରଶ୍ତିଡା ମେଡାପଡାତ୍ର ଲସମଡାନଙୁ୍କ ସ୍ଡାଗତ 
କରଥିିେଡାଲବଲଳ ପ୍ଧଡାନଶକି୍ୟତ୍ରଦୀ ରଦୀତଡା ତ୍ରପିଡାଠଦୀ ଛଡାତ୍ରଛଡାତ୍ରଦୀଙ୍କ ଠଡାଲର 
ଲସମଡାନଙ୍କ ପରଚିୟ ପ୍ଦଡାନ କରଥିିଲେ। ଡଡା. ଲମଲେର ଏେ ିସ୍େୁ ଜଦୀବନର 
ଅନୁଭୂତ ି କେବିଡା ସେ ବଡ଼ ମଣଷି, ସନୁଡାଗରକି ଲେବଡାପଡାଇଁ ଛଡାତ୍ରଛଡାତ୍ରଦୀଙୁ୍କ 
ଦଗିଦଶ୍ଶନ ଲଦଇଥିଲେ। ଆଗଡାମଦୀ ଦନିଲର ଛଡାତ୍ରଛଡାତ୍ରଦୀଙ୍କ ମଧ୍ଲର ବକ୍ତୃ ତଡା, 
ଚତି୍ରଡାଙ୍କନ ଓ ପ୍ବନ୍ଧ େଖିନ ଇତ୍ଡାଦ ି ପ୍ତଲିେଡାଗତିଡା କରଡାଇ ପରୁସ୍ଡାର 
ପ୍ଦଡାନ କରବିଡା ଓ ‘ଲମଡା ସ୍େୁ ଅଭେିଡାନ‘ ପଡାଣ୍କୁି ସେଡାୟତଡା ପ୍ଦଡାନ କରବିଡା 
ପଡାଇଁ ପ୍ତଶିରୁତ ି ଲଦଇଥିଲେ। ଏେ ି ଅବସରଲର ଡଡାକ୍ର ଲମଲେର ଦମ୍ପତ୍ ି
ବଦି୍ଡାଳୟର ଛଡାତ୍ରଛଡାତ୍ରଦୀଙୁ୍କ ଉତ୍ଡାେତି କରବିଡା ପଡାଇଁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମଠିଡା, ଖଡାତଡା ଓ 
କେମ ପ୍ଦଡାନ କରଥିିଲେ। ‘ଲମଡା ସ୍େୁ ଅଭେିଡାନ’ର ସଭଡାପତ ି ତଥଡା ବରଷି୍ଠ 
ସଡାମ୍ଡାଦକି ଲବୈଦ୍ନଡାଥ ଲେଡାତଡା ଧନ୍ବଡାଦ ଅପ୍ଶଣ କରଥିିଲେ।

ସରିଲଗିଡ଼ୁାଠାକର ମଳ ଉପଚାର ପ୍ାଣ୍ଟ ଉଦ୍ ଘାଟତି
‘ସଶକ୍ତ କେକବ ମେଳିା, ସଶକ୍ତ କେବ ଓଡ଼ଶିା’
ଭବଡାନଦୀପଡାଟଣଡା,୩୦।୯(ସମସି): ଭବଡାନଦୀପଡାଟଣଡା ଲପୌରଡାଧ୍କ୍ଡା ସଞ୍କୁ୍ଡା 
ଲବଲେରଡାଙ୍କ ଦ୍ଡାରଡା ଗରୁୁବଡାର ସରିେଗିଡ଼ୁଡାଠଡାଲର ମଳ ଊପଚଡାର ଲକନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ ଘଡାଟତି 
ଲେଡାଇଛ।ି କଡାେ୍୍ଶ କ୍ରମଲର ଲପୌର ପରଷିଦ ଉପଡାଧ୍କ୍ ବଷୁି୍ ପ୍ଧଡାନ, କଡାେ୍୍ଶ ନବି୍ଶଡାେଦୀ 
ଅଧିକଡାରଦୀ ବଳୟ ଲଦେୁରଦୀ, ପଡାନଦୀୟ ଜଳ ଲେଡାଗଡାଣ ବଭିଡାଗ ସେକଡାରଦୀ େନ୍ତଦୀ 
ବଶି୍ୱନଡାଥ ଲେଡାଶଦୀ, କଡାଉନସେିର ଶବିଡା ସଡାେୁ, ମଲେନ୍ଦ୍ର ରଡାଉତ, ରଡାଜଦୀବ ଲେଡାଚନ 
ରଡାମ, ଲପୌରପଡାଳକିଡା ସ୍ଚ୍ଛତଡା ବଲିଶଷଜ୍ଞ ତପନ ନଡାୟକ, ବଳରଡାମ ଖଲୁରଶଦୀ, 
କଳଡାେଡାଣ୍ ି ଜଲି୍ଡା ସ୍ୟଂ ସେଡାୟକ ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀ ସଭଡାପତ ି ପଡାବ୍ଶତଦୀ ମଶି୍ର, ଏସଏଚଜ ି
ସଦସ୍ଡା ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ। ମଡା’ ଶକ୍ଶିଡାଳଦୀ ସ୍ୟଂ ସେଡାୟକ ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀ ଦ୍ଡାରଡା ଏେ ି
ମଳ ଉପଚଡାର ଲକନ୍ଦ୍ର ପରଚିଡାଳତି ଲେବ ଲବଡାେ ିସଚୂନଡା ଦଆିେଡାଇଛ।ି

ନେ୍ଶଡା,୩୦।୯(ସମସି): କଳଡାେଡାଣ୍ ି ଜଲି୍ଡା 
ନେ୍ଶଡା ବ୍ଲକ ସମ୍ଳିନଦୀ କକ୍ଲର ଗରୁୁବଡାର 
ଜଲି୍ଡାପଡାଳ ପ.ି ଅଲନ୍ଷଡା ଲରଡ୍ଦୀଙ୍କ 
ଅଧ୍କ୍ତଡାଲର ବ୍ଲକସ୍ତରଦୀୟ ମଶିନଶକ୍ ି
ଋଣଲମଳଡା ଅନୁଷ୍ଠତି ଲେଡାଇଛ।ି ଏେ ି
ଅବସରଲର ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଡାୟତର 
୨୧୫ ସ୍ୟଂ ସେଡାୟକ ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀକୁ ବଭିନି୍ନ 
ବ୍ଡାଙ୍କ ଜରଆିଲର ୫ ଲକଡାଟ ି ୭୧ େକ୍ 
ଟଙ୍କଡା ଋଣ ଲେଡାଗଡାଇ ଦଆିେଡାଇଛ।ି 

କଡାେ୍ଶ୍କ୍ରମଲର ବଡିଓି ବଡାସନ୍ଦୀ ଲସଠଦୀ, 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଡା ମଲନଡାରମଡା ମେଡାନ୍,ି ଉପଡାଧ୍କ୍ 
ଦୁଗ୍ଶଡାପ୍ସଡାଦ ମେଡାନ୍,ି ସଡିପିଓି ନବିଡାସନିଦୀ 
ବଶି୍ୱଡାଳ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ରେ ି ସରକଡାରଙ୍କ 
ଲେଡାଜନଡା ଓ ମଶିନଶକ୍ରି ଆଭମିଖୁ୍ 
ବଷିୟଲର ଆଲେଡାଚନଡା କରଥିିଲେ। ବ୍ଲକ 
ଓ ଶଶି ୁବକିଡାଶ ପ୍କଳ୍ପର ସମସ୍ତ କମ୍ଶଚଡାରଦୀ, 
ଲେଡାକପ୍ତନିଧିି ଉପସ୍ତି ରେ ି କଡାେ୍ଶ୍କ୍ରମ 
ପରଚିଡାଳନଡାଲର ସେଲେଡାଗ କରଥିିଲେ।

ବେଡାଙ୍ରି,୩୦।୯(ସମସି): ବକିଡାଶ 
ମେ୍ ି ଲପେଶଆିେଟି ି େପେଟିଡାେ ବରଗଡ଼ ଓ 
ବେଡାଙ୍ରି ଲସ୍ଚ୍ଛଡାଲସବଦୀ ସଂଗଠନର ମଳିତି 
ଆନୁକୂେ୍ଲର ବେଡାଙ୍ରିଲର ବଶି୍ୱ େତୃଦୟ 
ଦବିସ ପଡାଳତି ଲେଡାଇେଡାଇଛ।ି ସକଡାଳୁ 
ଲକଡାଶଳ କଳଡାମଣ୍ଳ ପଡ଼ଆିଲର ପ୍ଥଲମ 
ଏକ ସଲଚତନତଡା ରଡାେକୁି ବେଡାଙ୍ରି 
ଜଲି୍ଡାପଡାଳ ଚଞ୍ଳ ରଡାଣଡା ଓ ବେଡାଙ୍ରି 
ଆରକ୍ଦୀ ଅଧଦୀକ୍କ ନଦୀତନି କୁଶେକର 
ପତଡାକଡା ଲଦଖଡାଇ ଶଭୁଡାରମ୍ଭ କରଥିିଲେ। 
ଏେ ି ରଡାେଲିର ଲସ୍ଚ୍ଛଡାଲସବଦୀ ମଡାନଙ୍କ ସେ 
ଲମଡକିଡାେ ଅଧଦୀକ୍କ ଡଡା. ମଲେନ୍ଦ୍ର ନଡାୟକ, 
ବେଡାଙ୍ରି ଲପୌରଡାଧ୍କ୍ଡା େକିଡା ସଡାେୁ, ବେଡାଙ୍ରି 
ଲସ୍ଚ୍ଛଡାଲସବଦୀ ସଂଗଠନ, ବକିଡାଶ େପେଟିଡାେର 
ଲଜଲନରଡାେ ମ୍ଡାଲନଜର ସବ୍ସଡାଚଦୀ ରଡାୟ, 
କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଡ୍  ଲଦବଦତ୍ ତ୍ରପିଡାଠଦୀ ପ୍ମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ରେ ି ଜନସଡାଧଡାରଣଙୁ୍କ ସଲଚତନ 
କରବିଡା ସେତି ସେର ପରକି୍ରମଡା କରଥିିଲେ। 

ପଲର ସଡାମଡ୍ାଦକି ଭବନଠଡାଲର ଏକ ଲେେଥ 
ଟକ୍  କଡାେ୍୍ଶ କ୍ରମଲର ସମଲସ୍ତ ସଡାମେି 
ଲେଡାଇଥିଲେ। ଏଠଡାଲର ପ୍ଥଲମ ସମସ୍ତଙ୍କର 
ବ୍ଲଡ଼ ସଗୁର ପରଦୀକ୍ଡା କରଡାେଡାଇଥିେଡା। ଏେ ି
ଲେେଥ ଟକ୍  କଡାେ୍୍ଶ କ୍ରମଲର ବେଡାଙ୍ରି 
ଲପୌରଡାଧ୍କ୍ଡା େକିଡା ସଡାେୁ, ଇଣ୍ଆିନ ଲମଡକିଡାେ 
ଆଲସଡାସଏିସନ ସଭଡାପତ ିଡଡା. ପରୂ୍୍ଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସଡାେୁ, 
ବକିଡାଶ େପେଟିଡାେର କଡାଡଡିଓ ଲଥଡାରଡାସସି ସଜ୍ଶନ 
ଡଡା. ମଲନଡାଜ ମେଡାରଣଡା, ଛଡାତ ି ଓ େୁସେୁସ 
ବଲିଶଷଜ୍ଞ ଡଡା. ଗରିଜିଡା ଶଙ୍କର ଉଦ୍ ଗଡାତଡା ପ୍ମଖୁ 
ମଞ୍ଡାସଦୀନ ଥିଲେ। େତୃଦଲରଡାଗ ବଲିଶଷଜ୍ଞ ଡଡାକ୍ର 
ମଡାନଙ୍କ ଦ୍ଡାରଡା ସସୁ୍ େତୃଦୟ ପ୍ତ ିେତ୍ବଡାନ ଲେବଡା 
ଏବଂ େଠଡାତ େତୃଦଘଡାତରୁ ସରୁକ୍ଡା ସମନ୍୍ଧଲର 
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଲଚତନ କରଡାେଡାଇଥିେଡା। େେି ି
ପଲଟେ ମଞ୍ ପରଚିଡାଳନଡା କରଥିିବଡା ଲବଲଳ 
ଲଶଷଲର ବେଡାଙ୍ଦୀର ଲସ୍ଚ୍ଛଡାଲସବଦୀ ସଂଗଠନର 
ସଭଡାପତ ି ସଲନ୍ଡାଷ ପଟ୍ଟନଡାୟକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଧନ୍ବଡାଦ ଅପ୍ଶଣ କରଥିିଲେ।

ଲଗଡାେଡାମଣୁ୍ଡା,୩୦।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିଡାର 
ମେଳିଡାମଡାନଙୁ୍କ ଆଥ ଡିକ ଲକ୍ତ୍ରଲର ସ୍ଡାବେମଦ୍ୀ କରବିଡା 
ପଡାଇ ଁ ରଡାଜ୍ ସରକଡାର ମଶିନଶକ୍ ି ବଭିଡାଗ ପକ୍ରୁ 
ପ୍ଥମ ଥର ଦୁଇେକ୍ ଟଙ୍କଡା ଲେଖଡାଏ ଁଋଣ 
ପ୍ଦଡାନ କରୁଥିବଡା ଲବଲଳ ପ୍ଥମଥର 
ଲନଇଥିବଡା ଋଣ ସଝୁସିଡାରଥିିଲେ ଦ୍ତିଦୀୟ 
ଥରଲର ୪ରୁ ୧୦ େକ୍ ଟଙ୍କଡା ପେ୍୍ଶ ନ୍ 
ଋଣ ପ୍ଦଡାନ ବ୍ବସ୍ଡା କରଛିନ୍।ି 
ଋଣ ଲନଉଥିବଡା ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀଗଡ଼ୁକିର 
ସଦସ୍ଡାମଡାନଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ପ୍କଡାର ଚଡାଷ େଥଡା; 
ମଡାଛ, କୁକୁଡ଼ଡା ପଡାଳନ, ଲଛଳ ି ପଡାଳନ, 
ଛତୁ ସେ ପନପିରବିଡା ଚଡାଷର ତଡାେମି 
ଦଆିେଡାଉଛ।ି ଋଣ ଲନଇ ମେଳିଡାମଡାଲନ ବଭିନି୍ନ ଚଡାଷ 
ସେ କୁଟଦୀରଶଳି୍ପ ମଡାଧ୍ମଲର ଅଥ୍ଶ ଉପଡାଜ୍ଶନ କର ିଋଣ 
ପରଲିଶଡାଧ କରୁଛନ୍।ି ବଭିନି୍ନ ଗଡାଲଁର ଥିବଡା ସରକଡାରଦୀ 
ଲପଡାଖରଦୀଗଡ଼ୁକୁି ପ୍ଡାଥମକିତଡା ଭତି୍ଲିର ସ୍ୟଂ ସେଡାୟକ 
ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀକୁ ମଡାଛଚଡାଷ ପଡାଇ ଁେଜି୍  ପ୍ଦଡାନ କରଡାେଡାଉଛ ି

ଲବଡାେ ି ଗରୁୁବଡାର ଲଗଡାେଡାମଣୁ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଭଡାଗତୃେଲର 
ଅନୁଷ୍ଠତି ମଶିନଶକ୍ ି ଋଣଲମଳଡା କଡାେ୍୍ଶ କ୍ରମଲର 
ଅତଥିିମଡାଲନ ପ୍କଡାଶ କରଛିନ୍।ି

 ଏେ ି କଡାେ୍୍ଶ କ୍ରମଲର ଲଗଡାଳଡାମଣୁ୍ଡା ବ୍ଲକଲର 
ଥିବଡା ସମସ୍ତ ବ୍ଡାଙ୍କର ଶଡାଖଡା ପରଚିଡାଳକ 
ଲେଡାଗଲଦଇଥିଲେ। ବ୍ଡାଙ୍କଗଡ଼ୁକି ପକ୍ରୁ ୧୮୧ 
ସ୍ୟଂ ସେଡାୟକ ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀକୁ ୩ ଲକଡାଟ ି୭୨ େକ୍ ଟଙ୍କଡା 
ଋଣ ମଞ୍ରୁ ଲେଡାଇଛ।ି କଡାେ୍୍ଶ କ୍ରମଲର ମଖୁ୍ଅତଥିି 

ଭଡାଲବ ଲଗଡାେଡାମଣୁ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ ବନୁି୍ ମେଡାନନ୍, 
ସମ୍ଡାନତି ଅତଥିି ଭଡାଲବ ଓଡ଼ଶିଡା ଜଦୀବକିଡା ମଶିନ 
ବପିଏିମ ସଧୁଡାଂଶ ୁଲଶଖର ବଶି୍ୱଡାଳ, ସଡିପିଓି ଲପ୍ମଡା 

ମଞ୍ରଦୀ ସଡାେୁ, ଲଗଡାେଡାମଣୁ୍ଡା ଲଷ୍ଟଟ 
ବ୍ଡାଙ୍କ ଶଡାଖଡା ପରଚିଡାଳକ ବଡାେ୍କିଦୀ 
ପଣ୍ଡା, ଅତରିକି୍ ଶଡାଖଡା ପରଚିଡାଳକ 
ଆଦତି୍ ପଡାଣଗି୍ରଡାେଦୀ, ଲଗଡାେଡାମଣୁ୍ଡା ବସିସି ି
ମ୍ଡାଲନଜର ଅଞ୍ନ କୁମଡାର ଲମଲେର, 
େରଙ୍ ଶଡାଖଡା ପରଚିଡାଳକ ଜୟରଡାମ 
କୁମ୍ଭଡାର, ଲଗଡାେଡାମଣୁ୍ଡା ଲସକ୍ର ମେଳିଡା 
ପରଚିଡାରକିଡା ଅେଭିଡା ପଟ୍ଟନଡାୟକ, 
ବତୃନ୍ଡାବଡାେଡାେରୁ େଲଶଡାବନ୍ ି ନଡାଏକ, 

େରଙ୍ରୁ ମଞ୍େୁତଡା ପଟ୍ଟନଡାୟକ, ମଡାନଝରଦୀରୁ 
ପଦ୍ଡାବତଦୀ ସଡାେୁ, ମେଡାେଙି୍ରୁ ଶଡାନ୍େିତଡା ମଙ୍ରଡାଜ, 
ବଡ଼ଲଚରଗଡଁାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକିଡା ଦୁଗ୍ଶଡା, ବଏିେସ ି ଅଜୟ 
ମଡାଝଙି୍କ ସଲମତ ବଭିନି୍ନ ସ୍ୟଂ ସେଡାୟକ ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀର 
ସଭଡାଲନତ୍ରଦୀ, ସମ୍ପଡାଦକିଡା ଉପସ୍ତି ଥିଲେ।

ବ େ ଡା ଙ୍ି ର / ପୁ ଇଁ ତ େ ଡା , ୩ ୦ ଡା ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ରଡାମଜଦୀ େଡାଇସ୍େୁ କୁରୁେଠଡାଲର ପଇୁଁତେଡା ବ୍ଲକ 
େଡାଇସ୍େୁ ସ୍ତରଦୀୟ େୁଟବେ ଲଖଳଡାଳ ି ଚୟନ 
ଶବିରି ଅନୁଷ୍ଠତି ଲେଡାଇେଡାଇଛ।ି ଏେ ି ଲଖଳ 
ରଡାଜକୁମଡାର ପଡାଣଗି୍ରଡାେଦୀଙ୍କ ତତ୍ତଡାବଧଡାନଲର 
ଅନୁଷ୍ଠତି ଲେଡାଇଥିେଡା। ଏଥିଲର ପଇୁଁତଳଡା ବ୍ଲକ 

ଏବଇିଓ ଦୁବ୍ଶଡାଦଳ ମଶି୍ର ଅତଥିି ଭଡାବଲର ଲେଡାଗ 
ଲଦଇଥିଲେ। କୁରୁେ େଡାଇସ୍େୁ ପ୍ଧଡାନ ଶକି୍କ 
ସବୁଡାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଲେଡାଗଲଦଇ ଲଖଳଡାଳମିଡାନଙୁ୍କ 
ଉତ୍ଡାେତି କରଥିିଲେ। ଲଦବ ି ପ୍ସଡାଦ ରଡାଉତ, 
ବୁଦ୍ରିଡାଜ ବଶି୍ୱଡାଳ, ପ୍ବଦୀଣ କୁମଡାର ପଣ୍ଡା, ସସ୍ତିଡା 
ଗଡ଼ତଆି, ଲସୌ÷ଭଡାଗ୍ କୁମଡାର ପଜୂଡାରଦୀ ଲେଡାଗ 

ଲଦଇଥିେ। ଲଖଳ ପରଚିଡାଳନଡା କରଥିିଲେ ସଶୁଡାନ୍ 
ନଡାଗ, ସଖୁିରଡାଜ ବଶି୍ୱଡାଳ, ସଲୁରଶ କର୍୍ଶ, ପ୍ଦୁ୍ମ୍ନ 
ରଡାଉତ, ମେଡ ବଡାରକି। ସଭଡାକଡାେ୍ଶ୍ ଓ ଧନ୍ବଡାଦ 
ଅପ୍ଶଣ କରଥିିଲେ କୁରୁେ େଡାଇସ୍େୁ ଶକି୍କ ଦଗିଡାମ୍ର 
ନଡାଏକ। ଶବିରିଲର ୩୦ ଜଣ ଝଅି ଏବଂ ୭୦ ଜଣ 
ପଅୁ ଲେଡାଗ ଲଦଇଥିଲେ।

ଭବାନରୀପାଟଣାକର ଜଲି୍ାସ୍ତରରୀୟ ମଶିନଶକ୍ତ ିଋଣକମଳା
ଭ ବ ଡା ନ ଦୀ ପ ଡା ଟ ଣ ଡା , ୩ ୦ । ୯ ( ସ ମ ିସ ) : 
ମେଳିଡାମଡାନଙୁ୍କ ସଶକ୍ ଓ ଆତ୍ମନଭି୍ଶରଶଦୀଳ 
କରବିଡା ପଡାଇ ଁ ଓଡ଼ଶିଡା ସରକଡାରଙ୍କ ମଶିନଶକ୍ ି
ବଭିଡାଗ ମଡାଧ୍ମଲର ବଭିନି୍ନ ଲେଡାଜନଡା 
କରଡାେଡାଇଛ।ି ମଶିନଶକ୍ ି ମଡାଧ୍ମଲର 
ସ୍ୟଂ ସେଡାୟକ ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀଗଡ଼ୁକୁି ଋଣ ପ୍ଦଡାନ 
କରଡାେଡାଉଛ।ି ଏେ ି କ୍ରମଲର କଳଡାେଡାଣ୍ ି ଜଲି୍ଡା 
ଭବଡାନଦୀପଡାଟଣଡା ପଞ୍ଡାୟତ ସମତି ି କଡାେ୍୍ଶ ଡାଳୟ 
ପରସିରଲର ଗରୁୁବଡାର ଜଲି୍ଡାସ୍ତରଦୀୟ 
ମଶିନଶକ୍ ି ଋଣଲମଳଡା ଅନୁଷ୍ଠତି ଲେଡାଇଛ।ି 
ଜଲି୍ଡାର ୧୩ ବ୍ଲକର ସ୍ୟଂ ସେଡାୟକ ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀକୁ 
ବ୍ଡାଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଋଣ ପ୍ଦଡାନ କରଡାେଡାଇଛ।ି 
ଏଥିଲର ମଖୁ୍ଅତଥିି ରୂଲପ ଜଲି୍ଡା ପରଷିଦ 
ଅଧ୍କ୍ ପଲୁପେନ୍ଦ୍ର କୁମଡାର ସଂିଲଦଓ, ସମ୍ଡାନତି 
ଅତଥିି ରୂଲପ ଲପୌର ପରଷିଦ ଅଧ୍କ୍ଡା ସଞ୍କୁ୍ଡା 
ଲବଲେରଡା, ବ୍ଲକ ଉପଡାଧ୍କ୍ ପପୁେଡାଞ୍ଳ ି ସଡାେୁ, 
ଭବଡାନଦୀପଡାଟଣଡା ବଡିଓି ପ୍ଦୀତ କୁମଡାର ପ୍ମଖୁ 

ଲେଡାଗଲଦଇଥିଲେ। ଏେ ି ଅବସରଲର 
ଭବଡାନଦୀପଡାଟଣଡା ବ୍ଲକର ୪୪୨, ସେରଡାଞ୍ଳର 
୫୯ ସ୍ୟଂ ସେଡାୟକ ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀକୁ ବ୍ଡାଙ୍କକ୍  ପକ୍ରୁ 

୧୧ ଲକଡାଟ ି ୨୩ େକ୍ ଟଙ୍କଡା ଋଣ ପ୍ଦଡାନ 
କରଡାେଡାଇଛ।ି ରଡାଜ୍ ସରକଡାରଙ୍କ ଏେ ି
ପଦଲକ୍ପ ଲେଡାଗୁ ଁ ମେଳିଡାମଡାଲନ ଋଣ ଲନଇ 
ବଭିନି୍ନ ଲକ୍ତ୍ରଲର ଆତ୍ମନଭି୍ଶରଶଦୀଳ ଲେବଡା ସେ 

ଆର୍ôଥକ ସ୍ଚ୍ଛଳ ଲେଡାଇପଡାରଲିବ। ନଦି୍୍ଶଡାରତି 
ସମୟଲର ଋଣ ପରଲିଶଡାଧ କରବିଡା ଦଗିଲର 
େତ୍ବଡାନ ଲେବଡାକୁ ମଖୁ୍ଅତଥିି ସଂିେଲଦଓ 

ପରଡାମଶ୍ଶ କେଥିିଲେ। କଡାେ୍୍ଶ କ୍ରମଲର 
ଏସବଆିଇ ମଖୁ୍ ଶଡାଖଡା ପକ୍ରୁ ସବ୍ଶଡାଧିକ 
୧୩୬ ସ୍ୟଂ ସେଡାୟକ ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀକୁ ୨ ଲକଡାଟ ି
୮୩ େକ୍ ଟଙ୍କଡା ଋଣ ପ୍ଦଡାନ କରଡାେଡାଇଛ।ି

୫୨ କ୍ାଟ ି୯୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଋଣ ପ୍ରଦାନ

୫୬ ସ୍ୱୟଂ ସୋୟ୍ କଗାଷ୍ରୀଙୁ୍ ଋଣ ପ୍ରଦାନ

ନଲ୍ା ବ୍୍ସ୍ତରରୀୟ ମଶିନଶକ୍ତ ିଋଣକମଳା

୧୮୧ କଗାଷ୍ରୀ୍ୁ ୩ କ୍ାଟ ି୭୨ ଲକ୍ଷ ଋଣ ପ୍ରଦାନ
ଥଆୁମଳୂ ରଡାମପରୁ,୩୦।୯(ସମସି): ଥଆୁମଳୂ ରଡାମପରୁ ପଞ୍ଡାୟତ 
ସମତି ି କଡାେ୍ଶ୍ଡାଳୟ ସଭଡାଗତୃେଲର ମଶିନଶକ୍ ି ଦ୍ଡାରଡା ଗରୁୁବଡାର ଏକ 
ଋଣଲମଳଡା ଆଲୟଡାଜତି ଲେଡାଇଛ।ି ଏଥିଲର ଥଆୁମଳୂ ରଡାମପରୁ ସଡିପିଓି 
ମନିତଦୀ ବଡାଳଡା ପଟ୍ଟନଡାୟକ, ଥଆୁମଳୂ ରଡାମପରୁ ଲଷ୍ଟଟ ବ୍ଡାଙ୍କ ଶଡାଖଡା 
ପରଚିଡାଳକ, ଓଏେଏମ୍  ବପିଏିମ୍ , ବପିଏିସଙି୍କ ସଲମତ ଓଏଲ୍ ଏମ୍ ର 
ସମସ୍ତ ବ୍ଡାଙ୍କମତି୍ର, ଏମ୍ ବଲିକ, ସଆିର୍ ପ ିଏବଂ କମ୍ଶଚଡାରଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ତିଲିର 
କଡାେ୍ଶ୍କ୍ରମ ଲେଡାଇଥିେଡା। ଏଥିଲର ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ମେଳିଡା ସ୍ୟଂ ସେଡାୟକ 
ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀରୁ ପ୍ଡାୟ ୯୦ ସଦସ୍ଡା ଅଂଶଗ୍ରେଣ କରଥିିଲେ। ୫୬ ସ୍ୟଂ 
ସେଡାୟକ ଲଗଡାଷ୍ଠଦୀଙୁ୍କ ଋଣ ମଞ୍ରୁ ଲେଡାଇଛ।ି

ବେଡାଙ୍ରି, ୩୦ଡା୯(ସମସି): ଲେଡାୟର 
ସକୁଲତେ ଜଳଲସଚନ ପ୍କଳ୍ପ ଦ୍ଡାରଡା 
ପ୍ଭଡାବତି ଲେଡାଇସଂିେଡା ବ୍ଲକ ଲରଙ୍ଡାେ ି
ପଞ୍ଡାୟତ କୁମଆିପଡାେ ି ଗ୍ରଡାମଲର ଏକ 
ଜନଶଣୁଡାଣ ି କଡାେ୍୍ଶ କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଲେଡାଇେଡାଇଛ।ି ଜଲି୍ଡାପଡାଳ ଚଞ୍ଳ 
ରଡାଣଡା, ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ଡାପଡାଳ ତଥଡା 
ଲେଡାୟର ସକୁଲତେ ଜଳଲସଚନ 
ପ୍କଳ୍ପର ପନୁବ୍ଶଡାସ ଓ ଥଇଥଡାନ ପ୍କଳ୍ପ 
ନଲିଦେ୍ଶଶକ ମଲେନ୍ଦ୍ର କୁମଡାର ମେଡାପଡାତ୍ର, 
ବେଡାଙ୍ରି ଉପଜଲି୍ଡାପଡାଳ ତଥଡା ଲେଡାୟର 
ସକୁଲତେ ଜଳଲସଚନ ପ୍କଳ୍ପ ସ୍ତନ୍ତ 
ଭୂ ଅଜ୍ଶନ ଅଧିକଡାରଦୀ କୁମଡାର ନଡାଗଭୂଷଣ, 
ମଖୁ୍ ନମି୍ଶଡାଣ େନ୍ତଦୀ ନରିଞ୍ନ ରଡାଉତ, 

ତେସେିଦଡାର ସଙ୍ଘମତି୍ରଡା କଡାଲେଡା, 
ଉପଖଣ୍ ଆରକ୍ଦୀ ଅଧିକଡାରଦୀ ଲତଡାେଡାନ 
ବଡାଗ, ଲଜଡାନ ଅେିସର ନୂତନ ଲସଠ 

ପ୍ମଖୁଙ୍କ ସଲମତ ଲେଡାୟର ସକୁଲତେ 
ଜଳଲସଚନ ପ୍କଳ୍ପ ଦ୍ଡାରଡା ପ୍ଭଡାବତି 
କୁମଆିପଡାେ ି ଗ୍ରଡାମର ଚହି୍ନଟ ଲେଡାଇଥିବଡା 

ବସି୍ଡାପତି ଓ କ୍ତଗି୍ରସ୍ତ ଗ୍ରଡାମବଡାସଦୀ ତଥଡା 
ଅନ୍ ଗ୍ରଡାମବଡାସଦୀ ଲେଡାଗଲଦଇଥିଲେ। 
ଜମ ିଅଧିଗ୍ରେଣ, କ୍ତପିରୂଣ ରଡାଶ ିପ୍ଦଡାନ 
ଇତ୍ଡାଦ ି ସମ୍ପକ୍ଶଲର ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ଡାପଡାଳ 
ଗ୍ରଡାମବଡାସଦୀଙୁ୍କ ସବଲିଶଷ ବୁଝଡାଇଥିଲେ। 
ଗ୍ରଡାମବଡାସଦୀ ବ୍କ୍ଗିତ ତଥଡା ସଡାମେୂକି 
ଆପତ୍ ି ଅଭଲିେଡାଗ ଦଡାଖେ କରଥିିଲେ। 
ଜନଶଣୁଡାଣ ିକଡାେ୍୍ଶ କ୍ରମକୁ ଲଶଡାଭଡାେଡାତ୍ରଡାଲର 
ଆସ ି କଛି ି ଲେଡାକ ଲସମଡାନଙ୍କର ଦଡାବ ି
ଜଲି୍ଡାପଡାଳଙୁ୍କ ଜଣଡାଇଥିଲେ। ସଲଭ୍ଶ ଓ 
ଜନ ଶଣୁଡାଣ ି କଡାେ୍୍ଶ କ୍ରମଲର ସେଲେଡାଗ 
କର ିେଥଡାଶଦୀଘ୍ର ନଜି ନଜିର ନ୍ଡାଲୟଡାଚତି 
ପ୍ଡାପ୍ ଗ୍ରେଣ କରବିଡାକୁ ଜଲି୍ଡାପଡାଳ 
ଅନୁଲରଡାଧ କରଥିିଲେ।

ସ୍ୱଚ୍ଛ ସକବକ୍୍ଷଣ ପାଇଁ ବନି ି୍ ା 
ଏନ୍ ଏସ ିକେବ ପରୁସ୍କୃତ

୍ର୍କୃ ପ୍କ୍ଷଙ୍ ଦଲି୍ରୀ ଗସ୍ତ 
ବନିକିଡା,୩୦।୯(ସମସି): ସବୁର୍୍ଶପରୁ ଜଲି୍ଡାର ବନିକିଡା ଏନ୍ ଏସ ି
ସ୍ଚ୍ଛ ସଲବ୍ଶକ୍ଣ ପଡାଇଁ ମେଡାମେମି ରଡାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କଠଡାରୁ ପରୁସ୍ତୃତ 
ଲେଉଥିବଡାରୁ ଏନ୍ ଏସ ି ଜନପ୍ତନିଧିି ଓ କତ୍ତୃ ପକ୍୍ ମେେଲର 
ଖସୁରି େେରଦୀ ଲଖଳେିଡାଇଛ।ି ଅଲକ୍ଡାବର ୧ତଡାରଖି ଦନି 
ନୂଆଦଲି୍ଦୀସ୍ତି ତଡାଳ ଲକଡାଟରଡା ଷ୍ଟଡାଡୟିମ୍  ଠଡାଲର ଆଲୟଡାଜତି 
ଲେବଡାକୁ େଡାଉଥିବଡା ସମଡାଲରଡାେଲର ରଡାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଲ୍ଡାପଦଦୀ ମମୁୁ୍ଶ 
ଏେ ି ପରୁସ୍ଡାର ପ୍ଦଡାନ କରୁଥିବଡାରୁ ଗରୁୁବଡାର ସବୁର୍୍ଶପରୁ 
ଜଲି୍ଡାପଡାଳଙ୍କ ପ୍ତନିଧିି ଭଡାବଲର ଜଲି୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକଡାରଦୀ ତଥଡା 
ପ୍କଳ୍ପ ଅଧିକଡାରଦୀ ନେିଡାର ରଞ୍ନ କେଁର, ବନିକିଡା ଏନ୍ ଏସ ିଅଧ୍କ୍ 
ସବୁଡାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଭଡାଇ, କଡାେ୍ଶ୍ନବି୍ଶଡାେଦୀ ଅଧିକଡାରଦୀ ଶ୍ରଦୀକୁମଡାର ରଥ, 
ପରମିଳ ପ୍ବଦୀଣଡା ସଡାଗରକିଡା ପଡାଲ୍ଡା ପ୍ମଖୁ ଦଲି୍ଦୀଗସ୍ତ କରଛିନ୍।ି 

ଏବଭିପିରି ୍ାର୍୍ୟ ସମତିରି ଦାୟତି୍ୱ ବଣ୍ଟନ
ଭବଡାନଦୀପଡାଟଣଡା,୩୦।୯(ସମସି): ଅଖିଳ ଭଡାରତଦୀୟ ବଦି୍ଡାଥ୍ଶଦୀ 
ପରଷିଦ (ଏବଭିପି)ି କଳଡାେଡାଣ୍ ିଶଡାଖଡା ପକ୍ରୁ ବଭିନି୍ନ ଶକି୍ଡାନୁଷ୍ଠଡାନଲର 
କଡାେ୍୍ଶ  ସମତି ି ଲଘଡାଷଣଡା ଲେଡାଇଛ।ି ଏଥିସେ ସଂଗଠନର ୭୫ 
ବଷ୍ଶ ପତୂ୍ଡି ପଡାଳନ ଅବସରଲର ଜଲି୍ଡାଲର ୫୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଶ କ୍ଡାମ୍ପସଲର 
ଏବଭିପି ିଶଡାଖଡା ଲଘଡାଷଣଡା ଲେବ ଲବଡାେ ିଜଣଡାପଡ଼ଛି।ି ଇତମିଧ୍ଲର 
ଜୁନଡାଗଡ଼ସ୍ତି ପ୍ୟିଦଶଡିନଦୀ ଇନ୍ରିଡା ଡଗି୍ରଦୀ ମେଡାବଦି୍ଡାଳୟ ଶଡାଖଡା 
ସଭଡାପତ ି ଭଡାଲବ ଲଶଡାଭତିଡା ଲକୈବତ୍୍ଶ, ସମ୍ପଡାଦକ ଭଡାଲବ ତନଶିଡା 
ଦଦୀପ, ନେ୍ଶଡା ଡଗି୍ରଦୀ ମେଡାବଦି୍ଡାଳୟ ଶଡାଖଡା ସଭଡାପତ ି ଭଡାଲବ 
ରତ୍ଡାକର ଓ ସମ୍ପଡାଦକ ଭଡାଲବ ଦଦୀପକ ସଡାେୁ, ମଦନପରୁ ରଡାମପରୁ 
ଡଗି୍ରଦୀ ମେଡାବଦି୍ଡାଳୟ ସଭଡାପତ ି ଭଡାଲବ ଅରବନି୍ ସଡାେୁ ପ୍ମଖୁ 
ଦଡାୟତି୍ୱ ଦଆିେଡାଇଛ।ି ଲସେଭିଳ ି ନେ୍ଶଡା ଉଚ୍ଚ ମଡାଧ୍ମକି ବଦି୍ଡାଳୟ 
ଶଡାଖଡା ସଭଡାପତ ି ଭଡାଲବ ଆକଡାଶ ତଡାଣ୍,ି ଚଲମେ ି ଲଦବଦୀ ମେଳିଡା 
ମେଡାବଦି୍ଡାଳୟ ଶଡାଖଡା ସଭଡାପତ ିଭଡାଲବ ବନୁି୍ ମଡାଝ,ି ସମ୍ପଡାଦକ ଭଡାଲବ 
ବନ୍ତିଡାଙୁ୍କ ଦଡାୟତି୍ୱ ଦଆିେଡାଇଛ।ି ରଡାଜ୍ କଡାେ୍୍ଶ କଡାରଣିଦୀ ସଦସ୍ 
ଲସୌରଭ ମଶି୍ର, ଏବଭିପି ି ବଭିଡାଗ ସଂଲେଡାଜକ ନତୃପମଣ ି ବଡାେୁକ, 
ଏବଭିପି ିକଳଡାେଡାଣ୍ ିଜଲି୍ଡା ସଂଲେଡାଜକ ତନୟ୍ ବଶିଙି୍କ ଉପସ୍ତିଲିର 
ଏେ ିଦଡାୟତି୍ୱ ଲଘଡାଷଣଡା ଲେଡାଇଥିେଡା।

ସେଦି ଭଗତ ସଂିଙ୍ର ଜୟନ୍ରୀ ପାଳତି
ମରୂବିଡାେଡାେ,୩୦ଡା୯(ସମସି): ବେଡାଙ୍ରି ଜଲି୍ଡା ମରୁବିଡାେଡାେ ବ୍ଲକ 
ରଡାଷ୍ଟ୍ରରକ୍ଡା ଶ୍ରଦୀରଡାମ ଲସନଡା ତରେରୁ ମରୁବିଡାେଡାେ ସଦର ସପ୍ଡାେକି 
ବଜଡାର ପ୍ଡାଙ୍ଣଲର ସେଦି ଭଗତ ସଂି ୧୧୫ ତମ ଜୟନ୍ଦୀ ଉତ୍ବ 
ପଡାଳତି ଲେଡାଇେଡାଇଛ।ି ଲସନଡାର ପ୍ମଖୁ ରଡାଜଦୀବ କୁମଡାର ମେଡାନ୍ଙି୍କ 
ଅଧ୍କ୍ତଡାଲର ଜୟନ୍ଦୀ ସମଡାଲରଡାେଲର ସଡାଂସଦଙ୍କ ପ୍ତନିଧିି ଶ୍ରଦୀବତ୍ 
ଲବଲେରଡା ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭଡାବଲର ଲେଡାଗଲଦଇ ସେଦି ଭଗତ ସଂିଙ୍କ 
ଜଦୀବନ,ି ତ୍ଡାଗ, ବଳଦିଡାନ, ଉପଲର ଆଲେଡାକପଡାତ କରଥିିଲେ। 
ସମ୍ଡାନଦୀତ ଅତଥିି ରୂଲପ ବ ି ଆର ଆଲମଦ୍କର େଡାଇସ୍େୁର 
ପ୍ଧଡାନ ଶକି୍କ କତୃତ୍ବିଡାସ ଦଡାସ, ତରୁଣ ଲପଡାଢ଼, ତରଣିଦୀ ଲସନ 
ଲମଲେର, ମଲେନ୍ଦ୍ର ବଡାଗ, ଅଭୟନନ୍ ଦଡାଶ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ। 
କଡାେ୍୍ଶ କ୍ରମଲର ଲସନଡାର ସଭଡାପତ ି ରଡାଜଦୀବ କୁଅରଁ ସଂଲେଡାଜନଡା 
କରଥିିବଡାଲବଲଳ ରବନି ମେଡାକୁର, ରତିକି ସଡାେୁ, ମଧସୁଦୂନ ନଡାଗ, 
େତୃଦଡାନନ୍ ସଡାେୁ, ଭଦୀଷ ୍ଲମଲେର ପ୍ମଖୁ ସେଲେଡାଗ କରଥିିଲେ।

କତନୁ୍ଳମିଣୁ୍ା ପଞ୍ାୟତକର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୍ାର୍୍ୟକ୍ରମ
ଲବେପଡଡା,୩୦ଡା୯(ସମସି): ଲବେପଡଡା ବ୍ଲକ ଲତନୁ୍ଳମିଣୁ୍ଡା ପଞ୍ଡାୟତଲର 
ସ୍ଚ୍ଛତଡା କଡାେ୍ଶ୍କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠତି ଲେଡାଇେଡାଇଛ।ି ଲେଡାକମଡାନଙୁ୍କ ରଡାସ୍ତଡାଘଡାଟ 
ସେଡା ରଖିବଡା ସେ ସୁସ୍ ପରଲିବଶଲର ଜଦୀବନ େଡାପନ କରବିଡାକୁ ଶପଥ 

ପଡାଠ କରଡାେଡାଇଥିେଡା। ସରପଞ୍ ପପୁେେତଡା ନଡାଏକ, େଲରକତୃ ଷ୍ ଭୁଇ, 
ପଞ୍ଡାୟତ କଡାେ୍ଶ୍ନବି୍ଶଡାେଦୀ ଅଧିକଡାରଦୀ ପ୍ଭଡାସନିଦୀ ଲବଲେରଡା, ଜଆିରଏସ୍  
ରବ ି ଦଣ୍ଲସନଡା, ଲଦବେର ି ଦଦୀପ, ରଲମଶ ସଡାଣ୍, ଜଡାଗବନୁ୍ଧ ମେଡାକୁଡ, 
ମନଧର ନଡାଏକ, ଲଦଲବନ୍ଦ୍ର ମଳକି, ଡମ୍ରୁ ନଡାଗ୍ , କତୃ ଷ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭୁଏ, ଲବୈକୁଣ୍ 
ସୁନଡା ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ।

ପ୍ରଭାବତି ୍ୁମଆିପାଲ ିଗ୍ାମକର ଜନଶଣୁାଣ ି
କଲାୟର ସୁ୍ କତଲ ଜଳକସଚନ ପ୍ର୍ଳ୍ପ

ପଡାଟଣଡାଗଡ,୩୦ଡା୯(ସମସି): ପଡାଟଣଡାଗଡ଼ ବଲିଜଡ ି
ପକ୍ରୁ ସ୍ଡାନଦୀୟ ଦଳଦୀୟ କଡାେ୍ଶ୍ଡାଳୟ ଠଡାଲର ବଧିଡାୟକ 
ସଲରଡାଜ କୁମଡାର ଲମଲେରଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ତଡାଲର ଏନ୍ ଏସ ି
ସ୍ତରଦୀୟ ନୂଅଡାଁଖଡାଇ ଲଭଟଘଡାଟ କଡାେ୍ଶ୍କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଲେଡାଇେଡାଇଛ।ି ମଡାଁ ପଡାଟଲଣଶ୍ୱରଦୀଙ୍କ େଲଟଡାଚତି୍ର 
ସମ୍ଖୁଲର ବଧିଡାୟକ ଦଦୀପ ପ୍ଜ୍ୱଳତି କରବିଡା ସେ 
ପପୁେମଡାେ୍ ଅପ୍ଶଣ କର ି ଲଭଟଘଡାଟ କଡାେ୍ଶ୍କ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲେ। ଲଭଟଘଡାଟ କଡାେ୍ଶ୍କ୍ରମଲର 
ଏନ୍ ଏସ ିଅଧ୍କ୍ଡା ମଡାନସଦୀ ବଶି୍ୱଡାଳ, ଉପଡାଧ୍କ୍ ପ୍େୁେ 
କୁମଡାର ଲମଲେର, ବଧିଡାୟକ ଏନ୍ ଏସ ି ପ୍ତନିଧିି 
ସକୁୁମଡାର ବଡାରକି, ବଲିଜଡ ିେବୁ ସଭଡାପତ ିପଲରଶ 
ସଡାେୁ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ ନଦୀଳକଡାନ୍ ବଡାଗଙ୍କ ସେ ୧୫ 
କଡାଉନ୍ ସେିର ମଞ୍ଡାସଦୀନ ଥିଲେ।
 ଶ୍ରଦୀ ଲମଲେର ତଡାଙ୍କ ବକ୍ବ୍ଲର ଦଦୀଘ୍ଶ ୨୫ ବଷ୍ଶରୁ 
ପଡାଟଣଡାଗଡ଼ଲର ଉନ୍ନତ ିଓ ବକିଡାଶ ଜନତଡା ଲଦଖିବଡାକୁ 
ପଡାଇନଥିଲେ। ମଖୁ୍ମନ୍ତଦୀ ନବଦୀନ ପଟ୍ଟନଡାୟକଙ୍କ 
ଶଡାସନଲର ପଡାଟଣଡାଗଡ଼ ସେର ତଥଡା ନବି୍ଶଡାଚନ 

ମଣ୍ଳଦୀଲର ଜନତଡା ୨୦୨୪ ସଦୁ୍ଡା ବକିଡାଶ ଲଦଖିବଡାକୁ 
ପଡାଇଲବ ଲବଡାେ ି କେଥିିଲେ। ବଲିଜଡକୁି ସଦୁତୃ ଢ 

କରବିଡାକୁ ଉପସ୍ତି ଦଳଦୀୟ କମ୍ଶଦୀଙୁ୍କ ଶ୍ରଦୀ ଲମଲେର 
ଆେ୍ଡାନ କରଥିିଲେ। ଲଭଟଘଡାଟ କଡାେ୍ଶ୍କ୍ରମଲର 
ଉପସ୍ତି ଓକେି, ସମବଡାୟ ସମତିରି ଉପସଭଡାପତ ି
ସେ ଡଡାଇଲରକ୍ର ଓ ସଡାମ୍ଡାଦକି ମଡାନଙୁ୍କ ପପୁେଗଚୁ୍ଛ 

ଲଦବଡା ସେ ଉପଲଢୌକନ ଲଦଇ ସମ୍ଡାନତି 
କରଥିିଲେ। ଭରତ ଲମଲେର ସଭଡା ପରଚିଡାଳନଡା 

କରଥିିବଡା ଲବଲଳ ବେୁସଂଖ୍ଡାଲର ପରୁୁଷ ଓ ମେଳିଡା 
କମ୍ଶଦୀ ଓ କମ୍ଶକତ୍୍ଶଡା ଲେଡାଗ ଲଦଇଥିଲେ। ଲଶଷଲର 
ବଲିଜଡ ି ମଡିଆି ପ୍ଭଡାରଦୀ ପ୍ଦଦୀପ ଲମଲେର 
ଧନ୍ବଡାଦ ଅପ୍ଶଣ କରଥିିଲେ।

ବ୍୍ସ୍ତରରୀୟ ଫୁଟବଲ୍  କଖଳାଳ ିଚୟନ ଶବିରି

ବକିଜଡ ିପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ ଏସସି୍ତରରୀୟ ନୂଅାଁଖାଇ କଭଟଘାଟବଶି୍ୱ େକୃଦୟ ଦବିସକର ସକଚତନତା ରାଲି



ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କୁ  ସ୍ାଗତ କଲେ 
ଦ୍ ବିତରୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ 
ବାଲଶିଙ୍କରା, ୩୦।୯(ସମସି): ବାଲଶିଙ୍କରା ପଞ୍ାୟତ ସମତି ି କଲଲଜର ପ୍ରଥମ 
ବର୍ଷଲର ପଦାପ୍ଷଣ କରଥିିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କକୁ  ଦ୍ତିରୀୟ ବର୍ଷ ବା ପକୁରକୁ ଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀମାଲେ 
କଲଲଜ ପରସିରଲର ସ୍ାଗତ ଜଣାଇଛନ୍।ି ସମାଲରାହଲର ମକୁଖ୍ୟଅତଥିି ରୂଲପ ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କକୁଞ୍ଜଲତା ଭତି୍ରଆି କହଥିିଲଲ କ ି ଲଛାଟଲଛାଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀମାଲେ ବଡମାେଙ୍କକୁ  
ସମ୍ାେ ଲଦଲଲ ଲସମାଲେ ମଧ୍ୟ ତକୁ ମକକୁ ଆଦର କରଲିବ। ସଭାପତ ି ରୂଲପ କଲଲଜ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କକୁଳମଣ ିସାହକୁ  ତକୁ ଲାଇଥିବା ଲବଲଳ ସଭା ପରଚିାଳୋ କରଥିିଲଲ ଲଶାଭା ସା। 
ସମ୍ାେତି ରୂଲପ ସାମ୍ାଦକି ପ୍ରଦରୀପ େନ୍ଦ, ଅଧ୍ୟାପକ ଯକୁଲଗଶ୍ର ସାହକୁ, ଅଧ୍ୟାପକିା ଦରୀପ୍ମିୟରୀ 
ଲବଲହରା, ତେୟା ପଲଟଲ, ସକୁଶାନ୍ ପଲଟଲ, େନ୍ଦେ ସଂି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାେ କରଥିିଲଲ। 
ଉତ୍ସବଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀମାେଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅତଥିିମାେଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ାଗତ ସଂଗରୀତ ପରଲିବରଣ 
କରଥିିଲଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ୋଚ ପରଲିବରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ାରା 
େୂତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ଏବଂ ପକୁରକୁ ଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ସକୁସମ୍ପକ୍ଷ ସ୍ାପେର ଶକୁଭାରମ୍ଭ ଲହାଇଛ।ି

ଲକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତରୀ ଧଲମ୍ଷନ୍ଦ୍ରଙ୍ ମନ୍ତବ୍ୟକକୁ ଲେଇ 
ପଶ୍ ବିମ ଓଡ଼ବିଶାଲେ ପ୍ରତ ବିକ୍ ବିୟା 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩୦ା୯(ସମସି): ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ଯକୁବାମଞ୍ର େୂଆଖଁାଇ ଲଭଟଘାଟ 
କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମଲର ଲକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତରୀ ଧଲମ୍ଷନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାେଙ୍କ କାପକୁରକୁର ମନ୍ବ୍ୟକକୁ ଲେଇ ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାଲର 
ପ୍ରତକି୍ରୟିା ଲଦଖାଲଦଇଛ।ି ଗତ ୨୮ ତାରଖିଲର ଭକୁ ବଲେଶ୍ୱରସ୍ତି ଉତ୍କଳ କଳା ମଣ୍ଡପଲର 
ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ଯକୁବାମଞ୍ ଦ୍ାରା ଆଲୟାଜତି େୂଆଖଁାଇ ଲଭଟଘାଟ କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମଲର ଲକନ୍ଦ୍ର 
ମନ୍ତରୀ ଧଲମ୍ଷନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାେ ମକୁଖ୍ୟ ଅତଥିି ଭାଲବ ଲଯାଗ ଲଦଇଥିଲଲ। ତାଙ୍କ ଭାରଣ କାଳଲର 
ଉପସ୍ତି ଦଶ୍ଷକ ମାଲେ ଜୟ ଲକାଶଳ ୋରାବାଜ ିକରଥିିଲଲ। ଜୟ ଲକାଶଳ ୋରା କମବିା 
ପରବିଲତ୍ଷ ଆହକୁର ି ତରୀବ୍ରତର ଲହଉଥିବା ଲଦଖି ଲକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତରୀ କାପକୁରକୁର ଭଳ ି ପାଟକିଲଲ 
କଛି ିଲାଭ ୋହ ିଁ ଲବାଲ ିକହଥିିଲଲ। ଏହା ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମଲର ଭାଇରାଲ ଲହବା 
ପଲର ଲକାଶଲ ସମଥ୍ଷକମାଲେ ଲକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତରୀଙ୍କକୁ  କଡା ଭାରାଲର ସମାଲଲାଚୋ କରଛିନ୍।ି

ତେସୋ ଲେଙ୍ାେବି ଡ୍ୟାମ ୋସ୍ା ବ ବିପର୍ଷ୍ୟସ୍ 
ବାଲଶିଙ୍କରା, ୩୦।୯(ସମସି): ବାଲଶିଙ୍କରା ବ୍ଲକ ତଲସରାରକୁ  ଭାୟା ସାପଡଗର ଲହାଇ 
ଲରଙ୍ାଲ ିଡ୍ୟାମ ରାସ୍ାଟ ିବପିଯ୍ଷ୍ୟସ୍ ଲହାଇ ରହଛି।ି ଏହ ିରାସ୍ାଲର ଯବିାଆସବିା ସମ୍ଭବ 
ଲହଉ େଥିବା ଅଭଲିଯାଗ ଲହଉଛ।ି ଦରୀଘ୍ଷ ଦେିଠାରକୁ  ଏହ ିଆରଡ଼ ିରାସ୍ାର ରକ୍ଷଣାଲବକ୍ଷଣର 
ଅଭାବ ଲଯାଗକୁଁ ପ୍ରତଦିେି ପଥଚାରରୀ, ୨ଚକଆି, ଚାରଚିକଆି ଭଳ ିଶହଶହ ଯାେବାହେ 
ଚଳାଚଳ ଲେଇ ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ ିଲହଉଛ।ି  ତଲସରା ସାପଡଗର ଗ୍ାମବାସରୀ ବଭିାଗରୀୟ 
ଅଧିକାରରୀଙ୍କକୁ  ବାରମା୍ର ଲଖିିତ ଅଭଲିଯାଗ କଲଲ ମଧ୍ୟ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ଲଦଉ େଥିବାରକୁ  ଚନି୍ାର 
ବରିୟ ପାଲଟଛି।ି ତଲସରା େବି୍ଷାଚେମଣ୍ଡଳରୀର ବଧିାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ରାସ୍ା ମରାମତ ି
ପାଇଁ ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ଲଦଉ େଥିବାରକୁ  ସାଧାରଣଲର ତରୀବ୍ର ପ୍ରତକି୍ରୟିା ସଷୃ୍ ି ଲହାଇଛ।ି ଏହ ି
ରାସ୍ାଲର ଶହଶହ ଜେସାଧାରଣ ଯବିାଆସବିା କରକୁ ଥିବାରକୁ  ବଭିାଗରୀୟ ଉଚ୍ଚ କରୃ୍୍ଷପକ୍ଷ 
ତକୁ ରନ୍ ପଦଲକ୍ଷପ ଲେବା ପାଇଁ ତଲସରା ଓ ସାପଡଗର ଗ୍ାମବାସରୀଙ୍କ  ଦାବ ିଲହଉଛ।ି

ଶନବିାର, 
୧ ଅକ୍ଟାବର 
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ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩୦।୯(ସମସି)

ଭର୍ା ଥାୋ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଲରମଣ୍ଡା ଗ୍ାମଲର ଚାଲଥିିବା 
ମଦ ବଲିରାଧରୀ ଆଲନ୍ଦାଳେ ଗ୍ାମର ଜଲଣ ଲଚାରା 
ମଦ ଲବପାରରୀଙ୍କଠାଲର ହାର୍   ମାେଛି।ି ମଦ 
ବଲିରାଧରୀ ମହଳିାମାଲେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ମରୀେକଲତେ 
ଡଲିାଙ୍କ ଘରକକୁ ଯାଇ ଏପର ିଅସାମାଜକି କାଯ୍ଷ୍ୟରକୁ  
େବୃିତ ରହବିାକକୁ ୨ ଥର ତାଗଦି କରଛିନ୍।ି 
ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତ କତୃ୍ଷପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଲେଇ ସ୍ାେରୀୟ ଥାୋ 
ଅଧିକାରରୀଙ୍କକୁ  ଲଖିିତାକାରଲର ଜଣାଇଥିବା ଲବଲଳ 
ସ୍ାେରୀୟ ଲାଇଲସେ୍ସପ୍ରାପ୍ ମଦଭାଟ ି କମ୍ଷକତ୍ଷାଙ୍କକୁ  

ତାଙ୍କକୁ  ମଦ େ ଲଯାଗାଇବାକକୁ ଅେକୁଲରାଧ କରଛିନ୍।ି 
ତଥାପ ି ଉକ୍ତ ଲଚାରା ମଦ ଲବପାରରୀ ଜଣକ ମଦ 
ବକି୍ର ି ଜାର ି ରଖିଛନ୍।ି ଫଳଲର ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତ 
ପକ୍ଷରକୁ  ସ୍ାେରୀୟ ସରପଞ୍ ଲଚମା ପ୍ରଧାେ ଓ 
ସମତିସିଭ୍ୟା ଜଟଆି ମକୁଣ୍ଡା ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅବକାରରୀ 
ଅଧରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଲଖିିତ ଦୃଷ୍ ି ଆକର୍ଷଣ କରଥିିବା 
ଲବଲଳ ଭର୍ା ପକୁଲସି ଏବଂ ଉଜ୍୍ଳପକୁର ଅବକାରରୀ 
ଥାୋଧିକାରରୀଙ୍କକୁ  ଏହାର େକଲ ପ୍ରଦାେ କରଛିନ୍।ି 
ଲତଲବ ଏହା ପଲର ବ ି ତାଙ୍କ ବଲିରାଧଲର 
କାଯ୍ଷ୍ୟାେକୁଷ୍ାେ ଗ୍ହଣ କରାଯାଉ ୋହ ିଁ। ଏଲବ ବ ି
ଲସ ଲଖାଲାଲଖାଲ ି ଲଚାରା ମଦବକି୍ର ି କରକୁ ଥିବାରକୁ  

ଗ୍ାମବାସରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତରୀବ୍ର ପ୍ରତକି୍ରୟିା ଲଦଖାଲଦଇଛ।ି 
ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମରକୁ  ମଧ୍ୟ ଏପର ି ଅଭଲିଯାଗ 
ଆସକୁଛ।ି ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମବାସରୀ ପକୁଲସି ଏବଂ ଅବକାରରୀ 
ବଭିାଗ େକିଟଲର ଅଭଲିଯାଗ କଲଲ ମଧ୍ୟ ଲକୌଣସ ି
ସକୁଫଳ ମଳିକୁୋହ ିଁ। ଲାଇଲସେ୍ସପ୍ରାପ୍ ମଦ ଭାଟରିକୁ  
ଲବଆଇେ କକୁଚଆି ମଦ ଲଦାକାେଗକୁଡକିକୁ  ଅବାଧ 
ମଦ ଲଯାଗାଣ ଚାଲଛି।ି ପକୁଲସି ଏବଂ ଅବକାରରୀ 
ବଭିାଗ ଲକବଳ ମାମକୁଲ ି ଲଲାକଙ୍କ ବଲିରାଧଲର 
କାଯ୍ଷ୍ୟାେକୁଷ୍ାେ ଗ୍ହଣ କରକୁ ଛ।ି ଏହ ି ଦକୁ ଇ ବଭିାଗ 
ଲଚାରା ମଦ ଲବପାରରୀଙ୍କ େକିଟଲର ବନ୍ା ପଡ଼ଛି ି
କ ିଲବାଲ ିଲଲାଲକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍।ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩୦।୯(ସମସି): ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ା ଲଲଫି୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଶିାେପଡ଼ା ପ୍ରାଥମକି 
ବଦି୍ୟାଳୟର ସହକାରରୀ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଦରୀପ କକୁମାର 
ପଲଟଲ ଆଜ ି କାଯ୍ଷ୍ୟରକୁ  େଲିମ୍ତି ଲହାଇଛନ୍।ି 
ମଦ୍ୟପାେ କର ି ସ୍କୁଲଲର ବଶିଙୃ୍ଖଳତି ଆଚରଣ 
ପ୍ରଦଶ୍ଷେ ଅଭଲିଯାଗଲର ଲଗାଷ୍ରୀ ଶକି୍ଷାଧିକାରରୀ 
ମଲହନ୍ଦ୍ର ସଲିରାେଆି ତାଙ୍କକୁ  େଲିମ୍ତି କରଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଶ୍ରୀ ପଲଟଲ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକକୁ େଶିାସକ୍ତ 
ଅବସ୍ାଲର ଆସ ି ବଭିନି୍ନ ସମସୟଲର ଲଶ୍ଣରୀ 
ଭତିଲର ଲଚୌକଲିର ଲଶାଇ ପଡକୁ ଥିଲଲ। ଲବଲଳ 
ଲବଲଳ ଚଟାଣଲର ଗଡ଼କୁଥିଲଲ। ଏପରକି ିପଲିାଙ୍କକୁ  
ଅଭଦ୍ର ଭାରାଲର ଗାଳଗିକୁଲଜ କର ି ଆସକୁଥିଲଲ। 
ପ୍ରଧାେଶକି୍ଷୟତି୍ରରୀ ସକୁମତିା ପାଲଣ୍ଡ ଏଲେଇ ଲଗାଷ୍ରୀ 
ଶକି୍ଷାଧିକାରରୀଙ୍କଠାଲର ଅଭଲିଯାଗ କରଥିିଲଲ ମଧ୍ୟ 

ଲକୌଣସ ି ସକୁଫଳ ମଳି ି େ ଥିଲା। ଫଳଲର ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ମଦ୍ୟପ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଉତ୍ାତ ବଢ଼଼ ିଚାଲଥିିଲା। ଲତଲବ 
ଗତ ୨୯ ତାରଖି ପରସି୍ତି ି ଜଟଳି ଲହାଇଥିଲା। 
ଲସ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାେ କର ି ସ୍କୁଲଲର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କକୁ  ଅଭଦ୍ର ଭାରାଲର ଗାଳଗିକୁଲଜ 
କରଥିିଲଲ। ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ପକୁଅ ସ୍କୁଲକକୁ ପହଞ୍ ି
ମାତାଳ ବାପାଙ୍କକୁ  ମାର୍ ପଟି କରଥିିଲଲ। ସ୍କୁଲ 

ପରସିରଲର ଏପର ି ଅଭାବେରୀୟ 
କାଣ୍ଡ ଲଯାଗକୁଁ ଅଭଭିାବକମାଲେ 
ସ୍କୁଲକକୁ ପହଞ୍ ି ତାଙ୍କ ପଲିାଙ୍କକୁ  ଲେଇ 
ଯାଇଥିଲଲ। ଏହା ବଲିରାଧଲର 
ସ୍କୁଲଲର ତାଲା ପକାଇ କାଯ୍ଷ୍ୟାେକୁଷ୍ାେ 
ଦାବ ି କରଥିିଲଲ। ପ୍ରଧାେ ଶକି୍ଷୟତି୍ରରୀ 
ଅଭଭିାବକଙ୍କକୁ  ଗକୁହାର ି କରବିା ସଲତ୍ୱ 

ଲସମାଲେ ତାଲା ଲଖାଲ ି େ ଥିଲଲ। ପ୍ରଧାେ 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରରୀଙ୍କ ସଚୂୋକ୍ରଲମ ସଆିରସସି ି ସଲଲି 
କକୁମାର ପଲଟଲ ଏବଂ ଲଲଫି୍ପଡ଼ା ଥାୋଧିକାରରୀ 
ସକୁମନ୍ କକୁମାର ୋୟକ ଲସମାେଙ୍କକୁ  ଉଦ୍ାର 
କରଥିିଲଲ। ପ୍ରଧାେ ଶକି୍ଷୟତି୍ରରୀଙ୍କ ସଲମତ ଉକ୍ତ 
ମଦ୍ୟପ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ପତ୍ରୀ ଓ ଶାଶ ୂତାଙ୍କ ବଲିରାଧଲର 
ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଧିକାରରୀଙ୍କଠାଲର ଅଭଲିଯାଗ କଲଲ 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩୦ା୯(ସମସି)

ଉଜ୍ୱଳପକୁର ସରକାରରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟଲର 
ଅଟଳ ଟଲିଙ୍କରଙି୍ ସାଇେ୍ସ ଲାଲବାଲରଟାରରୀ 
ଉଦଘାଟତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷା 
ଅଧିକାରରୀ ମଲହନ୍ଦ୍ର ସଲରାେଆି, ସହକାରରୀ 
ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରରୀ ସଲରାଜଲକ୍ଷରୀ ୋଏକ 
ଓ ପବୂ୍ଷତେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଟଆି ମକୁଣ୍ଡା 
ଅତଥିି ଭାଲବ ଲଯାଗ ଲଦଇଲଲ। ଏଥିସହ 
ପଲିାମାେଙ୍କ ଲବୈଜ୍ାେକି ଲଚତୋର ବକିାଶ 
ପାଇଁ କରକୁ ଥିବା ପ୍ରଲଚଷ୍ା ସକାଲଶ ପ୍ରଶଂସା 
କରଥିିଲଲ। ବଦି୍ୟାଳୟର ସହକାରରୀ ଶକି୍ଷକ 

କକୁସକୁମ ପଲଟଲ ଏବଂ ଭକୁ ବଲେଶ୍ୱରରକୁ  
ଆସଥିିବା ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ଲହାତାଙ୍କ 
ତତ୍ୱାବଧାେଲର େବମ ଓ ଦଶମ ଲଶ୍ଣରୀର 
୨୦ ଜଣ ପଲିା ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍କୁତ କର ି
ଅତଥିିଙ୍କକୁ  ପ୍ରଦଶ୍ଷେ କରଥିିଲଲ। ବଦି୍ୟାଳୟର 
ପବୂ୍ଷତେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ ଆଚାଯ୍ଷ୍ୟ, ସକୁଧାକର 
ପଲୃରଠ, ବପିେି ବହିାରରୀ ମଶି୍, ପବୂ୍ଷତେ 
ସରପଞ୍ ଚତି୍ରଙ୍ଦା ଗଲଡଇ ପ୍ରମକୁଖ 
ଉପସ୍ତି ଥିଲଲ। ପ୍ରଧାେ ଶକି୍ଷୟତି୍ରରୀ ପ୍ରଭାତ ି
ଦାସ ଧେ୍ୟବାଦ ଲଦଇଥିଲଲ। ସହକାରରୀ 
ଶକି୍ଷକ ସତ୍ୟପ୍ରୟି ପଲଟଲ, ବକିାଶ ଦାସ 
ସହଲଯାଗ କରଥିିଲଲ।

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩୦ା୯(ସମସି)

ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକଲର 
୧୭ ବର୍ଷରକୁ  କମ ବାଳକ-ବାଳକିାଙ୍କ 
ବ୍ଲକସ୍ରରୀୟ ଫକୁଟବଲ ପ୍ରତଲିଯାଗତିା 
ଅେକୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର 
ବ୍ଲକସ୍ରରୀୟ ପ୍ରତଲିଯାଗତିା ଲଲଢ଼ମିଙ୍ 
ପଞ୍ାୟତ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ ଲଖଳପଡ଼ଆିଲର 
ଆଲୟାଜତି ଲହାଇଥିବା ଲବଲଳ ଏଥିଲର 
୧୪ ଟ ି ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟର ବାଳକ ଦଳ ଓ 
୪ଟ ି ବାଳକିା ଦଳ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିଲଲ। 
ବାଳକ ବଗ୍ଷଲର ମଝାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ 
ଚାମ୍ପଅିେ ଓ କକୁଣ୍ଡକୁଲକଲା ହାଇସ୍କୁଲ ରେସ୍ଷଅପ୍   

ଲହାଇଥିଲା। ଲସହପିର ି ବାଳକିା ବଗ୍ଷଲର 
ଫାଇୋଲ ଲଖଳଲର ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଏିସ 
ହାଇସ୍କୁଲ ଦଳ ଲସଣ୍ଟଲମର ି ହାଇସ୍କୁଲକକୁ 
ହରାଇ ବଜିୟଲାଭ କରଥିିଲା। ରଜେରୀକାନ୍ 
ପଲଟଲ, ଲହମସାଗର ପଲଟଲ, ସକୁେଲି 
କକୁମାର ପଲଟଲ, ଜେ ପଙି୍, ସକୁେରୀଲ 
କକୁମାର ଲଭାଇ ଓ ଅେକୁପ କକୁମାର ମହାପାତ୍ର 
ଲଖଳ ପରଚିାଳୋ କରଥିିଲଲ। ଲଗାଷ୍ରୀ 
ଶକି୍ଷାଧିକାରରୀ ଲାଲମିା ଲଗ୍ଲାରଆି ଡକୁ ଙ୍ଡକୁ ଙ୍ଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱଲର ଆଲୟାଜତି ସମାଲରାହଲର 
ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସକୁବ୍ରତ ମାଝରୀ ମକୁଖ୍ୟଅତଥିି 
ଭାଲବ ଲଯାଗ ଲଦଇଥିଲଲ। ଲସହପିର ି
ସମ୍ାେତି ଅତଥିି ଭାଲବ ଅତରିକି୍ତ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷା 

ଅଧିକାରରୀ ସକୁଶାନ୍ ଲହାତା, ଲଲଢମିଙ୍ 
ସରପଞ୍ ଅେରିକୁ ଦ୍ ଲଠମରଆି, ସମତିସିଭ୍ୟ 
ମଲୋଜ ଅଗସ୍,ି ବରଷି୍ ଶକି୍ଷାବତି ଅଲଶାକ 
କକୁମାର ସାଏ, ଭରୀର୍ଲଦବ କାଲଲା, ଶ୍ରୀବତ୍ସ 
ଲଚୌଧକୁରରୀ, ଲଗାପରୀୋଥ ୋଏକ, ପ୍ରଫକୁଲ୍ 
ଧଆୃ ପ୍ରମକୁଖ ମଞ୍ାସରୀେ ଥିଲଲ। ମଝାପଡ଼ା 
ବ୍ରଜଲାଲ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାେ ଶକି୍ଷକ 
ଦପିକ ଲଗାଖର ଏହାକକୁ ସଂଲଯାଜୋ 
କରଥିିବା ଲବଲଳ ଶକି୍ଷକ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା 
ଧେ୍ୟବାଦ ଲଦଇଥିଲଲ। ଆଲୟାଜକ 
କମଟିରି ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପ୍ରଧାେ ଶକି୍ଷକ 
ପ୍ରଦରୀପ କକୁମାର ସାହକୁଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାେଲର 
ଏହା ଆଲୟାଜତି ଲହାଇଥିବା ଲବଲଳ 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩୦ା୯(ସମସି): ଶେବିାର ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାଲର ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ 
ଜଲି୍ା କ୍ରରୀଡା ସାଂସଦ ଆେକୁ କୂଲ୍ୟଲର ସ୍ାେରୀୟ ଷ୍ାଡୟିମଠାଲର 
ଜଲି୍ା ସବଜକୁେଅିର ବାଳକ ଓ ବାଳକିା ଲଖାଲଖା ଚୟେ ଶବିରି 
ଅେକୁଷ୍ତି ଲହବ। ୩.୧୧.୨୦୨୨ ସକୁଦ୍ା ୧୪ ବର୍ଷରକୁ  କମ ଲହାଇଥିବା 
ଇଚ୍କୁକ ଲଖଳାଳ ି େଜି଼ ଜେ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ପବୂ୍ଷକ ୋମ 
ପଞ୍ଜରୀକରଣ କର ି ଚୟେ ପ୍ରକ୍ରୟିାଲର ଭାଗ ଲେଇ ପାରଲିବ 
ଲବାଲ ି ଜଲି୍ା କ୍ରରୀଡା ସାଂସଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ 
କକୁମାର ଲଭାଳ ସଚୂୋ ଲଦଇଛନ୍।ି ସବଲିଶର ତଥ୍ୟ େମିଲନ୍ 
ଲଖାଲଖା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଶାନ୍ ପଲଟଲଙ୍କକୁ  ୭୭୩୫୪୩୩୮୯୯ 
େମ୍ରଲର ଲଯାଗାଲଯାଗ କରବିାକକୁ ପରାମଶ୍ଷ ଦଆିଯାଇଛ।ି 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩୦ା୯(ସମସି): ଭବାେରୀ 
ଶଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟଲର ଜଲି୍ାସ୍ରରୀୟ 
ଆଜାଦରୀ କା ଅମତୃ ମଲହାତ୍ସବ ପାଳତି 
ଲହାଇଯାଇଛ।ି ସ୍ାଧରୀେତା ସଂଗ୍ାମରୀ ବରୀର 
ବଶି୍ଷା ମକୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଅବଦାେ ଉପଲର ଓଡଆି 
ବକୃ୍ତତା ପ୍ରତଲିଯାଗତିା ଲହାଇଥିଲା। ଏଥିଲର 
ବଏିସ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟର 
ସକୁଭଦ୍ରା ସାହକୁ  ପ୍ରଥମ, ରାଧିକା 
ଓରାମ ଦ୍ତିରୀୟ ଏବଂ 
ଧମ୍ଷଶାଳା ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟର 
ଅଲଙି୍କତା ପଲଟଲ ତୃତରୀୟ 
ସ୍ାେ ଅଧିକାର କରଥିିଲଲ। 
ବଦି୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ 
ପ୍ରଧାେ ଶକି୍ଷକ ସକୁଧାଂଶକୁ କକୁମାର 
ଲଚୌଧକୁରରୀ ଏବଂ ସହକାରରୀ 
ଶକି୍ଷକ ବକି୍ରମ ସଂିଲଦଓ, 

ପ୍ୟାରରୀଲମାହେ ୋଏକ, ପଦ୍ଲଲାଚେ 
ରାଉଡ଼ଆି, ଲେତ୍ର ସାହକୁ, ଲହମନ୍ ଗରି ି
ପ୍ରମକୁଖ ଏହାକକୁ ପରଚିାଳୋ କରବିା ସହ 
କୃତରୀ ପ୍ରତଲିଯାଗରୀଙ୍କକୁ  ପକୁରସ୍ତୃ କରଥିିଲଲ। 
ସମସ୍ ଶକି୍ଷକ କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳୋଲର 
ସହଲଯାଗ କରଥିିଲଲ।

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩୦ା୯(ସମସି): ଜଲି୍ା ଖଣଜି 
ପଦାଥ୍ଷ ପ୍ରତଷି୍ାେ ତରଫରକୁ  ଅସ୍ାୟରୀ ଭାଲବ 
େଯିକୁକ୍ତ ିପାଇ ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ ଡାକ୍ତରଖାୋଲର 
କାଯ୍ଷ୍ୟ କରକୁ ଥିବା ପରାଲମଡକିାଲ ଷ୍ାଫ୍   
(ଏଏେଏମ)ମାଲେ ଦକୁ ଇ ମାସରକୁ  ଊଦ୍୍୍ଷ ସମୟ 
ଧର ି ଦରମା ପାଇପାର ି େ ଥିଲଲ। ଏଲେଇ 
ବଭିାଗରୀୟ ଅଧିକାରରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ ିଆକର୍ଷଣ କଲଲ 
ମଧ୍ୟ ଲକୌଣସ ିସକୁଫଳ ମଳିକୁ  େ ଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତ ି
ଶାରଦରୀୟ ଦକୁ ଗ୍ଷା ପଜୂାଲର ଲସମାଲେ ମାେସକି 

ଦକୁ ଶ୍ନି୍ାଲର କାଳାତପିାତ କରକୁଥିଲଲ। ଏହା 
ବଲିଜଡ ି ଲେତାଙ୍କ ଦୃଷ୍କିକୁ ଆସବିା ପଲର 
ବରଷି୍ ଲେତା ଜୟୋରାୟଣ ତ୍ରପିାଠରୀଙ୍କ 
ଲେତୃତ୍ୱଲର ଏକ ପ୍ରତେିଧିିମଣ୍ଡଳରୀ ଆଜ ି
ଜଲି୍ାପାଳ ପରାଗ ହର୍ଷଦ ଗାଭାଲଙି୍କକୁ  ସାକ୍ଷାତ 
କରଥିିଲଲ। ପାରା ଲମଲଡକାଲଷି୍ାଫଙ୍କ 
ସମସ୍ୟା ସମ୍ପକ୍ଷଲର ଅବଗତ ଲହବା ପଲର 

ଦରଦରୀ ଜଲି୍ାପାଳ ଏମାେଙ୍କ ଦରମା ମଞ୍ଜକୁରରୀ 
ଦଗିଲର ତ୍ୱରତି ପଦଲକ୍ଷପ ଲେଇଛନ୍।ି ଏହ ି
ପ୍ରତେିଧିିମଣ୍ଡଳରୀଲର ଜଲି୍ା ବଲିଜଡ ିସାଧାରଣ 
ସମ୍ପାଦକ ଜେଜ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ଲଗାପ 
ମହାନ୍,ି ୱାଡ୍ଷ ଲମମର୍ ଅେରୀଲ ମହାପାତ୍ର, 
ବଲିଜଡ ି ଟାଉେ ଉପସଭାପତ ି ଅଲଶାକ 
ମହାନ୍,ି ଶବି ଆଚାଯ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମକୁଖ ସାମଲି ଥିଲଲ।

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩୦ା୯(ସମସି)

ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା କ୍ରରୀଡା ସାଂସଦ ଓ 
ଫକୁଟବଲ ଆଲସାସଏିସେ ଅଫ୍   ଓଡ଼ଶିା 
(ଫାଓ)ର ମଳିତି ସହଲଯାଗଲର 
ଫାଓ ଲଖଲଲା ଇଣ୍ଡଆି ୧୭ ବର୍ଷରକୁ  
କମ ବାଳକିା ଫକୁଟବଲ ଲଗିର ପଞ୍ମ 
ଦବିସଲର ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ ଆଜ ି
ସମାପ୍ ଲହାଇ ଯାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଷ୍ୟାଲର 
୫ ରାଉଣ୍ଡଲର ୧୫ ଟ ି ମ୍ୟାଚ ସମ୍ପନ୍ନ 
ଲହାଇଛ।ି ସବ୍ଷାଧିକ ୧୧ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ 
ରାଜଗାଙ୍ପକୁର ଦଳ ଶରୀର୍ଷଲର ଥିବା 
ଲବଲଳ ୯ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ କକୁଆଁରମକୁଣ୍ଡା 
ୟଙ୍ ଆଲସାସସିେ ଦ୍ତିରୀୟ ସ୍ାେଲର 
ରହଛି।ି ଲସହପିର ି ୭ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ 

ରାଉରଲକଲା ଷ୍ଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୃତରୀୟ, 
୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଲସଣ୍ଟ ଲମର ି ସ୍କୁଲ 
ଚତକୁ ଥ୍ଷ, ସ୍ାେ ଏବଂ ୫ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ 
କକୁଳମଣ ି ହାଇସ୍କୁଲ ପଞ୍ମ ସ୍ାେ ତଥା 
ବେିା ପଏଣ୍ଟଲର କଞି୍ଜମି୍ଷା ଦଳ ଲଶର 
ସ୍ାେଲର ରହଛିନ୍।ି ପଞ୍ମ ଦବିସଲର 
ଆଜ ି ରାଜଗାଙ୍ପକୁର ଓ କଞି୍ଜରିଲକଲା 
ଦଳ ମଧ୍ୟଲର ଲଖଳ ଲହାଇଥିଲା। 
ଏଥିଲର ରାଜଗାଙ୍ପକୁର ଦଳ ୩-୦ 
ଲଗାଲଲର ବଜିୟରୀ ଲହାଇଥିଲା। 
ଏଥିଲର ରାେରୀ ଖଡଆି ୨ଟ ିଓ ସାଗରକିା 
କସିାେ ଲଗାଟଏି ଲଗାଲ ଲଦଇଥିଲଲ। 
ଉତମ ଲଖଳ ପ୍ରଦଶ୍ଷେ ଲଯାଗକୁଁ ରାେରୀଙ୍କକୁ  
ଲପ୍ଲୟାର ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ଭାଲବ ପକୁରସ୍ତୃ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଭର୍ା ଥାୋ ଲହାମ 

ବ ବିପକୁଳ ବ ବିଲଦଶରୀ ମଦ ଜବତ 

ମଦ୍ୟପ ଶ ବିକ୍ଷକ େ ବିେମ୍ ବିତ
ପ୍ରଧାେ ଶ ବିକ୍ଷୟ ବିତ୍ରରୀଙ୍ ସଲମତ ପତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାେ ଶ ବିକ୍ଷୟ ବିତ୍ରରୀଙ୍ ସଲମତ ପତ୍ରୀ, 
ଶାଶ ୂମଧ୍ୟ କେ ବିଥିଲେ ଅଭବିଲରାଗ ଶାଶ ୂମଧ୍ୟ କେ ବିଥିଲେ ଅଭବିଲରାଗ 

କାର୍ଷ୍ୟାେକୁ ଷ୍ାେ ଦାବ ବିଲେ ସ୍କୁେଲେ କାର୍ଷ୍ୟାେକୁ ଷ୍ାେ ଦାବ ବିଲେ ସ୍କୁେଲେ 
ତାୋ ପକାଇଥିଲେ ଅଭବିଭାବକ ତାୋ ପକାଇଥିଲେ ଅଭବିଭାବକ 

ମଧ୍ୟ ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ଲଚଇଁ ଲଶାଇଥିଲା। ଲତଲବ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ପଲର 
ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଧିକାରରୀ ସମ୍ପକୃ୍ତ ସଆିରସସିଙି୍କ ଦ୍ାରା ତଦନ୍ କରାଇ ତାଙ୍କ 
ବଲିରାଧଲର କାଯ୍ଷ୍ୟାେକୁଷ୍ାେ ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍।ି

ମଦ ଲବପାେରୀଙ୍ ବ ବିଲୋଧଲେ ଲେଉେ ବି କାର୍ଷ୍ୟାେକୁ ଷ୍ାେ ଜବିଲ୍ା ସବ୍ ଜକୁ େ ବିଅେ ବାଳକ-ବାଳ ବିକା 
ଲ�ାଲ�ା ଚୟେ ଆଜବି 

ଅଟଳ ଟ ବିଲଙ୍େ ବିଙ୍ ସାଇେ୍ସ 
ୋଲବାଲେଟାେରୀ ଉଦ୍ ଘାଟ ବିତ

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩୦ା୯(ସମସି): ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ 
ସଦର ଥାୋ ପକୁଲସି ବପିକୁଳ ପରମିାଣର 
ବଲିଦଶରୀ ମଦ ଜବତ କର ି ୨ଟ ି ପଥୃକ 
ମାମଲା ରକୁ ଜକୁ  କରଛି।ି କଟ୍ା ଗ୍ାମର େକକୁଲ 
ବଶିଙି୍କ ଘଲର ଚଢ଼ଉ କର ି ପକୁଲସି ତାଙ୍କ 

ବଲିରାଧଲର ମାମଲା ରକୁ ଜକୁ  କରଛି।ି ଲସହପିର ି
ଖକୁଣ୍ଟଗାଁ େକିଟରକୁ  ଏକ ଅକ୍ଭିା ଗାଡ ି ସହ 
ବଲିଦଶରୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି 
ଅଭଯିକୁକ୍ତ ଜଣକ ପକୁଲସି ପାଲଟ୍ାଲଂି ଦଳକକୁ 
ଲଦଖି ଲଫରାର ଲହବାଲର ସକ୍ଷମ ଲହାଇଛ।ି 

ଫାଓ ଖେଖ�ା ଇଣ୍ଡିଆ ୧୭ 
ବର୍ଷରୁ କମ ବାଳ ଡିକା ଫୁଟ୍ ବ� ପ୍ରଥମ ପର୍ଷ୍ୟାୟ େ ୫ ୋଉଣ୍ଡଲେ ୧୫ଟ ବି ମ୍ୟାଚ୍  ସମ୍ପନ୍ନ

ସବ୍ଷାଧିକ ୧୧ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ 
ଶୀର୍ଷଖର ରାଜଗାଙ୍ଗପରୁ ଦଳ

ଗାଡ୍ଷ କମାଣ୍ଡର ସକୁମନ୍ କକୁମାର 
ବଢ଼ାଇ ମକୁଖ୍ୟଅତଥିି ଭାଲବ ଲଯାଗ 
ଲଦଇଥିଲଲ। ଲରଫରରୀ ରରୀୋ ତକି୍ଷରୀ, 
ସକୁମେ ି ଲାକ୍ରା, ଫକୁଲାନ୍ ି ଟଲ୍ା, 
ବାସନ୍ରୀ କସିାେ, ବାଲମତ ି ଓରାମ 
ଲଖଳ ପରଚିାଳୋ କରଥିିବା 
ଲବଲଳ ଜାତରୀୟ ଲରଫରରୀ ଦକୁ ଗ୍ଷା 
ମାଧବ ୋଏକ ମ୍ୟାଚ କମଶିେର 
ଦାୟତି୍ୱ ତକୁ ଲାଇ ଥିଲଲ। ଜଲି୍ା କ୍ରରୀଡା 

ସଂସଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ 
ପ୍ରଭାତ ଲଭାଳ, ଫକୁଟବଲ ସମ୍ପାଦକ 
େତି୍ୟକକୁମାର ବଳ, କଞି୍ଜମି୍ଷା କଲଲଜ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲୋଜ ଲଚୌଧକୁରରୀ ଏବଂ 
ଜଲି୍ା ପରରିଦ ସଭ୍ୟ ଅଶ୍ୱେିରୀ କକୁମାର 
ୋଏକଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାେଲର ଲଖଳ 
ଆଲୟାଜତି ଲହାଇଥିଲା। ଆସନ୍ା 
୧୨ ତାରଖିରକୁ  ଦ୍ତିରୀୟ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟ ଲଗି 
ମ୍ୟାଚ ପକୁଣ ିଆରମ୍ଭ ଲହବ।

ଜବିଲ୍ାସ୍େରୀୟ ଆଜାଦରୀ କା ଅମତୃ ମଲୋତ୍ସବ

ପାୋ ଲମଡବିକାେ ଷ୍ାଫ୍ ଙ୍ ମ ବିଳ ବିୋ ବଲକୟା ଦେମା 
  ବ ଡିଖଜଡଡିର ସମଖ�ାଚଡିତ ହସ୍ତଖଷେପ

୧୭ ବର୍ଷେକୁ  କମ୍  ବାଳକ-ବାଳ ବିକାଙ୍ ବ୍ଲକ୍ ସ୍େରୀୟ ଫକୁଟବେ ୧୭ ବର୍ଷେକୁ  କମ୍  ବାଳକ-ବାଳ ବିକାଙ୍ ବ୍ଲକ୍ ସ୍େରୀୟ ଫକୁଟବେ 

ରଞ୍ଜତିା ୋଏକ, ଶରୀଳା ପଲଟଲ, ସ୍ର୍୍ଷପ୍ରଭା 
ୋୟକ, ସକୁଚତି୍ରା ୋଏକ, ମାେସ ରଞ୍ଜେ 
ମହାଲତା ସହଲଯାଗ କରଥିିଲଲ।
ଟାଙ୍ରପାଲ ି ପଞ୍ାୟତ ସମତି ି ଉଚ୍ଚ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଲଖଳପଡ଼ଆିଲର ଟାଙ୍ରପାଲ ି
ବ୍ଲକ ସ୍ରରୀୟ ଫକୁଟବଲ ପ୍ରତଲିଯାଗତିା 
ଅେକୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ରତଲିଯାଗତିାଲର 
ବାଳକ ବଗ୍ଷଲର ମଙ୍ସପକୁର ଉଚ୍ଚ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ବାଳକିା ବଗ୍ଷଲର 
ଲମଘଲଡ଼ଗା ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ ଚାମ୍ପଅିେ 
ଲହାଇଥିଲା। ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ପରରିଦ 
ସଭାପତ ି କକୁନ୍ ି ପ୍ରଧାେ ମକୁଖ୍ୟଅତଥିି 
ଭାଲବ ହକରି ଗଡ଼ ଭାଲବ ପରଚିତି 

ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ାକକୁ ଫକୁଟବଲ ଲଖଳଲର 
ମଧ୍ୟ ଲଗୌରବାେ୍ତି କରବିାକକୁ ଆହ୍ାେ 
ଜଣାଇଥିଲଲ। ମହକୁଲପାଲ ି ସରପଞ୍ 
ଝରଣା ଦଣ୍ଡଲସୋ ଓ ସ୍କୁଲ ପରଚିାଳୋ 
କମଟି ିସଭାପତ ିବମିଳା ମାଝରୀ ସମ୍ାେତି 
ଅତଥିି ଭାଲବ ଲଖଳାଳଙି୍କକୁ  ଉତ୍ସାହତି 
କରଥିିଲଲ। ଲଶରଲଦବ େନ୍ଦ ମଞ୍ 
ପରଚିାଳୋ କରଥିିବା ଲବଲଳ ଅଲଶାକ 
କକୁମାର ବାଗ ଧେ୍ୟବାଦ ଲଦଇଥିଲଲ। 
ସ୍ାେରୀୟ ଲଗାଷ୍ରୀ ଶକି୍ଷାଧିକାରରୀ ମଲହନ୍ଦ୍ର 
ସଲରାେଆି ଏବଂ ପ୍ରଧାେ ଶକି୍ଷକ 
ରଲମଶଚନ୍ଦ୍ର ପଲଟଲଙ୍କ ତତ୍ୱାବଧାେଲର 
ଏହା ଆଲୟାଜତି ଲହାଇଥିଲା।
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ଭଦ୍ରକ ଖାଉଟ ିସରୁକ୍ା କମଶିନଙ୍କ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ରାୟ

ଭଦ୍ର୍, ୩୦।୯(ସମସି):

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାରେ ରେସେକଲାେୀ କରେଜ 
କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ର�ୌେଲାତ୍ମ୍ୟ େଢ଼େିଲାରେ େଲାଗଛି।ି 
ଜରେ ଛଲାତ୍ରଙ୍କକୁ  ନଲାମରେଖଲା େଲାେ�ୀୟ ଅରତୃ 
ରେେସ୍ତ ନ କେେିଲା ଓ ଜଲି୍ଲା ଖଲାଉଟ ିସକୁେକ୍ଷଲା 
କମଶିନଙ୍କ ଆର�ଶକକୁ ରେଖଲାତେି କେେିଲା 
ରନଇ ଭଦ୍ରକ େୟଲାେ କରେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ 
େରିେଲାଧରେ ଗେିଫ୍  ପେୱଲାନଲା ଜଲାେ ିକେଛିନ୍ ି
ଭଦ୍ରକ ଖଲାଉଟ ିସକୁେକ୍ଷଲା କମଶିନ।

 େେିେେୀେକୁ  ପ୍ରକଲାଶ ରେ, ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ଲା ଚଲାନ୍ଦେଲାେ ି େ୍ଲକ ଅଧୀନ େଲାଂଶଡ଼ଲା 
ରଲାନଲାଞ୍ଚଳେ ମଲାେପିକୁେ ଗଲାେଁ ମରନଲାଜ କକୁମଲାେ 
ରେରେେଲା ନଲାମକ ଜରେ ଛଲାତ୍ର େଏିସ୍ ସ ି
କମ୍କୁମ୍ୟଟେ ସଲାଇନ୍ସ େଭିଲାଗ ପଠମ୍ୟକ୍ରମରେ 
ଭଦ୍ରକ ଗ୍ଲାମଲାଞ୍ଚଳ ରଲାନଲା ଅଧୀନରେ ଥିେଲା 
େୟଲାେ କରେଜରେ ନଲାମ ରେଖଲାଇଥିରେ। 

ନଲାମରେଖଲା ରେରଳ ଏେ ି ଘରେଲାଇ 
କରେଜରେ ପଲାଠପଢ଼ଲା ସଠକି୍  ଢଙ୍ଗରେ 
ନରେରେ ଓ ଶକି୍ଷଲା ଉପକେେ ଆ�ରିେ 
େମ୍ୟତକି୍ରମ ରେରେ ଛଲାତ୍ରଙ୍କକୁ  ନଲାମରେଖଲା 
ଅରତୃ ଓ ପ୍ରମଲାେପତ୍ର ରେେସ୍ତ କେଲାେେି। 
ଏେ ି କରେଜରେ ଠକି୍  ଶକି୍ଷଲା�ଲାନ ଓ ଶକି୍ଷଲା 
ଉପକେେ ନ ମଳିେିଲାେକୁ  ଛଲାତ୍ର ମରନଲାଜେ 
ଅଭଭିଲାେକ ତଲାଙ୍କ �ଲାଖେ କେଥିିେଲା ଅରତୃେଲାଶ ି
ଓ ଶକି୍ଷଲାଗତ ପ୍ରମଲାେପତ୍ର ରେେସ୍ତ ପଲାଇଁ 
ନରିେ�ନ କେଥିିରେ। େୟଲାେ କରେଜ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମରନଲାଜଙ୍କକୁ ରକେଳ ଶକି୍ଷଲାଗତ 
ପ୍ରମଲାେପତ୍ର ରେେସ୍ତ କେଥିିେଲା ରେରଳ 
୫ େଜଲାେ ଟଙ୍କଲା ରେେସ୍ତ କେନିଥିରେ। 
ରତରେ ମରନଲାଜ ତଲାଙ୍କ ଅରତୃ ରେେସ୍ତ 
ପଲାଇ ଁ େଲାେମଲ୍ାେ ଅନକୁରେଲାଧ କେଥିିରେ େ ି
କରେଜ କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷ କର୍ତୃପଲାତ କେନିଥିରେ। 
ରଶଷରେ େଲାଧ୍ୟ ରେଲାଇ ମରନଲାଜ ଭଦ୍ରକ 

ଖଲାଉଟ ି ସକୁେକ୍ଷଲା କମଶିନଙ୍କ ଅ�ଲାେତରେ 
ଏରନଇ ଏକ ମଲାମେଲା(ସସି ି ନଂ-୩/୨୨) 
େକୁଜକୁ  କେଥିିରେ। ଖଲାଉଟ ି ସକୁେକ୍ଷଲା କମଶିନ 
ତେେେକୁ  େୟଲାେ କରେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କକୁ  
ଗତ ୧୯.୮.୨୨ ତଲାେଖିରେ ରନଲାଟସି୍  
କେଲାେଲାଇଥିେଲା ଓ ରସ ଗତ ୨୨.୮.୨୨ରେ 
ଉକ୍ତ ରନଲାଟସି ପଲାଇେଲା ସରର୍ବେ ଅ�ଲାେତରେ 
ପକ୍ଷ େଖିେଲା ପଲାଇ ଁଇଚ୍ଲା ପ୍ରକଟ କେନିଥିରେ। 
ଖଲାଉଟ ି ସକୁେକ୍ଷଲା କମଶିନ ଏେ ି ମଲାମେଲାକକୁ 
ଗ୍େେ କେ ି ଇ-ରମେ ଓ ରମଲାେଲାଇେରେ 
କରେଜ କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷଙ୍କକୁ ଓ �ଲାୟତି୍ୱରେ ଥିେଲା 
ପେଚିଲାଳକଙ୍କକୁ ଅେଗତ କେଲାଇଥିରେ। ଏେଲା 
ସରର୍ବେ ମଧ୍ୟ େୟଲାେ କରେଜ ଉକ୍ତ ରନଲାଟସି୍ କକୁ 
ରେଖଲାତେି କେଥିିରେ। ରତେକୁ େଲାଧ୍ୟ ରେଲାଇ 
ଭଦ୍ରକ ଖଲାଉଟ ିସକୁେକ୍ଷଲା କମଶିନଙ୍କ ସଭଲାପତ ି
ଶେିପ୍ରସଲା� ମେଲାନ୍ ି ଏକତେେଲା ଭଲାରେ 
ମଲାମେଲାଟେି େଚିଲାେ କେେିଲାକକୁ ଗ୍େେ 

କେଥିିରେ। ପକ୍ଷଙ୍କ ତେେେକୁ  ସମସ୍ତ ଶକୁେଲାେ ି
କେ ି ଖଲାଉଟ ି ସକୁେକ୍ଷଲା ଆରୟଲାଗଙ୍କ ସଭଲାପତ ି
ଶ୍ୀ ମେଲାନ୍ ିଗତ ୧୧.୭.୨୨ତଲାେଖିରେ ଚୂଡ଼ଲାନ୍ 
େଲାୟ ପ୍ରକଲାଶ କେଥିିରେ। 

ଉକ୍ତ େଲାୟରେ େୟଲାେ କରେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପକ୍ଷ ମରନଲାଜ ର�ଇଥିେଲା ୫ େଜଲାେ ଟଙ୍କଲା 
ସେ କ୍ଷତପିେୂେ େଲାେ�କକୁ ୧୦ େଜଲାେ ଟଙ୍କଲା ଓ 
ମଲାନସକି ଆଘଲାତ ତରଲା ମଲାମେଲା ପେଚିଲାଳନଲା 
େଲାେ�କକୁ ୧ େଜଲାେ ଟଙ୍କଲାକକୁ ମଶିଲାଇ ସମକୁ�ଲାୟ 
୧୬ େଜଲାେ ଟଙ୍କଲା ୧ମଲାସ ମଧ୍ୟରେ ରପୈଠ 
କେେିଲାକକୁ ନରିଦ୍ତୃଶ ର�ଇଥିରେ। ନରଚତ 
୯ ପ୍ରତଶିତ ସକୁଧରେ ଟଙ୍କଲା ରେେସ୍ତ ପଲାଇଁ 
ନରିଦ୍ତୃଶ ର�ଇଥିରେ। ମେତ୍ର ଖଲାଉଟ ିସକୁେକ୍ଷଲା 
କମଶିନଙ୍କ ଏେ ି ଆର�ଶକକୁ ମଧ୍ୟ େୟଲାେ 
କରେଜ କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷ ରେଖଲାତେି କେଥିିରେ। ଏେକୁ 
ପକ୍ଷ ମରନଲାଜ କକୁମଲାେ ରେରେେଲା ଅ�ଲାେତ 
ଅେମଲାନନଲା େଲାଗ ି ଡଗି୍ୀଜଲାେ(ିଏକଜକୁକକୁମ୍ୟସନ 

ମଲାମେଲା) ମଲାମେଲା ନଂ-୧୩/୨୨, ଗତ 
୧୯.୮.୨୨ ତଲାେଖିରେ ଆଗତ କେଥିିରେ। 
ଉକ୍ତ ଡଗି୍ୀଜଲାେ ି ମଲାମେଲାକକୁ ମଧ୍ୟ େୟଲାେ 
କରେଜ କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷ ରେଖଲାତେି କେ ି ଚକୁ ପ୍  
େେଥିିରେ। ରଶଷରେ ଭଦ୍ରକ ଖଲାଉଟ ି
ସକୁେକ୍ଷଲା ଆରୟଲାଗେ ସଭଲାପତ ି ଶେିପ୍ରସଲା� 
ମେଲାନ୍ ିଆଜ ି୩୦.୯.୨୨ ତଲାେଖିରେ େୟଲାେ 
କରେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ େରିେଲାଧରେ ୩ ମଲାସ 
ରଜେ�ଣ୍ଲାର�ଶ ସେ ଏକ ଗେିଫ୍  ପେୱଲାନଲା 
ଆର�ଶ ପ୍ର�ଲାନ କେଥିିରେ। ଏେ ି ଗେିଫ୍  
ପେୱଲାନଲାକକୁ କଲାେତୃମ୍ୟକଲାେୀ କେେିଲାକକୁ ଭଦ୍ରକ 
ଏସ୍ ପଙି୍କ ଜେଆିରେ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ଲାମଲାଞ୍ଚଳ 
ରଲାନଲା ଅଧିକଲାେୀଙ୍କକୁ  ପ୍ର�ଲାନ କେଲାେଲାଇଥିେଲା 
ଜେଲାେଲାଇଛ।ି ସଚୂନରେଲାଗମ୍ୟ, ଭଦ୍ରକରେ ଗଢ଼ ି
ଉଠଥିିେଲା ଏକଲାଧିକ ରେସେକଲାେୀ କରେଜ 
କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ରୱେଚ୍ଲାଚଲାେତିଲା ରନଇ େେକୁ 
ଅଭରିେଲାଗ ଆଗତ ରେେଲାରେ େଲାଗଛି।ି

ରୟାଲ କଲଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଙ୍କ ବଲିରାଧଲର ଗରିଫ ପରୱାନା

ଭଦ୍ର୍/ଆରଡ,ି୩୦।୯(ସମସି):

େଲାେଲା ଆଖଣ୍ଳମେଙି୍କ ମନ୍ଦେି େତ୍ନଭଣ୍ଲାେ 
ଘେକୁ  ୧୯୯୩ ମସେିଲାରେ େଡ଼ପ 
ରେଲାଇଥିେଲା ୧ କରିେଲା ୧୩୦ ଗ୍ଲାମ ଓଜନେ 
ୱେର୍ତୃଲାଳଙ୍କଲାେ ମଲାମେଲା ଇତମିଧ୍ୟରେ ୨୯ 
େଷତୃ େତିେିଲାଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ ି ପେତୃମ୍ୟନ୍ 
େଚିଲାେ ପ୍ରକ୍ରୟିଲାରେ ଅଟକ ି େେଛି।ି େଚିଲାେ 
ପ୍ରକ୍ରୟିଲାେ �ୀଘତୃ ୧୦େଷତୃ ପରେ ପକୁେ ି ଉଠଛି ି
ପ୍ରସଦି୍ଧ ରଶୈେପୀଠ ଆେଡଧିଲାମେ େଲାେଲା 
ଆଖଣ୍ଖମେଙି୍କ େତ୍ନଭଣ୍ଲାେ ଘେକୁ  ସକୁନଲା 
ରଚଲାେ ି ମଲାମେଲାେ ଝଡ଼। ଏେ ି ସକୁନଲା େଡ଼ପ 
ମଲାମେଲା (ଜ ି.ଆେ .ରକଶ ନଂ ୧୩୭/୯୬)
େ େଚିଲାେ ପ୍ରକ୍ରୟିଲା ପ୍ରରରମ ଗତ ରସରପଟେମ୍େ 
ମଲାସ ୮ରେ ଭଦ୍ରକ ସଜିଏିମଙ୍କ ରକଲାଟତୃରେ 
କେଲାେଲାଇଥିେଲା। ଏେ ି େଚିଲାେ ସମୟରେ 
୨ଜେ ମକୁଖମ୍ୟ ଅଭେିକୁକ୍ତ ତତ୍ଲାଳୀନ 
ର�ରେଲାର୍େ େଭିଲାଗେ ଡଆିଇ ରଗଲାେନି୍ଦ 
ସଲାେକୁ  ଓ ମନ୍ଦେି କଲାେତୃମ୍ୟନେିତୃଲାେୀ ଅଧିକଲାେୀ 
ଉମଲାଚେେ ପଟ୍ଟନଲାୟକ ଶଲାେୀେକି ଅସକୁସ୍ଲା 
�ଶତୃଲାଇ ଅନକୁପସ୍ତି େେଥିିେଲା ରେରଳ ଅନମ୍ୟ 

୨ ଅଭେିକୁକ୍ତ ରଗଲାପୀନଲାର ପଲାଢୀ ଓ ଗେିୀଶଚନ୍ଦ୍ର 
ପଲାଢୀ େଲାଜେ ରେଲାଇଥିରେ। 

ପକୁେ ି ୨ୟ ରେ ଶକୁକ୍ରେଲାେ(ଆଜ)ି 
ସଜିଏିମଙ୍କ ରକଲାଟତୃରେ େଲାଜେ ରେେଲା ପଲାଇଁ 
ସମସ୍ତ ୪ ଅଭେିକୁକ୍ତଙ୍କକୁ  କକୁେଲାେଲାଇଥିରେ 
ମଧ୍ୟ ରଗଲାପୀନଲାର ପଲାଢୀ, ଗେିୀଶଚନ୍ଦ୍ର 

ପଲାଢୀ, ତତ୍ଲାଳୀନ ର�ରେଲାର୍େ ଡ.ିଆଇ 
ରଗଲାେନି୍ଦ ସଲାେକୁ  ୩ ଜେ େଲାଜେ ରେଲାଇଥିେଲା 
ରେରଳ ମକୁଖମ୍ୟ ଅଭେିକୁକ୍ତ ମନ୍ଦେିେ ପେୂତୃତନ 
କଲାେତୃମ୍ୟନେିତୃଲାେୀ ଅଧିକଲାେୀ ଉମଲାଚେେ 
ପଟ୍ଟନଲାୟକ େଲାଜେ ରେଲାଇନଥିେଲାେକୁ  
ସଜିଏିମ େେିକ୍ତ ିପ୍ରକଲାଶ କେେିଲା ସେ ଆସନ୍ଲା 
ଅରକଟେଲାେେ ୨୯ରେ ସମସ୍ତ ଅଭେିକୁକ୍ତ େଲାଜେ 
ନ ରେରେ ଚଲାଜତୃରରେମ କେଲାେେି ରେଲାେ ି
ଆର�ଶ ର�ଇଥିେଲା ସେକଲାେୀ ଓକେି 
େତକିଲାନ୍ ନଲାୟକଙ୍କ ସତୂ୍ରେକୁ  ଜେଲାେଲାଇଛ।ି

 ସଚୂନଲା ଅନକୁେଲାୟୀ, ମେେିଲାେଲାଙ୍କ 

େତ୍ନଭଣ୍ଲାେ ସକୁନଲା େକୁ ଟ୍  ମଲାମେଲାେ ଗତ ୧୦ 
େଷତୃ ତରଳ ଅରତୃଲାତ ୨୦୧୨ ମସେିଲା ଅଗଷ୍ଟ 
ମଲାସରେ ଭଦ୍ରକ ସଜିଏିମଙ୍କ ରକଲାଟତୃରେ 
େଚିଲାେ କେଲାେେିଲା ସେ ଉକ୍ତ ଘଟେଲାେ 
ସଲାକ୍ଷୀ ଥିେଲା ୨୨ଜେଙ୍କକୁ  ସମନ ଜଲାେ ି
କେଲାେଲାଇଥିେଲା। ରେରେ ଏେ ି ଘଟେଲାେ 
ଏତେଲାକଲାେୀ ତରଲା ତତ୍ଲାଳୀନ କଲାେତୃମ୍ୟନେିଲାେତୃୀ 
ଅଧିକଲାେୀ ଉମଲାଚେେ ପଟ୍ଟନଲାୟଙ୍କ 
ଠଲାେକୁ  େୟଲାନ ରେକଡତୃ ସମୟରେ ରକଲାଟତୃ 
ଜଲାେେିଲାକକୁ ପଲାଇଥିରେ କ ି ପକୁେସି ସଲାକ୍ଷୀ 
କେଥିିେଲା ଉମଲାଚେେ ପଟ୍ଟନଲାୟକଙ୍କ ସେ 
ଟ୍ରଷ୍ଟରେଲାଡତୃ ସଭମ୍ୟ ରଗଲାପୀନଲାର ପଲାଢୀ 
ଓ ଗେିୀଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଲାଢୀ ମନ୍ଦେି ନୟିମକକୁ 
ଉଲ୍ଂଘନ କେ ି େତ୍ନଭଣ୍ଲାେ ଘେ ରଖଲାେ ି
କରିେଲା କରିେଲା ୱେର୍ତୃଲାଳଙ୍କଲାେ ଅନମ୍ୟ ଏକ 
ସ୍ଲାନକକୁ ରନଇ ତେଲାଜକୁରେ ଓଜନ କେେିଲା 
ସେ ୧ କରିେଲା ୧୩୦ଗ୍ଲାମ ସକୁନଲା େଡ଼ପ 
କେଥିିରେ। ପରେ ୱେର୍ତୃଲାଳଙ୍କଲାେକକୁ ସମଲାନ 
�ଶତୃଲାଇେଲା ପଲାଇଁ ସକୁନଲା ଭଳ ି�ଶିକୁଥିେଲା ୧୬ଟ ି
ପରି୍ଳ ମକୁଣ୍ଲା ମଶିଲାଇଥିରେ। ଏତେଲାକଲାେୀଙ୍କ 
ଏପେ ି େୟଲାନକକୁ ଭରି୍କିେ ି ସଜିଏିମ ରକଲାଟତୃ 

ଏତେଲାକଲାେୀ ଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନଲାୟକଙ୍କ ସେ 
ରଗଲାପୀନଲାର ପଲାଢୀ ଓ ଗେିୀଶଚନ୍ଦ୍ର ପଲାଢୀଙ୍କକୁ  
ମକୁଖମ୍ୟ ଅଭେିକୁକ୍ତ ଭଲାରେ ସଲାେମ୍ୟସ୍ତ କେଥିିରେ। 
ଏପେକି ି ସମସ୍ତ ର�ଲାଷୀ ୧୦�ନି ମଧ୍ୟରେ 
ରକଲାଟତୃରେ େଲାଜେ ରେେଲା ପଲାଇଁ ରକଲାଟତୃ 
ନରିଦ୍ତୃଶ ର�ଇଥିରେ। ରେରେ ରକଲାଟତୃଙ୍କ 
ଆର�ଶକକୁ ଅମଲାନମ୍ୟ କେ ି ର�ଲାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେକୁ  
ମକୁଖମ୍ୟ ଅଭେିକୁକ୍ତ ଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନଲାୟକ େଲାଇରକଲାଟତୃଙ୍କ 
ଦ୍ଲାେସ୍ ରେେଲାେକୁ  ମଲାମେଲା �ୀଘତୃ ୧୦େଷତୃ 
ରେେ ଉଚ୍ଚ ନମ୍ୟଲାୟଲାଳୟରେ େଚିଲାେ ପ୍ରକ୍ରୟିଲା 
ଚଲାେଥିିେଲା। ଏରେ ପକୁେ ି ଭଦ୍ରକ ସଜିଏିମଙ୍କ 
ରକଲାଟତୃରେ େଚିଲାେ ଆେମ୍ଭ ରେଲାଇଥିରେ ମଧ୍ୟ 
ଅଭେିକୁକ୍ତମଲାରନ େଲାଜେ ନ ରେେଲା ଏେଲାେ 
େଚିଲାେ ରଶଷ ରନଇ ପ୍ରଶ୍ନେଲାଚୀ ସତ୍ଷ୍ଟ ିକେଛି।ି 
ଏପେକି ି ଉକ୍ତ ମଲାମେଲାରେ ଥିେଲା ୨୨ଜେଙ୍କ 
ସଲାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେକୁ  ୩ଜେ ସଲାକ୍ଷୀ ଭଲାସ୍କେ ଚନ୍ଦ୍ର 
ପଲାଢୀ, �ୟଲାନଧିି େଲାୟ ଓ ପ୍ର�ୀପ ପଲାଢୀଙ୍କେ 
ମତ୍ତକୁ ମ୍ୟ ଘଟେିଲାେ।ି ଏପେସି୍ରଳ ଉକ୍ତ ମଲାମେଲା 
େଳିମ୍ ରେେଲାେକୁ  ମେେିଲାେଲାଙ୍କ େତ୍ନଭଣ୍ଲାେେକୁ  
େଡ଼ପ ରେଲାଇଥିେଲା ୱେର୍ତୃଲାଳଙ୍କଲାେ ରେେେିଲା 
ରନଇ ଅନଶି୍ତିତଲା ର�ଖଲାର�ଇଛ।ି 

ବାବାମଣଙି୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ାରରୁ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍  ଲେବା ଘଟଣା

ସମସ୍ତ ଅଭଯିକୁ୍ତ ହାଜର ପାଇଁ କ�ାର୍ଟଙ୍କ ନକିଦ୍୍ଟଶ

୧ ମାସ ମଧ୍ୟଲର ୨ଥର ୋଜର 
ଲୋଇଛନ୍ ି୩ ଅଭଯିକୁ୍ତ

ଦଶରଥପରୁ ୩୦।୯(ସମସି)

�ଶେରପକୁେ େ୍ଲକ ନନ୍ଦପିକୁେ ସେକଲାେୀ 
ଉଚ୍ଚ େ�ିମ୍ୟଲାଳୟେ ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍ଷକ ଅଜୟ 
ରେରେେଲା େ�ଳକିକୁ େରିେଲାଧକେ ି
େ�ିମ୍ୟଲାଳୟେ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀମଲାରନ ଗତ 
୨୯ ତଲାେଖି ଗକୁେକୁେଲାେ େ�ିମ୍ୟଲାଳୟ ସମ୍କୁଖ 
େଲାମେଲାଗ-ଛତ୍ରପଡ଼ଲା ମକୁଖମ୍ୟେଲାସ୍ତଲା ପେୂତୃଲାହ୍ନ 
ପ୍ରଲାୟ ୧୧ ଟଲାେକୁ  �ନି ୩ଟଲା ପେତୃମ୍ୟନ୍ 
ଧଲାେେଲାରେ େସଥିିରେ। ମଙ୍ଗଳପକୁେ 
ରଲାନଲାଧିକଲାେେିୀ େନିଲାେଲାେୀ ସଲାେକୁ  
ସ�ଳେରଳ ଘଟେଲାସ୍ଳରେ ପେଞ୍ଚôି 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କକୁ  େକୁ ଝଲାସକୁଝଲା କେ ି ଧଲାେେଲାେକୁ  
ଉଠଲାଇଥିେଲା ରେରଳ ଶକୁକ୍ରେଲାେ େ�ିମ୍ୟଲାଳୟେ 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ପେୂତୃହ୍ନ ୧୦ଟଲାେକୁ  ପକୁନେତୃଲାେ 
େଲାମେଲାଗ-ଛତ୍ରପଡ଼ଲା େଲାସ୍ତଲା ଅେରେଲାଧ 
କେେିଲା ରେଲାଗକୁ ଉକ୍ତ େଲାସ୍ତଲାରେ �ନି ପ୍ରଲାୟ 
୧୧ ଟଲା ପେତୃମ୍ୟନ୍ େଲାନେଲାେଲାନ ଚଳଲାଚଳ 
େନ୍ଦ େେଥିିେଲା। ଘଟେଲାକକୁ ରନଇ ସ୍ଲାନୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ଉରର୍୍  ଜନଲା ସତ୍ଷ୍ଟ ି ରେେଲା ସେତି 
େଲାସ୍ତଲାରେ େଲାତଲାୟତ କେକୁଥିେଲା ସଲାଧଲାେେ 
ରେଲାକ ଅସରନ୍ଲାଷ ପ୍ରକଲାଶ କେଥିିରେ। 
ଖେେ ପଲାଇ େଲାଜୱେ ଓ େପିେତୃମ୍ୟୟ 
ପେଚିଲାଳନଲା ମନ୍ତୀ ପ୍ରମଳିଲା ମଲ୍କିଙ୍କ ଜଲି୍ଲା 

ପ୍ରତନିଧିି ତରଲା େେଷି୍ଠ େରିଜଡ଼ ି ରନତଲା 
ପ୍ର�ୀପ କକୁମଲାେ ମେଲାନ୍ ି ଧଲାେେଲାେତ 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କ ନକିଟକକୁ ଆସ ି ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କ 
ସେତି ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ େ�ଳ ି େେିଲା�କକୁ 
ରନଇ େସି୍ତତ୍ତ ଭଲାରେ ଆରେଲାଚନଲା 
କେଥିିରେ। ଜରେ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍କ େଶିତ୍ଙ୍ଖଳଲା 
ଆଚେେକକୁ େରିେଲାଧ କେେିଲାେକୁ  ପ୍ରଧଲାନ 
ଶକି୍ଷକଙ୍କକୁ େ�ଳ ି କେଲାେଲାଇଥିେଲାେକୁ  ସମ୍ତ୍କ୍ତ 
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍କକୁ  ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ େ�ିମ୍ୟଲାଳୟେକୁ  େ�ଳ ି
କେଲାେଲାଉ ରେଲାେ ିଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ମେଲାନ୍ଙି୍କ 
ସମ୍କୁଖରେ �ଲାେ ି କେଥିିରେ। �ଶେେଲା 
ପେତୃକକୁ ରନଇ ଆସନ୍ଲା ଅରକଟେଲାେେ ମଲାସ ୧୧ 
ତଲାେଖି ପେତୃମ୍ୟନ୍ େ�ିମ୍ୟଲାଳୟ ଛକୁଟ ିେେକୁଥିେଲାେକୁ  
େ�ଳ ିପ୍ରତେିଲା�କକୁ ଏରେ ସଲାମୟକି ଭଲାରେ 
େନ୍ଦ େଖିେଲା ପଲାଇ ଁଶ୍ୀ ମେଲାନ୍ ିଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କକୁ  
ଅନକୁରେଲାଧ କେଥିିରେ।�ଶେେଲା ଛକୁଟ ି
ରଶଷରେ ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ େ�ଳ ି
ଘଟେଲାକକୁ ରନଇ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ, ଅଭଭିଲାେକ ଓ 
ପେଚିଲାଳନଲା କମଟି ି ରେୈଠକରେ ପ୍ରରରମ 
ଆରେଲାଚନଲା କେଲାେଲାଇ ଘଟେଲାେ ସମଲାଧଲାନ 
ପନ୍ଲା େଲାେଲାେ କେଲାେେି ରେଲାେ ିଶ୍ୀ ମେଲାନ୍ ି
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କକୁ  �ତ୍ ଢ଼ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ର�ଇଥିରେ। 
ଶ୍ୀ ମେଲାନ୍ଙି୍କ ଠଲାେକୁ  ପ୍ରତଶିରୁତ ିମଳିେିଲା ପରେ 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ଧଲାେେଲାେକୁ  େଟେିଲାଇଥିରେ।

ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କଙ୍କ ବଦଳ ିପ୍ରତବିାଦର ଦ୍ତିୀୟ ଦନି

ରାମବାଗ-ଛତ୍ରପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅବକରାଧ

ଯାଜପରୁ, ୩୦।୯ (ସମସି):
େଲାଜପକୁେ ଜଲି୍ଲା ରକଲାରେଇ େ୍ଲକ ଜହ୍ନଲା 
ଗ୍ଲାମପଞ୍ଚଲାୟତ ଅନ୍ଗତୃତ ଜହ୍ନକେଲା 
ପ୍ରଲାରମକି େ�ିମ୍ୟଲାଳୟ ସ୍ଲାନଲାନ୍େ କେଲାେେିଲା 
ପ୍ରତେିଲା�ରେ ରକଲାରେଇ ମଣ୍ଳ ଶକି୍ଷଲା 
ଅଧିକଲାେୀଙ୍କ କଲାେତୃମ୍ୟଲାଳୟ ସମ୍କୁଖରେ 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ଓ ଅଭଭିଲାେକଙ୍କ ଧଲାେେଲା 
�ଆିେଲାଇଛ।ି ଆଜ ିଏେ ିସ୍କକୁେେ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ଓ 
ଅଭଭିଲାେକମଲାରନ ଏକତ୍ରତି ରେଲାଇ େ୍ଲକ ଶକି୍ଷଲା 
ଅଧିକଲାେୀଙ୍କ କଲାେତୃମ୍ୟଲାଳୟ ସମ୍କୁଖରେ ସମେୂ 
ଧଲାେେଲାରେ େସେିେଛିନ୍।ି ସଚୂନଲା ମକୁତଲାେକ 
ଜହ୍ନକେଲା ଗଲାେଁ ପ୍ରଲାରମକି େ�ିମ୍ୟଲାଳୟରେ ଅଳ୍ପ 
ସଂଖମ୍ୟକ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ଥିେଲା �ଶତୃଲାଇ େଲାଜମ୍ୟ 
ଶକି୍ଷଲା େଭିଲାଗ ପକ୍ଷେକୁ  ଏେଲାକକୁ େନ୍ଦ କେେିଲାକକୁ 

ନଷି୍ପର୍ି ି ନଆିେଲାଇଥିେଲା। ରତରେ ଏେଲାକକୁ 
େରିେଲାଧ କେ ି ଆଜ ି ଜହ୍ନକେଲା ଗଲାେଁ ୩୦େକୁ  
ଊଦ୍ଧବେତୃ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ଓ ଅଭଭିଲାେକ ରକଲାରେଇ 
େ୍ଲକ ଶକି୍ଷଲା ଅଧିକଲାେୀଙ୍କ କଲାେତୃମ୍ୟଲାଳୟେ 
ସମ୍କୁଖରେ ଧଲାେେଲା ର�ଇଥିେଲା ଜେଲାପଡ଼ଛି।ି 
ସ୍କକୁେ ସ୍ଲାନଲାସ୍େତି କେେିଲା ନଷି୍ପର୍ ିପ୍ରତମ୍ୟଲାେଲାେ 
�ଲାେରିେ ଏେ ି ଧଲାେେଲା �ଆିେଲାଇଛ।ି 
ରସପରଟ ଏରନଇ େ୍ଲକ ଶକି୍ଷଲା ଅଧିକଲାେୀ 
ଓ ଅଭଭିଲାେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରେଲାଚନଲା 
ଜଲାେ ି େେଥିିରେ ରେ ଁ ଏେଲାଏ ଧଲାେେଲା 
ପ୍ରତମ୍ୟଲାେତ୍ତ ରେଲାଇନଲାେ ିଁ। ରଶଷ ଖେେ ସକୁଦ୍ଧଲା 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ �ୀଘତୃ ୧୦ ଘଣ୍ଲାେକୁ  ଅଧିକ ସମୟ 
ଧେ ିଧଲାେେଲାରେ େସଥିିରେ ମଧ୍ୟ ସମସମ୍ୟଲାେ 
ସମଲାଧଲାନ େଲାେଲାେ ିପଲାେନିଲାେ ିଁ। 

ବଇିଓଙ୍କ �ାଯ୍ଟ୍ାଳୟ ସମ୍ଖୁକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ଧାରଣା

କ୍ନ୍ଦାପଡ଼ା, ୩୦ା୯(ସମସି):

ପେୀକ୍ଷଲା ପେୂତୃେକୁ  ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରମଲାେଲାଇେେକୁ  
ରମଲାେଲାଇେ ଘକୁେ ିେକୁ େେିଲାକକୁ  ରନଇ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ 
ଅସରନ୍ଲାଷ େମ୍ୟକ୍ତ କେଛିନ୍।ି ପଟ୍ଟଲାମକୁଣ୍ଲାଇ 
ମେଳିଲା ଡଗି୍ୀ କରେଜ ଦ୍ତିୀୟ ରସମଷି୍ଟେ 
ପେୀକ୍ଷଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର େକି ଘଟେଲାେ ତ�ନ୍ 
�ଲାେ ି କେେିଲା ସେ ଏେ ି ଘଟେଲାରେ ସଲାମେି 
ଥିେଲା ଅଭେିକୁକ୍ତଙ୍କ େରିେଲାଧରେ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ 
କଲାେତୃମ୍ୟଲାନକୁ ଷ୍ଠଲାନ �ଲାେ ିକେଛିନ୍।ି 

ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷଲା େଭିଲାଗ ପକ୍ଷେକୁ  ସମସ୍ତ 
ମେଲାେ�ିମ୍ୟଲାଳୟରେ ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ପେୀକ୍ଷଲାକକୁ 
ଶଲାନ୍ଶିତ୍ଙ୍ଖଳଲାେ ସେତି ସମଲାପନ କେଲାେେିଲା 
ଓ ଜରିେଲା କପରିଜଲାନ୍  କେଲାେେିଲାକକୁ  ପ�ରକ୍ଷପ 
ଗ୍େେ କେଲାେଲାଇଛ।ି ମେଲାେ�ିମ୍ୟଲାଳୟ 

ପେୀକ୍ଷଲାରେ ୱେଚ୍ତଲା ଅେେମ୍ନ ପେୂତୃକ 
ପ୍ରରତମ୍ୟକ ପେୀକ୍ଷଲା ରକନ୍ଦ୍ରରେ ସସି ି
କମ୍ୟଲାରମେଲା େଗଲାେେିଲା େଲାଧ୍ୟତଲାମଳୂକ 

ରେଲାଇଛ।ି ଏସେକୁ  ନରିଦ୍ତୃଶକକୁ  ଅେମଲାନନଲା 
କେକୁ ଥିେଲା ମେଲାେ�ିମ୍ୟଲାଳୟ େରିେଲାଧରେ �ତ୍ ଢ 
କଲାେତୃମ୍ୟଲାନକୁ ଷ୍ଠଲାନ ଗ୍େେ କେଲାେେିଲାକକୁ  ନରିଦ୍ତୃଶ 

େେଛି।ି କନି୍କୁ  ରକନ୍ଦ୍ରଲାପଡ଼ଲା ଜଲି୍ଲାେ ପଟ୍ଟଲାମକୁଣ୍ଲାଇ 
ମେଳିଲା ଡଗି୍ୀ ମେଲାେ�ିମ୍ୟଲାଳୟରେ ତଲାେଲାେ 
େମ୍ୟତକି୍ରମ ରେଲାଇଥିେଲା ର�ଖଲାେଲାଇଛ।ି

ଏେ ି ମେଳିଲା କରେଜେ ଗତ ୬େକୁ  
୧୪ ତଲାେଖି ପେତୃମ୍ୟନ୍ ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ଦ୍ତିୀୟ 
ରସମଷି୍ଟଲାେ ପେୀକ୍ଷଲାରେ ପେୀକ୍ଷଲାରତୃୀଙ୍କକୁ  
ରମଲାେଲାଇେରେ ପ୍ରଶ୍ନେ ଉର୍େ ରେଲାଗଲାଇ 
�ଆିେେିଲା ସେ ରସମଲାନଙ୍କକୁ  କପ ି କେେିଲା 
ପଲାଇଁ ରପ୍ରଲାତ୍ଲାେତି କେଲାେଲାଇଥିେଲାରେରଳ 
ଇତେିଲାସ େଭିଲାଗେ ପ୍ରଶ୍ନ େକି ରେଲାଇଥିେଲା 
ରନଇ ସମ୍ତ୍କ୍ତ କରେଜେ ଛଲାତ୍ରୀଙ୍କ ସରମତ 
ରକନ୍ଦ୍ରଲାପଡଲା ୱେୟଂ ଶଲାସତି ମେଲାେ�ିମ୍ୟଲାଳୟେ 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ଆଜ ି ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳ ନେିଞ୍ଜନ 
ରେରେେଲାଙ୍କକୁ  ରଭଟ ି ଅଭରିେଲାଗ କେେିଲା ସେ 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କ ଉରଦ୍ଶମ୍ୟରେ ଏକ �ଲାେପିତ୍ର 

ପ୍ର�ଲାନ କେଛିନ୍।ି ପେୂତୃେକୁ  ରସେ ି କରେଜେ 
ଛଲାତ୍ରୀ ଏ ସମ୍କତୃରେ ଅତେିକି୍ତ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ତରଲା 
ପଟ୍ଟଲାମକୁଣ୍ଲାଇ ମେଳିଲା କରେଜ ପେଚିଲାଳନଲା 
କମଟି ି ସଭଲାପତଙି୍କକୁ  ରଭଟ ି ଅଭରିେଲାଗ 
କେଥିିରେ େ ିଅ�ମ୍ୟଲାେଧି ରକୌେସ ିପ�ରକ୍ଷପ 
ଗ୍େେ କେଲାେଲାଇନଲାେ ିଁ। 

ରତେକୁ ଏଭଳ ି ଏକ ସ୍ପଶତୃକଲାତେ 
ଘଟେଲାରେ ତକୁ େନ୍ ପ�ରକ୍ଷପ ଗ୍େେ 
କେଲାେେିଲା ସେ ର�ଲାଷୀଙ୍କ େରିେଲାଧରେ 
ଆଇନଗତ କଲାେତୃମ୍ୟଲାନକୁ ଷ୍ଠଲାନ ଗ୍େେ କେଲା ନ 
ଗରେ ରକନ୍ଦ୍ରଲାପଡଲା ଜଲି୍ଲାେ େଭିନି୍ନ କରେଜେ 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ େଲାଧ୍ୟ ରେଲାଇ େଲାଜେଲାସ୍ତଲାକକୁ 
ଓହ୍ଲାଇେଲା ସେ ଆରନ୍ଦଲାଳନଲାତ୍କ ପନ୍ଲା 
ଗ୍େେ କେରିେ ରେଲାେ ି ପ୍ରଶଲାସନକକୁ 
ରଚତଲାେନୀ ର�ଇଛନ୍।ି

ପରୀକ୍ା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 
ଲକି୍  ଘଟଣା କାଯଣ୍୍ଣ ାନୁଷ୍ାନ ଦାବ ିକଲଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ନୂତନ ଅଦାଲତ ନମି୍ଟାଣ ପାଇଁ 
ସ୍ାନ ପରଦିଶ୍ଟନ �କଲ ଜଲି୍ାପାଳ

ବଞି୍ାରପରୁ, ୩୦ା୯(ସମସି): େଞି୍ଲାେପକୁେ 
େ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ରଜଏମଏେସ ି
ଅ�ଲାେତ ରଖଲାେେିଲା ପଲାଇ ଁନଷି୍ପର୍ ିରେଲାଇଛ।ି 
ଏଥିପଲାଇ ଁ ଆଜ ି ଜଲି୍ଲା ଜଜ ଓ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ 
ଚକ୍ରେର୍୍ତି ସଂି େଲାରଠଲାେ, େଡିଓି ମନିତୀ 
ଜଗର�େ େଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନ ପେ�ିଶତୃନ 
କେଛିନ୍।ି ପ୍ରରରମ ଅସ୍ଲାୟୀ ଭଲାରେ 
ଏେ ି ରକଲାଟତୃ କଲାେତୃମ୍ୟ ଆେମ୍ଭ କେଲାେେି। 
ପରେ ସ୍ଲାୟୀ ଗତ୍େ ନମିତୃଲାେ କେଲାେେି 
ରେଲାେ ି ଜେଲାପଡ଼ଛି।ି ମଇ�ଁଲା ଅଞ୍ଚଳରେ 
ପ୍ରରମ ପେତୃମ୍ୟଲାୟରେ ଏେଲା ଅସ୍ଲାୟୀ ଭଲାରେ 

ଏେ ି ରକଲାଟତୃ କଲାେତୃମ୍ୟ କେଲାେେି ରେଲାେ ି
ଜେଲାପଡ଼ଛି।ି େେକୁରେଶ୍ୱେ ମେଲାେ�ିମ୍ୟଲାଳୟ 
ପେସିେରେ ଥିେଲା ଏକ ଗତ୍େରେ ଅ�ଲାେତ 
ଅସ୍ଲାୟୀ ଭଲାରେ ଚଲାେେିଲା ରନଇ ଜେଲାପଡ଼ଛି।ି 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କ ଏେ ି ଗସ୍ତ ସମୟରେ 
େଞି୍ଲାେପକୁେ େ୍ଲକ ପ୍ରଶଲାସନେ ଅଧିକଲାେୀଙ୍କ 
ସରମତ େେକୁରେଶ୍ୱେ ମେଲାେ�ିମ୍ୟଲାଳୟେ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରରେସେ େଟକତ୍ଷ୍ଣ ମେଲାପଲାତ୍ର, 
ଆଇନଜୀେୀ ମଲାନରଗଲାେନି୍ଦ ଧଳ, 
ସମଲାଜରସେୀ େେୀନ୍ଦ୍ର କକୁମଲାେ ପେଡ଼ିଲା ପ୍ରମକୁଖ 
ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ଦାନଗଦ,ି୩୦।୯(ସମସି) : ୨୯ ରମୌଜଲା ଭୂମ ିମକୁକ୍ତ ିକତ୍ଷକ ମଞ୍ଚ କଳଙି୍ଗନଗେେ ଏକ 
ପ୍ରତନିଧିି �ଳ ଆଜ ିେଲାଜପକୁେ ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କକୁ ରଭଟ ିେଲାଇରକଲାଟତୃଙ୍କ ନରିଦ୍ତୃଶକକୁ ପଲାଳନକେ ି
ତକୁେନ୍ ଭୂ-େରନ୍ଦଲାେସ୍ତ କଲାେତୃମ୍ୟ ଆେମ୍ଭ କେେିଲା ପଲାଇ ଁଏକ �ଲାେ ିପତ୍ର ପ୍ର�ଲାନ କେଛିନ୍।ି 
ଗତ ରମ’ ମଲାସ ୧୧ ତଲାେଖିରେ କଳଙି୍ଗନଗେେ ୨୯ଟ ି ରମୌଜଲାରେ ଭୂ-େରନ୍ଦଲାେସ୍ତ 
କଲାେତୃମ୍ୟ ଆେମ୍ଭ କେେିଲା ପଲାଇ ଁମଞ୍ଚ ପକ୍ଷେକୁ  ଆରେ�ନ କେଲାେଲାଇଥିେଲା। େଲାଇରକଲାଟତୃ ୪ 
ମଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଭୂ-େରନ୍ଦଲାେସ୍ତ କଲାେତୃମ୍ୟ ଆେମ୍ଭ କେେିଲା ପଲାଇ ଁେଲାଜମ୍ୟ ସେକଲାେଙ୍କ େଲାଜୱେ 
ଓ େପିେତୃମ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ େଭିଲାଗକକୁ ନରିଦ୍ତୃଶ ର�ଇଥିରେ। ରେରେ ଏେ ିମଧ୍ୟରେ ୩ ମଲାସ 
େତିଗିେଲାେ ିରେରେ କଲାେତୃମ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ରେଲାଇପଲାେ ିନଲାେ ିଁ, ଭୂ-େରନ୍ଦଲାେସ୍ତ କଲାେତୃମ୍ୟ ଆେମ୍ଭ 
ରେରେ ମଞ୍ଚେ କମତୃକର୍ତୃଲା ଓ ସ୍ଲାନୀୟ ଜନସଲାଧଲାେେ ପରୂ୍ତୃ ମଲାତ୍ରଲାରେ ସେରେଲାଗ କେରିେ 
ରେଲାେ ି ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କକୁ ରଭଟ ି ନରିେ�ନ କେଛିନ୍।ି ପ୍ରକଲାଶ ରଲାଉକ ି କଳଙି୍ଗନଗେ 
ରେ �ୀଘତୃ ୯୮ େଷତୃ ରେେଲା ଭୂ-େରନ୍ଦଲାେସ୍ତ କେଲାେଲାଇନଲାେ ିଁ। େଲାେଲାେଳରେ 
ରେଲାରକ ଜମେିଲାଡ ି କେିଲା େକିଲା କେେିଲାରେ େେକୁ ଅସକୁେଧିଲାେ ସମ୍କୁଖୀନ ରେଉଛନ୍।ି

୨୯ କମୌଜା ଭୂମ ିମକୁ୍ତ ି�ୃଷ� ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଦାବପିତ୍ର

ବ୍ରହ୍ମପରୁ,୩୦ା୯(ସମସି)

ବ୍ରହ୍ମପକୁେ ଏମ୍  ରକସଜି ି ରମଡକିଲାେ 
କରେଜ ପେସିେରେ ଆଜ ି ଏକ 
ଅଭଲାେନୀୟ ଘଟେଲା ର�ଖିେଲାକକୁ ମଳିଛି।ି 
ଚକିଟି ି ଅଞ୍ଚଳେ ଅନନ୍ େଲାଉତ ନଲାମକ 
ଜରେ େମ୍ୟକ୍ତ ି ଏମରକସଜିରିେ ଚକିତି୍ତି 
ରେଉଥିେଲା ରେରଳ ଆଡମଶିନେ 
ରଗଲାଟଏି �ନି ପରେ ପେେିଲାେ ରେଲାକ 
ତଲାଙ୍କ ଶେ ରମଡକିଲାେ ପଏିମଆେ 
ରକଲାଠଲାେ ପଛ ଭଲାଗରେ ଥିେଲା ଏକ ନଲାଳେକୁ  
ପଲାଇଛନ୍।ି ଏଥିରେ ପେେିଲାେ ରେଲାକ 
ମମତୃଲାେତ ରେେଲା ସେ ଏେଲା ନଶି୍ତି ଭଲାରେ 
ଏକ େତମ୍ୟଲା ଘଟେଲା ରେଲାଇରଲାଇପଲାରେ 
ରେଲାେ ି ସରନ୍ଦେ କେଛିନ୍।ି ଏ ରନଇ 
ରମଡକିଲାେ େଲାଣ୍ରିେ ଏତେଲା ରେଲାଇଛ।ି 

ସଚୂନଲା ରେ, ଚକିଟି ି ନୂଆଗଲଁା ରଲାନଲା 
ଅନ୍ଗତୃତ ପତିଲାତଳ ି ଗ୍ଲାମେ ଅନନ୍ େଲାଉତ 
ଜରେ ଚଲାଷୀ। େଠଲାତ୍   େକୁଧେଲାେ ଉଚ୍ଚ 

େକ୍ତଚଲାପ ଅଭରିେଲାଗ ରେଲାଗକୁ ଁ ପେେିଲାେ 
ରେଲାରକ ପ୍ରରରମ ଚକିଟି ି ପ୍ରଲାରମକି 
ୱେଲାସ୍ମ୍ୟରକନ୍ଦ୍ରକକୁ ରନଇଥିରେ। ଅେସ୍ଲା 
ଗକୁେକୁତେ ରେେଲା ପରେ ଏମରକସଜିକିକୁ  
ରେେେ କେଲାେଲାଇଥିେଲା। ପେେିଲାେ 

ରେଲାରକ େକୁଧେଲାେ ମଧ୍ୟଲାହ୍ନରେ ଅନନ୍ଙ୍କକୁ  
ବ୍ରହ୍ମପକୁେ ଏମ୍  ରକସଜି ି ଆେଥିିରେ। 
ଏଠଲାରେ ପଏିମଆେ ରକଲାଠଲାେ ୮୭୨ 
ନମେ୍ ଶେମ୍ୟଲାରେ ତଲାଙ୍କକୁ ଭର୍୍ତି କେଲାେେିଲା 
ସେ ତଲାଙ୍କ ଚକିତି୍ଲା ଜଲାେ ିେେଥିିେଲା। ଧୀରେ 
ଧୀରେ ରସ ସକୁସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଲାଇଥିରେ। 
ଶନେିଲାେ ଡଲାକ୍ତେ ତଲାଙ୍କକୁ ଡସି୍  ଚଲାଜତୃ 
କେରିେ ରେଲାେ ି ନଷି୍ପତ ି ରେଲାଇଥିେଲା। 
ଗତକଲାେ ିେଲାତରିେ ଅନନ୍ ତଲାଙ୍କ ଶେମ୍ୟଲାରେ 

ରଶଲାଇଥିେଲା ରେରଳ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ରସଠଲାରେ 
ଥିରେ। ରତରେ ମଧ୍ୟ େଲାତ୍ରରେ ଅନନ୍ଙ୍କ 
ପତ୍ନୀଙ୍କ େଠଲାତ୍   ନ�ି ଭଲାଙ୍ଗେିଲା ରେରଳ 
ଅନନ୍ ଶେମ୍ୟଲାରେ ନଥିରେ। େଲାତ୍ର �କୁଇଟଲା 
ସମୟରେ େଠଲାତ୍   ଶେମ୍ୟଲାରେ ୱେଲାମୀ ନଥିେଲା 

ର�ଖି ପତ୍ନୀ ରଖଲାଜଲାରଖଲାଜ ି କେଥିିରେ 
ମଧ୍ୟ ତଲାଙ୍କେ ପର୍ଲା ପଲାଇନଥିରେ। ଏ 
ରନଇ ପେେିଲାେେ ଅନମ୍ୟ ରେଲାକମଲାନଙ୍କକୁ  
କେେିଲା ପରେ େଲାତ ି ସଲାେଲା ପେେିଲାେ 
ରେଲାରକ ରଖଲାଜଲାରଖଲାଜ ି କେଥିିରେ। 
ରଭଲାେ ସମୟରେ ରମଡକିଲାେ କରେଜ 
ପଏିମଆେ ରକଲାଠଲା ପଛ ଭଲାଗରେ ଥିେଲା 
ଏକ ନଲାଳେକୁ  ଅନନ୍ଙ୍କ ଶେ ପଡ଼ଥିିେଲା 
ରନଇ ଏମରକସଜିେି ଜରେ ଝଲାଡକୁ �ଲାେ 

ପେେିଲାେ ରେଲାକଙ୍କକୁ ଖେେ ର�ଇଥିରେ। 
ତକୁେନ୍ ପେେିଲାେ ରେଲାରକ ନଲାଳ ନକିଟକକୁ 
େଲାଇ ଅନନ୍ଙ୍କକୁ ଉଦ୍ଧଲାେ କେଥିିରେ। ତଲାଙ୍କ 
ମକୁଣ୍ ଏେଂ ଶେୀେେ େଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନରେ କ୍ଷତ 
ଚହି୍ନ ରେଲାଇଥିେଲା ର�ଖିେଲାକକୁ ପଲାଇଥିରେ। 
ରସଠଲାେକୁ  ଅନନ୍ଙ୍କକୁ ଏମରକସଜି ି
କଲାଜକୁଆେଟକିକୁ ଅେଲାେଲାଇଥିେଲା। ଡଲାକ୍ତେ 
ରସଠଲାରେ ଅନନ୍ଙ୍କକୁ ମତ୍ତ ରଘଲାଷେଲା 
କେଥିିରେ। ଶେୀେରେ କ୍ଷତ ଚହି୍ନ ଥିେଲା 
ରେଲାଗକୁ ଁ ଅନନ୍ଙ୍କକୁ ରକେ ି �କୁେତ୍ ତୃର୍ ଆକ୍ରମେ 
କେଥିିେଲା ରନଇ ପେେିଲାେ ରେଲାରକ 
ସରନ୍ଦେ କେଛିନ୍।ି ଏ ରନଇ ଏମ୍  ରକସଜି ି
େଲାଣ୍ରିେ ଏତେଲା ରେଲାଇଛ।ି ରତରେ ରସ 
େକ୍ତଚଲାପ ଜନତି ରେଲାଗରେ ପଡିତି ଥିେଲାେକୁ  
େଠଲାତ୍   ତଳକକୁ େଲାଇଥିେଲା ରେରଳ ମକୁଣ୍ 
େକୁେଲାଇ ନଲାଳରେ ପଡ଼େିଲାଇ ରଲାଇ ପଲାେନ୍ ି
ରେଲାେ ି ମଧ୍ୟ ସରନ୍ଦେ କେଲାେଲାଉଛ।ି େଲାତ ି
୨ଟଲାରେ ରସ ତଳକକୁ କଲାେ ିଁକ ି େଲାଇଥିରେ 
ରସ ରନଇ ତନଲାଘନଲା ଆେମ୍ଭ ରେଲାଇଛ।ି

ଏମ୍  କ୍ସଜିକିର ଭର୍ତ୍ତି କରାଗୀଙ୍କ ମତୃକଦହ ନାଳରୁ ମଳିଲିା

ଶନବିାର କହାଇଥାକତେ ଡସି୍ ଚାଜ୍ଜ
ପରବିାର କଲା୍ ୍ କଲ ହତ୍ା ସକଦେହ 

ପାଣକି ା୍ଇଲ,ି୩୦।୯(ସମସି): ପଲାେରିକଲାଇେ ି ରଲାନଲା 
ଅନ୍ତୃଗତ ରଗଲାରଳଇପକୁେ ଗ୍ଲାମପଞ୍ଚଲାୟତେ େଲାମପକୁେ 
ଶଗଡ଼ ି ଗ୍ଲାମେ ମଜିତୃଲା ଅେନିକୁେ ରେଗଙ୍କ ପକୁଅ ମଜି୍ତୃଲା 
ସଲାେଲାଜଲାନ ରେଗଙ୍କ ଏକ ୧୨ ଚକଆି ଟ୍ରକ େକି୍ର ିକେେିଲାେ 
ଥିେଲା। ଏରନଇ ତଲାଙ୍କ ଗ୍ଲାମେ ନେଲାେ ରେଗଙ୍କ ସେ 
ମକୁେଚଲାେ ରେଲାଇ ଅଗ୍ୀମ ର�େଲା ରନେଲା ଭଦ୍ର େମ୍ୟକ୍ତଙି୍କ 
ସେଲାୟତଲାରେ କେଲାେଲାଇଥିେଲା। ଗଲାଡ ି େକି୍ର ି ନ କେେିଲା 
ଆଳରେ ସଲାେଲାଜଲାନ ନେଲାେକକୁ ଡଲାକ ି ପକୁେ ି ଭଦ୍ର ରେଲାକ 
ମଲାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ୀମ ଟଙ୍କଲା, ରଚକ ଓ ଗଲାଡ ି କଲାଗଜଲା� ି
ରେେସ୍ତ କେେିଲା ସେ ଗଲାଡ ିେକି୍ର ିନକେେିଲାେ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ର�ଇଥିେଲା କନି୍କୁ ତେ ିଁପେ �ନି ଗଲାଡକିକୁ ପଲାେରିକଲାଇେରିେ 
େଖି ଅନମ୍ୟ ଜେଙ୍କକୁ େକିକୁଥିେଲାେ ଖେେ ପଲାଇ ନେଲାେ ଓ 
ତଲାଙ୍କ ପକୁଅ ପକୁତକୁେଲା ମଲାରନ ଆସ ିପେଞ୍ଚଥିିରେ। ଉଭୟଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରେ େଚସଲା ରେଲାଇଥିେଲା। େଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷେ 
ମଧ୍ୟରେ ମଲାେପଟି ରେଲାଇଥିେଲା। ଏରନଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷେକୁ   
�କୁଇଟ ିମଲାମେଲା େକୁଜକୁ କେଲାେଲାଇଛି ପକୁେସି ଟ୍ରକକକୁ ଜେତ 
କେ ି ନେଲାେ ରେଗକକୁ ଗେିେ କେଲାେଲାଇ ଅ�ଲାେତ 
ଚଲାେଲାେ କେଲାେଲାଇଛ।ି

ବଞି୍ାରପରୁ, ୩୦ା୯ (ସମସି) େଞି୍ଲାେପକୁେ 
େ୍ଲକ ଅନ୍ଗତୃତ େରତପକୁେ ପଞ୍ଚଲାୟତ 
ଠଲାରେ ସେପଞ୍ଚ ମଲାଧେୀେତଲା ସଲାେକୁଙ୍କ 
ତତ୍ତ୍ୱଲାେଧଲାନରେ ୱେଚ୍ତଲା କଲାେତୃମ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନକୁଷ୍ଠତି ରେଲାଇେଲାଇଛ।ି ଏେ ିକଲାେତୃମ୍ୟକ୍ରମରେ 
େଞି୍ଲାେପକୁେ ପଞ୍ଚଲାୟତ ସମତି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷଲା େଞ୍ଜତିଲା 
�ଲାସ, ୨୭ ନଂ ଜଲି୍ଲାପେଷି� ସଭମ୍ୟଲା 
ସକୁନତିଲା ନଲାୟକ େରତପକୁେ ସମତିସିଭମ୍ୟଲା 
ନଳନିୀପ୍ରଭଲା ସଲାେକୁ, ତେଙ୍ଗ ସଲାେକୁ, ନଧିିେଲାମ 
ପଲାତ୍ର, ମରନଲାଜ ସଲାମେ, ପଞ୍ଚଲାୟତ ନେିତୃଲାେୀ 
ଅଧିକଲାେୀ ଅନନ୍ ନଲାେଲାୟେ ରସଠୀ ପ୍ରମକୁଖ 
ରେଲାଗର�ଇ େଂଶୀପକୁେ �କୁଗତୃଲାଛକ ଠଲାେକୁ  
ସରେଇ କଲାେତୃମ୍ୟ ଆେମ୍ଭ କେ ି ପଞ୍ଚଲାୟତେ 
େଭିନି୍ନ େଲାସ୍ତଲାଘଲାଟ, ମନ୍ଦେି ପେସିେ, ଗ୍ଲାମେ 
ପ୍ରମକୁଖ ସ୍ଲାନ ଗକୁଡକିରେ ସରେଇ କଲାେତୃମ୍ୟ 
କେଥିିରେ। ୱେଚ୍ତଲା କଲାେତୃମ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ଲାେଲା 
ପେରିେଶ ସକୁେକ୍ଷଲା ଓ େଭିନି୍ନ ସଂକ୍ରମେ 
ରେଲାଗକକୁ ସମରୂଳ ନଲାଶ କେଲାେଲାଇ ପଲାେେି 
ରେଲାେ ି େ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଲା େଞ୍ଜତିଲା �ଲାସ ଓ 
ଜଲି୍ଲାପେଷି� ସଭମ୍ୟଲା ସକୁନତିଲା ନଲାୟକ ପ୍ରମକୁଖ 
ମତେମ୍ୟକ୍ତ କେଥିିରେ। ଏରÒରେ କଲାଜେ 
ସଲାେକୁ, ରସୌଭଲାଗମ୍ୟ ସଲାେକୁ, ସକୁଶଲାନ୍ ମଲ୍କି, 
ରସୌଭଲାଗମ୍ୟ ନଲାୟକ, େେୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍କି, ସକୁେଲାସ 
ମଲ୍କି, ଶ୍େେ ରେନଲା, ଧିରେନ୍ଦ୍ର ସଲାେକୁ, 
ଭଗେତୀ ସଲାେକୁ ପ୍ରମକୁଖ ସଲାମେି ଥିରେ।

ଫକତପରୁକର 
ସ୍ୱଚ୍ଛତା �ାଯ୍ଟ୍କ୍ରମ

ଟ୍ରକ୍  �ଣିାବ�ିା�ୁ କନଇ 
ମାର୍ ପଟି୍ , ଜକଣ ଗରିଫ



ଜଣା ଅଜଣା

ନବରାତ୍ ରିରର କନ୍ା ପଜୂାର ରବଶ୍  ଗରୁୁତ୍ବ ରହ ରିଛ ରି। ୯ଜଣ କନ୍ାଙୁ୍ 
ମାଆ ଦୁଗ୍ାଙ୍ ୯ଟ ରି ସ୍ୱରୂପ ଭାରବ ପଜୂା କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରତଧାରୀ 
କନ୍ାପଜୂା କର ରି ନ ରିଜ ପର ରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କର ରିଥାନ୍ ରି।  ବ ରିରେଷ 

କର ରି ୨ ବଷ୍ରୁ ୧୧ ବଷ୍ ବୟସର କୁମାରୀଙୁ୍ ପଜୂା କରାଯାଇଥାଏ। ବ ରିଶ୍ାସ ରହ ରିଛ ରି ରଯ, ଏହ ରି 
ଝ ରିଅମାନଙୁ୍ ରଦବୀଙ୍ ଭଳରି ପଜୂାର୍୍ନା କର ରି  ରଭାଜନ କରାଇବା ଦ୍ାରା ମା’ ଦୁଗ୍ା ପ୍ରସନ୍ନ ରହାଇଥାନ୍ ରି । 

ଏହ ରିପଜୂାରର କନ୍ାମାନଙୁ୍ ରଭାଜନ କରାଇବା ପରର କ ରିଛ ରି ଉପହାର ସତୂ୍ରର ଦରିଆଯାଏ। ରତରବ ଆସନୁ୍ 
ଜାଣ ରିବା, କୁଆଁରୀ ପଜୂାରର ରକଉଁ ସବୁ ଜରିନ ରିଷ ଉପହାରରର ରଦବା ଉଚରିତ୍।

 କନ୍ାପଜୂା ପରର ଫଳ ଉପହାରରର ରଦବାଦ୍ବାରା ଭଲ କମର୍ ଫଳ ଦ୍ବ ରିଗଣୁ ରିତ ରହାଇଯାଏ ରବାଲରି ବ ରିେ୍ବାସ 
ରହ ରିଛ ରି। ରସହ ରିଭଳରି ନଡ଼ରିଆ ଓ କଳଦୀ ଉପହାରରର ରଦବା ଦ୍ବାରା ଘରର ସଖୁସମଦୃ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ପାଇଥାଏ। 
 ମହ ରିଳାମାରନ କନ୍ାପଜୂା ପରର େଙୃ୍ଗାର ଜରିନ ରିଷ ଉପହାରରର ରଦବାଦ୍ବାରା ରସମାନଙ୍ ସ୍ବାମୀଙ୍ ଆୟଷୁ 
ବୃଦ୍ଧ ପାଇଥାଏ। 

 କନ୍ାପଜୂା ପରର କନ୍ାଙୁ୍ ବ ରିଦାୟ ରଦବାରବରଳ ଗଡ଼ୁ ଓ ଚାଉଳ ରଦବା ଦ୍ବାରା ଘରର ରକରବ ଧନର 
ଅଭାବ ରୁରହ ନାହ ିଁ। 

 କନ୍ାପଜୂନ ପରର  ଉପହାରର କ ରିଛ ରି ଟଙ୍ା ଓ ପଇସା ରଦବା ଉଚରିତ। ଏହାଦ୍ବାରା ମା’ ଲକ୍ଷୀ ପ୍ରସନ୍ନ 
ରହାଇଥାନ୍ ରି। 

ସାଧାରଣତଃ ଅଧକାଂେ ଅରଟା 
କ ରିମ୍ା କାର୍  ଚାଳକଙୁ୍ ଭାଇ 
ନରଚତ୍ ଅଙ୍ଲ ରବାଲରି ରଲାରକ 

ସରମ୍ାଧନ କର ରିଥାନ୍ ରି। ଏହ ରି କ୍ରମରର ଏରବ 
ଜରଣ ଉବର ଡ୍ାଇଭରଙୁ୍ ‘ଭାଇ’ କ ରି  ‘ଅଙ୍ଲ’ 
ଡାକ ଆରଦୌ ପସନ୍ଦ ଆସ ରିନାହ ିଁ। ରସଥପାଇଁ 
ରସ ଭ ରିନ୍ନ ଏକ ତର ରିକାରର ଯାତ୍ୀଙୁ୍ ଏ ରନଇ 
ସତକ୍ କରାଇଛନ୍ରି। ରସ ତାଙ୍ କାର ସ ରିଟ୍ 

ପଛରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରର ଏହାକୁ 
ରନଇ ଏକ ସତକ୍ ସଚୂନା ରଲଖଛନ୍ରି। 
ରସ ରଲଖଛନ୍ରି, ‘ରମାରତ ଭାଇ 
କ ରିମ୍ା ଅଙ୍ଲ ରବାଲରି ଡାକନୁ୍ 
ନାହ ିଁ।’ ରସହ ରିପର ରି ସାମାଜରିକ 
ଗଣମାଧ୍ୟମରର ଏହାର 

ଫରଟା ରସୟାର୍ ରହବା ପରର ତାହା ସଭିଁଙ୍ ଦୃଷ୍ ରିଆକଷଣ୍ କର ରିଛ ରି। ଏପର ରିକ ରି 
ଚାଳକଙ୍ ଏଭଳରି ନାପସନ୍ଦ ଉପରର ରଲାରକ ଭ ରିନ୍ନ ଭ ରିନ୍ନ ପ୍ରତ ରିକ୍ର ରିୟା 

ମଧ୍ୟ ରଦଇଛନ୍ରି। 

ù~ûMûi^

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ ତିଙ୍କୁ  ସବ୍ବାଙ୍ବାସନ କର ତିବବାଯର ସମସ୍ୟବା 
ଯେଉଥବାଏ, ଯସମବାଯନ ପଦ୍ମ ସବ୍ବାଙ୍ବାସନ ଅଭ୍ୟବାସ 

କର ତିପବାର ତିଯବ। ଏେ ତି ଆସନ କର ତିବବା ଦ୍ବାରବା ଶରୀରର 
ସମ୍ପ୍ରସବାରଣ ଯେବାଇଥବାଏ। ଆସନ କର ତିବବା ସମୟଯର 

ପବାଦର ସନ୍କୁଳନକକୁ ଠ ତିକ୍  ରଖÒବବା ଆବଶ୍ୟକ। କବାନ୍ଧ େନ୍ତ୍ରଣବା, 
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ଚବାପ କ ତିମ୍ବା ଦୃଷ୍ ତିଯରବାଗଯର ପୀଡତିତ ବ୍ୟକ୍ ତି ଏେ ତି 

ଆସନ କରନ୍କୁନ ତି। 

କବାେ ିଁକ ତି କର ତିଯବ
   ରବକ ଏବଂ କାନ୍ଧ ପାଇଁ ରବଶ୍  ଫଳପ୍ରଦ।

 ଅନ ରିଦ୍ା ସମସ୍ା ଦୂର କରର। 
 ମାନସ ରିକ ୋନ୍ ରି ଆଣ ରିଥାଏ।

 େ୍ବାସ ସମ୍ନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ା ରୁରହନାହ ିଁ।
 ନ ରିୟମ ରିତ ଏହ ରି ଆସନ କର ରିବା ଦ୍ବାରା ସ୍ମରଣେକ୍ରି ବୃଦ୍ଧ ପାଏ।

 ମାଂସରପେୀ ମଜଭୁତ ରହାଇଥାଏ।

ଆଜତିର ଇତ ତିେବାସ
l	୧୮୫୪- ଭବାରତଯର ଡବାକଟ ତିକଟର ପ୍ରଚଳନ 

ଯେଲବା। 
l	୧୯୪୯- ଚୀନ୍ ଯର କମକୁ୍ୟନ ତିଷ୍ ପବାଟଟିର ଶବାସନ 

ଆରମ୍ଭ। 
l	୧୯୫୩- ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଯଦଶ ରବାଜ୍ୟ ଯେଲବା। 
l	୧୯୬୭- ଭବାରତୀୟ ପେ୍୍ୟଟନ ନ ତିଗମର 

ସ୍ବାପନବା। 
l	୨୦୦୫- ଇଯ୍ବାଯନସ ତିଆର ବବାଲତିଯର ଯେବାଇଥବବା 

ବ ତିଯ୍ବାରଣଯର ୪୦ ଯଲବାକଙ୍ ମତୃକୁ ୍ୟ।
l	୨୦୦୮- ଆତଙ୍ବବାଦୀମବାଯନ ଅଗରତବାଲବାଯର 

ବ ତିଯ୍ବାରଣ ଘଟବାଇଯଲ। 

ବଲରିଉଡ୍  ଅଭରିରନତା ଆୟଷୁ୍ାନ୍  
ଖରୁାନା ଏରବ ତାଙ୍ର ଫରିସ୍  
କମାଇବା ପାଇଁ ନ ରିଷ୍ପତ୍ରି ରନଇଛନ୍ରି। 

ତାଙ୍ ଅଭରିନୀତ ଫରିଲ୍ଗଡ଼ୁ ରିକ ବକ୍ସ ଅଫରିସ୍ ରର 
ଭଲ ବ୍ବସାୟ କରୁନଥବାରୁ  ରସ ଏଭଳରି ନ ରିଷ୍ପତ୍ରି 
ରନଇଥବା ଜଣାପଡରିଛ ରି। ଆୟଷୁ୍ାନ୍  ତାଙ୍ ଫରିସ୍  ୧୦ 
ରକାଟ ରି ଟଙ୍ା କମାଇ ରଦଇଛନ୍ରି। ପବୂ୍ରୁ ରସ ରଗାଟ ରିଏ 

ଫରିଲ୍ ପାଇଁ ୨୫ ରକାଟ ରି ଟଙ୍ା ରନଉଥରଲ। ଏରବ ରସ 
୧୫ ରକାଟ ରି ରନରବ। ଇତ ରିମଧ୍ୟରର ଆୟଷୁ୍ାନ୍ ଙ୍ 
ଅଭରିନୀତ ‘ଚଣ୍ରିଗଡ଼ କରର ଆେ ରିକୀ’ ଏବଂ 

‘ଅରନକ’ ବକ୍ସ ଅଫରିସ୍ ରର ଭଲ ବ୍ବସାୟ 
କର ରିନାହ ିଁ। ଏହାକୁ ଆଖଆଗରର ରଖ ତାଙ୍ର 

ଆଗାମୀ ରପ୍ରାରଜକ୍ଟରର ଜରଣ ପ୍ରରଯାଜକ 
ପାର ରିଶ୍ରମ ରିକ କମାଇବା ପାଇଁ କହ ରିଥରଲ। ରଯଉଁଥରର 
ଆୟଷୁ୍ାନ୍  ରାଜରି ରହାଇଯାଇଛନ୍ରି। ଆୟଷୁ୍ାନ୍ ଙ୍ 
କାମ କଥା କହ ରିବାକୁ ଗରଲ ରସ ଏରବ 
‘ଡକ୍ଟର ଜୀ’ ଫରିଲ୍ରର ରକୁଲ୍ ପ୍ରୀତ ସ ରିଂହ 
ସହ ନଜର ଆସ ରିରବ। ଏହ ରି ଫରିଲ୍ ୧୪ 

ଅରକ୍ଟାବରରର ର ରିଲ ରିଜ୍  ରହବ। ଏହାବାଦ୍  
ରସ ‘ଡ୍ ରିମ୍ ଗାଲ୍-୨’ରର ଅନନ୍ା ପାରଣ୍ଙ୍ 
ସହ ରଦଖାଯ ରିରବ। ଏହା ୨୦୨୩ରର 
ର ରିଲ ରିଜ୍  ରହବ। 

ଦ୍ବ ରିତୀୟ ସ୍ାତକ ଥରଲ। ମାତ୍ ୨୦ ବଷ୍ ବୟସରର ରସ 
ସବ୍  ରରଜରିଷ୍ଟାର୍ ପଦବରିରର ରଯାଗ ରଦରଲ। ଗଞ୍ାମ 
ଜରିଲ୍ାର ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ସ୍ାନରର ସବ୍  ରରଜରିଷ୍ଟାର୍  ଭାରବ 
କାଯ୍୍ କର ରିବା ପରର ରସ ୧୯୨୦ରର  ରସ୍ବଚ୍ାକୃତ 
ଅବସର ରନଇଥରଲ। ସରକାରୀ ଚାକ ରିର ରିରର ରସ 
ରଯଉଁସ୍ାନରର ରହୁଥରଲ ରସଠାକାର ସ୍ାନୀୟ 
ରଲାକଙୁ୍ ବୁଝାଇ ରସଠାରର ବାଳ ରିକାଙ୍ ପାଇଁ 

ବ ରିଦ୍ାଳୟ ସ୍ାପନା କର ରିବା, ପରଦା 
ପ୍ରଥାର ବ ରିରଲାପ, ଅସ୍େୃ୍ତା 
ଦୂରୀକରଣ, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ରିୋ ପ୍ରରଦେ 
ଗଠନ ଓ ସ୍ବରାଜ ପ୍ରାପ୍ ରି ନ ରିମରନ୍ 
ରସ ଉଦ୍ମ ଅବ୍ାହତ ରଖଥରଲ। 
ରସ  ବ୍ରହ୍ମପରୁରର ଓଡ଼ରିଆ ଭାଷାଭାଷୀ 
ଅଞ୍ଚଳର ମ ରିଶ୍ରଣ ନ ରିମରନ୍ ‘ଗଞ୍ାମ 
ସମ୍ ରିଳନୀ’ ଆରୟାଜନରର ପ୍ରମଖୁ 
ଭୂମ ରିକା ନ ରିବ୍ାହ କର ରିଥିରଲ । ଏହ ରି 
ସମ୍ ରିଳନୀରର ମଧବୁାବୁଙ୍ ସହ ଓଡ଼ରିଆ 
ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ବ ରିେ ରିଷ୍ ବ୍କ୍ ରି ରଯାଗ 
ରଦଇଥିରଲ । ଦକ୍ଷ ରିଣ ଓଡ଼ରିୋର ବ ରିଦ୍ାଳୟ ଓ 
ସରକାରୀ କାଯ୍୍ାଳୟମାନଙ୍ରର ଓଡ଼ରିଆ ଭାଷା 

ବ୍ବହାର ଲାଗ ରି ଆରନ୍ଦାଳନରର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ା ପରୁରାଧା ସାଜରିଥିରଲ।  
ଗଞ୍ାମରର ସାମାଜରିକ ପ୍ରଗତ ରି, ମଖୁ୍ତଃ ମହ ରିଳା ସେକ୍ୀକରଣର 
ପ୍ରଥମ ପଦରକ୍ଷପ ତାଙ୍  ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା । ଅସସୁ୍ତା ସରତ୍୍ବ 
ତାଙୁ୍ ଦୁଇଥର ଗଞ୍ାମ ଜରିଲ୍ା କଂରରେସ କମ ରିଟ ରିର ସଭାପତ ରି ଭାରବ ମରନାନୀତ 
କରାଯାଇଥଲା। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀଙ୍ ‘ସତ୍ାଥ୍ ପ୍ରକାେ’କୁ ରସ ଓଡ଼ରିଆରର ଅନୁବାଦ 
କର ରିଥରଲ।   ୧୯୪୩ ମସ ରିହା ରମ’ ୧୧ ତାର ରିଖରର  ଏହ ରି ମହାନ୍  ସମାଜ ସଂସ୍ାରକଙ୍ 
ରଦହାବସାନ ଘଟ ରିଥଲା।

ଓଡ଼ରିୋରର ସଂସ୍ାରବାଦୀ ଆରନ୍ଦାଳନର ମଖୁ୍ ପରୁରାଧା, 
ଉତ୍କଳ ସମ୍ ରିଳନୀର ପ୍ରତ ରିଷ୍ାତା ସଦସ୍, ଓଡ଼ରିୋରର 
ଆଯ୍୍ ସମାଜର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତ ରିଷ୍ାତା ତଥା ସମାଜ 

ସଂସ୍ାରକ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ାଙ୍ର ଆଜରି ଜନ୍ ଜୟନ୍ୀ। ଜାତ ରିପ୍ରଥା, 
ଅସ୍େୃ୍ତା ନ ରିବାରଣ, ନାରୀେ ରିକ୍ଷା, ରଗାରକ୍ଷା ଆଦରି ଦ ରିଗରର 
ତାଙ୍ର ରଯାଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ରସ ତାଙ୍ର ବହୁ  ସମ୍ପତ୍ରି 
େ ରିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ସମାଜ ସଂସ୍ାର ପାଇଁ ଦାନ କର ରିଥରଲ। 
ରସକାଳର ଉତ୍କଟ ରକ୍ଷଣେୀଳ ସମାଜର ଚକ୍ଷେୁଳୂ ରହାଇ 
ମଧ୍ୟ ନ ରିଭ୍ୀକ ଭାରବ ଅସ୍େୃ୍ତା ନ ରିବାରଣ କର ରି ଚାଲରିଥରଲ।  
ଗଞ୍ାମ ଜରିଲ୍ାର ଭଞ୍ନଗର ନ ରିକଟବତ୍୍ୀ ମନ୍ଦାର ରୋମରର 
୧୮୭୦ ମସ ରିହା ଆଜରିର ଦ ରିନରର  ରସ ଜନ୍ରେହଣ କର ରିଥରଲ। 
ଶ୍ରୀବତ୍ସଙ୍ ପର ରିବାର ଏକ ରକ୍ଷଣେୀଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର ରିବାର ଥଲା। 
ମାଟ୍ ରିକ୍  ପଢୁଥବା ସମୟରର ତାଙ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ‘ସମ୍ଲପରୁ ହ ରିରତୈଷ ରିଣୀ’ରର  ପ୍ରକାେ 
ପାଇଥଲା। ଏହାପରର ତାଙ୍ର ରଲଖା ପ୍ରଜାବନୁ୍ଧ, ଉତ୍କଳବାସୀ,  ଉତ୍କଳ ଦପ୍ଣ,ଉତ୍କଳ 
ରସବକ, ଉତ୍କଳ ବାତ୍୍ା, ଉତ୍କଳ ଦୀପ ରିକା ଆଦରିରର ପ୍ରକାେ ରିତ ରହାଇ ଓଡ଼ରିୋରର 
ଆରଲାଡନ ସଷୃ୍ ରି କର ରିଥଲା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦେର ରାଜମରହନ୍ଦୀ କରଲଜରର ଦେନ୍ 
ୋସ୍ତ୍ରରର ବ ରି.ଏ କର ରିବା ସମୟରର ଆନ୍ଧପ୍ରରଦେର ବ ରିଖ୍ାତ ସଂସ୍ାରକ ବୀରରେଲରିଙ୍ଗମ୍  
ପାନୁ୍ଲୁଙ୍ ଚରିନ୍ାଧାରାରର ଅନୁପ୍ରାଣ ରିତ ରହାଇଥରଲ। ରସ ଅବରିଭକ୍ ଗଞ୍ାମ ଜରିଲ୍ାର 

ଜୀବନରର ଅରନକ କଷ୍ କର ରି ନ ରିଜର ସନ୍ାନଙୁ୍ ମଣ ରିଷ କର ରିଥବା ରଲାକଟ ରିଏ ବୟସର ଅପରାହ୍ ଣରର 
ଅରଲାଡ଼ା ରହାଇଯାଏ। ବୟସ ବଢ଼ରିବା ସହ ରିତ ରସମାରନ ପର ରିବାର ରଲାକଙ୍ ଦ୍ବାରା ସବୁଠୁ ଅଧକ 
ଅବରହଳରିତ ରହାଇଥାନ୍ ରି। ଅରନକ ସମୟରର ବର ରିଷ୍ ନାଗର ରିକମାନଙୁ୍ ରସମାନଙ୍ ପର ରିବାର 

ରଲାରକ ଅକଥନୀୟ ନ ରିଯ୍ାତନା ରଦଉଥବାର ଭ ରିଡ ରିଓ ରସାସ ରିଆଲ ମ ରିଡ ରିଆରର ଭାଇରାଲ ରହାଇଥାଏ।  
ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରର ଘରର ବୟସ୍ ବ୍କ୍ ରିମାନଙୁ୍ ସମ୍ାନ ରଦବାର ପରମ୍ପରା ରହ ରିଛ ରି । ପର ରିବାରର 
ସମସ୍ତ ସଦସ୍ ଘରର ମରୁବ ରିମାନଙ୍ଠାରୁ ପରାମେ୍ ରନଇ ରଯରକୌଣସ ରି କାଯ୍୍ କର ରିଥାନ୍ ରି।  କ ରିନୁ୍ ବ ରିଗତ  କ ରିଛ ରି 
ବଷ୍ ରହଲାଣ ରି ପାଶ୍ାତ୍ ସଂସ୍ତୃ ରିକୁ ଅନୁକରଣ କର ରି ଅରନକ ସନ୍ାନ ବାଦ୍ଧ୍କ୍ ଅବସ୍ାରର ବାପ-ମା’ମାନଙୁ୍ 
ରବାଝ ରବାଲରି ଭାବ ରି ଘରୁ ତଡ଼ରି ରଦଉଛନ୍ରି କ ରିମ୍ା  ଜରାଶ୍ରମରର ଛାଡ଼ ରି ରଦଉଛନ୍ରି। ବୃଦ୍ଧ, ଅସସୁ୍ ବାପା ମା’ଙୁ୍ 

ରସବା କର ରିବାକୁ ପଡ଼ରିବ ରବାଲରି ରସମାନଙୁ୍ ଗାଁରର ଛାଡ଼ ରି ରଦଇ ନ ରିଜ ପର ରିବାର ସହ ସହରରର ରହ ରିଥାନ୍ ରି। 
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ା ମଣ ରିଷର ଜୀବନର ଏକ ଅଂେ। ଏହ ରି ସମୟରର ବୟସ୍ ରଲାରକ ରଛାଟ ପ ରିଲାଙ୍ ପର ରି ଅଳରିଅର୍୍ଳ ରି 

କର ରିବା ସହ ପର ରିବାର ସଦସ୍ଙ୍ ରସ୍ହ ଆଦର ରଲାଡ଼ରିବା ସ୍ବାଭାବ ରିକ। ଏହ ରି ସମୟରର ପର ରିବାର ରଲାକଙ୍ 
ସାନ୍ନ ରିଧ୍ୟ ନ ରିହାତ ରି ଆବେ୍କ।  ସାରା ବ ରିେ୍ବରର ବୟସ୍ ରଲାକଙ୍ ପ୍ରତ ରି ରହଉଥବା ଦୁବ୍ବ୍ବହାର ଓ ଅନ୍ାୟକୁ 

ରରାକ ରିବା ତଥା ବୟସ୍ଙ୍ ରଲାକଙ୍ ପ୍ରତ ରି ଭଲ ବ୍ବହାର ପ୍ରଦେ୍ନ ନ ରିମରନ୍ ଜନସରଚତନତା ସଷୃ୍ ରି 
ପାଇଁ ପ୍ରତ ରିବଷ୍ ଅରକ୍ଟାବର ମାସ ୧ ତାର ରିଖକୁ ‘ଅନ୍ଜ୍ାତୀୟ ବର ରିଷ୍ ନାଗର ରିକ ଦ ରିବସ’ ରୂରପ ପାଳନ 

କରାଯାଇଥାଏ। ବର ରିଷ୍ ନାଗର ରିକଙ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବ ରିରେଷ ଦରିନ । ୧୪ ଡରିରସମ୍ର ୧୯୯୦ 
ମସ ରିହାରର ଅରକ୍ଟାବର ୧କୁ ଅନ୍ଜ୍ାତୀୟ ବର ରିଷ୍ ନାଗର ରିକ ଦ ରିବସ ଭାବରର ପାଳନ କର ରିବା 

ନ ରିମରନ୍ ନ ରିଷ୍ପତ୍ରି ନ ରିଆଯାଇଥଲା। ୧୯୯୧ ମସ ରିହା ଅରକ୍ଟାବର ମାସ ୧ ତାର ରିଖରର  ପ୍ରଥମ 
ଥର ପାଇଁ ସାରା ବ ରିେ୍ବରର ଅନ୍ଜ୍ାତୀୟ ବର ରିଷ୍ ନାଗର ରିକ ଦ ରିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। 

ସମରସ୍ତ ମରନ ରଖିବା ଉଚରିତ ବର ରିଷ୍ ନାଗର ରିକମାରନ ହ ିଁ ରଦେର ସମ୍ପତ୍ରି, ବୟସ୍ମାରନ ହ ିଁ ପରବତ୍୍ୀ ପ ରିଢ଼ରିର 
ମାଗ୍ଦେ୍କ। ରସମାନଙ୍ ବ ରିନା ମାଗ୍ଦେ୍ନରର ଏକ ସସୁ୍ ସମାଜ କଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ।  ଅନ୍ଜ୍ାତୀୟ 

ବର ରିଷ୍ ନାଗର ରିକ ଦ ରିବସରର ରସମାନଙୁ୍ ସମ୍ାନ ଜଣାଇ ସାରା ବ ରିେ୍ବରର ବ ରିଭ ରିନ୍ନ 
କାଯ୍୍କ୍ରମମାନ ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଥାଏ।  

ଯମଷ: ସ୍ବାସ୍୍ାବସ୍ାରର ପର ରିବତ୍୍ନ ରଦଖାରଦବ। ଆତ୍ମବରିେ୍ବାସ ରଫର ରି 
ପାଇରବ। ସକାରାତ୍ମକ ଚରିନ୍ାର ବ ରିକାେ ରହ ରିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍ ପରୂ୍୍ 

ସହରଯାଗ ପାଇରବ। ନ ରିଜ ବୁଦ୍ଧବଳରର କାଯ୍୍ ହାସଲ କର ରିରବ।

ବୃଷ: ସାମାଜରିକ କାଯ୍୍ରର ସମୟ ଅତ ରିବାହ ରିତ କର ରିରବ। କମ୍ରକ୍ଷତ୍ରର 
କାଯ୍୍ର ଭାର ଅଧିକ ରହ ରିବ। ଗରୁୁଜନଙ୍ଠାରୁ  ଅାେୀବ୍ାଦ ପାଇରବ। 
ରକୌଣସ ରି କଥା ମନକୁ ବ୍ଥିତ କର ରିପାରର। ଦାମ୍ପତ୍ ଜୀବନ ସଖୁମୟ ରହବ।

ମ ତିଥକୁନ: ଦ ରିନଟ ରି ବ୍ସ୍ତବହୁଳ ରହ ରିବ। କମ୍ରକ୍ଷତ୍ରର ନୂତନ ପର ରିବତ୍୍ନ 
ରଦଖାରଦବ। ଅଟକରି ରହ ରିଥିବା ରଯାଜନା ସଫଳ ରହବ। କ୍ଷମତାର 

ସଦୁପରଯାଗ କରନୁ୍। ଭୂମ ରି କ୍ରୟ କର ରିବାର ରଯାଗ ରହ ରିଛ ରି।

କକଟ୍: ଧାମମିକ କାଯ୍୍ରର ମନ ରହ ରିବ। ଅଧିକ ପର ରିଶ୍ରମ କର ରି ଅସସୁ୍ ମରନ 
କର ରିପାରନ୍ରି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍ ସହ ସମ୍ପକ ୍ ସଦୃୁଢ଼ ରହ ରିବ। ଆଥ୍କ ସମସ୍ା 

ରନଇ ଚରିନ୍ ରିତ ରହ ରିରବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍ ଆବେ୍କତାକୁ ପରୂଣ କର ରିରବ।

ସ ତିଂେ: ଅଟକରି ରହ ରିଥିବା ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ କାଯ୍୍ ପରୂଣ ରହବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍ ସହ 
ମ ରିଳାମ ରିୋ ବଢ଼ରିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହ ରିବ। କମ୍ରକ୍ଷତ୍ରର ଉର୍ ପ୍ରେଂସା ପାଇରବ। 
ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବଙ୍ ଆଗମନ ରହାଇପାରର।

କନ୍ୟବା: ସଜୃନେୀଳତାର ପର ରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର ରିରବ। ଚ ରିନ୍ ରିତ ରହ ରିପାରନ୍ରି। 
କଠରିନ ପର ରିଶ୍ରମ କର ରି ସଫଳ ରହରବ। ଆଥ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରର ଉନ୍ନତ ରି ରଦଖାରଦବ। 
ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍ ସହ ସମ୍ପକ ୍ଭଲ ରହ ରିବ।  

ତକୁ ଳବା: ଦ ରିନଟ ରି ହସଖସୁ ରିରର କଟ ରିବ। ବର ରିଷ୍ ବ୍କ୍ ରିଙ୍ଠାରୁ ସହରଯାଗ 
ପାଇରବ। କ୍ାର ରିୟରରର ଉନ୍ନତ ରି ରହାଇପାରର। ପର ରିବାରରର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ାସ 

ରଦଖାରଦବ। ନୂତନ ନ ରିରବେ କର ରି ଲାଭବାନ ରହରବ। 

ବତିଛବା:ସାମାଜରିକ କାଯ୍୍ରର  ଧ୍ୟାନ ରଦରବ। ଭାବନା ଉପରର ନ ରିୟନ୍ତ୍ରଣ 
ରକ୍ଷାକରନୁ୍। ରଦହ ଓ ମନ ଭଲ ରହ ରିବ। ଆଥ୍କ ସ୍ତ ରି ମଜଭୁତ୍  ରହ ରିବ। 
ଅନ୍କୁ ସାହାଯ୍ କର ରିବାର ମଉକା ପାଇରବ।

ଧନକୁ :ସମାଜରର ମାନପ୍ରତ ରିଷ୍ା ବୃଦ୍ଧ ପାଇବ। ଗରୁୁଜନଙ୍ ସ୍ବାସ୍୍କୁ ରନଇ 
ଚରିନ୍ାରର ରହ ରିରବ। ସହକମ୍ୀଙ୍ ସହରଯାଗ ପାଇରବ। ବ ରିଭ ରିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରୁ 

ଲାଭବାନ ରହାଇପାରନ୍ରି। ପର ରିବାରରର ପ୍ରେଂସା ପାଇରବ।

ମକର: ନରିଷ୍ପତ୍ରି ରନବା ପବୂରୁ୍ ଗରୁୁଜନଙ୍ ମତାମତ ନ ରିଅନୁ୍। ସନ୍ାନସନ୍ତ ରିଙ୍ 
ସହ ଯାତ୍ାରଯାଗ ରହ ରିଛ ରି। କାଯ୍୍ଭାର ଅଧିକ ରହ ରିବାରୁ ଚ ରିନ୍ ରିତ ରହ ରିରବ। 
ଅନ୍କୁ ଆବେ୍କତାଠାରୁ ଅଧିକ ବ ରିେ୍ବାସ କରନୁ୍ ନାହ ିଁ।

କକୁମ୍ଭ: ପ୍ରଭାବୋଳୀ ବ୍କ୍ ରିଙ୍ ସହ ସମ୍ପକ୍ ସ୍ାପନ କର ରିପାରନ୍ରି। ମାନସମ୍ାନର 
ଅଧିକାରୀ ରହରବ। ଆଥ୍କ ରକ୍ଷତ୍ରର ଉନ୍ନତ ରି ରହାଇପାରର। କମ୍ରକ୍ଷତ୍ରର କଠରିନ 
ପର ରିଶ୍ରମୀ ରହରବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍ ସହ ବାଦବରିବାଦ ରଦଖାରଦଇ ପାରର।

ମୀନ: ସାମାଜରିକ କାଯ୍୍ରର ସାମ ରିଲ ରହରବ। ଉତ୍ମ ରଲାକଙ୍ ସହ 
ମ ରିଳାମ ରିୋ ବଢ଼ରିବ। ପାର ରିବାର ରିକ ଜୀବନରର ସଖୁସମଦୃ୍ଧ ରଦଖାରଦଇପାରର। 

ସନ୍ାନସନ୍ତ ରିଙ୍ ସହ ସମୟ ଅତ ରିବାହ ରିତ କର ରିରବ। ଧମ୍କମ୍ରର ରୁଚ ରି ବଢ଼ରିବ।
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ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିଙ୍କ ପାଇଁ ଦନିଟଏି ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିଙ୍କ ପାଇଁ ଦନିଟଏି 

ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ  
ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ଦବିସ 

  ଫ�ାନ୍  ରଂି ଫେଉଥବାଫବଫେ ୫୦% କଲ୍  ଉଠାଇ ଫୋଇ ନ 
ଥାଏ ଫବାଲ ି୨୦୧୫ଫର ଜାପାନଫର ଏକ ସଫ୍୍ ରଫିପାଟ୍ଫର 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥଲା।

 ସନୁାମ ିଏକ ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ, ଯାୋର ଅଥ୍ ଉଚ୍ଚ ସାମଦୁ୍କି ଲେଡ଼।ି 
 ଫଜଲ�ିିସ୍  ଶରୀରଫର ୯୫% ଜେ ରେଥିାଏ। 

ସମାଜ ସଂସ୍ାରକ

 ଶ୍ୀବତ୍ସ ପଣ୍ା

ଶନତିବବାର
୧ ଅଯକଟବାବର,
୨୦୨୨

ଆଜତି ଆସ ତିଥଯଲ...

ପଦ୍ମ ସବ୍ାଙ୍ାସନ

ଚାେକଙୁ୍କ ପସନ୍ଦ ନୁଫେଁ 
୍ାଇ କ ିଅଙ୍କଲ ଡାକ

�ିସ୍  କମାଇଫଲ 

ଆୟଷୁ୍ମାନ୍ 

କନ୍ାପଜୂା ପଫର 
ଦଅିନୁ୍ତ ଏେ ିଉପୋର

ମବା’ କଟକ ଚ୍ୀଙ୍ ଗବାୟତ୍ୀ ଯବଶ ମବା’ ରବାମଚ୍ୀଙ୍ ବ ତିନ୍ଧ୍ୟବବାସ ତିନୀ ଯବଶମବା’ ରବାମଚ୍ୀଙ୍ ବ ତିନ୍ଧ୍ୟବବାସ ତିନୀ ଯବଶ ମବା’ ଝଙ୍ଡ଼ ଶବାରଳବାଙ୍ ମେ ତିଷବାମର୍ଦଟିନୀ ଯବଶମବା’ ଝଙ୍ଡ଼ ଶବାରଳବାଙ୍ ମେ ତିଷବାମର୍ଦଟିନୀ ଯବଶ ମବା’ ତବାରବାତବାର ତିଣୀଙ୍ ସ୍କନ୍ଧମବାତବା ଯବଶମବା’ ତବାରବାତବାର ତିଣୀଙ୍ ସ୍କନ୍ଧମବାତବା ଯବଶ ବବାର ତିପଦବା: ମବା’ ଅମ୍ ତିକବାଙ୍ ସ୍କନ୍ଧମବାତବା ଯବଶବବାର ତିପଦବା: ମବା’ ଅମ୍ ତିକବାଙ୍ ସ୍କନ୍ଧମବାତବା ଯବଶ ମବା’ ସମଯଲଶ୍ରୀଙ୍ ସ୍କନ୍ଧମବାତବା ଯବଶମବା’ ସମଯଲଶ୍ରୀଙ୍ ସ୍କନ୍ଧମବାତବା ଯବଶ
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ଶନବିାର, ୧ ଅକ୍ଟାବର, ୨୦୨୨

ଆଜଠିାରୁ ମହଳିା ଏସଆି କପ୍   

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ଷିକା ବ ଷିପକ୍ ସ ଷିର ଷିଜ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୩୦।୯(ଏଜେନ୍)ି: ଚଳତି ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କା ବପିକ୍ 
ଟ-ି୨୦ ସରିେିଜର ଦରୁ ତ ଜବାଲର ମହମ୍ମଦ ସରିାେଙ୍କୁ  ଜେଳବିାର 
ସକୁଜ�ାଗ ମଳିଛି।ି ଆହତ ଅଭଜି୍ଞ ଦରୁ ତ ଜବାଲର �ଶପ୍ଲୀତ 
ବକୁ ମ୍  ରାଙ୍ ସ୍ାନଜର ଜସ ଭାରତଲୀୟ ଦଳଜର ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍।ି 
ଫଳଜର ଜସ ସରିେିଜର ବାକଥିିବା ଦକୁ ଇଟ ି ମ୍ାଚ୍   ଜେଳବିା 
ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଜହଜବ। ଗତ ୨୮ ତାରେିଜର ଅନକୁଷ୍ତି ପ୍ଥମ 
ମ୍ାଚ୍  ଜର ଭାରତ ୨୦ଟ ିବଲ୍   ବାକ ିରଖି ୮ ୱିଜକଟଜର ବେିୟଲୀ 
ଜହାଇ ୧-୦ଜର ଅଗ୍ରଣଲୀ ଜହାଇଥିଲା। ଜସହପିର ିଦ୍ତିଲୀୟ ଓ 
ତୃତଲୀୟ ଟ-ି୨୦ �ଥାକ୍ରଜମ ରବବିାର(ଗକୁଆହାଟଲୀ) 
ଓ ମଙ୍ଗଳବାର (ଇଜ୍ାର) ଜେଳା�ବି।

 ପଠିଜିର ଆଘାତ ସମସ୍ା କାରଣରକୁ  
ବକୁ ମ୍  ରା ଚଳତି ସରିେି ସହତି ଟ-ି୨୦ 
ବଶି୍ୱକପ୍  ରକୁ  ବାଦ୍   ପଡ଼ଥିିଜଲ। 
୨୦୨୨ ଜଫବୃଆରଲୀ ୨୭ 
ତାରେିଜର ସରିାେ ଜଶଷଥର 
ପାଇଁ ଅନ୍େ୍ାତଲୀୟ ଟ-ି୨୦ 
ମ୍ାଚ୍   ଜେଳଥିିଜଲ। ଏହ ି
ମ୍ାଚ୍   ଧମ୍ଶାଳାଜର 
ଶ୍ଲୀଲଙ୍ା ବପିକ୍ଜର 

ଜେଳା�ାଇଥିଲା। ଏହାପଜର ସରିାେ ଜଟଷ୍ଟ, ଦନିକିଆି, 
ଆଇପଏିଲ ଓ ପ୍ଥମଜଶ୍ଣଲୀ କ୍ରଜିକଟ ଜେଳଆିସକୁଛନ୍।ି 
ଏହ ିମ୍ାଚ୍  ଜର ଜସ ୨୨ ରନ ଜଦଇ ଜଗାଟଏି ୱିଜକଟ 

ଅକ୍ଆିର କରଥିିଜଲ। ଅଥ୍ାତ ଜସ ୭ ମାସ ୨ ଦନି ପଜର 
ଟ-ି୨୦ ଜେଳଜିବ। ସରିାେ ଏପ�୍୍ନ୍ ୫ଟ ିଟ-ି୨୦ ମ୍ାଚ୍   
ଜେଳ ି୫ ୱଜିକଟ ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ସମ୍ରୂ୍୍ ଭାଜବ ସକୁସ୍ 
ଜହବାକକୁ ବକୁ ମ୍  ରାଙ୍କୁ  ୪ରକୁ  ୬ ମାସ ଲାଗବି ଜବାଲ ିଭାରତଲୀୟ 

କ୍ରଜିକଟ କଜଟ୍ରୋଲ ଜବାର୍ (ବସିସିଆିଇ)ର 
ଜମରକିାଲ ଟମି୍   ତରଫରକୁ  କକୁହା�ାଇଛ।ି 

ଜବଙ୍ଗାଲକୁ ରକୁ ଜର ଅଭ୍ାସ କରକୁ ଥିବା 
ଜବଜଳ ବକୁ ମ୍  ରା ପଠିଜିର �ନ୍ତ୍ରଣା 
ଅନକୁଭବ କରଥିିଜଲ। ଏହ ି ଇଞ୍କୁର ି

ପାଇଁ ଜସ ଏସଆିକପ୍   ମଧ୍ୟ 
ଜେଳପିାର ି ନଥିଜଲ। ଗତ 

ଅଜ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ ସରିେିଜର 
ଜସ ପ୍ତ୍ାବର୍୍ନ କରଥିିଜଲ 
ଓ ପ୍ଥମ ମ୍ାଚ୍   ଜେଳ ି
ନଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଦ୍ତିଲୀୟ ଓ 
ତୃତଲୀୟ ମ୍ାଚ୍   ଜେଳଥିିଜଲ।

ବୁମରାଙ୍କ ସ୍ାନରର ସରିାଜବୁମରାଙ୍କ ସ୍ାନରର ସରିାଜ ଭକୁ ବଜନଶ୍ୱର,୩୦।୯(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ରାେ୍ପାଳ ଶ୍ଲୀ ଗଜଣଶ ି
ଲାଲ ସବ୍କନଷି୍ ପବ୍ତାଜରାହଲୀ ଆରାଧ୍ୟା ଜେନାଙ୍କୁ  ଶକୁକ୍ରବାର 
ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରଛିନ୍।ି ରାେଭବନଜର ଏକ ସଂକ୍ପି୍ତ ଜବୈଠକଜର 
ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କୁ  ସମ୍ମାନଲୀତ କରଛିନ୍।ି ଆରାଧ୍ୟା ଜହଉଛନ୍ ି େଣାଶକୁଣା 
ପବ୍ତାଜରାହଲୀ ଗଜଣଷ ଜେନାଙ୍ ଝଅି। ୯ ବଷ୍ଲୀୟ ଆରାଧ୍ୟା 
୨୦୨୨ େକୁନ୍  ଜର ମାତ୍ର ୬ ଦନି ମଧ୍ୟଜର ୬ଟ ି ହଲିଟ୍ାକ/ଶଙୃ୍ଗ 
ଆଜରାହଣ କରବିାର ସଫଳତା ଅେ୍ନ କରଥିିଜଲ। ରାେ୍ପାଳ 
ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କୁ  ଆଶଲୀବ୍ାଦ ଜଦବା ସହ ମହାତ୍ା ଗାନ୍ଲୀଙ୍ ଏକ ପଟଚ୍ତି୍ର 
ପ୍ଦାନ କରଥିିଜଲ। ଭବଷି୍ତଜର ପବ୍ତାଜରାହଣ ଆରାଧ୍ୟା 
ଆହକୁର ି ସଫଳତା ହାସଲ କରବା ଜନଇ ରାେ୍ପାଳ ଶକୁଜଭଚ୍ା 
େଣାଇଥିଜଲ। ଏହ ିଅବସରଜର ଗଜଣଷଙ୍ ସହ ରାେ୍ କ୍ରଲୀଡ଼ା ଓ 
�କୁବଜସବା ବଭିାଗର ଅଧିକାରଲୀ ହଜରଶ ମଶି୍ ଉପସ୍ତି ଥିଜଲ।

ସର୍ବକନଷି୍ଠ ପର୍ବତାର�ାହୀ 
ଆ�ାଧ୍ାଙ୍କୁ  �ାଜ୍ୟପାଳଙ୍ ଶକୁରେଚ୍ା

ଦକୁ ବାଇ, ୩୦।୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଆଇସସି ିଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ର 
୮ମ ସଂସ୍କରଣ ଅଜକଟାବର ୧୬ରକୁ  ଅଜ୍ରେଲଆିଜର ଆରମ୍ଭ 
ଜହବ। ଏଥିଲାଗ ି କ୍ରଜିକଟ୍  ର ସଜବା୍ଚ୍ ସଂସ୍ା ଆଇସସି ି
ପକ୍ରକୁ  ଶକୁକ୍ରବାର ପକୁରସ୍କାର ରାଶ ି ଜଘାଷଣା କରା�ାଇଛ।ି 

ଜ�ଉଁ ଦଳ ଚାମ୍ଅିନ୍   ଜହବ 
ପକୁରସ୍କାର ବାବଦକକୁ ୧.୬ 
ମଲିଅିନ ଆଜମରକିଲୀୟ 

ରଲାର (ଭାରତଲୀୟ ମକୁଦ୍ାଜର 
ପ୍ାୟ ୧୩ ଜକାଟ,ି ୩ 
ଲକ୍ ୮୦ ହୋର ଟଙ୍ା) 
ପ୍ଦାନ କରା�ବି। ଏହା 
ଆଇପଏିଲ୍   ଚାମ୍ଅିନ୍   
ପକୁରସ୍କାର ରାଶଠିାରକୁ  ୭ 
ଜକାଟ ି ଟଙ୍ା କମ୍  । ଚଳତି 
ବଷ୍ ଆଇପଏିଲ୍   ବେିୟଲୀ 

ଜହାଇଥିବା ଗକୁେରାଟ ଟାଇଟନ୍ ଦଳ ପକୁରସ୍କାର ବାବଦକକୁ 
୨୦ ଜକାଟ ି ଟଙ୍ା ପାଇଥିଲା। ଜସହଭିଳ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ଜର 
ରନସ୍ଅପ୍   ଦଳକକୁ ଚାମ୍ଅିନ୍  ର ଅଧା ପକୁରସ୍କାର ରାଶ ି
ମଳିବି। ଅଥ୍ାତ୍   ରନସ୍ଅପ୍   ଦଳ ୬.୫ ଜକାଟ ିଟଙ୍ା ଘରକକୁ 

ଜନବ। ଟକୁ ର୍୍ାଜମଟ୍ଜର ଜମାଟ୍   ୪୬ ଜକାଟ ିଟଙ୍ା ପକୁରସ୍କାର 
ରାଶ ିରୋ�ାଇଛ।ି

କେମକିର ହାରକିେ ୩.୨୫ କ୍ାଟ ି
ଅପରକ୍ଜର ଜସମଫିାଇନାଲଜର ପରାେତି ଜହାଇଥିବା ଦକୁ ଇ 
ଦଳ ୩ ଜକାଟ ି୨୫ ଲକ୍ ଟଙ୍ା ଜଲୋଏ ପାଇଜବ ଜବାଲ ି
ଆଇସସି ିପକ୍ରକୁ  ୋର ିବଜି୍ଞପ୍ତଜିର କକୁହା�ାଇଛ।ି ଜସହଭିଳ ି
ସକୁପର୍  -୧୨’ରକୁ  ଜଶ୍ଷ୍ ୪ ଜଗାଟ ି ଦଳ ଜସମଫିାଇନାଲକକୁ 
ଜ�ାଗ୍ତା ଅେ୍ନ କରଜିବ। ଫଳଜର ଜ�ଉଁ ୮ଟ ି ଦଳ 
ଏହ ି ପ�୍୍ାୟରକୁ  ବଦିାୟ ଜନଜବ ଜସହ ି ଦଳଗକୁଡ଼କିକୁ  ୭୦ 
ହୋର ଆଜମରକିଲୀୟ ରଲାର ପ୍ଦାନ କରା�ବି। ଅଥ୍ାତ୍   
ପ୍ଜତ୍କ ଦଳ ଭାରତଲୀୟ ମକୁଦ୍ାଜର ପାୋପାଖି ୫୭ 
ଲକ୍ ଟଙ୍ା ପାଇଜବ। ସକୁପର୍  -୧୨ ପ�୍୍ାୟଜର ଜମାଟ୍   
୩୦ ଜଗାଟ ି ମ୍ାଚ୍   ଜେଳା�ବି। ପ୍ତ ି ମ୍ାଚ୍  ଜର ବେିୟଲୀ 
ଦଳକକୁ ଆଇସସି ି ୩୨ ଲକ୍ ୫୪ ହୋର ଟଙ୍ା ପକୁରସ୍କାର 
ଜଦବ। ସକୁପର୍  -୧୨ ପ�୍୍ାୟ ପବୂ୍ରକୁ  ପ୍ଥମ ରାଉଣ୍ଡ 
ଜେଳା�ବି। ଏଥିଜର ଜମାଟ୍   ୮ ଜଗାଟ ି ଦଳ ରହଛିନ୍।ି 
ଗରୁପ୍  -ଏ’ଜର ନାମ୍ବଆି, ଶ୍ଲୀଲଙ୍ା, ଜନଦରଲାଣ୍ଡଡ୍   ସ ଓ ୟକୁଏଇ 
ରହଛିନ୍।ି ଜସହଭିଳ ି ଜୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡେି, ସ୍କଟ୍  ଲାଣ୍ଡ, ଆୟଲ୍ାଣ୍ଡ 
ଓ େମି୍ବାଜୱ ଗରୁପ୍  -ବ’ିଜର ରହଛି।ି ସକୁପର୍  -୧୨ଜର ପ୍ଜତ୍କ 
ମ୍ାଚଜର ବେିୟଲୀ ଦଳକକୁ ମଧ୍ୟ ୩୨.୫୪ ଲକ୍ ଟଙ୍ା 
ମଳିବି। ଉଜଲ୍େଜ�ାଗ୍, ଅଜକଟାବର ୨୩ ସକୁପର୍  -୧୨’ର 
ଏକ ମ୍ାଚଜର ପାକସି୍ାନ ବପିକ୍ଜର ଜେଳ ି ଭାରତଲୀୟ 
ଦଳ ବଶି୍ୱକପ୍  ଜର ଏହାର ଅଭ�ିାନ ଆରମ୍ଭ କରବି।

ଜତଲ ଅଭଭି୍   ,୩୦।୯(ଏଜେନ୍)ି: ଇସ୍ାଏଲ ରାେଧାନଲୀ 
ଜତଲ ଅଭଭି୍  ଜର ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଥିବା ଏଟପି ିଟକୁ ର୍୍ାଜମଟ୍ଜର 
ସବ୍ଧିଆ ସକୁପରଷ୍ଟାର ଜନାଭାକ ଜୋଜକାଭଚି୍   ବେିୟରକୁ  
ଅଭ�ିାନ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ଏଥିସହ ଜସ ବେିୟ ସହ ଏଟପି ି
ଟକୁ ର୍୍ାଜମଟ୍କକୁ ପ୍ତ୍ାବର୍୍ନ କରଛିନ୍।ି ସଙି୍ଗଲ୍ ଇଜଭଟ୍ର 
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍  -୧୬ ମକୁକାବଲିାଜର ୨୧ଟ ିଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ାମ ଟାଇଟଲ 
ହାସଲ କରଥିିବା ଜୋଜକାଭଚି୍   ୬-୦, ୬-୩ ଜସଟ୍  ଜର 

ଜପେନର ୧୧୫ତମ Ñଙ୍ ଜେଳାଳ ି ପାଜବ୍ା ଆଣ୍ଡକୁୋରଙ୍କୁ  
ପରାସ୍ କର ି କ୍ାଟ୍ର ଫାଇନାଲଜର ପ୍ଜବଶ କରଛିନ୍।ି 
ବେିୟଲୀ ଜହବା ପାଇଁ ଜୋଜକାଭଚି୍  ଙ୍କୁ  ଏକ ଘଟ୍ା ୨୭ ମନିଟି୍   
ଆବଶ୍କ ଜହାଇଥିଲା। ଜୋଜକାଭଚି୍   କ୍ାଟ୍ରଜର କାନାରାର 
ଭାଜସକ ପପେସିଲିଙ୍କୁ  ଜଭଟଜିବ। ପପେସିଲି ଅନ୍ଏକ ଚତକୁ ଥ୍ 
ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ାଚ୍  ଜର ସ୍ାନଲୀୟ ଜେଳାଳ ି ଏରାନ ଜଲଜଶମଙ୍କୁ  
୬-୩, ୬-୨ ଜସଟ୍  ଜର ହରାଇ କ୍ାଟ୍ରକକୁ ଉଠଛିନ୍।ି 

ଢାକା,୩୦।୯(ଏଜେନ୍)ି: ମହଳିା ଏସଆିକପ୍  ର 
ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କରଣ ଶନବିାରଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ ଜହବ। ଏଥର 
ବାଂଲାଜଦଶଜର ଏହ ି ଜମଗା ଇଜଭଟ୍ ଆଜୟାେନ 
ଜହବ। ଅଜକଟାବର ୧ରକୁ  ୧୬ ତାରେି ମଧ୍ୟଜର 
ଜେଳା�ବିାକକୁ ଥିବା ଏହ ିଟକୁ ର୍୍ାଜମଟ୍ ପକୁରକୁ ଷ 
ଏସଆିକପ୍   ଭଳ ିଏଥର ଟ-ି୨୦ ଫମ୍ାଟ୍  ଜର 
ଜେଳା�ବି। ୨୦୦୪ ଓ ୨୦୦୮ଜର 
ଏସଆିକପ୍   ୫୦ ଓଭର ବଶିଷି୍ଟ ଥିଲା। 
ଜତଜବ ୨୦୧୨ଜର ଏହା ଟ-ି୨୦ ଫମ୍ାଟ୍  ଜର 
ଜେଳା�ାଥିଲା। ୨୦୧୮ଜର ଗତ ସଂସ୍କରଣ 
ମାଜଲସଆିର କ୍ାଲାଲମ୍ରୂଜର ଅନକୁଷ୍ତି 
ଜହାଇଥିଲା ଓ ଫାଇନାଲଜର 
ଭାରତକକୁ ହରାଇ ବାଂଲାଜଦଶ 
ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରଥିିଲା। 
ଶନବିାର ଟକୁ ର୍୍ାଜମଟ୍ର 
ଦ୍ତିଲୀୟ ମ୍ାଚ୍  ଜର 
ଶ୍ଲୀଲଙ୍ାକକୁ ଜଭଟ ି ଭାରତ 
ଟ-ି୨୦ ଫମ୍ାଟଜର ୭ ଦଳ 
ଭାଗଜନଜବ।

ବ ା ଂ ଲ ା ଜ ଦ ଶ ର 
ସଲିଜହଟ ଅନ୍େ୍ାତଲୀୟ 
ଷ୍ଟାରୟିମଜର ଟକୁ ର୍୍ାଜମଟ୍ର 
ସବକୁ  ମ୍ାଚ୍   ଜେଳା�ବି। 
ଉଦ୍  ଘାଟନଲୀ ମ୍ାଚ୍  ଜର 
ରଜିଫଣ୍ଡଂି ଚାମ୍ଅିନ 
ବାଂଲାଜଦଶ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ 
ପରପେରକକୁ ଜଭଟଜିବ। 
ଏସଆିକପ୍  ଜର ଏଥର 
୭ଟ ି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରଜିବ। ଆଜୟାେକ 

ବାଂଲାଜଦଶ ସଜମତ ଭାରତ, ପାକସି୍ାନ, ଶ୍ଲୀଲଙ୍ା, 
ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମାଜଲସଆି ଓ ୟକୁନାଇଜଟର ଆରବ ଏମଜିରଟ୍ 
(ୟକୁଏଇ) ପ୍ତଜି�ାଗତିାଜର ଅବତଲୀର୍୍ ଜହଜବ। ପ୍ଜତ୍କ 
ଦଳ ପରପେରକକୁ ରାଉଣ୍ଡ ରବନି ଫମ୍ାଟ୍  ଜର ଜଗାଟଏି 

ଜଲୋଏ ମ୍ାଚ୍  ଜର ଜଭଟଜିବ। ଫଳଜର ପ୍ଜତ୍କ 
ଦଳ ୬ଟ ି ଜଲୋଏ ମ୍ାଚ୍   ଜେଳଜିବ। ଜଶ୍ଷ୍ ୪ଟ ି
ଦଳ ଜସମଫିାଇନାଲଜର ପ୍ଜବଶ କରଜିବ। 
ଏଥର ନୂଆ ଫମ୍ାଟ୍  ଜର ଜେଳ ଜହବ। ଗତ ଦକୁ ଇଟ ି
ସଂସ୍କରଣଜର ୬ଟ ି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିଜଲ 
ଓ ଜଶ୍ଷ୍ ଦକୁ ଇଟ ି ଦଳ ଫାଇନାଲଜର ମକୁହାଁମକୁହ ିଁ 

ଜହାଇଥିଜଲ। ୟକୁଏଇ ଏଥର ଟକୁ ର୍୍ାଜମଟ୍ଜର 
ପଦାପ୍ଣ କରବି। ଅଜକଟାବର 

୭ଜର ଦକୁ ଇ ପାରମ୍ରକି ପ୍ତଦି୍ନ୍ଦଲୀ 
ଭାରତ ଓ ପାକସି୍ାନ ପରପେରକକୁ 
ଜଭଟଜିବ। ଷ୍ଟାରଜପୋଟ୍ 
ଜନଟ୍  ୱକ୍ଜର ମ୍ାଚ୍  ଗକୁରକିର 
ସଧିାପ୍ସାରଣ କରା�ବି।
ଭାରତର ୍ାର୍ଯ୍ୟେଚୂୀ
ଅଜକଟାବର ୧: ବନାମ ଶ୍ଲୀଲଙ୍ା 
(ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା)
ଅଜକଟାବର ୩: ବନାମ 
ମାଜଲସଆି (ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା)
ଅଜକଟାବର ୪: ବନାମ 
ୟକୁଏଇ (ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା)
ଅଜକଟାବର ୭: ବନାମ 

ପାକସି୍ାନ (ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା)
ଅଜକଟାବର ୮: ବନାମ 
ବାଂଲାଜଦଶ (ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା)
ଅଜକଟାବର ୧୦: ବନାମ 
ଥାଇଲାଣ୍ଡ (ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା)

ଶ୍ୀଲଙ୍ା ରପିକ୍ଷ�କୁ  ୋ�ତ� ଅେଯିାନ

ଆଇସସି ିଟ-ି୨୦ 
ବଶି୍ୱକପ୍  

ଚାମ୍ଅିନ୍   ଦଳକକୁ ମଳିରି ୧୩ ରକାଟ ିଟଙ୍ା

ରାେଜକାଟ, ୩୦।୯ (ଏଜେନ୍)ି: ଭାରତଲୀୟ ଘଜରାଇ 
କ୍ରଜିକଟ୍  ର ଅନ୍ତମ ସମ୍ମାନେନକ ପ୍ତଜି�ାଗତିା 
ଇରାନଲୀ କପ୍  ର ୫୮ତମ ସଂସ୍କରଣ ଶନବିାରଠାରକୁ  
ଆରମ୍ଭ ଜହବାକକୁ �ାଉଛ।ି ୨୦୧୯-୨୦ ରଣେଲୀ ଟ୍ଫି 
ଚାମ୍ଅିନ୍   ଜସୌରା୍ରେ ଓ ଅବଶଷି୍ଟ ଭାରତ ମଧ୍ୟଜର ଏହ ି
ମ୍ାଚ୍   ସ୍ାନଲୀୟ ଜସୌରା୍ରେ କ୍ରଜିକଟ୍   ଆଜସାସଏିସନ 
ଷ୍ଟାରୟିମଜର ଜେଳା�ବି। ହନକୁ ମା ବହିାରଲୀ ଅବଶଷି୍ଟ 
ଭାରତ ଏବଂ ଜଚଜତଶ୍ୱର ପେୂାରା ଜସୌରା୍ରେ ଦଳର 
ଅଧିନାୟକ ରହଛିନ୍।ି ଅବଶଷି୍ଟ ଭାରତଲୀୟ ଦଳଜର 
୫ େଣ ଜପେଶାଲଷି୍ଟ ଓପନର୍   ରହଛିନ୍।ି ଜସମାଜନ 

ଜହଜଲ ପ୍ୟିଙ୍ ପଞ୍ାଲ, ଅଭମିନକୁ ୍ ଈଶ୍ୱରନ, �ଶସ୍ଲୀ 
େୟସ୍ାଲ, ମୟଙ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ୟଶ୍   ଧଲୂ। ଅଭମିନକୁ ୍ ଓ 
ପ୍ୟିଙ୍ ନକିଟଜର ଜଶଷ ଜହାଇଥିବା ନକୁ ୍େଲିାଣ୍ଡ-ଏ’ 
ବପିକ୍ ସରିେିଜର ଭାରତ-ଏ ପକ୍ରକୁ  ଓପନଂି କରଥିିଜଲ। 
ଜସହଭିଳ ିେୟସ୍ାଲ ଦକୁ ଲଲୀପ ଟ୍ଫି ଫାଇନାଲଜର ଓପନଂି 
କର ି ୨୬୫ ରନର ଏକ ମାରାଥନ ଦ୍ଶିତକଲୀୟ ଇନଂିସ 
ଜେଳଥିିଜଲ। ମୟଙ୍ ଭାରତଲୀୟ ଜଟଷ୍ଟ ଦଳଜର ଓପନଂି 
କରକୁ ଛନ୍।ି ଜସହଭିଳ ି ଚଳତି ବଷ୍ ରଣେଲୀ ଟ୍ଫିଜର 
ପଦାପ୍ଣ କର ି ଦଲି୍ଲୀର ୟଶ୍   ଧଲୂ ୫ଟ ି ପ୍ଥମ ଜଶ୍ଣଲୀ 
ମ୍ାଚଜର ୭୭୦ ରନ କର ି ଚଚ୍୍ାଜର ରହଛିନ୍।ି ଏହ ି

୫େଣଙ୍ ମଧ୍ୟରକୁ  କଏି ଇରାନଲୀ କପ୍  ଜର ଓପନଂି କରବି 
ତାହା ମ୍ାଚଜର ପେଷ୍ଟ ଜହବ। 
ଚଳତି େଜିନକର ୨ଟ ିଇରାନୀ ୍ପ୍  
ବସିସିଆିଇର ଚଳତି ୨୦୨୨-୨୩ ସେିନଜର ୨ଟ ି
ଇରାନଲୀ କପ୍   ଜେଳା�ବି। ୨୦୧୯-୨୦ ରଣେଲୀ 
ଚାମ୍ଅିନ୍   ଜସୌରା୍ରେ ଓ ଅବଶଷି୍ଟ ଭାରତ ମଧ୍ୟଜର 
୫୮ତମ ଇରାନଲୀ କପ୍   ଶନବିାରଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ ଜହବ। 
ଜସହଭିଳ ି ୨୦୨୧-୨୨ ରଣେଲୀ ଚାମ୍ଅିନ ମଧ୍ୟପ୍ଜଦଶ 
ଓ ଅବଶଷି୍ଟ ଭାରତ ମଧ୍ୟଜର ୫୯ତମ ଇରାନଲୀ 
କପ୍   ୨୦୨୩ ମାଚ୍୍ ୧ରକୁ  ୫ ପ�୍୍ନ୍ ଜେଳା�ବି।

ରତଲ୍   ଅେଭି୍   ଏଟପି:ି ରଜାରକାେଚି୍  ଙ୍ ରଜିୟ ଅେଯିାନ

ଆଜଠିକୁ  ଇ�ାନୀ କପ୍  : ରସୌ�ାଷ୍ଟ୍ରକକୁ ରେଟରି ଅରଶଷି୍ଟ ୋ�ତ



www.sakalaepaper.com
KâúWÿûKâúWÿû

EDITOR: UMAKANT MISHRA
iµû$K: CcûKû« cògâ

1616 ଶନବିାର, ୧ ଅକ୍ଟାବର, ୨୦୨୨

PRINTED & PUBLISHED BY AMIT KUMAR MALLICK FOR SAKALA MEDIA PVT. LTD., PLOT NO. N-3/441, IRC VILLAGE, NAYAPALLI, BHUBANESWAR-15, PH: 0674-2954342/ 2955342 
PRINTED AT SAKALA MEDIA PVT. LTD, DENGSARGI, BAREIPALI, SAMBALPUR, ODISHA-768006

ବଶି୍ବକପ୍ରେଦଳସହଯରିବସେିାଜ,ଉମ୍ାନ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୩୦।୯(ଏଜେନ୍)ି: ଅଜ୍ରେଲଆିଜେ ଆଜ�ୋେନ ଜେବୋକୁ ଥିବୋ ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍   
ପବୂ୍ବେୁ ଭୋେତଲୀ� କ୍ଜିକଟ ଦଳଜେ ଏକୋଧିକ ଜେଳୋଳ ି ଆେତ ଜେୋଇଛନ୍।ି ଅଭଜି୍ଞ ଦରୁ ତ 
ଜବୋଲେ ଯଶପ୍ଲୀତ୍   ବୁମ୍  େୋ ଆେତ ବଶି୍ୱକପ୍  ପେୁ ବୋଦ୍   ପଡ଼ଛିନ୍।ି ଫଳଜେ ଭୋେତଲୀ� ଟମି୍   
ମ୍ୋଜନେଜମଣ୍ଟେ ଚନି୍ୋ ଆେୁେ ି ବଢ଼ଯିୋଇଛ।ି ଏଥିପୋଇଁ ଦୁଇେଣ ଅତେିକି୍ତ ଦରୁ ତ ଜବୋଲେ 
ମେମ୍ମଦ ସେିୋେ ଓ ଉମ୍ୋନ ମଲକିଙୁ୍ ବୁମ୍  େୋଙ୍ ବ୍ୋକ୍  ଅପ ଓ ଜନଟ ଜବୋଲେ ଭୋଜବ ଦଳ 
ସେ ଅଜ୍ରେଲଆି ପଠୋଇବୋକୁ ନଷି୍ପତ୍ ି ନଆିଯୋଇଛ।ି ଏ ଜନଇ ବସିସିଆିଇ ସମ୍ୋଦକ େ� 
ଶୋେୋ ସଚୂନୋ ଜଦଇଛନ୍।ି ଅଜକଟୋବେ ୬ଜେ ସେିୋେ ଓ ଉମ୍ୋନ ଭୋେତଲୀ� ଦଳ ସେ ପର୍ବ ଗସ୍ତ 
କେଜିବ। ପର୍ବଜେ ଭୋେତଲୀ� ଦଳ ଜଗୋଟଏି ସପ୍ୋେ ଅବସ୍ୋନ କେବିୋ ସେ ଅଭ୍ୋସ କେବି। 
ଏେୋପଜେ ୧୭ ତୋେେିଜେ ପ୍ରମ ଅଭ୍ୋସ ମ୍ୋଚ୍   ଜେଳବିୋକୁ ଭୋେତ ବ୍ସି୍  ଜବନ ଯୋତ୍ୋ କେବି। 

ମାଧେୁୀଙୁ୍ଓଡ଼ଶିାସନିଅିେ
କ୍ରିକଟ୍ଦଳେରନତୃତ୍ବ

କଟକ,୩୦ୋ୯(ସମସି): ବସିସିଆିଇ 
ଆନୁକୂଲ୍ଜେ ଆସନ୍ୋ ୧୧ ତୋେେିେୁ 
ଜବଙ୍ୋଲୁେୁଜେ ସନିଅିେ ମେଳିୋ 
େୋତଲୀ� ଟ-ି୨୦ କ୍ଜିକଟ ଟୁର୍୍ବୋଜମଣ୍ଟ 
ଜେଳୋଯବି। ଏଥିନମିଜନ୍ ଓଡ଼ଶିୋ 
କ୍ଜିକଟ ଆଜସୋସଏିସନ(ଓସଏି) ପକ୍ଷେୁ 
େୋେ୍ ଦଳ ଜ�ୋଷଣୋ କେୋଯୋଇଛ।ି 
ଅଭଜି୍ଞ ମେଳିୋ କ୍ଜିକଟେ ମୋଧେୁଲୀ 
ଜମେଟୋ ଦଳେ ଅଧିନୋ�କିୋ େେଛିନ୍।ି 
ଅଲେୋଉଣ୍ଡେ ସଶୁ୍ଲୀ ଦବି୍ଦଶଶିନଲୀଙୁ୍ 
ଉପଅଧିନୋ�କିୋ ଭୋଜବ ଦୋ�ତି୍ୱ ମଳିଛି।ି 
ଏେୋଛଡ଼ୋ ପ୍ଜ୍ଞୋ ପେମତିୋ ମେୋନ୍ ି ଓ 
େଶ୍ତିୋ ଚନି୍ୋେୋ ୱିଜକଟକପିେ ଭୋଜବ 
ସୋମଲି ଜେୋଇଛନ୍।ି କୋେଲ ଜେନୋ, 
ସେତିୋ ଜମଜେେ, ଶଭୁ୍ରନରି୍ବେଣିଲୀ ସ୍ୋଇଁ, 
ପ୍�ିଙ୍ୋ ପ୍�ିଦଶଶିନଲୀ ସୋେୁ, େସନୋେୋ 
ପେୱିନ, ସେୁୋତୋ ମଲ୍କି, େୋଜମଶ୍ୱେଲୀ 
ନୋ�କ, ଶଳି୍ୋ ସ୍ୋଇଁ, ଇନ୍ଦୋଣଲୀ ଛତ୍ଆି, 
ଲକ୍ଷଲୀପ୍ର୍�ିୋ ନୋ�କ, ବନଲତୋ ମଲ୍କି, 
େଲୀମୋଲକ୍ଷଲୀ ଏକ୍ୋ ଦଳଜେ େେଛିନ୍।ି

ଭନୁିମଙ୍ଡ଼ଟ୍ରଫି
ସାଇଦୀପଅଧିନାୟକ
କଟକ,୩୦ୋ୯(ସମସି): ଅଜକଟୋବେ ୭େୁ 
ପଜୁଣଜେ ଜେଳୋଯବି ୧୯ ବଷ୍ବେୁ କମ୍   
େୋତଲୀ� ବୋଳକ କ୍ଜିକଟ ଟୁର୍୍ବୋଜମଣ୍ଟ 
ଭନୁି ମଙ୍ଡ ଟ୍ରଫି। ରୋଡ଼େଣ୍ଡ ବପିକ୍ଷଜେ 
ଅଭ୍ୋସ ମ୍ୋଚ ଓ ଏକ ଟ୍ରୋଏଲ ମ୍ୋଚ୍   
ଜେଳୋଯବିୋ ପଜେ ଓଡ଼ଶିୋ କ୍ଜିକଟ 
ଆଜସୋସଏିସନ(ଓସଏି) ପକ୍ଷେୁ ଶକୁ୍ବୋେ 
େୋେ୍ ୧୯ବଷ୍ବେୁ କମ୍   ଦଳ ଜ�ୋଷଣୋ 
କେୋଯୋଇଛ।ି ସୋଇଦଲୀପ ମେୋପୋତ୍ ଦଳେ 
ଜନତୃତ୍ୱ ଜନଜବ। ଜ�ୋଷତି ଦଳଜେ ପ୍ନି୍ 
ସଜଙ୍ତ ଜବଜେେୋ, ଜଶ୍ଷ୍ଠ ସଂିେ, ଏସ୍   
ଇରୋେୁଦ୍ନି, ଅଂଶମୁୋନ ସୋେୁ, ଦବି୍ଜେ୍ୋତ ି
ପଟ୍ଟନୋ�କ(ୱିଜକଟ କପିେ), ସ୍�ମ 
େୋଉତେୋ�, େଜିତଶ ପ୍�ିେଞ୍ଜନ, ଆ�ଷୁ 
ବୋେକି, ସ୍ପୁ ଏସ୍   ଭୂ�ୋଁ, ଶଭୁମ ସଂିେ, 
ସୋଇ ପ୍ସୋଦ ପଟ୍ଟନୋ�କ, ଆଦତି୍ 
େ�ସଂିେ, ଆକୋଶ ଜସଖ୍   େେଛିନ୍।ି

କଟକ,୩୦ୋ୯(ସମସି)- ଭୋେତଲୀ� କ୍ଜିକଟ କଜଣ୍ଟରେୋଲ ଜବୋଡ୍ବ(ବସିସିଆିଇ) ଆନୁକୂଲ୍ଜେ ଜେବୋକୁ ଥିବୋ 
ସ�ଦ ମସୁ୍ତୋକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ-ି୨୦ ଟୁର୍୍ବୋଜମଣ୍ଟ ନମିଜନ୍ େୋେ୍ ଦଳେ ପ୍ସୁ୍ତତ ିେୋେ ିେେଛି।ି ଏେ ିପେଜିପ୍କ୍ଷଲୀଜେ 
ଓଡ଼ଶିୋ ଦଳ �ଜେୋଇ ଜବଙ୍ଲ ବପିକ୍ଷଜେ ଅଭ୍ୋସ ମ୍ୋଚ୍   ଜେଳୁଛ।ି ଶକୁ୍ବୋେ ସଲଟଜଲଟସ୍ତି 
ଯୋଦବପେୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୋଳ� ଗ୍ୋଉଣ୍ଡଜେ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଦ୍ତିଲୀ� ମ୍ୋଚ୍  ଜେ ଓଡ଼ଶିୋ ୪ ୱଜିକଟଜେ ପେୋସ୍ତ 
ଜେୋଇଛ।ି ପ୍ରଜମ ବ୍ୋଟଂି କେଥିିବୋ ଓଡ଼ଶିୋ ୮ 
ୱିଜକଟ ବନିମି�ଜେ ୧୬୮ େନ କେଥିିଲୋ। ସ୍ନିେ 
ଅଲେୋଉଣ୍ଡେ ଅଭଜିଷକ େୋଉତ ୨୯ବଲେୁ 
୬୪ େନ୍  େ ଧଆୁଁଧୋେ ଇନଂିସ ଜେଳଥିିଜଲ। 
ଶଭୁ୍ରୋଂଶ ୁଜଶେେ ଜସନୋପତ ି ୨୩ ବଲେୁ ୩୩ େନ 
କେଥିିଜଲ। ଜବଙ୍ଲ ପକ୍ଷେୁ ଋତକି ଚୋଟୋେ୍ବଲୀ ୨ଟ ି
ୱିଜକଟ ଦେଲ କେଥିିଜଲ। 

େବୋବଜେ ୧୯.୫ ଓଭେଜେ ଜବଙ୍ଲ 
ବେି� ଲକ୍ଷ୍ େୋସଲ କେଥିିଲୋ। େଣଜେୋତ 
ସଂି େୋେଆି ୭୫ େନେ ଅର୍୍ବଶତକଲୀ� ଇନଂିସ 
ଓ କେନ ଲୋଲ ୧୬ ବଲ ସମ୍ମେୁଲୀନ ଜେୋଇ ୪୦ 
େନେ ଦରୁ ତ ଇନଂିସ ଜେଳ ି ଦଳକୁ େତିୋଇଥିଜଲ। 
ଓଡ଼ଶିୋ ପକ୍ଷେୁ ତୋେଣିଲୀ ସ ଓ ମସୁ୍ତୋକ ଜବଗ୍   ୨ଟ ି
ଜଲେୋଏ ୱିଜକଟ ଅକ୍ତଆିେ କେଥିିଜଲ। ପବୂ୍ବେୁ 
ଗେୁୁବୋେ ଜେଳୋଯୋଇଥିବୋ ପ୍ରମ ମ୍ୋଚ୍  ଜେ ଦଳ 
୯ୱିଜକଟଜେ ବେି�ଲୀ ଜେୋଇଥିଲୋ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍  ରେ ଓଡ଼ୱିଶୟା ପେୟାସ୍ତ

ଭୁବଜନଶ୍ୱେ/ବ୍ହ୍ମପେୁ, ୩୦।୯(ସମସି): ଗେୁେୋଟଜେ ଆେମ୍ଭ 
ଜେୋଇଥିବୋ ୩୬ତମ େୋତଲୀ� କ୍ଲୀଡ଼ୋଜେ ଓଡ଼ଶିୋ ମେଳିୋ େଗ୍  ବଲୀ 
ଦଳ ଇତେିୋସ ସଷୃ୍ ିକେଛି।ି ମେୋେୋ୍ରେକୁ େେୋଇ ଓଡ଼ଶିୋ ସ୍ର୍ଶିମ 
ସଫଳତୋ ପୋଇଛ।ି ଶକୁ୍ବୋେ ଜେଳୋଯୋଇଥିବୋ ଫୋଇନୋଲ 
ମ୍ୋଚ୍  ଜେ ଓଡ଼ଶିୋ ବୃେତ୍   ୨୨-୦ ବ୍ବଧୋନଜେ ବେି�ଲୀ ଜେୋଇ 
ଚୋମ୍ଅିନ ଜେୋଇଛ।ି ଏେୋପବୂ୍ବେୁ କ୍ୋଟ୍ବେ ଫୋଇନୋଲଜେ ଓଡ଼ଶିୋ 
୭୪-୦ଜେ ଆଜ�ୋେକ ଗେୁେୋଟକୁ ପେୋସ୍ତ କେଥିିଲୋ। 
ଏେୋପଜେ ଜସମଜିେ ଓଡ଼ଶିୋ ବେିୋେକୁ େେୋଇ ଫୋଇନୋଲଜେ 
ପ୍ଜବଶ କେଥିିଲୋ। ଜସେପିେ ି କ୍ୋଟ୍ବେ ଫୋଇନୋଲଜେ 
ମେୋେୋ୍ରେଠୁ ପେୋସ୍ତ ଜେୋଇ ଓଡ଼ଶିୋ ପେୁୁଷ ଦଳ ବଦିୋ� ଜନଇଛ।ି 

ଓଡ଼ଶିା ମହଳିା ଦଳ: ଭୋଗ୍ଲକ୍ଷଲୀ ବୋେକି, େେନଲୀ ଶବେ, 
ମଞ୍ଜଲୁତୋ ପ୍ଧୋନ, େୁପ ିମୋର,ି ତଜିଳୋତ୍ମୋ ସୋେୁ, ପୋବ୍ବତଲୀ କସି୍,ୁ 
ଡୁମନି ିମୋେୋଣ୍ଡ,ି ଶଭୁଲକ୍ଷଲୀ ବୋେକି, ପୋବ୍ବତଲୀ େୋଂସଦୋ, ତେୁଲତୋ 
ନୋଏକ, ନମି୍ବୋଲ୍ େୋଉତ। ଜକୋଚ୍  -ମୋନସ କୁମୋେ ଜେନୋ, 
ମ୍ୋଜନେେ- ଉଜପନ୍ଦ କୁମୋେ ମେୋନ୍,ି ଫିେଓି- ଜସୌମ୍ୋଶ୍ଲୀ ମଶି୍ ।
ମନୁାଙୁ୍ କରୌପ୍ୟ; କନେହା, ପ୍ରମଳିାଙୁ୍ ୍ାଂସ୍ୟ

ଗେୁେୋଟେ ଗୋନ୍ଲୀନଗେଠୋଜେ ଚୋଲଥିିବୋ ୩୬ତମ େୋତଲୀ� 
କ୍ଲୀଡ଼ୋଜେ ଓଡ଼ଶିୋେ ପ୍ତଜିଯୋଗଲୀମୋଜନ ଜବଶ୍   ଭଲ ପ୍ଦଶ୍ବନ 
କେଥିିବୋ େଣୋଯୋଇଛ।ି ଶକୁ୍ବୋେ ଭୋଜେୋଜତ୍ୋଳନଜେ ଓଡ଼ଶିୋକୁ 
୩ଟ ି ପଦକ ମଳିଛି।ି ପ୍ରମ ଦନିଜେ ପଦକ ମଳିଥିିବୋ ଜଯୋଗ ୁ

କ୍ଲୀଡ଼ୋଜପ୍ମଲୀଙ୍ ମଧ୍ୟଜେ େସୁଲୀ ଜଦଖିବୋକୁ ମଳିଛି।ି 
ପେୁୁଷ ବଗ୍ବେ ୬୧ଜକେ ି ଓେନ ବଗ୍ବଜେ ଅଂଶଗ୍େଣ 

କେଥିିବୋ ମନୁୋ ନୋ�କ ଜେୌପ୍ ପଦକ େତିଛିନ୍।ି ଜସ ସ୍ୋଚଜେ 
୧୦୮ ଜକେ ି ଏବଂ କ୍ନି ଆଣ୍ଡ େକ୍ବଜେ ୧୪୭ ଜକେ ି ଓେନକୁ 

ମଶିୋଇ ଜମୋଟ ୨୫୫ କଜିଲୋ 
ଓେନ ଉଠୋଇଥିଜଲ। ଜସେପିେ ି

ଓଡ଼ଶିୋେ ଜସ୍େୋ ଜସୋଜେନ ୪୯ ଜକେ ିବଗ୍ବଜେ କୋଂସ୍ ପଦକ 
େୋସଲ କେଛିନ୍।ି ଜସ ଜମୋଟ ୧୬୯ ଜକେ ି (ସ୍ୋଚ ୭୩ 
ଜକେ,ି କ୍ନି୍   ଆଣ୍ଡ େକ୍ବ ୯୬ ଜକେ)ି ଉଠୋଇ ତୃତଲୀ� ସ୍ୋନଜେ 

େେଥିିଜଲ। ଏେ ି ଇଜଭଣ୍ଟଜେ ମଲୀେୋବୋଇ ଚୋନୁ ଓ ସଞ୍ଜତିୋ ଚୋନୁ 
(ଉଭ� ମଣପିେୁେ) ଯରୋକ୍ଜମ ସ୍ର୍୍ବ ଓ ଜେୌପ୍ ପଦକ େୋସଲ 
କେଛିନ୍।ି ମଲୀେୋବୋଇ ଜମୋଟ ୧୯୧ ଜକେ ି(ସ୍ୋଚ ୮୪, କ୍ନି ଆଣ୍ଡ 
େକ୍ବ ୧୦୭) ଓ ସଞ୍ଜତିୋ ୧୮୭ ଜକେ ି(ସ୍ୋଚ ୮୨, କ୍ନି ଆଣ୍ଡ େକ୍ବ 

୧୦୫) ଓେନ ଉଠୋଇଥିଜଲ। 
ପ୍ମଳିୋ କସି୍ବୋନଲୀ ମଧ୍ୟ କୋଂସ୍ 
ପଦକ େତିଛିନ୍।ି ଜସ ୫୫ ଜକେ ି ଓେନ ବଗ୍ବଜେ ଅଂଶଗ୍େଣ 
କେ ିଜମୋଟ୍   ୧୬୭ ଜକେ ି(ସ୍ୋଚ ୭୦ , କ୍ନି ଆଣ୍ଡ େକ୍ବ ୯୭) 
ଉଠୋଇ ତୃତଲୀ� ସ୍ୋନଜେ େେଥିିଜଲ।

ଓଡ଼ୱିଶୟା ମହ ୱିଳୟା େଗ୍  ବୀ ଦଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
କଟକ,୩୦ୋ୯(ସମସି): ଚଳତି ୩୬ତମ େୋତଲୀ� କ୍ଲୀଡୋେ େଦିମକି୍   େମି୍ୋଷ୍କି୍ସ ଇଜଭଣ୍ଟ 
ନମିଜନ୍ ବଚିୋେକ ଭୋଜବ ଓଡ଼ଶିୋେ ୨୦ବଷ୍ବଲୀ�ୋ ଅନସି୍ୋ ଆକ୍ଷ�କିୋ ସୋେୁ ନଯିକୁ୍ତ ଜେୋଇଛନ୍।ି 
ଓଡ଼ଶିୋ େମି୍ୋଷ୍କି୍ସ ସଂ� ସମ୍ୋଦକ ଅଜଶୋକ କୁମୋେ ସୋେୁ ତୋଙୁ୍ ଶଜୁଭଚ୍ୋ େଣୋଇଛନ୍।ି

ଜାତୀୟକ୍ୀଡ଼ାରେ
ଅନସି୍ାବଚିାେକ

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନାୟ୍ଙୁ୍ ହ୍ ିଇଣ୍ଆି ସଭାପତ ିଦଲି୍ରୀପ ତ ି୍ କି ଶକୁ୍ରବାର ନବ୍ରୀନ 
ନବିାସକର କସୌଜନ୍ୟମଳୂ୍ ସାକ୍ାତ ୍ରୁଛନ୍ ି। ନ ି୍ ଟକର ଅଛନ୍ ି‘୫-ଟ’ି ସଚବି ଭ.ିକ୍. ପାଣ୍ଆିନ।

କଟି୍କୁହୋଇସନୁ୍ଦେଗଡ଼ଚାମ୍ଅିନ
ଭୁବଜନଶ୍ୱେ, ୩୦।୯ (ସମସି): ସ୍ୋନଲୀ� କଟି୍   ଷ୍ୋଡ�ିମଜେ େକ ି ଆଜସୋସଏିସନ ଅଫ୍   ଓଡ଼ଶିୋ 
ଆନୁକୂଲ୍ଜେ ଚୋଲଥିିବୋ େୋେ୍ ସବ୍  -େୁନଅିେ ବୋଳକ େକ ି ଚୋମ୍ଅିନ୍  ସପି୍   ଶକୁ୍ବୋେ ଉଦ୍  ଯୋପତି 
ଜେୋଇଯୋଇଛ।ି ଫୋଇନୋଲଜେ କଟି୍   ଓ କସି୍  କୁ ୬-୧ ଜଗୋଲେ ବୃେତ୍   ବ୍ବଧୋନଜେ ପେୋସ୍ତ କେ ି
ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ଚୋମ୍ଅିନ୍   ଆେ୍ୋ ଅେ୍ବନ କେଛି।ି ପବୂ୍ବେୁ ଜସମଫିୋଇନୋଲଜେ ସନୁ୍ଦେଗଡ଼ ୩-୧ ଜଗୋଲଜେ 
ଜେଙ୍ୋନୋଳକୁ ଏବଂ କଟି୍   ଓ କସି୍   ୨-୦ ଜଗୋଲଜେ ଜଦବଗଡ଼କୁ ପେୋସ୍ତ କେଥିିଲୋ।

ଭେତସଂିରଚୌହାନଏସଏିଫ୍େରେପଟୁିରରେସରିେଣ୍ଟ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୩୦ୋ୯ (ଏଜେନ୍)ି: ସବ୍ବଭୋେତଲୀ� ଜଚସ ମେୋସଂ�େ ସମ୍ୋଦକ ଭେତ ସଂି ଜଚୌେୋନ 
ପଣୁରିଜେ ଏସଲୀ� ଜଚସ୍   ମେୋସଂ� (ଏସଏିଫ୍  )େ ଜଡପଟୁ ି ଜପ୍ସଜିଡଣ୍ଟ ଭୋଜବ ନବି୍ବୋଚତି 
ଜେୋଇଛନ୍।ି ସଭୋପତ ି ଜସଖ୍   ସଲୁତୋନୋ ବନି େଲଫିୋ ଅଲ ନୋେ୍ୋନଙ୍ ପ୍ୋଜନଲଜେ େେଥିିବୋ 
ଭେତ ସଂି ତୃତଲୀ�ରେ ସକୋଜଶ ଏେ ିପଦ ମଣ୍ଡନ କେଜିବ। ତୋଙ୍ ଜନତୃତ୍ୱଜେ ନକିଟଜେ ଭୋେତ 
ସଫଳତୋେ ସେ ଜଚସ୍   ଅଲମି୍ଆିଡ ଆଜ�ୋେନ କେବିୋଜେ ସମର୍ବ ଜେୋଇଥିଲୋ। �ଏୁଇେ େସିୋମ 
ଆଲ ତୋଜେେ ସୋଧୋେଣ ସମ୍ୋଦକ, ରୋଇଲୋଣ୍ଡେ ସୋେୋଜପୋଲ ନୋକଭୋନଚି୍   ଜକୋଷୋଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଚଲୀନ୍  େ େୁ 
�େୁୁଆ ଉପସଭୋପତ ିଭୋଜବ ନଦି୍ନ୍ଦ୍ୱଜେ୍ବ ନବି୍ବୋଚତି ଜେୋଇଛନ୍।ି

ବ ୱିଶ୍ୱକପ୍   ବୟାରକେଟବଲ: ଆରମେ ୱିକୟା-ଚୀନ ଫୟାଇନୟାଲ ମକୁୟାବ ୱିଲୟା
ସଡି୍  ନଲୀ, ୩୦ୋ୯ (ଏଜେନ୍)ି: ବଶି୍ୱ କ୍ଲୀଡ଼ୋଜେ ଦୁଇ ପ୍ତଦି୍ନ୍ଦ୍ୱଲୀ ଯକୁ୍ତେୋ୍ରେ ଆଜମେକିୋ ଓ ଚଲୀନ ମଧ୍ୟଜେ 
ବଶି୍ୱକପ୍   ବୋଜସ୍ଟବଲ ଫୋଇନୋଲ ମକୁୋବଲିୋ ଜେବ। ଶକୁ୍ବୋେ ଅନୁଷ୍ଠତି ଜସମଫିୋଇନୋଲଜେ 
ମକୁୋବଲିୋଜେ ଡଜିଫଣ୍ଡଂି ଚୋମ୍ଅିନ୍   ଆଜମେକିୋ ୮୩-୪୩ ପଏଣ୍ଟଜେ କୋନୋଡୋକୁ ଓ ଚଲୀନ ୬୧-
୫୯ ପଏଣ୍ଟଜେ ଆଜ�ୋେକ ଅଜ୍ରେଲଆିକୁ ପେୋସ୍ତ କେ ି ଫୋଇନୋଲଜେ ପ୍ଜବଶ କେଥିିଜଲ। 
୧୯୮୬ଜେ ନକ୍  ଆଉଟ ଫମ୍ବୋଟ ଆେମ୍ଭ ଜେବୋ ପେଠୋେୁ ଆଜମେକିୋ ୧୦ରେ ଜସମଫିୋଇନୋଲ 
ମକୁୋବଲିୋ େତିବିୋଜେ ସମର୍ବ ଜେୋଇଛ।ି ବେି�ଲୀ ଦଳ ପକ୍ଷେୁ ବ୍ଆିନ୍ୋ ଷ୍ୱିୋଟ୍ବ ୧୭ ପଏଣ୍ଟ ଜସ୍ୋେ 
କେ ିଆଜମେକିୋେ ଜେକଡ୍ବ ବେି�ଜେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ ଭୂମକିୋ ଗ୍େଣ କେଥିିଜଲ। ଏେ ିବେି� ଫଳଜେ 
ଆଜମେକିୋ ତୋେୋେ କ୍ମୋଗତ ମ୍ୋଚ୍   େତିବିୋେ ସଂେ୍ୋ ୨୯ଜେ ପେଞ୍ୋଇଛ।ି ଜସେପିେ ିବୋଜସ୍ଟବଲ 
ଜସମଫିୋଇନୋଲଜେ ଏେୋ ସବ୍ବବୃେତ୍   ବ୍ବଧୋନଜେ େତି ିଜେକଡ୍ବ କେଛି।ି ଜସେପିେ ିକୋନୋଡୋ ମଧ୍ୟ 
ଜସମଫିୋଇନୋଲଜେ ସବୁଠୋେୁ କମ୍   ପଏଣ୍ଟ ଜସ୍ୋେ କେଛି।ି

୩୬ତମଜାତୀୟକ୍ୀଡ଼ା

କନେହା କସାକରନ ପ୍ରମଳିା ୍ସ୍ିାନ୍ରୀ
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