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ପବତି୍ର ଦଶହରା ପବ୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ  
କାର୍ବ୍ାଳୟ ଛୁଟ ିରହୁଥÒବାରୁ ‘ସକାଳ’ର 

୫ ଏବଂ ୬ ତାରଖି ପ୍ରକାଶନ ବନ୍ଦ 
ରହବି। ପରବର୍୍ବତୀ ସଂସ୍କରଣ ୭ ତାରଖି 

(ଶକୁ୍ରବାର) ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।

‘ସକାଳ’ର ଛୁଟ ି‘ସକାଳ’ର ଛୁଟ ି

ମଖୁ୍ କାର୍ବ୍ନବି୍ବାହତୀ ଅଧÒକାରତୀ



ଓଜନ  ୫୪ କେଜ ିଅକେ, ଯାହାେୁ ପ୍ରସୁ୍ତ 
େରବିା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ହଜାର େଙ୍ା 
ଖର୍ଚ୍ଚ କହାଇଛ।ି ଏହ ି ପସୁ୍େେରି କେଖେ 
କହଉଛନ୍ ି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଅପବୂଚ୍ଚ ଶାହ, 
ଯଏିେ ି ବହ ିପ୍ରତ ିଆଗ୍ରହ ସଷୃ୍ ିେରବିା ଏବଂ 
ପସୁ୍େକେଳା ପ୍ରତ ିକୋେଙ୍ ଧ୍ାନ ଆେର୍ଷିତ 
େରବିା ଏଭଳ ିଉପାୟ ଅବେେ୍ବନ େରଛିନ୍।ି 
ଏହ ି ବହେିକିର ଅକଯାଦ୍ାର ରାେ େନ୍ରି 

ଉପକର ସପୁ୍ରେିକୋେଚ୍ଚଙ୍ ଶଣୁାଣ,ି 
ରାେରାଜ୍ୟ ସହ  ଭଗବାନ ରାେଙ୍ 
ୋହାଣୀ ବର୍ଚ୍ଚନା େରାଯାଇଛ।ି  
କତକବ ଏହ ି ବରିାେ ପସୁ୍େେ ି
ବକି୍ରୟ ପାଇଁ ନୁକହଁ କବାେ ି କେଖେ 
ଅପବୂଚ୍ଚ େହଛିନ୍।ି ବହରି ସଂକ୍ପି୍ତ 
ସଂସ୍କରଣ ୨୫୦ େଙ୍ାକର େଳୁିଛ।ି  
ପସୁ୍େକେଳାକର ଏହ ି ବରିାେ 
ବହେୁି କଦଖବା ପାଇଁ ଭଡ଼ି ଜେଛୁ ି
ଏବଂ କୋେୋନଙ୍ େନକର ଉକ୍ତ 
ବହେିେୁି ପଢ଼ବିା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସଷୃ୍ ି
କହଉଛ।ି କତଣ ୁ ଅକନେ ଏହାର 

ସଂକ୍ପି୍ତ ସଂସ୍କରଣେେୁି େଣିଛୁନ୍।ି  

କବଙ୍ାେୁରୁର ଏେ ଚା’ କଦାୋନ ତା’ର 
ସ୍ାଦଷି୍ ଚା’ ପାଇଁ ନୁକହଁ ବରଂ  
କପକେଣ୍ଟ୍  ବ୍ୟବସ୍ା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର 

ପ୍ରସଙ୍ କହାଇଛ।ି ‘ଫକ୍ରେକେଡ୍ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍ ’ 
ନାେେ ଏହ ିଚା’କଦାୋନ କ୍ରକିପ୍ାେକରନ୍ ି
କପକେଣ୍ ପ୍ରକ୍ରୟିାେୁ େଧ୍ ଗ୍ରହଣ େରଥିାଏ। 
ଏହାର ପ୍ରତଷି୍ାତା ୨୨ ବର୍ଚ୍ଚୀୟ ଶଭୁମ୍ କସୈନ।ି କସ 
କଗାେଏି େପ୍ ଚା’େୁ ୨୦ େଙ୍ା ନଅିନ୍।ି ଏଠାକର 
ଗ୍ରାହେଙୁ୍ ୋେ ିେପ୍ କର ଚା’ ଦଆିଯାଏ। କତକବ 
ବଟି୍ େଏନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାହେ ଚାହ ିଁକେ ୟପୁଆିଇ 
ୋଧ୍େକର େଧ୍ େଙ୍ା ପଇଠ େରବିାର ସବୁଧିା  
ତାଙ୍ ପାଖକର ଅଛ।ି କ୍ରକିପ୍ାେକରନ୍ ିବଜାରକର 
କସ େଛି ିୋସ ତକଳ ୧.୫ େକ୍ େଙ୍ା ନକିବଶ 
େରଥିକେ। ଆଉ ଏଥକର ତାଙୁ୍ ହଜାକର ପ୍ରତଶିତ 
ୋଭ େଳିଥିିୋ। ଏପରେି ିଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍ 
କ୍ରକିପ୍ାୱାକେଟ୍ କର ୩୦ େକ୍ େଙ୍ା କହାଇଗୋ। 
ଯାହାେ ିତାଙ୍ ପାଇଁ ଥୋ ଖସୁରି ବରି୍ୟ। କସଇଠୁ 
କସ ଫୁେ ୋଇମ୍ କ୍ରକିପ୍ା କରେଣଂି ପାଇଁ ବସିଏି 
ଛାଡଥିବା େହନ୍।ି କତକବ ଏକବ ତାଙ୍ ଚା’ 
କଦାୋନକର ଗ୍ରାହେ େଧ୍ ବଟି୍ େଏନ ୋଧ୍େକର 

ଓଡ଼ଶିାର ଜକଣ ବଶିଷି୍ 
ନାରୀକନତ୍ୀ ତଥା ସ୍ାଧୀନତା 
ସଂଗ୍ରାେୀ ଥିକେ ସରଳା 

କଦବୀ ।  ଓଡ଼ଶିାକର ନାରୀେକୁ୍ତ ି
ଆକନ୍ାଳନର ଇତହିାସ ସରଳାଙ୍ 
ବନିା କେଖବା ଅସମ୍ଭବ। ନାରୀ 

ସ୍ାଧୀନତା ପାଇଁ ତାଙ୍ର ଅବଦାନ 
ଅତୁଳନୀୟ। ସଭାସେତିକିର ତାଙ୍ର 

ଅଗ୍ନବର୍ଚ୍ଚୀ ଭାର୍ଣ ସେସ୍ଙ୍ େନକର 
ଅପବୂଚ୍ଚ ଶହିରଣ ସଷୃ୍ ିେରୁଥୋ। 

ସରଳା କଦବୀ ୧୯୦୪ େସହିା 
ଅଗଷ୍  ୧୯ ତାରଖିକର ଜଗତସଂିହପରୁ 

ଜଲି୍ାର ବାେେୁିଦା ଥାନା ଅନ୍ଗଚ୍ଚତ ନରକିୋ 
ଗ୍ରାେକର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ େରଥିକେ। ନାରୀୋନଙ୍ର 

ଅସହାୟ ଅବସ୍ାେୁ କସ ଖବୁ୍ େମ୍ ବୟସରୁ ହୃଦୟଙ୍େ 
େରପିାରଥିିକେ। ଘକରାଇ ଶକି୍େଙ୍ଦ୍ାରା କସ ର୍ଷ୍ କରେଣୀ ଯାଏଁ 

ପାଠ ପଢ଼ଥିିକେ। ତଥାପ ିଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାର୍ା ଜାଣବିା ପାଇଁ ତାଙ୍ର ପ୍ରବଳ 
ଇଚ୍ା ଥିୋ। ବଙ୍ଳା ସାହତି୍ୟେୁ କସ ବହୁତ ଭେ ପାଉଥିକେ । ନାରୀ 
େବ ିେୁନ୍ଳା େୁୋରୀ ସାବତଙ୍ େଖିିତ େବତିା ଓ ବକୃ୍ତତା ତାଙୁ୍ କବଶ ି

ପ୍ରଭାବତି େରଥିିୋ । କସକବଠାରୁ 
କସ ନାରୀୋନଙ୍ ଭତିକର ଥିବା 
ଅଜ୍ାନତା ଓ େୁସଂସ୍କାର ଦୂର େରବିା 
ପାଇଁ େକନ େକନ ସଂେଳ୍ପ କନଇଥିକେ। 
ଜଗତସଂିହପରୁ ଅନ୍ଗଚ୍ଚତ ଚାେରା ଗ୍ରାେର 
ଭାଗୀରଥି େହାପାତ୍ଙୁ୍ ସରଳା ବବିାହ 
େରଥିକେ। ଅଭଜିାତ ପରବିାରକର 
ଜନ୍ମ କହାଇଥିବା ସରଳା , ଜେଦିାର 
ପରବିାରେୁ କବାହୂ କହାଇ ଯାଇଥିକେ 
େଧ୍ ତାଙ୍ େନକର ତକିଳୋତ୍ ଗବଚ୍ଚ 
ନଥିୋ । ସ୍ାେୀ ଭାଗୀରଥ  ଜକଣ 
ସ୍ାଧୀନକଚତା ବ୍ୟକ୍ତ ିଥିକେ ।  ୋତ୍ ୧୫ 
ବର୍ଚ୍ଚ ବୟସକର କସ େୁଳବଧରୂ ପରଦା 
ଆକଡ଼ଇ ପଦାେୁ ବାହାର ିଆସଥିିକେ। 

୧୯୨୦ େସହିା ଅଗଷ୍ ପହେିାକର େହାତ୍ା ଗାନ୍ୀଙ୍ କନତୃତ୍ୱକର 
ଭାରତକର ଅସହକଯାଗ ଆକନ୍ାଳନ ଆରମ୍ଭ କହୋ। ସରୋରୀ କୋେଚ୍ଚ 
େକଚରୀ ବଜଚ୍ଚନ ଏହ ିଆକନ୍ାଳନକର କଗାେଏି ୋଯଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରେ ଥିୋ । 
ଭାଗୀରଥି ଅସହକଯାଗ ଆକନ୍ାଳନକର କଯାଗକଦବା କହତୁ ଓେେିାତ ି
ଛାଡ଼କିଦକେ । ସରଳା କଦବୀଙ୍ ଉପକର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େିା । 

୧୯୨୧ େସହିା ୋର୍ଚ୍ଚ ୋସକର େହାତ୍ା ଗାନ୍ୀ େେେ ଆସକିେ । 
କସହ ିସଭାକର ସରଳା କଦବୀ େଧ୍ ଉପସ୍ତି ଥିକେ। କସହଠିାରୁ 
କସ ପରଦା ପ୍ରଥାେୁ ବଜଚ୍ଚନ େକେ ଓ ଗାନ୍ୀଙ୍ର ଅନ୍ୟ ସେସ୍ ନୀତେୁି 
େଧ୍ ଅନୁସରଣ େକେ । ତା’ ପକର କସ େଂକଗ୍ରସର ସଭ୍ୟା କହକେ 
। ୧୯୩୬କର ଓଡ଼ଶିା ଏେ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଦଶ ଭାକବ କଘାର୍ଣା 

କହବାପକର ସ୍ାୟତ୍ତ ଶାସନର ଚଳଣକିର ଓଡ଼ଶିାକର େଂକଗ୍ରସ ପକ୍ରୁ 
ବଧିାନସଭା ନବିଚ୍ଚାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥଚ୍ଚୀ ଠଆି େରାଯାଇଥିୋ। କସ ସେୟକର 
ସରଳା ଓଡ଼ଶିା ବଧିାନସଭା ନବିଚ୍ଚାଚନକର ଭାଗ କନଇ ବଧିାନସଭାେୁ 
ନବିଚ୍ଚାଚତି କହଇଥିକେ। କସ ଥିକେ ଓଡ଼ଶିା ବଧିାନସଭାକର ପ୍ରଥେ 
େହଳିା ବଧିାୟେିା। ବଧିାନସଭାକର ବାେ୍ୟ ବବିାହ ଆଇନର 
ସଂକଶାଧନ ଓ କପାଇେ ିପ୍ରଥାେୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କସ ବଭିନି୍ନ ଆଇନ 
ପ୍ରଣୟନ େରବିାେୁ ବଲି୍ ଆଗତ େରଥିିକେ । ଓଡ଼ଶିାର ନାରୀୋନଙୁ୍ 
ଏୋଠ ିେରବିାପାଇଁ ସରଳା କଦବୀ ‘ଉତ୍କଳ େହଳିା ସମ୍ମଳିନୀ’ ନାେେ 
ସଂଗଠନ ଗଠନ ଗଢ଼ଥିିକେ । ୧୯୩୦ େସହିାକର େହାତ୍ା ଗାନ୍ୀ େବଣ 
ଆଇନ ବରୁିଦ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ େରବିା ପାଇଁ ଡାେରା କଦକେ । ତାଙ୍ 
କନୃତ୍କର ବହୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଏଥିକର ଦଳବଦ୍ କହାଇ େୁଣ ୋର ିେବଣ 
ଆଇନ ଭଙ୍ େରଥିିକେ ଓ ଗରିଫ କହାଇ ଦଣ କଭାଗଥିିକେ। ଦ୍ତିୀୟ 
ବଶି୍ୱଯଦୁ୍ କବକଳ ୧୯୪୧ େସହିାକର େଂକଗ୍ରସ ତରଫରୁ ବ୍ୟକ୍ତଗିତ 
ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କହାଇଥିୋ । ଓଡ଼ଶିାରୁ ଗାନ୍ଜିୀ , ସରଳା କଦବୀଙୁ୍ 
ତାହାର ପ୍ରଥେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ରୂକପ ବାଛଥିିକେ । କସ ଯଦୁ୍ ବକିରାଧୀ ଧ୍ୱନ ି
କଦଇ ୬ ୋସ ୋଳ ୋରାବରଣ େରଥିିକେ। ୧୯୫୫ େସହିା ସୀୋ 
ଆକନ୍ାଳନ ଓ ୧୯୫୮ େସହିା ଛାତ୍ ଆକନ୍ାଳନକର କସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଅଂଶ 
ଗ୍ରହଣ େରଥିିକେ । ୧୯୮୬ େସହିା ଅାଜରି ଦନିକର ଏହ ିେହୀୟସୀ 
େହଳିା ଇହେୀଳା ସେ୍ବରଣ େରଥିକେ। 

ପ୍ରାଣୀୋନଙ୍ ସରୁକ୍ା ଓ େଙ୍ଳ ୋେନା େର ି
ପ୍ରତବିର୍ଚ୍ଚ ଅକେ୍ାବର ୋସ ୪ ତାରଖିେୁ 
‘ବଶ୍ି ପ୍ରାଣୀ ଦବିସ’ ଭାକବ ପାଳନ 

େରାଯାଉଛ।ି ପ୍ରଥେ ଥର ପାଇଁ ଜେଚ୍ଚାନ କେଖେ କହନରକି୍ 
ଜମି୍ େଚ୍ଚନ୍ ଙ୍ ଉଦ୍ୟେ କ୍ରକେ ‘ବଶି୍ ପ୍ରାଣୀ ଦବିସ’ ପାଳନ 
େରାଯାଇଥୋ।  ଇୋେୀୟ ସନ୍ଥ ତଥା ପଶକୁପ୍ରେୀ ଫ୍ାନ୍ସି୍ ଙ୍ 
ସ୍ତୃକିର ଏହ ି ଦବିସ ୧୯୨୫ େସହିାରୁ ପାଳନ େରାଯାଇ 
ଆସଛୁ।ି କତକବ ଜମି୍ େଚ୍ଚାନ୍ ଙ୍ ଆହ୍ାନକ୍ରକେ ଇୋେୀର 
ଆନ୍ଜଚ୍ଚାତେି ପଶ ୁ ସରୁକ୍ା ସଂଘ ପକ୍ରୁ ୧୯୩୧ େସହିାରୁ 
ବଧିବଦ୍ ଭାକବ ପ୍ରତବିର୍ଚ୍ଚ ଏପର ି ପାଳନ େରବିା ପାଇଁ 
ଆବଶ୍ୟେ ପଦକକ୍ପ ନଆିଯାଇଥୋ। କତକବ ସଂଯକୁ୍ତ 
ରା୍ରେ ସ୍ତ ‘କନଚର୍ ୱାଚ୍  ଫାଉକଣସନ୍’ ୨୦୦୩କର ଏେ 
କୱବସାଇଟ୍ କଖାେ ି ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରେୁ ବ୍ୟାପେ 
େରଛି।ି  ବେୁିପ୍ତପ୍ରାୟ ଜୀବଗଡ଼ୁେିର ସରୁକ୍ା, ତଥା ପଶପୁକ୍ୀଙ୍ 

ପ୍ରତ ି କୋେଙ୍ େନକର ଦୟାଭାବ ସଷୃ୍ ି େରବିା ଏହ ି ଦବିସ 
ପାଳନର ଉକଦେଶ୍ୟ।  ଚଳତି ବର୍ଚ୍ଚ ଏହ ିଦବିସର ବରି୍ୟବସୁ୍ ରହଛି ି

(a shared planet)।

ମେଷ: ବଭିନି୍ନ ୋଗଚ୍ଚରୁ ସଫଳତା ପାଇକବ । ଅଥଚ୍ଚ ୋରବାରକର ସାବଧାନତା 
ଅବେେ୍ବନ େରନୁ୍। ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ସଙ୍େର ସମ୍ମଖୁୀନ କହକବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍ 

ସହ ଭୁଲ୍  ବୁଝାେଣା କଦଖାକଦଇପାକର।

ବୃଷ: ଖସୁ ି ଖବର ପାଇ େନ ପ୍ରଫୁଲ୍ତି ରହବି। ସେୟର ସଦୁପକଯାଗ 
େରକିବ। ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ କେଖାପଢ଼ାକର େକନାନକିବଶ େରକିବ। ଆଥଚ୍ଚେ 
ସେସ୍ୟା ଦୂର କହବ। ଭବରି୍୍ୟତ ପାଇଁ ନୂତନ ନକିବଶ େରକିବ।

େଥିନୁ: ନଜି ନଷି୍ପତ୍ତକିର ଅେଳ ରହକିବ। େେଚ୍ଚକକ୍ତ୍କର ପରରିେେୀ କହକବ। 
ବାଦବବିାଦ ପରସି୍ତରୁି ଦୂକରଇ ରୁହନୁ୍। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦା୍ରା ଅଥଚ୍ଚାଭାବ 

କଦଖାକଦଇ ପାକର।

କକ୍କଟ: ହଠାତ୍  ଦୂରଯାତ୍ା େରପିାରନ୍।ି ଚାେରିକିର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହକିବ। 
େନେଥା ଜୀବନସାଥୀଙୁ୍ େହ ିଆତ୍ସକନ୍ାର୍ ପାଇକବ। ସାଙ୍ସାଥୀଙ୍ ସହ 

ବବିାଦ କଦଖାକଦଇ ପାକର। ଆଥଚ୍ଚେ ସ୍ତ େଜଭୁତ୍  ରହବି।

ସଂିହ: ଭ୍ାନ୍ଧାରଣାର ଶେିାର କହାଇପାରନ୍।ି ସାଙ୍ସାଥୀଙ୍ ପ୍ରତ ି
ସକେ୍ବଦନଶୀଳ ଭାବ ପ୍ରୋଶ େରକିବ। ଅେସ୍ାତ୍  ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଥଚ୍ଚେ ଚନି୍ାେୁ ବୃଦ୍ 
େରପିାକର। େହଳିାୋକନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହକିବ। 

କନ୍ୟା: ନୂତନ ୋଯଚ୍ଚ୍ୟ େରବିାର ଅବସର ପାଇକବ। େେଚ୍ଚକକ୍ତ୍କର ସନୁାେ 
ଅଜଚ୍ଚନ େରକିବ । ଗରୁୁଜନଙ୍ ସହ ଅଧିେ ସେୟ େୋଇକବ। ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ 
କେଖାପଢ଼ାକର େକନାନକିବଶ େରକିବ।

ତୁଳୟା: କଗାପନୀୟ େଥା ପ୍ରୋଶ େରବିାରୁ ଦୂକରଇ ରୁହନୁ୍। ଉତ୍ାହର ସହ 
ୋଯଚ୍ଚ୍ୟ େର ିସଫଳ କହକବ। େଛିେିା ଉକତ୍ତଜନା ଭତିକର ଆକଗଇ ଚାେକିବ। 

ବନୁ୍ବାନ୍ଙ୍ଠାରୁ ସହକଯାଗ ପାଇକବ। 

ବଛିୟା: ସେସ୍ ୋଯଚ୍ଚ୍ୟକର ସଫଳତା ପାଇକବ। େେଚ୍ଚକକ୍ତ୍କର କେୌଣସ ି
ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍ଚ୍ଚ ନଷି୍ପତ୍ତ ି କନଇ ପାରନ୍।ି ବୁଝବିଚିାର ି ୋଯଚ୍ଚ୍ୟ େରନୁ୍। ଯାତ୍ା 
ସେୟକର ସାବଧାନତା ଅବେେ୍ବନ େରନୁ୍।

ଧନୁ: ବଭିନି୍ନ କକ୍ତ୍କର ସଫଳତା ପାଇକବ। ପରରିେେର ଫଳ ପାଇକବ। କଦହ 
ଓ େନ ଭେ ରହବି। ସନ୍ାନୋକନ କନେହର ଅଧିୋରୀ କହକବ। ଆତ୍ବଶି୍ାସ 

ସହ ୋଯଚ୍ଚ୍ୟ େରକିବ ।

େକର: ଅନ୍ୟେୁ ଅଧିେ ଗରୁୁତ୍ ଦଅିନୁ୍ ନାହ ିଁ। ଭାବଚିନି୍ ିନଷି୍ପତ୍ତ ିନଅିନୁ୍। ଅଧିେ 
କରାଜଗାର ପାଇଁ ନଜି ସଜୃନଶୀଳତା ଉପକର ଧ୍ାନ ଦଅିନୁ୍। କକ୍ରାଧ ଉପକର 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ା େରନୁ୍।

 କୁମ୍ଭ: ପାରବିାରେି ସେସ୍ୟାକର ଫସ ିରହକିବ। େେଚ୍ଚକକ୍ତ୍କର ନଜି ପ୍ରତଭିାର 
ପ୍ରୋଣ କଦଇ ଆଗେୁ ବଢ଼କିବ। ଦୂରଯାତ୍ାରୁ ସଫୁଳ ପାଇକବ। ବ୍ୟବସାୟକର 
ଗରୁୁଜନଙ୍ ପରାେଶଚ୍ଚ କୋଡ଼କିବ।

େୀନ: ବହୁ କଚଷ୍ା ସକତ୍ତ୍  ସଫଳ କହକବ ନାହ ିଁ। ପାରବିାରେି ଅଶାନ୍ ି
େଷ୍ କଦଇପାକର। ନକିବଶ େରବିା ପବୂଚ୍ଚରୁ ଭେ ଭାବକର ଚନି୍ା େରନୁ୍। 

େହଳିାୋକନ ଚନି୍ାକର ରହକିବ। 
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େଙ୍ଗଳବୟାର
୪ ଅମକଟୟାବର,
୨୦୨୨

ଆଜରି ଇତହିୟାସ
l	୧୮୨୪- ମେକ୍ମିକୟା ଏକ 

ଗଣରୟାଜ୍ ମହଲୟା। 
l	୧୯୫୭- ବଶି୍ବର ପ୍ରଥେ କୃତ୍େି 

ଉପଗ୍ରହ ସ୍ଟୁନକି୍ -୧ର ପଥୃବୀ 
ପ୍ରଦକି୍ଷଣ। 

l	୧୯୬୩- କୁ୍ବୟା ଓ ହୟାଇତମିର 
‘ମ୍ଲୟାରୟା’ ମତୟା୍ୟାନ ମ�ୟାଗୁଁ 
ପୟାଖୟାପୟାଖ ଛଅ ହଜୟାର ମଲୟାକଙ୍କ 
ପ୍ରୟାଣହୟାନ।ି

l	୧୯୭୭- ପ୍ରଧୟାନେନ୍ତୀ ଅଟଳ 
ବହିୟାରୀ ବୟାଜମପୟୀ ଜୟାତସିଂଘମର 
ପ୍ରଥମେ ହନି୍ୀମର ଅଭଭିୟାଷଣ 
ମଦମଲ। 

l	୨୦୦୬- ଜୁଲଅିନ୍  ଅସୟାଞ୍ଜଙ୍କର 
ଦ୍ବୟାରୟା ୱକଲିକି୍ ସର ସ୍ୟାପନୟା। 

l	୨୦୧୨- ଚୀନ୍ ମର ଭୂସ୍ଖଳନ ମ�ୟାଗୁଁ 
୧୯ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରୟାଣହୟାନ।ି 

ଜଣା ଅଜଣା

ଶତୟାବ୍ୀର େହୟାନୟାୟକ ଅେତିୟାଭ ବଚ୍ଚନ ଅମକଟୟାବର ୧୧ ତୟାରଖିମର ତୟାଙ୍କର ୮୦ ତେ 
ଜନ୍ମଦନି ପୟାଳନ କରମିବ। ହନି୍ୀ ସମିନେୟାକୁ ତୟାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ମ�ୟାଗଦୟାନ ପୟାଇଁ  
ବଗି୍  ବ’ିଙ୍କ ୮୦ତେ ଜନ୍ମଦନିମର   ‘ଅେତିୟାଭ ବଚ୍ଚନ ଚଳଚ୍ଚତି୍ ଉତ୍ସବ’ର ଆମୟୟାଜନ 

କରୟା�ୟାଉଛ।ି ୧୧ ଅମକଟୟାବର ୧୯୪୨ମର ଜନ୍ମତି ଅେତିୟାଭ ୧୯୬୯ମର ବଲଉିଡ୍  ମେବୁ୍ 
କରଥିମଲ। ୫୩ ବଷ୍କର ୍ିଲ୍ମ ିକ୍ୟାରୟିର୍ ମର ଅେତିୟାଭ ସମିନମପ୍ରେୀଙ୍କ େନମର ନଜି ପୟାଇଁ 

ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ ସ୍ୟାନ ସଷୃ୍ ିକରଛିନ୍।ି ଏମବ ବ ିମସ ୍ିଲ୍ମମର କୟାେ କରୁଛନ୍।ି ଭୟାରତୀୟ ସମିନେୟା 
ଜଗତଙୁ୍କ ବଗି୍  ବ’ିଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦୟାନ ପୟାଇଁ  ତୟାଙ୍କ ସମ୍ୟାନମର ଏହ ି କୟା�୍କ୍କ୍ରେର ଆମୟୟାଜନ 

କରୟା�ୟାଉଛ।ି ଅେତିୟାଭଙ୍କ ଜନ୍ମଦନି ପୟାଳନ ପୟାଇଁ ମହରମିଟଜ୍  ୍ୟାଉମଡେସନ୍ , ପଭିଆିର୍  ସମିନେୟା ସହ େଶି ି
୮ ଅମକଟୟାବରରୁ ୧୧ ଅମକଟୟାବର େଧ୍ୟମର ଚୟାର ିଦବିସୀୟ ଅେତିୟାଭ ବଚ୍ଚନ ୍ିଲ୍ମ େମହୟାତ୍ସବର ଆମୟୟାଜନ 

କରୁଛ।ି ‘ବଚ୍ଚନ ବ୍ୟାକ୍  ଟୁ ଦ ବଗି୍ ନଂି’ ନୟାେମର ଆମୟୟାଜତି ଏହ ିଚଳଚ୍ଚତି୍ ଉତ୍ସବ ମଦଶର ପ୍ରେଖୁ 
୧୭ଟ ିସହରର ୨୨ଟ ିସମିନେୟାହଲ୍ ମର  ପ୍ରଦଶ୍କନ କରୟା�ବି। େେୁ୍ୟାଇ, ଦଲି୍ୀ, ମକୟାଲକୟାତୟା, 

ମବଙ୍ଗୟାଲୁରୁ, ହୟାଇଦ୍ୟାବୟାଦ, ଅହମ୍ଦୟାବୟାଦ, ସରୁଟ, ବମରୟାଦରୟା, ରୟାୟପରୁ, କୟାନପରୁ, 
ମକୟାହ୍ୟାପରୁ, ପ୍ରୟୟାଗରୟାଜ, ଇମନ୍ୟାରମର ଏହ ିଚଳଚ୍ଚତି୍ ଉତ୍ସବର ଆମୟୟାଜନ କରୟା�ବି। 

ଏଥମର ଅେତିୟାଭଙ୍କ ‘େନ୍ ’, ‘କୟାଲଆି’, ‘କୟାଲୟାପଥର’, ‘ଅଭେିୟାନ’, ‘କଭକିଭ’ି, ‘େଲି’ି , ‘ସମତ 
ମପ ସତୟା’, ‘ଦୱିୟାର୍’, ‘ଅେର ଆକବର ଆମ୍ୟାନ’ି, ‘ଚୁପ୍ ମକ ଚୁପ୍ ମକ’ ‘ନେକହଲୟାଲ’ ଆଦ ି
୧୧ଟ ିବଲକ୍ ବଷ୍ର୍  ୍ିଲ୍ମ ପ୍ରଦଶ୍କନ କରୟା�ବି।

ଲ�ୌହମାନବୀ ସରଳା ଲେବୀ 

ଆଜ ିବାହୁଡ଼ଥିÒଲ�..

ବଶି୍ବ ପ୍ାଣୀ େବିସ

  ଆଲମରକିାର ‘�ାଇଲରେରୀ ଅଫ୍ 
କଂଲରେସ୍ ’ଲର ୭ ଲକାଟ ି୩୦ �କ୍ଷ ବହ ିଅଛ।ି 

 ବଶି୍ବର ସବୁଠୁ ଅଧକ ସଂଖ୍ାଲର ଡାକଘର 
ଭାରତଲର ଅଛ।ି 

 ଜାପାନଲର ଲବକାର ଯବୁକଯବୁତୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ା ମାତ୍ର ୪%।

ହାଇଲଟକ୍  ଚା’ ଲୋକାନ
ଏଠାଲର ହୁଏ ଡଜିଟିା� ଲପଲମଣ୍ଟ୍  

କପକେଣ୍ଟ୍   େରୁଥବା କଦଖାଯାଉଛ।ି ଅବଶ୍ୟ 
ଏ ପ୍ରକ୍ରୟିା ୋଗ ିଗ୍ରାହେଙୁ୍ ୟପୁଆିଇ 
ଭଳ ିେୁ୍ୟଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ େରବିାେୁ 
କହାଇଥାଏ। ତା’ପକର ଭାରତୀୟ େଦୁ୍ାେୁ 
ଡୋରକର ପରବିତ୍ତଚ୍ଚନ େର ିକ୍ରକିପ୍ାକର 
େଙ୍ା ପଇଠ େରାଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ କ୍ରକିପ୍ା  
କପକେଣ୍ଟ୍   କଯାଗୁଁ ଏକବ ସପ୍ତାହକର 
ଅତେିମ୍ କର କସ ୨୦ ଜଣ ନୂଆ ଗ୍ରାହେ 
ପାଉଥବା େଥା ଶଭୁମ୍  େହଛିନ୍।ି 

ଆଜରି ଡଜିେିାେ ଯଗୁକର ବହରି ଚାହଦିା େେଗିୋଣ।ି 
ପସୁ୍େକେଳାେୁ ଯବିା ପାଇଁ େଧ୍ କୋକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରୋଶ େରୁ 
ନାହଁାନ୍।ି କଯଉଁ ପସୁ୍େକେଳାକର ଏେଦା ହଜାର ହଜାର ବହ ି

ବକି୍ର ିକହଉଥÒୋ, ବତ୍ତଚ୍ଚୋନ କସଠାକର ସ୍ଳ୍ପେଛି ିପସୁ୍େକପ୍ରେୀଙୁ୍ କଦଖବାେୁ 
େଳୁିଛ।ି କତକବ, େକକ୍୍ୌର ଏେ ପସୁ୍କେଳାକର ପାଠେ, ବହକିପ୍ରେୀଙ୍ ଭଡ଼ି 
ଜେଛୁ।ି ୋରଣ, ଏଠାକର ରାେଙ୍ ଉପକର େଖିତ ‘ରାେ ଏେ ଆସ୍ା ୋ 
େନ୍ରି’ ନାେେ ଏେ ବରିାେ ପସୁ୍େ ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନୀକର ରଖାଯାଇଛ।ି ଏହ ିପସୁ୍େେ ି
ଛଅ ଫୁେ େେ୍ବା କହାଇଥÒବାକବକଳ ଏଥÒକର ରହଛି ି୩୬େ ିପଷୃ୍ା। ବହେିରି 

ଛଅ ଫୁଟ �ମ୍ବ ଓ ୫୪ ଲକଜ ି
ଓଜନର ପସୁ୍ତକ

ଅମକଟୟାବର ୮ରୁ  
ଅେତିୟାଭ ବଚ୍ଚନ ଚଳଚ୍ଚତି୍ ଉତ୍ସବ

ପଣୁ ିବଡ଼ ପରୋଲର   

ଏଙ୍ଗ୍  ିୟଙ୍ଟ୍  ମ୍ାନ୍  

େୟା’ କଟକ ଚଡେୀଙ୍କ େହୟାଲକ୍ଷୀ ମବଶ େୟା’ ଗଡ଼ଚଡେୀଙ୍କ େହୟାକୟାଳୀ ମବଶେୟା’ ଗଡ଼ଚଡେୀଙ୍କ େହୟାକୟାଳୀ ମବଶ କୟାକଟପରୁ େୟା’ େଙ୍ଗଳୟାଙ୍କ ଶୟାନ୍ ିମବଶକୟାକଟପରୁ େୟା’ େଙ୍ଗଳୟାଙ୍କ ଶୟାନ୍ ିମବଶ େୟା’ ତୟାରୟାତୟାରଣିୀଙ୍କ ସଦି୍ଧଦୟାତ୍ୀ ମବଶେୟା’ ତୟାରୟାତୟାରଣିୀଙ୍କ ସଦି୍ଧଦୟାତ୍ୀ ମବଶ ବୟାରପିଦୟା: େୟା’ ଅେ୍କିୟାଙ୍କ େହୟାମଗୌରୀ ମବଶବୟାରପିଦୟା: େୟା’ ଅେ୍କିୟାଙ୍କ େହୟାମଗୌରୀ ମବଶ େୟା’ ସେମଲଶ୍ବରୀଙ୍କ େୟା’ ସେମଲଶ୍ବରୀଙ୍କ େହୟାମଗୌରୀେହୟାମଗୌରୀ ମବଶ ମବଶ
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ଆଜ ିପୀଠରେ ଦଶହୋ,
ମଣ୍ଡପରେ ମହାନବମୀ ପଜୂା ଆୋଧନା

ପାବ୍ବଣରେ
ବେିାଜତି ମା’...

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୩।୧୦ (ସମସି): 
ବରି�ୋଧୀ ଦଳ ଉପରେତୋ ତଥୋ 
ଧୋମେଗ� ବରିେପ ି ବଧିୋୟକ 
ବଷି୍ଣୁଚ�ଣ ରେଠୀଙ୍କ ବରିୟୋଗ ପର� 
ଖୋଲ ି ପଡ଼ଥିିବୋ ଏହ ି ଆେେର� 
ଉପେବିୋ୍ଚେ ପୋଇ ଁ େବିୋ୍ଚେ ଆରୟୋଗ 
ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍ରକୋଶ କ�ଛିନ୍।ି ଆେନ୍ୋ 

ଅରକଟୋବ� ୭ ତୋ�ଖି ବଧିିବଦ୍ଧ ଭୋରବ 
ରଗରେଟ୍   ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍ରକୋଶ ପୋଇବ। 
ରେହପି� ି୧୪ ତୋ�ଖି ଅଥୋ୍ତ୍   ଶଣୁକ୍ରବୋ� 
େୋମୋଙ୍କେପତ୍ର ଦୋଖଲ� ରଶଷ ତୋ�ଖି 
ଥିବୋ ରବରଳ ୧୫ ତୋ�ଖି େୋମୋଙ୍କେପତ୍ର 
ଯୋଞ୍ଚ କ�ୋଯବି। ୧୭ ତୋ�ଖି ପ୍ରୋଥ ଥିପତ୍ର 

ପ୍ରତ୍ୋହୋ� ପୋଇ ଁ ରଶଷ ତୋ�ଖି ଧୋଯ୍୍  
ରହୋଇଥିବୋ ରବରଳ େରଭମ୍ୱ� ୩ ତୋ�ଖି 
ରଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କ�ୋଯବି। ରେହପି� ି
େରଭମ୍ୱ� ୬ ତୋ�ଖି ରଭୋଟଗଣତ ି
ରହବ ଓ ୮ ତୋ�ଖି େଣୁଦ୍ଧୋ େବିୋ୍ଚେ 
ପ୍ରକ୍ରୟିୋ ରଶଷ ରହବ। 

େବିୋ୍ଚେ ତୋ�ଖି ର�ୋଷଣୋ 

ଦେିଠୋ�ଣୁ  େମଗ୍ର େଲି୍ୋର� ଆଦଶ୍ 
ଆଚ�ଣ ବଧିି ଲୋଗଣୁ କ�ୋଯୋଇଛ।ି 
ଆଦଶ୍ ଆଚ�ଣ ବଧିି େବିୋ୍ଚେର� 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ�ବିୋକଣୁ ଥିବୋ େମସ୍ତ 
ପ୍ରୋଥ୍ୀ, େମସ୍ତ �ୋେରେୈତକି ଦଳଗଣୁଡ଼କି 
ରଷେତ୍ରର� ଓ ବଧିୋେେଭୋ 

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୩।୧୦ (ସମସି): �ୋେ୍କଣୁ ପଣୁଞ୍େିରିବଶ 
ଆଣବିୋ ଉପର� �ୋେ୍ େ�କୋ� ଗଣୁ�ଣୁ ତ୍ୱ ରଦଉଛନ୍।ି �ୋେ୍କଣୁ 
ଶଳି୍ପ େମଦୃ୍ଧ କ�ବିୋକଣୁ େୀତ ିପ୍ରଣୟେ କ�ଛିନ୍।ି ରତରବ ଚଳତି 
ବଷ୍ ରଖୋଦ୍   ମଣୁଖ୍ମନ୍ତୀ ବଭିନି୍ନ ସ୍ୋେର� ରଦଶ ବରିଦଶ� 
େରିବଶକଙ୍କଣୁ  ଓଡ଼ଶିୋର� ପଣୁଞ୍ ି ବେିରିଯୋଗ ପୋଇ ଁ େମିନ୍ତଣ 

କ�ଛିନ୍।ି ଏହ ି ପ�ରିପ୍ରଷେୀର� ଆଗୋମୀ େରଭମ୍ୱ� ୩୦�ଣୁ  
ଆ�ମ୍ଭ ରହବୋକଣୁଥିବୋ ରମକ୍  ଇନ୍   ଓଡ଼ଶିୋ ଅରେକ ଦୃଷ୍�ିଣୁ  ଗଣୁ�ଣୁ ତ୍ୱ 
ବହେ କ�ଛି।ି ଓଡ଼ଶିୋର� ଉତ୍ୋଦେ େମିରନ୍ କଛି ିଇଭ ିଚୋେଥିଂ 
ରଷ୍େେ େମିୋ୍ତୋ �ୋେ୍ େ�କୋ�ଙ୍କଣୁ  ଇତମିଧ୍ୟର� ପ୍ରସ୍ତୋବ 

ରଦଇଛନ୍।ି ରେହପି� ି ରଦଶ� କଛି ି ପ୍ରମଣୁଖ ରବୈଦଣୁ ୍ତକି 
ଯୋେ େମିୋ୍ତୋ ଆଗୋମୀ କନ୍  ରକଲେଭର� ରଯୋଗ ରଦବୋକଣୁ 
େମ୍ମତ ି ପ୍ରଦୋେ କ� ି ଥିବୋ�ଣୁ  ଓଡ଼ଶିୋର� ଆଗୋମୀ ଦେିର� 
ଅରଟୋରମୋବୋଇଲ କମ୍ୋେୀ ସ୍ୋପେ ରହବୋ େମ୍ଭୋବେୋ �ହଛି।ି 
�ୋେ୍ର� ବଦିଣୁ ୍ତ ଚୋଳତି ଯୋେ, ହୋଇବ୍ଡି୍   ଯୋେ େମିୋ୍ଣ 

ପୋଇ ଁ ପଯ୍୍ ୋପ୍ ଭତି୍ଭୂିମ ି �ହଛି।ି େମ,ି େଳ, ବଦିଣୁ ୍ତ 
େରବ୍ୋପ� ି �ୋେ୍ର� 

ଅରଟୋରମୋବୋଇଲ୍   ରଷେତ୍ରର� ଦଷେ ମୋେବେମ୍ୱଳ େଂଖ୍ୋ 
ପବୂୋ୍ରପଷେୋ ବୃଦ୍ଧ ି ପୋଇଛ।ି �ୋେ୍� ବଭିନି୍ନ ଆଇଟଆିଇ�ଣୁ  
ଉତ୍ୀର୍ ୍ ଦଷେ ମୋେବେମ୍ୱଳ ବଭିନି୍ନ ଅରଟୋରମୋବୋଇଲ 
ରଷେତ୍ରର� କୋଯ୍୍  କ�ଣୁ ଛନ୍।ି ରପର୍ୋଲୟିମ 

 ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୩।୧୦ (ସମସି): ଦଣୁ ବୋଇ, 
ଦଲି୍ୀ, ମଣୁମ୍ୱୋଇ ଓ ରବଙ୍ୋଲଣୁ �ଣୁ  ପର� 
ହୋଇଦ୍ୋବୋଦର� �ୋେ୍ େ�କୋ� ଆରୟୋେେ 
କ�ଣୁ ଛନ୍ ି େରିବଶକ େମ୍ମଳିେୀ। ମଣୁଖ୍ମନ୍ତୀ 
େବୀେ ପଟ୍ଟେୋୟକ ଆେନ୍ୋ ୧୭ ତୋ�ଖିର� 
ହୋଇଦ୍ୋବୋଦ୍   ଠୋର� େରିବଶକ େମ୍ମଳିେୀର� 
ରଯୋଗ ରଦରବ ଏବଂ େରିବଶକଙ୍କଣୁ  ଆଗୋମୀ 
ରମକ୍   ଇନ୍   ଓଡ଼ଶିୋ କନ୍  ରକଲେଭର� ରଯୋଗ 
ରଦବୋକଣୁ େମିନ୍ତଣ କ�ରିବ। 

�ୋେ୍ ଶଳି୍ପୋୟେକଣୁ େମଦୃ୍ଧ କ�ବି ‘ରମକ୍   ଇନ୍   ଓଡ଼ଶିୋ’

ଓଡ଼ଶିା ଆସବି ‘ଇଭ’ି ଶଳି୍ପ
 ଉତ୍ାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ାବ ଦଦଦେ ଚାର୍ଜିଂ ଦଟେସନ୍   ନରି୍ାତା
 ଆଇଆଇଟ ିଆରମ୍ଭ କରବି ଇଭ ିଏମ୍  ଦଟକ୍   ପାଠ୍ୟକ୍ରର
 ପ୍ରତ ିବର୍ ବାହାରୁଛନ୍ ିସିଂଖ୍ୟାଧିକ ଦକ୍ଷ ରାନବସର୍ବଳ
 ରାର୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କଛିନ୍ ିଇଭ ିପେସି-ି୨୦୨୧

ହାଇଦ୍ାବାଦ ନଦିବଶକ 
ସମ୍ଳିନୀ ୧୭ଦର

ଯ�ୋଗଯେଯେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନୋୟକ

 ଷ୍ଟକ୍ ରହାମ୍ , ୩ା୧୦ (ଏରଜନ୍)ି: 
େ୍ରିେେ� ଆେଣୁବଂଶକି ବଜି୍ଞୋେୀ ୱୋରନ୍ 
ପୋରବୋ ୨୦୨୨ ବଷ୍ ପୋଇଁ ଚକିତି୍ୋ ବଜି୍ଞୋେ 
ଏବଂ ରମେେିେି ରଷେତ୍ରର� ରେୋରବଲ୍  
ପଣୁ�ସ୍ୋ� ପୋଇରବ।  ପୋରବୋ ବଗିତ 
କଛି ି ବଷ୍ ଧ� ି  ବଲିଣୁ ପ୍ ମୋେବ ପ୍ରେୋତ ି
ଏବଂ ମୋେବ ଉତ୍ତ୍ ିେରିେୋମ୍ େମ୍ୱନ୍ଧର� 
ଗରବଷଣୋ କ� ି ଆେଣୁଥÒବୋ ରବରଳ 

ତୋଙ୍କ� ରରେଷ୍ଠ କୃତ ିପୋଇଁ ଏହ ିପଣୁ�ସ୍ୋ� ଦଆିଯୋଇଛ ିରବୋଲ ିରେୋରବଲ 
କମଟି ିେଚବି ରଥୋମୋେ ରପଲ୍ମ୍ୋନ୍ ର�ୋଷଣୋ କ�ଛିନ୍।ି

ସ୍ଦିେନ୍  
ବଜି୍ାନୀଙୁ୍ 
ଦରେସିନି୍ ଦର 
ଦନାଦବଲ୍ 

 ବେଗଡ଼/ପଦ୍ମପେୁ, ଭୁବରନଶ୍ୱେ, 
୩।୧୦ (ସମସି): ବ�ଗଡ଼ େଲିୋ 
ପଦ୍ମପଣୁ�� ବଧିୋୟକ, ପବୂ୍ତେ ମନ୍ତୀ ତଥୋ 
ବ�ଗଡ଼ େଲି୍ୋ ବରିେେ ିେଭୋପତ ିବେିୟ 
�ଞ୍େ େଂି ବ�ହିୋଙ୍କ �ବବିୋ� ବଳିମ୍ୱତି 
�ୋତରି� ପ�ରଲୋକ ରହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ଦୀ�୍ ଦେି ରହଲୋ ରେ ଭଣୁ ବରେଶ୍ୱ�ସ୍ତି 
ଏକ �ର�ୋଇ ହସ୍ଟିୋଲର� ଚକିତି୍ତି 
ରହଉଥିବୋ ରବରଳ ଗତକୋଲ ି �ୋତ ି ପ୍ରୋୟ ୧ଟୋ େମୟର� ରେ ରଶଷ 
େଶି୍ୱୋେ ତ୍ୋଗ କ�ଥିିରଲ। ମତୃଣୁ ୍ରବଳକଣୁ ତୋଙ୍କଣୁ  ୬୫ ବଷ୍ 

ପଦ୍ମପରୁ 
ବଧିାୟକ 
ବରିୟ ରଞ୍ଜନ 
ସିିଂ ବରହିାଙ୍ 
ଦଦହାନ୍ 

ବାରେିା ଧାରନଗର 
ଉପନବି୍ାଚନ ବଗିେୁ

ନବି୍ାଚନରଣ୍ଡଳୀଦର ଆଦଶ୍ ଆଚରଣ ବଧିି ୋଗୁ
ନଦଭର୍ବର ୩ ତାରଖିଦର ଦଭାଟ, ୬ଦର ଗଣତ ି
ଅଦକଟାବର ୧୪ ନାରାଙ୍ନ ଦାଖେ ଦଶର ଦନି

}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

 ବନିକିା, ୩ା୧୦(ସମସି): ରେୋେପଣୁ� 
େଲି୍ୋ ବେିକିୋ ବଲେକ େୋହୋେବୋହଲ 
େକିଟର� ରବଆଇେ ଗଛକଟୋ� ତଦନ୍ 
କ�ବିୋକଣୁ ଯୋଇଥିବୋ ବେ ବଭିୋଗ ସ୍୍ୱୋଡ୍  କଣୁ 
ଦଣୁ ବ୍ୃତ୍ମୋରେ ଆକ୍ରମଣ କ�ଛିନ୍।ି ଏଥିର� 
ଫର�ଷ୍� ଗଣୁ�ଣୁ ତ� ରହୋଇଥିବୋ ରବରଳ ୬ 
କମଚ୍ୋ�ୀ ଆହତ ରହୋଇଛନ୍।ି 

େଚୂେୋ�ଣୁ  ପ୍ରକୋଶ, ରମ�ଲୋ 
େୋହୋେବୋହଲ୍   ରକେୋଲ ଭତିର� ୮ଖଣ୍ଡ 
ଶୋଗଣୁଆେ ଗଛ କଟୋଯୋଇ ପଡ଼ଥିିବୋ 
ଖବ�ପୋଇ ରକୌେଆିମଣୁଣ୍ଡୋ ଫର�ଷ୍� 
ମତି୍ରଭୋେଣୁ  େଂି ଦଳପତଙି୍କ ରେତୃତ୍ୱର� ସ୍୍ୱୋଡ୍   
ଚଢ଼ଉ କ� ିଗଛ େବତ କ�ଥିିରଲ। ପର� 
େୋହେବୋହଲ୍   ଗ୍ରୋମ� ଖୋତପିଡ଼ୋକଣୁ ଯୋଇ 
ତଦନ୍ କ�ଣୁ ଥିବୋ ରବରଳ ଏହ ି େମୟର� 
ରକରତକ ଦଣୁ ବ୍ୃତ୍ ଆେ ି ବେ କମଚ୍ୋ�ୀଙ୍କଣୁ  
ଆକ୍ରମଣ କ�ଥିିରଲ। ଫଳର� ଫର�ଷ୍� 
ମତି୍ରଭୋେଣୁ  ଗଣୁ�ଣୁ ତ� ରହୋଇଥିବୋ ରବରଳ 
ଅେ୍ କମଚ୍ୋ�ୀମୋରେ ଆହତ 

େନ କମ୍ମଚୋର୍ରୀଙୁ୍ େୁେ୍୍ମତ୍ତଙ୍ ଆକ୍ରମଣ

ଫଦରଟେର ଗରୁୁତର; 
୬ କର୍ଚାରୀ ଆହତ

}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦
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ରାଉରକ୍ଲା, ୩ା୧୦(ସମସି)

ପାର୍ବଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ େଖି 
ୋଉେରକଲା ମହାନଗେ ନଗିମ 
ଖାଦ୍ୟ ନେିାପତ୍ା ରଭିାଗ ପକ୍ଷେୁ 
ୋଉେରକଲାେ ରଭିନି୍ନ ସ୍ାନରେ 
ଫୁଡ ଷ୍ଟଲରେ ଖାଦ୍ୟେ ମାନ 
ଯାଞ୍ଚ କୋଯାଉଛ।ି ର�ାମରାେ 
�ଂଧ୍ାରେ ପାୱାେ ହାଉ� ରୋଡ, 
ରନ୍ଧମଣୁ୍ା , ରକାଏଲନଗେ ଆଦ ି
ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୫ ଟ ି ଷ୍ଟଲ ଉପରେ 
ଚଢ଼ଉ କୋଯାଇ ୨୫ େୁ ୩୦ ରକଜ ି ଅସ୍ାସ୍୍ୟକେ ଖାଦ୍ୟ 
ନଷ୍ଟ କୋଯାଇଛ।ି ଏଥÒ�ହ ୫ ହଜାେ ଟଙ୍ା ଜେମିାନା ମଧ୍ 

କୋଯାଇଛ ି। ଦୁଗ୍ବାପଜୂାରେ ରଭିନି୍ନ ରପଣ୍ାଲ ନକିଟରେ ଫୁଡ 
ଷ୍ଟଲ ଲଗାଯାଇଥିରାେୁ ଖାଦ୍ୟେ ମାନ ଯାଞ୍ଚ ଜାେ ିେହରି ରରାଲ ି

ଜଣାପଡଛି।ି �ଚୂନାରଯାଗ୍ୟ ରଯ, 
ଆେଏମ� ି ଖାଦ୍ୟ ନେିାପତ୍ା 
ରଭିାଗ ଦୁଇ ଦନି ପରୂ୍ବେୁ �ହେେ 
ରେଷୁ୍ଟୋଣ୍ଟ ମାଲକିମାନଙୁ୍ 
ରନଇ ଏକ ରରୈଠକ କେଥିିରଲ। 
ହକ ି ରଶି୍ୱକପ ଏରଂ ପଜୂା ଲାଗ ି
ରହାରଟଲ ତଥା ରେଷୁ୍ଟୋଣ୍ଟ 
ମାଲକିମାରନ ଖାଦ୍ୟେ ମାନ 
ଠକି େଖିରାକୁ ଏହ ି ରରୈଠକରେ 
ପୋମର୍ବ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ରତରର 
ଆଜ ି ଚଢ଼ଉ ପରେ ରକରଳ 

ରଛାଟ ରଦାକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ନ କେ ି ରଡ଼ ରେଷୁ୍ଟୋଣ୍ଟେ 
ଖାଦ୍ୟ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କେରିାକୁ ମତ ପ୍ରକାର ପାଇଛ।ି

ରାଉରକ୍ଲା, ୩ା୧୦(ସମସି)

ରଶି୍ା ର୍ଲକେ ରନ୍ଧମଣୁ୍ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ ମରହାରତା 
ରଟାଲେି ରା�ନି୍ା ପଣି୍ଟ ୁମାହାରତା ଭାେତୀୟ ର�ନାେୁ 

ଅର�େ ରନରା ପରେ ନଜି ଗାଁକୁ ରଫେଛିନ୍ ି। ର� 
ନଜି ଘେକୁ ରଫେରିା ପରେ ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ାମରା�ୀଙ୍ 
ତେଫେୁ ତାଙୁ୍ ସ୍ାଗତ କୋଯାଇଛ।ି �ଚୂନାରଯାଗ୍ୟ 
ରଯ, ପଣି୍ଟ ୁମାହାରତା ଦୀଘ୍ବ ୧୭ ରର୍ବ ଧେ ିଭାେତୀୟ 

ର�ନାରେ ରଯାଗରଦଇ ଅର�େ ଗ୍ହଣ କେଛିନ୍।ି 
ପଣି୍ଟ ୁ ମାହାରତା ୨୧ ର�ରପଟେମ୍ବେ ୨୦୦୫ରେ 
ଭାେତୀୟ ର�ନାରେ ର�ୈନକି ଭାରରେ ର�ରା 
ଆେମ୍ଭ କେଥିିରଲ। ରଭିନି୍ନ ପଦରୀରେ ଥିରାରରରଳ 

ର� �ାୋ ରଦରରେ ଅରନକ 
ର�ନା ଅଭଯିାନରେ ଭାଗ 
ରନଇଥିରଲ। ଅର�େ ଗ୍ହଣ 
କେ ି ନଜି ଗାଁକୁ ରଫେରିା 
ପରେ ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ାମରା�ୀ 
ତାଙୁ୍ ପାେମ୍ାେକି 
ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଫୁଲମାଳା 
ପନି୍ଧାଇ �ମଗ୍ ଅଞ୍ଚଳ 
ପେକି୍ରମା କୋଇଥିରଲ। 
ଏହ ି ଅର�େରେ ରଶି୍ା 

ର୍ଲକେ ପରୂ୍ବତନ ଉପପ୍ରମଖୁ ଜରିତନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାରତା, 
ରନ୍ଧମଣୁ୍ା �ମତି ି �ଦ�୍ୟ େର ି ନାୋୟଣ ମାଝୀ, 
ଜୟକେନ ଖାଲରଖା, ରଂରୀ ମହାରତା, ରମାହନ 
ମହାରତା, ପରୂ୍୍ବଚନ୍ଦ୍ର ମହାରତା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ରାଉରକ୍ଲା,୩ା୧୦(ସମସି): ସ୍ାନୀୟ ରଜଲ 
ରୋଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ୋସ୍ା କଡ଼ କାଦୁଅରେ ଏକ 
ଡମ୍ଫର୍ ଫ�ଯିରିା ଫଳରେ କଛି ି �ମୟ ପାଇଁ 
ଯାତାୟାତରେ ରାଧା �ଷୃ୍ଟ ିରହାଇଛ।ି ଏଭଳ ିଘଟଣା 
ର�ାମରାେ �କାଳ �ମୟରେ ରଜଲରୋଡ 
ନକିଟରେ ୋସ୍ାରେ ଘଟଥିିଲା। ଉକ୍ତ ୋସ୍ା ରଦଇ 

ଡଏିଭ ି ଛକ ଆଡୁ ରଜଲ ରୋଡ ପଟକୁ ଏକ 
ଡମ୍ଫର୍ ଯାଉଥିଲା। ର�ହ ି �ମୟରେ ୋସ୍ା କଡ଼ 
କାଦୁଅରେ ଡମ୍ଫର୍  ରାମ ପାଖେ ପଛ ଚକା ଦର ି
ଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କଛି ି ଘଣ୍ଟା ର�ଠାରେ 
ଡମ୍ଫର୍ ଫ�େିହରିା ରଯାଗୁ ଁ ଯାତାୟାତରେ ରାଧା 
�ଷୃ୍ଟ ିରହାଇଥିରା �ଚୂନା ମଳିଛି।ି

ରାଉରକ୍ଲାର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନକର ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ

୩୫ ଟ ିଫୁଡ୍  ଷ୍ଟଲ୍ କର ଚଢ଼ଉ

ବନ୍ଦ ଫାଟକରେ ଗଳଯିବିା ମହଙ୍ା ପଡ଼ଲିା 

କରେନ୍  ଧକ୍ାକର ଯବୁ୍ ମତୃ
ରାଉରକ୍ଲା,୩ା୧୦(ସମସି): ଓଡ଼ରିା 
ଝାଡ଼ଖଣ୍କୁ ଲାଗଥିିରା ଜରେଇରକଲା 
ରେଲରୱ ଫାଟକ ରନ୍ଦ୍ େହଥିିରା �ମୟରେ 
ଜରେଇରକଲାେ ରମାଇନ ଖାଁ (୫୬) ସ୍ଟୁ ି
ରଯାରଗ ଫାଟକରେ ଗଳ ି ପାେ ି ରହଉଥିରଲ। 
ର�ହ ି �ମୟରେ ଏକ ରରେନ ତାଙୁ୍ ଧକ୍ା 
ରଦଇଥିଲା। ତାଙୁ୍ ଉଦ୍ାେ କୋଯାଇ 
ଡାକ୍ତେଖାନାକୁ ନଆିଯାଇଥିଲା। ର�ଠାରେ 
ଡାକ୍ତେ ତାଙୁ୍ ମତୃ ରଘାରଣା କେଥିିରଲ। 
�ଚୂନାରଯାଗ୍ୟ ରଯ, ରେଳ ଫାଟକ ରନ୍ଦ୍ 
େହୁଥିରା �ମୟରେ ନୟିମ ଉଲ୍ଂଘନ 
କେ ି ଅରନକ ରଲାକ ପାେ ି ରହଉଛନ୍।ି 
ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୟ �ମୟରେ ଅଘଟଣ 
ଘଟୁଥିରା ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି

ରାଉରକ୍ଲା,୩ା୧୦(ସମସି): ର�କଟେେ -୨ 
ସ୍ତି ଉତ୍କଳ ଖଦ ିମଣ୍ଳ ପକ୍ଷେୁ ମହାତ୍ା ଗାନ୍ଧୀଙ୍ 
୧୫୩ ତମ ଜୟନ୍ୀ ପାଳତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଅର�େରେ ‘ଆଜ ି ଦନିରେ ଗାନ୍ଧଜିୀଙ୍ 
ପ୍ରା�ଙ୍ଗକିତା’ ରୀର୍ବକ ଏକ ଆରଲାଚନାଚକ୍ର 

ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା । ଉତ୍କଳ ଖଦ ି ମଣ୍ଳେ 
�ଭାପତ ି ତଥା ରେଷି୍ ଆଇନଜୀରୀ ରରୈଷ୍ଣର 
ଦା� ଅଧ୍କ୍ଷତା କେ ି କହରିଲ ରଯ, ଭାେତେ 
ସ୍ଵାଧୀନତା ଆରନ୍ାଳନରେ ଚେଖା ଥିଲା 
ଆରନ୍ାଳନେ ପ୍ରତୀକ। ଭାେତକୁ ଗାନ୍ଧଜିୀ 

ନରିା ଓ ହଂି�ାମକୁ୍ତ ରଦର ଗଠନ କେରିାକୁ �୍ବପ୍ନ 
ରଦଖିଥିରଲ। ଆରମ ଆଧନୁକି ଚାକଚକ୍ୟରେ 
ମଜ ି ଗାନ୍ଧଜିୀଙ୍ ଆତ୍ନଭି୍ବେରୀଳ ଭାେତକୁ 
ଭୁଲଗିଲୁ ରରାଲ ି �ଭାପତ ି ଶ୍ୀ ଦା� 
କହଥିିରଲ। ୋଉେରକଲା ମଜଦୁେ �ଭାେ 
ରନତା େରୀନ୍ଦ୍ର କୁମାେ ନାୟକ, ରେଷି୍ 
�ମାଜର�ରୀ ତଥା �ରର୍ବାଦୟ �ଦ�୍ୟ 
େରୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ି ର�କଟେେ -୨ ରଜାେ କମଟି ି
�ମ୍ାଦକ େଞ୍ତି �ାହୁ, ଚଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଳ, ଖଦ ି
ର�ରକ ରେିଞ୍ଚ ିନାୋୟଣ ଗାଆଣ ପ୍ରମଖୁ ଏହ ି
ଅର�େରେ ଜାତେି ପତିାଙୁ୍ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଳ ିଜ୍ାପନ 
ରଦଇଥିରଲ। �ରର୍ବାଦୟ �ଦ�୍ୟ ତଥା ଖଦ ି
ର�ରକ ପ୍ରଭା� ଚନ୍ଦ୍ର ର�ଠୀ ଧନ୍ୟରାଦ ଅପ୍ବଣ 
କେଥିିରଲ । ପ୍ରାେମ୍ଭରେ �ର୍ବଧମ୍ବ ପ୍ରାଥ୍ବନା, 
େଘପୁତ ିୋଘର ଗାନ କୋଯାଇଥିଲା ।

ରାଉରକ୍ଲା, ୩ା୧୦(ସମସି): �ାଗେକିା 
ରୱଲରଫୟାେ ରେଷ୍ଟ ଓ ୋଧାକୃଷ୍ଣ ର�ରା �ମତିେି 
ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମହାତ୍ା ଗାନ୍ଧୀଙ୍ ୧୫୩ 
ତମ ଜୟନ୍ୀ ପାଳତି ରହାଇଯାଇଛ ି । ଆରୟାଜତି 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ରୱଲରଫୟାେ ରେଷ୍ଟେ ଅଧ୍କ୍ଷ 
ହେହିେ ୋଉତୋୟ �ଭାପତତି୍ୱ କେ ି ରେଷି୍ 
ଆଇନଜୀରୀ ତଥା �ମାଜର�ରୀ େରମର ରଳଙ୍ 
ଅମେ ଆତ୍ାେ �ଦ୍ ଗତ ିକାମନା କେଥିିରଲ । ଏହ ି
ପେରିପକ୍ଷୀରେ ମହାତ୍ା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ୀ କମଟିେି 
�ଭାପତ ିପ୍ର�ନ୍ନ କୁମାେ ତ୍ପିାଠୀ �ମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାରର ରଯାଗରଦଇ େରମର ରଳଙ୍ ପେରଲାକରେ 

�ହେ ଜରଣ ଲଢୁଆ �ାଥୀକୁ ହୋଇଲା ରରାଲ ି
କହଥିିରଲ ଏରଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍ ରଦର ପାଇଁ 
�ଂଗ୍ାମ ଚେି ସ୍ମେଣୀୟ ରରାଲ ି କହଥିିରଲ। 
ଏହ ି ପେରିପକ୍ଷୀରେ ୋଧାକୃଷ୍ଣ ର�ରା �ମତିେି 
�ଭାପତ ି ପ୍ରରମାଦ ୋଜ, କାଯ୍ବ୍ୟକାେୀ �ଭାପତ ି
�ମୀେ େଂଜନ ଦାର, �ାଧାେଣ �ଂପାଦକ �ରୁାନ୍ 
କୁମାେ ପ୍ରଧାନ, ରେଷି୍ ନାଗେକି ରଦି୍ୟାଧେ ଦାର, 
ରୱଲରଫୟାେ ରେଷ୍ଟେ �ଭାରନତ୍ୀ ଜୟନ୍ୀ ଦା� 
ମଞ୍ଚା�ୀନ େହ ି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍ ତ୍ୟାଗପତୁ ଜୀରନୀ 
�ଂପକ୍ବରେ ଆରଲାକପାତ କେଥିିରଲ । ପ୍ରାେମ୍ଭରେ 
ସ୍ଗ୍ବତ େରମର ରଳଙ୍ ଆତ୍ାେ �ଦଗତ ିନମିରନ୍ 

୨ ମନିଟ ନେିର ପ୍ରାଥ୍ବନା 
କୋଯାଇଥିଲା । 

ରେଷ୍ଟେ �ାଧାେଣ 
�ଂପାଦକ �ରନ୍ାର 
କୁମାେ ତନ୍ ି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକୁ 
�ଂରଯାଜନା କେ ି
ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍ ରଦର ପାଇଁ 
ତ୍ୟାଗ ଓ ରଳଦିାନ �ର୍ବଦା 
ଇତହିା� ପଷୃ୍ାରେ ସ୍ମେଣୀୟ 
ରହାଇ େହରି ଏରଂ ରଦରେ 
ରାନ୍ଦୂିତ ନାମରେ ପେଚିତି 
ଲାଲରାହାଦୂେ ରାସ୍ତୀଙ୍ 

ରଦର ପାଇଁ ଅରଦାନ ଅରସି୍ମେଣୀୟ ରରାଲ ି
କହଥିିରଲ । କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ରନକ୍ସରଜନ ଅନୁଷ୍ାନ 
ତେଫେୁ ଅମନ ମଣୁ୍ା ଓ ପ୍ରତକି ମହାନ୍ ିମାରଲ�ଆି 
ଠାରେ ଆରୟାଜତି ତାଇକରିଣ୍ା ପ୍ରତରିଯାଗତିାରେ 
ଅଂର ଗ୍ହଣ କେ ି ରେୈାପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିରାେୁ 
ରେଷ୍ଟ ତେଫେୁ ର�ମାନଙୁ୍ ଅତଥିିମାରନ �ମ୍ବଦ୍୍ଧିତ 
କେଥିିରଲ । ଏଥି �ହତି ର�ମାନଙ୍ ଗେୁୁ ଆନନ୍ 
�ନୁାଙୁ୍ ମଧ୍ ତାଙ୍େ ନଷି୍ାପେତା ପେରିପକ୍ଷୀରେ 
�ମ୍ବଦ୍୍ଧିତ କୋଯାଇଥିଲା । ରରରରେ ୋଧାକୃଷ୍ଣ 
ର�ରା �ମତି ି�ାଧାେଣ �ଂପାଦକ �ରୁାନ୍ ପ୍ରଧାନ 
ଧନ୍ୟରାଦ ଅପ୍ବଣ କେଥିିରଲ ।

ବନ୍ଧମଣୁ୍ା ଯବାନଙୁ୍ ସ୍ାଗତ ୍କଲ ଗ୍ାମବାସୀ

�ାଗେକିା ରୱଲରଫୟାେ ରେଷ୍ଟ ଓ ୋଧାକୃଷ୍ଣ 
ର�ରା �ମତି ିପକ୍ଷେୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ୀ ଓ ରରାକ�ଭା

ଉତ୍କଳ ଖଦ ିମଣ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ୀ

୍ାଦୁଅକର 
ଫସଲିା 
ଡମ୍ଫର୍
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ଇସ୍ପାତନଗରୀଇସ୍ପାତନଗରୀ 55ମଙ୍ଗଳବପାର, 
୪ ଅକ୍ଟପାବର, 

୨୦୨୨

ରପାଉରକ୍ଲପା, ୩ପା୧୦(ସମସି): ଦୁଇ ବର୍ଷ 
ପରେ ବନ୍ଧମଣୁ୍ଡାରେ ରେବ େଡାବଣ ରପଡାଡ଼ି 
ଉତ୍ସବ । ଏଥିପଡାଇଁ ର�ଡାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 
ଉତ୍ସଡାେ ପେ ଼ି�କ୍ ଼ିତ ରେଡାଇଛ ଼ି । ୫୦ ଫୁଟ 
ଉଚ୍ଚେ େଡାବଣ ପ୍ରତ ଼ିମରୂ୍ତ୍ତି ନ ଼ିମ୍ତିତ ରେଡାଇ 
େଡାବଣ ରପଡାଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ ଼ିତ ରେବ 
ରବଡା�଼ି ଜଣଡାପଡ଼ିଛ ଼ି ।

 ସଚୂନଡାର�ଡାଗ୍ୟ ର�, କରେଡାନଡା 
ସଂକ୍ରମଣ ରେତୁ ସବ୍ଷସଡାଧଡାେଣରେ 
କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପଡାଇଁ ନ ଼ିରରଧ 
କେଡା�ଡାଇଥି�ଡା। ବର୍ତ୍ଷମଡାନ ସ଼୍ିତ ଼ି ସଡାମଡାନ୍ୟ 
ରେ�ଡା ପରେ ଏଥେ ବନ୍ଧମଣୁ୍ଡା ଡ ଼ି-
କ୍ୟଡାବ ଼ିନ ଜୟ େ ଼ିନ୍ଦ୍ କ୍ଲବ ଗ୍ଡାଉଣ୍ରେ 
୫୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ େଡାବଣେ ପ୍ରତ ଼ିମରୂ୍ତ୍ତି 
ନ ଼ିମ୍ଷଡାଣ ଚଡା�଼ିଛ ଼ି । େଡାଉେରକ�ଡାେ 
କଡାେ ଼ିଗେମଡାରନ େଡାବଣେ ମରୂ୍ତ୍ତି ପ୍ରସୁ୍ତ 
କେ ଼ିବଡାରେ �ଡାଗ ଼ିଛନ଼୍ି। ଉରଲେଖର�ଡାଗ୍ୟ 
ର�, ବନ୍ଧମଣୁ୍ଡାେ ଡ ଼ି ରକବ଼ିନ୍ ଠଡାରେ ଗତ 
୫୪ ବର୍ଷ ଧେ ଼ି େଡାବଣ ରପଡାଡ଼ି ପେମ୍ପେଡା 
ଚଡା�଼ି ଆସଛୁ ଼ି। ଏେଡାକୁ ରଦଖିବଡା ପଡାଇଁ 
ବନ୍ଧମଣୁ୍ଡା ସରମତ ଆଖପଡାଖ ଅଞ୍ଚଳେ 
ପ୍ରଡାୟ ୫୦ େୁ ଊର୍ଦ୍୍ଷ ଗଡଁାେ େଜଡାେ େଜଡାେ 
ର�ଡାକ ଏକତ୍ ଼ିତ ରେଇଥଡାନ୍ ଼ି ।

 ୧୯୬୯ ମସ ଼ିେଡାରେ ବନ୍ଧମଣୁ୍ଡାେ 

ଡ ଼ି-କ୍ୟଡାବ ଼ିନରେ େଡାବଣ ରପଡାଡ଼ି ପେମ୍ପେଡା 
ଆେମ୍ଭ ରେଡାଇଥି�ଡା। ରସରତରବରଳ 
ସ୍ଡାନୀୟ ନଡାେଡାୟଣ ମେଡାନ୍ ଼ି, �ଡୁ ମ ଼ିଶ୍ର, ରକ 
ନଡାପ ଼ିତ, ମଡାକ୍ଷଡାରଣ୍ ରଚୌଧେୁୀ, ବଡାବୁ�ଡା� 
ତନ୍ୀ, େଥ ର�ଡାଇ, ରବଦ ପ୍ରକଡାଶ ଅଗ୍ୱଡା�, 
କଡାଶୀନଡାଥ ସଡାେୁ, କପ ଼ି� ସଡାେୁ, ରେଡାେ ଼ିତ 
ରସନଡାପତ ଼ି, ମରେଶ୍ୱେ ପ୍ରଧଡାନ ଏେ ଼ି େଡାବଣ 
ଦଡାେ କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆେମ୍ଭ କେ ଼ିଥିର�। 
ରସେ ଼ି ସମୟରେ େଡାବଣ ରପଡାଡ଼ି ଉତ୍ସବ 
ଏକ ରଛଡାଟ ଆକଡାେରେ ରେଉଥି�ଡା। ପରେ 
ପରେ ଏରବ ବଡ ଆକଡାେରେ ସଂଗଠ଼ିତ 
ରେଉଛ ଼ି। 

 ଚଳ଼ିତ ବର୍ଷ େଡାବଣ ରପଡାଡ଼ି ଦ ଼ିନ 
ର�ଡାକଙ୍କ ମରନଡାେଞ୍ଜନ ପଡାଇଁ ଦଡାଣ଼୍ିଆ, 
�ଜନ ଏବଂ ଅରନକ ସଡାଂସ୍ କୃତ ଼ିକ 
କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଆରୟଡାଜ଼ିତ ରେବ। ଚଳ଼ିତ 
ବର୍ଷ ଆରୟଡାଜକ କମ ଼ିଟ ଼ିରେ ପ୍ରମ ଼ିଳଡା ସନୁଡା, 
ବ ଼ିଜୟ ସ ଼ିଂ, ନଡାରଗଶ୍ୱେ ଜଗଦ�ଡା, ପ ଼ିଣ୍ ୁ
ଠଡାକୁେ, ଶମ୍ଭ ୁ ର�ଡାଶୀ, େବୀନ୍ଦ୍ର ଜଗଦ�ଡା, 
େଡାଜଡା ରଚୌଧେୁୀ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର େଜକ, ପ ଼ିଣ୍ ୁ
ପ୍ରଧଡାନ, ଧରମ୍ଷନ୍ଦ୍ର ରଚୌଧେୁୀ, ତଡାପସ 
ବନଡାଜ୍ଷୀ, ଉଜ�ଡା ମେଡାରତଡା ସରମତ 
ଅନ୍ୟଡାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମଡାରନ ବ ଼ିରଶର �ୂମ ଼ିକଡା 
ଗ୍େଣ କେୁଥିବଡା ଜଣଡାପଡ଼ିଛ ଼ି ।

ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ପଜୂା ମଣ୍ଡପ

ମନମମୋହୁଛ ିମଣ୍ଡପର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମ�ୋରଣ
ଲହୁଣୀପଡପା, ୩ପା୧୦ (ସମସି): ଧେଡାପକୃଷ୍କୁ ଅବତେଣ 
କେ ଼ିଛନ଼୍ି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମଡା’ ମଡାରେଶ୍ୱେୀ। ମଡା’ ଦୁଗ୍ଷତ ଼ିନଡାଶ ଼ିନୀଙ୍କ 
ଆଗମନକୁ ରନଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରେଡାଇଉଠ଼ିଛ ଼ି ଅଞ୍ଚଳ। 
�େୁଣୀପଡଡା ଅଞ୍ଚଳେ ୩ ଟ ଼ି ମଣ୍ପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ 
ରତଡାେଣ ନ ଼ିମ୍ତିତ ରେଡାଇ ମଡା’ଙ୍କେ ମକୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତ ଼ିମଡା ପଜୂଡାଚ୍ଚ୍ଷନଡା 
କେଡା�ଡାଉଛ ଼ି । ଗତ ୨ ବର୍ଷ ଧେ ଼ି କରେଡାନଡା କଟକଣଡା ର�ଡାଗୁଁ 
ପଡାବ୍ଷଣ ଠଡାେୁ ଦୂରେଇ େେ ଼ିଥିର� ଅଞ୍ଚଳବଡାସୀ । କ ଼ିନୁ୍ ଏଥେ 
କରେଡାନଡା କଟକଣଡା ରକଡାେଳ ରେବଡା ପରେ ମଡା’ଙ୍କ ସଦ୍ଡାଗତକୁ 
ସମସ୍ଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଡା ଦଦ୍ ଼ିଗଣୁ ଼ିତ ରେଡାଇଛ ଼ି। ମଡା’ଙ୍କ 
ଆଗମନ ସଡାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରତଡାେଣ ଏବଂ � ଼ିନ୍ନ � ଼ିନ୍ନ 
ଆର�ଡାକମଡାଳଡା ନ ଼ିମ୍ଷଡାଣ କେ ଼ି ଶ୍ରର୍ଡାଳୁଙୁ୍କ ଆକର୍ଷଣ କେ ଼ିବଡା 
ପଡାଇ ଁ ପଜୂଡା କମ ଼ିଟ ଼ି କମ୍ଷକର୍ତ୍ଷଡାମଡାରନ ମଧ୍ୟ ଧମୁଧଡାମରେ 
ପ୍ରୟଡାସ କେ ଼ିଛନ଼୍ି। ମଡା’ଙ୍କ କ୍ଲଡାସ ଼ିକଡା� ମକୃଣ୍ମୟୀ ମକୃର୍ତ୍ତି ରବଶ୍ 
ଆକର୍ଷଣୀୟ ରେଡାଇଛ ଼ି । ଏେ ଼ି ପେ ଼ିରପ୍ରକ୍ୀରେ �େୁଣୀପଡଡା 
ଅଞ୍ଚଳେ �େୁଣୀପଡଡା, ତୁମକଳଡା ଏବଂ ଖଟୁୁଗଡା ଁଠଡାରେ ମଡା’ 
ଦୁଗ୍ଷତ ଼ିନଡାଶ ଼ିନୀଙ୍କ ପଜୂଡାଚ୍ଚ୍ଷନଡା ଆେମ୍ଭ ରେଡାଇ�ଡାଇଛ ଼ି। ରଷ୍ୀ 

େଡାତ ଼ିଠଡାେୁ ମଡା’ଙ୍କ ରରଡାଡର ଉପଚଡାେରେ ପଜୂଡାକଡା�୍ଷ୍ୟ ଆେମ୍ଭ 
ରେଡାଇ�ଡାଇଛ ଼ି। ମେଡାଷ୍ଟମୀ ଥିବଡାେୁ ପଜୂଡା ମଣ୍ପଗଡୁ ଼ିକ 

ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରେଡାଇଉଠ଼ିବଡା ସେ ପ୍ରରତ୍ୟକ ମଣ୍ପରେ ଏକ 
ପ୍ରକଡାେ ଆଧ୍ୟଡାତ୍ ଼ିକ ପେ ଼ିରବଶ ସକୃଷ୍ଟ ଼ି ରେଡାଇଛ ଼ି ।  

�େୁଣୀପଡଡା ଛକରେ ପଜୂଡା କମ ଼ିଟ ଼ି ଦଦ୍ଡାେଡା 
କେଡା�ଡାଇଥିବଡା ମନ୍ ଼ିେ ସଦକୃଶ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରତଡାେଣ 
ଶ୍ରର୍ଡାଳୁମଡାନଙ୍କେ ଆକର୍ଷଣ ରକନ୍ଦ୍ରବ଼ିନୁ୍ ପଡା�ଟ ଼ିଛ ଼ି। ବଣଡାଇଁ 
ଜରକଇକଳଡାେ �ୁ�ୁ ରଡକରେଟେଙ୍କ ତର୍ତଦ୍ଡାବଧଡାନରେ 
ପଶ୍ ଼ିମବଙ୍ଗ ଦ଼ିଘଡା ଅଞ୍ଚଳେୁ ଆସ ଼ିଥିବଡା ମକୃର୍ତ୍ତି କଡାେ ଼ିଗେ 
ଏବଂ ପଜୂଡା ରପଣ୍ଡା� ରତଡାେଣ କଡା�୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପରୂ୍୍ଷ କେ ଼ିଥିବଡା 
୨୦ ଜଣ କଡାେ ଼ିଗେ ତଡାଙ୍କ ନ ଼ିଖଣୁ କଡାେ ଼ିଗେୀ ରକୌଶଳରେ 
ଶ୍ରର୍ଡାଳୁମଡାନଙୁ୍କ ପଜୂଡା ମଣ୍ପ ଆଡକୁ ଆସ ଼ିବଡା ପଡାଇଁ 
ରବଶ୍ ଆକକୃଷ୍ଟ କେୁଛ ଼ି। �େୁଣୀପଡଡାରେ ମଡା’ଙ୍କ 
ପଜୂଡାକଡା�୍ଷ୍ୟରେ ଗ ଼ିେ ଼ିଶ ପଣଡ୍ା, �ୀର୍ମ ପଣଡ୍ା, ଶ୍ରୀମନ୍ 
ଅଧିକଡାେୀଙ୍କ ରପୌରେଡାେ ଼ିତ୍ୟରେ ପଜୂଡାଚ୍ଚ୍ଷନଡା କେଡା�ଡାଇଥିବଡା 
ରବରଳ କର୍ତ୍ଷଡା�ଡାରବ ଶମ୍ଭ ୁ େଡାୟ କଡା�୍ଷ୍ୟ ତୁ�ଡାଇଥିବଡା 
ଜଣଡାପଡ଼ିଛ ଼ି। ରସେ ଼ିପେ ଼ି ତୁମକଳଡା ଏବଂ ଖଣୁ୍ଗଡଁାରେ 
ମଧ୍ୟ ଶ୍ରର୍ଡାଳୁମଡାନଙୁ୍କ ଆକକୃଷ୍ଟ ପଡାଇ ଁ ପଜୂଡା କମ ଼ିଟ ଼ି ପକ୍େୁ 
ଆକର୍ଷଣୀୟ ରତଡାେଣ ସେ ମ ଼ିନଡାବଜଡାେ �ଳ଼ି କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ 
ଆରୟଡାଜନ କେଡା�ଡାଇଥିବଡା ଜଣଡାପଡ଼ିଛ ଼ି। ବନ୍ଧମଣୁ୍ଡାରେ ୋବଣ ରପାଡ଼଼ି ଉତ୍ସବ

ଆକର୍ଷଣ ପୋଲଟଛି ି୫୦ ଫୁଟ 
ଉଚ୍ଚର ରୋବଣ ପ୍ର�ମିରୂ୍ତ୍ତି

ରପାଉରକ୍ଲପା, ୩ପା୧୦(ସମସି)

କ୍ଡା�଼ିଟ ଼ି ସକ୍ଷ� ରଫଡାେମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ଼୍ିଆ, େଡାଉେରକ�ଡା 
ତେଫେୁ କନର�ନସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଡା�଼ିଟ ଼ି କନରସପ୍ଟସ୍ ଶୀର୍ଷକ 
ଏକ ଦୁଇଦ଼ିନ ଼ିଆ ସମ୍ ଼ିଳନୀ ଦୁଇଦ଼ିନ ଧେ ଼ି େଡାଉେରକ�ଡା 
ରଛଣ୍ କର�ଡାନୀ ସ଼୍ିତ େ ଼ିମସ୍ ପେ ଼ିସେରେ ଆରୟଡାଜ଼ିତ 
ରେଡାଇ�ଡାଇଛ ଼ି । ଉକ୍ତ କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆେଏସପ ଼ିେ �ଡାେପ୍ରଡାପ୍ତ 
ନ ଼ିରଦ୍୍ଷଶକ ଅତନୁ ର�ୌମ ଼ିକ ଉଦଘଡାଟନ କେ ଼ିବଡା ସେ 
ରବଦଡାନ୍ ପଡାୱଡାେ ଏବଂ ଆ�ୁମ ଼ିନଡା ରସକ୍ଟେ ଝଡାେସଗୁଡୁଡାେ 
ସ ଼ିଇଓ ଏସ.ରକ ସତ୍ୟ ମଖୁ୍ୟଅତ ଼ିଥି �ଡାରବ ର�ଡାଗଦଡାନ 
କେ ଼ିଥିର� । କୁ୍ୟସ ଼ିଏଫଆଇ େଡାଉେରକ�ଡାେ ଅଧ୍ୟକ୍ ତଥଡା 
ରସଲ୍ ଆେଏସପ ଼ିେ କଡା�୍ଷ୍ୟକଡାେୀ ନ ଼ିରଦ୍୍ଷଶକ ଏସଆେ 
ସୟୂ୍ଷବଂଶୀଙ୍କ ରନତକୃ ତ୍ୱରେ ଏେ ଼ି ସମ୍ ଼ିଳନୀେ ଆରୟଡାଜନ 
କେ ଼ିଥିବଡା ରବରଳ ସଡାଧଡାେଣ ସମ୍ପଡାଦକ ଏସ.ସ ଼ି ପ୍ରସଡାଦ 
ତତ୍ତଡାବଧଡାନ କେ ଼ିଥିର� । ସମ୍ପରୂ୍ କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଚତନ 
ଶ୍ରୀବଡାସ୍ବ ପେ ଼ିଚଡାଳନଡା କେ ଼ିଥିର� । ମଞ୍ଚଡାସୀନ ଅତ ଼ିଥିଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରେ େ ଼ିମସେ ସମ୍ପଡାଦକ ତଥଡା ଓଡ଼ିଶଡା ମ୍ୟଡାରନଜରମଣ୍ 
କର�ଜ ଆରସଡାସ ଼ିଏସନେ ଅଧ୍ୟକ୍ ବ ଼ିଶ ଼ିଷ୍ଟ ଶ ଼ିକ୍ଡାବ ଼ିତ୍ ଡଃ. 
ଆ�୍ଷ୍ୟ ପଟ୍ଟନଡାୟକ ର�ଡାଗରଦଇ ଶ ଼ିଳ୍ପ ଏବଂ ଶ ଼ିକ୍ଡାରକନ୍ଦ୍ରେ 
ସେ�ଡାଗ ଼ିତଡାରେ ରଦଶେ ଉନ୍ନତ ଼ି ସମ୍ଭବ ରବଡା�଼ି କେ ଼ିଥିର� 
। ସଚୂନଡାର�ଡାଗ୍ୟ ର�, ବ ଼ି� ଼ିନ୍ନ ଉତ୍ଡାଦେ ଗଣୁବର୍ତଡାକୁ ରନଇ 
ଏେ ଼ି ସମ୍ ଼ିଳନୀରେ ଗଣୁଡାତ୍କ ଧଡାେଣଡା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ ଼ିଚଡାେ 

ବ ଼ିମର୍ଷ, ଶ ଼ିକ୍ଡା ଓ ପ୍ରମଡାଣପତ୍ ପ୍ରଦଡାନ କେଡା�ଡାଇଥଡାଏ । 
େଡାଉେରକ�ଡା ଚଡାପ୍ଟେ ନ ଼ିଜ ଅସ଼୍ିତ୍ୱେ ୩୦ବର୍ଷ ଉପ�ରକ୍ 
ଚଳ଼ିତବର୍ଷ ଚଡାପ୍ଟେ ସମ୍ ଼ିଳନୀ ବ୍ୟତୀତ ନ ଼ିୟମ ଼ିତ �ଡାରବ 
ସମ୍ ଼ିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରଶ ଼ିକ୍ଣ କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ମଡାନ ଆରୟଡାଜ଼ିତ 
କେ ଼ିଥଡାଏ । ୧୬୯ ଟ ଼ିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସେ ଼ିତ ୨୬୪ 
ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟଙୁ୍କ ରନଇ େଡାଉେରକ�ଡା ଚଡାପ୍ଟେ ଦ ଼ିନକୁ 
ଦ ଼ିନ ମଜବୁତ ରେବଡାରେ �ଡାଗ ଼ିଛ ଼ି । ନ ଼ିୟମ ଼ିତ ଅ�୍ୟଡାସ 
ମଡାଧ୍ୟମରେ ସଡାଧଡାେଣ କମ୍ଷୀଙୁ୍କ ଉତ୍ସଡାେ ଼ିତ କେ ଼ିବଡା ତଥଡା 
ଉତ୍ଡାଦ ଏବଂ ଉତ୍ଡାଦନ, ଉତ୍ଡାଦକତଡା, ମ�ୂ୍ୟ, ନ ଼ିେଡାପର୍ତଡା, 
ପେ ଼ିରବଶ ସେୁକ୍ଡା ଏବଂ ଗଣୁବର୍ତଡା ଦ ଼ିଗରେ ନ ଼ିଷ୍ପର୍ତ଼ି 
ରନବଡା ପ୍ରକ୍ର ଼ିୟଡାରେ ରସମଡାନଙୁ୍କ ସକ୍ମତଡା ପ୍ରଦଡାନ କେ ଼ିବଡା 

ରେଉଛ ଼ି ଏେ ଼ି କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମେ �କ୍୍ୟ ଓ ଉରଦ୍ଶ୍ୟ । ତକୃ ଣମଳୂ 
ସ୍େେ କମ୍ଷଚଡାେୀମଡାନଙୁ୍କ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍େଣ କେ ଼ିବଡା 
ଏବଂ ରସମଡାନଙ୍କେ ଜ୍ଡାନ ଏବଂ ରକୌଶଳକୁ ବଡାଣ଼୍ିବଡା ସେ 
ନ ଼ିଜ ନ ଼ିଜ ରକ୍ତ୍ରେ କଡା�୍ଷ୍ୟକଡାେୀଙୁ୍କ କେ ଼ିବଡାକୁ ଉତ୍ସଡାେ ଼ିତ 
ନ ଼ିମରନ୍ ରମୈଡାଳ ଼ିକ ଧ୍ୟଡାନ ଦ ଼ିଆ�ଡାଇଥଡାଏ । ନ ଼ିଜ ସେ ଼ିତ ନ ଼ିଜ 
ରଗଡାଷ୍ୀେ ବ ଼ିକଡାଶ ସକଡାରଶ ଉରଦ୍ୟଡାଗପତ ଼ି, କମ୍ଷଚଡାେୀ, 
ଶ ଼ିକ୍ଣୀୟ ସଂସ୍ଡାନ, ପ�ୁ ଼ିସ ଏବଂ ପ୍ରଶଡାସନ ଼ିକ ରକ୍ତ୍, 
ଡଡାକ୍ତେଖଡାନଡା, ବ୍ୟଡାଙ୍କ଼ିଂ ରସବଡା ଏପେ ଼ିକ ଼ି କକୃର ଼ିରକ୍ତ୍ରେ 
ଗଣୁବର୍ତଡା ଧଡାେଣଡାକୁ ରନଇ ଏପେ ଼ି ଅ� ଼ି�ଡାନେ ଆରୟଡାଜନ 
କେଡା�ଡାଇଥଡାଏ । ଏପେ ଼ି ବ ଼ିଚଡାେଧଡାେଡାକୁ ସମଗ୍ ବ ଼ିଶ୍ୱରେ 
ପ୍ରଚଡାେ ଓ ପ୍ରସଡାେ କେ ଼ିବଡାେ ର�ଡାଜନଡା େେ ଼ିଛ ଼ି । ଏେ ଼ି 

ସମ୍ ଼ିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶଡା ସରମତ ଝଡାଡଖଣ୍ ଓ ଛତ ଼ିଶଗଡେୁ 
ରସଲ୍ ଆେଏସପ ଼ି, ରସ� ମଡାଇନ୍ସ, ଏମଆଇଓଏମ୍, 
ରକଆଇଓଏମ୍, ଟ ଼ିଆେଏ� ରକ୍ରଡାସଡାକ ଼ି ରବ�ପଡାେଡାଡ, 
ଆଦ଼ିତ୍ୟ ଆ�ୁମ ଼ିନ ଼ିୟମ୍ ସମ୍ବ�ପେୁ, ରଜଏସପ ଼ିଏ� 
ଅନୁଗଳୁ, ବଡବ଼ି�-ରଟନସଡା, ଟଡାଟଡାଷ୍ଟ ଼ି�, ଜଡାମରସଦପେୁ, 
ଡ ଼ିପ ଼ିସ ଼ିଏ� �ଦ୍ରକ, ରବଦଡାନ୍ �଼ିମ ଼ିରଟଡ, ବ ଼ିଆଇଏମ୍, 
ଡଡା�ମ ଼ିଆ ସ ଼ିରମଣ୍, ସରମତ ୨୧ଟ ଼ି ବ ଼ି� ଼ିନ୍ନ ସଂଗଠନ 
ପ୍ରତ ଼ିନ ଼ିଧିତ୍ୱ କେ ଼ିଥିବଡା ରବରଳ ରମଡାଟ ୧୬୬ ଟ ଼ି ଟ ଼ିମ୍ 
ଅଂଶଗ୍େଣ କେ ଼ିଥିର� । ଏେ ଼ି ଦୁଇଦ଼ିନ ଼ିଆ ସମ୍ ଼ିଳନୀରେ 
କ୍ଡା�଼ିଟ ଼ି ସକ୍ଷ�, � ଼ିନ କ୍ଡା�଼ିଟ ଼ି ସକ୍ଷ�, ୫ ଏସ, କଡାଇରଜନ୍ 
ଏବଂ ସ ଼ିକ୍ସ ସ ଼ିଗମଡା �ଳ଼ି ଗଣୁଡାତ୍କ ଧଡାେଣଡା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 
ବ ଼ିଚଡାେ ବ ଼ିମଶ୍ଷ କେଡା�ଡାଇଥି�ଡା । ଏେ ଼ି ଅବସେରେ 
ନ ଼ିଜେ ରକସଷ୍ଟଡ଼ି ପ୍ରସୁ୍ତ କେ ଼ିବଡା ସେ ମରଡ� ଗଡୁ ଼ିକୁ 
ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କେ ଼ିଥିର�। ୫ଏସେ ଘରେଡାଇ ଉପକେଣେ 
ପ୍ରଦଶ୍ଷନ, ଜ୍ଡାନ ପେୀକ୍ଣ ସକଡାରଶ ସମସ୍ ପ୍ରତ ଼ିର�ଡାଗୀ 
ସଂଗଠନ ପେୁସ୍କୃତ କେଡା�ଡାଇଥି�ଡା। ଆେଏସ ରକ୍ରଡାସଡାକ ଼ି 
� ଼ିମ ଼ିରଟଡ, ରବ�ପଡାେଡାଡେ କଡା�୍ଷ୍ୟକଡାେୀ ଉପଡାଧ୍ୟକ୍ 
ଡଃ.ତଡାେଡାପଦ ଦଡାସ ସମଡାପନ ଉତ୍ସବରେ ବ ଼ିଶ ଼ିଷ୍ଟ ଅତ ଼ିଥି 
�ଡାରବ ର�ଡାଗଦଡାନ କେ ଼ିଥିର� । କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମକୁ େ ଼ିମସେ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଡା, ଅଧ୍ୟଡାପକ, ଅଧ୍ୟଡାପ ଼ିକଡା, ସମସ୍ କମ୍ଷକର୍ତ୍ଷଡା ଏବଂ 
ଛଡାତ୍ମଡାନଙ୍କ ସେଡାୟତଡାରେ କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତଡାେ ସେ 
ସମଡାପନ ରେଡାଇଥି�ଡା ।

କୁୟୁସଏିଫ୍ଆଇ ଗଣୁୋତ୍ମକ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ଳିନୀ

ରପାଉରକ୍ଲପା, ୩ପା୧୦(ସମସି): ଶ୍ରୀମଡା ଶ୍ରୀ ଅେବ଼ିନ୍ ରଚେ ଼ିରଟବୁ� 
ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆନୁକୂ�୍ୟରେ ସ୍ଡାନୀୟ ରସକ୍ଟେ-୫ ସ଼୍ିତ ଶ୍ରୀ ଅେବ଼ିନ୍ ର�ଡାଗ 
ମନ୍ ଼ିେଠଡାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟେ ସପ୍ତମ ବଡାର୍ତିକ ଉତ୍ସବ ତଥଡା ପ୍ରରଫସେ ଅରଶଡାକ 
ମେଡାନ୍ ଼ି ରମରମଡାେ ଼ିଆ� ପ୍ରଥମ ସ୍ଡାେକୀ ବକ୍ତକୃ ତଡା ଅନୁଷ୍ ଼ିତ ରେଡାଇ�ଡାଇଛ ଼ି । 
ଏେ ଼ି ଉତ୍ସବରେ େଡାଉେରକ�ଡାେ ଅତ ଼ିେ ଼ିକ୍ତ ଜ଼ିଲେପଡାଳ ତଥଡା େଡାଉେରକ�ଡା 
ମେଡାନଗେ ନ ଼ିଗମେ କମ ଼ିଶନେ ଡଡାକ୍ତେ ଶ�ୁଙ୍କେ ମେଡାପଡାତ୍ ମଖୁ୍ୟ ଅତ ଼ିଥି 
�ଡାରବ ର�ଡାଗରଦଇ କେ ଼ିର� �, ଶ୍ରୀ ଅେବ଼ିନ୍ଙ୍କ ମେଡାନ ରଦଶରପ୍ରମ, 
ଆଧ୍ୟଡାତ୍ ଼ିକ ଚ ଼ିନ୍ନ ଓ ର�ଡାଗ ପ୍ରକ୍ର ଼ିୟଡାେ ପ୍ରତ ଼ିଫଳନ 
ସମଗ୍ ମଡାନବ ଜଡାତ ଼ିକୁ ଉଦବୁର୍ କେ ଼ିଛ ଼ି । ଶ୍ରୀ 
ଅେବ଼ିନ୍ଙ୍କ ଦ଼ିବ୍ୟଜୀବନ ତଥଡା ଅନ୍ୟଡାନ୍ୟ ପସୁ୍କେ 
ବ ଼ି� ଼ିନ୍ନ ଉଦଡାେେଣ ରଦଇ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରଡାଣ ଼ିତ 
ରେବଡା ପଡାଇ ଁରସ ଦ ଼ିଗଦଶ୍ଷନ ରଦଇଥିର� ।

ଏେ ଼ି ଅବସେରେ ସମ୍ବ�ପେୁ 
ବ ଼ିଶ୍ଵବ଼ିଦ୍ୟଡାଳୟେ ଗଣ ଼ିତ ବ ଼ି�ଡାଗେ ପ୍ରରଫସେ 
ଡକ୍ଟେ ଅେୁଣ କୁମଡାେ ତ୍ ଼ିପଡାଠୀ ବରେଣ୍ୟ ସ୍ଡାେକୀ 
ବକ୍ତଡା �ଡାରବ ର�ଡାଗ ରଦଇଥିର� l ‘ଅଜ୍ଡାନତଡା 
ସେ ଅଜ୍ଡାତବଡାସ’ ଶୀର୍ଷକ ବ ଼ିରୟବସୁ୍ ଉପରେ ଆର�ଡାକପଡାତ କେ ଼ିବଡାକୁ 
�ଡାଇ ମଖୁ୍ୟ ବକ୍ତଡା ଡକ୍ଟେ ତ୍ ଼ିପଡାଠୀ କେ ଼ିର� ଆମ ରଦୈନନ୍ ଼ିନ ଜୀବନ 
ମଧ୍ୟରେ ଆମ � ଼ିତେେ ଅଜ୍ଡାନତଡା ର�ଡାଗୁ ଁ ବ ଼ି�ୁ ଆଶୀବ୍ଷଡାଦ ପଡାଇବଡାେୁ 
ବଞ୍ଚ ଼ିତ ରେଉଛନ଼୍ି । ପ୍ରଡାେମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀମଡାଙ୍କ �ନ୍ତ୍ରସଂଗୀତ ଏବଂ ର�ଡାଗଧ୍ୟଡାନ 
କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଆରୟଡାଜ଼ିତ ରେଡାଇଥି�ଡା । ଶ୍ରୀ ଅେୂପ ସବୁୁର୍ ଼ି ସଡାବ ଼ିତ୍ୀ ପଠନ 
କେ ଼ିଥି�ଡା ରବରଳ ଛଡାତ୍ଛଡାତ୍ୀ ସେ ଶ ଼ିକ୍ୟତ୍ୀ ବନ୍ନଡା ଦଡାସ ମଡାତକୃ  ସଂଗୀତ 
ଗଡାନ କେ ଼ିଥିର� । ଅବସପ୍ରଡାପ୍ତ ପ୍ରଶଡାସନ ଼ିକ ଅଧିକଡାେୀ ମରେନ୍ଦ୍ର 
ପଟ୍ଟନଡାୟକ ସ�ଡାପତ ଼ିତଦ୍ କେ ଼ି ସ୍ଡାଗତ �ଡାରଣ ରଦଇଥିର� । ଟ୍ରଷ୍ଟେ 

ସଦସ୍ୟl ଡକ୍ଟେ କ ଼ିରଶଡାେୀ ଦଡାଶ ଅତ ଼ିଥି ପେ ଼ିଚୟ ରଦବଡା ସେ ବ ଼ି� ଼ିନ୍ନ 
ସ୍�ୁ ମଡାନଙ୍କ ରେ ଚଡା�଼ିଥିବଡା ଟ୍ରଷ୍ଟେ କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସଚୂନଡା 
ରଦଇଥିର� । ସମ୍ପଡାଦକ �ରବଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସଡାେୁ ଟ୍ରଷ୍ଟେ �କ୍୍ୟ ଓ କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମେ 
ବ ଼ିବେଣୀ ପଡାଠ କେ ଼ିଥିର�। ପ୍ରତ ଼ିଷ୍ଡାତଡା ମ୍ୟଡାରନଜ଼ିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଼ି ଏନଆଇଟ ଼ିେ 
ପ୍ରଡାକ୍ତନ ନ ଼ିରଦ୍୍ଷଶକ ସଦ୍ଗ୍ଷତ ପ୍ରରଫସେ ଅରଶଡାଳ ମେଡାନ୍ ଼ିଙ୍କ ଜୀବନଡାଦଶ୍ଷ 
ଉପରେ ଆର�ଡାକପଡାତ କେ ଼ିଥିର�। ଏେ ଼ି ଅବସେରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ଡାେଡା 
ଶ୍ରୀଅେବ଼ିନ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଦଶ୍ଷନ ଉପରେ ଆଧଡାେ ଼ିତ େଡାଇସ୍�ୁ 

ମଡାନଙ୍କରେ ଆରୟଡାଜ଼ିତ ବକ୍ତକୃ ତଡା 
ପ୍ରତ ଼ିର�ଡାଗ ଼ିତଡାେ କକୃତୀ ଛଡାତ୍ଛଡାତ୍ୀମଡାନଙୁ୍କ 
ପେୁସ୍ଡାେ ପ୍ରଦଡାନ କେଡା�ଡାଇଥି�ଡା । ଏେ ଼ି 
କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ ଼ିଶ୍ୱନଡାଥ ଆଇଚ ସଂର�ଡାଜନଡା 
କେ ଼ିଥି�ଡା ରବରଳ ଟ୍ରଷ୍ଟେ ରକଡାରଡାଧ୍ୟକ୍ କ୍ ଼ିତୀଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦଗଡାତଡା ଆର�ଡାଚ୍ୟ ବ ଼ିରୟ ବସୁ୍େ 
ନ ଼ି�୍ଷ୍ୟଡାସ ଉପସ୍ଡାପନଡା ସେ ଅନୁଷ୍ଡାନ ଼ିକ �ଡାରବ 
ଧନ୍ୟବଡାଦ ଅପ୍ଷଣ କେ ଼ିଥିର�। ଟ୍ରଷ୍ଟେ 
ବର୍ତ୍ଷମଡାନେ ମ୍ୟଡାରନଜ଼ିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଼ି ତଥଡା ଶ୍ରୀ ଅେବ଼ିନ୍ 

ର�ଡାଗ ମନ୍ ଼ିେେ ସ�ଡାପତ ଼ି ଡକ୍ଟେ ରଜ୍ୟଡାତ୍ସଡା ପଟ୍ଟନଡାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ତର୍ତଦ୍ ଵଡାବଧଡାନରେ ଅନୁଷ୍ ଼ିତ ଏେ ଼ି କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରେ ର�ଡାଗ ମନ୍ ଼ିେେ 
ସମ୍ପଡାଦକ ଡଡାକ୍ତେ ପ୍ରଶଡାନ୍ ପଡାତ୍, ଅେବ଼ିନ୍ ସ୍�ୁେ ଅଧ୍ୟକ୍ ରଗଡାଦଡାବେୀଶ 
ପଢ଼ିଆେୀ, ଚ ଼ିର୍ତେଞ୍ଜନ ନନ୍ୀ, େଂଜ଼ିତ ଦଡାଶ, ବ ଼ି�ବ ଦଡାସ, ସ୍ପଡ୍ା ରଘଡାର, 
ନନ୍ ଼ିନୀ ଦଡାସ, ସନ୍ଧ୍ୟଡା ର�ଙ୍କଡା, ସନୁ ଼ିତଡା ରସଠୀ, ଅରନ୍ବରଡା, ଅେୁନ୍ଧତୀ ନନ୍ୀ, 
କଳ୍ପନଡା ମେଡାନ୍ ଼ି, �ଳ଼ିତଡା, ଗୀତଡା ରବରେେଡା, ସମୁନ, ସଡାଗେ ଼ିକଡା, ଅଜୟ 
ସ୍ଡାଇ,ଁ �ଡାସ୍େ ପଶଡାୟତ, ରଦବସ଼୍ିତଡା ପ୍ରମଖୁ ଶ ଼ିକ୍କ ଓ ର�ଡାଗମନ୍ ଼ିେେ 
ସ�୍ୟମଡାନଙ୍କ ସକ୍ର ଼ିୟ ସେର�ଡାଗ କେ ଼ିଥିର� ।

ରପାଉରକ୍ଲପା,୩ପା୧୦(ସମସି) : ବ଼ିବ ଼ିଧ କକୃର ଼ି ର�ଡାଜନଡା ସମ୍ପକ୍ତିତ ପଥପ୍ରଡାନ୍ ନଡାଟକ ନୂଆଗଡଁା 
ବ୍ଲକ୍ େ ଖଣୁ୍ଗଡା,ଁ ନୂଆଗଡଁା ଓ େଡାତ ଼ିବଡାେୀ ଗ୍ଡାମପଞ୍ଚଡାୟତରେ ଅନୁଷ୍ ଼ିତ ରେଡାଇ�ଡାଇଛ ଼ି । ରସ୍ଚ୍ଡାରସବୀ 
ଅନୁଷ୍ଡାନ ୟଥୁ୍ ମ�ୁରମଣ୍ ରଫରଡରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ଼୍ିଆ ତେଫେୁ ନୂଆଗଡଁା କକୃର ଼ି ବ ଼ି�ଡାଗ ଓ 
ମଡା’ ସରନ୍ଡାରୀ ଏସଏସଜ଼ିେ ମ ଼ିଳ ଼ିତ ସେର�ଡାଗରେ ଏେ ଼ି ସରଚତନତଡା କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ ଼ିତ 
ରେଡାଇଥି�ଡା । କକୃର ଼ି ର�ଡାଜନଡା ସମ୍ପକ୍ତିତ ମକୃର୍ତ୍ତିକଡା ପେୀକ୍ଣ, ଜଳନ଼ିଧି ର�ଡାଜନଡା, କକୃର ଼ି ବୀମଡା 
ର�ଡାଜନଡା, ରେଡାଗରପଡାକ ଦଡାଉେୁ ଫସ�େ ସେୁକ୍ଡା ସରମତ ଚଡାରୀମଡାନଙ୍କ ପଡାଇ ଁଉଦ଼୍ିଷ୍ଟ ବ ଼ି� ଼ିନ୍ନ 
ସେକଡାେୀ ରପ୍ରଡାତ୍ସଡାେନ ବ୍ୟବସ୍ଡା ସମ୍ପକ୍ଷରେ ସ୍ଡାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବଡାସୀ ତଥଡା କକୃରକମଡାନଙୁ୍କ ସରଚତନ 
କେଡା�ଡାଇଥି�ଡା । ନୂଆଗଡଁା ବ୍ଲକ୍ କକୃର ଼ି ଅଧିକଡାେୀ ଦ ଼ି�ୀପ କୁମଡାେ ମେଡାନ୍ ଼ିଙ୍କ ନ ଼ିରଦ୍୍ଷଶ କ୍ରରମ 
ୱଡାଇଏମଏଫଆଇେ ସଡାଧଡାେଣ ସଂପଡାଦକ ବ ଼ିରବକଡାନନ୍ ଦଡାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ତର୍ତଦ୍ଡାବଧଡାନରେ 
ଏେ ଼ି କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରେ କଳଡାକଡାେ ବଡାପ ଼ି ପର�ଇ ଓ ଅନ୍ୟ ସଡାଥୀମଡାରନ ସନୁ୍େ ଅ�଼ିନୟ ମଡାଧ୍ୟମରେ 
ର�ଡାକଙ୍କ ନ ଼ିକଟରେ କକୃର ଼ି ର�ଡାଜନଡା ସମ୍ପକ୍ତିତ ବଡାର୍ତ୍ଷଡା ପେଞ୍ଚଡାଇଥିର�। େଡାତୀବଡାେୀ ସଡାପ୍ତଡାେ ଼ିକ 
େଡାଟ ପେ ଼ିସେରେ ଆରୟଡାଜ଼ିତ କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚଡାୟତ ସମ ଼ିତ ଼ି ରଚୟଡାେମ୍ୟଡାନ ବ ଼ିଶ୍ୱଡାସୀ 
ଟରପଡ୍ା, ଜ଼ିଲେଡା ପେ ଼ିରଦ ସଦସ୍ୟଡା ରଜ୍ୟଡାତ ଼ି ରଡଡାର�ଡାେସଡା ରଟରଟ, େଡାତୀବଡାେୀ ସେପଞ୍ଚ ଆଶ୍ର ଼ିତଡା 
ଏକ୍ଡା, ଏ. ଓ. ନ ଼ିରବଦ଼ିତଡା ଚରଣ୍� ପ୍ରମଖୁ ଅତ ଼ିଥି�ଡାରବ ର�ଡାଗ ରଦଇଥିର� । ରସେ ଼ିପେ ଼ି 
ନୂଆଗଡଁାଠଡାରେ ଆରୟଡାଜ଼ିତ କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆଗଡଁା ସେପଞ୍ଚ ମମ ଼ିକ ମଡାଇରକଲ୍ ମ ଼ିଞ୍ଜ, ଏ. ଓ. 
ନୂଆଗଡଁା ବ ଼ିରନଡାଦ଼ିନୀ ବଡାେ ଼ିକଙ୍କ ସରମତ ଅନ୍ୟମଡାରନ ର�ଡାଗ ରଦଇଥିର� । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 
ଖଣୁ୍ଗଡାଠଁଡାରେ ଆରୟଡାଜ଼ିତ କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରେ ନଡାଏବ ସେପଞ୍ଚ େ ଼ିେତ ତ ଼ିକ୍ଷୀ, ପବୂ୍ଷତନ 
ସେପଞ୍ଚ ସରନ୍ଡାର କୁମଡାେ କରଣ୍ଡା�ଡା, କକୃରକ ସଡାଥୀ ବ ଼ିଦ୍ୟଡାଧେ ସ ଼ିଂ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ଼୍ିତ ଥିର� ।

ରପାଉରକ୍ଲପା, ୩ପା୧୦(ସମସି): େଡାଉେରକ�ଡାେ ପ୍ରଗତ ଼ିଶୀଳ ସଡାେ ଼ିତ୍ୟନୁଷ୍ଡାନ ଓଡ଼ିଆ 
�ଡାରଡା ବ ଼ିକଡାଶ ମଞ୍ଚ ଓ ବ ଼ିଦୁ୍ୟତ କର�ଡାନୀ ସ଼୍ିତ ସେକଡାେୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଡାଥମ ଼ିକ ବ ଼ିଦ୍ୟଡାଳୟେ ମ ଼ିଳ ଼ିତ 
ଆନୁକୂ�୍ୟରେ କବ଼ିବେ େଡାଧଡାନଡାଥ େଡାୟ ଓ ସେ ଼ିଦ �ଗତ ସ ଼ିଂଙ୍କ ଜୟନ୍ୀ ବ ଼ିଦ୍ୟଡାଳୟ ପେ ଼ିସେରେ 
ପଡାଳ ଼ିତ ରେଡାଇ�ଡାଇଛ ଼ି । ବ ଼ିଦ୍ୟଡାଳୟେ ପ୍ରଧଡାନ ଶ ଼ିକ୍କ ପ୍ରବୀେ କୁମଡାେ ଦୁରବଙ୍କ ସ�ଡାପତ ଼ିତଦ୍ରେ 
ଆରୟଡାଜ଼ିତ ଏେ ଼ି କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରେ କବ଼ି କୁଞ୍ଜବ଼ିେଡାେୀ େଡାଉତ, ଶ ଼ିକ୍ଡାବ ଼ିତ୍ ବ ଼ିଜୟ ଼ିନୀ ରଜନଡା ଓ 
ମଞ୍ଚେ ସଡାଧଡାେଣ ସଂପଡାଦକ ଆର୍ତ୍ଷତ୍ଡାଣ ମେଡାପଡାତ୍ ପ୍ରମଖୁ ଅତ ଼ିଥି �ଡାରବ ର�ଡାଗରଦଇ କବ଼ିବେ 
ଓ �ଗତ ସ ଼ିଂଙ୍କ ବଳ଼ିଦଡାନ 
ସଂପକ୍ଷରେ ଆର�ଡାଚନଡା 
କେ ଼ିଥିର� । କବ଼ିବେ 
େଡାଧଡାନଡାଥଙ୍କ କଡାବ୍ୟ ରେଉଛ ଼ି 
େୀତ ଼ି �ଗୁେ ରଶର ପଦଧଦ୍ନୀ। 
ପ୍ରଡାଚୀନ କଡାବ୍ୟ ସଡାେ ଼ିତ୍ୟ 
ପେମ୍ପେଡାକୁ ବ ଼ିଦଡାୟ ରଦବଡାରେ 
ରସ ରେଉଛନ଼୍ି କର୍୍ଷଧଡାେ । 
ନୂତନ ସଡାେ ଼ିତ୍ୟେ କେ ଼ିଛନ଼୍ି 
ଅ� ଼ିରରକ। ରସଥିପଡାଇ ଁ ରସ ପେବର୍ତ୍ଷୀ କବ ଼ିମଡାନଙ୍କେ ରପ୍ରେଣଡାେ ଉତ୍ସ। ଓଡ଼ିଆ ସଡାେ ଼ିତ୍ୟ 
�ଣ୍ଡାେକୁ ରସ ରଦଇ �ଡାଇଥିବଡା ଅମ�ୂ୍ୟ କଡାବ୍ୟ ସଡାେ ଼ିତ୍ୟ ତଡାଙୁ୍କ ଆଜ଼ି ବ ଼ି  ଅମେ କେ ଼ିେଖିଛ ଼ି 
ରବଡା�଼ି ଅତ ଼ିଥିମଡାରନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କେ ଼ିଥିର� । ରସେ ଼ିପେ ଼ି ସେ ଼ିଦ �ଗତ ସ ଼ିଂଙ୍କ ବଳ଼ିଦଡାନ 
ସଂପକ୍ଷରେ ଆର�ଡାଚନଡା କେ ଼ିଥିର�। ଉତ୍କଳେ ବେପତୁ୍ କବ଼ିବେ େଡାଧଡାନଡାଥ େଡାୟଙୁ୍କ ଆମ 
ସଡାେ ଼ିତ୍ୟେ ପ୍ରକକୃତ ଼ି କବ ଼ି କୁେଡା�ଡାଏ । ମଡାତକୃ �ୂମ ଼ି ଓ ମଡାତକୃ �ଡାରଡାେ ରସବଡାକେ ଼ି ରସ କଡାଳ କଡାଳକୁ 
ଅମେ ରେଡାଇ େେ ଼ିଛନ଼୍ି। ଏେଡାସେ ତଡାଙ୍କ ସକୃଷ୍ଟ ଼ି ସଂପକ୍ଷରେ ଆର�ଡାଚନଡା କେ ଼ିବଡା ସେ �ଗତ 
ସ ଼ିଂଙ୍କ ବଳ଼ିଦଡାନ ଅତୁଳନୀୟ ରବଡା�଼ି ଶ୍ରୀ ମେଡାପଡାତ୍ କେ ଼ିଥିର�। ଏେ ଼ି ଅବସେରେ ପ୍ରରଶ୍ଡାର୍ତେ 
କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ କେଡା�ଡାଇ ସଠ଼ିକ୍ ଉର୍ତେ ରଦଇଥିବଡା ଛଡାତ୍ଛଡାତ୍ୀଙୁ୍କ ଅତ ଼ିଥିମଡାରନ ପେୁସ୍କୃତ 
କେ ଼ିଥିର�। କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ପେ ଼ିଚଡାଳନଡାରେ ବେ ଼ିଷ୍ ଶ ଼ିକ୍ୟ ଼ିତ୍ୀ ସ ଼ି�ଡା ନଡାୟକ, ବୀଣଡାପଡାଣ ଼ି େଡାୟ, 
ନ ଼ିରବଦ଼ିତଡା ମେଡାନ୍ ଼ି, କ୍ଣପ୍ର�ଡା ରବରେେଡା, ଅମେ କୁମଡାେ ସଡାମ� ପ୍ରମଖୁ ସେର�ଡାଗ କେ ଼ିଥିର� ।

ଶ୍ୀଅରବନି୍ଦ ଚୋରମିଟବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବୋର୍ତିକ ଉତ୍ସବକୃର ିମ�ୋଜନୋ ସମ୍ପକ୍ତି� ପଥପ୍ରୋନ୍ତ ନୋଟକ

ଓଡ଼ଆି ଭୋରୋ ବକିୋଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ରୋଧୋନୋଥ ଜୟନ୍ତୀ

ଭୁବକନଶ୍ୱର,୩ପା୧୦(ସମସି): ମଡାନବ 
ସ�୍ୟତଡାରେ ର�ରତ ଅଗ୍ଗତ ଼ି ଘଟ ଼ିଚଡା�଼ିଛ ଼ି, 
ବନ୍ୟଜନୁ୍-ମଣ ଼ିର ସଂଘର୍ଷ ରସରତ 
ବକୃର୍ ଼ି ପଡାଇବଡାରେ �ଡାଗ ଼ିଛ ଼ି। ମଡାନବୀୟ 
କଡା�୍ଷ୍ୟକଳଡାପେ କ୍ତ ଼ିକଡାେକ ପ୍ର�ଡାବରେ 
ବନ୍ୟଜନୁ୍ମଡାନଙ୍କେ ପ୍ରଡାକକୃତ ଼ିକ ବଡାସସ୍ଳୀ 
କ୍ୟ ରେବଡା ସେ ଼ିତ ରସମଡାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟଡା 
ହ୍ଡାସ ପଡାଇଚଡା�଼ିଛ ଼ି। ବ ଼ିରଶରକେ ଼ି, େଡାତୀ-
ମଣ ଼ିର �ରଢଇ ଓ େଡାତୀ ମକୃତୁ୍ୟ ଘଟଣଡା 
କ୍ରମଶଃ ଉଦ୍  ରବଗଜନକ ରେଡାଇପଡୁଛ ଼ି। 
ଏସୀୟ ଓ ଆଫ଼୍ିକୀୟ ପ୍ରଜଡାତ ଼ିଙୁ୍କ ମ ଼ିଶଡାଇ 
ବର୍ତ୍ଷମଡାନ ବ ଼ିଶ୍ୱରେ ସମଦୁଡାୟ େଡାତୀ ସଂଖ୍ୟଡା 
ପ୍ରଡାୟତଃ ଚଡାେ ଼ି �କ୍କୁ ହ୍ଡାସ ପଡାଇ�ଡାଣ ଼ି। 
�ଡାେତରେ ପ୍ରଡାୟ ୨୭,୦୦୦ ଓ ଓଡ଼ିଶଡାରେ 
୧,୯୭୬ େଡାତୀ ଥିବଡା ଜଣଡାପଡ଼ିଛ ଼ି। ଏରବ 
ସଡାେଡା ରଦଶରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଡାୟ େଡାେଡାେଡାେ ଼ି 
୫୦୦ ର�ଡାକ ଏବଂ ୧୦୦ େଡାତୀଙ୍କେ 
ଏେ ଼ି ସଂଘର୍ଷ କଡାେଣେୁ ମକୃତୁ୍ୟ ଘଟୁଛ ଼ି। 
ମଖୁ୍ୟତଃ ଦଡାନ୍ ପଡାଇ ଁ େଡାତୀଙୁ୍କ ଶ ଼ିକଡାେ 
କେଡା�ଡାଉଛ ଼ି। �ଦ଼ି ମଣ ଼ିର ପକୃଥିବୀେ ଅନ୍ୟ 
ଜୀବ ପ୍ରଜଡାତ ଼ିମଡାନଙ୍କ ସେ ସେଡାବସ୍ଡାନ 
କେ ଼ିବଡାକୁ ଶ ଼ିଖିବ ନଡାେ ିଁ ଏବଂ ରସମଡାନଙ୍କେ 
ଅସ଼୍ିତ୍ୱ େକ୍ଡାକୁ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦବ ନଡାେ ିଁ 
ରତରବ ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ପକୃଥିବୀ ପକୃଷ୍େୁ ଅରନକ 
ବନ୍ୟପ୍ରଡାଣୀ ପ୍ରଜଡାତ ଼ି ବ ଼ି�ୁପ୍ତ ରେଡାଇ� ଼ିରବ। 
‘ବନ୍ୟଜୀବ ସପ୍ତଡାେ’ ପଡାଳନ ଅବସେରେ 
ଓଡ଼ିଶଡା ପେ ଼ିରବଶ ସମ ଼ିତ ଼ି (ଓଇଏସ୍  ) 
ଦ୍ଡାେଡା ଆରୟଡାଜ଼ିତ ଏକ ରୱବ଼ିନଡାର୍  ରେ 
ଅଂଶଗ୍େଣ କେ ଼ି ପେ ଼ିରବଶ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନୁ୍ 
ବ ଼ିରଶରଜ୍ମଡାରନ ଏ�ଳ଼ି ମତ ରଦଇଛନ଼୍ି। 

‘ମଡାନବ-େଡାତୀ ବ ଼ିବଡାଦ: ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ 
ଆେ୍ବଡାନ’ ବ ଼ିରୟବସୁ୍ ଉପରେ ଆରୟଡାଜ଼ିତ 

ଏେ ଼ି କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରେ ମଖୁ୍ୟଅତ ଼ିଥି �ଡାବରେ 
େଡାଉେରକ�ଡା ଆଞ୍ଚଳ଼ିକ ମଖୁ୍ୟ ଜଙ୍ଗ� 
ସଂେକ୍କ ଡ. ଅେୁଣ କୁମଡାେ ମ ଼ିଶ୍ର 
ର�ଡାଗ ରଦଇ ଆେତ ତଥଡା ରେଡାଗଗ୍ସ୍ 
ବନ୍ୟଜନୁ୍ଙ୍କ ଚ଼ିକ ଼ିତ୍ସଡା ପଡାଇ ଁଅଧିକ ଉର୍ଡାେ 
ରକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ ଼ିଷ୍ଡା ଏବଂ ବନ୍ୟଜନୁ୍ ସେୁକ୍ଡା 
ରକ୍ତ୍ରେ ସ୍ଡାନୀୟ ର�ଡାକଙ୍କେ ଅଂଶଗ୍େଣ 
ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱଡାରେଡାପ କେ ଼ିଥିର�। 
କଡା�୍ଷ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ତଡା କେ ଼ି ଓଇଏସ୍   
ସ�ଡାପତ ଼ି ଡ. ସନୁ୍େ ନଡାେଡାୟଣ ପଡାତ୍ 
କେ ଼ିଥିର� ର� ଜଙ୍ଗ�େ ସସୁଂେକ୍ଣ 
ବନ୍ୟଜନୁ୍ଙ୍କ ବଡାସସ୍ଳୀେ ଗଣୁବର୍ତଡା ବକୃର୍ ଼ି 
ତଥଡା ରସମଡାନଙୁ୍କ ପ�୍ଷ୍ୟଡାପ୍ତ ଖଡାଦ୍ୟ, ଜଳ 
ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ର�ଡାଗଡାଇବଡାରେ ପ୍ରମଖୁ 
ଚଡାବ ଼ିକଡାଠ ଼ି େୂରପ କଡା�୍ଷ୍ୟ କରେ। ସଂସ୍ଡାେ 
ସମ୍ପଡାଦକ ଡ. ଜୟକକୃଷ୍ଣ ପଡାଣ ଼ିଗ୍ଡାେୀ 
ସ୍ଡାଗତ �ଡାରଣ ଅବସେରେ ବନ୍ୟଜନୁ୍ଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟଡାରେ କ୍ରମଡାଗତ ଅବନତ ଼ିେ 
କଡାେଣଗଡୁ ଼ିକ ଉପରେ ଆର�ଡାକପଡାତ 
କେ ଼ିବଡା ସେ ଏେଡା କ ଼ିପେ ଼ି ମଡାନବଜଡାତ ଼ି 
ପଡାଇ ଁ ଅମଙ୍ଗଳ ସଚୂକ ସଡାଧିତ ରେଉଛ ଼ି 
ତଡାେଡା ବର୍୍ଷନଡା କେ ଼ିଥିର�। ବନ୍ୟପ୍ରଡାଣୀ 
ବ ଼ିରଶରଜ୍ ଡ. �ଡା�ଡା ଏରକ ସ ଼ିଂେ 
ବ ଼ିପଦଗ୍ସ୍ ପ୍ରଜଡାତ ଼ିଗଡୁ ଼ିକ ସମ୍ଖୁୀନ 
ରେଉଥିବଡା ବ ଼ି� ଼ିନ୍ନ ସମସ୍ୟଡା ଉପରେ 
ଅଧିକ ଗରବରଣଡା ରେବଡା ଦେକଡାେ 
ରବଡା�଼ି କେ ଼ିଥିର�। ପବୂ୍ଷତନ ପ ଼ିସ ଼ିସ ଼ିଏଫ୍   
ଡ. ବ ଼ିଜୟ ରକତନ ପଟ୍ଟନଡାୟକ ମଣ ଼ିର 
ଓ ବନ୍ୟଜନୁ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସସୁମ୍ପକ୍ଷ 
େଖିବଡା ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱଡାରେଡାପ 
କେ ଼ିଥିର�। ଡ. ପ୍ରତ ଼ି�ଡା କୁମଡାେୀ 
ନନ୍ ଧନ୍ୟବଡାଦ ଅପ୍ଷଣ କେ ଼ିଥିର�। 

 ‘ମନୁରୟୁ-ହୋ�ୀ ସହୋବସ୍ୋନ 
ଆମର ଲକ୍ଷୟୁ ମହଉ’
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ସେମଳିଗିଡୁା,୩ା୧୦(େମେି) 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ଆହ୍ାନକ୍ରମମ ରାଜ୍ୟମର ପବତି୍ର 
ଗାନ୍୍ରୀ ଜୟନ୍୍ରୀ ଉପଲମଷେ ବମିଜଡ଼ରି 
ଜନ ସମ୍ପକ୍କ ପାଦ ଯାତ୍ରା ମକାରାପଟୁ 
ଜଲି୍ାର ପଟାଙ୍ ି ନବି୍କାଚନ 
ମଣ୍ଡଳ୍ରୀମର ଅନୁଷ୍ତି ମହାଇଯାଇଛ।ି 
ମସମଳିଗିଡୁା ବ୍ଲକ ପଜ୍କାମଟୁାଇ ଗ୍ାମ 
ପଞ୍ାୟତର ମବୌରବ ଗଡୁାରୁ ଏହ ି
ପାଦ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ମହାଇଥିଲା। 
ପଟାଙ୍ ି ବଧିାୟକ ପ୍ତିମ ପାଢ୍ରୀ 
ମନତୃତ୍ୱ ମର ଆମୟାଜତି ପାଦଯାତ୍ରା 
ମବୌରବଗଡୁା ଶବି ମନ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ଅବସରମର 
ପାଦଯାତ୍ରା ସମ୍ପକ୍କମର ବଧିାୟକ 
ପ୍ତିମ ସଚୂନା ମଦଇ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ମଯାଜନା 
ଉପମର ମଲାକଙୁ୍କ ସମଚତନ 
କରବିା ସହ ଜନ ସମ୍ପକ୍କ ବଢାଇବା 
ଉମଦେଶ୍ୟମର ଏହ ି ପଦଯାତ୍ରା 
କରାଯାଉଛ ି ମବାଲ ି କହଥିିମଲ। 
ଉକ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ମବୌରବଗଡୁାମର 
ଆରମ୍ଭ ମହାଇ ମାଳମିାରୱା, 

ମରଙ୍ା, ପଣ୍ଡରିଗିଡୁା, ହାଟଗଡୁା, 
କୁନୁ୍ଲ ିହାଟପଦା ମଦଇ କୁନୁ୍ଲ ିସ୍ତି 
ମନି ି ଷ୍ାଡୟିମ୍ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଥିିଲା। 
ନମଭମ୍ବର ୨ ତାରଖି ଯାଏଁ ଏକ 
ମାସ ଧର ି ନବି୍କାଚନ ମଣ୍ଡଳ୍ରୀମର 
ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମମର ପାଦ ଯାତ୍ରା 
କରାଯବି ମବାଲ ି ବ୍ଲକ ବମିଜଡ ି
ସଭାପତ ିରାମ ଅଣ୍ା ବରିଆି ସଚୂନା 

ମଦଇଛନ୍।ି ଏହ ି ପଦଯାତ୍ରାମର 
ପବୂ୍କତନ ବଧିାୟକ ପ୍ଫୁଲ୍ କୁମାର 
ପାଙ୍,ି ମସମଳିଗିଡୁା ସମତି ି ଅଧ୍ୟଷୋ 
ଲଲି ି ଅଣ୍ା ବରିଆି, ନନ୍ପରୁ ସମତି ି
ଅଧ୍ୟଷୋ ସାବତି୍ର୍ରୀ କାତୁ୍ଲ, ପଟାଙ୍ ି
ସମତି ିଅଧ୍ୟଷୋ କଳ୍ପନା ପାଙ୍,ି ମହଳିା 
ବଭିାଗ ସଂମଯାଜକିା ଲତା ରାୟ, 
ମସମଳିଗିଡୁା ସମତି ି ଉପାଧ୍ୟଷେ 

ଶବିା ବାଙ୍ାର୍ରୀ, ନନ୍ପରୁ ଉପାଧ୍ୟଷେ 
ମଗାପାଳ ହନ୍ାଳ, ପଟାଙ୍ ି ଜଲି୍ା 
ପରଷିଦ ସଭ୍ୟ ଲୟଚନ ଖରା,ବରଷି୍ 
ମନତା ମଗାପାଳ କୃଷ୍ଣ ମବବତ୍୍କା 
, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଙ୍,ି ଅନନ୍ ରାମ 
ମାତ୍ାମ, କାନ୍ା ପଜୂାର୍ରୀ ମଦବସ୍ୟମ 
ଖରା ପ୍ମଖୁ ସହ ଶତାଧିକ କମ୍କ୍ରୀ 
ଉପସ୍ତି ଥିମଲ। 

ସେନୁ୍ଳଖିଣୁ୍ ି : ଆଜ ି ମତନୁ୍ଳଖିଣୁ୍ ି ପଞ୍ାୟତ ସମତି ି
କାଯ୍କ୍ୟାଳୟ ପରସିରମର ଗାନ୍୍ରୀ ଜୟନ୍୍ରୀ ପାଳତି 
ମହାଇଯାଇଛ ି । ବଡିଓି ଦୁମଯ୍କ୍ୟାଧନ ମଭାଇଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱମର ଆମୟାଜତି କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମମର 
ବଏିସଏସଓ ରବ୍ରୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଜପିଇିଓ 
ମଣ୍ ୁ ସ୍ାଇ,ଁ ଏଇ ଆଶଷି କୁମାର ପ୍ଧାନ, ପଲୁସି 

ଏଏସଆଇ ଶବି ପ୍ସାଦ ଦମଳଇଙ୍କ ସମମତ 
ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ତନିଧିି ଉପସ୍ତି ରହ ିମହାତ୍ା ଗାନ୍୍ରୀଙ୍କ 
ମତୈଳ ଚତି୍ରମର ପଷୁ୍ାଞ୍ଜଳ ିଅପ୍କଣ କରଥିିମଲ । ଗାନ୍୍ରୀ 
ଜୟନ୍୍ରୀ ଅବସରମର ସମମତେ ସ୍ଚ୍ଛତା ମନଇ ସଂକଳ୍ପ 
କରଥିିମଲ । ମଶଷମର ଗ୍ାମ୍ୟ ଜଳ ମଯାଗାଣ 
ବଭିାଗର ସପିନୁ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍କଣ କରଥିିମଲ ।

ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଥାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ଧୀ 
ଝରଗିାଁ,୩ା୧୦(େମେି): ଜାତରି ପତିା ମହାତ୍ା 
ଗାନ୍୍ରୀଙ୍କ ୧୫୨ତମ ଜନ୍ମତଥିି ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନମର 
ପାଳତି ମହାଇଯାଇଛ।ି  ଝରଗିାଁ ବ୍ଲକ୍ ପରସିରସ୍ତି 
ସମ୍ନିଳ୍ରୀ ହଲମର ମଗାଷ୍୍ରୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାର୍ରୀ 

ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମମମହରଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାମର 
କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ମହାଇଥିଲା। ପ୍ଥମମ ମହାତ୍ା 
ଗାନ୍୍ରୀଙ୍କ ଫମଟାଚତି୍ରମର ପଷୁ୍ମାଲ୍ୟ ଅପ୍କଣ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତମର ଗାନ୍୍ରୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ଓ 
ଅହଂିସା ପ୍ତ ିଉତ୍ସଗ୍କ୍ରୀକୃତ ଜ୍ରୀବନମଶୈଳ୍ରୀ ଓ ଆଦଶ୍କ 
ଉପମର ଶ୍୍ରୀ ମମମହର ଆମଲାକପାତ କରଥିିମଲ। 
ଏହ ି ଅବସରମର ବଏିଲସ ି ରମମଶ ତାଡଙି୍,ି 
ମହଡକ୍ଲକ୍କ  ଜୟନ୍ ହଲଦାର, ରାଜା ବ୍ରହ୍ା, ସଶୁାନ୍ 

ସାହୁ, ଟଟୁି ମବମହରା ଏବଂ ଚତୁଥ୍କ ମଶ୍ଣ୍ରୀ କମ୍କଚାର୍ରୀ 
ଉପସ୍ତି ଥିମଲ। ମସହପିର ି ପାଲଆି ପଞ୍ାୟତମର 
ସରପଞ୍ ରାଧା ସାନ୍ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାମର ଗାନ୍୍ରୀ ଜୟନ୍୍ରୀ 
ପାଳତି ମହାଇଛ।ି କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମମର ନାଏବ ସରପଞ୍ 

ଶକୁମଦବ ସାନ୍ା, ପଇିଓ 
ନବ୍ରୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ଜଆିରଏସ ବଜିୟ କୁମାର 
ସାମଲ, ମଯାଗାଣ ସହାୟକ 
ଜନାଦେ୍କନ ମଗୌଡ଼, ପାଲଆି 
ଆଶ୍ମ ସ୍ଲୁ୍ ପ୍ଧାନ 
ଶଷିେକ ସମରାଜ୍ କୁମାର 
ମନତମ୍, ୱାଡ୍କ ମମମ୍ବର, 
ସମତି ି ମମମ୍ବର, ଅଙ୍ନୱାଡ଼ ି
କମ୍କ୍ରୀ, ସ୍ୟଂସହାୟକ 
ମଗାଷ୍୍ରୀର ମହଳିା ଏବଂ 
ଗ୍ାମବାସ୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ। 

ଏହ ି ଅବସରମର ସ୍ଛ ଭାରତ ନମି୍କାଣ ପାଇଁ  
ଉପସ୍ତି ସମତେଙୁ୍କ ସକାରାତ୍କ ପଦମଷେପ ଗ୍ହଣ 
କର ି ପ୍ତଶିରୁତବିଦ୍ଧ ମହବା ଆବଶ୍ୟକ ମବାଲ ି
କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମମର ସଂକଳ୍ପ ନଆିଯାଇଥିଲା। ପବୂ୍କତନ 
ପ୍ଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଗ୍କତ ଲାଲ୍ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ 
ଜୟନ୍୍ରୀ ମହାଇଥିବାରୁ  ଗାନ୍୍ରୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ 
ଜୟନ୍୍ରୀ ପାଳତି ମହାଇଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ରୀବନ, 
ଆଦଶ୍କ ଓ ମଦଶଭକ୍ତ ିସ୍ମରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ସ�ାଷାଗମୁଡ଼ୁା : ନବରଙ୍ପରୁ ଜଲି୍ା ମକାଷାଗମୁଡ଼ୁା 
ବ୍ଳକର ୨୬ଟ ି ପଞ୍ାୟତମର ଆଜ ି ଗାନ୍୍ରୀ ଏବଂ 
ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍୍ରୀ ପାଳନ କରବିା ସହ ପ୍ମତ୍ୟକ 
ପଞ୍ାୟତ ଗ୍ାମର ମଲାକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ 
ଆବଶ୍ୟକ  ପଦମଷେପ ଉପମର ‘ଗ୍ାମସଭା’ 
ଅନୁଷ୍ତି ମହାଇଥିଲା । ମକାଷାଗମୁଡ଼ୁା ପଞ୍ାୟତର 
ସରପଞ୍ ଡାଲମି୍ବ ମାଝ୍ରୀ, ପଇିଓ-ପ୍ସନ୍ନ କୁମାର 
ପଣ୍ଡା, ହରବିନୁ୍ ମାଝ୍ରୀ, ସମତି ି ସଭ୍ୟ ଲଚମନ 
ପଜୂାର୍ରୀ ଏବଂ ଗ୍ାମବାସ୍ରୀ ଥିମଲ । ମସହଭିଳ ି
ବଡ ଆମ୍ବଡା ପଞ୍ାୟତ ଠାମର ସରପଞ୍ ଶଶିପୁାଳ 
ରନ୍ାର୍ରୀ, ଜଆିଇଏସଏ ସମୁରଶ କୁମାର ମଦାରା, 
ଗ୍ାମ ମରାଜଗାର ମସବକ ଜୁବଲ ି ମଲଙ୍କା, ସମତି ି
ଶାନ୍ଲିତା ମଧାବ,ି ସନୁାମଣ ି ମାଝ୍ରୀ, ସମନ୍ାଷପରୁ 

ପଞ୍ାୟତ ସରପଞ୍ ରାଧା ମାଝ୍ରୀ, ପଇିଓ ଉତ୍ମ 
କଷିାନ, ଜଆିରଏସ ମମନାଜ ବମିଶାଇ, ମଗାବଦ୍ଧ୍କନ 
ମଗୌଡ଼, ନାୟଵ ସରପଞ୍ ସନୁାମଣ ି ଭତ୍ରା, 
ମବୈଦ୍ୟନାଥ ଭତ୍ରା, ସନୁାଧର ଭତ୍ରା ପ୍ମଖୁ ଭଳ ି 
ସମତେ ୨୬ଟ ି ପଞ୍ାୟତତେରମର ଆଜ ି ଗ୍ାମସଭା 
ଓ ଗାନ୍୍ରୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍୍ରୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛ ି । 
ମକାଷାଗମୁଡ଼ୁା ପଞ୍ାୟତ ପରସିରମର ଥିବା ଗାନ୍୍ରୀ 
ପ୍ତମିତୂ୍୍ତି ଏବଂ ଗାନ୍୍ରୀଉଦ୍ୟାନମର ଥିବା ଗାନ୍ଜି୍ରୀଙ୍କ 
ପ୍ତମିତୂ୍୍ତିମର ସ୍ାନ୍ରୀୟ ବଡିଓି ସକୁାନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଏବଂ ବ୍ଲକ କମ୍କଚାର୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ତିମିର ପଷୁ୍ମାଲ୍ୟ 
ଅପ୍କଣ କରାଯବିା ସହ ଗାନ୍ଜି୍ରୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ମହାନତାକୁ ସମମତେ ପାଳନ କରବିା ଉପମର ଏକ 
ଆମଲାଚନା ମହାଇଥିଲା । 

ସେମଳିଗିଡୁା : ସନୁାମବଡ଼ା 
ମପୌର ପରଷିଦ ଦ୍ାରା 
ପବତି୍ର ଗାନ୍୍ରୀ ଜୟନ୍୍ରୀ ପାଳତି 
ମହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ିଅବସରମର 
ମସମଳିଗିଡୁା ବସଷ୍ାଣ୍ଡ ସ୍ତି 
ଗାନ୍୍ରୀ ପ୍ତମିତୂ୍୍ତିମର ଆମୟାଜତି 
ଏକ ସ୍ତନ୍ତ କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମମର 
ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାମବ ମପୌରାଧ୍ୟଷେ 
ରାମଜନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର 
ମଯାଗମଦଇ ଗାନ୍୍ରୀଙ୍କ ଆଦଶ୍କ 
ନ୍ରୀତମିର ସମମତେ ଚାଲବିା ପାଇଁ 

ଆହ୍ାନ ମଦଇଛନ୍।ି ମଗାଷ୍୍ରୀ ସଂମଯାଜକ ଚତି୍ ରଂଜନ ସାହୁ ଅଧ୍ୟଷେତା ମର ଆମୟାଜତି କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମ ମର 
କାଉନସଲିର ମମତା ରାୟ, ରବଦି୍ର କୁମାର ପ୍ଦାନ, ମପୌର ପରଷିଦ କମ୍କଚାର୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ରୀଧର ମହାପାତ୍ର ପ୍ମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ରହ ିମହାତ୍ା ଗାନ୍୍ରୀ ପ୍ତମିତୂ୍୍ତିକୁ ପଷୁ୍ମାଲ୍ୟ ଅପ୍କଣ କର ିଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଜଳ ିଜ୍ାପନ କରଥିିମଲ। 

ସ�ାରାପଟୁ,୩ା୧୦(େମେି): ଶାରଦ୍ରୀୟ ଦୁଗ୍କାପଜୂାର ଆଜ ି ମହଉଛ ି
ମହାଷ୍ମ୍ରୀ। ଧରାପଷୃ୍ମର ଅବତରଣ କର ି ସାରଛିନ୍ ି ମା’ ଦୁଗ୍କା । ଏଥିପାଇଁ 
ଚଳଚଞ୍ଳ ମକାରାପଟୁର ଗାଁଠୁ ସହର। ସହରମର ବଭିନି୍ନ ପଜୂା ମଣ୍ଡପମର 
ମଜାରମସାରମର ଚାଲଛି ି ମାଙ୍କ ମଣୃୟ୍ରୀ ମତୂ୍୍ତି ମହାଷ୍ମ୍ରୀ ପଜୂା ରଙ୍୍ରୀନ 
ଆମଲାକ,ସଉୁଚ୍ଚ ମତାରଣ ଓ ପାଶ୍୍କ ମଦବାମଦବ୍ରୀଙୁ୍କ ମନଇ ଚହଟୁଛ ି
ମଣ୍ଡପ। ସହରର ମଜଲ, ପଲୁସି, ବସଷ୍ାଣ୍ଡ, ଓଏସପ ି ଓ ଡଏିନମକମର 
ମମଢ ଓ ମତାରଣମର ସଜ୍ତି ମହାଇଛ ି ପଜୂା ମଣ୍ଡପ॥ ପ୍ତଦିନି ସନ୍୍ୟାମର 
ସାଂସ୍ତୃକି କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛ ି । ଷଷ୍୍ରୀମର 
ନୂତନ ବସ୍ତ, ଫୁଲ, କଳସ, ମହାମ, ଯଜ୍, ବଲି୍ବବରଣ, କଳସ ପଜୂା, 
ଆବାହନ ସହ ପଜୂା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ ି ମହାଷ୍ମ୍ରୀମର 
ମା ଙ୍କର ସ୍ତନ୍ତ ପଜୂାଚ୍ଚ୍କନା କରାଯାଇଛି ମଣ୍ଡପମର ମାଙ୍କର ଦୁଲ୍କଭ 
ସଂିହବାହନି୍ରୀ ଓ ମହଷିାମଦେ୍କ୍ରୀନ ି ରୂପ ଦଶ୍କନ ପାଇଁ ସମତେ ପଜୂା ମଣ୍ଡପମର 
ଶ୍ଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭଡି ମଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି । ମତମବ ଆଜ ି ମଷାଡଶ ଉପଚାର 
ପଜୂାନ୍ରୀତମିର ପଜୂା କରାଯାଇଛ ି । ମହାନବମ୍ରୀ ଓ ଦଶମ୍ରୀମର ମଧ୍ୟ ସହର 
ଉତ୍ସବମଖୁର ମହବା ସହ ଶ୍ଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭଡି ଜମବି ମବାଲ ିଆଶା କରାଯାଉଛ ି।

ସ�ାଟପାଡ଼ : ମକାଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଳର ବଭିନି୍ନ 
ଶଷିୋନୁଷ୍ାନ  ଗଡ଼ୁକିମର ଗାନ୍୍ରୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍୍ରୀ  
ମହା ସମାମରାହମର ପାଳତି ମହାଇଯାଇଛ।ି 
ବଭିନି୍ନ ବଦି୍ୟାଳୟଗଡୁକିମର ଏହ ି ଅବସରମର 
ଗାନ୍୍ରୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମତୃଚିାରଣ ପବୂ୍କକ ଉଭୟଙ୍କ 
ଫମଟାଚତି୍ରମର ପଷୁ୍ମାଲ୍ୟ ଅପ୍କଣ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ଅବସରମର ମକାଟପାଡ଼ ବମିଜଡ ି ତରଫରୁ 
ମକାଟପାଡ଼ ଗାନ୍୍ରୀଛକମର ଜାତରି ପତିା ମହାତ୍ା 

ଗାନ୍୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମତୃଚିାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଅବସରମର ମକାଟପାଡ଼ ବଧିାୟକିା ପଦ୍ମନି୍ରୀ 
ଦଆିନ, ପବୂ୍କତନ ବଧିାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରମଶଖର 
ମାଝ,ି ଜ୍ାମନନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ,  ଶବି ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ବମିରନ ବମିଶାଇ, ଶ୍୍ରୀମନ୍ ପଣ୍ଡା, କୁଞ୍ଜବହିାର୍ରୀ 
ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୁଲୁ ବକ୍,ି ପ୍ଦ୍ରୀପ ବକ୍,ି ପଙ୍କଜ 
କୁମାର ପାତ୍ର,ଏନ୍ଏସ ି ଉପାଧ୍ୟଷେ ଏମ.ସମନ୍ାଷ୍ରୀ 
ପ୍ମଖୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ିସମହୂ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ।

ଦୁଗ୍ାପଜୂା�ୁ ପାଇଁ ଝଲଛୁଛ ିପଜୂା ମଣ୍ଡପ  

ମହାଷ୍ଟମୀକର ଚଳଚଞ୍ଚଳ କ୍ାରାପଟୁ

ଜ ୟ ପୁ ର , ୩ । ୧ ୦ ( େ ମ ି େ ) : 
ମକାରାପଟୁ ଜଲି୍ା ଜୟପରୁ ସହରର 
ଦଶହରା ମମହାତ୍ସବର   ଦ୍ତି୍ରୀୟ 
ସଂଧ୍ୟା ଗତ ଶନବିାରମର ସ୍ାନ୍ରୀୟ 
ଜଗତଜନନ୍ରୀ ମନ୍ରି ଛକ ଠାମର 
ଅନୁଷ୍ତି ସାଂସ୍ତୃକି କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମମର 
ଓଡଶିା ସମିନମା ଜଗତର ବଶିଷି୍ 
କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ପରମିବଶତି  
ସଂଗ୍ରୀତ କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମମର ଉପସ୍ତି 
ଦଶ୍କନ ଝୁମ ି ଉଠଥିିମଲ ଏଥିମର 
ଭୁବମନଶର୍ ବାବୁ ପାଣଗି୍ାହ୍ରୀ 

ଗରୁପ ଦ୍ାରା ଆମୟାଜତି ସଂଗ୍ରୀତ 
କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମମର ଓଡଆି ସମିନ ଜଗତର 
ବଶିଷି୍ ସଂଗ୍ରୀତ ନମିଦେ୍କଶକ ତଥା 
ଗାୟକ ଅଭଜିତି ମଜୁମଦାରଙ୍କ 
ଗ୍ରୀତମର ଦଶ୍କକ ମାମନ ଝୁମ ି
ଉଠଥିିମଲ । ଏହପିର ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
କଳାକାର ମାମନ ହନି୍୍ରୀ ସମିନ ଫିଲ୍ମର 
ଗ୍ରୀତ ପରମିବଷଣ କରଥିିମଲ । 
ପ୍ାରମ୍ଭରୁ  ଜୟପରୁ ଦଶହରା ପଜୂା 
କମଟିରି ଅଧ୍ୟଷେ ବଧିାୟକ ତାରା 
ପ୍ସାଦ ବାହନି୍ରୀପତଙି୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାମର 

ଅନୁଷ୍ତି କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମମର ଅତଥିି 
ଭାମବ ସାଉଥ ଓଡଶିା ଟାଟା ବଦୁି୍ୟତ 
ବତିରଣ ସଂସ୍ାର ଜ.ିଏମ ମନ୍ମଥନାଥ 
ମଶି୍, ଏସଡପିଓି ଅରୂପ ଅଭମିଷକ  
ମବମହରା, ମପୌର କାଯ୍କ୍ୟନବିାହ୍ରୀ 
ଅଧିକାର୍ରୀ ସଦି୍ଧାଥ୍କ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ମଖୁ 
ମଯାଗମଦଇଥିମଲ ।  ଏହ ିଅବସରମର 
ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଅବସରପ୍ାପ୍ତ ଚଷେ ୁବମିଶଷଜ୍ 
ଡା. ଡ.ି ହରକି୍ରଷି୍ଣା, ବରଷି୍ ଆଇନଜ୍ରୀବ୍ରୀ 
ହରହିର ମଲ୍କି, ଚତି୍ରକାର  ମମନାହର 
ମହାପାତ୍ର, ପଜୂକ ଭ୍ରୀମ ନାୟକ, 
ମାଣ୍ଡଆିରୁ ବଭିନି୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ତୁେତ 
କାର୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚାର୍ରୀ, ନୃତ୍ୟ 
ଶଳି୍ପ୍ରୀ ପ୍ୟିଦଶ୍କନ ମଶି୍, ନସ୍କ ସତ୍ୟପ୍ୟି 
ଖରାଙୁ୍କ ସମ୍ାନତି କରାଯାଇଥିଲା 
ଏହ ି ଅବସରମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟମର କାଉନସଲିର ଉଷାରାଣ୍ରୀ 
ଦଣ୍ଡମସନା, ପ୍ତ୍ରୀତ ି ମଗୌଡ, ଧନମିା 
ହରଜିନ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ ।     

 ଦଶହରା ମକହାତ୍ସବର ଦ୍ ବିତୀୟ ସଂଧ୍ା

ଓଡ଼ବିଶାର ବ ବିଶ ବିଷ୍ଟ ସଂଗୀତ ୍ଳା୍ାରଙ୍କ ଗୀତକର ଝୁମ ବିଉଠବିକେ ଦଶ୍ଶ୍     

ଦଶମନ୍ପରୁ,୩ା୧୦(େମେି)

ସ୍ାନ୍ରୀୟ ଦଶମନ୍ପରୁ ବ୍ଲକ ଚକିାମ୍ବ 
ପଞ୍ାୟତ ଅଧିନସ୍ ବାରଗିଡୁା ଗାଁ 
ନକିଟମର ଆଜ ି ଯବୁକ ସଂଘ ପଷେରୁ 
ଦଶହରା ମଭଟଘାଟ କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି 
ମହାଇଯାଇଛ।ି ସଂଘର ଅସ୍ାୟ୍ରୀ ସଭାପତ ି
ମହମନ୍ ବାଘଙ୍କ ମନତୃତ୍ମର ଆମୟାଜନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମର ପବୂ୍କତନ ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍ୟଷେ ରାମଜନ୍ଦ୍ର ହୁଇକା ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି 

ଭାମବ ମଯାଗ ମଦଇଥିମଲ। ତାଙୁ୍କ ସଂଘ 
ପଷେରୁ ସ୍ାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଚୂନା 
ମତୁାବକ ଏହ ି ଦଶହରା ମଭଟଘାଟ 
କାଯ୍କ୍ୟର ମଖୁ୍ୟ ଉମଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମଯ, ଏହ ି
ପଞ୍ାୟତର ସଂଗଠନ କଭିଳ ି ସଦୃୁଢ 
କରାଯବି ଏବଂ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମମର ଅଞ୍ଳର 
ବକିାଶ କରାଯବି ମସମନଇ ଆମଲାଚନା 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମର  ଅଜୁ୍କନ ମଚଟ୍ରୀ, 
ସବୁାସ ମଖାସଲା, ଭମି ମଦୁୁଲ,ି ଚନ୍ଦ୍ର 
ବାଘ, ସମମତ ବହୁ ଜଣ ଯବୁକ ଥିମଲ।

ଦଶମନ୍ପେୁରେ ଦଶହେଥା ରଭଟଘଥାଟ

ପଦ୍ମପରୁ, ୩ା୧୦ (େମେି): ରାୟଗଡ଼ା ଜଲି୍ାର 
ପଦ୍ମପରୁ ଗ୍ାମପଞ୍ାତ କାଯ୍କ୍ୟାଳୟ ଠାମର 
ସ୍ଵତନ୍ତ ଗ୍ାମ ସଭା ଅନୁଷ୍ତି ଆଜ ି ମହାଇ 
ଯାଇଛ।ି ପଦ୍ମପରୁ ସରପଞ୍ ପ୍କାଶ କଣ୍ଡାଗରି ି
ଙ୍କ ଆମୟାଜତି ମବୈଠକ ମର ପଦ୍ମପରୁ ମଗାଷ୍୍ରୀ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାର୍ରୀ ର୍ରୀନା ପ୍ଧାନ, ପଂଚାୟତ 
ନବି୍କାହ ଅଧିକାର୍ରୀ ଶ୍ୟାମସନୁ୍ର ପାଣଗି୍ାହ୍ରୀଙ୍କ 
ସହ ପଦ୍ମପରୁ ର ବହୁ ବରଷି୍ ନାଗରକି ଓ 
ପ୍ଶାସନ୍ରୀକ ଅଧିକାର୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ। ଏହ ି
ସ୍ତନ୍ତ ଗ୍ାମ ସଭା ମର ପଦ୍ମପରୁ ଅଞ୍ଳର 
ପାନ୍ରୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ରାତୋ ଘାଟ,ପରମିଳ 
ବ୍ୟବସ୍ା ଭଳ ି ବହୁ ସମସ୍ୟାର କଭିଳ ି ଭାବମର 
ସମାଧାନ ମହାଇ ପାରବି ତାହା ଉପମର 
ଆମଲାଚନା ମହାଇଥିଲା। ଏଥିମର ପଦ୍ମପରୁ 
ଅଞ୍ଳର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ମଯାଗ ମଦଇଥିମଲ।

ପଦ୍ମପେୁରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 
ଗ୍ଥାମସଭଥା ଗରଜେଇ ଚଥାଷ ବନ୍ଦ ପଥାଇଁ ସରଚତନତଥା

ବାଲସିମଳା,୩।୧୦(େମେି)

ମାଲକାନଗରି ି ଜଲି୍ା ମକାରୁମକାଣ୍ଡା 
ବ୍ଲକ ଚମିଟିାପାଲ୍୍ରୀ ପଞ୍ାୟତ 
ସଦର ମହକୁମା ଠାମର ଗମଞ୍ଜଇ 
ଚାଷ ନକର ି ଏହାକୁ ବାରଣ 
କରବିା ନମିମନ୍ ପଞ୍ାୟତର 
ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମବାସ୍ରୀଙୁ୍କ ମନଇ 
ଆଜ ି ଏକ ସମଚତନତା ଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ତି ମହାଇଯାଇଛ।ି ମତମବ 
ମାଲକାନଗରି ିଜଲି୍ା ଗମଞ୍ଜଇ ଚାଷର 
ମପଣ୍ଠସ୍ଳ୍ରୀ ମହାଇଥିବା ମବମଳ 
ମଲାମକ କପିର ି ଏହ ି ମବପାରରୁ 
ଦୂରମର ରହ ିନମିଜ ସ୍ାବଲମ୍ବ୍ରୀ ମହାଇ 
ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣାଇମବ 
ଏମନଇ ଓରମକଲ ପଲୁସି 

ପଷେରୁ ଗମଞ୍ଜଇ ଚାଷ ନକରବିା 
ପାଇଁ ପରାମଶ୍କ ଦଆିଯାଇଥିଲା। 
ଚତି୍ରମକାଣ୍ଡା ଏସଡପିଓି ଆମଲକ୍ଅିସ 
କମି୍ାଟାଙ୍କ ମନତୃତ୍ୱମର ଏହ ି
କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମଟ ି ଆମୟାଜନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମମର 

ଏସଡ଼ପିଓି ଶ୍୍ରୀ କମି୍ାଟା ଗମଞ୍ଜଇ 
ଚାଷ କମି୍ବା ମଚାରା ଚାଲାଣ କମଲ 
ପଙି୍ଳ ମକାଟ୍କ ଧାରା ଅନୁଯାୟ୍ରୀ 
ମକମତି ି ଦଣ୍ଡତି ମହମବ ଏବଂ 
ଏହାଦ୍ାରା ନଜିର ପରବିାର ମଧ୍ୟ ବହୁ 
ଷେତ ି ସହମିବ ମବାଲ ି ଅଞ୍ଳବାସ୍ରୀଙୁ୍କ 

ବୁଝାଇଥିମଲ। ଏଥିସହତି ଏହ ି
ଗମଞ୍ଜଇ ଧନ୍ାକୁ ବାରଣ କର ି
କପିର ି ଖରଫି ଏବଂ ରବ ି ଚାଷ ସହ 
ପନପିରବିା ଚାଷ କରମିବ ମସମନଇ 
ନଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିମଲ। ଆଜରି 
ଏହ ି କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମମର ଓରମକଲ 
ଥାନାଧିକାର୍ରୀ ମଜାନ୍ କୁଜୁର, ସ୍ାନ୍ରୀୟ 
ସରପଞ୍ ରାମଜଶ ମାଡକାମ୍ରୀ, 
ନାଏଵ ସରପଞ୍ ଜୟନ୍୍ରୀ ବଶି୍ାସ, 
ପଞ୍ାୟତ ଅଧିକାର୍ରୀ ନାରାୟଣ 
ହାଂସଦାଙ୍କ ସମମତ ଅଞ୍ଳବାସ୍ରୀ 
ଉପସ୍ତି ଥିମଲ। ମତମବ ଆଜରି ଏହ ି
କାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମମର ଅଞ୍ଳବାସ୍ରୀ ଗମଞ୍ଜଇ 
ଚାଷ କରମିବ ନାହ ିଁ ମବାଲ ି ନଷି୍ତ୍ ି
ମନଇଥିବା ଓରମକଲ ମପାଲସି 
ପଷେରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ଚନ୍ଦ୍ରପରୁ,୩ା୧୦ (େମେି): ରାୟଗଡା ଜଲି୍ା 
ଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ବ୍ଲକ ବଜୁି ଜନତା ଦଳର ସଭାପତ ି
ଭାମବ ସଜୁତି କୁମାର ମବ୍ରକମବଡା ମମନାନ୍ରୀତ  
ମହାଇଛନ୍।ି ସଜୁତି ଏହାପବୂ୍କରୁ ସରପଞ୍ ଭାମବ 
ସଚୁାରୁ ରୁମପ 
ଦାୟତି୍ୱ ନବି୍କାହ 
କ ର ି ଛ ନ୍ି । 
ମସ ବତ୍୍କମାନ 
ଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ବ୍ଲକ 
ଜଲି୍ା ପରଷିଦ 
ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ ି । 
କମ୍  ବୟସମର 
ସ ର ପ ଞ୍ , 
ଜିଲ୍ାପରଷିଦ 
ସଭ୍ୟ ମହାଇ 
କାମ କର ି ସନୁାମ ଅଜ୍କନ କରଛିନ୍।ି ଚନ୍ଦ୍ରପରୁ 
ବ୍ଲକ ସଭାପତ ି ମହାଇଥିବାରୁ ଜଲି୍ା ବଜୁି ଜନତା 
ଦଳ ସଭାପତ ି ସଧୁ୍ରୀର ଦାଶ, ଉପସଭାପତ ି
ଗଗନ ଆଚାଯ୍କ୍ୟ  ଓ ଗଣୁପୁରୁ ବଧିାୟକ 
ରଘନୁାଥଗମାଙ୍ଙୁ୍କ କୃତଜ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍।ି ବ୍ଲକର 
ବମିଜଡ ିକମ୍କ୍ରୀ ମାମନ ହାତକୁ ହାତ ମଳିାଇ ବଜୁି 
ଜନତା ଦଳ, ନବ୍ରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତମଠୁାକୁ 
ମଜବୁତ କରବିାକୁ ଅନୁମରାଧ କରଛିନ୍ ି।

ସଜୁତି ଚନ୍ଦ୍ରପେୁ ବ୍ଲକ 
ବରିଜଡ ିସଭଥାପତ ିପଟାଙ୍ଗବି ନ ବିବ୍ଶାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକର ବ ବିକଜଡବିର ଜନସମ୍ପ୍୍ଶ ପଦଯାତ୍ା  
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ଭାରତୀୟ ବାୟସୁେନାସର ‘ପ୍ରଚଣ୍ଡ’ଭାରତୀୟ ବାୟସୁେନାସର ‘ପ୍ରଚଣ୍ଡ’
ମଙ୍ଗଳବାର,  ୪ ଅକ୍ଟାବର, ୨୦୨୨

କ�ୋଲ�ୋତୋ,୩ୋ୧୦(ଏକେନ୍ ସି)

ଭାରତବର୍ଷରର ପ୍ାୟତଃ ସବୁ ସ୍ାନରର 
ଦୁର୍ଷାପଜୂା ପାଳନ କରାଯାଇଥÒରେ ରେଁ 
ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଷାପଜୂା  ନ ଚିଆରା। 
ଏଠାରର ପ୍ତ ଚି ରଳଚି କନ୍ ଚିରର ଦୁର୍ଷାପଜୂା 
ଅନୁଷ୍ ଚିତ ରେବା ସେ ଚିତ ରୋକମାରନ  ୪ରୁ 
୫ ଦଚିନ ଧର ଚି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କର ଚିଥାଆନ୍ଚି। 
ରେରେ  ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗର ଏେ ଚି ପଜୂା ରକବଳ 
ପରମ୍ପରା କ ଚିମା୍ ମରନାରଞ୍ଜନ ଦୃଷ୍ ଚିରୁ ମେତ୍ତ୍ବ 
ବେନ କର ଚି ନଥାଏ, ବରଂ ଆଥ୍ଷକ ଦ ଚିରରୁ 
ମଧ୍ୟ ଏୋର ପ୍ଭାବ ଯରଥଷ୍ ରେ ଚିଛ ଚି।  
ପଶ୍ ଚିମବଙ୍ଗରର ଦୁର୍ଷାପଜୂା ରବରଳ ମା’ଙ୍କ 
ମତୂ୍୍ତି  ରଢ଼ା ଠାରୁ ଅନ୍ାନ୍ ସାଜସଜ୍ା 
ପାଇ ଁ ପ୍ତ ଚିବର୍ଷ ୪୦ େଜାର ରକାଟ ଚି ଟଙ୍କାର  
କାରବାର ରୋଇଥାଏ। ରସେ ଚିପର ଚି ପଜୂା 
କାମକୁ ରନଇ ପ୍ତ୍କ୍ଷ କ ଚିମା୍ ପରରାକ୍ଷ 
ଭାରବ ଅନୂ୍ନ ୩ େକ୍ଷ ରୋକଙୁ୍କ ନ ଚିଯକୁ୍ ଚି 
ସରୁଯାର ମଧ୍ୟ  ମ ଚିଳ ଚିଥାଏ ରବାେଚି ଏ 
ସମ୍ପକ୍ଷରର କରାଯାଇଥÒବା ଏକ ସତ୍ବତନ୍ତ୍ର 
ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ଚିଛ ଚି। ଏଠାରର ପ୍ତ ଚିବର୍ଷ  
ପ୍ାୟ ୪୦ େଜାରରୁ ଅଧÒକ ମଣ୍ଡପରର  

ପଜୂା ରେଉଛ ଚି। ରକବଳ ରକାେକାତା 
ସେରରର େ ିଁ ପଜୂାମଣ୍ଡପ ସଂଖ୍ା ୩ େଜାର 
ରେ ଚିଛ ଚି ରବାେଚି  ପଜୂା କାଯ୍୍ଷ  ସେ ଜଡ଼ଚିତ 
ଅଂଶୀଦାରମାରନ କେ ଚିଛନ୍ଚି। ପଜୂାକୁ ରନଇ 
ରାଜ୍ରର ୩ରୁ ୪ ମାସ ଆଥ ୍ତିକ କାରବାର 
ରବଶ ଭେ ରେ ଚିଥାଏ ରବାେଚି ମଧ୍ୟ ରସମାରନ 
କେ ଚିଛନ୍ଚି। ଏେ ଚିକ୍ରମରର ୪୦୦ଟ ଚି ପଜୂା 

କମ ଚିଟ ଚିକୁ ରନଇ ରଠଚିତ ର�ାରମ �ର ଦୁର୍ଷା 
ଉତ୍ସବ(ଏ�ଏ�ଡଚି)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଥ୍ଷ ର�ାର 
କେ ଚିଛନ୍ଚି, ‘ପଜୂା ରବରଳ ଅତ ଚିକମ୍ ରର 
୪୦ େଜାର ରକାଟ ଚି ଟଙ୍କାର କାରବାର 
ରୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ଷାପଜୂା ଆରମ୍ଭ ରେବାର  
୩ରୁ ୪ ମାସ ପବୂ୍ଷରୁ କାରବାର ଆରମ୍ଭ 
ରୋଇଯାଇଥାଏ।   ଏେ ଚି ସମୟରର ପଜୂା 

ପ୍ସୁ୍ତ ଚି ଏବଂ ମତୂ୍୍ତି ରଢ଼ା ସେ ଚିତ ସାଜସଜ୍ା 
ପାଇ ଁ ପ୍ାୟ ଅରଢ଼ଇରୁ ୩ େକ୍ଷ ରୋକ 
ସାମ ଚିେ ରୋଇଥାଆନ୍ଚି। ରସରତରବରଳ ପଜୂା 
କମ ଚିଟ ଚି ରଡ଼ୁ ଚିକ ରଛାଟ ରଛାଟ ଉରଦ୍ାର ପର ଚି 
ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ ରରେଣୀର ରୋକଙୁ୍କ ନ ଚିଯକୁ୍ ଚି ଦ ଚିଅନ୍ଚି। 
୫ ଦଚିନ ଧର ଚି ମା’ଙ୍କ ପଜୂା ପାଇ ଁ ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ରୋକମାରନ ସାମ ଚିେ େୁଅନ୍ଚି। 

ମଣ୍ଡପ ପ୍ସୁ୍ତ ଚି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ଚି ମା’ଙ୍କ ମତୂ୍୍ତି, 
ଇରେକ୍ଟ ଚ୍ିସ ଚିଆନ, ସରୁକ୍ଷା କମ୍ଷୀ, ପଣ୍ଡଚିତ ଓ 
ପଜୂକ , ସାଂସ୍ତୃ ଚିକ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମରର ସାମ ଚିେ 
ରେଉଥÒବା କଳାକାର, ବାଦ୍ଯନ୍ତ୍ର କଳାକାର, 
ରଭାର ଓ କ୍ାଟ ଚିନ ଏବଂ �ୁେ ବ୍ବସାୟୀଙ୍କ 
ଭଳଚି ବେୁ ରରେଣୀର ରପରାଦାରମାନଙୁ୍କ 
ଏେ ଚି ସମୟରର କାମ ମ ଚିଳ ଚିଥାଏ।ରେୀ ର�ାର 
କେ ଚିଛନ୍ଚି, ଆରମ ପରମ୍ପରା ପାଇ ଁ ଦୁର୍ଷାପଜୂା 
କର ଚିଥାଉ ସତ, ରେରେ ଏୋଦ୍ାରା ଅରନକ 
ରୋକଙୁ୍କ ବ ଚି କ ଚିଛ ଚି �ାଇଦା ମ ଚିଳ ଚିଥାଏ। 
ଏୋବ୍ତୀତ �୍ାଶନ, ରଟକ୍ସଟାଇେ୍ସ, 
ରଜାତା, କସରମଟ ଚିକ ସରମତ ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ଖଚୁୁରା ବ୍ବସାୟୀମାରନ ମଧ୍ୟ 
ଭେ ଆୟ କର ଚିଥାଆନ୍ଚି। ରସେ ଚିପର ଚି ବ ଚିଜ୍ାପନ, 
ଟୁର ଆଣ୍ଡ  ଟ୍ାରଭେ, ରୋରଟେ, ରରଷୁ୍ରାଣ୍ଟ, 
�ଚିେ୍ମ ଓ ଏଣ୍ଟରରଟନରମଣ୍ଟ ରକ୍ଷତ୍ରରର ମଧ୍ୟ 
୫ ଦଚିନ ଧର ଚି ଭେ କାରବାର ରୋଇଥାଏ। 
କରରାନା ରଯାରୁ ଁ ବ ଚିରତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ରେୋ 
ପବୂଜା ବନ୍ ରେ ଚିଥÒୋ ରବରଳ ଚଳଚିତ ବର୍ଷ 
ଏେ ଚି କାରବାର ପର ଚିମାଣ ୫୦ େଜାର 
ରକାଟ ଚି ଟଙ୍କା ଛୁଇବଁ ରବାେଚି ଏ�ଏ�ଡଚି 
ସଭାପତ ଚି କାଜେ ସରକାର କେ ଚିଛନ୍ଚି।

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୩ୋ୧୦ (ଏକେନ୍ ସି)

ବାଇଶ ବର୍ଷ ତରଳ ଭାରତ ରଦଖଥିବା ସତ୍ବପ୍ନ ଆଜଚି ପରୂଣ 
ରୋଇଛ ଚି। ଏରତ ବର୍ଷର ପର ଚିରେମ ପରର ରସାମବାର 
ଭାରତୀୟ ବାୟରୁସନାରର ସତ୍ବରଦଶୀ ୋଇଟ କମ୍ାଟ 
ରେେଚିକପ୍ଚର (ଏଲ୍ ସ ଚିଏଚ୍ ) ସାମ ଚିେ ରୋଇଛ ଚି। ଏେ ଚି 
େଢୁଆ ରେେଚିକପ୍ଟରରୁ ପ୍ତ ଚି ମ ଚିନ ଚିଟରର ୭୫୦ ରଳୁ ଚି 
ମାଡ଼ କର ଚିରେବ। ପ୍ତ ଚିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ଦଶଟ ଚି 
ଏେସ ଚିଏଚକୁ ବାୟରୁସନାରର ସାମ ଚିେ କର ଚିଛନ୍ଚି। ରସ 
ଏେ ଚି ରେେଚିକପ୍ଟରର ନାମ ପ୍ଚଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ଚି। ରଯାଧପରୁ 
ଏୟାରରବସରର ଏେ ଚି ରେେଚିକପ୍ଚରକୁ ସତ୍ବାରତ 
କରାଯାଇଛ ଚି।  ନବରାତ୍ରୀର ଅଷ୍ମୀରର ପ୍ଚଣ୍ଡକୁ 
ବାୟରୁସନାରର ସାମ ଚିେ କର ଚି ରାଜନାଥ ସ ଚିଂେ ଏେ ଚି 
ରେେଚିକପ୍ଚରରର ଉଡାଣ ଭର ଚିଛନ୍ଚି। ଏେ ଚି ଅବସରରର 
ରସ କେ ଚିଛନ୍ଚି ରଯ ପ୍ଚଣ୍ଡକୁ ବାୟରୁସନାରର ସାମ ଚିେ 
କର ଚିବା ପାଇଁ ନବରାତ୍ରୀଠାରୁ ଭେ ସମୟ ଏବଂ 
ରାଜସ୍ାନ ଭଳଚି ଭେ ସ୍ାନ ଆଉ ମ ଚିଳ ଚିବ ନାେ ିଁ। ଏୋ 
ଭାରତର ବ ଚିଜୟ ରଥ। ଏେସ ଚିଏଚ ସମସ୍ ଆେତ୍ବାନର 
ମକୁାବ ଚିୋ କର ଚିପାର ଚିବ। ଏୋ ଶତରୁକୁ ସେଜରର ଚକମା 
ରଦଇପାର ଚିବ। ଏୋର ନାମ ୋେୁକା ରୋଇଥିରେ ମଧ୍ୟ 

କାମ କଠଚିନ।ଏେ ଚି େଢୁଆ ରେେଚିକପ୍ଟରକୁ େ ଚିନୁ୍ସ୍ାନ 
ଏରରାନଟ ଚିକ୍ସ େଚିମ ଚିରଟଡ (ୋେ) ନ ଚିମ୍ଷାଣ କର ଚିଛ ଚି। 
ସତ୍ବରଦଶୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜ୍ାନରକୌଶଳରର ଏୋକୁ 
ତ ଚିଆର ଚି କରାଯାଇଛ ଚି। ମରୁଭୂମ ଚି, ବର� ପାୋଡଠାରୁ 

ରନଇ ସମସ୍ ପାଣ ଚିପାରରର ଏୋ କାଯ୍ଷ୍ କର ଚିପାର ଚିବ। 
ଏେ ଚି ରେେଚିକପ୍ଟରରର ଆଣ୍ଟଚି ଟ୍ାଙ୍କ ଏବଂ ଆକାଶରୁ 
ଆକାଶକୁ ମାଡ଼ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ରକ୍ଷପଣାସ୍ତ୍ର 
ୋର ଚିଛ ଚି। ଏୋ ଆକାଶରୁ ଶତରୁ ଉପରର ତୀକ୍ଷଣ ନଜର 

ରଖିବ। ଏେ ଚି ରେେଚିକପ୍ଟର ଚାରରାଟ ଚି ୭୦ ଏବଂ ୬୮ 
ଏମଏ ରରକଟ ରନଇପାର ଚିବ। ପ୍ଚଣ୍ଡରର �ରଓ୍ବାଡ୍ଷ 
ଇନ�ାରରଡ ସର୍୍ଷ, ସ ଚିସ ଚିଡ ଚି କ୍ାରମରା, ଥମ୍ଷାେ 
ଭ ଚିଜନ ଏବଂ  ରେଜର ରରଞ୍ଜ �ାଇଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ୋର ଚିଛ ଚି। 

ଏୋ ରାତ ଚିରର ମଧ୍ୟ ଅଭଚିଯାନ କର ଚିପାର ଚିବ। ଏୋ 
ଥରରକ ୧୭୫୦ ଗ୍ାମର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରନଇପାର ଚିବ। ଏେ ଚି 
ରେେଚିକପ୍ଟରରର ୧୪୩୦ େସ୍ଷ ପାୱାରର ଦୁଇ ଇଞ୍ଜଚିନ 
ୋର ଚିଛ ଚି। ପ୍ଚଣ୍ଡରର ପାଇେଟଙ୍କ ବ୍ତୀତ ଆଉ ଜରଣ 

ବ୍କ୍ ଚି ବସ ଚିପାର ଚିରବ। ଏେ ଚି ରେେଚିକପ୍ଟର ଚୋଇବା ପାଇଁ 
ପନ୍ର ଜଣ ପାଇେଟଙୁ୍କ ପ୍ଶ ଚିକ୍ଷଣ ଦଚିଆଯାଇଛ ଚି। ପାକ ଚିସ୍ାନ 
ସୀମାକୁ ଦୃଷ୍ ଚିରର ରଖି ପ୍ଚଣ୍ଡକୁ ରାଜସ୍ାନରର ମତୁୟନ 
କରାଯାଇଛ ଚି। ଆମର ଚିକାଠାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଆପାରଚ 

ରେେଚିକପ୍ଚରକୁ ମଧ୍ୟ 
କାଶ୍ମୀରରର ମତୁୟନ 
ରୋଇଛ ଚି। ରସେ ଚିପର ଚି 
ଆସନ୍ା ବର୍ଷ ପ୍ାରମ୍ଭରର 
ରସନାକୁ ମ ଚିଳ ଚିଥିବା 
ୋେୁକା େଢୁଆ 
ବ ଚିମାନକୁ ରବଙ୍ଗାେୁରୁକୁ 
ୋର ଚିଥିବା ଚୀନ ସୀମା 
ନ ଚିକଟରର ମତୁୟନ 
କ ର ା ଯ ଚି ବ । ଏ ଭ ଳଚି 
ସ୍ଚିତ ଚିରର ପଶ୍ ଚିମ ସୀମା 
(ରାଜସ୍ାନ) ରର 

େଢୁଆ ରେେଚିକପ୍ଟରର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ରେଉଥିୋ। 
ରଯାଧପରୁ ସବୁଠାରୁ ପରୁୁଣା ଏୟାରରବସ୍ । ରତଣ ୁ
ଏେସ ଚିଏଚର ପ୍ଥମ ସ୍ତ୍ବାଡ୍ରନକୁ ରଯାଧପରୁରର 
ମତୁୟନ କର ଚିବାକୁ ନ ଚିଷ୍ପତ୍ଚି ନ ଚିଆଯାଇଥିୋ।

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୩ୋ୧୦ (ଏକେନ୍ ସି): ଭାରତ 
ବାୟସୁୀମା ରଦଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇରାନ 
ବ ଚିମାନରର ରବାମା ଥିବା ସଚୂନା ମ ଚିଳ ଚିଛ ଚି। 
ଏେ ଚି ସଚୂନା ମ ଚିଳ ଚିବା ପରର ଭୟର 
ବାତାବରଣ ରଖଳଚିଯାଇଥିୋ। ଦ ଚିଲ୍ୀ, 
ଚଣ୍ଡଚିରଡ଼, ଜୟପରୁରୁ ରଯାଧପରୁ ପଯ୍ଯ୍ଷନ୍ 
ସରକାର, ରଇୁନ୍ା ଏରଜନ୍ସ ଚିଠାରୁ ରନଇ 
ବାୟରୁସନା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ସମରସ୍ ସତକ୍ଷ 
ରୋଇ ଯାଇଥିରେ। ଏେ ଚି ବ ଚିମାନ ପ୍ାୟ ଦୁଇ 
�ଣ୍ଟା ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ଭାରତୀୟ ବାୟସୁୀମାରର 
ରେ ଚିଥିୋ। ଇରାନର ଏେ ଚି ବ ଚିମାନ ପାକ ଚିସ୍ାନ 
ବାୟସୁୀମା ରଦଇ ଭାରତରର ପ୍ରବଶ 
କର ଚିଥିୋ। ରବାମା ସଚୂନା ମ ଚିଳ ଚିବା ପରର 
ବ ଚିମାନ ଉପରର ଦୃଷ୍ ଚି ରଖିବା ପାଇ ଁସରୁଖାଇ 
େଢୁଆ ବ ଚିମାନକୁ ପଠା ଯାଇଥିୋ। ସରୁଖାଇ 
ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରଯାଧପରୁ ଏୟାରରବସରୁ 
ଉଡ଼ାଣ ଭର ଚିଥିୋ।ଏୋ ଇରାନ ବ ଚିମାନର 
ପ ଚିଛା କର ଚି ତାୋକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟସୁୀମା 
ବାୋରର ଛାଡ଼ ଚିଥିୋ। ଏେ ଚି ସମୟରର 
ସରୁକ୍ଷ ଚିତ ଦୂରତା ରଖାଯାଇଥିୋ ରବାେଚି 
ଭାରତୀୟ ବାୟରୁସନା ପକ୍ଷରୁ କୁୋଯାଇଛ ଚି। 
ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ମୋନ ଏୟାର ବ ଚିମାନରର 
ରବାମା ଥିବା ରନଇ ୋରୋର ଏଟ ଚିସ ଚି ଦ ଚିଲ୍ୀ 
ଏୟାର ଟ୍ା�ଚିକ କରଣ୍ଟା୍େର (ଏଟ ଚିସ ଚି)କୁ 

ସଚୂନା ରଦଇଥିୋ। ପରର ଦଚିଲ୍ୀ ଏଟ ଚିସ ଚି 
ପାଇେଟଙୁ୍କ ଏୋର ସଚୂନା ରଦଇଥିୋ। 
ବ ଚିମାନକୁ ଜୟପରୁ ଏବଂ ଚଣ୍ଡଚିରଡ଼ରର 
ଅବତରଣ ୋର ଚି ବ ଚିକଳ୍ପ ଦ ଚିଆ ଯାଇଥିୋ। 
କ ଚିନୁ୍ ପାଇେଟ ଅବତରଣ କର ଚିବାକୁ ମନା 
କର ଚି ରଦଇଥିରେ। ଦଚିଲ୍ୀରର ଅବତରଣ 
ପାଇ ଁ ରସ ଅନୁମତ ଚି ମାର ଚିଥିରେ। ରତରବ 

ଏୋକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିୋ। କ ଚିଛ ଚି 
ସମୟ ପରର ଇରାନ ଏରଜନ୍ସ ଚି ବ ଚିମାନରର 
ରବାମା ନ ଥିବା କେ ଚିଥିୋ। ପରର ବ ଚିମାନ 
ଚୀନ ଅଭଚିମରୁଖ ଉଡ଼ାଣ ଭର ଚିଥିୋ।

 �ପ୍ରତ ିମନିଟିକର 
୭୫୦ ଗଳୁମିାଡ଼ 
କ୍ଷମତା

 �ଉଡ଼ାଣ ଭରକିେ 
ପ୍ରତରିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

ଇରାନ ବମିାନକର କବାମା୍ୁ କନଇ ହଇଚଇ

  ଏସ୍କଟ୍ଟ ୍ର ିସ୍ରୀମା 
ବାହାକର ଛାଡ଼େିା 
ସକୁ�ାଇ େଢୁଆ ବମିାନ

  ଚ୍ରୀନକର ୍ୋ 
ଅବତରଣ

କତକେରୋନ,୩ୋ୧୦ (ଏକେନ୍ ସି): ଇରାନରର 
େ ଚିଜାବ ବ ଚିରରାଧୀ ପ୍ଦଶ୍ଷନ ଦ ଚିନକୁ ଦ ଚିନ 
ଉଗ୍ ରେବାରର ୋର ଚିଛ ଚି। େ ଚିଜାବ ବ ଚିରରାଧୀ 
ପ୍ଦଶ୍ଷନରର  େକ୍ଷ େକ୍ଷ ରୋକ ରାସ୍ାକୁ 
ଓହ୍ାଇଛନ୍ଚି।  ଇତ ଚିମଧ୍ୟରର ବ ଚିରକ୍ଷାଭକାରୀ 
ଜରଣ ପେୁ ଚିସ ମଖୁ୍ କରଣ୍୍ଷେ ଅବଦୋେ ଚିଙୁ୍କ 
େତ୍ା କର ଚିଛନ୍ଚି। ରସରପ୍ଟମର୍ ମଧ୍ୟଭାରରୁ 
ଏେ ଚି ବ ଚିରକ୍ଷାଭ ପ୍ଦଶ୍ଷନ ଚାେଚିଛ ଚି। ପେୁ ଚିସ 
ଏୋକୁ ବନ୍ କର ଚିବା ପାଇ ଁ ଦମନ େୀଳା 
ଚଳାଇଛ ଚି। ଏ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ପେୁ ଚିସ ରଳୁ ଚିରର 
୧୩୩ ରୋକ ପ୍ାଣ େରାଇରେଣ ଚି। ରତରବ 
ପେୁ ଚିସ ମଖୁ୍ଙୁ୍କ େତ୍ା ପରର ସରକାର 
ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟାର କର ଚି ଏେ ଚି ଆରନ୍ାଳନକୁ 
ଦମନ କର ଚିପାରନ୍ଚି। ଏୋକୁ ରନଇ ରୋରକ 
ଭଯଭୀତ। ସେରକୁ ସରୁକ୍ଷାବାେ ଚିନୀ 

ର�ରାଉ କର ଚିରନଇଛ ଚି। ରୋକଙ୍କ ଉପରର 
ଏରକ-୪୭ ଏବଂ ସଟରନ୍ସରୁ ରଳୁ ଚି ମାଡ଼ 
କରାଯାଉଛ ଚି। ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ କରଣ୍୍ଷେଙ୍କ 
ରନତୃତତ୍ବରର କୁଦ୍ତିସ୍ାନର ମାର ଚିୱାନରର ପେୁ ଚିସ 
ବ ଚିରକ୍ଷାଭକାରୀଙ୍କ ବ ଚିରରାଧରର ଅଭଚିଯାନ 

ଚଳାଇଥିୋ। ରମାରାେ ପେୁ ଚିସ ରେପାଜତରର 
କୁଦ୍ଷ ଜାତ ଚିର ଯବୁତୀ ମେସା ଅମ ଚିନ ଚିଙ୍କ ମତୁୃ୍ 
ରୋଇଥିୋ। ଏୋ ପରଠାରୁ େ ଚିଜାବ ଏବଂ 
ସରକାରଙ୍କ ବ ଚିରରାଧରର ରୋକଙ୍କ ରକ୍ରାଧ 
ବୃଦ୍ ଚି ପାଇଥିୋ।ଏରବ ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ରନତା 
ଅୟାତୁଲ୍ା ଖାରମରନଇ ଏେ ଚି ପ୍ସଙ୍ଗରର ମେୁଁ 
ରଖାେଚିଛନ୍ଚି। ରସ େ ଚିଜାବ ବ ଚିରରାଧୀ ବ ଚିରକ୍ଷାଭ 
ପ୍ଦଶ୍ଷନକୁ ଦଙ୍ଗା ସେ ତୁଳନା କର ଚିଛନ୍ଚି। 
ଏୋକୁ ଆରମର ଚିକା ଏବଂ ଇସ୍ାଏେର 
ରଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେ ଚିଛନ୍ଚି। େୃଦୟ କାମ ନ କର ଚିବାରୁ 
ପେୁ ଚିସ ରେପାଜତରର ମେସାଙ୍କ ମତୁୃ୍ 
ରୋଇଥିୋ। ଏୋକୁ ରନଇ ସାରା ରଦଶର 
ବ ଚିରକ୍ଷାଭ ପ୍ଦଶ୍ଷନ ଆରମ୍ଭ ରୋଇଥିୋ। 
ଇରାନକୁ ଅସ୍ଚିର କର ଚିବା ପାଇ ଁ ଏୋ 
ବ ଚିରଦଶୀଙ୍କ ରଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରବାେଚି ରସ କେ ଚିଛନ୍ଚି।

୪୦ ହଜାର ସ�ାଟରି �ାରବାରପଶ୍ମିବଙ୍ଗକର 
ଦୁଗ୍ଟାପଜୂା

୩ େକ୍ଷ କୋ୍ଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ ି୩ େକ୍ଷ କୋ୍ଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ ି

ଇରାନକର ଉଗ୍ର କହଉଛ ିହଜିାବ ବକିରାଧ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଟନ

 �ପେୁସି ମ�ୁ୍ୟଙୁ୍ ହତ୍ୟା
 �ଗଳୁକିର ଗୋଣ ି୧୩୩ 
ଜ୍ରୀବନ

 �ମହୁଁ କ�ାେକିେ ର୍ରୀର୍ଟ 
କନତା �ାକମକନଇ 

 �ରଡ଼ଯନ୍ତ ୍ରଛିନ୍ ି
ଆକମର ି୍ ା-ଇସ୍ାଏେ

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୩ୋ୧୦(ଏକେନ୍ ସି): ଏରବ ସାରା ରଦଶ ଉତ୍ସବମଖୁର। 
ନବରାତ୍ର ଏବଂ ଦଶୋରା ପାଇ ଁ ଉତ୍ର ଠାରୁ ଦକ୍ଷ ଚିଣ ଏବଂ 
ପବୂ୍ଷରୁ ପଶ୍ ଚିମ ଯାଏ ଁ ସବୁଠ ଚି ମା’ ଦୁର୍ଷାଙ୍କ ଅାରାଧନା ସେ ଚିତ 
ନୃତ୍ ରୀତରର ମଜଚି ରେ ଚିଛନ୍ଚି ରେଦ୍ାଳୁ। ରେରେ ଏେ ଚି ସମୟରର 
ରଦଶର ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ ଭାରରୁ ଆସ ଚିଛ ଚି ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଅରନକ 
ରାଜ୍ରର ନାଚ, ରୀତ ରବରଳ େୃଦ�ାତରର ପ୍ାଣ ୋରାଇ 

କ ଚିଛ ଚି ରୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛ ଚି। ମୋରାଷ୍ଟ୍ର, ରଜୁରାଟ ଏବଂ 
ଉତ୍ରପ୍ରଦଶରର ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ �ଟଣାରର ୪ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ ରେବା 
ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ଚିଛ ଚି। ମୋରାଷ୍ଟ୍ର ପାେ�ର ଜଚିଲ୍ାରର 
ରତକାେଚି ବ ଚିଳମ୍ ଚିତ ରାତ ଚିରର ରର୍ ବା ରଖଳଚିବା ରବରଳ ଜରଣ 
ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍ ରୋଇଥÒୋ ରବରଳ ରସଠାରର ଉପସ୍ତ ଥÒବା 
ତାଙ୍କ ବାପା ଉକ୍ ଯବୁକଙୁ୍କ େସ୍ ଚିଟାେ ରନଇଥÒରେ। ରେରେ 

ଡାକ୍ର ଯବୁକଙୁ୍କ ମତୁୃ୍ ର�ାରଣା କର ଚିବା ପରର ରସଠାରର 
ବାପା ମଧ୍ୟ େୃଦ�ାତରର ପ୍ାଣ ୋରାଇଥÒବା ଜଣାପଡ଼ଚିଛ ଚି। 
ରଜୁରାଟ ଆନନ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜରଣ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍ 
ରୋଇଛ ଚି। ରସେ ଚିପର ଚି ଉତ୍ରପ୍ରଦଶରର �ରତପରୁ ଜଚିଲ୍ାରର 
ରାମ େୀଳା ଚାେୁଥÒୋ ରବରଳ େନୁମାନ ଭୂମ ଚିକାରର ଅବତୀଣ୍୍ଷ 
ରୋଇଥÒବା ଜରଣ ଯବୁକଙ୍କ ମଞ୍ଚରର ମତୁୃ୍ ରୋଇଛ ଚି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକର 
ଚାେଗିକେ ବାପା-ପଅୁ

ଉତ୍ସବକର ନାଚଗ୍ରୀତ 
କବକଳ ୪ ଜଣଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ

୬ ରାଜ୍ୟ  ପାଇଁ ଉପନବ୍ିାଚନ ବଜି୍ଞପ୍ ି
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୩ୋ୧୦(ଏକେନ୍ ସି): ଓଡ଼ଚିଶା ସରମତ ୬ ରାଜ୍ର ୭ଟ ଚି ବ ଚିଧାନସଭା 
ଆସନ ୋର ଚି ଉପ ନ ଚିବ୍ଷାଚନ ତାର ଚିଖ ର�ାରଣା କରାଯାଇଛ ଚି। ଏେ ଚିସବୁ ରାଜ୍ରର  
ଆସନ୍ା  ନରଭମ୍ ୩ ତାର ଚିଖରର  ଉପ ନ ଚିବ୍ଷାଚନ କରାଯ ଚିବା ସେ ଚିତ ରସେ ଚି ମାସ 
୬ ତାର ଚିଖରର ରଭାଟ ରଣନା କରାଯ ଚିବ ରବାେଚି ରସାମବାର ମଖୁ୍ ନ ଚିବ୍ଷାଚନ 
କମ ଚିସନ କାଯ୍ଷ୍ାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବ ଚିଜ୍ପ୍ ଚି ପ୍କାଶ କରାଯାଇଛ ଚି। ରଯଉଁସବୁ ରାଜ୍ରର 
ମତଦାନ ରେବ ରସରଡୁ ଚିକ ରେୋ ମୋରାଷ୍ଟ୍ର, ବ ଚିୋର, ଓଡ଼ଚିଶା, ରତରେଙ୍ଗାନା, 
ଉତ୍ରପ୍ରଦଶ  ଏବଂ େର ଚିୟାଣା। ଚଳଚିତ ମାସ  ୧୪ ତାର ଚିଖ ପ୍ାଥ୍ଷୀମାନଙ୍କର 
ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖେର ରଶର ତାର ଚିଖ ରେ ଚିଛ ଚି। ୧୫ ତାର ଚିଖରର ନାମାଙ୍କନ 
ପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ କରାଯ ଚିବ। ପ୍ାଥ୍ଷୀପତ୍ର ପ୍ତ୍ାୋର ରଶର ତାର ଚିଖ ୧୭ ତାର ଚିଖ 
ରେ ଚିଛ ଚି।  ଓଡ଼ଚିଶାର ଧାମନରର ନ ଚିବ୍ଷାଚନୀ ମଣ୍ଡଳରର ଉପନଚିବ୍ଷାଚନ ରେବ।

ପଙ୍କଜ ଇେ ିନ୍ୟାେନାଲ ଆଇ�ନ୍ 
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୩ୋ୧୦(ଏକେନ୍ ସି): ଓଟ ଚିଟ ଚି ପ୍ାଟ�ମ୍ଷରର 
ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ ରୱବ ସ ଚିର ଚିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରର ସତ୍ବତନ୍ତ୍ର ପର ଚିଚୟ ସଷୃ୍ ଚି 
କର ଚିପାର ଚିଥÒବା ଅଭ ଚିରନତା ପଙ୍କଜ ତ୍ର ଚିପାଠୀଙୁ୍କ ନ ଚିଜର 
ନ୍ାସନାେ ଆଇକନ୍ କର ଚିବାକୁ  ମଖୁ୍ ନ ଚିବ୍ଷାଚନ 
ଆରୟାର ନ ଚିଷ୍ପତ୍ଚି ରନଇଛନ୍ଚି। ଆରୟାରର ମଖୁ୍ 
ନ ଚିବ୍ଷାଚନ ଅଧିକାରୀ ରାଜୀବ କୁମାର ରସାମବାର 
ଏେ ଚି ର�ାରଣା କର ଚିଛନ୍ଚି। ନ ଚିବ୍ଷାଚନ ରବରଳ ରଭାଟ୍ 
ପ୍ତ ଚିଶତ ବୃଦ୍ ଚି ଏବଂ ଶତପ୍ତ ଚିଶତ ରଭାଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ଚାର କର ଚିବାକୁ ନ ଚିବ୍ଷାଚନ 
ଆରୟାର ଜାତୀୟ ଆଇକନ୍ କ ଚିମ୍ା ବ୍ାଣ୍ଡ ଆମ୍ାସାଡର ଭାବରର  ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରର 
ପ୍ତ ଚିଷ୍ ଚିତ ବ୍କ୍ ଚିତ୍ୱମାନଙୁ୍କ ବାଛ ଚିଥାନ୍ ଚି।  ପବୂ୍ଷରୁ ଟ ଚିମ୍ ଇଣ୍ଡଚିଆ ବ୍ାଟ୍ସମ୍ାନ୍ ରଚରତଶ୍ୱର 
ପଜୂାରା, ମରେନ୍ଦ୍ର ସ ଚିଂ ରଧାନ ଚିଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ାଣ୍ଡ ଆମା୍ସାଡର  କରାଯାଇସାର ଚିଛ ଚି।

‘ସେଶସର ରାକ୍ଷେ ୋଜଛି ିୋରଦି୍୍ୟ’
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୩ୋ୧୦(ଏକେନ୍ ସି): ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ କାରଣକୁ 
ରନଇ ଦାର ଚିଦ୍୍ ରାକ୍ଷସ ଏରବ ସାରା ରଦଶକୁ 
ଗ୍ାସ କର ଚିଛ ଚି। ରବକାରୀ ସମସ୍ା ସେ ଚିତ ସାମାଜଚିକ 
ଅସମାନତା ଏବଂ ଆଥ୍ଷକ ସଙ୍କଟ ଏକ ଦୁଃସ୍ 
ବାତାବରଣ ସଷୃ୍ ଚି କର ଚିଛ ଚି ରବାେଚି ଆରଏସ୍ ଏସ୍  
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦତ୍ାରତ୍ରୟ  ରୋସାବାରେ 
କେ ଚିଛନ୍ଚି। ବ ଚିରଜପ ଚିର ଆଦଶ୍ଷରତ ସେରଯାରୀ  
ଭାରବ ଆରଏସ୍ ଏସ୍  ମଧ୍ୟ ଏେ ଚି ପ୍ସଙ୍ଗରର ସରକାରଙୁ୍କ ର�ର ଚିବାକୁ ପଛାଇ 
ନାେ ିଁ।  ଏ ସମ୍ପକ୍ଷରର ସଂ� ପକ୍ଷରୁ ପ୍କାଶ ପାଇଥିବା ବାର୍ତିକ ର ଚିରପାଟ୍ଷ କାଡ଼୍ଷରର 
ଏସବୁ ଉରଲ୍ଖ କରାଯାଇଛ ଚି। ବତ୍୍ଷମାନ ରଦଶରର ୨୦ ରକାଟ ଚି ରୋକଙ୍କର 
ଆଥ ୍ତିକ ସ୍ତ ଚି ଅତ୍ନ୍ ରମ୍ଭୀର ରେ ଚିଛ ଚି। ଏଥିପାଇ ଁ ରଦଶରର ରତ କ ଚିଛ ଚି ଦଶନ୍ ଚି ଧର ଚି 
ରଦଖାଯାଇଥÒବା ଦୁବ୍ଷଳ ଅଥ୍ଷରନୈତ ଚିକ ରୂପରରଖକୁ ଦତ୍ାରତ୍ରୟ ଦାୟୀ କର ଚିଛନ୍ଚି।

ମେଲୀଶରୂ,୩ୋ୧୦(ଏକେନ୍ ସି):  କଂରଗ୍ସ ରନତା ରାେୁେ ରାନ୍ୀଙ୍କ ରନତୃତତ୍ବରର ଭାରତ 
ରଯାରଡା ଯାତ୍ରା ଜାର ଚି ରେ ଚିଛ ଚି। ଏରବ କଣ୍୍ଷାଟକରର ଏେ ଚି  ଚାେଚିଥÒୋ ରବରଳ ଏଥÒରର 
ସାମ ଚିେ ରେବା ପାଇ ଁକଂରଗ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରସାନ ଚିଆ ରାନ୍ୀ ମେୀଶରୂରର ପେଞ୍ଚ ଚିଛନ୍ଚି। ରସ 
ରରୁୁବାର ଏେ ଚି ଯାତ୍ରାରର ସାମ ଚିେ ରେରବ।ଦୀ�୍ଷ ଦ ଚିନ ପରର ରସାନ ଚିଆ ରକୌଣସ ଚି ସାବ୍ଷଜନୀନ 
କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମରର  ରଯାରରଦବାକୁ ଯାଇଛନ୍ଚି। ଅନ୍ପକ୍ଷରର ରାେୁେ ରସାମବାର କଣ୍୍ଷାଟକରର  
ଯାତ୍ରା ସମୟରର ରରାଟ ଚିଏ ଦ ଚିନରର ମଠ, ମସଜଚିଦ୍  ଏବଂ ରୀଜ୍ଷା ପର ଚିଦଶ୍ଷନ କର ଚିଛନ୍ଚି। 
କ ଚିନୁ୍ ‘କଣ୍୍ଷାଟକ �ରଟା’ରର ରାେୁେଙ୍କ �ରଟାକୁ ରନଇ  କଣ୍୍ଷାଟକ ନବ ନ ଚିମ୍ଷାଣ ସମ ଚିତ ଚି 
ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ ବ ଚିରରାଧ କରାଯାଇଛ ଚି। ଏେ ଚି ପତାକାର ମମ୍ଷ କ ଚିଛ ଚି ଭ ଚିନ୍ନ ରେ ଚିଥÒୋ ରବରଳ 
ଏଥÒରର ରାେୁେଙ୍କ �ରଟା ସାମ ଚିେ କର ଚିବା କଂରଗ୍ସ ପାଇ ଁଆରଦୌ ସମ ଚିଚୀନ ରୋଇ ନାେ ିଁ 
ରବାେଚି କୁୋଯାଇଛ ଚି। ଏଥÒପାଇ ଁରାେୁେ କ୍ଷମା ପ୍ାଥ୍ଷନା କରନୁ୍ ରବାେଚି ସମ ଚିତ ଚି ପକ୍ଷରୁ ଦାବ ଚି 
କରାଯାଇଛ ଚି। ରସପରଟ କଂରଗ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନ ଚିବ୍ଷାଚନ ପାଇ ଁପ୍ଚାରପ୍ସାର ରଜାରଦାର 
ରୋଇଥÒବା ରବରଳ ରକୌଣସ ଚି ପ୍ାଥ୍ଷୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରର ଦଳୀୟ ପଦାଧÒକାରୀ ପ୍ଚାର ନକର ଚିବାକୁ 
ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନ ଚିରଦ୍୍ଷଶନାମା ଜାର ଚି କରାଯାଇଛ ଚି।

ପ୍ରଥମ ସ୍ବକଦଶଲୀ ଲଢୁଆ କେଲସି�ପ୍ଟରପ୍ରଥମ ସ୍ବକଦଶଲୀ ଲଢୁଆ କେଲସି�ପ୍ଟର

ଭାରତ କଯାକଡ଼ା ଯାତ୍ା ପାଇଁ ମହ୍ରୀରରୂକର କସାନଆି

‘�ର୍୍ାଟ� ପତା�ା’ସର ରାହୁଲଙ୍କ ଫସଟା�ୁ ବସିରାଧ

ଅେମ୍ମଦୋବୋଦ,୩ୋ୧୦(ଏକେନ୍ ସି): ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ଚି 
ରଦ୍ୌପଦୀ ମମୁୁ୍ଷ ଦୁଇ ଦ ଚିନ ଚିଆ ରସ୍ରର ଯାଇ 
ରସାମବାର ଅେମଦାବାଦରର ପେଞ୍ଚ ଚିଛନ୍ଚି। 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ଚି ରେବା ପରର ରଜୁରାଟକୁ 
ଏୋ ତାଙ୍କର ପ୍ଥମ ରସ୍। ରସ୍ର ପ୍ଥମ 
ଦଚିନରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ଚି 
ସାବରମତୀ ରାନ୍ୀ 
ଆରେମରର ପେଞ୍ଚ ଚି 
ପଷୁ୍ପମାେ୍ ଅପ୍ଷଣ 
କର ଚିବା ସେ ଚରଖା 
ବୁୋଇ ମୋତ୍ା 
ରାନ୍ୀଙୁ୍କ ରେଦ୍ାଞ୍ଜଳଚି 
ଅପ୍ଷଣ କର ଚିଛନ୍ଚି। 
ଏେ ଚି ସମୟରର 
ରାଜ୍ପାଳ ଆଚାଯ୍୍ଷ  ରଦବବ୍ତ ଏବଂ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂରପନ୍ଦ୍ର ପରଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ 
ସେ ଉପସ୍ଚିତ ଥିରେ।ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ଚି ମମୁ ୁ୍ଷ ରାନ୍ୀ 
ଆରେମରର ମୋତ୍ା ରାନ୍ୀଙ୍କ ଜୀବନ 

ଏବଂ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମକୁ ଦଶ୍ଷାଉଥିବା 
ଅଭଚିରେଖାରାର ପର ଚିଦଶ୍ଷନ କର ଚିଥିରେ। 
ଏଡାବ୍ତୀତ ରସ ମୋତ୍ା ରାନ୍ୀଙ୍କ 
ବାସଭବନ େୃଦୟକୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ପର ଚିଦଶ୍ଷନ 
କର ଚିଥିରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ଚି 

ରଜୁରାଟ ବ ଚିଶ୍ୱବ ଚିଦ୍ାଳୟରର ମେ ଚିଳାମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁ ଏକ ଷ୍ାଟ୍ଷଅପ୍ ପା୍ଟ�ମ୍ଷ ଆରମ୍ଭ 
କର ଚିବା ସେ ଚିତ ଆଦଚିବାସୀ କେ୍ାଣ ସେ 
ଜଡଚିତ ପ୍କଳ୍ପର ଉଦ�ାଟନ କର ଚିରବ।

ୋବରମତୀ ଆଶ୍ରମସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିସଦ୍ୌପେୀ ମମୁ ୁ୍

�ସିଭ,୩ୋ୧୦(ଏକେନ୍ ସି): ରୁର-ୟରୁକ୍ରନ 
ୟଦୁ୍ ଆେୁର ଚି ଭୟଙ୍କର ରେବାର ଆଶଙ୍କା 
ବଢଚିଛ ଚି। ରୁର କବଜା କର ଚିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ 
ରରାଟ ଚିକ ପରର ରରାଟ ଚିଏ ୟରୁକ୍ରନ ଛଡ଼ାଇ 
ରନଉଥÒବାରୁ ରୁର ଚିଆ ଅଧିକ ଆକ୍ରମକ 
ରେବାରର ୋର ଚିଛ ଚି। ଏୋ ପରମାଣ ୁ
ଯଦୁ୍ରର ପର ଚିଣତ ରେବାର ଆଶଙ୍କା ରଦଖା 
ରଦଇଛ ଚି।ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ଚି ପତୁ ଚିନ ୋେକା ପରମାଣ ୁ
ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ବୋର କର ଚିବାକୁ ନ ଚିଜ କମାଣ୍ଡରଙୁ୍କ 
ପରାମଶ୍ଷ ରଦଇଛନ୍ଚି। ଏରବ ୋୟମନରୁ 

ରସନା େଟ ଚିବାକୁ ରୁର ପ୍ତ ଚି ଅପମାନ ଭାରବ 
ରଦଖାଯାଉଛ ଚି। କାରଣ ଏେ ଚି ସ୍ାନ ରଡାରନସ୍ 
ପ୍ରଦଶର ଅଂଶ ଥିୋ। ରୁରରର ଏେ ଚି ସେରର 
ବ ଚିେୟ ରୋଇସାର ଚିଛ ଚି। ଏୋସରତ୍ତ୍ବ ୟରୁକ୍ରନ 
ରସନା ଏୋକୁ କବଜା କର ଚିରନଇଛନ୍ଚି। 
ଯାୋକୁ ରନଇ ରୁର ରସନା ରତ ୨୪ �ଣ୍ଟା 
ମଧ୍ୟରର ୨୯ ଥର ଆକ୍ରମଣ କର ଚିଛ ଚି। ଏେ ଚି 
ଆକ୍ରମଣରର ରୁର ରସନାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ଭଣ୍ଡାର, ଆଣ୍ଟଚି ଏୟାରକ୍ରା�୍ଟ ମ ଚିସାଇେ ସ ଚିଷ୍ମ  
ଏବଂ କମାଣ୍ଡ ରପାଷ୍ ଧତ୍ବଂସ ରୋଇଯାଇଛ ଚି।

ୟସୁରେନସର ପରମାଣ ୁଆରେମଣ �ରପିାସର ରୁଷ୍ 
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88 ନ ଜାନାମ ିଦାନଂ ନ ଚ ଧ୍ାନଯ�ାଗଂ,
ନ ଜାନାମ ିତନ୍ତଂ ନ ଚ ଯ୍ରୋତ୍ରମନ୍ତମ୍ ।

ନ ଜାନାମ ିପଜୂାଂ ନ ଚ ନ୍ାସଯ�ାଗଂ,
ଗତସି୍ତ୍ଂ ଗତସି୍ତ୍ଂ ତ୍ୱଯମକା ଭବାନୀ 

-ଭବାନୀ ଅଷ୍ଟକମ୍  

ପ୍ରକେସର ହକର୍ୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ
ଭୁବଯନଶ୍ବର, ଯମା: ୮୭୬୩୭୦୬୬୯୫

ଡାକ୍ତର ୍ୃଷ୍ଣକ୍ଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
ଭୁବଯନଶ୍ୱର, ଯମା:୯୪୩୭୫୬୬୩୨୪
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‘ମାକ୍କଯଡେୟ ପରୁାଣ’ର ଯଦବୀତତ୍ତ୍ୱ ଉପଯର 
ଆଧାରତି ଏକ ବଶିଷି୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଛ ି
‘ସପ୍ତଶତୀ ଚଡେୀ’। ଯତରଯଗାଟ ି ଅଧ୍ାୟ 

ବଶିଷି୍ଟ ଉକ୍ତ ପବତି୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଯର ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାୋମାୟା 
ମା’ ଦୁଗ୍କାଙ୍କର ଆବଭି୍କାବ, ମେମିା, ପରାକ୍ରମ, 
ଭକ୍ତ ି ଏବଂ ଯଦବତାମାନଙୁ୍କ ସରୁକ୍ା ପ୍ରଦାନ ତଥା 
ରାଜା ସରୁଥଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ ଯେରପିାଇବା, 
‘ସମାଧି’ନାମକ ଯବୈଶ୍ଙ୍କର ଯମାେନାଶ ଓ 
ଜ୍ାଯନାଦୟ ଇତ୍ାଦ ି ବଷିୟ ଖବୁ୍  ସନୁ୍ଦର ଭାବଯର 
ବର୍୍କନା କରା�ାଇଛ।ି ସନାତନ ଧମ୍କ ପରମ୍ପରାଯର 
ମୋଭାରତ ଅନ୍ତଗ୍କତ ଶ୍ୀମଦ୍ଭଗଦ୍ ଗୀତା - ଯ�ଭଳ ି
ଏକ ନତି୍ପାଠ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଠକି୍  ଯସେଭିଳ ି ମାକ୍କଯଡେୟ 
ପରୁାଣ ଅନ୍ତଗ୍କତ ଯଦବୀ ମାୋତ୍୍ ସମତ୍ଳତି ସପ୍ତଶତୀ 
ଚଡେୀ ମଧ୍ ଅଯନକଙ୍କର ନତି୍ପାଠ୍। ବଯିଶଷତଃ, 
ଶାରଦୀୟ ପଜୂାମଯୋତ୍ସବ ଅବସରଯର ନବରାତ୍ର ି
ସମୟଯର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଯତ୍କ ଭାରତୀୟ େନୁି୍ଦଙ୍କ 
ଘଯର ତଥା ଦୁଗ୍କା ପଜୂାମଡେପଯର ସପ୍ତଶତୀ ଚଡେୀ 
ପାଠ କରା�ାଇଥାଏ। ନବରାତ୍ର ି ସମୟଯର ଯ�ଉଁ 
ନବଦୁଗ୍କାଙୁ୍କ ଯଦବୀ ମାୋତ୍୍ ପାଠ ମାଧ୍ମଯର 
ଆରାଧନା କରା�ାଇଥାଏ, ଯସମାଯନ ଯେଯେ - (୧) 
ଯଶୈଳପତୁ୍ରୀ (୨) ବ୍ରହ୍ମଚାରଣିୀ (୩) ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ା (୪) 
କୁଷ୍ାଡୋ (୫) ସ୍କନ୍ଦମାତା (୬) କାତ୍ାୟନୀ (୭) 
କାଳରାତ୍ର ି(୮) ମୋଯଗୌରୀ ଏବଂ (୯) ସଦି୍ଦିାତ୍ରୀ। 
ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା’ ଦୁଗ୍କାଙ୍କର ଏେ ିସ୍ୱରୂପଙୁ୍କ ଆରାଧନା 
କଯେ ସଦି୍,ି ବୁଦ୍,ି �ଶ, ବଳ, ଆୟଃୁ, ଆଯରାଗ୍, 
ବଦି୍ା ଓ ସମଦୃ୍ ି ମଳିଥିାଏ। ସଂସ୍କତୃ ସାେତି୍ 
ବାଙ୍ୟର ଅତ୍ନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ମୋପରୁାଣ ମାକ୍କଯଡେୟ 
ପରୁାଣ ଏବଂ ଯଦବୀ ମାୋତ୍୍କୁ ଆଧାର କର ି
ରେଥିିବା ଏୋର ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍କ ଅଂଶ ସପ୍ତଶତୀ ଚଡେୀ 
ରଚନା କଏି କରଛିନ୍ତ ି ଏବଂ ଯସ ରଚୟତିା ଯକଉଁ 
ସ୍ାନର ବାସନି୍ଦା, ତାୋ ମଖୁ୍ ଭାବଯର ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧର 
ଆଯୋଚ୍ ବଷିୟ। 

 ଅଷ୍ଟାଦଶ ମୋପରୁାଣ ମଧ୍ଯର ମାକ୍କଯଡେୟ 
ପରୁାଣ ଏକ ଅତ୍ନ୍ତ ପରୁାତନ ଏବଂ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍କ 
ପରୁାଣ ଅଯଟ। ଏୋର ରଚୟତିା ଯେଉଛନ୍ତ ି ପ୍ରସଦି୍ 
ଋଷ ି ମାକ୍କଯଡେୟ। ମକୃଡୁେଙ୍କର ପତୁ୍ର ମନୁ ି ମାକ୍କଯଡେୟ 
ଯେଉଛନ୍ତ ିଚରିଞ୍ୀବୀ ମୋତ୍ା; ଯ� କ ିପ୍ରଳୟକାଳଯର 
ସମ୍ପରୂ୍୍କ ବସନୁ୍ଧରା ଏକାର୍୍କବୀଭୂତ ଯେୋ ପଯର ମଧ୍ 
ଜୀବତି ରେଥିିଯେ ଏବଂ ମୋପ୍ରଭୁ ପରୁୁଯଷାତ୍ତମଙ୍କର 
କରୁଣାରୁ ପ୍ରଳୟଜଳଯର ଭାସ ି ଆସ ି ଓଡ଼ଶିାର 
ପରୁୁଯଷାତ୍ତମଯକ୍ତ୍ରଯର ୋଗଥିିବା ବଷିୟ ଅନ୍ତମ 
ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସ୍କନ୍ଦପରୁାଣଯର ଉଯଲେଖ କରା�ାଇଛ।ି

 ସ୍କନ୍ଦ ପରୁାଣର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ାୟଯର ମନୁ ି
ମାକ୍କଯଡେୟଙ୍କର ଚରତି ବର୍୍କନା କରା�ାଇଛ।ି 
ପ୍ରଳୟକାଳଯର ସମଗ୍ରପଥୃିବୀ ଜଳମଗ୍ନ 
ଯୋଇ�ବିା ପଯର ଯକବଳ ଦୁଇଜଣ ସରୁକ୍ତି 
ରେଥିିଯେ। ଜଯଣ ଭଗବାନ୍  ନାରାୟଣଙ୍କର 
ବକ୍ଃସ୍ଳଯର ରେଥିିବା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମୋେକ୍ଷୀ 
ଏବଂ ଦ୍ତିୀୟ - ଓଡ଼ଶିାର ପରୁୁଯଷାତ୍ତମ ଧାମ। 
ଯେଯେ ସପ୍ତକଳ୍ପପ�୍କ୍ନ୍ତ ଆୟଷୁ ଧାରଣ କରଥିିବା 

ଚରିଞ୍ୀବୀ ମାକ୍କଯଡେୟ ମନୁ ି ଏେ ି ସମୟଯର 
ପ୍ରଳୟଜଳଯର ନମିଗ୍ନ ଯୋଇ ଯକଉଁ ସ୍ାନଯର 
ମଧ୍ ଆଶ୍ୟ ୋଭ କରପିାରଯିେ ନାେ ିଁ। ଇତସ୍ତଃ 
ଭ୍ରମଣପବୂ୍କକ ମୋପ୍ରଭୁ ପରୁୁଯଷାତ୍ତମ ଜଗନ୍ାଥଙ୍କ 
ସଦୃଶ ପରୁୁଯଷାତ୍ତମଯକ୍ତ୍ର ଏବଂ ତନ୍ଧ୍ଯର ଏକ 
କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତ ସ୍ାୟୀ ବଟବୃକ୍କୁ ଯଦଖିଥିଯେ। ଏେ ି
ବଟବୃକ୍ର ମଳୂଯର ‘ବଟସ୍ ପତ୍ରସ୍ ପଯୁଟ 
ଶୟାନମ୍  ...’ ଅଥ୍କାତ୍  ବଟପତ୍ର ଉପଯର ଉପଯବଶନ 
କରଥିିବା ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବାଳମକୁୁନ୍ଦଙ୍କର ଆଶା ଓ 
ଆଶ୍ୱାସନାର ସ୍ୱରକୁ ମନୁ ିମାକ୍କଯଡେୟ ଶଣୁଯିେ - ‘ଯେ 
ମାକ୍କଯଡେୟ! ତୁମକୁ ରକ୍ା କରବିା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛ।ି 
ଦୁଃଖ କର ନାେ ିଁ। ଯମା ନକିଟକୁ ତୁଯମ ଆସ�ିାଅ।’ 
ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏେ ି ବଚନ ଶଣୁ ି ମାକ୍କଯଡେୟ ବସି୍ତି 
ଯୋଇଗଯେ ଏବଂ ନଜିର ଜୀବନ ସରୁକ୍ତି ଯବାେ ି
ଚନି୍ତା କଯେ। କ୍ରମଶଃ ଯସ ଯସେ ି ବଟବୃକ୍ର 
ମଳୂଯଦଶକୁ �ାଇ ଯଦଖିଯେ ଯ� ସ୍ୱୟଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ 
ପରୁୁଯଷାତ୍ତମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯକ୍ରାଡ଼ଯର ଉପଯବଶନ 
କରଥିିବା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମୋମାୟା ମା’ ମୋେକ୍ଷୀଙୁ୍କ। 
ଭାବବେିତ୍ଳ ଯୋଇ ଯସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଥ୍କନା କରବିାକୁ 
ୋଗଯିେ। ପ୍ରାଥ୍କନାଯର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଯୋଇ ମାକ୍କଯଡେୟଙୁ୍କ 
ତାଙ୍କର କୁକ୍ମିଧ୍ଯର ପ୍ରଯବଶ କରବିା ପାଇଁ ଭଗବାନ୍  
ବାଳମକୁୁନ୍ଦ କେବିା ପଯର, ମନୁ ି ମୋପ୍ରଭୁଙ୍କର 
ବସୃି୍ତ ମଖୁମଡେଳ ମଧ୍ ଯଦଇ କୁକ୍ମିଧ୍ଯର ପ୍ରଯବଶ 
କର ି ତଦଭ୍ନ୍ତଯର ସମଗ୍ର ବଶି୍ୱବ୍ରହ୍ମାଡେକୁ ଦଶ୍କନ 
କର ି ପଣୁ ି ବାୋରକୁ ଆସଗିଯେ। କୁକ୍ରୁି ନଗି୍କତ 
ଯେୋପଯର ପଣୁ ି େକ୍ଷୀ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯସେ ି
ଆଦ ି ମଳୂପ୍ରକୃତ ି ଓ ପରୁୁଷଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଯଦଖି 
ପ୍ରଣପିାତ କରବିାକୁ ୋଗଯିେ ଏବଂ ସ୍ରିକଯେ ଯ� 
ଯସ ଯସେ ି ପରୁୁଯଷାତ୍ତମ ଧାମଯର ରେ ି ଜୀବନ 
�ାପନ କରଯିବ। ସ୍କନ୍ଦପରୁାଣ କେନ୍ତ ି- 

 ‘ଅତ୍ର ବାସଂ କରଷି୍ାମୀତ୍ନ୍ତୀଥ୍କପରାଙ୍ମୁଖଃ। 
 ପ୍ରେୃଷ୍ଟବଦନଃ ପ୍ରାେ ପ୍ରଣପିତ୍ ଜଗଦ୍ ଗରୁୁମ୍ ।’ 

(୩/୪୪)
 ପରୁୁଯଷାତ୍ତମଯକ୍ତ୍ର ଯେଉଛ ି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଓ 

ଚରିନ୍ତନ ତୀଥ୍କଯକ୍ତ୍ର; ଯ�ଉଁଠାଯର ସଷୃ୍ଟ ି ନଥାଏ, 
ପ୍ରଳୟ ନଥାଏ ବା ସାଂସାରକି ଦୁଃଖ �ାତନା ମଧ୍ 
ନଥାଏ। ଯତଣ ୁ ମାକ୍କଯଡେୟ ଏେଠିାଯର ଆନନ୍ଦଯର 
ବସତ ିସ୍ାପନ କଯେ ଏବଂ ପରୁୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତ ିଅଥ୍କାତ୍  
ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମୋମାୟା ଓ ଜଗତପତିା ପରୁୁଯଷାତ୍ତମଙୁ୍କ 
ଆରାଧନା କରବିାକୁ ୋଗଯିେ। 

 ସପ୍ତଶତୀ ଚଡେୀର ମଳୂ କଥାବସୁ୍ ଦୁଇଟ ି
ତତ୍ତ୍ୱ �ଥା - ଜଗତପତିା ନାରାୟଣ ଓ ଜଗଜ୍ଜନନୀ 
ମାୋମାୟାଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପଯର ପ�୍କ୍ବସତି। 
ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ାୟଯର କୁୋ�ାଇଛ ି ଯ� ଯ�ାଗନଦି୍ା 
ସ୍ୱରୂପଣିୀ ମା’ଙୁ୍କ ଆରାଧନା କର ି ପରଂବ୍ରହ୍ମ 
ପରୁୁଯଷାତ୍ତମଙୁ୍କ ଯ�ାଗନଦି୍ାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ 
ଯଦବତାମାଯନ ମଧ ୁଓ ଯକୈଟଭର ବନିାଶ ପାଇଁ ପଥ 
ପରଷି୍ାର କରଯିଦଇଥିଯେ। ଯ�ଉଁ ମା’ ମୋମାୟାଙ୍କର 
କରୁଣାରୁ ମଧ ୁ ଓ ଯକୈଟଭ ଭଳ ି ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍୍କାନ୍ତ 
ରାକ୍ସଙ୍କର ମତୁୃ୍ ଘଟଥିିୋ; ଯସେ ି ମୋମାୟାଙ୍କର 
ମାୋତ୍୍କୁ ମନୁ ି ମାକ୍କଯଡେୟ ଉକ୍ତ ମୋପରୁାଣର 
ଯଦବୀ ମାୋତ୍୍କୁ ଆଧାର କରଥିିବା ଯତରଯଗାଟ ି
ଅଧ୍ାୟଯର ଥିବା ସପ୍ତଶତୀ ଚଡେୀ (ସପ୍ତ ଅଥ୍କାତ୍  ସାତ; 
ଶତୀ ଅଥ୍କାତ୍  ଶେ; ଅଥ୍କାତ୍  ସାତଶେ ଯ୍ାକବଶିଷି୍ଟ 
ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଛ ିସପ୍ତଶତୀ ଚଡେୀ) ମଧ୍ ରଚନା କଯେ। 

 ମେଷଷି ମାକ୍କଯଡେୟ ଯେଉଛନ୍ତ ି ଜଯଣ 
ତ୍ରକିାଳଦଶ୍କୀ ଋଷ।ି ଆଜ ିମଧ୍ ପରୁୁଯଷାତ୍ତମ ଯକ୍ତ୍ରଯର 
ବଦି୍ମାନ ଆଶ୍ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ରୁ ସବ୍କପରୁାତନ 
ଆଶ୍ମ ଯେଉଛ ି ମନୁ ି ମାକ୍କଯଡେୟଙ୍କର ଆଶ୍ମ। ଯସ 

ଜ୍ାନମତୂ୍ତଷି ମୋଯଦବ ଶବିଙ୍କର ଅବତାର ଯେତୁ 
ଆଜ ି ତାଙୁ୍କ ପରୁୁଯଷାତ୍ତମଯକ୍ତ୍ରଯର ମାକ୍କଯଡେଶ୍ୱର 
ମୋଯଦବ ଭାବଯର ପଜୂା କରା�ାଏ। ପନୁଶ୍ଚ ତାଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ବ୍ବେୃତ ପଷୁ୍ରଣିୀ ମଧ୍ ‘ମାକ୍କଡେପଷୁ୍ରଣିୀ’ 
ଭାବଯର ପରୁୀଯକ୍ତ୍ରଯର ରେଛି।ି ଯସ ମାକ୍କଯଡେୟ 
ପରୁାଣ ଯେଖିବା ସମୟଯର ଯ�ଉଁ ପଞ୍ଚ ପାଡେବଙ୍କ 
କଥା ଉଯଲେଖ କରଛିନ୍ତ,ି ଯସମାଯନ - (�ଧୁିଷ୍ରି, 
ଭୀମ, ଅଜୁ୍କନ, ନକୁଳ ଓ ସେଯଦବ) ଆଜ ି ମଧ୍ 
ପରୁୀଯର ପଞ୍ଚ ମୋଯଦବ ଭାବଯର ପଜୂା ପାଉଛନ୍ତ।ି 
ଯଦ୍ୌପଦୀଙ୍କର ଏେ ି ପଞ୍ଚ ପାଡେବ - ପଞ୍ଚପତ ି କାେ ିଁକ ି
ଥିଯେ - ଯସ ସମ୍ପକ୍କଯର ମଧ୍ ନଅ େଜାର ଯ୍ାକ 
ସମତ୍ଳତି ୧୩୭ ଯଗାଟ ିଅଧ୍ାୟ ବଶିଷି୍ଟ ଏେ ିମାକ୍କଯଡେୟ 
ପରୁାଣଯର ମନୁ ି ମାକ୍କଯଡେୟ ଉଯଲେଖ କରବିା ସଯଗେ 
ସଯଗେ ଯଦବୀ ମୋମାୟାଙ୍କର ମାୋତ୍୍ ବର୍୍କନା 
କରଛିନ୍ତ।ି ପ୍ରସଦି୍ ି ରେଛି ି - ‘ପରୁାଣଂ ନବସେସ୍ଂ 
ମାକ୍କଯଡେୟମଯିୋଚ୍ଯତ।’ ଅଥ୍କାତ୍  ମାକ୍କଯଡେୟ 
ପରୁାଣକୁ ନବସେସ୍ (ନଅ େଜାର ଯ୍ାକ ବଶିଷି୍ଟ) 
ଯବାେ ିପରୁାଣଯର ବର୍ଷିତ। 

 ଉପ�ୁ୍କ୍କ୍ତ ପ୍ରମାଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣତି େୁଏ ଯ� 
ମାକ୍କଯଡେୟଙ୍କର ଆଶ୍ମ ଓଡ଼ଶିାର ପରୁୁଯଷାତ୍ତମ 
ଯକ୍ତ୍ରଯର ବରିାଜମାନ ଏବଂ ଏେଠିାଯର ରେ ି
ଯସ ନଜିର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା 
କରଥିିଯେ। ମନୁ ି ମାକ୍କଯଡେୟ ପରୁୁଯଷାତ୍ତମ ପରଂବ୍ରହ୍ମ 
ଓ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମୋମାୟାଙ୍କର ମେମିା ଏେ ିଯକ୍ତ୍ରଯର 
ନଜିର ଶଷି୍ ଯଜୈମନିଙୁି୍କ କେଥିିବା ବଷିୟ ମଧ୍ 
ମାକ୍କଯଡେୟ ପରୁାଣରୁ ଜଣା�ାଏ। 

 ଅନ୍ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଯେଉଛ ି ଯ� ସପ୍ତଶତୀ 
ଚଡେୀଯର ବର୍୍କନା କରା�ାଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାୟକ 
କ୍ତ୍ରୟି ରାଜା ସରୁଥ ଯେଉଛନ୍ତ ି ଓଡ଼ଶିାର ଯଚଦୀ 
(ଯଚୈତ୍ର) ବଂଶଯର ଜାତ ଜଯଣ ଯଦବୀଭକ୍ତ, 
ଯୋଯକାପକାରୀ, ନଃିସ୍ୱାଥ୍କପର ଜନନାୟକ। ପ୍ରଥମରୁ 
ଯସ ଦକ୍ଣିର ଯକାଳାଚଳବଧି୍ଂସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ପରାସ୍ ଯୋଇ ରାଜ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଇ ଜଗେଳକୁ ଆସ ି
ଋଷ ିଯମଧାଙ୍କ ଆଶ୍ମଯର ରେଯିେ ଏବଂ ଋଷଙି୍କଠାରୁ 
ଯଦବୀଙ୍କର ମେମିା ଶ୍ବଣ କଯେ। ସପ୍ତଶତୀ 
ଚଡେୀଯର ‘ଯଚଦୀ’ବଂଶକୁ ‘ଯଚୈତ୍ର’ବଂଶ ନାମଯର 
ନାମତି କରା�ାଇଛ।ି �ଥା - ‘ଯଚୈତ୍ରବଂଶସମଦୁ୍ଭବଃ। 
ସରୁଯଥା ନାମ ରାଜାଽଭୂତ୍  ସମଯସ୍ କ୍ତିମିଡେଯଳ।’ 
(ସପ୍ତଶତୀ ଚଡେୀ - ୧/୪)। ଯ�ଉଁମାଯନ ଆସ ି ଏେ ି
ଯଚୈତ୍ର ବା ଯଚଦୀବଂଶଯର ଜାତ ରାଜା ସରୁଥଙୁ୍କ 
�ଦୁ୍ଯର ଆକ୍ରମଣ କର ିପରାସ୍ କରଥିିଯେ ଯସମାଯନ 
ଯେଉଛନ୍ତ ି ଯକାଳାଚଳ ବଧି୍ଂସୀ ଏବଂ ଯସମାଯନ 
ଓଡ଼ଶିାର ପଯଡ଼ାଶୀ ରାଜ୍ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସଥିିବା 
ଜଣା�ାଏ। କାରଣ ଦକ୍ଣିର ‘ଯକାଳା’ନଗରୀ ଥିୋ 
ଏେ ି ଶତରୁମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ସଂିୋଚଳ 
ନକିଟବତ୍ତ୍କୀ ଯକାଳାଚଳ ଥିୋ ଯସମାନଙ୍କର 
ଅଯଭଦ୍ ଦୁଗ୍କ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକ,ି ଆଜରି ଓଡ଼ଶିାର 
ରାଜଧାନୀ ଭୁବଯନଶ୍ୱରଠାଯର ଏେ ି ଯଚଦୀବଂଶ 
ବା ଯଚୈତ୍ରବଂଶର ରାଜଧାନୀ େଜାର େଜାର ବଷ୍କ 
ତଯଳ ଥିୋ ଯବାେ ି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱକି ଖନନ ପଯର 
ଐତେିାସକିମାଯନ ଜାଣପିାରଛିନ୍ତ।ି ଏେ ି ବଂଶର 
ରାଜା ‘ଶଶିପୁାଳ’ଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଭୁବଯନଶ୍ୱରର 
‘ଶଶିପୁାଳଗଡ଼’ ଥିୋ; �ାୋ ନକିଟଯର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱକି 
ଖନନ ପଯର ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ପରବତ୍ତ୍କୀ ପ�୍୍କ ାୟଯର ଏେ ି
ବଂଶଯର କଳଗିେ ସମ୍ାଟ୍  ଖାରଯବଳ ଖ୍ୀ.ପ.ୂପ୍ରଥମ 
ଶତାବ୍ୀଯର ଜନ୍ଗ୍ରେଣ କର ିଓଡ଼ଶିାର ସାମରକି କଳା 
ଓ ଯକୌଶଳର ମେମିାକୁ ବଶି୍ୱଦରବାରଯର ଉପସ୍ାପତି 
କରଥିିଯେ।

 ଯସେଭିଳ ିସପ୍ତଶତୀ ଚଡେୀଯର ବର୍ଷିତ ଅନ୍ତମ 

ଚରତି୍ର ‘ସମାଧି’ ନାମକ ଯବୈଶ୍ ମଧ୍ ଓଡ଼ଶିାର 
ଯବାେ ି ଅନୁମାନ କରା�ାଏ। ଯସ ସ�ୂ୍କ୍ଯକ୍ତ୍ରର 
ଯ�ଉଁ ନଦୀକୂଳଯର ତପସ୍ା କର ି ମା’ଜଗଜ୍ଜନନୀ 
ମୋମାୟାଙ୍କର ମେମିାକୁ େୃଦୟଗେମ କରଥିିଯେ; ଯସ 
ନଦୀ ଯେଉଛ ି ପରୁୁଯଷାତ୍ତମ ଯକ୍ତ୍ର ଓ ଅକ୍କଯକ୍ତ୍ରର 
ମଧ୍ବତ୍ତ୍କୀ ସ୍ାନଯର ପ୍ରବାେତିା ‘ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା’ ନଦୀ; 
�ାୋର ସତ୍ତା ଆଜ ି ମଧ୍ ଓଡ଼ଶିାର ଯକାଣାକ୍କଯର 
ଅନୁଭୂତ। ଋଷ ି ମାକ୍କଯଡେୟଙ୍କର ଆଶ୍ମ ତଥା 
ପରୁୁଯଷାତ୍ତମଯକ୍ତ୍ରର ସମୀପବତ୍ତ୍କୀ ସ�ୂ୍କ୍ଯକ୍ତ୍ର 
ଯକାଣାକ୍କ ସେତି ସମ୍ପକୃ୍ତ ସପ୍ତଶତୀ ଚଡେୀର ଦୁଇଜଣ 
ମଖୁ୍ ଚରତି୍ର ଯେଉଛନ୍ତ ିରାଜା ‘ସରୁଥ’ ଏବଂ ବଶିଷି୍ଟ 
ଧନୀ ‘ସମାଧି’। ଉଭୟ ଦୁଃଖଯର ଜଜ୍କରତି ଯୋଇ 
ଏବଂ ଅତ୍ାଚାରର ଶରବ୍ ଯୋଇ ଯନୈରାଶ୍ଯର 
ଜଗେେକୁ ଚାେ ି ଆସଥିିଯେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର 
ମଳିନ ଯମଧା ଋଷଙି୍କର ଆଶ୍ମଯର ଯୋଇଥିୋ। 
ମାକ୍କଯଡେୟଙ୍କ ମଖୁନଃିସତୃ ସପ୍ତଶତୀ ଚଡେୀ କଥାବସୁ୍ 
ଅନୁସାଯର ଉଭୟ ଯମଧା ଋଷଙି୍କଠାରୁ ଯଦବୀଙ୍କର 
ମେମିା ଶଣୁ ି ଆନନ୍ଦତି ଯୋଇଥିଯେ। ତାଙ୍କର 
ପରାମଶ୍କକ୍ରଯମ ନକିଟସ୍ ଏକ ନଦୀ (ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା) 
ତଟଯର ଉଭୟ ତପସ୍ା କର ି ମା’ଙ୍କର ଦଶ୍କନ 
ପାଇଥିଯେ ଏବଂ ମା’ଙ୍କର ଆଶୀବ୍କାଦଯର ଉଭୟ 
ଯକାଣାକ୍କ ସ�ୂ୍କ୍ଯଦବତାଙ୍କ ଆଶୀବ୍କାଦରୁ ପନୁଃ 
ସ�ୂ୍କ୍ବଂଶଯର ଜନ୍ଗ୍ରେଣ କରଥିିଯେ। ଯତଣ ୁ
ସପ୍ତଶତୀ ଚଡେୀର ଅନ୍ତମିଯର କୁୋ�ାଇଛ ି - ‘ଏବଂ 
ଯଦବ୍ା ବରଂ େବ୍ ଧ୍ା ସରୁଥଃ କ୍ତ୍ରୟିଷ୍କଭଃ। 
ସ�ୂ୍୍କ ାଜ୍ଜନ୍ ସମାସାଦ୍ ସାବର୍ଷିଃ ଭବତିା ମନୁଃ।’

 ମାକ୍କଯଡେୟ ମନୁଙି୍କର ମାକ୍କଯଡେୟ ପରୁାଣଯର 
ବର୍ଷିତ ଯଦବୀ ମାୋତ୍୍, ଯଚୈତ୍ର ବା ଯଚଦୀବଂଶ, 
ଯକାଳାଚଳବଧି୍ଂସୀ, ରାଜା ସରୁଥ, ଧନୀ ଯବୈଶ୍ 
ସମାଧି, ସ�ୂ୍କ୍ ଯକ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ - ଏ ସମସ୍ 
ତଥ୍ ସାକ୍ାତ୍  ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ଶିା ସେତି ସମ୍ପକୃ୍ତ। କାରଣ 
ଓଡ଼ଶିା ମଳୂତଃ ଏକ ଶକ୍ତପିୀଠ ଏବଂ ପରୁୁଯଷାତ୍ତମ 
ଯକ୍ତ୍ରଯର ବରିାଜମାନ ମୋପ୍ରଭୁ ପରୁୁଯଷାତ୍ତମ 
ଜଗନ୍ାଥ ଯେଉଛନ୍ତ ିସାକ୍ାତ୍  ଦକ୍ଣିକାଳକିା। 

 ଯଚୈତ୍ରବଂଶ ବା ଯଚଦୀବଂଶର ରାଜାମାଯନ ମଧ୍ 
ଓଡ଼ଶିାର। ମାକ୍କଯଡେୟ ପରୁାଣଯର ବର୍ଷିତ ପଞ୍ଚପାଡେବ 
ଏବଂ ଯଦବୀ ଯଦ୍ୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ତୃଚିହି୍ନ (ପଞ୍ଚ 
ମୋଯଦବ ଏବଂ ମାତୃଶକ୍ତ)ି ଏଯବ ବ ି ଶ୍ୀଯକ୍ତ୍ରଯର 
ରେଛି।ି ପ୍ରଳୟକାଳର ଉପାଖ୍ାନ, ବାଳମକୁୁନ୍ଦଙ୍କର 
ଅଭୟବାଣୀ ଏବଂ ମା’ ଯ�ାଗମାୟା ମୋେକ୍ଷୀଙ୍କର 
ମାକ୍କଯଡେୟଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଆଶୀବ୍କାଦ ଆଦ ି ବଷିୟର 
ସତ୍ତାର ଅମା୍ନ ସ୍ୱାକ୍ର ଯେଉଛ ି ସ୍କନ୍ଦପରୁାଣର 
ତୃତୀୟ ଅଧ୍ାୟ। ଏେସିବୁ ଦୃଷ୍ଟରୁି କୁୋ�ାଇପାଯର ଯ� 
ନବସେସ୍ ମୋପରୁାଣ ବା ନଅ େଜାର ଯ୍ାକସଂଖ୍ା 
ସମତ୍ଳତି ମାକ୍କଯଡେୟ ମୋପରୁାଣର ସ୍ଷ୍ଟା ମାକ୍କଯଡେୟ 
ଯେଉଛନ୍ତ ି ପବତି୍ର ପରୁୁଯଷାତ୍ତମ ଯକ୍ତ୍ର ଅଧିବାସୀ। 
ଏୋମଧ୍ ସ୍ୱୀକାରଯ�ାଗ୍ ଯ� - ମଳୂତଃ ଶକ୍ତପିୀଠ 
ତଥା ଓଡ଼ଶିାର ବଷୁି୍ ଓ ଯବୈଷ୍ବୀଶକ୍ତରି ଅପବୂ୍କ ସମନତ୍ୟ 
ପୀଠ ପରୁୁଯଷାତ୍ତମ ଯକ୍ତ୍ରଯର ମୋମାୟାଙ୍କର ମେମିା 
ତଥା ସରୁଥ ଓ ସମାଧିଙୁ୍କ ଯକନ୍ଦ୍ର କର ିଉକ୍ତ ସପ୍ତଶତୀ 
ଚଡେୀର ରଚନା ଏବଂ ଏେ ି ଚଡେୀତତ୍ତ୍ୱର ମଖୁ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ 
‘ମାକ୍କଯଡେୟ ପରୁାଣର’ ରଚନା ମଧ୍ କରା�ାଇଛ।ି 
ମୋପ୍ରଭୁ ଶ୍ୀଜଗନ୍ାଥ, ବଘି୍ନନାଶକ ଗଣପତ,ି 
ଯଦବଯଦବ ମୋଯଦବଙ୍କର ଅଷ୍ଟମତୂ୍ତଷି ଏବଂ ଯଦବୀ 
ଦୁଗ୍କାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଶକ୍ତଙି୍କ ସେତି ପ୍ରତ୍କ୍ ଭାବଯର 
ସମ୍ପକୃ୍ତ। ଯତଣ ୁ ଧନ୍ ଏୋର ଅଧିବାସୀ - �ଏି 
ମୋପ୍ରଭୁ ପରୁୁଯଷାତ୍ତମଙ୍କର ଆଶୀବ୍କାଦଯର ସବ୍କଦା 
ମେୀୟାନ୍ । 

ଜୟ ଜଗନ୍ାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳଜନନୀ। n

ଓଡ଼ଶିାର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷ ିଓ ସପ୍ତଶତୀ ଚଡେୀ

ମଗୃପତଚିରମାସନା ଜଗଦମ୍କିା
ବଧିିବଧିହୁରବଦେତିା କରୁଣାତ୍କିା।
ନୃପନରମନୁକିନି୍ରାମରବୀଥିକା-
କୃତନୁତମିଦୁତିାଽବତୁ ପ୍ୟିଦାୟକିା।ା୧।।

ପଶରୁାଜ-ସଂିେ-ପଷୃ୍-ବାସନିୀ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ବ୍ରହ୍ମା-ବଷୁି୍-
ମଯେଶ-ବନ୍ଦତିା, କରୁଣାଦ୍୍କା, �କ୍-ନର-ମନୁ-ିକନି୍ର-
ସରୁଗଣଙ୍କ ସୁ୍ତଯିର ପ୍ରସନ୍ା, ପ୍ରୟିକାରଣିୀ (ଯଦବୀ) 
ରକ୍ାକରନୁ୍ତ।

ରୁଚଜିତିବହୁସରୂଭା ଭୟହାରକିା
କ୍ତିପିସରୁଥଦୁଦ୍ଦଶାଚୟବାରକିା।
ନଜିଭୁଜଲତୟାଽଽୟଧୁାବଳଧିାରକିା
କୃପୟତୁ ମହଷିାଦକିାସରୁମାରକିା।ା୨।।

ଅଗେଯତଜଯର ଅଯନକସ�ୂ୍କ୍ଙ୍କ ଯଜତ୍ରୀ, ଭୟୋରଣିୀ, 
ସରୁଥରାଜାଙ୍କ ଦୁର୍୍କଶାସମେୂର ନବିାରଣକାରଣିୀ, ନଜି-
ଭୁଜ-େତାଦ୍ାରା ଆୟଧୁସମେୂର ଧାରଣିୀ, ମେଷିପ୍ରଭୃତ ି
ଅସରୁମାରଣିୀ (ଯଦବୀ) କୃପା କରନୁ୍ତ।

କ୍ୱଚଦିପ ିକମଳା ନନ୍ତ ଧନଦାୟକିା
କ୍ୱଚନ ସମୁତଦିାୟନିୀ ବଧିିନାୟକିା।
କ୍ୱଚଦିଚଳସତୁା ଶନି୍ବଷ୍ଟବଧିାୟକିା
ସଖୁୟତୁ ଯଧୁି ରକ୍ସାମସପୁାୟକିା।ା୩।।

ପ୍ରଣତଠାଯର ଯକଯତଯବଯଳ ଧନଦାତ୍ରୀ େକ୍ଷୀ, 
ଯକଯତଯବଯଳ ବୁଦ୍ଦିାୟନିୀ ସରସ୍ୱତୀ, ପଣୁ ିଯକଯତଯବଯଳ 
ଯଶୈଳପତୁ୍ରୀ ଶବିା ଓ ଇଷ୍ଟସାଧିନୀ, �ଦୁ୍ଯର ଅସରୁମାନଙ୍କ 
ପ୍ରାଣପାୟନିୀ (ଯଦବୀ) ସଖୁ ସମ୍ପାଦନ କରନୁ୍ତ।

ରଣବକିଟନଶିମୁ୍ଭଶମୁ୍ଭବନିାଶକିା
ବରମଣଯିତୁଭୂଷଣାନ୍ତିନାସକିା।
ଅରୁଣମିଲସଦଂଶକୁପ୍ବଳିାସକିା
କ୍ପୟତୁ ଦୁରତିଂ ଖଳବ୍ରଜଶାସକିା।ା୪।।

ରଣଚପଳ-ଶମୁ୍ଭ-ନଶିମୁ୍ଭଙ୍କ ବନିାଶକାରଣିୀ, ମଣମିଡେତି-ଭୂଷଣଯର 
ମଡେତି ନାସକିାଧାରଣିୀ, ଆରକ୍ତବର୍୍କମୟ-ବ୍ରେ-ବଳିାସନିୀ, 
ଦୁଷ୍ଟସମେୂର ଶାସନକର୍୍କୀ(ଯଦବୀ) ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରନୁ୍ତ। 

ତ୍ନିୟନଲସଦାନନା ମହନ୍ସାଜଜିତା
ବକିଚରୁଚରିପାରଜିାତକସଜ୍ତିା।
ଶରଦ ିବନିତକଙି୍କନ୍ରୈଃ ପରପିଜୂତିା
ଜନୟତୁ ଭୁବ ିଶଂ ସନାଦପରାଜତିା।ା୫।।

ତ୍ରଯିନତ୍ର-ଯଶାଭତି-ମଖୁଶାଳନିୀ, ମେମିାନତ୍ତିା, ପ୍ରସୁ୍ଟତି-
ସନୁ୍ଦର-ପାରଜିାତ(ମନ୍ଦାର) ପଷୁ୍ପଯର ସଜ୍ଜତିା, ଶରତ୍ାଳଯର 
ଭକ୍ତ-ଯସବକମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ପଜୂତିା, ଅପରାଜତିା (ଯଦବୀ) 
ସବ୍କଦା ଧରାତଯଳ କଲେ୍ାଣ ଜାତ କରନୁ୍ତ। n

ଣ୍େବୀସ୍ତୁତଃି
(ଛନ୍ଃ-ଅପରାଜତିା)

ଅଦ୍ତୁ ତ ପଠନ ନଶିା
ଯସଦନି ଥିୋ ୧୯୩୧ ମସେିା ମାର୍୍କ ମାସ ୨୩ ତାରଖି। ସମୟ ପୂବୂ୍କାହ୍ନ ୧୦ଟା। 

ସ୍ାନ ୋଯୋରର ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯଜେ। ଯସଇଦନି ୋଶୀ ପାଇଯବ ଭାରତମାତାର 
ଜଯଣ ସଯୁ�ାଗ୍ ବୀରପତୁ୍ର - ଭଗତ ସଂିେ। ବୟସ ମାତ୍ର ୨୩ ବଷ୍କ। ଆଉ କଛିସିମୟ 
ପଯର ତାଙୁ୍କ ୋଶୀ ଦଆି�ବି। ଯସ ଅତ୍ନ୍ତ ବ୍ତବି୍ସ୍ ଯୋଇ ଯଜେ ଭତିଯର 
ପଦଚାରଣ କରୁଥା’ନ୍ତ।ି ଯସ ବ୍ସ୍ ଥିଯେ ଯଗାଟଏି ବେ ିପାଇଁ। ବେଟିରି ନାଁ ଥିୋ - ‘ଦ 
ରଭୁି୍ଯେସନାରୀ ଯେନନି।’ ଯସ ନଜି ଓକେି ପ୍ରାଣନାଥ ଯମଯେଟ୍ାଙୁ୍କ ଉକ୍ତ ବେଟିକୁି 
ଆଣବିା ପାଇଁ ଅନୁଯରାଧ କରଥିିଯେ। ୋଶୀ ପବୂ୍କରୁ ବେଟିକୁି ପଢ଼଼ ିନ ପାରଯିେ ତାଙ୍କ 
ଭତିଯର ଏକ ଅବଯସାସ ରେ�ିବି - ଏେ ିଚନି୍ତାଯର ଯସ ବ୍ତବି୍ସ୍ ଯୋଇ ଉଠୁଥିଯେ। 

 ଏେ ି ସମୟଯର ପ୍ରାଣନାଥ ବେଟିକୁି ଧର ି ଆସ ି ପେଞ୍ଚ ି ଗଯେ। 
ବେଟିକୁି ଯଦଖି ଆନନ୍ଦଯର ଯେଇଁ ପଡ଼ଯିେ ଭଗତ ସଂିେ। ତାଙ୍କ ୋତରୁ 

ବେଟିକୁି ଯନଇ ଯସମତି ି ଠଆି ଠଆି ପଢ଼଼ା 
ଆରମ୍ଭ କରଯିଦଯେ। ଓକେି ପ୍ରାଣନାଥ 
ଭଗତଙ୍କ ସେ କଛି ି ବଯିଶଷ କଥା ଯେବାକୁ 
ଚାେଁୁଥିଯେ। କନୁି୍ତ ଭଗତ ସଂିେ ବେ ିପଢ଼଼ାଯର 

ଏଯତ ତଲେୀନ ଯୋଇଗଯେ ଯ� ନକିଟଯର ନଜି ଓକେିଙ୍କ ଉପସ୍ତିକୁି ସମ୍ପରୂ୍୍କ 
ଭୁେ�ିାଇଥିଯେ। ଯଶଷଯର ପ୍ରାଣନାଥ ବାଧ୍ ଯୋଇ ମେୁଁ ଯଖାେଯିେ। ଭଗତ ସଂିେଙୁ୍କ 
ପଚାରଯିେ - ‘ଯଦଶ ପାଇଁ କ’ଣ ବାତ୍ତ୍କା ଯଦବାକୁ ଆପଣ ଚାୋନ୍ତ?ି’ 

 ପସୁ୍କ ଉପରୁ ଆଖି ନ େଟାଇ ପଢ଼଼ୁଥିବା ଅବସ୍ାଯର େ ିଁ ଭଗତ ସଂିେ ଉତ୍ତର 
ଯଦଯେ - ‘ଦୁଇଟ ିବାତ୍ତ୍କା। ‘ସାମ୍ାଜ୍ବାଦ ମରୁ୍୍କାବାଦ’ ଏବଂ ‘ଇନ୍ କେିାବ୍  ଜନି୍ଦାବାଦ’। 
ଓକେି ଦ୍ତିୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରଯିେ - ‘ୋଶୀ ପାଇଁ ଅଳ୍ପସମୟ ୋତଯର ଅଛ।ି ଆପଣଙୁ୍କ 
ଭୟ ୋଗନୁ?ି’ ‘ମୁଁ ବେୁତ ଖସୁ ିଅଛ ିଆଜ।ି’ - ଉତ୍ତର ଯଦଯେ ଭଗତ ସଂିେ। ଓକେିଙ୍କ 
ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ - ‘ଆପଣଙ୍କର ଯଶଷ ଇଚ୍ା କ’ଣ?’ ବେ ିପଢ଼଼ା ଯସମତି ିଚାେଥିାଏ। ଉତ୍ତର 
ଆସେିା - ‘ପନୁଜ୍କନ୍ �ଦ ିକଛି ିଥାଏ ଯତଯବ ଏେ ିଭାରତଯର େ ିଁ ଜନ୍ ଯନବାକୁ ଯମାର 
ଇଚ୍ା।’

 ନଜି ମେକେିଙ୍କ ପଯଢ଼଼ଯର ଆଉ ବ୍ାଘାତ ସଷୃ୍ଟ ିକରବିାକୁ ଚାେଁୁ ନ ଥିଯେ ଓକେି 
ମୋଶୟ। ଯତଣ ୁଅତ ିସନ୍ତପ୍କଣଯର ସ୍ାନ ପରତି୍ାଗ କଯେ ଯସ। ଏଯଣ ଭଗତ ସଂିେ 
ମଧ୍ ବାକଥିିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ରୁ ଯଗାଟଏି ଯସଯକଡେ ବ ି ନଷ୍ଟ କରବିାକୁ ଚାେଁୁ ନ 
ଥିଯେ। ୋଶୀ ପବୂ୍କରୁ ବେଟିରି ଯ�ଯତ ଅଧିକ ପଷୃ୍ା ପଢ଼଼ା �ାଇପାଯର ଯସଥିପାଇଁ ଯସ 
ପରୂ୍୍କପ୍ରାଣଯର ଯଚଷ୍ଟତି ଥିଯେ। n
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ଣ୍ରବଳ ୫-ଜରି ପ୍ରବର୍୍କନ ଯଣ୍େଷ୍ଟ ନତୁ ଣ୍େଁ
ପାବ୍କଣର ଶଭୁକ୍ଣଯର ଭାରତଯର ୫-ଜ ି ଯମାବାଇଲ୍  ଯସବା ଆରମ୍ଭ ଯୋଇଛ।ି 

ଆନନ୍ଦ ଓ ଯଗୌରବର କଥା ଯ�, ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଶ୍ୀମତୀ ଯଦ୍ୌପଦୀ ମମୁୁ୍କଙ୍କ ଗାଁ ଓଡ଼ଶିାର 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲିୋର ପାୋଡ଼ପରୁ ଗାଁରୁ ଏେ ି ଯସବା ସମାନ୍ତରାଳ ଭାଯବ ଆରମ୍ଭ ଯୋଇଛ।ି 
ଏଥିସେତି ଆଦବିାସୀ ଅଧୁ୍ ଷତି ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲିୋ ଭାରତ ଇତେିାସଯର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଷିମ 
ଅଧ୍ାୟ ଯେଖିଛ।ି ଏଯବ ଯକବଳ ଯଦଶର ଅଳ୍ପ ଯକଯତକ ସେରଯର ଏେ ିଯସବା ଉପେବ୍ଧ 
ଯୋଇଥିବାଯବଯଳ ପ�୍କ୍ାୟକ୍ରଯମ ସମଗ୍ର ଯଦଶଯର ଏୋ ମଳିବି। ଆଉ ଏକ ଖସୁରି କଥା 
ଯ� ୨-ଜ,ି ୩-ଜ ିଓ ୪-ଜ ିଯସବା ଯକ୍ତ୍ରଯର ଘଟଥିିବା ବଳିମତ୍ ଏଥର ଯଦଖିବାକୁ ମଳିନିାେ ିଁ। 
ଯସ୍ପକ୍ ଟ୍ରମ୍  ନେିାମ ଯେବାର ଦୁଇମାସ ମଧ୍ଯର ୫-ଜ ି ଯସବା ଆରମ୍ଭ ଯୋଇଛ।ି ଯତଣ ୁ
ଏଯତ କମ୍  ସମୟ ମଧ୍ଯର ସମଗ୍ର ଯଦଶଯର ଏେ ିଯସବା ପରୂ୍୍କାଗେ ରୂଯପ ପେଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 
ଯବୈଷୟକି ଭତି୍ତଭୂିମକୁି ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିାକୁ ଅବଶ୍ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଯସବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍କ ସମୟ 
ୋଗବି। ଯତଣ ୁଆମ ଓଡ଼ଶିା ସଯମତ ଅଯନକ ରାଜ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ କଛି ିକାଳ ଅଯପକ୍ା 
କରବିାକୁ ପଡ଼ବି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଯମାଦୀଙ୍କ ‘େଜିଟିାେ ଇଡେଆି’ ସମଦୃ୍ ୋଟା ଓ ଇଣ୍ରଯନଟ୍  ଯନଟ୍ ୱାକ୍କ 
ଉପଯର ନଭି୍କର କଯର। ୋଟା ଯପ୍ରରଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ରଯନଟ୍ ର ଯବଗ କ୍ୀପ୍ରତର ଏବଂ 
ସବ୍କବ୍ାପୀ ନ ଯେଯେ େଜିଟିାଲ୍  ଇଡେଆି, େଜିଟିାଲ୍  ଅଥ୍କନୀତ ି ଓ େଜିଟିାେ ଯଦଣଯନଣ 
ଆଦ ି ସବୁ ପଯଛଇବ। ବଶି୍ୱର ଅଯନକ ସମଦୃ୍ ଏବଂ ବକିାଶଶୀଳ ଯଦଶଯର ଏଯବ ୫-ଜ ି
ଯସବା ଉପଳବ୍ଧ। ଯସ୍ପକ୍ ଟ୍ରମ ନେିାମଯର ଅଧିକ ବଳିମତ୍ ଯେବାରୁ ଭାରତଯର ଏୋ ପଯଛଇ 
�ାଇଛ।ି ଆଯମ ୪-ଜରୁି ୫-ଜକୁି �ବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଯେଉଥିବାଯବଯଳ ଏେ ିଯସବାର ବାସ୍ବ 
ସ୍ତି ିଉପଯର ନଜର ପକାଇବା �ଥାଥ୍କ ଯେବ।

୫-ଜରି ପ୍ରବତ୍ତ୍କନ େଳଯର ଇଣ୍ରଯନଟ୍ ର ଯବଗ ବା ସ୍ପଡି୍  ମନକୁ ମନ ବଢ଼଼�ିବି 
ନାେ ିଁ। ଏମତି ି ତ ଭାରତଯର ଇଣ୍ରଯନଟ୍  ସ୍ପଡି୍  ତୁଳନାତ୍କ ଭାଯବ ମନ୍ଥର। ଆେୁର ି ମଧ୍ 
ଆମ ସରକାରୀ ଯଟେକିମ୍  ଯସବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ା ବଏିସ୍ ଏନ୍ ଏଲ୍ ର ଯନଟ୍ ସ୍ପଡି୍  
ଯନୈରାଶ୍ଜନକ। ଭାରତଯର ୪-ଜ ିଯସବାର ୋରାୋର ିଯବଗ ମାତ୍ର ୧୩ ଏମ୍ ବପିଏିସ୍ । ଏେ ି
ଯବଗଯର ଆଯମ ବଶି୍ବର ପ୍ରଥମ ୧୦୦ ଯଦଶ ତାେକିାଯର ମଧ୍ ନାେୁଁ। ଦକ୍ଣି ଯକାରଆିଯର ଏେ ି
ଯବଗ ବଶି୍ୱଯର ସବ୍କାଧିକ ୪୩୩ ଏମ୍ ବପିଏିସ୍ । ଏପରକି ିଭାରତ ୪-ଜ ିସ୍ପଡି୍ ଯର ପଯଡ଼ାଶୀ 
ଯନପାଳ ଓ ପାକସି୍ାନଠାରୁ ପଛଯର। ଅତଏବ ୫-ଜ ି ପ୍ରବତ୍ତ୍କନ ଯୋଇଗଯେ ଇଣ୍ରଯନଟ୍  
ସ୍ପଡି୍  ଦରୁ ତତର ଯୋଇ�ବି, ଏୋ ଭାବବିା ଭୁଲ୍ । ଯଟକ୍ ଯନାଯୋଜ ି ଅପଯଗ୍ରଯେସନ୍  ବା 
ଯବୈଷୟକି ଜ୍ାନଯକୌଶଳର ଅଭନିବକରଣ ନ ଯେବା �ାଏ ଆମକୁ ଏେ ିଯବଗ ମନ୍ଥରତାରୁ 
ମକୁ୍ତ ିମଳିବି ନାେ ିଁ।

ଯତଯବ ୫-ଜଯିର ଆଯମ ଯ�ଉଁ ଉର୍ସ୍ରର ଯସ୍ପକ୍ ଟ୍ରାଲ୍  ବ୍ାଡେ ଉଇଡ୍ ଥ୍  ପାଇବା 
ତାୋ ଇଣ୍ରଯନଟ୍ ର ଟ୍ରାେିକ୍  ଗେଳ ିଓ ଯବାଝକୁ କମାଇବ। ଯତଣ ୁଯବୈଷୟକି ବାସ୍ବତା 
ଦୃଷ୍ଟରୁି ଏୋ ଅଧିକ ଦରୁ ତତର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯସବା ଯ�ାଗାଇବ। ଯଦଶର ସବୁଠ ିଯଭୌଯଗାଳକି 
ସ୍ତି ି ଦୃଷ୍ଟରୁି ଶବ୍ ତରଗେ (ସାଉଡେ ଯୱଭ)ର ସ୍ର ସମାନ ରଯେ ନାେ ିଁ। ଯତଣ ୁ ସବ୍କତ୍ର 
ଇଣ୍ରଯନଟ୍ ର ଯବଗ ମଧ୍ ସମାନ ଯେବା ସେଜ ନୁଯେଁ। ଯସ ଅସବୁଧିାର ଯବୈଷୟକି 
ନରିାକରଣ ଉପଯର ଅବଶ୍ ଦୃଷ୍ଟ ିଯଦବାକୁ ପଡ଼ବି। ୪-ଜ ିଯସବା ଯ�ାଗାଣକାରୀ ଏଯବ 
ଯ�ଉଁ ଯଟକ୍ ଯନାଯୋଜ ି ବ୍ବୋର କରୁଛନ୍ତ,ି ଯସମାଯନ ତାୋକୁ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପ୍ ଯଗ୍ରଡ୍  
କରବିା ସମ୍ଭବ ନୁଯେଁ। ଏଥିଯର ସମତ୍ଳ ଓ ନୂଆ ଯଟକ୍ ଯନାଯୋଜରି ଉପେବ୍ଧତା ସମସ୍ା 
ସଷୃ୍ଟ ିକରପିାଯର। ଯତଣ ୁବତ୍ତ୍କମାନ ସ୍ତିଯିର ୪-ଜଠିାରୁ ୫-ଜଯିର ଯବଗ ସାମାନ୍ ଅଧିକ 
ଯୋଇପାଯର।

ଯଦଶଯର ଯସ୍ପକ୍ ଟ୍ରମ ମେୂ୍କୁ ସରକାର ହ୍ାସ କରଛିନ୍ତ।ି ଏୋସଯତ୍ତ୍ବ ଏେ ି ମେୂ୍ 
ହ୍ାସ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଉଯଦ୍ାଗର ଆଶା ଅନୁସାଯର ଯୋଇନାେ ିଁ। ସରକାର ରାଜସ୍ୱର ସ୍ତି ି
ଯଦଖଥୁିବାଯବଯଳ ମନ୍ଥର ଇଣ୍ରଯନଟ୍  ଯସବା ଯ�ାଗୁଁ େଜିଟିାଲ୍  ଇଡେଆି ଓ େଜିଟିାଲ୍  
ଅଥ୍କନୀତ ିକାମ ପ୍ରଭାବତି ଯେଉଛ।ି ଭାରତ ସରକାର ଯତଣ ୁଏ ଯକ୍ତ୍ରଯର ଯଟକ୍ ଯନାଯୋଜରି 
ବକିାଶ ଉପକରଣର ଉତ୍ାଦନ ଓ ମେୂ୍ ହ୍ାସକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଯଦଉଛନ୍ତ ି ଓ ଏୋ େଜିଟିାଲ୍  
ଇଡେଆିର ଏକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଯକ୍ତ୍ର ପାେଟଛି।ି ସରକାରଙୁ୍କ ଏଥିପ୍ରତ ିଗରୁୁତ୍ୱ ଯଦବାକୁ ପଡ଼ବି; 
କାରଣ ଏୋ ସବ୍କସାଧାରଣଙୁ୍କ ବଭିନି୍ ଯସବା ସେଜଯର ଯ�ାଗାଇଯଦବା ସେତି କୃଷ,ି 
ମାନୁୋକ୍ ଚରଂି ଓ ଯସବା ଯକ୍ତ୍ରଯର େଜିଟିାଲ୍  ପରବିତ୍ତ୍କନ ଆଣ ିଇଡେଷ୍ଟ୍ର ି୪.୦ ବ୍ବସ୍ାଯର 
ଉଯଦ୍ାଗ ଜଗତଯର ବପି୍ଳବ ସଷୃ୍ଟ ିକରବି।

୫-ଜରି ସଯୁ�ାଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ଅପାର। ଏୋର ଦରୁ ତତର ଯବଗ ଭାରତୀୟ ଅଥ୍କନୀତ,ି 
ଉଯଦ୍ାଗଜଗତ, କୃଷ,ି ଯସବା ଓ ବ୍କ୍ତଗିତ ବ୍ବୋରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିସବୁ ଯକ୍ତ୍ରକୁ 
ତ୍ୱରାନତ୍ତି କରବି ଏବଂ େଜିଟିାଇଯଜସନ୍  ୋଭ ସମଯସ୍ ପାଇଯବ। ଅତଏବ ୪-ଜ ି
ଯସବା ପ୍ରଚଳନର ଅଭଜି୍ତା ଭତି୍ତଯିର ସରକାରଙୁ୍କ ତରୁଟ ି ଓ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଆଦକୁି ସଧୁାର ି
୫-ଜରି ପ୍ରବତ୍ତ୍କନକୁ ସସୁଂେତ ଏବଂ ସବୁନି୍ସ୍ କରବିାକୁ ଯେବ। ଯତଯବ �ାଇଁ ୫-ଜରି 
ପ୍ରକୃତ ଉଯର୍ଶ୍ ସାଧିତ ଯୋଇପାରବି। ସଂଯକ୍ପଯର ୫-ଜରି ଅପାର ସମ୍ଭାବନାକୁ 
ବାସ୍ବତାଯର ପରଣିତ କରବିାକୁ ଯେଯେ ଆମକୁ ଏ ଯକ୍ତ୍ରଯର ସବୁ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ପ୍ରଥଯମ 
େଟାଇବାକୁ ପଡ଼ବି। n



ଆମେରକିା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଅର୍ଥନୀତକୁି ମେମେ ୋତ୍ 

ମଙ୍ଗଳବାର, 
୪ 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 Wfûe 81.25 l &ûCŠ 92.81
l dêùeû 80.96 l ùd^þ 0.56

l iê^û : 46,850 (ନୂଆଦଲି୍ଲୀ)
l eê&û : 58,500 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  56,788.00
l ^ò`Öò  16,887.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

l ù&ùUâûfþ- 103.37 (ଭୁବନନଶ୍ବର)
l WòùRfþ - 94.86
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ମରେଣ୍ଡ୍ସ ଏମବ ଜନପର,
 ଖାରମବଳ ନଗର ଓ ଜାରକାମର

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୩ା୧୦(ସମସି): 
ରଲିାଏନ୍ସ ରକିେଲର ଆପାକରଲ 
ଏବଂ ଆକେକୋରୀ କପେଶାଲେି ି
କେନ୍ କରେଣ୍୍ସ ଓଡ଼ଶିାର 
ଭୁବକନଶ୍ୱରର ଜନପଥ, 
ଖାରକବଳନଗର ଓ ଯାଜପରୁର 
ଜାର୍ା େହରକର ତାହାର ନୂଆ 
କ୍ାରର ଶଭୁାରମ୍ଭ ୍ରଛି।ି 
କରେଣ୍୍ସ ଗ୍ାହ୍ଙ୍କ େମ୍ପ୍୍କ େଦୃୁଢ 
୍ରଛି ି ଏବଂ କମକରୋ, ମନି ି
କମକରୋଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ୍ର ିେୟିର 
୧, େୟିର ୨ େହର ଏବଂ ଆହୁର ି
ଅଧି୍ ସ୍ାନକର ଭାରତୀୟ 
ଉପକଭାକ୍ାଙ୍କ ନ ି୍ େକର ପହଞ୍ ି
ପେନ୍ଦକଯାଗ୍ୟ ଫ୍ୟାେନ େପଂି କେ୍କିନେନ ପାଲେଛି।ି ଭୁବକନଶ୍ୱରର ଜନପଥ, 
ଖାରକବଳନଗର ଓ ଯାଜପରୁର ଜାର୍ା େହରକର ଏହ ିକରେଣ୍୍ସ କ୍ାରର ମେର୍୍କ ଲୁକ୍ 
ଏବଂ ପରକିବଶ େହତି ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ାହ୍ମାନଙ୍କ ମନଲାଖି ଉଚ୍ଚମାନର ଆ୍ର୍କଣୀୟ 
ଫ୍ୟାେନ ମଚ୍ଚ୍କାଣ୍ାଇଜ େମ୍ଭାର ଓ େଲୁଭ ମଲୂ୍ୟ ଏହା୍ୁ ଅଧି୍ ଆ୍ର୍କଣୀୟ ୍ର ି
କତାଳଛି।ି ଭୁବକନଶ୍ୱରର ଖାରକବଳନଗର ଓ ଯାଜପରୁ ଜାର୍ା ତଥା ନ ି୍ େବର୍୍କୀ 
ଅଞ୍ଳର ଗ୍ାହ୍ମାକନ ଏକବ କରେଣ୍ ି ୱିକମନ ୱିୟର, କମନ୍ସ ୱିୟର, ୍େିେ ୱିୟର 
ଏବଂ ଫ୍ୟାେନ ଆକେକୋରଜି ଅତ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଲୂ୍ୟକର ଏବଂ େମତ୍ାର ୍ଣିା୍ଣି ି
ଅନୁଭୂତ ିେହତି ପାଇପାରକିବ। ଖାରକବଳନଗର କରେଣ୍୍ସର ନୂଆ କ୍ାର ୯,୫୮୭ 
ବଗ୍କଫୁେ ପରମିତି କହାଇଥିବାକବକଳ ଜାର୍ା କ୍ାର ୪୩୦୦ ବଗ୍କଫୁେ ପରମିତି ି
ରହଛି।ି ଏହ ି ଦୁଇେ ି ନୂଆ କରେଣ୍୍ସ କ୍ାର୍କ ଗ୍ାହ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦଘାେନୀ 
ଅଫର େହତି ଆ୍ର୍କଣୀୟ ଫ୍ୟାେନ ଓ କଲାଭନୀୟ ମଲୂ୍ୟର ବ୍ୟାପ୍ େମ୍ଭାର ରହଛି।ି 
କଯପର ି୍  ି ୩୪୯୯ େଙ୍କାର ୍ଣିା୍ଣି ି ୍ରନୁ୍ ଏବଂ ମାତ୍ର ୧୯୯ େଙ୍କାକର ଏ୍ 
ଆ୍ର୍କଣୀୟ ଉପହାର ପାଆନୁ୍।

ବଓିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭଯିାନ

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୩ା୧୦(ସମସି): ରାଷ୍ଟାୟର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଆି(ବଓିଆଇ) 
ଭୁବକନଶ୍ୱର ଅଞ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ ଏ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭଯିାନ ୍ାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି 
କହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ୍ାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମକର ଆଞ୍ଳି୍  ପ୍ରବନ୍ଧ୍ ଏସ୍ ମଳୟ ଦାେ, ଉପ-
ଆଞ୍ଳି୍  ପ୍ରବନ୍ଧ୍ ଅକଶା୍ ୍ୁମାର କଜନାଙ୍କ େକମତ ଆଞ୍ଳି୍  ୍ାଯ୍କ୍ୟାଳୟର 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୍ମ୍କୋରୀମାକନ ଅଂଶଗ୍ହଣ ୍ରଥିିକଲ। ୍ମ୍କୋରୀମାକନ ଆଞ୍ଳି୍  
୍ାଯ୍କ୍ୟାଳୟ ପରେିର ନ ି୍ େବର୍୍କୀ ଅଞ୍ଳଗେୁ ି୍  େଫା େତୁରା ୍ରବିା େହ 
କଲା୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର େକେତନତା େୃ୍  ି୍ ରବିା ପାଇଁ “ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହ ିଁ େରୁକ୍ଷା” ଉପକର 
ଏ୍ କମାେର ୋଇକ୍ଲ ରାଲକିର ଅଂଶଗ୍ହଣ ୍ରଥିିକଲ। ଆଞ୍ଳି୍  ପ୍ରବନ୍ଧ୍ ଏବଂ 
ଉପ-ଆଞ୍ଳି୍  ପ୍ରବନ୍ଧ୍ ବଏିମ୍ େରି େକଫଇ ୍ମ୍କୋରୀମାନଙୁ୍କ େ-ିୋେ୍କ ଓ ଖାଦ୍ୟ 
ବଣ୍ଟନ ୍ରଥିିକଲ। ଏହପିର ିସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିଥିବାରୁ େକଫଇ ୍ମ୍କୋରୀମାନଙ୍କ 
ଉଦ୍ୟମ୍ୁ ଆଞ୍ଳି୍  ୍ରୃ୍ପକ୍ଷ ପ୍ରଶଂୋ ୍ରଥିିକଲ।

‘େ ିଇଣ୍ଟରଭୁୟୁ ଟାଇେଡ୍ସ’ର ୧୧ତେ ବାର୍ଷିମକାତ୍ସବ
ଭୁବନନଶ୍ୱର, ୩ା୧୦(ସମସି):  ‘ଦ ି ଇଣ୍ଟରଭୁ୍ୟ ୋଇମ୍ସ’ର ୧୧ତମ ବାରଷ୍ି  ଉତ୍ସବ 
ଭୁବକନଶ୍ୱରଠାକର ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଯାଇଛ।ି  ଏହ ି ୍ାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମକର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭାକବ ୍ନ୍ଧମାଳ ୋଂେଦ ଡ଼୍ଟର ଅେୁ୍ୟତ୍ ୋମନ୍ କଯାଗକଦଇଥÒକଲ। ଏଥକର 
ରାଜ୍ୟେଭା ୋଂେଦ ପ୍ରଶାନ୍ ନନ୍ଦ ଓ ପଦ୍ମବଭୂିରଣ େଦୁଶ୍କନ ୋହୁ କଯାଗକଦଇ 
େମ୍ବର୍ଦଷିତ ବ୍ୟକ୍ବିକିଶରଙୁ୍କ ଶକୁଭଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିକଲ। ୍ାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତଥିି 
ଭାକବ ଓଡ଼ଶିା କ୍ରକି୍ଟ୍ ଏ୍ାକଡ଼ମୀ େଭାପତ ି ପଙ୍କଜ କଲାେନ ଦାେ, ଗପୁ୍ା 
ପାୱାରର ମଖୁ୍ୟ ନକିଦ୍୍କଶ୍ ମକହନ୍ଦ୍ର ଗପୁ୍ା କଯାଗକଦଇଥିବାକବକଳ େମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାକବ ପଦ୍ମଭୂରଣ ଡ଼ଃ ପ୍ରତଭିା ରାୟ, ଗହୁା ପନୁମ୍ ତାପସ୍ ୍ୁମାର, ରଞ୍ଜନ ୍ୁମାର 
ଦାେ (ନକିଦ୍୍କଶ୍, େଂସ୍ତୃ ି ବଭିାଗ), କେୌକମନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୟିଦଶ୍କୀ (ପଲୁସି୍ ୍ମଶିନର), 
ପବୂ୍କତନ ବଧିାୟ୍ ପ୍ରୟିଦଶଷି ମଶି୍ର, କଜ.କ୍. ମହାନ୍,ି (ଏମ୍ଡ଼ ିେ୍ବସ୍ ି ଗରୁପ), ଡ଼ଃ ତପନ 
୍ୁମାର ୋନ୍ଦ (େଭାପତ,ି କବଦାନ୍) ପ୍ରମଖୁ  କଯାଗଦାନ ୍ରଥିିକଲ। ପ୍ରାରମ୍ଭକର ‘ଦ ି
ଇଣ୍ଟରଭୁ୍ୟ ୋଇମ୍ସ’ର ମଖୁ୍ୟ େମ୍ପାଦ୍ ଦବି୍ୟଜତି୍ ୋହୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାରଣ କଦଇଥିକଲ।

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୩ା୧୦(ଏନେନ୍)ି

କ୍ନ୍ଦ୍ର ଅଥ୍କ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟାବର 
୧୫ରୁ କଦଶବ୍ୟାପୀ ଏ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଥ ଷ୍ି  
ଅନ୍ଭୁ୍କକ୍ୀ୍ରଣ ଅଭଯିାନ ଆରମ୍ଭ କହବା୍ୁ 
ଯାଉଛ।ି ଏହ ି ଅଭଯିାନ ଓଡ଼ଶିାର ୍େ୍ 
ଜଲିାରୁ ଆରମ୍ଭ କହବ। ଏହାେହ କଦଶର 
ଔରଙ୍ଗାବାଦ (ମହାରାଷ୍ଟ), ପକୁଣ 
(ମହାରାଷ୍ଟ), ୍ା୍ନିାୋ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରକଦଶ), 
କ୍ାଶାମ୍ବୀ (ଉର୍ରପ୍ରକଦଶ), ଦତଆି 
(ମଧ୍ୟପ୍ରକଦଶ) ଏବଂ ବାରକପୋ (ଆୋମ)
ର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମ ପଞ୍ାୟତ ସ୍ରକର ଏହ ି

ଅଭଯିାନ ୋଲୁ ୍ରାଯବି। ଏହ ି ଅଭଯିାନ 
ମାଧ୍ୟମକର େର୍ାର ୍ରିାନ କକ୍ରେେି 
୍ାେ୍କର ୍ଭକରଜ ବଢ଼ାଇ ଅଧି୍ରୁ ଅଧି୍ 
୍ୃର୍ଙୁ୍କ ଏହା ଅଧୀନକର ଆଣପିାରକିବ। 
ଅଥ୍କ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ େୁଇଟ୍ ୍ର ି ଏ େମ୍ପ୍୍କକର 
େେୂନା କଦଇଛ।ି ଏହ ିଅଭଯିାନ ଅକ୍ଟାବର 

୧୫ରୁ ଆରମ୍ଭ କହାଇ ନକଭମ୍ବର ୨୬ ପଯ୍କ୍ୟନ୍ 
ୋଲବି କବାଲ ି ଅଥ୍କ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ୍ହଛି।ି 
ଏଥିକର କମାବାଇଲ୍ ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର 
େହତି ପ୍ରେଳତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆ୍ାଉଣ୍ଟଗଡ଼ୁ ି୍ ୁ  
ଲଙି୍କକ୍  ୍ରବିା ଏବଂ ‘ଗ୍ାହ୍ଙୁ୍କ ଜାଣ’ ବା 
କ୍ୱାଇେରି େମ୍ପରୂ୍୍କ ପ୍ରକ୍ରୟିା ୍ରବିା ଉପକର 

ବକିଶର ଧ୍ୟାନ ଦଆିଯବି।
ଅଥ୍କମନ୍ତ୍ରୀ ନମି୍କଳା େୀତାରମଣ ଏହ ିଆଥ ଷ୍ି  

ଅନ୍ଭୁ୍କକ୍ ଅଭଯିାନ ଆରମ୍ଭ ୍ରକିବ। ଏହ ି
କଯାଜନା ଅନ୍ଗ୍କତ ଧାଯ୍କ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରୂଣ ପାଇଁ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ାନ୍ୁ କପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ଦଆିଯବି। ଅଥ୍କ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏହ ି ଅଭଯିାନ 
କଯାଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ପାଇ ଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆ୍ାଉଣ୍ଟ, 
ବୀମା ୍ମି୍ବା କପନ୍ େନ୍ ସ୍ମିର େକନ୍ାରଜନ୍ 
ସ୍ର ହାେଲ ଉପକର ଧ୍ୟାନ କଦବ। ଏହାେହତି 
ଆଧାର ଲଙି୍କକ୍ କହାଇଥିବା ଆ୍ାଉଣ୍ଟଗେୁ ି୍ ର 
େମ୍ପ୍ରୋରଣ ଉପକର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦଆିଯବି। 
ୋଧାରଣ ଜନତାଙୁ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଅନୁଷ୍ାନ ମାଧ୍ୟମକର ଆଥ ଷ୍ି  ଅନ୍ଭୂ୍କକ୍ୀ୍ରଣ 
ପରେିର୍ୁ ଆଣବିା କଯାଜନାକର ୍ପିର ି
ଅଗ୍ଗତ ି ୍ରାଯବି କେ କନଇ ଆକଲାେନା 
ମଧ୍ୟ ୍ରାଯବି। ୍େିାନ୍ କକ୍ରେଟି୍ ୍ାେ୍କ 
କହଉଛ ି ଏ୍ କଯାଜନା, ଯାହା ପ୍ରକତ୍ୟ୍ 
୍ୃର୍ ଏହାର ଫାଇଦା କନବା୍ୁ ୋହଁୁଛନ୍।ି 

ମାନ୍ାବସ୍ା କବଳରେ 
ସାୋ ବଶି୍ବ ର�ୌଡୁଛ ି୭ ର�ଶେ ଅର୍ଥନୀତ ିର�ୌଡୁଛ ି୭ ର�ଶେ ଅର୍ଥନୀତ ି

ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ େରି�ାର୍ଥ
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େମ୍ପ୍ରତ ି ବଶି୍ୱର ପ୍ରାୟ େବୁ କଦଶକର ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି
ଦରୁ ତ ଗତକିର ବୃର୍ଦ ି ପାଉଛ।ି ଏଥପାଇଁ ୋରଆିକେ 
ମାନ୍ଦାବସ୍ାର ଛାଇ।  କଯକତକବକଳ ୋରା ବଶି୍ବ 
ମାନ୍ଦାବସ୍ା ୍ବଳକର ରହଛି ିକେହ ିେମୟକର ବଶି୍ବର 
୭ କଦଶର ଅଥ୍କନୀତ ି କଦୌେୁଛ।ି ଏହ ି କଦଶଗେୁ ି୍ ର 
କମାେ ଘକରାଇ ଉତ୍ାଦ (ଜେିପି)ି ଅଭବୃିର୍ଦ କବଶ 
ଦରୁ ତ ଗତକିର ଅଗ୍ଗତ ି୍ରୁଛ।ି ଭାରତ େକମତ ଏହ ି
କଦଶଗେୁ ି୍  ୍କରାନା ମାେ, ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ଏବଂ ପଞୁ୍ଜ ି
ବଜାର ୋପ େକର୍୍ବ ଦରୁ ତ ଗତକିର ବ ି୍ ାଶ ୍ରୁଛନ୍।ି 
ଦୁକ୍ରୁତ ଅଭବୃିଦ୍ ଦି୍ ାରୀ ଏହ ି ୋକତାେ ି କଦଶ 
କହଉଛ ିଭଏିତ୍ ନାମ, ଇକଣ୍ାକନେଆି, ଭାରତ, ଗ୍ୀସ୍, 
ପରୁ୍୍କଗାଲ, ୋଉଦ ିଆରବ ଏବଂ ଜାପାନ। 

   ଭାରତଭାରତ
ଭାରତର ଅଥ୍କନୀତ ିକହଉଛ ିବଶି୍ବର ଦରୁ ତ ଅଭବୃିର୍ଦଶିୀଳ 
ଅଥ୍କନୀତ।ି କଦଶ ପଞୁ୍ଜ ି ନକିବଶ କକ୍ଷତ୍ରକର ବୃହତ୍  
େଂସ୍ାର ଆଣଛି।ି ଭାରତ ବର୍୍କମାନ େମଗ୍ ବଶି୍ୱର 
ଦ୍ତିୀୟ ଦରୁ ତ ଅଭବୃିର୍ଦଶିୀଳ ଅଥ୍କନୀତ ି ଆେ୍ୁ ଗତ ି
୍ରୁଛ।ି େଜିେିାଲ କେବାକର ନୂତନ ପଞୁ୍ଜ ିବନିକିଯାଗ 
ବର୍୍କମାନ କଦଶର ଅଭବୃିର୍ଦ ିହାର୍ୁ ଆଗ୍ୁ ବଢ଼ାଉଛ।ି

   ଇମଣ୍ାମନସଆି   ଇମଣ୍ାମନସଆି
ଇକଣ୍ାକନେଆି୍ୁ ଦୀଘ୍କ ବର୍କ ଧର ି ଅଣକଦଖା 
୍ରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି କଦଶ ପ୍ରା୍ୃୃତ ି୍  େମ୍ବଳକର 
କବଶ େମରୃ୍ଦ। ଯଦ ି ଅନ୍ୟ ବ ି୍ ାଶଶୀଳ କଦଶଗେୁ ି୍  
େହ ଇକଣ୍ାକନେଆି୍ୁ ତୁଳନା ୍ରବିା କତକବ  

ଏହ ି କଦଶ ଉପକର ବହୁତ ୍ମ୍ ଋଣ ରହଛି।ି ଅନ୍ୟ 
କଦଶର ମଦୁ୍ାର ବନିମିୟ ମଲୂ୍ୟ େଲାର ତୁଳନାକର 
ହ୍ାେ ପାଇବାକର ଲଗିଥିବାକବକଳ ଇକଣ୍ାକନେଆି 
ମଦୁ୍ା ମଲୂ୍ୟ ବଗିତ ଏ୍ ବର୍କ କହବ ସ୍ର ରହଛି।ି

   ଭଏିତ୍ ନାେ    ଭଏିତ୍ ନାେ 
ଭଏିତନାମ କହଉଛ ି ଏ୍ କଦଶ ଯଏି େୀନ୍ େହତି 
କଭୌକଗାଳ ି୍  ତକି୍ତା ମଧ୍ୟକର ଦରୁ ତ ଗତକିର ନଜି୍ୁ 
ଆଗ୍ୁ ବଢ଼ାଇଛ।ି ଭଏିତ୍ ନାମ ଏହାର ଭରି୍ଭୂିମକିର 
ବପିଳୁ ପରମିାଣର ଅଥ୍କ ବନିକିଯାଗ ୍ ର ିଏହାର ବ ି୍ ାଶ 
ପଥ କଖାଲଛି।ି ବର୍୍କମାନ ଭଏିତ୍ ନାମର ଅଥ୍କକନୈତ ି୍  
ଅଭବୃିର୍ଦ ିପ୍ରାୟ ୭ ପ୍ରତଶିତ ହାରକର ବୃର୍ଦ ିପାଉଛ।ି ଏହା 
ଦୁନଆିର ଦରୁ ତତମ ଅଭବୃିର୍ଦଶୀଳ ଅଥ୍କନୀତ।ି  କତଣ ୁ
ଭଏିତ୍ ନାମ ବର୍୍କମାନ ଏେୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ ମହାୋଗରୀୟ 
କକ୍ଷତ୍ରକର ଆଥ୍କ୍ ଅଭବୃିର୍ଦରି ଏ୍ ଇଞ୍ଜନି କହବ। 
ଅନ୍ଜ୍କାତୀୟ ମଦୁ୍ା ପାଣ୍ ି (ଆଇଏମ୍ଏଫ୍)ର 

େଦ୍ୟତମ ରକିପାେ୍କକର ଏହ ି ଆ୍ଳନ ୍ରାଯାଇଛ।ି

   ଗ୍ୀସ୍ ଗ୍ୀସ୍ 
ଗ୍ୀସ୍ର ଅଥ୍କନୀତ ି କବଶ ଦରୁ ତ ଗତକିର ଆକଗଇବାକର 
ଲାଗଛି।ି ଏହ ିକଦଶ ବକିଦଶୀ ପଞୁ୍ଜ ିବନିକିଯାଗ ଏବଂ 
ପଯ୍କ୍ୟେନ କକ୍ଷତ୍ରକର ବହୁତ ଅଗ୍ଗତ ିହାେଲ ୍ରଛି।ି 
୍କରାନା ଅବଧିକର କଦଶର ଜେିପି ିଯକଥ୍ ମାତ୍ରାକର 
ହ୍ାେ ପାଇଥିଲା। ବର୍୍କମାନ କଦଶକର ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ିବହୁ 
ପରମିାଣକର ନୟିନ୍ତ୍ରତି କହାଇଛ।ି କଦଶର ଅଥ୍କନୀତ ି
ଦରୁ ତ ଗତକିର ବୃର୍ଦ ି ପାଉଛ।ି ୪ ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧି୍ 
ଅଭବୃିର୍ଦ ି ହାରକର କଦଶ ବର୍୍କମାନ ଆଗ୍ୁ ବଢ଼ୁଛ।ି 

   ପରୁ୍୍ଥଗାେ ପରୁ୍୍ଥଗାେ
ପରୁ୍୍କଗାଲର ଅଭବୃିର୍ଦ ି ହାର ବହୁତ ଦରୁ ତର୍ମ ରହଛି।ି 
ଏହାର ୍ାରଣ କହଉଛ ି ପରୁ୍୍କଗାଲ ୟକୁରାପୀୟ 
ୟନୁଅିନ(ଇୟ)ୁଠାରୁ ପାଇଥିବା େହାୟତା ରାଶ ି ୍ୁ 

ଅତ ିେତୁରତାର େହ ବନିକିଯାଗ ୍ରଛି।ି ଏହ ିକଦଶ 
ଏ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଗାଲକେନ୍  ଭେିା ମଧ୍ୟ କଦଇଥାଏ। 
ଏହା ପରୁ୍୍କଗାଲ୍ୁ ବକିଦଶୀମାନଙୁ୍କ ଆ୍ରଷିତ 
୍ରଥିିଲା।| େଳତିବର୍କ ପରୁ୍୍କଗାଲ ବଶି୍ୱର େକବ୍କାର୍ମ 
ପ୍ରଦଶ୍କନ୍ାରୀ ୍କ୍ ବଜାରକର ପରଣିତ କହାଇଛ।ି

   ସାଉେ ିଆରବସାଉେ ିଆରବ
ୋଉଦ ିଆରବକର ପଯ୍କ୍ୟାପ୍ ମାତ୍ରାକର କତୈଳ ଭଣ୍ାର 
ରହଛି।ି  ଏହ ିକଦଶ ଏକବ ମହଳିା, ଶ୍ରମ ି୍ , ପଯ୍କ୍ୟେ୍ 
ଏବଂ ରାତ୍ର ି ଜୀବନେଯ୍କ୍ୟା ଉପକର ଲାଗଥିବା 
ପ୍ରତବିନ୍ଧ୍୍ୁ କ୍କତ୍ାଂଶକର କ୍ାହଲ ୍ରଛି।ି  
ଏହ ି ୍ାରଣରୁ ଏଠାକର ପଯ୍କ୍ୟେ୍ଙ୍କ େଂଖ୍ୟା ବୃର୍ଦ ି
ପାଇବାକର ଲାଗଛି।ି ବକିଦଶରୁ ବହୁେଂଖ୍ୟାକର 
ପଯ୍କ୍ୟେ୍ ଏହ ି କଦଶ୍ୁ ବୁଲବିା୍ୁ ଆେଛୁନ୍।ି 
ଏହ ି ୍ାରଣରୁ କଦଶର ଅଭବୃିର୍ଦ ି ଦରୁ ତ ଗତକିର 
ବୃର୍ଦ ି ପାଇଛ।ି ୋଉଦ ି ଆରବ ବର୍୍କମାନ ସ୍ାେ୍କ େେି ି
େକମତ ଭରି୍ଭୂିମକିର କତୈଳ ଅଥ୍କ ବନିକିଯାଗ ୍ରୁଛ।ି 
ଏହ ି ୍ାରଣରୁ, ଆଗାମୀ ଦନିକର ୋଉଦ ି ଆରବର 
ଅଭବୃିର୍ଦ ିହାର ଆହୁର ିବୃର୍ଦ ିପାଇବା େମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି

   ଜାପାନଜାପାନ
ଯଦ ି କଦଖାଯାଏ, ଜାପାନ କହଉଛ ି େବୁଠାରୁ 
ଆଶ୍ଚଯ୍କ୍ୟଜନ୍ କଦଶ। ଏହ ିକଦଶ ବାସ୍ବକର ବହୁତ 
ଦରୁ ତ ଗତକିର ବ ି୍ ାଶ ୍ରୁଛ ି | ୋଇନା ତୁଳନାକର 
ଜାପାନକର ଶ୍ରମ ଖଚ୍ଚ୍କ ବହୁତ ୍ ମ୍। ବର୍୍କମାନ ୍ କରାନା 
ପକର ପ୍ରତବିନ୍ଧ୍ ହେବିା ପକର ଏଠାକର ପଯ୍କ୍ୟେ୍ଙ୍କ 
େଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃର୍ଦ ି ପାଇବାକର ଲାଗଛି।ି ୋରା 
ଦୁନଆିକର କଯକତକବକଳ ଅକନ୍ କଦଶର ୍କ୍ 
ବଜାର ଖେଛୁ ିକେକତକବକଳ ଜାପାନର ୍କ୍ ବଜାର 
କହଉଛ ି ବଶି୍ବର କଶ୍ରଷ୍ ପ୍ରଦଶ୍କନ୍ାରୀ ୍କ୍ ବଜାର।

ଅର୍ଥ େନ୍ତାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ ଆର ଷିକ ଅନ୍ତଭୁ୍ଥକ୍ୀକରଣ ଅଭଯିାନଅର୍ଥ େନ୍ତାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ ଆର ଷିକ ଅନ୍ତଭୁ୍ଥକ୍ୀକରଣ ଅଭଯିାନ

୧୫ ଅନ୍ଟାବରରୁ ୍ଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ
ରକୱାଇସେି ସମ୍ପୂର୍୍ଥ 

ପ୍ରକ୍ୟିା ଉ�ରେ 
�ଆିଯବି ଗେୁୁତ୍ବ

ମମୁ୍ବଇ,୩ା୧୦(ଏନେନ୍)ି: େପ୍ାହର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଘକରାଇ ପଞୁ୍ଜ ି
ବଜାର୍ୁ ଲାଗଛି ିଶକ୍ ଧକ୍ା। ମାତ୍ର ୍ଛି ିଦନିର ଉତ୍ସାହ ପକର ଏକବ 
ବଜାରକର ଆରମ୍ଭ କହବା୍ୁ ଯାଉଛ ିହ୍ାେ ଧାରା। ବଶି୍ବ ବଜାରକର 
ଲାଗ ିରହଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ାର ପ୍ରଭାବ ଘକରାଇ ପଞୁ୍ଜବିଜାର ଉପକର 
ପେଛି।ି ବଜାରକର ଅକଶାଧତ କତୈଳ ଦରକର ପଣୁ ି ଥକର ବୃର୍ଦ 
ଘେବିା ଏବଂ ଆକମର ି୍ ୀୟ େଲାର ତୁଳନାକର େଙ୍କା ୋପଗ୍ସ୍ 
କହବା ଭଳ ି ଅନ୍ୟ ୍ଛି ି ୍ାର୍ ପଞୁ୍ଜ ି ବଜାରକର ଏହଭଳ ି ହ୍ାେର 
ମଖୁ୍ୟ ୍ାରଣ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଘକରାଇ ପଞୁ୍ଜ ି ବଜାର ଉପକର 

ପେଛି।ି ଏଥକଯାଗ ୁକୋମବାର ବକମ୍ବ ୍୍ ଏକ୍ସକେଞ୍ଜ (ବଏିସ୍ ଇ) 
କେନ୍ କେକ୍ସକର ୬୩୮ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ାେ ଘେଛି।ି ଶକୁ୍ରବାର କହାଇଥବା 
ଲାଭ୍ୁ ବଜାର ଆଉ ଅଧ୍  େମୟ ଧର ିରଖପାରନିାହ ିଁ। ଏହାର 
ପ୍ରଭାବକର ନକିବଶ୍ମାକନ ୋକଢ଼ ୋର ିଲକ୍ଷ କ୍ାେ ିେଙ୍କାର 
କ୍ଷତ ି େହଛିନ୍।ି ଆଜରି ୍ାରବାରକର କେନ୍ କେକ୍ସକର 
୬୩୮ ପଏଣ୍ଟ ବା ୧.୧୧ ପ୍ରତଶିତ ହ୍ାେ ଘେ ି େେୂ୍ାଙ୍କ 
୫୬,୭୮୯ ପଏଣ୍ଟକର ୍ାରବାର ବନ୍ଦ କହାଇଛ।ି 
କେହପିର ି ନ୍ୟାେନାଲ ୍୍ ଏକ୍ସକେଞ୍ଜ ନଫିଟିକର ୨୦୭ 

ପଏଣ୍ଟ ବା ୧.୨୧ ପ୍ରତଶିତ ହ୍ାେ ଘେ ି
୧୬,୮୮୭ ପଏଣ୍ଟକର ୍ାରବାର 
କଶର କହାଇଥÒଲା। ଘକରାଇ ପଞୁ୍ଜ ି

ବଜାରକର ଗତ େପ୍ାହକର ମାତ୍ର ଦନି୍ର 
ବୃହତ୍  ଉତ୍ସାହ ପକର ଏହ ି ହ୍ାେ କଦଖÒବା୍ୁ 
ମଳିଛି।ି କୋମବାର ୍ାରବାରକର ପଏିସ୍ ୟ ୁ
ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଫ୍ ଏମ୍ େଜି,ି ଔରଧ, କତୈଳ ଏବଂ 
ଧାତବ ଆଦ ି କକ୍ଷତ୍ରର ୍୍ ୍ାରବାର 
ଭଲ ରହ ି ନ ଥଲା। ଅପରପକକ୍ଷ ଆଜ ି
ୟକୁରାପୀୟ ବଜାରକର ୍ାବରାର 

କବଶ ଭଲ ରହଥିବା କବକଳ 
ଏେୀୟ ବଜାରକର ୍ାରବାର 

ନ୍ାରାତ୍ମ୍ ରହଥିଲା।

ରଲିାଏନ୍ସ ଡଜିଟିାଲ୍ ୍ର ଦଶହରା ଅଫର ୍ 
ଭୁବନେଶ୍ବର,୩ା୧୦(ସମସି): ଚଳତି ଦଶହରାନର ରଲିାଏେ୍ସ ଡଜିଟିାଲ ତାର 

ଗ୍ାହକମାେଙ୍କ ଲାଗ ି ଆଣଛି ି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର।  ଏଥନର ଅଗ୍ଣୀ ବ୍ାଙ୍କ କାର୍ଷନର 
ସହଜଆି ଇଏମଆଇ ବକିଳ୍ପ ସହ ୧୦% ରଆିତ ି ଲାଭ ଉପଲବ୍ ଧ। ଏଥନର ଟଭି ି

ଓ ଘନରାଇ ଉପକରଣ, ଅଡଓି ଡଭିାଇସ୍, ନମାବାଇଲ୍ ନଫାନ୍, ଲାପଟପ୍ ଓ ଆହୁର ି
ଅନେକ ରହଛି।ି ଚଳତି ପାବ୍ଷଣ ଋତୁନର ରଲିାଏେ୍ସ ଡଜିଟିାଲର ସନବ୍ଷାତ୍ତମ ଅଫର୍  ଲାଇନ୍ 

ଅପ୍ ରହଛି।ି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର ୱାଚ୍  ବାଛନୁ୍ ନେଉଁଥିନର ରହଛି ି ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ୋହାକ ି
୧୭,୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ (ବ୍ାଙ୍କ କ୍ାସବ୍ାକକୁ ମଶିାଇ) ଓ ସାମ୍ ସଙ୍ଗ ୱାଚ୍  ୋହାର 

ପ୍ାରମ୍ଭକି ମଲୂ୍ ୬୪୯୦ ଟଙ୍କା। ଆହୁର ିମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟି ସ୍ାଟ୍ଷୱାଚ୍ କୁ ବାଛନୁ୍ ୋହାକ ି
୧୫୯୯ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ। ସାମ୍ ସଙ୍ଗ ଗାଲାକ୍ ି ବୁକ୍ ୨ ୧୨ ନଜନେନରସନ୍  ଆଇ୫ ସହତି 

୧୬ଜବି ିରାମ୍ ଓ ୫୧୨ ଜବି ିଏସ୍ ଏସ୍ ଡ ିନ୍ାନରଜ୍ ଏନବ ବ୍ାଙ୍କ କ୍ାସବ୍ାକ୍ ପନର ଆକର୍ଷଣୀୟ 
ମଲୂ୍ ୫୭,୯୯୯ଟଙ୍କାନର ଉପଲବ୍ଧ। ସମସ୍ତ ନଗମଂି ପାଇଁ 

ଆଗ୍ହୀ ବ୍କ୍ମିାେଙ୍କ ପାଇଁ, ଏନବ ଏକ ଅତୁଳେୀୟ 
ଅଫର ପ୍ଦାେ କରାୋଉଛ!ି ପ୍ତ ିନଗମଂି ଲାପଟପ ର 

କ୍ରୟ ନଷେତ୍ରନର ଏକ ନଗମଂି ମାଉସ୍, ନହଡନଫାନ୍ 
ଓ ମ୍ାଟ୍ ବଣ୍ଡଲ୍ ୪୯୯୯ଟଙ୍କା ମଲୂ୍ର ସମ୍ରୂ୍୍ଷ 

ମାଗଣାନର ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ସହତି ୧୫,୯୯୦ ଟଙ୍କା 
ପେ୍ଷ୍ନ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଭ ମଳିବି। େୂଆ ସାମସଙ୍ଗ 

ଏମ୫୩ ୫ଜ ି ମାତ୍ର ଟ.୧୯,୯୯୯ଟଙ୍କାନର ଓ 
ଏହା ସହତି ସାମସଙ୍ଗ ଏସ୨୨ ସରିଜି୍ ସ୍ାଟ୍ଷନଫାେନର 

ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ରହଛି ି ୋହା ମାତ୍ର ୪୯,୯୯୦ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ।

ମସନ୍ ମସକ୍ସ ୬୩୮ ପଏଣ୍ଟ ଖସେିା

  ନରିବଶକ ହୋଇରେ ସାରେ ଚାେ ିେକ୍ଷ ରକାର ି

ମଜଏସ୍ ପରି େନୀର୍ ଖରବନ୍ା ସମ୍ାନତି
ଭୁବନନଶ୍ୱର,୩ା୧୦(ସମସି): ଜନି୍ଦଲ ୍ଲି ଆଣ୍ ପାୱାର 
(କଜଏେପ)ିର ପରାମଶ୍କଦାତା (ଆଇନ) ମନୀର ଖରବନ୍ଦା 
ନୂଆଦଲି୍ୀଠାକର ଆକୟାଜତି କଫାବ୍କସ୍ ଇଣ୍ଆି ଲଗିାଲ୍ 
ପାୱାରଲି୍ -୨୦୨୧ ଗ୍ାଣ୍ ଫାଇନାଲ ୍ାଯ୍କ୍ୟକ୍ରମକର କ୍ନ୍ଦ୍ର 
ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ୍କିରନ ରଜିଜୁିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା େମ୍ାନତି 
କହାଇଛନ୍।ି ଆଇନ ପରାମଶ୍କ କେବା କକ୍ଷତ୍ରକର ତାଙ୍କର 
େଫଳତା ଏବଂ କନତୃତ୍ଵ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଖରବନ୍ଦା କଫାବ୍କସ୍ ଲଗିାଲ୍ 
ପାୱାର୍ ଲି୍ -୨୦୨୧ କର ଭାରତର କଶ୍ରଷ୍ ୫୦ କଜକନରାଲ୍ 
୍ାଉନକେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭାବକର ନାମତି କହାଇଥିକଲ। 
ଏହ ିେମ୍ାନ ନମିକନ୍ କେ ଜନି୍ଦଲ ୍ଲି ଆଣ୍ ପାୱାର ଏବଂ ନଜି 
େମି୍ ୍ ୁ  ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିକଲ। ଆଇନ ପରାମଶ୍କ କକ୍ଷତ୍ରକର 
ତାଙ୍କର େଫଳତା ଏବଂ ଦୂରଦୃ୍ରି ପ୍ରଶଂୋ ୍ର ି ତାଙୁ୍କ ଏହ ି
େମ୍ାନଜନ୍ ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ ୍ରାଯାଇଥିଲା। କଦଶର 
କ୍କତ୍ ପ୍ରମଖୁ ୍ମ୍ପାନୀକର ଅକନ୍ ବର୍କର ୍ାୟ୍କ୍ୟ ଅଭଜି୍ଞତା 
ଥିବା ଶ୍ରୀ ଖରବନ୍ଦା ଏକବ କଜଏେପରି ଆେଭାଇଜର୍ (ଲଗିାଲ୍) 
ଭାବକର ୍ାଯ୍କ୍ୟ ୍ରୁଛନ୍।ି ଏହାପବୂ୍କରୁ କେ େଫଳତାର 
େହ କଜଏେପରି ମାଇନ୍ସ ଏବଂ ମକିନରାଲ୍ସ ବ୍ୟବୋୟର 
୍ାଯ୍କ୍ୟନବି୍କାହୀ ନକିଦ୍୍କଶ୍ - ଗରୁପ୍ କହଡ୍ (୍ଞ୍ାମାଲ କୋେଷିଂ) 
ଏବଂ ଓେଶିା ବ୍ୟାପାରର ମଖୁ୍ୟ ଭାବକର ୍ାଯ୍କ୍ୟ ୍ରଛିନ୍।ି 
ଲକକ୍୍ଷୌ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟରୁ ଆଇନକର ସ୍ାତ୍ େଗି୍ୀ ୍ରବିା 

ପକର କେ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ ମାନବ େମ୍ବଳକର ଇ୍ଫାଇରୁ 
ଏମବଏି େମାପ୍ ୍ରଛିନ୍।ି ଏହା େହ ହାଭ୍କାେ୍କ ବଜିକନସ୍ ସ୍ଲୁରୁ 
କେ ଆେଭାନ୍ସେ ମ୍ୟାକନଜକମଣ୍ଟ େଗି୍ୀ ହାେଲ ୍ରଛିନ୍।ି
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ମଙ୍ଗଳବାର, ୪ ଅକ୍ଟାବର ୨୦୨୨

ତୃତୀୟ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

କଟକ,୩୧୦(ସମସି): କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ା ପୀଡତିଙ୍କ 
ପରବିାର କ୍ଷତପିରୂଣରୁ ବଞ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ରର ଓଡଶିା 
ହାଇରକାର୍ଟ ଉଦରବଗ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ବରିଶଷକର ି
ବଳିମ୍ବରର କ୍ଷତପିରୂଣ ଆରବଦନ କରାଯବିା ଓ ଦଙ୍ା 
ରହବାର ଦୀର୍ଟ ଦନି ପରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୀଡତିଙ୍କ ମପୃତୁୟୁ 
ରହାଇଥିବା ଆଧାରରର କ୍ଷତପିରୂଣ ଆରବଦନକୁ 
ସରକାର ଖାରଜ କରବିା ନୟୁାୟକି ବରିବକକୁ ଆରାତ 
ରବାଲ ି ରବନାଦକି୍ତ ଦଗିଲଙ୍କ ଆରବଦନର ଶଣୁାଣ ି
କର ି ହାଇରକାର୍ଟ ବଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି ଅରନି୍ଦମ ସହି୍ା 
କହଛିନ୍।ି ରକନ୍ଦୀୟ ସହାୟତା ସହ ମଖୁୟୁମନ୍ତୀଙ୍କ 
ରଲିଫି ପାଣ୍ ି ଓ ସପୁ୍ରମିରଜାର୍ଟଙ୍କ ନରିଦ୍ଟଶ ଅନୁସାରର 
ଆରବଦନକାରୀଙୁ୍କ କନ୍ଧମାଳ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଚାର ି ସପ୍ାହ 
ମଧ୍ୟରର କ୍ଷତପିରୂଣ ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ନରିଦ୍ଟଶ ରଦଇଛନ୍।ି

ମାମଲାରୁ ପ୍ରକାଶ ରଯ ୨୦୦୮ ଅଗଷ୍ ୨୩ରର ସ୍ାମୀ 
ଲକ୍ଷାଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ହତୟୁା ପରର କନ୍ଧମାଳରର ଦଙ୍ା 
ସପୃଷ୍ ି ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଦଙ୍ାରର ଆରବଦନକାରୀଙ୍କ 
ଭାଇ ଆହତ ରହାଇଥିରଲ। ଅରକଟାବର ୨୮ରର ତାଙ୍କ 
ମପୃତୁୟୁ ରହାଇଥିଲା। ରହରଲ ସରକାରଙ୍କ ନକିରରର 
କ୍ଷତପିରୂଣ ପାଇଁ ଆରବଦନକାରୀ ଆରବଦନ 
କରଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଆରବଦନକାରୀ ହାଇରକାର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ାରସ୍ଥ ରହାଇଥିରଲ।

ବେତନଟୀ,୩।୧୦(ସମସି): ଅର୍ରୋପଚାର ସରତ୍୍ବ ଅସସୁ୍ଥ 
ଦନ୍ାହାତୀର ମପୃତୁୟୁ ରରଛି।ି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ରବତନରୀ 
ବନାଞ୍ଳ ଅଧୀନ ମସଣିାକାର ି ସଂରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଲରର ଚାଲ ି
ପାରୁ ନଥିବା ଅସସୁ୍ଥ ଦନ୍ାହାତୀର ରବବିାର ଅର୍ରୋପଚାର 
ସହତି ଆବଶୟୁକ ଚକିତି୍ା କରାଯାଇଥିଲା। ରତରବ 
ରସାମବାର ସକାରଳ ତା’ର ମପୃତୁୟୁ ପରର ମପୃତରଦହକୁ 
ବନବଭିାଗ ଉଦ୍ାର କର ିପରବତ୍୍ଟୀ କାଯ୍ଟୟୁ ସମ୍ାଦନ କରଛି।ି
ସଚୂନା ମତୁାବକ ରଗାଠଛଡା ଦନ୍ାହାତୀ ରବତନରୀ 

ରରଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଡୁମାପଦା, ଖଡରିଶାଳ, କାଞ୍ନନଗର, 
ମସଣିାକାର,ି ତୁଙ୍ାଧଆୁ ଅଞ୍ଳରର ବଚିରଣ କରୁଥିଲା। 
ରତରବ ବଭିନି୍ନ ଜଙ୍ଲ ଓ ଗାଁ ଗଣ୍ା ବଚିରଣ କରୁଥିବା 
ସମୟରର ଏକ ରମାରା ପ୍ାଷ୍କି ରଦୌଡ଼ ି ବାମପର ଆଗ 
ରଗାଡ଼ରର ଛନ୍ଦରିହାଇ ଯାଇଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ଏହା ରଗାଡ଼ରର 
ଚାପରିହାଇ ଯାଇଥିବା ରବରଳ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସପୃଷ୍ ିକରଥିିଲା। 
ଧୀରର ଧୀରର କ୍ଷତ ବଢ଼ବିା ସହତି ଯନ୍ତଣା ପାଇଁ ହାତୀ 
ସ୍ାଭାବକି ଭାରବ ଚଳପ୍ରଚଳ କରପିାରୁନଥିଲା। କ୍ଷତରୁ 
ରକ୍ତସ୍ାବ ରହବା ସହତି ପଚା ଦୁଗ୍ଟନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା। 

ହାତୀର ଗତବିଧିି ଉପରର ନଜର ରଖଥୁିବା ରବତନରୀ 
ବନବଭିାଗର ରମି୍   ଏରନଇ ଉପରସି୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ଦପୃ ଷ୍ ି ଆକଷ୍ଟଣ କରଥିିରଲ। ଏହାପରର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ 
ଟ୍ରଷ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଆିରୁ ଡ. ବ୍ରଜରାଜ ଏବଂ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ 
ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସରମତ ଓୟଏୁରରୁି ପ୍ରରଫସର ଇନ୍ଦମଣ ିନାଥ, 
ଶମିଳିପିାଳ ରାଇଗର ରଜିଭ୍ଟର ଡ. ପୟିଷୁ ରସାରରନ 
ପ୍ରମଖୁ ଡାକ୍ତରୀ ରମି ରବବିାର ସକାରଳ ହାତୀର ଚକିତି୍ା 
କରାଇଥିରଲ। ରତରବ ଚକିତି୍ାକୁ ୨୪ରଣ୍ା ନପରୁୂଣ ୁ
ହାତୀର ମପୃତୁୟୁ ରରଛି।ି ରସାମବାର ହାତୀର ମପୃତରଦହକୁ 
ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ରବରଳ ରବତନରୀ ବ୍କ ପ୍ରାଣୀ 
ଚକିତି୍କ ଡା. ଭବନାଥ ପ୍ରସାଦ ବସ୍ଆି, ଡା. ପୟିଷୁ 
ରସାରରନ, ପ୍ରାଣୀଧନ ନରିୀକ୍ଷକ ସାଇକପୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ ଓ ଅଜୟ 
କୁମାର ରସାରରନଙ୍କ ପ୍ରମଖୁ ହାତୀରରି ଶବ ବୟୁବରଛେଦ 
କରବିା ସହତି ଲାରବାରରରରାର ି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ 
ନମନୂା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛ।ି ରତରବ ହାତୀରରି ବୟସ 
୩୮ବଷ୍ଟ ରବାଲ ି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ରବରଳ 
ଚକିତି୍ାରର ବଳିମ୍ବ ପାଇଁ କ୍ଷତରୁ ପରୂା ଶରୀର ସଂକ୍ରମତି 
ରହାଇ ରସଫ୍  ରରିସମଆି ପାଇଁ ମପୃତୁୟୁ ରହାଇଥିବା ଅନୁମାନ 
କରାଯାଉଛ।ି ଡଏିଫ୍  ଓ ସରନ୍ାଷ ରଯାଶୀ, ଶମିଳିପିାଳ 
ବୟୁାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ରଡପରୁ ିଡାଇରରକଟର ଡ. ସମ୍ାର ରଗୌଡ଼ା, 
ଏସଏିଫ ରବନିାରାୟଣ ମହାନ୍,ି ରରଞ୍ଜର ରନଶୟୁାମ 
ସଂିଙ୍କ ସରମତ ବନପାଳ, ବନରକ୍ଷୀ, ସବୁଜବାହନିୀ, 
ଗଜସାଥୀ ଏବଂ ପାରା ବନକମ୍ଟଚାରୀ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି 
ଥିରଲ। ରତରବ ଜଙ୍ଲୀଜନୁ୍ ଶକିାର ପାଇଁ ବସାଯାଉଥିବା 
ଫାଶରୁ ଏଭଳ ି ଅରରଣ ରରଥିିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛ।ି

ଅସସୁ୍ଥ ଦନ୍ଠାର ଅସ୍ତ୍ରେଠାପଚଠାର ସସ୍ତତ୍ବେ ମତୁୃୟୁ

ଭୁେବନଶ୍ୱର,୩।୧୦(ସମସି): ରାଜୟୁର ସମବାୟ 
ନବି୍ଟାଚନ ପ୍ରକ୍ରୟିାରର ଜଲି୍ା ରକନ୍ଦୀୟ ସମବାୟ 
ବୟୁାଙ୍କ(ଡସିସିବି)ିଗଡ଼ୁକିରର ନବି୍ଟାଚନ ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛ।ି ରାଜୟୁରର ଥବା ୧୭ର ି ଡସିସିବିରିର 
ନୂତନ ପରଚିାଳନା ପରଷିଦ ଗଠନ ପାଇଁ 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥବା ନବି୍ଟାଚନର ପ୍ରଥମ ଚରଣରର 
ରାଜୟୁର ପ୍ରଥମ ଜଲି୍ା ଭାରବ କରକ ଡସିସିବି ି
ନବି୍ଟାଚନରର ବରିଜଡ ି ବାଜମିାତ୍  କରଛି।ି 
ଏହାର ସମସ୍ ୧୫ର ି ଯାକ ନରିଦ୍୍ଟଶକ ପଦରର 
ବରିଜଡ ି ସମଥ୍ଟତ ପ୍ରାଥ୍ଟୀମାରନ ନଦି୍ବ୍ଟନ୍ଦ୍ବରର ବଜିୟୀ 
ରହାଇଛନ୍।ି ଗତବଷ୍ଟ କରକ ଡସିସିବିରିର ୧୨ର ି
ନରିଦ୍୍ଟଶକ ପଦବୀ ପାଇଁ ରହାଇଥବା ନବି୍ଟାଚନରର 
ଲରଢ଼ଇ ରଦଖବାକୁ ମଳିଥିବା ରବରଳ ୩ଜଣ 
ନରିଦ୍୍ଟଶକ ନଦି୍ବ୍ଟନ୍ଦ୍ବରର ବଜିୟୀ ରହାଇଥରଲ। 
ଏହ ି ପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ଏଥର ସମସ୍ ୧୫ର ି ଯାକ 
ନରିଦ୍୍ଟଶକ ପଦବୀକୁ ବରିଜଡ ି ସମଥ୍ଟତ ପ୍ରାଥ୍ଟୀ 
ହାରତଇବା ଗରୁୁତ୍ବ ବହନ କରୁଛ।ି 

ଏହ ି ନବି୍ଟାଚନ ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମାହାଙ୍ା 
ବଧିାୟକ ତଥା ପବୂ୍ଟତନ ମନ୍ତୀ ପ୍ରତାପ ରଜନାଙୁ୍କ 
ପଯ୍ଟୟୁରବକ୍ଷକ ଦାୟତି୍ବ ଦଆିଯାଇଥଲା। ରାଜୟୁରର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ପ୍ରଥମ ଡସିସିବି ି ନବି୍ଟାଚନରର 
ଉରଲ୍ଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ରନଇ ଶ୍ୀ ରଜନା 
କହଛିନ୍ ି ରଯ ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 

ସ୍ଛେ, ନମି୍ଟଳ ଓ ବକିାରଶାନ୍ମୁଖୀ କାଯ୍ଟୟୁଧାରା  
ପ୍ରତଫିଳନ ଏହ ି ନବି୍ଟାଚନରର ରଦଖବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଅନୟୁପକ୍ଷରର ବରିଜଡ ିସମଥ ଥିତ ପ୍ରାଥ୍ଟୀଙ୍କ 
ବପିକ୍ଷରର ରକୌଣସ ି ପ୍ରତଦି୍ଦ୍ବୀ ନବି୍ଟାଚନକୁ ନ 
ଓହ୍ାଇବା ଶ୍ୀ ରଜନାଙ୍କ ସାଂଗଠନକି ଦକ୍ଷତାକୁ 
ପ୍ରମାଣତି କରଛି।ି କରକ ଡସିସିବିରି ନବି୍ଟାଚନ 

ଫଳାଫଳ ଆଗାମୀ ଦନିରର ରହବାକୁ ଥବା 
ରାଜୟୁର ଅନୟୁ ୧୬ର ି ଡସିସିବି ି ନବି୍ଟାଚନ 
ଫଳାଫଳକୁ ନଶି୍ତି ଭାରବ ପ୍ରଭାବତି କରବି 
ରବାଲ ିଶ୍ୀ ରଜନା ଦପୃ ରଢ଼ାକ୍ତ ିପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ମାହାଙ୍ା ନବି୍ଟାଚନମଣ୍ଳୀ ରଜାନ୍  -୧ର 
ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ କାନୁନରଗା, ଆଠଗଡ଼ ନବି୍ଟାଚନ 
ମଣ୍ଳୀ ରଜାନ୍  -୨ର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ାଇଁ, 
କରକ-ସଦର ନବି୍ଟାଚନମଣ୍ଳୀ ରଜାନ୍  -୩ର 
ଅଚୁୟୁତାନନ୍ଦ ଦାଶ, ସାରଲପରୁ ନବି୍ଟାଚନମଣ୍ଳୀ 
ରଜାନ୍  -୪ର ସରରାଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, 
ପାରାଦ୍ୀପ ନବି୍ଟାଚନ ମଣ୍ଳୀ ରଜାନ୍  -୫ର 

ଆରତୀ ମହାନ୍,ି ବାଲକୁିଦା-ଏରସମା ନବି୍ଟାଚନ 
ମଣ୍ଳୀ ରଜାନ୍  -୬ର ଚତି୍ରଞ୍ଜନ ପହୁାଣ, 
ଜଗତସଂିହପରୁ ନବି୍ଟାଚନ ମଣ୍ଳୀ ରଜାନ୍  -୭ର 
ରକୈଳାସଚନ୍ଦ ପାଲ୍  , ପାରକୁରା ନବି୍ଟାଚନ ମଣ୍ଳୀ 
ରଜାନ୍  -୮ର ସରରାଜ କାନ୍ ସାହୁ, ରାଜନଗର 
ନବି୍ଟାଚନ ମଣ୍ଳୀ ରଜାନ୍  -୯ର ଅରୁଣ କୁମାର 

ସାହୁ, ରକନ୍ଦପଡ଼ା ନବି୍ଟାଚନ ମଣ୍ଳୀ ରଜାନ୍  -
୧୦ରୁ ସଜୁାତା ଦାସ, ବଡ଼ଚଣା ନବି୍ଟାଚନ ମଣ୍ଳୀ 
ରଜାନ୍  -୧୧ର ଶରତଚନ୍ଦ ସାହୁ, ଧମ୍ଟଶାଳା 
ନବି୍ଟାଚନ ମଣ୍ଳୀ ରଜାନ୍  -୧୨ ଦୁଃଶାସନ 
ସାହୁ, ଯାଜପରୁ ନବି୍ଟାଚନ ମଣ୍ଳୀ ରଜାନ୍  -
୧୩ର ବଜିୟ କୁମାର ଦଳାଇ ଓ ରଜାନ୍  -୧୪ର 
ରକଶବଚନ୍ଦ ରସଠୀ, ନଆିଳ ି ନବି୍ଟାଚନ ମଣ୍ଳୀ 
ରଜାନ୍  -୧୫ରୁ ରାଜଲକ୍ଷୀ ସାହୁ ନରିଦ୍୍ଟଶକ 
ପଦବୀ ପାଇଁ ଅପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦୀ ଭାରବ ବଜିୟ ଲାଭ 
କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ୧୫ ଜଣ ନରିଦ୍୍ଟଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
ଜରଣ ସଭାପତ ିଭାରବ ନବି୍ଟାଚତି ରହରବ। 

କନ୍ଧମଠାଳ ଦଙ୍ଠା ମଠାମଲଠା

୪ ସପ୍ଠାହସ୍ତର ପୀଡ଼ତିଙୁ୍ 
କ୍ଷତପିରୂଣ ଦଅି: ହଠାଇସ୍ତକଠାର୍ଟ

ସମବଠାୟ ବୟୁଠାଙ୍ ନବି୍ଟଠାଚନସ୍ତର ବସି୍ତେଡରି ବଠାେମିଠାତ୍ 

 � ୍ଟ୍ ଡସିସିବିକିର ୧୫ ନକିଦ୍ଦେଶ୍ ନରି୍ଦେନ୍ଦ୍ବକର ନବିଦୋଚତି
 � ଅନ୍ୟ ୧୬ଟ ିଡସିସିବିକିର ଜାରୀ ରହଛି ିନବିଦୋଚନ ପ୍ରକ୍ୟିା
 � ସମସ୍ତ ଡସିସିବିକିର ଭଲ ପ୍ରଦଶଦେନ ପାଇଁ ବକିଜଡ ିଆଶାବାଦୀ 

ଭୁେବନଶ୍ୱର,୩।୧୦(ସମସି): ପଶ୍ମି-ରକନ୍ଦୀୟ 
ବରଙ୍ାପସାଗର ପାଶ୍ବ୍ଟବତ୍୍ଟୀ ସମଦୁ୍ର ମଧ୍ୟରର ସକ୍ରୟି ଲରଚୁାପ 
ରକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଭାବରର ଆସନ୍ା ୩ ଦନି ରାଜୟୁରର ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଟା 
ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ଏରନଇ ଭୁବରନଶ୍  ବର 
ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ ପକ୍ଷରୁ ବୁରଲରନି୍   ଜାର ିକରାଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ 
ଜଲି୍ାମାନଙୁ୍କ ରୟରଲା ୱାର୍ଥିଂ ଜାର ି କରାଯାଇଛ।ି  ରକନ୍ଦ 
ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ପବୂ୍ଟାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଳବାର 
ମାଲକାନଗରି,ି ରକାରାପରୁ, 
ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତ ି ଜଲି୍ାରର 
ପ୍ରବଳରୁ ଅତପି୍ରବଳ ବଷ୍ଟା 
ରହାଇପାରର। ଉପରରାକ୍ତ 
ଜଲି୍ାର ରକରତକ ସ୍ଥାନରର 
୭ରୁ ୨୦ ରସଣ୍ମିରିର ପଯ୍ଟୟୁନ୍ ବଷ୍ଟା ରହବାର ସମ୍ଭାବନା 
ରହଛି।ି ନବରଙ୍ପରୁ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍,ି କନ୍ଧମାଳ, 
ରଖାଦ୍୍ଟା, ପରୁୀ, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସଂିହପରୁ, ରକନ୍ଦାପଡ଼ା, 
ବାରଲଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାରର ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଟା ରହବାର 
ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ରସହପିର ି ବୁଧବାର ଓ ଗରୁବାର 
ମଧ୍ୟ ରାଜୟୁର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନରର ପ୍ରବଳ ବଷ୍ଟା ରନଇ 
ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛ।ି

 �ବକଙ୍ଗାପସାଗରକର ଲଘଚୁାପ, 
୩ ଦନି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ

ଆେ ି୧୫ େଲି୍ଠାସ୍ତର 
ପ୍ରବଳ ବର୍ଟଠା ସମ୍ଠାବନଠା

ଜୟପରୁ, ୩।୧୦ (ସମସି): ମପୃତୁୟୁ ଏମତି ବ ି ଆରସ।  ଗୀତ 
ଗାଇବା ପରର ମଞ୍ରର ରଳ ି ପଡରିଲ ଗାୟକ। ଜୟପରୁରର 
ଏଭଳ ି  ଅରରଣ ସାଧାରଣରର ଆରଲାଡ଼ନ ସପୃଷ୍ ି କରବିା 
ସହ ସଙ୍ୀତ ଜଗତରର ରଶାକର ଛାୟା ରଖଳାଇରଦଇଛ।ି  
ଓଡ଼ଆି ସରିନ ଜଗତର ପ୍ରସଦି୍ ଗାୟକ ସ୍ବଗ୍ଟତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ଙି୍କ   
‘ଯାଯାବର’  ଗୀତ ଜୀବନର ରଶଷ ଗୀତ ଭାରବ ଗାଇ ମଞ୍ 
ଉପରର ରଳପିଡରିଲ ରକାରାପରୁ 
ଜଲି୍ାର ନାରୟୁକାର ତଥା ଗାୟକ 
ମରୁଲୀ ମହାପାତ୍ର (୫୯)। ଏହ ି
ଅଭାବନୀୟ ରରଣା ଜୟପରୁ 
ଐତହିାସକି ଦଶହରା ପଜୂା 
ସାଂସ୍ ପୃତକି କାଯ୍ଟୟୁକ୍ରମର ତପୃ ତୀୟ 
ସଂଧ୍ୟାରର ରରଛ ି । ସ୍ଥାନୀୟ 
ରଥପଡଆି ଛକ ଠାରର ସ୍ଥାନୀୟ ସପୁ୍ରସଦି୍ ଅରକ୍ଟଷ୍ଟା ‘ସ୍ବର ରଙୁୁ୍ର’ 
ପକ୍ଷରୁ ସଂଗୀତ କାଯ୍ଟୟୁକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିଲା । ରାତ ିସାରେ 
୯ ରରକିା ସମୟରର ଏହ ି କାଯ୍ଟୟୁକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା । 
କନୁି୍ ଆରମ୍ଭ ରହବାର ୧ ରଣ୍ା ମଧ୍ୟରର ଏହ ିଅଭାବନୀୟ ରରଣା 
ରରବିା ରଯାଗଁ ୁ ଦଶ୍ଟକ ଏବଂ ରକବୁଲ ରଭିରିର ଏହ ି କାଯ୍ଟୟୁକ୍ରମ 
ସଧିା ପ୍ରସାରଣ ରଦଖଥୁିବା ଜୟପରୁ ସରମତ ୟରୁୁୟୁବରର 
ରଦଖଥୁିବା ରଲାକ ସ୍ବ୍ଧ ରହାଇଯାଇଥିରଲ।  ବଭିନି୍ନ କଳାକାରଙ୍କ 
ଗୀତ ପରରିବଷଣ ପରର ସମୁଧରୁ କଣ୍ ଶଳି୍ପୀ ମରୁଲୀ ମହାପାତ୍ର 
ଏହ ି ଗୀତକୁ ପରରିବଶଣ କରଥିିରଲ। ଗୀତ ଗାଇବାର 
ପ୍ରାରମ୍ଭରର ନଜି ଶରୀର ଅସସୁ୍ଥ ରହଥିିବା ରଯାଗଁ ୁ ରକୌଣସ ି ଭୁଲ 
ରହରଲ କ୍ଷମା ପ୍ରାଥ୍ଟନା କରବିାକୁ କହଥିିରଲ। ଗୀତ ପରରିବଷଣ 

କରଥିିରଲ। ଗାଇ ସାର ି ମଞ୍ର ପଛପରର ଠଆି ରହାଇଥିବା 
ରବରଳ ହଠାତ ରଳପିଡଥିିରଲ। ମଞ୍ରର ତାଙ୍କ ଅରକ୍ଟଷ୍ଟାର 
ମଖୁୟୁ ଧିରରନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନୟୁ  ସହରଯାଗୀ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଟାପଜୂା 
କମରିରି ସଭାପତ ି ବଧିାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ,ି 
ରପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ନରରନ୍ଦ ମହାନ୍ ି ମଞ୍ ଉପରକୁ ରଦୌଡ ି ଯାଇଥିରଲ। 
ଅରଚତ ଅବସ୍ଥାରର ତାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ ଜୟପରୁ ଜଲି୍ା ଚକିତି୍ାଳୟକୁ 
ପଲୁସି ଗାଡରିର ନଆିଯାଇଥିଲା। ରସଠାରର ଡାକ୍ତରମାରନ 

ଅାପ୍ରାଣ ରଚଷ୍ା କର ି ତାଙୁ୍କ 
ବଞ୍ାଇ ପାର ି ନଥରଲ।  
ତାଙ୍କର ଏଭଳ ି ମପୃତୁୟୁକୁ ରନଇ 
ଜୟପରୁ ସହରରର ଏହ ି

ଶାରଦୀୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ାସର ଉତ୍ବ ରଶାକାକୁଳ ପରରିବଶରର 
ପରଣିତ ରହାଇଛ।ି ରସାମବାର ବାଙ୍ରଲାରରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍କ୍ଟୀୟ 
ମାରନ ରଫରବିା ପରର ମଧ୍ୟାହ୍ରର ସହରର ସମସ୍ ମଞ୍ 
କଳାକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ରଲାକଙ୍କ ଉପସ୍ଥତିରିର ପାଇକ ସାହ ି
ବାସଭବନରୁ ପ୍ରଥରମ ସ୍ବରରଙୁୁ୍ର ଷୁ୍ଡଓିକୁ ନଆିଯାଇଥିଲା। 
ରସଠାରୁ ଭୂତନାଥ ମନ୍ଦରି ଶ୍ଶାନକୁ ନଆିଯାଇ ଅରନ୍ୟୁଷ୍କି୍ରୟିା 
କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପତୁ୍ର ସ୍ବୟଂଜତି୍ ମହାପାତ୍ର 
ମଖୁାଗ୍ ିରଦଇଥିରଲ। ଗାୟକ ମରୂଲୀଙ୍କ ଅକସ୍କି ମପୃତୁୟୁକୁ ରନଇ 
ଓଡ଼ଶିାର ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ରକନ୍ଦମନ୍ତୀ 
ଧରମ୍ଟନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ରୁଇରର ମାଧ୍ୟମରର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରବିା 
ସହତି ରଶାକସନ୍ପ ପରବିାରକୁ ସମରବଦନା ଜଣାଇଛନ୍।ି 
ସ୍ବଗ୍ଟତ ମହାପାତ୍ର ରକାରାପରୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯ୍ଟୟୁାଳୟରର 
ରସକ୍ସନ ଅଧିକାରୀ ଭାରବ କାଯ୍ଟୟୁରତ ଥିରଲ । 

ଭୁେବନଶ୍ୱର,୩ା୧୦(ସମସି): ଫିକ୍ସ 
ଡରିପାଜଟି୍   ଆଳରର ୪ରକାର ି ଠରକଇ 
ମାମଲାରର ଇଡ଼(ିପ୍ରବତ୍୍ଟନ ନରିଦ୍୍ଟଶାଳୟ) 
କଡ଼ା କାଯୟୁାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରଛି।ି ବୟୁାଙ୍କକ୍   ର 
ପବୂ୍ଟତନ କୟୁାସୟିର ରବଦବୟୁାସ ବାରକି ଏବଂ 
ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ଶରମଥିଲା ପଣ୍ାଙ୍କ ୧.୦୫ରକାରରି 
ସମ୍ତ୍କୁି ଜବତ କରଛି।ି ଏଥିରର ୮ରା 
ବୟୁାଙ୍କକ୍    ଆକାଉଣ୍,୪ର ି ଜମ,ି ଭୁବରନଶ୍ୱର 
ଏବଂ କରକରର ୨ର ି ଫ୍ାଟ୍   ରହଛି।ି ୨୦୦୨ 
ପଏିମ୍  ଏଲ୍  ଏ ଆକଟ ଆଧାରରର ଇଡ଼ ି ଏହାକୁ 
ଜବତ କରଛି।ି ସବିଆିଇ ରବଦବୟୁାସ 
ବାରକିଙ୍କ ନାମରର ମାମଲା ରୁଜୁ କରବିା ସହ 
ଦଫା (୧୩)(୨), ଆର/ଡବ୍ ମୁୟୁ ୧୩(୧)(ଡ)ି 
କରଥିିଲା। ସବିଆିଇର ଏହ ିମାମଲା ଆଧାରରର 
ଇଡ଼ ିତଦନ୍ ନଜି ହାତକୁ ରନଇଥିଲା।

 କରକରର ଥିବା ବୟୁାଙ୍କକ୍    ଅଫ୍   ମହାରାଷ୍ଟାରର 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ରବଦବୟୁାସ କୟୁାସୟିର ଭାରବ କାମ 
କରୁଥିରଲ। ଦଲି୍ୀ ସକୁାନ୍ ି ବାରକି୍  ଙୁ୍କ ଭଲ ସ୍ମି୍   
ଥିବା କହ ି ଫିକ୍ସ ଏବଂ ଆରଡ ି ଜମା କରବିାକୁ 
କହଥିିରଲ। ରଙ୍କା ଜମା କର ିଖବୁ୍   କମ୍   ଦନିରର 
ଲାଭବାନ ରହବାକୁ ରଲାଭ ରଦଖାଇଥିରଲ। 
ଏହ ି ରଲାଭରର ପଡ଼ ି ସକୁାନ୍ ି ୪.୭୮ରକାର ି

ରଙ୍କା ଜମା କରଥିିରଲ। ରଙ୍କା ଜମା କରବିା 
ପରର କୟୁାସୟିର ଥିବା ରବଦବୟୁାସ ତାଙୁ୍କ ଜାଲ୍   
ରସଦି୍   ରଦଇଥିରଲ। ରସ ୨୦୦୮ରୁ ୨୦୧୨ 
ମଧ୍ୟରର ସକୁାନ୍ ିକୟୁାସୟିର ରବଦବୟୁାସଙୁ୍କ ଜମା 
କରବିାକୁ ରଦଇଥିରଲ। ଜାଲ୍   ମନ ିରସଫିଟ ରଦଇ 

୪.୭୮ରକାର ି ରଙ୍କା ଠକ ି ରନଇଥିରଲ। ଏହ ି
ରଙ୍କାକୁ ରସ ବଭିନି୍ନ ବୟୁାଙ୍କକ୍    ଆକାଉଣ୍ରର ଜମା 
କରବିା ସହ ଫା୍ଟ୍   ଏବଂ ଜମ ିକଣି ିରଦଇକ୍  ଥିରଲ। 
ସକୁାନ୍ ି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ ଯାଞ୍ କରବିା ପରର 
ରସଥିରର କଛି ି ଜମା ରହାଇନଥିବା ଜାଣ ି
ସବିଆିଇରର ଅଭରିଯାଗ କରଥିିରଲ। ସବିଆିଇ 
ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ି ରବଦବୟୁାସକୁ ଗରିଫ 
କରଥିିଲା। ପରର ଇଡ଼ ି ଯାଞ୍ କରବିା ପରର 
ଠରକଇ ରଙ୍କାରର ରସ ଜମ,ିଫା୍ଟ୍   ଏବଂ 
ବଭିନି୍ନ ବୟୁାଙ୍କକ୍    ଆକାଉଣ୍ରର ଜମା ରଖିଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ବିା ପରର ଏହାକୁ ଜବତ କରଛି।ି

ଅବସରପ୍ରଠାପ୍ ବୟୁଠାଙ୍କ୍    ଅଧିକଠାରୀଙ୍ 
ସ୍ତକଠାରଏି ରଙ୍ଠାର ସମ୍ପତ୍ ିେବତ

 � ଫିକ୍ସ ଡକିପାଜଟି୍   ଆଳକର 
୪କ୍ାଟରୁି ଊର୍ଦ୍ବଦେ ଟଙ୍କ ଠ୍ଥିିକଲ

 � ୮ଟ ିବ୍ୟାଙ୍କକ୍    ଆ୍ାଉଣ୍ଟ,୪ଜମ,ି 
୨ଟ ିଫ୍ାଟ୍   ଆଟାଜ୍  

ମଞ୍ଚରୁ 
ମହଠାଯଠାତ୍ଠା ସଙ୍ୀତ ଆସରସ୍ତର ରଳପିଡ଼ସି୍ତଲ କଣ୍ଠଶଳି୍ୀ

ମଖୁୟୁମନ୍ତୀଙ୍ 
ସ୍ତଶଠାକ     

ସବେସି୍ତଡନ୍  ବଜି୍ଠାନୀଙୁ୍...
ଚକିତି୍ା ରକ୍ଷତ୍ରରର ରନାରବଲ ପରୁସ୍ାର ସହତି ଅନୟୁ ରକ୍ଷତ୍ରରର ମଧ୍ୟ ପରୁସ୍ାର 
ରରାଷଣା ଆରମ୍ଭ ରହାଇଯାଇଛ।ି ଆସନ୍ାକାଲ ି ପଦାଥ୍ଟ ବଜି୍ାନ ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ରନାରବଲ ପରୁସ୍ାର ରରାଷଣା କରାଯବି। ରସହପିର ି ବୁଧବାର ରସାୟନ 
ବଜି୍ାନ, ଗରୁବାର ସାହତିୟୁ ପାଇଁ ପରୁସ୍ାର ରରାଷଣା କରାଯବି ରବାଲ ି
ପରୁସ୍ାର ବତିରକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି ରଶଷରର ଶକୁ୍ରବାର  
ଶାନ୍ ି ରନାରବଲ ରରାଷଣା  କରାଯବିା ସହତି ଅଥ୍ଟନୀତ ି ପାଇଁ ଅରକଟାବର ୧୦ 
ତାରଖିରର ପରୁସ୍ାର ରରାଷଣା ରହବାକୁ ଧାଯ୍ଟୟୁ ରହାଇଛ।ି ଉରଲ୍ଖରଯାଗୟୁ 
ରଯ, ବଭିନି୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଦଆିଯାଉଥିବା ଏହ ିପରୁସ୍ାର ସ୍ରିଡନ୍ ର କରରାଲନିସ୍ା 
ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଦଆିଯାଉଛ।ି ପରୁସ୍ାର ରାଶ ି ଭାରବ ଜରଣ ବରିଜତାଙୁ୍କ ୧୦ 
ମଲିୟିନ ସ୍ରିଡସନ କ୍ରାଉନ୍ସ ଦଆିଯାଇଥାଏ। ତା ସହତି  ବଜି୍ାନୀ ଆରରେଡ 
ରନାରବଲ୍ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଦଆିଯାଇଥାଏ।

ପଦ୍ମପରୁ ବଧିଠାୟକ...
ରହାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ପଦ୍ପରୁକୁ ନଆିଯବିା ସହ ପଦ୍ପରୁ 
ବରିଜଡ ି କାଯ୍ଟୟୁାଳୟରର ସବ୍ଟସାଧାରଣଙ୍କ ଦଶ୍ଟନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛ।ି 
ଆସନ୍ାକାଲ ିତାଙ୍କ ଅରନ୍ୟୁଷ୍ ିକରାଯବି ରବାଲ ିବଜିୟ ରଞ୍ଜନ ସଂି ବରହିାଙ୍କ 
ଏକମାତ୍ର ପତୁ୍ର ରଭାଜରାଜ ସଂି ବରହିା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି 

ଶ୍ୀ ବରହିାଙ୍କ ବରିୟାଗରର ରାଜୟୁପାଳ ପ୍ରରଫସର ଗରଣଶୀ ଲାଲ୍   ଗଭୀର 
ରଶାକବୟୁକ୍ତ କରବିା ସହ ତାଙୁ୍କ ଜରଣ ରଲାକପ୍ରୟି ରନତା ଭାରବ ବର୍୍ଟନା କର ି
ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ାର ସଦ୍  ଗତ ି କାମନା କରଛିନ୍।ି ରସହପିର ି ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏରନଇ ରୁଇଟ୍   କର ିଗଭୀର ରଶାକବୟୁକ୍ତ କରଛିନ୍।ି 
ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ ି ରଯ ପଦ୍ପରୁ ବଧିାୟକ ତଥା ବରିଜଡରି ବରଷି୍ ରନତା 
ବଜିୟ ରଞ୍ଜନ ସଂିହ ବରହିାଙ୍କ ରଦହାନ୍ ବଷିୟରର ଜାଣ ିମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ରଲାକଙ୍କ 
କଲୟୁାଣ ପାଇଁ ଜନପ୍ରତନିଧିି ଭାରବ ରସ କରଯିାଇଥିବା କାଯ୍ଟୟୁ ସବ୍ଟଦା 
ସ୍ରଣୀୟ ରହାଇ ରହବି। ଏପର ି ଦୁଃଖଦ ସମୟରର ରଶାକସନ୍ପ୍ ପରବିାର 
ସଦସୟୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ସମରବଦନା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ାର 
ସଦ୍  ଗତ ିକାମନା କରଛିନ୍।ି 

ଶ୍ୀ ବରହିାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ବରିଜଡ ି ରାଜୟୁ କାଯ୍ଟୟୁାଳୟକୁ 
ଅଣାଯାଇଥିଲା। ରସଠାରର ବରିଜଡ ି ରାଜୟୁ ସାଂଗଠନକି ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଣବ 
ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ବରିଜଡ ି ରାଜୟୁସଭା ସାଂସଦ ସଲୁତା ରଦଓଙ୍କ ସରମତ ବହୁ 
ବରଷି୍ ରନତା ରଶଷ ଦଶ୍ଟନ କରବିା ସହ ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ଅପ୍ଟଣ କରଥିିରଲ। ପରର 
ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ବଧିାନସଭା ପରସିରକୁ ଅଣାଯବିା ସହ ରସଠାରର ତାଙୁ୍କ 
ଗାଡ୍ଟ ଅଫ୍   ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବରିରାଧୀ ଦଳ ରନତା ଜୟନାରାୟଣ 
ମଶି୍, ମନ୍ତୀ ଅରଶାକ ଚନ୍ଦ ପଣ୍ା, ଅତନୁ ସବୟୁସାଚୀ ନାୟକ, ସାଂସଦ ସଲୁତା 
ରଦଓ, ଅନନ୍ ନାରାୟଣ ରଜନା, ସଶୁାନ୍ ରାଉତଙ୍କ ସହ ବଧିାନସଭାର ବହୁ 
ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କମ୍ଟଚାରୀ ସ୍ଗ୍ଟତ ବରହିାଙ୍କ ରଶଷଦଶ୍ଟନ କରବିା ସହତି 
ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଜଳ ିଜ୍ାପନ କରଥିିରଲ। 

ସଚୂନାରଯାଗୟୁ ସ୍ଗ୍ଟତଃ ବରହିା ବରଗଡ଼ ଜଲି୍ା ପଦ୍ପରୁରୁ ୫ ଥର 
ବଧିାୟକ ଭାରବ ନବି୍ଟାଚତି ରହାଇଥିରଲ। ରଜଏନୟରୁୁ ରାଜନୀତ ିବଜି୍ାନରର 
ଏମଏ କର ି ପଦ୍ପରୁ ରଫରବିା ପରର ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦଶ୍ଟରର 
ଅନୁପ୍ରାଣତି ରହାଇ ରସ ଜନତା ଦଳରର ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଜନତା ଦଳର 
ରକିରରର ଲଢ଼ ି୧୯୯୦ରୁ ୧୯୯୫ ଓ ୧୯୯୫ରୁ ୨୦୦୦ ପଯ୍ଟୟୁନ୍ ପଦ୍ପରୁ 

ବଧିାୟକ ରହାଇଥିରଲ। ପରବିତ୍୍ଟୀ ସମୟରର ବଜୁି ଜନତା ଦଳ ରକିରରର 
୨୦୦୦ରୁ ୨୦୦୪, ୨୦୦୯ରୁ ୨୦୧୪ ଓ ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୨ ପଯ୍ଟୟୁନ୍ ପାଞ୍ଧର 
ବଧିାୟକ ରହଥିିରଲ। ୨୦୦୯ରର ବଜିୟୀ ରହାଇ ବଧିାନସଭାକୁ ଆସବିା 
ପରର ରସ ବରିଜଡ ି ସରକାରରର ମନ୍ତୀ ରହାଇଥିରଲ। ୨୦୧୪ ବଧିାନସଭା 
ନବି୍ଟାଚନରର ରସ ବରିଜପ ି ପ୍ରାଥ୍ଟୀ ପ୍ରଦୀପ ପରୁରାହତିଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ 
ରହାଇଥିରଲ। ରତରବ ୨୦୧୯ ନବି୍ଟାଚନରର ବଜିୟ ରଞ୍ଜନ ସଂିହ ବରହିା 
ବାଜ ି ମାରଥିିରଲ। ରସହପିର୧ି୯୯୨ରୁ ୧୯୯୫ ପଯ୍ଟୟୁନ୍ ରସ ପଦ୍ପରୁ 
ବଜି୍ପତି ଅଞ୍ଳ ପରଷିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହଥିିରଲ। ଉରଲ୍ଖରଯାଗୟୁ ରଯ ରପ୍ରମ 
ବବିାହ କରବିାର ଇଛୋ ପ୍ରକର କରଥିିବାରୁ ପରବିାର ରଲାରକ ତାଙୁ୍କ ବରିରାଧ 
କରଥିିରଲ। ଏହାଫଳରର ତତ୍ାଳୀନ ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ ନରିଜ 
କନୟୁାଦାନ କର ିବଜିୟ ରଞ୍ଜନ ସଂି ବରହିାଙ୍କ ବବିାହ କରାଇଥିରଲ। 

ବଠାେଲିଠା ଧଠାମନଗର...
ନବି୍ଟାଚନମଣ୍ଳୀରର ସମ୍ରୂ୍୍ଟ ଭାରବ ଲାଗ ୁ କରାଯାଇଛ।ି ବଧିାନସଭା 

ନବି୍ଟାଚନମଣ୍ଳୀ ମଧ୍ୟରର ଥିବା ରକନ୍ଦ ସରକାରଙ୍କ କାଯ୍ଟୟୁାଳୟମାନଙ୍କ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ମଧ୍ୟ ଆଦଶ୍ଟ ଆଚରଣ ବଧିି ଲାଗ ୁ କରାଯାଇଛ ି ରବାଲ ି ନବି୍ଟାଚନ 
ଆରୟାଗଙ୍କ ବଜି୍ପ୍ରିର କୁହାଯାଇଛ।ି ୨୦୧୯ ନବି୍ଟାଚନରର ବରିଜପ ପ୍ରାଥ୍ଟୀ 
ଭାରବ ବଷୁି୍ଣଚରଣ ରସଠୀ ଧାମନଗର ଆସନରୁ ନବି୍ଟାଚତି ରହାଇଥିରଲ। 
ବରିଜଡ ି ପ୍ରାଥ୍ଟୀ ରାରଜନ୍ଦ ଦାସଙୁ୍କ ରସ ୪୬୨୫ ଖଣ୍ ରଭାଟ୍   ବୟୁବଧାନରର 
ପରାସ୍ କରଥିିରଲ। ରସରତରବରଳ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାରର ୫ର ି ବଧିାନସଭା 
ରକ୍ଷତ୍ରରୁ ୪ର ିବଧିାନସଭା ଆସନରର ବରିଜଡ ିବଜିୟୀ ରହାଇଥିବା ରବରଳ 
ରକବଳ ଧାମନଗର ଆସନରୁ ବଷୁି୍ଣ ଏକମାତ୍ର ବରିଜପ ିପ୍ରାଥ୍ଟୀ ଭାରବ ବଜିୟୀ 
ରହାଇିଥିରଲ।

ଓଡ଼ଶିଠା ଆସବି...
ସାମଗ୍ରୀର ବଦ୍ଥିତ ମଲୂୟୁ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ରଯାଗୁଁ ସମ୍ପ୍ରତ ି ରଦଶ ତଥା ରାଜୟୁରର 
ବଦୁିୟୁତ ଚାଳତି ଯାନ ପ୍ରତ ି ରଲାକଙ୍କ ଆକଷ୍ଟଣ ବପୃ ଦ୍ ି ପାଉଛ।ି ପରରିବଶ 
ସରୁକ୍ଷା ଓ ଇନ୍ଧନର ଅପଚୟ ରରାକବିା ଦପୃ ଷ୍ରୁି ରାଜୟୁ ସରକାର ବଦୁିୟୁତ 
ଚାଳତି ଯାନକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଦଉଛନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ ଇଭ ିପଲସିୀ-୨୦୨୧ରର 
ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛ।ି 

ଏହ ି ନୀତ ି ଅନୁସାରର ଓଡ଼ଶିାରର ବଦୁିୟୁତ ଚାଳତି ଯାନ, ଉପକରଣ, 
ଯନ୍ତାଂଶ ଅବା ଚାଜଥିଂ ରଷ୍ସନ୍   ୟନୁଟି୍   ସ୍ଥାପନ ରହରଲ ରାଜୟୁ ସରକାର 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ପ୍ରଦାନ କରରିବ। ଅନୁରୂପ ଭାବରର ପରୁୁଣା ଗାଡ଼ ି ସ୍କ୍ାପ୍   ଶଳି୍ପ 
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରର ରପ୍ରାତ୍ାହନ ବୟୁବସ୍ଥା ଅଛ।ି ଏହ ିଶଳି୍ପକୁ ଆଥ ଥିକ ରପ୍ରାତ୍ାହନ 
ସହତି ଜମ ିଏବଂ ଅନୟୁାନୟୁ ସବୁଧିା ପ୍ରଦାନ କରାଯବି। କର୍୍ଟାରକ, ଗଜୁରାର, 
ମହାରାଷ୍ଟ ଭଳ ିରାଜୟୁ ଏହ ିଶଳି୍ପକୁ ଆକପୃଷ୍ କରବିା ପାଇଁ ଉଦୟୁମ ଚଳାଇଛନ୍।ି 
ଭାରତରର ଅରରାରମାବାଇଲ୍   ଶଳି୍ପର ଉତ୍ାଦନ ୭.୫ ଲକ୍ଷ ରକାର ି ରଙ୍କା 
ଥିବା ରବରଳ ଏଥିରୁ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ରକାର ି ରଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ବରିଦଶକୁ ରପ୍ାନୀ 
କରାଯାଉଛ।ି ଏହ ି ଶଳି୍ପର ବକିାଶ ହାର ୧୦% ରହଛି।ି ଅରରାରମାବାଇଲ୍   
ଶଳି୍ପରୁ ରାଜୟୁ ଓ ରକନ୍ଦ ସରକାର ସବ୍ଟାଧିକ ଜଏିସ୍  ର ି ପାଉଛନ୍।ି ଏପରସି୍ଥରଳ 
ବଭିନି୍ନ ଦପୃ ଷ୍ରିକାଣରୁ ଓଡ଼ଶିାରର ଇଭ ି ଶଳି୍ପର ସମ୍ଭାବନା ରବଶ୍   ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରବାଲ ି
ବରିଶଷଜ୍ମାରନ ମତବୟୁକ୍ତ କରଛିନ୍।ି ଯଦ ି ବପୃ ହତ୍   ନରିବଶକ ନ ମଳିନ୍ ି ତା 
ରହରଲ ଏହ ିରକ୍ଷତ୍ର ସହତି ଜଡ଼ତି ରଛାର ଶଳି୍ପକୁ ରପ୍ରାତ୍ାହନ ଦଆିଯାଇ ପାରବି। 
ଏହା ଦ୍ାରା ମଧ୍ୟ ବହୁ ନଯିକୁ୍ତ ିସରୁଯାଗ ମଳିବି ଏବଂ ଓଡ଼ଶିାରର ପ୍ରତବିଷ୍ଟ ଶକି୍ଷା 
ସମାପ୍ କରୁଥିବା ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ରରାଜଗାର ମଳିବି।

ରକୌଣସ ି ଶଳି୍ପ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶୟୁକତା ରହଉଛ ି ଦକ୍ଷ ମାନବ 
ସମ୍ବଳ। ଦକ୍ଷ ମାନବସମ୍ବଳ ସପୃଷ୍ ି ରକ୍ଷତ୍ରରର ଓଡ଼ଶିା ରଦଶରର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜୟୁ 
ପାଲରଛି।ି ସରିପଟ୍  , ଆଇଆଇର,ି ଆଇଏମ୍  ଏମ୍  ର,ି ଏନ୍  ଆଇର,ି ଆଇଆଇଏମ୍   
ଭଳ ି ଜାତୀୟ ରବୈଷୟକି ପ୍ରତଷି୍ାନ ଥିବା ରବରଳ ପ୍ରତବିଷ୍ଟ ବହୁ ସଂଖୟୁକ 
ମାନବସମ୍ବଳ ସପୃଷ୍ ି ରହଉଛନ୍।ି ଆଇଆଇର ି ଭୁବରନଶ୍ୱର ଖବୁ୍   ଶୀଘ୍ର ଇରଲକଟ ୍ିକ୍   
ରଭହକିଲି୍   ସମ୍କଥିତ ଏମ୍  ରରକ୍   ପାଠୟୁକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ ଯାଉଛ।ି ଅପରପରକ୍ଷ 
ପ୍ରଥମ ରାଜୟୁ ଭାରବ ରାଜୟୁ ସରକାର ପ୍ରତଷି୍ା କରଥିିବା ଓଡ଼ଶିା ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ 
କତ୍ପୃ ୍ଟପକ୍ଷ ଶତାଧିକ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସପୃଷ୍ ି କରୁଛନ୍।ି ରସହପିର ି ରାଜୟୁରର 
୪୮ର ିସବ୍   ଡଭିଜିନ୍  ରର ସରକାରୀ ଆଇରଆିଇ ରହଛି।ି ରାଜୟୁର ୨୫୧ ବ୍କରର 
ସରକାରୀ ଓ ରବସରକାରୀ ଆଇରଆିଇ ରହଛି।ି ଗତ ଅଗଷ୍ ମାସରର ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୫ର ି ନୂଆ ଆଇରଆିଇ ପ୍ରତଷି୍ା ରନଇ ରରାଷଣା କରଥିିରଲ। 
ରଗାରଏି ରଗାରଏି ସରକାରୀ ଆଇରଆିଇ ଅରନକ ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ସହ ସଧିାସଳଖ 
ସମ୍କ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କର ି ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ରଯାଗାଉଛନ୍।ି ଏସବୁ ଦପୃ ଷ୍ରୁି ଓଡ଼ଶିାରର 
ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ସମସୟୁା ରହବି ନାହ ିଁ ରବାଲ ି କୁହାଯାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିାରର 
ଏରବ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜଲି୍ାରର ବଦୁିୟୁତ ଚାଳତି ଯାନର ବୟୁବହାର ରହଉଛ।ି ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ 
ଅଧିକ କମ୍ାନୀର ଇଭ ିଓଡ଼ଶିାରର ବକି୍ରୟ ରହଉଛ।ି ରସଥିରୁ କଛି ିନମି୍ଟାତା ଓଡ଼ଶିାରୁ 
ରଛାର ରଛାର ଉପକରଣ/ଯନ୍ତାଂଶ ରନଉଛନ୍।ି

ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ରର ଭୁବରନଶ୍ୱର ଆଇଆଇର ିସହକାରୀ ପ୍ରରଫସର ପ୍ରଶାନ୍ ସାହୁ 
କହଛିନ୍ ି ରଯ ଓଡ଼ଶିାରର ଇଭ ି କମି୍ବା ହ୍ାଇବ୍ରଡି୍   କାର ଉତ୍ାଦନ ରହରଲ ଏହାର 
ଭବଷିୟୁତ ଖବୁ୍   ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହବି। ଓଡ଼ଶିାରର ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ ଅନୁକୂଳ ପରରିବଶ 
ରହଛି।ି ନକିରରର ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ବଭିନି୍ନ ରାଜୟୁରର ଆରୟାଜନ କରଥିିବା ନରିବଶକ 
ସମ୍ଳିନୀରର ବହୁ ଖୟୁାତନାମା କମ୍ାନୀ ଓଡ଼ଶିାକୁ ଆସବିା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ 
କରଥିିରଲ। ରାଜୟୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଇଭ ି ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ ନୀତ ି ପ୍ରଣୟନ କରଛିନ୍।ି 

ରତଣ ୁଏହ ିରକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତ ିଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରଲ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣ ଉପକପୃ ତ 
ରହାଇପାରରିବ। ଅଥ୍ଟନୀତ ି ବରିଶଷଜ୍ ପ୍ରଭାସ ମଶି୍ କହଛିନ୍ ି ରଯ ରମକ୍   ଇନ୍   
ଓଡ଼ଶିା ରହଉ ଅବା ନରିବଶକ ସମ୍ଳିନୀ ରସଥିରର ବଭିନି୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରୁ ବରିଶଷକର ି
ଖଣ ି ସମ୍କଥିତ ଶଳି୍ପ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍।ି ରତଣ ୁ ଇଭ ି ଶଳି୍ପ ପାଇଁ ରାଜୟୁ 
ସରକାର ସ୍ତନ୍ତ ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଇ ନରିବଶକଙ୍କ ସହ ଆରଲାଚନା କରବିା ଜରୁରୀ। 
ଯଦ ିବଡ଼ କମ୍ାନୀ ନ ଆସଛୁନ୍ ିତା ରହରଲ ସ୍ଳ୍ପ ପଞୁ୍ଜରିର ଆନୁସଙ୍ିକ ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ା 
ରହାଇପାରବି ଏବଂ ଏହାର ସଫଳତାକୁ ରଦଖି ବପୃ ହତ୍   କମ୍ାନୀ ଓଡ଼ଶିା ଆସରିବ।

ହଠାଇଦ୍ଠାବଠାଦ ନସି୍ତବଶକ...
ଏହ ି ଅବସରରର ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ନରିବଶକଙୁ୍କ ଓଡ଼ଶିାରର ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଶଳି୍ପ ଅନୁକୂଳ 
ବାତାବରଣ ସମ୍କ୍ଟରର ଅବଗତ କରରିବ। ପବୂ୍ଟରୁ ନରିବଶକ ସରମ୍ଳନଗଡ଼ୁକିରର 
ବୟୁକ୍ତଗିତ ଭାବରର ମଖୁୟୁମନ୍ତୀ ଶଳି୍ପରଗାଷ୍ୀର ମଖୁୟୁ, ପଞୁ୍ଜ ି ନରିବଶକମାନଙ୍କ ସହ 
ଆରଲାଚନା କରଛିନ୍।ି ହାଇଦ୍ରାବାଦରର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାଯ୍ଟୟୁକ୍ରମ ଆରୟାଜନ 
ରହବ। ବରିଶଷ ଭାବରର ଆଇର,ି ସାମଦୁ୍ରକି ଖାଦୟୁ, ଆତରିଥୟତା ରକ୍ଷତ୍ର ଉପରର 
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସରମ୍ଳନରର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯବି ରବାଲ ିସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ଫସ୍ତରଷର ଗରୁୁତର...
ରହାଇଛନ୍।ି ଫରରଷ୍ର ମତି୍ରଭାନୁଙୁ୍କ ଜଲି୍ା ମଖୁୟୁ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ର 

କରାଯାଇଥିବା ରବରଳ ୬ଜଣ କମ୍ଟଚାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବନିକିା ଡାକ୍ତରଖାନାରର 
ଚକିତି୍ତି ରହଉଛନ୍।ି ଦୁବପୃ ୍ଟତ୍ମାରନ ଆକ୍ରମଣ କର ି ରଫରାର ରହାଇଯାଇଛନ୍।ି 
ଏହ ିରରଣା ରନଇ ବନିକିା ଥାନାରର ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି
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ମଙ୍ଗଳବାର, 
୪ ଅେକ୍ାବର, ୨୦୨୨ଜୟପରୁଜୟପରୁ

ଜୟପରୁ, ୩।୧୦ (ସମସି)

କ�ୋରୋପଟୁ ଜଲି୍ୋ ଜୟପରୁ 
ଜୟନଗରସ୍ତି ସଙ୍ଗମ �ଲ୍ୋଣ 
ମଣ୍ଡପ ଠୋକର  ରବବିୋର 
ପବୂ୍ୋହ୍ନକର  �ବୟତ୍ରୀ ବଜିୟଲକ୍ଷରୀ 
ପୋଣଗି୍ୋହରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ �ବତିୋ 
ସଂ�ଳନ ‘ଅନନ୍ୋ’ର କଲୋ�ୋପ୍ଣ 
ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି କହୋଇଥିଲୋ । 
ଏହ ି ସୋରସ୍ୱତ ସମୋକବଶ ପ୍ରଥମ 
ପବ୍କର  ସୋରସ୍ୱତ ସୋଧ� ତଥୋ 
ଓଡଶିୋ ସୋହତି୍ ଏ�ୋକଡମରୀର 
ସଦସ୍ ସୋହତି ି୍ � ଲକ୍ଷରୀ�ୋନ୍ତ 
ପୋଢରୀ, ବଶିଷି୍ଟ ସୋହତି ି୍ � ନଳନିରୀ 
ରଞ୍ଜନ ମଶି୍ର, ଡ. ଗଙ୍ଗୋଧର 

ନନ୍ଦ ଏବଂ ଓଡଶିୋ ନୋଟ� 
ଏ�ୋକଡମରୀର ସଦସ୍ ନକରନ୍ଦ୍ର 
ମଶି୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ତିକର ଏହ ି �ବତୋ  
ପସୁ୍ତ�ଟ ି ଉକନମୋଚନ କହୋଇଥିଲୋ। 
ଏହ ି �ୋର୍୍କ୍ରମର ଦ୍ଵତିରୀୟ 
ପର୍୍ୋୟକର  ଲକ୍ଷରୀ�ୋନ୍ତ ପୋଢରୀଙ୍କ 
ସଭୋପତତି୍ୱକର ଡ. ପଦରୀପ 
ମଶି୍ର, ଡ. �ମଳୋ�ୃଷ୍ଣ ତ୍ପିୋଠରୀ, 
ଡ. ମକନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧୋନ ଏବଂ 
ସସୁୋହତି ି୍ � ସଧୁିରୋଜ ରୋଉତ 
ପସୁ୍ତ��ୁ କନଇ ପର୍୍ୋଳଚନୋ 
�ରୋରୋଇଥିଲୋ। ତୃତରୀୟ ପବ୍କର  
�ବ ିଜଳଧର ସ୍ୱୋଇଁ ଏବଂ କଲଖ� 
ସକୁରଶ ଦୋଶଙ୍କ ଉପସ୍ତିକିର   
�ବ ି ଓ �ବୟତ୍ରୀମୋନଙ୍କ  ଦ୍ୋରୋ  

‘ଅନନ୍ୋ’ ସଂ�ଳନର  �ଛି ି
�ବତିୋ ପୋଠ �ରୋରୋଇଥିଲୋ॥ 
ରୋହୋ�ୁ ସମପ ପିତୋ ପୋଣଗି୍ୋହ ି
ଓ ସଶୁ୍ରରୀ ସଂଘମତି୍ୋ କସଠରୀ 
ସଂକରୋଜନୋ �ରଥିିକଲ। ଏହ ି
�ୋର୍୍କ୍ରମକର ଗୋୟ� ସକୁରଶ 
ମଶି୍ର ଏବଂ ସମପ ପିତୋ ପୋଣଗି୍ୋହ ି
ମୋତୃ ସଂଗରୀତ ଗୋନ �ରଥିିକଲ । 
ଏହ ି �ୋର୍୍କ୍ରମଟ ି �ବ ି  ଅକଶୋ� 
�ୁମୋର ପକଲଇ, ନରିଞ୍ଜନ 
ପୋଣଗି୍ୋହ ି ଓ  ଅକଶୋ� �ୁମୋର 
ମହୋରଣୋ ସଂଚୋଳନୋକର ସୋଫଲ୍ 
ମଣ୍ଡତି �ରଥିିକଲ । କଶଷକର 
�ବୟତି୍ରୀ ବଜିୟଲକ୍ଷରୀ ପୋଣଗି୍ୋହରୀ 
ଧନ୍ବୋଦ ଅପ୍ଣ �ରଥିିକଲ।

ସସମଳିଗିଡୁା,୩ା୧୦(ସମସି)

କ�ୋରୋପଟୁ ଜଲି୍ୋ  କସମଳିଗିଡୁୋର 
କଜଏମସ ିକପ୍ରୋକଜ�୍ଟ  ଲମିକିଟଡ଼ ଓ  ଓଡ଼ଶିୋ 
କ�ୋରୋପଟୁ ଡଷି୍ଟ�ି୍ଟ ରୁରୋଲ ୱୋଟର ସପୋ୍ଏ 

କପ୍ରୋକଜ�୍ଟ (ଓକ�ଡଆିର)�ମ୍�ର୍୍ୋ 
ଅନୁଷ୍ୋନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଜନମ ଦନି ଅବସରକର 
କସମଳିଗିଡୁୋ ସତ୍ ନଗରକର ଏ� 
ରକ୍ତଦୋନ ଶବିରି ଆକୟୋଜନ �ରଛିନ୍ତ।ି 
ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭୋକବ ଅବସରପ୍ରୋପ୍ତ 

ରାୟଗଡ଼ା ସହର ପଲୁସି କସଲାନୀ ମନୁଗିଡ଼ୁା ସଂିହଦ୍ାର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ାଙ୍ଗଣ ନୁୟୁ କସଲାନୀ ସଜୟୁାତ ିମହଲ

ଡାବୁଗାଁ,୩ା୧୦ (ସମସି)
ନବରଙ୍ଗପରୁ ଜଲି୍ୋ ଡୋବୁଗୋଁ ବ୍� 
ସଦରମହ�ୁମୋକର କସୋମବୋର 
ମୋ’ ଦୁଗ୍ୋଙ୍କ ଅଷ୍ଟମରୀ ପଜୂୋ ଅନୁଷ୍ତି 
କହୋଇଛ।ି ଆଜ ି ମୋଙ୍କ ଅଷ୍ଟମରୀ ପଜୂୋ 
କଶଷ କହୋଇଥିଲୋ॥ ଏ� ଆ�ଷ୍ଣରୀୟ 
ମରୂ୍ପି ସହ କତୋରଣ ଏବଂ ରଙ୍ଗ କବରଙ୍ଗ 
ଆକଲୋ�ମୋଳୋକର ଝଲସ ି ଉଠୁଛ ି ଡୋବୁଗୋଁ 
ସହର।  ମୋଙ୍କ ପଜୂୋ କଦଖିବୋ�ୁ ବହୁ 

ଭକ୍ତଙ୍କ ସମୋଗମ କହଉଛ।ି ଏହ ି ପଜୂୋକର 
�ର୍୍ୋଭୋକବ ବ�ିୋଶ ରଞ୍ଜନ ନଶିଙ୍କ, 
ପ୍ୋବନ କଜନୋ ଓ ବୋବୁଲ ି ପଟ୍ଟନୋୟ� 
ପ୍ରମଖୁ ଦୋୟତି୍ଵ ତୁଲୋଉଛନ୍ତ।ି  ଏଥିକର 
ମଖୁ୍ ପଜୂ� ମକହଶ ପଣ୍ଡୋ ପଜୂୋ �ୋର୍୍ 
ସମ୍ୋଦନୋ �ରୁଥିବୋ କବକଳ ଅନ୍ମୋକନ 
ପଜୂୋକର ସହୋୟତୋ �ରୁଛନ୍ତ।ି   ମଙ୍ଗଳବୋର 
ମୋଁଙ୍କ ନବମରୀ ପଜୂୋ ଓ ବୁଧବୋର ମୋଁ ଙ୍କ 
ଦଶମରୀ ପଜୂୋ ଅନୁଷ୍ତି କହବ।

ଉମରକ�ୋଟକର ମହୋଷ୍ଟମୀ ପଜୂୋ 

ଡୋବୁଗୋଁକର ମୋ’ ଦୁଗ୍ୋଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପଜୂୋ

ଉମରସକାଟ,୩ା୧୦(ସମସି):  
ଉମରକ�ୋଟ ସହରକର ମହୋଅଷ୍ଟମରୀ ପଜୂୋ 
ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପୋଳନ କହୋଇରୋଇଛ।ି 
ନବରୋତ୍ରୀ ର ଅଷ୍ଟମ ଦନି  ମୋଁ ଦୁଗ୍ୋ 
ମହୋକଗୈୋରରୀ ରୂପକର ଭକ୍ତଙୁ୍କ ଦଶନ୍ 
କଦଇଛନ୍ତ।ି ନବରଙ୍ଗପରୁ ଜଲି୍ୋର 
ଉମରକ�ୋଟ ଡଏିନକ� ଠୋକର ପ୍ରଥମ 
ଦୁଗ୍ୋ ପଜୂୋ ୬୩ ବଷ୍କର ପହଞ୍ଥିବୋ 
କବକଳ ଦଣ୍ଡ�ୋରଣ୍ (ଡଏିନକ�) 
ଉତ୍କଳ �ଳୋ ସଂସଦ  ପଜୂୋ �ମଟି ି ଦ୍ୋରୋ 
ଆକୟୋଜତି  ମୋଁ ଦୁଗ୍ୋଙ୍କ ମହୋଷ୍ଟମରୀ  ପଜୂୋ 
ମହୋ ଆଡ଼ମ୍ବରକର ପୋଳତି କହୋଇରୋଇଛ।ି 
ଉମରକ�ୋଟ  ଏ� ବ୍ବସୋୟ�ି କପଣ୍ଠ 

ସ୍ଳରୀ।  ଏଠୋ�ୋର  କଲୋ� ଅଧି�ୋଂଶ 
ବଙ୍ଗରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟର କହୋଇଥିବୋ କବକଳ 
ଏହ ି ସ୍ୋନକର ବହୁ ନରୀତ ି ନୟିମକର 
ପଜୂୋପୋଠ ହୁଏ। ମହୋଷ୍ଟମରୀ ପଜୂୋପକର  
ଅନ୍ନକଭୋଗର  ଆକୟୋଜନ �ରୋରୋଇଥିଲୋ।  
ଉମରକ�ୋଟ ଅଞ୍ଳକର  ୮ଟ ିପଜୂୋ ମଣ୍ଡପ 
କହୋଇଥିବୋ କବକଳ ବଭିନି୍ନ ପଜୂୋ ମଣ୍ଡପକର 
ଜନଗହଳ ିକଦଖିବୋ�ୁ ମଳିଛି ି। ଡଏିନକ� 
ଉତ୍କଳ �ଳୋ ସଂସଦ ପଜୂୋ �ମଟି ିତରଫରୁ 
କଲୋ�ଙ୍କ ମକନୋରଞ୍ଜନ ସ�ୋକଶ ଦୋଣ୍ଡଆି 
ନୃତ୍ ପରକିବଷଣ କହଉଛ।ି ଏଠୋକର 
କଦୋ�ୋନ ବଜୋର କଖୋଲଥିବୋ କବକଳ 
କଲୋ�ଙ୍କ ଭଡି଼ ମଧ୍ୟ ଜମବିୋକର ଲୋଗଛି ି।

ମାଲକାନଗରି,ି ୩।୧୦(ସମସି)

ଶଣୁଲିୋନ ି ପ୍ରଶୋସନ। କତଣ ୁ  ବୋଧ୍ୟ କହୋଇ ଗ୍ୋମବୋସରୀ 
ନକିଜ ନମି୍ୋଣ �କଲ ରୋସ୍ତୋ । ଏଭଳ ିଦୃଶ୍ କଦଖିବୋ�ୁ 
ମଳିଛି ି ମୋଲ�ୋନୋଗରି ି ଜଲି୍ୋ ଖଇରପଟୁ ବ୍� 
�ୁଡୁମଳୁୁଗମୁ୍ୋ ପଞ୍ୋୟତର ପଡ଼ୋ କ�ୋଲୋନ ି ଗ୍ୋମକର।  
ଗ୍ୋମ ପଞ୍ୋୟତ ସଦର ମହ�ୁମୋର ଠୋରୁ ମୋତ୍ ଏ� 
�କିଲୋମଟିର ଦୂରକର ଥିବୋ ଏହ ି ଗୋଁ କଲୋକ� ପବୂ୍ରୁ 
ରୋତୋୟୋତ �ରୁଥିବୋ ରୋସ୍ତୋ�ୁ ଆଦଶ୍ ବଦି୍ୋଳୟ କହବୋ 
ପକର ବନ୍ଦ �ର ିଦଆିଗଲୋ।  ଫଳକର ଗୋଁ�ୁ ରୋତୋୟତ 
�ରବିୋ �ଷ୍ଟ�ର କହୋଇପଡଥିିବୋ କବକଳ ଜରୁରରୀ 
ସମୟକର ଆମ୍ବବୁଲୋନ୍ସ �ମି୍ବୋ ଅନ୍ୋନ୍ ଗୋଡ ିମଟର ରବିୋ 
ଆସବିୋ �ରବିୋ ସମ୍ଭବ କହଉ ନଥିଲୋ।  କତଣ ୁଗଭ୍ବତରୀ 
ମହଳିୋ, କରୋଗରୀ, ଛୋତ୍ଛୋତ୍ରୀମୋକନ ପ୍ରୋୟ ସୋକଢ 
୪ �କିଲୋମଟିର ଗଣୁୁ୍ଡରରୀଗଡୁୋ ରୋସ୍ତୋ କଦଇ ସଦର 
ମହ�ୁମୋ�ୁ ରୋତୋୟୋତ �ରୁଥିକଲ। ରଦ ି କ�ୌଣସ ି

ଜରୁରରୀ �ୋମ ପଡକିଲ କଲୋକ� ନୋଳ ରୋସ୍ତୋ କଦଇ 
ରୋତୋୟତ �ରନ୍ତ।ି ଏହ ି ନୋଳ  ରୋସ୍ତୋଟ ି ଖୋଲଖମୋକର 

ପରପିର୍ୂ୍ ଓ ପୋଣ ିଥିବୋରୁ ଏହ ିରୋସ୍ତୋ କଦଇ ରୋତୋୟୋତ 
�ରବିୋକର ବହୁ ଅସବୁଧିୋ କହଉଥଲୋ। ଏହ ି ରୋସ୍ତୋ 

ରଦ ି �ୋଦୁଆ ଭତପି କହୋଇରୋଏ କତକବ ଅନ୍ ଗୋଁ 
ରୋସ୍ତୋ କଦଇ ରୋତୋୟୋତ �ରବିୋ�ୁ ପଡୁଥିଲୋ । କସହ ି
ରୋସ୍ତୋକର ମୋଟ ି ପକଖଇ କଦଇଥିରୁ ବଷ୍ୋ ଦନିକର 
�ୋଦୁଅ କହୋଇଥିବୋରୁ କଲୋକ� ରୋତୋୟୋତ ପୋଇଁ 
�ଷ୍ଟ ସୋଧ୍ୟ କହୋଇପଡଛି।ି ରୋସ୍ତୋ ନମି୍ୋଣ କନଇ ଦୁଇ 
ବଷ୍ ତକଳ ଜନପ୍ରତନିଧିି ଓ ପ୍ରଶୋସନ ଅଧି�ୋରରୀଙୁ୍କ 
ବୋରମ୍ବୋର ଗହୁୋର ି �ରଥିିବୋ କବକଳ କ�ୌଣସ ି
ସଫୁଳ ମଳୁି ନଥିବୋ କବକଳ କଲୋକ� ନୋନୋ ସମସ୍ୋ 
କଭୋଗଥୁିକଲ। ଜନପ୍ରତନିଧିି �ମି୍ବୋ ପ୍ରଶୋସନ ଅଧି�ୋରରୀ 
ପ୍ରତଶିତୃ ି କଦଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ ରୋସ୍ତୋଟଏି ନମି୍ୋଣ କହୋଇ 
ପୋରୁ ନଥିବୋରୁ ଦୁଇ ବଷ୍ �ୋଳ ଏହ ି�ୋଦୁଅ ରୋସ୍ତୋକର 
ରୋତୋୟତ �ରୁଥିବୋରୁ ବୋଧ୍ୟ କହୋଇ ଆଜ ି ଗ୍ୋମବୋସରୀ 
ନଜି ଉଦ୍ମକର ହୁଡୋ ରୋସ୍ତୋ�ୁ ନକିଜ ଶ୍ରମଦୋନ �ର ି
ନମି୍ୋଣ �ରଛିନ୍ତ ି । କତକବ ଜଲି୍ୋ ପ୍ରଶୋସନ ଏହୋ�ୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ କଦଇ ତୁରନ୍ତ  ଗୋଁ�ୁ ପକ୍ୋ ରୋସ୍ତୋ ନମି୍ୋଣ 
�ରବିୋ�ୁ ଦୋବ ି�ରଛିନ୍ତ ିଗ୍ୋମବୋସରୀ ।

ଶଣୁଲିୋନ ି
ପ୍ରଶୋସନ   ରାସ୍ା ନରିା୍ଣ କଲେ ଗ୍ାରବାସୀ 

ନବରଙ୍ଗପରୁ,୩ା୧୦(ସମସି): ମହୋତ୍ୋ ଗୋନ୍ରୀ 
ଓ ଲୋଲ୍ ବୋହୋଦୁର ଶୋସ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତରୀ  ନବରଙ୍ଗପରୁ 
ଜଲି୍ୋର କଲୋ��ଳୋ ଗ୍ୋମ ବ.ି ମୋଳଗିଡୁ଼ୋକର 
କସୋମବୋର ପୋଳନ କହୋଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରକର 
ମୋଳଗିଡୁ଼ୋ ଗ୍ୋମ ସ୍ତି ବଶିଷି୍ଟ ନୋଟଗରୁୁ ସ୍ୱଗ୍ତ 
କଚୈତନ୍ ବକିଶୋଇଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍ପି ନ�ିଟକର 
ଗୋନ୍ଜିରୀ ଓ ଶୋସ୍ତରୀଜଙି୍କ ଫକଟୋଚତି୍କର ପଜୂ୍ପଜୂୋ 
ପବୂ୍� ଶ୍ରଦ୍ୋ ସମୁନ ଅପ୍ଣ �ରୋରୋଇଥିଲୋ। ଏ� 
ସଂ�ରୀର୍୍ନ କଶୋଭୋରୋତ୍ୋ ବୋହୋର ି ଗ୍ୋମ ପରକି୍ରମୋ 
�ରବିୋ ସହତି ଏ� ସ୍ତୃଚିୋରଣ ସଭୋ ଅନୁଷ୍ତି 
କହୋଇଥିଲୋ। ଏଥିକର ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭୋକବ ଜଲି୍ୋ 
ସଚୂନୋ ଓ କଲୋ�ସଂପ�୍ ଅଧି�ୋରରୀ ହଳଧର 
ନଆିଲ୍ କରୋଗକଦଇ ତୋଙ୍କ ଆଦଶ୍ ଜରୀବନରୀ 
ଉପକର ଆକଲୋ�ପୋତ �ରଥିିକଲ। ଅନ୍ମୋନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର ନୋଟ୍ଗରୁୁ ନରସଂିହ ତ୍ପିୋଠରୀ, �ୋର୍ପି� 
ଭତ୍ୋ, ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ, ଗକୁପ୍ତଶ୍ୱର୍ ବକିଶୋଇ, ଈଶ୍ୱର 
ମୋଝରୀ, କରୋଗକଦଇ ଗୋନ୍ରୀଜଙି୍କ ଜରୀବନରୀ ଉପକର 
ଆକଲୋ�ପୋତ �ରଥିିକଲ। ଏହ ି �ୋର୍୍କ୍ରମ�ୁ ଜଲି୍ୋ 
ସଂସ୍ତୃ ି ଅଧି�ୋରରୀ ଘୋଷଅି ହରଜିନ ପରଚିୋଳନୋ 
�ରଥିିକଲ ଏବଂ ଏଥିକର ସଂକରୋଜ� ଜଲି୍ୋ ସଂସ୍ତୃ ି
ପରଷିଦ ଶ୍ୋମସନୁ୍ଦର ପଜୁୋରରୀ, ଏ ସକନ୍ତୋଷ �ୁମୋର, 
ଜଲି୍ୋ ସଚୂନୋ ଓ କଲୋ�ସଂପ� ୍ ବଭିୋଗର ରୋକଜନ୍ଦ୍ର 
�ୁମୋର ମୋଝରୀ ସହକରୋଗ �ରଥିିକଲ।

କଲୋ��ଳୋକର ଗୋନ୍ୀ ଓ 
ଶୋସ୍ତୀ ଜୟନ୍ୀ  ‘ଅନନ୍ୋ’ର କଲୋ�ୋପଣ୍ ଉତ୍ସବ      

ରାମନାଗଡୁା,୩ା୧୦(ସମସି): ରୋୟଗଡୋ ଜଲି୍ୋର 
ରୋମନୋଗଡୁୋ ବ୍� ଅନ୍ତଗ୍ତ ଲମିୋପଦର ଗ୍ୋମକର ନବରୋତ୍ ି
ଅବସରକର ମୋଆ ଦଶଭୁଜୋଙ୍କ ପଜୁୋର୍୍ନୋ ବହୁ  ଧମୁଧୋକରେ 
ପୋଳତି କହୋଇରୋଇଛ।ି କଲଖି�ୋ ଗୋୟତ୍ରୀ ପଣ୍ଡୋ ନଜି ଘକର 
ଗ୍ୋମର ମଙ୍ଗଳ �ୋମନୋ �ର ିସମସ୍ତ ଗ୍ୋମବୋସରୀ ସହ ମୋ’ 
ଦୁଗ୍ତନିୋସନିରୀ  ଦୁଗୋ୍ଙ୍କ ପଜୂୋ ଉତ୍ସବ  ମହୋସମୋକରୋହକର  
ନରୀତ ି ନୟିମ ଅନୁରୋୟରୀ ପୋଳନ �ରଛିନ୍ତ।ି ମୋଆଙ୍କର 
�ଳସ ସ୍ୋପନୋ �ର ିଅଷ୍ଟମରୀ ପଜୂୋ କହୋମ ରଜ୍ଞ ସହ ଦୁଗୋ୍ 
ଅଷ୍ଟମରୀ ସମ୍ନ୍ନ  �ରଥିିକଲ। ଗ୍ୋମବୋସରୀ ଭକ୍ତ ି ଭୋବକର 
ଗରୀତ ଗୋଇବୋ ସହ ପ୍ରସୋଦ କସବନ �ରଥିିକଲ। ଏହ ି
ନବରୋତ୍କିର �ନ୍ୋ ପଜୂୋ ସହ ସଧବୋ ନୋରରୀ ପଜୂନ 
ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭକ୍ତରି ସହ ଗୋୟତ୍ରୀ ପଣ୍ଡୋଙ୍କ ପରବିୋର 
�ରଥିିକଲ। ଏହ ିଅବସରକର ଗ୍ୋମବୋସରୀଙ୍କ ସହକରୋଗକର 
ଦଶମରୀ ତଥିି ପର୍୍ ନ୍ତ ମୋଆଙ୍କ ଦୁଗୋ୍ ପଜୁୋ କହବ କବୋଲ ି
�ମଟି ି ତରଫରୁ ସଚୂନୋ ମଲିଛି।ି ସମଗ୍  ଜଲି୍ୋକର 
ଏହ ି ପଜୂୋ ଆକୟୋଜତି କହବ କବୋଲ ି ସଚୂନୋ ମଳିଛି।ି

େରିାପଦରଲର ରା’ 
ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ନବରାତ୍ୀ ପାଳତି

ସକାଷାଗମୁଡ଼ୁା,୩ା୧୦(ସମସି): 
ପୋଇପ ଲୋଇନ �ୋମ ପୋଇଁ ରୋସ୍ତୋ 
ମରଣରନ୍ତୋ ପୋଲଟଛି।ି ଏକନଇ 
‘ସ�ୋଳ’ ପଷୃ୍ୋକର ଖବର ପ୍ର�ୋଶ 
ପୋଇବୋ ପକର କ�କତ� ସ୍ୋନକର 
ଏହୋର ମରୋମତ ି �ରୋରୋଉଥିବୋ 
କଦଖିବୋ�ୁ ମଳିଛି।ି ନବରଙ୍ଗପରୁ 
ଜଲି୍ୋ କ�ୋଷୋଗମୁଡୁ଼ୋ ବ୍ଳ�ର 
ଅଧି�ୋଂଶ ପଞ୍ୋୟତକର କମଗୋ 
ଗ୍ୋମ୍ ଜଳ କରୋଗୋଣ ପ୍ର�ଳ୍ପକର 
ପଇିବୋ ପୋଣ ି କରୋଗୋଇବୋ ପୋଇଁ 
ସର�ୋରଙ୍କ ଦ୍ଵୋରୋ ପୋଇପ ବଛିୋ 

�ୋର୍୍ ଚୋଲଛି।ି ଏହୋଦ୍ୋରୋ ମନମଖୁରୀ 
ମଖୁ୍ ସଡ�, ଗୋଁ, ଗହଳକିର 
କଜସବି ି କମସନି ଏବଂ ଡ୍ଲିଙ୍ଗଗ୍   
�ୋମ ଚୋଲଛି।ି ରଦ୍ୋରୋ କଲୋକ�  
ନୋହ ିଁ ନଥିବୋ ଅସବୁଧିୋର ସମ୍ଖୁରୀନ 
କହଉଛନ୍ତ ି । କ�କତ� ସ୍ୋନକର 
ପୋଇପ ବଛିୋ �ୋର୍୍ କଶଷ �ର ି
ମୋଟ,ି �ଂକ୍ରଟି, ପଚୁି ରୋସ୍ତୋ�ୁ କଖୋଳ ି
ମରଣ ରନ୍ତୋ �ର ିଠ�ିୋ ସଂସ୍ୋ ଛୋଡ଼ ି
ଚୋଲରିୋଉଛନ୍ତ।ି ରୋହୋ ଫଳକର  
ଅକନ� ଦୁଘ୍ଟଣୋ  କହଉଛ।ି କତକବ 
ଏ ସମସ୍ୋ�ୁ କନଇ କସକପ୍ଟମ୍ବର 

ମୋସ ୧୩ତୋରଖିକର କଦୈନ�ି 
ଖବର�ୋଗଜ ସ�ୋଳକର ଏ� 
ଖବର ପ୍ର�ୋଶତି କହୋଇଥିଲୋ । ଖବର 
ପ୍ର�ୋଶ ପକର ଉକ୍ତ ରୋସ୍ତୋ କଦଇ 

ଜଗଦଲପରୁ(ଛତଶିଗଡ଼) ସରୀମୋନ୍ତ 
ପର୍୍ନ୍ତ ସଂକରୋଗ �ରୁଥିବୋ ରୋସ୍ତୋ�ୁ 
ବର୍୍ମୋନ ଗ୍ୋମ୍ ଉନ୍ନୟନ ବଭିୋଗ 
ଦ୍ଵୋରୋ ବଜୁି ସଡ଼� କରୋଜନୋକର 

ସଂକରୋଗ �ର ି �ଂକ୍ରଟି�ରଣ 
�ରୋରୋଉଥିବୋ ନଜର�ୁ ଆସଛି ି
। ଏହୋ ସକନ୍ତୋଷପରୁ ଗ୍ୋମର 
ତନିକି�ୋଣ ଛ� କହୋଇଥିବୋରୁ 
ଅଧି�ୋଂଶ ସମୟକର ଭଡି 
ପରଲିକ୍ଷତି କହୋଇଥିବୋକବକଳ 
ସର�ୋରଙ୍କ ନୟିମୋବଳରୀ ଉଲଂଘନ 
�ର ି କଜଏମସ ି ଠ�ିୋ ପୋଇପ 
ଲୋଇନ ବଛିୋ ସଂସ୍ୋ ମନଇଚ୍ୋ 
�ୋମ �ର ି ଜନଜରୀବନ�ୁ ହନ୍ତସନ୍ତ 
�ରୁଛ ି କବୋଲ ି ସ୍ୋନରୀୟ ଅଞ୍ଳବୋସରୀ 
ଅଭକିରୋଗ �ରଛିନ୍ତ।ି

ପାଇପୋଇନ୍ କାର ପାଇଁ ରାସ୍ା ରରଣଯନ୍ା 

ନନ୍ଦପରୁ,୩ା୧୦(ସମସି)

ଗୋନ୍ରୀ ଜୟନ୍ତରୀକର ଅଙ୍ଗନବୋଡ ି �ମ୍ରୀ 
ହୋତବୁଣୋ ଲୁଗୋ ପଲିୋଙୁ୍କ ବୋଣ୍ଛିନ୍ତ।ି 
ବଭିନି୍ନ ସମୟକର ଅକନ� ମହତ 
�ୋର୍୍ ପୋଇଁ ଚର୍୍ୋକର ରହଛିନ୍ତ ି
ଅଙ୍ଗନବୋଡ ି �ମ୍ରୀ କନେହମୟରୀ ଦୋସ 
| କ�ୋରୋପଟୁ ଜଲି୍ୋ ନନ୍ଦପରୁ ବ୍ଳ� 
ଅନ୍ତଗ୍ତ ହ�ିମିପଟୁ ଗ୍ୋମ ପଞ୍ୋୟତର 
ଲୁଜଙି୍ଗ ଅଙ୍ଗନବୋଡ ି କ�ନ୍ଦ୍ରକର କସ  
�ମ୍ରୀ ଭୋକବ �ୋମ �ରୁଛନ୍ତ।ି ହୁଡହୁଡ 
ବୋତ୍ୋ କହଉ �ମି୍ବୋ �କରୋନୋ 
ମହୋମୋରରୀ, ଏହ ି ଦରଦରୀ ଅଙ୍ଗନବୋଡ ି
�ମ୍ରୀ ସବୁଠ ି ଆଗକର ରହୁନ୍ତ।ି 
କସଥିପୋଇଁ  ଅଙ୍ଗନବୋଡ ି କ�ନ୍ଦ୍ରଗୋଁ 
ଲୁଜଙି୍ଗ ଗ୍ୋମକର ସମସ୍ତଙ୍କ କନେହର 
ପୋତ୍ କହୋଇଛନ୍ତ।ି କ�ବଳ ଗୋଁ ନୁକହଁ, 
ଜଲି୍ୋକର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ  ଅଫିସର ଓ 
ନଜି ବଭିୋଗରୀୟ ଅଧି�ୋରରୀଙ୍କ କସ 
କନେହର ପୋତ୍ କହୋଇଛନ୍ତ।ି �ଛିଦିନି 
ତକଳ ଲୁଜଙି୍ଗ ଗ୍ୋମର ଗଭ୍ବତରୀ 

ମୋ’ଙୁ୍କ ଛତୁଆ ରଖିବୋ ପୋଇଁ ନଜିସ୍ୱ 
ଟଙ୍କୋକର ପ୍ୋଟ�ି ଜୋର ପ୍ରଦୋନ �ର ି
ଚର୍୍ୋ�ୁ ଆସଥିିକଲ ଏହ ି ଅଙ୍ଗନବୋଡ ି
�ମ୍ରୀ। ଏକବ �ୁନ�ୁିନ ିପଲିୋଙୁ୍କ ନଜିସ୍ୱ 
ଖର୍୍କର ହୋତ ତଆିର ି ବ୍ୋଗ, ଲୁଗୋ 
ପଲିୋଙୁ୍କ ଦଶହରୋ ଉପହୋର କଦଇ 

ପଣୁ ି ପ୍ରଶଂସୋର ପୋତ୍ କହୋଇଛନ୍ତ।ି 
ତୋଙ୍କ ଏହ ି ମହୋନତୋ�ୁ କନଇ 
ନନ୍ଦପରୁ ସଡିପିଓି ସପୁ୍ରରୀତ ପୋଣଗି୍ୋହରୀ, 
ସପୁରଭୋଜର  ମନୋଲସିୋ କଖମଣୁୁ୍ଡ 
ସକମତ �ୋର୍୍ୋଳୟର ସମସ୍ତ 
�ମ୍�ର୍୍ୋ ଉର୍ ପ୍ରଶଂସୋ �ରଛିନ୍ତ।ି 

  ଗାନ୍ୀ ଜୟନ୍ୀଲର ରହତ କାଯ୍୍ୟ

ଅଙ୍ଗନବୋଡ଼ ି�ମ୍ୀ ହୋତବୁଣୋ 
ଲୁଗୋ ପଲିୋଙୁ୍କ କଦକଲ 

କସମଳିଗିଡ଼ୁୋକର ରକ୍ତଦୋନ ଶଵିରି ଅଧ୍ୟୋପ�ଡ. ଚରି୍ ରଂଜନ ମଶି୍ର ଫିତୋ�ୋଟ ି
ଶବିରି�ୁ  ଉଦଘୋଟନ �ରଥିିକଲ। ସମ୍ୋନତି 
ଅତଥିି ଭୋକବ ଡବିଡିଏିମଏଫ ଉପସଭୋକନତ୍ରୀ, 
ଏଫଡଓିଆଇର ପରଚିୋଳନୋ �ମଟି ି ସଦସ୍ୋ 
ନେଗି୍ୋରୋଣରୀ ମଶି୍ର, ସୋଂଗଠନ�ି ସଂପୋଦ� କଗୋବନି୍ଦ 
ପୋଢରୀ, ପ୍ରଦରୀପ ତ୍ପିୋଠରୀ, ସ୍ରୋଜ ରୋୟ କରୋଗ 
କଦଇଥିକଲ। ମ୍ୋକନଜର ଅକଶୋ� �ୁମୋର 
ପୋତ୍, ଜୟପରୁ ଶୋଖୋର କସଫଟ ିଅଫିସର ଵଜିୟ 
ପଟ୍ଟନୋୟ� ଓ କପ୍ରୋକଜ�୍ଟ �ମ୍ଚୋରରୀ ଦବି୍ଜତି 
ସୋହୁ, କ୍ରକିଶନୁ୍ଦ ମଶି୍ର, ଜୟରୋମ ସୋହୁ, ଧନଞ୍ଜୟ 
କଦ, ରୋକଜଶ ସୋହୁ, ଵଦି୍ୋମୋନ ବକିଶୋୟ,ି 
ରୋଧୋ�ୋନ୍ତ ପଣ୍ଡୋ, ସକୁରନ୍ଦ୍ର ମଦୁୁଲ,ି ଗଂଗୋ, 
ସଂଜୟ, ସୋକହବ, ରୋଜୋ ରକ୍ତଦୋନ �ରବିୋ ସହତି 
�ୋର୍୍କ୍ରମ ପରଚିୋଳନୋ �ରଥିିକଲ। ସନିୟିର 

ଇଂଜନିୟିର ଶଭୁଦରୀପ ସୋମନ୍ତ ସପତ୍ରୀ� ରକ୍ତଦୋନ 
�ର ି ଅନ୍�ୁ ଉତ୍ସୋହ �ରଥିିକଲ।ଏହ ି ଶଵିରିକର 
କ୍ରକିଶନୁ୍ଦ ମଶି୍ର ଵରିଳ ରକ୍ତଦୋତୋ ଭୋବକର 
ରକ୍ତଦୋନ �ରଥିିକଲ। ସମଦୁୋୟ ୨୩ ୟନୁଟି ରକ୍ତ 
ସଂଗ୍ହ �ରୋରୋଇଥିଲୋ। କ�ୋରୋପଟୁ ସହଦି 
ଲକ୍ଷଣ ନୋୟ� କମଡ଼�ିୋଲ �କଲଜ ରକ୍ତ କ�ନ୍ଦ୍ରର 
ସଂଜୟ ସଂି, ଵଶ୍ିୟନିରୀ ନୋୟ�, ଲକ୍ଷରୀ�ୋନ୍ତ ଗୋଇନ, 
ରଵନି୍ଦ୍ର ମଶି୍ର ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ହ �ରଥିିକଲ। ଅନ୍ 
ମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ସମୋଜକସବରୀ ଆନନ୍ଦ କମୌଳରୀ 
ପଟ୍ଟନୋୟ�, ଗକଣଶ ସୋହୁ, ପ୍ରଶୋନ୍ତ କଦୋରୋ, 
କଶଫୋଳରୀ କଜନୋ, ସକନ୍ତୋଷ ପ୍ରମଜୂୋ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ରକ୍ତଦୋନ �ରଥିିକଲ। ଆଗୋମରୀ ଦନିକର ଅକନ� 
କଲୋ�ହତି�ର �ୋର୍୍ �ମ୍ୋନରୀ ତରଫରୁ �ରୋରବି 
କବୋଲ ିମ୍ୋକନଜର ଅକଶୋ� ପୋତ୍ �ହଛିନ୍ତ।ି 



ବଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଗଠାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ଧୀ ପଠାଳତି

କୁତ୍ରା,୩।୧୦(ସମସି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଲା କୁତ୍ଲା ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ସରକଲାରୀ ଓ ବବସରକଲାରୀ 
ଅନୁଷ୍ଲାନ ପକ୍ଷରୁ ଗଲାନ୍ୀଜୟନ୍ୀ ପଲାଳତ ିବ�ଲାଇଛ।ି ଏ� ିଅବସରବର କୁତ୍ଲା ବ୍ଲକରୁ ଏକ 
ବ�ଲାଭଲାଯଲାତ୍ଲା ବଲା�ଲାର ି ଗ୍ଲାମ ପରକି୍ରମଲା କରଥିିଲଲା। ଏଥିବର ବ�ୁ ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀ, �କି୍ଷକ 
�କି୍ଷୟତି୍ୀ, ବଡିଓି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର ବସଠୀଙ୍କ ସ�ତି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ କମ୍ମଚଲାରୀ, ସମସ୍ତ 
ତ�ସଲି କମ୍ମଚଲାରୀ, ସରପଞ୍ଚ ଭୂବନ କୁଜୁର, ସମତିସିଭ୍ୟ, ବ�ୁ ଏସଏଚ୍ ଜ ି ଗପୃ୍ ର 
ଆମଲାବନ ବଯଲାଗ ବେଇଥିବଲ। ବଡିଓି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର ବସଠୀ, ବରଷି୍ ଯନ୍ତୀ ଅବ�ଲାକ 
ମ�ଲାନ୍,ି ସମସ୍ତ ସମତିସିଭ୍ୟ ଓ ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀମଲାବନ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନବର ସବେଇ କରଥିିବଲ। 
ଏ�ଲାପବର ପ ଏକ ସଭଲାର ଆବୟଲାଜନ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିବର ବଡିଓି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର 
ବସଠୀ ବଯଲାଗବେଇଥିବଲ। ଏ� ିସଭଲାବର ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାବବ କୁତ୍ଲା ବରଷି୍ ଯନ୍ତୀ 
ଅବ�ଲାକ ମ�ଲାନ୍,ି ସ୍ୱଚ୍ଛଭଲାରତ ମସିନର ଜଲି୍ଲା ବକଲାଡବିନଟର ଅଭବିେକ ଗପୁ୍ଲା, ବ୍ଲକ 
ଉପଲାଧ୍ୟକ୍ଷ କଷ୍ଟକୁ ଭୂେଣ ବ�ଲାତଲା, ସରପଞ୍ଚ ଭୂବନ କୁଜୁର ଓ ସବନ୍ଲାେ ବବବ�ରଲା ଉପସ୍ତି 
ଥିବଲ। କୁତ୍ଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଲାଯ୍ମ୍ୟନବି୍ମଲା�ୀ ଅଧିକଲାରୀ ବଗଲାପୀ ସଲା�ୁ, ସମତିସିଭ୍ୟ 
କତି୍ମୀ ଏକ୍ଲା, ଜଆିରଏସ୍  ରଙୁି୍କ ସଲା�ୁ, ସମସ୍ତ ୱଲାଡ୍ମର ୱଲାଡ୍ମବମମ୍ୱର ଓ ବ�ୁ ଗ୍ଲାମବଲାସୀ 
ଉପସ୍ତି ଥିବଲ। ଏ� ିସଭଲାବର ସରପଞ୍ଚ ଭୂବନ କୁଜୁର ଓ କଲାଯ୍ମ୍ୟନବି୍ମଲା�ୀ ଅଧିକଲାରୀ ବଗଲାପୀ 
ସଲା�ୁ ସରକଲାରଙ୍କ ବଭିନି୍ନ ବଯଲାଜନଲା ଉପବର ଗ୍ଲାମବଲାସୀଙୁ୍କ ଅବଗତ କରଲାଇଥିବଲ।

ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଠାୟତରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ଠାମସଭଠା 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩ରା୧୦(ସମସି): ଜଲି୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚଲାୟତବର ସ୍ୱତନ୍ତ ଗ୍ଲାମସଭଲା 
ଅନୁଷ୍ତି ବ�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି ପ୍ରଥବମ ଗଲାନ୍ୀ ଓ �ଲାସ୍ତୀ ଜୟନ୍ୀ ପଲାଳନ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ପବର ସରପଞ୍ଚମଲାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲାବର ଗ୍ଲାମସଭଲା ବ�ଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିବର ସମ୍କୃ୍ତ 
ପଞ୍ଚଲାୟତବର କଲାଯ୍ମ୍ୟକଲାରୀ ବ�ଉଥିବଲା ବଭିନି୍ନ ସରକଲାରୀ ବଯଲାଜନଲା ଏବଂ ସ୍ଲାନୀୟ 
ସମସ୍ୟଲା ଉପବର ଆବଲଲାଚନଲା ବ�ଲାଇଥିଲଲା। ଏ� ି ଅବସରବର ନଜି ପଞ୍ଚଲାୟତକୁ 
ବସମଲାବନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବଲାକୁ �ପଥ ପଲାଠ କରଥିିବଲ। ଗ୍ଲାମସଭଲାର ସପୁରଚିଲାଳନଲା 
ପଲାଇଁ ପ୍ରତ ି ପଞ୍ଚଲାୟତବର ଜବଣ ବଲଖଲାଏଁ ବନଲାଡଲାଲ ଅଧିକଲାରୀ ନଯିକୁ୍ତ ବ�ଲାଇଥିବଲ। 

ଗଠାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ଧୀରର ମଦମକୁ୍ ିଅଭଯିଠାନ
ବଡ଼ଗରାଁ, ୩ରା୧୦(ସମସି):  ନ�ିଲାମକୁ୍ତ ସମଲାଜ ରଲାମରଲାଜ୍ୟ ସ�ତି ସଲାମଲାନ l ଜଲାତୀୟ ପତିଲା 
ମ�ଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ୀଙ୍କ ଏ� ିଆେ�୍ମବର ଅନୁପ୍ରଲାଣତି ବ�ଲାଇ ତଲାଙ୍କର ଜନ୍ମେବିସବର ନ�ିଲାମକୁ୍ତ ି
ପଲାଇଁ ସମବସ୍ତ ଆବଗଇ ଆସବିଲା ଉଚତି ବବଲାଲ ିଜରଙ୍ଗବଲଲାଇ ଗଲାନ୍ବିଲାେୀ ଯବୁକ ସଂଘ 
ପକ୍ଷରୁ ଗଲାନ୍ୀ ଜୟନ୍ୀ ପଲାଳନ ଅବସରବର ଆ�୍ୱଲାନ େଆିଯଲାଇଛ ିl ତବିଳଇମଲାଲଠଲାବର 
ଆବୟଲାଜତି ଏ� ି ଉତ୍ସବବର ନଲାରୀବଚତନଲା ସଂଘ ଜରଙ୍ଗବଲଲାଇ ଓ ତବିଳଇମଲାଲ 
ଆନୁକୂଲ୍ୟବର ଗ୍ଲାମବଲାସୀ ବଯଲାଗବେଇ ମେମକୁ୍ତ ସମଲାଜ ଗଠନ ପଲାଇଁ �ପଥ କରଥିିବଲ। 
କଲାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମବର ଗଲାନ୍ବିଲାେୀ ଯବୁକ ସଂଘ ସମ୍ଲାେକ ଧନଞ୍ଜୟ ନଲାଏକ, ନଲାରୀବଚତନଲା 
ସଂଘର ବମରୀ କବି�ଲାରୀ ସଲାଙ୍ଗଲା,ଏଡମନ ବ�ମ୍ୱ୍ରମ ,କର�ୁଲଲା ସଲାଙ୍ଗଲା, କ୍ରଷି୍ଟନିଲା ବ�ମ୍ୱ୍ରମ, 
ସବରଲାଜନିୀ ବ�ମ୍ୱ୍ରମ, େୀପକ ସଏ, ବଜଲାବସପ ସଲାଙ୍ଗଲା ପ୍ରମଖୁ ବଯଲାଗବେଇଥିବଲ l

ବଡ଼ଗଠାଁ ଅଞ୍ଳରର ଜମଛୁ ିଦୁଗ୍ଠାପଜୂଠା

ବଡ଼ଗରାଁ, ୩ରା୧ହ(ସମସି): େୁଇବେ୍ମର କବରଲାନଲା ମ�ଲାମଲାରୀ ପ୍ରବକଲାପ 
ପବର ବଡ଼ଗଲାଁ ଅଞ୍ଚଳବର ବପିଳୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସଲା� ସ�ତି େୁଗ୍ମଲାପଜୂଲା ଅନୁଷ୍ତି 
ବ�ଉଛ।ି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମଖୁ ଆକେ୍ମଣ ବଡ଼ଗଲାଁ ସଲାବ୍ମଜନୀନ େୁଗ୍ମଲାପଜୂଲା ବଡ଼ଗଲାଁର 
ସବ୍ମପରୁଲାତନ ପଜୂଲା ଭଲାବବର ସ୍ୱତନ୍ତ ସ୍ଲାନବର ର�ଥିିବଲା ବବବଳ ବଭଲାଇପଲାଲ,ି 
ଟକିଲପିଡ଼ଲା, ଇତମଲା, ଜରଙ୍ଗବଲଲାଇ, ସଲା�ଲାଯବଲା�ଲାଲ, ତବିଳଇମଲାଲଠଲାବର ଏ�ଲା 
ଅନୁଷ୍ତି ବ�ଉଛ ି l ପଜୂଲା ମଣ୍ଡପ ମଲାନଙ୍କବର ବପିଳୁ ଭକ୍ତ ସମଲାଗମ ବ�ଉଛ ି l 

ଟଠାଙ୍ଗରପଠାଲ ିବ୍ଲକରର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପରଦିର୍ନ କରଲ ଜଲି୍ଠାପଠାଳ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩ରା୧୦(ସମସି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ପରଲାଗ �େ୍ମେ ଗଲାଭଲାଲ ିଟଲାଙ୍ଗରପଲାଲ ି
ବ୍ଲକ ଗସ୍ତକର ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେି�୍ମନ କରଛିନ୍।ି ଏ� ି ଅବସରବର ବସ ପ୍ରଥବମ 
ରତନପରୁ ଗ୍ଲାମର �ବିରଲାେ ପବଟଲଙ୍କ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ କୃେ ିଉେ୍ୟଲାନ ବୁଲ ି
ବେଖିଥିବଲ। ପବର ସଲାନପତ୍ଲାପଲାଲ ି ପ୍ରଲାଥମକି ସ୍ୱଲାସ୍୍ୟବକନ୍ଦ୍ର ପରେି�୍ମନ କର ି ଉକ୍ତ 
ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲାରୁ ସବୁଧିଲା ଅସବୁଧିଲା ପଚଲାର ି ବୁଝଥିିବଲ। ସ୍ଲାନପତ୍ଲାପଲାଲ ି ସ୍ତି ମେନ 
ବମଲା�ନ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ୟଲାଳୟ ଓ ଅବଲଇବକରଲା ସରକଲାରୀ ଏସଏସଡ ି�ଲାଇସ୍ଲୁବର ୫-ଟ ି
ଅଧୀନବର ନମି୍ମଲାଣଲାଧିନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେି�୍ମନ କର ି କଲାମର ମଲାନ ନରିୀକ୍ଷଣ କରଥିିବଲ। 
ବସ�ପିର ି ସଲାନପତ୍ଲାପଲାଲ ି ବଲାଲଲା ବମଲାବଡଲ ଅଙ୍ଗନବଲାଡ଼ ି ବକନ୍ଦ୍ର ପରେି�୍ମନ କରବିଲା 
ସ� େୁଗ୍ମଲା ପବଟଲଙ୍କ ମଲାଛଚଲାେ ବୁଲ ିବେଖିଥିବଲ। ଟଲାଙ୍ଗରପଲାଲ ିବଡିଓି ଐଶ୍ୱଯ୍ମ୍ୟଲା ଭୂୟଲାଁ, 
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ବରାଲଶିଙ୍କରରା, ୩ରା୧୦(ସମସି): ତଲସରଲା 
ଥଲାନଲା ଅନ୍ଗ୍ମତ ବରଙ୍ଗଲାଲ ି ଡ୍ୟଲାମବର ଆଜ ି
ଏକ ଅଭଲାବନୀୟ ଘଟଣଲା ଘଟଛି ି। ଡ୍ୟଲାମରୁ 
ବଡଇଁ ଜବଣ ଯବୁକ ଆତ୍�ତ୍ୟଲା ଉେ୍ୟମ 
କରଥିିବଲା ଜଣଲାପଡଛି ି । ବଭିଲାଗୀୟ ଡ୍ୟଲାମ୍ 
ଅଧିକଲାରୀଙ୍କ ସଚୂନଲାନୁସଲାବର ଆଜ ି ସନ୍୍ୟଲା 
୫ଟଲା ସମୟବର ବଲାବୁଡ଼�ି ି ଗ୍ଲାମର ରକ ି
କୁଜୁର (୨୦) �ଠଲାତ୍ ଆସ ି ଡ୍ୟଲାମ୍ ପଲାଣ ି
ନଷି୍ଲାସନ ପଛପବଟ ବଡଇଁ ଆତ୍�ତ୍ୟଲା 
ଉେ୍ୟମ କରଥିବଲ। ତୁରନ୍ ଡ୍ୟଲାମ୍  ବଭିଲାଗ 
ତରେରୁ ପଲୁସିକୁ ଖବର ବେବଲା ସ� 
ଯବୁକଙ୍କ ପରବିଲାରବଗ୍ମଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସଚୂନଲା 
ବେଇଥିବଲ ।  ଯବୁକକୁ ଡ୍ୟଲାମ୍ ବଭିଲାଗ 

ତରେରୁ ବଖଲାଜଲାବଖଲାଜ ି କର ି ପଲାଣରୁି 
ଉଦ୍ଲାର କରଲାଯଲାଇଥଲଲା। ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଲା 
ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ସଲାଳୟବର ଯବୁକଙୁ୍କ ଭର୍ତ୍ତି 
କରଲାଯଲାଇଥିବଲା ବବବଳ ଯବୁକ ଚକିତି୍ସତି 
ବ�ଉଥିବଲା ସଚୂନଲା ମଳିଛି ି।

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩ରା୧୦(ସମସି)

ଭେ୍ମଲା ଗ୍ଲାମର ଚଚ୍ଚ୍ତିତ ନଲାବଲାଳକିଲା ଅପ�ରଣ ମଲାମଲଲାର 
ପର୍୍ମଲାେଲା� ବ�ଲାଇଛ।ି ମଲାମଲଲାର େୀଘ୍ମ ୮ ମଲାସ ପବର 
ଭେ୍ମଲା ଥଲାନଲା ପଲୁସି ଉକ୍ତ ନଲାବଲାଳକିଲାଙୁ୍କ ଉଦ୍ଲାର କରବିଲାବର 
ସକ୍ଷମ ବ�ଲାଇଛ।ି ଏଥିସ� ଅଭଯିକୁ୍ତ ଝଲାରସଗୁଡ଼ୁଲା 
ଓଏସଏପରି ଗଡୁୁ ମ�ଲାନନ୍ଦଙୁ୍କ ପଲୁସି ଗରିେ କରଛି।ି 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ହ୍ଲାଇଦ୍ଲାବଲାେକୁ ବନଇ ବଲାରମ୍ୱଲାର େୁଷ୍ମ୍ମ 
କରଥିିବଲା ପଲୁସି ଆଗବର ନଲାବଲାଳକିଲା ଜଣକ ନଜି 
ବୟଲାନବର କ�ଛି।ି େଳବର ଅଭଯି ୁ ବବିରଲାଧବର 

ଅପ�ରଣ ସ� େୁଷ୍ମ୍ମ ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ ବ�ଲାଇଛ।ି 
 ଗତ ବେବୃୟଲାରୀ ୨୩ବର ଅଭଯିକୁ୍ତ ଜଣକ ସମ୍କୃ୍ତ 

୧୬ ବେ୍ମୀୟଲା ନଲାବଲାଳକିଲାଙୁ୍କ େୁସଲୁଲାଇ ବନଇ ଯଲାଇଥିଲଲା। 
ତଲାଙ୍କ ଘରର ନଗେ ୬୦ �ଜଲାର ଟଙ୍କଲା, ସନୁଲା କଲାନେୁଲ, 
ରୁପଲା ମେୁ ିଆେ ିମଧ୍ୟ ନ ଥିଲଲା। ପରବିଲାର ବଲଲାବକ ବ�ୁ 
ବଖଲାଜଲାବଖଲାଜ ିକର ିବେିଳ ବ�ବଲା ପବର ବେବୃୟଲାରୀ 
୨୬ ତଲାରଖିବର ତଲାଙ୍କ ମଲା’ ଏ ବନଇ ଥଲାନଲାବର ଏତଲଲା 
ବେଇଥିବଲ। ମଲାତ୍ ଏ ବନଇ ପଲୁସି ମଲାମଲଲା ରୁଜୁକର ି
�ଲାତ ବଲାନ୍ ି ବସ ି ର�ଥିିଲଲା। ପରବିଲାର ବଲଲାବକ 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଏସପଙି୍କ ଦ୍ଲାରସ୍ ବ�ବଲା ପବର ଏସପ ି

ସଲାଗରକିଲା ନଲାଥ ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ତୁରନ୍ ଗରିେ କରବିଲାକୁ 
ଭେ୍ମଲା ଥଲାନଲା ଆଇଆଇସଙୁି୍କ ନବିର୍୍ମ� ବେଇଥିବଲ। 
ତଥଲାପ ି ବକୌଣସ ି ସେୁଳ ମଳି ି ନ ଥିଲଲା। ଇତମିଧ୍ୟବର 
ବକ� ି ଜବଣ ନଲାବଲାଳକିଲାର ପରବିଲାର ବଲଲାକଙୁ୍କ 
ବେଲାନ କର ିତଲାଙ୍କ ଝଅି କୁଅବଡ଼ ଚଲାଲଯିଲାଇଥିବଲା ଏବଂ 
ବକୌଣସ ିପର୍ତଲା ମଳୁି ନ ଥିବଲା ଜଣଲାଇଥିବଲ। ପବର ଉକ୍ତ 
ବମଲାବଲାଇଲବର ଆଉ ବଯଲାଗଲାବଯଲାଗ ସମ୍ଭବ ବ�ଲାଇ 
ନ ଥିଲଲା। େଳବର ପରବିଲାର ବଲଲାବକ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ 
ବ�ଲାଇ ପଣୁ ି ଥଲାନଲାର ଦ୍ଲାରସ୍ ବ�ବଲା ସ� ଏସପଙି୍କ 
େୃଷ୍ଟ ି ଆକେ୍ମଣ କରଥିିବଲ। ତଥଲାପ ି ଝଅିର ପର୍ତଲା 

ମଳିପିଲାରୁ ନ ଥିବଲାରୁ ବସ ମତୃ ନଲା ଜୀବତି ପରବିଲାର 
ବଲଲାବକ ସନ୍ଦୀ�ଲାନ ବ�ଲାଇ ପଡ଼ଥିିବଲ। ବଳିମ୍ୱବର 
ବ�ବଲ ମଧ୍ୟ ପଲୁସି ନଲାବଲାଳକିଲାକୁ ଉଦ୍ଲାର କରଥିିବଲାରୁ 
ପରବିଲାର ବଲଲାକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ି ପ୍ରକଲା� କରଛିନ୍।ି ଆଜ ି
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସରକଲାରୀ ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲାବର ନଲାବଲାଳକିଲାର 
ଡଲାକ୍ତରୀ ମଲାଇନଲା ପବର ଜଲି୍ଲା ��ି ୁ ମଙ୍ଗଳ କମଟିରି 
ନବିର୍୍ମ� କ୍ରବମ ପରବିଲାର ବଲଲାକଙୁ୍କ �ସ୍ତଲାନ୍ର 
କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଅଭଯିକୁ୍ତଙୁ୍କ ବକଲାଟ୍ମଚଲାଲଲାଣ କରଲା 
ଯଲାଇଥିବଲା ବବବଳ ଜଲାମନି ନଲାମଞ୍ଜରୁ ବ�ବଲାରୁ ସ୍ଲାନୀୟ 
ବଚିଲାର ବଭିଲାଗୀୟ �ଲାଜତକୁ ପଠଲାଇ େଆିଯଲାଇଛ।ି 

ବରାଲଶିଙ୍କରରା, ୩ରା୧୦(ସମସି)

ଧରଲାପଷୃ୍କୁ ଅବତରଣ କରଛିନ୍ ି ଜଗତ୍ 
ଜନନୀ ମଲା' େୁଗ୍ମଲା । ଏଥିପଲାଇଁ ସବୁ 
ପଜୂଲାମଣ୍ଡପ ଓ ବେବୀ ପୀଠସ୍ଳୀ ଉତ୍ସବ 
ମଖୁର । ଗତ େୁଇବେ୍ମ ବ�ବ କବରଲାନଲା 
ମ�ଲାମଲାରୀ ବଯଲାଗୁଁ ମଲା' ପରେଲା ପଛବର 
ପଜୂଲା ପଲାଉଥିବଲା ବବବଳ ଭକ୍ତ ସଧିଲାସଳଖ 
ମଲା'ଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯଲାଇ େ�୍ମନ କରପିଲାରୁ ନ 
ଥିବଲ । କନୁି୍ ଏବେ୍ମ କବରଲାନଲା କଟକଣଲା 
�ଟଥିିବଲା ବବବଳ ଏବବ ଧମୁଧଲାମବର 
ସବୁ ପଜୂଲା କମଟି ି େୁଗ୍ମଲାପଜୂଲା ଆବୟଲାଜନ 
କରଛିନ୍।ି ବଲାଲ�ିଙ୍କରଲା ବ୍ଲକଟ ି ଓଡ଼�ିଲାର 
ସୀମଲାବର୍ତ୍ମୀ ଅଞ୍ଚଳ ବ�ଲାଇଥିବଲା ବବବଳ 
ଛତ�ିଗଡ଼ ଓ ଝଲାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବ�ୁ ଶ୍ରଦ୍ଲାଳୁ 
ମଲା'ଙୁ୍କ େ�୍ମନ କରବିଲା ପଲାଇଁ ଆସଥିଲାନ୍ ି । 
୪୧ ବେ୍ମ ଧର ିବଲାଲ�ିଙ୍କରଲାବର ପଜୂଲା ପଲାଇ 

ଆସଥୁିବଲା ମଲା' ଜଗତ୍ ଜନନୀଙୁ୍କ ଏ ବେ୍ମ 
ଅତ ି ଜଲାକଜମକବର ପଜୂଲା କରଲାଯଲାଉଛ ି
। ପଜୂକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଲା ପଜୂଲାକଲାଯ୍ମ୍ୟ 

ତୁଲଲାଇଥିବଲା ବବବଳ କର୍ତ୍ମଲା ରଞ୍ଜନ ସଂି 
ଓ ତଲାଙ୍କ ସ�ଧମ୍ତିଣୀ  ତୁଲଲାଇଥିବଲ । 
ସଲାବ୍ମଜନୀନ େୁଗ୍ମଲାପଜୂଲା ବଲାଲ�ିଙ୍କରଲା 

କମଟିରି ସଭଲାପତ ି ରଞ୍ଜନ ସଂି, ସମ୍ଲାେକ 
ରଲାଜକୁମଲାର �ତପଥୀ, ଉପସଭଲାପତ ି
କଲାର୍ତ୍ତିକ ସଲା�ୁ, ସ� ସମ୍ଲାେକ ଟଙ୍କଧର 
ପଣ୍ଡଲା, ବକଲାେଲାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗେୀ� ପ୍ରସଲାେ ସଲାଏ,  
ଅବ�ଲାକ ସଲା, ନନ୍ଦନ ସଂି, ସ�ୁଲାନ୍ ପବଟଲ, 
ସବରଲାଜ ସଂି, ବ�ମନ୍ ସଲା, ପ୍ରକଲା� ସଂି, 
ପ୍ରବୀଣ ଏକ୍ଲା, ବମୌସମ େଲାନୀ, ବବିନଲାେ 
ଗପୁ୍ଲା, ମକୁୁନ୍ଦ େଲାନୀ,  ଅସୀମ କୁମଲାର 

ବେଓ, ବବଲୁ ଧର, ଅବଲୁ ଧର, ଆବଲଲାକ 
ବେଓ, ଅଜୁ୍ମନ ରଣଲା, ବଗଲାକୁଳଲା ନନ୍ଦ 
େଲାନୀ, �ମ୍ଭ ୁ ସଂି, ମଳୟ ବସନ୍ ପବଟଲ, 
��ୀଭୂେଣ ନଲାଗ, ସଂଗ୍ଲାମ ସଂି, ସବୁଲାସ 
ମଲାଝୀ, ବରଣମୁଲାଧବ େଲାନୀ, ଅଭମିନୁ୍ୟ 
ଧର, ସ�ୁଲାନ୍ ମଲାଝୀ, କୁନଲା ମଲାଝୀ, ସନୁୀଲ 
କୁଜୁର, ରଲାବଜ� କୁଜୁର, ଅନୁଜ ସଲାଏ 
ପ୍ରମଖୁ କମଟି ିସେସ୍ୟ ସ�ଲାୟତଲା କରୁଛନ୍ ି।

୮ ମଠାସ ପରର ଅପହୃତ ନଠାବଠାଳକିଠା ଉଦ୍ଠାର

ଅଭଯିକୁ୍ ଗରିଫ; ଦୁଷ୍କମ୍ ମଠାମଲଠା ରୁଜୁଅଭଯିକୁ୍ ଗରିଫ; ଦୁଷ୍କମ ୍ମଠାମଲଠା ରୁଜୁ

୪୧ ବର୍ଷରେ ବାଲଶିଙ୍କୋ ସାବ୍ଷଜନୀନ ଦୁର୍ଷାପଜୂା 

ପଜୂଠାମଣ୍ଡପ ଓ ରଦବଧୀ ପଧୀଠସ୍ଥଳଧୀ ଉତ୍ସବ ମଖୁର 
ଛତରିଗଡ଼ ଓ ଝଠାଡ଼ଖଣ୍ଡ 
ଶ୍ରଦ୍ଠାଳୁଙ୍କ ଭଡି଼ ଜମଛୁ ି

କୁତ୍ରା ,୩ରା୧୦(ସମସି): 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଲା କୁତ୍ଲା 
ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ସରକଲାରୀ 
ଓ ବବସରକଲାରୀ ଅନୁଷ୍ଲାନ 
ପକ୍ଷରୁ ଗଲାନ୍ୀ ଜୟନ୍ୀ 
ପଲାଳତ ି ବ�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
କୁତ୍ଲା ବ୍ଲକରୁ ଏକ 
ବ�ଲାଭଲାଯଲାତ୍ଲା ବଲା�ଲାର ି କୁତ୍ଲା ଗ୍ଲାମ ପରକି୍ରମଲା 
କରଥିିବଲ। ଏ� ି ବ�ଲାଭଲାଯଲାତ୍ଲାବର କୁତ୍ଲା 
�ଲାଇସ୍ଲୁର ବ�ୁ ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀ, �କି୍ଷକ �କି୍ଷୟତି୍ୀ, 
ବଡିଓି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର ବସଠୀଙ୍କ ସ�ତି ସମସ୍ତ 
ବ୍ଲକ କମ୍ମଚଲାରୀ, ସମସ୍ତ ତ�ସଲି କମ୍ମଚଲାରୀ, 
କୁତ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ଭୂବନ କୁଜୁର, କୁତ୍ଲା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 
ସମତିସିଭ୍ୟ, ବ�ୁ ଏସଏଚଜ ିଗରୁପର ମଲା’ମଲାବନ 
ବଯଲାଗ ବେଇଥିବଲ। ଗ୍ଲାମ ପରକି୍ରମଲା କରବିଲା 
ସମୟବର କୁତ୍ଲା ବଡିଓି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର ବସଠୀ, କୁତ୍ଲା ବ୍ଲକର ବରଷି୍ 
ଯନ୍ତୀ ଅବ�ଲାକ ମ�ଲାନ୍,ି ସମସ୍ତ ସମତିସିଭ୍ୟ ଓ କୁତ୍ଲା �ଲାଇସ୍ଲୁର 
ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀମଲାବନ ବଗଲାଷ୍ୀ ବ�ୌଚଲାଳୟ, େୁଗ୍ମମଣ୍ଡପ, ଜଗନ୍ନଲାଥ ମନ୍ଦରି 
ଓ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନବର ସବେଇ କଲାମ କରଥିିବଲ। ଗ୍ଲାମ ପରକି୍ରମଲା କରବିଲା 
ପବର ବ�େବର କୁତ୍ଲା ବ୍ଲକ ପରସିରବର ଏକ ସଭଲାର ଆବୟଲାଜନ 
କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଏ� ି ସଭଲାବର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭଲାବବ କୁତ୍ଲା ବଡିଓି 
ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର ବସଠୀ ବଯଲାଗବେଇ ଗଲାନ୍ଜିୀଙ୍କ େବଟଲାଚତି୍ବର 
ମଲାଲ୍ୟଲାପ୍ମଣ କରବିଲା ପବର ସଭଲା କଲାଯ୍ମ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବ�ଲାଇଥିଲଲା। ଏ� ି

ସଭଲାବର ସମ୍ଲାନୀୟ ଅତଥିି ଭଲାବବ 
କୁତ୍ଲା ବ୍ଲକର ବରଷି୍ ଯନ୍ତୀ ଅବ�ଲାକ 
ମ�ଲାନ୍,ି ସ୍ବଚ୍ଛ ଭଲାରତ ମ�ିନର ଜଲି୍ଲା 
ବକଲାଅଡ୍ତିବନଟର ଅଭବିେକ ଗପୁ୍ଲା, 
ବ୍ଲକ ଉପଲାଧ୍ୟକ୍ଷ କଷ୍ଟକୁ ଭୂେଣ ବ�ଲାତଲା, 
କୁତ୍ଲା ଗ୍ଲାମପଞ୍ଚଲାୟତର ସରପଞ୍ଚ 
ଭୂବନ କୁଜୁର ଓ ବଧିଲାୟକଙ୍କ ବ୍ଲକ 

ପ୍ରତନିଧିି ସବନ୍ଲାେ 
ବ ବ ବ � ର ଲା 
ଉପସ୍ତି ଥିବଲ। 
ଗଲାନ୍ୀ ଜୟନ୍ୀ 
ଅବସରବର କୁତ୍ଲା 
ଗ୍ଲାମପଞ୍ଚଲାୟତର 
କ ଲ ୍ୟଲା ଣ 
ମ ଣ୍ଡ ପ ଠ ଲା ବ ର 

ଏକ ଗ୍ଲାମସଭଲାର ଆବୟଲାଜନ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। କୁତ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ 
ଭୂବନ କୁଜୁର ମ�ଲାତ୍ଲା ଗଲାନ୍ୀଙ୍କ େବଟଲାଚତି୍ବର ମଲାଲ୍ୟଲାପ୍ମଣ ଓ 
ପଜୂଲାଚ୍ଚ୍ମନଲା କରବିଲା ପବର ସଭଲାକଲାଯ୍ମ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରଥିିବଲ। ଏ� ି
ସଭଲାବର କୁତ୍ଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବ୍ୟତତି କଲାଯ୍ମ୍ୟନବି୍ମଲା�ୀ ଅଧିକଲାରୀ ବଗଲାପ ି
ସଲା�ୁ, ସମତିସିଭ୍ୟ କତି୍ମୀ ଏକ୍ଲା, ଜଆିରଏସ୍ ରଙୁି୍କ ସଲା�ୁ , ସମସ୍ତ 
ୱଲାଡ୍ମବମମ୍ୱର ଓ ଗ୍ଲାମବଲାସୀ ଉପସ୍ତି ଥିବଲ। ଏ� ିସଭଲାବର ସରପଞ୍ଚ 
ଭୂବନ କୁଜୁର ଓ କଲାଯ୍ମ୍ୟନବି୍ମଲା�ୀ ଅଧିକଲାରୀ ବଗଲାପ ିସଲା�ୁ ସରକଲାରଙ୍କ 
ବଭିନି୍ନ ବଯଲାଜନଲା ଉପବର ଗ୍ଲାମବଲାସୀଙୁ୍କ ଅବଗତ କରଲାଇଥିବଲ।

ରରଙ୍ଗଠାଲ ିଡ୍ଠାମରୁ ରଡଇଁ ଯବୁକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ଠା ଉଦ୍ମ 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩ରା୧୦(ସମସି): ଗତ ମଲାସ 
୧୨ ତଲାରଖିରୁ କୁଲଡ଼ଲା ଖଣରି ବକବତକ 
ବସି୍ଲାପତି ସ୍ଲାନୀୟ ବସନୁ୍ରଲା ଏମସଏିଲ 
କଲାଯ୍ମ୍ୟଲାଳୟ ପ୍ରଲାଙ୍ଗଣବର ଧଲାରଣଲା ବେଇଥିବଲ 
ବ� ଁ ତଲାଙ୍କ କଥଲାକୁ ବକ� ି କର୍୍ମପଲାତ 
କରୁନଲା�ଲାନ୍।ି େଳବର ଧଲାରଣଲା ଜଲାର ି
ର� ି ଆଜ ି ୨୦ େନି ଅତକି୍ରମ କରଛି।ି 
ଧଲାରଣଲାର ୨୦ େନି ପବର ବ ି େଲାବ ି ପରୂଣ 
ତ େୂରର କଥଲା, ଆବନ୍ଦଲାଳନକଲାରୀଙ୍କ ସ� 
ପ୍ର�ଲାସନ କମି୍ୱଲା ଏମସଏିଲ ପକ୍ଷରୁ ବକ� ି
ଆବଲଲାଚନଲା କରବିଲାକୁ ଆବଗଇ ଆସ ୁ ନ 
ଥିବଲାରୁ ଏମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ତୀବ୍ର ପ୍ରତକି୍ରୟିଲା 
ବେଖଲାବେଇଛ।ି କୁଲଡ଼ଲା ଗ୍ଲାମର ସରସ୍ୱତୀ 

ସନୁଲାନୀ, ପରସ ି ମଲାଝୀ, ଅେଲି ସନୁଲାନୀ, 
�ବି ଛତିକ,ି ସବୁଲଲାଚନଲା ଛତିକ,ି ଧନୁଯ୍ମ୍ୟ 
ମଲାଝୀ, ପେ୍ମନିୀ ପଲାଉବଲ, �ଲାନ୍ ି ରଲାଜପତୁ, 
ସବତିଲା ନଲାଗ, ରଲାବଜ� ନଲାଏକ, ଲଲତି 
ନଲାଏକ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଧଆୃ, କଳନି୍ଦ୍ର ନଲାଏକ, 
ଜନନୀ ନଲାଗ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ପରବିଲାର ବଲଲାବକ 
େୀଘ୍ମ ୪୦ ବେ୍ମରୁ ଊଦ୍୍ବ୍ମ କଲାଳରୁ ଘର 
ଦ୍ଲାର କର ି ର� ି ଆସଛୁନ୍।ି ଏମସଏିଲର 
କୁଲଡ଼ଲା ଖଣ ି ପକ୍ଷରୁ ତଲାଙୁ୍କ ଉପଯକୁ୍ତ 
କ୍ଷତପିରୂଣ କ ି ପରବିଲାର ସେସ୍ୟଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ତ ି
ବନିଲା ତଲାଙ୍କ ଘର ଉବଚ୍ଛେ ପଲାଇ ଁ ମସଧୁଲା 
କରଲାଯଲାଉଛ।ି ଏଣ ୁ ଏ�ଲା ବବିରଲାଧବର 
ବସମଲାବନ ଆବନ୍ଦଲାଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍।ି 

୨୦ ଦନିରର ଏମସଏିଲର କୁଲଡ଼ଠା ଖଣ ିବସି୍ଥଠାପତିଙ୍କ ଧଠାରଣଠା 

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩ରା୧୦(ସମସି): ଆଜ ି
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ସେର ଥଲାନଲା ଅନ୍ଗ୍ମତ ଗରୁଲାବସଲା 
କୁ�ପଡ଼ଲାବର ନଜିକୁ ଅବକଲାରୀ ପଲୁସିର 
ପରଚିୟ ବେଇ ଆତଙ୍କରଲାଜ ଚଳଲାଇଥିବଲା 
ମେଭଲାଟ ି କମ୍ମଚଲାରୀଙୁ୍କ ଗ୍ଲାମବଲାସୀ 
ସଂଘବଦ୍ ବ�ଲାଇ ନସୁି୍ତକ ମଲାଡ଼ ମଲାରଛିନ୍।ି 
ଖବର ପଲାଇ ପଲୁସି ତଲାଙୁ୍କ ଉର୍ତ୍ୟକ୍ତ 
ଗ୍ଲାମବଲାସୀଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଲାର କରଛି।ି 
ରବିପଲାଟ୍ମ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସଦୁ୍ଲା ଏ ବନଇ ଥଲାନଲାବର 
ବକୌଣସ ିପକ୍ଷରୁ ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ ବ�ଲାଇନଲା� ିଁ। 

 ପବୂ୍ମଲାହ୍ନବର ରଲାଣୀବଗଚିଲାବର ଥିବଲା 
ଲଲାଇବସନ୍ସପ୍ରଲାପ୍ ମେଭଲାଟରି ୧୦ ଜଣ 
କମ୍ମଚଲାରୀ ବବଲବରଲା (ଓଡ ି ୧୬ ଏେ- 
୨୧୩୨)ବର ଗରୁଲାବସଲା କୁ�ପଡ଼।।କୁ ଯଲାଇ 
�କୁନ୍ଳଲା ଓରଲାମଙ୍କ ଘବର ବଚଲାରଲା ମେ, 
ମ�ୁଲ ଆେ ି ଯଲାଞ୍ଚ କରବିଲାକୁ ପସବିଲାକୁ 
ଉେ୍ୟମ କରଥିିବଲ। ଗ୍ଲାମବଲାସୀ ଏ�ଲାର 
ବବିରଲାଧ କରବିଲାରୁ ବସମଲାବନ ତଲାଙୁ୍କ 
ଧମକ ଚମକ ବେଇଥିବଲ। ଉକ୍ତ ଘଟଣଲାକୁ 
ବନଇ ଗ୍ଲାମବଲାସୀ ଉବତଜତି ବ�ଲାଇ 

ପଡ଼ଥିିବଲ। ଉକ୍ତ ବଲଲାବକ ଅବକଲାରୀ କମି୍ୱଲା 
ପଲୁସି ନ ବ�ଲାଇ ମେ ଯଲାଞ୍ଚ ନଲାମବର ଘର 
ଭତିରକୁ ପସଥୁିବଲାରୁ ଗ୍ଲାମବଲାସୀ ସଂଘବଦ୍ 
ବ�ଲାଇ ତଲାଙୁ୍କ ନସୁି୍ତକ ମଲାଡ଼ ମଲାରଥିିବଲ। 
ଏପରକି ି ମଲାଡ଼ମଲାରବିଲା ପବର ମଧ୍ୟ ତଲାଙୁ୍କ 
ନ ଛଲାଡ଼ ି ଅଟକ ରଖିଥିବଲ। ଖବର ପଲାଇ 
ସେର ଥଲାନଲା ପଲୁସି ଘଟଣଲାସ୍ଳକୁ 
ପ�ଞ୍ଚ ି ଉର୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ଲାମବଲାସୀଙୁ୍କ ବୁଝଲାସଝୁଲା 
କରଥିିଲଲା। ପବର ସେର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ସବୁ୍ରତ ମଲାଝୀ ଘଟଣଲାସ୍ଳବର ପ�ଞ୍ଚ ି
ଗ୍ଲାମବଲାସୀଙୁ୍କ ବୁଝଲାସଝୁଲା କରଥିିବଲ। 
ପବର ବସମଲାବନ ଆଉ ଗଲଁାକୁ ନ ଆସବିଲା 
ସର୍ତ୍ମବର୍ମ ୠ୍ରଲାମବଲାସୀ ଛଲାଡବିଲାକୁ ରଲାଜ ି
ବ�ଲାଇଥିବଲ। ସରକଲାରୀ କମ୍ମଚଲାରୀଙ୍କ 
ମଥି୍ୟଲା ପରଚିୟ ବେବଲା ତଥଲା ମଲାଡ଼ 
ମଲାରବିଲା ଉଭୟ ବେୌଜେଲାରୀ ମଲାମଲଲା 
ଅବଟ। ବତବବ ଏ ବନଇ ବକୌଣସ ି
ପକ୍ଷରୁ ଏତଲଲା ବ�ଲାଇ ନ ଥିବଲାରୁ ମଲାମଲଲା 
ରୁଜୁ ବ�ଲାଇ ନ ଥିବଲା ପଲୁସି କ�ଛି।ି 

ଅବକାେୀ ପଲୁସି ପେଚିୟ ରଦଇ ଆତଙ୍କୋଜ

ମଦଭଠାଟ ିକମ୍ଚଠାରଧୀଙୁ୍କ ରଛଚରିଲ ଗ୍ଠାମବଠାସଧୀ

ଗଠାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ଧୀରର ଗ୍ଠାମସଭଠା ସହ ସରଫଇ କଠାଯ୍୍କ୍ରମ

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩ରା୧୦(ସମସି): ବଲଫି୍ପଡ଼ଲା 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ମତ କୁଲଲାବରିଲା ଗ୍ଲାମପଞ୍ଚଲାୟତବର 
ଅବକଟଲାବର ୨ ଗଲାନ୍ୀ ଜୟନ୍ୀ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଗ୍ଲାମସଭଲା ପ୍ରତ ି ଅବମଲାନନଲା ଅଭବିଯଲାଗ 
ବ�ଲାଇଛ।ି ଏ� ି ସ୍ୱତନ୍ତ ଗ୍ଲାମସଭଲାବର 
ବକଲାରମର ଆବ�୍ୟକତଲା ନ ଥିବଲ ବ�ଁ 
ପଞ୍ଚଲାୟତ କରୃ୍ତ୍ମପକ୍ଷ ବକଲାରମ ଅଭଲାବ େ�୍ମଲାଇ 
ଏ�ଲାକୁ ସ୍ଗତି ରଖିବଲା ନଷି୍ପର୍ତ ି ବନଇଥିବଲା 
ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି 

ପଞ୍ଚଲାୟତରିଲାଜ ବଭିଲାଗର ମଲାଗ୍ମେ�୍ତିକଲା 
ଅନୁଯଲାୟୀ ସଲାଧଲାରଣତନ୍ତ େବିସ, ଶ୍ରମକି 
େବିସ, ସ୍ୱଲାଧୀନତଲା େବିସ ଓ ଗଲାନ୍ୀ 
ଜୟନ୍ୀବର ସମସ୍ତ ଗ୍ଲାମ ପଞ୍ଚଲାୟତବର ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଗ୍ଲାମସଭଲା ବ�ଲାଇଥଲାଏ। ଉକ୍ତ ଗ୍ଲାମସଭଲାବର 
ବକଲାରମର ଆବ�୍ୟକତଲା ନ ଥଲାଏ। 
ମଲାତ୍ ବକଲାଲଲାବରିଲା ପଞ୍ଚଲାୟତବର ଆଜରି 
ସ୍ୱତନ୍ତ ଗ୍ଲାମସଭଲାବର ଏ�ଲାର ବ୍ୟତକି୍ରମ 

ବେଖଲାବେଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଗ୍ଲାମପଞ୍ଚଲାୟତବର 
୧୨ ୱଲାଡ୍ମ ର�ଥିିବଲା ବବବଳ ମଲାତ୍ ୪ ଜଣ 
ୱଲାଡ୍ମ ସଭ୍ୟ ଏବଂ୨୦ ଜଣ ଗ୍ଲାମବଲାସୀ 
ଏ�ପିର ିବମଲାଟ ୨୪ ଜଣ ଉପସ୍ତି ଥିବଲ। 
ବତବବ ସ୍ୱତନ୍ତ ଗ୍ଲାମସଭଲାବର ବକଲାରମର 
ଆବ�୍ୟକତଲା ନ ଥିବଲାରୁ ଗ୍ଲାମସଭଲାବର 
ବକୌଣସ ି ପ୍ରତବିନ୍କ ନ ଥିବଲ ବ�ଁ ସମ୍କୃ୍ତ 
ସରପଞ୍ଚ ସକୁନ୍ଳଲା ନଲାଏକ ଏବଂ ପଞ୍ଚଲାୟତ 
ନବି୍ମଲା�ୀ ଅଧିକଲାରୀ ସମୀର ନଲାଏକ ବବିରଣୀ 
ଖଲାତଲାବର ଉପସ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତବିବି�େଙ୍କ 
େସ୍ତଖତ କରଲାଇ ଗ୍ଲାମସଭଲାକୁ ସ୍ଗତି 
ରଖଲାଗଲଲା ବବଲାଲ ି ବଘଲାେଣଲା କରଥିିବଲ। 
ଜଲି୍ଲା ପଞ୍ଚଲାୟତ ଅଧିକଲାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅଢଲାଙୁ୍କ 
ପଚଲାରବିଲାବର ସଲାଧଲାରଣତନ୍ତ େବିସ, 
ଶ୍ରମକି େବିସ, ସ୍ୱଲାଧୀନତଲା େବିସ ଓ ଗଲାନ୍ୀ 
ଜୟନ୍ୀ ସ୍ୱତନ୍ତ ଗ୍ଲାମସଭଲାବର ବକଲାରମର 
ଆବ�୍ୟକତଲା ନ ଥଲାଏ ବବଲାଲ ିସ୍ପଷ୍ଟ କରଛିନ୍।ି

 ରକଠାଲଠାବରିଠା ପଞ୍ଠାୟତ କରୃ୍ପ୍କ୍ଷଙ୍କ ଅଜବ ନଧୀତ ି

ରକଠାରମ ଅଭଠାବ ଦର୍ଠାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ଠାମସଭଠା ସ୍ଥଗତି ନଷି୍ପର୍ି

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ପରୁପଲ୍ରିର ଭଠାଇ ଜଧୀଉଁତଆି ପଠାଳତି 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼,୩ରା୧୦(ସମସି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଲାର ପରୁପଲ୍ବିର ଭଲାଇ ଜୀଉଁତଆି ପଲାଳତି 
ବ�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏ� ିଅବସରବର ଆଜ ିସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଲାର ଗଲଁାରୁ ସ�ର ଯଲାଏ ଉତ୍ସବମଖୁର 
ବ�ଲାଇଉଠଛି।ି ଜଲି୍ଲାର ଘବର ଘବର ଭଲାଇ ଜୀଉନ୍ଆି ଓେଲା ପଲାଳତି ବ�ଲାଇଛ।ି ଭଉଣୀମଲାବନ 
ଭଲାଇର ମଙ୍ଗଳ ମନଲାସ ି ଗତକଲାଲ ି େୁଗ୍ମଲାସପ୍ମୀ ତଥିିବର ନଜି୍ମଳଲା ଉପବଲାସ କରଥିିବଲ। 
ସନ୍୍ୟଲାବର େୁଗ୍ମଲା ମଣ୍ଡପ ସ୍ଳବର ବ�ଉ କ ି ବେବୀ ମନ୍ଦରି ଅଥବଲା ବଭିନି୍ନ ସବ୍ମସଲାଧଲାରଣ 
ସ୍ଲାନବର ଏକତ୍ତି ବ�ଲାଇ ବସମଲାବନ ମଲା’ େୁଗ୍ମଲାଙ୍କ ପଜୂଲାଚ୍ଚ୍ମନଲା କରଥିିବଲ। ଭଲାଇମଲାବନ 
ଭଉଣୀଙୁ୍କ ଉପ�ଲାର ସ୍ୱରୂପ ବେଇଥିବଲା ନୂତନ �ଲାଢ଼ୀ ପରଧିଲାନ କର ିଭଲାଇ ଜୀଉନ୍ଆି ଓେଲାର 
ମଲା�ଲାତ୍୍ୟ କଥଲା �ଣୁଥିିବଲ। ୧୦୮ େୁବକୁ �ଲାଳପତ୍ବର ଜୀଉନ୍ଆିବର ବନ୍ଲା ବଡ଼ିଲାକୁ ଓେଲା 
ସମୟବର ପ୍ରଥବମ ମଲା’ େୁଗ୍ମଲାଙୁ୍କ ଏ� ିେୁବ ଅପ୍ମଣ କର ିଭଲାଇର ମଙ୍ଗଳ କଲାମନଲା କରଥିିବଲ। 
ମଲା’ େୁଗ୍ମଲାଙୁ୍କ େ� ପ୍ରକଲାର େୁଲ ଓ େ� ପ୍ରକଲାର େଳ ଚଢଲାଇଥିବଲ। ଆଜ ି ସକଲାଳୁ ସମସ୍ତ 
ଓେଲାଇତ ି ମଲାବନ ନେୀ ବଲା ନଲାଳକୁ ଯଲାଇ କଲାଠ ି ଗଲାଡ଼ ି ଚଣଲା ଗଳିଥିିବଲ। ବସଠଲାରୁ ବେରବିଲା 
ପବର ଘବର ଜଲାଗର ଜଲାଳ ିବସ� ିେୁବକୁ ଭଲାଇର ମଣୁ୍ଡବର ସଲାତଥର ଛୁଆଁଇ ଭଲାଇର ମଙ୍ଗଳ 
କଲାମନଲା କରଥିିବଲ। ଭଲାଇ କଲାନ୍ବର ନୂଆବସ୍ତ ପକଲାଇଥିବଲ।
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ପୀଠକେବୀଙ୍କ ମହାନବମୀ ତଥିି ଅବସରକର ଆରଡ଼ପିୀଠ  
ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣ ିମନ୍ରିକର ଜୟେୁରା୍ଙ୍କ ରଡ଼ଚଣ୍ଡୀ କବଶ

ଭଦ୍ର୍,୩।୧୦(ସମସି):

 ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲା ଚଲାନ୍ଦବଲାଲ ିବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଧଲାମରଲା 
ନକିଟ ଦ�ଲାସଙି୍ଲା ପଞ୍ଲାୟତଦର �ୁରଲ୍ାପଜୂଲାର 
ସବୁର୍ ୍ ଜୟନ୍ୀ ପଲାଳତି ଦ�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏ� ି
କଲାଯ୍୍ୟକ୍ରମଦର ଭଦ୍ରକ ସଲାଂସ� ମଞ୍ଲୁତଲା 
ମଣ୍ଡଳ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି, ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିିଭଲାଦବ 
ଚଲାନ୍ଦବଲାଲ ି ବଧିଲାୟକ ତଥଲା ଜଲିଲ୍ା ଦଯଲାଜନଲା 
ଦବଲାର୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ର. ଦବ୍ୟଲାମଦକଶ ରଲାୟ ଏବଂ 
ମଖୁ୍ୟବକ୍ଲା ଭଲାଦବ ପ୍ରବଚକ ପଣ୍ଡତି ସଂଗ୍ଲାମ 
ଆଚଲାଯ୍୍ୟ ଦଯଲାର ଦ�ଇଥିଦଲ। ସଭଲାର 
ପ୍ରଲାରମ୍ଭଦର ଦ�ଲାସଙି୍ଲା ପଞ୍ଲାୟତର ଅଦଶଲାକ 
ଦଜନଲା ସଭଲା ପରଚିଲାଳନଲା କରଥିିଦଲ। ଅତଥିି 
ପରଚିୟ ଦ�ଇଥିଦଲ ପଜୂଲା କମଟି ି ସଭଲାପତ ି
ମଲାନକିଲଲାଲ �ନି୍ଦଲା। ଦକଉ ଁ ପରସି୍ତିଦିର 
�ୀର୍ ୫୦ବର ୍ ଦ�ବ ଦ�ଲାସଙି୍ଲା ଅଞ୍ଳଦର 
ଏ� ି ପଜୂଲା ପଲାଳନ କର ି ଆସଥୁିବଲା ଦବଦଳ 

ବ�ୁ ରଲାତପ୍ରତରିଲାତ ମଧ୍ୟଦର ସବୁର ୍ ଜୟନ୍ୀ 
ପଲାଳନ କରଲାଯଲାଉଛ ି ଦବଲାଲ ି ଆଦଲଲାକପଲାତ 
କରଥିିଦଲ। ମଖୁ୍ୟବକ୍ଲା ପଣ୍ଡତି ସଂଗ୍ଲାମ 
ଆଚଲାଯ୍୍ୟ �ୁର୍ଲାପଜୂଲାର ମଲା�ଲାତ୍୍ୟ ବରିୟଦର 

ଆଦଲଲାକପଲାତ କରଥିିଦଲ। ୫୦ବର ୍ ପରୂ୍ତ୍ତି 
ଉପଲଦକ୍ଷ ଏକ ସ୍ମରରକିଲା ଉଦନମଲାଚତି 
ଦ�ଲାଇଥିଲଶ। ଅନ୍ୟମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ପ୍ରଲାକ୍ନ 
ବଧିଲାୟକ ମକୁ୍କିଲାନ୍ ମଣ୍ଡଳ, କଂଦଗ୍ସ 

ଦନତଲା �ରିମ୍ବର �ଲାସ, ଦ�ଲାସଙି୍ଲା ସରପଞ୍ 
ରଲାମକୃଷ୍ଣ ଜଲାନଲା, ନଦରନ୍ଦ୍ର ମଲାଇତ,ି ଜଲାରଳୁଲା 
ସରପଞ୍ ସଦୁରଶ ଦସଠୀ, ଅଦଶଲାକ ଦଜନଲା, 
ସକୁୁମଲାର ଦଜନଲା, ରଲା.ଅରବନି୍ଦ ରରି,ି ଧଲାମରଲା 
ଥଲାନଲାର ଭଲାରପ୍ରଲାପ୍ତ ଅଧିକଲାରୀ ଶ୍ୀକଲାନ୍ ପତ,ି 
ଜଲି୍ଲା ପରରି� ପ୍ରନି୍ସ ରଲାଦକଶ ନଲାୟକ, ପଜୂଲା 
କମଟିରି ଉପଦ�ଷ୍ଲା ଅନନ୍ ଜଲାନଲା, ଅଦଶଲାକ 
ଜଲାନଲା, ସଭଲାପତ ିମଲାନକିଲଲାଲ �ନି୍ଦଲା, ସଦତ୍ୟନ 
ମଲାନ୍ଲା, ନଲାରଲାୟର ଦଜନଲା, ଲକ୍ଷବଚ୍ଚ ଦଜନଲା, 
ସବୁଲାସ ଭୂୟଲା,ଁ ଙ୍କ ସଦମତ ପଜୂଲା କମଟିରି 
ସମସ୍ତ ସ�ସ୍ୟ ମଲାଦନ ଉପସ୍ତି ଥିଦଲ। ମଲାତ୍ର 
୪�ଜଲାର ଟଙ୍କଲାଦର ଆରମ୍ଭ ଦ�ଲାଇଥିବଲା ଏ� ି
ପଜୂଲା ଏଦବ ପ୍ରଲାୟ ୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଲା ବ୍ୟୟ ଦ�ବ 
ଦବଲାଲ ି ଆକଳନ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଏ� ି ସମସ୍ତ 
ଖଚ୍୍ଚ ଦକବଳ ଦ�ଲାସଙି୍ଲା ଅଞ୍ଳବଲାସୀଙ୍କ 
ସ�ଲାୟତଲାଦର ଦ�ବ ଏବଂ ୭ �ନି ଧର ିବଭିନି୍ 
ସଲାଂସ୍ତୃକି କଲାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ଦ�ବ ଦବଲାଲ ି

ଆଦୟଲାଜକଙ୍କ ସତୂ୍ରରୁ ଜରଲାପରଛି।ି କମଟି ି
ସଭଲାପତ ି ମଲାନକିଲଲାଲ �ନି୍ଦଲା, ଉପସଭଲାପତ ି
ସଦତ୍ୟନ ମଲାନ୍ଲା, ସମ୍ଲା�କ ଳକ୍ଷଷ୍ନର ଭୂୟଲା,ଁ 
ସ� ସମ୍ଲା�କ ନଲାରଲାୟର ଦଜନଲା, ପ୍ରଭୁରଲାମ 
�ଲାସ ଏବଂ ଦ�ଲାସଙି୍ଲା ପଞ୍ଲାୟତର ସମସ୍ତ 
ବ୍ୟକ୍ ି ବଦିଶରଙ୍କ ସ�ଲାୟତଲାରୁ ଏ� ି ପଜୂଲାର 
ସବୁର୍ ୍ ଜୟନ୍ୀ ପଲାଳନ କରଲାଯଲାଉଛ।ି ସଭଲା 
ଦଶରଦର ପଜୂଲା ଆରମ୍ଭ କରଥିିବଲା ସ୍ୱରତ୍ 
ବ୍ୟକ୍ମିଲାନଙ୍କ �ଲାୟଲା� ଏବଂ ବଶିଷି୍ ବ୍ୟକ୍ ିତଥଲା 
କ୍ଲବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ ି ବଦିଶରଙୁ୍କ ମଲାନପତ୍ର ଏବଂ 
ଉପଦ�ୌକନ ଦ�ଇ ସମ୍ଭର୍ନ୍ତିତ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଦକଲାଲକଲାତଲାରୁ ଆସଥିିବଲା ଦ�ଲାଲ ମଲା�୍ଳ 
ତଥଲା ପଣ୍ଡତିଙ୍କ ଉପସ୍ତିଦିର ଏ� ି ପଜୂଲା ଖବୁ 
ଜଲାକଜମଦର ଅନୁଷ୍ତି ଦ�ଉଛ।ି ମଲାନକିଲଲାଲ 
�ନି୍ଦଲା ଧନ୍ୟବଲା� ଅପର୍ କରଥିିଦଲ। ଦଶରଦର 
ଶ୍ଦ୍ଲାଳୁଙ୍କ ପଲାଇ ଁ ପ୍ରସଲା� ଦସବନର ବ୍ୟବସ୍ଲା 
କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 

ଦ�ୋସଙି୍ୋଦେ �ୁର୍ୋପଜୂୋ ସବୁର୍୍ ଜୟନ୍ତୀ ପୋଳତି

୭ �ନି ଧେ ିଚୋଲବି ସୋଂସ୍ କୃତକି କୋର୍୍ୟକ୍ରମ

ଚାନ୍ବାଲ,ି୩ା୧୦(ସମସି): ଭଦ୍ରକ-
ଧଲାମରଲା ଦରଳପଥ ମଲାରପିରୁ 
ଦଲଭଲ କ୍ରସଂି ନକିଟରୁ ଦସଲାମବଲାର 
ସକଲାଳୁ ଏକ ଦକଲାଇଲଲା ଦବଲାଦେଇ 
ପକି୍  -ଅପ୍   ଦଚଲାରଲା ଦକଲାଇଲଲା ଦନଇ 
ଦକନ୍ଦ୍ରଲାପଡ଼ଲା ଅଭମିଦୁଖ ଯଲାଉଥିଲଲା। 
ଏକ ବଦିଶର ସତୂ୍ରରୁ ଖବର ପଲାଇଁ 
ରଲାତ ି ପଲାଦ୍ଲାଲଂି �ଲାୟତି୍ୱଦର ଥିବଲା 
ବଲାଂଶରଲା ଥଲାନଲା ଏଏସଆଇ ତନମୟ 
ଦମଲା�ନଲା ଓ ତଲାଙ୍କ ଟମି୍   ଚଲାନ୍ଦବଲାଲ ି ବ୍ଲକ ନୂଆରଲାଁ 
ପଞ୍ଲାୟତ ଅଧୀନ ବଶିବିର୍ନ ଗ୍ଲାମ ନକିଟଦର ରଲାରରି 
ପଛିଲା କରଥିିଦଲ। ଫଳଦର ଦଚଲାରଲା ଦକଲାଇଲଲା 
ଦବଲାଦେଇ ରଲାରଟି ି �ରୁ ତରତଦିର ଖସ ି ପଳଲାଇ 
ଯଲାଉଥିବଲା ସମୟଦର ବଲାଂଶରଲା ଥଲାନଲା ଏଏସଆଇ 
ତନମୟ ଦମଲା�ନଲା ରଲାରଟିକୁି ଜବତ୍   କରଥିିଦଲ। 
ପଦର ଚଲାଳକ ଏବଂ ଦ�ଲପରଙୁ୍କ ରରିଫ 
କରଲାଯଲାଇଛ।ି ରରିଫ ଡ୍ଲାଇଭର ରର ନଦରନ୍ଦ୍ରପରୁ 
ପଞ୍ଲାୟତ ଅଧୀନ ନଦରନ୍ଦ୍ରପରୁ ଗ୍ଲାମର ବଲାବୁ ସଲାମଲ 

ପଅୁ ପଲାକୁଲୁ ସଲାମଲ (୨୩) ଏବଂ 
ଦ�ଲପରର ରର ଦସ� ିପଞ୍ଲାୟତ 
ଅଧୀନ ଛତ୍ରପ�ଲା ରଲାଁର ଅେଟ ି
ମ�ଲାଳକି ପଅୁ ରଲାଦକଶ ମ�ଲାଳକି 
(୨୧)। ଉଭୟ �ୀର୍ �ନି ଦ�ବ 
ଏ� ି ଦକଲାଇଲଲା ଦଚଲାରଦିର ସମ୍କୃ୍ 
ଥିବଲା ତ�ନ୍ରୁ ଜରଲାପଡ଼ଛି।ି 
ଏ�ଲା ପବୂ୍ରୁ ଡ୍ଲାଇଭର ପଲାକୁଲ 
ସଲାମଲ ଏସଟଏିଫ୍   ରଲାର ି ଚଲାଳକ 

ଭଲାବଦର ନଦିୟଲାଜତି ଥିଲଲା। ଏସଟଏିଫ ରଲାରରି 
ଚଲାଳକ ପଲାକୁଲୁ ସଲାମଲ ରୁ୍ୟଟଦିର ଥଲାଇ ଦକଲାଇଲଲା 
ଦଚଲାରମଲାନଙୁ୍କ ଏସଟଏିଫ ଅଧିକଲାରୀଙ୍କର 
ରତବିଧିି ଦକଲାଇଲଲା ଦଚଲାରଙୁ୍କ ଜରଲାଉଥିବଲାରୁ 
ତଲାକୁ ବଲା�ଲାର କରଦି�ଇଥିଦଲ। ଏ� ି ରଲାରଦିର 
ଦମଲାଟ ୬୦ ବସ୍ତଲା ଦକଲାଇଲଲା ଅଛ;ି ଯଲା�ଲାର ଓଜନ 
୩୦ କ୍ଣି୍ଲାଲ ଦ�ବ। ବଲାଂଶରଲା ଥଲାନଲାଦର ଏକ 
ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ କରଲାଯଲାଇ �ୁଇ ଅଭଯିକୁ୍ଙୁ୍କ ଦକଲାଟ୍ 
ଚଲାଲଲାର କରଲାଯଲାଇଛ।ି

ଚ�ୋରୋ ଚ�ୋଇଲୋ ଚ�ୋଚେଇ ଗୋଡ଼ ି
ଜ�ତ; ୨ ଚ�ୋର୍ଟ �ୋଲୋଣ

ଭଦ୍ର୍,୩।୧୦(ସମସି)

ସତଦର ଧଲାମନରର ନବିଲ୍ାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀବଲାସୀଙ୍କ �ୁଃଖର �ନି। ତନି ି ଜର 
ବଧିଲାୟକ ନଜି ବଧିଲାୟକତ୍ୱ ଅବଧି ସରବିଲା 
ପବ୍ୂରୁ ଆକସ୍ମକି ଭଲାଦବ ମତୁୃ୍ୟବରର କରବିଲା 
ରଟରଲା ଅଞ୍ଳବଲାସୀଙୁ୍କ ବ୍ୟଥିତ କରଛି।ି 
ପ୍ରକଲାଶ ଦଯଲାର୍ୟ ଦଯ, ୧୯୬୬ ମସ�ିଲା 
ରଦିସମ୍ବର ୭ ତଲାରଖି ଧଲାମନରର ନବିଲ୍ାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀ ଦସଦତଦବଦଳ ସଲାଧଲାରରବର୍ଙ୍କ 
ଲଲାର ି ଉଦ୍ଷି୍ ଥିଲଲା। ଜଦର ସଦଚ୍ଚଲାଟ, 
ନରିଳସ ଜନଦସବକ ଭଲାଦବ ପରଚିତି 
ବଧିଲାୟକ ମରୁଲୀଧର ଦଜନଲାଙ୍କ ଆକସ୍ମକି 
ସରକ �ୁର୍ଟରଲାଦର ପରଦଲଲାକ ରଟଥିିଲଲା। 
ତତ୍ଲାଳୀନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ଲାରଲା ଉ�ରଲାଟତି 
ଦ�ବଲାକୁ ଥିବଲା ତତ୍ଲାଳୀନ ୫ନମ୍ବର ଜଲାତୀୟ 
ରଲାଜପଥର ଦବୈତରରୀ ଦସତୁ ଶଭୁଲାରମ୍ଭ 
ଉତ୍ସବଦର ଧରୂରୁୀରୁ ଜପି୍   ଦଯଲାଦର ଯବିଲା 
ଦବଦଳ ବଧିଲାୟକ ମରୁଲୀଧର ଦଜନଲାଙ୍କ 
ପରଦଲଲାକ ରଟଥିିଲଲା ଭଣ୍ଡଲାରଦିପଲାଖରୀ 
ନକିଟ ସଁଦପଲାଇ ଛକଦର। ଦସଦତଦବଦଳ 
ଏ� ି ରଟରଲା ଧଲାମନରରବଲାସୀଙୁ୍କ ମମଲ୍ା�ତ 
କରଥିିଲ। ଅନୁରୂପଭଲାଦବ ୧୯୯୦ମଲାଚ୍୍ଚ 
୧ତଲାରଖି �ନିଟ ିଥିଲଲା ଧଲାମନରର ନବିଲ୍ାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିବଲାସୀଙ୍କ ଲଲାର ି �ୁଃଖ ଓ ଅଶଭୁ 

�ବିସ। ଦକବଳ ଧଲାମନରର ନବିଲ୍ାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀ ନୁ�ଁ, ସମଗ୍ ଜଲି୍ଲା ଓ ରଲାଜ୍ୟ 
ରଲାଜନୀତଦିର ଜଦର ଦବଶ ପ୍ରତଷି୍ତି 
ରଲାଜଦନତଲା, ପଦରଲାପକଲାରୀ, ନରିଳସ 
ବ୍ୟକ୍ତି୍ୱ ତଥଲା ନବଉତ୍ଳର ନମ୍ିଲାତଲା ପ୍ରବଲା� 
ପରୁୁର ବଜୁି ପଟ୍ଟନଲାୟକଙ୍କ ଏକଲାନ୍ ଅନୁରତ 
ଥିବଲା ବଧିଲାୟକ �ୃ�ଲାନନ୍ଦ ମଲ୍କିଙ୍କ ଆକସ୍ମକି 
ପରଦଲଲାକ। ଦସ�ନି ଦଭଲାଟ ଗ୍�ର ପଦର 
ବଜିୟୀ ଦ�ଲାଇ ଭଦ୍ରକ କଦଲଜରୁ ରରକୁ 
ଆସଥିିଦଲ �ୃ�ଲାନନ୍ଦ ବଲାବୁ। ତତ୍ଲାଳୀନ 
ଏସ.ର.ିଓ ତଥଲା ରଟିର୍୍ତିଂ ଅଫିସରଙୁ୍କ ଦଫଲାନ 
କର ିତଲାଙ୍କ ଉଇନଂି ରକି୍ଲଲାଦରସନ ଫମ ୍ତଲାଙୁ୍କ 
ରଦର ଆର ିଦ�ଖିବଲାକୁ କ�ଥିିଦଲ। କଲାରର 
ପ୍ରତୁ୍ୟରଦର ଦସ ଆରଡ଼ ିଯଲାଇ ବଲାବଲାମରଙୁି୍କ 
�ଶ୍ନ କର ି ଦସ�ନି ଦସ ଭୁବଦନଶ୍ୱର 
ଯବିଲାର କଲାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ସ୍ରି କରଥିିଦଲ। 
ଦତଦବ ପର�ନି ସକଲାଦଳ �ୃ�ରଲାତଦର 
ଏ� ି ମ�ଲାନ ଜନନଲାୟକଙ୍କ ଆକସ୍ମକି 
ପରଦଲଲାକ ରଟଲିଲା। ସ୍ୱର୍ତ �ୃ�ଲାନନ୍ଦ 

ବଲାବୁ ଦସଦତଦବଦଳ 
ବଜୁି ବଲାବୁଙ୍କ 
ମନ୍ତମିଣ୍ଡଳଦର ଜଦର 
ଭଲ କ୍ୟଲାବଦିନଟ 
ମନ୍ତୀ ଦ�ବଲା ଏକ 
ପ୍ରକଲାର ନଶି୍ତି 

ଥିଲଲା। ଦତଦବ ତଲାଙ୍କ ଆକସ୍ମକି ବଦିୟଲାର 
ଧଲାମନରରବଲାସୀଙ୍କ ଆଶଲା, ଆକଲାଂକ୍ଷଲା 
ଓ ସ୍ୱପଷ୍ନ ସବୁକଛି ି ପଲାର ି ଦଫଲାଟକଲା ପର ି
ମଦିଳଇ ଯଲାଇଥିଲଲା। ଦକବଳ ଏତକି ିନୁଦ�,ଁ 
ଜଲି୍ଲାଦର ଜଦର ବରଷି୍ ରଲାଜଦନତଲାଙ୍କ 
ସ୍ଲାନ ଖଲାଲ ି ପଡ଼ରିଲଲା। ଆଉ ନକିଟକଦର 
ଦସଦପଟେମ୍ବର ୧୯ତଲାରଖିଦର ସମଲାନ ଭଲାଦବ 
ଆକସ୍ମକି ଭଲାଦବ ଧଲାମନରର ବଧିଲାୟକ 
ବଷୁି୍ଣ ଦସଠୀଙ୍କ ଚକିତି୍ସଲାଧୀନ ଅବସ୍ଲାଦର 
ଭଲାବଦନଶ୍ୱର ଏମ୍  ସଦର ପରଦଲଲାକ 
ରଟଥିିଲଲା। ଧଲାମନରର ନବ୍ିଲାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀ ଜଦର ସଲା�ସୀ ରଲାଜଦନତଲା ଓ 
ବଶିଷି୍ ସଲା�ତି୍ିୟକଙୁ୍କ �ରଲାଇଲଲା। ଦତର ୁ
ଧଲାମନରର ନବି୍ଲାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତନି ି ଜର 
ନବି୍ଲାଚତି ବଧିଲାୟକଙୁ୍କ ଦସମଲାନଙ୍କ ଅବଧି 
ସରବିଲା ପବୂ୍ରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟଲାଶତି ଭଲାଦବ 
�ରଲାଇଛନ୍।ି ଯଲା�ଲା ଓଡ଼ଶିଲା ରଲାଜନୀତ ି
ଇତ�ିଲାସଦର ସବୁ�ନି ପଲାଇଁ ଲପିବିଦ୍ 
ଦ�ଲାଇ ର�ବିଲା ନଶି୍ତି।

ଅ�ଧି ଚେଷ ପ�ୂ୍ଟରୁ ୩ �ଧିୋୟ�ଙ୍କ ଅ�ୋଳ �ଚିୟୋଗ

ବଞି୍ାରପରୁ,୩ା୧୦(ସମସି)

ବଞି୍ଲାରପରୁ ଅଞ୍ଳଦର ନରି ନନଲାଙ୍କ ��ବିରଲା ଓ ରରୁନୁରି ବ�ୁତ ଆ�ର। 
ରଲା ଁ ରଲାଦଁର, ସଲା� ି ସଲା�ଦିର ପଲିଲା, ସ୍ତୀ ଦଲଲାକ ଓ ଭୁଆଶରୁ ି ସକଲାଳୁ ସକଲାଳୁ 
କଲାମଧନ୍ଦଲା ଛଲାଡ଼ ି ଚଲା� ିଁ ର�ଥିଲା’ନ୍ ି ଦକଦତଦବଦଳ ନରିନନଲା ଆସଦିବ। 
ଦସମଲାଦନ ତଲାଙ୍କଠଲାରୁ ରରୁନୁ,ି ��ବିରଲା କରିଦିବ। ପଲିଲାମଲାଦନ ସ୍ଲୁକୁ ରୁଟ ି
ଖଲାଇକ ିଯବିଲା ପଲାଇ ଁନରିନନଲାର ରରୁନୁକୁି ଅଦପକ୍ଷଲା ରଖିଥଲା’ନ୍।ି ନରି ନନଲାଙ୍କ ଏ 
.. ରରୁନୁ ିସ୍ୱର ଶରୁବିଲା ମଲାଦତ୍ର ଏମଲାଦନ ଦସମଲାନଙ୍କ ରରୁ ବଲା�ଲାର ିଆସ ିଦରର ି
ଯଲାଆନ୍ ିରରୁନୁବିଲାଲଲା ନରି ନନଲାଙୁ୍କ। �ନି ବଲାରଟଲା ପବୂରୁ୍ ନରିନନଲାଙ୍କ �ଲାଣ୍ଡଏି 
ରରୁନୁ ିଓ ��ବିରଲା ବକି୍ର ିଦ�ଲାଇଯଲାଏ।

ବଞି୍ଲାରପରୁ ବ୍ଲକର ମଲାସଁରଲା ପଞ୍ଲାୟତ ଅନ୍ରତ୍ ଦରୌରସଲା� ି ଗ୍ଲାମଦର 
ନରି ନନଲାଙ୍କ ରର। ଦସ ପଲିଲାଟ ି�ନିରୁ ନଲାନଲା ଅଭଲାବ ଅନଟନ ସ�ତି ଲଦେଇ 
କର ିବଞ୍ଛିନ୍।ି ଦପଟକୁ �ଲାନଲା ମଠୁଲାଇ ଦଯଲାରଲାଡ଼ କରବିଲା ଚନି୍ଲାଦର ଦସ ଏ� ି

ଦବଉସଲାକୁ ଆପଦରଇ ଦନଇଥିଦଲ। କଲାର୍ନଦର ସକିଲା ଭଲାରଦର ଦ�ୈନକି 
ରରୁନୁ ି ଓ ��ବିରଲା ଦବଲାେକୁ ଦବଲା� ି ଦଲଲାକଙୁ୍କ ବକିଥିଲା’ନ୍।ି ଦସ ନଦି୍୍ତିଷ୍ 
ସ୍ଲାନଦର ବସନ୍ ିନଲା� ିଁ। ପଲା� ଚଲାଲଥିିବ, ବକି୍ର ିଚଲାଲଥିିବ। ବୟସର ତୃତୀୟ 
ପଲା�ଲାଚଦର ପଲା� ରଖିଥିବଲା ନରିନନଲାଙ୍କ ଭଲ ନଲାମ ନରିଞ୍ନ ମଶି୍। �ଲାରଦି୍ର୍ୟ 
ସୀମଲାଦରଖଲା ତଦଳ ଦସ ଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ତଲାଙ୍କ ପଲାଇ ଁସରକଲାରୀ ସ�ଲାୟତଲା, ମଣୁ୍ଡ 
ରଞୁ୍ବିଲା ପଲାଇ ଁ ବଲାସ ଖଦଣ୍ଡ ମଳିନିଲା� ିଁ। ଦସ ଏସବୁ ପଲାଇ ଁ ଚନି୍ତି ନୁ�ନଁ୍।ି 
କଲା�ଲାର ିଦ୍ଲାରଦର ଦସ �ଲାତ ପଲାତନିଲା�ଲାନ୍।ି ଜୀବନ ଥିବଲା ପଯ୍୍ୟନ୍ ଦସ ଖଟ ି
ଖଟ ି ବଞ୍ଯିଦିବ ଦବଲାଲ ି କ�ଛିନ୍।ି ଦ��ଦର ବଳ ଥିବଲା ଯଲାଏ ସନିଲା ଏ� ି
ବୃଦ୍ ଜରକ କଲାମ କର ିବଞ୍ଯିଦିବ, ମଲାତ୍ର ବଳ �ଟରିଦଲ ଦକମତି ିବଞ୍ଦିବ 
ଦସ। ଏଭଳ ିଜଦର ନ�ିଲାତ ିଆବଶ୍ୟକ ଥିବଲା ଦଲଲାକ ପ୍ରତ ିପ୍ରଶଲାସନର ନଜର 
ପଡ଼ବିଲା ଉଚତି ଦବଲାଲ ି�ଲାବ ିକରଛିନ୍ ିସମଲାଜଦସବୀ ସଇଫୁର ରଦ�ମଲାନ। 
ପ୍ରଶଲାସନ ତୁରନ୍ ନରିଞ୍ନ ମଶି୍ଙ୍କ ସମସ୍ୟଲାର ସମଲାଧଲାନ କର ି ତଲାଙୁ୍କ 
ସ�ଲାୟତଲା ଦଯଲାରଲାଇ ଦ�ବଲାକୁ ଦସ �ଲାବ ିକରଛିନ୍।ି

୪୦ �ଷ୍ଟ ଧର ିଭୋର ଚ�ୋହ ିଚପର ଚପୋଷଛୁନ୍ ିନରି ନନୋ

୍ାରକର ‘ପଲୁସି’ କଲଖି ବୁଲବିା ଆନ୍ଧ୍ର ଯବୁ୍ଙୁ୍କ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ଲିା

ବ୍ରହ୍ମପରୁ,୩।୧୦(ସମସି): �ଲାମୀ କଲାରଦର ପଲୁସି 
ଷ୍କିର ଦଲଖି ବୁଲବିଲା ଜଦର ଆନ୍ଧ୍ର ଯବୁକଙୁ୍କ ମ�ଙ୍ଲା 

ପଡ଼ଛି।ି ଯବୁକ ଜରକ ଦ�ଦଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦ�ଶ 
ଶ୍ୀକଲାକୁଲମ ଜଲି୍ଲାର ଦକଲାଟଲାବମଲାଲ ି ଅଞ୍ଳର 
ସବୁ୍ରମର୍ୟମ। ରତକଲାଲ ି ଦଖଲାଦ୍   ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଏସପ ି
ସବ୍ରଲା ବଦିବକ ଏମ୍   ଉକ୍ ରଲାରକୁି ଅଟକଲାଇ ପଚରଲା 
ଉଚରଲା କରବିଲା ସ� ଯବୁକଙୁ୍କ ଥଲାନଲାକୁ ଦନବଲା ପଲାଇଁ 
ପଲୁସିକୁ ନଦିଦ୍୍ଶ ଦ�ଇଥିଦଲ। ପଚରଲା ଉଚରଲା 
ଦବଦଳ ସଦନ୍ଲାର ଜନକ ଉର୍ତର ଦ�ଇ ନପଲାରବିଲାରୁ 
ତଲାଙ୍କ ନଲାମଦର ସ୍ଲାନୀୟ ଟଲାଉନ୍  ଥଲାନଲାଦର ମଲାମଲଲା 
ରୁଜୁ ଦ�ବଲା ସ� କଲାରକୁ ପଲୁସି ଜବତ କରଛି।ି 
ଧଲାରଲା ୪୧ଦର ଯବୁକଙୁ୍କ ଥଲାନଲାରୁ ଜଲାମନି ମଳିଥିିଦଲ 
ଦ�ଁ କଲାର୍  ଟ ି ମକୁୁଳପିଲାର ି ନଲା� ିଁ। ଦକଲାଟ୍ଙ୍କ ଆଦ�ଶ 
ପଦର � ିଁ କଲାରକୁ ଥଲାନଲାରୁ ଛରଲାଯବି ଦବଲାଲ ି ପଲୁସି 
କ�ଛି।ି ଦତଦବ ଯବୁକ ଜରକ ରଲାରଦିର କର ପଲାଇଁ 
ପଲୁସି ଦଲଖି ବୁଲୁଥିଦଲ ଦସ ଦନଇ ଟଲାଉନ୍  ଥଲାନଲା 
ପଲୁସି �ୀର୍ ସମୟ ଧର ି ଦଖଲାଳତଲାର କରବିଲା 
ପଦର ପରୁଲା ରଟରଲା ଜରଲାପଡ଼ଥିିଲଲା। ଦତଦବ ପଲୁସି୍   

ଦଲଖିବଲା ପଛଦର ଯବୁକଙ୍କ ଦକୌରସ ି ଆପରଲାଧିକ 
ଉଦଦ୍ଶ୍ୟ ନଥିବଲା ଦନଇ ପଲୁସି ଜଲାରବିଲା ପଦର 
ତଲାଙୁ୍କ ଜଲାମନି ପ୍ର�ଲାନ କରଥିିବଲା ଜରଲାପଡ଼ଛି।ି 
ରଲାରଦିର ପଲୁସି ଦଲଖିଥିବଲା ମଲାମଲଲାଦର 
ସବୁ୍ରମର୍ୟମଙୁ୍କ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ପଲୁସି ରରିଫ କରବିଲା 
ପଦର ଆନ୍ଧ୍ର ପଲୁସିର କଛି ିଅଧିକଲାରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପରୁ 
ପଲୁସିର ଦଯଲାରଲାଦଯଲାରଦର ଥିଦଲ। 

ସଚୂନଲାଦଯଲାର୍ୟ ଦଯ, ରରିଫ ଦ�ଲାଇଥିବଲା 
ସବୁ୍ରମର୍ୟମ ଶ୍ୀକଲାକୁଲମ ଅଞ୍ଳର ଦକୌରସ ି ଏକ 
ରଲାଜଦନୈତକି �ଳର ଜଦର ରଲାଜଦନତଲା ଭଲାଦବ 
ପରଚିତି। ତଲାଙ୍କର ନଜିର �ଲାମୀ କଲାରକୁ ଦବଦଳ 
ଦବଦଳ ଦସ ଭରଲା ସତୂ୍ରଦର ମଧ୍ୟ ଲରଲାଉଥିଦଲ। 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦ�ଶର ଶ୍ୀକଲାକୁଲମ ଅଞ୍ଳ ଓ ଥଲାନଲାର କଛି ି
ପଲୁସି ଅଧିକଲାରୀ ଦକୌରସ ିସରକଲାରୀ କଲାଯ୍୍ୟଦର ଯବିଲା 
ଦବଦଳ ଦବଦଳ ସବୁ୍ରମର୍ୟମଙ୍କଠଲାରୁ ଭରଲା ସତୂ୍ରଦର 
ଉକ୍ ରଲାର ି ଦନଉଥଲାନ୍।ି ଦସ� ି ସମୟଦର ରଲାରଦିର 

ପଲୁସି ଦଲଖଲା ଦ�ଉଥିବଲା ଦବଦଳ ସବୁ୍ରମର୍ୟମ ନଦିଜ 
କମି୍ବଲା ନଜି ପରବିଲାର ଦଲଲାକଙୁ୍କ ଦନବଲା ଦବଦଳ ମଧ୍ୟ 
ତଲା�ଲାକୁ ବ୍ୟବ�ଲାର କର ିଦଟଲାଲ୍  ଦରଟ୍   ଏବଂ ଅନ୍ୟଲାନ୍ୟ 
ସ୍ଲାନରୁ ସଲାମଲାନ୍ୟ ସବୁଧିଲା ପଲାଇବଲା ଚକ୍କରଦର ଏ�ଲା 
ଦଲଖିଥିଦଲ। ଦତଦବ ବ୍ରହ୍ମପରୁଦର ପଲୁସି ଦଲଖଲା 
ରଲାର ି ଏସପଙି୍କ ଆଖିଦର ପଡ଼ଥିିଲଲା। ତୁରନ୍ ରଲାରକୁି 
ଅଟକଲାଇ ଦସ ପଚରଲା ଉଚରଲା କରବିଲା ଦବଦଳ 
ସବୁ୍ରମର୍ୟମ ରଲାରରି କଲାରଜପତ୍ର ଦ�ଖଲାଇଥିଦଲ କନୁି୍ 
ପଲୁସି ଦବଲାଲ ିକଲା� ିଁକ ିଦଲଖଲାଦ�ଲାଇଛ ିତଲା�ଲାର ଉର୍ତର 
ଦ�ଇପଲାର ି ନଥିଦଲ। ସବୁ୍ରମର୍ୟମଙ୍କ ରରିଫ�ଲାର ି
ରଲାରଦିର ପଲୁସି୍   ଦଲଖି ବୁଲୁଥିବଲା ଦଲଲାକଙ୍କ ପଲାଇଁ 
ଏକ ଉ�ଲା�ଲାରର ମଧ୍ୟ ଦ�ଲାଇଛ।ି ଦକୌରସ ିସଲାଧଲାରର 
ଦଲଲାକ ଯ� ି ପଲୁସି କମି୍ବଲା ଅନ୍ୟ ଦକୌରସ ି ସରକଲାରୀ 
ଦଲଲାଦରଲାର ଷ୍କିର ଲରଲାଇ ରଲାରଦିର ବୁଲନ୍ ି ଦତଦବ 
ଦସମଲାନଙ୍କ ପଲାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମଲାନ କଲାଯ୍୍ୟଲାନୁଷ୍ଲାନ ଗ୍�ର 
କରଲାଯବି ଦବଲାଲ ିପଲୁସି୍   କ�ଛି।ି

ରଲାଡ଼ ିଜବତ, ଥଲାନଲାରୁ ଦବଲ୍  ଦର ରଦଲ
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ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୩।୧୦ (ସମସି): ଗଜୁରାଟନର 
ଚାଲଥିିବା ୩୬ତମ ଜାତୀୟ କ୍ୀଡ଼ାନର ଓଡ଼ଆି 
ଆଥ୍  ନଲଟ୍  ଙ୍କ ସଫଳତା ଧାରା ଜାର ିରହଛି।ି ନସାମବାର 
ପ୍ରତନି�ାଗତିାର ୪ର୍ଥ ଦବିସନର ଓଡ଼ଶିା ନମାଟ୍   ୫ଟ ି
ପଦକ ଜତିଛି।ି ନ�ଉଁଥିନର ୩ ନରୌପ୍ୟ ଓ ୨ କାଂସ୍ୟ 
ପଦକ ରହଛି।ି ଏଥିସହ ପ୍ରତନି�ାଗତିାନର ଓଡ଼ଶିା ନମାଟ୍   
୧୩ ପଦକ ଜତି ି ତାଲକିାର ୧୬ତମ ସ୍ାେନର ରହଛି।ି 
ଓଡ଼ଶିା ଅଦ୍ୟାବଧି ୩ ସ୍ୱର୍୍ଥ, ୪ ନରୌପ୍ୟ ଓ ୬ କାଂସ୍ୟ 
ପଦକ ବଜିୟୀ ନହାଇଛ।ି ୫୮ ପଦକ ସହ ସଭଭିନସସ 
ତାଲକିାର ଶୀର୍ଥନର ରହଛି।ି ଓଡ଼ଶିା ମହଳିା ନ�ା ନ�ା 

ଦଳ ଫାଇୋଲନର ସ୍ାେ ପକ୍ା କରଛି।ି ଜାତୀୟ 
କ୍ୀଡ଼ାନର ପ୍ରରମରର ଲାଗ ିରାଜ୍ୟ ମହଳିା ନ�ା ନ�ା ଦଳ 
ଫାଇୋଲନର ପ୍ରନବଶ କରବିାର ସଫଳତା ପାଇଛ।ି

ନସାମବାର ସାଇକ୍ଂିନର ସ୍ୱାତୀ ସଂି ନରୌପ୍ୟ ପଦକ 
ଜତିଛିନ୍।ି ନସ ଓମେଓିମ ନରସ୍  ନର ଏହ ି ସଫଳତା 
ପାଇଛନ୍।ି ନସହଭିଳ ିସଟୁଂିନର ଜଣାଶଣୁା ଶଟୁର୍   ଶ୍ୀୟଙ୍କା 
ରଡ଼ଙ୍ୀ ମଧ୍ୟ ନରୌପ୍ୟ ପଦକ େଜି ୋମନର ଲପିବିଦ୍ଧ 

କରଛିନ୍।ି ନସ ମହଳିା ୫୦ ମଟିର ୩ ନପାଜସିେ ରାଇଫଲ୍   
ଇନଭଣ୍ଟନର ଏହ ି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍।ି ପଞ୍ାବର ସଫି୍ଟ 
ନକୌର ସ୍ୱର୍୍ଥ ପଦକ ବାଜମିାତ୍   କରନିେଇଥିନଲ। ଅେ୍ୟତମ 
ତରା ୩ୟ ନରୌପ୍ୟ ପଦକଟ ି ଓଡ଼ଶିା ନରାଇଂ କ୍ୀଡ଼ାର 
ମହଳିା ଏଇଟ୍  ନର ବଜିୟୀ ନହାଇଥିଲା। ସଭୁଶ୍ୀ ବଶି୍ୱାଳ, 
ନସାୋଲ ି ସ୍ୱାଇଁ, ରତୁି କଉଡ,ି ଦୀପକିା ନ�ସ୍  , ସଂ�କୁ୍ା 
ଡୁଙ୍ଡୁଙ୍, ନରଶମା ଲାକ୍ା, ମେୀରା କସିନପାଟ୍ା, ଝରଣା 
ହସ୍ ିଓ ଅସ୍ତିା ନକନକ୍ଥଟ୍ା ଏହ ିଦଳର ସଦସ୍ୟା ରହଥିିନଲ।

ଅପରପକ୍ଷନର ନରାଇଂର ଲାଇଟ୍  ନେଟ୍   ଡବଲ୍   
ସ୍କଲ୍ସ ଇନଭଣ୍ଟନର ଅଂଶକିା ଭାରତୀ ଓ ନସାୋଲକିା 
ଦାସ ନ�ାଡ଼ ି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସଫଳତା 
ଆଣଛିନ୍।ି ନସହଭିଳ ି ମହଳିା ୪ ଗଣୁା ସ୍କଲ୍ସନର ଓଡ଼ଶିା 
୩ୟ ସ୍ାେନର ରହ ି କାଂସ୍ୟନର ସନୁ୍ଷ୍ଟ ରହଥିିଲା। ଏହ ି
ଦଳନର ଅଂଶକିା, ନସାୋଲକିା, ଅରୁଣପ୍ରୀତ ନକୌର ଓ 
ରନିଚଲ ଲାକ୍ା ସଦସ୍ୟ ରହଥିିନଲ।

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ 
ସ୍କୋର

ସସୌରକୋଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ 
ଇ ନଷି ଂ ସ : 

୯ ୮ , 
୨୪.୫ 

ଓଭର।
ଅ ବ ଶ ଷି ଷ୍ଟ 

ଭକୋରତ ପ୍ରଥମ ଇନ ଷିଂସ: ୩୭୪, 
୧୧୦ ଓଭର
ସସୌରକୋଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ ଷିତୀୟ ଇନ ଷିଂସ: 
୩୬୮/୮, ୯୮ ଓଭର 
(ଉୋଦକତ- ୭୮*, 

ନପ୍ରରକ- ୭୨, ଜ୍ୟାକସେ- 
୭୧, ଭାସଭଡା- ୫୫, 

ଧନମ୍ଥନ୍ଦ୍ରସେି- ୨୫, କୁଲଦୀପ 
ନସେ- ୩/୮୫, ନସୌରଭ 

କୁମାର- ୩/୮୦, ମନୁକଶ- 
୧/୪୯, ଜୟନ୍- ୧/ ୭୨)। 

ରାଜନକାଟ,୩।୧୦(ଏନଜେ୍ସ)ି: ସ୍ାେୀୟ ନସୌରାଷ୍ଟ୍ର 
କ୍ନିକଟ ଆନସାସଏିସେ ଗ୍ାଉଣ୍ଡନର ଚାଲଥିିବା 
ଇରାେୀ ଟ୍ରଫିନର ନରାମାଞ୍ଚକ ନମାଡ ନଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ପ୍ରରମ ଇେଂିସନର ବ୍ୟାଟଂି ବପି�୍ଥ୍ୟୟର 
ସମ୍�ୁୀେ ନହାଇଥିବା ଜୟନଦବ ଉୋଦକତଙ୍କ 
ନେତୃତ୍ାଧୀେ ନସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ତିୀୟ ଇେଂିସନର 
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍୍ଥେ କର ି ଦୃଢ ବ୍ୟାଟଂି ପ୍ରଦଶ୍ଥେ କରଛି।ି 
ଏହା ସନର୍ବେ ଅବଶଷି୍ଟ ଭାରତ ଦୃଢ ସ୍ତିନିର ରହଛି।ି 

ନସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରରମ ଇେଂିସନର ୨୪.୫ 
ଓଭରନର ୯୮ ରେକର ିଅଲଆଉଟ ନହାଇଥିଲା। 
ଜବାବନର ପ୍ରରମ ଇେଂିସ ଆରମ୍ଭ କର ି ଅବଶଷି୍ଟ 
ଭାରତ ସଫ୍ଥରାଜ �ାନ୍  ଙ୍କ ୧୩୮ ରେର ଶତକୀୟ 
ପାଳ ି ବଳନର ୧୧୦ ଓଭରନର ୩୭୪ ରେକର ି
ଅଲଆଉଟ ନହାଇଥିଲା ଓ ୨୭୬ ରେର ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଥ 
ଅଗ୍ଣୀ ହାସଲ କରଥିିଲା। ଏହାପନର ଦ୍ତିୀୟ 
ଇେଂିସ ଆରମ୍ଭ କର ିନସୌରାଷ୍ଟ୍ର ତୃତୀୟ ଦବିସ ନ�ଳ 
ନଶର ସଦୁ୍ଧା ୯୮ ଓଭରନର ୮ େିନକଟ ହରାଇ 
୩୬୮ ରେ ସଂଗ୍ହ କରଛି।ି ଫଳନର ମ୍ୟାଚ ଆଉ 
୨ ଦେି ବାକଥିିବା ନବନଳ ୨ େିନକଟ ବାକ ି ରଖି 
ନସୌରାଷ୍ଟ୍ର ମାତ୍ର ୯୨ ରେର ଅଗ୍ଣୀ ହାସଲ କରଛି।ି 
ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ନବଳକୁ ଉୋଦକତ ୭୮ ଓ ପାର୍ଥ 
ଭୁଟ୍   ୬ ରେକର ିଅପରାଜତି ରହଛିନ୍।ି 

ଅସମାପ୍ତ ଦ୍ତିୀୟ ଇେଂିସ ନସ୍କାର ୪୯/୨ରୁ 
ନସୌରାଷ୍ଟ୍ର ନସାମବାର ନ�ଳ ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା। 
ଓଭରୋଇଟ ବ୍ୟାଟର ଚରିାଗ ଜାେୀ ୩ ଓ 

ଧନମ୍ଥନ୍ଦ୍ରସେି ଜାନଡଜା ୮ ରେରୁ ନ�ଳ 
ଆରମ୍ଭ କର ି�ରାକ୍ନମ ୬ ଓ ୨୫ ରେକର ି
ଆଉଟ ନହାଇଥିନଲ। ନଟଷ୍ଟ ନ୍ାଶାଲଷି୍ଟ 
କୁହା�ାଉଥିବା ନଚନତଶ୍ୱର ପଜୂାର ମାତ୍ର 
୧ ରେକର ି କୁଲଦୀପ ନସନ୍  ଙ୍କ ବଲ୍  ନର 
ଶ୍ୀକର ଭରତଙ୍କ ଦ୍ାରା ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉଟ 
ନହାଇଥିନଲ। ଏହାପନର ୪ 
ବ୍ୟାଟର ଅଦ୍ଧ୍ଥଶତକ ହାସଲ 
କର ି ଦଳକୁ ସମ୍ାେଜେକ 
ନସ୍କାର ପ୍ରଦାେ କରଥିିନଲ। 
ନଶଲଡେ ଜ୍ୟାକସେ 
୭୧, ଅପ ଭିତ ଭାସଭଡା 
୫୫, ନପ୍ରରକ ମଙ୍କଡ 
୭୨ ରେକର ି
ଆଉଟ ନହାଇଥିବା 
ନ ବ ନ ଳ 
ଉୋଦକତ 
୭ ୮ 
ର େ 
କ ର ି

ଅ ପ ର ା ଜି ତ 
ରହଥିିନଲ। ନବାଲଂିନର କୁଲଦୀପ ନସେ ଓ 
ନସୌରଭ କୁମାର ୩ଟ ିନଲ�ାଏ, ମନୁକଶ କୁମାର 
ଓ ଜୟନ୍ �ାଦବ ନଗାଟଏି ନଲ�ାଏ େିନକଟ 
ଅକ୍ଆିର କରଛିନ୍।ି 

ଡଷିଏଲ୍  ଏସ୍  ସର ୩୦ ରନସର ହକୋର ଷିଲକୋ ମକୋସଲସ ଷିଆ
ସଲିନହଟ,୩।୧୦(ଏନଜେ୍ସ)ି: 
ଚଳତି ମହଳିା ଟ-ି୨୦ 
ଏ ସ ିଆ କ ପ୍   ନ ର 
ଭାରତ କ୍ମାଗତ 
ଦ୍ତିୀୟ ବଜିୟ 
ହାସଲ କରଛି।ି 
ପ୍ରରନମ ଶ୍ୀଲଙ୍କାକୁ 
ହରାଇବା ପନର 
ଭାରତ ନସାମବାର 
ତା’ର ଦ୍ତିୀୟ 
ମ ୍ୟା ଚ୍   ନ ର 
ମ ା ନ ଲ ସ ି ଆ କୁ 
ପରାସ୍ କରଛି।ି 
ବର୍ଥା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏହ ି
ମ୍ୟାଚ୍  ନର ମାନଲସଆି 
ଡଏିଲ୍  ଏସ୍   ୩୦ 
ର େ ନ ର 
ପ ର ା ସ୍ 

ନହାଇଛ।ି ଭାରତ 
ଏନବ ଅନକ୍ଟାବର ୭ 

ତାର�ିନର ପାରମ୍ଭରକି ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦୀ 
ପାକସି୍ାେକୁ ନଭଟବି। ୫୩ ବଲର ସମ୍�ୁୀେ 

ନହାଇ ୧୧ ନଚୌକା ଓ ୧ 
ଛକା ସହ ୬୯ ରେର 

ଦରୁ ତ ଅଦ୍ଧ୍ଥଶତକୀୟ ପ ା ଳ ି
ନ�ଳଥିିବା ଭାରତୀୟ ଓ ପ େ ର 

ସ ା ବ ି ନ େ େ ି
ନ ମ ଘ େ ା 
ନପ୍ୟର ଅଫ୍   ଦ ି

ମ୍ୟାଚ୍   ବନିବଚତି 
ନହାଇଛନ୍।ି 

ସ୍ାେୀୟ ସଲିନହଟ 
ଅ ନ୍ ଜ୍ଥ ା ତ ୀ ୟ 
ଷ୍ଟ ା ଡି ୟ ମ ନ ର 
ନ�ଳା�ାଇଥିବା ଏହ ି
ମ୍ୟାଚ୍  ନର ଟସ୍   ଜତି ି
ମାନଲସଆି ଫିଲ୍ଂି 
କରବିାକୁ େଷି୍ପର୍ ି

ନେଇଥିଲା। ପ୍ରରନମ 
ବ୍ୟାଟଂି କର ି ଭାରତ 

େଦି୍ଧ୍ଥାରତି ୨୦ ଓଭରନର 
୪ େିନକଟ ହରାଇ ୧୮୧ 

ରେ ସଂଗ୍ହ 
କ ର ି ଥି ଲ ା । 
ଏ ହ ା ପ ନ ର 

ବର୍ଥାନ�ାଗ ୁ ମ୍ୟାଚ୍   ବାଧାପ୍ରପ୍ତ 
ନହବା ଫଳନର ମାନଲସଆି ପାଇଁ ୫.୨ ଓଭରନର 

୪୭ ରେର ବଜିୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧା�୍ଥ୍ୟ କରା�ାଇଥିଲା। 
ଜବାବନର ମାନଲସଆି ୨ େିନକଟ ହରାଇ 
୧୬ ରେନର ସୀମତି ରହବିା ଫଳନର ପରାସ୍ 
ନହାଇଥିଲା। ମାନଲସଆି ପାଇଁ ମାସ ଏଲସିା 
ସବ୍ଥାଧିକ ଅପରାଜତି ୧୪ ରେ ସଂଗ୍ହ କରଥିିନଲ 
ଓ ଅେ୍ୟମାନେ ଦୁଇଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାର ି େଥିନଲ। 
ନବାଲଂିନର ଭାରତ ତରଫରୁ ଦୀପ୍ତ ି ଶମ୍ଥା ଓ 
ରାନଜଶ୍ୱରୀ ଗାଏକ୍ାଡ ନଗାଟଏି ନଲ�ାଏ େିନକଟ 
ଅକ୍ଆିର କରଥିିନଲ। 

ପ୍ରରନମ ବ୍ୟାଟଂି କରଥିିବା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 
ନମଘୋଙ୍କ ଅଦ୍ଧ୍ଥଶତକକୁ ବାଦନଦନଲ ନଶଫାଳୀ 
ବମ୍ଥା ୪୬ରେ (୨୯ ବଲ, ୧ ନଚୌକା, ୩ ଛକା), 
ରାଧା �ାଦବ ୮ ରେକର ି ଆଉଟ ନହାଇଥିନଲ। 
େିନକଟକପିର ବ୍ୟାଟର ରଚିା ନଘାର ୩୩ ଓ 
ଦୟାଲାେ ନହମଲତା ୧୦ ରେକର ି ଅପରାଜତି 
ରହଥିିନଲ। ନବାଲଂିନର ମାନଲସଆି ତରଫରୁ 
େିେନରେଡ ଦୁରାଇସଙି୍ମ ଓ େୁର ଦାେଆି ସୟିହୁାଦା 
୨ଟ ିନଲ�ାଏ େିନକଟ ଅକ୍ଆିର କରଥିିନଲ।

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର
ଭକୋରତ ୧୮୧/୪, ୨୦ ଓଭର (ନମଘୋ- ୬୯, 
ନଶଫଳୀ- ୪୬, ରଚିା- ୩୩*, ନହମଲତା- ୧୦*, 
େିେନରେଡ- ୨/୩୬, େୁର ଦାେଆି- ୨/୯)।
ମକୋସଲସ ଷିଆ (୪୭ ରନର ଟକୋସ୍ଗେଟ ୫.୨ ଓଭରସର) 
୧୬/୨, ୫.୨ ଓଭର (ମାସ ଏଲସିା- ୧୪*, ଦପି୍ତୀ- 
୧/୧୦, ରାନଜଶ୍ୱରୀ- ୧/୬)।

ମହଳିା 
ଟ-ି୨୦ 

ଏସଆି କପ

ମଙ୍ଗଳବକୋର, ୪ ଅସ୍ଟକୋବର, ୨୦୨୨
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ପ୍ୟାରସି୍  ,୩।୧୦(ଏନଜେ୍ସ)ି: ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶତି 
ଏଟପି ି Ñଙି୍କଙ୍ ନର ନ୍େ ନ�ଳାଳଙି୍କ ରାଜୁତ ି
ନଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ନ୍େ �ବୁ ନ�ଳାଳ ିକାନଲ୍ଥାସ 
ଆଲକାରାଜ ଶୀର୍ଥ ସ୍ାେନର ରହଥିିବା ନବନଳ 
ଅଭଜି୍ଞ ରାନଫଲ ୋଦାଲ ନଗାଟଏି ସ୍ାେ ଉପରକୁ 
ଉଠ ି ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାେନର ରହଛିନ୍।ି ନକାରଆି 
ଓପନ୍  ନର େରନେର କାନ୍ର ରୁଡ କ୍ାଟ୍ଥରନର 
ହାରବିା ଫଳନର ୋଦାଲ ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାେନର 
ରହଛିନ୍।ି ନଗାଟଏି ସ୍ାେ ତଳକୁ �ସ ିରୁଡ ତୃତୀୟ 
ସ୍ାେନର ରହଥିିବା ନବନଳ ରୁରଆିର ଡାେଲି 
ନମଦନଭନଦଭ ଚତୁର୍ଥ ଜମ୍ଥାେୀର ଆନଲଜାଣ୍ଡର ନୱେନରଭ ପଞ୍ଚମ, ଗ୍ୀସ୍  ର 

ଷ୍ଟଫିାନୋସ ସତିସପିାସ ରଷ୍ଠ, ସବଭିଆ ନୋଭାକ ନଜାନଭାଭଚି୍   
ସପ୍ତମ, ବ୍ନିଟେ କାନମରେ େୁର ିଅଷ୍ଟମ, ରୁରଆିନର ଆନନ୍ଦ୍ର ରୁନବ୍ଭ 
୯ମ ଓ ନପାଲାଣ୍ଡ ହୁବଟ୍ଥ ହୁକ୍ଥାଜ ୧୦ମ ସ୍ାେନର ରହଛିନ୍।ି 
ଡବ୍ଲୟ୍ୁଟ ଷିଏ Ñଙ୍ଷିଙ୍ଗଗ୍   : ସ୍ ଷିଆସଟ୍ ଶୀରଗେ ସ୍କୋନସର ସ୍ଷିର
ନସାମବାର ପ୍ରକାଶତି ଡବ୍୍୍ୟଟଏି Ñଙି୍କଙ୍ ନର ନପାଲାଣ୍ଡର ଇଗା 
ସ୍ୱଆିନଟକ ପବୂ୍ଥପର ି୧ େମ୍ବର ସ୍ାେନର ସ୍ରି ରହଛିନ୍।ି ଟୁ୍ୟେସିଆିର 
ଓେ୍ସ ଜାନବଉର ଦ୍ତିୀୟ, ଇନସ୍ାେଆିର ଆନେଟ ନକାଣ୍ଟନଭଟ ତୃତୀୟ, 
ନ୍ନ୍  ର ପଉଲା ବନଡାସା ଚତୁର୍ଥ, ନବଲରୁରର ଅରେିା ସାବାନଲଙ୍କା 
ପଞ୍ଚମ, ଆନମରକିାର ନଜସକିା ନପଗଲୁା ରଷ୍ଠ, ଗ୍ୀସ୍  ର ମାରଆି 
ସାକାର ିସପ୍ତମ, ଆନମରକିାର ନକାନକା ଗଫ ଅଷ୍ଟମ, ନରାମାେଆିର 

ସନିମାେ ହାନଲପ ୯ମ ଓ ରୋେ୍ସର କାନରାଲନି୍   ଗାସଭିଆ ୧୦ମ ସ୍ାେନର ରହଛିନ୍।ି 

ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ୨ୟ ବଜିୟଭାରତର କ୍ରମାଗତ ୨ୟ ବଜିୟ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତ ଥିରେ  ଅବଶ ଥିଷ୍ଟ ଭାେତଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତ ଥିରେ  ଅବଶ ଥିଷ୍ଟ ଭାେତ

ଇରାନୀ 
ଟ୍ରଫି

ନତଲ ଅଭଭି୍  ,୩।୧୦(ଏନଜେ୍ସ)ି: 
ଏଠାନର ନ�ଳା�ାଇଥିବା ଏଟପି ି
୨୫୦ ନତଲ ଅଭଭି୍   ଓପେନର ସବଭିୟା 
ସପୁରଷ୍ଟାର ନୋଭାକ ନଜାନକାଭଚି୍   
ଚାମ୍ପଅିେ ନହାଇଛନ୍।ି ଟପ୍   ସଡି୍   
ନଜାନକାଭଚି୍   ଫାଇୋଲ 
ମକୁାବଲିାନର ନକ୍ାଏସଆିର 
ମାରେି ଚଲିକିଙୁ୍କ 
୬-୩, ୬-୪ 
ନ ସ ଟ୍   ନ ର 
ପ ର ା ସ୍ 
କର ି ଚଳତି 
ନ ସ ସ େ ର 

ତୃ ତ ୀ ୟ 
ଟାଇଟଲ 
ହ ା ସ ଲ 

କରଛିନ୍।ି ଗତ 
ଜୁ ଲ ା ଇ ନ ର 
ସପ୍ତମ େିମ୍ବଲଡେ 
ଟାଇଟଲ ହାସଲ 
କରବିାପନର ନଜାନକାଭଚି୍   
ଏଠାନର ପ୍ରରମ ସଙି୍ଲ୍ସ 
ଇନଭଣ୍ଟନର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିନଲ। 
େୂଆ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରଥିିବାରୁ 
ନଜାନକାଭଚି �ସୁ ି ଜାହରି କରଛିନ୍।ି 

୨୧ଟ ି ଗ୍ାଣ୍ଡସା୍ମ ଟାଇଟଲ ହାସଲ 
କରଥିିବା ନଜାନକାଭଚି୍   ୮୯ତମ 
ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ଚଲିକି 
ଓ ନଜାନକାଭଚି୍   ଏଥିସହ ନମାଟ 
୨୧ରର ମହୁାଁମହୁ ିଁ ନହାଇଛନ୍।ି ଏଥିନର 

ନଜାନକାଭଚି୍   ୧୯ରର ବଜିୟୀ 
ନହାଇଛନ୍।ି ୟଏୁସ୍   ଓପନ୍   
ନ�ଳପିାର ି େଥିବା 
ନଜାନକାଭଚି୍  ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ି

ବଜିୟ ନବଶ୍   ମହତ୍ତ୍ୱ ର�ଛୁ।ି 
୩୫ ବର୍ଥୀୟ ନଜାନଭାଭଚି୍   

ଏନବ ଏଟପି ି ୫୦୦ ଅଷ୍ଟାୋ 
ଓପନ୍   ନ�ଳନିବ। ଏହ ି ଟୁର୍୍ଥାନମଣ୍ଟ 

ନସାମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ନହବ 
ଓ ଏଥିନର ବଶି୍ୱର ୧ େଂ ନ�ଳାଳ ି
ନ୍େର କାନଲ୍ଥାସ ଆଲକାରାଜ ଓ 
ରୁରଆିର ଡାେଲି 
ନମଦନଭନଦଭ 
ଅ ଂ ଶ ଗ୍ ହ ଣ 
କରନିବ।

  ତତଲ୍   ଅଭଭି୍   ଏଟପି ିଓପନ୍  

ଟାଇଟଲ ଜଥିତ ଥିରଲ ରଜାର�ାଭ ଥିଚ୍  

ରବାପାନ୍ା-ମ ଥିଡଲ�ୁପଙୁ୍ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ

ଏଠାନର ନ�ଳା�ାଇଥିବା ୧ ଲକ୍ଷ ୧୯ ହଜାର ୮୫୫ ଆନମରକିୀୟ ଡଲାର 
ପରୁସ୍କାର ରାଶ ିବଶିଷି୍ଟ ନତଲ ଅଭଭି୍   ଓପେ ଏଟପି ିଟୁର୍୍ଥାନମଣ୍ଟନର ଅଭଜି୍ଞ ଭାରତୀୟ 
ନ�ଳାଳ ିନରାହେ ନବାପାନ୍ା ଓ ତାଙ୍କ ଡଚ୍   ସାଥି ମାଟନେ ମଡିଲକୁପ ପରୁୁର ଡବଲ୍ସ 
ଇନଭଣ୍ଟନର ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ଟପ୍   ସଡି୍   ଏହ ି ଇନଣ୍ଡା- ଡଚ୍   ନ�ାଡ ି
ଫାଇୋଲ ମ୍ୟାଚ୍  ନର ୬-୨, ୬-୪ ନସଟ୍  ନର ତୃତୀୟ ସଡି୍   ନମକ୍ନିକାର ସାଣ୍ଟଆିନଗା 
ନଗାଞ୍ାନଲଜ ଓ ଆନଜ୍ଥଣ୍ଟେିାର ଆନ୍ଦ୍ରଆିସ ନମାଲନଟେଙୁି୍କ ପରସ୍ କର ି ଚାମ୍ପଅିେ 
ନହାଇଛନ୍।ି ଏଥିସହ ଚଳତି ନସସେନର ନବାପାନ୍ା ତୃତୀୟ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ହାସଲ 
କରଛିନ୍।ି ଏହାପବୂ୍ଥରୁ ୪୨ ବର୍ଥୀୟ ନବାପାନ୍ା େଜି ନଦଶର ରାମକୁମାର ରାମୋରେଙ୍କ 
ସହ ଆଡନିଲଡଓ ଓ ପନୁଣନର ଡବଲ୍ସ ଚାମ୍ପଅିେ ନହବାର ନଗୌରବ ଅଜ୍ଥେ କରଥିିନଲ।

ଏଟ ଥିପ ଥି 
Ñଙ୍ଥିଙ୍ଗ୍   ରରେଷ୍ଠ ୨ ସ୍ାନରେ ଆଲ�ାୋଜ, ନାଦାଲ

ଚତୁର୍ଥ ଦ ଥିବସରେ ଓଡ଼ଥିଶା�ୁ ୫ ପଦ�

ଦୀରନଶଙୁ୍ ଡବଲ୍   ସ୍ୱର୍୍ଥ
ଓଡ଼ଆି ସାଇକ୍ଷି୍ଟ ଦୀନେଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ନସାମବାର 
ଡବଲ୍   ସ୍ୱର୍୍ଥ ପଦକ ଜତିଛିନ୍।ି ସଭଭିନସସ୍   ଟମି୍  ରୁ 
ପ୍ରତେିଧିିତ୍ କରୁଥିବା ରାଉରନକଲାର ଦୀନେଶ ବ୍ୟକ୍ଗିତ 
ଓ ଟମି୍   ପରୁସଟି୍   ଇନଭଣ୍ଟନର ଏହ ି ସ୍ୱର୍ଭିମ ସଫଳତା 
ପାଇଛନ୍।ି ଉନଲେ�ନ�ାଗ୍ୟ, ଦୀନେଶ ବର୍୍ଥମାେ 
ଭାରତୀୟ ବାୟନୁସୋନର କା�୍ଥ୍ୟରତ ରହଛିନ୍।ି

୩୬ତମ ଜାତୀୟ କ୍ୀଡ଼ା

ସ୍ୱପା୍, ନୟନାଙୁ୍ ସ୍ୱର୍୍ଥ
  ତପାଲ୍   ତଭାଲ୍ଟତର ତରକର୍ଡ 
ଭାଙ୍ତିଲ ଶବି

ଅହମ୍ଦାବାଦ,୩।୧୦(ଏନଜେ୍ସ)ି: ଗଜୁରାଟନର 
ଚାଲଥିିବା ୩୬ତମ ଜାତୀୟ କ୍ୀଡ଼ର ଚତୁର୍ଥ 
ଦବିସନର ଏକାଧିକ ତାରକା ନ�ଳାଳ ି ସ୍ୱର୍୍ଥ ପଦକ 
ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ମହଳିା ନହପ୍ଟାରଲେ ଇନଭଣ୍ଟନର 
ମଧ୍ୟପ୍ରନଦଶର ସ୍ୱପା୍ ବମ୍ଥେ ସ୍ୱର୍ଭିମ ସଫଳତା ଅଜ୍ଥେ 
କରଛିନ୍।ି ନସହପିର ି ନକରଳ ମହଳିା ଲଙ୍ଜମ୍ପର 
େୟୋ ନଜମ୍ସ ୬.୩୩ମ.ି ଜମ୍ପ କର ି ସ୍ୱର୍୍ଥ ପଦକ 
ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ପରୁୁର ଡସି୍  କସ୍   ନ୍ା’ନର 
ପଞ୍ାବର କପି୍ଥାଲ ସଂି ୫୯.୩୨ମ ି ନ୍ା କର ି ସ୍ୱର୍୍ଥ 
ଜତିଛିନ୍।ି ଭାନରାନର୍ାଳେନର ମହରାଷ୍ଟ୍ରର ନକାମଲ 
ୋକାଲ ମହଳିା ୮୭ ନକଜ ି ବଗ୍ଥନର ସ୍ୱର୍୍ଥ ହାସଲ 
କରଛିନ୍।ି ପରୁୁର ନପାଲ ନଭାଲ୍ଟ ଇନଭଣ୍ଟନର 
ସଭଭିନସସ୍  ର ସବୁ୍ମେୟିମ ଶବି ୫.୩୧ମ ି ନଡଇ 
ସ୍ୱର୍୍ଥ ପଦକ ହାସଲ କରବିା ସହ ଜାତୀୟ ନରକଡ୍ଥ 
ଭାଙ୍ଛିନ୍।ି ପବୂ୍ଥରୁ ୫୩୦ମ ି ନରକଡ ଶବିଙ୍କ 
ୋମନର ହ ିଁ ଥିଲା।ପରୁୁର ୧୦,୦୦୦ମ ିନରସ୍  ନର ୨୮: 
୫୪. ୨୦ମ ିସମୟ ନେଇ ସଭଭିନସସ୍  ର ଗଲୁଭରି ସଂି 
ସ୍ୱର୍୍ଥ ଜତିବିା ସହ ଜାତୀୟ ନରକଡ୍ଥ ଭଙ୍ କରଛିନ୍।ି 
ନସହପିର ିମହଳିା ୧୦,୦୦୦ମ ିନରସ୍  ନର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 
ଜଞ୍ବିେୀ �ାଦବ ୩୩.୪୦. ୫୧ ମେିଟି ସମୟ 
ନେଇ ସ୍ୱର୍ଭିମ ସଫଳତା ଅଜ୍ଥେ କରଛିନ୍।ି ପଦକ 
ତାଲକିାନର ହରଆିଣାକୁ ପଛନର ପକାଇ ସଭଭିନସସ୍   
ଶୀର୍ଥ ସ୍ାେ ଦ�ଲ କରଛି।ି ୨୪ ସ୍ୱର୍୍ଥ, ୧୪ ନରୌପ୍ୟ ଓ 
୧୫ କାଂସ୍ୟ ସହ ସଭଭିସସ୍   ନମାଟ ୫୩ ପଦକ ହାସଲ 
କରଛି।ି ନସହପିର ିହରୟିାଣା ୨୨ ସ୍ୱର୍୍ଥ, ୧୬ ନରୌପ୍ୟ, 
୧୨ କାଂସ୍ୟ ସହ ନମାଟ ୪୬ ପଦକ ହାସଲ କରଛି।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୩।୧୦ (ସମସି): ୧୬ ବର୍ଥରୁ କମ୍   
କାଜା�ସ୍ାେ ହକ ି ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରନର ଏହାର 
ସପ୍ତାନହବ୍ୟାପୀ ନଟ୍ରେଂି କ୍ୟାମ୍ପପ୍   ଚଳତି ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଏହ ି ଅବସରନର ସ୍ାେୀୟ କଟି୍   ଓ 

କସି୍   ହକ ିଦଳ ସହ କାଜା�ସ୍ାେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍   
ନ�ଳଥିିଲା। ନସାମବାର କଟି୍   ହକ ି ଷ୍ଟାଡୟିମନର 
ନ�ଳା�ାଇଥିବା ଏହ ିମ୍ୟାଚନର ଘନରାଇ କଟି୍   ଓ କସି୍   
ଦଳ ୫-୦ ନଗାଲନର ବଜିୟୀ ନହାଇଛ।ି ମ୍ୟାଚ୍   ପନର 

କାଜା�ସ୍ାେର ଦଳର ନ�ଳାଳମିାନେ ଓଡ଼ଶିା କ୍ୀଡ଼ା 
ଓ �ବୁନସବା ବଭିାଗ, ଓଡ଼ଶିା ହକ ି ଆନସାସଏିସେ 
ଓ କଟି୍   ଓ କସି୍   ପକ୍ଷରୁ ନ�ାଗାଇ ଦଆି�ାଇଥିବା 
ସହାୟତାକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରଛିନ୍।ି

�ାଜାଖସ୍ାନ�ୁ ହୋଇଲା � ଥିଟ୍   ଓ � ଥିସ୍   ହ� ଥି ଦଳ

ସକୋବ ଷିସନନ ଷି 
ସମଘନକୋ

ଜୟସେବ 
ଉନକୋେ୍ତ୍  

ଶ୍ୀୟଙ୍କୋ ରଡ଼ଙ୍ଗୀ

  ମହଳିା ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍   
ରେବୃଆେୀ ୧୨ରେ 
ଭାେତ-ପା� ଥିସ୍ାନ ମ�ୁାବ ଥିଲା
ଦୁବାଇ,୩।୧୦(ଏନଜେ୍ସ)ି:ଆଇସସି ି ଦକ୍ଷଣି ଆରିେକାନର 
ଆନୟାଜେ ନହବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୩ ମହଳିା ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ର 
କା�୍ଥ୍ୟସଚୂୀ ମଙ୍ଳବାର ନଘାରଣା କରଛି।ି ନଫବୃଆରୀ ୧୨ନର 
ପାକସି୍ାେ ବପିକ୍ଷନର ମ୍ୟାଚ୍   ନ�ଳ ି ଭାରତ ଅଭ�ିାେ ଆରମ୍ଭ 
କରବି। ୧୦ଟ ି ଦଳକୁ ୨ଟ ି ଗରୁପ୍  ନର ବଭିକ୍ କରା�ାଇଛ।ି ଗରୁପ୍   
୨ନର ଭାରତ ସନମତ ପାକସି୍ାେ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ନେଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି ଓ 
ଆୟଲ୍ଥାଣ୍ଡ ସ୍ାେ ପାଇଛନ୍।ି ନସହପିର ି ଗରୁପ୍  -୧ନର ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆି, 
େୁ୍ୟଜଲିାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷଣି ଆରିେକା, ଶ୍ୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାନଦଶ ସ୍ାେ 
ପାଇଛ।ି ଏହ ି ବଶି୍ୱକପ୍   ନଫବୃଆରୀ ୯ରୁ ୨୬ ତାର�ି ମଧ୍ୟନର 
ନ�ଳା�ବି। 

ଇଂଲଣ୍ଡ ୪-୩ରେ ବ ଥିଜୟୀ
ଲାନହାର,୩।୧୦ (ଏନଜେ୍ସ)ି: ଅନ୍ମି ତରା ୭ମ ଟ-ି୨୦ନର 
ଭ୍ରମଣକାରୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ୬୭ ରେନର ପାକସି୍ାେକୁ ପରାସ୍ କରଛି।ି 
ପ୍ରରନମ ବ୍ୟାଟଂି କର ିଇଂଲଣ୍ଡ ନଡେିଡ୍   ମଲାେ (୭୮ ରେ) ଓ ହ୍ୟାର ି
ବରୁ କ୍ (୪୬)ଙ୍କ ଅପରାଜତି ଇେଂିସ ବଳନର ୨୦ ଓଭରନର ୩ 
େିନକଟ୍  ନର ୨୦୯ ରେ କରଥିିଲା। ଜବାବନର ଘନରାଇ ପାକସି୍ାେ 
ଶାନ୍   ମାସଦୁଙ୍କ ୫୮ ରେ ସନର୍ବେ ୮ େିନକଟ୍  ନର ୧୪୨ ରେ କରଥିିଲା।

ଓଡ଼ଷିଶକୋ ସରକୋଇଂ େଳ



ସମ୍ପ୍ରତ ି କୃଷ ି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରବିା ପାଇଁ ଅନେକ େୂଆ 
େୂଆ କୃଷ ିଉପକରଣ ବଜାରକୁ ଆସଲିାଣ।ି ନହନଲ ଏମତି ି
ଅନେକ କୃଷ ିଉପକରଣ ରହଛି ିରାହାର ଅଧÒକ ମଲୂ୍ୟ ପାଇଁ 

ସାଧରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପନଷେ କଣିବିା ସମ୍ଭବ େୁନହଁ। ନହନଲ ଏପର ି
ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଛନ୍ ି କାଶ୍ୀରର କୃଷ ି ନବୈଜ୍ାେକି ଡ. 
ମହମ୍ମଦ ମଜୁମଲି। ବର୍୍ଯମାେ ନସ ନସର- ଏ କଶ୍ୀର ୟେୁଭିସ୍ଯସଟି ି
ଅଫ୍  ଏଗ୍କିଲଚର ସାଇେ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନଟନକନାନଲାଜନିର କାର୍ଯ୍ୟରତ। 
ପଲିାଦେିରୁ ତାଙ୍କର କୃଷ ିପ୍ରତ ିରୁଚ ିରହଥିÒଲା। ନସ ଆଇସଏିଆର୍  
ପରୀଷୋନର ଉର୍ୀର୍୍ଯ ନହାଇ ପଏିଚ୍ ଡ ିନଶଷ କରଥିÒନଲ। ଏପରକି ି
ଡଏିସ୍ ଟ ି ସ୍କଲାରସପି୍  ନସ ପାଇଛନ୍।ି ବର୍୍ଯମାେ ଉଚ୍ଚଶଷିୋ ସହତି 
ନଛାଟ ନଛାଟ କୃଷ ି ଉପକରଣ ନସ ତଆିର ି କରୁଛନ୍।ି ପ୍ରଥମ 
ଥର ନସ ଶସ୍ା ପ୍ୟାଡ ି ଷ୍ଟ୍ର ଚପର େମି୍ଯାଣ କରଥିÒନଲ। ଏହାପନର 
ଭମମିକନ୍ାଷ୍ଟ ନମସେି, ଆପଲ ନଗ୍ଡର, ମଟର ପା୍ଣ୍ଟର, ଚଡି ି
ସଡି୍  ଏକ୍ସନରେକ୍ଟର, ନସୌରଚାଳତି କପାଛଡ଼ା ରନ୍ତ୍ର, ନଭଜନିଟବଲ 
ସଡିର, ମକାଛଡ଼ା ଆଦ ି ଅନେକ ରନ୍ତ୍ର ନସ ବକିଶତି କରଛିନ୍।ି 
ନସ ବୋଇଥÒବା ଏକ ଉପକରଣ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଥÒବା ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ 

ଅକମିଡ ଲଗାଇବା ପବୂ୍ଯରୁ ଜଳବାୟ ୁଉପନର 
ଅଧÒକ ଗରୁୁତ୍ବ ନଦବାକୁ ପନଡ଼। କାରଣ 
ଅଧÒକ ଗରମ ଥÒବା ସ୍ାେନର  ଅକମିଡ ଆନଦୌ 

ବଢ଼ପିାରେିଥାଏ। ନତଣ ୁ ପ୍ରଥନମ ସରୂ୍ଯ୍ୟକରିଣ 
ଭଲଭାନବ ପଡ଼ୁଥÒବା ସ୍ାେ ଚହି୍ନଟ କର ି ନସହ ି
ସ୍ାେନର କୁଣ୍ଡ ରଖନୁ୍।  କୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଖାଦ 
େନିଜ ପ୍ରସୁ୍ତ କରନୁ୍। ଅଧÒକ ଗରମ ପଡ଼ୁଥÒନଲ 
ନଟରାନକାଟା କୁଣ୍ଡ ବାଛପିାରନିବ।  ଏପରକି ି
ଝୁଲନ୍ା କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନରାଗ୍ୟ। ଗଛ 
ମଳୂରୁ ପେୁବ୍ଯାର ଖତ  ବଦଳାଇବା ଉଚତି। 

େସ୍ଯରୀରୁ ଏହାର ଚାରା କମିା୍ ଡାଳରୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ 
ଲଗାଇପାରନିବ।  ଏହ ିଫୁଲଗଛନର ପାଣ ିନଦବା 
ବଦଳନର େୟିମତି ପାଣ ିଛଞି୍ବିା ଦରକାର। 
ଏହାବାଦ୍   େୟିମତି ନରାଗପତ୍ର  ଉପନର େୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ରଖନୁ୍। ଏଥÒପାଇଁ  ତରଳ ଔଷଧ ସବୁଠୁ 
ଫଳପ୍ରଦ। ଏହାକୁ ସପ୍ାହନର ଦୁଇଥର ସଞି୍େ 
କରପିାରନିବ। ରଦ ିଚାହ ିଁନବ ନଜୈବକି ଖତ 
ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରପିାରନିବ। ନତନବ ଏହ ି
ଗଛ ବୃଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅଧÒକ ଖରା କମି୍ା ପାଣରି 
ଆବଶ୍ୟକତା େ ଥାଏ।

 ଗଭମିଣୀଗାଈମାେଙ୍କର ନଷେତ୍ରନର ଜ୍ବର ନହବାର ଅନେକ 
କାରଣ ରହଛି।ି ନତଣ ୁଅଭଜି୍ ଡାକ୍ରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସଠକି୍  
ଭାବନର ନରାଗ େରୂିପଣ କର ିଚକିତ୍ା ଠକି୍  ସମୟନର 
କରାେଗନଲ, ନସମାେଙ୍କର ଗଭ୍ଯେଷ୍ଟ ସହତି ନବନଳ ନବନଳ 
ମତୁୃ୍ୟବରଣ ମଧ୍ୟ କରଥିାଆନ୍।ି ନତଣ ୁନସମାେଙୁ୍କ ଅବନହଳା 
େ କର ିତୁରନ୍ ଅଭଜି୍ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍କମାେଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚକିତି୍ା 
କରାଇବା ଉଚତି। 

 ସମସ୍ୟା ଥÒନଲ ଜରୁଆ ଗଭମିଣୀ ଗାଈମାେଙୁ୍କ ୫୦ ଗ୍ାମ 
ସଙି୍ଗଡ଼ାହାର ପତ୍ର ରସ ସହ ୫୦ଗ୍ାମ୍  ମହୁ ମଶିାଇ 
ଦେିକୁ ଦୁଇଥର କର ିତେିଦିେି ଖାଇବାକୁ ନଦନଲ ଜ୍ବର 
କମରିାଇଥାଏ। ନସମାେଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ବାସ୍୍ୟକର ପରନିବଶ 
ସହ ଶଖୁÒଲା ସ୍ାେନର ବାନ୍ଧ ରଖÒ ଉଷମୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଓ 
ପଇିବାକୁ ଦଅିନୁ୍।

 ଜ୍ବର ଆକ୍ାନ୍ ଗଭମିଣୀ ଗାଈମାେଙୁ୍କ ସସୁ୍ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ 
ଦୂନରଇ ରଖନୁ୍।

  ଜ୍ବର ସମୟନର ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧା ରାଇଥÒବା ଗହୁାଳନର  ମଶାଧପୂ 
କମିା୍ ଅେ୍ୟ ଧଆୂଁ ଦଅିନୁ୍ ୋହ ିଁ। ଫଳନର ପ୍ରାଣୀର ଶାରୀରକି 
ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ରିବିା ସହତି ଅଣେଶି୍ବାସ ନହବାର ସମ୍ଭାବୋ 

ସଷୃ୍ଟ ିନହାଇଥାଏ।
  ଜ୍ବର ସମୟନର ଗଭମିଣୀ ଗାଈମାେଙ୍କର 

ନମରୁଦଣ୍ଡ, କାେମଳୂ, ଶଙି୍ଘ ଆଦନିର 
ନସାରଷି ନତଲ, କରଞ୍ଜ ନତଲ ଆଦ ି

ଲଗାନୁ୍ ୋହ ିଁ। ଏହା ନସମାେଙ୍କ 
ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା 

ବଢ଼ାଇ ନଦଇଥାଏ।

ଫସଲଚକ୍ର
ଲଗାତାର େରି୍ଦମିଷ୍ଟ  ଜମନିର 
ଚାଷ କରବିା ଦ୍ବାରା ଉତ୍ାଦେ 
ଏବଂ ଉତ୍ାଦକତା କମଥିାଏ। 
ନରାଗବ୍ୟାଧÒ ବୃଦ୍ଧ ପାଏ। 

ଜମରି ଉବ୍ଯରତା ହ୍ାସ ଆଦ ି
ଚାଷୀଙୁ୍କ ଷେତନିର ପକାଇଥାଏ। 

ଏଥÒପାଇଁ ଅନ୍ଃଚାଷ ଓ ମଶି୍ତି 
ଜରୁରୀ। ଖରଫିଋତୁନର 

ନସାୟାବନି୍  ବ୍ୟତୀତ ମକା, ବାଦାମ, 
ସରୂ୍ଯ୍ୟମଖୁୀ, ବାଜରା, ମଗୁ ଆଦ ିକରବିା 

ଉଚତି। ରବଋିତୁନର ଗହମ ସହତି 
ମଟର, ମସରୁ, ଚଣା, ନସାରଷି, ଅଳସୀ 

ଓ ପେପିରବିା ଲଗାଇପାରନିବ। ଏଥÒପାଇଁ 
ସ୍ରୂ୍୍ଯ ଜମକୁି ଚାରରୁି ପାଞ୍ ଭାଗ କର ିଫସଲଚକ୍ 

ଆପଣାଇ ଚାଷ କରବିା ଆବଶ୍ୟକତା। 

ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଗରୁୁତ୍ବ
କୃଷ ି ଉତ୍ାଦେ, ଭଣ୍ଡାରଣ, ପ୍ରକ୍ୟିାକରଣ, ପରବିହେ ଏବଂ 

ବପିଣେର ସଠକି୍  ବ୍ୟବସ୍ା କର ିଏଥÒନର େଷ୍ଟ ନହଉଥÒବା ୪୦ ପ୍ରତଶିତ 
ଉତ୍ାଦେକୁ ବଞ୍ାରାଇ ନହବ। ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର, ଗ୍ାଇଣ୍ଡଂି-ପ୍ୟାକଂି ଆଦ ି ସମସ୍ 

ବନ୍ାବସ୍ କରବିା ଜନଣ ଚାଷୀର କର୍୍ଯବ୍ୟ। 

ପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରରାକୃତକି ପରବିେଶ, ମଜୁର ିେୃଦ୍ଧ, 
ଅନଶି୍ତି ବମୌସମୁୀ ଓ ବରରାଗବପରାକ େୃଦ୍ଧ ଆଦ ି
ଅବନକ କରାରଣରୁ େର୍ତ୍ତମରାନ ସମୟବର ଚରାଷୀଙୁ୍ 
ଅବନକ ସମସ୍ୟରା ବଦଇ ଗତ ିକରେିରାକୁ ପଡ଼ୁଛ।ି 
ବତଣ ୁଏହ ିବକ୍ଷତ୍ରବର ଅଧÒକ ସବଚତନତରା ବହେରା 
ପରାଇଁ ଚରାଷୀଙୁ୍ ସ୍ରାରତ୍ତ ଉପରାୟବର ଚରାଷ କରେିରା 
ଦରକରାର। େୁନ୍ରା ଜଳବସଚନ, ବସୌର ଚରାଳତି ପମ୍ପ୍ , 
ଜରାତୀୟରା ପ୍ରରାଣୀ ପରାଳନ, ସମୟର ସଦୁପବ�ରାଗ, 
ପେୂତ୍ତ ବ�ରାଜନରା ଅନୁ�ରାୟୀ ଚରାଷ କରାମ କରେିରା  ଦ୍ବରାରରା 
ଚରାଷୀ ନଜିର ଆୟକୁ ଦ୍ବଗିଣୁତି କରପିରାରବିେ।   
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 ଧାେ ଫସଲ ଜଳମଗ୍ନ ନହାଇ ଷେତଗି୍ସ୍ ନହାଇଥÒନଲ, ତୁରନ୍ ସାର ପ୍ରନୟାଗ 
େ କର ିେୂଆ ପଲି ଆସବିା ପର୍ଯ୍ୟନ୍  ଅନପଷୋ କରନୁ୍।।

 ରୁଆ ଏବଂ ବୁଣା ଧାେନର ପାଣ ି ଜମ ି ରହନିଲ ନଲୌହ ବଷିାକ୍ତା ସଷୃ୍ଟ ି
ନହାଇପାନର। ଏହା ଦ୍ବାରା ଧାେ ନଚର େଷ୍ଟ ନହାଇ ପତ୍ର ହଳଦଆି 
ପଡ଼ରିାଏ ଓ ଭଲଭାନବ ବଢ଼ପିାନର ୋହ ିଁ। ଏପର ି ସ୍ନଳ ଜମରୁି ଜଳ 
େଷି୍ାସେ ବ୍ୟବସ୍ା କର ିଏକର ପ୍ରତ ି୧୦ କଗି୍ା. ପଟାସ ସାର ସହତି ୧୦ 
କଗି୍ା. ଜଙି୍କକ୍   ସଲ୍ ନଫଟ୍  ଓ ୨୧ ଶତକଡ଼ା ଅଣସୁାର ପ୍ରନୟାଗ କରନୁ୍

    ବାଇଗଣ ଫସଲନର ଫଳ ଏବଂ କାଣ୍ଡବନି୍ଧା ନପାକର ପରଚିାଳୋ ପାଇଁ 
ଏମାନମକଟୀେ ନବନଞ୍ଜାଏଟ @ ୬୦ଗ୍ାମ୍  କମିା୍ ସ୍ନିୋସାଡ @ ୭୦ ଗ୍ାମ୍  
ଏକର ପ୍ରତ ିପ୍ରନୟାଗ କରନୁ୍।କୃଷ

 ିପ
ରାଣ

ପିରା
ଗ ଏ ସପ୍ରାହ ପରାଇଁ ବକବତକ ପରରାମଶତ୍ତ…

େୁନ୍ରା ଜଳ ସଞି୍ଚନ
ସମ୍ପ୍ରତ ି କୃଷନିଷେତ୍ରନର େୂତେ ନକୌଶଳ ଓ ବଜି୍ାେକୁ 
ଉପନରାଗ କର ି ଚାଷ ପାଇଁ ବଷ୍ଯା ଜଳ ସଂଗ୍ହ କରବିା 
ଉଚତି। ଏହାବାଦ୍  ଅେ୍ୟ ବଧିÒ ଅନପଷୋ ବୁ୍ା ଜଳ ସଞି୍େ 
ପ୍ରଣାଳୀନର କମ୍  ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ବୁ୍ା ବୁ୍ା 
ନହାଇ ଜଳ ପଡ଼ବିା ଦ୍ବାରା ଅଧÒକ ପରମିାଣର ଚାଷ 
ନହାଇଥାଏ।

ପେୂତ୍ତ ବ�ରାଜନରା 
 ପବୂ୍ଯବଷ୍ଯର ପାଣପିାଗକୁ ନଦଖି ଚାଷ କରପିାରନିବ। 

ଜମରି ନକଉଁ ସ୍ାେନର ନକଉଁ ଫସଲ ଲଗାଇବା 
ଉଚତି ତାହାକୁ ଧ୍ୟାେ ନଦବା ଜରୁର।ି ପାଣପିାଗ ଭରି୍କି 
ନରାଜୋ ଅବଲମ୍େ କରନିବ। ଏହାବାଦ୍  ପ୍ରନତ୍ୟକ ଚାଷୀ 
ପ୍ରରକୁ୍ ିବଜି୍ାେ ଓ କୃଷ ିସଚୂୋ ପ୍ରସାରଣକୁ ଅେୁକରଣ କରବିା 
ଆବଶ୍ୟକ। 

 ବର୍୍ଯମାେ େୂଆ କସିମର ଫଳ ଉତ୍ାଦେ ସମ୍ଭବ ନହାଇପାରୁଛ।ି 
ନତଣ ୁଉନ୍ନତ କସିମର ଫଳ ଚାଷ କରପିାରନିବ। ନଛାଟ ଫାମ୍ଯନର ମଲଚଂି 
କମି୍ା ଟେଲ ଆଦ ିଆଧେୁକି ନକୌଶଳ ଜରଆିନର ବଷ୍ଯସାରା ଫଳଚାଷରୁ ଆୟକୁ 
ଦ୍ବଗିଣୁତି କରପିାରନିବ। ଉଭୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ାଦେ ଏବଂ ପରବିା ଉତ୍ାଦେ ଜରଆିନର ଚାଷୀ 
ଆଥ୍ଯକ ରୂନପ ମଜଭୁତ ନହାଇପାରନିବ। 

େଜରାର ଦର ଉପବର ନଜର
ନକଉଁ ଋତୁନର ନକଉଁ ପରବିାରର ଚାହଦିା ଅଧÒକ ରହଛି ିନସ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାେ ନଦବା ଦରକାର।  
ଅମଳ ନହବା ପନର ପେପିରବିାକୁ ତୁରନ୍ ବଜାରକୁ ପଠାଇନଦବା ଉଚତି।  ମଶି୍ତି ଚାଷ, 
ଜଳବାୟ ୁପରବିର୍୍ଯେ ଆଧାରତି ସ୍ାୟୀ ଫସଲ କରବିା  ଫଳପ୍ରଦ। ଆଧେୁକି ସଂରଷେତି ଚାଷ 
ରଥା, ପା୍ଷ୍ଟକି୍  ପାଲ, ପଲହିାଉସ, ନେଟ୍  ହାଉସ ଜରଆିନର ଚାଷରୁ ଅଧÒକ ଲାଭ ମଳୁିଛ।ି 
ଏହା ଜଳବାୟରୁ ପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଫସଲକୁ ସରୁଷୋ ପ୍ରଦାେ କନର। 

ବସୌରଚରାଳତି ପମ୍ର ସ୍ରାପନରା
 େରାରମ୍ରାର େଦୁି୍ୟତ୍  କରାଟ୍  ଚରାଷ କରା�ତ୍ତ୍ୟବର 

ସମସ୍ୟରା ସଷୃ୍ ିକରଥିରାଏ। ବତଣ ୁଏପର ିସ୍ତରୁି 
େର୍୍ତିେରାକୁ ବହବଲ ବସୌର ଚରାଳତି ପମ୍ର ସରାହରା�୍ୟ 
ବନଇ ନଜି ସେୁଧିରା ଅନୁସରାବର ବକ୍ଷତକୁ ଜଳ 

ବ�ରାଗରାଇପରାରବିେ। 
  ଚରାଷ ପରାଇଁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜରାତରି ପ୍ରରାଣୀପରାଳନ 

କରେିରା ଉଚତି। ଏହରାଦ୍ବରାରରା ଚରାଷକରା�ତ୍ତ୍ୟବର 
ଅଧÒକ ଖର୍ତ୍ତରାନ୍ତ ବହେରାକୁ ପବଡ଼ନରାହ ିଁ।  କରାରଣ 

ଜମବିର ରରାସରାୟନକି ସରାର େଦଳବର ପ୍ରରାଣୀଙ୍ 
ମତୂ୍ର ଓ ବଗରାେରରୁ ଉର୍ମ ଖରାଦ ପରାଇପରାରବିେ। 

ଭମ୍ତିକବମ୍ରାଷ୍ କମିର୍ା ଅନ୍ୟରାନ୍ୟ ଉପରାୟବର ଖତ ପ୍ରସୁ୍ତ 
ବହରାଇପରାରୁଛ।ି  ଦୁଗ୍ଧ େକି୍ର ିଦ୍ବରାରରା ଗ୍ରାମୀଣ ଚରାଷୀ ନଜିର ବଛରାର 

ବଛରାର ବଦୈନକି ଖର୍ତ୍ତ ତୁଲରାଇପରାରେିରାବର ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତ।ି  େର୍ତ୍ତମରାନ 
ବଗରାେର ମଧ୍ୟ ବରରାଜଗରାରର ମରାଧ୍ୟମ ପରାଲରଛି।ି ବତଣ ୁ
ବଗରାପରାଳନ ସହତି ବଛଳ,ି େତକ, କୁକୁଡରା ଓ ବମଣ୍ରା 
ଆଦ ିପରାଳେିରା ସେୁଠୁ ଲରାଭଜନକ।

ପ୍ରତକୂିଳ ପରବିେଶକୁ ସରାହରା

ସ୍ରାରତ୍ତ ଚରାଷସ୍ରାରତ୍ତ ଚରାଷ

କରାନୁ୍ଲ, ହଳଦୀ, ଝୁଡଙ୍ଗ, ବକରାଳଥ, ବସରାରଷି ଆଦ ି
ଚରାଷ କରୁଥÒେରା ବେବଳ ଦୀରତ୍ତ ୧୦ େଷତ୍ତ ବହେ ବସ 

ପନପିରେିରା ଚରାଷକୁ ଆପଣରାଇଛନ୍ତ।ି ଉନ୍ନତ ବକୌଶଳ 
େ୍ୟେହରାର କର ିବସ ଚରାଷ କରା�ତ୍ତ୍ୟରୁ ନଜିର ଆୟ େୃଦ୍ଧ ିମଧ୍ୟ  

କରପିରାରଛିନ୍ତ।ି କନ୍ଧମରାଳ ଜଲି୍ରାର, ଖଜୁରୀପଡ଼ରା େ୍ଲକ୍ ର ଦଳପଡ଼ରା 
ପଞ୍ଚରାୟତ ଅନ୍ତଗତ୍ତତ ଝରାମ୍ ିଗ୍ରାମର ସଞ୍ ୁକହଁର।   ବକରାେଚିରାଷବର 

ତରାଙ୍ର  ବେଶ୍  ଅଭଜି୍ଞତରା ରହଛି।ି ଏଥÒପରାଇଁ ତରାଙୁ୍ ଅଧÒକ ସହବ�ରାଗ 
କରଛି ିଆଇରଡିଏି ଫୁଲେରାଣୀ। ବତବେ ତରାଙ୍ର  ନୂଆ ନୂଆ କସିମର 

ଚରାଷ କରେିରାର ଆଗ୍ହକୁ ବଦଖÒ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟଚରାଷୀମରାବନ ମଧ୍ୟ ତରାଙୁ୍ 
ଅନୁକରଣ କରଛିନ୍ତ।ି 

ଏହ ି ଚାଷ କାମରୁ ହ ିଁ ନସ ତାଙ୍କ ପଲିାମାେଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗରୁୁତ୍ବ 
ନଦଇପାରୁଛନ୍।ି ବର୍୍ଯମାେ ପ୍ରାୟ ୨ ଏକର ଜମନିର  ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର 
ପେପିରବିା ଚାଷ କର ି ନସ ଭଲ  ନରାଜଗାର କରୁଛନ୍।ି ବନ୍ଧାନକାବ,ି 

ଫୁଲନକାବ,ି କଲରା, ନ୍ାକଲ,ି ମଠିାମକା, ନପାଟଳ ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ଶାଗ 
ଇତ୍ୟାଦ ି ଚାଷନର ତାଙ୍କ ଜମ ି ହସ ି ଉଠଥିାଏ । ଆଧେୁକି ପ୍ରଣାଳୀନର ଚାଷ 
କରବିା ପାଇ ଁ ତାଙୁ୍କ ଆଇଟଡିଏି, ଫୁଲବାଣୀ ତରଫରୁ ଉନ୍ନତ ିକସିମ ବହିେ, 

ନରେଲ,ି ନରେ, ପାୱାର ୱଡର ଅାଦ ିନରାଗାଇ ଦଆିରାଇଥÒଲା।  ଆଉ ଏଠାରୁ 
ତାଙୁ୍କ ନରେଲ ିପଦ୍ଧତନିର ଚାଷ କରବିା ପାଇ ଁତାଲମି ମଧ୍ୟ ଦଆିରାଇଥÒଲା।  

ଏହାର ସଠକି୍  ବ୍ୟବହାର କର ି ନସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ନ୍ାକଲ ି ଚାଷ 
କରବିାନର ସନୁରାଗ ପାଇଥÒନଲ। ପବୂ୍ଯରୁ ମଧ୍ୟ ମଠିାମକା ଓ କଟକିୀ 

ନପାଟଳ ଚାଷ କର ି ନସ ନବଶ୍  ଲାଭବାେ ନହାଇପାରଛିନ୍।ି  

ସଞ୍ଜ ୁ କୁହନ୍,ି ନରେଲ ି ପଦ୍ଧତ ି ଚାଷ ନରାଗୁ,ଁ 
ଲତାଜାତୀୟ ପେପିରବିା ଚାଷ କରବିାକୁ  
ନବଶ୍  ସହଜ ନହାଇଛ।ି  ଏଥÒପାଇଁ 
ଗଛଡାଳ ବା ରଞ୍ଜା ନଦବାକୁ ପନଡ଼ୋହ ିଁ। 
ଏକାଧାରାନର  ନରେଲ ି ପଦ୍ଧତ ି ଚାଷ ପାଇଁ 
ଉତ୍ାଦେଷେମ ବୃଦ୍ଧପିାଇଛ।ି ନତୈଳବୀଜ 
ଚାଷ  ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନରାଜଗାରକୁ ଦ୍ବଗିଣୁତି 
କରଥିÒବା ନସ କୁହନ୍।ି  ଫସଲର ନଦଖାରଖା 
ପାଇ ଁନସ ସବୁନବନଳ ତତ୍ର। ନରାଗନପାକ 
େୟିନ୍ତ୍ରଣ ନହଉ କମିା୍ ସଠକି୍  ସମୟନର 
ଜମନିର ସାରପ୍ରନୟାଗ କରବିା ଦାୟତି୍ବକୁ 
ନସ ସଚୁାରୁରୂନପ ତୁଲାଇଥାନ୍।ି ତାଙ୍କର କର୍୍ଯବ୍ୟେଷି୍ା ଅେ୍ୟ ଚାଷୀମାେଙ୍କ ପାଇଁ 
ଉଦାହରଣ ସଷୃ୍ଟ ିକରଛି।ି  ତାଙ୍କ ଜମନିର ଫଳୁଥÒବା ପେପିରବିାକୁ ନସ ଲାଇେପଡ଼ା, 
ମାଧପରୁ, ଖଜୁରୀପଡ଼ାନର ବକି୍ ିକରନ୍।ି ଗ୍ାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜଙୁ୍କ ପାଖରୁ ପରବିା 
କଣି ି େଅିନ୍।ି ଫସଲର ଜଗାରଖା ପାଇ ଁ ନସ ନସଠାନର କୁଡଆିଟଏି କରଛିନ୍।ି 
ନତନବ କନରାୋ ସମୟନର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅଧÒକ ଆୟ ନହାଇଥÒଲା। 

ରପି�ୋର୍ଟ: ସଦୋଶବି �ୋତ୍ର,ଫୁଲବୋଣୀ 

ବର୍୍ଯମାେ ଅନେକ କସିମର 
ଶସ୍ୟ ବଲୁିପ୍ ନହବା 
ଅବସ୍ାନର ଥÒବା ଅେୁଭବ 

କର ିହମିାଚଳ ମଣ୍ଡ ିଜଲି୍ା, ୋଞ୍ଜ ଗ୍ାମର ନେକରାମ 
ଶମ୍ଯା ୪୦ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କର ିବୋଇଛନ୍ ି 

‘ବହିେ  ବ୍ୟାଙ୍କ’।  ଆଉ ଏଥÒରୁ ନସ  ସାରା ନଦଶର 
ନଲାକଙୁ୍କ ପହଞ୍ାଇ ପାରୁଛନ୍।ି  ବର୍୍ଯମାେ ସଦୁ୍ଧା ନସ ପ୍ରାୟ 

୧୦ ହଜାର ଚାଷୀଙୁ୍କ ବୀଜ ବାଣ୍ଟ ିସାରଛିନ୍।ି ବୀଜ ସଂଗ୍ାହକ 
କାମ ନସ ୧୯୯୨ନର ଆରମ୍ଭ କରଥିÒନଲ। ଏହ ିସମୟନର 

ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ବୀଜ ସ୍ାେନର ନଦଶୀ ବହିେ ବ୍ୟବହାର 
ଅଧÒକ କରଥିÒନଲ। ଏହାପନର ନଦଶୀ ବହିେ ପ୍ରତ ିତାଙ୍କର ଆଗ୍ହ 

ବଢ଼ଥିÒଲା। ନତଣ ୁନଦଶୀ ବହିେନର ନସ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍।ି  
ନସ ନପାଷକତର୍୍ବ ଭରା ନକାଦା, କାଉଣୀ, ବାଜରା, ରଅ, ମସରୁ, 

ରାମଦାୋ, ଚାର ିକସିମର ଧାେ, ପାଞ୍ ପ୍ରକାରର ଗହମ, ଚାର ିପ୍ରକାରର 
ମକା, ତେି ିପ୍ରକାର ଜଅ, ରାଜ୍ ମା, ନସାୟାବନି୍ , ଡାଲ ିଆଦ ିସଂଗ୍ହ କର ି
ନସ ବହିେ ବ୍ୟାଙ୍କ କରଛିନ୍।ି ଏହାକୁ ନସ ମାଗଣାନର ଚାଷୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦାେ 
କରନ୍।ି ନମାଟା ଶସ୍ୟ ପ୍ରତ ିସନଚତେତା କରାଇବା ଉନର୍ଦଶ୍ୟନର ନସ 
ବଭିନି୍ନ ଡାକ୍ରଙ୍କ ସାହାର୍ୟ ନେଇଛନ୍।ି ଏଥÒପାଇ ଁନସ ଅନେକ ଗାଁନର 
ଡାକ୍ରଙ୍କ ସହ କ୍ୟା୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍।ି ତାଙ୍କର ଏପର ିଅଭେିବ କାର୍ଯ୍ୟନର 
ସାହାର୍ୟ କରନ୍ ିତାଙ୍କ ପତ୍ୀ । ନମାଟା ଶସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନଜୈବକି 
ଉପାୟନର  ଚାଷ କରନ୍।ି ଏହ ିଚାଷ ପାଇ ଁକମ୍  ପାଣରି 
ଆବଶ୍ୟକତା ନହଉଥÒବା ନବନଳ   ଅୋବୋ ଘାସ େ 
ବଢ଼ବିା ସହ ଫସଲନର ନରାଗନପାକ େୟିନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ।

ଗଭ୍ତିଣୀ ଗରାଈଙ୍ 
ଜ୍ବର ଉପଚରାର

ଗଭ୍ତିଣୀ ଗରାଈମରାନଙୁ୍ ଜ୍ବର ବହରାଇଥÒବଲ, ବସମରାନଙ୍ର 
କରାନମଳୂ, ପଛଲରାଞ୍ ଏେଂ ଶରୀର ଉଷମୁ ଲରାଗଥିରାଏ। 

ଏହରାସହତି ପ୍ରରାଣୀଙ୍ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଖରାଇେରା କମରାଇବଦେରା, 
ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ରାଦନ ହ୍ରାସ ପରାଏ, ଆଖÒରୁ ପରାଣ ିଗଡ଼େିରା, ବପର 

ଫୁଲ�ିେିରା, ପରାକୁଳ ିନ କରେିରା , ଝରାଡ଼ରା, ପରସି୍ରା ଠକି୍  ଭରାେବର 
ନ ବହେରା, ବଗରାରଏି ସ୍ରାନବର ଠଆି ବହରାଇ କମିର୍ା ବଶରାଇ 

ରହେିରା ଆଦ ିଲକ୍ଷଣ ପରପି୍ରକରାଶ ରରଥିରାଏ। ବତଣ ୁଗଭ୍ତିଣୀ 
ଗରାଈମରାନଙୁ୍ ଜ୍ବର ବହରାଇଥÒବଲ ବସମରାନଙୁ୍ �ବଥଷ୍ େଶି୍ରାମ 

ବଦେରା ସହ େରାହରାରକୁ ଚରେିରା ପରାଇଁ ଛରାଡ଼ନୁ୍ତ ନରାହ ିଁ। 

େଲୁିପ୍ ଶସ୍ୟର ସଂଗ୍ରାହକ

ଚରାଷୀଙ୍ କରାମ ସହଜ କରୁଛ ି
ମହମ୍ମଦଙ୍ େକିଶତି �ନ୍ତ୍ର 

ପାଇଁ ନବଶ୍  ଉପନରାଗୀ। ଏହା ସ୍ବୟଂଚାଳତି ନମସନି୍  ରାହା ଛତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ରୁ ଭୁସ ି ଏବଂ 
ମଞ୍ଜକୁି ଭରବିା କାମ କରଥିାଏ। ନସ ବକିଶତି କରଥିିବା ଏକ ରନ୍ତ୍ରନର ମକାକୁ ଗଣୁ୍ଡ 
କରରିାଇହୁଏ। ରାହା ପଶଚୁାରା ପାଇଁ ନବଶ୍  ଫଳପ୍ରଦ। ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଳର ସମସ୍ ଚାଷୀ 
ଭାଇ  ନସମାେଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଷିୟନର ମହମ୍ମଦଙୁ୍କ ପଚାର ିବୁଝନ୍।ି

ଅକ୍ତିଡ୍  
ଲଗରାଉଥÒବଲ

ନୂଆ କସିମର ଚରାଷ ନୂଆ କସିମର ଚରାଷ 
କର ିଚର୍ତ୍ତରାବର କର ିଚର୍ତ୍ତରାବର ସଞ୍ୁସଞ୍ୁ

ମଙ୍ଗଳବୋର
୪ ଅପ୍ଟୋବର, ୨୦୨୨



ଗଆୁହାଟୀ, ୩।୧୦ (ଏଜେନ୍ ସି): 
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ 
ଜରାହ ସିତ ଶରା୍ ତାଙ୍କ କ୍ ସିଜକଟ୍   
କ୍ାର ସିୟରଜର ଆଉ ଏକ 
ରାଇଲଖଣୁ୍ଟ ହାସଲ କର ସିଛନ୍ସି। 
ଭାରତର ପ୍ରଥର ଜଖଳାଳସି 
ଭାଜେ ଜସ ଟ ସି-୨୦ ଫରା୍ଟ୍   
(ୋତୀୟ, ଅନ୍େ୍ାତୀୟ ଓ 
ଲସିଗ୍   ଭ ସିତ୍ ସିକ)ଜର ୪୦୦ 
ର୍ାଚ୍   ଜଖଳସିୋର ଜସୌଭାଗ୍ 
ଲାଭ କର ସିଛନ୍ସି। ଦକ୍ ସିଣ 
ଆଫ୍ସିକା େ ସିପକ୍ଜର ରେସିୋର 
ଏଠାଜର ଜଖଳାଯାଇଥିୋ 
ଦ୍ ସିତୀୟ ର୍ାଚ୍   ଅେସରଜର 
ଜରାହ ସିତ ଏହ ସି ରାଇଲଖଣୁ୍ଟ 
ଛୁଇଁଛନ୍ସି। ‘ହ ସିଟ୍  ର୍ାନ’ 
ଭାଜେ ପର ସିଚ ସିତ ଜରାହ ସିତ 
ଭାରତ ପକ୍ରୁ େତ୍୍ରାନ 

ସଦୁ୍ା ୧୪୧ ଅନ୍େ୍ାତୀୟ ଟ ସି-୨୦ 
ର୍ାଚ୍   ଜଖଳସିସାର ସିଛନ୍ସି। ଜସହ ସିଭଳସି 
ଆଇପ ସିଏଲ୍  ଜର ରରୁ୍ାଇ ଇଣ୍ସିଆନ୍ ପାଇଁ 
ଜରକର୍ ୧୯୧ ର୍ାଚ୍   ଏେଂ ଜରକାନ 
ଚାେସ୍ ପକ୍ରୁ ୪୭ ର୍ାଚ୍  ଜର ଜସ 
ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିତ୍ୱ କର ସିଛନ୍ସି। ଘଜରାଇ 
କ୍ ସିଜକଟ୍  ଜର ରରୁ୍ାଇ ପାଇଁ ୧୭, 
ଇଣ୍ସିଆ-ଏ ପାଇଁ ୨ଥର ଓ ଅନ୍ାନ ୨ଟ ସି 
ର୍ାଚ୍   ଜଖଳସିଛନ୍ସି।

େ ସିଶ୍ୱଜର ଓଭରଅଲ୍   ସେ୍ାଧିକ ଟ ସି-
୨୦ ର୍ାଚ୍   ଜଖଳସିୋଜର ଜେଷ୍ଟଇଣ୍ସିେର 
କାଇରନ ଜପାଲାର୍ ସେ୍ାଜରେ ରହ ସିଛନ୍ସି। 
ତାଙ୍କ ନାରଜର ୬୧୪ ର୍ାଚ୍   ଲ ସିପ ସିେଦ୍ 
ରହ ସିଛ ସି। ଜସହ ସିଭଳସି କ୍ ସିସ୍   ଜଗଲ୍   ୪୬୩, 
ଜସାଏେ ରଲସିକ ୪୮୧ ଓ ଜରଭସିଡ୍   
ର ସିଲର ୪୦୩ ର୍ାଚ୍   ଜଖଳସି ଏହ ସି 
ତାଲସିକାଜର ୨ୟରୁ ୪ଥ ୍ ସ୍ାନ ରଧ୍ୟଜର 
ରହ ସିଛନ୍ସି।
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1616 ମଙ୍ଗଳବାର, ୪ ଅକ୍ଟାବର, ୨୦୨୨

୪୦୦ ଟ-ି୨୦ କେଳବିୋକର କରୋହତି ପ୍ରଥମ ଭୋରତୀୟ

ଇଜ୍ାର,୩।୧୦(ଏଜେନ୍ ସି): ସ୍ାନୀୟ ଜହାଲକାର 
ଷ୍ଟାରସିୟରଜର ରଙ୍ଗଳୋର ଭାରତ ଓ ଭ୍ରରଣକାରୀ 
ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ରଧ୍ୟଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ସିର ଟ ସି-
୨୦ ର୍ାଚ୍   ଜଖଳାଯ ସିେ। ପ୍ରଥର ଦୁଇଟ ସି ର୍ାଚ୍   େସିତ ସି 
୨-୦ଜର ଅରେଣୀ ଜହୋ ସହ ଭାରତ 
ଆଗଆୁ ସ ସିର ସିେ ହାଜତଇ ଜନଇଥିୋରୁ 
ଏହ ସି ର୍ାଚ୍  ର ଗରୁୁତ୍ୱ କର ସିଛ ସି। ଏହ ସି ର୍ାଚ୍   
େସିତ ସି ଭାରତ ୩-୦ଜର ସ ସିର ସିେ କ୍ ସିନ୍   ସଇୁପ୍   
କର ସିୋକୁ ପ୍ରୟାସ କର ସିେ। ଭାରତ ଦୁଇ 
ତାରକା େ୍ାଟର େ ସିରାଟ ଜକାହଲସି ଓ 
ଜଲାଜକଶ ରାହୁଲଙୁ୍କ େ ସିଶ୍ାର ଜଦଇଛ ସି। 
ଏ ଜନଇ ଭାରତୀୟ କ୍ ସିଜକଟ କଜଣ୍ଟରୋଲ 
ଜୋର୍ (େ ସିସ ସିସ ସିଆଇ) ତରଫରୁ ସଚୂନା 
ଦ ସିଆଯାଇଛ ସି। ଆଗକୁ ଆଜୟାେନ 
ଜହୋକୁ ଥିୋ ଟ ସି-୨୦ େ ସିଶ୍ୱକପ୍   
ଜଖଳସିୋକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଜକଟାେର ୬ରୁ ରରୁ୍ାଇରୁ 
ଅଜ୍ରେଲସିଆ ଯାତ୍ା କର ସିେ।

ଜକାହଲସିଙ୍କ ସ୍ାନଜର ଷ୍ଟାଣ୍ୋଇ ଭାଜେ େ ସିଶ୍ୱକପ୍   
ଦଳଜର ସାର ସିଲ ଜହାଇଥିୋ ଜଶ୍ୟାସ ଆୟର ଏହ ସି 
ର୍ାଚ୍   ଜଖଳସିୋ ଆଶା କରାଯାଉଛ ସି। ଜସହ ସିପର ସି 
ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ାନଜର ସଯୂ୍୍କୁରାର ଯାଦେ କ ସିର୍ା ଋଷଭ 
ପନ୍ ଅଧିନାୟକ ଜରାହ ସିତ ଶର୍ାଙ୍କ ସହ ଇନ ସିଂସ ଓପନ 
କର ସିଜେ। ଚଳସିତ ସ ସିର ସିେଜର ଜକୌଣସ ସି ର ସିେଭ ୍େ୍ାଟର 
ନଥିୋରୁ ଶାହାୋେ ଅହମ୍ମଦ, ରହମ୍ମଦ ସ ସିରାେ 
କ ସିର୍ା ଉଜରଶ ଯାଦେଙୁ୍କ ଏହ ସି ର୍ାଚ୍  ଜର ଜଖଳସିୋର 
ସଜୁଯାଗ ର ସିଳ ସିପାଜର। େଜଷ ୍ ତଜଳ ୟନୁାଇଜଟର 
ଆରେ ଏର ସିଜରଟ୍ (ୟଏୁଇ)ଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ ଗତ ଟ ସି-୨୦ 
େ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଜର ଭାରତ ଆଗଆୁ େ ସିଦାୟ ଜନଇ ଜେଶ୍   

ସରାଜଲାଚସିତ ଜହାଇଥିଲା। ଇତ ସିରଧ୍ୟଜର ଭାରତୀୟ 
େ୍ାଟ ସିଂ ଲାଇନ୍   ଜେଶ୍   ଶକ୍ ସିଶାଳୀ ରୂପ ଜନଇ ସାର ସିଛ ସି। 
ପ୍ରାୟ ସେୁ େ୍ାଟର ସ୍ାନ େୋୟ ରଖିଥିୋ ଜେଜଳ 
ଜସରାନଙ୍କ ଆଭସିରଖୁ୍ଜର ସକାରାତ୍ମକ ପର ସିେତ୍ନ୍ 

ଆସ ସିଛ ସି। ରାହୁଲଙ୍କ ସଜରତ ଭାରତର ଟପ୍  -୩ 
େ୍ାଟରଙ୍କ ୍ରୋଇକ ଜରଟ୍  ଜର ଉନ୍ନତ ସି ଆସ ସିଛ ସି। ଜକାହଲସି 
ଫର୍କୁ ଜଫର ସିୋ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ େଡ଼ କଥା। ଗତ 
ଏସ ସିଆ କପ୍  ଜର ଜକାହଲସି ଜଗାଟ ସିଏ ଶତକ, ୩ଟ ସି 
ଅଦ୍୍ଶତକ ସହ ୧୪୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ ୍ରୋଇକଜରଟ୍  ଜର ରନ 
ସଂରେହ କର ସିଛନ୍ସି। ଜସହ ସିପର ସି ଅଜ୍ରେଲସିଆ ଓ ଦକ୍ ସିଣ 
ଆଫ୍ସିକା େ ସିପକ୍ଜର ଜରାହ ସିତ ପ୍ରଭାେୀ େ୍ାଟ ସିଂ ପ୍ରଦଶ୍ନ 
କର ସିଛନ୍ସି। ୩୬୦ ରସିରେୀ େ୍ାଟର ଭଜେ େଣାଥିୋ 
ସଯୂ୍୍କୁରାର ଯାଦେ ଟ ସି-୨୦ ଫର୍ାଟ୍  ଜର େଜଣ େଡ଼ 
ତାରକା ଭାଜେ ଉଭା ଜହାଇଛନ୍ସି। ଦୀଜନଶ କାତ୍୍ତିକ 
ରଧ୍ୟ େେରଦସ୍ତ ଫର୍ଜର ରହ ସିଛନ୍ସି ଓ ଫସିନ ସିସର ଭୂର ସିକା 

ନ ସିେ୍ାହ କର ସିୋକୁ େ୍ରେଅଛନ୍ସି। ଯଦସିଓ ଚଳସିତ ସ ସିର ସିେଜର 
ପନ୍ ଏପଯ୍୍ନ୍ େ୍ାଟ ସିଂ କର ସିନାହାନ୍ ସି ତାଙ୍କ ଆକ୍ରଣାତ୍ମ 
େ୍ାଟ ସିଂ ଜଶୈଳୀ ଜନଇ ସରଜସ୍ତ ଅେଗତ ଅଛନ୍ସି। 

ଜୋଲସିଂ ଭାରତୀୟ ଟ ସିମ୍   ର୍ାଜନେଜରଣ୍ଟ ପାଇଁ 
ଚ ସିନ୍ା ସଷୃ୍ଟ ସି କର ସିଛ ସି। ତାରକା ଦରୁ ତ ଜୋଲର 
ଯଶପ୍ରୀତ େୁରରା ଇଞ୍ରୁ ସି କାରଣରୁ ଏହ ସି 
ସ ସିର ସିେ ସହ େ ସିଶ୍ୱକପରୁ ୋଦ୍   ପହ ସିଛନ୍ସି। 
ନୂଆ ଓ ପରୁୁଣା େଲଜର ଅଶ୍ଦୀପ 
ସ ସିଂ ପଭାେୀ ସାେ୍ସ୍ତ ଜହାଇଥିଜଲ 
ରଧ୍ୟ ରହଙ୍ଗା ସାେ୍ସ୍ତ ଜହାଇଛନ୍ସି। 
ଜୋଲସିଂଜର ଜଭର ସିଏସନ ରଖଥୁିୋ ହଶ୍ଲ 
ପଜଟଲ ଜସଜତଟା ପ୍ରଭାେୀ ପ୍ରଦଶ୍ନ 
କର ସିନାହାନ୍ ସି। ର ସିର ସିଲ ଓଭରଜର ଅଭସିଜ୍ଞ 
ସ୍ ସିନର ରେସିଚନ୍ଦ୍ରନ୍  ଅଶ୍ୱ ସିନ େ୍ାଟ୍ର୍ାନଙୁ୍କ 
ଜରାକ ସିୋ ସହ େସିଜକଟ ହାସଲ କର ସିଜେ 

ଜୋଲସି ଆଶା କରାଯାଉଛ ସି। ସ୍ ସିନର ଅକ୍ର ପଜଟଲ 
ଜେଶ୍   ଦମ୍  ଦାର ପ୍ରଦଶ୍ନ କର ସିଛନ୍ସି। 

ଅପରପକ୍ଜର ସ ସିର ସିେ ହାତଛଡ଼ା କର ସିଥିୋ ଦକ୍ ସିଣ 
ଆଫ୍ସିକା ଏହ ସି ର୍ାଚ େସିତ ସି ସାନ୍ତ୍ୱନାରଳୂକ େ ସିେୟ ହାସଲ 
କର ସିୋ ଲକ୍୍ଜର ରହ ସିଛ ସି। ଦ୍ ସିତୀୟ ର୍ାଚ୍  ଜର ଜରଭସିର 
ର ସିଲର ଓ କ୍ ସିଣ୍ଟନ ରସିକକ୍   େେରଦସ୍ତ େ୍ାଟ ସିଂ କର ସିଥିଜଲ 
ରଧ୍ୟ ଦଳକୁ େସିତାଇ ପାର ସି ନଥÒଜଲ। ଜୋଲସିଂଜର 
ଭ୍ରରଣକାରୀ ଜୋଲର ଜେଶ୍   ରହଙ୍ଗା ସାେ୍ସ୍ତ 
ଜହାଇଥିଜଲ। ର୍ାଚ୍   ହାଇଜ୍ାର ସିଂ ଜହେ ଓ କାକର 
ସରସ୍ା କାରଣରୁ ଟସ୍   ନ ସିର୍୍ାୟକ ଭୂର ସିକା ଜନେ ଜୋଲସି 
ଆଶା କରାଯାଉଛ ସି। 

ସରିଜି କ୍ନି୍   ସଇୁପ୍   ଲକ୍ଷ୍ୟରର ଭାରତ

ଟ-ି୨୦ ବଶି୍ୱ�ପ୍  ରୁ 
ବୁମ୍  ରୋ ଆଉଟ୍  

କେଳ ଆରମ୍ଭ : ରାତ ି୭ଟା     ପ୍ରସାରଣ : ଷ୍ାର କ୍ାଟ୍ଟ୍ସ କେଟ୍  ୱ୍୍ସ

  ଇର୍ାରେସଆି ଫୁଟ୍ ବଲ୍  
ଷ୍ାଡୟିମରର ଦଳାଚକଟା

ମତୃ�ଙ୍ ମଧ୍ୟକର 
୩୨ ଶଶିୁ
ଇଷ୍ଟ ୋଭା, ୩।୧୦ (ଏଜେନ୍ ସି): 
ଇଜଣ୍ାଜନସ ସିଆର ରଲାଙ୍ଗର କଞ୍ରୁୁହାନ 
ଫୁଟେଲ୍   ଷ୍ଟାରସିୟରଜର ଶନସିୋର 
ଜହାଇଥିୋ ଭୟଙ୍କର ଦଳାଚକଟାଜର 
ଜରାଟ୍   ୧୨୫ େଣଙ୍କ ରତୁୃ୍ ଘଟ ସିଥିଲା। 
ଜଯଉଁଥିଜର ୩୨ େଣ ଶ ସିଶ ୁ ରହ ସିଥିୋ 
ସ୍ାନୀୟ ରହ ସିଳା ସଶକ୍ସିକରଣ ଓ 
ଶ ସିଶେୁ ସିକାଶ ରନ୍ତ୍ରଣାଳୟର େଜଣ 
ଅଧିକାରୀ ସଚୂନା ଜଦଇଛନ୍ସି। ଅଧିକାଂଶ 
ଶ ସିଶଙୁ୍କ େୟସ ୩ରୁ ୪ େଷ୍ ଜହେ 
ଜୋଲସି େଣାପଡ଼ସିଛ ସି। ଜସହ ସିଭଳସି ସ୍ାନୀୟ 
ପଲୁ ସିସ ରଖୁ୍ଙୁ୍କ େହ ସିଷ୍ାର କରାଯାଇଛ ସି। 
ଇଷ୍ଟ ୋଭା ପଲୁ ସିସ ରଧ୍ୟ ଏହାର 
୯େଣ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ନ ସିଲର୍ ସିତ କର ସିଛ ସି। 
ଉଜଲେଖଜଯାଗ୍, ଇଜଣ୍ାଜନସ ସିଆର ଟପ୍   
ଲ ସିଗ୍   ଫୁଟ୍  େଲ ପ୍ରତ ସିଜଯାଗ ସିତାଜର ଶନ ସିୋର 
ଦୁଇ ପାରମ୍ପର ସିକ ପ୍ରତ ସିଦ୍ନ୍ଦୀ ପଜସ୍ୋୟା 
ସରୁୋୟା ଓ ଆଜରରା ଏଫ୍  ସ ସି ରଧ୍ୟଜର 
ର୍ାଚ୍   ଅନୁଷ୍ ସିତ ଜହାଇଥିଲା। ଏଥିଜର 
ଘଜରାଇ ପଜସ୍ୋୟା ସରୁୋୟା ଦଳ 
୨-୩ ଜଗାଲଜର ପରାେସିତ ଜହାଇଥିଲା। 
ଏହାପଜର ଘଜରାଇ ପ୍ରଶଂସକ ପଡ଼ସିଆ 
ରଧ୍ୟକୁ ପଶ ସି ଗଜଣ୍ାଜଗାଳ ସଷୃ୍ଟ ସି 
କର ସିଥିଜଲ। ଜଯଉଁଥିଜର ୋଧ୍ୟଜହାଇ 
ପଲୁ ସିସ ଲାଠ ସିଚାଳନା ସହ ଲୁହେୁହା ଗ୍ାସ 
ପ୍ରଜୟାଗ କର ସିଥିଲା। ଫଳଜର ଦଳାଚକଟା 
ଘଟ ସି ୧୨୫ େଣଙ୍କ ରତୁୃ୍ ଘଟ ସିଥିଲା।

ନୂ ଆ ଦସି ଲେ ୀ , ୩ । ୧ ୦ ( ଏ ଜ େ ନ୍ ସି ) : 
ଅଜ୍ରେଲସିଆଜର ଆସନ୍ା ୧୬ ତାର ସିଖରୁ 
ଆରମ୍ଭ ଜହୋକୁ ଯାଉଥିୋ ଟ ସି-୨୦ 
େ ସିଶ୍ୱକପ୍  ରୁ ଭାରତୀୟ ତାରକା ଦରୁ ତ 
ଜୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ େୁମ୍  ରା ୋଦ୍   ପଡ଼ସିଛନ୍ସି। 
ଏ ଜନଇ ଭାରତୀୟ କ୍ ସିଜକଟ କଜଣ୍ଟରୋଲ 
ଜୋର୍ (େ ସିସ ସିସ ସିଆଇ) ଆନୁଷ୍ାନ ସିକ 
ଭାଜେ ରଙ୍ଗଳୋର ଜଘାଷଣା କର ସିଛ ସି। 
େ୍ାକ୍   ଇଞ୍ରୁ ସି କାରଣରୁ ଜସ ଏହ ସି ଜରଗା 
ଇଜଭଣ୍ଟରୁ ୋଦ୍   ପଡ଼ସିଛନ୍ସି। ପ୍ରଥଜର 
ଜସ ଚଳସିତ ଦକ୍ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ଟ ସି-୨୦ 
ସ ସିର ସିେରୁ ୋଦ୍   ପଡ଼ସିଥିଜଲ ଓ େ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଜର 
ପ୍ରତ୍ାେତ୍୍ନ କର ସିଜେ ଜୋଲସି ଆଶା 
କରାଯାଉଥିଲା। କ ସିନୁ୍ ଜସ ସମ୍ପରୂ୍୍ ଭାଜେ 
ଫସିଟ୍   ଜହୋ ସମ୍ଭାେନା କମ୍   ରହ ସିଛ ସି। 
ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର େୁମ୍  ରାଙ୍କ େଦଳ ଜଖଳାଳସିଙ୍କ 
ନାର ଜଘାଷଣା କରାଯ ସିେ ଜୋଲସି 
େ ସିସ ସିସ ସିଆଇ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛ ସି। ଭାରତ 
ଅଜକଟାେର ୨୩ଜର ଜରଲଜୋର୍୍ଜର 
ପାକ ସିସ୍ତାନ େ ସିପକ୍ରୁ େ ସିଶ୍ୱକପ୍   ଅଭସିଯାନ 
ଆରମ୍ଭ କର ସିେ।
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