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ସତ୍ୟ, ସସବା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୁଇ ବର୍ଥ...

ସ�ାକକରା

ଆଚ୍ଛା ଦନି ଖ�ଛାଜ ିଜନତଛା ବଚିରଛା
ଦର ବୃଦ୍ଧଖର ଶଢ଼ୁଛ,ି

ଅର୍ଥନୀତ ିଚଛାପ ଏଖତ ଖେ ଖେଲଛାଣ ି
ଖରଖପଛାଖରଟ୍  �ଛାଲ ିବଢ଼ୁଛ ି।

ଖ�ଛାଟର୍  େସିଛାବ କରୁଛ ି
ଚବଶି ି(୨୪) ଖ�ଛାଟ ପଛାଖ�ଇ ଆସଛୁ ି

ସଧୁ ମଳୂ ଖଦବ �ଛାବୁଛ ି!!

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୯।୧୨ (ସମସି): ଆସନ୍ଛା 
ବର୍ଥରୁ ରଛାଜ୍ୟଖର ଆଉ ଦୁଇଟ ି ଖମଡକିଛାଲ୍  
କଖଲଜ କଛାେ୍ଥ୍ୟକ୍ଷମ ଖେବ। ଆଉ ୨ଶେ ଅଧିକ 
ସଟି୍ ଖର ରଛାଜ୍ୟର ଛଛାତ୍ରଛଛାତ୍ରୀ ନଛାମଖଲ�ଛାଇଖବ। 
ଚଳତି ବର୍ଥ ପରୁୀ, ଖକନୁ୍ଝର ଓ ସନୁ୍ରଗଡ଼ଖର 
ନଛାମଖଲ�ଛା ଆରମ୍ଭ ଖେଛାଇଥିବଛାଖବଖଳ ଆସନ୍ଛା 
ବର୍ଥରୁ �ବଛାନୀପଛାଟଣଛା ଓ େଛାଜପରୁ ଖମଡକିଛାଲ୍  
କଖଲଜ କଛାେ୍ଥ୍ୟକ୍ଷମ ଖେବ। ଖସେପିର ି �ବୁଶଘି୍ର 
କନ୍ଧମଛାଳ ସରକଛାରୀ ଖମଡକିଛାଲ୍  କଖଲଜ 
କଛାେ୍ଥ୍ୟକ୍ଷମ କରବିଛା ଖନଇ ମଧ୍ୟ ବ�ିଛାଗ ସ୍ତରଖର 
ପ୍ରକ୍ୟିଛା ଚଛାଲଛି।ି  ୨୦୨୪ ସଦୁ୍ଧଛା ଡଛାକ୍ତର ବଳକଛା 
ରଛାଜ୍ୟ ଖେବ ଓଡ଼ଶିଛା। ଶକି୍ଷଛା ଓ ସ୍ଛାସ୍୍ୟ �ତି୍�ୂିମକୁି 

ସବ୍ଥଦଛା ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ପ୍ରଛାରମକିତଛା ଖଦଉଥିବଛା 
ଖବଖଳ ‘ସସୁ୍ ଓଡ଼ଶିଛା ସ�ୁୀ ଓଡ଼ଶିଛା’ ଏବଂ 
‘ପ୍ରଖତ୍ୟକ ଜୀବନ ମଲୂ୍ୟବଛାନ୍ ’ ନୀତକୁି ସଛାକଛାର 

କରବିଛା ଦଗିଖର ନରିନ୍ର ଉଦ୍ୟମ ଚଳଛାଇଛନ୍।ି 
ଏେ ି କ୍ମଖର ସଦୃୁଢ଼ ଖେଉଛ ି ରଛାଜ୍ୟର ସ୍ଛାସ୍୍ୟ 
�ତି୍�ୂିମ।ି ଖକବଳ ଖମଡକିଛାଲ୍  ନୁେଁ; ଖମଡକିଛାଲ୍  
ଶକି୍ଷଛାକୁ ପ୍ରଛାରମକିତଛା ଖଦଇ ବଗିତ 

 ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୧୨(ସମସି): ପଦମ୍ ପରୁଖର ବଜୁି 
ଜନତଛା ଦଳକୁ ବଜିୟ ମକୁୁଟ ପନି୍ଧଛାଇଥିବଛା ବର୍ଥଛା ସଂି 
ବରେିଛା ଆଜ ି �ୁବଖନଶ୍ୱର ଆସ ି ଦଳର ସପୁ୍ରଖିମଛା ତରଛା 
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନଛାୟକଙ୍କ ଆଶ୍ଥୀବଛାଦ ଖନଇଛନ୍।ି 
ତଛାଙୁ୍କ ଏଖତ ବଡ଼ ଦଛାୟତି୍ୱ ପ୍ରଦଛାନ ପଛାଇଁ ଖେଛାଗ୍ୟ ମଖନ 

କରବିଛା ଏବଂ ନଖିଜ ପଦ୍ମପରୁ େଛାଇ ନବି୍ଥଛାଚନ ପ୍ରଚଛାର 
କରଥିିବଛାରୁ ଶ୍ୀମତୀ ବରେିଛା ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତଛା 
ଜଣଛାଇବଛା ସେ ବଜିୟର ଖଶ୍ୟ ପ୍ରଦଛାନ କରଛିନ୍।ି 
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ଥଛାକୁ ଅ�ନିନ୍ନ ଜଣଛାଇବଛା ସେ 
ସବୁଖବଖଳ ଖଲଛାକଙ୍କ ସେ ରେ ି ଖସମଛାନଙ୍କ ଖସବଛା 
କରବିଛା ପଛାଇଁ ତଛାଙୁ୍କ ପରଛାମଶ୍ଥ ଖଦଇଛନ୍।ି ରଛାଜ୍ୟବଛାସୀଙ୍କ 
ଖସବଛା କର ି ଖସମଛାନଙ୍କ ବଶି୍ୱଛାସ�ଛାଜନ ଖେବଛା ବଜୁି 
ଜନତଛା ଦଳର ସଦି୍ଧଛାନ୍। ଖତଣ ୁ ଏେଛାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ 
�ଛାଖବ ଜନଖସବଛାଖର ନଜିକୁ ସମପ୍ଥଣ କରବିଛା ପଛାଇଁ 
ବର୍ଥଛାଙୁ୍କ ଆଶୀବ୍ଥଛାଦ ଖଦବଛା ସେ ପଦ୍ମପରୁ ପଛାଇଁ ଖକବଳ 
ଆପଣମଛାଖନ ନୁେଁନ୍,ି ଆଖମ ସମଖସ୍ତ ମଳିତି �ଛାଖବ କଛାମ 
କରବିଛା ଖବଛାଲ ି କେଛିନ୍।ି ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ ସଛାକ୍ଷଛାତ କର ି

ଖେରବିଛା ପଖର ବର୍ଥଛା କେ ିକେଛିନ୍ ିଖେ ପଦମ୍ ପରୁବଛାସୀ 
ଖେଉଁ ଖନେେ ଶ୍ଦ୍ଧଛା ଖଦଇଛନ୍ ି ଖସଥିପଛାଇଁ ଖେଖତ 
ଧନ୍ୟବଛାଦ ଖଦଖଲ କମ୍  ଖେବ। ଖତଖବ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ େ ିଁ 
ଖମଛା ବଜିୟକୁ ସନୁଶି୍ତି କରଥିିଖଲ। ଏଖବ ବଜିୟଲଛା� 
କରବିଛା ପଖର ଖମଛାର ଦଛାୟତି୍ୱ ବଢ଼଼ଛି।ି ଖଲଛାକଙ୍କ ସ�ୁ 

ଦୁଃ�ଖର ଛଡ଼ିଛା ଖେବଛା ସେତି 
ଖସମଛାନଙ୍କ ପଛା�ଖର 

ସରକଛାରୀ ଖେଛାଜନଛାର 
ସେୁଳ ପେଞ୍ଛାଇବଛା 

ଖମଛାର ଦଛାୟତି୍ୱ 
ଖେବ। ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ 

ଆଜ ି ଖମଛାଖତ ଖଲଛାକଖସବଛା କରବିଛା ପଛାଇଁ ଆେ୍ଛାନ 
ଜଣଛାଇଥିଖଲ। ପଦମ୍ ପରୁର ବକିଛାଶ େ ିଁ ଖମଛାର 
ପ୍ରଛାରମକିତଛା ରେୁ ଖବଛାଲ ି ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଖମଛାଖତ କେଥିିଖଲ 
ଖବଛାଲ ିଶ୍ୀମତୀବରେିଛା ପ୍ରକଛାଶ କରଛିନ୍।ି

 ଏେ ି ଅବସରଖର ପବୂ୍ଥତନ ମନ୍ତୀ ତରଛା ବଧିଛାୟକ 
ସଶୁଛାନ୍ ସଂିେ କେଥିିଖଲ ଖେ ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରଖର ଖେଉଁ 
ପରସି୍ତି ି ଖଦଖିଲୁ ତଛାକୁ ଖଦଖି ଆଖମ ବପିଳୁ ଖ�ଛାଟ 
ବ୍ୟବଧଛାନଖର ବଜିୟୀ ଖେବୁ ଖବଛାଲ ି ମୁଁ ବଛାରମ୍ଛାର 
କେ ି ଆସଛି।ି କଛାରଣ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନଛାୟକ 
ଖେଉଛନ୍ ି ଜନଖନତଛା। ସଛାଖଢ଼ ଚଛାର ି ଖକଛାଟ ି ଓଡ଼ଆିଙ୍କ 
ଖନତଛା। ତଛାଙ୍କ ଉପଖର ଜନସଛାଧଛାରଣଙ୍କର ଅତୁଟ 
ବଶି୍ୱଛାସ ରେଛି,ି ରଛାଜ୍ୟ ସରକଛାରଙ୍କର 

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୯।୧୨ (ସମସି): କକ୍ଥଟ 
ନରିଛାକରଣ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଓଡ଼ଶିଛାକୁ ମଳିଛି ି ଆଉ 
ଏକ ବଡ଼ ସେଳତଛା। ବଶି୍ୱଖର ପ୍ରରମ ରର ପଛାଇଁ 
ଓଡ଼ଶିଛାର ଖବୈଜ୍ଞଛାନକି କକ୍ଥଟ ସଷୃ୍କିଛାରୀ ନୂଆ 
ଖପ୍ରଛାଟନି୍  ‘ଜପିଆିର-୧୪୧’ ଚହି୍ନଟ କରଛିନ୍।ି 
ଏେ ି ଖପ୍ରଛାଟନି୍  ମ�ୁ୍ୟତଃ ସ୍ତନ କକ୍ଥଟ ଖରଛାଗଖର 
ଖଦ�ଛାେଛାଇ ରଛାଏ। ଖତଖବ ପବୂ୍ଥରୁ ଖକଖବ ଏେ ି
ଖପ୍ରଛାଟନି୍ କୁ ଚହି୍ନଟ କରଛାେଛାଇ ନଥିଲଛା। ଏଖବ 
ଜପିଆିର-୧୪୧ କକ୍ଥଟ �ୂତଛାଣକୁୁ ସେୁଛାଉଥିବଛା 
ସମ୍ପକ୍ଥଖର ସ୍ପଷ୍ ଖେଛାଇ ସଛାରଥିିବଛାରୁ ଏେଛାର 

ପ୍ରତଖିରଛାଧ ପଛାଇ ଁ ଔରଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ନମିଖନ୍ 
ଗଖବରଣଛା ଆରମ୍ଭ ଖେଛାଇଛ।ି ଆଇଏଲଏସ୍  
ଖବଜି୍ଞଛାନକିଙ୍କର ନୂଆ ଉଦ୍ଛାବନ ସମ୍ପକ୍ଥଖର 
ଖସଛାସଛାଇଟ ିେର୍  ବଛାଖୟଛା ଖକମକିଛାଲ ରସିର୍୍ଥ ଦ୍ଛାରଛା 
ପରଚିଛାଳତି ତରଛା ସମ୍ଛାନଜନକ ଖମଛାଲକୁି୍ୟଲଛାର 
ଅଖଙ୍କଛାଖଲଛାଜ ିଜର୍୍ଥଛାଲଖର ପ୍ରକଛାଶ ପଛାଇଛ।ି 

ଜୀବ ବଜି୍ଞଛାନ ପ୍ରତଷି୍ଛାନ (ଆଇଏଲଏସ୍ ), 
�ୁବଖନଶ୍ୱରର ବରଷି୍ ଖବୈଜ୍ଞଛାନକି ସନ୍ୀପ 
ମଶି୍ଙ୍କ ତତ୍ୱଛାବଧଛାନଖର ଖମଛାନଛାଲସିଛା ପରଜିଛା 
ଏେ ି ସେଳତଛା ପଛାଇଛନ୍।ି ଡଃ 

୨୦୨୪ ସଦୁ୍ଧା ଓଡ଼ଶିଧା ହେବ  
ଡଧାକ୍ତର ବଳକଧା ରଧାଜ୍ୟ

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୯ା୧୨ (ଏନେେ୍)ି: ରଛାଜ୍ୟର 
ଧଛାମରଛା ଏବଂ ପଛାରଛାଦ୍ୀପ ମଧ୍ୟଖର ରବଛା 
ଦୀର୍ଥ ୨୩୩ କ.ିମ.ିର ଜଳପରକୁ ଖକନ୍ଦ୍ର 
ସରକଛାର ଜଛାତୀୟ ଜଳପର ମଛାନ୍ୟତଛା ପ୍ରଦଛାନ 
କରଛିନ୍।ି ଖଦଶର ୧୧୧ ଟ ି ଜଳପରଗଡୁକୁି 
ଜଛାତୀୟ ଜଳପର �ଛାବଖର ଖରଛାରତି 
କରଛାେବିଛା ଅନୁକ୍ମଖର ଧଛାମରଛା-ପଛାରଛାଦ୍ୀପ 
�ଛାୟଛା ମଙ୍ଗଳଛାଗଡ ି ଜଳପରକୁ ମଧ୍ୟ ସଛାମଲି୍ 
କରଛାେଛାଇଛ।ି  ଖଦଶଖର ଆ�୍ୟନ୍ରୀଣ ଜଳ 
ପରବିେନ (ଆଇଡବ୍ଲ୍୍ୟଟ)ିକୁ ଖପ୍ରଛାତ୍ଛାେତି କରବିଛା 

ପଛାଇଁ ଜଛାତୀୟ ଜଳପର ଅଧିନୟିମ, ୨୦୧୬ 
ଅନୁେଛାୟୀ ୨୪ ଟ ି ରଛାଜ୍ୟଖର ପବୂ୍ଥରୁ ରେଥିିବଛା 
୫ଟ ି ଏବଂ ୧୦୬ଟ ି ନୂତନ ଜଳପରକୁ ଜଛାତୀୟ 

ଜଳପର ମଛାନ୍ୟତଛା ଦଆିେଛାଇଛ।ି ଧଛାମରଛା-
ପଛାରଛାଦ୍ୀପ ଜଳପର ଓଡଶିଛାକୁ ଖନୌ ପରବିେନ 
ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ଖବଶ୍ ସେଛାୟକ ଖେବ।  ପେ୍ଥ୍ୟଛାବରଣ 
ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପରବିେନ ସଲୁ� ସଛାଧନ 
�ଛାବଖର ଆ�୍ୟନ୍ରୀଣ ଜଳପରକୁ ଖପ୍ରଛାତ୍ଛାେତି 
କରବିଛା ପଛାଇଁ, ଜଛାତୀୟ ଜଳପରଖର ଚଛାଲୁଥିବଛା 
ଜଛାେଛାଜ ଗଡ଼ୁକି ଉପଖର ଆଇଡବ୍ଲ୍୍ୟଏଆଇ ଦ୍ଛାରଛା 
ଲଗଛାେଛାଇଥିବଛା ଜଳପର ଉପଖେଛାଗ ଶଳୁ୍କକୁ 
ଜୁଲଛାଇ ୨୦୨୦ ପ୍ରଛାରମ୍ଭଖର ତନି ିବର୍ଥ ଅବଧି ପଛାଇଁ 
ଛଛାଡ କରଦିଆିେଛାଇଛ।ି

ଭବଧାନୀପଧାଟଣଧା ଓ ଯଧାଜପରୁର ଶହେ ହେଖଧାଏଁ ସଟିହର ହେବ ନଧାମହେଖଧା

ଆଶୀବ୍ଧାଦ ସେ ବର୍ଧାଙୁ୍ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ପରଧାମଶ୍ 

ସମହତେ ପଦମ୍ ପରୁର ବକିଧାଶ ପଧାଇଁ କଧାମ କରବିଧା: ନବୀନ
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ଆଦଶ୍ ଓ ଆହଦଶ ଅନୁପଧାଳନ କରବି:ି ବରଧ୍ା
୨୪’ହର ବହିଜଡ ି୧୨୫ରୁ ଅଧିକ ଆସନହର ଜତିବି: ସଶୁଧାନ୍ତ

ସସବା ସେଉ ଜୀବନର ବ୍ରତ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୯।୧୨ (ସମସି): ପରୂଣ 
ଖେଛାଇଛ ି ସ୍ପ୍ନ। ଇେୁ ସ୍ପ୍ନଖର ଲଛାଗଛି ି ଏଖବ 
ଖଡଣଛା। ଖସ ଡଛାକ୍ତର ଖେଖବ। ଖରଛାଗୀଙ୍କ ଖସବଛା 
କରଖିବ। ଡଛାକ୍ତର ଖେବଛା ପଛାଇଁ ଥିବଛା ଦଛାରଦି୍୍ୟର 
ପ୍ରତବିନ୍ଧକକୁ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନଛାୟକ 
େଟଛାଇ ଖଦଇଛନ୍।ି ଏଖବ ଖସ ସେଜଖର 
ନଜି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଳଖର ପେଞ୍ ି ପଛାରଖିବ। ଖତଣ ୁ

ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତଛା 
ଜଣଛାଇବଛା ପଛାଇଁ ସଦୂୁର 
କନ୍ଧମଛାଳ ଜଲି୍ଛା ବଛାଲଗିଡ଼ୁଛାରୁ 
ଶକୁ୍ବଛାର ନବୀନ ନବିଛାସ 
ଆସ ି ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ ସଛାକ୍ଷଛାତ କରଛିନ୍ ି ଇେୁ। 
ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଠଛାରୁ ଆଶୀବ୍ଥଛାଦ ଓ ଉପେଛାର 
ଗ୍ରେଣ କର ି ଇେୁ କେଛିନ୍,ି ଖକଛାମଳ ସ୍�ଛାବର 

ନବୀନଙ୍କ େୃଦୟ ଦୁଃ�ୀ-ରଙି୍କଙ୍କ ପଛାଇଁ ବଶିଛାଳ 
ଓ ସେଛାନୁ�ୂତଶିୀଳ। ଏ�ଳ ି ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ 
ନକିଟଖର ପଛାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ �ଛାଗ୍ୟବଛାନ। 

ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନଛାୟକ ଖମଛା ଜୀବନର 
ଆଦଶ୍ଥ ଖବଛାଲ ିଇେୁ କେଛିନ୍।ି

 ନଟି୍  ପରୀକ୍ଷଛାଖର କୃତତି୍ୱ େଛାସଲ 
କର ି ଖକଛାରଛାପଟୁ ଖମଡକିଛାଲ କଖଲଜଖର 
ଏମ୍ ବବିଏିସ ଅଧ୍ୟୟନ ପଛାଇଁ ଖେଛାଗ୍ୟ 
ବଖିବଚତି ଖେଛାଇଥିବଛା ବଛାଲଗିଡ଼ୁଛାର ଛଛାତ୍ର ଇେୁ 
ମଲ୍କି ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ସଚବି(୫-ଟ)ି � ି ଖକ 
ପଛାଣ୍ଆିନଙ୍କ ଆମନ୍ତଣ କ୍ଖମ ଶକୁ୍ବଛାର ନବୀନ 
ନବିଛାସଖର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ ଖ�ଟଥିିଖଲ। ଏେ ି
ଅବସରଖର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଇେୁଙ୍କ ସେ କରଛା ଖେବଛା 
ସେ ତଛାଙୁ୍କ ଅ�ନିନ୍ନ ଓ ଶଖୁ�ଚ୍ଛା ଜଣଛାଇଥିଖଲ। 
ଇେୁଙ୍କ ପ୍ରତ�ିଛାର ଉର୍ ପ୍ରଶଂସଛା କରବିଛା ସେତି 
ଆଗକୁ ଏେପିର ି ଉଦ୍ୟମ ଜଛାର ି

ସେଧାୟତଧା ସେ ମଳିେିଧା ନବୀନଙ୍ ହରେରଣଧା
ଇଫୁଙୁ୍ ପତୁେକ, ନୂଆ ହମଧାବଧାଇେ ଉପେଧାର
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ସେ ହସଲ୍ ଫି ଉଠଧାଇହେ ଇଫୁ

ଦୁଃଖୀ-ରଙ୍କିଙ୍ ପ୍ରତ କି ନବୀନ ସୋନୁଭୂତ କିଶୀଳ
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଲୀଙୁ୍ ନଭଟନିେ ନମଡକିାଲ୍  ଛାତ୍ର ଇଫୁ

ଧାମରା-ପାରାଦ୍ୀପ ଜଳପରକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତାଚକିହ୍ନଟ ସେ�ା କକ୍ଥଟ ସଷୃ୍ କିକାରୀ ସପ୍ରାଟ କିନ

}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

୨୧ �କ୍ଷ ଟଙ୍ାର 
ବ୍ରାଉନସଗୁର ଜବତ, 
ସବପାରୀ ଗ କିରଫ

 େନେଶ୍ୱର, ୯ା୧୨ (ସମସି): 
ଜଖଳଶ୍ୱର ଅବକଛାରୀ ଖସଟଲଛାଇଟ ରଛାନଛା 
ତତ୍ତଛାବଧଛାନଖର ଓ ବଛାଖଲଶ୍ୱର, ଜଖଳଶ୍ୱର 
ଅବକଛାରୀ ରଛାନଛା ସେଖେଛାଗଖର ବସ୍ତଛା ରଛାନଛା 
ପତ୍ରଝଡ଼ଛା ଗଛାଁଖର ଚଢ଼ଉ କରଛାେଛାଇ  ୨୧୦ ଗ୍ରଛାମ 
ବ୍ରଛାଉନସଗୁର ଜବତ କରଛାେବିଛା ସେ ଜଖଣ 
ଖବପଛାରୀକୁ ଗରିେ କରଛାେଛାଇଛ।ି  ବସ୍ତଛା ରଛାନଛା 
ସଦଛାନନ୍ପରୁ ଗ୍ରଛାମର ଖସ� ସଲଛାମଦୁ୍ନି 
ପତ୍ରଝଡ଼ଛା ଛକଠଛାରୁ ସରଡେିଛା ରଛାସ୍ତଛାଖର ଏକ 
ବଛାଇକଖର ବ୍ରଛାଉନସଗୁର ଖନଇ େଛାଉଥିବଛା 
ଖବଖଳ ଏେ ି ଚଢଉ କରଛାେଛାଇଥିଲଛା। 
ଚଢ଼ଉ ସମୟଖର ବଛାଇକକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ 
କରଛାେଛାଇଛ।ି ଜବତ ବ୍ରଛାଉନ୍ ସଗୁର୍ ର ମଲୂ୍ୟ 
ପ୍ରଛାୟ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଛା ଖେବ।

କାର୍ଥ୍ୟକ୍ଷମ ସେବ ଆଉ 
ଦୁଇ ସମଡକିକାଲ୍  କସ�ଜ

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୯ା୧୨ (ଏନେେ୍)ି:  
ବଚିଛାରପତମିଛାନଙ୍କ ନେିକୁ୍ତ ି ପ୍ରକ୍ୟିଛାଖର ବତ୍୍ଥମଛାନ 
କଖଲଜୟିମ ବ୍ୟବସ୍ଛାକୁ ଖନଇ ବ�ିନି୍ନ ମେଲଖର 
ବଛାଦ ବବିଛାଦ ଲଛାଗ ି ରେରିÒବଛା ଖବଖଳ ଜଛାତୀୟ 
ନ୍ୟଛାୟକି କମସିନର କଛାେ୍ଥ୍ୟକଛାରତିଛାକୁ ଖନଇ 
ମଧ୍ୟ ଆଖଲଛାଚନଛା ଖଜଛାର ଧରଛି।ି ଏେଛା ମଧ୍ୟଖର 
ଶକୁ୍ବଛାର ରଛାଜ୍ୟସ�ଛାଖର ‘ ନ୍ୟଛାସନଛାଲ 
ଜୁ୍ୟଡସିଆିଲ କମସିନ ବଲି,୨୦୨୨’ ଆଗତ 
କରଛାେଛାଇଛ।ି େଛାେଛାକୁ ଖନଇ ଜଛାତୀୟ ନ୍ୟଛାୟକି 
କମସିନକୁ ପଣୁରିଖର  କଛାେ୍ଥ୍ୟକଛାରୀ କରଛାେବିଛା 
ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗରୁୁତ୍ବ ବଢଛି।ି ଏେ ି କମସିନଙ୍କ 
ତଦଛାର�ଖର ବଚିଛାରପତମିଛାନଙ୍କ ନେିକୁ୍ତ ି ପ୍ରକ୍ୟିଛାକୁ 
ନୟିନ୍ତତି କରବିଛା ଉଖଦ୍ଧଶ୍ୟଖର ସପିଆିଇ(ଏମ) 
ସଛାଂସଦ ବକିଛାଶ ରଞ୍ଜନ �ଟ୍ଟଛାଚେ୍ଥ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ବଛାରଛା ଏେ ି
ପ୍ରଛାଇଖ�ଟ ଖମମ୍ର ବଲି ଅଣଛାେଛାଇରÒଲଛା ଖବଖଳ 
ଏେଛା ସପକ୍ଷଖର ସବ୍ଥଛାଧÒକ ସଛାଂସଦ ସମର୍ଥନ 
କରଛିନ୍।ି ଖେଖଲ ଆମ ଆଦମୀ ପଛାଟଟି(ଆପ୍ ) 
ପକ୍ଷରୁ ଏେ ି ବଲିକୁ ତୀବ୍ର ବଖିରଛାଧ କରଛାେଛାଇଛ।ି 
ଆପ୍  ସଛାଂସଦ ରଛାରବ ଚଢଛା ଏେ ି ବଲିକୁ 
ବଖିରଛାଧ କରବିଛା ସେତି ବଚିଛାରପତମିଛାନଙ୍କ 
ନେିକୁ୍ତ ି ପ୍ରକ୍ୟିଛାଖର ସପୁ୍ରମିଖକଛାଟ୍ଥ କଖଲଜୟିମ 
ବ୍ୟବସ୍ଛାକୁ ପ୍ରଶଂସଛା କରଛିନ୍।ି ଖସ କେଛିନ୍ ିଖେ, 

ଜଛାତୀୟ ନ୍ୟଛାୟକି କମସିନଙ୍କ କତୃ୍୍ଥତ୍ବ ସମ୍ପକ୍ଥଖର 
ପବୂ୍ଥରୁ ତନି ି ତନିରର ସପୁ୍ରମିଖକଛାଟ୍ଥ ତଜମ୍ଥଛା 
କରଛିନ୍।ି ୧୯୯୩,୧୯୯୮ ଏବଂ ୨୦୧୬ଖର 
ଏ ସମ୍ପକ୍ଥଖର ବଚିଛାର ବମିର୍ଥ କରଛାେବିଛା 
ସେତି ନ୍ୟଛାୟକି ବ୍ୟବସ୍ଛାର ସ୍ବଛାଧୀନତଛାକୁ 
ଦୃଷ୍ଖିର ର�  ଏେ ି କମସିନ ପ୍ରତ୍ୟଛାେଛାର 
କରଛାେଛାଇଛ।ି ଏେଛାପଖର କଖଲଜୟିମ ନଷି୍ପତ୍ ି
ଅନୁସଛାଖର ସପୁ୍ରମିଖକଛାଟ୍ଥ ଏବଂ େଛାଇଖକଛାଟ୍ଥ 
ବଚିଛାରପତମିଛାନଙୁ୍କ ନେିକୁ୍ତ କରଛାେଛାଉଛ।ି େଛାେଛାକ ି
ଏକ ସ୍ବଛାଗତଖେଛାଗ୍ୟ ପଦଖକ୍ଷପ। କନୁି୍ ସବ୍ଥଛାଧÒକ 
ସଛାଂସଦ ଏେ ି ବଲି ଉପଖର ଗରୁୁତ୍ବ ଖଦଇରÒବଛାରୁ 
ଏେଛା ଉପଖର ଆଖଲଛାଚନଛା କରଛାେବି। େଦ ି
ଏେ ି ବଲିକୁ ଅନୁଖମଛାଦନ ମଖିଳ ଖତଖବ 
ବଚିଛାରପତମିଛାନଙ୍କ ନେିକୁ୍ତ ି ଠଛାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ଖସମଛାନଙ୍କ ଉତ୍ରଦଛାୟତି୍ବ ଏବଂ 

ରାଜ୍ୟସଭାସର ବ କିଲ୍  ଆଗତ; 
ଆମ୍  ଆଦ୍ ମୀ ପାଟଟିର ବ କିସରାଧ

ପଣୁ ିହଜଧାର ଧରେିଧା ଏନହଜସ ିରେସଙ୍ଗ

ହରଧାଗଧାଗ୍ରତେ କରୁଛ ିଅହଙ୍ଧା 
ହରେଧାଟନି୍  ଜପିଆିର-୧୪୧

ଔରଧ ରେତୁେତ ିପଧାଇଁ କଧାମ ଆରମ୍ଭ

}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

ଓଡ଼ଆି ହବୈଜ୍ଧାନକିଙୁ୍  
ବଡ଼ ସଫଳତଧା

 ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୧୨(ସମସି): ନରିଛାସକ୍ତ 
�ଛାବଖର ଖଦଖିଖଲ ପଦମ୍ ପରୁ ଉପନବି୍ଥଛାଚନ 
ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉପନବି୍ଥଛାଚନ ପର ି ସଛାଧଛାରଣ; କନୁି୍ 
ଏେଛାର ପଛାଶ୍ବ୍ଥ ପ୍ରତକି୍ୟିଛା ବ�ିନି୍ନ ଦୃଷ୍ରୁି ବେୁ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ବେନ କରୁଛ।ି ୨୦୧୯ ବଧିଛାନସ�ଛା ନବି୍ଥଛାଚନ 
ପବୂ୍ଥରୁ ୨୦୧୮ ବଖିଜପରୁ ଉପନବି୍ଥଛାଚନ ଖେଉଁ 
ବଛାତ୍୍ଥଛା ଖଦଇଥିଲଛା; ୨୦୨୪ ବଧିଛାନସ�ଛା ନବି୍ଥଛାଚନ 
ଅବ୍ୟବେତି ପବୂ୍ଥରୁ ୨୦୨୨ର ପଦମ୍ ପରୁ ନବି୍ଥଛାଚନ 
େଳ ଅନୁରୂପ ଆ�ଛାସ ଖଦଇଛ ିକ ି? ରଛାଜନୀତଖିର 
ରୁଚ ି ର�ଥୁିବଛା ବ୍ୟକ୍ତବିଖିଶର, ନବି୍ଥଛାଚନ 
ସମୀକ୍ଷକ ଓ ରଛାଜଖନୈତକି ବଖିଶରଜ୍ଞମଛାନଙ୍କ 
ପଛାଇଁ ଏଖବ ଏେଛା ବଖିଳେରଣର ବରିୟ ଖେଛାଇଛ।ି 
ଏେ ି ପରଖିପ୍ରକ୍ଷୀଖର ବଖିଜଡ ି ଖନତଛା ସଶୁଛାନ୍ 
ସଂିେ ଆଗଛାମୀ ନବି୍ଥଛାଚନଖର ଦଳର ସେଳତଛା 
ସଂକ୍ଛାନ୍ ଖେଉଁ ‘୧୨୫’ ଟପି୍ପଣୀ ଖଦଇଛନ୍ ି ତଛାେଛା 
ବଖିରଛାଧୀମଛାନଙ୍କ ରକ୍ତଚଛାପ ବଢ଼ଛ଼ାଇ ଖଦଇଛ।ି 

ପଦମ୍ ପରୁ ନବି୍ଥଛାଚନ ଅଖନକ ଦୃଷ୍ରୁି ଗରୁୁତ୍ୱ 
ବେନ କରଥିିବଛା ଖକେ ି ଅସ୍ୀକଛାର କରଖିବ ନଛାେ ିଁ। 
୩ ପ୍ରମ�ୁ ରଛାଜଖନୈତକି ଦଳ ବଖିଜଡ,ି ବଖିଜପ ି
ଓ କଂଖଗ୍ରସ ପଦମ୍ ପରୁଖର ଲଢ଼ୁଥିବଛା ‘ସମ୍ଛାନ’ 
ଲଖଢ଼ଇଖର କଂଖଗ୍ରସ ପ୍ରଚଣ୍ ବପିେ୍ଥ୍ୟୟର 
ସମ୍�ୁୀନ ଖେଛାଇଛ ି ଏବଂ ବଖିଜପରି ଅେଂକଛାରୀ 
ରଣନୀତ ି�ୂତଳଶଛାୟୀ ଖେଛାଇଛ।ି ଗତ ନବି୍ଥଛାଚନଖର 
ବଖିଜପରି ପରଛାଜୟ ବ୍ୟବଧଛାନ ଉପନବି୍ଥଛାଚନଖର 
୮ଗଣୁରୁ ଅଧିକକୁ ବୃଦ୍ଧ ି ପଛାଇଛ।ି ଏପରକି ି ବଜିୟ 

ରଞ୍ଜନ ସଂିେ ବରେିଛା ବଖିଜପକୁି ମଛାତ୍ର ୫ େଜଛାର 
ବ୍ୟବଧଛାନଖର ପରଛାଜତି କରଥିିବଛାଖବଖଳ ତଛାଙ୍କ 
ଝଅି ବର୍ଥଛା ସଂିେ ବରେିଛାଙ୍କ ବଜିୟ ବ୍ୟବଧଛାନ ୪୨ 
େଜଛାର ଅତକି୍ମ କରଛି।ି ଉପନବି୍ଥଛାଚନର ପ୍ର�ଛାବ 
ପରବତ୍୍ଥୀ ନବି୍ଥଛାଚନକୁ ପ୍ର�ଛାବତି କଖର କମିଛ୍ା କଖର 
ନଛାେ ିଁ ତଛାେଛା �ନି୍ନ କରଛା; ମଛାତ୍ର ପଦମ୍ ପରୁ ନବି୍ଥଛାଚନ 

େଳଛାେଳ ଖେ ରଛାଜ୍ୟଖର କ୍ଷମତଛା ସ୍ପ୍ନ 
ଖଦ�ଥୁିବଛା ବଖିଜପକୁି ଅତ୍ୟନ୍ ନରିଛାଶ କରଛି ିଏେଛା 
କେବିଛାଖର ଆଖଦୌ ଦ୍ଧିଛା ନଛାେ ିଁ।

ରଛାଜନୀତରି ପଶଛାପଛାଲରି ଗ୍ରଛାଣ୍ମଛାଷ୍ର 
ନବୀନଙ୍କ ଖନତୃତ୍ୱଖର ପଣୁରିଖର ଆଗଛାମୀ 
ନବି୍ଥଛାଚନଖର ବପିଳୁ ବଜିୟ ଲଛା� କରବି ଖବଛାଲ ି
ଆଶଛା ରଖିଛ ି ବଖିଜଡ।ି ଖସବଛା ଓ ସମପ୍ଥଣର 
ସବୁର୍୍ଥ ଜୟନ୍ୀ ପଛାଳନ କରଥିିବଛା ନବୀନଙ୍କ ପଛାଇଁ 
ରଛାଜନୀତ ି ଏକ ଆଧ୍ୟଛାତ୍କି େଛାତ୍ରଛା ଏବଂ କ୍ଷମତଛା 
ଖେଉଛ ିଜନଖସବଛାର ମଛାଧ୍ୟମ। ଖେଉଁଥିପଛାଇଁ ତଛାଙ୍କ 
ସମକକ୍ଷ ଖନତଛା ଓଡ଼ଶିଛାଖର ସଷୃ୍ ି ଖେଛାଇ ନଛାେଛାନ୍।ି 
ରଛାଜ୍ୟବଛାସୀଙ୍କ ଖସବଛା କରବିଛା ଲଛାଗ ି ନବୀନଙୁ୍କ 

ରଷ୍ରର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଗଛାଦଖିର ବସଛାଇବଛାକୁ 
ବଖିଜଡରି କମ୍ଥୀ, ଖନତଛା ଓ କମ୍ଥକତ୍୍ଥଛାମଛାଖନ 
କପିର ି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତଜି୍ଞ ଖେଛାଇଛନ୍ ି ତଛାେଛାର ଆ�ଛାସ 
ପଦମ୍ ପରୁଖର ଖଦଖିବଛାକୁ ମଳିଛି।ି

ଏେ ି ପରଖିପ୍ରକ୍ଷୀଖର ବଖିଜଡ ି ଖନତଛା ସଶୁଛାନ୍ 
ସଂିେ ଆଗଛାମୀ ନବି୍ଥଛାଚନଖର ବଖିଜଡ ି ଅନୂ୍ୟନ 

୧୨୫ ଆସନ ଦ�ଲ କରବି ଖବଛାଲ ି ଦୃଖଢ଼ଛାକ୍ତ ି
ଅଖନକ ଦୃଷ୍ରୁି ଗରୁୁତ୍ୱବେନ କରୁଛ।ି ୨୦୦୦ 
ମସେିଛାରୁ ରଛାଜ୍ୟଖର ବଖିଜଡରି ଜୟେଛାତ୍ରଛା 
ଆରମ୍ଭ ଖେଛାଇଥିଲଛା। ୨୦୦୦ ଓ ୨୦୦୪ଖର ଖମଣ୍ଟ 
ସରକଛାରଖର ବଖିଜଡ ି ଖେତକି ି ପ୍ରତଶିତ ଖ�ଛାଟ 
ପଛାଇଥିଲଛା, ତଛାେଛା ୨୦୦୯, ୨୦୧୪ ଓ ୨୦୧୯ଖର 
ବେୁଗଣୁତି ଖେଛାଇ ସଛାରଛି।ି ଦଳର ଖ�ଛାଟ ସଂ�୍ୟଛା 
ଓ ଖ�ଛାଟ େଛାରର ନକିଟବତ୍୍ଥୀ ଖେବଛା ପଛାଇଁ ପ୍ରତପିକ୍ଷ 
ଅସମର୍ଥ ଖେଛାଇଛନ୍।ି ବଧିଛାନସ�ଛା ନବି୍ଥଛାଚନଖର 
ଦଳର ଖ�ଛାଟ ସଂ�୍ୟଛା ୧ ଖକଛାଟ ି ୫ ଲକ୍ଷ ଅତକି୍ମ 
କରଥିିଲଛା। ପଞ୍ଛାୟତ ନବି୍ଥଛାଚନଖର ଏେଛା ୧.୨ 
ଖକଛାଟ ି ଅତକି୍ମ କରଛି।ି ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ 

କରଛାେଛାଇ ଏେଛାକୁ ୧.୫ ଖକଛାଟଖିର ପେଞ୍ଛାଇବଛା 
ପଛାଇଁ ଦଳ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଥିିବଛା ଲକ୍ଷ୍ୟଖ�ଦୀ ଖେଛାଜନଛା 
ସେଳ ଖେବଛା ଦଶିଛାଖର ଗତ ି କରୁଛ।ି ଚଳତି 
ମଛାସଖର ୨୬ତମ ପ୍ରତଷି୍ଛା ଦବିସ ପଛାଳନଠଛାରୁ 
ଆଗଛାମୀ ନବି୍ଥଛାଚନ ପଛାଇଁ ଦଳ ବଧିିବଦ୍ଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ଆରମ୍ଭ କରବି।

ନବି୍ଥଛାଚନ ପରଚିଛାଳନଛାଖର ବଖିଜଡ ି ରଛାଜ୍ୟର 
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରଛାଜଖନୈତକି ଦଳଠଛାରୁ େଖରଷ୍ 
ଆଗଖର। ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି ପରଚିଛାଳନଛା ଓ କଛାେ୍ଥ୍ୟଛାନ୍ୟନ 
ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ମଧ୍ୟ ଦଳର ଖନତଛାମଛାଖନ ପ୍ରବୀଣ। 
ଦଳର ସ�ଛାପତ ି ତରଛା ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ମଛାଗ୍ଥଦଶ୍ଥନ 
ଓ ଏେଛାକୁ କଛାେ୍ଥ୍ୟଖକ୍ଷତ୍ରଖର ରୂପଛାନ୍ରଣଖର ଦଳୀୟ 
ଖନତଛାମଛାଖନ ଖେଉଁପର ି ନଷି୍ଛା ଖଦ�ଛାଇରଛାଆନ୍,ି 
ତଛାେଛା ଅନ୍ୟଦଳ ନକିଟଖର ଖଦ�ଛାେଛାଏ ନଛାେ ିଁ। 
ଖେଉଁଥିପଛାଇଁ ଗତ ୨୨ ବର୍ଥ ଧର ି ପ୍ରଖତ୍ୟକ 
ନବି୍ଥଛାଚନଖର ଦଳର ଖ�ଛାଟ େଛାର ବୃଦ୍ଧ ି ପଛାଇ 
ଚଛାଲଛି।ି ପଦମ୍ ପରୁ ଉପନବି୍ଥଛାଚନ ଏେଛାର 
ଖଶରତମ ଉଦଛାେରଣ। ଖ�ଛାଟ ସଂ�୍ୟଛା, ଖ�ଛାଟ 
େଛାର, ବଜିୟ ବ୍ୟବଧଛାନ ସବୁ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ବଖିଜଡ ି
ପଦମ୍ ପରୁଖର ଖେଉଁ ଅନତକି୍ମଣୀୟ ଖର�ଛା 
ଟଛାଣଛି,ି ତଛାକୁ ଅତକି୍ମ କରବିଛାକୁ ବଖିରଛାଧୀମଛାଖନ 
ଖେ ସକ୍ଷମ ଖେଖବ, ଖସ ଖନଇ ସଂଶୟ ସଷୃ୍ ି
ଖେଛାଇଛ।ି ଏେ ି ପରଖିପ୍ରକ୍ଷୀଖର ସଶୁଛାନ୍ ସଂିେଙ୍କ 
‘୧୨୫’ ଆଶଛା ଆଖଦୌ ଅମଳୂକ ନୁଖେଁ ଖବଛାଲ ି
ରଛାଜଖନୈତକି ସମୀକ୍ଷକମଛାଖନ ମଖନ କରୁଛନ୍।ି

୧୨୫ ଆସନ ଦଖେ େଧାଗ ିବହିଜଡରି ଦୃହ�ଧାକ୍ତ ି
ନବୀନଙ୍ ହନତୃତ୍ୱହର ବପିଳୁ ବଜିୟ ଆଶଧା
୧.୨ହକଧାଟରୁି ୧.୫ ହକଧାଟକୁି ବ�଼ବି ହଭଧାଟ ସଂଖ୍ୟଧା

ପଦମ୍ ପରୁରୁ ‘୨୪’ର ଆଭାସ



ପତ ି ହେବ ତ ଏମତି।ି ସାତ 
ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀ 

ରୂହପ ପାଇବାକୁ ଉଭୟ ବର-କନ୍ା 
ବାୋହବଦହିର ଦଶଦଗିପାଳ, ଅଗ୍କୁି 
ସାକ୍ୀ ରଖ ଶପଥ ହନଇଥା’ନ୍।ି ବର କ ି
କନ୍ା- ପରଜନ୍ମହର ଯଏି ହଯଉଁ ଅବସ୍ାହର 
ଥହେ ବ ି ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ବନିା ଦ୍ଧିାହର 
ଆଦର ିହନହେ େ ିଁ ଏେ ିଶପଥର ମଯ୍ଯ୍ାଦା ରେଥିାଏ। 
ଶପଥର ଏେ ିମଯ୍ଯ୍ାଦାକୁ ବଜାୟ ରଖଛନ୍ ିଅେମଦାବାଦର 
ମୋବୀର ସଂିେ।  ଦବି୍ାଙ୍ଗ କନଆି ରନିୋବାଙୁ୍ ସାଦହର ଗ୍ରେଣ 
କର ିୋତହର ହେକ ିଧର ିବାୋହବଦରି ହୋମକୁଣ୍ଡ ଚାରପିହେ ସାତହେରା 
ବୁେଛିନ୍।ି ଏେ ି ଘେଣା ଏହବ ସଭିଁଙ୍ ଦୃଷ୍ଆିକର୍ଯଣ କରଛି।ି ତା’ ସେ ମୋବୀରଙ୍ ଏଭଳ ି

କାଯ୍ଯ୍କୁ ହୋହକ ହବଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍।ି ଛଅ ମାସ ତହଳ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍ 
ସେ ଗଛ ତହଳ ହଖଳୁଥବା ସମୟହର ରନିୋବାଙ୍ ହମରୁଦଣ୍ଡହର ଗଭୀର 
ଆଘାତ ୋଗଥିୋ। େଳହର ତାଙ୍ ଶରୀରର ତଳ ଅଂଶ ଅଚଳ ହୋଇଗୋ। 
ତନି ି ବର୍ଯ ତହଳ ହସମାନଙ୍ର ନବି୍ଯନ୍ଧ ହୋଇଥୋ। ହତହବ ଅକସ୍ାତ୍  
ରନିୋବାଙ୍ ଦୁଘ୍ଯେଣା ପହର ଦୁଇ ପରବିାର ଏକାଠ ି ବସ ି ବବିାେ ଭାଙ୍ଗ ି

ହଦବା ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ିହନହେ। କନୁି୍ ଅହକଟାବର ୩୧ହର ମୋବୀର ନଜି ଜନ୍ମଦନିହର ରନିୋବାଙ୍ ପ୍ରତ ିଥବା ହପ୍ରମକୁ ପ୍ରକାଶ 
କରଥିହେ। ଏୋ ସେ ତାଙୁ୍ େ ିଁ ବବିାେ କରବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ିହନଇଥବା କଥା କେଥିହେ। ହତହବ ମୋବୀରଙ୍ ପରବିାର ବହିରାଧ 
ସହତ୍୍ ଏଇ ଡହିସମ୍ବର ୧ହର ହସ ରନିୋବାଙ୍ ସେ ବବିାେ ବନ୍ଧନହର ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍।ି ବବିାେ ସମୟହର ସାତହେରା 
ହନବା ହବହଳ ରନିୋବାଙୁ୍ ୋତହର ଧର ିହସ ଏେ ିବଧି ପରୂା କରଥିହେ। 

ବ ିବାେ ପର ିହୋହକ ଏହବ ନଜି ଜନ୍ମଦନିକୁ ହବଶ୍  
ଧମୁ୍ ଧାମ୍ ହର ପାଳନ କରୁଛନ୍।ି ଅାତ୍ୀୟ ସ୍ଜନ 
ଓ  ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବଙ୍   ଗେଣହର ହକକ୍ କାେ ିଜନ୍ମଦନି 

ପାଳବିାକୁ ସମସ୍ତଙ୍ର ଇଚ୍ା ଥାଏ। ହେହେ ହଯଉଁମାହନ 
ଏକାକୀ  ଜୀବନ ଜଉିଁଛନ୍ ିହସମାନଙ୍ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦନି 

ପାଳବିା ହବଶ୍  ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏଭଳ ିଏକ ଭଡିଓି ଏହବ 
ହସାସଆିଲ୍  ମଡିଆିହର ଭାଇରାଲ୍  ହେବାହର ୋଗଛି।ି 
ଜହଣ ବୃଦ୍ଧା ନଜି ଜନ୍ମଦନିହର ଏକାକୀ ହକଟ୍ କାେବିା 
ଭଡିଓି ହବଶ୍  େୃଦୟସ୍ପଶ୍ଯୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛ।ି ଆଇଏଏସ୍  
ଅଧÒକାରୀ ଅବନୀଶ ଶରଣ େ୍େିର୍ ହର  ହସୟାର କରଥିÒବା  
ଏେ ିଭଡିଓିେହିର ହଦଖÒବାକୁ ମଳିଛି ିହଯ, ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ 
ହରହସ୍ତାରାଁହର ବସ ିଏକ ହକକ୍  ଅଡ୍ଯର ହଦଇଥÒହେ। 
ତାଙ୍ ସମ୍ଖୁହର ଏକ ଚକହେଟ୍ ହକକ୍  ରଖାଯାଇଥୋ। 
ଆଉ ନହିଜ ହସ ଗୀତ ହବାେ ିହକକ୍  କାେବିାକୁ ହଚଷ୍ା 
କରୁଥÒବା ହବହଳ େଠାତ୍   ହରହସ୍ତାରାଁହର ଉପସ୍ତ ଥÒବା 
ହୋହକ ତାଙ୍ ପାଖକୁ ଉଠ ିଆସଥିÒହେ।  ହସମାହନ 

ତାଳମିାରବିା ସେ ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ ଜନ୍ମଦନିର 
ଶହୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଥହେ। ଏେ ିଦୃଶ୍ 
ଏହବ ସମସ୍ତଙ୍ ଦୃଷ୍ ିଆକର୍ଯଣ କରଛି।ି 
ହତହବ ଅବନୀଶ ଏେ ିଭଡ଼ିଓିହର ଏକ 
କ୍ାପସନ୍ ହେଖÒଥÒହେ ହଯ, ‘ଜହଣ 
ବୃଦ୍ଧା ନଜି ଜନ୍ମଦନି  ଅବସରହର 
ହକକ୍  କାେୁଛନ୍।ି’ ଅବଶ୍ ସାମାଜକି 

ଗଣମାଧ୍ୟମହର ଏେ ିଭଡିଓିେକୁି 
ସମହସ୍ତ ପସନ୍ଦ କରଛିନ୍।ି 

ଆଜ ିଅନ୍ରାଷ୍ଟୀୟ ମାନବାଧିକାର 
ଦବିସ। ୧୯୪୮ ମସେିା 
ଡହିସମ୍ବର ମାସ ୧୦ ତାରଖି 

ଦନି ସଂଯକୁ୍ତ ରାଷ୍ଟ ସଂଘର ସାଧାରଣ 
ଅଧିହବଶନହର ‘ସାବ୍ଯଜନୀନ 
ମାନବାଧିକାର ହଘାରଣାନାମା’କୁ ସ୍ାନତି 
କରବିା ସେ ସ୍ୀକୃତ ିଦଆିଗୋ। ଉକ୍ତ 
ହଘାରଣାନାମାର େଳସ୍ରୂପ ବଶି୍ୱବାସୀ 
ବାକ୍  ସ୍ାଧୀନତା, ଭୟମକୁ୍ତ ଜୀବନ ସେ ଦାରଦି୍୍ 
ଦୂରୀକରଣ ଭଳ ିଅହନକ ମେୂ୍ବାନ୍  ମାନବ 
ସପକ୍ବାଦୀ ଅଧିକାର ଉପହଭାଗ କରବିାକୁ ସକ୍ମ 
ହେହେ। ହସେ ିସ୍ତୃହିର ପ୍ରତବିର୍ଯ ମାନବାଧିକାର 
ଦବିସ ପାଳନ କରାଯାଉଛ।ି ଜାତ,ିଧମ୍ଯ , ବର୍୍ଯ 
ନବିବିହଶରହର  ସବୁ ମଣରି ସମାନ। ପ୍ରହତ୍କ ବଗ୍ଯର 
ମଣରି କଭିଳ ିଭାହବ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇପାରହିବ 
ମାନବାଧିକାର ଦବିସ ପାଳନର ଏୋ େକ୍୍ ଓ 
ଉହଦେଶ୍। ମଣରି ଭଳ ିବଞ୍ବିା ଓ ମଯ୍ଯ୍ାଦାର ସେ 
ବଞ୍ବିା, ଏୋ ହେଉଛ ିମାନବାଧିକାରର ମଳୂମନ୍ତ୍ର। 
ବତ୍୍ଯମାନ ପରସି୍ତିହିର 

ମାନବାଧିକାର ହବଶ୍  ପରବି୍ାପ୍ତ ହୋଇଛ ି। 
ଶକି୍ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିସ୍ାସ୍୍ ଓ ପରହିବଶ 
ଭଳ ିହକ୍ତ୍ରହର ମାନବାଧିକାର ଉପହର 
ହବଶ୍  ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଏୋସହତ୍୍ 
ମଧ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଂଘନ କମନୁାେ ିଁ। 
ଜାଣତହର ହେଉ ବା ଅଜାଣତହର 
ମାନବାଧିକାରର ଉ ଲ୍ଂଘନ ହେଉଛ।ି ହକାେ ି
ହକାେ ିଶଶି ୁଅବହେଳାର ଶକିାର ହେଉଛନ୍।ି 

ଆଜ ିବ ିମାନବ ଜଳବାୟ ୁପରବିତ୍୍ଯନ, ଆତଙ୍ବାଦ, 
ସାମାଜକି ଏବଂ ଅଥ୍ଯହନୈତକି ଅସମାନତାର ଶକିାର 

ହେଉଛ।ି ହତଣ ୁଏହନଇ ସହଚତନତା ସଷୃ୍ ିକରବିା 
ଏେ ିଦବିସର ମଳୂ ଉହଦେଶ୍। ଅହନକ ହକ୍ତ୍ରହର 
ଏଥିପାଇଁ ହୋକଙୁ୍ ନ୍ାୟ ମଳିପିାରୁଥିବାହବହଳ 

ଅହନକଙୁ୍ ଏଥିହର ନ୍ାୟ ପାଇବାହର ବଳିମ୍ବ ହେଉଛ।ି  
ଏେ ିଦବିସ ଅବସରହର କମ୍ଯଶାଳା, ହବୈଠକ ଏବଂ 

ପ୍ରଦଶ୍ଯନୀ ଆହୟାଜନ କରାଯାଇ ମାନବାଧକାର ଉପହର 
ଚର୍୍ଯା କରାଯାଏ। ଓଡ଼ଶିାହର ୨୦୦୩ ମସେିା ଜୁୋଇ ୧୧ 
ତାରଖିରୁ ମାନବାଧିକାର ଆହୟାଗ କାଯ୍ଯ୍ କର ିଆସଛୁ ି। 
ଚଳତିବର୍ଯ ମାନବାଧକାର ଦବିସର ବରିୟବସୁ୍ତ ରେଛି-ି 

ସମସ୍ତଙ୍ ପାଇଁ ସମ୍ାନ, ସ୍ାଧୀନତା ଏବଂ ନ୍ାୟ।

ଆଜରି ଇତହିାସ

ବେଉିଡ୍ ର ‘ହଶରଶାେ’ ହଯାଡ଼ ି ସଦି୍ଧାଥ୍ଯ ମେହୋତ୍ରା ଏବଂ କଆିରା ଆଡଭାନୀଙ୍ ବବିାେକୁ 
ହନଇ ଏହବ ବ-ିୋଉନ୍  ସରଗରମ। ଏ ଦୁହେଁ ବବିାେ ବନ୍ଧନହର ଆବଦ୍ଧ ହେହବ 
ହବାେ ି ଅହନକ ଦନିରୁ ଚର୍୍ଯା ୋଗ ି ରେଛି।ି ହତହବ ହସମାହନ ହକଉଁ ସ୍ାନହର 

ବାୋହେହବ, ତାୋ ଏହବ ଏକପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ ହୋଇଛ।ି ପ୍ରଥହମ କୁୋଯାଉଥୋ ଦୁହେଁ 
ଦଲି୍ୀହର ବବିାେ କରଥିାହନ୍, ମାତ୍ର ଏହବ ହସମାନଙ୍ର ବାୋଘର ଚଣ୍ଡଗିଡ଼ହର ହେବ ହବାେ ି
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଚଣ୍ଡଗିଡ଼ର ଓବରଏ ସଖୁବଳିାସ ହୋହେେହର ହବଶ୍  ଜାକଜମକହର ବାୋଘର 
ଅନୁଷ୍ତି ହେବ। ଏହନଇ ଏହବଠୁ ସଦି୍ଧାଥ୍ଯ ଓ କୟିାରାଙ୍ ପରବିାର ହୋହକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଆରମ୍ଭ 
କରହିଦହେଣ।ି ହକବଳ ହସତକି ି ନୁହେଁ, ବାୋଘରହର ହକଉଁମାହନ ସାମେି ହେହବ, 
ତାୋର ମଧ୍ୟ ତାେକିା ପ୍ରସୁ୍ତତ ହୋଇସାରେିାଣ।ି ଅତଥି ତାେକିାର ସବ୍ଯାହଗ୍ର ବେଉିଡ୍ ର 

ଆଗଧାଡ଼ରି ନହିଦେ୍ଯଶକ  କରନ ହଜାେର୍ ଙ୍ ନାଁ ରେଛି।ି ହସେପିର ିହସମାହନ ତାଙ୍ର 
ହକହତକ ଘନଷି୍ ନହିଦେ୍ଯଶକ, ପ୍ରହଯାଜକଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରହିବ। ଏୋବାଦ୍ 

ଭକି ି ହକୌଶେ, କ୍ାଟ୍ନିା ହକୈଫ୍ , ବରୁଣ ଧୱନ, ଜ୍ାକ ି ଭଗନାନ,ି ରକୁେ ପ୍ରୀତ 
ସଂିେଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରପିାରନ୍ ିହବାେ ିକୁୋଯାଉଛ।ି ଅନ୍ପହେ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର 

ହସମାନଙ୍ର ବବିାେ ତାରଖି ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ାନକି ଭାହବ ହଘାରଣା 
କରାଯବି। ବବିାେ ପହର ଏ ଦୁହେଁ ମମୁ୍ବାଇହର ଏକ ରହିସପସନ୍  

ପାେବିର ଆୟାଜନ କରହିବ। ଅବଶ୍ ବାୋଘରକୁ ହନଇ 
ବଧିବଦ୍ଧ ଭାହବ ସଦି୍ଧାଥ୍ଯ ଓ କୟିାରା ଏ ଯାଏଁ 

କଛି ିକେ ିନାୋନ୍।ି 
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ମେଷ: ଧ୍ୟାନର ସେତି କାଯ୍ଯ୍ ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍। ମନହର ଆତୁର ଭାବ 
ସଷୃ୍ ି ହୋଇପାହର। ବବିାଦହର ପଡ଼ପିାରନ୍।ି ହକୌଣସ ି ନକିେ 
ବନୁ୍ଧପରଜିନଙ୍ଠାରୁ ଆଥ ବିକ ସୋୟତା ମଳିବିାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛ।ି
ବୃଷ: ମେଳିାମାହନ ଧମ୍ଯପରାୟଣ ହେହବ। ସା୍ଧୀନହଚତା ହୋଇ ସମସ୍ତ 
କାଯ୍ଯ୍ ପରୂଣ କରହିବ। କମ୍ଯହକ୍ତ୍ରହର ନଜି ପ୍ରତଭିାର ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କରହିବ । 
ଦାମ୍ପତ୍ ଓ ହପ୍ରମ ସମ୍ପକ୍ଯହର ନବିଡ଼ିତା ବୃଦ୍ଧ ପାଇବ।
େଥିନୁ: ବ୍କ୍ତଗିତ ସମସ୍ା ମାନସକି ଶାନ୍କୁି ଭଙ୍ଗ କରପିାହର । ଜମଜିମା 
କାମହର ନହିବଶ କରବିା ୋଭଦାୟକ ରେବି। ପରବିାର ସେ ନକିେତମ 
ସ୍ାନକୁ ବୁୋବୁୋ କରବିାକୁ  ଯାଇପାରନ୍।ି

କକ୍କଟ: ପ୍ରୟିଜନଙ୍ ପାଇଁ ସହମ୍ବଦନଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ହିବ। 
ଜୀବନସାଥୀଙ୍ ସେହଯାଗ ପାଇ କାଯ୍ଯ୍ହର ସେଳ ହେହବ। 

ଉପଜୁଥିିବା ଦ୍ନ୍ଦ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରହିବ। ନୂତନ ନଯିକୁ୍ତରି ହଯାଗ ରେଛି।ି
ସଂିହ: କମ୍ଯଜୀବୀମାନଙ୍ ପାଇଁ ସେଳତାର ନୂତନ ପଥ ଉହନ୍ମାଚନ 
ହେବ। ସା୍ସ୍୍ ପ୍ରତ ିବହିଶରଭାହବ ଧ୍ୟାନ ରଖନୁ୍। ପାରବିାରକି ବବିାଦ 
ଚନି୍ାର କାରଣ ପାେେପିାହର। 
କନ୍ା:  ଆତ୍ବଶିା୍ସର ଅଭାବ ହଦଖାହଦଇପାହର । ଶତରୁମାନଙ୍ର 
କୂେଚକ୍ାନ୍ର ଶୀକାର ହେହବ। ଅହନକ ପ୍ରକାର ବାଧାବଘି୍ନ ସହତ୍୍ 
ଆଗକୁ ବଢ଼ହିବ। ମେଳିାମାହନ ଶାରୀରକି ପୀଡ଼ା ପାଇପାରନ୍।ି 

ତୁଳା: ଅଯଥା କଥାହର ସମୟ ନଷ୍ କରନୁ୍ ନାେ ିଁ। କମ୍ଯହକ୍ତ୍ରହର 
ପହଦାନ୍ନତରି ସହୁଯାଗ ରେଛି।ି ପାରବିାରକି ଜୀବନହର ସଖୁସମଦୃ୍ଧ 

ବୃଦ୍ଧ ପାଇବ। ପହଡ଼ାଶୀଙ୍ ସେହଯାଗ ପାଇହବ।
ବଛିା:  ଧାମବିକ କାଯ୍ଯ୍ହର ମନ ବଳାଇହବ। ମେଳିାମାନଙୁ୍ ଅତ୍ଧିକ 
ପରଶି୍ରମ କରବିାକୁ ପଡ଼ପିାହର। ଉର୍ଅଧିକାରୀଙ୍ ସେହଯାଗ 
ପାଇହବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍ ସ୍ାସ୍୍ହର ଅବନତ ିହଦଖାହଦଇପାହର। 
ଧନୁ: ପ୍ରୟିଜନଙ୍ ପାଇଁ ବ୍ଥିତ ହେହବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍ ସେହଯାଗହର 
କାଯ୍ଯ୍କୁ ସଚୁାରରୂପହର ସମାପନ କରହିବ। ସନ୍ାନଙ୍ ସେ ଅଧିକ 
ସମୟ ଅତବିାେତି କରହିବ। ନୂତନ ନହିବଶ କର ିୋଭବାନ ହେହବ।

େକର: ହକାେ୍ଯ-କହଚର ି ମାମୋହର ପଡ଼ଯିାଇପାରନ୍।ି ଅନୁଭବୀ 
ବ୍କ୍ତଙି୍ ସେହଯାଗ ପାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ହିବ। ଆଥ୍ଯକ ଉନ୍ନତ ିପରେିକ୍ତି 
ହେବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍ ସେ ଅଧିକ ସମୟ କୋଇବ।
କୁମ୍ଭ: ହକୌଣସ ି ସମସ୍ାର ସାମ୍ା କରପିାରନ୍।ି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍ ସେ 
ଦୂରଯାତ୍ରା ହଯାଗ ରେଛି।ି ମେଳିାମାହନ ନଜି ସ୍ାସ୍୍ ପ୍ରତ ି ଯତ୍ନବାନ 
େୁଅନୁ୍। ପରବିାରକି ସମସ୍ା ଉପଜୁପିାହର।
େୀନ: ସାମାଜକି କାଯ୍ଯ୍ହର ବ୍ସ୍ତ ରେହିବ। ଦୀଘ୍ଯ ଦନିର ଅାଶା ପରୂ୍୍ଯ ହେବ। 
ପାରବିାରକି ଅଶାନ୍ ି କଷ୍ ହଦଇପାହର। ନହିବଶ କରବିା ପବୂ୍ଯରୁ ଭେ 
ଭାବହର ଚନି୍ା କରନୁ୍। ଗରୁୁଜନଙ୍ ଆଶୀବ୍ଯାଦ ହନଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ହିବ।

ଶନବିାର
୧୦ ଡମିସେ୍ବର,
୨୦୨୨
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ତହତ ଏ ପଥୃିବୀ 
ନକ୍ାହର । 

ଏହବ ରାଷ୍ଟକଥା 
ଉଠହିେ , ରାଷ୍ଟ ଚନି୍ନ/
ମନ୍ଥନ ପାଇଁ ସତୁରା ଭାଇ 

େଭି ିପରଦାହର ବୁଦ୍ଧଜୀବୀ ଭାହବ ଦଶ୍ଯନ ହଦଇ ଚର୍ବିତ 
ହେଉଛ।ି 

ଦଳତି, ଅବହେଳତି, ବନବାସୀ ତଥା ପଛୁଆ ବଗ୍ଯର 
ବ ି ପ୍ରୟି ହେଇଛ ି ସତୁରା ଭାଇ। ଏଥିପାଇଁ ହସମାନଙ୍ 
ଉତ୍ ଥାନର ପ୍ରୟାସ ହସ ହକହବ କର ି ନାେ ିଁ। ସାମାଜକି 
ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥା ବବିଧି ମଞ୍ହର ତଥାକଥିତ ଉର୍ବର୍୍ଯର 
ହୋକଙୁ୍ ଗାଳ ିହଦଇଚ ିଖାେ।ି

ନାରୀବାଦର ଦ୍ାେ ି ହଦଇ ସତୁରା ଭାଇ ଅହନକଙ୍ 
ମନ ଜଣି ିପାରଛି।ି ନାରୀ ଶକି୍ା,  ନାରୀ ପ୍ରଗତ ିକ ିନାରୀ 
ସ୍ାଧୀନତା ହକ୍ତ୍ରହର ସାମାନ୍ ଅବଦାନ ନାେ ିଁ ସତୁରା 
ଭାଇର। ପରୁୁରଙୁ୍ ଗାଳହିଦଇ ନାରୀ ଜାତରି ସମ୍ାନ 
ବହଢ଼ଇଚ ି ହସ । ଏୋକୁ ଅହନହକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଣ କର ି
ହନଇଛନ୍।ି

ବଜି୍ାନ ସପକ୍ହର ତଥା ଅନ୍ଧବଶିା୍ସ ବପିକ୍ହର 
ସତୁରା ଭାଇଙ୍ ଅବଦାନ କଛି ିକମ୍  ନୁହେଁ। ହସ ହକହବ 
ବଜି୍ାନକୁ ହୋକଙ୍ ପାଖହର ପେହଞ୍ଇ ଜନସହଚତନତା 
ସଷୃ୍ ିକରବିାର  ପ୍ରୟାସ କଥା ଆମ୍ଭ କର୍୍ଯ ଶଣୁ ିନାେ ିଁ। ହକବଳ 
ଗାଳମିନ୍ତ୍ରହର ଆମ୍ଭ ସଂସ୍ତୃରି ପ୍ରତୀକ ଜଗଦୀଶ୍ରଙୁ୍ ବ ି
ଆରାଧନା କର ିଚର୍ବିତ ହେଇଛ।ି

ସତହର କ’ଣ କରୁଚନ୍ ିଏ ସତୁରାମାହନ ! କାଯ୍ଯ୍ହର 
କଛି ି ନ କର ି ଗାଳହିର  ଉନ୍ନତ ି , ଗାଳହିର ପ୍ରଗତ ି ଆଉ  
ଗାଳହିର ବକିାଶ ସମ୍ଭବ! ଏ ଗାଳ ି ରାଜନୀତ ି ଆଉ 
ହକହତଦନି ଚାେବି? ଏ ଗାଳ ିଶଣୁ ିଏ ଜନତା ଜନାଦେ୍ଯନ 
କ’ଣ ଖସୁ ିହେଉଛନ୍?ି  

 ଏ ପ୍ରଶ୍ ମୁ ଁ ହମା ଗରୁୁହଦବଙୁ୍ ପଚାରେି ି । ହସ 
ଜନତା ଜନାଦେ୍ଯନରୁ  ଜନତା ଶବ୍ଦେ ି କାେ ି ବୁହେଇହେ 
‘‘ ଦହିନ ଜନାଦେ୍ଯନ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମତି ି ଗାଳ ି ଶଣୁଥୁିହେ 
ଶଶିପୁାଳ ମେୁଁରୁ । ଗାଳ ି ଶଣୁ ି ପ୍ରଭୁ େସଥୁିହେ । ବଡ଼ 
ଭାଇ ବଳରାମ  ପଚୁ୍ହନ୍ ଉତ୍ର ହଦହେ , ‘ମୁ ଁଶଣୁନୁାେ ିଁ 
, ଗଣଛୁ।ି ’ ଶହେ ଗାଳ ିଶଣୁବିାପହର  ସଦୁଶ୍ଯନ ଚକ୍ହର 
ଶରିହଚ୍ଦ କହେ ଶଶିପୁାଳର।

ସବୁଶଣୁ ି ମୁ ଁ ଭାବୁଚ ି – ଜନତା ଜନାଦେ୍ଯନ ହକବଳ 
ଶଣୁଚୁନ୍ ି ନା ଗଣଚୁନ୍।ି ଗଣଚୁନ୍ ି ତ ହକହତଯାଏଁ  
ଗଣହିବ।  

 - ଜ୍ାନ ମହାତା 
ଚହଟା, ବଡ଼ିାନାସୀ, କଟକ-୧୪

ଗାଳ ିଗଣବିା କେକେଦନି
ଚିଣ୍ ୁ ପାେୁଣ୍ଡ ପକାଏ। ଠୁକୁରୁ ଠୁକୁରୁ 

ଚାେବିା ଆରମ୍ଭ କହର। ଚାେ ି
ଶଖିÒୋହବହଳ ଛୁଆ ହଯମତି ି ପଡ଼ନ୍।ି 

ହସମତି ି ପହଡ଼। ହକହବ ଚୋଣହର ପଡ଼ଯିାଏ 
ତ ହକହବ କବାେହର ବାହଡ଼ଇ େୁଏ। ଭାର ି
ହଜାର୍ ହର ରଡ଼ ି ଛାହଡ଼। ରଡ଼ ି ଶଣୁ ି ହବାଉ 
ଧାଇଁ ଆହସ, ପଅୁକୁ ହକାହଳଇ ନଏି। ମାଉସୀ 
ଆହସ। ‘ହକାଉଠ ି ବାଜଚି’ି ପଚାର ି ଆଉଁଶ ି
ଦଏି। ଚଣି୍ରୁ କାନ୍ଦ କନୁି୍ ବନ୍ଦ େୁଏନ।ି

ଏହବ ଚଣି୍କୁୁ ତୁନ ି କହରଇବା ଦାୟତି୍ 
ସତୁରା ଭାଇର। ସତୁରା ଭାଇ ରଣି୍କୁୁ 
କାଖାଏନ,ି ହଗେ କହରନ ି କ ି େକିଏି ଆଉଁଶ ି
ବ ି ଦଏିନ।ି ହକବଳ ପଚାହର ‘‘ଚଣି୍!ୁ ହତା 
ହଦେହର କଏି ବାଜେିା ?’’ ଚଣି୍ ୁ କବାେ 
ଆଡ଼କୁ ଆଙୁ୍ଗଳ ି ହଦହଖଇଦଏି। ସତୁରା ଭାଇ 
ପାଦହର କବାେକୁ ହଗାଇଠା ମାହର, ୋତହର 
ହ�ା ହ�ା ବାହଡ଼ଇ କହେ- 
‘‘ବଦ୍ ମାସ କବାେ ! ଆମ 
ରଣି୍ ୁ ହଦେହର ବାଜବୁି? 
ହତାର ଏହତ ସାେସ? ରେ 
ପେିପିେି ି ତହତ ଦ’ିୋଳ 
କରହିଦବ।ି’’

ସତୁରା ଭାଇର 
ଏ ଗାଳମିନ୍ତ୍ର ତୁରନ୍ କାେୁ କହର ଚଣି୍କୁୁ। 
ହସ ତତ୍ କ୍ଣାତ୍  ଚୁପ୍  ହେଇଯାଏ। ମାଡ଼ୋ 
େକିଏି କମ୍ ହେଇଥÒହେ ତ ଖÒେଖିÒେ ି ହେଇ  
େସଦିଏି ବ।ି

ରାବଣ ଥହର ହକୌତୂେଳ ବଶତଃ 
ହକୈଳାସ ଗରିକୁି ହେକହିଦୋ ପହର ତ୍ରଭୁିବନ 
ଜୟ କରବିାର ୋଳସା ତା’ର ବଢ଼ଥିÒୋ। 
ହସେଭିଳ ି ଗାଳମିନ୍ତ୍ର ବଳହର ଚଣି୍କୁୁ ବଶ 
କୋପହର ସତୁରା ଭାଇ ସମଗ୍ର ଜାତ,ି ସମାଜ 
ତଥା ହଦଶକୁ ବଶ କରବିାର ପ୍ରହଚଷ୍ା ଆରମ୍ଭ 
କୋ ଓ ବେୁମାତ୍ରାହର ସେଳ ମଧ୍ୟ ହେୋ।

ଗରବି, ଖେଖିÒଆଙ୍ ପ୍ରତ ି ପ୍ରୀତ ି ବଢ଼େିା 
ସତୁରା ଭାଇର। ଏ ପ୍ରୀତ ି ପାଳବିା ପାଇଁ 
ତାକୁ ହସମତି ି କଛି ି କରବିାକୁ ପଡ଼ନି।ି ହକାଉ 
ହମହେନତ ି ମଣରି କାନ୍ଧହର ଭାର ହବାେେିା 
ହବହଳ ତା’ କାନ୍ଧହର ହସ କାନ୍ଧ େହଗଇ ନାେ ିଁ। 
କାୋର କମ୍ଯସଂସ୍ାନ ପାଇଁ  ହକାଉଠୁ କଛି ି
ଉପାୟ ହଖାଜନିାେ ିଁ। ହକବଳ ଗାଳ ିମନ୍ତ୍ର ପାଠ 
କରଚି ିମାଇକ୍  ଆଗହର :-

ଧÒକ୍  ଧÒକ୍  ତମ ଧନକି ହଗାଷ୍ୀ
ଧÒକ୍  ଧÒକ୍  ପଞୁ୍ପିତ ି
ତମର ିପାଇଁକ ିଆମ ସମାଜହର
ଗରବିର ଅହଧାଗତ।ି
ଏତକି ିଗାଳ ିହଘାରହିଦଇ ହକବଳ ସତୁରା 

ଭାଇ ହେଇଗୋ ଏକ ଭନି୍ନପନ୍ଥୀ, ଗରବିଙ୍ 
ହନତା ଓ ସବ୍ଯେରାର ସାଥୀ।

ପଣୁ ି ରାଷ୍ଟପ୍ରୀତ ି ଜାଗେିା ସତୁରା ଭାଇ 
ମନହର। ଖଦୁରିାମ୍ , ଭଗତ ସଂି, ଗାନ୍ଧୀ କ ି
ହଗାପବନୁ୍ଧଙ୍ ଆଦଶ୍ଯକୁ ଅନୁସରବିା ଦରକାର 
ପଡ଼େିାନ।ି ରାଷ୍ଟର ସବ୍ଯାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ 
କାୟ ମନ ବାକ୍ହର ସମପ ବିତ ହେୋନାେ ିଁ।  
ଅବଶ୍ ବାକ୍ହର/ କାବ୍ହର ପହଡ଼ାଶୀ 
ହଦଶକୁ ଗାଳହିଦଇ ଗାଇୋ:-

ହବଶୀଦନି ନାେ ିଁ ଆୟରୁ ହତାେର
ତହତ ହକ କରବି ରକ୍ାହର 
ଚରିଦନି ପାଇଁ ଥାନ ମଳିବିନ ି

aâjàmû^
jûU cSòùe 

ସଦି୍ାର୍ଥ-େୟିାରାଙ୍କ  
ବବିାହ ପ୍ରସ୍ତୁେ ିଆରମ୍ଭ

ରାଞ୍ରି ଏକ ସ୍ଲୁ୍ ର ପେିାମାହନ ଏମତି ି
ଏକ ହସନ୍ ସର୍ ଯକୁ୍ତ ହେଲ୍ ହମଟ୍  
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍,ି ଯାୋ ମଦ୍ପ 

ଚାଳକଙୁ୍ ଜାଣବିାହର ସାୋଯ୍ କରବି।  ଏୋଦ୍ାରା 
ମଦ୍ପାନ ଜନତି ହଯାଗୁ ଁ ହେଉଥବା ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ଯେଣାକୁ 

ହରାକ ି ହେବ। ବେଉିଡ୍  େିେ୍ମ ‘ଥ୍ୀ ଇଡଅିେସ୍ ’ ଆଧାରହର 
ହସଣ୍ ଜାଭୟିସ୍ଯ ୋଇସ୍େୁର ରଷ୍ ହଶ୍ରଣୀହର ପଢ଼ୁଥÒବା ୪ ଜଣ 

ଛାତ୍ର ହସନ୍ ସର୍ ଯକୁ୍ତ ଏେ ି ହେଲ୍ ହମଟ୍ େକୁି ନମି୍ଯାଣ କରବିାହର 
ସେଳ ହୋଇଛନ୍।ି ଏେ ି ଚାର ି ଜଣ ହେଉଛନ୍ ି – ଅବରିାଜ୍ ସଂି, 

ବତ୍ସେ ସରାବଗ,ି ପାଥ୍ଯ ଓ ଆରବ ହପାଦ୍ଧାର। ଏ ସମ୍ପକ୍ଯହର ସ୍ଲୁ୍ ର 
ଭାଇସ୍  ପ୍ରନ୍ିପିାଲ୍  ଓ ଶକି୍କ ଶକି୍ୟତି୍ରୀମାହନ କେଛିନ୍ ି ହଯ, ଏେ ି

ନଆିରା ହେଲ୍ ହମଟ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିାର ପା୍ନ ପେିାମାନଙ୍ ଦ୍ାରା 
ହୋଇଥÒୋ। ଏ ଅବସରହର ଭାଇସ୍  ପ୍ରନ୍ିପିାଲ୍  ଏଫ୍ . ହସାହରଙ୍ଗଗ୍   
କେଛିନ୍ ିହଯ, ପେିାମାହନ ବେୁତ ବୁଦ୍ଧମାନ ଏବଂ ତାଙୁ୍ ସଠକି୍  ଦଗି 
ହଦଖାଇବା ଉଚତି। ବହିଶରକର ି ପ୍ରାକଟକିାଲ୍  ହକ୍ତ୍ରହର ଅଧÒକ ଧ୍ୟାନ 
ଦଆିଯବିା ଆବଶ୍କ। ଏେ ିହେଲ୍ ହମଟ୍  ମହଡଲ୍ କୁ ବ୍ାପକ ସ୍ତରହର 
ନମି୍ଯାଣ କରାଗହେ, ମଦ୍ପାନ ଜନତି ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ଯେଣା ଉପହର  
େଗାମ େଗାଯାଇ ପାରବି ହବାେ ିହସ କେଛିନ୍।ି 

ଏେ ି ହେଲ୍ ହମଟ୍ ହର ଥÒବା ଏକ 
ଚପି୍  ଓ ଆେେ୍ଯ ହଯାଗୁଁ 

ମଦ ପଇି ଗାଡ଼ ି
ଚଳାଇ 

ହେବ ନାେ ିଁ। କାରଣ ଏେ ିହେଲ୍ ହମଟ୍  ପନି୍ଧହେ, ଗାଡ଼ ିଆହପ ଆହପ 
ରେଯିବି, ଚାେବି ନାେ ିଁ। ହଯଉମଁାହନ ମଦ ପଇି ଗାଡ଼ ି ଚୋନ୍,ି 
ହସମାହନ ନଜି ସେ ଅନ୍ମାନଙ୍ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବପିଦହର 
ପକାନ୍।ି ହତଣ ୁ ଏେ ି ହେଲ୍ ହମଟ୍  ଦ୍ାରା ଅନ୍ମାନଙ୍ ଜୀବନ ରକ୍ା 
ହୋଇପାରବି। ମଦ ପଇି ଗାଡ଼ ି ଚଳାଇବାକୁ ଯାଉଥÒବା ଚାଳକ 
ଏେ ି ହେଲ୍ ହମଟ୍ କୁ ପନି୍ଧବା ଦ୍ାରା ଗାଡ଼ ି ଷ୍ାେ୍ଯ ହେବ ନାେ ିଁ। ଏଥÒହର 
ଥÒବା ଚପି୍ କୁ ଗାଡ଼ରି ଷ୍ାେ୍ଯ ସେତି ହଯାଡ଼ାଯାଇଛ।ି ଅନ୍ପକ୍ହର,  
ହେଲ୍ ହମଟ୍  ନ ପନି୍ଧହେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ ିଷ୍ାେ୍ଯ ହେବ ନାେ ିଁ। ଟ୍ାେିକ୍  ସରୁକ୍ା 
ଉପହର କାମ କରୁଥÒବା ଋରଭ ଆନନ୍ଦ କେଛିନ୍ ିହଯ, ‘ୋଡ଼ଖଣ୍ଡହର 
ହେଉଥÒବା ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ଯେଣାକୁ ହରାକବିାହର ଏେ ିହେଲ୍ ହମଟ୍  ବେୁତ 
ୋଭଦାୟକ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦନିହର ହେଲ୍ ହମଟ୍  ନମି୍ଯାଣ କମ୍ପାନୀ 

ଏେ ିେିଚର୍  ସେତି ସ୍ପଡି୍  କହଣ୍ା୍ଲ୍  ଓ ଅନ୍ ହସେଟି 
େିଚର୍  ମଧ୍ୟ ହଯାଡ଼ହିେ, ମଦ୍ପ 

ଚାଳକଙୁ୍ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କରାଯାଇ ପାରବି’ 

ମାନବାଧୋର ମାନବାଧୋର 
ଦବିସଦବିସl	୧୮୭୮-ଚକ୍ବତ୍୍ଯୀ 

ରାଜହଗାପାଳାଚାରୀଙ୍ ଜନ୍ମ। 
l	୧୮୯୬- ଡନିାମାଇଟ୍ ର 

ଉଦ୍ାବକ ଆଲ୍ ହରେଡ୍  
ହନାହବେଙ୍ ହଦୋନ୍। 

l	୧୮୯୮- ପ୍ାରସି୍  ସନ୍ଧ ପହର 
ହସ୍ପନ୍ -ଆହମରକିା ଯଦୁ୍ଧ ସମାପ୍ତ 
ହୋଇଥୋ। 

l	୧୯୦୨- ତାସ୍ ମାନଆିହର 
ମେଳିାଙୁ୍ ମତଦାନ ଅଧକାର 
ମଳିେିା। 

l	୧୯୫୦-ଅନ୍ରାଷ୍ଟୀୟ 
ମାନବାଧକାର ଦବିସ 
ହଘାରତି। 

l	୧୯୯୨-ହଦଶର ପ୍ରଥମ 
ହୋବରକ୍ାେଟ  ହସବା  
ଗଜୁରାେହର ଆରମ୍ଭ ହେୋ। 

l	୨୦୦୧-ଅଭହିନତା ଅହଶାକ 
କୁମାରଙ୍ ନଧିନ। 

କରାେକିହବ ସଡ଼େ ଦତୁ ର୍ଥଟଣା 

ସ୍ତୁଲପଲିା େଆିର ିେକଲ 
କହଲ୍ କମଟ୍ 

ଏୋେୀ କେଟ୍  ୋଟ ି
ଚର୍୍ଥାକର ବୃଦ୍ା

ପେ ିକହବ େ ଏମେି.ି..

ସାେ ଜନ୍ମେତୁ  ଜୀବନ 
ସାରୀର ଅଗ୍ ିଶପର

ଦବି୍ାଙ୍ଗ େନ୍ାଙ୍କତୁ  କଟେ ିଧର ି
ବାହାକବଦକିର ସାେକେରା



ଶନବିାର
୧୦ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୦୩ରାଜ୍ୟ ଖବର

www. sakalaepaper.com ସତ୍ୟ, ସସବା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୁଇ ବର୍ଥ...

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୧୨(ସମସି): ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପରଦ୍ଦତକୁ 
ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ଜଜୈର ରରିଧିତା ଐତହି୍ୟସ୍ଥଳୀ 
ଭାଜର ମାନ୍ୟତା ମଳିପିାଜର। ଏହ ି ପରଦ୍ଦରତକୁ 
ଜଜୈର ରରିଧିତା ଐତହି୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଜେରା 
ପାଇ ଁଓଡ଼ଶିା ଜଜୈର ରରିଧିତା ଜରାରଦ୍ଦ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙୁ୍ ପ୍ରସ୍ାର େଆିଯାଇଛ।ି ୧୮,୯୬୩.୮୯ 

ଜହକ୍ଟର ରଶିଷି୍ଟ ଏହ ିପରଦ୍ଦତ ଅଞ୍ଚଳ ୫ ଟ ିରନଖଣ୍ଡଜର 
ଆସଛୁ।ି ମଖୁ୍ୟତଃ ଏହ ି ପରଦ୍ଦତଟ ି ଔଷଧିୟ 
ରୃକ୍ଷଲତାଜର ଭରପରୂ।

େନିକୁ େନି ପରଦ୍ଦତରୁ ରହୁ ଗଛ ଜ�ାର ି
ଜହଉଥିରା ଜରଜଳ ଜୀରଜନୁ୍ ମଧ୍ୟ ଶକିାର 
ଜହଉଛନ୍।ି ମାତ୍ର ଜଜୈରରରିଧିତା ଐତହି୍ୟସ୍ଥଳୀର 
ମାନ୍ୟତା ମଳିରିା ପଜର ଏହାର ପର�ିାଳନା ପାଇଁ 
ରଭିନି୍ନ ଜ�ାରମରୁ ଅରଦ୍ଦ ଆସରି। ଯାହା ପରଦ୍ଦତର 
ରକ୍ଷଣାଜରକ୍ଷଣ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ସହାୟକ ଜହର ଜରାଲ ି

ଆଶା ରହଛି।ି ଏହ ି ପରଦ୍ଦତକୁ ଜଜୈରରରିଧିତା 
ଐତହି୍ୟସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଜେରା ପାଇ ଁ ପ୍ରରଜମ 
ନନୁ୍ପଲା, ଜତଜଲନପାଲ,ି ରରତୁଣ୍ଡା, ମରିପାଲ ି
ଆେଜିର ଥିରା ଜଜୈରରରିଧିତା ପର�ିାଳନା କମଟି ିଓ 
ରଲାଙ୍ରି ଏରଂ ରରଗଡ଼ ରଏିଫ୍ ଓଙ୍ ସଜମତ ରାଜ୍ୟ 
ସଭା ସାଂସେ ନରିଞ୍ଜନ ରଶି ିଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୱେଚ୍ାଜସରୀ 

କୁଳମଣ ି ସାହୁ ସପୁାରସି 
କରଥିିଜଲ। ଏହ ିସପୁାରସି 

ଓ ଗ୍ାମସଭାର ନଷି୍ପତ୍ ି
ଆଧାରଜର ଜଜୈରରରିଧିତା ଜରାରଦ୍ଦ ଜସଠାଜର ସଜଭଦ୍ଦ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିଲା। ସଜଭଦ୍ଦ ପଜର ଏହ ିପରଦ୍ଦତଜର ଥିରା 
‘ଜ�ଲାରା’ ଓ ‘�ନା’ର ତର୍ୟ ସଂଗ୍ହ ଜହାଇଥିଲା। 
ଏଥିଜର ୧୨୦୦ ପ୍ରଜାତରି ରୃକ୍ଷ ଲତା ଓ ୫୦୦ 
ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଥିରା ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। ୨୦୯ ପ୍ରକାର 
ଗଛ ଥିରା ଜରଜଳ ୧୩୫ ପ୍ରକାର ରୁୋ ଜାତୀୟ ଗଛ 
ମଳିଥିିଲା। ୪୭୩ ପ୍ରକାରର ଗଳୁ୍ମ ଓ ୭୭ ପ୍ରକାର 
ଲତା ଓ ୩୦୦ ପ୍ରକାର ଔଷଧିୟ ଗଛ ଥିରା ଜନଇ 
ତାଲକିା ପ୍ରସୁ୍ତ ଜହାଇଥିଲା। ଜସହପିର ି ପ୍ରାଣୀଙ୍ 

ମଧ୍ୟଜର ୪୩ ପ୍ରକାର ସ୍ନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଥିରା ଜରଜଳ 
୧୬୦ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ୪୪ ପ୍ରକାର ସରୀଶପୃ, ୧୧୮ 
ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାପତ,ି ୮୩ ପ୍ରକାର ରୁଢ଼ଆିଣ ି ଓ ୧୮ 
ପ୍ରକାର ରଲୁିପ୍ତ ପ୍ରଜାତରି ପ୍ରାଣୀ ଥିରା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

ସ୍ଥାନୀୟ ଜଲାକଙ୍ କହରିା ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ି
ଜରୈେ/ହାକମି/େଶିାରୀମାଜନ ଏଠାରୁ ରଭିନି୍ନ ଗଛ 
ଲତା ଆଣ ି ଜଲାକଙ୍ �କିତି୍ାଜର ଲଗାଉଛନ୍।ି 
ମଖୁ୍ୟତଃ ସ୍ତୀ ଓ ପ୍ରସତୁ ି ଜରାଗ େୂର କରରିା ସହ 

ଆସରିଟି,ି ଗ୍ୟାଷ୍ଟକି, ଅଲସର, ଜପଟ ଜରାଗ, 
ମଧଜୁମହ, ପାଇଲ୍ସ, ହାଡ଼ ଭଙ୍ା, ଜଣ୍ଡସି, ରଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ସହତି ମା ଖିର ରୃଦ୍ ି କରରିା ପାଇଁ 
ଏଠାଜର ରୃକ୍ଷ ଲତା ଥିରା େରି ି କରାଯାଇଛ।ି ଗତ 
ମାସ ମଜହନ୍ଦ୍ରଗରି ିପରଦ୍ଦତକୁ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଲ ପରଜିରଶ 
ଓ ଜଳରାୟ ୁ ପରରିତ୍ଦ୍ଦନ ରଭିାଗ ଏହ ି ମାନ୍ୟତା 
ପ୍ରୋନ କରଥିିରା ଜରଜଳ ପରୂଦ୍ଦରୁ ମଣ୍ଡାସାରୁ 
ପରଦ୍ଦତକୁ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ଟ୍ୟାଗ ମଳି ି ସାରଛି।ି ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର 
ଏହ ି ତାଲକିାଜର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପରଦ୍ଦତ ଜଯାଡ଼ ି ଜହର 
ଜରାଲ ିଆଶା ରହଛି।ି

ଗନ୍ଧମାର୍୍ଥନ ସେବ ସ�ୈବବବିଧିତା ଐତେି୍ୟସ୍ଥଳୀ

 ସରକାରଙୁ୍ ସପୁାରସି କଲା ସ�ୈବବବିଧିତା ସବାର୍ଥ
 ତୃତୀୟ ଐତେି୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭାସବ ମଳିବି ମାନ୍ୟତା
 ସଂରକ୍ତି ସେବ ୧୭୦୦ ପ୍ର�ାତରି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଦି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୧୨(ସମସି): ଜହା, ମଣୁ୍ଡାରୀ 
ଏରଂ ଭୂମଜି ଭାଷାକୁ ସମ୍ଧିାନର ୮ମ 
ପରଜିଚ୍େଜର ସାମଲି କରରିା ପାଇଁ ଆଜ ି
ରଜୁି ଜନତା େଳ ସଂସେଜର ପନୁରଦ୍ଦାର ୋର ି
କରଛି।ି ଆଜ ି ରାଜ୍ୟସଭାଜର ୱେତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ 
ଆକଷଦ୍ଦଣ ଜନାଟସି୍  ମାଧ୍ୟମଜର ରଜିଜର ିସାଂସେ 
ରକ୍ଟର ସସ୍ତି ପାତ୍ର କହଥିିଜଲ ଜଯ ପରୂଦ୍ଦରୁ 

ମଧ୍ୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙୁ୍ ପତ୍ର ଜଲଖି ଜହା, ମଣୁ୍ଡାରୀ ଏରଂ 
ଭୂମଜି ଭାଷାକୁ ସମ୍ଧିାନଜର ସ୍ଥାନ ଜେରା ଲାଗ ି
ୋର ିକରଥିିଜଲ। କନୁି୍ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ 
ଏପଯଦ୍ଦ୍ୟନ୍ ଅଣଜେଖା କରରିା େୁଃଖୋୟକ। 
ରକ୍ଟର ପାତ୍ର କହଥିିଜଲ ଜଯ ଏହ ି ପ୍ରକାର ତନି ି
ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ଶିାର ରହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆେରିାସୀ 

ଭାଇ ଭଉଣୀମାଜନ ନଜିର ମାତୃଭାଷା ଭାଜର 
ର୍ୟରହାର କର ି ଆସଛୁନ୍।ି ଆେରିାସୀମାଜନ 
ର୍ୟରହାର କରୁଥିରା ଭାଷା ଜକରଳ ଓଡ଼ଶିା 
ନୁଜହଁ ରରଂ ସମଗ୍ ଜେଶ ପାଇଁ 
ମଲୂ୍ୟରାନ। ଏହା ଜହଉଛ ିଆେରିାସୀ 
ପରମ୍ପରାର ପର�ିୟ। ଓଡ଼ଶିାଜର 
ଆେରିାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ୨୨.୮୫% 

ଥିରା ଜରଜଳ ୬୨ ପ୍ରକାର ଆେରିାସୀ 
ସମ୍ପ୍ରୋୟ ରସରାସ କରୁଛନ୍।ି 
ଜସଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୨ଟ ିସମ୍ପ୍ରୋୟ ଜହଉଛ ି
ରଜିଶଷତଃ ଅସରୁକ୍ଷତି ଜନଜାତ ି
ସମହୂ (ପଭିଟିଜି)ିର ଅଂଶରଜିଶଷ। 
ସମ୍ଧିାନର ୮ମ ପରଜିଚ୍େଜର ସାମଲି 
ଜହାଇସାରଥିିରା ସାନ୍ାଳ ିଭାଷା ପଜର ସରଦ୍ଦାଧିକ 

ଆେରିାସୀ ଜଲାକ ଜହା ଭାଷା ର୍ୟରହାର 
କରରିାନ୍।ି ଓଡ଼ଶିା ଏରଂ ଝାରଖଣ୍ଡଜର ରସରାସ 
କରୁଥିରା ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜଲାକ ଜହା ଭାଷାକୁ 

ନଜିର ମାତୃଭାଷା ଭାଜର ର୍ୟରହାର କରନ୍।ି 
ଜସହପିର ିରାଜ୍ୟର ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆେରିାସୀ 

ଜଲାକ ମଣୁ୍ଡାରୀ ଏରଂ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜଲାକ 
ଭୂମଜି ଭାଷାଜର କରା ଜହାଇରାନ୍।ି ଏହ ି
ତନିଟି ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦ୍ଦ ଭାଷାକୁ ସମ୍ଧିାନଜର ସ୍ଥାନ 
ଜେରା ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଜକନ୍ଦ୍ର ଗହୃ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପତ୍ର ଜଲଖି ଅନୁଜରାଧ 
କରଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିାର ଆେରିାସୀ ଭାଷାକୁ ୱେତନ୍ତ୍ର 
ପର�ିୟ ପ୍ରୋନ ଏରଂ ତାହାର ପ୍ର�ାର ପ୍ରସାର 
ତରା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ଅଜନକ 
େୃଷ୍ଟାନ୍ମଳୂକ ପେଜକ୍ଷପ ଜନଇଛନ୍।ି ଓଡ଼ଶିାର 
ଆେରିାସୀମାଜନ କଛି ିଏପର ିକଛି ିଭାଷା ରହଛି ି
ଯାହା ସମ୍ଧିାନର ୮ମ ପରଜିଚ୍େଜର ସ୍ଥାନ 
ପାଇରା ପାଇଁ ସମସ୍ ଜଯାଗ୍ୟତା ରହନ କରୁଛ।ି 
ଜତଣ ୁଏହାକୁ ର�ିାର କର ିଜହା, ମଣୁ୍ଡାରୀ ଏରଂ 
ଭୂମଜି ଭାଷାକୁ ସମ୍ଧିାନର ୮ମ ପରଜିଚ୍େଜର 
ସ୍ଥାନ ଜେରା ପାଇଁ ରଜୁି ଜନତା େଳ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ 
ପନୁରଦ୍ଦାର ଜକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ନକିଟଜର ୋର ି
ଜଣାଉଛ ିଜରାଲ ିର. ପାତ୍ର କହଥିିଜଲ।

ସଂସଦସର ଉଠଲିା ଆଦବିାସୀ ଭାରାକୁ ପରଚିୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ସୋ, ମଣୁ୍ାରୀ ଓ ଭୂମ�ିକୁ ଅଷ୍ଟମ ପରସିଛେଦସର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦାବ ିସୋ, ମଣୁ୍ାରୀ ଓ ଭୂମ�ିକୁ ଅଷ୍ଟମ ପରସିଛେଦସର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦାବ ି

ଗହୃମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ  ଅନକୁ ସରାଧ କରଥିିସେ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୧୨(ସମସି): ପେ୍ମପରୁ 
ରଧିାନସଭା ନରିଦ୍ଦା�ନମଣ୍ଡଳୀର ଉପ-
ନରିଦ୍ଦା�ନଜର ରଜିଜର ି ପ୍ରାରଦ୍ଦୀ ରଷଦ୍ଦା ସଂି ରରହିା 
ରପିଳୁ ର୍ୟରଧାନଜର ରଜିୟୀ ଜହାଇଛନ୍।ି 
୨୦୧୪ଜର ଏହ ି ଆସନକୁ ଜତିଥିିରା ଏରଂ 
ଗତ ୨୦୧୯ଜର ଅଳ୍ପ ର୍ୟରଧାନଜର ହାରଥିିରା 
ପ୍ରେୀପ ପଜୁରାହତିଙୁ୍ �ଳା�ଳ 
ଅଧିକ ନରିାଶ ଜହରାକୁ ପଡ଼ଛି।ି 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ଧାମନଗର ଉପ-
ନରିଦ୍ଦା�ନ ରଜିୟ ପଜର ରଜିଜପ ିପେ୍ମପରୁ ରଜିୟ 
ଜନଇ ଉତ୍ାହତି ଜହାଇ ଯାଇଥିଲା। ପରୂଦ୍ଦାଜପକ୍ଷା 
ପ୍ର�ାରକୁ ଅଧିକ ଜକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, େଳୀୟ ରାଜ୍ୟ 
ଜନତୃତ୍ୱ ଯାଇଥିଜଲ। ଏମତି ି କ ି େଳ ମଧ୍ୟଜର 
ପରସ୍ପରକୁ ନାକ ଜଟକୁଥିରା ଜନତା, ଜନତ୍ରୀମାଜନ 
ମଧ୍ୟ ପେ୍ମପରୁଜର ଯାଇ ଶକ୍ ିପ୍ରେଶଦ୍ଦନ କରଥିିଜଲ। 

ମାତ୍ର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ େନିକିଆି 
ପ୍ର�ାର, ପରୂଦ୍ଦରୁ ରକିାଶମଳୂକ କାଯଦ୍ଦ୍ୟ ଏରଂ 
ଆଗାମୀ େନିର ରକିାଶ ଖସଡ଼ାକୁ ପେ୍ମପରୁରାସୀ 
ଭରସା କରଥିିଜଲ। ପରାଜୟର େନିକ 
ପଜର ସମୀକ୍ଷା କରରିା ଜନଇ ରଜିରାଧୀ େଳ 
ଜନତା ଜୟ ନାରାୟଣ ମଶି୍ର ମତ ରଖିଛନ୍।ିଶ୍ରୀ 

ମଶି୍ର କହଛିନ୍ ି ଜଯ, ପେ୍ମପରୁ �ଳା�ଳ 
ଜକୌଣସ ି ସଜନ୍ଶ ପ୍ରୋନ କରୁନାହ ିଁ। ପରୂଦ୍ଦରୁ 
ଜସହ ି ଆସନଜର ସରକାରୀ େଳ ସପକ୍ଷଜର 
ଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ନରିଦ୍ଦା�ନକୁ ଆଉ ଜେଢ 
ରଷଦ୍ଦରୁ କମ୍  ସମୟ ରହଛି।ି ଜତଣ ୁ ମାତ୍ର ଜେଢ 
ରଷଦ୍ଦ ପାଇ ଁକାହ ିଁକ ିଶାସକ େଳ ରପିକ୍ଷଜର ଯଜିର 

ଜରାଲ ିଜଭାଟର ମାନସକିତା ଜହାଇଥିର ଜରାଲ ି
ଜୟ ନାରାୟଣ କହଛିନ୍।ି ରଜିଜର ି ରଧିାୟକିା 
ପ୍ରାରଦ୍ଦୀରଷଦ୍ଦା ସଂି ରରହିାଙୁ୍ ଜକୌଣସ ି ର୍ୟକ୍ଗିତ 
ଆଜକ୍ଷପ କରାଯାଇନାହ ିଁ। ଜସ ପେ୍ମପରୁର ଝଅି, 
କଣାସର ଜରାହୂ। ଏଥିଜର ଅସତ୍ୟ ନାହ ିଁଜରାଲ ି
ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର କହଛିନ୍।ି ଜସ କହଛିନ୍ ି ଜଯ ୨୦୦୯ 

ପରଠାରୁ ରଜିଜପ ି ଜକରଳ ଧାମନଗର 
ଉପନରିଦ୍ଦା�ନଜର ରଜିୟୀ ଜହାଇପାରଛି।ି 
ରାଜଲଶ୍ୱର ସେର ଆସନ ୨୦୧୯ଜର 

ଜତିଥିିଜଲ ର ି୨୦୨୦ ଉପନରିଦ୍ଦା�ନଜର ରଜିଜର ି
ଏହ ି ଆସନ ହାଜତଇ ଥିଲା। ୨୦୧୮ ପରଠାରୁ 
ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାର ରଜିଜପରୁଜର ୨ ରର, ବ୍ରଜରାଜ 
ନଗର ଏରଂ ପେ୍ମପରୁଜର ରଜର ଜଲଖାଏ ଁଉପ-
ନରିଦ୍ଦା�ନ ଜହାଇଛ।ି ଏହ ି ସରୁ ନରିଦ୍ଦା�ନଜର 
ରଜିଜପ ିରପିଳୁ ର୍ୟରଧାନଜର ପରାସ୍ ଜହାଇଛ।ି 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୧୨(ସମସି): ପେ୍ମପରୁ 
ଉପନରିଦ୍ଦା�ନଜର ରଜିଜରରି ରପିଳୁ ରଜିୟ ପଜର 
ରଜିରାଧୀ କଂଜଗ୍ସ ନରୀନଙ୍ ପ୍ରଶଂସାଜର ଶତମଖୁ। 
ନଜି େଳକୁ ସମାଜଲା�ନା କରରିା ସହ ରଜିଜରରି 
ନରିଦ୍ଦା�ନ ରଣନୀତକୁି ସାରାସୀ ଜେଉଛନ୍।ି ନରୀନ 
ଜକରଳ ରଜିଜରରି ନୁହନ୍;ି ରରଂ ସରୁ େଳ ପାଇଁ 
ଆେଶଦ୍ଦ ପାଲଟ ି ସାରଛିନ୍ ି ଜରାଲ ି ରଜିରାଧୀ ୱେୀକାର 
କରଛିନ୍।ି ପେ୍ମପରୁ ଉପନରିଦ୍ଦା�ନଜର କଂଜଗ୍ସର 
ଜଶା�ନୀୟ ପରାଜୟ ପଜର କଟକ ରଧିାୟକ 
ମହମ୍ମେ ଜମାକମି୍ ଙ୍ ରୟାନକୁ ଜନଇ ରାଜ୍ୟ 
ରାଜନୀତଜିର ହଟ�ମଟ ସଷୃ୍ଟ ି କରଛି।ି କଂଜଗ୍ସ 
ରଧିାୟକ ଶ୍ରୀ ଜମାକମି୍  କହଛିନ୍ ି ଜଯ ରତ୍ଦ୍ଦମାନ 
ସମୟଜର କଂଜଗ୍ସକୁ ଗରୁୁତର ସହ �ନି୍ା 
କରରିାର ଆରଶ୍ୟକତା ରହଛି।ି ରଜିଜର ିସପୁ୍ରଜିମା 
ନରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ଠାରୁ କଂଜଗ୍ସ ରାଜଜନୈତକି 
ରଣଜକୌଶଳ ଶଖି।ୁ ଧାମନଗର ପରାଜୟରୁ ରଜିଜର ି
ଶକି୍ଷା ଜନଲା। ମାଇଜ୍ା ମ୍ୟାଜନଜଜମଣ୍ଟ କର ି
ପେ୍ମପରୁଜର ରଜିୟୀ ଜହଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷଜର କଂଜଗ୍ସ 
ଭୁଲ ସଧୁାରୁନ।ି ପ୍ରତ ି ଉପନରିଦ୍ଦା�ନଜର କଂଜଗ୍ସର 
ଜଭାଟ୍  ପ୍ରତଶିତ ଖସ ି ଖସ ି ଯାଉଥିରା ଜରଜଳ 

ଶୀଷଦ୍ଦ ଜନତୃତ୍ୱ ଏହାକୁ ଜନଇ ଆଜେୌ �ନି୍ାପ୍ରକଟ 
କରୁନାହାଁନ୍।ି େଲି୍ୀରୁ ୋୟତି୍ୱ ମଳିଥିିରା ଶୀଷଦ୍ଦ 
ଜନତୃତ୍ୱମାଜନ କ’ଣ କରୁଛନ୍ ି ତାହା ରୁଝାପଡ଼ୁନାହ ିଁ 
ଜରାଲ ି କହଛିନ୍ ି କଂଜଗ୍ସ ରଧିାୟକ ମହମ୍ମେ 
ଜମାକମି୍ । ଜସହଭିଳ ିକଂଜଗ୍ସ ଭତିଜର ଯରୁଜଗାଷ୍ୀଙୁ୍ 
ଅରଜହଳା କରାଯାଉଥିରା ଅଭଜିଯାଗ ଆଣଛିନ୍ ି
ଜମାକମି୍ । ସରୁ ଉପନରିଦ୍ଦା�ନ ହାରରିା ପଜର କଂଜଗ୍ସ 
ଜଗାଟଏି କରା କହୁଛ।ି ଅରଦ୍ଦ ଅଭାରରୁ ନରିଦ୍ଦା�ନ 

ହାରଲୁି। କଂଜଗ୍ସ େଳଜର ରଡ଼ଧରଣର ସାଙ୍ଠନକି 
ପରରିତ୍ଦ୍ଦନ ନ ଜହଜଲ େଳ ଆଗାମୀ ନରିଦ୍ଦା�ନଜର 
ଜନାଟା ସହ ଲଢ଼ରି। ଜସହଭିଳ ି ୨୦୨୪ଜର େଳ 
୯୦ଟ ି ଆସନ ଜତିରିାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ି ଜରାଲ ି
ମଣୁ୍ଡଆିଳ ଜନତାମାଜନ କହୁଛନ୍।ି ଏହା ଏକ ହାସ୍ୟସ୍ପେ 
କରା ମଜନଜହଉଛ ି ଜରାଲ ି କହଛିନ୍ ି ଶ୍ରୀ ଜମାକମି୍ । 

ଅନ୍ୟପକ୍ଷଜର କଂଜଗ୍ସର ରରଷି୍ ଜନତା 
ତାରା ପ୍ରସାେ ରାହନିୀପତ ି କହଛିନ୍ ି ଜଯ ଗଲା େୁଇ 
ଉପନରିଦ୍ଦା�ନଜର େଳ ଅମାନତ୍  ହରାଇଛ।ି ଜରୈଠକ 
କର ି ତଜଦ୍ଦମା ଓ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା େରକାର। ନଜ�ତ୍  
କଂଜଗ୍ସ େଜିନ ଜଲାପ ପାଇଯରି। ଉପନରିଦ୍ଦା�ନ 
େନିକ ପରୂଦ୍ଦରୁ ପସିସି ି ସଭାପତ ି େଳ ହାରଯିରି 
ଜରାଲ ିକହଜିଲ। ପସିସିଙି୍ ଏଭଳ ିପ୍ରତ ି୍ ୟିାରୁ େଳର 
ସ୍ଥତି ି ଅନୁଜମୟ। ସପୁ୍ରଜିମା ଜଯଉମଁାନଙୁ୍ ପସିସି ି

ସଭାପତ ି ୋୟତି୍ୱ ଜେଉଛନ୍,ି ଜସମାଜନ ପ୍ରରମ 
ନଜିର ଏକ ଜଗାଷ୍ୀ ତଆିର ି କର ି ଜନଉଛନ୍।ି 
�ଳଜର େଳ ଭତିଜର କନ୍ଳ ରଢ଼଼଼଼ୁଛ।ି  ଜସହଭିଳ ି
କଂଜଗ୍ସ ପସିସି ି ସଭାପତ ି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ 
ରଜିରାଧଜର ତଳଆି ଜନତାମାଜନ ମଧ୍ୟ ମହୁଁ 
ଜଖାଲଜିଲଣ।ି କଂଜଗ୍ସ ମଖୁିଆ କାହାର ି ସହ 

ଆଜଲା�ନା କରୁନାହାନଁ୍।ି ଓଲଟା ନରିଦ୍ଦା�ନ 
�ଳା�ଳ ପରୂଦ୍ଦରୁ େଳ ହାରରିା ଜନଇ ଜ�ାଷଣା 
କରୁଛନ୍।ି �ଳଜର କମଦ୍ଦୀମାଜନ ହଜତାତ୍ାହତି 
ଜହଉଛନ୍।ି କଂଜଗ୍ସକୁ ଭଲ ପାଉଥିରା ଜଲାକଙୁ୍ 
ଜନତାଙ୍ ଏ ଆଭମିଖୁ୍ୟ କଷ୍ଟ ଜେଉଛ ିଜରାଲ ିକଂଜଗ୍ସ 
କମଦ୍ଦୀ ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମଜର ଜପାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍।ି 

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୯।୧୨ (ସମସି): ରଜଙ୍ାପସାଗରଜର 
ସଷୃ୍ଟ ି ଜହାଇଥିରା ରାତ୍ୟା ଶକ୍ଶିାଳୀ ଜହାଇ ଆଗକୁ 
ରଢ଼଼଼଼ୁଛ।ି ରତ୍ଦ୍ଦମାନ ଏହା େକ୍ଷଣି-ପଶ୍ମି ଏରଂ େକ୍ଷଣି-ପରୂଦ୍ଦ 
ରଜଙ୍ାପସାଗରଜର ଜକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଜହାଇଥିରା ଜରଜଳ 
ରାତ୍ୟାର ରାହ୍ୟ ରଳୟ ମଧ୍ୟଜର ଓଡ଼ଶିାର ରଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳ 
ରହଛି।ି ଭୁରଜନଶ୍ୱର ସଜମତ େକ୍ଷଣି ଓଡ଼ଶିା ଏହ ି ରାହ୍ୟ 
ରଳୟଜର ରହଥିିରାରୁ ଏହ ି ସରୁ ଅଞ୍ଚଳଜର ପାଗ ଜମ�ଆୁ 
ରହଛି।ି ଜକାରାପଟୁ ଓ ମାଲକାନଗରି ିସଜମତ କଛି ିଅଞ୍ଚଳଜର 
ଶୁ୍ ରାର ରଷଦ୍ଦା ଜହାଇଥିରା ଜରଜଳ ଶନରିାର ମଧ୍ୟ କଛି ି
ଅଞ୍ଚଳଜର ରଷଦ୍ଦା ଜହାଇପାଜର। ଶନରିାର ମାଲକାନଗିରି,ି 

ଜକାରାପଟୁ, ନରରଙ୍ପରୁ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତ,ି କଳାହାଣ୍ଡ ି
ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆେ ିଜଲି୍ାଜର ସାମାନ୍ୟ ରଷଦ୍ଦା ଆଶଙ୍ା ରହଛି।ି
 ରାତ୍ୟାଟ ି ସମଦୁ୍ରଜର ଥିରା ସମୟଜର ଏହା ପ୍ର�ୁର ପରନ 
ଟାଣଥୁିଲା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ରଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନଜର ପ୍ରରଳ ରଣ୍ଡା 
ଅନୁଭୂତ ଜହରା ସହ ଶୁ୍ ରାର ରାଜ୍ୟର ୭ ଟ ି ସହରଜର 
ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ରଗି୍ୀ ତଜଳ ରହଥିିଲା। ମାତ୍ର ଏଜର 
ରାତ୍ୟାଟ ିସ୍ଥଳଭାଗ ନକିଟତର ଜହାଇଯାଇଥିରାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ 
ପ୍ର�ୁରମାତ୍ରାଜର ସାମଦୁ୍ରକି ରାୟ ୁ ପ୍ରଜରଶ କରୁଛ।ି ଆସନ୍ା 
୨୪ �ଣ୍ଟା ମଧ୍ୟଜର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁର ିରୃଦ୍ ିଜହରା ସହ ଶୀତ 
କମରି ଜରାଲ ିପାଣପିାଗ ଜକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି 

ରା�୍ୟର ୫ଟ ିଲାଇଟ୍  
ୋଉସ୍ ର ବକିାଶ ସେବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୧୨(ସମସି): ସାରା ଜେଶର 
ସରକାରୀ �ଜରାଇ ଭାଗୀୋରୀ (ପପିପି)ି 
ଜମାଡ୍ ଜର ପଯଦ୍ଦ୍ୟଟନ ଜକ୍ଷତ୍ରର ରକିାଶ ପାଇଁ 
୬୫ଟ ିଲାଇଟ୍  ହାଉସ୍  �ହି୍ନଟ କରାଯାଉଛ।ି 
ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ଶିାର ୫ଟ ି ଲାଇଟ୍   
ହାଉସ୍ କୁ �ହି୍ନଟ କରାଯାଇଛ।ି ଏଗଡ଼ୁକି 
ଜହଉଛ-ି ଜଗାପାଳପରୁ ଲାଇଟ୍  ହାଉସ୍ , 
ପରୁୀ ଲାଇଟ୍  ହାଉସ୍ , �ନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଲାଇଟ୍  
ହାଉସ୍ , ପାରାେୀପ ଲାଇଟ୍  ହାଉସ୍  ଏରଂ 
�ଲ୍ସ ପଏଂଟ ଲାଇଟ୍  ହାଉସ୍ । ସଆିର୍ ଜଜଡ୍  
ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରରିା ଏରଂ ସହାରାଞ୍ଚଳ ଏରଂ 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଜଯାଜନା ରଭିାଗର ଅନୁଜମାେନ 
ପାଇରା େନି ଠାରୁ ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଗରୁକୁି େୁଇ 
ରଷଦ୍ଦ ମଧ୍ୟଜର ଜଶଷ କରରିା ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ି
ଜହାଇଛ।ି

ବାତ୍ୟା ଯବିା ପସର କମବି ଶୀତ

ବସି�ପକୁି ‘ପଦମ୍ ପରୁ’ ପୀଡ଼ା

ଫଳାଫଳ େମ୍ରୀକ୍ା କରବିକୁ : ଜୟନାରାୟଣ

କଂସରେସ ସନତାଙ୍ ପାଇଁ ଆଦଶ୍ଥ ନବୀନ

ବସିଜଡ ିେକୁପ୍ସିମାଙ୍ଠାରକୁ  ଶଖିକୁ କଂସରେେ: ସମାକମି୍  
ସମାକମି୍ ଙ୍ େହ ସ୍ୱର ମଳିାଇସେ ବାହନି୍ରୀପତ ି
ସୋେଆିଲ୍  ମଡିଆିସର ସନତା ଓ କମ୍୍ରୀଙ୍ ସକ୍ାଭ



ଶନବିାର 
୧୦ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨୦୪ ମୟୂରଭଞ୍ଜ

www. sakalaepaper.comସତ୍ୟ, ସସବା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୁଇ ବର୍ଥ...

ବାରପିଦା, ୯।୧୨(ସମସି):

ମୟରୂଭଞ୍ଜ କଲେଜ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟନସ ିଆଣ୍ଡ 
ମ୍ାଲନଜଲମଣ୍ଟ (ଏମସଏିଏମ)କୁ ରାଜ୍ 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ବଭିାଗ ୨୦୨୧-୨୨ ମସହିାରୁ କଳା, 
ବଜି୍ାନ ଓ ବାଣଜି୍ ସମ୍ାନ ଲରେଣୀ ବଭିାଗକୁ 
ସ୍ାୟୀ ସ୍ୀକୃତ ିପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି +୩ କଳାଲର 
ଇତହିାସ ୨୪, ରାଜନୀତ ି ବଜି୍ାନଲର ୩୨, 
ଓଡ଼ଆିଲର ୨୪, ଶକି୍ାଲର ୪୮ଟ ିସଟି ରହଛି।ି 
ଲସହପିର ି +୩ ବଜି୍ାନଲର ପଦାର୍ଥ ବଜି୍ାନ 
୩୨, ରାସାୟନ ବଜି୍ାନଲର ୩୨, ଉଦ୍ଦି 
ବଜି୍ାନଲର ୩୨, ପ୍ରାଣୀ ବଜି୍ାନଲର ୩୨ 
ଏବଂ ବାଣଜି୍ ବଭିାଗଲର ୬୪ଟ ି ସଟିଲର 
ସମ୍ାନ ରହଛି।ି ଏଠାଲର ସଚୂନା ଲ�ାଗ୍ 

ଲ� ଏମ୍ ଏ ପରସନାେ ମ୍ାଲନଜଲମଣ୍ଟ 
ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଆିେ ରେିସନ୍ସ ଲକାସ୍ଥଲର ୩୨ଟ ି
ସଟି୍  ରହଛି।ି �ାହା ରାଜ୍ ସରାକରଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ପବୂ୍ଥରୁ ସ୍ାୟୀ ସ୍ୀକୃତ ି ପାଇ ସାରଛି।ି ରାଜ୍ 
ସରକାର ମୟରୂଭଞ୍ଜ କଲେଜ ଆକାଉଣ୍ଟନସ ି
ଆଣ୍ଡ ମ୍ାଲନଜଲମଣ୍ଟକୁ ରାଜ୍ ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ା 
ବଭିାଗ ସ୍ାୟୀ ସ୍ୀକୃତ ି ପ୍ରଦାନ କରଥିିବାରୁ 
ମହାବଦି୍ାଳୟର ପରଚିାଳନା ସମତି ି
ସଭାପତ ି ତରା ବାରପିଦାର ପବୂ୍ଥତନ 
ବଧିାୟକ କଲିଶାର ଦାସ, ଅଧ୍ୟକ୍ ପ୍ରଦୀପ 
କୁମାର ନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ା ସଂଘମତି୍ା ରାଉତ 
ଏବଂ ମହାବଦି୍ାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, 
ଅଧ୍ୟାପକିା ଓ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ରାଜ୍ସରକାରଙୁ୍କ 
କୃତଜ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍।ି

ବାରପିଦା, ୯ା୧୨(ସମସି):

ମୟରୂଭଞ୍ଜକୁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ ପାହ୍ା ପ୍ରଦାନ 
ଲନଇ ଶକୁ୍ରବାର ଭଞ୍ଜଲସନା ପକ୍ରୁ ଏକ 
ଦାବପିତ୍ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି ରାଷ୍ଟପତ ି
ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଲଦେଶ୍ଲର ପରୃକ 
ପରୃକ ଭାଲବ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ଅକ୍ୟ 
ସନୁୀେ ଅଗ୍ରୱାେଙ୍କ ଜରଆିଲର ଦାବପିତ୍ 
ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି ଏହାର ଏକକତିା 
ନକେ ରାଜ୍ପାଳ ଏବଂ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଉଲଦେଶ୍ଲର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି 

ସ୍ାଧୀନତା ପରଠାରୁ ବଗିତ 
୭୪ବର୍ଥ ଭତିଲର ଲଦଶର ବଭିନି୍ନ 
ଅଞ୍ଚଳଲର ବକିାଶର ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆକାଶ 
ଛୁଇଁଥିବା ଲବଲଳ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ବାଦ 
ପଡ଼ଛି।ି ଓଡ଼ଶିା ସହତି ମୟରୂଭଞ୍ଜର ମରିେଣ 
ପରଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାଲବ ରାଜ୍ ଓ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ଅବଲହଳାର ଶକିାର ଲହାଇ 
ଏହ ି ଜଲି୍ା ତାର ଅସ୍ତତି୍ୱ ହରାଇଛ।ି ମରିେଣ 
ପବୂ୍ଥର ଏକ ସମଦୃ୍ଧ ସ୍ାଧୀନ ରାଜ୍, ଅଧନୁା 
ଏକ ଅନୁନ୍ନତ ଜଲି୍ା ଭାଲବ ପରଗିଣତି 
ଲହଉଛ।ି ଶକି୍ା, ସ୍ାସ୍୍, ଗମନାଗମନ, 
କୃର,ି ପ�୍ଥ୍ଟନସ୍ଳୀର ବକିାଶ, 
ଜଳଲସଚନ, ବାଣଜି୍ ବ୍ବସାୟ, ଶଳି୍ପ 
ଆଦ ି ସବୁ ଲକ୍ତ୍ଲର ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଏଲବ 
ପଛଲର ରହଛି।ି ମୟରୁଭଞ୍ଜ ମରିେଣକୁ 

୭୩ ବର୍ଥ ପରୂ୍ତ୍ତି ଲହାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ 
ରାଜ୍ ଓ ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମରିେଣ ଚୁକ୍ତରି 
ଖିୋପ କରଛିନ୍।ି ଲତଣ ୁ ୧୯୪୮ 
ମସହିା ଅଲକଟାବର ୧୭ ତାରଖିଲର ଲକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର(ଭାରତ)ଙ୍କ ସହ ଲହାଇଥିବା 
ମରିେଣ ଚୁକ୍ତଲିର ମୟରୂଭଞ୍ଜର ଲଶର 
ସ୍ାଧୀନ ମହାରାଜା ସାର ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର 
ଭଞ୍ଜଲଦଓ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 
ରାଜ୍ ସମହୂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶାସନ 
ସଚବି ଏମଲକ ଲଭଲୋଡ଼ଙି୍କ 
ଦସ୍ତଖତଲର ଲ�ଉଁ ଚୁକ୍ତନିାମା 
ସ୍ାକ୍ର ଲହାଇଥିୋ ତାହା 
ସାବ୍ଥଜନୀନ କରବିାକୁ 
ଜଲି୍ାର ଏକମାତ୍ 
ଅଣରାଜଲନୈତକି ଅଗ୍ରଣୀ 
ସଂଗଠନ ଭଞ୍ଜଲସନା 
ଦାବ ି କରବିା ସହତି ମରିେଣ 
ଚୁକ୍ତକୁି କା�୍ଥ୍କାରୀ କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ 
ଦାବପିତ୍ଲର ଉଲଲ୍ଖ କରଛିନ୍।ି 

ଓଡ଼ଶିାକୁ ଲରଳ ଲସବା ଆସବିାଲର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜର ଅବଦାନ ସଂିହଭାଗ 
ରହଥିିବା ଲବଲଳ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅମଳରୁ 
ରହଥିିବା ଶତାୟ ୁ ଲରଳୋଇନକୁ ଛାଡ ି
ସରକାର ଇଲଞ୍ଚ ଲହଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ି
ନାହାନ୍।ି କୃର ି ଓ କୃରକର ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ 
ଦୀଘ୍ଥ ୩୫ ବର୍ଥରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧର ି

ଚାେଥିିବା ସବୁର୍୍ଥଲରଖା 
ଜଳଲସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଲସହପିର ି ଅଧପନ୍ରଆି ଭାଲବ 
ପଡ଼ରିହଛି।ି ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କା�୍ଥ୍ାଳୟ, 
ଜଲି୍ା ଓ ଲଦୌରାଜଜଙ୍କ ଲକାଟ୍ଥ, ପଆିରଏମ 
ଲମଡକିାେ କଲେଜ ହସ୍ଟିାେଠୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ି ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କର ବଭିନି୍ନ 
କା�୍ଥ୍ାଳୟ ଆଜ ି �ାଏଁ ସବୁ ରାଜାଙ୍କ 
ଅମଳର ପରୁୁଣା ଲକାଠା ବାଡ଼ଲିର ଚାେୁଛ।ି 
ଜଲି୍ାଲର ପ୍ରାୟ ୫୭.୬୭ ଶତକଡା 
ଆଦବିାସୀ ରହୁଥିବା ଲବଲଳ ସାନ୍ାଳୀ, 

ମାହାେ,ି ସାଉଁଟ,ି ଗଣ୍ଡ, ଭୂମଜି, ବାରଡୁ,ି 
ମଣୁ୍ଡା, ଲକାେହ, ଖଡ଼ଆି, ମାଂକଡ଼ଆି, 
ଲହା, ବରିହର, ହେଭା, ବାଇଗା ଓ ଲୋଧା 
ଆଦ ି୫୩ ପ୍ରକାରର ଆଦବିାସୀ ଜନଜାତ ି
ଲଦଖା�ାଆନ୍।ି ପ୍ରତ ି ଜନଜାତରି ନଜିସ୍ 
ସଂସ୍ତୃ ି ରହଥିିବା ଲବଲଳ ଲସମାନଙ୍କ 
ସାମାଜକି ଓ ସାଂସ୍ତୃକି ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ 
ବଦି୍ଧବିଦ୍ଧ ଭାଲବ ଲସଭଳ ି ଲକୌଣସ ି
କା�୍ଥ୍ଖସଡା ନଆି �ାଇନାହ ିଁ। ଫଳଲର 
ଅଲନକ ଜନଜାତ ିଏଲବ ବେୁିପ୍ତ ଲହବାକୁ 
ବସଲିେଣ।ି ଫଳଲର ତାଙ୍କ ସଂସ୍ତୃ ି ଏବଂ 

ଭାରା ମଧ୍ୟ ବେୁିପ୍ତରି ଦ୍ାର ଲଦଶଲର। 
ସଂସ୍ତୃରି ସରୁକ୍ା କରା�ାଇପାରୁନଥିବା 
ଲବଲଳ ବଶି୍ୱବଖି୍ାତ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଛଉ 
ଆଜ ି ମତୁୃ୍ର ଦ୍ାର ଲଦଶଲର ଉପନୀତ। 
ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅମଳରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶଳି୍ପ 
କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରଦିଆି�ାଇଛ।ି 
ନୂତନ ଶଳି୍ପ କାରଖାନା ନାହ ିଁ ଫଳଲର 
ଜଲି୍ାଲର ଶକି୍ତି ଲବକାରମାଲନ ଦାଦନ 
ଖଟବିାକୁ �ାଇ ବାହାର ରାଜ୍ମାନଙ୍କଲର 
ଲଶାରଣର ଶକିାର ଲହଉଛନ୍।ି

ମହାରାଜା ରେୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଲଦଓ 

କଟକ ଲମଡକିାେ କଲେଜ ଓ ଓଡ଼ଶିାକୁ 
ଲରଳୋଇନ ସଂଲ�ାଗ ପାଇଁ ବହୁତ 
ଟଙ୍କା ମୟରୂଭଞ୍ଜ ରାଜଲକାରରୁ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିଲେ। ବର୍ତ୍ଥମାନର ଟାଟା ନଗରର 
େୁହା କାରଖାନା ମହାରାଜା ରେୀରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଭଞ୍ଜଲଦଓଙ୍କ ପ୍ରଲଚଷ୍ାଲର ଲଗାରୁମହରିାଣ ି
ଓ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଖଣରୁି େୁହାପରର 
ସହାୟତା ଲଦବା ପଲର ପ୍ରତଷି୍ତି 
ଲହାଇପାରଥିିୋ। ମହାରାଜା ପଣୂ୍ଥଚନ୍ଦ୍ର 
ଭଞ୍ଜଲଦଓ ବଙ୍ଗଳାର ଲମଦନିପିରୁ କଲେଜ 
ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇଁ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ରାଜଲକାରରୁ 
ଅର୍ଥ ବ୍ୟବରାଦ କରଥିିଲେ। ଲସହପିର ି
ମହାରାଜା ପଣୂ୍ଥଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଲଦଓ ସମଗ୍ର 
ଭାରତବର୍ଥର ଲରଳୋଇନ ସ୍ପିର ପାଇଁ 
ଆବଶ୍କ ଶାଳ କାଠ ଶମିଳିପିାଳରୁ 
ଲ�ାଗାଇ ଲଦଇଥିଲେ। ମହାରାଜା 
ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଲଦଓ ଓଡ଼ଶିାର ଉତ୍କଳ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇଁ ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ରାଜଲକାରରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ କରବିା 
ସହତି ରାଜ୍ର ଲପ୍ରସକୁ ଛାପାକଳ 
ଦାନ କରଥିିଲେ। ରାଜ୍ ଓ ଲକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ମୟରୂଭଞ୍ଜର ଦାନ ଅଲନକ ଲହଲେ ଆଜ ି
ପ�୍ଥ୍ନ୍ ପ୍ରତଦିାନଲର କଛି ି ପାଇନାହ ିଁ। 
ଦୀଘ୍ଥ ୭୪ ବର୍ଥଧର ି କ୍ରମାଗତ ଭାଲବ 
ଅବଲହଳାର ଶକିାର ଲହାଇ ଚାେଥିିବାରୁ 
ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୁରନ୍ ପବୂ୍ଥରୁ ଥିବା 

ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ ମୟରୂଭଞ୍ଜକୁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର 
ରାଜ୍ ମାନ୍ତା ପ୍ରଦାନ, ୪ ଲଗାଟ ି
ଉପଖଣ୍ଡକୁ ଜଲି୍ାର ମାନ୍ତା, ଉଦଳା 
ଓ କରଞ୍ଜଆି ଏନ୍ ଏସକୁି ମୁ୍ ନସିପିାେଟି ି
ମାନ୍ତା, ନୂତନ ଭାଲବ ଲବତନଟୀ ଓ 
�ଶପିରୁକୁ ଏନ୍ ଏସ ି ମାନ୍ତା ପ୍ରଦାନ 
କରବିା ଏବଂ ଅନ୍ାନ୍ ଦାବ ିରଖା�ାଇଛ।ି 

ଭଞ୍ଜଲସନା ପ୍ରତଷି୍ାତା 
କଳଙି୍ଗ ଲକଶରୀ ଲଜନା, ଶଲୁଭନୁ୍ଦ 
ମହାନ୍(ିଅଧକ୍), ସତ୍ସ୍ରୂପ ଦାସ 
(ଶଙୃ୍ଖଳାଗତ କମଟି ି ଅଧକ୍), ନମିାଇଁ 
ତ୍ପିାଠୀ (ଉପାଧକ୍), ଜଲିତନ୍ଦ୍ର ଲହମ୍ୱ୍ରମ 
(ଉପାଧକ୍), ମହମ୍ଦ ଖାନ(ଉପାଧକ୍), 
ପଣି୍ଟ ୁ ମାଇତ(ିସଭାପତ)ି, ବାଜୁନ 
ହାଁସଦା(ଆଦବିାସୀ ଶାଖା ସଭାପତ)ି, 
ରାଲକଶ ଲବଲହରା(ଓବସି ି ଶାଖା 
ସଭାପତ)ି, ଇଂ.ରମଜାନ ଲବଗ 
(ସଂଖ୍ାେଘ ୁ ଶାଖା ସଭାପତ)ି, ସାମନ୍ 
ଲଶଖର ପାେ(କା�୍୍ଥ କାରୀ ସଭାପତ)ି, ଏସ 
ଲକ ରାଜଖାନ(�ବୁଛାତ୍ ସଂଲ�ାଜକ), 
ମାନସ ଲବଲହରା(ମଖୁପାତ୍), 
ଲସୌମ୍ରଞ୍ଜନ ମରିେ(�ବୁଶାଖା ସଭାପତ)ି 
ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସ୍ାକ୍ର ସମ୍ୱଳତି ଦାବପିତ୍ 
ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ ି ଲବାେ ି ମଖୁପାତ୍ 
ମାନସ ଲବଲହରା ଏକ ଲପ୍ରସ ବବୃିର୍ତଲିର 
ଜଣାଇଛନ୍।ି

ମୟରୂଭଞ୍ଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ ଦାବ ି

 ଭଞ୍ଜସେନାର 
ଦାବପିତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ 

ବାରପିଦା, ୯।୧୨(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ କଲେଜ ଅଫ 
ଆକାଉଣ୍ଟନସ ି ଆଣ୍ଡ ମ୍ାଲନଜଲମଣ୍ଟ (ଏମସଏିଏମ)
ର ହଲଷ୍େଲର ନବାଗତ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ସ୍ାଗତ ସମ୍ୱଦ୍ଧ୍ଥନା 
ଉତ୍ସବ ହଲଷ୍େର ମଖୁ୍ ପରଚିାଳକିା ଲଦବରେତିା ବଶି୍ୱାଳଙ୍କର 
ଲପୌରାହତି୍ଲର ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ିପରଲିପ୍ରକ୍ୀଲର 
ମହାବଦି୍ାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ମଖୁ୍ଅତଥିି 
ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ ସଂଘମତି୍ା ରାଉତ ମଖୁ୍ବକ୍ତା ଭାବଲର 
ଲ�ାଗଦାନ କର ି ନବାଗତ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ ଜଣାଇବା 
ସହତି ହଲଷ୍େଲର ରହ ି ପାଠ ପଢ଼ବିାର ମହତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇ 
ଥିଲେ। ହଲଷ୍େର ସହକାରୀ ପରଚିାଳକିା ସଜୁାତା ପାେ, 
ପରଚିାଳକ ରଞ୍ଜତି ମାରାଣ୍ଡ ି ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାବଲର ଲ�ାଗ ଲଦଇ ପେିାମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରଥିିଲେ। 
ସବ୍ଥଲଶରଲର ହଲଷ୍େର ପରୁାତନ ଛାତ୍ୀ ଈପ୍ତିା ବାରକି 
ଅତଥିି ଏବଂ ବକ୍ତାମାନଙୁ୍କ ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଥଣ କରଥିିଲେ। 
ହଲଷ୍େର ପରୁାତନ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ େପି୍ା ମରିେ, େକ୍ଷୀ ଡୁଙ୍ଗଆି, 
ନଲିବଦତିା ପ୍ରଧାନ, ଶଭୁରେୀ, ନନ୍ଦତିା, କାବ୍ରେୀ, ବନ୍ଦତିା, 
ଦାଙ୍ଗ,ି ମଞ୍ଜ,ୁ ସନ୍୍ା, ପ୍ରୟିଙ୍କା, ଲସାନାେ,ି ଝରଣା, ଭାରତୀ, 
ଅଜତି, ରଲିତଶ, ଗାୟତ୍ୀ, ସବ୍ସାଚୀ, ଖିଲରାଦ ପ୍ରମଖୁ 
ସହଲ�ାଗ କର ିକା�୍ଥ୍କ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ।

ଏମ୍ ସଏିଏମ୍  ହସଟେଲର 
ନବାଗତଙୁ୍ ସମ୍ୱର୍୍ଥନା

ବାରପିଦା, ୯।୧୨(ସମସି):

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗେ, ପରଲିବଶ ଓ 
ଜଳ ବାୟ ୁପରବିତ୍ଥନ ବଭିାଗ, ଲସଣ୍ଟଟ୍ାେ 
ପେୁ୍ସନ କଲଣ୍ଟଟ୍ାେ ଲବାଡ୍ଥ, ଦଲି୍ୀ ଏବଂ 
ଲସାଆ ବଶି୍ ? ବଦି୍ାଳୟ ଭୁବଲନଶ୍ୱରର 
ମଳିତି ସହଲ�ାଗଲର ଲସାଆ ବଶି୍ୱ 
ବଦି୍ାଳୟଲର ଅନୁଷ୍ତି ତ୍ଲୟାଦବିସୀୟ 
ଆନ୍ଜ୍ଥାତକି ବାୟ ୁ ସମ୍ଳିନୀଲର 
ଶମିଳିପିା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଛି।ି ଲବତନଟୀ 
ମହାବଦି୍ାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ ତରା 
ଶମିଳିପିାଳ ଇଲକା ଲରେଣ୍ଡର ଉପଲଦଷ୍ା 
ସଂ�କୁ୍ତା ଜୀ, ମୟରୁଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ଇଲକା 
କ୍ବ ସଂଲ�ାଜକ ଡ. ରମାକାନ୍ ମହାନ୍, 
ଇଲକା ଲରେଣ୍ଡ ଡା. ଧରୁବ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, 
ଦୀପକ କୁମାର ମହାନ୍ ପ୍ରମଖୁ ଲ�ାଗ 
ଦାନ କର ି ଶମିଳିପିାଳ ଲଜୈବ ମଣ୍ଡଳର 
ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତ ି ଅସଂଖ୍ ଅବଦାନ 
ମଧ୍ୟଲର ‘ବାୟ ୁ -ମହତ୍ତ୍ୱ ପରୂ୍୍ଥ ଜୀବନ 
ଶକ୍ତ’ି ସଲବ୍ଥାର୍ତମ ଲବାେ ି ଏକ ପ୍ରଦଶ୍ଥନୀ 
ମାଧ୍ୟମଲର ଦଶ୍ଥାଇଥିଲେ। 

ବଶି୍ୱର ବଭିନି୍ନ ଲଦଶର ବଶି୍ୱ 
ବଦି୍ାଳୟରୁ ଆସଥିିବା ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ, 

ପ୍ରଲଫସର, ଗଲବରକ, ଲବୈଜ୍ାନକି 
ମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦଶ୍ଥନୀ ମାଧ୍ୟମଲର 
ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହ ି ସମ୍ଳିନୀଲର 
ଓଡ଼ଶିାର ରାଜ୍ପାଳ ପ୍ରଲଫସର 
ଗଲଣଶୀ ୋେ, ଜଙ୍ଗେ, ପରଲିବଶ 
ଏବଂ ଜଳବାୟ ୁ ପରବିର୍ତ୍ଥନ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂଲପନ୍ଦ୍ର �ାଦବ, ରାଜ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାର ଲଚୌଲବ, ଭୁବଲନଶ୍ୱର 
ସାଂସଦ ଅପରାଜତିା ରଢଙ୍ଗୀ,ଅଖିଳ 
ଭାରତୀୟ ପ�୍ଥ୍ାବରଣ ଗତ ି ବଧିିର 
ସଂଲ�ାଜକ ଲଗାପାଳ ଆ�୍ଥ୍, ପେୁ୍ସନ 
କଲଣ୍ଟଟ୍ାେ ଲବାଡ୍ଥର ଲସଲକ୍ରଟାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ 
ଗଗ୍ଥ, ଆନ୍ଜ୍ଥାତକି ବାୟ ୁ ସମ୍ଳିନୀର 
ସଂଲ�ାଜକ ଲସାଆ ବଶି୍ୱ ବଦି୍ାଳୟର 
ଡାଇଲରକଟର ବସନ୍ କୁମାର ପଣ୍ଡା, 

ଲଦବ ସଂସ୍ତୃ ି ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ 
ହରଦି୍ାରର କୂଳ ପତ ି ପ୍ରଲଫସର ଡ. 
ଚନି୍ମୟ ପାଲଣ୍ଡ, ପ�୍ଥ୍ାବରଣ ଗତବିଧିିର 
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପକ୍ଥ ପ୍ରମଖୁ ଗଣପତ ି
ଲହଗଲଡ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସହ ସମ୍ପକ୍ଥ 
ପ୍ରମଖୁ ଡ. ଅନୀେ ଜୀ, ପ�୍ଥ୍ାବରଣ 
ଗତବିଧିି ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରାନ୍ର ସଂଲ�ାଜକ 
ବଳରାମ ଦାସ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ନାରୀ 
ଶକ୍ତ ି ପ୍ରମଖୁ ଲଗୌରୀ ଲ�ାଶୀ ପ୍ରମଖୁ 
‘ଶମିଳିପିାଳ ଇଲକା ଲରେଣ୍ଡସ’ ଦ୍ାରା 
ପ୍ରଦଶ୍ତିତ ପ୍ରଦଶ୍ଥନୀର ପ୍ରଶଂସା କରଥିିଲେ। 
ଏଥିଲର ୬୬ଟ ି ବଶି୍ୱ ବଦି୍ାଳୟର 
୫୦୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଥ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ, ଗଲବରକ, 
ଲବୈଜ୍ାନକି ଏବଂ ପରଲିବଶବତି ମାଲନ 
ଲ�ାଗଦାନ କରଥିିଲେ।

‘ବାୟ’ୁ ସମ୍ଳିନୀସର ଉଠଲିା ଶମିଳିପିାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ବାରପିଦା, ୯।୧୨(ସମସି): ସ୍ାନୀୟ ଭଞ୍ଜପରୁ 
ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟ ପରସିରଲର ବାରପିଦା ବ୍କ 
ଓ ମୁ୍ ନସିପିାେଟି ି ସ୍ତରୀୟ ବଜି୍ାନ, ଗଣତି ଓ ପରଲିବଶ 
ସମ୍ୱନ୍ୀୟ ଲମଳା ଅନୁଷ୍ତି ଲହାଇ�ାଇଛ।ି ମଖୁ୍ଅତଥିି 
ଭାଲବ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଶକି୍ା ଅଧିକାରୀ ଦୀପ୍ତ ି ନାୟକ 
ଲ�ାଗ ଲଦଇ ଏହ ିଲମଳାକୁ ଉଦଘାଟନ କରଥିିଲେ। ଅନ୍ 
ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଜଲି୍ା ବଜି୍ାନ ପରଦିଶ୍ଥକ ଜ୍ାନରଞ୍ଜନ 
ଆଚା�୍ଥ୍, ଲଗାଷ୍ୀ ଶକି୍ା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ଅତରିକି୍ତ ଲଗାଷ୍ୀ ଶକି୍ା ଅଧିକାରୀ ବ୍ରଜଲମାହନ ମମୁୁ୍ଥ 
ଓ ବଦି୍ାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ୟତ୍ୀ ସପି୍ରା ଦାଶ ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିଲେ। ଏହ ିଲମଳାଲର ପ୍ରାରମକି ବଦି୍ାଳୟରୁ 
୭ଟ,ି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରମକି ବଦି୍ାଳୟରୁ ୪୩ଟ ି ଓ ଉଚ୍ଚ 
ବଦି୍ାଳୟରୁ ୩୨ଟ ିମଶି ିଲମାଟ ୮୨ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦଶ୍ତିତ 
ଲହାଇଥିୋ ଓ ଲସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସନିଅିର ଗରୁପରୁ ଶରତ 

ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟର ଆକାଂକ୍ା ଲଦ, ରେୀପଦଗଞ୍ଜ 
ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟର ଲଗାବନି୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଲବଲହରା, ଓଡ଼ଶିା 
ଆଦଶ୍ଥ ବଦି୍ାଳୟର ପ୍ରଦୁ୍ମ୍ନ ଲବଲହରା, ଭଞ୍ଜପରୁ 
ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟର ପବତି୍ ଦାଶ ଓ ରାଖାେଲଗାପ ଉଚ୍ଚ 
ବଦି୍ାଳୟର ଲରାହତି କୁମାର ଲବଲହରା ଏବଂ ଜୁନଅିର 
ଗରୁପରୁ ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ୍ଥ ବଦି୍ାଳୟର ସାଇ ଶଙ୍କର ମରିେ 
ଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ାଳୟର ଲସୌଲମଶ ମହାନ୍ଙ୍କ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଲରେଷ୍ ବଲିବଚତି ଲହାଇଥିୋ ଓ ସମଲସ୍ତ 
ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ବଜି୍ାନ ଲମଳାଲର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରଲିବ 
ଓ ପରୁସ୍ାର ବତିରଣୀ ସଭାଲର ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଶକି୍ା 
ଅଧିକାରୀ ନତି୍ାନନ୍ଦ ବାରଜି ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାଲବ ଲ�ାଗ 
ଲଦଇ ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ କରଥିିଲେ ଓ ଲଗୌତମ ଦାସ 
ମଞ୍ଚ ପରଚିାଳନା କରଥିିବା ଲବଲଳ ରତନା ବାନାଜ୍ଥୀ 
ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଥଣ କରଥିିଲେ। 

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ୯ା୧୨ (ସମସି): ବାମନଘାଟ ିକାଶୀରାଜ 
ଲବୈଦ ସଙ୍ଘର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଲବୈଠକ ରାଇରଙ୍ଗପରୁ 
କଲେଜ ସମ୍ଖୁ ମନୁ ି ସମାଜ ହେ ଠାଲର ଅନୁଷ୍ତି 
ଲହାଇ�ାଇଛ ି ଓ ସଙ୍ଘ ସଭାପତ ି ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱଲର ଅନୁଷ୍ତି ଲବୈଠକଲର ସଙ୍ଘର ସମସ୍ତ 
ସଦସ୍ଙୁ୍କ ତାେମି୍  ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ ବ୍ବସ୍ା କରା�ବିା 
ସମ୍ପକ୍ଥଲର ବସୃି୍ତତ ଭାଲବ ଆଲୋଚନା ଲହାଇଥିୋ ଓ 
ଏଥିପାଇ ଁସମସ୍ତ ସଦସ୍ଙୁ୍କ ତାେମି୍  ପାଇ ଁଆବଶ୍କୀୟ 
ଫମ୍ଥ ସହତି ଅନ୍ାନ୍ କାଗଜ ଲ�ାଗାଇ ଦଆି �ାଇଥିୋ। 
ଲବୈଠକଲର ଉପଲଦଷ୍ା ସ୍ତମ୍ଭକାର େଳତି ମହାନ୍, ପ୍ରାକ୍ତନ 
ସମ୍ପାଦକ �ଗୁଳ କଲିଶାର ମହାନ୍, ଲକାରାଧକ୍ ଲବୈଦ 
ପ୍ରଶାନ୍ ନୀଳୟ ମହାକୁଡ଼ କବରିାଜ ି ଚକିତି୍ସାକୁ ସଦୂୁର 
ପ୍ରସାରୀ କରବିାକୁ ଲବୈଦଙ୍କର ତାେମି୍  ଲନବା ଏକାନ୍ 
ଅପରହିା�୍୍ଥ  ଲବାେ ିକହଥିିଲେ। ସଭାପତ ିରେୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ସଂଘର ଲଗାଦାମ ଗହୃକୁ ପନୁଃ ନମି୍ଥାଣ ଜରୁରୀ ଲହାଇ 
ପଡ଼ଛି ି ଲବାେ ି କହଥିିଲେ। ଲବୈଠକଲର ଉପ ସଭାପତ ି
ମଦନ ଦାସ, ଲବୈଦ ତରଣୀ ଲସନ ଲବଲହରା, ତାପସ 
ମହାନ୍, ଲହମନ୍ ମହାନ୍, ସନୁୀେ ପାେ, ତଳ ମାଝୀ, 
ବାଣଜୁ ଲସାଲରନ, ଅନେି ମହାନ୍, ହୃଦୟ ରଞ୍ଜନ ଲଦ, 
ବଭିୀରଣ ମହାନ୍, ମକୁ୍ତାର ହୁଲସନ, ବରିବେ ନାଏକ, 
ଲସକ ଆଲ୍ାଉଦନି ପ୍ରମଖୁ ସଚୁନି୍ତି ବକ୍ତବ୍ ଲଦଇଥିଲେ। 
ପ୍ରଶାନ୍ ନୀଳୟ ମହାକୁଡ଼ ଧନ୍ବାଦ ଲଦଇଥିଲେ।

କୁଆମରା, ୯।୧୨ (ସମସି): ଲଗାପବନୁ୍ ନଗର 
ବ୍କ ପଶଦୁା-ନୂଆସାହ ି ରାସ୍ତାର ଅଛଡା ଲପାେ 
ଉପଲର ଗତରାତଲିର ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ ିଧକ୍ାଲର 
ଜଲଣ �ବୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍ ଘଟଛି।ି ମତୃକ ଜଣକ 
ଲହଉଛନ୍ ି ଖଣୁ୍ଟା ରାନା ଅନ୍ଗ୍ଥତ ଅଛଡା ଗ୍ରାମର 
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର କରଙ୍କ ପଅୁ ରାଲଜଶ (୩୫)। 
ରାଲଜଶ ଲକୌଣସ ିକାମଲର �ାଇ ସନ୍୍ାଲର ଘରକୁ 
ଚାେ ି ଚାେ ି ଲଫରୁଥିବା ଲବଲଳ ଘର ନକିଟରୁ 
ପ୍ରାୟ ଏକ କଲିୋମଟିର ଦୂର ଲହବ ଲକହ ିଅଜଣା 
ଗାଡ ି ଲପାେ ଉପଲର ତାଙୁ୍କ ଧକ୍ା ଲଦଇଥିୋ। 

ଫଳଲର ରାଲଜଶ ଲପାେ ତଳକୁ ଖସ ିପଡ଼ଥିିଲେ। 
ଲସଠାଲର ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ ଘଟଥିିୋ। ପରବିାର 
ଲୋଲକ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଳଲର ପହଞ୍ଚ ି
ରାଲଜଶଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରବିା ସହ ପେୁସିକୁ ଖବର 
ଲଦଇଥିଲେ। ପେୁସି ରାତଲିର ଘଟଣା ସ୍ଳଲର 
ପହଞ୍ଚ ିମତୃ ରାଲଜଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରବିା ସହ ଉଦଳା 
ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବ୍ବଲଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। 
ମତୃକଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଦୀପ ପଅୁକୁ ଲକହ ିଅଜଣା ଗାଡ ି
ଧକ୍ା ଲଦଇଥିବା ର ଅଭଲି�ାଗ କରଛିନ୍।ି ପେୁସି 
ଅଭଲି�ାଗକୁ ଲନଇ ତଦନ୍ ଜାର ିରଖିଛ।ି

ଗାଡ଼ ି
ଧକ୍ାସର 
ଯବୁକଙ୍ 
ମତୁୃ୍ୟ

ବାରପିଦା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ବଜି୍ାନ ସମଳା ଅନୁଷ୍ତି

ଏମ୍ ସଏିଏମ୍ ର +୩ କଳା, ବଜି୍ାନ, 
ବାଣଜି୍ୟ ବଭିାଗକୁ ମଳିଲିା ସ୍ାୟୀ ସ୍ୱୀକୃତ ି

ବବତନଟୀ,୯।୧୨(ସମସି): ଲବତନଟୀ 
ବ୍କ ଅଧୀନ ଅଳଁା ପଞ୍ଚାୟତ ହରପିରୁ ଗାଁମଣୁ୍ଡ 
ରାସ୍ତାଲର ଶକୁ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନଲର ଏକ ଟ୍ାକଟର 
ଜଳ�ିାଇଛ।ି ଲକ୍ତରୁ ଧାନ ଅମଳ କର ି
ଟ୍ାକଟର ଲ�ାଲଗ ଲନଇ ଘରକୁ ଲଫରୁଥିବା 
ଲବଲଳ ଲଖାୋ ଇଲେକଟ ୍ିର ତାରଲର ୋଗ ି
ଜଳ�ିାଇଛ ି ଧାନକଲଳଇ। ଆଉ ଏଥିରୁ 
ଅଳ୍ପଲକ ବର୍ତ୍ତି�ାଇଛନ୍ ି ଟ୍ାକଟର ସଲମତ 
ଟ୍ାକଟର ଚାଳକ। ସଚୂନା ମତୁାବକ ଚାଞ୍ପିଦା 
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ମଗଶୁରିଆି ଗ୍ରାମର 
ଲେଦା ମହାନ୍ ଜଲନୈକ ବ୍କ୍ତଙି୍କ ନକିଟରୁ 
ସଞ୍ଜାଲର ଜମଲିନଇ ଭାଗଚାର କରଥିିଲେ। 
ବର୍ଥ ତମାମର ଅକ୍ାନ୍ ପରରିେମ ପଲର ଆଖି 
ଆଗଲର ପାଚେିା ଧାନକୁ ଲଦଖି ଖସୁଲିର 
ଛାତ ି କୁଲଢେଲମାଟ ଲହାଇ�ାଇଥିୋ। ମାତ୍ 
ଲେଦାଙ୍କର ଏହ ି ଖସୁ ି ନମିରିକ ମଧ୍ୟଲର 
ଉଲଭଇ ମଧ୍ୟ �ାଇଥିୋ। ଅମଳକର ିଟ୍ାକଟର 
ଲ�ାଲଗ ନଜିର ପରରିେମର ଫଳକୁ ଲନଇ 
�ାଉଥିବା ଲବଲଳ ହରପିରୁ ଗାଁ ନକିଟଲର 
ଉପର ଲଦଇ �ାଇଥିବା ଲଖାୋ ଇଲେକଟ ୍ିରତାର 

ସଂସ୍ଶ୍ଥଲର ଆସ�ିାଇଥିୋ। ଆଉ ଲସଥିଲର 
ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ ଘଟ ି ଧାନକଲଳଇ ଜଳବିାଲର 
ୋଗଥିିୋ। ଲତଲବ ଟ୍ାକଟର ଚାଳକ ନଜିର 
ଉପସ୍ତି ି ବୁଦ୍ଧ ି ପାଇ ଁ ହାଇଲ୍ାେକି୍  ଡୋକୁ 
ଉପରକୁ ଲଟକଲିଦବାରୁ ଧାନକଲଳଇ ରାସ୍ତା 
ଉପଲର ବଛିାଡ ି ଲହାଇ ପଡ଼�ିାଇଥିୋ। 
ଲତଲବ ଏହ ିଅଗ୍କିାଣ୍ଡରୁ ଟ୍ାକଟର ଏବଂ ଟ୍ାକଟର 
ଚାଳକ ଅେ୍ପଲକ ବର୍ତ୍ତି �ାଇଥିଲେ। ଖବରପାଇ 
ଲବତନଟୀ ଅଗ୍ଶିମ ବାହନିୀ ଘଟଣାସ୍ଳଲର 
ପହଞ୍ଚ ି ନଅିାଁକୁ ଆୟର୍ତ କରଥିିଲେ ସଦୁ୍ଧା 

ଅଧିକାଂଶ ପାଚେିା ଧାନ ଜଳଲିପାଡ ି ନଷ୍ 
ଲହାଇ�ାଇଥିୋ। ଭାଗଚାରୀ ଲେଦା ଜଲଣ 
ଅତ୍ନ୍ ଗରବି ଏବଂ ଅସହାୟ ବଗ୍ଥର 
ଲହାଇଥିବା ଲବଲଳ ସଞ୍ଜାଲର ଲୋକଙ୍କ 
ଠାରୁ ଜମୀଆଣ ି ଚାର କରଥିିଲେ। ଲତଲବ 
ଏଭଳ ି ଆକସ୍କି ଅଗ୍କିାଣ୍ଡଲର ତାଙ୍କର 
ବର୍ଥତମାମ ପରରିେମର ଫଳ ଲପାଡ ି ନଷ୍ 
ଲହାଇ�ବିାରୁ ତାଙୁ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ 
�ବୁସମାଜଲସବୀ ତରା ସଂଗଠକ ପଙ୍କଜ 
କୁମାର ଦଲଳଇ ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

ଜଳଗିଲା ଧାନ କସଳଇ ସବାସେଇ ଟ୍ାକ୍ଟର
ବାରପିଦା, ୯।୧୨(ସମସି):ଚ ବାରପିଦା ସହରଲର 
ମାତଛିନ୍ ିଡକାୟତ। ଖେୁାମଖେୁା ପେୁସିକୁ ଲଦଉଛନ୍ ି
ଲଚଲେଞ୍ଜ। ଗରୁୁବାର ରାତ୍ ିସାଲଢ ୯ଟାଲର ମଧବୁନ 
ଅଞ୍ଚଳର ଜଲଣ େୁଗା ବ୍ବସାୟୀଙ୍କ ଘଲର ବନୁ୍କ ଲଦଖାଇ 
ଆକ୍ରମଣ କରଥିିଲେ ୩ ଡକାୟତ। ଲତଲବ ଘରର ଜଲଣ 
ମହଳିାଙ୍କ ମଣୁ୍ଡଲର ବନୁ୍କ େଗାଇ ବା ସହ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟକୁି 
ଚପି ିଧରଥିିୋ ଅନ୍ ଜଲଣ ଡକାୟତ। ଘରର ଜଲଣ 
�ବୁକଙ୍କ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତ ିଲହବାରୁ ଡକାୟତ ମାଲନ ଦରୁ ତ 
ଲବଗଲର ସାଙ୍ଗଲର ଆଣଥିିବା ଏକ ସେିଭର ରଙ୍ଗର 
ଆଟକିା ଗାଡ଼ଲିର ଦରୁ ତ ଲବଗଲର ଦୁଗ୍ଥା ଲହାଲଟେ ରାସ୍ତା 
ଲଦଇ ଅମ୍ୱକିା ମନ୍ଦରି ଲହାଇ ଲଫରାର ଲହାଇ �ାଇଥିଲେ। 
କଛି ିସ୍ାନୀୟ �ବୁକ ଗାଡରି ପଛିା କରଥିିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକୌଣସ ି
ସଫଳତା ପାଇପାର ିନ ଥିଲେ। ଲତଲବ ଏହ ିଧସ୍ତାଧସ୍ତ ି
ସମୟଲର ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ଏକ ଜାଲକଟ, ଲସେଲଟପ 
ଓ ନଲିଚେତକ ଲକ୍ାଲରାଲଫାମ୍ଥ ପଡ଼�ିାଇଥିୋ। �ାହାକୁ 
ପେୁସି ଆସ ିଜବତ କରଛି।ି ବାରପିଦା ରାନା ଠାରୁ ମାତ୍ 
ଏକ କମି ିଦୂରଲର ଡକାୟତ ମାଲନ ଏପର ିଦୁଃସାହସ 
କରବିା ବାସ୍ତବକି ଚନି୍ାର ବରିୟ। ସଚୂନା ରାଉ କ ିକଛି ି
ଦନି ପବୂ୍ଥରୁ ଟାଉନ ରାନା ପଛରୁ ଏକ ଘରୁ ସମାନ ଭାଲବ 
ଡକାୟତ ିଲହାଇଥିୋ।

କୁଆମରା, ୯।୧୨ (ସମସି): ଖଣୁ୍ଟା ରାନା ଅନ୍ଗ୍ଥତ ପରୁୁଣା 
ବାରପିଦା ବଜାରଲର ଆଜ ି ଦୁଇ ଲମାବାଇେ ଲଚାରକୁ ଧର ି
ଉର୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଲଦବା ପଲର ପେୁସିକୁ ଜମିା ଦଆି�ାଇଛ।ି 
ସଚୂନା ମତୁାବକ ପରୁୁଣା ବାରପିଦା କଲେଜର ରାଜକଲିଶାର 
ପାତ୍ ନାମକ ଜଲଣ ଛାତ୍ କଲେଜରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସାର ି ସାଙ୍ଗ 
ମାନଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଲଫରୁଥିବା ଲବଲଳ ହଠାତ୍  ଦୁଇ ଜଣ 
େୁଲଟରା ଏକ ବାଇକ୍ ଲର ଆଜ ିପରୁୁଣା ବାରପିଦା ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ 
ରାଜକଲିଶାର ଧରଥିିବା ଲମାବାଇେକୁ ଝାମ୍ପ ିଲନଇଥିଲେ। ଲତଲବ 
ରାଜକଲିଶାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମାଲନ ଅନ୍ ଏକ ବାଇକ୍  ଧର ିଲସମାନଙ୍କ 
ପଛିା କରଥିିଲେ। ସାଇଁକୁଳା ନକିଟଲର ଧର ି ଲସଠାଲର ନଧିୁ୍ଥମ 
ଲଛଚଥିିଲେ। ପେୁସିକୁ ଖବର ଲଦଇଥିଲେ। ଲପାେସି ପହଞ୍ଚ ି
ଲଚାର ିକରଥିିବା ଦୁଇ େୁଲଟରା ନଳିଗରି ିରାନା ଅଞ୍ଚଳର ଅଭଜିତି 
ରାଉତ (୨୬) ଓ ବଶି୍ୱଜତି୍  ପରଡ଼ିା (୨୩)ଙୁ୍କ ଗରିଫ କରବିା ସହ 
୩୬୫/୨୨ ଲର ମାମୋ ରୁଜୁ ଲହାଇଛ।ି ଆସନ୍ାକାେ ି ଲକାଟ୍ଥ 
ଚାୋଣ କରା�ବି ଲବାେ ିଲପାେସି ପକ୍ରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ସମାବାଇଲ ସ�ାର ିଅଭସିଯାଗ; ଦୁଇ ଗରିଫ

 �ବାରପିଦା େହରସର ମାତଛିନ୍ ିଡକାୟତ 

ବନୁ୍କ ମନୁସର ଲୁଟ୍  ଉଦ୍ୟମ ବଫିଳ
କାଶୀରାଜ ସବୈଦ୍ୟ ସଙ୍ଘର ସବୈଠକ



ଚାରୁପ୍ରଭା କଳା କକନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ
ବାକେଶ୍ୱର,୯ା୧୨(ସମସି): ସ�ୋମନୋଥପରୁସର ସ୍ୋପତି ଚୋରୁପ୍ରଭୋ କଳୋ ମନ୍ରିର ବୋର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋଙ୍ଗଣସର ଅନୁଷ୍ତି 

ସ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ବଶିଷି୍ଟ ଆୟସୁବବେଦ ସଭର୍ଜ ବସିଶର୍ଜ୍ଞ ପ୍ରସେ�ର (ଡୋକ୍ତର) ଶୋନ୍ତନୁ କୁମୋର ଦୋ� ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭୋସବ 
ସଯୋଗସଦଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦଘୋଟନ କରଥିିସେ। ବୋସେଶ୍ୱରସର ଜନ୍ତି �ପୁ୍ର�ଦି୍ଧ ଚତି୍ରକର ଡୋଏନୋ ମ�ୋପୋତ୍ର 

ଏଥିସର ମଖୁ୍ୟବକ୍ତୋ ଭୋସବ ସଯୋଗସଦଇଥିସେ। ସ୍ୋନୀୟ �ରପଞ୍ଚ ଟୁଟୁନ ସଜନୋ ଏଥିସର �ମ୍ୋନତି ଅତଥିିଭୋସବ 
ସଯୋଗସଦଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ କରଥିିସେ। କଳୋ ମନ୍ରିର ପ୍ରତଷି୍ୋତୋ ତଥୋ ଅସ୍ରେେଆିର ପ୍ରବୋ�ୀ ଭୋରତୀୟ 

ସଗୋବନି୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର ଏଥିସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋ କରବିୋ �� କୋଯବେ୍ୟକ୍ରମର ଆଭମିଖୁ୍ୟ �ମ୍ପକବେସର �ଚୂନୋ ସଦଇଥିସେ। 
�ଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତ ିବସିଶର୍ ରୁଚ ିରଖିଥିବୋ ତୋଙ୍କ ପତିୋ ଚୋରୁଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର ଓ ମୋତୋ ପ୍ରଭୋସଦବୀ ମଶି୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତସିର ନଜି 

ଜନମ୍ୋଟସିର ଏ� ଅନୁଷ୍ୋନ ପ୍ରତଷି୍ୋ କରଥିିବୋ କ�ଥିିସେ। ଏ� ିଅବ�ରସର ବରଷି୍ ସବସ�େୋ ବୋଦକ 
ଗରୁୁ ମସନୋରଞ୍ଜନ ପଣ୍ୋ, ତବେୋ ବୋଦକ ମୋୟୋଧର ମ�ୋପୋତ୍ର, ସବସ�େୋ ବୋଦକ ଗତିୋରୋଣୀ ମଶି୍ର, 

ତଦେୋ ବୋଦକ ଅଜତିୋନନ୍ ସଦବସଗୋସ୍ୋମୀ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ �ସମତ ଗରୁୁ ଅମତି ପ୍ରଧୋନ, ଗରୁୁ ଉମୋକୋନ୍ତ 
�ୋ�ୁ, ଗରୁୁ କମଳୋକୋନ୍ତ ପୋତ୍ର, ଗରୁୁ ତମୃ ପ୍ମିୟୀ ଖଣୁ୍ଆି, ଗରୁୁ ଅମସରଶ ପୋତ୍ର ପ୍ରମଖୁ କଳୋମନ୍ରିର 
ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙୁ୍କ ଅନୁଷ୍ୋନ ପକ୍ଷରୁ �ମ୍ୱଦ୍ଧଷିତ କରୋଯୋଇଥିେୋ। ଏ�ୋ ��ତି କଳୋମନ୍ରିର 
ପ୍ରତଷି୍ୋତୋ ଶ୍ରୀ ମଶି୍ରଙୁ୍କ �ମ୍ୱଦ୍ଧବେନୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥିେୋ। ତବେୋ ବୋଦକ ଶ୍ରୀ ମ�ୋପୋତ୍ର ମଞ୍ଚ 
ପରଚିୋଳନୋ କରଥିିବୋ ସବସଳ ଭୁବସନଶ୍ୱରର ଅନମିୋ ମଶି୍ର କୋଯବେ୍ୟକ୍ରମ ପରକିଳ୍ପନୋ କରଥିିସେ। 
ସଶର୍ସର ତଦେୋ ବୋଦକ ଶ୍ରୀ ସଦବସଗୋସ୍ୋମୀ ଧନ୍ୟବୋଦ ଅପବେଣ କରଥିିସେ। ପସର ସ�ଠୋସର 
ଆସୟୋଜତି ଚତି୍ରକଳୋ ପ୍ରଦଶବେନୀକୁ ଡୋଏନୋ ମ�ୋପୋତ୍ର ଉଦଘୋଟନ କରଥିିସେ।

ବାକେଶ୍ୱର,୯ା୧୨(ସମସି)

ସରମଣୁୋ ବଧିୋୟକ �ଧୁୋଂଶ ୁ ସଶଖର ପରଡ଼ିୋ ତୋଙ୍କ 
ନବିବେୋଚନମଣ୍ଳୀ ତଥୋ �ଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗବେତ �ନୁୁ୍ର ି
ଓ କଞ୍ଚନବିୋଗସର ଦୁଇଟ ିଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋଥମକି ବଦି୍ୟୋଳୟର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋର ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କୋଯବେ୍ୟର �ମୀକ୍ଷୋ 
କରଛିନ୍ତ।ି ପରୁୋତନ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଦୁଇଟରି ଉନ୍ନତୀକରଣ 
କୋଯବେ୍ୟ କରବିୋ ନଷି୍ପତ୍ ିସନଇ ବ୍ଲ ଲୁ ପ୍ରଣି୍ ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିୋକୁ 
ବଡିଓିଙୁ୍କ ନସିଦ୍ବେଶ ସଦଇଛନ୍ତ।ି �ନୁୁ୍ର ି ୟପୁ ି ସ୍େୁ 
୧୯୩୭ ମ��ିୋ ଓ କଞ୍ଚନବିୋଗ ୟପୁ ି ସ୍େୁ ୧୯୭୨ 
ମ��ିୋସର ସ୍ୋପତି ସ�ଇଥିେୋ। ଦୁଇଟ ି ସ୍େୁସର 
ତନିଶି� ପେିୋ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ସଶ୍ରଣୀ ପଯବେ୍ୟନ୍ତ ପୋଠ 
ପଢ଼ୁଛନ୍ତ।ି ସ�ସେ �ଦର ବ୍ଲକ କମି୍ୱୋ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷୋ 
ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ତରେରୁ ଏ� ି ଦୁଇଟ ି ସ୍େୁ ଉପସର 
ଧ୍ୟୋନ ସଦଉ ନ ଥିବୋର ଅଭସିଯୋଗ ସ�ଉଥିେୋ। 
ସ୍ୋନୀୟ ଅଭଭିୋବକ, ଗ୍ୋମବୋ�ୀ ଓ ଶକି୍ଷକମୋସନ ଏ 
�ମ୍ପକବେସର ସରମଣୁୋ ନବିବେୋଚନମଣ୍ଳୀର ବଧିୋୟକ 
�ଧୁୋଂଶ ୁ ସଶଖର ପରଡ଼ିୋଙୁ୍କ ଗତ ଜୁେୋଇ ମୋ�ସର 

େଖିିତ ଭୋସବ ଅବଗତ କରୋଇଥିସେ। ବର୍ବେୋ ଋତୁସର 
ସ୍େୁ ପର�ିରସର ବର୍ବେୋଜଳ ମୋ� ମୋ� ଧର ି ଜମ ି
ର�ୁଥିବୋ ସବସଳ। ଏ� ିବର୍ବେୋଜଳସର �ରୀ�ମୃପମୋସନ 
ର�ୁଥିବୋର ଜଣୋଯୋଇଛ।ି େଳସର ସ୍େୁର ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ 
ଓ ଶକି୍ଷକମୋସନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ୋସର ସ୍େୁ ପର�ିରସର 

ର�ୁଛନ୍ତ।ି ଏଭଳ ିଅଭସିଯୋଗ ପୋଇେୋ ପସର ବଧିୋୟକ 
ଶ୍ରୀ ପରଡ଼ିୋ �ମ୍ପମୃକ୍ତ ସ୍େୁ ଦ୍ୱୟ �ମ୍ପକବେସର ଧ୍ୟୋନ ସଦଇ 
କଭିଳ ି ବର୍ବେୋଜଳ ନଷି୍ୋ�ନ କରୋଯୋଇପୋରବି, ସ� 
ସନଇ ବଡିଓି ନସରନ୍ଦ୍ର ଖମୋରଙୁି୍କ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟ ି ସ୍େୁ 
ପରଦିଶବେନ କର ି ଆବଶ୍ୟକ ସ�ଉଥିବୋ ମରୋମତ ି

କୋଯବେ୍ୟର ଏକ ବ୍ଲ ଲୁ ପ୍ରଣି୍ ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିୋକୁ 
ଛ’ମୋ� ତସଳ ନସିଦ୍ବେଶ ସଦଇଥିସେ। ମୋତ୍ର 
ବଡିଓିଙ୍କ ତରେରୁ ବଧିୋୟକଙ୍କ କଥୋ ଉପସର 
ଧ୍ୟୋନ ଦଆିଯୋଇ ନ ଥିେୋ। େଳସର ବଧିୋୟକ ଏ 
ବୋବଦସର ଏକ �ମୀକ୍ଷୋ ସବୈଠକ ଡୋକ ି�ଦର ବ୍ଲକ 
ଅଧୀନସର ଥିବୋ ପ୍ରୋଥମକି ବଦି୍ୟୋଳୟ ଗଡୁକିର ଗମୃ� 
�ମ୍ପକବେସର �ମୀକ୍ଷୋ କରଥିିସେ। ପସର ବଧିୋୟକଙ୍କ 
�� ବଡିଓି ଶ୍ରୀ ଖମୋର,ି ବ୍ଲକର ��କୋରୀ ଯନ୍ତୀ, 
�ୋରଗୋଁ ପଞ୍ଚୋୟତ �ରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି, ପଞ୍ଚୋୟତର 
ପଇିଓ ପ୍ରମଖୁ �ନୁ୍ରୀ ଓ କଞ୍ଚନବିୋଗର ଦୁଇଟ ି ସ୍େୁ 
ପରଦିଶବେନ କରଥିିସେ। ଉକ୍ତ ସ୍େୁ ଦୁଇଟରି ବର୍ବେୋଜଳ 
ନଷି୍ୋ�ନ ଓ ସଶ୍ରଣୀଗମୃ�ଗଡୁକିର ମରୋମତ ିପୋଇଁ ଏକ ବ୍ଲ ଲୁ 
ପ୍ରଣି୍ ପ୍ରସୁ୍ତ କରବିୋକୁ ନସିଦ୍ବେଶ ସଦଇଥିସେ। ସଯୋଜନୋ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କରୋଗସେ ସକଉଁଠୋରୁ ଅଥବେ ଅଣୋଯବି ସବୋେ ି
ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନସର, ସ� କଥୋ ମୁଁ ବୁଝବି ି ସବୋେ ି
ବଧିୋୟକ ନଜି ପ୍ରତକି୍ରୟିୋସର କ�ଛିନ୍ତ।ି ବଧିୋୟକଙ୍କ 
ଏଭଳ ି ପଦସକ୍ଷପକୁ ଅଭଭିୋବକ ମ�େସର ପ୍ରଶଂ�ୋ 
କରୋଯୋଇଛ।ି

ଶନବିାର 
୧୦ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨ ୦୫ବାଲେଶ୍ବର ସଟିି
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ନବଜାତ ଶଶିକୁୁ ସେରସ୍ତ
ସନଇ ହାଇଡ୍ାମା

ସଡିବ୍ଲୟ୍ୁସ ିକାର୍ଯୟୁାଳୟ ସମ୍ଖୁକର ସ୍ାମୀ ଓ ସ୍ତୀଙ୍କ ଧାରଣା

ଆଜ ିମଳିେିାନ ିଶଶି,ୁ କ�ାଇପାରେିାନ ିଏକକାଇଶଆି ପଜୂା

ପ୍ାରମକି ବଦି୍ୟାଳୟ କାର୍ଥ୍ୟର ସମୀକ୍ାକସେ ବଧିାୟକ

ବ୍ ଲୁପ୍ଣି୍ଟ ପ୍ସୁ୍ତତ କରବିାକୁ ବଡିଓିଙୁ୍ ନସିଦ୍୍ଥଶ

ଓଡ଼ଆି ଭାରା ବକିାଶ ଆସ୍ାଳନର 
ଆସୋଚନାଚକ୍ର

ବାକେଶ୍ୱର,୯ା୧୨(ସମସି): ଭୋରତସର �ବବେପ୍ରଥମ ଭୋର୍ୋଭତି୍କି ରୋଜ୍ୟ ଭୋସବ ଆମ 
ଓଡ଼ଶିୋ ପ୍ରସଦଶ ଗଠତି। ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ �ବବେପ୍ରୋଚୀନ ଓ ଦୁଇ�ଜୋର ବର୍ବେରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ବେ �ମୟସର 
ବଭିନି୍ନ ଶଳିୋେପିରୁି ଏ ଭୋର୍ୋ ଆବଷି୍ ମୃତ ସ�ୋଇଛ ିସବୋେ ିଏ ଭୋର୍ୋ ଶୋସ୍ତୀୟ ମୋନ୍ୟତୋ େୋଭ 
କର ି ନଜିର ସଶ୍ରଷ୍ତୋ ପ୍ରତପିୋଦନ କରଛି।ି ମୋତ୍ର ସକ୍ଷୋଭର ବରି୍ୟ �ମ୍ପ୍ରତ ି ଆମ ଶକି୍ଷତି 
ବ୍ୟକ୍ତଗିଣ ନଜି ପେିୋଙୁ୍କ ଇଂରୋଜୀ ମଡିୟିମ ସ୍େୁସର ପଢ଼଼ୋଇବୋ ପୋଇଁ ବ୍ୟଗ୍। ପ୍ରଶୋ�ନକି 
ସକ୍ଷତ୍ରସର ଏ ଭୋର୍ୋ ଉସପକ୍ଷତି। �ରକୋରୀ କୋଯବେ୍ୟୋଳୟମୋନଙ୍କସର �ବୁ କୋଗଜପତ୍ରସର 
ଇଂରୋଜୀସର ସେଖୋସ�ଉଛ।ି ଭୋର୍ୋ �ରୁକ୍ଷୋ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସ�ୋଇଥିସେ ସ�ଁ ବସୁ୍ତ୍ୱ 
ତୋ�ୋ କୋଯବେ୍ୟକୋରୀ ସ�ଉନୋ� ିଁ। ବଦି୍ୟୋଳୟମୋନଙ୍କସର ଓଡ଼ଆି ବରି୍ୟ ଶକି୍ଷୋ ସଦବୋପୋଇଁ 

ସ୍ତନ୍ତ ଶକି୍ଷକ ନଯିକୁ୍ତ ି ଓ େକୀରସମୋ�ନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟସର ‘େକୀରସମୋ�ନ ଭୋର୍ୋ 
ସଚୟୋର’ ପ୍ରତଷି୍ୋ ନ�ିୋତ ି ବୋଞ୍ଛନୀୟ ସବୋେ ି ଓଡ଼ଆି ଭୋର୍ୋ ବକିୋଶ ଆସନ୍ୋଳନଦ୍ୱୋରୋ 
�ଂଗଠତି ‘ସମୋ ମୋତମୃ ଭୋର୍ୋ ସମୋସତ ସଶ୍ରଷ୍’ ଆସେୋଚନୋଚକ୍ରସର ଆସେୋଚକମୋସନ 
ମତପ୍ରକୋଶ କରଥିିସେ। ଆସେୋଚନୋ ଚକ୍ରସର ଭୋର୍ୋ ବକିୋଶର �ଭୋପତ ିଡ. �ରଶି୍ଚନ୍ଦ୍ର 
ସବସ�ରୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋ କରଥିିସେ ଓ �ମ୍ପୋଦକ ନବିୋରଣ ସଜନୋ ପ୍ରୋରମ୍କି �ଚୂନୋ ପ୍ରଦୋନ 
କରଥିିବୋସ୍ସଳ ଡ. ଶରିଶି ଚନ୍ଦ୍ର ସଜନୋ ମଖୁ୍ୟ ଆସେୋଚକ ଭୋସବ ସଯୋଗସଦଇଥିସେ। 
�ବବେଶ୍ରୀ ଶରତ ମ�ୋପୋତ୍ର, ନରିଞ୍ଜନ ରୋଉତ, �ଞ୍ଜୟ ପଣ୍ୋ, ତ୍ରଦିୀବ ନୋୟକ ଓ ନରୁିପମୋ 
ସ�ଠୀ ଆସେୋଚନୋସର ଅଂଶଗ୍�ଣ କର ିନଜି ନଜିର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ କରଥିିସେ।

ବାକେଶ୍ୱର,୯।୧୨(ସମସି): େକୀରସମୋ�ନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ ଆନୁକୂେ୍ୟସର ଗତ ୫ 
ତୋରଖି ଠୋରୁ ଆରମ୍ ସ�ୋଇଥିବୋ ପବୂବେୋଞ୍ଚଳ ଆନ୍ତତଃବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ ମ�ଳିୋବଗବେ ଭେବିେ 
ଟୁର୍ବେୋସମଣ୍ ଉଦଯୋପତି ସ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ଏଥିସର ପଶ୍ଚମିବଙ୍ଗ ସ୍ତି ଆଡୋମୋ� ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ 
ଚୋମ୍ପଅିନ ସ�ୋଇଥିବୋ ସବସଳ କଟି ବଶି୍ୱ ବଦି୍ୟୋଳୟ ରନ�ବେଅପ ସ�ୋଇଥିେୋ। ଏ� ିକ୍ରମସର 
ୟନୁଭି�ଷିଟ ି ଓ କୋେକୋଟୋ ଓ ବଦ୍ଧବେମୋନ ୟନୁଭି�ଷିଟ ି ପଶ୍ଚମିବଙ୍ଗ ଯଥୋକ୍ରସମ ତମୃ ତୀୟ ଓ 
ଚତୁଥବେ ସ୍ୋନ ଅଧିକୋର କରଥିିସେ। କୁଳପତ ି ପ୍ରସେ�ର �ସନ୍ତୋର୍ ତ୍ରପିୋଠୀ, ସ୍ୋତସକୋତ୍ର 
ପରରି୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରସେ�ର ମସୁନଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକୋରୀ, କୁଳ�ଚବି କୁକୁମୀନୋ ଦୋ�, 
େକୀରସମୋ�ନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ କ୍ରୀଡ଼ୋ ପରରି୍ଦର ନସିଦ୍ବେଶକ ଡ.ଭୋସ୍ର ସବସ�ରୋ ପ୍ରମଖୁ 
ସଯୋଗସଦଇ ବଜିୟୀ ଦଳକୁ ପରୁସ୍ମୃତ କରଥିିସେ।

ପବୂ୍ଥାଞ୍ଚଳ ଆନ୍ତଃବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ମହଳିା 
ଭେବିେ ଟୁର୍୍ଥାସମଣ୍ଟ ଉଦ୍ ରାପତି

‘ସାହତି୍ିୟକ କବ ିବନୁ୍ ପରବିାର’ର ବାରଷିକ ସମାସରାହ

ବାକେଶ୍ୱର,୯ା୧୨(ସମସି)

�ୋ�ତି୍ୟ ପରବିୋର ‘�ୋ�ତି୍ିୟକ କବ ି ବନୁ୍ 
ପରବିୋର’ ତରେରୁ ରୋଜଧୋନୀର ସେୋ�ଆି 
ଏକୋସଡମୀ ୫ମ ବୋର୍ଷିକ �ୋରସ୍ତ �ମ୍ଳିନୀ, 
ମଖୁପତ୍ର ଶଖିୋ ସେୋକୋପ ଷିତ, ବନୁ୍ମଳିନ, 
ଆଠଜଣ �ୋ�ତି୍ିୟକ ବନୁ୍ମୋନଙ୍କର 
ପସୁ୍କ ସେୋକୋପବେଣ �� ବଭିନି୍ନ �ୋଂସ୍ ମୃତକି 
କୋଯବେ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରତଭିୋ ପଜୂନ �ମୋସରୋ� 
ଅନୁଷ୍ତି ସ�ୋଇଯୋଇଛ।ି କୋଯବେ୍ୟକ୍ରମସର 

ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋସବ ସବୈଜ୍ଞୋନକି ଡ଼ �ଦୁଶବେନ 
�ୋ�ମେ ସଯୋଗସଦଇଥିସେ। �ମ୍ୋନତି 
ଅତଥିି ରୋଜ୍ୟବଦ୍ଧବେନ ଧଳ ମ�ୋପୋତ୍ର, 
ମଖୁ୍ୟବକ୍ତୋ ଭୋବସର ପ୍ରସେ�ର ଡ଼ ନଟବର 
ଶତପଥୀ, �ମ୍ୋନତି ବକ୍ତୋ ସଗୋବନି୍ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଚୋନ୍, ପ୍ରସେ�ର ଡ. �ସନ୍ତୋର୍ ତ୍ରପିୋଠୀ, ଡ଼ 
ଆଶସୁତୋର୍ ପଟ୍ଟନୋୟକ, ସ�ମନ୍ତ ସଜନୋ, 
ତପନ ପଣ୍ୋ, ଡ. ଇନ୍ରିୋ ଦତ୍, �ଭୋପତ ି
ସଦସବନ୍ଦ୍ର ନୋଏକ, �ମ୍ପୋଦକିୋ ପ୍ରଣତ ି
ମ�ୋପୋତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ମଞ୍ଚୋ�ୀନ ଥିସେ। ଅଧ୍ୟୋପକ 

ପ୍ରଦୀପ୍ ମଶି୍ର, ରଞ୍ଜନ ମ�ୋନ୍ତ,ି ଶବିୋନନ୍ 
ବୋରକି ମଞ୍ଚ ପରଚିୋଳନୋ କରଥିିସେ। 
ଦ୍ୱତିୀୟ ଅଧିସବଶନସର ପ୍ରେୁଲ୍ଲ ଦୋ�ଙ୍କ 
�ଭୋପତତି୍ୱସର ବଜିୟ ମଶି୍ର, ବସିନୋଦନିୀ 
ଦୋଶ, ସସ୍� ମଶି୍ର, ବୋମନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷତି, 
ରମୋକୋନ୍ତ ମୋ�ୋଳକି, ବପିନି ବ�ିୋରୀ 
ବୋରକି, ଉର୍ୋରୋଣୀ ପଣ୍ୋ, ବଦ୍ନିୋରୋୟଣ 
ମ�ୋନ୍ତ ି ପ୍ରମଖୁ ମଞ୍ଚୋ�ୀନ ଥିସେ। ସଶର୍ସର 
ଯବୁକବ ି ଅଂଶମୁୋନ �ୋ�ୁ ଧନ୍ୟବୋଦ ଅପବେଣ 
କରଥିିସେ।

ବାକେଶ୍ୱର,୯।୧୨(ସମସି): ବୋସେଶ୍ୱର ସକୋ-ଅପସରଟଭି ଅବବେୋନ 
ବ୍ୟୋଙ୍କର ନସିଦ୍ବେଶକ ପ୍ରଶ୍ନଜତି ସଦଙ୍କ ବସିୟୋଗସର ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧୋଞ୍ଜଳୀ 
�ଭୋ ବ୍ୟୋଙ୍କ ପର�ିରସର �ଭୋପତ ି �ଯୂବେ୍ୟକୋନ୍ତଙ୍କ �ଭୋପତତି୍ୱସର 
ଅନୁଷ୍ତି ସ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ବ୍ୟୋଙ୍କର ଉପ�ଭୋପତ ି ତଥୋ କୋଯବେ୍ୟନବିବେୋ�ୀ 
ଅଧିକୋରୀ ରୋଜୀବକୋନ୍ତ ସବ�ୁରୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟ �ମସ୍ କମବେଚୋରୀମୋସନ 
ଉପସ୍ତି ର� ି ଏକମନିଟି ନରିବ ପ୍ରୋଥବେନୋ କରଥିିସେ। ସ୍ଗବେତ ସଦଙ୍କ 

�ୋଧତୁୋ, ବ୍ୟୋଙ୍କ ପ୍ରତ ି ତ୍ୟୋଗ ଓ ଆଦଶବେ ମସନୋଭୋବ ପୋଇ ଁ �ବୁଦନି 
ଚସି୍ରଣୀୟ ସ�ୋଇ ର�ସିବ ସବୋେ ିଏ� ିଅବ�ରସର ମତ ପୋଇଥିେୋ। 
�ଭୋସର ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ନଶିୋମଣୀ ପ୍ରଧୋନ, ନସିଦ୍ବେଶକିୋ ରଶ୍ୀ 
ଦୋ�, ନସିଦ୍ବେଶକ �ସରନ ରଣୋ, ସେୋକନୋଥ ରଣୋ, ଜୟପ୍ରକୋଶ ଦୋଶ, 
ଉମୋକୋନ୍ତ ମ�ୋପୋତ୍ର, ମସନୋଜ ରୋଉତ, ଉତ୍ପଳ ମ�ୋନ୍ତ,ି ଦୀପକ ଦୋଶ, 
ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମୋଝୀ, ଅତୁେ ଶତପଥି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିସେ।

କକା-ଅପକରଟଭି୍  ବୟୁାଙ୍କ ନକିଦ୍୍ଯଶକଙ୍କ ବକିୟାଗକର ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ିସଭା

ବୋସେଶ୍ୱର,୯ୋ୧୨(�ମ�ି): ଅଲ୍  ଇଣ୍ଆି �ବ ଜୁନୟିର 
କରୋସଟ ଚୋମ୍ପଅିନ�ପି୍  ଦଲି୍ଲୀର ତୋେସକୋଟରୋ ଇନସଡୋର 
ଷ୍ଟୋଡୟିମସର ଅନୁଷ୍ତି ସ�ୋଇଯୋଇଛ।ି ଏଥିସର �ମଗ୍ 

ସଦଶରୁ ୯୦୦ ପ୍ରତସିଯୋଗୀ 
ଅଂଶଗ୍�ଣ କରଥିିବୋ ସବସଳ 
ଓଡ଼ଶିୋର ୬୦ଜଣ ଓ ବୋସେଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ଲୋରୁ ୬ଜଣ ପ୍ରତସିଯୋଗୀ 
ଅଂଶଗ୍�ଣ କରଥିିସେ। 
ଏ� ି �ବବେଭୋରତୀୟ �ବ୍  

ଜୁନୟିର୍  କରୋସଟ ପ୍ରତସିଯୋଗତିୋସର ବୋସେଶ୍ୱରର ଅନଜ 
ସପୋଦ୍ୋରଙ୍କ ପଅୁ ନକ୍ସ ସପୋଦ୍ୋର ସରୌପ୍ୟ ପଦକ �ୋ�େ 
କରଥିିବୋ ସବସଳ କୋଜେ ଆଚୋଯବେ୍ୟ ସ୍ୋଞ୍ଜ ପଦକ �ୋ�େ 

କରଥିିସେ। ସ��ପିର ିଦକ୍ଷଣି ଏ�ଆି �ବ୍  ଜୁନୟିର୍  କରୋସଟ 
ପ୍ରତସିଯୋଗତିୋ ଶ୍ରୀେଙ୍କୋ ରୋଜଧୋନୀ କେସମ୍ୱୋସର ଅନୁଷ୍ତି 
ସ�ୋଇଥିବୋ ସବସଳ ବୋସେଶ୍ୱର ��ରର ୍ତତୀ ବଶି୍ୱପ୍ରଭୋ 
ପତ ି ସ୍ର୍ବେପଦକ ଓ ସ୍ୋଞ୍ଜ ପଦକ ଦୁଇଟ ି ବଗବେସର �ୋ�େ 
କରଛିନ୍ତ।ି ବୁଧବୋର ୩ଜଣ ସଖଳୋଳ ି ଦଲି୍ଲୀରୁ ରୋଜଧୋନୀ 
ଏକ୍ସସପ୍ର�ସର ବୋସେଶ୍ୱର ସଷ୍ଟ�ନ୍ ସର ପ�ଞ୍ଚଥିିସେ। 
ବଜିୟୀ ପ୍ରତସିଯୋଗୀମୋନଙ୍କ ପତିୋମୋତୋ, ଉତ୍କଳ କରୋସଟ 
ସ୍ଲୁ୍ ର ସକୋଚ୍  ସଦସବନ୍ଦ୍ର ରୋଣୋ ଓ ସକୋଚ୍  େକ୍ଷୀ ରୋଣୋ ପ୍ରମଖୁ 
ସଖଳୋଳମିୋନଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ସଦଇ �ମ୍ୱଦ୍ଧବେନୋ କରଥିିସେ।

କୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ସମ୍ୱର୍୍ଥନା

ବାକେଶ୍ୱର,୯ା୧୨(ସମସି): କମୃର୍ ି ଓ କମୃର୍କ �ଶକ୍ତକିରଣ ବଭିୋଗ ଆନୁକୂେ୍ୟସର �ମ୍ପ୍ରତ ି
ସ୍ୋନୀୟ �ଦଭୋବନୋ �ଭୋ ଗମୃ�ସର ବୋସେଶ୍ୱର ଜଲି୍ଲୋସ୍ରୀୟ ବଶି୍ୱ ମମୃତ୍କିୋ ଦବି�-୨୦୨୨ 
ପୋଳତି ସ�ଇଯୋଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟ ଜଲି୍ଲୋ କମୃର୍ ିଅଧିକୋରୀ ନକୁିଞ୍ଜ କସିଶୋର ରୋଉତଙ୍କ �ଭୋପତତି୍ୱସର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି �ମୋସରୋ�ସର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋସବ ସଯୋଗସଦଇ ଜଲି୍ଲୋ ପରରି୍ଦ �ଭୋପତ ି
ନୋରୋୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧୋନ ମୋଟକୁି ‘ମୋ’ ସବୋେ ି �ସମ୍ୱୋଧନ କର ି ସଜୈବକି ଖତର ବ୍ୟବ�ୋର 
କର ି ସ୍ୋସ୍୍ୟପ୍ରଦ ଖୋଦ୍ୟ ଶ�୍ୟ ଉତ୍ପୋଦନ କରବିୋକୁ ଆ�୍ୱୋନ ସଦଇଥିସେ। ଅନ୍ୟତମ 
ଅତଥିିଭୋସବ ସଯୋଗସଦଇ ବୋସେଶ୍ୱର ଜଲି୍ଲୋପୋଳ ଦତ୍ୋତ୍ରୟ ଭୋଉ�ୋସ�ବ ଶସିନ୍ଧ ଉପସ୍ତି 
�ମସ୍ କମୃର୍କବନୁ୍, ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ, କମୃର୍ ିତଥୋ ଆନୁ�ଙ୍ଗକି ବଭିୋଗର ଅଧିକୋରୀମୋନଙୁ୍କ ମୋଟରି 
�ରୁକ୍ଷୋ ଆଜରି ଆ�୍ୱୋନ ସବୋେ ି କ�ବିୋ ��ତି ତଦନୁଯୋୟୀ �ମସସ୍ କୋଯବେ୍ୟ କରବିୋକୁ 
ଜଲି୍ଲୋପୋଳ ଶସିନ୍ଧ ପରୋମଶବେ ସଦଇଥିସେ। ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଆସୟୋଜତି 
ବକ୍ତମୃ ତୋ ପ୍ରତସିଯୋଗତିୋର କମୃତ ିପ୍ରତସିଯୋଗୀମୋନଙୁ୍କ ପରୁସ୍ୋର ଓ କମୃର୍କ ବନୁ୍ ମୋନଙୁ୍କ ମମୃତ୍କିୋ 
ସ୍ୋସ୍୍ୟ କୋଡବେ ବତିରଣ କରୋଯୋଇଥିେୋ। ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ପଞ୍ଚୋୟତ �ମତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷୋ �ନୁୀତୋ 
ସବସ�ରୋ, ଉପ ଉଦ୍ୟୋନ କମୃର୍ ି ନସିଦ୍ବେଶକ, ଜଲି୍ଲୋ ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରୋଣୀ �ମ୍ପଦ ଅଧିକୋରୀ, ପ୍ରକଳ୍ପ 
ନସିଦ୍ବେଶକ, ମମୃତ୍କିୋ �ଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳ ବଭିୋଜକିୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥୋ ନୀଳଗରି ିକମୃର୍ ିଅଧିକୋରୀ ବସି୍ମୃତ 
ଆସେୋଚନୋ କରଥିିସେ। ଏ� ି ଅବ�ରସର ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ, କମୃର୍କ ତଥୋ ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ ସନଇ 
ମମୃତ୍କିୋ ଅବକ୍ଷୟକୁ ସରୋକବିୋ ଏବଂ ମମୃତ୍କିୋ �ପୁରଚିୋଳନୋ ବରି୍ୟସର ଏକ ଆସେୋଚନୋଚକ୍ର 
ଅନୁଷ୍ତି ସ�ୋଇଥିେୋ। ଇେସକୋ ତଥୋ �ଆିଇଏେର ପରଚିୋଳନୋ ଅଧିକୋରୀମୋସନ 
ସଯୋଗସଦଇ ବଭିନି୍ନ ଖତ�ୋର, ଜୀବୋଣ�ୁୋର ଏବଂ ନୋସନୋ ୟରୁଆିର ଉପସଯୋଗତିୋ 
�ମ୍ୱନ୍ସର �ମସ୍ଙୁ୍କ �ସଚତନ କରୋଇଥିସେ। ସଶର୍ସର ଜଲି୍ଲୋ ମମୃତ୍କିୋ ର�ୋୟନବତି 
ପ୍ରଦୀପ ନୋୟକ ଧନ୍ୟବୋଦ୍  ପ୍ରଦୋନ କରଥିିସେ। ପସର ଏକ ଭ୍ୋମ୍ୟମୋଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋନସର 
�ମସ୍ ଚୋର୍ୀ ଭୋଇ ତଥୋ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋସନ ମମୃତ୍କିୋ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନୁକ୍ଷଣ କରଥିିସେ।

ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ବଶି୍ୱ ମତୃ୍କିା ଦବିସ

ବାକେଶ୍ୱର,୯ା୧୨(ସମସି): େକୀରସମୋ�ନ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ ଆନୁକୂେ୍ୟସର କୋନ୍ତକବ ି
େକ୍ଷୀକୋନ୍ତ ମ�ୋପୋତ୍ରଙ୍କ ଜନ ୍ଜୟନ୍ତୀ ପୋଳନ କରୋଯୋଇଛ।ି ସ୍ୋତସକୋତ୍ର ପରରି୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପ୍ରସେ�ର୍  ମସୁନଶ୍  ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକୋରୀ ଏଥିସର ବସରଣ୍ୟ ଅତଥିି ଭୋସବ ସଯୋଗସଦଇଥିସେ। 
କୋନ୍ତକବ ି େକ୍ଷୀକୋନ୍ତ ମ�ୋପୋତ୍ର ବୁଢ଼ୋ ଶଙ୍ୋର ି ଗଳ୍ପର ଗୋଳ୍ପକି ଓ “ବସନ୍ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ” 
�ଙ୍ଗୀତର ସେଖକ ଭୋବସର ସକୋଟ ିକଣ୍ଠସର ସୁ୍ତଷିବନ୍ତ, ସକୋଟ ିପ୍ରୋଣସର ମତୂ୍ଷିମନ୍ତ; େକ୍ଷୀକୋନ୍ତ 
ଯଥୋଥବେସର ମ�ୋକୋଳର କଙ୍କରଳି ପଥକୁ ଅତକି୍ରମ କର ି କୋଳଜୟୀ ସ�ୋଇଯୋଇଛନ୍ତ।ି ତୋଙ୍କ 
ସେଖୋ ପୋଠକୀୟ ଭୋବମୋନ� ତଆିର ିକରବିୋର ଯସଥଷ୍ଟ �ୋମଥବେ୍ୟ ବ�ନ କସର ସବୋେ ିମତ 
ସଦଇଥିସେ। ସ୍ୋତସକୋତ୍ର ଭୋର୍ୋ ଓ �ୋ�ତି୍ୟ ବଭିୋଗର ବରଷି୍ ପ୍ରସେ�ର ଡ. ମଣୀନ୍ଦ୍ର କୁମୋର 
ସମସ�ର ମଖୁ୍ୟ ଆସେୋଚକ ରୂସପ ଉପସ୍ତି ର�ଥିିସେ। ଏ� ି ପରସିପ୍ରକ୍ଷୀସର ��ସଯୋଗୀ 
ପ୍ରସେ�ର ଡ. ସଦବୋଶରି୍ ପୋତ୍ର କୋଯବେ୍ୟକ୍ରମ �ଂସଯୋଜନୋ କରବିୋ ��ତି ଏ� ିଜୟନ୍ତୀ ପୋଳନର 
େକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉସଦ୍ଶ୍ୟ �ମ୍ପକବେସର ମତ ସଦଇଥିସେ। ପ୍ରୋରମ୍ସର �ଂସ୍ମୃତ ବଭିୋଗର ଅଧ୍ୟୋପକିୋ ଡ. 
ସଦବସ୍ତିୋ ବୋରକିଙ୍କ ��ତି ଭୋର୍ୋ ଓ �ୋ�ତି୍ୟ ବଭିୋଗର ଛୋତ୍ରୀ �ମୃଷ୍ଟପି୍ରଭୋ ଶତପଥୀ, ଭୋନୁପ୍ରୟିୋ 
ମୋଝୀ, ମଧସୁ୍ତିୋ ମ�ୋପୋତ୍ର �ମସବତ କଣ୍ଠସର ‘ବସନ୍ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ’ �ଙ୍ଗୀତ ପରସିବର୍ଣ 
କରଥିିସେ। ସଶର୍ସର ଡ. ଜୟନ୍ତ ଦୋ� ଧନ୍ୟବୋଦ ଅପବେଣ କରଥିିସେ।

ଏଫ୍ ଏମ୍ ୟସୁର କାନ୍କବଙି୍ ଜୟନ୍ୀ
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୧୦ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨୬ ମୟୂରଭଞ୍ଜ
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ବ୍ଲକ୍  ୋମାଜକି େରୁକ୍ା 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳ ିଦାବ ି

କୁଳଅିଣା,୯ା୧୨(ସମସି): କୁଳଅିଣା ବ୍ଲକ ସାମାଜକି ସରୁକ୍ା 
ଅଧିକାରୀ ଟାନ ି ଗପୁ୍ାଙୁ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳ ି କରବିାକୁ ବଡିଓିଙ୍ 
ନକିଟରର ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ପକ୍ରୁ ଦାବ ି କରାଯାଇଛ।ି ଘଟଣାରୁ 
ପ୍ରକାଶ ରଯ, ଭତ୍ା ପାଇ ଁ୧୭ଟ ିପଞ୍ଚାୟତର ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ଡବିଟି ି
ଲଷି୍ଟରର ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରବିା ରହତୁ ରଲାରକ ଠକିଭାରବ 
ନଜି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ୱର ରଦଇ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ା ପାଇ ନଥିରଲ। ତାଙ୍ 
ନକିଟକୁ ଗରଲ ରସ ଦୁବ୍ବ୍ୟବହାର କରବିା ସହତି ସରପଞ୍ଚଙୁ୍ 
ମଧ୍ୟ ରବଖାତରି କରାଯାଉଥିବା ରନଇ ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି

ମହାଲକ୍ଷୀ ରରକୁ 
କରଞ୍ଆିସର ସ୍ାଗତ

କରଞ୍ଆି, ୯ା୧୨ (ସମସି): ହରଆିନା ରାଜ୍ୟ ହସିାର ଜଲିାରୁ 
ବାହାରଥିିବା ମା’ ଲକ୍ଷୀଙ୍ ରଥ ଆଜ ି କରଞ୍ଆିରର ପହଞ୍ଚଛି।ି 
ଏହ ି ରଥକୁ କରଞ୍ଆିର ମାରୱାଡ ି ସମାଜ, ମାରୱାଡ ି ଯବୁା 
ମଞ୍ଚ, ମହଳିା ଶକ୍ ି ଶାଖା ଓ ମହଳିା ସମତି ି ପକ୍ରୁ ସ୍ାଗତ 
କରାଯାଇଛ।ି ରଥ ସ୍ାନୀୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ରି ପହଞ୍ଚବିା 
ପରର ମାରୱାଡ ି ସମାଜ, ମହଳିା ସମତି ି ପକ୍ରୁ ମା’ ଲକ୍ଷୀଙୁ୍ 
ପଜୂାର୍୍ବନା କରଥିିରଲ। ସହର ପରକି୍ରମା ପରର ରଥକୁ ମାରୱାଡ ି
ସମାଜ ପକ୍ରୁ ରାମଭାଟକିାରର ରହବିା ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି 
ଆସନ୍ାକାଲ ି ରଥ ରକନୁ୍ଝର ଅଭମିରୁଖ ଯାତ୍ରା କରରିବ ରବାଲ ି
ମାରୱାଡ ିସମାଜର ସଞ୍ୟ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୁସଡା ଓ ଉେ ୁ
ସେଳାଳଙୁି୍କ େମ୍ବର୍୍ଥନା 

ବେତନଟୀ,୯ା୧୨(ସମସି): ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୁରଡା ଏବଂ ଉସ ୁ
ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପବୂ୍ବକ ଉରଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦଶ୍ବନକର ି
ସ୍ର୍୍ବ, ରରୌପ୍ୟ ଏବଂ କାଂସ୍ୟପଦକ ବରିଜତାଙୁ୍ ରବତନଟୀର 
ଭଞ୍ଭୂମ ି ର୍ାଟ୍ଟ୍ବ ସ୍ଲୁ ପକ୍ରୁ ସ୍ାଗତ ସମ୍ୱର୍୍ବନା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଜଲିୋ ଉସସୁଂଘର ସମ୍ାଦକ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ଙ୍ 
ସଂରଯାଜନାରର ଆରୟାଜତି ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମରର 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରବ ପ୍ରାକ୍ନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ା ଅମ୍ୱକିା ବରକି, 
ମଖୁ୍ୟବକ୍ା ଭାରବ ବ୍ଲକ ବରଷି୍ଠ ନାଗର ିକସଂଘ ଶାଖାର ସମ୍ାଦକ 
ଜୟନ୍ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରବ ବଜିୟ 
ଦ୍ରିବଦୀ, ପ୍ରଭାକର ପଣ୍ା, ଡ. ଆଶଷି ବାନାଜ୍ବୀ, ଯବୁ ସାମ୍ୱାଦକି 
ଉଦତି କୁମାର ପରଡ଼ିା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ଅନୁଷ୍ଠାନର 
ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ ମରୁକଶ କୁମାର ସାହୁ ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତଥିି 
ପରଚିୟ ରଦଇଥିରଲ। ଗତ ୨ ତାରଖିରର ଭୁବରନଶ୍ୱରସ୍ତି ଜୁରଡା 
ହଲ୍ ରର ଅନୁଷ୍ଠତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୁନୟିର ଜୁରଡା ଚାମ୍ଅିନସପି୍ ରର 
୭୦କରିଲାଗ୍ରାମ ବଗ୍ବରର ପ୍ରୀତ ି ବାନାଜ୍ବୀ କାଂସ୍ୟପଦକ, ୭୮ 
କରିଲାଗ୍ରାମରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ ବଗ୍ବରର ମଧସୁ୍ତିା ରବରହରା ରରୌପ୍ୟପଦକ 
ଏବଂ ସଧୁୀର ରଞ୍ନ ମଣ୍ଳ ୭୦କରିଲାଗ୍ରାମ ବଗ୍ବରର କାଂସ୍ୟ 
ପଦକ ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ରସହଭିଳ ି ୯୫ କରିଲାଗ୍ରାମ 
ବଗ୍ବରର କାରମଶ ରଞ୍ନ ସାହୁ ସ୍ର୍୍ବପଦକ ହାସଲ କରଛିନ୍।ି 
ରସହପିର ିଉସ ୁରଖଳାଳଙୁି୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୱର୍୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉସ ୁ
ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ସ୍ର୍୍ବପଦକ ହାସଲ କରଥିିବା ବରିାମ ଟୁଡୁ, 
ରରୌପ୍ୟପଦକ ହାସଲ କରଥିିବା ଡମ୍ୱରୁଧର ମହାନ୍ ଓ ରନେହା ସଂି, 
କାଂସ୍ୟପଦକ ହାସଲ କରଥିିବା ଦୁଷ୍ମନ୍ ମହାନ୍ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର 
ମହାନ୍ ପ୍ରମଖୁ ରଖଳାଳଙୁି୍ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ରଦଇ ସ୍ାଗତ ସମ୍ୱର୍୍ଧିତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକୃିଷ୍ଣ ମହାନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ବଣ କରଥିିରଲ।

ଦବି୍ୟସଜ୍ୟାତ ିକନ୍ ସେଣ୍ଟ ସ୍ଲୁର 
ବାରଷିକ କ୍ୀଡ଼ା ଉଦଯାପତି 

ବେତନଟୀ,୯ା୧୨(ସମସି): ଆଗ୍ରଆି ଦବି୍ୟରଜ୍ୟାତ ିକନରଭଣ୍ଟ 
ସ୍ଲୁର ବାଷ୍ଧିକ କ୍ରୀଡା ଗରୁୁବାର ଉଦଯାପତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ସ୍ଲୁ ଅଧ୍ୟକ୍ା ସଷି୍ଟର ଅପ ୍ଧିତାଙ୍ ରପୌରରାହତି୍ୟରର ଆରୟାଜତି 
ବାଷ୍ଧିକ କ୍ରୀଡାର୍ାବରର ଉପାଧ୍ୟକ୍ା ସଷି୍ଟର ରଜସ୍  ରମରୀ, ରଖଳ 
ପ୍ରଶକି୍କ ବଷୁି୍ଣପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ଙ୍ ସରମତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକି୍କ/
ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙ୍ ଉପସ୍ତିରିର କ୍ରୀଡା ପତାକା ଉରତ୍ାଳନ ଏବଂ 
ମଶାଲ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ ପବୂ୍ବକ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ିଅବସରରର ରହଡବଏ ଟ.ିସ ିସାଇଶଙ୍ର ଏବଂ ରହଡଗାଲ୍ବ 
ଲରିନଟ୍  ରବରହରାଙ୍ ସରମତ ଅନ୍ୟ ଚାରରିଗାଟ ି ବଭିାଗର 
ମଖୁ୍ୟମାରନ ଶପଥପାଠ କରବିା ପରର ରଖଳକୁଦ ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ଅବସରରର ଜୁନୟିର, ସବ-ଜୁନୟିର 
ଏବଂ ସନିୟିର ବଗ୍ବରର ୧୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରଥିିରଲ। ଉଦଯାପନୀ ଦବିସରର ରଖା-ରଖା ପ୍ରତରିଯାଗତିା 
ସହତି ଶକି୍କ/ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ରଦୌଡ ପ୍ରତରିଯାଗତିା 
ରହାଇଥିଲା। ରଶଷରର ସ୍ଲୁଅଧ୍ୟକ୍ା ସଷି୍ଟର ଅପ ୍ଧିତା ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳତି 
କରାଯାଇଥିବା କ୍ରୀଡାମଶାଲକୁ ନବି୍ବାପତି କରଥିିରଲ।

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ୯ା୧୨ (ସମସି): ଓଡ଼ଶିା 
ମାଧ୍ୟମକି ଶକି୍କ ସଂଘ ବହଳଦା ବ୍ଲକର 
ପବୂ୍ବତନ ସମ୍ାଦକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍ 
ମା’ ମରନାରମା ନାୟକଙ୍ ପରରଲାକ 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ରସ ଝରାଡ଼ହି ି ଅଞ୍ଚଳରର 
ଜରଣ ଧମ୍ବ ପରାୟଣ ମହଳିା ଭାରବ ପରଚିତି 
ଥିରଲ। ତାଙ୍ର ସ୍ାମୀ ସ୍ଗ୍ବତ ରବଣଧୁର 
ନାୟକ ଝରାଡ଼ହି ିଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟରର ଦୀଘ୍ବ 
ବଷ୍ବ ଧର ି ପଣ୍ତି ଶକି୍କ ଭାରବ କାଯ୍ବ୍ୟ 
କରୁଥିରଲ। ରସ ହଠାତ୍  ଛାତରିର ନଃିଶ୍ୱାସ 
ରନବାରର ଅସସୁ୍ତା ଅନୁଭବ କରବିାରୁ 
ନକିଟସ୍ ଘରରାଇ ଡାକ୍ରଖାନାକୁ ଆଣବିା 
ପରର ଡାକ୍ର ତାଙୁ୍ ମତୃ ରଘାଷଣା 
କରଥିିରଲ। ତାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟରର ସ୍ାନୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳରର ରଶାକର ଛାୟା ରଖଳଯିାଇଛ।ି 
ତାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ଖବର ପାଇ ଓଷ୍ଠା ମୟରୂଭଞ୍ 
ଜଲିୋ-୨ ପକ୍ରୁ ରାଇରଙ୍ଗପରୁରର ଜଲିୋ 
ସମ୍ାଦକ ଦୁରଯ୍ବ୍ୟାଧନ ରବରହରାଙ୍ 
ସଭାପତତି୍ୱରର ଏକ ରଶାକସଭା ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରର ଓଷ୍ଠାର ଶକି୍ା 

ପ୍ରଦୀପର ରାଜ୍ୟ ସହସମ୍ାଦକ ଜ୍ାନରଞ୍ନ 
ପାଣଗି୍ରାହୀଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର ଏକ ମନିଟି୍  
ନୀରବ ପାଥ୍ବନା କରାଯବିା ସହ ସ୍ତୃଚିାରଣ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରର ଝରାଡ଼ହି ି ଉର୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ ଟୁକୁଲୁ ବାରସ୍, 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ ରଞ୍ନ କୁମାର ନନ୍, ଜଲିୋ 
ଉପସଭାପତ ିବଳରଦବ ଗରି,ି କୁସମୁୀ ବ୍ଲକ 
ସମ୍ାଦକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗରି,ି ବହଳଦା ବ୍ଲକ 
ସଭାପତ ି ରାଜକରିଶାର ମହାନ୍, ସମ୍ାଦକ 
ଜରିତନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଶକି୍କ ସଚନି୍ଦ୍ର ରାଜ, 
ବୁଲୁରାମ ମହାନ୍, ନରରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ା, 
ରଯାରଗନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନନ୍,ି ବଜିୟ କୁମାର 
ପରଡ଼ିା, ରଗାପୀନାଥ ରଗାପ, ଉରମଶ 
ରଭାଇ, କମଳାକାନ୍ ସଂି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ଶ୍ରର୍ାସମୁନ ଅପ୍ବଣ କରଥିିରଲ। ଏହ ିଶ୍ରର୍ାଞ୍ଳ ି
ସଭାକୁ ଜଲିୋ ଜୁନୟିର ରରଡ୍ କ୍ରସ୍  ଅଧିକାରୀ 
ସ୍ତୃରିଞ୍ନ ପାଣ ିସଂରଯାଜନା କରବିା ସହତି 
ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକଙ୍ ସହତି ବତିାଇଥିବା 
ଅରନକ କଥାକୁ ସ୍ତୃଚିାରଣ କରଥିିରଲ।

ଓଷ୍ା ଜଲି୍ା େହ େମ୍ାଦକଙ୍କ ମାତୃ ବସିୟାଗ

କରଞ୍ଆି, ୯ା୧୨ (ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ 
ଜଲିୋ କରଞ୍ଆି ସହର ସହତି ଆଖପାଖ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ର୍ୌପଦୀ ମମୁୁ୍ବଙ୍ ଫରଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କର ି
ଏକ ରସାରଷି ରତଲ କମ୍ାନୀ ବଡ଼ବଡ଼ 
ବ୍ୟାନର ଲଗାଇଛ।ି କମ୍ାନୀ ମୟରୂଭଞ୍ 
ମାଟରି କନ୍ୟା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍ ମଯ୍ବ୍ୟାଦା 
ହାନ ି କରଥିିବାରୁ କମ୍ାନୀର ବତିରକ 
ଓ କମ୍ାନୀ ବରିରାଧରର ଯବୁ ମହଳିା 
ଆଇନଜୀବୀ ଝରଣା ପଷୃ୍ଟ ି ଥାନାରର 
ଏତଲା ଦାୟର କରଛିନ୍।ି ପ୍ରରତ୍ୟକ 

ଦନି ରସ ଯବିା ଆସବିା ସମୟରର ଏହ ି
ଫରଟାକୁ ରଦଖି ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍ ସମ୍ାନହାନୀ 
ରହଉଥିବା କଥାକୁ ସହ୍ୟ କରପିାର ି ନ 
ଥିରଲ। କମ୍ାନୀ ବା ବତିରକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍ 
ଫରଟା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କାହାଠୁ ଅନୁମତ ି
ଆଣଥିିରଲ, କରଞ୍ଆି ଏନ୍ ଏସ ିକତୃ୍୍ବପକ୍ଙ୍ 
ନକିଟରୁ ବ୍ୟାନର ଲରଗଇବାକୁ ଅନୁମତ ି
ରନଇଛନ୍ ି କ ି ରବାଲ ି ରସ ପ୍ରା ୍ନ କରଛିନ୍।ି 
ରସାରଷି ରତଲ ବତିରକଙ୍ ବରିରାଧରର 
ଦୃଢ଼ ଆଇନ ଗତ କାଯ୍ବ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରସ 
ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

ସୋରରି ସତଲ ବଜି୍ାପନସର 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍କ ଫସ�ା; ରାନାସର ଏତଲା

କରଞ୍ଆି, ୯ା୧୨ (ସମସି): 
ମୟରୁଭଞ୍ ଜଲିୋର କରଞ୍ଆି 
(ପାଞ୍ଚପଢ଼ି) ଉପଖଣ୍ରର ଆଜ ି
କୁହୁଡରିର ଭ୍ରମ ସଷୃ୍ଟ ିରହାଇଥିଲା। 
ଏମତି ି କ ି ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲିୋର 
କରଞ୍ଆି ଅଞ୍ଚଳରର ଥିବା ମନ୍ରି 
ମଧ୍ୟ ରଦଖାଯାଉ ନଥିଲା। କଛି ି
ସମୟ ପାଇଁ ମନ୍ରି ନଥିବାର ଭ୍ରମ 
ସଷୃ୍ଟ ି ରହଉଥିଲା। ସକାଳ ୮ଟା 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର କୁହୁଡ଼ ି
ରଦଖିବାକୁ ମଳୁିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପରକ୍ 
କଛି ି ଦନି ପରର ଥଣ୍ାର ପ୍ରଭାବ 

ପଣୁ ିବଢ଼ଛି ିମୟରୂଭଞ୍ ଜଲିୋରର। 
ଆଜ ି ସବ୍ବନମି୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୭ 
ଡଗି୍ରୀ ରରକଡ୍ବ କରାଯାଇଛ ି
ଶମିଳିପିାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରର। 
ବନବଭିାଗ କମ୍ବଚାରୀ ଠାରୁ 
ସୂଚୂନା ଅନୁୁୁଯାୟୀ ଆଜ ିସକାଳର 
ଶମିଳିପିାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର 
ଉପରବାରାକାମଡ଼ୁା ରର ୭ ଡଗି୍ରୀ 
ତାପମାତ୍ରା ରରକଡ୍ବ କରାଯାଇଛ।ି 
ଯାହା ଫଳରର ଅରନକ ସ୍ାନରର 
ଶୀତର ଲହରୀ ରଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି କଛି ି ସ୍ାନରର ଥଣ୍ାରୁ 

ରକ୍ା ପାଇବା ପାଇଁ ନଅିାଁ ଲଗାଇ 
ବସ ି ରହୁଛନ୍ ି ରଲକମାରନ। 
ବରିଶଷ କର ି ସନ୍୍ୟା ଅରପକ୍ା 
ସକାଳ ରବଳା ଥଣ୍ା ଅଧିକା 
ରହୁଛ।ି ସକାଳ ୯ ଘଟକିାରର 
ରଦାକାନ ରଖାଲୁଥିବା ରବରଳ 
ସନ୍୍ୟା ୭ ଘଟକିା ରବଳକୁ 
ବନ୍ ରହାଇବଜାର ଶନୂଶାନ 
ରହାଇଯାଉଛ।ି ଥଣ୍ାରର ବୁଲା 
ବକିାଳୀ, ଅସହାୟ ରଲାକ ଦୁର୍୍ବଶା 
କହରିଲ ନ ସରର। ଥଣ୍ାରର 
ବକିଳ ରହଉଛନ୍।ି

୭ ଡଗି୍ୀ ତାପମାତ୍ାସର ରରୁଛ ିପାଞ୍ଚପଢ଼ି

ବେତନଟୀ,୯।୧୨(ସମସି)

ମାରୱାଡ ିଯବୁାମଞ୍ଚ ରବତନଟୀ ଶାଖା ପକ୍ରୁ 
ପ୍ରଦତ୍ ଶୀତତାପ ନୟିନ୍ତ୍ରତି ଶବସଂରକ୍ଣ 
ବାକ୍ସକୁ ଶକୁ୍ରବାର ଉଦଘାଟନ କରଛିନ୍ ି
ବାରଲଶ୍ୱର ସଂସାଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ 
ବଡସାହ ି ବଧିାୟକ ସନାତନ ବଜୁିଳ।ି 
ପବୂ୍ବରୁ ବଧିାୟକଙ୍ ନଜିସ୍ ହାତପାଣ୍ରୁି 
ଶବ ସଂରକ୍ଣ ଗହୃ ସହତି ଶବ ବ୍ୟବରଚ୍ଛଦ 
ଗହୃ ନମି୍ବାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ରଦଇଥିବା 
ରବରଳ ବତ୍୍ବମାନ ଏହାର ନମି୍ବାଣ କାଯ୍ବ୍ୟ 
ସମ୍ରୂ୍୍ବ ରହାଇ ଚୂଡାନ୍ ପଯ୍ବ୍ୟାୟରର ପହଞ୍ଚଛି।ି 
ରବତନଟୀ ଡାକ୍ରଖାନାର ପରୁୁଣା ବଲି୍ଂିର 
ରଗାଟଏି ରକାଠରକୁି ଶବଗହୃ ଭାରବ 
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆସଛୁ।ି ରତରବ ପବୂ୍ବରୁ 
ରଖାଲାରର ଶବ ରହୁଥିବା ରବରଳ ବତ୍୍ବମାନ 
ଶୀତତାପ ନୟିନ୍ତ୍ରତି ଶବସଂରକ୍ଣ ବାକ୍ସର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ ପରର ଏଣକି ି ବ୍ୟବରଚ୍ଛଦ ପାଇଁ 
ଏହ ି ବାକ୍ସରର ମତୃରଦହକୁ ଅଧିକ ସମୟ 
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ସଂରକ୍ତି କର ି ରଖାଯାଇପାରବି। 

ରତରବ ୧୮ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଶଦ୍୍ବରର 
ରହୁଥିବା ରବତନଟୀ ଡାକ୍ରଖାନାକୁ 
ଅରନକ ଦୁଘ୍ବଟଣାଜନତି ମତୃାହତ ମାମଲା 
ସହତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗରୁୁତର ରରାଗୀଙୁ୍ 
ମଧ୍ୟ ଭତ୍୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ। ରତରବ କଛି ି
ମାମଲାରର ଶବବ୍ୟବରଚ୍ଛଦରର ପାଖାପାଖି 

୧୫ରୁ ୨୦ଘଣ୍ଟା ବଳିମ୍ୱ ରହଉଥିବା ରବରଳ 
ଏଭଳ ି ରକ୍ତ୍ରରର ଆଜ ି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ 
ଏବଂ ରଲାକପ୍ରୟି ବଧିାୟକଙ୍ ଦ୍ାରା 
ଉଦଘାଟତି ରହାଇଯାଇଥିବା ଶତିତାପ 
ନୟିନ୍ତ୍ରତି ଶବ ସଂରକ୍ଣ ବାକ୍ସ ରବଶ୍  
ଉପରଯାଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ରହବ। ରତରବ 

ମାରୱାଡ ିଯବୁାମଞ୍ଚ ରବତନଟୀଶାଖା ପକ୍ରୁ 
ନଆିଯାଇଥିବା ଗଠନମଳୂକ ନଷି୍ପତ୍ ି ଏବଂ 
ଏହାକୁ ଏକ ସଫଳ ରୂପରରଖ ରଦବାରର 
ଆବଶ୍ୟକ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରଥିିବାରୁ 
ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହାକୁ ସ୍ାଗତ କରବିା ସହତି 
ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଅବସରରର 

ଜଲିୋଉପସଭାପତ ି ତଥା ସାଂସଦ ପ୍ରତନିଧିି 
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପରଡ଼ିା, ମଣ୍ଳସଭାପତ ି
ରାଜକରିଶାର ଶାହା, ବଡସାହବି୍ଲକ ସାଂସଦ 
ପ୍ରତନିଧିି ଶଶୀରଶଖର ପଣ୍ା, ରବତନଟୀ 
ମଣ୍ଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଜୀବନ ପରଡ଼ିା, 
ମାଣତ୍ରୀ ମଣ୍ଳ ସଭାପତ ିସଭୁାଷ ଦ୍ରିବଦୀ, 
ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, ହମିାଂଶ ୁକବାଟ, ଜଗବନୁ୍ 
ପଣ୍ାଙ୍ ସରମତ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ରସହଭିଳ ି ଡାକ୍ରଖାନା 
ପକ୍ରୁ ଅଧିକାରୀ ଡ. ସପିନୁ କୁମାର ପଣ୍ା, 
ସରନ୍ାଷ କୁମାର ଗରି,ି ଅମତିାଭ ଦାଶ, 
ସସ୍ତିା ଦାଶ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 
ପରଚିାଳନାରର ମାରୱାଡ ି ଯବୁାମଞ୍ଚ 
ରବତନଟୀଶାଖା ପକ୍ରୁ ଦୀରନଶ ଓଝା, 
ସଧୁୀର ଖରଣ୍ଲୱାଲ, ସରି୍ାଥ୍ବ ଅଗ୍ରୱାଲ, 
ସବୁାସ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସନିୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, 
ମରୁକଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସରୁକଶ ଖରଣ୍ଲୱାଲ, 
ଶକ୍ ି ଶମ୍ବ।, ରରାନକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍ ସରମତ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଯ୍ବ୍ୟକତ୍୍ବା ଏବଂ ସଦସ୍ୟଗଣ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଶୀତତାପ ନୟିନ୍ତତି ଶବ େଂରକ୍ଣ ବାକ୍ସ ଉଦ୍ ଘା�ତି

କରଞ୍ଆି,୯ା୧୨(ସମସି): କରଞ୍ଆି 
ସରମତ ଯଶପିରୁ ଓ ଠାକୁରମଣୁ୍ା 
ବ୍ଲକର ଚାଷୀଙୁ୍ ସମନ୍ୱତି ଆଦବିାସୀ 
ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ା ପକ୍ରୁ ମଶିନ 
ଜୀବକିା ରଯାଜନାରର ଆଳୁ ବହିନ 
ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି ସମଦୁାୟ 
୧୫୦ ଏକର ଜମରିର ଆଳୁ ଚାଷ 
ପାଇଁ ବହିନ ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ପାଣ ି ସବୁଧିା ଥିବା ଜାଗାରର ଆଳୁ 
ଚାଷ ପାଇଁ ଆଦବିାସୀ ସଦସ୍ୟା ଥିବା 

ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ରଗାଷ୍ଠୀ ଗଡୁକୁି ବହିନ 
ରଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଏଥିପାଇଁ 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ 
ବଭିାଗ ରଯାଗାଇ ରଦଇଛ।ି କରଞ୍ଆି 
ଉପଖଣ୍ର ୩ଟ ିବ୍ଲକରର ଆଳୁ ବହିନ 
ରଯାଗାଣ ସରଲିାଣ ି ରବାଲ ି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପରଚିାଳକ ବଶି୍ୱନାଥ ମଶି୍ର ଏବଂ 
ସହରଯାଗୀ ଜୀବକିା ବରିଶଷଜ୍ 
ଆଇଜଏିସ କମ୍ବୀ ପ୍ରରମାଦ ପରଲଇ, 
ବଭୂିତ ିଭୂଷଣ ସ୍ାଇଁ ଓ ଅରୁଣ ମହାନ୍ 

ପ୍ରମଖୁ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି କରଞ୍ଆି 
ସରମତ ଠାକୁରମଣୁ୍ା ଓ ଯଶପିରୁ 
ବ୍ଲକରର ୫୦ ଏକର ରଲଖାଏ ଁଜମରିର 
ଚାଷ କରାଯାଉଛ।ି କରଞ୍ଆି ବ୍ଲକର 
ପରୁୁଣାପାଣ ିଏବଂ କାଦମଡ଼କ ଗ୍ରାମରର 
ଏକ ସରଚତନତା ସଭା ଆରୟାଜତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରଚିାଳକ 
ବଶି୍ୱନାଥ ମଶି୍ରଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱରର 
ଆରୟାଜତି ସଭାରର ଓଡ଼ଶିା ବନାଞ୍ଚଳ 
ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ -୨ ର ସଂରଯାଜକ 

ରମାତରିଞ୍ନ ମହାନ୍, ଶରତ କୁମାର 
ତ୍ରପିାଠୀ, ମଶିନ ଜୀବକିାର ବଭୁିତ ି
ଭୂଷଣ ସ୍ାଇ ଁ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗରଦଇ 
ସଦସ୍ୟାମାନଙୁ୍ ଚାଷ ସମ୍କ୍ଧିତ 
ବରିଶଷ ତାଲମି ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଲ। 
କରଞ୍ଆି ବ୍ଲକର ପରୁୁଣାପାଣରିର 
୬୬ କ୍ଣି୍ଟାଲ ଏବଂ କାଦମଡ଼କରର 
୧୦୮ କ୍ଣି୍ଟାଲ ଆଳୁ ବହିନ ବଣ୍ଟନ 
କରାଯାଇଛ।ି ରଶଷରର ଦାନଗ ି
ମାଝୀ ଧନ୍ୟବାଦ ରଦଇଥିରଲ।

୧୫୦ ଏକର ଜମସିର ଆଳୁ ଚାର ପାଇଁ ବହିନ ବଣ୍ଟନ

ବେତନଟୀ,୯।୧୨(ସମସି): ଦହରିକାଟୀ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଭମରରଗାଡା ଗ୍ରାମରର 
ହରଜିନ କଲ୍ୟାଣ ସମତି ି ପକ୍ରୁ ଅସହାୟ 
ବୃର୍ବୃର୍ାଙୁ୍ ଶକୁ୍ରବାର ଶତିବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଭରମରଗାଡା ଗ୍ରାମରର 
ବସବାସ କରୁଥିବା ବହୁ ହରଜିନ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରଲାକମାନଙ୍ ସରକାରୀ 
ଆବସଗହୃ ମଳିପିାରନିଥିବାରୁ ଅସହାୟ 
ଅବସ୍ାରର ରହୁଛନ୍।ି ରଗାଟଏି ପରଟ 
ରାତରିର ମଣୁ୍ ଗଞୁ୍ବିାର ଚନି୍ା ଆଉ 
ଅନ୍ୟପରଟ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଏବଂ ଥଣ୍ା 
କାକରର ପ୍ରରକାପ ରସମାନଙ୍ ରଦୈନନ୍ନି 
ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରପିକାଇଛ।ି ଏଭଳ ି
ସମୟରର ସହାୟତାର ହାତ ବଡାଇରଲ 

ହରଜିନ କଲ୍ୟାଣ ସମତିରି ଜଲିୋସଭାପତ ି
ସମାଜରସବୀ ତଥା ସଂଗଠକ କରମଚାନ୍ 
କାଳନ୍ୀ। ଶୀତ କାରରର ଅସହାୟ 
ଅବସ୍ାରର ରହୁଥିବା ବୃର୍ବୃର୍ା ମାନଙୁ୍ 
କମ୍ୱଳ ପ୍ରଦାନ କରବିା ସହତି ରସମାରନ 
କଭିଳ ି ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ା ପାଇପାରରିବ 
ରସରନଇ ଚନି୍ାପ୍ରକଟ କରଥିିରଲ। ଏହ ି
ଅବସରରର ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ହାଡବିନୁ୍ 
କାଳନ୍ୀଙ୍ ସରମତ ଗ୍ରାମର ସରନ୍ାଷ 
କାଳନ୍ୀ, ଶ୍ରୀହର ିକାଳନ୍ୀ, ଗରଣଶ କାଳନ୍ୀ, 
ସରସ୍ତୀ କାଳନ୍ୀ, ଚନ୍ଦ୍ରରମାହନ କାଳନ୍ୀ, 
ସନୁାରାମ କାଳନ୍ୀ, ବଷ୍ବ। କାଳନ୍ୀ, ଜତନୀ 
କାଳନ୍ୀ ପ୍ରମଖୁଙ୍ ସରମତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

 ଅେହାୟ ବୃର୍ବୃର୍ାଙୁ୍କ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ

ଚତି୍ରଡା,୯ା୧୨(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲିୋ 
ଚତି୍ରଡା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଟପରୁ ଏସଏସବ ି
ରଷି୍ଟରର ମାନବଧିକାର ଦବିସ ପାଳତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଜଲିୋ ଆଇନରସବା 
ପ୍ରାଧିକରଣର ସମ୍ାଦକ ଶବିାନୀ, 
ମାନବଧିକାର କମସିନର ସଦସ୍ୟ ସବତିା 
ମାଝୀ, ଜଲିା ଆଇନରସବା ପ୍ରାଧିକରଣ 
ସଦସ୍ୟ ପରୁରନୁ୍ ଦାସ, ଭାରତୀୟ 
ଅନ୍ଜ୍ବାତୀୟ ନ୍ୟାୟର ସଦସ୍ୟ ରଦବାଶଷି 
ବାରକି, ଆଶଷି ରଦ, କରଲଜ ନରିର୍୍ବଶକିା 
ରଜମାମଣ ି ମହାନ୍, ପ୍ରନି୍ଟପାଲ ବଜିୟ 
ନାରାୟଣ ମହାନ୍ ି ପ୍ରମଖୁ ମାନବାଧିକାର 
ଆଇନ ବଷିୟରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଅବଗତ 
କରାଇଥିରଲ। ଏହ ିଅବସରରର ‘ନାଗରକି 
ଜୀବନ ରଶୈଳୀରର ସ୍ରିତା ପାଇ ଁମାନବକି 
ଅଧିକାରର ଭୂମକିା’ ସମ୍କ୍ଧିତ ଏକ ବକୃ୍ତା 
ପ୍ରତରିଯାଗତିା ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଥିଲା। 
ଏଥିରର ସଭିଲି ଇଞ୍ନିୟିରଂି ବଭିାଗର 
ଦ୍ତିୀୟ ବଷ୍ବର ଛାତ୍ରୀ ସସ୍ତିା ମହାନ୍ ପ୍ରଥମ, 
ଇରଲକଟ୍କିାଲ ଇଞ୍ନିୟିରଂି ବଭିାଗର 
ତୃତୀୟ ବଷ୍ବର ଛାତ୍ର ବଶି୍ୱଜତି ମମୁୁ୍ବ ଏବଂ 
ଦ୍ତିୀୟ ବଷ୍ବର ଛାତ୍ରୀ ଶଭୁଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଲ ତୃତୀୟ 
ସ୍ାନ ଅଧିକାର କର ିପରୁସ୍ତୃ ରହାଇଥିରଲ। 
ଛଉ ଗରୁୁ ଡକ୍ଟର କମରଲନୁ୍ଲାଲ 
ମହାନ୍ଙ୍ ନରିର୍୍ବଶତି ଛଉନୃତ୍ୟ ‘ରଯାଡ ି
ରଙ୍ଗପଣ୍ା’ ଓ ‘ନବରସକିା’ ଉର୍ 
ପ୍ରଶଂସତି ରହାଇଛ।ି ଅଧ୍ୟାପକ ତାପସ 
କୁମାର ଗରି ି ଧନ୍ୟବାଦ ରଦଇଥିରଲ।

ମାନବାଧିକାର 
ଦବିେ ପାଳତି

ବେତନଟୀ,୯ା୧୨(ସମସି): ରବତନଟୀ 
ଡାକ୍ରଖାନା ପକ୍ରୁ ପରୁୁଷ ବନ୍୍ୟାକରଣ 
ପକ୍ ପାଳତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ିପକ୍ ଗତ 
୨୧ ତାରଖିରୁ ଚଳତିମାସ ୫ତାରଖି ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ 
ଚାଲଥିିଲା। ପଞି୍ାବଣଆି ଡାକ୍ରଖାନାରର 
ପରୁୁଷ ସ୍ାସ୍୍ୟକମ୍ବୀ ଅମଲୂ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ 
ଏବଂ ବପିନି ବହିାରୀ ପଣ୍ାଙ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ତତ୍ତାବଧାନରର ତନିଜିଣ ପରୁୁଷଙ୍ 
ବନ୍୍ୟାକରଣ ଅରସ୍ତ୍ରାପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। 
ବ୍ୟାପକ ଜନସରଚତନତା ନମିରନ୍ 
ରବତନଟୀ ଡାକ୍ରଖାନା ପକ୍ରୁ ପରୁୁଷ 
ବନ୍୍ୟାକରଣ ପକ୍ ପାଳନ ଅବସରରର 
ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ରାମରର 
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍ ପରାମଶ୍ବମଳୂକ ବାତ୍୍ବା 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାତପଉଟଆି 

ଗ୍ରାମର ନଟବର ରବରହରା, ବଳରାମ 
ସଂି ଏବଂ ଶ୍ରୀବ୍ପରୁ ଗ୍ରାମର ବଜିୟ 
ରବରହରାଙ୍ ସଫଳ ପରବିାର ନରିୟାଜନ 
ଅରସ୍ତ୍ରାପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡାକ୍ରଖାନା ଅଧିକାରୀ ଡ. 
ସପିନୁ କୁମାର ପଣ୍ା, ଡ. ରାରଜନ୍ଦ୍ର କୁମାର 
ରାଉତ, ଜନସ୍ାସ୍୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ 
ମଞ୍ଶୁ୍ରୀ ଦାଶ, ବପିଏିମ ସସ୍ତିା ଦାଶ, 
ସଏିଚଓ ଶଭୁମ ନାୟକ ପ୍ରମଖୁଙ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ତତ୍ତାବଧାନରର ଏହ ି ଅଭଯିାନ ସଫଳ 
ରହାଇଛ।ି ରତରବ ପରବିାର ନରିୟାଜନରର 
ନଜିକୁ ସାମଲି କରବିା ଭଳ ି ଗଠନମଳୂକ 
ନଷି୍ପତ୍ ି ରନଇଥିବାରୁ ସମ୍କୃ୍ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍ 
ଡ. ସପିନୁ କୁମାର ପଣ୍ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଅଧିକାରୀଗଣ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିରଲ।

ପରୁୁର ବନ୍୍ୟାକରଣ ଅସସ୍ତ୍ରାପଚାରସର େଫଳତା

େବି�ାଇ,୯ା୧୨(ସମସି): ଏହ ି ବ୍ଲକ 
ଜାମରିଡ଼ହିା ସ୍ତି ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ୍ବ 
ବଦି୍ୟାଳୟରର ଚାଲଥିିବା ଦ୍ତିୀୟ 
ବାଷ୍ଧିକୀ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତରିଯାଗତିା ଉଦଯାପତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଉଦଘାଟନୀ ଉ୍ବରର 
ରଯାଡ଼ଆି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସାବତି୍ରୀ 
ରସାରରନ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାରବ 
ରଯାଗରଦଇ କ୍ରୀଡା ଉ୍ବକୁ ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରଥିିରଲ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ରୂରପ ରଯାଡ଼ଆି ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ି ସଭ୍ୟ 
ଚାନ୍ଦ୍ରାଇ ରସାରରନ, ଜାମରିଡ଼ହିା ୱାଡ୍ବ 
ସଭ୍ୟ ସବତିା ପାତ୍ର ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। 
ବଷ୍ଧିକୀ କ୍ରୀଡ଼ାରର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡା 
ପ୍ରତରିଯାଗତିା ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଏହ ି ଅବସରରର କୃତୀ ପ୍ରତରିଯାଗୀଙୁ୍ 
ପରୁସ୍ତୃ କରାଯାଇଥିଲା। ବଦି୍ୟାଳୟର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ଗରୁୁରଦବ ରସଠୀ ଅତଥିିଙୁ୍ 
ସ୍ାଗତ କରଥିିରଲ। ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ଅରୁଣୀମା 
ରବରହରା କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନା 
କରଥିିବା ରବରଳ ଶଭୁ୍ରଶ୍ରୀ ରାଇ ଅତଥିି 
ପରଚିୟ କରଥିିରଲ।ଶକି୍କ ନମି୍ବଲ ଦାସ, 
ସନିଗ ମାଣ୍୍ଧି, ଲଛମନ ରହମ୍ୱ୍ରମ, ରକୈଳାଶ 
ରମରହର, ରାରକଶ ନାୟକ, ସଜୁାତା ସାହା, 
ତପନ ମହାରଣା, କରନ ମାଝୀ, ରହମାନନ୍ 
ମହାନ୍, ତୃପ୍ରିରଖା ଗରି,ି ପ୍ରତମିା ମଞ୍ରୀ 
ମଲେକି ପ୍ରମଖୁ ସହରଯାଗ କରଥିିରଲ। 
ଶକି୍କ ସସୁ୍ତିା ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ବଣ 
କରଥିିରଲ।

ଆଦଶ୍ଥ ବଦି୍ୟାଳୟସର କ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରତସିଯାଗତିା

େବି�ାଇ,୯ା୧୨(ସମସି): ବରିଶାଇ ବ୍ଲକଛକ ଠାରର 
ଷ୍ଟାଣ୍ ଫର ନଡି ି କ୍ଲବ ପକ୍ରୁ ରୀତନିୀତ ି ଅନୁସାରର 
ପଜୂାର୍୍ବନା ରହାଇଯାଇଛ।ି ବରିଶାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏହା 
ମାଗ୍ବଶରିମାସରର ମଣୁ୍ମୟୀ ରଦବୀଙ୍ ଲକ୍ଷୀପଜୂା 
ରହାଇଆସଛୁ।ି ବରିଶାଇ ବ୍ଲକ ଛକ ଠାରର ଷ୍ଟାଣ୍ 
ଫର ନଡିୟିଥୁ କ୍ଲବ କମଟି ି ପକ୍ରୁ ଏଠାରର ଦ୍ତିୀୟ 
ବଷ୍ବ ଲକ୍ଷୀପଜୂା ବହୁ ଆଡମ୍ୱର ରର ପାଳତି ରହାଇ 
ଆସଛୁ।ିବତ୍୍ବମାନ ଏଠାରର ୨ତମ ଲକ୍ଷୀପଜୂା ପାଳତି 
ରହଉଛ।ି ଏଠାକାର ପଜୂା ମଣ୍ପର ଓ ରମଢ଼ର ଝକକ 
ପାଇ ଁ ଶ୍ରର୍ାଳୁମାରନ ରଦଖିବାକୁ ଆସଥିାନ୍।ିଏହ ି
ଅବସରରର ମା’ ଶ୍ରର୍ାଳୁ ମାନଙୁ୍ ଦଶ୍ବନ ରଦଇଥିରଲ। 
ସନ୍୍ୟା ଆଳତ,ି ରହାମ ଓ ମହାପଜୂା ଆଦ ିବଧିି ଅନୁଯାଇ 
ପଜୂାର୍୍ବନା କରାଯାଇଥିଲା। ପଜୂାର୍୍ବନା ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଦଆିଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍ ପଜୂା, ଲକ୍ଷୀଙ୍ ଆରାଧନା ଆଦ ି
ସମ୍ର୍୍ବ ରହାଇଥାଏ। ସ୍ାନୀୟ ଯବୁ ମାନଙ୍ ଉଦ୍ୟମରର 
ପଜୂା ମଣ୍ପରର ନୂତନ ରୂପ ଦଆିଯାଇଥିଲା।। କମଟିରି 
ସଭାପତ ି ଆଶଷି ଦାସ, ସମ୍ାଦକ ସନୁୀଲ ମହାପାତ୍ର, 

ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍, ମଙ୍ଗଲ ସଂି, ବାବୁ, ସତୁିନ ମହାନ୍,ି ରଞ୍ନ 
କବାଟ, ଅମତି ଦାସ, ପ୍ରମଖୁ ପଜୂାକାଯ୍ବ୍ୟ ତୁଲାଇ ଥିରଲ।

କୁଆମରା, ୯।୧୨ (ସମସି): 
ରଛାଟରଛାଟ ପଲିାମାରନ ଦାୟତି୍ୱ 
କ’ଣ ଜାଣ ି ନାହାନ୍,ି ପାଠ ପଢ଼ା 
ସହ ରଖଳାବୁଲାରର ସମୟ 
ବତିାଇଥାନ୍।ି ମାତ୍ର ଅରନକ 
ସମୟରର ପଲିା ମାନଙ୍ର ଏହ ି
ରଖଳ ରସମାନଙ୍ ପାଇ ଁ ହୁଏ 
କାଳ। ଏଭଳ ିଏକ ଦାୟତି୍ୱ ହୀନତା 
ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି ପ୍ରଶାସନକି 
ରକ୍ତ୍ରରର। ରଗାପବନୁ୍ ନଗର 

ବ୍ଲକ ଟଟିଆି ଆଦଶ୍ବ ବଦି୍ୟାଳୟ 
୨୦୧୭ ମସହିାରର ପ୍ରତଷି୍ଠତି 
ରହାଇଥିଲା। ଏଇ ରକରତାଟ ି
ବଷ୍ବ ମଧ୍ୟରର ବଦି୍ୟାଳୟର ମଖୁ୍ୟ 
ଫାଟକ ବପିଦ ପରୂ୍୍ବ ଅବସ୍ାରର 
ଝୁଲ ିରହଛି।ି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବଷ୍ବ ତରଳ 
ଫାଟକଟ ିଭାଙ୍ଗ ିଯବିା ରଯାଗୁ ଁତାହା 
ରକରତାଟ ିବାଉଶଁରର ବନ୍ା ରହାଇ 
ରଖାଯାଇଛ।ି ଫଳରର ରସହ ି
ଠାରୁ ମଖୁ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ ରହଛି।ି 

ଫାଟକର ଓଜନ ପାଖାପାଖି ୩ 
କ୍ଣି୍ଟାଲ। ରସଠାରର ପଲିାମାରନ 
ଭତିର ଫାଟକ ନକିଟରର ରଖଳା 
ବୁଲା କରୁଥିବା ରବରଳ ଅନ୍ୟ 
ପାଖରର ଯାନବାହନ ରହୁଛ।ି 
ଏଣ ୁ ରକରତରବରଳ ଅଘଟଣ 
ଘଟବି ତାହା କହରିହବ ନାହ ିଁ। 
ଏପର ି ସ୍ରଳ ବଦି୍ୟାଳୟ ପକ୍ରୁ 
ବପିଦପରୂ୍୍ବ ଫାଟକ ନମିରନ୍ 
ଉପଜଲିୋପାଳ, ବଡିଓି, ଯନ୍ତ୍ରୀ 
ପ୍ରଭୃତଙୁି୍ ଅବଗତ କରାଯବିା ପରର 
ବାବୁ ମାରନ ପରଦିଶ୍ବନରର ଆସ ି
ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ନମି୍ବାଣ କରାଯବିାର 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଆଜ ି
ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ କାହାର ି ଦୃଷ୍ଟ ି ନ ପଡ଼ବିା 
ଅତ୍ୟନ୍ ପରତିାପର ବଷିୟ। 
ରତରବ ବପିଦ ପରୂ୍୍ବ ଫାଟକକୁ 
ରନଇ ଅଭବିାବକ ମାନଙ୍ର 
ଚନି୍ାର କାରଣ ପାଲଟଛି।ି

ବପିଦେଂକୁଳ ସ୍ଲୁ୍  ଫା�କ

ବସିଶାଇସର ମାଣବୋ ଲକ୍ଷୀପଜୂା ପାଳତି

ମା’ ସେୈରବୀ ପୀଠର 
ବାରଷିସକାତ୍ସବ 

ଚତି୍ରଡ଼ା, ୯ା୧୨(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲିୋ 
ରମାରଡା ବ୍ଲକ ଚତି୍ରଡାସ୍ତି ମା’ ରଭୈରବୀଙ୍ 
ପୀଠର ବାଷ୍ଧିକ ଉ୍ବ ଓ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରହରୀ ଆଜ ି
ପାଳତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ସକାଳ ୬ଟାରର 
ରାଜାବନ୍ଠାରୁ ଘଟ ଉରତ୍ାଳନ କର ି
ଏକ କଳସ ରଶାଭାଯାତ୍ରାରର ସଂକୀତ୍୍ବନ 
ମଣ୍ଳୀ ସହତି ମନ୍ରିକୁ ଆସବିା ପରର 
ପାରମ୍ରକି ରୀତନିୀତରିର ପଜୂା କାଯ୍ବ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। ରସହପିର ି ମନ୍ରି 
ପ୍ରାଙ୍ଗଣରର ରୂପସା ସଂକୀତ୍୍ବନ ଦଳ ଓ 
ସଷି୍ବାପାଳ ହରନିାମ ସଂକୀତ୍୍ବନ ଆରୟାଜନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ମାନଙ୍ ପାଇ ଁ ପ୍ରସାଦ 
ରସବନ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ରି 
କମଟିରି ସଦସ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ଶିା ଡ୍ାଇଭର 
ସଂଘର କମ୍ବକତ୍୍ବା ଉପସ୍ତି ରହ ି ଶାନ୍ ି
ଶଙୃ୍ଖଳା ଦାୟତି୍ୱ ତୁଲାଇଥିରଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟରର ଚତି୍ରଡ଼ା ଫାଣ୍ ି ଅଧିକାରୀ ନରିଞ୍ନ 
ସରରନ୍ , ଡାକ୍ର ମରନାଜ କୁମାର ମହାନ୍, 
ତାରାକାନ୍ ମହାନ୍, ଜୟପ୍ରକାଶ ରାଉଳ, 
ହରଶି୍  ଚନ୍ଦ୍ର ରସନାପତ,ି କ୍ୀତଶି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍, 
କମଳାକାନ୍ ମଣ୍ଳ ପ୍ରମଖୁ ସହରଯାଗ 
କରଥିିରଲ। ସ୍ାନୀୟ ବଧିାୟକ ରାଜକରିଶାର 
ଦାସ, ନାରୀରନତ୍ରୀ ବଷୁି୍ଣ ପ୍ରୟିା ଦାସ, ବରିଜପ ି
ରନତା କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। 



ଦେଶ ବଦିେଶ ଶନବିାର
୧୦ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୦୭
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ମାତ୍ର ୩ ଫୁଟ ଦୂରସର 
ରହଛି ିତନ୍ମୟ 
ବ�ୈତୁଲ, ୯ା୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): ଗତ ତନି ି ଦନି 
ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରହଦଶ ହ�ୈତୁଲର ହ�ାର୍ ହେଲ୍ ହର 
ଶଶି ୁତନ୍ମୟ ଫସ ିରେଛି।ି ଶକୁ୍ର�ାର ରାତ ି୯ଟା 

ସଦୁ୍ା ତାଙୁ୍ ଉଦ୍ାର 
କରାଯାଇ ନାେ ିଁ। ହସ 
ପଡଥିି�ା ହ�ାରହେଲ୍  
୪୦୦ ଫୁଟ ଗଭୀର। 
ଶଶିକୁୁ �ାୋର କର�ିା 
ପାଇଁ ୪୪ ଫୁଟର୍  ଗାତ 
ହ�ାଳାଯାଇଛ।ି ୯ ଫୁଟ 

ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡୁଙ୍ଗ �ନା ଗଲାଣ।ି ଏେ ି ସମୟହର 
ଅ�ହଶଷ ପଡ�ିାରୁ ତାୋକୁ େଟାଯାଉଛ।ି 
ଏୋ ପହର ଆଉ ୩ ଫୁଟ ହ�ାଳାଯ�ି ହ�ାଲ ି
ଜଲି୍ାପାଳ ସଚୂନା ହଦଇଛନ୍ତ।ି ତନ୍ମୟ ହକୌଣସ ି
ସହଙ୍ତ ହଦଉନାେ ିଁ। ଉଦ୍ାରକାରୀ ଟମି୍  
ସେ ପର�ିାର ହଯାଗାହଯାଗହର ରେଛି।ି 
ଘଟଣାସ୍ଥଳହର ୩ ଡାକ୍ତର ଉପସ୍ଥତି ଅଛନ୍ତ।ି 
ହସେପିର ି ଶକି୍ାମନ୍ତୀ ଇନ୍ଦର ସଂିେ ପରମାର 
ଶଶିରୁ ପର�ିାର ସଦସ୍ୟଙୁ୍ ହଭଟଛିନ୍ତ।ି 

୨ ବର୍ଥ କମବି ଦକ୍ଣି 
ସକାରଆି ନାଗରକିଙ୍କ ବୟେ 
ସ ସିଓଲ, ୯ା୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): ଦକ୍ଣି ହକାରଆି 
ନାଗରକିଙ୍ �ୟସ ୨ �ଷ୍ଯ ହ୍ାସ ପାଇ�ାକୁ 
ଯାଉଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଗରୁୁ�ାର ନୂଆ 
ଆଇନ ପାରତି କରାଇଛନ୍ତ।ି ଏେ ି ଆଇନହର 
�ୟସ ଗଣନା ହକମତି ି କରାଯ�ି ତାୋର 
ନୟିମ ରେଛି।ି ଏହ� ହଦଶହର ତହିନାଟ ି
ଉପାୟହର ଅନ୍ତଜ୍ଯାତୀୟ �ୟସ, ହକାରଆି 
�ୟସ ଏ�ଂ କ୍ୟାହଲଣ୍ଡର �ଷ୍ଯକୁ ହଦଖି 
ହଲାକଙ୍ �ୟସ ଗଣନା କରାଯାଉଛ।ି ମାତ୍ର 
ସରକାର ୨୦୨୩ ଜୁନ୍ ରୁ ସରକାରୀ ଦଲଲି୍ ହର 
ହକ�ଳ ଅନ୍ତଜ୍ଯାତୀୟ �ୟସ ହଲଖି�ାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ି
ହନଇଛନ୍ତ।ି ଏଥର ଏେ ି ହଦଶହର ହକୌଣସ ି
ସରକାରୀ କାଗଜ ପତ୍ରହର ତନି ି �ଦଳହର 
ହଗାଟଏି �ୟସ ହଲ�ାଯ�ି। ପ�ୂ୍ଯରୁ ହଦଶହର 
ଶଶି ୁ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ତାୋକୁ �ଷ୍ଯକର ଧର ି
ନଆିଯାଉଥିଲା। 

ଟଏିମ୍ େ ିପ୍ରବକ୍ା ୋସକତ 
ସଗାଖସେ ପଣୁ ିଗରିଫ
ଗାନ୍ଧୀନଗର, ୯ା୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): ଜାମନି୍ ହର 
�ାୋର�ିା ପହର ଜାଲ୍  ଟ୍ଟି ମାମଲାହର ଟଏିମ୍ ସ ି
ପ୍ର�କ୍ତା ସାହକତ ହଗା�ହଲଙୁ୍ ଗଜୁରାଟ ପଲୁସି 
ପଣୁ ିଗରିଫ କରଛି।ି ଟଏିମ୍ ସ ିହନତା ହଡହରକ 
ଓ’ ବ୍ାଇନ୍  ଟ୍ଟି୍  କର ି ଏେ ି ସଚୂନା ହଦଇଛନ୍ତ।ି 

ଗଜୁରାଟ ପଲୁସି 
ଜାଣଶିଣୁ ିହଗା�ହଲଙ୍ 
ପାଇ ଁ ସମସ୍ୟା 
ସଷୃ୍ ି କରୁଥି�ା ହସ 
ଅଭହିଯାଗ କରଛିନ୍ତ।ି 
ସାଇ�ର କ୍ରାଇମ 
ଏସପି ିଜହିତନ୍ଦ୍ର ଯାଦ� 
କେଛିନ୍ତ ି ହଯ ପଲୁସି 

ରମିାଣ୍ଡ ଅ�ଧି ସର�ିା ପହର ଟଏିମ୍ ସ ିହନତାଙୁ୍ 
ମ�ୁ୍ୟ ହମହ୍ାପଲଟିାନ ମାଜହି୍ରେଟ୍  ଏମ୍  ଭ ି
ହଚୌୋନଙ୍ ହକାଟ୍ଯହର ୋଜର କରାଯାଇଥିଲା। 
ପହର ହକାଟ୍ଯ ତାଙୁ୍ ଜାମନି ହଦଇଥିହଲ। 
କନୁି୍ତ ଏୋର କଛି ି ସମୟ ପହର ଅନ୍ୟ ଏକ 
ଆପରାଧିକ ମାମଲାହର ହମା�ବି ପଲୁସି ତାଙୁ୍ 
ଶକୁ୍ର�ାର ଗରିଫ କରଥିିଲା। 

ୱାଶ ସିଂଟନ, ୯ା୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): �ହିଜପ ିପାଇଁ ଆହମରକିାହର 
କାଯ୍ଯ୍ୟ କରୁଥି�ା ସଂଗଠନ ଆହମରକିୀୟ ଏହଜନ୍ରି ଯାଞ୍ଚ 
ପରସିରକୁ ଆସଛିନ୍ତ।ି ଅହନକ ଭାରତୀୟ ଆହମରକିୀୟଙ୍ 
�ହିରାଧହର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛ।ି ଏମାନଙ୍ ମଧ୍ୟହର 
ଶୀଷ୍ଯ ହନତାଙ୍ ପରୁୁଣା �ନୁ୍ ତଥା ସମଥ୍ଯକ ଥି�ା କୁୋଯାଉଛ।ି ହସ 
ଭାରତୀୟ �ଂହଶାଦ୍ଭ�ଙ୍ ଅହନକ ରାଲହିର ପ୍ରମ�ୁ ଭୂମକିା ନ�ି୍ଯାେ 
କରଥିିହଲ। ଫହରନ ଏହଜଣ୍ଟ ହରଜହି୍ରେସନ ଆକ୍ଟ (ଏଫ୍ ଏଆରଏ) 
ଅଧିନହର ଏେ ିକାଯ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରେଣ କରାଯାଉଛ।ି ଆହମରକିାହର 
ନାଗରକିଙୁ୍ �ହିଦଶୀ ସରକାର ପାଇଁ ଲ� ିକର�ିା ହ�ଆଇନ। 
ଏଥିପାଇଁ ହସମାନଙୁ୍ ପଞ୍କିରଣ କର�ିାକୁ ପଡଥିାଏ। ହତ୍ରୈମାସକି 
ଆଧାରହର ସମସ୍ତ କାଯ୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏ�ଂ ଅଥ୍ଯର ତଥ୍ୟ ହଦ�ାକୁ 
ପଡଥିାଏ। ହତହ� ୨ ଭାରତୀୟ �ଂହଶାଦ୍ଭ�ଙ୍ �ହିରାଧହର 
ଏଫ୍ ଏଆର୍ ଏ ଅଧିନହର ଯାଞ୍ଚ ତଥା କାଯ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାର ସଚୂନା 
ହଦ�ାକୁ ଆହମରକିା ରା୍ରେୀୟ ସରୁକ୍ା �ଭିାଗର ପ୍ର�କ୍ତା ମନା 
କରହିଦଇଛନ୍ତ।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ୨ �ଷ୍ଯହର ଭାରତୀୟ 
ଆହମରକିୀୟଙ୍ ୨ ସଂଗଠନ ଏଫ୍ ଏଆରଏ ଅଧିନହର ପଞ୍କିରଣ 
କରଛି।ି ଗତ ଜୁଲାଇହର କାଯ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଚାପହର ଇହଥାସ 
ଫାଉହଣ୍ଡସନ ପଞ୍କିରଣ କରଥିିଲା। 

ଆ�ୁଧା� ସି, ୯ା୧୨ (ଏବେନ୍ ସି):

ୟହୁକ୍ରନ ଯଦୁ୍କୁ ହନଇ ଆହମରକିା ଏ�ଂ 
ରୁଷ୍  ମଧ୍ୟହର ତକି୍ତତା �ୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି 
ଅହନକ ସମୟହର ଉଭୟ ହଦଶ ମଧ୍ୟହର 
�ାକ୍ ଯଦୁ୍ ଜାର ି ରେଛି।ି ଏପର ି ସମୟହର 
�ାହକେଟ�ଲ୍  ହ�ଳାଳଙି୍ ପାଇଁ ଆହମରକିା 
ଜହଣ ଦୁର୍୍ଯାନ୍ତ ଆତଙ୍�ାଦୀକୁ ମକୁ୍ତ କରଛି।ି 
ଏେ ି ହଦଶ ରୁଷ୍  ସେ କଏଦୀ ଅଦଳ�ଦଳ 
କରଛି।ି ଆହମରକିା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର �୍ୟ�ସାୟୀ 
ଭକି୍ଟର �ାଉଟକୁ ଛାଡଥିି�ାହ�ହଳ ରୁଷ୍  
�ାହକେଟ�ଲ୍ ହ�ଳାଳୀ ତଥା ଅଲମ୍କି୍  
ପଦକ �ହିଜତା ବ୍ହିଟନୀ ଗ୍ରନି୍ ରଙୁ୍ ମକୁ୍ତ 
କରଛି।ି ଉଭୟ ହଦଶ ଦୁଇ କଏଦୀଙୁ୍ 
ଘହରାଇ �ମିାନ ମାଧ୍ୟମହର ୟଏୁଇର 
ଆ�ୁଧା� ି �ମିାନ�ନ୍ଦରକୁ ହନଇଥିହଲ। 
ରୁଷ୍  ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉଭୟ କଏଦୀଙ୍ ମକୁ୍ତରି 
ଭଡିଓି ଜାର ି କରଛି।ି ହସମାହନ �ମିାନରୁ 
ଓହ୍ାଇ ନଜି ହଦଶର ଅଧିକାରୀଙ୍ ସେ 

ଯାଉଥି�ା ହଦଖି�ାକୁ ମଳିଛି।ି ସଚୂନା 
ଅନୁଯାୟୀ ଚଳତି �ଷ୍ଯ ହଫ�ୃଆରୀହର 
ନଷିଦି୍ ଗହଞ୍ଇ ହତୈଳ ସେ ଗ୍ରନିରଙୁ୍ ମହକୋ 
�ମିାନ�ନ୍ଦରରୁ ଗରିଫ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏୋ ପହର ଜୁଲାଇହର ବ୍ହିଟନୀଙ୍ 
�ଦଳହର ଭକି୍ଟର �ାଉଟକୁ ମକୁ୍ତ କର�ିା 

ପାଇଁ �ାଇହଡନ ପ୍ରଶାସନ ରୁଷ୍ କୁ ପ୍ରସ୍ତା� 
ହଦଇଥିଲା। ଆହମରକିା ରା୍ରେପତ ି ହଜା 
�ାଇହଡନ ବ୍ହିଟନୀ ଆହମରକିା ପେଞ୍ଚ�ିାର 
ସଚୂନା ହଦଇଛନ୍ତ ି ଏ�ଂ ହସ ସରୁକ୍ତି 
ଥି�ା କେଛିନ୍ତ।ି ଭକି୍ଟର ୧୨ �ଷ୍ଯ ହେଲା 
ଆହମରକିା ହଜଲ୍ ହର �ନ୍ଦ ଥିଲା। ହସ ସାରା 

�ଶି୍କୁ ହ�ଆଇନ ଭାହ� ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହଯାଗାଣ 
କରୁଥିଲା। ହସଥିପାଇଁ ତାଙୁ୍ ମତୁୃ୍ୟର 
ହସୌଦାଗର କୁୋଯାଉଥିଲା। ରୁଷ୍  ତାଙୁ୍ ମକୁ୍ତ 
କର�ିାକୁ ଚାେୁଁଥିଲା। ୟଏୁଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାହର 
ଏେ ିଚୁକ୍ତ ିହୋଇଥି�ା କୁୋଯାଉଛ।ି ହତହ� 
ଆହମରକିା ଏୋକୁ �ାରଜ କରହିଦଇଛ।ି

ନୂଆଦସିଲ୍ଧୀ, ୯ା୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): 
ଜାତୀୟ ଶଶି ୁ ଅଧିକାରୀ କମଶିନ 
(ଏନ୍ ସପିସିଆିର) ଅଣ-ମସୁଲମାନଙ୍ 
ନାମ ହଲ�ାଇଥି�ା ମଦ୍ାସାଗଡୁକିର ଯାଞ୍ଚ 
ନହିର୍୍ଯଶ ହଦଇଛନ୍ତ।ି ଏ ହନଇ କମଶିନ 
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏ�ଂ ହକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଚଳର 
ମ�ୁ୍ୟ ସଚ�ିଙୁ୍ ଚଠି ିହଲଖିଛନ୍ତ।ି ମଦ୍ାସାର 
ମ୍ୟାପ ିଁ ଆହଦଶ 
ମଧ୍ୟ ହଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଏୋ ସେତି 
ମାହସ ମଧ୍ୟହର 
ରହିପାଟ୍ଯ ପ୍ରଦାନ 
କ ର ି � ା କୁ 
କ େ ି ଛ ନ୍ତି । 
ଏନ୍ ସପିସିଆିର ଅଧ୍ୟକ୍ା ପ୍ରୟିଙ୍ା 
କାନୁନ୍ ହଗା ସ୍ାକ୍ର କରଥିି�ା ଚଠିହିର 
କେିାଯାଇଛ ି ହଯ ଅଣ-ମସୁଲମାନ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅହନକ ଶଶି ୁ ସରକାରୀ 
ଅନୁଦାନ ତଥା ମଞ୍ରୁ ି ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ୍ାସା 
ଯାଉଥି�ା ଅଭହିଯାଗ ହୋଇଛ।ି ଯାଞ୍ଚହର 
ମଧ୍ୟ ଏୋ ସତ୍ୟ ସା�୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛ।ି 
ମ�ୁ୍ୟତଃ ମଦ୍ାସାହର ଶଶିଙୁୁ୍ ଧାମବିକ ଶକି୍ା 
ଦଆିଯାଇଥାଏ। ଏହ� ତନି ି ପ୍ରକାରର 
ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ, ମାନ୍ୟତା ପାଇ ନ ଥି�ା 
ଏ�ଂ ମ୍ୟାପ ିଁ ହୋଇ ନ ଥି�ା ମଦ୍ାସା 
ରେଛି।ି ହତହ� ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ 

କଛି ି ମଦ୍ାସାହର ଶଶିଙୁୁ୍ ଧାମବିକ ଏ�ଂ 
କଛି ି ଅହନୌପଚାରକି ଶକି୍ା ଦଆିଯାଉଛ।ି 
କଛି ି ରାଜ୍ୟ ଏ�ଂ ହକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଚଳ 
ଏମାନଙୁ୍ ଛାତ୍ର �ୃତ୍ ି ପ୍ରଦାନ କରୁଥି�ା 
ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡଛି।ି ଏୋ ଭାରତୀୟ 
ସମ୍ଧିାନର ଧାରା ୨୮ (୩) �ହିରାଧୀ। 
ଏୋ ଅନୁଯାୟୀ ହକୌଣସ ି ଶକି୍ାନୁଷ୍ାନ 
ମାତାପତିାଙ୍ ଅନୁମତ ି �ନିା କାୋକୁ 

ହଜାରଜ�ରଦସ୍ତ ଧାମବିକ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମହର 
ସାମଲି କରାଇପାରହି� ନାେ ିଁ। ଚଠି ି
ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ଧିାନହର 
ହକୌଣସ ି ହଭଦଭା� �ନିା ଶଶିଙୁୁ୍ 
ମାଗଣା ଏ�ଂ �ାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଶକି୍ା ପ୍ରଦାନ 
କର�ିାକୁ କୁୋଯାଇଛ।ି ଏନ୍ ସପିସିଆିର 
ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳ ି ମଦ୍ାସାକୁ ଯାଉଥି�ା 
ଶଶିଙୁ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ପରାମଶ୍ଯ ନଆିଯାଉ। ଯାଞ୍ଚ 
ପହର ଔପଚାରକି ଶକି୍ା ପାଇଁ କେଲୁ୍ ହର 
ଶଶିଙୁ୍ ନାମ ହଲ�ାଯାଉ। କମଶିନ ଗତ 
୮ ତାର�ିରୁ ୩୦ ଦନି ଭତିହର ଏୋର 
ରହିପାଟ୍ଯ ପ୍ରଦାନ କର�ିାକୁ କେଛିନ୍ତ।ି

ଅଣ-ମେୁେମାନଙ୍କ ନାମ ସେଖାଇଥିବା 
ମଦ୍ାୋର ଯାଞ୍ଚ ଆସଦଶ

ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ  ଚଠି ିଲେଖିଲେ 
ଏନ୍ ସପିସିଆିର୍ 
ମାଲସ ମଧ୍ୟଲର ରଲିପାର୍ଟ 
ଲେବାକକୁ ନଲିଦ୍୍ଟଶ

ନୂଆଦସିଲ୍ଧୀ,୯ା୧୨(ଏବେନ୍ ସି):  ସଚୂନା 
ଅଧÒକାର ଆଇନ(ଆରଟଆିଇ)ହର 
୨୦୧୮  ଡହିସମ୍ର ୧୨ହର ଅନୁଷ୍ତି 
କହଲଜୟିମ ହ�ୈଠକର �ସୃି୍ତତ ତଥ୍ୟ 
ହଦ�ାକୁ କରାଯାଇଥି�ା ଆହ�ଦନକୁ 
ଶକୁ୍ର�ାର  ସପୁ୍ରମିହକାଟ୍ଯ �ାରଜ 
କରହିଦଇଛନ୍ତ।ି ଆହ�ଦନକାରୀ 
ଆରଟଆିଇ ଜରଆିହର  ଏେ ି ହ�ୈଠକ 
ସମ୍କ୍ଯହର ତଥ୍ୟ ମାଗ�ିା ସେତି 
ହ�ୈଠକହର କ’ଣ ସ�ୁ ହୋଇଥିଲା ଏ�ଂ 
ହକଉଁ ଆଧାରହର �ଚିାରପତମିାନଙ୍ 
ନଯିକୁ୍ତ ିପାଇଁ ନାମ ସପୁାରସି କରାଯାଇଥିଲା 
ତାୋର ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ତଥ୍ୟ ମାଗଥିିହଲ। କନୁି୍ତ 
ସହ�୍ଯାଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏେ ି ଆହ�ଦନକୁ 
ଅଗ୍ରାେ୍ୟ କର ି ହଦଇଛନ୍ତ।ି କହଲଜୟିମ 
ହ�ୈଠକହର ଯାୋକଛି ି ଆହଲାଚନା 

ହୋଇଥÒଲା ତାୋକୁ ସା�୍ଯଜନୀନ 
କରାଯାଇପାର�ି ନାେ ିଁ। ହକ�ଳ 
କହଲଜୟିମ ହନଇଥÒ�ା ଚୂଡାନ୍ତ ନଷି୍ପତ୍ ି
ଓହ�୍ାଇହ୍ ଅପହଲାଡ୍ କରାଯାଇପାର�ି 
ହ�ାଲ ି ହକାଟ୍ଯ କେଛିନ୍ତ।ି  ଏ ସମ୍କ୍ଯହର 

ଶଣୁାଣ ି କର ି ଜଷ୍ସି୍ ଏମ ଆର ଶାେ ଓ 
ଜଷ୍ସି୍ ସ ି ଟ ି ର�କୁିମାରଙ୍ ଦା୍ରା ଗଠତି 
�ଣ୍ଡପୀଠ କେଛିନ୍ତ ି ହଯ , କହଲଜୟିମ 
ହେଉଛ ି ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଥି�ା ଏକ 
ମଞ୍ଚ। କନୁି୍ତ ଏୋର ହ�ୈଠକହର କ’ଣ ସ�ୁ 
ଆହଲାଚନା ହେଲା ତାୋ ସା�୍ଯଜନୀନ 
କର�ିା ସମ୍ଭ� ନୁହେଁ। ହକ�ଳ ହ�ୈଠକହର 
ଆସଥିି�ା ସଂକଳ୍ପ ଓ କହଲଜୟିମହର 
ଥି�ା ସ�ୁ ସଦସ୍ୟଙ୍ ଦସ୍ତ�ତକୁ ଚୂଡାନ୍ତ 
ନଷି୍ପତ୍ ି ହ�ାଲ ି �ହି�ଚନା କର�ିାକୁ 
ପଡ�ି। ହକୌଣସ ି ପ୍ରସଙ୍ଗହର ଆହଲାଚନା 
ହ�ହଳ ଅହନକ �ଷିୟ ସାମା୍କୁ ଆହସ।  
କନୁି୍ତ ହଯଉଁ ପଯ୍ଯ୍ୟନ୍ତ �ଚିାର �ମିଷ୍ଯ  ପହର 
କହଲଜୟିମର ସ�ୁ ସଦସ୍ୟ ଦସ୍ତ�ତ 
କରନିାୋନ୍ତ,ି ହସଯାଏ ଏୋକୁ ଚୂଡାନ୍ତ 
ନଷି୍ପତ୍ ିହ�ାଲ ିକୁୋଯାଇ ପାର�ି ନାେ ିଁ।

ସ ସିମଲା,୯ା୧୨(ଏବେନ୍ ସି):

େମିାଚଳ ପ୍ରହଦଶ �ଧିାନସଭା ନ�ି୍ଯାଚନହର କଂହଗ୍ରସର 
�ଜିୟ ପାଟବି ୋଇକମାଣ୍ଡଙ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ରାଜ୍ୟ 
ହନତା ଓ କମ୍ଯୀଙ୍ ପାଇଁ �ସୁ ି ଆଣ ି ହଦଇଛ।ି ଦଳ 
ନରିଙୁ୍ଶ ସଂ�୍ୟା ଗରଷି୍ତା ୋସଲ କର�ିା ପହର ଏହ� 

ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଆରମ୍ଭ କରହିଦଇଛ।ି 
ହେହଲ �ଧିାୟକ ଦଳ ହନତା କଏି ହେ� ତାୋକୁ 
ହନଇ ଦଳ ମଧ୍ୟହର ଚନି୍ତା �ଢଛି।ି ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ ପଦ�ୀ 
ପାଇଁ ତନି ି ତନି ଜଣ �ରଷି୍ ହନତାଙ୍ ନାଁ ସାମା୍କୁ 
ଆସଥିÒ�ାରୁ ଏୋ ସ୍ଥର କର�ିା ଲାଗ ି ୋଇକମାଣ୍ଡ ଏ�ଂ 
ରାଜ୍ୟ ହନତାଙ୍ ହଟନସନ �ଢଛି।ି ହଗାଟଏି ପକ୍ହର  
ସାଂସଦ ତଥା ରାଜ୍ୟ କଂହଗ୍ରସ ମ�ୁ୍ୟ ଏ�ଂ ପ�ୂ୍ଯତନ 

ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ �ୀରଭଦ୍ ସଂିଙ୍ ପତ୍ୀ ପ୍ରତଭିା ସଂି ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ପଦ�ୀ ପାଇଁ ହଦୌଡହର ରେଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟ ପକ୍ହର ରାଜ୍ୟ 
�ହିରାଧୀ ଦଳ ହନତା ରେଆିସଥିÒ�ା ମହୁକଶ ଅଗ୍ହିୋତ୍ରୀ 
ଏ�ଂ  �ରଷି୍ ହନତା ସ�ୁ�ନି୍ଦର ସ�ୁଙୁ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 
କଛି ି ହନତା ହଜାରଦାର ଲ� ି ଆରମ୍ଭ କରହିଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଫଳହର ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ କଏି ହେ� ତାୋକୁ ହନଇ ଦଳ 

ମଧ୍ୟହର କନ୍ଦଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛ।ି ଏଥÒପାଇଁ 
ଦଳୀୟ ହନତାଙ୍ ମଧ୍ୟହର ଏକପ୍ରକାର ଛକାପଞ୍ା ମଧ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛ।ି ଯାୋର ନମନୁା ଶକୁ୍ର�ାର 
ହଦ��ାକୁ ମଳିଛି।ି  ପ୍ରତଭିା ସଂିଙ୍ ସମଥ୍ଯକମାହନ ନଜି 
ଦଳର ହନତାଙ୍ କାକୁ୍ଯ ରାସ୍ତାହର ଅଟକାଇ ନଜିର ଦା� ି
ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ଯାୋକୁ ହନଇ କଂହଗ୍ରସ ୋଇକମାଣ୍ଡଙ୍ 

ଚନି୍ତା �ଢଛି।ି କାରଣ ଏେ ିସହୁଯାଗହର �ହିଜପ ିହଘାଡା 
ହ�ପାର ଆରମ୍ଭ କର ି ହଦ�ାର ଆଶଙ୍ା ରେଥିÒ�ାରୁ 
ତୁରନ୍ତ �ଧିାୟକ ଦଳ ହନତା ସ୍ଥର କର�ିାକୁ ଦଳ 
ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଶକୁ୍ର�ାର ସମିଳା ଠାହର  ନ� 
ନ�ି୍ଯାଚତି �ଧିାୟକମାନଙ୍ ହ�ୈଠକ �ସଥିÒଲା ହ�ହଳ 
ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଯ୍ଯ୍ୟହ�କ୍କ ଭାହ� ଛତଶିଗଡ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ଭୁହପଶ �ାହଘଲ ଏ�ଂ �ରଷି୍ ହନତା ଭୂପନି୍ଦର େୁଦା 
ଏଠାହର ପେଞ୍ଚଛିନ୍ତ।ି ହସମାହନ �ଧିାୟକମାନଙ୍ 
ସେ ଆହଲାଚନା କର ି ହନତା �ାଛ�ିା ଦଗିହର 
ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଯ ନଷି୍ପତ୍ ି ହନଇପାରନ୍ତ ି ହ�ାଲ ି କୁୋଯାଉଛ।ି 
ହତହ� �ଗିତ ପାଞ୍ଚ �ଷ୍ଯ ଧର ି �ହିରାଧୀ ଦଳ ହନତା 
ରେଆିସଥିÒ�ା ମହୁକଶଙ୍ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ହନତାଙ୍ 
ପକ୍ରୁ ହଜାରଦାର ଦା� ି ହେଉଛ।ି �ୀରଭଦ୍ ସଂିଙ୍ 
ପତ୍ୀ ପ୍ରତଭିା ସଂି ଏହ� ସାଂସଦ ରେଥିÒଲା ହ�ହଳ 
ନ�ି୍ଯାଚନହର ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦ୍ତିା କରନିାୋନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟ ପକ୍ହର 
ମହୁକଶ ଏ�ଂ ସ�ୁ�ନି୍ଦର �େୁ ହଭାଟ �୍ୟ�ଧାନହର 
ଚଳତି ନ�ି୍ଯାଚନହର ନ�ି୍ଯାଚତି ହୋଇଛନ୍ତ।ି ତୃଣମଳୂ 
ସ୍ତରହର ଦଳୀୟ କମ୍ଯୀଙ୍ ସେ ଏେ ି ଦୁଇ ହନତାଙ୍ 
ସମ୍କ୍ଯ ଦୃଢ ରେଥିÒ�ାରୁ ହସମାନଙ୍ ପାଇଁ ଦା� ି ହଜାର 
ହୋଇଛ।ି କନୁି୍ତ ପ୍ରତଭିାଙ୍ ସମଥ୍ଯକମାହନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ 
ଦା�କୁି ହନଇ ଅଟଳ ରେଛିନ୍ତ।ି

ହମିାଚଳ କଂଲରେସଲର କନ୍ଦଳ !

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଟଣାଓଟରା

�  ପ୍ରତଭିା ସଂିଙ୍ ସଲମତ େକୁ ଇ ବରଷି୍ଠ 
ଲନତାଙ୍ ପାଇଁ ଲଜାରୋର ୋବ ି

� ବଧିାୟକଙ୍ ସହ ଆଲୋଚନା 
ୋଗ ିପହଞ୍ଲିେ େକୁ ଇ ପର୍ଟ୍ୟଲବକ୍ଷକ

ବାଲକେରବେ ଲେଳାଳଙି୍ ପାଇଁ ଆତଙ୍ବାେୀ ମକୁକ୍ତ

ଆବୁଧାବସିର କଏଦ୍ରୀ ବଦଳାଇସେ ଆସମରକିା-ରୁଷ୍
ଆଲମରକିାଲର ରାଞ୍ ଲେରଲର 

ବଲିଜପରି ସହଲରାଗୀ ସଂଗଠନ

ଏଫଏଆରଏ ଆଇନ 
ଅନୁଯାୟ୍ରୀ କାଯ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ାନ

 �କଲେଜୟିମ ଲବୈଠକ ତଥ୍ୟ  ସାବ୍ଟଜନୀନ କରାରାଇପାରବିନ ି

ଆସବଦନ ଖାରଜକସେ େପୁ୍ରମିସକାଟ୍ଥନୂଆଦସିଲ୍ଧୀ, ୯ା୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): ଭାରତୀୟ ମୋକାଶ 
ଗହ�ଷଣା ପ୍ରତଷି୍ାନ (ଇହ୍ା) ଏ�ଂ ଇଣ୍ଟହିଗ୍ରହଟଡ୍  ଡହିଫନ୍ 
ଷ୍ାଫ (ଏଚ୍ କୁ୍ୟ, ଆଇଡଏିସ) ଶକୁ୍ର�ାର 
ମଳିତି ଭାହ� ୋଇପରହସାନକି୍  
ହଭଇକଲି୍ ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଣ କରଛି।ି 
ଏୋ ପରୀକ୍ଣହର ଆ�ଶ୍ୟକୀୟ 
ମାନ ପରୂଣ କର�ିା ସେତି ସଠକି୍  
ଲକ୍୍ୟହଭଦ କରଥିିଲା। ଏୋ ଦା୍ରା 
ଭାରତୀୟ ପ୍ରତରିକ୍ା ହକ୍ତ୍ର ଅଧିକ 
ମଜ�ୁତ୍  ହେ�। ପାକସି୍ତାନ ଏ�ଂ 
ଚୀନ୍ ର କୁଟୀଳ ଷଡଯନ୍ତକୁ �ଫିଳ 
କର�ିାହର ଏୋ ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ଯ ଅସ୍ତ୍ର 
ସା�୍ୟସ୍ତ ହେ�। ଏେ ିୋଇପରହସାନକି 
ଯାନ ଧ୍ନଠିାରୁ ୫ ଗଣୁ ହ�ଗହର 
ଗତ ି କର�ିାକୁ ସକ୍ମ। ଏୋ 
ସୋୟତାହର ମୋକାଶହର ଶୀଘ୍ର ପେଞ୍ଚ ି ହେ�, ହସନାକୁ 
�ବୁ୍  କମ ସମୟ ମଧ୍ୟହର ସୋୟତା ପେଞ୍ଚାଇ�ା। ହସେପିର ି
�ାଣଜି୍ିୟକ �ମିାନ ଯାତ୍ରାର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ କର�ି। 
ଏକ ୋଇପରହସାନକି ଯାନ ଯଦୁ୍ ଜାୋଜ, ହକ୍ପଣାସ୍ତ୍ର 

କମି୍ା ମୋକାଶ ଯାନ ହୋଇପାହର। ୋଇପର୍ ହସାନକି 
ଜ୍ାନହକୌଶଳକୁ ଅତ୍ୟାଧନୁକି ହଟହକ୍ାହଲାଜ ି ଧରାଯାଉଛ।ି 

ଚୀନ୍ , ଭାରତ, ରୁଷ ଏ�ଂ ଆହମରକିା 
ସେତି ଅହନକ ହଦଶ ୋଇପରହସାନକି 
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦଗିହର କାଯ୍ଯ୍ୟ ଜାର ିରଖିଛନ୍ତ।ି 
ଭାରତ ଗତ କଛି ି �ଷ୍ଯ ହେଲା ଏେ ି
ଜ୍ାନହକୌଶଳ ଉପହର କାଯ୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ 
କରଥିିଲା। ଆହମରକିା କଂହଗ୍ରସହର 
ଉପସ୍ଥାପତି ଏକ ରହିପାଟ୍ଯ ଅନୁଯାୟୀ 
ଭାରତ ରୁଷ ସେ ମଶି ିୋଇପରହସାନକି 
ହକ୍ପଣାସ୍ତ୍ର ତଆିର ି କରୁଛ।ି ରୁଷ 
ଚଳତି �ଷ୍ଯ ୟହୁକ୍ରନ ଯଦୁ୍ହର ନଜିର 
ୋଇପରହସାନକି ହକ୍ପଣାସ୍ତ୍ର 
କଞି୍ଲ �୍ୟ�ୋର କରଥିିଲା। ଭାରତ 
ୋଇପରହସାନକି ହଟହକ୍ାହଲାଜ ି

ହଡମନ୍ ହ୍ରେଟର ହଭଇକଲି୍  ହପ୍ରାଗ୍ରାମ ଅଧିନହର ଏକ 
ସ୍ହଦଶୀ, ପନୁଃ �୍ୟ�ୋରକ୍ମ ୋଇପରହସାନକି କରୁଜ୍  
ମସିାଇଲ �କିଶତି କରୁଛ।ି ଏେ ି ହକ୍ପଣାସ୍ତ୍ର ପାରମ୍ରକି 
ଏ�ଂ ପରମାଣ ୁଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର �େନ କର�ିାହର ସକ୍ମ।

ହାଇପର୍ ସୋନକି୍  ଯାନ ପର୍ରୀକ୍ଣ କୋ ଇସ୍ା

ଶଦ୍ଠାରକୁ  ୫ ଗକୁଣ ଲବଗଲର 
ଗତ ିକରବିାକକୁ ସକ୍ଷମ

 ନୂଆଦସିଲ୍ଧୀ,୯ା୧୨(ଏବେନ୍ ସି): ହଦଶହର 
ଏକକ ନାଗରକି ସଂେତିା(ୟସୁସି)ି ଲାଗ ୁ
କର�ିା ହନଇ �ହିଜପ ି ସାଂସଦ କହିରାଡ ି
ଲାଲ ମନିାଙ୍ ଦ୍ାରା  ରାଜ୍ୟସଭାହର 
ଅଣାଯାଇଥÒ�ା ପ୍ରାଇହଭଟ ହମମର୍ �ଲିକୁ 
�େୁ �ହିରାଧୀ ଦଳଙ୍ ପକ୍ରୁ ତୀବ୍ �ହିରାଧ 
କରାଯାଇଛ।ି ଶକୁ୍ର�ାର ଗେୃ କାଯ୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ହେ�ାକ୍ଣ ି ସାଂସଦ ମନିା ‘ ଦ ି ୟନୁଫିମ୍ଯ 
ସଭିଲି ହକାଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଆି �ଲି୍,୨୦୨୦’ 
ଉପସ୍ଥାପନ କରଥିÒହଲ। ସାରା ହଦଶହର ଏେ ି
�୍ୟ�ସ୍ଥା ଲାଗ ୁ କର�ିାକୁ  ୟସୁସି ି ସମ୍କବିତ 

ସ�ୁ ଦଗିର ଯାଞ୍ଚ ଏ�ଂ ତଦାର� କର�ିାକୁ  
ଜାତୀୟ ସ୍ତରହର ଏକ କମଟି ି ଗଠନ 
କର�ିାକୁ ହସ ଦା� ି କରଥିÒହଲ। ହେହଲ 
ମନିାଙ୍ ଦ୍ାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥÒ�ା 
ଏେ ି �ଲିକୁ  କଂହଗ୍ରସ ସହମତ ସପିଆିଇ, 
ସପିଆିଇ(ଏମ) ଏ�ଂ ତୃଣମଳୂ କଂହଗ୍ରସ 
ଭଳ ି �େୁ �ହିରାଧୀ ଦଳଗଡୁକି ପକ୍ରୁ 
ତୀବ୍ �ହିରାଧ କରାଯାଇଥÒଲା। ଏଭଳ ି�ଲି 
ଆଇନହର ପରଣିତ ହୋଇ କାଯ୍ଯ୍ୟକାରୀ 
ହେହଲ ହଦଶର ସାମାଜକି ସଂପ୍ରୀତ ି ଓ 
ସଂେତ ି ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ନଷ୍ ହୋଇଯ�ି ହ�ାଲ ି

କୁୋଯାଇଥÒଲା। ହତଣ ୁ ତୁରନ୍ତ ଏେ ି �ଲିକୁ 
ପ୍ରତ୍ୟାୋର କରାଯାଉ ହ�ାଲ ି �ହିରାଧୀ 
ଦଳଗଡୁକି ପକ୍ରୁ ଦା� ି କରାଯାଇଥÒଲା। 
ହେହଲ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ ଜଗଦୀପ 
ଧନ�ର  ଏେ ି �ଲି ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 
ମତ ହଲାଡଥିÒଲା ହ�ହଳ �ଲି ସପକ୍ହର 
୬୩ ଏ�ଂ �ପିକ୍ହର ୨୩ ସାଂସଦ ମତ 
ର�ଥÒହଲ। ଉହଲ୍�ହଯାଗ୍ୟ ହଯ, ପ�ୂ୍ଯରୁ 
ଏେ ି �ଲି ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ ତାଲକିାଭୁକ୍ତ 
ହୋଇଥÒହଲ ହେ ଁରାଜ୍ୟସଭାହର ଉପସ୍ଥାପନ 
କରାଯାଇ ନ ଥÒଲା।

ନୂଆଦସିଲ୍ଧୀ,୯ା୧୨(ଏବେନ୍ ସି): ‘ୟଟୁୁ୍ୟ�ହର ପ୍ରଦଶବିତ ଏକ 
�ଜି୍ାପନ ପାଇଁ  ହମାର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ଏ�ଂ ମୁଁ ପରୀକ୍ାହର 
ହଫଲ ହେଲ।ି ହତଣ ୁଗଗୁଲୁ ଇଣ୍ଡଆି ହମାହତ ୭୫ ଲକ୍ ଟଙ୍ା 
କ୍ତପିରୂଣ ହଦ�ା ଉଚତି’ ହ�ାଲ ିଦା� ିକର ିସପୁ୍ରମିହକାଟ୍ଯଙ୍ 
ଦ୍ାରସ୍ଥ ହୋଇଥି�ା ଜହନୈକ ଆହ�ଦନକାରୀଙୁ୍ ହକାଟ୍ଯ 
ଭର୍୍ଯନା କରଛିନ୍ତ।ି ଆହ�ଦନକାରୀଙ୍ କ୍ତପିରୂଣ 
ପ୍ରସଙ୍ଗହର ଶଣୁାଣ ି କର�ିା ତ’ ଦୂର କଥା, ହକାଟ୍ଯ ସଂପକୃ୍ତ 
�୍ୟକ୍ତଙୁି୍  ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍ାର ଜରମିାନା ଦଣ୍ଡ ହଦଇଛନ୍ତ।ି 
ହକାଟ୍ଯ ଏେ ି ଆହ�ଦନକୁ �ାରଜ୍ କର�ିା ସେତି ଏୋ 
ଅଦାଲତର ସମୟ ଅପଚୟ କରଛି ିହ�ାଲ ିହକାଟ୍ଯ କେଛିନ୍ତ।ି 

ଉହଲ୍�ହଯାଗ୍ୟ ହଯ, ମଧ୍ୟପ୍ରହଦଶର  ଏେ ିଆହ�ଦନକାରୀ 
ଜଣକ ନଜି ଆହ�ଦନହର ଦଶ୍ଯାଇଥÒହଲ ହଯ, �ଜି୍ାପନ 
କାରଣରୁ ତାଙ୍ର ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ ହେ�ାରୁ ହସ  ଲକ୍୍ୟ�ଚୁି୍ୟତ ି
ହୋଇ ଏକ ପ୍ରତହିଯାଗତିାମଳୂକ ପରୀକ୍ାହର ଉତ୍ୀର୍୍ଯ ହୋଇ 
ପାରନିାୋନ୍ତ।ି ଗଗୁଲୁ୍  ଦା୍ରା ପରଚିାଳତି ୟଟୁୁ୍ୟବ୍ ଦ୍ାରା 
ଏେ ି �ଜି୍ାପନ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥÒ�ାରୁ ସଂପକୃ୍ତ କମ୍ାନୀ 
କ୍ତପିରୂଣ ହଦ�ା ଉଚତି। ଜଷ୍ସି୍ ଏସ୍ ହକ ହକୌଲ ଏ�ଂ 
ଜଷ୍ସି୍ ଏ ଏସ୍ ଓକାଙ୍ ଦ୍ାରା ଗଠତି �ଣ୍ଡପୀଠ ଏେ ିମାମଲାର 
ଶଣୁାଣ ି କରଥିÒଲା ହ�ହଳ ସମ୍ଧିାନର ଧାରା ୩୨  ଅନୁଯାୟୀ 
ଏେ ିଆହ�ଦନ ସ�ୁଠାରୁ ୋସ୍ୟାସ୍ପଦ ହ�ାଲ ିକେଛିନ୍ତ।ି

 �‘ୟକୁରକୁ ୍ୟବ୍ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କରବିାରକୁ  ପରୀକ୍ଷାଲର ଲେେ ଲହେ’ି

କ୍ତପିରୂଣ ଦାବ ିଆସବଦନକାର୍ରୀଙୁ୍କ ଜରମିାନା
ରାଜ୍ୟସଭାଲର 
ବଲିରାଧୀଙ୍ ହଟ୍ଟଲଗାଳ ୟେୁେି ିବଲି୍ କୁ ତ୍ରୀବ୍ର ବସିରାଧ
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88 ବଧିାନପାଳକିା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳକିା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳକିା ମଧ୍ୟରେ ପେସ୍ପେ ପ୍ରତ ିସମ୍ାନରବାଧ 
େହବିା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥÒସହତି ରକହ ିକାହାେ କ୍ଷମତା ପେସିେରେ ହସ୍ତରକ୍ଷପ କେବିା 

ଉଚତି ନୁରହଁ। କାେଣ ଆମ ସମ୍ଧିାନରେ ୋଷ୍ଟ୍ରେ ଏହ ିତନି ିପ୍ରମଖୁ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 
ସମତୁଲ େକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଷମତା  ପଥୃକୀକେଣ  ସ୍ପଷ୍ଟ କୋରାଇଛ।ି 

-ପ.ି ସଥାଶବିମ୍ 

ସ�ାଳସ�ାବନି୍ଦ ମହାପାତ୍ର
ରମା:୯୪୩୮୧୯୨୨୨୪

ସଂପାଦକୀୟସଂପାଦକୀୟସତ୍ୟ, ସସବା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୁଇ ବର୍ଥ...

େତ୍ୟବ୍ରତ ପାଣଗି୍ାହୀ
ରେଙ୍ାନାଳ, ରମା: ୬୩୭୧୬୮୪୬୯୯
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ନ୍ୟାୟପାଳକିା କସେଜୟିମ ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରସଙ୍ଗ

ସାମ୍ଧିାନକି ସହମତ ିଆବଶ୍ୟକ
ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ୋଷ୍ଟ୍ରେ ସାବ୍ଯର�ୌମ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଜନପ୍ରତନିଧିିମାନଙ୍ 

ହାତରେ େହଥିାଏ। ସଂସଦ ଓ ବଧିାନସ�ା ଗଡ଼ୁକି ଜନମତେ ସାବ୍ଯର�ୌମତ୍ୱ �ତି୍ରିେ 
ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କେନ୍।ି ସଂସଦ ପ୍ରତ ି ଉତ୍େଦାୟୀ େହୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳକିା ଏହ ି ଆଇନ 
ତଥା ଶାସନ ନୀତଗିଡ଼ୁକୁି କାର୍ଯ୍ୟକାେୀ କେବିାେ ଦାୟତି୍ୱ ବହନ କରେ। ସଂସଦ ଦ୍ାୋ ପ୍ରଣୀତ 
ଆଇନଗଡ଼ୁକି ରଦଶେ ସାମ୍ଧିାନକି ବ୍ୟବସ୍ା ଅନୁସାରେ ରହାଇଛ ିକ ିନାହ ିଁ ଏବଂ ନାଗେକିଙ୍ 
ରମୌଳକି ଅଧିକାେ ହନନ କୋରାଇଛ ି କ ି ନାହ ିଁ ଏହାେ ଆଇନଗତ ତଜ୍ଯମା କେବିା 
ନ୍ୟାୟପାଳକିାେ ସାମ୍ଧିାନକି କତ୍୍ଯବ୍ୟ। ରସଇଥି ପାଇଁ ସାମ୍ଧିାନକି ବ୍ୟବସ୍ାରେ ରଦଶ 
ଶାସନେ ଏହ ି ତରିନାଟ ି ଅଙ୍ଗ ବଧିାନପାଳକିା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳକିା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳକିାମାନଙ୍େ 
କ୍ଷମତା ରକ୍ଷତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଓ ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ �ାରବ ବର୍ଣ୍ଦିତ ରହାଇଥାଏ। 

ରକୁ୍ତୋଷ୍ଟ୍ର ଆରମେକିାେ ସାମ୍ଧିାନକି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ରଦଖିରଲ ଏହ ି ତରିନାଟ ି
ଅଙ୍ଗେ ପଥୃକ ସାମ୍ଧିାନକି କ୍ଷମତା ରକ୍ଷତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚହି୍ତି ରହାଇଥିବାେ ଜଣାପରଡ଼। କନୁି୍ 
�ାେତ �ଳ ି ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରଦଶେ ସାବ୍ଯର�ୌମ ଶାସନ କ୍ଷମତାରକନ୍ଦ୍ରେ ଚହି୍ଟ 
ତୁଳନାତ୍ମକ �ାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ନବି୍ଯାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସଦ ସାବ୍ଯର�ୌମ ଜନମତକୁ 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କେୁଥିବାରବରଳ କାର୍ଯ୍ୟପାଳକିାକୁ ସଂସଦ ପ୍ରତ ିଉତ୍େଦାୟୀ େଖାରାଇଛ।ି କନୁି୍ 
ନ୍ୟାୟପାଳକିାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ଧିାନକି କ୍ଷମତା ରକ୍ଷତ୍ର ଦଆିରାଇଛ।ି 

ଆମ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯ ନ୍ୟାୟକି ତଜ୍ଯମା ପ୍ରକ୍ୟିାରେ ସମ୍ଧିାନକୁ ସାବ୍ଯର�ୌମ କ୍ଷମତାେ ଉତ୍ସ 
ରବାଲ ିରସୈଦ୍ାନ୍କି ଧାେଣାରେ ସମ୍ଧିାନେ ଏକ ‘ରମୌଳକି ସଂେଚନା’(ରବସକି୍   ଷ୍ଟ୍ରକଚେ)
କୁ ଚହି୍ତି କେଛି,ି ରାହାକ ିସବ୍ଯାରଦୌ ଅପେବିତ୍୍ଯନୀୟ। ଏଥିରେ �ାେତେ ସଂସଦୀୟ ଶାସନ 
ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଇନେ ଶାସନ, ମକୁ୍ତ ଓ ଅବାଧ ନବି୍ଯାଚନ, ନ୍ୟାୟପାଳକିା ଦ୍ାୋ ଆଇନେ ସମୀକ୍ଷା 
ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପାଳକିା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳକିା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାେ ପଥୃକୀକେଣ ଆଦ ିେହଛି।ି ଏହ ି
ତାଲକିାକୁ ତଜ୍ଯମା କେବିା ଏବଂ ସଂେକ୍ଷଣ ରଦବା ଦାୟତି୍ୱ ନ୍ୟାୟପାଳକିାେ ରବାଲ ି ଚହି୍ତି 
କୋରାଇଛ।ି 

ଉପରୋକ୍ତ ପଷୃ୍ଠ�ୂମରିେ �ାେତୀୟ ସମ୍ଧିାନେ ଆଜ ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଓ ଏହାେ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
ବ�ିନି୍ନ ଆଇନେ ଆଜ ିପର୍ଯ୍ୟନ୍ ପ୍ରଚଳନକୁ ରଦଖାଗରଲ ଜଣାପରଡ଼ ରର ଶାସନେ ତରିନାଟ ି
ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ କ୍ଷମତାେ ଆବଣ୍ଟନ ଅରନକ ସମୟରେ ମତାନ୍େ ସଷୃ୍ଟ ି କେଛି।ି ବରିଶଷକେ ି
ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟେ ବଚିାେପତମିାନଙ୍େ ନରିକୁ୍ତ ି ଓ ବଦଳକୁି 
ରନଇ କାର୍ଯ୍ୟପାଳକିା ଓ ନ୍ୟାୟପାଳକିା ମଧ୍ୟରେ ତକି୍ତତା ଆସଛି।ି ବ�ିନି୍ନ ଘଟଣାଚକ୍ରେ 
ନ୍ୟାୟପାଳକିା ଓ ସଂସଦ ଅରନକବାେ ମହୁାଁମହୁ ିଁ ରହାଇଛନ୍।ି ବରିଶଷକେ ି ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯ 
ଓ ହାଇରକାଟ୍ଯେ ବଚିାେପତ ି ନରିକୁ୍ତ ି ରକ୍ଷତ୍ରରେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଓ ମଖୁ୍ୟ ବଚିାେପତଙି୍ ମଧ୍ୟରେ 
ପୋମଶ୍ଯେ ପ୍ରକ୍ୟିା ସମ୍ଧିାନରେ ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ �ାରବ ବର୍ଣ୍ଦିତ ରହାଇ ନଥିବାେୁ ରବରଳରବରଳ 
ଉ�ୟ ପକ୍ଷ ପେସ୍ପେକୁ ରଦାଷାରୋପ କେଛିନ୍।ି ରସଥିପାଇଁ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯେ ମଖୁ୍ୟ 
ବଚିାେପତ ି ଆଉ ଦୁଇଜଣ ବେଷି୍ଠତମ ବଚିାେପତଙି୍ ପୋମଶ୍ଯରେ ରଗାଟଏି ପେମ୍ପୋ 
ସଷୃ୍ଟ ିକେଥିିରଲ ଏବଂ ଏହ ିତନିଜିଣ ବଚିାେପତ ିନରିକୁ୍ତ ିପାଇଁ ୋଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍ ପାଖକୁ ସପୁାେସି 
ପଠାଇ ଆସଥୁିରଲ। ଏହ ିପ୍ରକ୍ୟିା ପାଇଁ ରକୌଣସ ିସାମ୍ଧିାନକି ବା ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ା ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 
ରହାଇ ନଥିବାେୁ ଏହାକୁ ରଦାଷମକୁ୍ତ ରବାଲ ି ଧୋରାଇପାେଲିା ନାହ ିଁ। ଏଥିରେ ମନମଖୁି 
ବଚିାେପତ ି ଚୟନ, ପୋମଶ୍ଯ ପ୍ରକ୍ୟିାେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଗମ୍ୀେ ରଦାଷାରୋପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ 
ବଚିାେପତଙି୍ ନାମ ସପୁାେସି ଆଦ ିଆପତ୍ ିଉଠାରାଇଥିଲା। ରତରବ ୧୯୯୩ ମସହିାଠାେୁ 
ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯେ ୋୟ ଅନୁସାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାେୀ ରହାଇ ଆସଥୁିଲା। 

୨୦୧୪ରେ ରକନ୍ଦ୍ରରେ ଏନ୍  ଡଏି ଶାସନ �ାେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯ ଓ 
ହାଇରକାଟ୍ଯ ବଚିାେପତ ିନରିକୁ୍ତ ିଓ ବଦଳ ିଆଦ ିପ୍ରଶ୍ନେ ଆଇନଗତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସଂସଦେ 
ଉ�ୟ ଗହୃରେ ସବ୍ଯସହମତରିେ ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନ୍ୟାୟକି ନରିକୁ୍ତ ିକମଶିନନ(ନ୍ୟାଶ୍  ନାଲ୍   ଜୁଡସିଆିଲ୍   
ଏପଣ୍ଟରମଣ୍ଟ କମଶିନ)ସ୍ାପନା ନମିରନ୍ ସମ୍ଧିାନ ସଂରଶାଧନ କୋରାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 
ଉ�ୟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ବଧିାନପାଳକିାକୁ ସମାନ ଅଧିକାେ ଦଆିରାଇଥିଲା। ରତରବ 
୨୦୧୫ରେ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯ ଏହାକୁ ଅସାମ୍ଧିାନକି ରଘାଷଣା କରଲ ଓ ପବୂ୍ଯେ କରଲଜୟିମ 
ବ୍ୟବସ୍ାକୁ କାଏମ୍   େଖି ଆଇନଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଦରଲ। ରସହଦିନିଠାେୁ ଏନ୍  ଡଏି ସେକାେ 
ଓ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯ ମଧ୍ୟରେ ତକି୍ତତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ଲିା। ସେକାେ କହରିଲ ବଚିାେପତ ିନରିକୁ୍ତ ି
କମଶିନ୍   ଗଠନେ ଆଇନ୍   ସଂସଦୀୟ ସାବ୍ଯର�ୌମତ୍ୱେ ପ୍ରତଫିଳନ କେୁଥିଲା। ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯେ 
ନଜି ଦ୍ାୋ ସଷୃ୍ଟ ଏକ ନୂତନ ପେମ୍ପୋକୁ କାଏମ େଖିବା ପାଇଁ ସଂସଦେ ସବ୍ଯଦଳୀୟ 
ସହମତରିେ ପାେତି ଆଇନକୁ ଖାେଜ କେବିା ଉଚତି ରହାଇନାହ ିଁ। ଏହା ନ୍ୟାୟପାଳକିାେ 
ଅବାଞ୍ତି ହସ୍ତରକ୍ଷପ ରବାଲ ିମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ମତ ରଦରଲ। ନକିଟରେ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯେ ଏକ 
ଖଣ୍ଡପୀଠ କରଲଜୟିମ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ �ାେତୀୟ ସମ୍ଧିାନେ ରମୌଳକି ସଂେଚନା ଅନୁକୂଳ ଓ 
ବଧିାନପାଳକିା ଦ୍ାୋ ଏହାେ ଅନୁପାଳନ ସବ୍ଯଥା ବାଞ୍ନୀୟ ରବାଲ ି ସଚୂାଇଛନ୍।ି ଅବଶ୍ୟ 
ଆମ ସମ୍ଧିାନ ଅନୁସାରେ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଯଙ୍ ପ୍ରରତ୍ୟକ ନଷି୍ପତ୍କୁି ସମ୍ଧିାନ ଅନୁକୂଳ ଆଇନ 
ରବାଲ ି ଧୋରବିା ଉଚତି। ରତରବ କରଲଜୟିମ ପେମ୍ପୋ ପ୍ରକ୍ୟିାରେ ରକୌଣସ ି ବସିଙ୍ଗତ ି
ବଧିାନପାଳକିା ଉପରେ ଲଦ ିରଦବା ରକରତଦୂେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଚିାର୍ଯ୍ୟ। ୋଜ୍ୟ 
ସ�ାେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିରବଶନ ପ୍ରଥମ ଦବିସରେ ପ୍ରାେମ୍କି ଅ��ିାଷଣାରେ ଉପୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ତଥା ୋଜ୍ୟ ସ�ା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହ ି ବଷିୟକୁ ପଣୁ ି ଉଠାଇଛନ୍ ି ଏବଂ ସଂସଦେ ସାବ୍ଯର�ୌମ 
କ୍ଷମତା ରକ୍ଷତ୍ର କଥା ରଦାହୋଇଛନ୍।ି ଏହ ି ବଷିୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବବିାଦାସ୍ପଦ ରହବାକୁ 
ରାଉଛ ିରବାଲ ିଆମେ ମରନ ହୁଏ। ଉଚ୍ଚ ସାମ୍ଧିାନକି ପଦପଦବୀ ଦାୟତି୍ୱରେ ଥିବା ୋଷ୍ଟ୍ରେ 
ରନତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏ ବଷିୟରେ ଗମ୍ୀେ ଆରଲାଚନା କେ ିଏହାେ ସବ୍ଯମାନ୍ୟ ସମାଧାନ କେବିାକୁ 
ଆରଗଇ ଆସବିା ଉଚତି। କନୁି୍ ରର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ପ୍ରଶାସନେ ତରିନାଟ ିଅଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ସହମତ ି
ରହାଇପାେନିାହ ିଁ ରସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଉଚ୍ଚତମ ଅଦାଲତେ କରଲଜୟିମ ପ୍ରକ୍ୟିାକୁ ସାମ୍ଧିାନକି 
ରବାଲ ିଗ୍ରହଣ କେବିା ରଦଶେ ହତିରେ ରହବ। n

ଅଥ୍ଯରନୈତକି ବକିାଶେ ଧାୋ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଥ୍ଯ 
ବ୍ୟବସ୍ାେ ବୃତ୍ଗିତ ୋଞ୍ା ଉପରେ 
ନ�ି୍ଯେ କରେ। ତନିରିଗାଟ ି ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ଷତ୍ର 

ରଥା କୃଷ,ି ଶଳି୍ପ ଓ ରସବା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତେି 
ଆବଣ୍ଟନ ଅଥ୍ଯରନୈତକି ଅ�ବୃିଦ୍େି ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ 
କରେ। ଅଥ୍ଯରନୈତକି ବକିାଶ ପ୍ରକ୍ୟିା କ୍ମରେ କୃଷ ି
ରକ୍ଷତ୍ର ଉପେୁ ଚାପ ହ୍ାସ ପାଇବା ସହ ଉଦବୃତ୍ 
ଶ୍ରମ ଶକ୍ତ ି ଶଳି୍ପ ଓ ରସବା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ବୃଦ୍ ି ପାଏ। 
ଓଡ଼ଶିା ଏକ କୃଷ�ିତି୍କି ଅଥ୍ଯରନୈତକି ୋଜ୍ୟ। ସମ୍ପ୍ରତ ି
ଓଡ଼ଶିାେ ୋଞ୍ାଗତ ପେବିତ୍୍ଯନ ରରାଗୁଁ ପାେମ୍ପେକି 
କୃଷରିକ୍ଷତ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅ�ବୃିଦ୍ ି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଧନୁକି ଶଳି୍ପ 
ବ୍ୟବସ୍ାକୁ େୂପାନ୍େତି ରହାଇପାେଛି।ି ପବୂ୍ଯବତ୍୍ଯୀ 
ରରାଜନାକାଳରେ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ କୃଷେି ଅବଦାନ 
୫୦% ଥିବାରବରଳ ତାହା ଏରବ ୨୦.୬୧%କୁ 
ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି ରସହପିେ ି ଶଳି୍ପେ ଅବଦାନ 
୩୯.୫୧% ଥିବାରବରଳ ରସବା ରକ୍ଷତ୍ରେ ଅବଦାନ 
୩୯.୮୮% ରହାଇଛ,ି ରାହାକ ି ସମସ୍ତ ରକ୍ଷତ୍ର 
ଅରପକ୍ଷା ଆଗଆୁ େହଛି।ି ଏକ ସଷୁମ ଶଳି୍ପ ଅ�ବୃିଦ୍ ି
ୋଜ୍ୟେ ସାମଗ୍ରକି ଦୀଘ୍ଯସ୍ାୟୀ ବକିାଶ ନମିରନ୍ 
ସହାୟକ ରହାଇଥାଏ। 

୧୯୯୧ ମସହିାରେ ଏକ ରଗୁାନ୍କାେୀ, 
ଉଦାେବାଦୀ ତଥା ଉଚ୍ଚା�ଳିାଷୀ ଶଳି୍ପନୀତ ି
ରଘାଷଣା ରହବା ପରେ ପରେ �ାେତ ଅଥ୍ଯନୀତରିେ 
ଜଗତୀକେଣ ଓ ଘରୋଇକେଣେ ସତୂ୍ରପାତ 
ରହଲା। ରବୈରଦଶକି ପଞୁ୍ ି ନରିବଶ ଓ ରବୈରଦଶକି 
ପ୍ରରକୁ୍ତବିଦି୍ୟାେ ଆଗମନ କଟକଣା ଓ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ 
ସବୁ ଉରଚ୍ଛଦ ରହାଇଗଲା। ପେବତ୍୍ଯୀ ସମୟରେ 
୨୦୦୭ ମସହିା ଶଳି୍ପନୀତ ି ଓ ୨୦୧୫ ମସହିା 
ଶଳି୍ପନୀତ ି ଓଡ଼ଶିାରେ ଶଳି୍ପାୟନ ଧାୋକୁ ତ୍ୱୋନ୍ତି 
କଲା। ଓଡ଼ଶିାକୁ ଏକ ଶକ୍ତଶିାଳୀ ଶରିଳ୍ପାନ୍ନତ 
ୋଜ୍ୟରେ େୂପାନ୍େତି କେବିା, ପେରିବଶଗତ 
ସ୍ାୟୀ ଶଳି୍ପ ଅ�ବୃିଦ୍ ି ହାସଲ କେବିା, ଓଡ଼ଶିାକୁ 

ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଉତ୍ାଦନ ହବ୍  ରେ ପେଣିତ କେବିା, 
ଶଳି୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ଜ୍ଯାତୀୟ ସ୍ତେରେ 
ପ୍ରତରିରାଗୀକ୍ଷମ କେବିା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନରିକୁ୍ତ ି ସରୁରାଗ 
ସଷୃ୍ଟ ି କେବିା, ବୃହତାୟତନ ଶଳି୍ପ ଓ ଏମଏସଏମଇ 
ଶଳି୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସଂରରାଜନା େକ୍ଷା କେବିା, ଘରୋଇ 
ପଞୁ୍ ି ନରିବଶକୁ ଉତ୍ସାହତି କେବିା, ବ�ିନି୍ନ କମ୍ପାନୀ 
ରଥା ଆଇଟ,ି ଆଇଟଇିଏସ, ଇଏସଡଏିମ୍  , 
ବାରୟାରଟକରନାରଲାଜ,ି କୃଷ,ି ସାମଦୁ୍ରକି ଖାଦ୍ୟ 
ପ୍ରକ୍ୟିାକେଣ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବୟନ ଏବଂ ରପାଷାକ 
ଶଳି୍ପେ ସମ୍ପ୍ରସାେଣ ସହ ୋଜ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ଶଳି୍ପ ଓ 
ବ୍ୟବସାୟକି ପେରିବଶ ସଷୃ୍ଟ ିକେବିା ଆଦ ିଉପରୋକ୍ତ 
ଶଳି୍ପନୀତଗିଡ଼ୁକିେ ଆ�ମିଖୁ୍ୟ ଅରଟ। 

ଆମ ୋଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁେ ପ୍ରାକୃତକି ସମ୍ଳେ 

ସମ୍ାବନାକୁ ରନଇ ସେକାେ ଏକ ଶଳି୍ପ ଅନୁକୂଳ 
ପେରିବଶ ସଷୃ୍ଟ ି କେବିା ପାଇଁ ସମ୍ାବ୍ୟ ପଦରକ୍ଷପ 
ମାନ ଗ୍ରହଣ କେଛିନ୍।ି ଶଳି୍ପାୟନେ ପ୍ରସାେ 
ରହାଇପାେରିଲ ଓଡ଼ଶିାେ ବକିାଶରେ ୋଞ୍ାଗତ 
ପେବିତ୍୍ଯନ ସମ୍ବପେ ରହାଇପାେବି। ସମ୍ପ୍ରତ ି
ଓଡ଼ଶିା ସେକାେ ଖଣ,ି ରଲୌହ, ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଧାତବ 
ଶଳି୍ପ ବ୍ୟତୀତ ଆଇଟ,ି ସାେ, ରପର୍ାରକମକିାଲ୍ସ, 
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ୟିାକେଣ, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, �ତି୍�ୂିମ,ି ବନିମି୍ଯାଣ୍  , 
ପ୍ାଷ୍ଟକି, ସହାୟକ ଶଳି୍ପ, ଇରଲରକ୍ ରୋନକି, ବୟନ ଓ 
ରପାଷାକ ଶଳି୍ପ ଉପରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦଉଛନ୍।ି ଏସବୁ 
ଶଳି୍ପ ପାଇଁ ରରଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସବୁଧିା ସରୁରାଗ ତଥା 
ଆବଶ୍ୟକୀୟ �ତି୍�ୂିମ ିେହଛି,ି ରସସବୁ ପ୍ରତ ିକପିେ ି
ନରିବଶକଙ୍ ଦୃଷ୍ଟ ି ଆକଷ୍ଯଣ କୋରାଇପାେବି 

ତାହା ଉପରେ ୋଜ୍ୟ ସେକାେ ଉଦ୍ୟମ ଆେମ୍ 
କେଛିନ୍।ି ଏ ଦଗିରେ ସେକାେ ଜାତୀୟ ତଥା 
ଅନ୍ଜ୍ଯାତୀୟ ସ୍ତେେ ପଞୁ୍ନିରିବଶ ନମିରନ୍ ଉତ୍ସାହୀ 
ଓ ଅନୁ�ବୀ ନରିବଶକମାନଙୁ୍ ଆମ ୋଜ୍ୟକୁ 
ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେୁଛନ୍।ି ସେକାେଙ୍େ ବଷ୍ଯ ବଷ୍ଯେ 
ପ୍ରରଚଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରୟାସ ରହତୁ ଏମଏସଏମଇ ଶଳି୍ପ ଓ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଧନୁକିୀକେଣେ ସତୂ୍ରପାତ 
ରହାଇପାେଛି।ି 

ଓଡ଼ଶିାକୁ ଶଳି୍ପ ସମଦୃ୍ କେବିା ନମିରନ୍ ୋଜ୍ୟ 
ସେକାେ ୨୦୧୬ ମସହିାଠାେୁ ପ୍ରତ ି ଦୁଇ ବଷ୍ଯ 
ଅନ୍େରେ ନରିବଶ ଶଖିେ ସମ୍ଳିନୀ ‘ରମକ ଇନ୍   
ଓଡ଼ଶିା କନ୍  ରକ୍�’ ଆରୟାଜନ କେ ି ଆସଛୁନ୍।ି 
ଏହାଦ୍ାୋ ସେକାେ ୋଜ୍ୟେ ଶଳି୍ପ ପେରିବଶ 

ପ୍ରତ ି ସରଚତନତା ସଷୃ୍ଟ ି କେବିା ସହ ୋଜ୍ୟେ 
ପ୍ରମଖୁ ରକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତ ି ବଶି୍ୱସ୍ତେେୁ ନରିବଶକଙ୍ ଦୃଷ୍ଟ ି
ଆକଷ୍ଯଣ କେବିାରେ ସମଥ୍ଯ ରହାଇପାେରିବ। 
ଶଳି୍ପାୟନକୁ ତ୍ୱୋନ୍ତି କେବିା ନମିରନ୍ ଜାତୀୟ ଓ 
ଅନ୍ଜ୍ଯାତୀୟ ପଞୁ୍ ି ନରିବଶକମାନଙୁ୍ ଓଡ଼ଶିାମଖୁୀ 
କେବିା ପାଇଁ ୋଜ୍ୟ ସେକାେ ୨୦୧୬ ମସହିା 
୩୦ ନର�ମ୍େଠାେୁ ୨ ଡରିସମ୍େ ମଧ୍ୟରେ ‘ରମକ୍   
ଇନ୍   ଓଡ଼ଶିା କନ୍  ରକ୍ଭ୍  ’େ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କେଣ 
ଆରୟାଜତି କେଥିିରଲ। ଏଥିରେ ଛଅ ରଗାଟ ି
ରଦଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଥିିରଲ। ଓଡ଼ଶିା ସେକାେ, 
ଡଆିଇପପି,ି ସଆିଇଆଇ ଆଦ ି ସଂସ୍ା ଉକ୍ତ 
କନ୍  ରଳେଭ୍  େ ଆରୟାଜକ ଥିରଲ। ଏଥିରେ ଟାଟା 
ଷ୍ଟଲି, ପପିଏିଲ, ଏମସଏିଲ୍  , ରସଲ,ଏନଟପିସି,ି 

ରଜଏସପଏିଲ, ଟସିଏିସ ଆଦ ିବୃହତ କମ୍ପାନୀମାରନ 
ରରାଗ ରଦଇଥିରଲ। ପଞୁ୍ ି ନରିବଶ ପାଇଁ 
ନବି୍ଯାଚତି ରକ୍ଷତ୍ରଗଡ଼ୁକି ଥିଲା ଆଇଟ,ି ସାେ, 
ରପର୍ାରକମକିାଲ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ୟିାକେଣ, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ, 
ବନିମି୍ଯାଣ ଓ ବୟନ ଶଳି୍ପ ଇତ୍ୟାଦ।ି ଏହ ିସଂସ୍କେଣରେ 
୨.୦୩ ୍ଲିଅିନ ଟଙ୍ାେ ନରିବଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଳିଥିିଲା ଓ 
୧ ଲକ୍ଷ ନରିକୁ୍ତ ିସରୁରାଗ ଆକଳନ କୋରାଇଥିଲା।

‘ରମକ୍   ଇନ୍   ଓଡ଼ଶିା କନ୍  ରଳେ�’େ ଦ୍ତିୀୟ 
ସଂସ୍କେଣ ୨୦୧୮ ମସହିା ୧୧ ନର�ମ୍େେୁ ୧୫ 
ନର�ମ୍େ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 
୬ରଗାଟ ି ୋଷ୍ଟ୍ର ରଥା ଜାପାନ, ଚାଇନା, ଇଟାଲୀ, 
ଜମ୍ଯାନୀ, ସାଉଦ ିଆେବ, ଦକ୍ଷଣି ରକାେଆି ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କେଥିିରଲ। ଏହ ି ଶଳି୍ପ ସମ୍ଳିନୀରେ ୪.୯୧ ରକାଟ ି
ଟଙ୍ାେ ନରିବଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଳିଥିିଲା ଓ ୫.୯୧ ଲକ୍ଷ 
ନରିକୁ୍ତ ିସରୁରାଗ ଆକଳନ କୋରାଇଥିଲା। ଅଦ୍ୟାବଧି 
ଚାେବିଷ୍ଯ ମଧ୍ୟରେ ୨୫୮ ରଗାଟ ି ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ା ମଧ୍ୟେୁ 
୧୬ ରଗାଟ ି ସଂସ୍ା ସଙି୍ଗଲ ୱିରଣ୍ଡା ମଞ୍େୁୀ ପାଇ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହାଇଛନ୍।ି 

ଚଳତି ୨୦୨୨ ମସହିା ୩୦ ନର�ମ୍େେୁ 
୪ଡରିସମ୍େ ମଧ୍ୟରେ ‘ରମକ୍   ଇନ୍   ଓଡ଼ଶିା 
କନ୍  ରକ୍�’େ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କେଣ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହାଇରାଇଛ।ି ଏଥିରେ ୯ ରଗାଟ ିୋଷ୍ଟ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କେଥିିରଲ। ଏହ ିଶଳି୍ପ ଓ ନରିବଶ ମହାକୁମ୍କୁ ଇପକିଲ 
ଓ ଫିକ ି ଆରୟାଜତି କେଥିିରଲ। ଜାପାନ, ଜମ୍ଯାନୀ 
ଓ ରନେରୱ ଆଦ ିୋଷ୍ଟ୍ର କଣ୍ଟଟ୍ପିାଟ୍ଯନେ ଥିବା ରବରଳ 
ସଙି୍ଗାପେୁ, ରନପାଳ ଓ ଅରଷ୍ଟ୍ରଲଆି ଆଦ ିଛଅ ରଗାଟ ି
ୋଷ୍ଟ୍ର ରରାଗ ରଦଇଥିରଲ। ପ୍ରଥମ ଦନିରେ ୭.୨୬ 
ଲକ୍ଷ ରକାଟ ି ଟଙ୍ାେ ନରିବଶ ପାଇଁ ୧୪୫ ରଗାଟ ି
ପ୍ରସ୍ତାବ ମଳିଥିିଲା। ଆନ୍ଜ୍ଯାତକି ଖ୍ୟାତସିମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍ା 
ଏସାେ ୋଜ୍ୟରେ ୫୨ ହଜାେ ରକାଟ ିଟଙ୍ାେ ପଞୁ୍ ି
ନରିବଶ କେବିାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦଇଛ।ି ରସହପିେ ି
ଆଦାନୀ ଗରୁପ୍   ଆଗାମୀ ଦଶ ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟରେ ୬୦ 
ହଜାେ ରକାଟ ିଟଙ୍ାେ ପଞୁ୍ ିନରିବଶ ପାଇଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ପ୍ରଦାନ କେଛି।ି ଆଗାମୀ ବଷ୍ଯମାନଙ୍ରେ ୩.୨ 
ଲକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନରିକୁ୍ତ ି ସମ୍ାବନା ସଷୃ୍ଟ ି ରହବ ରବାଲ ି
ଆକଳନ କୋରାଇଛ।ି 

ସତୁୋଂ, ଓଡ଼ଶିାେ ଶଳି୍ପ ଅନୁକୂଳ ପେରିବଶ, 
ଶଳି୍ପ �ତି୍�ୂିମ,ି ସେକାେୀ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ଉଦାେ 
ଶଳି୍ପନୀତ ିଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ଜ୍ଯାତୀୟ ସ୍ତେେୁ ୋଜ୍ୟକୁ 
ପଞୁ୍ ି ନରିବଶେ ମାଗ୍ଯ ପ୍ରସସ୍ତ କେପିାେବି ରବାଲ ି
ନଃିସରଦେହରେ କୁହାରାଇପାରେ। n

ଓଡ଼ଶିାସର ଶଳି୍ାୟନ

ଆମମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମରସ୍ତ ପଲିାରବରଳ ‘ସାପ-
ଶଡ଼ି’ି ରଖଳଥିାଉ। ଏହ ିରଖଳ ସଷୃ୍ଟ ିପଛରେ ଥିବା ପ୍ରରୟାଜନ 
ତଥା ତାତ୍ର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଆକଷ୍ଯଣୀୟ। ଅରନକ କାେୁକାର୍ଯ୍ୟ, 

ଚତି୍ରକଳା, ସ୍ାପତ୍ୟ ପଛରେ ଥାଏ ଏକ କାହାଣୀ, ଏକ ଦଶ୍ଯନ। ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ସଷୃ୍ଟ ି ପଛରେ ଥାଏ ସ୍ରଷ୍ଟାେ ଲୁକ୍ାୟତି ଦଶ୍ଯନ କମି୍ା ଅକୁହା କାହାଣୀ। 
ରରମତି ିରକାଣାକ୍ଯ ପଛରେ ଅଛ ିନେସଂିହ ରଦବ ଓ ଧମ୍ଯପଦଙ୍ କାହାଣୀ। 
ଆଉ କାଳଚକ୍େ ଦଶ୍ଯନ। ରରମତି ି ନଟୋଜ ମତୂ୍୍ଦି ପଛରେ େହଛି ି ସଷୃ୍ଟ ି
ସଂହାେ ଚକ୍େ ଦଶ୍ଯନ, ରାହାକୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦାଶ୍ଯନକି ଆନଦେ କୁମାେସ୍ୱାମୀ 
ତାଙ୍ ପସୁ୍ତକ ‘ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ ଶବିା’ରେ ଉରଲେଖ କେଛିନ୍।ି 

ପ୍ରରତ୍ୟକ କଳାରେ ଓ କ୍ୀଡ଼ାରେ କଛି ି ତାତ୍ର୍ଯ୍ୟ େହଛି,ି ରସସବୁକୁ 
ଆରମ ବୁଝବିା ହ ିଁ ବାକ ି େହଛି।ି କୃଷ୍ଣଙ୍ 
ରଗାପୀଙ୍ ସରଙ୍ଗ କ୍ୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ଓ 
ପେମେ ସମ୍ପକ୍ଯକୁ ଦଶ୍ଯାରାଇଛ।ି ରରମତି ି
ନବଗଞୁ୍େ ଚତି୍ରକଳା ପଛରେ େହଛି ି
ପେରିବଶବାଦ ଓ ଜୀବଜଗତରେ ପେଦୃିଶ୍ୟ 
ସମନ୍ୟେ ଧାେଣା। ଠକି ରସମତି ି ସାପ-
ଶଡ଼ି ି ରଖଳ ରହଉଛ ି �ାେତୀୟ ଜୀବନ 
ଦଶ୍ଯନେ େୂପାନ୍େଣେ ଏକ ପ୍ରକ୍ୟିା। ହଦୁିେ 
ତଥା ରଜୈନ ଦଶ୍ଯନକୁ ଏହ ିରଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ 
ପ୍ରକାଶ କୋରାଇଅଛ।ି ପ୍ରଥରମ �ାେତରେ 
ହ ିଁ ଏହ ି ରଖଳେ ଉଦ୍ାବନ ରହାଇଥିଲା। 
ପ୍ରାଚୀନ �ାେତରେ ଏହାକୁ ‘ରମାକ୍ଷପାତ’ 
�ାବରେ ଉରଲେଖ କୋରାଇଛ।ି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳେୁ ଏହାେ ସଷୃ୍ଟ ି
ରହାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ତ୍ରରୟାଦଶ ଶତାର୍ଦୀରେ ମୋଠୀ ସନ୍ଥ ଧ୍ୟାରନଶ୍ୱେ 
ଏହାେ ବହୁଳ ପ୍ରସାେ କେଥିିରଲ। ପେବତ୍୍ଯୀ ସମୟରେ୧୮୯୨ମସହିାରେ 
ବ୍ଟିଶିମାରନ ଏହ ିରଖଳକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରନଇଥିରଲ ଏବଂ ‘ସାପ-ଶଡ଼ି’ି �ାରବ 
ନୂତନ ନାମକେଣ କେଥିିରଲ।

ଏହ ି ରଖଳ ପ୍ରଚଳନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହଉଛ ି ଶଶିମୁାନଙୁ୍ ମାନବୀୟ 
ମଲୂ୍ୟରବାଧ ତଥା ରନୈତକି �ାବେ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ କେବିା। ରଖଳରେ 
ବ୍ୟବହୃତ ରବାଡ୍ଯ ରହଉଛ ି ଜୀବନେ ପ୍ରତୀକ। ଲୁଡୁରଗାଟ ି ମନୁଷ୍ୟେ 
ପ୍ରତୀକ। ଶଡ଼ି ିରହଉଛ ିପଣୁ୍ୟ ତଥା ଆଦଶ୍ଯ ଗଣୁେ ପ୍ରତୀକ, ରାହା ସାହାର୍ୟରେ 
ପ୍ରରତ୍ୟକ ମାନବ ନଜି ଜୀବନେ ରଗାଟଏି ପରେ ରଗାଟଏି ପାହାଚ ଅତକି୍ମ 
କେ ି ଅତମିାନବୀୟ ରଚତନା ସ୍ତେରେ ପହଞ୍ପିାରେ ଏବଂ ପରୂ୍ଣ୍ଯତା ଲା� 
କରେ। ଏହା ରଚତନାେ ବବିତ୍୍ଯନ ଧାୋେ ନଦିଶ୍ଯନ। ରରାଗୀ ଶ୍ରୀଅେବଦିେଙ୍ 
ଦଶ୍ଯନ ଅନୁସାରେ ଜୀବନେ ଅନ୍ମି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ପଥୃିବୀେ ମାନବ ଜାତେି 
ରରଉ ଁକ୍ମବକିାଶ ଚାଲଛି,ି ତାହାେ ରଶଷ ରହଉଛ ିପରୂ୍ଣ୍ଯତା ପ୍ରାପ୍ତ ିବା ମକୁ୍ତ।ି 

ମକୁ୍ତ ି ଅଥ୍ଯାତ - ଅଜ୍ାନ, ଅନ୍ଧକାେ, ଦୁଷ୍କମ୍ଯ, ଦୁଶ୍ନି୍ାେୁ ମକୁ୍ତ।ି ଏହ ି
ରଖଳରେ ଥିବା ସାପ ରହଉଛ ି ପାପ, ଦୁଗୁ୍ଯଣ, ଅଜ୍ାନ, ମଖୂ୍ଯତାେ ପ୍ରତୀକ। 

ଏହ ିଅଜ୍ାନ େୂପୀ ସପ୍ଯ ମାନବକୁ ଗ୍ରାସ କେ ିସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଯ ଧଳୂସିାତ କେଦିଏି ଏବଂ 
ନମି୍ନସ୍ତେକୁ ରଠଲଦିଏି। ରରଉଁଠାରେ ମାନବ ରକବଳ ଦୁଃଖ ଓ ରନ୍ତ୍ରଣା 
ପାଏ। ନଜି କମ୍ଯମୟ ଜୀବନରେ ସଫଳ ରହବା ନମିରନ୍ ଏହ ିଅଜ୍ାନ େୂପୀ 
ସପ୍ଯକୁ ହରଟଇ ପ୍ରଜ୍ାେୂପୀ ସଦି୍ ିଦ୍ାୋ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତେକୁ ଉଠବିା ଆବଶ୍ୟକ। 

ରଜୈନ ଦଶ୍ଯନରେ ଏହାକୁ ‘ପ୍ରଜ୍ାେ ରଖଳ’ କୁହାରାଏ। ଏହ ିରଖଳେ ୧୨ 
ନମ୍େ ଘେ ‘ବଶି୍ୱାସ’, ୫୧ ନଂ ଘେ ‘�େସା’, ୫୭ ନଂ ଘେ - ‘ଉଦାେତା’, 
୭୬ ନଂ ଘେ - ‘ଜ୍ାନ’, ୭୮ ନଂ ଘେ - ‘ରବୈୋଗ୍ୟ’କୁ ସଚୂାଏ। 
ରରରତରବରଳ ଲୁଡୁରଗାଟ(ିମାନବେ ପ୍ରତୀକ) ଉପରୋକ୍ତ ରକୌଣସ ିଘରେ 
ପ୍ରରବଶ କରେ ରସରତରବରଳ ରସ ନଜି ଜୀବନ ପଥରେ ଉଚତି ମାଗ୍ଯରେ 
ଅଗ୍ରସେ ରହାଇ ଊଦ୍ଦ୍୍ଯମଖୁୀ ହୁଏ। 

ଠକି ରସହ�ିଳ ି ୪୧ ନମେ୍ ଘେ ‘ଅବଜ୍ା’, ୪୪ ନଂ ଘେ - ‘ଗବ୍ଯ’, 
୪୯ ନଂ ଘେ - ‘ଅଶଷି୍ଟତା’, ୫୨ ନଂ ଘେ - ‘ରଚାେ ମରନାବୃତ୍’ି, ୫୮ ନଂ 
ଘେ - ‘ମଥି୍ୟା’, ୬୨ ନଂ ଘେ - ‘ମଦ୍ୟପାନ’, ୬୯ ନଂ ଘେ - ‘ଋଣ’, ୮୪ 
ନଂ ଘେ - ‘ରକ୍ାଧ’, ୯୨ ନଂ ଘେ - ‘ରଲା�’, ୯୫ ନଂ ଘେ - ‘ଅହଂକାେ’, 
୭୩ ନଂ ଘେ - ‘ହତ୍ୟା’, ୯୯ ନଂ ଘେ - ‘କାମପ୍ରବୃତ୍’ି ଆଦକୁି ସଚୂାଏ। 
ରରରତରବରଳ ମାନବ ଉପରୋକ୍ତ ନମେ୍ ଥିବା ରକୌଣସ ି ଘରେ ପ୍ରରବଶ 
କରେ ରତରବ ରସ ତତ୍  କ୍ଷଣାତ ଜୀବନେ ନମି୍ନସ୍ତେକୁ ଖସଆିରସ ଏବଂ 
ଦୁଃଖ ର�ାଗ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ �ଗବତ୍   ଗୀତାରେ କହଛିନ୍,ି-- ‘ଦମ୍ 
ଦପ୍ଯ ଅ�ମିାନଶ୍ ରକ୍ାଧ ପାେୁଷ୍ୟରମବ ଚ, ଅଜ୍ାନ ଚ ଅ�ଜିାତସ୍ୟ ପାଥ୍ଯ 

ସମ୍ପଦମାସେୁମି।’ ଅଥ୍ଯାତ - ଗବ୍ଯ, ଅହଂକାେ, 
ଅ�ମିାନ, ରକ୍ାଧ, କାମ, ଅଜ୍ାନ, ନଷୁି୍ଠେତା 
ଆଦ ିଆସେୁକି ଗଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନୀଚ ସ୍ତେକୁ 
ରନଇରାଏ ଏବଂ କୁମାଗ୍ଯରେ ରପ୍ରେତି କରେ। 
ରତଣ ୁ ଏହ ି ସବୁ ଦୁଗୁ୍ଯଣେ ତ୍ୟାଗ କେବିା 
ଉଚତି।

ରଶଷରେ ଏହ ି ରଖଳରେ ସବୁଠାେୁ 
ଶୀଷ୍ଯରେ ଥାଏ ୧୦୦ନମେ୍ ଘେ। ରାହାେ 
ଲୁଡୁରଗାଟ ି ଏହ୧ି୦୦ନମେ୍ ଘରେ 
ପହଞ୍ରିାଏ,ରସ ଆଉ କଦାପ ି ପଛକୁ ରଫରେ 
ନାହ ିଁ ଏବଂ ସରବ୍ଯାଚ୍ଚ ସ୍ାନ ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇ ବଜିୟୀ 
ହୁଏ। ଏହ୧ି୦୦ନମେ୍ ଘେ ରହଉଛ ି �ାେତୀୟ 

ଦଶ୍ଯନରେ ‘ନବି୍ଯାଣ’ ବା ‘ରମାକ୍ଷ’େ ପ୍ରତୀକ। ମନୁଷ୍ୟ ନଜି ଜୀବନେ ଏହ ିସାପ-ଶଡ଼ି ି
ରଖଳରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ-ସଖୁେ ମକୁାବଲିା କେ ିବହୁବାେ ଉପେକୁ ଉରଠ, ତଳକୁ 
ମଧ୍ୟ ଖରସ। ନବି୍ଯାଣେ ଅଥ୍ଯ ପରୂ୍ଣ୍ଯତା ଏବଂ ନଜି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦବି୍ୟତ୍ୱେ ପେପି୍ରକାଶ। 

�ଲ ଓ ମଦେେ ଅରନକ ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ �ତିରେ ମଣଷି ସତ୍ୟେ ସନ୍ଧାନ କେଚିାଲଛି।ି 
ରସହ ିସନ୍ଧାନ �ତିରେ ଆରମ ସତ୍ୟେ ନକିଟତେ ରହଉରଛ, କନୁି୍ ପେମାଥ୍ଯ 
ରକହ ି ପାଇନାହାନ୍।ି ରାହା କଛି ି ପାଇଛନ୍,ି ରସସବୁ ରଗାଟଏି ରଗାଟଏି 
ଦୃଷ୍ଟରିକାଣ। ସାପ ଓ ଶଡ଼ି ି ରହଉଛନ୍ ି ଦୁନଆିରେ ଥିବା ରସହ ି ଦୁଇଟ ି ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱେ 
ପ୍ରତୀକ। ଏହ ିଦୁଇଟ ିଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ମଣଷି ଜୀବନ ଅନବେତ ସଂଘଷ୍ଯ କେୁଛ।ି 
ରତରବ ନବି୍ଯାଣେ ତାତ୍ର୍ଯ୍ୟ ରହଉଛ ିଏହ ିଦ୍ନ୍ଦ୍ୱେୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଯରେ ଏକ �ନି୍ନ ଦୃଷ୍ଟରିକାଣ। 
ନବି୍ଯାଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟରିକାଣ, ରରଉଥଁିରେ ରଦ୍ୈତବାଦେୁ ଉପେକୁ ଉଠବିାେ 
ସମ୍ାବନା ଥାଏ। ନା ରସଠ ିସାପ ଥାଏ ନା ଶଡ଼ି ିଥାଏ। ରକବଳ ଏକତ୍ୱ ହ ିଁ ଥାଏ। 
ରସଇଠ ିସମାପ୍ତରିେ ଥାଏ ଶାନ୍ ିଆଉ ସବୁ କଛି ିତ୍ୟାଗ କେବିା �ତିରେ ଥାଏ 
ପରୂ୍ଣ୍ଯତା ପ୍ରାପ୍ତ।ି ପେୁୁଷାଥ୍ଯେ ଧମ୍ଯ, ଅଥ୍ଯ, କାମ, ରମାକ୍ଷକୁ ରଗାଟଏି ପରେ ରଗାଟଏି 
ହାସଲ କେ ିରଶଷରେ ଏହ ିନବି୍ଯାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ିହ ିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଅନ୍ମି ଲକ୍ଷ୍ୟ। 
ଏହ ିରଖଳ ରହଉଛ ିଅନ୍ନମୟ ରକାଷେୁ ଆନଦେମୟ ରକାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ପ୍ରଗତେି ଏକ 
ଦୀଘ୍ଯରାତ୍ରା। ଏଥିରେ ହ ିଁ ମାନବ ଜାତେି ବବିତ୍୍ଯନେ ସାଥ୍ଯକତା ଅନ୍ନ୍ଦିହତି। n

ସାପ-ଶଡ଼ି ିସେଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଆର ଥିକ ବକିାଶସର ସବୁଜ ପାହାଡ଼
ପୃଥିବୀପଷୃ୍ଠରେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ପ୍ରତଶିତ ପାବ୍ଯତ୍ୟାଞ୍ଳରେ 

ପେପିରୂ୍ଣ୍ଯ। ପ୍ରାୟ ୭୨୦ ନୟିତୁ   ଜନଜାତ ି ବସବାସ 
କେୁଛନ୍ ି ଏହ ି ଅଞ୍ଳମାନଙ୍ରେ। ରସମାରନ ପାହାଡ଼େ 
ଝେଣା ଓ ଜଙ୍ଗଲେୁ ବହୁ ଉପକୃତ ରହାଇଥା’ନ୍।ି ଶଦୁ୍ 
ଜଳ, ଜାରଳଣ ି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁେ ମାତ୍ରାରେ ମଳିଥିାଏ 
ପାହାଡ଼ ଓ ପବ୍ଯତ୍ୟାଞ୍ଳେୁ। ରହରଲ ଦୁଃଖେ ବଷିୟ 
ଏହାେ ମଲୂ୍ୟକୁ ରକହ ି ବ ି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ �ାବରେ ଅନୁ�ବ 
କେପିାେନ୍ ିନାହ ିଁ। ରରରହତୁ ପ୍ରକୃତରିେ ବହୁ ପେମିାଣରେ 
ପାହାଡ଼ େହଛି,ି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାେ ଉପରରାଗୀ କୋରବିା 
ଆବଶ୍ୟକ। ଜନସଂଖ୍ୟା ରରଉଁ�ଳ ି ବୃଦ୍ ି ପାଉଛ ି
�ବଷି୍ୟତରେ ଖାଦ୍ୟା�ାବ ଆଶଙ୍ା ଉପଜୁପିାରେ। ରତଣ ୁ
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟରିେ େଖି ଜାତସିଂଘ ପବ୍ଯତେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଉପରେ 
ଦୃଷ୍ଟ ି ପକାଇଛ।ି ନୂଆ ନୂଆ େପି ଓ ଖାଲୁଆ ସ୍ାନକୁ 
ନେୂିପଣ କୋରାଇ, ଉକ୍ତ ସ୍ାନକୁ ସବୁଜମୟ କେବିା 
ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ାନ ଦଆିରାଉଛ।ି ଏହା ଦାେଦି୍ର୍ୟକୁ ଦୂେ 

କେବିାରେ ବରିଶଷ ସହାୟକ ରହାଇପାେବି ରବାଲ ି
ଆକଳନ କୋରାଉଛ।ି ଇଣ୍ଟେନ୍ୟାସନାଲ ରପ୍ରାଗ୍ରାମ ଅନ୍   
େସିଚ୍ଚ୍ଯ ଆଣ୍ଡ ର୍ନଂି ଅନ୍   ସରଷ୍ଟନ୍  ବଲ ମ୍ୟାରନଜରମଣ୍ଟ 
ଅଫ୍   ମାଉରଣ୍ଟନ୍   ଏେଆିଜ ରପ୍ରାରଜକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 
ପବ୍ଯତ୍ୟାଞ୍ଳରେ ବାସକେୁଥିବା ଜନଜାତେି ପେବିାେକୁ 
ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଷ କେବିାେ ପ୍ରଣାଳୀ ବଷିୟରେ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦଆିରାଉଛ।ି  ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷ ି ସଂଗଠନ   ମଧ୍ୟ 
ପବ୍ଯତେ �ୂମକିାକୁ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦଇଛ।ି ପବ୍ଯତ ଉପରେ ଚାଷ 
କେବିା ପାଇଁ ଏଫ୍  ଏଓ ସଂସ୍ା ରଲାକମାନଙୁ୍ ଉତ୍ସାହତି 
କେୁଛ।ି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଷ କୋରାଇ ଫସଲ ତଥା 
ସବୁଜ ପନପିେବିା ଉତ୍ାଦନ କୋରାଇ ପାେରିଲ, ଏହା 
ରଦଶେ ଅଥ୍ଯରନୈତକି ଉନ୍ନତରିେ ବରିଶଷ ସହାୟକ 
ରହାଇପାେବି। ଦାେଦି୍ର୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ାସ ପାଇପାେବି। 
ଏହାଦ୍ାୋ ମଧ୍ୟ ପାବ୍ଯତ୍ୟାଞ୍ଳେ ରଲାକମାରନ ନଜିକୁ 
ଆଥ ୍ଦିକ ଅବସ୍ାକୁ ସଦୃୁଢ଼ କେପିାେରିବ। ପାହାଡ଼କୁ 
ସବୁଜମୟ ଓ ଆକଷ୍ଯଣୀୟ କେବିା ଦ୍ାୋ ପର୍ଯ୍ୟଟନେୁ 
ମଧ୍ୟ ଆୟ ରହବ। ଏହ ି ଅଞ୍ଳେ ବରିଶଷ ଉନ୍ନତ ି
ତଥା ଆଧନୁକିୀକେଣ କେବିା ପାଇଁ ପାବ୍ଯତ୍ୟାଞ୍ଳେ 
ରବୁପଢ଼ିଙି୍ ସହରରାଗ ଏକାନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗେୁ 
ଆଦମି ଅଦବିାସୀମାରନ ଜଙ୍ଗଲ ରପାଡ଼ ି ଉକ୍ତ ସ୍ାନରେ 
ଚାଷ କେୁଥିରଲ। କନୁି୍ ଏରବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଂେକ୍ଷଣ କେ ି
ଚାଷ କେବିା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହତି କୋରାଉଛ।ି ଏରବ 
ରକରତକ ରଲାକ ନଜିେ ସ୍ୱାଥ୍ଯ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ କାଟବିା 
ସହ ଅବନତ ି ଘଟାଉଛନ୍।ି ରତରବ ଏହାକୁ ରୋକାରବିା 
ଏକାନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। n

ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମେ
ଯାଜପରୁ, ଲମା: ୯୪୩୭୨୫୭୧୨୩
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ଶନବିାର
୧୦ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୦୯ରାଜ୍ୟ ଖବର
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯ା୧୨(ସମସି): ରାଜ୍ୟ 
ହସ୍ତଶଳି୍ପ ତାଲକିାରର ର�ାଡ଼ ି ରହଲା 
ଜନଜାତ ି ଚତି୍ରକଳା। ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ 
ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ପବୂ୍ବରୁ 
ହସ୍ତଶଳି୍ପରଷେତ୍ରରର ୫୦ଟ ି କ୍ାଫ୍ଟ୍  ବା 
ହସ୍ତଶଳି୍ପକୁ ଅନୁର�ାଦତି ହସ୍ତଶଳି୍ପରର 
ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରା�ାଇଥିଲା। ଏହ ି୫୦ଟ ି
ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସହତି ହସ୍ତଶଳି୍ପ ନରିଦ୍୍ବଶାଳୟ 
ଦ୍ାରା ପ୍ରସ୍ତାବତି ହସ୍ତଶଳି୍ପ-ଜନଜାତ ି
ଚତି୍ରକଳାକୁ ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରା�ାଇଛ ି
ରବାଲ ି ହସ୍ତତନ୍ତ,ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ �ନ୍ତ୍ରୀ 
ର୍ରୀତା ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି

ହସ୍ତଶଳି୍ପଗଡୁକୁି ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରବିା 
ପାଇଁ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ନରିଦ୍୍ବଶକ ଶ୍ୟା�ଭକ୍ତ 
�ଶି୍ରଙ୍କ ସପୁାରଶି କ୍ର� ବଭିାଗ୍ରୀୟ ପ୍ର�ଖୁ 
ଶାସନ ସଚବି ଡ. ଅରବନି୍ଦ କୁ�ାର 
ପାଢ଼୍ରୀ ରଦଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁର�ାଦନ 
କରା�ାଇଛ।ି ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ 
ହସ୍ତଶଳି୍ପ ବଭିାଗ ଅଧିନରର ଚାନୁ୍ଦଆ, 
ଆଟ୍ବ ରଲବର, ଆଟ୍ବ ରଟକ୍ସଟାଇଲ, 
ଆଟଟିଫିସଆିଲ୍  ରବାନ୍ ସାଇ, ସନୁ୍ଦର 
ରଜାତା, କଳାତ୍ମକ �୍ୟାଟ୍ , ବାଟକି୍  
ପ୍ରଣିିିଂ, ରବରଟଲ-ନଟ୍ -କ୍ାଫ୍ଟ୍ , ବ୍ାସ୍  ଓ 
ରବଲ୍  ର�ଟାଲ, ରବତ ଓ ବାଉଁଶ, �ାଟ ି

ରଖଳଣା ଆଦ ି ୫୦ଟ ି ହସ୍ତଶଳି୍ପ ଅନ୍ତଭୁ୍ବକ୍ତ 
ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ଜନଜାତ ି ଚତି୍ରକଳା 
ହସ୍ତଶଳି୍ପରର ୯ଟ ି ଚତି୍ରକଳାକୁ ସା�ଲି 
କରା�ାଇଛ।ି ରସଗଡୁକି ରହଉଛ ିଲାଞ୍ଆି 
ସଉରା ଚତି୍ରକଳା, ସଉରା ଚତି୍ରକଳା, 
ଗଣ୍ଡ ଚତି୍ରକଳା, ଡଙ୍ଗରଆି କନ୍ଧ ଚତି୍ରକଳା, 
କୁଟଆି କନ୍ଧ ଚତି୍ରକଳା, ସାନ୍ତାଳ 
ଚତି୍ରକଳା, ରକାହ୍ ଲ ଚତି୍ରକଳା, ଜୁଆଙ୍ଗ 
ଚତି୍ରକଳା ଏବିଂ ଓରାଓଁ ଚତି୍ରକଳା। ଏହ ି
ଜନଜାତ ି ଚତି୍ରକଳାକୁ �ଶିାଇ ହସ୍ତତନ୍ତ, 
ବ୍ନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ବଭିାଗ ସ�ଦୁାୟ ୫୧ଟ ି
ହସ୍ତଶଳି୍ପକୁ ତାଲକିାଭୁକ୍ତ କରଛି।ି

ବରଗଡ଼,୯ା୧୨(ସମସି)଼: ବଶି୍ୱ ପ୍ରସଦି୍ଧ 
ବରଗଡ଼ ଧନୁ�ାତ୍ରାରର ବଳରା� 
ଭୂ�କିାରର ଅଭନିୟ କରବିାକୁ ଥିବା 
ଶଶି ୁ କଳାକାର ରଶୟସ ପଝୂାର୍ରୀ (୧୨)
ଙ୍କ ଅକାଳ ବରିୟାଗ ଘଟଛି।ି ଅ�୍ାପାଲ ି
ନବିାସ୍ରୀ �ରହନ୍ଦ୍ର ପଝୁାର୍ରୀଙ୍କ ପଅୁ ରଶ୍ରୟସ 
ଆଜ ି ଘରର ରଖଳୁଥିବା ସ�ୟରର ତରଳ 
ପଡ଼�ିାଇଥିରଲ। ପରବିାର ରଲାରକ 
ଚକିତି୍ା ଲାଗ ି ପ୍ରଥର� ବରଗଡ଼ ପରୁଣା 
ହସ୍ଟିାଲକୁ ଆଣଥିିବା ରବରଳ ଡାକ୍ତର 
ତାଙୁ୍କ �ତୃ ରଘାଷଣା କରଥିିରଲ। ରଶ୍ରୟସ 
ବରଗଡ଼ ସରସ୍ୱତ୍ରୀ ଶଶି ୁ ବଦି୍ୟା�ନ୍ଦରି 

ହନି୍ଦ୍ରୀ ବଭିାଗରର ସପ୍ତ� ରଶ୍ରଣ୍ରୀରର ପାଠ 
ପଢ଼ୁଥିରଲ। ରସ ଗତକାଲ ି ଧନୁ�ାତ୍ରା 
ପାଇଁ ବଳରା� ଭୂ�କିାରର ଅଭନିୟ 
ଲାଗ ି ସିଂଳାପ ଅଭ୍ୟାସ କରଥିିରଲ, କନୁି୍ତ 
ଆଜ ି ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବରିୟାଗରର ସ�ଗ୍ର 
ଅଞ୍ଚଳରର ରଶାକର ଛାୟା ରଖଳ�ିାଇଛ।ି 
ଚଳତିବଷ୍ବ ରଶ୍ରୟସ ପ୍ରଥ� ଥର ପାଇଁ 
ଏହ ି ଭୂ�କିାରର ଅଭନିୟ କରଥିାରନ୍ତ। 
ବରଗଡ଼ ବଧିାୟକ ରଦରବଶ ଆଚା�୍ବ୍ୟ ଏହ ି
ଘଟଣାରର ଗଭ୍ରୀର ରଶାକ ପ୍ରକଟ କରବିା 
ସାଙ୍ଗକୁ ରଶାକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରବିାର ବଗ୍ବଙୁ୍କ 
ସ�ରବଦନା ଜ୍ାପନ କରଛିନ୍ତ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯।୧୨(ସମସି): ରାଜ୍ୟର 
ଲଷୋଧିକ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ିକ�୍ବ୍ରୀ, �ନି ିଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି
କ�୍ବ୍ରୀ ଓ ସହାୟକିା�ାରନ ବଧିାନସଭାରର 
ତାଙ୍କ ପ୍ର�ଖୁ ଦାବ ି ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ଭାରତ୍ରୀୟ 
ଶ୍ର� ସମ୍ଳିନ୍ରୀର ସପୁାରଶି ଅନୁସାରର 
ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି କ�୍ବ୍ରୀଙୁ୍କ ୱାକ୍ବର 
�ାନ୍ୟତା, �ାସକି ସବ୍ବନ�ି୍ନ 
୨୬ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ଭତ୍ା 
ବୃଦ୍ଧ,ି ଏସ୍ .ଏନ୍ .ପ.ିର ବଜାର 
ଦର ଭତି୍ରିର ସିଂରଶାଧନ, 
ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି କ�୍ବ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଦଆି�ାଇଥିବା ନ�ି୍ନ �ାନର 
ର�ାବାଇଲ ରଫରାଇ ରନଇ 
ଉନ୍ନତ ଗଣୁ�ାନର ର�ାବାଇଲ 
ଖରଦି ପାଇଁ ୱାକ୍ବର ଓ �ନି ି
ୱାକ୍ବରଙ୍କ ଜ�ାଖାତାକୁ ଟଙ୍କା 
ପ୍ରଦାନ, କ�୍ବ୍ରୀ ଓ �ନି ି କ�୍ବ୍ରୀ 
�ହଳିା�ାନଙୁ୍କ ୨୪ ଘଣଆି 
ସରନ୍ଦହ ନଜରରର ଟ୍ାକିିଂ 
ଭଳ ି ଗରୁୁତର �ାନବାଧିକାର 
ହନନ ବନ୍ଦ କରବିା, ୫ ବଷ୍ବ 
ଓ ୧୦ ବଷ୍ବର ଇନକ୍ରି�ଣଟ୍   
ପ୍ରଦାନ, ୬୨ ବଷ୍ବରର 
ଅବସରଜନତି ସହାୟତା ରାଶ ି ୫ ଲଷେ 
ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧ,ି ସବ୍ବନ�ି୍ନ ରପନସନ୍  ୩ ହଜାର 
ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ଅନ୍ ଲାଇନ୍  �ାଧ୍ୟ�ରର 
ପଠା�ାଉଥିବା ଭତ୍ାର ତୃଟ ି ସିଂରଶାଧନ 
କର ି ଓ ଭତ୍ାରୁ ବଞ୍ଚତି ଥିବା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି
କ�୍ବ୍ରୀ, �ନିକି�୍ବ୍ରୀ ଓ ସହାୟକିା�ାନଙୁ୍କ ଭତ୍ା 

ପ୍ରଦାନ, ଅଟଳ ରପନ୍ ସନ୍  ର�ାଜନା ଓ 
ଦୁଘ୍ବଟଣାଜନତି ବ୍ରୀ�ା ର�ାଜନାର ସମ୍କୃ୍ତ ି
ନ�ିରନ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି କ�୍ବ୍ରୀ�ାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ 
ନ କର ି ରସ�ାନଙ୍କର ପ୍ର�ିୟିମ୍  ସରକାର 
ବହନ କରବିା, �ନି ି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି ରକନ୍ଦ୍ରକୁ 

ରକନ୍ଦ୍ରରର ପରଣିତ କରବିା, �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରୀ 
ଚକିତି୍ା ପାଣ୍ରୁି ସହାୟତା ନ�ିରନ୍ତ 
ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍  ସ୍ରି କରବିା ଆଦ ି ଦାବ ି
ରନଇ �ାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣନି୍ ରୁ ଗାନ୍ଧ୍ରୀ�ାଗ୍ବ ପ�୍ବ୍ୟନ୍ତ 
କମ୍ଥିିରଲ ଆରନ୍ଦାଳନକାର୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର 
ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି କ�୍ବ୍ରୀ, �ନି ି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି କ�୍ବ୍ରୀ 

ଓ ସହାୟକିାଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ର�ଖୁ 
ୟନୁୟିନ୍ ଗଡ଼ୁକୁି ରନଇ ଗଠତି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି
କ�୍ବଚାର୍ରୀ ୟନୁୟିନ୍  ସିଂ�କୁ୍ତ ର�ାର୍୍ବା, 
ଓଡ଼ଶିା ରନତୃତ୍ୱରର ଶକୁ୍ବାର ବଧିାନସଭା 
ସମ୍ଖୁରର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିବଶିାଳ ବରିଷୋଭରର 

ନଖିିଳ ଓଡ଼ଶିା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି କ�୍ବ୍ରୀ ସିଂଘର 
ସଭାପତ ି ତଥା ଏ.ଆଇ.ଟ.ିୟ.ୁସ.ି ରାଜ୍ୟ 
ସଭାପତ ି ଅରଶାକ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତା 
କରଥିିରଲ। ଏହ ି ବରିଷୋଭ ସ�ାରବଶରର 
ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି କ�୍ବଚାର୍ରୀ ୟନୁୟିନ୍  ସିଂ�କୁ୍ତ 
ର�ାର୍୍ବାର ଆବାହକ ତଥା ଏ.ଆଇ.ଟ.ିୟ.ୁ

ସ.ି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ବଜିୟ 
ରଜନା, ପଶ୍�ି ଓଡ଼ଶିା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି
କ�୍ବ୍ରୀ ଓ ସହାୟକିା ସିଂଘର ଆବାହକ 
ତଥା ଏନ୍ .ଏଫ୍ .ଆଇ.ଟ.ିୟ.ୁ ଆବାହକ 
ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼୍ରୀ, ଅଲ୍  ଓଡ଼ଶିା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି

ୱାକ୍ବର ଆଣ୍ଡଟ୍   ରହଲପରସ୍  
ଆରସାସଏିସନ୍ ର ରନତା 
ତଥା ସ.ିଆଇ.ଟ.ିୟ.ୁର ରାଜ୍ୟ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ବଷୁି୍ 
�ହାନ୍ତ ିପ୍ର�ଖୁ ବହୁ ରନତୃବୃନ୍ଦ 
ଉଦ୍ ରବାଧନ ରଦଇଥିରଲ। 
ବରିଷୋଭ ସ�ାରବଶ ଚାଲଥିିବା 
�ଧ୍ୟରର ସିଂ�କୁ୍ତ ର�ାର୍୍ବାର 
ଆବାହକ ବଜିୟ ରଜନାଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରତନିଧିି 
ଦଳ �ହଳିା ଓ ଶଶି ୁ ବକିାଶ 
ସଚବି ତଥା କ�ଶିନର୍ ଙୁ୍କ 
ସାଷୋତ କର ି ଦାବପିତ୍ର 
ଉପସ୍ାପନ କରଥିିରଲ। ସ�ସ୍ତ 
ଦାବ ି ଖବୁ୍  ଶ୍ରୀଘ୍ର ପରୂଣ ନ 
କରଲ ବଧିାନସଭାର ବରଜଟ୍  
ଅଧିରବଶନ ସ�ୟରର ସ�ଗ୍ର 
ରାଜ୍ୟର ଲଷୋଧିକ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି

କ�୍ବ୍ରୀ, �ନିକି�୍ବ୍ରୀ ଓ ସହାୟକିା�ାରନ 
ଅନଦି୍ଟିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରର 
ବସରିହରିବ ଓ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପରସି୍ତି ିପାଇଁ 
ସରକାର ଦାୟ୍ରୀ ରହରିବ ରବାଲ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି
କ�୍ବଚାର୍ରୀ ୟନୁୟିନ୍  ସିଂ�କୁ୍ତ ର�ାର୍୍ବା ପଷେରୁ 
ରଚତାବନ୍ରୀ ଦଆି�ାଇଛ।ି

ଗାନ୍ଧୀମାଗ୍ଥ ଅଚଳ କସେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ିକମ୍ଥଧୀ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ା ବଳରାମ ଭୂମକିାର 
ଶଶି ୁକଳାକାରଙ୍କ ଅକାଳ ବସି�ାଗ

ହସ୍ତଶଳି୍ପ ତାେକିାଭୁକ୍ତ ସହୋ ଜନଜାତ ିଚତି୍କଳା

ପ୍ରରମ ପଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ

ରାଜ୍ୟସଭାସର ବଲି୍ ...
ବଦଳ ି ରଷେତ୍ରରର ନ୍ୟାୟକି କ�ସିନଙ୍କ ପରା�ଶ୍ବ 
ଗ୍ରହଣ କରା�ବି। ଉରଲେଖର�ାଗ୍ୟ ର�, ବତ୍୍ବ�ାନ 
କରଲଜୟି� ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ରନଇ ସପୁ୍ର�ିରକାଟ୍ବ ଏବିଂ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର �ହୁା�ଁହୁ ିଁ ରହାଇଛନ୍ତ।ି ପବୂ୍ବରୁ 
କରଲଜୟି� ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ରନଇ ରକନ୍ଦ୍ର ଆଇନ�ନ୍ତ୍ରୀ 
କରିଣ ରଜିଜୁି ଟକିା ଟପି୍ପଣ୍ରୀ ରଖଥÒଲା ରବରଳ ଉପ 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଜଗଦ୍ରୀପ ଧନଖର �ଧ୍ୟ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ପରରାଷେରର ବରିରାଧ କରଛିନ୍ତ।ି ରତରବ 
ଏନରଜଏସକୁି ପଣୁଥିରର କା�୍ବ୍ୟ କରବିା ରନଇ 
ବତ୍୍ବ�ାନ ରକୌଣସ ି ର�ାଜନା ନାହ ିଁ ରବାଲ ି ରକନ୍ଦ୍ର 
�ନ୍ତ୍ରୀ ରଜିଜୁି ଗତକାଲ ି କହବିା ପରର ଆଜ ି ଏହ ି
ବଲି ରାଜ୍ୟସଭାରର ଉପସ୍ାପନ କରା�ବିା ପରର 
ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗ ରରାଚକ ର�ାଡ଼ ରନଇଛ।ି

କାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ଷମ ସହବ...
୫ ବଷ୍ବ �ଧ୍ୟରର ଏ�ବବିଏିସ ସଟି୍  ସିଂଖ୍ୟା 
ରଦଢ଼ଗଣୁା ବଢ଼଼ଛି।ି ରାଜ୍ୟରର ଏରବ ଏସସବି ି
ଓ ଏ�ରକସଜିରିର ୨୫୦ ରଲଖାଏ ଁ ସରକାର୍ରୀ 
ଏ�ବବିଏିସ ସଟି୍  ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରବରଳ 
ବାରପିଦା, ରକାରାପଟୁରର ୧୨୫ ରଲଖାଏଁ 
ସଟି୍ ରର ନା�ରଲଖା ରହଉଛ।ି ରସହପିର ି
ବଲାଙ୍ଗରି, ବାରଲଶ୍ୱର, ସନୁ୍ଦରଗଡ଼, ପରୁ୍ରୀ ଓ 
ରକନୁ୍ଦଝରରର ଶରହଟ ି ରଲଖାଏ ଁ ର�ଡକିାଲ୍  
ସଟି୍  ରହଥିିବାରବରଳ ସ�ଲ୍ପରୁର ବୁଲ୍ବାରର 
୨ଶହଟ ି ସଟିରର ଏ�ବବିଏିସ ନା�ରଲଖା 
ରହଉଛ।ି ଆସନ୍ତା ବଷ୍ବରୁ ଭବାନ୍ରୀପାଟଣା ଓ 
�ାଜପରୁ ର�ଡକିାଲ୍  କରଲଜ କା�୍ବ୍ୟଷେ� 
ରହବାକୁ ଥିବାରବରଳ ଉକ୍ତ କରଲଜରର ଶରହଟ ି
ରଲଖାଏ ଁ ସଟିରର ନା�ରଲଖା ରହବ। ଏଥିସହ 
କନ୍ଧ�ାଳ ର�ଡକିାଲ କରଲଜକୁ �ଧ୍ୟ ଖବୁ୍ ଶଘି୍ର 
କା�୍ବ୍ୟଷେ� କରବିାପାଇ ଁ ବଭିାଗ ଧ୍ୟାନ ରଦଉଛ।ି 
ରତରବ ଡଏି�ଇଟ ି କା�୍ବ୍ୟାଳୟ ପଷେରୁ �ଳିଥିିବା 
ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟ୍ରୀ, ଭବାନ୍ରୀପାଟଣା ର�ଡକିାଲ୍  
କରଲଜରର ଆସନ୍ତା ବଷ୍ବରୁ ନା�ରଲଖା ପାଇଁ 
ଜାତ୍ରୀୟ ର�ଡକିାଲ୍  କ�ସିନ(ଏନଏ�ସ)ି 
ନକିଟରର ଆରବଦନ କରବି। ଏଥିପାଇ ଁ ସସ୍ତ 
ପ୍ରକ୍ୟିା ରଶଷ ପ�୍ବ୍ୟାୟରର ପହଞ୍ଚଛି।ି ଏଥିସହ 
�ାଜପରୁ ସରକାର୍ରୀ ର�ଡକିାଲ୍  କରଲଜରର 

�ଧ୍ୟ ନା�ରଲଖା ପାଇ ଁ ‘ଏନଏ�ସ’ି ନକିଟରର 
ଆରବଦନ କରା�ବି। ରସହପିର ି କନ୍ଧ�ାଳ 
ସରକାର୍ରୀ ର�ଡକିାଲ୍  କରଲଜକୁ ତ୍ୱରତି 
କା�୍ବ୍ୟଷେ� ପାଇ ଁପଦରଷେପ ଗ୍ରହଣ କରା�ାଉଥିବା 
ସଚୂନା �ଳିଛି।ି ଚଳତି ବଷ୍ବ ରାଜ୍ୟର ୧୪୫୦ଟ ି
ସରକାର୍ରୀ ସଟିରର ଏ�ବବିଏିସ ନା�ରଲଖା 
ରହାଇଥିବାରବରଳ ଆସନ୍ତା ବଷ୍ବ ସଟି୍  ସିଂଖ୍ୟା 
ଆଉ ୨ଶହ ବୃଦ୍ଧ ିରହବ। ରସହପିର ିପ୍ରାୟ ୫୫୦ 
ପଜି ିସଟିରର �ଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ରତରବ ୨୦୨୪ ସଦୁ୍ଧା ଓଡ଼ଶିା ଡାକ୍ତର ବଳକା 
ରାଜ୍ୟ ଭାରବ ଉଭା ରହବ।

ଦୁଃଖଧୀ-ରଙି୍କଙ୍କ ପ୍ରତ.ି..
ରଖି ରଦଶବାସ୍ରୀଙ୍କ ରସବା କରବିା ପାଇଁ 
�ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରୀ ଇଫୁଙୁ୍କ ରପ୍ରରଣା ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ି
ଅବସରରର ‘୫-ଟ’ି ସଚବି ଶ୍ର୍ରୀ ପାଣ୍ଡଆିନ ଇଫୁଙୁ୍କ 
କହଥିିରଲ ର� ଗରବି ଏସ୍ ସ/ିଏସ୍ ଟ ିପଲିା�ାନଙ୍କ 
ର�ରକୌଣସ ି ପ୍ରକାର ଉର୍ତ୍ର ରବୈଷୟକି ଶଷିୋ 
ପାଇ ଁ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ର�ାଜନା 
କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିଶଷିୋ ଗ୍ରହଣ ରଷେତ୍ରରର ଏହ ିବଗ୍ବର 
ପଲିା�ାନଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ�ସ୍ତ ଆଥ ଟିକ 
ସହାୟତା ର�ାଗାଇ ରଦଉଛନ୍ତ।ି

ଏହ ି ଅବସରରର �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 
ଇଫୁ ରସଲ୍ ଫଫି ଉଠାଇବା ରବରଳ ଇଫୁଙ୍କ 
ର�ାବାଇଲଟ ିସା�ାନ୍ୟ ଭାଙ୍ଗ�ିାଇଥିବା ରଦଖିବାକୁ 
ପାଇ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରୀ ଇଫୁଙୁ୍କ ଏକ ନୂଆ ର�ାବାଇଲ 
ସହ ଏକ ପସୁ୍ତକ ଉପହାର ରଦଇଥିରଲ। �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରୀ 
ତାଙ୍କ ଘର ବଷିୟରର ପଚାରବିା ଏବିଂ ତାଙ୍କ 
ପରବିାରକୁ ଆଥ ଟିକ ସହାୟତା ରଦରବ ରବାଲ ି
ପ୍ରତଶିରୁତ ିରଦଇଥିବା ଇଫୁ ଗଣ�ାଧ୍ୟ�କୁ କହଛିନ୍ତ।ି 
ନବ୍ରୀନଙ୍କ ପର ିସରଳ ହୃଦୟର �ଣଷିଙୁ୍କ ନକିଟରର 
ପାଇ ରସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖସୁ ି ରବାଲ ି ବର୍୍ବନା କରବିା 
ରବରଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବହିଳ୍ ରହାଇପଡ଼ଥିିରଲ 
ଇଫୁ।  ସଚୂନାଥାଉକ,ି କନ୍ଧ�ାଳ ଜଲିୋ ବାଲଗିଡ଼ୁା 
ଅଞ୍ଚଳର ଗରବି ଓ ଆଦବିାସ୍ରୀ ଛାତ୍ର ଇଫୁ �ଲେକି। 
ନଜିର ପ୍ରତଭିା ଓ ଉଦ୍ୟ� ର�ାଗୁ ଁଅରନକ ପ୍ରତକୂିଳ 
ପରସି୍ତିରିର ବ ି ରସ ର�ଡକିାଲ ପଢ଼ବିା ପାଇଁ 
‘ନଟି୍ ’ରର କୃତକା�୍ବ୍ୟ ରହାଇଥିରଲ; �ାତ୍ର ଅଥ୍ବାଭାବ 
ର�ାଗ ୁତାଙ୍କର ର�ଡକିାଲ୍  ଅଧ୍ୟୟନରର ବାଧା ସଷୃ୍ଟ ି
ରହାଇଥିଲା। ଇଫୁଙ୍କ ସ�ସ୍ୟା ସମ୍କ୍ବରର ଜାଣବିା 

ପରର �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରୀ ତାଙୁ୍କ ର�ଡକିାଲ ପଢ଼ବିା ପାଇଁ 
ସହର�ାଗର ହାତ ବଢ଼ା଼ଇଥିରଲ। ପଢ଼ା଼ ପାଇଁ 
ଆବଶ୍ୟକ ସ�ସ୍ତ ଖର୍୍ବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ 
କରରିବ ରବାଲ ି ରଘାଷଣା କରବିା ସହ ପ୍ରଥ� 
ବଷ୍ବର ପଢ଼ା଼ ଖର୍୍ବ ବାବଦ ପ୍ରାୟ ୬୩ ହଜାର ଟଙ୍କା 
ଅନୁର�ାଦନ କରଥିିରଲ।

ଚହି୍ନଟ ସହୋ...
�ଶି୍ର ଏହା ପବୂ୍ବରୁ �ଧ୍ୟ ସ୍ତନ କକ୍ବଟ ପାଇ ଁ ଦାୟ୍ରୀ 
ଥିବା ଏକ ନୂଆ ଜନି୍ କୁ ଚହି୍ନଟ କରଥିିରଲ। ସମ୍ପ୍ରତ ି
ଏହ ି ଜନି୍ ର ଉପଚାର ପାଇ ଁ ଡଃ �ଶି୍ରଙ୍କ ଟମି୍  
ଆଇଏଲ୍ ଏସ୍ ରର ଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଉପରର କା� 
କରୁଛନ୍ତ।ି ଏଥିପାଇ ଁ ସରକାର୍ରୀ ଅନୁଦାନ �ଳି ି
ସାରଛି।ି ରତରବ ସମ୍ପ୍ରତ ି ନୂଆ ରପ୍ରାଟନି୍  ଚହି୍ନଟ 
ରହାଇଥିବାରୁ ତାହା ଉପରର ଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ପାଇଁ 
କା� ଚାଲଛି।ି ଏ ସମ୍କ୍ବରର ଡଃ �ଶି୍ର କହଛିନ୍ତ,ି 
ପବୂ୍ବରୁ ଅରଙ୍କା ରପ୍ରାଟନି୍  ଅବା କକ୍ବଟ ସଷୃ୍ଟକିାର୍ରୀ 
ଜନି୍  ଚହି୍ନଟ ରହାଇଥିଲା। ରତରବ ବଶି୍ୱରର ପ୍ରଥ� 
ଥର ପାଇର୍ ଆର� ଜ-ିରପ୍ରାଟନି୍ -କପଲୁଡ୍  
ରରିସରପା୍ର (ଜପିଆିର-୧୪୧) ଚହି୍ନଟ ରହାଇଛ।ି 
�ାଇସ୍ , ଚପି୍  କ୍ୟାମ୍  ସର�ତ ବଭିନି୍ନ ର�ଡଲ୍ ରର 
ପର୍ରୀଷୋ କରବିା ପରର ଏହା �ାନବ ପାଇ ଁ ଏକ 
ଷେତକିାରକ ଜନି୍  ରବାଲ ିପ୍ର�ାଣତି ରହାଇସାରଛି।ି 
ପବୂ୍ବରୁ ସ୍ତନ କକ୍ବଟ ରରାଗ୍ରୀଙ୍କ ଶର୍ରୀରରର ଏହ ି
ରପ୍ରାଟନି ରହଆିସଛି।ି କନୁି୍ତ ଏହା ଏକ ଷେତକିାରକ 
ରପ୍ରାଟନି୍  ରବାଲ ିପ୍ର�ାଣତି ରହାଇ ନ ଥିବାରୁ ଏହାର 
ଉପଚାର ପାଇ ଁଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା�ାଇ ନଥିଲା। 
ଫଳରର ରରାଗ୍ରୀ ଶର୍ରୀରରର ଏହା ସକ୍ୟି ରହ ି
ତାଙୁ୍କ ଦନିକୁ ଦନି କକ୍ବଟ ଗ୍ରସ୍ତ କର ି ଚାଲଥିାଏ। 
ଦ୍ରୀଘ୍ବ ଦନିର ଗରବଷଣା ପରର ଜପିଆିର-୧୪୧ର 
ଭୟବହତା ସଷ୍ଟ କରା�ାଇଛ।ି ରତଣ ୁ ନଦି୍ଟିଷ୍ଟ 
ଭାରବ ଏହ ିରପ୍ରାଟନି୍ କୁ ପ୍ରତରିରାଧ କରପିାରୁ ଥିବା 
ଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ପାଇ ଁ ଆର� ଉଦ୍ୟ� ଚଳାଇଛୁ 
ରବାଲ ି ଡଃ �ଶି୍ର କହଛିନ୍ତ।ି ଗରବଷଣା ଟମି୍ ର 
�ଖୁ୍ୟ ର�ାନାଲସିା ପରଜିା କହଛିନ୍ତ,ି ରରାଗର 
ନଦିାନ ପବୂ୍ବରୁ ତାହାର କାରଣ ଜାଣବିା ଜରୁର୍ରୀ। 
ଏହ ିକ୍�ରର ସ୍ତନ କକ୍ବଟ ରରାଗ୍ରୀଙ୍କ ଠାରର ରଦଖା 
�ାଉଥିବା ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ଷେତକିାରକ ରପ୍ରାଟନି୍  
ସମ୍କ୍ବରର ଜାଣବିା ପାଇ ଁ ଆର� ଗରବଷଣା 
ଚଳାଇଥିଲୁ ଏବିଂ ରଶଷରର ଆ�କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା 

�ଳିଛି।ି �ଦ ି ଏଥିପାଇ ଁ ଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଉଛ ି ତା ରହରଲ 
ସ୍ତନ କକ୍ବଟ ରରାଗ୍ରୀଙ୍କ ଚକିତି୍ା ବହୁତ ସରଳ ରହାଇପାରବି। 
ରଲାକଙୁ୍କ ନୂଆ ଜ୍ରୀବନ �ଳିବି ରବାଲ ିରସ କହଛିନ୍ତ।ି

ସସବା ସହଉ...
ଉନ୍ନୟନ�ଳୂକ କା�୍ବ୍ୟକୁ ରଲାରକ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ।ି 
�ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତୁ୍ଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତତି୍ୱ ଏବିଂ ଭାବ�ୂ ଟ୍ ତ୍ଟିକୁ ରଲାରକ 
ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ।ି ରତଣ ୁ ପଦ୍ମପରୁରର ବଷ୍ବାଙ୍କର ବଜିୟ 
ସମ୍ାବନା ରଢ଼ର ଅଧିକ ଥିଲା ଆଉ �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମପରୁ ଗସ୍ତ 
କରବିା ପରର ବଜିୟ ସନୁଶି୍ତି ରହାଇ�ାଇଥିଲା। ବରିଜପକୁି 
ସ�ାରଲାଚନା କର ି ଶ୍ର୍ରୀ ସିିଂ କହଥିିରଲ ର� ପଶ୍�ି ଓଡ଼ଶିାରୁ 
ସବ୍ବାଧିକ ବରିଜପ ି ସାିଂସଦ ନବି୍ବାଚତି ରହାଇଥିରଲ। କନୁି୍ତ 
ନବି୍ବାଚନ ପରର ରଲାକଙୁ୍କ ଧରାଛୁଆଁ ରଦରଲ ନାହ ିଁ। ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ପାଳନ କରଲ ନାହ ିଁ। କରରାନା �ହା�ାର୍ରୀରର ବରିଜପ ି
ସାିଂସଦଙ୍କ �ହୁ ଁରଦଖିବାକୁ �ଳିଲିା ନାହ ିଁ। ପଦ୍ମପରୁ ଫଳାପଳ 
୨୦୨୪ ନବି୍ବାଚନରର ପ୍ରତଫିଳତି ରହବ ଆଉ ବରିଜଡ ି୧୨୫ରୁ 
ଅଧିକ ଆସନ ପାଇବ। ରକବଳ ପଶ୍�ି ଓଡ଼ଶିାରର ବରିଜଡ ି
୩୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇବ। ବରିଜଡରି ସାିଂସଦଙ୍କ ସିଂଖ୍ୟା 
�ଧ୍ୟ ପବୂ୍ବାରପଷୋ ରଢ଼ର ବଢ଼଼ବି ରବାଲ ି ଶ୍ର୍ରୀ ସିିଂ କହଥିିରଲ। 
ଆଜ ିନବ୍ରୀନ ନବିାସରର ବଷ୍ବାଙ୍କ ସହତି ବରଷି୍ ରନତା ପ୍ରସନ୍ନ 
ଆଚା�୍ବ୍ୟ, �ନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନ ି ସାହୁ, ରନେହାଙ୍ଗନି୍ରୀ ଛୁରଆି, ର୍ରୀତା 
ସାହୁ, କଳରିକଶ ନାରାୟଣ ସିିଂରଦଓ, ପ୍ରତାପ ରଜନା, ଅତନୁ 
ସବ୍ୟସାଚ୍ରୀ ନାୟକ, ରବ୍ୟା�ରକଶ ରାଏ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, 
ରଦବ୍ରୀ ରଞ୍ନ ତ୍ରପିାଠ୍ରୀ ପ୍ର�ଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ନବ୍ରୀନ ନବିାସ 
ଭତିରର ଓ ବାହାରର ବହୁ ସିଂଖ୍ୟକ ବରିଜଡ ିକ�୍ବ୍ରୀ ଏବିଂ ଜନତା 
ରୁଣ୍ଡ ରହାଇଥିରଲ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୯।୧୨ (ସମସି): ରାଜ୍ୟରର 
ରଗା�ହଷିାଦଙି୍କଠାରର ରଦଖା ରଦଇଥିବା 
ଚ�୍ବବଣି୍ଡ ି ରରାଗ ନୟିନ୍ତଣାଧ୍ରୀନ ଅଛ।ି ଏହା 
ର�ପର ି ନବ୍ୟାରପ ରସଥିପାଇ ଁ ସ�ସ୍ତ ପ୍ରକାର 
ପ୍ରତରିଷଧକ�ଳୂକ ପଦରଷେପ ଓ ଚକିତି୍ା 
ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ରହଣ କରା�ାଉଛ ିରବାଲ ିକୃଷ ିଓ କୃଷ ି
ସଶକ୍ତକିରଣ, �ତ୍୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣ୍ରୀସମ୍ଦ ବକିାଶ �ନ୍ତ୍ରୀ 
ରରଣନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇ ଁକହଛିନ୍ତ।ି ଆରୟାଜତି ଏକ 
ରବୈଠକରର �ନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀସ୍ୱାଇ ଁରାଜ୍ୟରର ଚ�୍ବବଣି୍ଡ ି
ରରାଗର ସ୍ତି ି ସମ୍କ୍ବରର ସ�୍ରୀଷୋ କରବିା 
ଅବସରରର ରଗା�ହଷିାଦଙି୍କ ଟ୍ରୀକାକରଣକୁ 
�ଦୁ୍ଧକାଳ୍ରୀନ ଭତି୍ରିର କରବିା ପାଇ ଁ ନରିଦ୍୍ବଶ 
ରଦଇଛନ୍ତ।ି ଏଥି ସହ ଚ�୍ବବଣି୍ଡ ିରରାଗ ର�ପର ି
ରଗାଟଏି ଜଲିୋରୁ ଅନ୍ୟ ଜଲିୋକୁ ଏବିଂ ରଗାଟଏି 
ବ୍ଲକରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକକୁ ନବ୍ୟାରପ , ରସଥିରନଇ 
ରରାଗ ରଦଖା�ାଉଥିବା ସ୍ାନର ସଠକି 

ନରୂିପଣ କରା�ାଇ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ା ଗ୍ରହଣ 
ପାଇ ଁ ନରିଦ୍୍ବଶ ରଦଇଛନ୍ତ।ି ପ୍ରତ ି ଜଲିୋ ସଦର 
�ହକୁ�ାରର କରଣରୋଲ୍  ରୁମ୍  ରଖାଲା�ବିା ସହ 
ଚ�୍ବବଣି୍ଡ ିରରାଗ ସମ୍କଟିତ ସ�ସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସିଂଗ୍ରହ 
କର ି ବଭିାଗକୁ ନୟି�ତି ରପ୍ରରଣ କରା�ବି। 

ସ୍ାନ୍ରୀୟ ସ୍ତିକୁି ବଚିାରକୁ ରନଇ ପ୍ରତରିଷଧକ 
ଓ ଚକିତି୍ା ବ୍ୟବସ୍ା କରା�ବି। ରସହଭିଳ ି
ସାଧାରଣରର ଏରନଇ ବ୍ୟାପକ ସରଚତନତା 
ସଷୃ୍ଟ ି କରା�ବିା ଦରକାର। ଆନ�ିଲ୍  
ରହଲ୍ପଲାଇନ୍  ର�ାରଗ ପଶପୁାଳକ�ାରନ 
ପ୍ରାଣ୍ରୀସମ୍ଦ ବକିାଶ �ନ୍ତାଳୟର ଚକିତି୍ା 

ଟମି୍  ସହ ର�ାଗାର�ାଗ କରପିାରରିବ ରବାଲ ି
�ନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟପଷେରର ରବୈଠକରର 
ବଭିାଗର କ�ଶିନର ତଥା ଶାସନ ସଚବି 
ସରୁରଶ କୁ�ାର ବରଷି୍ କହଛିନ୍ତ ି ର� ରଷେତ୍ର 
ଅଧିକାର୍ରୀ�ାରନ ନୟି�ତି ରଷେତ୍ର ପରଦିଶ୍ବନ 
କରୁଛନ୍ତ।ି ରଗାପାଳକ�ାନଙୁ୍କ ରଭଟ ିସରଚତନ 
କରା�ାଉଛ।ି ବରିଶଷ କର ିଏହ ିରରାଗ କଭିଳ ି
ନବ୍ୟାରପ ରସରନଇ ପରୁା ବଭିାଗ ସରଚତନ 
ରହଛି।ି ରବୈଠକରର ପ୍ରାଣ୍ରୀପାଳନ ଓ ଚକିତି୍ା 
ନରିଦ୍୍ବଶାଳୟର ନରିଦ୍୍ବଶକ ଡ. ରୟଦୁଲୋ 
ବଜିୟ ଚ�୍ବବଣି୍ଡ ି ସମ୍କଟିତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ାପତି 
କରଥିିରଲ। �ନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ର୍ରୀସ୍ୱାଇ ଁ ଭଚୁ୍ବଆଲ୍  ର�ାରଗ 
ରବୈଠକରର ଅିଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବା �ଖୁ୍ୟ ଜଲିୋ 
ପ୍ରାଣ୍ରୀଚକିତି୍ା ଅଧିକାର୍ରୀଙୁ୍କ ଜଲିୋର ସ୍ତି ି ଓ 
ରରାଗ ନୟିନ୍ତଣ ବ୍ୟବସ୍ାକତୁ ତ୍ୱରାନ୍ତି କରବିା 
ପାଇ ଁନରିଦ୍୍ବଶ ରଦଇଥିରଲ।

ନ�ିନ୍ତ୍ରଣସର ସଗାମହରିାଦଙି୍କ ଚମ୍ଥବଣି୍ ିସରାଗ

ପ୍ରତ ିଜଲି୍ାସର କାଯ୍ଥ୍ୟକ୍ଷମ ନ�ିନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ 
ଯଦୁ୍ଧକାଳଧୀନ ଭତି୍ସିର ଟଧୀକାକରଣ 
ସାରବିାକୁ ମନ୍ତ୍ରଧୀଙ୍କ ନସିଦ୍୍ଥଶ

ଭୁବନେଶ୍ବର, ୯।୧୨(ସମସି): ଭାରତ୍ରୀୟ 
ପ୍ରଶାସନକି ରସବା ପର୍ରୀଷୋରର ଓଡ଼ଆି 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀଙୁ୍କ କଭିଳ ି ଅଧିକ ସଫଳତା 
�ଳିବି ରସଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ରପ୍ରାତ୍ାହନ ରଦଉଛନ୍ତ।ି ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍କ 
ରଗାପବନୁ୍ଧ ପ୍ରଶାସନକି ଏକାରଡ଼�୍ରୀ 
ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ ଉଦ୍ୟ�  ଆରମ୍ 
କରା�ାଇଛ ି।  ଚଳତି ୨୦୨୨ ବଷ୍ବ  ସଭଲି୍ 
ସଭଟିରସସ୍ ର�ନ୍ ପର୍ରୀଷୋରର କୃତକା�୍ବ୍ୟ 
ରହାଇଥିବା ଓଡ଼ଆି �ବୁକ�ବୁତ୍ରୀ�ାନଙୁ୍କ 
ପରବତ୍୍ବ୍ରୀ ପ�୍ବ୍ୟାୟ ପର୍ରୀଷୋ ନ�ିରନ୍ତ  
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ପାଇଁ  ପରା�ଶ୍ବ ରଦବାକୁ ଏକ 
ସ୍ୱତନ୍ତ ରସଲ୍ ରଖାଲା�ାଇଛ।ି ଏଥିପାଇଁ  

ଅନ୍ ଲାଇନ ରରଜରିଷ୍ଟ୍ରସନ ବ୍ୟବସ୍ା 
କରା�ାଇଛ।ି ସଭିଲି୍ ସଭଟିରସସ୍ ର�ନ୍ 
ପର୍ରୀଷୋରର କୃତକା�୍ବ୍ୟ ରହାଇଥିବା 
ଏବିଂ ରଗାପବନୁ୍ଧ ଏକାରଡ଼�୍ରୀର 
ସହାୟତା ରନବାକୁ ଇଛୁକଥିବା ଆଶାୟ୍ରୀ 
ପ୍ରାଥ୍ବ୍ରୀ�ାରନ ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରଖି  ସଦୁ୍ଧା 
atiodisha@gmail.com ରର 
ନଜି ନଜି ଇର�ଲ୍ ରୁ  ଅନୁରରାଧ ପତ୍ର 
ପଠାଇବାକୁ ଏକାରଡ�୍ରୀ ପଷେରୁ ସଚୂନା 
ଦଆି�ାଇଛ।ି ଇଛୁକ ପ୍ରାଥ୍ବ୍ରୀ�ାନଙ୍କଠାରୁ 
ଆଗ୍ରହ ପତ୍ର �ଳିବିା ପରର ଏକାରଡ଼�୍ରୀ 
ତରଫରୁ ରସ�ାନଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ର�ାଗାର�ାଗ 
କରା�ାଇ ପରବତ୍୍ବ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ା କରା�ବି।

ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ାସର ରାଜ୍ୟର େଫଳତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାେ

ସଗାପବନୁ୍ ପ୍ରଶାସନକି ଏକାସେମଧୀ 
ପକ୍ଷରୁ ସଖାେେିା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସସଲ୍



ଶନବିାର
୧୦ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨୧୦ ବଶି୍ବ ବାଣଜି୍ୟ

www. sakalaepaper.comସତ୍ୟ, ସସବା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୁଇ ବର୍ଥ...

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 82.25 l &ûCŠ 100.95
l dêùeû 87.59 l ùd^þ 0.60

l iê^û : 49,750 (ଭୁବନେଶ୍ବର)
l eê&û : 68,500 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  62,181.00
l ^ò`Öò  18,496.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

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

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୯ା୧୨(ଏନେେ୍)ି

ପରବିେଶ ଅନୁକୂଳ ଯାନୋହାନ ଚଳାଚଳକୁ ଗରୁୁତ୍ବ 
ବେଇ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବେଶବର ବେୈେୁୟୁତକି ୋ 
ଇବେକ୍ ଟ୍କି୍  ଯାନ(ଇଭ)ି େୟୁେହାରକୁ ପ୍ରତ୍ାହତି 
କରୁଛନ୍।ି ସମ୍ପ୍ରତ ି ବେଶବର େକି୍ ି ବହଉଥୋ ବ�ାଟ 
ଗାଡରି ୧.୭% ବହଉଛ ି ଇବେକ୍ ଟ୍କି୍  ଯାନ। ୨୦୩୦ 
ସଦୁ୍ା ବେଶର ଅବଟା ଶଳି୍ପବର ଇବେକ୍ ଟ୍କି୍  ଯାନର ଅଂଶ 
୩୦%ବର ପହଞ୍ାଇୋକୁ ସରକାର େକ୍ୟୁ ରଖଛନ୍।ି 
ଏଭଳ ିସ�ୟବର ଆଉ ଏକ ଖରାପ ଖେର ଆସଛି ିଯାହା 
ଅାଗା�ୀ େନିବର ଇବେକ୍ ଟ୍କି୍  ଯାନ କଣିେିାକୁ ଚାହୁଁଥୋ 
ବୋକଙ୍କ ବହାସ୍  ଉଡାଇବେେ। ଆଗା�ୀ େନିବର ଆହୁର ି
�ହଙ୍ା ବହେ ଇବେକ୍ ଟ୍କି୍  ଯାନ �େୂୟୁ। ଇବେକ୍ ଟ୍କି୍  
ଗାଡ଼ବିର େୟୁେହାର କରାଯାଉଥୋ େୟୁାବଟରୀ �େୂୟୁବର 
େୃଦ୍ ଏହାର �ଖୁୟୁ କାରଣ। ସାରା େଶି୍ବବର େର୍ତ୍ତ�ାନ 
େଥିÒୟମ୍  ଆୟନ୍  େୟୁାବଟରୀ �େୂୟୁବର ଅବହତୁକ େୃଦ୍ 

ଘଟଥିୋରୁ ବେଶବର ବେଶବର ଇବେକ୍ ଟ୍କି୍  ଯାନ 
ନ�ିତ୍ତାଣ �ହଙ୍ା ବହୋକୁ ଯାଉଛ।ି ଏପରକି ି ବେଶବର 
ଏହ ିେଥିÒୟମ୍  ଆୟନ୍  େୟୁାବଟରୀ �େୂୟୁବର ୬୦ ପ୍ରତଶିତ 
ପଯତ୍ତୟୁନ୍ େୃହତ୍  େୃଦ୍ ଘଟଛି।ି ଏହାର ପ୍ରଭାେବର ଆଗା�ୀ 
େନିବର ବେଶବର ଇବେକ୍ ଟ୍କି୍  ଯାନ �ହଙ୍ା ବହେ। େର 
େୃଦ୍ ପବର ପେୂତ୍ତରୁ  ୧୨,୯୦୦ ଟଙ୍କାର େୟୁାବଟରୀର �େୂୟୁ 
୧୮,୯୦୦ ଟଙ୍କା ବହାଇଯେି।

େ୍ଲମ୍ େଗତ୍ତ ରବିପାଟତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, େଶି୍ବବର େର୍ତ୍ତ�ାନ 
େଥିÒୟମ୍  ଆୟନ୍  େୟୁାବଟରୀର ଚାହେିା ୭% େଢ଼ଛି।ି 
େଭିନି୍ନ ସ୍ାନବର ଇଭଗିଡୁକିବର ନଆିଁ ୋଗେିଯେିା ଭଳ ି
ଘଟଣା ଘଟପିାବର ବେଶବର େୟୁାବଟରୀ ସ�୍ବନ୍ୀତ ନୟି� 
ବେଶ କଡ଼ାକଡ ି କରେିଆିଯାଇଛ।ି ଚଳତି�ାସ ପବର 
େୟୁାବଟରୀ ପରୀକ୍ା ପାଇଁ ଏଆଇଏସ୍  ୧୫୬  ଷ୍ାଣ୍ାଡତ୍ତ 

ୋ �ାନକ ୋଗ ୁକରାଯେି। ଏହାେୟୁତୀତ େୟୁାବଟରୀବର 
େୟୁେହୃତ େଏିମ୍ଏସ୍ ଏେଂ ଆଇସ ି ଭଳ ି ବକବତକ 
ଇବେକ୍ ବଟ୍ାନକି୍ସ ଯନ୍ାଂଶ ଓ ବସଥÒବର  ୋଗଥୁୋ କଛି ି 
ଖଣଜି ପୋଥତ୍ତର �େୂୟୁବର େର୍ତ୍ତ�ାନ େୃଦ୍ ି ଘଟଛି।ି ଏହ ି
କାରଣରୁ ଗତେରତ୍ତ ଘବରାଇ େଜାରବର କବିୋୱାଟ ପ୍ରତ ି
୧୧,୭୦୦ରୁ ୧୨,୯୦୦ ଟଙ୍କା ପଯତ୍ତୟୁନ୍ େୟୁାବଟରୀ �େୂୟୁ 
୧୪,୮୦୦ ରୁ ୧୮,୯୦୦ ଟଙ୍କାକୁ େୃଦ୍ ିଘଟେି। େୟୁାବଟରୀ 
�େୂୟୁ େୃଦ୍ ି ବହତୁ ବେଶବର ବେୈେୁୟୁତକି ଯାନ �େୂୟୁ 
୭.୧୦% ଯାଏ େୃଦ୍ ି ବହାଇପାବର। ଅବଟାବ�ାୋଇଲ୍ 
ବକ୍ତ୍ରର େବିଶରଜ୍ଞ ସଞ୍ୀେ ଗଗତ୍ତ କହଛିନ୍ ିବଯ େୟୁୟେହୁଳ 
େୟୁାବଟରୀ କାରଣରୁ ବେୈେୁୟୁତକି ଯାନ ନ�ିତ୍ତାତା 
େବିଶରକର ିେୁଇଚକଆି କମ୍ାନୀଗଡୁକିର ଉତ୍ାେନ ଖର୍ତ୍ତ 
୧୫% ପଯତ୍ତୟୁନ୍ େୃଦ୍ ି ଘଟଛି।ି ଏଠାବର ସଚୂନାବଯାଗୟୁ 

ବଯ, ବଗାଟଏି ଇଭବିର େୟୁାବଟରୀ �େୂୟୁ ଏହାର ଗାଡ଼ ି
�େୂୟୁର 45-50 ପ୍ରତଶିତ। ଅେଶୟୁ, ଚାହେିାବର ହ୍ାସ 
ବହତୁ ଇଭ ି ନ�ିତ୍ତାତା ଗ୍ାହକଙ୍କ ଉପବର ନ�ିତ୍ତାଣର ସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ 
ଭାର ଛାଡବିେୋକୁ ଚାହଁୁନାହାନ୍।ି ବତବେ ଏହା ସବର୍୍ବ େ ି
ଇଭ ି�େୂୟୁବର  ୭ ରୁ ୧୦ ପ୍ରତଶିତ େୃଦ୍ ିକରେିାକୁ ଏବେ 
ନ�ିତ୍ତାତା ୋଧ୍ୟ। ଏହ ି କାରଣରୁ ଆସନ୍ାେରତ୍ତ େଜାରବର 
ଇଭ ି�ହଙ୍ା ବହାଇପାବର।

ଇଭ ି ୋଦ୍  ଆସନ୍ାେରତ୍ତଠାରୁ ବେଶବର ବପବଟ୍ାେ-
ଡବିଜେ କାରର �େୂୟୁ �ଧ୍ୟ େୃଦ୍ ି ଘଟେିାକୁ ଯାଉଛ।ି 
ଏହାପେୂତ୍ତରୁ �ାରୁତ-ିସଜୁୁକ,ି ଟାଟା ବ�ାଟସତ୍ତ, ଏ�ଜ ି
ବ�ାଟସତ୍ତ, ବରବନା, �ସସିଡଜି୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଏେଂ ଅଡ ି ଭଳ ି
କମ୍ାନୀ ଜାନୁଆରୀରୁ ବସ�ାନଙ୍କର ସ�ସ୍ତ �ବଡେର କାର 
�େୂୟୁ ୫-୧୫% ଯାଏ େୃଦ୍ ିକରେିାକୁ ବଘାରଣା କରଛିନ୍।ି

ବ୍ାସେରୀ ମଲୂ୍ସର ୬୦% ବୃଦ୍ଧ

ଆସନ୍ାବର୍ଥରୁ ଇସେକ୍ ଟ୍ ରିକ୍  ଯାନ ମହଙ୍ା
ମେୂ୍ୟ ୧୦% ଯାଏ ବଢ଼ରିପାସର
୧୨,୯୦୦ ଟଙ୍ାର ବ୍ୟାସଟରୀ 

ମେୂ୍ୟ ୧୮,୯୦୦ ସହବ
ବ୍ୟାସଟରୀ ଯନ୍ାରାଂଶ ମେୂ୍ୟ ବ ରି ବଢ଼ରିଛ ରି

େ ରିଥିୟମ୍, ସ�ାବାେ୍ଟ, ନ ରିସ�ଲ୍ ପର ରି ଖଣ ରିଜ ପଦାର୍ଥ ମେୂ୍ୟସର ବୃଦ୍ଧ
ଚାଇନାସର େକ୍ ଡାଉନ୍  ସଯାଗାଣ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛ ରି

ସଦଶସର ବ୍ୟାସଟରୀ ପରୀକ୍ଷଣର �ସ�ାର ନ ରିୟମ �ାଯ୍ଥ୍ୟ�ାରୀ 
ବ୍ୟାସଟରୀସର ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ାରାଂଶର ମେୂ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ରି

୪ଟ ରି �ାରଣରୁ ଘସରାଇ ବଜାରସର ଇଭରି ବ୍ୟାସଟରୀ ମହଙ୍ା ସହବ

ୱାଶଂିଟନ୍,୯ା୧୨(ଏନେେ୍)ି

ଟ୍ବଟିରର ନୂଆ �ାେକି ଏେନ୍ �ସ୍କ 
ଏହାର ବସାସଆିେ ପ୍ାଟଫ�ତ୍ତରୁ େକ୍ 
େକ୍ ନଷି୍କୟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହଟାଇୋ 
ବନଇ ବଘାରଣା କରଛିନ୍।ି �ସ୍କ 
ଟ୍ବଟି୍ ବର ବେଖିଛନ୍ ି ବଯ, ଟ୍ବଟିର ଖବୁ୍ 
ଶୀଘ୍ର ୧.୫ େେିୟିନ (୧୫୦ ବକାଟ)ି 
ଆକାଉଣ୍ଟର ବନମ୍  ବପେସ୍  ୋ ନା� 
ରହଥିୋ  ସ୍ାନକୁ �କୁ୍ତ କରେିା ଆରମ୍ଭ 

କରେି। ଅଥତ୍ତାତ୍  କମ୍ାନୀ ନଷି୍ପୟି 
ରହଥିୋ ବେଢ଼ଶହ ବକାଟ ିଆକାଉଣ୍ଟକୁ 
ହଟାଇବେେ। ଟ୍ବଟିର ହାସେ କରେିା 
ପରଠାରୁ �ସ୍କ  �ସ୍କ କମ୍ାନୀବର 
ଅବନକ ପରେିର୍ତ୍ତନ ଘଟାଉଛନ୍।ି 

ସପେସ୍ �ମ ରିବ  � ରିନୁ୍ ୟଜୁର 
ସବସ୍  ହ୍ାସ ପାଇବ 

�ସ୍କଙ୍କର ଏହ ି ନଷି୍ପର୍ ି ବସହ ି
ୟଜୁର�ାନଙୁ୍କ ଉପକୃତ କରେି 

ବଯଉଁ�ାବନ ଏକ ନରି୍ଦସିଷ୍ ୟଜୁର 
ନା� ଚାହୁଁଛନ୍ ି କନୁି୍ ଏହାକୁ 
ପାଇୋବର ଅସ�ଥତ୍ତ କାରଣ 
ବକହ ି ଏହାକୁ ବନଇସାରଛିନ୍।ି 
ଏ�ତିକୁି ବସହ ି ସେୁ ୟଜୁର ନା�କୁ 
ବନୋ ପବର ବକହ ି େୟୁେହାର 
କରୁନାହାଁନ୍।ି �ସ୍କଙ୍କର ଏହ ି
ପେବକ୍ପ ଦ୍ାରା ବପେସ୍ ଖାେ ିବହେ, 
କନୁି୍ ଏହା ଟ୍ବଟିରର ୟଜୁର୍ ବେସ୍ ବର 
ବଢ଼ର  ହ୍ାସ ଘଟାଇେ।   

ଟ୍ ରିଟର ହଟାଇବ ସଦଢ଼ଶହ ସ�ାଟ ରି ଆ�ାଉଣ୍ଟ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରତ୍ତ୍ନ୍ତ େ୍େିରସର କରାରାଇଥବା 

ସକସ�ାେ ିବଡ଼ ପରବିର୍ତ୍ତନ 
 ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟବିା ପାଇଁ ପ୍ାୟ ଅନଦ୍ଚ୍ଚକ

କରଚ୍ଚଚାରଲୀଙୁ୍ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛ।ି
ପେୁଃେରିଚ୍ଚାଣ ପନର ରସ୍କ କହଥିିନେ ନଯ
ନଯନେନବନେ କମ୍ାେଲୀ ନଦୈେକି ୪ େୟିେୁ
ଡୋର୍(୩୨.୭୭ନକାଟିଟଙ୍ା)ହରାଉଛ,ି
ନେନେନବନେକରଚ୍ଚଚାରଲୀଙୁ୍ଛନଟଇକରବିା
ଛଡାଆରରନକୌଣେିବକିଳ୍ପୋହ ିଁ।
ରସ୍କେକିଟନରକଛିିନଦଶନରଟ୍ଟିରବ୍ ଲୁେବସ୍କକ୍ପିେନ୍ରଶଭୁାରମ୍ଭକରଛିନ୍।ି

ଯଦି ନୋକରାନେ ଏହାକୁ କଣିନ୍ି ୋହ ିଁ, ନେନବ ନେରାନେ ନେରାେଙ୍ର
ଯାଞ୍ଚନହାଇଥିବାନଚକ୍ରାକଚ୍ଚହରାଇନବ।ନେନବେକେିଆକାଉଣ୍ଟେଂଖ୍ା
ବଢ଼ବିାପନରଏହିେବସ୍କକ୍ପିେନ୍ବନ୍ଦରଖାଯାଇଛ।ି
 କମ୍ାେଲୀ ପ୍େଦିେି ୩୨ ନକାଟି କ୍ଷେି କରୁଛ।ି ଏନବ େୂେେ ରନଡେ

େରଆିନର ରସ୍କ ରାେସ୍ୱ ବୃଦ୍ି କରବିାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍।ି ରସ୍କ ଟ୍ଟିରକୁ ୪୪
ବେିୟିେଡୋରନରକଣିଛିନ୍।ିଟ୍ଟିରଉପନରବର୍ଚ୍ଚରାେବହୁେଋଣରହଛି।ି

  �ଟ ରିବ ନ ରିଷ୍କ ରିୟ ଅା�ାଉଣ୍ଟ:ମସ୍କ
  ବ ରିଶ୍ସର ରହ ରିଛନ୍ରି ୨୨ ସ�ାଟ ରି ୟଜୁର
  ସପେସ୍  ଖାେରି �ର ରିବ �ମ୍ାନୀ
  �ମ ରିବ ଟ୍ ରିଟରର ୟଜୁର ସବସ୍ 

ସନ୍ ସାଇନ୍  ହପେ ରିଟାେସର ବ ରିରଳ ଅସତ୍ାପଚାର 

ବ୍ୟାଙ୍ ବଢ଼ାଇସେ ଗହୃ ଋଣ ସଧୁ ହାର 

ଜୀ ସାର୍ଥ� ଫରିେ୍ମସର ନୂଆ ସ ରିସନମା 
‘ସପାେରିସ୍ ବାବୁ’ର ଅଡରିଓ ର ରିେ ରିଜ୍ 

ଭୁବନେଶ୍ବର,୯ା୧୨(େରେି): ଗରୁୁୋର ସନ୍ୟୁାବର 
ଜୀ-ସାଥତ୍ତକ ଫିେ୍ମସ ର ନୂଆ ଚଳର୍ତି୍ର ‘ବପାେସି 
ୋେୁ‘ର ଅଡଓି ରେିଜି୍ ବହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ଚଳର୍ତି୍ରବର ଥିୋ ତନିଟି ି ଯାକ ଗୀତ ବ୍ାତା ଙ୍କ 
�ନକୁ ଛୁଇଁୋ ଭଳ ି ବହାଇଛ।ି ୧୧ ଡ଼ବିସ�୍ବର 
ସନ୍ୟୁା ୬ ଟା ୩୦ବର ରେିଜି୍  ବହୋକୁ ଯାଉଛ ି
ନୂଆ ଓଡ଼ଆି ଚଳର୍ତି୍ର ‘ବପାେସି୍ ୋେୁ’। �ନଛୁଆଁ 
ଗୀତ ସାଙ୍କୁ ଜେରେସ୍ତ ଡ୍ା�ା ଓ କବ�ଡବିର 
ଭରପରୂ ଏହ ି ଚଳର୍ତି୍ରଟ ି େଶତ୍ତକଙୁ୍କ ଭରପରୁ 
�ବନାରଞ୍ନ ବେେ ବୋେ ି ‘ବପାେସି୍ ୋେୁ’ ଟମି୍ 
ପକ୍ରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି ଅଜୟ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରବଯାଜନା 
ଓ ବଶୈବଳନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିାଙ୍କ ନବିର୍ଦତ୍ତଶନାବର ନ�ିସିତ 
ଏହ ି ଚଳର୍ତି୍ରର କାହାଣୀ ବେଖିଛନ୍ ି ଡ. ରଜନୀ 

ରଞ୍ନ। ଏଥିବର ସୟୂତ୍ତୟୁ �ହାପାତ୍ର ଗୀତ ରଚନା 
କରଛିନ୍ ି ଏେଂ ଗଡୁ୍ େ ି ରଥ ସଙ୍ୀତ ନବିର୍ଦତ୍ତଶନା 
ବେଇଛନ୍।ି ଏଥବର କଣ୍ଠୋନ କରଛିନ୍ ି େପି୍ା, 
କୁେେୀପ, ବଜୟୁାତ�ିତ୍ତୟୀ ଓ ଶଶାଙ୍କ। ଚୁେେୁେ ି
ନାୟକିା ସାୟେ ଓ ହୟୁାଣ୍ସମ୍ ନାୟକ ଶଭୁାଶରି 
ଓରଫ �ଣ୍ଟ ୁ ଏଥିବର ପ୍ର�ଖୁ ଭୂ�କିାବର ଅଭନିୟ 
କରଛିନ୍।ି ଜୀ- ସାଥତ୍ତକର ଅବନକ ସଫଳ ଚଳର୍ତି୍ର 
ପର ି ଏହ ି ଚଳର୍ତି୍ରଟ ି �ଧ୍ୟ େଶତ୍ତକଙୁ୍କ େବି�ାହତି 
କରେି  ବୋେ ି ଜୀ-ସାଥତ୍ତକ ଚୟୁାବନଲ୍ �ଖୁୟୁ 
ପ୍ରତୀକ ସଲି୍ କହଛିନ୍।ି ଉଭୟ ବଟେ ିଧାରାୋହକି 
ଓ ଚଳର୍ତି୍ରବର ବୋକପ୍ରୟି ବହଇଥିୋ 
�ଣ୍ଟ ୁ ପ୍ରଥ� ଥର ପାଇଁ ବପାେସି ଭୂ�କିାବର 
ବେଖିୋକୁ �ଳିବିେ ଏେଂ କବ�ଡ ି େ ି କରବିେ।

ଭୁବନେଶ୍ବର,୯ା୧୨(େରେି): ସନସାଇନ ହପେଟିାେବର ଜବର ହୀରାୟା�ା 
ବରାଗୀଠାବର େରିଳ ଅବତ୍ାପଚାର କରାଯାଇଛ।ି ଉର୍ରପ୍ରବେଶ 
ରାଏେବରେସି୍ତର ଜବଣ ବ�ଡକିାେ ୨ୟ େରତ୍ତର ଛାତ୍ର ଏହ ିସ୍ାୟ ୁବରାଗବର 
ପୀଡତି ଥିବେ। ବସ ନବିଜ ସ୍ଵତଃପ୍ରେୃତ ଭାବେ ଚଳେିାବର ଅକ୍� 
ବହଉଥିବେ।  ଚାରଆିଡୁ େଫିଳ ବେହା ପବର ବସ ସନସାଇନ ହପେଟିାେର 
ନୁୟୁବରା ଏେଂ ପୋଇନ ସଜତ୍ତରୀ େଭିାଗ ର େବିଶରଜ୍ଞ ଡ଼ାକ୍ତର ଆତ୍ମ।ରଞ୍ନ 
ୋଶଙୁ୍କ ବଭଟଥିିବେ। ଡାଃ ଆତ୍ମରଞ୍ନ ୋଶ ଏେଂ ସନସାଇନ ହପେଟିାେ 
ର ନୁୟୁବରା ଏେଂ ପୋଇନ ସଜତ୍ତରୀ େଭିାଗର ପ୍ର�ଖୁ ବ୍ବିଗଡୟିର ପ୍ରବଫସର 
ଡ଼ାକ୍ତର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁ�ାର ସାହୁ ତଥା ନୁୟୁବରାବୋଜୀ  େଭିାଗର �ଖୁୟୁ ଡାଃ 
ପବୟାେ କୁ�ାର ବଜନା ଏେଂ ଅନୟୁ ସହବଯାଗୀଙ୍କ �ଳିତି ଉେୟୁ�ବର ଏହ ି
େରିଳ ବରାଗର ଅବତ୍ାପଚାର କରାଯାଇଛ।ି ଅବତ୍ାପଚାରର ବଗାଟଏି େନି 
ପବର ବରାଗୀର ସ୍ାସ୍ୟୁେସ୍ାବର ଅେଶି୍ୱସନୀୟ ଉନ୍ନତ ିପରେିକି୍ତି ବହାଇଥିୋ। 
େର୍ତ୍ତ�ାନ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବକେଳ ବଯ ସ୍ାୟେୁକି ଯନ୍ଣାରୁ  ଉପଶ� ପାଇପାରଛିନ୍ ି
େରଂ ସ୍ଵତଃପ୍ରେୃତ ଭାବେ ଚାେେୁିେ ି ପରେିାବର ସକ୍� ବହଉଛନ୍।ି 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ,୯ା୧୨(ଏନେେ୍ ି) :  ଭ ାରତୀୟ 
ରଜିଭତ୍ତ େୟୁାଙ୍କ ଇଣ୍ଆି (ଆରେଆିଇ) 

୨୦୨୨-୨୩ବର ପଞ୍� ଥର ପାଇଁ  
ବରବପା ହାର  େୃଦ୍ ି କରେିା ପବର 

ଏବେ ବେଶର ଅବନକ େୟୁାଙ୍କ 
ବସ�ାନଙ୍କର ଗହୃ ଋଣ ସଧୁହାର 
େଢ଼ାଇଛନ୍।ି ଡବିସ�୍ବର ୭ବର 

ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ େୟୁାଙ୍କ �ଦୁ୍ା ନୀତରି 
ବଘାରଣା କର ି ବରବପା ହାରବର  ୩୫ ବେସସି 

ପଏଣ୍ଟ େଢାଇ ୬.୨୫ ପ୍ରତଶିତ କରଥିÒୋ। ଏଥିବର େୟୁାଙ୍କ ଅଫ୍  େବରାୋ 
ପର ି େଡ ସରକାରୀ େୟୁାଙ୍କ ରହଛିନ୍।ି େୟୁାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଆି �ଧ୍ୟ ସଧୁହାର 
୯.୧୦ ପ୍ରତଶିତ କରଛି।ି ଇଣ୍ଆିନ ଓଭରସସି୍ େୟୁାଙ୍କ �ାଜସିନାେ କଷ୍ ଅଫ 
ଫଣ୍ଡ୍ସ(ଏ�ସଏିେଆର) ୧୫-୩୫ ବେସସି୍ ପଏଣ୍ଟ ପଯତ୍ତୟୁନ୍ େୃଦ୍ ି କରଛି।ି 

ନଟସ୍ୋନେଇରସ୍କଙ୍େହେର୍ଚ୍ଚରଖÒନେଗଡ଼କରଲୀ

ଚୀନ୍ �ୁ ଭୁେ ରିଯାଅ, ନ ସହସେ ଭାରତସର ଏଣ୍ଟଟ୍ରି ନାହ ିଁ
ରୁଷନେେଉପନରପାଶ୍ାେ୍କଟକଣାରପ୍ଭାବ

୬୦ ଡୋର�ୁ ଖସ ରିପାସର ଅସଶାଧତ ସତୈଳ ଦର
େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୯ା୧୨(ଏନେେ୍)ି: ସାରା େଶି୍ବବର �ାନ୍ାେସ୍ା ଭୟବର ଅବଶାଧିତ ବତୈଳ 

େରବର େଡ଼ ହ୍ାସ ବେଖାବେଇଛ।ି ଚଳତିେରତ୍ତ େଶି୍ବ େଜାରବର ଅବଶାଧତ ବତୈଳ 
�େୂୟୁ  ଜାନୁଆରୀରୁ ପ୍ରଥ� ଥର ପାଇଁ ଏହା େୟୁାବରେ ପଛିା ୭୦ ଡୋର ପାଖପାଖÒ 

ଖସଆିସଛି।ି ଆଗକୁ �ଧ୍ୟ ଏଥବର ଆହୁର ି ହ୍ାସ ଘଟପିାବର ବୋେ ି ବକ୍ତ୍ର ସହ ଜଡତି 
େବିଶବଜ୍ଞ�ାବନ ଅନୁ�ାନ 

କରୁଛନ୍।ି େଶି୍ୱ �ାନ୍ାେସ୍ା 
�ଧ୍ୟବର ଚାହେିାବର େୃହତ୍  

ହ୍ାସ ବଯାଗ ୁ  ବେଖାବେଇଥୋ 
ଅନଶି୍ତିତା �ଧ୍ୟବର ଏଭଳ ି ସ୍ତି ି

ଉପଜୁଥିିୋ ଅଥତ୍ତନୀତଜି୍ଞ�ାବନ 
କହଛିନ୍।ି ଅନ୍ଜତ୍ତାତୀୟ େଜାରବର 

େୟୁାବରେ ପଛିା ବବ୍ଣ୍ଟ କରୁଡ୍  
�େୁୟୁ ଏବେ  ୭୭.୧୭ ଡୋରକୁ 

ଖସଆିସଥିିୋବେବଳ ବୱଷ୍ ବଟକ୍ସାସ 
ଇଣ୍ଟର୍ �ଡିଏିଟ୍ (ଡେ୍ଲୟ୍ୁଟଆିଇ) କରୁଡ୍  ୭୨.୦୧ ଡୋରକୁ ହ୍ାସ ଘଟଛି।ି େବିଶରଜ୍ଞଙ୍କ �ତବର ରୁର 

ବତେ ଉପବର ପାଶ୍ାତୟୁ କଟକଣାର କଛିଟିା ପ୍ରଭାେ ଅବଶାଧିତ ବତୈଳ େର ଉପବର ପଡ଼ଛି।ି 
ଶକ୍ତ ି ସଂକଟରୁ େଶି୍ୱ ଆଥ ସିକ �ାନ୍ାେସ୍ା ଏେଂ େଶି୍ୱର ପ୍ର�ଖୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡ଼ୁକିବର �ାନ୍ାେସ୍ା ଭୟ ବତୈଳ 

େରକୁ ନ�ି୍ନ�ଖୁୀ କରଛି।ି ଏସେୁ �ଧ୍ୟବର ବତୈଳ େର ଏହାର ବରକଡତ୍ତ ସ୍ତରରୁ ତଳକୁ ଖସଆିସଛି।ି 
ପ୍ରକାଶବଯାଗୟୁ, େଗିତ େନିବର େୟୁାବରେ ପଛିା ଅବଶାଧିତ ବତୈଳ େର ୧୦୦ ଡୋର ଅତକି୍� 

କରଯିାଇଥିୋ। େଶି୍ବର ପ୍ର�ଖୁ ଅଥତ୍ତନୀତଗିଡ଼ୁକିବର ବେଖାବେଇଥୋ �ାନ୍ାେସ୍ା ବତୈଳ ଚାହେିାକୁ ପ୍ରଭାେତି 
କରପିାବର ବୋେ ି େବିଶରଜ୍ଞ�ାବନ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ବଯାଗାଣ ପଯତ୍ତୟୁାପ୍ତ ରହେିା ସ�ୟବର 

ଚାହେିା ହ୍ାସ ବତୈଳ େରକୁ ଖସାଉଥିୋ େଜାର େବିଶରଜ୍ଞ�ାବନ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି େବିଶରଜ୍ଞଙ୍କ �ତବର 
ନକିଟ ଭେରିୟୁତବର େୟୁାବରେ ପଛିା ଡେ୍ଲୟ୍ୁଟଆିଇ କରୁଡ୍  େର ୬୦ ଡୋରକୁ ଖସଆିସପିାବର। ରୁର ବତେ 

ଉପବର ପାଶ୍ାତୟୁ କଟକଣା ବଯାଗାଣକୁ ପ୍ରଭାେତି କରେିା ଆଶଙ୍କା �ଧ୍ୟ ରହଛି।ି ସମ୍ପ୍ରତ ିେଜାରବର ଅବନକ 
ଅନଶି୍ତିତା ବେଖାବେଇଥିୋ ରଷି୍ାଡ୍  ଏନଜସିର େରଷି୍ଠ ଉପ-ସଭାପତ ିକ୍ଲାଉଡଓି ଗେମି୍ େର୍ସି ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୯ା୧୨(ଏନେେ୍)ି:  ଏେନ୍ �ସ୍କଙ୍କର କମ୍ାନୀ ବଟସୋକୁ 
ଭାରତବର ପ୍ରବେଶ କରେିା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ ି ବକନ୍ଦ୍ର ପରେିହନ 
�ନ୍ୀ ନୀତନି ଗଡକରୀ। ୋସ୍ତେବର, ବଟସୋକୁ ଭାରତବର 
ପ୍ରବେଶ ଉପବର ଏକ ଟଭି ି କାଯତ୍ତୟୁକ୍�ବର ଭାଗ ବନୋବେବଳ 
ଗଡକରୀ କହଛିନ୍ ି ବଯ, ଏେନ୍ �ସ୍କ ଏବେ ଚୀନ୍ କୁ ଭୁେଯିାଆନୁ୍, 
ନ ବହବେ ଭାରତବର ଏଣ୍ଟଟ୍ ି �ଳିେିନ।ି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, �ସ୍କ 
ବକେଳ ଭାରତବର ବଟସୋ କାର ଉତ୍ାେନ କରବିେ। ଗଡକରୀ 
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହ ି ସର୍ତ୍ତକୁ �ସ୍କଙ୍କ ସମ୍ଖୁବର ରଖିଛନ୍।ି 

ଭାରତବର ବଟସୋ ୟନୁଟି୍ ସ୍ାପନ କରେିାର େରିୟକୁ 
ବୋହରାଇ ବସ �ସ୍କଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ କର ି କହଛିନ୍ ି ବଯ, ବଯ ପଯତ୍ତୟୁନ୍ 
ବଟସ୍ ୋ ଚାଇନାବର କାର ଉତ୍ାେନ କରୁଥେ  ଏେଂ ବକେଳ 
ଭାରତବର �ାବକତ୍ତଟଂିବର ରଆିତ ି ଚାହୁଁଛନ୍ ି ବସ ପଯତ୍ତୟୁନ୍  ଭାରତବର 
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ସମ୍ଭେ ନୁବହଁ। ଗାଡକରୀ ଆହୁର�ିଧକୟୁ କହଛିନ୍ ି
ବଯ ଯେ ିବସ ଭାରତବର ବଟସୋ ଯାନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ାେନ ୟନୁଟି୍ 

ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିେ, ବତବେ ବସ ବକେଳ ଭାରତବର �ାବକତ୍ତଟଂି 
ରଆିତ ି ଏେଂ ସେୁଧିା ପାଇବେ। ବସ କହଛିନ୍ ି ବଯ ଭାରତର 
ଅବଟାବ�ାୋଇେ ଶଳି୍ପର �େୂୟୁ ୭.୫ େକ୍ ବକାଟ ି ଏେଂ ବସ 
ଚାହୁଁଛନ୍ ି ବଯ ଭାରତ ଏକ ନ�୍ବର ଉତ୍ାେନ ହବ୍  ବହଉ। 
ଅବଟାବ�ାୋଇେ ଶଳି୍ପ ସରକାରଙୁ୍କ ସେତ୍ତାଧିକ ଜଏିସ୍ ଟ ି ପ୍ରୋନ 
କରୁଛ।ି ବକେଳ ଏତକି ି ନୁବହଁ ଏହ ି ବକ୍ତ୍ର ବେଶର ୪ ବକାଟ ି
ବୋକଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ତ ିବଯାଗାଇ ବେଉଛ।ି

ଗଡକରୀ କହଛିନ୍ ି ବଯ ବେଶବର ବେୈେୁୟୁତକି ଯାନ 
ସଂଖୟୁା େୃଦ୍ ି କରେିା 
ସରକାରଙ୍କ ଉେୟୁ�, ବତଣ ୁ
ସ�ସ୍ତ ଆେଶୟୁକୀୟ 
ପେବକ୍ପ ନଆିଯାଉଛ।ି 
ବେଶବର ଇଭଏିସ୍ 
ଉତ୍ାେନ େୃଦ୍ ି କରେିାକୁ 
ସରକାର ବଚଷ୍ା 
କରୁଛନ୍।ି ବେଶବର 
ବ େୈ ବ େୈ େୁ ୟୁତ ି କ 
ଯାନ ଉତ୍ାେନ 

ପାଇଁ ପରବିେଶ ପ୍ରସୁ୍ତତ ବହାଇଛ ି ବତଣ ୁ ସରକାର 
ଚାହୁଁଛନ୍ ି ବଯ ଚାଇନାରୁ ବଟସୋ କାର 
ଆ�ୋନୀ କରେିା ପରେିବର୍ତ୍ତ ବସଗଡୁକି 
ଭାରତବର ଉତ୍ାେନ କରାଯାଉ। ଭାରତ ଏକ 
େଡ େଜାର, ବତଣ ୁ ଏହ ି କମ୍ାନୀଗଡୁକି ପାଇଁ 
େହୁତ େଡ଼ ସମ୍ଭାେନା ରହଥିୋ ବସ କହଛିନ୍।ି

ଆଇଟ ରି �ମ୍ଥଚାରୀଙ୍ ପାଇଁ ୨୦୨୩ 
ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ ‘ୱା�୍ଥଫ୍ରମ୍  ସହାମ୍ ’ ଅନୁମତ ରି
େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୯ା୧୨(ଏନେେ୍)ି:ଆଇଟ ିବକ୍ତ୍ର ସହ ଜଡ଼ତି ବୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖସୁ ି
ଖେର। ବଯଉଁ କ�ତ୍ତଚାରୀ�ାବନ କବରାନା ସ�ୟରୁ ଆଇଟ ି କମ୍ାନୀ ପାଇଁ 
‘ୱାକତ୍ତଫ୍ରମ୍  ବହାମ୍ ’ ୋ ଘରୁ କା� କରୁଛନ୍,ି ଏବେ ବସ�ାନଙୁ୍କ ୨୦୨୩ ପଯତ୍ତୟୁନ୍ 
ଘରୁ କା� କରେିାକୁ ଅନୁ�ତ ି �ଳିଯିାଇଛ।ି ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜ ି ସ୍ତନ୍ 
ଇବକାବନା�କି୍ ବଜାନ୍ ଅଥତ୍ତାତ୍ ଏସ୍ ଇବଜଡ୍  ନୟି�ବର ସଂବଶାଧନ କରଛିନ୍।ି 

ଏହ ିସଂବଶାଧନ ପବର ଆଇଟ ିୟନୁଟି୍ଡ୍କିର କ�ତ୍ତଚାରୀ�ାନଙୁ୍କ ଡବିସ�୍ବର 
୨୦୨୩ ପଯତ୍ତୟୁନ୍ ସମ୍ରୂ୍ତ୍ତ ରୂବପ ଘରୁ କା� କରେିା ୋ ‘ୱାକତ୍ତଫ୍ରମ୍  ବହାମ୍ ’ 
ଅନୁ�ତ ିେଆିଯାଇଛ।ି ଶକୁ୍ୋର  ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଏ ସମ୍କତ୍ତବର ବଘାରଣା 
କରାଯାଇଛ।ି ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୋଣଜିୟୁ �ନ୍ାଳୟ ଏ ସମ୍କତ୍ତବର େଜି୍ଞପ୍ତ ିଜାର ି
କରଛି।ି ଏଥିବର କୁହାଯାଇଛ ିବଯ, ଏକ ୟନୁଟି୍ ଏହାର କ�ତ୍ତଚାରୀ�ାନଙୁ୍କ ଘରୁ 
କା� କରେିାକୁ କ�ି୍ବା ସ୍ତନ୍ ଇବକାବନା�କି ବଜାନ୍ ୋହାବର ବଯବକୌଣସ ି
ସ୍ାନରୁ କା� କରେିାକୁ ଅନୁ�ତ ି ବେଇପାବର। ବପେଶାେ ଇବକାବନା�କି୍ 
ବଜାନବର ଥିୋ ଆଇଟ/ିଆଇଟଇିଏସ ୟନୁଟି୍ ଗଡୁକି ବସ�ାନଙ୍କ କ�ତ୍ତଚାରୀଙୁ୍କ 
୩୧ ଡବିସ�୍ବର ୨୦୨୩ ପଯତ୍ତୟୁନ୍ କଛି ିସର୍ତ୍ତ ସହତି ୱାକତ୍ତ ଫ୍ରମ୍ ବହାମ୍ କରେିାକୁ 
ଅନୁ�ତ ି ବେଇଛନ୍।ି େଜି୍ଞପ୍ତ ି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହ ି ନଷି୍ପର୍ ି ବଯାଗୁଁ ଅସ୍ାୟୀ ଭାବେ 
ଅକ୍� କ�ି୍ବା ବଯଉଁ�ାବନ ଯାତ୍ରା କରପିାରୁନାହାଁନ୍,ି ବସ�ାବନ ଉପକୃତ 
ବହବେ। ଏହା ସହତି ଏସ୍ ଇବଜଡ୍  ୟନୁଟିର �ାେକି�ାନଙୁ୍କ ସଂପକୃ୍ତ ବଜାନର  
ଉନ୍ନୟନ କ�ଶିନରଙୁ୍କ ଏ େରିୟବର ଜଣାଇୋକୁ ପଡ଼େି ଏେଂ ବସ�ାନଙ୍କ 
ଅନୁବ�ାେନ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପରସିରରୁ କାଯତ୍ତୟୁ ଜାର ି ରଖିୋକୁ ପଡ଼େି।



ଶନବିାର 
୧୦ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨ ୧୧ବାଲେଶ୍ବର ଜଲି୍ା

www. sakalaepaper.com ସତ୍ୟ, ସସବା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୁଇ ବର୍ଥ...

ମତ୍୍ୟବଜି୍ାନ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ 
ପରଦିର୍ଥନ କସେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ିମହଳିା
ବାଲଆିପାଳ,୯ା୧୨(ସମସି): ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାଲର ସମଦୁ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ 
ଅଞ୍ଚଳବାସତୀମାଲେ ସାମଦୁ୍ରକି ମାଛରୁ ଶଖୁଆୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିକର ିବକି୍ ିକରଥିାନ୍।ି 
ମାତ୍ର ଲବୈଜ୍ାେକି ଜ୍ାେଲକୌଶଳ, ଯନ୍ତ୍ରପାତରି ବ୍ୟବହାର ଅଭାବରୁ 
ଲସମାଲେ ଉନ୍ନତ ଶଖୁଆୁ ପ୍ରସୁ୍ତ କର ି ପାର ି େ ଥାନ୍।ି ଲତଣ ୁ କୃଷ ି
ବଜି୍ାେଲକନ୍ଦ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର କଷାଫଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକିା ଲ�ାଷ୍ତୀର 
୧୨ଜଣ ମହଳିାଙୁ୍ �ଞ୍ାମ ଜଲି୍ାର ରଲଗେଇେୁଣ୍ା ସ୍ତି ମତ୍୍ୟବଜି୍ାେ 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟକୁ ବୁୋଇ ଲେଇ ଲସଠାଲର ଉନ୍ନତମାେର ଶଖୁଆୁ ଏବଂ 
ଚଗୁିେଡ ି ଆଚାର ପ୍ରସୁ୍ତଲିର ତାେମି ପ୍ରଦାେ କରଥିିୋ। ପ୍ରଶକି୍ାଥତ୍ତୀମାଲେ 
ଉକ୍ତ ମହାବଦି୍ୟାଳୟଲର ମତ୍୍ୟ ଲପ୍ରାଲସସଂି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉନ୍ନତ 
ଯନ୍ତ୍ରପାତ ି ସବୁକୁ ବୁେ ି ଲଦଖିଥିଲେ। ମତ୍୍ୟ ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ଡନି୍  
ପ୍ରଲଫସର ଲସୌଲମନ୍ଦ୍ର େନ୍ଦ, ପ୍ରଲଫସର ବସନ୍ ଖଣୁ୍ଆି, ମା�ଣୁ ି ଚରଣ 
ମହାରଣା ଚାଷତୀମାେଙୁ୍ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଲଦଇଥିଲେ।

ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍  ପ୍ରରକି୍ଷଣ କମ୍ଥରାଳା 
ସମିଳୁଆି,୯ା୧୨(ସମସି): ବାେଖିଣ୍ ଡଗି୍ତୀ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ବାେଖିଣ୍ର 
ଯବୁଲରଡକ୍ସ ଆେୁକୂେ୍ୟଲର ଏକ ଦେିକିଆି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
କମତ୍ଶାଳା ଅେୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଅଧ୍ୟକ୍ ବସନ୍ ଲବଲହରା ଉକ୍ତ 
କାଯତ୍୍ୟକ୍ମର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିଲେ। ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲି୍ାର ଯବୁ ଲରଡକ୍ସ 
ସଂଲଯାଜକ ଡ.ଦଲି୍ତୀପ ଲଭାଇ ଓ ମା’ ବାସଲୁଳଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟାଳୟ, 
ଠାକୁରମଣୁ୍ାର କାଉେଲସେର ୫୦ଜଣ ଲସ୍ୱଛାଲସବତୀମାେଙୁ୍ ପ୍ରାଥମକି 
ସହାୟତା ଚକିତି୍ାର ବବିଧି ପ୍ରକ୍ୟିା ତଥା ଲକୌଶଳ ସମ୍ପକତ୍ଲର ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ପ୍ରଦାେ କରଥିିଲେ। ଜଲି୍ା ଯବୁ ସଂଲଯାଜକ ଅଧ୍ୟାପକ ସଧୁିର ମଦୁୁେ ିଏହାର 
ଉପାଲଦୟତା ସମ୍ବନ୍ଧଲର ବୁଝାଇବା ସହ ଶବିରିକୁ ପରଚିାଳୋ କରଥିିଲେ। 
ଅଧ୍ୟାପକ େଲିରାଦ ଲଜୋ ଧେ୍ୟବାଦ ଅପତ୍ଣ କରଥିିଲେ।

ବନ୍ଦର କାର୍ଥ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ ଘାଟତି

ବାଲଆିପାଳ,୯ା୧୨(ସମସି): ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକର ଚଉମଖୁଠାଲର 
େମିତ୍ାଣ ଲହବାକୁ ଥିବା ସବୁର୍ତ୍ଲରଖା ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତତୀକ୍ତି ବନ୍ଦର 
କାଯତ୍୍ୟାଳୟ କାଳପିଦା ବଜାରଠାଲର ଉଦଘାଟତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ଉଦଘାଟେ ଉତ୍ବଲର ବସ୍ା ବଧିାୟକ େତି୍ୟାେନ୍ଦ ସାହୁ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥି 
ଭାବଲର ଲଯା�ଲଦଇ କାଯତ୍୍ୟାଳୟକୁ ଉଦଘାଟେ କରଥିିଲେ। ସମ୍ାେତି 
ଅତଥିି ଭାବଲର ଜଲି୍ାପାଳ ଦର୍ାତ୍ରୟ ଭାଉସାଲହବ ସଲିେ୍ଧ ଲଯା�ଲଦଇ 
ବନ୍ଦର କାଯତ୍୍ୟ ଯଥାଶତୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ଲହବ ଲବାେ ିକହଛିନ୍।ି ଜମ ିଅଧିଗ୍ହଣ 
୯୫ ପ୍ରତଶିତ ଲଶଷ ଲହାଇଛ।ି ବାକ ି ଅଧିଗ୍ହଣ ଯଥାଶତୀଘ୍ର ଲଶଷ 
ଲହବ। ଅେ୍ୟମାେଙ୍ ମଧ୍ୟଲର ପ୍ରତାପପରୁ ସରପଞ୍ଚ କସୁ୍ରତୀବାଳା ପାତ୍ର, 
ତହସେିଦାର ଦତୀପକ ଦାସ, ବଡିଓି ବଲିୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ା, ବନ୍ଦର ଓଡ଼ଶିା 
ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସଂି ଓ ପ୍ରଲମାଦ ସଂି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ।

ନାଟ୍ୟକାର ଭଗବାନ ଗରିଙି୍କ ଶ୍ାଦ୍ଧବାରଷିକୀ

ଜଳଳଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବାଡ,୯ା୧୨(ସମସି): ଜଲଣ ବଶିଷି୍ଟ ୋଟ୍ୟକାର, ୋଟ୍ୟ 
େଲିଦ୍ତ୍ଶକ, କଳାକାର, ମଷି୍ଟଭାଷତୀ, ଦରଦ,ି ସଗେତୀତ େଲିଦ୍ତ୍ଶକ ଭାଲବ 
କ୍୍ୟାତ ିଅଜତ୍େ କରଥିିବା େଛମିପରୁ ଗ୍ାମର ସ୍ୱ�ତ୍ତ ଭ�ବାେ �ରିଙି୍ ୯ମ 
ଶ୍ାଦ୍ଧବାଷଷିକତୀ ତାଙ୍ ବାସଭବେଲର ଅେୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଭ�ବାେ ଚନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ତୃ ିକମଟି ିପକ୍ରୁ ଆଲୟାଜତି ସଭାଲର କବ ିକାର୍ଷିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସଭାପତତି୍ୱ 
କରଥିିଲେ। ଏଥିଲର ଦତୀେକୃଷ୍ଣ ସ୍ତୃ ିପରଷିଦର ପ୍ରତଷି୍ାତା ସମ୍ପାଦକ ବପିେି 
ବହିାରତୀ ବଶି୍ୱାଳ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିିଭାଲବ ଲଯା�ଲଦଇ ସ୍ୱ�ତ୍ତ �ରିଙି୍ର ବହୁମଖୁତୀ 
ପ୍ରତଭିା ସମ୍ପକତ୍ଲର ଆଲୋକପାତ କରଥିିଲେ। ସମ୍ାେତୀତ ଅତଥିିଭାଲବ 
କବ ିେଲରାର୍ମ ପ୍ରଧାେ ଲଯା�ଲଦଇ କଳାକାରର ମତୁୃ୍ୟ େ ଥିବା ଲବଲଳ 
ସମାଜର ଦପତ୍ଣଭାଲବ କାଯତ୍୍ୟ କରଥିାନ୍ ି ଲବାେ ି କହଥିିଲେ। ଅେ୍ୟମାେଙ୍ 
ମଧ୍ୟଲର ଜାମାତା େରିଞ୍େ ଦାସ, ଅଜୟ ପରଡ଼ିା, ବାସନ୍ତୀ �ରି,ି ଲସବକିା 
ଆଶାେତା ଦାସ, ମାେସତୀ ପରଡ଼ିା, କଳ୍ପୋ କୁଣୁ୍, ଶକି୍କ ଦତୀଲ୍ପି �ରି,ି କୃଷ ି
ବଲିଶଷଜ୍ ହରଶିଙ୍ର �ରି,ି ବଜିୟ ପାତ୍ର, ରବତୀନ୍ଦ୍ର ମଶି୍, ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବ ଓ 
ପରବିାରବ�ତ୍ ଉପସ୍ତି ରହ ିତାଙ୍ ପ୍ରତମିରୂ୍ଷିଲର ମାେ୍ୟାପତ୍ଣ କର ିସ୍ତୃଚିାରଣ 
କରଥିିଲେ। ପତୁ୍ର ଲ�ୌରତୀଶଙ୍ର �ରି ି ଓ ଦୁ�ତ୍ାଶଙ୍ର �ରି ି କାଯତ୍୍ୟକ୍ମକୁ 
ପରଚିାଳୋ କରଥିିଲେ।

ଚନ୍ଦଳେଶ୍ୱର,୯ା୧୨(ସମସି)

ଜଳ ହ ିଁ ଜତୀବେ ତଥାପ ି ପାେତୀୟ ଜଳ େ ପାଇ 
ଲୋଲକ ହନ୍ସନ୍ ଲହଉଛନ୍।ି ବାଲେଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ଅନ୍�ତ୍ତ ଲଭା�ରାଇ ବ୍ଲକର ଶ୍ଦ୍ଧାପରୁ 
ପଞ୍ଚାୟତଲର ଦେିକୁ ଦେି ପାେତୀୟ ଜଳ 
ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ଲହବାଲର ୋ�ଛି।ି ଏଭଳ ି
ସମସ୍ୟାକୁ ଲେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ାେତୀୟ ସରପଞ୍ଚ 
ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସେର ଦ୍ାରସ୍ ଲହବା ପଲର ମଧ୍ୟ 
ଲକୌଣସ ିସଫୁଳ ମଳୁି େ ଥିବା ଗ୍ାମବାସତୀମାଲେ 
ଅଭଲିଯା� କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳସ୍ର 
ବଲଗୋପସା�ର ଉପକୂଳର ଅତ୍ୟନ୍ େୁଣ ି
ଅଞ୍ଚଳ ଲହାଇଥିବାରୁ ଲଯତକି ି େଳକୂପ ଅଛ ି
ଲସଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ େଳକୂପରୁ େୁଣପିାଣ ି
ବାହାରୁଥିବାରୁ ଲସ ପାଣ ି ପଇିବା ଉପଲଯା�ତୀ 
େୁଲହ।ଁ ଜଲି୍ା ଗ୍ାମ୍ୟ ଜଳ ଲଯା�ାଣ ଓ ପରମିଳ 
ବଭିା�ର ଦତୀଘତ୍ବଷତ୍ ଧର ି ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳପ୍ରତ ି
ଲବୈମାତୃକ ମେଭାବ ଲଯା�ୁ ଁଅଦ୍ୟାବଧି ଲୋଲକ 
ପାେତୀୟ ଜଳ ପାଇ ପାରୁୋହାନ୍ ିଲବାେ ିକହଛିନ୍।ି 
ଲମ�ା ପାେତୀୟ ଜଳଲଯା�ାଣ ଲଯାଜୋଲର 
ପାଇପ ବଛିା ଯାଇ ପ୍ରାୟ ଗ୍ାମକୁ ପାଣ ିଲଯା�ାଇ 

ଦଆି ଯାଉଥିବା ଲବଲଳ ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର 
ଖଡବିେି ଗ୍ାମର ୧୩େମ୍ବର ୱାଡତ୍କୁ 
ପାଇପ ବଛିା କାଯତ୍୍ୟ ସରଥିିବା 
ଲବଲଳ ଏ ପଯତ୍୍ୟନ୍ 
ଘରକୁ ସଂଲଯା� 
ପହଞ୍ଚ ି ପାରେିାହ ିଁ 
ଲବାେ ି ଗ୍ାମବାସତୀ 
ଅ ଭି ଲ ଯ ା � 
କରଛିନ୍।ି ୧୩େଂ 
ୱାଡତ୍ ଖଡବିେି 
ଗ୍ାମର ଜେସଂଖ୍ୟା 
ପ୍ରାୟ ୫ଶହରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ତ୍ 
ଥିବାଲବଲଳ ଏପଯତ୍୍ୟନ୍ �ାଁକୁ 
ପାେତୀୟଜଳର ସବୁଧିା ୋହ ିଁ। ଏଥିପାଇ ଁସ୍ାେତୀୟ 
ଜେସାଧାରଣ ହଇରାଣ ହରକତ ଲହଉଛନ୍,ି 
ପଇିବାକୁ ପାଣ ି ପାଉୋହାଁନ୍।ି ଲକବଳ 
ସ୍ାେତୀୟ ଜେସାଧାରଣ କମି୍ବା ଗ୍ାମବାସତୀ େୁଲହଁ 
ଇଲକା ଟୁରଜିମି ବଚିତି୍ରପରୁ ପଯତ୍୍ୟଟେସ୍ଳତୀକୁ 
ଆସଥୁିବା ହଜାର ହଜାର ପଯତ୍୍ୟଟକମାଲେ 
ମଧ୍ୟ ପାେତୀୟଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ଲହଉଛନ୍।ି 
ଲଭା�ରାଇଲର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳଲର ପାେତୀୟ ଜଳ 

ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କୋଣ ି ଲତଣ ୁ
ତୁରନ୍ ବଭିା�ତୀୟ ଅଧିକାରତୀ ଉକ୍ତ ଗ୍ାମକୁ 
ସବତ୍ସାଧାରଣଙ୍ େମିଲନ୍ ପାେତୀୟ ଜଳ ପାଇପ 
ଜରଆିଲର ଲଯା�ାଇଲଦବାକୁ ସ୍ାେତୀୟ ଶତାଧିକ 
ଗ୍ାମବାସତୀ ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି ଅପରପକ୍ଲର 
ସ୍ାେତୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତୁ୍ୟଷା ପାତ୍ରଙୁ୍ ସମସ୍ୟା 
ସମ୍ପକତ୍ଲର ପଚାରବିାରୁ ଶ୍ତୀମତତୀ ପାତ୍ର କହଛିନ୍ ି

ଲସଠାଲର ମୁ ଁ ଲୋକଙୁ୍ ପାଣ ି ଲଯା�ାଇବା 
େମିଲନ୍ ଲବାରଂି କାଯତ୍୍ୟ କର ି ରଖିଛ।ି ଲମଘା 
ପାେତୀୟ ଜଳର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଲଯା� ଲଯଲତଶତୀଘ୍ର 
ଲୋକଙ୍ ପାଖଲର ପହଞ୍ଚବି ଲସହ ି କଲେକ୍ସେ 
ମାଧ୍ୟମଲର ଆଲମ୍ଭ ଲସଲତ ଶତୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍ 
ପାଖଲର ପାଣ ି ପହଞ୍ଚାଇଲଦବୁ। ଲତଲବ 
ସ୍ାେତୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏଭଳ ି ମନ୍ବ୍ୟ ଥିବା ଲବଲଳ 

କାହ ିଁକ ି ବଭିା�ତୀୟ ଅଧିକାରତୀ 
ଲସଠାଲର କାଯତ୍୍ୟ 

କରୁୋହାନ୍ ି ତାହାକୁ 
ଲେଇ ଏଲବ ଅସଲନ୍ାଷ 
ସ୍ାେତୀୟ ଅଞ୍ଚଳଲର 
ବଢ଼଼ବିାଲର ୋ�ଛି।ି 
ଲତଲବ ଲମ�ା ପାେତୀୟ 
ଜଳଲଯା�ାଣ ବଭିା�ର 
ସହକାରତୀ ଯନ୍ତ୍ରତୀ 
ଚରି୍ରଞ୍େ ମହାପାତ୍ରଙୁ୍ 

ଲଯା�ାଲଯା� କରବିାକୁ 
ଲସ କହଛିନ୍ ିଲସ ଅଞ୍ଚଳଲର 

ପାଇପ ବଛିା କାଯତ୍୍ୟ ଲଶଷ 
ଲହାଇଛ।ି ଆସନ୍ା ୩ ଦେି 

ମଧ୍ୟଲର ଲୋକଙ୍ ଘରକୁ ସଂଲଯା� ପହଚଁବିା 
ଆରମ୍ଭ ଲହବ। ଲସପଲଟ ଗ୍ାମବାସତୀ �ଣମାଧ୍ୟମ 
ଜରଆିଲର ସଚୂୋ ଲଦଇ କହଛିନ୍ ି ୧୩ େମ୍ବର 
ୱାଡତ୍କୁ ଆ�ାମତୀ ୭ ଦେି ମଧ୍ୟଲର ସରକାର 
ପାେତୀୟ ଜଳ ଲଯା�ାଇ େ ଲଦଲେ ବ୍ଲକ 
କାଯତ୍୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖୁଲର ଆମରଣ ଅେଶେଲର 
ବସଲିବ ଲବାେ ିକଡ଼ା ଲଚତାବେତୀ ଲଦଇଛନ୍।ି

ବାଲଆିପାଳ,୯ା୧୨(ସମସି)

ଭାରତଲର ଲଯପର ି ଲକୌଣସ ି �ରବି, 
ଭୂମହିତୀେ, ଶ୍ମକି ଆଦ ି ଲଶ୍ଣତୀର ଲକହ ି
ବ ି ପରବିାର ଏବଂ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାଲେ 
ଲଭାକେିା ରହଲିବ ୋହ ିଁ ଲସଥିପାଇ ଁ ଜାତତୀୟ 
ଖାଦ୍ୟ ସରୁକ୍ା ଲଯାଜୋ ଏବଂ ଓଡ଼ଶିାଲର 
ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସରୁକ୍ା ଲଯାଜୋ ୋ� ୁ
କରାଯାଇ ରାସେ କାଡତ୍ଲର ଚାଉଳ ଏବଂ 
ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ସାମଗ୍ତୀ ବଣ୍େ କରାଯବିାର 
ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି 
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଲର 
ଦୁଇଟ ି ଲଯାଜୋକୁ ମଶିାଇ 
ଏକ ଲଦଶ ଏକ ରାସେ ଲଯାଜୋଲର 
ଲୋକଙୁ୍ ରାସେ ଲଯା�ାଇ ଦଆିଯାଉଛ।ି 
ମାତ୍ର ଯଦ ିଏହ ିସବୁଧିାରୁ ପ୍ରକୃତ ହତିାଧିକାରତୀ 
ବଞ୍ଚତି ରୁହନ୍ ିଲତଲବ କଣ ଏହ ିମହତ୍ୱକାଂକ୍ତୀ 
ଲଯାଜୋର ମେୂ୍ୟ ରହବି। ଏଭଳ ି ଏକ 
ଘଟଣା ଲଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି ବାଲେଶ୍ୱର ଜେିା୍ 
ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍�ତ୍ତ ବଣଆିଡ଼ହିା 
ପଞ୍ଚାୟତର ରାଇପରୁ ଗ୍ାମଲର। ଭୂମହିତୀେ 
ପରବିାରର ବାପା ମା’ ଲଛଉଣ୍ ଦଶବଷତ୍ର 
ପେିା ଅଜୁତ୍େ ମାଝତୀ ଏବଂ ତାର ଦୁଇ ଭଉଣତୀ 

ସହତି ସାବତ ମାଆକୁ ରାସେ ଅଧିକାରରୁ 
ବଞ୍ଚତି କରବିା ଆମ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ 
ଏକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରତିାପର ବଷିୟ ଲବାେ ି
ଗ୍ାମର ବୁଦ୍ଧଜିତୀବତୀ ମାଲେ କହଛିନ୍।ି ଅଜୁତ୍େ 
ମାଝତୀ ଏବଂ ତାର ଦୁଇ ଭଉଣତୀ �ତ ୨୦୧୯ 
ଏପ୍ରେି ୧୯ଠାରୁ ବାପାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟପଲର ପବୂତ୍ରୁ 
ପରବିାରକୁ ମଳୁିଥିବା ରାସେ କାଡତ୍ େମ୍ବର- 
୦୨୦୨୦୭୧୧୯୯୭ ଲର ଚାଉଳ ଏବଂ 
ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ସାମଗ୍ତୀ ଆଉ ପାଇପାରୁୋହାନ୍।ି 
ବାପାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ପବୂତ୍ରୁ ଏହ ିପେିାମାଲେ ତାଙ୍ 

ମାଆଙୁ୍ ସାତ ଆଠ ମାସ ପବୂତ୍ରୁ ହରାଇଥିଲେ। 
ଲତଣ ୁଲଛାଟପେିାମାେଙ୍ର ଲଦଖାଶଣୁା ଏବଂ 
ଯତ୍ନ ପାଇ ଁ ତାଙ୍ର ବାପା ସବତିା ଦଳାଇ 
ୋମକ ମହଳିାଙୁ୍ ଦ୍ତିତୀୟ ବବିାହ କରଥିିଲେ। 
େଷ୍ତୀଧରଙ୍ ଦ୍ତିତୀୟପତ୍ନତୀଙ୍ ୋମ ବ ି ତାଙ୍ 
ସ୍ୱାମତୀଙ୍ ୋମଲର ଥିବା ରାସେ କାଡତ୍ଲର 
ସଂଲଯା� ଲହାଇୋହ ିଁ। ଫଳଲର େଷ୍ତୀଧରଙ୍ 
ମତୁୃ୍ୟପଲର ତାଙ୍ ପେିାମାଲେ ଏବଂ ତାଙ୍ 
ଦ୍ତିତୀୟ ପତ୍ନତୀ ବାରମ୍ବାର ରାସେ ପାଇଁ 
ଡେିର ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସଲର ଚାଉଳ ପାଇଁ 

�ହୁାର ିକରଥିିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ର ରାସେ କାଡତ୍ 
କଟଯିାଇଛ ିକହ ିଆଜକୁ ତେି ିଚାର ିବଷତ୍ ଲହୋ 
ଏହ ି ଭୂମହିତୀେ �ରବି ପରବିାରକୁ ରାସେ 
ସବୁଧିାରୁ ବଞ୍ଚତି କରାଯାଇଛ।ି ବାସ୍ବଲର 
ଉକ୍ତ ରାସେ କାଡତ୍ଟ ି କଟେିାହ ିଁ କାରଣ 
ବର୍ତ୍ମାେ ବ ିରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ 
ଲଯା�ାଣ ବଭିା� ଲୱବସାଇଟରୁ ଜଣାପଡୁଛ ି
ଲଯ ଉକ୍ତ ରାସେ କାଡତ୍ଟ ି ଅଜୁତ୍େ ମାଝତୀଙ୍ 
ୋମଲର ସଚଳ ଅଛ ି ଏବଂ ଉକ୍ତ କାଡତ୍ଲର 
ହତିାଧିକାରତୀ ଭାବଲର ଅଜୁତ୍େ ମାଝତୀ, ତାଙ୍ର 

ଭଉଣତୀ ବେେତା ମାଝତୀ ଏବଂ ଅେୁରାଧା 
ମାଝତୀଙ୍ ୋମ ରହଛି।ି ଲଛାଟ ପେିାମାଲେ 
ଏବଂ ତାଙ୍ର ସାବତ ମାଆ େରିକ୍ର 
ଥିବାରୁ ଆଜ ି ପଯତ୍୍ୟନ୍ ତାଙୁ୍ ରାସେ ଡେିର 
ଏବଂ ସ୍ାେତୀୟ ପ୍ରଶାସେ ଠକ ି ଚାେଛିନ୍।ି 

ଅେ୍ୟପଟଲର ତାଙ୍ ସାବତ ମାଆ 
ସବତିା ମାଝତୀ ଅଥତ୍ାତ ତାଙ୍ର ପବୂତ୍ୋମ 
ସବତିା ଦଳାଇ ୋମଲର ରାସେ କାଡତ୍ 
େମ୍ବର - ୦୨୦୨୧୯୧୦୩୧୦ଲର ମଳୁିଥିବା 
ଚାଉଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ ଡେିର ବବିାହ ପରଠୁ 

ଲଦଉୋହ ିଁ। ବବିାହ ପଲର ଉକ୍ତ 
କାଡତ୍ଟ ି କଟଯିାଇଛ ି କହ ି ରାସେ 

ପ୍ରଦାେ କର ି ଡେିର ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍ ଚାଉଳ 
ଲଦଉୋହ ିଁ। ଲତଲବ ଏହ ିରାସେ କାଡତ୍ଟ ିମଧ୍ୟ 
ସଚଳ ଅଛ ିଯାହା ସରକାରତୀ ଲୱବସାଇଟରୁ 
ଜଣାପଡୁଛ ି ଓ ଲତଲବ ସମସ୍ ଘଟଣା 
ବଷିୟଲର ଜାଣ ି ସଚୂୋକମତ୍ତୀ ରାଜକଲିଶାର 
ପାତ୍ର ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକର ଲଯା�ାଣ 
ଅଧିକାରତୀଙୁ୍ ଏ ବଷିୟଲର ଜଣାଇଥିଲେ। 
ଖବୁଶତୀଘ୍ର ଏହ ି ଘଟଣାର ତଦନ୍ କର ି ଉକ୍ତ 
ପରବିାରକୁ ରାସେ ଲଯା�ାଇ ଦଆିଯବି 
ଲବାେ ି ଲଯା�ାଣ ଅଧିକାରତୀ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ଲଦଇଛନ୍ ି ଲବାେ ି ଶ୍ତୀ ପାତ୍ର କହଛିନ୍।ି

ପାନୀୟଜଳ ପାଇଁ ସୋସକ ହନ୍ତସନ୍ତ
୭ 

ଦେି ମଧ୍ୟଳର 
ପାଣ ିେ ମଳିଳିଲ ବ୍ଲକ୍  

ଳେରଉ 
ଳଚତାବେୀ

ଅନାର େକ୍ଷୀଧରର ରାସନ ସନଉଛ ିକଏି

ଦୀେ୍ଘ ଚାରବିର୍ଘ ଳେଲା ରାସେରୁ ବଞ୍ତି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ

ବାଲଆିପାଳ,୯ା୧୨(ସମସି)

ପ୍ରତବିଷତ୍ ପର ି ଚଳତି ବଷତ୍ ମଧ୍ୟ ମା�ତ୍ଶତୀର ମାସ 
ଚତୁଥତ୍ �ରୁୁବାର ଅବସରଲର ବାେଆିପାଳର ଅଗ୍ଣତୀ 
ଶକି୍ାେୁଷ୍ାେ ଏମସ୍  କମ୍ପ୍ୁୟଟର ପକ୍ରୁ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ 
ଲଝାଟ ିପ୍ରତଲିଯା�ତିା ଅେୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଯବୁପଢ଼ି ି

ଉପଲର ଲମାବାଇେର କୁପ୍ରଭାବ ବଷିୟ ସମ୍ପକତ୍ଲର 
ଲଝାଟ ି ମାଧ୍ୟମଲର ଅଙ୍େ କର ି ଛାତ୍ରତୀମାଲେ ପଥପ୍ରାନ୍ 
ଜେସାଧାରଣଙୁ୍ ଅବ�ତ କରାଇଥିଲେ। ଏହ ି
ପ୍ରତଲିଯା�ତିାକୁ ଅଲକ୍ସାଲଫାଡତ୍ ସ୍େୁର ପ୍ରଧାେଶକି୍କ 
ରବତୀନ୍ଦ୍ର ୋଥ ଦାସ ଉଦ୍ ଘାଟେ କରଥିିଲେ। ଏହ ି
ପ୍ରତଲିଯା�ତିାଲର ୨୪ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରତୀମାଲେ 

ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିଲେ। ଲସମାେଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବଷତ୍ା 
�ାଁ-ପ୍ରଥମ, ମମତା ଯାଦବ-ଦ୍ତିତୀୟ, ରତୀୋ ରାଉଳ-
ତୃତତୀୟ ସ୍ାେ ଅଧିକାର କରଥିିଲେ। ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ 
ଉତ୍ବଲର ଏମ୍ସର େଲିଦ୍ତ୍ଶକ ସା�ର ପଟ୍ଟୋୟକ 
ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିୋ ଲବଲଳ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ବଶିଷି୍ଟ 
ଚତି୍ରଶଳି୍ପତୀ ଲକଶ ୁ ଦାସ, ସମ୍ାେତୀତ ଅତଥିି ଲଦବାଶଷି 

ପତ,ି ସଆିରସସି ିଅଲଶାକ �ରି,ି ଜଲି୍ା ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦକି 
ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ପାତ୍ର, ଶକି୍କ ତଥା 
ବଶିଷି୍ଟ ସମାଜଲସବତୀ ଲବ୍ୟାମଲକଶ ସାହୁ, ପ୍ରକାଶ 
ପ୍ରଧାେ, ପ୍ରଶାନ୍ ରାଉତ, ଦ�ିାମ୍ବର ରଣା, େୟେ ବାରକି 
ପ୍ରମଖୁ ଲଯା�ଲଦଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାେ କରବିା ସହ କୃତ ି
ଛାତ୍ରତୀମାେଙୁ୍ ପରୁସ୍ତୃ କରଥିିଲେ।

ନୀଳଗରି ିବସିଜଡରି ବଜିୟ ଉତ୍ବ

େୀଳଗରି,ି୯ା୧୨(ସମସି): ପଦ୍ପରୁ 
ଉପେବିତ୍ାଚେଲର ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାଥତ୍ତୀଙ୍ 
ବଜିୟ ପାଇଁ େତୀଳ�ରି ି ବଜୁି ଜେତା ଦଳ 
ପକ୍ରୁ ବଲିଜଡ ିଲେତା ସଲନ୍ାଷ ଖଟୁଆଙ୍ 
ଲେତୃତ୍ୱଲର ଏବଂ ବଲିଜଡ ି ଲେତା ଶଶିରି 
କୁମାର ରାଉତଙ୍ ଲପୌଲରାହତି୍ୟଲର 
େତୀଳ�ରି ି ଦୁ�ତ୍ାମଣ୍ପ େକିଟଲର 
ଆଡ଼ମ୍ବରପରୂ୍ତ୍ ସହକାଲର ବଜିୟ ଉତ୍ବ 
ପାଳେ କରାଯାଇଛ।ି ଲରାଷଣତୀ ବାଣଲର 

ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପତି ଲହାଇପଡ଼ଥିିୋ। 
ପଦ୍ପରୁ ଉପେବିତ୍ାଚେଲର ଝାରବନ୍ଧ 
ପଞ୍ଚାୟତର କୁସରୁତୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟତି୍ୱ 
ସଲନ୍ାଷ ଖଟୁଆ ଲେଇଥିବା ଲବଲଳ 
େଜିର ରଣଲକୌଶଳ, େବତୀେ ବାବୁଙ୍ 
ସଶୁାସେ, ଜେହତିକର କାଯତ୍୍ୟକୁ ଲେଇ 
ଲଭାଟରଙ୍ ପାଖଲର ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। 
ଫଳଲର ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତଲର ବଲିଜଡ ି
ଲଭାଟ ବ୍ୟବଧାେଲର ବଲିଜପକୁି ପଛଲର 

ପକାଇ ଲଦଇଥିୋ। ବଜିୟ ଉତ୍ବଲର 
�ତକୃିଷ୍ଣ େନ୍ଦ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ା ଶଭୁେକ୍ଷତୀ 
ମାଝତୀ, ରଜେତୀ ମହାନ୍,ି ମଲୋରଞ୍େ 
ମହାନ୍,ି ଉଦୟଲଜ୍ୟାତ ି ମହାନ୍,ି ମଲହନ୍ଦ୍ର 
ଲବଲହରା, ମଦେଲମାହେ ମାଝତୀ, 
କାଉେସେିର ରତପି୍ରଭା ସାହୁ, ଲ�ୌରାଗେ 
ବନି୍ଧାଣତୀ, ବଶି୍ୱମ୍ବର ପରଡ଼ିା, ପ୍ରଦତୀପ ଦାସ, 
ରୁଲଦ୍ରଶ୍ୱର ପାତ୍ର ସଲମତ ଶହ ଶହ ବଲିଜଡ ି
କମତ୍ତୀ ସାମେି ଥିଲେ।

ପରପ୍ରାନ୍ତ ସ�ାଟ ିପ୍ରତସିରାଗତିା

ବାଲଆିପାଳ,୯ା୧୨(ସମସି)

ବାେଆିପାଳ ୋୟେ୍ସ କ୍ଲବ ପକ୍ରୁ ମାଣବସା 
�ରୁୁବାରଲର ଲଝାଟ ିପ୍ରତଲିଯା�ତିା ପାରୁଳଆି ଲଶୈବ 
ମନ୍ଦରି ପରସିରଲର ଅେୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ଲଝାଟ ିପ୍ରତଲିଯା�ତିାଲର ପାରୁଳଆି, ଅସ୍,ି ବଢ଼଼ାପାଳ 
ଆଦ ି ଗ୍ାମର ବହୁ ମହଳିା ଓ ଝଅିମାଲେ ଅଂଶ 
ଗ୍ହଣ କର ି ଲଝାଟ ି ଆଙି୍ଥିଲେ। ପ୍ରତଲିଯା�ତିାଲର 
ପାରଦତୀପା ଗ୍ାମର ଅେୁଷ୍ା �ରି ି ପ୍ରଥମ, ପାରୁଳଆି 
ଗ୍ାମର ରଶ୍ତିା �ରି ି ଦ୍ତିତୀୟ ଏବଂ ଲଜ୍ୟାତ୍ସାରାଣତୀ 
ପାତ୍ର ତୃତତୀୟ ସ୍ାେ ଅଧିକାର କରଥିିଲେ। ଏହ ି

ଅବସରଲର ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ ଉତ୍ବ ୋୟେ୍ସ କ୍ଲବର 
ସଭାପତ ି ୋୟେ ଅଜୟ ସାହୁଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱଲର 
ଅେୁଷ୍ତି ଲହାଇଥିୋ। ୋୟେ୍ସ କ୍ଲବର ଲଜାୋେ 
ଲଚୟାରପସତ୍େ ୋୟେ େବତୀେ ପାତ୍ର, ବରଷି୍ ସଦସ୍ୟ 
ୋୟେ ଝାଲଡଶ୍ୱର ପ୍ରଧାେ ଏବଂ ୋୟେ ରାଲଜନ୍ଦ୍ର 
ରଣା, କ୍ଲବର ଉପସଭାପତ ି ୋୟେ ଅୋଦ ି ଚରଣ 
�ରି,ି କ୍ୟାବଲିେଟ ଲମମ୍ବର ୋୟେ ଲ�ାବନି୍ଦ ପ୍ରସାଦ 
ଦାସ, ଲରେଲଜରାର ୋୟେ ଭୁବେଲମାହେ ପଳିା 
ପ୍ରମଖୁ ଅତଥିିଭାବଲର ଲଯା�ଲଦଇ ପରୁସ୍ାର 
ବତିରଣ କରଥିିଲେ। କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ 
ମହାପାତ୍ର ଧେ୍ୟବାଦ ଲଦଇଥିଲେ।

ୋୟନ୍ସ କ୍ଲବ୍  ପକ୍ଷରୁ ସ�ାଟ ିପ୍ରତସିରାଗତିା

କାର୍ଥ୍ୟ ବଲି୍  ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ଧାରଣା
ବାଲଆିପାଳ,୯ା୧୨(ସମସି)

ପଯତ୍୍ୟାୟ କ୍ଲମ ସରକାର ରୂପାନ୍ରତୀକରଣ 
ଲଯାଜୋଲର ବଭିନି୍ନ ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟକୁ 
ସାମେି କର ି ଉନ୍ନତମିଳୂକ କାଯତ୍୍ୟ ପାଇଁ 
ପ୍ରତ ି ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ୪୫େକ୍ ଟଙ୍ା 

ଲଦଉଛନ୍।ି ମାତ୍ର ଦତୀଘତ୍ଦେି ଧର ିକାଯତ୍୍ୟକର ି
ହତିାଧିକାରତୀମାଲେ ବେି େ ପାଇ େରିାଶ 
ଲହାଇ ଲଶଷଲର ବଦି୍ୟାଳୟ ମଖୁ୍ୟଫାଟକ 
ଆ�ଲର ଧାରଣାଲର ବସବିାକୁ ପଡୁଛ।ି 

�ରୁୁବାର ଏମତି ି ଏକ ଘଟଣା ଲଦଖିବକୁ 
ମଳିଛି ି ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକର ଜାମକୁଣ୍ା 
ହାଇସ୍େୁ ସମ୍ଖୁଲର। ବଡିଓି ବଲିୋଦ 
ପଣ୍ାଙ୍ ହସ୍ଲକ୍ପ ଫଳଲର ଧାରଣାରୁ 
ଉଠଥିିଲେ ଧାରଣାକାରତୀ। ପ୍ରକାଶ 
ଥାଉକ ି ଜାମକୁଣ୍ା ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟର 

‘୫-ଟ’ି କାଯତ୍୍ୟ ପାଇ ଁ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ 
୪୫ େକ୍ ଟଙ୍ା ଆସଥିିୋ। ଯଦବିା 
ବଦି୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାେଶକି୍କଙ୍ ୋମଲର 
ଅଥତ୍ ଆସଥିିୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଲର ୨୫ 

ଭା� ଅଥତ୍ ରଖି ଅବଶଷି୍ଟ ୭୫ ଭା� ଅଥତ୍ 
ବଡିଓିଙ୍ ଆକାଉଣ୍କୁ ପଠାଇଲଦବା 
ପାଇ ଁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ େଲିଦ୍ତ୍ଶକ୍ଲମ 
ପଠାଯାଇଥିୋ। ଏବଂ କାଯତ୍୍ୟ କରବିା 
ପାଇଁ ଦାୟତି୍ୱଲର ଥିବା ସମ୍ପକୃ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର 
କେଷି୍ଯନ୍ତ୍ରତୀଙ୍ ୋମଲର କାଯତ୍୍ୟାଲଦଶ 
କରାଯାଇ ବଦି୍ୟାଳୟର ପରଚିାଳୋ କମଟି ି
ସଦସ୍ୟମାଲେ କାଯତ୍୍ୟ କରଥିିଲେ। ମାତ୍ର 
କାଯତ୍୍ୟ ସର ିଉଦ୍ ଘାଟେ ସରେିାଣ ିଲହଲେ 
କାଯତ୍୍ୟ କରଥିିବା ହତିାଧିକାରତୀମାଲେ 
ଆଜ ି ପଯତ୍୍ୟନ୍ ବେି ପାଇୋହାନ୍।ି େରିାଶ 
ଲହାଇ ସଶୁେି ପରଡ଼ିା, ସଞ୍ୟ ଦାସ, 
େଲିରାଜ ପ୍ରଧାେ, ଲହମନ୍ ୋୟକ, ତପେ 
ବଶି୍ୱାଳ, ମାଳତତୀ ସାହୁ, ସମୁାପ୍ରଭା ପରଡ଼ିା, 
ଅେତିା ପରଡ଼ିା, ଭାରତତୀ ମଖୁତୀ, ସବତିା 
ଲଜୋ ପ୍ରମଖୁ ଧାରଣାଲର ବସଥିିଲେ। 
ତୁରନ୍ ବେି େ ମଳିଲିେ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ 
କାଯତ୍୍ୟାଳୟ ଆ�ଲର ଧାରଣା ଲଦଲବ 
ଲବାେ ି ଧାରଣାକାରତୀମାଲେ ଲଚତାବେତୀ 
ଲଦଇଛନ୍।ି

ବାଲଆିପାଳ,୯ା୧୨(ସମସ): ମଗେଳବାର ବାେଆିପାଳ ବ୍ଲକର ପ୍ରତାପପରୁ ଗ୍ାମର 
ଅଧ୍ୟାପକ ଦୟାେଧିି ସାହୁଙ୍ ବାସଭବେଲର ସ୍ୱ�ତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳା ସାହୁଙ୍ ତୃତତୀୟ ଶ୍ାଦ୍ଧ 
ଦବିସ ଓ ପସୁ୍କ ଲୋକାପତ୍ଣ ସମାଲରାହ ଅେୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ସମାଲରାହକୁ 
ପ୍ରଲଫସର ତଥା ସାହତି୍ିୟକ ବପିେି ବହିାରତୀ ବଶି୍ୱାଳ ଉଦଘାଟେ କରବିା ସହ ଚଞ୍ଚଳା 
ଲଦବତୀଙ୍ ଲତୈଳଚତି୍ର ଉଲୋ୍ଚେ କରଥିିଲେ। ସ୍ୱ�ତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳା ଲଦବତୀଙ୍ କେଷି୍ ପତୁ୍ର 
ବଶିଷି୍ଟ ପୋ�ାୟକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପପିେି ି ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ଆି ବଭିା�ତୀୟ ମଖୁ୍ୟ 
ଅଧ୍ୟାପକ ଦୟାେଧିି ସାହୁଙ୍ େଖିିତ ପସୁ୍କ ତ୍ରୟ ‘ବଚେ ଓ ପ୍ରବଚେ’,‘କାଳର କଟା’ 
ଓ ‘ଉଦ୍ଭଟ ୋଟକ’ ଲବାଝ େ ଥିବା ପଠିରି ଶଭୁ ଲୋକାପତ୍ଣ ଲହାଇଥିୋ। ଉକ୍ତ 
ସମାଲରାହଲର ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାଲବ ପ୍ରଲଫସର ଡ଼ େଟବର ଶତପଥତୀ, ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାଲବ ପ୍ରଲଫସର ଡ଼. ବାବାଜତୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟୋୟକ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ବଶି୍ୱରଞ୍େ ଦାସ, 
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ବଶି୍ୱମ୍ଭର ଲଜୋ, ଓଡ଼ଶିା ସାହତି୍ୟ ଏକାଲଡମତୀ ସଦସ୍ୟ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, 
କୃତ ିଶକି୍କ ଭତୀମଚରଣ ସାମେ ଉପସ୍ତି ରହ ି‘ମାଆ ହ ିଁ ମାଆ’ ବଷିୟ ଆଲୋଚୋ 
କରଥିିଲେ। ବଶିଷି୍ଟ ସାହତି୍ିୟକ କବ ି ବ୍ରଲଜନ୍ଦ୍ର ୋଥ �ରି ି ପସୁ୍କମାେଙ୍ର ସମତୀକ୍ା 
କରଥିଲେ। ଚାରଜିଣ ପ୍ରତଭିା ଯଥା ବଶିଷି୍ ଦକ୍ଶକାଠ ି ଯଦୁୋଥ ପଣ୍ା, ଯାତ୍ରା 
େଲିଦ୍ତ୍ଶକ ପ୍ରଫୁଲ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ବା�, ପରୁାତେ ୋଟ୍ୟ େଲିଦ୍ତ୍ଶକ ରଘେୁାଥ ପାତ୍ର ଏବଂ 
ବଶିଷି୍ କୃତ ିଶକି୍କ ରବତୀନ୍ଦ୍ର ୋଥ ଦାସଙୁ୍ ଚଞ୍ଚଳା ସ୍ତୃ ିସମ୍ାେ ପ୍ରଦାେ କରାଯାଇଥିୋ।

ହାଇସ୍େୁସର ରକି୍ଷକ 
ପ୍ରରକି୍ଷଣ ରବିରି 

କମର୍୍ଘା,୯ା୧୨(ସମସି): ଲଭା�ରାଇ ବ୍ଲକ କମଦ୍ତ୍ା 
ସ୍ତି ଜ�ନ୍ନାଥ ସରକାରତୀ ହାଇସ୍େୁ ପରସିରଲର 
ଶକି୍କ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିରି ଅେୁଷ୍ତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି 
ଲଭା�ରାଇଲର େୂତେ େଯିକୁ୍ତ ି ପାଇଥିବା 
ଶକି୍କମାେଙୁ୍ କମ୍ପ୍ୁୟଟର ଜରଆିଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରତୀଙୁ୍ 
ଶକି୍ାଲଦବା ପାଇ ଁ ୫ଦେିଆି ପ୍ରଶକି୍ଣ ଚାେଛି।ି 
ପ୍ରଥମ ଦେିଲର ଉଦଘାଟେତୀ ସଭା ଲହାଇଥିୋ। 
ସ୍େୁର ପ୍ରଧାେଶକି୍କ ଶଶଭୂିଷଣ ଚକ୍ବର୍ତ୍ତୀଙ୍ 
ସଭାପତତି୍ୱଲର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଲବ ପ୍ରାକ୍ତେ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ଡ.ବଜିୟ ମଶି୍ ଲଯା�ଲଦଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ 
ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରଥିିଲେ। ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାଲବ 
ପ୍ରାକ୍ତେ ଶକି୍କ ତଥା ସ୍େୁର ଲମା ସ୍େୁ ଅଭଯିାେର 
ସଭାପତ ି ଚରି୍ ରଞ୍େ ଦାସ, ସମ୍ାେତି ଅତଥିି 
ଭାଲବ ସାମ୍ବାଦକି େରୋରାୟଣ ମଶି୍ ସଭାଲର 
ଉପସ୍ତି ଥିଲେ।

ପ୍ରଶକି୍କ ଭାଲବ ବାଲେଶ୍ୱର ଅତରିକି୍ତ ଜେିା 
ଶକି୍ାଧିକାରତୀ ପବତି୍ରଲମାହେ ବାରକି ପଥମ 
ଦେିଲର ଶକି୍କମାେଙୁ୍ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଲଦଇଥିଲେ। 
ଲସହପିର ିଦ୍ତତୀୟ ଦେିଲର ସମିଳୁଆି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର 
ସଦର ବଇିଓ ପ୍ରକାଶ ମହାଳକି ଉପସ୍ତି ରହ ି
ଶକି୍କମାେଙୁ୍ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଲଦଇଥିୋ।

ଚଞ୍ଳା ଳଦବୀଙ୍କ ଶ୍ାଦ୍ଧବାରଷିକୀ ଓ ପସୁ୍ତକ ଳଲାକାପ୍ଘଣ



ତୁରୁମଙୁ୍ଗା, ୯ଗା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ପଲାଟଣଲା କରଞ୍ଜ ଅଧୀନ 
କେକନ୍ଇପଶ ିେଲାଜଦୁ  ଜଙ୍ଗଲକର ଆଜ ିସେଲାଳଦୁ  ୨୩ ଟେିଆି ହଲାତୀପଲ କେରଲା 
ପେଲାଇଥିବଲା କବକଳ େଛି ି କଲଲାେ ହଲାତୀ ଘଉେଲାଇବଲା ପଲାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକର 
ନଅିଲାଁ ଲଗଲାଇ କେଇଛନ୍।ି ଫଳକର ନଅିଲାଁ ଲଲାଗ ିଶହ ଶହ େଲାଜଦୁ  ଗଛ ଜଳ ି
କପଲାେ ି ନଷ୍ଟ କହଲାଇଯଲାଇ ଥିବଲା କବକଳ ଜଙ୍ଗଲକର ଥିବଲା ୨୩ ଟେିଆି 
ହଲାତୀପଲ ବପିେକର ରହଛିନ୍।ି ଖବର ପଲାଇ ଘଟଣଲାସ୍ଥଳକର ଅଗ୍ଶିମ 
ବଲାହନିୀ ପହଞ୍ ି ନଅିଲାଁେଦୁ  ଲଭିଲାଇବଲା ଉେ୍ୟମ ଜଲାର ି ରଖିଉୀ। ବନ ବଭିଲାଗ 
େମ୍ମଚଲାରୀ ଘଟଣଲାସ୍ଥଳକର ରହ ିହଲାତୀ ପଲଙ୍କ ଉପକର ନଜର ରଖିଛନ୍।ି

ଶନବିାର 
୧୦ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨୧୨ କେନ୍ଦୁ ଝର

www. sakalaepaper.comସତ୍ୟ, ସସବା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୁଇ ବର୍ଥ...

ଆର୍ ଡେିଙି୍କ ସଷେତ୍ର 
ପରଦିଶ୍ଶନ

ସ�ୌପନିୀଧାରୀ ସାଧଭୁକ୍ତ ସମତି ିପକ୍ଷରୁ ଦାବପିତ୍ର

କେନୁ୍ଝର,୯ଗା୧୨ (ସମସି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲାକର ଚଳତି ବର୍ମର ଖରଫି 
ଧଲାନକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ କହଲାଇସଲାରଛି।ି ପ୍ରଶଲାସନ 
ଜଲି୍ଲାର ବଭିନି୍ନ ଧଲାନକ୍ରୟ କସଣ୍ଟରକର ଚଲାରୀଙ୍କ 
ଠଲାରଦୁ  ଧଲାନ କ୍ରୟ ସମ୍ପେ୍ମକର ପ୍ରସ୍ତୃତେିର ିଚଲାରୀ 
ମଲାନଙ୍କର ସକଚତନତଲା ନମିକନ୍ ପ୍ରଚଲାରଗଲାେ ି
ବଦୁ ଲଲାଉଛନ୍।ି େନି୍ଦୁ  ଧଲାନବକି୍ରୟ ନମିକନ୍ 
ପଞ୍ଜୀେରଣ େରଥିିବଲା ଚଲାରୀ ମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରଦୁ  
କଯତେି ି ପ୍ଲଟକର ଧଲାନଚଲାର େରଥିିବଲା 
େଶ୍ମଲାଇଛନ୍;ି କସତେି ି ପ୍ଲଟକର ଧଲାନଚଲାର 
କହଲାଇଛେି ି ନଲାହ ିଁ ତଲାହଲା ସକନ୍ହ ପ୍ରେଟ 
କହଲାଇଥିଲଲା। ଜଲି୍ଲାର ୧୩ କଗଲାଟ ି ତହସଲି 
ଅନ୍ଗ୍ମତ ୧୧୧୭ଟ ିଗ୍ଲାମକର କହଲାଇଥିବଲା ଧଲାନ 
ଚଲାର ମଧ୍ୟରଦୁ  ୬୨୨୭୧ଟ ିପ୍ଲଟକର ଧଲାନଚଲାର 
କହଲାଇଛ ିେ ିନଲାହ ିଁ ତଲାହଲା ସକନ୍ହ େର ିଏହଲାର 
ସତ୍ୟଲାସତ୍ୟ ଅନଦୁ ସନ୍ଲାନ ନମିକନ୍ ୪୫୧ 
ଜଣ ସକଭ୍ମଅରଙ୍କଦୁ  େଲାମକର ଲଗଲାଯଲାଇଛ।ି 

ଇତମିଧ୍ୟକର େକିସମ୍ବର ୮ ତଲାରଖି 
ସଦୁଦ୍ଲା ୬୧୩୮୧ଟ ି ପ୍ଲଟର ସକଭ୍ମ 
େଲାମ ସରସିଲାରଲିଲାଣ।ି ଆଉ ମଲାତ୍ର 
୮୯୦ଟ ି ପ୍ଲଟର ସକଭ୍ମେଲାମ 
ସରବିଲାେଦୁ  ବକେୟଲା ରହଛି।ି ମଲାତ୍ର 
ଭତିରି ି ସତୂ୍ରରଦୁ  ମଳିଥିିବଲା ସଚୂନଲା 
ଚମକେଇ କେବଲା ଭଳ।ି ସକଭୈ ବଲା 
ତେନ୍ରଦୁ  ଯଲାହଲା ଜଣଲାପେଦୁ ଛ ି ସକଭ୍ମ 
କହଲାଇସଲାରଥିିବଲା ୬୧୩୮୧ଟ ି ପ୍ଲଟ 
ମଧ୍ୟରଦୁ  ମଲାତ୍ର ୭୫୩୫ଟ ିପ୍ଲଟକର ପ୍ରେତୃତକର 
ଖରଫି ଧଲାନଚଲାର େରଲାଯଲାଇଛ।ି ଅବଶଷି୍ଟ 
୫୮୮୪୬ଟ ି ପ୍ଲଟକର ଏବର୍ମ ଧଲାନଚଲାର 
କହଲାଇନଲାହ ିଁ। ପରତିଲାପର ବରିୟ ଏହଲା କଯ 
ପଞ୍ଜୀେରଣ େରଥିିବଲା କେକତେ ଚଲାରୀ 
ନଜିର କପଲାଖରୀ, ପଡ଼ଆି ପଡ଼ଥିିବଲା ଜମ,ି 
ଚଲାର େରନିଥିବଲା ଢପି ଜମକିର ଧଲାନ ଚଲାର 
େରଥିିବଲା େଶ୍ମଲାଇ ଧଲାନ ବକି୍ରୟ େରବିଲାେଦୁ 
ନଲାମ ପଞ୍ଜୀେରଣ େରଛିନ୍।ି ବଗିତ ବର୍ମ 

ମଲାନଙ୍କର ଅକନେ ଚଲାରୀ ଏଭଳ ି େରଥିିବଲାରଦୁ  
ପ୍ରେତୃତ ଚଲାରୀ ଧଲାନ ବକି୍ରୟରଦୁ  ବଞ୍ତି କହବଲା 
ଭଳ ି ପରସି୍ଥତି ି କହଲାଇଥିଲଲା। େନି୍ଦୁ  ପ୍ରଶଲାସନ 
ଧଲାନେଣିଲା ସଦୁରଦୁ ଖଦୁରକର େରଥିିଲଲା। ଏବର୍ମ 
ଏଭଳ ି ପରସି୍ଥେିଦୁ  ଏେଲାଇବଲା ଏବଂ ପ୍ରେତୃତ 
ଚଲାରୀ ଧଲାନ ବକି୍ରୟରଦୁ  ବଞ୍ତି ନକହବଲା 
ପଲାଇଁ ଏେ ସକଭ୍ମ ଟମି୍  ସମସ୍ ପଞ୍ଜେିତୃତ 
ସକନ୍ହ କଘରକର ଥିବଲା ପ୍ଲଟ ଗଦୁେେିଦୁ  କଷେତ୍ର 
ପରେିଶ୍ମନ ସହତି ସତ୍ୟଲାସତ୍ୟ ଅନଦୁ ସନ୍ଲାନ 

ନମିକନ୍ ସକଭୈ େଲାଯ୍ମ୍ୟ େରଲାଯଲାଇଛ।ି ସକଭୈ 
ସମୟକର କେକତେ ଚଲାରୀ ୨/୩ଟ ି ପ୍ଲଟକର 
ଧଲାନଚଲାର େରଛିନ୍।ି େନି୍ଦୁ  ୭/୮ ଟ ି
ପ୍ଲଟକର ଧଲାନଚଲାର େରଥିିବଲା େଶ୍ମଲାଇଛନ୍।ି 
େଛି ି ଚଲାରୀ କଯତେି ି ପ୍ଲଟକର ଧଲାନଚଲାର 
େରଥିିବଲା େଶ୍ମଲାଲାଛନ୍ ି ତଲାହଲା ସତ୍ୟ ନଦୁ କହଁ 
କବଲାଲ ିଜଳଜଳ ଜଣଲାପଡ଼ଲିଲାଣ।ି। କସଗଦୁେେି 
ପଦୁଙ୍ଲାନଦୁ ପଦୁଙ୍ ଅନଦୁ ସନ୍ଲାନ ପକର ପଞ୍ଜେିତୃତ 
େରଥିିବଲା ଚଲାରୀ ଜଣେ କେକତଜମକିର 

ଧଲାନ ଚଲାର େରଛି ିଜଣଲାପଡ଼ବି ଏବଂ ଚଲାରୀେଦୁ 
ଧଲାନବକି୍ରୟର ଟଦୁ େଦୁନ ମଳିବି କବଲାଲ ି ସଚୂନଲା 
ମଳିଛି।ି ଆଉ ଅଳ୍ପେନି ମଧ୍ୟକର ଜଲି୍ଲା 
ସମସ୍ ଧଲାନକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଲାନଙ୍କକର ଧଲାନ 
ବକି୍ର ି ପ୍ରକ୍ରୀୟଲା କଯଲାରକସଲାରକର ଚଲାଲବିଲାେଦୁ 
ଯଲାଉଥିବଲା କବକଳ ବଗିତ ବର୍ମ ମଲାନଙ୍କକର 
ଧଲାନ ଚଲାର େରନିଥିବଲା ଏଭଳ ି ମଛି ପ୍ଲଟକର 
ଧଲାନଚଲାର େରଥିିବଲା େହ ି ଧଲାନ ବକି୍ର ି
େରଥିିବଲା ଚଲାରୀଙ୍କ ମନକର ଛନେଲାପସଛି।ି 
ଅନ୍ୟପଷେକର କଯତେି ି ଧଲାନଚଲାର େର ି
ପଞ୍ଜୀେରଣ କବକଳ କସତେି ି େଶ୍ମଲାଇଥିବଲା 
ଚଲାରୀ ଏଭଳ ି ସକଭ୍ମେଲାଯ୍ମ୍ୟେଦୁ  ଠେି କବଲାଲ ି
େହବିଲା ସହତି ଏଥି କଯଲାଗଦୁଁ ଆଗଲାମୀ େନିକର 
ମଛି ତଥ୍ୟ କେବଲାେଦୁ ଭୟେରକିବ କବଲାଲ ି
ମତକପଲାରନ କହଉଛ।ି ଏଥିସହତି ଏବର୍ମ 
କଯତେି ି ପ୍ଲଟକର ଧଲାନଚଲାର କହଲାଇଛ ି
ଆଗଲାମୀ ବର୍ମକର ଅଧିେ ପ୍ଲଟକର ଧଲାନଚଲାର 
କହବ କବଲାଲ ି େଛି ି ଚଲାରୀ ମତକେଇଛନ୍।ି

କେନୁ୍ଝର, ୯ଗା୧୨(ସମସି)

ଉତ୍ତରଲାଞ୍ଳ ରଲାଜସ୍ୱ େମଶିନର େ. ସଦୁକରଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର େଳଲାଇ କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ଗସ୍କର 
ଆସ ି କଷେତ୍ର ପରେିଶ୍ମନ େରବିଲା ସହ 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରେଳ୍ପ େଲାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମର ତେଲାରଖ େର ି
ସମୀଷେଲା େରଛିନ୍।ି ପ୍ରଥକମ କସ ଆନନ୍ପଦୁର 
ବ୍ୟଲାକରଜ ପରେିଶ୍ମନ େରବିଲା ସହ ଏହଲାର 
େଲାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ତେଲାରଖ େରଥିିକଲ। ପକର ଜଲି୍ଲା 
ଚେିତି୍ଲାଳୟ ପରେିଶ୍ମନକର ଯଲାଇ ବଭିନି୍ନ 
ୱଲାେ୍ମ, ନବଜଲାତ ଶଶିଦୁ ଯତ୍ନ ୟଦୁନଟି ଓ ପରସିର 
ବଦୁ ଲ ିକେଖିଥିକଲ। କରଲାଗୀ, େଲାକ୍ତର ଓ ସ୍ୱଲାସ୍ଥ୍ୟ 
ବଭିଲାଗୀୟ େମ୍ମେତ୍ତ୍ମଲା/େମ୍ମଚଲାରୀଙ୍କ ସହ 
ବଲାତ୍ତ୍ମଲାଳଲାପ େର ି କଯଲାଗଲାଇ େଆିଯଲାଉଥିବଲା 
ସ୍ୱଲାସ୍ଥ୍ୟ କସବଲା, ଜଲି୍ଲା ଚେିତି୍ଲାଳୟର ପରଷି୍ଲାର 
ପରଚି୍ଛନ୍ନତଲା ଓ ଔରଧ ବତିରଣ ସମ୍ପେ୍ମକର 
ପଚଲାର ି ବଦୁ ଝଥିିକଲ। କସଠଲାରଦୁ  େଲାନପଦୁର 
ଜଳକସଚନ ପ୍ରେଳ୍ପେଦୁ ଯଲାଇ କସଠଲାକର 
ନମି୍ମଲାଣ େଲାଯ୍ମ୍ୟ ତେଲାରଖ େରବିଲା ସହ 

ସମୀଷେଲା େରଥିିକଲ। ବକିଶରତଃ ନଦି୍୍ମଲାରତି 
ସମୟସୀମଲା ମଧ୍ୟକର ନେୀବନ୍ ନମି୍ମଲାଣ 
େଲାଯ୍ମ୍ୟ କଶର େରବିଲା, ଜଲାତୀୟ ରଲାଜପଥ 
େତ୍ତତୃ ୍ମପଷେ ଆନଦୁ େୂଲ୍ୟକର ନମି୍ମଲାଣଲାଧୀନ 
କପଲାଲ ନମି୍ମଲାଣ କଶର େରବିଲା, ନେୀବନ୍ର 
ପ୍ଲଲାଷ୍ଟେି େଂକ୍ରଟି େଲାଯ୍ମ୍ୟ, ବଲାେଥିିବଲା ଜମ ି
ଅଧିଗ୍ହଣ ଓ ଥଇଥଲାନ େଲାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମେଦୁ 

କଶର େରବିଲା ପଲାଇଁ ସମ୍ପତୃକ୍ତ େତ୍ତତୃ ୍ମପଷେଙ୍କଦୁ  
ନକିଦ୍୍ମଶ କେଇଥିକଲ। ଏହଲାପକର 
ଅନଦୁସଚୂତି ଜନଜଲାତ ି ଓ ଅନଦୁସଚୂତି ଜଲାତ ି
ଉନ୍ନୟନ ବଭିଲାଗ ପରଚିଲାଳତି ସରେଲାରୀ 
ବଲାଳେିଲା ଉଚ୍ଚ ବେି୍ୟଲାଳୟ ବଲାସଦୁକେବପଦୁର 
ପରେିଶ୍ମନକର ଯଲାଇଥିକଲ। କସଠଲାରଦୁ  
କଯଲାେଲା ଗସ୍ େର ି କସଠଲାକର ଫ୍ଲଲାଇଓଭର 

ନମି୍ମଲାଣ େଲାଯ୍ମ୍ୟ ତେଲାରଖ େରଥିିକଲ। 
ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପେ୍ମଶ୍ୀ ତଦୁ ଳସୀ ମଦୁଣ୍ଲାଙ୍କ 
ତତ୍ତଲାବଧଲାନକର ପରଚିଲାଳତି ଆେବିଲାସୀ 
ବେିଲାଶ ସମତି ି ପରେିଶ୍ମନକର ଯଲାଇଥିକଲ। 
ଏହଲାପକର ଜଲି୍ଲା ସେର ମହେଦୁମଲାେଦୁ କଫର ି
ଉତ୍ତରଲାଞ୍ଳ ରଲାଜସ୍ୱ େମଶିନର ଡ଼ଃ େଳଲାଇ 
ଜଲି୍ଲା େଲାଯ୍ମ୍ୟଲାଳୟର ବଭିନି୍ନ ଉପବଭିଲାଗ/

ବଭିଲାଗର େଲାଯ୍ମ୍ୟଲାବଳୀ ତଥଲା ରଲାଜସ୍ୱ 
ବଭିଲାଗର େଲାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ତେଲାରଖ େରବିଲା 
ସହତି ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ ଓ େଲ୍ୟଲାଣମଳୂେ 
େଲାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମର ସମୀଷେଲା େରଥିିକଲ। 
ବଭିନି୍ନ କଯଲାଜନଲା ଓ େଲାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମେଦୁ ଅଧିେ 
କ୍ରୟିଲାଶୀଳ ଓ କଲଲାେଲାଭମିଦୁଖୀ େରବିଲା ପଲାଇଁ 
ବଭିନି୍ନ ବଭିଲାଗୀୟ ଅଧିେଲାରୀଙ୍କଦୁ  ନକିଦ୍୍ମଶ 
କେଇଥିକଲ। ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଆଶରି ଠଲାକ୍ କର, 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ (ରଲାଜସ୍ୱ) ଯେଦୁ ମଣ ି
ମହଲଲା, ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ସଦୁରମଲା ବଲିଦୁ ଙ୍ଗ, 
ଜଲି୍ଲା ସହରଲାଞ୍ଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥଲାର ପ୍ରେଳ୍ପ 
ନକିଦ୍୍ମଶେ ଘଲାସରିଲାମ ମଦୁମଦୁ୍ମଙ୍କ ସକମତ 
ବଭିନି୍ନ ଉପଖଣ୍ର ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳ ତଥଲା 
ବଭିନି୍ନ ବଭିଲାଗୀୟ ଅଧିେଲାରୀ ଉପସ୍ଥତି ରହ ି
ଉତ୍ତରଲାଞ୍ଳ ରଲାଜସ୍ୱ େମଶିନରଙ୍କଦୁ  ନଜି ନଜି 
ବଭିଲାଗୀୟ େଲାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପେ୍ମକର ଅବଗତ 
େରଲାଇଥିକଲ। ପକର ରଲାଜସ୍ୱ େମଶିନର 
କଷେତ୍ର ପରେିଶ୍ମନ େରବିଲା ସହ ବଭିନି୍ନ ଲଲାଇନ 
ବଭିଲାଗ େଲାଯ୍ମ୍ୟଲାବଳୀ ସମୀଷେଲା େରଥିିକଲ। 

 ଧାନ କଣିା 
ପବୂ୍ଶରୁ େସ ୍୍ଶ ସସଦେହ ସେରସର ପଞ୍�ୃିତ ପ୍ଲଟ୍ 

ବଭିନି୍ନ �ାର୍ଥ୍ୟକ୍ରମ ତଦାରଖ ଓ ସମୀକ୍ଷା

 

କେନୁ୍ଝର,୯ଗା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍କର ଗତ ନକଭମ୍ବର 
ମଲାସକର ବଭିନି୍ନ ମଲାମଲଲାେଦୁ କନଇ ୩୪ଟ ି କେଶ ବଦୁ କ୍  କହଲାଇଥିବଲା ବନ 
ବଭିଲାଗ େଲାଯ୍ମ୍ୟଲାଳୟ ସତୂ୍ରରଦୁ  ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନଲା ଅନଦୁସଲାକର ନକଭମ୍ବରକର 
ବନଖଣ୍ର ବଭିନି୍ନ ବନଲାଞ୍ଳ ପଷେରଦୁ  ୩୪ କଗଲାଟ ି ଓଆର୍  କେଶ 
େରଲାଯଲାଇଛ।ି ଏଥିସହ ୧୦ କଗଲାଟ ି ୟଦୁେ ି କେଶ କହଲାଇଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି 
ଉପକରଲାକ୍ତ ମଲାମଲଲା ଗଦୁେେିକର ୨ଟ ି ଗଲାଡ଼ ି ଜବତ କହଲାଇଥିବଲା କବକଳ 
ମଲାମଲଲାଗଦୁେେିକର ୭ ଜଣଙ୍କଦୁ  ଗରିଫ େର ି କେଲାଟ୍ମଚଲାଲଲାଣ େରଲାଯଲାଇଛ।ି 
କତକବ ସମସ୍ କେଶ୍  ମଧ୍ୟରଦୁ  ୩ଟ ିକେଶକର ପଆିର୍  େଲାଖଲ େରଲାଯଲାଇଛ।ି

କତଲକେଗାଇ, ୯ଗା୧୨ (ସମସି)

ଶଷିେେ ଆସକିଲ ଉପସ୍ଥଲାନ ଖଲାତଲାକର 
ଆଗମନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥଲାନ ଉଭୟ 
େସ୍ଖତ େର ି ଚଲାଲଗିକଲ। ଏନ୍ ଜଓି 
େମ୍ମୀଙ୍କ ଭରସଲାକର ଛଲାେ ି ଚଲାଲଗିକଲ 
୫ଟ ି କଶ୍ଣୀର ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କଦୁ। 
କଗଲାଟଏି କଶ୍ଣୀଗତୃହକର ସମସ୍ଙ୍କଦୁ  
ପରୂଲାଇ ପଢ଼ଲାଇକଲ ଏନଜଓି େମ୍ମୀ। 
ଏଭଳ ି ଘଟଣଲା ଘଟଛି ି କତଲକେଲାଇ 
ବ୍ଲେ ଅନ୍ଗ୍ମତ ଶରିଗିେିଲା ଆଞ୍ଳେି 
ସଲାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନସ୍ଥ ବମିଳଲା 
ପଞ୍ଲାୟତ ଅନ୍ଗ୍ମତ ବଳଭଦ୍ରପଦୁର-ଖ 
(ପନଲାସଆି) ଗ୍ଲାମ ସରେଲାରୀ 
ପ୍ରଲାଥମେି ବେି୍ୟଲାଳୟକର। 

ସଚୂନଲା ମଦୁତଲାବେ ଉକ୍ତ 
ବେି୍ୟଲାଳୟକର ପ୍ରଥମରଦୁ  ପଞ୍ମ 
ଯଲାଏ ରହଥିିବଲା କବକଳ େଦୁ ଇ ଜଣ 
ଶଷିେେ ରହଛିନ୍।ି ପ୍ରଧଲାନ ଶଷିେେ 
ଭଲାକବ ପ୍ରଲାଣେତୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ ରହଥିିବଲା 
କବକଳ ସହେଲାରୀ ଶଷିେେ ଭଲାକବ 
ମଣ୍ଳ କହମ୍ବ୍ରମ ରହଛିନ୍।ି କତକବ 
ଗଦୁରଦୁ ବଲାର ଆସ୍ଲାୟଲାର ଏନଜଓିର 
ଜକଣ େମ୍ମୀଙ୍କ ହଲାତକର ବେି୍ୟଲାଳୟର 
େଲାୟତି୍ୱ ଛଲାେକିେଇଥିକଲ 
ପ୍ରଧଲାନଶଷିେେ। ପ୍ରଧଲାନ ଶଷିେେ 

ସେଲାକଳ ବେି୍ୟଲାଳୟେଦୁ ଆସ ିଆଗମନ 
ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥଲାନ ଉଭୟ େସ୍ଖତ 
ମଲାର ି ବେି୍ୟଲାଳୟରଦୁ  ଚଲାଲଯିଲାଇଥିବଲା 
କବକଳ ସହେଲାରୀ ଶଷିେେ ଛଦୁଟ ି
େରଖଲାସ୍ କେଇ କତଲକେଲାଇ କଗଲାଷ୍ୀ 
ଶଷିେଲା ଅଧିେଲାରୀଙ୍କ େଲାଯ୍ମ୍ୟଲାଳୟେଦୁ 
ଯଲାଇଥିକଲ। ବେି୍ୟଲାଳୟରେଦୁ 
ଜକଣ ଏନ୍ ଜଓି ସତୃଷ୍ଟ ି େରଛି।ି 

ଅନ୍ୟପଷେକର ବେି୍ୟଲାଳୟକର 
ଗଦୁରଦୁ ବଲାର ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କଦୁ  ମଧ୍ୟଲାହ୍ନ 
କଭଲାଜନକର ଅଣ୍ଲା ମଧ୍ୟ 

େଆିଯଲାଇନଲାହ ିଁ। ଅଣ୍ଲା େଆିନଯବିଲା 
ଘଟଣଲାକର ବେି୍ୟଲାଳୟକର କେୌଣସ ି
ଗଦୁରଦୁ ବଲାର ଅଣ୍ଲା େଆିଯଲାଉନଥିବଲା 
ସଚୂନଲା କେଇଛନ୍ ି ବେି୍ୟଲାଳୟର 
େମ୍ମଚଲାରୀ ଏବଂ ବେି୍ୟଲାଳୟ 
ପରଚିଲାଳନଲା େମଟିରି ଅଧ୍ୟଷେ ଶଶିରି 
ଖଣ୍ଲା। େୂରଭଲାର ଦ୍ଲାରଲା କଯଲାଗଲାକଯଲାଗ 
େର ି ଅଣ୍ଲା େଆିନଯବିଲା ଘଟଣଲା 
ବରିୟକର ପଚଲାରବିଲାରଦୁ  ପ୍ରଧଲାନ ଶଷିେେ 
ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟଲା କଯଲାଗଦୁଁ ବଗିତ ୩ଟ ି
ଗଦୁରଦୁ ବଲାର ଅଣ୍ଲା େଆିଯଲାଇନଥିବଲା 

ପ୍ରେଲାଶ େରଛିନ୍।ି କତଲକେଲାଇ 
ସହ କଗଲାଷ୍ୀ ଶଷିେଲା ଅଧିେଲାରୀ େମଳ 
କଲଲାଚନ ବଶି୍ଲାଳଙ୍କଦୁ  େୂରଭଲାର 
କଯଲାକଗ ଏସମସ୍ ଘଟଣଲା ବରିୟକର 
ପ୍ରଶ୍ନ େରବିଲାରଦୁ  ଘଟଣଲାଟ ି ସତ୍ୟ। 
ଶଷିେେ ୧୧ଟଲା ସମୟରଦୁ  ବେି୍ୟଲାଳୟ 
ଛଲାେ ି ଚଲାଲଯିଲାଇଥିବଲା କସ ସଚୂନଲା 
ପଲାଇଥିବଲା ସ୍ୱୀେଲାର େରଛିନ୍।ି 
ଅଣ୍ଲା େଆିଯଲାଇନଥିବଲା ବରିୟକର 
ତେନ୍ େର ି େଲାଯ୍ମ୍ୟଲାନଦୁଷ୍ଲାନ ଗ୍ହଣ 
େରଲାଯବି କବଲାଲ ି ପ୍ରେଲାଶ େରଛିନ୍।ି

କେନୁ୍ଝର,୯ଗା୧୨ (ସମସି): କଯଲାରନ୍ଲା ମହମିଲା ଗଲାେକିର ଉପଲାସନଲା ପୀଠ 
ଭଙ୍ଗଲା ଯବିଲା ଘଟଣଲାର ପ୍ରତବିଲାେକର କେୌପନିୀଧଲାରୀ ସଲାଧଦୁ ଭକ୍ତ ସମତି ି
କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ଶଲାଖଲା ପଷେରଦୁ  ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କ ଜରଆିକର ଏେ େଲାବପିତ୍ର 
ପ୍ରେଲାନ େରଲାଯଲାଇଛ।ି କସମଲାକନ ମଦୁଖ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଉପଯଦୁକ୍ତ ନ୍ୟଲାୟ ପ୍ରେଲାନ 
େରବିଲାେଦୁ ନକିବେନ େରଛିନ୍।ି ସଲାଧଦୁଭକ୍ତ ସମତି ି ଜଲି୍ଲା ଶଲାଖଲାର େଲାବ ି
ଅନଦୁସଲାକର ମହମିଲା ଗଲାେକିର ମହମିଲା କଗଲାସଲାଇଁଙ୍କ ନଲାମକର ଥିବଲା ସମସ୍ 
ସ୍ଥଲାବର ଓ ଭୂସମ୍ପତେିଦୁ ଉଭୟ ବେଳଧଲାରୀ ଏବଂ କେୌପନିୀ ଧଲାରୀ ମହମିଲା 
ସମଲାଜ ନଲାମକର ନଲାମତି େରଲାଯଲାଉ, ଗଲାେୀ ମନ୍ରିର ତତୃ ତୀୟ କବଢ଼ଲାକର 
ସଦି୍ ବେ େତୃପଲାସନି୍ଦୁ ବଲାବଲାଙ୍କ ଦ୍ଲାରଲା ସ୍ଥଲାପତି ୧୦୦ ବର୍ମର ବତୀ ମନ୍ୀର, ଧଦୁନୀ 
ମନ୍ରି ଓ କଭେ ମନ୍ରି ସହତି ସମସ୍ ଉପଲାସନଲା ମନ୍ରିେଦୁ ମହମିଲା ସ୍ୱଲାମୀଙ୍କ 
ଜଲାଗଲାକର ନମି୍ମଲାଣ େରଲାଯବିଲାେଦୁ ପ୍ରଶଲାସନ ପକେକଷେପ କନଉ। କଯଲାରନ୍ଲା 
ମହମିଲା ଗଲାେକିର ଥିବଲା ଗଲାେମିନ୍ରି ଓ ଶନୂ୍ୟ ମନ୍ରିକର ଉଭୟ ବେଳଧଲାରୀ 
ଏବଂ କେୌପନିୀ ଧଲାରୀ ସନ୍ୟଲାସୀ ମଲାନଙ୍କଦୁ  ନତି ି େରବିଲାର ଅଧିେଲାର 
େଆିଯଲାଉ। ମହମିଲା ଗଲାେକିର ଥିବଲା ମହମିଲା ସ୍ୱଲାମୀଙ୍କ ଯଲାଗଲାକର କଯକେୌଣସ ି
ଉନ୍ନୟନ େଲାଯ୍ମ୍ୟ େରଲାଯଲାଉଛ ି କସଥିକର ଉଭୟ ସମଲାଜର ସଲାଧଦୁ ସନ୍ୟଲାସୀ 
ମଲାନଙ୍କର ସହମତ ିଏବଂ ସହକଯଲାଗକର େଲାମ େରଲାଯଲାଉ କବଲାଲ ିନକିବେନ 
େରଲାଯଲାଇଛ।ି େଲାବପିତ୍ର ପ୍ରେଲାନ ସମୟକର କେୌପନୀଧଲାରୀ ସଲାଧଦୁଭକ୍ତ 
ସମତିରି କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ସଭଲାପତ ିବଲାବଲା ଯକଶଲାବନ୍ େଲାସ ଉପସ୍ଥତି ଥିବଲା 
କବକଳ ଜଲି୍ଲାର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରଲାନ୍ରଦୁ  ଆସଥିିବଲା ସଲାଧଦୁଭକ୍ତ ମଲାକନ ସଲାମଲି ଥିକଲ।

ଦସ୍ତଖତ �ର ିଚାଲଗିସଲ ଶକି୍ଷ�

ଏନ୍ ଜଓି �ମ୍ଥୀଙ୍କ ଭରସାସର ୫ଟ ିସରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

କ�ଗାଡଗା, ୯ଗା୧୨ (ସମସି)

ସଦୁନଲାନେୀ ଉପକର ଉଚ୍ଚତର କସତଦୁ  ନମି୍ମଲାଣ ନମିକନ୍ 
ଶଦୁକ୍ରବଲାର ଅପରଲାହ୍ନକର କଯଲାେଲା କପୌରପଲାଳେିଲା ଅଧୀନ 
୧୦ନଂ ୱଲାେ୍ମ ମଲାଝୀହଲାଟଂି ଠଲାକର ଭତି୍ତପି୍ରସ୍ର ସ୍ଥଲାପନ 
କହଲାଇଛ।ି କଯଲାେଲା କପୌରପଲାଳେିଲା ଅଧୀନ ୧୦ ନଂ ଓ 
୪ ନଂ ୱଲାେ୍ମର ବସ୍ବିଲାସନି୍ଲାଙ୍କଦୁ  ସଧିଲାସଳଖ ସଂକଯଲାଗ 
ଦ୍ଲାରଲା ସ୍ଥଲାନୀୟ ୱଲାେ୍ମବଲାସୀ ଉପେତୃତ କହକବ କବଲାଲ ି
ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ଉପଲକଷେ ମଲାଝୀହଲାଟଂି ଠଲାକର 
ଆକୟଲାଜତି ଉସବକର ମଦୁଖ୍ୟଅତଥିି ରୂକପ ଚମ୍ପଦୁଆ 
ବଧିଲାୟେିଲା ମନିଲାଷେୀ ମହଲାନ୍ କଯଲାଗକେଇଥିକଲ। ଏହ ି
ଉସବକର କଯଲାେଲା କପୌରପରରିେ ଅଧ୍ୟଷେ େ. ଜଗେୀଶ 
ପ୍ରସଲାେ ସଲାହଦୁ , କଯଲାେଲା ଟଲାଟଲାଷ୍ଟଲି ମଦୁଖ୍ୟ ସକରଲାଜ 
ବଲାନଲାଜ୍ମୀ, କଯଲାେଲା କପୌର ଉପଲାଧ୍ୟଷେଲା ସନ୍୍ୟଲାରଲାଣୀ ପଲାତ୍ର, 

ଜଲି୍ଲା ବକିଜେ ି ସମ୍ପଲାେେ ବଲାବଦୁ ଲଲାଲ ସଲାହଦୁ , ୪ ନଂ ୱଲାେ୍ମ 
େଲାଉନସଲିର ଅବଦୁ ଲ ହଲାସନ, ପତୂ୍ତ୍ମ ବଭିଲାଜନ ଅଧିେଲାରୀଙ୍କ 
ସକମତ ସ୍ଥଲାନୀୟ ଜନସଲାଧଲାରଣ ଉପସ୍ଥତି ରହଥିିକଲ। 

କଯଲାେଲା କପୌରପଲାଳେିଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ୪ ନମ୍ବର ୱଲାେ୍ମ ଅନ୍ଗ୍ମତ 
କଯଲାେଲା ମଦୁଖ୍ୟ ମଲାକେ୍ମଟ ଓ ୧୦ ନମ୍ବର ୱଲାେ୍ମ ଅନ୍ଗ୍ମତ 
ମଲାଝୀହଟଂି ମଧ୍ୟକର ସଧିଲାସଳଖ ସଂକଯଲାଗ ନମିକନ୍ 

ଅନ୍ରଲାୟ ସତୃଷ୍ଟ ିେରଦୁ ଥିଲଲା ଏହ ିସଦୁନଲାନେୀ। ବର୍ମର ଅଧିେଲାଂଶ 
େନି ସ୍ଥଲାନୀୟ ବଲାସନି୍ଲାଙ୍କ ଉେ୍ୟମକ୍ରକମ ସଦୁନଲାନେୀ ଉପକର 
ନମିମିତ ଅସ୍ଥଲାୟୀ କପଲାଲ କେଇ ଅଧିେଲାଂଶ ସହରବଲାସୀ 
ବପିେସଙ୍କଦୁଳ ଅବସ୍ଥଲାକର ଏହ ିକପଲାଲ ଅତକି୍ରମ େରବିଲାେଦୁ 
ବଲାଧ୍ୟ କହବଲା ସହ ବର୍ମଲା େକିନ ନେୀର ଜଳରଲାଶ ିବଢ଼ଲିଲା 
ମଲାକତ୍ର ଏହ ି ଅସ୍ଥଲାୟୀ କପଲାଲ ଜଳକ୍ଲାତକର ନଶି୍ନି୍ନ 
କହଲାଇଯଲାଉଥିଲଲା। ଉଭୟ ୱଲାେ୍ମ ମଧ୍ୟକର କଯଲାଗଲାକଯଲାଗର 
ଏହଲା ପ୍ରମଦୁଖ ମଲାଧ୍ୟମ କହଲାଇନଥିକଲ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟଲାସବଶତଃ 
ଅଧିେଲାଂଶ ସହରବଲାସୀ ବର୍ମଲା େକିନ ମଧ୍ୟ ଜୀବନେଦୁ 
ବଲାଜ ି ଲଗଲାଇ ଏହ ି ନେୀ ଅତକି୍ରମ େରଦୁ ଥିକଲ। ଏଠଲାକର 
ଏେ ସ୍ଥଲାୟୀ କପଲାଲ ନମି୍ମଲାଣ ନମିକନ୍ ୧୦ ଓ ୪ ନଂ ଉଭୟ 
ୱଲାେ୍ମ ବଲାସୀ େଲାବ ି େରଆିସଦୁଥିକଲ। େୀଘ୍ମ େନିର େଲାବେିଦୁ 
ଗଦୁରଦୁ ତ୍ୱ କେଇ ଏଠଲାକର େଂକ୍ରଟି କସତଦୁ ର ନମି୍ମଲାଣ କନଇ 
ଭତି୍ତପି୍ରସ୍ର ସ୍ଥଲାପନ ସହ ଭୂମପିଜୂଲା େରଲାଯଲାଇଛ।ି

କେନୁ୍ଝର,୯ଗା୧୨ (ସମସି): ପ୍ରଜଲାପତିଲା 
ବ୍ରହ୍ଲାେଦୁମଲାରୀ ଈଶ୍ରୀୟ ବଶି୍ବେି୍ୟଲାଳୟ, 
କେନ୍ଦୁଝର ଶଲାଖଲା ତଥଲା ବ୍ରହ୍ଲାେଦୁମଲାରୀ 
ସଂସ୍ଥଲାର ନ୍ୟଲାୟପଲାଳେିଲା ପ୍ରଭଲାଗର ମଳିତି 
ଉେ୍ୟମକର ସଲାମନ୍ରଲାୟପଦୁରସ୍ଥତି 
ବ୍ରହ୍ଲାେଦୁମଲାରୀ କସବଲାକେନ୍ଦ୍ରକର 
କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ଅକନେ ମଲାନ୍ୟଗଣ୍ୟ 
ନ୍ୟଲାୟବତିମଲାନଙ୍କଦୁ  କନଇ ଏେ ସମ୍ଳିନୀ 
ଅନଦୁ ଷ୍ତି କହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏହ ି ସମ୍ଳିନୀର 
ଶୀର୍ମେ ରଖଲାଯଲାଇଥିଲଲା ‘େୟଲା ଏବଂ େରଦୁ ଣଲା 
ଆଧଲାରକର କଶ୍ଷ୍ ସମଲାଜ ତଥଲା ଉନ୍ନତ 
ବଶି୍ ନମି୍ମଲାଣକର ନ୍ୟଲାୟବତିଙ୍କ ଭୂମେିଲା’। 
ଏଥିକର କେନ୍ଦୁଝରର ବରଷି୍ ଆଇନଜୀବୀ 
ତଥଲା ଆଇନ ମହଲାବେି୍ୟଲାଳୟର ସଭଲାପତ ି
ଚତଦୁ ଭଦୁ ୍ମଜ କହଲାତଲା ମଦୁଖ୍ୟଅତଥିି ଭଲାକବ କଯଲାଗ 
କେଇଥିବଲା କବକଳ ବ୍ରହ୍ଲାେଦୁମଲାରୀ ସଂସ୍ଥଲାର 
ମଦୁଖ୍ୟଲାଳୟ ମଲାଉଣ୍ଟଆବଦୁ , ରଲାଜସ୍ଥଲାନରଦୁ  
ଆସଥିିବଲା ନ୍ୟଲାୟପଲାଳେିଲା ପ୍ରଭଲାଗର 
ରଲାଷ୍ଟୀୟ ସଂକଯଲାଜେିଲା ରଲାଜକଯଲାଗନିୀ 
ବ୍ରହ୍ଲାେଦୁମଲାରୀ ଲତଲା ଆର୍ . ଅଗ୍ୱଲାଲ 
ମଦୁଖ୍ୟବକ୍ତଲା ଭଲାବକର କଯଲାଗ କେଇଥିକଲ। 

କେନ୍ଦୁଝର ଶଲାଖଲାର ମଦୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଲାଳେିଲା 
ବ୍ରହ୍ଲାେଦୁମଲାରୀ ବନି୍ଦୁ ସ୍ୱଲାଗତ ଅଭଭିଲାରଣ ତଥଲା 
ଅତଥିି ପରଚିୟ ପ୍ରେଲାନ େର ି ସଭଲାରମ୍ଭ 
େରଥିିବଲା କବକଳ ବ୍ରହ୍ଲାେଦୁମଲାରୀ ପଜୂଲା 
ନତୃ ତ୍ୟ ପରକିବରଣ େର ି ଅତଥିିମଲାନଙ୍କଦୁ  
ସ୍ୱଲାଗତ େରଥିିକଲ। ମଞ୍ଲାସୀନ ଅତଥିି ତଥଲା 
ଉପସ୍ଥତି ବରଷି୍ ଆଇନଜୀବୀମଲାନଙ୍କ 
ଦ୍ଲାରଲା େୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ମଲାଧ୍ୟମକର ଏହ ି
େଲାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ ଘଲାଟତି କହଲାଇଥିଲଲା। 
ପକର ପକର ବ୍ରହ୍ଲାେଦୁମଲାରୀ ଲତଲାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ 
କଶ୍ଲାତଲାମଲାନଙ୍କଦୁ  ଅନଦୁ କପ୍ରରତି େରଥିିଲଲା। 
ଝଦୁ ମ୍ପଦୁରଲା ତହସଲିେଲାର ବ୍ରହ୍ଲାେଦୁମଲାରୀ 
ପ୍ରତଭିଲା ପତୃଷ୍ଟ ି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ବକିଶର 
ଅତଥିି ଭଲାକବ କଯଲାଗକେଇଥିକଲ। 
ବ୍ରହ୍ଲାେଦୁମଲାରୀ କସୌେଲାମନିୀ ରଲାଜକଯଲାଗର 
ମହତ୍ୱ ଓ ବଧିି ସମ୍ପେ୍ମକର ଆକଲଲାେପଲାତ 
େରବିଲା ସହ ରଲାଜକଯଲାଗର ଅଭ୍ୟଲାସ ମଧ୍ୟ 
େରଲାଇଥିକଲ। ପରକିଶରକର ବରଷି୍ 
ଭ୍ଲାତଲା ବ୍ରହ୍େଦୁମଲାର େଦୁଳମଣ ି ସମସ୍ 
ଅତଥିି, ପ୍ରତଭିଲାଗୀ ତଥଲା ଆକୟଲାଜେଙ୍କଦୁ  
ଧନ୍ୟବଲାେ ଅପ୍ମଣ େରଥିିକଲ।

ସକନୁ୍ଝର 
ବନଖଣ୍ଡ ନସଭମ୍ବରସର ୩୪ ମାମଲା

୨ ଗାଡ ିଜବତ; ୭ ଗରିଫ

ବପିଦସର ୨୩ ହାତୀ
�ାଜୁ ଜଙ୍ଗଲସର ଲାଗଲିା ନଅିାଁ 

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ବଜି୍ାନ ଓ ପରସିବଶ ସମଳା 
ପଗାଟଣଗା/ତୁରୁମଙୁ୍ଗା, ୯ଗା୧୨ (ସମସି): ପଲାଟଣଲା ବ୍ଲେ ଅନ୍ଗ୍ମତ କେକନ୍ଇପଶ ି
ଉଚ୍ଚ ବେି୍ୟଲାଳୟ ପରସିରର ଜ୍ଲାନବଜି୍ଲାନ କମଳଲା ଉେଘଲାଟତି କହଲାଇଯଲାଉଛ।ି 
ପ୍ରଧଲାନ ଶଷିେୟତ୍ରୀ ସତ୍ୟଭଲାମଲା ମଦୁଣ୍ଲାଙ୍କ ସଭଲାପତତି୍ୱକର ଆକୟଲାଜତି ଉେଘଲାଟନ 
ଉତ୍ବକର ମଦୁଖ୍ୟ ଅତଥିି ଭଲାକବ ପଲାଟଣଲା ବଧିଲାୟେ ଜଗନ୍ନଲାଥ ନଲାଏେ, ସମ୍ଲାନତି 
ଅତଥିି ଭଲାକବ କଗଲାଷ୍ୀ ଶଷିେଲା ଅଧିେଲାରୀ ପରୂ୍୍ମଚନ୍ଦ୍ର ଅମଲାତ, ଏବଇିଓ ସଚ୍ଚେିଲାନନ୍ 
କସଠୀ, ପ୍ରେଲାଶ େଦୁମଲାର ରଲାୟ ପ୍ରମଦୁଖ କଯଲାଗ କେଇ ଶଶିଦୁଙ୍କ ଉକଦ୍ଶ୍ୟକର ବକ୍ତବ୍ୟ 
ପ୍ରେଲାନ େରଥିିକଲ। ବଜି୍ଲାନ କମଳଲାକର ପଲାଟଣଲା ବ୍ଲେର ସମସ୍ ପ୍ରଲାଥମେି 
ବେି୍ୟଲାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ୟଲାଳୟର ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀମଲାକନ ଭଲାଗ କନଇଥିକଲ। 
କମଲାଟ ୭୬ଟ ିପ୍ରେଳ୍ପ ପ୍ରେଶମିତ କହଲାଇଥିଲଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରଦୁ  କଶ୍ଷ୍ ପ୍ରେଳ୍ପ ଗଦୁେେିଦୁ  
ଜଲି୍ଲା ସ୍ରୀୟ ବଜି୍ଲାନ କମଳଲାେଦୁ ଚୟନ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। କଶରକର ସମସ୍ 
ପ୍ରତକିଯଲାଗୀ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କଦୁ  ମଲାନପତ୍ର ପ୍ରେଲାନ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। େଲାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମକର 
ଶଷିେେ ପଲାଥ୍ମ ସଲାରଥୀ କବଜ, ପ୍ରକମଲାେ େଦୁମଲାର ମହଲାନ୍, େପଳି ଚଦ୍ର େଲାଶ, 
ବୀର କମଲାହନ ଦ୍କିବେୀ, ବଭିରିଣ େଲେସଆି, େବିଲାେର କବକହରଲା, ସଦୁଶଲାନ୍ 
େଦୁମଲାର ମହଲାନ୍, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କବକହରଲା ପ୍ରମଦୁଖ ସକ୍ରୟି ସହକଯଲାଗ େରଥିିକଲ।

୧.୭ ସ�ଜ ିଗସଞ୍ଇ ଜବତ; ୨ ଗରିଫ
ତଦୁ ରଦୁ ମଦୁଙ୍ଗଲା, ୯ଲା୧୨(ସମସି):କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ପଲାଟଣଲା ଅବେଲାରୀ ବଭିଲାଗ 
ପଷେରଦୁ  ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥଲାନକର ଚଢଉ େର ି ଗକଞ୍ଜଇ ସହ ମହଦୁଲ ି ମେ ଜବତ 
େରଲାଯଲାଇଛ।ି ଏହ ିଘଟଣଲାକର େଦୁ ଇ ଅଭଯିଦୁକ୍ତଙ୍କଦୁ  ଗରିଫ େର ିକେଲାଟ୍ମଚଲାଲଲାଣ 
େରଲାଯଲାଇଛ।ି େଦୁ ଇ ଅଭଯିଦୁକ୍ତ କହକଲ େପଦୁଣ୍ ିଗ୍ଲାମର ରଷେଲାେର ସଲାହଦୁ(୫୫), 
ଟଭଲାସରଦୁ ଆ ଗ୍ଲାମର ବଜିଦୁ  ମଦୁଣଲା(୪୫)। ପଲାଟଣଲା ଅବେଲାରୀ ବଭିଲାଗ ବକିଶର 
ସତୂ୍ରରଦୁ  ଖବର ପଲାଇ ଅବେଲାରୀ ଅଧିଷେେ ନଲାରଲାୟଣ କମକହରଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତଲାକର 
ସଲାହଲାରପଡ଼ଲା ବ୍ଲେ ଅନ୍ଗ୍ମତ େପଦୁଣ୍ ି ଗ୍ଲାମକର ଚଢଉ େର ି ୧.୭୦୦ ଗ୍ଲାମ 
ଗକଞ୍ଜଇ ଜବତ େରଥିିକଲ। କସହପିର ିରଷେଲାେର ସଲାହଦୁ  (୫୫) ନଲାମେ ଜକଣ 
ବ୍ୟକ୍ତେିଦୁ ଗରିଫ େରଥିିବଲା କବକଳ ଟଭଲା ସରଦୁ ଆ ଗ୍ଲାମର ବଜିଦୁ  ମଦୁଣ୍ଲା (୪୫) 
ନଲାମେ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ଠଲାରଦୁ  ୧୦ ଲଟିର ମହଦୁଲ ି ମେ ଜବତ େରଲାଯଲାଇଛ।ି ଏହ ି
ଚଢଉକର ଇନସିକପେ୍ଟର କବଣଦୁଧର ସଲାମଲ ଓ ଆଇସ ିଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବଲାରେିଙ୍କ 
ସକମତ େନକଷ୍ଟବଳ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦ୍୍ମଲାର, ତପନ େଦୁମଲାର ସଲାହଦୁ, ସମୀର ମଶି୍, 
ଆକଲଲାେ େଦୁମଲାର ସଲାହଦୁ  ପ୍ରମଦୁଖ ସଲାମଲି କହଲାଇଥିକଲ।

୩୦ ଫୁଟ ତଳ�ୁ ଖସଲିା ବାଇକ୍  ଚାଳ� 
ତୁରୁମଙୁ୍ଗା, ୯ଗା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ପଲାଟଣଲା କେଇ ଯଲାଇଥିବଲା ରଲାଞ୍ ି
ବଜିୟୱଲାେଲା ୨୨୦ ନମ୍ବର ଜଲାତୀୟ ରଲାଜପଥ ସ୍ୱଲାମ ନେିଟସ୍ଥ ସମିଦୁଳଆି ନଲାଳ 
କପଲାଲ ଉପରଦୁ  ଶଦୁକ୍ରବଲାର ଅପରଲାହ୍ନକର ଏେ ବଲାଇେ େଦୁ ଘ୍ମଟଣଲା ଗ୍ସ୍ କହଲାଇଛ।ି 
ଚଲାଳେ ଭଲାରସଲାମ୍ୟ ହରଲାଇ କପଲାଲ ଉପରଦୁ  ୩୦ ଫଦୁଟ ତଳେଦୁ ଖସ ିପଡ଼ ିଗଦୁରଦୁ ତର 
କହଲାଇଛନ୍।ି ଗଦୁରଦୁ ତର ବଲାଇେ ଆକରଲାହୀ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ତରିଂି ଥଲାନଲା 
ଭଲାଗଲାବନ୍ ଗ୍ଲାମ ବକିନଲାେ ବହିଲାରୀ ମଲାଝୀଙ୍କ ପଦୁଅ େଦୁନଲାରଲାମ ମଲାଝ ି(୩୨)କବଲାଲ ି
ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି କସ କଢଙି୍କକେଲାଟ ପଟଦୁ  ବଲାଇେ କଯଲାକଗ େରଞ୍ଜଆିେଦୁ ଯଲାଉଥିବଲା 
କବକଳ ପଲାଟଣଲା ସମିଦୁଳଆି ନଲାଳ କପଲାଲ ଉପରଦୁ  ତଳେଦୁ ଖସ ି ପଡ଼ଥିିକଲ। 
େଦୁ ଘ୍ମଟଣଲା ପକର କସଇ ବଲାଟକେଇ ଯଲାଉଥିବଲା କଲଲାକେ ଏବଂ ସ୍ଥଲାନୀୟ କଲଲାକେ 
ଉଦ୍ଲାର େର ିପଲାଟଣଲା କମେେିଲାଲକର ଭତ୍ତ୍ମୀ େରଥିିକଲ। ଅବସ୍ଥଲା ସଙ୍କଟଲାପନ୍ନ 
ଥିବଲାରଦୁ  କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ମଦୁଖ୍ୟ ଚେିତି୍ଲାଳୟେଦୁ ସ୍ଥଲାନଲାନ୍ର େରଲାଯଲାଇଛ।ି

ବ୍ରହ୍ା�ୁମାରଜି୍  ତରଫରୁ ନ୍ୟାୟବତି୍  ସମ୍ଳିନୀ 

ସନୁାନଦୀ ଉପସର ଉଚ୍ଚତର ସସତୁ ନମି୍ଥାଣ ନମିସତେ ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତର



ଶନବିାର
୧୦ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୧୩
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ମୟୂରଭଞ୍ଜ

ର ା ଇ ର ଙ୍ଗ ପୁର , ୯ ା ୧ ୨ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଚଳତି ଶକି୍ଷାବର୍ଷରେ େଷାଇେଙ୍ଗପେୁେ 
ପ୍ରତଭିଷାବଷାନ ଛଷାତ୍ରୀ ସଧୁତୃ ି
ମଣ୍ଡଳ କଟକ ମଧସୁଦୂନ 
ଆଇନ ବଶି୍ୱବଦି୍ଷାଳୟରେ ନଷାମ 
ରେଖଷାଇଛନ୍।ି ରସ େଷାଇେଙ୍ଗପେୁ 
ସହେ ତଥଷା ବଷାମନଘଷାଟରୀ ଉପଖଣ୍ଡ 
ଅଞ୍ଚଳ ପଷାଇଁ ର�ୌେବ ଆଣଛିନ୍।ି ରସ 
ଜବଷାହେ ନରବଷାଦୟ ବଦି୍ଷାଳୟେୁ 
ଚଳତି ବର୍ଷ +୨ରେ ପ୍ରଥମ ରରେଣରୀରେ 
ଉତ୍ରୀର୍୍ଷ ରହଷାଇ +୩ ବଜି୍ଷାନ ଅଧ୍ୟୟନ 
କେୁଥିରେ। ରସ େଷାଇେଙ୍ଗପେୁ ଓକେି 

ସଂଘେ ବେଷି୍ଠ ଆଇନଜରୀବରୀ ବୃଷ୍ ି
ବଡ଼ିଜଷା ମଣ୍ଡଳ ଓ ମଞ୍ରୁଷା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ 
ତୃତରୀୟ ଝଅି। ବେଷି୍ଠ ଆଇନଜରୀବ ି
େସଷାନଦ ରେଙ୍କଷା, ପ୍ରଭଷାସ କବ,ି 
ଅମ୍କିଷା ପ୍ରସଷାଦ ପଟ୍ଟନଷାୟକ, ଓକେି 
ସଂଘ ସଭଷାପତ ି ଅକ୍ୟ ମହଷାନ୍ ି ଓ 
ଉପସଭଷାପତ ି ମଷାନର�ଷାବନି୍ଦ ମହଷାନ୍ 
ଏବଂ ଅନ୍ଷାନ୍ ଆଇନଜରୀବ ି ତଥଷା 
ଶରୁଭଚୁ୍�ଣ ତଷାଙୁ୍କ ଅଭନିନ୍ଦନ 
ଜଣଷାଇଛନ୍।ି ଭବରି୍ତରେ ରସ 
ବଚିଷାେପତ ି ରହରବ ରବଷାେ ି େକ୍୍ 
େଖିଥିବଷା ପ୍ରକଷାଶ କେଛିନ୍।ି 

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ୯ା୧୨(ସମସି)

ବଷାମନଘଷାଟ ି ଉପଜଲି୍ଷାପଷାଳଙ୍କ କଷାର୍ଷ୍ଷାଳୟ 
ସମ୍ଳିନରୀ କକ୍ରେ ଉପଜଲି୍ଷାପଷାଳ ସରେଷାଜ 
କୁମଷାେ ଦଷାଶଙ୍କ ସଭଷାପତତି୍ୱରେ ରଭଷାଟେ 
ତଷାେକିଷା ସଂରଶଷାଧନ ସମ୍ପକ୍ଷରେ ବଭିନି୍ନ 
େଷାଜରନୈତକି ଦଳ ଏବଂ ବଭିନି୍ନ �ଣମଷାଧ୍ୟମ 
ପ୍ରତନିଧିିମଷାନଙୁ୍କ ରନଇ ଏକ ରବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ରହଷାଇରଷାଇଛ।ି ପ୍ରଷାେମ୍ଭରେ 
ଉପଜଲି୍ଷାପଷାଳ ଉପସ୍ତି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସ୍ଷା�ତ 
କେଥିିରେ। ଆସନ୍ଷା ୨୦୨୩ ଜଷାନୁଆେରୀ 
୫ ତଷାେଖିରେ ପ୍ରକଷାଶତି ରହବଷାକୁ ଥିବଷା 
ନୂତନ ତରୁଟଶିନୁ୍ ରଭଷାଟେ ତଷାେକିଷାରେ 
ଆ�ଷାମରୀ ବର୍ଷ ପଷାଇଁ ନୂତନ ଭଷାରବ 
ରରଷା�୍ ବରିବଚତି ରହଉଥିବଷା ଜରଣ 
ମଷାତ୍ ରଭଷାଟେ ରରମତି ି ତଷାେକିଷାେୁ ବଷାଦ 
ନପଡ଼ନ୍ ି ରସଥିପ୍ରତ ି ରତ୍ନବଷାନ ରହବଷା 
ଏବଂ ଜଲି୍ଷାେ ଖଡଆି ମଷାଙ୍କଡ଼ଆି ଓ ରେଷାଧଷା 
ସମ୍ପ୍ରଦଷାୟେ ଅଧିବଷାସରୀ, ଦବି୍ଷାଙ୍ଗ ରଭଷାଟେ 
ଓ ମହଳିଷା ରଭଷାଟେଙୁ୍କ ରଭଷାଟେ ତଷାେକିଷାରେ 
ଶତ ପ୍ରତଶିତ ତଷାେକିଷାଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟଷାନ 
ରଦବଷାକୁ ଏହ ି ଅବସେରେ ଉପଜଲି୍ଷାପଷାଳ 

କହଥିିରେ। ଏହ ି ସ୍ତନ୍ତ୍ର ସଂରଶଷାଧନ 
ପ୍ରକ୍ୟିଷା �ତ ନରଭମ୍େ ମଷାସ ୯ ତଷାେଖିେୁ 
ଆେମ୍ଭ ରହଷାଇଛ।ି ଜନସଷାଧଷାେଣଙ୍କ ଠଷାେୁ 
ସଂ�ହୃତି ରହଷାଇଥିବଷା ତଥ୍ ଓ ଆରବଦନ 
ପତ୍ ଆଧଷାେରେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରହଷାଇଥିବଷା ଚଠିଷା 

ରଭଷାଟେ ତଷାେକିଷା ପ୍ରକଷାଶତି ରହଷାଇଛ।ି ରଦ ି
ଏହ ି ତଷାେକିଷାରେ ରକୌଣସ ି ମତଦଷାତଷାଙ୍କ 
ନଜିେ କଛି ିବ ିତଥ୍ ତରୁଟ ିଥିବଷାେ ନଜେକୁ 
ଆରସ ରତରବ ଆଜଠିଷାେୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ରଭଷାଟେ 
ତଷାଙ୍କେ ବୁଥ ରେରବେ ଅଧିକଷାେରୀ କମିଷ୍ା 
ଉପଜଲି୍ଷାପଷାଳ(ରଭଷାଟେ ପଞ୍ରୀକେଣ 

ଅଧିକଷାେରୀ)ଙ୍କ କଷାର୍ଷ୍ଷାଳୟରେ ଆବଶ୍କରୀୟ 
ସଂରଶଷାଧନ ନମିରନ୍ ଅଥବଷା ରଦ ି ଜରଣ 
ରରଷା�୍ ବରିବଚତି ରଭଷାଟେଙ୍କ ନଷାମ 
ରଭଷାଟେ ତଷାେକିଷା ସଂରକୁ୍ତ ନରହଷାଇଥଷାଏ 
ରତରବ ଉଦ୍ଷି୍ ଫମ୍ଷରେ ଆରବଦନ 

କେପିଷାେରିବ। ଆଧଷାେ ସଂରରଷା� ଓ 
ସଂରଶଷାଧନ ପଷାଇଁ ଅନେଷାଇନରେ ମଧ୍ୟ 
ଆରବଦନ କେପିଷାେରିବ। ଏବର୍ଷ 
ନବି୍ଷଷାଚନ ଆରୟଷା�ଙ୍କ ତେଫେୁ ଦବି୍ଷାଙ୍ଗ 
ରଭଷାଟେଙ୍କ ପଷାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥେ ପଷାଇଁ 
ରପଷାଷ୍ଷାେ ବଷାରେଟ ରପପେେ ପ୍ରଚଳନ 

ଆେମ୍ଭ ରହବଷାକୁ ରଷାଉଛ।ି ରଦ୍ଷାେଷା ଆ�ଷାମରୀ 
ସମୟରେ ରହବଷାକୁ ଥିବଷା ନବି୍ଷଷାଚନରେ 
ଦବି୍ଷାଙ୍ଗ ରଭଷାଟେମଷାରନ ରପଷାଷ୍ଷାେ 
ବଷାରେଟ ଜେଆିରେ ରସମଷାନଙ୍କ ମତଦଷାନ 
କେପିଷାେରିବ। ଏହ ି ଅବସେରେ ବଭିନି୍ନ 
େଷାଜରନୈତକି ଦଳମଷାନଙୁ୍କ ଉପଜଲି୍ଷାପଷାଳ 
ବୁଥ୍  ରେରବେ ଏରଜଣ୍ଟ ନରିୟଷାଜତି କେବିଷା 
ପଷାଇଁ ପେଷାମଶ୍ଷ ରଦଇଥିରେ। ରଷାହଷା ଫଳରେ 
ନଭୁି୍ଷେ ରଭଷାଟେ ତଷାେକିଷା ପ୍ରକଷାଶନରେ ଏହଷା 
ବରିଶର ସହଷାୟକ ରହବ ରବଷାେ ି ପ୍ରକଷାଶ 
କେଥିିରେ। ଏହ ିଅବସେରେ ଉପଜଲି୍ଷାପଷାଳ 
ଚଠିଷା ରଭଷାଟେ ତଷାେକିଷାକୁ ପ୍ରକଷାଶ କେବିଷା 
ସହ ପଞ୍କୃିତ ରହଷାଇଥିବଷା ରଭଷାଟେ ତଷାେକିଷା 
ଓ ବଭିନି୍ନ ସଂରଶଷାଧନ ସମ୍ନ୍ରୀୟ ଆରବଦନ 
ତଷାେକିଷାକୁ ବଭିନି୍ନ େଷାଜରନୈତକି ଦଳମଷାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦଷାନ କେଥିିରେ। ରବୈଠକ ରଶରରେ 
ଉପଜଲି୍ଷାପଷାଳ ତରୁଟଶିନୁ୍ ରଭଷାଟେ ତଷାେକିଷା 
ପ୍ରକଷାଶନ ଆଶଷା କେବିଷା ସହ ଉପସ୍ତି ବଜୁି 
ଜନତଷା ଦଳେ ପ୍ରତନିଧିି ଭଷାରବ େତକିଷାନ୍ 
ପେରୀକ୍ଷାଙ୍କ ସରମତ ସମସ୍ତ େଷାଜରନୈତକି 
ଦଳେ ପ୍ରତନିଧିି ଓ �ଣମଷାଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିି 
ମଷାନଙ୍କ ସହରରଷା� କଷାମନଷା କେଥିିରେ।

ସ�ାଟର ତାଲକିା େଂସଶାଧନ ସବୈଠକ

ୋମଲି ସେସଲ ରାଜସନୈତକି ଦଳର ପ୍ରତନିଧିି 

ବଡସାହ,ି୯ା୧୨(ସମସି): ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ 
ପଦ୍ମପେୁ ଉପନବି୍ଷଷାଚନରେ ବରିଜଡେି 
ଐତହିଷାସକି ବଜିୟ ପରେ ବଡସଷାହରିେ 
ବଜିୟ ଉତ୍ସବ ପଷାଳନ କେଷାରଷାଇଛ।ି ପବୂ୍ଷତନ 
ବଧିଷାୟକ ତଥଷା ଜଲି୍ଷା ଉପସଭଷାପତ ି�ରଣଶ୍ୱେ 
ପଷାତ୍ ଏହ ି ଉପନବି୍ଷଷାଚନରେ ପଦ୍ମପେୁ ବ୍ଲକ 
ସ�୍ଚିବଷାହଷାେ ପଞ୍ଚଷାୟତ ଦଷାୟତି୍ୱରେ ଥିବଷା 
ରବରଳ ଏହ ି ପଞ୍ଚଷାୟତରେ ବରିଜଡ ି ତଷାେ 
ନକିଟତମ ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦରୀ ବରିଜପ ି ପ୍ରଷାଥ୍ଷରୀ ଠଷାେୁ 
୧୧ଶହ ରଭଷାଟ ବ୍ବଧଷାନରେ ଆ�ଆୁ 
େହଛି।ି ଫଳରେ ଏହ ି ଖସୁ ି ବଡସଷାହ ି
ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍�ିଣୁତି ରହଷାଇଛ।ି ସନ୍୍ଷାରେ 
ବଡସଷାହ ି ବଜଷାେ �ଷାନ୍ରୀ ପ୍ରତମିତୂ୍୍ଷରୀ ତରଳ 
ବଜୁି ଜନତଷା ଦଳେ ସମସ୍ତ କମ୍ଷକତ୍୍ଷଷାମଷାରନ 
ଏକଜୁଟ ରହଷାଇ ଏହ ି ବଜିୟ ଉତ୍ସବକୁ 
ଧମୂଧଷାମରେ ପଷାଳନ କେଛିନ୍।ି ବଷାଣ ଫୁଟଷାଇ 
ଆକଷାଶକୁ େଙ୍ଗଷାେଙ୍ଗ କେରିଦଇଥିରେ। 
ଏଥିରେ ପବୂ୍ଷତନ ବଧିଷାୟକ ରେରୀ ପଷାତ୍ଙ୍କ 

ସରମତ, ବ୍ଲକ ସଭଷାପତ ିତପନ କୁମଷାେ ପତ,ି 
ଜଲି୍ଷା ପେରିଦ ସଦସ୍ ଜ�ନ୍ନଷାଥ ମଲ୍କି୍ , 
ରବୁ ସଭଷାପତ ି ନହିଷାେ େଞ୍ନ ମହଷାପଷାତ୍, 
ଜଲି୍ଷା ସମ୍ପଷାଦକ ପ୍ରକଷାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦରଳଇ, 
ଛଷାତ୍ ସଭଷାପତ ି ବଷାଇଧେ ବନି୍ଷାଣରୀଙ୍କ ସହତି 
ପଞ୍ଚଷାୟତେ ସଭଷାପତ ିଓ ରବୁ, ଛଷାତ୍ ଓ ଦଳରୀୟ 
କମ୍ଷକତ୍୍ଷଷାମଷାରନ ଉପସ୍ତି େହ ି ଏହ ି ବଜିୟ 

ଉତ୍ସବରେ ସଷାମେି ରହଷାଇଥିରେ।
କରଞ୍ଆି: ପଦ୍ମପେୁ ଉପନବି୍ଷଷାଚନରେ 

ବରିଜଡ ି ୪୨ ହଜଷାେ ଅଧିକ ରଭଷାଟରେ 
ଜୟରକୁ୍ତ ହଷାଇଥବୁଷାେୁ ଦଳ ପକ୍େୁ 
କେଞ୍ଆିରେ ଖସୁେି େହେରୀ ରଦଖିବଷାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଦଳରୀୟ କମ୍ଷକତ୍୍ଷଷାମଷାରନ ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ଷାନରେ ବଷାଣଫୁଟଷାଇ ଖସୁ ି ମନଷାଇଛନ୍।ି 

ଏହ ି ବଜିରୀ ପଦ୍ମପେୁବଷାସରୀଙ୍କ ରବଷାେ ି
କମ୍ଷକତ୍୍ଷଷାମଷାରନ କହଛିନ୍।ି ବେଷି୍ଠ ବରିଜଡ ି
ରନତଷା ବଶି୍ୱଜତି ରଚୌଧେୁରୀ, ରେଷାହତି ପଷୃ୍,ି 
ମରହଶ୍ୱେ ନଷାଏକ, ଅନଶି ମଷାନ୍ନଷା, ସଷାମଏୁେ 
ନଷାୟକି, ଚକୁି ଭୁଜବଳ, ସରମତ ଶତଷାଧିକ 
ବରିଜଡ ି କମ୍ଷରୀ ବଜିୟରୀ ଉତ୍ସବରେ ସଷାମେି 
ରହଷାଇଥିରେ।

ବସିଜଡ ିପାଳଲିା ବଜିୟ ଉତ୍ସବ

ଗ�ାପବନୁ୍ନ�ର, ୯ା୧୨(ସମସି): 
ମଷା�୍ଷଶେି ମଷାସେ ରଶର �େୁୁବଷାେ 
ଓଡ଼ଆି ରେଷାକ ବହୁ ଧମୁଧଷାମରେ ପଷାଳନ 
କେଥିଷାନ୍।ି ଏହ ି ଦନିଟ ି ଓଡ଼ଆି ସମ୍ପ୍ରଦଷାୟ 
ପଷାଇଁ ପବତି୍। ଘେେ ରବଷାହୂମଷାରନ 
ପବୂ୍ଷଦନି ଘେକୁ େପିଷାରପଷାଛଷା କେବିଷା 
ସହତି ଘେେ ଦଷାଣ୍ଡଦୁଆେ ପେସି୍ଷାେ 
କେନ୍।ି ରବଷାହୂମଷାରନ ମଷାଣବରଷାଇ ମଷା’ 
େକ୍ଷରୀଙୁ୍କ ଆରେଷାଧନଷା କେଥିଷାନ୍।ି ପବୂ୍ଷଦନି 
ରେଙି୍କକୁଟଷା ଅେୁଆ ଚଷାଉଳେ ଚୁନଷାକୁ 
େକ୍ଷରୀଙ୍କ ଆ�ମନ ପଷାଇଁ ଘରେ ଘରେ ରଝଷାଟ ି
ପକଷାଇଥଷାନ୍।ି ରହରେ ଏହ ିପେମ୍ପେଷା ଏରବ 
ରେଷାପ ପଷାଇରଷାଇଛ।ି ବଜଷାେରେ ମଳୁିଥିବଷା 
ଅେୁଆ ଚଷାଉଳକୁ ଚୁର୍୍ଷ କେ ି କଷାମରେ 
େ�ଷାଇଥଷାନ୍।ି ହନୁି୍ଦ ଶଷାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍୍ଚିତ ଅଛ ି
ରରଉଁ ରରଉଁ ସ୍ଷାନରେ ରଝଷାଟ ି ପଡ଼ଥିଷାଏ 
ମଷା’ େକ୍ଷରୀଙ୍କ ର�ଷାଡ଼ ରସହ ି ସ୍ଷାନରେ ପଡ଼ ି
�ହୃକୁ ପ୍ରରବଶ କେଥିଷାନ୍।ି ପ୍ରରତ୍କ 
ପେବିଷାେରେ ଖିେ ିପେୁରୀ ପଠିଷା ପଣଷା ତଆିେ ି

ରହଷାଇ ପେସ୍ପେ ମଧ୍ୟରେ ଆଦଷାନ ପ୍ରଦଷାନ 
କେଥିଷାନ୍।ି ଏହ ି ପେମ୍ପେଷା ମଧ୍ୟ ଆଦବିଷାସରୀ 
ପେବିଷାେକୁ ଆକର୍ଷଣ କେଷାଣ।ି ଏରବ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରରତ୍କ �ଷାଁ �ହଳରିେ ଆଦବିଷାସରୀମଷାନଙ୍କ 

ଘରେ ରଝଷାଟ ି ଝେକୁଛ।ି ଧଳଷାଶଷାଢରୀ ପନି୍ ି
ର�ଷାଡ଼ରେ ଅଳତଷା େ�ଷାଇ �ଷାଁ ଦଷାଣ୍ଡରେ 
ଆଦବିଷାସରୀ ମହଳିଷାମଷାରନ ବୁେୁଥିବଷା 
ପେେିଖିତ ରହଷାଇଛ।ି ରସମଷାରନ ମଣ୍ଡଷା, 

ଆେରିଷା, ଖିେ ି କେ ି ବନୁ୍ ବଷାନ୍ବଙୁ୍କ ଘେକୁ 
ଡ଼ଷାକ ି ଆଣ ି ଆପ୍ଷାୟତି କେୁଛନ୍।ି ଘରେ 
ଘରେ େକ୍ଷରୀପେୁଷାଣ ମଧ୍ୟ ପେ଼଼ଷାରଷାଉଛ।ି 
ଆଉ କଛି ି ସ୍ଷାନରେ ରଦବଷାଳୟ ପରୀଠରେ 

ରେଷାକଙ୍କେ ଭଡ଼ି ଜମଥିିେଷା। ଏହ ି ପବ୍ଷେ 
ମହଷାତ୍୍ ରହଉଛ ି ଧଷାନ ଅମଳେ ସମୟ 
ଭତିରେ ଏହ ି ପବ୍ଷକୁ ରେଷାରକ ପଷାଳନ 
କେଥିଷାନ୍।ି

ଗରୁୁବାର ସ�ାଟସିର ଚମକଲିା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ

ବଡସାହ,ି୯ା୧୨(ସମସି): ବଡସଷାହ ି ବ୍ଲକ 
ଅଧରୀନ ବଳଭଦ୍ରପେୁ ପଞ୍ଚଷାୟତ ସଂିହଟଆି 
ଗ୍ଷାମରେ ଥିବଷା ଅେବନି୍ଦ ପରୂ୍୍ଷଷାଙ୍ଗ ଶକି୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ର 
ପେସିେରେ ରେରୀ ଅେବନି୍ଦଙ୍କ ମହଷାସମଷାଧି 

ଦବିସ ଅବସେରେ ବଷାର୍ଚିକି୍ଷ କ୍ରୀଡଷା ଉତ୍ସବ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ରହଷାଇରଷାଇଛ।ି ଏହ ିକଷାର୍ଷ୍କ୍ମରେ 
ଶକି୍ଷା କମଟିେି ସହ ସମ୍ପଷାଦକ ସରୁବଷାଧ 
କୁମଷାେ ଦଣ୍ଡପଷାଟ ସଭଷାପତତି୍ୱ କେଥିିରେ। 

ଅନ୍ମଷାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଭଷାପତ ିମଧସୁଦୁନ 
ଦଣ୍ଡପଷାଟ, ସମ୍ପଷାଦକ ଆଦକିନ୍ଦ ଦଣ୍ଡପଷାଟ, 
େତକିଷାନ୍ ରବରହେଷା, ସମତି ି ସଭ୍ ସନତ 
କୁମଷାେ ରସଠରୀ, ରଦରବନ୍ଦ୍ର ରବରହେଷା, 

ସର୍ଚଦିଷାନନ୍ଦ ଦଣ୍ଡପଷାଟଙ୍କ ସରମତ ସଂିହଟଆି 
ସଂି÷ହବଷାହନିରୀ କ୍ଲବେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ ମଷାରନ 
ଉପସ୍ତି େହ ି ଛଷାତ୍ଛଷାତ୍ରୀମଷାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସଷାହତି 
କେବିଷା ସହତି ସହରରଷା� କେଥିିରେ। ଏହ ି

ଅବସେରେ ଛଷାତ୍ଛଷାତ୍ରୀମଷାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଷାେ କ୍ରୀଡଷା ଅନୁଷ୍ଠତି ରହଷାଇଥିେଷା। 
ବଭିନି୍ନ କ୍ରୀଡଷାରେ ବଛଷାରଷାଇଥିବଷା କୃତ ି
ପ୍ରତରିରଷା�ରୀମଷାନଙୁ୍କ ବଷାର୍ଚିକ କ୍ରୀଡଷାରେ 

ପେୁଷ୍ତୃ କେଷାରବି ରବଷାେ ି
ଜଣଷାରଷାଇଛ।ି ଉପସଭଷାପତ ି
ତପନ କୁମଷାେ ପଷାତ୍, 
େଷାରମଶ୍ୱେ ଭୂୟଷାଁ, େଜନରୀକଷାନ୍ 
ଦଣ୍ଡପଷାଟ, ବସନ୍ କୁମଷାେ 
ବଷାେକି୍ , କଳଷାକଷାେ ଦଣ୍ଡପଷାଟ, 
ବ୍ରଜର�ଷାପଷାଳ ଦଣ୍ଡପଷାଟ 
ଓ �ରଣର ଦଷାସ ପ୍ରମଖୁ 
ଏହ ି କ୍ରୀଡଷା ପେଚିଷାଳନଷା 
କେଥିିରେ। ରଶରରେ ପ୍ରଧଷାନ 

ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ମନିଷାକ୍ରୀ ଦଣ୍ଡପଷାଟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଧନ୍ବଷାଦ ରଦଇଥିରେ। ଶକି୍ଷାରକନ୍ଦ୍ରେ 
ସମସ୍ତ ଅପଷାଭଷାଇ ଓ କମ୍ଷଚଷାରୀମଷାରନ ଏଥିରେ 
ସହରରଷା� କେଥିିରେ।

ଅରବନି୍ଦ ଶକି୍ାସକନ୍ଦ୍ରର ବାରଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା

ମଦ ଜବତ; ପରୃକ 
ମାମଲା ରୁଜୁ 

କୁଆମରା, ୯।୧୨ (ସମସି): ଖଣୁ୍ଟଷା ଥଷାନଷା 
ତଥଷା ର�ଷାପବନୁ୍ ନ�େ ବ୍ଲକେ ରଶର ସରୀମଷା 
ଆେପଟଷା ପଞ୍ଚଷାୟତ ଧଷାଇଁଡଆି ଗ୍ଷାମରେ 
ଆଜ ି ସନ୍୍ଷାରେ ଖଣୁ୍ଟଷା ପେୁସି ଅତକ୍ଚିତ 
ଚଢଉ କେ ି ୨ ଅଭରିକୁ୍ତଙ୍କ ଠଷାେୁ ୧୮୦ 
ମେିେିଟିେେ ରମଷାଟ ୩୫ଟ ି ବରିଦଶରୀ 
ମଦ ଜବତ କେଛି।ି ର�ଷାପନିଷାଥ ବଶି୍ୱଷାଳଙ୍କ 
ଠଷାେୁ ୧୮ଟ ି ଓ ପ୍ରଦରୀପ ବଶି୍ୱଷାଳଙ୍କ ଠଷାେୁ 
୧୭ ରବଷାତେ ମଦ ଜବତ କେବିଷା ସହ 
ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ �େିଫ କେଷାରଷାଇଛ।ି ଏ ରନଇ 
ପଥୃକ ମଷାମେଷା େୁଜୁ ରହଷାଇଛ।ି ରସହପିେ ି
ରବଆଇନ ମଦ କଷାେବଷାେ ଅଭରିରଷା�ରେ 
ସେୁୁକୁନଷା ଗ୍ଷାମେ ନନିଷା ଦଣ୍ଡପଷାଟକୁ ପେୁସି 
�େିଫ କେବିଷା ସହ ଏକ ମଷାମେଷା େୁଜୁ 
କେଛି।ି ଅଭରିକୁ୍ତ ଠଷାେୁ ୫ େଟିେ ରଦଶରୀ 
ମଦ ଜବତ ରହଷାଇଛ।ି

ୱାଡ୍ଡଗମମ୍ୱରଙ୍କ ମତୁୃୟୁ
କଳାବାଡଆି, ୯ା୧୨ (ସମସି): 
ବଷାଙ୍ଗେିରିପଷାର ିବ୍ଲକ କଳଷାବଷାଡଆି ପଞ୍ଚଷାୟତ 
ଜ�ନ୍ନଷାଥପେୁ ଗ୍ଷାମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନଷାଏକ 
(୪୭)ଙ୍କ ମତୁୃ୍ ରହଷାଇରଷାଇଛ।ି ରସ 
େଷାତରିେ ରଶଷାଇଥିବଷା ରବରଳ ଟକିଏି ଅସସୁ୍ 
ଅନୁଭବ କେଥିିରେ। ସକଷାରଳ ପେବିଷାେ 
ରେଷାରକ ମତୃ ଅବସ୍ଷାରେ ରଦଖିଥିରେ। 
ହୃଦ୍ ଘଷାତରେ ମତୁୃ୍ ରହଷାଇଥିବଷା ସରନ୍ଦହ 
କେଷାରଷାଇଛ।ି ଅବବିଷାହତି ଥିବଷା ଜରଣ 
ପରେଷାପକଷାେରୀ ରବୁକ ଥିରେ। ପଞ୍ଚଷାୟତରେ 
�େବି ରେଷାକଙୁ୍କ କପିେ ି ଭତ୍ଷା, ଚଷାଉଳ 
ମଳିବି ସବୁ ସମୟରେ ରେଷାକଙ୍କ ରସବଷା 
କେୁଥିରେ। ତଷାଙ୍କ ଅକଷାଳ ବରିୟଷା�ରେ 
ସେପଞ୍ଚ ସମୁନ୍ ନଷାଏକ ସହତି ବହୁ ବେଷି୍ଠ 
ମଷାରନ ରଶର ଦଶ୍ଷନ କେଛିନ୍।ି ବଡିଓି 
ସତ୍ବଷାନ ନଷାୟକ ରଶଷାକଷାକୁଳ ପେବିଷାେ କୁ 
ସମରବଦନଷା ଜଣଷାଇଛନ୍।ି 

ମଦ ଜବତ; 
ଜଗେ �ରିଫ 

ବଡସାହ,ି୯ା୧୨(ସମସି): ବଡସଷାହ ି ଥଷାନଷା 
ଅଧରୀନ ରକନୁ୍ଦଡହିଷା ଗ୍ଷାମରେ ରଚଷାେଷା ରଦଶରୀ 
ମଦ କଷାେବଷାେ ରହଉଥିବଷାେ ଖବେ ପଷାଇଁ 
ବଡସଷାହ ିପେୁସି ଚଢଉ କେ ିରସହ ିଗ୍ଷାମେ 
ବରିେନ୍ଦ୍ର ରବରହେଷାଙ୍କ (୪୩)ଙ୍କ ଠଷାେୁ 
୨୦ େଟିେ ରଦଶରୀ ମଦ ଜବତ କେଛି।ି 
ଏହ ି ଅଭରିରଷା�ରେ ଅଭରିକୁ୍ତ ବରିେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 
ବରିେଷାଧରେ ଏକ ମଷାମେଷା େୁଜୁ ରହଷାଇଥିବଷା 
ରବରଳ ତଷାଙୁ୍କ �େିଫ୍  କେ ି ରକଷାଟ୍ଷଚଷାେଷାଣ 
କେଷାରଷାଇଛ।ି 

ସାରସକୋ,୯ା୧୨(ସମସି): 
ୟେୂଭଞ୍ ଜଲି୍ଷା ସଷାେସକଣଷା ବ୍ଲକ 
ଅନ୍�୍ଷତ ରଖେଣଷା ସ୍ତି ଈଶ୍ୱେ 
ଚନ୍ଦ୍ର ସେକଷାେରୀ ଉର୍ଚ ବଦି୍ଷାଳୟ 
ପେସିେରେ ବଦି୍ଷାଳୟ 
ସ୍ତେରୀୟ ବଜି୍ଷାନରମଳଷା ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହଷାଇରଷାଇଛ।ି ବଦି୍ଷାଳୟେ 
ପ୍ରଧଷାନ ଶକି୍କ ଜ�ନ୍ନଷାଥ 
ସଷାହୁଙ୍କ ସଭଷାପତତି୍ୱରେ ସଙୁ୍କଚଷା 
ବଦି୍ଷାଳୟେ ପ୍ରଧଷାନଶକି୍କ 
ଅଜତି କୁମଷାେ ସଷାହୁ ପ୍ରଦରୀପ 
ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କେ ି ସଭଷାକଷାର୍୍ଷ କୁ 
ଶଭୁଷାେମ୍ଭ କେଥିିରେ। ଏହ ିବଜି୍ଷାନରମଳଷାରେ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେଥିିବଷା ସମସ୍ତ ଛଷାତ୍ଛଷାତ୍ରୀ 
ନଜି ନଜିେ ବଜି୍ଷାନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଦଶ୍ଚିତ କେ ି ବସୃି୍ତତ ବର୍୍ଷନଷା କେଥିିରେ। ଏଥିରେ 
ରମଷାଟ ୩୦ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦଶ୍ଚିତ କେଥିିରେ। ବଦି୍ଷାଳୟେ ବଜି୍ଷାନ ବଭିଷା�େ ଶକି୍କ 
ଜ�ନ୍ନଷାଥ ସଷାହୁ ବଭିନି୍ନ ବଜି୍ଷାନ ଭତି୍କି ରଷାଦୁ ପେିଷାମଷାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କେଷାଇଥିରେ। 
ଏହ ି ବଜି୍ଷାନରମଳଷାରେ ଦଶମ ରରେଣରୀେ ଛଷାତ୍ ଅଭରିରକ ମଷାେଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଷାସମଷାନ 
�ହୃ, ଛଷାତ୍ରୀ ରରେୟଷା ସଷାହୁଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶ୍ୱଷାସକ୍ୟିଷା ପ୍ରକ୍ୟିଷା ଓ ନବମ ରରେଣରୀେ ଛଷାତ୍ 
ଜରିତନ୍ଦ୍ର ଦଷାସଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଷାୟେୁୁ ବଦୁି୍ତ ଉତ୍ପନ ଏହ ିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଚିଷାେଙ୍କ ଦ୍ ବଷାେଷା 
ମରନଷାନରୀତ ରହଷାଇଥିରେ। ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ନଳିମିଷା ସଷାହୁ ଧନ୍ବଷାଦ ଅପ୍ଷଣ କେଥିିରେ।

ଦୁର୍ଡଟୋଗର ମହଳିା �ରୁୁତର
ବାଙ୍ଗରିଗିପାଷ,ି୯ା୧୨(ସମସି): ବଷାଙ୍ଗେିରିପଷାର ିଥଷାନଷା 
ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୁଘ୍ଷଟଣଷା ଘଟ ିଜରଣ ମହଳିଷା �େୁୁତେ 
ରହଷାଇଛନ୍।ି ନଶି୍ନି୍ଷା ଗ୍ଷାମ ପଞ୍ଚଷାୟତେ ପଥେଖମ 
ଗ୍ଷାମେ କ୍ରୀେଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସଷାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରରୀ ସମୁତ ିସଷାହୁ (୫୪) 
ଜଷାତରୀୟ େଷାଜପଥ ୪୯ ଘଷାଟତିଳ ନକିଟରେ ନଜି 
ଘେକୁ ରବିଷା ପଷାଇଁ େଷାସ୍ତଷା ପଷାେ ରହବଷା ସମୟରେ ଏକ 
କରଣ୍ଟନେ ଭଷାେସଷାମ୍ ହେଷାଇ ତଷାଙୁ୍କ ଖବୁ ରଜଷାେରେ 
ପଛପଟୁ ଧକ୍ଷା ରଦଇଥିେଷା। ଫଳରେ ରସ �େୁୁତେ 
ଆହଷାତ ରହଷାଇ ପଡ଼ଥିିରେ। ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ତଷାଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ଷାେ କେ ି ବଷାଙ୍ଗେିରିପଷାର ି ର�ଷାଷ୍ଠରୀ ସ୍ଷାସ୍୍ରକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ଆଣଥିିରେ। ପରେ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁେଷାନ୍ସ ରରଷାର� ତଷାଙୁ୍କ 
ବଷାେପିଦଷା ପଆିର୍ ଏମ ରମଡକିଷାେକୁ ସ୍ଷାନଷାନ୍େ 
କେଷାରଷାଇଛ।ି ଘଟଣଷା ସ୍ଳରେ ବଷାଙ୍ଗେିରିପଷାର ିପେୁସି 
ପହଞ୍ଚ ି�ଷାଡକୁି ଜବତ କେ ିତଦନ୍ ଚଳଷାଇଛ।ି

ଟ୍ରକ୍  ଧକ୍ାସର ଓଲଟଲିା ସବାସଲସରା
ସାରସକୋ, ୯ା୧୨(ସମସି): ମୟେୁଭଞ୍ ଜଲି୍ଷା ସଷାେସକଣଷା 
ବ୍ଲକ ସ୍ତି ୪୯ ନମ୍େ ଜଷାତରୀୟ େଷାଜପଥ ଜଷାମରଶଷାଳଷା ବଜଷାେ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରକ ଧକ୍ଷାରେ ଓେଟପିଡ଼ିେିଷା ରବଷାରେରେଷା। 
ଘଟଣଷାେୁ ପ୍ରକଷାଶ ରର ଆଜ ିମଧ୍ୟଷାହ୍ନ ସମୟରେ ବହଡଷାର�ଷାଡଷା 
ପଟୁ ଆସଥୁିବଷା ଏକ ଦରୁ ତ�ଷାମରୀ ଟ୍ରକ, ପଶ୍ମିବଙ୍ଗେେ ର�ଷାପରୀ 
ପଟୁ ଆସଥୁିବଷା ଏକ ରବଷାରେରେଷା ଜଷାମରଶଷାଳଷା ବଜଷାେ 
ସ୍ତି ଡଷାଇଭେସନ ପଷାେ ରହଷାଉଥିବଷା ସମୟରେ ଟ୍ରକଟ ି
ରବଷାରେରେଷା କୁ ଧକ୍ଷା ରଦଇଥିେଷା। ରବଷାରେରେଷା ମଧ୍ୟରେ ୭ 
ଜଣ ରଷାତ୍ରୀ ଥିବଷା ରବରଳ ରବଷାରେରେଷାଟ ିପଷାେଟ ିପଡ଼ଥିିେଷା। 
ରବଷାରେରେଷା ଭତିରେ ଥିବଷା ଜରଣ �େୁୁତେ ରହଷାଇଥିବଷା 
ରବରଳ ୨ ଜଣ ଆହତ ରହଷାଇଛନ୍।ି ସ୍ଷାନରୀୟ ରେଷାରକ 
ରସମଷାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଷାେ କେ ିନକିଟରେ ଥିବଷା ଏକ କଷାେ ରରଷାର� 
�େୁୁତେଙୁ୍କ ଡଷାକ୍ତେଖଷାନଷା ରନଇରଷାଇଥିବଷା ରବରଳ ଖବେ 
ପଷାଇ ଘଟଣଷାସ୍ଳରେ ଝଷାେରପଷାଖେଆି ରପଷାେସି ପହଞ୍ଚ ି
ଆହତ ମଷାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଷାେ କେ ି ଶରୀର୍ଷଷା ର�ଷାଷ୍ଠରୀ ସ୍ଷାସ୍୍ରକନ୍ଦ୍ର 
ରନଇରଷାଇଥିବଷା ଜଣଷାପଡ଼ଛି।ି ଦୁଘ୍ଷଟଣଷା ଘଟଷାଇଥିବଷା ଟ୍ରକକୁ 
ଥଷାନଷାରେ ଅଟକ େଖି ତତନ୍ ଜଷାେ ିେହଥିିବଷା ଜଣଷାପଡ଼ଛି।ି 

ମନ୍ଦରି ପଜୂକଙ୍କ ବସିୟାଗ 
କରଞ୍ଆି,୯ା୧୨(ସମସି): କେଞ୍ଆି ସ୍ତି ରେରୀରେରୀ ର�ୌେଷାଙ୍ଗ 
ମନ୍ଦେିେ ପଜୂକ ଦଷାରମଷାଦେ ପଣ୍ଡଷାଙ୍କ �ତକଷାେ ି ଆକସ୍କି 
ଭଷାରବ ରଦହଷାନ୍ ରହଷାଇରଷାଇଛ।ି ରେରୀ ପଣ୍ଡଷା �ତକଷାେ ି
ସନ୍୍ଷାରେ ସନ୍୍ଷା ଆଳତ ି ରଦଉଥିବଷାରବରଳ ଛଷାତରିେ 
ରନ୍ତ୍ରଣଷା ଅନୁଭବ କେ ିତରଳ ପଡ଼ରିଷାଇଥିରେ। ତଷାଙୁ୍କ ସଂର� 
ସଂର� କେଞ୍ଆି ଡଷାକ୍ତେଖଷାନଷାକୁ ନଆିରଷାଇଥିେଷା; ରହରେ 
ରସଠଷାରେ ଡଷାକ୍ତେ ତଷାଙୁ୍କ ମତୃ ରଘଷାରଣଷା କେଥିିରେ। ଏକ 
ମଷାତ୍ ପଅୁ ରଦବଷାଶରି ପଣ୍ଡଷା ମଖୁଷାଗ୍ ିରଦଇଥିରେ।

ଠାକୁରମଣୁ୍ା, ୯ା୧୨ (ସମସି): ମୟେୂଭଞ୍ ଜଲି୍ଷା 
ଠଷାକୁେମଣୁ୍ଡଷା ବଜଷାେରେ ଶକୁ୍ବଷାେ ସଟି ି ଏଣ୍ଡ ଜଏିସଟ ି
ବଭିଷା� ପକ୍େୁ ୫ଟ ି ବ୍ବସଷାୟକି ପ୍ରତଷି୍ଠଷାନ ଉପରେ 
ଚେଉ କେଷାରଷାଇଛ।ି ବଷାରେଶ୍ୱେ ଜଏିସ୍ ଟ ି ରଡପଟୁ ି
କମଶିନେ କୁଳମଣ ି ମଲ୍କିଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରେ ବଷାରେଶ୍ୱେ 
ଓ ବଷାେପିଦଷା ଜଏିସଟ ି ବଭିଷା�େ କମ୍ଷଚଷାେରୀମଷାରନ 
ଚେଉରେ ସଷାମେି ରହଷାଇଥିରେ। 

ସେୁକ୍ଷା ଦୃଷ୍େୁି ଚେଉ ସମୟରେ ପେୁସି ରଫଷାସ୍ଷ 
ମତୁୟନ ଥିରେ। ଠଷାକୁେମଣୁ୍ଡଷାରେ ଥିବଷା ନୁ୍ ରଫସନ 
ପ୍ଲଷାଜଷା, ରବଷାେବମ ରଷ୍ଷାେ, ରବଷାେବମ ଏଣ୍ଟେପ୍ରଷାଇଜ, 
ଶବିଶକ୍ତ ି ହଷାଡ୍ଷ ରେୟଷାେ ଏଣ୍ଡ ଫର୍୍ଚିଚେ, ସଷାଇେଷାମ 

ହଷାଡ୍ଷ ରେୟଷାେ ବ୍ବସଷାୟରୀ ପ୍ରତଷି୍ଠଷାନ ଓ ର�ଷାଦଷାମ 
�ହୃ ଉପରେ ଦନି ୧୨ଟଷା ଠଷାେୁ େଷାତ ି ପର୍ଷ୍ନ୍ ଚେଉ 
ଜଷାେ ି େହଥିିେଷା। ଚେଉ ସମ୍ପକ୍ଷରେ ଜଏିସ୍ ଟ ି ରଡପଟୁ ି
କମଶିନେ କୁଳମଣ ି ମଲ୍କି କହଛିନ୍ ି ରର ଏ ସମସ୍ତ 
ବ୍ବସଷାୟକି ପ୍ରତଷି୍ଠଷାନ �ଡୁକି ଉପରେ ପବୂ୍ଷେୁ 
ଟକିସ ଫଷାଙି୍କ ରନଇ ଅଭରିରଷା� େହଥିିେଷା। ୨୦୧୭ 
ମସହିଷା ଠଷାେୁ ଆଜ ି ପର୍ଷ୍ନ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠଷାନ �ଡୁକିେ ସମସ୍ତ 
କଷା�ଜପତ୍ ରଷାଞ୍ଚ କେଷାରଷାଉଛ।ି ରଷାଞ୍ଚ ପରେ ରକରତ 
ଟଙ୍କଷାେ ଟକିସ ଫଷାଙି୍କ ରହଷାଇଛ ି ତଷାହଷା ଜଣଷାପଡ଼ବି। 
ଜଏିସ୍ ଟ ିଚେଉ ରଦଖି ଠଷାକୁେମଣୁ୍ଡଷା ବଜଷାେେ ଅରନକ 
ରଦଷାକଷାନ ବନ୍ଦ ରହଷାଇରଷାଇଥିେଷା।

କରଞ୍ଆି, ୯ା୧୨ (ସମସି): ପଷାଞ୍ଚପଢି ମହଳିଷା ଉର୍ଚ 
ମଷାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ଷାଳୟେ ବଷାର୍ଚିକରୀ କ୍ରୀଡଷା ପ୍ରତରିରଷା�ତିଷା 
ଆଜ ି ଉଦ୍ ଘଷାଟତି ରହଷାଇରଷାଇଛ।ି ଏହ ି ଉଦଘଷାଟନରୀ 
ଉତ୍ସବରେ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭଷାରବ ପଷାଞ୍ଚପଢି ଉପଜଲି୍ଷାପଷାଳ 
ରପ୍ରମଷାଂଶ ୁ ଚଷାନ୍ଦ ରରଷା�ରଦଇ ପତକଷା ଉରତ୍ଷାଳନ 
କେ ି କ୍ରୀଡଷା ପ୍ରତରିରଷା�ତିଷାକୁ ଉଦଘଷାଟନ କେଥିିରେ। 
ରସହପିେ ିଉତ୍ସବରେ ମଖୁ୍ବକ୍ତଷା ଭଷାରବ ପଷାଞ୍ଚପଢି ମହଳିଷା 
ଡଗି୍ରୀ ମହଷାବଦି୍ଷାଳୟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଣତ ି ବଷାେକି ରରଷା� 
ରଦଇଥିରେ। ଏହଷା ପବୂ୍ଷେୁ ବଦି୍ଷାଳୟେ ଛଷାତ୍ରୀ ହେପ୍ରୟିଷା, 
ପଜୂଷା, ତୁଳର,ି �ଣୁବତରୀ, ସସ୍ତିଷା ଓ ଶଚୁସି୍ତିଷା ସ୍ଷାନରୀୟ 

ମଷା’ମଙ୍ଗଳଷା ମନ୍ଦେିେୁ ଶଭୁ ମଶଷାେ ଆଣ ିରଖଳପଡ଼ଆିରେ 
େଖିଥିରେ। ଛଷାତ୍ରୀମଷାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଭିନି୍ନ ବଭିଷା�େ 
ପ୍ରତରିରଷା�ତିଷା ଆେମ୍ଭ ରହଷାଇଥିେଷା। ପ୍ରତରିରଷା�ତିଷା 
�ଡୁକୁି ଅବସେପ୍ରଷାପ୍ତ ରଖଳ ଶକି୍କ କଷାବୁେ ଚନ୍ଦ୍ର େଷାଉଳ 
ପେଚିଷାଳନଷା କେଥିିରେ। ଉର୍ଚ ମଷାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ଷାଳୟ ଓ 
ଡଗି୍ରୀ ମହଷାବଦି୍ଷାଳୟେ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟଷାପକିଷା, ଅଧ୍ୟଷାପକିଷା ଓ 
କମ୍ଷଚଷାେରୀମଷାରନ ଉପସ୍ତି େହ ି ଛଷାତ୍ରୀମଷାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସଷାହତି 
କେୁଥିରେ। ଉଦଘଷାଟନରୀ ଦବିସେ ସମସ୍ତ କଷାର୍ଷ୍ 
ବଦି୍ଷାଳୟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପରୂ୍୍ଚିମଷା ମହଷାନ୍ଙି୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତଷା ରେ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ରହଷାଇଥିେଷା।

ବାରଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତସି�ାଗତିା ଉଦ୍ ଘାଟତି

ଠାକୁରମଣୁ୍ଡା ବଜାରସର ଜଏିସ୍ ଟ ିଚଢ଼ଉ

ବଦି୍ୟାଳୟସ୍ତରରୀୟ ବଜି୍ାନସମଳା

ବାଇକ୍  ଦୁଘ୍ଥଟଣାସର ୨ ଗରୁୁତର 
ଠାକୁରମଣୁ୍ା, ୯ା୧୨ (ସମସି): ଠଷାକୁେମଣୁ୍ଡଷା-ଶେତ େଷାସ୍ତଷାେ ନୂଆସଷାହ ି ଗ୍ଷାମ 
ନକିଟରେ ଶକୁ୍ବଷାେ ବଷାଇକ ଦୁଘ୍ଷଟଣଷାରେ ୨ ଜଣ �େୁୁତେ ରହଷାଇଥିବଷା ରବରଳ 
ଜରଣ ଆହତ ରହଷାଇଛନ୍।ି ସ୍ଷାମପଷାଟଣଷା ଥଷାନଷା ଅନ୍�୍ଷତ ମଷାଛ�ଡ଼ କଷାଳଆିଦୁମଷା 
ଗ୍ଷାମେୁ ଏକ ବଷାଇକ ରରଷାର� ଶେତକୁ ୩ ଜଣ ରବୁକ ନୂଆସଷାହ ିବଷାଙ୍କ ନକିଟରେ 
ବଷାଇକ୍  ଭଷାେସଷାମ୍ ହେଷାଇ େଷାସ୍ତଷା କଡ �ଛରେ ଧକ୍ଷା ରଦଇଥିେଷା। ଦୁଘ୍ଷଟଣଷା ପରେ 
ଘଟଣଷାସ୍ଳରେ ଅଗ୍ଶିମ ବଭିଷା�େ କମ୍ଷଚଷାେରୀମଷାରନ ପହଞ୍ଚ ି୩ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଷାେ କେ ି
ଚକିତି୍ସଷା ପଷାଇଁ ଠଷାକୁେମଣୁ୍ଡଷା ର�ଷାଷ୍ଠରୀ ସ୍ଷାସ୍୍ରକନ୍ଦ୍ରରେ ଭତ୍୍ଚି କେଥିିରେ। ରସଠଷାରେ 
ବେିସଂି ମଣୁ୍ଡଷା ଓ ଶବି ମଣୁ୍ଡଷାଙ୍କ ଅବସ୍ଷା �େୁୁତେ ରହବଷାେୁ ରସମଷାନଙୁ୍କ ଅଧିକ ଚକିତି୍ସଷା 
ପଷାଇଁ ଡଷାକ୍ତେ ସ୍ଷାନଷାନ୍େ କେଛିନ୍।ି ଅନ୍ ଜରଣ ସଦୁଷାମ ବଷାଙି୍କେଷା ଆହତ ରହଷାଇଛନ୍।ି 

ସମଧାବରୀ ଛାତ୍ରୀ େଧୁତୃ ିମଣ୍ଡଳଙ୍କ କୃତତି୍ୱ
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ଖେଳ ଦୁନଆିଶନବିାର 
୧୦ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍  କ୍ାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମକୁାବଲିା

ଦ�ୋହୋ,୯।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି)

ଚଳତି ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ ଶନବିାେ କ୍ଷି୍ଆିନ ରୋନାର୍ଡାଙ୍କ 
ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍ ଓ ଉର୍େ ଆଫି୍କୀୟ ରେଶ ମରୋର୍ା ତୃତୀୟ 
କ୍ାରତୁେ ଫାଇନା୍ ମ୍ାଚ୍ ରେ ପେସ୍ପେକତ୍ ରେରରିବ। 
ରେହପିେ ି ଚତତ୍ ରତୁ ତରା ଅନ୍ମି କ୍ାରତୁେ ଫାଇନା୍ ଡରିଫଣିିଂ 
ଚାମ୍ଅିନ ଫ୍ାନ୍ସ ଓ ଇିଂ୍ଣ ମତ୍ହାଁମତ୍ହ ିଁ ରହରବ। ଅ୍ ରତ୍ମାନା 
ଷ୍ାଡୟିମରେ ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍ ଓ ମରୋର୍ା ମଧ୍ୟରେ ରେଳାଯବିାକତ୍ 
ଥିବା ଏହ ି ନରି୍ତୁାୟମ ମ୍ାଚ୍  ଉପରେ େମସ୍ତଙ୍କ ନଜେ େହଛି।ି 

ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍ ଫିଫା Ñଙି୍କଙ୍ଗେ ୯ମ ସ୍ାନରେ େହଥିିବା 
ରବରଳ ମରୋର୍ା ୨୨ତମ ସ୍ାନରେ େହଛି।ି ରେକଡତୁ ଓ ଅନ୍ 
େବତ୍  େୃଷ୍ରିକାଣେତ୍  ରେଖିବାକତ୍ ଗର୍ ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍ ରଫବୋଇଟ୍  
ବରିବଚତି ରହଉଛ।ି ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍ ଗରୁପ୍  ଏଚ୍ ’ରେ ୩ର ିମ୍ାଚ୍  ରେଳ ି୨ର ି
ବଜିୟ ଓ ରଗାରଏି ପୋଜୟ େହ ୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶୀରତୁରେ େହ ି
ନକ୍ ଆଉର ପଯତୁ୍ାୟକତ୍ ଉଠଥିି୍ା। ଗରୁପ୍  ପଯତୁ୍ାୟରେ ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍ ୩-୨ 
ରଗା୍ରେ ଘାନାକତ୍, ୨-୦ ରଗା୍ରେ ଉେତ୍ ଗତ୍ଏକତ୍ ପୋସ୍ତ କେବିା 
ପରେ େକ୍ଣି ରକାେଆିଠାେତ୍  ୨-୧ ରଗା୍ରେ ପୋସ୍ତ ରହାଇଥି୍ା। 
ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ାବର୍ତୁନ କେ ି ପ୍ର-ି କ୍ାରତୁେରେ ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍ ୬-୧ 
ରଗା୍େ ବୃହତ୍  ବ୍ବଧାନରେ ସ୍ଜିେ୍ାଣକତ୍ ପୋସ୍ତ କେ ିକ୍ାରତୁେ 
ଫାଇନା୍ରେ ପ୍ରରବଶ କେଥିି୍ା। ଅନ୍ପରର ମରୋର୍ା ଗରୁପ୍  
ଏଫ୍ ’ରେ େମ୍ ୋେ ପ୍ରେଶତୁନ କେ ି ୩ର ି ମ୍ାଚ୍  ରେଳ ି ୨ର ି ବଜିୟ 
ଓ ରଗାରଏି ଡ୍ର େହ ୭ ପଏଣ୍ଟ ହାେ୍ କେ ିଶୀରତୁରେ େହବିା େହ 
ନକ ଆଉରକତ୍ ଉଠଥିିର୍। ବଶି୍ୱେ ୨ ନିଂ େଳ ରବ୍ଜୟିମକତ୍ 
୨-୦ ରଗା୍ରେ ହୋଇବା ପରେ ମରୋର୍ା କାନାଡାକତ୍ ୨-୧ 
ରଗା୍ରେ ହୋଇଥି୍ା। କନି୍ତ୍ ପ୍ରରମ ମ୍ାଚ୍ ରେ ରକ୍ାଏେଆି ବପିକ୍ 
ମ୍ାଚ୍ କତ୍ ମରୋର୍ା ରଗା୍ ଶନୂ୍ୋରବ ଡ୍ର େଖିଥି୍ା। ଏହାପରେ 
ପ୍ର-ି କ୍ାରତୁେ ଫାଇନା୍ରେ ମରୋର୍ା େତ୍ଟ୍  ଆଉଟ୍ ରେ ୩-୦ 

ରଗା୍ରେ ରସ୍ପନକତ୍ ହୋଇ ବଶି୍ୱକପ୍  ଇତହିାେରେ 
ପ୍ରରମରେ ପାଇଁ କ୍ାରତୁେକତ୍ ଉଠଥିି୍ା। 

ରେକଡତୁ େୃଷ୍ରିକାଣେତ୍  ପର୍ତ୍ଗତୁା୍ େତ୍ ଇପାେ 
ଆଗରେ େହଛି।ି ମରୋର୍ା ମଧ୍ୟ ଜବେେସ୍ତ 
ଫମତୁରେ େହଛି।ି େତ୍ ଇ େଳ ତୃତୀୟରେ ପାଇଁ ପେସ୍ପେକତ୍ 
ରେରବିାକତ୍ ଯାଉଛନ୍।ି ଏହାପବୂତୁେତ୍  ୧୯୮୬ରେ 
ମରୋର୍ା ଗରୁପ୍  ପଯତୁ୍ାୟରେ ୩-୧ 
ରଗା୍ରେ ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍କତ୍ ହୋଇଥି୍ା। 
ରେହପିେ ି ୨୦୧୮ରେ ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍ 
୧-୦ରେ ମରୋର୍ାକତ୍ ହୋଇଥି୍ା। 
ଯେ ି ମରୋର୍ା ବଜିୟୀ ହତ୍ଏ ରତରବ 
ପ୍ରରମ ଆଫି୍କୀୟ ରେଶ ୋରବ 
ରେମଫିାଇନା୍ ପ୍ରରବଶ କେ ିଇତହିାେ 
େଷୃ୍ ିକେବି। ରତରବ ମରୋର୍ାକତ୍ ବାଦ୍  
ରେର୍ ଅନ୍ ୩ ଆଫି୍କୀୟ ରେଶ 
୧୯୯୦ରେ କାରମେତ୍ ନ ଓ ୨୦୦୨ରେ 
ରେରନଗା୍ ଓ ୨୦୧୦ରେ ଘାନା 
କ୍ାରତୁେ ଫାଇନା୍ରେ ପ୍ରରବଶ 
କେଥିିର୍। ଅନ୍ପରର 
ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍ ତୃତୀୟରେ ପାଇଁ 
ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ କ୍ାରତୁେ 
ଫାଇନା୍ ମ୍ାଚ୍ ରେ 
ଅବତୀର୍ତୁ ରହବ। 
ଏ ହ ା ପୂ ବତୁ େତ୍  
୧୯୬୬ ଓ 
୨୦୦୬ରେ 
କ୍ ା ରତୁ େ ଫ ା ଇ ନ ା ୍ ର େ 

ପ୍ରରବଶ କେଥିିର୍ 
ମଧ୍ୟ ଯରାକ୍ରମ 
ରକାେଆି ଓ 

ଇ ିଂ ୍ ଣ ଠ ା େତ୍  
ପ େ ା ସ୍ତ ରହାଇ ଅଗ୍ରଗତ ି
କେ ି ନଥି୍ା। ମରୋର୍ା ଏହାପବୂତୁେତ୍  ଗତ 
୫ର ି ମ୍ାଚ୍ ରେ ଅପୋରଜୟ େହ ି ଆେଛି।ି 
ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍ ପାରେ ଆଗରେ େହଥିିର୍ 
ମରୋର୍ାକତ୍ ଆରେୌ ରହୟ ମରନ କେବି ନାହ ିଁ। 
ମରୋର୍ା ପବୂତୁେତ୍  ଏକାଧିକ ବପିଯତୁ୍ୟ ଘରାଇଛ।ି 
ମରୋର୍ା ମଧ୍ୟ ଆଫି୍କା ମହାରେଶେ ଅନ୍ତମ 
ରରେଷ୍ଠ େଳ ୋରବ ବରିବଚତି ରହାଇ ଆେତ୍ଛ।ି 
ରକାଚ୍  ଫର୍ତୁାରଣା ୋରଣ୍ଟାେଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନରେ 
ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍ େମ୍ରୂ୍ତୁ ୋରବ ୍ୟରେ ଥିବା ପେ ି

ମରନ ରହଉଛ।ି ରତରବ ଅେଜି୍ଞ ରୋନାର୍ଡାଙ୍କତ୍  
ୋରଣ୍ଟାେ ରେଳାଉଛନ୍ ି କ ି ନା ତାହା ରେଖିବାକତ୍ 

ବାକ ି େହ ି୍ । ରତଣତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ େମସ୍ତଙ୍କ ନଜେ 
େହଛି।ି କାେଣ ତାଙ୍କତ୍  ପ୍ର ି କ୍ାରତୁେରେ ରେଳବିାକତ୍ 

େଆିଯାଇ ନଥି୍ା ଓ ରେ ରନଇ ବବିାେ 
େଷୃ୍ ି ରହାଇଥି୍ା। ୧୯୬୬ରେ 

ପର୍ତ୍ଗତୁା୍ ତୃତୀୟ ସ୍ାନରେ 
େହ ି ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ ରରେଷ୍ଠ 

ପ୍ରେଶତୁନ କେଥିି୍ା।

ଦ�ୋହୋ,୯।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି)

ଚଳତି ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ େ ଅନ୍ମି କ୍ାରତୁେ ଫାଇନା୍ରେ 
ୟତ୍ରୋପ ମହାରେଶେ େତ୍ ଇ ରରେଷ୍ଠ େଳ ଇିଂ୍ଣ ଓ ଫ୍ାନ୍ସ 
ପେସ୍ପେକତ୍ ରେରରିବ। ଏହ ି ହାଇରପ୍ରାଫାଇ୍ ୍ରେଇ 
ପାଇ ଁେତ୍ ଇ ପବୂତୁତନ ଚାମ୍ଅିନ ପ୍ରସ୍ତତ୍ତ େହଛିନ୍।ି ରେକଡତୁ 
ଓ ପ୍ରେଶତୁନ େୃଷ୍ରିକାଣେତ୍  ଫ୍ାନ୍ସ ଆଗରେ େହଥିିର୍ 
ମଧ୍ୟ ଏରେ ଇିଂ୍ଣ ଦ୍ତିୀୟରେ ପାଇ ଁ ରାଇର୍ ହାେ୍ 
୍କ୍୍ରେ େହଛି।ି ଅନ୍ପରର ଫ୍ାନ୍ସ କ୍ମାଗତ ଦ୍ତିୀୟ ଓ 
ରମାର ଉପରେ ତୃତୟରେ ପାଇ ଁଚାମ୍ଅିନ ରହବା ୍ କ୍୍ରେ 
େହଛି।ି ମଧ୍ୟଯତ୍ଗେତ୍  େତ୍ ଇ ରେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାେମ୍େକି 
ଓ ଐତହିାେକି ୋରବ କଡ଼ା ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିା େହଆିେଛି।ି 
ରତଣତ୍ ଅ୍ ବାୟତ ଷ୍ାଡୟିମରେ ରେଳାଯବିାକତ୍ ଥିବା 
ଏହ ି ନରି୍ତୁାୟକ ମ୍ାଚ୍  ଉପରେ 
ରକବଳ ୟତ୍ରୋପ ନତ୍ହ ଁ ୋୋ 
ବଶି୍ୱେ ନଜେ େହଛି।ି 

ଗରୁପ୍  ବ’ିରେ ଇିଂ୍ଣ 
୩ର ି ମ୍ାଚ୍  ରେଳ ି ୨ର ି
ବଜିୟ ଓ ରଗାରଏି ଡ୍ର 
େହ ୭ ଶୀରତୁରେ େହ ି
ନକ୍  ଆଉରକତ୍ ଉଠଥିି୍ା। 
ଇିଂ୍ଣ ପ୍ରରରମ ଇୋନକତ୍ 
୬-୨ ଓ ପରଡାଶୀ ରେ୍୍ସକତ୍ 
୩-୦ ରଗା୍ରେ ପୋସ୍ତ କେଥିି୍ା। 
ରତରବ ଆରମେକିା ବପିକ୍ ମ୍ାଚ୍ କତ୍ ରଗା୍ ଶନୂ୍ ୋରବ 
ଡ୍ର େଖିଥି୍ା। ଏହାପରେ ଇିଂ୍ଣ ୋଉଣ ଅଫ୍  ୧୬ରେ ଆଫି୍କା 
କପ୍  ଅଫ ରନେନ୍ସ ରେରନଗା୍କତ୍ ୩-୦ ରଗା୍ରେ ହୋଇ 
କ୍ାରତୁେ ଫାଇନା୍ରେ ପ୍ରରବଶ କେଥିି୍ା। ଇିଂ୍ଣ ଏପଯତ୍ୁ ନ୍ 

ଏହ ିବଶି୍ୱକପ୍ ରେ ଅପୋରଜୟ େହଛି।ି ରତଣତ୍ ଇିଂ୍ଣ ଜବେେସ୍ତତ୍  
ଫମତୁରେ େହଛି।ି ଅନ୍ପରର ଗରୁପ୍  ଡ’ିରେ ଫ୍ାନ୍ସ ୩ର ିମ୍ାଚ୍  ରେଳ ି
୨ର ିବଜିୟ ଓ ରଗାରଏି ଡ୍ର େହ ୬ ପଏଣ୍ଟ ହାେ୍ କେ ିଶୀରତୁରେ 

େହବିା େହ ନକ୍ ଆଉରକତ୍ ପ୍ରରବଶ କେଥିି୍ା। ଫ୍ାନ୍ସ ପ୍ରରରମ 
୪-୧ ରଗା୍ରେ ଅର୍ରେ୍ଆିକତ୍, ୨-୧ ରଗା୍ରେ ରଡନମାକତୁକତ୍ 
ପୋସ୍ତ କେବିା ପରେ ରତ୍ ୍ନେିଆିଠାେତ୍  ୦-୧ ରଗା୍ରେ ପୋସ୍ତ 

ରହାଇ ବପିଯତ୍ୁ ୟେ େମ୍ତ୍େୀନ ରହାଇଥି୍ା। ଏହାପରେ 
ପ୍ରତ୍ାବର୍ତୁନ କେ ି ଫ୍ାନ୍ସ ୩-୧ ରଗା୍ରେ ରପା୍ାଣକତ୍ 
ହୋଇ କ୍ାରତୁେ ଫାଇନା୍ରେ ପ୍ରରବଶ କେଥିି୍ା। 

ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ େତ୍ ଇ େଳ ତୃତୀୟରେ ପାଇ ଁମତ୍ହାମଁ ତ୍ହ ିଁ 
ରହବାକତ୍ ଯାଉଛନ୍।ି ପବୂତୁେତ୍  ଇିଂ୍ଣ େତ୍ ଇରେ ଯାକ 
ଫ୍ାନ୍ସକତ୍ ଗରୁପ୍  ପଯତ୍ୁ ାୟରେ ୧୯୬୬ରେ ୨-୦ରେ ଓ 
୧୯୮୨ରେ ୩-୧ ରଗା୍ରେ ପୋସ୍ତ କେଥିି୍ା। କନି୍ତ୍ 
ଗତ ୮ର ିମତ୍କାବ ି୍ ରେ ଫ୍ାନ୍ସ ରରେ ମାତ୍ର ଇିଂ୍ଣଠାେତ୍  

ପୋସ୍ତ ରହାଇଥି୍ା। ୨୦୧୭ ଜତ୍ନ୍  ପରେ େତ୍ ଇ ରେଶ 
ପ୍ରରମରେ ପାଇ ଁ ପେସ୍ପେକତ୍ ରେରବିାକତ୍ ଯାଉଛନ୍।ି 
ଇିଂ୍ଣ ଗତ ୮ର ି ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ ୬ରେ ନକ୍ ଆଉର 
ପଯତ୍ୁ ାୟରେ ୟତ୍ରୋପୀୟ ରେଶଗତ୍ଡକିଠାେତ୍  ପୋସ୍ତ 
ରହାଇ ବାେ ପଡ଼ଛି।ି ରେହପିେ ିଫ୍ାନ୍ସ ଗତ ୧୦େତ୍  ୮ର ି
ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ ନକଆଉର ଉପେକତ୍ ଉଠଛି।ି ୨୦୦୬ 
ପରେ ପ୍ରରମ ଡରିଫଣିିଂ ଚାମ୍ଅିନ ୋରବ ଫ୍ାନ୍ସ ଏରେ 
କ୍ାରତୁେ ରେଳବିାକତ୍ ଯାଉଛ।ି ଏହାପବୂତୁେତ୍  ୨୦୦୬ରେ 
ବ୍ାଜି୍  ଏହ ି ଉପ୍ବ୍ ି ହାେ୍ କେଥିି୍ା। 

ଫ୍ାନ୍ସେ ବଶି୍ୱକପ୍  ଇତହିାେ ବହତ୍ତ ବଳଷି୍ଠ 
େହଆିେଛି।ି ଫ୍ାନ୍ସ େତ୍ ଇରେ (୧୯୯୮, 
୨୦୧୮) ଚାମ୍ଅିନ ରହବା େହ ୨୦୦୬ରେ 

େନେତୁଅପ୍  ବରିବଚତି ରହାଇଥି୍ା। ଫ୍ାନ୍ସ ଏକାଧିକ ବାେ କ୍ାରତୁେ 
ଫାଇନା୍ରେ ପ୍ରରବଶ କେଛି।ି ରେହପିେ ିଇିଂ୍ଣ ୧୯୬୭ରେ 
ପ୍ରରମ ଓ ରଶରରେ ପାଇ ଁ ଚାମ୍ଅିନ ରହବାେ ରଗୌେବ ଅଜତୁନ 
କେଥିି୍ା। ଇିଂ୍ଣ େତ୍ ଇରେ ଚତତ୍ ରତୁ ସ୍ାନରେ େହବିା େହ 
ଏକାଧିକ ବାେ ୋଉଣ ଅଫ୍  ୧୬ ଓ କ୍ାରତୁେ ଫାଇନା୍ ପଯତ୍ୁ ନ୍ 
ଉଠଛି।ି ଉେୟ େଳରେ ଏକାଧିକ େତ୍ପେଷ୍ାେ ତରା ବଶି୍ୱସ୍ତେୀୟ 
ରେଳାଳ ି େହଛିନ୍।ି ଫ୍ାନ୍ସେ କ ି୍ ଆିନ ଏମ୍ ବାରପେ, କେମି 
ରବଞ୍ାମା, ଓ୍େିେ ଗରିୋଡ, ଆରଣ୍ଟାଇନ ଗ୍ରୀଜ୍ ମ୍ାନଙ୍କ େଳ ି

ରେଳାଳଙି୍କ ଉପରେ େମସ୍ତଙ୍କ ନଜେ େହଛି।ି ରେହପିେ ିଇିଂ୍ଣ 
େଳେ ହାେ ି ରକନ୍ , େହମି ଷ୍୍୍ଲିଂ, ବତ୍ କାରୟା ୋକାଙ୍କ େଳ ି
ରେଳାଳ ି ରଫାକେରେ େହରିବ। ଷ୍୍୍ଲିଂ ଇିଂ୍ଣେତ୍  ପ୍ରତ୍ାବର୍ତୁନ 
କେ ି କ୍ାରତୁେ ମତ୍କାବ ି୍ ା ରେଳରିବ ରବା୍ ି ଆଶା କୋଯାଉଛ।ି 
େତ୍ ଇ ରେଶ ଫତ୍ରବ୍ େିଂସ୍ତୃ ି ବହତ୍ ପତ୍େତ୍ ଣା ଓ ବଳଷି୍ଠ 
ରହାଇଥିବାେତ୍  ଏହ ିମତ୍କାବ ି୍ ରେ ଜବେେସ୍ତ େିଂଘରତୁ ଓ ରୋମାଞ୍ଚ 
ରେଖିବାକତ୍ ମଳିବି। ୧୯୬୬ ପରେ ଇିଂ୍ଣ ପତ୍ଣ ି ରରେ 
ଚାମ୍ଅିନ ରହବାେ େତ୍ରଯାଗ ହାତଛଡ଼ା କେବିାକତ୍ ଚାହ ିଁବ ନାହ ିଁ। 

ଗତ ୟତ୍ରୋକପ୍ ରେ ଇିଂ୍ଣ ଫାଇନା୍ରେ ଇରା୍ୀଠାେତ୍  
ପୋସ୍ତ ରହାଇ େନେତୁଅପ ରହାଇଥି୍ା। ରତଣତ୍ 

ଇିଂ୍ଣ ତରୁର ି େତ୍ଧାେ ଫ୍ାନ୍ସକତ୍ ଚକ୍ ମା ରେବାକତ୍ 
ପ୍ରୟାେ କେବି ରବା୍ ି ଆଶା କୋଯାଉଛ।ି

ତୋର ସିଖ ପ୍ରତ ସିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେନ୍ୟୁ ସମୟ (ରୋତ ସି)
୧୦ା୧୨ ମରୋର୍ା-ପର୍ତ୍ ତୁଗା୍ ଅ୍ ରତ୍ମାନା ୮ରା ୩୦ 
୧୦ା୧୨ ଇିଂ୍ଣ -ଫ୍ାନ୍ସ ଅ୍ ବାୟତ ୧୨ରା ୩୦

ଆେସିର କ୍ୋର୍ଟର ଫୋଇନୋଲ

ଫ୍ାନ୍ସ-ଇଂଲଣ୍ଡ ହାଇସ୍ାଫାଇଲ ଫାଇଟ୍ 

ଫଫାକସଫର 
ଏମ୍ ବାଫପେ, 

ଷ୍ଟଲ୍ଲିଂ 

  ଫରାନାଫଲଡା ଫରାନାଫଲଡା 
ଉପଫର ନଜରଉପଫର ନଜର

ମଫରାଫ୍ା 
ବପିକ୍ଷଫର 
ପରୁ୍୍ଟଗାଲ 

ଫଫବରାଇଟ୍ 

େ୍ର ସିଚ୍ ,୯।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ 
୍ାରନି ଆରମେକିୀୟ ଓ ୟତ୍ରୋପୀୟ ରେଶଗତ୍ଡକି 
ପ୍ରେତ୍ ତ୍ୱ ରେଖିବାକତ୍ ମଳିରିାଏ। କନି୍ତ୍ ଆଫି୍କା ଓ 
ଏେଆିରେ ରକରତାର ି ରେଶ ନକ୍  ଆଉର କମି୍ା ପ୍ର-ି 
କ୍ାରତୁେରେ ପ୍ରରବଶ କେବିାେ କ୍ଚତି ଉୋହେଣ 
େହଛି।ି ଆଫି୍କା ମହାରେଶେତ୍  ଏରେ ମରୋର୍ା 
କ୍ାରତୁେ ଫାଇନା୍ରେ ପ୍ରରବଶ କେଛି।ି ଶନବିାେ 
କ୍ାରତୁେରେ ମରୋର୍ା କ୍ଷି୍ଆିରନା ରୋନାର୍ଡାଙ୍କ 
ପର୍ତ୍ଗତୁା୍କତ୍ ରେରବି। ଏପଯତୁ୍ନ୍ ରମାର ଉପରେ 
୪ର ି ଆଫି୍କୀୟ ରେଶ ପ୍ର-ିକ୍ାରତୁେକତ୍ ଉଠଛିନ୍।ି 
ମରୋର୍ାକତ୍ ବାଦ୍  ରେର୍ କାରମେତ୍ ନ, ରେରନଗା୍ 
ଓ ଘାନା ପବୂତୁେତ୍  ବଶି୍ୱକପ୍  ଇତହିାେରେ ରରେ ର୍ୋଏ 
ପ୍ର-ି କ୍ାରତୁେ ଫାଇନା୍ରେ ପ୍ରରବଶ କେଛନ୍।ି 

ପ୍-ିକ୍ାର୍ଟରକୁ ଉଠଥିିବା ଆଫି୍କୀୟ ଦଳ କୋଦମର୍ନ ୧୯୯୦
ଇରା୍ୀରେ ଆରୟାଜତି ୧୯୯୦ ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ କାରମେତ୍ ନ ପ୍ର-ି
କ୍ାରତୁେରେ ପ୍ରରବଶ କେଥିି୍ା। ଏହ ି ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ କାରମେତ୍ ନ 
ଦ୍ ିତ୍  ତୀୟରେ ପାଇ ରେଳବିାେ େତ୍ରଯାଗ ପାଇଥି୍ା। ଗରୁପ୍  ବରିେ ସ୍ାନ 
ପାଇଥିବା କାରମେତ୍ ନ ୩ର ି ମ୍ାଚ୍  ରେଳ ି ୨ ବଜିୟ ଓ ରଗାରଏି 
ପୋଜୟ େହ ଶୀରତୁରେ େହ ି ୋଉଣ ୧୬ରେ ପ୍ରରବଶ କେଥିି୍ା। 
ଗରୁପ ପଯତ୍ୁ ାୟରେ କାରମେତ୍ ନ ଆରଜତୁଣ୍ଟନିାକତ୍ ୧-୦, ରୋମାନଆିକତ୍ 
୨-୧ ରଗା୍ରେ ହୋଇବା ପରେ ରୋେଏିତ ୟତ୍ନୟିନଠାେତ୍  ୦-୪ରେ 
ପୋସ୍ତ ରହାଇଥି୍ା। ରତରବ ପ୍ର-ି କ୍ାରତୁେରେ ଇିଂ୍ଣଠାେତ୍  ୨-୩ 
ରଗା୍ରେ ହାେଥିି୍ା କାରମେତ୍ ନ ବଶି୍ୱକପ୍ େତ୍  ବାଦ୍  ପଡ଼ଥିି୍ା।

ଦସଦନଗୋଲ ୨୦୦୨
ରକାେଆି ଓ ଜାପାନରେ ରେଳାଯାଇଥିବା ୨୦୦୨ ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ 
ରେରନଗା୍ ପୋପତୁଣ କେ ି ୋଉଣ ଅଫ୍  ୧୬କତ୍ ଉଠଥିି୍ା। ଗରୁପ୍  
ଏ’ରେ ସ୍ାନ ପାଇଥିବା ରେରନଗା୍ ୩ର ି ମ୍ାଚ୍  ରେଳ ି ରଗାରଏି 
ବଜିୟ ଓ ୨ର ି ଡ୍ର େହ ୫ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାନରେ େହ ି ୋଉଣ 

ଅଫ୍  ୧୬କତ୍ ଉଠଥିି୍ା। ପ୍ରରମ ମ୍ାଚ୍ ରେ ରେରନଗା୍ ୧-୦ ରଗା୍ରେ 
ଫ୍ାନ୍ସକତ୍ ହୋଇବା ପରେ ରଡନମାକତୁ ବପିକ୍ ମ୍ାଚ୍ କତ୍ ୧-୧ ରଗା୍ରେ 
ଡ୍ର େଖିଥି୍ା। ରେହପିେ ି ଉେତ୍ ଗତ୍ଏ ବପିକ୍ ତୃତୀୟ ମ୍ାଚ୍ କତ୍ ଏହ ି
ଆଫି୍କୀୟ ରେଶ ୩-୩ ରଗା୍ରେ ଅମୀମାିଂେତି େଖିଥି୍ା। କନି୍ତ୍ 
ପ୍ର-ିକ୍ାରତୁେରେ ତତ୍କତୁୀଠାେତ୍  ୧-୦ ରଗା୍ରେ ହାେ ି ବେିାୟ ରନଇଥି୍ା।

ଘୋନୋ ୨୦୧୦
ଆଫି୍କୀୟ ରେଶ େକ୍ଣି ଆଫି୍କାରେ ଅନତ୍ଷ୍ଠତି ୨୦୧୦ ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ ଘାନା 
କମା୍ କେବିା ରବା୍ ି ଆଶା କୋଯାଉଥି୍ା। ଘାନ ଗରୁପ୍  ଡ’ିରେ ସ୍ାନ 
ପାଇଥି୍ା। ୩ର ିମ୍ାଚ୍  ରେଳ ିରଗାରଏି ର୍ୋଏ ବଜିୟ, ପୋଜୟ ଓ ଡ୍ର 
େହ ଘାନା ୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାନରେ େହ ିନକ୍  ଆଉଟ୍  ପଯତ୍ୁ ାୟକତ୍ 
ଉନ୍ତି ରହାଇଥି୍ା। ପ୍ରରମ ମ୍ାଚ୍ ରେ ଘାନା ୧-୦ ରଗା୍ରେ େବ୍ଲଆକତ୍ 
ହୋଇଥି୍ା। ଏହାପରେ ଅର୍ରେ୍ଆି ବପିକ୍ ମ୍ାଚ୍ କତ୍ ୧-୧ ରଗା୍ରେ 
ଡ୍ର େଖିବା ପରେ ଘାନା ତୃତୀୟ ମ୍ାଚ୍ ରେ ଜମତୁାନୀଠାେତ୍  ୧-୦ ରଗା୍ରେ 
ପୋସ୍ତ ରହାଇଥି୍ା। ୋଉଣ ଅଫ ୧୬ରେ ଘାନା ଉେତ୍ ଗତ୍ଏଠାେତ୍  ରପନା୍୍ ି
େତ୍ଟ୍  ଆଉଟ୍ ରେ ୪-୨ ରଗା୍ରେ ପୋସ୍ତ ରହାଇ ବେିାୟ ରନଇଥି୍ା। 
ନରି୍ତୁାେତି େମୟ ରଶର େତ୍ର୍ା ମ୍ାଚ୍  ୧-୧ ରଗା୍ରେ ଅମୀମାିଂେତି େହଥିି୍ା। କ୍ୋର୍ଟରକ୍ ଉଠସିବୋ ପଦର ମଦରୋଦ୍ୋର ନ ସିଆରୋ ଦସଲସିଦରେସନ୍ 

ନୂଆ�ସିଲ୍୍ୱୀ,୯।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଫସିେର ଏଦବ ପରୂୋ ପ ସିକ୍ ଦର ପହଞ୍ ସିଛ ସି। ପ୍ରଥମ �୍ଇର ସି କ୍ୋର୍ଟର 
ଫୋଇନୋଲ ମୟୁୋଚ୍  ଦଖଳୋଯୋଇଛ ସି। ଦତଣ ୍ଫ୍ରବଲ ପ୍ରଶଂସକମୋଦନ ମଧ୍ୟ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଦନଇ ଦବଶ୍  ଉତ୍ୋହ ସିତ ଅଛନ୍ସି 
ଓ ସବ୍ କ ସିଛ ସି କର ସିବୋକ୍ ପ୍ରସ୍୍ତ ରହ ସିଛନ୍ସି। ଏମ ସିତ ସି େଦଣ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ସି ଯ ସିଏ ଆନସ୍ୋସ ସିଆ ବ ସିନୋ ର ସିେ ସିଦର ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  
ମୟୁୋଚ୍  ଦ�ଖଥ୍ିବୋ ଦବଦଳ ତୋଙ୍କର ଅଦ୍ରେୋପଚୋର କରୋଯୋଇଛନ୍ସି। ଅଦ୍ରେୋପଚୋର କରୋଇବୋ ଦବଦଳ ଦରୋଗ୍ୱୀ କଷ୍ଟ 
ଅନ୍େବ କର ସିଥୋନ୍ ସି। କ ସିନ୍୍ ଏହ ସି ପ୍ରଶଂସକ େଣକ ବ ସିନୋ ଦକୌଣସ ସି ସମସୟୁୋ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣୋଦର ଅଦ୍ରେୋପଚୋର କରୋଇଛନ୍ସି। 
ଅଦ୍ରେୋପଚୋର କରୋଇବୋର ଏହ ସି େ ସିଡ ସିଓ ଏଦବ େୋଇରୋଲ ଦହୋଇଛ ସି। ଏହ ସି ଘରଣୋଦର ପ୍ରେୋବ ସିତ ଦହୋଇ େୋରତର 
େଣୋଶଣ୍ୋ ଶ ସିଳ୍ପପତ ସି ଆନନ୍ଦ ମହ ସିନ୍ଦୋ ଏହ ସି ଫ୍ରବଲ ପ୍ରଶଂସକଙ୍୍କ ଟ୍ରଫସି 
ଦ�ବୋ ପୋଇଁ ର୍ଇଟ୍  କର ସି ଫସିଫୋ ନ ସିକରଦର �ୋବ ସି କର ସିଛନ୍ସି। ଏହ ସି 
ବୟୁକ୍ ସି ଟ୍ରଫସି ପୋଇବୋ ପୋଇଁ ଦଯୋଗୟୁ ଦବୋଲସି ଦସ ଉଦଲ୍ଖ କର ସିଛନ୍ସି। 

ଅଦ୍ରେୋପଚୋର କରୋଇଥିବୋ ପ୍ରଶଂସକ ଦହଉଛନ୍ସି 
ଦପୋଲୋଣ୍ଡର। ଦପୋଲୋଣ୍ଡର 

କ ସିଲ୍ ସହରର ନଦେମ୍ବର ୨୫ଦର ଏକ ହସ୍ ସିରୋଲଦର ତୋଙ୍କର ପ ସିଠ ସିର ନ ସିମ୍ନ 
େୋଗଦର ଅଦ୍ରେୋପୋଚର କରୋଯ ସିବୋ ଦବଦଳ ଦସ ର ସିେ ସିଦର ଫ୍ରବଲ 

ମୟୁୋଚ୍  ଦ�ଖଥ୍ିଦଲ। ସମ୍ପୃକ୍ ହସ୍ ସିରୋଲ ଏହ ସି େ ସିଡ ସିଓକ୍ ଦସୟୋର 
କର ସିଛ ସି ଓ ଏହୋ ସୋରୋ ବ ସିଶ୍ୱଦର େବର�ସ୍ େୋଇରୋଲ ଦହୋଇଛ ସି। 
ପ୍ରଶଂସକ େଣକ ଅଦ୍ରେୋପଚୋର କରୋଇବୋ ଦବଦଳ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  
ମୟୁୋଚ୍  ଦ�ଖିବୋକ୍ ଡୋକ୍ରଙ୍୍କ ଅନ୍ଦରୋଧ କର ସିଥିଦଲ। 
ଡୋକ୍ର ମଧ୍ୟ ତୋଙ୍କ କଥୋ ରଖି ର ସିେ ସିଦର ମୟୁୋଚ୍  ଦ�ଖିବୋର୍ 
ବୟୁବସ୍ୋ କରୋଇଥିଦଲ। ଅବଶୟୁ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଚୋଲ୍ଥିବୋ 

ଦବଦଳ ଏହ ସି େଳସି ଏକୋଧିକ ଘରଣୋ ଶଣ୍ ସିବୋକ୍ ମ ସିଳ ସିଥୋଏ। 

ମ୍ାଚ୍  ସେଖିଲାସବସେ ଅସ୍ରୋପଚାର

ରୁଇଟ୍  କଫଲ 
ଆନନ୍ଦ ମହନି୍ଦା



 ଆଇଲାରେ ଶୀତ ଆଇଲା
କାଲୁଆ ପବନ ବହଲିା
ପଇିଲା ଦପିନୁ ିଦନିୋତ ିଚାଆ
ନାକେୁ ପାଣ ିରବାହଲିା॥
ଆଇଲାରେ ଶୀତ ଆଇଲା

ୋତଟିା ରେରବରେ ପାହଲିା
ନାଇଲାରେ ଘାସ କାକେ ମକୁୁଟ 
କୁହୁଡ଼ ିଜାଲ ରକ ସଇିଁଲା॥
ଆଇଲାରେ ଶୀତ ଆଇଲା
ଚାଷୀଭାଇ ଗୀତ ଗାଇଲା
ସଇଲା ତାହାେ ‘ ଛ ’ ମାସେ ଦୁଃଖ
ଧାନ ରଷେରତ ରେରବ ଚାହ ିଁଲା॥
ଆଇଲାରେ ଶୀତ ଆଇଲା
ବାପ ିକାଠକୁିଟା ଧଇଲା
ଧାଇଁଲା ରସ ଡାକ ିସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ତା’େ
ଗାଆଁ ମରୁଡେ ନଆିଁ ରପାଇଁଲା॥
ଆଇଲାରେ ଶୀତ ଆଇଲା
ଆକାଶ ଗଡ଼ୁରିେ ଛାଇଲା
ଛଇଲା ଗଡୁରିଟ ରଦଖି କଏି ସାଙ୍ଗ
କାଟ୍ , କାଟ୍  ରବାଲ ିକହଲିା 
ଆଇଲାରେ ଶୀତ ଆଇଲା।
ଘରେ ଘରେ ର�ାଟ ିରଶାହଲିା
ପଇଲାରେ ଘରେ ଲକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଦ
ରବାଉ ମାଣ ପଜୂ ିରଥାଇଲା।
ଆଇଲାରେ ଶୀତ ଆଇଲା
ପଦୁଅଁକୁ ରପାଡ଼ ିଖାଇଲା
ରମାହଲିାରେ ରଗଡୁେ ସଭଙି୍କେ ମନ 
ରଦବୀଙ୍କ ଗରେ ବ ିପନି୍ଧଲା।

ଶାଗଆୁ, ବାଳକାଟ ି, ଖ�ାର୍ଦ୍ା

ସକାଳ ଶଶି ୁକୁଇଜ୍ ଖେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେୁଥବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀମାଖେ ଏଖବ 
ଖସମାେଙ୍କ ଉତ୍ତେକୁ sakalasishu@gmail.comଖେ  
ପଠାଇବାକୁ ଅେୁଖୋଧ। ତେିଜିଣ ସଠକି୍  ଉତ୍ତେଦାତାଙ୍କ ୋମ 

ଏହ ିପଷୃ୍ାଖେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 

ସକାଳ ମଡିଆି ପ୍ରାଇଖେଟ୍ ଲମିଖିଟଡ୍ 
ଆମର ଯ�ୋଗୋଯ�ୋଗ ଠକିଣୋ 

  ଯ�ୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଯେଇ ,ପପିେି,ିପରୁୀ
 ପ୍ୀତପିଦୋ୍ ପଣ୍ୋ, ଟଟିେିୋଗଡ଼, ବେୋଙ୍ରି
 ତୋପ�ୀ ମଲ୍କି୍ , ତଯି୍ତୋ୍େ, ଜଗତ�ଂିହପରୁ

(୧) ଓଡ଼ଆି ରୋମୋୟଣ କଏି ଯେଖଥଯେ?

ଉ୍ତର : ______________________________________

(୨) ନମିୋପଡ଼ୋ ଯକଉଁ ମଠିୋ ପୋଇଁ ପ୍�ଦି୍ଧ?

ଉ୍ତର : ______________________________________

(୩) �ନୁୋଯବଡ଼ୋଯର ଯକଉଁ କୋରଖୋନୋ ରହଛି?ି

ଉ୍ତର : ______________________________________

(୪)�ୋନଆି ମଜ୍ିୋଙ୍କର ଯକଉଁ ଯଖଳ �ହତି �ମ୍ପକ୍ ରହଛି?ି

ଉ୍ତର : ______________________________________

(୫)  ମହୋଭୋରତ �ଦୁ୍ଧ ଯକଯତଦନି ପ�୍୍ୟନ୍ତ ଚୋେଥିେୋ?

ଉ୍ତର : ______________________________________

�କୋଳ ଶଶି ୁକୁଇଜ୍-୬୧

ବଯିଶଷ �ଚୂନୋ

ଗତ ସପ୍ାହେ କୁଇଜ୍  ବଖିଜତା ଗତ ସପ୍ାହେ କୁଇଜ୍  ବଖିଜତା 

ପ୍ଲଟ୍ େଂ- ଏନ୍ -୩/୪୪୧, ଆଇ.ଆର୍ .ସ.ି େଖିଲଜ୍ , େୟାପଲ୍ରୀ, େୁବଖେଶ୍ବେ-୧୫

www.sakalaepaper.com

ଶଶି ୁ
ପ୍ତଭିୋ

1515
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୧୦ ଡଖିସମ୍ବେ, ୨୦୨୨
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ସପ୍ମ ଖରେଣରୀ 
ଓଡଏିମ୍  ପବ୍ଲକି୍  ସ୍ଲୁ

େୁବଖେଶ୍ବେ

ଅପର୍୍ୋ ପୋଣଗି୍ୋହୀ
ପ୍ରଥମ ଖରେଣରୀ

ସେସ୍ବତରୀ ଶଶି ୁମନ୍େି
ଛତ୍ରପଡ଼ା, ଯାଜପେୁ

ଉପମତିୋ ଦୋ�
ପଞ୍ଚମ ଖରେଣରୀ  

ଖକାଖହନ୍  ଇଣ୍ଟେେ୍ାସୋଲ୍  ସ୍ଲୁ 
 େୁବଖେଶ୍ବେ

ଆରୋଧ୍ୋ ଅଗ୍ୱୋେ
ତୃତରୀୟ ଖରେଣରୀ

ସାଇ ଇଣ୍ଟେେ୍ାସୋଲ୍  ସ୍ଲୁ
 େୁବଖେଶ୍ବେ

ଦକ୍ତି କୁମୋର �ୋହୁ
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ବଂକମି ଚନ୍ଦ୍ର ନୋୟକ

ଅଯଶୋକ କୁମୋର ପ୍ଧୋନ 

ଦିରନ ଜରଣ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ନଜିେ କଛି ିସମସ୍ୟା ରନଇ ଜରଣ 
ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ରିଲ। ସନ୍ଥ ରସରତରବରେ କଛି ିଅତଥିିଙ୍କ 
ସହତି ଆରଲାଚନା କେୁଥିରଲ। ବନିମ୍ରତା ପବୂ୍ବକ ବ୍ୟବସାୟୀ 

ଆଶ୍ରମ ଫାଟକ ପାଖରେ ଅଟକ ି ଗରଲ ଆଉ ସନ୍ଥଙ୍କ ଉରଦେଶ୍ୟରେ 
ପ୍ରଣାମ କରଲ। ସନ୍ଥ ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ହାତ ଉପେକୁ କେ ିକଲ୍ୟାଣ କରଲ। 

ସନ୍ଥ ପବୂ୍ବପେ ିଆରଲାଚନା ଜାେ ିେଖିରଲ। ବ୍ୟବସାୟୀ 
ଉତ୍ାହେ ସହତି ସମୟକୁ ଅରପଷୋ କେଥିାନ୍।ି ସନ୍ଥଙ୍କ 
ବାର୍୍ବାୋପ ଜାେ ିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମରନ ମରନ ସ୍େି 
କରଲ ଆଉ ରକରବ ଦରିନ ଆସରିବ, କାେଣ ସନ୍ଥଙ୍କ 
ବାର୍୍ବାୋପ ଏରବ ସେଲିା ପେ ିଆରଦୌ ମରନ ରହଉନ।ି 
ରସପରଟ ଗରଲ ବେଂ ଅନ୍ୟ କଛି ିକାମ ସାେରିଦବ।ି ସନ୍ଥ 
ଲଷେ୍ୟ କରଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହୁଁ ଶରୁଖଇ ରଫେେିାଉଛନ୍।ି 
ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ଆରଲାଚନାକୁ ଅନ୍ମି େୂପ ରଦଇ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାେୁ ବଦିାୟ ରନରଲ। ଆଉ ଜରଣ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ 
ପଠାଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙୁ୍କ ପାରଛାଟ ିଆଣରିଲ। ସନ୍ଥ କହରିଲ, କଥା କ’ଣ କ ି
କାଲ ିପାଖ ଗାଁରେ ମାତୃପତୃି ଦବିସ ପାେତି ରହବ। ଏଇ ଅତଥିିମାରନ 
ଆସଥିିରଲ ମରତ ନମିନ୍ତ୍ରଣ ରଦବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଷ୍ବ ପରେ ମରତ 
ରକୌଣସ ିକାେ୍ବ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋଗ ରଦବାକୁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ ମେିଛି।ି ବ୍ୟବସାୟୀ 
ସନ୍ଥଙ୍କ ନକିଟରେ ସ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କେ ିନଜି ସମସ୍ୟାଗଡ଼ୁକି ରଗାଟ ିରଗାଟ ି
କହରିଲ। ଗତ କଛି ି ମାସ ରମା’ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଷେତ ି ରହଉଛ।ି 
ରମା’ ପଅୁ ଆରଦୌ ପାଠପଢାରେ ମନ ରଦଉନ।ି ଆମେ ଜରଣ ଦୂେ 
ସଂପକ୍ବୀୟ ବନୁ୍ଧ ଆମ ଗହୃରେ ଆତଥି୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେଥିିରଲ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦନି 
ପାଇଁ,ରହରଲ ଏରବ ଆଉ େବିାେ ଆରଦୌ ନା’ ଧେୁନାହାନ୍।ି ମୁଁ ରଗାରଟ 
ନୂଆ ଗହୃ ତଆିେ ି କେୁଥିଲ,ି ଜରଣ ବନୁ୍ଧଙୁ୍କ ଏ ଦାୟତି୍ୱ ରଦଇଥିଲ,ି 
ଅରନକ ମାସ ବତିଲିାଣ ି ରହରଲ ଏ ପେ୍ବ୍ୟନ୍ ସମ୍ରୂ୍୍ବ ରହଇପାେୁନାହ ିଁ।  
ଏ ସବୁ ଚନି୍ାରେ ରମା’ ଆଖିେୁ ନଦି ହଜଗିଲାଣ।ି ମରତ ଏରବ ନଦି 
ଔଷଧ ଖାଇ ରଶାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଚ।ି ଦୟାକେ ି କଛି ି ଉପାୟ ବରତଇରଲ 
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ରହାଇ େହବି।ି ସନ୍ଥ ସବୁକଥା ଶଣୁ ି ଅଳ୍ପ 

ହସରିଲ ଆଉ କହରିଲ, ପାଞ୍ଟ ି ପ୍ରଶ୍ନ ରହରଲ ଉର୍େ 
ରଗାଟଏି।  ତାହା ରହଲା ରଧୈେ୍ବ୍ୟ। ତୁରମ ରେ ପେ୍ବ୍ୟନ୍ ନଜି 
ଭତିରେ ରଧୈେ୍ବ୍ୟ େୂପକ ଖଣୁ୍ଟକୁ ସେଖ କେ ି ଦଡୋୟମାନ 
ନ କେପିାେଛି,  ରସପେ୍ବ୍ୟନ୍ ଏମତି ି ଦୁଃଖ ଅବସାଦରେ 
ଦନି କାଟୁଥିବ। ରଧୈେ୍ବ୍ୟ ହ ିଁ ମନୁଷ୍ୟେ ପ୍ରକୃତ ବେ। ରଧୈେ୍ବ୍ୟ 
ବନିା ଜୀବନ ଅସାେ। ମନ ଓ ମସ୍ତଷି୍କକୁ ଶକ୍ ି ରୋଗାଏ 
ରଧୈେ୍ବ୍ୟ। ତୁରମ ୋହାକୁ ସମସ୍ୟା କହୁଚ, ପ୍ରକୃତରେ 
ଏସବୁ ଜୀବନୋତ୍ାେ ଅଂଶ। ଭଲା, ଜୀବନେ ଅଂଶକୁ 

ରକହ ି କ’ଣ ବାଦ୍ ରଦଇପାେ, ନା’ ରକରବ ରଦଇରହବ ! 
ରଧୈେ୍ବ୍ୟହୋ ନ ରହାଇ ପେସି୍ତିକୁି ଅନୁଧ୍ାନ କେ ଆଉ ଶାନ୍ ମନରେ 
ସବୁ କାମ କେଚିାଲ। ଆଜ ିୋହା ରହଇନ ିକାଲ ିରହବ, କାଲ ିନ ରହରଲ 
ଆଉ କଛିଦିନି ଲାଗବି। ପ୍ରୟାସ ଜାେେିଖ ,ନଶି୍ଚୟ ସଫେତା ମେିବି। 
େଦ ିକଛି ିକାମ ନ କେ ିପାେୁଚ, ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟ ିଦଅି। ଅନ୍ୟ ଜରଣ ତୁମ 
କାମ କେବି, ରସରତରବରେ ତୁରମ ରେରବ ତା’ କାମଟ ିକେବି। ଦୃଢ 
ଇଚ୍ାଶକ୍,ି କରଠାେ ପେଶି୍ରମ, ଅବଶି୍ରାନ୍ ସଂଘଷ୍ବ ଓ ଅମାପ ରଧୈେ୍ବ୍ୟ 
ଆଗରେ ସବୁକଛି ିହାେ ମାନେିାଏ । ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କେବିାକୁ ପା’ 
ଈଶ୍ୱେ ଆମକୁ ବୁଦ୍,ି ବରିବକ ଓ ଵଚିାେଶକ୍ ିରଦଇଛନ୍।ି ହଁ ,ମରନ େଖ 
ରଧୈେ୍ବ୍ୟ ତୁମ ମଖୁ୍ୟ ଆୟଧୁ ଆଉ ପ୍ରୟାସ ତୁମ କର୍୍ବବ୍ୟ। ଏଇ ଦୁଇଟ ିଥିରଲ 
ତୁରମ ନଶି୍ଚୟ ସଫେ ରହବ। ସନ୍ଥଙ୍କ ତୁଡେେୁ ସବୁକଥା ଶଣୁ ିବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ 
ମନପ୍ରାଣ ମଗୁ୍ଧ ରହାଇଗଲା। ଦୃଢ ଆତ୍ମବଶିା୍ସରେ ମଖୁମଡେେ ଉଜ୍୍େ 
ଦଶିଲିା। ହସହସ ମୁଁହରେ ବ୍ୟବସାୟୀ  ଜଣକ ସନ୍ଥଙ୍କ ଚେଣ ସ୍ପଶ୍ବ କେ ି
ବଦିାୟ ରନରଲ। 

ମଙ୍ଗଳାବାଗ, କଟକ-୧ 

ଯଧୈ�୍୍ୟ ହ ିଁ ପ୍କୃତ ବଳ

ଯଦଯବନ୍ଦ୍ର କର

ନିଜେ ଅନ୍ନନିହତି ପ୍ରତଭିା ବେରେ ଖବୁ୍  କମ୍  
ବୟସରେ ନାଁ କମାଇଛନ୍ ି ବାରଲଶ୍େ 
ଜଲି୍ା ଜରେଶ୍େ ବ୍ଲକ୍  ବପିପିେୁ 

ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗ୍ବତ ମାଗଣୁଆିପଡ଼ା ଗ୍ରାମେ 
ଜୟପ୍ରକାଶ ରଘାଷ।  ପାଠପଢାେୁ ଫୁେସତ୍  
ମେିରିଲ ରସ ରପପର୍  ରପନ୍ ସଲି୍ ରେ ଆଙି୍କ 
ଦଅିନ୍ ି ଜୀବନ୍ ଚତି୍। ତାଙ୍କେ ପ୍ରରତ୍ୟକଟ ି
ଚତି୍ରେ େହଛି ିପେରିବଶ ସମ୍କନିତ ସନୁ୍ଦେ 
ବାର୍୍ବା। ରକବେ ଚତି୍ ନୁରହଁ, ତାଙ୍କେ 
ସମୁଧେୁ କଣ୍ଠେୁ �େପିରଡ଼ ସଙ୍ଗୀତେ 
ମଚୂ୍୍ବନା।  ମାତ୍ ୧୨ ବଷ୍ବ ବୟସେୁ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରତରିୋଗତିାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେ ିରସ ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରଶଂସତି ମଧ୍ ରହାଇଛନ୍।ି 

 କୁମଦୁନିୀ ଏବଂ ବଶି୍ନାଥଙ୍କ 
ସାନପଅୁ ଜୟପ୍ରକାଶ। ବର୍୍ବମାନ ରସ 
ବ୍ରରଜଶ୍େୀ ସେକାେୀ ଉପ୍ରା ବଦି୍ୟାେୟରେ ସପ୍ତମ ରଶ୍ରଣୀରେ 
ପଢୁଛନ୍।ି ପାଠପଢା ସହତି ଚତି୍ ଅାଙି୍କବାରେ ରସ ପ୍ରବୀଣ।  
ଚାଷକାମ କେ ିତାଙ୍କ ପତିା ପେବିାେ ଚୋଉଥÒବାରବରେ ପଅୁେ 
ଇଚ୍ାକୁ ସାକାେ କେବିାକୁ ବାପା ଅରନକ ପେଶି୍ରମ କେୁଛନ୍।ି 
ଜୟପ୍ରକାଶ ରମାବାଇଲ୍   ରଦଖÒ ଅବକିେ ଚତି୍ ଆଙି୍କ ଦଅିନ୍।ି 
ଏମତିକି ି ପାଠପଢାେୁ ଟରିକ 
ଫୁେସତ୍  ମେିରିଲ ରସ ରପପର୍  
ରପନ୍ ସଲିରେ  ଆକଷ୍ବଣୀୟ  ଚତି୍ 
ଆଙି୍କପାେନ୍।ି  ତାଙ୍କେ ପ୍ରରତ୍ୟକଟ ି
ଚତି୍ରେ େହଛି ି ସନୁ୍ଦେ ବାର୍୍ବା। 
ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ଏହ ି ପ୍ରତଭିାକୁ  
ରଦଖÒ ଘେରଲାରକ ତାଙୁ୍କ କରୋନା 
ସମୟରେ  ଚତି୍ଅଙ୍କା ପାଇଁ ତାଲମି୍ 
ରଦଇଥÒରଲ।  ଛଅ ମାସ ୋଏ 
ରସ ତାଲମି୍  ମଧ୍ ରନଇଛନ୍।ି  
ପ୍ରକୃତକୁି ବଞ୍ାଇବା ଲଷେ୍ୟରେ ରସ 
ସବୁଜବନାନୀ ଚତି୍ ଆଙି୍କବା ସହ 
ରମା’ ସ୍ପ୍ନେ ସ୍ଲୁ, େଙ୍ଗରବେଙ୍ଗେ 
ଫୁଲ, ପ୍ରକୃତେି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚତି୍େ 

େୂପ ରଦଇଛନ୍।ି ୱାଟର୍  କଲେ, 
ରପନ୍ ସଲି୍ , ଗାଢେଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାେ 
କେ ି ରସ ଆଙି୍କ ଦଅିନ୍ ି ଜୀବନ୍ ଚତି୍।  
ଅବଶ୍ୟ  େଙ୍ଗରେ ପାଣ ି ମଶିାଇ ନୂଆ 
େଙ୍ଗ ରଦବା ରକୌଶେ ରସ ଭଲଭାରବ 
ଜାଣଛିନ୍।ି ଭବଷି୍ୟତରେ ଜରଣ ଭଲ 
ଚତି୍କେ ରହବା ସ୍ପ୍ନ ରଦଖÒଛନ୍ ି
ଜୟପ୍ରକାଶ । ଏରନଇ ତାଙ୍କ ପତିା 
କୁହନ୍,ି ‘କୋରେ ଭବଷି୍ୟତ ଅଛ।ି 
ରତଣ ୁ ପଅୁ ରେଉଁଥÒରେ ଭଲ କେୁଛ,ି 
ରସଥÒରେ ତାକୁ େବିାକୁ ସରୁୋଗ 

ରଦବ।ି’ ସ୍ଲୁଠାେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ି
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତରିୋଗତିାରେ ଭାଗରନଇ 

ଚତି୍ାଙ୍କନରେ  ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରଥମ ସ୍ାନ 
ଅଧକାେ କେଛିନ୍।ି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତେୀୟ କ୍ଲଷ୍ଟେରେ ମଧ୍ 

ରସ ନଜି ଅନ୍ନନିହତି ପ୍ରତଭିା ରଦଖାଇ ସମ୍ାନତି ରହାଇଛନ୍।ି 
ରକବେ ଚତି୍ ନୁରହଁ, ବନିା ତାଲମି୍ ରେ ରସ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପେଚିୟ ଗଢଛିନ୍।ି ରମାବାଇଲ୍ େୁ ଶଣୁ ିଶଣୁ ିରସ ପ୍ରରତ୍ୟକ 
ଗୀତକୁ ଅବକିେ ଗାଇଦଅିନ୍।ି 

-ପ୍ରତ୍ାଶା ପ୍ରୟିମ୍ବଦା,ବାଖଲଶ୍ବେ

କୁନ ିଚତି୍ରକର ଜୟପ୍କୋଶ

 ବୋପୋ ନଟଆିକୁ କହଯିେ - ଗଧ! 
ଯଶୋଇଛୁ କ’ଣ,  ଉଠୁନୁ। ଯଦଯଖ 
ଯତୋ’ ଅୋଗରୁ ଯକମତି ି��ୂ୍୍ୟ 
ଉଠଗିଯେଣ।ି

 ନଟଆି- ଯ�ଠୁ କ’ଣ ଯହେୋ ବୋପୋ , 
��ୂ୍୍ୟ ଯମୋ’ ଆଗରୁ ଯଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତ ି
ନୋ’ ନୋହ ିଁ ?

……………………………………
 ଶକି୍କ ପଣୁି୍କୁ କହଯିେ- କହେୁି , 

ଯରଡଓି ଏବଂ ଖବରକୋଗଜ 
ମଧ୍ଯର କ’ଣ ପୋଥ୍କ୍ୟ ରହଛି?ି

 ପଣୁି୍- �ୋର୍! ଖବରକୋଗଜଯର ରୁଟ ି
ଗଯୁଡ଼ଇ ଖୋଇବୋକୁ ଯନଇପୋରଯିବ, 
କନୁି୍ତ ଯରଡଓିଯର ରୁଟ ିଗଯୁଡ଼ଇ 
ଯହବନ।ି

ଉଡ଼ ିଉଡ଼ ିସଏି ଫୁଲରେ ବରସ
ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମେୁୁକ ିହରସ
ରେହସାୋ ତା’େ ପଡ଼ଛି ିଛଟି
ଭାେ ିମନରଲାଭା ଅରଟ ରସ କୀଟ ।

ଉ- ପ୍ଜୋପତ ି

ପଛରେ ଅଛ ିଆଗରେ ନାହ ିଁ
ଡାଳରେ ନାହ ିଁ ଗଛରେ ଅଛ ି
ସତରେ ନାହ ିଁ ମଛିରେ ଅଛ ି
ତା’ ନାମ କଏି ରସ କହଲି ବାଛ ି।

ଉ-ଛ (ଅକ୍ର)

ଭାେ ିଉପକାେୀ ବନୁ୍ରଟ ସଏି
ସଖୁମୟ ଜୀବନ ତା’ପାଇଁ ହୁଏ
ଫୁଲ ଫଳ ରକରତ ଆମକୁ େଏି
ସାରେ ଥିରଲ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ରିେ ଜଏିଁ ।

ଉ-ଗଛ

ସାଜୁୋଏ ସଏି ଘେ ଛପେ
ରଗାମାତା ପାଇଁ ଅରଟ ଆହାେ
ବଳ ିରେରଲ ସାରଜ ପାଳେଉଡ଼ି
କଏି ରସ କହବି କୁହ ନାମ ତାହାେ ି।

ଉ-ଛଣ

ପ୍ଶୋନ୍ତ କୁମୋର ନୋଥ
�ନୁ୍ଦରପରୁ, �ୋଜପରୁ

ଯମୋ-୮୮୯୨୩୦୧୧୪୩

ନୀେ ଆକାଶଟ ିରମାେ ଚେି ସାଥୀ
ନାଁ ରମାେ ଅରଟ ଗଡ଼ୁଟି ି
ପବନ ସାଥୀରେ ସାଥି ରହାଇ ମହୁ ିଁ
ୋଏ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ଟି।ି
ନରଟଇେ ସତୂା ରମା’ ଜୀବନ ରେଖା
ତା’ ସାରଥ ରୋଡ଼ା ରମା’ ମନଟ ି
ମୁଁ ଉଡ଼ୁଥିରଲ ନୀେ ଆକାଶରେ
ରଦଖନ୍ ିଚକରିତ ଜନଟ।ି
ସଭଏିଁ କହନ୍ ିଗଡ଼ୁଟିଏି ରହାଇ
ଉଡ଼ୁଛ ିଆକାରଶ ଖସୁରିେ
ତାକୁ ରଦଖିବାକୁ ପାଗେ ପଲିାଏ
େହବି ବା କଏି େୁଷରିେ।
ପଷେୀ ପେ ିସଏି ଆକାରଶ ଉଡ଼ଇ
ନ ଥାଇ ବ ିତାେ ରଡଣାରେ
ରକରବ ସଏି ଉରଡ଼  ନୀେ ଗଗନରେ
ରକରବ ପରଡ଼ ବଲି ରବଣାରେ।
ଭାେ ିମନରଲାଭା ତା’ ଆକାରଶ ଉଡ଼ା
ସଭଙୁି୍କ ଚକତି କେଇ
ପଲିା ଠାେୁ ବୁଢା ସବୁେ ିମନରେ
ରକରତ ଖସୁ ିସଏି ଭେଇ।
ରଦହ ସନିା ତା’େ ରଦଖିବାକୁ ରଛାଟ
ଉଚ୍ଚ ଅରଟ ତା’େ ମନଟ ି
କରହ ରସ ସଭଙୁି୍କ ମନ ଉଚ୍ଚ କରଲ
ସଫେ ରହାଇରବ ଜନଟ।ି
ରଛାଟ ରବାଲ ିରକରବ ରଛାଟ ଭାବନାକୁ
ମରନ େଖିବନ ିକଏି ତ
ଉଚ୍ଚ ଆଶା େଖି ରେ କେମ କରେ
ବଡ଼ ରହବ ଦନି ସଏି ତ।

ଖୋହଗିାଁ ,ଗଞ୍ାମ
 ଖମା-୮୨୪୯୧୧୯୧୩୦
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ତୃତୀୟ ଦନିକିଆି ଆଜି

ଆଡଲିେଡ୍  ଦବିା-ରାତ୍ର ପଙି୍କ୍   ବଲ୍  ଲେଷ୍ଟ

ଚଟ୍ଟୋଗ୍ଟୋମ,୯।୧୨(ଏଟେନ୍ ସି)

ସ୍ଥାନୀୟ ଜହୁର ଅହମ୍ମଦ ଚ�ୌଧରୁୀ 
ଷ୍ଥାଡୟିମଚର ଶନବିଥାର ଭଥାରତ ଓ ଘଚରଥାଇ 
ବଥାଂଲଥାଚଦଶ ମଧ୍ୟଚର ତୃତୀୟ ତଥଥା ଅନ୍ମି 
ଦନିକିଆି ମ୍ଥାଚ୍  ଚେଳଥାଯବି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟ ି
ମ୍ଥା� ଜତି ି ବଥାଂଲଥାଚଦଶ ୨-୦ଚର ଅଗ୍ରଣୀ 
ଚହବଥା ସହ ଆଗଆୁ ସରିଜି ହଥାଚତଇ 
ଚନଇଛ।ି ଚତଣ ୁତୃତୀୟ ମ୍ଥାଚ୍  ଜତି ିଭଥାରତ 
କ୍ନି୍  ସଇୁପ୍ କୁ ଏଡଥାଇବଥା ଲକ୍୍ଚର ରହଛି।ି 
ଅନ୍ପଚଟ ବଥାଂଲଥାଚଦଶ ବଜିୟୀ ଚହଥାଇ 
୩-୦ଚର ସରିଜି ଚପଥାଛବିଥାକୁ ପ୍ରୟଥାସ 
କରବି। ଭଥାରତର ଏକଥାଧିକ ଚେଳଥାଳ ି
ଇଞ୍ରୁ ି ସମ୍ମେୁୀନ ଚହଥାଇ ଫିଟ୍ ଚନସ 
ସମ୍ପକକିତ ସମସ୍ଥା ଚଦଇ ଗତ ି କରୁଛନ୍।ି 
ଚତଣ ୁ ଭଥାରତ ଏକ ନୂଆ ପରୀକ୍ଥାର 
ସମ୍ମେୁୀନ ଚହଥାଇଛ।ି ବଥାଂଲଥାଚଦଶ 
ଚମହଦ ି ହଥାସନ ମରିଥାଜଙ୍କ ଦମ୍ ଦଥାର 
ବ୍ଥାଟଂି ବଳଚର ଦୁଇଟ ି ଯଥାକ ମ୍ଥା ୍�ଚର 
ବଜିୟୀ ଚହଥାଇଛ।ି ବଥାଂଲଥାଚଦଶର 
ଆତ୍ମବଶି୍ଥାସ ଆହୁର ି ଦୃଢ ଚହଥାଇଛ।ି 

ବଥାମ ବୁଢଥା ଆଙୁ୍ଠଚିର ଆଘଥାତ 
ପଥାଇଥିବଥା ନୟିମତି ଅଧିନଥାୟକ ଚରଥାହତି 
ଶମ୍ଥା ଇତମିଧ୍ୟଚର ସ୍ୱଚଦଶ ଚଫରଛିନ୍।ି 
ଚରଥାହତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ତିଚିର ଚଲଥାଚକଶ 

ରଥାହୁଲ ଦଳଚର ଚନତୃତ୍ୱ ଚନଚବ। 
ଦରୁ ତ ଚବଥାଲର କୁଲଦୀପ ଚସନ ମଧ୍ୟ 
ବ୍ଥାକ ଇଞ୍ରୁରି ସମ୍ମେୁୀନ ଚହଥାଇଛନ୍।ି 
ଚସହପିର ି ଅକ୍ର ପଚଟଲ ମଧ୍ୟ ଆଘଥାତ 
ପଥାଇଛନ୍।ି ୱିଚକଟକପିର ବ୍ଥାଟର ରଷିଭ 
ପନ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଟଚନସ ସମସ୍ଥାର ଚଦଇ 
ଗତ ି କରୁଛନ୍।ି ଦରୁ ତ ଚବଥାଲର ଦୀପକ 

�ହର ମଧ୍ୟ ସମକଥାରଣ ଚଯଥାଗ ୁ ସରିଜିରୁ 
ବଥାଦ୍  ପଡ଼ଛିନ୍।ି ଚରଥାହତି ଓ �ହର 
ଉପଲବ୍ଧ ନ ଚହବଥାରୁ ଦଳଚର ଦୁଇଟ ି
ପରବିର୍୍ନ ଚହବଥା ନଶି୍ତି ଚହଥାଇଛ।ି ଯବୁ 
ୱିଚକଟକପିର ବ୍ଥାଟର ଇଶଥାନ କଷିନ 
ମଧ୍ୟ ଚେଳବିଥା ସମ୍ଥାବନଥା ରହଛି।ି ବରିଥାଟ 
ଚକଥାହଲ ି ଓ ଶେିର ଧଥାୱନ ପଣୁ ି ଥଚର 

ଓପନଂି କରଚିବ। ଚବଥାଲଂିଚର ମହମ୍ମଦ 
ସରିଥାଜ, ଶଥାରୁ୍୍ଳ ଠଥାକୁର, ଉମ୍ଥାନ ମଲକି, 
ୱଥାଶଂିଟନ ସନୁ୍ଦର ଓ ଅକ୍ର ପଚଟଲ ଦଥାୟତି୍ୱ 
ସମ୍ଥାଳଚିବ। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ ରଥା, ମହମ୍ମଦ 
ସଥାମ ିଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜଥାଚଡଜଥାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ତିଚିର 
ଭଥାରତୀୟ ଚବଥାଲଂି ଚସଚତଟଥା ପ୍ରଭଥାବୀ 
ମଚନ ଚହଉନଥାହ ିଁ। େଥାସ୍  କର ି େରଥାପ 
ଚବଥାଲଂି ପଥାଇଁ ଭଥାରତ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟ ି
ମ୍ଥାଚ୍  ହଥାରଛି ି କହଚିଲ ଭୁଲ ଚହବ ନଥାହ ିଁ। 

ଏପଯ୍୍ନ୍ ସରିଜିଚର ଦମ୍ ଦଥାର 
ପ୍ରଦଶ୍ନ କରଥିିବଥା ବଥାଂଲଥାଚଦଶ ଏହ ି

ମ୍ଥାଚ୍ ଚର ଚଫବରଥାଇଟ୍  ବଚିବ�ତି 
ଚହଉଛ।ି ଅଲରଥାଉଣ୍ଡର ମରିଥାଜଙ୍କ ଉପଚର 
ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହଛି।ି ଘଚରଥାଇ ଦଳଚର 
ଦୁବ୍ଳତଥା ରହଛି।ି ଚତଚବ ବଜିୟ ଚଯଥାଗ ୁ
ଏହଥାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯଥାଇ ନଥାହ ିଁ। ଦଳର 
ଟପ୍  ଅଡ୍ର ଚଫଲ୍  ମଥାରଛି।ି ଭଥାରତ ଏହଥାର 
ଫଥାଇଦଥା ଉଠଥାଇବଥାଚର ବଫିଳ ଚହଥାଇଛ।ି 

ମରିଥାଜଙୁ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣଚର ରଖିବଥାକୁ ସଫଳ 
ଚହଚଲ ଭଥାରତ ବଜିୟୀ ଚହଥାଇପଥାରବି। 
ଚସହପିର ି ଅଲରଥାଉଣ୍ଡର ସକବି ଅଲ 
ହଥାସନ ମଧ୍ୟ ଭଥାରତ ପଥାଇଁ ପଣୁ ି ଘଥାତକ 
ସଥାବ୍ସ୍ତ ଚହଥାଇପଥାରନ୍।ି ହ୍ଥାଇଟ୍  ୱଥାସ୍ ରୁ 
ବର୍କିବଥା ସହ ସମ୍ମଥାନ ବଞ୍ଥାଇବଥା ପଥାଇଁ ଭଥାରତ 
ଏହ ି ମ୍ଥାଚ୍  ଜତିବିଥା ଜରୁର ି ଚହଥାଇପଡ଼ଛି।ି 

ଆଡସିଟେଡ୍,୯।୧୨(ଏଟେନ୍ ସି)

ଦବିଥା-ରଥାତ୍ର ଓ ପଙ୍ି୍କ  ବଲ୍ ଚର ଏଠଥାଚର ଘଚରଥାଇ 
ଅଚ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଚର �ଥାଲଥିିବଥା ଦ୍ତିୀୟ 
ଚଟଷ୍ଚର ଚୱଷ୍ଇଣ୍ଡଜି ପ୍ରଥମ ଇନଂିସଚର 
ପ୍ରଥାରମ୍କି ବ୍ଥାଟଂି ବପିଯ୍୍ ୟର ସମ୍ମେୁୀନ 
ଚହଥାଇଛ।ି ଅଚ୍ରେଲଆିର ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ ଚ୍ଥାର 
୫୧୧/୭ ଜବଥାବଚର ବ୍ଥାଟଂି ଆରମ୍ କରଥିିବଥା 
ଭ୍ରମଣକଥାରୀ ଚୱଷ୍ଇଣ୍ଡଜି ଶକୁ୍ରବଥାର ୨ୟ ଦନିର 
ଷ୍ମ୍ପପ୍ସ ସଦୁ୍ଥା ୩୭ ଓଭରଚର ୪ ୱିଚକଟ୍  ହରଥାଇ 
୧୦୨ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରଛି।ି ଓପନର୍  ତଥାଚଗନଥାରନି 
�ନ୍ଦ୍ରପଲ୍  ୪୭ ଓ ଆଣ୍ଡରସନ ଫିଲପି୍  ୧ ରନ କର ି
ବ୍ଥାଟଂି ଜଥାର ିରଖିଛନ୍।ି ତଥାଚଗନଥାରନି ଚହଉଛନ୍ ି
କମିଦ୍ନ୍ୀ ଚୱଷ୍ଇଣ୍ଡଜି କ୍ରଚିକଟର୍  ଶବିନଥାରନି 
�ନ୍ଦ୍ରପଲ୍ ଙ୍କ ପଅୁ। ଅନ୍ମଥାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଚର 
ଅଧିନଥାୟକ ଚକ୍ରଗ୍  ବ୍ଥାଥଚୱଟ୍  ୧୯, ସଥାମରଥା ବରୁକ୍ସ 
୮, ଜଚମନ୍ ବଥ୍ାକଉଡ୍  ୩ ଓ ଚଡଭନ ଚଥଥାମଥାସ 
୧୯ ରନ କର ି ଆଉଟ୍  ଚହଥାଇଛନ୍।ି ଘଚରଥାଇ 
ଦଳ ପକ୍ରୁ ଦରୁ ତ ଚବଥାଲର ମଚି�ଲ ନଥାସରି ୨ 

ଏବଂ ନଥାଥନ ଲୟିନ ଓ କଥାଚମରୁନ ଗ୍ରୀନ ଚଗଥାଟଏି 
ଚଲେଥାଏ ୱଚିକଟ୍  ଅକ୍ଆିର କରଛିନ୍।ି ଇନଂିସ 
ଅଗ୍ରଣୀ ଲଥାଗ ିଚୱଷ୍ଇଣ୍ଡଜି ବଳକଥା ୬ ୱିଚକଟ୍ ଚର 

ଆହୁର ି ୪୦୯ ରନ ଆବଶ୍କ କରୁଛ।ି
ପବ୍ୂରୁ ଅଚ୍ରେଲଆି ଏହଥାର ଅସମଥାପ୍ତ 

ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ ଚ୍ଥାର ୩ ୱିଚକଟ୍ ଚର ୩୩୦ 

ରନରୁ ଶକୁ୍ରବଥାର ବ୍ଥାଟଂି ଆରମ୍ କରଥିିଲଥା। 
ଦୁଇ ଅପରଥାଜତି ଶତକ ହଥାସଲକଥାରୀ ବ୍ଥାଟର୍  
ମଥାନସ୍ ଲଥାବୁଚସନ ଓ ଟ୍ଥାଭସି୍  ଚହଡ୍ ଙ୍କ 
�ମତ୍ଥାର ବ୍ଥାଟଂି ବଳଚର ୭ ୱିଚକଟ୍ ଚର 
୫୧୧ ରନ କର ିଘଚରଥାଇ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ 
ଚଘଥାଷଣଥା କରଥିିଲଥା। ୧୨୦ ରନଚର ଅପରଥାଜତି 
ରହଥିିବଥା ଲଥାବୁଚସନ ଆଉ ୪୩ ରନ ଚଯଥାଡ଼ ି
୧୬୩ ରନଚର ଚଡଭନ ଚଥଥାମଥାସଙ୍କ ଶକିଥାର 
ବନଥିିଚଲ। ଚସହଭିଳ ି ଚହଡ୍  ୨୧୯ ବଲରୁ 
୧୭୫ ରନ କର ି ରନ୍ ଆଉଟ୍  ଚହଥାଇଥିଚଲ। 
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଚର ୩ୟ ୱଚିକଟ୍ ଚର ୨୯୭ 
ରନର ଦମ୍ ଦଥାର ପଥାଟ୍ନରସପି୍  ଚହଥାଇଥିଲଥା। 
ଅନ୍ମଥାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଚର ୱଚିକଟ୍ କପିର ଆଚଲକ୍ସ 
ଚକରୀ ୪୧*, ନଥାସରି ୧୮, ଉସମଥାନ 
େଥ୍ାଜଥା ୬୧ ରନ କରଥିିଚଲ। ଚବଥାଲଂିଚର 
ଚୱଷ୍ଇଣ୍ଡଜି ପକ୍ରୁ ଆଲ୍ ଜରୀ ଚଜଥାଚସଫ୍  ଓ 
ଚଥଥାମଥାସ ୨ଟ ି ଚଲେଥାଏ ୱଚିକଟ୍  ଚନଇଥିଚଲ। 
ପବ୍ୂରୁ ପ୍ରଥମ ଚଟଷ୍କୁ ୧୦୪ ରନଚର ଜତି ି
ଅଚ୍ରେଲଆି ୧-୦ଚର ସରିଜି ଆଗଆୁ ରହଛି।ି

ଆଡସିଟେଡ୍,୯।୧୨(ଏଟେନ୍ ସି)

ପଥାକସି୍ତଥାନ ଓ ଭ୍ରମଣକଥାରୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟଚର ୩ ମ୍ଥାଚ୍ ବଶିଷି୍ 
ଚଟଷ୍ ସରିଜିର ୨ୟ ମକୁଥାବଲିଥା ଶକୁ୍ରବଥାରଠଥାରୁ 
ମଲୁତଥାନଚର ଆରମ୍ ଚହଥାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ 
ଦବିସଚର ଚମଥାଟ୍  ୧୨ଟ ି ୱଚିକଟ୍ ର ପତନ 
ଘଟଛି।ି ଟସ୍  ଜତି ି ବ୍ଥାଟଂି କରଥିିବଥା ଚବନ୍  
ଚଷ୍ଥାକ୍ସଙ୍କ ଚନତୃତ୍ୱଥାଧିନ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ 
ଇନଂିସଚର ୨୮୧ ରନଚର ସୀମତି ରହଛି।ି 
ନଜିର ପଦଥାପ୍ଣ ଚଟଷ୍ ଚେଳୁଥିବଥା 
୨୪ ବଷ୍ୀୟ ଆବ୍ ରଥାର 
ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ଚଲଗ୍ -
ସ୍ନିକୁ ଚକୌଣସ ି
ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ଥାଟର୍  ସଥାମଥ୍ା 
କରପିଥାର ି ନ ଥିଚଲ। 
ଦଳ ପକ୍ରୁ ଚବନ୍  
ଡଚକଟ୍  ୬୩ ଓ 
ୱିଚକଟ୍ କପିର ଓଲ ି
ଚପଥାପ୍  ୬୦ ରନ 
କରଥିିଚଲ। ଅନ୍ମଥାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଚର 
ଓପନର୍  ଜ୍ଥାକ୍  କ୍ରଲୀ ୧୯, ଚଜଥା ରୁଟ୍  
୮, ଚଷ୍ଥାକ୍ସ ୩୦, ୱିଲ ଜ୍ଥାକ୍ସ ୩୧, 

ମଥାକ୍ ଉଡ୍  ଅପରଥାଜତି ୩୬ ରନ କରଥିିଚଲ। ଚବଥାଲଂିଚର 
ପଥାକସି୍ତଥାନ ପକ୍ରୁ ଆବ୍ ରଥାର୍  ହ ିଁ ଏକଥାକୀ ୭ ୱିଚକଟ୍  
ଚନଇଥିଚଲ। ଚସ ୨୨ ଓଭ ଚବଥାଲଂି କର ିଚଗଥାଟଏି ଚମଚଡନ 

ସହ ୧୧୪ ରନ ବ୍ୟଚର ଏହ ିସଫଳତଥା ପଥାଇଥିଚଲ। 
ଜଥାହଦି୍  ଅହମ୍ମଦଙୁ୍କ ଅନ୍ ୩ଟ ି ୱିଚକଟ୍  ମଳିଥିିଲଥା।

ଜବଥାବଚର ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ ଆରମ୍ କରଥିିବଥା 
ଘଚରଥାଇ ପଥାକସି୍ତଥାନ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦବିସ ଷ୍ମ୍ପପ୍ସ 

ଅପସଥାରଣ ସଦୁ୍ଥା ୨୮ ଓଭରଚର ୨ ୱିଚକଟ୍  
ହରଥାଇ ୧୦୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରଛି।ି ଅଧିନଥାୟକ 

ବଥାବର ଆଜମ ୬୧ ଓ ସଥାଉଦ୍  ସକଲି ୩୨ 
ରନ କର ି ଅପରଥାଜତି 

ରହଛିନ୍।ି ଦୁଇ 
ଓପନର୍  ଅବଦୁଲଥା 

ସଫିକ ୧୪ ଓ ଇମଥାମ-
ଉଲ୍ -ହକ୍  େଥାତଥା 

ଚେଥାଲ ି ନ ପଥାର ି ଆଉଟ୍  
ଚହଥାଇଛନ୍।ି ୨୦୦୫ 

ପଚର ପ୍ରଥମଥର ଲଥାଗ ି
ଚଟଷ୍ ସରିଜି ଚେଳବିଥାକୁ 

ପଥାକସି୍ତଥାନ ଗସ୍ତଚର ଯଥାଇଥିବଥା ଇଂଲଣ୍ଡ 
ପ୍ରଥମ ମ୍ଥା�କୁ ୭୪ ରନଚର ଜତି ି
ସରିଜିଚର ୧-୦ଚର ଆଗଆୁ ରହଛି।ି

ସେଷ୍ଟଇଣ୍ଜିର ପ୍ାରମ୍କି ବ୍ାଟଂି ବପିର୍ଯ୍ୟ
ଆବ୍ ରାର୍ ଙ୍କ ସ୍ନି ରାଦୁସର ଇଂଲଣ୍ ଧରାଶାୟୀ

କ୍ନି୍  େଇୁପ୍  ଏଡ଼ାଇବା ଲକ୍୍ସର ଭାରତ
ଭଟୋରତୀୟ ଦଳ: ଟେଟୋଟେଶ

ରଟୋହୁେ (ଅଧିନଟୋୟେ), ଶ ସିଖର ଧଟୋୱନ,
ଇଶଟୋନ େ ସିସଟୋନ, ଟରେୟଟୋସ ଆୟର,
ବ ସିରଟୋଟ ଟେଟୋହେସି, େୁେଦୀପ ଯଟୋଦବ,
ମହମ୍ମଦସ ସିରଟୋେ,ଅକ୍ଷରପଟଟେ,ରେତ
ପଟ ସିଦଟୋର, ଶଟୋହଟୋବଟୋେ ଅହମ୍ମଦ, ଶଟୋରୁ୍ଦୁଳ
ଠଟୋେୁର,ରଟୋହୁେତ୍ ସିପଟୋଠୀ,ଉମ୍ଟୋନମେସିେ
ଓୱଟୋଶ ସିଂଟନସନୁ୍ଦର।
ବଟୋଂେଟୋଟଦଶ ଦଳ: େସିଟନ ଦଟୋସ
(ଅଧିନଟୋୟେ), ଅଫସିଫ୍ ଟହଟୋଟସନ,
ଆନଟୋମେୁହେ,ଇବଟୋଟଦଟୋତଟହଟୋଟସନ,
ହଟୋସନଟମହମଦୁ,ମହମଦୁୁଲ୍ଟୋ, ଟମହ ସିଦ ସି
ହଟୋସନ ମ ସିରଟୋେ, ମସୁ୍ଫସିେର ରହ ସିମ,
ନଟୋେମେୁ ଟହଟୋଟସନ ସଟୋଟ୍ଟୋ, ନଟୋସନୁ
ଅହମ୍ମଦ, ନୁରୁେ ହଟୋସନ, ଶଟୋେ ସିବ ଅେ
ହଟୋସନ,ତସ୍ସିନଅହମ୍ମଦଓୟଟୋସ ସିରଅେସି।

ମ୍ାଚ୍  ଆରମ୍ଭ: ପବୂ୍ାହ୍ନ ୧୧.୩୦
ସ୍ାନ: ଚଲ୍ାଗ୍ାମ

ପ୍ରସାରଣ: ଲସାନୀ ଲ୍ାେ୍ଟ୍ ଲନଟ୍ ୱକ୍

ସ ସିଲ୍ହଟନ,୯।୧୨(ଏଟେନ୍ ସି)

ବଥାଂଲଥାଚଦଶ ଗସ୍ତଚର ଥିବଥା ଭଥାରତ-ଏ 
କ୍ରଚିକଟ୍  ଦଳ ଦୁଇ ମ୍ଥାଚ୍ ବଶିଷି୍ 
ଅନ୍ ଅଫିସଆିଲ୍  ଚଟଷ୍ ସରିଜିଚର ବଜିୟୀ 
ଚହଥାଇଛ।ି ଏଠଥାଚର ଅନୁଷ୍ତି ଅନ୍ମି 
ତଥଥା ୨ୟ ଅନ୍ ଅଫିସଆିଲ୍  ମ୍ଥା�ଚର 
ଭଥାରତ-ଏ ଇନଂିସ ଓ ୧୨୩ ରନଚର 
ଘଚରଥାଇ ବଥାଂଲଥାଚଦଶ-ଏ’କୁ ପରଥାସ୍ତ 
କର ି ଏହ ି ସଫଳତଥା ପଥାଇଛ।ି ୩୧୦ ରନ 
ରନ ପଛୁଆ ଥଥାଇ ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିସଚର 
ବଥାଂଲଥାଚଦଶ-ଏ ୧୮୭ ରନଚର ଅଲ୍ ଆଉଟ୍  
ଚହଥାଇଯଥାଇଥିଲଥା। ଅସମଥାପ୍ତ ଦ୍ତିୀୟ 
ଇନଂିସ ଚ୍ଥାର ୪୯/୨ରୁ ବ୍ଥାଟଂି ଆରମ୍ 
କରଥିିବଥା ବଥାଂଲଥାଚଦଶ-ଏ ଅନ୍ମି ଦବିସଚର 
ଶକୁ୍ରବଥାର ୧୩୮ ରନ ଚଯଥାଡ଼ ି ବଳକଥା ୮ 
ୱିଚକଟ୍  ହରଥାଇଥିଲଥା। ବଥାଂଲଥାଚଦଶ-ଏ 
ପକ୍ରୁ ଓପନର୍  ସଥାଦମନ୍  ଇସଲଥାମ ୯୩ 

ରନ କର ି ଚଶଷ ପଯ୍୍ନ୍ ଦଳକୁ ଇନଂିସ 
ପରଥାଜୟରୁ ରକ୍ଥା କରପିଥାର ି ନ ଥିଚଲ। 
ବଜିୟୀ ଭଥାରତ-ଏ ପକ୍ରୁ ବଥାମହଥାତୀ 
ସ୍ନିର ଚସୌରଭ କୁମଥାର ସବ୍ଥାଧିକ ୬ଟ ି
ଏବଂ ଉଚମଶ ଯଥାଦବ ଓ ନବଦୀପ ସଇନ ି
୨ଟ ି ଚଲେଥାଏ ୱଚିକଟ୍  ଚନଇଥିଚଲ।

ପବୂ୍ରୁ ପବୂ୍ରୁ ବଥାଂଲଥାଚଦଶ-ଏ’ର 
ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ ଚ୍ଥାର ୨୫୨ ରନର 
ଜବଥାବଚର ଭଥାରତ-ଏ ୯ ୱଚିକଟ୍ ଚର 
୫୬୨ ରନ କର ିପଥାଳ ିଚଘଥାଷଣଥା କରଥିିଲଥା। 
ଦଳ ପକ୍ରୁ ଅଧିନଥାୟକ ଅଭମିନୁ୍ ଈଶ୍ରନ 
୧୫୭, ଶ୍ୀକର ଭରତ ୭୭, ଜୟନ୍ 
ଯଥାଦବ ୮୩, ଚସୌରଭ କୁମଥାର ୫୫ ଓ 
ନବଦୀପ ଚସୈନ ି ୫୦* ରନର ଉପଚଯଥାଗୀ 
ଇନଂିସ ଚେଳଥିିଚଲ।  ଉଚଲେେଚଯଥାଗ୍ 
ଚଯ, ପବୂ୍ରୁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟଚର 
ଚେଳଥାଯଥାଇଥିବଥା ପ୍ରଥମ ଅନ୍ ଅଫିସଆିଲ୍  
ଚଟଷ୍ ମ୍ଥା� ଅମମିଥାଂସତି ରହଥିିଲଥା

୨ୟଅନ୍ଅଫସିସ ସିଆଲ୍ଟଟଷ୍ଟ:
ବଟୋଂେଟୋଟଦଶ-ଏ’ରଇନ ସିଂସପରଟୋେୟ େରିଜି ଜତିଲିା ଭାରତ-ଏ

ଭୁବଟନଶ୍ୱର, ୯।୧୨ (ସମ ସିସ): ଓଡ଼ଶିଥା 
ରଥାଜ୍ ଚ�ସ୍  ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ଚର ୨ୟ 
ରଥାଚକଶ କୁମଥାର ସଥାହୁ ଚମଚମଥାରଆିଲ୍  
ଅନ୍ ଲଥାଇନ ଚ�ସ୍  ଅନୁଷ୍ତି ଚହଥାଇଯଥାଇଛ।ି 
ଏହ ି �ଥାମ୍ପଅିନ୍ ସପି୍ ଚର ତଥାମଲିନଥାଡ଼ୁ 
ଚକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଦି୍ଥାଳୟର ଅରୁଲ ଆନନ୍ଦ 
�ଥାମ୍ପଅିନ୍  ଚହଥାଇଛନ୍।ି ଚସହଭିଳ ିଟପ୍  ସଡି୍  
ତଥଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଚେଳଥାଳ ି ଚସୌମ୍ରଞ୍ନ 
ମଶି୍ ରନସ୍ଅପ୍ ଚର ସନୁ୍ଷ୍ ରହଛିନ୍।ି 
କଟକ ଚସଣ୍ଟ ଜଥାଭଅିର ହଥାଇ୍ଲୁର 
ହଷକିତ ରଞ୍ନ ସଥାହୁଙୁ୍କ ୩ୟ ସ୍ଥାନ 
ମଳିଛି।ି ବଭିନି୍ନ ବୟସବଗ୍ଚର 
ଚଲଥାହତିଥାକ୍ ପରଡ଼ିଥା (୭ 
ବଷ୍ରୁ କମ୍ ), ଚଶ୍ୟସ 
ଚବଉରଆି (୯ ବଷ୍ରୁ 
କମ୍ ), ଆଦତି୍ 

ପ୍ରସଥାଦ ଦଥାସ (୧୧ ବଷ୍ରୁ କମ୍ ), ଲଳତି 
ରଞ୍ନ ସଥାହୁ (୧୩ ବଷ୍ରୁ କମ୍ ) ଓ ବଥାଳକିଥା 
ବଭିଥାଗଚର ପ ି ନନ୍ଦନିୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହଥାସଲ 
କରଛିନ୍।ି ଚନେହଥାଞ୍ଳୀ ପ୍ରଧଥାନ ମହଳିଥା 
ବଭିଥାଗଚର ଏବଂ ଭୀମଚସନ ପ୍ରଧଥାନ 
ଚଭଚଟରଥାନ ବଭିଥାଗଚର ଚଶ୍ଷ୍ ଚେଳଥାଳ ି

ଚହଥାଇଛନ୍।ି ତନୁଚଶଥାଭନ ଚବଚହରଥା, 
ଦୀପକ ତ୍ରପିଥାଠୀ ଅତଥିି ଭଥାଚବ 
ଉପସ୍ତି ରହଥିିଚଲ। ଅନ୍ମଥାନଙ୍କ 

ମଧ୍ୟଚର ମେୁ୍ ଆବକିଟର୍  
ଚଦବଥାଶଷି ପଥାଣଗି୍ରଥାହୀ, 

ସ୍ୱଗ୍ତ ରଥାଚକଶ ସଥାହୁଙ୍କ 
ପତିଥା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଥାହୁ, 

ଭଥାଇ ରଥାଚଜଶ ସଥାହୁ 
ଉ ପ ସ୍ି ତ 
ର ହ ିଥି ଚ ଲ ।

ରାସକଶ ୋହୁ ସମସମାରଆିଲ୍  
ଅନ୍ ଲାଇନ ସେସ୍  ଉଦ୍ ରାପତି

କ୍ାଟ୍ଯରସର େହଦିନଗର, ରକ୍ ଷ୍ଟାର
ଭୁବଟନଶ୍ୱର, ୯ଟୋ୧୨(ସମ ସିସ): ୧୪ତମ 
ରଥାଜ୍ସ୍ତରୀୟ ହଥାଡ଼ବିନୁ୍ ସତ୍ବଥାଦୀ 
ସ୍ଥାରକୀ କ୍ରଚିକଟ ପ୍ରତଚିଯଥାଗତିଥାର ଷଷ୍ 
ଦବିସଚର ଅନୁଷ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ତିୀୟ 
ପ୍ର-ି କ୍ଥାଟର ଫଥାଇନଥାଲଚର ବଜିୟୀ ଚହଥାଇ 
ସହଦି ନଗର ଓ ରକ୍ ଷ୍ଥାର ଏକଥାଦଶ 
କ୍ଥାଟ୍ରକୁ ଉଠଛିନ୍।ି ସଥାକ୍ସ ଆନୁକୂଲ୍ଚର 
ସ୍ଥାନୀୟ କପଳି ପ୍ରସଥାଦ-ସନୁ୍ଦରପଦଥା ଚେଳ 
ପଡ଼ଆିଚର ଶକୁ୍ରବଥାର ଅନୁଷ୍ତି ପ୍ର-ି କ୍ଥାଟ୍ର 
ମକୁଥାବଲଥାଚର ସହଦି ନଗର ପ୍ରଥଚମ 
ବ୍ଥାଟଂି କର ି ନଦ୍ି୍ଥାରତି ୧୬ ଓଭରଚର 
୧୬୨ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଲଥା। ଜବଥାବଚର 
ଚଜଏମ୍ ଡ ି ଏକଥାଦଶ ୧୦୭ ରନଚର 

ଅଲଆଉଟ ଚହଥାଇ ପରଥାସ୍ତ ଚହଥାଇଥିଲଥା। 
୫ ୱିଚକଟ ହଥାସଲ କର ି ସଭୁଜତି ମଳୁଆି 
ଚଶ୍ଷ୍ ଚେଳଥାଳ ି ବଚିବ�ତି ଚହଥାଇଥିଚଲ। 

ଦ୍ତିୀୟ ପ୍ର-ି କ୍ଥାଟ୍ରଚର ରକ୍ ଷ୍ଥାର 
ଏକଥାଦଶ ପ୍ରଥଚମ ବ୍ଥାଟଂିକର ିଚଶଷଚଦବଙ୍କ 
୫୭ ରନ ସହଥାୟତଥାଚର ୧୪୪ ରନ ସଂଗ୍ରହ 
କରଥିିଲଥା। ଜବଥାବଥାର ଲଥାଲବଥାହଦୂର 
ଏକଥାଦଶ ୯୦ ରନଚର ଅଲଆଉଟ ଚହଥାଇ 
ପରଥାସ୍ତ ଚହଥାଇଥିଲଥା। ୫ ୱଚିକଟ ଅକ୍ଆିର 
କର ି ରକ୍ ଷ୍ଥାରର ଜଗନ ଚଶ୍ଷ୍ ଚେଳଥାଳ ି
ବଚିବ�ତି ଚହଥାଇଥିଚଲ। ପଲୁି ମଥାଥଥ୍ା, 
�ତିରଞ୍ନ ମହଥାପଥାତ୍ର, ବଶି୍ଜତି ଦଥାସ ଓ 
ପ୍ରଶଥାନ୍ ଶକୁଥ୍ା ମ୍ଥାଚ୍  ପର�ିଥାଳନଥା କରଥିିଚଲ।

ଭୁବଟନଶ୍ୱର,୯।୧୨(ସମ ସିସ): ଭୁବଚନଶ୍ରର 
ବଭିନି୍ନ ଗ୍ରଥାଉଣ୍ଡଚର �ଥାଲଥିିବଥା ଓଡ଼ଶିଥା ମହଳିଥା 
ଲଗି୍  ଫୁଟବଲ ଟୁର୍୍ଥାଚମଣ୍ଟଚର ଶକୁ୍ରବଥାର 
ଚେଳଥାଯଥାଇଥିବଥା ମ୍ଥାଚ୍ ଚର ଓଡ଼ଶିଥା ଏଫ୍ ସ,ି 
ପବୂ୍ତଟ ଚରଲବଥାଇ ଓ ଚସ୍ଥାଟପ୍ସ ୍ ଓଡ଼ଶିଥା 
ବଜିୟୀ ଚହଥାଇଛନ୍।ି କ୍ଥାପଟିଥାଲ ଫୁଟବଲ 
ଏରନିଥାଚର ରଥାଇଜଂି ଷୁ୍ଚଡଣ୍ଟ କ୍ବକୁ ୬-୦ 

ଚଗଥାଲଚର ହରଥାଇଛ ି ଓଡ଼ଶିଥା ଏଫ୍ ସ ି ଦଳ। 
ଚସହପିର ି ଓଡ଼ଶିଥା ଫୁଟବଲ ଏକଥାଚଡମୀଚର 
ଚେଳଥାଯଥାଇଥିବଥା ମ୍ଥାଚ୍ ଚର ପବୂ୍ତଟ 
ଚରଳବଥାଇ ବୃହତ୍  ୧୦-୦ ଚଗଥାଲଚର ଓଜପି ି
କ୍ବକୁ ହରଥାଇଛ।ି କଳଙି୍ ଷ୍ଥାଡୟିମଚର 
ଅନୁଷ୍ତି ମ୍ଥାଚ୍ ଚର ଚସ୍ଥାଟପ୍ସ୍ ଓଡ଼ଶିଥା ୩-୨ 
ଚଗଥାଲଚର ଓଡ଼ଶିଥା ପଲୁସି୍ କୁ ହରଥାଇଛ।ି 

ଓଡ଼ସିଶଟୋମହ ସିଳଟୋେ ସିଗ୍ଫୁଟବେ
ଓଡ଼ଶିା ଏଫ୍ େ,ି ପବୂ୍ଯତଟ 

ସରଳବାଇ, ସସ୍ାଟ୍ଟ୍ଯ ଓଡ଼ଶିା ବଜିୟୀ େଟେ,୯ଟୋ୧୨(ସମ ସିସ): ରଥାଜ୍ କ୍ରଚିକଟର 
ଅତପିର�ିତି ଚେଳଥାଳ ି ଧୀରଜ ସଂିହ 
ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି ୩୫ ବଷ୍ 
ବୟସଚର ଚସ ସମସ୍ତ ଫମ୍ଥାଟ କ୍ରଚିକଟରୁ 
ଅବ୍ଥାହତ ି ଚନଇଛନ୍ ି
ଚବଥାଲ ି ଓଡ଼ଶିଥା କ୍ରଚିକଟ 
ଆଚସଥାସଏିସନ (ଓସଏି) 
ପକ୍ରୁ ଶକୁ୍ରବଥାର ଚପ୍ରସବବୃିର୍ ି
ମଥାଧ୍ୟମଚର ସ�ୂନଥା 
ଦଆିଯଥାଇଛ।ି ବଥାମହଥାତୀ 
ସ୍ନିର ଧୀରଜଙ୍କ ୧୪ବଷ୍ର 
କ୍ଥାରୟିର ସଚନ୍ଥାଷଜନକ ରହଛି।ି ୨୦୦୮ 
ମସହିଥା ନଚଭମ୍ର ୧୬ଚର ସମ୍ଲପରୁଚର 
ଚେଳଥାଯଥାଇଥିବଥା ରଥାଜସ୍ଥାନ ବପିକ୍ ରଣଜୀ 
ମ୍ଥାଚ୍ ଚର ଚସ ପଦଥାପ୍ଣ କରଥିିଚଲ। ପ୍ରଥମ 

ଇନଂିସ୍ ଚର ୭ଟ ିୱିଚକଟ ଦେଲ କର ିନଜି 
ପ୍ରତଭିଥାର ପର�ିୟ ଚଦଇଥିଚଲ ଧୀରଜ। 
ଏହ ିମ୍ଥାଚ୍  ଡ୍ର ରହଥିିଲଥା। ଚହଚଲ ଧୀରଜଙ୍କ 
ସ୍ରଣୀୟ ଚସ୍ଲ ଚଯଥାଗୁଁ ଓଡ଼ଶିଥା ପ୍ରଥମ 

ଇନଂିସ୍  ଅଗ୍ରଣୀ ଭରି୍ଚିର ପଏଣ୍ଟ 
ହଥାଚତଇଥିଲଥା। ଓଡ଼ଶିଥା ନମିଚନ୍ 
ଚମଥାଟ୍  ୫୧ଟ ି ରଣଜୀ ମ୍ଥାଚ୍  
ଚେଳଥିିବଥା ଧୀରଜ ୧୧୯ଟ ି
ୱିଚକଟ ହଥାସଲ କରଛିନ୍।ି 
ଲଷି୍-ଏ ଫମ୍ଥାଟଚର ୧୯ଟ ି
ମ୍ଥାଚ୍ ରୁ ୧୭ଟ ିୱିଚକଟ ଏବଂ 

ଟ-ି୨୦ ଫମ୍ଥାଟଚର ୫ଟ ିମ୍ଥାଚ୍  ଚେଳ ି୮ଟ ି
ୱିଚକଟ ହଥାସଲ କରଛିନ୍।ି ଓସଏି ସଭଥାପତ ି
ପ୍ରଣବ ପ୍ରକଥାଶ ଦଥାସ ଏବଂ ସମ୍ପଥାଦକ ସଞ୍ୟ 
ଚବଚହରଥା ଧୀରଜଙୁ୍କ ଶଚୁଭଚ୍ଥା ଜଣଥାଇଛନ୍।ି 

ଅବେର ସନସଲ ଧୀରଜ େଂିହ

ଟଦଟୋହଟୋ,୯।୧୨(ଏଟେନ୍ ସି): �ଳତି ଫିଫଥା 
ବଶି୍କପ୍ ର ପ୍ରଥମ କ୍ଥାଟ୍ର ଫଥାଇନଥାଲ 
ମ୍ଥାଚ୍ ଚର ଲଥାଟନି ଆଚମରକିୀୟ ଚଦଶ 
ବ୍ଥାଜଲି ଓ ଗତଥରର ରନସଅ୍ପ 
ଚକ୍ରଥାଏସଆି ମହୁଥାଁମହୁ ିଁ ଚହଥାଇଛନ୍।ି ସ୍ଥାନୟ 
ଏଜୁଚକସନ ସଟି ି ଷ୍ଥାଡୟିମଚର ଶକୁ୍ରବଥାର 
�ଥାଲଥିିବଥା ଏହ ି ମ୍ଥାଚ୍ ଚର ଦୁଇ ଚଦଶ 

ମଧ୍ୟଚର ଜବରଦସ୍ତ ସଂଘଷ୍ ଚଦଖିବଥାକୁ 
ମଳିଛି।ି ରଚିପଥାଟ ୍ ଚଲେଥା ଚହବଥାଚବଳକୁ 
ମ୍ଥାଚ୍ ଚର ଚକୌଣସ ି ଦଳ ଚଗଥାଲ ଚ୍ଥାର 
କରବିଥାକୁ ସକ୍ମ ଚହଥାଇନଥାହଥାନ୍।ି ଚକଚତଥାଟ ି
ସଚୁଯଥାଗ ପଥାଇଥିଚଲ ମଧ୍ୟ ଚଗଥାଲଚର 
ପରଣିତ କରବିଥାଚର ସଫଳ ଚହଥାଇନଥାହ ିଁ। 
ଚତଚବ ବ୍ଥାଜଲିର ପ୍ରଦଶ୍ନ ଉନ୍ନତ ରହଛି।ି

ଫସିଫଟୋବ ସିଶ୍ୱେପ୍କ୍ଟୋଟଦୁରଫଟୋଇନଟୋେ

ବ୍ାଜଲି-ସ୍ାଏେଆି ଲସେଇ ସଜାରଦାର 

ବ୍ଟୋଟ ସିଂଅବସରଟରବ୍ଟୋଟ ସିଂଅବସରଟର
ତଟୋଟେନଟୋର ସିନଚନ୍ଦ୍ରପଲ୍ତଟୋଟେନଟୋର ସିନଚନ୍ଦ୍ରପଲ୍
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