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 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦।୧୨ (ସମସି): ସମାଜରେ 
ନାେୀଙ୍କ ସ୍ାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ। ଆଜ ିମହଳିାମାରନ 
ମଧ୍ୟ ପେୁୁଷଙ୍କ ସହତି ସମକକ୍ଷ ରହାଇଛନ୍।ି 
ସାଧାେଣ ଜୀ୍ନରେ କାରବେ୍ୟ କେ ି୍ ା ଓ ରସମାରନ 
ୋଜନୀତରିେ ନଜିେ ପୋକାଷ୍ା ପ୍ରତପିାଦନ 
କେ ି୍ ାକୁ ଘେୁ ୍ାହାେକୁ ର�ାଡ଼ କାଢ଼ଛିନ୍।ି 
ଏପେସି୍ରଳ ନ ି୍ ବୋଚନ ପେରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ ଭାେତୀୟ 
ଜନତା ପାର୍ଟି ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ରରପେ ି ଭାର୍ ଅପମାନତି କେୁଛ,ି ତାହା 
ଓଡ଼ଶିା୍ାସୀଙ୍କ ନକିର୍ରେ ଆରଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁରହଁ। ମହଳିାଙ୍କ ସମ୍ାନକୁ 
ୋଜରନୈତକି ପଶାପାଲରିେ ଉଜାଡ଼ ି ଦଆି ନ ରାଉ। ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଧରମବେନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଧାନଙ୍କ ୍ ି୍ ୃ ତ୍ ି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଜ୍ା୍ ରଦଇ ୍ରିଜଡେି 

 ନେନ୍ନଇ, ୧୦ା୧୨ (ଏନେେ୍)ି: 
ସାମଦୁ୍କି ଝଡ଼ ମାର୍ାସ �ତକାଲ ି
ମଧ୍ୟୋତ୍ରିେ ମାମଲାପେୁମ୍  
ଉପକୂଳ ଛୁଇଁ୍ା ପରେ ରଚନ୍ନଇ 
ଏ୍ଂ ପଦୁୁରଚେୀ ମଧ୍ୟ୍ତ୍ବେୀ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀ୍ନ ୍୍ୟାହତ 
ରହାଇଛ।ି ଏହା୍୍ୟତୀତ ପରଡାଶୀ 
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶେ ରକରତକ 
ଜଲି୍ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭା୍ତି ରହାଇଛ।ି 
ସାମଦୁ୍କି ଝଡ଼ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁ୍ା ପରେ ଏହା 
ଅ୍ପାତରେ ପେଣିତ ରହାଇଥÒ୍ ାେୁ ପ୍ର୍ଳ 
୍ଷବୋ ସହତି  ଘଣ୍ାକୁ ୭୦ କମି ି ର୍�ରେ 
ପ୍ନ ର୍ାହ ି୍ ାେୁ  ରଚନ୍ନଇ ସରମତ ଏହାେ 

ନକିର୍୍ତ୍ବେୀ ଜଲି୍ା�ଡୁକି ସ୍ବୋଧÒକ ପ୍ରଭା୍ତି 
ରହାଇଛ।ି ରଚଙ୍ଗଲରପରୁ୍, ଥେୁଭାଲୁେ ଏ୍ଂ 
କୁଡାରଲାେ ଜଲି୍ା ସ୍ବୋଧÒକ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ରହାଇଛ।ି 
ଅରନକ ସ୍ାନ ଜଳମଗ୍ନ ରହ୍ା 

ମାଣ୍ାସ୍ରତା୍ବଲୀଳା
୪ ମତୃ, ଉପଡ଼ୁଲିୟା ୪୦୦ରୁ ଅଧÒକ ଗଛ

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୦ା୧୨ (ଏନେେ୍)ି: ପର୍ା ଆଇନରେ 
ନା୍ାଳକ-ନା୍ାଳକିାଙ୍କ ୍ୟସ କମ୍  କେ ି୍ ା ରନଇ 
ଚାଲଥିି୍ା ଚଚ୍ଚବୋ ଉପରେ ନ୍ୟାୟପାଳକିା ଧ୍ୟାନ ରଦ୍ା 
ଉଚତି୍  ର୍ାଲ ି ପ୍ରଧାନ ୍ଚିାେପତ ି (ସରିଜଆଇ) ଜଷ୍ସି 
ଡୱିାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ କହଛିନ୍।ି ନୂଆଦଲି୍ୀରେ ପର୍ା  ଆଇନ 
ଉପରେ ଆରୟାଜତି ଦୁଇ ଦନିଆି କାରବେ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମଲି 
ରହାଇ ରସ ଶନ ି୍ ାେ 
କହଛିନ୍ ି ରର ଏହ ି
ଆଇନରେ ୧୮ 
୍ଷବେେୁ କମ୍  ୍ୟସ୍କଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରେ ରରୌନ କାରବେ୍ୟକଳାପକୁ ଆପୋଧିକ ଧୋ 
ରାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ନା୍ାଳକ-ନା୍ାଳକିାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 
ସହମତ ିଅଛ ିକ ିନାହ ିଁ ରଦଖାରାଇ ନ ଥାଏ। କାେଣ ଆଇନ 
ଅନୁରାୟୀ ୧୮ ୍ଷବେେୁ କମ୍  ୍ୟସେ ପଲିାଙ୍କ 

‘ପଣ୍ା’ଣରବୟସଚର୍ଚ୍ା
ଜରୁରୀ:ସଣିଜଆଇ

ସହମତନିର ସମ୍ପକ୍ଷ 
ଆଇେସମ୍ମତ େୁନହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ସଂସଦେ 

ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିର୍ଶନରେ ୪ର୍ ି ୋଜ୍ୟେ 
ପଥୃକ୍  ର�ାଷ୍ୀଙୁ୍କ ଜନଜାତ ି ମାନ୍ୟତା ରଦ୍ାକୁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ୍ରିଧୟକ ଆଣଛିନ୍।ି ଏହ ି
ଜନତାଜ ିମାନ୍ୟତା ସଂରଶାଧନ ୍ଲି୍ କୁ ଶକୁ୍ର୍ାେ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଆଦି୍ ାସୀ ୍୍ୟାପାେ ମନ୍ତୀ 
ଅଜୁବେନ ମୁ୍ ା ସଂସଦରେ ଆ�ତ କେଛିନ୍।ି ରହରଲ 

୍ାେମ୍ାେ ଦା୍ ି ଓ ପ୍ରସ୍ତା୍ ସରତ୍ବେ ଓଡ଼ଶିାେ ୩ର୍ ି
ଜନଜାତଙୁି୍କ ଏସ୍ ର୍ ିମାନ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଣୁଥିରେ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ ଉରପକ୍ଷା କେଛିନ୍।ି ୨୦୧୪ 
ମସହିାେୁ କ୍ରମା�ତ ଭାର୍ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଏ ସମ୍ପକବେରେ 
ୋଜ୍ୟ ପକ୍ଷେୁ ୯ର୍ ି୍ରିଶଷ ପ୍ରସ୍ତା୍ ଦଆିରାଇଛ।ି 
୧୯୭୮ ମସହିାେୁ ଦୀଘବେ ୪ ଦଶନ୍ ି ଧେ ି ୋଜ୍ୟ 
ସେକାେ ଓଡ଼ଶିାେ ୧୬୦ର୍ ି ର�ାଷ୍ୀକୁ ଜନଜାତ ି
ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନ୍ୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତା୍ ରଦଇଛନ୍।ି ଏହାସରତ୍ବେ ୍�ିତ 

ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟା୍ରିନର୍େ ର୍ୈଠକ�ଡ଼ୁକିରେ ଓଡ଼ଶିାେ 
ଏହ ି ଦା୍ ି ପ୍ରତ ି କ୍ରମା�ତ ଭାର୍ ଅ୍ରହଳା 
ପ୍ରଦଶବେନ କୋରାଇଅଛ।ି ଓଡ଼ଶିାେୁ ସ୍ୁ ନୟିମ 
ପେୂଣ କେୁଥି୍ା ଏକାଧିକ ର�ାଷ୍ୀମାନଙୁ୍କ 
ଜନଜାତ ିମାନ୍ୟତା ରନଇ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷେୁ ରକୌଣସ ି
ତତ୍ପେତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହ ିଁ। ଓଡ଼ଶିାେ ଦା୍ ି
ରକର୍ ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟା୍ରିନଟ୍ ରେ �ହୃୀତ ରହାଇ 

୍ରିଧୟକ ଭାର୍ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ାପତି ରହ୍, 
ତାହା ହ ିଁ ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ୍ାଚୀ ସଷୃ୍ ିକେଛି।ି

 ମଳିଥିି୍ା ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ, ଦୁଇ ଦନି ତରଳ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ସମ୍ଧିାନ(ଆଦମି 
ଜନଜାତ)ି ନରିଦ୍ବେଶ(ସଂରଶାଧନ) ୍ରିଧୟକ-
୨୦୨୨ ଆ�ତ କୋରାଇଛ।ି ପଥୃକ୍  ଭାର୍ 
ଛତଶି�ଡ଼, ତାମଲିନାଡୁ, କର୍ବୋର୍କ ଏ୍ଂ 
ହମିାଚଳ ପ୍ରରଦଶେ ପଥୃକ୍  ର�ାଷ୍ୀକୁ ଜନଜାତ ି
ମାନ୍ୟତା ରନଇ ଆ୍ଶ୍ୟକ ସଂରଶାଧନ 

କୋର ି୍ । ଏହାଦ୍ାୋ ତାମଲିନାଡୁେ 
ନାେରିକାୋଭନ୍  ଓ କୁେୁଭକିେନ, କର୍ବୋର୍କେ 
ର୍ର୍ା କୁେୁ୍ା, ହମିାଚଳ ପ୍ରରଦଶେ ହାତୀ 
ର�ାଷ୍ୀ ଏ୍ଂ ଛତଶି�ଡ଼େ ଭେୟିାଭୂଆଁ ର�ାଷ୍ୀ 
ଜନଜାତ ି ତାଲକିାରେ ସାମଲି ରହାଇପାେରି୍। 
ଓଡ଼ଶିାେ ରଝାଡ଼ଆି, ସଅେ, କୁଲୀ ଆଦ ି ର�ାଷ୍ୀ 
ଜନଜାତ ି ମାନ୍ୟତା ଅରପକ୍ଷାରେ େହଛିନ୍।ି 

ଏହ ି ଜନଜାତମିାନଙୁ୍କ ମାନ୍ୟତା 
ମଳି ି ନ ଥି୍ାେୁ ରସମାରନ 
୍ଭିନି୍ନ ସେକାେୀ ରରାଜନା ଓ 
ସହାୟତାେୁ ୍ଞ୍ଚତି ରହଉଛନ୍।ି 
ରାହା ରସମାନଙୁ୍କ ସାମାଜକି, 
ଆର୍ôଥକ ଓ ଅଥବେରନୈତକି 
ଭାର୍ ମଖୁ୍ୟର୍ାତେୁ ପଛକୁ 
କେ ି ରଦଉଛ।ି ୧୯୭୮ 
ମସହିାେୁ ଓଡ଼ଶିା ସେକାେଙ୍କ 

ପକ୍ଷେୁ ନୟିମତି ଭାର୍ ପ୍ରାୟ ୧୬୦ର୍ ି ର�ାଷ୍ୀକୁ 
ଜନଜାତ ି ମାନ୍ୟତା ରଦ୍ା ପାଇଁ ଦା୍ ି ରହାଇ 
ଆସଛୁ।ି ରସହପିେ ି ୨୦୧୪ ମସହିାେୁ ୍ରିଶଷ 
ଭାର୍ ୯ର୍ ି ର�ାଷ୍ୀକୁ ଜନଜାତ ି ମାନ୍ୟତା 
ୋଜ୍ୟ ସେକାେ ଦା୍ ି କେ ି ଆସଛୁନ୍।ି �ତ 
ରସରପଟେମ୍େ ମାସରେ ଏରନଇ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନ୍ୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଠି ି ରଲଖି ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ 
ଦୃଷ୍ ି ଆକଷବେଣ କେଥିିରଲ। ମାତ୍ ଏହ ି ଦା୍କୁି 
ରକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟା୍ରିନଟ୍  ର୍ୈଠକରେ 

େେୋତ ିମାେ୍ୟତା ପାଇଁ ସମ୍ଧିାେ ସଂନ�ାଧେ ବଲି୍  ଆଗତ

ବଣିେୟକଣରସ୍ାନ
ପାଇଲାନିଓଡ଼ଶିାରଦାବ ି

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

ରୟାଜନେୈତକି ଫୟାଇଦୟା ପୟାଇଁ ମହଳିୟାଙୁ୍ ଅପମୟାେତି କରେୟାହ ିଁ
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ରୟାଜେ୍ରୀତରୁି ଊର୍୍ବ୍ଷକୁ ଯୟାଇ ନେୈତକି ଦୟାୟତି୍ୱ େଭିୟାଇଛନ୍ି

ଓଡ଼ଶିୟାର ମହଳିୟାମୟାନେ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ରୟାଷ୍ଟ୍ରେୟାୟକର ଆଖ୍ୟା ନଦଇଛନ୍ି
ନକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଭୟାବେୟାକୁ ବୁଝଥିିନଲ ଭଲ ନହୟାଇଥୟାନ୍ୟା: ସସ୍ତି
ପଦ୍ମପରୁନର ମହଳିୟାଙୁ୍ ରୟାଜ୍ ବନିଜପରି ଅସମ୍ମୟାେ ପଦୂରୟା ନଦଶ ନଦଖିଲୟା
ମହଳିୟାମୟାେଙୁ୍ ଲଜ୍ତି, ଲୟାଞ୍ତି କର ିରୟାଜ୍ ବନିଜପ ିନକଉଁ ବୟାର୍୍ଷୟା ନଦଉଛ ି

ବନିଜପରି ଶ୍ରୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ବ ିମହଳିୟାଙୁ୍ ଏଭଳ ିଅସମ୍ମୟାେକୁ ଗ୍ରହଣ କରନିବେ ି

ରାଜନୀତଠିାରୁମହଳିାଙ୍କସମ୍ାନଯଣେଷ୍ଟଊର୍ଦ୍ଚ୍ଣର
ଧନମମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବବୃିତ୍ରି ଦୃଢ଼ େବାବ ନଦଲା ବନିେଡି୪ଟ ିରୟାଜ୍ର ପଥୃକ୍  ନଗୟାଷ୍୍ରୀଗଡ଼ୁକୁି ଜେଜୟାତ ିମୟାେ୍ତୟା ନଦବୟାକୁ ପ୍ରସ୍ୟାବ

ନକନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବନିେଟ୍  ନବୈଠକଗଡ଼ୁକିନର ଓଡ଼ଶିୟାର ଦୟାବ ିକ୍ରମୟାଗତ ଉନପକ୍ତି
୧୬୦ଟ ିନଗୟାଷ୍୍ରୀକୁ ଜେଜୟାତ ିମୟାେ୍ତୟା ପୟାଇଁ ଚଠି ିନଲଖିଥିନଲ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ
୨୦୧୪ ମସହିୟା ପରଠୟାରୁ ନକନ୍ଦ୍ରକୁ ଦଆିଯୟାଇଛ ି୯ଟ ିବନିଶର ପ୍ରସ୍ୟାବ



ନୂ ଆ ଓଡ଼ିଆ ଫ଼ିଲ୍ମ ‘ଶମ୍ଭୁ’କଭୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାନେ ଅଛନ଼୍ି 
େଚାୟ ଼ିକଚା ତମନ୍ଚା ବ୍ଚାସ । ଅେଭୁପମଚା ମଭୁଭ ଼ିଜ୍  ପ୍ରସ୍ଭୁତ 

ବ ଼ିଭୂତ ଼ି ନେେଚା େ ଼ିନବଦ଼ିତ, ନମଚାହେ କଭୁମଚାେଙ୍କ 
ପ୍ରନ�ଚାେ଼ିତ ଏହ ଼ି ଫ଼ିଲ୍ମେ େ ଼ିନଦଚ୍ଶେଚାନେ ଅଛନ଼୍ି 

ଏସ୍ . ଦ ଼ିଲୀପ ପଣ୍ଚା । ଅେଭୁପମଚା ନେେଚା କଚାହଚାଣୀ, 
ଡ. େେେୀେଞ୍ଜେ ସଂଳଚାପ େଚେଚା କେ ଼ିଛନ଼୍ି । ସ୍ୱେ 

ସଂନ�ଚାେେଚା କେ ଼ିଛନ଼୍ି ଦୀପକ କଭୁମଚାେ । େୂଆ େଚାୟକ 
ଶଭୁଭମ୍  ଏଥିନେ ମଭୁଖ୍ େଚାୟକ ଭୂମ ଼ିକଚାନେ ଅବତୀର୍ଚ୍ 

ନହଚାଇଛନ଼୍ି । ଅେ୍ମଚାେଙ୍କ ମଧ୍ୟନେ 
େୀବେ ପଣ୍ଚା, ହେ ଼ିହେ 

ମହଚାପଚାତ୍ର, ବଚାବଭୁ  ପ୍ରଧଚାେ, 
ଚ ଼ିନ୍ଚାମଣ ଼ି ବ ଼ିଶ୍ଚାଳ, 

ନକନକ, ଡ ଼ିନ୍ଚା 
ନେଡ୍ୀ, ବ୍ଚାକ୍  େବ ଼ି, 

ଶ ଼ିଶଭୁ କଳଚାକଚାେ ବ ଼ିେପ୍ଚା 
ନେେଚା ଏଥିନେ ଅଭ଼ିେୟ 

କେଭୁ ଛନ଼୍ି। ଏହଚାେ 
କଚାହଚାଣୀ, ସଙ୍ୀତ 

ଦଶଚ୍କଙ୍କଭୁ   ପ୍ରଭଚାବ ଼ିତ 
କେ ଼ିବ ନବଚାଲ଼ି 
କ୍ ଼ିଏଟ ଼ିଭ ମଭୁଖ୍ 
ପ୍ରଣୟ ନେଠୀ 

କହ ଼ିଛନ଼୍ି । 
n
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ଷ୍ଟା େ ପ୍ସ୍ େ ‘ନୟ େ ଼ିସ୍ଚା କ୍ଚା କହଲଚାତଚା ନହ ୈ’ ନଶଚା’ନେ ଅକ୍ଷେଚା ଏବଂ 
ଅଭ଼ିମେଭୁ ୍ ଖଭୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଚା’ବଚାପଚା  ନହନବ। ଅବଶ୍ ଅକ୍ଷେଚା �ଚାଆଁଳଚା 

ସନ୍ଚାେକଭୁ େେ୍ମ ନଦନବ। ନତନବ  ନଶଚା’ ପଚାଇଁ ଅକ୍ଷେଚାଙ୍କ ମଚା’ ନହବଚା ଘଟଣଚା 
ଏନବ ମଭୁଖ୍ ଆକରଚ୍ଣ ନହଚାଇଥÒବଚାନବନଳ ଶ ଼ିବଚାଙ୍ୀ ନ�ଚାଶୀ ଏବଂ ନମଚାହସ ଼ିନ୍  
ଖଚାନ୍ ଙ୍କଭୁ  ନେଇ େହ ଼ିଛ ଼ି ଖଚାସ୍  ଖବେ। ଉଭୟ  ପଭୁଣ ଼ି ଥନେ ଏହ ଼ି ନଶଚା’ େେ ଼ିଆନେ 
ନଲଉଟ ଼ି ଆସ ଼ିନବ ନବଚାଲ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚା ନହଉଛ ଼ି। ଏନେଇ ନଶଚା’ 

େ ଼ିମଚ୍ଚାତଚା ସଚୂେଚା ନଦଇଥÒନଲ ନହଁ ଆେଭୁଷ୍ଚାେ ଼ିକ 
ଭଚାନବ କ ଼ିଛ ଼ି ଖବେ ମ ଼ିଳ ଼ିେଚାହ ିଁ। ଅବଶ୍ ଏଥନେ 

େଚାୟେଚା- କଚାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ନପ୍ରମ 
ସମ୍ପକଚ୍କଭୁ ପଭୁଣ ଼ିଥନେ ଦଶଚ୍କ 
ନଦଖÒବଚାକଭୁ ପଚାଇନବ। 
ଏଥÒପଚାଇଁ ଉଭୟଙ୍କେ ଏକ 
ଭ ଼ିଡ ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭଚାଇେଚାଲ 

ନହଚାଇଛ ଼ି। 
ପଭୁଣ ଼ିଥନେ 
ଏହ ଼ି ନଶଚା’କଭୁ 
ଉଭୟଙ୍କ  

ନଫେ ଼ିବଚା ନେଇ 
ଦଶଚ୍କ ମଧ୍ୟ ଦଚାବ ଼ି 
କେ ଼ିଛନ଼୍ି। n

ବ଼ିେଳ ଅଭ଼ିନେତଚା ନହଉଛନ଼୍ି ନକୈଳଚାସ ନବନହେଚା। 
�ଚାତ୍ରଚା ମଞ୍ଚନେ �ଚାହଚାଙ୍କ ଭ ଼ିନ୍ ଭ ଼ିନ୍ ନଚନହେଚା 
ଦଶଚ୍କଙ୍କଭୁ ଆକର୍ତିତ କେ ଼ି ଚଚାଲ଼ିଛ ଼ି । �ଲ଼ିଉଡ୍ ନେ 
୪୫ ବରଚ୍ ନହଲଚା ସଭୁଦୀଘଚ୍ ଇେ ଼ିଂସ୍  ନଖଳ଼ି ଚଚାଲ଼ିଥିବଚା 
ନକୈଳଚାସ ନବନହେଚା ଏନବ େୂତେ �ଚାତ୍ରଚାେଭୁଷ୍ଚାେ 
�ଚାତ୍ରଚା େଚାେେନ୍ ଼ିେୀେ ମଭୁଖ୍ ଆକରଚ୍ଣ ସଚାେ଼ିଛନ଼୍ି। 
ପଚାଟ୍ତିେ ଚର୍୍ତିତ େଚାଟକ ‘ସଂପକଚ୍ ମ ଼ିଛକଭୁ ସପେ 
ମ ଼ିଛ’ନେ ଶ ଼ିବ ପ୍ରସଚାଦ ମ ଼ିଶ୍ର, ‘୍ଭୁଲ୍  ମଚାଷ୍ଟେ’ନେ 
ଶୀରଚ୍କ ଚେ ଼ିତ୍ର ୍ଭୁଲ ମଚାଷ୍ଟେ ବ ଼ିଶ୍େଚାଥ ସଚାର୍  ଓ 
‘ମଲ୍ୀମଚାଳ ଶ୍ଚାମକଭୁ ନଦବ଼ି’ନେ େଗନ୍ଚାଥ ମ ଼ିଶ୍ର 
ଚେ ଼ିତ୍ରନେ ଅଭ଼ିେୟ କେ ଼ି ମଞ୍ଚ ଦଭୁଲଭୁକଚାଉଛନ଼୍ି। 
ଆଉ ଏକ ଉନଲ୍ଖନ�ଚାଗ୍ କଥଚା ନହଲଚା, 
ନକୈଳଚାସଙ୍କ ପଭୁଅ ଓମ୍  ଓେଫ ଗ ଼ିେ ଼ିେଚା ଶଙ୍କେ ମଧ୍ୟ 
ବଚାପଚାଙ୍କଭୁ ଅେଭୁସେଣ କେ ଼ି ଏଠଚାନେ �ଚାତ୍ରଚା େୀବେ 
ଶଭୁଭଚାେମ୍େ ଚମକ ପ୍ରଦଶଚ୍େ କେଭୁଛନ଼୍ି। କଟକ 
େ଼ିଲ୍ଚା ପଚାଟସଭୁନ୍େପଭୁେ େ ଼ିକଟ ନଭଚାଦଳ ଗ୍ଚାମେ 
ପଭୁଅ ନକୈଳଚାସ ପ୍ରଥନମ ଅନପେଚାନେ କଣ୍ଠଶ ଼ିଳ୍ୀ 

ଭଚାନବ �ଚାତ୍ରଚା େୀବେ ଆେମ୍ 
କେଭୁ  କେଭୁ  ଅଭ ଼ିେୟ କେ ଼ିବଚାକଭୁ 
ବ ଼ିକଳ ନହନଲ । ତଚାଙ୍କେ ନସ 
ଇଚ୍ଚା ପେୂଣ ନହଲଚା ଡଗେପଡଚା �ଚାତ୍ରଚା ପଚାଟ୍ତିନେ। 
ପଚାଟ୍ତିେ େଚାୟ ଼ିକଚା ହଠଚାତ୍  କଭୁଆନଡ଼ ପଳଚାଇ� ଼ିବଚାେଭୁ  
ନକୈଳଚାସଙ୍କଭୁ ତଚାଙ୍କ ସ୍ଚାେନେ ଅଭ଼ିେୟ କେ ଼ିବଚାକଭୁ 
ସଭୁନ�ଚାଗ ମ ଼ିଳ ଼ିଲଚା । େଚାଟକ ‘ବଚାଲ୍ ବ ଼ିଧବଚା’ନେ 
ସଭୁେଚା, ‘କଭୁଳଚନ୍ଦ୍ରମଚା’ନେ ମଭୁକ୍ଚାନଦଈ, ‘ନଗଚାଟ ଼ିଏ 
ପଇସଚା’ନେ ସେ ଼ିତଚା, ‘ଭୀର୍ମ ପ୍ରତ ଼ିଜ୍ଚା’ନେ ଅମଚ୍ା, 
‘ବଗଭୁଲ ଼ି ଝେଚାଏ ଲଭୁହ’ନେ ବଡ ଭଚାଉେ ଆଦ଼ି ମଭୁଖ୍ 
େଚାେୀ ଚେ ଼ିତ୍ରନେ ଅଭ଼ିେୟ କେ ଼ି ଏଭଳ଼ି ସଫଳତଚା 
ପଚାଇନଲ ନ� ତଚାଙ୍କ ପଚାଇ ଁ ପଭୁେଭୁର ଚେ ଼ିତ୍ର ମ ଼ିଳ ଼ିବଚା 
ମଭ୍ୁ ଼ିଲ ନହଚାଇପଡ଼ିଲଚା । ବ ଼ିନଶରକେ ଼ି ନକୈଳଚାସ 
ବ ଼ିବଚାହ କେ ଼ିବଚା ପନେ େଚାେୀ ଚେ ଼ିତ୍ରନେ ଅଭ଼ିେୟ 
କେ ଼ିବଚାକଭୁ ବ ଼ିମଭୁଖ ନହବଚାେଭୁ  ନସ େଚାୟ ଼ିକଚାେଭୁ  
ଖଳେଚାୟ ଼ିକଚା ବେ ଼ିଗନଲ । ପଭୁେଭୁର ଚେ ଼ିତ୍ରନେ 
ଅଭ଼ିେୟ କେ ଼ିବଚାେ ଅଭ଼ିଜ୍ତଚା ହଚାସଲ କେ ଼ିବଚା ପନେ 
େ ଼ିନଦ୍ଚ୍ଶକ ସ୍ୱଗଚ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ମହଚାନ୍ ଼ି (କଚାଶ୍ପ)ଙ୍କ 
ସହନ�ଚାଗନେ ନସ ଖଳେଚାୟକେଭୁ  େଚାୟକ ନହନଲ। 
ଶ ଼ିବଚାେୀ ଗଣେଚାଟ୍େ ବହଭୁ ପ୍ରଶଂସ ଼ିତ େଚାଟକ 
‘ନମଚା ନପକଁଚାଳୀ ବେଚାଇନଦ’ନେ ନସ 
ଚ଼ିେ୍ମୟ େଗନଦବ ଚେ ଼ିତ୍ରନେ ଅଭ଼ିେୟ 
କେ ଼ି �ଲ଼ିଉଡ୍ ନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଚାେ ଦଖଲ 
କେ ଼ି ଆନଗଇ ଚଚାଲ଼ିନଲ । ବ ଼ିନଶରକେ ଼ି 
ନକୈଳଚାସ ଶ ଼ିବଚାେୀ ଗଣେଚାଟ୍ନେ ୨୮ 
ବରଚ୍ ଧେ ଼ି ଅଭ ଼ିେୟ କେ ଼ି ପଚାଟ୍ତି ପଚାଇଁ 
ସଫଳତଚା ଆଣ ଼ିବଚା ସହ ଼ିତ େ ଼ିେ 
ଅଭ଼ିନେତଚା େୀବେକଭୁ ସମଦୃ୍ଧ 
କେ ଼ିପଚାେ ଼ିଛନ଼୍ି। n

ମ ଞ୍ଚେଭୁ  ଆେମ୍ କେ ଼ି ନଛଚାଟ ଓ ବଡ ପେଦଚା ସବଭୁ ଥିନେ ନସ ମଚାହ ଼ିେ । ଅଭ ଼ିେୟ କଭୁହନ୍ଭୁ କ ଼ିମଚ୍ା 
େ ଼ିନଦଚ୍ଶେଚା ତଚାକଭୁ ସଫଳ ଢଙ୍ନେ େ ଼ିଭଚାଇ ଚଚାଲ଼ିଛନ଼୍ି ମନେଚାେ ପଟ୍ଟେଚାୟକ। ଥିଏଟେ େଗତେ 

ଏହ ଼ି ଅେଭୁଭବୀ ଅଭ଼ିନେତଚା-େ ଼ିନଦଚ୍ଶକ େ ଼ିକଟନେ ତେଙ୍େ 
େୂଆ ଫ଼ିଲ୍ମ ‘େକ୍ତୀଥଚ୍’ନେ ଅଭ଼ିେୟ କେ ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାକଭୁ ଆସ ଼ିଛନ଼୍ି । 
ପବୂଚ୍େଭୁ  ଏକଚାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଫ଼ିଲ୍ମନେ ଦଶଚ୍କ ତଚାଙ୍କ ଅଭ଼ିେୟେ 
ଝଲକ ନଦଖିବଚାକଭୁ ପଚାଇଛନ଼୍ି। ନତନବ 
‘େକ୍ତୀଥଚ୍’ ପେ ଼ି ଭ ଼ିନ୍ ଧେଣେ ଫ଼ିଲ୍ମନେ 
ଅଭ଼ିେୟ କେ ଼ି ନବଶ୍  ଆତ୍ମସନନ୍ଚାର ପଚାଇଥିବଚା 

ମନେଚାେ କହ ଼ିଛନ଼୍ି । ସଭୁଶଚାନ୍ ମଣ ଼ିଙ୍କ େ ଼ିନଦଚ୍ଶେଚାନେ ପ୍ରସ୍ଭୁତ ନହଚାଇଥିବଚା ଏହ ଼ି ଫ଼ିଲ୍ମ 
େକ୍ତୀଥଚ୍ ଇେମେ ନଲଚାମହରଚ୍ଣକଚାେୀ କଚାହଚାଣୀ ଉପନେ ଆଧଚାେ ଼ିତ । ଏଭଳ଼ି ଫ଼ିଲ୍ମ 
ଓଡ଼ିଆ ଚଳର଼୍ିତ୍ର ଶ ଼ିଳ୍ନେ ଏକ ବଡ ପେ ଼ିବର୍ତଚ୍େ ଆଣ ଼ିବ ନବଚାଲ଼ି କଭୁହଚା�ଚାଉଛ ଼ି । n

ସେଲ ିଦୁନଆି

ଲ�ଟା କପ୍ର ଼ିୟ 
ବ ଼ିବଚାଦୀୟ 

େ ଼ିଅଚାଲ଼ିଟ ଼ି ନଶଚା’ 
ବ ଼ିଗ୍ ବସ୍  ୧୬ନେ ଏନବ 
ପ୍ରତ ଼ିନ�ଚାଗୀମଚାନେ 
େବେଦସ୍ ନଖଳ 
ନଖଳଭୁଛନ଼୍ି। ଏହଚାେ ଼ି 
ଭ ଼ିତନେ ପ୍ରତ ଼ିନ�ଚାଗୀ 
ଟ ଼ିେଚା ଦର୍ତକଭୁ ନେଇ 
ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଚାର୍  ଧେ ଼ିଛ ଼ି। 
ବ ଼ିଗ୍ ବସ ହଚାଉସେଭୁ  
ଟ ଼ିେଚା ବଚାହଚାେ ନହନବ, 
ଏଥÒପଚାଇଁ ନସ 
ସଭୁଟ ଼ିଂ କଚା�ଚ୍୍ ନଶର 
କେ ଼ିଛନ଼୍ି। ଏଥନେ 
ନସ ଘେଭୁ  ବଚାହଚାେ ଼ି 
�ଚାଇଥÒବଚା ଦୃଶ୍କଭୁ  କଏଦ କେଚା�ଚାଇଛ ଼ି।  ଏଣଭୁ ଏହଚାକଭୁ  ଦୃଷ୍ଟ ଼ିନେ େଖନଲ, 
ଆଗକଭୁ ନଶଚା’ନେ ମେଚାଦଚାେ ଘଟଣଚା ଘଟ ଼ିବ ନବଚାଲ଼ି ଅେଭୁ ମଚାେ କେଚା�ଚାଉଛ ଼ି। 
ବ ଼ିଗ୍ ବସ୍ ନେ ଟ ଼ିେଚା େନଣ ପଭୁେଭୁ ଖଚା ନଖଳଚାଳୀ। ନଶଚା’ନେ ଶଚାଲୀେଙ୍କ ସହ 
ତଚାଙ୍କେ ଘେ଼ିଷ୍ତଚା ବଢ଼଼ିଚଚାଲ଼ିଛ ଼ି। �ଦ଼ିଓ ଟ ଼ିେଚାଙ୍କ ଘେଭୁ  ବଚାହଚାେ ଼ିବଚା ମ ଼ିଛ 
ନହଚାଇପଚାନେ, ତଥଚାପ ଼ି ବ ଼ିଗ୍ ବସ୍  ହଚାଉସ ନଲଚାକଙ୍କଭୁ  ଝଟକଚା ନଦବଚା ପଚାଇଁ 
ଏଭଳ଼ି କେଚା�ଚାଉଥବଚା ଅଚାନଲଚାଚେଚା ନହଉଛ ଼ି। ଅେ୍ପନଟ ଟ ଼ିେଚା ସ ଼ିନକ୍ଟ୍  
େଭୁ ମ୍ କଭୁ  �ଚାଇପଚାେନ଼୍ି ନବଚାଲ଼ି ଅନେକ େଣ ଟ୍ ଼ିଟ୍  ବ ଼ି କେ ଼ିଛନ଼୍ି। n

ର ଙ଼୍ିେ ଦଭୁ େ ଼ିଆେ ଚର୍୍ତିତ େଚାୟ ଼ିକଚା ହ ଼ିେଚା ଖଚାନ୍  ଖଭୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗନଣଶ �ଚାଦବଙ୍କ 
‘ରଡ�ନ୍ତ୍ର’ନେ େେେ ଆସ ଼ିନବ। ମଡଚ୍େ ମ ଼ିଷ୍ଟ ଼ି ‘ରଡ�ନ୍ତ୍ର’ନେ ଚନ୍େ େୟ 

ସଚାେ୍ଚାଲ  ଏବଂ କୃଣଚାଳ େୟ କପଭୁେଙ୍କ ସହ ହ ଼ିେଚା ଏକଚାଠ ଼ି କଚାମ କେ ଼ିନବ। େ ଼ିେ 
ଭୂମ ଼ିକଚାକଭୁ ନେଇ ଟ ଼ିେଚା କଭୁହନ଼୍ି ନ�,  ‘ରଡ�ନ୍ତ୍ର’ େେ ଼ିଆନେ ନସ ଥÒଏଟେନେ 
କଚାମ ଆେମ୍ କେ ଼ିବଚା ଖଭୁସ ଼ିେ କଥଚା। ଏପେ ଼ିକ ଼ି େ ଼ିେ କଚାମକଭୁ ନେଇ ନସ  ନବଶ୍  
ଉତ୍ଚାହ ଼ିତ ଅଛନ଼୍ି।  ଏଥÒନେ ହ ଼ିେଚା େତଚାଶଚା ଚେ ଼ିତ୍ରନେ େେେ ଆସ ଼ିନବ। ଏହ ଼ି 
ଚେ ଼ିତ୍ରଟ ଼ି ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଓ ଭ ଼ିନ୍।  ଅବଶ୍ ପବୂଚ୍େଭୁ  ଥÒଏଟେନେ କଚାମ କେ ଼ିବଚାେ 
ଆଗ୍ହ ହ ଼ିେଚାଙ୍କଠଚାନେ ଥÒଲଚା। ଆଉ ଏନବ ଏଥÒନେ ସଚାମ ଼ିଲ ନହବଚା ତଚାଙ୍କ ପଚାଇଁ 
ନସୌଭଚାଗ୍େ କଥଚା ନବଚାଲ଼ି ନସ କହ ଼ିଛନ଼୍ି। ନଗଚାଟ ଼ିଏ ହତ୍ଚା େୀବେେ ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ 
ଗତ ଼ିବ ଼ିଧÒକଭୁ କ ଼ିପେ ଼ି ବଦଳଚାଇଦ଼ିଏ, ତଚାହଚା ଏଥÒନେ  ନଦଖବଚାକଭୁ ମ ଼ିଳ ଼ିବ।  n

‘ଷ
ଡ଼ଯ

ନ୍ତ୍ର’
ସର

 ହ
ନିା

ଚର୍ଚ୍ାସର େନିା

ନାୟରା- କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସରେମ େମ୍ପକଚ୍

ତମନ୍ାଙ୍କ ଖେୁ ି
ପ୍ର ତ ଼ିଭଚାବଚାେ ଅଭ଼ିନେତଚା ମନେଚାେ ମ ଼ିଶ୍ର, ପଚାଥଚ୍ସଚାେଥି େଚାୟ, ଅମ୍ଚାେ, ଶ୍ରଦ୍ଧଚା ପ୍ରମଭୁଖଙ୍କଭୁ  ନେଇ 

େ ଼ିମ୍ତିତ ନହଚାଇଛ ଼ି େୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫ଼ିଲ୍ମ ‘ପ୍ରସ୍ଚାେମ୍ ।’ �ଚାହଚାେ କଚାହଚାଣୀ ନବଶ୍  ଦମ୍ ଦଚାେ ନବଚାଲ଼ି 
ଚର୍ଚ୍ଚା ନହଉଛ ଼ି । େଚାେଚା ଡ ଼ି’ଙ୍କ େ ଼ିନଦଚ୍ଶ ଼ିତ ଏହ ଼ି ଫ଼ିଲ୍ମ ଶୀଘ୍ର ନପ୍ରକ୍ଷଚାଳୟକଭୁ ଆସ ଼ିବଚା େ ଼ିମନନ୍ ପ୍ରସ୍ଭୁତ 

ନହଉଛ ଼ି। ଏହଚାେ ସଙ୍ୀତକଭୁ ସଭୁମଧଭୁେ କେ ଼ିଛନ଼୍ି ସଙ୍ୀତକଚାେ ଆସଚାଦ େ ଼ିେଚାମ୍  । ଦ ଼ିବଂଗତ ଅଭ଼ିନେତଚା 
ମ ଼ିହ ଼ିେ ଦଚାସ, ବଣ଼୍ି, ଉରସୀ ମ ଼ିଶ୍ର, ଅମୀେ, େଚାେସ୍ ଼ିତଚା ପ୍ରମଭୁଖ ଏଥିନେ ଅଭ଼ିେୟ କେ ଼ିଛନ଼୍ି । �ଭୁବ ନଗଚାଷ୍ୀଙ୍କ 
ଭଚାବେଚା ଓ ଉଦ୍ୀପେଚାକଭୁ  ନେଇ ଏହ ଼ି ଫ଼ିଲ୍ମେ କଚାହଚାଣୀ ଗତ ଼ିଶୀଳ ନହଚାଇଛ ଼ି । �ଚାହଚାକଭୁ  େ ଼ିନଦଚ୍ଶକ େଚାେଚା 

େ ଼ିଆେଚା ଢଙ୍ନେ ଉପସ୍ଚାପ ଼ିତ କେ ଼ିଛନ଼୍ି। 
ସବଭୁ ବଗଚ୍େ ଦଶଚ୍କ ବ ଼ିନଶରକେ ଼ି �ଭୁବବଗଚ୍ଙ୍କଭୁ  
ଏହଚା ପ୍ରଭଚାବ ଼ିତ କେ ଼ିବ ନବଚାଲ଼ି ପେୂଚା ଟ ଼ିମ୍  
ଆଶଚାବଚାଦୀ ଅଛନ଼୍ି । nଦମ୍ ଦାର ଦମ୍ ଦାର 

କାହାଣୀକାହାଣୀ

ରୟିା ରୟିା ଙ୍କ ଙ୍କ ଅଭନିୟଅଭନିୟ

ଓ ଲ଼ିଉଡ୍ ନେ େନଣ ସଫଳ େଚାୟ ଼ିକଚା ଭଚାନବ ପେ ଼ିଚୟ 
ସଷୃ୍ଟ ଼ି କେ ଼ିଛନ଼୍ି ସଭୁନ୍େୀ େ ଼ିୟଚା ନଦ। ସଭୁଧଚାକେ ବସନ୍ଙ୍କ 

େ ଼ିନଦଚ୍ଶ ଼ିତ ‘ନପ୍ରମ ଅନଢ଼ଇ ଅକ୍ଷେ’େଭୁ  କ୍ଚାେ ଼ିୟେ ଆେମ୍ 
କେ ଼ି େ ଼ିୟଚା ଏକଚାଧିକ ଫ଼ିଲ୍ମନେ ଦଶଚ୍କଙ୍କ ମେ େ଼ିଣ ଼ିଛନ଼୍ି । 
େଚାୟକ ବଚାବଭୁ ଶଚାେ, ଅମ୍ଚାେ, ଅେ ଼ିନ୍ମ ପ୍ରମଭୁଖଙ୍କ ସହ ଏକଚାଧିକ 
ଫ଼ିଲ୍ମନେ ନସ ଅଭ଼ିେୟ କେ ଼ି ବଳ଼ିଷ୍ ପ୍ରତ ଼ିଭଚା ପ୍ରଦଶଚ୍େ କେ ଼ିଛନ଼୍ି। 
େ ଼ିକଟନେ ବ ଼ିବଚାହ ବନ୍ଧେନେ ଆବଦ୍ଧ ନହଚାଇଥିବଚା ଏହ ଼ି 
ଅଭ ଼ିନେତ୍ରୀ ବ ଼ିବଚାହ ପନେ ଅଭ଼ିେୟ େଚାେ ଼ି େଖିନବ େଚା ସନ୍୍ଚାସ 
ନେନବ ନସନେଇ ମଭୁହଁ ନଖଚାଲ଼ି େଚାହଚାନ୍ ଼ି । ନତନବ ଓଲ଼ିଉଡ୍  
ପ୍ରତ ଼ି େ ଼ିୟଚାଙ୍କ ନ�ଉଁ ଭଲ ପଚାଇବଚା େହ ଼ିଛ ଼ି ନସ, ଏନତ ଶୀଘ୍ର 
ଏଠଚାେଭୁ  ଦୂନେଇ � ଼ିନବ େଚାହ ିଁ ନବଚାଲ଼ି ତଚାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଆଶଚା 
େଖିଛନ଼୍ି । ନତନବ େ ଼ିୟଚା େ ଼ିେ ମଭୁହଁନେ ଏ�ଚାଏଁ ଅଭ ଼ିେୟ 
ସମ୍ପକଚ୍ନେ ନକୌଣସ ଼ି ସଚୂେଚା ନଦଇେଚାହଚାନ୍ ଼ି। n

ଓ ଲ଼ିଉଡ୍ ନେ ବ୍ସ୍ େଚାୟକ ଭଚାନବ ଶଭୁଭଚାଶ ଼ିର 
ଚର୍ଚ୍ଚାନେ ଅଛନ଼୍ି । ଏକଦଚା ନଛଚାଟ ପେଦଚାନେ 

ବଚାେ଼ିମଚାତ୍  କେଭୁ ଥିବଚା ଏହ ଼ି ଅଭ ଼ିନେତଚା ଏନବ ବଡ 
ପେଦଚାନେ ତଚାଙ୍କ କେ ଼ିସ୍ଚା ନଦଖଚାଉଛନ଼୍ି । େ ଼ିକଟନେ 
‘ପଭୁଲ ଼ିସ ବଚାବଭୁ ’ନେ ଅଭ଼ିେୟ କେ ଼ି 

ଦଶଚ୍କଙ୍କ ମେ 
େ଼ିଣ ଼ିଥିବଚା 

ଶଭୁଭଚାଶ ଼ିରଙ୍କ 
ଆଗଚାମୀ ଫ଼ିଲ୍ମ 

‘େ ଼ିେଭୁ ଦ୍ ଼ିଷ୍ଟ’େ ପ୍ରସ୍ଭୁତ ଼ି 
ଚଚାଲଭୁ  େହ ଼ିଛ ଼ି । ଆନବଗ, 

ନପ୍ରମ ଓ ହଚାସ୍େସକଭୁ 
ନେଇ େ ଼ିମ୍ତିତ ନହଉଥିବଚା ଏହ ଼ି ଫ଼ିଲ୍ମେ 

ପ୍ରନ�ଚାେେଚାନେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରକଚାଶ ଆଚଚା�ଚ୍୍ 
ଥିବଚାନବନଳ େ ଼ିନଦଚ୍ଶେଚାନେ ଅଛନ଼୍ି 
େ ଼ିେଞ୍ଜେ ନବନହେଚା। ଏହ ଼ି ନ�ଚାଡ ଼ି ପବୂଚ୍େଭୁ  

‘ନପ୍ରମ ପଚାଇଁ ମହଚାଭଚାେତ’, ‘ନବସଚାହଚାେଚା’ 
ପ୍ରଭୃତ ଼ି ଫ଼ିଲ୍ମ ନଭଟ ଼ି ନଦଇଛନ଼୍ି । 
ନତନବ େୂଆ ଫ଼ିଲ୍ମ ‘େ ଼ିେଭୁ ଦ୍ ଼ିଷ୍ଟ’କଭୁ ନେଇ 
ଶଭୁଭଚାଶ ଼ିର ନବଶ୍  ଉଲ୍ସ ଼ିତ ଅଛନ଼୍ି । 

ଏଥିନେ ତଚାଙ୍କ େଚାୟ ଼ିକଚା ଭୂମ ଼ିକଚାନେ 
ସଭୁନ୍େୀ ତେଭୁଶ୍ରୀ ଅଭ଼ିେୟ କେଭୁ ଛନ଼୍ି। 
ନସହ ଼ିପେ ଼ି ଅଶରୁନମଚାଚେ, ପ ଼ିଣ୍ଭୁ େନ୍, 
ନଦବଭୁ  ବ୍ରହ୍ଚା, ବ ଼ିେଭୁ  ବଡନେେଚା ପ୍ରମଭୁଖ 
ଭ ଼ିନ୍ ଭ ଼ିନ୍ ଭୂମ ଼ିକଚାନେ ଅବତୀର୍ଚ୍ 
ନହଚାଇଛନ଼୍ି । n

ୋବାସ୍  ୋବାସ୍  ଶଭୁାଶଷିଶଭୁାଶଷି

ମସନାଜ ମସନାଜ ଙ୍କ ଙ୍କ 
ଦକ୍ଷତାଦକ୍ଷତା

ନାୟକିାରୁ 
ଖଳନାୟକ, 

ନାୟକ, 
ମହାନାୟକ
ଲେ ଏମ ଼ିତ ଼ି େନଣ କଳଚାକଚାେ, � ଼ିଏ 

ପ୍ରଚାୟ ସବଭୁ  ପ୍ରକଚାେ ଚେ ଼ିତ୍ରନେ 
ଅଭ଼ିେୟ କେ ଼ି ସ୍ୱୟଂସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ 

କଳଚାକଚାେେ ମ�ଚ୍୍ ଚାଦଚା ଲଚାଭ କେ ଼ିଛନ଼୍ି । ନସ 
ପ୍ରଥନମ େଗତସ ଼ିଂହପଭୁେ େ଼ିଲ୍ଚା ନଗଚାଠ ଼ିଣଚାେ 
େଚାେଚାୟଣୀ ଅନପେଚାନେ କଣ୍ଠଶ ଼ିଳ୍ୀ ଭଚାନବ 
�ଚାତ୍ରଚା େୀବେ ଆେମ୍ କେଭୁ  କେଭୁ  େଚାୟ ଼ିକଚାେଭୁ  
ଖଳେଚାୟକ, େଚାୟକ ଓ ଏନବ ମଭୁଖ୍ ଚେ ଼ିତ୍ର 
ଅଭ଼ିନେତଚା ଭଚାନବ ଦଶଚ୍କଙ୍କ ପ୍ର ଼ିୟ ଅଭ଼ିନେତଚା 
ବେ ଼ିଛନ଼୍ି। ନସ ମଧ୍ୟ �ଚାତ୍ରଚା-େ଼ିନତନ୍ଦ୍ର ଭଚାନବ 
ସଭୁେଚାମ ଅେଚ୍େ କେ ଼ିପଚାେ ଼ିଛନ଼୍ି । ଏଭଳ଼ି େନଣ 

ବ ଲ଼ିଉଡ୍ େ ଅେ୍ତମ େଚାୟ ଼ିକଚା ଶଚାେଚା ଅଲ୍ୀ ଖଚାନ୍  
ତଚାଙ୍କେ ଆଗଚାମୀ ଫ଼ିଲ୍ମ ‘ନମନ୍ଚା ଇନ୍  ଦ ଼ିନେଚାଁ’କଭୁ 
ନେଇ ବ୍ସ୍ ଅଛନ଼୍ି । ଏଥିନେ ବଲ଼ିଉଡ୍ େ ନମଚାଷ୍ଟ 

ହ୍ଚାଣ୍ସମ୍  ବ୍ଚାଚଲେ ଷ୍ଟଚାର୍  ଆଦ଼ିତ୍ େଚାୟ କପଭୁେ ତଚାଙ୍କ 

ୋରା 
ଆେଛୁନ୍ି

େଚାୟକ ସଚାେ଼ିଛନ଼୍ି। େ ଼ିନଦଚ୍ଶକ 
ଅେଭୁ େଚାଗ ବସଭୁ ଓ େ ଼ିମଚ୍ଚାତଚା ଭୂରଣ 
କଭୁମଚାେଙ୍କ ଏହ ଼ି ଫ଼ିଲ୍ମେ ସଭୁଟ ଼ିଂ ଶୀଘ୍ର 

ଆେମ୍ ନହବଚାକଭୁ  �ଚାଉଛ ଼ି । ସଚାମଚାେ଼ିକ 
ଗଣମଚାଧ୍ୟମନେ ଏହ ଼ି ଫ଼ିଲ୍ମ ସମ୍ପକଚ୍ନେ 

ସଚୂେଚା ନଦଇ ସଚାେଚା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦ୍ଚାେଚା 
ପ୍ରଶଂସ ଼ିତ ନହଚାଇଛନ଼୍ି। ଅନେନକ ଏହ ଼ି 

ଫ଼ିଲ୍ମେ ସଫଳତଚା କଚାମେଚା କେ ଼ିବଚା ସହ 
ସଚାେଚା-ଆଦ଼ିତ୍ଙ୍କ ନ�ଚାଡ଼ି େମ ଼ି� ଼ିବ 
ନବଚାଲ଼ି ଉନଲ୍ଖ କେ ଼ିଛନ଼୍ି। ଭଚାେତ 

ସହ ବ ଼ିନଦଶେ ବ ଼ିଭ ଼ିନ୍ ସ୍ଚାେନେ ଏହ ଼ି 
ଫ଼ିଲ୍ମେ ସଭୁଟ ଼ିଂ ନହବଚା ନ�ଚାେେଚା େହ ଼ିଥିବଚା 

ପ୍ରନ�ଚାେେଚା ସଂସ୍ଚା ସତୂ୍ରେଭୁ  ପ୍ରକଚାଶ । n
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ରବବିାର 
୧୧ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): କ�ୋରୋପଟୁ �ଫି�ୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଜଆିଇ ମୋନ୍ୟତୋ ପୋଇଁ ପ୍ରୟୋସ ଆରମ୍ଭ କ�ୋଇଛ।ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ 
ବଭିୋଗର ଉଦ୍ୟମକର କ�ୋରୋପଟୁ �ଫି କଦଶବକିଦଶର 
ପର୍ଯ୍ୟଟ�ଙ୍କର ଦୃଷ୍ ି ଆ�ର୍ଯଣ �ରବିୋକର ସଫଳ କ�ୋଇଛ।ି 
ଓଡ଼ଶିୋ ଆସକିେ ପର୍ଯ୍ୟଟ�ମୋକନ ଥରୁଟଏି କ�ୋରୋପଟୁ୍  
�ଫିର ସ୍ୱୋଦ ଚୋଖିବୋ�ୁ ଚୋ�ୁଁଛନ୍।ି ଏ�କି୍ରମକର କ�ୋରୋପଟୁ 
�ଫିର କେୋ�ପ୍ରୟିତୋ�ୁ ସଦୂୁରବସି୍ୋରୀ �ରବିୋ ପୋଇଁ 
ପ୍ରୟୋସ �ରୁଛ ି ଅନୁସଚୂତି ଜନଜୋତ ି ଉନ୍ନୟନ ସମବୋୟ 
ନଗିମ। ଜଆିଇ ମୋନ୍ୟତୋ ପୋଇଁ ଆକବଦନ ପ୍ରକ୍ରୟିୋକର 
ସୋମେି କ�ବୋ ପବୂ୍ଯରୁ କ�ୋରୋପଟୁ �ଫିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ 
ସମ୍ପ�କିତ ଦସ୍ୋବଜି୍ �ୁ ଏ�ୋଠ ି �ରୋରୋଉଛ।ି ଦସ୍ୋବଜି୍ କର 
କ�ୋରୋପଟୁ୍  �ଫିର ଇତ�ିୋସ, ଗଣୁବତ୍ୋ, ପ୍ରକ୍ରୟିୋ�ରଣ 
ସମ୍ବନ୍ୀୟ ତଥ୍ୟ ସୋମେି ର�ବି କବୋେ ି ସଚୂନୋ ମଳିଛି।ି 

�ଫି କବୋର୍ଯ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଆି�ୁ ଆର୍ �ୁ ଭ୍ୟୋେକିର 
ଉତ୍ୋଦତି �ଫି ପୋଇ ଁ ୨୦୧୯ ମୋର୍୍ଯ ୧କର ଜଆିଇ ଟ୍ୟୋଗ୍  
ମଳିସିୋରଛି।ି କ�ୋରୋପଟୁକର ଉତ୍ୋଦତି �ଫି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରକଦଶର 

ଆର୍ �ୁ �ଫି ତୋେ�ିୋକର ସୋମେି କ�ୋଇ ଜଆିଇ ମୋନ୍ୟତୋ 
ପୋଇଛ।ି ମୋତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋକବ କ�ୋରୋପଟୁ �ଫି�ୁ ଜଆିଇ 
ମୋନ୍ୟତୋ ମଳିପିୋରନିୋ� ିଁ। ଜୋତୀୟ ଓ ଅନ୍ଜ୍ଯୋତୀୟ ବଜୋରକର 

କ�ୋରୋପଟୁ �ଫିର ଚୋ�ଦିୋ�ୁ କଦଖି ଜଆିଇ ଟ୍ୟୋଗ୍  ପୋଇଁ 
ଆକବଦନ �ରବିୋ�ୁ ନଷି୍ପତ୍ ି ନଆିରୋଇଛ ି କବୋେ ି ��ଛିନ୍ ି
ଅନୁସଚୂତି ଜନଜୋତ ିଉନ୍ନୟନ ସମବୋୟ ନଗିମର ପରଚିୋଳନୋ 
ନକିଦ୍୍ଯଶ�ିୋ ମୋନସୀ ନମି୍ଭୋଲ୍ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷକର �ଫି କବୋଟ୍ଯ ଅଫ୍  
ଇଣ୍ଆି ରକୁ୍ ିଦଶ୍ଯୋଇଛ ିକର ଆର୍ �ୁ ଭ୍ୟୋେକିର ସମଦୁ୍ର ସ୍ରର ୩ରୁ 

୫ �ଜୋର ଫୁଟ୍  ଉପକର ଥିବୋ ମୋଟକିର �ଫି ଉତ୍ୋଦନ କ�ଉଛ।ି 
ଓଡ଼ଶିୋ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରକଦଶକର ଏଭଳ ିଉତ୍ୋଦନ କ�ଉଥିବୋ କବକଳ 
ଉଭୟ ସ୍ୋନକର ଜଳବୋୟ ୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋୟତଃ ସମୋନ। କସ�ଭିଳ ି
କ�ୋରୋପଟୁ ସକମତ �ନ୍ମୋଳ, ରୋୟଗଡ଼ୋ, କ�ନୁ୍ଝର, ଗଜପତ,ି 
ଓ �ଳୋ�ୋଣ୍କିର ମଧ୍ୟ ସୋମନ �ଫି ଉତ୍ୋଦନ କ�ଉଛ।ି ଏଣ ୁ
କ�ୋରୋପଟୁ �ଫି�ୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋନ୍ୟତୋ ପୋଇ ଁ ବଚିୋର �ରବିୋ 
କବକଳ ପ୍ରଥକମ କ�ୋରୋପଟୁ �ଫିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ ଥିବୋ ଉପସ୍ୋପତି 
�ରବିୋ�ୁ ପଡ଼ବି। କସ�ଭିଳ ି କ�ୋରୋପଟୁ �ଫି ସମ୍ପ୍ରତ ି ଏ� 
ଜଆିଇ ଇଣ୍କି�ସନ୍  ମଧ୍ୟକର ସୋମେି ର�ଥିିବୋ କବୋର୍ଯ 
��ଛି।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷକର ନଗିମ ପକ୍ଷରୁ କ�ୋରୋପଟୁ୍  �ଫି�ୁ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋନ୍ୟତୋ ଦୋବ ି ଉପସ୍ୋପତି �ରୋରୋଇଥିବୋ କବକଳ 
ଏ� ି �ଫିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ ସମ୍ପ�କିତ ସଚୂନୋ ଏ�ୋଠ ି �ରବିୋକର 
େୋଗଛି ି ନଗିମ। ଜଆିଇ କରଜଷି୍ଟ ି ସମ୍ଖୁକର କ�ୋରୋପଟୁ 
�ଫିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ�ୁ ଉକଲେଖ �ରୋରବି। କ�ୋରୋପଟୁ �ଫି 
ସବୁଠୋରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ�ୋଇଥିବୋର ପ୍ରୋମୋଣ�ି ତଥ୍ୟ ଆଧୋରକର 
ଆକମ ଜଆିଇ ଟ୍ୟୋଗ୍  ଦୋବ ି�ରୁଛୁ କବୋେ ିନଗିମ ରକୁ୍ ିବୋଢ଼ଛି।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ନୂଆ ଶକି୍ଷୋନୀତ ି ୨୦୨୦ 
ଅନୁସୋକର ଶକି୍ଷୋ ବ୍ୟବସ୍ୋକର ଆମଳୁଚୂଳ ପରବିତ୍୍ଯନ କ�ବ। 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଏଣ�ି ି୪ ବରକିଆ ସ୍ୋତ�(ୟଜୁ)ି ଅଧ୍ୟୟନ �ରକିବ। 
ପୋସ୍ କର ସ୍ୋତ� ପଢ଼଼ୁ ଥିବୋ ପେିୋଙ୍କ ପୋଠ୍ୟକ୍ରମ ଅବଧି ୩ ବର୍ଯ 
ର�ବିୋ�ୁ ଥିବୋକବକଳ ସମ୍ୋନ(ଅନସ୍ଯ)ର ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଅଧି� 
ବକର୍ଯ ସ୍ୋତ� ଅଧ୍ୟନ �ରକିବ। ପବୂ୍ଯରୁ ଏକନଇ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟ 
ଅନୁଦୋନ ଆକୟୋଗ(ୟଜୁସି)ି ନଷି୍ପତ୍ ି ଗ୍ର�ଣ �ରଥିିବୋକବକଳ 
ଏ ସମ୍ପ�୍ଯକର ଚୁଡ଼ୋନ୍ ଚଠିୋ ପ୍ରସୁ୍ତ �ରଛି।ି 

 ଏଣ�ି ି ସ୍ୋତ�କର ଅନସ୍ଯ ରଗି୍ରୀ 
ପୋଇଁ ୪ବର୍ଯ ପଢ଼ବିୋ�ୁ ପଡ଼ବି। ଏକନଇ 
ୟଜୁସି ି ପକ୍ଷରୁ ଚଠିୋ ପ୍ରସ୍ୋବ ଆଣୋରୋଇଛ।ି 
ନୂଆ ଶକି୍ଷୋନୀତକିର ଏବସି(ିଏ�ୋକରମକି୍  
ବ୍ୟୋଙ୍କ କକ୍ରରଟି୍ ) ଓ ସବିସିଏିସ(ଚଏସ କବସର କକ୍ରରଟି 
ସଷି୍ମ) େୋଗ ୁ ଉପକର ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିରୋଇଛ।ି ନୟିମ 
ଅନୁରୋୟୀ ପେିୋଙ୍କ ପୋଠପଢ଼଼ୋ ଏ�ୋକରମକି୍  କ୍ୋର ଭୋକବ 
ଅନେୋଇନକର ସଂଗ�ୃତି କ�ୋଇ ର�ବି। ଏପର�ି ି ପ୍ରଥମ 
ବର୍ଯକର ସ୍ୋତ� ପରୀକ୍ଷୋ କଦଇ ପଢ଼଼ୋ ଛୋଡ଼କିେ ତୋ�ୋ 
କସମୋନଙ୍କ କ୍ୋର ଭୋକବ ଗ୍ର�ଣ �ରୋରବି। ଜୋତୀୟ ଶକି୍ଷୋ 
ନୀତକିର ଶକି୍ଷୋର ସଂ୍ୋର ପୋଇଁ ମଧ୍ୟ ବଭିନି୍ନ ପୋଠ୍ୟକ୍ରମକର 
ପରବିତ୍୍ଯନ ଅଣୋରୋଉଛ।ି କସ�ପିର ି ୪ ବର୍ଯର ସ୍ୋତ� ପୋଇଁ 
ସମସ୍ ନୟିମ ଏବଂ ନକିଦ୍୍ଯଶୋବଳୀ ୟଜୁସି ି ଖବୁଶଘି୍ର ଆଣବି। 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋକନ ଏଣ�ି ି ତନି ି ବର୍ଯ ନୁକ�ଁ, ଚୋରବିର୍ଯ ପଢ଼ବିୋ 
ପକର ସ୍ୋତ�କର ଅନସ୍ଯ ରଗି୍ରୀ ପୋଇକବ। ସ୍ୋତ� ରଗି୍ରୀ 
ସୋଟକିଫିକ�ଟ ପୋଇବୋ ପୋଇଁ ପବୂ୍ଯ ପର ି ତନିବିର୍ଯ ପଢ଼ବିୋ�ୁ 

ପଡ଼ବି। ସ୍ୋତ� ଅନସ୍ଯ ରଗି୍ରୀ ପୋଇଁ ୪ବର୍ଯ ପଢ଼ବିୋ�ୁ 
ପଡ଼ବି। କତକବ କରଉଁ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋକନ ପ୍ରୋରମ୍ଭ�ି ୬ଟ ି
କସମଷି୍ରକର ୭୫ ପ୍ରତଶିତରୁ ଅଧି� ନମ୍ବର ରଖିକବ ଏବଂ 
ଗ୍ରୋଜୁଏସନ ସ୍ରକର ରସିର୍୍ଯ �ରବିୋ�ୁ ଚୋ�ଁୁଛନ୍,ି କସମୋନଙୁ୍କ 
ଚତୁଥ୍ଯ ବର୍ଯକର ରସିର୍୍ଯ ବରିୟ ବୋଛବିୋ ପୋଇଁ ସକୁରୋଗ 
ଦଆିରବି। ଆଉ ଏ�ୋ ପକର ତୋଙୁ୍କ ରସିର୍୍ଯ ସ�ତି ଅନସ୍ଯ ରଗି୍ରୀ 
ଦଆିରବି। କସ�ପିର ି କରଉଁ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋକନ ଏକବ ତନି ି
ବରକିଆ ସ୍ୋତ� ରଗି୍ରୀ ପୋଇଁ ନୋମ କେଖୋଇଛନ୍।ି କସମୋକନ 

ମଧ୍ୟ ଚୋର ି ବରକିଆ ସ୍ୋତ� ରଗି୍ରୀ ପଢ଼ପିୋରକିବ କବୋେ ି ୟଜୁସି ି
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ୋବ ରଖୋରୋଇଛ।ି ସ୍ୋତ�କର ଏ� ବର୍ଯ ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ 
କ�ବୋ ପକର ବରକି�ଆି ସୋଟକିଫିକ�ଟ ମଳିବି। ଦୁଇ ବର୍ଯ ପକର 
ରକିପଲୋମୋ ଓ ତନି ିବର୍ଯ ପକର ସ୍ୋତ� ସୋଟକିଫିକ�ଟ ଦଆିରବି। 
ତନି ି ବରକିଆ ସ୍ୋତ� ରଗି୍ରୀ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଇଁ ଦୁଇ ବରକିଆ 
ପଜି ି ପୋଠ୍ୟକ୍ରମ ର�ବି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷକର ୪ବର୍ଯକର ଅନସ୍ଯ 
ରଗି୍ରୀ ସୋରଥିିବୋ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋନ ପୋଇଁ ପଜି ି ପୋଠ୍ୟକ୍ରମ ଏ� 
ବର୍ଯ ର�ବି କବୋେ ି ପ୍ରସ୍ୋବ ର�ଛି।ି ସଚୂନୋ ଅନୁରୋୟୀ, ଏ� ି
ପୋଠ୍ୟକ୍ରମକର କକ୍ରରଟି୍  ସଷି୍ମ୍  େୋଗ ୁକ�ବ, ଆଉ ଏ� ିନୟିମ 
ଆଧୋରକର ୧୬୦ କକ୍ରରଟି୍  କ୍ୋର �ରୁଥିବୋ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଅନସ୍ଯ ରଗି୍ରୀ ପ୍ରଦୋନ �ରୋରବି। କତକବ ଏ ସମ୍ପ�୍ଯକର 
ସବକିଶର ମୋଗ୍ଯଦଶକି�ୋ ୟଜୁସି ି ଖବୁଶୀଘ୍ର ପ୍ର�ୋଶ �ରବି।

େୀଳଗରି,ି୧୦ା୧୨(ସମସି): ବୋକେଶ୍ୱର 
ଜଲିେୋ ନୀଳଗରି ି ଉପଖଣ୍ �ୁେଡ଼�ିୋ 
ଅଭୟୋରଣ୍ୟକର ଶନବିୋର ଆଉ ଏ� 
ମୋଈ�ୋତୀର ମତୃକଦ� ଠୋବ କ�ୋଇଛ।ି 
�ୋତୀଟରି ବୟସ ୨୦ରୁ ୨୨ବର୍ଯ କ�ବ 
କବୋେ ି ବନ ବଭିୋଗ ଅନୁମୋନ �ରୁଛ।ି 
ମୋଈ�ୋତୀର ମତୁୃ୍ୟର �ୋରଣ ଅସ୍ପଷ୍ 
ର�ଛି।ି ନୀଳଗରି ି�ୁେର�ିୋ ଅଭୟୋରଣ୍ୟର 
ବୋବନ୍ ଫକରଷ୍ ବଟି୍  ଅଧୀନ ସଆିରମିୋଳ 
ପଞ୍ୋୟତ �ଦମକଶୋଳଠୋକର ଏ� 
ମୋଈ�ୋତୀର ଗତ�ୋେ ି ରୋତକିର ମତୁୃ୍ୟ 
କ�ୋଇଥିବୋ କନଇ �ୁେର�ିୋ ବନ ବଭିୋଗ 
ଖବର ପୋଇଥିେୋ। ଏକନଇ ଶନବିୋର 
ପବୂ୍ଯୋହ୍ନକର ବୋକେଶ୍ୱର ବନଖଣ୍ 
ଅଧି�ୋରୀ (ରଏିଫ୍ ଓ) ଆୟରୁ କଜୈନ, 
ଏସଏିଫ କସୋଭନ୍ ଦଗିନ୍ ଚୋନ୍, �ୁେର�ିୋ 

କରଞ୍ଜର ଅନନ୍ କଜନୋ, ପଞ୍େକିଗେଶ୍ୱର 
ଫକରଷ୍ର ଭୋଗ୍ୟଶ୍ୀ ଦ୍କିବଦୀ, ପ୍ରୋଣୀ 
ଚ�ିତି୍ସ�, ସବୁଜ ବୋ�ୀନ ି ଘଟଣୋସ୍ଳକର 
ପ�ଞ୍ ି �ୋତୀଟରି ମତୃକଦ� ଉଦ୍ୋର 
�ର ି ପ୍ରୋଥମ�ି ତଦନ୍ �ରବିୋ ସ� ଶବ 
ବ୍ୟବକଛେଦ �ରୋଇଥିକେ। ପ୍ରୋଥମ�ି 

ତଦନ୍ରୁ �ୋତୀର ମତୁୃ୍ୟ ପଛର 
�ୋରଣ ରଏିଫଓ ବୟସୋଧି� 
ପ୍ରୋ�ୃତ�ି ମତୁୃ୍ୟ ��ୁଥିବୋ କବକଳ 
କରଞ୍ଜର ଗଭ୍ଯରନ୍ତ୍ରଣୋ ସ� ି ନ 
ପୋର ି ମତୁୃ୍ୟ କ�ୋଇଥୋଇପୋକର 
କବୋେ ି ଅନୁମୋନ �ରୁଛନ୍।ି ଦୁଇ 
ଅଧି�ୋରୀଙ୍କ �ଥୋକର କ�ୌଣସ ି
ତୋଳକମଳ ର�ୁ ନ ଥିେୋକବକଳ 
ବ୍ୟବକଛେଦ ରକିପୋଟ୍ଯ ଆସବିୋ 
ପକର �ୋତୀ ମତୁୃ୍ୟର ପ୍ର�ୃତ 

�ୋରଣ ଜଣୋପଡ଼ବି। ସଚୂନୋକରୋଗ୍ୟ 
କର, �ୁେଡ଼�ିୋ ଅଭୟୋରଣ୍ୟକର 
ଚଳତିବର୍ଯ କମୋଟ ୫ଟ ି �ୋତୀର ମତୁୃ୍ୟ 
ଘଟଛି।ି �ୋତୀ ବଂଶ କେୋପ ପୋଉଥିବୋରୁ 
ପରକିବଶବତି, ପ୍ର�ୃତକିପ୍ରମୀଙ୍କ ଓ 
ବନୋଞ୍ଳବୋସୀଙୁ୍କ ବ୍ୟଥିତ �ରଛି।ି

ଆରମ୍ଭ ହେବ ୪ ବର୍ଷିଆ ସ୍ନାତକ ପନାଠ୍ୟକ୍ରମ

 �ଅଧିକ ବସ୍ଷେ ୟଜୁ ିପଢ଼଼ସିବ ଅନେଷେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ 
 �କଡ଼ାକଡ଼ ିଭାସବ କାରଷେ୍ୟକାରରୀ ସେବ ଏବେି ିଓ େବିେିଏିେ
 �ନୂଆ ଶକି୍ା ନରୀତସିର ଶକି୍ା ବ୍ୟବସ୍ା ସେବ େମୂ୍ର୍ଷେ ପରବିର୍ଷେନ 

ହକନାରନାପଟୁ କଫିକୁ ମଳିବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଆିଇ ମନାନ୍ୟତନାକୁଲଡେିନାହର ଆଉ ଏକ ମନାଈେନାତୀର ମତୁୃ୍ୟ

ବ୍ଷେକ ମଧ୍ୟସର 
ଗଲାଣ ି୫ ଜରୀବନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ଓଡ଼ଶିୋ 
ଏକବ ବଭିନି୍ନ କକ୍ଷତ୍ରକର ବ�ିୋଶ�ୁ କନଇ 
ଉକଲେଖନୀୟ ଉତ୍କର୍ଯ ପ୍ରତପିୋଦନ �ର ି ଆସଛୁ।ି 
ବଭିନି୍ନ କକ୍ଷତ୍ରକର ରୂପୋନ୍ରଣ ସ୍ୱପ୍ନ�ୁ ଆମ 
ରୋଜ୍ୟ ବୋସ୍ବ ରୂପ କଦଇଛ।ି ଆଗ�ୁ ଏ� 
ଦୃଢ଼ ସୋମୋଜ�ି ସରୁକ୍ଷୋ ବ୍ୟବସ୍ୋ ଜରଆିକର 
ଆକମ ରୋଜ୍ୟର ତଥୋ ରୋଜ୍ୟବୋସୀଙ୍କ 
ଅଥ୍ଯକନୈତ�ି ଅଭବୃିଦ୍ ିଦଗିକର ନୂଆ �ୀତ୍କିମୋନ 
ସ୍ୋପନ �ରବିୋ�ୁ ରୋଉଛୁ। ଏ କକ୍ଷତ୍ରକର 
ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ସ� ଗଣମୋଧ୍ୟମର ସମ୍ଳିତି 
ସ�କରୋଗ ଆବଶ୍ୟ�। ବ�ିୋକଶୋନ୍ମୁଖୀ, ସଶକ୍ 
ଓଡ଼ଶିୋ ଗଠନ ଦଗିକର

ଗଣମୋଧ୍ୟମ ଦୋୟତିନ୍ସମ୍ପନ୍ନ ଭୋକବ ପ୍ରମଖୁ 
ପ୍ରସଗେ ପ୍ରତ ି ସକମ୍ବଦନଶୀଳ କ�ୋଇ ସଠକି୍  
ତଥ୍ୟ ଆଧୋରକର ଖବର ପରକିବରଣ �ରବିୋର 
ଆବଶ୍ୟ�ତୋ ର�ଛି।ି କତଣ ୁ ଗଣମୋଧ୍ୟମ 
କନୈତ�ିତୋ ଆଧୋରକର ନଜି ସଦି୍ୋନ୍ର 
ଭତି୍ଭୂିମ�ୁି ସଦୃୁଢ଼ �ରବିୋ ସ�ତି ସତ୍ୟର ସନ୍ୋନ 
ଜରଆିକର ଗଣତୋନ୍ତ୍ର�ି ମେୂ୍ୟକବୋଧ�ୁ ଅକ୍ଷରୁ୍ 

ରଖିବୋ ପବୂ୍ଯ� ଖବର ପ୍ରସୋରଣ �ର ି ସମୋଜ�ୁ 
ନୂଆ ଦଗି୍ ଦଶ୍ଯନ କଦଇପୋରବି କବୋେ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନୋୟ� ମତବ୍ୟକ୍ �ରଛିନ୍।ି

ରୋଜ୍ୟକର ଜୋରୀ ର�ଥିିବୋ ରୂପୋନ୍ରଣ 
ପ୍ରକ୍ରୟିୋକର ସୋମୋଜ ି ଓ ଅଥ୍ଯକନୈତ�ି ଅଭବୃିଦ୍�ୁି 
ସୋ�ୋର �ରବିୋ କକ୍ଷତ୍ରକର ଗଣମୋଧ୍ୟମଗଡ଼ୁ�ି 
ଗଠନମଳୂ� ଭୂମ�ିୋ ନବି୍ଯୋ� �ରବିୋ ଜରୁରୀ। 
ଜନସୋଧୋରଣଙୁ୍କ ସକଚତନତୋର ବୋତ୍୍ଯୋ କଦଇ 
କସମୋନଙ୍କ ନ�ିଟକର ବ�ିୋଶର ସଫୁଳ 
ପ�ଞ୍ୋଇବୋର ମୋଧ୍ୟମ କ�ବୋ ସ� ପ୍ରଶୋସନ 
ଓ ଜନତୋଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ସମ୍ପ�୍ଯର କସତୁ ଭୋକବ 

�ୋର୍ଯ୍ୟ �ରବିୋ ଉଚତି। ସୋମ୍ପ୍ରତ�ି ସମୟକର 
ଗଣମୋଧ୍ୟମର ଉପସ୍ତି ି ସବୁ ସ୍ୋନକର ର�ଛି।ି 
ସମ୍ପ୍ରତ ିଗଣମୋଧ୍ୟମ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ନ�ିଟକର 
�ଳ୍ପନୋତୀତ ସଚୂନୋ ପ�ଞ୍ୋଉଛ।ି ସୋମ୍ବୋଦ�ି 
ଏବଂ ପୋଠ�ମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଏ�ୋ କ�ଉଛ ି
ବଡ଼ �ଠନି ସମୟ। ଏପରସି୍କଳ ପ୍ରକତ୍ୟ� 
ଦୋୟତି୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମୋଧ୍ୟମ ଶସ୍ୋ ଓ �ଟଚମଟ 

ଖବର ପଛକର ନ ଧୋଇଁ କେୋ�ଙ୍କ ପ୍ର�ୃତ 
ସମସ୍ୟୋ�ୁ ଗରୁୁତ୍ୱ କଦବୋ ଆବଶ୍ୟ� କବୋେ ି
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ��ଛିନ୍।ି

ଆଜ ି ପ୍ରକମୟ ଏବଂ ନୁ୍ୟଜ-୭ର ବୋରକି� 
ଉତ୍ସବକର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭୋକବ କରୋଗକଦଇ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନୋୟ� ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
��ଛିନ୍ ି କର ନ�ିଟକର କଶର କ�ୋଇଥିବୋ 
କମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିୋ �ନ୍ କଳେଭ୍ ର ତୃତୀୟ 
ସଂ୍ରଣକର ଆମ�ୁ ୧୦.୫ େକ୍ଷ କ�ୋଟ ି
ଟଙ୍କୋର ପଞୁ୍ଜନିକିବଶ ପ୍ରସ୍ୋବ ମଳିଛି।ି ଏ�ୋ 
�ୋର୍ଯ୍ୟ�ୋରୀ କ�କେ ଆମ ରୋଜ୍ୟର ୧୦ େକ୍ଷରୁ 
ଅଧି� କେୋ�ଙୁ୍କ କରୋଜଗୋର ମଳିବି। ଆଉ 
ଏ�ୋ ଆମର ଅଥ୍ଯକନୈତ�ି ଅଭବୃିଦ୍�ୁି ବ�ୁଗଣୁୋ 
�ରବିୋ ପୋଇଁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ନ କରୋଗୋଇବ। ଏଥିପୋଇଁ 
ରୋଜ୍ୟ ସର�ୋର ଗଣମୋଧ୍ୟମ ସକମତ ଓଡ଼ଶିୋର 
ପ୍ରକତ୍ୟ� ବଗ୍ଯର କେୋ�ଙ୍କ ସ�ୋୟତୋ ଆବଶ୍ୟ� 
�ରୁଛନ୍।ି କତଣ ୁ ସମକସ୍ ମଳି ି ମଶି ି ଏ� 
ସଶକ୍, ଉଲେସତି ଏବଂ ସମଦୃ୍ ଓଡ଼ଶିୋ ଗଠନ 
�ରବିୋ ପୋଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆ�୍ବୋନ କଦଇଛନ୍।ି

ବକିଶତି ଓ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ଶିନା ଗଠନହର 
ଗଣମନାଧ୍ୟମ ସେହ�ନାଗୀ ହେଉ: ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

 �ସନୈତକିତା ଆଧାରସର ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ପ୍ରକୃତ େମେ୍ୟା ଉତ୍ ଥାପନ କରୁ
 �େତ୍ୟର େନ୍ାନ କର ିମଡିଆି 
ଗଣତାନ୍ତକି ମଲୂ୍ୟସବାଧ ଅକ୍ରୁ୍ ରଖୁ
 �ସମକ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟର 
ଅଥଷେସନୈତକି ଅଭବୃିଦ୍କୁି ବଳ 
ସରାଗାଇବ



ରବବିାର 
୧୧ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨୦୪ ମୟୂରଭଞ୍ଜ
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ବାରପିଦା, ୧୦।୧୨(ସମସି): କୁଡୁମୀ 
ଜାତକୁି ଆଦବିାସୀ ମାନତ୍ୟ ଏବବ ବଜାର୍  
ଧରଲିାଣ।ି ଏହ ିଦାବକୁି ଆହୁର ିବଜାର୍ ଦାର 
କରବିା ବନଇ ଆସନ୍ା ୧୨ ତାରଖିବର 
ପାଲା୍ବମଣ୍ଟ ବେରବିା ପାଇ ଁ କୁଡୁମୀ 
ବସନା ଦଲି୍ୀ ଗସ୍ତ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
୧୯୫୦ ମସହିା ବସବପଟେମ୍ୱର ୬ତାରଖିରୁ 
ଆଦବିାସୀ ମାନ୍ୟତା ହରାଇଥିବା କୁଡୁମୀ 
ଜାତକୁି ଆଦବିାସୀ ବଗ୍ବର ପନୁଃ ଅନ୍ରୁକ୍୍ତ 
କରବିା ଦାବବିର ଆସନ୍ା ୧୨ତାରଖିବର 
କୁଡୁମୀ ବସନା ପକ୍ଷରୁ ପାଲା୍ବମଣ୍ଟ ବେରଉ 
କରାଯବି।ଏ ବନଇ ଶନବିାର କୁଡୁମୀ 
ବସନାର ପ୍ରତଷି୍ାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଜୈମନୁୀ 
କୁମାର ମହାନ୍ଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱବର ବସନାର 
ସଦସ୍ୟମାବନ ଦଲି୍ୀ ଗସ୍ତ କରଛିନ୍।ି 
ପବୂା୍ହ୍ନବର ବାରପିଦା ମା’ ଅମ୍ୱକିାଙ୍କ 

ମନ୍ରିବର ମା’ଙ୍କ ଆଶୀଷ ରକି୍ଷା କର ି ଯାତ୍ା 
ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ (ହୁଡକା 
ଜାମ)ବର ଓଡ଼ଶିା ସବମତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗର କୁଡୁମୀ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ 

ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରବିବ ବବାଲ ି ଶ୍ୀ ମହାନ୍ 
କହଛିନ୍।ି ଅନୁରୂପ ରାବବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 
କୁଡୁମୀ ବସନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲାଲଟୁ ମାହାବତା 
ଓ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ କୁଡୁମୀ ସମାଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 

ରାବଜଶ ମାହାବତା ପ୍ରମଖୁ ବସମାନଙ୍କ 
ରାଜ୍ୟରୁ ସଦସ୍ୟଙୁ୍କ ବନଇ ଦଲି୍ୀବର 
ପହଞ୍ବିା କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି ପାଲା୍ବମଣ୍ଟ 
ବେରଉ କାଯ୍୍ୟକ୍ରମବର ଓଡ଼ଶିାବର ବସବାସ 
କରଥିିବା କୁଡୁମୀ ରାଇ ରଉଣୀମାବନ ବହୁ 
ସଂଖ୍ୟାବର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ବଜୈମନୁୀ 
କୁମାର ମହାନ୍ ନବିବଦନ କରଛିନ୍।ି ଶ୍ୀ 
ମହାନ୍ଙ୍କ ସବମତ କୁଡୁମୀ ବନତା ବନେହାଶଷି 
ମହାନ୍, ବୀବରନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍, ମବନାବଗାବନି୍ 
ମହାନ୍, େନ ମହାନ୍, ଗଲୁସନ ମହାନ୍, 
ବଗାବନି୍ ମହାନ୍, କ୍ଷୀବରାଦ ମହାନ୍, ସମୁନ୍ 
ମହାନ୍, ବପିନି ମହାନ୍, ଶବିାଜୀ ମହାନ୍ ଓ 
ରାଜୁ ମହାନ୍ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱବର ସଦସ୍ୟ 
ଗଣ ଯାତ୍ାବର ସାମଲି ବହାଇଛନ୍।ି ଏକ ବସ 
ବଯାବଗ ସଡକ ପଥବର ସମବସ୍ତ ଦଲି୍ୀବର 
ପହଞ୍ବିବ ବବାଲ ିବସ ସଚୂନା ବଦଇଛନ୍।ି

ବାରପିଦା/ଯଶପିରୁ, ୧୦।୧୨(ସମସି):

ଶନବିାର ଅପରାହ୍ନବର ନୀତ ି ଆବ�ାଗର 
ସଇିଓ ପରବମଶ୍ୱରନ ଆ�ାର ଦନିକିଆି 
ମ�ରୂରଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ଗସ୍ତବର ଆସ ି ବରିନି୍ନ 
ବକ୍ଷତ୍ ପରଦିଶ୍ନ କର ି ବେରଯିାଇଛନ୍।ି 
ଯଶପିରୁ ବ୍ଲକର ମାହାଦା୍ପଲସା ଉଚ୍ଚ 
ବାଳକ ବଦି୍ୟାଳ� ପରଦିଶ୍ନବର ଯାଇ 
ବଦି୍ୟାଳ�ର ବର୍୍ମାନର ସ୍ତିରି ଅନୁଧ୍ୟାନ 
କରବିା ସହ ବରିନି୍ନ ସବୁଧିା ଅସବୁଧିା 
ସମ୍ୱନ୍ଧବର ବଦି୍ୟାଳ� କର୍ୃ୍ପକ୍ଷଙ୍କ 
ସହତି ଆବଲାଚନା କରଥିିବଲ। ଏହ ି
ଅବସରବର ବଦି୍ୟାଳ�ର ସ୍ାଟ୍ ବଶ୍ଣୀ 
ଗହୃ, ଇ-ଲାଇବରେରୀ, ଇ-ଲାବରବଟାରୀ 
ଆଦ ିବୁଲ ିବଦଖିଥିବଲ। ପବର ଛାତ୍ମାନଙ୍କ 
ସହତି ଶକି୍ଷା ସମ୍ୱନ୍ଧୀ� ବଷି� ବସୁ୍ତ ଉପବର 
ମତବନିମ� କରଥିିବଲ। ତା ପବର ଖଡଆି 
ମାଙ୍କଡ଼ଆି ସମ୍ପ୍ରଦା�ର ଆଦମି ଆଦବିାସୀ 
ବାସ କରୁଥିବା ଦୁଦୁର୍ା ଗ୍ରାମ ପରଦିଶ୍ନବର 
ଯାଇ (ପରିଟିଜି)ି ସମ୍ପ୍ରଦା�ର ଖଡଆି 
ମାଙ୍କଡ଼ଆି ଜନଜାତ ି ବଲାକଙ୍କ ସହତି 
ସଧିାସଳଖ କଥା ବାର୍୍ା ବହାଇ ବସମାନଙ୍କ 
ବରିନି୍ନ ଅରାବ ଅସବୁଧିା ବଷି�ବର ପଚାର ି
ବୁଝଥିିବଲ। ଏହ ି ଅବସରବର ଦୁଦୁର୍ା 

ମାଙ୍କଡ଼ଆି ସାହ ି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମକି 
ବଦି୍ୟାଳ� ପରସିରବର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ 
ତରେରୁ ପ୍ରଦଶଶିତ ବରିନି୍ନ ବନ୍ୟଜାତ 
ଔଷଧୀ� ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ବରିନି୍ନ ଉପକରଣର ଷ୍ଟଲଗଡୁକି 

ବୁଲ ି ବଦଖିବା ସହ ବଲାକମାନଙ୍କ ସହତି 
ଏସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଉପକରଣର ଉପଯକୁ୍ତ 
ମାବକଟ୍ଂି ସମ୍ପକବ୍ର କଥବପାକଥନ 
କରଥିିବଲ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଜଲି୍ାବର 
କାଯ୍୍ୟକାରୀ ବହଉଥିବା ମବିଲଟ ମଶିନ 
ବଯାଜନାବର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସେଳତା 
ବାବଦବର ମବିଲଟ ଉତ୍ାଦନରୁ ଅବଗତ 

ବହାଇଥିବଲ। ବଲାକମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରକି 
ଉନ୍ନତ ିଓ କାଯ୍୍ୟବଶୈଳୀବର ଖସୁ ିଓ ସବନ୍ାଷ 
ପ୍ରକଟ କର ି ରବଷି୍ୟତବର ବସମାନଙୁ୍କ 

ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଥ୍ବନୈତକି ସ୍ାବଲମ୍ୱୀ 
କରାଇ ବସମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଶୈଳୀର ମାନକୁ 
ଉନ୍ନତ କରବିା ନମିରି୍ ସରକାରଙ୍କ ତରେରୁ 

ସମସ୍ତ ସବୁଧିା ସବୁଯାଗ ବଯାଗାଇ ଦଆିଯବିା 
ବନଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରଥିିବଲ। ଏହ ି କାଯ୍୍ୟକ୍ରମବର 
ତାଙ୍କ ସହତି ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଦବିାସୀ 
ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତାଳ�ର ସଚବି ଅନଲି କୁମାର 
ଝା, ନୀତ ି ଆବ�ାଗର ନବିଦ୍୍ଶକ ଅକ୍ଷ� 
ରାଉତ ଓ ଅମତି ବମା୍ ପ୍ରମଖୁ ଆସଥିିବଲ। 
ପରଦିଶ୍ନବର ଆସଥିିବା ଏ ସମସ୍ତ 
ଉଚ୍ଚପଦସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହତି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ତରେରୁ ରାରତୀ� ପ୍ରଶାସନକି 
ବସବାର ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନ�ନ 
କମଶିନର ତଥା ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ 
ସଚବି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବଜନା ପରଦିଶ୍ନବର 
ଆସଥିିବଲ। ମ�ରୂରଞ୍ଜ ଜଲି୍ାପାଳ ବନିୀତ 
ରରଦ୍ାଜଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତାବଧାନବର 
ଅନୁଷ୍ତି କାଯ୍୍ୟକ୍ରମବର ଜଲି୍ା ଆରକ୍ଷୀ 
ଅଧୀକ୍ଷକ ଋଷବିକଶ ଦ୍ୟାନବଦଓ ଖିଲାରୀ, 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ରୁଦ୍ରନାରା�ଣ ମହାନ୍,ି 
ପଏି ଆଇଟଡିଏି, ବାରପିଦା ବସନ୍ କୁମାର 
ବସଠୀ, ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନବ କବିଶାର 
ଗରି,ି ଜଲି୍ା ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଅଧିକାରୀ 
ସଜୁ� କୁମାର ପତ,ି ଉପଜଲି୍ାପାଳ, 
କରଞ୍ଜଆି, ପଏି ଆଇଡଏି କରଞ୍ଜଆି, ବଡିଓି, 
ଯଶପିରୁ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସବମତ ବରିନି୍ନ ବରିାଗୀ� 
ପଦାଧିକାରୀ ବଯାଗ ବଦଇଥିବଲ।

ବାରପିଦା, ୧୦।୧୨(ସମସି):

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ବହବାର 
ଦୀେ୍ ୨୨ବଷ୍ ପବର ମଧ୍ୟ ବଚି୍ନି୍ନାଞ୍ଳ 
ଷବେଇକଳା ଖରସଅୁାଁବର ଓଡ଼ଆି ବଲାକ 
ଆଜ ି ପଯ୍୍ୟନ୍ ବହିାରୀ ମାନସକିତାର 
ଶକିାର ବହାଇଚାଲଛିନ୍।ି ଏବବ ଏରଳ ିଏକ 
େଟଣା ବଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି ଷବେଇକଳା 
ରାଜୁଡା କାଳର ରାଣୀ ପଦ୍ନିୀ ବାଳକିା 
ବଦି୍ୟାଳ�ବର। ଜବଣ କକଟ୍ ବରାଗବର 
ଆକ୍ରାନ୍ ଓଡ଼ଆି ଶକି୍ଷ�ତି୍ୀ ସବତିା ଦାଶ ଏବଂ 
ଆଉ ଜବଣ ବହିାରୀ ଶକି୍ଷକ ରାବଜନ୍ଦ୍ର ଗପୁ୍ାଙ୍କ 
ପ୍ରତାରଣାରଶକିାର ବହାଇ ରୂଇବଁର ପଡ଼ ି
ସଜ୍ାହୀନ ବହାଇଛନ୍।ି ଏହ ିେଟଣା ପ୍ରଚାରତି 
ବହବା ପବର ଶତାଧିକ ଓଡ଼ଆି ବଦି୍ୟାଳ�ବର 
ପହଞ୍ ି ପ୍ରତବିାଦ ଜଣାଇଥିବଲ। ପରବର୍୍ୀ 
ସମ�ବର ସ୍ାନୀ� ବଧିା�କ ସହ ମନ୍ତୀ 
ପ୍ରତନିଧିି ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ଡଇିଏସ୍ ଇ) 
ଓ ପଲୁସିଙୁ୍କ ଡାକ ି ସହା�କ ଶକି୍ଷକଙ୍କ 
ବବିରାଧବର କାଯ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 

ଦାବ ି କରଥିିବଲ; ବହବଲ ମାନବକିତାର 
ପରଚି� ବଦଇ ଶକି୍ଷ�ତି୍ୀ ଜଣଙ୍କ ଅରଯିକୁ୍ତ 
ଶକି୍ଷକଙ୍କ ବବିରାଧବର 
ପଲୁସିବର ଅରବିଯାଗ କରବିା 
ପରବିବର୍୍ ନଜି ଅସସୁ୍ତା 
କାରଣରୁ ଅହର ି ଯାଇଥିବଲ। 
ବକବବ ଉର୍ର କଳଙି୍ଗ ତ 
ବକବବ ଏକ ଓଡ଼ଆି ଗଡ଼ଜାତ। 
ପଣୁ ି ଓଡ଼ଶିାର ୧୩ ନମ୍ୱରର 
ରାଜସ୍ ଜଲି୍ା ରାବବ ସ୍ାଧୀନ 
ରାରତବର ରହଥିିବା ଥିବା 
ଷବେଇକଳା ଏବଂ ଖରସଅୁାଁବର 
ଓଡ଼ଆିଙ୍କ ସ୍ତି ି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡବର 
ଦନିକୁ ଦନି ସଂକଟାପନ୍ନ 
ବହାଇ ଚାଲଛି।ି ଗତ ଗରୁୁବାର ଏହ ି ଓଡ଼ଆି 
ବଦି୍ୟାଳ�ବର େଟଥିିବା ଅରାବନୀ� 
େଟଣା ତାର ଉଦାହରଣ। ସ୍ାଧୀନତା ପବୂରୁ୍ 
ଷବେଇକଳାବର ଶକି୍ଷାର ଆବଲାକ ଜଳାଇ 
ଥିବା ରାଧାବଗାବନି୍ ନନ୍ଙ୍କ ବଡ଼ ପତୁ୍ବଧ ୂ
ସହ ବସହ ି ବଦି୍ୟାଳ�ର ବହିାରୀ ସହା�କ 

ଶକି୍ଷକ ରାବଜନ୍ଦ୍ର ଗପୁ୍ା ତାଙ୍କ ପାଉଣା ଛୁଟ ିନ 
ବଦବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ଉପବର ବହିାରୀ 

ମାନସକିତା ଚାପ ପ୍ରବ�ାଗ କର ିଆସଥୁିବଲ। 
ଦୁଇ ମାସ ଆଗରୁ ଦଆିଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ 
ଦରଖାସ୍ତକୁ ଶକି୍ଷକ ଗପୁ୍ା ତଞ୍କତା ସହ 
ଏଡାଇ ରଖଥୁିବଲ। ଏ ବନଇ ବସ ନଜି 
ଚକିତି୍ା କାରଣ ଦଶା୍ଇ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟ ି ବଦବା 
ପାଇ ଁ କହଥିିବଲ। ସମ୍ପକୃ୍ତ ଶକି୍ଷକ ସହତି 

ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କକଟ୍ ବରାଗବର ଚକିତି୍ତି 
ଶକି୍ଷ�ତି୍ୀ ସବତିା ଦାଶଙ୍କ ବଚସା ବହାଇଥିବା 

ପ୍ରମାଣ ରହଛି।ି ଏହ ି ସମ�ବର 
ବଦି୍ୟାଳ�ବର ପାଟତୁିଣ୍ଡ ଶଣୁ ି
ବଦି୍ୟାଳ� ରତିରକୁ ଆସ ିଖବର 
ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସାମ୍ୱାଦକି 
କାର୍ଶିକ ପରଚି୍ାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଶକି୍ଷକ 
ରାବଜନ୍ଦ୍ର ଗପୁ୍ା ପଲୁସି ଡାକ ି
ହାଜତବର ରର୍ଶି ଧମକ ବଦଇ 
ଛାଡ ିନ ଥିବଲ। ଏ ବନଇ ଆଗକୁ 
ସଂିହରୂମରି ଆଦବିାସୀ ଓ ଓଡ଼ଆି 
ଓଡ଼ଶିା ଓ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙୁ୍କ 
ଅରବିଯାଗ କରବିବ। ରାବଜନ୍ଦ୍ର 
ଗପୁ୍ା ଷବେଇକଳା ଜଲି୍ାର ଏକ 

ବ୍ଲକବର ମନବରଗା କାମବର ଆଗରୁ ନଯିକୁ୍ତ 
ଥିବଲ। ପରବର୍୍ୀ ସମ�ବର ଶକି୍ଷକ ବହାଇ 
ଏହ ି ବଦି୍ୟାଳ�ବର କାଯ୍୍ୟରତ। ଯାହାର 
ପ୍ରମାଣ ପାଖ ଜଲି୍ା ଖଣୁ୍ଟରି କବଲକଟେର ପଜୂା 
ସଂିହଳ ଏବବ ଇଡ଼ ି େଟଣାବର ପଡ଼ ି ରାଞ୍ ି
ବଜଲବର ହନ୍ସନ୍ ବହଉଛନ୍।ି ଆଗକୁ 

ଅରବିଯାଗ ବଢ଼଼ ି ଚାଲଛି।ି ଜବଣ କକଟ୍ 
ବରାଗୀ ବବିରାଧବର ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଏରଳ ି
ଆଚରଣକୁ ବନଇ ବଛିନି୍ନାଞ୍ଳ ଓଡ଼ଆି 
ତୀରେ କାଯ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ଦାବ ି
କରଛିନ୍।ି ଉବଲ୍ଖବଯାଗ୍ୟ ବଯ, ଓଡ଼ଆି 
ଶକି୍ଷ�ତି୍ୀ ସବତିା ଦାସ ଜବଣ ପ୍ରତଷି୍ତି 
ପରବିାରର ଝଅି ଓ ବବାହୂ। ତାଙ୍କ ଶଶରୁ 
ବରବରନା୍ କବଲଜବର ପାଠ ପଢ଼ ି୧୯୩୮ 
ବବଳକୁ ଷବେୈଇକଳା ଗଡ଼ଜାତ ସ୍ଲୁ 
ବବ�ଜ ମଡିଲି ସ୍ଲୁ ବର ସନୁାମଧନ୍ୟ 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ଥିବଲ। ତାଙ୍କର ଅବନକ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଆଜ ିବ ିଅଛନ୍।ି କଛି ିବଷ୍ ତବଳ 
ସବତିା ଦାସଙ୍କ ପତିାଙ୍କ ବଦହାନ୍ ଖବର 
ପାଇ ତତ୍ାଳୀନ ବକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ 
ଦଲି୍ୀରୁ ଆସ ି ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଉପବର 
ପଷୁ୍ପ ଓ ପତାକା ଅପଣ୍ କରଥିିବଲ। ଶକି୍ଷ�ତି୍ୀ 
ରାଧାବଗାବନି୍ ନନ୍ଙ୍କ ପରବିାରର ୩ଜଣ 
ବବାହୂ ଶକି୍ଷ�ତି୍ୀ ଥିଲାବବବଳ ସବତିା 
ଦାସଙ୍କ ସ୍ାମୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍କ 
ଶକି୍ଷକତାରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି

ବଚି୍ନି୍ାଞ୍ଚଳସର ଓଡ଼ଆି ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିବହିାରରୀ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ମାନେକି ନରି୍ାତନା

ସରକାରଙ୍କୁ  ଜଣାଇବେ ସଂିହଭୂମରି ଆଦେିାସୀ ଓ ଓଡ଼ଆି

ୋମଗ୍କି ଉନ୍ତ ିଓ 
କାର୍୍ୟସଶୈଳରୀସର ଖେୁବି୍ୟକ୍ତ କସେ

ଜନଜାତଙି୍ ସହତି କବେ ଆବୋଚନା
ନତି ିଆସୟାଗ େଇିଓଙ୍କ ଦନିକିଆି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ

ବାରପିଦା, ୧୦ା୧୨(ସମସି): 
ବବସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମବର ୨୩ ବଷ୍ 
ଧର ି ମ�ରୂରଞ୍ଜ ଜଲିାର ୨୬ଟ ି ବ୍ଲକର 
ଅଗ୍ରଣୀ କୃଷକଙୁ୍କ ସମ୍ୱର୍ଦଶିତ କରାଯବିା 
ପରମ୍ପରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ଶିାବର ଅନନ୍ୟ 
ବବାଲ ି ବକନ୍ଦ୍ର ଆଦବିାସୀ ବ୍ୟାପାର 
ଓ ଜଳଶକ୍ତ ି ମନ୍ତଣାଳ�ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ 
ଇଂ ବବିଶ୍ୱଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଏବଂ 
ସଦ୍ ରାବନା ସମତିରି ପ୍ରତଷି୍ାତା ରୂମପିତୁ୍ 
ପର୍ୂ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଗବୁଡଇ ମଖୁ୍ୟବକ୍ତାରାବବ 
ବଯାଗବଦଇ ମତବପାଷଣ କରଛିନ୍।ି 
ଶନବିାର ସ୍ାନୀ� ବାରପିଦା ଷ୍ଟାଡ�ିମ 
ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷବର ବାବୁଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲା 
ବମବମାରଆିଲ ଆୱାଡ୍ ୋଉବଣ୍ଡସନ 
ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଗ୍ତ ବାବୁଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କ 
୨୫ତମ ଶ୍ାର୍ଦ ବାଷଶିକୀ ଉପଲବକ୍ଷ 
ଆବ�ାଜତି ୨୩ତମ ବାଷଶିକ ଜଲିାସ୍ତରୀ� 
ସ୍ତୃ ି ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ବବର ଉର� 
ବଯାଗବଦଇ ଉପବରାକ୍ତ ମତବପାଷଣ 
କରଥିିବଲ। କୃଷ ିଓ କୃଷକର ଉନ୍ନତ ିବନିା 
ବଦଶର ବକିାଶ ସମ୍ଭବ ନ ଥିବାରୁ ଏକ 
ବକିାଶଶୀଳ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ 

କୃଷବିକ୍ଷତ୍ ଓ କୃଷଜିୀବୀମାନଙ୍କ ବରିନି୍ନ 
ସମସ୍ୟା ସମ୍ପକ୍ବର ଅଧିକ ସବଚତନ 
ବହବା ପାଇଁ ଗରୁୁତ୍ୱାବରାପ କରଥିିବଲ। 
ୋଉବଣ୍ଡସନର ବଚ�ାରମ୍ୟାନ ତଥା 
ରାରତ କୃଷକ ସମାଜର ଆଜୀବନ 
ସଦସ୍ୟ ଡ. ବଜି� କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କ 
ବପୌବରାହତି୍ୟବର ଅନୁଷ୍ତି ଉତ୍ବବର 
ମାନସବଶଖର ପଣ୍ଡତି ରାଗବତ ପଣ୍ଡା 
ସ୍ାଗତ ଉଦ୍ ବବାଧନ ବଦଇଥିବଲ। 
ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ରାବବ ଜଲି୍ା କୃଷ ି
ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମମୁୁ୍ ବରିାଗୀ� 
ସଂବଯାଜନାବର ବ୍ଲକୱାରୀ ବଶ୍ଷ୍ 
କୃଷକଙୁ୍କ ଚ�ନ କରାଯାଇ ବାଷଶିକ 
ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଉବଲ୍ଖ 
କରଥିିବଲ। ଜଲି୍ା ପରବିବଶ ସମତିରି 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବନ୍ାଷ ମହାନ୍,ି ଜଲି୍ା ଓକଲି 
ସଂେର ପବ୍ୂତନ ସରାପତ ି ବଜିନ 
ଦାସ, ଅଲ୍  ଇଣ୍ଡଆି ମାରୱାଡ ି ଯବୁ ମଞ୍ 
ଅନ୍ଜ୍ାତୀ� ବୋରମର ବଚ�ାରମ୍ୟାନ 
ବହମନ୍ ଶାହା, ଉତ୍ଳମଣ ି ବଗାପବନୁ୍ଧ 
ଶକି୍ଷା ଓ ଶକି୍ଷକ ମହାବଦି୍ୟାଳ�ର 
ସହକାରୀ ପ୍ରବେସର ଡ. ସବରାଜ 

ନା�କ, ସାମ୍ୱାଦକି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାଶ, 
ବାରପିଦା ଆକାଶବାଣୀର କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ 
ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ ବଶଜପଡ଼ା, ଇବକା 
କ୍ଲବର ଜଲିା ସଂବଯାଜକ ଡ. ଶଶଧିର 
ବଶି୍ୱାଳ ପ୍ରମଖୁ ବାବୁଲାଲ ଅଗରୱାଲାଙ୍କ 
ସ୍ତୃଚିାରଣ କର ି କମ୍ମ� ଜୀବନ 
ସମ୍ପକ୍ବର ଆବଲାକପାତ କରଥିିବଲ। 
ଏହ ିଅବସରବର ୨୬ ବ୍ଲକର ମବନାନୀତ 
ବଶ୍ଷ୍ ୨୬ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଅତଥିିମାବନ ସମ୍ୱର୍ଦଶିତ 
କରବିା ସହ ମାନପତ୍ ଓ ଉପବେୌକନ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିବଲ। ପରୁସ୍ତୃ ଚାଷୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ଯଶପିରୁର ମହଳିା ଚାଷୀ ସବୁାଷ 
ମହାନ୍ ସେଳ ମାଣ୍ଡଆି ଚାଷ ସମ୍ପକ୍ବର 
ଏବଂ କରଞ୍ଜଆିର ଚାଷୀ ବଦବରେତ 
ବଦହୁରୀ ଚାଷ ଜମରୁି ଉବଲ୍ଖନୀ� ରାବବ 
ବରାଜଗାର କରୁଥିବା ସମ୍ପକ୍ବର ସଚୂନା 
ବଦଇଥିବଲ। ପ୍ରାରମ୍ଭବର ଦବିଂଗତ 
ବାବୁଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କ େବଟାଚତି୍ବର 
ଅତଥିିମାବନ ପଷୁ୍ପମାଲ୍ୟାପ୍ଣ କର ି
ଶ୍ର୍ଦାଞ୍ଜଳ ି ଜ୍ାପନ କରଥିିବଲ। ବଶଷବର 
ୋଉବଣ୍ଡସନର ସହବଯାଗୀ ଅକ୍ଷ� 
ଅଗ୍ରୱାଲା ଧନ୍ୟବାଦ ବଦଇଥିବଲ।

ବାବୁୋେ ଅଗ୍ୱାୋଙ୍କ ୨୫ତମ ଶ୍ାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରୀ ଉପେସକ୍ଷ

ଜଲି୍ାର ୨୬ ବରେଷ୍ଠ ଚାଷୀ ପକୁରସ୍ କୃତ

ବାରପିଦା,୧୦।୧୨(ସମସି): ସ୍ାନୀ� 
ତୁଳସୀବଚୌରା ଦୁଗା୍ପଜୂା ପଡ଼ଆିବର 
୮ମ ବାଷଶିକ ତୁଳସୀବଚୌରା ପ୍ରମି�ିର ଲଗି 
ବଲାଚନା ଦାସ ବମବମାରଆିଲ କ୍ରବିକଟ 
ଟୁର୍ା୍ବମଣ୍ଟ ଉଦୋଟତି ବହାଇଯାଇଛ।ି ୧୪ 
ନମ୍ୱର ୱାଡ୍ର କାଉନସଲିର ବବିବକାନନ୍ 
ନା�କ, ମ�ରୂରଞ୍ଜ ଆଥବଲଟକି 
ଆବସାସଏିସନର ସହ ସମ୍ପାଦକ 
ବବୈଦ୍ୟନାଥ ରଥ ତଥା ଦୁଗା୍ ବସ୍ପାଟଶିଂ 
କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ତିବର ସ୍ଗତ୍ 
ବଲାଚନ ଦାସଙ୍କ ସପୁତୁ୍ ପର୍ୂ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ 
ଏହ ି ଟୁର୍୍ାବମଣ୍ଟକୁ ଉଦୋଟନ କରଥିିବଲ। 
ବମାଟ ୮ଟ ି ଦଳକୁ ବନଇ ଏହ ି ଟୁର୍ା୍ବମଣ୍ଟ 
ଚାଲବି। ଚମ୍ପ�ିାନ ଦଳ ପାଇ ଁ ୭୦ହଜାର 
ଓ ରନସ୍ ଦଳ ପାଇ ଁ ୫୦ହଜାର ପରୁସ୍ାର 
ରାଶ ି ରହଛି।ି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚବର ଆବଲାକ 
ବସ୍ପାଟଶିଂ ବ୍ଲାକ ପାନ୍ଥରକୁ ୫ ଉଇବକଟବର 
ପରାସ୍ତ କରଛି।ି ବ୍ଲାକ ପାନ୍ଥର ୧୨ଓରରବର 
୬ ଉଇବକଟ ହରାଇ ୧୧୪ ରନ କରଥିିବା 

ବବବଳ ଆବଲାକ ବସ୍ପାଟଶିଂ ୯.୧ ଓରରବର 
୫ ଉଇବକଟ ହରାଇ ୧୧୯ ରନ କରଥିିବଲ। 
ଆବଲାକ ବସ୍ପାଟଶିଂର ଉବପନ୍ଦ୍ର ନା�କ 
ସବା୍ଧିକ ୪୪ରନ କରଥିିବଲ ଓ ଦ୍ତିୀ� 
ମ୍ୟାଚବର ଥ୍ୀଲର ର ି ବରାରକୁ ୩୨ପରାସ୍ତ 
କରଛି ିଓ ଥ୍ୀଲର ୧୨ ଓରରବର ୫ ଉଇବକଟ 
ହରାଇ ୧୩୫ରନ କରଥିିବାବବବଳ ର ି
ବରାର ୧୧.୩ ଓରରବର ସମସ୍ତ ଉଇବକଟ 
ହରାଇ ୧୦୩ରନ କରଥିିବଲ ଓ ଥ୍ୀଲର 
ଦଳର ଆବଲାକ ଦାସ ସବ୍ାଧିକ ୪୩ 
ରନ କରଥିିବାବବବଳ ର ି ବରାର ଦଳର 
ମାନସ ସଂିହ ୨୫ରନ ଓ ବସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ 
ମଶି୍ ୨୪ରନ କରଥିିବଲ ଓ ବଦବାଶଷି ଗପୁ୍ା 
ଓ ଉର୍ମ ମହାକୁଡ଼ ବଖଳ ପରଚିାଳନା 
କରଥିିବାବବବଳ ସମ୍ୱତି ମହାରଣା 
ଓ ପଙ୍କଜ ମହାକୁଡ଼ ଧାରା ବବିରଣୀ 
ବଦଇଥିବଲ ଓ ମଖୁ୍ୟ ସଂବଯାଜକ ରାବବ 
ଗଦାଧର ନା�କ ଓ ବଗୌତମ ଦାସ 
କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନା କରଥିିବଲ।

ତକୁ ଳସୀବଚୌରା କ୍ବିକଟ ଟକୁ ର୍ଣ୍ାବମଣ୍ଟ ଉଦଘାଟତି

କୁଡୁମରୀ ଜାତକୁି ଆଦବିାେରୀ 
ମାନ୍ୟତା ଦାବ ିସଜାର୍  ଧରେିା

କରଞ୍ଆି,୧୦ା୧୨(ସମସି): ଦୀେ୍ ଦନିର ଦାବପିବର 
ବାଦାମପାହାଡ଼-ବକନୁ୍ଝର ବରଳପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର 
ଅନ୍ମି ସବର୍ ପାଇଁ ବରଳ ମନ୍ତଣାଳ� ପକ୍ଷରୁ ୨ ବକାଟ ି
ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ ବହାଇଛ।ି ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ 
୩ଟ ି ବରଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ମି ସବର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବରିାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ଅଥ୍ ମଞ୍ଜରୁ ବହାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ପକ୍ଷରୁ ଏହସିବୁ ବରଳପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବାବଦକୁ 
ବକନ୍ଦ୍ର ବରଳ ମନ୍ତଣାଳ� ପାଖବର ଦୀେ୍ଦନିରୁ ଦାବ ି
ଉପସ୍ାପନ କରଆିସଥୁିବା ବବବଳ ବଳିମ୍ୱବର ବହବଲ 
ମଧ୍ୟ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏସବୁକୁ ସବୁଜ ସବଙ୍କତ ବଦବା 
ସହ ବାଦାମପାହାଡ-ବକନୁ୍ଝର ବରଳପଥର ଅନ୍ମି 
ସବର୍ ପାଇଁ ଅଥ୍ ମଞ୍ଜରୁ କରବିାପବର ଉପଖଣ୍ଡବର 
ଆନନ୍ର ଲହରୀ ବଖଳଯିାଇଛ।ି ଏହ ି ବରଳପଥ 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଅତୀତବର କରଞ୍ଜଆି ବରଳପଥ 

କ୍ର�ିାନୁଷ୍ାନ କମଟି ି ସବମତ ବରିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ାନ ଦାବ ି
ଜଣାଇବା ସହତି ବରିନି୍ନ ସମ�ବର ବନ୍ ପାଳନ ସହ 
ଅଥ୍ବନୈତକି ଅବବରାଧ ମଧ୍ୟ କରଛିନ୍।ି ଗତ ୨୦୧୯ 
ସାଧାରଣ ନବି୍ାଚନ ପବୂ୍ରୁ ବକନ୍ଦ୍ର ଗହୃମନ୍ତୀ ରାଜନାଥ 
ସଂି କରଞ୍ଜଆିକୁ ନବି୍ାଚନ ଗସ୍ତବର ଆସଥିିବା ବବବଳ 
କ୍ର�ିାନୁଷ୍ାନ କମଟିରି ପ୍ରତନିଧିିମାବନ ତାଙୁ୍କ ବରଳ 
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବାବଦବର ଏକ ସ୍ାରକପତ୍ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିବଲ। ଅପରପକ୍ଷବର ବାରପିଦାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନବରନ୍ଦ୍ର ବମାଦୀ ନବି୍ାଚନୀ ଗସ୍ତବର ଆସଥିିବା 
ସମ�ବର ତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ାରକପତ୍ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ାଧୀନତାର ଦୀେ୍ ୭୫ 
ବଷ୍ ବତିବିା ପବର ମଧ୍ୟ ବରଳ ଡବା ବଦଖିବାରୁ ବଞ୍ତି 
ଉପଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କ ଦାବକୁି ବକନ୍ଦ୍ରସରକାର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ବଦଇଥିବାରୁ ଖସୁରି ଲହରୀ ବଖଳଯିାଇଛ।ି

ଚତି୍ରଡା,୧୦ା୧୨(ସମସି): ବମାରଡ଼ା ପଞ୍ା�ତର ବଳଦଆି ଗ୍ରାମବର 
ଜବଣ ବୃର୍ଦା ନଅିାଁବର ବପାଡ଼ବିହାଇ ଗତ ଗରୁୁବାର ରାତବିର ମତୁୃ୍ୟ 
େଟଛି।ି ପଞ୍ା�ତର ପଟ୍ାକୁଣ୍ଡଆିର ସ୍ଗ୍ତ ରାସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବବବହରାଙ୍କ 
ଧମପ୍ତ୍ୀ ଖତୀମଣ ିବବବହରା (୮୦) ତାଙ୍କର ଦ୍ତିୀ� ପତୁ୍ ବଳଦଆି 
ଗ୍ରାମବର ରହୁଥିବଲ। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବସ ଗରୁୁବାର 
ସନ୍ଧ୍ୟାବର ପ୍ଲାଷ୍ଟକି ଦଉଡ଼ବିର ନମିଶିତ ଏକ ଖଟ ତବଳ ନଅିାଁ ରଖି 
ବଶାଇଥିବଲ। େଳବର ହଠାତ୍  ଖଟବର ନଅିାଁ ଲାଗଯିବିାରୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର 
ସହ ବୃର୍ଦା ଜଣକ ବପାଡ଼ବିହାଇ ଗରୁୁତର ବହାଇଥିବଲ। ତାଙୁ୍କ ସବଙ୍ଗ 
ସବଙ୍ଗ ପରବିାର ବଲାବକ ପ୍ରଥବମ ବମାରଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପବର 
ଆମ୍ୱୱୁଲାନ୍ ବଯାବଗ ବାରପିଦାସ୍ ପଣ୍ଡତି ରେନୁାଥ ମମୁୁ୍ ବମଡକିାଲ 
କବଲଜ ଏବଂ ହସ୍ପଟିାଲବର ରର୍ଶି କରଥିିବଲ; ବହବଲ ଚକିତି୍ାଧୀନ 
ଅବସ୍ାବର ରାତ ି ପ୍ରା� ୧୧ଟା ୨୦ବର ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ େଟଛି।ି ତାଙ୍କ 
ଶରୀରର ୯୦ ରାଗ ବପାଡ଼ ିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବମାରଡ଼ା ଥାନା 
ସବଇନସିବପକଟେର ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମତୃବଦହକୁ ଜବତ କର ିଶବ 
ବ୍ୟବବଚ୍ଦ କରାଇ ପରବିାର ବଲାକଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ର କରାଯାଇଛ।ି

ବପାଡ଼ବିହାଇ ମହଳିାଙ୍ ମକୃତକୁ ୟୁ �ଉପଖଣ୍ଡବାେରୀଙ୍କ ଦରୀର୍ ଦନିର ଦାବ ିପରୂଣ ସହୋ

ୋଦାମପାହାଡ଼-ବକନ୍କୁଝର ବରଳ ୋଇନ ଅନ୍ମି ସବଭଣ୍ ପାଇଁ ଅରଣ୍ ମଞ୍କୁର

ବାରପିଦା, ୧୦ା୧୨(ସମସି): ବାରପିଦା 
କବଲଜ ଇନବଡାର ଷ୍ଟାଡମି�ଠାବର 
ମ�ରୂରଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ବଚସ ଆବସାସଏିସନ 
ଆନୁକୂଲ୍ୟବର ଏକ ଓବପନ ବଚସ 
ଟୁର୍ା୍ବମଣ୍ଟ ଆବ�ାଜତି ବହାଇଛ।ି 
ଆବସାସଏିସନର ସରାପତ ି ସରି୍ଦାଥ୍ 
ମହାନ୍ଙି୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାବର ଅନୁଷ୍ତି 
ଉଦୋଟନୀ ଉତ୍ବବର ବାରପିଦା 

ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟାଳ�ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାବଜଶ 
ଷଡଙ୍ଗୀ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଓ ବାରପିଦା ଡଗି୍ରୀ 
କବଲଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ପ୍ରବବାଧ କୁମାର 
ବଦ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ରାବବ ବଯାଗବଦଇ 
ବଚସ ବଖଳ ଶରୁାରମ୍ଭ କରଥିିବଲ। ସରା 
ଆରମ୍ଭବର ଆବସାସଏିସନର ସମ୍ପାଦକ 
ଅନନ୍ ନାରା�ଣ ମଶି୍ ସ୍ାଗତ ବକ୍ତବ୍ୟ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିବଲ। ଏହ ି ଟୁର୍୍ାବମଣ୍ଟବର 
ମ�ରୂରଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ସବମତ ଅନ୍ୟ ଜଲି୍ାକୁ 
ମଶିାଇ ସବ୍ବମାଟବର ୮୦ଜଣ ବଖଳାଳ ି
ରାଗ ବନଇଛନ୍।ି ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୦ଜଣ 
ଆନ୍ଜା୍ତକି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ ବଖଳାଳୀ 

ରହଛିନ୍।ି ବଖଳର ଟପସଡି ରାବବ ଓଡ଼ଶିା 
ତଥା ପଶ୍ମିବଙ୍ଗର ପବୂତ୍ନ ଚାମ୍ପଅନ 
ବଦବାଶଷି ଚକ୍ରବର୍୍ୀ ୧ ନମ୍ୱର ବବାଡ୍ବର 
ବଖଳ ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ସବ୍କନଷି୍ 
ବଖଳାଳ ିରାବବ ୬ବଷ୍ର ବଖଳାଳ ିବଲୌକକି 
ସରୁାଟ ମହାନ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର ିଆକଷ୍ଣର 
ବକନ୍ଦ୍ରବନୁି୍ ସାଜଛିନ୍।ି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡବର 
ସମସ୍ତ ଆନ୍ଜା୍ତକି ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ ବଖଳାଳ ି

ବଜି� ଲାର କରଥିିବା 
ବବବଳ ଦ୍ତିୀ� 
ରାଉଣ୍ଡବର ବରବଟଡ 
ବଖଳାଳ ି ନବିରାଜ 
ବଲାଚନ ଦାସଙୁ୍କ 
ଅଣବରବଟଡ ବଖଳାଳ ି
ଅଜ୍ୁନ ବାରକି ପରାସ୍ତ 
କର ି ବଡ ଧରଣର 
ବପିଯ୍୍ୟ� ସଷୃ୍ଟ ି
କରଛିନ୍।ି ତନିଦିନି 

ଧର ି ବହବାକୁ ଥିବା ସମଦୁା� ୭ ରାଉଣ୍ଡର 
ଏହ ି ବଖଳକୁ ଆନ୍ଜା୍ତକି ଆରବଟିର 
ରବବଶ ମହାନ୍ ମଖୁ୍ୟ ଆରବଟିର ରାବବ 
ପରଚିାଳନା କରଛିନ୍।ି ତାଙ୍କ ସହବଯାଗୀ 
ଆରବଟିର ରାବବ କାମ କରୁଛନ୍ ି ସରି୍ଦାଥ୍ 
ମହାନ୍।ି ଆନନ୍ କୁମାର ସାହୁ, ଆକାଶଦୀପ 
ସାହୁ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମହାନ୍, ସତ୍ୟରେତ 
ରେହ୍ା, ଦବି୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍, କ୍ରୀଡା 
ଶକି୍ଷକ ତାପସ କୁମାର ସାମଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
ବଖଳାଳମିାବନ ଟୁର୍୍ାବମଣ୍ଟକୁ ସେଳତାର 
ସହ ଆବ�ାଜନ କରବିାବର ପ୍ରମଖୁ ରୂମକିା 
ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି

ଓବପନ ବଚସ୍  ଟକୁ ର୍ଣ୍ାବମଣ୍ଟ ଉଦ୍ ଘାଟତି

୧୨ବର ପାେଣ୍ାବମଣ୍ଟ ବଘରେିା ପାଇଁ ଦଲି୍ୀ ଗସ୍ତ
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ବାଲେଶ୍ୱର,୧୦ା୧୨(ସମସି)

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ଆି ଚଳଚ୍ତି୍ର ‘ଦରନ’ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ନିଂି ରଭୁ ିଏକ୍ସ 
ହଲ୍ ଲର କରାଯାଇଛ।ି ଡଲିସର୍ୱର ୧୦ରୁ ୧୩ ତାରଖି ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ତ 
ଏହ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ନିଂି ହଲ୍ ଲର ରହବି। ର୍ୟାଲେରଆି ନରିାକରଣ 
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରର ଉପଲର ନରିମିତ ଚଳଚ୍ତି୍ର ‘ଦରନ’ ନରିମିତ। 

ରାେକାନଗରିରି ଦୁଗ୍ମର ଅଞ୍ଚଳଲର ସ୍ୱାସ୍୍ୟଲସବା ପାଇଁ 
ଜଲଣ ଯବୁ ଡାକ୍ତର ରାନବକିତାର ଲଯଉ ଁନୂଆ ଉଦାହରଣ 
ସଷୃ୍ ିକରଛିନ୍ତ ିତାହା ଏହ ିଚଳଚ୍ତି୍ରର ବଷିୟବସୁ୍। ଏରତିକି ି
ସରଲସ୍ ଏକାଠ ିଲହାଇ ଏକ ବଡ୍  ଲରାଗକୁ ଦରନ୍  କରୁଛନ୍ତ ି
ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବଭିାଗ ସହ ସରସ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀରାନଙ୍କ 
ରଧ୍ୟଲର ଲସବା ରଲନାଭାବକୁ ଆହୁର ି ରଜବୁତ୍  କରବିା 

ଦଗିଲର ଏହା ପ୍ରଭାବତି କରବି। ଏଥିସହ ଏକ ସସୁ୍ ଓ 
ସଲଚତନ ସାରାଜର ବକିାଶ ପାଇ ଁ ସରକାରଙ୍କ ସରସ୍ 
ବଭିାଗ ସରନ୍ୱୟ ରଖି କାର କରପିାରବି। ଲତଣ ୁ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ନଲିଦ୍୍ମଶ କ୍ରଲର ୪ ଦନି ପାଇ ଁବାଲେଶ୍ୱରର ରଭୁ ି
ଏକ୍ସ ହଲ୍  ବୁକ୍  କରାଯାଇଛ।ି ଲଯଉଠଁ ି ପଯ୍ମ୍ୟାୟକ୍ରଲର ସବୁ 
କର୍ମଚାରୀ ଦରନ ଚଳଚ୍ତି୍ର ଲଦଖିଲବ’ ଲବାେ ି ଜଲି୍ାପାଳ 
ଦତ୍ାଲତ୍ରୟ ଭାଉସାଲହବ ଶଲିଦେ କହଛିନ୍ତ।ି ଶନବିାରଠାରୁ 
ଆସନ୍ତା ରଙ୍ଗଳବାର ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ରଭୁ ିଏକ୍ସ 

ସଲିନରା ହଲ୍ କୁ ଜଲି୍ାପାଳ ୧୦ରୁ ୧୩ ତାରଖି ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ତ ବୁକ୍  
କରଛିନ୍ତ।ି ବାଲେଶ୍ୱର ଡଏିଚଏଚର ନ୍ୟାସନାେ ଲଭକ୍ଟର 
ଲବାନ୍ମ ଡଜିଜି୍  କଲଟ୍କ୍ାେ ଲପ୍ରାଗ୍ାର ଲଜଡ୍ ଏସ୍ ଏସ ପକ୍ଷରୁ 
ଦରନ ଚଳଚ୍ତି୍ର ଲପେଶାେ ସ୍କ୍ନିଂି ହଲ୍ ଲର କରାଯାଇଛ।ି 
ଲତଲବ ଶନବିାର ଦନି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୫ଟା ପଡୁଥିବା ଲସା 
ଲର ଦରନ ଲଦଖିବା ପାଇଁ କଲେଲକ୍ଟାଲରଟ୍ ଲର କଲେକ୍ଟର, 
ଏଡଏିମ୍  (ଲଜଲନରାେ), ଉପଜଲି୍ାପାଳ, ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ 
ରଶି ି ୫୦ଜଣ, ଫକୀରଲରାହନ ଲରଡକିାେ କଲେଜ ଓ 

ହସପଟିାେର ଡନି୍ , ପ୍ରନି୍ପିାେ, ଲରଜଷି୍ଟାର କମ୍  ଏଓ, 
ଡଏିଚ୍ ଏଚର ସଡିଏିର ଆଣ୍ଡ ପଏିଚଓ-୧, ଡଗପଏିଚଓ, 
ଡଏିରଓ ଏରଏସ୍ , ଏଡପିଏିଚଓ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ସହ 
ଲରଡକିାେ କଲେଜର ୫୦ ଜଣ ଡାକ୍ତର, ସଡିଏିରଓ 
ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରଧ୍ୟଲର ରନିଲିଷ୍ରଆିେ ଷ୍ାଫ୍  
୧୦ଜଣ ଓ ଡଭିଡି ି ଷ୍ାଫ୍  ୨୬ ଜଣ ଏବଂ ଏନ୍ ଏଚଏର 
ୟନୁଟି୍ ର ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ ର୍ୟାଲନଜର ୨୦ଜଣ ଦରନ 
ଚଳଚ୍ତି୍ର ଲଦଖିଛନ୍ତ।ି ପ୍ରଥର ଦନିଲର ସରଦୁାୟ ୧୬୭ 
ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଦରନ ଲଦଖିଛନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟ ତନି ି ଦନି ରଧ୍ୟ 
୧୬୭ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଦରନ ଲଦଖିଲବ। ବ୍ଲକସ୍ରର 
ସରସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସହ ଆଶାକର୍ମୀ, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀ 
ପ୍ରରଖୁ ସଲିନରା ଲଦଖିଲବ। ସଚୂନାଲଯାଗ୍ୟ, ବାଲେଶ୍ୱର 
ରଭୁ ି ଏକ୍ସ ସଲିନରା ହଲ୍ ଲର ପ୍ରଥର ଥର ଏକ ଚଳଚ୍ତି୍ର 
ଦୀର୍ମଦନି ରହଛି।ି ନଲଭର୍ୱର ୪ ତାରଖିରୁ ପଡ଼ଥିିବା 
ଦରନ ଆସନ୍ତା ଗରୁୁବାର ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ତ ରହବି। ପବୂ୍ମରୁ ଯାହା 
ବ ି ଓଡ଼ଆି ଚଳଚ୍ତି୍ର ପଡୁଥିୋ ତାହା ହେଲର ପ୍ରାୟ 
୨୦ରୁ୨୫ ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିୋ ଲହଲେ ଦରନ ଏକପ୍ରକାର 
ଲରକଡ୍ମ କରଛି।ି ଏହା ପବୂ୍ମରୁ ଏକ ସଲିନରା ଆର ହଲ୍ ଲର 
ପଡ଼ଥିିୋ। ରାତ୍ର ବଲିଶଷ ଲୋକ ନ ଲଦଖିବା ସହ ୋଭ 
ରଧ୍ୟ ଲହାଇ ନ ଥିୋ। ତଥାପ ିଦରନ ଚଳଚ୍ତି୍ର ରାଧ୍ୟରଲର 
ପ୍ରାୟ ୭ େକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଲହାଇଛ’ି ଲବାେ ି ହଲ୍  
ର୍ୟାଲନଜର ପଶୁ୍ମରାର ଲଦ କହଛିନ୍ତ।ି

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୦ା୧୨(ସମସି)

ବାଲେଶ୍ୱର ସହରଲର ବୁେୁଛ ି କଳା ଲରାଡା। ଏହ ି କଳା 
ଲରାଡା ଲକବଳ ସହରଲର ବୁେୁଛ ି ତାହା ନୁହ ଁ ବରଂ 
ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟର ରାଧ୍ୟର ପାେଟଯିାଇଛ।ି ସହର 
ଭତିଲର କଳା ରଙ୍ଗ ଲରାଡାଲର ବସ ି ଲୋଲକ ତଥା 
ବଲିଶଷ କର ି ଲଛାଟ ପେିାରାଲନ ବସ ି ରଜା ଲନଉଛନ୍ତ।ି 
ଲସଥିପାଇ ଁ ଅଲନକ ସରୟଲର କଳା ଲରାଡା ସହରଲର 
ବୁେୁଥିବାର ଲଦଖିବାକୁ ରଳୁିଛ।ି ୟପୁରୁି କଛି ି ଯବୁକ 
ବାଲେଶ୍ୱର ଆସ ି ଲରାଡ଼ାଶାଳ କରଛିନ୍ତ।ି ଲଯଉଠଁାଲର 
କଳା ସହ ଧଳା ଲରାଡ଼ା ରଧ୍ୟ ରହଛି।ି ଲସଠାଲର 
ଲରାଡାକୁ ରଖିବା ସହ ଖାଇବାକୁ ରଧ୍ୟ ଦଆିଯାଉଛ।ି 
କଳା ଲରାଡ଼ା ସହରକୁ ଆସଥୁିବା ଲବଲଳ ଧଳାରଙ୍ଗର 
ଲରାଡାର ବାହାରର ରାନଙ୍କଲର ବର ଯବିାପାଇ ଁକାଯ୍ମ୍ୟଲର 

ୋଗଛୁ।ି ସଚୂନାଲଯାଗ୍ୟ, ଲରାଡାଲର ବସବିା ଅଧିକାଂଶ 
ଲୋକଙୁ୍କ ପସଦେ। ତାହା ପଣୁ ି ସହର ଭତିଲର ଏବଂ ନଜି 
ଅଞ୍ଚଳଲର। ୟପୁରୁି ଆସ ି ୫ ଜଣ ଲରାଡା ବ୍ୟବସାୟୀ 
କୁରୁଡ଼ା ନକିଟଲର ରର ଭଡ଼ା ଲନଇ ପ୍ରାୟ ୭ ବଷ୍ମ ଧର ି
ରହୁଆସଛୁନ୍ତ।ି ଲସରାନଙ୍କ ନକିଟଲର ୪ଟ ିକଳା ଲରାଡା 
ରହଥିିବା ଲବଲଳ ୭ଟ ି ଧଳା ଲରାଡ଼ା ରହଛି।ି ଏହ ି
ଲରାଡାକୁ ଲସରାଲନ ବାଲେଶ୍ୱରଲର ଲରାଜଗାରର ରାଧ୍ୟର 

କରଛିନ୍ତ।ି ଲସଥିରୁ ଯାହା ଲରାଜଗାର ଲହଉଛ ି ଲସଥିଲର 
ନଲିଜ ରହବିା ସହ ଲରାଡାରାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତ।ି ଲତଲବ 
କଳା ଲରାଡା ଲୋକଙୁ୍କ ବୁଲେଇବା ପାଇ ଁ ବ୍ୟବହାର 
ଲହଉଥିବା ଲବଲଳ ଧଳା ଲରାଡା ବାହାରରଲର ଭଡ଼ାଲର 
ୋଗଛୁ।ି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଆସଥୁିବା କଳାଲରାଡାଲର 
କଛି ି ସରୟ ବସ ି ବୁେବିା ପଲର କଏି ୫୦ଟଙ୍କା ତ 
କଏି ଶଲହ ଟଙ୍କା ଲଦଇଥାନ୍ତ।ି ସହରକୁ ସପ୍ାହଲର 
ଦୁଇଥର କଳା ଲରାଡା ଲନଇ ଆସଥିାନ୍ତ।ି ଦୀର୍ମ ବଷ୍ମ ଧର ି
ଲସରାଲନ ବାଲେଶ୍ୱରଲର ନଜିର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଛନ୍ତ।ି 
କଲରାନା ସରୟଲର ଦୁଇବଷ୍ମ ଲସରାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ 
ଲହାଇ ନ ଥିବା ଲବଲଳ ଚଳତି ବଷ୍ମ ଏହ ି ବ୍ୟବସାୟ 
ଠକି୍  ଚାେଥିିବା କହଛିନ୍ତ।ି “ଲରାଡା ବ୍ୟବସାୟୀରାଲନ 
କୁରୁଡାଲର ଭଡ଼ାଲର ରହବିା ସହତି ଲରାଡା ଶାଳା ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରଛିନ୍ତ।ି ବାଲେଶ୍ୱରଲର ଅଧିକାଂଶ ବାହାରରଲର ବର 
ଧଳା ଲରାଡ଼ାଲର ବସ ି ବାହା ଲହବାକୁ ପସଦେ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଲସଥିପାଇ ଁ ବଲିଶଷ କର ି ଏହ ି ବାହାରର ଋତୁଲର ୟପୁରି 
ଧଳା ଲରାଡ଼ାଲର ବର ବସ ି ବାହା ଲହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତ।ି 
ବାହାରର ପାଇ ଁ ଅଡ୍ମର୍  ଲଦଲେ ଦୁଇଟ ି ଧଳା ଲରାଡ଼ା ଓ 
ଲଗାଟଏି ରଥ ଭଡ଼ାଲର ୋଗଥିାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର 
ପାଇ ଁଏହାର ଭଡ଼ା ୨୨ ହଜାର ରହଛି।ି ଲତଲବ ବାହାରର 
ଓ ଲୋକଙୁ୍କ ଲରାଡ଼ାଲର ବୁୋଇବା ବ୍ୟବସାୟ କର ି
ଲସରାନଙ୍କର ଚଳବିା ପାଇ ଁଲରାଜଗାର ଲହବା ସହ ଲରାଡା 
ପାଇ ଁରଧ୍ୟ ଖଚ୍୍ମ ଉଠଯିାଉଛ।ି ପ୍ରତ ିଲରାଡା ପାଇ ଁପ୍ରତଦିନି 
୨ଶହ ଟଙ୍କା ଖଚ୍୍ମ ଲହାଇଥାଏ। ଲରାଡାରାନଙୁ୍କ ଲଚାକଡ଼ 
ଓ କୁଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଲଦଇଥାନ୍ତ।ି ଲତଲବ ଲସରାନଙ୍କର 
ଲରାଡା ବ୍ୟବସାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସହତି କଟକଲର ରଧ୍ୟ 
ରହଛି।ି ବାଲେଶ୍ୱରଲର ଏହ ିବ୍ୟବସାୟ ଭେ ଚାେୁଥିବାରୁ 
ଲସରାଲନ ବାଲେଶ୍ୱରଲର ରହଯିାଇଛନ୍ତ।ି“

ଶଶି ୁପ୍ରତଭିା ଚୟନ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୦ା୧୨(ସମସି): ବାଲେଶ୍ୱର 
ପ୍ରତଭିା ବକିାଶ ଟ୍ରଷ୍ ଦ୍ାରା ଚଳତିରାସ 
୧୭ ଓ ୧୮ ତାରଖିଲର ଲହବାକୁ ଯାଉଥିବା 
ବାଷମିକ ଉତ୍ସବ ଉପେଲକ୍ଷ ଏକ ଶଶି ୁ
ପ୍ରତଭିା ଚୟନ କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରର ଶନବିାର 
ଦନି ଗାନ୍ସି୍ତୃ ି ଭବନଲର ଉଦରାଟତି 
ଲହାଇଯାଇଛ।ି ବଚିାରକରଣ୍ଡଳୀରାନଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଲଯଉଁ ଶଶିରୁାଲନ୍  ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗଲର 
ପ୍ରଥର, ଦ୍ତିୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ାନ ଅଧିକାର 
କରଛିନ୍ତ ି ଲସରାନଙୁ୍କ ଆସନ୍ତା ୧୭ ଓ ୧୮ 
ତାରଖିଲର ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରାଯବି। 
ଟ୍ରଷ୍ର ସଭାପତ ି ହଲରକୃଷ୍ଣ ଦାଶଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱଲର ଅନୁଷ୍ତି ଉଦରାଟନ 
ଉତ୍ସବଲର ଅତଥିିଭାଲବ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ 
ନୀେୁ ରହାପାତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ଲପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା 
ସବତିା ସାହୁ, ବରଷି୍ ସାର୍ୱାଦକି ରଧସୁଦୂନ 
ଦାସ, ଜଲି୍ା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପରୂ୍୍ମଚନ୍ଦ୍ର 
ଲଜନା ଲଯାଗଲଦଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟରାନଙ୍କ 
ରଧ୍ୟଲର ଟ୍ରଷ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଉଲପନ୍ଦ୍ର 
ନାଥ ପାତ୍ର, ଭାବଗ୍ାହୀ ରହାନ୍ତ,ି ଡ. ପଙ୍କଜ 
ଲଜନା, ସଞ୍ୀବ ନାୟକ, କଲିଶାର ଦାସ, 
ସପି୍ରା ରହାପାତ୍ର, େଲର୍ୱାଦର ନାୟକ, ବଦେନା 
ବଶି୍ୱାଳ, ଆଶଷି ସାହୁ, ଲଜ୍ୟାତରି୍ମୟୀ ସାରେ 
ପ୍ରରଖୁ ଲଯାଗଲଦଇଥିଲେ। ଲଶଷଲର 
ଉପସଭାପତ ି ରରନୁାଥ ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଅପ୍ମଣ କରଥିିଲେ। ଏଥିଲର ସଲନ୍ତାଷ 
ଲଦ, ଶଲୁଭଦୁେ ଦାସ, ରାଜକଲିଶାର କର, 
ଅଭଜିତି ଦାସ, ଲଜ୍ୟାତ ିରଞ୍ନ ସାହୁ ପ୍ରରଖୁ 
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରର ପରଚିାଳନା କରଥିିଲେ।

େରକାରୀ କମ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଦମନ’ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ନିଂି

  ୪ ଦନି ପାଇଁ ମଭୁ ିଏକ୍ସ ସନିନମା ହଲ୍  
ବୁକ୍  କନେ ଜଲି୍ାପାଳ
  ପ୍ରଥମ ଦନିନେ ୧୬୭ କମ୍ଯଚାେୀ 
ନଦଖିନେ ଫିେ୍ମ
  ସବୁ ସ୍ାସ୍୍ୟକମ୍ଯୀ ଏବଂ ବେଷି୍ଠ ଅଧିକାେୀ 
ମଧ୍ୟ ନଦଖିନବ ଫିେ୍ମ

ବାହାଘରସର ବଢୁଛ ିସଘାଡ଼ାର ଚାହଦିା

 �ବାସେଶ୍ୱର ସଘାଡା ଶାଳସର 
ରହଛି ି୧୧ଟ ିସଘାଡା
 �ୟପୁରୁି ଆେ ିବାସେଶ୍ୱରସର 
ଦୀଘ୍ମ ବର୍ମ ଧର ିକରୁଛନ୍ ିଏହ ି
ବ୍ୟବୋୟ

ଜଲି୍ା ନାେୀ ସଂଘ ପକ୍ଷେୁ ମାନବାଧିକାେ ଦବିସ

ସଦେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତେୀୟ ବଜି୍ାନନମଳା

ବ ା ଲ େ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୦ ା ୧ ୨ ( ସ ମ ିସ ) : 
ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ସାଉଁ 
ସ୍ତି ଆଞ୍ଚଳକି ସରକାରୀ ଉଚ୍ 
ବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରଲର ବ୍ଲକସ୍ରୀୟ 
ବଜି୍ାନଲରଳା ଅନୁଷ୍ତି ଲହଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ପରଲିପ୍ରକ୍ଷୀଲର ଆଲୟାଜତି 
ସଭାଲର ଏବଇିଓ ରାରଚନ୍ଦ୍ର ଲବଲହରା 
ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିଲେ। ବଦି୍ୟାଳୟର 
ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଚନି୍ମୟୀ ପାତ୍ର ଅତଥିି 
ପରଚିୟ କରବିା ସହତି ରଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ 
କରଥିିଲେ। ଲରରଣୁା ବଧିାୟକ 
ସଧୁାଂଶ ୁ ଲଶଖର ପରଡ଼ିା ଏହ ି
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରଲର ଲଯାଗଲଦଇ ପତାକା 
ଉଲତ୍ାଳନ ପବୂ୍ମକ ବଜି୍ାନଲରଳାର 
ଶଭୁ ଉଦ୍ ରାଟନ କରଥିିଲେ। ରଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିି ଭାଲବ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
ସନୁତିା ଲବଲହରା, ରଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାଲବ 
ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ ବଷୁି୍ଣ ଚରଣ 
ସତୁାର ଅଭଭିାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଏହ ି

ଲରଳାଲର ପ୍ରାୟ ୧୫୦ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପ୍ରଦଶମିତ ଲହଇଥିୋ। ଲତଲବ ସଭାଲର 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଲବ ଏଡଇିଓ 
ଧରଣୀଧର ପାତ୍ର, ଏବଇିଓ ଲରଣବୁାଳା 
ଦାସ ଓ ରଞ୍େୁତା ଆଚାଯ୍ମ୍ୟ, ଲଗଙୁ୍ଗଟ ି
ସରପଞ୍ଚ ଅଞ୍ନ ନାୟକ, ଖାନନଗର 
ସରପଞ୍ଚ ପଷୁ୍ପଶ୍ୀ ରାଉତ, ସରତିସିଭ୍ୟା 
ରଶ୍ମରିାଣୀ ଦାସ ଓ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ 
ସଦସ୍ୟା ବନେତା ଲସଠୀ, ଡକ୍ଟର 
ସଦେୀପ ଖଟୁଆ, ଲରା ସ୍େୁ ଅଭଯିାନର 
ଜଲି୍ା ସଂଲଯାଜକ ଲକୌଶକି ଦାସ ପ୍ରରଖୁ 
ଉପସ୍ତି ରହ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଲପ୍ରାତ୍ସାହନ 
କରବିା ଉଲଦ୍ଶ୍ୟଲର ନଜିନଜିର 
ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଲଶଷଲର 
ସାଉ ଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ ବଦି୍ୟାଳୟର 
ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଲ୍ାଣାଚାଯ୍ମ୍ୟ ପଟ୍ାୟତ 
ଉପସ୍ତି ସରସ୍ ଅତଥିି, ଅଭଭିାବକ, 
ଶକି୍ଷକ, ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ମଣ କରଥିିଲେ।

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ରାଜ୍ୟଲର 
୮ରାସ ତଲଳ ଲପୌରନବି୍ମାଚନ ପଲର 
ନୂତନ କାଉନସେିର ଗଠନ ଲହାଇଥିଲେ 
ବ ି ଉନ୍ନୟନ କାଯ୍ମ୍ୟଲର ଲପୌରପାଳକିାର 
ସ୍ାଣତୁାକୁ ଲନଇ ବାଲେଶ୍ୱର ନଗର 
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟମି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏ ଲନଇ ଆଲୟାଜତି 
ଏକ ସାର୍ୱାଦକି ସମ୍ଳିନୀଲର ବଲିଜପ ି
ନଗର ସଭାପତ ି ଚତି୍ରଞ୍ନ ପଣ୍ଡା, 
କାଉନସେିର ସତ୍ୟଶବି ସଦୁେର ଦାସ, 
ପବୂ୍ମତନ କାଉନସେିର ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାଶ 
ପ୍ରରଖୁ ଲଯାଗଲଦଇ ସାମ୍ପ୍ରତକି ସ୍ତିଲିର 

ଲପୌରପାଳକିାଲର ଉପଜୁଥିିବା ସରସ୍ୟା 
ଓ ତାହାର ନରିାକରଣ ସମ୍କ୍ମଲର 
ଆଲୋଚନା କରଥିିଲେ। ବଲିଜପ ିରଡିଆି 
ସହ ସଂଲଯାଜକ ଅରୂପ ଲଜନା ସାର୍ୱାଦକି 
ସମ୍ଳିନୀର ଆଭରିଖୁ୍ୟ ସମ୍କ୍ମଲର ସଚୂନା 
ଲଦଇଥିଲେ। ଏଥିଲର ଲରାଜାେନି ପାଣ,ି 
ଲଗାରୀ ଦାଶ, ସସ୍ତିା ନାଥ, ପ୍ରତରିା 
ଲବଲହରା, ନରୂିପରା ଦାଶ, ସଚୁସି୍ତିା 
ପଣ୍ଡା ପ୍ରରଖୁ କାଉନସେିରଙ୍କ ସଲରତ 
ସଂଯକୁ୍ତା ରହାପାତ୍ର, କାତ୍ମିକ ନାଥ, 
ବଲିବକାନଦେ ରହାନ୍ତ,ି ଲଶୈଲଳନ୍ଦ୍ର ଦାସ 
ପ୍ରରଖୁ ଲଯାଗଲଦଇଥିଲେ।

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୦ା୧୨(ସମସି): ଜଲି୍ା 
ନାରୀ ସଂର ଓ ଏଆଇଡବ୍ଲ ଲୁସରି ଯବୁ 
ସଂଗଠନ ରଳିତି ସହଲଯାଗଲର 
ଜଲି୍ା ନାରୀ ସଂର ପରସିରଲର 
ଆନ୍ତଜ୍ମାତୀୟ ରାନବାଧିକାର ଦବିସ 
ଏବଂ ରହଳିା ଶଶି ୁ ଅଧିକାର ଉପଲର 
ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ତି 
ଲହାଇଯାଇଛ।ି ସଂରର ସଭାଲନତ୍ରୀ 
ଲଗାପାରୁ୍ ା ରହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲନତୃତ୍ୱଲର 
ଅନୁଷ୍ତି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରଲର ଲସ୍ୱଚ୍ାଲସବୀ, 
ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ତି 
ଥିଲେ। ଏଥିଲର ଜଲି୍ା ସରାଜ ରଙ୍ଗଳ 
ଅଧିକାରୀ କୁନ୍ତଳା ରଲ୍କି ରଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାଲବ ରହଳିାରାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଲହଉଥିବା 
ଅପରାଧ ଓ ବାେ୍ୟବବିାହର ବଭିନି୍ନ 
ଦଗି ଉପଲର ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ ଆଲୋଚନା 
କରଥିିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତଥିିରାନଙ୍କ 
ରଧ୍ୟଲର ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷା ଆଇନ ଉପଲର 
ସରକାରୀ ଓକେି ପ୍ରଣବ ପଣ୍ଡା, 

ରହଳିା ସରୁକ୍ଷା ଆଇନ ଉପଲର 
ସରକାରୀ ଓକେି ଉତ୍ପଳ ରହାନ୍ତ ି
ତଥ୍ୟଭତି୍କି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। 
ସରାଜଲସବୀ ଅଚ୍୍ମନା ନଦେୀ, ସଦର 
ସଡିପିଓି ସଜୁାତା ପଟ୍ନାୟକ, 
ରାବାଧିକାରକର୍ମୀ ସଧୁାକର ଲସଠୀ, 
ଆଶମିତା ତରାଇ ପ୍ରରଖୁ ଅନୁଭୂତରି 
କଥା ରଖିଥିଲେ। ଲଜ୍ୟାସ୍ା ରହାନ୍ତ,ି 
ଉତ୍ରା ଲଦ, ପ୍ରଣତ ି ପଣ୍ଡା ପ୍ରରଖୁ 
ଆଲୋଚନାଲର ଅଂଶଗ୍ହଣ 
କରଥିିଲେ। ଏଆଇଡବ୍ଲ ଲୁସରି ବକି୍ରର 
ବାରକି ରଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରଥିିବା ଲବଲଳ 
ସଂରର ବରଷି୍ ସଦସ୍ୟା ବାସନ୍ତୀ 
ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଲଦଇଥିଲେ। 
ଅନ୍ୟରାନଙ୍କ ରଧ୍ୟଲର ଲହରେତା 
ଦାସ, ଅରୁଦପି୍ା ସ୍ୱାଇଁ, କାଲବରୀ, 
ସଶୁ୍ୀ ସଙ୍ଗତିା ରହାପାତ୍ର, ସାଜଦି 
ହୁଲସନ, ଲଜ୍ୟାତରି୍ମୟୀ ରହାପାତ୍ର 
କାଯ୍ମ୍ୟ ପରଚିାଳନା କରଥିିଲେ।

ସ୍ାଣ ୁପାେଟଛି ିବାସେଶ୍ୱର ସପୌରପାଳକିା

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୦ା୧୨(ସମସି): ଜଲି୍ା ଏବଂ 
ଲଦୌରାଜଜ୍  ତଥା ଜଲି୍ା ଆଇନଲସବା 
ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ 
ନଲିଦ୍୍ମଶକ୍ରଲର ଜଲି୍ା ଆଇନଲସବା 
ପ୍ରାଧିକରଣ ଇଟ୍ରନ୍ୟାସନାେ ଜଷ୍ସି 
ରଶିନ୍ , ଇଣ୍ଡଆି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଲୁ୍  ଅଫ୍  
ଇଞ୍ନିୟିରଂିର ରଳିତି ସହଭାଗତିାଲର ବଶି୍ୱ 
ରାନବାଧିକାର ଦବିସ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଲୁ୍  ଅଫ୍  
ଇଂଜନିୟିରଂି, ଚୂନଭାଟ ି ପରସିରଲର ପାଳତି 
ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ିଅବସରଲର ଆଲୟାଜତି 
ଲହାଇଥିବା ଆଇନ ସଲଚତନତା ଶବିରିଲର 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଏବଂ ଲଦୌରାଜଜ୍  ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଜଜ୍  ଲପାଲକ୍ସା, ବାଲେଶ୍ୱର ରଞ୍ନ ସତୁାର 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଲେ। ଅନ୍ୟରାନଙ୍କ ରଧ୍ୟଲର 
ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ସ୍ାୟୀ ଏବଂ ନରିନ୍ତର 
ଲୋକ ଅଦାେତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚନି୍ତାରଣ ି ପଣ୍ଡା, 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଏବଂ ଲଦୌରାଜଜ୍ , ବାଲେଶ୍ୱର 
ସଞ୍ୀବ ରଞ୍ନ ସାରନ୍ତ, ଜଲି୍ା ଆଇନଲସବା 
ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚବି ପ୍ରୟି ରଞ୍ନ ଓଝା, 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ନେୁି ରହାପାତ୍ର, 
ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଲୁ୍  ଅଫ୍  ଇଂଜନିୟିରଂିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
କରୁଣାକର ରହାଳକି ଲଯାଗଦାନ କର ି
ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଲେ। ଲଶଷଲର ଜଲି୍ା 
ଆଇନଲସବା ପ୍ରାଧିକରଣର ପ୍ୟାଲନେ େୟର 
ସଲତ୍ୟନ୍ଦ୍ର ଉରାଶଙ୍କର ରାଉତ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଅପ୍ମଣ କରଥିିଲେ।

ଜଲି୍ା ଆଇନନସବା ପ୍ରାଧିକେଣ 
ଆନୁକୂେ୍ୟନେ ବଶି୍ୱ ମାନବାଧିକାେ ଦବିସ



ଡବିରି ିନଅିାଁରର ର�ାଡ଼ ି
ର�ାଇଥିବା ମ�ଳିା ମତୃ

ତୁରୁମଙୁ୍ଗା, ୧୦ଗା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ପଲାଟଣଲା ବ୍ଲେ 
ଟଲାଙ୍ଗରପଡ଼ଲା ପଞ୍ଲାୟତ ଅଙ୍ଦୁରଲା ଗ୍ଲାମକର ଗତ ବଦୁ ଧବଲାର ବଳିମ୍ତି 
ରଲାତକିର ଘକର କ�ଲାଇଥିବଲା କବକଳ ଡବିରି ିଆଲଦୁ ଅ ରଦୁ  ନଅିଲା ଁଲଲାଗ ି
ଗ୍ଲାମର ଟଦୁେଦୁଲଦୁ  ମଦୁଣ୍ଲାଙ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦୁକଲଲାଚନଲା ମଦୁଣ୍ଲା(୩୩) ଗଦୁରଦୁତର 
କ�ଲାଇ େଟେ ବଡ଼ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲା ସ୍ଲାନଲାନ୍ତର କ�ଲାଇଥିକଲ। 
କତକବ େଟେ ବଡଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲାକର ଚେିତି୍ତି କ�ଉଥିବଲା 
କବକଳ �ନବିଲାର ସଦୁକଲଲାଚନଲାଙ୍ ମତୃଦୁ ୟୁ ଘଟଥିିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ବଜି୍ାନରମଳାରର 
୯୮ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ 

ରଗାସଗ�ଗାବନି୍ଦପରୁ,୧୦ଗା୧୨(ସମସି): ରଲାସକଗଲାବନି୍ପଦୁର 
ବ୍ଲେ ଅମରଦଲା ସରେଲାର୍ରୀ ଉ .ପ୍ଲା . ପ୍ଲାଥମେି ବଦିୟୁଲାଳୟକର 
ବ୍ଲେସ୍ତର୍ରୀୟ ବଜି୍ଲାନକମଳଲା ଅନଦୁଷ୍ତି କ�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି ବ୍ଲେ 
�କି୍ଲା ଅଧିେଲାର୍ରୀ ଛତ�ି ଚନ୍ଦ୍ର ମ�ଲାପଲାତ୍ର କମଳଲାେଦୁ ଉଦ୍ ଘଲାଟନ 
େରଥିିକଲ। ବଚିଲାରେ ମଣ୍ଳ୍ରୀ ଭଲାକବ ସଦୁଦ�୍ଶନ ପଣ୍ଲା ଏବଂ 
କେ�ବ ଚନ୍ଦ୍ର ସଲା�ଦୁ  କଯଲାଗ କଦଇଥିକଲ। ବ୍ଲେର ବଭିନି୍ନ 
ବଦିୟୁଲାଳୟରଦୁ  େଦୁନ ି କବୈଜ୍ଲାନେିମଲାକନ ବଭିନି୍ନ ବଭିନି୍ନ ପ୍େଲାରର 
ପ୍େଳ୍ପ ଆଣଥିିକଲ। ଏ� ିବଜି୍ଲାନ କମଳଲାକର କମଲାଟ ୯୮ ପ୍େଳ୍ପ 
ପ୍ଦ�ଶିତ କ�ଲାଇଥିଲଲା। ଆଜରି ଏ� ି ବଜି୍ଲାନ କମଳଲାକର େଦୁନ ି
େଦୁନ ିଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ର୍ରୀମଲାନଙ୍ ମନ ଭତିକର କବୈଜ୍ଲାନେି ଚନି୍ତଲାଧଲାରଲାର 
ଉକରେେ ପଲାଇଁ କପ୍ରଣଲା ଥିଲଲା। ଏ� ିଉପଲକକ୍ ବଭିନି୍ନ ପ୍େଲାର 
ପ୍ତକିଯଲାଗତିଲା ଯଥଲା ସଲାଧଲାରଣ ଜ୍ଲାନ, ପ୍ବନ୍ଧ ଓ ବତିେ୍ଶ ଇତୟୁଲାଦ ି
ଅନଦୁଷ୍ତି କ�ଲାଇଥିଲଲା ଓ େୃତ୍ରୀ ପ୍ତକିଯଲାଗ୍ରୀଙ୍ଦୁ  ଏେ ସଲାଧଲାରଣ 
ସଭଲାକର ପଦୁରସ୍ତୃ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା।

ବରିେଡରି ବେିୟ ଉତ୍ସବ; 
ଆତସବାେରିର କମ୍ଲିା ବୋର

ବଗି�ଗାଇ,୧୦।୧୨(ସମସି): ପଦ୍ମପଦୁର ଉପନବି୍ଶଲାଚନର 
ଫଳଲାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍ଦୁ  ଚମେଲାଇ କଦଇଛ।ି ବକିଜଡରି ଦଳ୍ରୀୟ 
ପ୍ଲାଥ ଶିନ୍ରୀ ବର୍ଶଲା ସଂି ବର�ିଲା କରେଡ୍ଶ ସଂଖୟୁେ ୪୨,୬୭୯ 
କଭଲାଟ ବୟୁବଧଲାନକର ନଜିର ପ୍ତଦି୍ୱନ୍ଦ୍ରୀଙ୍ଠଲାରଦୁ  ଜତିବିଲା ପକର 
ସମଗ୍ ବକିଜଡ ିଦଳକର ଖଦୁସରି ଲ�ର୍ରୀ କଖଳଯିଲାଇଛ।ି କତକବ 
ବକିଜଡରି ଏ� ି ବୃ�ତ ବଜିୟକର ଦଳ୍ରୀୟ େମ୍ଶ୍ରୀମଲାକନ ବଜିୟ 
ଉତ୍ବ ପଲାଳନ େରଛିନ୍ତ।ି ଯଦୁବ େମ୍ଶ୍ରୀଙ୍ ପକ୍ରଦୁ  ବକି�ଲାଇଠଲାକର 
ବଜିୟ ଉତ୍ବ େରଲାଯଲାଇଛ।ି ଯଦୁବ େମ୍ଶ୍ରୀମଲାକନ ଆଜ ି ସନ୍ଧୟୁଲା 
ସମୟକର ବକି�ଲାଇ ବ୍ଲେ ଛେ, ବ୍ରୀର୍ରୀିସ୍ଶଲା ମଦୁଣ୍ଲା ଛେକର ବଲାଣ 
ଫଦୁଟଲାଇବଲା ସ�ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟକର ମଠିଲା ବଲାଣ୍ ିବଜିୟ ଉତ୍ବ 
ମନଲାଇଛନ୍ତ।ି ବ୍ଲେର ଯଦୁବକନତଲା କ୍୍ରୀରଦ େଦୁମଲାର ନନ୍ଙ୍ 
କନତୃତ୍ୱକର ବ୍ଲେ ବକିଜଡ ି ସଭଲାପତ ି ଫଲାଗଦୁରଲାମ ମଲାଣ୍ଶି, ଯଦୁବ 
କନତଲା ସଦୁନ୍ରୀଲ ମ�ଲାପଲାତ୍ର, ବଜିଦୁ  ଛଲାତ୍ର ଜନତଲା ଦଳର ବକି�ଲାଇ 
ବ୍ଲେ େଲାଯ୍ଶୟୁେଲାର୍ରୀ ସଭଲାପତ ିମଦୁକେ� ପଲାତ୍ର, ବଜିଦୁ  ଛଲାତ୍ର ଜନତଲା 
ଦଳର ଜଲି୍ଲା ସମ୍ଲାଦେ କଦବକଜୟୁଲାତ ିନଲାଏେ, ରବ୍ରୀନ୍ଦ୍ର ମ�ଲାନ୍ତ, 
ଭଞ୍ଜ ମଲା�ଲାଲ,ି ବଜିଦୁ  ମଲା�ଲାଲ,ି ଉଦୟ କବକ�ରଲା, ଅବଦଦୁ ଲ 
େଲାଲଲାମ ସକମତ ବକିଜଡରି ବ�ଦୁ ଯଦୁବ େମ୍ଶ୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

େଗଦୀର୍ ଘରଡ଼ଇ େଲି୍ା ର୍ରି୍ ୁ
ମଙ୍ଗଳ କମଟି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମରନାନୀତ
ବଗାରପିଦଗା, ୧୦।୧୨(ସମସି): 
ମ�ଳିଲା ଓ ��ିଦୁ ବେିଲା� 
ବଭିଲାଗ ପକ୍ରଦୁ  ��ିଦୁ ମଙ୍ଗଳ 
େମଟି ି ଅଧ୍ୟକ୍ ଓ ସଦସୟୁ 
ସଦସୟୁଙ୍ ନଲାମ କଘଲାରଣଲା 
େରଲାଯଲାଇଛ।ି ଜଗଦ୍ରୀ� ଚନ୍ଦ୍ର 
ଘକଡ଼ଇଙ୍ଦୁ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା 
��ିଦୁ ମଙ୍ଗଳ େମଟିରି ଅଧ୍ୟକ୍ 
ଭଲାକବ ନଯିଦୁକ୍ତ େରଲାଯଲାଇଛ।ି 
ଦପିଲାଳ୍ରୀ ଓତଲା, ଯଦଦୁମଣ ି
ମ�ଲାନ୍ତ, ମନକମଲା�ନ 
ପ୍ଧଲାନ ଓ ଆରତ୍ରୀରଲାଣ୍ରୀ ପଣ୍ଲା ଏ�ଲାର ସଦସୟୁ/ସଦସୟୁଲା ଭଲାକବ 
ମକନଲାନ୍ରୀତ କ�ଲାଇଛନ୍ତ ିକବଲାଲ ିବଭିଲାଗ ପକ୍ରଦୁ  ଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି

ବଗାଙ୍ରିଗିପଗାଷ,ି୧୦ଗା୧୨ (ସମସି)

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ବଲାଙ୍ଗରିକିପଲାର ି
ଅଞ୍ଳ କଦଇ ଯଲାଇଥିବଲା ୪୯ ନଂ 
ଜଲାତ୍ରୀୟ ରଲାଜପଥର ଘଲାଟ ି ରଲାସ୍ତଲାକର 
ସବଦୁ ର ି ବଲାଟେଦୁ ଜଗ ି କସଠଲାକର 
ଆସ୍ଲାନ ଜମଲାଇଛନ୍ତ ି ମଲା’ ଦ୍ୱଲାର�ଦୁଣ୍ରୀ। 
ବଲାଙ୍ଗରିକିପଲାର ି ବଜଲାର ଠଲାରଦୁ  ମଲାତ୍ର ୩ 
େମି ି ଦୂରକର ଏବଂ ବଲାରପିଦଲା ସ�ର 
ଠଲାରଦୁ  ୩୮ େମି ିପଶ୍ମି ଓ ବଲାମନଘଲାଟ୍ରୀ 
ସଦର ମ�େଦୁମଲାର ରଲାଇରଙ୍ଗପଦୁର ସ�ର 
ଠଲାରଦୁ  ଠେି ପବୂ୍ଶ ଦଗିନ୍ତର ଅନ୍ତମି ସ୍ରୀମଲାର 
ମନକଲଲାଭଲା ଦୃ�ୟୁରଲାଜ ି ଥିବଲା ଘଲାଟକିର 
ଅବସ୍ତି ଏ� ି �କ୍ତପି୍ରୀଠ। େଲା� ିଁ କେଉଁ 

ଆଦମି େଲାଳରଦୁ  ପଜୂଲା ପଲାଇ ଆସଦୁଛନ୍ତ ି
କ�ୈଳଜଲା ମଲା’ ବନଦଦୁ ଗ୍ଶଲା। ଉଭୟ ସଦର 
ମ�େଦୁମଲାର ଦ୍ୱଲାରକଦ�କର ପଜୂଲା 
ପଲାଉଥିବଲା କ�ତଦୁ  ମଲା’ ବନଦଦୁ ଗ୍ଶଲାଙ୍ର 
ନଲାଁ ଦ୍ୱଲାର�ଦୁଣ୍ରୀ କ�ଲାଇଛ।ି ବ୍ଲାହ୍ମଣ ବନିଲା, 
କଦ�ଦୁର୍ରୀଙ୍ ଦ୍ୱଲାରଲା ମଲା’ ଦ୍ୱଲାର�ଦୁଣ୍ରୀଙ୍ 
ପଜୂଲାର୍୍ଶନଲା କ�ଲାଇଥଲାଏ। ଏଠଲାକର ପଜୂଲା 
ଦଲାୟତି୍ୱକର ଦଦୁ ଇ ଭଲାଇ ବଧିଲାନ ଦଲାସ ଓ 
ଗଦୁରଦୁ ପ୍ସଲାଦ ଦଲାସ ର� ି ନଷି୍ଲାର ସ�ତି 
ମଲା’ଙ୍ଦୁ  ଆରଧନଲା େରଦୁ ଛନ୍ତ।ି ଭକ୍ତ 
ଓ ଭକ୍ତରି ଅପବୂ୍ଶ ମଳିନ ଘକଟ ଏ� ି
ପ୍ରୀଠକର। ଦ୍ୱଲାର�ଦୁଣ୍ରୀ ଘଲାଟ ି ରଲାସ୍ତଲାର 
ଚଲାରେିଡ଼କର କଛଲାଟବଡ଼ ମଲାଙ୍ଡ 
ମଲାନଙ୍ର କଖଳେଦୁଦ ଆେୃଷ୍ଟ େକର 

ବଲାକଟଲାଇଙ୍ଦୁ। କସ�ପିର ି ମନକଲଲାଭଲା 
ପ୍ଲାେୃତେି ପରକିବ� ସ�ତି ଆସ୍ଲାନ 
ସ୍ଳ୍ରୀର ପଛ ପକଟ କବଲା�ଯିଲାଉଛ ି
ପଲା�ଲାଡ ି ଝରଣଲା। ଝରଣଲା େୂଳେଦୁ 
ଲଲାଗ ି ର�ଛି ି ଏେ ସଂେ୍ରୀର୍୍ଶନ ମଣ୍ପ। 
ସଂେ୍ରୀର୍୍ଶନ ମଣ୍ପର ଉପର ି ଭଲାଗକର 
କ�ଲାଭଲା ପଲାଉଛନ୍ତ ି ତନି ି ଠଲାେଦୁର 
ଜଗନ୍ନଲାଥ, ସଦୁଭରେଲା ଓ ବଳଭରେ। ପ୍ତୟୁେ 
ବର୍ଶ ମେର ସଂକ୍ଲାନ୍ତକିର ଏଠଲାକର ଏେ 
ସପ୍ଲା� ଧର ି ସଂେ୍ରୀର୍୍ଶନ ସ� କମଳଲା 
ବସଥିଲାଏ। ମଲା’ଙ୍ ଆସ୍ଲାନ ସ୍ଳ୍ରୀର 
ଅନତ ି ଦୂରକର ଥିବଲା ବ�ିଲାଳ ପବ୍ଶତର 
ଆଭୟୁନ୍ତରଣକର ର�ଛି ି ଏେ ଗଦୁପ୍ 
ସଦୁଡଙ୍ଗ ପଥ। ଭକ୍ତ ମଲାକନ ନଜି ନଜି 
ଭକ୍ତ ିଆକରଲାଧନଲାର ପର୍ରୀକ୍ଲା ପଲାଇଁ ଉକ୍ତ 
ସଦୁଡଙ୍ଗ ପଥେଦୁ ଅତକି୍ମ େରନ୍ତ।ି ଏ� ି
ସଦୁଡଙ୍ଗ ପଥେଦୁ ଅତକି୍ମ େକଲ ପକଡ 
ଦ୍ୱତି୍ରୀୟ ବଶି୍ୱଯଦୁଦ୍ଧ ସମୟର ମଲିଟିଲାର୍ରୀ 
ଗଦୁମ୍ଲା। ଅତୟୁନ୍ତ ମନକରଲାମ ପ୍ଲାେୃତେି 
କସୌନ୍ଯ୍ଶୟୁ ପଲାଇଁ ବର୍ଶର ସବଦୁ  ସମୟକର 
ଏଠଲାକର ଭଡି କ�ଉଥିବଲା କବକଳ 
ବଣକଭଲାଜ ି ପଲାଇଁ ଏ�ଲା ପଯ୍ଶୟୁଟେଙ୍ଦୁ  
ଆେୃଷ୍ଟ େରଥିଲାଏ। ବଣକଭଲାଜ ି ପଲାଇଁ 

ଏଠଲାକର ଏେ କଖଲାଲଲା ସ୍ଲାନ ସ�ତି ପଲାଣ ି
ପଲାଇଁ ଏେ େଦୁଅ ଓ କବଲାରଂିର ବୟୁବସ୍ଲା 
େରଲାଯଲାଇଛ।ି 

 �କପିର ିଯବିେ...
ଏ� ି�କ୍ତ ିପ୍ରୀଠେଦୁ ପ�ଞ୍ବିଲା ଅତ ିସ�ଜ। 
୪୯ ଜଲାତ୍ରୀୟ ରଲାଜପଥକର ଅବସ୍ତି 
ଥିବଲା ସ�ତି ରଲାଜୟୁର ରଲାଜଧଲାନ୍ରୀ 
ଭଦୁ ବକନଶ୍ୱର, ସମ୍ଲପଦୁର, ଟଲାଟଲା ପର ି
ସ�ର ଠଲାରଦୁ  ଆରମ୍ଭ େର ି କେଲାଲେତଲା 

ପଯ୍ଶୟୁନ୍ତ ପ୍ତୟୁ� ଏ� ି ବଲାଟ କଦଇ 
ସବ୍ଶଦଲା ଯଲାଏ ବ�ଦୁ ଯଲାତ୍ରବିଲା�୍ରୀ ଯଲାନ। 
ଏ�ଲାବଲାଦ୍  ଭଦୁ ବକନଶ୍ୱର-ବଲାଙ୍ଗରିକିପଲାର ି
ସଦୁପରଫଲାଷ୍ଟ କରେନ କଯଲାକଗ ଆସକିଲ 
ବଜଲାର ଠଲାରଦୁ  ମଲାତ୍ର ୩ େମି ି ଦୂରତଲାେଦୁ 
ଯବିଲା ପଲାଇଁ ସବଦୁ  ସମୟକର ଟୟୁଲାକ୍ ି ଓ 
ଅକଟଲା ଉପଲବ୍ଧ ର�ଥିଲାଏ। ରଲାତ୍ର ିଯଲାପନ 
ପଲାଇଁ ଖଇର୍ରୀ ରକିସଲାଟ୍ଶ ସ� �ମିଳିପିଲାଳ 
ରକିସଲାଟ୍ଶ ନଲାମେ ୨ଟ ି ଲଜଂି ବୟୁବସ୍ଲା 
ମଧ୍ୟ ର�ଛି।ି

 �ଅନ୍ୟାନ୍ ସ୍ୟାନ...
ଉକ୍ତ ସ୍ଲାନକର ର� ି ଅନତ ି ଦୂରକର ଥିବଲା 
�ମିଳିପିଲାଳ କଜୈବମଣ୍ଳ ମଧ୍ୟକର ଅବସ୍ତି 
�ମିଳିପିଲାଳ ଅଭୟଲାରଣୟୁ ସ�ତି ବ୍ଲାହ୍ମଣ 
େଦୁଣ୍, ସଦୁକଲଇପଲାଟ ଡୟୁଲାମ, କନଦଲାମ ଡୟୁଲାମ, 
କମରଦୁମଠ, ବଲାବଲା �ମିକଳଶ୍ୱର ପ୍ରୀଠ ସ� 
ପକି୍ ନେି ପଲାଇ ଁ ବଦୁଢ଼ଲାବଳଙ୍ଗ େୂଳକର 
ଥିବଲା ବ�ଦୁ ଦ�୍ଶନ୍ରୀୟ ସ୍ଲାନର ମନକଲଲାଭଲା 
ଦୃ�ୟୁେଦୁ ଉପକଭଲାଗ େରକି�ବ।

ସଗାରସକଣଗା,୧୦ଗା୧୨(ସମସି)

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ସଲାରସେଣଲା ବ୍ଲେ ଝଲାରକପଲାଖରଆି ସ୍ତି 
ସ୍ରୀମଲାନ୍ତ ମ�ଲାବଦିୟୁଲାଳୟ ସମ୍ଦୁଖକର ଆଜ ି ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ର୍ରୀମଲାକନ 

ଧଲାରଣଲା କଦଇଥିକଲ। ଇଂରଲାଜ୍ରୀ ବରିୟକର ପ୍େଲା�ତି ପର୍ରୀକ୍ଲା 
ଫଳେଦୁ କନଇ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ର୍ରୀ ଅସନ୍ତଦୁଷ୍ଟ କ�ଲାଇ ମ�ଲାବଦିୟୁଲାଳୟ 
ସମ୍ଦୁଖକର ଧଲାରଣଲା କଦଇ ଏ�ଲାର ତଦୁ ରନ୍ତ ସମଲାଧଲାନ ପଲାଇଁ 
ଦଲାବ ି ଜଣଲାଇଛନ୍ତ।ି ମଳିଥିିବଲା ସଚୂନଲା ମଦୁତଲାବେ ଯଦୁକ୍ତ ତନି ି

ଦ୍ୱତି୍ରୀୟ ବର୍ଶର ତୃତ୍ରୀୟ କସମଷି୍ଟଲାର ପର୍ରୀକ୍ଲା ଫଳକର 
ମ�ଲାବଦିୟୁଲାଳୟ ୮୦% ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ର୍ରୀ ଇଂରଲାଜ୍ରୀ ବରିୟକର 
ଅେୃତେଲାଯ୍ଶୟୁ କ�ଲାଇଛନ୍ତ।ି ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ର୍ରୀମଲାନଙ୍ େ�ବିଲା 
ମଦୁତଲାବେ ଉକ୍ତ ପର୍ରୀକ୍ଲାକର ସଲିଲାବସ ବଲା�ଲାରଦୁ  ପ୍�୍ନ ଆସଥିିଲଲା। 
ଏ କନଇ ମ�ଲାବଦିୟୁଲାଳୟର ଅଧ୍ୟଲାପେଙ୍ଦୁ  ପଚଲାରବିଲାରଦୁ  କସ 
ଏେ ଦରଖଲାସ୍ତ କଲଖିବଲାେଦୁ େ� ି �ସ୍ତକ୍ତ କନଇଥିକଲ 
ଏବଂ କଗ୍ସ ନମ୍ର ଦଆିଯବି କବଲାଲ ି େ�ଥିିକଲ। ମଲାତ୍ର 
ପର୍ରୀକ୍ଲା ଫଳ ପ୍େଲା� କ�ବଲା ପକର କେୌଣସ ି କଗ୍ସନମ୍ର 
ଦଆିଯଲାଇନଲା� ିଁ। ଏ� ି ଘଟଣଲାେଦୁ କନଇ ଅକନେ ଛଲାତ୍ରମଲାକନ 
ମ�ଲାବଦିୟୁଲାଳୟ କଗଟ ବନ୍ େର ି ଧଲାରଣଲାକର ବସ ି ବଭିନି୍ନ 
କସ୍ଲଲାଗଲାନ କଦଇଥିକଲ। ପର୍ରୀକ୍ଲାଥ୍ଶ୍ରୀଙ୍ଦୁ  କଗ୍ସ ନମର୍ କଦଇ 
ପଲାସ େରଲାଇବଲାେଦୁ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ର୍ରୀମଲାକନ େଦୁଳପତଙି୍ ନେିଟକର 
ଦଲାବ ିେରଛିନ୍ତ।ି ଏ ବଲାବଦକର ଉର୍ର ଓଡ଼�ିଲା ବଶି୍ୱବଦିୟୁଲାଳୟ 
େଦୁଳପତ,ି ଜଲି୍ଲାପଲାଳ, ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍ ନମିକନ୍ତ ଭଲାରପ୍ଲାପ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଙ୍ ଜରଆିକର ଏେ ଦଲାବପିତ୍ର କଦବଲା ସ�ତି 
ଥଲାନଲାଧିେଲାର୍ରୀଙ୍ଦୁ  ଲଖିିତଭଲାକବ ଜଣଲାଇଛନ୍ତ।ି

�ରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ରନଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା
ବ ଗା ଙ୍ି ର ିଗ ପ ଗା ଷ ି , ୧ ୦ ଗା ୧ ୨ ( ସ ମ ିସ ) : 
ବଲାଙ୍ଗରିକିପଲାର ି ଥଲାନଲା ଅଞ୍ଳକର ଗତ 
�ଦୁକ୍ବଲାର ଦଦୁ ଘ୍ଶଟଣଲାକର ନଶି୍ନି୍ତଲା ଗ୍ଲାମ 
ପଞ୍ଲାୟତର ପଥରଖମ ଗ୍ଲାମର କ୍କିରଲାଦ 
ଚନ୍ଦ୍ର ସଲା�ଦୁଙ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦୁମତ ି ସଲା�ଦୁ  (୫୫) 
ଦଦୁ ଘ୍ଶଟଣଲାକର ଆ�ତ କ�ଲାଇଥିକଲ। 
ଆଜ ି ତଲାଙ୍ର ମତୃଦୁ ୟୁ ଘଟଛି।ି ତଲାଙ୍ ଏେ 
େକଣ୍ନର ଭଲାରସଲାମୟୁ �ରଲାଇ ପଛପଟଦୁ  ଧକ୍ଲା 
କଦଇଥିଲଲା। ଫଳକର କସ ଗଦୁରଦୁତର ଆ�ଲାତ 
କ�ଲାଇ ପଡ଼ଥିିକଲ। ତଲାଙ୍ଦୁ  ଉଦ୍ଧଲାର େରଲାଯଲାଇ 
ପ୍ଥକମ ବଲାଙ୍ଗରିକିପଲାର ି ଏବଂ ପକର 
ବଲାରପିଦଲା ସ୍ଲାନଲାନ୍ତର େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ପଦୁଣ ି
କସଠଲାରଦୁ  େଟେ କନଉଥିବଲାକବକଳ ବଲାଟକର 
ମତୃଦୁ ୟୁ ଘଟଥିିଲଲା। �ବ ବୟୁବକଛେଦ ପକର 
ଗ୍ଲାମେଦୁ ଆଣବିଲା ସମୟକର ଗ୍ଲାମରବଲାସ୍ରୀ 
ଉର୍ୟୁକ୍ତ କ�ଲାଇ �ବେଦୁ ଜଲାତ୍ରୀୟ ରଲାଜପଥେଦୁ 
ଅକବଲାରଧ େରଥିିକଲ। ତଦୁରନ୍ତ ଅଗ୍�ିମ 
ବଭିଲାଗ େଲାଯ୍ଶୟୁଲାଳୟ ଛେ ନେିଟକର ଗଳଲା 
କପଲାଲ ନମି୍ଶଲାଣ ଦଲାବ ି େରଛିନ୍ତ।ି ପକର 
ବଲାଙ୍ଗରିକିପଲାର ିଥଲାନଲା ଅଧିେଲାର୍ରୀ େମଳଲାେଲାନ୍ତ 
ଦଲାସ ଆକନ୍ଲାଳନେଲାର୍ରୀଙ୍ଦୁ  ବଦୁ ଝଲାସଦୁଝଲା 

େରଥିିକଲ ମଧ୍ୟ ବଫିଳ କ�ଲାଇଥିଲଲା। 
ତ�ସଲିଦଲାର ମଲାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ବରିଦୁଆ, ସଦର 
ଏସଡପିଓି ପ୍େଲା� ଟକ୍ଲା, ଝଲାରକପଲାଖର୍ରୀଆ 
ଥଲାନଲା ଅଧିେଲାର୍ରୀ ଫନନି୍ଦ୍ର ଭୂରଣ ନଲାଏେ, 
େଦୁଳଅିଣଲା ଥଲାନଲା ଅଧିେଲାର୍ରୀ ରମଲାେଲାନ୍ତ ନଲାଏେ 
ଓ ଅତରିକି୍ତ ତ�ସଲିଦଲାର ସଲାକ�ବରଲାମ 
ବଲାକସ୍ ଆକଲଲାଚନଲା େର ି ମଧ୍ୟ ବଫିଳ 
କ�ଲାଇଥିକଲ। ନଶି୍ନି୍ତଲା ସରପଞ୍ �ଦୁକ୍ଲା ସଂି ଏବଂ 

ବଲାଙ୍ଗରିକିପଲାର ିସର୍  ସଦୁନମିଣ୍ରୀ ସଂି ପ�ଞ୍ ିଏେ 
ଦଲାବ ିପତ୍ର ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଏବଂ ଜଲାତ୍ରୀୟ ରଲାଜପଥ 
ପଡିଙି୍ ଉକଦେ�ୟୁକର ବଲାଙ୍ଗରିକିପଲାର ି
ତ�ସଲିଦଲାର ଶ୍୍ରୀ ବରିଦୁଆଙ୍ଦୁ ପ୍ଦଲାନ 
େରଥିିକଲ। �୍ରୀଘ୍ର ଗଳଲା କପଲାଲ ନମି୍ଶଲାଣ କ�ବ 
କବଲାଲ ି ତ�ସଲିଦଲାରଙ୍ ସ୍ଲାକ୍ର ଥିବଲା ଏେ 
ଲଖିିତ କନଇଥିକଲ। ପକର ଆକନ୍ଲାଳନେଲାର୍ରୀ 
ରଲାସ୍ତଲା ଅବକରଲାଧରଦୁ  �ଟଥିିକଲ।

ଦୁଘ୍ଘଟଣାରର ଆ�ତ ମ�ଳିାଙ୍କ ମତୁୃୟୁ

ଗଳା ର�ାଲ ନମି୍ଘାଣ ଦାବରିର ରାସ୍ତା ଅବରରାଧ

ଘାଟ ିେଗଛିନ୍ ି
ମୟା’ ଦ୍ୟାରଶଣୁୀ

ଗ ଦ ବ କୁ ଣ୍ଡ , ୧ ୦ ଗା ୧ ୨ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଶ୍୍ରୀଦଲାମଚନ୍ଦ୍ରପଦୁର ଗ୍ଲାମପଞ୍ଲାୟତ 
ଜଜଡ଼ ି ଓ ଖଦୁଣ୍ଲା ବ୍ଲେ ଅନ୍ତଗ୍ଶତ 
ବସିପି ଦୁର ଗ୍ଲାମପଞ୍ଲାୟତ ଅଠପଡ଼ଲା 
ଗ୍ଲାମକର ଧଦୁମଧଲାମକର ମଲା’ ମକଣ 
ପଜୂଲା (ଜଲା�ରିଲା ପଜୂଲା) ପଲାଳତି 
କ�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଚଳତି ବର୍ଶ ପ୍ଲାୟ 
ଉଦଳଲା ବ୍ଲେ ଅଧ୍ରୀନକର ଏ� ି
ଗ୍ଲାମକର ପ୍ଥକମ ପଲାରମ୍ରେି 
ର୍ରୀତନିତି ି ଅନଦୁଯଲାୟ୍ରୀ ସେଲାଳ 
୮ଟଲାକର ଗ୍ଲାମକର ସମସ୍ତ 
ଗ୍ଲାମବଲାସ୍ରୀ ଗ୍ଲାମର ମଦୁଖୟୁ ମଲାଝ୍ରୀ 
�ଳଲାମ (ପଜୂେ)ଙ୍ ଗ୍ଲାମକର ଥିବଲା 
ଅନୟୁ ମଦୁଖୟୁଙ୍ ମଧ୍ୟକର ଗକଡ଼ତ, 
ପଲାରଲାନେି, ଭଲଭଲାଇ ପ୍ମଦୁଖଙ୍ 
ଗ�ଣକର ନୂଆ େଦୁଲଲାକର ପଜୂଲା 
ସଲାମଗ୍୍ରୀ ଧର ିଅରଦୁଆ ଚଲାଉଳ, ଧପୂ, 
ସନି୍ଦୁର ଓ ଏେ କଲଲାଟଲାକର ପଲାଣଧିର ି
ଜଲା�ରିଲାସ୍ଳକର ପ�ଞ୍ଥିଲାନ୍ତ।ି 
ପରମ୍ରଲା ଅନଦୁଯଲାୟ୍ରୀ ମଲାଝ୍ରୀ �ଳଲାମ 
ପକର ଦଲାସ୍ରୀ (ରଦୁମ) କ�ଲାଇ 
ଆସଥିିବଲା କଦବ କଦବତଲାମଲାକନ 
ଜଲା�ରିଲାସ୍ଳକର ଧଳଲା ବଦୁଦଲାେଦୁ ବଳ ି
କଦଇଥଲାନ୍ତ।ି ତଲାପକର ବଧିି ବୟୁବସ୍ଲା 
ଅନଦୁଯଲାୟ୍ରୀ ମଲାରଲାଂବଦୁରଦୁ  (ଜଲା�ରିଲା)

ଙ୍ଦୁ ପଜୂଲା େରଥିଲାନ୍ତ ି ଏବଂ ଗ୍ଲାମକର 
ଥିବଲା ଅନୟୁ କଦବତଲା ମଲାନଙ୍ 
ପ୍ରୀଠକର ପଜୂଲା େର ି ପଜୂଲା ସମଲାପ୍ 
େରଲାଯଲାଇଥଲାଏ। ଅପରଲାହ୍ନକର 
ଗ୍ଲାମର ତଥଲା ସମଲାଜର େଲୟୁଲାଣ 
ଉକଦ�ୟୁକର ଜଲା�ରିଲାସ୍ଳକର 
କଦବଲାକଦବ୍ରୀଙ୍ଦୁ ଗ୍ରୀତ ମଲାଧ୍ୟମକର 
ଆ�ଲ୍ାନ େରବିଲା ସ� ଗ୍ରୀତ ନଲାଚର 
ଆକୟଲାଜନ େରଲାଯଲାଇଥଲାଏ। 
କ�ରକର କଦବ୍ରୀ କଦବତଲାମଲାକନ 
ଦଲାସ୍ରୀ (ରଦୁମ) କ�ଲାଇ ମଲାଝ୍ରୀ�ଳଲାମ 
(ମଦୁଖୟୁ ପଜୂେ) କସମଲାନଙ୍ ପଜୂଲାର 
ବଧିି ବୟୁବସ୍ଲା ଠେି ଅଛ ି େ ି ନଲା� ିଁ 
ଓ ଅନୟୁଲାନୟୁ ସଦୁବଧିଲା ଅସଦୁବଧିଲା 
ସମ୍େ୍ଶକର ଦଲାସ୍ରୀମଲାନଙ୍ଠଲାରଦୁ  
ପଚଲାର ି ବଦୁଝ ି ଥଲାଆନ୍ତ।ି ନଲାଚ ଗ୍ରୀତ 

ମଲାମ୍ମକର ଗଲା ଁମଦୁଖୟୁଙ୍ ଘରେଦୁ ଦଲାସ ି
ମଲାନଙ୍ ସ� ଯଲାଇ ପଜୂଲା ଅର୍୍ଶନଲା 
ପଲାଇବଲା ପକର କଦବଲା କଦବ୍ରୀ ମଲାକନ 
ସ୍ଗ୍ଶଲାକରଲା�ଣ ପଲାଇ ଁ ଗ୍ଲାମ ମଦୁଖୟୁ 
ନକିବଦନ େରଥିଲାନ୍ତ।ି ଏ� ି ପଜୂଲା 
ବୟୁବସ୍ଲା ବ�ଦୁ ଆବଲା�ନ େଲାଳରଦୁ  
ଆଦବିଲାସ ି ସଲାନ୍ତଲାଳ ସମ୍ପ୍ରଦଲାୟର 
କଲଲାେମଲାକନ ପଜୂଲା େର ି ଆସଦୁଥିବଲା 
କବକଳ ଆଜ ି ପଯ୍ଶୟୁନ୍ତ ଏ ବୟୁବସ୍ଲା 
ଚଲାଲଦୁ  ର�ଥିିବଲା ସ� ପବତି୍ରତଲା 
ବଜଲାଇ ରଖିଥିବଲାର ଜଣଲା ପଡ଼ଛି।ି 
ଏଭଳ ି ସଲାନ୍ତଲାଳ ସମ୍ପ୍ରଦଲାୟର 
କଲଲାେମଲାକନ ବଲାରଶିେ ଦଦୁଇକଗଲାଟ ି
ପଜୂଲାର ଆକୟଲାଜନ େରଥିଲାନ୍ତ।ି 
ମ�ଳିଲାପଦୁରର ଏେଲାଠ ି କ�ଲାଇ 
ନଲାଚଗ୍ରୀତର ଆକୟଲାଜନ େରଥିଲାନ୍ତ।ି

େେଡ଼-ିଆଠ�ଡ଼ା ଗ୍ାମରର ମା’ ମରଣ �େୂା 

ଖୁଣ୍ ଗା / କୁ ଆ ମ ର ଗା , ୧ ୦ ଗା ୧ ୨ ( ସ ମ ିସ ) : 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ମଦୁକ୍ତ ି କମଲାର୍୍ଶଲା ସଂଗଠନର 
େପ୍ପିଦଲା ଉପଖଣ୍ େମଟି ିପକ୍ରଦୁ  ଖଦୁଣ୍ଲାଠଲାକର 
ଉପଖଣ୍ସ୍ତର୍ରୀୟ ଏେ ବ�ିଲାଳ ଯଦୁବ ଛଲାତ୍ର 
ସମଲାକବ� ଅନଦୁଷ୍ତି କ�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏଥିକର 
ମଦୁଖୟୁ ଅତଥିି ଭଲାକବ ସଂଗଠନର ଜଲି୍ଲା 
ସଭଲାପତ ି ଧରମରଲାଜ �ଲାସଁଦଲା, ଅନୟୁତମ 
ଅତଥିି ଭଲାକବ ଉପଖଣ୍ ସଭଲାପତ ି ବଦୁଦ୍ଧରିଲାମ 
ମଦୁମଦୁ୍ଶ, ଉପଖଣ୍ ସମ୍ଲାଦେ କଗଲାବନି୍ ମଦୁମଦୁ୍ଶ ପ୍ମଦୁଖ 
କଯଲାଗ କଦଇ ଆଗଲାମ୍ରୀ ଦନିକର ସଂଗଠନ 
ଗ୍ଲାମେଦୁ ଗ୍ଲାମ ଯଲାଇ ଜନସଲାଧଲାରଣଙ୍ 
ନେିଟକର ପ�ଞ୍କିବ କବଲାଲ ି ନଷି୍ପର୍ ି
କନଇଛନ୍ତ।ି କସ�ପିର ି କଦ� ସ୍ଲାଧ୍ରୀନତଲା 
ପ୍ଲାପ୍ରି ୭୬ ବର୍ଶକର ପଦଲାପ୍ଶଣ େରଥିିକଲ 
ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଳବଲାସ୍ରୀ କରଳ ସଦୁବଧିଲାରଦୁ  ବଞ୍ତି 
ର�ଛିନ୍ତ।ି େପ୍ପିଦଲା ଉପଖଣ୍େଦୁ କରଳ 
ସଂକଯଲାଗ ଦଲାବକିର ସଂଗଠନ ପକ୍ରଦୁ  
ରଲାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍ ନେିଟେଦୁ ଏେ ଲକ୍ ଦସ୍ତଖତ 

ସମଳ୍ତି ଦଲାବପିତ୍ର ପ୍ଦଲାନ ପଲାଇ ଁ ପ୍ସ୍ତଲାବ 
ଆଗତ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଏ� ି ଦସ୍ତଖତ 
ଅଭଯିଲାନ ମଲାଧ୍ୟମକର ସଂଗଠନ ପକ୍ରଦୁ  
ପ୍କତୟୁେ ପଞ୍ଲାୟତସ୍ତର କର ଅଭଯିଲାନ ଆରମ୍ଭ 
େରଲାଯବିଲା ପଲାଇ ଁସଦି୍ଧଲାନ୍ତ ଗ୍�ଣ େରଲାଯଲାଇଥିବଲା 
କନତୃଗଣ ସଦୁଚନଲା କଦଇଛନ୍ତ।ି ଆଗଲାମ୍ରୀ 
ଦନିକର ସଂଗଠନ ପକ୍ରଦୁ  ଉପଖଣ୍ ର ପକ୍ରଦୁ  
ଜନସଲାଧଲାରଣଙ୍ ବଭିନି୍ନ ସମସୟୁଲାେଦୁ କନଇ 
ସମଲାଧଲାନ ନମିକନ୍ତ ଆକନ୍ଲାଳନେଦୁ ତ୍ରୀବ୍ତର 
େରଲାଯବି କବଲାଲ ିସଂଗଠନ ମଦୁଖୟୁ ଧରମରଲାଜ 
�ଲାସଁଦଲା ବଭିନି୍ନ ଗଣମଲାଧ୍ୟ ପ୍ତନିଧିିଙ୍ଦୁ ସଚୂନଲା 
କଦଇଥିକଲ। ଏ� ି ସମଲାକବ�କର ଏେ 
�ଜଲାରରଦୁ  ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଶ ଯ ଦୁବ ଛଲାତ୍ର କଯଲାଗ କଦଇଥିକଲ। 
ଅନୟୁମଲାନଙ୍ ମଧ୍ୟକର ଉପଖଣ୍ େମଟି ିପକ୍ରଦୁ  
କଗୌରଲାଙ୍ଗ କସଲାକରନ, ବକଡନ ମଦୁମଦୁ୍ଶ, ସ୍ରୀତଲା 
ଟଦୁଡଦୁ , ସଲାରଥ୍ରୀ େସି୍ ଦୁ, �ବି େସି୍ ଦୁ, ରୂପସ ି
�ଲାସଁଦଲା, ପ୍ରୀତଲାମର୍ ଟଦୁଡଦୁ , ଗଲାନକସ ଟଦୁଡଦୁ  
ପ୍ମଦୁଖ େଲାଯ୍ଶୟୁକ୍ମ ପରଚିଲାଳନଲା େରଥିିକଲ।

ବକି�ଲାଇ/ରଲାଇରଙ୍ଗପଦୁର,୧୦ଲା୧୨(ସମସି): ଓଡ଼�ିଲା 
ତଥଲା ପକଡ଼ଲା�୍ରୀ ରଲାଜୟୁ ଝଲାଡଖଣ୍କର ସଦୁନଲାମ ଅଜ୍ଶନ 
େରଥିିବଲା ରଲାଇରଙ୍ଗପଦୁରର ଆବଲାସେି ବଜି୍ଲାନ େକଲଜ 
କଟକେ୍ନଲାୱଲାଲ୍ଲ୍ଶକର ସମଲାଜକସବ୍ରୀ ଓ ବ�ିଷି୍ଟ ସଲାମ୍ଲାଦେି 
େମ୍ଶକଯଲାଗ୍ରୀ ବଲାବଦୁ ଲଲାଲ୍  ଅଗ୍ୱଲାଲଙ୍ ୨୫ତମ ପଦୁଣୟୁତଥିି 
ପଲାଳତି କ�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏଥିକର ଲବ୍ଧ ପ୍ତଷି୍ତି 
ସଲା�ତିୟିୁେ ତଥଲା ସ୍ତମ୍ଭେଲାର ଲଳତି ମ�ଲାନ୍ତ ସଭଲାପତତି୍ୱ 
େରଥିିକଲ। ନରିକପକ୍ ସମ୍ଲାଦ ପରକିବରଣ େର ି
ବଲାବଦୁ ଲଲାଲ ଅଗ୍ୱଲାଲ ମଦୁକ୍ତ 
ମତବଲାଦ୍  ପ୍ତଷି୍ଲା େରବିଲାକର 
ନଷି୍ଲାପର ସଲାଧେ ଥିକଲ 
କବଲାଲ ି େ�ଥିିକଲ। ମଦୁଖୟୁ 
ଅତଥିି କଟକେ୍ନଲାୱଲାଲ୍ଲ୍ଶ 
ଗରୁପ୍  ଅଫ୍  ଇନଷ୍ଟଚିଦୁ ୟୁଟ୍ସର 
ନକିଦେ୍ଶ�େ ଇଂ ଉମଲାେଲାନ୍ତ 
ମ�ଲାନ୍ତ ଅଗ୍ୱଲାଲ କଦ� 
ସ୍ଲାଧ୍ରୀନତଲା ପକର ସମଲାଜର ବେିଲା�, ଗରବି କଲଲାେଙ୍ 
େଲୟୁଲାଣ ପଲାଇଁ ବ�ଦୁ  େଲାଯ୍ଶୟୁକ୍ମ �ଲାତେଦୁ କନଇଥିକଲ 
କବଲାଲ ି େ�ଥିିକଲ। ମଦୁଖୟୁବକ୍ତଲା ବ�ିଷି୍ଟ ସମଲାଜକସବ୍ରୀ 
କଗଲାପଲାଳ ଚନ୍ଦ୍ର କବଶ୍ଲା ବଲାବଦୁ ଲଲାଲଙ୍ଦୁ  ନରିଳସ, 
ନରିଭମିଲାନ ବଚିଲାରଧଲାରଲାକର େଲାଯ୍ଶୟୁ େରଦୁ ଥିକଲ 
କବଲାଲ ି େ� ି ଶ୍ଦ୍ଧଲାଞ୍ଜଳ ି ଜ୍ଲାପନ େରଥିିକଲ। ସମ୍ଲାନତି 
ଅତଥିି ଭଲାକବ େଲା�୍ରୀ ରଲାଜକବୈଦୟୁ ସଂଘର କେଲାରଲାଧ୍ୟକ୍ 
ପ୍�ଲାନ୍ତ ନ୍ରୀଳୟ ମ�ଲାେଦୁଡ, ମୟରୂଭଞ୍ଜ େଦୁଡ଼ମ୍ରୀ କକ୍ତ୍ର୍ରୀୟ 

ସଲାମଲାଜେି, �କି୍ଲା ଓ ସଲାଂସ୍ତୃେି ପରରିଦର ସଲାଧଲାରଣ 
ସମ୍ଲାଦେ ଦଲାରଲା ସଂି ମ�ଲାନ୍ତ , ସ�େଲାର୍ରୀ ବନ ସଂରକ୍େ 
ନବ୍ରୀନଚନ୍ଦ୍ର ନଲାୟେ, ଯଦୁବ ସମଲାଜକସବ୍ରୀ ଜଲାକନକ�ଲାର 
ଆକ୍ତଲାର ଓ ଆଇନଜ୍ରୀବ୍ରୀ ଭବଲାନ୍ରୀ �ଙ୍ର ମ�ଲାନ୍ତ ି
ପ୍ମଦୁଖ ସ୍ଗ୍ଶତ ଅଗ୍ୱଲାଲ ଙ୍ ବ�ଦୁମଦୁଖ୍ରୀ ପ୍ତଭିଲା ସମ୍େ୍ଶ 
କର ଆକଲଲାେପଲାତ େରଥିିକଲ। ଏ� ି ୨୫ତମ ଶ୍ଲାଦ୍ଧ 
ବଲାରଶିେ୍ରୀକର କଟକେ୍ନଲାୱଲାଲ୍ଲ୍ଶର ଅଜୟ େଦୁମଲାର ମ�ଲାପଲାତ୍ର, 
ଡ଼. ସସ୍ତିଲା ଦଲାସ, ଅଧ୍ୟଲାପେ ଭଲାସ୍ର ପ୍ତମି ପଟ୍ଟନଲାୟେ, 

କରଲା�ତି ନନ୍, ଅବନିଲା� ବଲାରେି, ପ୍ଜ୍ଲା ପଲାରମତିଲା 
ମ�ଲାନ୍ତ, ପ୍ଦଦୁ ୟୁମ୍ନ ଦର୍, ଅଚଶିସ୍ଲାନ କବକ�ରଲା, କଗୌତମ 
ମ�ଲାନ୍ତ, ରମଲାେଲାନ୍ତ ମ�ଲାନ୍ତ, ତଲାପସ ମ�ଲାନ୍ତ, ସଦୁନଲି 
ମ�ଲାନ୍ତ ଓ ପ୍ଦ୍ରୀପ ସଂି ସକମତ ମୟରୂଭଞ୍ଜ �ଲାଖଲା ଉତ୍କଳ 
ବେିଲା� ପରରିଦ, େଳଙି୍ଗ ଭଲାରତ୍ରୀ ଫଲାଉକଣ୍ସନ, 
ସ୍ଲାନ୍ରୀୟ ତଦୁ ଳସ୍ରୀ ଦଲାସ ସ୍ତୃ ି ପରରିଦ ଓ ତଦୁ ଫଲାନ ଯଦୁବ 
ପରରିଦ ପ୍ମଦୁଖ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। କ�ରକର ସଭଲାପତ ି
ଅଧ୍ୟଲାପେ ମ�ଲାନ୍ତ ଧନୟୁବଲାଦ ଅପ୍ଶଣ େରଥିିକଲ।

କପ୍ପିଦଗା,୧୦ଗା୧୨(ସମସି): େପ୍ପିଦଲା 
��ିଦୁ ବେିଲା� ଓ ବ୍ଲେ ପରସିରରଦୁ  ମ�ଳିଲା ଓ 
ବଲାଳେିଲାଙ୍ ଉପକର କ�ଉଥିବଲା �ଂିସଲାର 
ନରିଲାେରଣ ଉକଦେ�ୟୁକର �ନବିଲାର 
ସକଚତନତଲା ରଥେଦୁ ସ୍ଲାଗତ େରଲାଯଲାଇଛ।ି 
େପ୍ପିଦଲା ��ିଦୁବେିଲା� କଯଲାଜନଲା େମ୍ଶଚଲାର୍ରୀ, 
ଅଙ୍ଗନବଲାଡ ିେମ୍ଶ୍ରୀ, ସ�କଯଲାଗ୍ରୀ, ଆ�ଲାେମ୍ଶ୍ରୀ 
ଓ ସ୍ୟଂ ସ�ଲାୟେ କଗଲାଷ୍୍ରୀର ସଭୟୁଲାଙ୍ 
ଉପସ୍ତିକିର ��ିଦୁବେିଲା� କଯଲାଜନଲା 
ଅଧିେଲାର୍ରୀ �ପଥ ପଲାଠ େରଲାଇ ମ�ଳିଲା 
ଓ ବଲାଳେିଲାମଲାନଙ୍ ଉପକର କ�ଉଥିବଲା 
�ଂିସଲାେଦୁ ଦମନ େରବିଲାପଲାଇ ଁସମସ୍ତଙ୍ଦୁ ଦୃଢ 
ସଂେଳ୍ପ କନବଲାେଦୁ ଆ�ଲ୍ାନ କଦଇଥିକଲ। 
��ିଦୁ କଯ ୈନ କ�ଲାରଣ ମଦୁକ୍ତ, ��ିଦୁ ଶ୍ମେି 
ମଦୁକ୍ତ, ��ିଦୁ ଚଲାଲଲାଣ ଓ ବଲାଲ୍ ଯବବିଲା� ମଦୁକ୍ତ 
େରବିଲା ପଲାଇ ଁ ଉଦୟୁମ େରବିଲା ଆବ�ୟୁେ 
କବଲାଲ ି େ�ଥିିକଲ। ଘକରଲାଇ �ଂିସଲାକର 
ପ୍ରୀଡତିଲାଙ୍ ସଦୁରକ୍ଲା ଆଇନ ୨୦୦୫କର 
ଉପଲବ୍ଧ କସବଲା, ସଦୁପ୍ମିକେଲାଟ୍ଶଙ୍ ଆକଦ� 
ମଦୁତଲାବେ ବଧିବଲା ମ�ଳିଲାଙ୍ ପଲାଇ ଁସଦୁନଶି୍ତି 
କସବଲା, ସଖି ବଲା ୱଲାଷ୍ଟପ କସଣ୍ରର 
ଉକଦେ�ୟୁ, ବଲାଲୟୁବବିଲା� ଅଧିନୟିମ 
୨୦୦୬ ବରିୟକର ସକଚତନତଲା ରଥ ବଲାର୍୍ଶଲା 
ପ୍ଦନ େରବି କବଲାଲ ି ପ୍େଲା� େରଥିିକଲ। 
ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲେକର ଏ� ି ସକଚତନତଲା ବଲାର୍୍ଶଲା 
ନକଭମର୍ ୨୫ତଲାରଖିରଦୁ  (ଅନ୍ତଜ୍ଶଲାତ୍ରୀୟ 
ମ�ଳିଲା ବକିରଲାଧ୍ରୀ �ଂିସଲା ନରିଲାେରଣ 
ଦବିସ)ରଦୁ  ୧୦ ତଲାରଖି (ଅନ୍ତଜ୍ଶଲାତ୍ରୀୟ 
ମଲାନବେି ଅଧିେଲାର) ଦବିସ ପଯ୍ଶୟୁନ୍ତ 
ପ୍ଦଲାନ େରଲାଯଲାଇଛ।ି ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ, ଜଲି୍ଲା ସମଲାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିେଲାର୍ରୀ, 
ଜଲି୍ଲା ��ିଦୁ ସଦୁରକ୍ଲା ଅଧିେଲାର୍ରୀ, ଜଲି୍ଲା ଆରକ୍୍ରୀ 
ଅଧ୍ରୀକ୍େଙ୍ ଉପସ୍ତିକିର ଏ� ି ରଥର 
ଉଦଘଲାଟତି କ�ଲାଇଥିଲଲା।

କୁଳଅିଣଗା,୧୦ଗା୧୨(ସମସି): େଦୁଳଅିଣଲା ବ୍ଲେ 
ଅନ୍ତଗ୍ଶତ କେଉଟଁଦୁଣ୍ରୀ ମଲାର୍ରୀ ପଞ୍ଲାୟତ ସଲାନ 
ନୂଆଗଲଁା ଗ୍ଲାମର େମଦୁୟୁନଟି ିକସଣ୍ରକର ବଶି୍ୱ 
ମଲାନବ କସବଲା ସଂଗଠନର ପ୍ତଷି୍ଲାତଲା ରବ୍ରୀନ 
େଦୁମଲାର ଦଣ୍ପଲାଟଙ୍ କପୌକରଲା�ତିୟୁକର 
ଅସ�ଲାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧଲାଙ୍ଦୁ େମଳ୍ ବଣ୍ନ 
େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଏ� ି େଲାଯ୍ଶୟୁକ୍ମକର 
ସଂଗଠନର ସଦସୟୁ ସଦଲାନନ୍ ଭଞ୍ଜ, େଲାର୍ଶିେ 
ନଲାଏେ, ୱଲାଡ୍ଶକମମର୍ ବଲାଇଧର ସଂି, ରଲାମ 
ମଦୁମଦୁ୍ଶ, େକହ୍ନଇ ସଂି, ସଦଲା ନନ୍ ସଂି ପ୍ମଦୁଖ 
ସ�କଯଲାଗ େରଥିିକଲ। 

ବଗି�ଗାଇ,୧୦ଗା୧୨(ସମସି): ପ୍ଲାଣ୍ରୀ ସମ୍ଦ 
ବେିଲା� ବଭିଲାଗ ଆନଦୁେୂଲୟୁକର ବକି�ଲାଇ 
ବ୍ଲେ ପ୍ଲାଣ୍ରୀ ଚେିତି୍ଲାଳୟ ପରସିରକର 
ଚଲାଲଥିିବଲା କଛଳ ିଓ କମଣ୍ଲା ପଲାଳନ ସମନ୍୍ଧ୍ରୀୟ 
ତଲାଲମି �ବିରି ଉଦଯଲାପତି କ�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
ଉପଖଣ୍ ପ୍ଲାଣ୍ରୀ ଚେିତି୍ଲା 
ଅଧିେଲାର୍ରୀ ଡ଼ ରଲାମକମଲା�ନ 
ରଲାୟଙ୍ ତତ୍ତଲାବଧଲାନକର 
ଅନଦୁଷ୍ତି ୩ ଦନିଆି ତଲାଲମି 
�ବିରିକର ବ୍ଲେର ୩୦ଜଣ 
କଛଳ ି ଓ କମଣ୍ଲା ଚଲାର୍ରୀ 
କଯଲାଗ କଦଇଥିକଲ। ପ୍ଲାଣ୍ରୀ 
ସମ୍ଦକର ସମ୍ପ୍ରତ ି କଦଖଲା 
କଦଇଥିବଲା ଖଲାଦୟୁ ଅଭଲାବ, 
ଋତଦୁ  ଅନଦୁଯଲାୟ୍ରୀ କରଲାଗ ଏବଂ କସମଲାନଙ୍ର 
ର�ବିଲା ସମସୟୁଲା ଦୂର େର ିଉର୍ମ ପ୍ଣଲାଳ୍ରୀକର 
କଛଳ ିଓ କମଣ୍ଲା ପଲାଳନ େରବିଲା ପଲାଇ ଁତଲାଲମି 
ପ୍ଦଲାନ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। କଛଳ ି ଓ କମଣ୍ଲା 

ମଧ୍ୟକର କଦଖଲା କଦଇଥିବଲା କରଲାଗ ପ୍ତେିଲାର 
ପଲାଇ ଁ ବନିଲା ମଲୂୟୁକର ଔରଧ କଯଲାଗଲାଇ 
ଦଆିଯବି କବଲାଲ ି ସଚୂନଲା ଦଆିଯଲାଇଥିଲଲା। 
�ବିରିକର ଅନୟୁମଲାନଙ୍ ମଧ୍ୟକର କଗଲାଷ୍ ିପ୍ଲାଣ୍ରୀ 
ଚେିତି୍ଲାଧିେଲାର୍ରୀ ଡ଼ଲା ନ୍ରୀଳେଣ୍ଠ ଦଲାସ, ପ୍ଲାଣ୍ରୀ 

ଚେିତି୍ଲାଧିେଲାର୍ରୀ ମଣଦଲା ଡ଼ �ଲାନ୍ତନଦୁ  େଦୁମଲାର 
କଜନଲା, ଅତରିକି୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ରୀ ଚେିତି୍ଲାଧିେଲାରଣି୍ରୀ ଡ଼ 
ପଦୁଷ୍ପଲାଞ୍ଜଳ ିକବକ�ରଲା ପ୍ମଦୁଖ କଛଳ ିଓ କମଣ୍ଲା 
ପଲାଳନ ସମନ୍୍ଧ୍ରୀୟ ତଲାଲମି ପ୍ଦଲାନ େରଥିିକଲ।

ବାବୁଲାଲ ଅଗ୍ୱାଲଙ୍କ �ଣୁୟୁତଥିି �ାଳତି

ଅ�ଂିସା ରଥକୁ ସ୍ାଗତ 

ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙୁ୍କ କମ୍ୱଳ ବଣ୍ଟନ

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ମକୁ୍ ିରମାର୍୍ଘାର ଛାତ୍ର ସମାରବର୍
ରରଳ ସଂର�ାଗ ଦାବରିର ଦସ୍ତଖତ ଅଭ�ିାନ

ରଛଳ ିରମଣ୍ା �ାଳନ ତାଲମି ର୍ବିରି ଉଦ୍ �ା�ତି

 ରବବିାର 
୧୧ ଡରିସମ୍ୱର, ୨୦୨୨୦୬ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା
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ଆମ ପଯ୍ଯ୍ଟନ



ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଛାତ୍ର ମତୃ
ନାସକି, ୧୦ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସକିରର 
ରମାହଦର ିନକିଟରର ଶକୁ୍ରବାର ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା 
ରଟଛି।ି ଏହ ିଦୁର୍ଘଟଣାରର ୫ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ରହାଇଛ।ି ୪ 
ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତର ଆହତ ରହାଇଛନ୍।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ 
କଛି ିଛାତ୍ର ନଜି ବନୁ୍ଙ୍କ ବବିାହ କାଯ୍ଘୟୁକ୍ରମରର ରଯାଗ ରଦଇ 
ରେରୁଥିରେ। ରମାହଦର ିନକିଟରର ରସମାରନ ଆସଥୁିବା 
କାର୍ ର ଟାୟାର ୋଟ ିଯାଇଥିୋ। େଳରର ଗାଡ଼ଟି ିନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ହରାଇ ଡଭିାଇଡର ସହ ମାଡ଼ ରହାଇଥିୋ। ଏହ ିସମୟରର 
ସାମ୍ ନାରୁ ଆସଥୁିବା ଗାଡ଼କୁି କାର୍  ଧକ୍ା ରଦଇଥିୋ। ପେୁସି 
ଅନୁଯାୟୀ ମତୃ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବୟସ ୧୮ରୁ ୨୦ ମଧ୍ୟରର ରହବ। 

ପଞ୍ାବ ଥାନାରେ ପଣୁ ି
େରକଟ୍ ଲଞ୍ଚେ ଆକ୍ରମଣ
ଚଣ୍ଗିଡ଼, ୧୦ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ପଞ୍ାବ ଥାନା ଉପରର ପଣୁ ି
ରରକଟ୍ େଞ୍ଚରରର ଆକ୍ରମଣ ରହାଇଛ ି। ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ 
ଶକୁ୍ରବାର ବଳିମ୍ତି ରାତରିର ତରନତାରନର ସରାହାେ ି
ଥାନା ଉପରର ରରକଟ୍ େଞ୍ଚରରର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛ।ି 
ରତରବ ଏଥିରର ରକୌଣସ ିବଡ଼ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତ ିରହାଇନାହ ିଁ 
। ରତରବ ଥାନାର ରକାଠା ସାମାନୟୁ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ରହାଇଛ ି
। କବାଟ ଏବଂ ଝରକା କାଚ ସବୁ ଭାଙ୍ିଯାଇଛ ି। ଏହ ି
ଆକ୍ରମଣ ପରର ଡଜିପି ିରଗୌରବ ଯାଦବ ସରହାେରିର 
ପହଞ୍ଚଛିନ୍।ି ଥାନା ଉପରର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ରରକଟ୍ କୁ 
ସୀମା ଆରପଟୁ ଅଣାଯାଇଥିୋ ରବାେ ିକହଛିନ୍।ି ୟଏୁପଏି 
ଅଧିନରର ମାମୋ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ ରହଉଛ।ି 
କଛି ିରୋକଙୁ୍କ ଗରିେ କରାଯାଇଛ।ି ସଚୂନାରଯାଗୟୁ ରଯ 
ସରହାେରିର କୁଖୟୁାତ ଗୟୁାଙ୍ଷ୍ାର ହରଭନି୍ଦର ସଂିହ ଓରେ 
ରନି୍ଦାର ରପୈତୃକ ରର ରହଛି ି। 

୧୩ରେ ବଲି୍ କସି୍  ବାରନାଙ୍କ 
ଆରବଦନେ ଶଣୁାଣ ି
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୦ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ଆସନ୍ା ୧୩ ତାରଖିରର 
ସପୁ୍ମିରକାଟ୍ଘ ଗଣଦୁଷ୍କମ୍ଘ ପୀଡ଼ତିା ବେିକସି୍  ବାରନାଙ୍କ 
ଆରବଦନର ଶଣୁାଣ ିକରରିବ । ଏହ ିଗଣଦୁଷ୍କମ୍ଘ ଏବଂ 

ବଲି୍ କସି୍ ଙ୍କ ପରବିାରର ୭ ଜଣ 
ସଦସୟୁଙୁ୍କ ହତୟୁା ରଟଣାରର 
ରଦାଷୀ ସାବୟୁସ୍ତ ୧୧ ଜଣ 
ରୋକଙୁ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମା ନୀତ ି
ବଳରର ଗଜୁରାଟ ସରକାର 
ରଜଲ୍ ର ବାହାର କରଥିିରେ।  
ଏହା ବରିରାଧରର ବଲି୍ କସି୍ 

ସପୁ୍ମିରକାଟ୍ଘରର ରଟି ପଟିସିନ ଦାଏର କରଥିିରେ। ଜଷ୍ସି 
ଅଜୟ ରରସ୍ତାଗୀ ଏବଂ ଜଷ୍ସି ରବୋ ଏମ୍ ତ୍ରରିବଦୀଙ୍କ 
ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଙ୍ଳବାର ଏହ ିମାମୋର ଶଣୁାଣ ିକରରିବ। ଗତ  
୩୦ ତାରଖିରର ବଲି୍ କସି୍ ଙ୍କ ଓକେି ରଶାଭା ଗପୁ୍ା ସରିଜଆଇ 
ଡୱିାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ରନତୃତ୍ବାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠରର ମାମୋର 
ଶଣୁାଣ ିପାଇଁ ଆରବଦନ କରଥିିରେ। ରକାଟ୍ଘ ଏହା ଉପରର 
ଗଜୁରାଟ ସରକାରଙୁ୍କ ରନାଟସି୍  ଜାର ିକର ିମାମୋ ସମ୍ପକକିତ 
ୋଇେ ରଦବାକୁ ନରିଦ୍୍ଘଶ ରଦଇଥିରେ।

ଦେଶ ବଦିେଶ ରବବିାର 
୧୧ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨ ୦୭
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ଅହମ୍ମଦାବାଦ,୧୦ା୧୨(ଏଜେନ୍)ି: ଗଜୁରାଟରର 
ବରିଜପରି ଐତହିାସକି ବଜିୟ ପରର ପରବର୍୍ଘୀ 
ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ସୁ୍ତତ ିଆରମ୍ଭ ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ଦ୍ବତିୀୟଥର ପାଇଁ ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରବ ଭୂରପନ୍ଦ୍ର 
ପରଟେ ଆସନ୍ା ୧୨ ତାରଖିରର 
ଶପଥ ରନବାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ରତରବ 
ମନ୍ତ୍ରମିଣ୍ଡଳରର ରକଉଁମାନଙୁ୍କ ସାମେି 
କରାଯବି ତାହା ଦଳ ପାଇଁ ଏରବ 
ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଘ ରହାଇପଡ଼ଛି।ି 
କାରଣ ନବି୍ଘାଚନରର ବଜିୟୀ 
ରହାଇଥÒବା କଛି ି ପ୍ମଖୁ ରନତା 
ଅନୟୁ ଦଳରୁ ଆସ ି ବରିଜପରିର 
ମଶିଥିÒୋ ରବରଳ ଦଳର ପରୁୁଣା 
ରନତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଗରୁୁତ୍ବ ରଦବାକୁ 
ପଡ଼ବି। ରତଣ ୁ ଏରନଇ ଏରବ 
ଅଙ୍କକଷା ଚାେଛି।ି ଏହକି୍ରମରର 
ଗଜୁରାଟ ବରିଜପ ିମଖୁୟୁାଳୟରର ଶନବିାର ଅନୁଷ୍ତି 
ରବୈଠକରର ରକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସଂି,ବ ି ଏସ 
ରୟଦୁରପ୍ା ଏବଂ ଅଜୁ୍ଘନ ମଣୁ୍ଡାଙ୍କ ସରମତ ରାଜୟୁର 
ବହୁ ପ୍ମଖୁ ରନତା ଉପସ୍ଥତ ରହ ି ମନ୍ତ୍ରମିଣ୍ଡଳ ଗଠନ 

ସମ୍ପକ୍ଘରର ଆରୋଚନା କରଛିନ୍।ି ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରବ 
ଭୂରପଶଙ୍କ ନାମକୁ ଏହ ି ରବୈଠକରର ଅନୁରମାଦନ 
ଦଆିଯବିା ସହତି ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରମିଣ୍ଡଳରର ବହୁ ନୂଆ 
ବଧିାୟକମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାନ ମଳିବି ରବାେ ି ଆରୋଚନା 

କରାଯାଇଥÒବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ମନ୍ତ୍ରମିଣ୍ଡଳରର 
ପ୍ାୟ ୨୫ ଜଣଙୁ୍କ ସାମେି କରାଯବି ଏବଂ ବଭିନି୍ନ 
ସଂପ୍ଦାୟର ରନତାଙୁ୍କ ଏଥÒରର ପ୍ାଥମକିତା ଦଆିଯବି 
ରବାେ ିକୁହାଯାଇଛ।ି

ଢାକା, ୧୦ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି:  ବାଂୋରଦଶ ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଶଖ୍  
ହସନିାଙ୍କ ଇସ୍ତୋ ଦାବରିର ଢାକାରର ରଜାରଦାର ବରିକ୍ଷାଭ 
ପ୍ଦଶ୍ଘନ କରାଯାଉଛ।ି ବରିରାଧୀ ଦଳଗଡୁକି ଏହ ିଆରନ୍ଦାଳନର 

ରନତୃତ୍ବ ରନଇଛନ୍।ି ରସମାରନ 
ତୁରନ୍ ନବି୍ଘାଚନ କରବିାକୁ ଦାବ ି
କରୁଛନ୍।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ 
ବାଂୋରଦଶର ପ୍ମଖୁ ବରିରାଧୀ 
ଦଳ ବଏିନ୍ ପ ି ନବି୍ଘାଚନ 

ଦାବରିର ଏକ ରାେ ି କରଛି।ି ଏହା ଢାକାର ରଗାୋପବାଗ 
ପଡ଼ଆିରର ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ରାେରିର ରଶଖ୍  ହସନିା 
ରଭାଟ୍  ରଚାର ି କରୁଥିବା ଅଭରିଯାଗ ୋଗଛି।ି ଦୀର୍ଘ ଦନି 
ରହୋ ବଦୁିୟୁତ୍  କାଟ୍  ଏବଂ ରପର୍ାେ-ଡରିଜଲ୍  ମେୂୟୁ ବୃଦ୍କୁି 
ରନଇ ବରିକ୍ଷାଭ ପ୍ଦଶ୍ଘନ କରୁଛନ୍।ି ଏହା ଏରବ ଆହୁର ି ତୀବ୍ର 
ରହାଇଛ।ି ଏହାକୁ ରନଇ ଶକୁ୍ରବାର ସରୁକ୍ଷାକମ୍ଘୀ ବଏିନ୍ ପ ି
ମଖୁୟୁାଳୟରର ପ୍ରବଶ କର ିପ୍ମଖୁ ରନତାଙୁ୍କ ଗରିେ କରଥିିୋ। 
ଏହ ିଚଢ଼ଉ ସମୟରର ଜରଣ ବୟୁକ୍ଙି୍କ ମତୁୃୟୁ ରହବାରୁ ବରିରାଧୀ 
ରଜାରଦାର ବରିକ୍ଷାଭ ପ୍ଦଶ୍ଘନ କରଥିିରେ। ଏହ ି ସରକାର 
ବରିରାଧୀ ରାେ ି ପ୍ାୟ ୨ େକ୍ଷ ରୋକ ସାମେି ରହାଇଥିବା 
ବଏିନ୍ ପ ିଦାବ ିକରଛି।ି

ସମିଲା,୧୦ା୧୨(ଏଜେନ୍)ି :

ହମିାଚଳ ପ୍ରଦଶ ବଧିାନସଭା ନବି୍ଘାଚନ 
େଳାେଳ ପ୍କାଶ ପାଇବା ପରର ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ 
ପଦବୀକୁ ରନଇ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥÒବା ବବିାଦରର 
ଅନ୍ ରଟଛି।ି ଶନବିାର ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡ 
ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇ ଁ ସଖୁବନି୍ଦର ସଂି ସଖୁଙ୍କ 
ନାମ ରରାଷଣା କରଛିନ୍।ି େଳରର ଏହ ି ପଦବୀ 
ପାଇ ଁ ଦାବଦିାର ଥÒବା ତନି ି ପ୍ମଖୁ ରନତାଙ୍କ  
ସମଥ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରଦଖାଯାଇଥÒବା 
ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର ରହାଇଛ।ି କଂରଗ୍ରସ ୬୮ ଆସନ 
ମଧ୍ୟରୁ ୪୦ଟ ି ଆସନରର ବଜିୟ ୋଭ କର ି
ସଂଖୟୁା ଗରଷି୍ତା ହାସେ କରଥିÒୋ। ଯାହାକୁ 
ରନଇ ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
କମ୍ଘୀଙ୍କ ଯାଏ ଁସମରସ୍ତ ଖସୁରିର ୋଟ ିପଡ଼ଥିÒରେ। 
ରହରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇ ଁ ପ୍ସୁ୍ତତ ି ଆରମ୍ଭ 
ରହବା ପରର ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ କଏି ରହବ ତାକୁ ରନଇ 
ବବିାଦ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥÒୋ। କାରଣ ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ 

ପଦବୀକୁ ରନଇ ତନି ିଦାବଦିାର 
ସାମା୍କୁ ଆସଥିÒୋ ରବରଳ 
ରସମାନଙ୍କ ସମଥ୍ଘକମାରନ ନଜି 
ରନତାଙ୍କ ପାଇ ଁ େବ ି ଆରମ୍ଭ 
କରରିଦଇଥÒରେ। ଏହକି୍ରମରର 

ପବୂ୍ଘତନ ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରଭଦ୍ର 
ସଂିଙ୍କ ସାଂସଦ ପତ୍ୀ ପ୍ତଭିା 
ସଂିଙ୍କ ନାମ ସବ୍ଘାରଗ୍ର ରହଥିÒୋ। 
ଏହାବୟୁତୀତ ବଗିତ ୫ ବଷ୍ଘ 
ଧର ି ବରିରାଧୀ ଦଳ ରନତା 
ରହଆିସଥିÒବା ମରୁକଶ 
ଅଗ୍ରିହାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନୟୁତମ 
ବରଷି୍ ରନତା ସଖୁବନି୍ଦର 
ସଂି ସଖୁ ୁ ମଧ୍ୟ ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ 

ରଦୌଡ଼ରର ରହଥିÒରେ। ରହରେ ଏହ ି ତନି ି
ରନତାଙ୍କ ସମଥ୍ଘକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ମତପାଥ୍ଘକୟୁ 
ରଦଖାଯବିା ପରର ଗତକାେ ି ନବ ନବି୍ଘାଚତି 
ବଧିାୟକମାନଙ୍କ ଏକ  ରବୈଠକରର  ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ 
ଚୟନ ପାଇ ଁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନଷି୍ପର୍ ି ହ ିଁ ରଶଷ 

ନଷି୍ପର୍ ି ରହବ ରବାେ ି ବଧିାୟକମାରନ ମାନ ି
ରନଇଥÒରେ। ଏହକି୍ରମରର ଶନବିାର ଦଳୀୟ 
ହାଇକମାଣ୍ଡ  ସଖୁବନି୍ଦରଙ୍କ ନାମ ଚୟନ କରଛିନ୍।ି 
ନବି୍ଘାଚତି ୪୦ ବଧିାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ 
ସମଥ୍ଘନରର ସବ୍ଘାଧÒକ ବଧିାୟକ ରହଥିÒବାରୁ 
ରସ ହ ିଁ ହମିାଚଳ ପ୍ରଦଶର ୧୫ ତମ ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ 
ରହରବ ରବାେ ିକୁହାଯାଇଛ।ି ଶନବିାର ସଂଧ୍ୟାରର 
ଅନୁଷ୍ତି ବଧିାୟକ ଦଳ ରବୈଠକରର ତାଙ୍କ 
ନାମରର ରମାହର ୋଗଛି।ି ଅନୟୁପକ୍ଷରର ରାଜୟୁ 

କଂରଗ୍ରସ ମଖୁୟୁ ରହଥିÒବା ସାଂସଦ ପ୍ତଭିା ସଂିଙୁ୍କ 
ବୁଝାଇବା ପରର ରସ ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ରଦୌଡ଼ରୁ 
ଓହରଯିାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ସଖୁଙୁ୍କ ପଛରର 
ସବ୍ଘାଧିକ ବଧିାୟକଙ୍କ ସମଥ୍ଘନ ରହଥିିବାରୁ ରସ 
ନଜି ନାମ ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ରଦୌଡ଼ରୁ  ପ୍ତୟୁାହାର 
କରରିନଇଥÒବା କୁହାଯାଉଛ ି।  

ସଖୁଙୁୁ୍କ ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯବିା ସହତି ମରୁକଶ 
ଅଗ୍ରିହାତ୍ରୀ ଉପ ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ତଭିା ସଂିଙ୍କ 
ପତୁ୍ରଙୁ୍କ ମନ୍ତ୍ରମିଣ୍ଡଳରର ସାମେି କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି
ରହାଇଛ।ି କନୁି୍  ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଏହ ି ନଷି୍ପର୍ ି
ସରର୍୍ବ  ରାଜୟୁ କଂରଗ୍ରସରର ଆଗକୁ ବବିାଦ ଜାର ି
ରହବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି କାରଣ ପ୍ତଭିା 
ସଂିଙ୍କ ରଗାଷ୍ୀ ସଖୁଙୁ୍କ ନାମକୁ ରନଇ ପବୂ୍ଘରୁ 
ରଖାୋରଖାେ ି ଅସରନ୍ାଷ ପ୍କଟ କରସିାରଥିÒୋ 
ରବରଳ ଆଗକୁ ସମସୟୁା ସଷୃ୍ ି କରପିାରନ୍ ି
ରବାେ ି କୁହାଯାଉଛ।ି ଏପରକି ି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ 
ନଷି୍ପର୍ ି ପରର ପ୍ତଭିାଙ୍କ ସମଥ୍ଘକମାରନ ରାସ୍ତାକୁ 
ଓହ୍ାଇବାକୁ ପ୍ସୁ୍ତତ ରହଉଥÒବା  କୁହାଯାଉଛ।ି

ହମିାଚଳ କଂସରେେକୁ ସେଇ େବୁ କଳ୍ପୋଜଳ୍ପୋର ଅନ୍ତ

ସଖୁବନି୍ଦେ ସଂି ସଖୁ ୁରେରବ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

� ମନ୍ତମିଣ୍ଡଳସର ୋମଲି ସହସବ ପ୍ରତଭିା େଂିଙ୍କ ପତୁ୍ର
� ଉପ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହସବ ମସୁକଶ ଅଗ୍ସିହାତ୍ର୍ରୀ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୦ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ଆମ୍  ଆଦ୍ ମୀ ପାଟକି (ଆପ୍ )
ରର ସାମେି ରହବାର କଛି ି ରଣ୍ା ପରର ପଣୁଥିରର ଦଳକୁ 
ରେରଛିନ୍ ି ଦଲି୍ୀ କଂରଗ୍ରସ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅେ ି ରମହନ୍ଦ।ି ରସ 

ଶକୁ୍ରବାର ବଳିମ୍ତି ରାତରିର 
ଏକ ଭଡିଓି ବାର୍୍ଘା ଜାର ି କର ି
କହଛିନ୍ ି ରଯ ରାହୁେ ଗାନ୍ୀ 
ଏବଂ ପ୍ୟିଙ୍କା ଗାନ୍ୀଙ୍କ କମ୍ଘୀ 
ଥିରେ ଏବଂ ରହରିବ। ବହୁତ 
ବଡ଼ ଭୁଲ୍  କରରିଦଇଛ।ି ରସ 
ରାହୁେ, ପ୍ୟିଙ୍କା, ଅଞ୍ଚଳର 
ରୋକ ଏବଂ କଂରଗ୍ରସକୁ କ୍ଷମା 

ମାଗଛିନ୍।ି କଂରଗ୍ରସ ଦଳ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରର ଥିବା କହଛିନ୍।ି 
ତାଙ୍କ ସହ ଆପ୍ ରର ସାମେି ରହାଇଥିବା ମସୁ୍ତୋବାଦର 
କାଉନସେିର ସାବେିା ରବଗମ ଏବଂ ବୃଜପରୁରି ନାଜଆି 
ଖାତୁନ ମଧ୍ୟ କଂରଗ୍ରସକୁ ରେରଛିନ୍।ି ଶକୁ୍ରବାର ଦ୍ବପିହରର 
ଏହ ିକଂରଗ୍ରସ ରନତାମାରନ ଆପ୍ ରର ସାମେି ରହାଇଥିରେ। 
ଏହା ପରର ଦଲି୍ୀ ଏମ୍ ସଡିରିର ଆପ୍ ର ଆସନ ସଂଖୟୁା 
୧୩୪ରୁ ବୃଦ୍ ିପାଇ ୧୩୬ ରହାଇ ଯାଇଥିୋ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୦ା୧୨(ଏଜେନ୍)ି: ଦଲି୍ୀ ମହାନଗର 
ନଗିମ(ଏମସଡି)ି ନବି୍ଘାଚନରର  ବଜିୟୀ ଆମ୍ 
ଆଦମୀ ପାଟକି (ଆପ୍)
କାଉନସେିରମାନଙୁ୍କ ଟଙ୍କା 
ବଳରର କଣିବିାକୁ ବରିଜପ ି
ଉଦୟୁମ କରୁଛ।ି ଏଥÒପାଇଁ 
୧୦୦ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ବୟୁୟ 
କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପ୍ସୁ୍ତତ 
ରହାଇଛ ି ରବାେ ି ଆପ୍ 
ଅଭରିଯାଗ କରଛି।ି ଶନବିାର ଆପ୍ ସାଂସଦ 
ସଞ୍ୟ ସଂିଙ୍କ ସରମତ ୩ ନବି୍ଘାଚତି କାଉନସେିର 
ଡକ୍ଟର ରରାନାକ୍ଷୀ ଶମ୍ଘା, ଅରୁଣ ନାୱାରଆି ଏବଂ 
ରଜୟୁାତ ି ରାଣୀ ଏକ ସାମା୍ଦକି ସମ୍ଳିନୀରର 
ଏହ ି ଅଭରିଯାଗ ଆଣଛିନ୍।ି ଏମ୍ଡି ି ନବି୍ଘାଚନରର  
ବରିଜପ ି ପରାଜତି ରହାଇଥÒରେ ବ ିକ୍ଷମତା ହାସେ 
ପାଇଁ ରରାଡ଼ାରବପାର ଆରମ୍ଭ କରରିଦଇଛ ିରବାେ ି
ରସମାରନ କହଛିନ୍।ି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅରୁଣାଚଳ 

ପ୍ରଦଶ, ଉର୍ରାଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦଶ, କର୍୍ଘାଟକ 
ଏବଂ ରଗାଆର ରରାଡା ରବପାର ପର ି ବରିଜପ ି

ଦଲି୍ୀରର ନବି୍ଘାଚତି ପ୍ତନିଧିିଙୁ୍କ କଣିବିାର ସମାନ 
ସତୂ୍ର ପ୍ରୟାଗ କରୁଛ ି ରବାେ ି ଶ୍ୀ ସଂି ଅଭରିଯାଗ 
କରଛିନ୍।ି ରତରବ ରଯଉଁମାରନ ଧମକ ଏବଂ 
ଅଥ୍ଘବଳ ମାଧ୍ୟମରର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତୟୁା କରବିା 
ସହତି ଜନାରଦଶକୁ ଅପମାନତି କରବିାକୁ ରଚଷ୍ା 
କରୁଛନ୍ ି ରସମାନଙୁ୍କ ଗରିେ କର ି ରଜେରର 
ରଖିବାକୁ ରସ ଦଲି୍ୀ ପେୁସି କମଶିନରଙୁ୍କ 
ନରିବଦନ କରଛିନ୍।ି

  ଆପ୍ ର ଅଭସି�ାଗ

ଦଲି୍୍ରୀ କାଉନସଲିେଙୁ୍କ କଣିବିାକୁ 
ବରିେପ ି୧୦୦ ରକାଟ ିଧେ ିବୁଲୁଛ ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୦ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: 

ଚଳତି ବଷ୍ଘ େମ୍ପ ି ଭୂତାଣ ୁ (ଏଲ୍ ଏସ୍ ଡ)ି ରଦଶରର 
୧.୫୫ େକ୍ଷରୁ ଊଦ୍୍ବ୍ଘ ଗାଈଙ୍କ ଜୀବନ ରନୋଣ।ି ଏଥିରୁ 
୫୦ ପ୍ତଶିତ ଅଥ୍ଘାତ୍  ୭୪ ହଜାର ମତୁୃୟୁ ରକବଳ 
ରାଜସ୍ଥାନରର ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ରରାଗୀ ୨୨ ରାଜୟୁ 
ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ରଶାସତି ଅଞ୍ଚଳରର ବୟୁାପସିାରେିାଣ।ି 
ଶକୁ୍ରବାର ପଶପୁାଳନ ଏବଂ ଡାଏରୀ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ 
ରାଜୟୁସଭାରର ଏହ ି ସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି ସରକାରୀ 
ତଥୟୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ପଯ୍ଘୟୁନ୍ ୨୯ େକ୍ଷ ୪୫ ରଗାବଂଶ 
େମ୍ପ ି ଭୂତାଣରର ସଂକ୍ରମତି ରହାଇଛନ୍।ି ୨୫ େକ୍ଷ ୫ 
ହଜାରରୁ ଊଦ୍୍ବ୍ଘ ଏହ ି ରରାଗରୁ ସସୁ୍ଥ ରହାଇସାରରିେଣ।ି 
ରାଜସ୍ଥାନ ପରର ଏହ ି ଭୂତାଣ ୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରର ସବ୍ଘାଧିକ 

୨୪,୪୩୦, ପଞ୍ାବରର 
୧୭,୯୩୨, କର୍୍ଘାଟକରର 
୧୨,୨୪୪ ଏବଂ ହମିାଚଳ 
ପ୍ରଦଶରର ୧୦,୬୮୧ 
ରଗାବଂଶଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ରହୋଣ।ି 
ଗଜୁରାଟରର ସଂକ୍ରମତି ପଶଙୁ୍କ 
ସଂଖୟୁା ସବ୍ଘାଧିକ ରହଛି।ି ରତରବ 
ଏଠାରର ରକବଳ ୬ ହଜାର ରଗାବଂଶ 
ପ୍ାଣ ହରାଇଛନ୍।ି ସରକାରଙ୍କ 
ଅନୁଯାୟୀ ମହାମାରୀ ଭଳ ି ବୟୁାପଥୁିବା 
େମ୍ପ ି ଭୂତାଣ ୁ ଏରବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣରର ରହଛି।ି ଏ 
ପଯ୍ଘୟୁନ୍ ୬ ରକାଟ ି୨୮ େକ୍ଷ ପଶପୁକ୍ଷୀଙୁ୍କ ଏହ ି
ରରାଗ ବରିରାଧରର ଟକିା ଦଆିଗୋଣ।ି

ଜବତୁଲ, ୧୦ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: 

ଚାର ି ଦନିର ସଂରଷ୍ଘ ରଶଷ ରହାଇଛ।ି ଅତୟୁାଧନୁକି 
ଜ୍ାନରକୌଶଳ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦଶ ରବତୁେର 

ରବାରରୱଲ୍ ରର େସଥିିବା ୬ ବଷ୍ଘର ଶଶି ୁ
ତନ୍ମୟର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ାରକାରୀ ଦଳ ବଞ୍ଚାଇ 

ପାରନିାହାନ୍।ି ରବାର୍ ରୱଲ୍ ରର େସବିାର  
୮୪ ରଣ୍ା ପରର ତନ୍ମୟର ଶବ ବାହାର 

କରାଯାଇଛ।ି ବୟୁବରଛେଦ ପରର ସମ୍ପକ୍ଘୀୟ 
ରବତୁେ ଜଲି୍ା ହସ୍ଟିାେରୁ ତନ୍ମୟର ଶବ 

ରନଇ ଗାଁରର ପହଞ୍ଚଛିନ୍।ି ତନ୍ମୟର ଅନ୍ମି 
ଯାତ୍ରାରର ସମଗ୍ର ଗାଁ ସାମେି ରହାଇଛ।ି 

କକା ରାରଜଶ ସାହୁ ଶଶିକୁୁ ମଖୁାଗ୍ ି

ରଦଇଛନ୍।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନବିାର ବଢ଼ ି ରଭାର୍  
ପ୍ାୟ ୩ଟା ସମୟରର ଉଦ୍ାରକାରୀ ଟମି୍  ଶଶି ୁ ନକିଟରର 
ପହଞ୍ଚ ି ଥିୋ। ସକାଳ ୫ଟାରର ଶଶିରୁ ଶବ ବାହାର 
କରାଯାଇ ୭ଟାରର ଜଲି୍ା ହସ୍ଟିାେକୁ ନଆିଯାଇଥିୋ। 
ରବାରରୱଲ୍ ରର ଥିବା ପାଣରିଯାଗୁ ଁ ଶବ ସଢ଼ ି ଯାଇଥିୋ। 
୫ ଡାକ୍ରଙ୍କ ଟମି୍  ଶବର ବୟୁବରଛେଦ କରଥିିରେ। 
ଏଡଏିମ୍  ଶୟୁାରମନ୍ଦ ଜୟସ୍ବାେ କହଛିନ୍ ି ରଯ ତନ୍ମୟର ଛାତ ି
ଜାମ୍  ରହାଇଯାଇଥିୋ ଏବଂ ହାଡ଼ରର ଆରାତ ୋଗଥିିବା 
ବୟୁବରଛେଦ ରରିପାଟ୍ଘରୁ ଜଣାପଡଛି।ି ରବାର୍ ରୱେ ୪୦୦ 
େୁଟ ଗଭୀର ଥିୋ। ୩୯ େୁଟ ତରଳ େସଥିିବା ତନ୍ମୟଙୁ୍କ 
ବାହାର କରବିାକୁ  ଏନଡଆିରଏଫ୍  ଏବଂ ଏସ୍ ଡଆିରଏେର 
୬୧ ଯବାନ ରବାରରୱଲ୍ ଠାରୁ କଛି ି ଦୂରରର ୪୪ େୁଟର 
ଗାତ ଏବଂ ୯ େୁଟର ସଡୁ଼ଙ୍ ରଖାଳ ିଥିରେ।

ଆପ୍ ରେ କଛି ିରଣ୍ା େେ ିପଣୁ ି
କଂରରେସକୁ ରେେରିଲ ଦଲି୍୍ରୀ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ

 �ଗଜୁରାଟ ମନ୍ତମିଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଚାଲଛି ିଅଙ୍କକଷା

ସାମଲି ରେରବ ବେୁ ନୂଆ ବଧିାୟକ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୦ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି:

ଏ ପଯ୍ଘୟୁନ୍ ରକବଳ ରବୈଜ୍ାନକି, ଡାକ୍ର, ଇଞ୍ନିୟିର, 
ନସ୍ଘ,ରପ୍ାଗ୍ରାମର, ଗଣତିଜ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପଷୃ୍କୁ ଯବିା 
ରଦୌଡ଼ରର ସାମେି ରହାଇଥିରେ। କନୁି୍ ପ୍ଥମ ଥର 
ପାଇ ଁ କଳାକାରଙ୍କ ଏକ୍  ଟମି୍  
(Ñପର, ନୃତୟୁ ନରିଦ୍୍ଘଶକ, 

େରଟାଗ୍ରାେର ଏବଂ 
ଅଭରିନତା)ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯରିବ। 
ଜାପାନୀ ଅରବପତ ିୟାସକୁା ମଜିାଭାଙ୍କ ‘ଡୟିରମନୁ୍ ’ 
ଅଭଯିାନରର ଏମାରନ ସାମେି ରହାଇଛନ୍।ି ରସ 
ଟ୍ବଟି କର ି ତାଙ୍କ ସହ ଯାଉଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ନାମ 
ରରାଷଣା କରଛିନ୍।ି ଏେନ୍  ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ରସ୍ସ୍ ଏକ୍ସ 
ମାଧ୍ୟମରର ୟାସକୁାଙ୍କ ଏହ ି ରରରାଇ ଯାତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଣ 
ସମ୍ପନ୍ନ ରହବ। ୟାସକୁାଙ୍କ ଟମି୍ ରର ଆରମରକିାର 
ଡରିଜ ଷ୍ଭି ଆଓକା, ଦକ୍ଷଣି ରକାରଆିର Ñପର 

ରଚାଇ ରସଉଙ୍ ହୁୟୁନ, ରଚକ୍  ରପିବ୍କିର ନୃତୟୁଶଳି୍ୀ 
ରୟମ ି ଏଡ,ି ଆୟରୋଣ୍ଡର େରଟାଗ୍ରାେର ରଆିନନ 
ଆଦମ, ବ୍ରରିଟନର ୱାଇେ୍ଡୋଇେ େରଟାଗ୍ରାେର 
କରମି ଇେୟିା, ଆରମରକିା ଚଳଚ୍ତି୍ର ନମି୍ଘାତା 
ରବ୍ରରଣ୍ଡନ ହଲ୍ , ଭାରତୀୟ ଅଭରିନତା ରଦବ ରଯାଶୀ 

ସାମେି ଅଛନ୍।ି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆରମରକିାର 
ଅେମ୍ପକି୍  ର୍ାରବାଡ୍ଘର କୟୁାଟେନି୍  େରଙି୍ଟନ ଏବଂ 
ଜାପାନର ନୃତୟୁଶଳି୍ୀ ମୟିଙୁୁ୍କ ସଂରକ୍ଷତି ତାେକିାରର 
ରଖାଯାଇଛ।ି 

୨୦୧୮ରର ଜାପାନୀ ଅରବପତ ି ୟାସକୁା 
ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯବିାକୁ ଥିବା ରରକଟ୍ ର ସମସ୍ତ ସଟି୍  କଣି ି
ରନଇଥିରେ। ରସ ତାଙ୍କ ସହ ଯବିାକୁ ୮ ଜଣ 

ରୋକଙୁ୍କ ରଖାଜୁଥିବା କହଥିିରେ। ଏହ ି ରରାଷଣା 
ପରର ସାରା ବଶି୍ବର ପ୍ାୟ ୩ େକ୍ଷ ରୋକ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯବିା 
ପାଇଁ ଆରବଦନ କରଥିିରେ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ 
ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଆରବଦନ କରଥିିରେ ରବାେ ି
ୟାସକୁା କହଥିିରେ। ଏହା ପରର ଆରମରକିା, 
ଫ୍ାନ୍ ଏବଂ ବ୍ରରିଟନର ରୋରକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ 
ପ୍କାଶ କରଥିିରେ। ୨୦୨୩ ପ୍ାରମ୍ଭକି ସପ୍ାହରର 
ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ରହବାର ଥିୋ। କନୁି୍ ପରର 
ଅରନକ ରୋକଙୁ୍କ ଏଥିରର ସାମେି ରହବାକୁ 
ସରୁଯାଗ ଦଆିଯାଇଥିୋ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁେଯିବିା ପାଇଁ 
ସ୍କକ୍ନିଂି, କାଯ୍ଘୟୁ ଦାୟତି୍ବ, ପରୀକ୍ଷଣ, ରମଡକିାେ 
ରଟଷ୍ ଏବଂ ୟାସକୁାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ପରର 
ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ ରହାଇଥିୋ। ଆସନ୍ା ବଷ୍ଘ ଏହ ି
ଯାତ୍ରା ରହବାର କାଯ୍ଘୟୁକ୍ରମ ରହଛି।ି ଏପର ିରହରେ 
୧୯୭୨ ପରର ପ୍ଥମ ଥର ପାଇଁ ମନୁଷୟୁ ଟମି୍  
ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯବି। ରତରବ ଆରମରକିା ନୟିାମକ 
ଏ ପଯ୍ଘୟୁନ୍ ଏହ ି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମସ୍କଙ୍କ  ଷ୍ାର୍ ସପି୍  
ରରକଟ୍ କୁ ଅନୁମତ ି ରଦଇନାହ ିଁ। ଏହାକୁ ପଥୃିବୀ 
ନକିଟସ୍ଥ କକ୍ଷରର ପରଭି୍ରମଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତ ି
ମଳିନିାହ ିଁ। ଗତ ବଷ୍ଘ ରହାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ପରର 
ଏହ ିଷ୍ାରସପି୍  ରଟକ୍ସାସରର ରହଛି।ି 

ଲମ୍ ିଭୂତାଣରେ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଗାଈଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରବାର୍ ରେଲ୍ ରେ େସଥିିବା ଶଶି ୁତନ୍ମୟ ମତୃ

୮୪ ଘଣ୍ା ପସର ମତୃ 
ସେହ ବାହାରଲିା 
୩୯ ଫୁଟ ଗଭ୍ରୀର 

ଖାତସର ଫେଥିିସଲ

ରାଜସ୍ାେସର େବ୍ାଧିକ ୫୦ % 
୩୦ ଲକ୍ଷ ପଶ ୁେଂକ୍ରମତି

ଜାପାେ୍ରୀ ଅରବପତଙି୍କ 
‘ଡୟିରମନୁ୍ ’ ଅଭ�ିାେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯରିବ ୮ କଳାକାେ

ଟମି୍ ସର ଭାରତ୍ରୀୟ 
ଅଭସିେତା ସେବ 

ସ�ାଶ୍ରୀ ୋମଲି

 �ସଶଖ୍  ହେେିାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ୋବସିର ବସିକ୍ଷାଭ ପ୍ରେଶ୍େ

ବରିୋଧ୍ରୀଙ୍କ ନବି୍ଘାଚନ ଦାବ ି

ଆସ୍ାଳେକାର୍ରୀଙୁ୍କ 
ସଜଲ୍ ସର ଭର୍ତ୍ତି 
କରୁଛନ୍ତ ିେରକାର

ମମୁ୍ବଇ, ୧୦ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: 
ଟଭି ି ଅଭରିନତ୍ରୀ ବୀଣା କପରୁଙୁ୍କ 
ହତୟୁା କରାଯାଇଛ।ି ସମ୍ପର୍ ି ପାଇଁ 
ଅଭରିନତ୍ରୀଙ୍କ ପଅୁ ସଚନି କପରୁ ତାଙୁ୍କ 
ରବସ୍ ବଲ୍  ବୟୁାଟ୍ ରର ପଟିପିଟି ି ହତୟୁା 
କରଛି।ି ଦୁଇ ଦନି ତରଳ ବୀଣାଙ୍କ ମତୁୃୟୁ 
ରହାଇଥିୋ। ରତରବ ରସରତରବଳ ରସ 
ଟଭି ି ଅଭରିନତ୍ରୀ କ ି ନୁରହଁ ରବାେ ି ସ୍ଷ୍ 
ରହାଇପାର ିନ ଥିୋ। ଶନବିାର ବୀଣାଙ୍କ 
ସହ ଅଭରିନତ୍ରୀ ନୀେୁ ରକାହେ ି ଏହ ି
ମାମୋର ଖେୁାସା କରଛିନ୍।ି ସଚୂନା 
ଅନୁଯାୟୀ ମମୁ୍ଇର ରଜଭପିଟି ିସ୍କମି୍ ରର 
ବୀଣାଙ୍କ ନାମରର ୧୨ ରକାଟରି ଏକ 
େ୍ାଟ ରହଛି।ି ଏଠାରର ରସ ପଅୁ ସହତି 
ରହୁଥିରେ। ଏହ ିେ୍ାଟ ପାଇଁ ପଅୁ ତାଙୁ୍କ 
ମାର ି ଶବକୁ ରରଠାରୁ ୯୦ କମି ି ଦୂର 
ଜଙ୍ରର ଥିବା ଏଖ ନଦୀରର ରୋପାଡ ି
ରଦଇଥିରେ। ରସ ଏକ ଫି୍ଜ୍  ବାକ୍ସରର 
ଶବକୁ ଜଙ୍େକୁ ରନଇ ଯାଇଥିରେ। 
ଏରବ  ସଚନିଙୁ୍କ ଗରିେ କରାଯାଇଛ।ି 

ସମ୍ତ୍ ିପାଇଁ ଟଭି ି
ଅଭରିନତ୍ର୍ରୀ ବ୍ରୀଣା 
କପେୁଙୁ୍କ େତ୍ୟା
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ରବବିାର,

୧୧ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଏ ସପ୍ତାହର କବତିତା

ପ
ତ୍

କି
ତା ପ

ର
ଚି

ୟ ଶ�ତାଭନତା 
ସଂପତାଦକ: ବଧିଭୂୁଷଣ ପଟ୍ଟନତାୟକ

ମହଳିା ପତ୍କିାର ନବଦଗିନ୍ତ ‘ଶ�ାଭନା’ର 
ନଶଭମ୍ବର ୨୦୨୨ ସଂଖ୍ା ଆମର ହସ୍ତଗତ 
ଶହାଇଛ।ି  ବଧିଭୂୁଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ସଂପାଦନାଶର ପ୍ରକା� ପାଉଥବା ‘ଶ�ାଭାନା’ର 
ଏହ ି ସଂଖ୍ାଶର ଧମ୍ମ, ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, 
ଶ�ାକକଥା, ଗଳ୍ପ, କବତିା, ବ୍ଙ୍ଗ ଗଳ୍ପ ଆଦ ି
ବଭିାଗଶର ଶକଶତାଟ ି ମନଛୁଆଁ ଶ�ଖା ପ୍ରକା� 
ପାଇଛ।ି ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମଶି୍ରଙ୍କ ‘ଜଗତପତ ି
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥଙ୍କ ବରିଳ ରଘନୁାଥ ଶବ�’ଶର 
ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ାଥଙ୍କ ରଘନୁାଥ ଶବ�ର 

ମାହାତ୍୍ ସଂପକ୍ମଶର ମାମମିକ ଭାଶବ ବଶିଳେଷଣ 
କରାଯାଇଛ।ି ଶସହପିର ି ଫାଲ୍ ଗନୁୀଙ୍କ  
‘ବାଟହୁଡ଼ଥିବା ମଣଷି’, ପ୍ରଭାତ ସହି୍ାଙ୍କ 
‘ବାପାଙ୍କ ସାଇଶକ�’, ଶ�ାପାମଦୁ୍ା ପରଡ଼ିାଙ୍କ 
‘ଅନ୍ଧ ପଟୁୁଳ’ି, ନଶଗନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘କଛି ି
ତୁ କହ, କଛି ିମୁଁ…’ ଆଦ ିଗଳ୍ପଗଡ଼ୁକି ହୃଦୟସ୍ପ�୍ମୀ 
ଶହାଇଛ।ି  କବତିା ବଭିାଗଶର ସ୍ାନତି 
ସମଶରନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାପାତ୍ଙ୍କ ‘କଥା’, କୁମାର 
ହାସନଙ୍କ ‘କହନାହ ିଁ ଶଭଟ ଶହବ ନାହ ିଁ ଶବା�’ି, 
ସରୁଞ୍ଜନ ପାତ୍ଙ୍କ ‘ବରଷା’ ଆଦ ି କବତିା 
ମନଛୁଆଁ ଶହାଇଛ।ି ‘ସ୍ରଷ୍ା ଓ ସଷୃ୍’ି ବଭିାଗଶର 
କବ ି ନରିାକାର ଦାସଙ୍କ ଏକ ସାକ୍ାତକାର 
ପ୍ରକା� ପାଇଛ।ି ‘ଶ�ାଭନା’ର ଅନ୍ ନୟିମତି 
ବଭିାଗଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟ ପାଠକମାନଙୁ୍କ ଭ� �ାଗବି 
ଶବା� ିଆ�ା କରାଯାଏ।   n

ଜାଣେ
ଅକ୍ଷୟ ଣେଣେରା 

ଶକଶତ ଏକା ଏକା ସମୟ
ଶଘର ିରହଛି ିବଷିାଦ ବଳୟ
ଶଯଉଁଠ ିରହଶି� ବ ି
ହୃଦୟରୁ ଝରୁଛ ିଶଠାପା ଶଠାପା
ଶକଵଶ �ହୁ ତ ଶକଶବ �ୁହ

ଛାତରି ଶକାରଡ଼ଶର
ବସା ବାନ୍ଧଛି ିଶସ ଏକ�ା ପକ୍ୀଟ ି
ଯଏି ଏଶବ କାହାର ନୁହଁ

ଶସ ଏମତି ିଏକ କ୍ତ
ଦୃ�୍ ହୁଏ ନାହ ିଁ ସନିା
ସଦା ଆଖିଶର ପ୍ରତଫିଳତି

ଶସ ଏକ ଏମତି ିଶବଦନା ଜଜ୍ମରତି ପ୍ରାଣ
ଅହରହ ଝୁରୁଥାଏ
ଗ�ା ଯଏି ଅଶଫରା ରାଇଜ

ଶସ ଏମତି ିଏକ ଅ�ରୁ
ସଦା ଢଳଢ଼ଳ ପ୍ରତଟି ିରାତରି
ନସିଙ୍ଗ ଶବଳାଶର 
ଶପାଛବିାକୁ ଶକହ ିନାହ ିଁ
ନଜି ହାତ ବ ିଶପାଛପିାଶର ନାହ ିଁ

ଶସ ଏମତି ିଏକ ନଷୁି୍ର ବଶିଛେଦ
ସଦା ଛାଇ ପର ିସାଶଥ ଧର ି
ବାଟ ଚା�ଶି� ବ ି
ଶକଶବ ହୁଏ ନାହ ିଁ ଅନ୍ତ…

ଶସ ଏମତି ିଏକ ଅଭାଗନିୀ ମନ
କାହାର ସାନ୍ତ୍ୱନା କ ିସହାନୁଭୂତଶିର
ଟଶିପ ଘଶୁଚେ ନାହ ିଁ ମନରୁ
ବଷିାଦ…

ଶକବଳ ଶଗାଟଏି ହ ିଁ ସତ୍ -
ବାଛ ିଶନବାକୁ ନଜି ପାଇଁ
ନୂଆ କର ିଜିଁବାର ପଥ
ଯାହା ଏଶବ ତମ ଉପ�ବ୍ରି
ଦ୍ାରଶଦ�ଶର କ�ାଣ ି
ମଦୁୃ କରାଘାତ…

କ�୍ାଣୀ,
ତାକୁ ଅକୁଣ୍ଠଶର ସ୍ାଗତ କର… n

ଭୁବସେଶ୍ୱର, ସମା: ୯୪୩୭୨୭୯୯୪୧

ତାମସା
ଅସୀମା ସାେୁ

 -୧-
ଭାର ିବ୍ସ୍ତ
ତୁଶମ ଆଜକିା�ି
କ୍ମତା କ ିତାମସାର କୁସମିଶର

କ ିଭରସା….
କୁସମି ଉପଶର ଶକଶତଶବଶଳ ତ
ଶକଶତଶବଶଳ ତୁଶମ କୁସମି ତଶଳ

ଭାର ିଫିସାଦ ିତୁମର 
ଦକ୍ମାର ଥିଶ� ଶପଣ୍ା� ସଜାଅ
ଶମାର୍୍ମା କାଢ଼ି
ସକ୍ମାର୍  ପାଇଁ ଶସଲାଗାନ୍  ଦଅି
ଉ�ଗ୍ନ ହୁଅ
ଆଉ କରାଅ
ହରତାଳ,
�ାଠ ିଚାଜ୍ମ
ଗଳା ବ ିକାଟପିାର
ବାଁ ହାତର ଏସବୁ ଶଖଳ।

-୨-

କୁସମି ପାଇଁ ଶଯଶତସବୁ କ୍ରସ୍ 
ଶଚସ୍ ର ଶରସ୍ ପର ି
କାହାକୁ ଶକଶତଶବଶଳ ଶଚକ୍ କର 
ବୁଝବିା ମସୁ୍କଲି୍ 

ସମୟକୁ କ ିଭରସା
କଛି ିବ ିଶହାଇପାଶର ଶକଶତଶବଶଳ

କୁସମି ଘଚୁେ ିବ ିଯାଇପାଶର 
ତୁମ ହାତପାହାନ୍ତାରୁ ଶକଶତଶବଶଳ

ଆଉ ତୁଶମ
ସାରା ଜୀବନ
ତାମସା କରୁଥିବା ଶ�ାକଟ ି
ଅୟତୁ ଆୟଷୁ ଶନଇ 
ଠଆି ବ ିଶହାଇପାର ଖଣୁ୍ଟଟଏି ପର ି
ତାମସାଟଏି ଶହାଇ…। n
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ଡକ୍ଟର ଅଭୟ ନାରାୟେ ନାୟକ

ସାହତି୍ ସମାଜର ହତିସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍। 
ସାହତି୍ର ପଷୃ୍ଭୂମ ି ଯାହା ଶହଉନା କାହ ିଁକ,ି 
ଏହା ସମାଜର ସଂରଚନା ଓ ତା’ର ସାମଗ୍କି 

ସଂସ୍କତୃକୁି ପ୍ରଭାବତି କରଥିାଏ। ସାହତି୍ ସମାଜର ପରବିର୍୍ମନ 
ଶକବଳ ନୁହଁ, ବଭିନି୍ ସମୟଶର ଶଦଖାଶଦଉଥିବା ଶବୌଦ୍କି 
ଆବ�୍କତାକୁ ପରୂଣ କରଆିସଛୁ।ି ପ୍ର�୍ନ ଉଠୁଛ,ି ଯଦ ିସାହତି୍ର 
ପାଠକ ନାହାନ୍ତ ି ବା ସାହତି୍ ଜନାଭମିଖୁୀ ନୁଶହଁ, ଶତଶବ 
ସାହତି୍ର ଆବ�୍କତା କ’ଣ? ସାହତି୍ ତା’ର ସାମାଜକି 
ପ୍ରତବିଦ୍ତା ଯଦ ି ବଜାୟ ରଖିପାରୁନାହ ିଁ,ଶତଶବ ସାହତି୍କୁ 
ସମାଜ ଗ୍ହଣ କରବି କ’ଣ ପାଇଁ ? ସାହତି୍ର ସମାଜ ହଶିତୈଷୀ 
ମଳୂମନ୍ତ୍ର ହ ିଁ ସମାଜଶର ତା’ର ସ୍ତିକୁି ବଜାୟ ରଖି ପାରଛି।ି 
ମଳୂତଃ ସାହତି୍ର ଏକ ବନିା� ଦଗି ରହଛି ି ଏବଂ ଏହାର ଏକ 
ଆବ�୍କୀୟ ଦଗି ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି ସାହତି୍ ଶଯଉଁଠ ି ଏକ ବଳିାସ 

ମାତ୍, ଶସଠାଶର ସକୂ୍ଷ୍ମ ଶଚତନା ଓ ମଳୂ�କ୍୍ରୁ ସାହତି୍ 
ବଚୁି୍ତ ଶହବାର ଯଶଥଷ୍ ସମ୍ାବନା ରହଛି।ି ସାହତି୍କୁ 
ଶନଇ ଖବରକାଗଜର ପଷୃ୍ା ରହଛି।ି ପତ୍କିା ରହଛି,ି ରହଛି ି
ମଧ୍ୟ ପସୁ୍ତକ ପ୍ରକା�ନ। ଏସବୁ ସାହତି୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ନକିଟଶର ପହଚୋଇବାର ଶଗାଟଏି ଶଗାଟଏି ମାଧ୍ୟମ। 
ଶତଶବ ପ୍ର�୍ନ ଉଠୁଛ;ି ସାହତି୍ ଶ�ାକଙ୍କ ପାଖଶର ପହଚେ ି
ସାର�ିା ପଶର ଶ�ାକ ଚରତି୍କୁ ପରବିର୍୍ମନ କରୁଛ ି କ?ି 

ସାହତି୍ ପଠନ ପଶର ସମାଜ ପ୍ରତ ି ଏକ ସଶମ୍ବଦନ�ୀଳ 
ମଶନାଭାବ ପାଠକ ପାଖଶର ଜାଗତୃ ଶହଉଛ ି କ?ି ଯଦ ି
ଶହଉନାହ ିଁ, ସାହତି୍ ଶକବଳ ମଶନାରଞ୍ଜନଶର ଗଣ୍ ଶହଉଛ ି
ଏବଂ ଏହା ଶନୈତକି ଚନି୍ତା ଓ ଶଚତନାକୁ ସ୍ପ�୍ମ କର ିପାରୁନାହ ିଁ। 

ସମାଜଶର ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ମାନବକି 
ମ�ୂ୍ଶବାଧର ଅବକ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ବଘିଟନ ସବୁଧିାବାଦୀ 
ଚନି୍ତାର ସାମାଜକି ପ୍ରତଫିଳନ। ସମାଜର ସବୁଧିାବାଦୀ 
ଶଗାଷ୍ୀଙ୍କ ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ଓ ଏହା ସାଧାରଣ ସାମାଜକି ପ୍ରାଣୀ ଭାବଶର 
ସମାଜର ସାଧାରଣବଗ୍ମର ମଣଷିକୁ ପ୍ରଭାବତି କରୁଛ।ି  ସାହତି୍ 
ଏକ ପ୍ରାମାଣକି ଅବକ୍ୟର ପ୍ରତଶିରାଧ କରବିାଶର ସଫଳ କ?ି 
ସାହତି୍ର କଳାତ୍କ ଦଗି ଓ ଶବୌଦ୍କିତା ଉଭୟ ସାମାଜକି 
ମ�ୂ୍ଶବାଧର ସଂରକ୍ଣ ଓ ପରପି୍ରକା� ପାଇଁ ସହାୟ ଶହବା 
କଥା। କନୁି୍ତ, କଛି ି ବ୍କ୍ଙି୍କ ସାହତି୍କୁ ଶକବଳ ଗ୍ହଣ କର ି

ସାହତି ି୍ କର ବ୍କ୍ତି୍ୱକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ନ ଶଦବାକୁ ଉପଶଦ� ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଉଛ।ି ସାହତି୍ ଶକବଳ ଏକ ବସୁ୍ତବାଦୀ ଯଗୁଶର 
ଉପଶଭାକ୍ାମାନଙ୍କ ବ୍ବହାରକି ସାମଗ୍ୀ ନୁଶହଁ।  ଶଯଉଁ 
ସାହତି୍ ପାଠକକୁ ପ୍ରଭାବତି କରୁଛ,ି ଆଶ୍ାଳତି କରୁଛ ି ଏବଂ 
ତା’ର ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରପିାରୁଛ ି , ଶସଇଠ ି ତା’ର 
ସାହତି୍ ପ୍ରତ ିଏକ ଆଶବଗ ପ୍ରବଣ ଭାବ ସଷୃ୍ ିଶହଉଛ।ି

ଶଯଉଁଠ ି ଆଶବଗ ସଷୃ୍ ି ଶହଉଛ ି ଶସଇଠ ି ପାଠକର 
ବ୍ବହାର, ତା’ର ସଂସ୍କତୃ ି ଓ ବ୍କ୍ତି୍ୱକୁ ସାହତି୍ ଜୟ କରବିାର 
ବପିଳୁ ସମ୍ାବନା ରହଛି।ି ସାହତି୍ ପାଠକର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ 
ଜୟ କର ି ସାରବିା ପଶର ସାହତି୍ ଶକବଳ ଶ�ଖକର ନଜିର 
ଶହାଇରହ ି ପାରବି ନାହ ିଁ, ବରଂ ଏହା ସାହତି ି୍ କର ପରଚିୟକୁ 
ଜାଣବିାର ଆଗ୍ହକୁ ପାଠକ ପାଖଶର ଉଶନମେଷ ଘଟାଇବା, ଶଯଶତ 
ବାଦ ଏବଂ ଦ�୍ମନ ସାହତି୍ଶର ପ୍ରଶୟାଗ ଘଟଥିିବା ବା ଘଟାଇବା 
ଉଶଦ୍�୍ଶର ବ୍ବହାର କରାଯାଇଥିବା, ତାହା ଶକବଳ ସାହତି୍ 
ସଜୃନଶର ସୀମତି ରହବି ନାହ ିଁ, ବରଂ ତାହା ପାଠକକୁ ସ୍ରଷ୍ାର 
ବ୍କ୍ଗିତ ଅସ୍ତିାର ନକିଟତର କରବିା। କୁହାଯାଏ, ସାହତି୍ର 
ସ୍ରଷ୍ାକୁ ଚହି୍ବିା ଆବ�୍କ ନାହ ିଁ, ତା’ର ସଷୃ୍କୁି ଶକବଳ ଚହି୍ବିା 
ହ ିଁ ଯଶଥଷ୍। କନୁି୍ତ ସାହତି୍ର ସ୍ରଷ୍ା ଓ ତା’ର ସଷୃ୍କୁି ଅ�ଗା ଅ�ଗା 
ଶଦଖିବା ପାଠକ ପକ୍ଶର ସବୁ ସମୟଶର ସମ୍ବ ନୁଶହଁ। କାରଣ 
ସ୍ରଷ୍ାର ସଷୃ୍କୁି ପାଠକ ନକିଟଶର ପରଚିତି କରବିାକୁ ଯବିା 

ସମୟଶର ତା’ର ବ୍କ୍ତି୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏକ ପରଚିୟ ପାଠକକୁ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥାଏ।

ଅଧନୁା ସାମାଜକି ମ�ୂ୍ଶବାଧ, ବଶି�ଷତଃ ଭାରତୀୟ 
ସମାଜଶର ଅବକ୍ୟଗାମୀ। ସାଧତୁା, ସତ୍ନଷି୍ ଭାବାଶବଗ, 
ଆଦ�୍ମର ଅନୁଧାବନ କରବିାର ପ୍ରବଣତା ଓ ନଜିକୁ କୁପଥଶର 
ପରଚିାଳତି ନ କରବିାର ସ୍ପ୍ରବଣତାର ମଳୂତଃ ଦରୁ ତ ପରବିର୍୍ମନ 
ଘଟଚିା�ଛି।ି ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ରାଷ୍ଟ୍ରଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ଚନି୍ତାଧାରା 
ଅଶପକ୍ା ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶଚତନା ବୃଦ୍ ି ପାଉଛ।ି ଆଦ�୍ମକୁ 
ଗ୍ହଣ କରବିା ଅଶପକ୍ା ଆଦ�୍ମକୁ ଉଶପକ୍ା, ଆଦ�୍ମ ପ୍ରତ ି
ଅନାଗ୍ହ ଓ ସବୁଧିାବାଦୀ ଶଭାଗ ବଳିାସର ଦ�୍ମନ ଓ ଜୀବନର 
�କ୍୍ ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ପରପିନ୍ୀ ଶହାଇଥିଶ� 
ସଦୁ୍ା ଏହା ବସୁ୍ତବାଦୀ ସମାଜଶର ଭାରତୀୟମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ 
ଭାବଶର ଆକ୍ରମତି କରୁଛ।ି ଏହା ପଛଶର ରହଛି ିପରବିର୍୍ମନର 
ବହୁବଧି କାରଣ ଓ ପ୍ରକରଣ। ସାମାଜକି ପରବିର୍୍ମନ ଓ ମଳୂତଃ 
ସାମାଜକି ମ�ୂ୍ଶବାଧର ପରବିର୍୍ମନ �କି୍ା, ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ଓ ଆଦ�୍ମ ସ୍ାନୀୟ ଶନତୃବୃ୍ଙ୍କ ବ୍କ୍ତି୍ୱ ଦ୍ାରା ପ୍ରଭାବତି 
ଶହଉଛ।ି ସାମାଜକି ମ�ୂ୍ଶବାଧକୁ ଶକବଳ ସାହତି୍ର ସଜୃନ 
ଅଟକାଇ ପାରବି, ଏହା ପ୍ରତୀୟମାନ ଶହଉନାହ ିଁ।  ଶଯଉଁଠ ି
ସାହତି ି୍ କର ବ୍କ୍ତି୍ୱ କଳୁଷତି ଏବଂ ଆଦ�୍ମ ସ୍ାନୀୟ ନୁଶହଁ, 
ଶସଇଠ ି ତା’ର ସାହତି୍କୁ ପାଠ କର ି ତାର ବ୍କ୍ତି୍ୱକୁ ବାଦ୍  
ଶଦଇ ଶକବଳ ତା’ର ସାହତି୍ ଗ୍ହଣ କରବିା ପାଇଁ ପାଠକକୁ 
କଏି ବା ପରାମ�୍ମ ଶଦଇପାରବି? ଆଶ୍ଚଯ୍ମ୍ର ବଷିୟ ଶହଉଛ,ି 
ଶଯଉଁଠ ି ସାହତି ି୍ କର ବ୍କ୍ତି୍ୱ ବ୍ଭଚିାରଶର ଭୁ�ୁଣ୍ଠତି, 
ଶସଇଠ ି ସାହତି୍ ଆଦ�୍ମ ବ୍କ୍ତି୍ୱର ସଜୃନପଥଶର ପାଠକକୁ 
ଦୀକ୍ତି କରବିାକୁ ଆହ୍ବାନ ଶଦବା ଶକଶବଶହଶ� ଗ୍ହଣୀୟ 
ନୁଶହଁ। ଶତଣ,ୁ ସାହତି୍ ଶକବଳ ମ�ୂ୍ଶବାଧର ବାହକ ନୁଶହଁ, 

ସାହତି ି୍ କର ବ୍କ୍ଗିତ ଜୀବନ ଓ ତା’ର ବ୍କ୍ତି୍ୱର ଆଦ�୍ମଗତ 
ଦଗି ପାଠକ ପାଇଁ ଏକ ନଦି�୍ମନ। ସଫଳ ସାହତି୍ର 
ପଷୃ୍ଭୂମଶିର ରହଥିିବା ସଜୃନ ସ୍ରଷ୍ାର ବ୍କ୍ତି୍ୱ ମ�ୂ୍ଶବାଧର 
ପରଧିିରୁ ପରଧିିଚୁ୍ତ ଶହାଇ ଏକ ଅନାଦ�୍ମ ସଷୃ୍ ି ନ କରୁ। 
ମଣଷିର କଥା କହୁଥିବା ବ୍କ୍ ିନଶିଜ ଜଶଣ ଭ� ମଣଷି ଶହଉ, 
ଭ� ମଣଷିର ସମାଜଶର ସବ୍ମଦା ଆବ�୍କତା ରହଛି,ି ଯାହା 
ସାମାଜକି ମ�ୂ୍ଶବାଧ ସହତି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍। ଏହ ି ଶଚତନା 
ଓ ଚନି୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶହଉ ଏବଂ ସାହତି୍ ଏକ ଶକବଳ 
ସାମାଜକି ମ�ୂ୍ଶବାଧର ସଂରକ୍ଣ ସକାଶ� ଏକମାତ୍ ବକିଳ୍ପ 
ନ ସାଜ ି ସାହତି ି୍ କର ଜୀବନ ଦ�୍ମନ ସମାଜ ସକାଶ� ଏକ 
ଶରା� ମଶଡଲ୍  ବା ଆଦ�୍ମର ଉଦାହରଣ ପା�ଟ ି ସମାଜକୁ 
ଅନୁଗହୃୀତ କରୁ। ଏହା ହ ିଁ ସମାଜ ଓ ସାମାଜକି ମ�ୂ୍ଶବାଧର 
ସାମାଜକି ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ରୁି ଏକାନ୍ତ କାମ୍। ସାହତି୍ଶର ଶକବଳ 
ସାମାଜକି ନୃତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ନ ରହ ି ସାହତି ି୍ କର ବ୍କ୍ତି୍ୱର 
ସାମାଜକି ନୃତାତ୍ତ୍ୱକି ଗଣୁବର୍ା ପ୍ରତଫିଳତି ଶହଉ। ଏହା ଶହବ 
ସସୁାହତି ି୍ କ ଓ ସାମାଜକି ମ�ୂ୍ଶବାଧର ଅବକ୍ୟକୁ ପ୍ରତହିତ 
କରବିାର ଏକ ମାତ୍ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ। 

ସାହତି୍ର ସାମାଜକି ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାହତି ି୍ କର ସାମାଜକି 
ନୃତାତ୍ତ୍ୱକି ଦଗି ମ�ୂ୍ଶବାଧ ଦୃଷ୍ରୁି ଭନି୍ ଭାବଶର 
ଆଶ�ାଚନା କରବିା, ବଚିାର କରବିା ଏକ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଓ 
ସବୁଧିାବାଦୀ ଚନି୍ତାଧାରା, ଏହା ସମାଜର କ�୍ାଣ ପାଇଁ 
ଗ୍ହଣୀୟ ପଦବାଚ୍ ନୁଶହଁ। n

ଉପେସିଦ୍ଦେଶକ,ଜେଗଣୋ େସିଦ୍ଦେଶାଳୟ , ଓଡ଼ଶିା 
ୟେୁଟି - ୯, ଜେପଥ, ଭୁବସେଶ୍ୱର - ୨୨ 

ସମା : ୯୮୩୭୮୯୨୫୪୦ 

  ଡକ୍ଟର ସଣୁରଶ ଣ�ାଟରାୟ

ଖଳପିଡ଼ଆି ବାଙ୍କରୁ ଶଦଖାଯାଉଥି�ା ନ’ମାଣ, ଶଗାଠ, 
ପ୍ର’ପା। ବାରଦାପଟ ିଉପଶର ସବୁଜ ସୁ୍ ର ନାଗାପଲ୍ୀ। 
ବାଙ୍କ ବୁ�ାଣ ି ଶ�ଷଶର ଗହଗହ ଗହଳଆି ଆମ୍ବଶତାଟା। 

ଶଯଉଁଠ ିଝ�କାଏ ସଯୂ୍ମ୍କରିଣ ମାଟଶିର ପଶଡ଼ନ।ି ଶକଶବ ଏଇ ଗଛ 
ଛାଇଶର ��ାଙ୍କ ବହବିସ୍ତାନ ି ଧର ି ଶଛାଟା ଗରୁୁଜୀଙ୍କ ପାଶଖ ପାଠ 
ପଢ଼ଥିି�ା। ମଧ ୁ ବର୍୍ମଶବାଧରୁ ଅକ୍ର �ଖିିଥି�ା। ଝାପ୍ ସା ଝାପ୍ ସା 
ଶଦଖା ଯାଉଛ ିଅତୀତର ସ୍ତୃ।ି ଠାକୁରାଣୀ ବନ୍ଧ ତଳକୁ ବାରନାଳଆି। 
ଫୁଶ�ଇ ନଈଟା କାହ ିଁ ଶଦଖା ଯାଉନ।ି ଶଯମତି ିଶକଉଁଠ ି�ୁଚଯିାଇଛ,ି 
ଅଥବା �ୁଚକାଳ ିଶଖଳଶର ମାତ ିଯାଇଛ।ି ��ାଙ୍କ ଗାଡ଼ରି ଶରେକ୍ ମାର ି
ଚାରଆିଡ଼କୁ ଚାହ ିଁ�ା। ନକିଟକୁ ଆସ ି ଶଦଖି�ା ଏବଂ ଖବୁ୍  ଆଶ୍ଚଯ୍ମ୍ 
ଶହ�ା - ତା’ ଛାତଶିର ଶଗାଶଟ ଶଛାଟ ରେଜି୍  ସଗଶବ୍ମ ମଣୁ୍ ଶଟକଛି।ି 
ଠକି୍  ତାର ି ତଶଳ ନଗଡ଼ା ମଣଷି ପର ି ଅଭାବ ଅନଟନ ଶଯାଗ ୁ ତା’ର 
ପଷୁ୍ହିୀନତା ବାର ି ଶହାଇପଡୁଛ।ି ତାକୁ ଶଖାଜଶି� କାହୁଁ ମଳିବି? 
ମଶନ ଶହଉଛ,ି ଶଯମତି ି ମଣଷି ଭଳ ି ତା’ର ବ ି ବାଦ୍୍ମକ୍ ସମୟ 
ଉପନୀତ। କତରା�ଗା ଶହାଇ ମହୁଁମାଡ଼ ିପଡ଼ଛି।ି 

କୁଳୁକୁଳୁ ଗୀତ ଗାଇ ସଭଙି୍କ ମନ 
ଶତାଷଥୁିବା ତା’ର ପବୂ୍ମ ରୂପ ନାହ ିଁ। 

ଶଧାବାଗଣ୍ ି ପାଖକୁ 
�ାଗ ି ସାହାଡ଼ା ଆଉ 
କରଞ୍ଜ ଗଛଶର ଅହରହ 
ଝୁ�ୁଥିବା ଖଣ୍ଆି କୁ�ା, 
ଶପାଖତା ମାଆର ଛଣି୍ା 
କବଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଖଣ୍ଆି 
କୁ�ା, ଡା�ାଶର ଶମଚୋଏ 
ପାଉଁ�। ଆମ ପ�ିାମାନଙୁ୍କ ଏ ସବୁ 
ଭୂତଭୂତର ସାମ୍ାଜ୍ ପର ି �ାଶଗ। ଏଶବ ଶସ ସ ବୁ 
କାହ ିଁ ? ଶସଇଠୁ ଗାଁ’ର ଆଁ’ ଭତିରକୁ ପ� ି ଯାଇଛ,ି ଶଗାଶଟ ଶଧାବ 
ଫରଫର ସଶିମଣ୍ଟ କଂକ୍ରଟି୍  ରାସ୍ତା। ଶସହ ି ରୂପଶର ବଦଳ ି ଯାଇଛ ି
ଦାଣ୍। ଗାଁ ଆରମ୍ରୁ ଚହି୍ା ଘର ସବୁ ଅଚହି୍ା ଅଚହି୍ା �ାଗଛୁ।ି ବଦଳ ି
ଯାଇଛ ିସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ଭୂଶଗାଳ। ଆଗ ଅଶପକ୍ା ଖବୁ୍  ସଫାସତୁରା, 
ସୁ୍ ର �ାଗଛୁ ିପରଶିବ�। ��ାଙ୍କ ଚାରଆିଡ଼କୁ ନଘିା କ�ା, କନୁି୍ତ ତାକୁ 
ଶକାଉଠ ି କଛି ି ଶଦଖା ଗ�ାନ।ି ଯାହାକୁ ଶଦଖିଶ� ମଶନ ପଡ଼ଯିବି 
ଶସଇ ସବୁ ମଠିାମଠିା ପ�ିାଦନି। ଶକଉଁଠ ି ଶହଶ� ଟକିଏି ଚହି୍ବର୍୍ମ 
ନାହ ିଁ। ହଁ, ସମୟ ସବୁ ଏମତି,ି ବଦଳ ି ଯାଉଛ ି ଜୀବନ। ସବୁ ଏଶବ 

ସ୍ତୃରି ଫରୁଆଶର ଆଶସ୍ତ ଆଶସ୍ତ ଇତହିାସ ଶହବାକୁ ବସଛି।ି 
��ାଙ୍କ ବହୁତ ବଷ୍ମ ପଶର ଗାଁକୁ ଆସଛି।ି ପାଠପଢ଼ା ପଶର ଭ� 

ଚାକରି ିପାଇ ଶସ ଗାଁରୁ ଯାଇଛ ିଶଯ ଆଉ ଶଫରବିାକୁ ସମୟ ପାଇନ।ି 
ଆଜ ି ଆସଛି ି ଅବସର ଶନବା ପଶର, ଶସ ପଣୁ ି ଖାସ୍  ଅନୁପମା ପାଇଁ 
ଯଏି ତା’ର ସାଙ୍ଗ, ବାନ୍ଧବୀ ସବୁ କଛି ି ଥି�ା। ଶସ ମାଶସ ବଡ଼ଶବା� ି
ଶକଶବ ନାନୀ ଶକଶବ ଅନୁ ଡାକଶି� ତା’ର ଆପର୍ ି ନଥାଏ। ନନା, 
ଶବାଉ ଥିବା ସମୟରୁ ଘରର ସବୁ ଦାୟତି୍ୱ ଅନୁନାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କର ି
ଶଦଇଥିଶ�। କାରଣ ଶସମାଶନ ଜାଣଥିିଶ� ମୁଁ ଚାକରିରୁି ଆସ ି କଛି ି
ଏଠ ି କର ି ପାରବିନି।ି ଶତଣ ୁ ସବୁ କଛି ି ତାକୁଇ ସମପ ମି ଶଦଇ, ତା’ର 
ଚଳବିାର ବଶ୍ାବସ୍ତ କର ି ଶଦଇଥିଶ�। ଅନୁନାନୀ ବାପ ଶଛଉଣ୍ 
ଶହାଇଗ�ା ପଶର ପ�ିାଦନିରୁ ଆମର ିଘଶର ଚଳପ୍ରଚଳ। ଅନୁନାନୀର 
ଶବାଉ ସଖୀ ମାଉସୀ, ଶବାଉକୁ ଘରକାମଶର ବହୁତ 
ସାହାଯ୍ କଶର। ଏମତି ି ଶ�ଖାଶର ଶବାଉର 
କଶକଇ ଝଅି ଭଉଣୀ। ଶତଣ ୁପ�ିାଦଶିନ ମାଉସୀ 
କହଥିି�ା - “ଅନୁ ଶତାଶତ �ାଗ�ିା। ବଡ଼ 
ଶହଶ� ତାକୁ ଶବାହୂ କର ି ଶନବୁ।” ଶବାଉ ହଁ 
କହଥିି�ା।” ଶସଶବଠୁ ଶଦଖି ଆସଛ ି ଆମ 
ଦୁଇଘର ଏକ ପରବିାର। ଆମ ଘରର 
ଆଥ ମିକ ସ୍ଛେଳତା ଶସମତି ି ଭ� 
ନଥି�ା। ଅଳ୍ପ ଚାଷଜମ ି ସହତି 
ନନାଙ୍କ ଚାର�ିହ 
ଘର ଯଜମାନ ି
ଶ ଯ ା ଗୁ ଁ

ଶ ମ ା ର 
ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଯାବତୀୟ 

ଖର୍୍ମ ସରୁୁଖରୁୁଶର ଚଳ ି ଯାଉଥି�ା। 
ପଶର ପଶର ସଖୀ ମାଉସୀ , ଅନୁନାନୀର କଚିେତି୍  

ଦାୟତି୍ୱ ନନା ନଜି କାନ୍ଧକୁ ଶନଇ ସ୍ଳ୍ପ ସାହାଯ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଶ�। 
ଶମାର କଶ�ଜ ପଢ଼ାର ଶ�ଷ ବଷ୍ମ ଅନୁ ନାନୀର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ 
ଆସ�ିା। ଶସ ପଣୁ ିଆମ ଗାଁ �୍ାମ ଭାଇନାଙ୍କ ସହ। ଅନୁ ନାନୀର ଇଛୋ 
ନଥି�ା। ଶମା ଶବାଉ ସଖୀ ମାଉସୀକୁ ଶଦଇଥିବା ପ୍ରତ�ିରୁତ ି ବ୍ତୀତ 
ଶସ ଶକଉଁଠ ି ବାହା ଶହବନ ି ଶବା� ି ଶରାକ୍ ଶଠାକ୍  ମନା କରଶିଦ�ା। 
ମୁଁ ବ ିତାକୁ ଖବୁ୍  ଭ� ପାଉଥି�।ି ଆମ ଭତିରର ଭ� ପାଇବା, ଶମାର 
ପାଠପଢ଼ା ଶଯାଗୁଁ ସବୁ ବାତ�ି ଶହାଇଗ�ା। ଶ�ଷଶର ଶସଇ �୍ାମ 
ଭାଇନାଙ୍କ ସହତି ତା’ର ବାହାଘର ଶହ�ା। ବାହାଘର ପଶର ତା’କୁ 
ଆଉ ଶଗାଶଟ ବପିଦ ଶଯମତି ି ଚାହ ିଁ ବସଥିି�ା। �୍ାମ ଭାଇନା 

ବାହାଘରର ଚତୁଥ୍ମୀ ରାତଶିର କୁଆଶଡ଼ ଗାଁରୁ ଅନ୍ତଦ୍୍ମାନ ଶହାଇଗଶ�। 
କାହ ିଁକ ି ଗଶ�, କୁଆଶଡ଼ ଗଶ� ? କାହାକୁ ଜଣା ନାହ ିଁ। ଅନୁନାନୀ 
ଶସମତି ି ମହୁଁ ମାର ି ଘଶର ବସରିହ�ିା। କଛିବିଷ୍ମ ପଶର �ଣୁାଗ�ା 
ଶସ କୁଆଶଡ଼ ବାବାଜୀ ଶହବା ପାଇଁ ହରଦି୍ାର ଚା�ଗିଶ�। ସମଶସ୍ତ 
ଆଶ୍ଚଯ୍ମ୍। ଗାଁଶର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନଶର ଶଗାଟଏି ପ୍ର�୍ନ, �୍ାମ ଶଗାଶସଇଁ 
ଯଦ ି ବାବାଜୀ ଶହବାର ଥି�ା, ଶତଶବ ବାହା ଶହଉଥିଶ� କାହ ିଁକ ି ? 
ଏହାର ଉର୍ର କନୁି୍ତ କାହା ପାଖଶର ନ’ଥି�ା।

ବଚିାରୀ ଭାଗ୍କୁ ଆଦର ିବାଟ ଚାହ ିଁ ସାରା ଜୀବନ ବସ ିରହ�ିା 
ଅନୁନାନୀ। ଆଜ ିତାର ିଜରୁରୀ ଚଠି ିପାଇ ଶସ ଗାଁକୁ ଆସଛି।ି 

ଜଗନ୍ାଥଙ୍କ ମ୍ରିକୁ �ାଗ ିଆମ ଘର। ମହାବାତ୍ାଶର ମାଟଶିର 
ମ�ି ିଯାଇଛ।ି ଆମ ପଶଡ଼ା�ୀ ଅନୁନାନୀ ଘର। ��ାଙ୍କ ଘର ଭତିରକୁ 
ପ�ଗି�ା। ଅନୁନାନୀ ଖଟ ଉପଶର କତରା�ଗା ଶହାଇ ପଡ଼ଛି।ି 
ତାକୁ ଶଦଖି ଚହି୍ ି ଶହଉନ।ି ଶମାଶତ ଶଦଖି ଶସ କଷ୍ଶର ଉଠ ି
ବସ�ିା। ନଜିକୁ ବଶି୍ାସ କରପିାର�ିାନ।ି ତା’ ପାଟରୁି ଆଶପ ଆଶପ 
ବାହାର ି ଆସ�ିା - “ତୁ ସତଶର ଆସଛୁି ?” ଶତା ବାଟକୁ ଚାହ ିଁ ଚାହ ିଁ 
ମରବିାକୁ ବସ�ିଣି।ି ମରବିା ପବୂ୍ମରୁ ଶତାର ି ଛୁଆଁଶର ମରବିାକୁ ଇଛୋ 
ଥି�ା। ଶସତକ ଏଶବ ପରୂଣ କରଦିଏି। ��ାଙ୍କ କଛି ିବୁଝପିାର�ିାନ।ି 
ଅନୁନାନୀ କହ�ିା - “ଶସଇ ବାକ୍ସଶର ଶଗାଟାଏ ପଟୁୁଳ ି ଅଛ।ି ଶମା 

ପାଖକୁ ଆଣ। ��ାଙ୍କ ପଟୁୁଳ ିଆଣ�ିା ଓ ଶଖା� ିଶଦଖି�ା 
- “ହଶଳ ଅରଖ ନୂଆ ପାଉଁଜ।ି” 
ଅନୁନାନୀ କହ�ିା - “ଶତା ନଜି 

ହାତଶର ଶମା ପାଦଶର ପଶିନ୍ଧଇ 
ଦଏି। ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ �ାନ୍ତଶିର 

ମର ି ପାରବି।ି” ��ାଙ୍କର 
ମଶନ ପଡ଼�ିା - ‘ଏ ପାଉଁଜ ି ଶସ 

ଅନୁନାନୀର ବାହାଘରଶର ଘରୁ 
ମଳୁିଥିବା ପଶକଟ୍  ଖର୍୍ମରୁ ସଚେୟ 

କର ି ଶ୍ରଦ୍ାଶର ଉପହାର ଶଦଇଥି�ା। 
ଶସ ଆଜ ି ପଯ୍ମ୍ନ୍ତ ନ ପନି୍ଧ ି

ରଖିଛ ି କାହ ିଁକ?ି ଅନୁନାନୀ 
ସଂଶକ୍ପଶର ବୁଶଝଇ ଶଦ�ା, 
ଯାହା ��ାଙ୍କ ଶକଶବ ସ୍ପ୍ନଶର 

ଭାବ ି ନଥି�ା। ତାକୁ କାହ ିଁକ ି
ନଜିକୁ ଶଦାଷୀ ଶଦାଷୀ  �ାଗ�ିା। 

ଅନୁନାନୀର ଅବସ୍ା ପାଇଁ ଶସ 
ନଜିକୁ ହ ିଁ ଦାୟୀ କ�ା। 

ଅନୁନାନୀ ଆତୁର ଶହାଇ ��ାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାହ ିଁଥି�ା। ଶସ 
ଆଖି ଶଯମତି ିକହ ିଶଦଉଥି�ା ଅନ୍ତରର ଅକୁହା କଥା, ମନ ଭତିରର 
ଶଗାପନ ବ୍ଥା। ଛାତତିଶଳ ବଷ୍ମ ବଷ୍ମର ଜମାଟବନ୍ଧା ଅକୁଣ୍ଠତି ଶପ୍ରମ, 
ଭ�ପାଇବା ସବୁ ଦୀଘ୍ମଶ୍ାସ ବାହାର ିଆସଥୁି�ା। ଶଖା� ିପାରୁ ନଥି�ା 
ରୁଦ୍ଶକାଠରୀର ଦ୍ାର। 

��ାଙ୍କ ପାଉଁଜ ିହଳକୁ ଯତ୍ନଶର ପଶିନ୍ଧଇ ଶଦ�ା। 
ଅନୁନାନୀ ସଲ୍ଜ ହସଟଏି ହସ ିଶଦଉଶଦଉ ଆଶସ୍ତ ଆଶସ୍ତ ତା’ 

�ରୀର ନଶିସ୍ତଜ ଶହାଇ ଆସଥୁି�ା। ବାହାରର ସଯୂ୍ମ୍ କରିଣ ପର ି
ତା’ ପାଦଶର ପାଉଁଜ ି ଚକି୍ ଚକି୍  କରୁଥି�ା। ��ାଙ୍କ ଚାହ ିଁ ରହଥିି�ା 
ଅନୁନାନୀକୁ ...। n

ଚତି୍ରକଳ୍ପ, େବୀୋବାଗ
 ସ�ାର୍ଦୋ -୭୫୨୦୫୫

 ସମା: ୯୪୩୭୦୩୩୩୫୨

େଣେ ପାଉଁଜି

ସାେତି୍ୟ ଓ ସାମାଜକି ମଲୂ୍ୟଣୋଧ

ୟେୁଟି୍-୯, ଭୁବସେଶ୍ବର -୨୨
ମଲୂ୍ୟ: ୩୫ ଟଙ୍ା

ଏନ୍-୨/୨୨, ଆଇ.ଆର୍ .େ.ି ଭସିଲଜ
େୟାପଲ୍ୀ, ଭୁବସେଶ୍ବର – ୧୫

ମଲୂ୍ୟ: ୭୦ ଟଙ୍ା

ଶଦଖତାଯତାଉ 
ସଂପତାଦକ: ପ୍ରବୀର ମହତାନ୍ ି

ଏକ ଭନି୍ ରୁଚରି ପତ୍କିା  ‘ଶଦଖାଯାଉ’ର 
ପଚେଦ� ବଷ୍ମ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ା ପ୍ରକା� ପାଇଛ।ି 
ପ୍ରବୀର ମହାନ୍ତଙି୍କ ସଂପାଦନାଶର ପ୍ରକା�ତି 
ଏହ ି ପତ୍କିାଶର ବଭିନି୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଶନଇ 
ଶକଶତକ  ଉର୍ଶକାଟୀର ଶ�ଖା ପ୍ରକା� 
ପାଇଛ।ି ଷ୍ଶିପନ୍  ଉଇ�ୟିମ୍ ହକଙି୍ଗଙ୍କ 
ରଚତି ଓ ଶଦଶବନ୍ଦ୍ର ସତୂାରଙ୍କ ଅନୂଦତି 
‘କ’ଣ ପରମାତ୍ା ରେହ୍ାଣ୍ ରଚନା କରଛିନ୍ତ?ି’  
ଆଶ�ଖ୍ଶର ଷ୍ଶିପନ୍ ଙ୍କ ସଂଘଷ୍ମମୟ ଜୀବନ 
ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ, ମହାବଶିସ୍ପାରଣ 

ରହସ୍ ଉଶନମୋଚନ ଆଦ ି ସଂପକ୍ମଶର ଅତ ି
ଚମତ୍ାର ଭାଶବ ବର୍୍ମନା କରାଯାଇଛ।ି 
ଶସହପିର ି ଶଗାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ରଙ୍କ ‘ବୁ�ଥି�-ି
ଭୁ� ି ନାହ ିଁ…’, ଶବୈରାଗୀ ମଶି୍ରଙ୍କ ‘ଏମତି ି
ସଂସ୍କାରୀ ବ ି ଏ ଦୁନଆିଶର ଥଶ�, ପ୍ରୟିରେତ 
ପାତ୍ଙ୍କ ‘ମାଶଠା’ର ଶସଇ �ାଦାଖୀ ପରବିାର’ 
ଆଦ ି ଶ�ଖାଗଡ଼ୁକି ପାଠକମାନଙ୍କ ଶଚତନା 
ଜଗତକୁ ଉର୍ସ୍ତରକୁ ଉଶର୍ାଳତି କରଶିନବ।  
ଶସହପିର ି‘ମୁଁ ହରନିାଥଙ୍କ ଝଅି, �ତରୁଘ୍ନନାଥଙ୍କ 
ଶବାହୂ’, ‘କୁଖ୍ାତ ଡାକୁ ବହିାରୀ ନାୟକଙ୍କ 
ଆତ୍କାହାଣୀ’, ‘ପାଟ ଚରିଶିଦଶ� �ତା 
ମଶଙ୍ଗସ୍କର’ ଆଦ ି ଶ�ଖାଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟ 
ଭ� ଶହାଇଛ।ି ‘ଶଦଖାଯାଉ’ଶର ସ୍ାନତି 
ଶ�ଖାଗଡ଼ୁକି ପାଠକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ 
ପାରବି ଶବା� ିଆ�ା କରାଯାଏ।  n



ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଉତ୍ପତ୍ତି ସହ ପାହାଡପର୍ବତ 
ପ୍ରକୃତ ତିର ଅଂଶରତିଶଶଷ ଶ ହ ା ଇ 

ରହ ତିଆସ ତିଛ ତି। ଏହା ର ତିନା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ତ ତିଷ୍ ତିରା 
ଅସମ୍ଭର। ଶ�ୈନ ତିନ୍ ତିନ ଜୀରନଶର ମନୁଷ୍ୟ 
ର୍ୟରହାର କରୁଥିରା ଅଶନକ ସାମଗ୍ୀ ପାହାଡ଼ରୁ 
ହ ିଁ ମ ତିଳ ତିଥାଏ। ପାହାଡ଼ ର ତିଶ୍ବର ପ୍ରମଖୁ ଶଜୈର 
ର ତିର ତିଧତା ଶକନ୍ଦ୍ର। ଏହା ମଧରୁ ଜଳର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ। 
ପାହାଡ ଔଷଧୀୟ ରୃକ୍ଷର ଭଣ୍ାର। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ 
ନ ତିଶରାଗୀ ରହ ତିରାଶର ସହାୟକ କରୁଛ ତି। ଅମ୍ଲଜାନ 
ଶ�ଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରଞ୍ାଉଛ ତି। ଶତଣ ୁ ପାହାଡର 
ମହତ୍୍ବ ର ତିଷୟଶର ଶ�ାକଙୁ୍ ସଶେତନ କର ତିରା 
ପାଇ ଁ ପ୍ରତ ତିରଷ୍ବ ଡ ତିଶସମ୍ବର ୧୧ ତାର ତିଖଶର 
ଅନ୍ତଜ୍ବାତୀୟ ପର୍ବତ � ତିରସ (ଆଇଏମ୍ ଡତି)
ପାଳନ କରାଯାଉଛ ତି। ପାହାଡର ସଂରକ୍ଷଣ 
ଏରଂ ର ତିକାଶକୁ ଶପ୍ରାତ୍ସହାନ ଶ�ରା ଏ ହ ତି 
� ତିରସର ମଳୂ ଉଶଦେଶ୍ୟ। ମ ତିଳ ତିତ ଜାତ ତିସଂଘ (ୟଏୁନ) 
୨୦୦୨କୁ ଅନ୍ତଜ୍ବାତୀୟ ପର୍ବତ ରଷ୍ବ ଭାଶରଶଘାଷଣା କର ତିଥି�ା। 
ଏହା ପଶର ୨୦୦୩ ଡତିଶସମ୍ବର ୧ଶର ପ୍ରଥମ ଥର ଅନ୍ତଜ୍ବାତୀୟ 
ପର୍ବତ � ତିରସ ପାଳନ କରାଯାଇଥି�ା। ଅନ୍ତଜ୍ବାତୀୟ ପର୍ବତ 
� ତିରସ ୨୦୨୨ଶର ପାହାଡ ତି ମହ ତିଳାଙୁ୍ ସଶେତନ କର ତି ଅଧିକ 
ସଶକ୍ତ କର ତିରାକୁ ଧ୍ୟାନ � ତିଆଯାଉଛ ତି। ଏହା �୍ବାରା ଶସମାଶନ 
ନ ତିଷ୍ପତ୍ତି ଶନରା ପ୍ରକ୍ ତିୟାଶର ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ତି ଉତ୍ପା�କ ସମ୍ବଳ 
ଉପଶର ନ ତିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାର ତିଶର। ପାହାଡ ତି ସଂସ୍ତୃ ତି, ସଶୁଯାଗ 
ଏରଂ କ୍ଷମତା ର ତିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ବ � ତିଆଯାଉଛ ତି। � ତିଙ୍ଗଗତ 
ସମାନତା ଆଣ ତିରା ପ୍ରୟାସ ଜାର ତି ରହ ତିଛ ତି। 

ଜାତ ତିସଂଘର ଖା�୍ୟ ଏରଂ କୃଷ ତି ସଂଗଠନ (ଏଫ୍ ଏଓ) ଏହ ତି 
ଉତ୍ସର ପାଳନ ଏରଂ ଆନତିଶମସନର ସଂଶଯାଜକ ଏଶଜନ୍ ତି 

ରହ ତିଛ ତି। ଅନ୍ତଜ୍ବାତୀୟ ପର୍ବତ � ତିରସ ୨୦୨୩ର ଉଶଦେଶ୍ୟ ‘ଓଶମନ 
ମଭୁ ମାଶଟେନ’୍ ରହ ତିଛ ତି। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଳଶର ପର ତିଶରଶ ସଂରକ୍ଷଣ 
ଏରଂ ସାମାଜତିକ ତଥା ଆଥ ଥିକ ର ତିକାଶଶର ମହ ତିଳାଙ୍ ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ବ 

ଭୂମ ତିକା ରହ ତିଥାଏ। ଶସମାଶନ ପାହାଡରୁ ମ ତିଳୁଥିରା 
ପ୍ରାକୃତ ତିକ ସମ୍ପ�ର ପର ତିୋଳନା କର ତିଥାନ୍ତ ତି। ଶସମାଶନ ଶଜୈର 
ର ତିର ତିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ, ପାରମ୍ପର ତିକ ଜ୍ାନ ରଖିଥିରା ତଥା 
ସ୍ାନୀୟ ସଂସ୍ତୃ ତି ଏରଂ ପାରମ୍ପର ତିକ େ ତିକ ତିତ୍ସା ପଦ୍ଧତ ତିର ର ତିଶଶଷଜ୍ 
ଶହାଇଥାନ୍ତ ତି। 

ପାହାଡ଼ଶର ର ତିଶ୍ବର ୧.୧ ର ତି� ତିୟନ ଶ�ାକଙ୍ ଘର ରହ ତିଛ ତି। 
ଏହା ର ତିଶ୍ବ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୧୫ ପ୍ରତ ତିଶତ। ପାହାଡ଼ଶର 
ମଧରୁ ଜଳର ୬୦-୮୦ ପ୍ରତ ତିଶତ ଉତ୍ସ ରହ ତିଛ ତି। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଳର 
୪୦ ପ୍ରତ ତିଶତ ଶକ୍ଷତ୍ର ଜଙ୍ଗ� �୍ବାରା ଆଚ୍ା�ତିତ। 
ଅଧିକାଂଶ ଖା�୍ୟପ�ାଥ୍ବ ଆଳୁ, ମକା, ଶସଓ ଆ�ତି 
ପାହାଡରୁ ଆସ ତିଥାଏ। ର ତିଶ୍ବ ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ଶକ୍ଷତ୍ରଶର 
ପାହାଡ ପଯ୍ବ୍ୟଟନ ଅଂଶ ୧୫-୨୦ ପ୍ରତ ତିଶତ ରହ ତିଛ ତି। 
ଭାରତର ହ ତିମାଳୟ ଶଜୈର ର ତିର ତିଧତାର ପ୍ରମଖୁ ଶକନ୍ଦ୍ର 
ପା�ଟ ତିଛ ତି। ହ ତିମାଳୟର ରରଫ ଆଚ୍ା�ତିତ ଶ ତିଖର 

ଏରଂ ଆକଷ୍ବଣୀୟ �ୃଶ୍ୟ 
ମନକୁ ଶରାମାଞ୍ ତିତ 
କ ର ତି ଶ � ଇ ଥ ା ଏ । 
ହ ତିମାଳୟ ଏରଂ ଅନ୍ୟ 

ପର୍ବତ ଶଙୃ୍ଗ ପର୍ବତାଶରାହୀଙ୍ 
ଆକଷ୍ବଣର ଶକନ୍ଦ୍ର ର ତିନୁ୍ ଶହାଇ 

ରହ ତିଛ ତି। ର ତିଶ୍ବର ସରୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ 
ଡାକଘର ହ ତିମାଳୟଶର ରହ ତିଛ ତି। ସ୍ ତିତ ତି 
ଘାଟୀରୁ ୪,୪୦୦ ମ ତିଟର ଉଚ୍ଚରଶର 
ହ ତିକ୍ ତିମ ଡାକଘର ଅଛ ତି। ଏଠାଶର 
ଶମାରାଇ� କ ତିମ୍ବା ଇଟେରଶନଟ ଶସରା 
ନାହ ିଁ। ଏହ ତି ଡାକ ଘର ଘାଟୀଶର 

ଥିରା କ ତିଛ ତି ଗ୍ାମକୁ ଶଯାଡୁଛ ତି। ଏହା 
୧୯୮୩ଶର ଆରମ୍ଭ ଶହାଇଥି�ା। 
ଏଠାଶର ଶ�ାକ ଟଙ୍ା ଶ�ଣଶନଣ 

କର ତିରା ସହ ତିତ େ ତିଠ ତି ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତତି। 
ଏଶର ଜଳରାୟ ୁ ପର ତିରତ୍୍ବନ ଏରଂ ର ତିଶ୍ବ 

ତାପାୟନର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାର ପାହାଡ଼ ଉପଶର 
ପଡୁଛ ତି। ର ତିଶ୍ବ ଜଳରାୟ ୁ ଉତ୍ପ୍ତ ଶହରା ସହ ତିତ 
ପାହାଡ଼ଶର ରହୁଥିରା ଶ�ାକ ଜୀର ତିତ ରହ ତିରା ପାଇଁ 
ଅଧିକ ସଂଘଷ୍ବ କରୁଛନ୍ତତି।

ତ୍ରୁଟ ିସଂଶ�ୋଧନ
ଗତ ୧୦।୧୨ ସଂସ୍ରଣର ସମ୍ପା�କୀୟ ପଷୃ୍ାଶର ‘ଓଡ଼ତିଶାଶର 
ଶ ତିଳ୍ାୟନ’ ଶୀଷ୍ବକ ଶ�ଖାଶର ଭୁ� କ୍ଶମ ସପୁ୍ର ତିମଶକାଟ୍ବ ଫଶଟା 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ ତି। ଏ ଅନ ତିଛାକୃତ ତୃଟ ତି ପାଇଁ ଆଶମ �ୁଃଖିତ।

ନବରଙ୍ଗପରୁ, ୧୦ୋ୧୨(ସମସି) :  ଆ�ତିରାସୀ ଅଧ୍ୁୟଷ ତିତ ନରରଙ୍ଗପରୁ 
ଜତିଲ୍ାର କଳା, ସଂସ୍ତୃ ତି ଓ ପରମ୍ପରା ନ ତିଆରା ା ଏହାକୁ ପନୁଜ୍ବୀର ତିତ 
କର ତିରା ଏରଂ �ୁକ୍ାୟ ତିତ ପ୍ରତ ତିଭାକୁ ରୁଦ୍ଧମନ୍ତ କର ତିରା ପାଇଁ ‘ମଶଣ୍ଇ’ 
ମାଧ୍ୟମଶର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ା ପରୂ୍ବରୁ ଆ�ତିରାସୀ କଳାକୁ ପ୍ରସୁ୍ଟ ତିତ 
କର ତିରା ପାଇଁ ଶସମ ତିତ ତି ର୍ୟରସ୍ା ନଥ�ା ା  ‘ମଶଣ୍ଇ’ �୍ବାରା ଏହା 
ସଫଳ ଶହାଇଛ ତି ା ପ୍ରତ ତିଭା ଅଶନ୍ବଷଣ ଓ କଳାର ଆ�ାନ ପ୍ର�ାନ 
ରଳଶର ଆ�ତିରାସୀଙ୍ �ୁକାୟ ତିତ 
କଳା ଶ�ାକଶ�ାେନକୁ ଆଶସ।  
ଆ�ତିରାସୀମାଶନ ପ୍ରକୃତ ତିର 
ଉପାସକ ା ରଷ୍ବ ତମାମ କଷ୍ଟ ସହ ତି 
ଫସ� ଉପÒା�ନ କରନ୍ତତି ା ଶସହ ତି 
ଫସ�କୁ ଗ୍ାମଶ�ରୀ ସରୁକ୍ଷା 
ଶ�ଇଥାଏ ଶରା�ତି ଶସମାନଙ୍ 
ଅତୁଟ ର ତିଶ୍ବାସ ରହ ତିଛ ତି ା ଫସ� 
ଅମଳ ପଶର ଶନୈଶର�୍ୟ 
ଅକାରଶର ଗ୍ାମଶ�ରୀଙ୍ 
ନ ତିକଟଶର ପଜୂା କରାଯାଏ 
ା ଏହ ତି ଉପାସନାର ପର୍ବ 
ଶହଉଛ ତି ମାଘ ‘ମଶଣ୍ଇ’ 
ା ଏହା ଏକ ଭ ତିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ା ସରୁ ରାଧାର ତିଘ୍ନ �ୂର 
କରୁଥରାରୁ �ାଠ ତି, ଗା� ତି ଏକାଠ ତି ରଖାଯାଇ କ ତିଏ 
�ୁହା କଟୋ ଶେୌକ ତିଶର ରସ ତିଥାଏ ତ ଆଉ କ ତିଏ 
ନ ତିଜ ମହୁଁଶର �ୁହା କଟୋ ଶଫାଡ଼ତିଥାଏ ା ଶସହ ତିପର ତି 
ଶକହ ତି ଶକହ ତି କଟୋଶ�ାଳ ତିଶର ଝୁ�ତିଥାନ୍ତ ତି ଓ କଟୋ 
ଶ ତିକୁଳ ତି ଶ�ହଶର ମାର ତି ନ ତିଜକୁ କଷ୍ଟ ଶ�ଇଥାଏ 
ା ଏଭଳତି ଏକ ର ତିଶ୍ବାସ ଓ ଭାରର ପର୍ବ ଶହଉଛ ତି 
‘ମାଘ ମଶଣ୍ଇ’ ା ମା’ଙ୍ କୃପାରୁ ଉପÒା� ତିତ 

ଫସ�ରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ଶଖେୁଡତି ଶନୈଶର�୍ୟ ଆକାରଶର ଗ୍ାମଶ�ରୀଙୁ୍ ଅପ୍ବଣ 
କରାଯାଇଥାଏ ା ଏହ ତି ଅରସରଶର ଆ�ତିରାସୀଙ୍ ମଧ୍ୟଶର ଅଶନକ ପ୍ରକାର 
ସାଂସ୍ତୃ ତିକ ପ୍ରତ ତିଶଯାଗ ତିତା ଏରଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ଶହାଇଥାଏା।ଏପର ତି 
ଏକ �ୁପ୍ତପ୍ରାୟ କଳା, ପରମ୍ପରା ଓ ଭାସ୍ଯ୍ବ୍ୟକୁ ଶ�ାକଶ�ାେନକୁ ଆଣ ତିରା 
ଉଶଦେଶ୍ୟଶର ଜତିଲ୍ାସ୍ରୀୟ ମଶଣ୍ଇର ଶଭୁାରମ୍ଭ ଶହାଇଥ�ା। ଗାଁ ଗହଳତିଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ତି ଜତିଲ୍ା ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ତ ର ତିଭ ତିନ୍ନ ପ୍ରତ ତିଶଯାଗ ତିତା, ଶଖଳକୁ�, ସାଂସ୍ତୃ ତିକ 

ଉସÒର ମଧ୍ୟଶର ସମ୍ପ୍ରତ ତି ମଶଣ୍ଇ ପର୍ବ ଆଧନୁ ତିକତାର ଶ ତିଖର ଛୁଇଁଛ ତି ା ୨୦୦୨ 
ମସ ତିହାଶର ପରୂ୍ବତନ ଜତିଲ୍ାପାଳ ଡ. ଅରରତିନ୍ ପାଢ଼ୀଙ୍ ଉ�୍ୟମ କ୍ଶମ ‘ମଶଣ୍ଇ’ 
ଶଭୁାରମ୍ଭ ଶହାଇଥ�ା। ପ�୍ ତିଶ୍ୀ ଶମଳା , ଜତି�୍ା ତଥା ରାଜ୍ୟ ରାହାରର ହସ୍ଶ ତିଳ୍, 
କାରୁକାଯ୍ବ୍ୟ ଏରଂ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ରାହାର ର ତିଭ ତିନ୍ନ ଅ�ତିରାସୀ ପରମ୍ପରାକୁ 
ଏଠାଶର ପର ତିଶରଷଣ କରାଯାଇ ଜତିଲ୍ାର �ୁକାୟ ତିତ କଳାକୁ ରୁଦ୍ଧମନ୍ତ 
କରାଯାଇଥାଏ ା କଶରାନା ପଶର େଳତିତ ରଷ୍ବ ‘ମଶଣ୍ଇ’ ପାଳନ ଶହଉଥରାରୁ 
ନରରଙ୍ଗପରୁରାସୀଙ୍ ମଧ୍ୟଶର ଉସÒାହ ଶ�ଖରାକୁ ମ ତିଳ ତିଛ ତି ା ପ୍ରଥମ �ତିନଶର 
ଆଜତିର କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ ଶରଶ୍  ଆକଷ୍ବଣୀୟ ଶହାଇଛ ତି।

ଆଜ ିଅନ୍ତଜ୍ଜାତୀୟ ପର୍ତ ଦରିସ
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ରବବିାର 
୧୧ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୦୯ସ୍ବତନ୍ତ୍ରସ୍ବତନ୍ତ୍ର

ଭାଷା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଦବିେ
ହୁ ଭାଷାର ଜନନୀ ଭାରତ। ଭ ତିନ୍ନ ଭ ତିନ୍ନ 
ରାଜ୍ୟଶର ଭ ତିନ୍ନ ଭ ତିନ୍ନ ଭାଷା। ଶତଶର ‘ଏକ୍  

ଭାରତ, ଶଶ୍ଷ୍ ଭାରତ’ ନୀତ ତିଶର ଶ�ଶର ସରୁ 
ନାଗର ତିକଙ୍ର ସରୁ ଭାଷା ଶ ତିଖିରାର ଅଧିକାର ଓ 
ଆରଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହ ତିଛ ତି। ନ ତିଜ ମାତୃଭାଷା ସହ ତିତ 
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶ ତିଖିରାର 
ଅନୁକୂଳ ପର ତିଶରଶ ସଷୃ୍ଟ ତି କର ତିରା ଏରଂ ଅନ୍ୟ ଭାଷା 
ପ୍ରତ ତି ଭ�ପାଇରା ଜାଗ୍ତ କର ତିରା �କ୍ଷ୍ୟଶର ଡତିଶସମ୍ବର 
୧୧ ତାର ତିଖ ‘ଭାରତୀୟ ଭାଷା � ତିରସ’ ରା ‘ଭାରତୟ 
ଭାଷା ଉତ୍ସର’ ଭାଶର ପାଳନ ଶହରାକୁ ଯାଉଛ ତି। ‘ଭାଷା 
ଭାଇୋରା’ ଦ୍ାରା ପ୍ରଶତ୍ୟକ ଭାଷା ପ୍ରତ ତି ଆକଷ୍ବଣ ଓ 
ଆଗ୍ହ ସଷୃ୍ଟ ତି କର ତିର। ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଶ ତିଖିରା, କହ ତିରା 
ଏକ ପ୍ରତ ତିଷ୍ାଶର ପର ତିଣତ ଶହାଇପାର ତିର। ଏହ ତି �କ୍ଷ୍ୟକୁ 
ଶନଇ ସପୁ୍ରସ ତିଦ୍ଧ ଶ�ଖକ େତିନ୍ନାସ୍ାମୀ ସବୁ୍ରମଣ୍ୟମ 
ଭାରତୀଙ୍ ଜନ୍ମ ତାର ତିଖକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କର ତିରା ପାଇଁ 
‘ଭାରତୀୟ ଭାଷା � ତିରସ’ ଭାଶର ପାଳନ କରାଯ ତିର। 

େ ତିନ୍ନାସ୍ାମୀ ୧୮୮୨ ଡତିଶସମ୍ବର ୧୧ ତାର ତିଖଶର 
ତାମ ତି�ନାଡୁଶର ଜନ୍ମଗ୍ହଣ କର ତିଥିଶ�। ଜଶଣ 

ପ୍ରସ ତିଦ୍ଧ ଶ�ଖକ, 
କରତି, ସାମ୍ବା� ତିକ, 
ସ୍ତନ୍ତ୍ରତା ଶସନାନୀ 
ତଥା ତାମ ତି�ନାଡୁର 
ସମାଜ ସଂସ୍ାରକ 
ଭାଶର ଶସ 
ପ ର ତି େ ତି ତ । 
ସର୍ବଶଶ୍ଷ୍ ତାମ ତି� 
ସ ା ହ ତି ତ ୍ୟକ ା ର , 
ଆଧନୁ ତିକ ତାମ ତି� 
କରତିତାର ଅଗ୍�ୂତ 
ସବୁ୍ରମଣ୍ୟମ୍  ‘ମହାକରତି ଭାରତୀ’ ଭାଶର ଶ�ାକପ୍ର ତିୟ। 
ମହାକରତି ଭାରତୀ ନ ତିଜ ସମୟଶର ଉତ୍ର ଓ �କ୍ଷ ତିଣ 
ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସାହ ତିତ୍ୟର ଶସତୁ ଭାଶର କାଯ୍ବ୍ୟ 
କରୁଥିଶ�। ଶତଣ ୁ ତାଙ୍ ଜନ୍ମ� ତିନକୁ ‘ଭାରତୀୟ ଭାଷା 
ଉତ୍ସର �ତିରସ’ ଭାଶର ପାଳନ କରାଯାଇ ରାଷ୍ଟୀୟ 
ଏକତା ପ୍ରତ ତିଷ୍ା କର ତିରାକୁ �କ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛ ତି। ନୂତନ 
ଶ ତିକ୍ଷାନୀତ ତି-୨୦୨୦ଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ସରୁ ଭାରତୀୟ 

ଭାଷା ଶ ତିଖିରାକୁ ଶପ୍ରାତ୍ସାହନ ଶ�ରାକୁ ପରାମଶ୍ବ 
� ତିଆଯାଇଛ ତି। ଶସହ ତି କ୍ମଶର ଭାରତୀୟ ଭାଷା � ତିରସ 
ପାଳନ ଶହରାକୁ ଯାଉଛ ତି। ଏଥିଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ମଧ୍ୟଶର ଭ ତିନ୍ନ ଭ ତିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ 
ଜାଣ ତିରା, ଶ ତିଖିରା, କହ ତିରା, 
ଶ�ଖିରା ଏରଂ ମଶନାରଞ୍ଜନ 
କର ତିରାକୁ ଶପ୍ରାତ୍ସାହନ 
�ତିଆଯ ତିରାର ଶଯାଜନା 
ରହ ତିଛ ତି। ର ତିଶଶଷ 
କର ତି ଭାରତର ସରୁ 
ମ ହ ା ର ତି � ୍ୟା ଳ ୟ /
ରତି ଶ୍ୱ ରତି � ୍ୟା ଳ ୟ 
ସ୍ରଶର ଏ ଶନଇ 
ଭ ତିନ୍ନ ଭ ତିନ୍ନ ଭାଷାର 
ପ୍ରତ ତିଶଯାଗ ତିତା, କର ତିତା 
ପଠନ, �ତିଖନ, ରକୃ୍ତତା ପ୍ର�ାନ 
କର ତିରାକୁ ସଶୁଯାଗ � ତିଆଯ ତିର ଏରଂ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ୟଶର ରାଷ୍ଟୀୟ ସଦ୍ ଭାରନା ଓ ଏକତା 

ପ୍ରତ ତିଷ୍ା ପ୍ରତ ତି �ୃଷ୍ଟ ତି � ତିଆଯ ତିର। ଭ ତିନ୍ନତା ମଧ୍ୟଶର ଏକତା 
ପ୍ରତ ତିଷ୍ା କର ତିରା ଶହଉଛ ତି ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗଡୁ଼ ତିକର 
ସ୍ଭାର। ଏ ଭାଷାଗଡୁ ତିକ ମଧ୍ୟଶର ଏପର ତି ଆକଷ୍ବଣ 
ରହ ତିଛ ତି, ଥଶର ଯ ତିଏ ନ ତିଜ ମାତୃଭାଷା ରାଦ୍  ଅନ୍ୟ ଭାଷା 

ଶ ତିଖିରାକୁ ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ କର ତିର; ସ ତିଏ ଶସହ ତି 
ଭାଷା ଶପ୍ରମଶର ପଡ଼ତିଯ ତିର। 

ଶସହ ତିପର ତି ଭ ତିନ୍ନ ଭ ତିନ୍ନ ଭାରତୀୟ 
ଭାଷାଶର ରହୁ ପରୁାତନ ସଂସ୍ତୃ ତି, 

ଐତ ତିହ୍ୟ ଭରପରୁ ରହ ତିଛ ତି। ଶତଣ ୁ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ୟଶର ସରୁ 
ଭାଷା ପ୍ରତ ତି ଆକଷ୍ବଣ ସୃଷ୍ଟ ତି 
କର ତିରା ଓ ସରୁ ଅଞ୍ଳର ସଂସ୍ତୃ ତି, 

ପରମ୍ପରା, ସାହ ତିତ୍ୟ ଜାଣ ତିରାର 
ଅରକାଶ ସଷୃ୍ଟ ତି କର ତିରା ଶହଉଛ ତି 

ଭାଷା � ତିରସର ଅଭତିପ୍ରାୟ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ର 
ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶ ତିଖିପାର ତିଶ� ଭାଷା ସଦ୍ ଭାର 

ସଷୃ୍ଟ ତି ଶହରା ସହ ‘ଏକ୍  ଭାରତ, ଶଶ୍ଷ୍ ଭାରତ’ �କ୍ଷ୍ୟ 
ସଫଳ ଶହରାଶର ସହାୟକ ଶହାଇପାର ତିର। 

ବ

ମ

ଆଜ ିୟନୁସିସଫ୍  ଦରିସ
ଶସମ୍ବର ୧୧ ତାର ତିଖଶର ସାରା ର ତିଶ୍ବଶର ଜାତ ତିସଂଘ ଆନ୍ତଜ୍ବାତ ତିକ ଶ ତିଶ ୁ
ଆପାତକାଳୀନ ପାଣ୍ ତି(ୟନୁ ତିଶସଫ) �ତିରସ ପାଳନ କରାଯାଉଛ ତି। 

ସଂଶକ୍ଷପଶର ଜାତ ତିସଂଘ ଶ ତିଶ ୁପାଣ୍ ତି ଭାଶର ପର ତିେ ତିତ ଏହ ତି ସଂସ୍ା ରତ୍୍ବମାନ ର ତିଶ୍ବର 
୧୯୨ଟ ତି ରାଷ୍ଟଶର କାଯ୍ବ୍ୟ କରୁଥÒ�ା ଶରଶଳ ଶ ତିଶ ୁ କଳ୍ୟାଣ � ତିଗଶର ସର୍ବରୃହତ 
ସଂଗଠନ ଭାଶର ପ୍ରତ ତିଷ୍ା�ାଭ କର ତିଛ ତି। ଇତ ତିହାସଶର ଯଦୁ୍ଧ ଭଳତି ମାନରକୃତ 
ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ତି ରନ୍ୟା, ରାତ୍ୟା ଏରଂ ମରୁଡ଼ତି ଭଳତି ରହୁ ପ୍ରାକୃତ ତିକ 
�ୁରଥିପାକ ମାନରସମାଜକୁ ଅତ ତିଷ୍ କର ତିଛ ତି। ଶହଶ� ଏସରୁ ସ୍ତ ତିଶର ଶକାମଳମତ ତି 
ଶ ତିଶମୁାଶନ ହ ିଁ ସର୍ବାଧÒକ ଭାଶର ପୀଡ଼ତିତ ଏରଂ ନ ତିଶଷ୍ପସ ତିତ ଶହଉଥÒରା ଶ�ଖାଯ ତିରା 

ପଶର ୧୯୪୬ଶର ଜାତ ତିସଂଘ �୍ବାରା ପ୍ରତ ତିଷ୍ା କରାଯାଇଥÒ�ା ୟନୁ ତିଶସଫ 
ସଂଗଠନ। ନ ତିଶଷ୍ପସ ତିତ ଏରଂ ଅରଶହଳତିତ ଶ ତିଶମୁାନଙ୍ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପକ୍ବଶର 
ସଶେତନତା ସଷୃ୍ଟ ତି କର ତିରା ଏରଂ ଶସମାନଙୁ୍ ସମସ୍ୟା �ୂର କର ତି ମଖୁ୍ୟଶ୍ାତଶର 
ସାମ ତି� କର ତିରା ଶନଇ ପାଣ୍ ତି ଶଯାଗାଡ କର ତିରା ଏହ ତି ସଂଗଠନର ମଖୁ୍ୟ ଉଶଦେଶ୍ୟ। 
ଏହ ତି �କ୍ଷ୍ୟଶର ପ୍ରତ ତି ରଷ୍ବ ଏହାର ପ୍ରତ ତିଷ୍ା � ତିରସ ପାଳନ କରାଯାଇ  ର ତିଶ୍ବ ସ୍ରଶର 
ଶ ତିଶମୁାନଙ୍ �ାଗ ତି ର ତିଭ ତିନ୍ନ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ ପ୍ରସୁ୍ତ କରାଯ ତିରା ସହ ତିତ ପାଣ୍ ତି ସଂଗ୍ହ 
�ତିଗଶର ମଧ୍ୟ ଉ�୍ୟମ କର ତିରାକୁ ଗରୁୁତ୍ବ � ତିଆଯାଇଥାଏ।

ଡି

ଭୁବଶନଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ଜୀରନକୁ ଯ ତିଏ ଶଯଶତ ଜତିଇଛଁ ତି, ଶସ ଶସଶତ 
ଅଧିକା ରୁଝ ତିଛ ତି। ସଂଘାତ ଓ ସଂଘଷ୍ବକୁ ପାଶଥୟ କର ତି ଆଗକୁ ରଢ଼଼ ତିରା ହ ିଁ ଜୀରନ। 

ପ୍ରତ ତିକୂଳ ପର ତିସ୍ତିତ ତିଶର ଜଶଣ କ ତିଶଶାର ରାରମ୍ବାର ହତାଶ ଶହାଇଛ ତି। ଶହଶ� 
ସରୁ ଘାତ ପ୍ରତ ତିଘାତ ସଶତ୍୍ବ ଶସ ନ ତିଜକୁ ଶଖାଜତିରାର ଓ କ ତିଛ ତି ନୂଆ କର ତିରାର 

ଉନ୍ମା�ନାକୁ ନ ତିଜ ଭ ତିତଶର ରଞ୍ାଇ ରଖିରାଶର ସଫଳ ଶହାଇଛ ତି। 
ଶଯମ ତିତ ତି ସରୁ ଅନ୍ଧକାର ଏକ ସ୍ର୍ଥିମ ସକାଳକୁ ଜନ୍ମ � ତିଏ। ଠ ତିକ୍  

ଶସମ ତିତ ତି ସକାଳର ସଯୂ୍ବ୍ୟ ଉଇଛଁ ତି କ ତିଶଶାରଙ୍ ଜୀରନଶର। ଏଭଳତି 
ଏକ ହୃ�ୟସ୍ଶ୍ବୀ କାହାଣୀକୁ ଶନଇ ଏକ ଇଂଗ୍ାଜୀ 

ଉପନ୍ୟାସ ଶ�ଖିଛନ୍ତତି ଓଡ଼ତିଆ ଛାତ୍ର ଅରତିନାଶ 
ମହାନ୍ତ ତି। ‘� ଡ ତିଭାଇନ୍  ଶଭନ୍ ଜତିଏନ’୍ 
ନାମକ ଏହ ତି ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ତିଆ 

ପାଠକଙୁ୍ ରହୁମାତ୍ରାଶର ଆକୃଷ୍ଟ 
କର ତିରାଶର ସକ୍ଷମ ଶହାଇଛ ତି। ଉପନ୍ୟାସଟ ତି ଅଶନକ 
କାଳ୍ନ ତିକ େର ତିତ୍ରକୁ ଶନଇ �ତିଖିତ ଶହାଇଥିରା 
ଶରଶଳ କାହାଣୀର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ାପନ ଶଶୈଳୀକୁ 
ଯରୁପ ତିଢ଼ତିମାଶନ ପସନ୍ କରୁଛନ୍ତତି। ଏକ ମଧ୍ୟରତିତ୍ ପର ତିରାରଶର 
ଜନ୍ମଗ୍ହଣ କର ତିଥିରା କାହାଣୀର ମଖୁ୍ୟ େର ତିତ୍ର ଆଯ୍ବ୍ୟନ୍ ର ସଂଘଷ୍ବ 
ଯାତ୍ରାକୁ ଶନଇ କାହାଣୀଟ ତି ପଯ୍ବ୍ୟଶରଷ ତିତ। ଏହ ତି କାହାଣୀ ସମାଜର ଅଶନକ 
ଗତାନୁଗତ ତିକ ଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗତିରାଶର ସଫଳ ଶହର ଶରା�ତି କହ ତିଛନ୍ତତି ଶ�ଖକ ଅରତିନାଶ ମହାନ୍ତ ତି। ଶସହ ତିଭଳତି 
ଏକ ରଳତିଷ୍ �ଶ୍ବନର ରାତ୍୍ବା ରହନ କରୁଥିରା ‘� ଡ ତିଭାଇନ୍  ଶଭନ୍ ଜତିଏନ’୍ଶର ରହ ତିଛ ତି ଭରପରୂ କଶମଡତି, 
ଶରାମାନ ୍ଓ ହୁ୍ୟମର୍ । କ ତିଶଶାର ଜଣଙ୍ ରା�୍ୟକାଳରୁ ନ ତିଜ ପ ତିତାମାତାଙୁ୍ ହରାଇରା ପଶର ରହୁ କଷ୍ଟଶର 
ଜୀରନଯାପନ କରୁଛନ୍ତତି। ନ ତିଜ ଖଚ୍ଚ୍ବ ଉଠାଇରା ପାଇ ଁଶସ ଭ ତିନ୍ନ ଭ ତିନ୍ନ କାଯ୍ବ୍ୟଶକ୍ଷତ୍ରଶର ଶଯାଗ ଶ�ଇଛନ୍ତତି 
ଓ ଶସଠାରୁ ପ୍ରତାରଣା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତତି। ସରୁ ପ୍ରତ ତିକୂଳ ପର ତିସ୍ତିତ ତିକୁ ସାମା୍ କର ତି ଶଶଷଶର ଆଇନ 
ର ତିଶ୍ୱର ତି�୍ୟାଳୟଶର ଉଚ୍ଚ ଶ ତିକ୍ଷା �ାଭ କର ତିରାଶର ସଫଳ ଶହାଇପାର ତିଛନ୍ତତି। କାହାଣୀର ଭ ତିନ୍ନ ଭ ତିନ୍ନ େର ତିତ୍ର 
ତାଙୁ୍ ଜୀରନଶର ଅଶନକ କଥା ଶ ତିଖାଇଛନ୍ତତି ଓ ଶସଥିରୁ ଶପ୍ରରଣା ଶନଇ କ ତିଶଶାର ଜଣଙ୍ ଆଗକୁ 
ରଢ଼଼ ତିଛନ୍ତ ତି। କାହାଣୀର ଶଶଷଭାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଶହାଇଛ ତି। ‘ସଫଳତାର ରାସ୍ର ଅଥ୍ବ’ ଭଳତି ଗଢ଼ୂ 
ରହସ୍ୟକୁ ପସୁ୍କ ମାଧ୍ୟମଶର ଉଶନ୍ମାେନ କର ତିରାକୁ ଶେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛ ତି। ଅଥ୍ବ ଉପାଜ୍ବନ କର ତିରା କ ତିମ୍ବା 
କ୍ଷମତା ହାସ� କର ତିରା ଜୀରନର ଏକକ �କ୍ଷ୍ୟ ନୁଶହ।ଁ ପ୍ରଶତ୍ୟକ ମଣ ତିଷ ପାଇ ଁଜୀରନଶର ସଫଳତା 
ଓ ମହତାକାଂକ୍ଷାର ଅଥ୍ବ ଭ ତିନ୍ନ ଭ ତିନ୍ନ। କ ତିଛ ତି ମଣ ତିଷ ନ ତିଜ ପର ତିେୟ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ରଷ୍ବ ରଷ୍ବ ସଂଘଷ୍ବ କରନ୍ତତି। 
ଏହ ତିସରୁ ର ତିଷୟରସୁ୍ ଶନଇ ପ୍ରସୁ୍ତ ଏହ ତି ଉପନ୍ୟାସଟ ତି ଉଭୟ ଅନ�ାଇନ୍  ଓ ଅଫ�ାଇନ୍ ଶର ରହୁ 
ମାତ୍ରାଶର ର ତିକ୍ ତି ଶହଉଛ ତି। ଜଶଣ ଓଡ଼ତିଆ ଶ�ଖକଙ୍ର ଏଭଳତି ଉ�୍ୟମ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଶହଉଛ ତି।

ଭୁବଶନଶ୍ୱର(ସମସି): କଳା, ସଂସ୍ତୃ ତି ଓ ପ୍ରକୃତ ତିର ଗନ୍ତାଘର ଶହଉଛ ତି 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ। ମୟରୂଭଞ୍ଜର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏଶର ଶ�ଶରତିଶ�ଶଶର 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପର ତିେୟ ସୃଷ୍ଟ ତି କର ତିଛ ତି। ସାଧାରଣଭାଶର ଛଉ ନୃତ୍ୟଶର 
ପରୁୁଷମାଶନ ନୃତ୍ୟ ପର ତିଶରଷଣ କରନ୍ତତି। ମାତ୍ର ଶ ସ 
ଶହଉଛନ୍ତତି ପ୍ରଥମ ମହ ତିଳା ଯ ତିଏ କ ତି ଆଖଡ଼ାଶର 
ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପର ତିଶରଷଣ କର ତି ଶ�ଶରତିଶ�ଶଶର 
ସୁନାମ ଅଜଥିଛନ୍ତତି। ସାମାଜତିକ ର ତିଧିର୍ୟରସ୍ା 
ଓ କଟକଣାକୁ ଖାତ ତିର ନକର ତି ଛଉ ନୃତ୍ୟ 
ଜଗତଶର ‘ମହ ତିଳା ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଶ ତିଳ୍ୀ’ଭାଶର 
ନ ତିଜକୁ ପ୍ରତ ତିଷ୍ ତିତ କର ତିପାର ତିଛନ୍ତତି ଶୁଭଶ୍ୀ 
ମଖୁାଜ୍ବୀ। ତାଙ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସହଜ ତ 
ନଥି�ା; ତଥାପ ତି ଶସ ସଫଳତାର ଶୀଷ୍ବଶର 
ପହଞ୍ ତି ପାର ତିଛନ୍ତତି।

ପ୍ର: ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମେଳିୋ ଛଉ 
ନୃତ୍୍ୟ�ଳି୍ୀ; ଶକମତି୍ ିଆରମ୍ଭ କରଥିିଶେ?

ଉତ୍ତର: ମୟରୂଭଞ୍ଜ ରାର ତିପ�ାଶର 
ପାରମ୍ପର ତିକଭାଶର ଆଖଡ଼ାଶର ଛଉ 
ନୃତ୍ୟ ଶ ତିକ୍ଷା କର ତିଥି�ତି। ୧୯୯୩ 
ମସ ତିହାଶର ନୃତ୍ୟ ଶ ତିକ୍ଷା କର ତି 
ଶେୈତ୍ର ପର୍ବଶର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 
ନୃତ୍ୟ ପର ତିଶରଷଣ କର ତିଥି�ତି। 
ଛଉ ନୃତ୍ୟଶର ପଅୁମାଶନ ଝ ତିଅ 
ଶରଶଭୂଷାଶର ନୃତ୍ୟ କର ତିରା ପରମ୍ପରା ଥି�ା। ଶମା ପଶର 
ଏହ ତି ପ୍ରଥା ପର ତିରତ୍୍ବନ ଶହାଇଥି�ା। ଶସଶତଶରଶଳ ଶକୌଣସ ତି ଶକୌଣସ ତି 
ଝ ତିଅମାଶନ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କରୁନଥିଶ�। ୧୯୬୫-୬୬ ମସ ତିହାଶର କ ତିଛ ତି 
ଜଣ ଝ ତିଅ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଶ ତିକ୍ଷା କର ତିଥିଶ�, ମାତ୍ର ଶସମାଶନ ଆଖଡ଼ା ଯାଇ 
ରା ଶେୈତ୍ର ପର୍ବଶର ନୃତ୍ୟ ପର ତିଶରଷଣ କର ତିପାର ତିନଥିଶ�। ଉତ୍ର ସାହ ତି 

ଓ �କ୍ଷ ତିଣ ସାହ ତି ମଧ୍ୟଶର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପର ତିଶରଷଣ ଶହଉଥିରାଶରଶଳ ମୁଁ 
ଉତ୍ର ସାହ ତିରୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମହ ତିଷାମଦେଥିନୀଶର ନୃତ୍ୟ କର ତିଥି�ତି। 

ପ୍ର: ପ୍ରଥମ ମେଳିୋ ନୃତ୍୍ୟ�ଳି୍ୀଭୋଶବ ଯୋତ୍ୋ କପିର ିଥିେୋ?
ଉତ୍ତର: ଶସଶତଶରଶଳ ଜଶଣ ମହ ତିଳା ହ ତିସାରଶର ଛଉ ନୃତ୍ୟ 

ପର ତିଶରଷଣ କର ତିରା ଏଶତ ସହଜ ନଥି�ା। ସମାଜଶର 
ମାନସ ତିକତା ର ତି ଭ ତିନ୍ନ ଥି�ା। ସାମାଜତିକ 

ଧାରଣା ଥି�ା ଛଉ 

ଶକରଳ ଗର ତିର ଓ ନୀେ 
ଜାତ ତିର ଶ�ାକମାଶନ କରନ୍ତତି। ଶସଶତଶରଶଳ 
ମୁଁ ଛଉ ନୃତ୍ୟକୁ ଯ ତିରା ସମସ୍ଙ୍ ପାଇଁ କଟୁ �ୃଷ୍ଟ ତି ଥି�ା। ବ୍ରାହ୍ମଣ 

ଘରର ଝ ତିଅ ଯାଇ ଆଖଡ଼ାଶର ଛଉ ନୃତ୍ୟ 
ପର ତିଶରଷଣ କର ତିରା ସମ୍ଭର ନଥି�ା। ଏଥିପାଇଁ 
ଗାଁଗହଳତିଶର ଶ�ାକଙ୍ଠାରୁ ରହୁତ କ ତିଛ ତି ଶଣୁ ତିରାକୁ 
ମ ତିଳ ତିଥି�ା। କ ତିନୁ୍ତ ପର ତିରାର ଶ�ାକଙ୍ ସହଶଯାଗ 
ଶଯାଗୁଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାର ତି� ତି। ପରରତ୍୍ବୀ ସମୟଶର 
ସମଶସ୍ ଏହାକୁ ଗ୍ହଣ କର ତିଥିଶ�। 

ପ୍ର: ବତ୍ତତ୍ତମୋନ ଛଉର ସ୍ତି୍ ିକ’ଣ ଅଛ?ି
ଉତ୍ତର: ଛଉର ସମସାମୟ ତିକ ସ୍ତିତ ତି ଏଶର ଖବୁ୍  ଭ� 

ଅଛ ତି। ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍ ଉ�୍ୟମ କ୍ଶମ ଛଉ 
ନୃତ୍ୟକୁ ର ତିଶ୍ୱ �ରରାରଶର ପହଞ୍ାଇରାର 
ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛ ତି। ସରକାରଙ୍ ତରଫରୁ 

ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ରାର ତିପ�ାଶର ଏକ ତା�ତିମ 
ଶକନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ ତି। ୨୦୧୬ ମସ ତିହାଶର 

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ାରା ‘ଶପ୍ରାଶଜକ୍ଟ ଛାଉଣୀ’ 
ମାଧ୍ୟମଶର ଛଉ ନୃତ୍ୟଶ ତିଳ୍ୀ ତଥା ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଉନ୍ନତ ତି 

ଓ ପନୁରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛ ତି। ଏହାସହ ତିତ ମୟରୁଭଞ୍ଜ 
ଛଉର ପରୁାତନ ତଥା �ୁପ୍ତପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ 

ଶଶୈଳୀକୁ ସଂଗ୍ହ କର ତି ରଖଯାଇଛ ତି। 
୨୦୦୨ ସଂଘ ଓ୧୧ହଜାର୭ଶହ୩୮ କଳାକାରଙୁ୍ 

େ ତିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛ ତି। ଏଥିଶର ରତ୍୍ବମାନ ୧୭ଟ ତି ର୍ଲକର 
ପ ତି�ାଙୁ୍ ନୃତ୍ୟ ଶ ତିକ୍ଷା � ତିଆଯାଇ ପର ତିଶରଷଣ କରାଯାଉଛ ତି।

ଯବୁପଢିମିୋଶନ ଛଉ ନୃତ୍୍ୟ ପ୍ରତ୍ ିଆକୃଷ୍ଟ ଶେଉଛନ୍ ିକ?ି
ଉତ୍ତର: ରତ୍୍ବମାନର ଯରୁପ ତିଢତିଙୁ୍ ରାତାରାତ ତି ଷ୍ଟାର ଶହରା 

ନ ତିଶା ଘାର ତିଛ ତି। ଶସାଶା� ମ ତିଡ଼ ତିଆଶର ଶ�ାକପ୍ର ତିୟ ଶହରାକୁ 
ୋହୁଁଛନ୍ତ ତି। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ସହଜ ପ୍ରକ୍ ତିୟା ନୁଶହଁ। ଏଥିପାଇଁ ରହୁ 
ସାମୟ ତିକ ପର ତିଶ୍ମ ଆରଶ୍ୟକ। ନ ତିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଆରଶ୍ୟକ। 
ଯାହାକ ତି ଆଜତିର ଯରୁପ ତିଢତି ଇଚ୍ା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାଁନ୍ତ ତି।

ପ୍ରଥମ ମହଳିଜା ଛଉ ନୃତ୍ୟଶଳି୍ୀ ଶଭୁଶ୍ୀ ଜୀରନକୁ ରୁଝଜାଉଛ ି‘ଦ ଡଭିଜାଇନ୍  ସଭନ୍ ଜଏିନ୍ସ’

ପ୍ର�ଂସୋ 
ସୋଉଁଟୁଛନ୍ ି

ଓଡ଼ଆି 
ଯବୁ ଶେଖକ

ସମଜା ପଜାଇଁ ସହଜ ନ ଥିଲଜା ଏ ଯଜାତ୍ଜା...

‘ମସଡେଇ’ ଏକ ଉସÒର ନୁସହଁ; ସଜାଂସ୍ତୃକି ଆସ୍ଜାଳନ

ଆଦରିଜାସୀ କଳଜା, ସଂସ୍ତୃକୁି ପ୍ରସୁ୍ଟତି କରୁଛ ି ‘ମସଡେଇ’ସକଳ ସମଦୃ୍ଧର ଗନ୍ତଜାଘର ପର୍ତ
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ରବବିାର 
୧୧ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ରାଜ୍ୟରର 
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶଳି୍ପ ଏବଂ ଭତି୍ଭୂିମକୁି ବଳଷି୍ଠ 
କରବିା ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଡ଼ୁଏି 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରରାଜନା ହାତକୁ 

ରନଇଛନ୍।ି ବରିଶଷକର ି ରାଜ୍ୟରର ଥିବା 
ପ୍ାୟ ୧୦୦ଟ ି ରଛାଟବଡ଼, ଡ୍ୟାମ, ଜଳାଶୟ, 
ହ୍ରଦ ଏବଂ ନଦୀ ଅବବାହକିାରର ରବାଟଂି 
ସହ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଆରମାଦ ପ୍ରମାଦ 

ପାଇ ଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍କାରର ପଦରଷେପ ଗ୍ରହଣ 
କରାରବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ିନଆିରାଉଛ।ି ଏହକି୍ରମରର 
ନୂଆପଡ଼ାସ୍ତି ପରତାରା ଡ୍ୟାମରର 
ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 
ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବଭିାଗ ଅନୁମତ ି ପ୍ଦାନ 

କରବିାକୁ ଆପାତତ ନଷି୍ପତ୍ ି ରନଇଛ।ି ବଭିାଗ 
ପଷେରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଏଥିପାଇଁ 
ଏନଓସ ି ପ୍ଦାନ କରାରବିାକୁ ଥିବାରବରଳ 
ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ପାଇ ଁ ରକରତଗଡ଼ୁଏି ସତ୍୍ଯର ଅନୁପାଳନ 
କରବିାକୁ ପଡ଼ବି ରବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

 ସତ୍୍ଯ ଅନୁରାୟୀ ଡ୍ୟାମର ଡାଉନଷ୍ଟମି ଏବଂ 
ଡାଇକର ନରି୍୍ଯାରତି ଦୂରତା(୨୦୦ ମଟିର) 
ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସ ି ସ୍ାୟୀ ନମି୍ଯାଣ କରାରବି 
ନାହ ିଁ। ରସହପିର ିଜଳଭଣ୍ାରର ନଷିରି୍ାଞ୍ଚଳରର 
ରକୌଣସ ି ପ୍କାରର ପର୍ଯ୍ୟଟନଭତି୍କି 

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ଦାନ କରାରବି ନାହ ିଁ। 
ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ରଥା ରନୌକା ଚାଳନା, ସନ୍ରଣ, 
ମାଛ ଧରବିା ସହ ଡାଇଭଂିକୁ ଡ୍ୟାମର ଅପଷ୍ଟମି 
ଏବଂ ସ୍ଲି ରେର ନରି୍୍ଧିଷ୍ଟ ଦୂରତା(୧୦୦ ମଟିର) 
ମଧ୍ୟରର ବାରଣ କରାରବି। ରସହପିର ିସରୁଷୋ 
ଦୃଷ୍ଟରିକାଣରୁ ଡ୍ୟାମର ଉପର ି ଭାଗ ରାସ୍ାକୁ 

ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍ ପାଇ ଁ ରରାଗାରରାଗ 
ଉରଦେଶ୍ୟରର ବ୍ୟବହାର କରାରାଇପାରବି 
ନାହ ିଁ। ଅନ୍ୟ ସତ୍୍ଯାବଳୀ ମଧ୍ୟରର ଓଡ଼ଶିା ୋଟର 
ରସ୍ାଟ୍ଟ୍ଯ ଗାଇଡଲାଇନର ଏସଓପ ି ଅନୁରାୟୀ 
ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରର ସମସ୍ ଏସଓପରି 
ଅନୁପାଳନ କରାରବି। ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍୍ୟା 
୫ଟା ୩୦ ମନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଡ୍ୟାମ 
ଅଞ୍ଚଳରର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ମଜା ରନଇପାରରିବ। 
ପ୍ାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍ ଦ୍ାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସରୁଷୋ 
ମାନଦଣ୍ର ରରପର ିସଠକି୍  ଭାରବ ଅନୁପାଳନ 
ହୁଏ ରସରନଇ ଜଲି୍ାପାଳ ବରିଶଷ ଭାରବ 
ତଦାରଖ କରରିବ। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରର 
ରଦ ିରକୌଣସ ିପ୍କାରର ଅଘଟଣ କମିା୍ ସରୁଷୋ 
ମାନଦଣ୍ର ଅବମାନନା ହୁଏ ରସଥିପାଇଁ 
ଜଳସମ୍ପଦ ବଭିାଗ ଦାୟୀ ରହବି ନାହ ିଁ ରବାଲ ି
ସତ୍୍ଯାବଳୀରର ଉରଲ୍ଖ ରହଛି।ି ବଭିାଗ ପଷେରୁ 
ନରିଦେ୍ଯଶତି ସମସ୍ ସତ୍୍ଯାବଳାର ଅନୁପାଳନ 
କରବିା ପାଇ ଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜଲି୍ାପାଳ ଜଳ 
ସମ୍ପଦ ବଭିାଗର ପ୍କଳ୍ପ କତୃ୍୍ଯପଷେଙ୍ ସହ ଏକ 
ରାଜନିାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରବିାକୁ ପଡ଼ବି। ରଦ ି
ନୂଆପଡ଼ା ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ପଷେରୁ ସତ୍୍ଯାବଳୀର 

ରକୌଣସ ି ପ୍କାର ଉଲ୍ଂଘନ ହୁଏ, ତାରହରଲ 
ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପାଇ ଁମଳିଥିିା ଅନୁମତକୁି ତତ୍ ଷେଣାତ 
ବାତଲି୍  କରାରବି। ଅନ୍ୟପଷେରର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା 
ସମୟରର ରଦ ି ରକୌଣସ ି ପ୍କାରର ଦୁଘ୍ଯଟମା 
କମିା୍ ଅପ୍ୀତକିର ଘଟଣା ଘରଟ ତାରହରଲ 
ରସଥିପାଇ ଁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବଭିାଗ ଦାୟୀ ରହବି 
ନାହ ିଁ। ଦୁଘ୍ଯଟଣା ପାଇ ଁବଭିାଗ ପାଖରର ରକୌଣସ ି
ପ୍କାର ଷେତପିରୂଣ ରାଶ ିଦାବ ିକରାରାଇପାରବି 
ନାହ ିଁ ରବାଲ ି ସତ୍୍ଯାବଳୀରର କୁହାରାଇଛ।ି 
ଅନ୍ୟ ସତ୍୍ଯଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟରର ଡ୍ୟାମ ଅଞ୍ଚଳରର 
ବଜ୍ଯ୍ୟବସୁ୍ର ପରଚିାଳନା, ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି, 
ମହଳିା, ଶଶି ୁ ତଥା ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇ ଁ ବରିଶଷ 
ବ୍ୟବସ୍ା କରବିାକୁ ସତ୍୍ଯାବଳୀରର କୁହାରାଇଛ।ି 
ଉରଲ୍ଖରରାଗ୍ୟ ରର ପରତାରା ଡ୍ୟାମରର 
ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଅନୁମତ ି ରଦବା ପାଇ ଁ ନୂଆପଡ଼ା 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ରତଲ ଅବବାହକିାର 
ରବସନି୍  ମ୍ୟାରନଜରଙୁ୍ ଅନୁରରାଧ କର ି ପତ୍ର 
ରଖିଥିରଲ। ଏହା ଜଳସମ୍ପଦ ବଭିାଗର ହସ୍ଗତ 
ରହବା ପରର ଡ୍ୟାମକୁ ଏନଓସ ି ପ୍ଦାନ ପାଇଁ 
ବଭିାଗୀୟ ମଖୁ୍ୟରନ୍ତୀ ବଭିାଗୀୟ ଅତରିକି୍ତ 
ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବିଙୁ୍ ସପୁାରଶି କରଛିନ୍।ି

ପତ�ଠାରଠା ଡ୍ଠାମତର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ଠାକୁ ମଳିବି ଅନୁମ� ି

 � ସ�ୌକା ଚାଳ�ା, େନ୍ତରଣ, ମାଛ 
ଧରବିା େହ ଡାଇଭଂିର ମଜା 
ଉଠାଇସବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ 

 � େକାଳ ୬ଟାରୁ େନ୍୍ୟା ୋସେ 
୫ଟା ରାଏଁ ଚାଲବି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା

 � େର୍୍ଯମଳୂକ ଅ�ୁମତ ିପ୍ରଦା� 
କରବିାକୁ ବଭିାଗରୀୟ  
ମଖୁ୍ୟରନ୍ତରୀଙ୍କ େପୁାରଶି

 � ସକୌଣେ ିଦୁର୍ଯଟଣା ରଟସିଲ ଦାୟରୀ 
ରହବି �ାହ ିଁ ଜଳେମ୍ପଦ ବଭିାଗ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ଶକୁ୍ରବାର ବଳିମ୍ତି ରାତରିର ରଚନ୍ନାଇ ନକିଟସ୍ 
ମାମଲାପରୁମ୍  ବାତ୍ୟା ମାଣ୍ସ୍  ସ୍ଳଭାଗ ଛୁଇଥଁିବା ରବରଳ ଏହା ପ୍ଭାବରର ରାଜ୍ୟର 
ରକରତକ ଅଞ୍ଚଳ ବରିଶଷକର ି ଦଷେଣି ଓଡ଼ଶିାର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ବଷ୍ଯା ରହାଇଛ।ି 
ଏହାଫଳରର ଶନବିାର ରାଜ୍ୟବାପୀ ରକାହଲା ପାଗ ଅନୁଭୂତ ରହାଇଥିଲା। 
ରକନୁ୍ଝର ଏବଂ ରବୌର୍ରର ରାତ୍ର ିତାପମାତ୍ରା ସବ୍ଯନମି୍ନ ୧୧ ଡଗି୍ରୀ ରସଲସୟିସ୍  ରରକଡ୍ଯ 
କରାରାଇଥିବା ରବରଳ ଆସନ୍ା ୪ ରୁ ୫ ଦନି ରାଏ ଁ ତାପମାତ୍ରାରର ରସପର ି କଛି ି
ବଡ଼ ପରବିତ୍୍ଯନ ରହବନାହ ିଁ। ଅନ୍ୟପଷେରର ଆସନ୍ାକାଲ ି ଦଷେଣି ଓଡ଼ଶିାର ଅଧିକାଂଶ 
ସ୍ାନରର ସ୍ୱଳ୍ପ ବଷ୍ଯା ସମ୍ାବନା ରହଛି ିରବାଲ ିଭୁବରନଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳକି ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ରର 
ନରିଦେ୍ଯଶକ ଡ. ଏଚ୍  ଆର ବଶି୍ୱାସ କହଛିନ୍।ି  ଡ. ବଶି୍ୱାସଙ୍ ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ ରାଜ୍ୟର 
ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରର ଶନବିାର ଦଷେଣି ଓଡ଼ଶିାରର ଅଧିକ ବଷ୍ଯା ରରକଡ୍ଯ କରାରାଇଛ।ି 
ଗଜପତ ି ଜଲି୍ା ରଗାଷାଣୀରର ସବ୍ଯାଧିକ ୫.୦ ମଲିମିଟିର ବଷ୍ଯା ରହାଇଥିଲା। 
ରତରବ ରବବିାର ଦଷେଣି ଓଡ଼ସିାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ାନରର ସାମାନ୍ୟ ବଷ୍ଯା ସମ୍ାବନା 
ରହଥିିବା ରବରଳ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗଡ଼ୁକିରର ପାଗ ରକାହଲା ରହବି। ଏହାବ୍ୟତୀତ 
ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗଡ଼ୁକିରର ପାଗ ଶଖୁିଲା ରହବି ରବାଲ ି ରସ କହଛିନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ସଦୂୁର କାତାର ରଦଶରର ପ୍ସରି୍ ଫିପା ବଶି୍ୱକପ୍  
ଜାର ି ରହଛି।ି ପ୍ତଟି ି ମ୍ୟାଚର ଟକିନିଖିି ଖବର ସମସ୍ଙ୍ ପାଖରର ପହଞ୍ଚଛୁ।ି ମାତ୍ର 
ରସହ ିକାତାର ପ୍ଶାସନ ଦ୍ାରା ଭାରତର ୮ ଜଣ ପବୂ୍ଯତନ ରନୌରସନା ଅଧିକାରୀଙୁ୍ 
ଅଟକ ରଖାରାଇଛ।ି ରସମାନଙ୍ ଜୀବନ ମଲୂ୍ୟବାନ, ତାଙୁ୍ ସରୁୁଖରୁରର ଉର୍ାର 
କରବିା ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରନୁ୍ ରବାଲ ି ରାଜ୍ୟ ସଭା ଏମ୍ ପ ି ତଥା 
ବରିଜଡ ି ରନତା ସଜୁତି୍  କୁମାର ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଦାବ ି ଶ୍ୀ କୁମାର ନକିଟରର 
ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନରର ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

 ଶ୍ୀ କୁମାର କହଥିିରଲ ରର, କାତାରର ଏକ ଘରରାଇ କମ୍ପାନୀରର କାର୍ଯ୍ୟରତ 
ଏହ ି ବ୍ୟକ୍ତବିରିଶଷ ମାରନ ୧୦୦ ଦନିରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ସମୟ ଧର ି ଅଟକ ରହଛିନ୍।ି ରଦ ି
ଖବର କାଗଜରର ପ୍କାଶତି ରରିପାଟ୍ଯକୁ ଆଧାରକୁ ନଆିରାଏ। ରସମାନଙୁ୍ ଅଚାନକ 
ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରଖି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରୁି ଅଟକ ରଖାରାଇଛ।ି ଆମ ରଦଶର ଏହ ି
ପବୂ୍ଯତନ ରସୈନକିମାନଙ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟବସ୍ା ଏବଂ ମାନସକି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ରନଇ ରସମାନଙ୍ 
ପରବିାରବଗ୍ଯ ବଭିନି୍ନ ଆଶଙ୍ା ବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍।ି ରସମାନଙୁ୍ ଉର୍ାର କରବିା ପାଇଁ 
ସରକାର ତୁରନ୍ ପଦରଷେପ ନଅିନୁ୍ ରବାଲ ିବରିଜଡ ିଏମପ ିଶ୍ୀ କୁମାର ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି 
ସଜୁତି୍  କୁମାର ଏହ ି ପ୍ସଙ୍ଗ ଉପସ୍ାପନା କରବିା ପରର ଆବଶ୍ୟକ ପଦରଷେପ ରନବା 
ରନଇ ରବୈରଦଶକି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତୀ ଏସ୍ .ଜୟଶଙ୍ର ଗହୃରର ପ୍ତଶିରୁତ ି ରଦଇଥିରଲ।

ତ�ଠାକକଥଠା

ଚବଶି ିପ୍ସୁ୍ତ ିଆରମ୍ କରଲଣ ି
ରନତା ରାଜନୀତ ିଦଳ,

ଫୁଲ ମରନମରନ ଖଜା ଖାଉଅଛ ି
ଉତ୍କରଳ କରବି ରଖଳ !

ନବୀନ ବାଆ ପ୍ବଳ
ଶଙ୍ଖ ସାଗରରର ପଲୁ କ ିତଷି୍ଟବି

ଉପଡ଼ୁବି ରଚର ମଳୂ !!

ରଠାଜ୍ବ୍ଠାପରୀ ତକଠାହ�ଠା ପଠାଗ

କଠା�ଠାରତର ଫସଥିିବଠା ୮ ପବୂ୍ବ�ନ ତନୌତସୈନକିଙ୍କ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଠାଇତ� ସଠାାଂସଦ ସଜୁତି୍  କୁମଠାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ଭୁବରନଶ୍ୱର/କଟକ-
ଅନୁଗଳୁ-ସମ୍ଲପରୁ ରରଳ ମାଗ୍ଯରର ଅତ ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ 
ରରଳ ଲଙି୍ କୁହାରାଉ ଥିବା ତାଳରଚର ରରାଡ-ଅନୁଗଳୁ 
ରଦାହରକିରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖବୁ ଶୀଘ୍ର ରଶଷ ରହବାକୁ 
ରାଉଛ।ି ଓଡ଼ଶିାରର ରରଳ ସଂରରାଗ ରଷେତ୍ରରର ଏହା ଏକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପ୍କଳ୍ପ ଏବଂ ଏହ ିପ୍କଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ ରହବା ପରର 
ପବୂ୍ଯ ଓ ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ମଧ୍ୟରର ରରଳ ଚଳଚଳ ଆହୁର ି
ସଗୁମ ରହାଇ ପାରବି ରବାଲ ି ପବୂ୍ଯତଟ ରରଳପଥ ପଷେରୁ 
କୁହାରାଇଛ।ି ଏହ ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପ୍କଳ୍ପକୁ ଶୀଘ୍ର ରଶଷ କର ି
ରରେନ ଚଳଚଳ ସଗୁମ କରବିାପାଇଁ ପବୂ୍ଯତଟ ରରଳପଥର 
ମହାପ୍ବନ୍କ ରୂପ ନାରାୟଣ ସନୁକର ନରିଦ୍ଯଶ ରଦବା 
ସହତି ନରିଜ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତ ି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍।ି ଏହ ି
ପ୍କଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ ରହବାପରର ଏହା ଓଡ଼ଶିାର ଏକ ଅତ ି
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ରରଳ ସଂରରାଗକୁ ସନୁଶି୍ତି କରବିା ରାହା 
ରଦଶର ବଭିନି୍ନ ପ୍ାନ୍କୁ ରରେନ ଚଳାଚଳ କରାଇବାପାଇଁ 
ସହାୟକ ରହବ। ଏହ ିକାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରର ରରେନ ରାତ୍ରୀମାରନ 
ରରପର ି ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁୀନ ନହୁଅନ୍ ି ରସଥିପ୍ତ ି
ଧ୍ୟାନରଦବାକୁ ମହାପ୍ବନ୍କ ପବୂ୍ଯରୁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙୁ୍ 
ନରିଦ୍ଯଶ ରଦଇଛନ୍।ି ରଦାହରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ କଛି ି

ରରେନ୍  ବାତଲି କରାରାଇ ଥିବା ରବରଳ ଆଉ କଛି ିରରେନ୍ ର 
ମାଗ୍ଯ ପରବିତ୍୍ଯନ କରାରବି। ୨୨୮୩୯/୨୨୮୪୦ 
ରାଉରରକଲା-ଭୁବରନଶ୍ୱର- ରାଉରରକଲା ସପୁରଫାଷ୍ଟ 
ଇଣ୍ଟର ସଟି ି ଏକ୍ସରପ୍ସକୁ ଆସନ୍ା ୧୨ ତାରଖିରର 
ଉଭୟ ପାଶଦ୍୍ଯରୁ ବାତଲି କରାରାଇଛ।ି ରସହଭିଳ ି
୧୮୧୨୫/୧୮୧୨୬ ରାଉରରକଲା-ପରୁୀ- ରାଉରରକଲା 
ଏକ୍ସରପ୍ସକୁ ରାଉରରକଲା ଠାରୁ ଡରିସମର୍ ୧୧ ରୁ 
୧୩ ତାରଖି ମଧ୍ୟରର ଏବଂ ପରୁୀଠାରୁ ଡରିସମର୍ ୧୨ ରୁ 
୧୪ ତାରଖି ମଧ୍ୟରର ବାତଲି କରାରବି। ଅପରପରଷେ 
ଚଳତି ମାସ ୧୦ ତାରଖିରର ଅମତୃସରରୁ ଛାଡୁଥିବା 
୨୨୮୦୮ ଅମତୃସର-ବଶିାଖାପାଟନମ୍  ହରିାକୁଦ୍  
ଏକ୍ସରପ୍ସ ସମଲ୍ପରୁ-ଅନୁଗଳୁ-ଭୁବରନଶ୍ୱର ମାଗ୍ଯ 
ପରବିରତ୍୍ଯ ଝାରସଗୁଡୁା-ରାଉରରକଲା-ଚକ୍ରଧରପରୂ-
ଜରରାଲ-ିଜଖପରୁ-କଟକ-ଭୁବରନଶ୍ୱର ମାଗ୍ଯରର 
ରାତ୍ରା କରବି। ରସହପିର ି ୧୧ ତାରଖି ଦନି ସରିଡିରୁି 
ଛାଡବିାକୁଥିବା ୨୦୮୫୮ ସାଇ ନଗର ସରିଡି-ିପରୁୀ 
ଏକ୍ସରପ୍ସ ଏବଂ ନୂଆ ଦଲି୍ୀରୁ ଛାଡବିାକୁଥିବା ୨୦୮୧୮ 
ନୂଆ ଦଲି୍ୀ-ଭୁବରନଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସରପ୍ସକୁ 
ଚଳାଚଳ ମାଗ୍ଯରର କଛି ି ସମୟ ପାଇ ଁ ନୟିନ୍ତଣ କରାରବି।

ଶରୀଘ୍ର ସରବି �ଠାଳତେର-ଅନୁଗଳୁ ତରଳ �ଠାଇନ୍  ତଦଠାହରରୀକରଣ

ବତିେୟକତର ସ୍ଠାନ...
ଗହୃୀତ କରାଇ ସଂସଦରର ବରିଧୟକ ଆଗତ କରବିା ପ୍କ୍ରୟିା 

ଆରମ୍ କରନିାହ ିଁ। ସମ୍ଧିାନର ୩୪୨ ଧାରା ଅନୁରାୟୀ ଜନଜାତ ି
ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ସ୍ାବ ରଦଇପାରରିବ। 
ରରଜଷି୍ଟାର ରଜରନରାଲ(ଜନଗଣନା) ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅନୁସଚୂୀତ 
ଜନଜାତ ି କମଶିନଙ୍ ଅନୁରମାଦନ ପରର ତାଲକିାରର 
ଆବଶ୍ୟକ ସଂରଶାଧନ ଅଣାରବିା ସହ ଅଧିନୟିମରର ପରବିତ୍୍ଯନ 
କରାରାଇଥାଏ। ଏହାପରର ଏହାକୁ ସଂସଦରର ସଂରଶାଧନ ବଲି୍  
ଆକାରରର ଆଗତ କରାରାଇ ଗହୃୀତ କରାରାଇଥାଏ। ସାମ୍ଧିାନକି 
ଷେମତା ଆଧାରରର ରାଷ୍ଟପତ ି ଜନଜାତ ି ମାନ୍ୟତା ରଦବା ସହ ଏ 
ରନଇ ତାଲକିା ପ୍କାଶ କରାରାଇଥାଏ। 

ଏହ ି ସମସ୍ ପ୍କ୍ରୟିା ମାଧ୍ୟମରର ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ସଅର, 
ରଝାଡ଼ଆି ଓ କୁଲୀ ରଗାଷ୍ଠୀକୁ ଜନଜାତ ି ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ପ୍ସ୍ାବ ରଦଇଛନ୍।ି ମାତ୍ର କ’ଣ ପାଇଁ ଏହ ି ପ୍ସ୍ାବକୁ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଅନୁରମାଦନ ମଳୁିନାହ ିଁ, ରସ ରନଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ାପ୍ସି୍ୱୀକାର କର ିସ୍ଷ୍ଟ 
ସଚୂନା ମଧ୍ୟ ପ୍ଦାନ କରାରାଇନାହ ିଁ। ମାତ୍ର ରକନ୍ଦ୍ର ଏହ ିସପୁାରସି୍ କୁ 
ବଚିାର କର ି ରସମାନଙୁ୍ ମାନ୍ୟତା ରଦବାରୁ ଏକ ପ୍କାର ବଞ୍ଚତି 
କରୁଥିବା ପ୍ତୀୟମାନ ରହଉଛ।ି ପବୂ୍ଯରୁ ୨୦୧୧ ମସହିା ରମ ମାସ 
୩୦ ତାରଖି, ୨୦୧୨ ମସହିା ନରଭମ୍ର ମାସ ୩ ତାରଖି ଏବଂ ୨୦୨୧ 
ମସହିା ରଫବୃୟାରୀ ମାସ ୧୯ ତାରଖିରର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ଭାରବ ଏହ ିପ୍ସଙ୍ଗରର ଚଠି ିରଲଖି ରକନ୍ଦ୍ରର 
ଦୃଷ୍ଟ ିଆକଷ୍ଯଣ କରଛିନ୍।ି ଗତ ରସପରଟମ୍ର ୧୬ ତାରଖିରର ରକନ୍ଦ୍ର 
ଆଦବିାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତୀ ଅଜୁ୍ଯନ ମଣୁ୍ାଙୁ୍ ରଲଖିଥିବା ଚଠିରିର ଏହ ି
ବଗ୍ଯଙ୍ ପ୍ତ ି ରହାଇଥିବା ଐତହିାସକି ଅବରହଳାକୁ ଦୂର କରବିା 
ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟ ିଆକଷ୍ଯଣ କରଥିିରଲ। 

‘ପତ୍ଠା’ତର ବୟସ...
ମଧ୍ୟରର ସହମତ ି ନ ଥାଏ। ଏଭଳ ି ମାମଲା ବଚିାରପତଙି୍ 
ସାମ୍ ନାରର ବଡ଼ ପ୍ଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ଟ ି କରଥିାଏ। ଏହ ି ପ୍ସଙ୍ଗକୁ ରନଇ 
ସଷୃ୍ଟ ି ରହଉଥିବା ଚନି୍ାଜନକ ସ୍ତି ି ଉପରର ନ୍ୟାୟପାଳକିା ଧ୍ୟାନ 
ରଦବା ଉଚତି୍ । ଏଭଳ ିସ୍ତିରିର  ସଦ୍ାସ୍୍ୟ ରସବା ରଷେତ୍ରର ବରିଶଷଜ୍ଞଙ୍ 
ଭରସାରରାଗ୍ୟ ଗରବଷଣାକୁ ଆଧାର ବନାରବିା ଆବଶ୍ୟକ। ଶଶି ୁ
ରରୌନ ଉତ୍ପଡୀନ ମାମଲା ସମାଜର ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଲୁଚାଛପା 
ସମସ୍ୟା ରହାଇ ରହଛି।ି କାରଣ ଏହ ି ବଷିୟରର ରଲାରକ ଚୁପ୍  
ରହବିାକୁ ରଶ୍ୟସ୍କର ଭାବଥିାନ୍।ି ଏପର ି ସ୍ତିରିର ପରବିାରକୁ 
ରରିପାଟ୍ଯ କରାଇବାର ସାହାସ ପ୍ଦାନ ରଦବା ସରକାର ଏବଂ 
ନ୍ୟାୟପାଳକିାର ଦାୟତିଦ୍। ଅଭରିକୁ୍ତ ପରବିାର ସଦସ୍ୟ ରହାଇଥିରଲ 
ମଧ୍ୟ ଏହାର ରରିପାଟ୍ଯ କରାଇବା ଜରୁରୀ। ଶଶିଙୁୁ୍ ସ୍ଶ୍ଯର ଉରଦେଶ୍ୟ 
ଶଖିାଇବା ନହିାତ ି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହ ି ସମୟରର ଶଶି ୁ ସଦ୍ାଥ୍ଯଠାରୁ 
ପରବିାରର ସମ୍ାନକୁ ଅଧିକ ଗରୁୁତଦ୍ ରଦବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ରତରବ 
ଦୁଃଖର ବଷିୟ ଏହ ି କ ି ରର କ୍ରମିନିାଲ ଜଷ୍ଟସି ସଷି୍ଟମ ରରାଗୁଁ 
ପୀଡତିାଙ୍ ସମସ୍ୟା ଅରନକ ଗଣୁ ବୃର୍ ି ପାଇଥାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ 
ଦୁଭ୍ଯାଗ୍ୟଜନକ। ଏହାକୁ ରରାକବିା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟପାଳକିା ଏବଂ 
କାର୍ଯ୍ୟପାଳକିା ମଳିତି ଭାରବ କାର୍ଯ୍ୟ କରବିା ଦରକାର।

ରଠାଜନରୀ�ଠିଠାରୁ ମହଳିଠାଙ୍କ...
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ତି ପାତ୍ର ଏହ ିମତ ରଖିଛନ୍।ି 

ଡଃ ପାତ୍ର କହଛିନ୍ ି ରର ପଦ୍ମପରୁ ଉପନବି୍ଯାଚନ ବଜିୟ ପରର 
ବରିଜଡ ିସଭାପତ ିତଥା ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହଥିିରଲ 
ରର ନଜି ପତିାଙୁ୍ ହରାଇଥିବା ଓଡଆି ଆଦବିାସୀ ମହଳିା ବଷ୍ଯା 
ସଂିହ ବରହିାଙ୍ ବରିରାଧରର ଓଡ଼ଶିା ବରିଜପ ି ରନତାମାରନ ରରଉଁ 
ଅପମାନସଚୂକ, ଅରଶାଭନୀୟ ଏବଂ ଆପତ୍ଜିନକ ମନ୍ବ୍ୟ 

ରଦଇଛନ୍ ି ତାହା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଦଶ୍ଯ ବରିରାଧୀ। 
ସାଧାରଣ ଜୀବନରର ପ୍ରବଶ କରୁଥିବା ମହଳିାଙୁ୍ 
ଅସମ୍ାନ କରବିା ଓ ନନି୍ନୀୟ ଆଚରଣକୁ ବତ୍୍ଯମାନ କ ି
ଭବଷି୍ୟତରର ଓଡ଼ଶିାବାସୀ ଆରଦୌ ଗ୍ରହଣ କରରିବ ନାହ ିଁ। 
ବରଷି୍ଠ ବରିଜପ ି ରନତା ରମା ରଞ୍ଜନ ବଳଆିରସଂି ଏବଂ 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ଆଖିରର ଲୁହ ଓଡ଼ଶିାର ରଲାକ ବରିଶଷକର ି
ମହଳିାମାନଙ୍ର ଭାବନାକୁ ସ୍ଷ୍ଟ ଭାରବ ସଚୂତି କରୁଛ ି
ରର ପଦ୍ମପରୁ ଉପନବି୍ଯାଚନ ସମୟରର ଓଡ଼ଶିା ବରିଜପରି 
ରନତାମାରନ ଶ୍ୀମତୀ ବରହିାଙୁ୍ କଭିଳ ିଅପମାନତି କରବିା 
ସହତି ତାଙ୍ ପ୍ତ ିଅଶାଳୀନ ମନ୍ବ୍ୟ ରଦଇ ତାଙ୍ ଭାବନା 
ଓ ଆତ୍ମସମ୍ାନକୁ କୁଠାରଘାତ କରଛିନ୍।ି 

ନଜି ବବୃିତ୍ରିର ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ଆହୁର ି ମଧ୍ୟ 
କହଛିନ୍,ିଏମତି ି ବ ି ରାଜନୀତରିର ମହଳିାମାନଙ୍ର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଭାରତରର ବହୁତ କମ୍  ରହଛି।ି ତଥାପ ି
ରସମାରନ ରାଜନୀତରିର ପ୍ରବଶ ପାଇଁ ଆଗଭର 
ରହଉଛନ୍।ି ବଶି୍ୱର ସବ୍ଯବୃହତ ଗଣତାନ୍ତକି ରାଷ୍ଟରର 
ନଜି ପ୍ତଭିା ବଳରର ମହଳିାମାରନ ରଲାକଙ୍ ରସବା 
କରବିାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍।ି କନୁି୍ ବରିଜପ ିରନତାମାନଙ୍ର ଏପର ି
ଆଚରଣ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ବ୍ୟ ମହଳିାମାନଙୁ୍ 
ରାଜନୀତରୁି ଦୂରରଇ ରଖିବା ଭଳ ିପରରିବଶ ସଷୃ୍ଟ ିକରୁଛ।ି 
ରାଜନୀତରିର ବା ସାଧାରଣ ଜୀବନରର ସାମଲି ରହବାକୁ 
ଚାହୁଁଥିବା ମହଳିାମାନଙୁ୍ ଅପମାନତି କରାରବି ରବାଲ ି
ବରିଜପ ି ରନତାମାରନ ସମାଜକୁ ବାତ୍୍ଯା ରଦଉଛନ୍।ି ରତଣ ୁ
ଏକ ଜାତୀୟ ରାଜରନୈତକି ଦଳର ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ତଥା 
ରନତାମାରନ ଏପର ିକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରରଇ ରହବିା ଆବଶ୍ୟକ। 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ରକବଳ ବରିଜଡରି ସଭାପତ ି
ନୁହଁନ୍;ି ରସ ସାରେ ରକାଟ ି ଓଡ଼ଆିଙ୍ର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ। ଦୁଇ 
ଦଶନ୍ରୁି ଅଧିକ ସମୟ ଧର ି ତାଙୁ୍ ଓଡ଼ଶିାବାସୀ ବଶି୍ୱାସ 
କରଛିନ୍ ି ଏବଂ ବରିଶଷକର ି ମହଳିାମାରନ ତାଙୁ୍ ଜରଣ 

ଜରଣ ରାଷ୍ଟନାୟକ ଆସନରର ବସାଇଛନ୍।ି ରତଣ ୁ
ମହଳିାମାନଙ୍ ସମ୍ାନ ଅଷେରୁ୍ ରଖିବା ଏବଂ ସରୁଷୋ 
କରବିା ତାଙ୍ର ରନୈତକି ଦାୟତି୍ୱ। ଜରଣ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଏବଂ 
ଜନନାୟକ ଭାରବ ତାଙ୍ର ଏହ ି ଦାୟତି୍ୱ ରାଜନୀତ ି ଠାରୁ 
ରେର୍  ଊର୍ଦ୍୍ଯରର। ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ପ୍ଧାନ ଜାଣ ି ରଖିବା 
ଉଚତି ରର ରାଜନୀତରିର ପ୍ରବଶ କରୁଥିବା ମହଳିାଙ୍ ପ୍ତ ି
ଅସମ୍ାନ ଏକ ସରମ୍ଦନଶୀଳ ପ୍ସଙ୍ଗ। ରତଣ ୁଏହାକୁ ଏକ 
ରାଜରନୈତକି ପ୍ସଙ୍ଗ ଭାବରର ଗ୍ରହଣ ନ କରବିା ଉଚତି୍ । 
ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ପ୍ଧାନ ନଜି ବବୃିତ୍ ି ଭତିରକୁ ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ 
ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ରରାଜନାଗଡ଼ୁକୁି ଟାଣବିାକୁ 
ରରଉଁ ଅପରଚଷ୍ଟା କରଛିନ୍ ି ତାହା ଦୁଭ୍ଯାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ 
ବଭି୍ାନ୍କିର। ଆମର ପ୍ୟି ପ୍ଧାନମନ୍ତୀ ତଥା ବରିଜପରି 
ଶୀଷ୍ଯ ରନତୃବୃନ୍ ବଷ୍ଯା ସଂି ବରହିାଙ୍ ସରମତ ରଦଶରର 
ମହଳିାଙ୍ ବରିରାଧରର କରାରାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତଗିତ 
ଅପମାନଜନକ ବବୃିତ୍କୁି ନଶି୍ତି ନନି୍ା କରରିବ ରବାଲ ି
ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର କହଛିନ୍।ି 

ମଠାତ୍ଠାସ୍ ର...
ସହତି ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ପ୍ାୟ ୪୦୦ରୁ ଅଧÒକ ଗଛ 
ଉପଡୁରିାଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର ଗଛ ପଡ଼ବିା ସହତି ଘର 
କାନ୍ଥ ଧସରିବିାର ୪ ଜଣଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ରହାଇଥÒବା ତାମଲିନାଡୁ 
ସରକାରଙ୍ ପଷେରୁ କୁହାରାଇଛ।ି ରସହପିର ି ଅରନକ 
ସ୍ାନରର ଗଛ ଭାଙ୍ଗ ି ରାସ୍ା ଅବରରାଧ ରହାଇଥÒବାରୁ 
ରାତାୟତ ବ୍ୟବସ୍ା ବ୍ୟାହତ ରହାଇଛ।ି ରଲାକଙୁ୍ ସରୁଷୋ 
ରରାଗାଇ ରଦବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍ ପଷେରୁ ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନରର ୫ ହଜାରରୁ ଅଧÒକ ରଲିଫି ରକନ୍ଦ୍ର ରଖାଲାରାଇଛ।ି 
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏନଡଆିରଏଫ ଏବଂ ଏସଡଆିରଏଫ ଟମି୍ ର 
୫୦୦ରୁ ଅଧÒକ ରବାନଙୁ୍ ମତୁୟନ କରାରାଇଛ ି ରବାଲ ି
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଷେରୁ ସଚୂନା ଦଆିରାଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ପଦ୍ମପରୁ ଉପନବି୍ଯାଚନରର 
କଂରଗ୍ରସ ନଜି ସମସ୍ ଶକ୍ତ ିଲଗାଇ ଲେଥିିଲା। ରସହଭିଳ ିପଦ୍ମପରୁ 
ରାୟକୁ କଂରଗ୍ରସ ବନିମ୍ରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଦଳ ପାଇ ଁକାମ 
କରଥିିବା ପ୍ତଟି ିରନତା ଓ କମ୍ଯୀଙୁ୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ୨୦୧୯ ମସହିାଠାରୁ 
ଅଧିକାଂଶ ଉପନବି୍ଯାଚନରର ଦଳ ରଶାଚନୀୟ ପରାଜୟକୁ ସାମ୍ନା 
କରୁଛ।ି ରକବଳ ତରିତ୍୍ଯାଲ ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗରରର ଦଳ ସାମାନ୍ୟ 
ଉତ୍ାହଜନକ ପ୍ଦଶ୍ଯନ କରଥିିଲା। ରତରବ ଦଳର କ୍ରମାଗତ 
ଅରଧାପତନ ପଛର କାରଣ ଉପରର ପସିସି ି ସଭାପତ ି ବଚିାର 
କରୁଛନ୍।ି ସବୁ ଘାତ ପ୍ତଘିାତ ସରତ୍ଦ୍ ଦଳର କମ୍ଯୀମାରନ ଲରେଇ 
ଜାର ିରଖିଛନ୍ ିରବାଲ ିକହଛି ିକଂରଗ୍ରସ। ଶନବିାର ରାଜ୍ୟ କଂରଗ୍ରସ 
ଭବନରର ସାମା୍ଦକି ସମ୍ଳିନୀ ଆରୟାଜନ କର ିମଖୁପାତ୍ର ସଦୁଶ୍ଯନ 
ଦାସ ଏଭଳ ି କହଛିନ୍।ି ରଦଶରର ଗଣତନ୍ତକୁ ମଜଭୁତ କରବିାକୁ 
ରହରଲ ପଣୁ ି ଥରର ସଂଗ୍ରାମ କରବିାକୁ ପଡ଼ବି। ରସହଭିଳ ି ରାହୁଲ 
ଗାନ୍ୀଙ୍ ଭାରତ ରରାଡ଼ ରାତ୍ରା ସାରା ରଦଶରର ଅଦୁ୍ଦପବୂ୍ଯ ସଫଳତା 
ପାଉଛ।ି ୨୦୨୪ ପବୂ୍ଯରୁ ରଦଶରର ଏକ ନୂଆ ରାଜରନୈତକି 
ସମୀକରଣ ତଆିର ି ରହବ। ରାହାର ଫାଇଦା କଂରଗ୍ରସକୁ ରହବ। 
ରାଜ୍ୟରର ମଧ୍ୟ କଂରଗ୍ରସ ଭଲ ପ୍ଦଶ୍ଯନ କରବି ରବାଲ ି ରାଜ୍ୟ 
କଂରଗ୍ରସ ପଷେରୁ କୁହାରାଇଛ।ି କଂରଗ୍ରସ ଭବନରର ଆରୟାଜତି 
ଏହ ି ସାମା୍ଦକି ସମ୍ଳିନୀରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର ମରନାରଞ୍ଜନ 
ଦାଶ, ରଜନୀ ମହାନ୍ ି ଓ ଅମୟି ପାଣ୍ବ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

‘୯ରୁ ୯୦’ ଡଠାକରଠାକୁ ସଫଳ କରବୁି: କାଂତରେସ



ଓଡ଼ଆି ବଭିାଗର ସ୍ାଗତ ଉତ୍ସବ
ଜଳେଶ୍ୱର/ପଶ୍ ଚିମବାଡ଼,୧୦ା୧୨(ସମ ଚିସ): ଜଳେଶ୍ୱରର ଖଲୁୁଡାଠାଳର ନୂତନ 
ଭାଳେ ପ୍ରତଷି୍ା ଳ�ାଇଥିୋ ଶୀତୋ ଠାକୁରାଣୀ ଡଗି୍ୀ ମ�ାେଦି୍ାେୟର ଓଡ଼ଆି 
େଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ େର୍ଷ (ସମ୍ାନ) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଳଦେଶ୍ଳର ଏକ ସ୍ାଗତ 
ସମ୍ୱର୍୍ଷନା ଉତ୍ସେ ଆଜ ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଞ୍ଜନ ପାେଙ୍କ ଳପୌଳରା�ତି୍ଳର ଅନୁଷ୍ତି 
ଳ�ାଇଯାଇଛ।ି େଭିାଗୀୟ ମଖୁ୍ ଅଧ୍ୟାପକିା ରାଧାରାଣୀ ମ�ାନ୍ ି ଶଙୃ୍ଖୋ, 
ଜୀେନଳର ଳରେଷ୍ତା ଆଣପିାଳର ଳୋଲ ିକ�ଥିିଳଲ। ମ�ାେଦି୍ାେୟର ଛାତ୍ରୀ 
ସଚୁସି୍ତିା ପ୍ରଧାନ ୨୦୨୦-୨୧ ମସ�ିାଳର ଫକୀରଳମା�ନ େଶି୍ୱେଦି୍ାେୟର 
ଓଡ଼ଆି (ସମ୍ାନ)ଳର ଟପ୍ପର ଳ�ାଇ ଅନୁଷ୍ାନର ଳଗୌରେ େୃର୍ ି କରଛିନ୍ ି
ଳୋଲ ିରେୀମତୀ ମ�ାନ୍ ିକ�ଥିିଳଲ। ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଳର ଅଧ୍ୟାପକ ଦୁଳଗ୍ଷଶ 
ନାୟକ, ତପନ ସାମଲ, ଚନି୍ମୟ ଗରି ିଓ ଅଧ୍ୟାପକିା ସସ୍ତିା ଳଗାସ୍ାମୀ ପ୍ରମଖୁ 
ଅତଥିି ରୂଳପ ଳଯାଗଳଦଇ େକ୍ତେ୍ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଳଲ। ଳଶରଳର ତୃତୀୟ େର୍ଷ 
ସମ୍ାନ ଛାତ୍ର ଳସୌରଭ ରାଉେ ଧନ୍ୋଦ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିଳଲ।

ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ
ସ ଚିମେୁ ଚିଆ,୧୦ା୧୨(ସମ ଚିସ): ସମିେୁଆି ଅଞ୍ଚେର ଳସ୍ଚ୍ାଳସେୀ ସଂଗଠନ 
ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ପଠନ ସାମଗ୍ୀ େଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛ।ି ସଚୂନାରୁ 
ପ୍ରକାଶ ସମିେୁଆି େ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଅେଝୁଣା ପଞ୍ଚାୟତର ରାମକୃଷ୍ଣପରୁଳର 
ଥିୋ କାଞ୍ଚନକମୋ ଉଚ୍ଚ େଦି୍ାେୟର ଅସ�ାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ସମିେୁଆି 
େ୍ଲକର ଅଗ୍ଣୀ ଳସ୍ଚ୍ାଳସେୀ କେଙି୍ଗ ପତୁ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସଂଗଠନର 
ସଭାପତ ିଳଗାପୀନାଥ ପଣ୍ା ଓ ସମ୍ାଦକ ଗୟାଧର ମଲ୍କିଙ୍କ ଳନତୃତ୍ୱଳର 
ପଠନ ସାମଗ୍ୀ େଣ୍ଟନ କରଥିିଳଲ। ଏଥି ସ�ତି ଆଗାମୀ ଦନିଳର ଅଧିକ 
ପଲିାଙୁ୍କ ସା�ାଯ୍ର �ାତ େଢ଼ାଇୋକୁ ସଭାପତ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଳଦଇଥିଳଲ। 
ଏ� ି େଣ୍ଟନ ଅେସରଳର ସଭ୍ ମରୁଲୀଧର ପଣ୍ା, ନଳରନ୍ଦ୍ର ଳେଳ�ରା, 
ଗଙ୍ଗାଧର ୋରକି, ଶଶାଙ୍କ ଳଲଙ୍କା, ମଳନାରଞ୍ଜନ ମ�ାକୁଡ, �ଳରକୃଷ୍ଣ 
ମ�ାକୁଡ, କାହୁ୍ଚରଣ ପଣ୍ା ଓ �ମିାଂଶ ୁପଣ୍ା ପ୍ରମଖୁ ସ�ଳଯାଗ କରଥିିଳଲ। 

କଲେଜଲର ସ୍ାଗତ ଉତ୍ସବ ଓ ଲସମନିାର
ଜଳେଶ୍ୱର/ପଶ୍ ଚିମବାଡ଼,୧୦ା୧୨(ସମ ଚିସ): ଜଳେଶ୍ୱର ମ�େିା ଡଗି୍ୀ 
କଳଲଜଳର ଆଜ ି ସ୍ାଗତ ଉତ୍ସେ ସ� ଏକ ଳସମନିାର ଅନୁଷ୍ତି 
ଳ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ� ି ଅେସରଳର ଆଳୟାଜତି ସଭାଳର କଳଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଡ.ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମାର ଳଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଳଲ। ରାଜନୀତ ିେଜି୍ାନ େଭିାଗର 
ମଖୁ୍ ଅଧ୍ୟାପକିା ଡ.ଲପି୍ା ଦାସ ଉଳଦେଶ୍ ଜ୍ାପନ କରଥିିଳଲ। ମଖୁ୍ ଅତଥିି 
ଭାଳେ ପେୂ୍ଷତନ କଳଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କମୋକାନ୍ ଚାନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ତମ ଅତଥିି 
ଭାଳେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଗ୍ାମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇତ�ିାସ ଅଧ୍ୟାପକ ଦଲି୍ୀପ 
ଳ�ାର ପ୍ରମଖୁ ଳଯାଗଳଦଇ େକ୍ତେ୍ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଳଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ତରଫରୁ ରାଜନନ୍ଦନିୀ ଳଜନା, େନ୍ଦତିା ପ୍ରୟିଦଶଶିନୀ, ରଶ୍ମତିା ଳଜନା, ସସ୍ତିା 
ପରଡ଼ିା, ଖକୁୁମଣ ିପ୍ରମାଣକି, ଲଜିାରାଣୀ ୋରକି ପ୍ରମଖୁ େକ୍ତେ୍ ରଖିଥିଳଲ। 
ଳଶରଳର ଅଧ୍ୟାପକ ଚନ୍ଦ୍ରଳଶଖର ଗରି ିଧନ୍ୋଦ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିଳଲ।

ମଶିନଶକ୍ ିଗହୃ ଉଦ୍ ଘାଟତି

ଚନ୍ଦଳେଶ୍ୱର,୧୦ା୧୨(ସମ ଚିସ): ଳଭାଗରାଇ େ୍ଲକ ୋରୋଟଆି ପଞ୍ଚାୟତ 
ଆକନ୍ଦ ିଗ୍ାମର କୁନ୍ୋ କୁମାରୀ ମଶିନଶକ୍ତ ିଗ�ୃ ଉଦ�ାଟତି ଳ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାଳେ ୋରୋଟଆି ସରପଞ୍ଚ ୋସଳୁଦେ ମ�ାନ୍ ି ଏ� ି
ଉଦ�ାଟନ ଉତ୍ସେଳର ଳଯାଗଳଦଇ ମଶିନଶକ୍ତ ିଗ�ୃକୁ ନଡ଼ଆି ଓ ଲାଲ ିଫିତା 
କାଟ ି ଉଦ�ାଟନ କରଥିିଳଲ। ଏମେଳିକ ଳେେଲିତା ପ୍ରଧାନ, ସଆିରପ ି
କରିଣୋୋ ପ୍ରଧାନ, ଲଲିମିା ପାତ୍ର, ଶେିାନୀ ନାୟକ, ନେିମିା ପାତ୍ର, ସଭାପତ ି
ସୀତାରାଣୀ ପାତ୍ର, ସମ୍ାଦକିା େନଲତା ପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଳଲ।

ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ପରରୀକ୍ା ଓ ସଲେତନତା ଲବୈଠକ
ପଶ୍ ଚିମବାଡ,୧୦ା୧୨(ସମ ଚିସ): ଜଳେଶ୍ୱର ସରସ୍ତୀ ଶଶି ୁ େଦି୍ା ମନ୍ଦରିଳର 
ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ାସ୍୍ ପରୀକ୍ଷା ଓ ସଳଚତନତା ଜରୁରୀ 
ଳୋଲ ି ଆଳୟାଜତି ଏକ ଳେୈଠକଳର ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ପ୍ରଧାନଗରୁୁଜୀ 
ରାଧାରଞ୍ଜନ ୋଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଳର ଆଳୟାଜତି ସଳଚତନତା କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମଳର 
ଶକି୍ଷାେତି୍  କପଳିେଶ୍ୱର ମ�ାନ୍ ିଳଯାଗଳଦଇ ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମାଜଳର ସ୍ାସ୍୍ପ୍ରତ ି
ସଳଚତନ ଳ�ୋ ଅତ୍ନ୍ ଆେଶ୍କ ଳୋଲ ିକ�ଥିିଳଲ। ଏଥିଳର ଡା. ଅଳଶାକ 
ସାମଲ ଓ ଡା. େପି୍ଳେ ପ୍ରଧାନ ଳଯାଗଳଦଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ପରୀକ୍ଷା 
କରେିା ସ�ତି ସଳଚତନ କରାଇଥିଳଲ। ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଳର ମମତାରାଣୀ 
ଦାସ, ଲକ୍ଷୀପ୍ରୟିା ପାତ୍ର, ଉମାରାଣୀ ପାତ୍ର, ଳଜ୍ାତଶିମୟୀ ପଣ୍ା, ପଳ୍ପନା ଗରି ିଓ 
ଳଦେରେୀ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରମଖୁ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ପରଚିାେନା କରଥିିଳଲ।

ରବବିାର 
୧୧ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୧୧ବାଲେଶ୍ବର ଜଲି୍ା
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ଦହମଣୁ୍ା,୧୦ା୧୨(ସମ ଚିସ)

ପକ୍ା ରାସ୍ା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ପାଲଟଛି ି ସାତ ସପନ। ସରକାରୀ 
ରାସ୍ା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ଜଣଙ୍କ ଜାଗା 
ଉପଳର ଯେିା ଆସେିାକୁ ପଡୁଛ।ି 
କାରଣ ଳସ� ି ରାସ୍ାଟ ି ଦୀ�୍ଷଦନି 
ଧର ି ଅଗମ୍ ଳ�ାଇପଡ଼ଛି।ି 
ସ୍ାଧୀନତାକୁ ୭୬ େର୍ଷ େତି ି
ଯାଇଥିଳଲ ମଧ୍ୟ ଳଭାଗରାଇ େ୍ଲକ 
ଖରଦିପିପିେ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ 
ଦ�ମଣୁ୍ା ଗ୍ାମର ସାତ ନମ୍ୱର 

ୱାଡ୍ଷୋସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ାୟୀ ରାସ୍ାଟଏି 
ନମି୍ଷାଣ ଳ�ାଇପାରନିା� ିଁ। ଏ� ି
ରାସ୍ାଟ ି ଉଲୁଡ଼ା-ଳଭାଗରାଇ ଲକ 
ମଖୁ୍ରାସ୍ାକୁ ସଂଳଯାଗ କରୁଥିୋ 
ଳେଳେ ଏ� ିରାସ୍ା ଉପଳର ୨୦ଜଣ 
ପରେିାର ନଭି୍ଷର କରେିା ସ� ୨ ଶ� 
ଚାରୀ େଲିକୁ ଯେିା ଆସେିା ପାଇଁ 
ନଭି୍ଷର କରଥିାନ୍।ି ମାତ୍ର ଏ� ି ରାସ୍ା 
େର୍୍ଷମାନ ଏକ ପାଖରୀ ଭତିଳର ଲୀନ 
ଳ�ୋକୁ େସଲିାଣ।ି େଳିଶର କର ି
ଏ� ି ଅଞ୍ଚେଳର ଚାରୀମାଳନ େଲିକୁ 
ଚାର କାମ କରେିାକୁ ଯେିାପାଇଁ 

ନା� ିଁ ନ ଥିୋ ଅସେୁଧିାଳର 
ସମ୍ଖୁୀନ ଳ�ଉଥିୋ 
ଳେଳେ ପ୍ରାୟ 
ଏ ଠ ା ଳ ର 
ର �ୁ ଥି େ ା 
ଳଲାଳକ ଏଳେ 
�ରୁ ୋ�ାରକୁ 
େ ା � ା ର ି େ ା 
କଷ୍ଟକର ଳ�ଉଛ।ି 
େତ୍ଷମାନ ସରୁ୍ା ଏ� ି
ରାସ୍ା ନମି୍ଷାଣ ପାଇଁ ନା ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ 
ଳ�ଉଛ ି ନା ଏ� ି ଳଲାକଙ୍କ ଦୁଃଖ 

ଦୁଦେ୍ଷଶା ପ୍ରଶାସନ ପାଖଳର 
ପ�ଞ୍ଚଛୁ।ି ସରପଞ୍ଚଠୁ 

ଆରମ୍ଭ କର ି
େ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ 
ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ଏଳନଇ 
ଅ େ ଗ ତ 
ଥିଳଲ ମଧ୍ୟ 

ଳକୌଣସ ି ସଫୁେ 
ଳଦଖିୋକୁ ମେୁିନ।ି 

ଏ� ି ରାସ୍ାର ନମି୍ଷାଣ 
ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ୱାଡ୍ଷଳମମ୍ୱର 
ୋରମ୍ୱାର ଦାେ ି କରଆିସଥୁିଳଲ 

ମଧ୍ୟ ଏ�ା ସରକାରୀସ୍ରଳର କାଗଜ 
କଲମଳର ସୀମତି ଳ�ାଇର�ୁଛ।ି 

ଯଦ ି ଆଗାମୀ ଦନିଳର ଏ� ି
ରାସ୍ାର ନମି୍ଷାଣ କାଯ୍ଷ୍ ଆରମ୍ଭ ନ 
�ୁଏ ଳତଳେ ଳଗାପାେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, 
କାେଚିରଣ ଦାସ, ଳନପାେ ଦାସ, 
ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ରାଉେ, 
େୁର୍ରିାମ ମଖୁି, ରେୀପତ ି ମଖୁି, ୋପ ି
ମଖୁି, ଅନଳିମର ରାଉେ, ଅନୀଲ 
ଦାସ, କୁନ ିଦାସ ପ୍ରମଖୁ ରାଜ ରାସ୍ାକୁ 
ଓହ୍ାଇଳେ ଳୋଲ ି ଳଚତାେନୀ 
ଳଦଇଛନ୍।ି

ଲପାଖରରୀଲର େରୀନ ଲହାଇଗୋଣ ିଗାଁ ରାସ୍ା
ଯାତାୟତ 

ପାଇଁ ଳ�ାକ 
ହୀେସ୍ା 

ଔପଦା,୧୦ା୧୨(ସମ ଚିସ): ୋଳଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଔପଦା େ୍ଲକ ଶ୍ାମସନୁ୍ଦରପରୁ 
ପଞ୍ଚାୟତ ସନ୍ରାଗଢଆି ଳନାଡାଲ �ାଇସ୍ଲୁଳର େ୍ଲକସ୍ରୀୟ େଜି୍ାନ, ଗଣତି 
ଓ ପରଳିେଶ ଳମୋ ଅନୁଷ୍ତି ଳ�ାଇଯାଇଛ।ି େଇିଓ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଳର ଆଳୟାଜତି ଆଜରି ଏ� ି କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମଳର ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାଳେ 
ନୀେଗରି ିେଧିାୟକ ଇଂ ସକୁାନ୍ ନାୟକ ଶଭୁ ଉଦ�ାଟନ କରଥିିଳଲ। ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଡ଼. ଅକ୍ଷୟ ପାଣଗି୍ା�ୀଙ୍କ ସ� ଅନ୍ ଅତଥିିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ନମ୍ୱର 
ଳଜାନର ଜଲି୍ାପରରିଦ ସଦସ୍ା ଉରାରାଣୀ ରାଉେ, ଶ୍ାମସନୁ୍ଦରପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ 
ସରପଞ୍ଚ ପରୁସ୍ମ ଳସଠୀ, ସମତିସିଭ୍ ଳଭାୋନାଥ ମାଝୀ, ଏେଇିଓ ରତ୍ାକର 
ଦାସ, ସୀତା �ାଁସଦା, ଔପଦା ଳଗାଷ୍ୀ େଜି୍ାନ ସଂଳଯାଜକ ପରୂ୍୍ଷଚନ୍ଦ୍ର େନି୍ାଣୀ, 
ସନ୍ରାଗଢଆି ଳନାଡାଲ �ାଇସ୍ଲୁର ଳ�ମନ୍ ପାଣଗି୍ା�ୀ, ସଆିରସସି ି ସଞ୍ଜୟ 
ପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଳଯାଗଳଦଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଉତ୍ସା�ତି କରଥିିଳଲ। ଉଦଯାପନୀ 
ଉତ୍ସେଳର ୋଳଲଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ରଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାଳେ 
ଳଯାଗଳଦଇଥିଳଲ। ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଳର ଡଇିଓ େଷୁି୍ଣ ଚରଣ ସତୂାର, 
ନାରାୟଣ ଦାଶ, ଡ଼ଃ ମ�ିରି ପଣ୍ା, ପ୍ରାଚୀ ତନୟା ଗରି,ି ଏଡଓି ଧରଣୀଧର ପାତ୍ର, 
ପେତି୍ରଳମା�ନ ୋରକି ପ୍ରମଖୁ ଳଯାଗଦାନ ଳଦଇ େକ୍ତେ୍ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଳଲ।

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ରରୀୟ ବଜି୍ାନ, ଗଣତି ଓ 
ପରଲିବଶ ଲମଳା

ଖଇରା,୧୦।୧୨(ସମ ଚିସ)

ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ ପରୁୁର ଓ ମ�େିା େ�ୁମଖୁୀ 
ସ୍ାସ୍୍କମ୍ଷୀ/ସ୍ାସ୍୍ ପରଦିଶ୍ଷକ ମେିତି 
ମ�ାସଂ� ଖଇରା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ୫ ଦଫା 
ସମ୍ୱେତି ଦାେପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥଳମ ସଂ�ର େ୍ଲକ ସଭାପତ ିସତ୍ଭାମା 
ୋରକି, ସମ୍ାଦକିା ସଂଯକୁ୍ତାରାଣୀ 

ଦାଶଙ୍କ ଳନତୃତ୍ୱଳର ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ତି 
ଳ�ାଇଥିଲା। କ୍ାଡର ପନୁଗ୍ଷଠନ, ଳରେସ 
ଭର୍ା ପ୍ରଦାନ, ଠକିାଭରି୍ୀକ କମ୍ଷୀଙୁ୍କ 
ନୟିମତି କରେିା ଭେ ି ୫ଟ ି ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଉପଳର େକ୍ତାମାଳନ ଆଳଲାକପାତ 
କରେିା ସ� ତୁରନ୍ ସରକାର ଏ�ା 
ପରୁଣ କରେିାକୁ ଦାେ ି ଉପସ୍ାପନ 
କରଥିିଳଲ। ଅନ୍ଥା ୨୧ ତାରଖିରୁ 

କାଯ୍ଷ୍େନ୍ଦ ଆଳନ୍ଦାେନ ପାଇଁ ଳଚତାେନୀ 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ପଳର ସମସ୍ ସ୍ାସ୍୍କମ୍ଷୀ, 
ପରଦିଶଶିକା ଓ ପରଦିଶ୍ଷକମାଳନ 
ମେିତିଭାଳେ ଳସମାନଙ୍କ ଏ� ିଦାେପିତ୍ରକୁ 
ଖଇରା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଚକିତି୍ସାଧିକାରୀ ଡା. 
ପ୍ରଭାକର ମରିେଙ୍କ ଜରଆିଳର ଜଲିା ମଖୁ୍ 
ଚକିତି୍ସାଧିକାରୀ ଡା. ପ୍ରଭାକର ମରିେଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି

ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟକମ୍ରୀ ଓ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ପରଦିଶ୍କ ମହାସଂଘର ଦାବପିତ୍ର
ପଶ୍ ଚିମବାଡ, ୧୦ା୧୨ 
(ସମ ଚିସ): ଜଳେଶ୍ୱର 
ଳ ପ ୌ ର ପ ା େ ି କ ା ଳ ର 
ଅେସ୍ତି ରେୀଜଗନ୍ାଥ ଉଚ୍ଚ 
ମାଧ୍ୟମକି େଦି୍ାେୟର ଯେୁ 
ଳରଡକ୍ରସ୍  ଆନୁକୂଲ୍ଳର 
େଶି୍ୱ ଏଡସ୍  ସପ୍ତା� ପାେନ 
ଳ�ାଇଯାଇଛ।ି ଦୀନକୃଷ୍ଣ 
ସଭାକକ୍ଷଳର ଆଳୟାଜତି 
ଏ� ି ଉତ୍ସେଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
ମାନୀରାଣୀ ମ�ାନ୍ ି ଳପୌଳରା�ତି୍ କରଥିିଳଲ। 
ଜଳିକଭଟ୍ଟର ଡାକ୍ତରଖାନାର ଏଡ୍ ସ କାଉନ୍ ସଲିର 
ରଶ୍ମତିା ରାଉତ ଏଥିଳର ଳଯାଗଳଦଇ ରାଜ୍, ଳଦଶ 
ଓ ସମଗ୍ େଶି୍ୱଳର ଏଡ୍ ସ ଆକ୍ରାନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ା େୃର୍ ି
ପାଉଥିୋରୁ ଉଦ୍ ଳେଗ ପ୍ରକାଶ କରଥିିଳଲ। ଏ� ିଳରାଗର 

ଇତ�ିାସ, କାରଣ, ନରିାକରଣ, ସଳଚତନତା ଳନଇ 
ଆଳଲାକପାତ କରଥିିଳଲ। ଯେୁ ଳରଡକ୍ରସ୍  ସଂଳଯାଜକିା 
ଚନ୍ଦ୍ରଳଲଖା ମ�ାକୁଡ, ଅଧ୍ୟାପକ ନେିକଣ୍ଠ ଖଣ୍ା, ସରୁତୀ 
ଳଦ, ଉଦୟ ଗରି ି ପ୍ରମଖୁ େକ୍ତେ୍ ରଖିଥିଳଲ। ଅଞ୍ଜେ ି
ଚକ୍ରେର୍୍ଷୀ ଧନ୍ୋଦ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିଳଲ।

ବଶି୍ୱ ଏଡ୍ ସ ସପ୍ାହ ପାଳନ

ଇତହିାସ ବଭିାଗର ସ୍ାଗତ ସମାଲରାହ

ଜଳେଶ୍ୱର/ପଶ୍ ଚିମବାଡ଼,୧୦ା୧୨(ସମ ଚିସ): ଜଳେଶ୍ୱର ସ୍ତି ଜଗନ୍ାଥ ଡଗି୍ୀ 
ମ�ାେଦି୍ାେୟର ଇତ�ିାସ େଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ, ମ�ାେଦି୍ାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଳରାଜ 
ମ�ାନ୍ଙି୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଳର ସ୍ାଗତ ସମାଳରା� ଅନୁଷ୍ତି ଳ�ାଇଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ 
ସଭାଳର ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାଳେ ଳଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ୟନ ଅଧିକାରଣିୀ ପନୁମ ରାଉତ 
ଳଯାଗଳଦଇଥିଳଲ। ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟାପକ ସତ୍ମୟ ଆଚାଯ୍ଷ୍ ମଖୁ୍େକ୍ତା ଭାେଳର 
ଳଯାଗଳଦଇଥିଳଲ। ଇତ�ିାସ େଭିାଗର ମଖୁ୍ ଉରାରାଣୀ ଦାସ, ସେର୍୍ଷ କୁମାର 
ନାଥ, ଅଳଶାକ ରଥ, େଳିଜଶ ଳସନାପତ,ି ନଶି୍ଚେ �ଡ଼ାଇ, ଳମାନାଲସିା ଚାନ୍ଦ, 
ଇପ୍ତିା ଦାସ, ଚାରୁଚପୋ ଦାସ ନଜିର ମତ ପ୍ରକାଶ କରଥିିଳଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ପଜୂାରାଣୀ ଭୂୟାଁ, ଜୟଳଦେ ପ୍ରଧାନ, ଜଗନ୍ାଥ ଗରି,ି ଅଜତି କମଲିା, 
ରୂପସ୍ତିା ଳେଳ�ରା, ମୀରାେତ ି ୋରକି ଆଦ ି ସଭାକାଯ୍ଷ୍ ଆଳୟାଜନ 
କରଥିିଳଲ। ସେ୍ଷଳଶରଳର ଛାତ୍ରୀ ମସୁକାନ ଖାତୁନ ଧନ୍ୋଦ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିଳଲ।

ଖଇରା,୧୦।୧୨(ସମସି): ୋଳଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା 
ଖଇରା ଳଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ଳକନ୍ଦ୍ରଳର ଶକୁ୍ରୋର 
ଦନି ରାଷ୍ଟୀୟ ୋଲ ସ୍ାସ୍୍ ଶେିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ଳ�ାଇଯାଇଛ।ି 

ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଚକିତି୍ସାଧିକାରୀ ଡା ପ୍ରଭାକର 
ମରିେ ଏ�ାକୁ ଉଦ୍ �ାଟନ କରଥିିଳଲ। 
ଶଶିଳୁରାଗ େଳିଶରଜ୍ ଡା ମନିାକ୍ଷୀ ରାୟ, 
ଦନ୍ଳରାଗ ଚକିତି୍ସକ ଡା ଭକ୍ତ ଳେଳ�ରା, 
ଡଇିଆଇସ ି ଅଧିକାରୀ ଡା େେି ି ମ�ାପାତ୍ର 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ର� ି ୧୮େର୍ଷରୁ କମ୍  
୧୧୫ଜଣ ପଲିାଙ୍କର ଚକିତି୍ସା କରଥିିଳଲ। ଏଥି 
ମଧ୍ୟରୁ ୮ଜଣଙ୍କର ଉନ୍ତ ଚକିତି୍ସାପାଇଁ କଟକ 
େଡଳମଡକିାଲକୁ ସ୍ାନାନ୍ର କରାଯାଇଛ।ି 
କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମକୁ ଖଇରା ସ୍ାସ୍୍ଳକନ୍ଦ୍ରର ଳପ୍ରାଗ୍ାମ 
ମ୍ାଳନଜର ସଯୂ୍ଷ୍କାନ୍ ୋରକି ପରଚିାେନା 
କରଥିିଳଲ।

ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଲକନ୍ଦ୍ରଲର ବାଲ୍  
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଶବିରି

ବସ୍ା/ରୂପସା,୧୦ା୧୨(ସମ ଚିସ)

ରୂପସା ଥାନା ଆଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତଳର ନୀେମଣ ି
ମ�ାେଦି୍ାେୟ ରାଜନୀତ ି େଜି୍ାନ େଭିାଗ ତରଫରୁ 
ପଞ୍ଚାୟତରାଜ େ୍େସ୍ା ଓ ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତର ଗଠନ, 
କାଯ୍୍ଷ  ସମ୍କଶିତ ଏକ କମ୍ଷଶାୋ ଅନୁଷ୍ତି ଳ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ରାଜନୀତ ିେଜି୍ାନ େଭିାଗର ମଖୁ୍ ଡ଼ ତପନ ଦାସଙ୍କ 
ତତ୍ତାେଧାନଳର େଭିାଗୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଳ�ାଇ 
ସରପଞ୍ଚ ଳଜ୍ାତ୍ସାରାଣୀ ଳେଳ�ରାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନଉର୍ର 
ମାଧ୍ୟମଳର ଆଳଲାଚନା କରଥିିଳଲ। ସମାଜଳସେୀ 
ଜୟକୃଷ୍ଣ ଳେଳ�ରା, ପଞ୍ଚାୟତ କାଯ୍୍ଷ ନେି୍ଷା�ୀ ଅଧିକାରୀ 
ସବୁ୍ରତ ମ�ାନ୍,ି ସମତିସିଭ୍ା ସଗିନ �ାଁସଦା, ଏମେଳିକ 

କୁଞ୍ଜଲତା ଳେଳ�ରା, ୱାଡ୍ଷଳମମ୍ୱର େକିର୍୍ଷନ �ାତୀ, 
ମମତା ଳେଳ�ରା, ଶକୁନ୍ୋ ଦଳେଇ, ନାଏେ ସରପଞ୍ଚ 
ଦୀନେନୁ୍ ଦାସ, େର୍୍ଷାେୀ ଦାସ, ଚନ୍ଦନ ଳସନାପତ,ି 
ଦଲିୀପ ରାଉତ, ରଞ୍ଜତିା ଳସନାପତ,ି େଷୁି୍ଣ ଚରଣ 
ଦାସ, ଉଳମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଳେଳ�ରା, ଅମଲୂ୍ ଳେଳ�ରା, 
ଗଳଜନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ା, ଅଭମିନୁ୍ ଳେଳ�ରା, ଲଳମ୍ୱାଦର 
ଳଜନା ଆଳଲାଚନାଳର ଅଂଶଗ୍�ଣ କରଥିିଳଲ। 
ଅଧ୍ୟାପକିା ଇତରିେୀ ମ�ାନ୍, ଅଧ୍ୟାପକ ଶମ୍ଭନୁାଥ ଗରି,ି 
ପ୍ରମଖୁ କମ୍ଷଶାୋ ପରଚିାେନା କରଥିିଳଲ, ରାଜନୀତ ି
େଜି୍ାନସମ୍ାନ ଳରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ 
ସମ୍କଶିତ ଅଳନକ ତଥ୍ ପାଇୋ ସ�ତି ସରପଞ୍ଚଙୁ୍କ 
ଧନ୍ୋଦ ଜ୍ାପନ କରଥିିଳଲ।

ପଞ୍ାୟତରିାଜ ବଥ୍ୟବସ୍ା ସଂକ୍ାନ୍ତ କମ୍ଶାଳା

ଜଳେଶ୍ୱର,୧୦ା୧୨(ସମ ଚିସ): 
ଜଳେଶ୍ୱର େ୍ଲକ ରାଇେଣଆି ଥାନା 
ଅଧିନସ୍ ଓଲମରା ସୀମାନୁ ଉଚ୍ଚ 
ମାଧ୍ୟମକି େଦି୍ାେୟ ପରସିରଳର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମଳରନ୍ଦ୍ରନାଥ 
ଦର୍ଙ୍କ ଳପୌଳରା�ତି୍ଳର 
ସପ୍ତା�େ୍ାପୀ ‘ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମସରୁକ୍ଷା 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶେିରି’ ଉଦ�ାଟତି 
ଳ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିଳର ମାଷ୍ଟର ଳରେନର ଭାେଳର 
କୁମାରୀ ଳଦେଯାନ ି ପ୍ରଧାନ ର�ଥିିୋ ଳେଳେ ମଖୁ୍ 
ଅତଥିି ଭାେଳର ଅଥ୍ଷନୀତ ିେଭିାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଳଦୈତ୍ାର ି
ପ୍ରସାଦ ଳଦ ଳଯାଗଳଦଇଥିଳଲ। ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶେିରିର 

ସଂଳଯାଜକ କ୍ରୀଡ଼ା ଶକି୍ଷକ ଧନଞ୍ଜୟ ଦର୍ ସ୍ାଗତ 
ଭାରଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିୋ ଳେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ରମାକାନ୍ ି
ଳଦ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶେିରିର ଆେଶ୍କତା 
ସମ୍କ୍ଷଳର ଅଭଭିାରଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଳଲ।

ଜ ଳ େ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୦ ା ୧ ୨ ( ସ ମ ଚି ସ ) : 
ଅେସରପ୍ରାପ୍ତ ଳସୈନକି ସଂ� 
ଜଳେଶ୍ୱର ଶାଖା ଆନୁକୂଲ୍ଳର ଏକ 
ଳସ୍ଚ୍ାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶେିରି ସ�ର 
ଉପକଣ୍ଠସ୍ ନନ୍ଦକିା ଳନେ�ା ମାେ୍ଷଲ 
ପରସିରଳର ଅନୁଷ୍ତି ଳ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଏ� ି ଶେିରିରୁ ୪୦ୟନୁଟି ରକ୍ତ ସଂଗ୍� 
ଳ�ାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଆିନ ଏକ୍ସ ସଭଶିସ ଲଗି 
(ଆଇଇସଏିଲ)ର ସଭାପତ ି କଳର୍୍ଷଲ 
ଳକ୍ଷତ୍ରଳମା�ନ ମ�ାପାତ୍ର ମଖୁ୍ଅତଥିି 
ଭାଳେ ଳଯାଗଳଦଇ ଶେିରିକୁ 
ଆନୁଷ୍ାନକି ଉଦ�ାଟନ କରଥିିଳଲ। 
ରକ୍ତଦାତାମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସା�ତି କରେିା 
ପାଇ ଁ ସଂ�ର ସଭାପତ ି ତାରାପଦ 
ମ�ାନ୍,ି ସମ୍ାଦକ ରାମଚରଣ ଦାସ, 
ୋଳଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ରକ୍ତଦାତା ସଂ�ର 
ସଭାପତ ିକମେ ଚକ୍ରେର୍୍ଷୀ, ରେୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ 
ଦର୍, କାହୁ୍ଚରଣ ସା�ୁ, େଶି୍ୱଜତି ଗରି,ି 
ଯଳଜ୍ଶ୍ବର ବ୍ରହ୍ମ, ରଞ୍ଜନ ଳଦ, େଳିଶଶ୍ୱର 
ଦାସ, ଦୀଲ୍ପି ଗରି,ି ମଳନାଜ ଳଜନା, 
ସପୁ୍ରୟି ଭଞ୍ଜ, ସ୍ାଗତ ପରଡ଼ିା, େସନ୍ 
ଳଜନା, ଳଚୈତନ୍ ଗରି,ି ରେୀନ୍ଦ୍ର ଦର୍, 
ତାରକ ନାଥ ରାଉେ, ରତକିାନ୍ ମ�ାନ୍,ି 
ଅଭୟଲାଲ ମ�ାପାତ୍ର, ସାମ୍ୱାଦକି ରେୀନ୍ଦ୍ର 
ନାଥ ଳସନାପତ,ି ଦେି୍କାମ ମ�ାନ୍ ି
ଉପସ୍ତି ଥିଳଲ।

ଛାତ୍ରରୀ ଆତ୍ମସରୁକ୍ା ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିରି ଉଦ୍ ଘାଟତି

ଅବସରପ୍ରାପ୍ 
ଲସୈନକି ସଂଘର 
ରକ୍ଦାନ ଶବିରି

କପଳିମନୁ ିପ୍ରମିୟିର େଗି୍  ଉଦ୍ ଘାଟତି

ବାଳ�ଶ୍ୱର,୧୦ା୧୨(ସମ ଚିସ)

 ’ରାଜ୍ ସରକାର କ୍ରୀଡା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାେତିମାନଙ୍କ େକିାଶ ଳକ୍ଷତ୍ରଳର 
ଅଳନକ ପଦଳକ୍ଷପ ଳନଇଛନ୍।ି େଶି୍ୱ ଦରୋରଳର ଓଡ଼ଶିାର 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ସ୍ାନ ସଷୃ୍ଟ ିକରେିା ଲାଗ ିମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ନେୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
କ୍ରୀଡାର େକିାଶ ଉପଳର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଳଦଉଛନ୍।ି ଭୁେଳନଶ୍ୱର 
ଓ ରାଉରଳକଲାଳର ଅନ୍ଜ୍ଷାତକି �କ ିଟୁର୍୍ଷାଳମଣ୍ଟ ଆଳୟାଜନ 
ପାଇଁ ପଦଳକ୍ଷପ ନଆିଯାଉଛ।ି ଳସ�ପିର ି େ୍ଲକସ୍ରଳର 
ଷ୍ଟାଡୟିମ, ଫୁଟେଲ ଳଖେ ଳକ୍ଷତ୍ରଳର ଯେୁ କ୍ରୀଡ଼ାେତି ଓ ସ୍ଲୁ 
ପଲିାଙୁ୍କ ଳପ୍ରାତ୍ସା�ନ ଳଦୋ ଲାଗ ି ଳଯାଜନା କରାଯାଉଛ।ି 
ଏ� ିପରଳିପ୍ରକ୍ଷୀଳର ମଖୁରୁା ପଞ୍ଚାୟତଳର କପେିମନୁ ିପ୍ରମିୟିର 

ଲଗି ସଜିନ-୩ର ଉଦ�ାଟନ କର ି ଳରମଣୁା େଧିାୟକ 
ସଧୁାଂଶ ୁଳଶଖର ପରଡ଼ିା ଏପର ିକ�ଛିନ୍।ି େଳିଜଡ ିଜଲି୍ା 
ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଭାତ େଶି୍ୱାେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଳର ଆଳୟାଜତି 
ଉଦ�ାଟନୀ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମଳର ମଖୁ୍େକ୍ତା ଭାଳେ ପ୍ରଳଫସର 
ଶତରୁଘ୍ନ ମଲ୍କି, ସମ୍ାନତି ଅତଥିିଭାଳେ ଳରମଣୁା େ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ରାଳଜନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ମଖୁରୁା ସରପଞ୍ଚ ସମଳଲଶ୍ୱରୀ ଳଜନା 
ପ୍ରମଖୁ ଉଦଳୋଧନ ଳଦଇଥିଳଲ। ଳଶରଳର ସମ୍ାଦକ 
ଶେିଶଙ୍କର ପରଡ଼ିା ଧନ୍ୋଦ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିଳଲ। ଏ� ି
ଟୁର୍୍ଷାଳମଣ୍ଟଳର ଳମାଟ ୮ଟ ି ଟମି୍  ସାମଲି ଳ�ାଇଛନ୍।ି 
ଆଗାମୀ ରେେିାର ଅପରାହ୍ଳର ପରୁସ୍ାର େତିରଣ 
ଳ�େ। ଲଙି୍ଗରାଜ ସା�ୁ, ଅଜତି ପାତ୍ର ଓ ଶେିଶଙ୍କର ପରଡ଼ିା 
ପ୍ରମଖୁ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମକୁ ପରଚିାେନା କରଥିିଳଲ।



 ରବବିାର 
୧୧ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨୧୨ କେନ୍ଦୁ ଝର
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କେନ୍ଦୁଝର,୧୦ା୧୨ (ସମସି)

ନୀତ ି ଆୟ�ୋଗର ମଖୁ୍ୟ କୋର୍ଯ୍ୟନରି୍ଯୋହୀ 
ଅଧିକୋରୀ ପରୟମଶ୍ୱରନ ଆ�ୋରଙ୍କ 
ୟନତୃତ୍ୱୟର ଆୟ�ୋଗର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀ� 
ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ଶନରିୋର ୟକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ୋ ଗସ୍ତ 
କର ି ରଭିନି୍ନ କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଦୋରଖ କରଛିନ୍।ି 
ରୋଜ୍ୟ ସରକୋରଙ୍କ ଉନ୍ନ�ନ କମଶିନର ତଥୋ 
ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ୟ ଶୋସନ ସଚରି ପ୍ରଦୀପ କୁମୋର 
ୟଜନୋ, ୟକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ଜନଜୋତ ିର୍ୟୋପୋର 
ମନ୍ତ୍ରଣୋଳ�ର ସଚରି ଅନୀଲ କୁମୋର ଝୋ, 
ଆୟ�ୋଗର ନୟିଦ୍୍ଯଶକ ଅମତି ରମ୍ଯୋ ପ୍ରମଖୁ 
ଏହ ିଗସ୍ତୟର ସୋମଲି ୟହୋଇଥିୟଲ। ଜଲି୍ୋପୋଳ 
ଆଶଷି ଠୋକ୍ ୟର ଜଲି୍ୋୟର ଚୋଲଥିିରୋ ରଭିନି୍ନ 
ଉନ୍ନ�ନ ଓ କଲ୍ୟୋଣମଳୂକ କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ତଥୋ ଅନୁସଚୂତି ଜନଜୋତମିୋନଙ୍କ ପୋଇଁ 
ତଥୋ ଅଞ୍ଚଳର ରକିୋଶ ପୋଇ ଁ ନଆିରୋଉଥିରୋ 
ପଦୟଷେପ ସମ୍ପକ୍ଯୟର ଆୟ�ୋଗର 
ପ୍ରତନିଧିିମୋନଙୁ୍କ ଅରଗତ କରୋଇଥିୟଲ। 
ନୀତ ି ଆୟ�ୋଗର ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ପ୍ରଥୟମ 
ୟଗୋନୋସକିୋ ଏଜୁୟକସନୋଲ କୟମ୍ପଲ୍କ୍ସ 
(ୟଗୋନୋସକିୋ ଛୋତ୍ୀ ନୟିକତନ) ପରଦିଶ୍ଯନ 
କର ିଛୋତ୍ୀମୋନଙ୍କ ସହ ରୋର୍୍ଯୋଳୋପ କରଥିିୟଲ। 
ରଦି୍ୟୋଳ�ର ରୂପୋନ୍ରଣ, ଶଷିେୋଦୋନ ପ୍ରଣୋଳୀ, 
ଶଷିେୋଦୋନ ସହ ଆନୁଷଙ୍କି ର୍ୟରସ୍ୋ 
ସମ୍ପକ୍ଯୟର ପଚୋର ିରୁଝଥିିୟଲ। ଅଷ୍ଟମ ଓ ନରମ 
ୟରେଣୀ ଛୋତ୍ୀମୋନଙ୍କ ସହ ରୋର୍୍ଯୋଳୋପ କର ି
ୟସମୋନଙ୍କ ଜୀରନର ଲଷେ୍ୟ ଓ ଆଶୋ ସମ୍ପକ୍ଯୟର 

ପଚୋରଥିିୟଲ। ରଦି୍ୟୋଳ�ର ପୋରମ୍ପରକି 
ର୍ୟରହୋର୍ଯ୍ୟ ଜନିଷି ସଂଗ୍ରହ କର ି ସ୍ୋପନ 
କରୋରୋଇଥିରୋ ମ୍ୁୟଜ�ିମ ୟଦଖିଥିୟଲ। 
ୟସଠୋରୁ ଆୟ�ୋଗର ସଇିଓ ଓ ପ୍ରତନିଧିି 
ଦଳ ରୋଂଶପୋଳ ର୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ଘଙୁ୍ ି ଗ୍ରୋମ 
ପରଦିଶ୍ଯନୟର ରୋଇଥିୟଲ। ୟସଠୋୟର 
ୟଲୋକମୋନଙ୍କ ସହ ରୋର୍୍ଯୋଳୋପ କର ିୟସମୋନଙ୍କ 
ପରମ୍ପରୋ, ଚଳଣୀ, ଜୀରନଜୀରକିୋ ଓ ରଭିନି୍ନ 
ଉନ୍ନ�ନ ଓ କଲ୍ୟୋଣମଳୂକ କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 
କୋର୍ଯ୍ୟକୋରତିୋ ସମ୍ପକ୍ଯୟର ପଚୋର ି ରୁଝଥିିୟଲ। 
ଘଙୁ୍ୀ ଗ୍ରୋମୟର ୟଚକ୍ ଡ୍ୟୋମ୍  ପରଦିଶ୍ଯନ ସହ 
ରହୁଭୋଷୀ ରଦି୍ୟୋଳ� ପରଦିଶ୍ଯନ କରଥିିୟଲ 
ଓ ପଲିୋମୋନଙ୍କ ସହ ରୋର୍୍ଯୋଳୋପ କରଥିିୟଲ। 
କୁୟଢେଇ ଗ୍ରୋମଠୋୟର ଶଶି ୁ ପ୍ରରତ୍ନ ୟକନ୍ଦ୍ର 
(ୟକ୍ରଚ୍ ) ପରଦିଶ୍ଯନ କର ି କପିର ି ୬ ମୋସରୁ 

୩ ରଷ୍ଯ ର�ସ ପଲିୋମୋନଙ୍କର ଲୋଳନପୋଳନ 
କରୋରୋଉଛ,ି ୟକନ୍ଦ୍ରର ପରଚିୋଳନୋ, କ’ଣ 
କ’ଣ ପଷୃ୍ଟକିର ଖୋଦ୍ୟ ଦଆିରୋଉଛ ି ତୋହୋ 
ଅନୁଧ୍ୋନ କରରିୋ ସହ ନୟିଜ ଖୋଦ୍ୟର ମୋନ 
ପରୀଷେୋ କରଥିିୟଲ। ଏହୋପୟର ଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍କ 
କୋର୍ଯ୍ୟୋଳ� ପରସିରୟର ଥିରୋ ମୟିଲଟ୍  କୋୟେ 
ପରଦିଶ୍ଯନ କରରିୋ ସହ ମୟିଲଟ କୋୟେର 
ପରଚିୋଳନୋ ଅନୁଧ୍ୋନ କର ି ମୋଣ୍ଆିରୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଖୋଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରଥିିୟଲ। ଏହୋକୁ 
ନୀତ ି ଆୟ�ୋଗ ତରେରୁ ର୍ୟୋପକ କରୋରରି 
ୟରୋଲ ି କହଥିିୟଲ। ଜଲି୍ୋୟର ମୋଣ୍ଆି ଚୋଷକୁ 

ୟପ୍ରୋତ୍ୋହନ, ମୋଣ୍ଆି ପ୍ରକ�ିୋକରଣ, ମୋଣ୍ଆି 
ଜୋତୀ� ଖୋଦ୍ୟକୁ ୟଲୋକପ୍ର�ି କରରିୋ ପୋଇଁ 
ଜଲି୍ୋ ପ୍ରଶୋସନ ତରେରୁ ନଆିରୋଉଥିରୋ 
ପଦୟଷେପ ସମ୍ପକ୍ଯୟର ଜଲି୍ୋପୋଳ ରେୀ 
ଠୋକ୍ ୟର ଅରଗତ କରୋଇଥିୟଲ। 

ଏହୋପୟର ଆୟ�ୋଗ ପ୍ରତନିଧିି 
ଜନଜୋତ ି ସୋଧନ ୟକନ୍ଦ୍ର ପରଦିଶ୍ଯନ 
କରଥିିୟଲ ଏରଂ ପୋଠୋଗୋରକୁ ଉଦ୍ ଘୋଟନ 
କରଥିିୟଲ। ୟସଠୋରୁ ଜଲି୍ୋ ଚକିତି୍ୋଳ� 
ପରଦିଶ୍ଯନୟର ରୋଇ ୱୋଡ୍ଯ, ଆଉଟୟଡୋର, 
ୟହଲ୍ପ ୟଡସ୍କ, କୋଜୁଆଲଟି ି ଇତ୍ୟୋଦରି 

କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ୟରୋଗୋଇ ଦଆିରୋଉଥିରୋ 
ସ୍ୋସ୍୍ୟୟସରୋ ତଦୋରଖ କରଥିିୟଲ। ୟସଠୋରୁ 
ହ୍ୟୋଣ୍ରଲ ଷ୍ଟୋଡ�ିମ ପରଦିଶ୍ଯନୟର ଆସ ି
ଷ୍ଟୋଡ�ିମ ନରିୀଷେଣ କରଥିିୟଲ। ୟକନୁ୍ଝର 
ଜଲି୍ୋ ଗସ୍ତୟର ଆସ ିଆୟ�ୋଗର ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ 

ରହୁତ ଭଲ ଅଭଜି୍ଞତୋ ପୋଇଛନ୍।ି ଜଲି୍ୋପୋଳ 
ଆଶଷି ଠୋକ୍ ୟରଙ୍କ ୟନତୃତ୍ୱୟର ଜଲି୍ୋୟର 
ରହୁତ ଭଲ କୋମ ୟହୋଇଛ ିୟରୋଲ ିଆୟ�ୋଗର 
ସଇିଓ ପରୟମଶ୍ୱରନ ଆ�ୋର କହଥିିୟଲ। 
ୟକନୁ୍ଝରରୁ ଆୟ�ୋଗର ପ୍ରତନିଧିିମୋୟନ 
ମ�ରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ୋ ଗସ୍ତୟର ରୋଇଥିୟଲ। ଏହ ି
ଗସ୍ତ ସମ�ୟର ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦର ମଖୁ୍ୟ 
ଉନ୍ନ�ନ ଅଧିକୋରୀ ତଥୋ ନରି୍ଯୋହୀ ଅଧିକୋରୀ 
ରଷୁି୍ପ୍ରସୋଦ ଆଚୋର୍ଯ୍ୟ, ୟକନୁ୍ଝର ସମନ୍ତି 
ଆଦରିୋସୀ ଉନ୍ନ�ନ ସଂସ୍ୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶୋସକ 
ତପନ କୁମୋର ନୋଏକ, ଜଲି୍ୋ ମଙ୍ଳ ଅଧିକୋରୀ 

ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ କୁମୋର ଦୋଶ, ରୋଂଶପୋଳ ରଡିଓି 
ଉଗ୍ରୟସନ ଓରୋମ, ତହସଲିଦୋର ସପନ 
କୁମୋର ସୋହୁ, ଡଏିମ୍ ଏଫ୍  ଟମି୍  ଲଡିର ନମି୍ଯଳ 
ୟରୋଶୀ, ଜନଜୋତ ି ଶଷିେୋ ସଂୟରୋଜକ ଦୁଗ୍ଯୋ 
ପ୍ରସୋଦ ଲୋ�କ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିୟଲ। 

ତଦୁ ରଦୁ ମଦୁଙ୍ା, ୧୦ା୧୨ (ସମସି)

ୟକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ୋ ପୋଟଣୋ ୟରଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳୟର 
ଲୋଗ ି ରହଛି ି ହୋତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରର। ରୋତ ି
ୟହୟଲ ହୋତୀପଲ ଗୋଁ ମହୁୋଁ ୟହଉଛନ୍।ି 
ଗତ ଏକ ମୋସ ୟହଲୋ ୨୩ଟକିଆି 
ହୋତୀପଲ ରଭିନି୍ନ ଗୋଁୟର ପଶ ିଏକର ଏକର 
ଧୋନ େସଲ ନଷ୍ଟ କରରିୋ ସହ ରଲିୟର 
ଥିରୋ କଞ୍ଚୋ ଧୋନକୁ ଖୋଇ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍।ି 
ରଳିମ୍ତି ରୋତୟିର ହୋତୀପଲ ୟଡଣଅୁୋଁ 
ଗ୍ରୋମର ସନତୋନ ମଣୁ୍ୋଙ୍କ ଘର ଭୋଙ୍ରିୋ 
ସହ ର୍ୟୋପକ ଅଞ୍ଚଳୟର ଧୋନ େସଲ 
ନଷ୍ଟ କରଛିନ୍।ି ଜଲି୍ୋର ପୋଟଣୋ ୟରଞ୍ଜ 
କଣ୍ଆିପଡ଼ୋ, ୟକୟନ୍ଇପଶ,ି ଜୟନେଇପଶ,ି 
ପରୁୁଣଆି, ରଲୋଣପିଶ,ି ୟଡଣଅୁୋଁ ଗୋଁ ର 
ୟଲୋୟକ ହୋତୀ ଭ�ୟର କୋଳ କୋଟୁଛନ୍।ି 
ରୋତ ିୟହଉ କ ିଦନି ୨୩ ଟକିଆି ହୋତୀପଲ 
ଗୋଁୟର ପଶ ି ଆତଙ୍କ ୟଖଳୋଉଛନ୍।ି ହୋତୀ 

ଦୋଉରୁ ଧୋନ େସଲକୁ ରଷେୋ କରରିୋ 
ପୋଇଁ ୟଲୋୟକ ରଲିରୁ କଞ୍ଚୋ ଧୋନକୁ କୋଟ ି
ୟନଉଥିୟଲ ମଧ୍ ଖଳୋୟର ପଶ ିୟସ ଧୋନକୁ 
ମଧ୍ ଖୋଇୟଦଉଛନ୍ ିହୋତୀପଲ। ଏୟର ଧୋନ 
ଅମଳ ସମ� ୟହୋଇଥିରୋରୁ ହୋତୀପଲ ଏହ ି
ଅଞ୍ଚଳୟର ୟଡରୋ ପକୋଇଛନ୍।ି 

ରନ ରଭିୋଗ ହୋତୀପଲଙୁ୍କ 
ଘଉଡୋଇରୋକୁ ରଥୋସୋଧ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜୋର ି
ରଖିଥିୟଲ ମଧ୍ ହୋତୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଛୋଡ ି

ରୋଉନୋହୋଁନ୍।ି ହୋତୀଙୁ୍କ ଅରଥୋ ଉର୍୍ୟକ୍ତ 
ନକରରିୋ, ରୋତୟିର ଏକୁଟଆି ଘର ରୋହୋରକୁ 
ନ ରୋହୋରରିୋ, ଘର ରୋହୋୟର ନଅିୋଁ ଜୋଳରିୋ, 
ଘର ଭତିୟର ମଦ ଜୋତୀ� ୟକୌଣସ ି
ନଶିୋଦ୍ରର୍ୟ ନରଖିରୋକୁ ୟଲୋକଙୁ୍କ ସୟଚତନ 
କରୁଛ ି ରନ ରଭିୋଗ। ଶକୁ୍ରରୋର ହୋତୀକୁ 
ଗୋଁ ଭତିରକୁ ପ୍ରୟରଶ କରରିୋକୁ ନୟଦରୋ 
ପୋଇଁ ୟକୟନ୍ଇପଶ ି କୋଜୁ ଜଙ୍ଲୟର 
ୟଲୋୟକ ନଅିୋଁ ଲଗୋଇ ୟଦଇଥିୟଲ। ଘଟଣୋ 

ସ୍ଳୟର ଅଗ୍ଶିମ ରୋହନିୀ ପହଞ୍ଚ ି ନଅିୋଁକୁ 
ଆ�ର୍ କରରିୋ ସହ ନଅିୋଁ ଲଗୋଇରୋ ଓ 
ରନ କମ୍ଯଚୋରୀ ମରୁଲୀ ମହୋନ୍ଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ 
ଅଭୟିରୋଗୟର ୟକୟନ୍ଇପଶରି ଡମ୍ୱୁରୁ 
ଧର ନୋ�କକୁ ଅଟକ ରଖିଛ ି ରନ ରଭିୋଗ। 
ଅନ୍ୟ ପୟଟ ଏହ ି ହୋତୀପଲୟର ଏକ ହୋତୀ 
ଆହତ ୟହୋଇଥିରୋରୁ ଅନ୍ୟ ହୋତୀପଲ ମଧ୍ 
ତୋକୁୁ ଛୋଡ ିରୋଉନୋହୋନ୍।ି ୟତୟର ପନୁର୍ଯୋର 
ଶନରିୋର ଅପରୋନେୟର କଣ୍ଆିପଡ଼ୋ 

ଜଙ୍ଲୟର ହୋତୀପଲ ୟଡରୋ ପକୋଇ 
ଥିରୋ ସମ�ୟର ୟକହ ି ଦୁରୃ୍ଯର୍ ନଅିୋଁ 
ଲଗୋଇ ୟଦଇଛ।ି େଳୟର ୨୩ 
ଟକିଆି ହୋତୀପଲ ରପିଦୟର ଥିରୋ 
ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଅନ୍ୟପୟଟ ଗତ 
ଦୁଇ ଦନି ତୟଳ ପରୁୁଣଆି ଗୋଁୟର 
କୂଅୟର ପଡ଼ରିୋଇଥିରୋ ଦନ୍ୋ ହୋତୀ 
ଆହତ ୟହୋଇଥିରୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି 
ଆହତ ହୋତୀକୁ ଚନିେଟ କରରିୋକୁ 

ୟ୍ୋନ କ୍ୟୋୟମରୋ ସୋହୋର୍ୟୟର ଉଦ୍ୟମ 
ଜୋର ି ରଖିଛ ି ରନ ରଭିୋଗ। ଖରୁ ଶୀଘ୍ର 
ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୋତୀପଲଙୁ୍କ ଘଉଡୋଇରୋ 
ସହ ଷେ�ଷେତ ି ଆକଳନ କର ି ରଥୋଶୀଘ୍ର 
ସହୋ�ତୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋରରିୋ ପୋଇଁ ଷେତଗି୍ରସ୍ତ 
ଦୋର ି କରଛିନ୍।ି ଆହତ ହୋତୀର ସରୁଷେୋକୁ 
ୟନଇ ପୋଟଣୋ ୟରଞ୍ଜର ଘୋସନିୋଥ 
ପୋତ୍ଙ୍କ ମତୋମତ ପୋଇଁ ୟଚଷ୍ଟୋ କରଥିିୟଲ 
ମଧ୍ ୟସ ପ୍ରତକି୍ର�ିୋ ୟଦଇ ନଥିୟଲ।

କତଲକୋଇ, ୧୦ା୧୨ (ସମସି)

ୟତଲୟକୋଇ ସରକୋରୀ ଉଚ୍ଚ ରଦି୍ୟୋଳ� 
ପରସିରୟର ର୍ଲକସ୍ତରୀ� ରଜି୍ଞୋନ, ଗଣତି ଓ 
ପରୟିରଶ ୟମଳୋ ଅନୁଷ୍ତି ୟହୋଇରୋଇଛ।ି 
ୟତଲୟକୋଇ ଉଚ୍ଚ ରଦି୍ୟୋଳ�ର ପ୍ରଧୋନ 
ଶଷିେକ ଶଙ୍କଷ୍ଯଣ ନୋ�କଙ୍କ ସଭୋପତତି୍ୱୟର 
ଆୟ�ୋଜତି ଉଦଘୋଟନ ଉତ୍ରୟର 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋୟର ଅତରିକି୍ତ ୟଗୋଷ୍ୀ 
ଉନ୍ନ�ନ ଅଧିକୋରୀ ୟଦୋଳୟଗୋରନି୍ ରଶି୍ୱୋଳ 
ୟରୋଗ ୟଦଇଥିୟଲ। ଅନ୍ୟ ଅତଥିିଙ୍କ ମଧ୍ୟର 
ଅତରିକି୍ତ ୟଗୋଷ୍ୀ ଶଷିେୋ ଅଧିକୋରୀ କମଳ 
ୟଲୋଚନ ରଶି୍ୱୋଳ, ସରୁୋସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋନ୍ ି
ପ୍ରମଖୁ ୟରୋଗ ୟଦଇ ଶଶି ୁ ମୋନଙ୍କର ପ୍ରତଭିୋ 
ଉପୟର ରକ୍ତର୍ୟ ମୋନ ପ୍ରଦୋନ କରଥିିୟଲ। 
ଏଥିୟର ୟତଲୟକୋଇ ର୍ଲକର ସମସ୍ତ 
ପ୍ରୋଥମକି ରଦି୍ୟୋଳ� ଏରଂ ଉଚ୍ଚ ରଦି୍ୟୋଳ�ର 
ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିୟଲ। ୟତୟର 
ଉକ୍ତ ୟମଳୋୟର ୟମୋଟ ୭୬ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ପ୍ରଦଶଶିତ ୟହୋଇଥିଲୋ। ତନ୍ମଧ୍ରୁ ୟରେଷ୍ ୭ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପରୁସ୍କତୃ କରୋରୋଇ ଜଲି୍ୋସ୍ତରୀ� 

ରଜି୍ଞୋନ ୟମଳୋକୁ ଚ�ନ କରୋରୋଇଥିଲୋ। 
ୟଶଷୟର ସମସ୍ତ କୃତ ି ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙୁ୍କ 
ମୋନପତ୍ ପ୍ରଦୋନ କରୋରୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି
ୟମଳୋୟର ର୍ଲକୟର ୟଦୋରଲୋପୋଳ ଉଚ୍ଚ 
ରଦି୍ୟୋଳ�ର ୨୦୨୧ରଷ୍ଯର କୁନ ି ୟରୈଜ୍ଞୋନକି 
ଅଚ୍ଚ୍ଯନୋ ପ୍ର�ିଦଶ୍ଯନୀ ପ୍ରଧୋନ ସୋମଲ ରହଥିିରୋ 
ୟରୟଳ କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରଚିୋଳନୋୟର ସମସ୍ତ 
ସଆିର୍ ସସି ିସହୟରୋଗ କରଥିିୟଲ। 
ହାଟଡହି ି : ହୋଟଡହି ି ର୍ଲକର ମକୁୁଦ ଚରଣ 
ସରକୋରୀ ଉଚ୍ଚ ରଦି୍ୟୋଳ� ନନ୍ପିଦୋ 
ହୋଟୟର ର୍ଲକସ୍ତରୀ� ରଜି୍ଞୋନୟମଳୋ ଅନୁଷ୍ତି 
ୟହୋଇରୋଇଛ।ି ପ୍ରଧୋନ ଶଷିେକ ବ୍ରହ୍ୋନନ୍ 
ତ୍ପିୋଠୀଙ୍କ ସଭୋପତତି୍ୱୟର ଅନୁଷ୍ତି 
କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମୟର ୟଗୋଷ୍ୀ ଉନ୍ନ�ନ ଅଧିକୋରୀ 
ରନିତିୋ ରଜି�ନିୀ ମଖୁ୍ୟଅତଥି ôଭୋୟର ୟରୋଗ 
ୟଦଇଥିରୋ ୟରୟଳ ସମ୍ୋନତି ଅତଥିି ଭୋୟର 
ଓରୋଳ ି ପଞ୍ଚୋ�ତର ସରପଞ୍ଚ ହରଶି୍ଚନ୍ଦ୍ର ୟଜନୋ, 
ସହ ୟଗୋଷ୍ୀ ଶଷିେୋଧିକୋରୀ ସୟୁରଶ କୁମୋର 
ୟଜନୋ ଓ ଧୟନଶ୍ୱର ଖୟଣ୍ଇ, ହୋଟଡହି ି
ହୋଇସ୍କଲୁର ପ୍ରଧୋନ ଶଷିେକ ଶଶିରି କୁମୋର 
କର, ମୟରୈଗୋ ଁ ଉଚ୍ଚ ରଦି୍ୟୋଳ� ପ୍ରଧୋନ 

ଶଷିେକ ପ୍ରତୋପ କୁମୋର ୟଜନୋ, ଓରୋଳ ି
ହୋଇସ୍କଲୁ ପ୍ରଧୋନ ଶଷିେକ ଅନୀଲ କୁମୋର 
ସଂି ୟରୋଗ ୟଦଇଥିୟଲ। ଏଥିୟର ରରଷି୍ 
ଓ କନଷି୍ ରଭିୋଗର ୫୫ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ 
ରଭିନି୍ନ ରଦି୍ୟୋଳ�ରୁ କରୋରୋଇଥିଲୋ। 
କନଷି୍ ରଭିୋଗର ସନୁ୍ରୋପୋଳ ଆଦଶ୍ଯ 
ରଦି୍ୟୋଳ�ର ସପ୍ତମ ୟରେଣୀ ଛୋତ୍ୀ 
ରେୀ�ୋ ସ୍�ଂସନି ି ୟରୟହରୋ ପ୍ରଥମ 
ସ୍ୋନ ଅଧିକୋର କରଥିିରୋ ୟରୟଳ 
ୟସହ ି ରଦି୍ୟୋଳ�ର ଷଷ୍ ୟରେଣୀ ଛୋତ୍ 
କ୍ରତିମିୋନ ପରଡ଼ିୋ ଦ୍ତିୀ� ସ୍ୋନ ଅଧିକୋର 
କରଛିନ୍।ି ୟସହପିର ି ରରଷି୍ ରଭିୋଗର 
ୟଗୋପନିୋଥ ସରକୋରୀ ଉଚ୍ଚ ରଦି୍ୟୋଳ�ର 
ସ୍ତୃଶିଙ୍କର ୟଜନୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ୋନ 
ଅଧିକୋର କରଥିିରୋ ୟରୟଳ ପଢ଼ଆିରପିଲ୍ୀ 
ସରକୋରୀ ଉଚ୍ଚ ରଦି୍ୟୋଳ� ରଣଆିପଙ୍କର 
ଅଭୟିଷକ ରୋଉତ ଦ୍ତିୀ�, ସରକୋରୀ ଉଚ୍ଚ 
ରଦି୍ୟୋଳ� ୟସୋୟସୋର ଅଲଭିୋ ପରଡ଼ିୋ ତୃତୀ� 
ସ୍ୋନ ଏରଂ ନନ୍ପିଦୋ ହୋଟ ସରକୋରୀ ଉଚ୍ଚ 
ରଦି୍ୟୋଳ�ର ଆଶଷି କୁମୋର ରୋରକି ଚତୁଥ୍ଯ 
ସ୍ୋନ ଅଧିକୋର କରଛିନ୍।ି ରଚିୋରକ ଭୋୟର 

ଝୋୟଡଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ରଦି୍ୟୋଳ�ର ରଜି୍ଞୋନ ଶଷିେକ 
ରଞ୍ଜନ କୁମୋର ଘୟଡଇ, ଡଏିନ ସରକୋରୀ 
ଉଚ୍ଚ ରଦି୍ୟୋଳ� ଅଳତରି ସୟୁରନ୍ଦ୍ର କୁମୋର 
ୟଜନୋ ସଧୁିର ିକୁମୋର ରୋରକି ୟପୋଡୋପୋଟଣୋ 
�ଜୁଏିମ୍ ଇ ରଦି୍ୟୋଳ� ପ୍ରଧୋନ ଶଷିେକ ଦୋଇତ୍ୱ 
ତୁଲୋଇଥିୟଲ। ଦ୍ତିୀ� ପର୍ଯ୍ୟୋ� ଅପରୋନେୟର 
ପରୁଷ୍ୋର ରତିରଣୀ ଉତ୍ର କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 

ୟହୋଇଥିଲୋ। ଏଥିୟର ଏରଓି ଧୟନଶ୍ୱର 
ଖୟଣ୍ଇଙ୍କ ସଭୋପତତି୍ୱୟର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋୟର 
ଆନନ୍ପରୁ ରଧିୋ�କ ଭୋଗୀରଥି ୟସଠୀ, 
ମଖୁ୍ୟରକ୍ତୋ ଭୋୟର ର୍ଲକ ଅଧ୍ଷେୋ ସୋରତି୍ୀ 
ୟସଠୀ, ସମ୍ୋନତି ଅତଥିି ଭୋୟର ଓଲଷ୍ଟୋର 
ସଭୋପତ ି ଅଭ� କୁମୋର ୟଜନୋ, ଓରୋଳ ି
ସରପଞ୍ଚ , ଏରଓି ପ୍ରମଖୁ ୟରୋଗ ୟଦଇଥିୟଲ।

କେନ୍ଦୁଝରକର ନୀତ ିଆକ�ୋଗ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ

ବୁଲ ିସେଖିସଲ ବଭିନି୍ନ 
ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ

୨୩ ଟକିଆି 
ହାତୀପଲଙ୍କ 
ଉପଦ୍ରବ ଜାର ି ପଦୁଣ ିଜଙ୍ଗଲକର ନଅିୋଁ ଲଗୋଇକଦକଲ କଲୋକେବାଲବିନ୍ଧ,୧୦ା୧୨(ସମସି): ଝୁମ୍ପରୁୋ 

ପଞ୍ଚୋ�ତ ସମତି ି ମହୋରଦି୍ୟୋଳ� 
ଆନୁକୂଲ୍ୟୟର ୩୬ତମ ରୋଷଶିକ କ୍ରୀଡୋ 
ପ୍ରତୟିରୋଗତିୋ ଦୁଇ ଦନି ଧର ି ଅନୁଷ୍ତି 
ୟହୋଇରୋଇଛ।ି ମହୋରଦି୍ୟୋଳ�ର ଅଧ୍ଷେ 
କୁଞ୍ଜରହିୋରୀ ପ୍ରଧୋନ ଏହୋକୁ ଆନୁଷ୍ୋନକି 
ଭୋୟର ଉଦ୍ ଘୋଟନ କରଥିିୟଲ। କନଷି୍ ଓ 
ରରଷି୍ ଦୁଇଟ ିରଗ୍ଯୟର କ୍ରୀଡୋ ପ୍ରତୟିରୋଗତିୋ 
ଅନୁଷ୍ତି ୟହୋଇଥିଲୋ। ପରୁସ୍କୋର ରତିରଣୀ 
ଉତ୍ରୟର ୬ଜଣ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍କୋର 
ପ୍ରଦୋନ କରୋରୋଇଥିଲୋ। ଅନ୍ୟ କୃତ ି

ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙୁ୍କ ରୋଷଶିକ ଉତ୍ରୟର ପରୁସ୍କତୃ 
କରୋରରି ୟରୋଲ ି ଅଧ୍ଷେ ସଚୂନୋ ପ୍ରଦୋନ 
କରଛିନ୍।ି ମହୋରଦି୍ୟୋଳ�ର ୟଖଳ ଶଷିେକ 
ଶଶିରି କୁମୋର ପ୍ରଧୋନ, ଡ. ମୟନୋରଞ୍ଜଜନ 
କର, ଅଧ୍ୋପକ ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ କୟିଶୋର ୟରଉରୋ, 
ପ୍ରଧ୍ୋପକ ୟଦରବ୍ରତ ମରିେ, ଅଧ୍ୋପକ 
ରଷୁି୍ଚରଣ ସୋହୁ, ଅଧ୍ୋପକିୋ କଲ୍ୟୋଣ ି
ଗରି,ି ଶୋଶ୍ୱତୀ ୟସଠୀ, ଅଧ୍ୋପକ ଶଶୋଙ୍କ 
ୟଶକର ନୋ�କ, କମଟିରି ରରଷି୍ ସଦସ୍ୟ 
ୟଲୋକନୋଥ ପ୍ରଧୋନ ତଥୋ ମହୋରଦି୍ୟୋଳ�ର 
ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୋପକ ପ୍ରମଖୁ ୟରୋଗୟଦଇଥିୟଲ।

୩୦ ଫଦୁଟ ତଳେଦୁ ଖସ ିବୋଇେ ଚୋଳେ ମତୃ 
ତଦୁ ରଦୁ ମଦୁଙ୍ା, ୧୦ା୧୨ (ସମସି): ରୋଞ୍ଚ-ିରଜି�ୱୋଡୋ ୨୨୦ ନମ୍ର ଜୋତୀ� 
ରୋଜପଥ ସ୍ୋମ ନକିଟସ୍ ସମିଳୁଆି ନୋଳ ୟପୋଲ ଉପରୁ ୩୦ େୁଟ ତଳକୁ 
ଖସ ିପଡ଼ଥିିରୋ ରୋଇକ ଚୋଳକଙ୍କ କଟକ ଏସ୍ ସରିୟିର ମତୁୃ୍ୟ ୟହୋଇରୋଇଛ।ି 
ମ�ରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ୋ ତରିଂି ଥୋନୋ ଭୋଗୋରନ୍ଧ ଗ୍ରୋମ ରୟିନୋଦ ରହିୋରୀ ମୋଝୀଙ୍କ 
ପଅୁ କୁନୋରୋମ ମୋଝ ି (୩୨) ଗତକୋଲ ି ୟେଙି୍କୟକୋଟ ପଟୁ ରୋଇକ୍  ୟରୋୟଗ 
କରଞ୍ଜଆିକୁ ରୋଉଥିରୋ ୟରୟଳ ପୋଟଣୋ ସମିଳୁଆି ନୋଳ ୟପୋଲ ଉପରୁ ୩୦ 
େୁଟ ତଳକୁ ଖସ ି ପଡ଼ଥିିୟଲ। ତୋଙୁ୍କ ଗରୁୁତର ଅରସ୍ୋୟର ୟକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ୋ 
ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ୋଳ� ଓ ପୟର କଟ ସ୍ୋନୋନ୍ରତି କରୋରୋଇଥିଲୋ। ୟତୟର 
ୟସଠୋୟର ରଳିମ୍ତି ରୋତୟିର ତୋଙ୍କର ମତୁୃ୍ୟ ୟହୋଇରୋଇଛ।ି ଏ ୟନଇ ପୋଟଣୋ 
ଥୋନୋୟର ୨୫୫/୨୨ୟର ଏକ ମୋମଲୋ ରୁଜୁ କରୋରୋଇ ପଲୁସି୍  ତଦନ୍ କରୁଛ।ି

ନକବୋଦ� ବଦି୍ୋଳ�କର ବୋର୍ଷିେ କ୍ୀଡ଼ୋ 
ହାଟଡହି,ି୧୦ା୧୨(ସମସି): ହୋଟଡହି ି ର୍ଲକର ହଦଗଡ଼ ସ୍ତି ଜରୋହର 
ନୟରୋଦ� ରଦି୍ୟୋଳ�ୟର ଗତ ଦୁଇଦନି ଧର ି ଚୋଲଥିିରୋ ରୋଷଶିକ କ୍ରୀଡୋ 
ମୟହୋତ୍ର ଉଦ୍ ରୋପତି ୟହୋଇରୋଇଛ।ି ଉଦ୍ ଘୋଟନୀ ଉତ୍ରୟର ହୋଟଡହି ି
ତହସଲିଦୋର ଦୀଲ୍ପି ସୋହୁ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ରୂୟପ ୟରୋଗୟଦଇ କ୍ରୀଡ଼ୋ ଉତ୍ରର 
ଶଭୁୋରମ୍ଭ କରଥିିୟଲ। ସମ୍ୋନତି ଅତଥିି ରୂୟପ ର୍ୟୋଙ୍କ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଆି ରଉଳୋ 
ଶୋଖୋର ମ୍ୟୋୟନଜର ପ୍ରୀତମ ଦୋଶ ୟରୋଗୟଦଇଥିୟଲ। ଉଦ୍ ରୋପନୀ 
ଉତ୍ରୟର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭୋୟର ତହସଲିଦୋର ଦୀଲ୍ପି୍  ସୋହୁ, ରଡିଓି 
ରନିୀତୋ ରଜି�ନିୀ, ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ରୂୟପ ଅଧ୍ଷେୋ ସୋରତି୍ୀ ୟସଠୀ, ଶଷିେକ 
ଅଭଭିୋରକ କମଟିରି ସଦସ୍ୟ ସଧୁୋଂଶ ୁୟଶଖର ଦଷେଣିରୋ� ଏରଂ ଅନ୍ୟତମ 
ଅତଥିି ଭୋୟର ୟକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ୋର ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦ ଉପୋଧ୍ଷେ ୟସୋମନୋଥ ଦୋସ 
ପ୍ରମଖୁ ୟରୋଗୟଦଇ କୃତ ିଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍କତୃ କରଥିିୟଲ। ରଦି୍ୟୋଳ�ର 
ଅଧ୍ଷେ ପ.ିମଣକିଣ୍ନ ସମସ୍ତ ଅତଥିିଙ୍କ ରଥୋରଧିି ସ୍ୋଗତ କରଥିିୟଲ। 
ରଦି୍ୟୋଳ�ର ୟଖଳଶଷିେକ ପ୍ର�ିୋ ୟମୌର୍ଯ୍ୟୋ ଏରଂ ସମସ୍ତ କମ୍ଯଚୋରୀଙ୍କ 
ମଳିତି ସହୟରୋଗୟର କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟ ି ସେଳ ୟହୋଇଥିଲୋ ଶଷିେକ ରଦି୍ୟୋଧର 
ୟରୟହରୋ ଏରଂ ଅଭପି୍ୋ ସୋହୁ କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରଚିୋଳଣୋ କରଥିିରୋ 
ୟରୟଳ ରରଷି୍ ଶଷିେକ ରୋୟଜନ୍ଦ୍ର ଧଳ ଧନ୍ୟରୋଦ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିୟଲ।

ପବୂ୍ବତନ ପଇିଓ ହସ୍ୋନ୍ତର େରଦୁ ନୋହଁୋନ୍ତ ିଦୋ�ତି୍ୱ 
ହାଟଡହି,ି ୧୦ା୧୨ (ସମସି): ହୋଟଡହି ି ର୍ଲକ ମୟରୈଗୋଁ ପଞ୍ଚୋ�ତଟ ି ରଭିନି୍ନ 
ୟରୋଜନୋୟର ଦୁନ୍ଯୀତରି ୟପଣ୍ଠସ୍ଳ ି ପୋଲଟଥିିରୋ ୟରୟଳ ପଇିଓ ହରହିର 
ୟସଠୀ ୬ରଷ୍ଯରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ଏହ ି ପଞ୍ଚୋ�ତର ଦୋ�ତି୍ୱୟର ରହଥିିୟଲ ମଧ୍ ରହୁ 
ଅନ�ିମତିତୋର ଅଭୟିରୋଗ ନଜରକୁ ଆସଛି।ି ସରକୋରୀ ଅନୁଦୋନ ଅଥ୍ଯକୁ 
ସରକୋରଙ୍କ ନତି ି ନ�ିମକୁ ଉଲ୍ଙ୍ଘନ କର ି ପରୂ୍ଯତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ 
ସଲୋସତୁରୋ ୟହୋଇ ଅଥ୍ଯ ଉଠୋଇ ୟନଇ ଥିୟଲ ମଧ୍ ତୋର ହସିୋର ଏରୋରତ୍  
ୟଦଇ ପୋରନିୋହୋନ୍।ି ଏଭଳ ି ରଭିନି୍ନ ଅନମ�ିତତୋକୁ ୟନଇ ଅଭୟିରୋଗ 
ୟହରୋ ପୟର ର୍ଲକ ପ୍ରଶୋସନ ତଦନ୍ କରଥିିଲୋ। କନୁି୍ ରୋଜୟନୈତକି ଚୋପୟର 
ତଦନ୍ର ଦନ୍ଯୀତ ି ପଦୋକୁ ଆସନିଥିଲୋ। ଏୟର ର୍ଲକ କୋର୍ଯ୍ୟଳ�ର ଚଠି ି ନଂ 
୩୭୯୪ ତୋରଖି ୧୭-୧୧-୨୨ୟର ହରହିର ୟସଠୀଙୁ୍କ ମୟରୈଗୋଁ ପଞ୍ଚୋ�ତରୁ 
ଅନ୍ୟତ୍ ପଞ୍ଚୋ�ତକୁ ରଦଳ ି କରୋରୋଇ ତୋଙ୍କ ସ୍ୋନୟର ଚନି୍ୋମଣୀ ଦୋଶଙୁ୍କ 
ଦୋ�ତି୍ୱ ହସ୍ତୋନ୍ର କରରିୋକୁ ନୟିଦ୍ଶ୍ଯ ଦଆିରୋଇଥିଲୋ। କନୁି୍ ରେୀ ୟସଠୀ ଦୋ�ତି୍ୱ 
ହସ୍ତୋନ୍ର କରୁନଥିରୋରୁ ପଞ୍ଚୋ�ତ କୋର୍ଯ୍ୟୟର ରୋଧୋ ସଷୃ୍ ିୟହଉଛ।ି ଜଲି୍ୋପୋଳ 
ଏଦଗିୟର ଦୃଷ୍ଟ ି ୟଦଇ ନୂତନ ପଇିଓଙୁ୍କ ଦୋ�ତି୍ୱ ହସ୍ତୋନ୍ର କରରିୋକୁ ଦୋର ି
ୟହଉଥିରୋ ୟରୟଳ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ ଏ ସମ୍ପକ୍ଯୟର ଲଖିିତ ଭୋୟର ଜଣୋଇଛନ୍।ି

ଆଦର୍ବ ବଦି୍ୋଳ�ର ବୋର୍ଷିେ 
କ୍ୀଡ଼ୋ ଉତ୍ସବ ଅନଦୁ ଷ୍ତି 

ଚମ୍ଦୁଆ,୧୦ା୧୨(ସମସି): ଚମ୍ପଆୁ ସ୍ତି ଓଡ଼ଶିୋ ଆଦଶ୍ଯ ରଦି୍ୟୋଳ�ର ରୋଷଶିକ 
କ୍ରୀଡ଼ୋ ଉତ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ୟହୋଇରୋଇଛ।ି ଦୁଇଦନି ଧର ିଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିରୋଷଶିକ 
କ୍ରୀଡ଼ୋର ଉଦଘୋଟନୀ ଉତ୍ରୟର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋୟର ଚମ୍ପଆୁ ଉପଖଣ୍ 
ଚକିତି୍ୋଧିକୋରୀ ଉମୋକୋନ୍ ସୋହୁ, ସମ୍ୋନୀ� ଅତଥିି ଭୋୟର ମହଳିୋ ରକୁ୍ତ 
ଦୁଇ ରଦି୍ୟୋଳ� ଅଧ୍ଷେ ଭକ୍ତରନୁ୍ଧ ପ୍ରଧୋନ, ମହୋତୋର ଉଚ୍ଚ ରଦି୍ୟୋଳ� ପ୍ରଧୋନ 
ଶଷିେକ ୟଲୋକନୋଥ ଗଇୁଁ, ଶଷିେୋରତି ଅରନ୍କିୋ ମହୋନ୍, ପ୍ରଧ୍ୋପକ ପ୍ରଶୋନ୍ 
ନନ୍ ଏରଂ ରଦି୍ୟୋଳ� ଅଧ୍ଷେ ଆଶଷି କୁମୋର ପୋତ୍ ୟରୋଗ ୟଦଇଥିୟଲ। 
ଉଦରୋପନୀ ଉତ୍ରୟର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋୟର ଚମ୍ପୁଆୁ ଥୋନୋ ଅଧିକୋରୀ ଗଗନ 
ରହିୋରୀ ନୋଏକ ୟରୋଗ ୟଦଇଥିୟଲ। 

ରରିଦୁ ବଦି୍ୋମନ୍ରିର ବୋର୍ଷିେ କ୍ୀଡ଼ୋ ଉଦ୍ ଘୋଟତି
କେନ୍ଦୁଝର,୧୦ା୧୨ (ସମସି): ସ୍ୋନୀ� ୟଜଲୟରୋଡସ୍ ସରସ୍ତୀ ଶଶି ୁ
ରଦି୍ୟୋମନ୍ରି ୟକନୁ୍ଝରଗଡ଼ର ୩୬ତମ ରୋଷଶିକ କ୍ରୀଡୋ ଉତ୍ର ସ୍ୋନୀ� 
ରଜିଭ୍ଯ ପଡ଼ଆିୟର ଉଦଘୋଟତି ୟହୋଇରୋଇଛ।ି ଏଥିୟର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋୟର 
ଅରସରପ୍ରୋପ୍ତ ଶଷିେୋ ଅଧିକୋରୀ ୟରୋଡୋ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମୋର ରଥ, ମଖୁ୍ୟରକ୍ତୋ ଭୋୟର 
ଜଲି୍ୋ ଶୋରୀରକି ନରିୀଷେକ ଡମ୍ରୁଧର ମହୋନ୍, ରଦି୍ୟୋଳ� ପରଚିୋଳନୋ 
ସମତିରି ଉପସଭୋପତ ି ଇଂ.ହରୟମୋହନ ପଟ୍ଟନୋ�କ, ସମ୍ପୋଦକ ରରୀନ୍ଦ୍ର 
କୁମୋର ପଣ୍ୋ ଶଷିେୋ ରକିୋଶ ସମତିରି ପ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଶଷିେଣ ପ୍ରମଖୁ ନୟରନ୍ଦ୍ର କୁମୋର 
ରୋଉଳ ସଭୋ କୋର୍ଯ୍ୟ ୟରୋଗୟଦଇ ଥିୟଲ। ପ୍ରଧୋନଆଚୋର୍ଯ୍ୟ ରୋୟଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସୋଦ 
ଅଗସ୍ତ ି ଅତଥିି ପରଚି� ଓ ସ୍ୋଗତ ଭୋଷଣ ପ୍ରଦୋନ କରଥିିୟଲ। ଏହ ି କ୍ରୀଡୋ 
ଦୁଇ ଦନି ଧର ିଅନୁଷ୍ତି ୟହର। ରଦି୍ୟୋଳ� କ୍ରୀଡୋ ଶଷିେକ ରରିଞ୍ଚ ିନୋରୋ�ଣ 
ମହୋନ୍ ଓ ନଗିମୋନନ୍ ମହୋନ୍ ପରଚିୋଳନୋ କରଥିିଲୋ ୟରୟଳ ରଦି୍ୟୋଳ� 
ସମସ୍ତ ଗରୁୁଜୀଗରୁୁମୋ ସହୟରୋଗ କରଥିିୟଲ।

ହାଟଡହି/ିକେନାପଦ,ି ୧୦ା୧୨(ସମସି)

ୟକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ୋ ହୋଟଡହି ିର୍ଲକ ମୟରୈଗୋଁ ଠୋୟର 
ମୋ’ ତୋରଣିୀ ପୋଲୋକୋର ପରଷିଦର ଜଲି୍ୋସ୍ତରୀ� 
୪୫ତମ ଦୁଇଦନିଆି ସମ୍ଳିନୀ ଶଭୁୋରମ୍ଭ 
ୟହୋଇଛ।ି ଜଲି୍ୋ ପୋଲୋକୋର ସଙ୍ଘର କୋର୍ଯ୍ୟକୋରୀ 
ସଭୋପତ ି ଡ. ଧିୟରନ କୁମୋର ମହୋନ୍ଙି୍କ 
ସଭୋପତତି୍ୱୟର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋୟର ଓଡ଼ଶିୋ 
ସଙ୍ୀତ ନୋଟକ ଏକୋୟଡମୀ ପରୁଷ୍ୋରପ୍ରୋପ୍ତ 
ପୋଲୋକୋର ୟଗୋରନି୍ ଚନ୍ଦ୍ର ପୋଣଗି୍ରୋହୀ, 
ମଖୁ୍ୟରକ୍ତୋ ରଶିଷି୍ଟ ଶଷିେୋରତି୍  ପଣ୍ତି ଦୋୟମୋଦର 
ଦୋଶ, ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଅତଥିି ଆନନ୍ପରୁ ୟଲଖକ 
ସମରୋ� ସମତିରି ସମ୍ପୋଦକ ରତ୍ନୋକର ଦୋସ, 
ସମ୍ୋନୀତ ଅତଥିି ଭୋୟର ଅଭ୍ୟଥ୍ଯନୋ କମଟିରି 
ଅଧ୍ଷେ ତଥୋ ସମୋଜୟସରୀ ଶରତ କୁମୋର 

ୟସଠୀ, କଳୋରେୀର ସମ୍ପୋଦକ ଅୟଲଖ ଚନ୍ଦ୍ର 
ୟସଠୀ, ଅଭ୍ୟଥ୍ଯନୋ କମଟି ିମୟରୈଗୋଁର ଉପୋଧ୍ଷେ 
ୟଗୌରୋଙ୍ ଚରଣ ୟଜନୋ ୟରୋଗୟଦଇଥିରୋ 
ୟରୟଳ ପୋଲୋକୋର ପରଷିଦର ୟକୋଷୋଧ୍ଷେ ତଥୋ 
ସୋମ୍ୋଦକି ନରିଞ୍ଜନ ମହୋନ୍ ମଞ୍ଚ ସଂୟରୋଜନୋ 
କରଥିିୟଲ। ପରଷିଦର ସୋଧୋରଣ ସମ୍ପୋଦକ 
ସଶୁୋନ୍ କୁମୋର ନୋଥ ମଙ୍ଳୋଚରଣ ପୋଠ 
କରଥିିୟଲ। ଏହ ିକୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମୟର ଜଲି୍ୋର ରଭିନି୍ନ 
ର୍ଲକରୁ ପରଷିଦର କମ୍ଯକର୍୍ଯୋ ଓ ପୋଲୋକୋର 
ୟରୋଗୟଦଇଥିୟଲ। ପୋଲୋ ସଂସ୍କତୃ ି ଆଧ୍ୋତ୍କି 
ୟଚତନୋ, ସୋମୋଜକି ଶଙୃ୍ଖଳୋ, ଐତହି୍ୟ ଏରଂ 
ସୋମୋଜକି ଚଳଣୟିର ରଷେୋ କରଚ। ଏହ ି
ସଂସ୍କତୃ ିଦ୍ୋରୋ ସନୋତନ ଧମ୍ଯର ପ୍ରଚୋର ପ୍ରସୋର 
କରରିୋର ଏକ ମୋଧ୍ମ। ଶହଶହ ରଷ୍ଯ ଧର ି
ପୋଲୋ ସଂସ୍କତୃ ି ପ୍ରତ ି ଆଦର କମନିଥିରୋ ଜଲି୍ୋ 

ସମ୍ଳିନୀୟର ୟଦଖିରୋକୁ ମଳିଛି।ି ସଭୋ କୋର୍ଯ୍ୟ 
ପୟର ପୋଲୋ ଗୋ�କ କୋନୁେଚରଣ ୟରୟହରୋ, 
ପଞ୍ଚୋନନ ରୋରକି, ଗ�ୋଧର ନୋଥ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର 
ଦୋଶ, ୟଜୈମନି ି ମହୋନ୍ ପୋଲୋ ପରୟିରଷଣ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିୟଲ। ମୋ’ ରଶି୍ୱତୋରଣିୀ କଳୋକୋର 
ପରଷିଦ ହୋଟଡହି ିଓ ମୟରୈଗୋଁ ରରୁକଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 
ସହୟରୋଗ କରୋରୋଇଥିଲୋ। 

ଶନରିୋର ପ୍ରଥମ ଦରିସୟର ୫ଟ ି ଦଳ 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିରୋ ୟରୟଳ ଅପରୋନେ 
୨ଘଟକିୋ ସମ�ରୁ ପ୍ରଥମ ଦରିସର ପୋଲୋ 
ପରୟିରଷଣ ଆରମ୍ଭ ୟହୋଇଛ।ି ଏଥିସହ 
ଆସନ୍ୋକୋଲ ି ରରରିୋର ପୋଲୋ ପରୟିରଷଣ 
କରରିୋକୁ ଥିରୋ ସଂଘ ଗଡୁ ି

଼
କ ଏଥିୟର 

ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପରୂ୍ଯକ ନଜି ନଜିର ନୋମ 
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରଥିିରୋ ୟଦଖିରୋକୁ ମଳିଛି।ି

ବଜି୍ୋନ,ଗଣତି ଓ ପରକିବର କମଳୋବଜି୍ୋନ,ଗଣତି ଓ ପରକିବର କମଳୋ

ପୋଲୋେୋର ପରରି୍ଦର ଜଲି୍ୋସ୍ରୀ� ସମ୍ଳିନୀ

ପଞ୍ୋ�ତ ସମତି ିମହୋବଦି୍ୋଳ�ର କ୍ୀଡ଼ୋ ପ୍ରତକି�ୋଗତିୋ 



ମହଳିାଙ୍କୁ  ଅସଦାଚରଣ; 
ଯକୁବକ ଗରିଫ
ବ�ୈଶଙି୍ଗା,୧୦ଗା୧୨(ସମସି): ବ�ୈଶଙି୍ଗା ଥଗାନଗା ଅଧୀନ କଇଥଁଗା ଗ୍ଗାମର 
ଜବନୈକ ମହଳିଗା ସବମତ ତଗାଙ୍କ ନଗା�ଗାଳକିଗା ଝଆିରୀଙ୍କକୁ  ଅସଦଗାଚରଣ 
କର�ିଗା ଅଭବି�ଗାଗବର ଗ୍ଗାମର �ଗାଦଲ ବ�ବହରଗା (୪୫)କକୁ 
ଶକୁକ୍ର�ଗାର ଗରିଫ କରଛି ିପକୁଲ।ି ସଚୂନଗା ମକୁତଗା�କ ଗତକଗାଲ ିକଇଥଁଗା 
ଗ୍ଗାମର ଗଗନ ଦଗାସଙ୍କ ସ୍ତୀ ମମତଗା �ଳିମ୍ତି ସନ୍ଧ୍ଗାବର �ଗାସନ 
ବଧଗାଇ ଘର ପଛପବେ ଥି�ଗା ଏକ ଗଗାଡ଼ଆିକକୁ �ଗାଇଥିବଲ। ମମତଗାଙ୍କକୁ  
ଏକକୁେଆି ବଦଖି ପ�ୂ୍ବରକୁ  ଲକୁ ଚ ି ରହଥିି�ଗା �ଗାଦଲ ହଠଗାତ ମମତଗାଙ୍କକୁ  
ଦକୁ �୍ବଧ୍�ହଗାର କରଥିିଲଗା। ମମତଗା ଚତି୍ଗାର କର�ିଗାରକୁ  ଘର ଭତିରକୁ  
ତଗାଙ୍କ ଝଆିର ବଦୌଡ଼ ିଆସ ି�ଗାଦଲକକୁ �ବିରଗାଧ କରଥିିବଲ; ବହବଲ 
�ଗାଦଲ ମମତଗାଙ୍କକୁ ଛଗାଡ ି ତଗାଙ୍କ ଝଆିରୀକକୁ ବେକ ି ବନଇ ପଳଗାଇ 
��ିଗାକକୁ ଉଦଧ୍ମ କରକୁ ଥିଲଗା। ଏହ ି ସମୟବର ମମତଗା ଚତି୍ଗାର କର ି
ତଗାଙ୍କ ଶ୍ୱଶକୁରଙ୍କକୁ ଡଗାକ ପକଗାଇଥିବଳ। ପବର ଶଶକୁର ପହଞ୍�ିଗା ପବର 
�ଗାଦଲ ଘେଣଗାସ୍ଥଳରକୁ  ଚମ୍ପେ ମଗାରଥିିଲଗା। ପକୁଣ ି �ଳିମ୍ତି ରଗାତବିର 
�ଗାଦଲ ଘରର ଛଗାତ କ�ଗାେ ଭଗାଙ୍ ିମରଣଗାସ୍ତ ଧର ିଘବର ପଶ ିମମତଗା 
ଓ ତଗାଙ୍କ ପର�ିଗାର ବଲଗାକଙ୍କକୁ ଗଗଁାବର କମିଗ୍ା ଥଗାନଗାବର ନ ଜଣଗାଇ�ଗାକକୁ 
ଧମକ ବଦଇଥିଲଗା। ଏ ବନଇ ଆଜ ି ବ�ୈଶଙି୍ଗା ଥଗାନଗାବର ମମତଗା 
ଲଖିିତ ଅଭବି�ଗାଗ ପବର ପକୁଲସି ଏକ ମଗାମଲଗା ରକୁ ଜକୁ  କର�ିଗା ସହତି 
ଅଭ�ିକୁକ୍ତ �ଗାଦଲକକୁ ଗରିଫ କରଛି।ି 

ଧାନର ଗକୁଣାତ୍ମକ ମାନ 
ସଂକ୍ାନ୍ତ ତାଲମି କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ମ 
�ଗାଙ୍ରିବି�ଗାଷ,ି୧୦ଗା୧୨(ସମସି): �ଗାଙ୍ରିବିପଗାଷ ି �୍ଲକବର ଥି�ଗା 
୨େ ି ସମ�ଗାୟ ସମତିରି ପରଚିଗାଳନଗା ନବିଦ୍୍ବଶକ ମଳିତି ଭଗା�ବର 
�ଗାଙ୍ରିବିପଗାଷ ି �୍ଲକବର ଥି�ଗା ଏଫ୍ ଆଇଏସ ି ଗହୃବର ଭଏିଡ�୍ଲ ଲୁ, 
ଧଗାନକ୍ରୟ କମେିରି ସଦସଧ୍ ଏ�ଂ ଚଗାଷୀ ମଗାନଙ୍କକୁ ବନଇ ଏକ 
ଧଗାନର ଗକୁଣଗାତ୍ମକ ସମନ୍୍ୟି ସବଚତନତଗା ତଥଗା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କଗା�୍ବଧ୍କ୍ରମ 
ଅନକୁଷ୍ତି ବହଗାଇ�ଗାଇଛ।ି ଚଗାଷୀ କପିର ି ଗକୁଣଗାତ୍ମକ ଧଗାନ ମଣ୍କିକୁ  
ଅଣବି� ବସ �ଷିୟବର �ଗାଙ୍ରିବିପଗାଷ ି ପରଚିଗାଳନଗା ନବିଦ୍୍ବଶକ 
ଅମତି କକୁମଗାର ଗରି ିଉପସ୍ଥତି ଥି�ଗା ଚଗାଷୀ ମଗାନଙ୍କକୁ ପରଗାମଶ୍ବବଦ�ଗା 
ବ�ବଳ କୃଷ ି ଅଧିକଗାରୀଣ ି ଚଗାରକୁ ଲତଗା ପ ି ସଂି ଏ�ଂ ପଙିି୍କ ହଗାସଁଦଗା 
(ଏସଏଆରସଏିସ) ଚଗାଷୀଙ୍କ ଗକୁଣଗାତ୍ମକ ଧଗାନ ମଣ୍ବିର ଗ୍ହଣୀୟ 
ବହଗାଇ ପଗାର�ି ବ�ଗାଲ ିଉପସ୍ଥତି ଥି�ଗା ଚଗାଷୀଙ୍କକୁ  ଅ�ଗତ କରଥିିବଲ। 
ଆର୍ ଏ ୍ସ ି ତରଫରକୁ  �ଗାରପିଦଗାରକୁ  ଆସଥିି�ଗା ନରିଞ୍ଜନ ନଗାଏକ ଓ 
ଶ�ିଶଙ୍କର ବଘଗାଷ ଚଗାଷୀ ମଗାନଙ୍କକୁ ଧଗାନର ଗକୁଣଗାତ୍ମକ ମଗାନ କପିର ି
ନଣି୍ଣୟ କରଗା��ି ତଗାହଗାର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଉପସ୍ଥତି ଥି�ଗା ଚଗାଷୀଙ୍କକୁ  
ବଦଖଗାଇଥିବଲ। ବ�ୈଠକବର ୫୦ରକୁ  ଊର୍ଦ୍୍ବ ଚଗାଷୀ ଉପସ୍ଥତିରହ ି
ଧଗାନର ଗକୁଣଗାତ୍ମକ ମଗାନ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ବନଇଥିବଲ। ସ�୍ବବଶଷବର 
�ଗାଙ୍ରିବିପଗାଷ ି ସମ�ଗାୟ ସମତିରି ପରଚିଗାଳନଗା ନବିଦ୍୍ବଶକ ଏ�ଂ 
ଭୂଆଶକୁଣୀ ସମ�ଗାୟ ସମତିରି ପରଚିଗାଳନଗା ନବିଦ୍୍ବଶକ ଚଗାଷୀମଗାନଙ୍କକୁ  
ଗକୁଣଗାତ୍ମକ ଧଗାନ ମଣ୍କିକୁ ଆଣ�ିଗା ପଗାଇ ଁପରଗାମଶ୍ବ ବଦଇଥିବଲ।

ସାପ କାମକୁଡ଼ାରର ବୃଦ୍ଧ ଗକୁରକୁ ତର 
�ଡସଗାହ,ି୧୦ଗା୧୨(ସମସି): �ଡସଗାହ ି ଥଗାନଗା ଅଧୀନ ବଦଉଳଆି 
ପଞ୍ଗାୟତ ବଦଉଳଆି ଗ୍ଗାମର ଜବଣ �ୃର୍ଙ୍କକୁ  ଏକ ସଗାପ କଗାମକୁଡ ି
ବଦ�ଗାରକୁ  ବସ ଗକୁରକୁ ତର ବହଗାଇଛନ୍।ି ଆହତ �ୃର୍ ଜଣକ ବହବଲ 
ବସହ ିଗ୍ଗାମର ଶଧ୍ଗାମସକୁନ୍ଦର ମଲ୍କି୍  (୭୦)। ଶନ�ିଗାର ବସ ଧଗାନ 
କବଳଇ �ଗାନ୍�ିଗାକକୁ  �ଲିକକୁ �ଗାଇଥ�ଗା ବ�ବଳ ଏକ �ଷିଗାକ୍ତ 
ବ�ଗାଡଗା ସଗାପ ତଗାଙ୍କକୁ  କଗାମକୁଡ ିବଦଇଥିଲଗା। ନକିେବର ତଗାଙ୍କ ପକୁତକୁ ରଗା 
ସବନଶ୍ୱର ମଲ୍କି୍  ଥି�ଗାରକୁ  ତକୁ ରନ୍ �ଡସଗାହ ି ଡଗାକ୍ତରଖଗାନଗାବର 
ଭର୍ତ୍ତି କରଥିବଲ। �ଡସଗାହବିର ପ୍ରଗାଥମକି ଚକିତି୍ଗା ପବର ତଗାଙ୍କକୁ  
�ଗାରପିଦଗା ସ୍ଥଗାନଗାନ୍ର କରଗା�ଗାଇଛ।ି

ଅଗ୍ ିସକୁରକ୍ା ସରଚତନତା 
ଜଗାମଦଗା, ୧୦ଗା୧୨ (ସମସି): �ଗାମନଘଗାେୀ ଉପଖଣ୍ ଜଗାମଦଗା 
�୍ଲକର ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷବର େପିଏିନଓଡଏିଲ୍  ପକ୍ଷରକୁ  ଏଚ୍ ଓଜ ି
ସକୁରକ୍ଷଗା ସବଚତନ କଗା�୍ବଧ୍କ୍ରମ ଅନକୁ ଷ୍ତି ବହଗାଇ�ଗାଇଛ।ି ଏହ ି
କଗା�୍ବଧ୍କ୍ରମବର ଜବିତନ୍ଦ୍ର ସଗାହକୁ  ଉପସ୍ଥତି ଥି�ଗା ଲଗାଇନମଧ୍ଗାନ, �ଏି 
କମ୍ବୀ ଏ�ଂ ଉପସ୍ଥତି ଥି�ଗା ପର�ିଗାର �ଗ୍ବଙ୍କକୁ  ଏଚ୍ ଓଜ ି ସକୁରକ୍ଷଗା 
ତଥଗା ପର�ିଗାର ସକୁରକ୍ଷଗା ଉପବର ଆବଲଗାକପଗାତ କରଥିିବଲ। 
ସକୁରକ୍ଷଗା ଆ�ଶଧ୍କ, ସକୁରକ୍ଷଗା ପଗାଇଁ �ଭିନି୍ନ ପ୍ରକଗାର ମଗାଗ୍ବ, ନବିଜ 
ନଜିକକୁ ସବଚତନ କର�ିଗା ସହତି ଅନଧ୍ ମଗାନଙ୍କକୁ  ସବଚତନତଗାର 
ଆ�ଶଧ୍କ, ନଜିର ସକୁରକ୍ଷଗା ଅଥ୍ବଗାତ ନଜି ପର�ିଗାର ସକୁରକ୍ଷଗା 
ଏ�ଂ ସକୁରକ୍ଷଗା ପଗାଞ୍େ ି ମଗାଗ୍ବକକୁ  ଉପସ୍ଥଗାପନ କରଥିିବଲ। ବ� 
ବକୌଣସ ି ସ୍ଥଗାନବର ବ�ଉଁ ବକୌଣସ ି କଗା�୍ବଧ୍ ବହଉନଗା କଗାହ ିଁକ ି
ସଦଗା ସ�୍ବଗାଧିକ ନଜିର ସକୁରକ୍ଷଗା ପ୍ରତ ି �ତ୍ନ�ଗାନ ବହ�ଗାକକୁ ବନଇ 
ସମବତେ ଶପଥ ପଗାଠ କରଥିିବଲ। ଏହଗା ସହତି େପିଏିନଓଡଏିଲ୍ , 
ଜଗାମଦଗା ଅଗ୍ଶିମ �ଭଗାଗର ସହବ�ଗାଗବର ଜଗାମଦଗା ସରକଗାରୀ 
ଉଚ୍ଚ �ଦିଧ୍ଗାଳୟ ଠଗାବର ଅଗ୍ରିକୁ  ସକୁରକ୍ଷଗା ସବଚତନତଗା ଏ�ଂ ଏହଗାକକୁ 
ବନଇ ମକ୍ ଡ୍ଲି୍  କରଗା�ଗାଇଥିଲଗା। ଏଥିବର ଜଗାମଦଗା ଅଗ୍ଶିମ 
�ଭିଗାଗର ଆବଗ୍ୟ ବପ୍ରଗାମଗାନନ୍ଦ ନଗାୟକ, ରଞ୍ଜନ କକୁମଗାର ନଗାୟକ, 
ହରଶି୍ଚନ୍ଦ୍ର ରଗାଉତ, ଅନରିକୁ ର୍ ନଗାଏକ, ନବରନ୍ଦ୍ର କକୁମଗାର ଦଗାସ ଆଦ ି
ମକ୍ ଡ୍ଲି୍  କରଥିିବଲ। େପିଏିନଓଡଲି୍ ର କଗା�୍ବଧ୍ନ�ି୍ବଗାହୀ �ନ୍ତୀ ଚନି୍ମୟ 
ବ�ବହରଗା, ରଗାଇରଙ୍ପକୁର �ଦିକୁ ଧ୍ତ୍  ଏସ୍ ଡଓି ଚରିଞ୍ଜତି ସଗାହକୁ, ନମି୍ବଳ 
ବ�ବହରଗା, ଜଗାମଦଗା �୍ଲକ ଲଗାଇନମଧ୍ଗାନ୍  ସକୁରଜତି ବ�ବହରଗା, 
ମଗାନସଂି ବସଗାବରନ, ରଗାଜକବିଶଗାର, ସମତେ ଲଗାଇନମଧ୍ଗାନ, 
�ଏି କମ୍ବଚଗାରୀ, ଜଗାମଦଗା ସରକଗାରୀ ଉଚ୍ଚ �ଦିଧ୍ଗାଳୟର ସମତେ 
ଶକି୍ଷକଶକି୍ଷୟତି୍ୀ ଏ�ଂ ଛଗାତ୍ଛଗାତ୍ୀ ଉପସ୍ଥତି ଥିବଲ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରବବିାର 
୧୧ ଡରିସମ୍ବର ୨୦୨୨ ୧୩
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ଯଶ�ିରୁ, ୧୦ଗା୧୨ (ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଗାର 
�ଶପିକୁର �୍ଲକବର ମହଗାତ୍ମଗାଗଗାନ୍ୀ ନଶି୍ଚତି କମ୍ବ 
ନ�ି କୁକ୍ତ ି ବ�ଗାଜନଗା (ମନବରଗଗା)ବର ଶମିଳିପିଗାଳ 
�ନଗାଞ୍ଳବର ଥି�ଗା ଅତେକକୁଅଁର, �ବରହପିଗାଣ,ି 
ଗକୁଡକୁ ଗକୁଡ଼ଆି, ଧଳଗା�ଣ,ି ବପଗାଡ଼ଗାଗଡ଼ ପଞ୍ଗାୟତବର 
ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କଗାମବର �ଧ୍ଗାପକ ଅନୟିମତିତଗା 
ବହଗାଇଥିଲଗା। �ଗାରପିଦଗାସ୍ଥତି ଭଜିଲିଗାନ୍ସ ପକ୍ଷରକୁ  ଏ 
ବନଇ �୍ଲକ କଗା�୍ବଧ୍ଗାଳୟବର କଗାଗଜପତ୍ ତନଖି 
କରଗା��ିଗା ସହତି ଧଳଗା�ଣ ି ଓ �ବରହପିଗାଣ ି
ଗ୍ଗାମପଞ୍ଗାୟତର �ଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କଗା�୍ବଧ୍କଗାରତିଗାକକୁ  
ବନଇ ଅନକୁ ଧ୍ଗାନ ମଧ୍ କରଗା�ଗାଇଥିଲଗା। ଭଜିଲିଗାନ୍ସ 
ବକ୍ଷତ୍ ପରଦିଶ୍ବନ କର ି�ନିଗା କଗାମବର ସରପଞ୍, 
ପଞ୍ଗାୟତ ନ�ି୍ବଗାହୀ ଅଧିକଗାରୀ, କନଷି୍ �ନ୍ତୀ, 
ଏପଓି, ଗ୍ଗାମବରଗାଜଗଗାର ବସ�କ, ସହକଗାରୀ 
�ନ୍ତୀ ବ�ଆଇନ ଭଗାବ� ସରକଗାରୀ ଅଥ୍ବ 
ବତଗାଷରପଗାତ କରଥିି�ଗା ଜଣଗାପଡ଼ଥିିଲଗା। 
ଧଳଗା�ଣ ି ପଞ୍ଗାୟତର କଗାଳକିଗାପ୍ରସଗାଦବର 

ପ୍ରଧଗାନସଗାହରିକୁ  �ଦିଧ୍ଗାଳୟ ନଳକୂପ ପ�୍ବଧ୍ନ୍ 
ଶ୍ରମକି ମଜକୁ ରୀ ଓ ବମବେରଆିଲ �ଗା�ଦକକୁ  ୭ 
ଲକ୍ଷ ୯ ହଜଗାର ୩୭୧ େଙ୍କଗା , ଠଗାକକୁରବଗଗାଡଗା 
ଖଡ଼ଆି ମଗାଙ୍କଡ଼ଆି ରଗାତେଗାରକୁ  ସକୁନଗାରଗାମ ଘର 
ପ�୍ବଧ୍ନ୍ ଆବଦୌ କଗାମ ନବହଗାଇ ୮ ଲକ୍ଷ େଙ୍କଗା, 
କଗାଳକିଗାପ୍ରସଗାଦ ପଚିକୁ  ରଗାତେଗାରକୁ  ମଗାନସଂି ଘର 
ପ�୍ବଧ୍ନ୍ ରଗାତେଗା ନମି୍ବଗାଣବର ୫ ଲକ୍ଷ ୬୧ ହଜଗାର 
୪୩୫ େଙ୍କଗା, ଓଲକକୁଦର ମଳୂଗା�ନ୍ ବଚକ୍  ଡଧ୍ଗାମ୍  
ମରଗାମତ ି�ଗା�ଦକକୁ  ୬ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜଗାର ୩୪୪ 
େଙ୍କଗା, ସକୁଅଗାଁପଗାଳ ଗ୍ଗାମର ଚକୁ ଡ଼ଆିଣ ି ନଗାଳର 
ବଚକ୍  ଡଧ୍ଗାମ୍  ନମି୍ବଗାଣ �ଗା�ଦକକୁ  ୮ ଲକ୍ଷ େଙ୍କଗା 
�ନିଗାମଗାପବର ଦଆି�ଗାଇଥିଲଗା। 

ବସହପିର ି �ବରହପିଗାଣ ି ପଞ୍ଗାୟତର 
�ନ୍ଦରିଗାବପଗାଷ ି ଅଙ୍ନ�ଗାଡ଼ ି ନକିେବର ଥି�ଗା 
ନଗାଳବର ସସି ି ବଡ୍ନ ନମି୍ବଗାଣବର ୫ ଲକ୍ଷ ୫୫ 
ହଜଗାର ୯୫୬ େଙ୍କଗା,ମ କୁକ୍ତଗାପକୁର ବଚକ୍  ଡଧ୍ଗାମ୍  
ନମି୍ବଗାଣବର ୫ ଲକ୍ଷ ୩୩ ହଜଗାର ୭୫୪ େଙ୍କଗା, 

ରଗାଉତଳଗା ବଚକ୍  ଡଧ୍ଗାମ୍  ତଆିରବିର ୫ ଲକ୍ଷ 
୨୧୬ େଙ୍କଗା,�ଗାରସଆି ଗ୍ଗାମର ମଗାହରିଗାକଚ୍ଚଗା 
ବଚକ୍  ଡଧ୍ଗାମ୍  ନମି୍ବଗାଣବର ୪ ଲକ୍ଷ ୯୨ ହଜଗାର 
୬୯୨ େଙ୍କଗା, ନୂଣଆିବଗଗାଡ଼ଗାରକୁ  ଗଗାଈଡକୁ �ଗା 
ବପଗାଲ ନମି୍ବଗାଣବର ବହଗାମ୍  ପଗାଇପ �ଗା�ଦକକୁ 
୧ ଲକ୍ଷ ୯୬ ହଜଗାର ୪ଶହ େଙ୍କଗା, ବକଗାଲ୍ ହଗା 
ଗ୍ଗାମର ଅଙ୍ନ�ଗାଡ଼ରିକୁ  �ଦ୍ଗାସଗାହ ି ରଗାତେଗା ନମି୍ବଗାଣ 
କଗାମବର ୨୫ େ ି ବହଗାମ୍  ପଗାଇପ ଲଗାଗଥିି�ଗା 
ଦଶ୍ବଗାଇ ୧ ଲକ୍ଷ ୯୬ ହଜଗାର ୪ଶହ େଙ୍କଗା 
ହଡପ ବହଗାଇଥିଲଗା। ଅତେକକୁଅଁର ପଞ୍ଗାୟତର 
�ଲରଗାମପକୁରରକୁ  କକୁଦଗାଘକୁେକୁ  ରଗାତେଗାବର କଲଭେ୍ବ ଓ 
ପଗାବଚରୀ ତଆିର ି�ଗା�ଦକକୁ  ୫ ଲକ୍ଷ ୭୯ ହଜଗାର 
୪୨୨ େଙ୍କଗା, ମକଗା�ଗାଡରିକୁ  ବଗଗାପୀନଗାଥପକୁର 
ରଗାତେଗାବର ବମଗାରମ୍  �ଛିଗାଇ�ଗାକକୁ  ୮ ଲକ୍ଷ େଙ୍କଗା, 
ମକଗା�ଗାଡରିକୁ  କକୁକକୁରଭକୁ କଗା ରଗାତେଗା ନମି୍ବଗାଣକକୁ  ୭ 
ଲକ୍ଷ ୪୮୯ େଙ୍କଗା, କକୁକକୁରଭକୁ କଗାରକୁ  ବ�ଣୀପକୁର 
ରଗାତେଗାବର କଲଭେ୍ବ ଓ ବମଗାରମ୍  �ଛିଗାଇ�ଗା 

�ଗା�ଦକକୁ  ୭ ଲକ୍ଷ ୮୬୭୩ େଙ୍କଗା ସହତି ଆହକୁର ି
�ହକୁ  କଗାମ ନ କର ି େଙ୍କଗା ବଭଣ୍ରଙ୍କ ମଗାଧ୍ମବର 

ଆତ୍ମସଗାତ କରଗା�ଗାଇଥିଲଗା। ଏସ�କୁ  ଦକୁ ନ୍ବୀତକିକୁ  
ବନଇ ଜଲି୍ଗାପଗାଳଙ୍କ ନବିଦ୍୍ବଶ କ୍ରବମ ତତ୍ଗାଳୀନ 
�ଡ଼ିଓି �ଶପିକୁର ଥଗାନଗାବର ସମ୍ପୃକ୍ତ ୨୫ ଜଣଙ୍କ 
ନଗାମବର ଏତଲଗା ବଦଇଥିବଲ। ପବର କଛି ି
ସରପଞ୍, ପଇିଓ ବଜଲ୍  ମଧ୍ �ଗାଇଥିବଲ। ଆଉ 
କଛି ିକବରଗାନଗା ପଗାଇଁ ଆଗକୁଆ ଜଗାମନି ଆଣଥିିବଲ। 

ପର�ର୍ତ୍ବୀ ସମୟବର ଏହ ିଦକୁ ନ୍ବୀତବିର ଲପି୍ତ 
�ଧ୍କ୍ତଙି୍କକୁ  ଇଡ ି ସମନ କର ି ବଜରଗା କରଥିି�ଗା 
ଜଣଗାପଡ଼ଥିିଲଗା। କଛି ିକମ୍ବଚଗାରୀ ପକୁଣ ିନଲିମ୍ନ 
ବହଗାଇ ପକୁଣ ି ଚଗାକରିବିର ବ�ଗାଗବଦଇଛନ୍;ି 
ମଗାତ୍ ଏଭଳ ି ମହଗାଦକୁ ନ୍ବୀତ ି ପଗାଇଁ ବ�ଉଁମଗାବନ 
ଦଗାୟୀ ତଗାଙ୍କ ପ୍ରତ ି ବକୌଣସ ି ଆଖିଦୃଶଆି 
ପଦବକ୍ଷପ ନ ନଆି��ିଗା ଜନସଗାଧଗାରଣବର 
ପ୍ରଶ୍ନ�ଗାଚୀ ସୃଷ୍ ି କରଛି।ି ଏହ ି ମହଗାଦକୁ ନ୍ବୀତରି 
ଫଗାଇ ଇଡଙି୍କ ନଗାଲ ି ଫଗାଇଲ୍  ତବଳ ଚଗାପ ି
ବହଗାଇରହ�ି�ି ନଗା କଗା�୍ବଧ୍ଗାନକୁ ଷ୍ଗାନ ବହ� ତଗାହଗା 
ଆଗଗାମୀ ଦନିବର ଜଣଗାପଡ଼�ି। 

ଇଡଙି୍ ଫାଇଲ୍  ତରଳ ‘ମନରରଗା’ର ମହାଦକୁ ନ୍ଯନୀତ ି
୫ ରକାଟରିକୁ  ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଯ ଟଙ୍ା ଜାଲଆିତ ିବଲି୍ କର ିଆତ୍ମସାତ୍  ଘଟଣା

କୁଆମରଗା,୧୦ଗା୧୨(ସମସି): ବଗଗାପ�ନ୍କୁ 
ନଗର �୍ଲକ ପଶକୁଦଗା ପଞ୍ଗାୟତ ମହକୁଲଆି �ନ୍ 
ପ୍ରଶଗାସନର ଅଣବଦଖଗା ବ�ଗାଗକୁଁ ନଜିର ପରଚିୟ 
ହରଗାଇଲଗାଣ।ି ୬୦/୭୦ �ଷ୍ବ ତଳକୁ  ବଖଗାଳଗା 
�ଗାଇଥି�ଗା ଏହ ି �ନ୍ର ପରସିୀମଗା ପଗାଖଗାପଗାଖି 
୨/୩ ଏକର ବହଗାଇଥି�ଗାବ�ବଳ ଗଭୀର ୧୦ 
ଫକୁେରକୁ  ଊର୍ଦ୍୍ବ ଥିଲଗା। ପଞ୍ଗାୟତର ଏହଗା ସ�କୁ ଠଗାରକୁ  
�ୃହତ �ନ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ିକରଥିିଲଗା। 
ମଗାତ୍ ପ୍ରଶଗାସନର ଉବପକ୍ଷଗା ଏ�ଂ ପଞ୍ଗାୟତର 
ଅ�ବହଳଗା ବ�ଗାଗକୁଁ ଧିବର ଧିବର ବପଗାତ ି
ବହଗାଇଗଲଗାଣ।ି ପ୍ରଗାୟ ୩୦ �ଷ୍ବ ବହ� ଉକ୍ତ 
�ନ୍ର ପକୁନରକୁ ର୍ଗାର ବହଗାଇ ନ ଥି�ଗା ଅଞ୍ଳ�ଗାସୀ 
କହଛିନ୍।ି �ନ୍ର ସଂରକ୍ଷତି ଜଳ କମ�ିଗା ସହ 

�ଭିନି୍ନ ଦଳ ଓ ଅନଗା�ନଗା ତରୁଣଭର୍ତ ି ବହଗାଇ 
ପଡ଼ଲିଗାଣ।ି ସ୍ଥଗାନୀୟ ଦକୁ ଇ ତନି ି ଖଣ୍ ଗ୍ଗାମର 
ବଲଗାକ ଏହ ି �ନ୍ର ଗଗାବଧଗାଇ�ଗା ସହ ମଗାଛ 

ଚଗାଷ କରଥିଗାନ୍।ି ପକୁଣ ିଏହ ି�ନ୍ ପ୍ରତ ି�ଷ୍ବ ମଗାଛ 
ଚଗାଷ ପଗାଇଁ ପଞ୍ଗାୟତ ପକ୍ଷରକୁ  ନଲିଗାମ ବହଉଛ।ି 
�ନ୍ ବପଗାତ ିବହ�ଗା ବ�ଗାଗକୁଁ ମଗାଛ ଚଗାଷର ଆଉ 

ଲଗାଭ ମଳିକୁ  ନ ଥି�ଗାରକୁ  ଚଗାଷୀ ନଲିଗାମ ବନ�ଗାକକୁ 
ଆଗ୍ହ ପ୍ରକଗାଶ କରକୁ ନଗାହଗାଁନ୍।ି ଉକ୍ତ �ନ୍ ତବଳ 
ଚଗାର ି ବହକ୍ଟର ଚଗାଷ ଜମ ି ରହଛି।ି ଦକୁ ଇ �ଷ୍ବ 
ତବଳ ଗ୍ଗାମ ଚଗାଷ ଜମକିକୁ  ପଗାଣ ି ମଗାଡ�ିଗା ପଗାଇଁ 
ମଗାଇନର ଇରବିଗସନ ପକ୍ଷରକୁ  ବଡ୍ନ ଓ �ନ୍ର 
ସକୁରକ୍ଷଗା ନମିବନ୍ ପଥର ପଧ୍ଗାକଂି କରଗା�ଗାଇଛ।ି 
ମଗାତ୍ ପକୁନରକୁ ର୍ଗାର ନ ବହ�ଗା ବ�ଗାଗକୁଁ ପ�ୂ୍ବ 
ଅବପକ୍ଷଗା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ �ବଥଷ୍ ହ୍ଗାସପଗାଇଛ।ି 
ବତବ� ଅଧିକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବହଗାଇପଗାରବିଲ 
ଚଗାଷୀ ମରକୁ ଡ଼ ି ସମୟବର ଉପକୃତ ବହ�ଗା 
ସହ ର� ି ଋତକୁ ବର ଚଗାଷ ବହଗାଇପଗାରନ୍ଗା। 
ବତବ� ପକୁନରକୁ ର୍ଗାର ବହବଲ ଉଭୟ କୃଷକ 
ଓ ମଗାଛ ଚଗାଷୀ ଉପକୃତ ବହ�ଗା ସହ ଶ୍ରମକି 

ମଧ୍ ନ�ିକୁକ୍ତ ି ବହଗାଇପଗାରବନ୍। ବତବ� �ନ୍ର 
ପକୁନରକୁ ର୍ଗାର ନବହ�ଗା ବ�ଗାଗକୁଁ ଅଞ୍ଳ�ଗାସୀଙ୍କ 
ପଗାଇଁ ଏହଗା ଅସବନ୍ଗାଷର କଗାରଣ ବହଗାଇଛ।ି 
ଏ ବନଇ ଜଲି୍ଗା ପରଷିଦ ସଦସଧ୍ ଊମ୍ତିଳଗା 
ବଲଙ୍କଗାଙ୍କକୁ  ବ�ଗାଗଗାବ�ଗାଗ କରଗା�ଗାଇଥିଲଗା। 
ବତବ� ତଗାଙ୍କ ପଗାଣ୍ରିକୁ  ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଗାଇଁ ଉକ୍ତ 
ପଞ୍ଗାୟତ ନମିବନ୍ ୨ଲକ୍ଷ େଙ୍କଗା ଅନକୁ ଦଗାନ 
�ଧ୍�ସ୍ଥଗା ବହଗାଇଛ।ି ପର�ର୍ତ୍ବୀ ପ�୍ବଧ୍ଗାୟବର 
�ନ୍ର ପକୁନରକୁ ର୍ଗାର ପଗାଇଁ ଅଥ୍ବ ମଞ୍ଜକୁର କର�ିଗାକକୁ 
ବଚଷ୍ଗା କରବି� ବ�ଗାଲ ି କହଛିନ୍।ି ବତବ� 
ତଗାଙ୍କ ଅଧୀନବର ଥି�ଗା ୭େ ି ପଞ୍ଗାୟତ ପଗାଇଁ 
ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିବନ୍ ବମଗାେ ୨୨ଲକ୍ଷ େଙ୍କଗା 
ଅନକୁ ଦଗାନ ଦଆି��ି ବ�ଗାଲ ିକହଛିନ୍।ି

ପ୍ରଶାସନର ଉରପକ୍ା; ଅସ୍ତି୍ୱ ହରାଇଲାଣ ିମହକୁଲଆି ବନ୍ଧ

ଯଶ�ିରୁ,୧୦ଗା୧୨(ସମସି ): �ଶପିକୁର 
�୍ଲକ �ଇିଓ ଅଫିସ ପକ୍ଷରକୁ  ପଞ୍ମ ଓ 
ତୃତୀୟ ବଶ୍ରଣୀ �ୃର୍ତ ି ପରୀକ୍ଷଗା ଫଳ 
ପ୍ରକଗାଶ ପଗାଇଛ।ି ଉଭୟ ବଶ୍ରଣୀ 
ପଗାଇ ଁ ୧୪ ଜଣ ବଲଖଗାଏ ଁ �ୃର୍ତ ି
ପଗାଇ�ଗା ପଗାଇ ଁ ବ�ଗାଗଧ୍ �ବି�ଚତି 
ବହଗାଇଛନ୍।ି ପଞ୍ମ ବଶ୍ରଣୀ ବମଧଗା 
�ୃର୍ତ ି ପଗାଇ ଁ �ଆିରେ ି ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର 
ମହଗାପଗାତ୍ଙ୍କ ପଦ୍ମପକୁର ସ୍କୁଲର ଛଗାତ୍ୀ 
ଅଲଭିଗା ମହଗାପଗାତ୍ �୍ଲକବର ପ୍ରଥମ 
ସ୍ଥଗାନ ଅଧିକଗାର କରଛିନ୍।ି ବସହପିର ି
�କଳଗା ଶଶିକୁ ମନ୍ଦରିର ଜଗାହ୍ନ�ୀ ନଗାଏକ, 
�ଶପିକୁର ଶଶିକୁ ମନ୍ଦରିର ଶକୁଭମ ରଞ୍ଜନ 
ନଗାଏକ, ହଗାତୀମକୁଣ୍ ି ସ୍କୁଲର ସକୁକନଧ୍ଗା 
ମହଗାନ୍, �ଗାରଆି ସ୍କୁଲର ଶକୁଭମ 
ମହଗାନ୍, ଅଙ୍ଗାରପଦଗା ଆ�ଗାସକି ଉଚ୍ଚ 
�ଦିଧ୍ଗାଳୟର ଅଂଶକୁରଗାଣୀ ବସଗାବରନ 
ଓ �ଉିରଁଆି ସ୍କୁଲର �ନତିଗା ମହଗାନ୍ଙ୍କ 
ନଗା ଁ ବଘଗାଷତି ବହଗାଇଛ।ି ଦଗାରଦି୍ଧ୍-

ବମଧଗା ପଗାଇ ଁ ସଗାନଜକୁଣବପଗାଷ ି ସ୍କୁଲର 
ନବି�ଦତିଗା ମହଗାନ୍, ବନ�ଦଗା ସ୍କୁଲର 
ପ୍ରୀତବିରଖଗା ମହଗାନ୍, �ନ୍ଦରିଗାବପଗାଷ ି
ସ୍କୁଲର ମଲିନ ମହଗାନ୍, ପଦ୍ମପକୁର ସ୍କୁଲର 
ଅସ୍ତି ନଗାଏକ, �ଗାେପଣ୍କୁଗଣ୍ ି ସ୍କୁଲର 
ମଗାନସ ମହଗାନ୍, ବଧଗା�ଗାଡ଼ହିଗା ସ୍କୁଲର 
�ଶିଗାଲ ପଗାତ୍ ଓ �ଡ଼�ଲି ସ୍କୁଲର 

ମବହଶ ନଗାଏକ ବ�ଗାଗଧ୍ �ବି�ଚତି 
ବହଗାଇଛନ୍।ି ବସହପିର ି ତୃତୀୟ ବଶ୍ରଣୀ 
ବମଧଗା �ୃର୍ତ ି ପଗାଇ ଁ �ଶପିକୁର ଶଶିକୁ 
ମନ୍ଦରିର ସ୍ତୃ ିସଞ୍ତିଗା ମହଗାନ୍ ଓ ରତିକିଗା 
କଗାଶଧ୍ପ, ଡଉିରଁଆି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଗାଥମକି 
�ଦିଧ୍ଗାଳୟର ଜସ୍ତିଗା ମହଗାନ୍, ସଗାନନଈ 
ସ୍କୁଲର ଆନନ୍ଦ ମହଗାନ୍ ଓ ପକୁଷ୍ଗାଞ୍ଜଳ ି
ମହଗାନ୍, ରଗାମସଗାହ ି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର 
ସତଧ୍ପ୍ରକଗାଶ ପଗାତ୍, ବନ�ଦଗା ସ୍କୁଲର 
ଗୀତକିଗା ପଗାତ୍ ଓ ଦଗାରଦି୍ଧ୍-ବମଧଗା �ୃର୍ତ ି
ପଗାଇ ଁ ବନ�ଦଗା ସ୍କୁଲର ଗୀତଗାଞ୍ଜଳୀ 
ମହଗାନ୍, ବଧଗା�ଗାଡ଼ହିଗା ସ୍କୁଲର 
ବଦ�ରଗାଜ ବଦହକୁରୀ, ସକୁନଗାବପଗାଷ ି
ସ୍କୁଲର ଶକୁଭମ ମହଗାନ୍, ସକୁନଗାମକୁହ ିଁ 
ସ୍କୁଲର ବହମନ୍ ନଗାଏକ, �ଶପିକୁର ୟକୁପ ି
ସ୍କୁଲ୍ ର ସଗାହଲି ବହଗାବସନ, �ଡ଼ପଗାହଗାଡ଼ 
ଧକୁଳଆି ସ୍କୁଲର ବଦ�ସ୍ତିଗା ନଗାଏକ, 
ଜଗାମକୁବକଶ୍ୱର ସ୍କୁଲର ଅପରଗାଜତିଗା ଦଗାସ 
କୃତକଗା�୍ବଧ୍ ବହଗାଇଛନ୍।ି

କରଞ୍ଆି,୧୦ଗା୧୨(ସମସି): କରଞ୍ଜଆି 
ଉଚ୍ଚ �ଦିଧ୍ଗାଳୟ ପକୁରଗାତନ ଛଗାତ୍ମଗାନଙ୍କ 
ଦ୍ଗାରଗା ଛଗାତ୍ଛଗାତ୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ବର କକୁଇଜ 
ପ୍ରତବି�ଗାଗତିଗା ଅନକୁ ଷ୍ତି ବହ�ଗା ସହତି 
ବଖଳ ଉପକରଣ �ଣ୍ଟନ କରଗା�ଗାଇଥିଲଗା। 
�ଦିଧ୍ଗାଳୟର ୧୯୯୭ �ଧ୍ଗାଚର ବରୌପଧ୍ 
ଜୟନ୍ୀ ଅ�ସରବର ଆଜ ି ସନ୍ଧ୍ଗାବର 
ପକୁରଗାତନ ଛଗାତ୍ ଶଗାନ୍ସି୍ୱରୂପ ଷଡଙ୍ୀଙ୍କ 
ଅଧ୍କ୍ଷତଗାବର ଅନକୁ ଷ୍ତି ବରୌପଧ୍ 
ଜୟନ୍ୀ ସମଗାବରଗାହବର ଅତଥିିଭଗାବ� 
ଅ�ସରପ୍ରଗାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଫକୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର 
�ଗାରକି, ରୂପନଗାରଗାୟଣ ମହଗାନ୍, ର�ୀନ୍ଦ୍ର 
ନଗାଥ ମହଗାନ୍ ଓ �ର୍ତ୍ବମଗାନର ପ୍ରଧଗାନ 
ଶକି୍ଷତ୍ୀ ପକୁଷ୍ଲତଗା ଦବଳଇ ବ�ଗାଗବଦଇ 
ପକୁରଗାତନ ଛଗାତ୍ଙ୍କ କଗା�୍ବଧ୍କ୍ରମକକୁ ପ୍ରଶଂଶଗା 
କର�ିଗା ସହତି କୃତୀ ପ୍ରତବି�ଗାଗୀଙ୍କକୁ  
ପକୁରସ୍ତୃ କରଥିିବଲ। ପ୍ରଥବମ ପକୁରଗାତନ 
ଛଗାତ୍ମଗାବନ ଅତଥିିମଗାନଙ୍କକୁ  ପକୁଷ୍ ଗକୁଚ୍ଛ 

ବଦଇ ସମର୍୍୍ତିତ କରଥିିବଲ। ପବର 
ପରସ୍ପର ମଧ୍ବର ପରଚିୟ ଆଦଗାନ 
ପ୍ରଦଗାନ ବହଗାଇଥିଲଗା। �ଦିଧ୍ଗାଳୟ ବଶ୍ରଣୀ 
ଗହୃବର କଗାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟଗା ପ୍ରଦଗାନ କର�ିଗା 
ସହତି ଛଗାତ୍ୀମଗାନଙ୍କ ନମିବନ୍ ଭଲ�ିଲ 
ଓ ଫକୁେ�ଲ ପ୍ରଦଗାନ କରଥିିବଲ। 
କଗା�୍ବଧ୍କ୍ରମକକୁ ୧୯୯୭ �ଧ୍ଗାଚର 

ଅଂଶକୁମଗାନ ସଗାହକୁ, କଗାର୍ତ୍ତିକ ବଜନଗା, ଅଜୟ 
ଘଣ୍ଟଆିଲ,ି ଦୀପକ ପଗାତ୍, ସଞ୍ଜୟ ମହଗାନ୍, 
ର�ୀନ୍ଦ୍ର ମଗାରଗାଣ୍,ି ପ୍ରଦୀପ ସଗାହଗା, ସତଧ୍ବ୍ରତ 
ମହଗାନ୍,ି ଅଭବିଷକ ଅଗ୍ୱଗାଲ, ଘଣଶଧ୍ଗାମ 
ଦଗାସ, ବଜଧ୍ଗାତମି୍ବୟୀ ସଗାମନ୍ରଗାୟ, ଆଶୀଷ 
ରଗାୟ ପ୍ରମକୁଖ ପରଚିଗାଳନଗା କରଥିିବଲ। 
ନଲିକୁ  ସମତେଙ୍କକୁ  ଧନଧ୍�ଗାଦ ବଦଇଥିବଲ।

କକୁଇଜ ପ୍ରତରିଯାଗତିା ଓ ରେଳ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନରମଧା ବୃତ୍ ିପରନୀକ୍ାରର ଅଲଭିା ବ୍ଲକ୍ ରର ପ୍ରଥମ

କପ୍�ିଦଗା,୧୦ଗା୧୨(ସମସି): କପ୍ତପିଦଗା 
�୍ଲକ �ଏିଲଓ କଗା�୍ବଧ୍ଗାଳୟ ପରସିରବର 
ଆଇେଡିଏି ଓ ମଶିନଶକ୍ତ ି ସହଭଗାଗତିଗାବର 
ମତ୍ଧ୍ଚଗାଷ ବପ୍ରଗାତ୍ଗାହନ ପଗାଇଁ �ଭିନି୍ନ 
ସଗାମଗ୍ୀର �ତିରଣ କଗା�୍ବଧ୍କ୍ରମ ଅନକୁ ଷ୍ତି 
ବହଗାଇ�ଗାଇଛ।ି ଏହ ି କଗା�୍ବଧ୍କ୍ରମ 
ଜୀ�ନଜୀ�କିଗା କଗା�୍ବଧ୍କ୍ରମର ଅଂଶ�ବିଶଷ। 
ଉକ୍ତ କଗା�୍ବଧ୍କ୍ରମବର ମଶିନଶକ୍ତରି 
ସହଭଗାଗୀତଗାବର ୭େ ି ସ୍ୱୟଂସହଗାୟକ 
ବଗଗାଷ୍ୀଙ୍କର ସଦସଧ୍ଗାମଗାନଙ୍କକୁ  ମଗାଛଚଗାଷ ପଗାଇଁ 
ସହଗାୟତଗା ଦଆି�ଗାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ୭େ ି ଗରୁପକକୁ 
�୍ଲକତେରୀୟ ଚୟନ କମେି ିମଗାଧ୍ମବର ଚୟନ 
କରଗା�ଗାଇଥିଲଗା। ଆଇେଡିଏି କପ୍ତପିଦଗାର 
ମଶିନଜୀ�କିଗା ମଗାଧ୍ମବର ବପଡ଼ଗାଗଡ଼ ି
ପଞ୍ଗାୟତରକୁ  ୩େ ି (ଶ�ିଶକ୍ତ,ି ଭୀବମଶ୍ୱରୀ 
ଓ ସରସ୍ୱତୀ) ଓ ଚକ୍ରଧରପକୁର ପଞ୍ଗାୟତର 

ମଗାରଂ�କୁ ରକୁ  ସୟଂ ସହଗାୟକ ବଗଗାଷ୍ୀକକୁ 
ମଗାଛଜଗାଅଁଳ, ମତ୍ଧ୍ଦଗାନଗା,ଜ�ିସଗାର, ଜଗାଲ 
ଓ ଚୂନ ଇତଧ୍ଗାଦ ି ଦ୍�ଧ୍ମଗାନ �ତିରଣ 
କରଗା�ଗାଇଛ।ି ଏହ ି �ଣ୍ଟନ କଗା�୍ବଧ୍କ୍ରମବର 
ଆଇେଡିଏି କପ୍ତପିଦଗାର ମଶିନ ଜୀ�କିଗା 
ପକ୍ଷରକୁ  �ଷିୟ�ତେକୁ �ବିଶଷଜ୍ଞ ତଗାପସ 
ପଗାଣଗି୍ଗାହୀ, ଉବଦଧ୍ଗାଗ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକଗାରୀ 
ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସଗାହକୁ, ସହକଗାରୀ ମତ୍ ଅଧିକଗାରୀ 
�ବିନଗାଦ କକୁମଗାର ମଲ୍କି, ମଶିନଶକ୍ତରି 
�ଏିଲଇ ଅନକୁ ପମଗା ପଟ୍ଟନଗାୟକ, �ପିସି ି
କମଳଗାକଗାନ୍ ସଗାଙ୍କୁ ଆ ଓ ସ୍ୱୟଂସହଗାୟକ 
ବଗଗାଷ୍ୀର ସଦସଧ୍ମଗାବନ ଉପସ୍ଥତି ଥିବଲ। 
ଏହ ି କଗା�୍ବଧ୍କ୍ରମବର ସଦସଧ୍ଗାମଗାନଙ୍କକୁ  କପିର ି
ଅଧିକ ଉତ୍ଗାଦନ ବହ�ଗା ସହ ଆତ୍ମନଭି୍ବର 
ବହଗାଇପଗାରବି� ବସ ବନଇ ତଗାଲମି ପ୍ରଦଗାନ 
କରଗା�ଗାଇଥିଲଗା।

ଆତ୍ମନଭି୍ଯର ରହବା ପାଇଁ 
ମହଳିାଙ୍କୁ  ତାଲମି

କୁଆମରଗା,୧୦ଗା୧୨(ସମସି): ବଗଗାପ�ନ୍କୁନଗର 
�୍ଲକ କକୁଆମରଗା ସଗାରସ୍ୱତ ସ୍ଗାତକ ମହଗା�ଦିଧ୍ଗାଳୟର 
�ଗାଷ୍ତିକ କ୍ରୀଡଗା ଉଦ୍ �ଗାପତି ବହଗାଇ�ଗାଇଛ।ି ଏହ ି
ଦକୁ ଇ ଦନିଆି ଏହ ି କ୍ରୀଡଗା ପ୍ରତବି�ଗାଗତିଗାକକୁ  କବଲଜ 
ଅଧ୍କ୍ଷ ସକୁ�ଳ ଦଗାସ ମଶଗାଲ ଜଗାଳ ି ଉଦଘଗାେନ 

କରଥିିବଲ। �ଗାଳକିଗା ଓ �ଗାଳକ �ଭିଗାଗର ୧୦େ ି
ବଖଳ ଅନକୁ ଷ୍ତି ବହଗାଇଥିଲଗା। ବଖଳ ଶକି୍ଷକ 
ନବରଗାର୍ତମ ଦଗାସଙ୍କ ତତ୍ତଗା�ଧଗାନବର ବଖଳ 
ପରଚିଗାଳନଗା ବହଗାଇଥିଲଗା। ଅଧ୍ଗାପକ ପ୍ରଦୀପ 
କକୁମଗାର ପଣ୍ଗା, ଛତଶି ଦଗାସ, ଅଶ୍ୱନୀ ପ୍ରଧଗାନ, ଅ�ନୀ 

କକୁମଗାର ମହଗାନ୍,ି ବଗଗାପନିଗାଥ ପଣ୍ଗା, �ବି�କଗାନନ୍ଦ 
ଗରି,ି �ଶି୍ୱନଗାଥ ବ�ବହରଗା, ରଗାଜକକୁମଗାର ବଘଗାଷ, 
ଅଧ୍ଗାପକିଗା ମତିଗାରଗାଣୀ ଦ୍ବି�ଦୀ, ନମତିଗା ପ୍ରଧଗାନ, 
ରଗାଜଲକ୍ଷୀ ବ�ବହରଗା, ରଶ୍ମତିଗା ମହଗାଣ୍ଣ୍ବଗା ପ୍ରମକୁଖ 
ସହବ�ଗାଗ କରଥିିବଲ। ପ୍ରତବି�ଗାଗତିଗାବର  
�ଗାଳକ �ଭିଗାଗର ବଶଷ �ଷ୍ବର ଛଗାତ୍ େକିଲ ସଂି, 
�ଗାଳକିଗା �ଭିଗାଗର ପ୍ରଥମ �ଷ୍ବର ଛଗାତ୍ୀ �କୁ ଧିନୀ 
ସଂି ଚଳତି �ଷ୍ବ ଚଗାମ୍ପଅିନ ବହଗାଇଛନ୍।ି ଉକ୍ତ 
କଗା�୍ବଧ୍କ୍ରମର ଉଦ�ଗାପନୀ ଦ�ିସବର ମକୁଖଧ୍ ଅତଥିି 
ଭଗାବ� ନଥ୍ବ ଓଡ଼ଶିଗା ଗପୃ ଓଫ୍  ଅନକୁ ଷ୍ଗାନ ନବିଦ୍୍ବଶକ 
ଡଃ ଗବଣଶ ପ୍ରହରଗାଜ, ମକୁଖଧ୍�କ୍ତଗା ପ୍ରଗାଧ୍।।ପକ 
ପ୍ରଭଗାତ ବସନଗାପତ ି ବ�ଗାଗ ବଦଇ ପ୍ରବଚଷ୍ଗା ଓ 
ସଂଘଷ୍ବ ଦ୍ଗାରଗା �କିଗାଶ ସମ୍ଭ� ବ�ଗାଲ ି ମତ�ଧ୍କ୍ତ 
କରଥିିବଲ। ଅଧ୍କ୍ଷ ସକୁ�ଳ ଦଗାସ ବ�ୈଠକବର 
ବପୌବରଗାହତିଧ୍ କରଥିିବଲ।

ସାରସ୍ୱତ ସ୍ାତକ ମହାବଦି୍ୟାଳୟର କ୍ନୀଡ଼ା ଉଦଯାପତି

ଶକୃୁଳ,ି ୧୦ଗା୧୨(ସମସି): ସ�୍ବଭଗାରତୀୟ �ରଷି୍ 
ନଗାଗରକି ସମ୍ଳିନୀ ମହୀଶରୂଠଗାବର ଅନକୁ ଷ୍ତି 
ବହଗାଇଥିଲଗା। କେକଠଗାବର ଅନକୁ ଷ୍ତି ରଗାଜଧ୍ତେରୀୟ 
ସମ୍ଳିନୀବର ଶକୁକୃଳ ି �୍ଲକରକୁ  ୩ ଜଣ �ରଷି୍ 
ନଗାଗରକି ସ�୍ବଭଗାରତୀୟ ସମ୍ଳିନୀ ପଗାଇଁ ଚୟନ 
ବହଗାଇଥିବଲ। ବସମଗାବନ ବହବଲ ପ୍ରସନ୍ନ କକୁମଗାର 
ପଣ୍ଗା, �ଶି୍ୱନଗାଥ ଦବଳଇ ଏ�ଂ ନବଗନ ଚନ୍ଦ୍ର ପଗାଲ। 
ଏହ ି ସମ୍ଳିନୀବର ମକୁଖଧ୍ତଃ �ରଷି୍ ନଗାଗରକିଙ୍କ 
ନରିଗାପର୍ତଗା, ଶକୁଳ୍କମକୁକ୍ତ ଚକିତି୍ଗା, ପରଚିୟପତ୍, 

ଆୟକୁଷ୍ମଗାନ ବ�ଗାଜନଗାବର ସଗାମଲି ଆଦ ି �ଷିୟବର 
ଆବଲଗାଚନଗା ବହଗାଇଥିଲଗା। ସମ୍ଳିନୀବର �ରଷି୍ 
ନଗାଗରକିମଗାନଙ୍କ ବରଳ�ଗାତ୍ଗା ସମୟବର ରହିଗାତ ି
ପ୍ରଦଗାନ ବନଇ ବ�ଉଁ ଦଗା� ି କରଗା�ଗାଇଛ ି ତଗାହଗା 
ସରକଗାର ତକୁ ରନ୍ ଗ୍ହଣ କର�ିଗା ଆ�ଶଧ୍କ। 
ସରକଗାର �ଚିଗାର କର ି ତକୁ ରନ୍ ପଦବକ୍ଷପ ବନବ� 
ବ�ଗାଲ ିବଘଗାଷଣଗା ମଧ୍ କରଛିନ୍।ି ଏଥିବନଇ ଶକୁକୃଳ ି
�ରଷି୍ ନଗାଗରକି ସଂଘ ପକ୍ଷରକୁ  ବକନ୍ଦ୍ର ସରକଗାରଙ୍କକୁ  
ଧନଧ୍�ଗାଦ ଅପ୍ବଣ କରଥିିବଲ।

ସବ୍ଯଭାରତନୀୟ ସମ୍ଳିନନୀରର ରଯାଗରଦରଲ ଶକୁକୃଳରି ୩ ବରଷି୍ଠ
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ପଣୁ ି ଥରେ ସପୁେଷ୍ଟାେ ଲଓିରେଲ ରେସଙି୍କ 
ଯଟାଦୁ କଟାେ କେଛି।ି ବଶି୍ୱକପ୍  କ୍ଟାର୍ଟେ ଫଟାଇେଟାଲରେ 

ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା ଶକୁ୍ରବଟାେ ଶକ୍ଶିଟାଳୀ ୟରୁେଟାପୀୟ ରଦଶ 
ରେଦେଲଟାଣ୍ଡସକୁ ସଟୁ୍  ଆଉଟ୍ ରେ ୪-୩ ର�ଟାଲ୍ ରେ  ପେଟାସ୍ତ କେ ି ରସେ ି

ଫଟାଇେଟାଲରେ ପ୍ରରବଶ କେଛି।ି ଏଥିସହ ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟାରେ ଖସୁେି ଛଟାୟଟା ରଖଳଯିଟାଇଛ।ି 
ଏରବ େଙ୍ଗଳବଟାେ ଆର୍୍ଟଣ୍େିଟା ରସେଫିଟାଇେଟାଲରେ ରକ୍ରଟାଏସଆିକୁ ରେରବି। ଏଥେ 
ସଫଳ ରହରଲ ଆ ୍୍ଟଣ୍େିଟା ତୃତୀୟଥେ ପଟାଇ ଁ ବଶି୍ୱକପ୍  ଚଟାମ୍ଅିେ ରହବଟାେ ର�ୌେବ 
ଅ ୍୍ଟେ କେବି। ଲୁରସଲ ଆଇକେକି୍  ଷ୍ଟାଡୟିେରେ ଅେୁଷ୍ତି ଏହ ିେ୍ଟାଚ୍ ରେ ୍ ବେଦସ୍ତ 
ରେଟାେଟାଞ୍ଚ ଓ ସଂଘର୍ଟ ରଦଖିବଟାକୁ େଳିଥିିଲଟା। ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା ପ୍ରଥରେ ଦୁଇର ିର�ଟାଲ ର୍ଟାେ 
ଅଗ୍ରଣୀ ରହଟାଇ ବ ି୍ ୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସେ ରହଟାଇଥିଲଟା। ରତରବ ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା ରଖଳଟାଳ ି
ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଖସୁ ିରବଶୀ ସେୟ ତଷି୍ ିେହ ିେଥିଲଟା। ରେଦେଲଟାଣ୍ଡସ ଦୁଇର ିର�ଟାଲ 
ପେରିଶଟାଧ କେଥିିଲଟା। ଫଳରେ ଅେୀେଟାଂସତି େହବିଟାେୁ େ୍ଟାଚ୍  ଅତେିକି୍ ସେୟକୁ 
ଯଟାଇଥିଲଟା। ଏଥିଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା ବଟା୍ ିେଟାେଥିିଲଟା। ଆର ୍୍ଟଣ୍େଟା ପଟାଇ ଁ୩୫ତେ େେିଟି୍ ରେ 
େଟାହୁଏଲ ରେଟାଲେିଟା ପ୍ରଥେ ର�ଟାଲ ରଦବଟା ପରେ ୭୩ତେ େେିରିରେ ରେସ ିରପେଟାଲ୍ ି
୍େଆିରେ ଦ୍ତିୀୟ ର�ଟାଲ ର୍ଟାେ କେଥିିରଲ। କନୁି୍ ରେଦେଲଟାଣ୍ଡଡ୍  ସ ତେଫେୁ ଉଟ୍  
ରେରଘଟାଷ୍୍ଟ ୮୩ ଓ ଇଞ୍େୁ ି ରଟାଇମ୍ େ ୧୧ତେ େେିଟି୍  ର�ଟାଲ ରଦଇ େ୍ଟାଚ୍ କୁ ୨-୨ 
ସେଟାେସ୍ତେକୁ ଆଣଥିିରଲ। ଏକ୍ସଟ୍ଟା ରଟାଇମ୍ ରେ େ୍ଟାଚ୍  ରଫୈସଲଟା େରହବଟା ଫଳରେ 

ରପେଟାଲ୍ ି ସଟୁ୍  ଆଉଟ୍ କୁ କଥଟା ଯଟାଇଥିଲଟା। ଏଥିରେ ରେସ ି େଧ୍ୟ ର�ଟାରଏି ର�ଟାଲ 
ର୍ଟାେ କେଥିିରଲ। ସଟୁ୍  ଆଉଟ୍ ରେ ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟାେ ଅେଜି୍ଞତଟା କଟାେରେ ଆସଥିିଲଟା। 
ଏଥିସହ ୩୫ ବର୍ଟୀୟ ରେସଙି୍କେ  ପ୍ରଥେ ବଶି୍ୱକପ୍  ରଟାଇରଲ ଆଶଟା ଉଜ୍ୀବତି େହଛି।ି 

ଏଥିସହ ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା ଚତୁଥ୍ଟଥେ ପଟାଇ ଁ କ୍ଟାର୍ଟେ ଫଟାଇେଟାଲ ପଯ୍୍ଟ ଟାୟ ଅତକି୍ରେ 
କେଛି।ି ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା ୧୯୮୬, ୧୯୯୦ ଓ ୨୦୧୪ରେ କ୍ଟାର୍ଟେ ପଯ୍୍ଟ ଟାୟ ଅତକି୍ରେ 
କେ ି ଫଟାଇେଟାଲରେ ପ୍ରରବଶ କେଥିିଲଟା। ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟାେ ବଶି୍ୱକପ ଇତହିଟାସ 
ରବଶ୍  ବଳଷି୍ େହଆିସଛି।ି ୧୯୭୮ ଓ ୧୯୮୬ରେ ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା ଚଟାମ୍ଅିେ 
ରହବଟାେ ର�ୌେବ ଅ ୍୍ଟେ କେଥିିଲଟା। ରସହପିେ ି ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା ୩ଥେ େେସ୍ଟଅପ 
ରହଟାଇଥିଲଟା। ୨୦୧୪ ସଂ୍େଣରେ ଆର୍୍ଟଣ୍େିଟା ଫଟାଇେଟାଲରେ ୧-୦ ର�ଟାଲରେ 
୍େ୍ଟଟାେୀଠଟାେୁ ପେଟାସ୍ତ ରହଟାଇ େେସ୍ଟଅପ୍ ରେ ସନୁ୍ଷ୍ ରହଟାଇଥିଲଟା। ରସରତରବରଳ 
ରେସ ି େେିଟାଶ ରହଟାଇଥିରଲ ଓ ଚଟାମ୍ଅିେ ରହବଟାେ ସରୁଯଟା� ଅଳ୍ପରକ ହଟାତଛଡ଼ଟା 
କେଥିିରଲ। ପବୂ୍ଟେୁ ୧୯୩୦ରେ ଅେୁଷ୍ତି ବଶି୍ୱକପ୍ େ ପ୍ରଥେ ସଂ୍େଣେ 
ଫଟାଇେଟାଲରେ ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା ୨-୪ ର�ଟାଲରେ ଉେୁ�ଏୁଠଟାେୁ ପେଟାସ୍ତ ରହଟାଇ 
େେସ୍ଟଅପ୍  ରହଟାଇଥିଲଟା। ରସହପିେ ି ୧୯୯୦ରେ େଧ୍ୟ ଆର୍୍ଟଣ୍େିଟା ଫଟାଇେଟାଲରେ 
ପଶ୍େି ୍େ୍ଟଟାେୀଠେୁ ୦-୧ ର�ଟାଲରେ ପେଟାସ୍ତ ରହଟାଇ େେସ୍ଟଅପ ରହଟାଇଥିଲଟା। 
ଏରବ ରଟାଇରଲଠଟାେୁ ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା ଦୁଇ ପଟାଦ ପଛରେ େହଛି।ି ଆଉ ଦୁଇର ି େ୍ଟାଚ୍  
ଅଥ୍ଟଟାତ ରସେ ି ଓ ଫଟାଇେଟାଲରେ ବ ି୍ ୟୀ ରହରଲ ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା ଚଟାମ୍ଅିେ ରହବ।

ବଶି୍ୱକପ୍ େୁ ବଟାଦ୍  ପଡ଼ବିଟା ପରେ ବ୍ଟା୍ଲିରେ ରଶଟାକେ ଛଟାୟ ରଖଳଯିଟାଇଛ।ି 
ପେଟା୍ୟ ପରେ ପଡ଼ଆିରେ ସପୁେଷ୍ଟାେ ରେେଟାେଙ୍କ ସରେତ ପ୍ରଟାୟ ସବୁ 
ବ୍ଟା୍ଲି ରଖଳଟାଳ ି ରଛଟାରପଲିଟାଙ୍କ େଳ ି କଟାନୁ୍ଥିବଟାେେ ରଦଖଟାଯଟାଇଥିଲଟା। 
କ୍ଟାର୍ଟେ ଫଟାଇେଟାଲରେ ୟରୁେଟାପୀୟ ରଦଶ ରକ୍ରଟାଏସଆି ବପିକ୍ଷରେ ଦମ୍ ଦଟାେ 
ପ୍ରଦଶ୍ଟେ କେଥିିରଲ େଧ୍ୟ ବ୍ଟା୍ଲିକୁ େଟା�୍ରଦବୀ ସହଟାୟ ରହଟାଇ େଥିରଲ। 
ବ୍ଟା୍ଲି ତେଫେୁ ରେେଟାେ ଅତେିକି୍ ସେୟେ ୧୦୬ତେ େେିଟି୍ ରେ ର�ଟାଲ 
ର୍ଟାେ କେ ି ଶବିେିରେ ଆେନ୍େ ଲହେ ି ରଖଳଟାଇରଦଇଥିରଲ। ରତରବ 
ଏହ ିଖସୁ ିରବଶ ିସେୟ େହ ିେଥିଲଟା। କଟାେଣ ଅତେିକି୍ ସେୟେ ୧୧୭ତେ 
େେିଟି୍ ରେ ବରୁ ରେଟା ରପରରକଟାେକି ର�ଟାଲ ରଦଇ େ୍ଟାଚ୍ କୁ ୧-୧ ବେଟାବେ 
ସ୍ତିକୁି ଆଣଥିିରଲ। ଅତେିକି୍ ସେୟ ପରେ େ୍ଟାଚ୍  ଅେୀେଟାଂସତି 
େହବିଟାେୁ େ୍ଟାଚ୍  ରପେଟାଲ୍ ି ସଟୁ୍ ଆଉରକୁ ଯଟାଇଥିଲଟା 
ଓ ଏଥିରେ ରକ୍ରଟାଏସଆି ୪-୨ ର�ଟାଲରେ ବଟା୍ ି
େଟାେ ି ରସେକୁି ଉଠଥିିଲଟା। �ତଥେେ 
େେସ୍ଟଅପ ରକ୍ରଟାଏସଆି କ୍ରେଟା�ତ 
ଦ୍ତିୀୟଥେ ରସେକୁି ଉଠବିଟାେ 
ସଫଳ ରହଟାଇଛ।ି ୧-୦ 
ର�ଟାଲରେ ପଛରେ ପଡ଼ଥିିରଲ 
େଧ୍ୟ ରକ୍ରଟାଏସଆି ହଟାେେଟାେ ି
େଥିଲଟା। ସଟୁ୍  ଆଉଟ୍ ରେ 
ବ୍ଟା୍ଲିେ ଅେେଜି୍ଞତଟା ସ୍ପଷ୍ 
ବଟାେ ି ରହଟାଇପଡ଼ଥିିଲଟା। 
ପେଟା୍ୟ ପରେ ରେେଟାେ 
େ ି୍ େ େଟାବପ୍ରବଣତଟାକୁ 
େୟିନ୍ତ୍ରଣରେ େଖି 
େପଟାେ ି କଇଁକଇଁ 
ରହଟାଇ କଟାନ୍ଥିିରଲ। 

ରକ୍ରଟାଏସଆି ର�ଟାଲ କପିେ 
ଲବିଟାରକଟାେଚି୍  ଦମ୍ ଦଟାେ ପ୍ରଦଶ୍ଟେ 
କେ ି ସଟୁ୍  ଆଉଟ୍ ରେ ବ୍ଟା୍ଲିେ 
 ପ୍ରୟଟାସକୁ ପଣ୍ଡ କେଥିିରଲ। ରକବଳ 
କ୍ଟାର୍ଟରେ ଫଟାଇେଟାଲରେ େୁହଁ ଏପଯ୍ଟ୍ନ୍ 
ସଟାେଟା ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ ତଟାଙ୍କେ ପ୍ରଦଶ୍ଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍େଳୂକ 
େହଛି।ି େ୍ଟାଚ୍ ରେ େଧ୍ୟ ବ୍ଟା୍ଲିେ ଏକଟାଧିକ ପ୍ରୟଟାସକୁ ରସ 
ପଣ୍ଡ କେବିଟା ସହ ରକ୍ରଟାଏସଆି ପଟାଇଁ ସରୁଯଟା� ସଷୃ୍ ିକେଥିିରଲ। ରେେଟାେ ପ୍ରଥେ 
ର�ଟାଲ ର୍ଟାେ କେି୍ବଦନ୍ୀ ବ୍ଟା୍ଲି ରଖଳଟାଳ ିରପରଲଙ୍କ ୭୭ ର�ଟାଲ ରେକଡ୍ଟେ 
ସେକକ୍ଷ ରହଟାଇଥିରଲ। ସଟାେଟା େ୍ଟାଚ୍ ରେ ରକ୍ରଟାଏସଆିେ ଅେଜି୍ଞତଟା ଆ�ରେ 
ବ୍ଟା୍ଲି ଅସହଟାୟ ରହବଟା ପେ ି େରେ ରହଉଥିଲଟା। ୨୦୧୪ ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ 

ପ୍ରଥେଥେ ପଟାଇଁ ବ୍ଟା୍ଲି 
ରସେଫିଟାଇେଟାଲରେ 
ପ୍ରରବଶ କେବିଟାେ 
ଲକ୍ଷ୍ େଖିଥିରଲ 
େଧ୍ୟ ରଶରରେ 
ଏହଟା ଧଳୁସିଟାତ 
ର ହ ଟା ଇ ଛ ି । 
ପ େ ଟା ୍ ୟ 
ପ ର େ 

ର ଖ ଳ ଟା ଳିେ ଟା ର େ 
ର ଯ ଉଁ ଠ ଟା ର େ 

ଥିରଲ ରସହଠିଟାରେ 
ହ ିଁ େୂଇଁରେ ରଲଟାର ି

ପଡ଼ଥିିରଲ। ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ 
କନୁି୍ ବ୍ଟା୍ଲିେ ଇତହିଟାସ 

ରବଶ ବଳଷି୍ େହଆିସଛି।ି 
୫ଥେ ବଶି୍ୱ ଚଟାମ୍ଅିେ ରହବଟା ସହ 

ବ୍ଟା୍ଲି ଦୁଇଥେ େେସ୍ଟଅପ୍  ରହଟାଇଛ।ି 
ବ୍ଟା୍ଲି ୧୯୫୮, ୧୯୬୨, ୧୯୭୦, ୧୯୯୪ ଓ 

୨୦୦୨ରେ ରଟାଇରଲ ହଟାସଲ କେଥିିବଟା ରବରଳ ୧୯୫୦ ଓ ୧୯୯୮ରେ 
େେସ୍ଟଅପ ରହଟାଇଥିଲଟା। ଏଥିସହ ବ୍ଟା୍ଲି ଏକଟାଧିକ ବଟାେ ରସେ ି ଓ କ୍ଟାର୍ଟେ 
ଫଟାଇେଟାଲରେ ପ୍ରରବଶ କେ ିତୃତୀୟ ଓ ଚତୁଥ୍ଟ ସ୍ଟାେରେ େହଥିିଲଟା। କନୁି୍ ଏଥେ 
ବ୍ଟା୍ଲି ସରେତ ସଟାେଟା ବଶି୍ୱରେ ଥିବଟା ସେଥ୍ଟକେଟାରେ େେିଟାଶ ରହଟାଇଛନ୍।ି 

ବ୍ରାଜଲିରେ ର�ରାକେ ଛରାୟରା

ରବବିାର 
୧୧ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨

କରାତରାେ ଫିଫରା ବଶି୍ୱକପ୍ 

େଫଳତାର ନୂଆ ସୋପାନସର ସ୍ାଏେଆି ଫୁଟ୍ ବଲ୍ 
ଦ�ୋହୋ,୧୦।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି)

ଏରବ ସବୁଠ ି ରକ୍ରଟାଏସଆି ଫୁରବଲ ଦଳକୁ ରେଇ ଚର୍୍ଟଟା 
ଚଟାଲଛି।ି ଚଳତି ବଶ୍ୱକପ୍  କ୍ଟାର୍ଟେ ଫଟାଇେଟାଲରେ ଶକ୍ଶିଟାଳୀ 
ବ୍ଟା୍ଲିକୁ ହେଟାଇବଟା ପରେ ରକ୍ରଟାଏସଆି ରସେଫିଟାଇେଟାଲରେ 
ପ୍ରରବଶ କେଛି।ି �ତ ୨୦୧୮ ସଂ୍େଣରେ  
ରକ୍ରଟାଏସଆି ଫଟାଇେଟାଲରେ ପ୍ରରବଶ କେଥିିରଲ େଧ୍ୟ 
ଫ୍ଟାେ୍ସଠଟାେୁ ପେଟାସ୍ତ ରହଟାଇ େେସ୍ଟଅପ୍  ରହଟାଇଥିଲଟା। 
କ୍ରେଟା�ତ ଦ୍ତିୀୟଥେ ପଟାଇଁ ରକ୍ରଟାଏସଆି ବଶି୍ୱକପ୍  
ରସେକୁି ଉଠଛି।ି ରକ୍ରଟାଏସଆି ଫୁରବଲ ଏରବ ଉନ୍ନତେି 
ଏକ େୂଆ ରସଟାପଟାେରେ ପହଞ୍ଚଛି ି ରବଟାଲ ି କୁହଟାଯଟାଉଛ।ି

ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ଦକ୍ଷଣିପବୂ୍ଟେ ୟରୁେଟାପକୁ ସଂରଯଟା� କେୁଥିବଟା 
ଏହ ି ରଛଟାରଆି ରଦଶେ ରଲଟାକସଂଖ୍ଟା େଟାତ୍ର ୩୯ ଲକ୍ଷ। 
ଅଥ୍ଟଟାତ େଟା୍ସ୍ଟାେେ ୍ୟପେୁ ସହେେ ରଲଟାକସଂଖ୍ଟା ସହ 
ରକ୍ରଟାଏସଆିେ ରଲଟାକସଂଖ୍ଟା ସେଟାେ। �ହୃଯଦୁ୍ଧେ ବେିରିକିଟା େଧ୍ୟ 
ରଦଇ �ତ ି କେଥିିବଟା ଏହ ି କ୍ଷଦୁ୍ର ରଦଶ ଦରିେ ବଶି୍ୱ ଫୁରବଲେ 
ଶୀର୍ଟକୁ ଉଠ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଟାେ ଅଧିକଟାେ କେବି ରବଟାଲ ି ରକହ ି
େଟାବ ି େଥିରଲ। ଏରବ କନୁି୍ ଏହଟା ସତରେ ପେଣିତ ରହଟାଇଛ।ି 

୧୯୯୧େୁ ୧୯୯୫ େଧ୍ୟରେ ରକ୍ରଟାଏସଆି �ହୃଯଦୁ୍ଧ ଓ ଆଥ ଥିକ 
ସଙ୍କର ରଦଇ �ତ ି କେଥିିଲଟା। କନୁି୍ ଏସବୁକୁ ପଛରେ ପକଟାଇ 
ରକ୍ରଟାଏସଆି ଫୁରବଲ ଏରବ ବଶି୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଟାେେ ଅଧିକଟାେ 

କେଛି।ି ରକ୍ରଟାଏସଆି ପ୍ରକୃତରେ ୧୯୯୧ରେ ସ୍ୱଟାଧିେତଟା 
ଲଟାେ କେଥିିଲଟା ଓ ୧୯୯୮ଠଟାେୁ ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କେବିଟାେ ସରୁଯଟା� ପଟାଇଥିଲଟା। ଏହପବୂ୍ଟେୁ ରସ ୧୯୩୦େୁ 

୧୯୯୦ ପଯ୍ଟ୍ନ୍ ରକ୍ରଟାଏସଆି ପବୂ୍ଟତେ ୟରୁ�ଟାରସଲଟାେଆିେ 
ଅଂଶବରିଶର େହଥିିଲଟା। ୧୯୪୦ରେ କନୁି୍ ରକ୍ରଟାଏସଆିକୁ 
ଫିଫଟା ଅରେୌପଚଟାେକି େଟାରବ େଟାେ୍ତଟା ପ୍ରଦଟାେ କେଥିିଲଟା। 

୧୯୯୯ ୍ଟାେୁଆେୀରେ ରକ୍ରଟାଏସଆି ରରେଷ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଟେ କେ ି
ଫିଫଟା Ñଙି୍କଙ୍ଗେ ତୃତୀୟ ସ୍ଟାେ ଅଧିକଟାେ କେଥିିଲଟା। ଏଥେ 
ରକ୍ରଟାଏସଆି ଚଟାମ୍ଅିେ ରହବ ରବଟାଲ ି କୁହଟାଯଟାଇପଟାରେ। 

ଚଳସିତ 
ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଦେ �ୁଇ 

ଲୋଟ ସିନ ଆଦେେ ସିକୀୟ ପୋୱୋେ ହୋଉସ୍  ବ୍ୋେସିଲ ଓ 
ଆଦେଜେଣ୍ସିନୋ ପୋଇ ଁଭ ସିନ୍ନ ଭ ସିନ୍ନ ସ୍ସିତ ସି ସଷୃ୍ ସି ଦହୋଇଛ ସି। ଦ�ୋଟ ସିଏ 

ଦ�ଶଦେ �ୁଃଖେ ଛୋୟ ଦଖଳସିଯୋଇଥିବୋ ଦବଦଳ ଆଉ ଏକ 
ଦ�ଶଦେ ପ୍ରଶଂସକେୋଦନ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବଦେ େୋତ ସିଛନ୍ସି। ପ୍ରଥେ କ୍ୋଟଜେେ 

ଫୋଇନୋଲଦେ ବ୍ୋେସିଲ ସଟୁ୍  ଆଉଟ୍ ଦେ ଦ୍ୋଏସ ସିଆଠୋେୁ ୪-୨ ଦ�ୋଲଦେ 
ପେୋସ୍ତ ଦହୋଇ ଅପ୍ରତ୍ୋସ ସିତ ଭୋଦବ ବ ସି�ୋୟ ଦନଇଛ ସି। ଦସହ ସିପେ ସି ଦ୍ ସିତୀୟ କ୍ୋଟଜେେ 
ଫୋଇନୋଲଦେ ଆଦେଜେଣ୍ସିନୋ ସଟୁ୍  ଆଉଟଦେ ଦନ�େଲୋଣ୍ଡସକୁ ୪-୩ ଦ�ୋଲଦେ 
ପେୋସ୍ତ କେ ସି ଦସେ ସିଫୋଇନୋଲ ଟ ସିଦକଟ ହୋସଲ କେ ସିଛ ସି। �ୁଇ ପଦ�ୋସୀ ଦ�ଶଦେ 

ଏଦବ ବ ସିପେ ସିତ ସ୍ସିତ ସି ସଷୃ୍ ସି ଦହୋଇଛ ସି। �ୁଇଟ ସି ଯୋକ େ୍ୋଚ୍ ଦେ କଡ଼ୋ 
ସଂଘରଜେ ଦ�ଖିବୋକୁ େ ସିଳ ସିଥିଲୋ। େକୁୋବ ସିଲୋ 

ସଟୁ୍  ଆଉଟ୍ କୁ ଯୋଇଥିଦଲ େଧ୍ୟ 
ଆଦେଜେଣ୍ସିନୋ ପେ ସିପକ୍ତୋ ପ୍ର�ଶଜେନ 

କେ ସି ବ ସିେୟୀ ଦହୋଇଥିବୋ 
ଦବଦଳ ବ୍ୋେସିଲ ସୋେୋନ୍ 

ପଛଦେ େହ ସି ବୋଦ୍  
ପଡ଼ସିଛ ସି।

ସେଉଁଠ ିଦୁଃଖ ସେଉଁଠ ିଖେୁ ିସେଉଁଠ ିଦୁଃଖ ସେଉଁଠ ିଖେୁ ି

ଫିଫଟା Ñଙି୍କଙ୍ଗରେ ରକ୍ରଟାଏସଆି ଏରବ ଦ୍ଟାଦଶ ସ୍ଟାେରେ େହଛି।ି 
୩୭ ବର୍ଟୀୟ ଲୁକଟା ରେଟାଡ୍କି୍  ରଦଶ ପଟାଇ ଁସବ୍ଟଟାଧିକ ୧୬୦ର ିେ୍ଟାଚ୍  
ରଖଳଛିନ୍।ି ରତରବ ରଡେେ ସକୁେ ଦଳ ପଟାଇ ଁସବ୍ଟଟାଧିକ ୪୫ର ି
ର�ଟାଲ ର୍ଟାେ କେଛିନ୍।ି ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ ରକ୍ରଟାଏସଆି ଏପଯ୍୍ଟ ନ୍ 
େଟାତ୍ର ୬ଥେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଛି।ି ୧୯୯୮ରେ ପଦଟାପ୍ଟଣ କେବିଟା 
ସହ ଏହ ିରଦଶ ତୃତୀୟ ସ୍ଟାେରେ େହ ିଅେଯିଟାେ ରଶର କେଥିିଲଟା। 
ଏହ ିସଂ୍େଣରେ ରକ୍ରଟାଏସଆି ରସେଫିଟାଇେଟାଲରେ ଫ୍ଟାେ୍ସଠଟାେୁ 
୧-୨ ର�ଟାଲରେ ପେଟାସ୍ତ ରହଟାଇଥିଲଟା। ୨୦୧୦ ବଶି୍ୱକପ୍ ରେ 
ରକ୍ରଟାଏସଆି କ୍ଟାଲଫିଟାଏ କେ ି େଥିଲଟା। ୨୦୧୮ରେ େେସ୍ଟଅପ 
ରହଟାଇଥିଲଟା। ୟରୁେଟାକପ୍  ଫୁରବଲ ଚଟାମ୍ଅିେସପି୍ ରେ ଅବଶ୍ 

ରକ୍ରଟାଏସଆି ରସରତରଟା ଦମ୍ ଦଟାେ ପ୍ରଦଶ୍ଟେ କେପିଟାେେିଟାହ ିଁ। 
ଦଳ ଦୁଇଥେ ୧୯୯୬ ଓ ୨୦୦୮ରେ କ୍ଟାର୍ଟେ ଫଟାଇେଟାଲରେ 
ପ୍ରରବଶ କେ ି ଯଥଟାକ୍ରରେ ୍େ୍ଟଟାେୀ ଓ ତୁକ୍ଟୀଠଟାେୁ ପେଟାସ୍ତ 
ରହଟାଇଥିଲଟା। ରସରବଠଟାେୁ ରକ୍ରଟାଏସଆି ପଛକୁ ରଫେ ି ଚଟାହ ିଁ 
େଟାହ ିଁ। ରକ୍ରଟାଏସଆିେୁ େଧ୍ୟ ଏକଟାଧିକ ବଶି୍ୱସ୍ତେୀୟ ଫୁରବଲେ 
ସଷୃ୍ ି ରହଟାଇଛନ୍।ି ଏେଟାେଙ୍କ େଧ୍ୟରେ ଇେକିଟା ଓଲକି, ଷ୍ରିପ 
ରପଲରରିକଟାସଟା, େରିକଟା ରକଟାେଟାକ, ଲୁକଟା ରେଟାଡ୍କିଙ୍କ େଳ ିରଖଳଟାଳ ି
ସଟାେଲି େହଛିନ୍।ି ରକ୍ରଟାଏସଆି ଏରବ ୟରୁେଟାପ ତଥଟା ବଶି୍ୱ 
ଫୁରବଲରେ ଅେ୍ତେ ଅଗ୍ରଣୀ ରଦଶ େଟାରବ ପେଣିତି ରହଉଛ ି
ଓ ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିଟା ଆ�କୁ ୍ଟାେ ିେହବି ରବଟାଲ ିଆଶଟା କେଟାଯଟାଉଛ।ି

ଆରଜଜେଣ୍ନିରାଆରଜଜେଣ୍ନିରାସର ଖେୁରି ମାସ�ାଲସର ଖେୁରି ମାସ�ାଲ
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ଥସର ସେମ ିଓ ଫାଇନାଲସର ପ୍ରସବଶ େରଥିିଲା

ସନମାରଙୁ୍ ସପସଲଙ୍ େମଥ୍ଥନ
ଦ�ୋହୋ,୧୦।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): କ୍ୋଟଜେେ ଫୋଇନୋଲ ପେୋେୟ ପଦେ ବ୍ୋେସିଲ ସପୁେଷ୍ୋେ ଦନେୋେଙୁ୍ ଦ�ଶେ 
କ ସିେ୍ବ�ନ୍ୀ ଦଖଳୋଳ ସି ଦପଦଲ ସେଥଜେନ େଣୋଇ ସଦନ୍ଦଶ ପଠୋଇଛନ୍ସି। ଦସ ଇନ୍ ଷ୍ୋଗ୍ୋେଦେ ନ ସିେେ ଦପୋଷ୍ 
ଦସୟୋେ କେ ସି ବ୍ୋେସିଲ �ଳକୁ ସୋନ୍ତ୍ୱନୋ ଦ�ଇଛନ୍ସି। ଦନେୋେ ଦେୋଟ ୭୭ଟ ସି ଦ�ୋଲ ଦ୍ୋେ ଦପଦଲଙ୍ 
ଦେକ�ଜେେ ସେକକ୍ଷ ଦହୋଇଛନ୍ସି। ଦତଣ ୁଦପଦଲ ଏଥିପୋଇ ଁଦନେୋେଙୁ୍ ଅଭସିନନ୍ଦନ େଧ୍ୟ େଣୋଇଛନ୍ସି। ୫୦ ବରଜେ 
ତଦଳ ଏହ ସି ଦେକ�ଜେ ସଷୃ୍ ସି କେ ସିଥିଦଲ। ଦକହ ସି ଏହ ସି ଦେକ�ଜେେ ନ ସିକଟତେ ଦହୋଇପୋେ ସି ନଥିଦଲ। କ ସିନୁ୍ ତୁଦେ 
କେ ସି ଦ�ଖୋଇଛ ଦବୋଲସି ଦପଦଲ କହ ସିଛନ୍ସି। ଦତଣ ୁତୁେ ପୋଇ ଁନ ସିଶ୍ ସିତ ଭୋଦବ ଏହୋ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ ସି। ତୁଦେ 
ଆେେ ଦପ୍ରେଣୋେ ଦ୍ୋତ ଭୋଦବ େହ ସିବ। ତୁେକୁ ଦଛୋଟେୁ ବଡ଼ ଦହବୋେ ଲକ୍ଷ୍ କେ ସିଛ ସି। ଏହ ସି ସଫଳତୋେ 
ଧୋେୋ ଆ�କୁ େୋେ ସି େହୁ ଦବୋଲସି ଦପଦଲ ତୋଙ୍ ଦପୋଷ୍ଦେ ଦନୋେୋେଙ୍ ଉଦ�୍ଶଦେ ଉଦଲେଖ କେ ସିଛନ୍ସି। 

ଏ�ା ଅନ୍ମି ବଶି୍ୱେପ୍  ନୁ�ଁ: ସନମାର
ଦ�ୋହୋ,୧୦।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): କ୍ୋଟଜେେ ଫୋଇନୋଲ ପେୋେୟ ପଦେ ବ୍ୋେସିଲ ସପୁେଷ୍ୋେ ଦନେୋେ ନ ସିେ 
କ୍ୋେ ସିୟେ ଦନଇ େହୁଁ ଦଖୋଲସିଛନ୍ସି। ଚଳସିତ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ତୋଙ୍େ ଅନ୍ସିେ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଦହବ ଦବୋଲସି ଚର୍ଜେୋ ଦହଉଥିବୋ 
ଦବଦଳ ଦସ ଏହୋକୁ ଖଣ୍ଡନ କେ ସିଛନ୍ସି। ଏଦବଠୋେୁ ଏ ସଂ୍ୋନ୍ଦେ କ ସିଛ ସି କହ ସିବୋ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏ ଦନଇ 
ଦକୌଣସ ସି �୍ଦେଣ୍ସି ଦ�ଇ ଦହବନୋହ ିଁ। ଦତଦବ ଏହୋ ଦବୋଧହୁଏ ଦେୋେ ଦଶର ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ନୁହଁ ଦବୋଲସି ଦସ 
ପଦେୋକ୍ଷଦେ ସ୍ପଷ୍ କେ ସିଛନ୍ସି।

ଦ�ୋହୋ,୧୦।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ଆରେେକିଟାେ ୍ଣଟାଶଣୁଟା ଫୁରବଲ ସଟାେ୍ବଟାଦକି ଗ୍ରଟାଣ୍ 
େଟାଲ ଏଠଟାରେ ରୁର୍୍ଟଟାରେଣ୍ କେେ କେବିଟା ରବରଳ ହଠଟାତ ରଳ ିପଡ଼ ିେତୁୃ୍ ବେଣ 
କେଛିନ୍।ି ଶକୁ୍ରବଟାେ ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା - ରେଦେଲଟାଣ୍ଡଡ୍  ସ କ୍ଟାର୍ଟେ ଫଟାଇେଟାଲ େ୍ଟାଚରେ 
େରିପଟାରଥିଂ କେୁଥିବଟା ରବରଳ ରସ 
ରବରହଟାସ ରହଟାଇଯଟାଇଥିରଲ। 
ଫଳରେ ତଟାଙୁ୍କ ହସ୍ପରିଟାଲ 
େଆିଯଟାଇଥିଲଟା। ରସଠଟାରେ 
ଡଟାକ୍େ ତଟାଙୁ୍କ େତୃ ରଘଟାରଣଟା 
କେଥିିରଲ। େଟାତ୍ର ୪୮ 
ବର୍ଟରେ ରସ ପେରଲଟାକ�େେ 
କେଛିନ୍।ି ଏଥିପଟାଇ ଁ ତଟାଙ୍କ 
େଟାଇ ଏେକି କତଟାେ ସେକଟାେଙ୍କ ବରିେଟାଧରେ �େୁୁତେ ଅେରିଯଟା� ଆଣଛିନ୍।ି ଏ 
ରେଇ କତଟାେରେ ହରଚେର ସଷୃ୍ ିରହଟାଇଛ।ି େେବିଟାେ ର�ଟାରଏି ଦେି ପବୂ୍ଟେୁ ତଟାଙୁ୍କ 
ଏଲ୍ ୍ ବିରିକୁି୍ ଅଥ୍ଟଟାତ ସେଲଙି୍ଗୀ ସମ୍କ୍ଟକୁ ସେଥ୍ଟେ କେବିଟା ଅେରିଯଟା�ରେ �େିଫ 
କେଟାଯଟାଇଥିଲଟା। ଏହଟା ତଟାଙ୍କ େତୁୃ୍େ କଟାେଣ ରହଟାଇପଟାରେ ରବଟାଲ ି କୁହଟାଯଟାଉଛ।ି

େତାରସର ଆସମରେିା 
ୋମ୍ବାଦେିଙ୍ ମତୁୃୟୁ

୧୮ ସେସଲା ୋଡ୍ଥ: 
ସମେ ିକ୍ବୁ୍ଧ

ଦ�ୋହୋ,୧୦।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ଶକୁ୍ରବଟାେ ଆର ୍୍ଟଣ୍େିଟା- 
ରେଦେଲଟାଣ୍ଡସ େଧ୍ୟରେ ଅେୁଷ୍ତି କ୍ଟାର୍ଟେ ଫଟାଇେଟାଲ େ୍ଟାଚ୍ ରେ 
ଏକ ବେିଳ ତଥଟା ଅରଲଟାଡଟା ରେକଡ୍ଟ ସଷୃ୍ ି ରହଟାଇଛ।ି ସ୍ପଟାେସି 
ରେଫେ ିଆରଣ୍ଟାେଓି େଟାରରଉ ଲରହଟା୍ ଏହ ିେରି୍୍ଟଟାୟକ େକୁଟାବଲିଟାରେ 
ରଖଳଟାଳେିଟାେଙୁ୍କ ୧୮ର ି ରୟରଲଟା କଟାଡ୍ଟ ପ୍ରଦଶ୍ଟେ କେ ି ଏକ ବଶି୍ୱ 
ରେକଡ୍ଟ ସଷୃ୍ ିକେଛିନ୍।ି ଏ ରେଇ ଆର୍୍ଟଣ୍େିଟା ଅଧିେଟାୟକ ଲଓିରେଲ 
ରେସ ି କ୍ଷବୁ୍ଧ ରହବଟା ସହ ରେଫେଙୁି୍କ କଡ଼ଟା ସେଟାରଲଟାଚେଟା କେଛିନ୍।ି 
ଫିଫଟା ଏ ରେଇ ତ୍୍ଟେଟା କେବିଟା ଆବଶ୍କ ରବଟାଲ ି ରସ କହଛିନ୍।ି 
ରକବଳ ରସତକି ିେୁହଁ ଦ୍ତିୀୟଟାଦ୍ଧ୍ଟ ପରେ ରେଫେ ିବବିଟାଦୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ୧୦ 
େେିରି ଷ୍ରପ୍ ରଟାଇେ ରଯଟା� କେଥିିରଲ। ଯଟାହଟା ଫଳରେ ରେଦେଲଟାଣ୍ଡସ 
ଦ୍ତିୀୟ ର�ଟାଲ ପେରିଶଟାଧ କେଥିିଲଟା ଓ େ୍ଟାଚ୍  ଅତେିକି୍ ସେୟକୁ ଯଟାଇଥିଲଟା। 
ଏହଟାପବୂ୍ଟେୁ ୨୦୦୬ ବଶି୍ୱକପରେ ପରୁ୍୍ଟ�ଟାଲ- ରେଦେଲଟାଣ୍ଡସ େଧ୍ୟରେ 
ଅେୁଷ୍ତି େ୍ଟାଚ୍ ରେ ରେକଡ୍ଟ ୧୬ର ି ରୟରଲଟା କଟାଡ୍ଟ ପ୍ରଦଶଥିତ ରହଟାଇଥିଲଟା। 
ଏହ ି େ୍ଟାଚ୍  ‘ବ୍ଟାରଲ ଅଫ୍  େୁରେେବ�୍ଟ’ େଟାେରେ ପେଚିତି ରହଟାଇଥିଲଟା। 
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ରବବିାର 
୧୧ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ସଂଖ୍ୟା ଓ ଭୟାଷୟା 
ଜ୍ୟାନରେ ଦକ୍ଷ ରେରେ େୟାଜ୍େ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରରୀ। ଏଥି 
ପୟାଇଁ େଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷୟା େଭିୟାଗ ପକ୍ଷେୁ ଅଭନିେ 
କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମ ଆେମ୍ଭ ରେୟାଇଛ।ି ମସିନ ରମୟାଡରେ 
ରରୟାଜନୟାେ କୟାର୍ଯ୍କୟାେରୀତୟାକୁ ଗେୁୁତ୍ୱ ଦଆିରୟାଉଥିେୟା 
ରେରଳ ତୃଣମଳୂ ସ୍ତେେୁ ପଲିୟାଙୁ୍ ସୟାେତି୍ ଓ ଗଣତିରେ 
ଦକ୍ଷ କେେିୟା ପୟାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦଆିରେି। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ତିରୀୟ ଓ 
ତୃତରୀୟ ରରେଣରୀେ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରରୀଙୁ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପସୁ୍ତକ ମୟାଧ୍ମରେ 
ପୟାଠ ପଢ଼଼ୟାରେି। ଏେୟାେ ସପୁେଚିୟାଳନୟା ପୟାଇଁ ସ୍ଲୁ ଓ 
ଗଣଶକି୍ଷୟା େଭିୟାଗ େ୍ଲକ ଏେଂ ଜଲି୍ୟା ସ୍ତେରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମଟି ି
ଗଠନ କେେିୟା ସେତି ଏେୟାକୁ କୟାର୍ଯ୍କୟାେରୀ କେେିୟା 
ଦଗିରେ ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ ଲୟାଗ ି ନରିଦ୍୍ଯଶ ରଦଇଛ।ି

 ନପିଣୁ ଭୟାେତ ରରୟାଜନୟା ଅଧରୀନରେ ପଲିୟାଙ୍ 
ଭୟାଷୟା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ୟାନ େୃଦ୍ ି ପୟାଇଁ େରିଶଷ ଧ୍ୟାନ 
ଦଆିରୟାଉଛ।ି ପ୍ରଥମେୁ ତୃତରୀୟ ରରେଣରୀ ପଲିୟାଙ୍ ପୟାଇଁ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୟାଠ୍ ପସୁ୍ତକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ରେୟାଇଥିେୟାରେରଳ 
ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରରୀଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଭୟାଷୟା ଜ୍ୟାନ େୃଦ୍ ି ଉପରେ 
େରିଶଷ ଗେୁୁତ୍ୱ ଦଆିରେି। ନୂଆ ଶକି୍ଷୟା ନରୀତ ି ଅଞ୍ଚଳକି 

ଭୟାଷୟାକୁ େରିଶଷ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦଉଥିେୟାରେରଳ ରମୌଳକି 
ଭୟାଷୟା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ୟାନ ଦକ୍ଷତୟା େୃଦ୍ ି ରରୟାଜନୟା ‘ନପିଣୁ 
ଭୟାେତ’େ ଏକ ଅଂଶ। ଏେ ିରରୟାଜନୟା େୟାଜ୍େ ପଲିୟାଙ୍ 
ଭୟାଷୟା ଓ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷତୟା େୃଦ୍ ିକେେି। ଏେୟା ଦ୍ୟାେୟା 
ସମ୍ୃକ୍ତ ପୟାଠ୍ ପସୁ୍ତକରେ ପଲିୟାଙ୍ ଗୟାଣତିକି(ସଂଖ୍ୟା) 

ଓ ସୟାେତି୍(ଭୟାଷୟା) ଜ୍ୟାନକୁ େୃଦ୍ ିକେେିୟା ଲୟାଗ ିେରିଶଷ 
ଧ୍ୟାନ ଦଆିରୟାଇଛ।ିପ୍ରୟାଥମକି ରରେଣରୀେ ପଲିୟାଙୁ୍ 
ମଧ୍ ପ୍ରରତ୍କ େଷିୟ ପୟାଇଁ ୱୟାକ୍ଯ େୁକ୍  ଦଆିରେି। 
ଚଳତି େଷ୍ଯେୁ ଏେୟାକୁ େୟାଜ୍େ କଛି ି େଦି୍ୟାଳୟରେ 
କୟାର୍ଯ୍କୟାେରୀ କେୟାରୟାଇଥିେୟାରେରଳ ଆସନ୍ୟା ଶକି୍ଷୟା 
େଷ୍ଯେୁ ଏେୟାକୁ ମସିନ ରମୟାଡରେ କୟାର୍ଯ୍କୟାେରୀ ପୟାଇଁ 
ଧ୍ୟାନ ଦଆିରୟାଉଛ।ି ଏେ ି ରରୟାଜନୟା ଦ୍ୟାେୟା ରକନ୍ଦରୀୟ 
େଦି୍ୟାଳୟ ଭଳ ି ପଲିୟାଙ୍ ଦକ୍ଷତୟା େକିୟାଶ ଲୟାଗ ି ୱୟାକ୍ଯ 

େୁକ୍  ଉପରେ ଅଧିକ ଗେୁୁତ୍ୱ ଦଆିରେି। ପୟାଠ୍ ପସୁ୍ତକ 
ସେତି ପଲିୟାମୟାରନ ୱୟାକ୍ଯେୁକ୍ େୁ ଅଧ୍ୟନ କେରିେ। 
ରତରେ ପଲିୟାଙ୍େ ଗଣତି ଓ ସୟାେତି୍ ଦକ୍ଷତୟା େକିୟାଶ 
ପୟାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ରଦେୟାକୁ ପୟାଠ୍ ପସୁ୍ତକରେ ଗେୁୁତ୍ୱ 
ଦଆିରେି। ରୟାେୟାକ ି ପେେର୍୍ଯରୀ ରରେଣରୀରେ ପୟାଠପଢ଼଼ୟା 

ପୟାଇଁ ପଲିୟାଙୁ୍ ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ ି କେେି ନୟାେ ିଁ। େଭିନି୍ନ 
ସଂସ୍ୟା ପକ୍ଷେୁ କେୟାରୟାଉ ଥିେୟା ସରଭ୍ଯ ତଥ୍ରେ 
ଅଧିକୟାଂଶ ପଲିୟା ମଖୁ୍ତଃ ସୟାେତି୍ ଓ ଗଣତିରେ 
ଅଧିକ ଦୁେ୍ଯଳ େେୁଛନ୍।ି ଏପେକି ି ମୟାଧ୍ମକି ରରେଣରୀେ 
ପଲିୟା ମଧ୍ ସଂଖ୍ୟା ଚହି୍େିୟା ଓ ଓଡ଼ଆି, ଇଂେୟାଜରୀ 
ପଢ଼଼େିୟାରେ ସକ୍ଷମ ରେଉ ନୟାେୟାନ୍।ି ରତରେ ଏେ ି
ସମସ୍ୟାେ ସଧୁୟାେ ପୟାଇଁ େଭିୟାଗ ତୃଣମଳୂ ସ୍ତେେୁ 
ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦଉଛ।ି ଏେ ି ରରୟାଜନୟାେ କୟାର୍ଯ୍କୟାେତିୟା 

ଲୟାଗ ିେୟାଜ୍ ସ୍ତେରୀୟ ଷ୍ୟିେଂି କମଟି ିଗଠନ କେୟାରେିୟା 
ସେତି ଗୟାଇଡଲୟାଇନ୍  ପ୍ରସୁ୍ତତ ରେୟାଇଛ।ି କମଟିେି 
ଅଧ୍କ୍ଷ ଭୟାରେ ଗଣଶକି୍ଷୟା େଭିୟାଗେ ପ୍ରମଖୁ ସଚେିଙୁ୍ 
ଦୟାୟତି୍ୱ ଦଆିରୟାଇଥିେୟାରେରଳ ଏସସଇିଆେଟ,ି 
ଓରସପୟା, ପ୍ରୟାଥମକି ଶକି୍ଷୟା ନରିଦ୍୍ଯଶୟାଳୟ ଆଦେି 
ନରିଦ୍୍ଯଶକଙୁ୍ କମଟିେି ସଦସ୍ ତଥୟା ପେଚିୟାଳନୟା 
ଦୟାୟତି୍ୱ ଦଆିରୟାଇଛ।ି ମଖୁ୍ତଃ ୫ ପ୍ରମଖୁ ଦଗି ରଥୟା 
ପୟାଠ୍କ୍ରମ, ଶକି୍ଷୟାଦୟାନ ତୟାଲମି୍  ଏେଂ ପେୟାମଶ୍ଯ, 
ସଠକି୍  ମଲୂ୍ୟାଙ୍ନ, ରରୟାଗୟାରରୟାଗ ଓ ସପୁେଚିୟାଳନିୟା 
ଦଗି ପ୍ରତ ି କମଟି ି େରିଶଷ ଧ୍ୟାନ ରଦେ। ରତରେ ଏଥି 
ପୟାଇଁ ଉଭୟ େୟାଜ୍ ଓ ଜଲି୍ୟା ସ୍ତେରେ କମଟି ି ଗଠନ 
କେୟାରୟାଇଛ।ି ଜଲି୍ୟା ସ୍ତେରେ ଜଲି୍ୟାପୟାଳମୟାନଙୁ୍ 
କମଟିେି ଅଧ୍କ୍ଷ ଭୟାରେ ଦୟାୟତି୍ୱ ଦଆିରୟାଇଛ।ି ଜଲି୍ୟା 
ଶକି୍ଷୟାଧିକୟାେରୀଙ୍ ସରମତ, େଇିଓ, ଡଆିଇଇଟେି 
ଅଧ୍କ୍ଷ, ସଡିପିଓି ପ୍ରମଖୁଙୁ୍ ଏେ ି କମଟିରିେ ସୟାମଲି୍  
କେୟାରୟାଇଛ।ି ଆସନ୍ୟା ଶକି୍ଷୟା େଷ୍ଯେୁ ରମୌଳକି ଭୟାଷୟା 
ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ୟାନ େୃଦ୍ ି କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମକୁ ତୃଣମଳୂ ସ୍ତେରେ 
କୟାର୍ଯ୍କୟାେରୀ କେେିୟା ପୟାଇଁ ଗେୁୁତ୍ୱ ଦଆିରୟାଉଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): କୁରପୟାଷଣେ ସମଳୂ 
େରିଲୟାପ ରେେ। ରକେ ି ଖୟାଦ୍ ଅଭୟାେରେ େେରିେ 
ନୟାେ ିଁ। ଆମେ ଆଗୟାମରୀ ପଢ଼ି ି େଳଷି୍ଠ ରେରେ, େୁଦ୍ମିୟାନ 
ରେରେ। ଏେ ି ଲକ୍ଷ୍ ରନଇ େୟାଜ୍ ସେକୟାେ ପ୍ରରତ୍କ 
ଦୁଆରେ ରପୟାଷଣ କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମ ପେଞ୍ଚୟାଇେୟା ପୟାଇଁ ମଶିନ୍  
ରମୟାଡ୍ ରେ କୟାର୍ଯ୍ୟାେମ୍ଭ କେଛିନ୍।ି ଏେ ି ମମ୍ଯରେ ଆେମ୍ଭ 
କେୟାରୟାଇ ଥିେୟା ‘ପଦ ରପୟାଷଣ କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମ’କୁ ଆଉ ଏକ 
ରସୟାପୟାନରେ ପେଞ୍ଚୟାଇେୟା ଉଦ୍ମ ଆେମ୍ଭ ରେୟାଇଛ।ି 
ଏଣକି ି େୟାଜ୍େ ଅପେଞ୍ଚ ଇଲୟାକୟାରେ ଥିେୟା ମେଳିୟା 
ଓ ଶଶିଙୁ୍ ନକିଟରେ ପେଞ୍ଚେି ଅଙ୍ଗନେୟାଡ଼।ି ଏରନଇ 
ମେଳିୟା ଓ ଶଶି ୁ କଲ୍ୟାଣ େଭିୟାଗ ପକ୍ଷେୁ ମୟାଗ୍ଯଦଶ୍ଯରୀକୟା 
ଜୟାେ ି କେୟାରୟାଇ ସେୁ ଜଲି୍ୟାପୟାଳଙୁ୍ ଏେୟା ଅନୁସୟାରେ 
ପଦରକ୍ଷପ ରନେୟା ଲୟାଗ ିନରିଦ୍୍ଯଶ ଦଆିରୟାଇଛ।ି

େଭିୟାଗ ପକ୍ଷେୁ କୁେୟାରୟାଇଛ ିରର ନଜିସ୍ୱ ଅଙ୍ଗନେୟାଡ଼ ି
ରକନ୍ଦ ନଥିେୟା ଏେଂ ଅଙ୍ଗନେୟାଡ଼ ି ରକନ୍ଦ ଠୟାେୁ ଦୁଇ 
କମି ି ଦୂେରେ ଥିେୟା ଗ୍ରୟାମ ତଥୟା ପଡ଼ୟାକୁ ଏଥିରେ ସୟାମଲି 
କେୟାରେି। ରସେପିେ ି ରଭୌଗଳକି ଅେସ୍ତି ଦୃଷ୍େୁି 
ଅନ୍ ଅଞ୍ଚଳେୁ େଛିନି୍ନ ଅେସ୍ୟାରେ ଥିେୟା ଗ୍ରୟାମ/ପଡ଼ୟା, 
େନୟାଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନେୟାଡ଼ ି ନଥିେୟା ଗ୍ରୟାମ ଆଦକୁି ପଦ 
ରପୟାଷଣ କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମରେ ସୟାମଲି କେୟାରେି। ନୟିମ 
ଅନୁସୟାରେ ଏେ ି କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମରେ ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ତକିେଣ ଲୟାଗ ି
୩େୁ ୬ େଷ୍ଯ େୟସ ମଧ୍ରେ ଅତକିମ୍ ରେ ୫ ଜଣ 
କମି୍ୟା ତଦୁଦ୍୍ଯ ପଲିୟା ଥିେୟା ଆେଶ୍କ। ରସେପିେ ି ରଦ ି

୫ ଜଣେୁ କମ୍  ପଲିୟାଥୟାନ୍ ିତୟା ରେରଲ ୬ ମୟାସେୁ ରନଇ 
୩ େଷ୍ଯ ମଧ୍ରେ ଥିେୟା ପଲିୟାମୟାନଙୁ୍ ରନଇ ରକୌଣସ ି
କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମ ପେଚିୟାଳନୟା କେୟାରୟାଇ ପୟାେେି। ପ୍ରୟାଥମକି 
ସଚୂନୟା ଅନୁସୟାରେ େୟାଜ୍େ ୩୦ ଜଲି୍ୟାରେ ୨୫୪୩ 
ଅପେଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ଚହି୍ଟ କେୟାରୟାଇଛ।ି ଆଗକୁ ଅନୁସନ୍ୟାନ 
କେୟାଗରଲ ଅପେଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଖ୍ୟା େୃଦ୍ ି ପୟାଇପୟାରେ। 
ରତରେ ଚହି୍ଟ ରେୟାଇଥିେୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦ ପଷୁ୍ ି

କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମ ପେଞ୍ଚୟାରେି। ଜଲି୍ୟାପୟାଳମୟାନଙୁ୍ ରସମୟାନଙ୍ 
ଜଲି୍ୟାରେ ଥିେୟା ଅପେଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳେ ତୟାଲକିୟା ପ୍ରଦୟାନ 
କେୟାରୟାଇଛ।ି ଏପେସି୍ରଳ ଜଲି୍ୟା ସୟାମୟାଜକି ସେୁକ୍ଷୟା 
ଅଧିକୟାେରୀମୟାରନ ଏେ ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୟାଇ ରସଠୟାରେ ପଷୁ୍ ି
ସଖରୀ ଏେଂ େତିୟାଧିକୟାେରୀ ପଲିୟାମୟାନଙୁ୍ ଚହି୍ଟ କେେିୟା 
ପରେ ରସମୟାନଙୁ୍ ଏେ ିକୟାର୍ଯ୍କ୍ରମରେ ସୟାମଲି କେରିେ।

ପଦ ପଷୁ୍ ି କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମରେ ସୟାମଲି ରେରଲ 
ପଲିୟାମୟାନଙୁ୍ ଅଙ୍ଗନେୟାଡ଼ ିରକନ୍ଦରେ ମଳୁିଥିେୟା ସେୁଧିୟା 
ସରୁରୟାଗ ସନୁଶି୍ତି କେୟାରେି। ଏେ ି ପଲିୟାମୟାନଙୁ୍ 
ରସମୟାନଙ୍ ଘେ ପୟାଖରେ ସକୟାଳ ଜଳଖିଆ ଏେଂ 
େନ୍ୟା ଖୟାଦ୍ ଉପଲବ୍ଧ କେୟାରେି। ନକିଟସ୍ ଅଙ୍ଗନେୟାଡ଼ ି

ରକନ୍ଦ ଅଧରୀନରେ ଏେ ି କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମ ପେଚିୟାଳନୟା 
କେୟାରେି। ଫଳରେ ଅଙ୍ଗନେୟାଡ଼ ିନଥିେୟା ସରର୍ବେ ରସେ ି
ପଲିୟାମୟାନଙ୍ ନକିଟରେ ରପୟାଷଣ କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମ ପେଞ୍ଚେି। 
କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମେ ସଫଳତୟା ପୟାଇଁ ଜନସୟାଧୟାେଣଙ୍ ମଧ୍ରେ 
େଭିୟାଗ ସରଚତନତୟା ସଷୃ୍ ି କେେି। ସପ୍ୟାେେ ୬ ଦନି 
ଏେଂ େଷ୍ଯରେ ୩୦୦ ଦନି ପଲିୟାମୟାନଙୁ୍ ପଷୁ୍ରିକୁ୍ତ 
ଖୟାଦ୍ ମଳିେି। ଗ୍ରୟାମ ସ୍ତେରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସେୟାୟକ ରଗୟାଷ୍ଠରୀ 

ଜରଣ ସଦସ୍ଙୁ୍ ପଷୁ୍ ି ସଖରୀ ଭୟାରେ ଦୟାୟତି୍ୱ ଗ୍ରେଣ 
ପୟାଇଁ ଚହି୍ଟ କେରିେ। ରଦ ି ସ୍ୱୟଂ ସେୟାୟକ ରଗୟାଷ୍ଠରୀ 
ନଥିେ ତୟା ରେରଲ ରସେ ି ଗ୍ରୟାମେ ୩-୬ େଷ୍ଯ ମଧ୍ରେ 
ପଲିୟାେ ମୟା’ଙୁ୍ ଏେ ିଦୟାୟତି୍ୱ ପ୍ରଦୟାନ କେୟାରୟାଇ ପୟାେେି। 
ଆେଶ୍କସ୍ରଳ କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମ ପେଚିୟାଳନୟା ପୟାଇଁ ମଶିନ୍  
ଶକ୍ତ ି େଭିୟାଗେ ସେୟାୟତୟା ନଆିରୟାଇ ପୟାେେି। ପଷୁ୍ ି
ସଖରୀଙୁ୍ ମୟାସକି ୧୦୦୦ ଟଙ୍ୟାେ ପୟାେରିେମକି ମଳିେି। 
ପଦ ପଷୁ୍ ି କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମ ପେଚିୟାଳନୟା ନମିରନ୍ େଭିୟାଗ 
ପକ୍ଷେୁ ଜଲି୍ୟା ସୟାମୟାଜକି ସେୁକ୍ଷୟା ଅଧିକୟାେରୀ ଏେଂ ଶଶି ୁ
ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକୟାେରୀ ମୟାନଙୁ୍ େୟାଜ୍ ସ୍ତେରେ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦଆିରେି ଏେଂ ରସମୟାରନ ଏେୟାେ ସପ୍ୟାରେ 

ମଧ୍ରେ ଆଇସଡିଏିସ୍  ସପୁେଭୟାଇଜର୍  ମୟାନଙୁ୍ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ରଦରେ। ଆଇସଡିଏିସ୍  ସପୁେଭୟାଇଜର୍  
ଅଙ୍ଗନେୟାଡ଼ ିକମ୍ଯରୀଙୁ୍ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ରଦରେ। େୟାସନ କୁସନ 
କଣିେିୟା ପୟାଇଁ ୩୦୦୦ ଟଙ୍ୟା ମଳିେି। ଏେ ି କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମ 
କପିେ ିଚୟାଲୁଛ ିତୟାେୟା େଭିୟାଗ ନୟିମତି ଭୟାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ 
କେ ିେରିପୟାଟ୍ଯ ରଦେ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୟାରେ ରପୟାଷଣ େରଜଟ୍  କୟାର୍ଯ୍କୟାେରୀ 
କେେିୟାରେ ଓଡ଼ଶିୟା ରେଉଛ ି ପ୍ରଥମ େୟାଜ୍। ରସେପିେ ି
ଶକି୍ଷୟା, ସ୍ୱୟାସ୍୍, ରପୟାଷଣ ଏେଂ ପେମିଳ ଭଳ ି ସୟାମୟାଜକି 
ରକ୍ଷତ୍ରରେ େୟାଜ୍ ସେକୟାେ େପିଳୁ ଅଥ୍ଯ େନିରିରୟାଗ 
କେୁଛନ୍।ି ଓଡ଼ଶିୟାରେ ପ୍ରୟାୟ ୯୬.୫% ପେେିୟାେକୁ 
ଖୟାଦ୍ ସେୁକ୍ଷୟା କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମରେ ସୟାମଲି କେୟାରୟାଇଛ।ି 
ରସେପିେ ି ୭୫,୦୦୦ ଅଙ୍ଗନେୟାଡ଼ ି ରକନ୍ଦକୁ ପେୁକ 
ରପୟାଷଣ କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମରେ ସୟାମଲି କେୟାରୟାଇ ଥିେୟା 
ରେରଳ ମେଳିୟା ସ୍ୱୟଂ ସେୟାୟକ ରଗୟାଷ୍ଠରୀଙ୍ ଜେଆିରେ 
େତିୟାଧିକୟାେରୀଙ୍ ଘରେ େୟାସନ ସୟାମଗ୍ରରୀ ପେଞ୍ଚୟା 
ରୟାଉଛ।ି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ି ଦ୍ୟାେୟା ମଧ୍ୟାହ୍ ରଭୟାଜନ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କେୟାରୟାଉଛ।ି ଆେୟାେ ରକନ୍ଦରେ ଖୟାଦ୍ ରରୟାଗୟାଣ 
ଦୟାୟତି୍ୱ ମଧ୍ ରସମୟାନଙ୍ ଉପରେ ନ୍ସ୍ତ କେୟାରୟାଇଛ।ି 
ପଷୁ୍ରିକୁ୍ତ ଚୟାଉଳ ଏେଂ ମୟାଣ୍ଆି ଖୟାଦ୍କୁ ଖୟାଉଟ ି
େତିେଣ େ୍େସ୍ୟା ଓ ପେୁକ ରପୟାଷଣରେ ସ୍ୟାନ 
ଦଆିରୟାଇଛ।ି କୁରପୟାଷଣ ଏେଂ ଉଚ୍ଚତୟା ହ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା 
ଦୂେ ପୟାଇଁ େୟାଜ୍ ସେକୟାେ ଲକ୍ଷ୍ ଧୟାର୍ଯ୍ କେଛିନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ଓଡ଼ଶିୟାରେ ଜ-ି୨୦ ସବ୍  
କମଟିେି ରେୈଠକ ଆସନ୍ୟା ଏପ୍ରଲି ମୟାସରେ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରେେ। ଶକି୍ଷୟା, ଶକ୍ତ ି ଓ ସଂସ୍ତୃ ି ସମ୍କ୍ଯରେ ଜ-ି୨୦ ସବ୍  
କମଟିେି ରେୈଠକ େୟାଜ୍ରେ ରେେୟା ରନଇ ରକନ୍ଦ ଶକି୍ଷୟା 
ମନ୍ତ୍ରରୀ ଧରମ୍ଯନ୍ଦ ପ୍ରଧୟାନ ଶନେିୟାେ ସଚୂନୟା ରଦଇଛନ୍।ି 
ପେୁରୀ, ରକୟାଣୟାକ୍ଯ ଓ ଭୁେରନଶ୍ୱେରେ ଏେ ି ତନି ି ପ୍ରସଙ୍ଗେ 
ରେୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠତି ରେେ। ରତରେ ଜ-ି୨୦ ସମ୍ଳିନରୀ 
ଚଳତି େଷ୍ଯ ଭୟାେତରେ ଆରୟୟାଜତି ରେଉଥିେୟାରେରଳ 
ଭୟାେତ ଏଥିରେ ଅଧ୍କ୍ଷତୟା କେୁଛ।ି ଏଥିରେ ଆରଜ୍ଯଣ୍ନିୟା, 
ଅର୍ରେଲଆି, ବ୍ୟାଜଲି୍ , 
ଚରୀନ, କୟାନୟାଡ଼ୟା, 
ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଜନ୍ଯୟାନରୀ,େୁଷ୍ , 
ଆରମେକିୟା ଆଦ ି ୨୦ 
ରଦଶ ଅଂଶଗ୍ରେଣ 
କେଛିନ୍।ି ଏେ ି
ରଫୟାେମରେ ସମ୍ଳିତି 
ରଦଶଗଡ଼ୁକିେ ଆଥ ଥିକ 
ସ୍େିତୟା, ଜଳେୟାୟ ୁ
ପେେିର୍୍ଯନ, ନେିନ୍େ େକିୟାଶ ଆଦ ି େଭିନି୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 
ଆରଲୟାଚନୟା କେୟାରୟାଉଥିେୟା ରେରଳ ଓଡ଼ଶିୟାରେ ସବ୍  
କମଟିେି ରେୈଠକରେ େରିଶଷତଃ ଶକି୍ଷୟା ଓ ଶକ୍ତେି େଭିନି୍ନ 
ଦଗି ପ୍ରତ ିେରିଶଷ ଆରଲୟାଚନୟା ରେେ। ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷୟା ରକ୍ଷତ୍ରରେ 
ଉନ୍ନତ ଗରେଷଣୟା େ୍େସ୍ୟା ସମ୍କ୍ଯରେ ଆରଲୟାଚନୟା ରେେୟା 
ସେ େକିଶତି ରଦଶଗଡ଼ୁକିେ େଶି୍ୱେଦି୍ୟାଳୟ ସେତି 
ଓଡ଼ଶିୟାେ େଶି୍ୱେଦି୍ୟାଳୟ ମଧ୍ରେ ଗରେଷଣୟା ସମ୍କଥିତ 
ଚୁକ୍ତ,ି େୟାଜ୍େ ପଲିୟାଙ୍ ପୟାଇଁ େରିଦଶରେ ଅଧ୍ୟନେ 

ସେୁ୍େସ୍ୟା, ଉନ୍ନତ ଗରେଷଣୟା ଆଦ ି େଭିନି୍ନ ଦଗି ପ୍ରତ ି
ଆରଲୟାଚନୟା ରେେୟାେ କୟାର୍୍ଯ କ୍ରମ େେଛି।ି ରେୈଠକରେ 
ମଖୁ୍ତଃ ଗରେଷଣୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରଲୟାଚନୟା ରେେୟାକୁ 
ଥିେୟାରେରଳ ଭୟାେତେ ନୂଆ ଶକି୍ଷୟାନରୀତ ି୨୦୨୦ ସମ୍କ୍ଯରେ 
ସେରିଶଷ ଆରଲୟାଚନୟା ରେେ। ରସେପିେ ି ଓଡ଼ଶିୟା 
ସେକୟାେଙ୍ ସ୍ଲୁ େୂପୟାନ୍େଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ ଆରଲୟାଚନୟା 
ରେେୟାେ କୟାର୍୍ଯ କ୍ରମ େେଛି।ି

ଅପେପରକ୍ଷ ଶକ୍ତ ି ସମ୍କଥିତ ଆରଲୟାଚନୟାରେ 
େକିଶତି ରଦଶଗଡ଼ୁକିେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତ ି େନିରିରୟାଗ ପ୍ରଣୟାଳରୀ 

ଉପରେ ଆରଲୟାଚନୟା ରେେ। ଓଡ଼ଶିୟାରେ ଉପଲବ୍ଧ 
ଥିେୟା ସମ୍ଳକୁ ସଠକି େନିରିରୟାଗ କେ ି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସେୁଜ 
ଶକ୍ତ ି ଉତ୍ୟାଦନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗେୁତ୍ୱ ଦଆିରେିୟାେ 
କୟାର୍୍ଯ କ୍ରମ େେଛି।ି ଓଡ଼ଶିୟାରେ ୱଣି୍ ପ୍ଲୟାଣ୍, ରସୟାଲୟାେ 
ପ୍ଲୟାଣ୍ ଆଦ ି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତ ି ପୟାୱୟାେ ପ୍ଲୟାଣ୍େ େୃେତ୍  ପ୍ରଚଳନ 
ଉପରେ ସେରିଶଷ ଆରଲୟାଚନୟା ରେେ। ରେୈଠକରେ 
ଭୟାେତେ ସଂସ୍ତୃ ି ଓ ପେଂପେୟା ସମ୍କ୍ଯରେ ମଧ୍ 
େଶିଦ୍  ଆରଲୟାଚନୟା କେୟାରେିୟାେ କୟାର୍ଯ୍କ୍ରମ େେଛି।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ଅଚ୍ଚ୍ଯନୟା 
େ୍ଲୟାକ୍ ରମଲଂି ମୟାମଲୟାରେ ଇଡ(ିପ୍ରେର୍୍ଯନ 
ନରିଦ୍୍ଯଶୟାଳୟ) ତଦନ୍କୁ ରଜୟାେଦୟାେ 
କେଛି।ି ଏେ ିମୟାମଲୟାରେ ଇଡ ିଅଚ୍ଚ୍ଯନୟାଙୁ୍ 
ପଚେୟାଉଚେୟା ଜୟାେ ି େଖିଛ।ି କନୁି୍ ରସ 
ଗଣମୟାଧ୍ମ ଆଗରେ ରରଭଳ ି ମେୁ ଁ
ଫୁଟୟାଣ ି ମୟାେୁଥିରଲ ଇଡ ି ଅଧିକୟାେରୀଙ୍ 
ଆଗରେ ତୟାେୟା ରଦଖିେୟାକୁ ମଳୁିନ।ି ରସ 
ଜୟାଣ ି ଶଣୁ ି ଚୁପ୍  େେୁଛନ୍।ି ତଦନ୍ରେ 
ସମ୍ରୂ୍୍ଯଭୟାରେ ସେରରୟାଗ କେୁନୟାେୟାନ୍।ି 
ରସପରଟ ଅଚ୍ଚ୍ଯନୟାଙ୍ ଆଇନଜରୀେରୀ 
ଠୟାକୁେ ସଂଗ୍ରୟାମ ସଂି କେଛିନ୍,ି ଅଚ୍ଚନ୍ଯୟା 
ତଦନ୍କୟାେରୀ ଅଧିକୟାେରୀଙୁ୍ ସେରରୟାଗ 
କେୁଛନ୍।ି 

ରସେପିେ ି ଆଥ ଥିକ ସୟାମ୍ୟାଜ୍େ 
ତଦନ୍ କେୁଥିେୟା ଇଡକୁି ଆଜ ି ଅଚ୍ଚ୍ଯନୟାଙ୍ 
ସମ୍ନ୍ରୀୟ ତଥ୍ ପ୍ରଦୟାନ କେଛି ି ଖଣ୍ଗେି ି
ଥୟାନୟା ପଲୁସି। ସତ୍େେିୟାେ ସ୍ତି 
ଆଲସିୟାନ ରକୟାଠୟାରେ ଚଢ଼ଉ ରେରଳ 
ଓ ମୟାମଲୟାେ ତଦନ୍ ରେରଳ ମଳିଥିିେୟା 
ତଥ୍ ରକୟାଟ୍ଯଙ୍ ନରିଦ୍୍ଯଶରେ ପଲୁସି 

େସ୍ତୟାନ୍େ କେଥିିେୟା ଜଣୟାପଡ଼ଛି।ି 
ଏପେକି ି ଡଜିଟିୟାଲ ପ୍ରମୟାଣ ରଦଇଛ ି
ରଫୟାରେନ୍ ସକି୍  ଲ୍ୟାବ୍ । ନୟାଗ-ଚୟାନ୍ଦଠୁ 
ଜେତ ରମୟାେୟାଇଲ୍ , ଲୟାପ୍ ଟପ, 
େୟାଡ୍ଯଡସି୍, ସସିଟିଭିକୁି ରୟାଞ୍ଚ ପୟାଇଁ େୟାଜ୍ 
ରଫୟାରେନ୍ ସକି ଲ୍ୟାବ୍ କୁ ପଠୟାରୟାଇଛ।ି 
ଏସେୁେ ଡଜିଟିୟାଲ ପ୍ରମୟାଣକୁ ଇଡକୁି 
େସ୍ତୟାନ୍େ କେୟାରୟାଇଛ।ି 

ସେୁଥିରେ ତଥ୍ େେଛି ି କ ି ନୟାେ ିଁ 
ତୟାେୟା ଏକ୍ସପଟ୍ଯ ଟମି୍  ସେୟାୟତୟାରେ 
ରଖୟାଳତୟାଡ କେୁଛ ି ଇଡ।ି ରସପରଟ 
ଇଡ ି ତଦନ୍ ଭୟାେ ରନେୟାକୁ ମୟାରସ 
େତିଲିୟାଣ,ି ରେରଲ ଇଡ ିଏେ ିମୟାମଲୟାରେ 
ଅଚ୍ଚ୍ଯନୟାଙ୍ ଆଥ ଥିକ କୟାେେୟାେ ରନଇ 
କଛିେି ିସେୁୟାକ୍  ପୟାଉନ।ି ଆଉ ମୟାତ୍ର ୨ଦନି 
ପରେ ଅଚ୍ଚ୍ଯନୟାଙ୍ ୭ ଦନିଆି େମିୟାଣ୍ 
ରଶଷ ରେେ। ଏଣ ୁ ଇଡ ି ପଣୁ ି ଅଚ୍ଚ୍ଯନୟାଙୁ୍ 
େମିୟାଣ୍ରେ ରନେୟାକୁ ଆରେଦନ କେେି 
ରେୟାଲ ି ଜଣୟାପଡ଼ଛି।ି ରୟାେୟାଫଳରେ 
ରେଦ୍ୟାଞ୍ଜଳରୀଙ୍ ସେ ନୟାଗ ଦମ୍ର୍ଙୁି୍ 
ମେୁୟାଁମେୁ ିଁ ରଜେୟା କେେି।

ଆଉ ଏକ ସୋପାନ ଉଠଲିା କୁସପାଷଣ ମକୁ୍ ିଅଭଯିାନ

ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚ ଚିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ଚି

 �ୋମଲି ସେବ ୩୦ ଜଲି୍ାର ୨୫୪୩ ଅପେଞ୍ଚ ଗ୍ାମ
 �ସ�ାକସ୍ ସର ବନାଞ୍ଚଳ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳସର ଥିବା ପଡ଼ା
 �ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜକୁି ମଳିବି ପଷୁ୍ ିକାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନା ଦାୟତି୍ୱ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ଆୟଷୁମୟାନ 
ଭୟାେତ ରେଲଥ୍  ଆକୟାଉଣ୍-ଆଭୟା ଆଇଡ ି
ପଞ୍ଜକିେଣ କେେିୟା ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଓଡ଼ଶିୟା ସମଗ୍ର 
ରଦଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୟାନ ଅଧିକୟାେ କେଛି।ି 
ରସେପିେ ିେୟାଜ୍େ ୧୦ଟ ିଜଲି୍ୟା ଜୟାତରୀୟ ସ୍ତେରେ 
ଶରୀଷ୍ଯ ସ୍ୟାନ େୟାସଲ କେଛିନ୍।ି ଆଜ ି ୟନୁଭିସ୍ଯୟାଲ 
ରେଲଥ୍  କନଭଞ୍ଜ୍ଯୟାନ୍ସ ରଡ’ ଅେସେରେ 
େୟାେୟାଣୟାସରୀ ଠୟାରେ ଆରୟୟାଜତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
କୟାର୍୍ଯ କ୍ରମରେ ରକନ୍ଦ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ମନ୍ତ୍ରରୀ ମନସଖୁ 
ମୟାଣ୍େ୍ େୟାଜ୍େ ସ୍ୱୟାସ୍୍ େଭିୟାଗକୁ ପେୁସ୍ତୃ 

କେଛିନ୍।ି ଏେ ିସଫଳତୟାରେ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରରୀ ନେରୀନ 
ପଟ୍ଟନୟାୟକ ଖସୁ ି େ୍କ୍ତ କେେିୟା ସେତି ସ୍ୱୟାସ୍୍ 
େଭିୟାଗକୁ ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣୟାଇଛନ୍।ି ରେୈଷୟିକ 
ରକୌଶଳ ଉପରରୟାଗରେ ଜନସୟାଧୟାେଣଙୁ୍ 
ଉର୍ମ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ରସେୟା ପ୍ରଦୟାନ କେେିୟାରେ 
ଓଡ଼ଶିୟା ଉରଲ୍ଖନରୀୟ ସଫଳତୟା ପୟାଇଛ ି ରେୟାଲ ି

ରେରୀ ପଟ୍ଟନୟାୟକ କେଛିନ୍।ି େୟାଜ୍ ସେକୟାେଙ୍ 
ପକ୍ଷେୁ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଏମ୍  ନରିଦ୍୍ଯଶକ ଡ େୃନ୍ଦୟା ଡ ିରକନ୍ଦ 
ମନ୍ତ୍ରରୀଙ୍ ଠୟାେୁ ପେୁସ୍ୟାେ ଗ୍ରେଣ କେଥିିରଲ।

ଆଭୟା ଆଇଡ ିଏପେ ିଏକ ପେଚିୟପତ୍ର ରୟାେୟା 
ଦ୍ୟାେୟା ଭୟାେତେ ରରରକୌଣସ ିସ୍ୟାନରେ, ରରରକୌଣସ ି
ସମୟରେ େତିୟାଧିକୟାେରୀ ନଜିେ ରମଡକିୟାଲ 
ରେକଡ୍ଯ େୟାସଲ କେପିୟାେରିେ। ଏଥିରେ ଡଜିଟିୟାଲ 
ପଦ୍ର୍ରିେ ତୟାଙ୍େ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ସ୍ୱୟାସ୍୍ େେିେଣରୀ 
େେଥିୟାଏ ରୟାେୟା ଦ୍ୟାେୟା ତୟାଙ୍େ ସଠକି୍  ଚକିତି୍ୟା 
କେୟାରୟାଇ ପୟାେଥିୟାଏ। ଆଭୟା ଆଇଡ ିକୟାଡ୍ଯ ସଷୃ୍ ିପୟାଇଁ 

େୟାଜ୍ ସ୍ୱୟାସ୍୍ ଓ ପେେିୟାେ କଲ୍ୟାଣ େଭିୟାଗ ସମଗ୍ର 
େୟାଜ୍ରେ ମ୍ୟାରନଜରମଣ୍ ଇନଫେରମସନ୍  
ସଷି୍ମ୍  (ଏମ୍ ଆଇଏସ୍ ) କ୍ୟାରମ୍ନ୍  ଆେମ୍ଭ 
କେଛିନ୍।ି ଏଥିସେ ଇ-ସଞ୍ଜେିନରୀ (ରଟଲରିମଡସିନି୍  
ରସେୟା)େ ଉନ୍ନୟନ ଏେଂ ସବ୍  ରସଣ୍େ ସ୍ତେରେ 
ଇ-ସ୍ୱୟାସ୍୍ ପଦରକ୍ଷପ ନଆିରୟାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିୟାରେ 
୨୧.୯୦ ଲକ୍ଷ ଆଭୟା ଆଇଡ ି ସଷୃ୍ ି ପୟାଇ ଁ ଭୟାେତ 
ସେକୟାେ ଲକ୍ଷ୍ ଧୟାର୍୍ଯ  କେଥିିେୟା ରେରଳ େୟାଜ୍ 
ସ୍ୱୟାସ୍୍ େଭିୟାଗ ୪୩,୬୧,୮୯୫ (୧୯୯%) 
ସଂଖ୍କ ଆଇଡ ି ସଷୃ୍ ି କେପିୟାେଛି।ି ଏନ୍ ସଡି ି
ରପୟାଟ୍ଯୟାଲ, ଆେସଏିଚ୍  ରପୟାଟ୍ଯୟାଲ, ଇ-ସଞ୍ଜେିନରୀ, 
ପଏିମ୍ ଏନ୍ ଡପି,ି ନକି୍ଷୟା ରପୟାଟ୍ଯୟାଲ ଜେଆିରେ 
ଏେ ି ଆଇଡ ି ସଷୃ୍ ି କେୟାରୟାଇଛ।ି ଏେ ି ଉଦ୍ମ 
ଫଳରେ ଓଡ଼ଶିୟା ସମସ୍ତ େୟାଜ୍ ଓ ରକନ୍ଦ ଶୟାସରୀତ 
ଅଞ୍ଚଳ ଠୟାେୁ ରଢ଼େ ଅଧିକ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ କେପିୟାେଛି।ି 
ଏପେକି ି େୟାଜ୍େ ୧୦ଟ ି ଜଲି୍ୟା ଜୟାତରୀୟ ସ୍ତେରେ 
ଶରୀଷ୍ଯ ସ୍ୟାନ େୟାସଲ କେଛିନ୍।ି ଭଦ୍ରକ, ରୟାଜପେୁ, 
କଟକ, ଗଞ୍ଜୟାମ, ସନୁ୍ଦେଗଡ଼, ମୟେୂଭଞ୍ଜ, 
ରକନ୍ଦୟାପଡ଼ୟା, େୟାରଲଶ୍ୱେ, ପେୁରୀ, ରକନୁ୍ଦଜେ ଜୟାତରୀୟ 
ସ୍ତେରେ ଶରୀଷ୍ଯ ଜଲି୍ୟାେ ମୟାନ୍ତୟା ପୟାଇଛନ୍।ି

ଉତ୍ତମ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ରେବା ର�ାଗାଇବାରେ ଓଡ଼ଚିଶାେ ପ୍ରଦଶ୍ଶନ ଉରଲେଖନୀୟ: ମଖୁଥ୍ୟମନ୍ତୀ
‘ଆଭା’ ଆଇଡ ିେଷୃ୍ ିସଷେତ୍ରସର ଓଡ଼ଶିା ନଂ-୧

ଶୀଷ୍ଗ ସ୍ାନସର 
ରାଜ୍ୟର ୧୦ ଜଲି୍ା

ଓଡ଼ଚିଶାରେ ରହବ ‘ଜଚି-୨୦’ େବ୍ -କମ ଚିଟ ଚି ରବୈଠକ

ଶଷିୋ, ଶକ୍ ି
ଓ େଂସ୍ତୃ ି
େମ୍ପକ୍ଗସର 

ସେବ 
ଆସଲାଚନା

 �ଅର୍୍ଗନା ବ୍ାକ୍ ସମଲଂି ମାମଲା

ଦସ୍ାବ ଚିଜ୍  ହସ୍ାନ୍ତେ କଲା ଖଣ୍ଡଗ ଚିେ ଚି ପଲୁ ଚିେ
 �ଡଜିଟିାଲ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରଛି ିସ�ାସରନ୍ େକି୍  ଲ୍ୟାବ୍ 
 �ପଣୁ ିଅର୍୍ଗନାଙୁ୍ ରମିାଣ୍ଡସର ସନବାକୁ ଇଡରି ପ୍ରସୁ୍ତ ି
 �ରଣମାଧ୍ୟମସର ମେୁଁ �ୁଟାଣ;ି ଇଡ ିଆରସର ଚୁପ୍ 

ରମୌଳ ଚିକ ଭାଷା ଓ େଂଖଥ୍ୟାରେ ବଢ଼ଚିବ ପ ଚିଲାଙ୍କ ଜ୍ାନ

 �ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପସୁ୍କ ପଢ଼ସିବ ପ୍ରଥମ-ତୃତୀୟ ସରେଣୀର ପଲିା
 �ସକଭ ିଭଳ ିୱାକ୍ଗବୁକ୍ ସର ଉତ୍ତର ସଲଖିସବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
 �ପରଚିାଳନା କରସିବ ଜଲି୍ା ଓ ବ୍କ୍  ସ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀ

କଟକ,୧୦ା୧୨(ସମସି): ଜଗତପେୁ ଖଇେୟା ରପୟାଲ 
ନକିଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍  ଫଳ ରଦୟାକୟାନ ଉପରେ 
ଚଢ଼ରିେିୟାେୁ ଏକ େଡ଼ ଧେଣେ ଦୁଘ୍ଯଟଣୟା ଘଟଛି।ି 
ଶନେିୟାେ ସନ୍୍ୟାରେ ଘଟଥିିେୟା ଏେ ି ଦୁଘ୍ଯଟଣୟାରେ ୮ 
ଜଣ ଆେତ ରେୟାଇଛନ୍।ି ରସମୟାନଙ୍ ମଧ୍େୁ ୫ ଜଣଙ୍ 
ଅେସ୍ୟା ଗେୁୁତେ ଥିେୟାରେରଳ ଫଳ ରଦୟାକୟାନରୀଙ୍ 
ଚକିତି୍ୟାଧରୀନ ଅେସ୍ୟାରେ ଏସ୍ ସେି ି ରମଡକିୟାଲରେ 
ମତୁୃ୍ ଘଟଛି।ି ମତୃକ ଜଣକ ରେରଲ ଫଳ 
ରଦୟାକୟାନରୀ ସେୁୟାସ ସୟାେୁ(୪୫) ରେୟାଲ ି ଜଣୟାପଡ଼ଛି।ି 

ଘଟଣୟାେୁ ପ୍ରକୟାଶ ରର, ଜଗତପେୁ େୟାସ୍ତୟା କଡ଼ରେ 
ଥିେୟା ଏକ ଫଳ ରଦୟାକୟାନରେ ଗୟାଡ଼ ିେଖି ରଲୟାକମୟାରନ 
ଫଳ କଣିଥୁିରଲ। ଫଳ ରଦୟାକୟାନରେ ସନ୍୍ୟା ସମୟରେ 

ପ୍ରେଳ ଗେଳ ି ରେୟାଇଥିଲୟା। ଏେ ି ସମୟରେ ଏକ 
ମୟାଲ୍ ରେୟାରେଇ ଟ୍ରକ୍  ଦରୁ ତଗତରିେ ଆସ ିଫଳ ରଦୟାକୟାନ 
ଉପେକୁ ମୟାଡ଼ ି ରୟାଇଥିଲୟା। ଫଳରେ ସମ୍ଖୁରେ 

ଥିେୟା ୨ଟ ି କୟାର୍  ଏେଂ ୫ଟ ି େୟାଇକ୍  ଭୟାଙ୍ଗ ି ଚୂର୍ ମୟାେ 
ରେୟାଇରୟାଇଛ।ି ଏଥିରେ ଫଳ ରଦୟାକୟାନରୀ ସେୁୟାସ ସୟାେୁ 
ଓ ଅନ୍ ୮ ଜଣ ଗେୁୁତେ ଆେତ ରେୟାଇଥିରଲ। ଏେ ି
ଦୁଘ୍ଯଟଣୟାରେ ୩ ଆେତଙୁ୍ ସ୍ୟାନରୀୟ ଏକ ଘରେୟାଇ 
ନସଥିଂ ରେୟାମ୍ ରେ ଭର୍ଥି କେୟାରୟାଇଥିେୟାରେରଳ ଅନ୍ 

୬ ଜଣଙୁ୍ ଏସ୍ ସେି ି ରମଡକିୟାଲ ଅଣୟାରୟାଇଥିଲୟା। ଫଳ 
ରଦୟାକୟାନରୀଙ୍େ ଏସ୍ ସେିରିେ ଚକିତି୍ୟାଧରୀନ ଅେସ୍ୟାରେ 
ମତୁୃ୍ ଘଟଥିିଲୟା। ଏରେ ୫ ଜଣ ଏସ୍ ସେିରିେ 
ଚକିତି୍ୟାଧରୀନ େେଛିନ୍।ି ଜଗତପେୁ ଥୟାନୟା ପଲୁସି 
ଘଟଣୟାସ୍ଳରେ ପେଞ୍ଚ ି ଦୁଘ୍ଯଟଣୟା ଘଟୟାଇଥିେୟା 
ଟ୍ରକ୍ ଟକୁି ଜେତ କେଥିିେୟାରେରଳ ସମ୍କୃ୍ତ ଡ୍ୟାଇଭେ 
ପ୍ରକୟାଶଚନ୍ଦ େଶି୍ୱୟାଳ(୫୩)କୁ ଥୟାନୟାରେ ଅଟକ େଖିଛ।ି

ରତରେ ପଲୁସି ସଚୂନୟା ମତୁୟାେକ, ଦରୁ ତଗତରିେ 
ଆସଥୁିେୟା ଟ୍ରକ୍ ଟ ିସେିଜି୍  ଦୁଘ୍ଯଟଣୟା ଘଟୟାଇଛ।ି ଡ୍ୟାଇଭେ 
ପ୍ରକୟାଶ ପ୍ରଥରମ ପୟାଗୟା ଛକ ଓ ପରି୍  େଜୟାେ ଛକରେ 
ଦୁଘ୍ଯଟଣୟା ଘଟୟାଇଥିଲୟା। ପରେ ସୟାରଲପେୁ ଖଇେୟା 
େୟାସ୍ତୟାରେ ଏେ ିଟ୍ରକ୍ ଟ ିଦରୁ ତଗତରିେ ଆସ ିଜଗତପେୁେ 

ଏେ ି ଫଳ ରଦୟାକୟାନ ଉପରେ ଚଢ଼ୟାଇ ରଦଇଥିଲୟା। 
ପେୂ୍ଯେୁ ଦୁଇଟ ି ସ୍ୟାନରେ ଦୁଘ୍ଯଟଣୟା ଘଟୟାଇଥିେୟାେୁ 
ପୟାଗୟା ଓ ପରି୍  େଜୟାେେ ରକରତକ ଜନସୟାଧୟାେଣ 
ଦୁଇ ଚକଆିରେ ଏେ ି ଗୟାଡ଼କୁି ପଛିୟା କେଥିିରଲ। 
ଜଗତପେୁ ଥୟାନୟାକୁ ଏ େୟାେଦରେ ସଚୂନୟା ମଧ୍ 
ଦଆିରୟାଇଥିଲୟା। ଉଭୟ ପଲୁସି ଏେଂ ଜନସୟାଧୟାେଣ 
ଟ୍ରକ୍ ଟକୁି ଜଗତପେୁରେ କୟାେୁ କେେିୟାକୁ ରଚଷ୍ୟା 
କେଥିିରଲ। ମୟାତ୍ର ଏେୟା ପେୂ୍ଯେୁ ଡ୍ୟାଇଭେ ଜଣକ ଫଳ 
ରଦୟାକୟାନ ଉପେକୁ ଟ୍ରକ୍ ଟକୁି ଚଢ଼ୟାଇ ରଦଇଥିଲୟା। 
ଟ୍ରକ୍  ଜେତ ରେେୟା ସେ ଡ୍ୟାଇଭେକୁ ଅଟକ େଖି 
ଏେ ି ଦୁଘ୍ଯଟଣୟାେ ତଦନ୍ ଜୟାେ ି େେଥିିେୟା ଜଗତପେୁ 
ଆଇଆଇସ ିେେରୀନ୍ଦନୟାଥ ରମରେେ ସଚୂନୟା ରଦଇଛନ୍।ି

ଫଳ ରଦାକାନ ଉପରେ ମାଡ଼ ଚିଗଲା ଟ୍ରକ୍ ; ରଦାକାନୀ ମତୃ, ୮ ଆହତ

 �୫ ରରୁୁତର ଏସ୍ େବିସିର ଭତ୍ତ୍ତି
 �୨ଟ ିକାର୍  ଓ ୫ ବାଇକ୍  ଚୂର୍ ମାର୍  
 �ଟ୍ରକ୍  ଜବତ; ଡ୍ାଇଭର ଥାନାସର ଅଟକ

ତରୁି ଅେନ୍ତପରୁମ୍ , ୧୦ା୧୨ (ଏନେେ୍)ି: ପେସ୍ପେ ସେମତରିେ ଛୟାଡ଼ପତ୍ର ପୟାଇ ଁ ଆରେଦନ କେେିୟା 
ପରେ େରଷ୍ଯ କମିୟ୍ା ତୟାଠୟାେୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଲଗୟା େେେିୟା ସର୍୍ଯ ଅସୟାମ୍ଧିୟାନକି। ଛୟାଡ଼ପତ୍ର ଆଇନରେ 
ଥିେୟା ଏେ ି ନୟିମ ଦବେୟାେୟା ରମୌଳକି ଅଧିକୟାେ କ୍ଷରୁ୍ ରେଉଛ ିରେୟାଲ ିରକେଳ େୟାଇରକୟାଟ୍ଯ କେଛିନ୍।ି ଜଷ୍ସି 
ଏ ମେମ୍ଦ ମସୁ୍ତୟାକ ଏେଂ ଜଷ୍ସି ରସୟାଭୟା ଅନ୍ନମୟା ଇରପନଙ୍ ଡଭିଜିନ ଖଣ୍ପରୀଠ କେଛିନ୍ ିରର ରକନ୍ଦ 
ସେକୟାେ ରଦଶରେ ଏକକ େେିୟାେ ଆଇନ କୟାର୍୍ଯ କୟାେରୀ କେେିୟା ଉଚତି। ଏେୟା ଦବେୟାେୟା େେିୟାେରେ େେିୟାଦ 
ସଷୃ୍ ିରେରଲ ପତ-ିପତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍ ସବେୟାଥ୍ଯ େକ୍ଷୟା କେରିେେ। ରକୟାଟ୍ଯ ମୟାନଛିନ୍ ିରର ଆଇନ ଧମ୍ଯ ଆଧୟାେରେ 
ପତ-ିପତ୍ରୀଙ୍ ମଧ୍ରେ ରଭଦଭୟାେ ସଷୃ୍ ିକେୁଛ।ି ଏେୟାକୁ ରନଇ ଖଣ୍ପରୀଠ କେଛିନ୍ ି ରର ଭୟାେତ ଭଳ ି
ଧମ୍ଯ ନେିରପକ୍ଷ େୟା୍ରେେ ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରୟିୟାରେ ରଲୟାକ କଲ୍ୟାଣକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦଆିରେିୟା ଉଚତି। ଧମ୍ଯ 
ଆଧୟାେରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ରେେୟା ଅନୁଚତି୍ । ରଲୟାକଙ୍ କଲ୍ୟାଣ ତଥୟା ଉନ୍ନତ ିପୟାଇ ଁକୟାର୍୍ଯ  କେେିୟା 
ସେକୟାେଙ୍ କୟାମ। ଏଥିରେ ଧମ୍ଯେ ରକୌଣସ ି ସ୍ୟାନ ନୟାେ ିଁ। ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଆିନ ଦମ୍ତଙି୍ ଆରେଦନେ 
ଶଣୁୟାଣ ି କେ ିରକୟାଟ୍ଯ ଏେୟା କେଛିନ୍।ି ଏେ ି ଦମ୍ତ ିଛୟାଡ଼ପତ୍ର ଆଇନ ୧୮୬୯େ ଧୟାେୟା ୧୦ଏ ଅନୁରୟାୟରୀ 
ଛୟାଡ଼ପତ୍ର ପୟାଇ ଁଅତକିମ୍ ରେ େରଷ୍ଯ ଅଲଗୟା େେେିୟା ନୟିମକୁ ରମୌଳକି ଅଧିକୟାେ େରିେୟାଧରୀ କେଥିିରଲ। 
ରକୟାଟ୍ଯ ମଧ୍ ଏେ ି ଆଇନକୁ େଟୟାଇେୟା ଉଚତି୍  ରେୟାଲ ିକେଛିନ୍।ି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙୁ୍ ଡୟାକ ିଛୟାଡ଼ପତ୍ରକୁ ମଞ୍ଜେୁ ି
ରଦେୟାକୁ କେଛିନ୍।ି ଛୟାଡ଼ପତ୍ର ରନେୟାେ ପ୍ରକ୍ରୟିୟା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେେିୟାରେ ନ୍ୟାୟପୟାଳକିୟାେ ଉରଦ୍ଶ୍ 
ଉପରେ ରକୌଣସ ି ସରନ୍ଦେ ପ୍ରକୟାଶ କେେିୟା ଅନୁଚତି୍ । ଦମ୍ତ ି ଏେଂ ସମୟାଜ ପୟାଇ ଁ କ’ଣ ଭଲ ରେେ 
ତୟାେୟା ଆଇନ ପ୍ରରଣତୟା ଜୟାଣଛିନ୍।ି କନୁି୍ ଏେ ି ଆଇନ ରରୟାଗୁ ଁଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ ିରେଉଛ।ି େର୍୍ଯମୟାନ 
ସମୟରେ ପୟାେେିୟାେକି ରକୟାଟ୍ଯ ଏକ ରଦୁ୍ରକ୍ଷତ୍ର େନରିୟାଇଛ।ି ଏଠୟାରେ ଛୟାଡ଼ପତ୍ର ରନେୟାକୁ ଚୟାେୁଥଁିେୟା 
ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍ ସମସ୍ୟା େୃଦ୍ ିପୟାଇଥୟାଏ। ଏେ ି ଆଇନକୁ ପେେିର୍୍ଯନ କେେିୟାେ ସମୟ ଆସରିୟାଇଛ।ି 

ଛାଡ଼ପତ୍ର ଲାଗ ଚି ବରଷ୍ଶ ଅଲଗା େହ ଚିବା 
େତ୍ତ୍ଶ ଅୋମ୍ ଚିଧାନ ଚିକ: ରକେଳ ହାଇରକାଟ୍ଶ

େୂଆଦଲି୍ଲୀ ୧୦।୧୨ (ଏନେେ୍)ି: ଦଲି୍ରୀ-େେୟିୟାଣୟା 
ଟକିେରୀରେ ପଣୁ ି ଚୟାଷରୀ ଆରନ୍ଦୟାଳନ ଆେମ୍ଭ 
ରେୟାଇଛ।ି  କୃଷକ ରନତୟା ଏମଏସପ,ି ଋଣ 
ଛୟାଡ଼ ଓ ଚୟାଷରୀଙ୍ େରିେୟାଧରେ େୁଜୁ ମୟାମଲୟା 
ପ୍ରତ୍ୟାେୟାେ ଦୟାେରିେ େରିକ୍ଷୟାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଯନ 
କେୁଛନ୍।ି କୃଷକଙ୍ ଆରନ୍ଦୟାଳନକୁ ଦୃଷ୍ରିେ 
େଖି େଡ୍ଯେରେ େପିଳୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରପୟାଲସି 
ରଫୟାସ୍ଯ ଓ ସଆିେପଏିଫ ମତୁୟନ କେୟାରୟାଇଛ।ି 
ଏଠୟାରେ କୃଷକ ଆରନ୍ଦୟାଳନ ଚୟାଲୁଥିେୟା ରେରଳ 
ମଳିତି କୃଷକ ରମୟାଚ୍ଚ୍ଯୟା ଡରିସମେ୍ ୧୧ ତୟାେଖି 
େେେିୟାେ ଦନି ସଂିଘ ୁ ସରୀମୟାସ୍ତି େୟାଜରୀେ ଗୟାନ୍ରୀ 
ଏଜୁରକସନ ସଟି ି ନକିଟରେ ରେଦ୍ୟାଞ୍ଜଳ ି ସଭୟା 

ଆରୟୟାଜନ କେୁଛ।ିଗତେଷ୍ଯ କୃଷକ ଆରନ୍ଦୟାଳନ 
କୟାଳରେ ପ୍ରୟାଣ େେୟାଇଥିେୟା ଚୟାଷରୀଙ୍ ରେଦ୍ୟାଞ୍ଜଳ ି
ଲୟାଗ ି ଏେ ି କୟାର୍୍ଯ କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠତି ରେେ। ଏଣ ୁ 
େେୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚୟାଷରୀ ଠୁଳ ରେେୟା ଆଶଙ୍ୟାରେ 
ସେୁକ୍ଷୟାେ କଡ଼ୟା େ୍େସ୍ୟା କେୟାରୟାଇଛ।ି ଏେ ି
ରେଦ୍ୟାଞ୍ଜଳ ି ସଭୟାରେ େେୟିୟାଣୟା, ପଞ୍ଜୟାେ, 
େୟାଜସ୍ୟାନ, ଉର୍େପ୍ରରଦଶ ଓ ଦଲି୍ରୀ ସରମତ 
ଅରନକ େୟାଜ୍େ ଚୟାଷରୀ ଓ ସେଦି ଚୟାଷରୀଙ୍ 
ପେେିୟାେ ମଧ୍ ପେଞ୍ଚରିେ ରେୟାଲ ିଭୟାେତରୀୟ କଷିୟାନ 
ଏକତୟା ଅଧ୍କ୍ଷ ଲଖେନି୍ଦ ସଂିେ ଓଲଖ କେଛିନ୍।ି 
ଏଥିଲୟାଗ ି ରସ ତୟାଙ୍ ଟମି ସେତି ଚୟାଷରୀମୟାନଙ୍ 
ଗୟାକୁଁ ରୟାଇ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କେ ି ଆସଥିିେୟା କେଛିନ୍।ି

ପଣୁ ଚି ଆେମ୍ଭ ରହଲା ଚାଷୀ ଆର୍ାଳନ
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ଚଟ୍ଟୋଗ୍ଟୋମ, ୧୦ଟୋ୧୨(ଏଟେନ୍ ସି)

ଯବୁ ଓପନର ଇଶାନ କସିାନଙ୍କ ଦ୍ରୁ ତତମ 
ଦ୍ଶିତକ ଓ ବରିାଟ କକାହଲଙି୍କ ଶତକ ବଳକର 
ଏଠାକର ଶନବିାର କେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ 
ତଥା କଶଷ ଦ୍ନିକିଆି ମ୍ାଚ୍ କର ଭାରତ ୨୨୭ 
ରନ୍ ର ବପିଳୁ ବ୍ବଧାନକର ବାଂଲାକଦ୍ଶକୁ 
ପରାସ୍ତ କରଛି।ି ଏହା ଫଳକର ଭାରତ 
୧-୨କର ଦ୍ନିକିଆି ସରିଜି୍  ହାରଥିିକଲ 
ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ୍ୱନାମଳୂକ ବଜିୟ ହାସଲ 
କରଛି।ି ଏହ ି ମ୍ାଚ୍ କର ଯବୁ 
ଓପନର ଝାଡେଣ୍ଡର ଇଶାନ 
କସିାନ ମାତ୍ର ୧୩୧ ବଲ୍ କର 
୨୧୦ ଓ ତାରକା ବ୍ାଟର 
ବରିାଟ କକାହଲ ି ୧୧୩ ରନ୍  
କରବିା ଫଳକର ପ୍ରଥକମ 
ବ୍ାଟଂି ଲାଗ ି ଆମନ୍ତ୍ରଣ 
ପାଇଥିବା ଭାରତ 
ନରି୍ଦ୍ାରତି ୫୦ ଓଭରକର 
୮ ୱିକକଟ ହରାଇ ୪୦୯ ରନ୍  କରଥିିଲା। 
ଜବାବକର ଭାରତୀୟ କବାଲରଙ୍କ ଟାଇଟ 
କବାଲଂିକୁ ମକୁାବଲିା କର ି ନପାର ି ୩୪ 
ଓଭରକର ମାତ୍ର ୧୮୨ ରନ୍  କର ି ଅଲଆଉଟ 
କହାଇଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ପରାଜୟ ସକତ୍ବେ 
ବାଂଲାକଦ୍ଶ ୨-୧କର ଦ୍ନିକିଆି ସରିଜି୍  
କବ୍ ଜା କରଥିିଲା। ଏହ ି ମ୍ାଚ୍ କର ୨୧୦ 
ରନ୍  କରଥିିବା କସିାନଙୁ୍କ କପଲେୟର ଅଫ୍  
ଦ୍ ି ମ୍ାଚ୍  ଓ ପ୍ରଥମ ଦୁ୍ଇଟ ି ଦ୍ନିକିଆିକର 
ଭାରତର ପରାଜୟକର ପ୍ରମେୁ ଭୂମକିା ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିବା କମହଦ୍ୀ ହାସନ ମରିାଜଙୁ୍କ କପଲେୟର 
ଅଫ୍  ଦ୍ ି ସରିଜି୍  ବକିବଚତି କରାଯାଇଥିଲା।

କସିାନ: କନଷି୍ଠ ଓ       
ଦ୍ରୁ ତତମ ଦ୍ଶିତକ

ଟସ୍  ହାର ି ବ୍ାଟଂି କରବିା ପକର ଭାରତ 
ପଣୁଥିକର ଅଭଜି୍ଞ ଓପନର ଶେିର ଧାୱନ 
(୮ବଲ୍ କର ୩ରନ୍ )ଙ୍କ ୱିକକଟ ହରାଇଥିଲା। 
କନୁି୍ ଆହତ ଅଧିନାୟକ କରାହତି 
ଶମଦ୍ାଙ୍କ ସ୍ାନକର କେଳବିାର 
ସକୁଯାଗ ପାଇଥିବା ଇଶାନ କସିାନ 
୧ ରନ୍ କର କଦ୍ଇଥିବା ସକୁଯାଗକୁ 
ବାଂଲାକଦ୍ଶ କେଳାଳ ି ହାତଛଡ଼ା 
କରକିଦ୍ଇଥିକଲ। ପ୍ରଥକମ କରାହତିଙ୍କ 
ଅନୁପସ୍ତି ିଓ ଦ୍ତିୀୟକର କ୍ାଚ୍  ଡ୍ରପ୍ ର 
ସକୁଯାଗର ଚମତ୍ାର ସଦ୍ ବ୍ବହାର 

କରଥିିକଲ ଏହ ିଝାଡେଣ୍ଡ ଓପନର। କସ ପ୍ରଥକମ ସତକଦ୍ 
କହାଇ କେଳବିା ପକର ଦ୍ାଦ୍ଶ ଓଭରକର ୩ଟ ି କଚୌକା 
ମାର ି ତାଙ୍କ ମକନାଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରକିଦ୍ଇଥିକଲ। ଏହା 
ପକର କସ ବାଂଲାକଦ୍ଶ କବାଲରଙୁ୍କ ପଡ଼ଆିର ଚାର ି
ଆଡ଼କୁ ନୟିମତି ଭ ା କ ବ 
ବାଉଣ୍ଡାରୀ ମାର ି
ଘକରାଇ ଦ୍ଳର ଚି ନ୍ ା 

ବଢ଼ା଼ଇକଦ୍ଇଥିକଲ। କସ ୮୫ ବଲ୍ କର ଶତକ 
ପରୂଣ କରବିା ପକର ପରବତ୍ଦ୍ୀ ୧୮ ବଲ୍ କର ୧୫୦ 
ଓ ୧୨୬ ବଲ୍ କର ୨୦୦ ରନ୍  କରଥିିକଲ। ଏହା 
ଫଳକର କସ ବଶି୍ୱର ସବଦ୍କନଷି୍ଠ କେଳାଳଭିାକବ 

୨୪ ବଷଦ୍ ୧୪ ଦ୍ନିକର ଦ୍ଶିତକ ପରୂଣ କରବିା 
ସହ ଦ୍ରୁ ତତମ ବ୍ାଟରଭାକବ ମଧ୍ୟ କରକଡଦ୍ 

କରଛିନ୍।ି ତାଙ୍କ ପବୂଦ୍ରୁ କୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି୍ ର କ୍ସି୍  କଗଲ 
୧୩୮ ବଲ୍ କର ଦ୍ଶିତକ ହାସଲ କରଥିିକଲ।

କସିାନ ୧୩୧ ବଲ୍  କେଳ ି୨୪ କଚୌକା ଓ 
୧୦ ଛକା ୨୧୦ ରନ୍ କର ଆଉଟ କହାଇଥିକଲ। 

ଏହା ଫଳକର କସ ଭାରତର ଚତୁଥଦ୍ କେଳାଳ ି
ଓ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୬ଷ୍ଠ ଥର ଦ୍ନିକିଆି ମ୍ାଚ୍ କର 
ଦ୍ଶିତକ ହାସଲ କରବିାକର ସମଥଦ୍ କହାଇଛନ୍।ି 
ତାଙ୍କ ପବୂଦ୍ରୁ ସଚନି କତନୁ୍ଲକର, ବୀକରନ୍ଦ୍ର କସହା୍ଗ 
ଓ କରାହତି ଶମଦ୍ା (୩ଥର) ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ଶିତକ 
ହାସଲ କରଛିନ୍।ି କସ କନୁି୍ ବଶି୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ାଟର 

ଯଏିକ ି ତାଙ୍କ ଦ୍ନିକିଆି କ୍ାରୟିରର ପ୍ରଥମ ଶତକକୁ 
ଦ୍ଶିତକକର ପରଣିତ କରବିାକର ସମଥଦ୍ କହାଇଛନ୍।ି 

ବ�ୋଲରଙ୍କ ପ୍ୋଧୋନ୍ୟ
ଭାରତ ବପିକ୍ଷକର ୪୧୦ ରନ୍ ର ବଜିୟ ଲକ୍ଷ୍ ଛୁଇବଁା 
ବାଂଲାକଦ୍ଶ ପକକ୍ଷ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଚାପକର ଥିବା 
ଘକରାଇ ବ୍ାଟରଙୁ୍କ ହାତକୋଲା ସଟ୍  କେଳବିା କମିା୍ 
କସଟ୍ଟଲ କହବାକୁ କଦ୍ଇ ନଥିକଲ ଭାରତୀୟ କବାଲର। 
ପ୍ରଥମ ଦୁ୍ଇଟ ି ଦ୍ନିକିଆିକର କସମାକନ କଯଉ ଁ ତରୁଟ ି
କରଥିିକଲ, ତାହା ଏଠାକର କଦ୍ାହରାଇ ନଥିକଲ। ଯାହା 
ଫଳକର ସମସ୍ତଙ୍କ କବାଲରଙୁ୍କ କଛି ି ନା କଛି ି ସଫଳତା 
ମଳିଥିିଲା। କସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ମଡିୟିମ୍  କପସ୍  କବାଲର 
ଶାରୁ୍ଦ୍ଳ ଠାକୁର ସବଦ୍ାଧିକ ୩ଟ,ି ଉମ୍ାନ ମଲ୍କି ଓ ଅକ୍ଷର 
ପକଟଲ ୨ଟ ି କଲୋଏ ଁ ୱକିକଟ ଅକ୍ଆିର କରଥିିକଲ। 

ପଣ୍ଟିଂଙ୍କକୁ  ଟପ ୍ଟବଲ ବ�ୋହଲ୍ଟ
ଅନ୍ ପକ୍ଷକର କସିାନଙୁ୍କ ଏହ ିମ୍ାଚ୍ କର ଭଲ ସହକଯାଗ 
କଦ୍ଇଥିକଲ ବରିାଟ କକାହଲ।ି କସ ପ୍ରଥକମ ସତକଦ୍ 
କହାଇ କେଳଥିିକଲ। କନୁି୍ ପକର ତାଙ୍କ ବ୍ାଟରୁ ଦ୍ରୁ ତ 
ରନ୍  ମଳିଥିିଲା ଓ କସ ୮୫ ବଲ୍ କର ଶତକ ହାସଲ 
କରଥିିକଲ। ୨୦୧୯ରୁ ଦ୍ୀଘଦ୍ ୧୨୦୦ ଦ୍ନି ପକର କକାହଲ ି
ଦ୍ନିକିଆି ଅନ୍ଜଦ୍ାତୀୟ କ୍କିକଟକର ପ୍ରଥମ ଶତକ 
ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ଦ୍ନିକିଆିକର କସ କଶଷଥର ୨୦୧୯ 
ଅଗଷ୍ଟକର ଶତକ ହାସଲ କରଥିିକଲ। ଏହା ଫଳକର କସ 
ଦ୍ନିକିଆିକର ୪୪ତମ ଶତକ ହାସଲ କରବିା ସହ ସମସ୍ତ 
ପ୍ରକାର ଅନ୍ଜଦ୍ାତୀୟ କ୍କିକଟକର ରକି ି ପଣଂି କରଥିିବା 
୭୧ଟ ିଶତକ କରକଡଦ୍କୁ ଅତକି୍ମ କରଛିନ୍।ି କକାହଲଙି୍କ 
ଶତକ ସଂେ୍ା ୭୨କର ପହଞ୍ଛି ି ଓ କସ ଭାରତର 
ସଚନି କତନୁ୍ଲକରଙ୍କ ୧୦୦ ଶତକଠାରୁ ପଛକର ବା 
ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାନକର ରହଛିନ୍।ି କସ ଓ କସିାନ ବାଂଲାକଦ୍ଶ 
ବପିକ୍ଷ ଦ୍ତିୀୟ ୱକିକଟ ପାଟଦ୍ନରଶପି୍ କର ୨୯୦ ରନ୍  
ଉଠାଇବା ଫଳକର ଭାରତ ଦ୍ନିକିଆି କ୍କିକଟକର 
ଷଷ୍ଠଥର ଲାଗ ି ୪୦୦ ରନ୍  ଅତକି୍ମ କରବିାକର ସମଥଦ୍ 
କହାଇଥିଲା। କକାହଲ ି୯୧ ବଲ୍ କର ୧୧ କଚୌକା ଓ ୨ଛକା 
ସହାୟତାକର ୧୧୩ ରନ୍  କର ିଆଉଟ କହାଇଯାଇଥିକଲ। 

ର� ୍ଟ�ୋର 
୧୧ ଡ ୍ଟବେମ୍ବର, ୨୦୨୨
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ଇଶାନ କସିାନ ୨୧୦, ବରିାଟ କକାହଲ-ି ୧୧୩

ମମୁ୍ଟୋଇ,୧୦।୧୨(ଏଟେନ୍ ସି): ଦ୍ୀଘଦ୍ ୧୨ ବଷଦ୍ 
ପକର ଦ୍ରୁ ତ କବାଲର ଜୟକଦ୍ବ ଉନାଦ୍କତ 
ଭାରତୀୟ କଟଷ୍ଟ ଦ୍ଳକୁ ପ୍ରତ୍ାବତ୍ଦ୍ନ 
କରଛିନ୍।ି କସ ବାଂଲାକଦ୍ଶ ବପିକ୍ଷ କଟଷ୍ଟ 
ସରିଜି ପାଇଁ ଦ୍ଳକର ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍।ି ଦ୍ରୁ ତ 
କବାଲର ମହମ୍ମଦ୍ ସାମ ି ଇଞ୍ରୁ ି କାରଣରୁ 
ଦ୍ଳରୁ ବାଦ୍  ପଡ଼ବିା ଫଳକର ତାଙ୍କ 
ବଦ୍ଳକର ୩୧ ବଷଦ୍ୀୟ ଉନାଦ୍କତଙୁ୍କ 
ସ୍ାନ ମଳିଛି।ି କସ ଏହାପବୂଦ୍ରୁ ୨୦୧୦କର 
ଦ୍କ୍ଷଣି ଆଫି୍କା ବପିକ୍ଷକର ଏକମାତ୍ର କଟଷ୍ଟ 
କେଳଥିିକଲ। ଇଞ୍ରୁ ିରକିପଲେସକମଣ ଭାକବ 

ଉନାଦ୍କଦ୍ ଦ୍ତିୀୟ କେଳାଳ ି ଭାକବ 
ଦ୍ଳକର ସାମଲି କହାଇଛନ୍।ି ତାଙ୍କ ପବୂଦ୍ରୁ 
ନୟିମତି ଅଧିନାୟକ କରାହତି ଶମଦ୍ାଙ୍କ 
ସ୍ାନକର ଅଭମିନୁ୍ ଈଶ୍ୱରନଙୁ୍କ ଦ୍ଳକର 
ସାମଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରନ ଭାରତ 
ଏ ଦ୍ଳ ସହ ବାଂଲାକଦ୍ଶକର ହ ିଁ ଅଛନ୍।ି 
୧୪ ତାରେିରୁ ଚକଟ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ କର ପ୍ରଥମ କଟଷ୍ଟ 
ମ୍ାଚ୍  ଆରମ୍ଭ କହବ। କସହପିର ି ୨୨ରୁ 
ମୀରପରୁକର ଦ୍ତିୀୟ ତଥା ଅନ୍ମି କଟଷ୍ଟ 
ଆରମ୍ଭ କହବ। ଘକରାଇ କ୍କିକଟକର 
ଉନାଦ୍କତଙ୍କ ପ୍ରଦ୍ଶଦ୍ନ ଉନ୍ନତ ରହଛି।ି

ଭୋରତ ୪୦୯, �ୋିଂଲୋବେଶ ୧୮୨

ସଂକ୍ ସିପ୍ତ ଟ୍ଟୋର
ଭଟୋରତ: ୪୦୯/୮, ୫୦ ଓଭର (ଇଶାନ କସିାନ-
୨୧୦, ବରିାଟ କକାହଲ-ି୧୧୩, ୱାଶଂିଟନ ସନୁ୍ର- 
୩୭, ସାକବି-୨/୬୮, ଏବାଦ୍ତ-୨/୮୦, 
ଟାସ୍ନି-୨/୮୯)।
ବଟୋଂଲଟୋଟେଶ: ୧୮୨/୧୦, ୩୪ ଓଭର (ସାକବି-
୪୩, ଲଟିନ-୨୯, ଶାରୁ୍ଦ୍ଳ- ୩/୩୦, ଅକ୍ଷର-

୨/୨୨, ଉମ୍ାନ-୨/୪୩)।

ଭୁବଟନଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମ ସିସ): ଚଳତି 
ଇଣ୍ଡଆିନ ସପୁର ଲଗି୍  (ଆଇଏସ୍ ଏଲ୍ )କର 
ଶନବିାର କେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍ କର 
ଓଡ଼ଶିା ଏଫ୍ ସ ି ୦-୩ କଗାଲକର ଏଫ୍ ସ ି
କଗାଆଠାରୁ ପରାସ୍ତ କହାଇଛ।ି କଗାଆର 
ଫାକଟାଡଦ୍ା ଷ୍ଟାଡୟିକମକର ଅନୁଷ୍ଠତି ଏହ ି
ମ୍ାଚ୍ କର କଗାଆ ସମ୍ରୂ୍ଦ୍ରୂକପ ଆଧିପତ୍ 
ବସି୍ତାର କର ିକେଳବିା ସହ କଗାଟଏି ପକର 
କଗାଟଏି କଗାଲ କଦ୍ଇଥିଲା। ଦ୍ଳ ତରଫରୁ 
୩ଟ ି ଯାକ କଗାଲ ଦ୍ତିୀୟାର୍ଦ୍କର କସ୍ାର 
କରାଯାଇଥିଲା। ୭୪ତମ ମନିଟି୍ କର 

ବ୍ସିନ କଡଉକବନ ଫର୍ଦ୍ାକଡଜ୍ , ୭୮ତମ 
ମନିଟି୍ କର ନାହ ସଦ୍ାଓଇ ଓ ୯୦ତମ 
ମନିଟି୍ କର ଅଲଭାକରା ଭାଜକୱେଜ କଗାଲ 
କଦ୍ଇଥିକଲ। ଓଡ଼ଶିା ତରପରୁ କଗାଟଏି 
କହକଲ କଗାଲ ଦ୍ଆିଯାଇପାର ି ନଥିଲା। 
ସଟ୍ , ସଟ୍  ଅନ୍  ଟାକଗଦ୍ଟ, ପାସ୍ , ପାସ୍  
ଆକୁ୍କରସ ି ଓ ବଲ ପକଜସନକର କଗାଆ 
ଆଗକର ରହଥିିଲା। କସହପିର ିକଗୌହାଟୀକର 
ଶନବିାର କେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ତିୀୟ ମ୍ାଚ୍ କର 
କଚନ୍ନାଇନ ଏଫ୍ ସ ି ୭-୩ କଗାଲକର 
ନଥଦ୍ଇଷ୍ଟ ୟନୁାଇକଟଡକୁ ହରାଇଥିଲା। 

ଭୁବଟନଶ୍ୱର, ୧୦ଟୋ୧୨(ସମ ସିସ): ୧୪ତମ ରାଜ୍ସ୍ତରୀୟ 
ହାଡ଼ବିନୁ୍ ସତ୍ବାଦ୍ୀ ସ୍ାରକୀ କ୍କିକଟ ପ୍ରତକିଯାଗତିାର 
ସପ୍ତମ ଦ୍ବିସକର ଅନୁଷ୍ଠତି ପ୍ର-ି ୱୋଟର ଫାଇନାଲକର 
ବଜିୟୀ କହାଇ ଏମ୍ ସସି ି ଓ ଆକ୍ରୋ ଏକାଦ୍ଶ ୱୋଟଦ୍ରକୁ 
ଉଠଛିନ୍।ି ସାକ୍ସ ଆନୁକୂଲ୍କର ସ୍ାନୀୟ କପଳି ପ୍ରସାଦ୍-
ସନୁ୍ରପଦ୍ା କେଳ ପଡ଼ଆିକର ଶନବିାର ଅନୁଷ୍ଠତି ପ୍ର-ି ୱୋଟଦ୍ର 
ମକୁାବଲାକର ଏମ୍ ସସି ି ଓ ଚାଜଦ୍ ଏକାଦ୍ଶ ପରସ୍ପରକୁ 
କଭଟଥିିକଲ। ଏମ୍ ସସି ିପ୍ରଥକମ ବ୍ାଟଂି କର ିନରି୍ଦ୍ାରତି ୧୫ 
ଓଭରକର ୧୭୮ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଲା। ଜବାବକର ଚାଜଦ୍ 
୧୦୯ ରନକର ି ଅଲଆଉଟ କହାଇ ପରାସ୍ତ କହାଇଥିଲା। 

ଏମ୍ ବସିସିରି ୫୦ ରନ ସଂଗ୍ ୍ରହ କରଥିିବା ଦ୍ୀପକ କଜନା 
କରେଷ୍ଠ କେଳାଳ ି ବକିବଚତି କହାଇଥିକଲ। ଅନ୍ଏକ 
ପ୍ର-ି ୱେଟଦ୍ରକର ଆକ୍ରୋ ଏକାଦ୍ଶ ୩ ୱିକକଟକର କବଲେଜଂି 
ବଲୋଷ୍ଟରକୁ ହରାଇ ୱୋଟଦ୍ରକୁ ଉଠଛିନ୍।ି କବଲେଜଂି ପ୍ରଥକମ 
ବ୍ାଟଂି କର ି ନରି୍ଦ୍ାରତି ୧୫ ଓଭରକର ୧୧୨ ରନ ସଂଗ୍ରହ 
କରଥିିଲା। ଜବାବକର ଆକ୍ରୋ ୧୧୩ ରନ କର ି ବଜିୟୀ 
କହାଇଥିଲା। ୨୪ ରନକରବିା ସହ ୨ ୱକିକଟ କନଇଥିବା 
ଅକ୍ରୋର ଲକ ି କରେଷ୍ଠ କେଳାଳ ି ବକିବଚତି କହାଇଥିକଲ। 
ଆଶଷି ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ ଶକୁଲୋ, ଡମରୁ୍ଧର ମରିେ ଓ 
ଚତି୍ରଞ୍ନ ମହାପାତ୍ର ମ୍ାଚ୍  ପାରଚିାଳନା କରଥିିକଲ।

ହଟୋଡସିବନୁ୍ ସତ୍ୟବଟୋେୀ ସ୍ଟୋରକୀ କ୍ ସିଟକଟ

ଏମ୍ � ୍ଟେ ୍ଟେ ୍ଟ, ଆବ୍ରେୋ କ୍ୋଟ୍ଟରବର

ନୂଆେସିଲ୍ୀ,୧୦।୧୨(ଏଟେନ୍ ସି): କଦ୍ୌଡ଼ରାଣୀ 
ପଟି ିଉଷା ପ୍ରଥମ ମହଳିା ଭାକବ ଭାରତୀୟ 
ଅଲମି୍କି ଆକସାସସିନ (ଆଇଓଏ)ର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାକବ ନବିଦ୍ାଚତି 
କହାଇଛନ୍।ି ଏଥିସହ 
ଭାରତୀୟ କ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ 
ଏକ ନୂଆ ଯଗୁକର ପ୍ରକବଶ 
କରଛି।ି ଶନବିାର କସ 
ବନିା ପ୍ରତନି୍ଦତିାକର ଏହ ି
ହାଇକପ୍ରାଫାଲ ପଦ୍କୁ 
ନବିଦ୍ାଚତି କହାଇଛନ୍।ି 
୫୮ ବଷଦ୍ୀୟା ଉଷା ଏକାଧିକବାର 
ଏସଆିନ କଗମ୍ସ ସ୍ୱର୍ଦ୍ ପଦ୍କ ହାସଲ 
କରବିା ସହ ୧୯୮୪ ଲସ ଏକଞ୍ଲ୍ସ 
ଅଲମି୍କି୍ସକର ୪୦୦ମକିର ଅଳ୍ପକକ କାଂସ୍ 

ପଦ୍କ ହାସଲରୁ ବଞ୍ତି କହବା ସହ ଚତୁଥଦ୍ 
ସ୍ାନକର ରହ ି ଅଭଯିାନ କଶଷ କରଥିିକଲ। 
ସପୁ୍ରମିକକାଟଦ୍ଙ୍କ ଦ୍ାରା ନଯିକୁ୍ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 

ବଚିାରପତ ି ଏଲ୍  ନାକଗଶ୍ୱର 
ରାଓଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନକର 
ଏହ ି ନବିଦ୍ାଚନ ଅନୁଷ୍ଠତି 
କହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ନବିଦ୍ାଚନ ପ୍ରଥକମ ୨୦୨୧ 
ଡକିସମର୍କର ଆକୟାଜନ 
କହବାର କାଯଦ୍୍ କ୍ମ 
ରହଥିିଲା। ଉଷାଙ୍କ 

ବକିରାଧାର କକହ ିନବିଦ୍ାଚନ ଲଢବିାକୁ ଇଚ୍ା 
ପ୍ରକାଶ କର ି ନଥିକଲ। ଗତ ଜୁଲାଇକର 
ଉଷା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟଟି ଦ୍ାର 
ରାଜ୍ସଭାକୁ ମକନାନୀତ କହାଇଥିକଲ।

ପ ୍ଟଟ ୍ଟ ଉଷୋ ପ୍ଥମ ମହ ୍ଟଳୋ ଆଇଓଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ବଟୋଂଲଟୋଟେଶ ବ ସିପକ୍ ଟଟଷ୍ଟ ସ ସିର ସିେ

୧୨ �ଷ୍ଟ ପବର େଳ�କୁ ବେର ୍ଟବଲ ଉନୋେ�ତ୍  

ଆଇଏସ୍ ଏଲ୍ : ଓଡ଼୍ଟଶୋ ଏଫ୍ େ ୍ଟ ପରୋସ୍ତ
ଭୁବଟନଶ୍ୱର, ୧୦ଟୋ୧୨(ଏଟେନ୍ ସି): 
ମଧ୍ୟପ୍ରକଦ୍ଶର କହାଲକାର ଷ୍ଟାଡୟିମ୍ କର 
କେଳାଯାଉଥିବା ୧୯ ବଷଦ୍ରୁ କମ୍  ମହଳିା 
ଦ୍ନିକିଆି କ୍କିକଟର ଶନବିାର କେଳାଯାଇଥିବା 
ମ୍ାଚ୍ କର ଓଡ଼ଶିା ୮ ୱିକକଟକର ମମୁା୍ଇଠାରୁ 
କଶାଚନୀୟ ଭାକବ ହାରଯିାଇଛ।ି ଏହା ଫଳକର 
ଦ୍ଳର ନକ୍ ଆଉଟ କେଳବିା ଆଶା ଧଳୂସିାତ 
କହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ିମ୍ାଚ୍ କର ପ୍ରଥକମ ବ୍ାଟଂି 
କର ିଓଡ଼ଶିା ୪୧.୫ ଓଭରକର ମାତ୍ର ୭୫ ରନ 

କର ିଅଲଆଉଟ କହାଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ 
ଅଙି୍କତା ଗରି ି୧୮ ଓ ପ୍ରୟିଙ୍କରୀ ମଦୁୁ୍ଲ ି୧୫ ରନ୍  
କରଥିିକଲ। ମମୁା୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଜଲି ଡ ିକମକଲା ୪ଟ ି
ଓ କାଶସି ୨ଟ ି ୱିକକଟ ଅକ୍ଆିର କରଥିିକଲ। 
ଜବାବକର ମମୁ୍ାଇ ୧୩.୪ ଓଭରକର ମାତ୍ର ୨ 
ୱିକକଟ ହରାଇ ବଜିୟ ଲାଗ ି ଆବଶ୍କ ରନ୍  
ସଂଗ୍ରହ କରକିନଇଥିଲା। ଦ୍ଳ ପକ୍ଷରୁ ମାକହକ 
କପାକର ୩୧ ଓ ସାନକିା ଚାଲକକ ୨୩ ରନ୍  
କର ି କଶଷ ଯାଏ ଅପରାଜତି ରହଥିିକଲ।

ଉଦ୍ ଘୋଟନୀ ଉତ୍ସ� ଆବ�ୋଜନ ବନଇ ପ୍ସ୍ତକୁତ ୍ଟ ବ�ୈଠ�
ଭୁବଟନଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମ ସିସ)

ହକ ି ଇଣ୍ଡଆି ଆନୁକୂଲ୍କର ଓଡ଼ଶିାକର 
ଆକୟାଜନ କହବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅଗାମୀ ହକ ି
ବଶି୍ୱକପ୍ ର ଉଦ୍ ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ସଫଳ 
ଆକୟାଜନ କନଇ ଶନବିାର ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
କବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠତି କହାଇଛ।ି ଜାନୁଆରୀ ୧୧ 
ତାରେିକର କଟକର ଐତହିାସକି ବାରବାଟୀ 
ଷ୍ଟାଡୟିମକର ଉଦ୍ ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଆକୟାଜନ 
କହବ। ଏହ ିଉତ୍ସବର ସଫଳ ଆକୟାଜନ ପାଇଁ 
ବ୍ାପକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଆରମ୍ଭ କହାଇଛ।ି ଆକୟାଜତି 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକବୈଠକକର ରାଜ୍ କ୍ୀଡ଼ା ଓ ଯବୁକସବା 
ବଭିାଗ କମସିନର ତଥା ସଚବି ଆର ଭନିଲି 
କ୍ଷି୍ା କଯାଗ କଦ୍ବା ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିକଲ। 

 ପବୂଦ୍ରୁ ୨୦୧୮କର ଓଡ଼ଶିା ହକ ିବଶି୍ୱକପ୍ ର 
ଗତ ସଂସ୍ରଣକୁ ସଫଳତା ସହ ଆକୟାଜନ 
କରଥିିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ଆହୁର ି
ସଫଳ କହବ କବାଲ ି ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି 
ବଶି୍ୱକପ୍  କନଇ କଟକକର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ପରଲିକ୍ଷତି କହାଇଛ।ି 
ଉଦ୍ ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ଦୃ୍ଷ୍ଟାନ୍ମଳୂକ କରବିା 

ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯବିା ଉପକର 
ଭନିଲି ଗରୁୁତ୍ୱ କଦ୍ଇଛନ୍।ି କସ ମ ବାରବାଟୀ 
ଷ୍ଟାଡୟିମ ବୁଲ ି କଦ୍ଖିଥିକଲ। ଏହ ି ଇକଭଣକୁ 

ଘଟଣା ରହତି କରବିା ଉପକର କସ ଗରୁୁତ୍ୱ 
କଦ୍ଇଥିକଲ। ନରିାପତ୍ା ତଥା ସରୁାକ୍ଷା, 
ସ୍ୱାସ୍୍ ଓ ଅଗ୍ୀଶମ ବଭିାଗର ନକିୟାଜନକୁ 

କବୈଠକକର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦ୍ଆିଯାଇଥିଲା। କସହପିର ି
ଟ୍ାଫିକ ମ୍ାକନଜକମଣ ଓ ଭଡିକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କରବିା କନଇ ମଧ୍ୟ ଆକଲାଚନା କହାଇଥିଲା। 

ହକ ି
ବଶି୍ୱକପ୍ 

ଆଡସିଟଲଡ୍ , ୧୦ଟୋ୧୨(ଏଟେନ୍ ସି): ସ୍ଟ କବାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଘାତକ କବାଲଂି 
ବଳକର ଏଠାକର କେଳାଯାଉଥିବା କୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି୍  ବପି୪ ଦ୍ତିୀୟ 
କଟଷ୍ଟକର ଅକ୍ରେଲଆି ବଜିୟର ନକିଟକର ପହଞ୍ଛି।ି ଏହ ି ମ୍ାଚ୍ ର 
ତୃତୀୟ ଦ୍ନିକର ମ୍ାଚ୍  ଜତିବିାକୁ କୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି୍  ଆଗକର ୪୯୭ 
ରନ୍ ର ବଜିୟ ଲକ୍ଷ୍ ଧାଯଦ୍୍ କରଛି।ି ଏହ ି ବଶିାଳ ଲକ୍ଷ୍କୁ ପଛିା 

କର ିକୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି୍  ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିସକର ୪ ୱିକକଟ ହରାଇ ୩୮ ରନ୍  
କରଛି।ି ଏହ ି ମ୍ାଚ୍ ର କେଳ ଆଉ ଦୁ୍ଇ ଦ୍ନି ବାକଥିିଲାକବକଳ 
ଅକ୍ରେଲଆି ସହଜକର ଜତିବି କବାଲ ି ଆଶା କରାଯାଉଛ।ି ୪୫୯ 
ରନ୍  ପଛକର ଥିବା କୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି୍  ନକିଟକର ମ୍ାଚ୍  ବଞ୍ାଇବାକୁ 
ଆଉ ୬ଟ ି ୱିକକଟ ବାକ ି ରହଛି।ି ପ୍ରଥମ ଇନଂିସକର ଅକ୍ରେଲଆି 
୨୯୭ ରନ୍ କର ଆଗଆୁ ରହବିା ସକତ୍ବେ ଇନଂିସ ସମାପ୍ତ ି କଘାଷଣା 
କର ି ନଥିଲା। ଦ୍ଳ ପଣୁଥିକର ବ୍ାଟଂି କର ି ୬ ୱିକକଟକର ୧୯୯ 
ରନ କରବିା ପକର ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିସ ସମାପ୍ତ ି କଘାଷଣା କରଥିିଲା।

� ୍ଟଜ�ର ଦ୍ୋରବେଶବର ଅବ୍ରେଲ୍ଟଆ

୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍  
ମହଳିା ଦ୍ନିକିଆି

ଓଡ଼୍ଟଶୋର 
ବଶୋଚନୀ� 
ପରୋଜ�

ଫସିଫଟୋ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ : ପରୁ୍ତୁଗଟୋଲ ପରଟୋସ୍ତ

ବେମ ୍ଟବର ମବରୋବ୍ୋ

ଟେଟୋହଟୋ,୧୦।୧୨(ଏଟେନ୍ ସି)

ଆଫି୍କୀୟ ରା୍ରେ ମକରାକ୍ା ତୃତୀୟ 
କଦ୍ଶ ଭାକବ ଚଳତି ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ ର 
କସମଫିାଇନାଲକର ପ୍ରକବଶ କରଛି।ି 
ସ୍ାନୀୟ ଅଲ ଥମୁାମା ଷ୍ଟାଡୟିମ୍ କର 
କେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ୱୋଟଦ୍ର 
ଫାଇନାଲକର ମକରାକ୍ା ୧-୦ କଗାଲକର 
କ୍ଷି୍ଟଆିକନା କରାନାକଲଡାଙ୍କ ପତୁ୍ଦ୍ଗାଲକୁ 
ପରାସ୍ତ କରଛି।ି ବଜିୟୀ କଦ୍ଶ ପକ୍ଷରୁ 
ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ କେଳର ୪୨ତମ ମନିଟି୍ କର 
ୟକୁସଫ୍  ଏନ୍  କନସରି ିକଗାଲ କଦ୍ଇଥିକଲ। 
ଏହ ି ବଜିୟ ଫଳକର ଆଫି୍କାର ପ୍ରଥମ 
କଦ୍ଶ ଭାକବ କସମଫିାଇନାଲ କେଳବିାକୁ 
ମକରାକ୍ା କଯାଗ୍ତା ଅଜଦ୍ନ କରଛି।ି 
ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ାନ୍ସ ମଧ୍ୟକର କେଳାଯବିାକୁ 
ଥିବା ଚତୁଥଦ୍ ତଥା କଶଷ ୱୋଟଦ୍ର 

ଫାଇନାଲର ବକିଜତା ସହ ମକରାକ୍ା 
କସମଫିାଇନାଲ ମକୁାବଲିା କରବି।

ପତୁ୍ଦ୍ଗାଲ ଏହ ିମ୍ାଚ୍  ହାରଯିବିା ପକର 
ବଶି୍ୱର ଅନ୍ତମ କରେଷ୍ଠ କେଳାଳ ିକ୍ଷି୍ଟଆିକନା 
କରାନାକଲଡାଙ୍କର ବଶି୍ୱକପ୍  ଟାଇଟଲ ଜତିବିା 
ଆଶା ମଉଳ ି ଯାଇଛ।ି ଏହା ତାଙ୍କର ୫ମ 
ତଥା କଶଷ ବଶି୍ୱକପ୍  କହାଇଥିଲାକବକଳ 
୪୧ ବଷଦ୍କର ତାଙୁ୍କ ଆଉ ଥକର ସକୁଯାଗ 
ମଳିବିା କଷ୍ଟକର। ଏହ ି ମକୁାବଲିାକର 
ପତୁ୍ଦ୍ଗାଲର ପ୍ରଦ୍ଶଦ୍ନ କନୁି୍ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। 
ସଟ୍ କର ପତୁ୍ଦ୍ଗାଲ ଆଗକର ରହଥିିକଲ 
ମଧ୍ୟ ସଟ୍  ଅନ୍  ଟାକଗଦ୍ଟ୍ କର ମକରାକ୍ା 
ଆଗକର ରହଥିିଲା। ବଲ ପକଜସନ, 
ପାସ ଓ ପାସ୍  ଆକୁ୍କରସକିର ପତୁ୍ଦ୍ଗାଲ 
ଯକଥଷ୍ଟ ଆଗକର ରହଥିିଲା। ମଳିଥିିବା 
ସକୁଯାଗ ସଦ୍ ବ୍ବହାର କରବିାକର 
ପତୁ୍ଦ୍ଗାଲ କେଳାଳ ି ବଫିଳ କହାଇଥିକଲ।

ଟଗଟୋଲ ଟ୍ଟୋର କର ସିବଟୋ ପଟର 
ମଟରଟୋଟ୍ଟୋର ୟଟୁସଫ୍  ଏନ୍  ଟନସ ସିର ସି 
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