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ଲ�ୋକକଥୋ

କେନ୍ଦ୍ରକେ ଯଏି ସେୋେ େକେ
ଉକେକ୍ତି ହୁଏ ଓଡ଼ଶିା,

ୋହ ିଁେ ିକେଜାଣ ିଜାଣହୁିଏ ନାହ ିଁ
ତାଙ୍କେ ଏଭଳ ିମନସା ।
ଆଖୋଖ ସାହ ିେଡ଼ଶିା

ଫୁେ ସେୋେ ଯାଚଦିଏି ମେୂ
ଓଡ଼ଶିାେ ତୁକେ ଭେସା।

ବଡ଼ ପରଦୋକୁ ଲଫରଲିବ 
ସମି୍ରନ୍-ରାଜ୍ଯ�ାଡ଼ି

 ପଷୃ୍ଠା ୨ ଦେଖନ୍ତୁ

 ବଠାଦେଶ୍ୱର,୧୧।୧୨(କଳଙି୍ଗ ସଠାହତୁ): 
ସମଦୁ୍ର ୋଣକିେ ଭାସଆିକସ ଶାମେୁା। 
ଆଉ କସଇ ଶାମେୁା ସମଦୁ୍ରେ ବାେକିେ 
େଡ଼ ି େହଥିିବା କବକଳ ସଯୂ୍ଯ୍ୟଙ୍କ େେିଣକେ 
ତାହା ଚେଚେ େେଥିାଏ। କସଇ ମହୂୁର୍୍ଯେୁ 
ଉେକଭାଗ େେନ୍ ି ସମଦୁ୍ରେୁ ବୁେବିାେୁ 
ଆସଥୁିବା େଯ୍ଯ୍ୟେେ ଆଉ େଛି ି ଶାମେୁା 
ନଜିେ ସ୍ ମୃତ ିୋଇଁ ସାଙ୍ଗକେ କନଇଯାଆନ୍।ି 
କହକେ କସଇ ଶାମେୁା ଏକବ କବଙ୍ଗେ 
ମାଫିଆଙ୍କ ନଜେକେ। ସ୍ାନୀୟ କୋକେ 
ସମଦୁ୍ରେୁ ଶାମେୁା ଏୋଠ ି େେ ି େମ 
ଦାମକେ ଦୋେମାନଙ୍କ ସହୟତାକେ 
କବଙ୍ଗେେୁ େତ୍ାନୀ େେୁଛନ୍।ି ଯାହାେ 

ଏେ ନମନୂା କଦଖିବାେୁ ମଳିଛି ିବାକେଶ୍ୱେ 
ସ୍ତି ଚାନ୍େିେୁ କବଳାଭୂମୀ ସକମତ 
ବାହାବଳେେୁ, େେକି୍ୀ, ବଳୋମଗଡ଼େୁି 
ଆେମ୍ଭ େେ ି ବାହାନଗା ଓ କଗାୋଳେେୁ 
େଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଉେେୂଳକେ। କଦୈନେି 

କୋକେ ଜାେ ସାହାଯ୍ୟକେ ଶାମେୁା 
ଧେ ି ୋହାଡ ଭଳ ି ଗଦା େେୁଛନ୍ ି ଏବଂ 
ତାହାେୁ ଦୋେମାନଙ୍କ ସହାୟତାକେ 
େନେନ କବଙ୍ଗେେୁ େତ୍ାନୀ େେୁଛନ୍।ି 
ଅନ୍ୟେକେ ବୁଦ୍ଜିୀବୀଙ୍କ ଅନୁସାକେ 

ଶାମେୁା ଧେବିାକେ ସେୋେୀ ନୟିମ 
କହକେ ୋଜସ୍ୱ ମଳିବିା ସହ େେକିବଶ 
ସନୁ୍ଳନ େହେିାେନ୍ା। ସଚୂନା ଅନୁସାକେ, 
ବାକେଶ୍ୱେ ଚାନ୍େିେୁ ଡଆିେଡଓି 
ନଷିଦି୍ାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକେ ଚାେଛି ିଶାମେୁା ଧୋ। 

ମହଳିା ଓ େେୁୁଷମାକନ ଅହେହ ଜାେ ଧେ ି
ଶାମେୁା ଧେବିାକେ ୋଗଛିନ୍।ି କେବଳ 
ଚାନ୍େିେୁ ଡଆିେଡଓିେ ନଷିଦି୍ାଞ୍ଚଳ ନୁକହଁ 
ବେଂ ବାହାବଳେେୁ ଠାେୁ ଆେମ୍ଭ େେ ି
ବାହାନଗା କଗାୋଳେେୁ େଯ୍ଯ୍ୟନ୍ ଏହ ି
ଶାମେୁା ଧୋ ୋଯ୍ଯ୍ୟ ଜାେ ିେହୁଛ।ି ପ୍ରତଦିନି 
ଜୁଆେକେ ଭାସଆିସଥୁିବା ବଭିନି୍ନ ପ୍ରୋେ 
ଶାମେୁାେୁ ଜାେ ସାହଯ୍ୟକେ ଧୋଯାଇ 
ୋହାଡ ଭଳ ି ଗଦା େେ ି େଖାଯାଉଛ।ି 
କହକେ ସବୁଠାେୁ ଗେୁୁତ୍ୱେରୂ୍୍ଯ େଥା କହଉଛ ି
ଏହ ି ଶାମେୁାେୁ େଶ୍ମିବଙ୍ଗେୁ େତ୍ାନୀ 
େୋଯାଉଛ।ି େଶ୍ମିବଙ୍ଗେ େଛି ିଦୋେଙ୍କ 
ୋକେେ ସାହଯ୍ୟକେ ଏକବ 

 ଦକନ୍ତୁଝର,୧୧ଠା୧୨ (ସମସି): 
କେନୁ୍ଝେ ଜଲି୍ା କଦୈତାେୀ ଥାନା 
ଅନ୍ଗ୍ଯତ ୋକସାଳ ଝୁମେୁେିାେଆି 
ସାହକିେ ଦମ୍ପତଙୁି୍କ ଧାେୁଆ ଅସ୍ତ୍ରକେ 
ହତ୍ୟା େୋଯାଇଥିବା ଜଣାେଡ଼ଛି।ି 
ହତ୍ୟାେ ୋେଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ 
େହଥିିବା କବକଳ ଗଣୁଗିାକେଡ଼ ି
ୋେଣେୁ ହତ୍ୟାୋଣ୍ଡ ଘେଥିିବା 
ଆକୋଚନା କହଉଛ।ି ସ୍ାନୀୟ 
େେୁସି ସବୁଦଗିେୁ ଦମୃ ଷ୍ଟ ି କଦଇ 
ତଦନ୍ ଚଳାଇଛ।ି ମମୃତେ ଦ୍ୱୟ 
ଝୁମେୁେିାେଆି ସାହେି ବାହାଡା 
ମମୁ ୁ୍ଯ ଏବଂ ତାଙ୍କ େତ୍ୀ ଧାନୀ ମମୁ ୁ୍ଯ। 
ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶନବିାେ ୋତ୍କିେ 
ଖାଇେଇି ସାେ ି ଏେ ଚାଳ ଘକେ 
କଶାଇଥିକେ। ବଳିମ୍ତି ୋତ୍କିେ 
କେହ ିଦୁବମୃ ୍ଯର୍ ଆସ ିଧାେୁଆ ଅସ୍ତ୍ରକେ 
କସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟାେେ ି େଳାଇବା 
େକେ ଅନ୍ୟ ଘକେ କଶାଇଥିବା 
ମମୃତେଙ୍କ ଝଅି େଛି ିଶବ୍ଦ ଶଣୁ ିନଦିେୁ 
ଉଠଥିିକେ। ବାୋ କଶାଇଥିବା 

ଖେତକଳ େକ୍ତ କବାହୁଥିବା କଦଖିବ 
ୋେ ି େେ ି େଡ଼ଶିାଙୁ୍କ ଡାେୁଥିକେ। 
କସମାକନ ଆସବିା େକେ କଦୈତାେୀ 
ଥାନାକେ ଖବେ ଦଆିଯାଇଥିୋ। 
େେୁସି ସାଇଣ୍ଫିିକ୍  େମି୍  େହଞ୍ଚ ି
ଘେଣାେ ତଦନ୍ ଚଳାଇଛନ୍।ି 
ମମୃତେ ବାହାଡା ସାହେି େଜୂେ 
କହାଇଥିବାେୁ ଗଣୁଗିାକେଡ ି
େଥାେୁ କନଇ ହତ୍ୟାୋଣ୍ଡ 
କହାଇଥାଇୋକେ କବାେ ି ସ୍ାନୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳକେ ଏହାେୁ କନଇ େଳ୍ପନା 
ଜଳ୍ପନା ଜାେ ି େହଛି।ି କଦୈତାେୀ 
େେୁସି ଏେ ମାମୋ େୁଜୁେେ ି
ଜଣେୁ ଅେେ େଖି େଚୋଉଚୁୋ 
େେୁଥିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 

ସ୍କୁଟିଉପଯରଚଢ଼ଗିଲାଯ�ାଯଲଯରା

ଜଲେ ଶଶି ୁମତୃ;  
ଆଉ ଜଲେ ଗରୁୁତର

 ଦକନ୍ତୁଝର,୧୧ଠା୧୨ (ସମସି): କେନୁ୍ଝେ ସଦେ 
ବ୍ଲେ ୋଇସଅୁାକଁେ କବାକେକୋ ଚଳାଇବା 
ଶଖିିବା କବକଳ ଦୁଘ୍ଯେଣା ଘେ ି ଜକଣ ଶଶିେୁ 
ମମୃତୁ୍ୟ କହାଇଥିବା କବକଳ ଅନ୍ୟ ଜକଣ ଗେୁୁତେ 
ଆହତ କହାଇଥିବା ଜଣାେଡ଼ଛି।ି ସ୍େୁ ି ଉେକେ 
ବସଥିିବା ୨ ଛୁଆଙ୍କ ଉେକେ କବାକେକୋେ ି
ଚଢଯିାଇଥିୋ। ଘେଣାସ୍ଳକେ ଜକଣ ଶଶିେୁ 
ମମୃତୁ୍ୟ କହାଇଯାଇଥିୋ। େବବିାେ ଅେୋହ୍ନକେ 
ୋଇସଅୁାଁ ଶାଳ େଡ଼ଆିକେ ଜକଣ କେହ ି
କବାକେକୋ ଶଖିଥୁିକେ। କସଠାକେ େବୂ୍ଯେୁ ଜଣେ 
ସହତି ସ୍େୁକିେ ଯାଇ ବସଥିିବା େେ ୁ ମନ୍ତୀଙ୍କ 
େଅୁ ଅନକିେତ ମନ୍ତୀ(୩) ଏବଂ ଆଉଜକଣ 
କଛାେ େେିାଙ୍କ ଉେକେ କବାକେକୋ ଚଢଯିବିା 
ସହତି ଅକନେ ଦୂେ କଘାଷାଡ ି କନଇ ଗଛକେ 
େେି ି କହାଇଯାଇଥିୋ। ଫଳକେ ଅନକିେତଙ୍କେ 
ଘେଣାସ୍ଳକେ ମମୃତୁ୍ୟ କହାଇଛ।ି ଅନ୍ୟ ଶଶିେୁେୁି 
ଡାକ୍ତେଖାନା ନଆିଯାଇଛ।ି ଖବେ ୋଇ େେୁସି 
ଘେଣାସ୍ଳକେ େହଞ୍ଚ ି ଶବ ଜବତ େେବିା ସହତି 
ଦୁଘ୍ଯେଣାଗ୍ରସ୍ କବାକେକୋ ଏବଂ ସ୍େୁେୁି ଜବତ 
େୋଯାଇଛ।ି କବାକେକୋ ଚାଳେ ଘେଣାସ୍ଳେୁ 
କଫୋେ କହାଇଯାଇଛନ୍।ି 

 ଭତୁ ବଦେଶ୍ବର,୧୧ଠା୧୨(ସମସି): ଅନ୍ତଃୋଷ୍ଟୀୟ ବଜାେକେ 
କ୍ରମାଗତ ଭାକବ ଖସବିାକେ ୋଗଛି ିଅକଶାଧିତ କତୈଳ ଦେ। 
ଏଥକେ ଦେ ଏକତ ମାତ୍ାକେ ହ୍ାସ ଘେଛି ିକଯ, ଏହା ଏକବ 
ଚଳତିବଷ୍ଯେ ସବ୍ଯନମି୍ନ ସ୍ତେେୁ ଖସଆିସଛି।ି ଚଳତିବଷ୍ଯ 
ମାର୍୍ଯଠାେୁ ବଜାେକେ ଅକଶାଧିତ କତେ ଦେକେ ଯକଥଷ୍ଟ 
ହ୍ାସ ଘେଛି।ି ଯଦ ି ଆକମ ଅକଶାଧିତ କତୈଳ ଦେେୁ େେିେ 
େଛିା ମେୂ୍ୟକେ କହାଇଥବା ହ୍ାସ ହସିାବକେ ଆେଳନ 
େେବିା କତକବ ବଗିତ ୯ ମାସ ମଧ୍ୟକେ ବଜାେକେ 
ଅକଶାଧିତ କତୈଳ ମେୂ୍ୟକେ େେିେ େଛିା ୩୩ େଙ୍କାେୁ ଅଧିେ 
ହ୍ାସ ଘେଥିିବା ଜଣାେଡଛି।ି ୋେଣ ଏହ ି ସମୟ ମଧ୍ୟକେ 
ଅନ୍ତଃୋଷ୍ଟୀୟ ବଜାେକେ ଅକଶାଧତ କତେ ଦେକେ ୪୫% 
ହ୍ାସ ଘେେିାଣ।ି ଏହା ସକର୍ବେ ମଧ୍ୟ କଦଶକେ କେକ୍ାେ ଏବଂ 
ଡକିଜେ ମେୂ୍ୟକେ କେୌଣସ ି ହ୍ାସ ଘେନିାହ ିଁ। ଚଳତିବଷ୍ଯ 
ମାର୍୍ଯକେ ବଶିବେ ବଜାେକେ ଅକଶାଧତ କତୈଳ ମେୂ୍ୟ ବ୍ୟାକେେ 
େଛିା କେେଡ୍ଯ ୧୪୦ ଡୋେ େହଥିବାକବକଳ ବର୍୍ଯମାନ ଏହା 
୭୧ ଡୋେେୁ ଖସଆିସେିାଣ।ି ହସିାବ ଅନୁଯାୟୀ,ବଗିତ ୯ 
ମାସ ମଧ୍ୟକେ  ଅକଶାଧିତ କତୈଳ ମେୂ୍ୟକେ େେିେ େଛିା 
୩୩ େଙ୍କାେୁ ଅଧିେ ହ୍ାସ ଘେଥିବାେୁ କଦଶକେ ଆଗାମୀ 
ଦନିକେ କଦଶକେ କେକ୍ାେ ଏବଂ ଡକିଜେ େେିେ େଛିା 
୧୫ େଙ୍କା ହ୍ାସ ଘେେିାକେ। କହକେ ବକିଦଶକେ ଦେ 
ବଢ଼କିେ ତତ୍ କ୍ଣାତ୍  ଘକୋଇ ବଜାେକେ ଦେ ବଢ଼ାଉଥବା 
କେନ୍ଦ୍ର ସେୋେଙ୍କ େୁମ୍ଭେର୍୍ଯ ନଦି୍ରା ଏକବ ଭାଙୁ୍ଗନାହ ିଁ। 
ଅେେେକକ୍ ଏଭଳ ି େେସି୍ତେି ଫାଇଦା କନଇ ୋଷ୍ଟାୟର୍ 
କତୈଳ େମ୍ପାନୀଗଡୁେି ମନୁାଫା େମାଇବାକେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବଜାେ 
ବକିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ େହବିାନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆେୀ ମାସକେ ସେୋେ 
କେକ୍ାେ ଏବଂ ଡକିଜେ ମେୂ୍ୟକେ ହ୍ାସ ଘୋଇୋେନ୍।ି 

ଚଳତିବଷ୍ଯେ ପ୍ରଥମ ଦନିକେ ଅଥ୍ଯାତ୍  ଜାନୁଆେୀ 
େହେିାକେ କତୈଳ ଦେ ବ୍ୟାକେେ େଛିା ୭୮.୯୮ 
ଡୋେ େହଥିÒୋ। ଚଳତିବଷ୍ଯ ମାର୍୍ଯ ମାସକେ କରେଣ୍ େରୁଡ୍  
ମେୂ୍ୟ ବ୍ୟାକେେ (ଏେ ବ୍ୟାକେେକେ ୧୫୯ େେିେ)
େଛିା ୧୪୦ ଡୋେେ କେେଡ୍ଯ ସ୍ତେକେ େହଞ୍ଚଥିÒୋ। ଏହ ି
ସମୟକେ ଆକମେେିୀୟ ଡବ୍ଲ୍୍ୟେଆିଇ ଅକଶାଧିତ କତେେ 
ମେୂ୍ୟ ବ୍ୟାକେେ େଛିା ୧୩୧ ଡୋେେ କେେଡ୍ଯ ସ୍ତେକେ 
େହଥିିୋ। କସକବଠାେୁ ଉଭୟେ ମେୂ୍ୟକେ ବମୃ ହତ୍  ହ୍ାସ 
ଘେଛି।ି ବର୍୍ଯମାନ କରେଣ୍ େରୁଡ୍  ବ୍ୟାକେେ େଛିା ୭୬.୧୦ 
ଡୋେ ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍୍ୟେଆିଇ ବ୍ୟାକେେ େଛିା ୭୧.୦୨ 
ଡୋେେୁ ଖସଆିସଛି।ି ଏହାେ ଅଥ୍ଯ କହଉଛ ି ଉଭୟକେ 

୪୬ ପ୍ରତଶିତ ହ୍ାସ ଘେଛି।ି କରେଣ୍ େରୁଡ୍  ୯ ମାସକେ େେିେ 
େଛିା ୩୩.୧୨ େଙ୍କା ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍୍ୟେଆିଇ ୩୧.୦୯ େଙ୍କା 
ଶସ୍ତା କହାଇଛ।ି ବକିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତକେ ଅାଗାମୀ ଦନିକେ 
ଅକଶାଧିତ କତୈଳ ଦେକେ ଆହୁେ ି ହ୍ାସ ଘେବି। ଏହାେ 

ୋେଣ କହଉଛ ିବଶିବେ ମାନ୍ାବସ୍ାେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଆକମେେିା 
ଇୋନ ଉେେୁ ପ୍ରତବିନ୍ଧେ ହୋଇବା ଫଳକେ ଇୋନ୍ େ 
କତେ ମଧ୍ୟ ବଜାେେୁ ଆସବି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆକମେେିୀୟ 
କଫକଡୋେ େଜିଭ୍ଯ ଆଗାମୀ ଦନିକେ 

ଲକନ୍ଦ୍ର ସୋଜଛି ିନଦିୋବଷୁି୍
ଅଦଶଠାଧÒତ ଦତେ ୩୩ ଟଙ୍ଠା ହ୍ଠାସ; କମତୁେ ିଦପଦ୍ଠାଲ୍ , ଡଦିେଲ୍  େର

୯ମାସଯର
ଅଯ�ାଧତଯତଲଦର

୪୫% ଖସ�ିୋେ ି
ଯଦ�ଯରଦରକମାଇ�ାକକୁ
ଲକନ୍ଦ୍ରକୁ କଷ୍ଟ
ଯରେଣ୍ଟକରୁଡ୍୩୩ଟଙ୍ା,
ଡ�୍ଲୟ୍ୁଟଆିଇମଲୂୟୁ

କମ�ିୋେ ି୩୧ ଟଙ୍ୋ
�ସ୍ାରକୁଷ୍ଯତଲରକୁ 
�ୟୁାଯରଲପଛିାଲାଭ
୨୪୭୦ ଟଙ୍ୋ

ଯପଯ୍ାଲ,ଡଯିେଲକମପିାଯର
୧୫ ଟଙ୍ୋ

ସରକାରୀଯତଲକମ୍ାନୀ
ମନୁୋଫୋ କମୋଇବୋଲର ବ୍ୟସ୍ତ
ଖାଉଟଙି୍କୁ ମଳିକୁନି
�ସ୍ାଯତଲରଲାଭ

ଅଯ�ାଧÒତଯତୈଳଦର

ଯରେଣ୍ଟକରୁଡ୍ ଦର(ଡଲାରଯର)
ୋନକୁଆରୀ ୮୯.୧୬
ଯେ�ୃଆରୀ ୧୦୦.୯୯
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪୦.୦୦
ଏପ୍ଲି ୧୧୩.୧୬
ଯମ’ ୧୧୫.୬
େକୁନ୍ ୧୧୫.୦୯
େକୁଲାଇ ୧୦୫.୧୫
ଅଗଷ୍ଟ ୧୦୫.୦୯
ଯସଯପଟେମ୍ବର ୮୪.୦୬
ଅଯକଟୋ�ର ୯୨.୮୧
ନଯଭମ୍ବର ୮୩.୮୯
ଡଯିସମ୍ବର ୭୬.୧୦

ବଙ୍ଗ ମୋଫିଆଙ୍ ନଜରଲର ଓଡ଼ଶିୋ ଶୋମକୁୋ 

 ଭତୁ ବଦେଶ୍ୱର, ୧୧।୧୨ (ସମସି):  
ମକିେେ କେବଳ ଏେ େଷୁ୍ଟେିେ ଶସ୍ୟ 
ନୁକହ; ଏହା ସମସ୍ତ କୋଗେ ସଞ୍ୀବନୀ। 
ନୟିମତି ମକିେଟ୍  ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକେ 
ମଧକୁମହ, େକ୍ତହୀନତା, େକ୍ତଚାେ ଠାେୁ 
ଆେମ୍ଭ େେ ିେ୍ୟାନ୍ ସେ େଯ୍ଯ୍ୟନ୍ କେୌଣସ ି
କୋଗ ଶେୀେେ ୋଖ ମାଡ଼ ି ନ ଥାଏ। 
ଏଥିୋଇଁ ପ୍ରକତ୍ୟେଙ୍କ ଖାଇବା ଥାଳକିେ 
ମକିେଟ୍  େହବିା ଜେୁେୀ କବାେ ି େହଛିନ୍ ି
ଭାେତେ ମକିେଟ୍  ମ୍ୟାନ୍  ଭାକବ େେଚିତି 
େର୍୍ଯାେେେ କବୈଜ୍ଞାନେି ଡ. ଖାଦେ 

ଭେ।ି ଭୁବକନଶ୍ୱେକେ ଆକୟାଜତି ଏେ 
ୋଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ କଯାଗକଦଇ ନଜିେ 
ଜୀବନକଶୈଳୀକେ ମକିେଟ୍ େ ଭୂମେିା 
ସମ୍ପେ୍ଯକେ ବର୍୍ଯନା େେବିା ସହ ଜାତୀୟ 
ଶସ୍ୟ ମକିେଟ୍  ଖାଇବାେୁ େୋମଶ୍ଯ 
କଦଇଛନ୍।ି

ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉେକେ ୩୦ବଷ୍ଯ 
ଧେ ି ୋମ େେ ି ଆସଥୁିବା ମହୀଶେୂେ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବକିଶଷଜ୍ଞ ଡ. ଭେ ି େହଛିନ୍,ି 
ଜନସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଜନତି ସମସ୍ୟାେ ମଳୂ 
ୋେଣ କହଉଛ ି ଆକମ ସ୍ୱାସ୍୍ୟେୁ ଆକମ 
କୋକଷଇ ଘକେ ହକଜଇ କଦଇଛୁ ଏବଂ 
ନଜି ସ୍ୱାସ୍୍ୟେୁ ଆକମ ଡାକ୍ତେଖାନାକେ 
କଖାଜୁଛୁ। ଆକମ ଆମେ ପ୍ରେମୃତ ଖାଦ୍ୟେୁ 
ହଜାଇ କଦବା କଯାଗୁଁ ଆଜ ିସାୋ ବଶି୍ୱକେ 
ଡାଇକବେସି୍  (ମଧକୁମହ)କୋଗୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା ବମୃ ଦ୍ ିୋଉଛ।ି ବକିଶଷ େେ ିଭାେତ 
ମଧକୁମହ କୋଗେ ୋଜଧାନୀ କହବାେୁ 
ବସେିାଣ।ି ଆଧନୁେିତାେ ପ୍ରଭାବକେ 
ବଭିନି୍ନ େ୍ୟାକେଟ୍  ଖାଦ୍ୟ ନୂତନ େଢ଼ି ି
ୋଇଁ ଆେଷ୍ଯଣ ୋେେଛି।ି ୋସାୟନେି 
ସାେେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାେକେ ଖାଦ୍ୟ 

ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବ୍ୟାେେ ଭାକବ ପ୍ରଭାବତି 
କହାଇଛ।ି ଜାତୀୟ େେବିାେ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ସକଭ୍ଯ(ଏନ୍ ଏଚ୍ ଏଫ୍ ଏସ୍ ) େକିୋେ୍ଯ 
ଅନୁସାକେ, ଭାେତେ ଅକନେ ନାଗେେି 
େୁକୋଷଣେ ଶେିାେ କହାଇଥା’ନ୍।ି ଏହ ି
ସମସ୍ୟାେୁ ସଠକି୍  ଭାକବ ମେୁାବେିା 
େେେିାେକିେ ମାତମୃ  ମମୃତୁ୍ୟହାେ ଏବଂ 
ଶଶି ୁ ମମୃତୁ୍ୟହାେ ନୟିନ୍ତଣ କହାଇୋେବି। 
ଏହାସହ ବଭିନି୍ନ କୋଗେୁ ନୟିନ୍ତଣ 
େେବିାେୁ କହକେ କୋଗ ପ୍ରତକିୋଧେ 
ଶକ୍ତ ି ବଢ଼଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ଗେୁୁତ୍ୱେରୂ୍୍ଯ କବାେ ି
ଡ. ଭାେ ିେହଛିନ୍।ି 

 କ୍ାେସିନ୍  ଫର୍  କଚଞ୍ ଜ୍  ଇନ୍  ଓଡ଼ଶିା 
ଏବଂ ନ୍ୟାସନାେ କ୍ାେସିନ୍  ଫର୍  
ନାଚୁୋେ ଫାମ୍ମଂେ ମଳିତି ଉଦ୍ୟମକେ 
େବବିାେ ସୱିାଇଏସ୍ ଡ ି

 େୂଆେଲି୍ଲୀ,୧୧ଠା୧୨(ଏଦେେ୍)ି: କେନ୍ଦ୍ର ସେୋେ 
ଚାଷୀଙୁ୍କ କଦଇଥÒବା ପ୍ରତଶିରୁତ ି ୋଳନ େେନିାହାନ୍।ି 
ବକିଶଷେେ ି ଚାଷୀଙ୍କ ୋଇଁ ଏମଏସ୍ େ ି ଗ୍ୟାକେଣ୍ ି
ବ୍ୟବସ୍ା େେବିାେୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ େେବିା କନଇ 
େବୂ୍ଯେୁ କେନ୍ଦ୍ର ସେୋେ କଦଇଥÒବା ପ୍ରତଶିରୁତେୁି 
ଏଯାବତ୍  ଫଳପ୍ରଦ େୋଯାଇ ନାହ ିଁ। ଏହାେୁ 
କନଇ କେନ୍ଦ୍ର ବକିୋଧକେ େଣୁ ି ଆେମ୍ଭ କହାଇଛ ି
ଚାଷୀକମଳ।ିେବବିାେ ହେୟିାଣାେ କସାନେିତ୍  ଠାକେ 
ସଂଯକୁ୍ତ େଷିାନ କମାର୍୍ଯା କନତମୃ ତବେକେ େଞ୍ାବ ଏବଂ 
ହେୟିାଣା ସକମତ ଉର୍େପ୍ରକଦଶେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ 
ଏୋଠ ିକହାଇ ନଜି ଦାବ ିସମ୍ପେ୍ଯକେ କେନ୍ଦ୍ର ବକିୋଧକେ 
ଗଜ୍ମଛନ୍।ି ସବୋମୀନାଥନ୍  େମେି ି ସେୁାେସି ଅନୁସାକେ 
ସ୨ି+୫୦% ଫମୂ୍ଯୋକେ ଚାଷୀଙ୍କ ୋଇଁ ଏମଏସ୍ େ ି
ଗ୍ୟାକେଣ୍ ି କଯାଗାଇ କଦବାେୁ କସମାକନ 

ସାରାଦନିରଯପାଷଣ
ଯମଣ୍ଟାଏମାଣ୍ଆି

“ଆମସ୍ାସ୍ୟୁକକୁଯରାଯଷଇ
ଘଯରହୋଇଯଦଇ

ଡାକ୍ତରଖାନାଯରଯଖାେକୁଛକୁ”

ସବୁ ଲରୋଗର ଏକମୋତ୍ର 
ସଞ୍ଜୀବନଜୀ ମଲି�ଟ

ଲସୋନପିତ୍ ଲର ପେୁ ିଚୋଷଜୀଲମଳି
ପ୍ରତଶିରୁତ ିଭତୁ େଗିଦେ ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାର
ଏମଏସ୍ ପ ିଗ୍ଠାଦରଣ୍ ିଦେବଠାକତୁ େଠାବ ି

ଦ�ୋ�ଙ୍ ମୋଧ୍ୟମଲର ଟନ୍  ଟନ୍  ଚୋ�ୋେ ନରିବ ରହଛି ିପ୍ରଶୋସନ

ଗେୁ ିଗୋଲରଡ଼ ିସଲଦେହ 
ଦମ୍ପତଙୁି୍ ହତ୍ୟୋ

 ଭତୁ ବଦେଶ୍ୱର,୧୧ଠା୧୨(ସମସି): ଆସନ୍ା ସପ୍ାହକେ 
େେେତାକେ ଅନୁଷ୍ତି କହବ େବୂ୍ଯାଞ୍ଚଳ କଜାନାେ େେଷିଦେ 
୨୫ତମ କବୈଠେ। କେନ୍ଦ୍ରଗମୃହ ମନ୍ତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାକେ 
ପ୍ରସ୍ତାବତି କବୈଠେକେ େଶ୍ମିବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ଶିା, ବହିାେ, 
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ସକି୍ମିେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀମାକନ କଯାଗ 
କଦବାେ ସମ୍ଭାବନା େହଛି।ି ସହଭାଗୀଭରି୍େି 
ସଙ୍ୀୟ ବ୍ୟବସ୍ାକେ କେନ୍ଦ୍ର ସେୋେ 
ୋଜ୍ୟ ସେୋେେୁ କଯେେ ି ସହକଯାଗ 
େେବିା େଥା କେନ୍ଦ୍ର ସେୋେ ତାହା େେୁ 
ନ ଥିବା େବୂ୍ଯେୁ େଶ୍ମିବଙ୍ଗ ଅଭକିଯାଗ 
େେଛି।ି ବହିାେ ମଧ୍ୟ ଅନୁେୂେ ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଉଠାଇଛ ି ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା ବାେମ୍ାେ 
ଏ ସମ୍ପେ୍ଯକେ କେନ୍ଦ୍ର ସେୋେଙ୍କ ଦମୃ ଷ୍ଟ ି ଆ େ ଷ୍ଯ ଣ 
େେଛି।ି କେନ୍ଦ୍ର ସେୋେଙ୍କ ବଭିନି୍ନ େଦକକ୍େକେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 

ସେୋେ ଅତ୍ୟନ୍ ଖପ୍ା। ଏହ ି େେକିପ୍ରକ୍ୀକେ ଆଗାମୀ 
ଆଗାମୀ କଜାନାେ େେଷିଦ କବୈଠେ କଯ ଗେୁୁତ୍ୱେରୂ୍୍ଯ କହବ 

ଏଥିକେ କେୌଣସ ିଦ୍ୱେୁିକ୍ତ ିନାହ ିଁ।  କ୍ରମାଗତ ବେିଯ୍ଯ୍ୟୟେ 

ସମ୍ଖୁୀନ କହଉଥିବା ଓଡ଼ଶିାେୁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀତ ୋଜ୍ୟ 
(କଫାେସ ୋଜ୍ୟ) ମାନ୍ୟତା କଦବାେୁ ବଭିନି୍ନ ସମୟକେ 

ଶାସେ ବକିଜଡ ି ଓ ଓଡ଼ଶିା ସେୋେ ଦାବ ି େେ ି ଆସଛିନ୍।ି 
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଧାନେ ଏମଏସେ ି ବମୃ ଦ୍,ି ଅଧିେେୁ ଅଧିେ 
ସଂଖ୍ୟାକେ ଆବାସ କଯାଜନାକେ ଘେ ପ୍ରଦାନ, ବଭିନି୍ନ 
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କଯାଜନାକେ ବକେୟା ସବ୍ ସଡି ି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ 
କୋଇୋ ୋଜଭାଗ ବମୃ ଦ୍ ି ଓଡ଼ଶିାେ ୧୬୦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେୁ 
ଜନଜାତ ି ତାେେିାକେ ସାମେି, ଏବଂ କହା, ଭୂମଜି ଏବଂ 
ମଣୁ୍ଡାେୀ େେ ି ଭାଷାେୁ ସମ୍ଧିାନେ ଅଷ୍ଟମ େେକିଛେଦକେ 
ସାମେି େେ ିୋଜ୍ୟେ ସ୍ୱାଥ୍ଯ ସହ ଜଡ଼ତି ଦାବେୁି ଦମୃ ଢ଼ ଭାକବ 
ଉେସ୍ାେତି େୋଯବି।

ଅନ୍ୟେକ୍କେ କେଳ ଭରି୍ଭୂିମ ି କକ୍ତ୍କେ ଓଡ଼ଶିାେୁ 
କେନ୍ଦ୍ର ସେୋେଙ୍କ େଗାତାେ ଅଣକଦଖା ଏବଂ ଭରି୍ଭୂିମ ି
ଉନ୍ନୟନ କକ୍ତ୍କେ ସ୍ୱତନ୍ତ େ୍ୟାକେଜ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପେ୍ମତ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କବୈଠେକେ ଉଠବିାେ ସମ୍ଭାବନା େହଛି।ି 
ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ କସାମବାେ ଭଚୁ୍ଯଆେ 

ଯକାଇଲାରାେଭାଗ�ୃଦ୍ିଏ�ଂଯହା,
ମକୁଣ୍ାରୀଭାଷାକକୁମାନୟୁତାଦା�ି
ଉଠ�ିଏମ୍ଏସ୍ପ,ିଆ�ାସ,
ଧାନକଣିା�ଯକୟାସବ୍ସଡିିପ୍ସଙ୍ଗ

ଆସନ୍ାସପ୍ାହଯରଯକାଲକାତାଯରପ�ୂଚ୍ଚାଞ୍ଚଳଯୋନାଲପରଷିଦଯ�ୈଠକ

ଓଡ଼ଶିୋ ଲଦୋହରୋଇବ ଲଫୋକସ୍  ରୋଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଆେିପ୍ସ୍କୁତିଯ�ୈଠକ,ଯ�ାଗଯଦଯ�
ସଦସୟୁରାେୟୁର�ରଷି୍ଠଅଧିକାରୀ

}ପଷୃ୍ଠା-୯

}ପଷୃ୍ଠା-୯

}ପଷୃ୍ଠା-୯

ଓଡ଼ଶିୋଲର ମଲି�ଟ୍  ମ୍ୟୋନ୍ 

}ପଷୃ୍ଠା-୯

}ପଷୃ୍ଠା-୯



ଆମେରକିାର ପଲ୍  କାରାସନ ନାେକ ଜମେ ବ୍ୟକ୍ ିତାଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏକଦା ଚର୍ଚ୍ାମର 
ରହଥିମେ।  ତାଙ୍କ ତ୍ବଚାର ରଙ୍ଗ ମଦଖବାକୁ ମ�ାରା କ ି କଳା ନୁମହଁ,ବରଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। 
ମତମବ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଜନ୍ମରୁ ନୀଳ ନ ଥୋ। ତାଙ୍କ ତ୍ବଚାର ରଙ୍ଗ  ଥୋ ମ�ାରା । 

ୋତ୍ର ପରବର୍ଚ୍ୀ ସେୟମର ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗମର ପରବିର୍ଚ୍ନ ଆସଥିୋ। କାରାସନ ଡେଚ୍ାଟଟିସି୍ ମର  ପୀଡ଼ତି 
ଥମେ । ମସ ଏ ମନଇ ଏକ ଡାଏଟାର ି ସପ୍ମିେଣ୍ଟ୍  ଖାଉଥମେ। ମତମବ ଖବରକା�ଜମର ପ୍ରକାଶତି 
ଏକ ବଜି୍ାପନରୁ ମସ ଏହ ିସପ୍ମିେଣ୍ଟ୍  ବାବଦମର ଜାେଥିମେ। ମତମବ ସେିଭର୍  ଯକୁ୍ ଏହ ିଡାଏଟାରୀ 
ସପ୍ମିେଣ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ଭେ ମବାେ ିମସହ ିବଜି୍ାପନମର ଦାବ ିକରାଯାଇଥୋ। ଆଉ ଏ କଥା ଜାେ ି
ପ୍ରାୟ ୧୦ ବରଚ୍ ପଯଚ୍୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ମସ କ୍ରୋ�ତ 
ଖାଇଥମେ। ଫଳମର ଧୀମର ଧୀମର ତାଙ୍କ 
ତ୍ବଚା ରଙ୍ଗମର ପରବିର୍ଚ୍ନ ଆସେିା। ଏହା ସହ 
ମସ ‘ବ୍ ଲୁ ସ୍ନି୍ େ୍ୟାନ୍’ ଭାମବ ପରଚିତି ମହମେ । 
ମତମବ ତାଙ୍କ ଡାଏଟାର ିସପ୍ମିେଣ୍ମର ସେିଭର୍  
ପଏଜନଂି ମହାଇଯାଇଥୋ। ଯଦ୍୍ବାରା ତାଙ୍କ 
ଚେଚ୍ ନୀଳରଙ୍ଗ ମହାଇଯାଇଥୋ। ୨୦୧୩ମର 
ମସ ନମିୋନଆିମର ପୀଡ଼ତି ମହାଇ ପ୍ରାେ 
ହରାଇଥମେ। 

ଜେଙ୍କର ମବଶଭୂରାରୁ 
ତା’ର ବ୍ୟକ୍ତି୍ବ, 
ଜ୍ାନ ଆଦ ି ବରିୟମର 

ଅନୁୋନ କରବିା କଷ୍ଟକର। 
ମଯପରକି ି ନକିଟମର ଜମେ 
ସଂସ୍କୃତ ଭାରାମର କଥା ମହଉଥିବା 
ଅମଟା ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ ଭଡିଓି ଭାଇରାଲ୍  
ମହାଇଥÒୋ। ଏହ ିଧାରାମର, ଏମବ 
େେୁ୍ାଇର ଜମେ ଅମଟା ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ 
ଭଡିଓି େଧ୍ୟ ସାେ୍ାକୁ ଆସଛି,ି ଯାହାଙ୍କ 

ସାଧାରେଜ୍ାନ ସେସ୍ତଙୁ୍କ ଆଚେ୍ତି କରମିଦଇଛ।ି ରାଜୀବ କ୍ରଷି୍ା ନାେକ ଜମେ ବ୍ୟକ୍ ିେେୁ୍ାଇମର 
ଅମଟାମର ଯାତ୍ରା କରୁଥÒମେ। ଟ୍ାଫିକ୍  ଜାମ୍ ମର ତାଙ୍କର ଅମଟା ଫସ ିରହଥିÒୋ। ସେୟ ଅତବିାହତି 
କରବିା ପାଇଁ ଅମଟାଡ୍ାଇଭର୍  ଜେକ ରାଜୀବଙ୍କ ସହ ବାର୍ଚ୍ାଳାପ କରଥିÒମେ। ଏହ ିସେୟମର 
ମସ  ୟମୁରାପ େହାମଦଶର ୪୪ଟ ିମଦଶର ନାେ  ଇଂରାଜୀ ବର୍ଚ୍ୋଳାମର କ୍ରୋନୁସାମର କହ ି
ମଦଇଥÒମେ। ମକବଳ ମସତକି ି ନୁମହଁ,  ମସ ମକମତକ ପ୍ରେଖୁ ୟମୁରାପୀୟ ମଦଶର ମନତାଙ୍କ 
ନାେ େଧ୍ୟ କହଥିÒମେ। ଏହାଛଡ଼ା ମସ,  େହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୩୬ଟ ିଜଲି୍ା, �ଜୁରାଟର ୩୩ ଜଲି୍ା ଏବଂ 

ଉର୍ରପ୍ରମଦଶର ୭୫ଟ ିଜଲି୍ାର ନାେ ଫଟାଫଟ୍  କହ ିଚାେଥିÒମେ।  ପମର ପମର ମସ ବେିଦୁ୍ାକରେ, 
୨ଜ ିମପେକ୍ଟ ୍ରମ୍  ଦୁନଚ୍ୀତ ିଓ ପାନାୋ ମପପର୍  େକି୍  ଘଟୋ ବରିୟମର ରାଜୀବ୍ ଙୁ୍କ କହଥିÒମେ। ଯାହାକୁ 

ଶେୁ ି ରାଜୀବ୍ ଅଶ୍ଚଯଚ୍୍ୟ ମହାଇଯାଇଥÒମେ ଏବଂ ମସ ଏହାର ଏକ ଭଡିଓି କର ି ମସାସଆିଲ୍  େଡିଆିମର 
ମପାଷ୍ଟ କରଥିÒମେ। ମତମବ, ରାେମଦବ ନାେକ ଏହ ିଅମଟା ଡ୍ାଇଭର୍  ଜେଙ୍କ େହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସନୁି୍ଦୁ�ଚ୍ର 

ବାସନି୍ା। ଯଏିକ ିପରବିାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ୬୧ ବରଚ୍ ବୟସମର େଧ୍ୟ ଅମଟା ଚଳାଉଛନ୍ତ।ି ମସ ମକୌେସ ି
ପାରମ୍ପରକି ଶକି୍ା ଗ୍ରହେ କର ିନ ଥÒମେ େଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସାଧାରେଜ୍ାନର ମକୌେସ ିତୁଳନା ନାହ ିଁ ମବାେ ି

ରାଜୀବ୍  କହଛିନ୍ତ।ି 

ଆଜରି ଇତହିାସ
l	୧୭୮୬- େଡଚ୍ କର୍ଚ୍ୱାେସି୍  

ଭାରତର �ଭର୍ଚ୍ର 
ମଜମନରାେ ମହମେ। 

l	୧୮୦୦-ୱାଶଂିଟନ୍  ଡସି ି
ଆମେରକିାର ରାଜଧାନୀ 
ମହୋ। 

l	୧୯୧୧- ଭାରତର ରାଜଧାନୀ 
କେକିତାରୁ ଦଲି୍ୀକୁ ସ୍ାନାନ୍ତରତି 
କରା�ୋ। 

l	୧୯୬୩-ମକନଆି ସ୍ବାଧୀନ 
ମହୋ। 

l	୧୯୯୦- ଟ.ିଏନ୍  ମଶରାନ୍  ଭାରତର 
େଖୁ୍ୟ ନବିଚ୍ାଚନ କେଶିନର ମହମେ। 

l	୨୦୦୦- ନୁ୍ୟୟକଚ୍ମର ଅନ୍ତଜଚ୍ାତୀୟ 
ଆୟମୁବଚ୍ଦ ସମ୍ଳିନୀ ଆରମ୍ଭ ମହୋ। 

ବେଉିଡ୍ ର ଏକ ସଦାବାହାର ମଯାଡ଼ ି
ମହଉଛ ିଶାହାରୁଖ୍ ଖାନ୍ ଓ କାଜଲ୍ ଙ୍କ 
ମଯାଡ଼।ି ଏହ ିମଯାଡ଼ ିଏକଦା ସଫଳତାର 

ଶୀରଚ୍କୁ ଛୁଇଁଥୋ । ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କୁ ଅମନକ 
ସପୁରହଟି୍  ଫିେ୍ମ ଏହ ିମଯାଡ଼ ିମଦଇଛ।ି 
‘ବାଜ�ିର୍ ’, ‘କରନ୍  ଅଜୁଚ୍ନ୍ ’, ‘ଡୁପ୍ମିକଟ୍ ’, 
‘କୁଛ୍ କୁଛ୍  ମହାତା ମହ, ‘କଭ ିଖସୁ ିକଭ ି�ମ୍ ’,  
‘ୋଇ ମନମ୍  ଇଜ୍ ଖାନ୍’  ‘ଦେିୱାମେ’ 

ଆଦ ିଫିେ୍ମମର ଶାହାରୁଖ୍  ଓ କାଜଲ୍  
ବେଉିଡ୍ ମର ମରାୋଣ୍କି୍  ଫିେ୍ମ ଧାରାମର 

ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ମଯାଡ଼ଥିମେ।  
‘ଦେିୱାମେ ଦୁଲ୍ ହନଆିଁ 

ମେ ଯାଏମଙ୍ଗ’ର 
ରାଜ୍-ସେିରନ୍  

ଚରତି୍ରକୁ 
ଆଜ ିବ ି

ମୋମକ 
ଭୁେ ିପାର ି
ନାହାନ୍ତ।ି 

ମରାହତି ମସଟ୍ୀଙ୍କ ଫିେ୍ମ ‘ଦେିୱାମେ’ମର ମଶର 
ଥର ପାଇଁ ଉଭୟଙୁ୍କ ମଦଖାଯାଇଥୋ। ଅମନକ 
ଦନିରୁ ଏହ ିମଯାଡ଼ଙୁି୍କ ପେୁ ିଥମର ପରଦା ଉପମର 
ମଦଖବା ପାଇଁ ଦଶଚ୍ମକ ଅମପକ୍ା କରଛିନ୍ତ।ି 
ନକିଟମର ଏକ ସାକ୍ାତକାରମର କାଜଲ୍  ପେୁଥିମର 
ଶାହାରୁଖ୍ ଙ୍କ ସହ କାେ କରବିା ପାଇଁ ଇଚୁ୍କ 
ଥବା କଥା କହଛିନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ଏଯାବତ୍  କଛି ିସ୍ର 
ମହାଇନାହ ିଁ। ଶାହାରୁଖ୍  ସେୟ ମଦମେ ମସ ତାଙ୍କ 
ସହତି କାେ କରମିବ ମବାେ ିକାଜଲ୍  କହଛିନ୍ତ।ି 

କାଜଲ୍ ଙ୍କ କାେ କଥା କହବିାକୁ �ମେ, ତାଙ୍କ 
ଅଭନିୀତ ‘ସୋମ୍  ମଭଙି୍କ’କୁ ଦଶଚ୍ମକ ମବଶ୍ ପସନ୍ 

କରଛିନ୍ତ।ି  ଏକ ମୱବ୍  ସରିଜି୍ ମର େଧ୍ୟ ମସ କାେ 
କରୁଛନ୍ତ।ି
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ମେଷ: ସେସ୍ତ କାଯଚ୍୍ୟକୁ ସେୟ ପବୂଚ୍ରୁ ସଂପାଦନ କରପିାରନ୍ତ।ି 
େହଳିାୋନଙ୍କ କୁଶଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅମନକ ଦନିର ଦୁଶ୍ଚନି୍ତା ଦୂର 
ମହବ। ବଭିନି୍ନ ଦ�ିରୁ ସହମଯା� ପାଇ ଆତ୍ମବଶି୍ବାସ ବଢ଼ବି। 
ବୃଷ: େଳିଥିିବା ସମୁଯା�ର ଯଥାଥଚ୍ ଉପମଯା� କର ି ୋଭବାନ ମହମବ। 
ଅନ୍ୟ ଉପମର ନଭିଚ୍ରଶୀଳ ନ ମହାଇ ନଜି କାଯଚ୍୍ୟ ନମିଜ କରବିା ମରେୟସ୍ର। 
ଚନି୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତୋନର ମହବ। େହଳିାୋମନ ସମେ୍ଦନଶୀଳା ମହମବ।
େଥିନୁ: ନଜିକୁ ଅସହାୟ େମନ କରପିାରନ୍ତ।ି ଖର୍ଚ୍ ପରେିାେ ଅତ୍ୟଧିକ 
ବକୃଦ୍ ିପାଇବ। ଅସସୁ୍ତାରୁ ଆମରା�୍ୟ ମହମବ। େଧରୁ ବଚନ କହ ିପରକୁ 
ଆପୋର କରପିାରନ୍ତ।ି ବଭିନି୍ନ ମକ୍ତ୍ରମର ପଥମରାଧ ମଦଖାମଦଇପାମର। 

କକ୍କଟ: େେୂ୍ୟବାନ ଦ୍ବ୍ୟୋଭ କରମିବ। ରୁଚକିର ମଭାଜନମର 
ତକୃ ପ୍େିାଭ କରମିବ। କାଯଚ୍୍ୟର ସଫଳତା େଳିବି। ଉର୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 

ସମ୍ପକଚ୍ ନବିଡ଼ି ମହବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଅଥଚ୍ପ୍ରାପ୍ ମହାଇପାମର।
ସଂିହ: କଷ୍ଟକର କାଯଚ୍୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରବିାମର ସଦି୍ହସ୍ତ ମହମବ। 
ପରରିେେର ଫଳ େଳିବି। ପରବିାରମର ସଖୁସେକୃଦ୍ ବକୃଦ୍ ିପାଇବ। ମଦବ 
ଦଶଚ୍ନ ମଯା� ରହଛି।ି େହଳିାୋମନ ସ୍ବାଧୀନମଚତା ମହମବ। 
କନ୍ା: ଧେଚ୍ କାଯଚ୍୍ୟମର ନଜିକୁ ନମିୟାଜତି କରପିାରନ୍ତ।ି ଯାନବାହନ ସଖୁ 
େଳିବି। କେଚ୍ମକ୍ତ୍ରମର କ୍େତାଶାଳୀ ମହମବ। ସାୋଜକି ଜୀବନମର 
ୋନବବାଦୀ ମହାଇପାରନ୍ତ।ି ନୂତନ କାଯଚ୍୍ୟମର ଦକ୍ତା ହାସେ କରମିବ।

ତୁଳା: ଯାତାୟାତ ସେୟମର ସାବଧାନ ରୁହନୁ୍ତ। କାଯଚ୍୍ୟମର ସଫଳତା େଳିବିା 
କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ମହବ। ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧାବଘି୍ନ ଉପଜୁପିାମର। େହଳିାୋମନ 

ସ୍ବାଭେିାନୀ ମହମବ। ଯ�ୁ୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ୋଭଯକୁ୍ ମହାଇପାମର। 
ବଛିା: ପରବିାରମର ଅଶାନ୍ତ ି ମଦଖାମଦଇପାମର। ବନୁ୍ବାନ୍ବଙ୍କ 
ସାହାଯ୍ୟ ସହମଯା� େଳିବି। ଅଥଚ୍ପ୍ରାପ୍ରି ସମୁଯା� ସକୃଷ୍ଟ ି ମହାଇଛ।ି 
ବ୍ୟବସାୟକି କାଯଚ୍୍ୟମର ଦୂରଯାତ୍ରା କରପିାରନ୍ତ।ି
ଧନୁ: ମକୌେସ ି ବଡ଼ଧରେର କାଯଚ୍୍ୟ ତୁୋଇମବ। ସାଂସାରକି 
ସଖୁସେକୃଦ୍ ିପ୍ରାପ୍ ିମହବ। ପ୍ରଶାସନକି ସକ୍ରୟି ରହମିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବକୃଦ୍ 
ନେିମନ୍ତ ନୂତନ ରାସ୍ତା ପାଇମବ।

େକର: ବୁଦ୍ ବଳମର କାଯଚ୍୍ୟକୁ ନଜି ଆୟର୍ମର ରଖିମବ। ଆମୋଚନା 
ୋଧ୍ୟେମର କାଯଚ୍୍ୟ କମେ ସଫଳତା େଳିବି। ବ୍ୟବହାରମର କୁଶଳତା 
ରକ୍ା କରନୁ୍ତ। ଅାଥଚ୍କ ସ୍ତମିର ସଧୁାର ପରେିକ୍ତି ମହବ।
କୁମ୍ଭ: ବଭିନି୍ନ ସ୍ତରରୁ ସହମଯା� ପାଇପାରନ୍ତ।ି େେୂ୍ୟବାନ ଦ୍ବ୍ୟ 
ପାଇ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ମହମବ। �କୃହମର ଶାନ୍ତରି ବାତାବରେ ସକୃଷ୍ଟ ି ମହବ। 
କକୃରକିାଯଚ୍୍ୟମର ନମିୟାଜତି ମହମବ।
େୀନ: ନଜି ପ୍ରମଚଷ୍ଟାମର ସଫଳତା ପାଇମବ। ଆପେଙ୍କ କଥା ଅନୁସାମର 
ସବୁ କାଯଚ୍୍ୟ ମହାଇପାମର । ଘମର ୋ�ରିହଥିିବା ତକି୍ତା ଭନି୍ନମୋଡ଼ 
ମନବ। ପରସି୍ତିକୁି େକ୍୍ୟ କର ିନଜିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ମଚଷ୍ଟା କରମିବ।

ମସାେବାର
୧୨ ଡମିସେ୍ବର,
୨୦୨୨

www.sakalaepaper.com

ସୁ ନଦି୍ା ସେସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁର।ି  ନଦି ଠକି୍  ମସ ନ ମହମେ, ଆମେ ମକୌେସ ି
କାେ ଠକି୍  ଭାମବ କରପିାରବିା ନାହ ିଁ। ମତେ ୁସଖୁ ନଦି୍ା ପାଇଁ ଶୟନ 
କକ୍ ସଫାସତୁୁରା ରହବିା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାବାଦ୍  ଖଟ ଓ ମଶଯ 

େଧ୍ୟ ଆରାେଦାୟକ ମହବା ଉଚତି। ମତମବ  ଭେ ନଦି ମହବା ପାଇଁ 
ମଫଙ୍ଗଟ୍  ସଇୁମର କଛି ିଟପି୍ସ ରହଛି।ି ଅମନକ ମୋକ ଶୟନ କକ୍ମର ଟଭି ି
ଓ କମ୍ପ୍ୁୟଟର୍  ଆଦ ି ମବୈଦୁ୍ୟତକି ଉପକରେ ରଖÒଥାନ୍ତ।ି ମଫଙ୍ଗଟ୍  ସଇୁ 
ଅନୁସାମର ଟଭିରୁି ଅତ୍ୟଧÒକ ୋତ୍ରାମର ୟାଙ୍ଗଟ୍   ଶକ୍ ିଉତ୍ପନ୍ନ ମହାଇଥାଏ। 
ଏହାଦ୍ବାରା ନଦିମର ବ୍ୟାଘାତ ସକୃଷ୍ଟ ି ହୁଏ। ଶୟନକକ୍ମର ୋଫିଙ୍ଗଟ୍   
ବୁଦ୍ ରଖÒବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ରି ସଞ୍ାର ମହାଇଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ 
ଶକ୍ ିଦ୍ବାରା େନ ପ୍ରଫୁଲ୍ ରହଥିାଏ ଏବଂ ଏଥÒମଯା�ୁଁ ଭେ ନଦି ଆମସ। 
ୋଫିଙ୍ଗଟ୍   ବୁଦ୍ ମହଉଛନ୍ତ ିଧନ ଓ ସସୁ୍ତାର ପ୍ରତୀକ। ମତେ ୁଏହାଙୁ୍କ ଶୟନ 
କକ୍ମର ରଖÒମେ ଧନଧାନ୍ୟ ବକୃଦ୍ ମହବା ସହତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରୀତପିରୂ୍ଚ୍ 
ମହାଇଥାଏ। ଶୟନ କକ୍ର ରଙ୍ଗ େଧ୍ୟ ନଦିକୁ ପ୍ରଭାବତି କମର। କାନ୍ଥମର 
ଚେକଦାର୍  ଓ �ଭୀର ରଙ୍ଗ େ�ାନୁ୍ତ ନାହ ିଁ। କାରେ, ଏହା ଆଖÒକୁ କଷ୍ଟ ମଦବା 
ସହତି ଏଥÒରୁ େଧ୍ୟ ୟାଙ୍ଗଟ୍   ଶକ୍ ିଉତ୍ପନ୍ନ ମହାଇଥାଏ। ମବଡ୍ ସଟି୍ ର ରଙ୍ଗ େଧ୍ୟ ହାେୁକା ମହବା 
ଉଚତି। ମବଡ୍ ସଟି୍ ର ରଙ୍ଗ ୋଲ୍  କେ୍ିା ମ�ାୋପ ିମହବା ଉର୍େ। କାରେ ଏହ ିଦୁଇଟ ିରଙ୍ଗ ମପ୍ରେ ଓ 
ଉତ୍ାହକୁ ବକୃଦ୍ ିକରଥିାଏ। ଶୟନକକ୍ମର ଅଧÒକ ଉଜ୍୍ବଳ ଆମୋକ ରହବିା େଧ୍ୟ ଉଚତି ନୁମହଁ। ଏହାଦ୍ବାରା 
ଠକି୍ ଭାମବ ନଦି ମହାଇ ନ ଥାଏ। ଏହା ବଦଳମର ନଦି ପାଇଁ ସଫ୍ଟ ୋଇଟ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରନୁ୍ତ।   

ପଣୁ ିବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରବି 

‘ସମିରନ୍ -ରାଜ୍ ’ ଫ�ାଡ଼ ି
ଫିେ୍ମ ମଦଖବା ପାଇଁ ବାପାୋଆୋମନ ସମିନୋ ହଲ୍ କୁ ନଜି 

ପେିାୋନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗମର ମନଇ ଯାଇଥାନ୍ତ।ି ମତମବ କୁନ ିକୁନ ି
ପେିାୋମନ ମବଶ ିସେୟ ହଲ୍ ମର ବସପିାର ିନ ଥାନ୍ତ।ି ଅନ୍ାର 

ତଥା ଅତ୍ୟଧକ ଶବ୍ଦ ମଯା�ୁଁ ମସୋମନ  ମସଠାମର ଅସହଜ ଅନୁଭବ କର ି
କାନ୍ଥିାନ୍ତ।ି ପେିାଙ୍କର ଏହ ିକାନ୍, ବାପାୋଆଙୁ୍କ ହଲ୍ ରୁ ଅଧାରୁ ଉଠବିାକୁ 
ବାଧ୍ୟ କରଥିାଏ। ଏଥÒପାଇଁ ବାପାୋଆଙୁ୍କ ଅପ୍ରୀତକିର ପରସି୍ତରି ସାେ୍ା 
କରବିାକୁ ପଡ଼ୁଥÒବାମବମଳ ହଲ୍ ମର ବସଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଶଚ୍କୋମନ େଧ୍ୟ 
ବରିକ୍ଭିାବ ପ୍ରକାଶ କରଥିାନ୍ତ।ି ଅବଶ୍ୟ ଏମବ 
ଏହାର ସୋଧାନର ବାଟ ମକରଳ ସରକାର ବାହାର 
କରଛିନ୍ତ।ି ମସଥିପାଇଁ ସମିନୋ ହଲ୍ ମର ‘କ୍ରାଇଂ ରୁମ୍ ’ର 
ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି ଏହା ମକବଳ ସମିନୋ ହଲ୍ ମର 
ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପେିା ଓ ଅଭଭିାବକଙ୍କ ୋ� ି
ଉଦ୍ଷି୍ଟ। ଏହ ିଘମର ପେିାଙ୍କ ସହ ବାପାୋଆୋମନ ଫିେ୍ମର 
େଜା ମନଇପାରମିବ। ମତମବ ଏହ ିକ୍ରାଇଂ ରୁମ୍  ମହଉଛ ିସାଉଣ୍ଡ ପରୁଫ୍। ଉକ୍ 

ସଫିେମା ହଲ୍ ଫର ‘କାନ୍ଦଣା କକ୍ଷ’

ସେୁଦି୍ା ପାଇଁ ସେୁଦି୍ା ପାଇଁ 
ଫେଙ୍ଗ୍  ସଇୁ  ଫେଙ୍ଗ୍  ସଇୁ  

ଟପି୍ସ ଟପି୍ସ 

ଭାରତମର ଅମନକ ମଦବମଦବୀଙ୍କ େନ୍ରି ରହଛି।ି ଏହ ିକ୍ରେମର 
େଧ୍ୟପ୍ରମଦଶର ମଶ୍ୟାପରୁ ଜଲି୍ାମର ଏଭଳ ିଏକ ଶବି େନ୍ରି ଅଛ,ି 
ମଯଉଁଠାର ଶବିେଙି୍ଗ ଚାରଦି�ିକୁ ବୁେଥିାଏ। ଅଥଚ୍ାତ୍ ଏଠାମର ଶବିେଙି୍ଗକୁ 

୩୬୦ ଡଗି୍ରୀ ପଯଚ୍୍ୟନ୍ତ ବୁୋଯାଇପାମର। ମ�ାବମିନ୍ଶ୍ବର େନ୍ରିର ଭକ୍ୋମନ ନଜି 
ସବୁଧିା ଅନୁସାମର ଶବି େଙି୍ଗକୁ ଘରୂ୍ଚ୍ନ କର ିପଜୂାପାଠ କରଥିା’ନ୍ତ।ି ଏହ ିେନ୍ରିର 
ଇତହିାସ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମହାଇଥÒବା ମବମଳ ଏହାର ନେିଚ୍ାେ ରାଜା ପରୁୁମରାର୍େ 
ଦାସ ୧୭୨୨ େସହିାମର କରଥିÒମେ। ଏ ବରିୟମର େନ୍ରିର ଶଳିାମେଖମର ଉମଲ୍ଖ 
ରହଛି।ି ରାଜା ପରୁୁମରାର୍େ ଜମେ ପରେ ଶବି ଭକ୍ ଥÒବାରୁ ମସ, ଏହ ିଶବି େଙି୍ଗଟକୁି  
େହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମସାୋପରୁ ସ୍ତ ବାମେଶ୍୍ୱର େହାମଦବ େନ୍ରିରୁ ଆେ ି ମଶ୍ୟାପରୁମର 
ସ୍ାପନ କରଥିÒମେ। ୋେ ପଥରମର ନେିମିତ ଏହ ିଶବିେଙି୍ଗଟ ିଦୁଇ ଭା�ମର ନେିମିତ 
ମହାଇଛ।ି ମ�ାଟଏି ପଣି୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟ ିଜଳହର ିଅମଟ। ବରଚ୍ମର ଥମର ରାତ ି
ସେୟମର ଏହ ିଶବି େନ୍ରିର ଘଣ୍ ିଆମପ ଆମପ  ବାଜଥିାଏ। ଏପରକି ିଆଳତୀ 
ପମର  ଶବିେଙି୍ଗ ଆମପ ଆମପ ବୁେଥିାଏ ମବାେ ିକୁହାଯାଏ। ଏହ ିଶବିେଙି୍ଗର େଖୁ 
ସବୁମବମଳ ଦକ୍େି ଦ�ିକୁ ରହଥିାଏ, କନୁି୍ତ ଆମପ ଆମପ ଏହା ଉର୍ର କେି୍ା ପବୁଚ୍େଖୂୀ 
ମହାଇଯାଏ। ମତମବ ମ�ାବମିନ୍ଶ୍ବର େନ୍ରିମର ଏହ ିଶବିେଙି୍ଗଙ୍କ ପଜୂା କରବିା ଦ୍ବାରା 
ସପଚ୍ମଦାର, ପତିକୃ ମଦାର, �କୃହକଳହ ଅାଦ ିସେସ୍ୟାରୁ େକୁ୍ ିେଳିଥିାଏ। 

ଘରୂ୍ଣ୍ାୟମାେ ଶବିଲଙି୍

ଘମର ୋ�ଥିିବା ଏକ କାଚମର ଅଭଭିାବକୋମନ ଫିେ୍ମ 
ମଦଖପାରମିବ। ଏହାକୁ ତରୁିଅନନ୍ତପରୁମ୍ ସ୍ତ ମକରାେ ିରେୀ 

ନୀୋ ଥଏଟରମର ତଆିର ିକରାଯାଇଛ।ି ଏହାର ଉମଦ୍ଶ୍ୟ 
ସମିନୋ ହଲ୍ କୁ ଆସଥୁବା ଦଶଚ୍କଙ୍କର ପରୂ୍ଚ୍ େମନାରଞ୍ଜନ 

କରବିା। ମସହପିର ିଏଠାମର ପେିାଙ୍କର ଡାଏପର୍  ବଦଳାଇବାର 
ସବୁଧିା େଧ୍ୟ ଅଛ।ି 

ପ ୁ େସି୍ ଙ୍କ ମପାରାକ ରଙ୍ଗ ଓ ମସୋନଙ୍କ କାଯଚ୍୍ୟମଶୈଳୀ ଅାଧାରମର ଉର୍ରପ୍ରମଦଶ େରିଠର ପେୁସି୍  ୋଇନ୍ ମର ନେିଚ୍ାେ 
ମହାଇଛ ି ‘ପେୁସି୍  କାମଫ’। ପେୁସି୍  କେଚ୍ୀ ଖାେମିପଟମର  ନ ରହ ିଠକି୍  ସେୟମର ସ୍ବାସ୍୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମହଉଛ ି
ଏହ ିକାମଫର େଳୂଉମଦ୍ଶ୍ୟ। ଯାହା  ଏମବ ସେସ୍ତଙ୍କ ଦକୃ ଷ୍ଟଆିକରଚ୍େ କରଛି।ି  ଫର୍ମିଚରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିପେୁସି୍ ୋନଙ୍କ 

ବ୍ୟବହକୃତ   ପରୁୁୋ ସାେଗ୍ରୀ ଏହ ିକାମଫଟମିର ରହଛି।ି ଏହା ଭତିମର ବସବିା ୋମତ୍ର ଜମେ ପେୁସି୍ ଙ୍କ ପର ିଅନୁଭବ କରମିବ।  
ଏହ ି   କାମଫମର ପେୁସି୍  ଅଧକାରୀଙୁ୍କ ମପୌଷ୍ଟକି ଆହାର ପରରା ଯାଏ। ମସୋମନ ମସୋନଙ୍କ ପରବିାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ 
ସହ ଏଠାମର ସେୟ ଅତବିାହତି କରନ୍ତ।ି କାମଫର େଖୁ୍ୟ ଆକରଚ୍େ ମହଉଛ ିଏହାର କାଉଣ୍ର୍ । ଯାହାକ,ି ଅବକିଳ ପେୁସି୍  
ଜପି୍  ସଦକୃ ଶ। ଏଥÒମର ମହଡ୍ ୋଇଟ୍  ଏବଂ ଇଣ୍ଡମିକଟର େ�ାଯାଇଛ,ି ୋଇଟ୍  େଧ୍ୟ ଜଳୁଥାଏ। କାମଫର ଛାତକୁ ରଶ ିଦ୍ବାରା 
ସଜାଯାଇଥÒବାମବମଳ କାନ୍ଥମର ବାଉଁଶମବତମର କାରୁକାଯଚ୍୍ୟ କରାଯାଇଛ।ି କାମଫର କାନ୍ଥକୁ ଖାକ ିରଙ୍ଗମର ରଙ୍ଗାଯାଇଛ।ି 
କାନ୍ଥମର ୋ�ଥିବା ମରେମ୍ �ଡ଼ୁକିମର ହାତକଡ଼ ି ଏବଂ ପେୁସି୍  ମଟାପ ି ସମେତ ପ୍ୟାମରଡ୍ ର କଛି ି ଫମଟା ଏବଂ ଅମନକ 
ପରୁୁୋ େମଡେର ବନୁ୍କ ରଖାଯାଇଛ।ି �ାଡ଼ରି ଅଚଳ ଟାୟାରମର  କାଚର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ରଖÒବା ପାଇ ଁ
ସନୁ୍ର ମଟବୁେ ରହଛି।ି ଏ ମନଇ କାମଫର ପରଚିାଳକ ତଥା ପେୁସି୍  ଅଧକାରୀ େମିତନ୍ର କୁହନ୍ତ,ି ‘ମନା ପ୍ରଫିଟ୍ , ମନା 
େସ୍ ’ ଆଧାରମର ଏହ ି କାମଫଟ ିଚାମେ। ବାହାର ତୁଳନାମର ଏଠାମର ଖାଦ୍ୟମପୟ େେୂ୍ୟ ପେୁସି୍ ଙୁ୍କ ସହୁାଇୋ 
ପର ିରହଛି।ି’ ମତମବ କାମଫର ପରଷି୍ାର ପରଚି୍ନ୍ନତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିବୁକଂି ପଯଚ୍୍ୟନ୍ତ ସେସ୍ତ କାଯଚ୍୍ୟ ପେୁସି୍ ଟ୍ 
କେଚ୍ଚାରୀୋମନ କରଥିାନ୍ତ।ି 

 ଫମରୁ ଆକର୍ଣ୍ାସେକୁ ଇଂରାଜୀଫର 
‘ସ୍ାଇୋଲ୍   ଫବଣଂି ଫପାଜ୍ ’ କୁହା�ାଏ। ଶରୀରର 

ଡାହାଣ ପାଶ୍ଶଣ୍ଫର ଫଶାଇ ରହ ିବାମ ଫ�ାଡ଼ ଓ ହାତକୁ 
ସଧିା ରଖ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଫହାଇଥାଏ।  
ଆସେ କରବିା ସମୟଫର ସମୂ୍ର୍ଣ୍ ଶରୀର ସଧିା 

ରହବିା ଜରୁର।ି  ଦୁଇ ଫ�ାଡ଼କୁ ଅଦଳବଦଳ 
କର ି ଆସେ କରପିାରଫିବ। ଫମରୁଦଣଫର 

ଆଘାତ ଲା�ଥିଫଲ ଏହ ିଆସେ କରନୁ୍େ।ି

ଫମରୁ ଆକର୍ଣ୍ାସେ
 ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରେ କମର। 
 ନୟିେତି ଆସନ କରବିା ଦ୍ବାରା ବକୃକକ୍  ଜନତି ସେସ୍ୟା ରୁମହ ନାହ ିଁ।
 ଶ୍ବାସ ସେସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। 
 ଏକାଗ୍ରତା ବକୃଦ୍ପାଏ। ଶରୀର ଏବଂ େନକୁ ଶାନ୍ତ ରମଖ।କା
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ସ�ୋମବୋର 
୧୨ ଡସି�ମ୍ବର, ୨୦୨୨

ପରୁୀ,୧୧ା୧୨ (ଆଲ�ାକ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି୍ ): 

ଅଲଭି୍ରଡି୍ଲଲ କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ
(ନଲେମ୍ବରରୁ-ଲମ’ମାସ)ଚାଲଛି।ିହଜାରହଜାର
କଲିଲାମଟିର ଅତକି୍ରମ କରି ଅଣ୍ା ଲେବାକୁ
ଲସମାଲନ ଉପକୂଳକୁ ଆସଛୁନ୍।ି ଲହଲଲ
ଉପକୂଳଲର ଲସମାଲନ ଲକଲତ ସରୁକ୍ତି
ତାହା ଏଲବ ଜଳଜଳ େଶିଛୁି ରବବିାର
ଲବଲଲଶ୍ୱର ଉପକୂଳଲର େୁଇଟି ମତୃ କଇଁଛ
ପଡ଼ଥିିବା ଲେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ନକିଟ ଅତୀତଲର
ଚନ୍ଦ୍ରୋଗା, ରାମଚଣ୍ୀ ଆେି ଉପକୂଳଲର ମଧ୍ୟ
ମତୃ କଇଁଛ ଲବଳାେୂମଲିର ପଡ଼ଥିିବା ଲେଖିବାକୁ

ମଳିଥିିଲା। ଏେଳି େୃଶ୍ୟ ଲେତକିି େୁଃଖୋୟକ,
ସାମଦୁ୍କି ପରସିଂସ୍ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲସତକିି
କ୍ତକିାରକ। ନଷିଦି୍ାଞ୍ଚଳଲର ମତ୍୍ୟଜୀବୀଙ୍କ
ଟ୍ରଲର ଚାଳନା କଇଁଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବପିେ
ସଷୃ୍ି କରୁଛ।ି ଫଳଲର ପରୁୀ ଉପକୂଳକୁ
ଆସଥୁିବା ଅଲଭି୍ ରଡ଼ିଲଲ ଏଲବ ବପିେଲର।

 ରାଜ୍ୟସରକାର ନଲେମ୍ବର ଠାରୁ ଲମ’
ମାସ ପେ୍ଯ୍ୟନ୍ ପରୁୀ ସମଦୁ୍ ଉପକୂଳକୁ ସାମଦୁ୍କି
ଅେୟାରଣ୍ୟ ଲ�ାଷଣା କରଛିନ୍।ି ଲକଲତକ
ସ୍ାନକୁ ନଷିଦି୍ାଞ୍ଚଳ ଲ�ାଷଣା କରାେବିା ସହ

ଲନା-ଫିସଂି ଲଜାନ୍ ମଧ୍ୟ ଲ�ାଷଣା ଲହାଇଛ।ି
ଏହାସଲତ୍ବେ ବି ଲକଲତକ ଟ୍ରଲର ମାଲକି ସ୍ାନୀୟ
ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ହାତଗଞୁ୍ା ଲେଇ ମାଛ ମାରୁଛନ୍।ି
ଫଳଲର ଉପକୂଳକୁ ଆସଥୁିବା କଇଁଛମାଲନ
ମତୁୃ୍ୟମଖୁଲର ପଡୁଛନ୍।ି ଲତଣୁ ଏହାକୁ
ଲରାକବିାକୁ ପରଲିବଶବତ୍ ୋବି କରଛିନ୍।ି

ସାମଦୁ୍କିକଇଁଛମାନଙ୍କଉପଲରଅନୁଧ୍ୟାନ
କରୁଥିବା ପରୁୀ ଜଲି୍ାର େବୁ ପରଲିବଶବତି୍
ସଲରାଜ କୁମାର ଲଜନା କହଛିନ୍,ି ପରୁୀ
ଜଲି୍ାରସମସ୍ତଉପକୂଳକୁଜଙ୍ଗଲବେିାଗଦ୍ାରା
୪ଟି ଲରଞ୍ଜ୍ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଲକାଣାକ୍ଯ, ବାଲୁଖଣ୍,
ବ୍ରହ୍ମଗରିଲିର ବେିାଗ କରାୋଇଛ।ି ଏଥିସହ

୧୩ଟି ହାଲଚରୀ ନମି୍ଯାଣ କରାୋଇଛ।ି କନୁି୍
େୁଇଟି ମହୁାଣକୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ କଇଁଛମାଲନ
ଅଣ୍ା ଲେବାକୁ ଆସଥିାନ୍।ି ଲଗାଟଏି ଲେବୀ
ନେୀ ସଂଲଗ୍ନ ଲବଳାେୂମି ଓ ଅନ୍ୟଟି ଲକଲୁଣି
ମହୁାଣ ଲବଳାେୂମ।ି ଲେବୀ ମହୁାଣକୁ ଲନା-
ଏଣ୍ଟ୍ି ଲଜାନ୍ ବା ନଷିଦି୍ାଞ୍ଚଳ ଲ�ାଷଣା
କରାୋଇଛ।ିଏହାର୧୦କଲିଲାମଟିରବ୍ୟାସାଦ୍୍ଯ
ମଧ୍ୟଲର ଲମସନିଚାଳତି ଡଙ୍ଗା ବା ଟ୍ରଲରଲର
ମାଛ ଧରବିାକୁ ବାରଣ ରହଛି।ି ଏହାସଲତ୍ବେ
ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଟ୍ରଲର ମାଛ ମାରୁଛନ୍।ି ୋହା

କଇଁଛଙ୍କ ସରୁକ୍ା ପ୍ରତି ବପିେ ସଷୃ୍ି କରଛି।ି
୨୦୨୧-୨୨ବଷ୍ଯତଥ୍ୟଅନୁସାଲର,ଅସ୍ତରଙ୍ଗ

ଲରଞ୍ର ଲେବୀନାସି ଉପକୂଳ ହାଲଚରୀଲର
୨୫୩ଟି କଇଁଛ, ଜାହାନଆିଲର ୧୦୭,
ଡାଳୁଅକଣଲିର ୧୩୬, ଗଙ୍ଗାଲେବୀଲର ୧୩୦,
ଆଇଲାଣ୍ଲର ୧୫୭ଟି କଇଁଛ ରହଥିିଲଲ।
ଲସହପିରି ଲକାଣାକ୍ଯ ବାଲୁଖଣ୍ର କହଁରପରୁ
ହାଲଚରୀଲର ୧୪୯, ୋସଧଡ଼ଆିଲର ୪,
ରାମଚଣ୍ୀ, ୧୩, ଚନ୍ଦ୍ରୋଗାଲର ୧୪ଟି କଇଁଛ
ରହଥିିଲଲ। ଏଥିସହ ବାଲୁଖଣ୍ ଲରଞ୍ଜ୍ର
ନୂଆନଈଲର ୪୨ଟ,ି ଲବଲଲଶ୍ୱର ହାଲଚରୀଲର
୬୬ଟି କଇଁଛ ଲେଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ଲସହପିରି
ବ୍ରହ୍ମଗରିି ଲରଞ୍ଜ୍ର ହରଚଣ୍ୀ ହାଲଚରୀଲର
୩୮ଟ,ି ଚାପମାଣକିଲର ୨୭ଟି କଇଁଛ ବସା
କରଥିିଲଲ। ସମେୁାୟ ୧୧୩୬ଟି କଇଁଛ
ବସା କରଥିିବାଲବଲଳ ଲସମାଲନ ୧ଲକ୍
୯ହଜାର ୭୭୧ଟି ଅଣ୍ା ଲେଇଥିଲଲ।
ଲସଥିରୁ ୭୧ହଜାର ୪୯୬ଟି ଅଣ୍ା ସରୁକ୍ତି
ଥିବାଲବଲଳ ବାକି ଅଣ୍ା ନଷ୍ ଲହାଇୋଇଥିଲା।

ଲସପଲଟ କଇଛଁମାନଙ୍କ ସରୁକ୍ା ୋୟତି୍ୱ
ସାମଦୁ୍କିମତ୍୍ୟବେିାଗ,ଜଙ୍ଗଲବେିାଗ,ସାମଦୁ୍କି
ଥାନା ଓ ଲକାଷ୍ଜ୍ଗାଡ୍ଯମାନଙୁ୍କ େଆିୋଇଛ।ି
ଜଲି୍ା ମତ୍୍ୟ ବେିାଗ ସମଦୁ୍ଲର ମାଛ ମାରବିାକୁ
ଟ୍ରଲରମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତି ଲେଇଥାଏ। ପ୍ରଜନନ
ଋତୁଲର ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ ଅଞ୍ଚଳଲର ମାଛ ମାରବିାକୁ
ବାରଣ କରାୋଇଥିବାରୁ, ତାହାର କ୍ତପିରୂଣ
ବାବେକୁ ରାଜ୍ୟସରକାର ୭୫୦୦ଟଙ୍କା
ମଧ୍ୟ ଲେଇଥାନ୍।ି ଏହାସହ ଓଡ଼ଶିା ସାମଦୁ୍କି
ମତ୍୍ୟଜୀବୀ ଆଇନ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନଲର
ନୟିମ ଉଲ୍ଙ୍ଘନକାରୀଙୁ୍କ େଣ୍ ଲେବାର ମଧ୍ୟ
ବ୍ୟବସ୍ା ରହଛି।ି ଏହାସଲତ୍ବେ ମାଛଧରାଳୀମାଲନ
ମତ୍୍ୟ ବେିାଗର କଟକଣାକୁ ଖାତରି କରୁନାହାନ୍ି
ନା ଜାଣଶିଣୁି ସାମଦୁ୍କି ଥାନା ଏବଂ ଲକାଷ୍ଗାଡ଼୍ଯ
ଚୁପ୍ ରହଛି,ି ତାହା ଏଲବ ସଲଦେହ ଲ�ରଲର।

ବପିଦରେ ଅଲଭି୍ େଡି୍ ରଲ

 �କୋହୋ ଇ�ୋରୋସର ନଷିଦି୍ୋଞ୍ଚଳସର ପ୍ରସବଶ କରୁଛ ିଟ୍ରଲର
 �ସବସଲଶ୍ୱରରୁ-�ୋହୁଖଣତୋ ସନୋ-ଫି�ଂି ସ�ୋନ୍  ସ�ୋଷଣୋ ଦୋବ ି
 �୨୦୨୧ସର ୧୧୩୬ଟ ିକଇଁଛ ପ୍ର�ନନ ପୋଇଁ ଆ�ଥିିସଲ

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୧୧।୧୨(ପ୍ରଦୀପ ଭାରତୀ): 

ରାଜ୍ୟଲରଥିବାବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କପାଇଁ ବନବେିାଗ
ବଇରିସାଜଛି।ିବାଡ଼ଫସଲଖାଇବାେଳିଏଲବ
ବନବେିାଗକମ୍ଯଚାରୀମାଲନବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କପାଇଁ
ବପିେପାଲଟଛିନ୍।ିବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମତୁୃ୍ୟ�ଟଣାଲର
ବନ ବେିାଗ କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ସମ୍କୃ୍ି େନିକୁ େନି
ବଢ଼଼ବିାଲରଲାଗଛି।ି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସରୁକ୍ାରସପଥ
ଲନଇ ଲସମାନଙ୍କ ବଂଶଲଲାପଲର ବନ ବେିାଗ
କମ୍ଯଚାରୀମାଲନସହାୟକସାଜୁଛନ୍।ିୋହାଦ୍ାରା
ଶକିାରୀମାଲନ େୟ କରବିା ପରବିଲତ୍୍ଯ ଶକିାର
ପାଇଁ ଉତ୍ାହତି ଲହଉଛନ୍।ି ନକିଟଲର ବନ
ବେିାଗର ଅଧିକାରୀମାଲନ ଶମିଳିପିାଳଲର ଏକ
ହାତୀକୁଲପାଡ଼ିଲେବାସହହାତୀରଲେହାବଲଶଷ
ନେୀଲର େସାଇ ଲେଇଥିବା ଅେେିାଗ ଆସଛି।ି
ଏହି �ଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟଲର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସଷୃ୍ି
କରଥିିବା ଲବଲଳ ବେିାଗର ଉତ୍ରୋୟତି୍ୱ
ପ୍ରତି ଗରୁୁତର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ି କରଛି।ି

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀବଲିଶଷଜ୍ଞମାଲନଏଥିପାଇଁବରଷି୍ଠ
ଅଧିକାରୀଙୁ୍କୋୟିକରବିାସହେୃଢ଼କାେ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ୋବିକରଛିନ୍।ିମାତ୍ରଅତତିଲରଏପରିବହୁ�ଟଣା
�ଟଥିିଲଲ ମଧ୍ୟ ବେିାଗ ଉେରତା ଲେଖାଇଛି ଓ
କଛିି ତଳଆି କମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କ ନଲିମ୍ବନ କରି କାମ
ସାରି ଲେଇଥିବା ନଜରି ରହଛି।ି ୋହାଦ୍ାରା ଏହି
�ଟଣାଲରମଧ୍ୟଆଖିେୃଶଆିକାେ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଲହବ

କି ନାହ ିଁ ତାକୁ ଲନଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ି କରଛି।ି
୨୦୧୦ମସହିାଲରମଧ୍ୟଏହିସମିଳିପିାଳଲରପ୍ରାୟ
୧୪ ହାତୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଲହାଇଥିଲା। ଲସଲତଲବଲଳ
ଏହି �ଟଣାକୁ ଚପାଇ ଲେବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ
ମଧ୍ୟଲର କଛିି ହାତୀଙୁ୍କ ଲପାଡ଼ି େଆିେବିା ସହତି
କଛିି ହାତୀଙୁ୍କ ଲପାତି େଆିୋଇଥିଲା। ଲସହି
�ଟଣାଲର ଏଲବ ପନୁରାବୃତ୍ି ଲହାଇଥିବା ଲନଇ
ଅେଲିୋଗ ଲହାଇଛ।ି ସମାନ ୋଲବ ୨୦୧୮ଲର
ବରଗଡ଼ଲର ଲଗାଟଏି ମହାବଳ ବା�କୁ ମାରି
ଲପାତି େଆିୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି �ଟଣାକୁ ବଡ଼
ନ କରବିା ପାଇଁ ଏହା ମହାବଳ ନୁଲହଁ ବର ଏକ
କଲରାପତରଆିବା�ଲବାଲିତତ୍କାଳୀନଡଏିଫ୍ଓ
ରଲିପାଟ୍ଯ ଲେଇଥିଲଲ। ଏହି ରଲିପାଟ୍ଯ ଆଧାରଲର
ତତ୍କାଳୀନଜଙ୍ଗଲଓପରଲିବଶମନ୍ତୀବଜିୟଶ୍ୀ
ରାଉତରାୟ ଗଣମାଧ୍ୟମଲର ବବୃିତ୍ି ଲେଇଥିଲଲ।
ଏହି �ଟଣା ପଲର ଖଲୁାସା ଲହବା ସହ ଏହା
ମହାବଳ ବା� ଲବାଲି ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। କନୁି୍
ବେିାଗୀୟ ମନ୍ତୀଙ୍କ ମହୁଲଁର ଲେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମଛି
କୁହାଇଥିଲଲତାଙ୍କଉପଲରଲକୌଣସିକାେ୍ଯ୍ୟାନଷି୍ଠାନ
ଲହାଇନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏପରି �ଟଣା ଲରାକ୍
ଲାଗବିା ପରବିଲତ୍୍ଯ ବଢ଼଼ି ଚାଲଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି
ଏହି�ଟଣାସମ୍କ୍ଯଲରସଚୂନାଲେଇଅଲବୈତନକି
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ୱାଲଡ୍ଯନ ଶଲୁେଦୁେ ମଲ୍କି କହଛିନ୍ି
ଲେ ପବୂ୍ଯରୁ ଆଠଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପରୁଲର ହାତୀ
ମତୁୃ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଲଚଷ୍ା କରାୋଇଥିଲା।

ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁ ତତ୍ାଳୀନ ଡଏିଫ୍ଓମାନଙ୍କ
ବଲିରାଧଲର କାେ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲହାଇଥିଲଲ
ଶମିଳିପିାଳଲର ଏମତିି �ଟଣା
ଲହାଇ ନ ଥାନ୍ା। ସମାନ ୋଲବ
୨୦୧୮ ମସହିାଲର ଅଲକଟାବର
ମାସଲର ବରଗଡ଼ ଡେିଜିନ୍ଲର
ମହାବଳ ବା�ର ମତୃ ଲେହ ଉଦ୍ାର
କରାୋଇଥିଲା। ଲସଇ ବା�କୁ ତତ୍ାଳୀନ
ବରଗଡ଼ଡଏିଫ୍ଓଏବଂତତ୍ାଳୀନସମ୍ବଲପରୁ

ଆରସସିଏିଫ୍ କଲରାପତରଆି ବା� ଲବାଲି
ରଲିପାଟ୍ଯ ଲେଇ ସରକାରଙୁ୍କ ବଭି୍ାନ୍ କରବିା
ପାଇଁ ଲଚଷ୍ା କରଥିିଲଲ। ଲସମାନଙ୍କ କଥାକୁ
ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତୀ ଗଣମାଧ୍ୟମଲର କହବିା ସହ
ସମାଲଲାଚନାର ଶକିାର ଲହାଇଥିଲଲ। ଏଲବ
କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକମି୍ବାସବିଆିଇଦ୍ାରାହାତୀବାବା�
ମତୁୃ୍ୟର ରଫାେଫା ମାମଲା ତେନ୍ କରାୋଉ।
ତା ନଲହଲଲ ଏମତିି ଲଗାଲଟ ପଲର ଲଗାଲଟ
�ଟଣା�ଟଚିାଲଥିିବାଲବାଲିଶ୍ୀମଲ୍କିକହଛିନ୍।ି
ଲସହପିରି ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ ଲସାସାଇଟି ଓଡ଼ଶିାର

ମଖୁ୍ୟ ବଶି୍ୱଜତି ମହାନ୍ି କହଛିନ୍ି ଲେ ନଲିମ୍ବନକୁ
କାେ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ୋଲବ ଗ୍ରହଣ କରାୋଇପାରବି
ନାହ ିଁ।ଏହିେଳି�ଟଣାପାଇଁଲକୌଣସିଅଧିକାରୀଙୁ୍କ
ବହସି୍ାର କରାୋଇ ନାହ ିଁ। ୨୦୧୪ ମସହିାଲର

୧୪ ହାତୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟକୁ ଚାପଲିେବା ପାଇଁ
ଏେଳି ଉେ୍ୟମ କରାୋଇଥିଲା।
େେି ଲସହି ସମୟଲର ସମ୍କୃ୍
କମ୍ଯଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପଲର
କଡ଼ା କାେ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲହାଇଥାନ୍ା,

ଲତଲବଏେଳିଲହାଇନଥାନ୍ା। ଲତଣୁଏହିେଳି
�ଟଣାଲରପ୍ରଥଲମଡଏିଫଓଙ୍କେୂମକିାସମ୍କ୍ଯଲର
ତେନ୍ ଲହବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛିି ଓ ବରଷି୍ଠ
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପଲର କଡ଼ା କାେ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର
ଆବଶ୍ୟକତାରହଛିିଲବାଲିଶ୍ୀମହାନ୍ିକହଛିନ୍।ି

େନିକୁେନିଏେଳି�ଟଣା�ଟୁଥିବାଲବଲଳ
ନୟିମତି ୋଲବ ହାତୀ ମତୁୃ୍ୟ �ଟଣା �ଟୁଛ।ି
ଏହି ସବୁ ମାମଲାଲର ଲକବଳ ତଳ ସ୍ତରଲର
କମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କ ବଳି ପକାୋଉଥିବାରୁ ବନ ବେିାଗ
କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ମହଲଲର ମଧ୍ୟ ଚାପା ଅସଲନ୍ାଷ

ରହଥିିବାଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଲତଲବଏଥରଶମିଳିପିାଳ
�ଟଣାଲର ଜଲଣ ଲରଞ୍ର ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ
ନଲିମ୍ବନଲହାଇଥିବାରୁକାେ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଆହୁରିକଡ଼ା
ଲହବ ଲବାଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି �ଟଣା
ସମ୍କ୍ଯଲର ପସିସିଏିଫ୍ (ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ) ଏସ୍ଲକ
ଲପାପଲି କହଛିନ୍ି ଲେ ବତ୍୍ଯମାନ ଲସଠାରୁ ଜବତ
ଲହାଇଥିବା ହାଡ଼କୁ ପରୀକ୍ଣ ପାଇଁ ପଠାୋଇଛ।ି
ଏଗଡ଼ୁକି ଲଛାଟ ଲଛାଟ ହାଡ଼ ରହଛି।ି େେି ଏହି
ହାଡ଼ଗଡ଼ୁକି ହାତୀ ହାଡ଼ ଲବାଲି ଜଣାପଲଡ଼,
ଲତଲବ କଡ଼ା କାେ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହତି ସମ୍କୃ୍ଙ୍କ
ବଲିରାଧଲରବନ୍ୟପ୍ରାଣୀସରୁକ୍ାଆଇନଅନୁୋୟୀ
ମାମଲାକରାେବି।ଲତଲବଲକମତିିନଆଁିଲାଗଲିା
ଲସଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମକି ସ୍ତରଲର୩ଜଣଙୁ୍କନଲିମ୍ବନ
କରାୋଇଛିଲବାଲିଶ୍ୀଲପାପଲିସଚୂନାଲେଇଛନ୍।ି

ସଚୂନାଥାଉକିଶମିଳିପିାଳଅେୟାରଣ୍ୟଲର
ଶକିାରୀମାଲନଲଗାଟଏିେନ୍ାହାତୀକୁମାରିଏହାର
ୋନ୍କାଟିଲନଇଥିଲଲ।ଏହି�ଟଣାକୁଚାପିଲେବା
ପାଇଁହାତୀରମତୃଲେହକୁଲପାଡ଼ିଲେହାବଲଶଷକୁ
ନେୀଲର େସାଇ ଲେଲଲ। ଏହି �ଟଣାଲର ବନ
ବେିାଗ କମ୍ଯଚାରୀମାଲନ କରଥିିବା ଲନଇ କଛିି
ଲଲାକବନବେିାଗରବରଷି୍ଠଅଧିକାରୀଙୁ୍କସଚୂନା
ଲେଇଥିଲଲ।�ଟଣାରଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟତେନ୍ଆରମ୍ଭ
କରାୋଇ �ଟଣାସ୍ଳରୁ ମଳିଥିିବା େରଲପାଡ଼ା
ହାଡ଼କୁ ପରୀକ୍ଣ ପାଇଁ ପଠାୋଇଛ।ି ପ୍ରାଥମକି
ପେ୍ଯ୍ୟାୟଲର ୩ ଜଣଙୁ୍କ ନଲିମ୍ବନ କରାୋଇଛ।ି

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରାଇଁ ବନ ବଭିରାଗ ବଇେ ି

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୧୧।୧୨(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା କମ୍ଯଚାରୀ
ଚୟନ ଆଲୟାଗ(ଓଏସଏସସ)ି ପକ୍ରୁ ମାଧ୍ୟମକି
ଶକି୍କ ନେିକୁ୍ି ପାଇଁ ଆଲବେନ ଆସନ୍ା ୧୬
ତାରଖିରୁଆରମ୍ଭଲହବ।୧୧ତାରଖିରୁଆଲବେନ
ଆରମ୍ଭ ଲହବା ଲନଇ ପବୂ୍ଯରୁ ନଷି୍ପତ୍ି ଲହାଇଥିବା
ଲବଲଳ ଆଲବେନ ପ୍ରକ୍ରୟାକୁ
ଓଏସଏସସି ୫ େନି �ଞୁ୍ଚାଇଛ।ି
ଲବୈଷୟକିତରୁଟିଲୋଗୁଁଆଲବେନ
ପ୍ରକ୍ରୟିା �ଞୁ୍ଚଥିିବା ଓଏସଏସସି
େଶ୍ଯାଇଛ।ିନୂଆନଷି୍ପତ୍ିଅନୁୋୟୀ
ଆଲବେନପ୍ରକ୍ରୟିାଆସନ୍ା୧୬ତାରଖିରୁଆରମ୍ଭ
ଲହାଇଜାନୁଆରୀ ୧୫ତାରଖିଲର ଲଶଷ ଲହବ।
ଲସହପିରି ପ୍ରଲିମି୍ ପରୀକ୍ା ଲଫବୃଆରୀଲର
ଆଲୟାଜନପାଇଁଆଲୟାଗଲକ୍୍ୟରଖିଛ।ିଲତଲବ
ଚଳତି ଥର ଅଥ୍ଯାତ ତୃତୀୟ ପେ୍ଯ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମକି
ଶକି୍କନେିକୁ୍ିପ୍ରକ୍ରୟିାପାଇଁଓଏସଏସସକୁିୋୟତି୍ୱ

େଆିୋଇଛ।ି ନୂଆ ପଦ୍ତଲିର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରୟା
ଅନୁଷ୍ଠତି ଲହବାକୁ ଥିବାଲବଲଳ ଇତମିଧ୍ୟଲର େୁଇ
ଥରଆଲବେନତାରଖିକୁଓଏସଏସସିପରବିତ୍୍ଯନ
କରି ସାରଲିାଣ।ି ପ୍ରଥଲମ ଆଲବେନ ତାରଖି ୧୧
ରୁ ୧୨କୁଓପଲରଡଲିସମ୍ବର୧୬କୁ ବୃଦ୍ିକରଛି।ି

ନୂଆ ଚୟନ ପଦ୍ତକୁି ଲନଇ
ଆଶାୟୀ ଚନି୍ତି ଥିବାଲବଲଳ
ବାରମ୍ବାର ଆଲବେନ
ତାରଖି ପରବିତ୍୍ଯନ ଲହବା
ଆଲବେନକାରୀଙ୍କ ଚନି୍ା

ବଢ଼଼ାଇଛ।ିଚଳତିଥରେୁଇପେ୍ଯ୍ୟାୟଲରଆଶାୟୀଙ୍କ
େକ୍ତା ପରୀକ୍ା ଲହବ। ପ୍ରଥମ ପେ୍ଯ୍ୟାୟର
ପ୍ରଲିମି୍ ପରୀକ୍ାଲର ମଖୁ୍ୟତଃ ସାଧାରଣଜ୍ଞାନ
ସମ୍କ୍ଦିତ ପରୀକ୍ା କରାେବିାକୁ ଥିବାଲବଲଳ
ଦ୍ତିୀୟ ପେ୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ାଲର ବଷିୟେତି୍କି
େକ୍ତାପରୀକ୍ାକରାେବିଲବାଲିସଚୂନାମଳିଛି।ି

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୧୧।୧୨(ସମସି): େବି୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ
େୃଷ୍ହିୀନ ସରକାରୀ କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ବାହନ େତ୍ା
େୁଇ ଗଣୁ ବୃଦ୍ି କରାୋଇଛ।ି େୃଷ୍ହିୀନ, ମକୁ,
ବଧିରତଥାଅନ୍ୟପ୍ରକାରେବି୍ୟାଙ୍ଗକମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କ
ପ୍ରତିମାସଲର୩୫୦ଟଙ୍କାେତ୍ାମଳୁିଥିବାଲବଲଳ
ଏଲବ ତାହା ୭୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ି କରାୋଇଛ।ି

ଏଲନଇଅଥ୍ଯବେିାଗପକ୍ରୁପ୍ରକାଶତିବଜି୍ଞପ୍ଲିର
କୁହାୋଇଛି ଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଧାେ୍ଯ୍ୟ
ପରମିାଣରେନି୍ନକ୍ମକମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କେତ୍ାମଳିବି।
ଏପରକିି କମ୍ଯଲକ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଏକ କମି.ି େୂରତା
ମଧ୍ୟଲର ରହୁଥିବା େବି୍ୟାଙ୍ଗ କମ୍ଯଚାରୀମାଲନ
ମଧ୍ୟ ଏହି େତ୍ା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋଗ୍ୟ

ବଲିବଚତି ଲହଲବ। େବି୍ୟାଙ୍ଗ କମ୍ଯଚାରୀମାଲନ
ସାଧାରଣତଃ କମ୍ଯଲକ୍ତ୍ରକୁ େବିାଆସବିା ପାଇଁ
ଅନ୍ୟ ଉପଲର ନେି୍ଯର କରଥିା’ନ୍।ି ଅଲନକ
ସମୟଲର ଲସମାଲନ େଡ଼ା ଗାଡ଼ଲିର ଅଫିସ୍
େବିା ଆସବିା କରଥିା’ନ୍।ି ଏହାକୁ େୃଷ୍ଲିର ରଖି
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହନ େତ୍ା ବୃଦ୍ି କରଛିନ୍।ି

ଦବି୍ୟରାଙ୍ଗ କର୍ମଚରାେୀଙ୍କ ବରାହନ ଭତ୍ରା ଦୁଇ ଗଣୁ ବୃଦ୍ ି

ରରାଧ୍ୟରକି ଶକି୍ଷକ ଚୟନ ପରାଇଁ ପଣୁ ିଆରବଦନ ତରାେଖି ଘଞୁ୍ଲିରା

ଡସି�ମ୍ବର ୧୬ରୁ 
�ୋନୁଆରୀ ୧୫ ଯୋଏଁ 
ସହବ ଆସବଦନ

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୧୧।୧୨(ସମସି): ଆସନ୍ା ୧୩ ତାରଖି
ଲବଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲ�ଚୁାପ ସଷୃ୍ି ଲହବ। ବତ୍୍ଯମାନ
ଉତ୍ର ଆେ୍ୟନ୍ରୀଣ ତାମଲିନାଡ଼ୁ ସଂଲଗ୍ନ େକ୍ଣି
ଆେ୍ୟନ୍ରୀଣକର୍୍ଯାଟକଲରଏକ�ରୂ୍୍ଦିବଳୟରହଛି।ିଏହି
�ରୂ୍୍ଦିବଳୟଟିଉତ୍ର ଲକରଳଓକର୍୍ଯାଟକଉପକୂଳଲର
ପ୍ରଲବଶକରବିଓଏହାପ୍ରୋବଲରଏକଲ�ଚୁାପସଷୃ୍ି
ଲହବ। ୧୩ ସଦୁ୍ା ଏହି ଲ�ଚୁାପ ସଷୃ୍ି ଲହାଇ ପଶ୍ମି
ଉତ୍ର ପଶ୍ମି େଗିଲର ଗତି କରବି ଲବାଲି ପାଣପିାଗ
ଲକନ୍ଦ୍ରପକ୍ରୁକୁହାୋଇଛ।ିଅନ୍ୟପଲଟବାତ୍ୟାମାଲଣ୍ାସ

ପ୍ରୋବଲର ରାଜ୍ୟଲର
ଶୀତର ପ୍ରଲକାପ
ହ୍ାସ ଲହାଇଛ।ି
ରାଜ୍ୟକୁ ଆସଥୁିବା
ଜଳୀୟବାଷ୍ଫପୂର୍୍ଯ
ବାୟୁ ପ୍ରୋବଲର

ଶୀତର ପ୍ରଲକାପ କମଛି।ି
ଧୀଲରଧୀଲର ଏହି ବାୟୁ େୁବ୍ଯଳ ଲହବା ସହତି ପଣୁି
ଥଲର ରାଜ୍ୟକୁ ଥଣ୍ା ଶଷୁ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଲବଶ କରବି।
ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରୋବଲର ପଣୁି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ାସ ପାଇବ।
ପାଣପିାଗ ଲକନ୍ଦ୍ରର ସଚୂନା ଅନୁୋୟୀ ଆସନ୍ା ୩ େନି
ମଧ୍ୟଲର ରାଜ୍ୟଲର ବଲିଶଷ ତାପମାତ୍ରା ପରବିତ୍୍ଯନ
ଲହବାର ନ ଥିବା ଲବଲଳ ଏହା ପଲର ୨-୩ ଡଗି୍ରୀ
ପେ୍ଯ୍ୟନ୍ତାପମାତ୍ରାହ୍ାସପାଇବ।ୋହାଦ୍ାରାବତ୍୍ଯମାନ
ତୁଳନାଲର ଶୀତର ପ୍ରଲକାପ ବୃଦ୍ି ଲହବ। ଗତ ୨୪
�ଣ୍ାଲର ସଦୁେରଗଡ଼ଲର ରାଜ୍ୟର ସବ୍ଯନମି୍ନ ତାପମାତ୍ରା
୧୩ ଡଗି୍ରୀ ଲସଲସୟିସ ଲରକଡ୍ଯ କରାୋଇଛ।ି

୧୩ରେ ଆଉ 
ଏକ ଲଘଚୁରାପ

 �ଚୋଞ୍ଚଲ୍ୟ �ଷୃ୍ ିକରଛି ିଶମିଳିପିୋଳ ହୋତୀ ସପୋଡ଼ୋ �ଟଣୋ 
 �୨୦୧୦ସର ହୋତୀଙୁ୍ ସପୋତଥିିସଲ, ସପୋଡ଼ଥିିସଲ
 �୨୦୧୮ସର ମନ୍ତୀଙ୍ ମହୁଁସର ମଛି କୁହୋଇଥିସଲ
 ��ମ୍କୃ୍ରି ପ୍ରମୋଣ ମଳିସିଲ କୋଯ୍ଯ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ: ପ�ି�ିଏିଫ୍ 

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୧୧।୧୨(ସମସି):ଜାତୀୟରାଜପଥଲର
େରୁତ ଗତଲିର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲଲ ଫାଇନ୍ ଲେବାକୁ
ପଡ଼ବି ନାହ ିଁ। ଲସଥିପାଇଁ ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବେିନି୍ନ
ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥଲର ଗାଡ଼ରି ଲବଗ ବୃଦ୍ି
କରବିା ପାଇଁ ଲୋଜନା କରୁଛନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ ଲକନ୍ଦ୍ର
ସଡ଼କ ପରବିହନ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତୀ
ନୀତନି୍ ଗଡ଼କରୀ ରାଜ୍ୟ ପରବିହନ ମନ୍ତୀମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ମତାମତ ଲଲାଡ଼ଛିନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ ପରବିହନ
ବେିାଗପ୍ରସୁ୍ତତଲହଉଛ।ିଲତଲବଜାତୀୟରାଜପଥକୁ
ବନ୍ୟଜନୁ୍,ଗହୃପାଳତିପଶୁତଥା ଲଲାକଙ୍କଅବାଧ
ପ୍ରଲବଶଉପଲରଅଙୁ୍କଶଲଗାଇବାପାଇଁ ‘ଆଲସେସ୍
କଲଣ୍ଟ୍ାଲ’ (ପ୍ରଲବଶ ନୟିନ୍ତଣ) ବ୍ୟବସ୍ା କରାେବି।
ବଶିାଖାପାଟଣା-ରାୟପରୁ ଏବଂ ଚଣ୍ଲିଖାଲ-
ପାରାଦ୍ୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଲର ବାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ା
କରାେବି। ଫଳଲର ରାସ୍ତାକୁ େୁ�୍ଯଟଣା ମକୁ୍

ରଖାେବିାସହତିଗାଡ଼ରିଲବଗବଢ଼଼ବି।
 ଓଡ଼ଶିାଲର ଲଚନ୍ନାଇ-ହାୱଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
ସଲମତ ବଜୁି ଏସେଲପ୍ରସ୍ ଲୱ, ପରୁୀ-େୁବଲନଶ୍ୱର,
ବରଗଡ଼-ଚଣ୍ଲିଖାଲ, ରାୟଗଡ଼ା-ଲମାଟୁ,

ୋଇଜାଗ-ଜଗେଲପରୁ େଳି ବହୁ ପ୍ରମଖୁ
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରହଛି।ି ପବୂ୍ଯାଲପକ୍ା ଜାତୀୟ
ରାଜପଥଲର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ା ଲହାଇଥିବାରୁ ଗାଡ଼ରି
ଲବଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼଼ୁଛ।ି କନୁି୍ ରାଜପଥଲର ଗାଡ଼ରି
ଲବଗ୬୦ଲଡଇବଁାମାଲତ୍ରଲମାଟାଅଙ୍କରଫାଇନ୍

ଲାଗି ୋଉଛ।ି ରାସ୍ତାଲର େରୁତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙୁ୍କ
ଧରବିା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବସ୍ା ଲହାଇଛ।ି
ଲତଣୁ ଚକଚକଆି ରାସ୍ତା ନମି୍ଯାଣ କରବିାର କ’ଣ
ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଲବାଲି ଲଲାଲକ ସରକାରଙୁ୍କ
ପଚାରୁଛନ୍।ିଏପରସି୍ଲଳଲକନ୍ଦ୍ରସରକାରଜାତୀୟ
ରାଜପଥଲର ଗାଡ଼ରି ଲବଗ ବୃଦ୍ି କରବିା ପାଇଁ
ଲୋଜନା କରୁଛନ୍।ି କନୁି୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ଲର େେି
ଜନବସତ,ି ହାଟ, ବଜାର ଥାଏ ଅବା ପଶଙୁ୍କର
ଅବାଧପ୍ରଲବଶଥାଏ,ତା’ଲହଲଲେରୁତଗତିବପିେର
ମଖୁ୍ୟକାରଣସାଜବି।ଏହାକୁେୃଷ୍ଲିରରଖିସଡ଼କ
ପରବିହନ ମନ୍ତାଳୟ ପ୍ରଥଲମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର
ଉେୟ ପାଶବେ୍ଯଲର ବଡ଼ ବସାଇବାକୁ ପ୍ରାଥମକିତା
ଲେଉଛ।ିଏହକି୍ରମଲରଓଡ଼ଶିାଲର େୁଇଟିରାଜପଥ
ଆଲସେସ୍ କଲଣ୍ଟ୍ାଲ ବ୍ୟବସ୍ାଲର ସାମଲି ଲହାଇଛ।ି
ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ, ଓଡ଼ଶିା ସଜିଏିମ୍ ରାମ ପ୍ରସାେ

ପଣ୍ା କହଛିନ୍,ି ବଶିାଖାପାଟଣା-ରାୟପରୁ ଏବଂ
ଚଣ୍ଲିଖାଲ-ପାରାଦ୍ୀପ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ଲର
ବାଡ଼ବସାେବି। ବଶିାଖାପାଟଣା-ରାୟପରୁଜାତୀୟ
ରାଜପଥପାଇଁକାମଚାଲଥିିବାଲବଲଳଚଣ୍ଲିଖାଲ-
ପାରାଦ୍ୀପପାଇଁଲଟଣ୍ରଆହ୍ବାନକରାୋଇଛିଲବାଲି
ଶ୍ୀପଣ୍ାସଚୂନାଲେଇଛନ୍।ି୪୬୮ବଶିାଖାପାଟଣା-
ରାୟପରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଲେଶ, ଓଡ଼ଶିା,
ଛତଶିଗଡ଼ ଲେଇ େବି। ୬ ଲଲନ୍ ବଶିଷି୍ ଏହି
ଏସେଲପ୍ରସ୍ ହାଇଲୱ ଲକାରାପଟୁର ଓ ନବରଙ୍ଗପରୁ
ଜଲି୍ାଲେଇପ୍ରାୟ୨୪୧କମିିଅତକି୍ରମକରବି।ଏହି
ରାସ୍ତାକୁସମ୍ରୂ୍୍ଯୋଲବବାଡ଼ଦ୍ାରାଆବଦ୍କରାେବି।
ଲତଲବ ଚଣ୍ଲିଖାଲ-ପାରାଦ୍ୀପ ରାସ୍ତାଲର କଛିି
ଗହଳି ସ୍ାନଲର ବାଡ଼ ବସାେବି। ଏଥିପାଇଁ ତନିଟିି
ପ୍ୟାଲକଜଲରଲଟଣ୍ରଆହ୍ବାନକରାୋଇଛିଲବାଲି
ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ କତୃ୍୍ଯପକ୍ ସଚୂନା ଲେଇଛନ୍।ି
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ବାରପିଦା/ଠାକୁରମଣୁ୍ା, ୧୧।୧୨(ସମସି): ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ାଙ୍କ 
ବାରପିଦା ଆଞ୍ଚଳକି ପ୍ରବନ୍ଧକ ଷ୍ଦବ ପ୍ରସାଦ ଷ୍�ାହାର ଠାକୁରମଣୁ୍ା 
ଶାଖା ଆନୁକୂ�୍ଷ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍କ୍ରମଷ୍ର 
ଷ୍ରାଗଷ୍ଦଇ ସ୍ୱଗ୍ଯତ ଭଗାନ ମାଣ୍୍ଡିଙ୍କ ବଧିବା ପତ୍ୀ ପଷୁ୍ପ�ତା 
ଷ୍ହମ୍ୱ୍ରମଙୁ୍କ ବ୍ାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ୧୫�କ୍ଷ ଟଙ୍କାର 
ବୀମା ରାଶ ିଷ୍େକ୍  ମାଧ୍ୟମଷ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛ।ି ସ୍ୱଗ୍ଯତ ଭଗାନ 
ମାଣ୍୍ଡି ଠାକୁରମଣୁ୍ା ଶାଖାଷ୍ର ଏକ ବ୍କ୍ଗିତ ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରବିା 
ସମୟଷ୍ର ଋଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ାଙ୍କ ଜୀବନ ବୀମାଟଏି 
କରଥିିଷ୍�। କଛିଦିନି ଋଣ ପରଷି୍ଶାଧ କରବିା ପଷ୍ର ତାଙ୍କର 
ଷ୍ଦହାନ୍ତ ଷ୍ହାଇଥି�ା ଏବଂ ଷ୍�ାନଟ ି ଏନପଏି ଷ୍ହାଇରାଇଥି�ା। 
ନୂତନ ଭାଷ୍ବ ଷ୍ରାଗଦାନ କରଥିିବା ଶାଖା ପରେିାଳକ ଆର୍  ଅଶ୍ନିୀ 
ବଞ୍ଜନ ମମୁୁ୍ଯ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ି ଋଣ ବାବଦକୁ ଷ୍ହାଇଥିବା ଜୀବନ 
ବୀମା ରାଶ ି ପାଇବା ପାଇଁ ତ୍ୱରତି ପଦଷ୍କ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରଥିିଷ୍�। 

ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଗ୍ଯତ ମାଣ୍୍ଡିଙ୍କର ଋଣ ପରଷି୍ଶାଧ ଷ୍ହବା ସହ ଅବଶଟିେ 
ବୀମାରାଶ ିତାଙ୍କ ଧମ୍ଯପତ୍ୀ ପାଇଥିଷ୍�। ଏହ ିଅବସରଷ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧକ 
ଶ୍ୀ ଷ୍କାହର ଷ୍ଶାକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରବିାରକୁ ସମଷ୍ବଦନା ଜଣାଇବା 
ସହ ସ୍ୱଗ୍ଯତ ମାର୍ଣ୍ଡି ଋଣପାଇଁ ଜୀବନ ବୀମା କରଥିିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା 
କରଥିିଷ୍�। ସ୍ୱଗ୍ଯତ ମାଣ୍୍ଡିଙ୍କର ଧମ୍ଯ ପତ୍ୀ ପଷୁ୍ପ�ତା ଭାରତୀୟ 
ଷ୍ଟେଟ୍  ବ୍ାଙ୍କର ଏଭଳ ିବ୍ବସ୍ା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ନକ ମାନସକି 
ୋପ �ାଘବ ଷ୍ହାଇଥିବାଷ୍ବଷ୍ଳ ବ୍ାଙ୍କ କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷଙୁ୍କ ଏଥିପାଇଁ 
କତ୍ତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଷ୍�। ଏହ ିକାର୍ଯ୍କ୍ରମଷ୍ର ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଷ୍ର 
ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ାଙ୍କ ଜୀବନ ବୀମାର ଏରଆି ମ୍ାଷ୍ନଜର କୁଶ 
େନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ବଜିଷ୍ନସ ଷ୍େଭ�ପଷ୍ମଣ୍ଟ ଓ ଷ୍ସ�୍ସ ବଭିାଗର ମଖୁ୍ 
ପରେିାଳକ ପତଞ୍ଜଳୀ ବଭୁିପଦ ସାହୁ ଏବଂ ଠାକୁରମୁ ୍ଣ୍ା ଶାଖାର 
ବରଷି୍ ଏବଂ ମଖୁ୍ ସହାୟକ ହରଶି୍ଚନ୍ଦ୍ର ମମୁୁ୍ଯ ଓ ଆନନ୍ଦ େନ୍ଦ୍ର ଗରି ି
ପ୍ରମଖୁ ଷ୍ରାଗ ଷ୍ଦଇଥିଷ୍�।

ବାରପିଦା, ୧୧।୧୨(ସମସି)

ଦୀଘ୍ଯ ଦନିର ଦାବ ି ପଷ୍ର ବାରପିଦା ସହର 
ବାସୀଙ୍କ ମଳିବି ୨୪ ଘଣ୍ଟଆି ବଶିଦୁ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। 
ଏଥି ପାଇଁ ୋ�ଥିିବା କାର୍ଯ୍ ଷ୍ଶଷ ପର୍ଯ୍ାୟଷ୍ର। 
ଷ୍ପୌରପାଳକିାର ବଭିନି୍ନ ୱାେ୍ଯଷ୍ର ଏଷ୍ନଇ 
ପାଇପ୍  �ାଇନ୍  ବଛିା ରାଉଛ।ି ପାଇପ୍  �ାଇନ୍  
ବଛିାଇବାକୁ ଠକିାସଂସ୍ା ଷ୍ଜସବି ି ଦ୍ାରା ରାସ୍ା 
ଷ୍ଖାଳ ି ଷ୍ଦଉଛ,ି ଷ୍ହଷ୍� ଆଉ ମରାମତ ି କାର୍୍ଯ  
କରୁନାହ ିଁ। ରାହାକୁ ଷ୍ନଇ ଷ୍�ାକଙ୍କ େଳପ୍ରେଳ 
ଦୁବ୍ଡିସହ ଷ୍ହାଇପଡ଼ଛି।ି ଏହାକୁ ଷ୍ନଇ ଅସଷ୍ନ୍ତାଷ 
ମଧ୍ୟ ବତ୍ଦ୍ଧ ିପାଉଛ।ି ବାରମ୍ୱାର ପ୍ରତବିାଦ ପଷ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଶଣୁନୁାହାନ୍ତ ି ଜନସ୍ୱାସ୍୍ ବଭିାଗ। ଷ୍ପୌରାଞ୍ଚଳର 
ରାସ୍ା ନଟେ ଷ୍ହଉଥିବା ଷ୍ବଷ୍ଳ ଷ୍କୌଣସ ି
କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହ ିଁ ଷ୍ପୌରପାଳକିା। 
ବାରପିଦା ସହରକୁ ବଶିଦୁ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳଷ୍ରାଗାଣ 
ନମିଷ୍ନ୍ତ ଦୀଘ୍ଯ ଦନିର ଦାବ ି ଫଳଷ୍ର ୨୦୦୯ 
ମସହିା ଷ୍ପୌର ନବି୍ଯାେନ ପବୂ୍ଯରୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଜମ୍ୀରା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଷ୍ଘାଷଣା କରଥିିଷ୍�। 
ତଦନୁରାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଯ ଷ୍ହବାକୁ ରାଉଛ।ି 

ବାରପିଦା ଷ୍ପୌରପରଷିଦର ୨୮ଟ ି ୱାେ୍ଯର 
୨୮ ହଜାରରୁ ଊଦ୍୍ଧ ବ୍ଯ ଘରକୁ ମଳିବି ୨୪ଘଣ୍ଟଆି 

ପାନୀୟ ଜଳ। ଏଥିପାଇଁ ୧୦୧ ଷ୍କାଟ ିଟଙ୍କାର ଏହ ି
ଜମ୍ୀରା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍କ୍ଷମ ଷ୍ହବାକୁ 
ରାଉଛ।ି କଛି ି ଅଞ୍ଚଳଷ୍ର ପରୀକ୍ଷା ମଳୂକ ଷ୍ସବା 
ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ ଷ୍ହାଇଛ।ି ଆସନ୍ତା ୨୦୨୩ ବଷ୍ଯ 
ଷ୍ଶଷ ସଦୁ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଷ୍�ାକାପ୍ଯଣ ଷ୍ହବ। ପ୍ରକଳ୍ପ 
କାର୍ଯ୍ ଏଷ୍ବ ଷ୍ଶଷ ପର୍ଯ୍ାୟଷ୍ର। ୋ�ଛି ିପାଇପ୍  
�ାଇନ୍  ବଛିାଇବା କାର୍ଯ୍। ମାତ୍ର ଠକିାଦାରଙ୍କ ଏହ ି
ମନମଖୁୀ କାର୍୍ଯ  ଷ୍ରାଗୁଁ ଏଷ୍ବ ହନ୍ତସନ୍ତ ବାରପିଦା 
ସହର ବାସୀ। ସହରର ସମସ୍ ୨୮ ଟ ି ୱାେ୍ଯଷ୍ର 

ରାସ୍ାକୁ ଷ୍ଖାଳ ି ବଛିାରାଉଛ ି ପାଇପ୍  �ାଇନ୍ । 
ମାତ୍ର ରାସ୍ାର ମରାମତ ି ନ କରାରାଇ ଏଭଳ ି
ରାସ୍ାକୁ ଷ୍ଖାଳ ି ମାସ ମାସ ପକାଇଉଛ ି ଠକିା 
ସଂସ୍ା। ରାହାକୁ ଷ୍ନଇ ଷ୍�ାଷ୍କ ବହୁ ଅସବୁଧିାର 
ସମ୍ଖୁୀନ ଷ୍ହଉଛନ୍ତ।ି ଏ ବାରପିଦା ଷ୍ପୌରାଞ୍ଚଳର 
ରାସ୍ାର ଏ ଦୂରବସ୍ା। ରାହାକୁ ଷ୍ନଇ ସ୍ାନୀୟ 
ବାସନି୍ଦା ସଷୁ୍ରନ୍ଦ୍ର ପତ୍ଟେ,ି ଷ୍ଶାଭା ଦାସ, େନ୍ଦ୍ରଷ୍ଶଖର 
ଷ୍ବଷ୍ହରା ପ୍ରମଖୁ ଅଭଷି୍ରାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ଷ୍କବଳ 
ଏତକି ି ନୁହଁ ଏ କାର୍ଯ୍କୁ ଷ୍ଦଖିଷ୍� ଜନସ୍ୱାସ୍୍ 

ବଭିାଗ କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷ ଓ ଠକିାଦାରଙ୍କ ମଧେୁନ୍ଦ୍ରକିା 
ସଧିା ସଧିା ବାର ିଷ୍ହାଇପେୁଛ।ି ଷ୍ରଉଁଠ ିରାସ୍ାର 
୩ ଫୁଟ ତଷ୍ଳ ପାଇପ୍  �ାଇନ୍  ବଛିାରବିା କଥା 
ଷ୍ସଇଠ ି ମାତ୍ର ଏକ ଫୁଟ ଷ୍ଦଢ ଫୁଟ୍  ଷ୍ଖାଳ ି
ଠକିାଦାର କାର୍ଯ୍ କରୁଛ।ି ଜନସ୍ୱାସ୍୍ ବଭିାଗ 
ସବୁ ଜାଣ ିେୁପ ରହବିା ସହତି ହାତକୁ ହାତ ଷ୍ଟକ ି
ବସଛି।ି ଅଭଷି୍ରାଗ ଷ୍ନଇ ଜନସ୍ୱାସ୍୍ ବଭିାଗ 
ଅଧିକ୍ଷଣ ରନ୍ତ୍ରୀ ବଷି୍ନେଶ୍ର ପାଣଙୁି୍କ ପୋରବିାରୁ 
ଠକିାଦାରଙ୍କ ସହତି ଏ ବାବଦଷ୍ର ସମୀକ୍ଷା 
କରାରବି ଷ୍ବା� ି କହଛିନ୍ତ।ି ଷ୍ତଷ୍ବ ଏଭଳ ି
କାର୍ଯ୍କୁ ଷ୍ନଇ ଷ୍ପୌରପାଳକିା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର 
ପ୍ରତକି୍ରୟିା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ସମସ୍ କାଉନସ�ିର 
ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାରମ୍ୱାର ରାସ୍ା ଷ୍ଖାଳ ି ନଟେ 
କର ି ଷ୍ଦଉଥିବା ସମ୍କ୍ଯଷ୍ର ଅଭଷି୍ରାଗ ପାଇ 
ଜନସ୍ୱାସ୍୍ ବଭିାଗକୁ ଅବଗତ କରାରାଇଥିବା 
ବାରପିଦା ନଗରପାଳ କତ୍ଷ୍ାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ ିକହଛିନ୍ତ।ି 
ଆଗକୁ ଶୀଘ୍ର ଜନସ୍ୱାସ୍୍ ବଭିାଗ କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷ ଓ 
ସମ୍ତ୍କ୍ ଠକିାଦାରଙୁ୍କ ୋକ ି ସମସ୍ ରାସ୍ା ଶୀଘ୍ର 
ମରାମତ ିପାଇଁ ତାଗଦି୍  କରଷି୍ବ ଷ୍ବା� ିକହଛିନ୍ତ ି
ନଗରପାଳ। ଷ୍ତଷ୍ବ ସହରର ବହୁତ ଭ� ଭ� 
ରାସ୍ା ଷ୍ଖାଳ ିମରାମତ ିନକରବିା ବଭିାଗ ବଭିାଗ 
ମଧ୍ୟଷ୍ର ସମ୍ୱନୟ ଅଭାବକୁ ପ୍ରମାଣତି କରୁଛ।ି

ପୋନୀୟ ଜଳ �ଂସ�ୋଗ 
ପୋଇଁ ନଷ୍ଟ ସେଉଛ ିରୋସ୍ୋ ସ�ୋଳୋ ସେବୋ ପସର ମରୋମତ ିସେଉନ ି

ସଙ୍କଟରେ ଶମିଳିପିାଳ ଗଜୋଜ

ବାରପିଦା,୧୧ା୧୨(ସମସି)

ଶମିଳିପିାଳ ବ୍ାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ 
(ଏସଟଆିର) ଅଞ୍ଚଳଷ୍ର ଗଜରାଜଙ୍କ ଜୀବନ 
ସଙ୍କଟଷ୍ର। ବନକମ୍ଯୋରୀଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ଷ୍ଘରଷ୍ର 
ରହଥିିବା ଅଭୟାରଣ୍ର ଷ୍କାର ଅଞ୍ଚଳଷ୍ର 
ଶକିାରୀ ପ୍ରଷ୍ବଶ କର ିଏକ ଦନ୍ତାହାତୀକୁ ମାର ି
ତା’ର ଦାନ୍ତ ଷ୍ନଇରବିା ଷ୍ନଇ ଏକ ଅଭାବନୀୟ 
ଘଟଣା ଷ୍�ାକଷ୍�ାେନକୁ 
ଆସଛି।ି ଷ୍ତଷ୍ବ ହାତୀ 
ମତ୍ତୁ୍ର ତଥ୍ �ୁୋଇବା 
ପାଇଁ ବନକମ୍ଯୋରୀମାଷ୍ନ 
ମତ୍ତ ଶରୀରକୁ ଷ୍ପାଡ଼ ି ଷ୍ଦବା 
ଓ ପଷ୍ର ଅବଶଟିେ ଷ୍ଦହା 
ବଷ୍ଶଷକୁ ନକିଟ ନଦୀଷ୍ର 
ଭସାଇ ଷ୍ଦବା ଭଳ ି ସାଂଘାତକି ଅପଷ୍େଟୋ 
କର ି ବଫିଳ ଷ୍ହାଇଛନ୍ତ।ି ୧୫ଦନି ପଷ୍ର 
ଘଟଣା ଜଣା ପଡ଼ବିାରୁ ଅନ୍ ଉପାୟ ଷ୍ହାଇ 
ଉକ୍ ଘଟଣାଷ୍ର ତନି ିଜଣ ତଳଆି କମ୍ଯୋରୀଙୁ୍କ 
ଏସଟଆିର ପକ୍ଷରୁ ନ�ିମ୍ୱତି କର ି କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ଷ 
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ରଷ୍ଥଟେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା 
କରେିା�ଛିନ୍ତ।ି ନ�ିମ୍ୱତି ୩ଜଣ ଷ୍ହଷ୍� 
ଷ୍ଜନାବ�ିର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ରଞ୍ଜର ଶବି ଶଙ୍କର 
ସାମ�, ଫଷ୍ରଟେର େନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଷ୍ବଷ୍ହରା ଓ 

ଗାେ୍ଯ ବଷି୍ନାଦ କୁମାର ଦାସ ଶମିଳିପିାଳ ବ୍ାଘ୍ର 
ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଦକ୍ଷଣି) ଅଧୀନ ଷ୍ଜନାବ�ି 
ଷ୍ରଞ୍ଜ ଗରୁାଣ୍ଆି ଷ୍ସକ୍ସନ ଇ�ାକାଷ୍ର 
୧୫ଦନି ତଷ୍ଳ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀକୁ ଶକିାର 
କରାରାଇଥି�ା। ଶକିାରୀମାଷ୍ନ ଦାନ୍ତ କାଟ ି
ଷ୍ନବା ପଷ୍ର ବଭିାଗୀୟ କମ୍ଯୋରୀମାଷ୍ନ 
ଷ୍ଦାଷ �ୁୋଇବା ପାଇଁ ମତ୍ତ ଷ୍ଦହକୁ ଷ୍ପାେ ି
ଷ୍ଦଇଥିଷ୍�। ଅବଶଟିେ ଷ୍ଦହାବଷ୍ଶଷକୁ 

ନକିଟସ୍ ନଦୀଷ୍ର ଭସାଇ 
ଷ୍ଦଇଥିଷ୍�। ଉକ୍ ଘଟଣାକୁ 
ଷ୍ନଇ ବକୁଆ ଗାଁ ଷ୍�ାଷ୍କ 
ଶମିଳିପିାଳ ଅଭୟାରଣ୍ର 
ଉ ପ ନି ଷ୍ ଦ୍୍ଯ ଶ କ ଙୁ୍କ 
ଜଣାଇଥିଷ୍�। ଏହାକୁ ଷ୍ନଇ 
୫୦ଜଣ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ 

ଘଟଣାସ୍ଳକୁ ରାଇ ଷ୍ପାୋ ରାଇଥିବା ସ୍ାନକୁ 
େହି୍ନଟ କରବିା ସହ ନଦୀରୁ କଛି ି ହାେ ମଧ୍ୟ 
ଜବତ କରଛିନ୍ତ।ି ହାେକୁ ବଷି୍ଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଭୁବଷ୍ନଶ୍ରସ୍ତି ଓୟଏୁଟକୁି 
ପଠାରାଇଛ।ି ଘଟଣାଷ୍ର ସମ୍ତ୍କ୍ ଥିବା 
୩ଜଣଙୁ୍କ ନ�ିମ୍ୱନ କରାରାଇଛ।ି ତଦନ୍ତ 
ସରଷି୍� ପରବତ୍ଯୀ କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ 
କରାରବି ଷ୍ବା� ି ଉପନଷି୍ଦ୍୍ଯଶକ ସମ୍ାଟ 
ଷ୍ଗୌୋ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

ଦାନ୍ତ ନେଇଗନେ; ମତୃନଦହକୁ ନପାଡ଼ ିଭସାଇନଦନେ

 ୩ ବନ 
କମ୍ମଚୋରୀ 
ନଲିମ୍ବତି

ନବତେଟୀ/ନବୈଶଙି୍ା, ୧୧ା୧୨ (ସମସି): 
୭ତାରଖିଦନି ଷ୍ମଦ୍ଯା ସଂରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଗ�ଷ୍ର 
ଅସସୁ୍ ହାତୀକୁ ଟ୍ାଙୁ୍କ�ାଇଜ କର ିବଷି୍ଶଷଜ୍ଞ ଟମି୍  
ଦ୍ାରା ଆବଶ୍କ େକିତି୍ା କରାରାଇଥିବା ଷ୍ବଷ୍ଳ 
ଘଟଣାର ୪ଦନି ପଷ୍ର ତଳିଦା, କରପଦା, 
ଧୋସାହ ି ଜଙ୍ଗ� ଅଞ୍ଚଳଷ୍ର ଅସସୁ୍ ହାତୀର 
ସ୍ତି ି ସମୀକ୍ଷାକର ି ଷ୍ଫରଛିନ୍ତ ି େଏିଫଓ ସଷ୍ନ୍ତାଷ 
ଷ୍ରାଶୀ। ସେୂନା ମତୁାବକ ଅନ୍ ହାତୀ ସହତି 
�ଷ୍ଢଇ କମି୍ୱା ଅନ୍ ଷ୍କୈ।ଣସ ିକାରଣରୁ ବାମପଟ 
ପଛ ଷ୍ଗାେଷ୍ର ଆଘାତ �ାଗବିା ପଷ୍ର ସ୍ୱଭାବକି 
ଭାଷ୍ବ େଳପ୍ରେଳ କରନିପାର ି ମଖୁୟଦଳରୁ 
ଅ�ଗା ଷ୍ହାଇ ଏକୁଟଆି ବେିରଣ କରୁଥି�ା ଅସସୁ୍ 
ଦନ୍ତାହାତୀ। ଷ୍ତଷ୍ବ ବନବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ େକିତି୍ା ଆରମ୍ କରାରାଇଥିଷ୍� ସଦୁ୍ଧା 
ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଯ ସସୁ୍ ଷ୍ହାଇପାରନିଥି�ା। ଏହାପଷ୍ର ଭୂବଷ୍ନସ୍ୱରସ୍ତି ଓୟଏୁଟରୁି 
ଆସଥିିବା ବଷି୍ଶଷଜ୍ଞ ଟମି୍  ହାତୀକୁ ଟ୍ାଙୁ୍କ�ାଇଜ କର ିଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଗାେର 
ଏକ୍ସ-ଷ୍ର କରବିା ସହତି ମଳ ଏବଂ ରକ୍ନମନୂା ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଷ୍�। ପଣୁଶ୍ଚ 
ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଗାେର ପା୍ଟେରଂି ମଧ୍ୟ କରଥିିଷ୍�। ଏକ୍ସ-ଷ୍ର ପଷ୍ର ହାତୀର 
ଷ୍ଗାେ ଭାଙ୍ଗନିଥିବା ସ୍ପଟେ ଷ୍ହାଇଥିବା ଷ୍ବଷ୍ଳ ଷ୍ମାକେବିା ପାଇଁ ଷ୍ଗାେଷ୍ର 
ଏଭଳ ି ରନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର ଟମି୍  ଅନୁମାନ କରଥିି�ା। ଏପଷ୍ଟ 

େକିତି୍ାପଷ୍ର ଅସସୁ୍ ହାତୀର ସ୍ୱାସ୍୍ବସ୍ାଷ୍ର ପବୂ୍ଯ।ଷ୍ପକ୍ଷା ସଧୁାର ଆସଥିିବା 
ଷ୍ବତନଟୀ ଷ୍ରଞ୍ଜନ ଘନଶ୍ାମ ସଂି ସେୂନା ଷ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି ଷ୍ତଷ୍ବ ଅସସୁ୍ ହାତୀର 
ସ୍ୱାସ୍୍ବସ୍ା ରାଞ୍ଚ ସହତି ସ୍ତି ି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବାରପିଦା େଏିଫଓ ସଷ୍ନ୍ତାଷ 
ଷ୍ରାଶୀ ଷ୍ବତନଟୀ ଷ୍ରଞ୍ଜକାର୍୍ଯ ।ଳୟଷ୍ର ପହଞ୍ଚଥିିଷ୍�। ଏହାପଷ୍ର ଷ୍ରଞ୍ଜନ 
ଘନଶ୍ାମ ସଂିଙ୍କ ସହତି ଅସସୁ୍ ହାତୀ ବେିରଣ କରୁଥିବା ତଳିଦା, କରପଦା 
ଏବଂ ଧୋସାହ ିଜଙ୍ଗ� ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍କରଥିିଷ୍�। ଷ୍ତଷ୍ବ ହାତୀଟ ିପବୂ୍ଯ।ଷ୍ପକ୍ଷା 
ସ୍ୱଭାବକି ଭାଷ୍ବ େଳପ୍ରେଳ କରୁଥିବାର ଷ୍ଦଖିବାକୁ ମଳିଥିି�ା।

ବାରପିଦା, ୧୧ା୧୨(ସମସି): ସ୍ାନୀୟ 
ସ୍ୱାଗତକିା ସଭାଗତ୍ହଷ୍ର ରବବିାର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ସନିଅିର ସଟିଷି୍ଜନ 
ଷ୍ଫାରମର ଆହ୍ୱାନକ୍ରଷ୍ମ ଜଲି୍ାର ସମସ୍ 
ବରଷି୍ ନାଗରକି ମଞ୍ଚ ଗେୁକିର ପ୍ରତନିଧିି 
ସମାଷ୍ବଶ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କଷି୍ଶାର ପଣ୍ାଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱଷ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଷ୍ହାଇରାଇଛ।ି 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ସଭାର ଉଷ୍ଦ୍ଶ୍ 
ଓ �କ୍ଷ୍ ସମ୍କ୍ଯଷ୍ର ଆଷ୍�ାେନା କର ି
ଜଲି୍ାର ସାମଗ୍ରକି ବକିାଶ ନମିତି ଷ୍କନ୍ଦ୍ର 
ଓ ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ସଷ୍ମତ ଜଲି୍ାର 
ପ୍ରଷ୍ତ୍କ ସଂସ୍ାଷ୍ର ବଳଷି୍ ଦାବ ି
ଉପସ୍ାପନ ତଥା େନି୍ତନ ସମାଷ୍ବଶ ପାଇଁ 
ପ୍ରସ୍ାବ ରଖିବା ପଷ୍ର ସବ୍ଯସମ୍ତକି୍ରଷ୍ମ 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ବରଷି୍ ନାଗରକି ମଞ୍ଚ 
ସମହୂ ସମନ୍ୱୟ ସମତି ି ଗଠତି ଷ୍ହାଇ 
ରଥାକ୍ରଷ୍ମ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କଷି୍ଶାର ପଣ୍ା 
ସଭାପତ ି ଓ େ. ଶ୍ାମସନୁ୍ଦର ଦାସ 
ଏହାର ଆବାହକ ଭାବଷ୍ର ନବି୍ଯାେତି 
ଷ୍ହାଇଥିଷ୍�। ଏହାସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବରଷି୍ 
ନାଗରକିମାନଙୁ୍କ ପ�ୁସି ପରେିୟପତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ, ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍୍ଷ୍ସବା ପ୍ରଦାନ, 
ସମସ୍ ବରଷି୍ ନାଗରକିମାନଙ୍କ ଷ୍ରଳ 
ରାତ୍ରା ଉପଷ୍ର ପରୁୁଷମାନଙ୍କ ୪୦ପ୍ରତଶିତ 
ଓ ମହଳିାମାନଙ୍କ ୫୦ପ୍ରତଶିତ ପବୂ୍ଯ 
ରହିାତ ିପନୁଃ ପ୍ରେଳନ, ଉଭୟ ସରକାରୀ 

ଓ ଷ୍ବସରକାରୀ ବସଗେୁକିଷ୍ର 
ବରଷି୍ ନାଗରକି ରାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
୫୦ପ୍ରତଶିତ ରାତ୍ରୀ ଭୋ ରହିାତ ି
ଶାରୀରକି ସକ୍ଷମ ୮୦ବଷ୍ଯ ବୟସ ପର୍ଯ୍ନ୍ତ 
ଡ୍ାଇଭଂି �ାଇଷ୍ସନସ ପ୍ରଦାନ ସହତି 
ଜଲି୍ାଷ୍ର ବ୍ାପକ ଶଳି୍ପାୟନ ଓ ଷ୍ରଳ 
ବକିାଶ ନମିଷ୍ନ୍ତ ପ୍ରସ୍ାବମାନ ଗତ୍ହୀତ 
ଷ୍ହାଇ ସମ୍ତ୍କ୍ କତତ୍ ୍ଯପକ୍ଷମାନଙ୍କ ନକିଟଷ୍ର 
ତୁରନ୍ତ ଦାବ ି ରଖାଗ�ା। ସଭାଷ୍ର 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ମଞ୍ଚର ସଭାପତ ିବଷ୍ଡିୟାନ 
ଓକ�ି ରସାନନ୍ଦ ଷ୍�ଙ୍କା, କରଞ୍ଜଆି ମଞ୍ଚର 
ସମ୍ାଦକ ସଷ୍ବ୍ଯଶ୍ର ମଶି୍, ଉଦଳା ମଞ୍ଚର 
ସଭାପତ ି ପରୂ୍ଣ୍ଯେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଷ୍ବତନଟୀ 

ମଞ୍ଚର ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର 
ପଟ୍ଟନାୟକ, ବେସାହ ି ମଞ୍ଚର ସଭାପତ ି
ସନୁୀ� କୁମାର ଦାଶ, ଝାରଷ୍ପାଖରଆି 
ମଞ୍ଚର ସଭାପତ ି ଷ୍କୈଳାଶ େନ୍ଦ୍ର ବସା, 
ବାରପିଦା ମଞ୍ଚର ସଭାପତ ିେ. ଷ୍ରାଷ୍ଗନ୍ଦ୍ର 
ନାଥ ପଣ୍ାଙ୍କ ସଷ୍ମତ େ. ସଶୁାନ୍ତ କୁମାର 
ପାତ୍ର, କୁମାର ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ା, ଷ୍ରାଗଗରୁୁ 
ବ୍ରହ୍ାନନ୍ଦ ନାଏକ, ହଳଧର ରାଉତ, 
ମଦନଷ୍ମାହନ ଷ୍ଜନା, ମରୁ�ୀଧର 
ପାତ୍ର, ଷ୍କୈବ�୍ ମହାପାତ୍ର, ଷ୍ପ୍ରମ�ତା 
ବାରକି, ସଖୁସନିୀ ଷ୍ବଷ୍ହରା, ରଘନୁାଥ 
ପଣ୍ା, ସଶୁାନ୍ତ କୁମାର ବସା, ସଷ୍ବ୍ଯଶ୍ର 
ମହାପାତ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମଶି୍, ଷ୍ଗାପାଳ 

େନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିା, ଘାସରିାମ ମହାନ୍ତ, ହରଶି 
େନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଧରମ ୋନ୍ଦ କ�ଆି, ସନୁ�ି 
କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, 
କ�୍ାଣୀ ଷ୍ମୈତ୍ର, କାନନ ଆଢ୍, ଷ୍ଶାଭନା 
ଆୋର୍ଯ୍, ଉମ୍ଡିଳା କମଳିା, ବ୍ରଷ୍ଜଶ୍ରୀ 
ଷେଙ୍ଗୀ, ରତ୍ାକର ପାତ୍ର, ସଷୁ୍ବାଧ କୁମାର 
ଦ୍ଷି୍ବଦୀ, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଷ୍ବଷ୍ହରା, 
ବଜିୟ କୁମାର, ପ�ୁସି ବହିାରୀ ସରକାର, 
ଅଞ୍ଜଳ ି ପଣ୍ା, ପଷୁ୍ପ�ତା ପଣ୍ା, କମଳନିୀ 
ଷେଙ୍ଗୀ ଓ ଗଷ୍ଣଶ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ 
ପ୍ରତନିଧିିମାଷ୍ନ ଷ୍ସମାନଙ୍କର ସେୁନି୍ତତି 
ମତାମତ ରଖିଥିଷ୍�। ସଭ୍ ବାସନ୍ତ�ିତା 
ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିଷ୍�।

 �ବରଷି୍ଠ ନୋଗରକି ମଞ୍ଚ �ମେୂର �ମନ୍ବୟ �ମତି ିଗଠତି

ଜଲି୍ା ବକିାଶେ ବଳଷି୍ଠ ଦାବ ିଉପସ୍ାପନ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ୍ 

ବାରପିଦା, ୧୧।୧୨(ସମସି): ରବବିାର ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ାର କାର୍୍ଯ ରତ ସଆିଇଟୟି ୁ ଅନୁବନ୍ଧତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 
ଷ୍ଭାଜନ ପାେକିା ଓ ସହାୟକିା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 
ପ୍ରତବିାଦ ଷ୍ଶାଭାରାତ୍ରା ଓ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍କ୍ରମ 
ଆଷ୍ୟାଜତି ଷ୍ହାଇରାଇଛ।ି ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣ ପାେକିା 
ଓ ସହାୟକିା �ା� ପତାକାଷ୍ର ସଷୁ୍ଶାଭତି ଏକ 
ପଟୁଆରଷ୍ର ବାରପିଦା ଷ୍ରଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାର ି
ଷ୍କସ ିଛକ- ଟ୍ାଫିକ ଛକ-ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଗାଷ୍�ଇ 
ଛକ ଷ୍ଦଇ ଜଲି୍ାପାଳ ଅଫିସ ପହଞ୍ଚଥିିଷ୍�। ଷ୍ସଠାଷ୍ର 
ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ଅନୁଷ୍ତି ଷ୍ହାଇଥି�ା। ଏଥିଷ୍ର 
ସଆିଇଟୟି ୁ ଜଲି୍ା ସମ୍ାଦକ ଅମ� ଷ୍ଦ, କୁଳଅିଣାର 
ପାେକିା ଷ୍ନତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ା ଷ୍ବଷ୍ହରା, ବାରପିଦାର 

ରଞ୍ଜତିା ରାଉତ ବକ୍ବ୍ ରଖି ଷ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକାଙ୍କ 
ଟାଳଟୁଳ ନୀତରି ସମାଷ୍�ାେନା କରଥିିଷ୍�। ବନୁି୍ଦ 
ଷ୍ସଠୀ, ଷ୍ରବତୀ ପଣ୍ତି, ଷ୍ସାମବାରୀ ନାୟକ, ସତିା 
େଷ୍ପୟର, ଷ୍ରାଷ୍ଶାଦା ଷ୍ବଷ୍ହରା, ଜୟନ୍ତୀ ଷ୍ବଷ୍ହରା, 
ସଜୁାତା ପାଣ ି ପାତ୍ର, ଦୁ�ର ି ଷ୍ହମ୍ୱ୍ରମ, ସନ୍ଧ୍ାରାଣୀ 
ଷ୍ବଷ୍ହରା, ଷ୍ରଣକୁା ମହାନ୍ତ ପ୍ରମଖୁ କାର୍୍ଯ କ୍ରମର 
ଷ୍ନତତ୍ ତ୍ ଷ୍ନବା ସାଙ୍ଗକୁ ପରେିାଳନା କରଥିିଷ୍�। 
ଷ୍ତଷ୍ବ ଦୁଖ ଓ ପରତିାପର ବଷିୟ ଭାଷ୍ବ ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ସାଂସଦ ତଥା ଷ୍କନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବଷି୍ଶ୍ଶ୍ର ଟୁେୁ ଓ ତାଙ୍କ 
ବାରପିଦା କାର୍ଯ୍ାଳୟ ସହତି ଷ୍ରାଗାଷ୍ରାଗ ଅସମ୍ବ 
ଷ୍ହବାରୁ ଷ୍ସମାଷ୍ନ ଦାବପିତ୍ର ଷ୍ଦଇ ନପାର ି ଘରକୁ 
ଷ୍ଫରରିାଇଛନ୍ତ।ି

ଓଡ଼ଶିା ଏମଡଏିମ୍  କମ୍ମଚାେୀଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ରଶାଭାଯାତ୍ା

ବ୍ାଙ୍କ ଋଣୀଙ୍କ ବଧିବା ପତ୍ୀଙୁ୍କ ୧୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ସହାୟତା

କଳାବାଡଆି/ସାରସକଣା ୧୧ା୧୨(ସମସି): ବାଙ୍ଗରିଷି୍ପାଷ ି
ବକ୍ ପଥରୁ ି ପଞ୍ଚାୟତ ଭା�ଆିେହର ଗ୍ରାମ ଡ୍ାଇଭର 
ମଦନ ଷ୍ହମ୍ୱ୍ରମ (୫୫) ଗତ ନଷ୍ଭମ୍ୱର ୩୦ ତାରଖି 
ହତ୍ଦଘାତଷ୍ର ମତ୍ତୁ୍ବରଣ କରଥିିଷ୍�। ଓଡ଼ଶିା ଷ୍ମାଟର 
ୋଳକ ସଂଘ ଝାରଷ୍ପାଖରଆି ଶାଖାର କମ୍ଯକର୍୍ଯା ମାଷ୍ନ 
ମତ୍ତ ଡ୍ାଇଭରଙ୍କ ପତ୍ୀଙୁ୍କ ୧୨ ହଜାର ୬୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ 
କରଛିନ୍ତ।ି ସଭାପତ ି ମଷ୍ହଶ୍ର ମହାନ୍ତ, ଉପସଭାପତ ି
ଅଜମ୍ୱର ମହାନ୍ତ, ସମ୍ାଦକ ରାମେନ୍ଦ୍ର ଷ୍ହମ୍ୱ୍ରମ, ଆଦକିନ୍ଦ 
ନାଏକ, ରାଜକୁମାର ଷ୍ଛାଟରାୟ ସଂି,ସନୁା ସଂି,ସହଷ୍ଦବ 
ଷ୍ହମ୍ୱ୍ରମ ସହତି ବହୁ କମ୍ଯକର୍୍ଯା ଉପସ୍ତି ଥିଷ୍�।

ମତୃ ଡ୍ୋଇଭରଙ୍କ ପରବିୋରକୁ �େୋୟତୋ

ଅପମତ୍ତୁ୍ 
ମାମ�ା ରୁଜୁ

କୁଆମରା, ୧୧।୧୨ (ସମସି): ଖଣୁ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଯତ 
ଗରିୀଶେନ୍ଦ୍ରପରୁ ଗ୍ରାମର ରୁଷ୍ପନ୍ଦ୍ର ବଗାଳ(୫୫)ଙ୍କ ମତ୍ତୁ୍ 
ଷ୍ହାଇରାଇଛ।ି। ଶନବିାର ସନ୍ଧ୍ାଷ୍ର ରୁଷ୍ପନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହଠାତ୍  
ସ୍ୱାସ୍୍ ଅବସ୍ା ବଗିେିବିାରୁ ତାଙୁ୍କ େୁକୁରା ୋକ୍ରଖାନାକୁ 
ନଆି ରାଇଥି�ା। ଷ୍ତଷ୍ବ ଷ୍ସଠାଷ୍ର ପ୍ରାଥମକି େକିତି୍ା 
ପଷ୍ର ତାଙୁ୍କ ବାରପିଦା ମଖୁ୍ ୋକ୍ରଖାନାକୁ ସ୍ାନାନ୍ତରତି 

କରାରାଇଥିଷ୍� ମଧ୍ୟ ୋକ୍ର ଷ୍ସଠାଷ୍ର ତାଙୁ୍କ ମତ୍ତ ଷ୍ଘାଷଣା 
କରଥିିଷ୍�। ଷ୍ତଷ୍ବ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ୋପ ଷ୍ରାଗୁଁ ତାଙ୍କର ମତ୍ତୁ୍ 
ଘଟଥିାଇ ପାଷ୍ର ଷ୍ବା� ି ୋକ୍ର ଅନୁମାନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏ 
ଷ୍ନଇ ୭୩/୨୨ ଷ୍ର ଏକ ଅପମତ୍ତୁ୍ ମାମ�ା ରୁଜୁ ଷ୍ହାଇଛ।ି 
ଶବ ବ୍ବଷ୍ଛେଦ ପଷ୍ର ମତ୍ତୁ୍ର ସଠକି କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ବି 
ଷ୍ବା� ିକୁହାରାଇଛ।ି

ରାସଷ୍ଗାବନି୍ଦପରୁ, ୧୧ା୧୨(ସମସି): 
ରାସଷ୍ଗାବନି୍ଦପରୁ ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ତଥା 
ବୋମପରୁ ଫାଣ୍ ିଅଧିନ ଅସନଖା� ିଗ୍ରାମରୁ 
�କ୍ଷୀଧର ପରଡ଼ିା ଙ୍କ ଝଅି ଫୁ�ମଣୀ ପରଡ଼ିା 
ଦୁଇ ମାସ ତଷ୍ଳ ଘଷ୍ର ଷ୍କହ ି ନଥିବା 
ଷ୍ବଷ୍ଳ ଫୁ�ମଣୀ ପରଡ଼ିା ଘରୁ ଷ୍କଉଁ 
ଆଷ୍େ ପଳାଇଥିବା ଅଭଷି୍ରାଗ ବୋମପରୁ 
ଫାଣ୍ ି ଷ୍ହାଇଥି�ା। ରାହାକୁ ଷ୍ନଇ ବଭିନି୍ନ 

ଗଣମାଧ୍ୟମ ଷ୍ର ଖବର ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ 
ପାଇଥି�ା। ଷ୍ତଷ୍ବ ଆଜ ି ଫୁ�ମଣୀ 
ପରଡ଼ିା କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରଥିି�ା ଆନ୍ଧ୍ର 
ଷ୍ପା�ସି। ଉଦ୍ଧାର ପଷ୍ର ଫୁ�ମଣୀ ଙୁ୍କ 
ଆନ୍ଧ୍ର ଷ୍ପା�ସି ଓଡ଼ଶିା ଷ୍ପା�ସି ସହୟତା 
ଷ୍ର ଷ୍ଟ୍ନ ଷ୍ର ଟଷି୍କଟ କାଟବିା ସହତି 
ବସି୍ଟୁ, ପାଣ ି ଷ୍ବାତ� କଣିଷି୍ଦଇ 
ବାଷ୍�ଶ୍ର ଷ୍ର ଛାେ ିଷ୍ଦବା ପାଇଁ ଜ ିଆର 

ପ ି କୁ କହଥିିଷ୍�। ଆଜ ି ବାଷ୍�ଶ୍ର ଷ୍ର 
ଓହ୍ାଇ ଘରକୁ ଖବର ଷ୍ଦବା ପଷ୍ର ଘର 
ଷ୍�ାକ ରାଇ ତାଙୁ୍କ ଷ୍ଟେସନ ରୁ ଫୁ�ମଣୀ 
ଙୁ୍କ ଆଣଥିିଷ୍� ପରବିାର ଷ୍�ାଷ୍କ। 
ଫୁ�ମଣୀ ପରବିାର ଷ୍�ାକ ଆନ୍ଧ୍ର ପ�ୁସି, 
ଓଡ଼ଶିା ପ�ୁସି, ଜଆିରପ ି ଏବଂ ସମ୍ୱାଦ 
ପରଷି୍ବଷଣ କରଥିିବା ସାମ୍ୱାଦକିଙୁ୍କ 
ଧନ୍ବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତ।

ନରି�ାଜ ମହଳିା ଆନ୍ଧ୍ରେୁ ଉଦ୍ାେ

ନଲିୋମ ସେସଲ ୧୧୫ ସ�ଳୋଳି
ବାଙ୍ରିନିପାଷ,ି୧୧ା୧୨(ସମସି): ବାଙ୍ଗରିଷି୍ପାଷ ି
ଷ୍ଟେସନ କ୍ରଷି୍କଟ କବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଷ୍ୟାଜତି ଷ୍ହଉଥିବା 
ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରମିୟିର �ଗିର ୨ୟ ସଂସ୍ରଣ ଆସନ୍ତା 
୨୧ ତାରଖିରୁ ବାଙ୍ଗରିଷି୍ପାଷ ି ମନିଟିୋେୟି, ଷ୍ଟେସନ 
ବଜାର ଷ୍ଖଳପଡ଼ଆିଷ୍ର ଆରମ୍ ଷ୍ହବ। ଏଥି ପାଇଁ 
ଷ୍ଖଳାଳ ି ନ�ିାମ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଷ୍ଶଷ ଷ୍ହାଇଛ।ି ନ�ିାମଷି୍ର 
୧୪୦ ଜଣ ଷ୍ଖଳାଳ ି ଆଷ୍ବଦନ କରଥିିବା ଷ୍ବଷ୍ଳ 
୧୧୫ ଜଣଙୁ୍କ କଣିଛିନ୍ତ ି ୬ ଟ ି ଫ୍ାଞ୍ଚାଇଜ।ି ଟାଇଗର 
ୱାରଅିସ୍ଯ, ଟ.ିଷ୍କ.ଷ୍ୱ� ୧୧,ଜଗା୧୧,ଆରବନି୍ଦ 
ଟୋର ବାଙ୍ଗରିଷି୍ପାଷ,ିବାଙ୍ଗରିଷି୍ପାଷ ି ସପୁର ଜ୍ାଣ୍ଟସ 
ଏବଂ ସତ୍ମ ଟୋର ଏହ ି ନ�ିାମ ପ୍ରକ୍ରୟିାଷ୍ର ସାମ�ି 
ଷ୍ହାଇଥିଷ୍�। ବଜିୟ ଦଳକୁ ନଗଦ ୪୫ ହଜାର ଶହ 
ଟ୍ଫି ଏବଂ ରାନସ୍ଯ ଦଳକୁ ନଗଦ ୩୫ ହଜାର ଶହ 
ଟ୍ଫି ପଦାନ କରାରବିାର ବ୍ବସ୍ା ଷ୍ହାଇଥିବା ଷ୍ବଷ୍ଳ 
ଅନ୍ାନ୍ ବହୁ ଷ୍ଖଳାଳଙୁି୍କ ପରସ୍ତ୍ତ କରାରବି ଷ୍ବା� ି
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସପି ିମହାନ୍ତ,ିସମ ମହାନ୍ତ,ି�ା�ଟୁ ଦାସ,ମଣ୍ଟ ୁ
ଷ୍ଧାଳ,କାଳଆି ନାଏକ,ଦାସମାତ ମମୁୁ୍ଯ. ଓମପ୍ରକାଶ ସାହୁ 
, ବାଦ� ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ କାର୍୍ଯ କ୍ରମ ପରେିାଳନା କରଥିିଷ୍�।

ଅ�ସୁ୍ଥ େୋତୀର ସ୍ଥତି ିଅନୁଧ୍ୋନ କସଲ ଡଏିଫ୍ ଓ
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ବାଲେଶ୍ୱର,୧୧ା୧୨(ସମସି): ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଏକ 
େଜ୍ ରୁ ଜଲେ ଯବୁକଙ୍କ ଗଳତି ମତୃଲେହ ପେୁସି ଉଦ୍ାର 
କରଛି।ି ମତୃ ଜେକ ଲହଲେ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଗତ 
ସଏୁେପରୁ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜକୁମାର ଶମ୍ଗା(୪୪)। ରାଜ ଗତ ୯ 
ତାରଖିରୁ େଜଲର ରହଆିସଥୁିଲେ। କନୁି୍ତ ରବବିାର ରୁମ୍ କୁ 
ଖାେ୍ୟ ଲେବା ପାଇଁ େଜ୍  କମ୍ଗଚାରୀ କବାଟ ବାଲେଇବା 
ପଲର ଲସ କବାଟ ଲଖାେନିଥିଲେ। ଲଶଷଲର କବାଟ 
ଭାଙ୍ବିା ପଲର ଲସ ଖଟଲର ପଡ଼ଥିିବା ଲେଖିଥିଲେ। ପଲର 
ପେୁସିକୁ ଖବର ଲେଇଥିଲେ। ପେୁସି ପହଞ୍ଚ ି ତେନ୍ତ ଜାର ି
ରଖିଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁସାଲର, ସହରର ସଏୁେପରୁ ଅଞ୍ଚଳର 
ରାଜକୁମାର ଶମ୍ଗା ନଜିର ପତ୍ୀଙ୍କ ଲେହାନ୍ତ ପଲର ଏକାକୀ 
ମାନସକି ଅବସାେ ମଧ୍ୟଲର ରହୁଥିଲେ। ଲସ ନଜିର େୁଇ 

ଝଅିଙୁ୍କ ଶାଳକଙ୍କ ଘଲର ରଖି ଏକାକ ିରହୁଥିଲେ। କଛି ିେନି 
ଲହୋ ରାଜ ଲମାତଗିଞ୍ଜ ବଜାର ସ୍ତି ତାଜ େଜ୍ ର ୧୦୩ 
ନମ୍ୱରଲର ରହୁଥିଲେ। କନୁି୍ତ ଗତ ୯ ତାରଖିରୁ ରାଜ ରୁମଲର 
ରହଥିିଲେ। ମାତ୍ର ଗତକାେ ି ରାଜ ରୁମରୁ ନ ବାହାରବିାରୁ 
େଜ୍  କମ୍ଗଚାରୀ ସଲଦେହ କର ିଝକ୍ଗା ଭାଙ୍ ିଲେଖିଥିଲେ ଲଯ 
ରାଜ ଖଟ ଉପଲର ଲଶାଇଛନ୍ତ।ି େଜ ମାେକି ସଲଙ୍ ସଲଙ୍ 
ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଖବର ଲେଇଥିଲେ। ପେୁସି କବାଟ ଭାଙ୍ ି
ମତୃ ଲେହ ଜବତ କର ିକ ଅପମତୁୃ୍ୟ ମାମୋ ରୁଜୁ କରବିା 
ସହ ଶବ ବ୍ୟବଲଛେେ ପାଇଁ ପଠାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ରୁମ ଭତିରୁ 
ପେୁସି ଖାେ ିବଲିେଶୀ ମେ ଲବାତେ ଓ ଆଧାର କାେ୍ଗ ସହ 
୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଏକ ଲମାବାଇେ ଲ�ାନ ଜବତ କରଛି।ି 
ଅନ୍ୟପଲଷେ ଏହ ିମତୁୃ୍ୟର କାରେ ଜୋପଡ଼ନିାହ ିଁ।

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୧ା୧୨(ସମସି)

ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାଲର �ାଇଲେରଆି ଲରାଗ 
ନରିାକରେ ନମିଲନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଛ।ି 
ବାତଜ୍ୱର ବା �ାଇଲେରଆି ଚହି୍ନଟ ନମିଲନ୍ତ ଗତ 
୨ ତାରଖିରୁ ରାତ୍ରକିାଳୀନ ରକ୍ତ ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ 
କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଛ।ି ଏହ ି ରକ୍ତ ନମନୁା 
ସଂଗ୍ରହ ଅଭଯିାନ ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରଖି ପଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ 
ଚାେବି। ପ୍ରତେିନି ରାତ ିସାଲେ ୮ଟାରୁ ୧୨ଟା ଯାଏଁ 
ଚାେୁଛ।ି ରକ୍ତ ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀଷୋ 
ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛ।ି ଜଲି୍ାର ୧୨ ଟ ି ବ୍ଲକ ସହତି 

ୟପୁଏିଚସ,ି ଏନଏସ ି ଏବଂ ମ୍ୁୟନସିପିାେଟଲିର 
ଏହ ି ରାତ୍ରକିାଳୀନ ରକ୍ତ ନମନୁା ପରୀଷୋ ଆରମ୍ଭ 
ଲହାଇଛ।ି ବଲିଶଷ କର ି ଜଲି୍ାର ୩୬ଟ ି
�ାଇଲେରଆି ଲରାଗ ପ୍ରବେ ଗ୍ରାମଲର ରକ୍ତ ପରୀଷୋ 
କରାଯବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ ି ନଆିଯାଇଛ।ି ବାଲେଶ୍ୱର 
ମ୍ୁୟନସିପିାେଟି ି ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ଲଗାେପିଡ଼ା, ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ 
ଛକ, �ରାସେିଙି୍ାଲର ରକ୍ତ ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ 
ପାଇ ଁ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ସହକାରୀ 
ଲଭକ୍ଟର ବାହତି ଲରାଗ ଅଧିକାରୀ ୋ.ଶଶାଙ୍କ 
ଲଶଖର ଲଚୌଧରୁୀ ଓ ଜେିା ଲଭକ୍ଟର ବାହତି ଲରାଗ 
ପରାମଶ୍ଗୋତା ଆଲୋକ କୁମାର ପତ ିଲଯାଗଲେଇ 

ଗ୍ରାମବାସୀଙୁ୍କ �ାଇଲେରଆି ଲରାଗର କାରେ, 
ନରିାକରେ ଓ ଚକିତି୍ା ସମ୍ପକ୍ଗଲର ବସୃି୍ତଭାଲବ 
ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଲରାଗର େଷେେ 
ସଂକ୍ରମେର ୫ରୁ ୮ ବଷ୍ଗ ପଲର ଲେଖାଯାଇଥାଏ। 
ସଂକ୍ରମତି ମାଇ ମନଲସାନଆି ମଶାରୁ ଏହା 
ବ୍ୟାପଥିାଏ। �ାଇଲେରଆି ଜୀବାେ ୁ େନି ଲବଲଳ 
ରକ୍ତକୁ ଆସନିଥାନ୍ତ।ି ଏହ ିଲରାଗ ଲହଲେ ଲଗାେର 
ଲଗାଡ଼ ଲହବା, ହାତ�ୁେବିା, ହାଇଲ୍ାସେି ଲହବା 
ଇତ୍ୟାେ ି େଷେେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଥଲର ଲଗାେର 
ଲଗାଡ଼ ଲହଲେ ଆଉ ଭେ ଲହାଇ ନ ଥାଏ। ଏହା 
ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ାରା କଛି ିମାତ୍ରାଲର �ୁୋ କମଯିାଇଥାଏ 

ଲବାେ ି ଅଧିକାରୀମାଲନ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶବିରିଲର 
�ାମ୍ଗାସଷି୍ଟ ରଘନୁାଥ ନାୟକ, େୀନବନୁ୍ ୋସ, 
ଲଟକ୍ସିଆିନ ଭୂଧର ଚନ୍ଦ୍ର ସରୁ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର 
ଲବଲହରା, ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ମଲିେନୟିମ ମହାନ୍ତ,ି 
ସାନୁ କୁମାର ସାସମେ, ଶଭୁଶ୍ୀ ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ 
ରକ୍ତନମନୁା ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଲେ। ଶବିରିଲର ୨୦୦ରୁ 
ଅଧିକ ଜେଙ୍କ ରକ୍ତ ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛ।ି 
ଲରାଗ ଚହି୍ନଟ ଲହଲେ ତୁରନ୍ତ ୧୨ େନିର ଚକିତି୍ା 
ପ୍ରୋନ କରଯବିା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ା ରହଛି।ି ପ୍ରଲତ୍ୟକ 
ଗ୍ରାମରୁ ୫ ବଷ୍ଗରୁ ଅଧିକ ୩୦୦ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତ 
ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ କରାଯବି ଲବାେ ିସଚୂନା ମଳିଛି।ି

୩୬ଟ ିଗ୍ରାମରେ କେରାଯବି େକ୍ତ ପେୀକ୍ରା

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୧ା୧୨(ସମସି)

ଲକଟ ି ଲଗ୍ଲାବାେ ସ୍କଲୁ୍  ପଡ଼ଆିଠାଲର କାଭ ିଓଡ଼ଶିା 
ଓ ଲକଟ ି ଲଗ୍ଲାବାେ ସ୍କଲୁ୍ ର ମଳିତି ଆନୁକୂେ୍ୟ 
ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜକି ସରୁଷୋ ଓ ଭନି୍ନଷେମ 
ସଶକ୍ତକିରେ ବଭିାଗ ସହଲଯାଗଲର ଆଲୟାଜତି 
େୁଇ େନିଆି ୪ଥ୍ଗ ରାଜ୍ୟସ୍ରୀୟ ମହଳିା େୃଷ୍ଟହିୀନ 
କ୍ରଲିକଟ୍  ଟୁର୍୍ଗାଲମଣ୍ଟ୍   ଉେଯାପତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥମ ଲସମ ି �ାଇନାେ ମ୍ୟାଚ୍ ଲର ବାଲେଶ୍ୱର 
ଟମି୍  େୁଇସ୍  ଲବ୍ରଲ୍ କୁ ହରାଇ ଏବଂ ଦ୍ତିୀୟ 
ଲସମ ି �ାଇନାେ ମ୍ୟାଚଲର ରମାଲେବୀ ମହଳିା 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ କ୍ରଲିକଟ୍  ଟମି୍  ଭଦ୍ରକ ଟମି୍ କୁ ହରାଇ 

�ାଇନାେଲର ପ୍ରଲବଶ କରଥିୋ। �ାଇନାେ 
ମ୍ୟାଚ୍  ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ରମାଲେବୀ ମହଳିା 
ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟଲର ଲହାଇଥିୋ। ବାଲେଶ୍ୱର 
ରମାଲେବୀ ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟକୁ ୧୧ ରନ୍ ଲର ପରାସ୍ 
କର ି ଚାମ୍ପଅିନ୍  ଲହାଇଥିୋ। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଥଲମ 
ଟସ୍  ଜତି ି ବ୍ୟାଟଂି କରବିାର ନଷି୍ପତ୍ ି ଲନଇଥିୋ 
ଏବଂ ନଦି୍୍ଗାରତି ୧୦ ଓଭରଲର ଲକୌେସ ି ୱଲିକଟ 
ନହରାଇ ୭୦ ରନ୍  ସଂଗ୍ରହ କରଥିିୋ। ବାଲେଶ୍ୱର 
ପଷେରୁ �ୁେ ଲସାଲରନ୍  ୨୭ ବଲ୍  ୪୧ ରନ୍  ଏବଂ 
ପାବ୍ଗତୀ ମାରଖଣ୍ ି ୨୩ ରନ୍  ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଲେ। 
ଜବାବଲର ରମାଲେବୀ ମହଳିା ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ 
କ୍ରଲିକଟ୍  ଟମି୍  ୧୦ ଓଭରଲର ୨ ଟ ି ୱିଲକଟ 

ହରାଇ ୫୯ ରନ୍  କରବିାକୁ ସଷେମ ଲହାଇଥିୋ। 
ରମାଲେବୀ ବଶି୍ୱବେି୍ୟାଳୟ ପଷେରୁ ଯମନୁା ରାେୀ 
ଟୁେୁ ୨୩ ବଲ୍ ଲର ୨୨ ରନ୍ , ବାସନ୍ତୀ ହାଁସୋ ୧୨ 
ବଲ୍ ଲର ୧୭ ରନ୍  ଏବଂ ପଟାନ ି ସଂି ୮ ବଲ୍ ଲର 
୫ ରନ୍  ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର �ୁେ 
ଲସାଲରନ୍  ମ୍ୟାନ୍  ଅ� େ ି ମ୍ୟାଚ୍  ଲହାଇଥିଲେ। 
ଲଶ୍ଷ୍ଠ ପ୍ରେଶ୍ଗନ ପାଇଁ ବ-ି୧ ବଗ୍ଗ ପାଇଁ ଜମନୁାରାେୀ 
ଟୁେୁ, ବ-ି୨ ବଗ୍ଗ ପାଇଁ ବାସନ୍ତୀ ହାଁସୋ ଏବଂ 
ବ-ି୩ ବଗ୍ଗ ପାଇଁ �ୁେ ଲସାଲରନ୍ ଙୁ୍କ ଲଶ୍ଷ୍ଠ 
ଲଖଳାଳଭିାଲବ ପରୁସ୍କତୃ କରାଯାଇଥିୋ। 
ଉେଯାପନୀ ଉତ୍ବଲର ଲକଟ ି ଲଗ୍ଲାବାେ ସ୍କଲୁ୍  
ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ି ଲଷାମେତ ଲବହୁରା, ଏମଓଏସଏଫ୍  ର 
ସମ୍ପାେକ ଚନି୍ମୟ ପ୍ରଧାନ, ଲକଟ ିଲଗ୍ଲାବାେ ସ୍କଲୁ୍ ର 
ସମ୍ପାେକ ପରୂ୍୍ଗଶଷି ରଥ, ଆଇଆଇଜ ି ଲ୍ାଟ୍ଗସ୍  
ଏକାଲେମୀର ସମ୍ପାେକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପହୁାେ, ଜଲି୍ା 
ଅନ୍ତତଃନଲିବସ ି ଶଷିୋ ସଂଲଯାଜକିା ପଷୁ୍ପମତି୍ରା ମଶି୍, 
ଏୱାଇଲଯଏନ୍ ଆଇଏସ୍ ଏଚେରି ସାଲଙ୍କତକି 
ଭାଷା ଅଧ୍ୟାପକିା ବଶି୍ୱାମତି୍ରା ମଶି୍, ସେିବ୍ଲ ଲୁେଏିସର 
ଅଧ୍ୟଷୋ େକ୍ଟର ଲମଜର କଳ୍ପନା ୋସ, ଉତ୍କଳ 
େୃଷ୍ଟହିୀନ ସଂଘର ସଭାପତ ି ସନ୍ୟାସୀ କୁମାର 
ଲବଲହରା ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା େୃଷ୍ଟହିୀନ କ୍ରଲିକଟ୍  ସଂଘର 
ସଭାପତ,ି ଆନ୍ତଜ୍ଗାତକି କ୍ରଲିକଟ୍  ତାରକା ମହମ୍ମେ 
ଜା�ର ଇକବାେ ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାଲବ 
ଲଯାଗ ଲେଇଥିଲେ।

୪ର୍ଥ ରୋଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମହଳିୋ ଦୃଷ୍ହିୀନ କ୍ସିେଟ୍  ଟୁର୍୍ଥୋସମଣ୍ଟ୍   ଉଦ୍ ଯୋପତି

ବରାରେଶ୍ୱେ ଦୃଷ୍ହିୀନ ମହଳିରା ଦଳ ଚରାମ୍ଅିନ୍ 

େଜ୍ େୁ 
ମତୃରଦହ 

ଉଦ୍ରାେ; 
କରାେଣ ଅସ୍ପଷ୍

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୧ା୧୨(ସମସି): ଲରାଟାରୀ ଆେଶ୍ଗ କ୍ରଲିକଟ 
କ୍ଲବର ନୂତନ ଜସସି ଉଲନ୍ମାଚନ କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ଲରାଟାରୀ କ୍ଲବ 
ସଭାଗହୃଲର ଅନୁଷ୍ଠତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିଲର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭାଲବ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ନେୁି ମହାପାତ୍ର ଲଯାଗଲେଇ 
ଲରାଟାରୀ କ୍ଲବ ଦ୍ାରା ଗଠତି ଆେଶ୍ଗ କ୍ରଲିକଟ କ୍ଲବର 
ସମସ୍ ସେସ୍ୟଙୁ୍କ ଆଗାମୀ େନିଲର ଜଲେ ଭେ ଲଖଳାଳ ି
ଲହବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଲେଇଥିଲେ। ଲରାଟାରଆିନ ମାତୃେତ୍ 
ୋସ ପ୍ରଲଚଷ୍ଟା ତଥା ଲରାଟାରୀ କ୍ଲବର ସହଲଯାଗଲର 
ଗେ ି ଉଠଥିିବା ଏହ ି ଆେଶ୍ଗ କ୍ରଲିକଟ କ୍ଲବର ଭବଷି୍ୟତ 
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲବାେ ି ବକ୍ତାମାଲନ କହଥିିଲେ। ସମ୍ମାନତି 
ଅତଥିିଭାଲବ ଜଲି୍ା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପରୂ୍୍ଗଚନ୍ଦ୍ର ଲେନା, ଜଲି୍ା 
ଅେମ୍ପକି ଆଲସାସଏିସନ୍ ର କାଯ୍ଗ୍ୟକାରୀ ସଭାପତ ି ଅଧିପ 

ୋସ, ସମ୍ପାେକ ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, କ୍ରଲିକଟ ସମ୍ପାେକ ସଜୁୟ 
ଆଚାଯ୍ଗ୍ୟ, ଲରାଟାରୀ କ୍ଲବର ଉପଲେଷ୍ଟା ଲରାଟାରଆିନ 
ସବୁ୍ରତ କର ଲଯାଗଲେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତଲର ଉନ୍ନତ ି କାମନା 
କରଥିିଲେ। ଲଖଳାଳ ିମନିାଜ୍ଗ ଚାଦେ ନଜିର ଲଖଳ ଅଭଜି୍ଞତା 
ସମ୍ପକ୍ଗଲର ଆଲୋଚନା କରଥିିଲେ। ଏହ ି ସଭାକୁ କ୍ଲବର 
ସଭାପତ ି ଲସୟ୍ୟରଭ ଲବଲହରା ପରଚିାଳନା କରଥିିବା 
ଲବଲଳ ଆେଶ୍ଗ କ୍ରଲିକଟ କ୍ଲବ ସଭାପତ ି ସଧୁାଂଶ ୁ ପଣ୍ା 
ଧନ୍ୟବାେ ଅପ୍ଗେ କରଥିିଲେ। ସମସ୍ ଲଖଳାଳ ି ସଲବ୍ଗଶ୍ୱର 
ମହାନ୍ତ,ି ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଚାଯ୍ଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାଲନନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିା, ରାଜୀବ 
ଲୋଚନ, ଲଶଖର ମାଝୀ, ଅରୁେ, ସଚନି ଓ ଲକାଚ୍  ଅଲଶାକ 
ଲଜନାଙୁ୍କ ନୂତନ ଜସସି ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଥିୋ। ଏହ ି
କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମଲର ସମସ୍ ଲରାଟାରଆିନ ସହଲଯାଗ କରଥିିଲେ।

ନଃିଶଳୁ୍କ ସ୍ୋସ୍୍ୟ 
ପରୀକ୍ୋ ଶବିରି 
ବାଲେଶ୍ୱର/ନୀଳଗରି,ି 
୧୧ା୧୨(ସମସି): ନୀଳଗରି ି
ବ୍ଲକ କାଂସ, ନରସଂିହପରୁ 
ପଞ୍ଚାୟତଲର ବାବା ସ୍ୱଲପ୍ଶ୍ୱର 
�ଟା ମହାଲେବ ମଦେରି 
ପରସିରଲର େୁଇ େନିଆି ନତିଃଶଳୁ୍କ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପରୀଷୋ ଶବିରି ଆରମ୍ଭ 
ଲହାଇଛ।ି ବକିାଶ ଲଜ୍ୟାତ ି
�ାଉଲଣ୍ସନ ପଷେରୁ ଆଲୟାଜତି 
ଶବିରିଲର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ 
ଲରାଗୀ ଲଯାଗଲେଇ ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପରୀଷୋ କରଥିିଲେ। 
ଏହ ିଅନୁଷ୍ଠାନ ନୟିମତି ଭାଲବ 
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଲର ଏହପିର ିମାଗୋ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପରୀଷୋ ଓ ପରାମଶ୍ଗ 
ଶବିରି ଆଲୟାଜନ କରଆିସଛୁ।ି 
ନଲଭମ୍ୱର ମାସଲର ଲଭାଗରାଇର 
ବଚିତି୍ରପରୁଠାଲର ଆଲୟାଜତି 
ଶବିରିଲର ବାଲେଶ୍ୱର କଂଲଗ୍ରସ 
ସଂସେୀୟ ଲଷେତ୍ରର ଲନତା 
ନବଲଜ୍ୟାତ ିପଟ୍ଟନାୟକ ଲଯାଗ 
ଲେଇଥିଲେ।

ରେରାଟରାେୀ ଆଦର୍ଶ କ୍ରିକଟ୍  କ୍ଲବ୍ େ ନୂତନ ଜର୍ସି ଉରନମରାଚତି

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୧ା୧୨(ସମସି): ଅଧ୍ୟାପକ େ.େଲି୍ୀପ ରଥଙ୍କ କବତିା ସଂକଳନ 
‘ସଞ୍ଜ ନଇଁଗଲେ’ ପସୁ୍କର ଉଲନ୍ମାଚନ ଉତ୍ବ ବାଲେଶ୍ୱର-ଭଦ୍ରକ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟନୁଅିନ ହଲ୍  ପରସିରଲର ଅନୁଷ୍ଠତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି େ. ପ୍ରହ୍ାେ 
ମହାନ୍ତଙି୍କ ସଭାପତତି୍ୱଲର ଅନୁଷ୍ଠତି ଉତ୍ବଲର ବରଷି୍ଠ ସାମ୍ୱାେକି କୁଳମେ ି
ବାରକି ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି, ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା େ. ଭାଗବତ ପ୍ରସାେ ୋସ, ସମ୍ମାନୀତ 
ଅତଥିି ଭାଲବ ସାହତି୍ିୟକ ପୀତାମ୍ୱର ୋସ ଲଯାଗଲେଇ ପସୁ୍କଟକୁି ଉଲନ୍ମାଚନ 

କରଥିିଲେ। �କୀରଲମାହନ ସାହତି୍ୟ ପରଷିେ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତ ିେକ୍ଟର ଶରିୀଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଲଜନା ସମୀଷେକ ଭାଲବ ଲଯାଗଲେଇ ପସୁ୍କର ସମୀଷୋ କରଥିିଲେ। ଏହ ି
ଅବସରଲର ପସୁ୍କର ଲେଖକ େ. େଲି୍ୀପ ରଥ ନଜିର ଲେଖକୀୟ ଅଭବି୍ୟକ୍ତ ି
ରଖିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରେୀପ୍ତ ୋସ ଉତ୍ବ ସଂଲଯାଜନା କରଥିିବା ଲବଲଳ 
ଗାଳ୍ପକି କମେ ୋସ ମଞ୍ଚ ଆବାହନ କରଥିିଲେ। ଲଶଷଲର କବ ିସୀତାଂଶ ୁଲେଙ୍କା 
ଧନ୍ୟବାେ ଅପ୍ଗେ କରଥିିଲେ। କବୟତି୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ରୋ କବତିା ପାଠ କରଥିିଲେ।

କବତିରା ର୍ଂକଳନ ‘ର୍ଞ୍ଜ ନଇଁଗରେ’ ଉରନମରାଚତି

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୧ା୧୨(ସମସି): ସରକାରୀ ଲମେକିାେ 
କଲେଜ କ୍ରୟିାନୁଷ୍ଠାନ କମଟିରି ୧୭ତମ ବାଷସିକ 
ସମ୍ମଳିନୀ ଆସନ୍ତା ୨୪ ତାରଖି ସ୍ାନୀୟ ବ୍ରଟି୍  କେ୍ୟାେ 
ମଣ୍ପଲର ଅନୁଷ୍ଠତି ଲହବ ଲବାେ ି କାଯ୍ଗ୍ୟକାରୀ 
ସଭାପତ ି ନରିଞ୍ଜନ ପରଡ଼ିାଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାଲର ଏକ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଲବୟଠକ ଅନୁଷ୍ଠତି ଲହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ଅବସରଲର କ୍ରୟିାନୁଷ୍ଠାନ କମଟିରି ମଖୁପତ୍ର 
ଉଲନ୍ମାଚତି ଲହବା ସହ ଆସନ୍ତା େୁଇବଷ୍ଗ ପାଇଁ 
ନୂତନ କମ୍ଗକତ୍୍ଗା ମଲନାନୟନ କରାଯବି ଲବାେ ି
ଲବୟଠକଲର ନଷି୍ପତ୍ ି ଗ୍ରହେ କରାଯାଇଥିୋ। 
�କୀରଲମାହନ ଲମେକିାେ କଲେଜ ସଲମତ 
ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାଲର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଲସବା 
ସମ୍ପକ୍ଗଲର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଆଗାମୀ େନିଲର 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟଲସବାଲର ଥିବା ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ 
େଗିଲର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରସ୍ାବ ଗହୃୀତ କରାଯବି। ଗତ 

ମାସଲର ବାଲେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାଲର ସ୍ୱାସ୍୍ୟଲସବା ସମ୍ପକ୍ଗଲର 
ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଜନସଲଚତନତା ପାଇଁ କ୍ରୟିାନୁଷ୍ଠାନ 
କମଟିରି ଅଭଯିାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗତ ମାସ ୨୫ରୁ ୨୭ 
ତାରଖି ପଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ ଜଲି୍ା ପରକି୍ରମା ଏବଂ ୨୮ ତାରଖିଲର 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯ୍ଗ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମଖୁଲର ଜନସମାଲବଶ 
ସମ୍ପକ୍ଗଲର ସାଧାରେ ସମ୍ପାେକ ପ୍ରେୀପ ୋସ 
ବବିରେୀ ଉପସ୍ାପନ କରଥିିଲେ। ଚଳତି ବାଷସିକ 
ସମ୍ମଳିନୀର ସ�ଳ କରବିା ପାଇଁ ଜଲି୍ାର େଳମତ 
ନବିସିଲଶଷଲର ସହଲଯାଗ କରବିାକୁ କ୍ରୟିାନୁଷ୍ଠାନ 
କମଟି ିପଷେରୁ ନଲିବେନ କରାଯାଇଥିୋ। ପ୍ରାରମ୍ଭଲର 
କମଟିରି ଆଜୀବନ ସେସ୍ୟ ପବୂ୍ଗତନ ସମ୍ପାେକ 
ପ୍ରଭାକର ତ୍ରପିାଠୀଙ୍କ ବଲିୟାଗଲର କ୍ରୟିାନୁଷ୍ଠାନ କମଟି ି
ପଷେରୁ ଲଶାକ ପ୍ରକାଶ କରବିା ସହ ଆତ୍ାର ସଦ୍ ଗତ ି
ପାଇଁ ନରିବ ପ୍ରାଥ୍ଗନା କରାଯାଇଥିୋ। ଲଶଷଲର 
ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ା ଧନ୍ୟବାେ ଲେଇଥିଲେ।

  �ରେୋରୀ ସମଡେିୋଲ େସଲଜ କ୍ୟିୋନୁଷ୍ୋନ େମଟିରି ପ୍ରସୁ୍ତତ ି

୨୪ରେ ରହବ ବରାର୍ସିକ ର୍ମ୍ଳିନୀ
ଫରାଇରେେଆି ଚହି୍ନଟ ପରାଇଁ େରାତ୍କିରାଳୀନ େକ୍ତ ନମନୁରା ର୍ଂଗ୍ହ ଆେମ୍ଭ



ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଷାନ ପଷାଲଟଛି ିଠକିଷାଦଷାରଙ୍କ କ୍ଷାମ୍ପ

ଚର୍ଚ୍ଚ ଛକରର ପରବିଷା ହଷାଟ

ହଷାତୀଙୁ୍କ ରଟକଷାପଥର ମଷାର ିହଂିସ୍ର 
କରୁଛନ୍ ିରଲଷାରକ
ତୁରୁମଙୁ୍ଗା, ୧୧ଗା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ପଲାଟଣଲା କରଞ୍ଜକର ଥମବିଲାର 
ନଲାଁ କନଉ ନଲାହ ିଁ ହଲାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ। ୨୩ ଟେିଆି ହଲାତୀପଲ ଏେ 
ମଲାସ କହବ କରଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳକର ଆତଙ୍କ କେଳଲାଇ ଘରଦ୍ଲାର ଭଲାଙ୍ବିଲା ସହ 
ନଷ୍ଟ େରଦୁ ଛନ୍ ି ଧଲାନ ଓ ପନପିରବିଲା ଚଲାଷ। ବଳିମ୍ତି ରଲାତକିର ହଲାତୀପଲ 
ଖିକରଇଟଲାଙ୍ୀର ି କସକ୍ସନରଦୁ  ଆସ ି ସଲାହଲାରପଡ଼ଲା କସକ୍ସନେଦୁ ପ୍ରକବଶ 
େରଛିନ୍।ି ଆସବିଲା ବଲାଟକର ହଲାତୀପଲ ଧଲାନ ଜମକିର ପଶ ିଧଲାନ ଚଲାଷେଦୁ 
ନଷ୍ଟ େରଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟପକଟ ହଲାତୀପଲଙ୍କଦୁ  କେଖିବଲା ପଲାଇଁ ହଜଲାର ହଜଲାର 
କଲଲାେ ଭଡ଼ି ଜମଲାଇବଲା ସହ ହଲାତୀ ରହଦୁଥିବଲା ଜଙ୍ଲକର ନଅିଲଁା ଲଗଲାଇ 
ହଲାତୀେଦୁ କଟେଲାପଥର ମଲାର ିବରିକ୍ ିେରଦୁ ଥିବଲା କ�ଲାଗଦୁଁ ବନ ବଭିଲାଗେଦୁ ହଲାତୀ 
ଘଉଡଲାଇବଲାକର ବଲାଧଲା ଉପଦୁଜଦୁଛ।ି ଏକବ ହଲାତୀପଲ ବଲଲାଣପିଶ ିଗଲଁା ନେିଟ 
ଏେ ହଦୁଡ଼କିର କଡରଲା ପେଲାଇଛନ୍।ି ଗଲାଁ ନେିଟକର ହଲାତୀପଲ ବଦୁ ଲଦୁ ଥିବଲାରଦୁ  
କଲଲାକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଲାକର ରହଛିନ୍। େଦୁବ ଶୀଘ୍ର ହଲାତୀପଲଙ୍କଦୁ  
ଘଉଡଲାଇବଲାେଦୁ ଅଞ୍ଚଳବଲାସୀ େଲାବ ିେରଛିନ୍। 

ଟ୍ରକ୍  ଧକ୍ଷାରର ଜରେ ମତୃ
ଯ�ଗାଡ଼ଗା,୧୧ଗା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା କ�ଲାଡ଼ଲା ଥଲାନଲା ବକିଲଇପ୍ େଲା 
ଫଲାଣ୍ ିଅନ୍ଗ୍ଗତ େଲାରଣ ସଲାହ ିକପକ୍ଲାଲ ପମ୍ପ ଠଲାକର ରବବିଲାର ଅପରଲାହ୍ନକର 
ଏେ ୍କ୍  ଧକ୍ଲାକର ଜକଣ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ମତୃଦୁ ୍ୟ ଘଟଛି।ି ବ୍ୟକ୍ ି ଜଣେ କହକଲ 
ବଷି୍ଦୁ କମଲାହନ ପଲାଢ଼ୀ(୬୭)। କସ ଜକଣ ପଜୂେ ଓ କସ ବକିଳଇପେଲାସ୍ତି 
ଟଲାଟଲା ଷ୍ଟଲି ଲ.ି ପ୍ରଡେ୍ଟ େମ୍ପଲାନୀ େକଲଲାନୀକର ରହଦୁଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି େବର 
କନବଲାରଦୁ  ଜଣଲା ପଡ଼ଛି ିକ�, କସ େଲାରଣ ସଲାହ ିକପକ୍ଲାଲ ପମ୍ପରଦୁ  ଜଲାତୀୟ। 
ରଲାଜପଥର ଭଦୁ ଲ ରଲାସ୍ଲାକର �ଲାଉଥିବଲା କବକଳ ୍କ୍  ଧକ୍ଲା କେଇଥିଲଲା। 
େଦୁ ଘ୍ଗଟଣଲା ଘଟଲାଇ ଥିବଲା ୍ କ୍  ଡ଼୍ଲାଇଭର କଫରଲାର କହଲାଇଥିବଲା କବକଳ ପଦୁଲସି 
୍କ୍ େଦୁ ଅଟେ ରଖି ତେନ୍ ଜଲାର ିରଖିଥିବଲା ପ୍ରେଲାଶ େରଛି।ି 

ରଟଷାଲ୍ ରେଟ୍ ରର ଆକ୍ରମେ ଅଭରି�ଷାେ
ଯ�ଗାଡ଼ଗା,୧୧ଗା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା କ�ଲାଡ଼ଲା ଥଲାନଲା ବକିଲଇପେଲା 
ଫଲାଣ୍ ି ଅନ୍ଗ୍ଗତ େଣ୍ରଲା କଟଲାଲକଗଟକର ଗଣ୍କଗଲାଳ ଘଟଣଲାକର 
ଥଲାନଲାକର ଅଭକି�ଲାଗ କହଲାଇଛ।ି ଅଭକି�ଲାଗ ଅନଦୁ�ଲାୟୀ ଜଣଲାପଡ଼ଛି ି କ�, 
ଶଦୁକ୍ରବଲାର ଏନ୍ ଏଚଏ ଆଇ ବଭିଲାଗର େକଟ୍ରେଲାଲ ରଦୁ ମ୍  ଅଧିେଲାରୀ ଅମତି୍  
ପକଲଇ, କରଲାଡ ପଲାକ୍ଲାଲଂ ଅଧିେଲାରୀ ଚଲାଟଲାଜ୍ଗୀ ମଦୁଣ୍ଲା, ସଦୁପରଭଲାଇଜର 
ଅନଲି ଖିଲଲାର, ପଲାକ୍ଲାଲଂି ଡ୍ଲାଇଭର କହମନ୍ ମହଲାନ୍ ପ୍ରମଦୁେ ପଲାକ୍ଲାଲଂି 
େରଦୁ ଥିବଲା ସମୟକର େଣ୍ରଲା କଟଲାଲକଗଟକର ପଲାକ୍ଲାଲଂି ଗଲାଡ଼େିଦୁ  କଟଲାଲ 
େମ୍ଗଚଲାରୀମଲାକନ ଛଲାଡ଼ ିନ ଥିକଲ। ଏହଲାେଦୁ କେନ୍ଦ୍ର େର ିଝଗଡ଼ଲା କହଲାଇଥିଲଲା। 
ପ୍ରଥକମ କଟଲାଲ େମ୍ଗଚଲାରୀମଲାକନ ପଲାକ୍ଲାଲଙି୍ ଅଧିେଲାରୀଙ୍କଦୁ  ଆକ୍ରମଣ େର ି
ଥିବଲା ଅଭକି�ଲାଗ କହଲାଇଛ।ି କତକଣ ଉକ୍ ଗଲାଡ଼ଟି ି ଏନ୍ ଏଚ ଅଧୀନ ଗଲାଡ଼ ି
କହଲାଇଥିବଲାରଦୁ  ଏହଲା କଟଲାଲ କେୟ ମଦୁକ୍ କବଲାଲ ିଅଧିେଲାରୀମଲାକନ େହଥିିକଲ। 
ତଥଲାପ ିକଟଲାଲ େମ୍ଗଚଲାରୀମଲାକନ ଛଲାଡ଼ ିନ ଥିକଲ।

େରଜେଇ ଜବତ, ଜରେ େରିଫ
ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୧ଗା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଅବେଲାରୀ ଅଧିକ୍ଷେଙ୍କ ନକିଦ୍୍ଗଶ 
କ୍ରକମ ଆନନ୍ପଦୁର ଥଲାନଲା ଭଲାରପ୍ରଲାପ୍ତ ଅଧିେଲାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ପରଜିଲା ନଜିର ଷ୍ଟଲାପ 
ମଲାନଙ୍କଦୁ  କନଇ ବଲାଉଁଶଗଡ଼ ଗ୍ଲାମ କମଘଲାନନ୍ କେହଦୁରୀଙ୍କ ଠଲାରଦୁ  ୧ କେଜ ି
୧୦୦ ଗ୍ଲାମ ଗକଞ୍ଜଇ ଜବତ େରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଘଟଣଲାକର କମଘଲାନନ୍ଙ୍କଦୁ  
ଗରିଫ େରଲା�ଇ କେଲାଟ୍ଗେଦୁ ପଠଲାଇଛନ୍।ି ତଲାଙ୍କର ଜଲାମନି ନଲାମଞ୍ଜଦୁର 
କହବଲାରଦୁ  ତଲାଙ୍କଦୁ  ଆନନ୍ପଦୁର ଉପେରଲାଗଲାରେଦୁ ପଠଲା�ଲାଇଛ।ି ଏହ ିଚଢ଼ଉକର 
ଘଟଗଲାଁ ଅବେଲାରୀ ଥଲାନଲା ଅଧିେଲାରୀ କଗଲାେଦୁଳ ଧର, େନକଷ୍ଟବଳ ସଦୁଶଲାନ୍ 
େଦୁମଲାର ରଲାଉତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ େଦୁମଲାର ମହଲାନ୍, ସଦୁମନ୍ େଦୁମଲାର କବକହରଲା, 
କରବତୀ ସଲାହଦୁ  ପ୍ରମଦୁେ ସହକ�ଲାଗ େରଥିିକଲ।

ପ୍ରଧଷାନ ଶକି୍କଙୁ୍କ ସମ୍ବର୍ଚ୍ଚନଷା 
ହଗାଟଡହି,ି ୧୧ଗା୧୨(ସମସି): ଜଲି୍ଲାସ୍ରୀୟ ପଲାଲଲାେଲାର ପରଷିେର ୪୫ ତମ 
ବଲାଷଷିେ ଉତ୍ସବ ହଲାଟଡହି ିବ୍ଲେ ମକରୈଗଲା ଁଠଲାକର ଅନଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଥିଲଲା। ଏହ ି
ସମ୍ଳିନୀକର େଲାକଟଣପିଶ ି ଆଶ୍ରମ ବେି୍ୟଲାଳୟର ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍ଷେ ଧରୁବଲାନନ୍ 
କସଠୀଙ୍କଦୁ  ଜକଣ ଛଲାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଭଲାକବ ନଜିର ପରଚିୟ ସଷୃ୍ଟ ି େରବିଲା ସହ 
ବଭିନି୍ନ ଅନଦୁଷ୍ଟଲାନ ସହତି ଜଡତି ରହବିଲା , ବଭିନି୍ନ େବତିଲା ଓ ଗଳ୍ପ କଲଖି ପ୍ରତଭିଲା 
ଧଲାର ିକହଲାଇଥିବଲାରଦୁ  ତଲାଙ୍କଦୁ  ଜଲିଲାସ୍ରୀୟ ସମ୍ଳିନୀକର ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ମଲାନପତ୍ର 
କେଇ ସମର୍୍ଦଷିତ େରଲା�ଲାଇଥିଲଲା। ଶକି୍ଷେଙ୍କ ଘର ମକରୈଗଲା ଁଗ୍ଲାମକର।

ଶକି୍ଷା ବଭିଷାେ ଅଧିକଷାରୀଙୁ୍କ 
ରେଷାପବନୁ୍ ରସବଷା ସମ୍ଷାନ
ଯତଲଯ�ଗାଇ, ୧୧ଗା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ହଲାଟଡହି ି ବ୍ଲେ ଅନ୍ଗ୍ଗତ 
ଜଂଭରଲାର ଅନଦୁଷ୍ଲାନ ସଦୁନ୍ର କମଲା ଭଲାଷଲା ସଲାହତି୍ୟ ତଲାର ଏେଲାେଶ ଅନନ୍ୟଲା 
ମକହଲାତ୍ସବକର କତଲକେଲାଇ ବ୍ଲେ କଗଲାଷ୍ୀ ସଲାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂକ�ଲାଜେ 
ତଥଲା ବଲାକଲଶ୍ୱର କଭଲାଗରଲାଇ ବ୍ଲେେଦୁ ବଇିଓ ଭଲାକବ ପକେଲାନ୍ନତ ି ପଲାଇଥିବଲା 
େମଳକଲଲାଚନ ବଶି୍ୱଲାଳଙ୍କଦୁ କଗଲାପବନ୍ଦୁ କସବଲା ସମ୍ଲାନକର ସମ୍ର୍ଦଷିତ େରଛି।ି 
ସଭଲାପତ ିନୃସଂିହ ଚରଣ କସନଲାପତଙି୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲାକର ଅନଦୁଷ୍ତି ସଭଲାକର ରଲାଜ୍ୟ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େଳଲା ସଂସ୍ତୃ ିପରଷିେ ଓଡ଼ଶିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସଲାହଦୁ ଉଦ୍ ଘଲାଟେ, ପବୂ୍ଗତନ 
ଜଲି୍ଲା ବକିଜଡ ି ସଭଲାପତ ି ବମିଲ୍ାଧର ବଶି୍ୱଲାଳ ମଦୁେ୍ୟଅତଥିି, �ଲାଜପଦୁର ସହ 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଡ଼ଃ ଅକଲେ ମହଲାରଣଲା ବକରଣ୍ୟ ଅତଥିି, ଶକି୍ଷଲା ବଭିଲାଗ ପ୍ରଶଲାସନେି 
ଅଧିେଲାରୀ େମଳ କଲଲାଚନ ବଶି୍ୱଲାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତଥିି, ଅଥ୍ଗ ବଭିଲାଗ ବରଷି୍ 
ଅଧିେଲାରୀ ଡ଼ଃ ସଂଗ୍ଲାମ ସଲାମନ୍ରଲାୟ ମଲାଗ୍ଗେଶ୍ଗେ, ଏବଇିଓ ସଦୁକରଶ କଜନଲା ଓ 
ଆକୟଲାଜେ ତଥଲା ଅନଦୁଷ୍ଲାନ ପ୍ରତଷି୍ଲାତଲା ଓ ସମ୍ପଲାେେ ନଲାରଲାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର କସନଲାପତ ି
ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାକବ ମଞ୍ଚ ମଣ୍ନ େରଥିିକଲ। 

ଯ�ନୁ୍ଦଝର,୧୧ଗା୧୨ (ସମସି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲାର ସଦୁନଲାମଧନ୍ୟ ଏବଂ 
ପ୍ରମଦୁେ ଶକି୍ଷଲାନଦୁଷ୍ଲାନ ଭଲାକବ ଧରଣୀଧର 
ସ୍ୱୟଂଶଲାସତି ମହଲାବେି୍ୟଲାଳୟ ପରଗିଣତି। ଏହ ି
ଶକି୍ଷଲାନଦୁଷ୍ଲାନର ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ କେଶର ପ୍ରମଦୁେ 
ସ୍ଲାନକର ଅବସ୍ଲାପତି। ଏଠଲାେଲାର କସୌଖିେ 
ପରକିବଶ ପଲାଇ ଁ ବଲାହଲାର ଜଲି୍ଲା ଏବଂ ରଲାଜ୍ୟର 
ଛଲାତ୍ର ଛଲାତ୍ରୀ ଏଠଲାେଦୁ ଶକି୍ଷଲା ଗ୍ହଣ େରବିଲା ପଲାଇଁ 
ପସନ୍ େରଥିଲାନ୍।ି ମହଲାବେି୍ୟଲାଳୟ ପରସିରକର 
ଅକନେ ଗଦୁଡଏି ଛଲାତ୍ରଲାବଲାସ, ଛଲାତ୍ରୀ ନବିଲାସ ସହତି 
ଅନଦୁଷ୍ଲା ହକଷ୍ଟଲ ରହଛି।ି ପଲାଠପଢ଼ଲା ସହତି ପଲିଲା 
ମଲାନଙ୍କର କେଳେଦୁେର ନତିଲାନ୍ ଆବଶ୍ୟେତଲା 

ରହଛି।ି ମହଲାବେି୍ୟଲାଳୟକର କେଳପଡ଼ଆି 
ରହଥିିକଲ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ସହରପଟଦୁ  
ମହଲାବେି୍ୟଲାଳୟେଦୁ ପ୍ରକବଶ ପଥର ବଲାମପକଟ 
ଥିବଲା ପଡ଼ଆିକର ବଷ୍ଗବଷ୍ଗ ଧର ିବଡବଡ ପଲାଇପ 
ଗେଲା େର ିରେଲା�ଲାଇଛ।ି କସଗଦୁଡେିଦୁ ଜଗରିଖିବଲା 
ନମିକନ୍ େ୍ୟଲାମ୍ପ େରଲା�ଲାଇ ଗଲାଡ ି ମଟର ସହତି 
କଲଲାେମଲାକନ ରହଦୁଛନ୍।ି ଫଳକର କସଠଲାେଲାର 
କଶୈଖିେ ପରକିବଶ ନଷ୍ଟ କହଉଛ।ି ପଲିଲାମଲାକନ 
କେଳେଦୁେ େରବିଲାକର ସମଲାସ୍ୟଲା କଭଲାଗଦୁଛନ୍।ି 
ଶକି୍ଷଲା ଅନଦୁଷ୍ଲାନ ପରସିକର ଏଭଳ ିେ୍ୟଲାମ୍ପ କେକତ 
�ଦୁକ୍�ି ଦୁକ୍ ତଲାହଲା ବଦୁ ଝଲାପଡଦୁ ନଲାହ ିଁ। ପଲାେକର ଅନଦୁଷ୍ଲା 
ହକଷ୍ଟଲ, ବଲାଳେିଲା ହକଟଲ, ବଲାଳେ ହକଷ୍ଟଲ 
ରହଛି।ି କସମଲାନଙ୍କ ଉପକର ଏହଲା େଦୁପ୍ରଭଲାବ 

ପଲାେଲାଉଛ।ି ସବଦୁ ଠଲାରଦୁ  ବଡେଥଲା କହଲଲା ଏଠଲାକର 
େ୍ୟଲାମ୍ପ େର ି ରହଦୁଥିବଲା କଲଲାେ ବଲା ଏଠଲାେଦୁ 
�ଲାଆସ େରଦୁଥିବଲା କଲଲାେଙ୍କ ପଲାଇ ଁ �େ ି େଛି ି
ଅଘଟଣ ଘକଟ କସଥିପଲାଇ ଁ େଏି େଲାୟୀ ରହବି 
ବଦୁ ଝଲାପଡଦୁ ନଲାହ ିଁ। େକଲଜ େତୃ୍ତ୍ଗପକ୍ଷ ପ୍ରଶଲାସନେଦୁ 
ଏବଲାବେକର ଲଖିିତ ଜଣଲାଉଥିକଲ ମଧ୍ୟ କେହ ି
େର୍୍ଗପଲାତ େରଦୁନଲାହଲାନଁ୍।ି

ସହରକର ପଲାଇପ୍  ବଛିଲା କହବଲାେଦୁ 
କେହ ି ମନଲା େରଦୁ ନଲାହଲାଁନ୍।ି ଅଥବଲା େକଲଜ 
େ୍ୟଲାମ୍ପସକର େକିନ େଦୁ ଇେନି ବଲା ମଲାକସ 
େଦୁ ଇମଲାସ ପଲାଇପ ଗେଲାେର ି ରଖିକଲ େଛି ି
ନଲାହ ିଁ। େନି୍ଦୁ ବଷ୍ଗବଷ୍ଗଧର ିକଷ୍ଟଲାର ବଲା କଗଲାେଲାମ 
ଭଳ ି ଶକି୍ଷଲାନଦୁଷ୍ଲାନ ପରସିରକର ଏଭଳ ି କହବଲା 

େଥଲାେଦୁ ଅବଭିଲାବେ ଏବଂ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ନଲାପସନ୍ 
େରଦୁ ଛନ୍।ି ପ୍ରଶଲାସନ ଏେଗିକର ଆବଶ୍ୟେ 

ପେକକ୍ଷପ କନଇ ପଲାଇପଗଦୁଡେିଦୁ  ଅନ୍ୟତ୍ର 
ସ୍ଲାନଲାନ୍ର େରବିଲାେଦୁ ମତ କପଲାଷଣ କହଉଛ।ି

ଯ�ନୁ୍ଦଝର,୧୧ଗା୧୨ (ସମସି)

କେନ୍ଦୁଝର ସହରକର ୍ଲାଫିେ ସମଲାସ୍ୟଲା େନିେଦୁ 
େନି ଜଟଳି କହବଲାକର ଲଲାଗଛି।ି ୍ଲାଫିେ 
ବ୍ୟବସ୍ଲା ଏଭଳ ି କହଲଲାଣ ି ବଲାହଲାରଦୁ  ଆସଦୁଥିବଲା 
କଲଲାକେ ଆଶ୍ଚ�୍ଗ୍ୟ ପ୍ରେଟ େରଦୁ ଛନ୍।ି ସହରକର 
�ଲାହଲାର ଇଛଲା �ଲାହଲା େରବିଲା ସହତି �ଏି କ�ଉଁଠ ି
ଚଲାହ ିଁଲଲା ଗଲାଡମିଟର ରଖି ଚଲାଲ ି �ଲାଉଛନ୍।ି 
ମଲାନବିଲାେଦୁ କେହ ି ନଲାହ ିଁ େମିଲ୍ା କେଖିବଲାେଦୁ 
କେହ ି ନଲାହ ିଁ ଭଳ ି ପରସି୍ତି ି କହଲଲାଣ।ି 
ସହରର ରଲାସ୍ଲା ଘଲାଟ କସକତ େରଲାପ ନଥିବଲା 
କବକଳ ରଲାସ୍ଲାର ଅଧିେଲାଂଶ ଭଲାଗ କେକତେ 
ପରବିଲା କବପଲାର ି ଏବଂ ଅକଟଲାବଲାଲଲାଙ୍କର 
େବ୍ଲାକର ରହଥିିବଲା ଭଳକିହଲଲାଣ।ି ଏପରେି ି
ଜଲି୍ଲା ମଦୁେ୍ୟ ଡଲାକ୍ରେଲାନଲା ରଲାସ୍ଲାକର ମଧ୍ୟ 
ଗଲାଡମିଟର ଗଣ୍ଲାଗଣ୍ଲା ରଲାସ୍ଲା ଉପକର ରହଦୁଛ।ି 
ଆମ୍ବୁଲଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସଦୁରକ୍ଷତି ଭଲାକବ ରଲାସ୍ଲାକର 
�ଲାଇପଲାରଦୁ ନଲାହ ିଁ। ଗଲାଡବିଲାଲଲା, ଅକଟଲାବଲାଲଲା, 
ବଲାଇେବଲାଲଲା ସମକସ୍ ରଲାଜରଲାସ୍ଲା ଉପକର 

କବପଲାର େରଦୁ ଛନ୍।ି ପରବିଲା ବଲାଲଲା ଚର୍୍ଗ 
ଛେକର ରଲାସ୍ଲା ଉପକର ଏବଂ ଛେ ଉପକର 
ନଜିର ବ୍ୟବସଲାୟ ପସରଲା କମଲଲାଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ 
େହବିଲାେଦୁ କେହନିଲାହ ିଁ। �ଲାହଲା ଫଳକର ଛେ 
ଗଦୁଡେିର ଗଦୁରଦୁ ତ୍ୱର ୍ଲାଫିେ ସମଲାସ୍ୟଲା ସଷୃ୍ଟ ି
କହଉଛ।ି 

ଚର୍୍ଗ ଛେ ଏେ ଗଦୁରଦୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଛେ ଅକଟ। 
ଛେ ନେିଟକର କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ସରସ୍ୱତୀ 
ଶଶିଦୁ ବେି୍ୟଲାମନ୍ରି, ଧନଦୁଜ୍ଗୟ ନଲାରଲାୟଣ 

ଉର୍ ବେି୍ୟଲାଳୟ, ସକମତ ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଷଲା 
ଅଧିେଲାରୀଙ୍କ େଲା�୍ଗ୍ୟଲାଳୟ ରହଛି।ି ଏପରେି ି
ଜଲି୍ଲା ଡଲାକ୍ରେଲାନଲାେଦୁ ଆମ୍ବୁଲଲାନ୍ସ �ବିଲାର 
ଏହ ି ଛେ ଏେ ଗଦୁରଦୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ଛେ। ଏପଟଦୁ  
କଜଲ କରଲାଡକେଇ �ବିଲାଆସବିଲା କହଉ ବଲା 
କସପଟ େକଚରୀ ଛେ କେଇ �ବିଲା ଆସବିଲା 
କହଉ କ�ଉଁବଲାଟକର ଗକଲମଧ୍ୟ ଚର୍୍ଗ ଛେଟ ି
୍ଲାଫିେ ପଲାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ ଗଦୁରଦୁ ତ୍ୱ ବହନ େରଦୁ ଛ।ି 
େନି୍ଦୁ ପରବିଲା ବେିଲାଳ ି ଏବଂ ବ୍ୟବସଲାୟୀମଲାକନ 

ଛେର ଉଭୟ ପଲାଶ୍ଶ୍ଗକର ନଜିର ବ୍ୟବସଲାୟ 
େରଦୁ ଥିବଲାରଦୁ  ଛେ ସେଦୁଞ୍ଚତି କହଉଛ।ି କସମଲାକନ 
ବ୍ୟବସଲାୟ େର ି କରଲାଜଗଲାର େରଦୁ ଛନ୍।ି େନି୍ଦୁ 
ସଲାଧଲାରଣ ଜନତଲା ୍ଲାଫିେକର ଘଟ୍ଲାଘଟ୍ଲା 
ଫସ ି ବେିଳ କହଉଛ।ି ରଲାସ୍ଲା ଉପକର ପରବିଲା 
ମଲାକେ୍ଗଟ କେଲାଲବିଲାେଦୁ େଏି ଅନଦୁମତ ି କେଇଛ ି
ତଲାହଲା ଜଣଲାନଲାହ ିଁ। ସ୍ଦୁଲ �ବିଲା ଏବଂ ଛଦୁଟ ିକହବଲା 
ସମୟକର ଏହ ି ଛେଟରି ଅବସ୍ଲା କବଲାଧହଦୁଏ 
କେହ ିକେଖି ନଲାହଲାଁନ୍।ି

କେଲାମଳମତ ି ସ୍ଦୁଲ ପଲି୍ଲା େପିର ି
ସଲାଇେଲଟଏି କନଇ �ଲାଉଛ ିଏବଂ େୂଘ୍ଗଟଣଲାର 
ଶୀେଲାର କହବଲାଭଳ ି ସମଲାସ୍ୟଲା ସଷୃ୍ ି କହଉଛ ି
କେଖିବଲାର େଥଲା। ସଲାଧଲାରଣ କଲଲାକେ ରଲାସ୍ଲାକର 
ପରବିଲା ହଲାଟେଦୁ ପ୍ରତବିଲାେ େକଲ ଧମେଚମେ 
େଆି�ଲାଉଥିବଲା ଅବଭିଲାବେମଲାକନ ଅଭକି�ଲାଗ 
େରଦୁ ଛନ୍।ି ବ୍ୟବସଲାୟ କେରବିଲାେଦୁ ମନଲା ନଲାହ ିଁ। 
ମଲାତ୍ର ଛେ ଉପକର ରଲାସ୍ଲା ଅବକରଲାଧେର ି
ବ୍ୟବସଲାୟେଦୁ ସଲାଧଲାରଣ ଜନତଲା ସହଜକର 
ଗ୍ହଣ େରପିଲାରଦୁ ନଲାହଲାଁନ୍।ି କସଇ ଏେଲା ଅବସ୍ଲା 

େକଚର ି ଛେରଦୁ  ସୀରଲାଜଦୁଦ୍ନି ଛେ ପ�୍ଗ୍ୟ 
ରଲାସ୍ଲାର ଉଭୟ ପଲାଶ୍ଶ୍ଗ। ପରବିଲା କବପଲାର ି
ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଫଦୁଟପଲାଥ େବ୍ଲା େର ି ବସଦୁଥିବଲାକବକଳ 
େଣିଲାେଣି ି େରବିଲାେଦୁ ଆସଦୁଥିବଲା କଲଲାକେ 
ରଲାସ୍ଲାକର ଗଲାଡକିମଲାଟର ରଖି କେଉଥିବଲାରଦୁ  
ସମଲାସ୍ୟଲା ଜଟଳି କହଉଛ।ି ଧିକରଧକର 
େକଚରୀ ଛେର ଅବସ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଜଟଳି 
କହଲଲାଣ।ି ଏହ ିଛେଟ ିଅତ୍ୟନ୍ ସକମ୍େନଶୀଳ 
ଛେ ଭଲାକବ ଜଣଲା। ଜଲି୍ଲାପଲାଳ େଲା�୍ଗ୍ୟଲାଳୟ 
ସକମତ ସମସ୍ ସରେଲାରୀ େଲା�୍ଗ୍ୟଲାଳୟର 
େମ୍ଗଚଲାରୀ ଏବଂ ଏଠଲାେଦୁ ଆସଦୁଥିବଲା କଲଲାକେ 
ଏହ ି ବଲାଟକେଇ �ବିଲା ଆସବିଲା େରଥିଲାନ୍।ି 
କତଣଦୁ ରଲାସ୍ଲା େଡକର ବ୍ୟବସଲାୟୀ େବ୍ଲାେର ି
ବସବିଲା େଲାରଣରଦୁ  ଏଠଲାକର ମଧ୍ୟ ୍ଲାଫିେ 
ସମଲାସ୍ୟଲା ଜଟଳି କହଉଛ।ି ମଲାଛବଲାଲଲା ମଧ୍ୟ 
ଏଠଲାକର ନଜିର ବ୍ୟବସଲାୟ ପସରଲା କମଲଲାଇ 
ବସଛିନ୍।ି ଗ୍ଲାହେ ରଲାସ୍ଲା ଉପକର ଗଲାଡ ିକଥଲାଇ 
େଣିଲାେଣି ିେକର ି୍ଲାଫିେ ସମଲାସ୍ୟଲା ସଷୃ୍ଟେିରବିଲା 
ନତିେିନିଆି କହଲଲାଣ।ି

େଦଷା ରହଷାଇଛ ିପଷାଇପ୍ ; ନଷ୍ଟ ରହଉଛ ିପରରିବଶ 

ରମଡକିଷାଲ ଓ ସ୍ଲୁ �ବିଷା ଆସବିଷାରର ସମସ୍ଷା 

ଯତଲଯ�ଗାଇ, ୧୧ଗା୧୨ (ସମସି): ୧୨ େନିକର ପହଞ୍ଚଛି ି ଆଶଲା େମଷିଙ୍କ 
ଗଣଧଲାରଣଲା। ୭େଫଲା େଲାବ ି କନଇ ଓଡ଼ଶିଲା ରଲାଜ୍ୟ ଆଶଲାେମ୍ଗୀ ସଂଘ 
ପକ୍ଷରଦୁ  ନକଭମ୍ର ୩୦ତଲାରେି ଠଲାରଦୁ  ସଲାରଲା ରଲାଜ୍ୟକର ଗଣଧଲାରଣଲା 
ଚଲାଲଦୁ ରହଛି।ି କତଲକେଲାଇ କଗଲାଷ୍ୀ ସ୍ୱଲାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଦୁେକର ମଧ୍ୟ ବ୍ଲେର 
ସମସ୍ ଆଶଲାେମ୍ଗୀମଲାକନ ଧଲାରଣଲାକର ବସଛିନ୍।ି ଜଲାତୀୟ ସ୍ୱଲାସ୍୍ୟ ମଶିନେଦୁ 
ସ୍ଲାୟୀ େରବିଲା, ଆଶଲା େମ୍ଗୀଙ୍କ ସରେଲାରୀ ମଲାନ୍ୟତଲା କେଇ ୧୮ ହଜଲାର 
ଟଙ୍କଲା କବତନ ପ୍ରେଲାନ, ଅବସର କବକଳ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଲା ଓ ମଲାସେି 
୫ହଜଲାର ଟଙ୍କଲା ଭତ୍ତଲା, ମତୃଦୁ ୍ୟେଲାଳୀନ ସହଲାୟତଲା ରଲାଶ ି ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଲା 
ସକମତ ପରବିଲାରର ଜଣେଦୁ  ନ�ି ଦୁକ୍,ି କ�ଲାଗ୍ୟତଲା ଭତି୍ତକିର ଏଏନଏମେଦୁ 

ପକେଲାନ୍ନତ,ି ସମସ୍ କଗଲାଷ୍ୀ ସ୍ୱଲାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରଲାଥମେି ସ୍ୱଲାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକର 
ଆଶଲାଗହୃ ଏବଂ େକରଲାନଲାକର ମତୃଦୁ ୍ୟବରଣ େରଥିିବଲା ଆଶଲାେମ୍ଗୀମଲାନଙ୍କଦୁ  
ସରେଲାର କଘଲାଷଣଲା େରଥିିବଲା ସହଲାୟତଲା ରଲାଶ ିତଦୁ ରନ୍ ପ୍ରେଲାନ େରଲା�ବିଲା 
ଆେ ି ୭ଟ ି େଲାବ ି କନଇ ଆଶଲା େମ୍ଗୀମଲାକନ ଧଲାରଣଲା କେଇଛନ୍।ି ଆଶଲା 
େମ୍ଗୀମଲାକନ ଧଲାରଣଲାକର ବସଥିିବଲାରଦୁ  ଗ୍ଲାଞ୍ଚଳର ଗଭ୍ଗବତ ି ଓ ପ୍ରସତୂ ି
ବହଦୁ  ଅସଦୁବଧିଲାର ସମ୍ଦୁେୀନ କହଉଥିବଲା କନଇ ଶୀଘ୍ର ତଲାଙ୍କ େଲାବ ି ପରୂଣ 
େରଲା�ଲାଉ କବଲାଲ ି ସଲାଧଲାରଣ କଲଲାେଙ୍କ ସକମତ ବଦୁ ର୍ଦଜିୀବୀ ମହଲକର 
େଲାବ ିକହଉଛ।ି େଲାବ ିପରୂଣ ନକହବଲା ପ�୍ଗ୍ୟନ୍ ଗଣଧଲାରଣଲା ଜଲାର ିରହବି 
କବଲାଲ ିଆଶଲା େମ୍ଗୀମଲାକନ ପ୍ରେଲାଶ େରଛିନ୍।ି 

ଖଳଷାରର ଜଳେିଲଷା ଧଷାନବଡ଼ିଷା

ତୁରୁମଙୁ୍ଗା/ପଗାଟଣଗା, ୧୧ଗା୧୨ (ସମସି): ଅମଳ ପଲାଇ ଁେଳଲାକର ରେଲା �ଲାଇଥିବଲା ଧଲାନ 
ବଡିଲାକର ଅଗ୍େିଲାଣ୍ ଘଟ ିଜଳଗିଲଲା ଶହ ଶହ ଧଲାନ ବଡିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜଲିଲା ପଲାଟଣଲା 
ବ୍ଲେ ବଲାଉଶଁଳୂ ି ପଞ୍ଚଲାୟତ ଭଦୁ ଲଦୁେଲା ଗ୍ଲାମକର ଶନବିଲାର ବଳିମ୍ତି ରଲାତକିର ଘଟଛି ି
ଅଗ୍େିଲାଣ୍। ଅଗ୍େିଲାଣ୍ କ�ଲାଗଦୁ ଁ୩ ଜଣ ଚଲାଷୀଙ୍କର ଶତଲାଧିେ ଧଲାନ ବଡିଲା କପଲାଡ ିଜଳ ି
ଧ୍ଂସ କହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି କତକବ େଳଲାକର ଅଗ୍େିଲାଣ୍ େଭିଳ ିଘଟଲିଲା େଲାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ 
ଥିବଲା କବକଳ କେହ ିେଦୁ ବୃ୍ଗତ୍ତ ନଅିଲା ଁଲଗଲାଇ କେଇଥିବଲା ସକନ୍ହ େରଲା�ଲାଉଛ।ି ସଚୂନଲା 
ଅନଦୁସଲାକର ଗଲଁା ମଝକିର ଥିବଲା ଚତଦୁରକିର ଗ୍ଲାମର ନନ୍ େକିଶଲାର ନଲାଏେ, ମକହନ୍ଦ୍ର 
ନଲାଏେ ଓ ନକରଲାତ୍ତମ ନଲାଏେ ଧଲାନ େଳଲା େର ିରଖିଥିବଲା କବକଳ ରଲାତ୍ରକିର େଳଲାକର 
ମହଜଦୁେ ଥିବଲା ଧଲାନବଡିଲା ଗଦୁଡେି ହଦୁତଦୁହଦୁତଦୁ  କହଲାଇ ଜଳଦୁଥିବଲା କଲଲାକେ କେଖିଥିକଲ। 
େଳଲା ନେିଟକର ପଲାଣରି ଉତ୍ସ ନଥିବଲାରଦୁ  ଉପସ୍ତି �ଦୁବେ େଛି ିଧଲାନ ବଡିଲାେଦୁ କବଲାହ ି
ସଦୁରକ୍ଷତି ରଖିଥିକଲ। ଅଗ୍ଶିମ ବଲାହନିୀ ପହଞ୍ଚ ିନଅିଲାେଁଦୁ ଆୟତ୍ତ େରଥିିକଲ ମଧ୍ୟ ୩ 
ଚଲାଷୀଙ୍କ ୨ଶହରଦୁ  ଊର୍ଦ୍ଶ୍ଗ ଧଲାନ ବଡିଲା ଜଳକିପଲାଡ ିନଷ୍ଟ କହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି

ଚମ୍ଆୁ, ୧୧ଗା୧୨ (ସମସି): ଚମ୍ପଦୁଆ ବ୍ଲେ 
ଅନ୍ଗ୍ଗତ ସକରଇ ପଞ୍ଚଲାୟତର କେଶରେିଦୁଣ୍ 
ଠଲାକର ବଧିଲାୟେିଲା ମନିଲାକ୍ଷୀ ମହଲାନ୍ଙ୍କ ଦ୍ଲାରଲା 
ସଂକ�ଲାଗୀେରଣ ରଲାସ୍ଲା ଓ �ଲାନବଲାହନ 
ରହଣସି୍ଳୀ ନମି୍ଗଲାଣ ନମିକନ୍ ନୂତନ ଭତି୍ତ ି ପ୍ରସ୍ର 
ସ୍ଲାପନ େଲା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ଅନଦୁଷ୍ତି କହଲାଇ�ଲାଇଛ।ି 
୨୦୦୮ ମସହିଲାକର ପ�୍ଗ୍ୟଟନ ସ୍ଳରି ମଲାନ୍ୟତଲା 
ପଲାଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ ଏହ ି କେଶରେିଦୁଣ୍ର ଉନ୍ନତ ି
କସପର ି କହଲାଇପଲାରନିଲାହ ିଁ। ଓଡ଼ଶିଲା ସରେଲାରଙ୍କ 
ନମି୍ଗଲାଣ ବଭିଲାଗ ତଥଲା ରଲାଜ୍ୟ ପ�୍ଗ୍ୟଟନ ବେିଲାଶ 
ଅଧିନକର ଏହ ିଉନ୍ନତ ିେରଣ େରଲା�ଲାଉଛ।ି ପ୍ରଲାୟ 

୨୦ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟେଳକର ଏହ ିେଲା�୍ଗ୍ୟ େରଲା�ବି 
କବଲାଲ ି ଜଣଲା �ଲାଇଛ।ି ଏହଲା ସହତି ଆବଶ୍ୟେ 
ଉନ୍ନତ ି ମଳୂେ େଲା�୍ଗ୍ୟ ପ�୍ଗ୍ୟଲାକ୍ରମକର େରଲା�ଲାଇ 
ପ�୍ଗ୍ୟଲାଟେଙ୍କଦୁ  ଆେୃଷ୍ଟ େରଲା�ବି କବଲାଲ ି ଉପସ୍ତି 
ଅତଥିି ଅଧିେଲାରୀ ମଲାକନ ମତ କେଇଛନ୍।ି ଏହ ି
େଲା�୍ଗ୍ୟକ୍ରମକର ପତୂ୍ତ୍ଗ ଓ ଗହୃନମି୍ଗଲାଣ ବଭିଲାଗର 
ସଦୁପରକିଟଣ୍ ଇଂଜନିୟିର କସଲାନ୍ଷ େଦୁମଲାର 
କବକହରଲା, ସହେଲାରୀ ନବି୍ଗଲାହୀ �ନ୍ତ୍ରୀ ବଦୁ ଧିଆ 
ମଲାରଲାଣ୍,ି�ନ୍ତ୍ରୀ ହକରେୃଷ୍ ପଲାତ୍ର ସ୍ଲାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ 
ସଦୁଶ।।ନ୍ େଦୁମଲାର ନଲାୟେ ପ୍ରମଦୁେ ଉପସ୍ତି 
ରହଥିିକଲ।

ବଧିଷାୟକିଷାଙ୍କ ଦ୍ଷାରଷା ରଷାସ୍ଷା ଭତି୍ପି୍ରସ୍ର ଧମଚ୍ଚ ପରବିତ୍ଚ୍ଚନକୁ ରନଇ ଉରତ୍ଜନଷା
ଯ�ଗାଡ଼ଗା, ୧୧ଗା୧୨ (ସମସି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା କ�ଲାଡ଼ଲା ବ୍ଲେ ଅନ୍ଗ୍ଗତ 
କରଲାଇଡ ଗ୍ଲାମ ପଞ୍ଚଲାୟତର େ୍ୟଲାମ୍ପ ହଟଂି 
ଠଲାକର ଧମ୍ଗ ପରବିତ୍ତ୍ଗନେଦୁ କନଇ ଉକତ୍ତଜନଲା 
ପ୍ରେଲାଶ ପଲାଇଛ।ି ନରିୀହ ଆେବିଲାସୀ 
ପରବିଲାରେଦୁ ଟଲାକଗ୍ଗଟ େର ିେଛି ିକଲଲାେ ଧମ୍ଗ 
ପରବିତ୍ତ୍ଗନ େରଦୁ ଛନ୍ ି କବଲାଲ ି ଆେବିଲାସୀ 
ହରଜିନ ଅଧଦୁ୍ୟଷତି େ୍ୟଲାମ୍ପ ହଲାଟଂିର 
ଗକଣଶ୍ୱର କଘଲାଷ, ମଙ୍ଳ ଗଦୁଡ଼ଆି, ଈଶ୍ୱର 
ପଲାତ୍ର, ବଶିଷିଂ ଲଲାଗଦୁର,ି େୀପେ ମଦୁଣ୍ଲା, ବଷି୍ଦୁ 
ପ୍ରଧଲାନ, ମନଦୁ  ସଲାମଲାସ ି ପ୍ରମଦୁେ ଅଭକି�ଲାଗ 
େରଛିନ୍।ି େ୍ୟଲାମ୍ପ ହଟଂିର ମହଳିଲା େଦୁନ ି
ସଲାମଲାସ ି ସଦୁନ୍ରଗଡ଼ ଜଲି୍ଲା ବନ୍ମଦୁଣ୍ଲାର 
ସୀତଲାରଲାମ ସଲାମଲାସଙି୍କଦୁ  ବବିଲାହ େରବିଲା 
ପକର ଅନ୍ୟ ଧମ୍ଗେଦୁ େୀକ୍ଷତି କହଲାଇଥିକଲ। 
ପକର ସୀତଲାରଲାମ ସଲାମଲାସ ି ଓ ତଲାଙ୍କ ପତ୍ୀ 
େଦୁନ ିପ୍ରତ ିରବବିଲାର କରଲାଇଡଲା ଗ୍ଲାମେଦୁ ଆସ ି
କଲଲାେମଲାନଙ୍କଦୁ  ବଦୁ ଝଲାଇ ଶଦୁଝଲାଇ ଅନ୍ୟଧମ୍ଗେଦୁ 
ପରବିତ୍ତ୍ଗନ କହବଲାେଦୁ ପ୍ରବତ୍ତ୍ଗଲାଉଥିବଲା 

ଅଭକି�ଲାଗ କହଲାଇଛ।ି 
ଅଭକି�ଲାଗ ମଦୁତଲାବେ ପବୂ୍ଗରଦୁ  ଏହ ିଗଲାଁରଦୁ  

୭/୮ ପରବିଲାର ଧମ୍ଗ ପରବିତ୍ତ୍ଗନ େରଛିନ୍।ି 
କତକବ ଗଲାଁର ମଦୁଖିଆ େମିଲ୍ା ମଦୁରବୀ କଶ୍ରଣୀ 
କଲଲାେଙ୍କ ବନିଲା ପରଲାମଶ୍ଗକର ଏହ ି େଲା�୍ଗ୍ୟ 
କହଉଥିବଲାରଦୁ  ଅଞ୍ଚଳକର ଚଲାପଲା ଉକତ୍ତଜନଲା 
କେେଲାକେଇଛ।ି ଏପରେି ି ଧମ୍ଗ ପରବିତ୍ତ୍ଗନ 

େରଥିିବଲା ପରବିଲାରେଦୁ ଗଲାଁର ପଜୂଲାପଲାଠ ଓ ଗଲାଁ 
ଶ୍ମଶଲାନକର ପରୂଲାଇ େଆି�ବି ନଲାହ ିଁ କବଲାଲ ି
େହବିଲାେଦୁ ଉକତ୍ତଜନଲା କେେଲାକେଇଛ।ି 

ରବବିଲାର ରଲାଉରକେଲଲାରଦୁ  ଏେ ଟମି୍  
ଗ୍ଲାମେଦୁ ପଶବିଲାେଦୁ କଚଷ୍ଟଲା େରଦୁ ଥିବଲା କବକଳ 
ଗ୍ଲାମବଲାସୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ବକିରଲାଧ ଫଳକର 
କସମଲାକନ କସଠଲାରଦୁ  କଫର ି �ଲାଇଥିକଲ। 
ବସି୍ଗଲା ମଦୁଣ୍ଲା ସମଲାଜ ପକ୍ଷରଦୁ  ଆେବିଲାସୀ 
ମଲାକନ ଏହଲାେଦୁ ବକିରଲାଧ େରଦୁ ଛନ୍।ି ପ୍ରଶଲାସନ 
ପକ୍ଷରଦୁ  ଏହ ି ଧମ୍ଗଲାନ୍ରେରଣେଦୁ ସମସ୍ୟଲାର 

ସମଲାଧଲାନ େରଲା ନ ଗକଲ ଆଗଲାମୀ େନିକର 
ଅଞ୍ଚଳକର ଏେ ସଂଘଷ୍ଗ ପରୂ୍୍ଗ ପରସି୍ତି ି
ଉପଦୁଜବିଲାର ଆଶଙ୍କଲା ରହଛି।ି 

 ରଷାସ୍ଷା ସମ୍ପ୍ରସଷାରେ କଷା�ଚ୍ଚ୍ ନମି୍ନମଷାନର ଅଭରି�ଷାେ
ଯ�ନୁ୍ଦଝର,୧୧ଗା୧୨ (ସମସି)

ଜଲି୍ଲାର ପଲାଟଣଲା ଆଡଦୁ  ଆସଥିିବଲା କେକନ୍ଇପଶ ି
କେନ୍ଦୁଝର ରଲାସ୍ଲାକର କେକତେ ସ୍ଲାନକର ରଲାସ୍ଲା 
ଓସଲାରଆି େଲା�୍ଗ୍ୟ ଚଲାଲଛି।ି ଏହ ି ରଲାସ୍ଲାଟ ି ଜଲି୍ଲାର 
ଏେ ଗଦୁରଦୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ରଲାସ୍ଲା କହଲାଇଥିବଲାକବକଳ ରଲାସ୍ଲା 
ଓସଲାରଆି କହକଲ �ଲାନବଲାହନ ଚଳଲାଚଳକର 
ସଦୁଗମ କହବ। େନି୍ଦୁ ରଲାସ୍ଲା ଓସଲାରଆି 
େଲା�୍ଗ୍ୟ ନମି୍ନମଲାନର େରଲା�ଲାଉଥିବଲା ସ୍ଲାନୀୟ 
ଜନସଲାଧଲାରଣ ଅଭକି�ଲାଗ େରଦୁଛିନ୍।ି ଏଭଳ ି

କହକଲ େଲା�୍ଗ୍ୟଟରି ସ୍ଲାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରତ ିପ୍ରଶ୍ନବଲାଚୀ ସଷୃ୍ଟ ି
େରବି। ବତ୍ତ୍ଗମଲାନ ରଲାସ୍ଲା ଉଭୟ େଡକର ୪/୫ 
ଫଦୁଟ ପ�୍ଗ୍ୟନ୍ ଓସଲାରଆି େରଲା�ଲାଉଛ।ି ଓସଲାରଆି 
କହବଲା ପଲାଇ ଁ କ�ତେି ି େଲାଲ କହବଲା େଥଲା ତଲାେଦୁ 
ଠେିଲାେଲାର ଉକପକ୍ଷଲା େରଦୁଛନ୍।ି ସଲାମଲାନ୍ୟ େଲାତେର ି
ବନିଲା ବଲାଳ ିଭତ୍ତ୍ଗୀକର କମଟଲାଲ ପେଲାଇ କେଉଛନ୍।ି 
ରଲାସ୍ଲା େଲାମକର େଲାଲ କହଲାଇ ବଲାଲ ିପଡ଼ବିଲା ପକର 
ପଲାଣ ିପେଲାଇବଲା େଥଲା। ତଲାହଲା କହଉନଲାହ ିଁ େ ିଏବଂ 
କରଲାଲର େଲାମ େରଲା�ଲାଉ ନଲାହ ିଁ କବଲାଲ ି କଲଲାକେ 
େହଦୁଛନ୍।ି ନମି୍ନମଲାନର େଲାମ କହକଲ ରଲାସ୍ଲା 

ଓସଲାରଆି କହବ ମଲାତ୍ର ନୂତନଭଲାକବ ସଂମ୍ପ୍ରସଲାରତି 
ରଲାସ୍ଲାଟ ି ଅଳ୍ପେନିକର େରଲାପ କହବ ଏବଂ 
ଭଲାରୀ�ଲାନ ଚଳଲାଚଳ େକଲ ତଲାହଲା େବ�ିବିଲାର 
ସମ୍ଲାବନଲା ରହଛି।ି ପତୂ୍ତ୍ଗ ବଭିଲାଗର ଏହ ି ରଲାସ୍ଲା 
ଓସଲାରଆି େଲାମକର ସମ୍ବତ �ନ୍ତ୍ରୀ େମିଲ୍ା େନଷି୍ 
�ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କସଠଲାେଦୁ ପଲାେ ପଡଦୁ ଛେି ିନଲା ଜଣଲାନଲାହ ିଁ। 
ଏହଲାର ସଦୁକ�ଲାଗକର ଠେିଲାେଲାର ମନଇଛଲା େଲାମ 
େରଦୁଛନ୍।ି ଜଲି୍ଲା ପ୍ରଶଲାସନ ଆବଶ୍ୟେ ପେକକ୍ଷପ 
କନଇ ରଲାସ୍ଲା େଲାମ ଠେିକର େରବିଲାେଦୁ ପେକକ୍ଷପ 
ନମିକନ୍ େଲାବ ିକହଉଛ।ି

ତୁରୁମଙୁ୍ଗା, ୧୧ଗା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ସଲାହଲାରପଡ଼ଲା ବ୍ଲେ େଜରିଲାପଲାଟ ପଞ୍ଚଲାୟତ ମଦୁକ୍ଲାପଦୁର 
ପଡ଼ଆିକର ଚଲାଲଥିିବଲା ବଦୁଢ଼ଲାଷଣ୍ଢ ଫଦୁଟବଲ ଟଦୁର୍୍ଗକମଟ୍କର େରଞ୍ଜଆି େଳ ବଜିୟୀ କହଲାଇଛ।ି 
ସଂଘଷ୍ଗପରୂ୍୍ଗ ଫଲାଇନଲାଲ ମ୍ୟଲାଚକର େରଞ୍ଜଆି େଳ ୧-୦କର ବଜିୟୀ କହଲାଇଥିଲଲା କବକଳ ମର୍ଷିଙ୍ 
େ୍ଲବ କେନ୍ଦୁଝର େଳ ରନସ୍ଗ ଅପ କହଲାଇଛ।ି ୪୦ ବଷ୍ଗରଦୁ  ଅଧିେ ବୟସ୍ କପ୍ଲୟଲାରଙ୍କଦୁ କନଇ ଆରମ୍ 
କହଇଥିବଲା ଉକ୍ ଟଦୁର୍୍ଗଲାକମଟ୍ ଆରମ୍ରଦୁ  ବହଦୁ କରଲାମଲାଞ୍ଚେର କହଲାଇଥିଲଲା। କମଲାଟ ୧୬ଟ ିଫଦୁଟବଲ 
ଟମିେଦୁ କନଇ ଆକୟଲାଜତି କହଲାଇଥିବଲା ଟଦୁର୍୍ଗଲାକମଟ୍କର ରବବିଲାର ଫଲାଇନଲାଲ ମ୍ୟଲାଚ ମର୍ଷି େ୍ଲବ 
କେନ୍ଦୁଝର ଓ େରଞ୍ଜଆି ମଧ୍ୟକର ଅନଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଥିଲଲା। ୩୦ ମନିଟି ମଧ୍ୟକର କେଳଲା�ଲାଉଥିବଲା 
ଏହ ି ମ୍ୟଲାଚକର ୫୦ ରଦୁ  ୬୦ ବୟସର କେଳଲାଳ ି ଅଂଶଗ୍ହଣ େର ି କେଳଦୁଥିବଲାର କେଖିବଲାେଦୁ 
ମଳିଥିିଲଲା। ପଦୁରସ୍ଲାର ବତିରଣ ଉତ୍ସବକର ମଦୁେ୍ୟଅତଥିି ଭଲାକବ କତକଣ୍ରଲା ପଞ୍ଚଲାୟତର ପବୂ୍ଗତନ 
ସରପଞ୍ଚ ରଲାଜବଲ୍ଭ କେହଦୁରୀ କ�ଲାଗକେଇ କେଳଲାଳମିଲାନଙ୍କଦୁ ଉତ୍ସଲାହତି େରଥିିକଲ। ପରଣିତ 
ବୟସ ପଦୁବ୍ଗରଦୁ  ନଜିେଦୁ ବୃର୍ଦ କବଲାଲ ିଭଲାବଦୁଥିବଲା �ଦୁବେଦୁ ମଲାନଙ୍କଦୁ ଏହ ିଟଦୁର୍୍ଗଲାକମଟ୍ ତଲାଙ୍କ ମନକର 
ଭଟିଲାମନି ଭରକିେଇଛ।ି ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିିଭଲାକବ େଦୁଣ୍ଳଲା ପଞ୍ଚଲାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶତରୁଘନ ନଲାଏେ, 
ବଲାଇେଳଲା ସରପଞ୍ଚ ହରହିର ନଲାଏେ, ଗଣ୍କବଡଲା ସରପଞ୍ଚ ଚପଳ ଚଲାନ୍ ରଣସଂି, ଉେୟପଦୁର 
ପବୂ୍ଗତନ ସରପଞ୍ଚ ସତ୍ୟନଲାରଲାୟଣ ନଲାଏେ, େଜରିଲାପଲାଟ ସରପଞ୍ଚ ଅମ୍େିଲା ନଲାଏେ, ରମଲାେଲାନ୍ 
ନଲାଏେ ପ୍ରମଦୁେ ଉପସ୍ତି ଥÒକଲ। ଚଲାମ୍ପଅିନ ଟମି େରଞ୍ଜଆିେଦୁ ପଦୁରସ୍ଲାର ସ୍ୱରୂପ କଛଳ ିେଲାସ ିଓ 
ରନସ୍ଗ ଅପ କେନ୍ଦୁଝର ଟମିେଦୁ କମଣ୍ଢଲା େଲାସ ି ପ୍ରେଲାନ େରଥିିକଲ। କରଫର ି ଭଲାକବ ରତ୍ଲାେର 
ମହଲାନ୍, ଅନନ୍ ଚଲାତଲାର ଏବଂ ବଲାଳେ ରଲାମ ମଦୁମଦୁ୍ଗ େଲାୟତି୍ୱ ତଦୁଲଲାଇଥିବଲା କବକଳ ଭଲାଷ୍ୟେଲାର 
ସର୍େିଲାନନ୍ ମହଲାେଦୁଡ଼ ଏବଂ ମକନଲାଜ ନଲାଏେ ମ୍ୟଲାଚର ଧଲାରଲା ବବିରଣୀ ପ୍ରେଲାନ େରଥିିକଲ।

ବୁଢ଼ଷାଷଣ୍ଢ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଚ୍ଚଷାରମଣ୍ଟ ଉଦ୍ �ଷାପତି

ଆଶଷା କମଚ୍ଚୀଙ୍କ େେଧଷାରେଷା ୧୨ ଦନିରର

ସ�ୋମବୋର 
୧୨ ଡସି�ମ୍ବର ୨୦୨୨୦୬ କେନ୍ଦୁ ଝର
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ସପୁ୍ ରିମକ�ୋର୍ଟ ବ ରିଚୋରପତ ରି ଭୋକବ 
ଜଷ୍ ରିସ୍ ଦୀପଙ୍କରଙ୍କ ପକଦୋନ୍ନତ ରି
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୧ା୧୨(ଏଜେନ୍)ି: ବମ୍ବେ ହାଇମ�ାର୍ଟର ୍ଖୁ୍ୟ 
ବଚିାରପତ ି ଜଷ୍ସି ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତଙୁ୍କ ସପୁ୍ ି୍ ମ�ାର୍ଟର 

ବଚିାରପତ ି ଭାମବ ପମଦାନ୍ନତ ି ୍ଳିଛି।ି 
ତାଙ୍କର ଏହ ି ପମଦାନ୍ନତ ି ମେଇ ମ�ନ୍ଦ୍ର 
ଆଇେ ୍ନ୍ତୀ �ରିେ ରଜିଜୁି ମ�ାଷଣା 
�ରଛିନ୍।ି ଏ ସମ୍ପ�୍ଟମର ରଜିଜୁି ସଚୂୋ 
ମଦଇ �ହଛିନ୍,ି ସା୍ବେଧିାେ�ି କ୍ଷ୍ତା 
ଉପମ�ାଗମର ଜଷ୍ସି ଦୀପଙ୍କରଙୁ୍କ 

ସମବ୍ଟାଚ୍ଚ େ୍ୟାୟାଳୟର ବଚିାରପତ ିଭାମବ େ�ିକୁ୍ ିଦଆି�ାଇଛ।ି 
ମସ ଶପଥ ମେବା ପମର ସମବ୍ଟାଚ୍ଚ େ୍ୟାୟାଳୟମର ବଚିାରପତଙି୍କ 
ସଂଖ୍ୟା ୨୮�ୁ ବୃଦ୍ ିପାଇବ। ୧୯୬୫ ୍ସହିାମର ଜେ୍ମ ଗ୍ରହଣ 
�ରଥିÒବା ଦୀପଙ୍କରଙ୍କ �ା�୍ଟ୍ୟ�ାଳ ୮ ମେବୃୟାରୀ, ୨୦୩୦ 
ପ�୍ଟ୍ୟନ୍ ରହବି। ଏହାପବୂ୍ଟରୁ ସପୁ୍ ି୍ ମ�ାର୍ଟ �ମେଜୟି୍ ଦ୍ାରା 
ତାଙ୍କ ୋ୍ ସପୁାରଶି �ରା�ାଇଥିୋ।

ଜର୍ସି ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ବରି୍ାେଣ

୩ ମତୃ, ୧୨ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଟ ନ ରିକ�ୋଜ
ଲଣ୍ଡନ, ୧୧ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ଇଂେଣ୍ଡ ଜସସି ଆଇୋଣ୍ଡର ଏ� ତେି ି
୍ହୋ ମ�ାଠାମର ଶେବିାର ସ�ାମଳ ବଡ଼ଧରଣର ବମି୍ାରଣ 
ମହାଇଛ।ି ଏହ ି ବମି୍ାରଣମର ମ�ାଠା ସମ୍ପରୂ୍୍ଟ ଧ୍ଂସ ମହାଇ 
�ାଇଥିବାମବମଳ ୩ ଜଣଙ୍କ ୍ତୁୃ୍ୟ ମହାଇଛ।ି ୧୨ରୁ ଊଦ୍୍୍ଟ ମୋ� 
୍ଧ୍ୟ େମିଖାଜ ଅଛନ୍।ି ମସ୍ାେଙ୍କ ସନ୍ାେ �ରା�ାଉଛ।ି ଏହ ି
ସଚୂୋ ପାଇବା ପମର ଅଗ୍ଶି୍ ବାହେିୀ, ଉଦ୍ାର�ାରୀ ଦଳ ଏବଂ 
ଡଗ୍  ସ୍୍ାଡ୍ଟ �ରଣାସ୍ଥଳମର ପହଞ୍ ି ଉଦ୍ର�ା�୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ତୋସୀ 
ଅଭ�ିାେ ଆରମ୍ଭ �ରଥିିୋ। ବମି୍ାରଣର �ାରଣ ଏ ପ�୍ଟ୍ୟନ୍ 
ଜଣାପଡେିାହ ିଁ। ପେୁସି ୍ା୍ୋର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ �ରଛି।ି 

ପଞ୍ୋବରୁ ବ ରିପଳୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ଜବତ�ଲୋ ବ ରିଏସ୍ ଏଫ୍
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୧ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ପଞ୍ାବ ତରେତରାେର 
ସରହାେ ି �ୋେ ଥାୋମର ରମ�ଟ୍  େଞ୍ରମର ଆକ୍ର୍ଣ 
ମହବାର ଦେି� ପମର ରବବିାର ଅମବାହର ଜଲି୍ାର 
ଚାଣ୍ଡୱିାୋ ଗ୍ରା୍ େ�ିରରୁ ବପିଳୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ �ରା�ାଇଛ।ି 
ପା�ସି୍ାେ�ୁ ୋଗ ି ରହଥିିବା ଏହ ି ଅଞ୍ଳମର ପାମ୍ାେଂି 
ସ୍ୟମର ସୀ୍ା ସରୁକ୍ଷା ବାହେିୀ (ବଏିସ୍ ଏଫ୍ ) ୨ର ି ଏମ�-
୪୭ ରାଇେେ, ୪ ରାଇେେ ୍ାଗାଜନି୍ , ୨ ପସି୍େ, ୨ ପସି୍େ 
୍ାଗାଜେି ଏବଂ ୧୦ର ି ଜୀବନ୍ �୍ୟା୍ଜି୍  ଜବତ �ରଛି।ି ଏହ ି
୍ା୍ୋର ତଦନ୍ ଜାର ିରହଛି।ି

ମକ୍ୋ ଗସ୍ତକର ଯ ରିକବନ ରି 
ପ୍ଧୋନମନ୍ତୀ କମୋଦୀ!
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୧ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ଭାରତ-ରୁଷ୍  ବାଷସି� ଶଖିର 
ସମ୍ଳିେୀ ଉପମର ୟମୁକ୍ରେ �ଦୁ୍ର ପ୍ଭାବ ପଡ଼ବିାର ସମ୍ଭାବୋ 
ରହଛି।ି ପ୍ଧାେ୍ନ୍ତୀ େମରନ୍ଦ୍ର ମ୍ାଦୀ ଚଳତି ବଷ୍ଟ ରୁଷ୍  ଗସ୍ମର 
�ାଇ େ ପାରନ୍।ି ୟମୁକ୍ରେ �ଦୁ୍ମର ପର୍ାଣ ୁଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର 
ମେଇ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଭା୍ଦ ି୍ ରି ପତୁେି ଧ୍� ମଦବା ପମର 
ପ୍ଧାେ୍ନ୍ତୀ ମ୍ାଦୀ ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଶଖିର ସମ୍ଳିେୀମର 
�ରମିବ ୋହ ିଁ। ଏହ ି୍ା୍ୋ ସହ ଜଡ଼ତି ଜମଣ ଅଧି�ାରୀ ଏହ ି
ସଚୂୋ ମଦଇଛନ୍।ି ଅଧି�ାରୀଙ୍କ ଅେୁ�ାୟୀ ଭାରତ-ରୁଷ ସ୍ବେନ୍ 
୍ଜବୁତ ରହଛି।ି �ନୁି୍ ଏମବ ବନୁ୍ତା ମଦଖାଇବା ମ୍ାଦୀଙ୍କ 
ପାଇଁ ଭାର ିପଡ଼ପିାମର। ରୁଷ୍  ସର�ାର ପ୍ବକ୍ା ୍ଧ୍ୟ ଚଳତି ବଷ୍ଟ 
ପତୁେି-ମ୍ାଦୀ ଶଖିର ସମ୍ଳିେୀ ମହବୋହ ିଁ ମବାେ ି�ହଛିନ୍।ି 
ଏହ ି ସମ୍ଳିେୀ ଦୁଇ ମଦଶ ୍ଧ୍ୟମର ରଣମେୈତ�ି ସହମ�ାଗର 
ଏ� ପ୍୍ଖୁ ୍ ଞ୍ ପାେରଛି।ି ଏ ପ�୍ଟ୍ୟନ୍ ଏହ ି୍ ଞ୍ମର ୨୧ ମବୈଠ� 
ମହୋଣ।ି ୨୦୦୦ ୍ସହିା ପମର ଚଳତି ବଷ୍ଟ ଦ୍ତିୀୟ ଥର ପାଇଁ 
ଦୁଇ ମଦଶର ମେତା ଏ�ାଠ ି ମହଉୋହାନ୍।ି ସାଧାରଣତଃ 
ଡମିସ୍ବେରମର ଏହ ିମବୈଠ� ଆମୟାଜତି ମହାଇଥାଏ।

ଦେଶ ବଦିେଶ ରର୍ାମବାେ 
୧୨ ଡରିର୍ମ୍ବେ ୨୦୨୨ ୦୭
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ନାଗପରୁ,୧୧ା୧୨(ଏଜେନ୍)ି:ପ୍ଧାେ୍ନ୍ତୀ େମରନ୍ଦ୍ର 
ମ୍ାଦୀ ମଦଶର ୬ଷ୍ଠ ବମଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସମପ୍ସ 
ଉଦ୍ାରେ �ରଛିନ୍।ି ୋଗପରୁ ଠାରୁ ବଳିାସପରୁ 
ଚାେବିା�ୁ ଥÒବା ବମଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସମପ୍ସ�ୁ ୋଗପରୁ 
ମଷ୍ସେମର ଏ� ସତ୍ନ୍ତ �ା�୍ଟ୍ୟକ୍ର୍ମର ପତା�ା 
ମଦଖାଇ ମସ ଚଳାଚଳର ଶଭୁାରମ୍ଭ �ରଛିନ୍।ି 
ଏହାବ୍ୟତୀତ ମ୍ମ୍ା ମରଳ ପ୍�ଳ୍ପର ପ୍ଥ୍ ପ�୍ଟ୍ୟାୟ 
�ା�୍ଟ୍ୟ ଉଦ୍ାରେ �ର ିମ୍ାଦୀ ମ୍ମ୍ା ମ୍େମର ବସ ି
ଫି୍ଡମ୍ ପା�୍ଟରୁ ଖପ୍ ି  �ାଇଥÒମେ। ଏହ ି ସ୍ୟମର 
ମସ ମ୍ମ୍ାମର �ାତ୍ା �ରୁଥିବା ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଓ 
�ାତ୍ୀ୍ାେଙ୍କ ସହତି ବାତ୍ତ୍ଟାଳାପ �ରଥିିମେ। ଏହାଛଡ଼ା 
ପ୍ାୟ ୬୭୦୦ ମ�ାର ିରଙ୍କାମର େ ି୍ ୍ଟାଣ ମହବା�ୁ ଥିବା 
ଉକ୍ ମରଳ ପ୍�ଳ୍ପର ଦ୍ତିୀୟ ପ�୍ଟ୍ୟାୟ �ା�୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ 
୍ଧ୍ୟ ପ୍ଧାେ୍ନ୍ତୀ ଶଳିାେ୍ୟାସ �ରଥିÒମେ। ଏହ ି ଦୁଇ 
ମରଳ ପ୍�ଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ଧାେ୍ନ୍ତୀ ମ୍ାଦୀ ବହୁ 
ଚଚ୍ଚସିତି ୋଗପରୁ-୍ୁ୍ ବୋଇ ‘ ସ୍ଦୃ୍ ଏକ୍ସମପ୍ସମୱ’ର 
ପ୍ଥ୍ ପ�୍ଟ୍ୟାୟ ପ୍�ଳ୍ପ ଉଦ୍ାରେ �ରଥିÒମେ।  
ପ୍ଥ୍ ପ�୍ଟ୍ୟାୟମର େ ି୍ ୍ଟାଣ �ରା�ାଇଥÒବା ଏହ ି
ଏକ୍ସମପ୍ସମୱ  ୋଗପରୁ ଠାରୁ ସରିଡି଼ ି ପ�୍ଟ୍ୟନ୍ ପ୍ାୟ 
୫୨୦ � ି୍  ିରାସ୍ା ଅତକି୍ର୍ �ରୁଛ।ି

ସମିଲା,୧୧ା୧୨(ଏଜେନ୍)ି:

ହ ି୍ ାଚଳ ପ୍ମଦଶର ୧୫ତ୍ ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ 
ଭାମବ ସଖୁବଦିେର ସଂି ସଖୁ ୁ ରବବିାର 
ଶପଥ ମେଇଛନ୍।ି ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ ପଦବୀ�ୁ 

ମେଇ ଦୁଇ ଦେି ଧର ିଚାେଥିÒବା ବବିାଦର 
ଅନ୍ �ରବିା ପମର ସ ି୍ ଳା ଠାମର 
ଆମୟାଜତି ଏ� ବମିଶଷ �ା�୍ଟ୍ୟକ୍ର୍ମର 
ରାଜ୍ୟପାଳ  ରାମଜନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୋଥ ଆମେ୍ଟ�ର 
ସଖୁବଦିେରଙୁ୍କ ପଦ ଓ ମଗାପେୀୟତାର 
ଶପଥପାଠ �ରାଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଉତ୍ସବମର 
�ଂମଗ୍ରସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୍ଲ୍�ିାରୁ୍୍ଟେ ଖଡମଗଙ୍କ 
ସମ୍ତ ମସାେଆି ଗାନ୍ୀ, ରାହୁେ ଏବଂ 

ପ୍ୟିଙ୍କା ଗାନ୍ୀ, ଛତଶିଗଡ଼ ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ 
ଭୂମପଶ ବାମ�େ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାେ 
୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ ଅମଶା� ମଗହେରଙ୍କ ଭଳ ି
ବହୁ ବରଷି୍ଠ �ଂମଗ୍ରସ ମେତା ଉପସ୍ଥତ ି
ରହଥିÒମେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ 
ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ଥମ୍ ଦାବ ି ଜଣାଇଥÒବା 
ହ ି୍ ାଚଳର ପବୂ୍ଟତେ ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ ବୀରଭଦ୍ର 
ସଂିଙ୍କ ସାଂସଦ ପତ୍ୀ ତଥା ପ୍ମଦଶ �ଂମଗ୍ରସ 
୍ଖୁ୍ୟ ପ୍ତଭିା ସଂି ୍ଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥତ ଥÒମେ। 
ପ୍ତଭିାଙୁ୍କ ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ ମହାବରୁ ପାରସି 
ବଞ୍ତି �ରଥିÒବାରୁ ମସଏହ ି �ା�୍ଟ୍ୟକ୍ର୍�ୁ 
ଆସମିବ ୋହ ିଁ ମବାେ ି �ୁହା�ାଉଥÒୋ। 
ମହମେ ମସ ଏଠାମର ଉପସ୍ଥତ ରହଥିÒବାରୁ 
�ଂମଗ୍ରସ ମେତା ରାହୁେ ଗାନ୍ୀ ଆେଦେ 
ବହି୍ଳ ମହାଇ ତାଙୁ୍କ ଜାବୁଡ ି ଧରଥିÒବା 
ମଦଖା�ାଇଥÒୋ।ସଖୁବଦିେର ସଂିଙ୍କ 
ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ବରଷି୍ଠ �ଂମଗ୍ରସ ମେତା 
୍ମୁ�ଶ ଅଗ୍ମିହାତ୍ୀ ଉପ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ ଭାମବ 
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ �ରଥିÒମେ। 

‘ପେୁୁଣା ରପନର୍ନ ବ୍ୟବସ୍ା ଲାଗ ୁ
ପାଇଁ ପ୍ାଥମକିତା ରେବୁ’

୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ ଭାମବ ଶପଥ ମେବା 

ପମର ସଖୁବଦିେର ସଂି ସଖୁ ୁ  �ହଥିÒମେ ମ�, 
ଦଳ ଉପମର ମ�ଉ ଁବଶ୍ିାସ ଓ ଭରସା ରଖ 
ରାଜ୍ୟବାସୀ �ଂମଗ୍ରସ�ୁ ବଜିୟୀ �ରଛିନ୍ ି
ତାହା�ୁ ଅତୁର ରଖବା�ୁ ମସ ଗରୁୁତ୍ 
ମଦମବ। ବମିଶଷ�ର ି ରାଜ୍ୟମର ଏ� ସଚ୍୍ଛ 

ଏବଂ ମୋ�ାଭ ି୍ ଖୁୀ ସର�ାର ପ୍ତଷି୍ଠା 
�ରବିା�ୁ ମସ ଉଦ୍ୟ୍ �ରମିବ। ଏଥÒସହତି 
େବି୍ଟାଚେୀ ପ୍ତଶିରୁତମିର ମ�ଉ ଁ୧୦ର ିବଷିୟ�ୁ 
ଦଳ ଗରୁୁତ ୍ମଦଇଥÒୋ ତାହା�ୁ �ା�୍ଟ୍ୟ�ାରୀ 
�ରା�ବି। ମତମବ ପରୁୁଣା ମପେସେ 

ବ୍ୟବସ୍ଥା ୋଗ ୁ �ରବିା�ୁ ତାଙ୍କ ସର�ାର 
ପ୍ାଥ୍�ିତା ମଦବ ଏବଂ ପ୍ଥ୍ ୍ନ୍ତ ି୍ ଣ୍ଡଳ 
ମବୈଠ�ମର ଏ ସମ୍ପ�୍ଟମର ଆମୋଚୋ 
�ରା�ାଇ ଆବଶ୍ୟ� ପଦମକ୍ଷପ େଆି�ବି 
ମବାେ ିସଖୁବଦିେର �ହଛିନ୍।ି

ହମିାଚଳରେ ଆେମ୍ଭ ରହଲା କଂରରେର୍ ୋଜୁତ ି

ହ ି୍ ାଚଳ ପ୍ମଦଶ ସର�ାର ଗଢବିା 
ପ୍କ୍ରୟିା ଆରମ୍ଭ ମହବା ପମର ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ 
�ଏି ମହବ ମସଥÒପାଇ ଁ ବାଦ ବବିାଦ 
ଆରମ୍ଭ ମହାଇ�ାଇଥÒୋ। ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ 
ପଦବୀ ମଦୌଡ଼ମର ପବୂ୍ଟତେ ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ 
ବୀରଭଦ୍ର ସଂିଙ୍କ ସାଂସଦ ପତ୍ୀ ପ୍ତଭିା 
ସଂି ସବୁଠୁ ଆଗମର ରହଥିÒୋ ମବମଳ 
ବମିରାଧୀ ଦଳ ମେତା ଭୂ୍�ିା େଭିାଇ 
ଆସଥିÒବା ୍ମୁ�ଶ ଅଗ୍ମିହାତ୍ୀ ଏବଂ 
ବରଷି୍ଠ ମେତା ସଖୁବଦିେର ସଂି ସଖୁଙୁ୍କ 
ସ୍ଥ୍ଟେମର ୍ଧ୍ୟ ଅମେ� ମେତା ଓ 
�୍୍ଟୀ ଦାବ ି �ରଥିÒମେ। ତେି ି ତେି ି ଜଣ 
୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ ଦାବଦିାରଙୁ୍କ ମେଇ ଦଳମର 
ଅଡୁଆ ପରସି୍ଥତ ି ସଷୃ୍ ି ମହାଇଥÒୋ 
ମବମଳ ହାଇ�୍ାଣ୍ଡଙ୍କ େଷି୍ପତ୍ତ ିହ ିଁ  ଚୂଡାନ୍ 
େଷି୍ପତ୍ତ ି ମହବ ମବାେ ି ସବ୍ଟସମ୍ତ ି କ୍ରମ୍ 
ଗହୃୀତ ମହାଇଥÒୋ। ମତମବ ହାଇ�୍ାଣ୍ଡ 
ସଖୁବଦିେରଙ୍କ ୋ  ୍ ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ ଭାମବ 
ମ�ାଷଣା �ରବିା ପମର ମସ ଭାବବହ୍ିଳ 
ମହାଇ �ାଦେ ି ପ�ାଇଥÒମେ। ଏପର�ି ି
ରବବିାର ଶପଥ ମେବା ମବମଳ ୍ଧ୍ୟ 
ସଖୁବଦିେର େଜିର �ୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ 
ଭାବବହିଳ୍ ମହାଇପଡ଼ଥିÒବା ମଦଖବା�ୁ 
୍ଳିଥିÒୋ। �ାରଣ ଅତ ି ସାଧାରଣ 
ସ୍ରରୁ �ା�୍ଟ୍ୟ �ର ି ଆଜ ି ଏ� ରାଜ୍ୟର 
୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ ପଦମର ଅଧÒଷ୍ଠତି ମହବା 
ପଛମର ଦଳର ସମୁ�ାଗ ଓ ମପ୍ାତ୍ସାହେ 
ରହଛି ିମବାେ ିମସ ଅେୁଭବ �ରଥିÒମେ।

ହ ି୍ ାଚଳ ପ୍ମଦଶ ସଡ଼� 
ପରବିହେ େଗି୍ମର ସଖୁବଦିେରଙ୍କ 
ବାପା ଜମଣ ଡ୍ାଇଭର ଭାମବ �ା�୍ଟ୍ୟ 
�ରୁଥÒମେ। �ନୁି୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆୟ 
ପରବିାର ଚଳାଇବା�ୁ ପ�୍ଟ୍ୟାପ୍ତ ମହାଇ 
େଥÒବା ମବମଳ ସଖୁବଦିେର ପାଠ ପଢବିା 
ସହତି ଦୁଧ ଏବଂ ଖବର�ାଗଜ ବକି୍ର ି
�ର ି ପରବିାର ପାଇ ଁ �ଛି ି ଅତରିକି୍ 
ଖଚ୍ଚ୍ଟ ଉଠାଉଥÒମେ। ସ ି୍ ଳା ସର�ାରୀ 
�ମେଜମର ପଢବିା ମବମଳ ହ ିଁ  
୧୯୮୧ମର ଛାତ୍ ରାଜେୀତମିର 
ପ୍ମବଶ �ରଥିÒମେ। ଏହାପମର 
ରାଜେୀତ ି ମକ୍ଷତ୍ମର ମସ ମ�ମବ ବ ି
ପଛ�ୁ ମେର ି ୋହାନ୍।ି ପମର ପମର 
ମସ ୧୯୮୯ମର  �ଂମଗ୍ରସ ଛାତ୍ 
ସଂଗଠେ ଏେଏସୟଆୁଇର ରାଜ୍ୟ 
ସଭାପତ ି ଭାମବ େବି୍ଟାଚତି ମହବା 
ପମର ୧୯୯୮ମର ହ ି୍ ାଚଳ �ବୁ 
�ଂମଗ୍ରସ ସଭାପତ ି ଭାମବ ଦାୟତ୍ି 
ମେଇଥÒମେ। ୨୦୧୩ ରୁ ୨୦୧୯ ପ�୍ଟ୍ୟନ୍ 
ମସ ରାଜ୍ୟ �ଂମଗ୍ରସର ୍ଖୁିଆ ରହଥିÒମେ। 
ସଖୁବଦିେର ୋଦାଉ ଁ ବଧିାେସଭା ମକ୍ଷତ୍ରୁ 
୪ଥର ବଧିାୟ� ଭାମବ େବି୍ଟାଚତି 
ମହାଇ ଆସଛିନ୍।ି ଏହ ି ବଧିାେସଭା 
ମକ୍ଷତ୍ ବମିଜପରି ପବୂ୍ଟତେ ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ 
ମପ୍୍�ୁ ା୍ର ଧୁ୍ ଳଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାମବ 
ପରଚିତି ଏବଂ ସାଂସଦ ଅେୁରାଗ ଠା�ୁରଙ୍କ 
୍ଧ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ମକ୍ଷତ୍ ଭାମବ ପରଚିତି।

ଶପଥ କନକଲ ସ�ୁବ ରିନ୍ଦର ସ�ୁୁ
� କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରର୍ାନଆି, 

ୋହୁଲ ଓ ଖଡ୍ ରଗ
� ମୁରକଶ ଅଗ୍ରିହାତ୍ରୀଙୁ୍ 

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତରୀ ପେବରୀ
� ରଲାକଙୁ୍ ରେଇଥିବା 

ପ୍ତଶିରୁତ ିପୂେଣ କେବୁି

ଇସଲାମାବାଦ, ୧୧ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ୫୪ ଶଶି ୁ
ଏବଂ ୬ ପତ୍ୀ ଥିବା ଡ୍ାଇଭର ହାଜ ି ଅବ୍ ଦୁେ 
୍ଜଦି ମ୍ଙ୍ଗେ (୭୫) ଙ୍କ ହୃଦ�ାତମର 
ପରମୋ� ମହାଇଛ।ି ବୁଧବାର ରାତମିର ପ୍ାଣ 
ହରାଇଥିବା ଅବ୍ ଦୁେ ଆେଗାେସି୍ାେ�ୁ ୋଗଥିିବା 
ବେୁଚସି୍ାେର ମୋସ� ିଜଲି୍ା �େ ିମ୍ଙ୍ଗେ ଗ୍ରା୍ର 
ବାସଦିୋ ଥିମେ। ଏମବ ତାଙ୍କର ୨୨ ପଅୁ, ୨୦ ଝଅି 
ଏବଂ ୪ ପତ୍ୀ ଅଛନ୍।ି ପବୂ୍ଟରୁ ୧୨ ଶଶି ୁ ଏବଂ ୨ 
ପତ୍ୀଙ୍କ ୍ତୁୃ୍ୟ ମହାଇସାରଛି।ି ୋତେିାତୁଣୀଙୁ୍କ 
୍ଶିାଇ �ମର ମ୍ାର ୧୫୦ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍।ି ମସ ୧୮ 
ବଷ୍ଟ ବୟସମର ପ୍ଥ୍ ବବିାହ �ରଥିିମେ। ଏମବ 
ପରବିାରର ଅମେ� ସଦସ୍ୟ ମବ�ାର ିଥିବାରୁ ହାଜ ି

୍ତୁୃ୍ୟର ୫ ଦେି ପବୂ୍ଟରୁ ୍ଧ୍ୟ ୍କ୍  ଚୋଉଥିମେ। 
୨୦୧୭ ଜେଗଣୋ ସ୍ୟମର ଅବ୍ ଦୁେଙ୍କ ପରବିାର 
ଚଚ୍ଚ୍ଟା�ୁ ଆସଥିିୋ। ଅବଦୁେଙ୍କ ପରବିାର ବଷିୟମର 
ଜାଣବିା ପମର ଅଧି�ାରୀଙ୍କ ମହାସ୍  ଉଡ଼ ି�ାଇଥିୋ।

କ୍ୀରବୋଲୋ ଓ �ବର�ୋଗଜ 
ବ ରିକରେତୋରୁ ମ�ୁ୍ୟମନ୍ତୀ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୧ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି:

ଭାରତମର ୍ହଳିା ମଭାରରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
ବଢବିାମର ୋଗଛି।ି ଏମବ ମ୍ାର ମଭାରରଙ୍କ 
୍ଧ୍ୟମର ୍ ହଳିାଙ୍କ ହାର ୪୮ ପ୍ତଶିତ ରହଛି।ି 
୍ାତ୍ ମସହ ି ତୁଳୋମର ୍ହଳିା ପ୍ତେିଧିିଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା ଅତ ି େଗଣ୍ୟ ରହଛି।ି ରାଜେୀତମିର 
୍ହଳିାଙ୍କ ହକ୍  ବଳ ି ପଡ�ିାଉଛ।ି ୍ହଳିା 
ସଶକ୍�ିରଣ, ୍ହଳିାଙ୍କ ବ�ିାଶ ତଥା ସ୍ଦୃ୍ ି
ଏବଂ ସହଭାଗତିା ମେଇ ଭାଷଣବାଜ ି
�ରୁଥିବା ଅମେ� ରାଜମେୈତ�ି ଦଳ 
ଅଧି�ାର ପ୍ଦାେ �ରବିାମବଳ�ୁ ଚୁପ୍  ମହାଇ 
ରହ�ିାଉଛନ୍।ି ହ ି୍ ାଚଳ ପ୍ମଦଶର ମ୍ାର 

୬୮ ବଧିାୟ�ଙ୍କ ୍ଧ୍ୟମର ଜମଣ ୍ହଳିା 
ଅଛନ୍।ି �ାରଣ ରାଜମେୈତ�ି ଦଳଗଡୁ�ି 
େବି୍ଟାଚେମର ପ୍ତଦି୍ଦେ୍ତିା �ରବିା ପାଇଁ 
ବହୁତ �ମ୍  ୍ହଳିାଙୁ୍କ ସମୁ�ାଗ ମଦଇଥିମେ। 
ହ ି୍ ାଚଳମର ୪୧୨ ପ୍ାଥ୍ଟୀଙ୍କ ୍ଧ୍ୟମର ୍ାତ୍ 
୨୪ ୍ହଳିା ସା୍େି ଥିମେ। ମସହପିର ି
ଗଜୁରାରମର ୫୬୦ ପ୍ାଥ୍ଟୀଙ୍କ ୍ଧ୍ୟମର ୪୦ 
୍ହଳିା େବି୍ଟାଚେ େଢଥିିମେ। ଏ୍ାେଙ୍କ 
୍ଧ୍ୟରୁ ୧୫ ଜଣ ବଜିୟୀ ମହାଇଥିମେ। 
େବି୍ଟାଚେୀ ମ୍ୈଦାେମର ୍ହଳିାଙ୍କ ସେଳତା 
ହାର ପରୁୁଷଙ୍କ ତୁଳୋମର ବହୁତ ଅଧି� 
ରହଥିିୋ। ଛତଶିଗଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ମ�ୌଣସ ି
ରାଜ୍ୟମର ୍ହଳିାଙ୍କ ବଧିାୟ�ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୪ 

ପ୍ତଶିତ ୋହ ିଁ। ୮ ରାଜ୍ୟମର ୫୦ ପ୍ତଶିତରୁ 
ଊଦ୍୍୍ଟ ମଭାରର ଥିମେ ୍ଧ୍ୟ ମ୍ାର ବଧିାୟ�ମର 
୍ହଳିାଙ୍କ ହାର ୍ାତ୍ ୫ରୁ ୮ ପ୍ତଶିତ 
ରହଛି।ି ୍ମିଜାରା୍ମର ୫୧ ପ୍ତଶିତ 
୍ହଳିା ମଭାରର ଥିମେ ୍ଧ୍ୟ ମ�ୌଣସ ି୍ହଳିା 
ବଧିାୟ� ୋହାନ୍।ି 

ଏମବ ମୋ�ସଭାମର ୧୪.୯୪ 
ପ୍ତଶିତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାମର ୧୪.୦୫ 
ପ୍ତଶିତ ୍ହଳିା ସାଂସଦ ଅଛନ୍।ି ଇଣ୍ଟର 
ପାେ୍ଟ୍ୟାମ୍ଣ୍ଟାର ି ଡାରା ଅେୁ�ାୟୀ ସାରା 

ବଶ୍ିର ସଂସଦମର ୍ହଳିାଙ୍କ ହାର ୧୮ 
ପ୍ତଶିତ ରହଛି।ି ଏହ ି ହାରମର ଭାରତ େଜି 
ପମଡାଶୀ ମଦଶ ପା�ସି୍ାେ (୨୦ ପ୍ତଶିତ) 
ଏବଂ ବାଂୋମଦଶ (୨୧ ପ୍ତଶିତ) ଠାରୁ ୍ଧ 
ପଛମର ରହଛି।ି ଭାରତ ବଶ୍ି ହାର ତୁଳୋମର 
୩ ପ୍ତଶିତ ଏବଂ ପମଡାଶୀ ମଦଶଠାରୁ ୬-୭ 
ପ୍ତଶିତ ପଛମର ରହଛି।ି 

ଏମବ ଭାରତର ୨୯ ରାଜ୍ୟର ୩୯୫୬ 
ବଧିାୟ�ଙ୍କ ୍ଧ୍ୟମର ୩୫୨ ୍ହଳିା ସା୍େି 
ଅଛନ୍।ି ଏଥିମର ବମିଜପରି ୧୨୨, �ଂମଗ୍ରସର 
୬୯ ଏବଂ ଅେ୍ୟ ଦଳଗଡୁ�ିର ୧୬୧ ୍ହଳିା 
ବଧିାୟ� ଅଛନ୍।ି ୯ ରାଜ୍ୟମର ବମିଜପ ି
ଏବଂ ୧୨ ରାଜ୍ୟମର �ଂମଗ୍ରସର ମ�ୌଣସ ି
୍ହଳିା ବଧିାୟ� ୋହାନ୍।ି ପଶ୍ ି୍ ବଙ୍ଗମର 
ରଏିମ୍ ସରି ୩୩ ୍ହଳିା ବଧିାୟ� ଅଛନ୍।ି 
ବମିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅେୁ�ାୟୀ ମଦଶର ବଡ଼ 
ରାଜମେୈତ�ି ଦଳଗଡୁ�ି େବି୍ଟାଚେମର 
ପ୍ତଦ୍ିଦେ୍ତିା �ରବିା ପାଇଁ ୍ହଳିାଙୁ୍କ ଅଧି� 
ସମୁ�ାଗ ମଦଉୋହାନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ ୍ହଳିା 
ପ୍ତେିଧିିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ ି ପାଉୋହ ିଁ। ୍ହଳିା 
ପରାଜତି ମହମବ ମବାେ ି ମସ୍ାମେ 
ଭାବୁଛନ୍।ି �ନୁି୍ ସେଳତା ହାରମର ପରୁୁଷଙ୍କ 
ତୁଳୋମର ୍ହଳିାଙ୍କ ହାର ଭେ ରହଛି।ି 

� ୮ ୋଜ୍ୟରେ ୫୦%େୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ 
ମହଳିା ର�ାଟେ: ଅଛନ୍ ିମାତ୍ 
୫% ବଧିାୟକ 

� ହମିାଚଳରେ ଜରଣ, ମରିଜାୋମରେ 
ମହଳିା ଏମଏଲଏ ନାହାନ୍ ି

� ୯ ୋଜ୍ୟରେ ବରିଜପ,ି ୧୨ 
ୋଜ୍ୟରେ କଂରରେର୍ ମହଳିା 
ବଧିାୟକ ଶନୂ

� ପାକସି୍ାନ, ବାଂଲାରେଶଠୁ 
ପଛରେ �ାେତ

ରେଶରେ ମହଳିାଙ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ତନିଧିିଙ୍ ର୍ଂଖ୍ୟା ନଗଣ୍ୟ

କଭୋରର ୪୮%�ୁ ବ ରିଧୋୟ� ୧୫%ରୁ �ମ୍
୬ଷ୍ଠ ବକନ୍ଦ ଭୋରତ କରେନ୍ ର 
ଶଭୁୋରମ୍ଭ �କଲ ପ୍ଧୋନମନ୍ତୀ

�ର୍୍ଟୋର� ମନ୍ଦ ରିରରୁ ‘ସଲୋମ୍ ’ ହର ରିଲୋ 
ମାଙ୍ାଲୁର, ୧୧ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: �ର୍୍ଟାର�ର �ଛି ି ୍ଦେରିମର 
ମହଉଥିବା ‘ସୋ୍’ ଆଳତୀ�ୁ ହରାଇ ଦଆି�ାଇଛ।ି ଏମବ 
ଏହା�ୁ ସନ୍୍ୟା ଆଳତୀ �ରା�ାଇଛ।ି ହଦୁିେ ସଂଗଠେଗଡୁ�ିର 
ଦାବ ି ପମର ଏହ ି େଷି୍ପତ୍ତ ି େଆି�ାଇଛ।ି ଏହ ି ସବୁ ସଂଗଠେ ରପି ୁ
ସଲୁ୍ ତାେଙ୍କ ୋ୍ମର ମହଉଥିବା ଅେୁଷ୍ଠାେ�ୁ ବଦେ �ରବିା�ୁ 
ରାଜ୍ୟ ସର�ାରଙ୍କ େ�ିରମର ଦାବ ି �ରଥିିମେ। ଏହା ୍ଧ୍ୟମର 
ସୋ୍ ଆଳତୀ ସା୍େି ଥିୋ। ହଦୁିେ ୍ଦେରିର ରକ୍ଷଣାମବକ୍ଷଣ 
ଦାୟତ୍ିମର ଥିବା ମଷ୍ର ଅଥରରି ି ୍ଜୁରଇ ଶେବିାର ୬ ୍ାସ 
ତଳର ପରୁୁଣା ପ୍ସ୍ାବ�ୁ ୍ଞ୍ରୁ ି ମଦଇଥିୋ। ୧୮ଶ ଶତାଦ୍ୀମର 
୍ହୀଶରୁର ଶାସ� ରପି ୁ ସେୁତାେ ୍ଦେରି ପରଭି୍ର୍ଣ ସ୍ୟମର 
ଏହ ିଆଳତୀର ୋ୍�ରଣ �ରଥିିମେ ମବାେ ି�ୁହା�ାଉଛ।ି ମସହ ି
ଦେିଠାରୁ ପ୍ମତ୍ୟ� ଦେି ସନ୍୍ୟା ୭ରାମର ସୋ୍ ଆଳତୀ (୍ସାେ 
ସୋ୍ୀ) ମହାଇ ଆସଥୁିୋ। 

୩୦ ବର୍ଟ ପକର ମମୁ୍ବଇ 
ଦଙ୍ୋ ଅଭରିଯକୁ୍ତ ଗ ରିରଫ
ମମୁ୍ବଇ, ୧୧ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ତରିଶି ବଷ୍ଟ ପମର ୍ୁ୍ ବେଇ ଦଙ୍ଗା 
ଅଭ�ିକୁ୍ ତବମରଜ ଅଜି୍  ଖାନ୍  ଓରେ ୍ନ୍ ସରୁ�ୁି ପେୁସି 
ଗରିେ �ରଛି।ି ୨୦୦୪ମର ମ�ାର୍ଟ ତା�ୁ ପଳାତ� ମ�ାଷଣା 
�ର ି ୱାରଣ୍ଟ ଜାର ି �ରଥିିମେ। ୍ୁ୍ ବେଇର ମଗାମରଗାଁଓ ଅଞ୍ଳରୁ 
ପେୁସି ଶେବିାର ତବମରଜ�ୁ ଗରିେ �ରଥିିୋ। ମସ ମସଠାମର 
ୋ୍ ବଦଳାଇ ରହୁଥିୋ। ଅମ�ାଧ୍ୟାମର ବାବ୍ୀ ବଧି୍ଂସ ପମର 
୧୯୯୨ ଡମିସ୍ବେରରୁ ୧୯୯୩ ଜାେୁଆରୀ ପ�୍ଟ୍ୟନ୍ ୍ୁ୍ ବେଇମର 
ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ�ି ହଂିସା ମହାଇଥିୋ। ଏଥିମର ପ୍ାୟ ୯୦୦ ମୋ� 
ପ୍ାଣ ହରାଇ ଥିମେ। ୨ ହଜାରରୁ ଊଦ୍୍୍ଟ ଆହତ ମହାଇଥିମେମେ। 
ଏହ ି ୍ା୍ୋମର ପେୁସି ୯ ଜଣଙ୍କ ବମିରାଧମର ୍ା୍ୋ ରୁଜୁ 
�ରଥିିୋ। ମସମତମବମଳ ତବମରଜର ବୟସ ୧୭ ବଷ୍ଟ ଥିୋ। 

ଲଖିମପରୁ ଜେର,ି ୧୧ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: 
େଖି୍ପରୁ ମଖରରି ତ�ୁିେଆିମର ଚାଷୀଙୁ୍କ 
ଗାଡ଼ ି ଚଢାଇ ହତ୍ୟା �ରବିା ୍ା୍ୋର 
୍ଖୁ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ଭୁମଜାତ ସଂିହର ସାେ 

ଭାଇ ସବ୍ଟଜତି ସଂିହ ଉପମର ୍ରଣାନ୍� 
ଆକ୍ର୍ଣ ମହାଇଛ।ି ଏ� ୍ଣୁ୍ଡେ 
�ା�୍ଟ୍ୟକ୍ର୍ମର ମହାଇଥିବା ଆକ୍ର୍ଣମର 
ସବ୍ଟଜତିଙ୍କ ୍ଣୁ୍ଡମର ଗରୁୁତର ଆ�ାତ 
ୋଗଛି।ି ତାଙୁ୍କ ହସ୍ରିାେମର ଭତ୍ତସି 
�ରା�ାଇଛ।ି ପ୍ଭୁମଜାତ ଅଭମି�ାଗ 

�ରଛିନ୍ ି ମ� ଚାଷୀ 
ହତ୍ୟା ୍ା୍ୋର ୍ଖୁ୍ୟ 
ଅଭ�ିକୁ୍ ମ�ନ୍ଦ୍ର ଗହୃରାଷ୍ଟ୍ର 
୍ନ୍ତୀ ଅଜୟ ୍ଶି୍ା 

ମରେଙି୍କ ପଅୁ ଆଶଷି 
୍ଶି୍ାଙ୍କ େମିଦ୍୍ଟଶମର 
ଏହ ି ଆକ୍ର୍ଣ �ରା�ାଇଛ।ି ଆସନ୍ା ୧୬ 
ତାରଖିରୁ ଏହ ି ୍ା୍ୋ ୍ାଏେ ଆରମ୍ଭ 
ମହଉଛ।ି ଏହା ପବୂ୍ଟରୁ ଚାପ ପ�ାଇବା 
ପାଇଁ ଆଶଷି େଜି �େଷି୍ଠ ସହମ�ାଗୀ 

ବ�ିାଶ ଚାୱୋଙ୍କ 
୍ାଧ୍ୟ୍ମର ଏହ ି ଆକ୍ର୍ଣ 
�ରାଇଛନ୍।ି ମସ ଧାରୁଆ 
ଅସ୍ତ୍ର ଧର ି ପଛ ପରୁ 
ଭାଇର ୍ଣୁ୍ଡ ଉପମର 
ଆକ୍ର୍ଣ �ରଥିିୋ। 
ମସ ପହଞ୍ବିାମବଳ�ୁ 
ଦୁଇ ଥର ଆକ୍ର୍ଣ �ର ି
ପଳାଇ ଥିୋ। ବ�ିାଶ 

ଆଶଷିଙ୍କ ୋଗ ି ରଙ୍କା ଆଦାୟ �ରଥିାଏ।  
ଅେ୍ୟପକ୍ଷମର ତ�ୁିେଆି ହଂିସା ସହ ଏହ ି
୍ା୍ୋର ମ�ୌଣସ ି ସ୍ବେନ୍ ୋହ ିଁ ମବାେ ି
ପେୁସି ପକ୍ଷରୁ �ୁହା�ାଇଛ।ି

ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତରୀଙ୍ ପଅୁ ନରିଦ୍୍ଯଶରେ ରହାଇଥିଲା

ଲଖିମପରୁ କ�ର ରି ଘରଣୋର ସୋକ୍ୀଙ୍କ ଭୋଇ ଉପକର ଆରେମଣ

୫୪ ଶ ରିଶ,ୁ ୬ ପତ୍ୀ ଥିବୋ ଡ୍ୋଇଭରଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ

ଅହମ୍ମଦାବାଦ,୧୧ା୧୨(ଏଜେନ୍)ି:  ଆସନ୍ା�ାେ ି
ଗଜୁରାରମର େୂଆ ସର�ାର ଗଠେ ସହତି ଭୂମପନ୍ଦ୍ର 
ପମରେ ଦ୍ତିୀୟଥର ପାଇଁ ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ ଭାମବ ଶପଥ 
ମେବା�ୁ �ାଉଛନ୍।ି ଏଥÒପାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ �ା�୍ଟ୍ୟକ୍ର୍ର 
ଆମୟାଜେ ସହତି ବହୁ ମ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ମେତା ୍ଧ୍ୟ ଏହ ି �ା�୍ଟ୍ୟକ୍ର୍ମର 
ମ�ାଗ ମଦମବ ମବାେ ି ସଚୂୋ 
୍ଳିଛି।ି �ନୁି୍ ଏହା୍ଧ୍ୟମର ରାଜ୍ୟ ରାଜେୀତମିର 
ଆଉ ଏ� ଚାଞ୍େ୍ୟ ଖବର ଶଣୁବିା�ୁ ୍ଳିଛି।ି �ାହା� ି
ଆ୍ ଆଦ୍ୀ ପାରସି(ଆପ୍) ପାଇଁ ବଡ଼ ଝର�ା ମହବ 
ମବାେ ି�ୁହା�ାଉଛ।ି ଗଜୁରାରର େବ େବି୍ଟାଚତି ଆପ୍ 
ବଧିାୟ� ଭୂପତ ଭାୟାଣୀ ଦଳରୁ ଇସ୍ୋ ମଦବା 
ସହତି ମସ ବମିଜପମିର ୍ଶିବିା ମେଇ ଚଚ୍ଚ୍ଟା ମଜାର 

ଧରଛି ି । ଏଭଳ ି ଖବର�ୁ ବଧିାୟ� ଭୂପତ ଭାୟାଣୀ 
ଖଣ୍ଡେ �ରଥିÒମେ ମହଁ ମସ  େଜି େବି୍ଟାଚେ ୍ଣ୍ଡଳୀର 
ମୋ�୍ାେଙ୍କ ସହ ପରା୍ଶ୍ଟ �ର ି ମ�ୌଣସ ି େଷି୍ପତ୍ତ ି
ମେମବ ମବାେ ି �ହଛିନ୍।ି �ନୁି୍  ବମିଜପ�ୁି ବାହାରୁ  

ସ୍ଥ୍ଟେ ମଦମବ ମବାେ ି �ହଥିÒବାରୁ 
ଦଳମର ସା୍େି ମହବା ଏ�ପ୍�ାର 
େଶି୍ତି ମବାେ ିରାଜେୀତ�ି ୍ହେମର 

ମଜାରଦାର ଆମୋଚୋ ମହଉଛ।ି ଉମଲ୍ଖମ�ାଗ୍ୟ 
ମ�, ଗତ ଗଜୁରାର େବି୍ଟାଚେମର ଆପ୍ ୫ର ି
ଆସେମର ବଜିୟୀ ମହାଇ ବମିଜପ ି ଗଡ଼ମର 
ପ୍ମବଶ �ରବିା�ୁ ସକ୍ଷ୍ ମହାଇଛ।ି ଭୂପତ ଭାୟାଣୀ  
ଜୁୋଗଡ ଜଲି୍ା ବସିାବାଦାର ବଧିାେସଭା ମକ୍ଷତ୍ରୁ 
ଆପ୍ ର�ିରରୁ ବଜିୟୀ ମହାଇଛନ୍।ି

ଗଜୁରୋରକର ଦଳବଦଳ ରୋଜନୀତ ରି ଆରମ୍ଭ

ବଜିେପଜିେ ମଶିଜିବ 
ଆପ୍ ବଧିାୟକ !
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-ମେଲଣି୍ଡା ମେଟ୍  ସ

ପଣ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୋମୀ ମଶି୍ର
ଣେଙ୍ାନାଳ, ଣମା: ୮୮୯୫୨୩୦୭୨୨

ସଂପାଦକୀୟସଂପାଦକୀୟ

ପଞ୍ୋନନ ଅଗ୍ରୱୋଲୋ
ଭତୁ ବଣନଶ୍ୱର, ଣମା -୯୭୭୭୭୪୪୦୭୧ 

ù$÷^òK ‘iKûk’ I Gjûe aòùgh #%ô&Zâ, &ZâòKû #û$òùe &âKûgòZ #ûùfLýe 
C¡éZò, Z[ý, cZûcZ, aòùgæhY iµéq ùfLKu iµì‰ð ^òRÊö ùi[ô&ûAñ 

‘iKûk’ K©ðé&l C©e$ûdú ùjùa ^ûjóö

ùNûhYû

ଓଡ଼ଶିାର ମଧ୍ାଞ୍ଚଳଣର ଅବସ୍ତି ଣବୌଦ 
ଏକ ପତୁରାେ ପ୍ରେଦି୍ଧ ରାଜ୍ୟ। ପତୁରାେ 
ବର୍ଣ୍ଣନାନତୁୋଣର ଦ୍ାପର ଯତୁଗଣର ଣଗାେଙି୍ଗ 

ଣଦୈତ୍ୟ ଏହ ି ଭୂ�ଣ୍ଡଣର ରାଜତ୍ୱ କରତୁ ଥିଲା। 
ମହାବଳୀ ଭୀମ ଣଗାେଙି୍ଗ ଣଦୈତ୍ୟକତୁ ବଧ କରବିାରତୁ  
ଏହ ି ଭୂ�ଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍ର ଅଧିକୃତ ଣହଲା। 
ଏହ ି ଭୂ�ଣ୍ଡଣର ନୀଳମାଧବ ପଜୂତି ଣହଉଥିବାରତୁ  
ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ଉପଣଦଶକ୍ରଣମ ଯତୁଧିଷ୍ରି ରାଜେୟୂ 
ଯଜ୍ଞଣର ଏହ ିଭୂ�ଣ୍ଡକତୁ ଜଣେ ବ୍ାହ୍ମେଙ୍ତୁ  ଦାନ କଣଲ 
ତଥା ନୀଳମାଧବଙ୍ ଉପାେନା କରବିାକତୁ କହଣିଲ। 
ତଦନତୁଯାୟୀ ବ୍ାହ୍ମେ ନୀଳମାଧବଙ୍ ବଣିଜସ୍ଳୀ 
ଗନ୍ଧବତୀନଗର ବା ଗନ୍ଧରାତଣିର ରାଜଧାନୀ ସ୍ାପନ 
କଣଲ। ମହାଭାରତ ଯତୁଗରତୁ  ଷଷ୍ ଶତାବ୍ୀ ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ 
୭୨ ଜେ ବ୍ାହ୍ମେ ରାଜା ଏହ ି ରାଜ୍ୟଣର ରାଜତ୍ୱ 
କରଥିିଣଲ। ବ୍ାହ୍ମେ ରାଜବଂଶର ଣଶଷ ରାଜା 
ଅପତୁତ୍କି ଥିବାରତୁ  ଣକନ୍ତୁଝର ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ଅନଙ୍ଗ 
ଭଞ୍ଜଙ୍ତୁ  ଣପାଷ୍ୟପତୁତ୍ ଭାବଣର ଗ୍ରହେ କର ି କାଶ୍ୟପ 
ଣଗାତ୍ଣର ଉପନୟନ କରାଇଣଲ। ୫୪୮ ଖ୍ୀଷ୍ାବ୍ରତୁ  
ଅନଙ୍ଗଣଦବ ଣବୌଦଣର ରାଜତ୍ୱ କଣଲ। ଅଷ୍ମ 
ଶତାବ୍ୀଣର ଣୋମବଂଶୀ ଜଣନମେଜୟ ଣବୌଦରାଜା 
ରେସ୍ତମ୍ଭଙ୍ତୁ  ପରାସ୍ତ ଓ ନହିତ କର ି ଣବୌଦ ଅଧିକାର 
କଣଲ। ରେସ୍ତମ୍ଭ ଭଞ୍ଜଙ୍ ବଂଶ ଦକ୍େିକତୁ ଯାଇ 
ବଞ୍ଜଲୂକ ନାମକ ସ୍ାନଣର ରାଜତ୍ୱ କଣଲ। ଓଡ଼ଶିାଣର 
ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳଣର ଣେମାଣନ ପ୍ରତ୍ୟାବ୍ଣ୍ଣନ 
କର ି ଆଧତୁନକି ଣବୌଦଠାଣର ରାଜଧାନୀ ସ୍ାପନ 
କଣଲ। ଣବୌଦରାଜ୍ୟ ପବୂଣ୍ଣଣର ବାଙ୍ୀଠାରତୁ  ପଶ୍ମିଣର 
ପାଟୋଗଡ଼ ଓ ଉ୍ରଣର ବ୍ାହ୍ମେୀନଦୀଠାରତୁ  
ଦକ୍େିଣର ଋଷକିତୁଲ୍ୟା ନଦୀ ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ େତୁବସୃି୍ତତ ବଶିାଳ 
ଭୂ�ଣ୍ଡ ଥିଣଲ ଣହଁ େମ୍ପ୍ରତ ିେଙ୍ତୁଚତି ଣହାଇଯାଇଛ।ି

ଣବୌଦ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ େଂସ୍ତୃେିମ୍ପନ୍ନ ଭୂ�ଣ୍ଡ। 
ଣବୌଦର ଭାଷା, ୋହତି୍ୟ, େଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, 
ଧମଣ୍ଣଧାରା, କଳା, ସ୍ାପତ୍ୟ, ଜୀବନଯାତ୍ା, ପରମ୍ପରା 
ଓ ଚାଲଚିଳେରିତୁ  ଏହାର ୋଂସ୍ତୃକି ଣେୌରଭ 
ଉପଳବ୍ ି ଣହାଇଥାଏ। ଆଦବିାେୀମାଣନ ଣବୌଦର 
ମଳୂବାେନି୍ା। ଏହ ି ଭୂ�ଣ୍ଡଣର କତୁଲତା, କନ୍ଧ, ଗଣ୍ଡ, 
ଦମାଳ ପ୍ରଭୃତ ି ଜନଜାତ ି ଏକତ୍ େହାବସ୍ାନ 
କରତୁ ଥିଣଲ। ବ୍ାହ୍ମେ ରାଜତ୍ୱ ପଣର ଆଯଣ୍ଣ୍ୟମାଣନ 
ଏହ ି ଭୂ�ଣ୍ଡଣର ଅନତୁପ୍ରଣବଶ କଣଲ। ଣତେତୁ ଆଯଣ୍ଣ୍ୟ 
ଓ ଅନାଯଣ୍ଣ୍ୟ େଂସ୍ତୃରି ମଶି୍େଣର ଏକ େମନ୍ୱୟାତ୍ମକ 
େଂସ୍ତୃ ି ଣବୌଦ୍ଧ ମାଟଣିର ଜନମେ ଣନଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ି
ଉପଣର ଆଧାରତି ଣବୌଦବାେୀଙ୍ ଜନଜୀବନ 
ମହାନଦୀ, ଣତଲ ଓ ୋଲତୁ ଙି୍ ନଦୀ ଦ୍ାରା ପ୍ରଭାବତି 
ଣହାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭକି ପଯଣ୍ଣ୍ୟାୟଣର ଣବୌଦର 
ଜନୋଧାରେ ମାତୃ ଉପାେକ ଥିଣଲ। ଉପାେନାର 
କ୍ରମବକିାଶଣର ଣେମାଣନ କାଠ�ମ୍ୱଣର ମାତୃଶକ୍ଙି୍ତୁ  
ଆଣରାପତି କର ି‘�ଣମ୍ୱଶ୍ୱରୀ’ ନାମଣର ପଜୂା କଣଲ। 
ମହାନଦୀ ତଟସ୍ ଣବୌଦଠାରତୁ  ଋଷକିତୁଲ୍ୟା ତଟସ୍ ଆସ୍ା 
ଏବଂ ଉ୍ରଣର ବ୍ାହ୍ମେୀ ଅବବାହକିାର ଣକାଦାଳକ 
ଓ ଣକାଶଳା ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ‘�ଣମ୍ୱଶ୍ୱରୀ ପଜୂା’ ବ୍ୟାପକ 
ରୂପ ଧାରେ କଲା। ଣବୌଦ ଅଞ୍ଚଳର ଡତୁ ମାଳମାଣନ 
‘�ଣମ୍ୱଶ୍ୱରୀ’ଙ୍ର ପାରମ୍ପରକି ପଜୂକ ରୂଣପ ମାନ୍ୟତା 
ଲାଭ କଣଲ। ଅଣନକ ସ୍ାନଣର କାଠ�ମ୍ୱ ପରବିଣ୍ଣ୍ଣ 
ପଥର�ମ୍ୱ ପଜୂା ପାଇ ‘ସ୍ତଣମ୍ଭଶ୍ୱରୀ’ ନାମଣର ନାମତି 
ଣହଣଲ। ଣକାଦାଳକଣର ‘ସ୍ତଣମ୍ଭଶ୍ୱରୀ’ଙ୍ ମୂ୍ ୍ତି ପଜୂା 
ପାଇଣଲ। କନି୍ତୁ କନ୍ଧମାଣନ ‘କନ୍ଧତୁେୀ ଣଦବୀ’ ଓ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଜାତ ି ‘ପୀତାବଳୀ’ଙ୍ତୁ  ପଜୂା କଣଲ। 

ଣବୌଦର ପତୁରତୁ ୋକଟକଣର ପ୍ରସ୍ତର ନମି୍ତିତ ଣଭୈରବୀ 
ପଜୂା ପାଇଣଲ। ଏତଦ୍  ଭନି୍ନ ଅଣନକ ସ୍ାନଣର 
ପ୍ରାଚୀନ ‘�ଣମ୍ୱଶ୍ୱରୀ’ ମନ୍ରି ଅଦ୍ୟାବଧି ରହଛି।ି 

ଷଷ୍ ଶତାବ୍ୀରତୁ  ଣବୌଦଣର ଭଞ୍ଜମାଣନ ରାଜତ୍ୱ 
କଣଲ। ଣେମାଣନ ‘ସ୍ତଣମ୍ଭଶ୍ୱରୀ’ଙ୍ର ପରମଭକ୍ 
ଥିଣଲ ଣବାଲ ିଣେମାନଙ୍ ପ୍ରଦ୍ ତାମ୍ରପତ୍ରତୁ  ପ୍ରମାେ 
ମଳିଥିାଏ। ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିାର ଏକ ବଶିଷି୍ ଜନଜାତ ି
ଣହଣଲ ‘କତୁଲ୍  ତା’। ଣେମାନଙ୍ତୁ  ଭାରତର ଆଦମି 
ଅଧିବାେୀ ଭାବଣର ଗ୍ରହେ କରାଯାଏ। ଣେମାଣନ 
କୃଷକିାଯଣ୍ଣ୍ୟଣର ପ୍ରବୀେ ଓ ପରଶି୍ମୀ। ପ୍ରଥଣମ 
ଣେମାଣନ ଣବୌଦ ଅଞ୍ଚଳଣର ଥିଣଲ ଏବଂ ପଣର 
ଣଚୌହ୍ୱାନବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳକତୁ 
ଗଣଲ। କତୁଲ୍  ତାମାନଙ୍ର ଈଷ୍ଣଦବୀ ଣହଉଛନ୍ ି
‘ରାମଚଣ୍ଡୀ’। ତାଙ୍ େହତି ଗଣେଶ୍ୱର ମହାଣଦବଙ୍ତୁ  
ମଧ୍ ଣେମାଣନ ପଜୂା କରଥିା’ନ୍।ି

ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାଣନ ଶବି ଉପାେକ ଥିଣଲ। ଣବୌଦ 
ଭଞ୍ଜରାଜାମାନଙ୍ ପ୍ରଦ୍ ତାମ୍ରପତ୍ମାନଙ୍ଣର ବୃଷଭ, 
ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପଦମେ ଉତ୍ୀର୍ଣ୍ଣ ଣହାଇଥିବାର ଣଦ�ାଯାଏ। 
ଭଞ୍ଜମାଣନ ଶବି ଓ ସ୍ତଣମ୍ଭଶ୍ୱରୀଙ୍ ପାଦଭକ୍ ଥିଣଲ 
ଣବାଲ ି ତାମ୍ରପତ୍ଣର ଉଣଲେ� ରହଛି।ି ଭଞ୍ଜରାଜତ୍ୱ 
ପବୂଣ୍ଣରତୁ  ଣବୌଦର ଗନ୍ଧରାଡ଼ଠିାଣର ନୀଳମାଧବ ପଜୂା 

ପାଉଥିଣଲ। ଭଞ୍ଜରାଜା ଶତରୁଭଞ୍ଜ େପ୍ତମ-ଅଷ୍ମ 
ଶତାବ୍ୀଣର ଗନ୍ଧରାଡ଼ଠିାଣର ଣଗାଟଏି ମଣ୍ଡପ 
ଉପଣର ଦତୁ ଇଟ ି ମନ୍ରି ନମିଣ୍ଣାେ ପବୂଣ୍ଣକ ଉ୍ରପାଶ୍ଶଣ୍ଣ 
ମନ୍ରିଣର ନୀଳମାଧବ ଓ ଦକ୍େି ପାଶ୍ଶଣ୍ଣ ମନ୍ରିଣର 
େଣିଦ୍ଧଶ୍ଶରଙ୍ତୁ  ପଜୂା କଣଲ। ଏହାଦ୍ାରା ଣବୈଷ୍ଣବ 
େଂସ୍ତୃ ିେହତି ଣଶୈବ େଂସ୍ତୃରି ମହାମଳିନ ଘଟଲିା। 
େଚୂନାଣଯାଗ୍ୟ ଣଯ ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥ ଉପାେନାର ମଳୂ 
ଉତ୍ସ ହ ିଁ ନୀଳମାଧବ ଉପାେନା, ଯାହା ଣବୌଦରତୁ  ଆରମ୍ଭ 
ଣହାଇଥିଲା। ଣତେତୁ ଣବୌଦକତୁ ଶ୍ୀଜଗନ୍ନାଥ ଉପାେନାର 
ଆଦପିୀଠ କହଣିଲ ଅତତୁ ୍ୟକ୍ ି ଣହବନାହ ିଁ। ପରବ ଣ୍୍ଣୀ 
କାଳଣର ଣବୌଦର ଜଗତୀ, ଣବୌଦ େହର, ବହରିା, 
ପଲେପାଟ, ପଦମେନପତୁର, ବାଉଶଁତୁେୀ, ପତୁରତୁ ୋକଟକ, 
ମନମତୁଣ୍ଡା, ହରଭଙ୍ଗା, ଗତୁନ୍ତୁଳଆି, ଘଣ୍ାପଡ଼ା, 
ଅରେ୍ୟଗଡ଼, ତଣିଳଶ୍ୱର, ବୀରନରେଂିହପତୁର, 
ରାମଗଡ଼, ନାଏକପଡ଼ା, ବଲାେଙି୍ଗା, �ତୁଣ୍ବନ୍ଧ, 
ଜହ୍ମାପଙ୍, କଣ୍ାମାଳ, ନାରାୟେନଗର, ଧତୁତତୁ ରବାହଲ 
ଓ କତୁଣ୍ଡମିହତୁଲ ପ୍ରଭୃତ ି ସ୍ାନଣର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ରି 
ପ୍ରତଷି୍ତି ଣହାଇ ରଥଯାତ୍ା ଅନତୁଷ୍ତି ଣହଉଛ।ି ଣକବଳ 
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ରି ନତୁଣହ,ଁ ଣବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟଣର ବହତୁ 
ସ୍ାନଣର ଶବିମନ୍ରି ମଧ୍ ନମି୍ତିତ ଣହାଇଛ।ି 

ମହନୀୟତା ଣହଉଛ ି ଣବୌଦଣର ଣଶୈବତନ୍ତ୍ରର 
ଉଚ୍ାଙ୍ଗ ଧାରା ପ୍ରବାହତି। ଣବୌଦ େହରର ପଶ୍ମି 
ଭାଗଣର ରାଣମଶ୍ୱର ମନ୍ରିପତୁଞ୍ଜ ପରଦୃିଷ୍। ଣେଠାଣର 
ଥିବା ତନିଣିଗାଟ ିଶବି ମନ୍ରିର ନମିଣ୍ଣାେ ଣଶୈଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। 

ଏ ଧରେର ମନ୍ରି ଅନ୍ୟତ୍ ବରିଳ। ଦତୁ ଇଣଗାଟ ିମନ୍ରି 
ପବୂଣ୍ଣକତୁ ଓ ଣଗାଟଏି ମନ୍ରି ପଶ୍ମିକତୁ ମତୁହଁ କରଛି।ି ଣେହ ି
ମନ୍ରିଗତୁଡ଼କିଣର ଜଗଣମାହନ ନାହ ିଁ। ଅଷ୍ଣକାେୀ 
ତନ୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳ ଉପଣର ମନ୍ରିଗତୁଡ଼କି ଅବସ୍ତି। ଏହ ି
ମନ୍ରିମାନଙ୍ଣର ଅଷ୍ଣକାେୀ ଣଯାନପିୀଠ ଉପଣର 
ଶବିଲଙି୍ଗ ସ୍ାପତି, ଯାହାକ ି ବଚିତି୍। ଏଗତୁଡ଼କି 
ଣଶୈବତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟଭଜି୍ଞଦଶଣ୍ଣନ ଅନତୁଯାୟୀ େପ୍ତମ-
ଅଷ୍ମ ଶତାବ୍ୀଣର ନମି୍ତିତ ଣବାଲ ିଜୋପଡ଼ଛି।ି ମନ୍ରି 
ନକିଟଣର ବହତୁ ଣବୌଦ୍ଧମୂ୍ ୍ତି ରହଥିିଲା। ଭତୁ ବଣନଶ୍ୱର ଓ 
କପଣିଳଶ୍ୱର ମନ୍ରି ଦତୁ ଇଟଣିର ଗଣ୍ଡଣିର ଣବୌଦ୍ଧମୂ୍ ୍ତି 
ସ୍ାପତି। ପଶ୍ମି ମତୁ�ା ଣୋମନାଥ ମନ୍ରିଣର ଦଗିମ୍ୱର 
ଣଜୈନମୂ୍ ୍ତି �ଚତି। ଣୋମନାଥ ମନ୍ରି ଶୀଷଣ୍ଣଣର 
ତ୍ଶିତୁଳ ପରବିଣ୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ରହଛି।ି ଏହ ିପୀଠଣର ଣଶୈବ, 
ଣବୈଷ୍ଣବ ଓ ଣବୌଦ୍ଧ େଂସ୍ତୃରି ମହାମଳିନ େଂଘଟତି 
ଣହାଇଛ।ି ମନ୍ରି ପରେିରଣର ଣଗାଟଏି ଅଦ୍ଧଣ୍ଣନମି୍ତିତ 
ମନ୍ରି ପରଦୃିଷ୍।

ଣବୌଦ୍ଧ େଂସ୍ତୃରି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୋର ଘଟବିା 
ଣଯାଗତୁଁ ଭୂ�ଣ୍ଡର ନାମ ଣବୌଦ୍ଧ ଣହାଇଥିଲା(ପରବ୍ଣ୍ଣୀ 
େମୟଣର ଣବୌଦ) ବ୍ଣ୍ଣମାନ ଣଯଉଁସ୍ାନଣର 
ଣବୌଦ ରାଜପ୍ରାୋଦ ନମି୍ତିତ, ଣେହ ି ସ୍ାନଣର ପଣୂବଣ୍ଣ 
ଏକ ଣବୌଦ୍ଧବହିାର ଥିଲା ଣବାଲ ି ଅନତୁମତି ହତୁଏ। 

ରାଜପ୍ରାୋଦ ନକିଟଣର ଣଗାଟଏି ବଶିାଳକାୟ 
ଭୂମସି୍ପଶଣ୍ଣ ଧ୍ାନୀ ବତୁ ଦ୍ଧ ମ ୂ୍ ୍ତି ରହଛି।ି ଏହ ି ସ୍ାନରତୁ  
ଣଭୌମରାେୀ ତ୍ଭିତୁ ବନ ମହାଣଦବୀଙ୍ ପ୍ରଦ୍ 
ଦତୁ ଇଣଗାଟ ି ତାମ୍ରପତ୍ ମଳିଛି।ି ଏତଦ୍  ଭନି୍ନ ଣେଠାରତୁ  
ଣମୈଣତ୍ୟ ଓ ଣଲାଣକଶ୍ୱରଙ୍ର ଦତୁ ଇଣଗାଟ ି ଣବ୍ାଞ୍ଜ 
ପ୍ରତମିା ମଳିଛି।ି ଣବୌଦ େହରର ରାଣମଶ୍ୱର ମନ୍ରି 
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ାନରତୁ  ଣକଣତକ ଣବୌଦ୍ଧ ମ ୂ୍ ୍ତି ମଳିଛି।ି 
ପ୍ରମାେତି ହତୁଏ, ଣବୌଦ େହର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଣବୌଦ୍ଧପୀଠ 
ଥିଲା। ଣବୌଦ େହରର ୨୫ କମି ି ଦକ୍େିଣର 
ଶ୍ୟାମେତୁନ୍ରପତୁର ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ତି। ଣେଠାଣର ମଧ୍ 
ଣଗାଟଏି ଣବୌଦ୍ଧବହିାର ଥିଲା। ବ୍ଣ୍ଣମାନ ଣେଠାଣର 
ଣଗାଟଏି ଭୂମସି୍ପଶଣ୍ଣୀ ବତୁ ଦ୍ଧ ମ ୂ୍ ୍ତି ଓ ଭଗ୍ାବଣଶଷ 
ରହଛି।ି ଶ୍ୟାମେତୁନ୍ରପତୁରଠାରତୁ  ଏକ କଣିଲାମଟିର 
ଦୂରଣର ପର�ଳପତୁର ଅବସ୍ତି। ଣବୌଦ୍ଧଣଦବୀ 
ପ୍ରଗଳୀଙ୍ ପଜୂା ନମି ି୍  ଏ ପୀଠର ପ୍ରେଦି୍ଧ ିରହଥିିଲା। 
ଣେଠାଣର ଣଗାଟଏି ଣବୌଦ୍ଧ ବହିାରର ଭଗ୍ାବଣଶଷ, 
ତାରା ମ ୂ୍ ୍ତି, ଜାଙ୍ଗତୁଲ ିମ ୂ୍ ୍ତି, ବତୁ ଦ୍ଧ ମ ୂ୍ ୍ତି ଓ ମନୋ ମ ୂ୍ ୍ତି 
ମଳିଛି।ି ପ୍ରଗଳା ମ ୂ୍ ୍ତି ନରେଂିହପତୁରକତୁ ସ୍ାନାନ୍ରତି 
ଣହାଇଛନ୍।ି ଣବୌଦ ଭୂ�ଣ୍ଡର ଦକ୍େିପାଶ୍ଶଣ୍ଣସ୍ ଦତୁ ଗଣ୍ଣମ 
େତୁବର୍ଣ୍ଣଗରିଣିର ତନିଣିଗାଟ ି ବଶିାଳକାୟ ବତୁ ଦ୍ଧ ମ ୂ୍ ୍ତି 
ବଦି୍ୟମାନ। ଭୂକମ୍ପନ ଣହତତୁ  ମ ୂ୍ ୍ତି ଥିବା ସ୍ାନ ମଳୂ 
ଭୂ�ଣ୍ଡରତୁ  ବଚିତୁ ୍ୟତ ଏବଂ ମଝଣିର ଥିବା ଣଗାହରିୀ 
ଜଙ୍ଗଲ ତୀକ୍ଷ୍ନ ଓ ହଂିସ୍ରଜନ୍ତୁ ପରପିରୂ୍ଣ୍ଣ। ଣେହ ି ସ୍ାନକତୁ 
ଯାଇ ଣହଉନାହ ିଁ। ଣେଠାଣର ମଧ୍ ଶଳିାଣଲ� ରହଛି,ି 

ଯାହା ପାଠ ଣହାଇନାହ ିଁ। ଏଠାଣର ଣବୌଦ୍ଧ ଧମଣ୍ଣଚକ୍ର 
ମୂ୍ ୍ତି ପଜୂା ପାଉଥିଣଲ। ହୃଦ୍  ଣବାଧ ହତୁଏ, େମଗ୍ର 
ଣବୌଦ ଅଞ୍ଚଳ ଣବୌଦ୍ଧଧମଣ୍ଣ ଅଧତୁ୍ୟଷତି ଭୂ�ଣ୍ଡ ଥିଲା।

ଦଣ୍ଡନାଚ ଣବୌଦରତୁ  ଜନମେଣନଇ େବଣ୍ଣତ୍ ପରବି୍ୟାପ୍ତ 
ଣହାଇଥିଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଆଧାରତି ବଣ୍ଡ ି ନାଚ 
ଣବୌଦର ଣଲାକପ୍ରୟି ଣଲାକନାଟ୍ୟ। ଏତଦ୍  ଭନି୍ନ 
ଶବର-ଶବରତୁ େୀ, ଚଣଢ଼ୟା-ଚଣଢ଼ୟାେୀ, ଣକଳା-
ଣକଳତୁେୀ ଓ ପତରେଉରା ନୃତ୍ୟଣର ଣବୌଦ 
ଣଲାକନୃତ୍ୟକଳାର ଣମୌଳକିତା ପ୍ରତପିାଦତି 
ଣହାଇଥାଏ। ଣବୌଦ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦବିାେୀମାନଙ୍ର 
ମତୁ�୍ୟପବଣ୍ଣ ଣହଉଛ ି ‘କରମୋନୀ’। ଣବୌଦ ଅଞ୍ଚଳଣର 
କା୍୍ତିକ ମାେଣର ଅନତୁଷ୍ତି ଣହଉଥିବା କାଳେିୀଯାତ୍ା 
ଏକ ପ୍ରେଦି୍ଧ ପବଣ୍ଣ। ଣବୌଦର େଙ୍ଗୀତ ନଆିରା, ଯାହାକ ି
ମଧତୁର, ରୋଳ ତଥା ହୃଦୟାହ୍ାଦକର। କଣ୍ାମାଳର 
‘କଣନ୍ଧନ ବତୁ ଢ଼ୀଯାତ୍ା’ ଏକ ମଣନାମତୁଗ୍ଧକର ପବଣ୍ଣ। 
‘ଚୂଡ଼ା�ାଇ’ ପବଣ୍ଣ ଣବୌଦର ଅନ୍ୟତମ ଣଲାକପବଣ୍ଣ। 
ଆଧତୁନକି ଣଲାକନାଟ୍ୟ କଳାକତୁ ଣବୌଦର ଅବଦାନ 
ଅତତୁ ଳନୀୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପବୂଣ୍ଣରତୁ  ଣବୌଦଣର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 
ପ୍ରତଷି୍ା ଣହାଇ ଆଧତୁନକି ନାଟର ପ୍ରୋର କାମନା 
କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ନାରାୟେ ପ୍ରୋଦ ଣଦବ 
ଆଧତୁନକି ନାଟ ଓ କଳାକାରମାନଙ୍ତୁ  ଣପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିଣଲ। ବହତୁ ଆଧତୁନକି ନାଟକ ଣବୌଦଣର 
ମଞ୍ଚସ୍ ଣହାଇ ଦଶଣ୍ଣକୀୟ ଆଦୃତ ିଲାଭ କରଛି।ି

ଣବୌଦ ଣହଉଛ ି ମହମିାଧମଣ୍ଣର ମତୁ�୍ୟ 
ପ୍ରଚାର ସ୍ଳୀ। ମହମିାସ୍ୱାମୀଙ୍ତୁ  ଅଣଯାନେିମ୍ଭତୂା 
କତୁହାଯାଉଥିଣଲ ଣହଁ ଣେ ଣବୌଦ ଜଲିୋଣର ଜନମେ 
ଣନଇଥିଣଲ ଣବାଲ ି ଣକଣତକ ବଶି୍ୱାେ କରନ୍।ି 
କପଳିାେର ଣକନ୍ତୁପାେଆି ଗତୁମ୍ାଣର ମହମିାସ୍ୱାମୀ 
େଦି୍ଧଲିାଭ କରବିାପଣର ଣବୌଦର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାେ 
ତାଙ୍ଠାରତୁ  ଦୀକ୍ାଗ୍ରହେ କର ିଣଗାବନି୍ବାବା ନାମଣର 
ପରଚିତି ଣହାଇଥିଣଲ। ଉଭୟ ଗତୁରତୁ ଶଷି୍ୟ ବଲାେଂିହା 
ଆେ ି ଣେଠାଣର ପ୍ରଥଣମ ମହମିାଟତୁ ଙ୍ଗୀ ସ୍ାପନା 
କରଥିିଣଲ, ଯାହା େମ୍ପ୍ରତ ି ମହମିାତୀଥଣ୍ଣ ଭାବଣର 
�୍ୟାତ। େନ୍ଥକବ ି ଭୀମଣଭାଇ ଣବୌଦ ଅଞ୍ଚଳଣର 
ଜନମେଲାଭ କର ି ଣରଢ଼ାଣ�ାଲ ଅଞ୍ଚଳଣର ପ୍ରତପିାଳତି 
ଣହାଇଥିଣଲ। ଣବୌଦର ବହତୁ ସ୍ାନଣର ମହମିାଟତୁ ଙ୍ଗୀ 
ରହଛି।ି

ବାନ୍ଧଶଳି୍ପ ନମି ି୍  ଣବୌଦ େତୁପ୍ରେଦି୍ଧ। ବଉଦ, 
ମାଜଣ୍ଣାକତୁଦ ଓ ବତୁ ଟତୁ ପାଲ ିପ୍ରଭୃତ ିସ୍ାନର ବତୁ ୋକାରମାଣନ 
ଉତ୍କୃ ଷ୍ ବାପ୍ତାଶାଢ଼ୀ ଓ ଚାଦର ପ୍ରସ୍ତତୁତ କରନ୍।ି କପା ଓ 
ଏଣ୍ଡଣିପାକ ଚାଷ ଣବୌଦ ଜଲିୋଣର ବ୍ୟାପକ ଭାବଣର 
ଚାଷ କରାଯାଏ। ବତୁ ୋକାରମାଣନ େତୂା ଓ ଟେରଣର 
ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ କେିମର ଶାଢ଼ ିଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରଧିାନ ବତୁ େ ି
�୍ୟାତ ି ଅଜଣ୍ଣନ କରଛିନ୍।ି ଣଦଶ ବଣିଦଶଣର ଣବୌଦ 
ପ୍ରସ୍ତତୁତ ଟେର ଲତୁ ଗାର ଚାହଦିା ରହଛି।ି ବତୁ ଟତୁ ପାଲଣିର 
େତୁନ୍ର େତୁନ୍ର ଚାନ୍ତୁଆ ତଆିର ି କରାଯାଏ, ଯାହାକ ି
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ାନଣର ନମି୍ତିତ ଚାନ୍ତୁଆଠାରତୁ  ଉତ୍କୃ ଷ୍। 
ଣବୌଦର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଣର ଟାହଆି ପ୍ରସ୍ତତୁତ କରାଯାଏ। 
ପଣୂବଣ୍ଣ ଣବୌଦଣର ଉତ୍କୃ ଷ୍ ଚମଡ଼ାଜାତ ପଦାଥଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତତୁତ 
ଣହଉଥିଲା। ବ୍ଣ୍ଣମାନ ମଧ୍ ଣକଣତକ ସ୍ାନଣର 
ପ୍ରସ୍ତତୁତ ଣହଉଛ।ି

ଣବୌଦ ଣଗାଟଏି େମତୁଜ୍ଜଳ ୋରସ୍ୱତ ଣକ୍ତ୍। 
ଏହାର ଣଲ�କଗେ ଓଡ଼ଆି ୋହତି୍ୟର ବଭିନି୍ନ 
ବଭିାଗଣର ଣଲ�ନୀ ଚାଳନା କର ି ଉଚ୍ପ୍ରଶଂେତି 
ଣହାଇଛନ୍।ି ଣବୌଦ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଣଶ�ର ଭଞ୍ଜ ଜଣେ 
େତୁକବ ି ଥିଣଲ। ତାଙ୍ ରଚତି ‘ରାଘବଲୀଳାମତୃ’, 
‘େତୁଣଲାଚନା ବବିାହ’, ‘ଣପ୍ରମମଞ୍ଜରୀ’, ‘ଶ୍ୀଯତୁକ୍ 
କଳାନଧିି’, ‘ଦମୟନ୍ୀ’ ପ୍ରଭୃତ ି କାବ୍ୟକବତିା 
ଓଡ଼ଆି ବାେୀଭଣ୍ଡାରର ଦତୁ ଲଣ୍ଣଭରତ୍ନ। ତଦୀୟପତୁତ୍ 
ପୀତାମ୍ୱରଭଞ୍ଜ ‘ଣବୌଦ ରାଜବଂଶାବଳୀ’ର 
ରଚୟତିା। ପଣ୍ଡତି ଭାଗବତ ମଶି୍, ଣନତ୍ାନନ୍ ମଶି୍, 
ଅଜତୁ ଣ୍ଣନ ପାଢ଼ୀ, ଭକିାର ି ନାୟକ, ୋଧତୁ ଣମଣହର, 
ଗରତୁ ଡ଼ଧ୍ୱଜ ମଶି୍, ନଟବର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମତୁ� ଣବୌଦର 
ଅଣନକ ଣଲ�କ ଓଡ଼ଆି ୋହତି୍ୟଣର ନଜିସ୍ୱ ସ୍ୱାକ୍ର 
ଛାଡ଼ଯିାଇଛନ୍।ି n

ବ�ୌଦ ର ସାଂସ୍ କୃତକି ବସୌରଭ

ୋରାବଶି୍ୱଣର ଣକାଭଡି୍   କଟକୋ ଉଠାଇ 
ଦଆିଯାଇଥିବାଣବଣଳ ଚୀନଣର 
ଜଣିରା-ଣକାଭଡି୍   ନୀତକିତୁ  ଣନଇ 

ଣଦଶବାେୀ ଅତଷି୍ ଣହାଇପଡ଼ଣିଲେ।ି ଯଦଓି ଚୀନଣର 
ଣଦୈନକି େଂକ୍ରମେ ଏଣବ େବଣ୍ଣାଧିକ ରହଛି,ି ତଥାପ ି
ଲକଡାଉନ ଏବଂ କଟକୋ ଣକାହଳ କରବିାକତୁ ଦାବ ି
ଣହଉଛ।ି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି େ ି ଜନିପଙି୍ଗଙ୍ ଜଣିରା-
ଣକାଭଡି ନୀତକିତୁ ବଣିରାଧ କର ି ଣେ ଣଦଶଣର 
ବଣିକ୍ାଭ ଣଦ�ାଣଦଇଛ।ି ୧୯୮୯ ଟଅିନାନ୍  ଣମନ 
ଣସ୍ାୟାର ବଣିକ୍ାଭ ପଣର ଚୀନଣର ଏଭଳ ିବଣିକ୍ାଭ 
ଣଦ�ାଯାଇ ନ ଥିଲା। 

ଅନ୍ୟପକ୍ଣର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ 
ହେପଟିାଲଗତୁଡ଼କିଣର ଣରାଗୀ େଂ�୍ୟା କମାଇବାକତୁ 

ଣହଣଲ କଣଠାର ଣକାଭଡି୍   କଟକୋ ମାନବିାକତୁ 
ପଡ଼ବି ଣବାଲ ି ଣେଠାକାର େରକାରଙ୍ ପକ୍ରତୁ  
କତୁହାଯାଇଛ।ି ଏଣବ ଚୀନ୍   େରକାର ଣକାଭଡି୍   
ନୀତଣିର ୋମାନ୍ୟ ଣକାହଳ କରଛିନ୍।ି ଏଥିଣର 
ଣଲାଣକ ଅଶ୍ୱସ୍ତ ଣହାଇଥିଣଲ ଣହଁ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଜନତି 
ପରେିାମକତୁ ଣନଇ ଚନି୍ା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛ।ି ଣଦଶର 
ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳଣର ଟକିାଦାନ ହାର ଯଣଥଷ୍ କମ 
ରହଛି।ି ଣତେତୁ େଂକ୍ରମେ ବଢ଼଼ଣିଲ ୨୦ଲକ୍ରତୁ  ଅଧିକ 
ଣଲାକଙ୍ ଜୀବନ ଯାଇପାଣର ଣବାଲ ି ଣେଣ୍ର ଫର 
ଡଜିଜି କଣଣ୍ରୋଲ ମତୁ�୍ୟ ଣଝାଭ ଜଆିଣଟାଙ୍ଗ କହଛିନ୍।ି 
ୋଙ୍ାଇ ଜନଣ୍ଣାଲ ଅଫ ପ୍ରଣିଭଣ୍ଭି ଣମଡେିନିଣର 
ପ୍ରକାଶତି େନ୍ଭଣ୍ଣଣର ଏହା କତୁହାଯାଇଛ।ି ଣେହପିର ି
େଂକ୍ରମେ ୨୩.୩ ଣକାଟକିତୁ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇପାଣର ଣବାଲ ି
ଏଥିଣର କତୁହାଯାଇଛ।ି 

ଚୀନର େମସ୍ତ ନାଗରକି ବହତୁତ ପବୂଣ୍ଣରତୁ  ଟକିା 
ଦତୁ ଇ ପଯଣ୍ଣ୍ୟାୟଣର ଣନଇୋରଥିିଣଲ ମଧ୍ ଣେଠାଣର 
ଣକାଣରାନାକତୁ କାବତୁ  କରାଯାଇ ପାରଲିା ନାହ ିଁ। କାରେ 
ଚୀନ୍  ର େଣିନାଫାମଣ୍ଣ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ାରା ତଆିର ି ଟକିା 
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଣହାଇପାରଲିା ନାହ ିଁ। ଇତମିଧ୍ଣର 
ଚୀନଣର ଛଅ ପ୍ରକାର ଣକାଭଡି୍   ଟକିାର ପ୍ରଣୟାଗ 
ଣହାଇୋରଲିାେ।ି ଏଣବ ଣେଠାଣର ନକଲ ି ଟକିା 
ପ୍ରସ୍ତତୁତ ଣହଉଛ ି ଣବାଲ ି ଣଲାକଙ୍ ମନଣର େଣନ୍ହ 

େଷୃ୍ ି ଣହଲାେ।ି ଟକିାଗତୁଡ଼କି କଣରାନା ଉପଣଯାଗୀ 
ଣହାଇ ନ ଥିବା ଣେଣ୍ର ଫର ଡଜିଜି କଣଣ୍ରୋଲ ମଧ୍ 
ସ୍ୱୀକାର କରଛି।ି 

ପ୍ରକୃତଣର ଚୀନର ଏକଛତ୍ବାଦୀ 
ଶାେନଣର ବ୍ୟକ୍ ି ସ୍ୱାଧୀନତାକତୁ  ଣଯପର ି େଙ୍ତୁ ଚତି 
କରଦିଆିଯାଇଛ,ି ତାହା ଅଣନକଙ୍ ପାଇଁ ଅେହ୍ୟ 
ଣହଉଛ।ି ଣେଠାଣର ୋମାଜକି ଗେମାଧ୍ମଗତୁଡ଼କିତୁ  
ନଷିଦି୍ଧ କରାଯାଇଛ।ି ତଥାପ ି ଣଲାଣକ 
ଲତୁ ଚାଛପାଣର ଏହାର ିମାଧ୍ମଣର ଏକାଠ ିଣହବାକତୁ 
ଆହ୍ୱାନ ଣଦଉଛନ୍।ି ପତୁଲେି ବଣିକ୍ାଭକାରୀଙ୍ତୁ  
ଗରିଫ କରତୁ ଛ।ି ଚୀନ୍  ର କଟକୋ ପ୍ରଭାବଣର 
େନିଜଆିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଭରତୁ ମ୍  କଣିର ଣଗାଟଏି 
ପ୍ରାୋଦଣର ନଅିାଁ ଲାଗବିା ପଣର �ବର ପାଇବା 
େଣ ୍୍ଶ ଦମକଳବାହନିୀ ଣେଠାଣର ପହଞ୍ଚପିାର ି ନ 
ଥିଲା। ଦଶଜେଙ୍ ମତୃତୁ ୍ୟ ଘଟଥିିଲା। ଏହ ି ଘଟୋ 
ପରଠାରତୁ  ଚୀନବାେୀ ଜନିପଙି୍ଗ େରକାରଙ୍ 
ବଣିରାଧଣର ରାଜରାସ୍ତାକତୁ  ଓହ୍ାଇଛନ୍,ି ଯାହା 
ତାଙ୍ କାଯଣ୍ଣ୍ୟକାଳ ମଧ୍ଣର ଣକଣବ ଣକହ ିକରବିାକତୁ 
ୋହାେ ଣଦ�ାଇ ନଥିଣଲ। ୨୦୨୦ଣର ଣକାଭଡି୍   
ଭୂତାେତୁ େଂକ୍ରମେ େମ୍ୱନ୍ଧଣର େବଣ୍ଣପ୍ରଥଣମ ଜନିପଙି୍ଗ 
େରକାରଙ୍ତୁ  ଣଚତାଇ ଣଦଇଥିବା ଜଣେ େତ୍ୟନଷି୍ 
‘ହ୍ୱେିଲି ଣବଲାଅର’ ଡାକ୍ରଙ୍ ଣକାଭଡିଣର ମତୃତୁ ୍ୟ 

ଣହବାପଣର ମଧ୍ ଚୀନବାେୀ ରାଜରାସ୍ତାକତୁ 
ଓହ୍ାଇନଥିଣଲ।

ଏପଣଟ ଭାରତ େହତି ଆଣମରକିାର ବନ୍ଧତୁତା 
ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇବା ଣଦଖି ଚୀନ ଅେହ୍ୟ ଣହାଇପଡ଼ଲିାେ।ି 
ଣେ ତା’ର ୋମତୁଦ୍କି ଶକ୍ରି ବକିାଶଣର ଲାଗଛି।ି 
ଆଫି୍କା ଣଦଶର ଜତୁବତୁ ତୀଣର ଣେୈନ୍ୟ ଛାଉେୀ କରଛି,ି 
ଯାହା ଭାରତୀୟ ଣନୈଣେନା ପାଇଁ ଗଭୀର ଆହ୍ୱାନ 
େଷୃ୍ ି କରଛି।ି ପାକସି୍ତାନର ଗ୍ୱାଦର ଆଉ ମଅିାଁମାର 
ୟତୁଙ୍ଗତୁଡ଼ ବନ୍ରରତୁ  ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନଣିକାବର େଣମତ 
କାଣମ୍ୱାଡ଼ଆିଣର ଚୀନ୍  ର ଣଲାଲତୁ ପ ଦୃଷ୍ ି ପଡ଼ଛି।ି େ ି
ଜନିପଙି୍ଗ ତାଙ୍ ଏକଛତ୍ବାଦ ଶାେନ ଦୀଘଣ୍ଣକାଳ ଧର ି
ଚଳାଇ ରଖିବା ପାଇଁ େବତୁ  ବଣନ୍ାବସ୍ତ କରେିାରଛିନ୍।ି 
ଣେ ଣଦଶର େମସ୍ତ କ୍ମତାକତୁ ନଜି ହାତମତୁଠାଣର 
ରଖିଛନ୍।ି 

ଣବୈଜ୍ଞାନକି ଏଣ୍ଡରୁ ହଫ ନଜି ପତୁସ୍ତକ ‘ଦ ି ଟରୁଥ 
ଏବାଉଟ ଉହାନ’ଣର ଣଲଖିଛନ୍ ି ଣଯ ଣକାଭଡି-୧୯ 
ଏକ ମାନବ ନମି୍ତିତ ଭତୁ ତାେତୁ ଥିଲା। ନତୁ୍ୟୟଣ୍ଣକଣପାଷ୍, ‘ଦ ି
େନ’ଣର ଆଣମରକିୀୟ ଗଣବଷକ ଏଣ୍ଡରୁ ହଫ୍  ଙ୍ ଉକ୍କିତୁ 
ଉଦ୍ଧାର କର ି ଣଲଖିଛ ି ଣଯ ଚୀନ େରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା 
େଞ୍ଚାଳତି ଏହ ି ଗଣବଷୋଗାରକତୁ ଆଥ ୍ତିକ ୋହାଯ୍ୟ 
ଣଯାଗାଇ ଦଆିଯାଉଥିଲା। ଣତେତୁ ଚୀନ୍ ରତୁ  େଷୃ୍ ଭୂତାେତୁ 
ହ ିଁ ଏଣବ ଚୀନ୍ ପାଇ ଁଭସ୍ାେତୁର ଣହବାକତୁ ଯାଉଛ।ି n

ଚୀନ୍ ବର କବରାନା ଭସ୍ାସରୁ

ନାରୀ-ସମ୍ାନ ଜାତୀୟ ଜୀ�ନର ମାପକାଠ ିବେଉ 
ପତୁରତୁ ଷ ଓ ନାରୀ ପରସ୍ପରର ପରପିରୂକ ଣବାଲ ିଆଉ ଣକଣତ ହଜାର ବଷଣ୍ଣ ଆଣମ ଣଘାଷ ି

ଣହଣଲ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ଗିତ, ପାରବିାରକି, ୋମାଜକି ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନଣର ତା’ର 
କଛିଟିା ପ୍ରଭାବ ଣଦଖିବାକତୁ ପାଇବା? େମାଜଣର ପ୍ରଗତ ିଅଥଣ୍ଣ ନାରୀମାନଙ୍ତୁ  ଚପାଇ ଣଦଇ 
ପତୁରତୁ ଷମାନଙ୍ର ଉତ୍  ଥାନ କ’େ ଯଥାଥଣ୍ଣ? ଣେଲାଗାନ୍  ଣର ‘ଣଦବୀ’ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନଣର 
ହଂିୋର ଶକିାର, ଅବଣହଳାର ପାତ୍, ଉପଣଭାଗ୍ୟ ବସ୍ତତୁ ଏବଂ େବଣ୍ଣାଧିକ ଅପରାଧର ମଳୂ ମଞ୍ଜ ି
କ’େ େବତୁ ଣବଣଳ ନାରୀ ଣହାଇ ଆେଥିିବ? ପତୁରତୁ ଷପ୍ରଧାନ ତଥା ପତୃିଣକୈନ୍ଦ୍ରକି ମାନେକିତା 
ଥିôବା ଯାଏ ମହଳିାଙ୍ର ଉନ୍ନତ ି କରାଯାଇପାରବି ନାହ ିଁ ଣବାଲ ି ଆଳ ଣଦ�ାଇ ଆଣମ 
େବତୁ  ଆଉ ଣକଣତ ଯତୁଗ ଚତୁ ପ୍   ରହଥିିବା? ଏକା ମା’ ଣପଟରତୁ  ଜନମେ ଣହାଇ ପତୁଅଟଏି ଝଅିଟଏି 
ଭତିଣର ପାତରଅନ୍ର କାହ ିଁକ ିକର ିଚାଲଥିିବା? ଶକି୍ତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରବିାରଣର ମଧ୍ ଅଲଅିଳ 
ପତୁଅଟଏି ଅଲଅିଳ ଝଅିଟରି ଅଧିକାର କ୍ତୁର୍ କଣଲ େନ୍ାନବତ୍ସଳ ପତୃିମାତୃଗେ ଝଅିକତୁ ନାଲ ି
ଆଖି ଣଦ�ାଇ ପତୁଅକତୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଦୃଷ୍ ିଣଦବା କଥା ଟା କ’େ ଆଣମ ଜାେପିାରତୁ ଣନ? 

ଏ େବତୁ  ତ ଗଲା ଏହ ିପତୁରାତନ ୋମାଜକି ଣରାଗର ନଦିାନ କଥା। ନାରୀ ଅବଣହଳାର 
ରାଲଣିର ‘ମହଳିା ବକିାଶ ବନିା େମାଜ ବକିାଶ ଅେମ୍ଭବ’ର ଣପାଷ୍ର ଧର ିରାଜରାସ୍ତାଣର 
ବୃଥା ବାହାଣ୍ାଟ ମାର ିନଜିର କ୍ଣ୍ଣବ୍ୟ େମ୍ପାଦନ ଣହାଇଗଲା ଣବାଲ ିଭାବ ିଣଦଣଲ ଣହବ 
କ?ି ଣରାଗ କ’େ ଆମ େମସ୍ତଙ୍ତୁ  ଜୋ ଅଛ।ି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ା ବ ିଜୋଅଛ।ି କନି୍ତୁ ବଣିଲଇ 
ଣବକଣର ଘଣ୍ ିବାନ୍ଧବିାକତୁ କାଁ ଭାଁ ଣକଣତଜେ ବାହାରତୁ ଛନ୍।ି ନଜିର ପରବିାରରତୁ  ଏହ ିଶତୁଭ 
କାଯଣ୍ଣ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରବିା ପାଇଁ ମାତ୍ ଜଣେ ଦ ିଜେ ଛଡ଼ା ଯଥାଥଣ୍ଣ ରାଲରି ଗହଳ ିଣକଣବ ଣହବ? 
ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହଳିା ଥିଣଲ, ଦତୁ ଇ ଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମହଳିା, ଣକଣତକ ମତୁ�୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ମଧ୍ ମହଳିା ଥିଣଲ ଓ ଅଛନ୍ ିଣବାଲ ିକହଣିଦଣଲ ତ ଣହବ ନାହ ିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ାଣର 
ଣଦଶଣର ଚଉଦ ଲକ୍ରତୁ  ଊଦ୍ଧ୍ଶଣ୍ଣ ମହଳିା ତୃେମଳୂ ଗେତନ୍ତ୍ରର ଣନତୃତ୍ୱ ଣନଉଛନ୍।ି ଣେଥିଣର 
ମଧ୍ ‘େରପଞ୍ଚ ପତ’ିମାନଙ୍ର ଦାଉ। ନକିଟଣର ଣଦଶର ମହାମହମି ମହଳିା ରାଷ୍ଟ୍ରପତଙି୍ 
ପ୍ରତ ି କଭିଳ ି ଅଣଶାଭନୀୟ ଉଚ୍ାରେ କରାଗଲା, ତାହା ଆଣମ ଣଦଖିଣଲ, ଶତୁେଣିଲ ଓ 
ଲଜ୍ଜାଣବାଧ କଣଲ। ପବୂଣ୍ଣରତୁ  ଉ୍ରପ୍ରଣଦଶ ଭଳ ି ବରିାଟ ରାଜ୍ୟଣର ମତୁ�୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପତୁଅ 
ପଲିାମାନଙ୍ର ଝଅିମାନଙ୍ ଉପଣର ଣଯୌନ ଆକ୍ରମେକତୁ ‘ଣନଲ୍  େନ୍   ଆଖି’ଣର ଣଦଖି ‘ପତୁଅ 
ପଲିାମାଣନ ଏମତି ିଦତୁ ଷ୍ାମୀ କର ିପକାନ୍’ି ଣବାଲ ିଣ�ାଲାଣ�ାଲ ିମନ୍ବ୍ୟ ଣଦବାକତୁ ପଛାଇ 
ନଥିଣଲ। ଦଲିୀ୍ର ‘ନଭିଣ୍ଣୟା’ ମାମଲାଠାରତୁ  ଶ୍ଦ୍ଧା ୱାକର ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମଳୂଣର ରହଛି ି
ଲତୁ କ୍ାୟତି ୋମାଜକି ସ୍ୱୀକୃତ।ି ଘେୃ୍ୟ ଘଟୋର ବବିଶ ଦୀଘଣ୍ଣେତୂ୍ୀ େମଥଣ୍ଣନ। ଣବୈଦତୁ ୍ୟତକି 
ତଥା ୋମାଜକି ଗେମାଧ୍ମର େମ୍ୱାଦ େରବରାହ ପ୍ରକ୍ରୟିାଣର ଏଭଳ ିେମ୍ୱାଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକତୁ 
ଶସ୍ତା ଣଲାକପ୍ରୟିତା ୋଉଁଟବିା ଣବାଲ ିକହ ିଆମ ଭତିରତୁ  ଅଧିକାଂଶ ନାକ ଣଟକନ୍।ି େମ୍ପ୍ରତ ି
ଓଡ଼ଶିାଣର ଣଗାଟଏି ଅତ ି ଚଚ୍୍ତିତ ‘ମଧତୁର ନାଗଫାଶ(ହନ ି ଟ୍ାପ୍  )’ ମାମଲାଣର ଟଭି ି ନତୁ ୍ୟଜ 
ଚ୍ୟାଣନଲ୍  ମାଣନ ଗତୁରତୁ ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ େମ୍ୱାଦ ତତୁ ଳନାଣର ନାଗ ଦମ୍ପତଙି୍ କାରାନାମାକତୁ ÷ଅଗ୍ରାଧିକାର 
ଣଦବାରତୁ  ଣକଣତ ନନି୍ା ଶତୁେବିାକତୁ ପଡ଼ଲିା ଣେମାନଙ୍ତୁ। ଆମ େମାଜଣର ଯଦ ିଏଭଳ ିବୀଭତ୍ସ 
ଓ କଳଙି୍ତ ଘଟୋ ଯଦ ି ଘଟଚିାଲଛି ି ଣତଣବ ନଆିଁକତୁ ଅଣ୍ଣିର ପରୂାଇ ଲତୁ ଚାଇ ରଖିବା 
ବଜି୍ଞତାର କାମ କ?ି ରାଜଣନତାମାନଙ୍ର ବବୃିତ-ିରାଜନୀତ ି�ବରକତୁ ଟଣିକ ତଳକତୁ କର ି
ଆମ େମାଜର ଏହ ିପତୁରାତନ ଦତୁ ଃୋଧ୍ ଣବମାରକିତୁ ଣ�ାଲାଣ�ାଲ ିଲାଞ୍ଛନା କଣଲ କେ ଟା 
ଭାେଯିାଉଛ?ି ଲାଜ ଲାଗତୁଛ ିତ? ଭଲ କଥା। ଲାଜ ଲାଗବିା ନହିାତ ିଦରକାର। ଏ େମେ୍ୟାର 
େମାଧାନକତୁ ଆଉ ଟାଳ ିଣହବ ନାହ ିଁ। 

ମହଳିା ଆଜ ି େବତୁ ଣକ୍ତ୍ଣର ଉପରକତୁ ଆେଣିଲେ।ି ମହଳିା ଆଧତୁନକିତା ନାମଣର 
ଅଣନକ ଦତୁ ଗତୁଣ୍ଣେ କାଁ ଭାଁ ଣଦ�ାଣଦଲାେ।ି କନି୍ତୁ ମହଳିା ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଅବଣହଳା ଣଯମତି ି
ଣେମତି ି ବଢ଼଼ ି ଚାଲଛି।ି ଶାେନର ତଣିନାଟ ି ଯାକ ଅଙ୍ଗ ବଧିାନପାଳକିା, କାଯଣ୍ଣ୍ୟପାଳକିା ଓ 
ନ୍ୟାୟପାଳକିା ଆଉ ଅବଣହଳା କଣଲ ଣହବ ନାହ ିଁ। ବୃହ୍ର େମାଜ ମଧ୍ କତୁମ୍ଭୀର କାନ୍ୋ ଓ 
ନଲିଣ୍ଣଜ ବବିଶତାରତୁ  ଉପରକତୁ ଉଠ ିୋମାଜକି ଓ ନ୍ୟାୟକି େଂସ୍ାର ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରବିା 
ଣବଳ ଣକଣବଠତୁ  ଆେଲିାେ।ି �ାଲ ି ଗେମାଧ୍ମଣର ଣୋଲ ପଟିଣିଲ ଣହବ ନାହ ିଁ। ଣୋଲ ି
ପଟିବିା ଜାର ିରହତୁ ଆଉ ତା ୋଙ୍ଗକତୁ ବାକ ିେମଣସ୍ତ ନରି୍ଦ୍ତିଷ୍ କାଯଣ୍ଣ୍ୟକ୍ରମ ଓ େଂସ୍ାର ଅଭଯିାନ 
ପାଇଁ ବାହାର ିଆେନ୍ତୁ। 

ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଅନସ୍ୱୀକାଯଣ୍ଣ୍ୟ ଣଯ ମହଳିାଙ୍ତୁ  ନଯିଣ୍ଣାତନାରତୁ  େତୁରକ୍ା ପାଇଁ ଆଇନ 
କାନତୁନ ରହଛି।ି ମହଳିା ବଣିରାଧୀ ଅପରାଧର ବଚିାର ପାଇଁ ଫାଷ୍ ଟ୍ାକ୍   ଣକାଟଣ୍ଣମାନ 
ଣ�ାଲାଯାଇଛ।ି କନି୍ତୁ େମେ୍ୟା ଏଣବ ଜଟଳି ଓ ବଶିାଳ ଣଯ ଆଇନ କାନତୁନ ଓ ବଚିାର 
ବ୍ୟବସ୍ା ଏହାର ନରିାକରେ ପାଇଁ େକ୍ମ ଣହାଇପାରତୁ ନାହ ିଁ। ଯାହା ମଣନ ହତୁଏ ୋମାଜକି 
ବ୍ୟବସ୍ା ଓ େମାଜଣର ରହତୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ବିଣିଶଷଙ୍ ମାନେକିତା ବ୍ୟାପକ ରୂଣପ େଂସ୍ାରତି 
ନ ଣହବା ପଯଣ୍ଣ୍ୟନ୍ ଏହ ି େମେ୍ୟାର ମଣୂଳାତ୍ାଟନ େମ୍ଭବ ନତୁଣହଁ। କହବିା ବାହତୁଲ୍ୟ ଏହ ି
େଂସ୍ାର ପରବିାରରତୁ  ହ ିଁ ଆରମ୍ଭ ଣହବା ଦରକାର। ଝଅିଟଏି ଜନମେ ଣହବା ମାଣତ୍ ନାକ 
ଣଟକବିା ବନ୍ କର ିପତୁଅ ଭଳ ିଝଅିକତୁ ମଧ୍ ଶକି୍ତି କରବିା ପାଇଁ େମାନ ଅଧିକାର ଣଦବା, 
ଝଅିକତୁ ପରବିାରର ଣବାଝ ଣବାଲ ିନ ଭାବବିା, ବାଲ୍ୟ ବବିାହ ପର ିକଳତୁଷତି ପ୍ରଥାରତୁ  େତୁରକ୍ା 
ଣଦବା ଆଦ ି େବତୁ  ପରବିାରଣର ଆରମ୍ଭ ଣହଣଲ ମହଳିା ବଣିରାଧୀ ହୀନମନ୍ୟତା ଆଣପ 
ଆଣପ େତୁଧତୁରଯିବି। ଏହାର େତୁଦୂର ପ୍ରୋରୀ ପ୍ରଭାବ ଏକ ବୃହ୍ର େମାଜ ଉପଣର ପଡ଼ବି। 
ଣେହପିର ି କାଯଣ୍ଣ୍ୟଣକ୍ତ୍ଣର ମଧ୍ େମାଜ ପଦବୀଣର କାମ କରତୁ ଥିବା ପତୁରତୁ ଷ ଓ ମହଳିାଙ୍ତୁ  
େମାନ ଣବତନ ଣଦବାର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ଣହଣଲ ଣେଠାଣର ମହଳିାମାନଙ୍ ପ୍ରତ ିଣହଉଥିବା 
ଣଯୌନ ଓ ମାନେକି ନଯିଣ୍ଣାତନା ହାର ଉଣଲେ�ନୀୟ ଭାଣବ ହ୍ାେ ପାଇବ। ପରବିାର ଭତିରତୁ  
ଆରମ୍ଭ ଣହଉଥିବା ରତୁ ଢ଼ବିାଦୀ ମାନେକିତା ବଦଳଣିଳ ଧମଣ୍ଣାନ୍ଧତା ମଧ୍ ଦୂଣରଇ ଯବି। ଘଣର, 
ବାହାଣର, ମନ୍ରିଣର, କାଯଣ୍ଣ୍ୟଣକ୍ତ୍ଣର, ଣଦଶରକ୍ାଣର, ଣେବାଣର ଏପରକି ିରାଜନୀତଣିର 
ମଧ୍ ମହଳିାଙ୍ତୁ  ପତୁତୁରତୁ ଷଙ୍ େହତି େମାନ ଦୃଷ୍ଣିର େମାନ ଜ୍ଞାନ କଣଲ ଏକ ବରିାଟ ୋମାଜକି 
ଣବୈଷମ୍ୟର ଚମକପ୍ରଦ େମାଧାନ ଣହାଇପାରବି। n
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ସ�ୋମବୋର 
୧୨ ଡସି�ମ୍ବର, ୨୦୨୨

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୧।୧୨(ସମସି): ଖଣଜି 
କାରବାର, ପରବିହନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ାବନା 
ରଖଥୁିବା ଅନୁଗଳୁ ଜଲି୍ାର ତାଳଚେର, 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାର ଧାମରା ଏବଂ ଜଗତସଂିହପରୁ 
ଜଲି୍ାର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଚଦଇ ଜଳମାଗ୍ଯକୁ 
ବକିଶତି କରାରାଉଛ।ି ଏହକି୍ରମଚର 
ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଜଳମାଗ୍ଯ-୫ର 
ସାମଗ୍କି ବକିାଶ ପାଇ ଁ ୪୩ ଚକାଟ ି ୮୨ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟ ଅନୁଚମାଦନ କରାରାଇଛ।ି 

 ପବୂ୍ଯରୁ ବ୍ାହ୍ମଣୀ-ଖରସଆୁ-ଧାମରା 
ନଦୀଚର ତାଳଚେର ଠାରୁ ଧାମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଇଷ୍ଟ ଚକାଷ୍ଟ ଚକନାଲ, ମାତାଇ ନଦୀ ଏବଂ 
ମହାନଦୀ ଅବବାହକିାଚର ଥିବା ୫୮୮ 
କଚିଲାମଟିରର ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ଜାତୀୟ 
ଜଳମାଗ୍ଯ-୫ ଭାଚବ ଚ�ାଷଣା କରାରାଇଛ।ି 
ବଗିତ ୫ ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟଚର ଜଳମାଗ୍ଯର 

ବକିାଶ ଲାଗ ି ୪୩.୮୨ ଚକାଟ ି ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟ 
ଚହାଇସାରଛି।ି ଆଗାମୀ ୪ ବଷ୍ଯ ଅର୍ଯାତ୍  
୨୦୨୨-୨୩ ରୁ ୨୦୨୫-୨୫ ମଧ୍ୟଚର ଆହୁର ି
୨୦ ଚକାଟ ି ଟଙ୍ା ଖର୍୍ଯ ଚହବ। ୨୦୧୭-
୧୮ ବଷ୍ଯଚର ୩୩.୫୯ ଚକାଟ ି ଟଙ୍ା ଖର୍୍ଯ 
ଚହାଇଥିବାଚବଚଳ ପରବର୍୍ଯୀ ୪ ବଷ୍ଯଚର 

ରରାକ୍ରଚମ ୨.୨୩ ଚକାଟ,ି ୩.୨୯ ଚକାଟ,ି 
୨,୧୩ ଚକାଟ ି ଏବଂ ୨.୫୮ ଚକାଟ ି ଟଙ୍ା 
ବ୍ୟୟ ଚହାଇଛ।ି ବସି୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଚିପାଟ୍ଯ 
(ଡପିଆିର) ଅନୁରାୟୀ ଏହ ିଜଳମାଗ୍ଯକୁ ଦୁଇଟ ି
ଭାଗଚର ବଭିକ୍ତ କରାରାଇଛ।ି ପ୍ରରମ ଭାଗଚର 
ମଙ୍ଗଳାଗଡ଼ ି ଚଦଇ ପାରାଦୀପରୁ ଧାମରା 
ପଙ୍ପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧୨ କଚିଲାମଟିର ରହଛି।ି 

ଚସହପିର ି ଦ୍ତିୀୟ ଭାଗଚର ପଙ୍ପାଳରୁ 
ତାଳଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨୦ କଚିଲାମଟିର 
ରହଛି।ି ପ୍ରରମ ଭାଗଚର ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ 
ମଙ୍ଗଳାଗଡ଼ରୁି ପାରାଦୀପ ୬୭ କଚିଲାମଟିର, 
ମଙ୍ଗଳାଗଡ଼ରୁି ଧାମରା ୨୮ କଚିଲାମଟିର 
ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଗଡ଼ରୁି ପଙ୍ପାଳ ୧୧୭ 

କଚିଲାମଟିର ରହଛି।ି ପ୍ରରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ 
ସରବିା ପଚର ତାଳଚେରରୁ ପଙ୍ପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
୧୨୦ କଚିଲାମଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନଆିରବି। 
ଚଶଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଚର ଧାମରାରୁ ୋରବିାଟଆି 
୩୯ କଚିଲାମଟିର ଏବଂ ୋରବିାଟଆିରୁ 
ଜଓିଖାଲ ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧୭ କଚିଲାମଟିର କାର୍ଯ୍ୟ 
ହାତକୁ ନଆିରବି ଚବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି

 ୨୧୨ କଚିଲାମଟିର ପରଚର ଥିବା ଚସତୁ ଓ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭରି୍ଭୂିମ ି ନମି୍ଯାଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତଚର ସଚଭ୍ଯ 
ସମାପ୍ତ ଚହାଇଛ।ି ଏହ ି ସଚଭ୍ଯଚର ମାସକି/
ପାକ୍ଷକି ଭରି୍ଚିର ଜଳମାଗ୍ଯର ଗଭୀରତା 
ସଂକ୍ରାନ୍ତଚର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚହାଇରାଏ। ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟ 
ଲାଗ ି ବସି୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଚିପାଟ୍ଯ (ଡପିଆିର) 
ପ୍ରସୁ୍ତ ଲାଗ ିକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ ଚହାଇଛ।ି ଧାମରା/
ପାରାଦୀପ ରୁ ପଙ୍ପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦୁି୍ୟତ୍  
ଲାଇନ୍  ତଚଳ ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍ ଜରଆିଚର 
ନାଭଚିଗସନ କ୍ୟିରାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ 
ଚହାଇଛାି ଗତ ଅଚକଟାବର ସଦୁ୍ା ଇଫ୍ ଚକା ନଦୀ 
ମହୁାଣ ଚଜଟୀର ଜାତୀୟ ଜଳମାଗ୍ଯ-୬୪ ରୁ 
ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଜାତୀୟ ଜଳମାଗ୍ଯ-୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
୧,୫୫,୧୮୧ ଚମଟ୍କି ଟନ୍  ଜପି୍ ସମ୍  ପରବିହନ 
ଚହାଇଛ।ି ଏହ ି ଜଳମାଗ୍ଯ ଇଫ୍ ଚକାଚର ଥିବା 
ପ୍ରାୟ ୫୨ ନୟିତୁ ଜପି୍ ସମ୍  ସଫା କରବି।

 ଓଡ଼ଶିୋ ସେଇ ଯୋଇଥିବୋ ଜୋତୀୟ ଜଳମୋର୍ଗ-୫ ଭତି୍ଭୂିମ ିଉନ୍ନୟନ ପୋଇଁ ୪୩.୮୨ ସ�ୋଟ ିଟଙ୍ୋ ମଞ୍ଜୁର

ଖଣଜି କଠାରବଠାର, ପରବିହନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୧୨(ସମସି): ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବଭିାଗ 
(ଏଏସ୍ ଆଇ) ଭୁବଚନଶ୍ୱର ସକ୍ଯଲ ସପୁରଚିଟଚଡେଣ୍ଟ ତରା 
ମଖୁ୍ୟ ଅରୁଣ ମଲ୍କିଙୁ୍ ନୂଆଦଲି୍ୀସ୍ତି ମଖୁ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳ ି
କରାରାଇଛ।ି ଏଏସ୍ ଆଇ ସପୁରଚିଟଚଡେଣ୍ଟଙ୍ର ଏହ ି
ଅୋନକ ବଦଳକୁି ଚନଇ ଚଜାର ଧରଛି ି େର୍୍ଯା। ନକିଟ 
ଅତୀତଚର ସାମ୍ାକୁ ଆସଥିିବା ଏଏସ୍ ଆଇର ଟକିଟ୍  ସ୍ାମ୍  
ଅଭଚିରାଗକୁ ଚନଇ ଶ୍ୀମଲ୍କିଙୁ୍ ବଦଳ ି କରାରାଇଥିବା 
କୁହାରାଉଛ।ି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବଭିାଗ କମି୍ା ଚକନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ତୃତ ି
ମନ୍ତାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଚନଇ ଚକୌଣସ ି ବଦି୍ବିଦ୍ ଚ�ାଷଣା 
ଚହାଇନଥିଚଲ ମଧ୍ୟ ଏଏସ୍ ଆଇ ସପୁରଚିଟଡେଣ୍ଟଙ୍ ବଦଳକୁି 
ସାଧାରଣଚର ଟକିଟ୍  ସ୍ାମ୍  ସହ ଚଜାଡ଼ ି କର ି ଚଦଖାରାଉଛ।ି 

 ଚକାଣାକ୍ଯ ସଚମତ ରାଜ୍ୟର ୮୦ଟ ି କରି୍୍ଯୀରାଜରି 
ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ରକ୍ଷଣାଚବକ୍ଷଣ ଦାୟତି୍ୱ ଏଏସ୍ ଆଇ 
ନକିଟଚର ରହଛି।ି ଚକାଣାକ୍ଯ, ଖଡେଗରି ି ଓ ଉଦୟଗରିକୁି 
ଆସଥୁିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍ଠାରୁ ଏଏସ୍ ଆଇ ସବ୍ଯସକ୍ଯଲ 

କମ୍ଯୋରୀମାଚନ ଟଚିକଟ୍  ଜରଆିଚର ଅର୍ଯ ଆଦାୟ 
କରରିାଆନ୍ତ।ି େଳତି ମାସ ଜୁଲାଇ ୨୧ଚର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଟମି୍  ଏହ ି ଟଚିକଟ୍  ବ୍ୟବସ୍ାର ରାଞ୍ଚ କରଥିିଚଲ। ରାଞ୍ଚରୁ 
ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା ଚର, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଟଚିକଟ ବାବଦକୁ 

ଚହଉଥିବା ଆଦାୟ ପବୂ୍ଯମାସ ତୁଳନାଚର ଆକସ୍କି ଭାଚବ 
୪ ଗଣୁା ବଢ଼଼ରିାଇଥିଲା। ଏପରକି ି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍ ପସନ୍ଦର 
ଶୀତ ଋତୁର ଜାନୁଆରୀ ମାସଚର ଚକାଣାକ୍ଯକୁ ୪୧ ହଜାର 
୯୫୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆସଥିିବା ଚବଚଳ 
ଚସଚପଟମ୍ର ମାସଚର ୧ ଲକ୍ଷ ୭୯ ହଜାର ୯୩୨ ଜଣ 
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲବିାକୁ ଆସଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। ଚକାଣାକ୍ଯଚର 

ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍ଠାରୁ ମଡୁେ ପଛିା ୪୦ ଟଙ୍ା ଓ ବଚିଦଶୀ 
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍ଠାରୁ ୬ଶହ ଟଙ୍ା ଚଲଖାଏଁ ନଆିରାଇରାଏ। 
ଜାନୁଆରୀ ମାସଚର ଟକିଟ୍  ବାବଦକୁ ୧୬ ଲକ୍ଷ ୭୧ ହଜାର 
୭୨୫ ଟଙ୍ା ଚହାଇଥିବା ଚବଚଳ ଚସପଟଚମ୍ର ମାସଚର ୭୨ 
ଲକ୍ଷ ୨୭ ହଜାର ୪୮୦ ଟଙ୍ା ଆଦାୟ ଚହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ତର୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରବିା ପଚର ଟକିଟ୍ କୁ ରସିାଇଚକଲ୍  
କର ି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣଶିଣୁ ି କମାରାଇଥିବା 
ଅଭଚିରାଗ ତୀବ୍ ଚହବାଚର ଲାଗଲିା। ଚସହପିର ି ଖଡେଗରି ି
ଓ ଉଦୟଗରିକୁି ଶୀତୁଆ ମାସ ଜାନୁଆରୀଚର ଆସଥିିବା 
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଷ୍ଯାପ୍ରବଣ ଚସଚପଟମ୍ର ମାସଚର 
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାଚବ ୩ ଗଣୁାରୁ ଅଧିକ ଚହବାକୁ ଚନଇ 
ମଧ୍ୟ ରାଞ୍ଚ ଟମି୍ ର ସଚନ୍ଦହ ବଢ଼଼ଥିିଲା। ଏହ ି ରାଞ୍ଚକୁ ତନି ି ମାସ 
ପରୂଣ ନଚହଉଣ,ୁ ରାଜ୍ୟ ଏଏସ୍ ଆଇ ମଖୁ୍ୟ ଅରୁଣ ମଲ୍କିଙ୍ 
ବଦଳ ି ଚହାଇଥିବା ଚହତୁ ସାଧାରଣଚର ଚଲାଚକ ଏହାକୁ 
ଚକନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ତୃତ ି ମନ୍ତାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଭାଚବ ଚଦଖଛୁନ୍ତ।ି

ଏଏସ୍ ଆଇ ମଖୁ୍ୟଙ୍କ ବଦଳ ିପଛରର ଟକିଟ୍  ସ୍ଠାମ୍  !

ଯୋଞ୍ଚ�ଜୁ ୩ ମୋ� ନପରୂଜୁ ଣଜୁ 
ସ�ୋଇଛ ିବେଳି

ସ�ତଜୁ , ଅନ୍ୋନ୍ ଭତି୍ଭୂିମ ିପୋଇଁ �ରଛି ି�ସଭ୍ଗ

ପରୁୀ,୧୧ା୧୨(ସମସି): ଡାକ୍ତର ଚହଚବ, ଗରବି ଚଲାକଙ୍ ଚସବା କରଚିବ। ଏମତି ି
ସ୍ୱପ ୍ଚଦଖିଥିଚଲ ପରୁୀ ଜଲି୍ା କଣାସ ବକ୍ ଚତଲଙ୍ଗାପଡ଼ା ଗ୍ାମର ଚବୈକୁଣ୍ଠ ଚସଠୀ। 
ଚହଚଲ ଗରବିୀ ତାଙ୍ ସ୍ୱପ ୍ପରୂଣ ଦଗିଚର ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ସାଜଥିିଲା। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ 
ପଢ଼ବିାକୁ ସନିା ଇଚ୍ା ଅଛ,ି ଚହଚଲ ପଢ଼ବିା ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଯ ଚରାଗାଡ 
କରଚିବ ଚକମତି ିଏହ ିେନି୍ତାଚର ଭାଙ୍ଗ ିପଡ଼ଥିିଚଲ ଚବୈକୁଣ୍ଠ। ଉପାୟ ଶନୂ୍ୟ ଚହାଇ 
ଚଶଷଚର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍ ଭରସା କରଥିିଚଲ। େଠି ି ଚଲଖିବା 
ସହ ଟୁଇଟ୍  ମାଧ୍ୟମଚର ତାଙ୍ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଚଲ ଚବୈକୁଣ୍ଠ। ଏ ସମ୍ପକ୍ଯଚର 
ଜାଣବିା ପଚର ‘୫-ଟ’ି ସେବି ଭ.ିଚକ. ପାଡେଆିନ ଏବଂ ଏସ୍ ସ ିଏସ୍ ଟ ିବଭିାଗର 

କମଶିନର ତରା ଶାସନ ସେବିଙ୍ ନଚିଦ୍୍ଯଶକ୍ରଚମ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚବୈକୁଣ୍ଠଙୁ୍ 
ଚରାଗାଚରାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ତାଙୁ୍ ପାଠ ପଢ଼ବିା ଲାଗ ି ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ ପ୍ରକାର 
ସହାୟତା ଚରାଗାଇଦଆିରବି ଚବାଲ ିପ୍ରତଶିରୁତ ିମଳିଥିିବା କହଛିନ୍ତ ିଚବୈକୁଣ୍ଠ।

ଚବୈକୁଣ୍ଠ ନଟି୍ -୨୦୨୨(ଏମ୍ ବବିଏିସ୍ ) ପରୀକ୍ଷାଚର ଉର୍ୀର୍୍ଯ ଚହବା ପଚର 
ଫକୀର ଚମାହନ ଚମଡ଼କିାଲ କଚଲଜରୁ ଆଡମଶିନ ପାଇଁ େଠି ି ପହଞ୍ଚଥିିଲା। 
ପରବିାର ଚଲାକ ଖସୁ ି ଚହାଇଥିଚଲ ସତ ଚହଚଲ ଆଡ଼ମଶିନ କପିର ି ଚହବ 
ତାକୁ ଚନଇ େନି୍ତାଚର ପଡ଼ଥିିଚଲ। ବାପା ଦନି ମଜୁରଆି। ରାହା ବ ିଚରାଜଗାର 
କରନ୍ତ ି ଚସଥିଚର ପରବିାର େଳାଇବା କଷ୍ଟକର ଚହାଇପଚଡ। ଚତଣ ୁ ଡାକ୍ତରୀ 
ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଯ ଆଣଚିବ ଚକଉଁଠୁ ? ପଅୁ ବାଚଲଶ୍ୱରଚର ରହ ି

 �ସବୈ�ଜୁଣ୍ଠଙ୍ ଡୋକ୍ତରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ପରୂଣ ସ�ବ

ସହଠାୟତଠା ପଠାଇଁ ରଠାଜ୍ୟ ସରକଠାରଙ୍କଠୁ ମଳିଲିଠା ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ପଢ଼ବି ଚକମତି?ି ଏମତି ିେନି୍ତାଚର ବାପା ମାଆ 
ଭାଙ୍ଗପିଡ଼ଥିିବା ଚବଚଳ ଚବୈକୁଣ୍ଠଙ୍ର ଡାକ୍ତରୀ 
ପାଠ ପଢ଼ବିାର ଆଶା ମଉଳ ି ରାଇଥିଲା। 
ଚଶଷଚର ସାହ ିପଡ଼ଶିା ଓ ବନୁ୍ଧ ପରଜିନଙ୍ଠାରୁ 
ଧାର କରଜ କର ି ଆଡ଼ମଶିନ କରଥିିଚଲ। 
ଚକମତି ି ହଚଷ୍ଟଲଚର ରହଚିବ ଆଉ ପାଠ 
ପଢ଼ଚିବ ଚସହ ି କରା ଭାବ ି ଭାଙ୍ଗ ି ପଡ଼ଥିିଚଲ 
ଚବୈକୁଣ୍ଠ। ଚଶଷଚର ଗତ ଶକୁ୍ରବାର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍ ସହାୟତା ପାଇଁ େଠି ି
ଚଲଖି ଅନୁଚରାଧ କରବିା ସହ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ 
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ‘୫-ଟ’ି ଚମା ସରକାରଙୁ୍ 
ଟୁଇଟ୍  କରଥିିଚଲ। ଶନବିାର ଅନୁସେୂୀତ 
ଜନଜାତ ି ଓ ଅନୁସେୂତି ଜାତ,ି ଉନ୍ନୟନ, 
ସଂଖ୍ୟାଲ� ୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବଗ୍ଯ କଲ୍ୟାଣ 
ବଭିାଗରୁ ଚବୈକୁଣ୍ଠଙୁ୍ ଚଫାନ କରାରାଇ 
ତାଙୁ୍ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ବିା ଲାଗ ି ସହାୟତା 
ଚରାଗାଇଦଆିରବି ଚବାଲ ିକୁହାରାଇଛ।ି

ମଜୁଖ୍ମନ୍ତୀଙ୍ଜୁ  ଚଠି ିସେଖି େଜୁ ଃଖ ଜଣୋଇଥିସେ

ରକନ୍ଦ୍ର ସଠାଜଛି.ି..
ସଧୁ ହାରଚର ୭୫ ଚବସସି୍  ପଏଣ୍ଟ ବତୃ ଦ୍ ି �ଟାଇବା 

ସମ୍ାବନା ରହଛି।ି ଏଭଳ ି ପରସି୍ତିଚିର ଜାନୁଆରୀ ମାସଚର 
ଚପଚଟ୍ାଲ ଏବଂ ଡଚିଜଲ ମଲୂ୍ୟଚର ୧୦ ରୁ ୧୫ ଟଙ୍ା ହ୍ାସ 
ଚହାଇପାଚର। ଏମତିକି ି ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚପଚଟ୍ାଲ 
ଏବଂ ଡଚିଜଲ ଉପଚର ଟକିସ ହ୍ାସ �ଟାଇବା ଚନଇ 
ବଚିଶଷଜ୍ଞମାଚନ ଆଶାବାଦୀ।  

ବଚିଦଶ ବଜାରଚର କରୁଡ୍  ମଲୂ୍ୟଚର ହ୍ାସ �ଟୁରଚଲ 
ସଦୁ୍ା �ଚରାଇ ବଜାରଚର ଚପଚଟ୍ାଲ ଏବଂ ଡଚିଜଲ ଦରଚର 
ଚକୌଣସ ି ପ୍ରକାର ହ୍ାସ �ଟ୍ୁନାହ ିଁ। ଚପଚଟ୍ାଲ ଏବଂ ଡଚିଜଲ 
ପଚର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍  ଦର ନ କହଚିଲ ଭଲ। �ଚରାଇ ଗ୍ୟାସ୍  
ସଲିଡିେର ପଛିା (୧୪.୨ ଚକଜ)ିଦର ୧୧୦୦ ଟଙ୍ା ନକିଟର୍ର। 
ଚବ୍ଣ୍ଟ କରୁଡ ମଲୂ୍ୟଚର ହ୍ାସ ଭାରତକୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଉରବା 
ବଚିଶଷଜ୍ଞମାଚନ କହଛିନ୍ତ।ି ଏହାବାଦ୍  ଶସ୍ା ମଲୂ୍ୟଚର 
ସରକାର ରୁଷଠାରୁ ଚତଲ କଣିରୁବାରୁ ଏ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ଭାରତକୁ 
ବର୍୍ଯମାନ ସମୟଚର ବ୍ୟାଚରଲ ପଛିା ୨୪୭୦ ଟଙ୍ା ଲାଭ 
ଚହଉଛ।ି ଏଚତ ସବୁ ସଚର୍ବେ ଖାଉଟଙୁି୍ ମଳୁିନ ିକରୁଡ୍  ମଲୂ୍ୟ ହ୍ାସ 
କମିା୍ ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦବୋରା କଣିାରାଉରବା ଶସ୍ା ଚତଲର 
ଲାଭ। େଳତିବଷ୍ଯ ମାର୍୍ଯଠାରୁ ଚଦଶଚର ଚପଚଟ୍ାଲ ଏବଂ 
ଡଚିଜଲ ମଲୂ୍ୟଚର ଚକୌଣସ ିପରବିର୍୍ଯନ ଚହାଇନାହ ିଁ। 

ରସଠାନପିତ୍ ରର ପଣୁ.ି..
ଦାବ ି ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି ଏହାବ୍ୟତୀତ ପବୂ୍ଯରୁ ୋଷୀ ଆଚନ୍ଦାଳନ 
ଚବଚଳ ଚରଉଁ ୋଷୀଙ୍ ବଚିରାଧଚର ମାମଲା ରୁଜୁ ଚହାଇରÒଲା 
ଚସଗଡୁକୁି ଖାରଜ୍  କରବିା , ଉର୍ରପ୍ରଚଦଶ ଲକ୍ଷୀପରୁ ଚଖର ି
ୋଷୀ ମତୃତୁ୍ୟ �ଟଣାଚର ମତୃତକଙ୍ ପରବିାରଗଡୁକୁି ନ୍ୟାୟ 
ପ୍ରଦାନ କରବିା ଏବଂ ଏହ ି �ଟଣାର ମଖୁ୍ୟ କାପ୍ଯଟଦାର 
ଚକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଅଜୟ ଚଟନଙୁି୍ ବରଖାସ୍ କରବିା ଚନଇ ଚସମାଚନ 
ଦାବ ିଜଣାଇଛନ୍ତ।ି

ଓଡ଼ଶିଠା ରଦଠାହରଠାଇବ...
ଚରାଚଗ ଏ ଚନଇ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଚବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 

ଚହବାକୁ ଥିବାଚବଚଳ ଏଥିଚର ଚକନ୍ଦ୍ର ଗତୃହମନ୍ତାଳୟର ଗତୃହ 
ସେବିଙ୍ ସହ ପଶ୍ଚମିବଙ୍ଗର ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସେବି ଏବଂ ବରଷି୍ 
ଅଧିକାରୀମାଚନ ଚରାଗଚଦଚବ। ଚସହପିର ି ପରଷିଦର 
ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍ର ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀମାଚନ ଏହ ି
ଚବୈଠକଚର ଚରାଗ ଚଦଚବ ଚବାଲ ିଜଣାପଡ଼ଛି।ି

 ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ ି ପର ି ପ୍ରାକତୃତକି ବପିର୍ଯ୍ୟୟକୁ 
ନୟିମତି ବ୍ୟବଧାନଚର ସାମା୍ କରୁଥିବା ଓଡ଼ଶିା ଲଗାତାର 
ଭାଚବ ଚଫାକସ ଚଷ୍ଟଟ ମାନ୍ୟତା ଦାବ ି କର ି ଆସଛୁ।ି ଗତ 
୨୦୨୦ ମସହିାଚର ଭୁବଚନଶ୍ୱରଚର ଅନୁଷ୍ତି ପବୂ୍ଯାଞ୍ଚଳ 
ଚଜାନାଲ ପରଷିଦ ଚବୈଠକଚର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପଚରାକ୍ତ ଦାବ ି ଉପସ୍ାପନ କରଥିିଚଲ। ମାତ୍ର 
ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଚନଇ ଚକୌଣସ ିପଦଚକ୍ଷପ ଚନଇନାହାନ୍ତ।ି 
ଏହ ି ଦାବ ି ପଣୁରିଚର ଚବୈଠକଚର ଉଠବିାର ରଚରଷ୍ଟ 
ସମ୍ାବନା ରହଛି।ି ଚକାଇଲା ରାଜଭାଗକୁ ୧୪ ପ୍ରତଶିତରୁ 
୨୦ ପ୍ରତଶିତକୁ ବତୃ ଦ୍ ି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୀ�୍ଯ ଦନି ଚହବ 
ଧର ି ଦାବ ି କରଆିସଛୁନ୍ତ।ି ମାତ୍ର ଏଚନଇ ଚକନ୍ଦ୍ର ଚକୌଣସ ି
ଚଠାସ୍  ନଷି୍ପର୍ ିଚନଉନଥିବାରୁ ଓଡ଼ଶିା, ଝାଡ଼ଖଡେ, ପଶ୍ଚମିବଙ୍ଗ 
ପର ିରାଜ୍ୟଗଡ଼ୁକି ଏ ବାବଦଚର ବପିଳୁ ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତ।ି 
ଆସନ୍ତା ଚବୈଠକଚର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ାପନ କରାରାଇପାଚର। 
ଚସହପିର ି ଧାନର ସବ୍ଯନମି୍ ସହାୟକ ମଲୂ୍ୟ ୩୪୦୦ ଟଙ୍ାକୁ 
ବତୃ ଦ୍ ିକରବିା ସହ ଓଡ଼ଶିାର ବଚକୟା ଉଷନୁା ୋଉଳକୁ କପିର ି
ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନିା ମନମାନଚିର ଉଠାଇଚବ ଚସଚନଇ 
ଚଠାସ୍  ନୀତଗିତ ପଦଚକ୍ଷପ ଚନବାକୁ ଚବୈଠକଚର ଦାବ ି

କରାରାଇପାଚର ଚବାଲ ିଅନୁମାନ କରାରାଉଛ।ି 
 ଗତ ପରଷିଦ ଚବୈଠକଚର ଓଡ଼ଶିାର ଚହା, ଭୂମଜି 

ଏବଂ ମଡୁୋରୀ ଭାଷାକୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଦାବ ି କରଥିିବା ଚବଚଳ 
ଏରାବତ୍  ଏହା ଉପଚର ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚକୌଣସ ିପଦଚକ୍ଷପ 
ଚନଉ ନାହାନ୍ତ।ି ଚସହପିର ି ରାଜ୍ୟର ୧୬୦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ 
ଜନଜାତ ି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ଲଗାତାର ଭାଚବ ଦାବ ି କର ି ଆସଛୁନ୍ତ।ି ୨୦୧୧ ପରଠାରୁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ାର ଚକନ୍ଦ୍ର ଆଦବିାସୀ 
ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତୀଙୁ୍ େଠି ିଚଲଖି ଏଚନଇ ବାରମ୍ାର ଦାବ ିକର ି
ଆସଥୁିଚଲ ମଧ୍ୟ ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଚନଇ ନରିବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜ ି
ବସଛିନ୍ତ।ି ଏଚନଇ ମଧ୍ୟ ଚବୈଠକଚର ଓଡ଼ଶିା ପଣୁରିଚର 
ଦତୃ ଢ଼ ଦାବ ି ଉପସ୍ାପନ କରପିାଚର ଚବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷଚର ଅଚନକ ଚକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚରାଜନାଚର ଚକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ନଜି ଅଂଶକୁ ୬୦-୪୦କୁ ହ୍ାସ କରଥିିବା ବଭିନି୍ନ 
ଚରାଜନାଚର ଚକନ୍ଦ୍ର ଉପଚର ହଜାର ହଜାର ଚକାଟ ିଟଙ୍ାର 
ବଚକୟା ପଡ଼ରିହଛି।ି ଉପଚରାକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଆବାସ ପ୍ରଦାନ ଚକ୍ଷତ୍ରଚର ପାତରଅନ୍ତର ନୀତ ି ସମ୍ନ୍ଧଚର 
ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଚବୈଠକଚର ଦତୃ ଢ଼ ଭାଚବ ଉପସ୍ାପନ 
କରାରବିାର ରଚରଷ୍ଟ ସମ୍ାବନା ରହଛି ିଚବାଲ ିବଶି୍ୱସ୍ ସତୂ୍ରରୁ 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

 ଅନ୍ୟପକ୍ଷଚର ସାମଗ୍କି ଭାଚବ ବହିାର, ଝାଡଖଡେ, 
ଓଡ଼ଶିା, ସକିମି୍  ଏବଂ ପଶ୍ଚମିବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟଚର ଆଞ୍ଚଳକି 
ସମନ୍ୟକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିରବିାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି।ି ସବୁ 
ରାଜ୍ୟକୁ ଚନଇ ଚକୌଣସ ିବକିାଶମଳୂକ କାର୍ଯ୍ୟ କରବିା ପବୂ୍ଯରୁ 
ରାଜ୍ୟ-ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟଚର ସୀମା, ଜଳ ସୀମା ଇତ୍ୟାଦକୁି ଚନଇ 
ଥିବା ବବିାଦ ସମାଧାନ ଚହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି।ି 
ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରବିାଚର ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍ ଏକ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଭୂମକିା ରହଛି।ି ମାତ୍ର ଚକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦଗିଚର 
ଚକୌଣସ ିପଦଚକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରୁନାହାନ୍ତ।ି 

 ଦକ୍ଷଣିାଞ୍ଚଳ ଆଞ୍ଚଳକି ପରଷିଦ ଅଧୀନଚର ଆସଥୁିବା 
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଚଦଶ ଓ ଚକନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଞ୍ଚଳକି ପରଷିଦ ମଧ୍ୟଚର 
ଆସଥୁିବା ରାଜ୍ୟ ଛତଶିଗଡ଼ ସହ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବବିାଦ 
ରହଛି।ି ଚତଣ ୁ ଆଗାମୀ ଦନିଚର ସବୁ ଆନ୍ତଃ ଆଞ୍ଚଳକି 
ପରଷିଦ ଚବୈଠକ ମାଧ୍ୟମଚର ସୀମା ବବିାଦ ସମାଧାନ ଚନଇ 
ମଧ୍ୟ ଦାବ ିଉଠୁଛ।ି ଚମ�ାଳୟ-ଆସାମ, ଆସାମ-ମଚିଜାରମ୍  
ସୀମା ବବିାଦ ଦୂର କରବିା ଚନଇ ଗତୃହ ମନ୍ତଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 
ଅତୀତଚର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରଛି।ି ଦୁଇଦନି ପଚର 
ଅର୍ଯାତ େଳତି ମାସ ୧୪ ତାରଖିଚର କର୍୍ଯାଟକ-ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 
ମଧ୍ୟଚର ସୀମା ବବିାଦ ଚନଇ ଗତୃହ ମନ୍ତଣାଳୟ ଆଚଲାେନା 
କରବିାକୁ ରାଉଛ।ି ମାତ୍ର ଓଡ଼ଶିା-ଆନ୍ଧ୍ର ବବିାଦଚର ଚକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ରହସ୍ୟମୟ ନରିବତା ଅବଲମ୍ନ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ମାମଲା ଅଦାଲତଚର ଥିଚଲ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତ ଚଦଇଥିବା 
ପରାମଶ୍ଯ ପଚଡାଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉଲ୍ଂ�ନ କଚଲ, ତାହାକୁ 
ତାଗଦି୍  କରାରାଉନାହ ିଁ। ଚତଣ ୁ ଆଗାମୀ ଦନିଚର ଆଞ୍ଚଳକି 
ପରଷିଦ ଚବୈଠକ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ାବତି ଆନ୍ତଃ ଆଞ୍ଚଳକି ପରଷିଦ 
ଚବୈଠକ ବସବିା ଚନଇ ଦାବ ି ଚଜାର ଧରବି ଚବାଲ ି ଆଶା 
କରାରାଉଛ।ି

ବଙ୍ଗ ମଠାଫିଆଙ୍କ...
ଶାମକୁା ସଂଗ୍ହ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାର ି ରହଛି।ି ଦଲାଲମାଚନ ସ୍ାନୀୟ 
ଚଲାକଙୁ୍ ଅର୍ଯ ଲାଳସା ଚଦଇ ଏହ ିଶାମକୁା ସଂଗ୍ହ କରବିାଚର 
ଲାଗଛିନ୍ତ।ି ବଚିଶଷ କର ି ସଂଗତୃହତି ଚହଉଥିବା ଶାମକୁା 
୫୦ଚକଜ ି ବସ୍ାକୁ ୫୦ରୁ ୬୦ଟଙ୍ା ଚଦଇ ଦଲାଲମାଚନ 
ସ୍ାନୀୟ ଚଲାକମାନଙ୍ ଠାରୁ କଣି ି ଏହାକୁ ପଶ୍ଚମିବଙ୍ଗର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଚର କୁଇଣ୍ଟାଲ ହସିାବଚର ହଜାର ହଜାର 
ଟଙ୍ାଚର ବକି୍ର ି କରୁଛନ୍ତ।ି ରାହା ଫଳଚର ଦଲାଲମାଚନ 
ମାଲାମାଲ ଚହଉଛନ୍ତ।ି ଓଡ଼ଶିା ଶାମକୁା ବନିା ଚକୌଣସ ି

ଦ୍ଧିାଚର ପଶ୍ଚମିବଙ୍ଗ ପାଉଥିବାରୁ ଏହ ିୋଲାଣ ଉପଚର ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚକୌଣସ ି ପ୍ରକାର ଚରାକ ଲଗା ରାଉନାହ ିଁ। 
ରାହାଦ୍ାରା ଓଡ଼ଶିାକୁ ଚକୌଣସ ି ରାଜସ୍ୱ ନ ଚଦଇ ଚସମାଚନ 
ମାଲାମଲା ଚହଉଥିବା ଚନଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ.ସଚନ୍ତାଷ 
କୁମାର ନାୟକ ଅଭଚିରାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟପଚଟ 
ଓଡ଼ଶିାରୁ ରାଉଥିବା ଏହ ିଶାମକୁା ଚସଠାଚର କପିର ିଭାଚବ 
ନଚିୟାଜନ କରାରାଉଛ ି ତାହା ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ପ୍ରସଙ୍ଗ। 
ଏବଂ ତାହାକୁ ପଶ୍ଚମିବଙ୍ଗର ବଭିନି୍ନ କାରଖାନାଚର 
ମାଲକିମାଚନ େଢ଼ା ଦରଚର କାହ ିଁକ ି କଣିଛୁନ୍ତ ି ତାହା 
ମଧ୍ୟ ବରିାଟ ପ୍ରଶ୍ବାେୀ ସତୃଷ୍ଟ ି ଚହାଇଛ।ି ଏହ ି ଶାମକୁାଚର 
ମଖୁତଃ ଫିସ ମଲି ବା ମାଛ ଦାନା ତଆିର ି ଚହାଇରାଏ। 
ଏହାବ୍ୟତତି କୁକୁଡା ଦାନା, େୂନ ଓ �ର ତଆିର ିଉପକରଣ 
ମଧ୍ୟ ତଆିର ିଚହାଇରାଏ। ଶାମକୁାଚର ପ୍ରେୁର ପରମିାଣଚର 
ଚପାଟ୍ନି ଥିବାରୁ ମାଛ ବତୃ ଦ୍ ି ଓ କୁକୁଡାର ଅଡୋ ମାନ୍ୟତା 
ବତୃ ଦ୍ ି କରବିାଚର ତାହା ସହାୟକ ଚହାଇରାଏ। ଚତଚବ 
ଓଡ଼ଶିାରୁ ଅତ ି ଶସ୍ାଚର ଶାମକୁା ୋଲାଣ ଚବଚଳ ଏହାର 
ଗଡୁେ ଦାନାକୁ ଓଡ଼ଶିା ଚବପାରୀ େଢ଼ା ଦରଚର କଣିବିାକୁ 
ବାଧ୍ୟ ଚହଉଛନ୍ତ।ି ଚସହପିର ି ଅଧିକ ଶାମକୁା ସଂଗ୍ହ 
ଲକ୍ଷ୍ୟଚର ଧରାଳମିାନଙ୍ ଜାଲଚର ଜୀଅନ୍ତା ଶାମକୁା ଓ 
ମାଛ ରାଆଁଳା ପଡ଼ ି ନଷ୍ଟ ଚହଉଛ।ି ଏଣ ୁ ଜଙ୍ଗଲ ବଭିାଗ 
ଏଚନଇ ଶାମକୁା ଧରବିାଚର ଗାଇଡଲାଇନ ଜାର ି କଚଲ 
ପରଚିବଶ ସନୁ୍ତଳନ ସହତି ରାଆଁଳ ରକ୍ଷା ପାଇରାଆନ୍ତା 
ଚବାଲ ି ପରଚିବଶବତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ କହଛିନ୍ତ।ି ଏଚନଇ 
ଜଲି୍ାପାଳ ଭାଓସାଚହବ ସଚିନ୍ଧଙୁ୍ ଚରାଗାଚରାଗ 
କରାରବିାରୁ ଚସ କହନ୍ତ,ିଏ �ଟଣା ସମ୍ପ୍ଯକଚର ଚସ ଅବଗତ 
ନ ଥିବା ଚବଚଳ ଏଚନଇ କ ିପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ 
କରାରାଇ ପାରବି ଚସ ଚନଇ ଦତୃ ଷ୍ଟଚିଦଚବ। ଏହାବ୍ୟତତି 
ଖବୁଶୀଘ୍ର ବାଚଲଶ୍ୱରଚର ଏକ ହାଇଚଜନକି ମାଛ ଚସଣ୍ଟର 
ଚଖାଲବିାକୁ ରାଉଥିବା ଚବଚଳ ଚସଠାଚର ଏକ ଚଷ୍ଟାଚରଜ 
ବ୍ୟବସ୍ା କର ି ଶାମକୁାକୁ ରଖାରାଇ କ ି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଚର 
ବନିଚିରାଗ କରାରାଇପାରବି ଚସ ଚନଇ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ 
ଚଦଚବ ଚବାଲ ିକହଛିନ୍ତ।ି

ସବୁ ରରଠାଗର...
ସଭାକକ୍ଷଚର ଆଚୟାଜତି ‘ପଷୁ୍ଟ ି ଶସ୍ୟ ସମ୍ପକକିତ 

ଆଚଲାେନାେକ୍ରଚର’ ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ି ଡ. ଭାଲ ି ମାଡେଆି 
କଭିଳ ିସାରା ଦନିର ଚପାଷଣକୁ ଚମଣ୍ଟାଇରାଏ ଚସ ବଷିୟଚର 
ବଶିଦ ଭାଚବ ଆଚଲାେନା କରଥିିଚଲ। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଡୋ 
ଆଦ ି ଆମଷି ଚଭାଜନ ବଦଳଚର ମାଡେଆି ଜାତୀୟ ଶାସ୍ୟରୁ 
କଭିଳ ିଆବଶ୍ୟକ ଚପାଷଣ ମଳିରିାଏ ଚସ ବଷିୟଚର ବକ୍ତବ୍ୟ 
ରଖି ଡ. ଭାଲ ିକହଥିିଚଲ, ଆମର ଚଦୈନନ୍ଦନି ଖାଦ୍ୟଚର ଧାନ, 
ଗହମ, ମକା, ଭଳ ି ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟର ବକିଳ୍ପ ହସିାବଚର ପଷୁ୍ଟ ି
ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରମଖୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାଚବ ଗ୍ହଣ କରବିାର ଅବାଶ୍ୟକତା 
ବଢ଼଼ରିାଇଛ।ି ଆମ ଚଦଶଚର ବାଜରା, ମାଡେଆି, କାଙୁ୍ଗ, 
ସଆୁଁ, ରଅ ଭଳ ିବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ପଷୁ୍ଟଶିସ୍ୟ ୋଷ ଚହାଇରାଏ। 
ପଷୁ୍ଟଶିସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଚର ପଷୁ୍ଟସିାର, ଜୀବନକିା, 
ଖଣଜିଲବଣ, ଚଲୌହ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଠାରୁ ଦୁଇଗଣ ଅଧିକ 
ଚନେହସାର ରହଛି ିଚବାଲ ିଡ. ଭାଲ ିକହଛିନ୍ତ।ି

 ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱଚର ଅନୁଷ୍ତି 
ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଚର ଚଦାଳଚଗାବନି୍ଦ ପଡୋ 
ସ୍ୱାଗତଭାଷଣ ଚଦଇଥିବା ଚବଚଳ କତୃଷ ି ବଭିାଗର ଅତରିକି୍ତ 
ନଚିଦ୍୍ଯଶକ ଅଂଶମୁାନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚରାଗଚଦଇ ଓଡ଼ଶିା 
ସରକାରଙ୍ ମଚିଲଟ୍  ମଶିନ ସମ୍ପକ୍ଯଚର ଆଚଲାେନା 
କରଥିିଚଲ। ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ଭାଚବ ବଚିଶଷଜ୍ଞ ଡ. 
ନବକଚିଶାର ମହାପଡ଼ୁ, ଜାଭୟିର ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର 
ପ୍ରଚଫସର ଡ. ସତୁପା ପତ ି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଚଲ। 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ାନ ଅଲ୍ ି ସଞ୍ଚାଳନ କରଥିିଚଲ।
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cê$âû aò^òcd cìfý iê^ûeê&û $e ÁKþ cûùKðUþ ù&ùUâûf-WòùRfþ

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

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

l iê^û : 49,900 (ନୂଆଦଲି୍ଲୀ)
l eê&û : 69,000 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

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

fòUe &òQû (Uuûùe)

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

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୧ା୧୨(ଏନେନ୍)ି

ନୂତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୩ ଆରମ୍ଭ ସହତି ବଜାର 
ଏବଂ ନବିବଶକଙ୍କ ଆଖି ଏବବ ବକନ୍ଦ୍ରର 
ସାଧାରଣ ବବଜଟ୍ ୨୦୨୩-୨୪ ଉପବର।  
୨୦୨୪ବର ବହବାକୁ ଥିବା ବ�ାକସଭା 
ନବି୍ଷାଚନ ପବୂ୍ଷରୁ ଏହା ବ�ାଦୀ ସରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ତିୀୟ କାର୍ଷ୍ୟକାଳର ବଶର ପରୂ୍୍ଷ ବର୍ଷର 
ବବଜଟ୍ ବହବ।

ବେବୃଆରୀ ପହ�ିାବର ବକନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଷ�ନ୍ତୀ 
ନ�ି୍ଷଳା ସୀତାର�ଣ ସଂସଦବର ସାଧାରଣ 
ବବଜଟ୍ ଉପସ୍ାପନ କରବିବ।  ଇକ୍ଟି ି
ବଜାର ବବିଶରଜ୍ଞ ଏବଂ ବବିଳେରକ�ାବନ 
ବବଜଟରୁ ଆଶା ଅନୁରାୟୀ ଏବବଠୁ 
ବସ�ାନଙ୍କ ସ୍ତି ି ଆକଳନ କରବିା ଆରମ୍ଭ 
କରବିଦଇଛନ୍ତ। ୨୦୨୩-୨୪ ଆର ଥିକବର୍ଷ  
ବବଜଟ୍ ରୁ ବଜାର ସଂସ୍ାର ଏବଂ ଟକିସ 
ସବୁଧିା ଆଶା କରୁଛ।ି ବତି୍ୀୟ ନଅିଣ୍ଟ ଏବଂ 
�ଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ନୟିନ୍ତଣବର ରହଥିିବାବବବଳ 
ଅର୍ଷ�ନ୍ତୀ ଅଭବୃିଦ୍ରି ଗତକୁି ବଜାୟ ରଖିବବ 
ବବା� ି ବଜାର ଆଶା କରଛି।ି ବବଜଟ୍ ବର 
ସରକାର ଆୟକର ସ୍ାବ୍ ବର ବୃଦ୍ 
ଘଟାଇବବ କ ି ବ�ାକଙ୍କ ଉପବର ଦ୍ବ୍ୟ ଏବଂ 
ବସବା ଟକିସ(ଜଏିସ୍ ଟ)ି ଭାର ବଢ଼ାଇବବ। 
ଏବବ ତାହା ଉପବର ସ�ସ୍ତଙ୍କ ନଜର। 

ଏଚ୍ ଡଏିଫ୍ ସ ି ସକୁି୍ୟରଟିଜି୍ ଏହାର 
ସଦ୍ୟତ� ରବିପାଟ୍ଷବର କହଛି ିବର ସରକାର 

ବବଜଟ୍ ବର  ଆର ଥିକ ଚତୁରତା ପ୍ରଦଶ୍ଷନ 
କରବିବ। କାରଣ ସରକାର ବବଜଟ୍ ବର 
ବକୌଣସ ିପ୍ର�ଖୁ �ଳୂ ବଘାରଣା କ�ିା୍ ସଂସ୍ାର 
ଆଣନି ପାରନ୍ତ।ି ବଦଶର ଭତି୍ଭୂି�ରି ନରିନ୍ତର 
ବକିାଶ ଉପବର ବକନ୍ଦ୍ର ଧ୍ାନ ବଦବ ବବା� ି
ଆଶା କରାରାଉଛ।ି ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ବର୍ଷବର ସରକାର 
ବତି୍ୀୟ ନଅିଣ୍ଟକୁ  ଜଡିପିରି ୬.୪% ଧାର୍ଷ୍ୟ 
�କ୍୍ୟ �ଧ୍ବର ସୀ�ତି ରଖିବାକୁ ବଚଷ୍ା 
କରବିବ ବବା� ି ବ୍ାକବରଜ୍  ହାଉସ୍ ଗଡୁକୁି 
ଆଶାପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ବତବବ ପ୍ର�ଖୁ 
ଉପବଭାକ୍ା ବକ୍ତ୍ରଗଡୁକି ପାଇ ଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ଆର ଥିକ ସହାୟତା ବଦଳବର ନବିବଶ ଦ୍ାରା 

ପରଚିାଳତି ଅଭବୃିଦ୍ ି ସରକାରଙ୍କ �ନ୍ତ 
ବହାଇ ରହବି ବବା� ି ଆଶା କରାରାଉଛ।ି 
ଏଚ୍ ଡଏିଫ୍ ସରି ସକୁି୍ୟରଟିଜି୍ ର ଆକଳନ 
ଅନୁରାୟୀ, ଅବକଟାବର ୨୦୨୨ ପର୍ଷ୍ୟନ୍ତ 
ଚଳତି ଆର ଥିକ ବର୍ଷବର ବ�ାଟ ଟକିସ 
ସଂଗ୍ରହ ୧୬.୧ �କ୍ ବକାଟ ି ବହାଇଛ।ି 
ଏହା ପବୂ୍ଷବର୍ଷ ତୁଳନାବର ୧୮% ଅଧକ 
ରାହା ୨୦୨୨-୨୩ର ବବଜଟ୍ ଆକଳନର 
୫୮.୪%। ବତଣ ୁଏହା ଏକ �ଜଭୂତ ସ୍ତ।ି 

ଏହ ି ସ�ୟବର, ଆୟକର 
ସଂରଚନାବର କଛି ି ପରବିତ୍୍ଷନ କରବିାକୁ 
ବଡବ�ାଏଟ୍ ଇଣ୍ଆି �ଧ୍ ପରା�ଶ୍ଷ ବଦଇଛ।ି 

ବଡବ�ାଏଟ୍ ଇଣ୍ଆି କହବିାନୁରାୟୀ, ୩୦ 
ପ୍ରତଶିତ ଆୟକରର ସବବ୍ଷାଚ୍ଚ ଟକିସ ହାରକୁ 
୨୫% କୁ ହ୍ାସ କରାରବିା ଉଚତି ଏବଂ 
ବ�ାକଙ୍କ କ୍ରୟ କ୍�ତା ବୃଦ୍ ି ପାଇ ଁ ବାରଥିକ 
ଟକିସ ହାର ସୀ�ାକୁ ୧୦ �କ୍ରୁ ୨୦ �କ୍କୁ 
ବୃଦ୍ ି କରାରବିା ଜରୁରୀ। ଧାରା ୮୦ ସ ି
ଅଧୀନବର ବନିବିରାଗ ପାଇ ଁ ବତ୍୍ଷ�ାନର 
୧,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସୀ�ା �ଧ୍ ବହୁତ କମ୍ 
ରହଛି।ି �ଦୁ୍ାସ୍ୀତବିର  ବୃଦ୍କୁି ଦୃଷ୍ବିର 
ରଖି ସରକାର ଏହାର ସୀ�ା ବୃଦ୍ ିକରବିାକୁ 
ଚନି୍ତା କରବିା ଉଚତି୍। ବଡବ�ାଏଟ୍ ଇଣ୍ଆିର 
ତାପତ ିବଘାର ଏକ ରବିପାଟ୍ଷବର କହଛିନ୍ତ ିବର 
ଟକିସଦାତା�ାବନ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କରବିାକୁ 
ଏବଂ କମ୍ ଟକିସ ଆଦାୟରୁ �ାଭ ପାଇବାକୁ 
ଇଚୁ୍କ ବହବବ, ରାହା ଦ୍ାରା ବଭିନି୍ନ ଦ୍ବ୍ୟର 

��ୂ୍ୟ ବୃଦ୍ ି ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆୟ ବଢ଼ବି। 
ବବଜଟ୍ ୨୦୨୩ ଏପର ିଏକ ସ�ୟବର 

ଆସବି ବରବତବବବଳ ଭୂ-ରାଜବନୈତକି 
ଅନଶି୍ତିତା ସହତି �କୁାବ�ିା କରୁଛ।ି 
�ନ୍ଥର ଅଭବୃିଦ୍ ି ବହତୁ ଅର୍ଷନୀତ ି ଚନି୍ତତି। 
ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ନଆିରାଇଥିବା ବହୁ ପଦବକ୍ପ ସବ୍ୱେ 
�ଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ଅଧିକ ରହଛି।ି ବଶି୍  ଆର ଥିକ 
ଅନଶି୍ତିତା ଏବଂ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ �ାନ୍ାବସ୍ା 
ଧ୍ାନବର ରଖି ବଡବ�ାଏଟ୍ ଇଣ୍ଆି ୨୦୨୨-
୨୩ ଆର ଥିକବର୍ଷବର ଜଡିପି ିଅଭବୃିଦ୍ ି୬.୫-
୫-୭% ଏବଂ ୨୦୨୩-୨୪ ପାଇଁ ୫.୫-
୬.୧% ରହବି ବବା� ି ଆକଳନ କରଛି।ି 
ବବଜଟ୍ ପାଇଁ ନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କରୁଥିବାବବବଳ 
ଅର୍ଷ�ନ୍ତୀଙୁ୍କ ରାଜନତକି ବାଧ୍ତା�ଳୂକ 
ବ୍ୟତୀତ ବଦଶର ଅର୍ଷବନୈତକି ବ୍ୟବସ୍ାକୁ 
ଧ୍ାନବର ରଖିବାକୁ ପଡବି। ଅର୍ଷ�ନ୍ତୀ ପ୍ରାକ୍  
ବବଜଟ୍ ପରା�ଶ୍ଷ ପାଇଁ ଗତ �ାସବର 
ଅବନକ ବବୈଠକ କରଥିିବ�। ଏହ ି
ବବୈଠକବର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶଳି୍ପ ବବିଶରଜ୍ଞ 
ଏବଂ ବବିଳେରକ ବରାଗବଦଇଥିବ� | ଏହ ି
ବବୈଠକବର ବବିଶରଜ୍ଞ�ାବନ ଅର୍ଷ�ନ୍ତୀଙୁ୍କ 
ବବଜଟ୍ ସ�୍ନ୍ୀୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରା�ଶ୍ଷ 
ବଦଇଥିବ�। ଏହ ି ବବୈଠକଗଡୁକିବର 
ବହାବଟ� ରୁ�ବର ସବ୍ଷାଧିକ ଜଏିସ୍ ଟ ି
୧୨% ରଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଷ�ନ୍ତୀଙୁ୍କ 
�ଧ୍ ଏକ ପରା�ଶ୍ଷ ଦଆିରାଇଥି�ା।

ବଢ଼ବି ଆୟକର ପର�ିର, ନୋ ଜଏିସ୍ ଟ ିଭୋର
ବସଜଟ୍  ବସଜଟ୍  

୨୦୨୩-୨୪୨୦୨୩-୨୪

ନରି୍ମଳାଙ୍କ ନେଡ଼ ିଉେନର ଏନବ ସରସ୍ତଙ୍କ ନେର

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୧ା୧୨(ଏନେନ୍)ି

ଏଣକି ି ଗ୍ରାହକ ବଦାକାନରୁ ଆଉ ବଗାଟଏି 
ସଗିାବରଟ୍ କଣିପିାରବିବନାହ ିଁ। ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ବଖା�ାବର 
ବହଉରବା ସଗିାବରଟ୍ ବକି୍ର ିଉପବର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ନବିରଧାବଦଶ �ଗାଇପାରନ୍ତ।ି ତ�ାଖ ୁ ସା�ଗ୍ରୀର 
ବ୍ୟବହାରକୁ ବରାକବିା ପାଇଁ ସଙି୍ଗ� ସଗିାବରଟ୍ 
ବକି୍ର ି ଉପବର ବରାକ୍ �ଗାଇବାକୁ ସଂସଦର ଏକ 
ସ୍ାୟୀ କ�ଟି ିସପୁାରସି କରଛି।ି ରଦ ିବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
କ�ଟିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତ ି ବତବବ ବଜାରବର 
ବଖା�ାବର ସଗିାବରଟ୍ ବକି୍ର ି ଓ ଉତ୍ାଦନ ଉପବର 
ନବିରଧାବଦଶ �ାଗରିବି।

ବଦଶବର ତ�ାଖ ୁ ଉତ୍ାଦ ଏବଂ �ଦ୍ୟପାନ 
ଉପବର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତବିନ୍କ ପାଇଁ 
ସଂସଦୀୟ ସ୍ାୟୀ କ�ଟି ି ସପୁାରସି କରଛି।ି ସଙି୍ଗ� 
ବା ବଗାଟଏି ସଗିାବରଟ୍ ବକି୍ର ି ଉପବର ପ୍ରତବିନ୍କ 
�ଗାଇବାକୁ କ�ଟି ିପ୍ରସ୍ତାବ ବଦଇଛ।ି କ�ଟି ିବଶି୍ାସ 
କରୁଛ ିବର ସଙି୍ଗ� ସଗିାବରଟ୍  ବକି୍ର ିତ�ାଖ ୁନୟିନ୍ତଣ 
ଅଭରିାନକୁ ପ୍ରଭାବତି କରରିାଏ। ସଙି୍ଗ� ସଗିାବରଟ୍  
ବକି୍ରରୁି ସଗିାବରଟ୍  ବ୍ୟବହାର  ବଢ଼ରିାଏ। ଏ�ତିକି ି
କ�ଟି ିବ�ିାନ ବନ୍ରବର ରହରିବା  ବ୍ାକଂି ବଜାନ୍  

ବନ୍ କରବିାକୁ �ଧ୍ ପରା�ଶ୍ଷ ବଦଇଛ।ି କ�ଟି ି
ଅନୁରାୟୀ, ଜଏିସ୍ ଟ ି�ାଗ ୁବହବା ପବର �ଧ୍ ତ�ାଖ ୁ
ଉତ୍ାଦ ଉପବର ଟକିସ ବୃଦ୍ ି ବହାଇନାହ ିଁ। ଏଭଳ ି
ପରସି୍ତିବିର ଅାଗା�ୀ ସାଧାରଣ ବବଜଟବର ତ�ାଖ ୁ
ଉତ୍ାଦ ଉପବର ଟକିସ ବୃଦ୍ ି ବହବାର ସମ୍ଭାବନା 
ରହଛି।ି କକ୍ଷଟ ବରାଗ ଉପବର ଅନ୍ତଜ୍ଷାତୀୟ 
ଏବଜନ୍ରି ଅନୁସନ୍ାନ କର ି କ�ଟି ି କହଛି ି ବର 
�ଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ତ�ାଖ ୁ ବସବନ କକ୍ଷଟ ବରାଗର 
ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇରାଏ। ଗଟୁଖା, ସଗୁନ୍ତି ତ�ାଖ ୁ

ଏବଂ �ାଉଥ୍  ବା �ଖୁ ବରେସନର ନା�ବର ବକି୍ର ି
ବହଉଥିବା ଦ୍ବ୍ୟକୁ �ଧ୍ ନବିରଧ କରାରବିା ଉଚତି୍।  
ତ�ାଖ ୁ ଦ୍ବ୍ୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାରାଇଥିବା ଟକିସ 
କକ୍ଷଟ ବରାଗୀଙ୍କ ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବହବ। 
ଆହୁର ି �ଧ୍, ଅତରିକି୍ ପର�ିାଣ ତ�ାଖ ୁ ବ୍ୟବହାର 
ବରୁିଦ୍ବର ସବଚତନତା ପ୍ରସାର କରବିା ଉଚତି୍। 
��ୁ୍ଇର ଟାଟା ବ�ବ�ାରଆି� ହସ୍ଟିା�ର କକ୍ଷଟ 
ସଜ୍ଷନ ପଙ୍କଜ ଚତୁ୍ଷବବଦୀ କହଛିନ୍ତ ି ବର ତ�ାଖ ୁ
ଦ୍ବ୍ୟ ଉପବର ଟକିସ ବୃଦ୍ ି କକ୍ଷଟ ବରାଗକୁ ହ୍ାସ 

କରପିାବର। ଭବ�ନ୍ ଟାରୀ ବହଲ୍ ର ଆବସାସଏିସନ୍ 
ଅଫ୍ ଇଣ୍ଆି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବବିଶରଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ଅନୁରାୟୀ ବଡି ିଖଣ୍ର ସବ୍ଷନ�ି୍ନ ��ୂ୍ୟ ୧ ଟଙ୍କା ଏବଂ 
ସଗିାବରଟ୍ ୧୨ ଟଙ୍କା ବହବା ଉଚତି୍। ଧଆଁୂ�କୁ୍ 
ସଗିାବରଟ ଉପବର ଟକିସ ୯୦ ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ ି
କରାରବିା ଜରୁରୀ। ଏହାଦ୍ାରା ୪୧୬ ବ�ିୟିନ 
ଟଙ୍କା ଆୟ ବୃଦ୍ ିପାଇବ। ଏହାସହ  ବଡି ିବ୍ୟବହାର 
୪୮ ପ୍ରତଶିତ, ସଗିାବରଟ୍ ୬୧ ପ୍ରତଶିତ  ଏବଂ 
ତ�ାଖ ୁ ବସବନ ୨୫ ପ୍ରତଶିତ ହ୍ାସ ପାଇବ।

�ଂ�ଦୀୟ ସ୍ୋୟୀ କମଟିରି �ପୁୋର�ି

�ଙି୍ଗଲ �ଗିୋସରଟ୍  ବକି୍ ିଉପସର ଲୋଗବି ସରୋକ୍ 
ବମିୋନ ବନ୍ଦରସର ସ୍ୋକଂି ସଜୋନ୍  ବନ୍ଦ ସେବ
ମୋଉଥ୍  ସରେ�ନର ନସିେଧ କରୋଯବିୋ ଉଚତି୍  
ତମୋଖ ୁଦ୍ରବ୍ୟରୁ �ଂଗେୃୀତ ଟକି� କକ୍କଟ 
ସରୋଗୀଙ୍କ ଚକିତି୍ୋସର ଲୋଗବି
ବଡିରି �ବ୍କନମି୍ନ ମଲୂ୍ୟ ୧ ଟଙ୍କୋ ଏବଂ 
�ଗିୋସରଟ୍ ୧୨ ଟଙ୍କୋ ସେବୋ ଉଚତି୍ 

ଭୋରତସର ଜ ି-୨୦ ସବୈଠକ

ମଙ୍ଗଳବୋରଠୋରୁ ସବଙ୍ଗୋଲୁରୁସର ଅର୍କ, ସକନ୍ଦୀୟ 
ବ୍ୟୋଙ୍କର ଉପମଖୁ୍ୟମୋନଙ୍କ ପ୍ରରମ ସବୈଠକ 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୧ା୧୨(ଏନେନ୍)ି: ଜ ି-୨୦ ଅର୍ଷ ଏବଂ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକିର 
ଉପ ପ୍ର�ଖୁ (ଏଫ୍ ସବିଡି)ି�ାନଙ୍କର ପ୍ରର� ବବୈଠକ ୧୩-୧୫ ଡବିସ�୍ର 

୨୦୨୨ �ଧ୍ବର ବବଙ୍ଗା�ୁରୁଠାବର ଅନୁଷ୍ତି ବହବାର କାର୍ଷ୍ୟକ୍ର� ରହଛି।ି ଏହ ି
ବବୈଠକ ଅର୍ଷ �ନ୍ତାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ାରା �ଳିତି ଭାବବର 

ଆବୟାଜତି କରାରବି। ବବୈଠକ ଜ-ି୨୦ ବଦଶ ଡକିର ଅର୍ଷ �ନ୍ତୀ�ାନଙ୍କର 
ଏବଂ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍୍ଷର�ାନଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱବର ଜ-ି୨୦ ଅର୍ଷ ଟ୍ାକ୍ , 

ଆର୍ଷବନୈତକି ଏବଂ ବତି୍ୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଡୁକି ଉପବର ବକନ୍ଦ୍ରତି ରହବି।  ଅର୍ଷ 
�ନ୍ତୀ�ାନଙ୍କର ଏବଂ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଡୁକିର ଗଭର୍୍ଷର�ାନଙ୍କର ପ୍ରର� ବବୈଠକ 

୨୦୨୩ ବେବୃୟାରୀ ୨୩ – ୨୫ 
�ଧ୍ବର ଅନୁଷ୍ତି ବହବ। ଜ-ି୨୦ 

ଅର୍ଷ ଏବଂ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକିର 
ଉପ-ପ୍ର�ଖୁ �ାନଙ୍କର ଆଗା�ୀ 

ବବୈଠକକୁ ଅର୍ଷବନୈତକି ବ୍ୟାପାର 
ବଭିାଗର ସଚବି ଅଜୟ ବସଠ ଏବଂ 

ଆର୍ ବଆିଇ ବଡପଟୁ ି ଗଭର୍୍ଷର ଡଃ 
�ାଇବକଲ୍ ଡ ି ପାତ୍ର �ଳିତି ଭାବବ 

ଅଧ୍କ୍ତା କରବିବ। ଏହ ି ଦୁଇ ଦବିସୀୟ 
ବବୈଠକବର ଜ-ି୨୦ ସଦସ୍ୟ ବଦଶଗଡୁକିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବକବତକ ବଦଶ ତରା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟୀୟ 

ସଙ୍ଗଠନ ଗଡୁକିର ସ�କକ୍ �ାବନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରବିବ, ରାହାକୁ ଭାରତ ପକ୍ରୁ 
ଆ�ନ୍ତତି କରାରାଇଛ।ି ଜ-ି୨୦ ଅର୍ଷ ଟ୍ାକ୍ ଅନୁରାୟୀ ବଶି୍ ସ୍ତରୀୟ ଅର୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ାର ପ୍ର�ଖୁ 

ପ୍ରାସଙ୍ଗକି ବରିୟଗଡୁକି ଉପବର ଆବ�ାଚନା ବହବ, ବରଉଁଥିବର ବଶି୍ ଆର ଥିକ ଦୃଷ୍ବିକାଣ, 
ଅନ୍ତଜ୍ଷାତୀୟ ଆର ଥିକ ସଂରଚନା, ଭତି୍ଭୂି� ି ବକିାଶ ଏବଂ ଆର ଥିକ ସହାୟତା, ସ୍ାୟୀ ଅର୍ଷ, ବଶି୍ 

ସ୍ାସ୍୍ୟ, ଅନ୍ତଜ୍ଷାତୀୟ ଟକିସ ଏବଂ ଆର ଥିକ ସ�ାବବଶ ସହତି ଆର ଥିକ ବକ୍ତ୍ର ବରିୟ ସା��ି। 

ଆଜଠୁି ଟ୍ବଟିର ‘ବ୍ ଲୁ ଟକି୍’ �ବ୍ ସ୍କ୍ପି�ନ୍ ଆରମ୍ଭ 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ ,୧୧ା୧୨(ଏନେନ୍)ି: ଟ୍ଟିର ପଣୁ ି ରବର ଏହାର ‘ବ୍ ଲୁ ଟକି୍’ ସବସ୍କ୍ପିସନ୍ 
ବସବା ଆରମ୍ଭ କରବିାକୁ ରାଉଛ।ି ଏହାେଳବର ବସା�ବାରଠାରୁ ଟ୍ଟିର ୟଜୁରଙୁ୍କ 
ଏହାର ବ୍ ଲୁ ସବସ୍କ୍ପି୍ସନ କଣିବିାକୁ ପଡବି। ଏହା କରବିା ପବର ୟଜୁରଙୁ୍କ  ବ୍ ଲୁ 
ଟକି୍ �ଳିବି ଏବଂ ବସ�ାବନ କମ୍ାନୀ ଆରମ୍ଭ କରରିବା ସ୍ତନ୍ତ େିଚସ୍ଷର �ାଭ 
ଉଠାଇପାରବିବ। ଗତ �ାସବର କମ୍ାନୀ ଏହ ି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କର ି ବସରବର 
ବେିଳ ବହାଇଥି�ା। ପ୍ରକୃତବର ପବୂ୍ଷରୁ ଟଟିରର ଏହ ି ବ୍ ଲୁ ଟକି୍  �ାକ୍ଷକୁ କମ୍ାନୀ, 
ବସ�ି୍ ଟି,ି ସରକାରୀ ସଂସ୍ା ଏବଂ ସା�୍ାଦକି�ାନଙୁ୍କ ଦଆିରାଉଥି�ା। କମ୍ାନୀ 
ବେବ୍ ୟଜୁସ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଏରପାଇଁ �ାସକି ୮ ଡ�ାର ଏବଂ ଆଇବୋନ୍ ୟଜୁସ୍ଷଙ୍କଠାରୁ 
�ାସକି  ୧୧ ଡ�ାର ବନବ। ଟ୍ଟିର କହଛି ି ଏହ ି େିଚର ଦ୍ାରା ୟଜୁରଙୁ୍କ କମ୍ 
ବଜି୍ଞାପନ ବଦଖିବାକୁ �ଳିବି, ଏହାସହ ୟଜୁର ଅଧିକ ସ�ୟର ଭଡିଓି ବସୟାର 
କରପିାରବିବ ଏବଂ ବସ�ାନଙ୍କର ଟୁଇଟ୍ ଗଡୁକି ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ର ସହ ବଦଖାରବି।

ଡୋଃ ପ୍ରତୋପ ଚନ୍ଦ ରର କୋଡଡିଓସଲୋଜକିୋଲ 
ସ�ୋ�ୋଇଟ ିଅଫ୍ ଇଣ୍ଆିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବି୍କୋଚତି

ଭୁବନନଶ୍ବର,୧୧ା୧୨(ସରସି): ବଚନ୍ନାଇଠାବର ଅନୁଷ୍ତି ବାରଥିକ ବବୈଠକବର 
ଡାଃ ପ.ିସ.ି ରର ୨୦୨୩-୨୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ାନଜନକ କାଡଥିଓବ�ାଜକିାଲ୍ 
ବସାସାଇଟ ି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଆି(ସଏିସ୍ ଆଇ)ର ସଭାପତ ି ଭାବବର ନବି୍ଷାଚତି 
ବହାଇଛନ୍ତ।ି କାଡଥିଓବ�ାଜକିାଲ୍ ବସାସାଇଟ ି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଆି ବହଉଛ ି ଭାରତ 
ଏବଂ ଭାରତ ବାହାବର ରହୁଥିବା କାଡଥିଓବ�ାଜଷି୍�ାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଏବଂ 
ଏକ ଜାତୀୟ ସଂସ୍ା। ଏଥିବର ୫୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ରହଛିନ୍ତ।ି ସ୍ଧୀନ 
ଭାରତବର ପଶ୍�ିବଙ୍ଗର ପ୍ରର� �ଖୁ୍ୟ�ନ୍ତୀ ଭାରତ ରତ୍ନ ସ୍ଗ୍ଷତ ଡକଟର 
ବଦିନ୍ ଶଙ୍କର ରୟଙ୍କ ବନତୃତ୍ୱବର ୧୯୪୮ �ସହିାବର ବକା�କାତାବର 
କାଡଥିଓବ�ାଜକିାଲ୍ ବସାସାଇଟ ି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଆି ଗଠନ କରାରାଇଥି�ା। ବସ 
ସଏିସ୍ ଆଇର ପ୍ରର� ଅଧ୍କ୍ ଥିବ�। ବସାସାଇଟ ି ଡବିସ�୍ର ୨୦୨୩ ବର 
ବକା�କାତାବର ୭୫ ବର୍ଷ ପତୂ୍ଥି ଅବସରବର ପ୍ାଟନିମ୍ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ 
କରବିାକୁ ରାଉଛ।ି ନବ ନବି୍ଷାଚତି ଡାଃ ଚନ୍ଦ୍ର ରର ଡବିସ�୍ର ୨୦୨୩ ବର 
ବକା�କାତାବର ବହବାକୁ ଥିବା ପ୍ାଟନି� ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ବ ଅବସରବର ବଭିନି୍ନ 
କାର୍ଷ୍ୟକ୍ର� ଆବୟାଜନବର �ଖୁ୍ୟ ଭୂ�କିା ଗ୍ରହଣ କରବିବ। ଡାଃ ରର ବତ୍୍ଷ�ାନ 
ଆବପାବ�ା ହସ୍ଟିା�, ଜୁବୁ� ି ହ�ି୍, ହାଇଦ୍ାବାଦ ଏବଂ ଭୁବବନଶ୍ରର 
କାଡଥିଓବ�ାଜ ି ବଭିାଗର ନବିଦ୍୍ଷଶକ ତରା �ଖୁ୍ୟ ଭାବବର କାର୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତ।ି

୧୭ରୁ ବୃେତ୍   ଆକଡିସଟକ୍ଟ  
�ମ୍ଳିନୀ ‘ଇଆର�-ି୨୦୨୨’ 

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୧୧ା୧୨(ସରସି): ଆକଥିବଟକଟ�ାନଙ୍କର ସବ୍ଷବୃହତ ସମ୍ଳିନୀ 
‘ଇଆରସ-ି୨୦୨୨’ ଚଳତି�ାସ ୧ ରୁ ଆରମ୍ଭ ବହବାକୁ ରାଉଛ।ି ଇଣ୍ଆିନ୍  
ଇନ୍ ଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ଅଫ୍  ଆକଥିବଟକଟସ୍  ଓଡଶିା ଚାପଟର ପକ୍ରୁ ‘କ୍ତିଜି୍ -ଇଷ୍ର୍୍ଷ ରଜିଓିନା� 
କନ୍ ବେବରନ୍-୨୦୨୨’ର ବଘାରଣା କରାରାଇଛ।ି  ଏହ ିସମ୍ଳିନୀ ଚଳତି �ାସ ୧୯ 
ପର୍ଷ୍ୟନ୍ତ ୪ଦନି ଧର ିସ୍ାନୀୟ ବହାବଟ� ବ� ବେୟାର କନ୍ ବଭନସନ୍  ବସନଟରଠାବର 
ଚା�ବି ବବା� ିଆଇଆଇଏ ଓଡଶିା ଚାପଟରର ବଚୟ୍ୟାରପସ୍ଷନ(ଅଧ୍କ୍) ଆକଥିବଟକଟ 
ରାଜ୍  କନ୍ ୍ େର ନାୟକ କହଛିନ୍ତ।ି ଓଡଶିା, ପଶ୍�ିବଙ୍ଗ, ଆସା�, ବହିାର ଏବଂ 
ଝାଡଖଣ୍କୁ ବନଇ ଇଣ୍ଆିନ୍  ଇନ୍ ଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ଅଫ୍  ଆକଥିବଟକଟସ ଏକ ପ୍ର�ଖୁ ସମ୍ଳିନୀ 
ବହଉଛ ି ଇଆର୍ ସ-ି୨୦୨୨। ଏହ ି ୪ ଦବିସୀୟ ସମ୍ଳିନୀବର ବବିଦଶରୁ ଆସଥିିବା 
ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ପତ�ିାନଙ୍କ �ାଧ୍�ବର ଆବ�ାଚନ, �ତା�ତ ବନି�ିୟ ବହବ ବବା� ି
ନ୍ୟାସନାଲ୍  କାଉନ୍ ସ�ି ସଦସ୍ୟ ଆକଥିବଟକଟ୍  ଅକ୍ୟ କୁ�ାର ବବଉରଆି କହଛିନ୍ତ।ି

ନୟାଗଡ଼,୧୧ା୧୨(ସରସି):  ବଟ୍ଣ୍୍ ସ 
�୍ୟାନ୍  ପକ୍ରୁ ଓଡଶିାର ନୟାଗଡ 
ସହରବର ନୂଆ �୍ୟାନ୍  ବଷ୍ାର୍  
ବଖା�ାରାଇଛ।ି ଏଠାବର ବକବଳ ପରୁୁର 
ବେସନ୍  ସା�ଗ୍ରୀ ଉପ�ବ୍ଧ। ଭାରତବର 
ବଟ୍ଣ୍୍ ସ ପ୍ରକୃତବର ବେସନକୁ ସବୁ 
ବ�ାକଙ୍କ ନକିଟବର ପହଞ୍ଚାଇଛ।ି 
ଭାରତବର ବ�ବଟ୍ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ

କର ି �ନି ି ବ�ବଟ୍ା, ଟାଏର୧, 
୨ ସହର ଏବଂ ତାଠାରୁ ଆଗକୁ ରାଇ 
ନଜିର ଶାଖାକୁ ବସି୍ତାର କରବିା ସହତି 
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ବରାଡବିହାଇଛ।ି 
ବଟ୍ଣ୍୍ ସ �୍ୟାନ୍  ପରୁୁର ବ�ାକଙ୍କ ପ୍ରୟି 
ବେସନ୍  ସପଂି ସ୍ାନବର ପରଣିତ 
ବହାଇଛ।ି ନୟାଗଡବର ବଟ୍ଣ୍୍ ସ 
�୍ୟାନ ବଷ୍ାରର �ଡର୍୍ଷ �ୁକ୍  ଏବଂ 
ପରବିବଶ ସହତି ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ରାହକ�ାନଙ୍କ 
�ନ�ାଖି ଉଚ୍ଚ�ାନର ଆକର୍ଷଣୀୟ 

େ୍ୟାସନ �ଚ୍ଚ୍ଷାଣ୍ାଇଜ ସମ୍ଭାର ଓ ସ�ୁଭ 
��ୂ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ 
କର ି ବତାଳଛି।ି ନୟାଗଡ ସହରର 
ଗ୍ରାହକ�ାବନ ଏଠାରୁ ବଟ୍ଣ୍ ି ବ�ନ୍ 
େିୟର ଅତ ି ସ୍ତନ୍ତ ��ୂ୍ୟବର କଣିବିା 
ସହତି କଣିାକଣିରି ଚ�କ୍ରାର ଅନୁଭୂତ ି
ପାଇପାରବିବ। ୧୭୪୦ ବଗ୍ଷେୁଟ 
ପର�ିତି ସ୍ାନବର ନ�ିଥିତ ଏହ ି ସ୍ତନ୍ତ 
�୍ୟାନ ବଷ୍ାର ନୟାଗଡବର ପ୍ରର� 
ବଷ୍ାର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ �ଞ୍ଚ 
ଅେର �ଧ୍ ରହଛି।ି ବକବତକ ବଛାବଛା 
ସା�ଗ୍ରୀ ୨୯୯୯ ଟଙ୍କାର ସପଂି କରବି� 
୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ��ୂ୍ୟର ସା�ଗ୍ରୀ ସଂପରୂ୍୍ଷ 
�ାଗଣାବର ପ୍ରଦାନ କରାରାଉଛ ି । 
ବକବଳ ବସତକି ି ନୁବହଁ, ଗ୍ରାହକ�ାବନ 
୨୯୯୯ ଟଙ୍କାର କଣିାକଣି ି କରବି� 
ଗ୍ରାହକ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ��ୂ୍ୟର କୁପନ 
ସଂପରୂ୍୍ଷ �ାଗଣାବର ପାଇପାରବିବ।

ନୟୋଗଡ଼ସର ସଖୋଲଲିୋ ସରେଣ୍ଡ୍  � ମ୍ୟୋନ୍ 

୧୯ସର ନଲିୋମ ସେବ ରଲିୋଏନ୍ସ କ୍ୟୋପଟିୋଲ
ରରୁ୍ବଇ,୧୧ା୧୨(ଏନେନ୍)ି: ଭାରତୀୟ ଶଳି୍ପ ଜଗତର ବଡ 
ଉବଦ୍ୟାଗପତ ି ଅନୀ� ଅ�୍ାନୀଙ୍କ ଆର ଥିକ ସ୍ତି ି ଏବବ ବବହା� 
ବହାଇଛ।ି ଏବବ ତାଙ୍କ ଗରୁପବର ଥିବା ଏକ �ାଭଜନକ ସଂସ୍ା 
ବୁଡବିା ଅବସ୍ାକୁ ଆସରିାଇଛ।ି ଏହ ିକାରଣରୁ ଅନୀ� ଆ�୍ାନୀଙ୍କ 
ପରଚିାଳନାବର ଥିବା ର�ିାଏନ୍ କ୍ୟାପଟିା� ଚଳତି�ାସ ୧୯ 
ତାରଖିବର ନ�ିା� ବହବାକୁ ରାଉଛ।ି 

ଆର ଥିକ ବକ୍ତ୍ରବର ସବୁଠାରୁ �ଜବୁତ ର�ିଆିନ୍ କ୍ୟାପଟିା� 
��ିବିଟଡ ଅନ�ାଇନବର ନ�ିା� ବହବାକୁ ରାଉଛ।ି ଏହା 
�ଳୂ ��ୂ୍ୟ ଆଧାରବର ନ�ିା� ବହବ। ଏ ବନଇ �ଳୂ 
��ୂ୍ୟ ୫,୩୦୦ ବକାଟ ି ଟଙ୍କା ରଖାରାଇଛ।ି ଋଣଭାରବର 

ବୁଡରିାଇଥିବା ର�ିାଏନ୍ କ୍ୟାପଟିା� ��ିବିଟଡର ଇ-ନ�ିା�ୀ 
ସହତି ଜଡତି ସ�ସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରୟିା ବଶର ପର୍ଷ୍ୟାୟବର ପହଞ୍ଚଛି।ି 
ର�ିଆିନ୍ କ୍ୟାପଟିା�କୁ କଣିବିା ପାଇଁ ଓକଟ୍,ି ହନୁି୍ଜା ଓ 
ଟବରଣ୍ଟ ଭଳ ି କମ୍ାନୀ ପ୍ରର�ରୁ ନ�ିା� ଡାକଛିନ୍ତ।ି ଅଣ 
ଙି୍କଙ୍ଗ କମ୍ାନୀ ର�ିାଏନ୍ କ୍ୟାପଟିା�ର ନବିଦ୍୍ଷଶକଙୁ୍କ 
ଗତବର୍ଷ ନବଭ�୍ର �ାସବର ରଜିଭ୍ଷବ୍ୟାଙ୍କ ବରଖାସ୍ତ 
କରଥିି�ା। ଏହାସହ ନାବଗଶ୍ର ରାଓ ବାଇଙୁ୍କ କମ୍ାନୀର 
ପ୍ରଶାସନକି ଦାୟତି୍ୱ ବଦଇଥି�ା ରଜିଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏପବଟ 
ର�ିାଏନ୍ କ୍ୟାପଟିା�ର ନ�ିା�ୀ ପାଇଁ ଏ�ଆଇସ ି
ଓ ଇପଏିେଓ ତରେରୁ ନଷି୍ପତ୍ ି ନଆିରାଇଛ ି ।

 ବ୍ୟୋଙ୍କ, ବୋଣଜି୍ୟ ସଗୋଷ୍ୀଙୁ୍କ �ରକୋରଙ୍କ ନସିଦ୍କଶ
ଏଣକି ିଭୋରତୀୟ ଟଙ୍କୋସର ସେବ ଅନ୍ତଜ୍କୋତୀୟ କୋରବୋର
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୧ା୧୨(ଏନେନ୍)ି: ବତ୍୍ଷ�ାନ ଭାରତୀୟ �ଦୁ୍ା ଟଙ୍କାବର 
ଅନ୍ତଜ୍ଷାତୀୟ ବାଣଜି୍ୟ କରାରବି ବବା� ି ବ�ାଦୀ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକୁି 
କହଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ୟ ବଦଶ ସହତି ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ସଗୁ� କରବିା ପାଇଁ 
ସରକାର ବାଣଜି୍ୟ ୟନୁଟି୍, ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକୁି ଅଧିକ ସବୁରାଗ ଅନୁସନ୍ାନ 
କରବିାକୁ କହଛିନ୍ତ।ି ଏଥି�ଧ୍ବର �ରସିସ୍, ରୁରଆି ଏବଂ ଶ୍ୀ�ଙ୍କା 
ଅନ୍ତଭୁ୍ଷକ୍।  ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକି ଏହ ିତବିନାଟ ିବଦଶର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହତି 
ସ୍ତନ୍ତ ବଭାବଷ୍ଟା ରୁପ ି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ବଖା�ଛିନ୍ତ,ି ରାହା ସାହାର୍ୟବର 
ଟଙ୍କାବର ବାଣଜି୍ୟ କରବିାର ରାସ୍ତା ବଖା�ରିାଇଛ।ି ନକିଟବର ଏସ୍ ବଆିଇ 
�ରସିସ୍ ��ିବିଟଡ୍ ଏବଂ ପପି�ୁ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଶ୍ୀ�ଙ୍କା ବଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ 
ଇଣ୍ଆି (ଏସବଆିଇ) ସହତି ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ବଭାବଷ୍ଟା ରୁପ ି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ 
ବଖା�ଛିନ୍ତ।ି ବଚନ୍ନାଇବର ଥିବା ଭାରତୀୟ ସହାୟକ କମ୍ାନୀବର ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଅଫ୍ ସ�ିନ୍ �ଧ୍ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବଖା�ଛି।ି ଏଥି ସହତି ୟନୁଅିନ ବ୍ୟାଙ୍କ 

ଅେ ଇଣ୍ଆି ବରାଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁରବର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ 
ବଖା�ଛି।ି ବଚନ୍ନାଇବର ଅବସ୍ତି ଇଣ୍ଆିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ତବିନାଟ ିଶ୍ୀ�ଙ୍କା 
ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଭଳ ି ଆକାଉଣ୍ଟ ବଖା�ଛି,ି ବରଉଁଥିବର କ�ବ�୍ାବର 
ଅବସ୍ତି ଏନଡବି ି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବସୟାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତଭୁ୍ଷକ୍। 
ଏହାପବୂ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜୁ�ାଇବର ଭାରତୀୟ 
�ଦୁ୍ାବର ଆନ୍ତଜ୍ଷାତୀୟ ବାଣଜି୍ୟକୁ ଅନୁ�ତ ି ବଦଇଥି�ା। ଏହା 
ପ୍ରତବିର୍ଷ ୩୦-୩୬ ବ�ିୟିନ ଡ�ାର ସଞ୍ଚୟ କରବି ବବା� ି
କୁହାରାଉଛ।ି ଟଙ୍କାବର ବାଣଜି୍ୟ ବହତୁ ଏହା ବନି�ିୟ ��ୂ୍ୟ 
ଉପବର ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ �ଜବୁତ 
କରବି। ଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କବର 
ବଲି୍  ତଆିର,ି ବଦୟ ଏବଂ ଆ�ଦାନୀ-ରପ୍ାନ ି କାରବାର 
ପାଇଁ ଅତରିକି୍ ବ୍ୟବସ୍ା କରବିାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକୁି କହଛି।ି



ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ସବ୍ ଡଭିଜିନ ଦାବ ିଳଜାର୍  ଧରଲିା 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ାଜନାଯେ ତଞ୍ଚକତାଶ୍୍ରୀ ଅେବନି୍ଦ ଶକି୍ା ନଯିକତନେ 
ବଜି୍ାନଯମଳା
ଜଳେଶ୍ୱର,୧୧ା୧୨(ସମସି): ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ପଶ୍ ଚିମବାଡ଼ ପଞ୍ାୟତ 
ଳେବକୁମାର ଗ୍ାମର ଶ୍ରୀ ଅରବଚିନ୍ଦ ଶ ଚିକ୍ା ନ ଚିଳକତନଳର ବ ଚିଜ୍ାନଳମୋ 
ଅନୁଷ୍ ଚିତ ଳ�ାଇଯାଇଛ ଚି। ୪ର୍ଥ, ୫ମ, ୬ଷ୍, ୭ମ ଓ ୮ମ ଳଶ୍ଣରୀର କୁନ ଚି କୁନ ଚି 
ପ ଚିଲାମାନଙ୍କର ବ ଚିଜ୍ାନ ପ୍ରତ ଚି ଅଳ�ତୁକ ଆଗ୍�କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଚି ଅନୁଷ୍ାନର 
ଶ ଚିକ୍କ, ଶ ଚିକ୍ୟ ଚିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପର ଚିଶ୍ମ ଓ ଳେଷ୍ା ଳଯାଗୁ ଁବ ଚିଜ୍ାନଳମୋର 
ଆଳୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ� ଚି ଅବସରଳର ମଖୁଷ୍ୟ ଅତ ଚିଥିଭାଳବ ଶ ଚିକ୍କ 
ଜଳନମେଜୟ ଳଜନା, ମଖୁଷ୍ୟବକ୍ା ତରା ସମ ଚିତ ଚି ସେସଷ୍ୟ �ର ଚିଶ୍ନ୍ଦ୍ର ମ�ାେ ଚିକ 
ଏବଂ ସମ୍ାନ ଚିତ ଅତ ଚିଥିମାଳନ ଳଯାଗଳେଇ ପ ଚିଲାମାନଙୁ୍କ ଳପ୍ରରଣା ପ୍ରୋନ 
କର ଚିଥିଳଲ। ପର ଚିଳଶଷଳର ଶ ଚିକ୍ାନ ଚିଳକତନର ଶ ଚିକ୍କ ଜଳନମେଜୟ ଳଜନା 
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଧନଷ୍ୟବାେ ଅପ୍ଥଣ କର ଚିଥିଳଲ।

ଅବସେକାଳ୍ରୀନ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନା ସଭା

ଜଳେଶ୍ୱର,୧୧ା୧୨(ସମସି): ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଆେଚିବାସରୀ ଶ ଚିକ୍କ ସଂଗଠନ 
ଦ୍ାରା ସରକାରରୀ ପ୍ରାରମ ଚିକ ବ ଚିେଷ୍ୟାେୟ �ତରୀଗଡ଼ଠାଳର ଅବସରକାେରୀନ 
ସମ୍ୱର୍୍ଥନା ସଭା ଅନୁଷ୍ ଚିତ ଳ�ାଇଯାଇଛ ଚି। ସଭାଳର ବ୍ଲକ ଆେଚିବାସରୀ ଶ ଚିକ୍କ 
ସଂଗଠନର ସଭାପତ ଚି ପ୍ରେରୀପ ସ ଚିଂ ସଭାପତ ଚିତ୍ୱ କର ଚିଥିବାଳବଳେ, ଅତ ଚିଥି 
ଭାଳବ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଏନ୍ ପ ଚିଏସ ସଂଗଠନର ସଭାପତ ଚି ପ୍ରେରୀପ ଳଜନା, 
ରାଇବଣ ଚିଆ ମଣ୍ଡେ ଓଷ୍ା ସଂଗଠନର ସମ୍ାେକ ବଂଶରୀଧର ବାର ଚିକ, ଳମା 
ସ୍ଲୁ ଅଭଚିଯାନର ସଂଳଯାଜକ �ଳରନ୍ଦ୍ର ମ�ନ୍ତ ଳଯାଗଳେଇଥିଳଲ। ସମ୍ାେକ 
ପ ଚିତା ଟୁଡୁ ମଞ୍ ଆ�୍ୱାନ କର ଚିଥିଳଲ। ଏ� ଚି ଅବସରଳର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
ଳଗାଷ୍ରୀ ଶ ଚିକ୍ା ଅଧିକାରରୀ ଲଲାଳଟନୁ୍ଦ ଳକଶରରୀ ଳଜନାଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ, ମାନପତ୍ 
ଓ ଉପଳ�ୌକନ ଳେଇ ସମ୍ୱର୍୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଳଶଷଳର ବଷ୍ଥା �ାଁସୋ 
ଧନଷ୍ୟବାେ ଅପ୍ଥଣ କର ଚିଥିଳଲ।

ଅନ୍ତଜଦ୍ଧାତ୍ରୀୟ ଭନି୍ନକ୍ମ ଦବିସ ପାଳତି
ବାଲଆିପାେ,୧୧ା୧୨(ସମସି): ବାଲଚିଆପାେ ଡଗରାଠାଳର ଥିବା 
ମେରଳଟରସା ଳସବା ସଂଘଠାଳର ଅନ୍ତଜାତ୍ଥରୀୟ ଭ ଚିନ୍ନକ୍ମ େଚିବସ ପାେ ଚିତ 
ଳ�ାଇଯାଇଛ ଚି। ଏ� ଚି େ ଚିବସଳର ମଖୁଷ୍ୟ ଅତ ଚିଥି ଭାବଳର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 
ଜଚିଲ୍ା ଶ ଚିକ୍ାଅଧିକାରରୀ ସବୁାଷ େନ୍ଦ୍ର ଳେୌଧରୁରୀ ଳଯାଗଳେଇ ଭ ଚିନ୍ନକ୍ମମାଳନ 
କ ଚିପର ଚି ସମାଜର ମଖୁଷ୍ୟଳ୍ାତଳର ସାମ ଚିଲ ଳ�ାଇପାର ଚିଳବ ଳସ ବ ଚିଷୟଳର 
ନ ଚିଜର ବକ୍ବଷ୍ୟ ରଖିଥିଳଲ। ସମ୍ାନ ଚିତ ଅତ ଚିଥିଭାଳବ ସଙ୍ରୀତ ଗରୁୁ ସୋନନ୍ଦ 
ୋସ ଳଯାଗଳେଇଥିଳଲ। ଏ� ଚି ଅବସରଳର ତାଙୁ୍କ ମେରଳଟରସା ଳସବା 
ସଂଘ ତରଫରୁ ମାନପତ୍ ଳେଇ ସମ୍ୱର୍୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମେରଳଟରସା 
ଳସବା ସଂଘ ସଭାପତ ଚି ପ୍ରତାପେନ୍ଦ୍ର ଧେ ସଭାଳର ସଭାପତ ଚିତ୍ୱ କର ଚିଥିଳଲ। 
ସ� ସମ୍ାେକ ଅଜଚିତ ଳସଠରୀ ଉକ୍ ସଭାଳର ସଭାପତ ଚିତ୍ୱ କର ଚିଥିଳଲ। 
ଏ� ଚି ଉତ୍ସବଳର ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ ପ୍ରତ ଚିଳଯାଗ ଚିତାଳର କୃତ ଚିତ୍ୱ �ାସଲ କର ଚିଥିବା 
ଛାତ୍ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମେରଳଟରସା ଳସବା 
ସଂଘର ସମସ୍ତ ସେସଷ୍ୟ, ଶ ଚିକ୍କ, ଶ ଚିକ୍ୟ ଚିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନଷ୍ୟକମ୍ଥୋରରୀ ସେୂୁର 
ପର ଚିୋେନାଳର ସ�ଳଯାଗ କର ଚିଥିଳଲ। 

ବଶି୍ୱ ମାନବକି ଅଧିକାେ ଦବିସ

ଳଭାଗରାଇ,୧୧ା୧୨(ସମସି): ଳଭାଗରାଇ ଗ୍ାମଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶ ଚିକ୍ା ପ୍ରତ ଚିଷ୍ାନଳର 
ବ ଚିଶ୍ୱ ମାନବଚିକ ଅଧିକାର େଚିବସ ପାେ ଚିତ ଳ�ାଇଯାଇଛ ଚି। ମ�ାବ ଚିେଷ୍ୟାେୟର 
ସ୍ାଉଟ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ ପକ୍ରୁ େ ଚିବସବଷ୍ୟାପ ଚି ଏ� ଚି କାଯ୍ଥଷ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭଳର 
ଅନୁଷ୍ାନର ଳରାଭର ଏବଂ ଳରଞ୍ଜରମାଳନ ମ�ାବ ଚିେଷ୍ୟାେୟର ଳଗଟ ସମ୍ଖୁରୁ 
ଳଗାଷ୍ରୀ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟଳକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଳସଠାରୁ ରାନା ଛକ ପଯ୍ଥଷ୍ୟନ୍ତ ରାଲଚିଳର ଯାଇ 
ମାନବଚିକ ଅଧିକାର ସମ୍କ୍ଥଳର ସଳେତନତା ସଷୃ୍ ଚି କର ଚିଥିଳଲ। ମ�ାବ ଚିେଷ୍ୟାେୟ 
ପର ଚିସରଳର ଅନୁଷ୍ ଚିତ ସଳେତନତା ସଭାଳର ମ�ାବ ଚିେଷ୍ୟାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ 
ପ୍ରଳଫସର ଳକୋର ସ ଚିଂ ୋସ ସଭାପତ ଚିତ୍ୱ କର ଚିଥିଳଲ। ମଖୁଷ୍ୟ ଅତ ଚିଥି ଭାଳବ 
ଳଭାଗରାଇ ତ�ସ ଚିଲୋର କମୋକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ମଖୁଷ୍ୟବକ୍ା ଭାଳବ ଳଭାଗରାଇ 
ବ ଚିଡ ଚିଓ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ ଳଯାଗଳେଇଥିଳଲ। ଅନଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଳର 
ମ�ାବ ଚିେଷ୍ୟାେୟର ଜାତରୀୟ ଳସବା ଳଯାଜନାର ମଖୁଷ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ବ୍ରଜବଚି�ାରରୀ 
ପତ ଚି, ଭାରତ ସ୍ାଉଟ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ ଳରାଭର ଲଚିଡର ଡ଼ ଧରୀଳରନ୍ଦ୍ର ଳଜନା ଏ� ଚି 
କାଯ୍ଥଷ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଳଯାଜନା କର ଚିଥିବା ଳବଳେ ଳରାଭର ମଳନାରଞ୍ଜନ ପର ଚିଡ଼ା 
ଧନଷ୍ୟବାେ ଅପ୍ଥଣ କର ଚିଥିଳଲ।

ମାନବ ଅଧିକାେ ଓ ନାଗେକି 
କର୍ଦ୍ଧବ୍ୟ ଶ୍ରୀରଦ୍ଧକ ଆଯ�ାଚନାଚକ୍ର

ବସ୍ା/ରୂପସା,୧୧ା୧୨(ସମସି): ରୂପସାସ୍ଚିତ ନରୀେମଣ ଚି ମ�ାବ ଚିେଷ୍ୟାେୟ 
ସମ୍ ଚିେନରୀ କକ୍ଳର ବ ଚିଶ୍ୱ ମାନବ ଅଧିକାର େଚିବସ ପାେନ ଅବସରଳର ଜାତରୀୟ 
ଳସବା ଳଯାଜନା ଆନୁକୂଲଷ୍ୟଳର ମାନବ ଅଧିକାର ଓ ନାଗର ଚିକ ମାନଙ୍କର 
କର୍୍ଥବଷ୍ୟ ଶରୀଷ୍ଥକ ଆଳଲାେନାେକ୍ର ଅନୁଷ୍ ଚିତ ଳ�ାଇଯାଇଛ ଚି। ଏ� ଚି କାଯ୍ଥଷ୍ୟକ୍ରମଳର 
ମ�ାବ ଚିେଷ୍ୟାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡ଼. ତପନ ଳବଳ�ରା ଅଧ୍ୟକ୍ତା କର ଚିବା 
ସ� ମାନବ ଅଧିକାର ଓ ନାଗର ଚିକ ମାନଙ୍କର ଳମୌେ ଚିକ କର୍୍ଥବଷ୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧଳର 
ଆଳଲାକପାତ କର ଚିଥିଳଲ। ଅଧ୍ୟାପ ଚିକା ଡ଼ ଆରୁଣରୀ ମ ଚିଶ୍ କାଯ୍ଥଷ୍ୟକ୍ରମ ସଂଳଯାଜନା 
କର ଚିବା ସ� ପ୍ରାରମ୍ଭ ଚିକ ସେୂନା ପ୍ରୋନ କର ଚିଥିଳଲ। ଳସ୍ଚ୍ଛାଳସବରୀ ଯଳଜ୍ଶ୍ବର 
ଗ ଚିର ଚି ଅତ ଚିଥି ପର ଚିେୟ ପ୍ରୋନ କର ଚିଥିଳଲ। ର ଚିଳସାସ୍ଥ ପସ୍ଥନ ଭାଳବ ବାଳଲଶ୍ୱର 
ଜଚିଲ୍ା କାଯ୍ଥଷ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଳଗୌରାଙ୍ ପଣ୍ଡା, ଡ. ତପନ ୋସ, 
ଅଧ୍ୟାପ ଚିକା ଇତ ଚିଶ୍ରୀ ମ�ାନ୍ତ ପ୍ରମଖୁ ଳଯାଗଳେଇଥିଳଲ। ଳସ୍ଚ୍ଛାଳସବରୀ ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଥା 
ସା�ୁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଧନଷ୍ୟବାେ ଅପ୍ଥଣ କର ଚିଥିଳଲ।

ସ�ୋମବୋର 
୧୨ ଡସି�ମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୧୧ବାଲେଶ୍ବର ଜଲି୍ା
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ବାଳଲଶ୍ୱର(ଉତ୍ତର),୧୧ା୧୨(ସମସି)

ପବୂ୍ଥରୁ ନ ଚିଜର ପକ୍ା ଗ�ୃ ଥିଲା। ମାତ୍ ସମ୍କୃ୍ 
� ଚିତାଧିକାରରୀଙୁ୍କ ୨୦୨୧-୨୨ ଆର ୍ଧିକ ବଷ୍ଥଳର 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଆବାସ ଳଯାଜନାଳର ଆବାସ ଗ�ୃ 
ନ ଚିମ୍ଥାଣ ପାଇ ଁ କାଯ୍ଥଷ୍ୟାଳେଶ ଳେବା ଏବଂ ଗ�ୃ 
ନ ଚିମ୍ଥାଣ କର ଚିନଥିଳଲ ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ଆବାସ ଳଯାଜନା 
ବାବେ ୪ ଟ ଚି ପଯ୍ଥଷ୍ୟାୟଳର ୧ ଲକ୍ ୨୦ �ଜାର 
ଟଙ୍କା ଏବଂ ମନଳରଗା ଳଯାଜନାରୁ ୧୮ �ଜାର 
୩୦୦ ଟଙ୍କା େ ଚିଆଯାଇଥିବା ଳନଇ ଅଭଚିଳଯାଗ 
ଳ�ାଇଛ ଚି। ବାଳଲଶ୍ୱର ଜଚିଲ୍ା ଳଭାଗରାଇ ବ୍ଲକ 
ଗଣୁସାର୍ଥା ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ତଗ୍ଥତ ଳସ� ଚି ଗ୍ାମଳର 
ଏଭେଚି ଏକ ଘଟଣା ଳେଖିବାକୁ ମ ଚିେ ଚିଛ ଚି। 
ଅଭ ଚିଳଯାଗ ଅନୁଯାଇ, ଗ୍ାମର ସ୍ଗ୍ଥତ ଳେଳବନ୍ଦ୍ର 
ମ�ାନ୍ତ ଚିଙ୍କ ପଅୁ ସଧୁରୀର ମ�ାନ୍ତ ଚି ବ�ୁ ପବୂ୍ଥରୁ ନ ଚିଜସ୍ 
ପକ୍ା ଗ�ୃ ନ ଚିମ୍ଥାଣ କର ଚିଥିଳଲ। ମାତ୍ ୨୦୨୧-୨୨ 
ଆର ୍ଧିକ ବଷ୍ଥଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତରୀ ଆବାସ ଳଯାଜନା 
(ଗ୍ାମରୀଣ)ରୁ ତାଙୁ୍କ ଏକ ସରକାରରୀ ଆବାସ ଗ�ୃ 
ନ ଚିମ୍ଥାଣ ପାଇ ଁ ବ୍ଲକ କାଯ୍ଥଷ୍ୟାେୟରୁ କାଯ୍ଥଷ୍ୟାଳେଶ 
ମ ଚିେ ଚିଥିଲା; ମାତ୍ କାଯ୍ଥଷ୍ୟାଳେଶ ପାଇଥିଳଲ ବ ଚି ଶ୍ରୀ 

ମ�ାନ୍ତ ଚି ଗ�ୃ ନ ଚିମ୍ଥାଣ କର ଚିନଥିଳଲ; କ ଚିନୁ୍ତ ତାଙୁ୍କ ୧ 
ଲକ୍ ୨୦ �ଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛ ଚି। 
୨୦୨୧ ଜୁନ ୧୮ ତାର ଚିଖ ପ୍ରରମ ପଯ୍ଥଷ୍ୟାୟଳର 
୨୦ �ଜାର, ଜୁଲାଇ ୭ ତାର ଚିଖ ଦ୍ ଚିତରୀୟ 
ପଯ୍ଥଷ୍ୟାୟଳର ୩୦ �ଜାର, ଅଗଷ୍ ୧୩ ତାର ଚିଖ 
ତୃତରୀୟ ପଯ୍ଥଷ୍ୟାୟଳର ୪୦ �ଜାର ଓ ଳସଳପଟେମ୍ୱର 
୨ ତାର ଚିଖଳର ୩୦ �ଜାର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବଷ୍ୟାଙ୍କ 
ଖାତାକୁ େ ଚିଆଯାଇଛ ଚି। ଏଥିସ� ଚିତ ମନଳରଗା 
ଳଯାଜନାଳର ଶ୍ମୋନ ବାବେକୁ ସମେୁାୟ ୧୮ 
�ଜାର ୩୦୦ ଟଙ୍କା େ ଚିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଚିଛ ଚି। 
ଳ�ଳଲ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଯ୍ଥଷ୍ୟର ବ ଚିଷୟ ଳ�ଲା 
ଳଯ ପ୍ରରମ, ଦ୍ ଚିତରୀୟ ଓ ତୃତରୀୟ ପଯ୍ଥଷ୍ୟାୟ ବ ଚିଲ 
ସମୟଳର ତାଙ୍କ ଭାଇ ସନୁରୀଲ ମ�ାନ୍ତ ଚିଙ୍କ ଗ�ୃ 
ନ ଚିମ୍ଥାଣର ଫଳଟା ଜଚିଓ-ଟଷ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥିଲା 
ଳବଳେ େୁତୁର୍ଥ ବ ଚିଲ ସମୟଳର ଳସ� ଚି ଗାଁର ସପନ 
ଘରାଇଙ୍କ ସନୁ୍ଦର ଳକାଠା ଘରର ଫଳଟା ଜଚିଓ-
ଟଷ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରରୀ ଫାଇଲଳର 
ଳେଖିବାକୁ ମ ଚିେ ଚିଛ ଚି। ତତ୍ାେରୀନ ପଞ୍ାୟତ 
କାଯ୍ଥଷ୍ୟ ନ ଚିବ୍ଥା�ରୀ ଅଧିକାରରୀ ଖେୁ ଚିରାମ ଟୁଡୁ ଏବଂ 
କାଯ୍ଥଷ୍ୟରତ ଜଚିଆରଏସ ଏଭେଚି ତଞ୍କତାପରୂ୍୍ଥ 

କାଯ୍ଥଷ୍ୟ କର ଚିଥିଲା ଳବଳେ ଳସମାନଙ୍କ ବ ଚିଳରାଧଳର 
େୃ� କାଯ୍ଥଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ୋବ ଚି କର ଚି �ାରାଧନ ପଣ୍ଡା, 
ସଧୁରୀର ଖଣ୍ଡା,େ ଚିବାକର ୋସ, ଳଗୌରାଙ୍ ମ�ାନ୍ତ ଚି, 
ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡା, ମତୁୃଷ୍ୟଞ୍ଜୟ ଖଣ୍ଡା, ରାଖାଲ କରଣ, 
ଅେଚିନ୍ତ ପଣ୍ଡଚିତ, ବ ଚିଳନାେ ୋସ, ବ ଚିଜୟ କୁମାର 
ସା�ୁ, ବୃନ୍ଦାବନ ୋସ, ଅନରୀଲ ମ�ାନ୍ତ ଚି, 
ନନରୀଳଗାପାେ ୋସ, ସଶୁାନ୍ତ 
ପଣ୍ଡଚିତ, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡଚିତ, 
ଳଗୌର�ର ଚି ସା�ୁ 
ପ୍ରମଖୁ ଶତାଧିକ 
ଗ୍ ା ମ ବ ା ସ ରୀ ଙ୍କ 
େସ୍ତଖତ ସମ୍ୱେ ଚିତ 
ଏକ ସ୍ାରକପତ୍ 
ଳ ଭ ା ଗ ର ା ଇ 
ବ ଚିଡ଼ ଚିଓ ଶଙ୍କର 
ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ ପ୍ରୋନ 
କର ଚିଛନ୍ତଚି। ଏ�ାସ� ଚିତ 
ତୁରନ୍ତ କାଯ୍ଥଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ୋବ ଚିଳର 
ଜଚିଲ୍ାପାେ ଏବଂ ଜଚିଲ୍ାପର ଚିଷେ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଅଧିକାରରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ୋବ ଚିପତ୍ ପ୍ରୋନ କର ଚିଛନ୍ତଚି। 

ଅନଷ୍ୟପକ୍ଳର ବ ଚିଡ଼ ଚିଓ 
ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ 
କ� ଚିଛନ୍ତଚି ଳଯ, ଏ 
ଳନଇ ଅଭଚିଳଯାଗ 

ଳ�ାଇଛ ଚି ଏବଂ 
ଏବଚିଡ ଚିଓ ଶରତ 

ମେୁୁଲଚିଙୁ୍କ ଏ�ାର ତେନ୍ତ 
ପାଇ ଁ ନ ଚିଳଦ୍୍ଥଶ େ ଚିଆଯାଇଛ ଚି। 

ସତଷ୍ୟାସତଷ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଳର 
କାଯ୍ଥଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�ଣ କରାଯ ଚିବ। ଳସ� ଚିପର ଚି 

� ଚିତାଧିକାରରୀ ସଧୁରୀର ମ�ାନ୍ତ ଚି କ� ଚିଛନ୍ତଚି, ଗ�ୃ 
ନ ଚିମ୍ଥାଣ କର ଚି ଳସ ଟଙ୍କା ଳନଇଛନ୍ତଚି। ବ ଚିଲ ଳ�ଲା 
ଳବଳେ କା�ାର ଘର ଫଳଟା ଜଚିଓ-ଟଷ୍ୟାଗ 
କରାଯାଇଛ ଚି ଳସ ଜାଣ ଚିନା�ାନ୍ତ ଚି। ବ ଚିଭାଗରୀୟ 
କମ୍ଥୋରରୀମାଳନ ଏସମ୍କ୍ଥଳର କ� ଚିପାର ଚିଳବ। 
ଳତଳବ ଏ� ଚି ଘଟଣାକୁ ଳନଇ ସମଗ୍ ପଞ୍ାୟତଳର 
ଆଳଲାେନା ଳଜାର ଧର ଚିଥିଲା ଳବଳେ ତୁରନ୍ତ 
କାଯ୍ଥଷ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍�ଣ କରାନଗଳଲ ଆଳନ୍ଦାେନକୁ 
ଓହ୍ାଇଳବ ଳବାଲଚି ଗ୍ାମବାସରୀ ଳେତାବନରୀ 
ଳେଇଛନ୍ତଚି।

ଘେ କେ ିନ ଥିବା ହତିାଧିକାେ୍ରୀଙ୍କୁ  ମଳିଛି ିଅରଦ୍ଧ

କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ାନ 
ନ ଳେଳଲ 

ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ 
ଆଳ୍ାେନ ଧମକ

ଜଳେଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବାଡ,୧୧ା୧୨ (ସମସି)

ଆଗ ମାଟ ଚି ତା ପଳର ପାଟ୍ଧିର ଆ�୍ୱାନ ଳେଇ 
ବାଳଲଶ୍ୱର ଜଚିଲ୍ା ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ସବ୍ ଡଚିଭ ଚିଜନର 
ମାନଷ୍ୟତା ୋବ ଚିଳର ଜଳେଶ୍ୱର, ଳଭାଗରାଇ, 
ବସ୍ତା ଓ ବାଲଚିଆପାେ ବ୍ଲକର ସଳେତନ ଯବୁ ଓ 
ଛାତ୍ ସଂଗଠନ ଏକଜୁଟ ଳ�ାଇ ପ୍ରରଳମ େଶ 
�ଜାର ସମ୍ୱେ ଚିତ େସ୍ତଖତ ଳନଇ ଳବୈଠକଳର 
ଆଳଲାେନା ଳ�ାଇଥିଲା। ଏ� ଚି କ୍ରମଳର ଆଜଚି 
ଜଳେଶ୍ୱର ରାନା ଅଧରୀନ ଛ’ଳମୌଜ ଜଗନ୍ନାରଙ୍କ 
ପାବନ ଳକ୍ତ୍ରୁ ଯବୁ ଛାତ୍ ସଂଗଠନର 
ମଖୁଷ୍ୟ କାେ ଚିେରଣ ୋସ, ରାସବଚି�ାରରୀ ରଣା, 
ସତଷ୍ୟଶଭୁମ ମ ଚିଶ୍ ଓ େନ୍ଦନ କରଙ୍କ ଳନତୃତ୍ୱଳର 
ପଜୂାଚ୍ଚ୍ଥନା କର ଚି େସ୍ତଖତ ଅଭଚିଯାନ ଆରମ୍ଭ 

ଳ�ାଇଛ ଚି। ସେୂନା ଅନୁସାଳର ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର 
୩୫ଟ ଚି, ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ୩୧ଟ ଚି, ଳଭାଗରାଇ 
ବ୍ଲକର ୫୦ଟ ଚି ଓ ବାଲଚିଆପାେ ବ୍ଲକର ୨୮ଟ ଚି 

ପଞ୍ାୟତର ଳଲାକସଂଖଷ୍ୟା ୧୧ ଲକ୍ରୁ ଊର୍୍ବ୍ଥ। 
ଏକୋ ପବୂ୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ସବଡ଼ଚିଭ ଚିଜନ 
ପାଇଁ ୋବ ଚି ଉଠଚିଥିଲା। ବୁର୍ ଚିଜରୀବରୀ, ଓକ ଚିଲ ସଂଘ, 

ସ୍ାନରୀୟ ବ ଚିଧାୟକ, ସାଂସେମାଳନ ଅଣ୍ଟା ଭ ଚିଡ ଚି 
ଥିବା ଳବଳେ ଧରୀଳର ଧରୀଳର ଳନତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡେରୀଙ୍କ 
ସ୍ରଳର ଶ ଚିଥିେତା ପଡ଼ଚିଯାଇଥିଲା। ଳତଳବ 
ଉକ୍ ୋବ ଚିକୁ ଅଧିକ ଶାଣ ଚିତ କର ଚିବାକୁ ଏ� ଚି ୪ଟ ଚି 
ବ୍ଲକର ସଳେତନ ଯବୁକ ଏବଂ ଛାତ୍ ଏକାଠ ଚି 
ଳ�ାଇ ଏ� ଚି ୋବ ଚିକୁ ଳଜାରୋର କର ଚିଛନ୍ତଚି। 
୨୦୧୮ମସ ଚି�ାଳର ରାଜଷ୍ୟଳର ୧୪ଟ ଚି ଅଞ୍େ 
ସବଡ଼ଚିଭ ଚିଜନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ର ଚିୟା ଆରମ୍ଭ ଳ�ାଇଥିଲା। 
ଜଳେଶ୍ୱରଳର ସବଡ଼ଚିଭ ଚିଜନ ଳ�ବା ପାଇଁ ସବୁ 
ପ୍ରକାର ଭ ଚିର୍ ଚିଭୂମ ଚି ର� ଚିଛ ଚି। ଏଠାଳର ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ 
ବ ଚିଭାଗର ବ�ୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଥ କାଯ୍ଥଷ୍ୟାେୟ ମଧ୍ୟ 
ର� ଚିଛ ଚି। ପଣୁ ଚି ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଳଭାଗରାଇର 
ବ ଚିସ୍ତରୀର୍୍ଥ ଅଞ୍େ ପଶ୍ ଚିମବଙ୍କୁ ଲାଗ ଚି ର� ଚିଥିବା 
ଳବଳେ ବସ୍ତା, ବାଲଚିଆପାେ ଏ�ାର ଅଙ୍ 

ଳ�ାଇ ର� ଚିଛ ଚି। ପଣୁ ଚି ଉକ୍ ଅଞ୍େ ବନଷ୍ୟା, ବାତଷ୍ୟା 
ପ୍ରପରୀଡ଼ଚିତ ଏବଂ ସମଦୁ୍ର ଳବୋଭୂମ ଚି ର� ଚିଥିବାରୁ 
ସବ୍ ଡଚିଭ ଚିଜନ ପ୍ରତ ଚିଷ୍ା ପାଇଁ ଜରୁରରୀ ଳ�ାଇ 
ପଡ଼ଚିଛ ଚି ଳବାଲଚି ଛାତ୍ ଳନତାଙ୍କ ସଳମତ ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ 
ସଂଗଠନର ଳନତୃମଣ୍ଡେରୀ ୋବ ଚି କରୁଛନ୍ତଚି। 
ଳତଳବ ଆଜଚି ୪ଟ ଚି ବ୍ଲକର ୧୦ �ଜାର େସ୍ତଖତ 
ସଂଗ୍� କର ଚି ଜଚିଲ୍ାପାେଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ଚି 
ମଖୁଷ୍ୟମନ୍ତରୀଙ୍କ ପଯ୍ଥଷ୍ୟନ୍ତ ୋବ ଚିପତ୍ ପ୍ରୋନ 
କରାଯ ଚିବ ଳବାଲଚି ଯବୁ ଛାତ୍ ସଂଗଠନର ଳନତୃ 
ମଣ୍ଡେରୀମାଳନ କ� ଚିଛନ୍ତଚି। ଆଜଚି ଏ� ଚି େସ୍ତଖତ 
ଅଭଚିଯାନଳର ସମାଜ ଳସବରୀ ରାଳଜନ୍ଦ୍ର ପାତ୍, 
ଭୂପତ ଚି ମ ଚିର୍୍ଥା, ରବରୀନ୍ଦ୍ର ପାତ୍, ତନମେୟ େନ୍ଦ, କାର୍୍ଧିକ 
ପର ଚିଡ଼ା, ଳଗୌତମ ମାଝରୀ, ବ ଚିଶ୍ୱଜଚିତ କରଣ, 
େନ୍ଦନ ଳେ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଚିତ ଥିଳଲ।

ଛ’ଯମୌଜା ପାବନଯକ୍ତ୍ରେକୁ  ଆେମ୍ଭ ଯହ�ା ଦସ୍ତଖତ ଅଭ�ିାନ

ସଂି�ାଯେ ଅନ୍ତଜଦ୍ଧାତ୍ରୀୟ ମାନବାଧିକାେ ଦବିସ ପାଳତି

ବାଲଆିପାେ,୧୧ା୧୨(ସମସି)

ସ ଚିଂଲା ସ୍ଚିତ ମାନବାଧିକାର ମ ଚିଶନ 
କାଯ୍ଥଷ୍ୟାେୟଳର ବ୍ଲକ ସଭାପତ ଜୟନ୍ତ 

କୁମାର ମ ଚିଶ୍ଙ୍କ ସଭାପତ ଚିତ୍ୱଳର ଶନ ଚିବାର 
ଆନ୍ତଜ୍ଥାତ ଚିକ ମାନବାଧିକାର େଚିବସ ପାେ ଚିତ 
ଳ�ାଇଯାଇଛ ଚି। ସବ୍ଥପ୍ରରଳମ ଜାତରୀୟ ସଙ୍ରୀତ 
ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ� ଚି େ ଚିବସଳର ମଖୁଷ୍ୟ 

ଅତ ଚିଥି ଭାଳବ ମ ଚିଶନ ଜଚିଲ୍ା ଉପସଭାପତ ଚି 
ଶ୍ରୀଯକୁ୍ ପଙ୍କଜ କୁମାର କର, ମ ଚିଶନ ବ୍ଲକ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାେକ ନ ଚିତଷ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ମ ଚିଶନ 
ଉପସଭାପତ ଚି ଅମଲୂଷ୍ୟ କୁମାର ପାତ୍, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ 
ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମ ଚିଶନ ବ୍ଲକ ଲଚିଗାଲ୍  ଳସଳକ୍ରଟାରରୀ 
ମଳନାରଞ୍ଜନ ଗ ଚିର ଚି ପ୍ରମଖୁ ଅତ ଚିଥି ଭାଳବ 
ଳଯାଗଳେଇ ମାନବାଧିକାର େଚିବସର ତାତ୍ପଯ୍ଥଷ୍ୟ 
ବାବେଳର ଆଳଲାକପାତ କର ଚିଥିଳଲ। ଏ� ଚି 
ଅବସରଳର ମାନବରୀୟ ଅଧିକାର ସମ୍ୱନ୍ଧଳର ଏକ 
ଆଳଲାେନାେକ୍ର ଅନୁଷ୍ ଚିତ ଳ�ାଇଥିଲା। ଏ� ଚି 
ଆଳଲାେନା େକ୍ରଳର ମାନବାଧିକାର କମ୍ଥରୀ ରବ ଚି 
ନାରାୟଣ ଗ ଚିର ଚି, କମୋକାନ୍ତ ଅଣ୍ଡଚିଆ, �ର ଚିଶ୍ନ୍ଦ୍ର 
କଇ, କୁଶ କୁମାର ରଣା, ରାଳଜଶ ପ୍ରମାଣ ଚିକ 
ପ୍ରମଖୁ ଳଯାଗଳେଇଥିଳଲ। ମନମେର କୁମାର ଅଣ୍ଡଚିଆ 
ଧନଷ୍ୟବାଦ୍  ଅପ୍ଥଣ କର ଚିଥିଳଲ।

ସମିେୁଆି,୧୧ା୧୨(ସମସି)

ସମାଜଳସବରୀଙ୍କ ଶ୍ାର୍ବାଷ୍ଧିକ ଅବସରଳର 
ଗୟାଧର ଶ ଚିଅେ ସ୍ତୃ ଚି କମ ଚିଟ ଚି ପକ୍ରୁ 
ରକ୍ୋନ ଶ ଚିବ ଚିର ଅନୁଷ୍ ଚିତ ଳ�ାଇଯାଇଛ ଚି। 
ସେୂନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଳଯ, ବାଳଲଶ୍ୱର ଜଚିଲ୍ା 
ସ ଚିମେୁ ଚିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଥତ ଶଷ୍ୟାମସନୁ୍ଦରପରୁ 
ପଞ୍ାୟତର କୁଅଁରପରୁ ଅଞ୍େର 
ସମାଜଳସବରୀ ଗୟାଧର ଶ ଚିଅେଙ୍କ ୧୪ତମ 
ଶ୍ାର୍ବାଷ୍ଧିକ ଅବସରଳର ଗୟାଧର ଶ ଚିଅେ 
ସ୍ତୃ ଚି କମ ଚିଟ ଚି ଆନୁକୂଲଷ୍ୟଳର ସବ୍ଥମଙ୍ୋ 
ସରକାରରୀ ଉପ୍ରା ବ ଚିେଷ୍ୟାେୟ ପର ଚିସରଳର 
ଅନୁଷ୍ ଚିତ ରକ୍ୋନ ଶ ଚିବ ଚିରକୁ ସ୍ାନରୀୟ 
ସରପଞ୍ ସକୁାନ୍ତରୀ ନାୟକ ଉେଘାଟନ 
କର ଚିଥିଳଲ। ଶ ଚିବ ଚିରରୁ ୩୦ୟନୁ ଚିଟ ରକ୍ 

ସଂଗ�ୃ ଚିତ ଳ�ାଇଥିଲା। ଏ� ଚି ଅବସରଳର 
ବ ଚିଧାୟକ ଳଜଷ୍ୟାତ ଚିପ୍ରକାଶ ପାଣ ଚିଗ୍ା�ରୀ 
ଳଯାଗଳେଇ ରକ୍ୋତାଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ 
ଳେବା ସ� ଳସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସା� ଚିତ 
କର ଚିଥିଳଲ। ଅନଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଳର 
ଗୟାଧର ସ୍ତୃ ଚି କମ ଚିଟ ଚି ସଭାପତ ଚି ବସନ୍ତ 
କୁମାର ଳଲଙ୍କା, ରାଜଷ୍ୟପାେ ପରୁସ୍ାରପ୍ରାପ୍ତ 
ଶ ଚିକ୍କ ସନାତନ ଳବଳ�ରା, ସ ଚିମେୁ ଚିଆ-
ଖଇରା ବ ଚିଜୁ ଜନତା େେର ବ୍ଲକ ଯବୁ 
ସଭାପତ ଚି ଗୋଧର ଳଜନା, ସ ଚିମେୁ ଚିଆ 
ବ୍ଲକ ସଭାପତ ଚି ରାଜୁ ନାୟକ, ସମ ଚିତ ଚିସଭଷ୍ୟ 
ମକୁ୍ ଚିକାନ୍ତ ପାଣ ଚିଗ୍ା�ରୀ, ରମାକାନ୍ତ ବାର ଚିକ, 
କାର୍୍ଧିକ ବାର ଚିକ, ଅଭ ଚିଜଚିତ ଶ ଚିଅେ, ପ୍ରଭାକର 
ଶ ଚିଅେ, ରତ ଚିକାନ୍ତ ଶ ଚିଅେ ପ୍ରମଖୁ ସ�ଳଯାଗ 
କର ଚିଥିଳଲ।

ସମାଜଯସବ୍ରୀଙ୍ ସ୍ ମୃତଯିେ େକ୍ତଦାନ ଶବିେି

ପଶ୍ମିବାଡ୍ଯ, ୧୧ା୧୨(ସମସି)

ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଥତ ଳକାଟସା� ଚି 
ଗ୍ାମ ପଞ୍ାୟତ ଅଧରୀନ ଳକାଟସା� ଚି 
ରାଜସ୍ ଗ୍ାମର ବାଗପଡ଼ା ଗ୍ାମଳର 
ନୂତନ ମ�ାଳେବ ମନ୍ଦ ଚିରଳର ଆଜଚି ସକାେ 
୮ଟାଳର େୂଡାକରଣ କରାଯାଇଛ ଚି। ବ�ୁ 
େ ଚିନରୁ ଗ୍ାମବାସରୀ ମନ୍ଦ ଚିର କର ଚିବା ଆଶା 
ରଖି ଏକତ୍ ଚିତ ଳ�ାଇ ମନ୍ଦ ଚିର କର ଚିବାର 
ସ ଚିର୍ାନ୍ତ ଳନଇଥିଳଲ। ତେନୁଯାୟରୀ ଗତ 
୨୦୨୧ଳର ପବୂ୍ଥତନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ 
ବ୍ରଜଳମା�ନ ପ୍ରଧାନ ଶଭୁଳେଇଥିଳଲ। 
ମନ୍ଦ ଚିରର ନାମ କପ ଚିଳେଶ୍ୱର ମ�ାଳେବ 

ମନ୍ଦ ଚିର ନାମଳର ନାମ ଚିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। 
ଆଜଚି ଳସ� ଚି ନୂତନ ନ ଚିମ୍ଧିତ ମନ୍ଦ ଚିରକୁ 
ପ୍ରରଳମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ାରା ପଜୂାଚ୍ଚ୍ଥନା 
କର ଚିବା ପଳର ଅତ ଚିଥି ଭାବଳର ବର ଚିଷ୍ 
ସମାଜଳସବରୀ ତରା ପବୂ୍ଥତନ ବ୍ଲକ 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ ବ୍ରଜଳମା�ନ ପ୍ରଧାନ, ସରପଞ୍ 
ମଞ୍ଜବୁାୋ ପ୍ରଧାନ, ଉର୍ମ ୋସ 
ମ�ାପାତ୍, ନଳଗନ୍ଦ୍ର ଳଜନା ଓ ଗ୍ାମର 
ବର ଚିଷ୍ ବଷ୍ୟକ୍ ଚି ଜୟନାରାୟଣ ପାତ୍ ପ୍ରମଖୁ 
ଧାନ �ାେ ଚିବା ସ� ଚିତ ବ ଚିଭ ଚିନ୍ନ ଅେଙ୍କାର 
ମନ୍ଦ ଚିରଳର ପକାଇ େୂଡ଼ା ମାର ଚିଥିଳଲ। ପଳର 
ଗ୍ାମର ମଧସୁେୂନ ବାର ଚିକ, ଳଗାପାେ େନ୍ଦ୍ର 
ଳବଳ�ରା, ବ ଚିଳଶଶ୍ୱର ଳଜନା, ଅନ ଚିରୁର୍ 

ବାର ଚିକ ତପନ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ସ�ଳେବ 
ପାତ୍, ଶଶ ଚିକାନ୍ତ ପାତ୍, ସପନ କୁମାର 
ଭୂୟାଁ, ରବରୀନ୍ଦ୍ର ଳବଳ�ରା, ମଳନାରଞ୍ଜନ 
ଳବଳ�ରା, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ଳଗୌତମ 
ବାର ଚିକ, ଳେୈତନଷ୍ୟ ମାଝ ଚି, ପରୂ୍୍ଥେନ୍ଦ୍ର ରାଉେ, 
ରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ, ସଳରାଜ କୁମାର ଳବଳ�ରା, 
ବାସନ୍ତଚି ଭୂୟାଁ ଓ �ଳରନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ ପ୍ରମଖୁ ବଷ୍ୟକ୍ ଚି 
ସ�ଳଯାଗ କର ଚି ଧାନ ଢ଼ାେ ଚିଥିଳଲ। ଏ� ଚି 
ଅବସରଳର ପାଖଆଖ ଗ୍ାମ ଗଡ଼ୁ ଚିକରୁ ପ୍ରାୟ 
ବ�ୁ ଜ୍ାନ ଚିଗଣୁ ଚି ବଷ୍ୟକ୍ ଚି ବ ଚିଳଶଷ ଉପସ୍ଚିତ 
ଳ�ାଇ ସ�ଳଯାଗ କର ଚିଥିଳଲ। ଳଶଷଳର 
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଳଖେୁଡ଼ଚି ପ୍ରସାେର ବଷ୍ୟବସ୍ା 
କରାଯାଇଥିଲା।

ମହାଯଦବ ମନ୍ଦେିେ ଚୂଡ଼ାକେଣ ଉତ୍ସବଜାନକୁ ଆେ୍ରୀ ୧୬େକୁ  ଯେମକୁଁଯେ ବଶି୍ୱଶାନ୍ତ ିମହା�ଜ୍
ବାଲଆିପାେ,୧୧ା୧୨(ସମସି): ସବ୍ଥ ମଙ୍େମ ସଂସ୍ାପନା ସଂଗଠନ (ଓଡ଼ଚିଶା ସାମାଜଚିକ ସଂଗଠନ) ଦ୍ାରା 
ବାଲଚିଆପାେ ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀରାମପରୁ ପଞ୍ାୟତ ଅଧରୀନ ଳରମୁ ଁ ପଞ୍ାୟତ ଅଫଚିସ୍  ପଡ଼ଚିଆଳର ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରରୀ 
୧୬ରୁ ୨୩ ତାର ଚିଖ ଯାଏ ଁ ବ ଚିଶ୍ୱଶାନ୍ତ ଚି ମ�ାଯଜ୍ ଏବଂ ମା ଭଗବତରୀ ଳେବରୀଙ୍କ ପଜୂାଚ୍ଚ୍ଥନା ଅନୁଷ୍ ଚିତ ଳ�ଉଛ ଚି। 
ଏ� ଚି କାଯ୍ଥଷ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ସବ ଅବସରଳର ରାଜଷ୍ୟସ୍ତରରୀୟ ମ�ାବନୁ୍ଧ ମ ଚିେନ ସମ୍ୱର୍୍ଥନା ମଳ�ାତ୍ସବ ପାେନ କରାଯ ଚିବ। 
ଓଡ଼ଚିଶାର ଳକାଣ ଅନୁଳକାଣଳର ର�ୁଥିବା ଅଗ୍ଣରୀ ଳସ୍ଚ୍ଛାଳସବରୀ ଅନୁଷ୍ାନ ଏବଂ ଳସ୍ଚ୍ଛାଳସବରୀଙୁ୍କ ଭ ଚିନ୍ନ ଭ ଚିନ୍ନ 
ସମ୍ାନଳର ସମ୍ାନ ଚିତ କର ଚିବା ସ� ଚିତ ଉକ୍ ଧାମ୍ଧିକ ସ୍ାନକୁ ଆସଥୁିବା ପ୍ରଳତଷ୍ୟକ େଚିନ �ଜାର �ଜାର ଭକ୍ମାନଙ୍କ 
ପାଇ ଁଅନ୍ନପ୍ରସାେ ପର ଚିଳବଷଣ କରାଯ ଚିବ। ଏ ଳନଇ ଆଜଚି ନାଗ ଳେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦ ଚିରଳର ପ୍ରସୁ୍ତତ ଚି ଳବୈଠକ ଅନୁଷ୍ ଚିତ 

ଳ�ାଇଥିଲା। ଳବୈଠକଳର ଅନୁଷ୍ାନର 
ସଭାପତ ଚି ସଜୁୟ େଣ୍ଡପାଟ ସଭାପତ ଚିତ୍ୱ 
କର ଚିଥିଳଲ। ଏ� ଚି ଧାମ୍ଧିକ କାଯ୍ଥଷ୍ୟକ୍ରମକୁ ଳକ� ଚି 
ସ�ୃେୟ ଶ୍ର୍ାେୁ ବଷ୍ୟକ୍ ଚି ଯେଚି ୋନ କର ଚିବାକୁ 
ୋ�ଁୁଛନ୍ତଚି ଳତଳବ ସବ୍ଥ ମଙ୍େମ୍  ସଂସ୍ାପନା 
ସଂଗଠନର ସଭାପତ ଚି ସଜୁୟ େଣ୍ଡପାଟଙ୍କ 
୯୦୦୦୦୨୬୦୫୭ ନଂ. ଳର ଳଯାଗାଳଯାଗ 
କର ଚିବାକୁ ଅନୁଳରାଧ କର ଚିଛନ୍ତଚି।

ଆମ୍  ଆଦ୍ ମୀ ପାର୍ଟିର କାର୍୍ଯ କତ୍ତ୍ଯା ସମ୍େିନୀ
ଜଳେଶ୍ୱର,୧୧ା୧୨(ସମସି): ଆଜଚି ଜଳେଶ୍ୱର ରାନା ଲକ୍ଷ୍ମଣନାର ଳଟାଲଳଗଟ ନ ଚିକଟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ାଜା ପର ଚିସରଳର 
ଆମ୍  ଆେଚିମରୀ ପାଟ ଚିର ଏକ କାଯ୍ଥଷ୍ୟକର୍୍ଥା ସମ୍ ଚିେନରୀ ନ ଚିବ୍ଥାେନରୀ ମଣ୍ଡେରୀ ସଭାପତ ଚି ଅରୁଣ କୁମାର ଳଜନାଙ୍କ 
ସଭାପତ ଚିତ୍ୱଳର ଅନୁଷ୍ ଚିତ ଳ�ାଇଯାଇଛ ଚି। ଜଚିଲ୍ା ସଭାପତ ଚି କୁମାର ସ୍ର୍୍ଥ ଭାରତ ମଲ୍ ଚିକ ମଖୁଷ୍ୟ ଅତ ଚିଥି ଭାଳବ 
ଳଯାଗଳେଇ ଆମ ଆେମରୀ ପାଟ ଚି ଏକ ରାଜଳନୈତ ଚିକ ପାଟ୍ଧି ନୁଳ�,ଁରାଜନରୀତ ଚିର ପର ଚିଭାଷାକୁ ପର ଚିବର୍୍ଥନ କର ଚିବା 
ଳ�ଉଛ ଚି ମେୂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଳବାଲଚି ବକ୍ବଷ୍ୟଳର କ� ଚିଥିଳଲ। େୁନ୍ଥରୀତ ଚି ମକୁ୍ ଭାରତ ଗଠନ, ଶ ଚିକ୍ା, ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଓ ବ ଚିଜୁେ ଚିକୁ 
ଅଗ୍ାଧିକାର ଳେବା, ଜଳେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଏଲଆଇ ପଏଣ୍ଟଳର ଟାଟା ପାୱାର ମ ଚିଟର ଲଗାଇବା ବନ୍ଦ କର ଚିବା, 
ଫ୍ଲାଏ ଓଭରର କାଯ୍ଥଷ୍ୟ ଯରା ଶରୀଘ୍ର ସମ୍ରୂ୍୍ଥ କର ଚିବା, ଜଳେଶ୍ୱରର �ସ୍ ଚିଟାଲଳର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ର ନ ଚିଯକୁ୍ ଚି କର ଚିବା, 
ତ�ସ ଚିଲଳର ସାମ୍ୱାେ ଚିକ ପ୍ରଳକାଷ୍ ଳେବା ୋବ ଚି ଳନଇ ଆଗାମରୀ େ ଚିନଳର ଲଳ�ଇ ଳଜାରୋର ଳ�ବ ଳବାଲଚି 
ଉପସ୍ଚିତ ଳନତୃମଣ୍ଡେରୀ କ� ଚିଥିଳଲ। ଇଂ ଆେଚିକନ୍ଦ ୋସ ଅଧିକାରରୀ, ଜଚିଲ୍ା ଏକଜଚିକୁଷ୍ୟଟ ଚିଭ ସଭଷ୍ୟ ସଳରାଜ କୁମାର 
ରାଉତ, ମ� ଚିୋ ଳନତ୍ରୀ ଉଜୋ ୋସ, ଆଇନଜରୀବରୀ ଅଳଶାକ ୋସ ଅନଷ୍ୟତମ ଅତ ଚିଥି ଭାଳବ ଳଯାଗଳେଇ ବକ୍ବଷ୍ୟ 
ରଖିଥିଳଲ। ଳଶଷଳର ସସୁ ଚିଆଲ ମ ଚିଡ ଚିଆ ଳକାଡ଼୍ଧିଳନଟର ସମର କରଣ ଧନଷ୍ୟବାେ ଅପ୍ଥଣ କର ଚିଥିଳଲ।



 ସ�ୋମବୋର 
୧୨ ଡସି�ମ୍ବର, ୨୦୨୨୧ ୨ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା

www. sakalaepaper.com

ଝରାଡହି,ି ୧୧ା୧୨ (ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ଲା ବହଳଦଲା ବ୍ଲକ ଭତିରଲାମଦଲା 
ଗ୍ଲାମପଞ୍ଲାୟତ ଜଲାରଟିଲାଣ୍ ି ଉଟ୍ଟ ବଦି୍ଲାଳୟ 
ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଡବଲ ଫ୍ଲିଡ ପଡ଼ଆି 
ଠଲାଖର କମଟିରି ଖେଖରେଖଟର ି ବରିଲାମ 
ମମୁୁମୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲାଖର ଖଜବେି ି କ୍ଲବ 
ଜଲାରଟିଲାଣ୍ ି ଭତିରଲାମଦଲା ଅନୁକୂଲ୍ଖର ୩୩ 
ତମ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଉଦଘଲାଟନ ଉେବ 
ଅନୁଷ୍ତି ଖହଲାଇଥିଲଲା। ଖେଠଲାଖର େଚନି୍ଦ୍ର 
ଦଲାଶ ମେୁ୍ ଉଦ୍କ୍ଲା ଓ ଆଖୟଲାଜନଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିଖିର ମେୁ୍ ଅତଥିି ଭଲାଖବ ବଖିଜଡ ି
ଖନତଲା ମଖହଶ ଖହମ୍ୱ୍ରମ ଉପସ୍ତି ରହ ିଫିତଲା 
କଲାଟ ି ଉଦଘଲାଟନ କରଥିିଖଲ। ଅନ୍ଲାନ୍ନ 
ଅତଥିି ଭଲାଖବ ବଖିଜଡ ି ଖନତଲା ରତକିଲାନ୍ତ 
ପରଚି୍ଲା, ବଖିଜଡ ି ଜଲି୍ଲା ଉପେଭଲାପତ ି
େବୁଲାେ ମଣ୍ଳ, େମଲାଜଖେବୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ 
େଲାହୁ, ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଜ୍ଲାନରଞ୍ଜନ ଖହମ୍ୱ୍ରମ, ପବୂମୁତନ ବହଳଦଲା 

ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଦୁନଲାଥ ମମୁୁମୁ, ଜତୁି େଲାହୁ, 
ଖ�ଲାବନି୍ଦ ମଲାଝ,ି ବଦି୍ଲା ମହଲାକୁଡ ପ୍ରମେୁ 
ଉପସ୍ତି ରହଥିିଖଲ। ଖେଠଲାଖର ୯୬ଟ ି
ଫୁଟବଲ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଛିନ୍ତ।ି ଖେଥି 
ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକଲାର ଖେଳ ଖହବ, ୬୪ଟ ି
ଦଳ ମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଖର ପ୍ରତଖିଯଲା�ତିଲାଖର 
ଖଯ ଖକୌଣେୀ ଦଳ ଚଲାହଖିଲ ବଭିନି୍ନ 
ଗ୍ଲାମର ଭଲ ଖେଳଳି ି ମଲାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ତି 

କର ି ଖେଖଳଇ ପଲାରଖିବ। କନୁି୍ତ ଅନ୍ 
୩୨ଟ ି ଦଳ ମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତଖିଯଲା�ତିଲା 
ପ୍ରଖତ୍କ ଦଳଖର ଖକବଳ ଖ�ଲାଟଏି 
ଗ୍ଲାମର ଖେଳଲାଳ ିମଲାଖନ ହ ିଁ ଖେଳପିଲାରଖିବ। 
ତନି ି ଦନି ଧର ି ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ତି 
ଖହବ। ଆେନ୍ତଲା ୧୩ ତଲାରେି ଉଦ୍ ଯଲାପନୀ 
ଖହବ। କମଟି ି େଭଲାପତ ି ମଲାଇଦଲାଶ ମମୁୁମୁ 
ଧନ୍ବଲାଦ ଖଦଇଥିଖଲ। 

ଦାନ୍ଆିମହୁାଁ,୧୧।୧୨(ସମସି)

ଚଲାଷ ଏବଂ ଚଲାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତକିଖପେ େବୁର୍ମୁଖରେଲା 
ଜଳଖେଚନ ପ୍ରକପେଖର ଶହଶହ ଖକଲାଟ ି
ଟଙ୍କଲା େର୍ମୁ କରଲାଯଲାଉଥିଖଲ ଖହଁ ଦଲାୟୀତ୍ୱଖର 
ରହୁଥିବଲା ଠକିଲାଦଲାର ନମିମୁ।ଣ କଲାଯମୁ୍ଖର 
ବ୍ଲାପକ ଖହରଖଫର କର ି ଅତ୍ନ୍ତ ନମି୍ନମଲାନର 
କଲାମ କରୁଥିବଲାର ଖଦଖିବଲାକୁ ମଳିଛି।ି ଆଉ 
ନମିମୁ।ଣସ୍ଳଖର ଯନ୍ତୀ କମି୍ୱଲା ଠକିଲାଦଲାର କଲାହଲାର ି
ଖଦେଲା ମଳୁିନଥିବଲା ଖବଖଳ କଛି ି ଅନଭଜି୍ ମସି୍ତୀ 
ଏବଂ ଶ୍ରମକି େରକଲାରୀ ନୟିମକୁ ଉଲଙ୍ଘନ କର ି
ଢଖଳଇ ପକଲାଉଥିବଲାର ଖଦଖିବଲାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଖତଖବ େରକଲାରୀ ନୟିମ ମତୁଲାବକ କଂରେଟି୍  
ଢଖଳଇ ପକଲାଇବଲା େମୟଖର ଭଲାଇଖରେଟର 
ବ୍ବହଲାର ବଲାଧ୍ୟତଲାମଳୂକ। ମଲାତ୍ ଖବତନଟୀ 
ଥଲାନଲା ଅଧୀନ ଶୀେରଘଲାଟ-ିଖଧଲାବଣଖିଶଲାଳ 
ନକିଟଖର ନମିମୁ।ଣ କରଲାଯଲାଉଥିବଲା ଖକନଲାଲ 
କଲାମଖର କଂରେଟି ଢଖଳଇ ପକଲାଯଲାଉଥିବଲା 

ଖବଖଳ ଭଲାଇଖରେଟରର ଆଖଦୈ। ବ୍ବହଲାର 
କରଲାଯଲାଉନଲାହ ିଁ। ଭଲାଇଖରେଟର ବଦଳଖର 
ବଲାଉଶ ଖଠଙ୍ଗଲାଖର ଖେଞ୍ଖିେଞ୍ ି କଂରେଟି ଢଖଳଇ 
କଲାମ କରଲାଯଲାଉଛ।ି ଖତଖବ ନମିମୁ।ଣସ୍ଳଖର 

ଠକିଲାଦଲାର କମି୍ୱଲା ଦଲାୟୀତ୍ୱଖର ଥିବଲା ଯନ୍ତୀଙ୍କର 
ଖକୈ।ଣେ ି ଖଦେଲାଦଶମୁନ ନଥିବଲାଖବଖଳ କଛି ି
ଅନଭଜି୍ ମସି୍ତୀ ଏବଂ ଶ୍ରମକିମଲାଖନ ଏହ ି ଢଖଳଇ 
କଲାମ କରୁଛନ୍ତ।ି ଖତଖବ ସ୍ପହ୍ଟ ଦବିଲାଖଲଲାକଖର 

ଶହଶହ ଖକଲାଟ ି ଟଙ୍କଲାର ପ୍ରକପେ କଲାଯମୁ୍ଖର ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଦବିଲାଖଲଲାକଖର େରକଲାରୀ ନୟିମକୁ ଉଲଙ୍ଘନ 
କର ି ଏଭଳ ି ଦୁନମୁୀତ ି କରଲାଯଲାଉଥିବଲା ଖବଖଳ ନଲଁା 
ଖଦଖିବଲାକୁ କଏି ଅଛ,ି ନଲାଁ କହବିଲାକୁ। ଖତଖବ 
ଶେିରଘଲାଟ-ିଖଧଲାବଣଖିଶଲାଳ �ଲାଁ ଖଦଇ ଯଲାଉଥିବଲା 
ଏହ ି ଖକନଲାଲ କଲାମଖର ଠକିଲାଦଲାର ମନମେୁୀ 
କଲାଯମୁ୍ କରୁଥିବଲା ଖବଖଳ ଏହଲାର ପ୍ରତବିଲାଦ ପବୂମୁକ 
ଅଭଖିଯଲା� ପଲାଇଁ ଚଲାହଁୁଥିଖଲ େଦୁ୍ଲା ନମିମୁ।ଣସ୍ଳଖର 
ଯନ୍ତୀ କମି୍ୱଲା ଖକୈ।ଣେ ି ଅଧିକଲାରୀଙ୍କର ଦନିଦନି 
ଧର ି ଖଦେଲାମଳୁିନଥିବଲାରୁ ଖେମଲାଖନ ଅଭଖିଯଲା� 
କରପିଲାରୁନଥିବଲା ଗ୍ଲାମବଲାେୀ ପ୍ରକଲାଶ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଖତଖବ ଯନ୍ତୀ କମି୍ୱଲା ବଭିଲା�ୀୟ ଅଦକିଲାରୀଙ୍କ 
ଅନୁପସ୍ତିଖିର ଠକିଲାଦଲାରଙ୍କ ଏତଲାଦୃଶ ମନମେୁୀ 
କଲାଯମୁ୍ େଲାଙ୍ଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟଦବିଲାଖଲଲାକଖର ଏଭଳ ି
େଲୁ୍ମେଲୁ୍ଲା ଦୁନମୁୀତକୁି ତୀରେ ନଲାପେନ୍ଦ କରଛିନ୍ତ ି
ଗ୍ଲାମବଲାେୀ। ଖତଖବ ତୁରନ୍ତ ଏଦ�ିଖର ବଭିଲା�ୀୟ 
ଅଧିକଲାରୀ ଦୃଷ୍ଟଖିଦବଲାକୁ ଗ୍ଲାମବଲାେୀ ଦଲାବ ି
ଜଣଲାଇଛନ୍ତ।ି

ସବୁର୍ଣ୍ଣରେଖା ରେନାଲ୍  ନରିଣ୍ଣାଣରେ ବ୍ାପେ ଦୁନଣ୍ଣନୀତ ି

ବନିୋ ଭୋଇସରେଟର୍ ସର ଚୋଲଛି ିଢସେଇ
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ୧୧ା୧୨(ସମସି): ଅଖିଳ ଭଲାରତୀୟ 
ଅନୁେଚୂତି ଜଲାତ,ି ଜନଜଲାତ,ି ପଛୁଆବ�ମୁ ଓ 
େଂେ୍ଲାଲଘ ୁ କମମୁଚଲାରୀ କଲ୍ଲାଣ ମହଲାେଂଘ 
‘ଖେୱଲାସ୍ତମ୍ୱ’ ଦ୍ଲାରଲା ଏକ ରଲାଜ୍ସ୍ତରୀୟ େମ୍ଳିନୀ 
ସ୍ଲାନୀୟ ପେିଏିମ କଲ୍ଲାଣ ମଣ୍ପଠଲାଖର ଅନୁଷ୍ତି 
ଖହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ‘ଖେୱଲାସ୍ତମ୍ୱ’ ଓଡ଼ଶିଲା ଶଲାେଲା ଏବଂ 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଶଲାେଲାର ମଳିତି ଆନୁକୁଲ୍ଖର 
ଆଖୟଲାଜତି ଏହ ି ମହଲାେଭଲାଖର ମେୁ୍ ଅତଥିିଭଲାଖବ 
‘ଖେୱଲାସ୍ତମ୍ୱ’ର ରଲାଷ୍ଟୀୟ େଭଲାପତ ି ଖକ.ନଲାଖ�ଶ୍ୱର 
ରଲାଓ, େମ୍ଲାନୀୟ ଅତଥିି ଭଲାଖବ ମକୁୁଟ େଂିହ 
ମନିଲା, ଆଇଜଆିର ଖଚୈତନ୍ ପ୍ରେଲାଦ ମଲାଣ୍୍ଡି ଖଯଲା� 
ଖଦଇଥିଖଲ। ରଲାଷ୍ଟୀୟ େମ୍ଲାଦକ ଖମଲାଚରିଲାମ 
ମଲାଝୀଙ୍କ ମଲା�ମୁଦଶମୁନଖର ‘ଖେୱଲାସ୍ତମ୍ୱ’ର 
େଦେ୍ମଲାଖନ ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁଖର ଅବସ୍ତି ଓଡ଼ଶିଲାର 
ବରପତୁ୍ ମଲାନଙ୍କର ପ୍ରତମିରୂ୍ତ୍ଡିଖର ମଲାଲ୍ଲାପମୁଣ 
କରଥିିଖଲ। ଦ୍ତିୀୟ ପଯମୁ୍ଲାୟଖର ‘ଖେୱଲାସ୍ତମ୍ୱ’ 
ଓଡ଼ଶିଲାର ପବୂମୁତନ େଭଲାପତ ି ପରଖମଶ୍ୱର ବଲା�ଙ୍କ 

ଆତ୍ମଶଲାନ୍ତ ି ନମିଖନ୍ତ ଦୁଇ ମନିଟି ନରିବ ପ୍ରଲାଥମୁନଲା 
କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଓଡ଼ଶିଲାର ‘ଖେୱଲାସ୍ତମ୍ୱ’ େଭଲାପତ ି
କରୁଣଲାକର ଖେଠୀଙ୍କ େଭଲାପତତି୍ୱଖର ଆଖୟଲାଜତି 
େଭଲାଖର ଖକ.ଏନ ରଲାଓ, ଏମ.ଏେ.ମନିଲା, ପଷୁ୍ଲାଞ୍ଜଳୀ 
ବଲା�, ଖଚୈତନ୍ ମଲାଣ୍୍ଡି, ବ.ିକଲାନ୍ତଲା ରଲାଓ,ବଲାଜଲ 
ମମୁୁମୁ, ବଜିୟ ରଲାମ ମଞ୍ଲାେୀନ ଥିଖଲ। ତ୍ପିରୁଲା, 
ଖବଙ୍ଗଲ େହତି ଅନ୍ଲାନ୍ ରଲାଷ୍ଟୀୟ େଦେ୍ ଖଯଲା� 
ଖଦଇଥିଖଲ। ବଜିୟ ରଲାମଙ୍କ େଭଲାପରଚିଲାଳଲାନଲାଖର 
ଆଖୟଲାଜତି ଏହ ି କଲାଯମୁ୍ରେମଖର ଖ�ଲାପଲାଳ ମହଲାନ୍ତ,ି 
ପ୍ରଆିରଲାଜ େମ୍ୱଦ୍ମୁନଲା କଲାଯମୁ୍ ପରଚିଲାଳନଲା କରଥିିଖଲ 
ଓ ଖଫଲାଖଟଲାଚତି୍କଲାର ଛୁଟୁପଦ ଖମଲାଦକ ଓ ଜ�ନ୍ନଲାଥ 
ପଲାଙ୍ଗିଙୁ୍କ େମ୍ୱଦ୍୍ଡିତ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା ଓ ଖଶଷଖର 
େଖନ୍ତଲାଷୀ ରଲାମ ଓ ପ୍ରତି ି ରଲାଜଙ୍କ େଂଖଯଲାଜନଲାଖର 
ଖକରଳଲା ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁ, ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁ ଉର୍ 
ବଦି୍ଲାଳୟ,ଖକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଦି୍ଲାଳୟ ଓ ଏେ.ଏେ.
ଡ ି ବଦି୍ଲାଳୟର ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀମଲାନଙ୍କ ଦ୍ଲାରଲା େନୁ୍ଦର 
େଲାଂସ୍ତୃକି କଲାଯମୁ୍ରେମ ପରଖିବଷଣ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା।

ବେତନଟୀ,୧୧।୧୨(ସମସି): ଖବତନଟୀ ଥଲାନଲା 
ଇଲଲାକଲାଖର ଶନବିଲାର େନ୍୍ଲାଖର ଘଟଯିଲାଇଛ ି ଏକ 
ଲଜ୍୍ଲାଜନକ ଘଟଣଲା। ଗ୍ଲାମର ଜଖନୈକ େମ୍କମୁୀୟ କଲାକଲା 
୩ବଷମୁର ଶଶିକୁନ୍ଲାକୁ ବସି୍ଟୁ ଏବଂ ଚଖକଲାଖଲଟ 
ଆଣଖିଦବଲାର ଖଲଲାଭ ଖଦେଲାଇ �ଲା ଁ ମଣୁ୍ ଖଦଲାକଲାନକୁ 
ଖନଇଯଲାଇ ଖଯୌନ ଉତ୍ୀଡନ କରଥିିବଲା ଘଟଣଲାଖର 
ଅଭଯିକୁ୍ ୧୭ବଷ୍ଡିୟ ନଲାବଲାଳକକୁ �ରିଫକର ିରବବିଲାର 
ଖକଲାଟମୁଚଲାଲଲାଣ କରଛି ି ଖବତନଟୀ ପଲୁେି। େଚୂନଲା 
ମତୁଲାବକ ଅଭଯିକୁ୍ ନଲାବଲାଳକ ଜଣକ ଶନବିଲାର େନ୍୍ଲା 
େଲାଖଢପଲାଞ୍ଟଲା ପଲାେଲାପଲାଖି େମୟଖର ଘରଅ�ଣଲାଖର 
ଖେଳୁଥିବଲା ୩ବଷମୁର ଶଶିକୁନ୍କୁ ଖଚଲାକଖଲଟ୍  
ଏବଂ ବସି୍ଟୁ କଣିଖିଦବଲାର ଖଲଲାଭ ଖଦେଲାଇ �ଲା ଁମଣୁ୍ 
ଖଦଲାକଲାନକୁ ଖନଇଯଲାଇଥିଲଲା। ଆଉ କଛିେିମୟ ପଖର 
ଅଭଯିକୁ୍ ଜଣକ ଶଶିକୁନ୍ଲାକୁ ଘରଠଲାରୁ ଅନତଦୂିରଖର 
ଛଲାଡଖିଦଇ ପଳଲାଇଯଲାଇଥିଲଲା। ଖତଖବ ଶଶିକୁନ୍ଲା 
ଜଣକ କଲାନ୍ଦକିଲାନ୍ଦ ି ଘଖର ଆେ ି ପହଞ୍ଥିିଲଲା। ଖତଖବ 
କଲାନ୍ଦବିଲାର କଲାରଣ ପଚଲାରବିଲାରୁ ଶଶିକୁନ୍ଲା ଜଣକ 

େମସ୍ତ ଘଟଣଲା ବଲାବଦଖର କହଥିିଲଲା। କଷ୍ଟଖର 
ଶଶିକୁନ୍ଲାଜଣକ ଚତି୍ଲାର କର ି କଲାନୁ୍ଦଥିବଲା ଖବଖଳ 
ପରବିଲାର ଖଲଲାଖକ ଶଶିକୁନ୍ଲାକୁ ଡଲାକ୍ରେଲାନଲା 
ଖନବଲା େହତି ଖବତନଟୀ ଥଲାନଲାଖର ଏତଲଲା ଦଲାଏର 
କରଥିିଖଲ। ଶଶିକୁନ୍ଲାଙ୍କ ପରବିଲାରବ�ମୁଙ୍କ ଏତଲାଲଲାକୁ 
ଆଧଲାରକର ି ଖବତନଟୀ ଥଲାନଲା ଆଇଆଇେ ି େସ୍ତିଲା 
ମହଲାନ୍ତ ୩୬୪ ନମ୍ୱରଖର ଏକ ମଲାମଲଲା ରୁଜୁକରବିଲା 
େହତି ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଭଲାଖବ ମଲାମଲଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଏପଖଟ ଶଶିକୁନ୍ଲାର ଡଲାକ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷଲା କରଲାଇବଲା 
େହତି ଅଭଯିକୁ୍ ନଲାବଲାଳକକୁ �ରିଫକର ି ରବବିଲାର 
େନ୍୍ଲାଖର ଖକଲାଟମୁଚଲାଲଲାଣ କରଛିନ୍ତ।ି ଖତଖବ 
�ରିଫ ଅଭଯିକୁ୍ଜଣକ ନଲାବଲାଳକ ଖହଲାଇଥିବଲାରୁ 
ତଲାକୁ ବଲାଳେଧୁଲାର �ହୃକୁ ପଠଲାଯବିଖବଲାଲ ି ଥଲାନଲା 
ଅଧିକଲାରୀ ଆଇଆଇେ ି େସ୍ତିଲା ମହଲାନ୍ତ େଚୂନଲା 
ଖଦଇଛନ୍ତ।ି ଖତଖବ ଘଟଣଲାର େଖମ୍ୱଦନଶୀଳତଲାକୁ 
ଦୃଷ୍ଟଖିର ରଖି ଖେଲାଦ ଆଇଆଇଆଇେ ି େସ୍ତିଲା 
ମହଲାନ୍ତ ମଲାମଲଲାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତ।ି

ଶଶି ୁକନ୍ୋକୁ ନରି୍ୋତନୋ ସେଇ ନୋବୋେକ କକୋ ଗରିଫ 
ସେବ�ି ିେୋରଟିୋଣ୍ ିଭତିରୋମେୋ ଫୁଟବଲ ସେେ ଉଦ୍ ଘୋଟତି

ଆନନ୍ଦପରୁ ୧୧ା୧୨ (ସମସି): 
ଆନନ୍ଦପରୁ ଖପୌରପରଷିଦ 
ଅନ୍ତ�ମୁତ ୩ନଂ ୱଲାଡ଼ମୁ ପଲାଟରଲାେଲାହ ି
ବଲାେନି୍ଦଲା ତଥଲା ଧମମୁପରଲାୟଣ ବ୍କ୍ ି
ନମିଲାଇ ଚରଣ ଶଲା (୮୮)ଙ୍କର 
ପରଖଲଲାକ ଖହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଖେ 
ପଲାଟରଲାେଲାହସି୍ତି ପତତିପଲାବନ 
ଠଲାକୁରଙ୍କର ଜଖଣ ଖେବକ 
ଭଲାଖବ ଦୀଘମୁ ବଷମୁ ଧର ି କଲାଯମୁ୍ 
କରଆିେଥୁିବଲା ଖବଖଳ ଠଲାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଖତ୍କ ପବମୁପବମୁଲାଣୀ ମେୁ୍ଦଲାୟତି୍ୱ 
ତୁଲଲାଇ େମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟିପଲାତ୍ ଥିଖଲ। ତଲାଙ୍କ ପରଖଲଲାକ ଖନଇ େଲାହଖିର 
ଖଶଲାକର ଛଲାୟଲା ଖେଳଯିଲାଇଥିବଲା ଖବଖଳ ବହୁ ମଲାନ୍�ଣ୍ ବ୍କ୍ ିତଲାଙ୍କ 
ପଲାଟରଲାେଲାହସି୍ ବେଭବନଖର ପହଞ୍ ିଖଶଷ ଦଶମୁନ କରବିଲା େହ ଖଶଲାକ 
େନ୍ତପ୍ତ ପରବିଲାରକୁ େମଖବଦନଲା ଜଣଲାଇଥିଖଲ। ମତୁୃ୍ଶଯ୍ଲା ନକିଟଖର 
ତଲାଙ୍କର େଲାନଭଲାଇ ତଥଲା େମଲାଜଖେବୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର ଶଲା, ପତୁ୍ 
ପ୍ରଦୁ୍ମ୍ନ କୁମଲାର ଶଲା, ପ୍ରେନ୍ନ କୁମଲାର ଶଲା, ଜତୁି ଶଲା ଓ ଜ୍ଲାନ ଶଲାଙ୍କ େହତି 
କନ୍ଲା, ପତୁ୍ବଧ,ୂ ନଲାତନିଲାତୁଣୀ ଓ ପରବିଲାର ବ�ମୁ ଉପସ୍ତି ରହଥିିଖଲ। 
ଖବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳଖର ଖଶଷକୃତ୍ େମ୍ନ୍ନ କରଲାଯଲାଇଥିବଲା ଖବଖଳ 
ଖଜ୍ଷ୍ପତୁ୍ ପ୍ରଦୁ୍ମ୍ନ ମେୁଲାଗ୍ ିଖଦଇଥିବଲାର ଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି

 (ଫ-୩୫)

ଧମପ୍ରୋୟଣ ବ୍କ୍ଙି୍କ ପରସଲୋକ

ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୧ା୧୨ (ସମସି): ଆନନ୍ଦପରୁ ଉପେଣ୍ 
ଘେପିରୁଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତ�ମୁତ ଖ�ଲାହରିଲା ଛକଠଲାଖର 
ଥିବଲା ଅଗ୍ଣ ି ଶକି୍ଷଲାନୁଷ୍ଲାନ ପ୍ରଲାଣବଲ୍ଭ ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁ 
ପରେିରଖର ଆଖୟଲାଜତି ଆନ୍ତରଲାଜ୍ େବିଏିେଇ 
କ୍ଲଷ୍ଟର-୨ ତନିଦିନିଆି ଭଲବିଲ ଟୁର୍ମୁଲାଖମଣ୍ଟ 
ଉଦ୍ ଯଲାପତି ଖହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ବଦି୍ଲାଳୟର ମ୍ଲାଖନଜଂି 
ଟ୍ରଷ୍ଟ ି ଅଖଶଲାକ କୁମଲାର ପହୁଲାଣ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଲି୍ୀପ 
କୁମଲାର ମଶି୍ରଙ୍କ େଂଖଯଲାଜନଲାଖର ଅନୁଷ୍ତି ଭଲବିଲ 
ଟୁର୍ମୁଲାଖମଣ୍ଟର ଉଦ୍ ଯଲାପନୀ ଦବିେଖର ମେୁ୍ଅତଥିି 
ଭଲାଖବ ଖକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଷଲାଧିକଲାରୀ ପରୂ୍ମୁଚନ୍ଦ୍ର 
ଖେଠୀ ମେୁ୍ଅତଥିି ଭଲାଖବ ଖଯଲା�ଖଦଇଥିବଲା ଖବଖଳ 
େମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାଖବ ଘେପିରୁଲା ଥଲାନଲା ଅଧିକଲାରୀ 

ବରିେମ କୁମଲାର ଭୂୟଲା,ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ ଅତଥିି ଭଲାଖବ ଖ�ଲାହରିଲା 
େରପଞ୍ ମନ୍ଦଲାକନିୀ ପଲାତ୍, ବଦି୍ଲାଳୟର େଦେ୍ 
ଅନ୍ନଦଲା ଶଙ୍କର ମହଲାନ୍ତ ି ଖଯଲା� ଖଦଇଥିଖଲ। ଏହ ି
ଭଲବିଲ ଟୁର୍ମୁଲାଖମଣ୍ଟର ବଲାଳକ ବଭିଲା�ଖର ବଏିେଏଫ 
ଖରେଖିଡ଼ନ୍ େଆିଲ ଛତଶି�ଡ଼ ଚଲାମ୍ଅିନ ଖହଲାଇଥିବଲା 
ଖବଖଳ ଜଡ଼ି ିଖ�ଲାଏଙ୍କଲା ପବ୍ଲକି୍  ସ୍ଲୁ ଖୱଷ୍ଟଖବଙ୍ଗଲ 
ରନେମୁଅଫ ଖହଲାଇଥିଖଲ। ବକିଲାଶ ଖରେଖିଡ଼ନ୍ େଆିଲ 
ଭୁବଖନଶ୍ୱର ତୃତୀୟ, ଡ଼ପିଏିେ େଲି�ିଡ଼ୁ ି ଚତୁଥମୁ 
ସ୍ଲାନ ଅଧିକଲାର କରଥିିଖଲ। ଖେହପିର ି ବଲାଳକିଲା 
ବଭିଲା�ରୁ ଜଡ଼ି ିଖ�ଲାଏଙ୍କଲା ପବ୍ଲକି ସ୍ଲୁ ଖୱଷ୍ଟଖବଙ୍ଗଲ 
ଚମ୍ୟିଲାନ, ଖଟଖକ୍ନଲା ଇଣ୍ଆି ଦଲାଜ୍ଡିଲଂି ରନେମୁଅଫ 
ଖହଲାଇଥିଖଲ। ମେୁ୍ ଅତଥିି ଶ୍ରୀଯକୁ୍ ଖେଠୀ ଚଲାମ୍ଅିନ 

ଓ ରନେମୁଅଫ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫିେହ େଲାଟ୍ଡିଫିଖକଟ ପ୍ରଦଲାନ 
କରଥିିଖଲ। ଖେଳ ପରଚିଲାଳନଲା କରଥିିବଲା େମସ୍ତ 
ଖରଫରୀ ଓ ଖକଲାଚମଲାନଙୁ୍କ ଉର୍ତରୀୟ ଓ ପଷୁ୍�ୁଚୁ୍ 
ଦଆିଯଲାଇ େମ୍ୱଦ୍୍ଡିତ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ବଦି୍ଲାଳୟର 
ଟ୍ରଷ୍ଟ ି ଶ୍ରୀଯକୁ୍ ପହୁଲାଣ ଖେଳଖର ଖଯଲା� ଖଦଇଥିବଲା 
ଖେଳଲାଳୀମଲାନଙ୍କର ଖେଳୁଆଡ଼ ମଖନଲାଭଲାବ 
େହତି ଖେମଲାନଙ୍କର ଶଙୃ୍ଖଳତି ନୟିମଳକୁ ପ୍ରଶଂେଲା 
କରଥିିଖଲ। ବଦି୍ଲାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଲି୍ପି କୁମଲାର ମଶି୍ର 
ଧନ୍ବଲାଦ ପ୍ରଦଲାନ କରଥିିବଲା ଖବଖଳ େବିଏିେଇ 
ପଯମ୍ୁ ଖବକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯକୁ୍ ଉଜଲ କୁମଲାରଙୁ୍କ ଖହଲାଷ୍ଟଂି 
ସ୍ଲୁର ପ୍ରତଖିଯଲା�ୀମଲାଖନ େବିଏିେଇ ପତଲାକଲା 
ପ୍ରଦଲାନ କରଥିିଖଲ।

ବେତନଟୀ,୧୧।୧୨(ସମସି)

ଖବତନଟୀ କଖଲଜଖର ଖକୌଣେ ି ଛଲାତ୍ଲାବଲାେ କମି୍ୱଲା 
େଲାଧଲାରଣବ�ମୁ ଛଲାତ୍ୀଙ୍କ ନମିଖନ୍ତ ଛଲାତ୍ୀନବିଲାେ 
ନଥିବଲାରୁ ବଲାହଲାଖର ଘରଭଡଲା ଖନଇ ପଲାଠପଢ଼ବିଲାକୁ 
ଶହ ଶହ ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀ ବଲାଧ୍ୟ ଖହଲାଇଛନ୍ତ।ି ଫଳଖର 
ଖେମଲାଖନ ଭଡଲାଘଖର ରହ ିଖଶଲାଷଣର ଶକିଲାର ଖହବଲା 
େହତି ଚଲାପଖର ରହ ିପଲାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତ।ି 

ଉର୍ଶକି୍ଷଲା ପ୍ରଦଲାନଖର ଜଲି୍ଲାର ଅନ୍ତମ ଅଗ୍ଣୀ 
କଖଲଜ ମଧ୍ୟଖର ପର�ିଣତି ଖହଉଥିବଲା ଖବତନଟୀ 
କଖଲଜର �ଲାରମିଲା ରେମଶଃ କ୍ଷରୁ୍ ଖହବଲାଖର ଲଲା�ଛି।ି 
କଖଲଜ ପରେିରଖର ଥିବଲା ଏକମଲାତ୍ ଛଲାତ୍ନବିଲାେ 
ଏଖବ ଭୂତଖକଲାଠଖିର ପରଣିତ ଖହଲାଇଥିବଲା ଖବଖଳ 
େଲାଧଲାରଣବ�ମୁ ଛଲାତ୍ୀଙ୍କ ପଲାଇ ଁ ଖକୌଣେ ି ଛଲାତ୍ୀନବିଲାେ 
ନଲାହ ିଁ। ଖକବଳ ୧୦୦ଶଯ୍ଲା ବଶିଷି୍ଟ ଆଦବିଲାେୀ 
ଛଲାତ୍ୀନବିଲାେ ରହଥିିବଲା ଖବଖଳ ଖେଠଲାଖର ଖବତନଟୀ 
େଖମତ ବଡେଲାହ,ି ଖବୈଶଙି୍ଗଲା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଏବଂ 
ରଲାଗ୍ଲା କଖଲଜଖର ଅଧ୍ୟୟନରତଲା ଆଦବିଲାେୀ ଛଲାତ୍ୀ 

ରହୁଛନ୍ତ।ି ଏପଖଟ କଖଲଜ ପକ୍ଷରୁ ଛଲାତ୍ଲାବଲାେ ଏବଂ 
େଲାଧଲାରଣବ�ମୁ ଛଲାତ୍ୀଙ୍କ ନମିଖନ୍ତ ଛଲାତ୍ୀନବିଲାେ ନମିଖନ୍ତ 
ଖକୌଣେ ି ପଦଖକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ କରଲାଯଲାଉନଥିବଲାରୁ 
ବଲାଧ୍ୟଖହଲାଇ ବଲାହଲାଖର ଘରଭଡଲା ଖନଇ ପଲାଠପଢ଼ୁଛନ୍ତ।ି 
ଘରମଲାଲକିଙ୍କ ମନମେୁୀ ଘରଭଡଲା େଲାଙ୍ଗକୁ 
ବଜଲାରଖର ଦରଦଲାମର ଅଖହତୁକ ବୃଦ୍ ିପଲାଇ ଁଶହଶହ 
ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀଙ୍କ ଅଭଭିଲାବକ ମଲାନଙୁ୍କ ଅଯଥଲାଖର େର୍ମୁଲାନ୍ତ 
ଖହବଲାକୁ ପଡୁଛ।ି ବର୍ତମୁମଲାନ ଯକୁ୍ଦୁଇ ଏବଂ ଯକୁ୍ ତନି ି
କଳଲା, ବଲାଣଜି୍ ଓ ବଜି୍ଲାନ ବଭିଲା�ଖର େବମୁଖମଲାଟ ୧ 
ହଜଲାର େଂେ୍କ ଛଲାତ୍ ଏବଂ ୧୪ଶହ େଂେ୍କ ଛଲାତ୍ୀ 
ରହଛିନ୍ତ।ି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଖକବଳ କଛି ିଆଦବିଲାେୀ ଛଲାତ୍ୀଙୁ୍କ 
ବଲାଦ୍  ଖଦଖଲ ଆଦବିଲାେୀଛଲାତ୍ ଏବଂ େଲାଧଲାରଣବ�ମୁ 
ଛଲାତ୍ଙ୍କ େଖମତ େଲାଧଲାରଣବ�ମୁ ଛଲାତ୍ୀଙ୍କ ପଲାଇ ଁଖକୌଣେ ି
ଛଲାତ୍ଲାବଲାେ କମି୍ୱଲା ଛଲାତ୍ୀନବିଲାେର େବୁଧିଲା ନଲାହ ିଁ। ଯଦଓି 
କଖଲଜ ପରେିରଖର ଏକ ଆଦବିଲାେୀ ଛଲାତ୍ନବିଲାେ 
ଥିଲଲା କଲାଳରେଖମ ଅେରୁକ୍ଷତି ଖହଲାଇପଡ଼ବିଲାରୁ ତଲାହଲା 
ମଧ୍ୟ ଦୀଘମୁବଷମୁ ଧର ି ବନ୍ଦପଡ଼ଥିିବଲା ଖବଖଳ ବର୍ତମୁମଲାନ 
ଭୂତଖକଲାଠଖିର ପରଣିତ ଖହଲାଇଛ।ି ସ୍ଲାନୀୟ ଅଞ୍ଳର 

ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀଙୁ୍କ ବଲାଦ ଖଦଖଲ ଜଲି୍ଲାର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନ 
େଖମତ ପଖଡଲାଶୀ ବଲାଖଲଶ୍ୱରରୁ ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀମଲାଖନ 
ଖବତନଟୀ କଖଲଜଖର ପଲାଠ ପଢ଼ୁଥିବଲାରୁ ଘରଭଡଲା 
ଖନବଲାକୁ ବଲାଧ୍ୟ ଖହଲାଇଛନ୍ତ।ି ବଲାହଲାଖର ଘରଭଡଲା 
ଖନଇ ରହବିଲାକୁ ପ୍ରଖତ୍କମଲାେ ଜଣକପଛିଲା 
ହଲାରଲାହଲାର ି ୩ହଜଲାରଟଙ୍କଲା େର୍ମୁ ଖହଉଥିବଲା ଯକୁ୍ତନି ି
କଳଲାବଭିଲା�ର ଛଲାତ୍ମଲାଖନ ପ୍ରକଲାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଖତଖବ 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଭଳ ି ଆଦବିଲାେୀ ଅଧୁ୍ ଷତି ଅଞ୍ଳଖର 
େମସ୍ତ ଅଭଭିଲାବକ ମଲାେକୁ ୩ହଜଲାର ଟଙ୍କଲା ଖଦବଲାଖର 
େକ୍ଷମ ଖହଉନଥିଖଲ ମଧ୍ୟ ପଲିଲାମଲାନଙ୍କ ପଲାଠପଢ଼ଲା 
ପଲାଇ ଁ ଖଯନଖତନ କର ି ଖଦବଲାକୁ ବଲାଧ୍ୟ ଖହଉଛନ୍ତ।ି 
ପନୁଶ୍ଚ ବଲାହଲାଖର ରହବିଲା, େଲାଇବଲା ବ୍ତୀତ ପଲାଠପଢ଼ଲା 
େଲାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ଲାନ୍ େର୍ମୁ ରହୁଥିବଲାରୁ କଖଲଜଖର ଏକ 
ଛଲାତ୍ଲାବଲାେର ନତି୍ଲାନ୍ତ ଆବଶ୍କତଲା ଥିବଲା କଖଲଜଖର 
ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛଲାତ୍ମଲାଖନ ପ୍ରକଲାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଖବତନଟୀ 
କଖଲଜର ଉନ୍ନତକିଖପେ ବଶି୍ୱବଦି୍ଲାଳୟ ଅନୁଦଲାନ 
ଆଖୟଲା�(ୟଜୁେି)ି େଖମତ ଉର୍ଶକି୍ଷଲାବଭିଲା� ପକ୍ଷରୁ 
ଖକଲାଟଖିକଲାଟ ିଟଙ୍କଲାର ଅନୁଦଲାନ ମଞ୍ଜରୁ କରଲାଯଲାଉଥିବଲା 
ଖବଖଲ କଖଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅପରଲା�ତଲା ଏବଂ 
ଅବଖହଳଲା ପଲାଇ ଁ କଖଲଜର େମେ୍ଲାକୁ ବଭିଲା�ୀୟ 
ଉର୍କରୃ୍ତମୁପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟଖି�ଲାଚରକୁ ଆଣବିଲା ତଥଲା 
ଏହଲାର େମଲାଧଲାନ ଦ�ିଖର େମ୍ରୂ୍ମୁ ବଫିଳ ରହୁଛନ୍ତ।ି 
କଖଲଜ ଏବଂ ଉର୍ଶକି୍ଷଲା ବଭିଲା� ଅଧିକଲାରୀମଲାନଙ୍କର 
ଅବଖହଳଲାରୁ ଉର୍ଶକି୍ଷଲା ପଲାଇ ଁ ଖବତନଟୀ କଖଲଜ 
ଉପଖର ନଭିମୁରଶୀଳ ହଜଲାର ହଜଲାର ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀ 
ଭଡଲାଘଖର ରହ ି ଖଶଲାଷଣର ଶୀକଲାର ଖହବଲା େହତି 
ପଲାଠ ପଢ଼ବିଲାକୁ ବଲାଧ୍ୟ ଖହଉଛନ୍ତ।ି ଖତଖବ ଏଖନଇ 
କଖଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟଲାପକ ବୀଖରନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର ବଲାରକିଙ୍କ 
ମତଲାମତ ପଲାଇ ଁଖଯଲା�ଲାଖଯଲା� େମ୍ଭବ ଖହଲାଇପଲାରନିଲାହ ିଁ।

 ନାହ ିଁ ଛାତ୍ାବାସ; ଛାତ୍ନୀନବିାସ ଏରବ ଭୂତରୋଠ ି

ଭଡ଼ୋଘସର ସଶୋଷଣର ଶକିୋର ସେଉଛନ୍ ିଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରରୀ

ପ୍ୋଣବଲ୍ଲଭ ପବ୍କି୍  ସ୍ଲୁସର ଭଲବିଲ୍  ଟୁର୍୍ୋସମଣ୍ଟ

ସ�ୱୋସ୍ତମ୍ବର ରୋେ୍ସ୍ତରରୀୟ �ମ୍େିନରୀ



କେନାଲ ତଳେୁ ବାଇକ୍  
ଖସ ିଚାଳେ ମତୃ
ସାରସକଣା, ୧୧ା୧୨(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ସଲାରସକଣଲା 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପନୁଲାସଆି ଗ୍ଲାମ ନକିଟସ୍ଥ ସବୁର୍୍ଗରରଖଲା ରକନଲାଲ 
ରପଲାଲ ତଳକୁ ଖସପିଡ଼ ି ପଲାଣରିର ବୁଡ ି ବଲାଇକ ଆରରଲାହୀଙ୍କ 
ମତୁୃୟୁ ରହଲାଇଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଘଟଣଲାରୁ ପ୍ରକଲାଶ ରେ ଆଜ ି
ମଧ୍ଲାହ୍ନ ସମୟରର ବଡରଶଲାଳ ପଟୁ ଆସଥୁିବଲା ସମୟରର ଏକ 
ବଲାଇକ ରକୌଣସ ିକଲାରଣ ବସତଃ ଭଲାରସଲାମୟୁ ହରଲାଇ ପନୁଲାସଆି 
ଗ୍ଲାମ ନକିଟସ୍ଥ ସବୁର୍୍ଗରରଖଲା ରକନଲାଲ ରପଲାଲ ତଳକୁ ଖସ ି
ପଡ଼ଥିିଲଲା। ରପଲାଲ ନକିଟସ୍ଥ ଧଲାନ ବଲିରର କଲାମ କରୁଥିବଲା 
କଛି ିସ୍ଥଲାନୀୟ ରଲଲାରକ ରେଖି ଥିରଲ। ସ୍ଥଲାନୀୟ ରଲଲାରକ ଉଦ୍ଲାର 
ପଲାଇଁ ରେଷ୍ଲା କରଥିିରଲ ମଧ୍ ଉଦ୍ଲାର କରବିଲାରର ବଫିଳ 
ରହଲାଇଥିରଲ। ପରର ସଲାରସକଣଲା ଅଗ୍ଶିମ ବଭିଲାର କୁ ଖବର 
ରେଇଥିରଲ। ଘଟଣଲା ସ୍ଥଳରର ଅଗ୍ଶିମ ବଭିଲାର କମ୍ଗେଲାରୀ 
ଏବଂ ଝଲାରରପଲାଖରଆି ଥଲାନଲା ଅଧିକଲାରୀ ଫନଦି୍ର ଭୂଷଣ ନଲାଏକ 
ଘଟଣଲାସ୍ଥଳରର ପହଞ୍ ି ରକନଲାଲ ରପଲାଲ ତଳକୁ ଖସ ି ପଲାଣରିର 
ବୁଡ ି ରହଥିିବଲା େବୁକ ଏବଂ ବଲାଇକକୁ ଉଦ୍ଲାର କରଥିିରଲ। 
ମତୃ େବୁକ ଜଣକ ଭୁରଷଲାଣ ି ଗ୍ଲାମର ଲପିନୁ ପଲାତ୍ର (୨୫) 
ରବଲାଲ ି ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଝଲାରରପଲାଖରଆି ଥଲାନଲାରର ୨୮୬ /୨୨ 
ରର ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ କର ି ଶବ ବୟୁବରଛେେ ପଲାଇଁ ବଲାରପିେଲା 
ପଠଲାେଲାଇଥିବଲା ଥଲାନଲାଧିକଲାରୀ ପ୍ରକଲାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ରତରବ 
ଏହଲାର ପ୍ରକୃତ କଲାରଣ ଜଣଲାପଡ଼ ିନଲାହ ିଁ।

ଶଶି ୁବଦି୍ାମନ୍ରିର ବାର୍ଷିେ କ୍ରୀଡ଼ା
ସାରସକଣା, ୧୧ା୧୨(ସମସି): ମୟରୂଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ସଲାରସକଣଲା 
ବ୍ଲକ ସ୍ଥତି ବରମୱେଛକ ବଜଲାର ନକିଟ ବୁଡଲାମରଲା ରଖଳପଡ଼ଆିରର 
ଝଲାରରପଲାଖରଆି ସରସ୍ୱତୀ ଶଶି ୁବେିୟୁଲାମନ୍ରିର ବଲାଷଷିକ କ୍ୀଡଲା 
ପ୍ରତରିେଲାରତିଲା ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇେଲାଇଛ।ି େୁଇ େନି ଧର ିପ୍ରଧଲାନ 
ଆେଲାେ୍ଗୟୁ ଅରବନି୍ ମହଲାକୁଡ଼ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱବଧଲାନରର ଆରୟଲାଜତି 
ବଲାଷଷିକ କ୍ୀଡଲା ପଲାରମ୍ପରକି ନୀତରିର ରହଲାଇଥିଲଲା। ଉକ୍ତ 
ଉତ୍ସବରର ମଖୁୟୁଅତଥିି ଭଲାରବ ଜଲାଲେଲା ପଞ୍ଲାୟତର ସରପଞ୍ 
ନନିୀ ନଲାଏକ ଉପସ୍ଥତି ରହଲାଇ ଉେଘଲାଟନ କରଥିିରଲ। 
ଉଦ୍ େଲାପନୀ ଉତ୍ସବରର ମଖୁୟୁଅତଥିି ଭଲାରବ ଝଲାରପଲାଖରଆି 
ଥଲାନଲାର ଏସଆଇ ସଧୁଲାଂଶ ୁ ରସଠୀ ଉପସ୍ଥତି ରହଲାଇ ଶଶି ୁ
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙୁ୍କ କ୍ୀଡଲା ସମୱେନ୍ଧରର ମଲାର୍ଗେଶ୍ଗନ ରେଇଥିରଲ। 
କ୍ୀଡଲା ଶକି୍ଷକ ହରରନ କୁମଲାର ମହଲାନ୍ତ କ୍ୀଡ଼ଲାର ଶପଥ 
ପଲାଠ କରଲାଇଥିରଲ। ବରଷି୍ ଆେଲାେ୍ଗୟୁ ପେ୍ମରଲଲାେନ ପଲାତ୍ର 
ରରୁୁଜୀ ସମସ୍ତ ରଖଳ ପରେିଲାଳନଲା କରଥିିରଲ। ପରେିଲାଳନଲା 
ସମତିରି ସଭଲାପତ,ି ସମ୍ପଲାେକ, ରକଲାଷଲାଧ୍କ୍ଷ, ମଲାତୃଭଲାରତୀର 
ମଲାତୃମଣ୍ଡଳୀ ରଣ ସମରସ୍ତ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ। ରଶଷରର 
ବରିଜତଲା ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ଲାର ବତିରଣ କରେଲାଇଥିଲଲା। 
ବେିୟୁଲାଳୟ ସମସ୍ତ ରରୁୁଜୀ ରରୁୁମଲା’ମଲାରନ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀମଲାନଙ୍କ 
ରଖଳ ପରେିଲାଳନଲା କରଥିିରଲ। ରଶଷରର କୃଷ୍ଣରକଶବ 
ରରୁୁଜୀ ଧନୟୁବଲାେ ଅପ୍ଗଣ କରଥିିରଲ। 

କମାରଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ଗଠତି
ଚତି୍ରଡ଼ା, ୧୧ା୧୨(ସମସି): ରମଲାରଡଲା ବ୍ଲକ ସରପଞ୍ ମଲାନଙୁ୍କ 
ରନଇ ସରପଞ୍ ସଂଘ ରଠନ କରଲାେଲାଇଛ।ି ଗ୍ଲାମପଞ୍ଲାୟତରର 
ରହଉଥିବଲା ଉନ୍ନୟନ କଲାେ୍ଗୟୁରର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶଲାସନ ପକ୍ଷରୁ 
ଅେଥଲା ହସ୍ତରକ୍ଷପ କର ି ବଲି୍  ଉଠଲାଣରର ଅନ୍ତରଲାୟ ସଷୃ୍ ି
କରୁଛନ୍ତ।ି ସ୍ୱଛେ ଭଲାରତ ଅଭେିଲାନରର ଗ୍ଲାମପଞ୍ଲାୟତର 
ରଲଲାକଙ୍କ ସମ୍ମତ ି ତଥଲା ସରପଞ୍ମଲାନଙ୍କ ଦ୍ଲାରଲା ନଷି୍ପତ୍କୁି ବ୍ଲକ 
ପ୍ରଶଲାସନ ବରିରଲାଧ କରୁଥିବଲାରୁ ରକ୍ଷଲାଭ ପ୍ରକଲାଶ କରଛିନ୍ତ।ି 
ବ୍ଲକର ୨୦ଟ ି ଗ୍ଲାମପଞ୍ଲାୟତର ସରପଞ୍ ମଲାରନ ଏକତ୍ରତି 
ରହଲାଇଥିରଲ। ନେୁିଆପେଲା ବଙ୍ଗଳଲାଠଲାରର ଆରୟଲାଜତି 
ରବୈଠକରର ରସମଲାନଙ୍କର ସବ୍ଗସମ୍ମତ ି କ୍ରମ କମଟି ି ରଠନ 
କରଲାେଲାଇଥିଲଲା। ସଭଲାପତ ି ରମଲାରଡ଼ଲା ସରପଞ୍ ରବ ି ସଂି, 
ଉପସଭଲାପତ ି ହଳେୀପଲାଳ ସରପଞ୍ ମଲାଳତୀ ମଲାରଲାଣ୍ଡ,ି 
ସମ୍ପଲାେକ ବରକନ୍ ସରପଞ୍ ରଘନୁଲାଥ ମମୁୁ୍ଗ, ସହ ସମ୍ପଲାେକ 
ଭଲାଳଆିଡ଼ହିଲା ସରପଞ୍ ରସୌେଲାମନିୀ ସଂି, ରକଲାଷଲାଧ୍କ୍ଷ େତି୍ରଡ଼ଲା 
ସରପଞ୍ ବଲାଳକ ମଲାରଲାଣ୍ଡ ିପ୍ରମଖୁଙୁ୍କ ସବ୍ଗସମ୍ମତ ିକ୍ରମ ନବି୍ଗଲାେତି 
କରଲାେଲାଇଥିଲଲା।

ବ୍ଲକ୍  ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ଗଠତି
କୁଆମରା, ୧୧।୧୨ (ସମସି): ରରଲାପବନୁ୍ଧନରର ବ୍ଲକର 
ସରପଞ୍ ସଂଘ ରଠତି ରହଲାଇେଲାଇଛ।ି ଖଣୁ୍ଲା ବ୍ଲକ ସ୍ଥତି ଟୁଙି୍କ 
ଜଳପ୍ରପଲାତ ଠଲାରର ଆଜ ି ନବନବି୍ଗଲାେତି ସରପଞ୍ ମଲାନଙ୍କ 
ବନୁ୍ଧମଳିନ ଅବସରରର ନବି୍ଗଲାେନ ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇଥିଲଲା। 
ନବି୍ଗଲାେନରର ସଂଘର ସଭଲାପତ ିଭଲାରବ ସଲାନଖଣୁ୍ଲା ପଞ୍ଲାୟତର 
ସରପଞ୍ ସମୁ ିହଲାଁସେଲା, ସମ୍ପଲାେକ ଭଲାରବ ଶୀଳଘଲାଟ ିପଞ୍ଲାୟତର 
ସରପଞ୍ ରଖଲଲା ରହମୱେ୍ରମ ଓ ରକଲାଷଲାଧ୍କ୍ଷ ଭଲାରବ ଆରପଟଲା 
ପଞ୍େଲାୟତର ସରପଞ୍ ସଞ୍ଜୟ ସଂି ନବି୍ଗଲାେତି ରହଲାଇଥିବଲାର 
ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରଣମଲାଧ୍ମକୁ ସେୂନଲା େଆିେଲାଇଛ।ି ଅନୟୁ ମଲାନଙ୍କ 
ମଧ୍ରର ସଲାଇଁକୁଳଲା ସରପଞ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଂି, ପରୁୁଣଲା ବଲାରପିେଲା 
ପଞ୍ଲାୟତର ସରପଞ୍ ରଭଲାଳଲାନଲାଥ ସଂି, ପଶେୁଲା ପଞ୍ଲାୟତର 
ସରପଞ୍ ନମିଲାଇଁ ସରରନ୍ , କୁଶଳେଲା ପଞ୍ଲାୟତୟ ସରପଞ୍ 
େୀପଲାଲ ିସଂି, ରଲାଣୀବନ୍ଧ ପଞ୍ଲାୟତ ର ସରପଞ୍ ମମତଲା ଖଟୁଆ, 
ଟଟିଆି ପଞ୍ଲାୟତ ର ସରପଞ୍ ସୀତଲାମଣ ି ରହମୱେ୍ରମଙ୍କସରମତ 
ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଲାୟତର ସରପଞ୍ ମଲାରନ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ କସାମବାର 
୧୨ ଡକିସମ୍ବର ୨୦୨୨ ୧୩
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କଳାବାଡଆି, ୧୧ା୧୨(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ଲା ବଲାଙ୍ଗିରରିପଲାଷ ିବ୍ଲକ କଳଲାବଲାଡଆି ପଞ୍ଲାୟତ 
ବୁଢଲାମରଲା ରରଳରଷ୍ସନ ଠଲାରର ବଲାଙ୍ଗିରରିପଲାଷ-ି 
ଭୁବରନଶ୍ୱର ସପୁରଫଲାଷ୍ ରରେନ୍ ରହଣୀ, ଟରିକଟ 
ସହତି ରଷ୍ସନର ମଲାନୟୁତଲା ସହତି ଗ୍ଲାମୟୁ 
ରଲାସ୍ତଲାକୁ ରଲାଜରଲାସ୍ତଲା ୧୮ ସହତି ସଂରେଲାରୀକରଣ 
େଲାବରିର ରରଳବକିଲାଶ ମଞ୍ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତଲା 
୧୨ ତଲାରଖିରର ଜଲାତୀୟ ରଲାଜପଥ ବନ୍ ଡଲାକରଲା 
େଆିେଲାଇଛ।ି ଏଥର କନୁି୍ତ ରରଳରରଲାକ କରଲାେବି 
ନଲାହ ିଁ। ସ୍ଥଲାନୀୟ ପ୍ରଶଲାସନ ସହତି ରଲାଜରନତଲା 
କଛି ି ପେରକ୍ଷପ ରନଉନଥିବଲାରୁ ସ୍ଥଲାନୀୟ 
ଜନସଲାଧଲାରଣ କ୍ଷବୁ୍ଧ ରହଲାଇଛନ୍ତ।ି

ଏଠଲାରର ସେୂନଲାରେଲାରୟୁ ୨୦୧୨ରର ପ୍ରଥମ 
ରରଳରରଲାକ ପରର ଏହ ି ରଷ୍ସନରର ସପୁର 

ଫଲାଷ୍ ରରେନଟ ି ଜଲାତୀୟ ରଲାଜପଥ ରରଳ କ୍ସଙି୍ଗ 
ପଲାଇଁ କଛି ିସମୟ ରହୁଥିଲଲା। କନୁି୍ତ ରଲାଜପଥ େରି 

ପରବିତ୍୍ଗନ ପରର କତୃ୍୍ଗପକ୍ଷ ରରଳଫଲାଟକକୁ 
ସମ୍ପୁର୍୍ଗ ବନ୍ କର ି ରେବଲା ଫଳରର ରଫବୃଆରୀ 

ମଲାସରୁ ଆଉ ସପୁରଫଲାଷ୍ ରହଲିଲା ନଲାହ ିଁ। ଉଚ୍ଚ 
ପେସ୍ଥ ଅଧିକଲାରୀଙୁ୍କ ଅଭରିେଲାର କରଲ ମଧ୍ 
ରକହ ି ଶଣୁରିଲ ନଲାହ ିଁ। ଫଳରର ପ୍ରଶଲାସନକୁ 
ଜଣଲାଇ ମଲାଚ୍ଚ୍ଗ ୩୦ରର ରରଳ ବକିଲାଶ ମଞ୍ର 
ଆହୱେଲାନ କ୍ରମ ଏକ ହଜଲାରରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଗ ଜନସଲାଧଲାରଣ 
ରରଳରରଲାକ କରଥିିରଲ। େୁଇ ମଲାସ ପରର 
ରରେନଟ ିରହବିଲାର ପ୍ରତଶିରୁତ ିମଳିଥିିଲଲା। ମଲାତ୍ର ଛଅ 
ମଲାସ ବତିରିଲଲା ପରର ମଧ୍ ରରେନ ରହନିଥିଲଲା। 
ଫଳରର ପଣୁ ି ୧୭ ଜୁଲଲାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପଲାଇଁ 
ରରଳରରଲାକ କରଲାେଲାଇଥିଲଲା। 

ସବୁ ଠଲାରୁ ପରତିଲାପର ବଷିୟ ୧୩ ଘଣ୍ଲା 
ରରଳରରଲାକ ପରର ମଧ୍ ସ୍ଥଲାନୀୟ ପ୍ରଶଲାସନକୁ 
ଛଲାଡ ି ରେରଲ ରକହ ି ରରଳବଭିଲାରର ଉଚ୍ଚ 
ପେସ୍ଥ ଅଧିକଲାରୀ ଆସନିଥିରଲ। ରରଳବଭିଲାରର 

ସଆିଇ ସଲାହଲାଜଉଦ୍ନି ସଲାହଲା ଆସଥିିରଲ ମଧ୍ 
ନଜିକୁ ଅସହଲାୟ ମଣଥିିରଲ। ଦ୍ଲି୍ ି ରରଳରବଲାଡ୍ଗ 
େଲାହ ିଁରଲ ରରେନ ରହବି ରବଲାଲ ି କହଥିିରଲ। 
ରତଣ ୁ ପଣୁ ି ରରଳରରଲାକ ବେଳରର ବକିଲାଶ 
ମଞ୍ ସହତି ତରିନଲାଟ ି ପଞ୍ଲାୟତର ଜନସଲାଧଲାରଣ 
ରଲାଜରସ୍ତଲା ୧୮ ଜରନ୍ନଲାଥ ଖଣୁ୍ଲା ନକିଟରର ବନ୍ 
କରରିବ ରବଲାଲ ି ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଓ ଏସପଙୁି୍କ େଲାବ ି
ପତ୍ର ରେଇଛନ୍ତ।ି ରଲାସ୍ତଲା ଅବରରଲାଧ ନ କରବିଲା 
ପଲାଇଁ ରରଳବଲାଇ ପଲୁସି ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରିପଲାଷ ିଥଲାନଲା 
ଅଧିକଲାରୀ କମଳଲାକଲାନ୍ତ େଲାସ ରଲଲାକମଲାନଙୁ୍କ 
ବୁଝଲାଇଛନ୍ତ।ି ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ରକୌଣସ ି ଲଖିିତ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି ନ ରେରଲ ରଲାସ୍ତଲା ଅବରରଲାଧ ରହବ 
ରବଲାଲ ି ବକିଲାଶ ମଞ୍ର ସମ୍ପଲାେକ ଅମତୃ କୁମଲାର 
ପଲାଣ ିକହଛିନ୍ତ।ି

କପ୍ପିଦା, ୧୧ା୧୨ (ସମସି): କପ୍ପିେଲା ବ୍ଲକ 
ଜଡେିଲା ପଞ୍ଲାୟତର ମଷୂଲାଖଲାଇ ରଲାଁରର ଆଜକୁ 
୭ବଷ୍ଗ ରହଲଲା ଏକ ଇନ୍ରିଲାଆବଲାସ ରହୃ ପରୂ୍୍ଗଲାଙ୍ଗ 
ରହଲାଇପଲାରୁନ।ି େଲାହଲା ଫଳରର ଝଲାଟମିଲାଟରି 
ଭଙ୍ଗଲା େେରଲା ଘରର କଟୁଛ ି ପରବିଲାରଙ୍କ 
ଜୀବନ। ୠତ ୭ବଷ୍ଗ ତରଳ ଏହ ି ଗ୍ଲାମରର 
ସ୍ୱର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲାଝୀଙ୍କ ସ୍ତୀ େୁଲରିେଇଙୁ୍କ 
ମଳିଥିିଲଲା ଇନ୍ରିଲା ଆବଲାସ ରେଲାଜନଲାରର 
ପକ୍ଲାଘର। େରଦି୍ର ସୀମଲାରରଖଲା ତରଳ 
ରହୁଥିବଲା ଏହ ି ଆେବିଲାସୀ ପରବିଲାର ନକିଟସ୍ଥ 
ଜରଣ ଠକିଲାେଲାରଙୁ୍କ ରହୃ ନମି୍ଗଲାଣର େଲାୟତି୍ୱ 
ରେଇଥିରଲ। କଲାମ େଲାଲଲିଲା। ହତିଲାଧିକଲାରୀ 

ଠକି ସମୟରର ଟଙ୍କଲା ଉଠଲାଇ ଠକିଲାେଲାରଙୁ୍କ 
ରପୈଠ କରଲ। ମଲାତ୍ର ଏହ ି ଟଙ୍କଲାର ଘର ରଶଷ 
ରହଲାଇ ପଲାରବି ନଲାହ ିଁ କହବିଲାରୁ ପରବିଲାର 
ରଲଲାରକ ନରିଜ ଶ୍ରମ ରେବଲା ସହ ବଲାଲ ିଓ ଇଟଲା 
ରେଲାରଲାଇ ରେଇଥିରଲ। କଲାମପଣୁ ି େଲାଲଲିଲା, 
ଛଲାତପେ୍ଗୟୁନ୍ତ କଲାମ ସରରିଲଲା। ମଲାତ୍ର ଛଲାତ 
ପକଲାଇବଲାକୁ ଟଙ୍କଲାର ଆବଶୟୁକତଲା ରହବଲାରୁ 
ଟଙ୍କଲା ଉଠଲାଇ ରନଇଥିରଲ ଠକିଲାେଲାର। ଘରର 
ରକହ ି ନ ଥିବଲାର ସରୁେଲାର ରନଇ ଠକିଲାେଲାର 
ଜଣକ େୁଲରିେଇଙ୍କ ଠଲାରୁ ଟପି ରନଇ ଟଙ୍କଲା 
ଉଠଲାଇ ରନଇଥିବଲା ଅଭରିେଲାର କରଛିନ୍ତ ି
ହତିଲାଧିକଲାରୀ େୁଲରିେଇ। ତଲାପରର ଆଉ 

ଘରକଲାମ ରହଲାଇନଲାହ ିଁ। ମଲାତ୍ର 
୩୦ହଜଲାର ଟଙ୍କଲା ମଳିନିଲାହ ିଁ। 
େଲାହଲାକ ି ଠକିଲାେଲାର ଜଣଙ୍କ 
ଘର ପରୂ୍୍ଗଲାଙ୍ଗ କରଲ ଅଧିକ 
ଟଙ୍କଲାର ଆବଶୟୁକତଲା ରହଛି।ି 
ରସହ ିଅଧିକ ଟଙ୍କଲା ରେବକଏି। 
ବେିରଲା େୁଲରିେଇ ପଞ୍ଲାୟତ 
କଲାେ୍ଗୟୁଲାଳୟ ଠଲାରୁ ବ୍ଲକ 
କଲାେ୍ଗୟୁଲାଳୟ ପେ୍ଗୟୁନ୍ତ ରେୌଡ ି
ରେୌଡ ି ନୟଲାନ୍ତ ରହରଲଣ।ି 
ଏପରଟ ବ୍ଲକ ପ୍ରସଲାଶନ କହୁଛ ି
ଘର ପରୂ୍୍ଗଲାଙ୍ଗ ନ କରଲ ରଲାସନ 

କଲାଡ୍ଗ କଟେିବି। ନରିହି ଆେବିଲାସୀ ରଲଲାକ କଛି ି
ଜଲାଣ ି ନଶଣୁ ି ଠକିଲାେଲାରକୁ ଭରସଲା କରଥିିରଲ। 
ପରବିଲାରର ପଅୁ, ରବଲାହୁ, ବୃଦ୍ଲାମଲା ଶ୍ରମେଲାନ 
ସହତି ଇଟଲାବଲାଲ ିମଧ୍ ରେଲାରଲାଇ ରେଇଥିରଲ। 
ଭରସଲା ଥିଲଲା ବୃଦ୍ଲା କଲାଳରର ଟରିକ ଶଲାନ୍ତରିର 
ରହରିବ। ରହରଲ ରସ ଆଶଲା ମନରୁ ରପଲାରସଲାର ି
ରେରଲଣ।ି ଆଉ ରକରତ ବଷ୍ଗ ବଲା ବଞ୍ବି।ି 
ରଶଷ ସମୟରର ଘରର ଆଶଲା ଛଲାଡ ିରେଇଥିବଲା 
କହଛିନ୍ତ ି ବୃଦ୍ଲା େୁଲରିେଇ। ସରକଲାରଙ୍କ ନତି ି
ନୟିମ ଜଲାଣନିଥିବଲା ଏବଂ େରଦି୍ର ସୀମଲାରରଖଲା 
ତରଳ ରହୁଥିବଲା ନରିହି ଆେବିଲାସୀଙ୍କ ପକ୍ଲାଘର 
ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ରହବକ।ି

ପରୂ୍ଣ୍ାଙ୍ଗ ହ�ାଇପାରୁନ ି
ଇନ୍ରିା ଆବାସ ଟଙ୍ା ଉଠାଇ କନଇଛ ିଠେିାଦାର

ହଦବକୁଣ୍ଡ, ୧୧ା୧୨ (ସମସି): ଆେବିଲାସୀ 
ଅଧୟୁୁଷତି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାର ବହୁ ଗ୍ଲାମକୁ ଭଲ 
ପକ୍ଲା ରଲାସ୍ତଲା, ନେୀ ଉପରର ରପଲାଲ, ପଲାନୀୟ 
ଜଳ ବୟୁବସ୍ଥଲା, ଶକି୍ଷଲା, ସ୍ୱଲାସ୍ଥୟୁ ଆବଲାସକି ରହୃ ଭଳ ି
ଅରନକ ସମସୟୁଲା ଏରବବ ି ପ୍ରଶଲାସନର ଆଖି 
ଆଢ଼ୁଆଳରର ପଡ଼ରିହଛି।ି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା 
ଉେଳଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଲାଟଶଲାଣୀପରୁ ପଞ୍ଲାୟତ 
ରରଲାବନି୍ପରୁ, ପୀଢ଼ଲାମଣୁ୍ଡଲା େନ୍ଦ୍ରପରୁ ଗ୍ଲାମରର 
୪୦୦ ପରବିଲାରରର ପ୍ରଲାୟ ୧୫ ହଜଲାରରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଗ 
ରଲଲାକ ବସବଲାସ କର ି ରହଛିନ୍ତ।ି ଏମଲାରନ 
ସମରସ୍ତ ଆେବିଲାସୀ ସମ୍ପ୍ରେଲାୟର ରଲଲାକ। ଏହ ି
ସବୁ ଗ୍ଲାମକୁ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ କର ିରଖିଛ ିସଞ୍ଜ ନେୀ। 
ଖଣୁ୍ଲା ବ୍ଲକ କରକେଆି ପଞ୍ଲାୟତ ଉେଳଲା ବ୍ଲକର 
ପଲାଟଶଲାଣୀପରୁ, ଶ୍ରୀେଲାମେନ୍ଦ୍ରପରୁର ଆେବିଲାସୀ 

ରଲଲାରକ ସ୍ଥଲାୟୀ ରପଲାଲ େୀଘ୍ଗେନିରୁ େଲାବ ି
କର ି ଆସଥୁିରଲ ପ୍ରଶଲାସନ କୁମ୍ଭକର୍୍ଗ ନଦି୍ରଲାରର 
ରଶଲାଇ ପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ରପଲାଲଟ ି ନମି୍ଗଲାଣ ରହରଲ 
ଖଣୁ୍ଲା ବ୍ଲକର ରଞ୍ଜଲାମ ଛକ, ରରଲାବନି୍ପରୁ ରଲାସ୍ତଲା 
ଅଣ୍ଡଆିମଣୁୁ୍ଡ, େଡ଼େଲା େନ୍ଦ୍ରପରୁ ଗ୍ଲାମୟୁ ଉନ୍ନୟନ 
ରଲାସ୍ତଲା ସହ ସଂରେଲାର ରହଲାଇ ଜନସଲାଧଲାରଣଙ୍କ 
େଳଲାେଳ ଠକି୍  ରହଲାଇ ପଲାରନ୍ତଲା। ଏଣ ୁବଭିଲାରୀୟ 
ଉଚ୍ଚ କତୃ୍୍ଗପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତ ି େୃଷ୍ ି ରେବଲା ପଲାଇଁ 
ସ୍ଥଲାନୀୟ ଜନସଲାଧଲାରଣ ତରଫରୁ େୃଢ଼ େଲାବ ି
ରହଉଛ।ି େେ ି ସରକଲାରଙ୍କର େୃଷ୍ ି ନପରଡ଼ 
ରତରବ ଆରଲାମୀ ୨୦୨୪ ନବି୍ଗଲାେନରର 
୨୦ ହଜଲାରରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଗ ଜନସଲାଧଲାରଣ ରଭଲାଟ 
ବଜ୍ଗନ କରରିବ ରବଲାଲ ି ଆଜଠିଲାରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ରହଲାଇପଡ଼ରିଲଣ।ି 

କରେନ୍  ରହଣ ିଦାବକିର ଆଜ ିଜାତରୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍

କରଞ୍ଆି,୧୧ା୧୨(ସମସି): କରଞ୍ଜଆି 
ସହରର ୧୨ ନମୱେର ୱଲାଡ଼୍ଗର ଜରଣ ରରବି 
ଆେବିଲାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ ି ବପିେ ରେଖଲାରେଇଛ।ି 
ଫଳରର ପରବିଲାର ବଞ୍ବିଲା କଷ୍କର 
ରହଲାଇପଡ଼ଛି।ି ଅଜୁନ୍ଗ ମହଲାକୁଡ଼ (୫୫)
ଙ୍କ ସ୍ତୀ, ତନି ି ଝଅି ଓ ଆଈମଲା ଶଲାଶ ୁ ରନଇ 
ତଲାଙ୍କ ପରବିଲାର। ଜଲାରରର ପଲାନ ରେଲାକଲାନ 
କର ି ପରବିଲାର େଳଲାଉଥିରଲ। େଶ ବଷ୍ଗ 
ପରୂବ୍ଗ ହଠଲାତ୍  ରସ ପକ୍ଷଘଲାତ ରରଲାରରର ପଡ଼ ି
ଆକ୍ଲାନ୍ତ ରହଲାଇରରଲ। ଫଳରର ତଲାଙ୍କର ବଲାମ 
ପଲାଶଦ୍୍ଗ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଅେଳ ରହଲାଇରଲଲା। ଆଉ 
କଲାମଧନ୍ଲା କରପିଲାରରିଲ ନଲାହ ିଁ। କଛି ିବଷ୍ଗ ପରର 
ସ୍ତୀ ମଧ୍ ପଲାରଳୀ ରହଲାଇେବିଲାପରର ବଲାପଘର 
ରଲଲାକ ରନଇରରଲ। ସଲାଙ୍ଗରର ତନି ି ବଷ୍ଗର 
ରଛଲାଟ ଝଅିକୁ ମଧ୍ ରନଇରରଲ। ଏରବ ଘରର 

େୁଇ ନଲାବଲାଳକିଲା ଝଅି ଅଛନ୍ତ।ି 
ଏମଲାରନ ପରବିଲାର େଳଲାଉଛନ୍ତ।ି 
ବଡ ଝଅି ବେିୟୁଲାଳୟ ରରଲ ସଲାନ 
ଝଅି ଘରର ରହ ିକଲାମକରର। ସଲାନ 
ଝଅି ବେିୟୁଲାଳୟ ରରଲ ବଡଝଅି 
ପରବିଲାର ସମ୍ଭଲାରଳ। ଅଜୁ୍ଗନଙ୍କ 
ଆଉ କଛି ି ରରଲାଜରଲାର ନଲାହ ିଁ। 
ରକବଳ ବକିଳଲାଙ୍ଗ ଭତ୍ଲାରର 
ପରବିଲା ର େଳୁଛ।ି ଭତ୍ଲା ଟଙ୍କଲା 
ବଳିମୱେ ରହରଲ ରଭଲାକରର ରୁହନ୍ତ।ି 
ଅଥ୍ଗ ଅଭଲାବରୁ ଅଜୁ୍ଗନଙ୍କର େକିତି୍ସଲା 
ରହଲାଇପଲାରୁନ।ି େୁଇ ଝଅି, ବୁଢ଼ୀ ଆଈ।ଲବିଲା 
ପଲାଇଁ କଛି ି ବୟୁବସ୍ଥଲା ନଲାହ ିଁ। ରତଣ ୁ ଏହ ି େୁଇ 
ଝଅିଙୁ୍କ ରକୌଶ ି ଆେବିଲାସୀ ଶକି୍ଷଲାଶ୍ରମରର 
ରଖଲାରରଲ ରସମଲାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ 

ରହବ। ଏହ ି ୱଲାଡ଼୍ଗରର ବରିଜଡରି ଟଲାଣଆୁ 
ରନତଲା ରହୁଛନ୍ତ।ି ରତଣ ୁ ରସ ରେଷ୍ଲା କରଲ 
ଏହ ି ୪ ପ୍ରଲାଣୀର ଜୀବନ ଭଲରର ରୁହନୁ୍ତ 
ରବଲାଲ ିଆଶଲା କରଲାେଲାଉଛ।ି

ଅସହାୟ ଦୁଇ ନାବାଳେିାଙ୍ ଉପକର ପରବିାର କବାଝ
ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ା ଭରସାକଗାବନି୍ପରୁ-ପରୀଢ଼ାମଣୁ୍ା-ଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ବଚି୍ନି୍ନ

ସଞ୍ଜ ନଦରୀକର ନାହ ିଁ କସତୁ

ଖଣୁ୍ା, ୧୧ା୧୨ (ସମସି): ଖଣୁ୍ଲା କ୍ରିକଟ 
ଆରସଲାସଏିସନ ଆନୁକୂଲୟୁରର 
ଖଣୁ୍ଲା ହଲାଇସ୍ଲୁ ପଡ଼ଆିରର େଲାଲୁ 
ରହଥିିବଲା ୮ମ ସଂସ୍ରଣ ଖଣୁ୍ଲା 
ପ୍ରମିୟିର ଲରି ିଟୁର୍୍ଗଲାରମଣ୍ ଉଦ୍ େଲାପତି 
ରହଲାଇେଲାଇଛ।ି ୧୧ େନି ଧର ି େଲାଲୁ 
ରହଥିିବଲା ଏହ ି ଟୁର୍୍ଗଲାରମଣ୍ରର ଖଣୁ୍ଲା 
ଜଲାରଆୁର, ଧଲାନରଘରଲା ସପୁରକଙି୍ଗ, 
ମଲାତଲାରଣିୀ ସପୁରଷ୍ଲାର, ରକପ ି
ୱଲାରୟିର, ରକ୍ଜ ି ଏକଲାେଶ ଓ 
ବଏିସଏଫ ଫଲାଇଟର ରମଲାଟ ୬ 
ରରଲାଟ ି ପ୍ରଲାଞ୍ଇଜ ଟମି୍  ଅଂଶ ଗ୍ହଣ 
କରଥିିବଲା ରବରଳ ଫଲାଇନଲାଲ 
ମୟୁଲାେ ଧଲାନରଘରଲା ସପୁରକଙି୍ଗ ଓ 

ମଲା’ ତଲାରଣିୀ ସପୁରଷ୍ଲାର ମଧ୍ରର 
ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇଥିଲଲା। ମଲା’ ତଲାରଣିୀ 
ଟମି୍  ଟସ ଜଣି ି ଫିଲ୍ଂି ପଲାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ି
ରନଇଥିଲଲା। ୨୦ ଓଭର ବଶିଷି୍ 
ମୟୁଲାଚ୍ ରର ଧଲାନରଘରଲା ଟମି ୧୯.୩ 
ଓଭରରର ସମସ୍ତ ୱିରକଟ ହରଲାଇ 
୧୪୯ରନ ସଂଗ୍ହ କରଥିିଲଲା। ମଲା’ 
ତଲାରଣିୀ ଟମି ୧୯.୫ ଓଭରରର 
ସମସ୍ତ ୱରିକଟ ହରଲାଇ ରମଲାଟ ୧୨୬ 
ରନ ସଂଗ୍ହ କରବିଲାରର ସକ୍ଷମ 
ରହଲାଇଥିଲଲା। ଉକ୍ତ ଟୁର୍୍ଗଲାରମଣ୍ରର 
ଧଲାନରଘରଲା ସପୁରକଙି୍ଗ ୨୩ ରନରର 
ବଜିୟୀ ରହଲାଇ ଟୁର୍୍ଗଲାରମଣ୍ର େଲାମ୍ପଅିନ 
ରହଲାଇଥିଲଲା। ପରୁସ୍ଲାର ବତିରଣ 

ଉତ୍ସବରର ମଖୁୟୁଅତଥିି ରୂରପ ପବୂ୍ଗତନ 
ଉପବଲାେସ୍ପତ ି ସଲାନନ୍ ମଲାରଲାଣ୍ଡ,ି 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରଷିେର ଅଧ୍କ୍ଷ 
ରେବଲାଶଷି ମଲାରଲାଣ୍ଡ,ି ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା 
ପରଷିେ ଅଧ୍କ୍ଷଲା ଭଲାରତୀ ହଲାଁସେଲା, 
ପ୍ରଭଲାତ ନଲାଏକ ଏବଂ ଟୁର୍୍ଗଲାରମଣ୍ର 
ପରେଲାଜକକ େଣ୍ଡପଲାଟ ଇରଲକ୍ଟ ୍ରନକି୍ସ 
ଓ ହମିଲାଂଶ ୁ ରଶଖର ରବରହରଲା ପ୍ରମଖୁ 
ରେଲାରରେଇଥିରଲ। ମୟୁଲାନ ଅଫ େ ି
ମୟୁଲାେ ଭଲାରବ େୀପକ ରବରହରଲା, 
ମୟୁଲାନ ଅଫ େ ି ସରିଜି ଏବଂ ରଶ୍ରଷ୍ 
ରବଲାଲର ଭଲାରବ ସଙ୍ଗମ ସଲାହୁ, ରଶ୍ରଷ୍ 
ବୟୁଲାଟସ୍ ମୟୁଲାନ ରୁରପ ଭରବଶ ସଲାହୁଙୁ୍କ 
ଅତଥିି ରଣ ପରୁସ୍ତୃ କରଥିିରଲ।

ବ ଡ ସ ା � ି, ୧ ୧ ା ୧ ୨ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ବଡସଲାହ ି ଥଲାନଲା ପରସିରରର ସ୍ଥଲାନୀୟ 
େବୁରରଲାଷ୍ୀମଲାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରଲାତ୍ର 
ବୟୁଲାଡମଣ୍ନ ପ୍ରତରିେଲାରତିଲା ଅନୁଷ୍ତି 
ରହଲାଇେଲାଇଛ।ି ଏଥିରର ବଡସଲାହ ି
ପବୂ୍ଗତନ ବଧିଲାୟକ ରରଣଶ୍ୱର ପଲାତ୍ର 
ମଖୁୟୁଅତଥିି ଭଲାରବ ରେଲାର ରେଇ 
ଉଦ୍ ଘଲାଟନ କରଥିିରଲ। ଅନୟୁମଲାନଙ୍କ 
ମଧ୍ରର ମଖୁୟୁବକ୍ତଲା ଭଲାରବ ବଡସଲାହ ି
ଥଲାନଲାଧିକଲାରୀ ପ୍ରଭୁକଲୟୁଲାଣ ଆେଲାେ୍ଗୟୁ 
ଓ ସମ୍ମଲାନୀତ ଅତଥିି ଭଲାରବ ବଜୁି େବୁ 
ଜନତଲା େଳର ବ୍ଲକ ସଭଲାପତ ି ନହିଲାର 
ରଞ୍ଜନ ମହଲାପଲାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ରେଲାର 
ରେଇଥିରଲ। ଏହ ି ଟୁର୍୍ଗଲାରମଣ୍ରର 
ବଲାରଲଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲିଲ୍ାର 

୧୬ଟ ି େଳ ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କରଥିିରଲ। 
ସମସ୍ତ ରଖଳ ରବଶ ସଂଘଷ୍ଗପରୂ୍୍ଗ 
ରହଲାଇଥିଲଲା। ମଲାତ୍ର ରଶଷରର 
ଫଲାଇନଲାଲ ରଖଳବିଲା ପଲାଇ ଁ ବଡସଲାହ ି
ବ୍ଲକ ଆରପଟଲା ଗ୍ଲାମର ପଣି୍ ୁ ଓ କଲାଳୁ 
ଏବଂ ଲଟୁି ଓ ବୀର ଉନ୍ନତି ରହଲାଇଥିରଲ। 

ଫଲାଇନଲାଲ ରଖଳ ମଧ୍ ଖବୁ େତିଲାକଷ୍ଗକ 
ଓ ସଂଘଷ୍ଗପରୂ୍୍ଗର୍ ରହଲାଇଥିଲଲା। ଏହ ି
ରଖଳରର ରଶଷରର ପଣି୍ ୁ ଓ କଲାଳୁ 
ଜୟେକୁ୍ତ ରହଲାଇଥିରଲ। ରରୌତମ 
କମଳିଲା, ସପିନୁ, ଶବିଲା ଓ ଅପ ଷିତ ଏଥିରର 
ସକ୍ୟି ସହରେଲାର କରଥିିରଲ।

ବ୍ାଡ୍ ମଣି୍ଟନ ପ୍ରତକି�ାଗତିା; ପଣୁି୍ଟ ଓ ୋଳୁ ଚାମ୍ଅିନ

ଧାନକଘରା ସପୁର େଙି୍ଗ୍   ଚାମ୍ଅିନ
ଖଣୁ୍ଟା ପ୍ ରିମ ରିୟର ଲରିଗ୍  ଉଦ୍ ଯଟାପ ରିତ

ହବତନଟୀ, ୧୧।୧୨(ସମସି): ବଶିଷି୍ 
ସଲାମୱେଲାେକି ତଥଲା ସମଲାଜରସବୀ ବଲାବୁଲଲାଲ 
ଅଗ୍ୱଲାଲଲାଙ୍କ ୨୫ତମ ଶ୍ରଲାଦ୍ବଲାଷଷିକୀ 
ପଲାଳନ କରଲାେଲାଇଛ।ି ବରଷି୍ ସଲାମୱେଲାେକି 
ତଥଲା ସ୍ତୃକିମଟିରି ସଭଲାପତ ି ହରଶି୍ଚନ୍ଦ୍ର 
ନନ୍ ରରଲାସ୍ୱଲାମୀଙ୍କ ବୟୁକ୍ତରିତ ଉେୟୁମରର 
େୀଘ୍ଗବଷ୍ଗ ଧର ିଶ୍ରଦ୍ଲାଞ୍ଜଳ ିସଭଲା ଅନୁଷ୍ତି 
ରହଲାଇ ଆସଥୁିବଲା ସହ ସଲାମୱେଲାେକିତଲାର 
ବଭିନି୍ନ େନି ସମ୍ପକ୍ଗରର ଆରଲଲାେନଲା 
କର ି ପଜୂୟୁପଜୂଲାର ମହଲାନ ପରମ୍ପରଲା 
ରକ୍ଷଲା କରଥିିବଲାର ସଲାମଲାନୟୁତମ ରେଷ୍ଲା 
କରଥିିବଲାର ପ୍ରକଲାଶ କରଥିିରଲ। 
ସ୍ଥଲାନୀୟ ରରଳ ରଷ୍ସନଠଲାରର 
ବଲାବୁଲଲାଲ ଅଗ୍ୱଲାଲଲା ସ୍ତୃ ି କମଟି,ି 
ରବତନଟୀ ତରଫରୁ ଏଥିନମିରନ୍ତ 
ଅନୁଷ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଲାଞ୍ଜଳ ିସଭଲାରର ବରଷି୍ତମ 
ବୟୁକ୍ତତି୍ୱ େୁଡ଼ଲାମଣ ି ମହଲାପଲାତ୍ର ଅଧ୍କ୍ଷତଲା 
କରଥିିରଲ। ସ୍ତୃ ି କମଟିରି ସମ୍ପଲାେକ 
ସଚ୍ଚେିଲାନନ୍ ମହଲାନ୍ତ ି ପ୍ରଲାରମ୍ଭକି 

ଅଭଭିଲାଷଣ ରେବଲାପରର ବକ୍ତଲାରଣ 
ତଲାଙ୍କର ସମଲାଜରସବଲା ଓ ସଲାମୱେଲାେକିତଲାର 
ବଭିନି୍ନ େରି ଉପରର ଆରଲଲାେନଲା 
କରଥିିରଲ। ଏଥିରର େତୀନ୍ଦ୍ର ନଲାଥ ସଲାହୁ, 
ବଜିୟ କୁମଲାର ଦ୍ରିବେୀ, ବଲାସରୁେବ 
ନଲାପତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହଲାନ୍ତ, ସହରେବ 
ରରି ି ରେଲାରରେଇ ଆରଲଲାେନଲା 
କରଥିିରଲ। ମଖୁୟୁବକ୍ତଲା ଡ. ରମଲାକଲାନ୍ତ 
ମହଲାନ୍ତ ଓ ମଖୁୟୁଅତଥିି ଡ. ରମଲାକଲାନ୍ତ 

ସଂିହ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଗ୍ୱଲାଲଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଗରର 
ଆରଲଲାେନଲାକରଥିିରଲ। ଉରଲ୍ଖନୀୟ 
ସଲାହତିୟୁ ସଷୃ୍,ି ସଲାମୱେଲାେକିତଲା ପ୍ରତ ି ଋେ ି
ରଖିଥିବଲା ରବତନଟୀ ମହଲାବେିୟୁଲାଳୟର 
ପବୂ୍ଗତନ ଅଧ୍କ୍ଷ ଡ. ରମଲାକଲାନ୍ତ 
ସଂିହଙୁ୍କ ସମୱେଦ୍ଷିତ କରଲାେଲାଇଥିଲଲା। 
କମଳରଲଲାେନ କର (ନଲାଟୁ) େତଲାନ୍ଦ୍ର 
େଲାଥ ସଲାହୁ କଲାେ୍ଗୟୁକ୍ମ ପରେିଲାଳନଲା 
କରଥିିରଲ।

ସମାଜକସବରୀ ବାବୁଲାଲ୍  ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍ ଶ୍ାଦ୍ଧବାର୍ଷିେରୀ

ହ�ାପବନୁ୍ନ�ର, ୧୧ା୧୨ (ସମସି): 
ରରଲାପବନୁ୍ଧନରର ବ୍ଲକ ରଲାଣୀବନ୍ଧ ପଞ୍ଲାୟତ 
େଲାମରେଲାରପରୁ ଗ୍ଲାମ ନକିଟରର ବହେିଲାଇଥିବଲା 
ରଙ୍ଗଲାହଲାର ନେୀରୁ ରେୈନକି ଶହ ଶହ ବଲାଲ ି
ରେଲାରଲାେଲାଲର ରହଉଥିବଲା ଅଭରିେଲାର ରହଉଛ।ି 
ମଲାଫିଆମଲାରନ େୀଘ୍ଗେନି ଧର ିରେଲାକ୍ଟର ସଲାହଲାେୟୁରର 
ନେୀ ରଭ୍ଗରୁ ବଲାଲ ିଉରତ୍ଲାଳନ କର ିବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳକୁ 
ପଠଲାଉଛନ୍ତ।ି ରରଲାପବନୁ୍ଧନରର ତହସଲିେଲାରଙ୍କ 
ନକିଟରର ଏହ ି ରେଲାରଲାବଲାଲ ି େଲାଲଲାଣ ସମ୍ପକ୍ଗରର 
ରକୌଣସ ିତଥୟୁ ଅଛ ିକ ିନଲାହ ିଁ ତଲାହଲା ଜଣଲାପଡୁନଲାହ ିଁ। 
ରତଣ ୁ ବଭିଲାରୀୟ କତୃ୍୍ଗପକ୍ଷ ରେଲାରଲାବଲାଲ ି େଲାଲଲାଣକୁ 
ରରଲାକବିଲା ରକ୍ଷତ୍ରରର ଟରିକ ବ ିନଜର ରେଉନଲାହଲାନ୍ତ।ି 

ଗଙ୍ାହାର ନଦରୀରୁ ବାଲ ିକଚାରାଚାଲାଣ
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ଖେଳ ଦୁନଆି

ଦ�ୋହୋ, ୧୧।୧୨ (ଏଦେନ୍ ସି): କ୍ୱାର୍ଟର ଫୱାଇନୱାଲରର ଆଫ୍ରିକୀୟ ରେଶ ମରରୱାର୍ୱା ନ ରିକରରୁ ୧-୦ ର�ୱାଲରର ପରୱାସ୍ତ 
ର�ୱାଇ ପରୁ୍୍ଟ�ୱାଲ ଚଳରିତ ଫରିଫୱା ବ ରିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବ ରିେୱାୟ ରନଇଛ ରି। ଏଥିସ� ମ�ୱାନ ରେଳୱାଳରି କ୍ ରିଷ୍ ରିଆରନୱା ରରୱାନୱାରଲଡୱାଙ୍କ 
ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  ବ ରିଜୟୀ ର�ବୱା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରର ର� ରିଯୱାଇଛ ରି। ମ୍ୱାଚ୍  �ୱାର ରିଯୱାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରରୱାନୱାରଲଡୱା ଏକ ବ ରିଶ୍ୱରରକର୍ଟ 
କର ରିଯୱାଇଛନ୍ରି। ମରରୱାର୍ୱା ବ ରିପକ୍ଷ ମ୍ୱାଚ୍  ରରୱାନୱାରଲଡୱାଙ୍କ କ୍ୱାର ରିୟରର ୧୯୬ତମ ଅନ୍ଜ୍ଟୱାତୀୟ ମ୍ୱାଚ୍  ଥିଲୱା। 
ଏଥିସ� ରସ ପରୁୁଷ ଅନ୍ଜ୍ଟୱାତୀୟ ଫୁଟ୍ ବଲରର ସବ୍ଟୱାଧିକ ମ୍ୱାଚ୍  ରେଳରିବୱାରର କୁଏତ୍ ର ବୱାର୍ଟ ଅଲ୍ -ମତୁୱାୱୱାଙ୍କ 
ସ� ସମକକ୍ଷ ର�ୱାଇଛନ୍ରି। ୨୦୦୩ରୁ କୁଏତ୍  ପକ୍ଷରୁ ରେଳରିଆସଥୁିବୱା ବୱାର୍ଟ ବର୍୍ଟମୱାନ ସଦୁ୍ୱା ୧୯୬ 
ମ୍ୱାଚ୍ ରର ପ୍ରତ ରିନ ରିଧିତ୍ୱ କର ରିସୱାର ରିଛନ୍ରି। ରତରବ ର�ୱାଲ୍  ର୍ୱାର େୃଷ୍ ରିରୁ ରରୱାନୱାରଲଡୱା ୧୧୮ ଓ ବୱାର୍ଟଙ୍କ 
ନୱାମରର ୫୬ ର�ୱାଲ୍  ଲ ରିପ ରିବଦ୍ ର� ରିଛ ରି। ଏ�ୱା ସ� କ୍ ରିଷ୍ ରିଆରନୱା ରରୱାନୱାରଲଡୱା ବ ରିଶ୍ୱର ଏକମୱାତ୍ର 
ରେଳୱାଳରି ଯ ରିଏକ ରି ୫ର ରି ବ ରିଶ୍ୱକପ୍ ରର ର�ୱାଲ ର୍ୱାର କର ରିବୱାର ବ ରିରଳ ବ ରିଶ୍ୱରରକର୍ଟ ପ୍ରତ ରିଷ୍ୱା 
କର ରିଛନ୍ରି। ତୱାଙ୍କ ପଛକୁ ଲରିଓରନଲ ରମସୀ ୪ର ରି ବ ରିଶ୍ୱକପ୍ ରର ଏ� ରି ସଫଳତୱା 
ପୱାଇଛନ୍ରି। କ ରିନୁ୍ ରେଳ ଜୀବନର ରଶଷରର ରସ ତୱାଙ୍କ କ୍ଲବ୍  ମୱାରଚେଷ୍ର 
ୟନୁୱାଇରରଡ୍  ଓ ପରୁ୍୍ଟ�ୱାଲ ରକୱାଚ୍ ଙ୍କ ସ� ବ ରିବୱାେରର ଫସ ରିଯୱାଇଥିରଲ। 
ଏରବ ରସ ରକୌଣସ ରି କ୍ଲବ୍ ରୁ ରେଳୁ ନୱା�ୱାନ୍ ରି।

ଦ�ୋଲ�ୋତୋ, ୧୧ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି)

କତୱାରରର ଚୱାଲରିଥିବୱା ଫରିଫୱା ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  
ଫୁରବଲର ପ୍ରଭୱାବ ଏରବ ବ ରିଶ୍ୱର 
ସମସ୍ତ ଫୁରବଲ ରପ୍ରମୀଙ୍କ ଉପରର 
ପଡ଼ରିଛ ରି। ଫୁରବଲ ଲୱା� ରି ପୱା�ଳ 
ର�ୱାଇଯୱାଉଥିବୱା ରକୱାଲକୱାତୱାର 
ସମର୍ଟକ ମୱାରନ ଏଥିରୁ ବୱାଦ୍  ଯୱାଆରନ୍ 
କ ରିପର ରି ? ଫରିଫୱାର ଏ� ରି ସ ରିନ ରିୟର 
ପରୁୁଷ ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  ରେଳ ରେଖିବୱାକୁ 
ରକୱାଲକୱାତୱାରୁ ରକବଳ ୯,୦୦୦ 
ସମର୍ଟକ ଏରବ କତୱାରରର ଅଛନ୍ରି। 
ଏମୱାରନ ରରିରସମ୍ବର ୧୮ ତୱାର ରିେ 
ଯୱାଏ ରେଳ ରେଖିବୱା ପରର ସ୍ୱରେଶ 
ରଫର ରିରବ ରବୱାଲରି ପ୍ରକୱାଶ କର ରିଛନ୍ରି 
ଟ୍ୱାରଭଲ ଏରଜଣ୍ଟ ରଫରରରରସନ 
ଅଫ୍  ଇଣ୍ରିଆର ସଭୱାପତ ରି ଅନୀଲ 

ପଞ୍ୱାବୀ। ଏମୱାନଙ୍କ ସ� ପବୂ୍ଟ 
ଭୱାରତରୁ ପୱାେୱାପୱାଖି ୧୨,୦୦୦ ଫୁରବଲ 

ସମର୍ଟକ ଏରବ କତୱାରରର ବ ରିଶ୍ୱକପ୍ କୁ 

ଉପରଭୱା� କରୁଛନ୍ରି। ଏ�ୱା ମଧ୍ୟରର ରେଳ 
ରସମ ରିଫୱାଇନୱାଲ ଓ ଫୱାଇନୱାଲ ପଯ୍ଟ୍ୱାୟରର 
ପ�ଚେ ରିଲୱାଣ ରି। ଏ� ରି ପଯ୍ଟ୍ୱାୟକୁ ରେଖିବୱା 
ଲୱା� ରି ରକୱାଲକୱାତୱାରୁ ଆଉ ୧୫୦୦ େଶ୍ଟକ 
କତୱାର ଯ ରିରବ ରବୱାଲରି ଆଶୱା କରୱାଯୱାଉଛ ରି। 

ଏଠୱାରର ପ୍ରଶ୍ନଉରଠ ଭୱାରତରର 
କ୍ ରିରକର ରେଳର ରଲୱାକପ୍ର ରିୟତୱା ଥିଲୱାରବରଳ 
ଫୁରବଲ ପ୍ରତ ରି ଏରତ ଆଗ୍ର� କୱା� ିଁକ ରି। ଏ�ୱାର 
କୱାରଣ ର�ଲୱା ପବୂ୍ଟ ଭୱାରତରର ଫୁରବଲ 
ରେଳ ପ୍ରତ ରି ଅତ୍ନ୍ ଆଗ୍ର�। ଏ� ରି ଆଗ୍ର� 
ରଯୱା� ୁ ସମର୍ଟକମୱାରନ ଫୁରବଲ ମ୍ୱାଚ୍ କୁ 
ଅଧିକ ଉପରଭୱା� କର ରିରୱାନ୍ ରି। ଏ�ୱା ବ୍ତୀତ 
କରରୱାନୱା ରଯୱା� ୁ �ତ କ ରିଛ ରି ବଷ୍ଟ ର�ଲୱା 
ଫୁରବଲ ସମର୍ଟକମୱାରନ ଘରୁ ବୱା�ୱାର ରି 
ପୱାର ରି ନୱା�ୱାନ୍ ରି। ଭୱାରତରର ରକୌଣସ ରି ବଡ଼ 
ରୁର୍୍ଟୱାରମଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ର�ୱାଇ ନୱା� ିଁ। ଏ�ୱା ମଧ୍ୟ 
ଏକ ବଡ଼ କୱାରଣ ରବୱାଲରି ପଞ୍ୱାବୀ କ�ନ୍ରି।

ଆଉ ଏକ ମେୁ୍ ଏବଂ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଟ କୱାରଣ 
ର�ଲୱା ଆର ଥିକ ସ୍ରିତ ରି ଓ ରଯୱା�ୱାରଯୱା� ସବୁ ରିଧୱାର 
ଉପଲବ୍ଧ। ଏରବ ଭୱାରତୀୟ ଅର୍ଟନୀତ ରିରର 

ରେର ଉନ୍ନତ ରି ର�ୱାଇଛ ରି। ସୱାଧରଣ ଜନତୱାଙ୍କ 
ଜୀବନ ଧୱାରଣ ମୱାନରର ଉନ୍ନତ ରି ର�ୱାଇଥିଲୱା 
ରବରଳ ଆୟ ବୃଦ୍ ରି ର�ୱାଇଛ ରି। ଏ�ୱା ବ୍ତୀତ 
ରକୱାଲକୱାତୱାରୁ କତୱାରକୁ ସ ରିଧୱାସଳେ 
ବ ରିମୱାନ ରସବୱା ଉପଲବ୍ଧ ର�ଉଛ ରି। ଏଠୱାରୁ 
ଯ ରିବୱାଆସ ରିବୱା ଲୱା� ରି ୫୫,୦୦୦ରୁ ୬୦,୦୦୦ 
ରଙ୍କୱା ଲୱା�ଛୁ ରି। ଏଣ ୁ ଏ� ରି ସବୁ କୱାରଣ ରଯୱା� ୁ
କତୱାରକୁ ଏରତ ସଂେ୍ୱାରର ସମର୍ଟକ ଯୱାଇଛନ୍ରି।

ଫୁରବଲରର େକ୍ଷ ଓ ରଲୱାକପ୍ର ରିୟ ର ରିମ୍  
ବ୍ୱାଜରିଲ ଓ ପରୁ୍୍ଟ�ୱାଲ ବ ରିେୱା ର�ବୱା ସରର୍ବେ 
ଏ� ରି ସମର୍ଟକ ଆରଜ୍ଟଣ୍ଟରିନୱାର ବଡ଼ ସମର୍ଟକ 
ପୱାଲର ରିଛନ୍ରି। ରମସୀଙ୍କ ପର ରି ରେଳୱାଳ ରିଙୁ୍କ 
ରେଳ ନ ରିଜ ଆଖିରର ରେଖିବୱା ରସୌଭୱା�୍ର 
କରୱା। ଏ�ୱାକୁ ମୁଁ ଆରେୌ �ୱାତଛଡ଼ୱା କର ରିବ ରି 
ନୱା� ିଁ ରବୱାଲରି ରଲକ୍  ରୱାଉନ ବୱାସ ରିନ୍ୱା ଶଭୁମ 
ମ ରିତ୍ର ପ୍ରକୱାଶ କର ରିଛନ୍ରି। ରସ ରସୱାମବୱାର 
କତୱାର ଅଭରିମରୁେ ଯ ରିରବ ଓ ମଙ୍ଗଳବୱାର 
ଆରଜ୍ଟଣ୍ଟରିନୱା ଓ ରକ୍ୱାଏସ ରିଆ ମଧ୍ୟରର 
ରେଳୱାଯ ରିବୱାକୁ ଥିବୱା ପ୍ରରମ ରସମ ରିଫୱାଇନୱାଲ 
ମକୁୱାବ ରିଲୱାକୁ ରେଖିରବ ରବୱାଲରି କ� ରିଛନ୍ରି।

ଦ�ୋହୋ, ୧୧।୧୨ (ଏଦେନ୍ ସି): ପରୁ୍୍ଟ�ୱାଲର କ ରିମ୍ବେନ୍ୀ 
ଫୁଟ୍ ବଲ ରେଳୱାଳରି କ୍ ରିଷ୍ ରିଆରନୱା ରରୱାନୱାରଲଡୱାଙ୍କ ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  
ଜରିତ ରିବୱା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧରୁୱା ର� ରିଯୱାଇଛ ରି। ଶନ ରିବୱାର ରୱାତ ରିରର 
ଅନୁଷ୍ ରିତ ଚଳରିତ ଫରିଫୱା ବ ରିଶ୍ୱକପ୍ ର ୩ୟ କ୍ୱାର୍ଟର 
ଫୱାଇନୱାଲରର ମରରୱାର୍ୱା ୧-୦ ର�ୱାଲରର ପରୁ୍୍ଟ�ୱାଲକୁ 
ପରୱାସ୍ତ କର ରିଥିଲୱା। ମ୍ୱାଚର ପ୍ରରମୱାଦ୍୍ଟ ତରୱା ୪୨ତମ 
ମ ରିନ ରିଟ୍ ରର ୟରୁସଫ୍  ଏନ୍  ରନସ ରିର ରି ମରରୱାର୍ୱା ପୱାଇଁ ଏ� ରି 
ସ୍ମରଣୀୟ ର�ୱାଲର ରି ରେଇଥିରଲ। ବ ରିଜୟ ସ� ମରରୱାର୍ୱା 
ପ୍ରରମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ରେଶ ଭୱାରବ ଏ� ରି ସମ୍ୱାନଜନକ 
ପ୍ରତ ରିରଯୱା� ରିତୱାର ରସମ ରିଫୱାଇନୱାଲ ରେଳରିବୱାର 
ରସୌଭୱା�୍ ଲୱାଭ କର ରିଛ ରି। ପବୂ୍ଟରୁ ରକୌଣସ ରି ଆଫ୍ରିକୀୟ 
ରେଶ ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  ରସମ ରିଫୱାଇନୱାଲକୁ ଉଠରିପୱାର ରି ନ ଥିରଲ।

ଅପରପକ୍ଷରର ଏ� ରି ପରୱାଜୟ ସ� ରରୱାନୱାରଲଡୱାଙ୍କ 
ପରୁ୍୍ଟ�ୱାଲ େଳ ରସମ ରିଫୱାଇନୱାଲ ରେୌଡ଼ରୁ ବୱାଦ୍  ପଡ଼ରିଛ ରି। 
ରସ� ରିଭଳରି କ୍ୱାର ରିୟରର ୫ମ ତରୱା ଅନ୍ରିମ ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  
ରେଳୁଥିବୱା ରରୱାନୱାରଲଡୱାଙ୍କ ରେଶ ପୱାଇଁ ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  ଜରିତ ରିବୱା 
ଆଶୱା ଆଶୱାରର ର� ରିଯୱାଇଛ ରି। ୩୭ ବଷ୍ଟୀୟ ଏ� ରି ମ�ୱାନ୍  
ରେଳୱାଳ ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫୱାଇନୱାଲରର େୁଃେେ ପରୱାଜୟ 
ପରର କୱାନ୍ ରି କୱାନ୍ ରି ପଡ଼ରିଆ ବୱା�ୱାରକୁ ଚୱାଲରିଯୱାଇଥିରଲ। 
ରରୱାନୱାରଲଡୱା ୨୦୦୬, ୨୦୧୦, ୨୦୧୪, ୨୦୧୮ ଓ 

୨୦୨୨ ବ ରିଶ୍ୱକପ୍ ରର ରେଶ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ ରିନ ରିଧିତ୍ୱ 
କର ରିଛନ୍ରି। ରସ ତୱାଙ୍କ ଜୱାଜ୍ଜ୍ୱଲ୍ମୟ କ୍ୱାର ରିୟରରର 
୧୧୮ ର�ୱାଲ୍  ର୍ୱାର କର ରିବୱା ସ� ଫୁଟ୍ ବଲର 
ସମସ୍ତ ସମ୍ୱାନଜନକ ପରୁ୍ୱାର �ୱାସଲ 
କର ରିସୱାର ରିଛନ୍ରି। କ ରିନୁ୍ ରକରବ ର�ରଲ ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  
ଜରିତ ରିବୱା ସ୍ୱୱାେ ଚୱାଖିପୱାର ରି ନୱା�ୱାନ୍ ରି। ୩୭ ବଷ୍ଟରର 
ପୱାେ ରୱାପ ରିସୱାର ରିଥିବୱାରୁ ଏ�ୱା ତୱାଙ୍କ କ୍ୱାର ରିୟରର 
ଅନ୍ରିମ ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  କ� ରିରଲ ଅତୁ୍କ୍ ରି ର�ବ ନୱା� ିଁ। 
କୱାରଣ ପରବର୍୍ଟୀ ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  ୨୦୨୬ରର 
ରେଳୱାଯ ରିବ। ରସରତରବଳକୁ ତୱାଙୁ୍କ ୪୧ ବଷ୍ଟ 
ର�ୱାଇଯୱାଇଥିବ ଏବଂ ପ୍ରତ ରିଦ୍ୱନ୍ଦୀତୱାମଳୂକ 
କ୍ୀଡ଼ୱାରର ରସ ନ ରିଜକୁ ରକରତ ତ ରିଷ୍ ରି ରଖିପୱାର ରିରବ 
ତୱା�ୱା ଆ�ୱାମୀ ସମୟରର ଜଣୱାପଡ଼ରିବ। 
ରତଣ ୁ ଏ� ରି ବ ରିଶ୍ୱକପ୍ ରର ରସ ଓ ତୱାଙ୍କ େଳ 
ପରୁ୍୍ଟ�ୱାଲ କ ରିଛ ରି କମୱାଲ କର ରିବ ରବୱାଲରି 
ରରୱାନୱାରଲଡୱାଙ୍କ ଅ�ଣ ରିତ ପ୍ରଶଂସକ ଆଶୱା 
ରଖିଥିରଲ। କ ରିନୁ୍ ମରରୱାର୍ୱା ନ ରିକରରୁ 
ପରୱାଜୟପରର ତୱାଙ୍କର ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  
ଜରିତ ରିବୱା ସ୍ୱପ୍ନ ଲୁ�ରର      
ଭ ୱା ସ ରି ଯ ୱା ଇ ଛ ରି ।

ସ�ୋମବୋର 
୧୨ ଡସି�ମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଦ�ୋହୋ, ୧୧ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି)

େୁଇ ଜଣ ରରକର୍ଟ ର�ୱାଲ ର୍ୱାରର। ଜରଣ ର�ରଲ 
ବ ରିଜୟୀ , ଆଉ ଜରଣ ର�ରଲ ପରୱାଜରିତ। ଏ� ରି ଘରଣୱା 
ଘର ରିଛ ରି ଫ୍ୱାନ୍ସ ବନୱାମ ଇଂଲଣ୍ ଫରିଫୱା ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  କ୍ୱାର୍ଟର 
ଫୱାଇନୱାଲ ମକୁୱାବ ରିଲୱାରର। ଶନ ରିବୱାର ଅଲ ବୱାୟତ 
ଷ୍ୱାରରିୟମ୍ ରର ରେଳୱାଯୱାଇଥିବୱା ଏ� ରି ମକୁୱାବ ରିଲୱାରର 
ନ ରିଜ ରେଶ ପକ୍ଷରୁ ରରକର୍ଟ ର�ୱାଲ କର ରିଥିବୱା ଅଲରିଭର 
ଜରିରରୱାଡ୍ ଙ୍କ ର�ୱାଲ ବଲ୍ ରର ରରିରଫଣ୍ରିଂ ଚୱାମ୍ ରିଅନ୍  ଫ୍ୱାନ୍ସ 
୨-୧ ର�ୱାଲରର ଇଂଲଣ୍କୁ �ରୱାଇ ରସମ ରିଫୱାଇନୱାଲରର 
ପ୍ରରବଶ କର ରିଛ ରି। ଏ�ୱା ସ� ଫ୍ୱାନ୍ସ କ୍ମୱା�ତ 
େୁଇର ରି ରୱାଇରଲ ଜରିତ ରିବୱାର ଆଶୱା ବଚେ ରି ର� ରିଛ ରି। 
ଅନ୍ ପକ୍ଷରର ତୱାରକୱା ରେଳୱାଳ ରି �୍ୱାରୀ 
ରକନ୍ ଙ୍କ ରପନୱାଲର ରି ମ ରିସ୍  ଫଳରର ଇଂଲଣ୍ 
ଏ� ରି ମ୍ୱାଚ୍ ରର �ୱାର ରିଯୱାଇଥିଲୱା ଓ େଳ 
ଫରିଫୱା ବ ରିଶ୍ୱକପରୁ ବୱାଦ୍  ପଡ଼ରିଥିଲୱା। 
ପରୁ୍୍ଟ�ୱାଲକୁ ୧-୦ ର�ୱାଲରର 
�ରୱାଇ ଆଉ ଏକ ବ ରିପଯ୍ଟ୍ୟ 
ସଷୃ୍ ରି କର ରିଥିବୱା ମରରୱାର୍ୱା 
ର ସ ମ ରି ଫ ୱା ଇ ନ ୱା ଲ ର ର 
ଫ୍ୱାନ୍ସ ସ� ମକୁୱାବ ରିଲୱା 
କର ରିବ। ମରରୱାର୍ୱା 
ପ୍ରରମରର ରସମ ରିଫୱାଇନୱାଲରର ପ୍ରରବଶ କର ରି 
ଆଫ୍ରିକୱା ମ�ୱାରେଶ ଲୱା� ରି ଇତ ରି�ୱାସ ସଷୃ୍ ରି କର ରିଛ ରି। ଏ� ରି 
ରୁର୍୍ଟୱାରମଣ୍ଟର ରସମ ରିଫୱାଇନୱାଲ ମକୁୱାବ ରିଲୱା ର ରିରସମ୍ବର 
୧୩ ଓ ୧୪ରର ରେଳୱାଯ ରିବ। ପ୍ରରମ ରସମ ରିଫୱାଇନୱାଲରର 
ଆରଜ୍ଟଣ୍ଟରିନୱା ସ� �ତବଷ୍ଟର ରନସ୍ଟ ଅପ୍  ରକ୍ୱାଏସ ରିଆ ଓ 
ଦ୍ୱ ରିତୀୟ ରସମ ରିଫୱାଇନୱାଲରର ଫ୍ୱାନ୍ସ ସ� ମରରୱାର୍ୱାର 
ମକୁୱାବ ରିଲୱା ର�ବ। ପ୍ରରତ୍କ ବ ରିଶ୍ୱକପ୍ ରର କ ରିଛ ରି ନୱା 
କ ରିଛ ରି ବ ରିପଯ୍ଟ୍ୟ ଘର ରିରୱାଏ। କ ରିନୁ୍ ରଶଷରର ରରେଷ୍ 
ମୱାନ୍ତୱାପ୍ରୱାପ୍ତ େଳ �ରୁ ରିକ � ିଁ ରୱାଇରଲ ଜରିତ ରିରୱାନ୍ ରି। 
ଏରବ ଆରଜ୍ଟଣ୍ଟରିନୱା ଓ ଫ୍ୱାନ୍ସ ମ ଧ୍ୟ ରୁ 
ର�ୱାର ରିଏ େଳ ରୱାଇରଲ 
ଜରିତ ରିବ ରବୱାଲରି ଆଶୱା 
କ ର ୱା ଯ ୱା ଉ ଛ ରି।

ଶ ନ ରି ବ ୱା ର 
ଫ୍ୱାନ୍ସ ଓ 
ଇଂଲଣ୍ ମଧ୍ୟରର 
ରେଳୱାଯୱାଇଥିବୱା 
ମକୁୱାବ ରିଲୱା ଉପରର 
ସମସ୍ତ ଫୁରବଲ 
ରପ୍ରମୀଙ୍କ ନଜର 
ର� ରିଥିଲୱା। େୁଇ ପ୍ରତ ରିଦ୍ୱନ୍ଦୀ 

ରଯପର ରି େକ୍ଷ, ଠ ରିକ୍  ରସ� ରିପର ରି ମୱାନ୍ତୱାପ୍ରୱାପ୍ତ ଓ ଅଭରିଜ୍ଞ। 
ଉଭୟ ରେଶ ଆକ୍ମଣୱାତ୍ମକ ରେଳ ଉପରର �ରୁୁତ୍ୱ 
ରେଇ ରେଳରିଛନ୍ରି। ଉଭୟଙ୍କର ପୱାସ୍ , ବଲ ନ ରିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ 
ଆକ୍ମଣ ପ୍ରୱାୟତଃ ସମୱାନସ୍ତରର। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ର�ୱାଇଥିବୱା ମକୁୱାବ ରିଲୱା ମଧ୍ୟ ବ ରିଶ୍ୱସ୍ତରର ର�ୱାଇଥିଲୱା। 
କ ରିନୁ୍ ପ୍ରରମୱାଦ୍୍ଟ ରେଳର ସରୁଯୱା�କୁ ସଦ୍ ବ୍ବ�ୱାର 
କର ରି ୪୨ତମ ମ ରିନ ରିଟ୍  ର ର 

ଫ୍ୱାନ୍ସର 
ଔ ର ର ଲରି ଏ ନ୍  ର ରିର ଚ ୌ ର ମ ନ ୀ 
ଆଶ୍ଚଯ୍ଟ୍ଜନକ ଭୱାରବ ର�ୱାଲ ରେଇ ଇଂଲଣ୍ 
ଶ ରିବ ରିରକୁ ରେୱା�ଲୱାଇ ରେଇଥିରଲ। ପ୍ରରମୱାଦ୍୍ଟ ସଦୁ୍ୱା 
େଳ ୧-୦ ର�ୱାଲରର ଅଗ୍ରଣୀ ର� ରିଥିଲୱା। ଦ୍ୱ ରିତୀୟୱାଦ୍୍ଟ 
ରେଳର ୫୪ତମ ମ ରିନ ରିଟ୍ ରର ଇଂଲଣ୍କୁ ମ ରିଳ ରିଥିଲୱା 
ରପନୱାଲ୍ ରି କ ରିକ୍ । ଏ� ରି େଳର ଅଧିନୱାୟକ �୍ୱାରୀ 
ରକନ୍  ଏଥିରର ରକୌଣସ ରି ତରୁର ରି ନ କର ରି ବଲକୁ ରପୱାଷ୍ 
ମଧ୍ୟକୁ ପଠୱାଇବୱା ସ� ମ୍ୱାଚ୍ କୁ ୧-୧ ର�ୱାଲରର 
ସମୱାନ ସ୍ତରକୁ ରନଇଆସ ରିଥିରଲ। ଦ୍ୱ ରିତୀୟୱାଦ୍୍ଟରର 
ଇଂଲଣ୍ର ରେଳ ଅତ ରି ଉଚ୍ଚରକୱାରୀର ର�ୱାଇଥିଲୱା। 
ଏ�ୱାକୁ ଫ୍ୱାନ୍ସ ରେଳୱାଳ ରି ମକୁୱାବ ରିଲୱା କରୁ କରୁ ଅଲରିଭର 
ଜରିରରୱାର ଏକ ରମଳରିରୁ ର�ରର ଜର ରିଆରର ର�ୱାଲ 
ର୍ୱାର କର ରି େଳକୁ ୨-୧ରର ଅଗ୍ରଣୀ କରୱାଇଥିଲୱା।

ଏ�ୱା ପବୂ୍ଟରୁ ରେଳ ଅତ ରିର ରିକ୍ ସମୟ କ ରିମ୍ବୱା 
ରପନୱାଲ୍ ରି ସରୁ ଆଉରକୁ ଯ ରିବ ରବୱାଲରି ଫୁରବଲ 

ବ ରିରଶଷଜ୍ଞମୱାରନ ଆଶୱା କରୁଥିରଲ। କ ରିନୁ୍ 
ଜରିରରୱାରଙ୍କ ରରକର୍ଟ ର�ୱାଲ ବଳରର 

ଏ� ରି ଆଶୱା ଆଶଙ୍କୱାରର ପର ରିଣତ ର�ୱାଇଯୱାଇଥିଲୱା। 
ଫ୍ୱାନ୍ସ େଳ ରଶଷ ଭୱା�ରର ରଯପର ରି ରେଳୁଥିଲୱା, 
ରସଥିରର ଇଂଲଣ୍ ମ୍ୱାଚ୍ କୁ ରଫର ରିବ ରବୱାଲରି ରକ� ରି 
ଆଶୱା କରୁ ନଥିରଲ। ଠ ରିକ୍  ଏ� ରି ସମୟରର ଏକ 
ଅଘରଣୱା ଘର ରିଲୱା। ଜରିରରୱାରଙ୍କ ଭଳରି ଅଭ ରିଜ୍ଞ, ନ ରିଜ 
ରେଶ ପକ୍ଷରୁ ସବ୍ଟୱାଧିକ ର�ୱାଲ ର୍ୱାରର ତରୱା 
ରଣ୍ୱା ମ ରିଜୱାଜର ଜରଣ ରେଳୱାଳରି ଅଲରିଭର ଜରିରରୱାର 
ନ ରିଜ ର�ୱାଲ ରପୱାଷ୍ ଏର ରିଆରର ବ ରିପଜ୍ଜନକ ଭୱାରବ 
ପସ ରିଆସ ରିଥିବୱା ଫରୱାସୀ ରେଳୱାଳ ରିଙୁ୍କ ଫୱାଉଲ ମୱାର ରି 

ବ ରିପେକୁ ରୱାକ ରିଆଣ ରିଥିରଲ। ଏ� ରି ଫୱାଉଲ ଲୱା� ରି 
ମେୁ୍ ରରଫରରି ଭ ରିଏଆର (ଭ ରିର ରିଓ ଆସ ରିଷ୍ୱାଣ୍ଟ 

ରରଫରରି)ଙ୍କ ସ�ୱାୟତୱା ରନଇଥିରଲ ଓ 
ରସମୱାରନ ଏ�ୱାକୁ ଫୱାଉଲ ରଘୱାଷଣୱା 

କର ରିଥିରଲ। ଯୱା�ୱା ଫଳରର ରରଫରରି 
ଏ�ୱାକୁ ଫ୍ୱାନ୍ସ ବ ରିପକ୍ଷରର ରପନୱାଲ୍ ରି 

ସଟ୍  ମୱାର ରିବୱାକୁ ନ ରିଷ୍ପର୍ରି 
ରନଇଥିରଲ। ଏ�ୱାକୁ 

ମୱାର ରିଥିରଲ ଇଂଲଣ୍ 
ଅଧିନୱାୟକ �୍ୱାରୀ 

ରକନ୍ । କ ରିନୁ୍ ତୱାଙ୍କ 
ସଟ୍ ର ରି ରପୱାଷ୍ ଉପରର 

ଚୱାଲରିଯୱାଇଥିଲୱା ଓ ଏ�ୱା 
ପରଠୱାରୁ ଆଉ ର�ୱାଲ ରେବୱାର 

ସରୁଯୱା� ମ ରିଳ ରି ନଥିଲୱା। ରଶଷରର 
ଇଂଲଣ୍ ଏ� ରି ମ୍ୱାଚ୍ କୁ ୧-୨ ର�ୱାଲ 

ବ ୍ବ ଧ ୱା ନ ର ର 
�ୱାର ରିଯୱାଇଥିଲୱା ଓ ଫ୍ୱାନ୍ସ ବ ରିଜୟୀ ର�ୱାଇ 
ରସମ ରିଫୱାଇନୱାଲରର ପ୍ରରବଶ କର ରିଥିଲୱା।

୧୯୬୬ରର ଇଂଲଣ୍ ଫରିଫୱା ବ ରିଶ୍ୱକପ୍  ଜରିତ ରିବୱା 
ପରର ଆଉ କ ରିଛ ରି ବଡ଼ ରୁର୍୍ଟୱାରମଣ୍ଟରର ରୱାଇରଲ କବ୍ ଜୱା 
କର ରିନୱା� ିଁ। ନ ରିକରରର େଳ ଭଲ ରେଳୁଥିଲୱା। େଳରର 
ଯବୁ ରେଳୱାଳ ରି ଓ ଅଭରିଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଭଲ ସମନ୍ବୟ 
ର� ରିଥିଲୱା। ଏ� ରି ମ୍ୱାଚ୍ ରର ରକନ୍  ମଧ୍ୟ ପ୍ରରମ ରପନୱାଲ୍ ରିରୁ 
ର�ୱାଲ ରେଇ େଳକୁ ସମୱାନ ସ୍ରିତ ରିକୁ ଆଣ ରିଥିରଲ। 
କ ରିନୁ୍ ୮୪ ତମ ମ ରିନ ରିଟ୍ ରର ରକନ୍  ଦ୍ୱ ରିତୀୟ ରପନୱାଲ୍ ରି 
ସଟ୍ କୁ ର�ୱାଲରର ପର ରିଣତ କର ରିବୱାରର ସମର୍ଟ ର�ୱାଇ 
ନଥିରଲ। ଏ�ୱା ପବୂ୍ଟରୁ ରସ ଇଂଲଣ୍ ପକ୍ଷରୁ ସବ୍ଟୱାଧିକ 
୫୩ର ରି ର�ୱାଲ ରେଇ ୱୱାଏନ ରୁନୀଙ୍କ ରରକର୍ଟ ସ� 

ସମକକ୍ଷ ର�ୱାଇଥିରଲ। ୨୯ ବଷ୍ଟୀୟ ଏ� ରି ରପ୍ଲ ରମକର 
ଏ� ରି ରପନୱାଲର ରି ସଟ୍  ରନବୱା ପବୂ୍ଟରୁ ୫୮ରର ସ୍ପଟ୍  
କ ରିକ୍  ମୱାର ରିଛନ୍ରି। ଏ�ୱା ମଧ୍ୟରୁ ରସ ରକବଳ ୧୧ର ରି ମ ରିସ 
କର ରିଛନ୍ରି। ଏଠୱାରର ରସ କର ରିଥିବୱା ମ ରିସ୍ ର ମଲୂ୍ ବ�ୁ 
ଅଧିକ। ଏ�ୱାରି ତରୁର ରିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକୱାର କରୁଛ ରି ଓ ସମସ୍ତ ରେୱାଷ 
ନ ରିଜ ମଣୁ୍ ଉପରର ରନଉଛ ରି। ଅବଶ୍ ଏ� ରି ମ ରିସ୍  ରମୱାରତ 
େୀଘ୍ଟେ ରିନ କଷ୍ ରେବ। ଜରଣ ଅଧିନୱାୟକ ଭୱାରବ ମୁଁ ଏ� ରି 
ତରୁର ରିକୁ ନ ରିଜ େୱାୟ ରିତ୍ୱ ଭୱାରବ ଗ୍ର�ଣ କରୁଛ ରି ରବୱାଲରି ରକନ 
କଷ୍ରର କ� ରିଛନ୍ରି। ଇଂଲଣ୍ ଏରତ ଭଲ ର ରିମ୍  ର�ୱାଇ ମଧ୍ୟ 
ଫୱାଇନୱାଲ ଲରେଇ ପଯ୍ଟ୍ନ୍ ଯୱାଇ ନପୱାର ରିବୱା େଳର 
ରକୱାଚ୍  �ୱାରରର ସୱାଉରର�ଟ୍ ଙୁ୍କ ରଯତ ରିକ ରି ଆଶଯ୍ଟ୍ ନ 
କର ରିଛ ରି, ତୱା’ଠୱାରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଟକଙୁ୍କ କଷ୍ ରେଇଛ ରି।

କତାର ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ 

ସେନ୍ ଙ୍କ େଷ୍ଟ; ଜସିରୋଡ୍ ଙ୍କ ସରେଡ୍ଡ
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ହ୍ାରୀ ରକନ୍ ହ୍ାରୀ ରକନ୍ 

ଲୁହସର ଭୋ�ଗିଲୋ ଲୁହସର ଭୋ�ଗିଲୋ 
ରରାନାରଲଡାରରାନାରଲଡାଙ୍କ ବଶି୍ୱେପ୍  ସ୍ୱପଙ୍କ ବଶି୍ୱେପ୍  ସ୍ୱପ

େତୋରସର ସେୋଲେୋତୋର 
୯,୦୦୦ ଫୁଟବଲ �ମର୍ଡେ

ଆଫି୍େୋର ପ୍ରରମଆଫି୍େୋର ପ୍ରରମ
କ୍ ସିଷ୍ସିଆଦନୋ ଦ�ୋନୋଦଲଡୋଙ୍କ ପର୍ତ୍ ତୁଗୋଲ ଭଳସି ଟ ସିମ୍ �ତ୍ ହ�ୋଇ ଆଫ୍ସି�ୀୟ �ୋଷ୍ଟ୍ର 

ମଦ�ୋଦ୍ୋ ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ଫତ୍ଟବଲ ପ୍ରତ ସିଦ�ୋଗ ସିତୋ� ଦେମ ସିଫୋଇନୋଲଦ� 
ପ୍ରଦବଶ �� ସିଛ ସି। ଏହ ସି େଫଳତୋ ଆଫ୍ସି�ୋ ମହୋଦ�ଶ ଲୋଗ ସି ପ୍ରଥମ। 

ଏହୋ ପବୂତୁ�ତ୍  �ୋଦମ�ତ୍ ନ୍ , ଦେଦନଗୋଲ ଓ ନୋଇଦେ� ସିଆ ଦେମୋନଙ୍କ ଉନ୍ନତ 
ପ୍ର�ଶତୁନ ବଳଦ� କ୍ୋଟତୁ� ଫୋଇନୋଲଦ� ପ୍ରଦବଶ �� ସିଥିଦଲ, � ସିନ୍ତ୍ ଦ�ହ ସି 
ଦେମ ସିଫୋଇନୋଲଦ� ପ୍ରଦବଶ �� ସିପୋ� ସି ନଥିଦଲ। ଏଥ� ଉର୍� ଆଫ୍ସି�ୀୟ �ୋଷ୍ଟ୍ର 
ମଦ�ୋଦ୍ୋ େମସ୍ତ ଦ��ରତୁ�ତ୍ ଅତ ସିକ୍ମ �� ସି�ୋଇଛ ସି। ଶନ ସିବୋ� ଦେଳୋ�ୋଇଥିବୋ 
କ୍ୋଟତୁ� ଫୋଇନୋଲ ମତ୍�ୋବ ସିଲୋଦ� ମଦ�ୋଦ୍ୋ� ୟତ୍ଦେଫ୍  ଏନ୍  ଦନେ ସି� ଏ�ମୋତ୍ର 
ଏବଂ ବ ସିେୟ େଚୂ� ଦଗୋଲ ଦ୍ୋ� �� ସିଥିଦଲ।  ମଦ�ୋଦ୍ୋ� ଏହ ସି େଫଳତୋ�ତ୍ 
ଆଫ୍ସି�ୋ ଓ ଆ�ବ� ଦେଳଦପ୍ରମୀ ଓ �ୋେଦନୈତ ସି� ମହଲ ଉତ୍ସବ ଭୋଦବ ପୋଳନ 
�� ସିଛନ୍ସି। ବ ସିଶ୍ୱ� ଅନ୍ୟତମ ଦରେଷ୍ଠ ଦେଳୋଳ ସି ଆଇଭ�ୀ ଦ�ୋଷ୍� ରସିର ସିଏ� 
ଦ୍ୋଗ୍ ବୋ ଅଭସିନନ୍ଦନ େଣୋଇଛନ୍ସି। ଲ ସିବ୍ୟୋ, ଇ�ୋ�, ପୋଦଲଷ୍ୋଇନ, ବୋହୋ� ସିନ୍  ଓ 
ୟତ୍ଏଇ� �ୋଷ୍ଟ୍ରମତ୍େ୍ୟମୋଦନ ମଦ�ୋଦ୍ୋ� �ୋଷ୍ଟ୍ରମତ୍େ୍ୟ�ତ୍ ଦଫୋନ୍  ଦ�ୋଦଗ ଅଭସିନନ୍ଦନ 
େଣୋଇଛନ୍ସି। ମଦ�ୋଦ୍ୋଦ� ବ ସିେୟ ଉତ୍ସବ ପୋଳନ ��ୋ�ୋଇଛ ସି। ଏହ ସି �ଳ 
ଫ୍ୋନ୍ ବ ସିପକ୍ଷଦ� ଦ୍ ସିତୀୟ ଦେମ ସିଫୋଇନୋଲ ମଦ�ୋଦ୍ୋଦ� ବ ସିେୟ ଉତ୍ସବ ପୋଳନ 
��ୋ� ସିବ। େମଗ୍ର ବ ସିଶ୍ୱଦ� ଆଫ୍ସି�ୋବୋେୀ ଏହୋ�ତ୍ ଦଗୌ�ବ� େହ ଦନଇଛନ୍ସି।

କ୍ଷି୍ଆିରନାଙ୍କ ବଶି୍ୱରରକର୍ଡ



&âùgÜû©e 
(୧)  ଶକୁନଙୁି୍ କଏି ବଧ କରଥିିଲେ ? 

(୨)  ଯଜୁଲବବେଦର ଲବୈଦକି ମନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 
ଲକଲେ? 
(୩) ଲଦବୟାନ୍ତକର ମେୁୃ୍ କୟାହୟା ହୟାେଲର 
ଲହୟାଇଥେୟା?
 (୪) ଏକେବ୍ ଲକଉଁ ହୟାେର ଆଙୁ୍ଠ ିକୟାଟ ି
ଲଦଇଥÒଲେ? 

(୫) ଲମଘନୟାଦଙ୍ ଅନ୍ ନୟାମ କ’ଣ ? 

ମହର୍ଷି ଗାଲବ ପ୍ାତଃ ସମୟରେ ସରୂ୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ  ଅର୍ଯ୍ୟ ରେବା 
ସମୟରେ ଆକାଶ ମାଗ୍ଯରେ ଚତି୍ରରସନ ଗନ୍ଧବ୍ଯ 
ରାଉଥÒରଲ। ଏହ ିସମୟରେ ଚତି୍ରରସନଙ୍  କଛି ି

ପକି ଆସ ିମହର୍ଷି ଗାଲବଙ୍ ହାତରେ ଥିବା ଜଳରେ 
ପଡ଼ଗିଲା। ଏଥÒରେ  ମହର୍ଷି ଗାଲବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ର୍ାଧିତ 
ରହାଇଗରଲ, କନି୍ତକୁ ର୍ାଧକକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେ ିଧ୍ାନମଗ୍ନ 
େହରିଲ। ଏହାପରେ ମହର୍ଷି ରାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ  ଏ 
ବରି୍ୟରେ ଜଣାଇରଲ ଏବଂ ଚତି୍ରରସନକକୁ ଉଚତି 
େଣ୍ଡ ରେବା ପାଇଁ ନରିବେନ କରଲ। ଭଗବାନ 
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଲବଙ୍ କଥା ଶକୁଣ ିପ୍ତଜି୍ା କରଲ ରର, 
ଚବଶି ରଣ୍ା ମଧ୍ରେ ଚତି୍ରରସନେ ବଧ କେରିବ। 
ଏହ ିଖବେରେ ଚତି୍ରରସନ ଭୟଭରୀତ ରହାଇ 
ନାେେ ମକୁନଙି୍ ଶେଣ ପଶରିଲ। ଚତି୍ରରସନଙ୍କୁ  
ସକୁେକ୍ା ରେବା ପାଇଁ  ନାେେ, ତାଙ୍କୁ  ରନଇ 
ରମକୁନା ନେରୀ କୂଳକକୁ ଗରଲ ଏବଂ କହରିଲ, 
ଏଠାକକୁ ଜରଣ ନାେରୀ ଆସବି। ରସହ ିନାେରୀ ହ ିଁ 

ତକୁ ମକକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍ ପାଖେକୁ  େକ୍ା କେ ିପାେବି l ଏହାପରେ ନାେେ ଅଜକୁ ୍ଯନଙ୍ ମହଲରେ ସକୁଭଦ୍ାଙ୍ 
ନକିଟକକୁ ରାଇ ରମକୁନାରେ ସ୍ାନ କେବିା ପାଇଁ ଉପରେଶ ରେରଲ। ନାେେଙ୍ ଉପରେଶକକୁ 
େକ୍ା କେ ିରମକୁନାରେ ସକୁଭଦ୍ା ସ୍ାନ କେକୁ ଥÒବା ରବରଳ  ଚତି୍ରରସନଙ୍େ ରୋେନ ଶକୁଣ ିଏହାେ 
କାେଣ ପଚାେରିଲ। ଚତି୍ରରସନ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ାନ୍ତ ଜଣାଇରଲ ଏବଂ ତାଙ୍ ପାଖେକୁ  ପ୍ତଜି୍ା ରନରଲ 
ରର କୃଷ୍ଣଙ୍ ପାଖେକୁ  ସକୁଭଦ୍ା ତାଙ୍କୁ  େକ୍ା କେରିବ l ସକୁଭଦ୍ା ଅଜକୁ ୍ଯନଙ୍ ନକିଟକକୁ ରାଇ ନଜିେ ପ୍ତଜି୍ା 
ବରି୍ୟରେ କହରିଲ।  ଅଜକୁ ୍ଯନ ଆଶ୍ାସନା ରେଇ କହରିଲ, ନଶି୍ତି େୂରପ ତକୁ ମ ପ୍ତଜି୍ା ପେୂଣ ରହବ। ଏ 
ସମସ୍ତ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣବିା ପରେ ରସ ନାେେଙ୍କୁ  ଅଜକୁ ୍ଯନଙ୍ ନକିଟକକୁ ପଠାଇ, ଚତି୍ରରସନଙ୍କୁ  ରେୋଇ 
ଆଣବିାକକୁ କହରିଲ।  ମାତ୍ର, ଅଜକୁ ୍ଯନ କହରିଲ ମକୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ଶେଣ ୋସ। ମାତ୍ର ଶେଣାଥ୍ଯରୀଙ୍କୁ  େକ୍ା କେବିା ଜରଣ 
କ୍ତ୍ରୟିେ ଧମ୍ଯ। ଏହାପରେ ଆେମ୍ଭ ରହଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅଜକୁ ୍ଯନଙ୍ ମଧ୍ରେ ରମାରରାଟ ରକୁଦ୍ଧ। ରଶର୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 
ସକୁେଶ୍ଯନ ଚ୍ ଓ ଅଜକୁ ୍ଯନ ପାଶକୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ରିଲ l ଅଜକୁ ୍ଯନ ପ୍ଳୟେ ଲକ୍ଣ ରେଖି ମହାରେବଙ୍କୁ  ସ୍ମେଣ କରଲ। 
ମହାରେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ  ଏ ରକୁଦ୍ଧ ଲରୀଳା ସମାପ୍ତ କେବିାକକୁ ଅନକୁରୋଧ କରଲ। ମହାରେବଙ୍ କଥାକକୁ େକ୍ା କେ ି
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରକୁଦ୍ଧେକୁ  ବେିତ ରହରଲ ଏବଂ ଅଜକୁ ୍ଯନଙ୍କୁ  ଆଲଙି୍ଗନ କେରିନରଲ। ଚତି୍ରରସନଙ୍କୁ  ଅଭୟ ପ୍ୋନ କରଲ। 
ଏହ ିସମସ୍ତ ରଟଣା ରେଖି ଗାଲବ େକୁ ର୍ ିମଧ୍ ଆଶ୍ର୍ଯ୍ୟ ରହାଇ ଭାବରିଲ, ଭଗବାନ ନଜି ଭକ୍ତେ ମାନ େଖବା 
ପାଇଁ ସବ୍ଯୋ ତତ୍ପେ। ରସ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ  ପ୍ଣାମ କେ ି ନଜି ବାଟରେ ଚାଲଗିରଲ। 

ରକ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷରୀ େୂପରେ ବାସ କରଲ। େଳରେ ଏହ ି ପକୁଣ୍ୟଭୂମ ି
ଅବମିକୁକ୍ତ ରକ୍ତ୍ରେ ମର୍ଯ୍ୟାୋ ଲାଭ କେ ିଶକ୍ତ ିସଂସ୍ତୃରିେ ନଜିେ 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପେଚିୟ ସଷୃ୍କିଲା।
ଲଦବୀ ଭୟାଗବେଲର ବଲିଧ୍୍ଶ୍ବରୀ ରୂପଲର ବରିଜୟା
ଆର୍ଯ୍ୟ ଧମ୍ଯେ ମହାନ ପ୍ଚାେକ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମକୁନକିଙ୍ ଆଗମନରେ 
ବେିଜା ରକ୍ତ୍ରେ ଆେମି ଅଧÒବାସରୀମାରନ ପ୍ଭାବତି ରହାଇ 
ତାଙ୍କୁ  ସସମ୍ାରନ ଗକୁେକୁ  େୂପରେ ଓ ତାଙ୍ ପତ୍ରୀ ରଲାପାମକୁଦ୍ାଙ୍କୁ  
ଗକୁେକୁ ମାତା େୂରପ ଗ୍ରହଣ କେଥିÒରଲ। ମହର୍ଷିଙ୍େ ୋକ୍ଣିାତ୍ୟ 
ରାତ୍ରାରେ କଛି ି କାଳପରେ ଗକୁେକୁ ମାତାଙ୍ ରେହାନ୍ତ ରଟବିାେକୁ  
ଶରି୍୍ୟମାରନ ତାଙ୍କୁ  ବରିନ୍ଧ୍ୟଶ୍େରୀ େୂପରେ ପଜୂା କରଲ। 
ପେବତ୍୍ଯରୀ ସମୟରେ ରସହ ିବରିନ୍ଧ୍ୟଶ୍େରୀ ସ୍ାୟମ୍ଭକୁବମନକୁଙ୍ େ୍ାୋ 
ସଂସ୍ାେତି ରହାଇ ବେିରଜଶ୍େରୀ ନାମରେ ପେଚିତି ରହରଲ। 
ବ୍ରହ୍ମରବୈବତ୍୍ଯ ପକୁୋଣରେ ବେିଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍େ ସଖରୀେୂପରେ 
ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ସାହତି୍ୟ ପଷୃ୍ାେ ଉଡ୍ରୀୟମାନ ପରୀଠେ ଅଧÒଶ୍େରୀ 
ଭାରବ ରସ ପେଚିତି ରହାଇଛନ୍ତ।ି ତାଙ୍େ ମତୂ୍ଷି ଓ ସ୍େୂପ 
ଭାେତରୀୟ ଶାକ୍ତ ଧାୋରେ ପ୍ଥମ ଓ ଅନନ୍ୟ ରବାଲ ି ସ୍ରୀକୃତ 
ରହାଇଛ।ି ବବିତ୍୍ଯନ ୍ମରେ ବେିଜାଙ୍ ଏକେୂପ ମଧ୍ରେ 
ଅରନକ କଥାେ େହସ୍ୟ ଲକୁ ଚ ିେହଛି।ି 
        - ଯାଜପରୁ 
        ମ�ା: ୯୪୩୮୫୬୧୦୮୯

ରେବ ରେବ ମହାରେବ ଅନାେ ି ପେରମଶ୍ୱେ। ରଶ୍ଷ୍ ରେବତାତ୍ରୟଙ୍ ମଧ୍େକୁ  
ଅନ୍ୟତମ ଓ ପେରମଶ୍ୱେଙ୍ ସଂହାେଶକ୍ତ ି । ରଏିକ ି ସଷୃ୍େି ସମସ୍ତ ଅପଶକ୍ତକିକୁ 
ସଂହାେ କେ ିସଂସାେକକୁ ଶାନ୍ତ ିପ୍ୋନ କେନ୍ତ ି। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ରହତକୁ , ବଭିନି୍ନ 

କଳ୍ପରେ ଭଗବାନ ରଭାଳାନାଥ ଅନ୍ଧକାସକୁେ, ଭସ୍ମାସକୁେ, ତ୍ରପିକୁୋସକୁେ, ଜଳନ୍ଧେ ଭଳ ିୋକ୍ସଙ୍କୁ  
ବଧ କେଛିନ୍ତ।ି ରତରବ ମହାରେବଙ୍କୁ  ବଭିନି୍ନ ମନ୍େିରେ ଲଙି୍ଗ ଭାରବ ପଜୂା କୋରାଉଥÒବା 
ରବରଳ, ମହାୋଷ୍ଟ୍ରେ ପକୁରଣ ଜଲି୍ା ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ରଜଜକୁେରୀ ସ୍ଥତ ଖରଣ୍ଡାବା ମନ୍େିରେ ମାତ୍୍ଯଣ୍ଡ ରଭୈେବ 
େୂପରେ ପଜୂା କୋରାଏ। 

ମନ୍େିେ ମକୁଖ୍ୟ ରେବତା ରହଉଛନ୍ତ ିଖରଣ୍ଡାବା, ରଏିକ ିମାତ୍୍ଯଣ୍ଡ ରଭୈେବ, ମହ୍ାେ ନାମରେ 
ବ ି ପେଚିତି। ରକହ ି ରକହ ି ଭଗବାନ ଖରଣ୍ଡାବାଙ୍କୁ  ପ୍ଭକୁ  ଶବିଙ୍େ ଅନ୍ୟ ଏକ େୂପ କହକୁଥିବା 
ରବରଳ ଆଉ ରକହ ିରକହ ିପ୍ଭକୁ  ଶବି, ରଭୈେବ, ସରୂ୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାତ୍ଷିକଙ୍ ମଳିତି ସ୍େୂପ ରବାଲ ି
ବଶି୍ୱାସ କେଥିାନ୍ତ।ି ରହମାେପନ୍ରୀ ରଶୈଳରୀରେ ନମିଷିତ ଏହ ି ମନ୍େିକକୁ ମକୁଖ୍ୟତଃ େକୁ ଇଟ ି ଭାଗରେ 
ବଭିକ୍ତ କୋରାଇଛ।ି ପ୍ଥମ ଭାଗକକୁ ମଣ୍ଡପ କକୁହାରାଉଥÒବା ରବରଳ, ଅନ୍ୟ ଭାଗଟ ିଗଭ୍ଯଗହୃ ଅରଟ। ଗଭ୍ଯଗହୃରେ ଭଗବାନ ଖରଣ୍ଡାବା ରରାଡ଼ା ଉପରେ 
ବେିାଜମାନ କେଥିÒବା ରବରଳ େକୁ ଷ୍ଙ୍ ସଂହାେ ନମିରନ୍ତ ହାତରେ ଖଡ୍ ଗ ଧାେଣ କେଛିନ୍ତ।ି  ଏହ ିମନ୍େିରେ ପତି୍ଳରେ ନମିଷିତ ଏକ ବେିାଟ ବଡ଼ କଇଁଛ 
ଅଛ ିଏବଂ ଅରନକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ େଖାରାଇଛ।ି େଶହୋ େନି, ୋନ୍ତ ସାହାର୍ୟରେ ଏକ ଭାେରୀ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇବା ପ୍ତରିରାଗତିା ଏଠାରେ ଅନକୁଷ୍ତି ହକୁଏ। 

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପକୁୋଣ ଅନକୁସାରେ, ମଲ୍ା ଏବଂ ମଣ ିନାମକ େକୁ ଇ ୋକ୍ସ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ ନକିଟେକୁ  ବେପ୍ାପ୍ତ ରହାଇ ଅତ୍ୟାଚାେରୀ ରହାଇ ଉଠଥିÒରଲ। ଏହ ି
େକୁ ଇ ୋକ୍ସ ଭାଇଙ୍କୁ  ବଧ କେବିା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶବି ମାତ୍୍ଯଣ୍ଡ ରଭୈେବ େୂପ ଧାେଣ କେଥିÒରଲ। ରତରବ ମଲ୍ାେ ଶେି 

କାଟ ିଭଗବାନ ଖରଣ୍ଡାବା ମନ୍େି ଶଢ଼ିରିେ ପକାଇ ରେଇଥÒବା ରବରଳ, ମଣ ିଖରଣ୍ଡାବାଙ୍ ଶେଣ ପଶଥିÒଲା। 
ମଣ ିଭଗବାନଙ୍କୁ  ତା’େ ଧଳାରରାଡ଼ାଟ ିପ୍ୋନ କେ ିଏବଂ ମାନବ ଜାତେି ମଙ୍ଗଳକାମନା କେ ିତାକକୁ 

ଖରଣ୍ଡାବାଙ୍ ମନ୍େିରେ ଟରିକ ସ୍ଥାନ ରେବା ପାଇଁ ବେୋନ ମାଗଲିା। ଏଥÒରରାଗକୁ ଖରଣ୍ଡାବା 
ମନ୍େିେ ଏକ ପାଶ୍ୱ୍ଯରେ ମଣଙି୍େ ପ୍ତମିାକକୁ େଖାରାଇଥିବା ରେଖିବାକକୁ ମରିଳ। ରତରବ, 

ଭଗବାନ ଶବି ମାତ୍୍ଯଣ୍ଡ ରଭୈେବ େୂପ ଧାେଣ କଲାରବରଳ  ଚମକକୁଥିବା ସରୂ୍ଯ୍ୟ ପେ ି
ରେଖାରାଉଥିରଲ। ତାଙ୍ ଶେରୀେ ହଳେରୀ ଲାଗଥିିଲା। ଖରଣ୍ଡାବା ମନ୍େିେ 

ରକାଣ ଅନକୁରକାଣରେ ହଳେରୀ ପଡ଼ଥିÒବା ରେଖବାକକୁ ମରିଳ। କକୁହାରାଏ, 
ହଳେରୀ ବଞି୍ବିା େ୍ାୋ ଭଗବାନ ଖରଣ୍ଡାବା ପ୍ସନ୍ନ ରହାଇଥା’ନ୍ତ।ି  

ସ ୂ ର୍ଯ୍ୟ ଓକଁାେ ସେୂ୍ପ। ସରୂ୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ  ଜଗତ ପତିା ଓ ଧମ୍ଯେ ରେବତା 
େୂରପ ଆୋଧନା କୋରାଏ। ପେମାତ୍ାଙ୍େ ପ୍ତ୍ୟକ୍ ସ୍େୂପ ହ ିଁ 
ସରୂ୍ଯ୍ୟ। ରସ ହ ିଁ ଅକ୍ୟ ଓ ପେବିତ୍୍ଯନ େହତି ଶାଶତ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍ 

ଉପାସନା ଓ ଆୋଧନା ମନକୁର୍୍ୟେ ପାପୋଶକିକୁ କ୍ୟ କେ ିଅଷ୍ ଐଶ୍ର୍ଯ୍ୟ 
ପ୍ୋନ କରେ। ଉେୟକାଳରୀନ, ମଧ୍ାହ୍ନ ଓ ସାୟଂକାଳରୀନ ସରୂ୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ  
ରଥା୍ରମ ବ୍ରହ୍ମା, ବଷି୍ଣକୁ ଓ ମରହଶେ୍ େୂରପ ଆୋଧନା କୋରାଏ।

ହନି୍କୁ ଧମ୍ଯରେ, ସପ୍ତାହ ସାତେନି ରକୌଣସ ିନା ରକୌଣସ ି
ରେବରେବରୀଙ୍କୁ  ସମପ ଷିତ। ରସାମବାେ ଶବିଙ୍କୁ  ସମପ ଷିତ ରହାଇଥÒବା 
ରବରଳ, ମଙ୍ଗଳବାେରେ ରେବରୀ ମଙ୍ଗଳା ଓ ହନକୁମାନଙ୍କୁ  ପଜୂା 
କୋରାଏ। ଏହ ି୍ ମରେ, ସରୂ୍ଯ୍ୟରେବଙ୍କୁ  େବବିାେ ସମପ ଷିତ। ରତରବ 
ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ରେ େବବିାେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗକୁେକୁ ତପ୍ରୂ୍୍ଯ।  ଏହ ିପବତି୍ର େନି 
ବରି୍ୟରେ ପକୁୋଣ ଶାସ୍ତ୍ରେକୁ  ଆେମ୍ଭ କେ ିରଜ୍ୟାତରି୍ ଶାସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ସବକୁ ଠାରେ ଉରଲ୍ଖ େହଛି।ି ହନି୍କୁ ଧମ୍ଯ ଅନକୁସାରେ ଏହ ିେନିଟ ି
ପଜୂା, ଧ୍ାନ, ୋନ, ତପସ୍ୟା ଓ ବଭିକୁ  କୃପା ଲାଭ ପାଇ ଁଏକ ପ୍କୃଷ୍ 
ତଥା ସକୁଗମ େବିସ। ସଂସ୍ତୃରେ ଏହ ିେନିଟକିକୁ ଅକ୍ଯବାସେ ରବାଲ ି
କକୁହାରାଏ।  ବଶ୍ିାସ େହଛି ିରର, ସରୂ୍ଯ୍ୟନାୋୟଣଙ୍ ବ୍ରତ ଓ ଉପାସନା 
କରଲ ଅଖଣ୍ଡ ରସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ାପ୍ତ ରହାଇଥାଏ। ସରୂ୍ଯ୍ୟରେବ ରହଉଛନ୍ତ ି
ପ୍ତ୍ୟକ୍ ଭାରବ େଶ୍ଯନ ରେଉଥିବା ରେବତା। ଆେତି୍ୟରଲାକରେ 
ଭଗବାନ ସରୂ୍ଯ୍ୟ  ସାକାେ ବଗି୍ରହରେ ଅବସ୍ଥାନ କେନ୍ତ।ି ରସ େକ୍ତପେ୍ମ 

ଉପରେ ବେିାଜମାନ ରହାଇଥାଆନ୍ତ ି। ତାଙ୍େ ଶେରୀେେ ବର୍୍ଯ 
ହେିଣ୍ମୟ। ରକରତକ ର୍ାକରେ ତାଙ୍େ ବର୍୍ଯକକୁ ‘ପେ୍ମଗଭ୍ଯ’ ରବାଲ ିମଧ୍ 
କକୁହାରାଇଛ।ି

ସରୂ୍ଯ୍ୟରେବଙ୍ କୃପା ରହରଲ ଆରୋଗ୍ୟ ଓ ଆଶରୀବ୍ଯାେ ପ୍ାପ୍ତ ି
ରହାଇଥାଏ।  ରରଉଁମାରନ ସରୂ୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ  ପ୍ତେିନି ଜଳ ଅପ୍ଯଣ କେବିା 
ସହ େବବିାେ େନି ସରୂ୍ଯ୍ୟରେବଙ୍ ବ୍ରତ କେନ୍ତ ିରସମାନଙ୍ 
ମାନସମ୍ାନ ଓ ସାମାଜକି ପ୍ତଷି୍ା ବୃଦ୍ଧ ପାଇଥାଏ। କକୁହାରାଏ, 
ସରୂ୍ଯ୍ୟରେବଙ୍ ଉପାସନା କେବିା େ୍ାୋ ରନତ୍ର ଓ ଚମ୍ଯ ରୋଗେକୁ  
ମଧ୍ ମକୁକ୍ତ ିମଳିଥିାଏ। ସରୂ୍ଯ୍ୟରେବଙ୍ ତମା୍ରେ ନମିଷିତ ଏକ ପ୍ତମିା 
ରେେ ମକୁଖ୍ୟ ଦ୍ାେରେ ଲଗାଇରଲ ଆଥ ଷିକ ସମସ୍ୟା 
େୂେ ରହାଇଥାଏ। ସରୂ୍ଯ୍ୟରେବଙ୍ ଉପାସନା ପାଇଁ 
ପ୍ାତଃକାଳେକୁ  ସ୍ାନ ସାେ ିସରୂ୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ  ତମା୍ ପାତ୍ରରେ 
ଜଳ ଅପ୍ଯଣ କେନ୍ତକୁ। ଏହ ିଜଳରେ ସନୂି୍େ ଏବଂ 
ନାଲ ିେକୁଲ ପକାଇ ଅପ୍ଯଣ କେନ୍ତକୁ। ଏହାପରେ 
ସରୂ୍ଯ୍ୟଙ୍ ମନ୍ତ୍ର ‘ଓଁ ଆେତି୍ୟାୟ ନମଃ’ ଜପ କେନ୍ତକୁ। 
ସରୂ୍ଯ୍ୟରେବଙ୍କୁ  ଅର୍ଯ୍ୟ ଅପ୍ଯଣରବରଳ  ନାଲ ିଏବଂ 
ହଳେଆି େଙ୍ଗେ ବସ୍ତ୍ର ପେଧିାନ ଦ୍ାୋ ଭାଗ୍ୟରେ 
ପେବିତ୍୍ଯନ ରହାଇଥାଏ ରବାଲ ିବଶି୍ାସ େହଛି।ି 

ରଏି ସରୂ୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରେ, ତା’େ 
ସମସ୍ତ େକୁ ଃଖ ରଳେଶ େୂେ ରହବା ସହ, ରଶ 
କରୀତ୍ଷି ବୃଦ୍ଧ ପାଇଥାଏ।   ଏଥÒସହ ସମସ୍ତ ରୋଗେକୁ  
ମକୁକ୍ତ ି  ଓ ରସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ାପ୍ତ ିରହାଇଥାଏ  
ରବାଲ ିକକୁହାରାଏ। 

ସଯୂବେ୍ ସକଳ ଶକ୍ରି ଆଧୟାର। ଲସ ଲେଜ ଓ 
ପ୍ୟାଣଶକ୍ରି ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଚରୟାଚର ବଶି୍ୱର 
ଆତ୍ୟା। ଯୟାହୟାଙ୍ ବନିୟା ସଂସୟାର େଷି୍ ିରହବିୟା 

ସମ୍ଭବ ନୁଲହଁ। ସଯୂବେ୍ଲଦବଙ୍ ବଷିୟଲର 
ଋଗ୍ ଲବଦଲର ବର୍ବେନୟା କରୟାଯୟାଇଛ।ି
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ଗୀେୟାବୟାଣୀ 

ଗେ ସପ୍ୟାହର ଉତ୍ତର

(୧)ମହୀରୟାବଣ (୨) ୯,୦୦୦ (୩)ଭୟାଦ୍ରବ ଶକୁ୍ଳ 
ଅଷ୍ଟମୀ (୪) ଋଗ୍ ଲବଦ(୫) େୃେୀୟ ସ୍କଧ୍

ସ୍ତଲମ୍ଭଶ୍ବରୀଙ୍ ପ୍େୀକ ପଜୂୟାରୁ ପ୍େମିୟା ରୂପଲର ବରିଜୟା

ପ୍ାଚରୀନ ରକୁଗରେ ପ୍କୃତେି ଉପାସନା କେକୁ ଥÒବା 
ଭାେତେ ଆେମି ଅଧÒବାସରୀମାରନ ରରଉଁ 
ସ୍ତରମ୍ଭଶ୍େରୀଙ୍କୁ  ପଜୂା କେକୁ ଥÒରଲ, ରସହ ିପେମ୍ପୋରେ 
ସଂସ୍ାେତି ବଗି୍ରହ ରହଉଛନ୍ତ ି ଶ୍ରୀବେିଜାରେବରୀ। 
ବତ୍୍ଯମାନ ମଧ୍ ସଂିହାସନରେ ରେବରୀଙ୍ 
େକ୍ଣି ପାଶ୍୍ଯରେ ତଥା ମନ୍େିେ େକ୍ଣି ପଶ୍ମି 
ରକାଣରେ  େକୁ ପା ତଥା ନାନାେତ୍ମଣ୍ଡତି ଓ ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର 
ରବଷ୍ତି ଏକ କାଷ୍େଣ୍ଡ ପଜୂା ପାଉଛନ୍ତ।ି ଶାେେରୀୟ 
ପଜୂା ସମୟରେ ସଂିହଧ୍ଜ େଥରେ ରସହ ିକାଷ୍େଣ୍ଡ 
ରେବରୀଙ୍ ବରିଜ ପ୍ତମିା େୂରପ ବେିାଜମାନ କେନ୍ତ।ି
ମହୟାଭୟାରେ ପଷୃ୍ୟାଲର ପଥୃÒବୀମୟାେୟା ରୂପଲର ବରିଜୟା

ପକୁୋଣପକୁେକୁ ର୍ ବ୍ୟାସରେବଙ୍ େଚତି ସଂସ୍ତୃ 
ମହାଭାେତେ ଏକଶହ ଚଉେ ଅଧ୍ାୟରେ ବର୍ଷିତ 
ରହାଇଛ ି ରର, ପ୍ାଚରୀନ ରକୁଗରେ ସ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମା 
ବେିଜଃରକ୍ତ୍ରରେ ଏକ ରଜ୍ ଅନକୁଷ୍ାନ କେଥିÒରଲ। 
ରଜ୍େ ପକୁରୋଧା କଶ୍ୟପମକୁନଙି୍କୁ  େକ୍ଣିାେୂପରେ 
ପଥୃ୍ରୀମାତାଙ୍କୁ  େଆିରାଇଥÒଲା। ମତ୍୍ଯ୍ୟେ ଜରଣ 
ମାନବଙ୍କୁ  ପ୍ୋନ କୋରାଉଥÒବାେକୁ  ପଥୃÒବରୀମାତା 
କକୁପତିା ରହାଇ ପାତାଳଗାମରୀ ରହରଲ। ତାହାପରେ 
କଶ୍ୟପମକୁନଙି୍ ପ୍ାଥ୍ଯନାରେ ରସ ସନ୍ତକୁଷ୍ ରହାଇ ରବେରୀ 

େୂପରେ ପ୍କାଶତି ରହରଲ। ରସହ ି ରବେରୀେୂପଣିରୀ 
ପଥୃÒବରୀମାତା ପେବତ୍୍ଯରୀ ସମୟରେ ବେିଜା ନାମରେ 
ଅଭହିତି ରହରଲ।
ବୟାୟପୁରୁୟାଣ ପଷୁ୍ୟାଲର ପେୃି କନ୍ୟାରୂଲପ ବରିଜୟା

ସବ୍ଯ ପ୍ାଚରୀନ ବାୟକୁପକୁୋଣ ମତରେ ଆଜ୍ୟପା ନାମକ 
ପତୃିଗଣଙ୍େ ମାନସରୀ କନ୍ୟା ରହଉଛନ୍ତ ି ବେିଜା। 
ରସହ ି େୃଷ୍େିକୁ  ନାଭଗିୟାରେ ପଣି୍ଡୋନ ପରେ 
ପଣି୍ଡୋତା ପତୃିକନ୍ୟା ବେିଜାଙ୍କୁ  େଶ୍ଯନ କେ ି ଶ୍ାଦ୍ଧ 
ବଧିÒକକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କେଥିା’ନ୍ତ।ି
ବରିଜୟାଲଷେତ୍ର ମୟାହୟାତ୍୍ଲର ବ୍ରହ୍ୟାଗ୍ଜିୟାେୟା ବରିଜୟା

ସ୍ଥଳପକୁୋଣ ବେିଜାରକ୍ତ୍ର ମାହାତ୍୍ୟେ ବର୍୍ଯନାେକୁ  
ଜଣାରାଏ ରର, ଭଗବାନ ବଷି୍ଣକୁଙ୍ ପ୍ତ ି ରଦ୍ାହ 
କାେଣେକୁ  ପତିାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଅପଜୂ୍ୟ ରହବାେ ଅଭଶିାପ 
ପାଇଥÒରଲ। ଏହ ି ଶାପେକୁ  ମକୁକ୍ତ ି ପାଇବା ପାଇଁ 
ଭଗବାନ ଶବିଙ୍ ପୋମଶ୍ଯରେ ରସ ପକୁଣ୍ୟରତାୟା 
ରବୈତେଣରୀତଟସ୍ଥତ ବେିଜଃରକ୍ତ୍ରରେ ଏକ ବଶିାଳ 
ରଜ୍େ ଆରୟାଜନ କେଥିÒରଲ। ରଜ୍େ େକ୍ଣିାଗ୍ନ ି
କକୁଣ୍ଡେକୁ  ପ୍ଭକୁ  ଶଙ୍େ ଆବଭୂି୍ଯତ ରହାଇ ଈଶାରନଶ୍େ 
ନାମରେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରଲ ଏବଂ ମାହ୍ଯପତ୍ୟ 
ଅଗ୍ନକିକୁଣ୍ଡେକୁ  ରଜ୍ୟାତ ି େୂପରେ ଭଗବତରୀ ବେିଜା 
ପ୍କାଶତି ରହାଇ ଏଠାରେ ଈଶାରନଶ୍େଙ୍ ସହତି 

ବରିଜୟାଲଦବୀଙ୍
 ରୂପ ଏକ, କଥୟା ଅଲନକ

ବରିଜୟାରତ୍ନ ପଣ୍େି ଭୂପେ ିଭୂଷଣ ମଶି୍ର

ସଯୂବେ୍ ଉପୟାସନୟାର ମହତ୍ତ୍ବ

ଯୟାଜପରୁର ଅଧÒଷ୍ୟାତ୍ରୀ ଲଦବୀ ଶ୍ରୀବରିଜୟା ଭୟାରେବଷବେର ପ୍ସଦି୍ଧ ଏକୟାବନ ଶକ୍ପିୀଠ ମଧ୍ୟଲର 
ଅନ୍େମ ଓ ପ୍ୟାଚୀନେମ। ଲଦବୀଙ୍ର ମତୂ୍ତ୍ତି ଦ୍ବଭୁିଜୟା ଓ ଦଶବଷବେୀୟୟା କୁମୟାରୀ କନ୍ୟାପର ି

କମନୀୟୟା। ଲଦବୀ ବୟାମହସ୍ତଲର ମହଷି ପଶରୁ ପଚୁ୍ଛକୁ ଧର ିଦଷେଣି ହସ୍ତଲର ତ୍ରଶିଳୂଦ୍ବୟାରୟା େୟାହୟାର 
ପଷୃ୍ଭୟାଗକୁ ବଦି୍ଧ କରଛିନ୍ତ।ି େୟାଙ୍ର କପୟାଳଲର ଗଲଣଶ-ସପବେରୟାଜ ଅନନ୍ତ-ଲଯୟାନ-ିେଙି୍ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର 
ପଞ୍ଚମଦୁ୍ରୟା ଲଶୟାଭୟାଯୟାଉଛ।ି ବଲିଶଷେ୍ବ ଲହଉଛ ିଲଯ, ଶକ୍ ିସଂସ୍କେୃଲିର ଚେୁଭୁବେଜୟାଠୟାରୁ ଅଷ୍ଟୟାଦଶଭୁଜୟା 

ମତୂ୍ତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟଲିଗୟାଚର ଲହଉଥÒବୟା ଲବଲଳ ଲକବଳ ବରିଜୟା ଲଦବୀ ଦ୍ବଭୂିଜୟା ଅଟନ୍ତ।ି ଅନନ୍ ଭୁଜୟା 
କଳୟାକୃେରି ସୟାକୟାର କଳ୍ପନୟା ମଧ୍ୟଲର ବରିଜୟାଙ୍ ବରିଳମତୂ୍ତ୍ତି ସ୍ବରୂପ ଏକ, କନୁି୍ତ ପରୁୟାଣ ପଷୃ୍ୟାଲର 

ଅଙି୍େ ଲହୟାଇଛ ିଅଲନକ କଥୟା, ରହସ୍ମୟ େଥ୍ ଓ ଦୟାଶବେନକି େତ୍ତ୍ବ।

ସନୂି୍ର
ସ୍ପ୍ନରେ ସନୂି୍େ ରେଖବା ଅତ୍ୟନ୍ତ 

ଶକୁଭ ରହାଇଥାଏ। ରେ ି ସନୂି୍େ କଣିକୁଥÒବା 
ସ୍ପ୍ନ ରେଖନ୍ତ,ି ରତରବ ଏହା ସେଳତାକକୁ 

ସଚୂାଇଥାଏ। ରସହଭିଳ ି ମଥାରେ ସନୂି୍େ ଲଗାଇବା 
କମି୍ା ଭଗବାନଙ୍କୁ  ଏହା ଅପ୍ଯଣ କେକୁ ଥÒବାେ ସ୍ପ୍ନ ରେଖରଲ 

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକୁଭ ରହାଇଥାଏ। ଅପେପକ୍ରେ ରେ ି ସନି୍କୁେ କାହାକକୁ 
ୋନ କମିା୍ ବ ି୍  ିକେକୁ ଥÒବାେ ରେଖନ୍ତ,ି ରତରବ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶକୁଭ 

ରହାଇଥାଏ। ଏଭଳ ିସ୍ପ୍ନ ଆଥ୍ଯକ ସଙ୍ଟକକୁ ସଚୂାଇଥାଏ। 

କପୂବେର
କପୂ୍ଯେ ବନିା ପଜୂାପାଠ 

ଅସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଧୋରାଏ। ରତରବ 
ସ୍ପ୍ନରେ କପକୁ୍ଯେ ରେଖରଲ 

ଶକୁଭ ରହାଇଥାଏ। ଏହା ଧନ 

ପ୍ାପ୍ତକିକୁ 
ସଚୂାଇଥାଏ। ରବପାେ 
ବାଣଜି୍ୟରେ ଏହା ଉନ୍ନତ ିରହବାେ 
ସରଙ୍ତ ରେଇଥାଏ। ନରିଜ ରେ ି କପୂ୍ଯେ 
କଣିକୁଥÒବାେକୁ  ରେଖନ୍ତ,ି ରତରବ ବଭିନି୍ନ େଗିେକୁ  
ଆଥ୍ଯକ ଲାଭ ରହବାେ ସମ୍ଭାବନା େହଛି।ି କପୂ୍ଯେ ବ ି୍  ି
କେକୁ ଥÒବା ସ୍ପ୍ନ ଅଶକୁଭ ରହାଇଥାଏ।

ହଳଦୀ
ହଳେରୀ ଲଗାଉଥÒବାେ ସ୍ପ୍ନ ବହକୁତ ଶକୁଭ ରହାଇଥାଏ। ଏଭଳ ି ସ୍ପ୍ନ 
ବବିାହ କମିା୍ ଆଥ୍ଯକ ସ୍ଥତରିେ ସକୁଧାେ ରହବା ରନଇ ସଚୂାଇ ଥାଏ।  
ସ୍ପ୍ନରେ ରେ ିହଳେରୀ ହାତେକୁ  ପଡକୁ ଥÒବା ରେଖନ୍ତ,ି ଏହା ଅଶକୁଭ ରହାଇଥାଏ। 
ଏଭଳ ିସ୍ପ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସଷୃ୍ ିରହବାେ ସରଙ୍ତ ରେଇଥାଏ। 

ଅଗରବେ ି
ସ୍ପ୍ନରେ ଅଗେବତ ିରେଖବା ଶକୁଭ ରହାଇଥାଏ। ଏହା  ରରେ ରକୌଣସ ିଧାମଷିକ 
ଅନକୁଷ୍ାନ ରହବାକକୁ ସଚୂାଇଥାଏ।  ମନ୍େି କମି୍ା ରକୌଣସ ିପଜୂାସ୍ଥଳରେ ଅଗେବତ ି
ଜଳକୁଥÒବା ରେଖିରଲ ଶକୁଭ ରହାଇଥାଏ। ଅପେପକ୍ରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଅଗେବତ ି
ଜଳକୁଥÒବା ରେଖରଲ ଏହା ରକୌଣସ ିପ୍ୟିଜନଙ୍କୁ  ହୋଇବାେ ସଚୂନା ରେଇଥାଏ।

ଦୀପ
ସ୍ପ୍ନରେ ଭଗବାନଙ୍ ନକିଟରେ େରୀପ ଅପ୍ଯଣ କେକୁ ଥÒବା ସ୍ପ୍ନ ଶକୁଭ 

ରହାଇଥାଏ। ଏଭଳ ିସ୍ପ୍ନ ଆଥ୍ଯକ ଉନ୍ନତ,ି ବରିେଶ ରାତ୍ରାକକୁ 
ସଚୂାଇଥାଏ। ଜଳକୁଥÒବା େରୀପେ ସ୍ପ୍ନ ଲକ୍ଷରୀଙ୍ 

ଆଗମନକକୁ ସଚୂାଇଥାଏ। ଖଣ୍ଡତି େରୀପ କମିା୍ 
େରୀପ ଲଭି ିରାଉଥÒବା ସ୍ପ୍ନ ଅଶକୁଭ ରହାଇଥାଏ। 
ଏହା ଶତରୁ ବୃଦ୍ଧକକୁ ସଚୂାଇଥାଏ।

ସ୍ବପ୍ନଲର  
ପଜୂୟା ସୟାମଗ୍ୀ ଲଦଖବୟା

ପର
କ୍ରମ

ୟା ଖଲଣ୍ୟାବୟା ମନ୍ରି
ପଜୂୟା ପୟାଆନ୍ତ ିମୟାତ୍ତବେଣ୍ ଲଭୈରବ

କୃଷ୍ୟାଜୁବେନ ଯଦୁ୍ଧ

ଧାମଷିକ େୃଷ୍ରିକାଣେକୁ  ସଂଖ୍ୟା ତନିକିକୁ  ଅଶକୁଭ ରବାଲ ିକକୁହାରାଏ।  ରତଣକୁ, ପଜୂାର୍୍ଯନାରେ ତରିନାଟ ିେଳ, 
ଧପୂକାଠ,ି େକୁଲ ଆେ ିଅପ୍ଯଣ କେବିାକକୁ ବାେଣ କୋରାଏ।  ରକବଳ ରସତକି ିନକୁରହଁ, େରୀପରେ 
ତରିନାଟ ିସଳତିା େଖିବାକକୁ ମଧ୍ ମନା କୋରାଇଥାଏ। ଏପେକି ି ଖାଇବା ସମୟରେ ଥାଳରିେ 

ତରିନାଟ ିେକୁ ଟ ିଏକାସାଙ୍ଗରେ ପେର୍ବିା ଅନକୁଚତି ରବାଲ ିକକୁହାରାଏ।  ହନି୍କୁ ଧମ୍ଯରେ ତରିନାଟ ିେକୁ ଟଥିିବା 
ଖାେ୍ୟ ଥାଳ ିମତୃ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ଖାେ୍ୟ 
ସହତି ସମାନ ରବାଲ ିବରିବଚନା 
କୋରାଏ, କାେଣ କାହାେ ମତୃକୁ ୍ୟ 
ପରେ ତ୍ରରୟାେଶରୀ ସଂସ୍ାେ ପବୂ୍ଯେକୁ  
ରରଉଁ ଖାେ୍ୟ ଥାଳ ିବାହାେଥିାଏ, 
ରସଥିରେ ତରିନାଟ ିେକୁ ଟ ିେଖାରବିାେ 
ବଧିି େହଛି।ି ଏହାବ୍ୟତରୀତ, ବଶିା୍ସ 
କୋରାଏ ରର, ତରିନାଟ ିେକୁ ଟ ିଏକାଠ ି
େଖି ରଭାଜନ ପାଇଁ ରେବା େ୍ାୋ 
ରସହ ିଖାେ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ 
ମନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ପ୍ତ ିଶତରୁତା 
ଭାବନା ସଷୃ୍ ିରହାଇଥାଏ। 

�କାାଃ କ�୍ମଣ୍ୟବଦ୍ିାାଂମ�ା ଯଥା କୁବ୍ମନ୍ ିଭାରତ�କାାଃ କ�୍ମଣ୍ୟବଦ୍ିାାଂମ�ା ଯଥା କୁବ୍ମନ୍ ିଭାରତ
କୁଯ୍ମ୍ୟାଦ୍ ବଦ୍ିାାଂସ୍ତଥା�କଶ୍କିୀରୁ୍ମମ୍୍ମାକ�ଙ୍ଗ୍ର ହମ୍  ॥୨୫॥କୁଯ୍ମ୍ୟାଦ୍ ବଦ୍ିାାଂସ୍ତଥା�କଶ୍କିୀରୁ୍ମମ୍୍ମାକ�ଙ୍ଗ୍ର ହମ୍  ॥୨୫॥

ନ ବୁଦ୍ଧମଭଦାଂ ଜନମେଜ୍ାନାାଂ କ�୍ମ�ଙ୍ିନାମ୍ ନ ବୁଦ୍ଧମଭଦାଂ ଜନମେଜ୍ାନାାଂ କ�୍ମ�ଙ୍ିନାମ୍ 
ମଜାରମେତ୍ସବ୍ମକ�୍ମାଣ ିବଦ୍ିାନଯକୁାଃ ��ାଚରନ୍ ॥ ୨୬॥ମଜାରମେତ୍ସବ୍ମକ�୍ମାଣ ିବଦ୍ିାନଯକୁାଃ ��ାଚରନ୍ ॥ ୨୬॥

 ରହ ଭେତବଂଶଜ ଅଜକୁ ୍ଯନ! କମ୍ଯାସକ୍ତ ଅଜ୍ାନରୀ ମନକୁର୍୍ୟ ରରଉଁପେ ିକମ୍ଯ କେନ୍ତ,ି ଅନାସକ୍ତ ତତ୍୍ଜ୍ ମହାପକୁେକୁ ର୍ ମଧ୍ 
ରଲାକସଂଗ୍ରହାରଥ୍ଯ ରସହପିେ ିକମ୍ଯ କେନ୍ତ।ି ତତ୍୍ଜ୍ ମହାପକୁେକୁ ର୍ କମ୍ଯାସକ୍ତ ଅଜ୍ାନରୀ ମନକୁର୍୍ୟଙ୍ ବକୁ ଦ୍ଧରେ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କେନ୍ତକୁ, 

ବଂେ ନରିଜ ସମସ୍ତ କମ୍ଯ ଠକି୍ ଭାବରେ କେବିା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍ େ୍ାୋ ମଧ୍ ରସହପିେ ିକୋନ୍ତକୁ।
(ତୃତୀମୋଽଧ୍ାୋଃ – ମ୍ାକ - ୨୫/୨୬)

ପରଷନୁ୍ତ ନୟାହ ିଁ ଏକୟାଠ ିେଲିନୟାଟ ିରୁଟ ି
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ଗଣ୍ଡରପରୁ 
କପ୍  ଫୁଟ୍ ବଲ

ବାଂଲାଦେଶ ବପିକ୍ଷ ଦେଷ୍ଟ ସରିଜି୍  ୧୪ରୁ

ଦ�ୋହୋ, ୧୧।୧୨ (ଏଦେନ୍ ସି): ଚଳତି ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ ର ଅନ୍ମି ତଥା ୪ଥ୍ଥ ଦଳ 
ଭାବବ ଫ୍ାନ୍ସ ବେମଫିାଇନାଲବର ପ୍ରବବଶ କରଛି।ି ଶକୁ୍ରବାର ବଳିମ୍ତି ରାତବିର 
ବେଳାଯାଇଥିବା ୪ଥ୍ଥ କ୍ାର୍ଥର ଫାଇନାଲବର ଫ୍ାନ୍ସ ୨-୧ ବ�ାଲବର ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମାତ୍  
ବଦଇଥିଲା। ଏହ ିମ୍ାଚବର ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବ�ାଲର ିଅଧିନାୟକ ହ୍ାରୀ 

ବକନ୍ ଙ୍କ ଦ୍ାରା ବହାଇଥିଲା। ମ୍ାଚର ୫୪ତମ ମନିଟି୍ ବର ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମଳିଥିିବା 
ବପନାଲ୍କୁି ବକୌଣେ ିତରୁର ିନ କର ିବକନ୍  ବଲ୍ କୁ ଫ୍ାନ୍ସ ବ�ାଲବପାଷ୍ଟ ଭତିରକୁ 
ପଠାଇ ବଦଇଥିବଲ। ଅନ୍ର୍ଥାତୀୟ ଫୁଟ୍ ବଲବର ବକନ୍ ଙ୍କ ଏହା ୫୩ତମ ବ�ାଲ୍  
ଥିଲା। ଏଥିେହ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନ୍ର୍ଥାତୀୟ ଫୁଟ୍ ବଲବର େବ୍ଥାଧିକ ବ�ାଲ୍  ବ୍ାର 
କରବିାବର ବକନ୍  ପବୂ୍ଥତନ କମ୍ିଦନ୍ୀ ବେଳାଳ ି ବେନ ରୁନୀଙ୍କ େହ େମକକ୍ଷ 
ବହାଇଛନ୍।ି ରୁନୀ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ୫୩ ବ�ାଲ୍ ବ୍ାର କର ିଏହ ିବରକର୍ଥର 
ଅଧିକାରୀ ରହଥିିବଲ। ୨୦୧୫ବର ଅନ୍ର୍ଥାତୀୟ କ୍ାରୟିର ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା 
ବକନ୍  ବେହବିର୍ଥ ଲଥିଆୁନଆି ବପିକ୍ଷବର କ୍ାରୟିରର ପ୍ରଥମ ବ�ାଲ୍  ବଦଇଥିବଲ।

ଭୁବଦନଶ୍ୱର, ୧୧।୧୨ (ସମ ସିସ): ବନପାଳର 
କାଠମାଣୁ୍ଡବର ବଶର ବହାଇଥିବା ୧୮ 
ବର୍ଥରୁ କମ୍  ମହଳିା ଏେଆି ରଗ୍ ବୀ 
ବେବଭନ୍ସ ଚାମ୍ଅିନ୍ େପି୍ ବର ଭାରତ 
ବରୌପ୍ ପଦକ ହାେଲ କରଛି।ି କଟି୍  ଓ କସି୍  
ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ମାମା ନାଏକଙ୍କ 
ବନତୃତ୍ୱବର ଏହ ି ପ୍ରତବିଯା�ତିା ବେଳୁଥିବା 
ଭାରତୀୟ ମହଳିା ଦଳ ଫାଇନାଲବର 

୫-୨୬ ପଏଣ୍ଟବର ୟଏୁଇ ନକିରରୁ 
ପରାସ୍ତ ବହାଇଥିଲା। ୧୩ େଦେ୍ାବଶିଷି୍ଟ 
ଭାରତୀୟ ମହଳିା ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ଶିାର 
୫ରଣ ବେଳାଳ ି ରହଛିନ୍।ି ବେମାବନ 
ବହବଲ ମାମା ନାଏକ, ତରୁଲତା ନାଏକ, 
ନମି୍ଥାଲ୍ ରାଉତ, ପାବ୍ଥତୀ ହାଁେଦା ଓ 
ଆରତୀ ମମୁୁ୍ଥ। ବେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାମା, 
ତରୁଲତା ଓ ନମି୍ଥାଲ୍ କସି୍ ର ଛାତ୍ରୀ। ଏହ ି

େଫଳତା ଲା� ି କଟି୍  ଓ କସି୍ ର ପ୍ରତଷି୍ାତା 
ପ୍ରବଫେର ଅଚୁ୍ତ ୋମନ୍, ଭାରତୀୟ 
ରଗ୍ ବୀ ଫୁଟ୍ ବଲ ୟନୁୟିନର େଭାପତ ି
ରାହୁଲ ବବାର, ଓଡ଼ଶିା ରଗ୍ ବୀ ଫୁଟ୍ ବଲ 
ଆବୋେଏିେନର େଭାପତ ି ପ୍ରୟିଦଶଶିନୀ 
ମଶି୍ର, େମ୍ାଦକ ୟବୁକ ମହାନ୍,ି କଟି୍  ଓ କସି୍ ର 
କ୍ରୀଡ଼ା ନବିଦ୍୍ଥଶକ ର. ��ବନନୁ୍ ଦାଶ ପ୍ରମେୁ 
ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶବୁଭଚ୍ା ରଣାଇଛନ୍।ି

ନନ୍ଦନକୋନନ/ବୋରଙ୍ଗ,୧୧।୧୨(ସମ ସିସ)

ଚଳତି ବର୍ଥ �ଣ୍ଡରପରୁ କପ୍  ଉଦ୍ ଯାପତି 
ବହାଇଯାଇଛ।ି ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ବଭିା�ର ପ୍ରତବିଯା�ତିାବର 
ମା ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ (ବ�ାଠପରୁ) ଓ େହରାଞ୍ଚଳ 
ବଭିା�ବର ର�ା ୟନୁାଇବରଡ଼ (ଭୁବବନଶ୍ୱର) ଦଳ 
ଚଳତି ବର୍ଥ ଚାମ୍ଅିନ୍  ଆେ୍ା ଅର୍ଥନ କରଛିନ୍।ି 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ଫାଇନାଲବର ବ�ାଠପରୁ ୧-୦ବ�ାଲବର 
ଘାରକିଆି ଦଳକୁ ଏବଂ େହରାଞ୍ଚଳ ଫାଇନାଲ 
ମକୁାବଲିାବର ର�ା ୟନୁାଇବରଡ଼ ୧-୦ବ�ାଲବର 

ମା ଭୂଆେଣୁୀ କ୍ଲବ (ବରିାନାେୀ)କୁ ପରାସ୍ତ 
କରଥିିବଲ। ଉଭୟ ଚାମ୍ଅିନ ଦଳକୁ ୫୦ ହରାର 
ଏବଂ ଉପ ବବିରତା ଦଳକୁ ୪୦ ହରାର ରଙ୍କା 
ଅଥ୍ଥରାଶ ି େହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଇଥିଲା। 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର ରୁର୍୍ଥାବମଣ୍ଟର ବଶ୍ରଷ୍ ବେଳାଳ ି ଭାବବ 
ରାବରଶ ନାୟକଙୁ୍କ ବମାରର ୋଇବକଲ ପରୁ୍ତୃ 
କରାଯାଇଥିଲା। େହରାଞ୍ଚଳର ଚନି୍ମୟ ବବବହରା 
ଓ ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳର ଫ� ୁ ବାବ୍ ବଶ୍ରଷ୍ ବ�ାଲକପିର 
ବବିବଚତି ବହାଇଥିବଲ। ଫାଇନାଲ ମ୍ାଚବର ବଶ୍ରଷ୍ 
ବ�ାଲ ଭାବବ ଭାବଗ୍ାହୀ ପଢ଼଼ଆିରୀ ୋଇବକଲ 

ପରୁ୍ାର ପାଇଥିବଲ। ବେହଭିଳ ିବତାଫାନ ନାୟକ 
ଫାଇନାଲ ମ୍ାଚର ବଶ୍ରଷ୍ ବେଳାଳ ି ବହାଇଥିବଲ।

 ପରୁ୍ାର ବତିରଣୀ ଉତ୍ସବବର ମେୁ୍ ଅତଥିି 
ଭାବବ ବାଙ୍କୀ ବଧିାୟକ ବଦବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରପିାଠୀ 
ବଯା�ବଦଇଥିବଲ। ୋମା୍ନତି ଅତଥିି ଭାବବ ନବ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ େବୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଉପସ୍ତି ରହଥିିବଲ। 
ବ୍ରହ୍ାନନ୍ ବଭାଇ, େଞ୍ଜୀବ ଦାେ, ଅରୁଣ ନାୟକ, େଦୁୀପ 
ଦାେ, ରାରୁ ମହାନ୍ ିଓ ବର୍ାତ ିରଞ୍ଜନ ସ୍ାଇ ଁବେଳକୁ 
ପରଚିାଳନାବର େହାୟତା କରଥିିବଲ। ରଙ୍କନଧିି 
ରାଉତ ରୁର୍୍ଥାବମଣ୍ଟର ଧାରା ବବିରଣୀ ବଦଇଥିବଲ।

ସ�ୋଠପରୁ, ଜ�ୋ ୟନୁୋଇସେଡ଼ ଚୋମ୍ଅିନ୍ 

୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍  
ଏସ ସିଆ ରଗ୍ ବୀ ଭୋରତୀୟ ମହଳିୋ ଦଳକୁ ସରୌପ୍ୟ

ଆଜଠିୋରୁ ଓଡ଼�ୋଁ କପ୍  ଫୁେବଲ
ଓଡ଼ଗୋଁ,୧୧।୧୨(ସମ ସିସ): ଓଡ଼�ାଁ ଫୁରବଲ ଆବୋେଏିେନ ଆନୁକୂଲ୍ବର ଚତୁଥ୍ଥ 
େବ୍ଥଭାରତୀୟ ଓଡ଼�ାଁ କପ୍  ଫୁରବଲ ସ୍ାନୀୟ ମନିଷି୍ଟାରୟିମ୍ ବର ବୋମବାରଠାରୁ 
ଅନୁଷ୍ତି ବହବ। ରବିେମ୍ର ୧୮ ତାରେିଯାଏ ବହବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହ ି ଫୁରବଲ 
ରୁର୍୍ଥାବମଣ୍ଟବର �ତଥରର ଚାମ୍ଅିନ୍  େନୁାବବରା ହାଲ ସ୍ତି ୋଇ ଫୁରବଲ ରମି୍  
େବମତ ବମାର ୮ର ି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରୁଛନ୍।ି ଏହ ି ଦଳ �ରୁକୁି ଦୁଇର ି �ରୁପ୍ ବର 
ଭା� କରାଯାଇଛ।ି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ �ରୁପ୍ -ଏ’ବର ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ ବୋମବାର ବକାରାପରୁର 
ଭା୍ର ଏକାବରମୀ ଓ ବୋନପରୁର ରାମଧନୂ କ୍ଲବ୍  ମଧ୍ୟବର ବେଳାଯବି। ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୩ ତାରେି ଦନି ଭଦ୍ରକ ୟନୁାଇବରର େହ ଭୁବବନଶ୍ୱର �ଣ୍ଡରପରୁ ୟନୁାଇବରଡ୍ ର 
ମକୁାବଲିା ବହବ। ଏହ ି ମ୍ାଚ୍ ର ବବିରତାଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ପ୍ରଥମ ବେମଫିାଇନାଲ 
ରବିେମ୍ର ୧୬ବର ବେଳାଯବି। ବେହପିର ି�ରୁପ-ବ’ିର ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍  ରବିେମ୍ର ୧୪ 
ତାରେିବର ରାଉରବକଲାର ରୟାଲ କ୍ଲବ୍  ଓ ଭୁବବନଶ୍ୱରର ର�ା ୟନୁାଇବରର ମଧ୍ୟବର 
ବେଳାଯବି। ଏହାର ପରଦନି ଅଥ୍ଥାତ ୧୫ ତାରେିବର ଚାମ୍ଅିନ୍  ୋଇ, ହାଲ େନୁାବବଡ଼ା 
େହ କରକର ବଡ଼ିାନାେୀ କ୍ଲବ୍ ରୁ ମକୁାବଲିା ବହବ। ଏହ ି ମ୍ାଚ୍ ର ବବିରତାଙ୍କ 
ମଧ୍ୟବର ୧୭ ତାରେିବର ଦ୍ତିୀୟ ବେମଫିାଇନାଲ ବେଳାଯବି। ଦୁଇ ବେମଫିାଇନାଲ 
ମ୍ାଚ୍ ର ବବିରତାଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଫାଇନାଲ ମ୍ାଚ୍  ରବିେମ୍ର ୧୮ବର ଅନୁଷ୍ତି ବହବ। 
ଏଥିବର ଚାମ୍ଅିନ୍  ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି େହ ୨୫,୦୦୦ ରଙ୍କା ଓ ରନେ୍ଥ ଅପ୍  ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି େହ 
୧୫,୦୦୦ ରଙ୍କା ପରୁ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରାଯବିାର କାଯ୍ଥ୍କ୍ରମ ରହଛି।ି ଏହ ିରୁର୍୍ଥାବମଣ୍ଟକୁ 
େଫଳତାର େହ ଆବୟାରନ କରବିାକୁ ଆବୟାରକ କମରିରି େଭାପତ ିତଥା ବଧିାୟକ 
ଅରୁଣ ୋହୁ ଓ େମ୍ାଦକ ଓଡ଼�ାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଲାକନାଥ ନାହୁ ନବିବଦନ କରଛିନ୍।ି

ଏ�ଆି କରୋସେସର ଭୋ�ସନସବ 
ଭୋସଲଣ୍ନିୋ ଓ ମଧପୁ୍ୟିୋ

ଭୁବଦନଶ୍ୱର, ୧୧।୧୨ (ସମ ସିସ): ଉରବବକସି୍ତାନର ତାେବକଣ୍ଟଠାବର ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ 
ଏେଆି କରାବର ପ୍ରତବିଯା�ତିା ଅନୁଷ୍ତି ବହବ। ଏଥିବର ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
କରବିା ଲା� ିଓଡ଼ଶିାର ଭାବଲନା ଭାବଲଣ୍ଟନିା ଓ ମଧପୁ୍ରୟିା ମବନାନୀତ ବହାଇଛନ୍।ି 
ବୋମବାର ଉଭୟ ଉରବବକସି୍ତାନ ଅଭମିବୁେ �ସ୍ତ କରବିବ ବବାଲ ିରଣାପଡ଼ଛି।ି �ତ 
ରାତୀୟ ପ୍ରତବିଯା�ତିାବର ଭାବଲଣ୍ଟନିା ଓ ମଧପୁ୍ରୟିା ସ୍ର୍୍ଥ ଏବଂ ନକିରବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବର 
ବଶର ବହାଇଥିବା ଦକ୍ଷଣି ଏେଆି କରାବର ପ୍ରତବିଯା�ତିାବର କାଂେ୍ ପଦକ ରତିଥିିବଲ। 
ଏହ ିପ୍ରଦଶ୍ଥନ ଆଧାରବର କରାବର ଇଣ୍ଡଆି ଅ�୍ଥାନାଇବରେନ (ବକଆଇଓ) ଉଭୟଙୁ୍କ 
ଏେୀୟ ପ୍ରତବିଯା�ତିା ଲା� ି ରାତୀୟ ଦଳବର ମବନାନୀତ କରଛି।ି ଭାବଲଣ୍ଟନିା 
େନିଅିର ମହଳିା ବ୍କ୍�ିତ କାରା ଏବଂ ମଧପୁ୍ରୟିା କ୍ାବରର ବଭିା�ବର ଭା�ବନବବ। 
ଏହ ି�ସ୍ତ ଲା� ିଓଡ଼ଶିା େରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯବୁବେବା ବଭିା� େମସ୍ତ େର୍୍ଥ ବହନ 
କରୁଥିବାରୁ ରାର୍ କରାବର େଂଘ ଏଥିଲା� ିକୃତଜ୍ଞତା ରଣାଇଛନ୍।ି ଏହ ିଅବେରବର 
ରାର୍ କରାବର େଂଘର େମ୍ାଦକ ର. ବ�ୌରୀ ମହାନ୍,ି ବକାଚ୍  ର. ହରପି୍ରୋଦ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ାନ କମ୍ଥକର୍୍ଥା ଭାବଲଣ୍ଟନିା ଓ ମଧପୁ୍ରୟିାଙୁ୍କ ଶବୁଭଚ୍ା ରଣାଇଛନ୍।ି

 � ୧୩ଦର େୃଷ୍ଟହିୀନ େ-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  ମ୍ାଚ୍ 

ଆଜ ିପହଞ୍ସିବ ଭୋରତ ଓ ବୋଂଲୋସଦଶ
କଟକ,୧୧ୋ୧୨(ସମ ସିସ): ଭାରତର ବଭିନି୍ନ ବଭନୁ୍ବର ଦୃଷ୍ଟହିୀନ ର-ି୨୦ ବଶି୍ୱକପ୍  
ବେଳାଯାଉଛ।ି ଆେନ୍ା ୧୩ବର କରକର ବାରବାରୀ ଷ୍ଟାରୟିମବର ଭାରତ ଏବଂ 
ବାଂଲାବଦଶ ମଧ୍ୟବର ଏକ ମ୍ାଚ୍  ବେଳାଯବି। ଉଭୟ ଦଳ ବୋମବାର ଦନି 
ଭୁବବନଶ୍ୱରବର ପହଞ୍ଚବିବ। ଦଳ ଅଭ୍ାେ ନମିବନ୍ କରକ ଆେବି ନାହ ିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର 
େକାଳ ୧୦.୩୦ବର ମ୍ାଚ୍  ଆରମ୍ଭ ବହବ ବବାଲ ିକାଭ ିଓଡ଼ଶିା େଭାପତ ିମହମ୍ମଦ ରାଫର 
ଇକବାଲ କହଛିନ୍।ି ମ୍ାଚ୍  ବଦଖିବା ନମିବନ୍ ବକୌଣେ ିରକିଟ୍  ବକି୍ର ିକରାଯାଉନାହ ିଁ। 
ଏଣ ୁବହୁମାତ୍ରାବର ଦଶ୍ଥକ ଉପସ୍ତି ରହ ିଅନ୍ର୍ଥାତୀୟ ସ୍ତରର ଦୃଷ୍ଟହିୀନ କ୍ରବିକରରଙୁ୍କ 
ଉତ୍ସାହତି କରବିାକୁ ବେ ନବିବଦନ କରଛିନ୍।ି ମ୍ାଚ୍  ଆବୟାରନ ବନଇ େମସ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ବଶର ବହାଇଥିବା ଓଡ଼ଶିା କ୍ରବିକର ଆବୋେଏିେନ ପକ୍ଷରୁ େଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି

ନୂଆ�ସିଲ୍ୀ, ୧୧ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି)

ବାଂଲାବଦଶ ବପିକ୍ଷ ବରଷ୍ଟ େରିଜି୍  ଲା� ି ଭାରତର 
ନୟିମତି ଅଧିନାୟକ ବରାହତି ଶମ୍ଥାଙୁ୍କ ବାଦ୍  
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଘବରାଇ ଦଳ େହ ଭାରତ ଦୁଇର ିବରଷ୍ଟ 
ମ୍ାଚ୍  ବେଳବିାର କାଯ୍ଥ୍କ୍ରମ ରହଛି।ି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 
ଚବରାଗ୍ାମ୍ ବର ପ୍ରଥମ ବରଷ୍ଟ ରବିେମ୍ର ୧୪ରୁ ୧୮ ଯାଏ 
ବେଳାଯବି। ବକବଳ ଏହ ିମ୍ାଚ୍  ଲା� ିଆଘାତ ପାଇଥିବା 
ବରାହତି ଶମ୍ଥାଙୁ୍କ ଦଳରୁ ବାଦ୍  ଦଆିଯାଇଛ।ି ବେ ଯଦ ି
ଫିଟ୍  ହୁଅନ୍ ି ବତବବ ରବିେମ୍ର ୨୨ରୁ ମୀରପରୁବର 
ବେଳାଯବିାକୁ ଥିବା ଦ୍ତିୀୟ ବରଷ୍ଟବର ୋମଲି କରାଯବି 
ବବାଲ ି ବେିେିଆିଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି ବାଂଲା ବପିକ୍ଷ 
ପ୍ରଥମ ବରଷ୍ଟ ଲା� ି ବରାହତିଙ୍କ ସ୍ାନବର ବଲାବକଶ ରାହୁଲଙୁ୍କ ଅଧିନାୟକ ଦାୟତି୍ୱ ଦଆିଯାଇଛ।ି ବେହପିର ି

ବଚବତଶ୍ୱର ପରୂାରାଙୁ୍କ 
ତାଙ୍କ ବରପରୁ ି ଭାବବ ନଯିକୁ୍ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏହା ଫଳବର 
ଭାରତୀୟ ଦଳବର କଛି ି
ବେଳାଳଙୁି୍କ ମଧ୍ୟ ପରବିର୍୍ଥନ 
କରାଯାଇଛ।ି ଅଧିନାୟକ 
ବରାହତି ଶମ୍ଥା ବାଂଲାବଦଶ 

େହ ଦ୍ତିୀୟ ଦନିକିଆି ମ୍ାଚ୍  ବେଳୁଥିଲାବବବଳ 
ଆହତ ବହାଇଥିବଲ। ପବର ବେ ମମ୍ୁଇ ଆେ ି ଚକିତି୍ସତି 
ବହବା ପବର ବେିେିଆିଇ ବମରକିାଲ ରମି୍  ତାଙୁ୍କ 
ପ୍ରଥମ ବରଷ୍ଟ ନ ବେଳବିାକୁ ପରାମଶ୍ଥ ବଦଇଥିବଲ।

ଶମ୍ଷୋଙ୍କ ସ୍ୋନଦର ଅଭସିମନୁୟୁ ଈଶ୍ୱରନ
ବାଂଲା ବପିକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ବରଷ୍ଟ ଲା� ି ବରାହତି ଶମ୍ଥାଙ୍କ 
ସ୍ାନବର ବବଙ୍ଗଲ ତଥା ଭାରତ-ଏ’ ଓପନର ଅଭମିନୁ୍ 

ଈଶ୍ୱରନଙୁ୍କ ଦଳବର ୋମଲି କରାଯାଇଛ।ି ପବୂ୍ଥରୁ 
ଏହ ି ବରଷ୍ଟ େରିଜି୍  ଲା� ି ମବନାନୀତ ଫାଷ୍ଟ ବବାଲର 
ମହମ୍ମଦ୍  ୋମୀ ଓ ବାମହାତୀ ସ୍ନିର ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାବରରା 
ମଧ୍ୟ ବାଦ୍  ପଡ଼ଛିନ୍।ି ଉଭୟ ବେଳାଳ ିଆହତ େମେ୍ାକୁ 
ମକୁୁଳ ି ପାର ି ନାହାନ୍।ି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ାନବର ବେିେିଆିଇ 
େନିୟିର େବିଲକ୍ସନ କମରି ି ଆଉ ୩ରଣ ବେଳାଳଙୁି୍କ 
ୋମଲି କରଛି।ି ଫାଷ୍ଟ ବବାଲର ନଭଦୀପ ବେୈନୀ, 
ବାମହାତୀ ଫାଷ୍ଟ ବବାଲର ରୟବଦବ ଉନାଦ୍ କତ ଓ 
ବାମହାତୀ ସ୍ନିର ବେୌରଭ କୁମାରଙୁ୍କ ବରଷ୍ଟ େରିଜି୍  
ଲା� ି ୋମଲି କରାଯାଇଛ।ି ଈଶ୍ୱରନ୍  ଓ କୁମାର 
ନକିରବର ବାଂଲାବଦଶ େହ ଚାଲଥିିବା ଅନ୍ ଅଫିେଆିଲ 
ବରଷ୍ଟ େରିଜି୍ ବର ଯଥାକ୍ରବମ ୨୯୯ ରନ୍  କରବିା 
ଏବଂ ୧୫ର ି େିବକର ବନଇଥିବଲ। ଉନାଦକତ ଦୀଘ୍ଥ 
୧୨ ବର୍ଥ ପବର ବରଷ୍ଟ ଦଳବର ୋମଲି ବହାଇଛନ୍।ି

ଦେଳୋଳସି �ଳ: ବଲାବକଶ ରାହୁଲ (ଅଧିନାୟକ), 
ଶବୁମାନ �ଲି୍ , ବରିାର ବକାହଲ,ି ବଶ୍ରୟେ ଆୟର, 
ଋରଭ ପନ୍ତ୍  (େିବକରକପିର), ଶ୍ରୀକର ଭରତ 
(େିବକରକପିର), ରବଚିନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱନି, ଅକ୍ଷର ପବରଲ, 
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଶାଦୁ୍୍ଥଳ ଠାକୁର, ମହମ୍ମଦ୍  େରିାର, 
ଉବମଶ ଯାଦବ, ଅଭମିନୁ୍ ଈଶ୍ୱରନ, ନଭଦୀପ 
ବେୈନୀ, ରୟବଦବ ଉନାଦକତ ଓ ବେୌରଭ କୁମାର।

ସରୋହତି ବୋଦ୍ , ରୋହୁଲ ଅଧିନୋୟକ

ଦଟଷ୍ଟ୍  ଦେଳସଚୂୀ
ଡଦିସମ୍ବର ୧୪ରୁ ୧୮; ପ୍ରଥମ ଦେଷ୍ଟ, ଚଦ୍ାଗ୍ାମ

ଡଦିସମ୍ବର ୨୨ରୁ ୨୬; ଦ୍ତିୀୟ ଦେଷ୍ଟ, ମୀରପରୁ

ରୁନୀଙ୍କ �ମକକ୍ଷ ସହସଲ ସକନ୍ 

ଦରାମାଞ୍ଚକ 
ସ୍ତିଦିର 
ମଲୁତାନ 
ଦେଷ୍ଟ

ମଲୁତୋନ, ୧୧।୧୨ (ଏଦେନ୍ ସି): ଘବରାଇ ପାକସି୍ତାନ 
ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟବର ଏଠାବର ଚାଲଥିିବା ଦ୍ତିୀୟ 
ବରଷ୍ଟ ବରାମାଞ୍ଚକସ୍ତିବିର ପହଞ୍ଚଛି।ି ଭ୍ରମଣକାରୀ 
ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଧାଯ୍୍ଥ  ୩୫୫ ରନର ଚାବଲଞ୍ଜଂିପରୂ୍୍ଥ 
ରାବ�୍ଥରକୁ ପଛିା କର ିପାକସି୍ତାନ ରବବିାର ୩ୟ ଦବିେ 
ଷ୍ଟମ୍୍ସ ଅପୋରଣ େଦୁ୍ା ୪ େବିକଟ୍  ହରାଇ ୧୯୮ ରନ 
େଂଗ୍ହ କରଛି।ି େଉଦ େକଲି ଓ ଇମାମ-ଉଲ୍ -ହକ୍  
(୬୦ ରନ) ଲଢ଼ୁଆ ଅଦ୍୍ଥଶତକୀୟ ଇନଂିେ ବେଳ ି
ଘବରାଇ ଦଳକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭକି ବପିଯ୍୍ଥ ୟରୁ ରକ୍ଷା କରଛିନ୍।ି 

ଦବିେ ବେଳ ବଶରବବଳକୁ େକଲି ୫୪ ଓ ଫହୀମ 
ଅସ୍ରଫ ୩ ରନ କର ି ବ୍ାରଂି କରୁଛନ୍।ି  ଅନ୍ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟବର ଅଧିନାୟକ ଆରମ୍  ୧ ରନ୍ ବର ଆଉଟ୍  
ବହାଇଥିବଲ ମ୍ାଚ୍  ଆହୁର ି୨ଦନି ବଳକା ରହଥିିବାରୁ 
ଫଳାଫଳ ବାହାରବିା ସ୍ଷ୍ଟ ବହାଇଛ।ି ପବୂ୍ଥରୁ 
ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନଂିେବର ୨୮୧ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୦୨ 
ରନ କର ି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍  ବହାଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପବର 
୭୯ ରନ ଆ�ଆୁ ଥାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨ୟ ଇନଂିେବର 
୨୭୫ ରନବର ଅଲ୍ ଆଉଟ୍  ବହାଇଯାଇଥିଲା।

ଆଡସିଦଲଡ୍ , ୧୧ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ତନି 
ବପସ୍  ବବାଲର ମବିଚଲ ଷ୍ଟାକ୍ଥ (୩/୨୯), 
ମାଇବକଲ ବନେର (୩/୨୨) ଓ ୍ର 
ବବାଲାଣ୍ଡ (୩/୧୬)ଙ୍କ ଘାତକ ବବାଲଂି 
ବଳବର ଏଠାବର ଚାଲଥିିବା ଦ୍ତିୀୟ 
ବରଷ୍ଟବର ଅବ୍ରେଲଆି ୪୧୯ ରନ୍ ବର 
ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି୍ କୁ ପରାସ୍ତ କରଛି।ି ଏହା 
ଫଳବର ଦୁଇ ବଦଶ ମଧ୍ୟବର ବଶର 

ବହାଇଥିବା ୨ ମ୍ାଚ୍  ବଶିଷି୍ଟ ବରଷ୍ଟ େରିଜି୍ କୁ 
ଅବ୍ରେଲଆି ରତିବିନଇ କ୍ଲନି୍  େଇୁପ୍  କରଛି।ି 
ଏହା ପବୂ୍ଥରୁ ପଥ୍ଥବର ଅନୁଷ୍ତି ପ୍ରଥମ 
ବରଷ୍ଟବର ଅବ୍ରେଲଆି ୧୬୪ ରନ୍ ବର 
ବରିୟୀ ବହାଇଥିଲା।  ଆରବିଲର ଓଭାଲବର 
ବେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ାଚ୍ ର ଚତୁଥ୍ଥ ଦନିବର 
ବେଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି୍  ଦ୍ତିୀୟ ଇନଂିେବର ମାତ୍ର ୭୭ 
ରନ୍  କର ି ଅଲଆଉର ବହାଇଯାଇଥିଲା।

ଭୁବଦନଶ୍ୱର, ୧୧ୋ୧୨(ସମ ସିସ): କରକ 
ୋଇ ଇଣ୍ଟବିଗ୍ବରର ପବ୍ଲକି୍  ୍ଲୁର 
ଶକୁ ମମୁୁ୍ଥ ଓଡ଼ଶିା ରାର୍ ବଚେ େଂଘ 
ଆନୁକୂଲ୍ବର ଚାଲଥିିବା ତୃତୀୟ େମର 
ବରିୟ ମହାନ୍ ିସ୍ାରକୀ ବଚସ୍ ବର ଚାମ୍ଅିନ୍  
ଆେ୍ା ଅର୍ଥନ କରଛି।ି ଏଠାବର ରବବିାର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ରୁର୍୍ଥାବମଣ୍ଟବର କରକ ଓଲ୍ଡ 
ଷ୍ଟେିାର୍ଥ ୍ଲୁର ପ୍ରତୁ୍ର ନାୟକ ଦ୍ତିୀୟ, 

ଭୁବବନଶ୍ୱର ବକଭ-ି୧ର ତ୍ରବିଦବ ତୀଥ୍ଥଙ୍କର 
ତୃତୀୟ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଥିିବଲ। 
ୋଇ ବୀଣାପାଣ ି ଜ୍ଞାନମନ୍ରିବର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ରୁର୍୍ଥାବମଣ୍ଟର ପରୁ୍ାର 
ବତିରଣ ଉତ୍ସବବର ପଲୁସି୍  ଇନ୍ସବିପକ୍ର 
ପ୍ରୟିଦଶଶିନୀ ନାୟକ ମେୁ୍ ଅତଥିି, ରୂପମ୍କିା 
ନାୟକ େମ୍ମାନତି ଅତଥିିଭାବବ ବଯା� 
ବଦଇ ପରୁ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରଥିିବଲ।

ରୋଜ୍ୟ ସ୍ଲୁ ଓପନ ସଚସ୍ : ଶକୁ ମମୁ ୁମୁ ଚୋମ୍ଅିନ

ଅସ୍ରେଲଆିର କ୍ନି୍  �ଇୁପ୍ 
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