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ପଣୁ ିପ୍ରେମପ୍େ 

ପଡ଼ପି୍େ ସେମାନ୍  !
 ପଷୃ୍ଠା-୨ ଦେଖନ୍ତୁ

ଲ�ୋକକଥୋ

ଅଶ�ୋଧÒତ ଶତୈଳ ଦରତ କମଛୁ ି
କମନୁ ିଇନ୍ଧନ ଦର,

ଶ�ୋଶକ କହୁଛନ୍ ିଶକନ୍ଦ୍ରଶର ବସଛି ି
ସୋହୁକୋର ସରକୋର।

ଶ�ୋଟକୁ କର ିଶବପୋର,
ଶ�ୋକଙୁ୍ �ୁଶତଇ ଗୋଦ ିହୋଶତଇବୋ

କଳୋଶର ଶସ ଧରୁନ୍ଧର ॥

 ଉମରଦ�ଠାଟ, ୧୨ଠା୧୨ (ସମସି):  
ଛତ�ିଗଡ କୋଶଙ୍ରଶର ବୋହୋଘର 
ସୋର ି ଶେରବିୋ ସମୟଶର ଉମରଶକୋଟ 

ସହରର ୪ ନଶି�ୋଜ ଶହୋଇ ଯୋଇଥିଶ�। 
ଆଜ ି ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥ କଡ଼ଶର ଥିବୋ 
ଏକ ପରତି୍ୟକ୍ତ କୂଅ �ତିରୁ କୋର୍  ସହ 

୪ଜଣଙ୍ ମତୃଶଦହ ଉଦ୍ୋର 
ଶହୋଇଛ।ି ଅପହରଣ ନୁଶହଁ, 
ଏହୋ ଏକ ଦୁଘ୍ଘଟଣୋ ଶବୋ� ି
ପ�ୁସିର ପ୍ୋରମ୍କି ତଦନ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଶହୋଇଛ।ି ଏହ ିଦୁଘ୍ଘଟଣୋକୁ ଶନଇ 
ସ୍ୋନୀୟ  ଅଞ୍ଚଳଶର ଶ�ୋକର ଛୋୟୋ 
ଶ�ଳଯିୋଇଛ।ି ସଚୂନୋ ଅନୁସୋଶର 
ଉମରଶକୋଟ ସହରର ସପନ 
ସରକୋର �ନବିୋର ନଜି ସ୍େି୍ଟ 
କୋର୍ ଶଯୋଶଗ କୋଶଙ୍ର 

ଅପହରଣ ନୁହହଁ 
ଦୁର୍ଘଟଣା କୂଅ ଭତିରୁ ମଳି�ିୋ ୪ ଶବ

 ବଠାରପିେଠା / �ରଞ୍ଆି / ଭତୁ ବଦେଶ୍ୱର, 
୧୨।୧୨ (ସମସି): �ମିଳିପିୋଳ ଶଜନୋବ�ି 
ଶରଞ୍ଜଶର ହୋତୀ ଶପୋଡ଼ ି ଘଟଣୋଶର �ନି୍ନ 
ଶମୋଡ଼ ଶଦ�ୋଶଦଇଛ।ି ଏ ଘଟଣୋକୁ ପ୍ତ୍ୟକ୍ଷ 

ଶଦଖିଥିବୋ ଜଶଣ ବନ କମ୍ଘଚୋରୀ ତୁରୋମ 
ପରୁ୍ତ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ଉଦ୍ୟମ କରବିୋ ପଶର ବଡ଼ 

ଅଧିକୋରୀଙ୍ �ୂମକିୋକୁ ଶନଇ ବଡ଼ ପ୍�୍ନବୋଚୀ 
ସଷୃ୍ଟ ିଶହୋଇଛ।ି ତଦନ୍ ଶବଶଳ କୋହୋକୁ କଛି ି

ନ କହବିୋ ପୋଇ ଁ ବବିୋଦୀୟ 
ଏବଂ ନ�ିମ୍ତି ଶହୋଇଥିବୋ 
ଅଧିକୋରୀ ଧମକ ଶଦବୋ 

ପଶର ତୁରୋମ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ଉଦ୍ୟମ କରଥିିବୋ 
ଶସ ନଶିଜ ଗଣମୋଧ୍ୟମ ପ୍ତନିଧିିମୋନଙୁ୍ 
କହଛିନ୍।ି ଶସପଶଟ ଏ ଘଟଣୋଶର ବଡ଼ 
ଅଧିକୋରୀଙ୍ ସମ୍କୃ୍ତ ିଶନଇ ଅ�ଶିଯୋଗ ଆସବିୋ 
ପଶର ବ�ିୋଗୀୟ ମନ୍ତୀ ପ୍ଦୀପ ଅମୋତ କଡ଼ୋ 
ଶଚତୋବନୀ ଶଦଇଛନ୍।ି ଏଥିଶର ଯଏି ବ ି

ସମ୍କୃ୍ତ ଥୋଆନୁ୍ କୋହୋରକୁି ଛଡ଼ୋ ଯବିନୋହ ିଁ 
ଶବୋ� ି କହଛିନ୍।ି ଗରୁୁତର 

ତୁରୋମଙୁ୍ ପ୍ଥଶମ କରଞ୍ଜଆି 
ଡୋକ୍ତର�ୋନୋ ଓ ପଶର କଟକ 
ବଡ଼

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦଶ୍ଶୀ କମ୍ଚୋରଶୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ ଉଦ୍ୟମ

ଦୁର୍ଟଣୋଗ୍ରସ୍ତ ଲହୋଇ ଖସପିଡ଼ଥି�ୋ କୋର୍ 
ବୋହୋରର ସୋର ିଲେରବିୋଲବଲଳ ନଲିଖୋଜ ଥଲ� 

 େୂଆେଲି୍ଲୀ, ୧୨ଠା୧୨ (ଏଦେେ୍)ି: ପଶ୍ମି 
ଓଡ଼�ିୋଶର ହୋଇଶକୋଟ୍ଘ ସ୍ୋୟୀ ଶବଞ୍ଚ ପ୍ତଷି୍ୋ 
ଦୋବଶିର ଚୋ�ଥିÒବୋ ଓକ�ି ଆଶ୍ୋଳନ 
ପରଶିପ୍କ୍ଷୀଶର ସପୁ୍ମିଶକୋଟ୍ଘ ଶସୋମବୋର ଓଡ଼�ିୋ 
ପ�ୁସି ମ�ୁ୍ୟଙୁ୍ କଡ଼ୋ ନଶିଦ୍୍ଘ� ଜୋର ି କରଛିନ୍।ି 
ଉଚ୍ଚର୍ତମ ନ୍ୟୋୟୋଳୟ ଓକ�ିଙ୍ ଆଶ୍ୋଳନ 
ମୋମ�ୋଶର ଶଦଇଥବୋ ପବୂ୍ଘ ରୋୟର ଅନୁପୋଳନ 
ପବୂ୍ଘକ ତୁରନ୍ ଆଶ୍ୋଳନକୋରୀମୋନଙୁ୍ ଗରିେ 

କରବିୋ ପୋଇଁ ସପୁ୍ମିଶକୋଟ୍ଘ ପ�ୁସିକୁ ନଶିଦ୍୍ଘ� 
ଶଦଇଛନ୍।ି ଯଦ ି ପ�ୁସି ଆଶ୍ୋଳନକୋରୀ 
ଓକ�ିମୋନଙୁ୍ ଗରିେ କରବିୋଶର  ଅସମଥ୍ଘ  
ହୁଏ, ଶତଶବ ଆଶମ ଶକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶେୋସ୍ଘ 
ପଠୋଇବୋକୁ ପ୍ସୁ୍ତ ଶବୋ� ି ଶକୋଟ୍ଘ କଡ଼ୋବୋଣୀ 

�ଣୁୋଇଛନ୍।ି ଏହୋସହତି ଆଶ୍ୋଳନକୋରୀ 
ଓକ�ିଙ୍ ବଶିରୋଧଶର କ ି କୋଯ୍ଘ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ 
ଗ୍ରହଣ କରୋଯୋଇଛ ି ଶସ ସମ୍କ୍ଘଶର �ଚୁ୍ଘଆ� 
ମୋଧ୍ୟମଶର ପ�ୁସି ଡଜି ି ଏବଂ ଉର୍ତରୋଞ୍ଚଳ 
ଆଇଜ ି ବ୍ୟକ୍ତଗିତ �ୋଶବ ହୋଜର ଶହୋଇ 
ଗରୁୁବୋର ସଦୁ୍ୋ ଜଣୋଇବୋକୁ ଶକୋଟ୍ଘ  ନଶିଦ୍୍ଘ� 
ଶଦଇଛନ୍।ି ଏଥସହତି ଏପଯ୍ଘ୍ୟନ୍ ଶକଶତଜଣ 
ଆଶ୍ୋଳନରତ ଓକ�ିଙ୍ �ୋଇଶସନ୍ ସ ରଦ୍ 

କରୋଯୋଇଛ,ି ଶସ ସଂପକ୍ଘଶର ��ିତ 
�ୋଶବ ଜଣୋଇବୋ ପୋଇଁ ସପୁ୍ମିଶକୋଟ୍ଘ ବୋର୍  
କୋଉନସଲି୍  ଅେ ଇଣ୍ଆିକୁ କହଛିନ୍।ି

ଉଶଲେ�ଶଯୋଗ୍ୟ ଶଯ ଓଡ଼�ିୋଶର 
ଚୋ�ଥିÒବୋ ଓକ�ି ଆଶ୍ୋଳନ ଶଯୋଗୁଁ 
ଦୀଘ୍ଘଦନି ଶହ�ୋ ଅଦୋ�ତ କୋଯ୍ଘ୍ୟ ବୋଧୋପ୍ୋପ୍ତ 
ଶହୋଇଛ।ି  ଏହୋକୁ ସପୁ୍ମିଶକୋଟ୍ଘ ଗରୁୁତ୍ର 
ସହ ଗ୍ରହଣ କରବିୋ ସହତି ଓକ�ିମୋଶନ 
ତୁରନ୍ ଆଶ୍ୋଳନରୁ ଓହର ି କୋଯ୍ଘ୍ୟଶର 
ଶଯୋଗ ଶଦବୋକୁ ପବୂ୍ଘରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର 

ତୋଗଦି କରସିୋରଛିନ୍।ି ଏପରକି ି ଆଶ୍ୋଳନ 
ନୋମଶର ଶଯଉଁ ଓକ�ିମୋଶନ ବବ୍ଘରତୋ 
ଚଳୋଇଛନ୍ ି ଶସମୋନଙୁ୍ ଗରିେ କରବିୋ ସହତି 
ଶସମୋଶନ କୋଯ୍ଘ୍ୟଶର ଶଯୋଗ ନ ଶଦଶ� 
ଶସମୋନଙ୍ �ୋଇଶସନ୍ସ ରଦ୍ କରବିୋକୁ 

ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ,ବୟୋନ ଲଦଲ� ଗ୍ରୋମବୋସଶୀ
ବଡ଼ ଅଧିକୋରଶୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ ିଅଭଲି�ୋଗ
କୋହୋରକୁି ବ ିଛଡ଼ୋ �ବିନ:ି ମନ୍ତଶୀ

 ବଠାରପିେଠା, ୧୨।୧୨(ସମସି): ମୟରୂ�ଞ୍ଜ 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲିେୋ ଓ ଶଦୌରୋଜଜ୍  ତଥୋ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଶପୋକଶସୋ ଶକୋଟ୍ଘଶର ଶସୋମବୋର ଏକ 
ନୋବୋଳକିୋ ଦୁଷ୍କମ୍ଘ ମୋମ�ୋର ରୋୟ ପ୍କୋ� 
ପୋଇଛ।ି ବଚିୋରପତ ିସମୁତିୋ ଶଜନୋ ମୋମ�ୋ 
ବଚିୋର କର ି ଅ�ଯିକୁ୍ତ ବୋଙ୍ରିଶିପୋଷ ି
ଥୋନୋ ସଗଣୁୋଶସୋ� ଗ୍ରୋମର ସନୁୋରୋମ 
ସଂିଙୁ୍ ଶଦୋଷୀସୋବ୍ୟସ୍ କର ି ୨୦ବଷ୍ଘ 
ସଶ୍ରମ କୋରୋଦଣ୍ଶର ଦଣ୍ତି କରଛିନ୍।ି 
ଏହୋ ସହତି ୧୩ ହଜୋର ଟଙ୍ୋ ଜରମିୋନୋ 
ଓ ଅନୋଶଦୟ ଅଧିକ ୭ମୋସ କୋରୋଦଣ୍ 
ଶ�ୋଗବିୋକୁ ରୋୟଶର ଦ�୍ଘୋଇଛନ୍।ି ଏହୋ 
ବ୍ୟତୀତ ନୋବୋଳକିୋ ପୀଡତିୋକୁ କ୍ଷତପିରୂଣ 
ବୋବଦଶର ୪ �କ୍ଷ ଟଙ୍ୋ ଜଲିେୋ ଆଇନ 

ସହୋୟତୋ କରୃ୍ତ୍ଘପକ୍ଷ ପ୍ଦୋନ କରବିୋକୁ ନଶିଦ୍୍ଘ� 
ଶଦଇଛନ୍।ି ଅ�ଶିଯୋଗରୁ ପ୍କୋ�, ୨୦୧୮ 
ମଇ ୧ ତୋର�ିଶର ଅ�ଯିକୁ୍ତ ସନୁୋରୋମ ସଂି 
ଉକ୍ତ ଗ୍ରୋମର ଜଶନୈକୋ ନୋବୋଳକିୋଙ୍ ପରବିୋର 
ଶ�ୋଶକ ବ�ିକୁ କୋମ କରବିୋକୁ ଯୋଇଥିବୋ 
ଶବଶଳ ଏକୁଟଆି ପୋଇ ନୋବୋଳକିୋକୁ ଘରୁ 
ଡୋକ ି ଶନଇଥି�ୋ। ଏଥିପଶର ପରବିୋର 
ଶ�ୋଶକ ବହୁ ସମୟ ଶ�ୋଜୋଶ�ୋଜ ିକରବିୋରୁ 
ସମି�ୋ ଛକ ମ୍ରି ନକିଟସ୍ ନଦୀ କୂଳରୁ 
ଝଅିକୁ ଗରୁୁତର ଅବସ୍ୋଶର ପୋଇଥିଶ�। 
ନୋବୋଳକିୋ ଜଣକ ଘରକୁ ଆସ ି ପରବିୋର 
ଶ�ୋକଙୁ୍ ସନୁୋରୋମ ସଂି ତୋକୁ ବଳପବୂ୍ଘକ 
ଦୁଷ୍କମ୍ଘ କରଥିିବୋ ଶନଇ ଜଣୋଇଥି�ୋ। 
ପରବିୋର ଶ�ୋଶକ ଘଟଣୋ 

ନୋବୋଳକିୋ ଦୁଷ୍କମ୍କୋରଶୀକୁ ୨୦ ବର୍ ଲଜଲ୍ 

ପଲୁସିକୁ ସପୁ୍ମି୍ ହକାଟ୍ଘଙ୍କ କଡ଼ା ନହିଦ୍୍ଘଶ

ଆଲ୍ୋଳନରତ ଓକ�ିଙୁ୍କ ବୋନ୍ଧ

ଗରୁୁବୋର ସଦୁ୍ୋ ପକ୍ଷ ର�ବୋକୁ 
ଡଜି,ି ଆଇଜଙୁି୍ ନଶିଦ୍୍ଘ�

�ୋଇଶସନ୍ସ ରଦ୍ ଶନଇ ତଥ୍ୟ 
ର�ବୋକୁ �ୋରତୀୟ ଆଇନଜୀବୀ 

ପରଷିଦକୁ  ନଶିଦ୍୍ଘ� 

  େୂଆେଲି୍ଲୀ, ୧୨ଠା୧୨ (ଏଦେେ୍)ି: ଅରୁଣୋଚଳ 
ପ୍ଶଦ�ର ତୱୋଙ୍ ଶସକ୍ଟରର ୟୋଙ୍ସସି୍ତ 
ବୋସ୍ବ ନୟିନ୍ତଣ ଶର�ୋ(ଏ�ଏସ)ି ନକିଟଶର 
�ୋରତ ଏବଂ ଚୀନ ଶସନୋ ପଣୁ ି ମହୁୋମଁହୁ ିଁ 
ଶହୋଇଛନ୍।ି ଗତ �କୁ୍ରବୋର ଏ�ଳ ି ଘଟଣୋ 
ଘଟଥିÒବୋ ଶସୋମବୋର ପ୍କୋ� କରୋଯୋଇଛ।ି 
ଏହ ି ଘଟଣୋଶର ଉ�ୟ ପକ୍ଷରୁ ଯବୋନ ଆହତ 
ଶହୋଇଥÒଶ� ଶହଁ �ୋରତୀୟ ଶସନୋର ଦୃଢ 
ଜବୋବଶର ଅଧÒକ ସଂ�୍ୟକ ଚୋଇନୋ ଶସନୋ 
ଆହତ ଶହୋଇଛନ୍।ି ଏହ ିଅଞ୍ଚଳକୁ କଛି ିଉଶଦ୍�୍ୟ 
ଶନଇ ପ୍ୋୟ ୩୦୦ରୁ 
ଅଧÒକ ଚୋଇନୋ 
ଯବୋନ ପ୍ସୁ୍ତ 
ଶହୋଇ ଆସଥିÒଶ�। 
ଶହଶ� ଶସମୋନଙୁ୍ 
ଠକିଣୋ ଜବୋବ 
ଶଦବୋକୁ �ୋରତୀୟ 
ଶସନୋ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ସୁ୍ତ ରହଥିÒ�ୋ। 
ପ ି ଏ � ଏ କୁ 
�ୋରତୀୟ ଯବୋନଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶଯ�ଳ ି ଜବୋବ 
ଦଆିଯୋଇଥÒ�ୋ ତୋହୋ ଶସମୋଶନ ଶକଶବ ବ ି
ଆ�ୋ କରନିଥÒଶ�। ଯୋହୋକୁ ଶନଇ ଚୀନ 
ପକ୍ଷରୁ ଅଧÒକ ଯବୋନ ଆହତ ଶହୋଇଛନ୍ ି
ଶବୋ� ି କୁହୋଯୋଇଛ।ି  ୨୦୨୦ ଗ�ୱୋନ 
ସଂଘଷ୍ଘ ପଶର  ଏହୋ ଶହଉଛ ି ଦ୍ତିୀୟ ଘଟଣୋ 
ଶଯଉଥଁÒଶର �ୋରତ ଏବଂ ଚୀନ ଶସନୋ 
ମହୁୋମଁହ ିଁ ଶହୋଇଛନ୍।ି ଶତଶବ ଏ�ଳ ି ଘଟଣୋ 
ପଶର ତୁରନ୍ ଉ�ୟ ପକ୍ଷର କମୋଣ୍ର ସ୍ରଶର 

େୋ୍ଗ୍  ଶବୈଠକ କରୋଯୋଇ ସଂପକୃ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଶର 
�ୋନ୍ ି ବଜୋୟ ର�ବୋକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୋଯୋଇଛ ି
ଶବୋ� ି ପ୍ତରିକ୍ଷୋ ବ�ିୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପଶରୋକ୍ଷଶର 
ଦଆିଯୋଇଥÒବୋ ସଚୂନୋଶର କୁହୋଯୋଇଛ।ି  କନୁି୍ 

ଏହ ି ଘଟଣୋ ସମ୍କ୍ଘଶର ଶବୈଶଦ�କି ମନ୍ତୋଳୟ 
ପକ୍ଷରୁ ଶକୌଣସ ି ଟପି୍ପଣୀ ଦଆିଯୋଇ ନୋହ ିଁ। 
ଉଶଲେ�ଶଯୋଗ୍ୟ ଶଯ, ପ୍ୋୟ ୪୦୫୭ କମି ି
ପରମିତି �ୋରତ-ଚୀନ ସୀମୋ(ଏ�ଏସ)ି ମଧ୍ୟରୁ 
ଶକବଳ ଅରୁଣୋଚଳ ପ୍ଶଦ� ଏବଂ ସକିମିଶର 
୧୩୪୬ କମି ି ପରମିତି ସୀମୋ ରହଛି।ି କନୁି୍ 
ଅରୁଣୋଚଳ ପ୍ଶଦ�ଶର ରହଥିÒବୋ ସୀମୋଶର 
ଉ�ୟ ପକ୍ଷର ପୋଶ୍ୋ�ଂି କରୋଯୋଉଥÒଶ� ବ ି
କଛି ିଅଞ୍ଚଳକୁ ଶନଇ ବବିୋଦ �ୋଗ ିରହଛି।ି

ଏଲ୍ ଏସ ିନକିଟଲର ପଣୁ ି
ଭୋରତ-ଚଶୀନ୍  ଲସନୋ ମହୁୋଁମହୁ ିଁ

 ସମ୍ବଲପତୁର, ୧୨ଠା୧୨ (ସମସି): 
ପଶ୍ମି ଓଡ଼�ିୋଶର ହୋଇଶକୋଟ୍ଘର 
ସ୍ୋୟୀ ଶବଞ୍ଚଚ୍  ସ୍ୋପନ ଦୋବଶିର 
ଓକ�ିଙ୍ ସତ୍ୟୋଗ୍ରହ ଜୋର ି
ରହଛି।ି ଆଜ ିକନୁି୍ ଓକ�ିଙ୍ ସହ 
ହଜୋର ହଜୋର ଜନତୋ ଦୋବ ି
ପ୍ତ ି ସମଥ୍ଘନ ଜଣୋଇ ଆଶ୍ୋଳନ କରଥିିଶ�। ଆଜରି 
ଏହ ି ଆଶ୍ୋଳନଶର ସ୍ୱତଃପ୍ବୃତ �ୋଶବ �ତୋଧିକ 
ସୋମୋଜକି, ସୋଂସ୍ତୃକି ଅନୁଷ୍ୋନ ଓ ସଂଗଠନର 
ସହସ୍ୋଧିକ ଜନସୋଧୋରଣ ରୋଜରୋସ୍ୋକୁ ଓହ୍ୋଇଥିଶ�। 

ଏପରକି ି କଂଶଗ୍ରସ ସଶମତ 
ବ�ିନି୍ନ ରୋଜଶନୈତକି ଦଳ, 
�ୀମ ଆମ୍ତି, ଆମ ଆଦମୀ ପୋଟ୍ତି 
ଓ ଅଖିଳ �ୋରତୀୟ ବଦି୍ୟୋଥ୍ଘୀ 
ପରଷିଦ ପ୍ମ�ୁ ନଜିର ବ୍ୟୋନର 
ଧର ି ଶ�ୋ�ୋଯୋତ୍ୋଶର ଆସ ି

ହୋଇଶକୋଟ୍ଘର ସ୍ୋୟୀ ଶବଞ୍ଚ ସ୍ୋପନ ନ୍ୟୋଯ୍ୟ ଦୋବ ି ପ୍ତ ି
ପରୂ୍୍ଘମୋତ୍ୋଶର ସମଥ୍ଘନ ଜଣୋଇଥିଶ�। ଓକ�ିମୋଶନ 
�ୋନ୍ପିରୂ୍୍ଘ �ୋଶବ ସତ୍ୟୋଗ୍ରହ ଚଳୋଇଥିବୋ ଶବଶଳ 
ରୋଜଶନୈତକି ଦଳ ଓ ସଂଗଠନଗଡୁ଼କି 

କଲଚର ିଛକ ପୋ�ଟ�ିୋ ରଣଲକ୍ଷତ୍ର
୩୦୦ ପଏିଲ୍ ଏ �ବୋନଙୁ୍କ 
ରଉଡ଼ୋଇ�ୋ ଭୋରତଶୀୟ ଲସନୋ
ସଶୀମୋଲର ଶୋନ୍ତ ିପ୍ରତଷି୍ୋ ପୋଇଁ 
କମୋଣ୍ଡର୍ ସ୍ତରଶୀୟ ଲବୈଠକ

‘‘ପ�ୁସି ଗରିେ କର ିନ ପୋରଲି� 
ଲକନ୍ଦଶୀୟ ଲେୋସ ୍ପଠୋଇବୁ’’

ଜାର ିରହଛି ିଓକଲିଙ୍କ ସତ୍ାଗ୍ରହ
ଶତାଧିକ ସଂଗଠନ ସହେତ 
ସାେଲିହହଲା କନି୍ନର ସଂର
୧୪୪ ଧାରା ବ ିହେଲ୍  ୋରଲିା

}ପଷୃ୍ଠା-୯ }ପଷୃ୍ଠା-୯

}ପଷୃ୍ଠା-୯

}ପଷୃ୍ଠା-୯

}ପଷୃ୍ଠା-୯

ଶମିଳିପିଠାଳଦର ହଠାତଲୀ ଦପଠାଡ଼ ିଘଟଣଠା



ଭାରତବର୍ଷରର ଅରେକ ଶବି ମନ୍ରି ଅଛ।ି 
ପ୍ରରତୟେକ ମନ୍ରିର ରହଛି ିକଛି ିୋ କଛି ି
ବରିଶରତ୍ବ। ଏହଭିଳ ିଏକ ଶବିମନ୍ରି 

ହରୟିାଣାର କୁରୁରଷେତ୍ରରର ଅବସ୍ଥତ। କାରଳଶ୍ବର 
ମହାରେବ ୋମକ ଏହ ିମନ୍ରି ରେଶର ଏକମାତ୍ର 
ମନ୍ରି, ରେଉଁଠାରର ଭଗବାେ ଶବିଙୁ୍ େନ୍ଦୀଙ୍ ବେିା 
ପଜୂା କରାୋଏ। କମି୍ବେନ୍ଦୀ ଅେୁସାରର, ଏକୋ 
ଆକାଶମାଗ୍ଷରର ଲଙ୍ାପତ ିରାବଣ ୋତ୍ରା କରୁଥÒବା 
ସମୟରର ଏହ ିସ୍ଥାେରର ତାଙ୍ ବମିାେ ରୋହଲବିାକୁ 
ଲାଗଲିା। ରତଣ ୁରସ ଏଠାରର ଓହ୍ାଇ ମହାରେବଙ୍ 
ଆରାଧୋ କରବିାକୁ ଲାଗରିଲ।  ରାବଣଙ୍ ଅାରାଧୋରର 
ମହାରେବ ପ୍ରସନ୍ନ ରହାଇ ପ୍ରକଟ ରହରଲ ଏବଂ 
ଇଚ୍ା ମତୁାବକ ବର ମାଗବିାକୁ କହରିଲ। ରାବଣ, 

ମହାରେବଙୁ୍ କାଳ ଉପରର ବଜିୟ ଲାଭ କରବିାର 
ବର ମାଗରିଲ। କନୁି୍, ରାବଣ ବର ମାଗବିା ପବୂ୍ଷରୁ 
ମହାରେବଙୁ୍ ଅେୁରରାଧ କରଥିÒରଲ ରେ, ଏହ ିବରୋେ 
ବରିୟରର ତୃତଦୀୟ ବୟେକ୍ ିରେଭଳ ିକଛି ିେ ଜାଣରିବ। 
ରତଣ ୁମହାରେବ ଏହ ିସମୟରର   େନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙୁ୍ 
ମନ୍ରିରୁ େୂରକୁ େବିାକୁ କହଥିÒରଲ। ରସରବଠାରୁ 
ଏଠାରର ମହାରେବ େନ୍ଦୀଙ୍ ବେିା ପଜୂା ପାଉଛନ୍।ି 
ଶ୍ରଦ୍ାଳୁମାରେ କୁହନ୍ ିରେ, ଏଠାରର ରସାମବାର ଏବଂ 
ଶେବିାର ମହାରେବଙ୍ ଜଳ ଅଭରିରକ କରଲ ଅକାଳ 
ମତୁୃୟେର ଭୟ ରହ ିେ ଥାଏ। ଏଠାରର ମହାରେବ 
ରାବଣଙୁ୍ କାଳ ଉପରର ବଜିୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରବିା ବରୋେ 
ରେଇଥÒରଲ, ରତଣ ୁଏହ ିମନ୍ରିଟରି ୋମ କାରଳଶ୍ବର 
ୋମତି ରହାଇଛ।ି 

ଆଜକିାଲ ିବବିାହକୁ ସନୁ୍ର, େଆିରା ତଥା 
ଆକର୍ଷଣଦୀୟ କରବିା ଉରଦେଶୟେରର ରଲାରକ 
ପାଣଭିଳ ିଟଙ୍ା ଖର୍୍ଷ କରୁଛନ୍।ି ରସହପିର ି

ଏରବ ରକଉଁଠ ିରକଉଁଠ ିକେୟୋ ମଧ୍ୟ ବର ଭଳ ିରରାରଣ ି 
କର ିଧମୂ୍ ଧାମ୍ ରର  ମଣ୍ଡପରର ପହଞ୍ଥୁବା ଘଟଣା େଜରକୁ 

ଆସଛି।ି ଏହ ିକ୍ରମରର ଏରବ ଜରଣ କେଆି ଲରଗଜ୍  ଟ୍ରଲ ି
ଗାଡ଼ ିଉପରର ଛଡ଼ିା ରହାଇ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରରବଶ କରବିା ଘଟଣା 

ଏରବ ଚର୍୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହାଇଛ।ି ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମରର 
ଏହାର ଏକ ଭଡିଓି ରଖାଦ୍ କେୟୋ ପ୍ରୟିଙ୍ା ଇରନ୍ାରଆି ରସୟାର୍ 

କର ିଏ ବାବେରର ଜଣାଇଛନ୍।ି ଏହା ସହ ରସ ରଲଖଛନ୍,ି ହାଇହଲି୍  
ଓ ଭାର ିରଲରହଙ୍ଗା ପନି୍ଧ ଚାଲ ିଚାଲ ିମଣ୍ଡପରର ପହଞ୍ରିଲ ପ୍ରୟିଙ୍ାକୁ 
ସମସୟୋ ରହବ। ଏହା ସହ ରସ ଥକ୍ା ଅେୁଭବ କରରିବ। ରସଥପାଇଁ 
ତାଙ୍ ଭାଇ ତାଙୁ୍ ଚାଲକି ିେବିା ବେଳରର ଲରଗଜ ଟ୍ରଲ ିଗାଡ଼ରିର 
ଛଡ଼ିା କର ିବବିାହ ମଣ୍ଡପରର  ପହଞ୍ାଇଛନ୍।ି ଏଥରର ରେଖବାକୁ 
ମଳୁିଛ,ି ପ୍ରୟିଙ୍ା ରଲରହଙ୍ଗା ପନି୍ଧ ସଜବାଜ ରହାଇ ଲରଗଜ୍  ଟ୍ରଲରିର 
ଛଡ଼ିା ରହାଇଛନ୍।ି ତାଙ୍ ଭାଇ ଟ୍ରଲରିର ତାଙୁ୍ ରେଇ ବବିାହ 
ସ୍ଥଳରର ପହଞ୍ାଇଛନ୍।ି ପ୍ରୟିଙ୍ା ଏହ ିସମୟରର ଖସୁ ିଓ ଭୟଭଦୀତ 
ଥବା କହଛିନ୍।ି  ରତରବ ଭଡିଓିଟକୁି ପାଞ୍ ଲଷେରୁ ଅଧକ ରଲାକ 
ରେଖସାରରିଲଣ।ି

 ପାକସ୍ଥଳଦୀକୁ  ସସୁ୍ଥ ରଖÒବାରର ଏହ ି ଆସେର 
ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଷ ଭୂମକିା ରହଛି।ି 

 ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ଶରଦୀରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରର। 
 ତଳରିପଟର ଅତରିକି୍ ଚବବିକୁ କମାଇଥାଏ। 
 ହଜମ ଶକ୍ ିବୃଦ୍ ିକରର। 
 ଆତ୍ମବଶି୍ବାସ ବୃଦ୍ କରର। 

ବଲଉିଡ୍ ର େବଙ୍ଗ ଖାନ୍  
ସଲମାନ୍ ଙ୍ ଫିଲ୍ମ ଓ ବୟେକ୍ଗିତ 
ଜଦୀବେ ବରିୟରର ଜାଣବିା 

ପାଇଁ ତାଙ୍ ପ୍ରଶଂସକମାରେ ସବୁରବରଳ ଆଗ୍ରହଦୀ 
ଥାଆନ୍।ି ଇତମିଧ୍ୟରର ସଲମାନ୍ ଙ୍ ବହୁ ପ୍ରତଦୀଷେତି 

ଫିଲ୍ମ ‘‘କସି ି କା ଭାଇ କସି ି କ ି ଜାନ୍’’ର ରଲିଜି୍ କୁ 
ତାଙ୍ ପ୍ରଶଂସକମାରେ ଅରପଷୋ କରଛିନ୍।ି ରତରବ 

ତାଙ୍ ବୟେକ୍ଗିତ ଜଦୀବେକୁ ରେଇ ଏରବ ଏକ ଖବର 
ଆସଛି।ି ପଣୁ ିଥରର ଭାଇଜାନ୍ ରପ୍ରମରର ପଡ଼ଛିନ୍ ିରବାଲ ି

ଚର୍୍ଷା ରହଉଛ।ି ସଲମାନ୍  ତାଙ୍ଠାରୁ ୨୪ ବର୍ଷ ସାେ ଅଭରିେତ୍ରଦୀ ପଜୂା ରହଗ୍ ରଡଙୁ୍ ରଡଟ୍ 
କରୁଛନ୍।ି ଏ କଥା ଫିଲ୍ମ ସମଦୀଷେକ ଉରମର ସନୁ୍ଧ ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମରର ଜଣାଇଛନ୍।ି 
ରସ ତାଙ୍ ଟ୍ବଟି୍ ରର ରଲଖଛନ୍,ି ‘‘ରରେକଂି େୁୟେଜ୍: େୁୟେ କପଲ୍  ଇନ୍ ଟାଉନ୍ ! ରମଗା ଷ୍ାର୍  
ସଲମାେ ଖାନ୍  ପଜୂା ରହଗରଡଙ୍ ରପ୍ରମରର ପଡ଼ଛିନ୍।ି ତାଙ୍ ପ୍ରଡକ୍ସେ ହାଉସ୍  ଆଗାମଦୀ 
େୁଇଟ ି ଫିଲ୍ମରର ପଜୂାଙୁ୍ ରେଇଛନ୍।ି ଆଜକିାଲ ି ରସମାରେ ଏକାଠ ି ସମୟ ଅତବିାହତି 
କରୁଛନ୍।ି ସଲମାନ୍ ଙ୍ ବଶି୍ବସ୍ତ ସତୂ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ ରହାଇଛ।ି’’ ପଜୂା ସଲମାନ୍ ଙ୍ ସହ ‘କସି ିକା 
ଭାଇ କସି ିକ ିଜାନ୍ ’ରର େଜର ଆସରିବ। ରତରବ ଉରମରଙ୍ ଏହ ିଟ୍ବଟି୍ ପରର ସଲମାନ୍ ଙ୍ 

ବୟେକ୍ଗିତ ଜଦୀବେକୁ ରେଇ ପଣୁ ି ଥରର ଚର୍୍ଷା ଆରମ୍ଭ ରହାଇୋଇଛ।ି ଅେୟେପରଟ 
ଏକଥା ରକରତ େୂର ସତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ ରହାଇୋହ ିଁ। ଅତଦୀତରର ମଧ୍ୟ 

ସଲମାନ୍ ଙ୍ର ଅରେକ ଅଭରିେତ୍ରଦୀଙ୍ ସହ ରପ୍ରମ ସମ୍କ୍ଷ ଗଢ ି
ଉଠଛି।ି କନୁି୍ ତାହା ରକରବ ବବିାହ ରୂପ ରେଇୋହ ିଁ। 

ରତରବ ପଜୂାଙୁ୍ ସତରର ସଲମାନ୍  ରଡଟ୍ କରୁଛନ୍ ିକ ି
ୋହ ିଁ ତାହା ଆଗକୁ ସମୟ କହବି। ପଜୂା ରହଗ୍ ରଡ 

ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଦୀର ଚର୍ବିତ ରଚରହରା। ରସ 
ରଶରଥର ପାଇଁ ବଲଉିଡ୍  ଫିଲ୍ମ 

‘ରାରଧଶୟୋମ’ରର େଜର 
ଆସଥିରଲ। 

ଆଜରି ଇତହିାସ
l	୧୭୩୪- ରେରିଟନ୍  ଓ ରୁଷ୍  ବାଣଜିୟେ ସନ୍ଧରର 

ସ୍ବାଷେର କରଲ। 
l	୧୯୨୦- ରେେରଲୟୋଣ୍ଡର ରହଗ୍ ରର 

ଅନ୍ରାଷ୍ଟଦୀୟ େୟୋୟାଳୟ ସ୍ଥାପତି। 
l	୧୯୨୧- ବୋରସ ହନୁି୍ ବଶି୍ବବେିୟୋଳୟର 

ଉଦ୍ ଘାଟେ ‘ପ୍ରେି୍ସ ଅଫ୍  ରେଲସ୍ ’ କରଲ। 
l	୧୯୮୬- ହନି୍ଦୀ ଚଳର୍ତି୍ର ଅଭରିେତ୍ରଦୀ ସ୍ତିା 

ପାଟଲିଙ୍ ରେହାନ୍।
l	୧୯୯୬- ରକାଫି ଆେନ୍ନ ଜାତସିଂଘ 

ମହାସଚବି ରହରଲ। 
l	୨୦୦୧- ସଂସେ ଭବେ ଉପରର ଆତଙ୍ବାେଦୀ 

ଆକ୍ରମଣ। 
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ମେଷ: ଜେିଆି ସ୍ବଭାବ ପାଇଁ କଷ୍ ପାଇପାରନ୍।ି ଉର୍ଅଧିକାରଦୀଙ୍ଠାରୁ 
ସଫଳତାର ସତୂ୍ର ପାଇପାରନ୍।ି କମ୍ଷରଷେତ୍ରରର ବଭିନି୍ନ ସମସୟୋର ସମ୍ଖୁଦୀେ 
ରହାଇପାରନ୍।ି ରଧୈେ୍ଷୟେର ସହ କାେ୍ଷୟେ କରରିବ।
ବୃଷ: ଜଦୀବେରର େୂତେ ପରବିର୍୍ଷେ ରେଖାରେବ। ପରୋନ୍ନତରି 
ସରୁୋଗ ରହଛି।ି ରବୈବାହକି ଜଦୀବେରର ରେଖାୋଉଥିବା ତକି୍ତା େୂର 
ରହାଇପାରର । ଧାମବିକ କାେ୍ଷୟେରର ସମୟ କଟାଇରବ। 
େଥିନୁ:  ପରବିାରରର ମତରଭେ ରେଖାରେବ। ଭାଇଭଉଣଦୀଙ୍ ପରୂ୍୍ଷ 
ସହରୋଗ ପାଇରବ।  ଗରୁୁଜେଙ୍ଠାରୁ ଆଶଦୀବ୍ଷାେ ପାଇରବ। େୂତେ 
ବୟେବସାୟ କରବିାର ରୋଗ ରହଛି।ି ଆୟ  ଓ ପ୍ରତଷି୍ାରର ବୃଦ୍ ପାଇବ। 

କକ୍କଟ: େଦୀଘ୍ଷେେିର ସ୍ବପ୍ନ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ରେବ। ସମୟର 
ସେୁପରୋଗ କର ି ସଫଳତା ପାଇରବ। ଶତରୁମାେଙ୍ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ରର 

ଫସ ିୋଇପାରନ୍।ି ୋମ୍ତୟେ ଜଦୀବେରର େବିଡ଼ିତା ବୃଦ୍ ପାଇବ।
ସଂିହ: େେିଟ ି ମଶି୍ରତି ଫଳ ପ୍ରୋେ କରବି। କମ୍ଷରଷେତ୍ରରର ପ୍ରଶଂସାର 
ଭାଗଦୀୋର ି ରହରବ। ସନ୍ାେସନ୍ତଙି୍ ପ୍ରତ ି ସରମ୍ବେେଶଦୀଳ ରହରିବ। 
ଭବରିୟେତ ପାଇଁ େୂଆ ରୋଜୋ କରରିବ। 
କନ୍ା: ସ୍ବାସ୍ଥୟେ ପ୍ରତ ି େତ୍ନଶଦୀଳ ହୁଅନୁ୍। ପରୁୁଣା ବନୁ୍ଧଙ୍ ସହ ସାଷୋତ 
ରହାଇପାରର। ଜଦୀବେସାଥଦୀଙ୍ ସଂପରୂ୍୍ଷ ସହରୋଗ ପାଇରବ। 
ଜଦୀବେରର ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ େୂତମ ମାଗ୍ଷ ପାଇରବ। 

ତୁଳା: ସକାରାତ୍ମକ ଚନି୍ାଧାରା ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ରିବ। ପ୍ରୟିଜେଙ୍ 
ବୟେବହାରରର କଷ୍ ପାଇପାରନ୍।ି କମ୍ଷରଷେତ୍ରରର େଜି ସଜୃେଶଦୀଳତା 

ରେଖାଇରବ। େରକାରଦୀ ଜେିରିକୁ ୋୟତି୍ବର ସହ ରଖନୁ୍।
ବଛିା:  ପରବିାରବଗ୍ଷଙ୍ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇରବ। ରକୌଣସ ି
ଉୋରମୋ ବୟେକ୍ଙି୍ ସହ ସାଷୋତ ରହାଇପାରର । ଜଦୀବେସାଥଦୀଙ୍ 
ସହ ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଷ ଆରଲାଚୋରର ସମୟ କଟବି। 
ଧନୁ: ଅକସ୍ାତ୍  ଧେଲାଭର ରୋଗ ରହଛି।ି କମ୍ଷରଷେତ୍ରରର ସଫଳତା 
ପାଇଁ କଠେି ପରଶି୍ରମ କରରିବ। ବନୁ୍ଧବାନ୍ଧବଙ୍ ସହରୋଗ କ୍ରରମ 
ସମସୟୋର ସମାଧାେ ରହବ।

େକର:  ପରବିାରରର ରକୌଣସ ିରଛାଟ କଥା ବଡ଼ ରୂପ ରେଇପାରର। 
େରିବଶ କରବିାରୁ େୂରରଇ ରୁହନୁ୍। ଜଦୀବେସାଥଦୀଙ୍ ସହ େୂରସ୍ଥାେକୁ 
ୋଇପାରନ୍।ି ରକୌଣସ ିଖାସ୍  ବୟେକ୍ଙି୍ ସହ ସମ୍କ୍ଷରର ସଧୁାର ଆସବି।
କୁମ୍ଭ: ରକୌଣସ ି ଶଭୁ ସମାଚାର ପାଇପାରନ୍।ି କମ୍ଷରଷେତ୍ରରର ଧ୍ୟାେର 
ସହ କାେ୍ଷୟେ କରନୁ୍। ମହଳିାମାରେ  ଅେଥା କଥାରର ସମୟ େଷ୍ କରନୁ୍ 
ୋହ ିଁ।  ଅଥ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧଦୀୟ କାରବାରରୁ େୂରରଇ ରୁହନୁ୍। 
େୀନ: କମ୍ଷରଷେତ୍ରରର ପରୋନ୍ନତରି ସରୁୋଗ ରହଛି।ି ବୟେବସାୟକି 
ରଷେତ୍ରରର ଉନ୍ନତ ି ରେଖାରେବ। ମହଳିାମାେଙ୍ର ଅାତ୍ମବଶି୍ବାସ ବୃଦ୍ 
ପାଇବ। ଧାମବିକ ମରୋବୃର୍ ିରଖି ଅସହାୟ ବୟେକ୍ଙୁି୍ ସାହାେୟେ କରରିବ।

େଙ୍ଗଳବାର
୧୩ ଡମିସେ୍ବର,
୨୦୨୨

www.sakalaepaper.com

ଆ
ଜ ି

ଆ
ସଥି

Òଲେ
 ପଣୁ ିଲରେମଲେ ପଡ଼ଲିେ 

ସେମାନ୍ !
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ଅର୍ଦ୍ଧ ନବାସନ
କାହ ିଁକ ିକେଲିବ

ମହାମରହାପାଧ୍ୟାୟ ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖର ସଂିହ ହରଚିନ୍େ 
ମହାପାତ୍ର ସାମନ୍ (ପଠାଣ ି ସାମନ୍) ଜରଣ 
ଅସାଧାରଣ ରଜୟୋତବିବିଜ୍ାେଦୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡତି। 

ଗ୍ରହ ଓ େଷେତ୍ରଙ୍ ସ୍ଥତି,ି ଚଳେ ଏବଂ ଜଗତ ଉପରର 
ରସମାେଙ୍ ପ୍ରଭାବକୁ ରେଇ ଅଭ୍ାନ୍ ଗାଣତିକି ସତୂ୍ର 
ତଆିର ି କରବିାରର ରସ ଥିରଲ ସଦି୍ହସ୍ତ। ଆଧେୁକି 
ବେିୟୋଳୟର ବାରଣ୍ଡା ମାଡ଼ ି େ ଥବା ତଥା େୂରବଦୀଷେଣ 
େନ୍ତ୍ରଟଏି ରେଖ େ ଥବା ଏହ ିମହାନ୍ ରଜୟୋତବିବିଜ୍ାେଦୀଙ୍ 
ସମ୍କ୍ଷରର ଲଣ୍ଡେର ଜଣାଶଣୁା ବଜି୍ାେ ପତ୍ରକିା ‘ରେଚର 
ଏବଂ େରଲଜ’ ୧୮୯୯ ମସହିାରର କହଥିଲା  କ,ି ‘ଏହ ି
ସାଧକ ବଜି୍ାେଦୀ ରହଉଛନ୍ ି ୟରୁରାପଦୀୟ ମହାରେଶର 
ପ୍ରସଦି୍ ରଜୟୋତବିବିଜ୍ାେଦୀ ଟାଇରକାରୋରହଙ୍ଠାରୁ 
ଅଧକ ପ୍ରତଭିାବାେ।’ ପଠାଣ ି ସାମନ୍ଙ୍ େଦୀଘ୍ଷ େୁଇ 
େଶନ୍ଧରି ଉତ୍ସଗ୍ଷଦୀକୃତ ସାଧୋର ସବ୍ଷରଶ୍ରଷ୍ କୃତ ି
ରହଉଛ ି ‘ସଦି୍ାନ୍େପ୍ଷଣ’ । ଏହ ି ଗ୍ରନ୍ଥରର ସବ୍ଷରମାଟ 
୨୫୦୦ଟ ି ର୍ାକ ରହଛି ି ଓ ଏଥିରର ରଜୟୋତରିଶାସ୍ତ୍ର, 
ଭୂରଗାଳ, ଖରଗାଳ, ଚନ୍ଦ୍ରସେୂ୍ଷୟେଙ୍ ଗତ ି ଆେ ି ବହୁ 
ବରିୟରର ଆରଲାଚୋ ରହଛି ି । ଏହ ି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକୃତରର 
ରଜୟୋତବିବିଜ୍ାେ, ରଜୟୋତରି ଶାସ୍ତ୍ର, ସଂସ୍ତୃ ସାହତିୟେ 
ଓ ବୟୋକରଣର ଏକ ଅପବୂ୍ଷ ସଙ୍ଗମ।  ସଦି୍ାନ୍ େପ୍ଷଣ 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୧୮୯୯ ମସହିାରର । ତା’ ପବୂ୍ଷରୁ 
ଇଂରରଜ ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ତାଙ୍ କୃତତି୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସତି 
ରହାଇ ୧୮୯୪ ମସହିା ରସରପଟେମ୍ବର ୩ ତାରଖିରର ରସ 
‘ମହାମରହାପାଧ୍ୟାୟ’ ଉପାଧିରର ଭୂରତି ରହାଇଥିରଲ। 
ଏ ଉପାଧି ପାଇବାରର ରସ ଥିରଲ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ଆି । 
୧୮୩୫ ମସହିା ଡରିସମ୍ବର ୧୩ ତାରଖି  ରପୌର କୃଷ୍ଣ 
ଅଷ୍ମଦୀ ତଥିିରର ପଠାଣ ିସାମନ୍ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜବଂଶରର 
ଜେ୍ମଗ୍ରହଣ କରଥିିରଲ । ପତିାମାତା ତାଙ୍ର ୋମ 
ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖର ରଖିଥିରଲ। ତାଙ୍ ଆଗରୁ େୁଇଟ ି ଝଅି ଓ 
ରଗାଟଏି ପଅୁ ମରେିାଇଥିବାରୁ, ତାଙ୍ ଅପର୍୍ଷୟୋଣ ିୋମ 
‘ପଠାଣ’ି ରଖାୋଇଥିଲା । ପଲିାେେୁି ରସ ମେରୋଗଦୀ, 
ଏକାଗ୍ରଚରି୍, ଅଧ୍ୟବସାୟଦୀ ଓ ଉୋରମୋ ଥିରଲ । 
ମାତ୍ର ୭ ବର୍ଷ ବୟସରର ପଠାଣ ିସାମନ୍ଙ୍ ପାଣ୍ଡତିୟେର 
ପରଚିୟ ମଳିଥିିଲା। ତାଙୁ୍ ରେରତରବରଳ ୧୨ ବର୍ଷ 
ବୟସ ରହାଇଥିଲା ରସରତରବରଳ ରସ ରଜୟୋତରି 
ଗ୍ରନ୍ଥର ବଭିନି୍ନ ବରିୟମାେ ପାଠ କର ି ଏହାକୁ ମଖୁସ୍ଥ 
କରରିେଇଥିରଲ। ରସ ଆକାଶକୁ ଅେୁଧ୍ୟାେ କର ି ଗ୍ରହ 
ଓ େଷେତ୍ରର ଗତବିଧିି େରୂିପଣ କରପିାରୁଥିରଲ। ପଠାଣ ି
ସାମନ୍ଙ୍ ବାପା ଜରଣ ପ୍ରଧାେ ଗାଣତିକି ଥିରଲ। 
ପଠାଣ ି ସାମନ୍ ବାପାଙ୍ ଠାରୁ ଗଣତି ରଜୟୋତରିର 
ଆରଲାଚୋ ମାଧ୍ୟମରର ଶଷିୋ ଲାଭ କରଥିିରଲ । ରସ 

ପରୁାତେ ରଜୟୋତରି ଶାସ୍ତ୍ରମାେ ପେ୍ଷୟୋରଲାଚୋ କର ି
ତାରା ଜଗତର ଗତବିଧିି ଅେୁଧ୍ୟାେ କରବିା ସହ ସକୂ୍ଷ୍ମ 
େନ୍ତ୍ରମାେ ଉଦ୍ାବେ କରଥିିରଲ। ସାମାେୟେ େୁଇରଗାଟ ି
ବାଉଁଶେଳଦୀ ସାହାେୟେରର ରସ େୂରେୂରାନ୍ର ଗ୍ରହ 
ମଣ୍ଡଳର େଷେତ୍ରମାେଙ୍ର ଗତବିଧି ଅବରଲାକେ କର ି 
ରେଉଁ ସଦି୍ାନ୍ରର ଉପେଦୀତ ରହରଲ, ତାହା ପରୁାତେ 
ସଂସ୍ତୃ ରଜୟୋତରି ଶାସ୍ତ୍ରର ସଦି୍ାନ୍ ସହତି ଅସମାେତା 
ଥିଲା । ତାହାଙ୍ର େଜି ସଦି୍ାନ୍ରୁ ପ୍ରମାଣତି ରହଲା 
ରେ, ପରୁାତେ ଭାରତଦୀୟ ରଜୟୋତବିବିଦ୍ ମାେଙ୍ ଗଣୋ 
େବିସରୁ େଷେତ୍ର ଜଗତର ସ୍ଥତିଗିତ ି ବେଳେିାଇଛ ି । 
ତାଙ୍ର େୂତେ ରମୌଳକି ଗଣୋ ଅେୁୋୟଦୀ, ରସ ‘ସଦି୍ାନ୍ 
େପ୍ଷଣ’ ରପାଥି ରଚୋ କରଲ । ୋହା ସମଗ୍ର ବଶି୍ବରର 
ଓଡ଼ଶିା ପାଇଁ ଏକ ଗବ୍ଷ ଓ ରଗୌରବର ବରିୟ। ଆଧେୁକି 
ବଜି୍ାେ ଜଗତରର ରସ ଥରଲ  ଅେୟେତମ ବସି୍ୟ। 
ସାଧାରଣ ଉପକରଣଗଡ଼ୁକି ବୟେବହାର କର ିସେୂ୍ଷୟେ, ଚନ୍ଦ୍ର 
ଓ ଗ୍ରହମାେଙ୍ର ରେୈେକି ଓ ବାରବିକ ଆବର୍୍ଷେର େଭୁି୍ଷଲ 
ଗଣୋ କରବିା ସହ ସରୂେ୍ଷୟୋପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର 
ସଠକି୍ ସମୟ େଦି୍୍ଷାରଣରର ସଦି୍ହସ୍ତ ଥିରଲ। ରସ 
ରେପର ିବଦି୍ାେ, ରସହପିର ିେଷି୍ାବାେ ଓ ଧାମବିକ ବୟେକ୍ ି
ଥିରଲ। ଏହ ି ରୋଗଜେ୍ମା ମହାପରୁୁରଙ୍ର ୧୯୦୪ 
ମସହିା ୧୧ ଜୁନ୍ ରର ପରରଲାକ ଘଟଥିଲା। କୁହାୋଏ 
ରେ, ରସ େଜି ମତୁୃୟେ େବିସର ତଥିକୁ ଆଗଆୁ ଜଣାଇ 
ରେଇଥରଲ। ତାଙ୍ ସ୍ତୃରିର ଭୁବରେଶ୍ବରସ୍ଥତ ପଠାଣ ି
ସାମନ୍ ପ୍ାରେରଟାରୟିମ୍  ଏବଂ ପରୁଦୀର ସାମନ୍ 
ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖର ମହାବେିୟୋଳୟ ସ୍ଥାପୋ କରାୋଇଛ।ି 

ଲଜୟାତବିବିଜ୍ାନେ ବସି୍ମୟ 

ପଠାଣ ିସାମନ୍ତ

ଶଦୀତେେିରର ରଲାଡ଼ା ପରଡ଼ କମ୍ବଳ, ଜୟୋରକଟ୍ , ରସ୍ବଟର୍  ଆେ ି
ଶଦୀତବସ୍ତ୍ର। ରତରବ ଏରବ ଏମତି ିଏକ ଜୟୋରକଟ୍ ଆସଛି,ି ରେଉଁଥରର 
ଖଞ୍ା ୋଇଛ ିହଟିର୍ । ଏହ ିକଥା ବଶି୍ବାସ େ ରହରଲ ମଧ୍ୟ ସତ। ଉକ୍ 

ଜୟୋରକଟ୍  ଶଦୀତେରିେ ଶରଦୀରକୁ ଉରମୁ ପ୍ରୋେ କରବିାରର ସାହାେୟେ କରବି। 
ରତରବ ଜୟୋରକଟ୍ ଟରି ୋଁ ରହଛି ି‘ହଟିଂି ଜୟୋରକଟ୍ ’। ଜୟୋରକଟ୍  ଭତିରର ହଟିର୍ କୁ ଖଞ୍ାୋଇଛ ିଏବଂ ଏହାର ବଟନ୍ କୁ େବାଇବା 

ମାରତ୍ର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶଦୀତରର ବ ିଏହା ରମ’-ଜୁନ୍  ମାସର ଗରମ ପ୍ରୋେ କରବି। ରସହପିର ିଜୟୋରକଟ୍  ଭତିରର ପାରଞ୍ାଟ ିଭନି୍ନ 
ଭନି୍ନ ପ୍ରକାର ହଟିଂି ରଜାନ୍  ଅଛ।ି ୋହା ପରୂା ଶରଦୀରକୁ ଉର୍ମତା ପ୍ରୋେ କରର। ଅେୟେପରଟ ଏହା ଏରତ ମାତ୍ରାରର ଉରମୁ 

ପ୍ରୋେ କରର ରେ, ଶଦୀତେରିେ ଅତୟେଧକ ରପାରାକ ପନି୍ଧବାର ଆବଶୟେକତା ପଡ଼ବି ୋହ ିଁ।  ଜୟୋରକଟ୍  ଭତିରର ରେଉଁ 
ମୟୋରଟରଆିଲକୁ ବୟେବହାର କରାୋଇଛ,ି ତାହା ସାଧାରଣ ଜୟୋରକଟ୍ ଠାରୁ ଭନି୍ନ। ବଟନ୍  ଟପିରିଲ ଏଥରର 

ଥିବା ହଟିଂି ଏଲରିମଣ୍ଟ୍  ସକ୍ରୟି ରହାଇଥାଏ। ଏହାବାଦ୍ ଏହାର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ େୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା ପାଇଁ 
ତରିୋଟ ିସ୍ତରର ସବୁଧିା ମଧ୍ୟ େଆିୋଇଛ।ି ଏହାକୁ ବଟନ୍  େ୍ବାରା ରସଟ୍  କରାୋଇଛ।ି ରସହପିର ି

ଜୟୋରକଟ୍ କୁ ସଫା କରବିା ପବୂ୍ଷରୁ ଏଥରର ଲାଗଥିିବା ହଟିଂି ଏଲରିମଣ୍କୁ ବାହାର 
କରବିାକୁ ରହାଇଥାଏ।  ଏହାର ୋମ୍ ୯ ହଜାର ଟଙ୍ା ରହାଇଥିବା ରବରଳ 

ଚାଜ୍ଷ କରବିା ପାଇଁ ଏଥିରର ୟଏୁସ୍ ବ ିହଟିଂି ସରପାଟ୍ଷ ପ୍ରୋେ 
କରାୋଇଛ।ି

ଜୟାଲକଟ୍  ଭତିଲେ 

ହଟିର୍ 
େଲେଜ୍ ଟ୍ରେଲିେ 
ମଣ୍ଡପକୁ ଆସେିା 

କନଆି
ନନ୍ଦୀ ବନିା ବେିାଜମାନ ମହାଲେବ
ଅନନୟ ଶବିମନ୍େି

ଇଂରାଜୀରର ଏହାକୁ ‘ହାଫ୍  
ର�ାଟ୍  ର�ାଜ୍’ କୁହାଯାଏ। 

ଏହା ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ୀୟ 
ଅରେକ ସମସଥ୍ୟା ଦୂର 

କରର। ଆସେ କର�ିା 
ସମୟରର ର�ାଡ଼ ଏ�ଂ 

�ାଦକୁ ସମୂ୍ର୍ଣ୍ଣ ଭାର�  
ସଧିା ରଖÒ�ାକୁ �ରଡ଼। 

ଶରୀରର ଭାରସାମଥ୍ୟ 
ଓ େଃିଶ୍ାସପ୍ରଶା୍ସ 

ଉ�ରର ଧ୍ାେ ଦଅିନୁ୍। 
ଶା୍ସ  ସମସଥ୍ୟା ଥÒରେ, 

ଏହ ିଆସେ କରନୁ୍େ।ି 
�ଭଣ୍ଣ�ତୀ ମହଳିା ଏହ ି

ଆସେ କର�ିା ଅେୁଚତି।

ୋଈ ପନି୍ଧଲବ ୋଈ ପନି୍ଧଲବ 
ସ୍ମାଟଦ୍ଧ ୱାଚ୍ ସ୍ମାଟଦ୍ଧ ୱାଚ୍ ସଂପ୍ରତ ି ସ୍ାଟ୍ଷ ଉପକରଣର େଗୁ ଚାଲଛି ି କହରିଲ ଅତୁୟେକ୍ ି ରହବୋହ ିଁ। 

ରତରବ ଏହ ି ଅତୟୋଧେୁକି ତଥା ସ୍ାଟ୍ଷ ଉପକରଣଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟରର 
ସ୍ାଟ୍ଷୋଚ୍  େବୁପଢ଼ିଙି୍ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ ପାଲଟଛି।ି ଏହ ିଧାରାରର ଚଦୀନ୍ ର  

ସାଉଥ୍ ରେଷ୍  ଜଆିଓତାଙ୍ଗ ବଶି୍ୱବେିୟୋଳୟର ରବୈଜ୍ାେକିମାରେ ଗାଈମାେଙ୍ 
ସ୍ାସ୍ଥୟେ, ପ୍ରଜେେ ଏବଂ ରଲାରକସନ୍  ଟ୍ରାକ୍  କରବିା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ାଟ୍ଷ ୋଚ୍  ତଆିର ି
କରଛିନ୍।ି ଏହ ିସ୍ାଟ୍ଷ ୋଚ୍ କୁ ଗାଈର ରଗାଡ଼ କମି୍ବା ରବକରର ପନି୍ଧା ୋଇପାରବି। 
ଏଥÒରର ବୟେବହୃତ ରହାଇଥÒବା ଲଥିୟମ୍  ବୟୋରଟର ିଗାଈଗଡ଼ୁକି ଚାଲବିା େ୍ବାରା 
ଉତ୍ପନ୍ନ ରହଉଥବା ଶକ୍ରୁି ଚାଜ୍ଷ  ରହବ। ଫଳରର ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଜ୍ଷ 
କରବିାକୁ ପଡ଼ବି ୋହ ିଁ।  ଏହ ିସ୍ାଟ୍ଷୋଚ୍ କୁ ରେଇ ଗରବରକ ତଥା ରଲଖକ ଜୁତାଓ 
ଝାଙ୍ଗଟ୍   କହଛିନ୍ ି ରେ, ଏହାେ୍ବାରା  ଗାଈମାେଙ୍ ପ୍ରଜେେ ଷେମତା, ରରାଗ, େୁଗ୍ଧ 
ଉତ୍ପାେେ ଇତୟୋେ ିଉପରର େଜର ରଖାୋଇ ପାରବି। ଫଳରର, ଗାଈମାେଙ୍ 
ସ୍ାସ୍ଥୟେ ଏବଂ ପ୍ରଜେେ ରଷେତ୍ରରର ଉନ୍ନତ ି ଅଣାୋଇ ପାରବି। ଏହାବୟେତଦୀତ 
ଗାଈମାେଙ୍ ପାରପିାଶ୍ବ ବିକ  ସ୍ଥତି ିଉପରର ମଧ୍ୟ େଜର ରଖରହବ। ରତରବ, ଏହ ି
ସ୍ାଟ୍ଷୋଚ୍ ର ପରଦୀଷୋ ଗାଈମାେଙ୍ ଉପରର  କରାେବିା ପବୂ୍ଷରୁ ମଣରିଙ୍ ଉପରର 
କରାୋଇଥÒଲା। ପରଦୀଷୋରୁ ଜଣାପଡ଼ଥିÒଲା ରେ, ଏହ ି ସ୍ାଟ୍ଷୋଚ୍  ରଛାଟ ରଛାଟ 
କାେ୍ଷୟେକଳାପକୁ ରରକଡ୍ଷ କରବିାରର ସଷେମ ଅରଟ। ରବୈଜ୍ାେକମିାରେ ଏହାକୁ 
ରେଇ କହଛିନ୍ ିରେ, ଏହ ିସ୍ାଟ୍ଷୋଚ୍ ଗାଈମାେଙ୍ ସହତି ମଣରିର ମଧ୍ୟ ରେୈେନ୍େି 
ଜଦୀବେରର ମଧ୍ୟ ଉପରୋଗଦୀ ରହାଇପାରବି। କାରଣ ଏଥରର ରସ୍ପାଟସ୍ଷ ମେଟିରଂି, 
ରହଲଥ୍ ରକୟାର ଏବଂ େୟାରରଲସ୍  ରସେ୍ସର ରହଛି।ି 
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ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୩ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ସବକାରୀ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣସର 
ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୧୨(ସମସି): ହାତୀ-ମନୁଷ୍ୟ ବବିାଦ 
ଦନିକୁ ଦନି ବଢ଼଼ବିାରେ ଲାଗଛି।ି ୋଜ୍ୟରେ ରକରତକ 
ସ୍ାନରେ ଏହା ମଣୁ୍ଡବ୍ୟଥାେ କାେଣ ରହାଇଛ।ି ଏହ ି
ବବିାଦକୁ ରୋକବିା ପାଇ ଁ ସେକାେୀ-ଘରୋଇ-ରଗାଷ୍ୀ-
ଭାଗୀଦାେ ି (ପପିସିପି)ି ମରେଲ୍  ସହାୟକ ରହବ ରବାଲ ି
ଜଙ୍ଗଲ, ପେରିବଶ ଓ ଜଳବାୟ ୁ ପେବିର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତୀ 
ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ କହଛିନ୍।ି ରସାମବାେ ରସଭ୍  ଏଲଫିାଣ୍ଟ 
ଫାଉରଣ୍ଡସନ୍  ଟ୍ରଷ୍ଟେ ଏକାଦଶ 
ପ୍ରତଷି୍ା ଦବିସରେ ମଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିି ଭାରବ ର�ାଗରଦଇ 
ମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ଅମାତ କହଛିନ୍ ି
ର� ରଜୈବ ମଣ୍ଡଳ, ସମାଜ 
ଓ ପେରିବ ସନୁ୍ଳନରେ 
ହାତୀମାନଙ୍କେ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ତ୍ତ 
ଭୂମକିା େହଛି।ି ୋଇରନାସେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ 
ସ୍ଳଭାଗେ ସବୁଠାେୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ। �ଦ ି ହାତୀମାରନ 
ନେୁହନ୍ ି ତା’ରହରଲ ରଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ାନ ଅନ୍ୟ 
ରକହ ି ରନଇପାେରିବ ନାହ ିଁ ଶ୍ୀ ଅମାତ କେଛିନ୍।ି ୋଜ୍ୟ 
ସେକାେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ମାଗତ୍ତଦଶତ୍ତନରେ ହାତୀ-ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ 
ଶାନ୍ପିରୂ୍ତ୍ତ ସହାବସ୍ାନ ପାଇ ଁ ଅରନକ ପଦରଷେପ ଗ୍ରହଣ 
କେଛିନ୍।ି ପପିସିପି ି ମରେଲ କା�ତ୍ତ୍ୟ କୋଗରଲ ହାତୀ-
ମନୁଷ୍ୟ ବବିାଦରେ ଅରନକ ଉପଶମ ମଳିପିାେବି ।
 ଏହ ି କା�ତ୍ତ୍ୟକ୍ରମରେ ର�ାଗ ରଦଇ ଉଭୟ ପ୍ରଧାନ 
ବନସଂେଷେକ ରଦବୀଦର୍ ବଶି୍ାଳ ଏବଂ ସଶୁୀଲ 
କୁମାେ ରପାପଲ ି ପେରିବଶ ସନୁ୍ଳନରେ ହାତୀ ଏକ 
ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ନବିତ୍ତାହ କେଥିାଏ ରବାଲ ି କହଛିନ୍।ି 
ହାତୀମାନଙ୍କ େହବିା ସ୍ାନକୁ ଭଲ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା 

ଅଞ୍ଚଳ ରବାଲ ି ବରିବଚନା କୋ�ାଇଥାଏ। ହାତୀଙ୍କ 
ଗତବିଧିି ଅଧିକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରସାଲାେ ରଫନସଂିକୁ 
ରପ୍ରାତ୍ାହତି କୋ�ବି। ଓରେୋ ପଷେେୁ କଛି ି
ଏରନଇ କଛି ି ରଭଣ୍ଡେଙୁ୍କ ଅନୁରମାଦନ ଦଆି�ାଇଛ।ି 
େଏିଫ୍ ଓମାରନ ରଗାଷ୍ୀ ସହର�ାଗରେ ଏହ ି କାମ 
କେରିବ। ଏଥିରେ ୯୦ ପ୍ରତଶିତ ସେକାେ ଓ ୧୦ 
ପ୍ରତଶିତ ଖର୍ତ୍ତ ବାବଦକୁ ରଗାଷ୍ୀମାରନ ଶ୍ମ ରଦରବ। 

ରେଙ୍କାନାଳରେ ରସାଲାେ ରଫନସଂିେ ଚାରୋଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁରବରଳ 
ଜଲି୍ାରେ ଏହା ରହବ ରବାଲ ି ରସ କହଛିନ୍।ି

 ଓଡ଼ଶିାରେ ୨ ହଜାେେୁ ଅଧିକ ହାତୀ ଅଛନ୍।ି ହାତୀ 
ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାେୁ ମଣଷି ହାତୀ ସଂଘଷତ୍ତ ବଢ଼଼ୁ ଛ।ି 
ରଗାଷ୍ୀଙୁ୍କ ରନଇ ଗଜ ସାଥି ର�ାଜନା କା�ତ୍ତ୍ୟ କେୁଛ।ି ଏହ ି
କା�ତ୍ତ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ତି ଅତଥିିମାରନ ହାତୀଙ୍କ ସେୁଷୋ 
ସମ୍ପକତ୍ତରେ ମତ ରଦଇଥିବା ରବରଳ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ସହର�ାଗ ରଲାଡ଼ଥିିରଲ। କା�ତ୍ତ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇଜଏିଫ୍  
ରପ୍ରାରଜକ୍ଟ ଏଲଫିାଣ୍ଟେ ନରିଦ୍ତ୍ତଶ େରମଶ କୁମାେ ପାରଣ୍ଡ, 
ରଲାକାୟକୁ୍ତ ସଦସ୍ୟ େ. ରଦବବ୍ରତ ସ୍ାଇଁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ିଜତିଶତରୁ 
ମହାନ୍,ି ଟ୍ରଷ୍ଟେ ଉପରଦଷ୍ଟା ସରୋଜ କୁମାେ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ବ.ିରକ. ଲୀନା ପ୍ରମଖୁ ସବରିଶଷ ଆରଲାଚନା 
କେଥିିରଲ। ଟ୍ରଷ୍ଟେ ଅଧ୍ୟଷେ େ. େଜନୀକାନ୍ ରଜନା 
ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ ରଦଇଥିବାରବରଳ ମ୍ୟାରନଜଂି ଟ୍ରଷ୍ଟ ି
େ. ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅପତ୍ତଣ କେଥିିରଲ।

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର / ଯ ା ଜ ପୁର , ୧ ୨ ା ୧ ୨ ( ସ ମ ିସ ) : 
�ାଜପେୁେ ପବୂତ୍ତତନ ସାଂସଦ ରମାହନ ରଜନାଙ୍କ 
ରସାମବାେ ପେରଲାକ ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଦୀଘତ୍ତ ଧେ ି
ରସ କଡି୍ ନୀ ଜନତି ରୋଗରେ ପଡ଼ିୀତ 
ଥିବାରବରଳ ଭୁବରନଶ୍େେ ଏକ 
ଘରୋଇ ହସ୍ଟିାଲରେ ଚକିତି୍ାଧୀନ 
ଅବସ୍ାରେ ଆଜ ି ତାଙ୍କେ ମତୁୃ୍ୟ 
ଘଟଛି।ି ମତୁୃ୍ୟ ରବଳକୁ ତାଙୁ୍କ ୬୫ 
ବଷତ୍ତ ବୟସ ରହାଇଥିଲା। ମତୁୃ୍ୟ ଶ�୍ୟା 
ନକିଟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ହେପ୍ରୟିା 
ପାଣଗି୍ରାହୀ, ଏକମାତ୍ର ଝଅି େ. ଆଦ୍ୟା ନନ୍ତିା ଓ 
ଜ୍ାଇଁ େ. ଦଲି୍ୀପ ସ୍ାଇଁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
ଖବେ ପ୍ରଚାେତି ରହବା ପରେ ବଭିନି୍ନ ମହଲରେ 
ରଶାକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ରମାହନଙ୍କ ବରିୟାଗରେ 
ୋଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରରଫସେ ଗରଣଶୀ ଲାଲ୍  ଗଭୀେ 
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କେ ିଅମେ ଆତ୍ାେ ସଦ୍ ଗତ ିକାମନା 
କେଛିନ୍।ି ରସହପିେ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଏରନଇ ଟୁଇଟ କେ ି କହଛିନ୍ ି ର� �ାଜପେୁେ 
ପବୂତ୍ତତନ ସାଂସଦ ରମାହନ ରଜନାଙ୍କ ରଦହାନ୍ 
ବଷିୟରେ ଜାଣ ି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଜନପ୍ରତନିଧିି ଭାରବ 
ରଲାକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରସ କେ�ିାଇଥିବା କା�ତ୍ତ୍ୟ 
ସବତ୍ତଦା ସ୍ମେଣୀୟ େହବି। ଏପେ ିଦୁଃଖଦ ସମୟରେ 
ତାଙ୍କ ଅମେ ଆୋେ ସଦଗତ ିକାମନା କେବିା ସହ 

ରଶାକସନ୍ପ୍ତ ପେବିାେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତ ି ରମାେ 
ସମରବଦନା ଜଣାଉଛ।ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 
ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଧରମତ୍ତନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବରିଜେ ିସାଂଗଠନକି 

ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ୋଜ୍ୟ 
ବରିଜପ ି ସଭାପତ ି ସମୀେ ମହାନ୍ ି

ପ୍ରମଖୁ ସ୍ଗତ୍ତତଃ ରଜନାଙ୍କ ବରିୟାଗରେ 
ଗଭୀେ ରଶାକବ୍ୟକ୍ତ କେଛିନ୍।ି

ରମାହନ �ାଜପେୁ ଜଲି୍ା ବଡ଼ଚଣା ନବିତ୍ତାଚନମଣ୍ଡଳୀ 
ଅନ୍ଗତ୍ତତ ଶାସନସୀମାରେ ୧୯୫୭ ମସହିା 
ଜୁଲାଇ ୧୪ ତାେଖିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କେଥିିରଲ। 
ପ୍ରଥରମ ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କରଲଜ ଏବଂ ପରେ 
ଉତ୍କଳ ବଶି୍ ବଦି୍ୟାଳୟେୁ ଶଷିୋ ଗ୍ରହଣ କେଥିିବା 
ରମାହନ ଅଣ କଂରଗ୍ରସ ରନତା ଭାରବ ରସ ଛାତ୍ର 
ୋଜନୀତ ି ଆେମ୍ଭ କେଥିିରଲ। ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱାଧୀାନ ଜନତା ଦଳରେ ର�ାଗରଦଇ ରସ 
ଜନତା ଦଳେ ବଭିନି୍ନ ପଦପଦବୀରେ େହଥିିରଲ। 
ରସ ବରିଜେ ି ଟକିଟେୁ �ାଜପେୁ ରଲାକସଭା 
ଆସନେୁ ୨୦୦୪ ଏବଂ ୨୦୦୯ ମସହିାରେ 
୨ଥେ ସାଂସଦ ଭାରବ ନବିତ୍ତାଚତି ରହାଇଥିରଲ। 
୨୦୧୯ରେ ରସ ବରିଜପରିେ ର�ାଗ ରଦଇଥିରଲ।

୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବଢ଼ବି ଶୀତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୧୨(ସମସି): ବାତ୍ୟା 
ମାରଣ୍ଡାସ �ବିା ପରେ ପଣୁ ି ୋଜ୍ୟରେ 
ଶୀତେ ପ୍ରରକାପ ବୃଦ୍ ି ପାଇବ। ୋଜ୍ୟକୁ 
ଏରବ ଥଣ୍ଡା ବାୟେୁ ପ୍ରରବଶ ବୃଦ୍ ି
ରହଉଛ।ି ରତଣ ୁ ପାେଦ ତଳ ମହୁାଁ 
ରହବା ସହ ଶୀତ ରଫେବି। ପାଣପିାଗ 
ରକନ୍ଦ୍ରେ ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ ଆସନ୍ା ୨୪ 
ଘଣ୍ଟା ପ�ତ୍ତ୍ୟନ୍ ୋଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ 
ବରିଶଷ ପେବିର୍ତ୍ତନ ରହବ ନାହ ିଁ। କନୁି୍ 
୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ୋଜ୍ୟେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରେ 
ପ୍ରାୟ ୪ େଗି୍ରୀ ପ�ତ୍ତ୍ୟନ୍ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ାସ 
ପାଇବାେ ସମ୍ଭାବନା େହଛି।ି ରତଣ ୁ
ୋଜ୍ୟକୁ ପଣୁ ିଥରେ ଶୀତ ରଫେବିା ରନଇ 
ବଭିାଗ ଆକଳନ କେଛି।ି   ଅନ୍ୟପରଟ 
ୋଜ୍ୟେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 
ଜଳୀୟବାଷ୍ଫପରୂ୍ତ୍ତ ବାୟ ୁ ସକ୍ରୟି େହବିା 
କାେଣେୁ କୁହୁଡ଼ ିରହବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୁଳ 
େହଛି।ି ଆସନ୍ା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କନ୍ଧମାଳ, 
କଳାହାଣ୍ଡ,ି ବଲାଙ୍ଗେି, ରସାନପେୁ, ରବୌଦ୍, 
ଅନୁଗଳୁ, ରେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକରେ 
ହାଲୁକାେୁ ମଧ୍ୟମ ଧେଣେ କୁହୁଡ଼ ି ଆଶଙ୍କା 
େହଛି।ି ଏଥିପାଇଁ ଏହ ି ଜଲି୍ାଗଡ଼ୁକିରେ 
ସତକତ୍ତତା ଅବଲମ୍ବନ କେବିାକୁ 
ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ର ପୋମଶତ୍ତ ରଦଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨ା୧୨(ସମସି): ରଦଶରେ 
ଦେଦାମ ବୃଦ୍ ି ଏବଂ ରବକାେୀ ସମସ୍ୟା 
କ୍ରମାଗତ ଭାରବ ବୃଦ୍ ି ପାଉଥିବା ରବରଳ 
ଏରନଇ ସାଧାେଣରେ ଜନ ଅସରନ୍ାଷ 
ତୀବ୍ରତେ ରହାଇଛ।ି ମାତ୍ର ଏହ ି ସମୟରେ 
ସାୋ ରଦଶରେ ଓଡ଼ଶିା ରବକାେୀ 
ନୟିନ୍ତଣରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉର୍ମ 
ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କେଛି।ି ରବକାେୀ ନୟିନ୍ତଣ 
ରକନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ବଡ଼ବଡ଼ ୋଜ୍ୟକୁ ପଛରେ 
ପକାଇ ଓଡ଼ଶିା ରଶ୍ଷ୍ ୩ ୋଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 
ସ୍ାନ ପାଇଛ।ି ନରଭମ୍ବେ ମାସରେ 

ଓଡ଼ଶିାେ ରବକାେୀ(ସବତ୍ତନମି୍ନ) ହାେ 
ରଦଶବ୍ୟାପୀ ରଶ୍ଷ୍ ୩ ୋଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 
ଥିବାରବରଳ କମତ୍ତନ�ିକୁ୍ତ ି ପ୍ରଦାନରେ ର� 
ଓଡ଼ଶିା ମରେଲ ସବତ୍ତରଶ୍ଷ୍ ତାହା ପ୍ରମାଣତି 
ରହାଇଛ।ି ରସଣ୍ଟେ ଫର୍  ମନଟିେଂି 
ଇଣ୍ଡଆିନ ଇରକାରନାମ(ିସଏିମଆଇଇ)
େ ତଥ୍ୟ ଅନୁ�ାୟୀ ନରଭମ୍ବେ ମାସରେ 
ରଦଶରେ ରବକାେୀ ହାେ ୮ ପ୍ରତଶିତ 
ଥିବାରବରଳ ଓଡ଼ଶିାରେ ମାତ୍ର ତାହା ୧.୬ 
ପ୍ରତଶିତ େହଛି।ି ଖାଲ ି ନରଭମ୍ବେ ମାସ 
ନୁରହଁ; �ଦ ି ଗତ ଜାନୁଆେୀ ମାସଠାେୁ 

ସଏିମଆଇଇେ େରିପାଟତ୍ତକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ 
କୋ�ାଏ ତାରହରଲ ରବକାେୀ ନୟିନ୍ତଣ 
ରଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ଶିା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ 
�ରଥଷ୍ଟ ଭଲ ସ୍ତିରିେ ଥିବା ସ୍ଷ୍ଟ ଭାରବ 
ଅନୁଭବ କେରିହଉଛ।ି 
 ସଏିମଆଇଇେ ତଥ୍ୟ ଅନୁ�ାୟୀ 
ନରଭମ୍ବେ ପେ ି ଗତ ଅରକ୍ଟାବେ ମାସରେ 
ଓଡ଼ଶିା ରବକାେୀ ନୟିନ୍ତଣରେ ରଶ୍ଷ୍ଠ୍ -
୩ ୋଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ େହଥିିଲା। ଓଡ଼ଶିାେ 
ରବକାେୀ ହାେ ୧.୧ ପ୍ରତଶିତ ଥିବାରବରଳ 
ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ ସବତ୍ତରଶ୍ଷ୍ ପ୍ରଦଶତ୍ତନକାେୀ 

ୋଜ୍ୟ ଭାରବ ୦.୮ ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ 
ଛତଶିଗଡ଼ ୦.୯ ପ୍ରତଶିତ ସହ ଦ୍ତିୀୟ 
ସ୍ାନରେ େହଛି।ି ଅନ୍ୟପଷେରେ ଅରକ୍ଟାବେ 
ମାସରେ ହେୟିାଣାରେ ସବତ୍ତାଧିକ 
ରବକାେୀ ହାେ ୩୧.୮ ପ୍ରତଶିତ ରେକେତ୍ତ 
କୋ�ାଇଛ।ି ଏହାତଳକୁ ୋଜସ୍ାନେ 
୩୦.୭ ପ୍ରତଶିତ େହଥିିବା ରବରଳ ଜମ୍ ୁ
ଓ କଶ୍ମୀେେ ୨୨.୪ପ୍ରତଶିତ ରବକାେୀ 
ହାେ େହଛି।ି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 
ଓଡ଼ଶିାେ ରବକାେୀ ହାେ ମାତ୍ର ୦.୯ 
ପ୍ରତଶିତ େହଥିିବା ରବରଳ ରଦଶବ୍ୟାପୀ 

ସବତ୍ତନମି୍ନ ରବକାେୀ ହାେ ତାଲକିାରେ 
ଓଡ଼ଶିା ରଶ୍ଷ୍ ସ୍ାନ ଅକ୍ତଆିେ କେଥିିଲା। 
ରସହପିେ ି ରକବଳ ଗତ ମାର୍ତ୍ତ ମାସକୁ 
ଛାଡ଼ରିଦରଲ ଗତ ଜାନୁଆେୀଠାେୁ 
ଏ�ାବତ୍  ଓଡ଼ଶିା ଏରଷେତ୍ରରେ ସବୁରବରଳ 
ସ୍େି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କେଆିସବିା 
ସହ ସବତ୍ତନମି୍ନ ରବକାେୀ ହାେ ରଷେତ୍ରରେ 
ସବୁରବରଳ ରଶ୍ଷ୍ ୫ ୋଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 
େହଆିସଛି।ି ଓଡ଼ଶିାେ ରବକାେୀ ହାେ 
ନୟିନ୍ତଣରେ େହବିାେ ଅରନକ କାେଣ 
େହଥିିବା ବରିଶଷଜ୍ଞମାରନ ଦଶତ୍ତାଇଛନ୍।ି 
ୋଜ୍ୟ ସେକାେ �ବୁକ �ବୁତୀଙ୍କ 
ଦଷେତା ବକିାଶ, ନ�ିକୁ୍ତ ି ସରୁ�ାଗ ସଷୃ୍ଟ ି
ଏବଂ କମତ୍ତ ନ�ିକୁ୍ତ ି ପ୍ରଦାନକୁ ସବତ୍ତାଧିକ 
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରଦଇଥିବା ରବରଳ ଏହାେ 
ସଫୁଳ ଏରବ କା�ତ୍ତ୍ୟରଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତଫିଳତି 
ରହାଇଛ।ି ରସହପିେ ି ମଶିନ ଶକ୍ତ ି
ସହାୟତାରେ ମହଳିାଙୁ୍କ ଆତ୍ନଭିତ୍ତେ 
କେବିା ସହ ମନରେଗା ପେ ି ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ର�ାଜନାେ ସବତ୍ତାଧିକ ସଫଳ ଉପର�ାଗ 
ରହାଇପାେଛି।ି �ାହାଫଳରେ �ବୁକ 
�ବୁତୀମାରନ ପବୂତ୍ତାରପଷୋ ଅଧିକ 
ଆତ୍ନଭିତ୍ତେ ରହାଇପାେଛିନ୍।ି ରସହପିେ ି
ନଜିସ୍ ର�ାଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକେୁ 
ଅଧିକ ନ�ିକୁ୍ତ ିସଷୃ୍ଟ ିପ୍ରତ ିୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ 
ପ୍ରତବିଦ୍ତା ଏହ ି ସଫଳତାେ ପ୍ରମଖୁ 
କାେଣ ରବାଲ ିକୁହା�ାଉଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୧୨(ସମସି): ରକନୁ୍ପତ୍ର 
ରତାଳବିା, ବରନଠ୍ ଧଇ ସରମତ ଏହ ିରଷେତ୍ରରେ କା�ତ୍ତ୍ୟ 
କେୁଥିବା ପ୍ରରତ୍ୟକ କମତ୍ତଚାେୀ ରମା ନକିଟତେ। ମୁଁ 
ସବୁରବରଳ ରକନୁ୍ପତ୍ର କମତ୍ତଚାେୀଙ୍କ ସଖୁ ଦୁଃଖରେ 
ଛଡ଼ିା ରହାଇଛ ି ଏବଂ ଆଗକୁ େହବି ି ମଧ୍ୟ। ଆଜ ି
ନବୀନ ନବିାସରେ ଓଡ଼ଶିା ରକନୁ୍ପତ୍ର କମତ୍ତଚାେୀ 

ସଂଘେ ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ ରଭଟବିା ଅବସେରେ 
ରସମାନଙୁ୍କ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହ ି
ଆଶ୍ାସନା ରଦଇଛନ୍।ି ରକନୁ୍ପତ୍ର ରତାଳାଳୀ 
ଓ ବନ୍ଧାଳଙି୍କ ପାଇଁ ୋଜ୍ୟ ସେକାେ ରଘାଷଣା 
କେଥିିବା ଐତହିାସକି ନଷି୍ପର୍ ି ପାଇଁ ସଂଘେ 
କମତ୍ତକର୍ତ୍ତା ଆଜ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ ରଭଟ ି କୃତଜ୍ଞତା 

ଜ୍ଞାପନ କେଛିନ୍।ି ନରଭମ୍ବେ ୨୨ ତାେଖି ଦନି 
ସଂଘେ କମତ୍ତକର୍ତ୍ତା ନବୀନ ନବିାସରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ 
ରଭଟ ି ବଭିନି୍ନ ଦାବ ି ଜଣାଇଥିରଲ। ରତରବ ମାତ୍ର 
ରକଇ ଦନି ଭତିରେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ରସମାନଙ୍କ 
ଦାବ ି ପେୂଣ କେଥିିବାେୁ ଆଜ ି ସାଧବୁାଦ 
ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସଥିିବା କମତ୍ତଚାେୀମାରନ 

ଲୁହ ଛଳଛଳ ଆଖିରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କେଛିନ୍।ି
ଆଜ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ରକନୁ୍ପତ୍ର କମତ୍ତଚାେୀ 

ସଂଘେ କମତ୍ତକର୍ତ୍ତାଙୁ୍କ ରଭଟବିା ସହତି ଜଣ ଜଣ 
କେ ି ରସମାନଙ୍କ କଥା ଶଣୁ ି ଥିରଲ। ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ 
ରଭଟବିା ପରେ ସଂଘେ ୋଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ତି 
ମହାନ୍ ି କହଛିନ୍,ି ରକନୁ୍ପତ୍ର ଉପରେ ନଭିତ୍ତେ 

କେ ି ଜୀବକିା ନବିତ୍ତାହ କେୁଥିବା ବଭିନି୍ନ ବଗତ୍ତେ 
କମତ୍ତଚାେୀ ତଥା ଶ୍ମକି ମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ର�ଉଁ ସବୁ ପଦରଷେପ ରନଇଛନ୍ ି
ତାହାକୁ ର�ରତ ପ୍ରଶଂସା କରଲ ମଧ୍ୟ କମ 
ରହବ। ରତଣ ୁ ଆଜେି ଆରଲାଚନା ସମୟରେ 
ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏିସ୍ ଟ ି ପ୍ରତ୍ୟାହାେ ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସେକାେଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକା�ବି ରବାଲ ି
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଆମକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦଇଛନ୍।ି

 ଆଜ ି ୧୮ଟ ି େଭିଜିନ୍ େୁ ପ୍ରାୟ ୨୫ଟ ି
ଜଲି୍ାେ ପ୍ରତନିଧିି ଏବଂ ଶତାଧିକ କମତ୍ତଚାେୀମାରନ 

ଆସ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍କ ସାଷୋତ କେଥିିରଲ। ସଂଘେ 
ୋଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ତି ମହାନ୍ଙି୍କ ସରମତ ଉପ 
ସଭାପତ ି ରଗାକୁଳ ରମରହେ, ସମ୍ପାଦକ ମହମ୍ଦ 
ମରୁୂ୍ତ୍ତଜା, ସମ୍ପାଦକ ଅନାଦ ି ସାହୁ, େଭିଜିନ୍  
ସମ୍ପାଦକ ଦନିବନୁ୍ଧ ରବରହୋ, ରଷେତ୍ରରମାହନ 
ବାେକି, କରିଶାେ ପ୍ରଧାନ, ଶବିାନନ୍ ପେଛିା, 
ଭୂରପନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଶ୍ୀକାନ୍ ମଶି୍, ସଞ୍ୟ ରଚୌଧେୂୀ 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ଏହ ି ସମୟରେ 
ପବୂତ୍ତତନ ମନ୍ତୀ ପ୍ରତାପ ରଜନା ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ରେଶେ ରରେଷ୍ଠ ୩ େଟାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ଶିଟା

 �ଜାତୀୟ ହାର ୮ ପ୍ରତରିତ, ଓଡ଼ରିାସର ୧.୬%
 �ମରିନ ରକ୍ ିଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାର ଭୂମକିା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଶ
 �ହରଆିଣାସର ୩୧.୮%, ରାଜସ୍ାନସର ୩୦.୭%

ସଂସଦରେ ବାରଲଶ୍େେ ବରିଜପ ି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସରମତ ଅନ୍ୟୋଜ୍ୟେ ୩ ବରିଜପ ି ସାଂସଦ 
ରବକାେୀ ହାେକୁ ରନଇ ରକନ୍ଦ୍ର ଶ୍ମ ଓ ନ�ିକୁ୍ତ ି ମନ୍ତୀଙୁ୍କ 
ପଚାେଥିିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାେଣରେ ଆଶ୍ଚ�ତ୍ତ୍ୟ ସଷୃ୍ଟ ିକେଛି।ି 
ସାଂସଦ ଶ୍ୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଜପ ି ସାଂସଦମାରନ 
ସଏିମଆଇଇେ ତଥ୍ୟକୁ ରନଇ ଓଡ଼ଶିା, ୋଜସ୍ାନ 
ଏବଂ ଉର୍େ ପ୍ରରଦଶେ ରବକାେୀ ହାେ ଉପରେ ଚନି୍ା 

ପ୍ରକଟ କେଛିନ୍।ି 
ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନଟରିେ 
ଦ ି ଆ � ା ଇ ଥି ବ ା 

ତଥ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଅସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ରବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏକ 
ଅଣତାେକା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶ୍ୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାରନ ଓଡ଼ଶିା 
ସହ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇୋଜ୍ୟେ ରବକାେୀ ହାେ ଗତ ଜୁନ୍  
ମାସରେ ୨୨.୨ ପ୍ରତଶିତ ଥିବା ଦଶତ୍ତାଇବା ସହ ଏରନଇ ଚନି୍ା 
ପ୍ରକଟ କେଛିନ୍।ି ମାତ୍ର ସଏିମଆଇଇେ ତଥ୍ୟ ଅନୁ�ାୟୀ 
ଗତ ଜୁନ୍  ମାସରେ ଓଡ଼ଶିାେ ରବକାେୀ ହାେ ମାତ୍ର ୧.୨ 
ପ୍ରତଶିତ େହଥିିଲା। �ାହାକ ି ସମଗ୍ର ରଦଶରେ ସବତ୍ତନମି୍ନ 
ରବକାେୀ ହାେ ଥିବା ୋଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ଶିାେ ସ୍ାନ 
ରଶ୍ଷ୍ ୩ ମଧ୍ୟରେ େହଥିିଲା। ରତରବ କଂରଗ୍ରସ ଶାସତି 
ୋଜ୍ୟ ୋଜସ୍ାନରେ ସମାନ ଜୁନ୍  ମାସରେ ରବକାେୀ 
ହାେ ୨୯.୯ େହଥିିଲା। ଅତଏବ ସଏିମଆଇଇେ ଜୁନ୍  
ମାସେ ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁୁଶୀଳନ କରଲ ସାଂସଦ ଶ୍ୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାରନ ବଭିାଗୀୟ ମନ୍ତୀଙୁ୍କ ପଚାେଥିିବା 
ପ୍ରଶ୍ନଟ ି ସମ୍ପରୂ୍ତ୍ତ ଭୁଲ୍  ଓ ଓଡ଼ଶିାକୁ ରଦଶରେ ନନି୍ତି 
କେବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ କୋ�ାଉଥିବା ଅଭରି�ାଗ ରହାଇଛ।ି

ବରିଜପକୁି ଅସହ୍ୟ ଓଡ଼ଶିଟାେ ସଫଳତଟା

େଂେଦସର ଭୁଲ୍  ପ୍ରର୍ନ 
ପଚାରୁଛନ୍ ିୋଂେଦ

ପବୂ୍ବତନ ସଟାଂସେ ରମଟାହନ ରଜନଟାଙ୍କ ପେର�ଟାକ

ରାଜ୍ୟପାଳ, 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରାକ

 ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇସେ ସକନୁ୍ପତ୍ର କମ୍ଶଚାରୀ

‘ମୁଁ ରକନୁ୍ପତ୍ର କମ୍ବଚଟାେୀଙ୍କ ସହ ସବ୍ବେଟା େହଛି’ି

‘ଐତହିଟାସକି ନଷି୍ପତ୍େି 
ରେରତ ପ୍ରଶଂସଟା କର� 

ବ ିକମ୍  ରହବ’

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୧୨(ସମସି): ୋଜ୍ୟରେ ୪ଟ ି
ଇଏସ୍ ଆଇ ହସ୍ଟିାଲ ପ୍ରତଷି୍ା ରନଇ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ଅନୁରମାଦନ ମଳିଛି।ି ଏଗଡ଼ୁେିକ ରହଉଛ-ି ୋଜଧାନୀ 
ଭୁବରନଶ୍େେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, �ାଜପେୁେ େୁବୁେୀ, 

ଜଗତସଂିହପେୁେ ପାୋଦୀପ ଏବଂ ଝାେସଗୁଡ଼ୁା। 
ରସହପିେ ି ୋଜଧାନୀରେ ଥିବା ୫୦ ଶ�୍ୟା ବଶିଷି୍ଟ 
ଇଏସ୍ ଆଇ ହସ୍ଟିାଲକୁ ଅପ୍ -ରଗ୍ରଡ୍  କୋ�ାଅ ୧୦୦ 

ଶ�୍ୟା ବଶିଷି୍ଟ କୋ�ବିାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତ ି ପ୍ରଦାନ 

କୋ�ାଇଛ।ି ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଶ୍ମ ଓ ନ�ିକୁ୍ତ ି ୋଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ 
ୋରମଶ୍େ ରତଲ ି ଲଖିିତ ଭାରବ ସଂସଦେ ରଲାକସଭାରେ 
ଏହ ି ତଥ୍ୟ େଖିଛନ୍।ି ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏମପ ି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ଙି୍କ 
ଦ୍ାୋ ପଚୋ�ାଇଥିବା ଏକ ଅଣତାେକା ପ୍ରଶ୍ନେ ଉର୍େ ରଦଇ 
ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ ରତଲ ି ଏହା କହଛିନ୍।ିସାୋ ରଦଶେ ୫୧ଟ ି
ଇଏସ୍ ଆଇସ ି ହସ୍ଟିାଲ, ୧୦୯ଟ ି ଇଏସ୍ ଆଇ ସ୍ମି୍  ହସ୍ଟିାଲ 
େହଛି।ି ରସହପିେ ି ସାୋ ରଦଶରେ ୧୫୦୨ଟ ି ଇଏସଆଇ 
େସିରପନସାେୀ େହଛି।ି ତନ୍ମଧ୍ୟେୁ ଓଡ଼ଶିାରେ ୪୧ଟ ି େହଛି।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୧୨(ସମସି): ଓଡ଼ଶିାେ ୧୮ଟ ି
ପେୁୁଣା ଏୟାେଷ୍ଟ୍ରପି୍ କୁ ଉଡ଼ାନ୍  ର�ାଜନାରେ ସାମଲି 
କୋ�ାଇଛ।ି ରତରବ ଏଥି ମଧ୍ୟେୁ ଜୟପେୁ ଓ ଝାେସଗୁଡ଼ୁା 
ବମିାନବନ୍େେ ଉନ୍ନୟନ କୋ�ାଇ ବମିାନ ରସବା 
ଆେମ୍ଭ କୋ�ାଇଛ।ି ରତରବ ଅବଶଷି୍ଟ ଏୟାେଷ୍ଟ୍ରପି୍ େୁ 
ଉଡ଼ାଣ ଆେମ୍ଭ ପାଇ ଁ ରକୌଣସ ି ବମିାନ କମ୍ପାନୀ ଇଛା 
ପ୍ରକାଶ କରଲ ରସମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାଧିକାେ ପ୍ରଦାନ କୋ�ବି 
ରବାଲ ିରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ପଷେେୁ କୁହା�ାଇଛ।ି ସାଂସଦ 
ମମତା ମହନ୍ ପଚାେ ିଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନେ ଉର୍େରେ ରକନ୍ଦ୍ର 
ରବସାମେକି ବମିାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତୀ ରଜ୍ୟାତେିାଦତି୍ୟ 

ସନି୍ଧଆି କହଥିିରଲ ର� ଅଣକା�ତ୍ତ୍ୟଷେମ ଏୟାେଷ୍ଟ୍ରପି୍ େୁ 
ଆଞ୍ଚଳକି ସ୍ତେରେ ବମିାନ ଉଡ଼ାଣ ଆେମ୍ଭ ପାଇ ଁ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସେକାେ ୨୦୧୬ ଅରକ୍ଟାବେ ୨୧ ତାେଖିରେ ଉଡ଼ାନ୍  
ର�ାଜନାେ ଶଭୁାେମ୍ଭ କେଥିିରଲ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ଶିାେୁ 
ଅମଦ୍ତ୍ତାରୋଡ଼, ଅନୁଗଳୁ, ବଡ଼ବଲି, ବେିସାଲ, ଗେୁାେୀ, 
ହେିାକୁଦ, ଜୟକପେୁ, ଜୟପେୁ, ଲାଞ୍ଗିଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, 
ପଦ୍ମପେୁ, ୋଇେଙ୍ଗପେୁ, ୋଇସଆଁୁ, େରଙ୍ଗଇଲୁଣ୍ଡା, 
ସକୁନି୍ା, ରଥେୁବାଲ,ି ତୁସୋ, ଉରତ୍କଲା ଏୟାେଷ୍ଟ୍ରପି୍ କୁ 
ସାମଲି କୋ�ାଇଛ।ି ରତରବ ରସଥିମଧ୍ୟେୁ ଜୟପେୁ, 
ଉତ୍ ରକଲା, ୋଉେରକଲା, ଝାେସଗୁଡ଼ୁା ଏବଂ 

େରଙ୍ଗଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାେରପାଟତ୍ତେ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ 
ବମିାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇ ଁ ଚହି୍ନଟ କୋ�ାଇଥିବା ରବରଳ 
ଝାେସଗୁଡ଼ା ଓ ଜୟପେୁେୁ ଉଡ଼ାଣ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି 
ଇ-ବେିଂି ପ୍ରକ୍ରୟିା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଡ଼ାନ୍  ର�ାଜନାରେ 
ବମିାନ ଚଳାଚଳ ପାଇ ଁ କମ୍ପାନୀ ଚୟନ କୋ�ାଏ। 
ରତଣ ୁ �ଦ ି ଭବଷି୍ୟତ ବେିଂିରେ ରକୌଣସ ି କମ୍ପାନୀ 
ଉପରୋକ୍ତ ଏୟାେରପାଟତ୍ତ ଅବା ଏୟାେଷ୍ଟ୍ରପି୍ େୁ 
ବମିାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇ ଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କେରିବ ତା 
ରହରଲ ରସମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତ ି ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ ପଦରଷେପ 
ନଆି�ବି ରବାଲ ି ରକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତୀ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

କମ୍ଟାନୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକଟାଶ କର� ଓଡ଼ଶିଟାେ ଏୟଟାେଷ୍ଟପି୍ େୁ ବମିଟାନ ଉଡ଼ଟାଣ ରହବ
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ବାରପିଦା, ୧୨।୧୨(ସମସି)

ବପିଦରେ ଶମିଳିପିାଳ ଜାତୀୟ ଅଭୟାେଣ୍ୟ। 
ଶକିାେୀ ଓ ଅଧିକାେୀ ମଳିତି ଭାରବ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ 
ଶକିାେରେ ଲପି୍ତ େହତୁଛନ୍।ି ରଦାଷ ଦତୁବ୍ବଳତାକତୁ 
ଲତୁଚାଇବା ପାଇ ଁ ଜୀବଜନ୍ତୁକତୁ ରପାଡ ି ରପାତ ି
ଦଆିଯାଉଛ।ି ଶକିାେୀ ବନ୍ୟପ୍ାଣୀଙ୍କ 
ବହତୁ ମଲୂ୍ୟବାନ ଜୀବାଂଶ ରନବା ପରେ 

ଅବଶଷିାଂଶକତୁ ଅଧିକାେୀ କମ୍ବଚାେୀ ସଫା 
କେତୁଛନ୍।ି ଦନିକତୁ ଦନି ଶମିଳିପିାଳରେ ବାଘ 
ସଂଖ୍ୟା ହ୍ାସ ପାଉଥିବା ରବରଳ ଗଜୋଜଙ୍କ 
ଶକିାେ ଚନି୍ାଜନକ ରହାଇପଡ଼ଛି।ି ୨୦୦୬ 
ମସହିା ବାଘ ଗଣନାରେ ୧୦୧ଟ ି ମହାବଳ 
ବାଘ ଥିବାରବରଳ ୨୦୧୮ ମସହିାରେ ତାହା 
୨୮ରେ ପହଞ୍ଥିିଲା। ରସହପିେ ି ଚଳତିବଷ୍ବ 
୪ଟ ିଦନ୍ାହାତୀେ ଶକିାେ ରହାଇଥିବାରବରଳ 

୧୦ବଷ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ୮ଟ ିହାତୀ ବଭିନି୍ନ କାେଣେତୁ  
ମତୃତୁ ୍ୟବେଣ କେଛିନ୍।ି ଏହାଛଡା ପ୍ତ ି ଦନି 
କେଞ୍ଆି, ଯଶପିତୁେ, କପ୍ତପିଦା, ଉଦଳା, 
ବରିଶାଇ ଓ ବାଙ୍ଗେରିପାଷ ି ଅଞ୍ଳରେ 
ଜଙ୍ଗଲୀଜନ୍ତୁଙ୍କ ମାଂସ ଲତୁଚାଛପାରେ ବକି୍ ି
ରହଉଛ।ି ରଲାକ ରଦଖାଣଆି ଗତୁଣ୍ତୁଚ ି
ମଷୂା ଶକିାେ କେତୁଥିବା ଶକିାେୀକତୁ ଧେ ି
ବନ ବଭିାଗ ବାହାବା ରନଉଛ।ି ବଣରେ 
େହତୁଥିବା ବନବାସୀମାରନ ପ୍କୃତେି େକ୍ଷକ 
ସାଜଥିିବା ରବରଳ ଅଧିକାେୀମାରନ ଭକ୍ଷକ 
ସାଜଛିନ୍।ି ପ୍ରତ୍ୟକ ଆର୍ ଥିକ ବଷ୍ବରେ ରକନ୍ଦ୍ର 

ଓ ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ ତେଫେତୁ  ଶମିଳିପିାଳେ 
ସତୁେକ୍ଷା ସହତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କେ ଉତ୍ତମ 
େକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ନମିରନ୍ ରକାଟ ି ରକାଟ ି ଅର୍୍ବ 
ଅନତୁଦାନ ଆସତୁଥିବା ରବରଳ ରସସବତୁ  ଅର୍୍ବ 
ସମ୍ରୂ୍୍ବ ଭାରବ ବାଟମାେଣା ରହଉଛ,ି ସତୁେକ୍ଷା 
ପାଇ ଁଅର୍୍ବ ଖର୍୍ବ ନ କେ ିଅଭୟାେଣ୍ୟ ଭତିରେ 
ରକାଠା ବାଡ଼ ି ଓ ୋସ୍ା ମୋମତ ି ନାମରେ 
ରକାଟ ି ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍  କେତୁଛନ୍।ି 
ଫଳରେ ଶମିଳିପିାଳେ ସତୁେକ୍ଷା ସମ୍ରୂ୍୍ବ 
ଦଗିହୋ ରହାଇପଡ଼ଛି।ି ଯଦ ି ‘ହାତୀ’କତୁ 
ଶକିାେୀମାନଙ୍କ ସହତି ମଶି ି ବଭିାଗୀୟ 

କମ୍ବଚାେୀମାରନ ମାେ ି ରପାଡ ି ରପାତ ି
ପକାଉଛନ୍,ି ରତରବ ‘ବାଘ’ ବଂଶ କମବିାେ 
କାେଣ ମଧ୍ୟ ରସହ ି ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାେୀ ଓ 
ଶକିାେୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧତୁଚନ୍ଦ୍ରକିା ରଯାଗତୁ ଁସମ୍ଭବ 
ରହାଇପାେତୁଛ ିରବାଲ ି‘ଭଞ୍ରସନା’ ଅଭରିଯାଗ 
କେ ି ଆସନ୍ା ୨୧ ତାେଖିରେ ‘ଶମିଳିପିାଳ 
ବଞ୍ାଓ’ ଅଭଯିାନ ରନଇ ମୟେୂଭଞ୍ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ତୁଖରେ ଏକ ବଶିାଳ 
ବରିକ୍ଷାଭ କେବି। ଏହ ି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମରେ 
ଶମିଳିପିାଳରେ ଚାଲଥିିବା ଶମିଳିପିାଳ 
ବରିୋଧୀ ଅଭଯିାନକତୁ ରଲାକରଲାଚନକତୁ ଆଣ ି

ରଦାଷୀଙ୍କ ଉପରେ କାଯ୍ବ୍ୟାନତୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ 
କେବିା ପାଇ ଁ ସବିଆିଇ ତଦନ୍ ଦାବ ି ରନଇ 
ମୟେୂଭଞ୍ ପ୍ଶାସନ ଜେଆିରେ ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ିଓ 
ପ୍ଧାନମନ୍ତୀଙ୍କତୁ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ଦାନ କୋଯବି। 
ତତୁେନ୍ ସବିଆିଇ ତଦନ୍ କେବିା ସକାରଶ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କତୁ ପତ୍ର ରଲଖି ଅବଗତ 
କେବିା ପାଇ ଁୋଜ୍ୟପାଳ ଓ ମତୁଖ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କତୁ ମଧ୍ୟ 
ଦାବପିତ୍ର ପ୍ଦାନ କୋଯବି ରବାଲ ିଭଞ୍ରସନା 
ପ୍ତଷି୍ାତା କଳଙି୍ଗ ରକଶେୀ ରଜନା ଏକ 
ରପ୍ସ ବବୃିତ୍ତରିେ ଜଣାଇଛନ୍।ି ରବଳ ର୍ାଉଁ 
ର୍ାଉ ଁକଛି ିପଦରକ୍ଷପ ନଆି ନ ଯାଏ, ରତରବ 
ଭବଷି୍ୟତରେ ଶମିଳିପିାଳ ରକବଳ ନାମରେ 
ସୀମତି ରହାଇେହଯିବି। ଏପେକି ିଆଉ ରଦଶୀ 
ଓ ବରିଦଶୀ ପଯ୍ବ୍ୟଟକ ଆମ ଶମିଳିପିାଳକତୁ 
ଆସବିା ପାଇ ଁ ପଛଘତୁଞ୍ା ରଦରବ। ଫଳରେ 
ମୟେୂଭଞ୍େ ଅର୍୍ବନୀତ ି ସମ୍ରୂ୍୍ବ େୂପରେ 
ବାଧାପ୍ାପ୍ତ ରହବ ରବାଲ ିଶ୍ୀ ରଜନା କହଛିନ୍।ି 
ଅଖଣ୍ ମୟତୁେଭଞ୍େ ଗବ୍ବ ରଗୌେବ ତର୍ା 
ମତୁକତୁଟେ ସତୁେକ୍ଷା ପାଇ ଁ ଭଞ୍ରସନା ରଯ 
ରକୌଣସ ିସ୍େକତୁ ଯବିାକତୁ ପଛାଇବ ନାହ ିଁ ଏବଂ 
ଦେକାେ ପଡ଼ରିଲ ୋଜୋସ୍ାରେ ଆର୍ାଳନ 
କେବି ରବାଲ ି ମତୁଖପାତ୍ର ମାନସ ରବରହୋ 
ଏକ ରପ୍ସ ବବୃିତ୍ତରିେ ଜଣାଇଛନ୍।ି

‘ଶମିଳିପିାଳ 
ବଞ୍ାଓ’ ଅଭଯିାନ ୨୧ସର ବଶିାଳ ବସି୍ାଭ କରବି ଭଞ୍ଜସେନା

ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଓ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ  

ଦଆିଯବି ସ୍ାରକପତ୍ର

ବାରପିଦା, ୧୨।୧୨(ସମସି)

ଯତୁକ୍ତ ତନି ି ଦ୍ତିୀୟ ବଷ୍ବେ ତୃତୀୟ 
ରସମଷିାେ ତରୁଟପିରୂ୍୍ବ ପେୀକ୍ଷା ଫଳକତୁ ରନଇ 
ମୟେୂଭଞ୍ ଜଲି୍ାରେ ସଷୃ ି ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ ି
ରସାମବାେ ଆର୍ାଳନ େୂପ ରନଇଛ।ି 
ପବୂ୍ବାହ୍ନରେ ସ୍ାନୀୟ ମହାୋଜା ଶ୍ୀୋମଚନ୍ଦ୍ର 
ଭଞ୍ରଦଓ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟେ ମତୁଖ୍ୟ ଫାଟକ 
ବ୍ କେବିା ସହ ବରିକ୍ଷାଭ ପ୍ଦଶ୍ବନ 
କୋଯାଇଛ।ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଇଂୋଜୀ 
ବଷିୟରେ ପ୍କାଶତି ପେୀକ୍ଷା ଫଳକତୁ ରନଇ 
ଜଲି୍ାେ ପ୍ାୟ ୧୦େତୁ  ଊର୍ଦ୍୍ବ ମହାବଦି୍ୟାଳୟେ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସରନ୍ାଷ ପ୍କାଶ କେ ିଧାେଣା 
ରଦଇଥିରଲ। ସଚୂନା ମତୁତାବକ ଯତୁକ୍ତ ତନି ି
ଦ୍ତିୀୟ ବଷ୍ବେ ତୃତୀୟ ରସମଷିାେ ପେୀକ୍ଷା 

ଫଳରେ ଜଲି୍ାେ ଅରନକ ମହାବଦି୍ୟାଳୟେ 
ପ୍ାୟତଃ ୯୦ ପ୍ତଶିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇଂୋଜୀ 
ବଷିୟରେ ଅକୃତକାଯ୍ବ୍ୟ ରହାଇଛନ୍।ି 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କହବିା ମତୁତାବକ 
ଉକ୍ତ ପେୀକ୍ଷାରେ ସଲିାବସ ବାହାେତୁ  ପ୍ଶ୍ନ 

ଆସଥିିଲା। ଯାହା ବାବଦରେ ପବୂ୍ବେତୁ  
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କତୁ  ଅବଗତ କୋଯାଇନଥିଲା। 
ଏ ରନଇ ମହାବଦି୍ୟାଳୟେ କତୃ୍ତ୍ବପକ୍ଷଙ୍କତୁ  
ଜଣାଇବାେତୁ  ରସ ଏ ବାବଦରେ ଦୃଷ ି
ଦଆିଯବିା ସହ ରଗ୍ରସ ମାକ୍ବ ପ୍ଦାନ କୋଯବି 

ରବାଲ ି କହଥିିରଲ। ମାତ୍ର ପେୀକ୍ଷା ଫଳ 
ପ୍କାଶ ରହବା ପରେ ରକୌଣସ ିରଗ୍ରସନମ୍ୱେ 
ଦଆିଯାଇନାହ ିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କତୁ  ଇଂୋଜୀ 
ବଷିୟରେ ତରୁଟପିରୂ୍୍ବ ମାକଥିଂ ପାଇ ଁ ରଫଲ 
କୋଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଘଟଣାକତୁ ରନଇ ଅରନକ 

ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟେ 
ସମ୍ତୁଖ ଫାଟକ ବ୍ କେ ି ତରୁଟପିରୂ୍୍ବ ମାକଥିଂକତୁ 
ସତୁଧାେବିାକତୁ ଦାବ ି କେଛିନ୍।ି ପେୀକ୍ଷାର୍୍ବୀଙ୍କତୁ  
ରଗ୍ରସ ନମ୍ୱେ ରଦଇ ପାସ କୋଇବାକତୁ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ଭାେପ୍ାପ୍ତ କତୁଳପତଙି୍କ 
ନକିଟରେ ଦାବ ି କେଛିନ୍।ି ଏହାେ 
ସମାଧାନ ରନଇ ଯାଞ୍ କୋଯବି ରବାଲ ି
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ କତୃ୍ତ୍ବପକ୍ଷ ପକ୍ଷେତୁ  ସଚୂନା 
ପ୍ଦାନ କୋଯାଇଛ।ି ରତରବ ଆଗକତୁ 
ତରୁଟପିରୂ୍୍ବ ମାକଥିଂେ ସମାଧାନ ନରହରଲ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାରନ ଆର୍ାଳନ କେରିବ ରବାଲ ି
ଶ୍ୀମା’ ମହଳିା ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ରଜ୍ୟାତମି୍ବୟୀ 
ପାରଣ୍, ସେକାେୀ ମହଳିା ମହାବଦି୍ୟାଳୟେ 
ଡଲେିାଣୀ ଗେି ି ଓ ରଦବସ୍ତିା ରବରହୋ 
ପ୍ମତୁଖ ରଚତାବନୀ ରଦଇଛନ୍।ି

ଯକୁକ୍ତ ତନି ିଦ୍ତି୍ରୀୟ ବର୍ଷର ତୃତ୍ରୀୟ ସେମଷି୍ାର ତରୁଟପିରୂ୍୍ଷ ପର୍ରୀକ୍ା ଫଳକକୁ ସନଇ ଅେସ୍ାର

ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କର ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ବସି୍ାଭ

ବାେପିଦା, ୧୨।୧୨(ସମସି): କରୋନା 
ରଯାଗତୁ ଁ ମହାବଦି୍ୟାଳୟଗତୁଡକିରେ 
କାଯ୍ବ୍ୟରଶୈଳୀ ବହତୁଳ ଭାବରେ ପେବିତ୍ତ୍ବନ 
ରହାଇଛ।ି ପବୂ୍ବେତୁ  ରଯରକୌଣସ ି
ମହାବଦି୍ୟାଳୟକତୁ ଅନତୁମତ ି ବା ସ୍ୀକୃତ ି
ପ୍ଦାନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ଉର୍ ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ 
େଜିଓିନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟେମାରନ 
ଇନ୍ସରପକସନ କେ ିେରିପାଟ୍ବ ରଦଉଥିରଲ। 
ରସହ ି ଆଧାେରେ ଉର୍ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ 
ଉର୍କ୍ଷମତା ସମ୍ନ୍ନ କମଟି ି ଅନତୁରମାଦନ 
କେତୁଥିରଲ; କନି୍ତୁ ଅନତୁମତ ି ବା ସ୍ୀକୃତ ି
ପ୍ଦାନ କୋଯାଇଥିବା ଶକି୍ଷାନତୁଷ୍ାନଗତୁଡକିତୁ  
ରନଇ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ଅସରନ୍ାଷ ପ୍କାଶ 
କରଲ। ଏହ ି ଅସରନ୍ାଷକତୁ ଦୃଷରିେ େଖି 
ଅନତୁମତ ି ବା ସ୍ୀକୃତ ି ପ୍ଦାନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ 
େଜିଓିନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟେ ଅଫ୍  ଏଜତୁରକସନ 
ଓ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟେ ପ୍ତନିଧିିକତୁ ରନଇ 

ଇନ୍ସରପକସନ କୋଗଲା। ଏହାେ ଅର୍୍ବ 
ଥିଲା ଅନତୁମତ,ି ସ୍ୀକୃତ ି ଓ ଆଫିରଲସନ 
ରକ୍ଷତ୍ରରେ ରକବଳ ରଗାଟଏି ମଳିତି 
ଇନ୍ସରପକସନ େରିପାଟ୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ 
କୋଯାଇପାେବି; କନି୍ତୁ ଏହ ି ନୟିମକତୁ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ କତୃ୍ତ୍ବପକ୍ଷ ଆଫିରଲସନ 
ପ୍ଦାନ ରକ୍ଷତ୍ରରେ ମାନତୁ  ନାହାନ୍ ି ଏବଂ 
ସ୍ୀକୃତ ି ପାଇଥିବା ଅନତୁଷ୍ାନଗତୁଡକି ବଷ୍ବ 
ବଷ୍ବ ଧେ ିଆଫିରଲସନ ପାଇପାେତୁନାହାନ୍।ି 
ସାଧାେଣତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ କେବିାେ 
ବରଷ୍ବ କମି୍ୱା ଦତୁ ଇ ବଷ୍ବ ପରେ ଆଫିରଲସନ 
ଇନ୍ସରପକସନ କୋଯାଉଛ;ି ଯାହା 
ମଲୂ୍ୟହୀନ। ଉର୍ ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ଉର୍ କ୍ଷମତା 
ସମ୍ନ୍ନ କମଟିେି ସଭାପତ ିଉର୍ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ 
ଶାସନ ସଚବି, ସମସ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟେ 
କତୁଳପତ,ି ସମସ୍ େଜିଓିନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟେ 
ଓ ଉର୍ ଶକି୍ଷା ବଭିାଗେ ବେଷି୍ ଅଧିକାେୀ 

ଉର୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ନ୍ନ କମଟିେି ସଦସ୍ୟ 
ଅଛନ୍।ି ରତଣତୁ ଉର୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ନ୍ନ 
କମଟି ି ରଦଇଥିବା ଅନତୁମତ ି ବା ସ୍ୀକୃତକିତୁ  
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ ଗ୍ରହଣ ନ କେବିାେ ରକୌଣସ ି
କାେଣ ନାହ ିଁ। ସାଧାେଣତଃ ସ୍ୀକୃତ ି
ଏବଂ ଆଫିରଲସନ ଇନ୍ସରପକସନେ 
ବଷିୟବସ୍ତୁ ସମାନ ରହାଇଥିବାେତୁ  ଏବଂ 
ସମାନ ଅଧିକାେୀମାରନ ଉର୍କ୍ଷମତା ସମ୍ନ୍ନ 
କମଟି ି ଓ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟେ ସଣି୍ରିକଟେ 
ସଦସ୍ୟ। ରତଣତୁ ସଣି୍ରିକଟ ଏଫିରଲସନ 
ଅନତୁରମାଦନ କେବିାରେ ରକୌଣସ ି
ଅସତୁବଧିା ନାହ ିଁ; କନି୍ତୁ ଯଦ ି ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ 
କତୃ୍ତ୍ବପକ୍ଷ ଯତୁଗ୍ମ ଇନସରପକ୍ସନ େରିପାଟ୍ବକତୁ 
ଆଫିରଲସନ ରଦବା ପାଇ ଁ ମାନତୁନାହାନ୍,ି 
ତାହାରହରଲ ଯତୁଗ୍ମ ଇନସରପକସନ କାହା 
ସ୍ାର୍୍ବରେ କେଯାଉଛ ି? ରସହପିେ ିରକୌଣସ ି
ଶକି୍ଷାନତୁଷ୍ାନ ଉର୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ନ୍ନ କମଟି ି

ନଷି୍ପତ୍ତ ି ବରିୋଧରେ ଉର୍ଶକି୍ଷାମନ୍ତୀଙ୍କ 
ରକାଟ୍ବରେ ଅପଲି କେବିାେ ନୟିମ େହଛି ି
; କନି୍ତୁ ମନ୍ତୀଙ୍କ ରକାଟ୍ବରେ ଅପଲି ପଟିସିନ 
ବଷ୍ବ ବଷ୍ବ ଧେ ିପଡ଼େିହତୁଛ।ି ଫଳରେ ୋଜ୍ୟ 
ସେକାେଙ୍କ ସତୁବ୍ୟବସ୍ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କେ 
ସ୍ାର୍୍ବ ପେୂଣ କେପିାେତୁନାହ ିଁ। ରତଣତୁ ୋଜ୍ୟ 
ଉର୍ ଶକି୍ଷାମନ୍ତୀ, ଉର୍ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ଶାସନ 
ସଚବି ଏବଂ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ କତୁଳପତ ି
ଏଥିପ୍ତ ିଦୃଷ ିରଦବାକତୁ ସରଚତନ ନାଗେକି 
ମଞ୍ ସଭାପତ ି ତର୍ା ବାେପିଦାେ ପବୂ୍ବତନ 
ବଧିାୟକ କରିଶାେ ଦାସ, ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ 
ଏକାରଡମୀ କାଉନସଲି ସଦସ୍ୟ ପ୍ଦୀପ 
ନାୟକ, ପବୂ୍ବତନ ସରିନଟ ସଦସ୍ୟ 
ସଂଘମତି୍ରା ୋଉତ, େଞ୍ତିା ନାୟକ, 
ସଞ୍ୀବ ଆଚାଯ୍ୟ, ବେଷି୍ ଆଇନଜୀବୀ 
ତର୍ା ପବୂ୍ବତନ ସଣି୍ରିକଟ ସଦସ୍ୟ 
ରଜ୍ୟାତପି୍କାଶ େର୍ ଦାବ ି କେଛିନ୍।ି

ମହାବଦି୍ାଳୟକକୁ ଅନକୁ ମତ ିବା ସ୍୍ରୀକୃତ ିପ୍ରଦାନ ପ୍ରେଙ୍ଗ

ମଳିତି ଇନ୍ େସପକ୍ସନ ନୟିମକକୁ ମାନକୁ ନାହା୍ ିବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ କରୃ୍୍ଷପକ୍
ବାରପିଦା, ୧୨ା୧୨(ସମସି): ବାେପିଦା ସଦେ 
ର୍ାନା ପତୁଲସି ଜଜରଣ ପତ୍ୀହନ୍ାଙ୍କତୁ  ଗେିଫ କେ ି
ରକାଟ୍ବ ଚାଲାଣ କେଛି।ି ବବିାହେ ଦୀଘ୍ବ ବଷ୍ବ 
ପରେ ପଲିାଛତୁଆ ନ ରହବାେତୁ  ଏକ ରଠଙ୍ଗାରେ 
ପତ୍ୀକତୁ ପଟି ି ପଟି ି ହତ୍ୟା କେଥିିବା ରନଇ 
ମତୃ ମହଳିାଙ୍କ ଭାଇ ଅଭରିଯାଗ କେଛିନ୍।ି 
ଅଭଯିତୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ରହରଲ ଦତୁ ଧିଆରଶାଳ ଗ୍ରାମେ 
େସକି ମାୋଣ୍।ି ପଲିାଛତୁଆ ନ ରହବାେତୁ  ପତ୍ୀ 
ବାଙ୍ଗକିତୁ େସକି କତୁଆରଡ ନଯି୍ବାତନା ରଦଇ 
ଆସତୁଥିରଲ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ 
ଦନି କଳଝିଗଡ଼ା ରହଉଥିଲା। ଶନବିାେ ି
େସକି ବାହାରେ ମଦପଇି ଘେକତୁ ଆସବିା 
ପରେ ପତ୍ୀ ବାଙ୍ଗକିତୁ ମାେପଟି କେଥିିଲା। 
ବାଙ୍ଗ ି ପ୍ତବିାଦ କେବିାକତୁ େସକି ଏକ 
ବାଉଁଶ ରଠଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କ ମତୁଣ୍କତୁ ପଟିବିାେତୁ  
ପ୍ବଳ େକ୍ତସ୍ାବ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଳରେ 
ମତୃତୁ ୍ୟ ଘଟଥିିଲା। ଏ ରନଇ ମତୃ ବାଙ୍ଗଙି୍କ 
ଭାଇ ସାଗୋମ ମତୁମତୁ୍ବ େବବିାେ ଅଭରିଯାଗ 
କେବିା ପରେ ସଦେ ପତୁଲସି ଏକ ହତ୍ୟା 
ମାମଲା େତୁ ଜତୁ  କେ ି ମତୃରଦହକତୁ ବ୍ୟବରଛେଦ 
କୋଇ ପେବିାେ ରଲାକଙ୍କତୁ  ହସ୍ାନ୍େ କେଛି।ି

ପତ୍ରୀହନ୍ା ଗରିଫ

ବାରପିଦା/ବଡସାହ,ି ୧୨।୧୨(ସମସି): ରସାମବାେ ଅବକାେୀ ବଭିାଗେ ମଳିତି ଟମି ମୟେୂଭଞ୍ 
ଜଲି୍ା ବଡସାହ ିର୍ାନା ଅଧୀନ କାଦତୁଆଲବନ୍ଧ ଅଞ୍ଳେତୁ  ୪୦ଲଟିେ ନକଲ ିବରିଦଶୀ ମଦ, ମଦ 
ତଆିେ ିସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେଞ୍ାମ ଏବଂ ଏକ କାେ ଜବତ କେଛିନ୍।ି ଏହ ିଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କତୁ ଗେିଫ 
କୋଯାଇଛ।ି ୋଜ୍ୟ ଅବକାେୀ କମଶିନେ ଆଶଷି କତୁମାେ ସଂିଙ୍କ ନରିଦ୍୍ବଶକ୍ରମ ରସାମବାେ 
ସକାଳରେ ଅବକାେୀ ବଭିାଗ ଦ୍ାୋ ବାେପିଦା-ଉଦଳା ୋସ୍ାରେ ପାର୍ାଲଂି ସମୟରେ ଏକ 
କାେକତୁ ସର୍ହରେ ଅଟକ େଖି ଯାଞ୍ କେଥିିରଲ। କାେେ ଚାଳକ ଚମ୍ଟ ମାେଥିିବା ରବରଳ 
ଅନ୍ୟ ଜଣକତୁ ଗେିଫ କେବିା ସହ ନକଲ ିମଦ ମଳିଥିିଲା। ତଦନ୍ ପରେ କାଦତୁଆଲବନ୍ଧଠାରେ 
ଥିବା ଏକ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କେବିା ସହ ପ୍ସ୍ତୁତ ରହଉଥିବା ନକଲ ିମଦକତୁ ଅବକାେୀ ଟମି ଜବତ 
କେଥିିରଲ। ଘଟଣାରେ ସମ୍କୃ୍ତ ଥିବା ପଣି୍ତୁ କତୁମାେ ସଂି (୩୮)କତୁ ଗେିଫ କେବିା ସହ ଏକ କାେ 
ଜବତ କୋଯାଇଛ।ି ଚଢଉ ସମୟରେ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ କମ୍ାନୀେ ନକଲ ି ଠପି,ି ନକଲ ି ଇଏଏଲ୍  
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଞ୍ାମ ଜବତ କୋଯାଇଛ।ି ଏହାକତୁ ରନଇ ଅବକାେୀ ବଭିାଗ ପକ୍ଷେତୁ  ଏକ 
ମାମଲା େତୁଜତୁ  କୋଯାଇ ଅଭଯିତୁକ୍ତକତୁ ରକାଟ୍ବ ଚାଲାଣ କୋଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଟମିରେ ଅବକାେୀ 
ଫା୍ଇଙ୍ଗ ସ୍ କ୍ ୱାଡ୍ବେ ଇନ୍ସରପକ୍ଟେ ରୋଷଣ ଇସତୁ ହାନ୍ସଦାଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରେ ଏଏସଆଇ ପ୍ଦୀପ 
କତୁମାେ ରବରହୋ, ବ୍ରଜକରିଶାେ ବନି୍ଧାଣ,ି କନରଷବଳ ଅଜୟ କତୁମାେ ରବରହୋ, ରଗୌୋଙ୍ଗ 
ନାୟକ, ପଦ୍ମନିୀ ନାୟକ, ଗଙ୍ଗାଧେ ରବରହୋ ପ୍ମତୁଖ ଏହ ି ଚଢଉରେ ସାମଲି ରହାଇଥିରଲ।

ବପିଳୁ ନକଲ ିମଦ ଜବତ; ଜସେ ଗରିଫ 

ବାରପିଦା, ୧୨।୧୨(ସମସି): କତୁଡତୁ ମୀ 
ଜାତକିତୁ  ଆଦବିାସୀ ମାନ୍ୟତା ଦାବରିେ 
ଆଜ ିକତୁଡତୁ ମୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷେତୁ  ପାଲ୍ବାରମଣ୍ 
ରଘେଉ କୋଯାଇଥିଲା। ୧୯୫୦ ମସହିା 
ରସରପ୍ଟମ୍ୱେ ୬ତାେଖିେତୁ  ଆଦବିାସୀ 
ମାନ୍ୟତା ହୋଇଥିବା କତୁଡତୁ ମୀ ଜାତକିତୁ  
ଆଦବିାସୀ ବଗ୍ବରେ ପତୁନଃ ଅନ୍ଭତୁ ୍ବକ୍ତ 
କେବିା ଦାବରିେ ବଭିନି୍ନ କତୁଡତୁ ମୀ ସଙ୍ଗଠନ 
ପକ୍ଷେତୁ  ରସାମବାେ ପାଲ୍ବାରମଣ୍ ରଘେଉ 
କୋଯାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିା କତୁଡତୁ ମୀ ରସନାେ 
ପ୍ତଷି୍ାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଜୈମତୁନୀ କତୁମାେ ମହାନ୍ଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରେ ରସନାେ ସଦସ୍ୟଗଣ ଦଲି୍ୀରେ 
ପହଞ୍ ିଆର୍ାଳନରେ ସାମଲି ରହାଇଥିରଲ। 
ଗତ ୯ତାେଖି ପବୂ୍ବାହ୍ନରେ ବାେପିଦା ମା’ 
ଅମ୍ୱକିାଙ୍କ ମ୍େିରେ ମା’ଙ୍କ ଆଶଷି ଭକି୍ଷା 
କେ ି ସମରସ୍ ବାେପିଦାେତୁ  ଯାତ୍ରା ଆେମ୍ଭ 
କେଛିନ୍।ି ଏହ ିରଘେଉ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ (ହତୁଡକା 
ଜାମ)ରେ ଓଡ଼ଶିା ସରମତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ ଏବଂ 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗେ କତୁଡତୁ ମୀ ଜନସାଧାେଣ ମଧ୍ୟ 
ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କେଥିିରଲ ରବାଲ ି ଶ୍ୀ ମହାନ୍ 
କହଛିନ୍।ି ଅନତୁ େୂପ ଭାରବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ 
କତୁଡତୁ ମୀ ରସନାେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲାଲଟତୁ  ମାହାରତା 

ଓ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ କତୁଡତୁ ମୀ ସମାଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ୋରଜଶ ମାହାରତା ପ୍ମତୁଖ ରସମାନଙ୍କ 
ୋଜ୍ୟେତୁ  ସଦସ୍ୟଙ୍କତୁ  ରନଇ ଆର୍ାଳନରେ 
ସାମଲି ରହାଇଥିରଲ। ଆର୍ାଳନକତୁ ସମର୍୍ବନ 
ଜଣାଇ ୋଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ 
ସଂଗଠନେ କମ୍ବକତ୍ତ୍ବାଙ୍କ ନକିଟରେ ପହଞ୍ ି
ଦାବ ି ଯତୁକ୍ତଯି ତୁକ୍ତ ରବାଲ ି କହ ି ତାଙ୍କେ ଏବଂ 
ବରିଜଡେି ପରୂ୍୍ବ ସମର୍୍ବନ ଥିବା କହଥିିରଲ। 
ରସହପିେ ିପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍େ ସାଂସଦ 
ମଧ୍ୟ ଆର୍ାଳନେତ ସଂଗଠନ କମ୍ବକତ୍ତ୍ବାଙ୍କ 

ନକିଟରେ ପହଞ୍ ି ସମର୍୍ବନ ଜଣାଇଥିରଲ। 
ଏହ ି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମରେ ଶ୍ୀ ମହାନ୍ଙ୍କ ସରମତ 
ଓଡ଼ଶିାେତୁ  କତୁଡତୁ ମୀ ରନତ୍ରୀ ସତୁଜାତା ମହାନ୍, 
ରନତା ରନେହାଶଷି ମହାନ୍, ବୀରେନ୍ଦ୍ର 
ମହାନ୍, ମରନାରଗାବ ି୍  ମହାନ୍, ଘନ 
ମହାନ୍, ଗତୁଲସନ ମହାନ୍, ରଗାବ ି୍  ମହାନ୍, 
କ୍ଷୀରୋଦ ମହାନ୍, ସତୁମନ୍ ମହାନ୍, ବପିନି 
ମହାନ୍, ଶବିାଜୀ ମହାନ୍ ଓ ୋଜତୁ  ମହାନ୍ 
ପ୍ମତୁଖଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ସଦସ୍ୟ 
ଏହ ି ରଘେଉରେ ସାମଲି ରହାଇଥିରଲ।

କୁଡୁମରୀ ଜାତକୁି ଆଦବିାେରୀ ମାନ୍ତା ଦାବସିର ପାଲ୍ାସମଣ୍ଟ ସେରଉ ବାରପିଦା, ୧୨ା୧୨(ସମସି): ଠାକତୁେ 
ଅନତୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯଶପିତୁେ ସତସଙ୍ଗ 
ବହିାେରେ ୫ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନମିଥିତ 
ଶ୍ୀମ୍େି ଆଗାମୀ ୧୮ େବବିାେ ପବୂ୍ବାହ୍ନ 
୯ଟା୩୦ରେ ସତସଙ୍ଗେ ଆଚାଯ୍ବ୍ୟରଦବ 
ଅକ୍ବଦତୁ ୍ୟତ ି ଚକ୍ବତତ୍ବୀଙ୍କ ରଜ୍ୟଷ୍ପତୁତ୍ର 
ଅବନି ବାବତୁ ଙ୍କ କେକମଳରେ ଉଦଘାଟତି 
ରହବ ରବାଲ ିବାେପିଦାରେ ଜଲି୍ା ସତସଙ୍ଗ 
ପେଚିାଳନା କମଟିେି ସଦସ୍ୟ ସହପ୍ତ ି
ଋତ୍ୱକି ଶଙ୍କଷ୍ବଣ ସାହତୁ ଓ ରବଣତୁଧେ ମହାେଣା 
ଜଣାଇଛନ୍।ି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ ଅନତୁଯାୟୀ ପ୍ାତଃ 

ବନିତ ି ପ୍ାର୍୍ବନାଠାେତୁ  ଆେମ୍ଭ କେ ି ସନ୍ଧ୍ୟା 
ବନିତ ି ପ୍ାର୍୍ବନା ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ଉଦରବାଧନ, 
ସତସଙ୍ଗ, ମାତୃସରମ୍ଳନ, ସାଂସ୍ତୃକି 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ, ଆନ୍ବଜାେରେ ପ୍ସାଦ 
ରସବନ ପେ ି ବହତୁ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ େହଛି।ି 
ୋଜ୍ୟେ ବଭିନି୍ନ ପ୍ାନ୍ ସରମତ ବଭିନି୍ନ ୋଜ୍ୟ 
ଏବଂ ବହ ଥିଭାେତେତୁ  ବହତୁ ଭକ୍ତ ଅନତୁଗାମୀ 
ରଯାଗରଦବା ପାଇ ଁ ସ୍ୀକୃତ ି ପ୍ଦାନ 
କେଛିନ୍।ି ଏଥିରେ ମୟେୂଭଞ୍ ଜଲି୍ାେ 
ସମସ୍ କମ୍ବୀ ଓ ସତସଙ୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରଚଷାରେ 
ସମସ୍ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ ଆରଗଇ ଚାଲଛି।ି

୧୮ସର ଯଶପିରୁ େତ୍ େଙ୍ଗ ବହିାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦରିର ଉଦ୍ ୋଟନ

ବାରପିଦା, ୧୨।୧୨(ସମସି): ଅବକାେେୀ ବଭିାଗ ପକ୍ଷେତୁ  ବାେପିଦାେ ରପାଡା ଅସ୍ଆି 
ଅଞ୍ଳେତୁ  ଜଣକତୁ ଗେିଫ କେବିା ସହ ୧କରିଲା ଗରଞ୍ଇ ଓ ଏକ ବାଇକ୍  ଜବତ ରହାଇଛ।ି 
ଅବକାେୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ଶାନ୍ କଁହେଙ୍କ ନରିଦ୍୍ବଶକ୍ରମ ସବ ଇନରିପେକ୍ଟେ ବଶି୍ୱଜତି 
ଦାସ ରପର୍ାଲଂି ସମୟରେ ବାେପିଦା ଟାଉନ ର୍ାନା ଅନ୍ଗ୍ବତ ରପାଡା ଅସ୍ଆିଠାରେ 
୧କରିଲା ଗରଞ୍ଇ ସରମତ ବଡ଼ସାହ ି ର୍ାନା ଅନ୍ଗ୍ବତ ଉଠାଣ ି ନୂଅାଁଗାଁ ଅଞ୍ଳେ େଞ୍ତି 
ରବରହୋ(୪୩)ଙ୍କତୁ  ଗେିଫ କେ ିରକାଟ୍ବ ଚାଲାଣ କୋଯାଇଛ।ି

ଗସଞ୍ଜଇ ଓ ବାଇକ ୍ ଜବତ; ଜସେ ଗରିଫବାରପିଦା, ୧୨ା୧୨(ସମସି): ମହାୋଜା 
ପରୂ୍୍ବଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୟଂଶାସତି ମହାବଦି୍ୟାଳୟେ 
ଓଡଆି ବଭିାଗରେ ଓଡଆି ନୋତକ 
ଓ ନୋତରକାତେ ରଶ୍ଣୀେ ନବାଗତ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ ଁଅନତୁଷ୍ତି ସ୍ାଗତ ସମ୍ୱର୍୍ବନା 
ଉତ୍ସବ ମହାବଦି୍ୟାଳୟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମତୁକ୍ତକିାନ୍ 
ପଣ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାୋ ଉଦଘାଟତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏଥିରେ ବଭିାଗୀୟ ମତୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫସେ 
ନାୋୟଣ ପ୍ସାଦ ରବରହୋ ଓଡଆି ଭାଷା 
ସାହତି୍ୟ ସଂସ୍ତୃ ିପ୍ତ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କତୁ  ଅଭେିତୁତ 

ସଷୃ ିକେବିା ସଂକ୍ାନ୍ରେ ଅଭବି୍ୟକ୍ତ ିପ୍ଦାନ 
କେଥିିରଲ। ବଭିାଗେ ଅତଥିି ଅଧ୍ୟାପକିା ଡ. 
ବରିନକ୍ଧଶ୍ୱେୀ କଲଆି, ଡ. ମନସ୍ତିା ରସଠୀ, 
ଡ. ରନେହାଞ୍ଳ ିମହାପାତ୍ର ଓ ଅତଥିି ଅଧ୍ୟାପକ 
ୋମଚନ୍ଦ୍ର ରଜନା କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ ପେଚିାଳନା 
କେଥିିରଲ। ପାଠଚକ୍ ସମ୍ାଦକ ଡମ୍ୱେତୁରଦବ 
ଦାଶ ବବିେଣୀ ଉପସ୍ାପନ କେଥିିବା 
ରବରଳ ନୋତକ ରଶ୍ଣୀେ ଛାତ୍ରୀ ରଦବସ୍ତିା 
ମହାେଣା ଧନ୍ୟବାଦ ରଦଇଥିରଲ।

ଏମପେି ିସ୍ୱୟଂଶାେତି ମହାବଦି୍ାଳୟ ଓଡଆି 
ବଭିାଗ ପ୍ରୁ ନବାଗତଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ େମ୍ବର୍୍ନା

ବାରପିଦା, ୧୨ା୧୨(ସମସି): େଘତୁନାର୍ପତୁେସ୍ତି ଭଞ୍ ସମତି ି ପେସିେରେ ସମତିେି ସଭାପତ ି
ତର୍ା ପବୂ୍ବତନ ବଧିାୟକ ଡ. ଛତଶି ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳଙ୍କ ରପୌରୋହତି୍ୟରେ ୋଜ୍ୟ ସେକାେଙ୍କ 
ଇରଲରକ୍ଟ ରୋନକି ଓ ଆଇଟ ି ବଭିାଗ ଅଧୀନସ୍ ଓଡଆି ନରଲଜ କରପ୍ବାରେସନେ ବଭିନି୍ନ 
କମ୍ତୁ୍ୟଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ମଗତୁଡକି ପାଇ ଁ ଅନତୁଷ୍ତି ପେୀକ୍ଷାରେ କୃତକାଯ୍ବ୍ୟ ରହାଇଥିବା ୨୪ଜଣଙ୍କତୁ  
ସମ୍ୱଲପତୁେେ ଓଡ଼ଶିା ରଷଟ ଓପନ ୟତୁନଭିସଥିଟ ିପ୍ଦତ୍ତ ସାଟଥିଫିରକଟ ପ୍ଦାନ କୋଯାଇଥିଲା। 
ଏ ରନଇ ଭଞ୍ ସମତି ି୨୦୧୯ ଡରିସମ୍ୱେେତୁ  ସ୍ୀକୃତପି୍ାପ୍ତ ରହାଇଛ।ି ଏହ ିସାଟଥିଫିରକଟମାନ 
ଶ୍ୀମା’ ମହଳିା ମହାବଦି୍ୟାଳୟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଟବେ ଗେି ିଓ ଗଡ଼ଆି ଆଞ୍ଳକି ମହାବଦି୍ୟାଳୟେ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗେିୀଶଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ି ଅବସେରେ ଓରକସଏିଲ 
ସହରଯାଗୀ ମାରକ୍ବଟଂି ଅଫିସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନତୁ  ଦାଶ ଏହ ି ପାଠ୍ୟକ୍ମେ ଦତୁ ଇଶହ ପ୍କାେ 
ପାଠ୍ୟ ଖସଡା ସହ ତାହାେ ଉପରଯାଗତିା, କମ୍ବନଯି ତୁକ୍ତ ି ଓ ସ୍ାବଲମ୍ୱୀ ରହବା ସମ୍କ୍ବରେ 
ଆରଲାକପାତ କେଥିିରଲ। ଏଥିରେ ସମତିେି କମ୍ବକତ୍ତ୍ବା ଅତତୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ, େଜନୀକାନ୍ 
ଧଳ, େତକିାନ୍ ସ,ି ଉପସଭାପତ ି ଦବିାକେ ଧୀେ, ହମିାଂଶତୁ ରଶଶେ ଧଳ ଓ ସଯୂ୍ବ୍ୟମଣୀ 
ଧୀେ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। ରଶଷରେ ସମ୍ାଦକ ଦଲି୍ୀପ କତୁମାେ ଧୀେ ଧନ୍ୟବାଦ ରଦଇଥିରଲ।

ଓସକେଏିଲ୍  ପାଠ୍କ୍ରମର ବଦି୍ାର୍ରୀଙୁ୍କ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ

ବାରପିଦା, ୧୨।୧୨(ସମସି): ୋଜ୍ୟ ଓକଲି 
ସଂଘେ ମଳିତି ରବୈଠକରେ ରହାଇଥିବା 
ନଷି୍ପତ୍ତ ିଅନତୁସାରେ ରସାମବାେ ଜଲି୍ା ଓକଲି 
ସଂଘ, ବାେପିଦା ତେଫେତୁ  ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ ଅନତୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ସଂଘେ 
ସଭାପତ ି ପ୍ଦୀପ େର୍ଙ୍କ ରନତୃତ୍ୟରେ 
ଉପସଭାପତ ିସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍,ି ସମ୍ାଦକ 
ବପି୍ଳବ ବାେକି, ଯତୁଗ୍ମ ସମ୍ାଦକ ସ୍େୂପ 
କତୁମାେ ମଶି୍, ପ୍ଶାସନ ଯତୁଗ୍ମ ସମ୍ାଦକ 
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ି ପାଠାଗାେ ଯତୁଗ୍ମ ସମ୍ାଦକ 
ମତୃତୁ ୍ୟଞ୍ୟ ସଂିହ ଓ ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅେବି୍  ସାହତୁ  
ତର୍ା ସଂଘେ ସମସ୍ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟମାରନ 

ବାେପିଦା ରକାଟ୍ବ ପେସିେରେ ଥିବା 
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରଫାଟଚତି୍ର, ଉତ୍କଳମଣ ି
ରଗାପବନ୍ଧତୁ ଦାସ ଓ ଉତ୍କଳରଗୌେବ 
ମଧତୁସଦୂନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ତମିତୂ୍ତଥିରେ ମାଲ୍ୟାପ୍ବଣ 
କେଥିିରଲ। ସବ୍ବଭାେତୀୟ ଆଇନଜୀବୀ 
ପେଷିଦ କମି୍ୱା ଓଡ଼ଶିା ଆଇନଜୀବୀ ପେଷିଦ 
ଆଇନଜୀଙ୍କଙ୍କ ସ୍ାର୍୍ବ େକ୍ଷା ପାଇ ଁ ପଦରକ୍ଷପ 
ରନବାରେ ବଫିଳ ରହାଇଥିବା ରଯାଗତୁଁ 
ବାେପିଦାେ ସମସ୍ ଆଇନଜୀବୀ କଳାବ୍ୟାଜ 
ପେଧିାନ କେ ି ରକାଟ୍ବ କାଯ୍ବ୍ୟ କେଥିିରଲ। 
ପରେ ଜଲି୍ା ଜଜ୍  ରକାଟ୍ବ ସମ୍ତୁଖରେ 
ଶାନ୍ପିରୂ୍୍ବ ଭାରବ ଧାେଣା ରଦଇଥିରଲ।

ଜଲି୍ା ସକାଟ୍ ଆଗସର ଓକଲି େଂେର େତ୍ାଗ୍ରହ 

କପ୍ପିଦା,୧୨ା୧୨(ସମସି): ରସଣ୍େ 
ଫେ କାଟାଲାଇଜଙି୍ଗ ରଚଞ୍ (ସ ି ୩) 
ଆନତୁକୂଲ୍ୟରେ କପ୍ତପିଦା ରଗାଷ୍ୀ 
ସ୍ାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ପେସିେରେ ୨୫ ଜଣ 
ସ୍ାସ୍୍ୟବଭିାଗେ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାେୀଙ୍କତୁ  
ରନଇ ଏକ ଆରଲାଚନାଚକ୍ ଅନତୁଷ୍ତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ସଂରଯାଜକ ଶବିୋମ 
ଦାସ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ମ ଉଘାଟନ ଲେଥିିରଲ। 
ଉକ୍ତ କ।ଯ୍ବ୍ୟକ୍ମରେ ସହରଯାଗୀ ସଂସ୍ା 
ଜାପାଇରଗାେ ଓଡ଼ଶିା ୋଜ୍ୟ ପ୍କଳ୍ପ 
ପ୍ବନ୍ଧକ େତୁଦ୍ର ପ୍ସାଦ ପ୍ଧାନ ଉପରଦଷା 

ଭାରବ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଜଲି୍ା 
ସଂରଯାଜକ ସମସ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଙ୍କାେୀଙ୍କତୁ  ସ୍ାଗତ 
ଜଣାଇଥିରଲ। ଏହ ି ଆରଲାଚନାଚକ୍ରେ 
ବାଲ୍ୟବବିାହ ଓ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବବିାହ 
ନେିାକେଣ ତର୍ା ସମ୍ରୂ୍୍ବ ବ୍ କେବିା 
ସମ୍କ୍ବରେ ବହତୁବଧି ଆରଲାଚନା 
ରହାଇଥିଲା। ଭାେପ୍ାପ୍ତ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଅଧିକାେୀ 
ଡା. ସତ୍ୟଜତି ଦରଳଇ, ଏନଏଚଏମେ 
ବପିଏିମ ବଶି୍ୱଜତି ସାହତୁ, ପଏିଚଇଓ 
ସରନ୍ାଷ କତୁମାେ ପାତ୍ର, ଆୟତୁଷ ଡା. 
ରଦବାଶଷି ଆଚାଯ୍ବ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଥିିରଲ।
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ଓଟ ି ର�ୋଡ ପୋର୍ଶ୍ବସ୍ଥ ମହନୋଳ ଉପର� 
ରେଆଇନ ଭୋରେ ନମି୍ବୋଣ ରହଇଥିେୋ 
ରପୌ�ପୋଳକିୋ� ମୋରକ୍ବଟ କରପେଲ୍କ୍ସକୁ 
ଉରଛେଦ କ�ୋ ନ ଯୋଇ ଛଅଟକିଆି �ୋସ୍ୋ ଓ 
ରରେନ ନମି୍ବୋଣ କ�ୋଯୋଉଛ ି କୋହୋ ସ୍ୋର୍ବର� 
ରେୋଲ ି େଭିନି୍ନ ମହଲ�ୁ ପ୍ରର୍ନ ରହଉଛ।ି 
ଏହ ି �ୋସ୍ୋ ପୋର୍ଶ୍ବ� ପର େରିରେତୋମୋନଙ୍କ 
ରଦୋକୋନ ଘ� ଗଡୁକୁି ଉରଛେଦ କ�େିୋର� 
ରପୌ� ଓ ପରୂ୍୍ବ େଭିୋଗ ରହଳୋ କରଲ ନୋହ ିଁ। 
ରହରଲ ଦୀଘ୍ବ େର୍ବ ପେୂ୍ବ�ୁ ଏହ ି�ୋସ୍ୋ ପୋର୍ଶ୍ବସ୍ଥ 
ମହନୋଳ ଉପର� ରପୌ�ପୋଳକିୋ ପକ୍ଷ�ୁ 
ରେଆଇନ ଭୋରେ ନମି୍ବୋଣ ରହଇଥିେୋ 
ଏକୋଧିକ ମୋରକ୍ବଟ କରପେଲ୍କ୍ସକୁ ଉରଛେଦ 
କ�ୋଯୋଉ ନ ଥିେୋ ରଯୋଗ ୁ ସରେତନ 
ନୋଗ�କି ମହଲର� ଅସର୍ୋର ପ୍ରକୋର 
ପୋଉଛ।ି େୋରଲଶ୍ୱ� ସହ�� ଅନ୍ୟତମ 
ମଖୁ୍ୟ �ୋସ୍ୋ ଓଟ ି ର�ୋଡ� ଫକୀ�ରମୋହନ 
ରଗୋଲୋଇଠୋ�ୁ ତୋମଳୂଆି ଫୋଟକ ପଯ୍ବ୍ୟ୍ 
ଛଅଟକିଆି �ୋସ୍ୋ ଓ ରରେନ ନମି୍ବୋଣ କ�େିୋ 
ପୋଇ ଁ ପରୂ୍୍ବ େଭିୋଗ ୨୦୨୦ ମସହିୋ�ୁ 
େ୍ ଲୁ ପ୍ରଣି୍ଟ ପ୍ରସୁ୍ତ କ�ଥିିଲୋ। ମୋତ୍ର ଏହ ି
ର�ୋଡ� ଉଭୟ ପୋର୍ଶ୍ବର� ଥିେୋ ରେଆଇନ 
ଜେ�ଦଖଲକୋ�ୀଙୁ୍କ ଉରଛେଦ କ�େିୋର� 
ସପେପୃକ୍ତ େଭିୋଗ ଅସମର୍ବ ରହେୋ ରଯୋଗ ୁ
ତୋମଳୂଆି ଫୋଟକଠୋ�ୁ ଫକୀ� ରମୋହନ 

ରଗୋଲୋଇ ପଯ୍ବ୍ୟ୍ ଛଅ ଟକିଆି �ୋସ୍ୋ ଓ 
ରରେନ ନମି୍ବୋଣ କ�ୋଯେିୋ ପ�େିରର୍୍ବ ରଟେସନ 
ଛକ ପଯ୍ବ୍ୟ୍ ନମି୍ବୋଣ କ�ୋଯୋଉଛ।ି ରତରେ 
ଏହ ି �ୋସ୍ୋ� ଉଭୟ ପୋର୍ଶ୍ବର� ଜେ�ଦଖଲ 
କ� ି �ଖିଥିେୋ ଫୁଟପୋର ରଦୋକୋନୀମୋନଙ୍କ 
ରଦୋକୋନ ଘ� ଗଡୁକୁି ରପୌ� ପ୍ରରୋସନ 
ଯରୋରୀଘ୍ର ଉରଛେଦ କ�ରିଦରଲ। ରହରଲ 

ଏହ ି �ୋସ୍ୋ� ରରେନ ଉପର� 
ରପୌ�ପୋଳକିୋ ଦୀଘ୍ବେର୍ବ ପରୂେ୍ବ 
ନମି୍ବୋଣ କ�ଥିିେୋ ରେଆଇନ 
ମୋରକ୍ବଟ କରପେଲ୍କ୍ସକୁ ଉରଛେଦ 
କ�େିୋ ପୋଇ ଁ ପରଛଇ ଗରଲ 
କୋହ ିଁକ ି ରେୋଲ ି େଭିନି୍ନ ମହଲର� 
ପ୍ରର୍ନ ରହଉଛ।ି ରତରେ ଏ 
େୋେଦର� େ�ଷି୍ଠ ଆଇନଜୀେୀ 
େଜିୟ କୁମୋ� ପୋଣଗି୍ୋହୀ କୁହ୍,ି 
େୋରଲଶ୍ୱ� ସହ�� ସମସ୍ �ୋସ୍ୋ 
ପୋର୍ଶ୍ବର� ଥିେୋ ଜେ�ଦଖଲକୁ 
ଉରଛେଦ କ�ୋଯୋଇ �ୋସ୍ୋ 
ପ୍ରରସ୍ଥକି�ଣ ସହତି ରରେରନଜ 
ନମି୍ବୋଣ କ�େିୋ ପୋଇ ଁ ୨୦୧୫ 
ରମ ୧୫ର� ମୋନ୍ୟେ� 
ଉଚ୍ଚନ୍ୟୋୟୋଳୟ ନରିଦ୍୍ବର 
ରଦଇଥିରଲ। ମୋତ୍ର ପ୍ରରୋସନ 
ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟୋୟୋଳୟଙ୍କ ନରିଦ୍୍ବରକୁ 
ରେଖୋତ�ି କ�େିୋ ପେୂ୍ବକ ତୋହୋ 
କଲୋ ନୋହ ିଁ। ପଣୁ ି ଓଟ ି ର�ୋଡ� 

ଫକୀ�ରମୋହନ ରଗୋଲୋଇ ଠୋ�ୁ ତୋମଳୂଆି 
ଫୋଟକ ପଯ୍ବ୍ୟ୍ �ୋସ୍ୋ� ଅଧିକୋଂର ସ୍ଥୋନର� 
ରପୌ�ପୋଳକିୋ ଓ ବ୍ଟି ଜେ�ଦଖଲ କ� ି
�ଖିେୋ ସହତି ରକରତକ େ୍ୟକ୍ତ ି େରିରର 
ମଧ୍ୟ ଜେ�ଦଖଲର� �ଖିଛ୍।ି ଅପୋ�ଗ 
ପ୍ରରୋସକ ଓ କ୍ଷମତୋସୀନ �ୋଜରନତୋମୋରନ 
ଏହ ି ଜେ�ଦଖଲକୁ ଉରଛେଦ କ�େିୋ ପୋଇଁ 

େୋହଁୁ ନଥିେୋ ରେରଳ ପରୂ୍୍ବ େଭିୋଗ ଉରଛେଦ 
କ�େି ରକମତି ି ରେୋଲ ି ଶ୍ୀ ପୋଣଗି୍ୋହୀ 
କହଛି୍।ି 

ରସହଭିଳ ି ଅଙ୍ୋ�ଗଡ଼ଆି ଅଞ୍ଚଳ� 
ସମୋଜରସେୀ ନତି୍ୟୋନନ୍ଦ ମଶି୍, କୁହ୍,ି 
ରସରତରେଳ� ରପୌ�ପ୍ରରୋସନ� 
ଦୁ�ଦପୃ ଟେ�ି ଅଭୋେ ଥିେୋ ରଯୋଗ ୁ ମହନୋଳ 
ଉପର� ମୋରକ୍ବଟ କରପେଲ୍କ୍ସ ନମି୍ବୋଣ 
କ�ଥିିରଲ। େର୍୍ବମୋନ ଓଟ ି ର�ୋଡକୁ 
ଛଅଟକିଆି �ୋସ୍ୋ ଓ ରରେନ ନମି୍ବୋଣ 
କ�ୋଯୋଉଥିେୋ ରେରଳ ଏହ ି ଭୁଲ� 
ସଂରରୋଧନ କ�ୋଯେିୋ� ଆେର୍ୟକତୋ �ହଛି ି
ରେୋଲ ି ଶ୍ୀ ମଶି୍ କହଛି୍।ି ଏେୋେଦର� 
ଜୋଣେିୋ ପୋଇ ଁ ଆମ ପ୍ରତନିଧିି େୋରଲଶ୍ୱ� 
ପରୂ୍୍ବ େଭିୋଗ ଡଭିଜିନ-୧ � ସପୁ�ରିଣ୍ଟଣ୍ଡଣ୍ଟ 
ଇଂଜନିୟି� ତରୋ ଏକଜକୁି୍ୟଟଭି ଇଞ୍ନିଅି� 
�ୋମେନ୍ଦ୍ର ରସଠୀଙ୍କ ସହ ରଯୋଗୋରଯୋଗ 
କ�େିୋ�ୁ ରସ କୁହ୍,ି ଓଟ ି ର�ୋଡ ପରୂ୍୍ବ 
େଭିୋଗ ଅଧୀନର� ଥିରଲ େ ି ଏହ ି �ୋସ୍ୋ 
ରପୌ�ପୋଳକିୋ ମଧ୍ୟର� ଯୋଇଛ।ି ପରୂ୍୍ବ େଭିୋଗ 
ଦୋୟୀତ୍ୱ �ୋସ୍ୋ ନମି୍ବୋଣ କ�େିୋ। ରତଣ ୁଯଏିେ ି
ଜେ� ଦଖଲ କ�ରିୋଉ, ସପେପୃକ୍ତ ଜେ� 
ଦଖଲକୋ�ୀଙୁ୍କ ଉରଛେଦ କ�େିୋ ଦୋୟୀତ୍ୱ 
ରପୌ�ପୋଳକିୋ� �ହଛି।ି ରପୌ�ପୋଳକିୋ 
ତ�ଫ�ୁ ଜେ�ଦଖଲ ଉରଛେଦ କ� ି
ରଦରଲ �ୋସ୍ୋ ନମି୍ବୋଣ କ�ୋଯେି ରେୋଲ ିଶ୍ୀ 
ରସଠୀ କହଛି୍।ି
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ଟଙ୍କୋର� ରସ ଧନୀ ନ ରହରଲ େ,ି ମନ�ୁ ରସ ଧନୀ 
ରହୋଇପୋ�ଛି୍।ି କୋହ ିଁକ ି ନୋ ରସ ରଭୋକଲିୋ ରପଟକୁ 
େହି୍ପିୋ� ି ଦୋନୋ ରଦଉଛ୍।ି ରସଥିପୋଇଁ ତ ପ୍ରତଦିନି 
ଠକି୍  ଦନି ୧ଟୋ�ୁ ୨ଟୋ ମଧ୍ୟର� ନଜି େୋଇକର� �ନ୍ୋ 
ଖୋଦ୍ୟ ଧ� ିରଭୋକଲିୋଙ୍କ ନକିଟର� ପହଞ୍ଚ ିଯୋଆ୍ ିରସ। 

ସୋଙ୍ର� ରୋଏ ଦୁଇଟ ି୍   େଡ଼ ଟଫିିନ୍  ଏେଂ ଖୋଦ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ 
ପୋଇଁ ରୋଳପତ୍ର। ପ୍ରତଦିନି୍  ରସ ସହ�� େଭିନି୍ନ ସ୍ଥୋନକୁ 
ଯୋଇ ୨୫/୩୦ ଜଣଙୁ୍କ ଖୋଇେୋକୁ ଦଅି୍।ି ଗ�ମ ଗ�ମ 
ଭୋତ ସୋଙ୍କୁ ଡୋଲମୋ। ଆଜକିୋଲ ିଏତକ େ ିଥିଲୋେୋଲୋ 
ରଲୋକ େ ି ଦଅି୍ନି।ି ମୋତ୍ର ରସ ନଜିସ୍ ପୋଣ୍�ୁି ଖଚ୍ଚ୍ବ 
କ� ି ଦୀଘ୍ବ େର୍ବ ଧ� ି ଏପ� ି ଏକ ପ୍ରୟୋସ କ�ୁଛ୍।ି 
ଦନିକୁ ରଗୋଟଏି ଓଳ ି କ ି୍ ୁ  ପ୍ରତଦିନି ରସ ରଭୋକଲିୋଙ୍କ 
ରପଟକୁ ଖୋଇେୋକୁ ଦଅି୍।ି ଏମତିକି ି ଏଇ ରଭୋକଲିୋଙୁ୍କ 

ଖୋଦ୍ୟ ରଦେୋ ତୋଙ୍କ ଏକ େଡ଼ ଦୋୟତି୍ୱ ପୋଲଟଯିୋଇଛ।ି 
ରସଥିପୋଇଁ ଖ�ୋ, େର୍ବୋ, ରୀତ, େୋତ୍ୟୋ ଯୋହୋ େ ିପ�ସି୍ଥତି ି
ଥିରଲ େ ି ରସ ଖୋଇେୋ ରନଇ ରସମୋନଙ୍କ ନକିଟର� 
ପହଞ୍ଚ ି ଯୋଆ୍।ି ଅର୍ବୋତ୍  ୩୬୫ ଦନି ରସ �ନ୍ୋ ଖୋଦ୍ୟ 

ପ୍ରଦୋନ କ�୍।ି ଘର� ତୋଙ୍କ ପତ୍ୀ ର�ୋରରଇ 
କ�େିୋ ପର� ରସ ସହ�� େଭିନି୍ନ ସ୍ଥୋନକୁ ନଜି 
ଗୋଡ଼ରି� ଯୋଇ ଭୋତ ଓ ଡୋଲମୋ ପ୍ରଦୋନ କ�୍।ି 
ଏ ରହଉଛ୍ ିମରନୋ�ଞ୍ନ ସ୍ୋଇଁ ଓ ତୋଙ୍କ ପତ୍ୀ 
ମୋଣକମୋଳୋ ସ୍ୋଇଁ। ଦୀଘ୍ବ ୫ େର୍ବ�ୁ ଅଧିକ 
ଦନି ଧ� ି ଏହ ି ଦପେତ ି ରଭୋକଲିୋଙ୍କ ରଦେଦୂତ 
ସୋଜଛି୍।ି ଏମତିକି ି �ୋସ୍ୋକଡ� ଅସହୋୟ ଓ 
ଦ�ଦି୍ରମୋରନ ମଧ୍ୟ ତୋଙ୍କ �ନ୍ୋ ଖୋଦ୍ୟ ଖୋଇେୋ 
ପୋଇଁ ଅରନଇ େସରିୋ୍।ି େୋରଲଶ୍ୱ� ସହ� 
ସହରଦେଖଣୁ୍ଟୋସ୍ଥତି ରଗୋରୋଳୋପଦୋର� �ହ୍ ି
ମରନୋ�ଞ୍ନ ସ୍ୋଇଁ ପତ୍ୀ ମୋଣକିମୋଳୋ ସ୍ୋଇଁ 
ଓ ଦୁଇ ପଲିୋ। େସଟେୋଣ୍ଡ ସ୍ଥତି ରଲୋକନୋର 
ମୋରକ୍ବଟର� ମରନୋ�ଞ୍ନଙ୍କ ଏକ ରଟେସନୋ�ୀ 
ରଦୋକୋନ ଦୀଘ୍ବ ୧୦ େର୍ବ ରହଲୋ �ହଛି।ି 
ଏହୋ� ି ମୋଧ୍ୟମର� ମରନୋ�ଞ୍ନଙ୍କ ପ�େିୋ� 
ପ୍ରତରିପୋରଣ ରହୋଇରୋଏ। ଝଅି ଓ ପଅୁଙୁ୍କ ରନଇ 
ରଛୋଟ ସଂସୋ�। ଝଅି ପୋଠ ପଢ଼ୁଥିେୋ ରେରଳ 
େଡପଅୁ ରଦୋକୋନର� େସ ି ତୋଙୁ୍କ ସହରଯୋଗ 

କ�୍।ି ରତରେ ମରନୋ�ଞ୍ନଙ୍କ ଏକ ୟଟୁୁ୍ୟେ 
େ୍ୟୋରନଲ �ହଛି,ି ରଯଉଁଥିର� ଜଗନ୍ନୋରଙ୍କ େୋର୍୍ବୋ 
ରଦଇରୋଆ୍।ି ରତରେ ସେୁ ପର� େ ି ମରନୋ�ଞ୍ନ 
ଏଭଳ ି ଏକ କୋମ କ� ି ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ରପ୍ର�ଣୋ 

ସୋଜଛି୍।ି ତୋଙୁ୍କ ସମରସ୍ ନନୋ ରେୋଲ ିଡୋକ୍।ି କୋ�ଣ 
ରସ ପ୍ରତଦିନି ରଧୋତ ି ପନି୍େିୋ ସହ ମଣୁ୍ଡର� ଗୋମଛୁୋ 
ପଗଡ଼ ି େୋନ୍ ି ରଦେଦୂତ ସୋଜ ି ରସମୋନଙ୍କ ନକିଟର� 
ପହଞ୍ଚ ି ଯୋଆ୍।ି ’ରର� �ୋସ୍ୋ କଡ଼ର� ଜରଣ ଭକି୍ଷକୁ 
ଖୋଲ ିପତ୍ର େୋଟୁଥିେୋ� ରମୋ ନଜ�ର� ପଡ଼ଥିିଲୋ। ତୋହୋ 
ରମୋରତ ଅରନକ କଟେ ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ିଦପୃ ର୍ୟ ରମୋ ମନ 
ପ୍ରଭୋେତି କ�ଥିିଲୋ। ରସରେଠୁ ନଷି୍ପର୍ ିରନଲ ିରଯ ରମୋ 
ର�ୋଜଗୋ�ୁ କଛି ିଭୋଗ ରସମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ସମପ ପି ରଦେ।ି 
ରସହ ିପ�ରିପ୍ରକ୍ଷୀର� ଆମ� ଏ ପ୍ରୟୋସ। େରିରର କ� ି
ଅସସୁ୍ଥ, ଅକ୍ଷମ, ଅସହୋୟ, ଦ�ଦି୍ରଙୁ୍କ ପ୍ରତଦିନି ଖୋଇେୋକୁ 
ରଦଉଛୁ। ପ୍ରତଦିନି ଏ େୋେଦକୁ ପ୍ରୋୟ ୪ ରହ ଟଙ୍କୋ ଖଚ୍ଚ୍ବ 
ହୁଏ। ଏଇ ରଦୋକୋନ ମୋଧ୍ୟମର� ଯୋହୋ ର�ୋଜଗୋ� 
ହୁଏ ରସଥିର� ପ�େିୋ� େରଳ ଓ ରଭୋକଲିୋଙ୍କ ରପଟକୁ 
ରଗୋଟଏି ଓଳ ି ଦୋନୋ ଦଏି। ଆଜକୁ ୫ େର୍ବ ରହେ 
ରକରେେ ିଏ ଖୋଇେୋ ରଦେୋ କୋମ େନ୍ଦ ରହୋଇନ।ି ଝଡ, 
େୋତ୍ୟୋ, େର୍ବୋ ସେୁ ପ�ସି୍ଥତିରି� ମୁଁ ରସମୋନଙ୍କ ନକିଟର� 
ଖୋଦ୍ୟ ରନଇ ପହରଞ୍ଚ। ରମୋ ସ୍ତୀ ଘର� ର�ୋରରଇ କ�୍ ି
ଆଉ ମୁଁ ଖୋଦ୍ୟ ପ୍ରଦୋନ କ�ରିୋଏ। ରଯରତଦନି ପଯ୍ବ୍ୟ୍ 
ମୁଁ େଞ୍ଚଥିିେ ିରସରତଦନି ପଯ୍ବ୍ୟ୍ ଏମତି ିରସେୋ କ�ୁଥିେ।ି 
ଏହୋେ୍ୟତୀତ ମୁଁ ରେ ସଂସ୍ୋ� କୋଯ୍ବ୍ୟ େ ିକ�ଛି।ି ରତଣ ୁ
ରଯଉଁଠ ି ଆେର୍ୟକତୋ ରୋଏ ରସଠୋକୁ ମୁଁ ଯୋଏ’ ରେୋଲ ି
ମରନୋ�ଞ୍ନ କହଛି୍।ି

ନରିାଶ୍ରୟଙ୍କ 
ୋହାରା ୋଜଛିନ୍ି ଭ�ୋକଲିୋଙ୍କ ଭ�ୋକ ଭେଣ୍ୋଉଛନ୍ ିଦମ୍ପତ ି

  ଦୀର୍ଘ ୫ ବର୍ଘ ସହବ ଚାଲଛି ି
ଏହ ିମହତ କାର୍ଘ୍ୟ
  ପ୍ରତଦିନି ୨୫ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଘ 
ଅେହାୟଙୁ୍କ ସଦଉଛନ୍ ିଖାଦ୍ୟ

ଓଟ ିଭ�ୋଡ୍ � େହନୋଳ ଉପଭ� ଭେଆଇନ ସ�କୋ�ୀ ନେି୍ୋଣ

�ୋସ୍ୋ ପ୍ରଶସ୍କି�ଣଭ� େୋଧକ ସୋଜଛି ିେୋଭକ୍ଟ୍  କଭମ୍ପଲେକ୍ସ ବାଲେଶ୍ୱର,୧୨ା୧୨(ସମସି): େୋରଲଶ୍ୱ� 
ରପୌ�ପୋଳକିୋ ଅ୍ଗ୍ବତ ୨୧ ନମ୍ୱ� ୱୋଡ୍ବ 
ସହରଦେଖଣୁ୍ଟୋ ରମୌଜୋ ଭୋସ୍�ଗଞ୍ (ଖ) 
ଅଞ୍ଚଳର� ର�ଳେୋଇ ଓଭ�ବ୍ଜି୍  ନମି୍ବୋଣ 

ପୋଇ ଁ ୨୦୧୯ 
ମସହିୋର� ୧୫୪ଜଣ 
ଭୂମହିୀନ ପ�େିୋ�କୁ 
ଜଲି୍ୋ ପ୍ରରୋସନ 
ଉରଛେଦ କ�ଥିିରଲ। 
ସୁ ପ୍ର ି ମ ର କ ୋ ଟ୍ବ ଙ୍କ 
ନରିଦ୍୍ବର ଓ ରକନ୍ଦ୍ର 

ସ�କୋ�ଙ୍କ ନୟିମ ମତୁୋେକ ସ�କୋ�ୀ 
ଜମ�ୁି ଉରଛେଦ ରହଉଥିେୋ ପ�େିୋ�କୁ 
ପ୍ରରରମ ଜଲି୍ୋ ପ୍ରରୋସନ ରଇରୋନ କ�େିୋ 
କରୋ। ରହରଲ ଉରଛେଦ ରହେୋ� ତନି ି
େର୍ବ େତିଯିୋଇଥିରଲ ରହ ଁ ଏ ପଯ୍ବ୍ୟ୍ 
େୋସହ�ୋ ପ�େିୋ�ଗଡ଼ୁକୁି ପ୍ରରୋସନ 
ଜମପିଟ୍ୋ ରଦଇପୋ�ନିୋହୋଁ୍ ।ି ସ୍ଥୋନୀୟ 

ପେୂ୍ବତନ କୋଉନସଲି� େରି୍�ଞ୍ନ ପଣ୍ଡୋଙ୍କ 
ରନତପୃ ତ୍ୱର� େୋ�ମ୍ୱୋ� େୋସହୀନ ପ�େିୋ� 
ସଦସ୍ୟମୋରନ ଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍କଠୋ�ୁ ଆ�ମ୍ଭ କ� ି
େଧିୋୟକଙ୍କ ନକିଟର� ଲଖିିତ ଅଭରିଯୋଗ 
କ�ଥିିରଲ ରହଁ ରକହ ି ଗ�େି ଦୁଃଖୀଙ୍କ କରୋ 
ରଣୁନୁୋହୋଁ୍ ।ି ଆଜ ି ସୋଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି 
ତରୋ ୨୧ନଂ ୱୋଡ୍ବ� ପେୂ୍ବତନ କୋଉନସଲି� 

େରି୍�ଞ୍ନ ପଣ୍ଡୋଙ୍କ ରନତପୃ ତ୍ୱର� ରତୋଧିକ 
େସ୍େିୋସନି୍ଦୋ ଜଲି୍ୋପୋଳ ଓ ରପୌ�ପୋଳକିୋ� 
ନେି୍ବୋହୀ ଅଧିକୋ�ୀଙୁ୍କ ସୋକ୍ଷୋତ କ� ି ଏହ ି
ମମ୍ବର� ଏକ ସ୍ୋ�କପତ୍ର ପ୍ରଦୋନ କ�ଛି୍।ି 
ଜମ ିେହି୍ଟ ରହଲୋପର� ଖେୁରୀଘ୍ର ରଲୋକଙୁ୍କ 
ଜମପିଟୋ ଦଆିଯେି ରେୋଲ ିନେି୍ବୋହୀ ଅଧିକୋ�ୀ 
ପ୍ରତରିରୁତ ିରଦଇଛ୍।ି

�ୂେହିୀନଙ୍କକୁ  େଳିକୁ ନ ିଜେପିଟ୍ୋ

ଜଲି୍ାପାଳ 
ଓ ସପୌର 
କାର୍ଘ୍ୟନବି୍ଘାହୀ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ସ୍ାରକପତ୍ର

ଅେସ�ପ୍ରୋପ୍ତ ଅଧ୍ୋପକଙ୍କ 
ଜନ୍ମଦନି ପୋଳତି

େୋରଲଶ୍ୱ�,୧୨ୋ୧୨(ସମସି): ଅେସ�ପ୍ରୋପ୍ତ 
ଅଧ୍ୟୋପକ ତରୋ େୋରଲଶ୍ୱ� ଜଲି୍ୋ� ପେୂ୍ବତନ ରରି ୁ
ମଙ୍ଳ କମଟି ି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରୟି�ଞ୍ନ ମହୋ୍ଙି୍କ 
୬୦ତମ ଜନ୍ମଦନି ରକୋରମ୍ୱ ଦ�େୋ�ଠୋର� 
ପୋଳତି ରହୋଇଯୋଇଛ।ି ସମୋଜରସେୀ ଉେୋେକ 
ମହୋ୍ଙି୍କ ସଭୋପତତି୍ୱର� ଅନୁଷ୍ଠତି କୋଯ୍ବ୍ୟରେମର� 
େ�ଷି୍ଠ ସୋମ୍ୱୋଦକି ରଦେବ୍ତ ପୋଣଗି୍ୋହୀ, ସୋମ୍ୱୋଦକି 
ବ୍ହ୍ୋନନ୍ଦ ସ୍ୋଇଁ, ଜରିତନ୍ଦ୍ର ମହୋ୍,ି ସଦୁୀପ୍ତ ମହୋ୍,ି 
ଭୋଗେୋନ ଦୋସ, �େ ି ନୋ�ୋୟଣ ଖଣୁ୍ଟଆି ପ୍ରମଖୁ 
ରଯୋଗରଦଇ ପ୍ରୟି�ଞ୍ନ ମହୋ୍ଙି୍କ େଭିନି୍ନ 
ଉନୟନମଳୂକ କୋଯ୍ବ୍ୟ, ସମୋଜରସେୋ ସପେକ୍ବର� 
ଆରଲୋେନୋ କ�େିୋ ସହ ତୋଙ୍କ ନ�ିୋମୟ ଜୀେନ� 
ଉର୍ର�ୋର୍� କୋମନୋ କ�ଥିରଲ।

େୋର୍ଷିକ କ୍ୀଡ଼ୋ ଉତ୍ସେ 
ଉଦ୍ ଘୋଟତି

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୨।୧୨(ସମସି): ସହ�� ମୋଣଖିମ୍ୱ 
ସ୍ଥତି ସ�ସ୍ତୀ ରରି ୁେଦି୍ୟୋମନ୍ଦ�ି� େୋରପିକ ରେୀଡ଼ୋ 
ଉତ୍ସେ ରସୋମେୋ� ଉଦଘୋଟତି ରହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ଆରୟୋଜତି କୋଯ୍ବ୍ୟରେମର� ସ୍ଥୋନୀୟ କୋଉନସଲି� 
ପଦ୍ମରଲୋେନ ରଲଙ୍କୋ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭୋରେ 
ରଯୋଗରଦଇ ରେୀଡ଼ୋ ପ୍ରତରିଯୋଗତିୋକୁ ଉଦଘୋଟନ 
କ�େିୋ ସହତି ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଇଁ ରେୀଡ଼ୋ� 
ଅେର୍ୟକତୋ ସପେକ୍ବର� ଆରଲୋେନୋ କ�ଥିିରଲ। 
େଦି୍ୟୋଳୟ� ପ୍ରଧୋନରକି୍ଷକ ପ�ୁଜତି ମନୁଙି୍କ 
ରପୌର�ୋହତି୍ୟର� ଆରୟୋଜତି ଉଦଘୋଟନୀ 
କୋଯ୍ବ୍ୟରେମର� ସପେୋଦକ ଭରେର �ୋଉତ, 
ଉପସଭୋପତ ିଶ୍ୀ �ଣୋ ପ୍ରମଖୁ ରଯୋଗରଦଇଥିରଲ। 
ରରରର� ରଖଳ ରକି୍ଷକ ମୋନସ �ଞ୍ନ ସୋହୁ 
ଧନ୍ୟେୋଦ ରଦଇଥିରଲ। ଦୁଇଦନିଆି ରେୀଡ଼ୋ 
ପ୍ରତରିଯୋଗତିୋର� େଭିନି୍ନ େଭିୋଗର� େହୁ 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଅଂରଗ୍ହଣ କ�ଛି୍।ି

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୨ା୧୨(ସମସି): େୋରଲଶ୍ୱ� ର�ମଣୁୋ େକ୍ ହ�ପି�ୁ 
ପଞ୍ଚୋୟତ କୋଯ୍ବ୍ୟୋଳୟ ନକିଟର� ମରିନ ରକ୍ତ ି ଗପୃହ ଉଦଘୋଟତି 

ରହଇଯୋଇଛ।ି ର�ମଣୁୋ େଧିୋୟକ ସଧୁୋଂର ୁ ରରଖ� ପ�ଡ଼ିୋ 
ଫିତୋକୋଟ ିଆନୁଷ୍ଠୋନକି ଭୋରେ ଏହ ିଗପୃହ� ଉଦଘୋଟନ କ�ଥିିରଲ। 
ସମ୍ୋନତି ଅତଥିି ଭୋରେ ର�ମଣୁୋ େ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ �ୋରଜନ୍ଦ୍ର �ୋଉତ, 
ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷୋ ସମୁତ ିରେରହ�ୋ, ଜଲି୍ୋ ପ�ରିଦ ସଭ୍ୟୋ କେତିୋ ପୋଣ,ି 
ହ�ପି�ୁ ସ�ପଞ୍ଚ ସଶୁ୍ୀ �ମୋମଣ ିରସନୋପତ,ି ସମତିସିଭ୍ୟ େଜିୟ 
ସୋହୁ ପ୍ରମଖୁ ଏହ ି କୋଯ୍ବ୍ୟରେମର� ରଯୋଗରଦଇଥିରଲ। ସମ୍ୋନତି 
ଅତଥିି ଭୋରେ ଯେୁ େରିଜଡ ି�ୋଜ୍ୟ କୋଯ୍ବ୍ୟକୋ�ୀ ସଭୋପତ ିରରୁଭନୁ୍ଦ 
ମଙ୍�ୋଜ, େ୍କ ଯେୁ ସଭୋପତ ି ହମିୋଂର ୁ ମହୋ୍,ି ମହୋସଂଘ� 

ସଭୋପତ ି ରନେହଲତୋ ରଜନୋ, ସପେୋଦକିୋ �ର୍ମତିୋ େୋ�କିଙ୍କ ସରମତ 
େହୁ ସଦସ୍ୟୋ ଏହ ିକୋଯ୍ବ୍ୟରେମର� ରଯୋଗରଦଇଥିରଲ।

େଶିନ ଶକ୍ ିଗହୃ ଉଦ୍ ଘୋଟତି

କେତିୋ ସଂକଳନ ‘େୋୟୋ େସୋ’ ଭଲୋକୋପ ଷିତ 

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୨।୧୨(ସମସି): ଉଚ୍ଚତମ 
ନ୍ୟୋୟୋଳୟଙ୍କ �ୋୟ� ପନୁେପିେୋ� ସହ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ 
ଦୋେ ି ରନଇ େୋରଲଶ୍ୱ� େୋ� ଆରସୋସଏିସନ 
ପକ୍ଷ�ୁ ରସୋମେୋ� କୋଯ୍ବ୍ୟେନ୍ଦ ଆରନ୍ଦୋଳନ ସୋଙ୍କୁ 
ସତ୍ୟୋଗ୍ହ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହୋଇଯୋଇଛ।ି 

ଆରସୋସଏିସନ� ସଭୋପତ ି ଆଇନଜୀେୀ 
ମରନୋଜ ନୋୟକ ଓ ସପେୋଦକ ସମ୍ୱତି ନନ୍ଦୀଙ୍କ 

ରନତପୃ ତ୍ୱର� ଜଲି୍ୋ 
ଜଜ୍ ଙ୍କ ରକୋଟ୍ବ ସମ୍ଖୁର� 
ଆରୟୋଜତି ସତ୍ୟୋଗ୍ହ 
କୋଯ୍ବ୍ୟରେମର� ସଂଘ� 
କମ୍ବକତ୍ବୋଙ୍କ ସରମତ 
େୋରଲଶ୍ୱ�� େହୁ 
େ�ଷି୍ଠ ଆଇନଜୀେୀ 
ରଯୋଗ ରଦଇଥିରଲ। 
ଗଣତନ୍ତ୍ର �ୋଷ୍ଟ୍ରର� 
ନୋଗ�କି� ଅଧିକୋ� 
ସ�ୁକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ରୋ୍ପିରୂ୍୍ବ 

ସତ୍ୟୋଗ୍ହ କ�ୋଯୋଉଛ।ି ମୋତ୍ର ସପୁ୍ରମିରକୋଟ୍ବ ଏହୋ 
ଉପର� ଅଙୁ୍କର ଲଗୋଇେୋ ଦ୍ୋ�ୋ ଆଇନଜୀେୀଙ୍କ 
ରମୌଳକି ଅଧିକୋ� ପ୍ରତ ିେପିଦ ରହୋଇଛ।ି ତୁ�୍ ଏହ ି
ନରିଦ୍୍ବର� ପନୁେପିେୋ� ପୋଇଁ େୋ� ଆରସୋସଏିସନ 
ପକ୍ଷ�ୁ ଦୋେ ି କ�ୋଯୋଇଛ।ି ଏହ ି ପ�ରିପ୍ରକ୍ଷୀର� 
ଆରସୋସଏିସନ ପକ୍ଷ�ୁ ଏକ ଦୋେପିତ୍ର ଜଲି୍ୋ ଓ 
ରଦୌ�ୋଜଜଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ କ�ୋଯୋଇଛ।ି 

ପକୁ�ୋତନ ଛୋତ୍ର ସଂସଦ� 
ଆଭଲୋଚନୋଚକ୍
ବାଲେଶ୍ୱର,୧୨।୧୨(ସମସି): ଫକୀ�ରମୋହନ କରଲଜ 
ପ�ୁୋତନ ଛୋତ୍ର ସଂସଦ ପକ୍ଷ�ୁ େ�ଷି୍ଠ ନୋଗ�କିଙ୍କ� 
ଇନକମ ଟ୍ୟୋକ୍ସ ଦୋଖଲ ଓ ରକଉଁ ରଯୋଜନୋର� ଅର୍ବ 
େନିରିଯୋଗ କ�ରିେ ତୋହୋ ଉପର� ଏକ ଆରଲୋେନୋେରେ 
ଡୋ. ପ୍ରଭୋତ େନ୍ଦ୍ର ରେୌଧ�ୁୀଙ୍କ ସଭୋପତତି୍ୱର� ଅନୁଷ୍ଠତି 
ରହୋଇଯୋଇଛ।ି ଆରଲୋେନୋେରେର� ସୋଂଗଠନକି ସପେୋଦକ 
ପ୍ରୋ�ମ୍ଭକି ସେୂନୋ ରଦଇଥିରଲ। ଆରଲୋେନୋେରେ� 
ଆରଲୋେକ ସଂସଦ� ଅର୍ବ ସପେୋଦକ େୋଟୋଡ୍ବ ଆକୋଉଣ୍ଟୋଣ୍ଟ 
ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡୋ ରଯୋଗରଦଇ େଭିନି୍ନ େରିୟର� ଆରଲୋେନୋ 
କ�ଥିିରଲ। ଏହ ି ଆରଲୋେନୋେରେର� ସଂସଦ� ସଭ୍ୟ 
ସ�ୁଞ୍ନ ଦୋସମହୋପୋତ୍ର, ପତିୋମ୍ୱ� ଦୋର, ସେୁୋସ ପୋତ୍ର, 
େତି୍ରୋ ପୋତ୍ର, କରର୍୍ବଲ ର�ତ ମହୋପୋତ୍ର, ଅନଲି ପଟ୍ନୋୟକ, 
ଅମପୃତୋଂର ୁ ପଟ୍ନୋୟକ, ର�ତ ମଶି୍, ଦୀପକ ଦୋସ, 
ରରୋଭୋକ� ସୋହୁ, ପ୍ରଣତୀ ମଶି୍, ସତ୍ୟ େୋ�କି, �ୋମପ୍ରସୋଦ 
ପ୍ରଧୋନ, �ମୋକୋ୍ ମହୋ୍,ି ଯରରୋଦୋନନ୍ଦନ ଆର, ନଖିିଳ 
ଆର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ। ରରରର� ସୋଧୋ�ଣ 
ସପେୋଦକ େଷୁି୍ ପ୍ରସୋଦ ମହୋ୍ ିଧନ୍ୟେୋଦ ରଦଇଥିରଲ।

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୨ା୧୨(ସମସି): ଜଲି୍ୋ ରେୀଡ଼ୋ 
ସଂଘ ପକ୍ଷ�ୁ ସ୍ଥୋନୀୟ ପ�ମଟି ପଡ଼ଆିର� 
େୋଲଥିିେୋ ୭୮ତମ େୋରପିକ ଜଲି୍ୋ ରେୀଡ଼ୋ 
ପ୍ରତରିଯୋଗତିୋ �େେିୋ� ଦନି ଉଦଯୋପତି 
ରହୋଇଯୋଇଛ।ି ଆରୟୋଜତି ଉଦଯୋପନୀ 
କୋଯ୍ବ୍ୟରେମର� େୋରଲଶ୍ୱ� ସୋଂସଦ 
ପ୍ରତୋପ େନ୍ଦ୍ର ରଡ଼ଙ୍ୀ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋରେ 
ରଯୋଗରଦଇ ରେୀଡ଼ୋ ପତୋକୋ ଅେତ�ଣ 
ସହ ୩ ଦନିଆି ରେୀଡ଼ୋ ପ୍ରତରିଯୋଗତିୋ� 
ସମୋପନ ରଘୋରଣୋ କ�ଥିିରଲ। ଏହ ି

ଅେସ�ର� ଜଲି୍ୋ ରେୀଡ଼ୋ ସଂଘ� 
ପ୍ରସ୍ୋେ ରେରମ ପ�ମିଟି ପଡ଼ଆିର� 
ରେୀଡ଼ୋ ଭରି୍ଭୂିମ�ି େକିୋର ପୋଇଁ ସୋଂସଦ 
ପୋଣ୍�ୁି ୧୦ଲକ୍ଷ ଅନୁଦୋନ ପ୍ରଦୋନ ରନଇ 
ଶ୍ୀ ରଡ଼ଙ୍ୀ ରଘୋରଣୋ କ�ଥିିରଲ। ଜଲି୍ୋ 
ରେୀଡ଼ୋ ସଂଘ� କୋଯ୍ବ୍ୟକୋ�ୀ ସଭୋପତ ି
ଅଧୀପ ଦୋସ ଏହ ି ଉଦଯୋପନୀ 
କୋଯ୍ବ୍ୟରେମର� ସଭୋପତତି୍ୱ କ�େିୋ ସହତି 
ଜଲି୍ୋ� ସଫଳ ରେୀଡ଼ୋେତିଙ୍କ ସପେକ୍ବର� 
ସେୂନୋ ରଦଇଥିରଲ। ସଂଘ� ସୋଧୋ�ଣ 

ସପେୋଦକ ଅଭୟ ମହୋପୋତ୍ର କୋଯ୍ବ୍ୟରେମ 
ସଂରଯୋଜନୋ କ�ଥିିରଲ। 

ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟର� ଉପ-
ସଭୋପତ ିେୀର�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ୋଇଁ, ସହ ସୋଧୋ�ଣ 
ସପେୋଦକ ପଦ୍ମରଲୋେନ ରଲଙ୍କୋ, 
ରକୋରୋଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମ� ମହୋ୍ ି ପ୍ରମଖୁ 
କମ୍ବକର୍୍ବୋମୋରନ ଏଥିର� ରଯୋଗରଦଇ 
ଜଲି୍ୋ ରେୀଡ଼ୋ ରକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆରଗଇ ରନେୋର� 
ଆରରଲଟକି ଆରସୋସଏିସନ� 
କୋଯ୍ବ୍ୟଧୋ�ୋ ସପେକ୍ବର� ସେୂନୋ 

ରଦଇଥିରଲ ରେୀଡ଼ୋ ସଂଘ� ଯଗୁ୍ମ 
ସପେୋଦକ ଜଗଦୀର ରେରହ�ୋ, ସଞ୍ୟ 
ରଲଙ୍କୋ, ନମିୋଇଁ �ୋଉତ�ୋୟ, ସଜୁୟ 
ଆେୋଯ୍ବ୍ୟ, କୋର୍ପିକ ନୋୟକ, �େୀନ୍ଦ୍ର 
ସୋହୁ, ହର�ନ େନ୍ଦ୍ର �ଣୋ, ସୋଦକି୍  ଅଲ୍ୀ 
ଖୋଁ, ରଗୌ�ୀରଙ୍କ� ସୋହୋଣୀ, �େନି୍  
ମତି୍ର ପ୍ରମଖୁ ଏଥିର� ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ। 
ଏହ ି ଅେସ�ର� େଭିନି୍ନ େଭିୋଗ ରେୀଡ଼ୋ 
ପ୍ରତରିଯୋଗତିୋର� କପୃତୀ ପ୍ରତରିଯୋଗୀଙୁ୍କ 
ଅତଥିି ପ�ୁସ୍ପୃତ କ�ଥିିରଲ।

ଜଲି୍ୋ କ୍ୀଡ଼ୋ ପ୍ରତଭି�ୋଗତିୋ ଉଦ୍ �ୋପତି ଭତି୍ଭୂିମରି ବକିାଶ ପାଇଁ ୋଂେଦ 
ପାଣ୍ରୁି ୧୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ

େୋର୍  ଆଭସୋସଏିସନ୍  ପକ୍ଷ�କୁ  ସତ୍ୋଗ୍ରହଭେୈକକୁଣ୍ଠନୋଥ ଭଦେଙ୍କ 
ଶ୍ୋଭଧେୋତ୍ସେ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉଭନ୍ମୋଚତି

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୨ା୧୨(ସମସି): ମହ�ୋଜୋ 
ରେୈକୁଣ୍ନୋର ରଦେ ଫକୀ�ରମୋହନ 
ରସନୋପତଙି୍କଠୋ�ୁ େୟସର� ସୋନ 
ରହରଲ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟର� େନୁ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 
ସପେକ୍ବ �ହଥିିଲୋ। ଫକୀ�ରମୋହନ ‘ଉତ୍କଳ 
ଭ୍ରମଣଂ’ ଖଣ୍ଡକୋେ୍ୟର� ତୋଙୁ୍କ େୋହୋଦୁ� 
ରେୋଲ ି ସରପେୋଧନ କ�ଥିିରଲ। ତୋଙ୍କ� 
ଓଡ଼ଆି ଭୋରୋ, ସୋହତି୍ୟ ଓ ଜୋତ ି ପୋଇଁ 
ଅେଦୋନ ଇତହିୋସର� ଲପିେିଦ୍ଧ ରହୋଇ 
�ହେି ରେୋଲ ି ଫକୀ�ରମୋହନ ସୋହତି୍ୟ 
ପ�ରିଦ ତ�ଫ�ୁ ରୋ୍କିୋନନଠୋର� 
ଅନୁଷ୍ଠତି ରହୋଇଥିେୋ ରେୈକୁଣ୍ନୋରଙ୍କ 
ଶ୍ୋରଦ୍ଧୋତ୍ସେ ପୋଳନ ଓ ରସହ ି ଉପଲରକ୍ଷ 
ଅଧ୍ୟୋପକ କମଳୋକୋ୍ ଦୋରଙ୍କ �େତି 
‘ରେୈକୁଣ୍ନୋର ରଦେ: ପ୍ରରର୍ନୋର୍�ୀ’ ନୋମକ 

ଗ୍ନ୍ତ୍ର� ଉରନ୍ମୋେନ ଉତ୍ସେର� େକ୍ତୋମୋରନ 
ମତେ୍ୟକ୍ତ କ�ଥିିରଲ। ଉତ୍ସେର� 
ସଭୋପତତି୍ୱ କ� ି ଡ. ଲକ୍ଷୀକୋ୍ ତ୍ରପିୋଠୀ, 
ଡ. ମନ୍ମର ପ୍ରଧୋନ ଓ ଡ. ର�ିୀର େନ୍ଦ୍ର 
ରଜନୋ ରେୈକୁଣ୍ନୋର ରଦେଙ୍କ� େଭିନି୍ନ 
କୋଯ୍ବ୍ୟ ସପେକ୍ବର� ସେୂନୋ ରଦଇଥିରଲ। 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ରେୈକୁଣ୍ନୋରଙ୍କ ଦୋୟୋଦ 
ସଜୁତି ରଦେ ରଯୋଗରଦଇଥିରଲ। ଡ. 
ସୋ�ଙ୍ଧ� ତ୍ରପିୋଠୀ ପ୍ରୋ�ମ୍ଭକି େକ୍ତେ୍ୟ 
ପ୍ରଦୋନ କ�ଥିିେୋରେରଳ କଲ୍ୟୋଣୀ ନନ୍ଦ 
ଧନ୍ୟେୋଦ ଅପ୍ବଣ କ�ଥିିରଲ। ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟର� ଦୀନେନୁ୍ ରଲଙ୍କୋ, ନେିୋ�ଣ 
ରଜନୋ, ଡ. ସକୁୋ୍ ଗ�ି,ି ସଞ୍ୟ ପଣ୍ଡୋ, 
ରତରୁଘ୍ନ ମଲ୍କି, ଡ. କ୍ଷତିୀଶ୍ୱ� ଦୋର ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ଥତି ଥିରଲ।

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୨ା୧୨(ସମସି): କୁୁ�ୁଡ଼ୋସ୍ଥତି 
ସ୍ସ୍ ି କଲ୍ୟୋଣ ମଣ୍ଡପ ପ�ସି�ର� 
ସପୃଜନୋକ୍ଷ� ପ୍ରକୋରନୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟର� 
କେ ି ଜଳଧ� ପଣ୍ଡୋଙ୍କ କେତିୋ ସଂକଳନ 
‘େୋୟୋ େସୋ’� ରଲୋକୋପ୍ବଣ ଉତ୍ସେ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ରହୋଇଯୋଇଛ।ି କରୋରଳି୍ୀ ସୋେତି୍ରୀ 
ରଜନୋଙ୍କ ରପୌର�ୋହତି୍ୟର� ଆରୟୋଜତି 
ଏହ ି ରଲୋକୋପ୍ବଣ ଉତ୍ସେର� ‘ର�େତୀ’ 
ପତ୍ରକିୋ� ସପେୋଦକିୋ ସେୁୋସନିୀ ରଜନୋ 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋରେ ରଯୋଗରଦଇ ପସୁ୍କକୁ 
ଉରନ୍ମୋେନ କ�ଥିିରଲ। 

ସୋପ୍ତୋହକି ଖେ� କୋଗଜ 
‘ରଖୋଲୋଫଦ୍୍ବ’� ସପେୋଦକ େମିଲ 
ଭଞ୍ରଦଓ ମଖୁ୍ୟେକ୍ତୋ ଭୋରେ ରଯୋଗରଦଇ 
ଓଡ଼ଆି ଭୋରୋ ସୋହତି୍ୟ ତରୋ ସୋ�ସ୍ତ 
ସ୍ରଟେୋମୋନଙ୍କ� ସୋମ୍ପ୍ରତକି ସ୍ଥତି ି ସପେକ୍ବର� 
ଆରଲୋେନୋ କ�ଥିିରଲ। ଫକୀ�ରମୋହନ 
ସୋହତି୍ୟ ପ�ରିଦ� ସଭୋପତ ି ଡ. 
ଲକ୍ଷୀକୋ୍ ତ୍ରପିୋଠୀ, କେ ି ଅଞ୍ଳ ି ପଣ୍ଡୋ, 

ପ�େିୟ ପତ୍ରକିୋ� ସପେୋଦକିୋ ଅ�ୁଣୋ �ୋୟ, 
ଯଗୁଶ୍ୀ ଯଗୁନୋ�ୀ ପତ୍ରକିୋ� ସପେୋଦକିୋ 
ମମତୋ ମହୋପୋତ୍ର, େରିଟିେ ସୋହତି୍ିୟକ ଡ. 
େଂରୀଧ� ରେୌଧ�ୁୀ, �ୋଜୋ�ୋମ କ�ରମ୍ବୋ 
ସମ୍ୋନତି ଅତଥିି ଭୋରେ ରଯୋଗରଦଇ 
ଶ୍ୀ ପଣ୍ଡୋଙ୍କ କେତିୋ ସଂକଳନ� େଭିନି୍ନ 
କେତିୋ ସପେକ୍ବର� ଆରଲୋେନୋ କ�ଥିିରଲ। 
ରକି୍ଷୋେତି ଡ. �ୋଧୋ�ଞ୍ନ ପଟ୍ନୋୟକ 
ସମୀକ୍ଷକ ଭୋରେ କେତିୋ ସଂକଳନ େୋୟୋ 
େସୋ� ରଲଖୋ ରରୈଳୀ ଓ େରିୟେସୁ୍ ଉପର� 
ସମୀକ୍ଷୋ କ�ଥିିରଲ। କେ ିଶ୍ୀ ପଣ୍ଡୋ ଏଥିର� 
ଉପସ୍ଥତି �ହ ିନଜି� ରଲଖକୀୟ ଅଭେି୍ୟକ୍ତ ି
ପ୍ରଦୋନ କ�ଥିିରଲ। ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟର� 
ସମୋଜରସେୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମୋ� ପୋତ୍ର ଓ 
ରଜ୍ୟୋତମି୍ବୟୀ କ� କେ ିଶ୍ୀ ପଣ୍ଡୋଙ୍କ ସୋହତି୍ୟ 
ସୋଧନୋ ଓ ସଦି୍ଧ ିସପେକ୍ବର� କରୋ �ଖିଥିରଲ। 
ପ୍ରୋ�ମ୍ଭର� କେ ି ରଜ୍ୟୋତ୍ସୋ �ୋୟ ଅତଥିିଙୁ୍କ 
ମଞ୍ଚ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ�ଥିିରଲ। ଅଧ୍ୟୋପକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ 
ମଶି୍ ଧନ୍ୟେୋଦ ଅପ୍ବଣ କ�ଥିିରଲ।



 ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୩ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨୦୬ ମୟୂରଭଞ୍ଜ
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  କରଞ୍ଜିଆ ଓକ ଜିଲ 
ସଂଘର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ

କରଞ୍ଜିଆ,୧୨ା୧୨(ସମ ଜିସ): ଓକଲିମାନଙ୍କ 
ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ବସିରାଧସର ଓଡ଼ଶିା ବାର 
ଆସୋେଏିେନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା 
େତ୍ାଗ୍ରହସର ଆଜ ି କରଞ୍ଆି ଓକଲି େଙ୍ଘ 
ୋମଲି ସହାଇଛ।ି କରଞ୍ଆି ଓକଲି େଙ୍ଘ 
େଭାପତ ି ଦୀପକ କୁମାର ଦାେ ଅଧିକାରୀ, 
େମ୍ାଦକ ଦବି୍ ପ୍ରୋଦ ୋହୁଙ୍କ େସମତ େମସ୍ତ 
ଓକଲି କଳାବ୍ାଜ ପନି୍ ିେତ୍ାଗ୍ରହ କରଥିିସଲ।

  ମହ ଜିଳୟାଙ୍କ 
ସନ୍ଦେହଜନକ ମତ୍ୃ୍

କୁଆମରା/ଖଣୁ୍ା,୧୨ା୧୨(ସମ ଜିସ): ଖଣୁ୍ା 
ଥାନା ତଥା ସ�ାପବନୁ୍ ନ�ର ବ୍ଲକ ଭଣ୍ଡ�ାଁ 
ଗ୍ରାମର ଜସେ ମହଳିାଙ୍କ େସଦେହ ଜନକ 
ମତୁୃ୍ ଘଟଛି।ି ମତୃକ ଜେକ ସହଉଛନ୍ ି
ବାେନ୍ୀ ମମୁୁମୁ (୫୫)। ବାେନ୍ୀଙ୍କ ସ୍ାମୀ 
ରଘନୁାଥ ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ାର ଏକ ବ୍ାଙ୍କସର 
ଚାକରି ି କରନ୍।ି ଏେ ୁ ସ୍ାମୀ ଘସର ନଥିବା 
ସବସଳ �ତକାଲ ି ରାତସିର ସ୍ତୀ ବାେନ୍ୀ 
ହଠାତ୍  �ଡ଼ପିଡ଼ ିଥିସଲ। ସତସବ ଘସର ଥିବା 
ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପଅୁ ମାଆକୁ ବାରପିଦା ମଖୁ୍ 
ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସନଇ ଥିସଲ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର 
ତାଙୁ୍କ ମତୃ ସଘାଷୋ କରଥିିସଲ। ପଲୁେି ଏକ 
ଅପମତୁୃ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଛି।ି 

  ନ ଜିନ୍�ୟାଜ ନୟାବୟାଳ ଜିକୟାର 
ପତ୍ୟା ମ ଜିଳ୍ନ ଜି 

ଗ�ାପବନୁ୍ନ�ର,୧୨ା୧୨(ସମ ଜିସ): ଉଦଳା 
ଥାନା ଅଧୀନ ସବୈରାଟପରୁ ଗ୍ରାମର ବାେଦିୋ 
େବୁାେନି ପାତ୍ର ସ୍ାମୀ ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ଝଅି 
�ୀତା ପାତ୍ର (୧୫) ନକିଟସ୍ଥ ସୋନ ନଦୀକୁ 
�ାସଧାଇବାକୁ ଯାଇଥିବାସବସଳ ନସିଖାଜ 
ସହାଇଯାଇଛ।ି ବହୁ ସଖାଜସଖାଜ ି କରବିା 
ପସର ମଧ୍ୟ ସକୌେେ ି ପତ୍ା ମଳୁିନାହ ିଁ। ଏ 
ସନଇ ପରବିାର ସଲାସକ ଉଦଳା ଥାନାସର 
ଅଭସିଯା� କରଛିନ୍।ି

  ଭ୍ବନ୍ନଶ୍ୱର-ବୟାଙ୍ଗର ଜିନ୍ପୟାଷ ଜି 
ସପ୍ରଫୟାଷ୍ଟ ନ୍ରେନନ୍ର 
ଲୟାଗ ଜିବ ଅଧିକ ବଗ ଜି

ବାର ଜିପଦା, ୧୨।୧୨(ସମ ଜିସ): ଭୁବସନଶ୍ୱର-
ବାଙ୍ଗରସିପାଷ ି େପୁରଫାଷ୍ଟ ସରେନସର 
ସ�ାଟଏି ଅଧିକ ବ� ି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବଶ୍କତା 
ଅନୁୋସର ସଯାଡାଯବି। ଦକ୍ଷେି ପବୂମୁ 
ସରଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶତି ବଜି୍ଞପ୍ ିଅନୁଯାୟୀ 
ଏହ ିସରେନସର ଅଧିକ ସ�ାଟଏି ଦ୍ତିୀୟ ସରେେୀ 
ସପସେଞ୍ର ବ� ି ଆେନ୍ା ୧୫ତାରଖିରୁ 
ସଯାଡାଯବି ସବାଲ ିଦଶମୁାଯାଇଛ।ି

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୨ା୧୨(ସମ ଜିସ)

ବାମନଘାଟ ି ଉପଖଣ୍ଡ େଦର ମହକୁମା 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁଠାସର ଉପଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯମୁ୍ାଳୟ 
େମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷସର ଏକ ଯ�ୁ୍ମ ଜନ ଶେୁାେ ି ଅଭସିଯା� 
ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ବାମନଘାଟ ି
ଉପଜଲି୍ାପାଳ େସରାଜ କୁମାର ଦାଶଙ୍କ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ 
ତତ୍ତାବଧାନସର ଆସୟାଜତି ତଥା ମୟରୂଭଞ୍ 
ଜଲି୍ପାଳ ବନିୀତ ଭରଦ୍ାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ଅନୁଷ୍ତି 
ଶବିରିସର ଏସ୍ ି ଋଷସିକଶ ଦ୍ାନସଦଓ ଖିଲାରୀ ଓ 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ତଥା ରାଇରଙ୍ଗପରୁ 
େମନ୍ତି ଆଦବିାେୀ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାେକ 
ସହମନ୍ କୁମାର େଂି ସଯା� ସଦଇଥିସଲ। ପ୍ରାରମ୍ଭସର 
ଜଲି୍ାପାଳ ଜନୋଧାରେଙ୍କଠାରୁ ଆେଥୁିବା ଆପତ୍ ି
ଅଭସିଯା��ଡୁକିର େମାଧାନ ତ୍ୱରତି ପ୍ରକ୍ୟିାସର 
େମ୍ନ୍ନ କରବିା ପାଇଁ େମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ପରାମଶମୁ 
ସଦଇଥିସଲ। ଶବିରିସର ଜନୋଧାରେଙ୍କଠାରୁ ସମାଟ 

୭୦ଟ ି ଅଭସିଯା�ପତ୍ର ଗ୍ରହେ କରାଯାଇଥିଲା। ୫୮ 
ଟ ିବ୍କ୍ତ�ିତ େମେ୍ା ଭତି୍କି ଏବଂ ୧୨ଟ ିଗ୍ରାମବାେୀଙ୍କ 
ବଭିନି୍ନ େମେ୍ା ଭତି୍କି ୋମହୂକି ଅଭସିଯା� ଥିଲା। ୨ଟ ି

ଅଭସିଯା�ର ତତ୍ାଳ େମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 
େହାୟତା ରାଶ ିପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆେଥିିବା ୨ଟ ିଅଭସିଯା�ର 
�ରୁୁତ୍ୱ ଓ ପରସି୍ଥତିକୁି ବଚିାର କର ିଜେଙୁ୍କ ୫ ହଜାର ଓ 

ଅନ୍ ଜେକୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା େହାୟତା ରାଶ ି ଜଲି୍ା 
ସରଡ଼କ୍େ ପାଣ୍ରୁି ଜଲି୍ାପାଳ ରେୀ ଭରଦ୍ାଜ ମଞ୍ରୁ 
କରଛିନ୍।ି ଅନ୍ାନ୍ ଆପତ୍ ିଅଭସିଯା��ଡୁକିର ବଷିୟ 
ପ୍ରେଙ୍ଗ ଉପସର େବସିଶଷ ତଦନ୍ କର ିଅନୁଧ୍ୟାନ ପବୂମୁକ 
ବହିତି କାଯମ୍ୁ ାନୁଷ୍ାନ ସନବା େହ ତ୍ୱରତି ପ୍ରକ୍ୟିାସର 
େମାଧାନ କରବିା ପାଇଁ େମ୍କୃ୍ତ ବଭିା�ୀୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ନସିଦ୍ଦମୁଶ ସଦଇଥିସଲ। ସବୈଠକସର ବାମନଘାଟ ି
ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ େମସ୍ତ ବଭିା�ୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଜଲି୍ା 
ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନବ କସିଶାର �ରି,ି ରାଇରଙ୍ଗପରୁ 
ସପୌରପାଳକିାର କାଯମୁ୍ନବିମୁାହୀ ଅଧିକାରୀ ଧସମମୁନ୍ଦ୍ର 
ଶତପଥୀ, ସ�ାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ତହେଲିଦାର, 
ସ�ାଷ୍ୀ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କପସିଳନ୍ଦ୍ର 
ଦାେ, ବଭିନି୍ନ ଲାଇନ ବଭିା�ର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ଥତି ଥିସଲ। ଉପଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯମ୍ୁ ାଳୟର 
କମମୁଚାରୀ େଶୁାନ୍ ପାେ,ି କପସିଳନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ର,ସକଶବ 
ନାଏକ ପ୍ରମଖୁ କାଯମୁ୍କ୍ମ ପରଚିାଳନାସର େହସଯା� 
କରଥିିସଲ।

ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ମ ଜିଳ ଜିତ ଜନଶଣୁାଣ ଜି ଶ ଜିବ ଜିର

ଅଭ ଜିଗ�ା�ର ତଦନ୍ତ କର ଜି କା�୍ଯ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗନବାକୁ ନ ଜିଗଦ୍୍ଯଶ

ବାରଜିପଦା,୧୨ା୧୨(ସମ ଜିସ)

ରାଜ୍ ପରୁୁଷ ଓ ମହଳିା ବହୁମଖୁି ସ୍ାସ୍ଥ୍ କମମୁୀ ଓ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ ପରଦିଶମୁକ ମଳିତି ମହାେଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ସର 
ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲିା େଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜଲିାପାଳଙ୍କ 
କାଯମୁ୍ାଳୟ େମ୍ଖୁସର ବସିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶମୁନ 
କରଛିନ୍।ି ୬ଦଫା ଦାବ ି ପରୂେ କରା ନ �ସଲ 
ଆେନ୍ା ୨୧ରୁ କାଯମୁ୍ ବଦେ ଆସଦୋଳନ କରବିା 
ସନଇ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ ଉସଦ୍ଦଶ୍ସର ଏକ ଦାବପିତ୍ର 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ଜରଆିସର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଦାବ ି
�ଡୁକି ମଧ୍ୟସର ବଭିନି୍ନ ବଭିା�ସର ଥିବା େମସ୍ତ 
କମମୁଚାରୀଙ୍କ ପର ି ବହୁମଖୁି ସ୍ାସ୍ଥ୍କମମୁୀଙ୍କ କ୍ାଡର 
ପନୁମୁ�ଠନ କର ିଚାକରିୀ େମୟସର ୪ଟ ିପସଦାନ୍ନତ ି
ସଦବା, ସ୍ାସ୍ଥ୍ ବଭିା� ପକ୍ଷରୁ ୩ନସଭମ୍ର 
୨୦୨୦ସର ପ୍ରକାଶତି ବଜି୍ଞପ୍କୁି ପ୍ରତ୍ାହାର କର ିଅଥମୁ 
ବଭିା� ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶତି ବଜି୍ଞପ୍ ି ଅନୁଯାୟୀ ସଗ୍ରଡ 
ସପ ୪୨ଶହ, ୪୬ଶହ ଓ ୪୮ଶହ ଆରଏେପି ି

ଆକାରସର ପ୍ରଦାନ କରବିା, ୨୦୧୩ମେହିାସର 
ଜଏି ଓ ପଜି ି ବଭିା� ଦ୍ାରା ପ୍ରକାଶତି ବଜି୍ଞପ୍କୁି 
ପ୍ରତ୍ାହାର କର ି ରାଜ୍ େରକାରଙ୍କ ଠକିା ବ୍ବସ୍ଥା 

ଉସଛେଦ ପ୍ରକ୍ୟିାସର ତୃେମଳୂ ସ୍ତରସର କାଯମୁ୍ 
କରୁଥିବା ବହୁମଖୁି ସ୍ାସ୍ଥ୍ କମମୁୀଙୁ୍କ ନୟିମତି କରବିା, 
ବହୁମଖୁି ସ୍ାସ୍ଥ୍ କମମୁୀ ଓ ବହୁମଖୁି ସ୍ାସ୍ଥ୍ ପରଦିଶମୁକ 

ପଦବୀର ନାମ ପରବିତମୁନ କରବିା, ସପାଷାକ ଭତ୍ା 
ବାବଦସର ବାଷଷିକ ୫ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଓ 
ରାଜ୍ େରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ସ୍ାସ୍ଥ୍ ବଭିା� ଅଧୀନସର 
କାଯମୁ୍ରତ େମସ୍ତ ଠକିା କମମୁଚାରୀଙୁ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନଯିକୁ୍ତ ି
ପ୍ରଦାନ କରବିା ଆଦ ିରହଛି।ି ଏହେିବୁ ଦାବ ିପରୂେ 
ନସହସଲ ଆ�ାମୀ ୧୪ରୁ ଅେହସଯା� ଆସଦୋଳନ 
ଆରମ୍ଭ କରବିାର ସଚତବାନୀ ସଦଇଛନ୍।ି ସେହପିର ି
୭ଦନି ମଧ୍ୟସର ଦାବ ିପରୂେ ନସହସଲ ଟକିାକରେ, 
ମମତା ଦବିେ, ଜାତୀୟ ସ୍ାସ୍ଥ୍ ଦବିେ, �ାଁ କଲ୍ାେ 
େମତି ି ପରଚିାଳନା, ଯକ୍ଷା ସରା�ୀ ମାନଙୁ୍କ 
ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସପ୍ରରୋ କରବିା, କୁଷ୍ ସରା�ର 
ନରିାକରେ, ଅନ୍ତ୍ୱ ଦୂରକିରେ େସଚତନତା, ଅେ 
େଂକ୍ାମକ ସରା� ଶବିରି ପରଚିାଳନା ଆଦ ି େମସ୍ତ 
କାଯମୁ୍ ବସିଶଷ ପ୍ରଭାବତି ସହବ ଏବଂ ସେଥି ପାଇଁ 
କତୃ୍ମୁପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହସିବ ସବାଲ ି େଂଘର େଭାପତ ି
ସମାତଲିାଲ ନାଏକ ଓ େମ୍ାଦକ େସନ୍ାଷନିୀ 
�ସରଇ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି 

ବାର ଜିପଦା, ୧୨।୧୨(ସମ ଜିସ): ସ୍ଥାନୀୟ 
ୋଇବର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଜସେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ 
ଠକକୁ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗର ବଧିାନନ�ର ଅଞ୍ଚଳରୁ 
�ରିଫ କରାଯାଇଛ।ି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୩ଟ ି
ବ୍ାଙ୍କ ପାେବହ,ି ୨ଟ ି ସମାବାଇଲ, ୯ଟ ି
ସଡବଟିକାଡମୁ, ନକଲ ି ଆଧାରକାଡମୁ ଓ 
ବଭିନି୍ନ କମ୍ାନୀର ସମାବାଇଲ େମିକାଡମୁ 
ଜବତ କରାଯାଇଛ।ି ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଅଞ୍ଚଳର 
େନୁାରାମ ସ�ରାଇ ନାମକ ଜସେ ବ୍କ୍ତଙି୍କ 
ଘରବାଡସିର ଜଓି ଟାଓ୍ ବାର ସ୍ଥାପନ ନାମସର 

ପଯମୁ୍ାୟ କ୍ସମ ୬୦ହଜାର ୩୯୦ଟଙ୍କା 
ଅଗ୍ରୀମ ଆକାରସର ଠକସିନଇଥିସଲ। 
ପସର ଆଉ ଧରାଛୁଅାଁ ନସଦବାରୁ ସେ 
ଠକାମୀର ଶକିାର ସହାଇଥିବା ଜାେ ି ସେ 
ୋଇବର ଥାନାର ଦ୍ାରସ୍ଥ ସହବା ପସର 
ଏକ ଠସକଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ି ତଦନ୍ 
ପସର େଫଳତା ମଳିଥିିଲା। ସୋମବାର 
ଅଭଯିକୁଙୁ୍କ ସକାଟମୁ ଚାଲାେ କରାଯାଇଛ ି
ସବାଲ ି ଥାନାଅଧିକାରେିୀ ବଦେନା ସଦବୀଙ୍କ 
ଠାରୁ ଜୋ ପଡ଼ଛି।ି

ଦାବ ଜି ପରୂଣ ନ ଗେଗେ ୨୧ରୁ କା�୍ଯ୍ବନ୍ଦ ଆଗନ୍ଦାଳନ

କରଞ୍ଆି,୧୨ା୧୨(େମେି): ପାଞ୍ଚପଢି 
ମହଳିା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ାଳୟର ବାଷଷିକୀ 
ଉତ୍ସବ ଆଜ ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପରୂ୍ଣଷିମା ମହାନ୍ଙି୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାସର ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏଥିସର ମଖୁ୍ ଅତଥିିଭାସବ କରଞ୍ଆି 
ବଧିାୟକିା ତଥା ରାଜ୍ ମହଳିା, ଶଶି ୁବକିାଶ 
ଓ ମଶିନ ଶକ୍ତ ିମନ୍ତୀ ବାେନ୍ୀ ସହମ୍୍ରମ ସଯା� 
ସଦଇ ବଦି୍ାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଚରତି୍ର 
�ଠନ କରବିାକୁ ପରାମଶମୁ ସଦଇଥିସଲ। 
ମଖୁ୍ବକ୍ତା ଭାସବ ପାଞ୍ଚପଢି ମହଳିାଡଗି୍ରୀ 
କସଲଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରେତ ିବାରକି ଓ େମ୍ାନତି 

ଅତଥିିଭାସବ ବଦି୍ାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ାତା ରାଜନ 
ବହିାରୀ ୋହୁ ସଯା� ସଦଇ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ 
ଉଜ୍ଜଳ ସଭାବଷି୍ତ କାମନା କରଥିିସଲ। 
ଅବେରପ୍ରାପ୍ ଅଧ୍ୟାପକିା ଲୀଳାବତୀ ଚକ୍ 
ଅତଥିି ପରଚିୟ େହତି ସ୍ା�ତ ଭାଷେ 
ସଦଇଥିସଲ। ଓଡ଼ଆି ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ରଞ୍ନ 
ସବସହରା ବାଷଷିକ ବବିରେୀ ପାଠ କରଥିିସଲ। 
ଏହ ିଅବେରସର ମଖୁ୍ ଅତଥିି ମନ୍ତୀ ରେୀମତୀ 
ସହମ୍୍ରମ ବଦି୍ାଳୟ ନୂତନ �ହୃକୁ ଉଦଘାଟନ 
କରଥିିସ। ଅଧ୍ୟାପକିା ଅଚମୁନା ମାଝୀ ଧନ୍ବାଦ 
ଅପମୁେ କରଥିିସଲ।

ପାଞ୍ଚପ ଜିଢ ମେ ଜିଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମ ଜିକ 
ବ ଜିଦ୍ାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ

ବ େ ଳ ଦ ା , ୧ ୨ ା ୧ ୨ ( ସ ମ ଜି ସ ) : 
ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲି୍ାର ତରିଂି ବ୍ଲକ 
ଅନ୍�ମୁତ ବଡଦାଳମିା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ 
ମାଙି୍କଡଘିାଟ ି ସ୍ଥତି ସ�ୈବ ପାହାଡସର 
୪୮ ତମ ‘ଭକ୍ତସମଳା’ ଆନଦେ ଉଲ୍ାେର 
େହତି ପାଳତି ସହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ସମଳାସର ୪୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ 
ସଯା�ସଦଇଥିସଳ। ଆଇନଷି୍ ସ୍ାମୀ 
ସ�ୈବା ନଦେଜୀ ମହାରାଜ ପରମହଂେ 
ସଦବଙ୍କ ଦ୍ାରା ଶାନ୍ ି ୋଧନା ଆରେମ 
ସ୍ଥାପତି ସହାଇ ଥିବା ସବସଳ ସ୍ାମୀଜୀଙ୍କ 
ସଦହ ତ୍ା� ପସର ତାଙ୍କ ଉତ୍ରାଧିକାରୀ 
େପ୍ଦଶ �ରୁୁ ପରମହଂେୀ �ରୁୁମତ ି
େମାଧିପରୂ୍ଣମୁା ମାତାଜୀ ଆରେମର ଦାୟତି୍ୱ 
ସନସଲ। ସକାରନା େମୟସର ସକବଳ 
ବଧିି ବଧିାନ କମମୁ କରା ଯାଉଥିବା ସବସଳ 

ଭକ୍ତ ସମଳାର ଆସୟାଜନ ସହଉ ନ 
ଥିଲା। ଚଳତି ଥର ଦୁଇ ବଷମୁ ପସର ଭକ୍ତ 
ସମଳା ଆସୟାଜତି ସହାଇଥିବା ସଯା�ୁଁ 
ଏହ ି ସମଳସର ପ୍ରବଳ ଜନେମା�ମ 

ସହାଇଥିଲା। ପ୍ରତବିଷମୁ ପର ି ଚଳତି 
ବଷମୁ ମଧ୍ୟ ମାତାଜୀଙ୍କ ମା�ମୁଦଶମୁନସର 
ଶାନ୍ ି ୋଧନ ଆରେମ ପରଚିାଳନା 
କମଟିଙି୍କ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ତତ୍ତାବଧାନସର 

ଭକ୍ତସମଳା ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଥିଲା। ପଣୁ୍ଡ 
ପରୂ୍ଣଷିମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସହାଇ ତନି ି ଦନି 
ଧର ି ଅନୁଷ୍ତି ସହାଇଥିବା ଏହ ି ଭକ୍ତ 
ସମଳାର ପ୍ରଥମ ଦବିେ ସ�ୈବ ପବମୁତସର 
ଧ୍ୱଜାସରାହେ, ପଜୂା, ପାଠ, େଂକୀତ୍ମୁନ 
ଓ ପ୍ରବଚନ, ଦତି୍ୱୀୟ ଦବିେସର ସ�ୈବ 
ପବମୁତ ପରକି୍ମା ଓ ପ୍ରବଚନ, ତୃତୀୟ 
ଦବିେସର ପଜୂାପାଠ େହତି ଭକ୍ତ 
ଭଣ୍ଡାର ‘ବା’ ଭକ୍ତ ସଭାଜନ ସମଳାର 
ଆସୟାଜନ ସହବାେହ ସମଳାର 
ପରେିମାପ୍ ିସହାଇଥିଲା। ଏହ ିସମଳାସର 
ଓଡ଼ଶିା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବହିାର, ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ, 
ସଭାପାଳ, ଜାମ୍,ୁ କାଶ୍ମୀର, ମଧ୍ୟପ୍ରସଦଶ, 
ଛତଶି�ଡ଼ େସମତ ସଦଶର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରସଦଶର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରାନ୍ରରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ 
େମା�ମ ସହାଇଥିଲା। 

ଗ�ୈବ ପାୋଡ଼ଗର ବାମନଘାଟ ଜିର ପ୍ରସ ଜିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଗମଳା

ଜାମଶଳୁା ଗ୍ାମଗର 
ମେ ଜିଳାଙ୍କ ମତୁୃ୍

ଖଣୁ୍ା,୧୨ା୧୨(ସମ ଜିସ): ଖଣୁ୍ା ଥାନା ଅଧୀନ 
ଜାମଶଳୁା ଗ୍ରାମର ଜସେ ୫୫ ବଷମୁୀୟା 
ମହଳିାଙ୍କ ମତୁୃ୍କୁ ସନଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାସର ଏକ 
ଅପମତୁୃ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହାଇଛ।ି ପଲୁେି େତୂ୍ରରୁ 
ପ୍ରକାଶ ସଯ ଉକ୍ତ ଥାନା ତଥା ଭଣ୍ଡ�ାଁ ପଞ୍ଚାୟତ 
ଜାମଶଳୁା ଗ୍ରାମର ରଘନୁାଥ ମମୁୁମୁଙ୍କ ପତ୍ୀ 
ବାେନ୍ୀ ରବବିାର େଂଧ୍ୟାସର ସକୌେେ ି କାରେରୁ 
ଅେସୁ୍ଥ ସହାଇ ପଡ଼ଥିିସଲ। ପରବିାର ସଲାସକ 
ବାେନ୍ୀଙୁ୍କ ବାରପିଦା ସ୍ଥତି ପଆିରଏମ ସମଡ଼କିାଲ 
କସଲଜସର ଭତ୍ଷି କରଥିିସଲ; ମାତ୍ର ଚକିତି୍ସାଧୀନ 
ଅବସ୍ଥାସର ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ ଘଟଛି।ି ଖଣୁ୍ା ପଲୁେି 
ଶବ ଜବତ କର ି ବ୍ବସଛେଦ କରାଇବା ପସର 
ପରବିାରବ�ମୁଙୁ୍କ ହସ୍ତାନ୍ର କରଛି।ି 

ଦୁଘ୍ଯଟଣାଗର ବାଇକ୍  
ଚାଳକ �ରୁୁତର

କୁଆମରା,୧୨ା୧୨(ସମ ଜିସ): ନୂଆୋହ-ିପଶଦୁା 
ରାସ୍ତାର ଚତୁରୀ ନକିଟସର ଦୁଇ ତସଳ ଜସେ 
ଦୁଘମୁଟୋସର ମତୁୃ୍ ବରେ କରଥିିବା ସବସଳ ପେୁ ି
ଆଜ ିସେଠାସର ଜସେ ବ୍କ୍ତ ିବାଇକରୁ ଖେପିଡ଼ ି
�ରୁୁତର ସହାଇଛନ୍।ି ବ୍କ୍ତ ି ଜେକ ସ�ାପବନୁ୍ 
ନ�ର ବ୍ଲକ ପଶଦୁା ପଞ୍ଚାୟତ ମଟୁୁରୁଦା ଗ୍ରାମର 
ଲକ୍ଷୀଧର ରାଉତ (୫୫)। ସେ ସକୌେେ ି
କାଯମୁ୍ସର ଆେ ି ବଳିମ୍ତି ରାତ୍ରସିର ସଫରୁଥିବା 
ସବସଳ ଚତୁରୀ ନକିଟସ୍ଥ ବାଙ୍କଠାସର ଭାରୋମ୍ 
ହରାଇ ବାଇକରୁ ଖେପିଡ଼ ି�ରୁୁତର ସହାଇଛନ୍।ି

ଗବତନଟୀ,୧୨।୧୨(ସମ ଜିସ): ବାରପିଦା ତକତପରୁସ୍ଥତି 
ରେୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ ଅଧୀନସର ପରୀକ୍ଷା 
ସଦଇଥିବା େମସ୍ତ କସଲଜର ଯକୁ୍ତତନି ି ସଶଷବଷମୁର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାତ�େତ ି ସକସତଜେଙୁ୍କ 
ବାଦ୍  ସଦସଲ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମୁ୍ ନସିକଟଭି 
ଇଂଲଶି ବଷି୍ସର ସଫଲ୍  ସହବାକୁ ସନଇ ଛାତ୍ରଅଶାନ୍ ି
ସଦଖାସଦଇଛ।ି ତରୁଟପିରୂ୍ଣମୁ ପରୀକ୍ଷା ପରଚିାଳନା ଏବଂ 
େଲିାବସ୍  ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇ ଁ ଏଭଳ ି େମେ୍ା 
ଉପଜୁଥିିବା ଅଭସିଯା�କର ି ସୋମବାର କସଲଜର 
ଫାଟକ ବଦେକର ି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସିକ୍ଷାଭ 
ପ୍ରଦଶମୁନ କରଛିନ୍।ି େଚୂନା ମତୁାବକ ଚଳତିବଷମୁ 
ଯକୁ୍ତତନି ି ସଶଷବଷମୁର କଳା, ବାେଜି୍ ଓ ବଜି୍ଞାନ 
ବଭିା�ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ସଦଇଥିସଲ। ସତସବ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ େମସ୍ତ ବଷିୟସର ଉସଲ୍ଖନୀୟ ନମର୍ ରଖି 
ପାସ୍  କରଥିିବା ସବସଳ ସକବଳ କମୁ୍ ନସିକଟଭି ଇଂଲଶି 
ବଷିୟସର ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଲ୍  ସହାଇଯାଇଛନ୍।ି 
ସତସବ ଏଭଳ ିେମେ୍ା ବଭିନି୍ନ କସଲଜସର ସହାଇଥିବା 

ସବସଳ ପ୍ରତବିାଦ ଜୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବସିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶମୁନ 
କରଥିିସଲ। ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ କତୃ୍ମୁପକ୍ଷଙ୍କର ତୃଟପିରୂ୍ଣମୁ 
ପରୀକ୍ଷା ପରଚିାଳନା ଏବଂ େଲିାବସ୍  ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେହ ି
ନଦି୍ଦଷିଷ୍ଟ ସ�ାଟଏି ବଷିୟସର ସଫଲ୍  ସହାଇଛନ୍।ି 
ସବତନଟୀ କସଲଜସର ୧୨୦ଜେ ପାଖାପାଖି ସଫଲ୍  
ସହାଇଥିବା ଜୋଯାଇଛ।ି ସତସବ ସବତନଟୀ 
କସଲଜ ଭଳ ି ଜଲି୍ାର ବଭିନି୍ନ କସଲଜସର ଫାଟକସର 
ତାଲା ପକାଇ ବସିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶମୁନ କରଥିିସଲ। ପସର 
ପରୀକ୍ଷା ପରଚିାଳନା ୭ଦନିର ମହଲତ ସନବା େହତି 
ଆସଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ େହତି ଆସଲାଚନା 
କରବିାପସର ସ୍ଥତି ି ଶାନ୍ ପଡ଼ଥିିଲା। ଏହ ି ୭ଦନି 
ମଧ୍ୟସର ସହବାକୁଥିବା ଫମମୁଫିଲଅପ ଏବଂ ଚଳତିମାେ 
୧୬ତାରଖିସର ସହବାକୁଥିବା ୫ମ ସେମଷି୍ଟର ପରୀକ୍ଷାକୁ 
ମଧ୍ୟ ଆେନ୍ା ମାେ ୨ତାରଖିକୁ ଘଞୁ୍ଚାଇ ସଦଇଥିବା ସନଇ 
ପରୀକ୍ଷା ପରଚିାଳକ ଲଖିିତ ପ୍ରତଶିତୃ ିସଦବାପସର ସ୍ଥତି ି
ଶାନ୍ ପଡ଼ଥିିଲା। 

ତରୁଟ ଜିପରୂ୍୍ଯ ପରୀକ୍ା ପର ଜିଚାଳନା ଗନଇ ବ ଜିଗକ୍ାଭ

ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଶାନ୍ତ ଜିପରୂ୍୍ଯ ସତ୍ାଗ୍େ 

ଗବତନଟୀ,୧୨।୧୨(ସମ ଜିସ): ଆଇନଜୀବୀ 
ପରଷିଦର ମନମଖୁୀ କାଯମୁ୍କଳାପ ଓ 
ଆଇନଜୀବୀ ମାରେନୀତ ି ବସିରାଧସର 
ସୋମବାର ସବତନଟୀ ସଜଏମଏଫେ ି
ସକାଟମୁ େମ୍ଖୁସର ବାର ଏସୋେଏିୋନର 
େଭାପତ,ି େମ୍ାଦକଙ୍କ େସମତ େଦେ୍/
େଦେ୍ା�େ କଳାବ୍ାଜ ପନି୍ ି ଶାନ୍ପିରୂ୍ଣମୁ 
େତ୍ାଗ୍ରହ କରଥିିସଲ। ବଭିନି୍ନ େମେ୍ାର 
େମାଧାନ ତଥା ଦାବ ି ପରୂେ ପାଇଁ 
ଓକଲିମାସନ କରୁଥିବା କାଯମୁ୍ବଦେ ଆସଦୋଳନ 
ଉପସର େପୁ୍ରମିସକାଟମୁ ସରାକ ଲ�ାଇଥିସଲ। 
ପନୁଶ୍ ବାରପିଦାଠାସର ଉତ୍ର ଓଡ଼ଶିା ପାଇଁ 
ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସବଞ୍ଚ ପ୍ରତଷି୍ା ସନଇ ଦୀଘମୁବଷମୁ 
ଧର ି ଦାବ ି ସହାଇଆେଛୁ।ି ଏଭଳ ି ବଭିନି୍ନ 
େମେ୍ାର େମାଧାନ ତଥା ଦାବ ିପରୂେ ସନଇ 
ସବତନଟୀ ବାର ଆସୋେଏିୋନ ପକ୍ଷରୁ 

େଭାପତ ିବରଷି୍ ଆଇନଜୀବୀ ଅରୂପ କୁମାର 
ସଘାଷ, େମ୍ାଦକ ପ୍ରବୀର କୁମାର ବାରକିଙ୍କ 
େସମତ ପ୍ରାକ୍ତନ ବାର ଏସୋେଏିୋନ 
େମ୍ାଦକ େଞ୍ୟ କୁମାର ରାଉତ, ସଦବବ୍ରତ 
ପରଡ଼ିା, ରେଜତି୍  �ନ୍ାୟତ, ରବନିାରାୟେ 
ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଣମୁବ କୁମାର ସଘାଷ, େହ୍ତିା 
ଦାେ, ସହମନ୍ ମହାନ୍, ଦୁତଃଖିଆ ମମୁୁମୁ, 
ଲସମ୍ାଦର ମହାନ୍ ପ୍ରମଖୁ ଆଇନଜିୀବୀ 
େଦେ୍�େ ପବୂମୁ।ହ୍ ୧୦ଟା ଠାରୁ ଅପରାହ୍ 
୫ଟା ପଯମୁ୍ନ୍ ଶାନ୍ପିରୂ୍ଣମୁ େତ୍ାଗ୍ରହସର 
ବେଥିିସଲ। ସତସବ ସକାଟମୁକାଯମୁ୍ ସ୍ଭାବକି 
ଭାସବ ଚାଲଥିିସଲ େଦୁ୍ା ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ 
ଶାନ୍ପିରୂ୍ଣମୁ େତ୍ାଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜନୋଧାରେ 
ବଭିନି୍ନ ବଚିାରାଧୀନ ମାମଲା ବାବଦସର 
ପରାମଶମୁ ପାଇଁ ଆେଥିିବା ସବସଳ ତାହା 
ପ୍ରଭାବତି ସହାଇଥିଲା।

ଆନ୍ତତଃରାଜ୍ ସାଇବର ଠକ � ଜିରଫ

ଉଦୟପରୁ,୧୨ା୧୨(ସମ ଜିସ): ଆଜ ି ପାଟୋ 
ନବିମୁାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍�ମୁତ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନସର 
ଧାନ ମଣ୍ଡ ି ଉଦ୍ ଘାଟତି ସହାଇଛ।ି ପାଟୋ 
ବଧିାୟକ ଜ�ନ୍ନାଥ ନାୟକ ସକଦୁେଝର 
ସେଣ୍ଟ୍ାଲ ସକାଅପସରଟଭି ବ୍ାଙ୍୍କ ର େଭାପତ ି
କାନନ ବହିାରୀ ପହ ିପ୍ରଥସମ ପାଟୋ ବ୍ଲକର 
ସଚମୋ ଲ୍ାମ୍ ଧାନ ମଣ୍ଡ ି ଉଦ୍ ଘାଟନ 
କରଥିିସଲ। ପସର ପାଟୋ ଲ୍ାମ୍ର ଧାନ 
ମଣ୍ଡ ି ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିସଲ। ଏଠାସର 
ଲ୍ାମ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ାନ୍ କମମୁଚାରୀଙ୍କ େହତି 
ମଷୂାସଖାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ େରପଞ୍ଚ ଭାମାମେୀ 

ଦାେ ଓ ଏସରସଣ୍ଡଇ ପଞ୍ଚାୟତ େରପଞ୍ଚ ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ଥତି ଥିସଲ। ସେହପିର ି ୋହାରପଡ଼ା 
ବ୍ଲକର ୋହାରପଡ଼ା ଲ୍ାମ୍ର ଧାନ ମଣ୍ଡ ି
ଉଦ୍ ଘାଟତି ସହାଇଛ।ି ଏହ ି େମୟସର ଲ୍ାମ୍ 
ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିସଲ ଏଠାସର ମଧ୍ୟ େମସ୍ତ 
କମମୁଚାରୀ ଙ୍କ େହତି ଲ୍ାମ୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥତି 
ରହ ି ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିସଲ। ଆଜକୁ ଏକ 
ମାେ ରୁ ଅଧିକ େମୟ ସହବ ଧାନ ଅମଳ 
କର ି ସବପାରୀମାନଙ୍କ ନକିଟସର ଅଳ୍ପ ମଲୂ୍ 
ସର ବକି୍ ି କର ି ଚାଷୀ ମାସନ ଉପଯକୁ୍ତ ମଲୂ୍ 
ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ସହଉଥିସଲ।

ବଜିଭ ଜିନ୍ନ ସ୍ାନଗର ଧାନମଣ୍ଡଜି ଉଦ୍ ଘାଟ ଜିତ

ଆଙ୍କର,୧୨ା୧୨(ସମ ଜିସ): କପ୍ପିଦା 
ଉପଖଣ୍ଡର ଦୁଳସିପାଡା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାସର 
ରବବିାର େନ୍୍ା େମୟସର ଏକ ବାଇକ୍  
ଦୁଘମୁଟୋସର ଜସେ ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃ୍ ଘଟଛି।ି 
ଶରତ ଥାନା ଅଧୀନ ସକଦୁେଘଟୁୁ ଗ୍ରାମର 
�ାଂୋ ତଉିଙ୍କ ପଅୁ ନାରା ତଉି ରବବିାର 
େକାସଳ ହଳଆି କେିବିାକୁ ବାସଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା 
ଖଇରା ଥାନା କୁଚଆି ସକାଇଲ ିସ�ାରୁ ହାଟକୁ 
ଯାଇଥିସଲ। ସେ ଘରକୁ ସଫରୁଥିବାସବସଳ 
ଦୁଳସିପାଡା ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାସର ଟୁଲ �ଡ଼ଆି 
ଗ୍ରାମର ତୁସରମ ବାଣ୍ଡରା ଏକ ବାଇକସର 
ଦରୁ ତ�ତସିର ଆେ ି ତାଙ୍କ ଧକ୍ା ସଦଇଥିଲା। 
ଫଳସର ସେ �ରୁୁତର ଆହତ ସହାଇଥିସଲ। 
ତୁରନ୍ ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କରାଯାଇ ଉଦଳା 
ସମଡକିାଲସର ଭତ୍ଷି କରାଯାଇଥିଲା; ସହସଲ 
ଡାକ୍ତର ମତୃ ସଘାଷୋ କରଥିିସଲ।

ବାଇକ୍  ଧକ୍ାଗର �ବୁକ ମତୃ
କୁଆମରା,୧୨ା୧୨(ସମ ଜିସ): ଖଣୁ୍ା ଥାନା 
ଅନ୍�ମୁତ େମି�ଡ଼ଆି ଗ୍ରାମର ଜସେ 
ମହଳିାଙୁ୍କ ଶାଶଘୂର ସଲାସକ ସଯୌତୁକ 
ନଯିମୁାତନା ସଦଉଥିବା ସନଇ ଥାନାସର 
ଅଭସିଯା� ସହାଇଛ।ି ଏହ ି ଥାନା ଅନ୍�ମୁତ 
ବାହାନଡା ଗ୍ରାମର ଜୁଲୁ ପାତ୍ର (୩୦)ଙୁ୍କ 
୪ବଷମୁ ତସଳ େମି�ଡ଼ଆି ଗ୍ରାମର ବାନ୍ବୀ 
ସେଠୀ (୨୬) ଭଲ ପାଇ ବବିାହ କରଥିିସଲ। 
ସତସବ ବବିାହର କଛି ି ବଷମୁ ଉଭୟଙ୍କ 
େଂୋର ଠକି୍  ଠାକ୍  ଚାଲଥିିବା ସବସଳ କଛି ି
ଦନି ସହବ ବାନ୍ବୀଙ୍କ ଅଧିକ ସଯୌତୁକ 
ଦାବ ି କର ି ଶାଶଘୂର ସଲାସକ ମାନେକି ଓ 
ଶାରୀରକି ନଯିମୁାତନା ସଦଉଥିବାର ଥାନାସର 
ଅଭସିଯା� କରଛିନ୍।ି ପଲୁେି ଏକ ମାମଲା 
ରୁଜୁ କର ିତଦନ୍ କରୁଛ।ି

ମେ ଜିଳାଙୁ୍କ ଗ�ୌତୁକ 
ନ ଜି�୍ଯାତନା ଅଭଜିଗ�ା�



ଶପଥ ନେନେ ଜଷ୍ ଟିସ ଦତ୍ତା

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୨ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ବମ୍ବେ ହାଇମ�ାର୍ଟର ୍ଖୁ୍ୟ 
ବଚିାରପତ ିଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ା ମ�ା୍ବାର �ପୁ୍ ି୍ ମ�ାର୍ଟ 
ବଚିାରପତ ିଭାମବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ �ରଛିନ୍।ି ��ାଳ ୧୦ରା 
୩୦ମର �ପୁ୍ ି୍ ମ�ାର୍ଟର ମ�ାର୍ଟରୁମ୍  ୧ମର ପ୍ଧାନ ବଚିାରପତ ି
(�ମିେଆଇ) େଷ୍�ି ଡୱିାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ ତାଙୁ୍କ ଶପଥପାଠ 
�ରାଇଛନ୍।ି �ଲ�ତା ହାଇମ�ାର୍ଟର ପବୂ୍ଟତନ (ଦବିଂଗତ) 
ବଚିାରପତଙି୍କ ପଅୁ ତଥା �ପୁ୍ ି୍ ମ�ାର୍ଟର ପବୂ୍ଟତନ ବଚିାରପତ ି
ଅ୍ତିାଭ ରାୟଙ୍କ ଶାଳ� ମହଉଛନ୍ ିେଷ୍�ି ଦତ୍ା। ଏହା �ହତି 
�ପୁ୍ ି୍ ମ�ାର୍ଟ ବଚିାରପତଙି୍କ �ଂଖ୍ୟା ୨୮ମର ପହଞ୍ଛି।ି ଏମବ 
ବ ି୩୪ରୁ ଆହୁର ି୬ ବଚିାରପତଙି୍କ ପଦ ଖାଲ ିରହଛି।ି 

ଅେ ଟିେ ନଦଶମଖୁଙୁ୍ ଜତାମ ଟିେ
ମମୁ୍ବଇ, ୧୨ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି:୍ନ ିଲଣ୍ଡରଂି ୍ା୍ଲାମର 
୍ହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପବୂ୍ଟତନ ଗହୃ୍ନ୍ତୀ ଅନଲି ମଦଶ୍ଖୁ (୭୧)

ଙୁ୍କ ମ�ା୍ବାର ୋ୍ନି ୍ଳିଚି।ି ମ� 
୧୩ ୍ା� ମହଲା ମେଲ୍ ମର ବନ୍ଦ 
ଥିମଲ। ତାଙ୍କ ବମିରାଧମର �ବିଆିଇ 
୍ା୍ଲା ରୁେୁ �ରଥିିଲା। �ବିଆିଇ 
ମଦଶ୍ଖୁଙ୍କ ବମିରାଧମର ଲାଗଥିିବା 

ଦୁନ୍ଟୀତ,ି ୍ନ୍ତୀ ପଦର ଅପ ବ୍ୟବହାର ୍ା୍ଲାର ଯାଞ୍ �ରୁଛ।ି 
ଏହା ପବୂ୍ଟରୁ ଇଡ ିରୁେୁ �ରଥିିବା ୍ନ ିଲଣ୍ଡରଂି ୍ା୍ଲାମର 
ବମ୍ବେ ହାଇମ�ାର୍ଟ ଅମ�ଟାବର ୪ମର ମଦଶ୍ଖୁଙୁ୍କ ୋ୍ନି 
ମଦଇଥିମଲ। 

ନେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ ଟିଶ୍ବବ ଟିଦ୍ତାଳୟ, ଆଇଆଇଏମ, 
ଆଇଆଇଟ ଟିନେ ୧୧ ହଜତାେ ପଦ ଖତାେଟି
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୨ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ମଦଶର ମ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବଶି୍ବବଦି୍ୟାଳୟ, ଆଇଆଇର ିଏବଂ ଆଇଆଇଏ୍ମର 
ଅଧ୍ାପ�ଙ୍କ ୧୧ ହୋର ପଦବୀ ଖାଲପିଡଛି।ି ୪୫ ମ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବଶି୍ବବଦି୍ୟାଳୟର ୧୮,୯୫୬ ପଦରୁ ପ୍ମେ�ର, ଆମ�ା�ଏିର 
ପ୍ମେ�ର ଏବଂ ଆ�ଷି୍ାଣ୍ଟ ପ୍ମେ�ରଙ୍କ ୬୧୮୦ ପଦ ଖାଲ ି
ରହଛି।ି ମ�ହପିର ିଆଇଆଇରମିର ୧୧,୧୭୦ରୁ ୪,୫୦୨ 
ଏବଂ ଆଇଆଇଏ୍ର ୧୫୫୬ ଅଧ୍ାପ� ପଦରୁ ୪୯୩ର ି
ଖାଲ ିପଡଛି।ି ମ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଶି୍ବବଦି୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଇଆଇଏମ୍ ମର 
ଖାଲ ିଥିବା ପଦବୀ ୍ଧ୍ରୁ ୯୬୧ର ିଏସ୍ �,ି ୫୭୮ର ିଏସ୍ ର,ି 
୧୬୫୭ର ିଓବ�ି,ି ଇଡବ୍ଲ୍୍ୟଏସ୍  ପାଇ ଁ୬୪୩ ଏବଂ ପଡିବ୍ଲ୍୍ୟଡ ି
ବଗ୍ଟ ପାଇ ଁ୩୦୧ ପଦବୀ �ଂରକ୍ତି ରହଛି।ି ମ�ା୍ବାର 
ମଲା��ଭାମର �ର�ାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଏହ ି�ଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ମଲା��ଭାମର ଏ� ପ୍ଶ୍ନର ଲଖିିତ ଉତ୍ର ମଦଇ ମ�ନ୍ଦ୍ର 
ଶକି୍ା୍ନ୍ତୀ ଧମ୍୍ଟନ୍ଦ୍ର ପ୍ଧାନ �ହଛିନ୍ ିମଯ ପଦବୀ ଖାଲ ିଏବଂ 
ପରୂଣ ମହବା ଏ� ନୟି୍ତି ପ୍କ୍ୟିା। ଏହ ି�ବୁ ପଦୀବ ପରୂଣ 
ପାଇ ଁପ୍ୟା� �ରାଯାଉଛ।ି

ବ ଟିନେତାଧ୍ରୀ ନେତତାଙ୍ ବ ଟିନେତାଧନେ 
ନହତାଇଛ ଟି ୩ ହଜତାେ ଚଢ଼ଉ: ସଞ୍ଜୟ ସ ଟିଂହ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୨ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: �ର�ାରୀ ଏମେନ୍ ିଗଡୁ�ି 
ବମିରାଧୀ ଦଳ ମନତାଙୁ୍କ ୋଣଶିଣୁ ିହାଇରାଣ �ରୁଛନ୍।ି 
ବମିରାଧୀ ମନତାଙୁ୍କ ନଶିାଣ �ର ିପ୍ବତ୍୍ଟନ ନମିଦ୍୍ଟଶାଳୟ 
(ଇଡ)ି ଚଢ଼ଉ �ରୁଛ।ି ଏଭଳ ି୩ ହୋର ଚଢ଼ଉ �ରାଗଲାଣ ି
ମବାଲ ିମ�ା୍ବାର ରାେ୍ୟ�ଭାମର ଆପ୍  �ାଂ�ଦ �ଞ୍ଜୟ 
�ଂିହ ଅଭମିଯାଗ �ରଛିନ୍।ି ମତମବ ମରେମେରୀ ମବଞ୍ଗଡୁ�ି 

�ାଂ�ଦଙ୍କ ଅଭମିଯାଗ�ୁ ଦୃଢ଼ ଭାମବ 
ଖଣ୍ଡନ �ରବିାରୁ ଅଭମିଯାଗ �ତ୍ୟ 
ଉପମର ଆଧାରତି ମହବା ଉଚତି ମବାଲ ି
ରାେ୍ୟ�ଭା ଅଧ୍କ୍ େଗଦୀପ ଧନଖର 
�ହଥିିମଲ। ପମର ବମିରାଧୀ ଦଳ ମନତା 

୍ଲ�ିାେୁ୍ଟନ ଖଡ୍ ମଗ �ହଥିିମଲ ମଯ �ଂ�ଦମର ଦଆିଯାଇଥିବା 
୍ତ, ଗଣ୍ାଧ୍୍ମର ପ୍�ାଶ ପାଇଥିବା ରମିପାର୍ଟରୁ �ତ୍ୟ 
�’ଣ ତାହା େଣାପଡୁଛ।ି ପ୍ଧାନ୍ନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର ମ୍ାଦୀ ୨ 
ମ�ାର ିମଲା�ଙୁ୍କ ଚା�ରି ିଦଆିଯାଇଥିବା �ହଥିିମଲ। ଏହାର 
�’ଣ ପ୍୍ାଣ ଅଛ।ି ଏହ ିତଥ୍ୟ ବମିରାଧୀଙୁ୍କ ଦଆିଯାଉନ ି
�ାହ ିଁ�।ି ଏହା�ୁ ମନଇ ଅଧ୍କ୍ �ହଥିିମଲ ମଯ ଅଭମିଯାଗ 
�ତ୍ୟ ଉପମର ଆଧାରତି ନ ମହମଲ � ିପରଣିତ ିମହବ। ଏହ ି
ପ୍�ଙ୍ଗମର ମ� ୍ଙ୍ଗଳବାର ଗହୃର ମନତାଙୁ୍କ ମଭରମିବ ମବାଲ ି
�ହଛିନ୍।ି ମ�ହପିର ିବୃଥା ଅଭମିଯାଗ ଲଗାଇବା ବମିରାଧୀଙ୍କ 
ଅଭ୍ୟା�ମର ପରଣିତ ମହାଇଛ ିମବାଲ ିରାେ୍ୟ�ଭା ମନତା 
ପୀୟଷୁ ମଗାୟଲ �ହଛିନ୍।ି

ସ ଟିନସତାଦଟିଆଙୁ୍ ସପୁ୍ ଟିମନେତାଟ୍ଟଙ୍ ନଚତତାବେ୍ରୀ

ପେ ଟିଣତାମ ନ�ତାଗ ଟିବତାେୁ ପଡ଼ଟିବ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୨ା୧୨(ଏଜେନ୍)ି:  ଦଲି୍ୀ ଉପ ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ ୍ନୀଷ 
�ମି�ାଦଆିଙ୍କ ବମିରାଧମର ଅଣାଯାଇଥÒବା ଏ� ୍ାନହାନୀ 
୍�ଦ୍୍ା ରଦ୍ �ରବିା ପାଇଁ ମହାଇଥିବା ଆମବଦନ�ୁ 
�ପୁ୍ ି୍ ମ�ାର୍ଟ  ଖାରେ �ରମିଦଇଛନ୍।ି  ଅନ୍ୟପକ୍ମର ମ�ାର୍ଟ 
୍ନୀଷଙ୍କ ପ୍ତ ିମଚତାବନୀ ୋର ି�ରଛିନ୍।ି ମ�ୌଣ� ିବଷିୟ�ୁ 
ମନଇ �ାବ୍ଟେନୀ� ସ୍ତରମର ବତି�୍ଟ �ଷୃ୍ ିମହମଲ ମ� �ମ୍ପ�୍ଟମର 
ମଯ ମ�ହ ି ବ ି ନଦି୍୍ଦିଷ୍ �ୀ୍ା ୍ଧ୍ମର ୍ତ ୍ନ୍ବ୍ୟ ମଦବା  
ଦର�ାର। �ନୁି୍ ୍ନୀଷ �ବ୍ଟ�ାଧାରଣ ସ୍ତରମର �ରାଯାଉଥÒବା 
ବତି�୍ଟ�ୁ ମଯଉଁ ସ୍ତର�ୁ ମନଇଯାଇଛନ୍ ି ମ�ଥÒପାଇଁ ତାଙୁ୍କ 
ପରଣିା୍ ମଭାଗବିା�ୁ ପଡବି ମବାଲ ି ମ�ାର୍ଟ �ହଛିନ୍।ି  
ଉମଲ୍ଖମଯାଗ୍ୟ ମଯ, ଆ�ା୍ ୍ଖୁ୍ୟ୍ନ୍ତୀ ହ ି୍ ନ୍ ବଶି୍ୱଶ୍୍ଟା 
୍ନୀଷ �ମି�ାଦଆିଙ୍କ ବମିରାଧମର  ଏ� ୍ାନହାନ ି୍�ଦ୍୍ା 
ରୁେୁ �ରଥିିମଲ। ଏହା�ୁ ରଦ୍ �ରବିା ପାଇଁ  ୍ନୀଷ ମଗୌହାର ି
ହାଇମ�ାର୍ଟ ଯାଇଥିମଲ ମହଁ ମ�ଠାମର ନରିାଶ ମହାଇଥÒମଲ। 
ଏହାପମର ମ� ଏମବ �ପୁ୍ ି୍ ମ�ାର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ାରସ୍ଥ  ମହାଇଛନ୍।ି

ଦେଶ ବଦିେଶ ମଙ୍ଗଳବତାେ 
୧୩ ଡଟିନସମ୍ବେ ୨୦୨୨ ୦୭
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ୟଏୁନ୍ ଏସ୍ ସ ଟିେୁ ବତାତ୍୍ଟତା ନଦେତା �ତାେତ

ୋତସିଂଘ, ୧୨ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି:

୍ଳିତି ୋତ�ିଂଘ �ରୁକ୍ା ପରଷିଦ (ୟଏୁନ୍ ଏସ୍ �)ି 
ର ପ୍ସ୍ତାବତି ବଭିନି୍ନ ପକ୍ଙ୍କ ମବୈଠ� ପବୂ୍ଟରୁ ଭାରତ 
�୍ସ୍ତ ବଶି୍ବ�ୁ ଗରୁୁତ୍ବବୂପରୂ୍୍ଟ ବାତ୍୍ଟା ମଦଇଛ।ି ବଶି୍ବ 
ଏମବ ୭୭ ବଷ୍ଟ ତମଳ ନାହ ିଁ। ୟଏୁନ୍ ଏସ୍ �ମିର 
�ଧୁାର ଲାଗ ି �୍ୟ�ୀ୍ା ନରି୍୍ଟାରଣ �ରବିା�ୁ 

ପଡବି। ଏହା ନରି୍୍ଟାରଣ ନ �ର ି �ରୁକ୍ା ପରଷିଦମର 
ବାସ୍ତବ�ି ବବିଧିତା�ୁ ପ୍ଦଶ୍ଟନ �ରବିା �ଷ୍�ାଧ୍। 
ଭାରତ ପକ୍ରୁ ୋର ି ଏହ ି ମନାଟ୍ ମର ଆତଙ୍କବାଦ, 
ଚର୍ପନ୍ୀ �ାଯ୍ଟ୍ୟ�ଳାପ, ୍ହା୍ାରୀ, ଅନାହାର 
୍ତୁୃ୍ୟ ଏବଂ ନୂଆ ମବୈଶ୍ବ�ି ଆହ୍ବାନ ବଷିୟମର 

୍ଧ୍ ଉମଲ୍ଖ �ରାଯାଇଛ।ି �ଚୂନାମଯାଗ୍ୟ ମଯ 
ଏମବ ଭାରତ ୟଏୁନ୍ ଏସ୍ �ରି ଅଧ୍କ୍ତା �ରୁଛ।ି 
୧୪ ଏବଂ ୧୫ ତାରଖିମର ମବୈମଦଶ�ି ୍ନ୍ତୀ ଏସ୍  
େୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଧ୍କ୍ତାମର ପରବିତ୍୍ଦିତ ବହୁପକ୍ବାଦ 
ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ନମିରାଧୀ ଉପମର ୨ର ି �୍ବାକ୍ର 
�ାଯ୍ଟ୍ୟକ୍୍ ଅନୁଷ୍ତି ମହବ। ଏହ ି ମବୈଠ� ପବୂ୍ଟରୁ 
ୟଏୁନ୍ ମର ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ତନିଧିି ରୁଚରିା �ମ୍ବୋେ 
୍ହା�ଚବି ଆମଣ୍ଟାନଓି ଗତୁମର�ଙୁ୍କ ଚଠି ିମଲଖିଛନ୍।ି 
ମ� ଏଥିମର �ହଛିନ୍ ି ମଯ ଆତଙ୍କବାଦ ଭଳ ି
ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଟ ପ୍�ଙ୍ଗମର ଚର୍୍ଟା ପାଇଁ ଏ� ଅବଧାରଣା 
ମନାଟ୍ �ୁ �ରୁକ୍ା ପରଷିଦର ଦଲଲି ଭାମବ 

ବ୍ୟବହାର �ରବିା ଉଚତି୍ । ବଶି୍ବ ୭୭ ବଷ୍ଟ ତମଳ 
ମଯ୍ତି ି ଥିଲା ଏମବ ମ�ପର ି ନାହ ିଁ। ୧୯୪୫ମର 
ୟଏୁନ୍ ମର ୫୫ �ଦ�୍ୟ ଥିମଲ। ଏହ ି �ଂଖ୍ୟା ଏମବ 
୧୯୩ମର ପହଞ୍ଲିାଣ।ି ମତମବ ମ�ହ ି ଅନୁ�ାମର 
ୟଏୁନଏସ୍ �ମିର ପରବିତ୍୍ଟନ ମହାଇନାହ ିଁ। ମଶଷ 
ଥର ପାଇଁ ୧୯୬୫ମର ୟଏୁନ୍ ଏସ୍ �ମିର �ଧୁାର 
�ରାଯାଇଥିଲା। ମତଣ ୁଏଥିମର ପରବିତ୍୍ଟନ େରୁରୀ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୨ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ୍ହାଠ� �ମୁ�ଶ ଚନ୍ଦ୍ରମଶଖର �୍ବେନ୍ତି 
୨୦୦ ମ�ାର ିରଙ୍କା ଠମ�ଇ ୍ା୍ଲାର �ହ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଅଭମିନତ୍ୀ େ୍ୟାକ୍ ଲନି୍  
େ ର୍୍ଟ ା ଣ୍ଡି ଜ୍  ଙ୍କ 
� ୍ � ୍ୟା 
ବ ଢ଼ି ବ ା ମ ର 
ଲାଗଛି।ି ଏମବ 
ଅ ଭି ମ ନ ତ୍ ୀ 
ମନାରା େମତହୀ 
େ ୍ୟା � ଲି ନ୍  ଙ୍କ 
ବ ି ମ ର ା ଧ ମ ର 
ବଡ ଅଭମିଯାଗ 
ଲ ଗ ା ଇ ଛ ନ୍ି । 
େ୍ୟା�ଲନି୍  ମୋର େବରଦସ୍ତ ରଙ୍କା ଆଦାୟ �ରଥିିମଲ ମବାଲ ିମ� �ହଛିନ୍।ି 
ଏହା�ୁ ମନଇ ମନାରା େ୍ୟା�୍ଲନିଙ୍କ �ହତି �ଛି ି ୍ଡିଆି ହାଉ� ବମିରାଧମର 
ଦଲି୍ୀର ପରୟିାଲା ହାଉ� ମ�ାର୍ଟମର ୨୦୦ ମ�ାର ିରଙ୍କାର ୍ାନହାନ ି୍ା୍ଲା 
ରୁେୁ �ରଛିନ୍।ି େମତହଙି୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଠ� �ମୁ�ଶ �୍ବେନ୍ତି ୍ନ ି ଲଣ୍ଡରଂି 
୍ା୍ଲାମର ୋଣଶିଣୁ ି ତାଙ୍କ ନା୍�ୁ �ା୍ଲି �ରାଯାଇଛ।ି �ମୁ�ଶ �ହ 
�ଧିା�ଳଖ ତାଙ୍କର ମ�ୌଣ� ି �ମ୍ପ�୍ଟ ନାହ ିଁ। �ମୁ�ଶର ପତ୍ୀ ଲନିା ୍ାରଆି 
ପଲ୍ ଙ୍କ ୍ାଧ୍୍ମର ମ� ତା�ୁ ୋଣଥିିମଲ। ଅଭମିନତ୍ୀ �ମୁ�ଶଠାରୁ ଉପହାର 
ମନଇ ନ ଥିବା �ହଛିନ୍।ି ଏହ ି୍ା୍ଲାମର ୍ଡିଆି ରୋଏଲ ଦ୍ବାରା ଛବ ିଖରାପ 
ମହାଇଥିବା ମନାରା ଅଭମିଯାଗ �ରଛିନ୍।ି �ଚୂନାମଯାଗ୍ୟ ମଯ ୍ନ ିଲଣ୍ଡରଂି 
୍ା୍ଲାମର େ୍ୟାକ୍ ଲନି ଏବଂ ମନାରାଙୁ୍କ ଇଡ ିଅମନ� ଥର ମେରା �ଲାଣ।ି 
ମନାରା ୍ ଧ୍ �ମୁ�ଶଠାରୁ ୍ ହଙ୍ଗା ଉପହାର ମନଇଥିବା ଅଭମିଯାଗ ମହାଇଛ।ି

ବଶି୍ବ ଏବବ ୭୭ ବର୍ଷ ତବେ ନାହ ିଁ
ଜ୍ାକ୍ ଲନି୍ ଙ୍କ ବବି�ାଧବ� 
ବନା�ାଙ୍କ ମାନହାନ ିମାମଲା

କାବୁଲ,୧୨ା୧୨(ଏଜେନ୍)ି:

ଆେଗାନସି୍ତାନ ରାେଧାନୀ �ାବୁଲସ୍ଥତ 
ଏ� ଚାଇନା ମଗଷ୍ହାଉସ୍ ଉପମର 
ମ�ା୍ବାର ଆତଙ୍କବାଦୀ୍ାମନ ଆକ୍୍ଣ 
�ରଛିନ୍।ି ଏହ ି ମଗଷ୍ ହାଉମରେ �ବ୍ଟାଧÒ� 
ଚାଇନା ବ୍ୟାବ�ାୟ�ି ପ୍ତନିଧିÒ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟ �ଛି ି ବମିଦଶୀ ରହୁଥÒଲା ମବମଳ �ଛି ି
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏହା ୍ଧ୍ମର ପ୍ମବଶ �ର ି
ବମି୍ାରଣ �ରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଘରଣାମର �ଛି ି
ଚାଇନା ନାଗର�ି ୍ତୃାହତ ମହାଇଥÒବା 
�ୁହାଯାଉଥÒମଲ ମହ ଁ �ର�ାରୀ �ତୂ୍ମର 
�ଛି ି ସ୍ପଷ୍ �ରାଯାଇ ନାହ ିଁ। ଆେଗାନସି୍ତାନ 
ଗଣ୍ାଧ୍୍ର ରମିପାର୍ଟ ଅନୁ�ାମର, �ାବୁଲର 
ମ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଳ �ହର-ଇ ନବ୍୍ଥତ ଏହ ି ମଗଷ୍ 

ହାଉମରେ �ଛି ିଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ମବଶ �ର ିଗଳୁ ି
ବଷ୍ଟଣ �ରଥିÒମଲ ଏବଂ ପମର ପମର ବମି୍ାରଣ 

�ରଥିÒମଲ। େଳମର ପ୍ଚଣ୍ଡ ଶଦ୍ମର �ଂପକୃ୍ତ 
ଅଞ୍ଳ ଥର ି ଉଠବିା �ହତି ମଗଷ୍ ହାଉସ୍ 

େଳବିା�ୁ ଆରମ୍ଭ �ରଥିÒଲା। ଏହ ି ଆକ୍୍ଣ 
ପଛମର ମ�ଉ ଁ�ଂଗଠନର ହାତ ରହଛି ିତାହା 
ବ ି େଣାପଡ ି ନଥÒମଲ ମହ ଁ ଏଭଳ ି ଘରଣା 
ତାଲବିାନ�ୁ ଚନି୍ତି �ରଛି।ି ଉମଲ୍ଖମଯାଗ୍ୟ 
ମଯ, ଆେଗାନସି୍ତାନର ତାଲବିାନ �ର�ାର�ୁ 
ଚୀନ ଏଯାବତ୍ �୍ବୀ�ୃତ ି ମଦଇ ନାହ ିଁ। �ନୁି୍ 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ତରମର ବ୍ୟବ�ାୟ ଚଳାଇବା�ୁ 
ଉଦ୍ୟ୍ ଚଳାଇଛ।ି ମଯଉ ଁ ଲକ୍୍ୟମର ବହୁ 
ଚୀନ ଅଧÒ�ାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟାବ�ାୟ�ି ପ୍ତନିଧିÒ 
�ାବୁଲସ୍ଥତ ଏହ ି ମଗଷ୍ ହାଉମରେ ମଡରା 
ପ�ାଇ ଆ�ଛୁନ୍।ି ଦନି�ୁ ଦନି ଏଠା�ୁ ଚାଇନା 
ବ୍ୟବ�ାୟୀ ପ୍ତନିଧିÒ୍ ାନଙ୍କ �ଂଖ୍ୟା ବଢ ି
ଚାଲଥିÒବାରୁ ମ�ୌଣ� ି ଆତଙ୍କବାଦୀ �ଂଗଠନ 
ପକ୍ରୁ ଏଭଳ ି ଆକ୍୍ଣ �ରାଯାଇପାରଥିାଏ 
ମବାଲ ି�ୁହାଯାଉଛ।ି

ସମୟସ୍ରୀମତା ବ ଟିେତା ଜତାତ ଟିସଂଘନେ 
ସଧୁତାେ ସମ୍ଭବ େୁନହଁ

ମମୁ୍ବଇ, ୧୨ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: �ପୁରହଟି୍  
ଚଳର୍ତି୍ ‘ପଷୁ୍ା’ ର ନ ି୍ ୍ଟାତା ମତଲୁଗ ୁ
ପ୍ଡକ୍ସନ �ମ୍ପାନୀ ‘ମ୍ୈଥ୍ୀ’ ର ଅମନ� 
ଠ�ିଣାମର ଆୟ�ର ବଭିାଗ (ଆଇର)ି 
ମ�ା୍ବାର ଚଢ଼ଉ �ରଛି।ି ଏହ ିପ୍ଡକ୍ସନ 
�ମ୍ପାନୀମର �ଛି ି ଏନ୍ ଆରଆଇ ମଲା� 
ନମିବଶ �ରଥିିବା ଏମେନ୍ ି ଆଶଙ୍କା 
�ରୁଛ।ି ଏହ ିଆଧାରମର ଆଇର ିବଭିାଗ 
�ମ୍ପାନୀର ତନି ି୍ାଲ�ି ମୟମଲ୍ାଞ୍ଲି ିରବ ିଶଙ୍କର, ନବୀନ ଏମର୍୍ଟନ ି
ଏବଂ ମଚରୁ�ୁର ି ମ୍ାହନଙ୍କ ଘର �ହତି ୧୫ ଠ�ିଣାମର ଚଢ଼ଉ 
ୋର ି ରହଛି।ି ‘ମ୍ୈଥ୍ୀ’ ବ୍ୟାନରମର ପଷୁ୍ା �ମ୍ତ ରଙ୍ଗସ୍ଥଳ୍ 

ଏବଂ ଶ୍ୀ୍ନୁ୍ଡୁ ଭଳ ି ବ୍ଲ�ବଷ୍ର େିଲ୍ମ 
ନ ି୍ ୍ଟାଣ �ରାଯାଇଛ।ି ଅଭମିନତା 
ତଥା ରାେମନତା ପବନ �ଲ୍ୟାଣଙ୍କ 
ଅଭନିୀତ ି ‘ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ �ଂିହ’ 
ଚଳର୍ତି୍ ୍ଧ୍ ଏହ ି �ମ୍ପାନୀ ନ ି୍ ୍ଟାଣ 
�ରୁଛ।ି ଏହା ୨୦୨୩ମର ୍କୁ୍ତଲିାଭ 
�ରବି। ରମିପାର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇର ି
ରମି୍ ର ଅଧି�ାରୀ ଅଲଗା ଅଲଗା 

ରାେ୍ୟରୁ ହାଇଦରାବାଦ ପହଞ୍ ିଥିମଲ। ଅଧି�ାରୀ ��ାମଳ ମ୍ୈଥ୍ୀ 
େିଲ୍ମ� ଅେି�ମର ପହଞ୍ ି ଚଢ଼ଉ �ରଥିିମଲ। ଏହ ି ଚଢ଼ଉ�ୁ ମନଇ 
ଆଇର ିବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ମ�ୌଣ� ିବବୃିତ୍ ିୋର ି�ରାଯାଇନାହ ିଁ। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୨ା୧୨(ଏଜେନ୍)ି: ମ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ 
ବୁ୍ୟମରା(�ବିଆିଇ) ପକ୍ରୁ ଅନ୍େ୍ଟାତୀୟ 
ଦୁନ୍ଟୀତ ି ନବିାରଣ ଦବି� �୍ାମରାହ ଅନୁଷ୍ତି 
ମହାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ଧାନ୍ନ୍ତୀଙ୍କ 
ପ୍୍ଖୁ �ଚବି ଡ. ପ ି ମ� ୍ଶି୍ 
ଏହ ି �୍ାମରାହ�ୁ �ମ୍ବୋଧÒତ 
�ରବିା �ହତି ଉତ୍କୃ ଷ୍ ମ�ବା 
ପାଇଁ ୩୪ େଣ �ବିଆିଇ 
ଅଧÒ�ାରୀଙୁ୍କ ପଦ� ପ୍ଦାନ 
�ରଛିନ୍।ି 

ଏହ ି ଅବ�ରମର 
�ବିଆିଇ ଅଧÒ�ାରୀ୍ାନଙ୍କ 
ଉମଦ୍ଶ୍ୟମର ଡ. ୍ଶି୍ 
�ହଛିନ୍ ି ମଯ, �୍ାେମର 
ଦୁନ୍ଟୀତ ି ରୂପ� ଅପରାଧ�ୁ ମରା�ବିା �୍ସ୍ତଙ୍କ 
ଅଧÒ�ାର ଏବଂ ଉତ୍ରଦାୟତି୍ବ। ବଭିନି୍ନ ମକ୍ତ୍ମର 
ଦୁନ୍ଟୀତ�ୁି ମନଇ �ାଧାରଣ ନାଗର�ି ଅଧÒ� 
ପ୍ଭାବତି ମହାଇଥÒଲା ମବମଳ ଗରବି ଏବଂ �୍ାେର 
ଦୁବ୍ଟଳ ମଶ୍ଣୀ �ବୁଠୁ ଅଧÒ� �୍�୍ୟାର �ମ୍ଖୁୀନ 
ମହାଇଥାଆନ୍।ି ଯାହା� ି ପମରାକ୍ମର ମଦଶର 

�ରୁକ୍ା ପାଇ ଁ ୍ଧ୍ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥତ ି ଉତ୍ପନ୍ନ �ରଥିାଏ। 
�ାରଣ ଦୁନ୍ଟୀତ ି ଭଳ ି �ୀର ଅନ୍ୟର ଅଧÒ�ାର କ୍ରୁ୍ 
�ରବିା �ହତି �ା୍ାେ�ି ବପିଦ �ଷୃ୍ ି �ରଥିାଏ। 

ମତଣ ୁ ଦୁନ୍ଟୀତ�ୁି ପ୍ମତ୍ୟ� ସ୍ତରମର ମର�ାଯବିା 
ଉଚତି ମବାଲ ି ଡ. ୍ଶି୍ �ହଛିନ୍।ି  ମ�ହପିର ି
ଦୁନ୍ଟୀତ ି ବମିରାଧମର �ାରା ବଶି୍ବ ଏ�େୁର ମହବା�ୁ 
ଅନ୍େ୍ଟାତୀୟ ଦୁନ୍ଟୀତ ିନବିାରଣ ଦବି�ର ୍ଖୁ୍ୟ ଆହ୍ବାନ 
ରହଛି।ି ମତଣ ୁ �୍ସ୍ତଙୁ୍କ  ଏଦଗିମର ୍ଳିତିଭାମବ 
�ାଯ୍ଟ୍ୟ �ରବିା�ୁ ପଡବି ମବାଲ ିମ� �ହଛିନ୍।ି

ସବିଆିଇ ପକ୍ଷ�ୁ ଅନ୍ତଜ୍ଷାତୀୟ ଦୁନ୍ଷୀତ ିନବିା�ଣ ଦବିସ ପାେନ

୩୪ ଅଧÒକା�ୀଙୁ୍କ ପଦକ 
ପ୍ରଦାନକବଲ ପଏିମଓ ପ୍ରମଖୁ ସଚବି

‘ପଷୁ୍ତା’ େ ଟିମ୍ଟତାତତାଙ୍ 
ଘନେ ଆଇଟ ଟି ଚଢ଼ଉ କମ୍ାନୀବ� ବବିଦଶୀ ଫଣିିଂ ଆଶଙ୍କା

ମଜ୍ା, ୧୨ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି: ୋତ�ିଂଘ 
�ରୁକ୍ା ପରଷିଦ (ୟଏୁନଏସ୍ �)ିମର 
ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ �ଦ�୍ୟତା�ୁ ରୁଷ୍  ପଣୁ ି
�୍ଥ୍ଟନ �ରଛି।ି ଗତ ୭ ତାରଖିମର 
୍ମ୍ାମର ଆମୟାେତି ଏ� ଅନ୍େ୍ଟାତୀୟ 
ମୋର୍ମର ରୁଷ ମବୈମଦଶ�ି ୍ନ୍ତୀ 
�ମଗ୍ଟଇ ଲାଭମରାଭ �ହଥିିମଲ ମଯ ବଶି୍ବର 
ପ୍୍ଖୁ ପ୍�ଙ୍ଗମର ଭାରତ ନେି ଆଭି୍ ଖୁ୍ୟ 

ଦ୍ବାରା ପରଷିଦର ୍ାନ ବଢ଼ାଇଛ।ି ମତଣ ୁ
ୟଏୁନ୍ ଏ��ମିର ଭାରତ ସ୍ଥାୟୀ �ଦ�୍ୟ 
ମହବା ଉଚତି୍ । ଭାରତ ଅଥ୍ଟମନୈତ�ି ଅଭବୃିର୍ ି
ମକ୍ତ୍ମର ୍ଧ୍ ବଶି୍ବର ପ୍୍ଖୁ ମଦଶ୍ାନଙ୍କ 
୍ଧ୍ମର �ା୍ଲି ରହଛି।ି �ଛି ି ଦନି ପମର 
ଭାରତ ବଶି୍ବର େନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ୍ଧ୍ 
ମହାଇଯବି। ମବୈମଦଶ�ି ନୀତ�ୁି ପ୍ଶଂ�ା 
�ର ି ଲାଭମରାଭ �ହଛିନ୍ ି ମଯ ଅମନ� 

ଆହ୍ବାନର ୍�ୁାବଲିା ପାଇ ଁଭାରତ ପାଖମର 
�ୂରମନୈତ�ି ଅଭଜି୍ଞତା ରହଛି।ି ଏହା �ହତି 
ଏ�ଆିମର ୍ଧ୍ ଭାରତର ପ୍ଭାବ ଭଲ 
ରହଛି।ି ଏହା ୟଏୁନ୍ ଏସ୍ �ମିର ଭାରତର 
ଦାବଦିାର�ୁ ଅଧି� ୍େବୁତ �ରୁଛ।ି 
�ଚୂନାମଯାଗ୍ୟ ମଯ ଭାରତ ୨୦୨୧ରୁ 
ୟଏୁନ୍ ଏସ୍ �ମିର ଅଧ୍କ୍ତା �ରୁଛ।ି ଏହା 
ଚଳତି ବଷ୍ଟ ଡମି�୍ବେରମର ମଶଷ ମହବ।

ୟଏୁନ୍ ଏସ୍ ସବି� ଭା�ତକୁ ସ୍ାୟୀ ସଦସ୍ତା ମେୁି: �ୁଷ୍

ଚାଇନା 
ବେଷ୍ଟହାଉସ୍ 
ଉପବ� 
ଆତଙ୍କବାଦୀ 
ଆକ୍ରମଣ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୨ା୧୨ (ଏଜେନ୍)ି:

ହ୍ୟା��୍ଟଙ୍କ ଠ�ିଣା ପାଲରଛି ି ଡା�୍ଟ ମୱବ୍ । 
ହ୍ୟା�ଂି �ର ି ହା�ଲ �ରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ 
ମ�୍ାମନ ଏଠାମର ବକି୍ ି �ରୁଛନ୍।ି ଏହ ି
ଡା�୍ଟ ମୱବ୍ ମର ମ�ବଳ ଡାରା ନୁମହଁ, 
�୍ସ୍ତ ମବଆଇନ �ାଯ୍ଟ୍ୟ�ଳାପ ଚାଲଛି।ି 
ଅଙ୍ଗପ୍ତ୍ୟଙ୍ଗ, ମଦହ ମବପାର, ନଶିା 
ବ୍ୟବ�ାୟ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର �ାରବାରଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ �ର ି�୍ସ୍ତ ମଗାରଖ ଧନ୍ଦାର ଆ�ର 
ପାଲରଛି ି ଏହ ି ଡା�୍ଟ ମୱବ୍ । ଗତ ୨୩ 
ତାରଖିମର ହ୍ୟା��୍ଟ ଦଲି୍ୀ ଏ୍୍ �ଭ୍ଟରମର 
ଆରାକ୍  �ରଥିିମଲ। ଏହ ି �ଭ୍ଟର�ୁ ଠକି୍  
�ରବିା ପାଇଁ ମ�୍ାମନ ୨୦୦ ମ�ାର ିରଙ୍କା 
୍ାଗଥିିମଲ। ଏହ ିଅଥ୍ଟ�ୁ କ୍ମିପଟା �ମରନ୍ମିର 

ମପୈଠ �ରବିା�ୁ �ହଥିିମଲ। ହ୍ୟା�ଂି 
ବଷିୟମର େଣାପଡବିା ପବୂ୍ଟରୁ ହ୍ୟା��୍ଟ 
ଏ୍୍ର ୬ ହୋରରୁ ଅଧି� �ମ୍ପ୍ୁୟରର 
ହ୍ୟା� �ର ିପ୍ାୟ ୪ ମ�ାର ିମରାଗୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ 
ମଚାର ି �ର ି ମନଇଥିମଲ। ଏଥିମର ଅରଳ 
ବହିାରୀ ବାେମପୟୀ, ୍ନମ୍ାହନ �ଂିହଙ୍କ 
�ମ୍ତ ଅମନ� ପବୂ୍ଟତନ ପ୍ଧାନ୍ନ୍ତୀ, 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ,ି ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତ,ି �ଂମଗ୍ର�ର 
ପବୂ୍ଟତନ ଅଧ୍କ୍ା ମ�ାନଆି ଗାନ୍ୀଙ୍କ ଚ�ିତି୍ା 
ତଥ୍ୟ �ା୍ଲି ରହଛି।ି ପ୍ଧାନ୍ନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର 
ମ୍ାଦୀ ଏ୍୍ମର ର�ିା ମନଇଥିମଲ। 
�୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ୍ନ୍ତୀ ଅ୍ତି ଶାହାଙ୍କ ଚ�ିତି୍ା ୍ଧ୍ 
ଏଠାମର ମହାଇଥିଲା। ଏ୍୍ ଡାରାମବସ୍ ମର  
ବରଷି୍ ଅଧି�ାରୀ, �୍ବାସ୍ଥ୍ୟ �୍୍ଟଚାରୀ, 
ମରାଗୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତଗିତ �ଚୂନା, ରକ୍ତଦାତା, 

ଆ୍ବେଲ୍ାନ୍, ର�ିା�ରଣ, ରକ୍ଣାମବକ୍ଣ 
�ରୁଥିବପା �୍୍ଟଚାରୀଙ୍କ ୍ଧ୍ �ଚୂନା ଥିଲା। 

ଆଇର ି �ମ୍ପାନୀ ନଡ୍ଟଭପିନିର ଅଧ୍ୟନରୁ 
େଣାପଡଛି ିମଯ ୬ ଲକ୍ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଡାରା 
�ହତି ବଶି୍ବର ପ୍ାୟ ୫୦ ଲକ୍ ମଲା�ଙ୍କ 
�ମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ହ୍ୟା� �ର ି ବଟ୍  
୍ାମ�୍ଟରମର ବକି୍ ି �ରାଯାଇଛ।ି ଏ ପଯ୍ଟ୍ୟନ୍ 
ଏହ ି ବୋରମର ବକି୍ ି �ରାଯାଇଥିବା 
ତଥ୍ୟମର ଭାରତୀୟଙ୍କ ୧୨ ପ୍ତଶିତ 
ବ୍ୟକ୍ତଗିତ �ଚୂନା �ା୍ଲି ରହଛି।ି  େମଣ 
ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ଡାରା ୫.୯୫ ଡଲାର ଅଥ୍ଟାତ୍  
୪୯୦ ରଙ୍କାମର ବକି୍ ି �ରାଯାଇଛ।ି 
ବଟ୍  ୍ାମ�୍ଟରମର ଅନ୍ ଲାଇନରୁ ମଚାର ି
�ରାଯାଇଥିବା ଡାରା ବକି୍ ି �ରାଯାଇଥାଏ। 
ଏହ ି ତଥ୍ୟମର ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ଲଗନି �ଚୂନା, 
�ୁ�େି, ଡେିରିାଲ େିଙ୍ଗରପ୍ଣି୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 
�ଚୂନା �ା୍ଲି ରହଛି।ି 

ଡାକ୍ଷ ବେବ୍ ବ� ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ଙ୍ଗ- ବ୍ଲଡ୍  େରୁପ୍  ତଥ୍ ବକି ିବକାଟ ିବକାଟ ିଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତ ିହ୍ାକସ୍ଷ

୫୦୦ ଟଙ୍କାବ� ମେୁିଛ ିଭା�ତୀୟଙ୍କ ତଥ୍
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୨ା୧୨(ଏଜେନ୍)ି:  ପ୍ଧାନ୍ନ୍ତୀ ନମରନ୍ଦ୍ର 
ମ୍ାଦୀଙୁ୍କ ବମିରାଧମର ୍ଧ୍ପ୍ମଦଶର ବରଷି୍ �ଂମଗ୍ର� 
ମନତା ତଥା ପବୂ୍ଟତନ ୍ନ୍ତୀ ରାୋ ପମରରଆି ମଦଇଥÒବା 
୍ନ୍ବ୍ୟ ରାେନୀତ ି ୍ହଲମର ଝଡ �ଷୃ୍ ି �ରଛି।ି ‘ ଯଦ ି
ଗଣତନ୍ତ�ୁ ବଞ୍ାଇବା�ୁ ହୁଏ ମତମବ ମ୍ାଦୀଙୁ୍କ ହତ୍ୟା 
�ରବିା�ୁ ପ୍ସୁ୍ତତ ରହବିା ଦର�ାର’ ମବାଲ ି ପମରରଆି 
ଏ� �ଭା �ାଯ୍ଟ୍ୟକ୍୍ମର �ହବିା ପମର ଗଣ୍ାଧ୍୍ ଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ �ର ି ରାେନୀତ�ି ୍ହଲମର ଏମନଇ ମୋରଦାର 
ଚର୍୍ଟା ଆରମ୍ଭ ମହାଇଛ।ି ଏଭଳ ି ସ୍ଥତ�ୁି ମନଇ ବବିାଦ 
୍ଣୁ୍ଡ ମର�ବିା ପମର ତାଙ୍କ ୍ନ୍ବ୍ୟ�ୁ ଅପ୍ା�ଙ୍ଗ�ି ଭାମବ 
ଉପସ୍ଥାପନ �ରାଯାଇଛ ିମବାଲ ିରାୋ ପମରରଆି  �ହଛିନ୍।ି 
ମ� ତାଙ୍କ ୍ନ୍ବ୍ୟ �ମ୍ପ�୍ଟମର �ମେଇ ମଦଇ �ହଛିନ୍ ିମଯ, 
‘୍ୁଁ ପ୍ଧାନ୍ନ୍ତୀଙୁ୍କ ହତ୍ୟା �ରବିା�ୁ �ହ ି ନାହ ିଁ।  ମ୍ାଦୀଙୁ୍କ 
ହତ୍ୟା �ରବିା ଅଥ୍ଟ  ଆଗା୍ୀ ନବି୍ଟାଚନମର ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ 
�ରବିା। ଏହ ି ଉମଦ୍ଶ୍ୟ ମନଇ ୍ୁଁ �ହଥିÒଲା ମବମଳ ମ୍ା 
�ଥା�ୁ ଅନ୍ୟଥା ଗ୍ରହଣ �ରାଯାଉଛ।ି 

େଂନରେସ ନେତତାଙ୍ ବ ଟିବତାଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତବ୍

ବମାଦୀଙୁ୍କ ହତ୍ା 
କ�ବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ହୁଅ
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88 ମତି୍ରାଣ ିଧନ ଧରାନ୍ରାନ ିପ୍ରଜରାନରାଂ ସମ୍ମତରାନବି
ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମଶି୍ଚ ସ୍ବରର୍ାଦପ ିରରୀୟସୀ

ଅପ ିସ୍ବର୍୍ମୟୀ ଲଙ୍ରା ନ ମମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମରରାଚମତ 
ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମଶି୍ଚ ସ୍ବରର୍ାଦପ ିରରୀୟସୀ

 -ବାଲ୍ମୀକ ିରାମାୟଣ 

ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର
ବ୍ରହ୍ମପରୁ,ମମରା:୯୪୩୭୦୯୬୯୪୪

ସଂପାଦକୀୟସଂପାଦକୀୟ

ଡଲ ିରାଉତ
ନଆିଳୀ, ମମରା:୯୮୬୧୪୦୨୮୭୨

ମସରାସଆିଲ ମଡିଆିମର ବ୍କ୍ରିତ 
ତଥ୍ବହୁଳ ପ୍ରକରାଶନ 
ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସରାର ପରଚିୟ 

ମଦଇଥରାଏ। ମଖୁ୍ତଃ ବ୍କ୍ତି୍ୱ, କୃତତି୍ୱ ଓ ବଡ଼ମିରା 
ସପକ୍ଷମର ପ୍ରଚରାରମର ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସୀମରାମନ ରୁଚ ି
ରଖିଥରା’ନ୍।ି ଅତୀତମର ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସରା ପରପି୍ରକରାଶ 
ନମିମନ୍ ସରାଧରାରଣ ବ୍କ୍ବିମିଶଷଙ୍ ପମକ୍ଷ ମଞ୍ଚ 
ଅଭରାବ ଲରାର ି ରହଥିିଲରା। ସମ୍ରାଦପତ୍ ଓ ପତ୍ପତ୍କିରା 
ପ୍ରକରାଶନ, ମେଲଭିଜିନ ପ୍ରସରାରଣମର ସରାମଲି ମହବରା 
ଇତ୍ରାଦ ି ବ୍ୟବହୁଳତରା କରାରଣରୁ ମସଭଳ ି ମଞ୍ଚର 
ଉପମ�ରାର ସହଜସରାଧ୍ୟ ନଥିଲରା। ମତମବ ଡଜିେିରାଲ 
ମଞ୍ଚର ପ୍ରସରାର ପମର ବନିରା ମଲୂ୍ମର କମି୍ରା କମ ଅଥ ୍
ବ୍ୟମର ମସରାସଆିଲ ମଡିଆିମର ନଜିସ୍ୱ ପ୍ରଚରାର 
ଅଭ�ିରାନ ଆମୟରାଜନ ସମ୍ଭବପର ମହରାଇପରାରୁଛ।ି

 ପ୍ରରାଣଜିରତମର ମନୁଷ୍ ପରବିରାର ଓ ମରରାଷ୍ୀ 
ରଠନର ପବୂ୍ ଅବସ୍ରାରୁ ନଜି ଅନୁଭବ, ଅଭଜି୍ଞତରା 
ଓ ଚନି୍ରା ପରପି୍ରକରାଶର ଉଦ୍ମ କରଆିସଛି।ି ଭରାବ 
ବନିମିୟମର ଦକ୍ଷତରା କରାରଣରୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଜୀବନ 
ସଷୃ୍ ି ଫଳମର ମରାନବସଭ୍ତରାର କ୍ରମବକିରାଶ ସମ୍ଭବ 
ମହରାଇଥିଲରା। ଇତର ପ୍ରରାଣୀମହଲମର ମନୁଷ୍ର 
ମ�ରାରରାମ�ରାର କଳରାମକୌଶଳର ଉପମ�ରାର ହ ିଁ ତରାହରାର 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତରାର ମଖୁ୍ ଆଧରାର।

ମ�ରାରରାମ�ରାର ପରଧିିମର ରରାସ୍ରାଘରାେ, �ରାନବରାହନ, 
ସରାଜସରଞ୍ରାମଠରାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ରଣମରାଧ୍ୟମ ବହୁ 
ବଭିବ ସଂଶ୍ଷି୍। ଭରାବରାମବର ପ୍ରକରାଶ ନମିମନ୍ ଠରାର, 
ଭରାଷରା, ଲପି,ି ମଦୁ୍ରଣ, ମବତରାର, ଚଳଚ୍ତି୍ ଓ ଇଣ୍ଟରମନେ 
ମରାନସକିସ୍ରମର ବକିଳ୍ପ ବଶି୍ୱ ପରକିଳ୍ପନରାମର 
ଅମନକରାଂଶମର ସଫଳତରା ହରାସଲ କରପିରାରଛି।ି 
ରଣମରାଧ୍ୟମ ଉପତ୍କରାମର ମସରାସଆିଲ ମଡିଆିର 
ଅଭୁ୍ଦୟ ମରାନବ ସଭ୍ତରା ଲରାର ିମ�ରାରରାମ�ରାରମର ଏକ 
ନୂତନ ସମୀକରଣ ସଷୃ୍ ିକରପିରାରଛି।ି 

ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସରା ପ୍ରକରାଶନ ନମିମନ୍ ଅତ୍ରାଧନୁକି 
ମବୈଷୟକି କଳରାମକୌଶଳ ଉପମ�ରାରମର 
ମଫସବୁକ, ଇନଷ୍ଟରାଗ୍ରାମ, ୟେୁୁ୍ବ ଭଳ ି ମଞ୍ଚମର 
ମସଲଫି ପ୍ରକରାଶନ ମଲରାକପ୍ରୟି। ମସରାସଆିଲ 
ମଡିଆି ମଞ୍ଚମର ଉପସ୍ତି ି ପ୍ରମତ୍କ ବ୍କ୍ଙୁି୍ ପ୍ରତ ି
ମହୂୁର୍୍ମର ମସ କ’ଣ କରୁଛନ୍,ି ତରାହରା ନଜି ପରଚିତି 
ଓ ବନୁ୍ ମହଲମର ଜଣରାଇବରା ନମିମନ୍ ଉତ୍ରାହତି 
କରଥିରାଏ। ଉତ୍ବରାନୁଷ୍ରାନମର ନଜି ଉପସ୍ତିଠିରାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ଖରାଇବରା ମେବୁଲମର କ’ଣ ଖରାଦ୍ 
ପରଷରା �ରାଇଛ,ି ତରାହରାର ଚତି୍ ଉମର୍ରାଳନ କର ି
ମସରାସଆିଲ ମଡିଆିମର ମସମରାମନ ପ୍ରସରାରତି 
କରଥିରା’ନ୍।ି �ଦଓି ଏଭଳ ି ପ୍ରକରାଶନମର ମକୌଣସ ି
ମନ୍ଦ ପ୍ରଭରାବର ଆଶଙ୍ରା କରରା�ରାଇ ପରାମରନରା, 
ମତମବ ଅଧିକରାଂଶ ମକ୍ଷତ୍ମର ପରାଠକ ଓ ଦଶ୍କ 
ମଣ୍ଡଳୀ ଏହ ିଆଚରଣକୁ ଏକରକମ ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସରା 
ପ୍ରକରାଶନ ରୂମପ ଗ୍ହଣ କରଥିରା’ନ୍।ି ସ୍ଳବମିଶଷମର 
ବରାରମ୍ରାର ପ୍ରକରାଶନମର ପ୍ରକରାଶକଙ୍ ବ୍କ୍ତି୍ୱ 
ପ୍ରଚରାର ବନୁ୍ମହଲମର ପ୍ରଶଂସରା ବଦଳମର 
ସମରାମଲରାଚନରାର ଉତ୍ ପରାଲେଥିରାଏ।

ଉପମଭରାକ୍ରାଙ୍ ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସରା ଚରତିରାଥ୍ କରବିରା 
ନମିମନ୍ ମସରାସଆିଲ ମଡିଆି ଆପ୍ମିକସନରଡ଼ୁକି 
ବ୍ରାପକ ରମବଷଣରା କର ି ସରାଧନମରାନ ସଷୃ୍ ି
କରଥିରା’ନ୍।ି ଉଦରାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କମ ବୟସ କମିଶରାର 
କମିଶରାରୀଙ୍ ନୃତ୍ରୀତ ପ୍ରତ ିଦୁବ୍ଳତରାକୁ ଉପଜୀବ୍ 
କର ିତନିରୁି ପନ୍ଦର ମସମକଣ୍ଡ ନଜି ଅଭନିୟ ସମ୍ଳତି 
ଭଡିଓି ପ୍ରସୁ୍ତକର ିପ୍ରସରାରଣମର ‘େକି୍  େକ୍  ’ ୨୦୧୬ ରୁ 
୨୦୧୮ ଦୁଇ ବଷ୍ ମଧ୍ୟମର ପଚରାଶ ମକରାେ ିଉପମଭରାକ୍ରା 
ସଷୃ୍ ି କର ି ପରାରଥିିଲରା। ସ୍ରାେ୍ମଫରାନମର ସ୍ରିଚତି୍ ଓ 
ଭଡିଓି ଉମର୍ରାଳନକୁ ରରୁୁତ୍ୱ ଦଆି�ରାଉଛ।ି ଭଡିଓି 
ସମ୍ରାଦନରା କଳରାମକୌଶଳ ଚଳଚ୍ତି୍ ଷୁ୍ଡଓିରୁ ମଫରାନ 
ଆପକୁ ସମ୍ପ୍ରସରାରତି ମହରାଇଛ।ି 

ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସରା ଇଂଲଶି ଶବ୍ଦ ‘ନରାରସସିଜିମି’ର 
ପ୍ରତଶିବ୍ଦ। ମପୌରରାଣକି ଗ୍ୀକ ଚରତି୍ 
‘ନରାରସସିୟିସ’ଠରାରୁ ‘ନରାରସସିଜିମି’ ଶଦ୍ଦର ଉତ୍ପର୍।ି 
‘ନରାରସସିୟିସ’ ଥମର ଜଳମର ନଜି ପ୍ରତଛିବ ି ମଦଖି 
ବମିଗୁ୍ଧ ମହରାଇ�ରାଇଥିମଲ। ମତମବ ଦୀଘ୍ ସମୟ 
ପ�୍୍ନ୍ ଜଳମର ନଜି ପ୍ରତଛିବ ିଉପମଭରାରରୁ ବରିତ 
ନ ମହବରା ମ�ରାରୁଁ ମତୁୃ୍ବରଣ କରଥିିମଲ। ଆମମ 
ନଜି ପ୍ରତଛିବକୁି ଊଣରାଅଧିମକ ମକମତ ଭଲପରାଉ 
‘ନରାରସସିୟିସ’ର ଉଦରାହରଣରୁ ସସୁ୍ପଷ୍। 

‘ନରାରସସିଜିମ’ ଏକରକମ ସହଜରାତ ପ୍ରବୃର୍ ି
ଭରାମବ ରହୃୀତ ମହଲରା ଊନବଂିଶ ଶତରାଦ୍ଦୀମର। 
ଫମେରାଗ୍ରାଫି ଉମର୍ରାଳନ ପରଠୁ ଏହରା ସରାଧରାରଣ 
ମନୁଷ୍ର ଉପମଭରାର ସଚୂୀକୁ ଆସଲିରା ମବରାଲ ି
କୁହରା�ରାଇପରାମର। ଫମେରାଗ୍ରାଫି ପବୂ୍ ସମୟମର 
ଚତି୍କରମରାମନ ବରି୍ଶରାଳୀ ଓ କ୍ଷମତରାଶରାଳୀଙ୍ 
ପ୍ରତଛିବ ିଅଙ୍ନ କରୁଥିମଲ। ମତମବ ଜନସରାଧରଣଙ୍ 
ପରାଇଁ ଏହରା ଆଥ ଥିକ କ୍ଷମତରା ବହଭୂି୍ତ ବ୍ରାପରାର ଥିଲରା। 

ଦ୍ତିୀୟ ବଶି୍ୱ�ଦୁ୍ଧ ପମର ରଙ୍ୀନ ଫମେରାଗ୍ରାଫି 
ଓ ଭଡିଓି ପମର ଏକବଂିଶ ଶତରାଦ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ 
ଦଶକ ମଶଷଭରାରମର ସ୍ରାେ୍ମଫରାନ ଉଦ୍ରାବନ 
ସବ୍ସରାଧରାରଣଙ୍ ପରାଇଁ ଉଚ୍ମରାନର ଉଭୟ ସ୍ରି ଓ 
ଚଳନ ପ୍ରତଛିବ ିଉମର୍ରାଳନ ହରାତପରାଆନ୍ରା ବଷିୟମର 
ପରଣିତ ମହଲରା। ମତମବ ମସରାସଆିଲ ମଡିଆି 
ପ୍ରଚଳନ ଜନସରାଧରଣଙ୍ ପ୍ରତଛିବ ି ପ୍ରଦଶ୍ନ ପରାଇଁ 
ଆବଶ୍କୀୟ ମଞ୍ଚ ସଷୃ୍କିର ି ‘ନରାରସସିଜିମି୍  ’ ପ୍ରବୃର୍ ି
ଚରତିରାଥ୍ କରବିରା ନମିମନ୍ ଉବ୍ର ଉପତ୍କରା ସଷୃ୍ମିର 
ସହରାୟକ ମହରାଇପରାରଥିିଲରା। 

ଲ ି ହୁମମ୍ମରସ �କୁ୍ରରାଷ୍ଟ ଆମମରକିରାର 
କମର୍୍ଲ ବଶି୍ୱବଦି୍ରାଳୟର ମ�ରାରରାମ�ରାର 
ଅଧ୍ୟରାପକିରା। ମସରାସଆିଲ ମଡିଆିମର ଉପମଭରାକ୍ରାଙ୍ 
ଆତ୍ମମକୈନ୍ଦକି ବର୍୍ନରା ସମ୍କ୍ମର ତରାଙ୍ର ଏକ 
ପସୁ୍କ ‘ଦ ି କ୍ରାଲଫିରାଇଡ୍   ମସଲଫ: ମସରାସଆିଲ 
ମଡିଆି ଆଣ୍ଡ ଦ ିଆକରାଉଣ୍ଟଂି ଅଫ ଏଭ୍ ିମଡ ଲରାଇଫ’ 
୨୦୧୮ମର ପ୍ରକରାଶତି ମହରାଇଥିଲରା। ହୁମମ୍ମରସଙ୍ 
ମତମର ମଦୈନନ୍ଦନି ଡରାଏରୀ ରଚନରା ‘ନରାରସସିଜିମି’ 
ପ୍ରବୃର୍ରି ଅନ୍ତମ ପ୍ରରାଚୀନ ବଭିବ। ଅଷ୍ରାଦଶ ଓ 
ଊନବଂିଶ ଶତରାଦ୍ଦୀମର ଇଂଲଣ୍ଡ, ୟମୁରରାପୀୟ ସଂଘ 
ଓ ଆମମରକିରାମର ମହଳିରାମରାନଙ୍ ମଧ୍ୟମର ଡରାଏରୀ 
ରଚନରା ମଲରାକପ୍ରୟି ଥିଲରା। ଡରାଏରୀ ରଚନରା ଓ ପଠନ 
ଏକରାନ୍ ବ୍କ୍ରିତ ମହମଲ ମହଁ, ଅମନକ ସମୟମର 
ଘରକୁ ବନୁ୍ବରାନ୍ବଙ୍ ପରଦିଶନ୍ କରାଳମର ରହୃକର୍୍ରାଙ୍ 
ଡରାଏରୀ ପଢ଼଼ବିରା ସମୁ�ରାର ଦଆି�ରାଉଥିଲରା। ଝଅିମରାମନ 
ବବିରାହ କର ି ପତଙି୍ ଘର �ବିରା ପମର ମସଠରାମର 
ଲଖିିତ ଡରାଏରୀରଡ଼ୁକୁି ସମୟରାମନ୍ ବରାପଘରକୁ ପଢ଼଼ବିରା 
ପରାଇଁ ପଠରାଉଥିମଲ। 

ମସରାସଆିଲ ମଡିଆି ଡରାଏରୀର ସଦ୍ତମ ରୂପ। 
ବଭିନି୍ନ ମଞ୍ଚମର ରଚନରା, ଚତି୍ ଓ ଭଡିଓି ମପରାଷ୍ଂି 
ସମକରାଳମର ପ୍ରବରାହମରାନ ଧରାରରା। ମଦୈନନ୍ଦନି 
ଜୀବନର ଘେଣରାବଳୀ ପରବିରାର ସଦସ୍, ବନୁ୍ 

ଓ ପରଚିତିବର୍ଙ୍ ମଧ୍ୟମର ପ୍ରସରାରଣ ସରାମରାଜକି 
ବନ୍ନକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରଥିରାଏ। ପରବିର୍ଥିତ ପରମିବଶମର 
ପରବିରାରର ସଦସ୍ମରାମନ ଦୂରଦୂରରାନ୍ମର 
ଅବସ୍ରାପତି ମହଉଥିବରା ମହତୁ ଏବଂ ମଫରାନମ�ରାମର ବରା 
ପତ୍ମଲଖି ସଖୁଦୁଃଖ ଆଳରାପ ନମିମନ୍ ସମୟ ଅଭରାବ 
କରାରଣରୁ ମସରାସଆିଲ ମଡିଆି ବକିଳ୍ପ ମକ୍ଷତ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରଥିରାଏ। ଏତଦ୍ରାରରା ଆତ୍ମୀୟତରା ଓ ସରାମରାଜକି ସମ୍କ ୍
ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ମହରାଇଥରାଏ। ଅନ୍ମରାନଙ୍ ସହ ମ�ରାଡ଼ ି
ମହବରାର ଆଗ୍ହ ମସରାସଆିଲ ମଡିଆି ଉପସ୍ତିମିର 
ପ୍ରମଖୁ କରାରଣ ରୂମପ ଚହି୍ନେ କରରା�ରାଇଥରାଏ। 

ମତମବ ମସରାସଆିଲ ମଡିଆିମର ମରାତ୍ରାଧିକ 
ଆତ୍ମମକୈନ୍ଦକି ମମନରାଭରାବ ସମ୍ନ୍ନ ରଚନରା ଓ ଚତି୍ 
ପ୍ରଦଶନ୍ ସମ୍କୃ୍ ବ୍କ୍ବିମିଶଷଙ୍ ‘ନରାରସସିଜିମି’ 
ପ୍ରବୃର୍ ି ସଚୂତି କରୁଥିବରା ପରାଠକ ଓ ଦଶ୍କ 
ମହଲମର ଆମଲରାଚତି ମହରାଇଥରାଏ। ଆତ୍ମ-
ପ୍ରଶଂସୀ ବରା ‘ନରାରସସିଷି୍’ ବ୍କ୍ ି ଅନ୍ମରାନଙ୍ଠରାରୁ 
ମମୌଳକିଭରାମବ ମସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମବରାଲ ିବଶି୍ୱରାସ କରଥିରାଏ। 
ବଶି୍ୱରାସ ବରାସ୍ବକିତରାଠରାରୁ ବହୁଦୂରମର ସ୍ରାନତି। ମତଣ ୁ
ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସରା କରାରଣରୁ ବ୍କ୍ରିତ, ପରାରବିରାରକି, 
ସରାମରାଜକି ବରା ବୃର୍ରିତ ଜୀବନମର ଅଘେଣ ଘେମିଲ 
ମମନରାବଜି୍ଞରାନ ଚକିତି୍ରା ଆବଶ୍କ ପଡ଼ପିରାମର। 
ମସରାସଆିଲ ମଡିଆିମର କମ୍ଜୀବୀଙ୍ ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସରା 
ସମ୍ଳତି ପ୍ରଦଶ୍ନ ଭବଷି୍ତମର ବୃର୍ରିତ ଜୀବନମର 
ପ୍ରତକୂିଳ ପ୍ରଭରାବ ପକରାଇବରା ଆଶଙ୍ରା ଅମଳୂକ ନୁମହଁ। 
ବୃହତ ଶଳି୍ପ ଓ ବ୍ରାବସରାୟକି ସଂସ୍ରାରଡ଼ୁକି ପକ୍ଷରୁ 
କମ୍ନ�ିକୁ୍ ିଓ ପମଦରାନ୍ନତ ିପରାଇଁ କ୍ରମଶଃ ଆେଥିଫିସଆିଲ 
ଇମଣ୍ଟଲମିଜନ୍ସ ବ୍ବହରାର କରରା�ରାଉଥିବରା ମହତୁ 
ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସରା ସମ୍କଥିତ ତଥ୍ରାବଳୀର ପ�୍୍ରାମଲରାଚନରା 
ସମ୍କୃ୍ ପ୍ରରାଥ୍ୀଙ୍ ଚରତି୍ ମଲୂ୍ରାୟନ ମକ୍ଷତ୍ମର 
ନକରାରରାତ୍ମକ ପ୍ରଭରାବ ସଷୃ୍ ିକରପିରାମର।

 ମସରାସଆିଲ ମଡିଆିମର ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସରା 
ପ୍ରତଫିଳନକୁ ମରରାକବିରା ନମିମନ୍ ମପରାଷ୍ଂିର 
ରଚନରା ଓ ଚତି୍ ଭରାବରାମବରର ବଶବର୍୍ୀ ମହରାଇ 
ପ୍ରକରାଶ ନକର ି ରଭୀର ଅନୁଶୀଳନର ଆବଶ୍କତରା 
ପଡ଼ଥିରାଏ। ବମିଶଷତଃ ମ�ଉଁମରାନଙ୍ ବନୁ୍ ଓ 
ଅନୁରରାମୀ ମରେଣ୍ଡସ, ଫମଲରାଅସ୍ଙ୍ ସଂଖ୍ରା ଅଧିକ, 
ମସମରାନଙୁ୍ ଅଧିକ ସତକ୍ତରା ଅବଲମ୍ନ କରବିରା 
ଆବଶ୍କ। କରାରଣ ଦୀଘ୍ �ତ୍ନମର ବକିଶତି ବ୍କ୍ତି୍ୱ 
ମରାତ୍ ମକମତମରରାେ ିଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସୀ ମପରାଷ୍ଂିମର ଖବ୍ 
ମହରାଇ�ବିରାର ଭୟ ଥରାଏ। n

ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସା 

ଦିମନ ସ୍ୱର୍ ଥିଲରା କଳ୍ପନରାର ମଦବଭୂମ।ି ପରୂରାଣ ବର୍୍ନରାନୁସରାମର 
ସ୍ୱର୍ର ଅଧିପତ ିମହଉଛନ୍ ିମଦବରରାଜ ଇନ୍ଦ। ମରାତ୍ ଆଜରି ସ୍ୱର୍ 
ବରାସ୍ବ ମହରାକରାଶଚରାରୀଙ୍ ରମବଷଣରାରରାର। ଆଜ ିସ୍ୱର୍ ଅଜଣରା 

ରରାଇଜ ନୁମହଁ। େଭି,ି ମମରାବରାଇଲ, କମ୍ୁ୍େର, ଇଣ୍ଟରମନଟ୍  ମର ସ୍ୱର୍ର 
ଦୃଶ୍ମରାନ ସଲୁଭ। ସ୍ୱର୍କୁ ମନଇ ସବୁଠରାରୁ ମରରାଚକ ତଥରା ରରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ 
କଥରାେ ି ମହଲରା ମଣଷି ମତୁୃ୍ ପମର ସ୍ୱର୍କୁ �ରାଇଥରାଏ। ମତୁୃ୍ମଦବତରା 
ସ୍ୱୟଂ �ମରରାଜ ମତୃପଣି୍ଡରୁ ଆତ୍ମରାକୁ ନଜି 
ସରାଥୀମର ସ୍ୱର୍କୁ ମନଇଥରା’ନ୍।ି ମସଠ ି ମଧ୍ୟ 
ମସ ଆତ୍ମରା ପରାଇଁ ଦୁଇେ ି ଦ୍ରାର ମଖରାଲରା 
ରଖିଥରା’ନ୍।ି ପରାପରାତ୍ମରା ପରାଇଁ ନକ୍କୁଣ୍ଡ ଆଉ 
ପଣୁ୍ରାତ୍ମରା ପରାଇଁ ସ୍ୱର୍ଦ୍ରାର। ପଣୁ୍ରାତ୍ମରାମରାମନ 
ପରମରାତ୍ମରା ସହ ମଶି ି �ରାଇଥରା’ନ୍।ି ମରାତ୍ 
ପରାପତ୍ମରାମରାମନ ଭୂତମପ୍ରତ ମହରାଇ ଶନୂ୍ମର 
ବୁଲୁଥରା’ନ୍।ି ମରାତ୍ ମହରାକରାଶ ବଜି୍ଞରାନୀମରାମନ 
ଏହରାକୁ ଅନ୍ବଶି୍ୱରାସର ଆଖ୍ରା ମଦମଲ। 
୧୯୬୯ ମସହିରା ଜୁଲରାଇ ମରାସ ୨୦ 
ତରାରଖିମର ଆମମରକିୀୟ ମହରାକରାଶଚରାରୀ 
ନଲି୍   ଆମ୍ଷ୍ଟଙ୍ ଚନ୍ଦପଷୃ୍ରୁ ବଶି୍ୱବରାସୀଙ୍ 
ସହ ୨୪୦୦୦୦ ମରାଇଲ ଦୂରମର ଥରାଇ କଥରା 
ମହରାଇଥିମଲ। ପ୍ରଥମ ପଦରାପ୍ଣ ପବୂ୍କ ମସ କହଥିିମଲ ମଛରାେ ପରାଦ 
ଚହି୍ନେଏି ଆଜ ିପଡ଼ଲିରା। 

ଚନ୍ଦମର ବରାସ୍ବ ବରାସରହୃ ନମି୍ରାଣ ମକମବ ମହବ ଜଣରାନରାହ ିଁ। ମରାତ୍ 
ମହରାକରାଶମର ମହରାକରାଶ�ରାନ ଭତିମର ରହବିରା, ଖରାଇବରା, ମଶରାଇବରା, 
ଉତ୍ବ ପରାଳନ କରବିରା, ମଖଳବିରା, ପହଁରବିରା, ସମିନମରା ମଦଖିବରା, 
ମ�ରାରରାଭ୍ରାସ କରବିରା ଇତ୍ରାଦ ି ସମ୍ଭବ ମହରାଇପରାରଛି।ି ପଥୃିବୀମର 
ଅମନକ ବରି୍ଶରାଳୀ ବ୍କ୍ ିଚନ୍ଦମର ଜରାରରା କଣିବିରାକୁ ଚୁକ୍ ିସ୍ୱରାକ୍ଷରତି କର ି
ଅଗ୍ୀମ ଅଥର୍ରାଶ ିମପୈଠ କରସିରାରଛିନ୍।ି ପଥୃିବୀ ପଷୃ୍ରୁ ୩୮୪୪୦୦ କ.ିମ ି
ଦୂରମର ଥିବରା ଚନ୍ଦମର ଜରାରରା କଣିବିରାକୁ ପଥୃିବୀବରାସୀ ମ�ତକି ି ବ୍ଗ୍ 
ଏ ପଥୃିବୀ �ଏି ଚନ୍ଦଠରାରୁ ୪ ରଣୁରା ବଡ଼, ଜୀବନଧରାରଣ ପରାଇଁ ସମ୍ରୂ୍୍ 
ଅନୁକୂଳ, ତରା’ର ସରୁକ୍ଷରା ପରାଇଁ ଅନରାଗ୍ହୀ। ପଥୃିବୀ ମରରାେଏି ଗ୍ହ। ଚନ୍ଦ 
ତରା’ର ଏକମରାତ୍ ପ୍ରରାକୃତକି ଉପଗ୍ହ। ମହରାକରାଶ ବଜି୍ଞରାନୀମରାମନ ଏମବ 
ଏମବ ଏଲୟିନଙ୍ ଉପମର ରମବଷଣରା ଚମଳଇଛନ୍।ି ଅମନକ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରତ୍କ୍ଷ ଦଶ୍ନ କରଛିନ୍।ି ଏମରାନଙ୍ ଭରାଷରା ମଧ୍ୟ ଶଣୁଛିନ୍।ି ଏମରାମନ 
ମବରାଧହୁଏ ମସହମିରାମନ �ରାହରାକୁ ଆମ ପବୂ୍ଜ ଭୂତ ମପ୍ରତ ନରାମମର ଆଖ୍ରା 
ମଦଇଛନ୍।ି

ଆଧ୍ୟରାତ୍ମକି ଦୃଷ୍ମିକରାଣରୁ ବଚିରାର କମଲ ଆମର ମବଦ, ଉପନଷିଦ 
ଆଦ ି କୁହନ୍ ି ସ୍ୱର୍ମର ଦୁଃଖ, ମଶରାକ, ଦରାରଦି୍ର୍, ହଂିସରା, କପେ, ମଦ୍ଷ, 
ଘଣୃରା, ଅବମରାନନରା, ମଚରାର,ି ଡକରାୟତ,ି ରରାହରାଜରାନ,ି ଲୁଣ୍ଠନ, ଧଷ୍ଣ, ରବ୍, 

ଅହଂକରାର ଇତ୍ରାଦ ିନଥରାଏ। ମସଇଠ ିଥରାଏ ସଖୁ, ଶରାନ୍,ି ସମଦୃ୍ଧ,ି ସଫଳତରା, 
ମନେହ, ମମତରା, ମପ୍ରମ, କରୁଣରା, ଦରାନ, ଧ୍ୟରାନ, ତପ, ଜପ, ତ୍ରାର, ମସବରା, 
ସମନ୍ରାଷ, ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ରାସ ଇତ୍ରାଦ।ି ମତମବ ସ୍ୱର୍ମର ଘର କରବିରା ସମ୍ଭବ 
ମହବ ନଶି୍ଚୟ। ଏଥିପରାଇଁ ଆମମ ମସ୍ପସ୍   ବଜିମିନସ୍  ମ୍ରାନ ମରାଧ୍ୟମମର 
ଅଗ୍ୀମ ଅଥ୍ରରାଶ ି ମପୈଠ କରବିରାକୁ ପଡ଼ବିନ।ି ବମିବକର ରରାସ୍ରାମର 
ମରାନବକିତରାକୁ ସରାଥୀ କର ିଚରାଲବିରାକୁ ମହବ। 

ମର୍୍୍ମର ଅମରରାବତୀ ମହଉଛ ି ଏ ଭରାରତ ଭୂମ।ି କଥରାମର ଅଛ ି - 
‘�ରାହରା ନରାହ ିଁ ଭରାରମତ ତରାହରା ନରାହ ିଁ ମରମତ।’ ଆମ ଏ ଭରାରତ ମକମତି ି
ବରାସ୍ବ ସ୍ୱର୍ପରୁ ତରାହରା ଏକ କ୍ଷଦୁ୍ର ରଳ୍ପରୁ ବୁଝରା ପଡ଼ଥିରାଏ। ରଳ୍ପେ ିଏମତି ି
- ସ୍ୱର୍ ଓ ନକ୍ର ପରାଥ୍କ୍ ଜରାଣବିରାକୁ ଜମଣ �ବୁକ ସରାଧଙୁ୍ ଆଶ୍ରମମର 
ପହଞ୍ଚ ିଆସବିରାର ଅଭପି୍ରରାୟ ଜଣରାଇମଲ। ସରାଧ ୁପଚରାରମିଲ - ତୁମମ କ’ଣ 
କର? �ବୁକ ଉର୍ର ମଦମଲ - ମୁଁ ଜମଣ ବୀରମ�ରାଦ୍ଧରା। କେରାକ୍ଷ କର ିସରାଧ ୁ
କହମିଲ - ବୀରମ�ରାଦ୍ଧରା! ଭୀରୁ କ’ଣ ମକମବ ମ�ରାଦ୍ଧରା ମହରାଇପରାମର? 
କଏି ମସ ମଖୁ ୍ ରରାଜରା ତୁମକୁ ମସନରାବରାହନିୀମର ନ�ିକୁ୍ ି ମଦଇଛନ୍।ି 
�ବୁକ ଜଣକ ରରାରମର ତରବରାରୀ ମଖରାଲବିରାକୁ ଉଦ୍ତ ମହବରାରୁ ସରାଧ ୁ

କହମିଲ - ତୁମମ ତରା’ହମଲ ଅଣ୍ଟରାମର ଅସ୍ତ୍ର ବ ି ମଖରାସଛି! ତରାହରା ଏକ 
ମଖଳନରା ନରା ଅସଲ ତରବରାରୀ? ଏତକିମିର �ବୁକ ଜଣକ ତରବରାରୀ ଧର ି
ସରାଧଙୁ୍ ଆଡ଼କୁ ଧରାଇଁ ଆସବିରାରୁ ସରାଧ ୁକହମିଲ - ବରାଃ ବରାଃ ଏମତ ଶୀଘ୍ର 
ନକ୍ମର ଆସ ିପହଞ୍ଚରିଲ? ସରାମଙ୍ ସରାମଙ୍ ମସୈନକି ସରାଧଙୁ୍ ମରରାଡ଼ତମଳ 
ପଡ଼ରିମଲ। ସରାଧ ୁଏଥର ପ୍ରସନ୍ନ ଚରି୍ମର କହମିଲ - ଏମବ ବୁଝଲି ତ ସ୍ୱର୍ 
ଓ ନକ୍ର ପରାଥ୍କ୍। ମ�ମବ ଭୀଷଣ ମକ୍ରରାଧିତ ମହରାଇ ଅସ୍ତ୍ର ଧର ିଆମରଇ 
ଆସଥୁିଲ ମସମତମବମଳ ତୁମମ ଥିଲ ନକ୍ମର। ଆଉ ମ�ମତମବମଳ ଶରାନ୍ 
ମହରାଇରଲ ମସମତମବମଳ ପହଞ୍ଚରିଲ ସ୍ୱର୍ମର। ମଣଷିର ସଦ୍  ରଣୁର 
ଭରି୍ ିଉପମର ହ ିଁ ତଆିର ିହୁଏ ସ୍ୱର୍ ରରାଜ୍ େଏି।

ମର୍୍୍ର ଅମରରାବତୀ ଆମ ଏ ଭରାରତ ଭୂଇଁମର ବରାସ କର ି ଚନ୍ଦ ଓ 
ମଙ୍ଳମର ଘର କରବିରା କ’ଣ ଦରକରାର? ଉଚ୍ମନରା ମହମଲ ଚନ୍ଦ ପର ି
ଶୀତଳତରାମର ପ୍ରରାଣଭର ିଉଠବି। ଆଉ ବନିରା ମଙ୍ଳ ପଷୃ୍ମର ଥରାଇ ମଧ୍ୟ 
ସବୁ ମଙ୍ଳମୟ ମହରାଇ�ବି।

ଆସନୁ୍ ଆମମ ପରବିରାର ସହତି ପମଡ଼ରାଶୀଙୁ୍ ମ�ରାଡ଼ମିଦବରା। ମଦଶ 
ସହ ବଶି୍ୱକୁ ମ�ରାଡ଼ମିଦବରା। ରରାନ୍ୀଙ୍ ରରାସ୍ରାମର ବରାେଚରାଲ ି ବଶି୍ୱପତିରାଙ୍ 
ମନେହ ବରାରଧିିମର ବଶି୍ୱକୁ ଡୁମବଇ ମଦବରା। ସମମସ୍ ନଜି ଭତିମର 
ନୁମହଁ ସମସ୍ଙ୍ ଭତିମର ଜରାଗ୍ତ ମହବରା। ଏଥର ଆମଘର ସ୍ୱର୍ପରୁ 
ମହରାଇ�ବି। ଆଉ ଚନ୍ଦମର ଘର କରବିରାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଦଖିବରା ଦରକରାର ନରାହ ିଁ 
କ ିଜମ ିକଣିବିରା ଦରକରାର ନରାହ ିଁ। n

ବଜି୍ାନ ଓ ଶାନ୍ ି
ବର୍୍ମରାନ ମଣଷି ବଜି୍ଞରାନ ଓ ପ୍ର�କୁ୍ବିଦି୍ରାର ଆହ୍ରାନମର 

ରତଶିୀଳ। ମସଥିପରାଇଁ ଏହ ି ସମୟକୁ ପ୍ର�କୁ୍ବିଜି୍ଞରାନର 
�ରୁ କୁହରା�ରାଏ। ଏମବ ମକୌଣସ ି ମଦଶର ଅଥ୍ମନୈତକି ଓ 
ସରାମରାଜକି ଉନ୍ନତ ି ହ ିଁ ପ୍ର�କୁ୍ ି ବଜି୍ଞରାନ ଦ୍ରାରରା ନଦି୍ଧ୍ରାରତି ମବରାଲ ି
କୁହରା�ରାଇପରାମର। ବଜି୍ଞରାନ ବରାସ୍ବତରା ପ୍ରତପିରାଦନର ଉତ୍କୃ ଷ୍ 
କଳରା। ବରାସ୍ବତରାକୁ ମଲରାକମଲରାଚନକୁ ଆଣବିରା ବଜି୍ଞରାନର ମଶ୍ରଷ୍ 
ଆହ୍ରାନ ମବରାଲ ି କୁହରା�ରାଇପରାମର। ବଜି୍ଞରାନ ହ ିଁ ପରୀକ୍ଷରାମଳୂକ 
ସତ୍ତରା ସହ ପ୍ରମତ୍କ ତଥ୍ର ସତ୍ ଉମନ୍ମରାଚନ କର ିବ୍କ୍କୁି 
ଆମଲରାକ ମଦଖରାଇଥରାଏ। �ନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ରାବନ ମଣଷିର ବଞ୍ଚବିରା 
ମଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରଥିରାଏ ସତ, କନୁି୍ ଶରାନ୍ ିମଦଇନଥରାଏ।

ମ�ରାଡ଼ମିହବରାର ଆନନ୍ଦ ବଜି୍ଞରାନର ବହୁପବୂ୍ରୁ ମଣଷି 
ମନମର ଥିଲରା। ସନୁ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ି ତରା’କୁ ମଦଇଥିଲରା ଉର୍ମ 
ସଜୃନଶୀଳତରା। ମସଥିରୁ ସଷୃ୍ ି ମହରାଇଥିଲରା ମଚତନରା। କ୍ରମମ 
ଏହ ି ମଚତନରା ହ ିଁ ତରା’କୁ ତରା’ର ଜୀବନମଶୈଳୀମର ଏକ ଧମ ୍
ରୂପକ ଉପମଚତନରା ସଷୃ୍ ି କରବିରାକୁ ବରାଧ୍ୟ କଲରା। ଏସବୁ 
ମଧ୍ୟମର ମସ ସଷୃ୍ ିକରଥିିଲରା ଈଶ୍ୱର। କଏି ତରାଙୁ୍ ବ୍କ୍ବିରାଦମର 

ରଖିମଲ ତ କଏି ଶନୂ୍ବରାଦୀ କହମିଲ। 
ମତମବ ବ୍କ୍ବିରାଦମର ଈଶ୍ୱର ବଶି୍ୱରାସ ଅଧିକ �କୁ୍ଧିମ୍ୀ 

ମହରାଇପରାରଥିିଲରା। କରାରଣ ମଣଷି ପର ି ମସ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍ 
ନଜି ମଧ୍ୟମର ଆରରାଧନରା କରପିରାରଲିରା। ମ�ଉଁମରାମନ 
ରରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃର୍କୁି ନଷ୍ କର ି ଏକ ମଚତନରା ଧମ୍ର ପ୍ରବୃର୍ ି
ସଷୃ୍ ି କରପିରାରମିଲ, ମସମରାମନ ହ ିଁ ମଣଷି ପରାଇଁ ମଦବତରା 
ମହରାଇରମଲ। ଏଥିମର ବଶି୍ୱରାସ-ଅବଶି୍ୱରାସ ଓ ସତ୍-ଅସତ୍ 
ଛନ୍ଦମିହରାଇ ଅମନକ ସମୟମର ଅନ୍ବଶି୍ୱରାସର ଜନ୍ମମନଲରା। 

ମତମବ ବଶି୍ୱରାସ ମଣଷିର ବଞ୍ଚବିରାର ଏକ ମସରାପରାନ 
ମହଲରାମବମଳ ବଜି୍ଞରାନ ବଞ୍ଚବିରାର ପଥକୁ ସରୁମ କଲରା। 
ମତଣ ୁ ସମୟକ୍ରମମ ମସ ବଜି୍ଞରାନ ଉପମର ଅଧିକ ନଭିର୍ଶୀଳ 
ମହରାଇରଲରା। ମତଣ ୁ ମସଠରାମର ମସ ହରରାଇବସଲିରା ତରାର ସଷୃ୍ ି
କରଥିିବରା ସନୁ୍ଦର ବଶି୍ୱରାସ। କରାଳକ୍ରମମ ମକମତଜଣ ବଜି୍ଞରାନକୁ 
ସବୁକଛି ି ମମନକର ି ନଜିକୁ ମହତୁବରାଦୀ ଭରାବମର ସମରାଜମର 
ଉପସ୍ରାପନ କମଲ। ଦୁନଆିମର ଭରାବନରା ରୂପୀ ମଚତନରାକୁ 
ନକରାରରାତ୍ମକ ରୂପମଦଇ ମକବଳ ବଜି୍ଞରାନ ମଚତନରାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକରାର 
ମଦଇ ଚରାଲମିଲ। ମସଥିମର ହଜରିଲରା ମନର ଶରାନ୍।ି 

ମତମବ ବଜି୍ଞରାନ �ରୁମର ଆମ ଠରାରୁ କ’ଣ ଆମବର 
ଦୂମରଇ �ବି? ବଜି୍ଞରାନ ଶରାନ୍ ି ସମ୍ପ୍ରୀତରି ବର୍୍ରାବହ ମହଉ। 
ଛମଡଇ ନମନଉ ଆମର ଆମବର ଆନନ୍ଦ। ବଜି୍ଞରାନ ଓ 
ଭରାବନରା ମଶିରିମଲ ମଣଷିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଚତନରା ମଧ୍ୟକୁ 
ମନଇ�ରାଇଥରାଏ। ଅନ୍ବଶି୍ୱରାସ ଦୂର ମହରାଇ ତରା’କୁ ମନଇ�ରାଏ 
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ରାକୁ। n

ପ୍ରଦମୀପ୍ତ କୁମାର ମଶି୍ର
ଯାଜପରୁ, ମମା: ୯୬୫୮୬୧୪୭୨୮
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ପଥୃÒବୀରେ ସ୍ୱଗ୍ଗ ସମ୍ଭବ 

ଭାେତେୁ ପଞୁ୍ ିଓ ପ୍ରତଭିା ପଳାୟନେ ବଡ଼ିମ୍ବନା 
ଏକଦରା ଜ୍ଞରାନ ଓ ଶକି୍ଷରାର ମକନ୍ଦସ୍ଳୀ ଥିଲରା ଭରାରତବଷ୍। ବଶି୍ୱର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 

ଏଠରାକୁ ଶକି୍ଷରାନବସିମରାମନ ଆସ ି ପରାଣ୍ଡତି୍ ଅଜ୍ନ କରୁଥିମଲ। ମସହପିର ି ଭରାରତ 
ବହୁକରାଳରୁ ବଶି୍ୱ ବରାଣଜି୍ ପରାଇଁ ଏକ ବଶିରାଳ ବଜରାର ମହରାଇ ରହ ି ଆସଛି।ି ମସହପିର ି
ଓଡ଼ଶିରାର ସରାଧବପଅୁମରାମନ ଦରଆି ପରାର ି ବଣଜିମର ମଦଶ ପରାଇଁ ବହୁତ ସମଦୃ୍ଧ ି ଅଜନ୍ 
କରଥିିମଲ, �ରାହରାର ସ୍ତୃ ି ଏମବ ବ ି ଦକ୍ଷଣି-ପବୂ ୍ ଏସଆିର ମଦଶମରାନଙ୍ମର ବଦି୍ମରାନ। 
ଏଣ ୁଭରାମ୍ରାଡରାରରାମରାଙ୍ଠରାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିଇଷ୍ ଇଣ୍ଡଆି କମ୍ରାନୀ ଏବଂ ଏକବଂିଶ ଶତରାବ୍ଦୀମର 
ଆମରାଜନ୍  , ୱରାଲ୍  ମରାେ୍, ମସ୍ପସ୍   ଏକ୍ସ ପର ି କମ୍ରାନୀମରାମନ ଭରାରତ ଧରାଇଁ ଆସଛୁନ୍।ି ବଡ଼ିମ୍ନରା 
ମହଲରା ମ�ଉଁ ଉତ୍ଷ୍ର ମରାେ ିବମିଦଶୀଙୁ୍ େରାଣ ିଆଣପିରାରୁଛ ିମସହ ିମରାେମିର ଜନ୍ମ ମନଇଥିବରା 
ଓ ତରା’ର ପରାଣପିବନମର ପଷୁ୍ ମହରାଇଥିବରା ଭରାରତୀୟମରାମନ ବମିଦଶ ଭୂଇଁକୁ ଆପଣରାର 
କରବିରାକୁ ଏମବ ଅଧିକ ଆଗ୍ହୀ ମହଉଥÒବରା ମଦଖରା�ରାଉଛ।ି ଭରାରତ ମରାେରୁି ବମିଦଶୀ 
ମହରାଇ�ବିରାର ଉଜରାଣ ି ଧରାରରା ଦନିକୁ ଦନି କ୍ଷୀପ୍ର ମହବରାମର ଲରାରଛି।ି ବମିଶଷକର ି ୨୦୧୪ 
ପରଠରାରୁ କୁଶଳୀ ଭରାରତୀୟଙ୍ର ବମିଦଶ ପଳରାୟନର ମ୍ରାତ ଅଧିକ ମବରରରାମୀ ମହରାଇଛ।ି 

ସଂସଦର ଚଳତି ଅଧିମବଶନମର ମକନ୍ଦ ସରକରାର ମଦଇଥିବରା ତଥ୍ ଅନୁ�ରାୟୀ 
ବରିତ ୯ ବଷ୍ ମଧ୍ୟମର ଭରାରତ ଛରାଡ଼ ିଅନ୍ ମଦଶର ନରାରରକିତ୍ୱ ଗ୍ହଣ କରଥିିବରା ବ୍କ୍ଙି୍ 
ସଂଖ୍ରା ୧୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜରାରରୁ ଅଧିକ। ମକବଳ ଚଳତି ବଷ ୍ଅମକଟରାବର ସଦୁ୍ଧରା ୧ ଲକ୍ଷ ୮୩ 
ହଜରାରରୁ ଅଧିକ ମଲରାକ ଭରାରତର ନରାରରକିତ୍ୱ ପରତି୍ରାର କର ି ବମିଦଶ ମରାେମିର ସ୍ରାୟୀ 
ଭରାମବ ବସବରାସ କରବିରା ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ଏତଦ୍  ବ୍ତୀତ ଉଚ୍ଶକି୍ଷରା ପରାଇଁ ତଥରା ଚରାକରି ି
ଅମନ୍ଷଣମର ଅସ୍ରାୟୀ ଭରାବମର ବମିଦଶମର ବସବରାସ ପରାଇଁ ବହୁସଂଖ୍ରାମର ଭରାରତୀୟ �ବୁ 
ସମ୍ପ୍ରଦରାୟ ମଦଶ ଛରାଡ଼ୁଛନ୍।ି ଆମମ ଆଖିଆରମର ମଦଖଛୁୁ ମ� ଓଡ଼ଶିରାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମର 
ଶକି୍ଷତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ର ପଲିରାମରାମନ ବହୁସଂଖ୍ରାମର ବମିଦଶକୁ ଉଚ୍ ଶକି୍ଷରା ଓ ଚରାକରି ିପରାଇଁ 
�ରାଉଛନ୍ ି ଏବଂ ମସମରାନଙ୍ର ବୃଦ୍ଧ ପତିରାମରାତରାମରାମନ ଏଠରାମର ଏକରାକୀ ଜୀବନ�ରାପନ 
କରୁଛନ୍।ି ଏତଦ୍  ବ୍ତୀତ ଭରାରତ ଛରାଡ଼ ିବମିଦଶ ପଳରାୟନ କରୁଥିବରା ବ୍କ୍ଙି୍ ମଧ୍ୟରୁ ସମମସ୍ 
ମ� କମ୍ଜୀବୀ, ତରାହରା ନୁମହଁ। ଚନି୍ରାର ବଷିୟ ମହଲରା ଅମନକ ବ୍ବସରାୟୀ, ଶଳି୍ପପତ ି ଓ 
ନମିବଶକ ମଧ୍ୟ ଏମବ ଏହ ିଧରାରରାମର ସରାମଲି୍   ମହରାଇଛନ୍।ି ବ୍ବସରାୟୀ ମରରାଷ୍ୀର ଅଭମି�ରାର 
ମହଲରା ଭରାରତମର ଅଥ୍ମନୈତକି ଉଦରାରୀକରଣ ଏମବ ମଧ୍ୟ ଅମନକରାଂଶମର ମସ୍ରାରରାନ୍  ମର ହ ିଁ 
ରହ�ିରାଇଛ।ି ଏଠରାମର ବ୍ବସରାୟ ଆରମ୍ଭ କରବିରାର ବରାତରାବରଣ ମସମତେରା ଅନୁକୂଳ ନୁମହଁ। 
ମସହପିର ିବ୍ବସରାୟ ଅନୁଷ୍ରାନ େଏି ଆରମ୍ଭ ମହରାଇସରାରବିରା ପମର ଏଠରାମର ରରାଜମନୈତକି 
ହସ୍ମକ୍ଷପ, ଅମଲରାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭରାବ ସମମତ ବଭିନି୍ନ ସରାମରାଜକି ସମସ୍ରା ଆଦ ିଏମତ ଜେଳି ମ� 
ଉମଦ୍ରାକ୍ରା ଜଣକ ପ୍ରତଷି୍ରାନ ବନ୍ଦ କରମିଦବରାକୁ କମି୍ରା ବମିଦଶ ପଳରାଇବରାକୁ ବରାଧ୍ୟ ହୁଏ ମବରାଲ ି
ମସମରାମନ ଅଭମି�ରାର କରନ୍।ି ଏପରକି ିଅମନକ ମକ୍ଷତ୍ମର ଅତଷି୍ ଶଳି୍ପପତମିରାମନ ଆତ୍ମହତ୍ରା 
କରୁଥିବରାର ଉଦରାହରଣ ମଧ୍ୟ ଭରାରତମର ବହୁଳ। ପବୂରୁ୍ ମକବଳ ଭରାରତର ସମସ୍ରା ‘ପ୍ରତଭିରା 
ପଳରାୟନ’ ବରା ‘ମବ୍ରନ୍   ମରେନ୍  ’ମର ସୀମତି ଥିବରା ମବମଳ ଏମବ ତରାହରା ‘କ୍ରାପେିରାଲ୍   ମରେନ୍  ’ ବରା 
‘ପଞୁ୍ ିପଳରାୟନ’ ମକ୍ଷତ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରସରାରତି ମହଲରାଣ।ି ଭରାରତରୁ ଏ ପ�୍୍ନ୍ ମ�ଉଁ ପ୍ରତଭିରା କମି୍ରା 
ପଞୁ୍ରି ପଳରାୟନ ମହରାଇସରାରଛି ିତରାହରା ଭରାରତର ଖ୍ରାତ ିପ୍ରତଷି୍ରା ବଶି୍ୱସ୍ରମର କରରାଇପରାରଛି ି
ସତ, କନୁି୍ ‘ମମକ୍   ଇନ୍   ଇଣ୍ଡଆି’ ଭଳ ି ଜରାତୀୟ ଅଭ�ିରାନମର ଭରାରତୀୟ ପ୍ରତଭିରା ଓ ପଞୁ୍ରି 
ମ�ରାରଦରାନ ରରୁୁତର ଭରାମବ ବ୍ରାହତ ମହରାଇଛ।ି 

ରତ ମକମତ ଦଶନ୍ ିଧର ିଭରାରତରୁ ପଞୁ୍ ିଓ ପ୍ରତଭିରା ପଳରାୟନ ସମର୍୍ବ ଭରାରତୀୟ ଶଳି୍ପ, 
ଉମଦ୍ରାର ଓ ପ୍ର�କୁ୍ ି ବଦି୍ରାର ପରରାକରାଷ୍ରାମର ବକିରାଶ ମ�ରାରୁଁ ଭରାରତମର ଅଥ୍ମନୈତକି 
ଅଭବୃିଦ୍ଧ ିମବଶ୍   ଆଖିଦୃଶଆି ମହରାଇଛ।ି ଏକବଂିଶ ଶତରାବ୍ଦୀର ପ୍ରରାରମ୍ଭରୁ ଭରାରତୀୟ ଅଥ୍ନୀତ ି
ବଶି୍ୱର ଅଗ୍ଣୀ ଅଭବୃିଦ୍ଧଭିରି୍କି ମଦଶ ମବରାଲ ିପରଚିୟ ପରାଇଛ।ି ସମ୍ପ୍ରତ ିଭରାରତୀୟ ଅଥ୍ନୀତ ି
ବଶି୍ୱମର ପଞ୍ଚମ-ବୃହର୍ମ ମବରାଲ ି ରଣରା�ରାଉଛ ି ଏବଂ ଅଳ୍ପ କଛିବିଷ୍ ଭତିମର ଏହରା ତୃତୀୟ 
ବୃହର୍ମ ସ୍ରାନମର ପହଞ୍ଚବିରାକୁ �ରାଉଛ ିମବରାଲ ିବଭିନି୍ନ ବଶି୍ୱସ୍ରୀୟ ସମୀକ୍ଷକ କହୁଛନ୍।ି ମତଣ ୁ
ପ୍ରତଭିରା ପଳରାୟନର ତୁରନ୍ କୁପ୍ରଭରାବ ଅତ ିଉଦ୍  ମବରଜନକ ମହରାଇନରାହ ିଁ। ମତମବ ଭରାରତୀୟ 
ଜନସରାଧରାରଣଙ୍ର େକିସ ମ�ରାରଦରାନରୁ ଜମଣ ଡରାକ୍ର ବରା ଇଞ୍ନିୟିର ସଷୃ୍ ିକରବିରା ପରାଇଁ 
ଭରାରତ ସରକରାର ବପିଳୁ ବ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି ଉଦରାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଖିଳ ଭରାରତ ଆୟବୁଥିଜ୍ଞରାନ 
ସଂସ୍ରା(ଏମ୍ସ)ମର ଜମଣ ଛରାତ୍କୁ ଡରାକ୍ର କରବିରା ପରାଇଁ ସରକରାର ମଣୁ୍ଡପଛିରା ୧.୫ ମକରାେ ି
େଙ୍ରା ସଧିରାସଳଖ ଖଚ୍୍ କରୁଛନ୍।ି ଏହରାବରାଦ୍   ରହଛି ିଶକି୍ଷରା ଭରି୍ଭୂିମମିର ବପିଳୁ ପଞୁ୍ ିଲରରାଣ। 
ମସହପିର ିଘମରରାଇ ଶକି୍ଷରାନୁଷ୍ରାନରଡ଼ୁକିମର ମଣୁ୍ଡପଛିରା ଖଚ୍୍ ଅମନକ ରଣୁମର ଅଧିକ। 

ଚଳତି ବଷ୍ ରୁଷଆି-ୟମୁକ୍ରନ୍   �ଦୁ୍ଧ ପଷୃ୍ଭୂମମିର ମକବଳ ୟମୁକ୍ରନ୍  ମର ହଜରାର ହଜରାର 
ଡରାକ୍ରୀ ପଢ଼଼ୁଥିବରା ଭରାରତୀୟ ଛରାତ୍ ମ�ପର ିହଇରରାଣ ହରକତ ମହମଲ, ତରାହରା ଅବର୍୍ନୀୟ। 
ପଥୃିବୀସରାରରା ଏହଭିଳ ି ମକମତ ଭରାରତୀୟ ଛରାତ୍ ବଭିନି୍ନ ମଦଶକୁ �ରାଇ ଉଚ୍ ଶକି୍ଷରା ଲରାଭ 
କରୁଛନ୍ ିତରାହରା ସହମଜ ଅନୁମରାନ କରରା�ରାଇପରାରବି। ଆମମରକିରାର ବମିଦଶୀ ଛରାତ୍ମରାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟମର ଭରାରତୀୟ ଛରାତ୍ମରାନଙ୍ ସଂଖ୍ରା ସବ୍ରାଧିକ। ମସହଭିଳ ିକମରରାନରାର ଭୟଙ୍ର ଲହର 
ସମୟମର ଚୀନ୍  ର ମବଜଂି, ହଂକଂ ଓ ସରାଂଘରାଇ ସମମତ ବରିରାେ ସହରମରାନଙ୍ମର ଅସଂଖ୍ 
ଭରାରତୀୟ ଛରାତ୍ ଉଚ୍ଶକି୍ଷରା ପରାଇଁ �ରାଇ ଅମନକ ଦୁଦ୍ଦ୍ଶରାର ସମ୍ମଖୁୀନ ମହରାଇଛନ୍।ି ସଂ�କୁ୍ 
ଆରବ ଏମରିଟ୍   (ୟଏୁଇ), ଅମଷ୍ଟଲଆି, ବ୍ରମିେନ୍  , ନୁ୍ଜଲିରାଣ୍ଡ ଓ ଜରାପରାନ ଆଦ ି ମଦଶମର 
ମଧ୍ୟ କଛି ି କମ୍   ସଂଖ୍ରାମର ଭରାରତୀୟ ଛରାତ୍ ନରାହରାନ୍।ି ମମରାେ ଉପମର କହବିରାକୁ ରମଲ 
ଆମର ଆଇଆଇେ ି ଓ ଆଇଆଇଏମ୍   ସଂସ୍ରା ରହଥିିବରା ସମର୍୍ବ ଏମତ ବଶିରାଳ ସଂଖ୍ରାମର 
ଭରାରତର ଛରାତ୍ମରାମନ ଉଚ୍ଶକି୍ଷରା ପରାଇଁ ଅଜ୍ ଧନ ଖଚ୍୍ କର ିବଶି୍ୱର ବଭିନି୍ନ ମଦଶକୁ �ବିରାର 
ପ୍ରକ୍ରୟିରା ଆମ ମଦଶର ଉଚ୍ଶକି୍ଷରା ବ୍ବସ୍ରା ଉପମର ଏକପ୍ରକରାର ଲରାଞ୍ଛନରା କହମିଲ ଅତୁ୍କ୍ ି
ମହବ ନରାହ ିଁ। ଆରରୁ କରାଁ ଭରାଁ ବମିଦଶ ମଫରନ୍ରା ଉଚ୍ଶକି୍ଷତି �ବୁକ �ବୁତୀ ସ୍ୱମଦଶକୁ ମଫର ି
ଆସ ିବଭିନି୍ନ ଉଚ୍ ପଦପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିମଲ। ଆଜକିରାଲ ିଭରାରତ କରାହ ିଁକ,ି ଓଡ଼ଶିରାରୁ ମଧ୍ୟ 
ରରାଁମରାନଙ୍ରୁ ଅମନକ �ବୁକ�ବୁତୀ ବମିଦଶ ପରାଠପଢ଼଼ ି �ରାଉଛନ୍,ି ଉର୍ମ ପ୍ରଦଶ୍ନ କର ି
ମସ ମଦଶମର ଉଚ୍ ବ୍ବସରାୟକି ନ�ିକୁ୍ ିପରାଉଛନ୍ ିଏବଂ ପମର ମସ ମଦଶର ନରାରରକିତ୍ୱ 
ଗ୍ହଣ କରୁଛନ୍।ି ଭରାରତର ଶରାସନ ନୀତ ିପ୍ରଣୟନକରାରୀମରାମନ ଏ ବଷିୟମର ଅବରତ ନୁହନ୍ ି
ମବରାଲ ିକହପିରାରମିବ ନରାହ ିଁ। ଆମ ମଦଶର ଉଚ୍ରାଭଳିରାଷୀ ମ�ରାଜନରା ମ� ବଶି୍ୱ�ରାକର ପ୍ରଶକି୍ଷତି 
ମରାନବ ସମ୍ଳ ଭରାରତମର ସଷୃ୍ ି କରରା�ବି ଏହରା କଭିଳ ି ସଫଳ ମହବ? ମଛରାେ ସ୍ରର 
ବ୍ବସରାୟକି ଶଳି୍ପ ମକୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତରା ବଶିଷି୍ ମରାନବ ସମ୍ଳ ପ୍ରସୁ୍ତ ିହୁଏତ ସହଜ ମହବ, 
କନୁି୍ ମକବଳ ଫିେର, ମସି୍ତ୍ରୀ, ବମଢ଼ଇ, କରାର ମମକରାନକି ଓ ଅନ୍ ନମି୍ନସ୍ରୀୟ ମବୈଷୟକି 
ମକୌଶଳ ତରାଲମି୍  ର ପ୍ରସରାର ମହମଲ କଣ ଏଭଳ ି ଉଚ୍ରାଭଳିରାଷୀ ମ�ରାଜନରା ସଫଳ ମହଲରା 
ମବରାଲ ିକହବିରା? 

ବଶି୍ୱରାୟନ �ରୁମର ପଞୁ୍ ିଓ ପ୍ରତଭିରା ପଳରାୟନ ଏକ ଅନବିରା�୍୍ ପ୍ରକ୍ରୟିରା। ମତମବ ଏହରାକୁ 
ମ�ମତଦୂର ସମ୍ଭବ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କର ିଆମ ମଦଶମର ପଞୁ୍ ିଓ ପ୍ରତଭିରାର ନମିୟରାଜନ ପରାଇଁ ସ୍ରାୟୀ 
ରଣନୀତ ିନଦି୍ଧ୍ରାରଣ କରବିରାର ସମୟ ଆସ�ିରାଇଛ।ି ବଳିମ୍ମର ମଦଶର ହରାନ ିହ ିଁ ମହବ। n
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ହେବାର ଆଶଙ୍ା ରେଛି।ି ହେଣ ୁବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍ ବହିରାଧହର କାର୍୍ଯ ାନୁଷ୍ଠାନ ହନଇ ବନ ବଭିାଗ ନଜିର କାର୍୍ଯ ଦକ୍ଷୋ ପ୍ରମାଣ 
କରୁ ହବାଲ ିଦାବ ିହୋଇଛ।ି ସ୍ାନୀୟ ରଶପିରୁ ବଧିାୟକ ଗହଣଶ ରାମସଂି ଖଣୁ୍ଆି ଚକିତି୍ାଧୀନ ବନକମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍ ହଭଟବିା ସେ 
ଏଭଳ ିଘଟଣାହର ବନବଭିାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍ ସଧିାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ ିରେଥିିବା ଦପୃ ଷ୍ରୁି ବଚିାର ବଭିାଗୀୟ େଦନ୍ତ ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି 

 ଏେ ିଘଟଣାଟ ିବର୍୍ଯମାନ ସାରା ରାଜ୍ହର ଚାଞ୍ଚଲ୍ ସପୃଷ୍ ିକରଥିିବା ହବହଳ େଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛ।ି ହସାମବାର 
ଭୁବହନଶ୍ୱର ମଖୁ୍ ବନ୍ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ାଳୟରୁ ଏକ ସେନ୍ତ୍ର ଟମି ଘଟଣାସ୍ଳ ପରଦିଶ୍ଯନ କରଛିନ୍ତ।ି ପାରପିାଶଶ୍ ବିକ 
ସ୍େି,ି ଅଧିକାରୀ, କମ୍ଯଚାରୀ ଓ ବକୁଆ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍ ନକିଟରୁ ଏେ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଟମି୍  ବୟାନ ସଂଗ୍େ କରଛି।ି ସସିଏିଫ ମହନାଜ 
ନାୟାରଙ୍ ହନେପୃ ତ୍ୱହର ଏେ ି ଟମି ଘଟଣାର େଦନ୍ତ କରୁଥିବା ହବହଳ ହସମାନଙ୍ ରହିପାଟ୍ଯ ଅନୁରାୟୀ କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ଠାନ 
ହେବ ହବାଲ ିପସିସିଏିଫ୍  (ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ) ଏସ୍ ହକ ହପାପଲ ିକେଛିନ୍ତ।ି ବନ୍ପ୍ରାଣୀ ସରୁକ୍ଷା ଆଇନ୍ ହର ଅଭରିକୁ୍ମାନଙ୍ 
ବହିରାଧହର ମାମଲା ହେବା ସେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରାରବି ହବାଲ ି ପସିସିଏିଫ୍  କେଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ପହଟ 
ହରଉଁମାହନ ନଲିମ୍େି ହୋଇଛନ୍ତ ିହସମାହନ ନଜିର ହଦାଷ ସ୍ୱୀକାର କରଥିିବା ହନଇ ବନ୍ପ୍ରାଣୀ ହକ୍ଷତ୍ର ନହିଦ୍୍ଯଶକ େଥା 
ଆଞ୍ଚଳକି ମଖୁ୍ ବନସଂରକ୍ଷକ ଟ.ିଅହଶାକ କୁମାର ସଚୂନା ହଦଇଛନ୍ତ।ି ୋଙ୍ ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ ବର୍୍ଯମାନ େଦନ୍ତ ଚାଲଛି।ି 
ଘଟଣାହର ସମ୍ପୃକ୍ ଥିବା ଅନ୍ କମ୍ଯଚାରୀଙ୍ ବହିରାଧହର ଦପୃ ଢ କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍େଣ କରାରବି। ଅନ୍ପହଟ ରାଜ୍ହର ଏୋ 
ପବୂ୍ଯରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧରଣର ଘଟଣାହର ହକୌଣସ ି ଆଖିଦପୃ ଶଆି କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାେ ିଁ। ରାୋଦ୍ାରା ଏେ ି ଘଟଣାହର 
ହକଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ୋକୁ ହନଇ ଆଶଙ୍ା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଶମିଳିପିାଳ ଅଭ୍ୟାରଣ୍ ଭଳଇ ହକାର 
ଅଞ୍ଚଳହର ୋେୀ ଭଳ ିଅହନକ ଜୀବଜନୁ୍ତକୁ ଶକିାର କର ିପ୍ରମାଣ ନଷ୍ ହେଉଛ।ି ଏହନଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସହଦେେ ପ୍ରକଟ କରବିା 
ସେେି େଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସଥିିବା ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ଅବଗେ କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ନାବାଳକିା 
ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ...

ବାବଦହର ସ୍ାନୀୟ ବାଙ୍ରିହିପାଷ ି ଥାନାହର ଲଖିିେ 
ଅଭହିରାଗ କରଥିିହଲ। ଉକ୍ ଘଟଣାକୁ ହନଇ ପଲୁସି 
ହକଶ ନମ୍ର ୫୫/୨୦୧୮ହର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ 
କରବିା ସେ ଅଭରିକୁ୍ ସନୁାରାମ ସଂିକୁ ଗରିଫ କର ି
ହକାଟ୍ଯ ଚାଲାଣ କରଥିିହଲ। ମାମଲାର ବଚିାର 
ସମୟହର ସାକ୍ଷୀ, ପ୍ରମାଣ, େଦନ୍ତ ଓ ହମଡ଼କିାଲ 
ରହିପାଟ୍ଯକୁ ଭରି୍ ିକର ିବଚିାରପେ ିମାମଲାର ଉପହରାକ୍ 
ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ଉକ୍ ମାମଲାକୁ ସରକାରୀ 
ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଆଇନଜୀବୀ ଅଭନି୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ 
ପରଚିାଳନା କରୁଥିହଲ।

ଆନ୍ାଳନରତ...
ମଧ୍ୟ ହକାଟ୍ଯ ପବୂ୍ଯରୁ ନହିଦ୍୍ଯଶ ହଦଇସାରଛିନ୍ତ।ି ହେହଲ ସପୁ୍ରମିହକାଟ୍ଯଙ୍ ଏେ ି ନହିଦ୍୍ଯଶ ସହର୍ଶ୍ ଓକଲିମାହନ 

ଆହଦୋଳନରୁ ଓେର ିନାୋନ୍ତ।ି ଓଡଶିା ୋଇହକାଟ୍ଯ ପକ୍ଷରୁ ଏେ ିପ୍ରସଙ୍କୁ ହନଇ ଦାଏର କରାରାଇଥÒବା ଆହବଦନର 
ଶଣୁାଣ ି  ହବହଳ ଜଷ୍ସି୍  ଏସ ହକ ହକୌଲ ଏବଂ ଜଷ୍ସି୍  ଏ ଏସ୍  ଓକାଙ୍ ଦଶ୍ାରା ଗଠେି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହଦୋଳନକାରୀ 
ଓକଲିମାନଙ୍ ଆଜରି କାରନାମାର ଭଡିଓି କ୍ପି୍  ହଦଖବା ପହର ଉପହରାକ୍ ନହିଦ୍୍ଯଶନାମା ଜାର ି କରଛିନ୍ତ।ି 
ସପୁ୍ରମିହକାଟ୍ଯ ଖଣ୍ଡପୀଠ କେଛିନ୍ତ,ି ଓକଲିମାନଙ୍ ଆହଦୋଳନକୁ ହନଇ ଉପଜୁଥିÒବା ସ୍େ ି ମକୁାବଲିା କରବିାହର 
ରାଜ୍ ପଲୁସି ବଫିଳ ହୋଇଛ।ି ଆହଦୋଳନକାରୀ ଓକଲିମାହନ ସବୁ ସ୍ତରହର ହନୈେକିୋ େରାଇଥÒବାରୁ ପଲୁସି 
ହସମାନଙ୍ ପ୍ରେ ିହକାେଳ ମହନାଭାବ ନ ହଦଖାଇ ହସମାନଙୁ୍ େୁରନ୍ତ ଗରିଫ କରବିା ଉଚତି୍ । ଓକଲିମାହନ ହରଉଁ 
ଢଙ୍ହର ଆହଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତ ିହସଥÒହର ହସମାନଙ୍ ପାଇଁ ହର ଏକ ସ୍ାୟୀ ହବଞ୍ଚର ଆବଶ୍କୋ ଅଛ,ି ୋୋ 
ଆହମ ଅନୁଭବ କରୁନାେୁଁ ହବାଲ ି ଖଣ୍ଡପୀଠ କେଛିନ୍ତ।ି ଏପରକି ି ରଦ ି ଆବଶ୍କ ପହଡ଼ ହେହବ ଓକଲିମାନଙୁ୍ 
ହଜଲ୍  ପଠାରବି ଏବଂ ହସମାନଙ୍ ବହିରାଧହର ଚାଜ୍ଯସଟି୍  ଦଆି ନ ରବିା ପର୍୍ଯ ନ୍ତ ହସମାନଙୁ୍ ଜାମନି ଦଆିରବି 
ନାେ ିଁ ହବାଲ ିଜଷ୍ସି୍  ହକୌଲ କେଛିନ୍ତ।ି ହରଉଁ ସ୍ାନହର ଓକଲିମାନଙ୍ ଏଭଳ ିଆଚରଣ ରେଛି ିହସଠାହର ଏକ ସ୍ାୟୀ 
ହବଞ୍ଚ ପ୍ରେଷି୍ଠା କରବିା ଦଗିହର ଆହମ ଆହଦୌ ଅନୁମେ ିହଦବୁ ନାେ ିଁ ହବାଲ ିହସ କେଛିନ୍ତ।ି

କନେର ିଛକ ପାଲଟଲିା...
କହଚର ିଛକହର ପେଞ୍ଚବିା ପହର ସମଗ୍ ଅଞ୍ଚଳର ପରସି୍େି ିବଦଳ ିରାଇଥିଲା। ସମଗ୍ କହଚର ିଅଞ୍ଚଳହର ୧୪୪ 
ଧାରା ଜାର ିକରାରାଇଥିହଲ ହେଁ ସାମେୂକି ଦାବକୁି ସମଥ୍ଯନ ଜଣାଇ ଜନସାଧାରଣ ହକାଟ୍ଯ କାର୍ଯ୍ାଳୟକୁ ଧହସଇ 
ପଶଥିିହଲ। ହକୌଣସ ି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀେକିର ପରସି୍େି ି ନ ଉପରୁବିା ପାଇଁ ହକାଟ୍ଯ କାର୍ଯ୍ାଳୟ ସହମେ ଏସ୍ ପଙି୍ 
କାର୍ଯ୍ାଳୟକୁ ପଲୁସି ଏକରକମ କଡ଼୍ଯନ କର ିରଖିଥିଲା। ହକାଟ୍ଯ ସାମ୍ାହର ଆହଦୋଳନ ଉଗ୍ରୂପ ଧାରଣ କରଥିିବାରୁ 
ସମସ୍ତ ମାଜହି୍ରେଟ କଡା ସରୁକ୍ଷା ବ୍ବସ୍ା ମଧ୍ୟହର ହକାଟ୍ଯକୁ ପ୍ରହବଶ କରଥିିହଲ। ମାଜହି୍ରେଟମାହନ ହକାଟ୍ଯହର 
ପେଞ୍ଚବିା ଖବର ପାଇବା ପହର େଜାର େଜାର ଆହଦୋଳନକାରୀ ସରୁକ୍ଷା ବଳୟ ଭାଙ୍ ିଜଲି୍ାଜଜ୍  ହକାଟ୍ଯ ପରସିରକୁ 
ପ୍ରହବଶ କରଥିିହଲ। ପବୂ୍ଯାହ୍ନ ୧୧ଟା ହବଳକୁ କନି୍ନର ସଂଗଠନର ଶୋଧିକ କନି୍ନର ଆହଦୋଳନହର ସାମଲି 
ହୋଇଥିହଲ। ଆଜ ିବଭିନି୍ନ ସଙ୍ଠନର େଜାର େଜାର ସାଧାରଣ ଜନୋଙ୍ ଉପସ୍େି ିଅପ୍ରେ୍ାଶେି ଥିଲା। ଜଲି୍ାର 
ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ନଜି ନଜି ସଂଗଠନର ବ୍ାନର ଧର ିପଟୁଆରମାନଙ୍ହର ସେରକୁ ପ୍ରହବଶ କରଥିିହଲ। 
ହକହେକ ସଂଗଠନ ପାରମ୍ରକି ବାଦ୍ ହନଇ ଆସଥିିବାରୁ ରାତ୍ରାର ଭ୍ରମ ସପୃଷ୍ ିହୋଇଥିଲା। ସେସ୍ାଧିକ ହଲାକଙ୍ 
ସମାଗମ ପାଇଁ ପଲୁସିକୁ ଗଳଦ୍ଘମ୍ଯ ହେବାକୁ ପଡ଼ଥିିଲା। ସହେ ହରପର ିପଲୁସି ପରସି୍େିକୁି ଆୟର୍ କରବିା ପାଇଁ 
ପବୂ୍ଯ ପ୍ରସୁ୍ତେ କର ିନ ଥିବା ମହନ ହେଉଥିଲା। ଆହଦୋଳନକାରୀଙୁ୍ ହକାଟ୍ଯ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରହବଶ କରାଇ ନ ହଦବା ପାଇଁ 
ଉଦ୍ମ କରଥିିହଲ ହେଁ ସଫଳ ହୋଇ ନ ଥିଲା। ହକହେକ ହଲାକ ଜଲି୍ା ଜଜ ହକାଟ୍ଯ କାର୍ଯ୍ାଳୟକୁ ଧହସଇ ପଶବିା 
ସେ ଜଲି୍ା ଜଜଙ୍ କାର୍ଯ୍ହର ବାଧା ସପୃଷ୍ ିକର ିହକାଟ୍ଯ କାର୍ଯ୍ାଳୟ ଖାଲ ିକରବିାକୁ ଅନୁହରାଧ କରଥିିହଲ। ଏପରକି ି
ଏେ ିଆହଦୋଳନ ହରାଗ ୁହକାଟ୍ଯ କାର୍୍ଯ  ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ଥିିଲା। ହଶଷହର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଲି୍ାଜଜ ହକାଟ୍ଯ 
ପରସିରରୁ ଚାଲ ି ରାଇଥିହଲ। ହକହେକ ମେଳିା କମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍ ପଲୁସି କଡ଼୍ଯନ କର ି ହକାଟ୍ଯ ପରସିରରୁ ବାୋରକୁ 
ଆଣଥିିହଲ। କହଚର ି ଛକ ସହମେ ସମଗ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଏକରକମ ଉହର୍ଜନାମଳୂକ ପରସି୍େି ି ଲାଗ ି ରେଥିିôଲା। 
ପଲୁସି ଓ ଆହଦୋଳନକାରୀଙ୍ ମଧ୍ୟହର ଦୀଘ୍ଯ ସମୟ ଧର ିହଠଲାହପଲା ଲାଗ ିରେଥିିଲା। ଆହଦୋଳନକାରୀମାହନ 
ଆଡହଭାହକଟ ହଜହନରାଲ ଅହଶାକ ପରଜିାଙ୍ କୁଶପରୁ୍ଳକିା ଦାେ କରଥିିହଲ। 

ଆଜରି ଏେ ିଆହଦୋଳନହର ହରାଟାରୀ କ୍ଲବ, ଲାୟନସ କ୍ଲବ, ‘ସମ୍ଳ’, ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ଏକୋ ମଞ୍ଚ, ଏଲ୍ ଆଇସ ି
କମ୍ଯଚାରୀ ସଂଘ, କମ୍ଯଚାରୀ ସମନ୍ୟ ସମେ,ି ହରଙ୍ାଲ ିଟାଇଗର ଗପୃପ୍ , ମନି ିଟ୍ରକ୍  ଓନସ୍ଯ ଆହସାସଏିସନ, ଆୱାର 
ହେଲପଙି୍ଗ୍   ୋଣ୍ଡ, େୀରାକୁଦ ଚନ୍ଦ୍ରହଶଖର ଆଜାଦ ଗରୁପ୍  ସହମେ ବେୁ ସାମାଜକି ଓ ସାଂସ୍ ପୃେକି ସଙ୍ଠନ ନଜି 
ନଜିର ବ୍ାନର ଧର ିଆହଦୋଳନହର ସାମଲି ହୋଇଥିହଲ। 

ଆହଦୋଳନ ହବହଳ ହରଉଁ ଅପ୍ରୀେକିର ପରସି୍େି ିଉପଜୁଲିା ୋୋ ପଲୁସି ପ୍ରଶାସନ ୋଙ୍ କର୍୍ଯବ୍ ସମ୍ାଦନହର 
ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ବଫିଳ ହୋଇଛନ୍ତ ି ହବାଲ ି ଜଲି୍ା ଓକଲି ସଂଘ ସଭାପେ ି ସହୁରଶ୍ୱର ମଶି୍ର କେଛିନ୍ତ।ି ହରଉଁ ପରସି୍େି ି ସପୃଷ୍ ି
ହେଲା ହସଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର ପଲୁସି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରଛିନ୍ତ।ି ଜନ ଆହଦୋଳନହର ଆଜ ି ହରଉଁ ସଙ୍ଠନ ଓ 
ବ୍କ୍ବିହିଶଷମାହନ ସାମଲି ହୋଇଥିହଲ ହସମାନଙୁ୍ ଜଲି୍ା ଓକଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କପୃେଜ୍ଞୋ ଜ୍ଞାପନ କରାରାଇଛ।ି 
ଆସନ୍ତା ହସାମବାର ପର୍୍ଯ ନ୍ତ ଏେ ି ସେ୍ାଗ୍େ ଶାନ୍ତପିରୂ୍୍ଯ ଭାହବ ଜାର ି ରେବି। ରବବିାର ସମସ୍ତ ରାଜହନୈେକି 
ହନେପୃ ବପୃ ଦେ ଓ ବଭିନି୍ନ ସଙ୍ଠନକୁ ହନଇ ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ହବୈଠକ ବସବି। ହବୈଠକର ନଷି୍ପର୍ ିପହର ହସାମବାର 
ଜଲି୍ା ଓକଲି ସଂଘର ସାଧାରଣ ପରଷିଦ ହବୈଠକ ବସ ିପରବର୍୍ଯୀ କାର୍ଯ୍ପନ୍ା ଗ୍େଣ କରାରବି ହବାଲ ିଜଲି୍ା ଓକଲି 
ସଂଘ ସଭାପେ ି ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର କେଛିନ୍ତ।ି ଆଇନଜୀବୀଙ୍ ଆହଦୋଳନ ଓ ହକାଟ୍ଯ ପରସିରକୁ ଧହସଇପଶ ି ଭଙ୍ାରୁଜା 
ଘଟଣାହର ପ୍ରେକି୍ୟିା ରଖିଛନ୍ତ ିସମ୍ଲପରୁ ଏସ୍ ପ ିବାେୁଲା ଗଙ୍ାଧର। ଆଜ ି୧୪୪ ଧାରା ଲଗାରାଇଥିବା ସହର୍ଶ୍ 
ଆଇନଜୀବୀଙ୍ ଏଭଳ ିଆଚରଣକୁ ନଦିୋ କରବିା ସେ ହଦାଷୀଙ୍ ବରୁିଦ୍ଧହର ଦପୃ ଢ କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ଠାନ 
ନଆିରବି ହବାଲ ିହସ କେଛିନ୍ତ।ି ଜଲି୍ା ଜଜଙ୍ କାର୍ଯ୍ାଳୟ ଭେିହର ହଚୟାର ଓଲଟାଇ ହଦବା 
ସେ ଝରକା କାଚ ଭାଙ୍ବିା ହନଇ ଏକ ମକଦ୍ମା ରୁଜୁ କରାରାଇଛ।ି ଭବଷି୍େହର ହରପର ି
ହକୌଣସ ିଆଇନଶପୃଙ୍ଖଳା ପରସି୍େି ିନ ଉପହୁର ହସଥିପାଇଁ ଅଧିକ ହଫାସ୍ଯ ମେୁୟନ କରାରବି। 
ସସିଟିଭି ିଆଧାରହର ଚହି୍ନଟ ପହର କାର୍ଯ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ନଆିରବି ହବାଲ ିହସ କେଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ପହକ୍ଷ 
ଏେ ି ଘଟଣାହର ୧୨ ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍ ନାଁ ଉହଲ୍ଖ କର ି ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ ଜଣଙ୍ ନାଁହର 
ମାମଲା ରୁଜୁ କରାରାଇଥିବା ସମ୍ଲପରୁ ପଲୁସି ସଚୂନା ହଦଇଛ।ି

କୂଅ ଭତିରୁ ରଳିଲିା...
ରାଇଥିହଲ। ଛେଶିଗଡର କାହଙ୍ରହର ଏକ ବବିାେ କାର୍୍ଯ କ୍ମହର ହରାଗ ହଦଇ ହକାଣ୍ଡାଗାଁ 
ସ୍େି ନଜି ସମ୍କ୍ଯୀୟଙ୍ ଘରକୁ  ହଫରୁଥିବା ସମୟହର ନହିଖାଜ ହୋଇ ରାଇଥହଲ। ଏ ହନଇ 
କାହଙ୍ର ଥାନାହର ସପନଙ୍ ପଅୁ ଅଭହିରାଗ କରଥିିହଲ।  ସପନ ସରକାରଙ୍ ସେ ୋଙ୍ 
ସ୍ତୀ ରୀୋ ସରକାର,  ଶଳା ବଶି୍ୱଜତି୍ ଅଧିକାରୀ ଓ ବଶିଶ୍ଜେିଙ୍ ପହଡାଶୀ େଜାର ି ଢାଲ ି
କାହଙ୍ରରୁ ହକାଣ୍ଡାଗାଁ ହଫରୁଥିହଲ । ସମହସ୍ତ ରାେ ି ୧୦.୩୦ହର କାହଙ୍ରରୁ ବାୋରଥିିବା 
ହବହଳ କାହଙ୍ର ସ୍େି ଦାହନ୍ତଶଶ୍ରୀ ହପହଟ୍ରାଲ ପମ୍ହର ହେଲ ପକାଇ ଥିହଲ।  ସକାଳୁ ଘହର 
ନ ପେଞ୍ଚବିାରୁ ସପନଙ୍ ପଅୁ ହଖାଜବିାକୁ ରାଇଥିହଲ। କନୁି୍ତ ହକୌଣସ ି ପର୍ା ନ ମଳିବିାରୁ 
ସପନଙ୍ ପଅୁ ସମସ୍ତଙୁ୍ ଅପେରଣ କରାରାଇଥବା ସହଦେେ କର ି କାହଙ୍ର ଥାନାହର ଲଖିିେ 
ଏେଲା ହଦଇଥିହଲ। ସଚୂନା ପାଇ ଉମରହକାଟ ଥାନାଧିକାରୀ ଦୀପକ କୁମାର ହଜନା ସପନ 
ସରକାରଙ୍ ଘହର ପେଞ୍ଚ ିେଦନ୍ତ କରଥିିହଲ। ଆଜ ିରାସ୍ତା କଡ଼ର ପରେି୍କ୍ କୂଅ ଭେିରୁ କାର 
ସେ ନହିଖାଜ ଚାର ି ଜଣଙ୍ ମପୃେହଦେକୁ ଉଦ୍ଧାର କରଛି ି ଛେଶିଗଡ ପଲୁସି।  ହପହଟ୍ରାଲ 
ଟାଙି୍ହର ହେଲ ପକାଇ ମାତ୍ର ୮ କହିଲାମଟିର ରବିା ପହର କାର୍ ଟ ିରାସ୍ତା କଡ଼ହର ଥିବା ଏକ 
ପରେି୍କ୍ କୂଅ ଭେିରକୁ ଖସ ି ପଡ଼ଥିବା ଅନୁମାନ କରାରାଉଛ।ି  ଛେଶିଗଡ଼ ପଲୁସି୍ ଅଗ୍ଶିମ 
ବାେନିୀ ସୋୟୋହର କୂଅର ପାଣ ିଶଖୁାଇ  ଭେିରୁ କାର ସେ ୪ ମପୃେହଦେକୁ ଉଦ୍ଧାର କରଛିନ୍ତ।ି 
ସମସ୍ତ ମପୃେହଦେକୁ ଛେଶିଗଡ଼ର ହକାଣ୍ଡାଗାଁ ଡାକ୍ରଖାନାହର ବ୍ବହଛେଦ କରାରବିା ପହର 
ପରବିାର ହଲାକଙୁ୍ େସ୍ତାନ୍ତର କରାରାଇଛ।ି

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ମୀ କର୍ମୋରୀଙ୍କ...
ଡାକ୍ରଖାନାକୁ ସ୍ାନାନ୍ତର କରାରାଇଛ।ି ବର୍୍ଯମାନ ପର୍୍ଯ ନ୍ତ ଏେ ି ଘଟଣାହର ମାତ୍ର ୩ ଜଣଙ୍ 
ଭୂମକିା ସାବ୍ଯଜନୀନ ହୋଇଛ।ି ବାକ ି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍ ଭୂମକିାକୁ ହନଇ ପ୍ରଶବ୍ାଚୀ ସପୃଷ୍ ି
ହୋଇଥିହଲ ମଧ୍ୟ ବର୍୍ଯମାନ ପର୍୍ଯ ନ୍ତ ହକୌଣସ ି କାର୍୍ଯ ାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାେ ିଁ। ମାତ୍ର ଏଥିହର ବେୁ 
ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମଲି ଥିବା ହନଇ ଅଭହିରାଗ ହୋଇଛ।ି ଅଧିକାରୀଙ୍ ବନିା ଅନୁମେହିର ଏଭଳ ି
ନଷି୍ପର୍ ି ହନବା ସମ୍ଭବ ନୁହେ।ଁ ହେଣ ୁ ପ୍ରଥହମ ଏଠାକାର ଦାୟତି୍ୱହର ଥିବା ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ 
େଦନ୍ତ ପରସିରଭୁକ୍ କରବିାକୁ ବନ୍ପ୍ରାଣୀ ବହିଶଷଜ୍ଞମାହନ ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି ଏଥିପାଇ ଁଏଠାହର 
ନହିୟାଜେି ଥିବା ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ େଦନ୍ତ ପରସିରଭୂକ୍ କରବିାକୁ ଦାବ ିହୋଇଛ।ି ହରଉମଁାହନ 
ଏେ ି ଘଟଣାର ଉର୍ର ଦାୟୀ ହେବା କଥା ହସମାହନ ରଦ ି େଦନ୍ତ କରହିବ ୋୋ ବାଟବଣା 

ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୩ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ପ୍ରଥର ପଷୃ୍ାର ଅବରଷିାାଂର

ବାରପିଦା,୧୨।୧୨(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ମଙ୍ଳ 
ଅଧିକାରୀ (ଡଡିବ୍ଲ ୍୍ ଓ)ଙ୍ କାର୍୍ଯ ାଳୟର େଞ୍ଚକୋ 
ପଦାହର ପଡ଼ଛି।ି ଜଲି୍ାପାଳ ଓ ଡଡିବ୍ଲ ୍୍ ଓଙ୍ ଅହଗାଚରହର 
ହବସରକାରୀ ସଂସ୍ାକୁ ବଭିାଗୀୟ ଅଥ୍ଯ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର ି
କ୍ାସୟିର ଧରାପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି କ୍ାସୟିର ଅହଶାକ କୁମାର 
ହବହେରା ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ବନିା ଅନୁହମାଦନହର େଥା 
ଦାୟତି୍ୱହର ଥିବା ଡଡିବ୍ଲ ୍୍ ଓ (ହସଙ୍ସନ ଅଧିକାରୀ)ଙ୍ 
ଅହଗାଚରହର ରାଜଗାଙ୍ପରୁର ହଗ୍ଟମ୍ାନ ନାମକ 
ଏକ ଘହରାଇ ବ୍ାବସାୟକି ସଂସ୍ା ଆକାଉଣ୍କୁ ୧୨ଲକ୍ଷରୁ 
ଊଦ୍ଧଶ୍୍ଯ ଟଙ୍ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରଥିିହଲ। ରାୋର ସଚୂନା 
ଡଡିବ୍ଲ ୍୍ ଓଙ୍ ସରକାରୀ ହମାବାଇଲରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଡଡିବ୍ଲ ୍୍ ଓ ସନୁାରାମ ସଂି କାର୍୍ଯ  ବ୍ସ୍ତୋ 

ସମୟହର ଅନ୍ ଏକ ଚଠି ି ଅନୁହମାଦନ ସମୟହର 
ଶ୍ରୀ ହବହେରା ଉପହରାକ୍ ଟଙ୍ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହନଇ 
ଅନୁହମାଦନ ଚଠିରି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଇ ହନଇଥିହଲ। ପହର 
ବ୍ାଙ୍କୁ ହଦବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ ସଂସ୍ାକୁ ଟଙ୍ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର 
ହେବାପହର ହମହସଜ ଆସଥିିଲା। ଏେ ି ସଂସ୍ା ବଭିାଗର 
ଛାତ୍ରୀ ନବିାସଗଡୁକୁି ଋେୁସ୍ାବ ବଜ୍୍ଯ ବସୁ୍ତ ନଷ୍ କରବିା 
ରନ୍ତ୍ର (ଇନଫିହନଟର) ହରାଗାଇଥାଏ। ପବୂ୍ଯରୁ ମଧ୍ୟ 
ଶ୍ରୀ ହବହେରା ଅନୁରୂପ ଅନୟିମେିୋ ପାଇ ଁ ଚାକରିରୁି 
ସାମୟକି ନଲିମ୍େି ହୋଇଥିହଲ। ୋଙ୍ ବହିରାଧହର 
ଦପୃ ଷ୍ାନ୍ତ ମଳୂକ କାର୍୍ଯ ାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇ ଁ ଡଡିବ୍ଲ ୍୍ ଓ 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଜଣାଇବା ପହର ଅେରିକି୍ ଜଲି୍ାପାଳ 
ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମୋନ୍ତ ି ଘଟଣାର େଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୧୨(ସମସି): ହଦଶର ବଭିନି୍ନ 
ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗଡ଼ୁକିର ସାମ୍ପ୍ରେକି ସ୍େି ି ସମ୍ଦ୍ଧହର 
ହକନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ ି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ େଥ୍ ସଂଗ୍େ 
କରାରାଉଛ।ି ନଦୀ ଶର୍ଯ୍ାରୁ ନଗି୍ଯେ ପ୍ରାକପୃେକି ବଜ୍ଯ୍ର 
ପରମିାଣ ବପୃ ଦ୍ଧ ିଜଳଭଣ୍ଡାର ଗଡ଼ୁକିର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମୋ 
ୋସଲ କରଅିଛ।ି ହେଣ ୁ ଏୋ 
ଉପହର େଥ୍ ସଂଗ୍େ କର ି
ସମାଧାନର ପାଇଁ ହକନ୍ଦ୍ର 
ଚନି୍ତା କରୁଛ।ି ୨୦୨୦ ମସେିାହର ହଦଶର ୩୬୯ଟ ି
ଜଳଭଣ୍ଡାର ସମ୍ଦ୍ଧହର େଥ୍ ସଂଗ୍େ କରାରାଇଥିଲା। 
ଏେ ି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗଡ଼ୁକି ସାମଗ୍କି ଭାହବ ନଜି ହମାଟ 
ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମୋହର ୨୫% ହ୍ାସ କରଛି।ି ଏୋ 

ମଧ୍ୟହର ଓଡ଼ଶିାର େୀରାକୁଦ, ହରଙ୍ାଲୀ, ମାଛକୁଣ୍ଡ 
ଭଳ ି ପ୍ରମଖୁ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ରେଛି।ି ବହିଜଡ ି ରାଜ୍ସଭା 
ସଦସ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନଦେଙ୍ ଦ୍ାରା ପଚରାରାଇଥିବା ଏକ 
ଅଣୋରକା ପ୍ରଶ୍ର ଉର୍ର ହଦଇ ହକନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ ି
ରା୍ରେମନ୍ତ୍ରୀ ବହିଶଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଉପହରାକ୍ େଥ୍ ରଖିଛନ୍ତ।ି 

ହେଣ ୁ ଏେ ି ଡ୍ାମ ପନୁରୁଦ୍ଧାର 
ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ, 
ପର୍ଯ୍ାୟ-୨ ଓ ପର୍ଯ୍ାୟ-୩, 

୧୩ଟ ିଡ୍ାମ ପନୁରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ 
ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ହଦଇସାରଛିନ୍ତ।ି ଜଳଶକ୍ ିମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 
ପକ୍ଷରୁ ଏେ ି ସବୁ କାର୍୍ଯ  ପାଇଁ ଏକ ଜାେୀୟ ପଙ୍/
କାଦୁଆ ପରଚିାଳନା ହରେମ୍ ୱାକ୍ଯ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି

 �ଡଡିବ୍ଳୟ୍ୁଓ କୟୁାେୟିରଙ୍କ ତଞ୍ଚକତା ଧରାପଡ଼ଲିା

ବନିା ଅନୁନରାଦନନର ଟ୍ାନ୍ସଫର କରଥିିନଲ ୧୨ ଲକ୍ଷ
‘ନଦୀ ବର୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ ିହ୍ାସ କରଛି ି

ରଳଭଣ୍ାର କ୍ଷରତା’

ସାଂସଦୀୟ ପ୍ରନରନାତ୍ତର
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୧୩ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨୧୦ ବଶି୍ବ ବାଣଜି୍ୟ
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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 82.75 l &ûCŠ 101.75
l dêùeû 87.37 l ùd^þ 0.60

l iê^û : 49,800 (ଭୁବନେଶ୍ବର)
l eê&û : 69,000 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  62,130.00
l ^ò`Öò  18,497.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

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

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୨ା୧୨(ଏନେେ୍)ି

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍ 
ଅଛ।ି ରେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହ ିଁ ରସମାରନ ମଧ୍ୟ 
ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର କଣିବିାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏରବ ରପରମଣ୍ଟ 
କେବିା, ଗୀତ ଶଣୁବିା କମିା୍ ଚଳଚ୍ତି୍ର ରେଖିବା ଭଳ ି
ଅଧିକାଂଶ କାେତ୍ତ୍ୟ ସ୍ାରତ୍ତର�ାନରେ କୋୋଉଛ।ି  
କନୁି୍ ଆପଣ ଜାଣ ି ଆଶ୍ଚେତ୍ତ୍ୟ ରହରବ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 
ଏହ ି ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍ ର�ାକଙ୍କ ୋମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ 
କେୁଛ।ି ନକିରରେ ଭରିଭା ସାଇବେ ମଡିଆି େସିଚ୍ତ୍ତ 
(ସଏିମ୍ ଆର୍ ) ପକ୍ଷେୁ କୋୋଇଥବା ଏକ ସରଭତ୍ତେୁ 
ଏହା ଜଣାପଡଛି।ି ବବିାହତି େମ୍ପତଙି୍କ ଉପରେ 
ସ୍ାରତ୍ତର�ାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାେ ଉପରେ ଏହାେ 
ପ୍ରଭାବ ଜାଣବିା ପାଇଁ ଏହ ି ଅଧ୍ୟୟନ କୋୋଇଛ।ି  
ଏହ ି ଅନୁୋୟୀ, ୮୮% ବବିାହତି ଭାେତୀୟ 
ଅନୁଭବ କେନ୍ ି ରେ ସ୍ାରତ୍ତର�ାନେ ଅତ୍ୟଧିକ 
ବ୍ୟବହାେ ରସମାନଙ୍କ ୋମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ 
କେୁଛ।ି ଏହାେ ଅଥତ୍ତ ରହଉଛ ିଅତ୍ୟଧÒକ ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍ 
ବ୍ୟବହାେ ୮୮%ଙ୍କେ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ସମ୍ପକତ୍ତକୁ 
ଖୋପ କୋଉଛ।ି ଏହାଛଡା ୫୮% ଖାଇବା 
ସମୟରେ ର�ାନ୍  ବ୍ୟବହାେ କେୁଥÒବାରବରଳ 
୬୯%  କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସ୍ବାମୀ ରହଉ ବା ସ୍ତୀ 
ରକହ ିକାହାକୁ ପରୂ୍ତ୍ତ ଧ୍ୟାନ ରେଉନାହଁାନ୍।ି

ଭରିଭା ସଇୁଚ୍ ଅଫ୍ ଅଧ୍ୟୟନେ ଚତୁଥତ୍ତ ସଂସ୍କେଣ 

‘ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ପକତ୍ତ ଉପରେ 
ତାହାେ ପ୍ରଭାବ ୨୦୨୨› ଶୀରତ୍ତକ େରିପାରତ୍ତରେ  
େମ୍ପତଙି୍କ ସମ୍ପକତ୍ତେ ଆଚେଣ ଏବଂ ରସଥÒରୋଗ ୁ
ରହଉଥବା ମରନାରବୈଜ୍ାନକି ପେବିର୍ତ୍ତନ ଉପରେ 
ପେତ୍ତ୍ୟରବଶତି। ଏହ ି ସରଭତ୍ତେୁ ଜଣାପଡଛି ି ରେ 
୬୭% ର�ାକ ନଜି ଜୀବନସାଥୀ  ସହ ସମୟ 
ବତିାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନଜି ର�ାନରେ 
ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସ୍ୀକାେ କେଛିନ୍।ି ୮୯ ପ୍ରତଶିତ 
ର�ାକ ସହମତ ରହାଇଛନ୍ ି ରେ ରସମାରନ ନଜି 
ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଖସୁରିେ ରରିକ କଥା ରହବାକୁ 
କମ୍ ସମୟ ରେଉଛନ୍।ି ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍ ସହତି 
ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ େହବିା ଦ୍ାୋ ମାନସକି ପେବିର୍ତ୍ତନ 

ରହାଇଥାଏ। ୭୦ ପ୍ରତଶିତ ମହଳିାଙ୍କ ବଶି୍ାସ ରେ 
େେ ିତାଙ୍କ ସ୍ାମୀ ସ୍ାରତ୍ତର�ାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ, 
ରତରବ ଏହା ରସମାନଙ୍କ ସମ୍ପକତ୍ତକୁ ଖୋପ କେଥିାଏ। 
୬୯ ପ୍ରତଶିତଙ୍କ କହବିା ରହଉଛ ି ରସମାରନ ନଜି 
ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ  କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବିା ସମୟରେ 
ପରୂ୍ତ୍ତ ଧ୍ୟାନ େଅିନ୍ନିାହ ିଁ। େରିପାରତ୍ତ ଅନୁୋୟୀ, 
୮୪% ଉର୍େୋତା ନଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ 
ଅଧିକ ସମୟ ବତିାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍।ି ର�ାକମାରନ 
ସମସ୍ୟାଗଡୁକି ଗ୍ରହଣ କେୁଛନ୍ ି ଏବଂ ପେବିର୍ତ୍ତନ 
ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଛନ୍।ି ୯୦% ନଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ 
ସହ ଅଥତ୍ତପରୂ୍ତ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖା� ି
ସମୟ ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍।ି େରିପାରତ୍ତ ଅନୁୋୟୀ, 

ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରସମାନଙ୍କ ଜୀବନେ ଏକ 
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ରହାଇୋଇଥÒବା ୮୪ ପ୍ରତଶିତ 
ର�ାକ ସହମତ ରହାଇଛନ୍।ି ରହର� ୭୨% 
ର�ାକ କହଛିନ୍ ି ରେ, ରବରଳରବରଳ ରସମାରନ 
ନଜି ସ୍ାରତ୍ତର�ାନରେ ଏରତ ବ୍ୟସ୍ତ େୁହନ୍ ିରେ ନଜି 
ଆଖପାଖ ପେରିବଶ ବରିୟରେ ଅବଗତ ନୁହଁନ୍।ି 
୫୮% ର�ାକ ସ୍ୀକାେ କେଛିନ୍ ି ରେ ରସମାରନ 
ଖାଇବା ସମୟରେ ଏବଂ ୬୦% ର�ାକ ଘରେ 
ଥÒବାରବରଳ ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍ ବ୍ୟବହାେ କେଥିାନ୍।ି 
ଆହୁେମିଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୦% ର�ାକ ପେବିାେ ସହ 
ବସ ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବିା ପେବିରର୍ତ୍ତ ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍ 
ବ୍ୟବହାେ କେୁଛନ୍।ି

ଏହାସରର୍୍ ସ୍ାରତ୍ତର�ାନେ ଅରନକ ସବୁଧିା 
ମଧ୍ୟ େହଛି।ି େରିପାରତ୍ତ ଅନୁୋୟୀ, ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍ 
୬୦% ର�ାକଙୁ୍କ ନଜି ପ୍ରୟିଜନଙ୍କ ସହ 
ରୋଡବିାରେ ସାହାେ୍ୟ କେୁଛ।ି ୫୯%ଙ୍କେ 
କହବିା ରହଉଛ ିଏହା ରସମାନଙ୍କେ ଜ୍ାନ ବଢ଼ାଉଛ।ି 
୫୮%ଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍ ସପଂିେ ସହଜତା 
ବଢ଼ାଇଥବାରବରଳ ୫୫% ରସମାନଙ୍କେ ଉତ୍ାେନ 
ଅଭବୃିଦ୍ରିେ ସହାୟକ ରହାଇଥବା କହଛିନ୍।ି ଏହ ି
ସରଭତ୍ତରେ େଲି୍ୀ, ମମୁ୍ଇ, କ�କାତା, ରଚନ୍ନଇ, 
ହାଇଦ୍ାବାେ,ରବଙ୍ା�ୁେୁ, ଅହମ୍ମୋବାେ ଏବଂ 
ପରୁଣ ଆେ ିସହେେ ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍ ବ୍ୟବହାେକାେୀଙୁ୍କ 
ସାମ�ି କୋୋଇଥ�ା।

ୋଇବର ମଡିଆି ରସି�ାର୍ଟ

ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ିସ୍ାର୍ଟସ�ାନ୍
୫୮% ଖାଇବା େମୟସର 
ସ�ାନ୍  ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ି
୮୮%ଙ୍କର ଜୀବନୋଥୀ 
େହ େମ୍ପକ୍ଟକୁ ଖରା� କରାଉଛ ି
ସ୍ାର୍ଟସ�ାନ୍ ନଶିାସର ୬୯%  
ସ�ାକ କଥାବାର୍୍ଟା ସବସଳ 
�ରୂ୍୍ଟ ଧ୍ାନ ସଦଉନାହଁାନ୍ ି

 ରାଜ୍ୟେଭାସର ବସିଜ� ିୋଂେଦଙ୍କ ଦାବ ି

୨୦୦୦ ରଙି୍କଆ ସନାଟ୍  ବନ୍ଦ କରାଯାଉ
େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୨ା୧୨(ଏନେେ୍)ି

୨୦୦୦ ରଙି୍କଆ ରନାଟ୍ କୁ ରନଇ ଆଜ ି ସଂସେ 
ଉଠଛିପିଡଛି।ି ରଖାଦ୍  ବରିଜପ ି ସାଂସେ ଏହ ି
ରନାଟ୍ େ ପ୍ରଚଳନକୁ ରନଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ରକନ୍ଦ୍ର 
ସେକାେଙୁ୍କ ରାରଗତ୍ତଟ୍  କେ ିସମାର�ାଚନା କେଛିନ୍।ି 
ବହିାେେ ପବୂତ୍ତତନ ଉପମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ସଶୁୀ� କୁମାେ 
ରମାେୀ ରସାମବାେ ୋଜ୍ୟସଭାରେ ୨୦୦୦ ରଙି୍କଆ 
ରନାଟ୍ କୁ ସେକାେ ତୁେନ୍ ବନ୍ଦ କେନୁ୍ ରବା� ି
ୋବ ି କେଛିନ୍।ି ଏହ ି ରନାଟ୍ କୁ ଏରବ ଅପୋଧିକ 
କାେତ୍ତ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ରବଆଇନ ବ୍ୟବସାୟରେ 
ଅଧକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ କୋୋଉଛ।ି ରତଣ ୁ
ସେକାେ ଏହାକୁ ପେତ୍ତ୍ୟାୟକ୍ରରମ ସକୁତ୍ତର�ସନ୍ େୁ 
ହରାଇ େଅିନୁ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାେେୁ ୨୦୦୦ ରଙି୍କଆ 
ରନାଟ୍  ଗାଏବ ରହାଇୋଇଛ।ି ଏହା ରେଖÒବା େୁ�ତ୍ତଭ 
ରହାଇୋଇଛ।ି ଏହ ିରଗା�ାପ ିରନାଟ୍ କୁ କଳା ରଙ୍କା 
େୂରପ ଅଧକ ଭାରବ ବ୍ୟବହାେ କୋୋଉଛ।ି 
ବକିଶତି ୋଷ୍ଟ୍ରଗଡୁକିରେ ଶରହ ଉପେକୁ ମଦୁ୍ା 
ପ୍ରଚଳରନ ନ ଥାଏ। ଇତମିଧ୍ୟରେ େଜିଭତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ 
୨୦୦୦ ରଙି୍କଆ ରନାଟ୍ େ  ପ୍ରଣି୍ଟଂି ବନ୍ଦ କେରିେ�ାଣ ି
ରବା� ି ସଶୁୀ� କହଛିନ୍।ି ଅପେପରକ୍ଷ ସଶୁୀ�ଙ୍କ 
ବୟାନ ସେକାେୀ ବରିୋଧୀ ରବା� ିରଜଡୟି ୁକହଛି।ି 

ୋଜ୍ୟ ସଭାରେ ଶନୂ୍ୟ କାଳରେ ଏହ ି
ପ୍ରସଙ୍ ଉଠାଇ ସଶୁୀ� କହଛିନ୍ ି ରେ,  ୨୦୦୦ 
ରଙି୍କଆ ରନାଟ୍ େ ବ୍ୟାପ ମାତ୍ରାରେ ଅପବ୍ୟବହାେ 
କୋୋଉଛ।ି ଏହାକୁ ବରିଶର କେ ି  ଅପୋଧିକ 
କାେତ୍ତ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହାେ କୋୋଉଛ।ି ଏଭଳ ି

ପେସି୍ତିରିେ ସେକାେ ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ତି ଙ୍ରେ 
ବନ୍ଦ କେବିା ଉଚତି୍। ରସ କହଛିନ୍ ିରେ ବଜାେରେ 
୨୦୦୦ ରଙ୍କା ରଗା�ାପୀ େଙ୍େ ରନାଟ୍ ରେଖିବା 
ବେିଳ ରହାଇୋଇଛ।ି ଏରଏିମ୍ ରେ ଆଉ ଏହ ି
ରନାଟ୍   ଆସନୁାହ ିଁ । ୋହା�ଳରେ ୨୦୦୦ ରଙି୍କଆ 
ରନାଟ୍   ଆଉ ରବୈଧ ନୁରହଁ ରବା� ିଗଜୁବ ପ୍ରଚାେତି 
ରହଉଛ।ି ରତଣ ୁ ଏ ସମ୍ପକତ୍ତରେ ସ୍ତି ି ସ୍ପଷ୍ଟ କେବିାକୁ 
ରସ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ନକିରରେ ୋବ ି କେଛିନ୍।ି 
୨୦୧୬ ନରଭମ୍େ ୮ ରେ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ 
ବମିଦୁ୍ାୟନ ରଘାରଣା କେଥିିର�। ଏହା ଅଧୀନରେ 
୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ରଙି୍କଆ ରନାରକୁ ସକୁତ୍ତର�ସନ୍ େୁ 
ହରାଇ େଆିୋଇଥ�ା।  କଛି ିେନି ପରେ ସେକାେ 
ଏହା ସ୍ାନରେ ୫୦୦ ରଙ୍କା ଏବଂ ୨୦୦୦ ରଙ୍କାେ 
ନୂଆ ରନାଟ୍ ଜାେ ି କେଥିିର�। ସଶୁୀ� କହଛିନ୍ ି
ରେ,ରେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନକ� ି ୨୦୦୦ 

ରଙି୍କଆ ରନାର ଜବତ କୋୋଇଛ।ି ବଗିତ ତନିବିରତ୍ତ 
ରହବ  େଜିଭତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ୨୦୦୦ ରଙି୍କଆ ରନାର ଛାପବିା 
ବନ୍ଦ କେରିେଇଛ।ି ଅପେପ॥ର ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ 
ନକ� ି୨୦୦୦ ରଙି୍କଆ ରନାର ଜବତ କୋୋଇଛ।ି 
ଆହୁେମିଧ୍ୟ ର�ାକମାରନ ବହୁ ପେମିାଣରେ ୨୦୦୦ 
ରଙ୍କା ରନାଟ୍ ଜମା କେ ି େଖଛନ୍।ି ଏହା ରକବଳ 
ରବଆଇନ କାେବାେରେ ବ୍ୟବହୃତ ରହଉଛ।ି 
ରକରତକ ସ୍ାନରେ ଏହାକୁ କଳା ରଙ୍କା ପାଇଁ 
ବ୍ୟବହାେ କୋୋଉଛ।ି  ସଶୁୀ� କହଛିନ୍ ି ରେ 
ବଶି୍େ ସମସ୍ତ ଆଧନୁକି ଅଥତ୍ତନୀତଗିଡୁକିରେ ବଡ 
ରନାଟ୍ ଗଡୁକିେ ପ୍ରଚାେ ପ୍ରସାେ ବନ୍ଦ ରହାଇୋଇଛ।ି 
ରସ କହଛିନ୍ ି ରେ ଆରମେକିାରେ ସବତ୍ତାଧିକ ୧୦୦ 
ଡ�ାେ େହଛି ି ଏବଂ ୧୦୦୦ ଡ�ାେେ ରକୌଣସ ି
ରନାଟ୍ ରସଠାରେ ନାହ ିଁ। ଚାଇନା, କାନାଡା, 
ଅରଷ୍ଟ୍ର�ଆି ଏବଂ ୟରୁୋପୀୟ ସଂଘ(ଇୟ)ୁରେ ମଧ୍ୟ 

ରନାଟ୍ େ ସବତ୍ତାଧିକ ମ�ୂ୍ୟ ମାତ୍ର ୨୦୦ ପେତ୍ତ୍ୟନ୍ େହଛି।ି 
ବହିାେେ ପବୂତ୍ତତନ ଅଥତ୍ତମନ୍ତୀ କହଛିନ୍ ିରେ ରକବଳ 
ପାକସି୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ୀ�ଙ୍କା ଭଳ ି ରେଶରେ ୫୦୦୦, 
ରଙି୍କଆ ରନାଟ୍ ଥିବାରବରଳ ଇର୍ାରନସଆିରେ ୧ 
�କ୍ଷ ରଙ୍କାେ ରନାଟ୍  େହଛି।ି

ରସ କହଛିନ୍,ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାେତରେ 
୨୦୦୦ ରନାଟ୍ ପ୍ରଚାେେ ରକୌଣସ ି େଥାଥତ୍ତତା 
ନାହ ିଁ। ସେକାେ ଏରବ ଡଜିରିା� କାେବାେକୁ 
ମଧ୍ୟ ରପ୍ରାତ୍ାହତି କେୁଛନ୍।ି ରତଣ ୁ ସେକାେଙୁ୍କ 
ଅନୁରୋଧ ୨୦୦୦ ରଙ୍କା ରନାଟ୍ କୁ  ଧୀରେ ଧୀରେ 
ପେତ୍ତ୍ୟାୟକ୍ରରମ ହରାଇ େଆିୋଉ।  ଏଥରେ 
ଜନସାଧାେଣଙୁ୍କ ସେକାେ ଏକ ସରୁୋଗ ରେବା 
ଉଚତି ରବା� ି ରସ କହଛିନ୍।ି ଏହା�ଳରେ 
ର�ାରକ  ୨୦୦୦ ରନାଟ୍ କୁ ରଗାରଏି କମି୍ା େୁଇ ବରତ୍ତ 
ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ରନାଟ୍ ସହତି ବେଳାୋଇପାେରିବ। 

�ଯ୍ଟ୍ୟାୟକ୍ରସମ େକୁ୍ଟସ�େନ୍ ରୁ ହରାଇ ଦଆିଯାଉ
ଗାଏବ ସହାଇଯାଇଛ ିଏହ ିସଗା�ା� ିସନାଟ୍ 
କଳା ରଙ୍କା ରୂସ� ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛ ି
ବକିଶତି ରାଷ୍ଟ୍ରସର ଶସହ ଉ�ରକୁ ମଦୁ୍ା ନାହ ିଁ
ପ୍ଣିଂି ବନ୍ଦ କରେିାରଛି ିରଜିଭ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ
େଶୁୀ� ସମାଦଙି୍କ ବୟାନ େରକାରୀ 
ବସିରାଧୀ:ସଜଡୟିୁ

ଅରୁନ୍ଧତୀ ସୱେ�େ୍ଟର ‘ଡାଏମଣ୍ଡସ୍  ମସହାତ୍ସବ’
ହଲୀରା ଗହଣା ଉପନର ସବ୍ବନରେଷ୍ଠ ରଆିତ ି
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨ା୧୨(ସମସି):  ଜୁଏ�ାେୀ ବ୍ା ଡ୍୍   
ଅେୁନ୍ଧତୀ ରୱେ�ସତ୍ତେ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ କାେଗିେୀ 
ଭୋ ହୀୋ ଗହଣାେ ଜଭିା କର�କ୍ସନ 
ସହତି ‘ଡାଏମ୍ସ୍  ମରହାତ୍ବ’ ତା’େ ସମସ୍ତ 
ଶାଖାରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇୋଇଛ।ି ଖ୍ୀଷ୍ଟମାସ 
ଏବଂ  ନୂଆ ବରତ୍ତକୁ  େୃଷ୍ଟରିେ େଖି ଏକ 
ସକୂ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ତ କାେୁକାେତ୍ତ୍ୟଭୋ ଗହଣାକୁ 
ନୟିମତି ହୀୋ ଗହଣାଠାେୁ ୩୦% କମ୍  
ୋମ୍ ରେ ଉପ�ବ୍ଧ କୋୋଇଛ।ି ବସୃି୍ତତ ଡଜିାଇନ୍  
ସହତି ବଜାେେ ସରବତ୍ତାର୍ମ ଡାଇମ୍ ଅ�େକୁ ରଘାରଣା 
କୋୋଇଛ।ି  ଏହ ିଅ�େ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାରନ ହୀୋ ଗହଣା ପ୍ରତ ିକ୍ୟାରେର 
ଉପରେ �୍ାର ୧୫୦୦୦ ରଙ୍କା େଆିତ ି ସହତି ପେୁୁଣା ହୀୋ ଗହଣା ଏକ୍ସରଚଞ୍ଜ 
ଉପରେ ୧୦୫% ଅତ୍ୟାଧିକ ମ�ୂ୍ୟ ପାଇପାେରିବ। ଏହ ି ଅ�େ ୩୧ ଡରିସମ୍େ 
ପେତ୍ତ୍ୟନ୍ ସମସ୍ତ ଶାଖାରେ ଉପ�ବ୍ଧ ରହବ। ଏହ ି ଡାଇମ୍ ଜଭିା କର�କ୍ସନେ 
ରନକ୍ ର�ସ୍  ମାତ୍ର  ୯୯,୯୯୯ ରଙ୍କାେୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପ�ବ୍ଧ କୋୋଇଛ ି
ଏବଂ ଏହ ିକର�କ୍ସନ ଅନ୍ଗତ୍ତତ ଗହଣା ଗଡୁକିେ ମ�ୂ୍ୟ ୧୯,୯୯୯ରଙ୍କାେୁ ଆେମ୍ଭ 
କୋୋଇଛ।ି ଏହ ି କର�କ୍ସନରେ ସମସ୍ତ ଡାଇମ୍ ରସଟ୍ ଗଡୁକି ଆଇଜଆିଇ 
େକୁ୍ତ। ଏଥିସହତି ଅେୁନ୍ଧତୀ ରୱେ�ସତ୍ତ ତା’େ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ଡାଏମ୍ କର�କ୍ସନରେ 
ଅରନକ ଆକରତ୍ତଣୀୟ ଡଜିାଇନକୁ ସ୍ତନ୍ତ ମ�ୂ୍ୟରେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେୁଛ।ି ଏ ସମ୍ପକତ୍ତରେ 
ଅେୁନ୍ଧତୀ ରୱେ�ସତ୍ତେ ଏମ୍ ଡ ିବ୍ହ୍ାନନ୍ଦ ରମରହେ କହଛିନ୍ ି ରେ, ଆମେ ଏହ ିଜଭିା 
କର�କ୍ସନ ଆଜେି ନାେୀମାନଙ୍କେ ପସନ୍ଦ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ େଖି ଏକ 
ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ କଳାକୃତରିେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋୋଇଛ।ି �୍ୟାଶନ ସରଚତନ ମହଳିାମାରନ 
ଏହାକୁ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନ ଓ ବଭିନି୍ନ ପେରିପକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ପେଧିାନ କେପିାେରିବ।

ରସୟାରା �କ୍ଷରୁ ଦୁଃୋହେକି କଳା ପ୍ଦଶ୍ଟନ 

ଭୁବନେଶ୍ବର,୧୨ା୧୨(ସମସି):  ରରୟାରାେ ସ୍ୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ଡ�ିେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ତିରିେ 
ରରୟାରା ପକ୍ଷେୁ ସ୍ାନୀୟ ନଖୋସ୍ତି ଓମର�ଡ ପଡଆିରେ ଏକ େୁଇ େନିଆି 
େୁଃସାହସକି କଳା ପ୍ରେଶତ୍ତନ  ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇୋଇଛ।ି ଏଥରେ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ପେରିବଶ ଓ 
ୋସ୍ତାରେ କଭିଳ ିସେୁକ୍ଷତି ଗାଡ ିଚାଳନା କେ ିରହବ ରସ ରନଇ ଉଭୟ େକ୍ଷ ପ୍ରଶକି୍ଷକ 
ଓ ଗ୍ରାହକ ଉକ୍ତ ପ୍ରେଶତ୍ତନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଥିିର�। ଏହ ିପେରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ ରରାୟାରା 
କରି�ତ୍ତାସ୍କେ ରମାରେେ ଆଞ୍ଚଳକି ମଖୁ୍ୟ ସପୁ୍ରୟିଓ କ୍ରଷି୍ାଅଜୁତ୍ତନ, ଇସ୍ପେିରି ିରରୟାରାେ 
ଏଭପି ି ରସ�ସ ସତ୍ରଥିତ୍ତ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟମାରନ ଏହ ି ପ୍ରେଶତ୍ତନୀରେ ସାମ�ି ଥିର�।

ସଜ� ିେସିମଣକୁ ୫,୬୬୬ 
ସକାରସିର କଣିବି ଡାଲ୍ ମଆି ଗରୁପ୍ 

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୨ା୧୨(ଏନେେ୍)ି: ରଜପ ି ସରିମଣ୍ଟକୁ ଅଧଗ୍ରହଣ କେବି ଡା�ମଆି 
ଗରୁପ। ଜୟପ୍ରକାଶ ଆରସାସଏିର୍ସ �ମିରିରଡ୍ ଏବଂ ଏହାେ ସହରୋଗୀ ସଂସ୍ା 
ନକିରେୁ କ୍ଙି୍କର୍, ସରିମଣ୍ଟ ଏବଂ ପାୱାର୍ ପ୍ାଣ୍ଟ କ୍ରୟ କେବିାକୁ ଏକ ଚୁକ୍ତନିାମା 
ରଘାରଣା କେଛି ି ଡା�ମଆି ଭାେତ �ମିରିରଡ, ୋହାେ ରମାର ସରିମଣ୍ଟ କ୍ଷମତା 
ରହଉଛ ି ୯.୪ ରମଟ୍କି ରନ୍। ରସହପିେ ି ଏହାେ ଏଣ୍ଟେପ୍ରାଇଜ୍ ମ�ୂ୍ୟ ରହଉଛ ି
୫,୬୬୬ ରକାର।ି ଏଥିରେ ୬.୭ ମ୍ୟାଟ୍କି ରନ୍ େ କ୍ଙି୍କର୍ ( ସରିମଣ୍ଟ ପାଇଁ 
ବ୍ୟବହୃତ ରହଉଥିବା କଞ୍ଚାମା�) କ୍ଷମତା ଏବଂ ୨୮୦ ରମଗାୱାର କ୍ଷମତା ବଶିଷି୍ଟ 
ତାପଜ ବେୁି୍ୟତ୍ ଉତ୍ାେନ ଅନ୍ଭୁତ୍ତକ୍ତ େହଛି।ି 

ଜଓି ୫-ଜସିର ସଦୌଡବି ୱାନ୍ �୍ଲସ୍  ସ୍ାର୍ଟସ�ାନ୍ 
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨ା୧୨(ସମସି): ୫ଜ ି ଷ୍ଟା ଡ୍୍  -ଏର�ାନ୍  ପ୍ରେକୁ୍ତ ି ପାଇଁ େ�ିାଏନ୍ସ 

ଜଓି ଏବଂ ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍  ନମିତ୍ତାତା ୱାନ୍ ପ୍ସ୍  ପେସ୍ପେ ସହ ହାତ ମଳିାଇଛନ୍।ି 
ନକିରରେ ଉରନମାଚତି ୱାନ୍ ପ୍ସ୍ େ ୱାନ୍ ପ୍ସ୍  ୧୦ ସେିଜି୍  ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍  ସରମତ 

ୱାନପ୍ସ୍  ୯ଆର୍ , ୱାନ୍ ପ୍ସ୍  ୮, ନଡତ୍ତ, ନଡତ୍ତ ୨ର,ିନଡତ୍ତ୨, ନଡତ୍ତ ସଇି, ନଡତ୍ତ ସଇି୨ 
ଏବଂ ନଡତ୍ତ ସଇି୨ �ାଇଟ୍  

ବ୍ୟବହାେକାେୀମାରନ ଜଓିେ 
୫ଜ ି ଷ୍ଟା ଡ୍୍  -ଏର�ାନ୍  ପ୍ରେକୁ୍ତକୁି 

ବ୍ୟବହାେ କେପିାେରିବ । 
ରସହଭିଳ ି ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ୱାନ୍ ପ୍ସ୍  

୯ ରପ୍ରା, ୱାନ୍ ପ୍ସ ୯ ଏବଂ 
ୱାନ୍ ପ୍ସ ୯ଆର୍ ର ି ମଧ୍ୟ ଜଓିେ 

ରରୁ-୫ଜ ି ରନଟ୍ ୱକତ୍ତକୁ ସରପାରତ୍ତ 
କେବି।  ଜଓି ପକ୍ଷେୁ ୱାନ୍ ପ୍ସ୍ େ 

ବ୍ୟବହାେକାେୀମାନଙ୍କ �ାଗ ିଏକ ସ୍ତନ୍ତ 
“ୱାନ୍ ପ୍ସ୍  ଆନଭିସତ୍ତେ ି ଅ�େ’େ ଶଭୁାେମ୍ଭ କୋୋଇଛ।ି ଏହ ି ଅ�େରେ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ 

୧୦,୮୦୦ ରଙ୍କା ପେତ୍ତ୍ୟନ୍ କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାକ୍  ମଳିବି। ଏହ ିଅ�େ ଡରିସମ୍େ ୧୩େୁ ୧୮ ପେତ୍ତ୍ୟନ୍ ରବୈଧ 
େହବି। ପ୍ରଥମ ୧୦୦୦ ଜଣ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ୧୪୯୯ ରଙ୍କାେ ରେଡ୍  ରକବଲ୍  ରକୟାେ ପ୍ାନ୍  ଏବଂ 

୩୯୯ ରଙ୍କାେ ଜଓି ସାୱନ ରପ୍ରା ପ୍ାନ୍ େ �ାଭ ମଧ୍ୟ ମଳିବି ରବା� ିେ�ିାଏନ୍ସ ଜଓି ଇନର�ାକମ୍  
�ମିରିରଡ୍ େ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନୁ�ି େର୍  କହଛିନ୍।ି ଭାେତରେ ୫ଜ ି ଡଭିାଇସ୍ େ ଇରକାସଷି୍ଟମ୍ କୁ 

ସେୃୁଢ଼ କେବିା �ାଗ ି ୱାନ୍ ପ୍ସ୍  ଆମ ସହତି ମଶି ି କାେତ୍ତ୍ୟ କେଛି।ି ୫ଜ ି ସ୍ାରତ୍ତର�ାନ୍ େ ବାସ୍ତବକି 
ଶକ୍ତ ି ରକବଳ ଜଓିେ ରରୁ-୫ଜ ି ରନଟ୍ ୱକତ୍ତ ଦ୍ାୋ ହାସ� କୋୋଇପାେବି ରବା� ି ରସ କହଛିନ୍।ି 

ସବଦାନ୍ ଆ�ୁମନିୟିମ �କ୍ଷରୁ ଝାରେଗୁଡୁାସର 
ଏଡ୍ େ େସେତନତା କାଯ୍ଟ୍ୟକ୍ରମ 

ଭୁବନେଶ୍ବର,୧୨ା୧୨(ସମସି):ରବୋନ୍ ଆ�ୁମନିୟିମ ବଶି୍ ଏଡସ େବିସ ଅବସେରେ ‘ସମାନତା’ 
ବରିୟବସୁ୍ତ ଆଧାେରେ ଏକ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ କାେତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ପେଚିାଳନା କେଛି।ି  ଜଲି୍ା ସ୍ାସ୍୍ୟ ବଭିାଗ, 
ଝାେସଗୁଡୁା ଓ ଓଡଶିା ୋଜ୍ୟ ଏଡସ ନୟିନ୍ତଣ ରସାସାଇର ିସହତି ମଳିତି ଭାବରେ ରଗାଷ୍ୀ, କମତ୍ତଚାେୀ 
ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଗେିାେୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଡସେ ପ୍ରତକିାେ ଓ ପେଚିାଳନା ସଂପକତ୍ତରେ ବଭିନି୍ନ କାେତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ 
ଆରୟାଜତି ରହାଇଥି�ା। ସରଚତନତା ଅଭେିାନେ ଅଂଶ ସ୍େୂପ ଝାେସଗୁଡୁା ଜଲି୍ା ମଧ୍ୟରେ ପେୋତ୍ରା, 
ସଚୂନା ଅଧିରବଶନ ଓ ପ୍ରଚାେପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଚଆଇଭ/ିଏଡସ ରୋକବିା �ାଗ ିପ୍ରମଖୁ ସରଚତନ ସଷୃ୍ଟ ି
କୋୋଇଥି�ା। ଜଲି୍ାେ ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାେୀ ଓ ଜଲି୍ାେ ରମଡକିା� କମତ୍ତଚାେୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀେ 
କୁମାେ ମହାନ୍,ି ଅତେିକି୍ତ ଜଲି୍ା ମାଜରିଷ୍ଟ୍ରର, ଝାେସଗୁଡୁା, ଡ.ରୋଳାମଣ ିପରର�,ମଖୁ୍ୟ ଜଲି୍ା ଚକିତି୍ା 
ଅଧିକାେୀ ଓ ଜନସ୍ାସ୍୍ୟ ଅଧିକାେୀ, ଝାେସଗୁଡୁା ,ବୁ�ୁନାଥ ସାହୁ, ଜଲି୍ା ରପ୍ରାଗ୍ରାମ ମ୍ୟାରନଜେ, ଡ. ଏ.ରକ 
ପ୍ତି, ରମଡକିା� ଅ�ିସେ ସମନ୍ତି ପୋମଶତ୍ତ ପ୍ରୋନକେୀ ଚକିତି୍ା ରକନ୍ଦ୍ର, ଜଲି୍ା ରେୌନ ଓ ଆେରଆିଇ 
କ୍ନିକି ଓ ରସ୍ଛାରସବୀ ସଂସ୍ାେ ସେସ୍ୟମାରନ ବଭିନି୍ନ ଅଂଚଳ ବୁ� ିର�କମାନଙୁ୍କ ସରଚତନ କୋଇଥିର� ।

ଓେ�ିଏିଲ୍ ମସନାହର�ରୁ ରାଉନ୍ ଶପି୍  ଉଦ୍ ଘାରତି
ଭୁବନେଶ୍ବର,୧୨ା୧୨(ସମସି): ଓଡଶିା ରକାଲ୍ ଆ ଡ୍୍  ପାୱାର୍ 
�ମିରିରଡ୍  (ଓସପିଏିଲ୍)େ ହେବାହା� ମରନାହେପେୁ, 

ସନୁ୍ଦେଗଡରେ ୧୧୮ ରକାର ି ରଙ୍କାରେ ନମିମିତ ରାଉନସପିକୁ 
ଶକ୍ତ ି ସଚବି ନକୁିଞ୍ଜ ଧଳ ଉେଘାରନ କେଛିନ୍।ି ଓସପିଏିଲ୍  
ରକାଇ�ା ଖଣେି ସମସ୍ତ କମତ୍ତଚାେୀ ଏହ ିରାଉନସପିରେ େହରିବ। 

ଏହ ି ରାଉନସପି୍ ଗ୍ରୀନ ବ�୍ିଂି (ସବୁଜ ଭବନ) ପ୍ରକେଣରେ 
ନମିମିତ। ପ୍ରରତ୍ୟକ ଗହୃ ରସୌେଶକ୍ତ ି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସବୁଗହୃରେ 

ଶକ୍ତ ି ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟବସ୍ା କୋୋଇଛ।ି ଉେଘାରନୀ 
ଉତ୍ବରେ ଓସପିଏିଲ୍ େ ସମସ୍ତ କମତ୍ତଚାେୀ 
ଏବଂ ପେବିାେ ରୋଗରେଇଥିର�। ସ୍ାଗତ 
ଭାରଣରେ ଓସପିଏିଲ୍ େ ସଇିଓ ସାେପିରୁ୍ 
ମଶି୍ ରାଉନସରିପ୍ର ଥିବା ସବୁ ସବୁଧିା ବରିୟ 
ରେ ଅତତିÒମାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କୋଇଥିର�। 
ଓସପିଏିଲ୍ ଆଜ ି ଓଡଶିା ଏବଂ ଅନ୍ୟୋଜ୍ୟେ 
୨୪ର ି ବଭିନି୍ନ ଉତ୍ାେନକାେୀ ସଂସ୍ାକୁ 
ଉନ୍ନତ ମାନେ ରକାଇ�ା ରୋଗାଣ 

କେୁଛ।ି ଏହ ି ଉତ୍ବରେ ସନୁ୍ଦେଗଡ ଏଡଏିମ୍ 
ଅଭମିନୁ୍ୟ ରବରହୋ ଏବଂ ଓପଜିସିେି ନରିଦ୍ତ୍ତଶକ 
(ଅପରେସନ୍)ମାନସ ୋଉତ ରୋଗ ରେଇଥିର�।

େୂଆଦଲି୍ଲୀ ୧୨ା୧୨(ଏନେେ୍)ି:  କରୋନା 
ମହାମାେୀ ସମୟରେ ଭୁଶଡୁପିଡଥିିବା ରେଶେ 
ଅଥତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ା ଏରବ ଟ୍ାକ୍ କୁ ର�େଛି।ି  । କେ 
ଆୋୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡଛି।ି ଚଳତି 
ଆଥ ମିକବରତ୍ତେରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରକିସ ସଂଗ୍ରହ ୨୪ 
ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ ି ପାଇ ୮.୭୭ �କ୍ଷ ରକାର ି

ରଙ୍କା ପାର୍  ରହାଇଛ।ି ଚଳତି ଆଥ ମିକବରତ୍ତେ 
ଏପ୍ର�ିେୁ ନରଭମ୍େ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 
ରହାଇଥିବା ଅଭବୃିଦ୍କୁି ହ ିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 
ପାଇଁ ହସିାବକୁ ନଆିୋଇଛ।ି ଆଗାମୀ 
୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁେ ି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ ି
ପାଇବା ରନଇ ଅନୁମାନ କୋୋଉଛ।ି

ପ୍ତ୍ୟକ୍ଷ ରକିେ 
େଂଗ୍ରହସର 

୨୪% ବୃଦ୍ ି

୧୧ ମାେ �ସର ଖେ�ିା ଖେୁୁରା ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି
େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୨ା୧୨(ଏନେେ୍)ି: େୀଘତ୍ତ େନି ପରେ ଭାେତୀୟ ଅଥତ୍ତନୀତ ି ପାଇଁ ଭ� ଖବେ ମଳିଛି।ି 
ଖଚୁୁୋ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ହ୍ାସ ୫.୮୮ ପ୍ରତଶିତକୁ ଖସଆିସଛି।ି ଗତ ୧୧ ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥେ 
ପାଇଁ ଖଚୁୁୋ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତରିେ ଏଭଳ ି ହ୍ାସ ଘରଛି।ି କାେଣ  ଡରିସମ୍େ ୨୦୨୧ରେ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି
୫.୫୯ ପ୍ରତଶିତ େହଥିି�ା। ଏହାପେଠାେୁ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି କ୍ରମାଗତ ଭାରବ ୬ ପ୍ରତଶିତେୁ ଅଧିକ 
େହୁଥି�ା।ରସରପଟେମ୍େ ମାସରେ ଏହା ୭.୪୧ ପ୍ରତଶିତ ଛୁଇଁଥି�ା। ରତରବ ନରଭମ୍େ ୨୦୨୧ରେ 
ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ୪.୯୧ େହଥିି�ା। ପନପିେବିା ମ�ୂ୍ୟରେ ହ୍ାସ ରୋଗ ୁ ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ଏଭଳ ି ଖସଆିସଛି।ି



 ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଓ ଏସପଙି୍କ ଯଗୁ୍ମ ଜନଶଣୁଲାଣ ିଶବିରି ମନ୍ରିରୁ ଚ�ଲାର;ି ଅଭଯିକୁ୍ତ ଗରିଫ
ବସ୍ତା/ରୂପସତା,୧୨ତା୧୨(ସମସି): ବସ୍ତା ଥତାନତା ଅଧୀନ ଦତାଣ୍ଡି ଶ ଡିବ ମନ୍ ଡିରରୁ 
ଚ�ତାର ଡି ଘଟଣତାଚର ପଲୁ ଡିସ ରବଡିବତାର ଅଭଡିଯକୁ୍ତକୁ ଗ ଡିରଫ କର ଡିଛ ଡି। ପଲୁ ଡିସ 
ଚଗତାପୀନତାଥପରୁ ଗ୍ତାମର ଚସକ ଆର ଡିଫ ଗ ଡିରଫ କର ଡିଥିବତା ଚବଚେ 
ଚ�ତାର ଡି ଜଡିନ ଡିଷ କ ଡିଣ ଡିଥିବତା ଅଭଡିଚଯତାଗଚର ଚସହ ଡି ଗତାଁର ଚସକ ଜଇରୁଦ୍ଡିନକୁ 
ମଧ୍ୟ ଗ ଡିରଫ କର ଡି ଚକତାଟ୍ଟ �ତାଲତାଣ କର ଡିଛ ଡି।

ଜଳଗିଲଲା ୨ ବଖରଲା
ବସ୍ତା/ରୂପସତା,୧୨ତା୧୨(ସମସି): ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଦରଡ଼ତା ପଞ୍ତାୟତ ଅଧୀନ କୁଚଣ୍ଇ 
ଗତଁାଚର ନ ଡିଅତା ଁ ଲତାଗ ଡି ୨ବଖରତା ଚପତାଡଡିଯତାଇଛ ଡି। ଶନ ଡିବତାର ବ ଡିେମ୍ ଡିତ ରତାତ ଡିଚର 
ନ ଡିତ୍ତାନନ୍ ଚଜନତାଙ୍କ ଚରତାଚଷଇ ଘର �ୁଲଡିରୁ ନ ଡିଅତା ଁ ଉଠଡି ଏହ ଡି ଅଗ୍ ଡିକତାଣ୍ 
ଘଟ ଡିଥିଲତା। ଖବର ପତାଇ ବସ୍ତା ଦମକେ ଚକନ୍ଦ୍ର କମ୍ଟ�ତାରୀ ଘଟଣତା ସ୍ଥେଚର 
ପହଞ୍ ଡି ନ ଡିଅତାକୁଁ ଆୟତ୍ତ କର ଡିଥିଚଲ। ଏହ ଡି ଅଗ୍ ଡିକତାଣ୍ଚର ଚଜନତା ପର ଡିବତାରର 
ବହୁ କ୍ଷତ ଡି ଘଟ ଡିଛ ଡି। ତତାଙୁ୍କ ସରକତାରୀ ସତାହତାଯ୍ ଦ ଡିଆଯ ଡିବତାକୁ ଦତାବ ଡି ଚହତାଇଛ ଡି।

ଚଗଲାଷ୍ଠୀ ଶକି୍ଲାଧିକଲାରଠୀଙୁ୍କ ଅବସରକଲାଳଠୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନଲା
ପଶ୍ମିବତାଡ଼,୧୨ତା୧୨(ସମସି): ଜଚେଶ୍ୱର ଚଗତାଷ୍ୀ ଶ ଡିକ୍ଷତାଧିକତାରୀ ଲଲତାଚଟନୁ୍ 
ଚକଶରୀ ଚଜନତା ଅବସର ଗ୍ହଣ କର ଡିଥିବତାରୁ ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ସ୍ଥତାନରୁ ତତାଙୁ୍କ 
ଅବସରକତାେୀନ ସମ୍ର୍୍ଟନତା ଦ ଡିଆଯତାଇଛ ଡି। କତାଯ୍ଟ୍ତାେୟ ପର ଡିସରଚର ସମସ୍ 
କମ୍ଟ�ତାରୀ, ପ୍ରଦୀପ ଚଜନତା, ବଂଶୀଧର ବତାର ଡିକ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ଚନତୃତ୍ୱଚର 
ସମ୍ର୍୍ଟନତା ଦ ଡିଆଯତାଇଥିବତା ଚବଚେ ଆଦଡିବତାସୀ ଶ ଡିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭତାପତ ଡି 
ପ୍ରଦୀପ କୁମତାର ସ ଡିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତତାଚର ହତାତୀଗଡ଼ ଠତାଚର ସମ୍ର୍୍ଧିତ 
କରତାଯତାଇଛ ଡି। ଉପସଭତାପତ ଡି ସୀତତାରତାମ ମମୁୁ୍ଟ, ଦୁଲତାଲଡି ଟୁଡୁ, ରୁଇବତାର ଡି 
ମତାଣ୍୍ଧି, ଦ ଡିଦ ଡି ସକୁତାନୁ୍, ପ ଡିଥ ଟୁଡୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମତାର ଚଜନତା, ରତାଚମଶ୍ୱର ମତାଣ୍ଡି, 
ସନୁ ଡିଲ ସଚରନ୍ , ସୀତତା ମମୁ ୁ୍ଟ, ବଷ୍ଟତା ହତାଁସଦତା, ଚମତା ସ୍ଲୁ ଅଭଡିଯତାନର ବ୍ଲକ 
ସଂଚଯତାଜକ ହଚରନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ର୍୍ଧିତ କର ଡିଥିଚଲ। 

ସମଲାଜଚସବଠୀଙ୍କ ବଚି�ଲାଗଚର ଶ୍ରର୍ଲାଞ୍ଜଳି
ବତାଲଆିପତାଳ,୧୨ତା୧୨(ସମସି): ବତାଲଡିଆପତାେ ବ୍ଲକର ବ ଡିଷୁ୍ପରୁ ଗ୍ତାମର 
ଯବୁ ସମତାଜଚସବୀ ଉମତାଶଙ୍କର ସତାହୁଙ୍କ ମତାତ୍ର ୨୮ ବଷ୍ଟ ବୟସଚର ଗତ 
୭ ତତାର ଡିଖଚର ଅକତାେ ବ ଡିଚୟତାଗ ଘଟ ଡିଛ ଡି। ଉମତାଶଙ୍କରଙ୍କ ବ ଡିଚୟତାଗଚର 
ବତାଲଡିଆପତାେ ଅଞ୍େଚର ଚଶତାକର ଛତାୟତା ଚଖେଡିଯତାଇଛ ଡି। ଉମତାଶଙ୍କର ସତାହୁ 
ବତାଲଡିଆପତାେ ଚରେଣ୍ସ କ୍ଲବର ଜଚଣ ସକ୍ ଡିୟ ସଦସ୍ ଥିଚଲ। ଚରେଣ୍ସ 
କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଉମତାଶଙ୍କରଙ୍କ ଅମରଆତ୍ତାର ସଦଗତ ଡି କତାମନତା କର ଡି ଗଭୀର 
ଶ୍ରର୍ତାଞ୍ଜେଡି ଜ୍ତାପନ କର ଡିଥିଚଲ।

ବଲାର୍ଷିକ କ୍ଠୀଡ଼ଲା ଉତ୍ସବ ଆଚ�ଲାଜତି
ସମିଳୁଆି,୧୨ତା୧୨(ସମସି): ମତାଚକ୍ଟତାଣତା ସରସ୍ୱତୀ ଶ ଡିଶ ୁବ ଡିଦ୍ତାମନ୍ ଡିରର ୨୪ତମ 
ବତାଷ୍ଧିକ କ୍ୀଡ଼ତା ଉତ୍ସବ ବଣତା ମ ଡିନ ଡିଷ୍ତାଡ ଡିୟମଠତାଚର ଅନୁଷ୍ ଡିତ ଚହତାଇଯତାଇଛ ଡି। 
ସ ଡିମେୁ ଡିଆର ବର ଡିଷ୍ ସତାମତ୍ାଦ ଡିକ ଗଦତାଧର ଚଜନତା ମଖୁ୍ଅତ ଡିଥିଭତାଚବ 
ଚଯତାଗଚଦଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱେନ କର ଡି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦଘତାଟନ କର ଡିବତା ସହ କ୍ୀଡ଼ତାର 
ମହତ୍ୱ ସମନ୍୍ଧଚର ଅଭଡିଭତାଷଣ ପ୍ରଦତାନ କର ଡିଥିଚଲ। ସମ୍ତାଦକ ରଘନୁତାଥ ରତାଉତ 
ଶ ଡିଶମୁତାନଙୁ୍କ ଉଦଚବତାଧନ ଚଦଇଥିଚଲ। ପ୍ରଧତାନଆ�ତାଯ୍୍ଟ  ପ୍ରଦୀପ ଚବଚହରତା 
ସ୍ୱତାଗତ ଭତାଷଣ ପ୍ରଦତାନ କର ଡିଥିଚଲ। ଶତାରୀର ଡିକ ପ୍ରମଖୁ ଅଚଶତାକ ପତାଢ଼ୀ ଓ 
ସହ ଶତାରୀର ଡିକ ପ୍ରମଖୁ ଆଦଡିତ୍ୱ ପତାଢ଼ୀ ମଖୁ୍ଅତ ଡିଥିଙୁ୍କ କ୍ୀଡତାଧ୍ୱଜ ଉଚତ୍ତତାେନ 
କର ଡିବତାଚର ସହଚଯତାଗ କର ଡିଥିଚଲ। ବ ଡିଦ୍ତାେୟର ଆ�ତାଯ୍୍ଟ  ପ୍ରତ ଡିନ ଡିଧି ରତାମ�ନ୍ଦ୍ର 
ବତାର ଡିକ ଧନ୍ବତାଦ ଚଦଇଥିଚଲ। ଅତ ଡିଥିଙ୍କ ଦ୍ତାରତା କୃତ ଡି ପ୍ରତ ଡିଚଯତାଗୀମତାନଙୁ୍କ 
ପରୁସ୍ତାର ପ୍ରମତାଣପତ୍ର ପ୍ରଦତାନ କରତାଯତାଇଥିଲତା।

ସଂିଲଲାଚର ଅନ୍ତଜଦ୍ଧଲାତଠୀ� ମଲାନବଲାଧିକଲାର ଦବିସ 
ବତାଲଆିପତାଳ,୧୨ତା୧୨(ସମସି): ସ ଡିଂଲତା ସ୍ଥଡିତ ମତାନବତାଧିକତାର ମ ଡିଶନ 
କତାଯ୍ଟ୍ତାେୟଚର ବ୍ଲକ ସଭତାପତ ଜୟନ୍ କୁମତାର ମ ଡିଶ୍ରଙ୍କ ସଭତାପତ ଡିତ୍ୱଚର 
ଶନ ଡିବତାର ଆନ୍ଜ୍ଟତାତ ଡିକ ମତାନବତାଧିକତାର ଦଡିବସ ପତାେ ଡିତ ଚହତାଇଯତାଇଛ ଡି। 
ସବ୍ଟପ୍ରଥଚମ ଜତାତୀୟ ସଙ୍ୀତ ଗତାନ କରତାଯତାଇଥିଲତା। ଏହ ଡି ଦ ଡିବସଚର 
ମଖୁ୍ ଅତ ଡିଥି ଭତାଚବ ମ ଡିଶନ ଜଡିଲ୍ତା ଉପସଭତାପତ ଡି ପଙ୍କଜ କର, ମ ଡିଶନ 
ବ୍ଲକ ସତାଧତାରଣ ସମ୍ତାଦକ ନ ଡିତ୍ତାନନ୍ ପ୍ରଧତାନ, ମ ଡିଶନ ଉପସଭତାପତ ଡି 
ଅମଲୂ୍ ପତାତ୍ର, ପ୍ରତାଣକୃଷ୍ ପ୍ରଧତାନ ଏବଂ ମ ଡିଶନ ବ୍ଲକ ଲଡିଗତାଲ୍  ଚସଚକ୍ଟତାରୀ 
ମଚନତାରଞ୍ଜନ ଗ ଡିର ଡି ପ୍ରମଖୁ ଅତ ଡିଥି ଭତାଚବ ଚଯତାଗଚଦଇ ମତାନବତାଧିକତାର 
ଦଡିବସର ତତାତ୍ପଯ୍ଟ୍ ବତାବଦଚର ଆଚଲତାକପତାତ କର ଡିଥିଚଲ। ଏହ ଡି ଅବସରଚର 
ଏକ ଆଚଲତା�ନତା�କ୍ ଅନୁଷ୍ ଡିତ ଚହତାଇଥିଲତା। ଏହ ଡି ଆଚଲତା�ନତା�କ୍ଚର 
ମତାନବତାଧିକତାର କମ୍ଟୀ ରବ ଡି ନତାରତାୟଣ ଗ ଡିର ଡି, କମେତାକତାନ୍ ଅଣ୍ଡିଆ, ହର ଡିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର 
କଇ, କୁଶ କୁମତାର ରଣତା, ରତାଚଜଶ ପ୍ରମତାଣ ଡିକ ପ୍ରମଖୁ ଚଯତାଗଚଦଇଥିଚଲ। 
ମନ୍ମଥ କୁମତାର ଅଣ୍ଡିଆ ଧନ୍ବତାଦ୍  ଅପ୍ଟଣ କର ଡିଥିଚଲ।

ରକ୍ତଦଲାନ ଶବିରି; ୪୧ �ନୁଟି୍  ସଂଗହୃଠୀତ 
ବସ୍ତା/ରୂପସତା,୧୨ତା୧୨(ସମସି): ବସ୍ତା ବ୍ଲକ କୁେ ଡିଦତା ପଞ୍ତାୟତ ଅନ୍ଗ୍ଟତ 
ଗଡ଼ୁ ଡିଖତାେ ବଜତାରସ୍ଥଡିତ ଜନଚସବତା ଚକନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତ ଡିଷ୍ତାତତା ତଥତା ଉଚଦ୍ତାକ୍ତତା 
ଜଚନ୍ମଜୟ ପର ଡିଡ଼ତାଙ୍କ ଚପୌଚରତାହ ଡିତ୍ଚର ରବଡିବତାର ଏକ ଚସ୍ୱଚ୍ତାକୃତ 
ରକ୍ତଦତାନ ଶ ଡିବ ଡିର ଅନୁଷ୍ ଡିତ ଚହତାଇଯତାଇଛ ଡି। ବସ୍ତା ଏସଡଡିପ ଡିଓ ଜେନ୍ଧର ଜତାଲଡି 
ମଖୁ୍ ଅତ ଡିଥି, ସମ୍ତାନ ଡିତ ଅତ ଡିଥି ଜଡିଲ୍ତା ରକ୍ତଦତାତତା ସଂଘର ସଭତାପତ ଡି କମେ 
�କ୍ବତ୍ତ୍ଟୀ ଓ ଅନ୍ତମ ଅତ ଡିଥି ଭତାଚବ କୁେ ଡିଦତା ସରପଞ୍ ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଟତା ଚସନତାପତ ଡି 
ମ ଡିେ ଡିତ ଭତାଚବ ଶ ଡିବ ଡିରକୁ ଉଦଘତାଟନ କର ଡିଥିଚଲ। ଜଡିଲ୍ତା ରକ୍ତ ଭଣ୍ତାରର 
ଡତାକ୍ତର ମଚହଶ ବ ଡିଶ୍ୱତାେଙ୍କ ଚନତୃତ୍ୱଚର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ହ କରତାଯତାଇଥିଲତା। 
ଶ ଡିବ ଡିରରୁ ଚମତାଟ୍  ୪୧ ୟନୁ ଡିଟ ରକ୍ତ ସଂଗହୃୀତ ଚହତାଇଥିଲତା। ଏହ ଡି ଅବସରଚର 
ସରପଞ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ଡିନ ଡିଧି ଜୟକୃଷ୍ ଚସନତାପତ ଡି, ଅବସରପ୍ରତାପ୍ତ ପ୍ରଧତାନ ଶ ଡିକ୍ଷକ 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ନତାଥ ମହତାନ୍ ଡି, ବ୍ତାଙ୍କ କମ୍ଟ�ତାରୀ ଅଶ୍ୱନୀ କୁମତାର ଦତାସ, ଜୀବନ 
ବୀମତା ନ ଡିଗମର ଉପଚଦଷ୍ତା ଚଗତାପତାେ କୃଷ୍ ମହତାପତାତ୍ର, ଗଚଣଶ �ନ୍ଦ୍ର 
ନତାୟକ, ଅଜୟ ନତାୟକ, ବ ଡିଜୟ ନତାୟକ ପ୍ରମଖୁ ସହଚଯତାଗ କର ଡିଥିଚଲ।

ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୩ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୧୧ବାଲେଶ୍ବର ଜଲି୍ା
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ଔପଦତା,୧୨ତା୧୨(ସମସି)

ବତାଚଲଶ୍ୱର ଜଡିଲ୍ତା ଔପଦତା ବ୍ଲକ ସଭତା ଗହୃଚର 
ଆଜଡି ପବୂ୍ଟତାହ୍ନ ୧୧ ଘଟ ଡିକତା ସମୟଚର ଜଡିଲ୍ତାପତାେ 
ଓ ଏସପ ଡିଙ୍କ ଯଗୁ୍ମ ଜନଶଣୁତାଣୀଚର ୧୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଟ 
ଅଭ ଡିଚଯତାଗ ଆସ ଡିଥିଲତା। ଏହ ଡି ବ୍ଲକ ବତାଉଁଶବଣ ଡିଆ 
ପଞ୍ତାୟତର ଚଗତାବର୍୍ଟନପରୁରୁ ନୀେଗ ଡିର ଡି 
ପ ଡିଡବ୍ଲ ଲୁଡ ଡି ଚରତାଡ଼ ଭତାୟତା ଦକ୍ଷ ଡିଣ କୁଅଁରପରୁ 
ରତାସ୍ତାର ଉନ୍ନତ ଡିକରଣ ପତାଇଁ ବ ଡିଧତାୟକଙ୍କ ପତାଣ୍ ଡିରୁ 
�େଡିତବଷ୍ଟ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କତା ଅଥ୍ଟ ମଞ୍ଜରୁୀ ଚହତାଇଛ ଡି। 
ଏହ ଡି ରତାସ୍ତାଚର ମତାତ୍ର ୧୪ରୁ ୧୫ ଟ୍ ଡିପ ଚମତାରମ 
ପକତାଯତାଇଛ ଡି। ଯତାହତାର ଆନୁମତାନ ଡିକ ମଲୂ୍ 
୬୦ରୁ ୬୫ ହଜତାର ଟଙ୍କତା ଚବତାଲଡି ଜଣତାପଡୁଛ ଡି। 
ଏତ ଡିକ ଡିଚର କତାମ ଚଶଷ କର ଡି ଚଦବତା ପତାଇଁ 
କତାଯ୍ଟ୍ନ ଡିବ୍ଟତାହୀ ଅଧିକତାରୀ ଚଯତାଜନତା କରୁଥିବତାର 
ଚନଇ ଗ୍ତାମବତାସୀମତାଚନ ଜଡିଲ୍ତାପତାେଙ୍କ ଠତାଚର 
ଅଭଡିଚଯତାଗ କର ଡିଛନ୍ଡି। ଚସହ ଡିପର ଡି ଅଘ ଡିରତାପଦତା 

ପଞ୍ତାୟତର କମତାରପତାେ ଗ୍ତାମର ଆଦଡିବତାସୀ 
ବସ୍ଡି ଭତାଲୁଗଡ଼ଡିଆ ଓ ଜଗନତା ସତାହ ଡିଚର ଉତ୍କଟ 
ପତାନୀୟଜେ ସମସ୍ତା ଚନଇ ସତାମ୍ତାଦ ଡିକତା 
ଜୟଶ୍ରୀ ଚବଚହରତା ଅଭଡିଚଯତାଗ କର ଡିଥିଚଲ। ଏହ ଡି 
ଅଭ ଡିଚଯତାଗକୁ ଭ ଡିତ୍ତ ଡି କର ଡି ଜଡିଲ୍ତାପତାେ ଦତ୍ତତାଚତ୍ରୟ 
ଭତାଉ ସତାଚହବ ସ ଡିଚନ୍ଧ ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହତାର 
ସମତାଧତାନ କର ଡିବତା ପତାଇଁ ପ୍ରତ ଡିଶରୁତ ଡି ଚଦଇଥିଚଲ। 
ଏହ ଡି ପଞ୍ତାୟତର ରମ୍ତାମଣ ଡି ଚନତାଡତାଲ ୟପୁ ଡି ସ୍ଲୁର 
୩ ବଷ୍ଟ ଧର ଡି ବ ଡିଜ୍ତାନ ଶ ଡିକ୍ଷକ ଦଡିପତାରତାଣୀ ପଣ୍ତାଙୁ୍କ 
ଅନ୍ତ୍ର ଚଡପଚୁଟସନଚର ପଠତାଯତାଇଥିବତା 
ଚଯତାଗୁଁ ବ ଡିଜ୍ତାନ ଶ ଡିକ୍ଷତାଦତାନ ବତାଧତାପ୍ରତାପ୍ତ ଚହଉଥିବତା 
ଚନଇ ଗ୍ତାମର ଶଶ ଡିକତାନ୍ ଚବଚହରତା ଅଭଡିଚଯତାଗ 
ଆଣ ଡିଥିଚଲ।

ଚସହ ଡିପର ଡି ଔପଦତା ବଜତାରଚର ୭ ବଷ୍ଟ 
ଧର ଡି ପ୍ରଶତାସନ ତରଫରୁ ସ ଡିଲ ଚହତାଇ ପଡ଼ଡି 
ରହ ଡିଥିବତା ୨୩ଟ ଡି ଚଦତାକତାନ ଗହୃ ଚଯତାଗ ୁ ରତାଜସ୍ୱ 
ହତାନ ଡି ଚହଉଥିବତାରୁ ଚଦତାକତାନ ଗହୃ ଗଡ଼ୁ ଡିକ ପନୁଃ 

ଚଖତାଲତା କରତାଯ ଡିବତା ପତାଇଁ ସତାମ୍ତାଦ ଡିକ ଅଚଶତାକ 
ପ୍ରଧତାନ ଜଡିଲ୍ତାପତାେଙ୍କଠତାଚର ଅଭଡିଚଯତାଗ 
କର ଡିଥିଚଲ। ଔପଦତା ବ୍ଲକ ସଚମତ ନୀେଗ ଡିର ଡି 
ଉପଖଣ୍କୁ ମରୁଡ଼ଡି ଚଘତାଷଣତା ଦତାବ ଡି କର ଡି ସରପଞ୍ 
ନ ଡିରଞ୍ଜନ ବତାର ଡିକ, ପରୁସ୍ମ ଚସଠଡି, ଚକୈେତାଶ 
�ନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ତା, ପ୍ରତତାପ ମହତାନ୍ ଡି ସଚମତ ସ୍ଥତାନୀୟ 
ଅଞ୍େର କ ଡିଛ ଡି ବ୍କ୍ତ ଡି ଜଡିଲ୍ତାପତାେଙ୍କ ଠତାଚର 
ଅଭଡିଚଯତାଗ ଆଣ ଡିଥିଚଲ। ଏଚନଇ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଉଚଦ୍ଶ୍ଚର ୨ହଜତାରରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଟ ଅଭ ଡିଚଯତାଗକତାରୀ 
ଉପଜଡିଲ୍ତାପତାେଙୁ୍କ ପବୂ୍ଟରୁ ଦତାବ ଡିପତ୍ର ଚଦଇଥିଚଲ। 
ଏହ ଡି ଯଗୁ୍ମ ଜନଶଣୁତାଣ ଡି ଶ ଡିବ ଡିରଚର ସରକତାରୀ 
ଆବତାସ, ଭତ୍ତତା, ପତାନୀୟଜେ, ଗମନତାଗମନ, 
ବ ଡିଦୁ୍ତକରଣ, ଶ ଡିକ୍ଷତାଚସବତା, ସତାଧତାରଣ ବଣ୍ଟନ, 
ଜଙ୍ଲ ବ ଡିଭତାଗ ଆଦଡି ଚମତାଟ ୧୫୦ଟ ଡି ଅଭ ଡିଚଯତାଗ 
ଆସ ଡିଥିଲତା। ଜଡିଲ୍ତାପତାେ ଦତ୍ତତାଚତ୍ରୟ ଭତାଉ ସତାଚହବ 
ସ ଡିଚନ୍ଧ ଏବଂ ଏସପ ଡି ସଧୁତାଂଶ ୁ ଚଶଖର ମ ଡିଶ୍ର, 
ଅତ ଡିର ଡିକ୍ତ ଜଡିଲ୍ତାପତାେ ନ ଡିଲୁ ମହତାପତାତ୍ର, ଜଡିଲ୍ତା 

ମଖୁ୍ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ କତାଯ୍ଟ୍ନ ଡିବ୍ଟତାହୀ ଅଧିକତାରୀ 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ ଡିକ, ଜଡିଲ୍ତା ମଖୁ୍ � ଡିକ ଡିତ୍ସତା ଅଧିକତାରୀ 
ଦୁଲତାଲ ସ ଡିଂ ଜଗଚଦ୍ବ, ଉପଜଡିଲ୍ତାପତାେ ମଚହନ୍ଦ୍ର 
ମହତାେ ଡିକ, ବ ଡିଡ ଡିଓ ଅଭଡିଚଷକ ଦତାସ, ତହସ ଡିଲଦତାର 
ଶରତ ମଲ୍ ଡିକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବ ଡିସ ଡିବ ଡିପ୍ତା ପତାତ୍ର, 
ଉପତାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭତାକର ସତାହୁ ସଚମତ ଜଡିଲ୍ତା ଏବଂ 
ବ୍ଲକର ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ଅଧିକତାରୀ ଏବଂ କମ୍ଟ�ତାରୀମତାଚନ 

ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ଡିଥିଚଲ। ଯଗୁ୍ମ ଜନଶଣୁତାଣୀ ପଚର 
ପଚର ଜଡିଲ୍ତାପତାେ ୱତାନ ଜଡିପ ଡି ୱତାନ ପ୍ରଡକ୍ଟର 
ମହ ଡିେତା ଉଚଦ୍ତାଗୀଙ୍କ ଦତାର ଡିଚପତାଖରୀର ଛତୁ 
�ତାଷ, ଗଡ଼ସତାହ ଡି ପଞ୍ତାୟତର ଚଛେଡି ହତାଟ 
ଏବଂ ଫଚତପରୁ ପଞ୍ତାୟତର ସ୍ୱତାସ୍ଥ୍ଚକନ୍ଦ୍ର ଓ 
‘୫-ଟ ଡି’ଚର ଅନ୍ଭୁ୍ଟକ୍ତ ଜୟଗରୁୁ ହତାଇସ୍ଲୁକୁ 
ପର ଡିଦଶ୍ଟନ କର ଡି ଚଫର ଡିଥିଚଲ।

ନୀଳଗରି,ି୧୨ତା୧୨(ସମସି)

ସଂଘଷ୍ଟରୁ କମ୍ଟମୟ ଜୀବନକୁ ଛତାଡ଼ ଡି 
ପତାର ଡିନତାହତାନ୍ ଡି ନୀେଗ ଡିର ଡି � ଡିମ ଡିନ ଡିଭତାଟ ଡି 
ଅଞ୍େର �ଡିନ୍ମୟ ସତାହୁ (୩୪)। ବ ଡିଚଦଶୀ 
ପକ୍ଷୀ ଚବପତାର କର ଡି ଚଲତାକଙୁ୍କ ସଲୁଭ 
ମଲୂ୍ଚର ଚଯତାଗତାଇ ଚଦବତା ସହ ନ ଡିଚଜ 
ଆତ୍ନଡିଭ୍ଟରଶୀେ ଚହବତା ଚନଇ ଲକ୍ଷ୍ 
ରଖିଛନ୍ଡି � ଡିନ୍ମୟ। ତତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ରଞ୍ଜଡିତତା 
ସତାହୁଙ୍କ ସହଚଯତାଗଚର ଚସ ଏକ ଶତାଖତା 
ଚଖତାଲଡିଛନ୍ଡି। ଏହ ଡି ଅବସରଚର ଓଲଡଙ୍ 
ଛକଚର ପଲୁ୍ଟତାରୀ ୱତାଲ୍ଲ୍ଟ ନତାମଚର ଏକ 
ଶତାଖତାକୁ ଏନଏସ ଡି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅମ୍ ଡିକତା ଦତାସ 

ଉ ଦ୍  ଘ ତା ଟ ନ 
କର ଡିଥିଚଲ। ବ ଡିଚଶଷ କର ଡି ଜତାପତାନ ଡିଜ୍  
କୁ୍ଏଲ ବତା ଗଣୁୁ୍ରୀ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ତାକୁ ଚଦଶୀୟ 

ଭତାଚବ �ତାଷକର ଡି ଚଲତାକଙୁ୍କ ଚଯତାଗତାଇବତା 
ପତାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ ରଖିଛନ୍ଡି। ଏହ ଡି ପକ୍ଷୀର ମତାଂସ 

ଓ ଅଣ୍ତା ସ୍ୱତାସ୍ଥ୍ପଚକ୍ଷ ହ ଡିତକତାରୀ ଏବଂ 
ଚରତାଗପ୍ରତ ଡିଚଷଧକ ଶକ୍ତଡି ବୃର୍ ଡିଚର 

ସହଚଯତାଗ କର ଡିଥତାଏ। ରୁଷ ଡିଆ, 
ଚକତାର ଡିଆ, ଜତାପତାନ ଆଦଡି ପବୂ୍ଟ 
ଏସ ଡିଆର ବହୁେ ପର ଡିମତାଣଚର 
ଚଦଖତାଯତାଉଥିବତା ଏହ ଡି ପକ୍ଷୀର 

ମତାଂସ ଗ୍ତାହକଙୁ୍କ ଚଯତାଗତାଇ 

ଦଡିଆଯ ଡିବ ଚବତାଲଡି ଚସ କହ ଡିଛନ୍ଡି। ଆଗତାମୀ 

ଦ ଡିନଚର ଏହ ଡି ପକ୍ଷୀକୁ ବହୁେ ପର ଡିମତାଣଚର 
�ତାଷ କରତାଯତାଇ ଚଯତାଗତାଣ କରତାଯ ଡିବ ଚବତାଲଡି 
କୁହତାଯତାଉଛ ଡି। ଏତଦ୍ ଭ ଡିନ୍ନ କଡ଼କନତାଥ, 
ଆସ ଡିଲ୍ , ଭତାଉଁଲ ଡି ଚଦଶୀ କୁକୁଡ଼ତା, ଚସତାନତାଲଡି 
କୁକୁଡ଼ତା, ବତକ ପ୍ରଭୃତ ଡି ମତାଂସ ଚଯତାଗତାଇ 
ଦଡିଆଯ ଡିବ। ଚସହ ଡିପର ଡି ଉପଚରତାକ୍ତ ଜତାତ ଡିର 
ସମସ୍ ପକ୍ଷୀ ମତାଂସ ଚହତାମ ଚଡଲଡିଭର ଡି ମଧ୍ୟ 
କରତାଯ ଡିବ ଚବତାଲଡି ସ�ୂନତାମ ଡିେ ଡିଛ ଡି। ଶତାଖତା 
ଉଦ୍ ଘତାଟନ ସମୟଚର ବ ଡିଚଜଡଡି ଅନୁସ�ୂ ଡିତ 

ଜତାତ ଡି ସଭତାପତ ଡି 
ଶରତ ଦତାସ, 
ସ ମ ତା ଜ ଚ ସ ବ ୀ 

ରଚମଶ ବତାଗ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥଡିତ ଥିଚଲ।

୧୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଦ୍ଧ ଅଭଚିଯଲାଗ ଆଗତ

ପକ୍ଠୀ ଚବପଲାରରୁ ଆତ୍ମନଭିଦ୍ଧରଶଠୀଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଶଲାଖଲା ଉଦ୍ ଘଲାଟନ କଚଲ ଏନଏସ ିଅଧ୍ୟକ୍ଲା

ଓଡ଼ଆି ଓ ଶକି୍ଲା ବଭିଲାଗର ଜଲାତଠୀ� ଅଲାଚଲଲା�ନଲା�କ୍
ବତାଲଆିପତାଳ,୧୨ତା୧୨(ସମସି)

ବତାଲଡିଆପତାେ ବ୍ଲକର ସବ୍ଟପରୁତାତନ 
ସବୁର୍୍ଟଚରଖତା ମହତାବ ଡିଦ୍ତାେୟର ଓଡ଼ଡିଆ 
ଭତାଷତା ସତାହ ଡିତ୍ ବ ଡିଭତାଗ ଓ ଶ ଡିକ୍ଷତା ବ ଡିଭତାଗର 
ମ ଡିେ ଡିତ ଭତାଚବ ଶନ ଡିବତାର ଜତାତୀୟ 
ଅଚଲତା�ନତା�କ୍ ଅନୁଷ୍ ଡିତ ଚହତାଇଯତାଇଛ ଡି। 
ମହତାବ ଡିଦ୍ତାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚଗୌରତାଙ୍ 
ରତାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତତାଚର ଅନୁଷ୍ ଡିତ ଓଡ଼ଡିଆ 
ଭତାଷତା ସତାହ ଡିତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତଡି ଓ ବ ଡିକତାଶ କ୍ମ 
ଆଚଲତା�ନତା�କ୍ଚର ପଶ୍ଚ ଡିମବଙ୍ ବ ଡିଶ୍ୱ 
ଭତାରତୀ ଚକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଦ୍ତାେୟର ଓଡ଼ଡିଆ 
ବ ଡିଭତାଗର ଆସ ଡିଷ୍ତାଣ୍ଟ ପ୍ରଚଫସର ଡ଼ଃ 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦତାସ, ଫକୀରଚମତାହନ ସତାହ ଡିତ୍ 
ପର ଡିଷଦର ସଭତାପତ ଡି ଡ଼ଃ ଲକ୍ଷୀକତାନ୍ 

ତ୍ର ଡିପତାଠୀ, ଫକୀରଚମତାହନ ଅଚଟତାନମତାସ 
କଚଲଜର ଓଡ଼ଡିଆ ବ ଡିଭତାଗର ପ୍ରଚଫସର 
ହର ଡିଶ�ନ୍ଦ୍ର ଚବଚହରତା, ଫକୀରଚମତାହନ 
ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଦ୍ତାେୟର ଆଚସତାସ ଡିଏଟ ପ୍ରଚଫସର 
ଡ଼ଃ ଚଦବତାଶ ଡିଷ ପତାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଅତ ଡିଥି 
ଭତାଚବ ଚଯତାଗଚଦଇ ବକ୍ତବ୍ ରଖିଥିଚଲ। 
ସବୁର୍୍ଟଚରଖତା ମହତାବ ଡିଦ୍ତାେୟର ଓଡ଼ଡିଆ 
ବ ଡିଭତାଗ ମଖୁ୍ ଅଧ୍ୟତାପକ ଡ଼ଃ ସଚନ୍ତାଷ 

ସତାହୁ, ଶ ଡିକ୍ଷତା ବ ଡିଭତାଗ ମଖୁ୍ ଅଧ୍ୟତାପକ 
ସ�ଡିନ୍ଦ୍ର ନତାଥ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଅଧ୍ୟତାପକ ଡ଼ଃ 
କୃଷ୍�ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧତାନ ପ୍ରମଖୁ ଆଚଲତା�ନତା�କ୍ 
ପର ଡି�ତାେନତା କର ଡିଥିଚଲ। ଏହ ଡି ଜତାତୀୟ 
ଆଚଲତା�ନତା�କ୍ଚର ଓଡ଼ଡିଆ ଓ ଶ ଡିକ୍ଷତା 
ବ ଡିଭତାଗର ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀମତାଚନ 
ଉପସ୍ଥଡିତ ରହ ଡି ଆଚଲତା�ନତାଚର ଭତାଗ 
ଚନଇଥିଚଲ।

ବଦିଷ୍ୟଲାଳ�ଚର ଛଲାତ୍ର ଓ ଅଭଭିଲାବକ ଅଶଲାନ୍ତ ି

ଜଳଳଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବତାଡ଼,୧୨ତା୧୨(ସମସି)

ବତାଚଲଶ୍ୱର ଜଡିଲ୍ତା ଜଚେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅଧିନସ୍ଥ 
ଓଲମରତା ପଞ୍ତାୟତର ରତାଜନଗର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତାଥମ ଡିକ 
ବ ଡିଦ୍ତାେୟ ୧୯୫୪ ମସ ଡିହତାଚର ପ୍ରତ ଡିଷ୍ତା ଚହତାଇଛ ଡି। 
ଏହ ଡି ବ ଡିଦ୍ତାେୟଚର ଆବଶ୍କ ସଂଖ୍କ ଶ ଡିକ୍ଷକ 
ନ ଥିବତାରୁ ବତାରମ୍ତାର ବ ଡିଧତାୟକ ତଥତା ଅନ୍ତାନ୍ 
ଅଧିକତାରୀମତାନଙୁ୍କ ଜଣତାଇଥିଚଲ ମଧ୍ୟ କ ଡିଛ ଡି ଫେ 
ନ ମ ଡିେ ଡିବତାରୁ ଛତାତ୍ର ଓ ଅଭଡିଭତାବକ ଅଶତାନ୍ ଡି ସଷୃ୍ ଡି 
ଚହତାଇଛ ଡି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତତାହ ମଧ୍ୟଚର ଆବଶ୍କ 

ସଂଖ୍କ ଶ ଡିକ୍ଷକଙୁ୍କ 
ନ ଡିଯକୁ୍ତ ଡି ଦ ଡିଆ ନ ଗଚଲ 
ଛତାତ୍ର ଅଭଡିଭତାବକ ତଥତା 
ଏସଏମସ ଡି କମ୍ଟକତ୍ତ୍ଟତାମତାଚନ 
ଆଚନ୍ତାେନତାତ୍କ ପନ୍ତା ଗ୍ହଣ 
କର ଡିଚବ ଚବତାଲଡି ଆଜଡି ପ୍ରଶତାସନ ଉଚଦ୍ଶ୍ଚର 
ଲଡିଖିତ ଭତାଚବ ଜଣତାଇଛନ୍ଡି। ରତାଜନଗର 
ସରକତାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତାଥମ ଡିକ ବ ଡିଦ୍ତାେୟଚର ପ୍ରଥମରୁ 
ଅଷ୍ମଚଶ୍ରଣୀ ଯତାଏଁ ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀଙ୍କ ପତାଇଁ ପତାଠପଢ଼଼ତା 
ସବୁ ଡିଧତା ରହ ଡିଛ ଡି। ବତ୍ତ୍ଟମତାନ ଏହ ଡି ବ ଡିଦ୍ତାେୟଚର 

୩୨୭ଜଣ ଛତାତ୍ରଛତାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ଡି। 
ଚସହ ଡି ଅନୁସତାଚର ୧୧ ଶ ଡିକ୍ଷକ ରହ ଡିବତା କଥତା। 
ଚତଚବ ଆଶ୍ଚଯ୍ଟ୍ର କଥତା ଏଚବ ବ ଡିଦ୍ତାେୟଚର 
ପ୍ରଧତାନଶ ଡିକ୍ଷକଙୁ୍କ ମ ଡିଶତାଇ ଚକବେ ୫ ଜଣ ଶ ଡିକ୍ଷକ 

କତାଯ୍ଟ୍ରତ ଅଛନ୍ଡି। ଯଦ୍ତାରତା ପତାଠପଢ଼଼ତାଚର 
ଚଘତାର ସମସ୍ତା ସଷୃ୍ ଡି ଚହଉଛ ଡି। 

ବ ଡିଦ୍ତାେୟଚର ଏହ ଡି ଶ ଡିକ୍ଷକ 
ସମସ୍ତା ବଷ୍ଟ ବଷ୍ଟ 

ଧର ଡି ଲତାଗ ଡିଥିଚଲ ମଧ୍ୟ 
ବତାରମ୍ତାର ଅଭଡିଚଯତାଗ 
ସଚତ୍ୱ ଚକୌଣସ ଡି 

ପଦଚକ୍ଷପ ନ ଡିଆଯତାଉନଡି। 
ଆସନ୍ତା ଏକ ସପ୍ତତାହ 
ମଧ୍ୟଚର ଦତାବ ଡି ପରୂଣ ନ 

ଚହଚଲ ଅଭଡିଭତାବକ ତଥତା 
ଏସଏମସ ଡି ସଭ୍ ସବ୍ଟଶ୍ରୀ ଦୀଲ୍ ଡିପ ଘଚଡଇ, 
ଦୀଲ୍ ଡିପ ଦତାସ, ବଟକୃଷ୍ ଚବଚହରତା, ଚଦଚବନ୍ଦ୍ର 
ରଣତା, ସହଚଦବ ନତାୟକ, ଲକ୍ଷୀ ଘଚଡଇ, ସବୁଲ 
ମତାଟ ଡିକତାର, ଝତାଚଡଶ୍ୱର ପ୍ରଧତାନ, ସବୁଲ �ନ୍ଦ୍ର ଅଠତା 
ପ୍ରମଖୁ ଚ�ତତାବନୀ ଚଦଇଛନ୍ଡି।

ସପ୍ତାହ 
ମଧ୍ୟଳର ଦତାବ ି

ପରୂଣ ନ ଳହଳଲ 
ଆଳ୍ତାଳନ

ବତାଲଆିପତାଳ,୧୨ତା୧୨(ସମସି): ବତାଲଡିଆପତାେ ବ୍ଲକ ବତାଲଡିଆପତାେ ପଞ୍ତାୟତ ଅଧିନସ୍ଥ 
କୁଦମତାନସ ଡିଂ ଗ୍ତାମର ରଚମଶ ପତାତ୍ରଙ୍କ ରବଡିବତାର ରତାତ୍ର ଡି ୧୧.୩୦ଚର ହଠତାତ୍  ପରଚଲତାକ 
ଘଟ ଡିଛ ଡି। ମତୁୃ୍ଚବେକୁ ତତାଙୁ୍କ ୭୨ ବଷ୍ଟ ବୟସ ଚହତାଇଥିଲତା। ଚସ ଜଚଣ ସରେ, ମ ଡିଷ୍ଭତାଷୀ, 
ଅନୁଷ୍ତାନଚପ୍ରମୀ ଓ ପଚରତାପକତାରୀ ବ୍କ୍ତ ଡି ଥିଚଲ। କୁଦମତାନସ ଡିଂଚର ଅନୁଷ୍ ଡିତ ଚହଇ ଆସଥୁିବତା 
ଚବତାଇତ ବନ୍ତାଣ ରତାହତାସ ଉତ୍ସବର ପ୍ରତାଣ ପ୍ରତ ଡିଷ୍ତାତତା ଥିଚଲ ସ୍ୱଗ୍ଟତଃ ରଚମଶ ପତାତ୍ର। ସ୍ୱଗ୍ଟତଃ 
ପତାତ୍ରଙ୍କ ମତୁୃ୍ଚର ବ ଡିଜୁ ଜନତତା ଦେର ବତାଚଲଶ୍ୱର ଜଡିଲ୍ତା ସଭତାପତ ଡି ତଥତା ପବୂ୍ଟତନ ସତାଂସଦ 
ଇଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମତାର ଚଜନତା, ବ ଡିଜୁ ମହ ଡିେତା ଜନତତା ଦେ ରତାଜ୍ କତାଯ୍ଟ୍କତାରୀ ସଭତାପତ ଡି 
ନତାରୀଚନତ୍ରୀ ସବୁତାସ ଡିନୀ ଚଜନତା, ବ୍ଲକ ବ ଡିଚଜଡଡି ସଭତାପତ ଡି ଚଗତାବ ଡିନ୍ ପ୍ରସତାଦ ଦତାସ, ପ୍ରତତାପପରୁ 
ସମ ଡିତ ଡି ସଦସ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ଡିନ ଡିଧି ତଥତା ଯବୁଚନତତା ହତାଡ ଡିବନୁ୍ଧ ରତାଉତ, ବତାଲଡିଆପତାେ ପଞ୍ତାୟତର 
ସମ ଡିତ ଡି ସଦସ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ଡିନ ଡିଧି ରତ ଡିକତାନ୍ ପତାତ୍ର, ମତୁୃ୍ଞ୍ଜୟ ଚଗତାଚ୍ତାୟତ, ପଞ୍ତାୟତ ସଭତାପତ ଡି 
ରଘନୁତାଥ ଚଜନତା, ସଚୁବତାଧ ପତାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଗଭୀର ଚଶତାକପ୍ରକତାଶ କର ଡିଛନ୍ଡି। ତତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ଚର 
କୁଦମତାନସ ଡିଂ ଗ୍ତାମ ସଚମତ ବତାଲଡିଆପତାେଚର ଚଶତାକର ଛତାୟତା ଚଖେଡିଯତାଇଛ ଡି। ବଡପଅୁ 
ସଚନ୍ତାଷ ଓ ସତାନପଅୁ ସବୁ୍ରତ ମଖୁତାଗ୍ୀ ଚଦଇଥିଚଲ।

କୁଦମଲାନସଂି ଚବଲାଇତ ବନ୍ଲାଣ ରଲାହଲାସ 
ଉତ୍ସବର ପ୍ରତଷି୍ଲାତଲାଙ୍କ ପରଚଲଲାକ

ଚ୍ଳନଶ୍ୱର,୧୨ତା୧୨(ସମସି): ବ ଡିଶ ଡିଷ୍ ସମତାଜଚସବୀ ତଥତା ଚଭତାଗରତାଇ ବ ଡିଜୁ ଜନତତା ଦେର 
ତୁଙ୍ଚନତତା, ବ ଡିଚଜଡଡି ବ୍ଲକ ସତାଧତାରଣ ସମ୍ତାଦକ, ଶ୍ରର୍ତାପରୁ ଚସବତା ସମବତାୟ ସମ ଡିତ ଡିର 
ପବୂ୍ଟତନ ସଭତାପତ ଡି ସଚନ୍ତାଷ ଦତାସଙ୍କର ଅକତାେ ବ ଡିଚୟତାଗଚର କତାନ୍ôଥଭଉଁରୀ ଜନକଲ୍ତାଣ 
ଚସ୍ୱଚ୍ତାଚସବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚସହ ଡି ପଞ୍ତାୟତଚର ଥିବତା ବ ଡି� ଡିତ୍ରପରୁ ବତାତ୍ତା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେୀଚର 
ଏକ ଚଶତାକସଭତା ଅନୁଷ୍ ଡିତ ଚହତାଇଯତାଇଛ ଡି। ଅବସରପ୍ରତାପ୍ତ ଶ ଡିକ୍ଷକ ତଥତା ଉକ୍ତ ଚସ୍ୱଚ୍ତାଚସବୀ 
ସଂଗଠନର ସଭତାପତ ଡି ଧନଞ୍ଜୟ ପତାତ୍ରଙ୍କ ଚପୌରହ ଡିତଚର ଅନୁଷ୍ ଡିତ ଚଶତାକସଭତାଚର ଯବୁ 
ସମତାଜଚସବୀ ରତାଜକୁମତାର ପତାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଚଯତାଗଚଦଇ ଦଡିବଙ୍ତ ସଚନ୍ତାଷ ଦତାସଙ୍କ 
ସମତାଜପ୍ରତ ଡି ନ ଡିଃସ୍ୱତାଥ୍ଟପର ଜନଚସବତା ଓ ବହୁମଖୁୀ ପ୍ରତ ଡିଭତା ସମ୍କ୍ଟଚର ସ୍ତୃ ଡି�ତାରଣ କର ଡିଥିଚଲ।

ସଚନ୍ତଲାର୍ ଦଲାସଙ୍କ ଚଶଲାକସଭଲା

‘କବ ିମଳ� ସରୁ ଅନଷ୍ୟମଲାନଙ୍କ ପଲାଇଁ ଉଦଲାହରଣ’

ଦହମଣୁ୍ତା,୧୨ତା୧୨(ସମସି)

ଜୀବନର ପଜୂତା ଚବଦୀଚର କମ୍ଟ ଓ ସମପ୍ଟଣତତାର 
ମହତାଯଜ୍ଚର ପରୁଧତା ସତାଜଡି ନ ଡିଜର କମ୍ଟମୟ 
ଜୀବନକୁ ତ ଡିେ ତ ଡିେ କର ଡି ଆହୁତ ଡି ଚଦବତାର 

ସତାହସ ଓ ସଦଡିଚ୍ତା ରଖି ନ ଡିଜକୁ ସଫେ କେତାକତାର 
ଭତାଚବ ଗଢଡି ଦୁନ ଡିଆ ରଙ୍ମଞ୍ଚର ଅନ୍ମତାନଙ୍କ 
ପତାଇଁ ଉଦତାହରଣ ସତାଜଡିଛନ୍ଡି ବତାଚଲଶ୍ୱର ଜଡିଲ୍ତା 
ଚଭତାଗରତାଇ ବ୍ଲକର ମେୟ କୁମତାର ସରୁ। ଜନ୍ମ 
ତତାଙ୍କର ଚଭତାଗରତାଇ ବ୍ଲକ କମଦ୍୍ଟତା ନ ଡିକଟ 

ସତାତସେୁ ଡିଆ ଗ୍ତାମଚର। ନ ଡିଜର ଦୃଢ ଇଛତାଶକ୍ତଡି 
ଓ କଠଡିନ ଅଧ୍ୟବସତାୟ ଫେଚର ମତାତ୍ର ୨୩ ବଷ୍ଟ 
ବୟସରୁ ସରକତାରୀ ଶ ଡିକ୍ଷକ ଭତାଚବ ନ ଡିଯକୁ୍ତ ଡି ପତାଇ 
ଜୀବନ ଆରମ୍ କର ଡିବତା ସହ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ 
ଏକତାଧରତାଚର ଜଚଣ ଆଦଶ୍ଟ ଶ ଡିକ୍ଷକ, କବଡି, 
ନତାଟ୍କତାର, ସତାହ ଡିତ ଡ୍ି କ, ମଞ୍ ଉପସ୍ଥତାପକ, 
ମଞ୍ ଅଭଡିଚନତତା, � ଡିତ୍ରଶ ଡିଳ୍ପୀ, ଚସ୍ୱଚ୍ତାଚସବୀ 
ଓ କ୍ୀଡ଼ତାବ ଡିତ୍  ଭତାଚବ ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ତାନ ଦ୍ତାରତା 
ପରୁସ୍ତୃ ଚହତାଇଛନ୍ଡି। ଏଥିସହ ଏ ଅଞ୍େର 
ଅସହତାୟ ଓ ଗର ଡିବ ପ ଡିଲତାମତାନଙୁ୍କ ମତାଗଣତାଚର ଶ ଡିକ୍ଷତା 
ଚଦବତାର ପଣ ଚନଇ ‘ୟନୁ ଡିକ୍  ଏଜୁଚକଶନ୍ ’ ଭେଡି 
ଶ ଡିକ୍ଷତାନୁଷ୍ତାନ ପ୍ରତ ଡିଷ୍ତା କର ଡି ସମସ୍ଙ୍କର ପ୍ର ଡିୟ ଭତାଜନ 
ଚହତାଇପତାର ଡିଛନ୍ଡି। ତତାଙ୍କର କବଡିତତା ଏଚବ ଚବଶ 
ପ୍ରଶଂସ ଡିତ ଚହଉଛ ଡି।

ଜଚଳଶ୍ୱରକୁ ସବ୍ ଡଭିଜିନ ଦଲାବଚିର ଦସ୍ତଖତ ଅଭଯିଲାନ ଜଲାର ି
ଜ ଳ ଳ ଶ୍ୱ ର / ପ ଶ୍ ମି ବ ତା ଡ , ୧ ୨ ତା ୧ ୨ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଜଚେଶ୍ୱର ସବଡଡିଭ ଡିଜନ ପତାଇଁ ୧୦ ହଜତାର 
ଦସ୍ଖତ ସଂଗ୍ହ ଲକ୍ଷ୍ଚର ଗତକତାଲଡି ଜଚେଶ୍ୱର 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଟତ ଚଗତାପ ଡିଚମତାହନପରୁ ପଞ୍ତାୟତର 
ଛଚମୌଜ ସ୍ଥଡିତ ଜଗନ୍ନତାଥ ମନ୍ ଡିର ପତାବନ ଚକ୍ଷତ୍ରଠତାରୁ 
ପ୍ରଥମ ଦଡିନ ଦସ୍ଖତ ଆରମ୍ ଚହତାଇଥିଲତା। 
ଆଜଡି ପବୂ୍ଟ ସ�ୂନତା ମତୁତାବକ ଜଚେଶ୍ୱରଚର 
ସବଡଡିଭ ଡିଜନ ପ୍ରତ ଡିଷ୍ତା ଦତାବ ଡିଚର ଚଭତାଗରତାଇ ବ୍ଲକର 

ଚନତୃବୃନ୍ମତାନଙୁ୍କ ଚନଇ ପ୍ରସ ଡିର୍ ଚଶୈବପୀଠ 
ବତାବତା �ନ୍ଚନଶ୍ୱର ମହତାଚଦବଙ୍କ ଠତାଚର 
ଜେତାଭ ଡିଚଷକ କର ଡି ଦସ୍ଖତ ଅଭଡିଯତାନ ଆରମ୍ 
ଚହତାଇଥଲତା। ପଚର ପଚର ସ୍ଥତାନୀୟ ଚଦତାକତାନୀ 
ବୁର୍ ଡିଜୀବୀ, ସତାଧତାରଣ ଜନତତାଙୁ୍କ ସବଡଡିଭ ଡିଜନର 
ଆବଶ୍କତତା ବ ଡିଷୟଚର ଚସମତାନଙୁ୍କ ଅବଗତ 
କଲତାପଚର ତତାଙ୍କର ସମଥ୍ଟନ ଦସ୍ଖତ ଗ୍ହଣ 
କରତାଯତାଇଥିଲତା। ଏହ ଡି ଦ୍ ଡିତୀୟ ଦ ଡିନ ଦସ୍ଖତ 

ଅଭଡିଯତାନଚର ଜଚେଶ୍ୱରରୁ ସଂଗ୍ତାମୀ ଯବୁଚନତତା 
କତାେୀ�ରଣ ଦତାସ, ରତାସବଡିହତାରୀ ରଣତା, ସତ୍ 
ଚଶତାଭନ ମ ଡିଶ୍ର ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନନ୍ୀଙ୍କ ସହ ଚଭତାଗରତାଇ 
ବ୍ଲକରୁ ବର ଡିଷ୍ ସତାମତ୍ାଦ ଡିକ ଅଂଶମୁତାନ ରତାଉତ ଓ 
ନରନତାରତାୟଣ ମ ଡିଶ୍ର ଓ ସରପଞ୍ ଦଡିଲ୍ୀପ କମ ଡିେତା 
ପ୍ରମଖୁ ଯବୁ ଛତାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବୁର୍ ଡିଜୀବୀମତାଚନ 
ଉପସ୍ଥଡିତ ଚହତାଇ ଦସ୍ଖତ ଅଭଡିଯତାନଚର ସତାମ ଡିଲ 
ଚହତାଇଥିଚଲ।

ଳସତାର,୧୨ତା୧୨(ସମସି): ନ ଡିଖିେ ଓଡ଼ଡିଶତା ଓକ ଡିଲ ସଂଘ ସଭତାପତ ଡି ସମ୍ତାଦକଙ୍କ ଆହତ୍ାନକ୍ଚମ ଗତ 
୪ ତତାର ଡିଖ ଭୁବଚନଶ୍ୱର ଠତାଚର ସମସ୍ ଓକଡିଲ ସଂଘର ସଭତାପତ ଡି ସମ୍ତାଦକଙୁ୍କ ଚନଇ ଚବୈଠକଚର 
ନ ଡିଷ୍ପତ୍ତଡି କ୍ଚମ ରତାଜ୍ର ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ସମସ୍ତାକୁ ଚନଇ ଓକଡିଲ ସଂଘମତାଚନ ଶତାନ୍ ଡିପରୂ୍୍ଟ ଆଚନ୍ତାେନ �ତାଲୁ 
ରଖିଛନ୍ଡି। ଅପ୍ରତ୍ତାଶ ଡିତ ଭତାଚବ ମତାନ୍ବର ସପୁ୍ର ଡିମଚକତାଟ୍ଟଙ୍କ ପତାଖଚର ଭୁଲ ତଥ୍ ଉପସ୍ଥତାପନ 
ପବୂ୍ଟକ ସମ୍କୃ୍ତ ଆଇନଜୀବୀମତାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥତାପନତା ନ ଶଣୁ ଡି କ ଡିମତ୍ା ପକ୍ଷ ରଖିବତାର ସଚୁଯତାଗ ନ 
ଚଦଇ ସମ୍କୃ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘକୁ ଚରଜଡିଚ୍ରେସନ ଭୁକ୍ତରୁ ବତାଦଚଦବତା ଓ ସମ୍କୃ୍ତ ଓକ ଡିଲ ସଂଘ 
ସଭତାପତ ଡି ଓ ସମ୍ତାଦକଙ୍କ ବ ଡିଚରତାଧଚର କତାଯ୍୍ଟ ତାନୁଷ୍ତାନ ସହ ଡିତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରତାପ୍ତ ଲତାଇଚସନ୍ସ 
ରର୍ କର ଡିବତା ଭେଡି ନ ଡିଚଦ୍୍ଟଶନତାମତା ବ ଡିଚରତାଧଚର ଓକଡିଲମତାନଙ୍କର ଚମୌେ ଡିକ ସତାମ୍ ଡିଧତାନ ଡିକ 
ଅଧିକତାର, ସରୁକ୍ଷତା, ସମ୍ତାନ ଓ ସ୍ୱତାଭ ଡିମତାନ ପତାଇ ଁଚସତାର ଚକତାଟ୍ଟଚର କତାଯ୍୍ଟ ରତ ଓକ ଡିଲ ସଂଘର 
ସମସ୍ ସଭ୍ସଭ୍ତା ପ୍ରତ ଡିକତାତ୍କ ଭତାଚବ ଏକ ପ୍ରତ ଡିବତାଦ ଦଡିବସ ପତାେନ କର ଡିଥିଚଲ। ଏଥିଚର 
ସମସ୍ ଓକଡିଲ ସଂଘର ସମସ୍ ଆଇନଜୀବୀ ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ଡିଥିଚଲ।

ଚସଲାର ଓକଲି ସଂଘର ପ୍ରତବିଲାଦ
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 ଶକି୍ଷକ ଅଭାବ 
ସେଇ ପ୍ରତବିାଦ

ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୨ା୧୨ (ସମସି): ଆନନ୍ଦପରୁ 
ପପୌରପରଷିଦର ଫକୀରପରୁ ଠାପର 
ଥିବା ଆଞ୍ଚଳକି (ବଏିଡ) ପରେନଂି 
କପେଜର ଅନଶି୍ତିତା ଦୂରୀକରଣ ଓ 
ଉନ୍ନତକିରଣ ପନଇ ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ମାପନ 
ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି ଫକୀରପରୁ ଠାପର 
୧୯୮୦-୮୧ ମସହିାପର ବଏିଡ୍  କପେଜ 
ପ୍ରତଷି୍ା କରାଯାଇଥିବା ପବପଳ, ୧୯୯୨ 
ମସହିାପର ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ୋଭ 
କରଥିିୋ। ଏହ ି କପେଜପର ଆନନ୍ଦପରୁ 
ଅଞ୍ଚଳ ସପମତ ପକନୁ୍ଦଝର, ମୟରୂଭଞ୍ଜ, 
ଭଦ୍ରକ ଓ କଟକ ଜଲି୍ାପର ବହୁ ଆଦର୍ଶ 
ରକି୍ଷକ ଅଦ୍ୟାବଧି କାଯ୍ଶ୍ୟକର ି ସନୁାମ 
ଅଜ୍ଶନ କରଛିନ୍।ି କନୁି୍ ଦୁଃଖର ବଷିୟ 
ଅଦ୍ୟାବଧି କପେଜର ପକୌଣସ ି ନୂତନ 
ଗହୃ ପହାଇପାର ି ନଥିବାରୁ କପେଜଟ ି
ଅବପହଳତି ଅବସ୍ାପର ପଡ଼ ି ରହଛି।ି 
କପେଜର ନୂତନ ଗହୃ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ 

ନମି୍ଶାଣ ପନଇ ତହସେି ପକ୍ଷରୁ ରାଳବଣୀ 
ଛକ ଠାପର ୨.୭୫ ଏକର ସରକାରୀ 
ଜମ ି ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଗହୃ ପାଇଁ 
ଅର୍ଶ ବ୍ୟବସ୍ା ପ୍ରଦତ୍ତ ପହାଇଥିପେ 
ମଧ୍ୟ ପରତିାପର ବଷିୟ ପକୌଣସ ି
କାଯ୍ଶ୍ୟ ପହାଇପାରୁନଥିବା କାରଣରୁ 
କପେଜଟ ି ସ୍ାନାନ୍ର ପହାଇପାରନିାହ ିଁ। 
ଏପରକି ି କପେଜର ନାମପେଖା ମଧ୍ୟ 
ପହାଇପାରୁ ନାହ ିଁ। ସରକାରୀ ଅର୍ଶ 
ପଫର ି ଯାଇଥିବାର ସାଧାରଣପର 
ଆପୋଚନା ପହଉଥିବା ପବପଳ ତୁରନ୍ 
ଏହ ି କପେଜର ଭତି୍ତଭୂିମ ି ସଦୃୁଢ଼ କର ି
କପେଜଟକୁି ପରୂ୍୍ଶାଙ୍ଗ କରବିା ପାଇଁ 
ଆନନ୍ଦପରୁ ପପୌରପରଷିଦର ପବୂ୍ଶତନ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରପମାଦ ପଣ୍ା, କାଉନ୍ ସେିର 
ସନତ କର, ସପୁରନ୍ଦ୍ର ଦାର, ସାମା୍ଦକି 
ନାରାୟଣ ପଣ୍ା ପ୍ରମଖୁ ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି

ଯ�ାଡା, ୧୨ା୧୨ (ସମସି): ଖଣ ିପ୍ରାଚୁଯ୍ଶ୍ୟ ଭରା 
ପକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାର ପଯାଡ଼ା ବଡବେି ଅଞ୍ଚଳ 
ଖଣଖିାଦାନ ପାଇ ଁ ସାରା ପଦରପର କ୍ଷାତ ି
ଅଜ୍ଶନ କରଛି।ି ରାଜ୍ୟର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ 
ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜକି 
ସ୍ତି ି ଓ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନପରୈଳୀ 
ପଦଖିପେ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ାର ପବାେ ିସହଜପର 
ବାର ିପହାଇପପଡ। ରାସ୍ା, ରକି୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଏବଂ 
ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦ ିସମସ୍ ନମି୍ନତମ ଆନୁଷଙ୍ଗକି 
ସବୁଧିା ପାଇବା ପକ୍ଷତ୍ରପର ପଯାଜନା 
କାଯ୍ଶ୍ୟକାରୀ ୋଗ ି ଅପନକ ପଦପକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଉଛ।ି କନୁି୍ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇ ଁଏ ଯାଏଁ 
ପଗାଟଏି ବ ି ଟାଉନହଲ୍  କମିା୍ ମଣ୍ପ ନାହ ିଁ। 
ଫଳପର ସଭାସମତି ିପହଉ କମିା୍ ଅନ୍ୟ ପକୌଣସ ି
ସାଂସ୍ତୃକି କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମ ପାଇ ଁ ପଯାଡାବାସୀଙୁ୍କ 
କେ୍ୟାଣ ମଣ୍ପ କମିା୍ ଘପରାଇ କମ୍ପାନୀ 

ପଗଷ୍ଟହାଉସ୍  ଉପପର ନଭି୍ଶର କରବିାକୁ ପଡୁଛ।ି 
ଏପରକି ି ପକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଖଳପଡ଼ଆି ଠାପର ସଭା 
ସମତି ି କମିା୍ ପକୌଣସ ି ସାଂସ୍ତୃକି କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମ 
କରବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍।ି ପଯାଡାପର ଟାଉନ 
ହେ ନମି୍ଶାଣକୁ ପନଇ ବଭିନି୍ନ ରାଜପନୈତକି 
ଦଳ, ସାମାଜକି ଅନୁଷ୍ାନ, ବଭିନି୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ଏବଂ ଦଳମତ ନବିବିପରଷପର ପଯାଡା ଅଞ୍ଚଳର 
ସମସ୍ ଜନସାଧାରଣ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 
କାଯ୍ଶ୍ୟରତ ବଭିନି୍ନ ଖଣ ି କମ୍ପାନୀ ଓ ପକନୁ୍ଦଝର 
ଜଲି୍ା ପ୍ରରାସନ ନକିଟପର ବାରମା୍ର ଦାବ ି
କର ି ଆସଥୁିପେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍  ଟାଉନ ହେ 
ନମି୍ଶାଣ ନପହବା ପଯାଡାବସୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରରାସନ 
ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ପବୈମାତୃକ ଭାବକୁ ପଦାପର 
ପକାଉଛ।ି ପଯାଡା ବକିାର ପରଷିଦ ନଜିର 
ବାଷବିକ ଉତ୍ସବପର ଏହ ି ଟାଉନ ହେ ନମି୍ଶାଣ 
ପାଇ ଁ କରା ପ୍ରସଙ୍ଗପର କମ୍ପାନୀ କତୃ୍ତ୍ଶପକ୍ଷ ଓ 

ପଯାଡା ନଗରପାଳଙ୍କ ନକିଟପର ପ୍ରସ୍ାବ 
ରଖିଥିୋ। ପହପେ ଆଜ ି ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ ଏହା ଏକ 
ପରକିଳ୍ପନା ଭତିପର ରହଯିାଇଛ।ି ଏଥିନମିପନ୍ 
ପକୌଣସ ି ଆଖିଦୃରଆି ପଦପକ୍ଷପ କମିା୍ 
ପଯାଜନା ପହାଇପାରନିାହ ିଁ। ପଯାଡା ଠାରୁ ମାତ୍ର 
୧୦ କପିୋମଟିର ଦୂର ବଡବେି ଠାପର ଏକ 
ଘପରାଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଟାଉନ ହେ ନମି୍ଶାଣ 
କର ି ବଡବେିବାସୀଙୁ୍କ ପସବାପର ପଯାଗାଇ 
ପଦଇଛ।ି ଯାହା ବଡବେିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ନତି୍ୟାନ୍ ଆବର୍ୟକ ଥିୋ। କନୁି୍ ପଯାଡା ଠାପର 
ଅତ୍ୟାବର୍ୟକ ରାଇ ବ ିପକୌଣସ ିକମ୍ପାନୀ ଟଉନ 
ହେ ନମି୍ଶାଣ ପକ୍ଷତ୍ରପର ଆଗଭର ପହଉନାହାନ୍।ି 
ପଯାଡା ସହରପର ପଯ୍ଶ୍ୟାପ୍ତ ସରକାରୀ 
ଜାଗା ରହଥିିପେ ପହ ଁ ସମ୍ପ୍ରତ ି ବଡଧରଣର 
ପବୈଠକ କମିା୍ ସାଂସ୍ତୃକି କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମ 
ପରପିବଷଣ ନମିପନ୍ ପକୌଣସ ି ସବୁଧିା ନାହ ିଁ। 

ଯ�ୋଡ଼ୋ ସହରଯର ଟୋଉନହଲ୍  ନରିୋ୍ଣ ଦୋବ ି

କକୋକୁ ପଥରଯର ଯେଚ ିହତ୍ୋ କଲୋ ପତୁୁରୋ
ତୁରୁମଙୁ୍ା, ୧୨ା୧୨ (ସମସି):ପକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଶତ ପକତାଙ୍ଗ 
ଗ୍ରାମପର ଜମବିାଡକୁି ପକନ୍ଦ୍ର କର ି କକାକୁ ପରରପର ପଛଚ ି ପତୁୁରା ହତ୍ୟା 
କରଥିିବା ଅଭପିଯାଗ ପହାଇଛ।ି ମତୃକ ପହପେ ଗ୍ରାମର ନରିଞ୍ଜନ ଗରି।ି 
ଅଭପିଯାଗ ଅନୁଯାୟୀ କଛି ିଦନି ତପଳ ନରିଞ୍ଜନ ଗରିଙି୍କ ଜାଗା ଉପପର ପତୁୁରା 
କରୁଣାକର ଗରି ିପରର ତାଡ ିବକି୍ର ିକରୁଥିବାର ଜାଣ ିଏହାକୁ କକା ନରିଞ୍ଜନ 
ବାରଣ କରଥିିପେ ଫଳପର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ପାଟତୁିଣ୍ ପହାଇଥିୋ। ଉକ୍ତ 
ପାଟତୁିଣ୍ ପସାମବାର ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରଥିିୋ। ନରିଞ୍ଜନଙ୍କ ଘପର ପକହ ି
ନଥିବା ସମୟପର ପତୁୁରା କରୁଣାକର ଗରି ିଆସ ିଘପର ପର ିପରରପର ପଛଚ ି
ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ କର ିଘଟଣାସ୍ଳରୁ ପଫରାର ପହାଇଯାଇଥିୋ। ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ 
ଅବସ୍ାପର ନରିଞ୍ଜନଙୁ୍କ ଗରୁୁତର ଅବସ୍ାପର ପରବିାର ପୋପକ ଘଟଗାଁ 
ପଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟପକନ୍ଦ୍ରପର ଭତ୍ତ୍ଶୀ କରଥିିପେ। ପସଠାପର ଚକିତି୍ସାଧିନ ଅବସ୍ାପର 
ନରିଞ୍ଜନଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଥିିୋ। ଏପନଇ ପରବିାର ପୋପକ ଘଟଗାଁ ରାନାପର 
େଖିିତ ଅଭପିଯାଗ କରଥିିବା ପବପଳ ପତୁୁରା କରୁଣାକର ପଫରାର ପହାଇ 
ଯାଇଛ।ି ଘଟଗାଁ ପେୁସି୍  ଘଟଣାର ତଦନ୍ ଚଳାଇଛ।ି

ପଣୁ ିଜଙ୍ଗଲଯର ଲୋଗଲିୋ ନଅିୋଁ  

ତୁରୁମଙୁ୍ା, ୧୨ା୧୨ (ସମସି): ପକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ପାଟଣା ପରଞ୍ଜ ଅନ୍ଗ୍ଶତ 
ମରୁୁସଅୁାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଡଣଅୁାଁ ଗ୍ରାମପର ୩ ଏକର ପରମିତି ଜାଗାପର 
ବନ ବଭିାଗ ତରଫରୁ ନୂତନ ଜଙ୍ଗେ ସଷୃ୍ଟ ି କରବିା ପାଇଁ ରାଗଆୁନ ଓ 
ୟକାେପିଟାସ ଗଛ େଗାଯାଇଥିୋ। ପସାମବାର ଅପରାହ୍ନପର ପକହ ି
ଦୁବୃ୍ଶତ୍ତ ଉକ୍ତ ଜଙ୍ଗେପର ନଅିାଁ େଗାଇପଦଇଛ।ି ଫଳପର ରହ ରହ ଗଛ 
ଜଳ ି ପପାଡ ି ନଷ୍ଟ ପହାଇ ଯାଇଛ।ି ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଳପର ବନ 
ବଭିାଗ କମ୍ଶଚାରୀ ଓ ଅଗ୍ରିମ ବାହନିୀ ପହଞ୍ଚ ି ନଅିାଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରଛି।ି

ରକ୍ତଦୋନ ଶବିରି ନରିଯତେ ପ୍ରସୁ୍ତ ିଯବୈଠକ
ପାଟଣା, ୧୨ା୧୨ (ସମସି):  ପକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ପାଟଣା ଆଞ୍ଚଳକି ମହାବଦି୍ୟାଳୟ 
ପରସିରପର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ରବିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ପହବ। ଏଥିପାଇଁ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରପର ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ପବୈଠକ ଆଜ ି
ଅନୁଷ୍ତି ପହାଇଥିୋ। ଏଥିପର ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବପିରନ୍ଦ୍ର କୁମାର 
ସାହୁ ଅଧକ୍ଷତା କରଥିିପେ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାପବ ପାଟଣା ପଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟପକନ୍ଦ୍ରର 
ଡାକ୍ତର ପାର୍ଶ ସାରରୀ ଦାର ପଯାଗ ପଦଇ ରକ୍ତଦାନର ବକିଳ୍ପ ନାହ ିଁ ପବାେ ି
ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିପେ। ରକ୍ତଦାନ କପେ ସ୍ୱାସ୍୍ୟର ଉନ୍ନତ ିପହାଇରାଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ 
କରଥିିପେ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାପବ ଅଧ୍ୟାପକ ହଳଧର ସାହୁ, ପେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ 
ଧପମ୍ଶନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ବ୍ରପଜନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପତ,ି ନରୂିପମା ପ୍ରମଖୁ ପଯାଗ 
ପଦଇଥିପେ। ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ରତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂରଗ୍ରହଣ କରଥିିପେ। 

ସୋଇକଲକୁ ଧକ୍ୋ ଯଦଇ ଯରେନ୍ ଯର ଖସଲିୋ କୋର୍  
ଯତଲଯ�ାଇ, ୧୨ା୧୨(ସମସି): ପତେପକାଇ ରାନା ଅନ୍ଗ୍ଶତ ରୁଗଡୁହି ି
୪୯ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପର ପରକର ଫାଟକ ନକିଟପର ପସାମବାର ସନ୍୍ୟା 
ସମୟପର ଏକ ମମ୍ଶନୁ୍ଦ ସଡକ ଦୁଘ୍ଶଟଣା ଘଟଯିାଇଛ।ି ହାଟପର ବ୍ୟବସାୟ 
ସାର ି ବାରହାପଦବତାରୁ ଜଗପମାହନପରୁ ଆଡକୁ ସାଇକେ ପଯାପଗ 
ଯାଉଥିବା ଜପଣ ଯବୁକଙ୍କ ପଛପଟୁ ଆସଥୁିବା ଏକ କାର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 
ଚଢଯିାଇଥିୋ ଓ ପପର ରାସ୍ାକଡ ପରେନପର ପଡ଼ଯିାଇଛ।ି ଦୁଘ୍ଶଟଣାର ରକିାର 
ପହାଇ ଗରୁୁତର ସାଇକେ ଆପରାହୀ ଜଗପମାହନପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରଙୁି୍କଳାବାହାଳ 
ଗ୍ରାମର ରପମର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ(୪୫)ଙୁ୍କ ପ୍ରରପମ ଆପାତକାଳୀନ ପରାଗୀଯାନ 
ପଯାପଗ ପତେପକାଇ ପଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟପକନ୍ଦ୍ରପର ଭତ୍ତବି କରାଯାଇଥିବା ପବପଳ 
ଅବସ୍ା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ 
ଥିବାରୁ ପକନୁ୍ଦଝର 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ 
ସ୍ୱ ା ସ୍ ୍ୟପ କ ନ୍ଦ୍ର କୁ 
ସ୍ ା ନ ା ନ୍ ର 
କରାଯାଇଛ।ି

ଯ�ନୁ୍ଦଝର,୧୨ା୧୨ (ସମସି)

ପକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ହରଚିନ୍ଦନପରୁ ବ୍ଲକ 
ପତନ୍ଳାପର ି ପଞ୍ଚୟତପର ଥିବା ବଡକମଡରା 
ପ୍ରାରମକି ବଦି୍ୟାଳୟପର ରକି୍ଷକ ଅଭାବକୁ 

ପନଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପସାମବାର ସ୍େୁପର 
ତାୋ ପକାଇ ପଦଇଛନ୍।ି ଦାବ ି ପରୂଣ 
ନପହବା ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ ଆପନ୍ଦାଳନ ଜାର ି
ରହବି ପବାେ ି ଗ୍ରାମବାସୀ କହଛିନ୍।ି 

ସଚୂନା ଅନୁସାପର ବଡକମଡରା ପ୍ରାରମକି 

ବଦି୍ୟାଳୟଟ ି ୧୯୬୬ ମସହିାରୁ ସ୍ାପତି 
ପହୋଣ।ି ବଡକମଡରା ଓ ସାନକମଡରା 
ପ୍ରଭୃତ ି ଦୁଇଟ ି ଗ୍ରାମର ପେିା ଏଠାପର ପାଠ 
ପଢ଼ୁଥିପେ। ବଦି୍ୟାଳପର ପ୍ରରମରୁ ପଞ୍ଚମ ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ 
ପାଠ ପଢ଼ା ପହଉଛ।ି ଏଠାପର ରତାଧିକ ଗରବି 

ବାପା ମା’ଙ୍କର ପେିା ପାଠ ପଢ଼ନ୍।ି ଏଠାପର 
ପବୂ୍ଶରୁ ଦୁଇଜଣ ରକି୍ଷୟତି୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିପେ। 
କଛିଦିନି ପବୂ୍ଶରୁ ଜପଣ ରକି୍ଷୟତି୍ରୀ ପ୍ରସବ କାଳନି 
ଛୁଟପିର ଅଛନ୍।ି ପତଣ ୁଜପଣ ମାତ୍ର ରକି୍ଷୟତି୍ରୀଙୁ୍କ 
ପନଇ ପ୍ରରମରୁ ପଞ୍ଚମ ପରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ା ପହବା 

ସ୍ଲୁଯର ତୋଲୋ ପକୋଇଯଲ ଗ୍ୋରବୋସୀ

ନାଏକ,ଆର୍ ଏମ୍ ସ ିସମ୍ପାଦକ ନହିାର ରଞ୍ଜନ 
ମରିେ ପ୍ରମଖୁ ଅତଥିି ଭାବପର ପଯାଗଦାନ 
କରଥିିପେ। କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମପର ସଦର େ୍ୟାମ୍ପସର 
ସମସ୍ ଡାଇପରକ୍ଟର ଓ କମ୍ଶଚାରୀ ତରା 
ସଦର େ୍ୟାମ୍ପସ ଅନ୍ଗ୍ଶତ ବଭିନି୍ନ ଅଚଂଳର 
ଚାଷୀମାପନ ଉପସ୍ତି ରହଥିିପେ। େ୍ୟାମ୍ପସ 
ପରଚିାଳନା ନପିଦ୍୍ଶରକ ପସାମନାର ପଣ୍ା 
କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିପେ। 

 ଚମ୍ଆୁ: ଚମ୍ପଆୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଶତ ରଜଆି 
ପରୁୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ କାଯ୍ଶ୍ୟାଳୟଠାପର 
ସରକାରୀ ଧାନ କ୍ରୟ ପକନ୍ଦ୍ରକୁ ବଧିାୟକିା 
ମନିାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ ଆନୁଷ୍ାନକି ଭାପବ 
ରଭୁାରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରରମ ଦନିପର ୯ 
ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ୪୭୨ ବସ୍ା ଧାନ କ୍ରୟ 
କରାଯାଇଛ।ି ନୟିନ୍ତତି ବଜାର କମଟି ି
ଚମ୍ପଆୁ ପସୌଜନ୍ୟରୁ ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିଧାନ କ୍ରୟ 
ପକନ୍ଦ୍ରପର େ୍ୟାମ୍ପ କମ୍ଶଚାରୀମାପନ ଚାଷୀ 
ମାନଙ୍କଠୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରଥିିପେ। ସାଧାରଣ 
ଧାନ କ୍ଣି୍ଟାେ ପ୍ରତ ି ୨୦୪୦ ଟଙ୍କା ରହଥିିବା 
ପବପଳ ପଗ୍ରଡ ଏ ଧାନକୁ କ୍ଣି୍ଟାେ ପ୍ରତ ି
୨୦୬୦ ଟଙ୍କାପର କଣିାଯାଇଥିୋ। ଏହ ିମଣ୍ ି
ରଭୁାରମ୍ଭ କାୟ୍ଶକ୍ରମପର ଏଆରସଏିସ ରରୁେି 
କୁମାର ନାଏକ, ସମ୍ପାଦକ ଦଗିାମ୍ର ପ୍ରଧାନ, 
େ୍ୟାମ୍ପ ଏମଡ ିବଭୂିତ ି ଭୂଷଣ ଗରି,ି ସଭାପତ ି
େଳତି ସଂି ଓ ସ୍ାନ ିସରପଞ୍ଚ ସପନ୍ାଷ ନାଏକ 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ରହଥିିପେ।

 ବାଲବିନ୍ଧ: ଝୁମ୍ପରୁା ଠାପର ଥିବା ଝୁମ୍ପରୁା 
େ୍ୟାମ୍ପସ୍  ପକ୍ଷରୁ ପସାମବାର ସରକାରୀ ଧାନ 
ମଣ୍ ି ରଭୁାରମ୍ଭ ପହାଇଯାଇଛ।ି େ୍ୟାମ୍ପସ୍  
ସଭାପତ ି ଡମ୍ରୁଧର ନାଏକ ରେୀଫଳ 
ବାପଡଇ ଧାନମଣ୍କୁି ଉଦ୍ ଘାଟନ କରଥିିପେ। 
ଆପୟାଜତି କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମପର େ୍ୟାମ୍ପସର 
ପରଚିାଳକିା ନପିଦ୍୍ଶରକିା ସସ୍ତିା ପ୍ରଧାନ, 
ପଯାଗାଣ ବଭିାଗ ଅଧିକାରଣିୀ ସରତିା ମଦି୍୍ଶା, 

ଝୁମ୍ପରୁା ବାସପୁଦବ ରାଇସ୍  ମଲି୍ ର ମାେକି 
ସବୁର୍୍ଶ କୁମାର ପବପହରା, କମଟି ି ପମମ୍ର 
ଯଗୁଳକଶି୍ୱର ପବପହରା, ଡମ୍ରୁଧର ଦାସ, 
ଡାଇପରକ୍ଟର ରବିନାର ସଦ୍୍ଶାର, ତରୁିପତ ି
ପବପହରା, ଅନାଦଚିରଣ ମହାନ୍ ,ଚାଷୀ 
ଦୁଷ୍ମନ୍ ମହାନ୍, ବନମାଳୀ ମହାନ୍, େକ୍ଷୀପ୍ରୟିା 
ମହାନ୍, ଦରରର ମହାନ୍, ମାନସଂି ମଣୁ୍ା, 
ପ୍ରଦପିକୁମାର ମହାନ୍, ଅପରାକ ମହାନ୍, 
ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଶା ମହାନ୍ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ରହଥିିପେ। 
ଧାନ ମଣ୍ ିଉଦ୍ ଘାଟନ ପପର ୫ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ 
ଠାରୁ ପମାଟ ୮୭ କୁ୍ୟ.୩୪କପିୋ ଧାନ 
କଣିା ଯାଇଥିବା େ୍ୟାମ୍ପସ ନପିଦ୍୍ଶରକିା ସସ୍ତିା 
ପ୍ରଧାନ ସଚୂନା ପଦଇଛନ୍।ି ଝୁମ୍ପରୁା େ୍ୟାମ୍ପସ୍  
ଠାପର ଥିବା ସରକାରୀ ଧାନ କ୍ରୟ ପକନ୍ଦ୍ରପର 

ମଙ୍ଗଳବାର, ରକୁ୍ରବାର ଏବଂ ରନବିାର ୩ 
ଦନି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯବିା 
ପନଇ ଧାଯ୍ଶ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

 ତୁରୁମଙୁ୍ା/ପାଟଣା: ପକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା 
ପାଟଣା, ସାହାରପଡ଼ା ଓ ରାଜନଗର 
େ୍ୟାମ୍ପସପର ଧାନମଣ୍ ି ପଖାେଛି।ି ପାଟଣା 
ବଧିାୟକ ତରା ଜଲି୍ା ପଯାଜନା ପବାଡ୍ଶ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାର ନାଏକ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାପବ 
ପଯାଗ ପଦଇ ୩ଟ ି ମଣ୍କୁି ଉଦଘାଟନ 
କରଛିନ୍।ି ସମ୍ାନୀତ ଅତଥିି ଭାପବ ପକନୁ୍ଦଝର 
ପସଣ୍ଟଟ୍ାେ ପକାପପାରାଟଭି ବ୍ୟାଙ୍କର 
ସଭାପତ ି କାନନବହିାର ି ପହ,ି ପାଟଣା 
େ୍ୟାମ୍ପସ ସଭାପତ ି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାଏକଙ୍କ ସହ 
ପରଚିାଳନା ପରଷିଦ ସଦସ୍ୟ ମାଧବାନନ୍ଦ 

ପଷୃ୍ଟ,ି ପରପମଶ୍ୱର ସାହୁ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର 
ନାଏକ, ବଳରାମ ନାଏକ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର 
ନାଏକ, ରାଘବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଏକ, କନକ େତା 
ନାଏକ, ଅରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଏକ, ପୋକନାର 
ନାଏକ, ଭାମାମଣ ି ଦାସ,ପାବ୍ଶତୀ ପଦହୁରୀ, 
େକ୍ଷଣ ବାରକି, ପକରବ ଚନ୍ଦ୍ର ପପେଇ ଓ 
ପବୂ୍ଶତନ େ୍ୟାମ୍ପ ସଭାପତ ି ବଶି୍ୱନାର ନାଏକ 
ଉପସ୍ତିପିର ମଣ୍ ି ଉଦଘାଟତି ପହାଇଥିୋ। 
ପାଟଣା େ୍ୟାମ୍ପସ ପକ୍ଷରୁ ପାଟଣା, 
ଏପରପଣ୍ଇ, ପକପନ୍ଦଇପର ି ରାଖାପର 
ଧାନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଥିବା ପବପଳ 
ରାଜନଗର େ୍ୟାମ୍ପସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜନଗର, 
ଯମନୁାପର,ି ପଚପମଣା, ଓ ବାଉଁରଳୁ ି
ପକନ୍ଦ୍ରର ଧାନ କ୍ରୟର ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି 

ସାଧାରଣ ଧାନ କ୍ଣି୍ଟାେ ପଛିା ୨ ହଜାର ୪୦ 
ଟଙ୍କା, କ-ପରେଣୀ ଧାନ କ୍ଣି୍ଟାେ ପଛିା୨ ହଜାର 
୬୦ ଟଙ୍କାପର ଖରଦି୍  କରାଯବି ପବାେ ି
ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ପସହପିର ି ସାହାରପଡ଼ା 
େ୍ୟାମ୍ପସ ପରସିରପର େ୍ୟାମ୍ପସ୍ ର ଏମ୍ ଡ ି
ରଞ୍ଜରୁେୀ ରଞ୍ଜତିା ମହାନ୍ଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନପର 
ଆପୟାଜତି କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମପର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭାପବ ସ୍ାନୀୟ ବଧିାୟକ ତରା ଜଲି୍ା 
ପଯାଜନା ପବାଡ୍ଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାର ନାଏକ 
ଉପସ୍ତି ରହ ିଫିତା କାଟ ିମଣ୍ରି ଉଦଘାଟନ 
କରଥିିପେ। ସବୁ ଚାଷୀ ମାପନ ପଯଉଁ ଭଳ ି
ଭାପବ ଧାନ ସରୁୁଖରୁୁପର ମଣ୍ପିର ବକି୍ର ି
କର ି ପାରପିବ ତାହା ସନୁଶି୍ତି କରବିାକୁ 
ଅଧିକାରୀ ମାନଙୁ୍କ ନପିଦ୍୍ଶର ପଦଇଥିପେ। 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାପବ ପକନୁ୍ଦଝର ପସଣ୍ଟଟ୍ାେ 
ପକା-ଅପପରାଟଭି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍  ର ସଭାପତ ି
କାନନ ବହିାରୀ ପହ ି ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ 
ଆବର୍ୟକୀୟ ସବୁଧିା ପଯାଗାଇ ପଦବାକୁ 
ନପିଦ୍୍ଶର ପଦଇଥିପେ। କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମପର 
ସାହାରପଡ଼ା ବଡିଓି ବଜିୟ କୁମାର ନାୟକ, 
ବ୍ଲକ ପଯାଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ 
ପ୍ରଧାନ, ୨୯ ନମ୍ର ପଜାନ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ 
ବୁଦ୍ପଦବ ମହାକୁଡ଼, ୋମ୍ପସ ସଭାପତ ି
ସପୁରନ୍ଦ୍ର ନାର ମାଝୀ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିପେ। 

ସମାସ୍ୟା ରହୁଛ।ି ରକି୍ଷୟତି୍ର ି ଜଣକ ଏକୁଟଆି 
ଅଫିସ କାଯ୍ଶ୍ୟ କରପିବ ନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପଭାଜନ 
କରା ବୁଝପିବ। ଅରବା ପେିାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା 
କରପିବ। ପଣୁ ି ଜପଣ ୫ଟ ି ପରେଣୀପର କପିର ି
ପାଠ ପଢ଼ାଇପବ। ପତଣ ୁପେିା ମାପନ ଏହାର 
ଅସବୁଧିା ପଭାଗଛୁନ୍।ି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାର ସ୍ାୟୀ 
ସମାଧାନ ନମିପନ୍ ବାରମା୍ର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଜଣାଉଥିପେ ମଧ୍ୟ କଛି ି ଫଳ 
ମଳୁିନାହ ିଁ। ଏଠାପର ପକବଳ ରକି୍ଷକ ଅଭାବ 
ନାହ ିଁ ବଦି୍ୟାଳୟର ଆବର୍ୟକ ପରଣୀ ଗହୃର 
ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହଛି।ି ଏଭଳ ି ପରସି୍ତିପିର 
ପେିାମାପନ ସ୍େୁପର ପାଠ ପଢ଼ବିା ଅପପକ୍ଷା 
ଘପର ବସବିା ଭେ ପବାେ ି କଛି ି ଅଭଭିାବକ 
କହଛିନ୍।ି ପତଣ ୁ ପସାମବାର ସକାଳୁ ସ୍ାନୀୟ 
ପୋପକ ସ୍େୁପର ତାୋ ପକାଇପଦଇଥିପେ।

ବଭିନି୍ନ ସ୍ୋନଯର ଧୋନ କ୍ରୟ ଯକନ୍ଦ୍ର ଶଭୁୋରମ୍ଭ

ଚମ୍ୁଆ,୧୨ା୧୨ (ସମସି): ଖାଦ୍ୟ 
ପଯାଗାଣ ଓ ଖାଉଟ ି କେ୍ୟାଣ ବଭିାଗ 
ଆନୁକୂେ୍ୟାପର ୨୦୨୨-୨୩ ବଷ୍ଶର 
ଖରଫି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନମିପନ୍ ତରା 
ଚାଷୀଙୁ୍କ ସପଚତନ କରବିା େକ୍ଷ୍ୟ 
ପନଇ ପ୍ରଚାର ରରର ରଭୁାରମ୍ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ରରକୁ ଚମ୍ପୁଆ 
ଉପଜଲି୍ାପାଳ କାଯ୍ଶ୍ୟଳୟ ଠାପର 
ସହକାରୀ ଜଲି୍ାପାଳ ପଶ୍ୱତପଦ୍ମା ଧଳ 
ଓ ନୟିନ୍ତତି ବଜାର କମଟି ି ସମ୍ପାଦକ 

ଦଗିାମ୍ର ପ୍ରଧାନ ପତକା ହୋଇ 
ଏହାର ରଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିପେ। ନୟିନ୍ତତି 
ବଜାର କମଟି ିଚମ୍ପୁଆ ପସୌଜନ୍ୟରୁ ଏହ ି
ପ୍ରଚାର ରର ଚମ୍ପୁଆ, ପଯାଡା ଓ ଝମ୍ପୁରା 
ବ୍ଲକ ପରଭି୍ରମଣ କର ି ଚାଷୀଙୁ୍କ ଧାନ 
କଣିା ବାବଦପର ସପଚତନ କରବି। 
ଚାଷୀମାପନ ପକଉଁ ପକଉଁ ମାଧ୍ୟମପର 
ଏବଂ ଧାଯ୍ଶ୍ୟ ଗଣୁବତ୍ତା ଅନୁସାପର ଧାନ 
ବକି୍ର ି କରପିାରପିବ ପସନଇ ଏହରିର 
ମାଧ୍ୟମପର ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି

ଧୋନ ସଂଗ୍ହ ପୋଇଁ ଗଡ଼ଲିୋ ରଥ

ଯ�ନୁ୍ଦଝର,୧୨ା୧୨ (ସମସି)

ଓଡ଼ରିା ରାଜ୍ୟ ପଯାଗାଣ ନଗିମ ଦ୍ାରା 
ପରଚିାଳତି ଧାନ କ୍ରୟ ପକନ୍ଦ୍ର ନରଣପରୁ 
ସଦର େ୍ୟାମ୍ପସଠାପର ପସାମବାର 
ଉଦ୍ ଘାଟତି ପହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ିଧାନ କ୍ରୟ 
ପକନ୍ଦ୍ରପର ୨୦୨୩ ମାଚ୍ଚ୍ଶ ୩୧ ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ ଚାଷୀ 
ମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯବି। ସଦର 

େ୍ୟାମ୍ପସ ସଭାପନତ୍ରୀ କବତିା ନାଏକ 
ନରଣପରୁସ୍ତି େ୍ୟାମ୍ପସ ପରସିରପର 
ଧାନ କ୍ରୟ ପକନ୍ଦ୍ରକୁ ପସାମବାର ଉଦ୍ ଘାଟନ 
କରଥିିପେ। ଏହ ି କାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ରମପର ବପିଜଡ ି
ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ମାଧବ ସଦ୍୍ଶାର,ସଦର 
େ୍ୟାମ୍ପସ ଡାଇପରକ୍ଟର ତରା ପକନୁ୍ଦଝର 
ଆର୍ ସଏିମ୍ ଏସ୍  ର ସଭାପତ ି ପ୍ରପମାଦ 
ପଟ୍ଟନାୟକ,ଏଆର୍ ସଏିସ୍  ବସନ୍ କୁମାର 

ଯ�ନୁ୍ଦଝର,୧୨ା୧୨ (ସମସି): ପକନୁ୍ଦଝର 
ସହର ସ୍ତି ସରକାରୀ ମହଳିା 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟପର ଛାତ୍ରୀ ଅରାନ୍ ି
ପଦଖାପଦଇଛ।ି ପରୀକ୍ଷାପର ଅନୟିମତିତା 
କରାଯାଇଥିବା ଅଭପିଯାଗପର ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ 
ଛାତ୍ରୀମାପନ କପେଜ ପଗଟ ଓ ପକପେଜ 
ସମ୍ଖୁ ରାସ୍ାକୁ କପେ ଅବପରାଧ 
କରଥିିପେ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଭପିଯାଗ 
ଅନୁସାପର ଯକୁ୍ତ ତନି ିତୃତୀୟ ବଷ୍ଶର ତୃତୀୟ 
ପସମଷି୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାପର କମ୍ୁୟନପିକଟଭି 
ଇଂରାଜୀ ବଷିୟପର କପେଜପର ପଢ଼଼ା 
ଯାଇଥିବା ପାଠ ସହ ସେିାବସ ବାହାରୁ 
ପ୍ରର୍ନ ପଡ଼ଥିିୋ। ଫଳପର ଏପବ ପରୀକ୍ଷା 
ଫଳ ପ୍ରକାର ପାଇବା ପବପଳ ନପବ 
ପ୍ରତରିତ ଛାତ୍ରୀ ଏପବ ପଫେ ପହାଇଛନ୍।ି 

ପତଣ ୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ଆରାନ୍ ି
ପଦଖାପଦବା ସହ ସମସ୍ ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ପାସ 
ମାକ୍ଶ ପଦଇ ପାସ କରାଇବାକୁ ପସମାପନ 
ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି

ଅନ୍ୟପପଟ କପେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର 
କହବିାର କରା ପହୋ, ପସହ ି ସମାନ 
ବଷିୟପର ପରୀକ୍ଷା ପଦଇ କପେଜର 
ଅପନକ ଛାତ୍ରୀ ପାସ କରଛିନ୍।ି ଏହା 
ପପର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭପିଯାଗକୁ 
ଆପମ କପଣ୍ଟଟ୍ାେରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛୁ। 
ପସମାପନ ଯାହା ନଷି୍ପତ୍ତ ି ପନପବ ପବାେ ି
କହଛିନ୍।ି ପପର ପେୁସି କପେଜ ପଗଟ 
ପାଖପର ପହଁଚ ି ବୁଝାରଝୁା କରବିାରୁ 
ଛାତ୍ରୀମାପନ ରାଜରାସ୍ାରୁ ଉଠ ି କପେଜ 
ପଗଟପର ଆପନ୍ଦାଳନ କରଥିିପେ।

ରହଳିୋ ରହୋବଦି୍ୋଳୟଯର େୋତ୍ୀ ଆଯ୍ୋଳନ

ତୁରୁମଙୁ୍ା, ୧୨ା୧୨ (ସମସି): ପକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ସଦର ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅବକାରୀ 
ଅଧିକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ପମପହର ଙ୍କ ପନତୃତ୍ୱପର ପସାମବାର ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳପର ଚଢାଉ କର ି
ବପିଦରୀ ମଦ ସହତି ମହୁେ ିମଦ ଜବତ କର ିଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ିପକାଟ୍ଶ ଚାୋଣ 
କରାଯାଇଛ ି କ୍ଷଗରିଫ ବ୍ୟକ୍ତ ି ପହପେ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ବଡ ଧନୁଜ୍ଶୟପରୁ ଗ୍ରାମର ଧପନଶ୍ୱର 
ମହାନ୍ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ୭ େଟିର ମହୁେ ିମଦ ଜବତ କରବିା ସହ ଗରିଫ କର ିପକାଟ୍ଶ ଚାୋଣ 
କରାଯାଇଛ ି କ୍ଷ ପସହପିର ି ପାଟଣା ବ୍ଲକ ତୁରୁମଙୁ୍ଗା ରାନା ପଡଣଅୁାଁ ଗ୍ରାମପର ପାଟଣା 
ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି ଚଢ଼ାଇ କର ିେକ୍ଷୀଧର ସାହୁ ନାମକ ଯବୁକ ଙ୍କ ଠାରୁ 
୩.୬୦୦ ବପିଦରୀ ମଦ ଜବତ କର ିଗରିଫ କରଛିନ୍ ିକ୍ଷ ଏହ ିଚଢାଉ ପର ଇନସିପପକ୍ଟର 
ପବଣଧୁର ସାମେ ଓ ଆଇ ସ ିସ୍ୱାଭମିାନ ବଡପଜନା, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ରାୟ, ଗରିଜିା 
ନନ୍ଦନ ପଜନା, ପ୍ରୟିମ୍ତି ଓଝା ଙ୍କ ସପମତ କପନଷ୍ଟବଳ େକ୍ଷଣ ନାୟକ, ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦ୍୍ଶାର, 
ପ୍ରହୋଦ ମହାନ୍ ଓ ରର୍ମପିରଖା ମହାନ୍ ସପମତ ରରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି ପ୍ରମଖୁ ସାମେି ଥିପେ।

ଅବକୋରୀ ବଭିୋଗର ଚଢ଼ଉ; ଦୁଇ ଗରିଫ 

ଆଞ୍ଚଳକି ବଏିଡ୍  ଯରେନଂି କଯଲଜର ଉନ୍ନତକିରଣ ଦୋବ ିଧମ୍ମ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ପରଯଲା�
ତୁରୁମଙୁ୍ା, ୧୨ା୧୨ 
(ସମସି): ପାଟଣା ବ୍ଲକ 
ସାଧପୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଧମ୍ଶ 
ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତ ି ପଦୈତାରୀ 
ମହାନ୍ (୭୪)ଙ୍କ 
ପରପୋକ ପହାଇ ଯାଇଛ।ି 
ମତୁୃ୍ୟ ରଯ୍ୟା ନକିଟପର 

ସାନପଅୁ ନରିଞ୍ଜନ ମହାନ୍, ପବାହୁ ନାତ,ି 
ନାତୁଣୀ,ଝଅି ପରବିାର ବଗ୍ଶ ଉପସ୍ତି ଥିପେକ୍ଷ ରେୀ 
ମହାନ୍ଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ଖବର ପାଇ ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳ ପର 
ପରାକର ଛାୟା ପଖଳ ି ଯାଇଛ ି କ୍ଷ ତାଙ୍କର ଅନ୍ମି 
ଦର୍ଶନ ନମିପନ୍ ବରିଷି୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ ି ଅରୁଣ କୁମାର 
ମରିେ, ସନାତନ ଦାର, ପୋମ୍ଦର ମହାନ୍, ବରିଞ୍ଜ ି
ମହାନ୍, ବୀରକପିରାର ଦାର,ବାସ ଭବନପର 
ପହଁଚ ି ପରାକ ସନ୍ପ ପରବିାର କୁ ସମପବଦନା 
ଜଣାଇ ଥିପେ। ପଣୁ୍ୟପତାୟା ପବୈତରଣୀ ନଦୀପର 
ତାଙ୍କର ପରଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପହାଇଥିବା ପବପଳ 
ସାନ ପଅୁ ନରିଞ୍ଜନ ମହାନ୍ ମଖୁାଗ୍ ିପଦଇଥିପେ।



ମଙ୍ଗଳବାର
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ଉଦଳା, ୧୨ା୧୨ (ସମସି): ୨୦୧୯ 
ସାଧାରଣ ନରିା୍ଚନକୁ ସାଢେ ୩ ରର୍ 
ରତିସିାରଲିାଣ;ି ଢେଢଲ ଆଦରିାସୀ ରେୁଳ 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ଉଦଳା ନରି୍ାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀଢର ରକିାଶର ରଥ ଢସମତି ି ଅଟକ ି
ରେଛି।ି କଛି ିର ିଆଖିଦୃଶଆି କାମ ଏପର୍୍ୟନ୍ତ 
ଆରମ୍ଭ ଢୋଇପାରନିାେ ିଁ। ଢରଉଁଠ ିଅସମ୍ର୍ୂ୍ 
ରାସ୍ା ଥିଲା ଢସଇଠ ି ଅଧପନ୍ତରଆି ଢୋଇ 
ରେଛି।ି ଢକରଳ କଛି ି ସମ୍ରୂ୍୍ ଢୋଇଥିରା 
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଔପଚାରକିତା ଆଳଢର ସ୍ାନୀୟ 
ରଧିାୟକ ଉଦଘାଟନ କର ି ରକିାଶର ଭ୍ରମ 
ସଷୃ୍ ି କରରିାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତ।ି 
ଅରଢେଳତି ତଥା ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାଢର 
ପରଗିଣତି ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ରେୁତ 
ରେଛି।ି ଶକି୍ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ଢସରା ପର୍୍ୟନ୍ତ ସରୁ ରପିର୍୍ୟସ୍ ସ୍ତିଢିର। 
କୃର ି ଢକ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଛଢର ରେଥିିଢଲ ମଧ୍ୟ 

ଢକେ ି ରୁଝରିାକୁ ନାେ ିଁ। ଉଦଳା ସେରର 
ମଧ୍ୟ ଅରଢେଳତି ଅରସ୍ାଢର ରେଛି।ି ଏଠ ି
ନା ଢରେଢନଜ୍  ର୍ୟରସ୍ା ଠକି ରେଛି ି ନା 
ରାସ୍ାଘାଟ। ସେରର ମଖୁ୍ୟ ଓ ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ 
ସ୍ାନଢର ଢରେନ ଓ ରାସ୍ା କଥା ନ କେରିା 
ଭଲ। ରସି୍ାପତି ର୍ୟରସାୟୀଙୁ୍ ଥଇଥାନ 
କରାରାଇନ ି କ ି ରରୁକଙ୍ ପାଇଁ ଢକୌଣସ ି
ଢରାଜଗାରର ର୍ୟରସ୍ା କରାରାଇନାେ ିଁ। 
ଶମିଳିପିାଳ ପରୂ୍ ପାଦଢଦଶଢର ଥିରା ଏେ ି
ଅଞ୍ଚଳ ପର୍୍ୟଟନ ରଳୟଢର ଅରସ୍ତି। 
ଏଢନଇ ନରି୍ାଚନ ପର୍ୂରୁ ପର୍୍ୟଟନର 
ରକିାଶଢର ଉପଖଣ୍ଡର ଅଥ୍ଢନୈତକି ଉନ୍ନତ ି
ଢରାଲ ି ଗଳା ଫଢଟଇ କେୁଥିରା ଦଳ ଓ 
ଢନତା ଏଢର ସମ୍ରୂ୍୍ ଭୁଲଗିଢଲଣ।ି କଛି ି
ସମସ୍ୟା କମି୍ା ରକିାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଢଲ 
ସ୍ାନୀୟ ରଧିାୟକ ତାଙ୍ ଦଳ ସରକାରଢର 
ନ ଥିରା କେ ି ଅସୋୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତ।ି 

ଅଧିକାରୀମାଢନ ସେଢରାଗ କରୁ ନ ଥିରା 
କଥାକୁ ପଢରାକ୍ଢର କେ ି ନଜି ମଣୁ୍ଡରୁ 
ଢଦାର ଖସାଉଛନ୍ତ ି ରଧିାୟକ। ଭାଜପାଢର 
ମଧ୍ୟ ନଜିର ଢଗାଷ୍ୀ କନ୍ଦଳକୁ ଢନଇ 
ଅଡୁଆଢର ଥିରା ଲକ୍୍ୟ କରାରାଇଛ।ି 
ସାଧାରଣ ଢଲାକ ଢଖାଜଢିଲ ଛାମଆୁ 
ଢନତାମାଢନ ରଧିାୟକ ପାଟଟି କାମଢର 
ରାଇଥିରା ଢରାକଢଠାକ ଶଣୁାଇରାକୁ 
ପଛାଉ ନାୋନ୍ତ।ି ଅପରପକ୍ଢର 
ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରୀମାଢନ ରାଜଢନୈତକି 
ଟଣାଓଟରାଢର ନଜିକୁ ସରୁକି୍ତି ସ୍ାନଢର 
ରଖିରାକୁ ଢରେୟ ମଣଛୁନ୍ତ।ି ଫଳଢର 
ଅଞ୍ଚଳର ରକିାଶର ରଥ ଏକ ପ୍ରକାରର 
ଢକାମା ସ୍ତିଢିର। ରାଜଢନୈତକି ଟଣାଓଟରା 
ମଧ୍ୟଢର ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ରକିାଶ ଢକଢର 
ଏରଂ କଏି କରରି ଢସ ଢନଇ ସାଧାରଣଢର 
ପ୍ରଶ୍ନରାଚୀ ସଷୃ୍ ିକରଛି।ି 

କରଞ୍ଆି,୧୨ା୧୨(ସମସି): କଳା ଓ କ୍ୀଡା 
ଜଗତଢର କରଞ୍ଜଆି ସେରର ନାମ ରାଜ୍ୟଢର 
ଢରଶ ଜଣାଶଣୁା। ଏଠାକାର କଳାକାର 
ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାୋଢର କରଞ୍ଜଆି 
ପାଇଁ ସନୁାମ ଅଜ୍ନ କର ି ଢଗୌରରାନ୍ତି 
କରଛିନ୍ତ।ି ଜଢଣ କୁନ ି କଳାକାର ଦଶ୍କଙୁ୍ 
ସରୁଢରଢଳ ରଢିମାେତି କରନ୍ତ।ି ମାତ୍ର 
୮ ରର୍ ରୟସରୁ ଢସ ରଡ଼ ରଡ଼ ମଞ୍ଚଢର 
ସନୁାମଧନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍ ସେତି ନୃତ୍ୟ 
ପରଢିରରଣ କର ି ସମସ୍ଙ୍ ଦୃଷ୍ ି ଆକର୍ଣ 
କରପିାରଛିନ୍ତ।ି ଢସ ଢେଉଛନ୍ତ ି କରଞ୍ଜଆି 
ସେରର ରରୁ ଓକଲି ଓ ସମାଜଢସରୀ 
ଦରି୍ୟପ୍ରସାଦ ସାେୁ ଓ ମଧସୁ୍ତିାଙ୍ କନ୍ୟା 
ମନୀରା ସାେୁ। ଢଛାଟଢରଳୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତ ି
ଆଗ୍ରେ ଥିରାରୁ ପତିା ଦରି୍ୟପ୍ରସାଦ କରଞ୍ଜଆି 
ସଙ୍ଗୀତ ମୋରଦି୍ୟାଳୟଢର ଓଡଶିୀ ନୃତ୍ୟ 
ଶକି୍ା ପାଇଁ ନାମ ଢଲଖାଇଥିଢଲ। ନୃତ୍ୟଗରୁୁ 
ରଞ୍ଜନ ସାର ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶକି୍କ କରୁଣା ସାର 

ତତ୍ତାରଧାନଢର ଓଡଶିୀ, 
ସମ୍ଲପରୁୀ ଓ ଢସମ ିକା୍ସକିଲ 
ନୃତ୍ୟ ଶକି୍ାଲାଭ କରଥିିଢଲ। 
ପଢର ନୃତ୍ୟରେୀଢର ଡା. 
ମଢନାଜ କୁମାର ଢରଢେରାଙ୍ 
ଉଦ୍ୟମଢର ଓଡଶିୀ, 
ସମ୍ଲପରୁୀ ଓ ଆଧନୁକି 
ତଥା ଢସମ ି କ୍ାସକିଲ ନୃତ୍ୟ 
ଶକି୍ା କରଥିିଢଲ। ନୃତ୍ୟ 
ଶକି୍ା ସମୟଢର ଭୁରଢନଶ୍ୱର 
ରରୀନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡପଢର ପ୍ରଥମ କର ି
ଓଡଶିୀ ନୃତ୍ୟ ପରଢିରରଣ 
ପାଇଁ ସଢୁରାଗ ପାଇଥିଢଲ। 
ଏେ ି ନୃତ୍ୟ ପରଢିରରଣ 
ପଢର ମନୀରାଙ୍ ଆଗ୍ରେ ରେୁ 
ପରମିାଣଢର ରଢ଼଼଼଼଼ରିାଇଥିଲା 
କଟକ ରାଲରିାତ୍ରା ସାଂସ୍ତୃକି 
କାର୍ୟକ୍ମଢର ଭାଗ ଢନଇ 

ନୃତ୍ୟ ପରଢିରରଣ କରରିାର ସଢୁରାଗ 
ପାଇଥିଢଲ। ଢସଠାଢର ମଧ୍ୟ ରଡ ରଡ଼ 
କଳାକାରଙ୍ ସଂସ୍ପଶ୍ଢର ଆସ ି ପ୍ରଂଶସତି 
ଢୋଇଥିଢଲ। ଏୋପଢର ଓଡ଼ଶିାର ରଭିନି୍ନ 
ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ନମିନ୍ତ୍ରଣ ମଳିଥିିଲା ଜ୍ଝ 
ପଢର ପଢର ସମ୍ଲପରୁ ଠାଢର ରାଜ୍ୟସ୍ରୀୟ 
ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତଢିରାଗତିାଢର ଭାଗ ଢନଇ କରଞ୍ଜଆି 
ପାଇଁ ଢଗୌରର ଆଣପିାରଥିିଢଲ। ପଢର 
ଢରୌଦ୍ଧ ସେରଢର ଆଉ ଏକ ରଡ଼ ମଞ୍ଚଢର 
ଓଡଶିୀ, ସମ୍ଲପରୁୀ, ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଂଶସତି 
ଢୋଇଥିଢଲ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚ ି ସେରଢର 
ଓଡଶିୀ ନୃତ୍ୟ ପରଢିରରଣ କର ି ଓଡଶିୀର 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ସଷୃ୍କିରଥିିଢଲ। ତାଙ୍ର ତଣ୍ ି
ନୃତ୍ୟଢର ଦଶ୍କ ମତୁଆଲା ଢୋଇଥିଢଲ। 
ଢସଠାଢର ଡା. ମଢନାଜ ଢରଢେରାଙ୍ ନୃତ୍ୟ 
ଢସମନିାର ଢର ଭାଗ ଢନଇ ଓଡଶିୀ ନୃତ୍ୟର 
ମଖୁ୍ୟ ଆକର୍ଣର ଢକନ୍ଦ୍ରରନୁି୍ଦ ପାଲଟଥିିଢଲ। 
ପଢର ଉତ୍ତରପ୍ରଢଦଶର ରନାରସ ସେରଢର 

ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାରଙ୍ ସେତି ନୃତ୍ୟ 
ପ୍ରତଢିରାଗତିାଢର ଭାଗ ଢନଇ ପ୍ରଥମ ଢୋଇ 
ଓଡ଼ଶିାର ନାମ ରଖିଥିଢଲ। ଦୂରଦଶ୍ନଢର 
ମଧ୍ୟ ଓଡଶିୀ ନୃତ୍ୟ କର ିଦଶକ୍ଙୁ୍ ରଢିମାେତି 
କରଥିିଢଲ। ଢସେପିର ିମୟରୂଭଞ୍ଜ ମଢୋତ୍ସର, 
ରାରପିଦା ମଢୋତ୍ସର, ଖିଚଂି ମଢୋତ୍ସର, 
କରଞ୍ଜଆି ମଢୋତ୍ସରଢର ରେୁରାର ନୃତ୍ୟ 
ପରଢିରରଣ କରଛିନ୍ତ।ି ସମ୍ଲପରୁ, ରନାରସ, 
ରରୀନ୍ଦ୍ରମାଦପ, ଦୂରଦଶ୍ନ, କରଞ୍ଜଆି, ଖିଚଂି, 
ରାଞ୍ଚ,ି ଢରୌଦ୍ଧଢର ରଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ାନ ପକ୍ରୁ 
ସମ୍ାନତି ଢୋଇଛନ୍ତ।ି ଢସ ପାଠ ସେତି 
ସଙ୍ଗୀତଢର ମଧ୍ୟ ରୁଚ ି ରଖିଛନ୍ତ।ି ରଭିନି୍ନ 
ରକୃ୍ତା ପ୍ରରନ୍ଧ ପ୍ରତଢିରାଗତିାଢର ଭାଗ ଢନଇ 
ପରୁସ୍ତୃ ଢୋଇଛନ୍ତ।ି ଚତି୍ର ଅଙି୍ରା ତାଙ୍ର 
ଆଉଏକ ଗଢଟ ରୁଚ,ି ରଜି୍ାନ ପ୍ରଦଶ୍ନୀଢର 
ଭାଗ ଢନଇ ନୂଆ ନୂଆ ରାଇଗନକି 
ଚନି୍ତାଧାରାଢର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦଶ୍ନ କର ିପ୍ରଂଶସତି 
ଢୋଇଛନ୍ତ।ି

ମନୀଷାଙ୍କ ଓଡ଼ଶିୀ ନୃତ୍ୟରେ ଦଶ୍ଶକ ମତୁଆଲା

ଉଦଳା,୧୨ା୧୨(ସମସି): କପ୍ପିଦା 
ଉପଖଣ୍ଡ ଅଥ୍ଢନୈତକି ଢକ୍ତ୍ରଢର 
ରେୁ ପଛଢର ପଡ଼ଥିିରାଢରଢଳ 
ରଣପାୋଡ ଢଘରା ଏେ ି
ପ୍ରାକୃତକି ଅଞ୍ଚଳର ରକିାଶ ଢନଇ 
ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍ାଢର ରେଛିନ୍ତ ି
ଉପଖଣ୍ଡରାସୀ। ଏେ ି ଉପଖଣ୍ଡଢର 
ପର୍୍ୟଟନର ରକିାଶ ଢେଢଲ 
ସ୍ାନୀୟ ଢଲାକଙ୍ ଜୀରନ ଢଶୈଳୀ 
ସାଙ୍ଗକୁ ଅଥ୍ଢନୈତକି ଅରସ୍ା 
ସଧୁରୁରି ଢରାଲ ି ରୁଦ୍ଧଜିୀରୀ ଏରଂ 
ପରଢିରଶରତି୍ ଙ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ଢଲାକପ୍ରତନିଧିି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶାସକ 
ମତପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି ପର୍୍ୟଟନ 
ଶଳି୍ପର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିରାଢରଢଳ 
ରକିାଶ ଢୋଇପାରନି।ି ଏେ ି ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ଏଢର ମଖୁ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଢୋଇଛ।ି 
ଏେ ି ଉପଖଣ୍ଡଢର ଢଦରକୁଣ୍ଡ, 
ସମୀରୃକ୍, ଲୁଇପା ଗମୁ୍ା, 
ମାଛକାନ୍ଦଣା ପ୍ରପାତ, ଟାଙ୍ଗରିଆି ସଢମତ 
ଦୁଇଟ ି ମଧ୍ୟମ ଜଳଢସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (କାଳ 
ଓ ସଢୁନଇ) ଏରଂ ଢଛାଟ ରଡ ଅଢନକ 
ପ୍ରାକୃତକି ପର୍୍ୟଟନସ୍ଳୀ ରେଛି।ି ଏେ ି

ପର୍୍ୟଟନସ୍ଳର ରକିାଶ କର ି ପାନ୍ଥନରିାସ, 
ଗମନାଗମନ, ସରୁକ୍ା ର୍ୟରସ୍ା କରାଗଢଲ 
ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ରାୋରୁ ଏପରକି ି ଢଦଶ 
ରଢିଦଶରୁ ପର୍୍ୟଟକ ଆସଢିର। ରଢିଶର 

କର ି ଢଦରକୁଣ୍ଡ ପର୍୍ୟଟନସ୍ଳୀ 
ଏକ ପ୍ରାକୃତକି ପର୍୍ୟଟନ ସ୍ଳୀ 
ଢୋଇଥିରା ଢରଢଳ ଏୋର 
ପ୍ରାକୃତକି ଢସୌନ୍ଦର୍୍ୟକୁ ମନଭର ି
ଉପଢଭାଗ କରରିା ପାଇ ଁ ଶେ 
ଶେ ପର୍୍ୟଟକଙ୍ ଆଗମନ 
ଢେଉଛ।ି ଢେଢଲ ପର୍୍ୟଟକଙୁ୍ 
ଢମୌଳକି ସରୁଧିା ମଳୁିନାେ ିଁ। 
ନଢଭମର୍ ମାସରୁ ପର୍୍ୟଟକଙ୍ 

ଆଗମନ ରେୁଳଭାଢର 
ରଢ଼଼଼଼଼ଥିାଏ। ଢତଢର ପଶ୍ମିରଙ୍ଗରୁ 
ପ୍ରତଦିନି ଶେ ଶେ ପର୍୍ୟଟକଙ୍ 
ଆଗମନ ଢଦରକୁଣ୍ଡର 
ସ୍ତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସ୍ପଷ୍ କରଆିସଛି।ି 
ଢେଢଲ ନା ପର୍୍ୟଟନ ରଭିାଗ 
ନା ରନରଭିାଗ ଏ ଦଗିଢର 

ଆନ୍ତରକିତା ଢଦଖାଉଛନ୍ତ।ି ଢଦରକୁଣ୍ଡକୁ 
ସରୁଦନିଆି ପର୍୍ୟଟନସ୍ଳୀ କରରିା ଦଗିଢର 
ପଦଢକ୍ପ ଢନରାଢର ରଭିାଗର ଢକୌଣସ ି
ଆଗ୍ରେ ପରଲିକ୍ତି ଢେଉନାେ ିଁ। ଢକରଳ 

ପର୍୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସଢିଲ ରନରଭିାଗ ଓ 
ପର୍୍ୟଟନ ରଭିାଗ ତତ୍ପର ଢୋଇ ପଡନ୍ତ।ି 
ମାତ୍ର ଚଳତି ରର ୍ ଏଥିଢର ର୍ୟତକି୍ମ 
ଢଦଖିରାକୁ ମଳୁିଛ।ି ଏପରକି ି ସକାଳ 
୭ ଟାରୁ ଦନି ୨ଟା ପର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଢରଶ ଓ 
ଭାରୀରାନ ପ୍ରଢରଶ ନରିଦି୍ଧ କରାରାଇଛ।ି 
ଏପରକି ି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରଆିଢର ଢଦରକୁଣ୍ଡ 
ପର୍୍ୟଟନ ପାଇ ଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦଗିଢର 
ଆଢଦୌ ପଦଢକ୍ପ ନ ଢନରା ରଭିାଗର 

ଢମରରିାୟ ନୀତକୁି ପ୍ରତଫିଳତି କରୁଛ।ି 
ରାୋ ଫଳଢର ସରୁଦନିଆି ପର୍୍ୟଟନସ୍ଳୀର 
ମାନ୍ୟତା ଓ ରକିାଶ ଢକରଳ ଔପଚାରକିତା 
ସାଜରିାକୁ ରସଲିାଣ।ି ପର୍୍ୟଟକ ଆକରଣ୍ 
ସଢତ୍ତବେ ଅସଢନ୍ତାରର ରାତ୍୍ତା ଢନଇ ଢଫରୁଥିରା 
ଅଭଢିରାଗ ଅଣଛିନ୍ତ।ି ଫଳଢର ପର୍୍ୟଟନ 
ଓ ପରଢିରଶ ଭତିକି ରଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ 
ଆଢନ୍ଦାଳନ କରରିାକୁ ଢଚତାରନୀ ଢଦଢଲଣ।ି 
ଏଣ ୁ ସ୍ାନୀୟ ରୁଦ୍ଧଜିୀର ି ଓ ପରଢିରଶରତି୍  
ଏଦଗିଢର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ ିଢଦରାକୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ 
ନକିଟଢର ଦାର ିକରଛିନ୍ତ।ି

ରଦବକୁଣ୍ଡ ଅବରେଳତି; ବକିାଶ ପାଇଁ ଆନ୍ତେକିତା ନାେ ିଁ

େବୁଦନିଆି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦାବ ି

 �େମେ୍ୟା ସେରସର ଉଦଳା ନବି୍ଯାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ରଲାକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝବିାକୁ ରନତାଙ୍କ ସମୟ ନାେ ିଁ

କୁଳଅିଣା,୧୨ା୧୨(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଅଧୀକ୍କଙ୍ ନଢିଦ୍ଶ୍କ୍ଢମ କୁଳଅିଣା ଅରକାରୀ ଥାନା ଓ 
ରାରପିଦା ଢମାରାଇଲ ଟମି ମଳିତି ଦ୍ାଢର ଚେଉ କର ିରଢିଦଶୀ ମଦ ରକି୍ ିକରୁଥିରା ଦୁଇଜଣକୁ 
ଗରିଫ କର ି ଢକାଟ ୍ ଚାଲାଣ କରଛି।ି ଗରିଫ ର୍ୟକ୍ ି ମାଢନ ଢେଢଲ ଝାରଢପାଖରୀଆ ଥାନା 
ଅନ୍ତଗ୍ତ ଝାରଢପାଖରଆି ଗ୍ରାମର ଶମ୍ୱୁନାଥ ରାରକି, ଶୀର୍ା ଗ୍ରାମର ସଧୁାଂଶ ୁଦାସ। ଢସେପିର ି
ନୂଆ ସାେରି ଶରି ନାଏକ, ରତୀନ୍ଦ୍ର ନାଏକ, ସାନ ଚାଟରା ଗ୍ରାମର ସମୀର କୁମାର ମୋନ୍ତ ି
ରଢିଦଶୀ ମଦ ରକି୍ ିକରୁଥିରାଢରଢଳ ସାନଚାଟରା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋନ୍ତ,ି ରାଙ୍ଗରିଢିପାରୀ ଥାନା 
ଅନ୍ତଗ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣୁ୍ା ଗ୍ରାମର ଚମ୍ାରତୀ ଢରରୋ ଢଦଶୀ ମଦ ରକି୍ ି କରରିା ଅଭଢିରାଗଢର 
ଗରିଫ କରାରାଇଛ।ି ଚେଉଢର କୁଳଅିଣା ଅରକାରୀ ଥାନାର ଏସ୍  .ଆଇ ଗରିଶି ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, 
ଏଏସ୍ ଆଇ ତପସ୍ନିୀ ଢରୈଠା ସଢମତ କମଚ୍ାରୀମାଢନ ସାମଲି ଢୋଇଥିଢଲ।

ବାନ୍ଧଗାଁରେ ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ; 
ରେଳ ିଦଗ୍ଧ

ବଜିାତଳା, ୧୨ା୧୨(ସମସି): ମାଣକିପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ 
ରାନ୍ଧଗାଁଢର ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ ଘଟ ି ଢଗାଟଏି ରଖରା 
ଢପାଡରିରିା ସେତି ସମସ୍ ଆସରାରପତ୍ର ନଷ୍ 
ଢୋଇରାଇଛ।ି ରରରିାର ରାତଢିର ଏେ ି ଗାଁର 
ଗଞୁ୍ଜାଇ ନାଏକଙ୍ ଘଢର ନଆିଁ ଲାଗରିାଇଥିଲା। 
ଫଳଢର ଘଢର ଥିରା ଧାନ, ଚାଉଳ ସଢମତ 
ଢଗାଟଏି ଢଛଳ ିଦଗ୍ଧ ଢୋଇରାଇଛ।ି ପଢର ଦମକଳ 
ରାେନିୀ ନଅିାଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରଥିିଲା। ସ୍ାନୀୟ ରାଜସ୍ 
ନରିୀକ୍କ ତଦନ୍ତ କର ି ପଲଥିିନ ଢଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଢସେପିର ି ଅଗ୍ରଣୀ ଢସ୍ଚ୍ାଢସରୀ ସଙ୍ଗଠନ 
ରାମଢଦାଳ ି ରରୁ ଶକ୍ ି ସଂଘ ରପିନ୍ନ ପରରିାରକୁ 
ଶଖୁିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପଲଥିିନ ସଂଘ ପ୍ରତଷି୍ାତା ସଢୁରନ୍ଦ୍ର 
ମଣୁ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରଥିିଢଲ।

ଅସହାୟଙୁ୍ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ 
ବଡସାହ,ି୧୨ା୧୨(ସମସି): ରଡସାେ ି ର୍କ 
ଅଧୀନ ମାଧପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଢକାଚଳିାପଦା, 
ଚକମାଧପରୁ ଓ ସାୋଡାଶଣୁୀ ଗ୍ରାମଢର ଅସୋୟ 
ଓ ଦୁସ୍ ଢଲାକମାନଙୁ୍ ଫୁ୍ୟଚର ଷ୍ାର ଢସ୍ପାଟ୍ସ 
ଏକାଢଡମୀ ପକ୍ରୁ କମ୍ଳ ରଣ୍ନ କରାରାଇଛ।ି 
ଏେ ି କାର୍୍ୟକ୍ମଢର ରଡସାେ ି ନରି୍ାଚନମଣ୍ଡଳୀର 
ପରୂ୍ତନ ରଧିାୟକ ଗଢଣଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଢରାଗଢଦଇ 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିଢଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଢର 
ଏକାଢଡମୀର ଉଢଦ୍ୟାକ୍ା ଦରି୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, 
ଅଢଶାକ କୁମାର ଖିଲାର, ଦୀପକ କୁମାର ରାରକି୍ , 
ରାଦଲ ପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀ, ଅଶ୍ୱନୀ ସଂି ପ୍ରମଖୁ 
କମ୍ଳ ରଣ୍ନଢର ସେଢରାଗ କରଥିିଢଲ। ଏେ ି
ଅରସରଢର ଏକାଢଡମୀ ପକ୍ରୁ ୧୦୦ଟ ି କମ୍ଳ 
ରଣ୍ନ କରାରାଇଥିଲା।

ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ବଦି୍ାନକିକତନ 
ବଦି୍ାଳୟକର ପ୍ରଦର୍ଗନୀ 

ରକୃୁଳ,ି ୧୨ା୧୨(ସମସି): ଏେ ି ର୍କ ଅନ୍ତଗ୍ତ 
ଆନନ୍ଦ ମାଗ୍ ରଦି୍ୟା ନଢିକତନ ଇଂରାଜୀ 
ରଦି୍ୟାଳୟଢର ଢସାମରାର ଏକ ପ୍ରଦଶ୍ନୀ 
ଆଢୟାଜତି ଢୋଇଥିଲା। ରଦି୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ରଡଙ୍ଗୀଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାଢର କଳା, 
ରଜି୍ାନ, େସ୍ କାରଗିରୀ ପ୍ରଦଶଟିତ କରାରାଇଥିଲା। 
ଏଥିଢର ରଚିାରକ ରୂଢପ ଅତରିକି୍ ଶକି୍ା ଢଗାଷ୍ୀ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦଶରଥ ନାୟକ, ସଆିରସସି ି
ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାେୁ ଢରାଗଢଦଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁକିର 
ମଲୂ୍ୟାୟନ କରଥିିଢଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଢର 
ଜଲି୍ାପରରିଦ ରକିାଶ ରଞ୍ଚନ ସ ି ଢରାଗଢଦଇ 
କୁନକୁିନ ିପଲିାମାନଙୁ୍ ଉଦଢରାଧନ ଢଦଇଥିଢଲ।

ରକୃୁଳ,ି ୧୨ା୧୨ (ସମସି): ସ୍ାନୀୟ ସ୍ାତକ 
ମୋରଦି୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଅନସ୍ ଢରେଣୀ 
ଗେୃ ନମ୍ିାଣ କାର୍୍ୟ, ପଇିରା ପାଣ ିଢରାଗାଣ, 
ନୂତନ ସାଇକଲ ଷ୍ାଣ୍ଡ ନମ୍ିାଣ ଓ ଢଶୌଚାଳୟ 

ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ରଧିାୟକ ଗଢଣଶରାମ ସଂି 
ଖଣୁ୍ଆି ଭତି୍ତ ି ପ୍ରସ୍ର ସ୍ାପନ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏେ ି ଅରସରଢର ମୋରଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ 
ରର୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ସ୍ାଗତ କରାରାଇଥିଲା। 

ଆଢୟାଜତି ସଭାଢର ମୋରଦି୍ୟାଳୟର 
ଅଧକ୍ ସଂଗ୍ରାମ ଢକଶରୀ ମଲ୍କି ଅଧକ୍ତା 
କରଥିିଢଲ। କାର୍୍ୟକ୍ମଢର ଶକୃୁଳରି 
ଉଦୀୟମାନ ରରୁ ଢମଧାରୀ ଛାତ୍ର ଢସୌମ୍ୟ 

ରଞ୍ଜନ ଢଭାଇ ଢରାଗଢଦଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ 
ନଜିର ସଫଳ କାୋଣୀ ରର୍୍ନା କରଥିିଢଲ। 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ରଧିାୟକ ରେୀ ଖଣୁ୍ଆି କେଢିଲ 
ଢର ପ୍ରକୃତ ିଆଉ ସଂସ୍ତୃ ିସେତି ରେ ିଶକି୍ା 

ଅଜନ୍ କଢଲ ଭରରି୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େୁଏ। 
ରଢିଜପରି ଶକୃୁଳ ିର୍କ ସଂଗଠନ ସଭାପତ ି
ଅପ ୁ ଢରଢେରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଭାରତୀୟ 
ସଂସ୍ତୃ ି ସମ୍କ୍ଢର ସଢଚତନ କରାଇ 
ଅଭଭିାରଣ ଢଦଇଥିଢଲ। ଓଡ଼ଆି ଅଧ୍ୟାପକ 
ସଢରାଜ କୁମାର ପଢଲଇ ଧନ୍ୟରାଦ 
ଅପ୍ଣ କରଥିିଢଲ। ଅଧ୍ୟାପକ ଜନାଦ୍ନ 
ମୋନ୍ତ, ଅଧ୍ୟାପକ ରଶି୍ୱରଞ୍ଜନ ମାଝୀ, 
ଅଧ୍ୟାପକିା ରଦୁି୍ୟତ ପ୍ରଭା ପଷୃ୍,ି ଅଧ୍ୟାପକିା 
ଡ଼ଃ ମନିାକ୍ୀ ଦାସ କାର୍୍ୟକ୍ମ ପରଚିାଳନା 
କରଥିିଢଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଢର ଅଧ୍ୟାପକ 
ମଢେଶ୍ୱର ମରିେ, ଅଧ୍ୟାପକ ନମି୍ଳ କୁମାର 
ମଲ୍, ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଢମାଦ କୁମାର ତ୍ରପିାଠୀ, 
ଅଧ୍ୟାପକ ରତ୍ାକର ପଢଲଇ ଢଖଳ ଶକି୍କ 
ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମାଝୀ, ପାଠାଗାରୀକ 
ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଘଣା, ରଡ଼ ରାରୁ ଶାନ୍ତନୁ 
କୁମାର ପଷୃ୍ ିପ୍ରମଖୁ ସେଢରାଗ କରଥିିଢଲ।

ଶକୃୁଳ ିକରଲଜରେ ରରେଣୀ ଗେୃେ ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତେ

ଜାମଦା,୧୨ା୧୨(ସମସି): ଜାମଦା 
ର୍କ ୋଟପଡ଼ଆିଠାଢର ଆଜ ି
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଆଦରିାସୀ ଢୋ ସମାଜର 
ଚତୁଥ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଢରୈଠକ ଅନୁସ୍ତି 
ଢୋଇରାଇଛ।ି ଆଦରିାସୀ ଢୋ ଭାରାକୁ 
ରାଜ୍ୟର ଦ୍ତିୀୟ ଭାରାର ମାନ୍ୟତା 
ଦାର ି ଆଦରିାସୀ ଢୋ ସମାଜ ପକ୍ରୁ 
ଡଢିସମ୍ର ୧୬ ରୁ ୨୩ ତାରଖି ପର୍୍ୟନ୍ତ 
ଢେରାକୁ ଥିରା ରଶିାଳ ରାଇକ ରାଲ ି

ନମିଢନ୍ତ ଆଢଲାଚନା ଢୋଇଥିଲା। 
ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରଢତ୍ୟକ ଗାଁ, ର୍କରୁ ରାଲ ି
ଆରମ୍ଭ ଢୋଇ ଭୁରଢନଶ୍ୱର ପର୍୍ୟନ୍ତ 
ଏେ ି ରାଇକ ରାଲ ି ରାତ୍ରା କରରି। 
ଢରୈଠକଢର ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଆଦରିାସୀ 
ଢୋ ସମାଜର ସଭାପତ ି ମଟକା 
ରରୁିଆ, ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଆଦରିାସୀ ଢୋ 
ସମାଜର କ୍ୟିାନୁଷ୍ାନର ସଭାପତ ି
ରସି୍ା କଣ୍ଡାଂଢକଲ, ଜାମଦା ର୍କ ଢୋ 

ସମାଜର ସଭାପତ ି ପାର୍ତୀ ରରୁିଆ, 
ରଘରୁୀର ଆକଳାର କାର୍୍ୟକାରୀ 
ସଭାପତ ି ମଢେଶ୍ୱର କଣ୍ଡାଂଢକଲ, 
ଢେସଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ରାଢଲମଣୀ 
ମନୁୁ୍ଦୟା, ଜଢଟୟା ସାଓଁୟା, ମଦନ 
ମନୁୁ୍ଦୟା, ମାଟଆି ଆଲ୍ା, ସକୁିର 
ରରୁିଆ ଏରଂ ଜାମଦା ରକ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ 
ପଞ୍ଚାୟତସ୍ରୀୟ ଢୋ ସମାଜ କମଟିରି 
ସମସ୍ କମ୍କତ୍ତ୍ା ଉପସ୍ତି ଥିଢଲ।

ବଡସାହ,ି୧୨ା୧୨(ସମସି): ରଡସାେ ି
ର୍କ ମାଧପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧପରୁ 
ଗ୍ରାମଢର ତ୍ରପିଲ୍ୀ ରରୁକ ସଂଘ 
ଆନୁକୂଲ୍ୟଢର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାତ୍ର 
ଢମଢମାରଆିଲ ଫୁଟରଲ ଟୁର୍୍ାଢମଣ୍ 
ଅନୁଷ୍ତି ଢୋଇରାଇଛ।ି ଏଥିଢର 
୮ଟ ି ଦଳ ଅଂଶ ଗ୍ରେଣ କରଥିିଢଲ। 

ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଆଦବିାସୀ ରୋ ସମାଜେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିରବୈଠକ

ଫୁଟ୍ ବଲ୍  ଟୁର୍୍ଶାରମଣ୍ଟ; ବ.ିସପିେୁ ଚାମ୍ଅିନ

ଉନ୍ନତି ଢଖଳ ପ୍ରଦଶ୍ନ କର ି ର.ିସପିରୁ 
ଫୁଟରଲ ଟମି ଓ ରାରପିଦା ଫୁଟରଲ 
ଟମି ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ଢୋଇଥିଢଲ। 
ଫାଇନାଲ ଢଖଳଢର ନଦି୍ଧ୍ାରତି 
ସମୟ ମଧ୍ୟଢର ଢକେ ି ଦଳ କାୋରକୁି 
ଢଗାଲ ଢଦଇ ନ ପାରରିାରୁ ଢରଫରୀ 
ଟ୍ାଇଢବ୍ରକରର ସୋୟତା ଢନଇଥିଢଲ। 
ଫଳଢର ର.ିସପିରୁ ଫୁଟରଲ ଟମି ୩-୨ 
ଢଗାଲଢର ରାରପିଦା ଫୁଟରଲ ଟମିକୁ 
େରାଇ ଚଳତି ରର୍ ଚାମ୍ଅିନ ଢୋଇଛ।ି 
ରାଢଜଶ ପାତ୍ରଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱଢର ଏକ 
ପରୁସ୍ାର ରତିରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ତି 
ଢୋଇଥିଲା। ଏଥିଢର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି 

ଭାଢର ପରୂ୍ତନ ରଧିାୟକ ଗଢଣଶ୍ୱର 
ପାତ୍ର ଢରାଗଢଦଇ ଢଖଳାଳମିାନଙ୍ 
ସେତି ପରଚିୟ ଢେରା ସେତି ଉତ୍ସାେତି 
କରଥିିଢଲ। 

ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଢର ପଞ୍ଚାୟତ 
ସଭାପତ ି ଅଢଶାକ କୁମାର ଖିଲାର, 
ରାଦଲ ପାତ୍ର, ରଘନୁାଥ ଟୁଡୁ, ରାରୁରାମ 
ମୋନ୍ତ, ଦୀପକ ରାରକି୍  ଓ ସଞ୍ଜୀର ଦାସ 
ଉପସ୍ତି ଥିଢଲ। ପରୂ୍ତନ ରଧିାୟକ ରେୀ 
ପାତ୍ର ଚାମ୍ଅିନ ଓ ରନସ୍ଅପ ଦଳକୁ 
ପରୁସ୍ତୃ କରଥିିଢଲ। ରାଢଜନ୍ଦ୍ର ୋଁସଦା 
ଓ ଶ୍ୟାମସନୁ୍ଦର ସଂି ଢଖଳ ପରଚିାଳନା 
କରଥିିଢଲ।

ସ୍ାସ୍୍ ରବିରି ପାଇଁ 
ପ୍ରସୁ୍ତ ିକବୈଠକ

ବ ଡ ସ ା ହ ,ି ୧ ୨ ା ୧ ୨ ( ସ ମ ସି ) : 
ରଡସାେ ି ର୍କ ଅଧୀନ 
କଉଡଖିଣସି୍ତି ମା’ େଙୁି୍ଗଳାଙ୍ 
ପୀଠଢର ଆସନ୍ତା ଡଢିସମ୍ର ୧୪ 
ତାରଖି ରୁଧରୁାର ଏକ ଢମଗା 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ଶରିରି ଅନୁଷ୍ତି ଢେର। 
ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଢରୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ଢୋଇରାଇଛ।ି ଏେ ି
ସ୍ାସ୍୍ୟ ଶରିରିଢର ରଡସାେ ି
ଢଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟଢକନ୍ଦ୍ରର ପର୍ୂତନ 
ଚକିତି୍ସାଧିକାରୀ ଶଶିଢୁରାଗ 
ରଢିଶରଜ୍ ଡାକ୍ର େରଶିଚନ୍ଦ୍ର 
ସାେୁ, ପଆିରଏମ ଢମଡକିାଲ 
କଢଲଜର ଢମଡସିନି 
ଢସ୍ପଶାଲଷି୍ ଆଢସାସଏିଟ 
ପ୍ରଢଫସର ସ୍ଢପ୍ନଶ୍ୱର ମରିେ, 
ରଡସାେ ିଢଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟଢକନ୍ଦ୍ରର 
ଚକିତି୍ସାଧିକାରୀ ସ୍ତୀ ଓ ପ୍ରସତୂ ି
ରଢିଶରଜ୍ ଡାକ୍ର ସକୁାନ୍ତ ପାତ୍ର 
ଓ ଡାକ୍ର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମୋନ୍ତ 
ପ୍ରମଖୁ ଢରାଗୀମାନଙୁ୍ ଚକିତି୍ସା 
କରଢିର। ଏେ ି ଶରିରିଢର 
୩ଶେରୁ ଊଦ୍ଧବେ୍ ଢରାଗୀଙୁ୍ 
ଚକିତ୍ôସା କରାରାଇ 
ମାଗଣାଢର ଓ୍ୟ÷ରଧ ଢରାଗାଇ 
ଦଆିରରି ଢରାଲ ି କମଟି ି ପକ୍ରୁ 
ନଷି୍ପତ୍ତ ିଢୋଇଛ।ି

ରକୃୁଳ,ି ୧୨।୧୨(ସମସି): ରରରିାର ଝାଡଖଣ୍ଡର ପ୍ରସଦି୍ଧ ଐତେିାସକି ପୀଠ ଢରନସିାଗରଠାଢର 
ଶକୃୁଳ ିର୍କ ରରଷି୍ ନାଗରକି ମଞ୍ଚ ର ରାରଟିକ ରନୁ୍ଧମଳିନ କାର୍୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି ଢୋଇରାଇଛ।ି 
ଏଥିଢର ଅରସରପ୍ରାପ୍ ଶକି୍କ ରଦି୍ୟାଧର ମୋନ୍ତ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଢର ଢରାଗ ଢଦଇଥିଢଲ। 
ରରୁଅାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୟାନଧିି ଦାସ ଢରାଗଢଦଇ ପରଣିତ ରୟସଢର ଏଭଳ ି ଏକ 

ରନୁ୍ଧମଳିନର ଆଢୟାଜନକୁ ଧନ୍ୟରାଦ ଢଦରା ସେତି ରରଷି୍ ନାଗରକିଙୁ୍ ଉତ୍ସାେତି କରଥିିଢଲ। 
ରଶପିରୁ ନର୍ିାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପରୂତ୍ନ ରଧିାୟକ ମଙ୍ଗଲ ସଂି ମଦୁ ି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ତି ରରଷି୍ 
ନାଗରକିଙ୍ ସେତି ସରଦ୍ା ରେଢିର ଢରାଲ ିମତ ପ୍ରକାଶ କରଥିିଢଲ। ମଞ୍ଚର ସଭାପତ ିକାହୁ୍ 
ଚରଣ ଗରି,ି ଢକାରାଧ୍ୟକ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାେୁ, ସମ୍ାଦକ ନଢଗନ ପାଲ, ଉପସଭାପତ ିପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର 
ପଣ୍ଡା, ସେ-ସମ୍ାଦକ ପତ ିକାରୁଆଙୁ୍ ଶକୃୁଳ ିରକ୍ ରରଷି୍ ନାଗରକି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟରାଦ 
ଅପଣ୍ କରରିା ସେତି ପ୍ରତରିର୍ ଏେ ିଭଳ ିରନୁ୍ଧ ମଳିନ କରରିାକୁ ପ୍ରସ୍ାର ଢଦଇଥିଢଲ।

ରଦଶୀ ଓ ବରିଦଶୀ ମଦ ଜବତ; ୭ ଗେିଫ

ବେଷି୍ଠ ନାଗେକି ମଞ୍ଚେ ବାଷଷିକ ବନୁ୍ଧମଳିନ
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ଖେଳ ଦୁନଆି

ଦ�ୋହୋ, ୧୨।୧୨ (ଏଦେନ୍ ସି): ଚଳତି ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ ର କ୍ାର୍ଟର ଫାଇନାଲ 
ପର୍ଟ୍ାୟ ଶେଷ ଶ�ାଇରାଇଛ।ି ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଦୁଇ ଶେମଫିାଇନାଲ 

ଏବଂ ରବବିାର ଗ୍ାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଶେଳାରବି। ଏଥିପବୂ୍ଟରୁ େନବିାର କାଂେ୍ 
ପଦକ ଲାଗ ି୩ୟ ସ୍ାନ ମ୍ାଚ୍  ଅନୁଷ୍ତି ଶ�ବ। ଏ� ି୪ର ିମ୍ାଚ୍  ନୂଆ ବଲ୍ ଶର 

ଶେଳାରବି। ବଲ୍  ଶରାଗାଣକାରୀ କମ୍ାନୀ ଆଦଦିାସ୍  ପକ୍ଷରୁ ଏଥିଲାଗ ି ନୂଆ 
ବଲ୍ କୁ ଉଶନମାଚନ କରାରାଇଛ।ି ଏ� ି ବଲ୍ ର ନାମ ‘ଅଲ୍  �ଲିମ୍ ’ ରୋରାଇଛ।ି 

ଏ�ା ‘ଅଲ୍  ର�ିଲ୍ ’ର ସ୍ାନ ଶନଇଛ।ି ପବୂ୍ଟରୁ ଗରୁପ୍  ପର୍ଟ୍ାୟ, ପ୍-ିକ୍ାର୍ଟର ଓ କ୍ାର୍ଟର 
ଫାଇନାଲଶର ‘ଅଲ୍  ର�ିଲ୍ ’ ନାମକ ବଲ୍  ବ୍ବ�ାର କରାରାଉଥିଲା। ଶେମଫିାଇନାଲ 

ଶେଳବିାକୁ ଥିବା ୪ ଶଗାର ି ଦଳ ଏ� ି ବଲ୍ ଶର ଅଭ୍ାେ ଆରମ୍ଭ କରେିାରଛିନ୍।ି 

ଦ�ୋହୋ, ୧୨।୧୨ (ଏଦେନ୍ ସି): କ୍ାର୍ଟର ଫାଇନାଲଶର ମଶରାଶ୍ା ନକିରରୁ ୧-୦ ଶଗାଲଶର ପରାଜୟବରଣ କର ିପରୁ୍୍ଟଗାଲ ଚଳତି ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ ରୁ ବଦିାୟ 
ଶନଇୋରଛି।ି ଏ� ିପରାଜୟ େ� ବଶି୍ୱର ମ�ାନ ଶେଳାଳ ିକ୍ଷି୍ଆିଶନା ଶରାନାଶଲଡାଙ୍କ ବଶି୍ୱକପ୍  ଟ୍ରଫି ଜତିବିା ସ୍ୱପ୍ନ ଧଳୂେିାତ୍  ଶ�ାଇରାଇଛ।ି ୩୭ ବଷ୍ଟଶର 
ପାଦ ଥାପ ିୋରଥିିବା ଶରାନାଶଲଡା ୨୦୨୬ ବଶି୍ୱକପ୍  ଶେଳବିା େମ୍ଭାବନା ଅତ୍ନ୍ କ୍ଷୀଣ। ଶତଣ ୁଏ�ା ତାଙ୍କର ଶେଷ ବଶି୍ୱକପ୍  ଥିଲା କ�ଶିଲ ଅତୁ୍କ୍ ିଶ�ବ 
ନା� ିଁ। କ୍ାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପରାଜୟପଶର ଶରାନାଶଲଡା ଏଶତ ମାତ୍ାଶର ଭାଙ୍ଗପିଡ଼ଥିିଶଲ ଶର କାନ୍ ିକାନ୍ ିପଡ଼ଆି ବା�ାରକୁ ଚାଲରିାଇଥିଶଲ। ଏଭଳ ିଏକ 
ଦୁଃେଦ େମୟଶର ଭାରତୀୟ କ୍ଶିକଟ୍ ର ଷ୍ାର ବ୍ାରର୍  ବରିାର ଶକା�ଲ ିଏକ ଭାବପ୍ବଣ ଚଠି ିଶରାନାଶଲଡାଙ୍କ ଉଶଦେେ୍ଶର ଶଲଖିଛନ୍।ି ଶରଉଥଁିଶର 

ଶେ ଶରାନାଶଲଡାଙୁ୍କ ‘ଭାଗବାନଙ୍କ ଉପ�ାର’, ‘େବ୍ଟକାଳୀନ ଶରେଷ୍’ ଏବଂ 
‘ତୁଶମ ଶମା ପାଇ ଁେବୁ େମୟର ଶରେଷ୍ ଶେଳାଳ’ି ଶବାଲ ିକ�ଛିନ୍।ି ‘ତୁଶମ 
ଏ� ି କ୍ୀଡ଼ା ଲାଗ ି ଏବଂ ବଶି୍ୱର ଅଗଣତି ପ୍େଂେକଙ୍କ ପାଇ ଁ ରା�ା କରଛି 
ତା�ା ଶକୌଣେ ି ଟ୍ରଫି କମିା୍ ରାଇରଲ୍ ଠାରୁ କମ୍  ନୁଶ�।ଁ ଶଲାକଙ୍କ 
ଉପଶର ତୁଶମ ଶରଉ ଁ ପ୍ଭାବ ପକାଇଛ ତା�ା ଶକୌଣେ ି ରାଇରଲ୍  
ଦ୍ାରା ବର୍୍ଟନା କରାରାଇପାରବି ନା� ିଁ। ତୁଶମ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ 
ଉପ�ାର। କଠନି ପରରିେମ ଓ କ୍ୀଡ଼ାପ୍ତ ି ଉତ୍ସଗ୍ଟୀକୃତତାର ତୁଶମ 
ଶ�ଉଛ ଉଦା�ରଣ। ତୁଶମ ଶମା ପାଇ ଁ େବୁ େମୟର ଶରେଷ୍ 
ଶେଳାଳ’ି ଶବାଲ ି ଶକା�ଲ ି ତାଙ୍କ ଇନ୍ ଷ୍ାଗ୍ାମଶର ଶଲଖିଛନ୍।ି

ମଙ୍ଗଳବାର 
୧୩ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଆଜଠୁି ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍  ସେମଫିାଇନାଲ

ଦ�ୋହୋ, ୧୨।୧୨ (ଏଦେନ୍ ସି)

କତାରଶର ଚାଲଥିିବା ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ ର ୨୨ତମ େଂସ୍କରଣ 
ଅନ୍ମି ପର୍ଟ୍ାୟଶର ଉପନୀତ ଶ�ାଇଛ।ି ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ 
ଶେମଫିାଇନାଲ ପର୍ଟ୍ାୟ ଆରମ୍ଭ ଶ�ବ। ଆଉ ମାତ୍ 
୩ର ି ମ୍ାଚ୍  ପଶର ସ୍ପଷ୍ ଶ�ାଇରବି ଶର 
ଶକଉଁ ଦଳ ଏ� ିେଂସ୍କରଣର ବଶିଜତା 
ଆେ୍ା ଅଜ୍ଟନ କରୁଛ।ି ଗତ 
୨୦୧୮ େଂସ୍କରଣ ରନେ୍ଟଅପ୍  
ଶକ୍ାଏେଆି ଓ ୨୦୧୪ 
ରନେ୍ଟଅପ୍  ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା 
ମଧ୍ୟଶର ମଙ୍ଗଳବାର 
ପ୍ଥମ ଶେମଫିାଇନାଲ 
ଶ େ ଳ ା ର ି ବ । 
ଶେ�ଭିଳ ି ଡଶିଫଣ୍ଡଂି 
ଚାମ୍ଅିନ ଫ୍ାନ୍ସ ଓ 
ମଶରାଶ୍ା ମଧ୍ୟଶର 
ବୁଧବାର ରାତଶିର 
ଦ୍ତିୀୟ ଶେମଫିାଇନାଲ 
ଅନୁଷ୍ତି ଶ�ବ। ଏ� ି
ଦୁଇ ମ୍ାଚର ବଶିଜତା 
ମଧ୍ୟଶର ରବବିାର ଗ୍ାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ 
ଶେଳାରବି। ଏ� ି ଶେମଫିାଇନାଲ ଲାଇନଅପ୍ ର 
କଛି ି ଚରି୍ାକଷ୍ଟକ କା�ାଣୀ ଉପଶର ନଜର ପକାଇବା।

ଏହୋ ଦେସ ସିଙ୍କ େହୂୁର୍ତ୍ତ ଦହବ କ ସି ?
ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା ଓ ଶକ୍ାଏେଆି ମଧ୍ୟଶର ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଳାରବିାକୁ 

ଥିବା ପ୍ଥମ ଶେମଫିାଇନାଲ ଉପଶର ୋରା 
ବଶି୍ୱର ଫୁଟ୍ ବଲଶପ୍ମୀଙ୍କ ନଜର ର�ଛି।ି 
ମେୁ୍ତଃ ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା ଅଧିନାୟକ ତଥା 
କମି୍ଦନ୍ୀ ଶେଳାଳ ି ଲଓିଶନଲ ଶମେ ି ଶକନ୍ଦ୍ର 
ବନୁି୍ଶର ର�ଛିନ୍।ି ଏ� ି ମ�ାନ ଶେଳାଳ ି
ତାଙ୍କ ଜୀବନଶର ଥଶର ଶ�ଶଲ ମଧ୍ୟ ଫିଫା 

ବଶି୍ୱକପ୍  ବଜିୟସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାର ି
ନା�ାନ୍।ି ରଦ ି ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା 

ଆଉ ୨ର ି ମ୍ାଚ୍  ବଜିୟୀ 
�ୁଏ ଶତଶବ ଶମେ ି

ତାଙ୍କ ଜାଜ୍ଜାଲ୍ମୟ 
କ ୍ା ର ି ୟ ର ର 
ଅନ୍ମି ସ୍ୱପ୍ନ ପରୂଣ 
କ ର ି ପ ା ର ି ଶ ବ । 

ଶମେ ି ତାଙ୍କ 
କ୍ାରୟିରଶର 
୧ ୦ ଥ ର 
ସ୍ପାନେି ଲଗି 

ର ା ଇ ର ଲ୍  , 
୪ ଚାମ୍ଅିନ୍ େପି୍  

ରାଇରଲ୍ , ୨୦୨୧ଶର ଶକାପା 
ଆଶମରକିା ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଶରକଡ୍ଟ 

୭ଥର ଫୁଟ୍ ବଲର େଶବ୍ଟାଚ୍ଚ େମ୍ାନ ବାଲନ 
ଡ’ିଅର୍  ପରୁସ୍କାର ବଜିୟୀ ଶ�ାଇଛନ୍।ି ରା�ାକ ି ତାଙୁ୍କ 
ବଶି୍ୱର ଜଶଣ କମ୍ିଦନ୍ୀ ଫୁଟ୍ ବଲ ଶେଳାଳରି ମାନ୍ତା 
ଶଦଇଛ।ି କନୁି୍ ବଶି୍ୱର ଅନ୍ େବ୍ଟକାଳୀନ ଶରେଷ୍ ଶେଳାଳ ି
ବ୍ାଜଲିର ଶପଶଲ, ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିାର ଡଏିଶଗା ମାରାଶଡାନାଙ୍କ 

ଭଳ ି ୩୫ ବଷ୍ଟୀୟ ଶମେ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ଟ୍ରଫି ଜତିପିାର ି ନା�ାନ୍।ି 
୩୬ ବଷ୍ଟ ତଶଳ ମାରାଶଡାନା ତାଙ୍କ ଶେଷ ବଶି୍ୱକପ୍ ଶର 
ଶନତୃତ୍ୱ ଶନଇ ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିାକୁ ଶରଉଁଭଳ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ବଜିୟୀ 
କରାଇଥିଶଲ ଶମେ ି ଶେ� ି େଫଳତାକୁ ଶଦା�ରାଉପାରଶିବ 
କ ି ନା� ିଁ ତା�ା ଚଳତି େପ୍ା�ଶର ସ୍ପଷ୍ ଶ�ାଇରବି।

କ୍ରେୋଗତ ଚୋମ୍ ସିଅନ୍  ଦହୋଇପୋର ସିବ ତ ଫ୍ୋନ୍ ?
୨୦୧୮ର ବଶିଜତା ଫ୍ାନ୍ସ କ୍ମାଗତ ୨ୟ ରାଇରଲ୍  �ାେଲ 
କରବିା ଲକ୍ଷ୍ଶର ର�ଛି।ି ଏ� ିେଫଳତା ପାଇବା ଲାଗ ିଫ୍ାନ୍ସ 
ଆଉ ୨ର ି ପା�ାଚ ଦୂରଶର ର�ଛି।ି ଦ୍ତିୀୟ ଶେମଫିାନାଲଶର 
ଫ୍ାନ୍ସର ମକୁାବଲିା ମଶରାଶ୍ା େ�ତି ଶ�ବ। ରଦ ି ଫ୍ାନ୍ସ 

ଏଠାଶର ଟ୍ରଫି ଜତିବିାଶର େଫଳ �ୁଏ ଶତଶବ ୬୦ ବଷ୍ଟ 
ପଶର ଦ୍ତିୀୟ ଦଳ ଭାଶବ ରାଇରଲ୍  ବଜାୟ ରଖିବାଶର 
େଫଳ ଶ�ବ। ୧୯୬୨ଶର ବ୍ାଜଲି ଏ� ି େଫଳତା 
ପାଇଥିଲା। କ୍ାର୍ଟର ଫାଇନାଲଶର ଇଂଲଣ୍ଡକୁ �ରାଇବା ପଶର 
ଫ୍ାନ୍ସ ୨୪ ବଷ୍ଟଶର ପ୍ଥମ ଡଶିଫଣ୍ଡଂି ଚାମ୍ଅିନ୍  ଦଳ ଭାଶବ 
ଶେମଫିାଇନାଲଶର ପ୍ଶବେ କରଛି।ି ୧୯୯୮ଶର ଡଶିଫଣ୍ଡଂି 
ଚାମ୍ଅିନ୍  ଦଳ ଭାଶବ ବ୍ାଜଲି ଶେମଫିାଇନାଲ ଶେଳଥିିଲା।

ଅଧିକ ଖସୁ ସି ଦହୋଇପୋର ସିବ ତ େଦରୋଦ୍ୋ ?
ଆଫି୍କୀୟ ଶଦେ ମଶରାଶ୍ା ବଶି୍ୱକପ୍  ଶେମଫିାଇନାଲଶର 
ପ୍ଶବେ କରବିା େ� ପବୂ୍ଟରୁ ଇତ�ିାେ ରଚେିାରଛି।ି 

ପ୍ଥମ ଆଫି୍କୀୟ ଶଦେ ଏବଂ ମେୁଲମି୍  େଂେ୍ା ଗରଷି୍ତା 
ଥିବା ପ୍ଥମ ଆରବୀୟ ଶଦେ ଭାଶବ ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍  
ଶେମଫିାଇନାଲଶର ପ୍ଶବେ କରଛି।ି ଶଚଲୋର �ାକମି 
ଜଶିୟଚ, ପ୍ାରେି ଶେଣ୍ ଜଶମ୍ଟନର ଆଚ୍ରଫ୍  �ାକମିଙି୍କ ଭଳ ି
ଅଭଜି୍ଞ ଶେଳାଳଙୁି୍କ ଶନଇ ମଶରାଶ୍ା ଦଳ ପ୍ତଶିରାଗତିାଶର 
ବର୍୍ଟମାନ େଦୁ୍ା ପ୍ଭାବୀ ପ୍ଦେ୍ଟନ ଜାର ି ରଖିଛ।ି ଶବଲ୍ ଜୟିମ, 
ଶକ୍ାଏେଆି ଭଳ ି ଦଳ ର�ଥିିଶଲ ମଧ୍ୟ ଗରୁପ୍  ପର୍ଟ୍ାୟଶର 
ମଶରାଶ୍ା େୀଷ୍ଟଶର ର� ି ପ୍-ିକ୍ାର୍ଟରଶର ପ�ଞ୍ଥିିଲା। ଏ� ି
ବଜିୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖି ଦଳ ଫାଇନାଲଶର ପ୍ଶବେ କର ି
ଅଧିକ େେୁ ି ଶ�ାଇପାରୁଛ ି ନା ଶେମଫିାଇନାଲରୁ ଅଭରିାନ 
ଶେଷ କରୁଛ ି ତା�ା ଏଶବ ଶଦଖିବାକୁ ବାକ ି ର�ଲିା।

ସେମସିର ନଜର: ସମେ,ି ଫ୍ାନ୍ସ ଓ ମସରାସ୍ା

ଆଲ୍  ଦଖୋର୍ , ଦ�ୋହୋ, ୧୨ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି)

ବଶି୍ୱର ଅନ୍ତମ ଶରେଷ୍ ଶେଳାଳ ି ଶନମାରଙ୍କର ଫିଫା 
ବଶି୍ୱକପ୍  ଜତିବିା ଆୋ ଧଳୂେିାତ କରଛି ି ଶକ୍ାଏେଆି। 
କ୍ାର୍ଟର ଫାଇନାଲଶର ଏ� ି ୨୦୧୮ ରନେ୍ଟ ଅପ୍  ବ୍ାଜଲିକୁ 
୪-୨ ଶପନାଲ୍ ିେଟୁ୍ ଆଉରଶର �ରାଇ ଶେମ ିଫାଇନାଲଶର 
ପ୍ଶବେ କରଛି।ି ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଳାରବିାକୁ ଥିବା ପ୍ଥମ 
ଶେମଫିାଇନାଲଶର ଶକ୍ାଏେଆି େ� ମକୁାବଲିା ଶ�ବ ବଶି୍ୱର 
ଅନ୍ତମ ଶରେଷ୍ ଶେଳାଳ ି ଲଓିଶନଲ ଶମେଙି୍କ ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା 
େ�। ଏ� ିମ୍ାଚ୍ କୁ ନଜି କବ୍ ଜାଶର ରଖି ଶକ୍ାଏେଆି ମଧ୍ୟ 
ଶମେଙି୍କ ବଶି୍ୱକପ୍  ଜତିବିା ଆୋକୁ ଧଳୂେିାତ କରବିା 
ଲକ୍ଷ୍ଶର ର�ଛି।ି ଏ� ି ଶଛାରଆି ଶଦେର 
ଲକ୍ଷ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏ�ା ଶକଉଠଁାଶର 
ବଡ଼ମିା ଶଦୋଉ ନା� ିଁ କମିା୍ ବଡ଼ 
ବଡ଼ ଆକ୍ମଣକୁ ପ୍ତ�ିତ 
କରବିାଶର େମଥ୍ଟ ଶ�ାଇଛ।ି 
ଏଭଳ ି େମୟଶର ୭ଥର 
ବଶି୍ୱର ଶରେଷ୍ ଶେଳାଳ ି
ଶମେ ି ତାଙ୍କ ଜୀବନଶର 
ଶେଷଥର ଲାଗ ି ଏ� ି
ଟ୍ରଫି �ାେଲ କରବିାକୁ 
ଲଢ଼ଶିବ। ଟ୍ରଫି �ାେଲ 
କରବିାଶର ଶକ୍ାଏେଆି 
ଏଶବ ବଡ଼ ପ୍ତବିନ୍ଧକ 
ଶ�ାଇ ଛଡ଼ିା ଶ�ାଇଛ।ି

ଏ�ାର ଶେଳାଳମିାଶନ 
ମଧ୍ୟ ମ୍ାଚ୍ କୁ ଶନଇ ଶବେ ି
ଉତ୍ସା�ତି ନୁ�ନଁ୍।ି ‘ଆଶମ ଶକୌଣେ ି
ଦଳ କମିା୍ ଶେଳାଳଙୁି୍କ ଭୟ କରୁନା�ୁ।ଁ 
ଆଶମ ଶକବଳ ନଜିର ଶରେଷ୍ ଶେଳ 
ଉପଶର ନଭି୍ଟର କରୁଛୁ’ ଶବାଲ ି ଶକ୍ାଏେଆିର 
ରକ୍ଷଣଭାଗ ଶେଳାଳ ି ଶଜାେପି୍  ଜୁରାଶନାଭଚି୍  କ�ନ୍।ି 
ଶେ ଆ�ୁର ିକ�ନ୍,ି ଆଶମ ମ୍ାଚ୍  ଶେଳଲିାଶବଶଳ ଶଗାରଏି 
ପରବିାର ଭଳ ି ଏକତ୍ ଶ�ାଇ ଶେଳଥିାଉ। ଏ�ା � ିଁ ଆମର 

େକ୍ ି ଓ େଫଳତାର ମଳୂମନ୍ତ୍ର ଶବାଲ ି ଜୁରାଶନାଭଚି୍ ଙ୍କ ମତ। 
କ୍ାର୍ଟର ଫାଇନାଲଶର ବ୍ାଜଲି େ� ନଦି୍୍ଟାରତି ଓ ଅତରିକି୍ 
େମୟ ଶେଳ ୧-୧ ଶଗାଲଶର େମାନ ସ୍ତରଶର ର�ଥିିଲା। 
କନୁି୍ ଶପନାଲ୍ ି େଟୁ୍ ଆଉରଶର ଶକ୍ାଏେଆି ୪-୨ ଶଗାଲଶର 
ବଜିୟୀ ଶ�ବା ଫଳଶର ଶନମାରଙ୍କ ବଶି୍ୱକପ୍  ଶେଳବିା ଆୋ 
ଧଳୂେିାତ ଶ�ାଇରାଇଥିଲା। ଅନ୍ପକ୍ଷଶର ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିାକୁ 
ଶେମଫିାଇନାଲ୍ ଶର ପ୍ଶବେ କରାଇବାଶର ଶମେଙି୍କ 
ଭୂମକିା ଶଢ଼ର ଅଧିକ। ଶେ ୫ର ି ମ୍ାଚ୍ ଶର ୪ର ି
ଶ ଗ ା ଲ କରଛିନ୍ ି ଓ ଶନଦରଲାଣ୍ଡଡ୍  େ 

ବପିକ୍ଷ କ୍ାର୍ଟର 

ଫ ା ଇ ନ ା ଲ 
ମକୁାବଲିାଶର ଶଗାଲ 

ଶଦଇଥିବା ନା�ୁଏଲ ଶମାଲନିାଙୁ୍କ େ�ାୟତା 
ଶଦଇଥିଶଲ। ଏ�ା ଶମେଙି୍କ ମ୍ାଜକି୍  ଶବାଲ ିଧରବିାକୁ ଶ�ବ। 

୧୯୮୬ଶର ଶେଷଥର ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା ବଶି୍ୱକପ୍  ରାଇରଲ 
ଜତିଥିିଲା। ଏଶବ ଶମେଙି୍କ େମୟଶର ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା ଥଶର 
ଫାଇନାଲ ୨୦୧୪ଶର ଶେଳ ିମଧ୍ୟ ପଶଡାେୀ ବ୍ାଜଲିଠାରୁ ୧-୦ 
ଶଗାଲଶର ପରାଜତି ଶ�ାଇଥିଲା। ଶମେଙି୍କର ଏ�ା �ୁଏତ 
ଶେଷ ରୁର୍୍ଟାଶମଣ୍। ଏଣ ୁ ଶେ ଓ ତାଙ୍କ ରମି୍  ଏ�ାକୁ ଗରୁୁତ୍ୱର 
େ� ଶନଉଛନ୍।ି ଏଣ ୁ ଆଉ ଦୁଇର ି ମ୍ାଚ୍  ଜତିପିାରଶିଲ 

ଶମେଙି୍କ ଟ୍ରଫି ଜତିବିାର ସ୍ୱପ୍ନ ୋଥ୍ଟକ ଶ�ାଇପାରବି।
ଲୁଶେଲ ଷ୍ାଡୟିମ୍ ଶର ଶେଳାରବିାକୁ ଥିବା ଏ� ି ମ୍ାଚ୍  

ପବୂ୍ଟରୁ ଶକ୍ାଏେଆି ଚୁପ୍ ଚାପ୍  ର�ଛି।ି ଶକ୍ାଏେଆି ଷ୍ଟାଇକର 
ବରୁଶନା ଶପଟ୍ ଶକାଭଚି୍ ଙ୍କ ମତଶର ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିାର ଷ୍ାର 
ଶେଳାଳ ି ଲଓିଶନଲ ଶମେଙୁି୍କ ଅରକାଇବା ଲାଗ ି ଆଶମ 
କଛି ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶରାଜନା କରନିା�ଁୁ କମିା୍ ଆଶମ ଶକୌଣେ ି

ବ୍କ୍ ି ବଶିେଷଙ୍କ ଲାଗ ି ଶରାଜନା କର ି ନଥାଉ। ଶଗାରଏି 
ଦଳ ବପିକ୍ଷଶର ଆମର ଶରାଜନା ଶ�ାଇଥାଏ। ଏଣ ୁ ଏଶବ 
ଆଶମ ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିାକୁ କପିର ି �ରାଇବୁ ତା�ା ଉପଶର 
ଲକ୍ଷ୍ ରଖିଛ।ି ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା କ�ଶିଲ ଶକବଳ ଶମେଙୁି୍କ 
ବୁଝାଏ ନା� ିଁ। ତାଙ୍କ ପର ି ଆ�ୁର ି ଅଶନକ ଶେଳାଳ ି ଦଳଶର 
ଅଛନ୍।ି ଏଣ ୁ ଶଗାରଏି ଦଳକୁ ଅରକାଇବା ଲକ୍ଷ୍ ଶନଇ 
ଆଶମ ଶେଳବିାକୁ ଆେବୁି ଶବାଲ ି ଶପଟ୍ ଶକାଭଚି୍  କ�ନ୍।ି

ସେମଫିାଇନାଲ ପସେ ଆସଜଜେଣ୍ନିା
ଗ୍ରୁପ୍  ଲଗି୍  ପରଜେ୍ାୟସେ 
୧- ୋଉଦ ିଆରବଠାରୁ ୧-୨ ସ�ାଲସର ପରାସ୍ତ
୨- ସମକ୍ସି�ା ବପିକ୍ଷସର ୨-୦ ସ�ାଲସର ବଜିୟୀ
୩- ସପାଲାଣ୍ଡ ବପିକ୍ଷସର ୨-୦ ସ�ାଲସର ବଜିୟୀ

ପ୍-ିକ୍ାରଜେେ ଫାଇନାଲସେ 
୪-ଅସ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷସର ୨-୧ ସ�ାଲସର ବଜିୟୀ

କ୍ାରଜେେ ଫାଇନାଲ
୫- ସନଦରଲାଣ୍ଡଡ୍  େ ବପିକ୍ଷସର ୪-୩ ସପନାଲ୍ସିର ବଜିୟୀ

(ନରି୍ଦ୍ାରତି େମୟସର ସେଳ ୨-୨ସର ବରାବର)

ସେମଫିାଇନାଲ ପସେ ସ୍ାଏେଆି
ଗ୍ରୁପ୍  ଲଗି୍  ପରଜେ୍ାୟସେ 
୧- ମସରାସ୍ା େହ ୦-୦ ସ�ାଲସର ମ୍ାଚ୍  ଡ୍ର
୨- �ାନାଡ଼ା ବପିକ୍ଷସର ୪-୧ ସ�ାଲସର ବଜିୟୀ
୩- ସବଲଜୟିମ େହ ୦-୦ ସ�ାଲସର ମ୍ାଚ୍  ଡ୍ର

ପ୍-ିକ୍ାରଜେେ ଫାଇନାଲସେ 
୪- ଜାପାନ ବପିକ୍ଷସର ୩-୧ ସପନାଲ୍ସିର ବଜିୟୀ

(ନରି୍ଦ୍ାରତି େମୟସର ସେଳ ୧-୧ସର ବରାବର)

କ୍ାରଜେେ ଫାଇନାଲସେ 
୫- ବ୍ାଜଲି ବପିକ୍ଷସର ୪-୨ ସପନାଲ୍ସିର ବଜିୟୀ

(ନରି୍ଦ୍ାରତି େମୟସର ସେଳ ୧-୧ସର ବରାବର)

ଆସଜଦ୍ଣ୍ନିା�ୁ ଅଟ�ାଇବ ସ୍ାଏେଆି

କତାରଶର 
ବଶି୍ୱକପ୍  ଚାଲଥିିଶଲ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟଥର 

ରାଇରଲ ଜତିବିାକୁ ଲକ୍ଷ୍ଶର ର�ଥିିବା ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା 
ଏଠାଶର ଶରଶତଶବଶଳ ମ୍ାଚ୍  ଶେଳୁଛ,ି ଠକି୍  ଶେତକିଶିବଶଳ 

ଏ� ିଦଳ ଷ୍ାଡୟିମ୍ ଶର �ଜାର �ଜାର ଘଶରାଇ ଦେ୍ଟକଙ୍କ ଉପସ୍ତିଶିର 
ମକୁାବଲିା କରୁଛ।ି ଫଳଶର ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା ଲାଗ ିଏ�ା ଘଶରାଇ ପରଶିବେ େଷୃ୍ ି

କରୁଛ।ି ଶେଳାଳଙୁି୍କ େମଥ୍ଟନ ଶ�ଉ କମି୍ା ଉତ୍ସା� େବୁକଛି ିଘଶରାଇ ମାର ିଶେଳଲିା 
ଭଳ ି େମଥ୍ଟନ ମଳୁିଛ।ି ଏ�ା ଫଳଶର ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା ଶେଳାଳଙୁି୍କ ଅଧିକ େକ୍ ି ମଳୁିଛ।ି 

ଶକ୍ାଏେଆି େ� ଲୁଶେଲ ଷ୍ାଡୟିମ୍ ଶର ଶେମଫିାଇନାଲ ମକୁାବଲିା ଶ�ବ। ଏଠାଶର ୮୮, 
୯୬୬ ଜଣ ଦେ୍ଟକ ଶେଳ ଶଦଖିପାରବିାର ଦକ୍ଷତା ର�ଛି।ି ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା ଏଠାଶର ୩ର ି

ମ୍ାଚ୍  ଶେଳେିାରଛି।ି କତାର ଦୂତାବାେ ଅନୁରାୟୀ ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିାରୁ ୩୫ରୁ ୪୦ 
�ଜାର େମଥ୍ଟକ କତାର ଆେଛିନ୍।ି ଷ୍ାଡୟିମ୍ ଶର ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ତି ିଦଳ 

ଲାଗ ି କଛିରିା ନଆିରା ଅନୁଭୂତ ି ଆଣଛି।ି ଏଶତ ବଡ଼ େମଥ୍ଟକଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିଶିର ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା ଘଶରାଇ ପରଶିବେଶର 

ଶେଳଲିା ଭଳ ି ଅନୁଭବ କରୁଛ।ି
ଶକ୍ାଏେଆିର ଶରେଷ୍ ବଳ ଶ�ଲା ମଡି୍ ଫିଲଡ। ୨୦୧୮ ବଶି୍ୱକପ୍ ର 

ଶରେଷ୍ ଶେଳାଳ ି ଲୁକା ଶମାଡ୍ଚି୍ ଙ୍କ ଶନତୃତ୍ୱଶର ଗଠତି ଶକ୍ାଏେଆି ମଡି୍  
ଫିଲଡ ବଶି୍ୱଶର ଶରେଷ୍ ଶବାଲ ିକ�ନ୍ ିଶକାଚ୍  ଜ୍ାଟ୍ ଶକା ଡାଲଚି୍ । ଲୁକାଙ୍କ େ� 
ମାଶରଓ ଶକାଭାେଚି୍  ଓ ମାଶେ୍ଟଶଲା ଶବ୍ାଶଜାଭଚି୍ ଙୁ୍କ ଶନଇ ଗଠତି ମଡି୍  
ଫିଲଡ କ୍ାର୍ଟର ଫାଇନାଲଶର ଶନମାର ଓ ବ୍ାଜଲିଙୁ୍କ ଅଚଳ କରଶିଦଇଥିଶଲ।

କତାେସେ ଘସୋଇ ପେସିବଶ

ସୋନାସଲଡାଙ୍କ ପାଇଁ ସକାହଲଙି୍କ ଭାବପ୍ବଣ ଚଠି ି

‘ତୁସମ ସମା ପାଇଁ େବୁ େମୟର ସରେଷ୍ଠ’
ସେମ,ି ଫାଇନାଲ ସେମ,ି ଫାଇନାଲ 
 ପାଇଁ  ପାଇଁ ନୂଆ ବଲ୍ ନୂଆ ବଲ୍ 

ପ୍ରଥେ ଦସେ ସିଫୋଇନୋଲ
ସେନୁ୍ : ଲୁସେଲ ଷ୍ାଡୟିମ୍ 

ସେଳ ଆରମ୍ଭ : ରାତ ି୧୨ଟା ୩୦
ପ୍ରୋରଣ : ସ୍ାଟ୍ସଦ୍ ୧୮

ଦ�ୋହୋ, ୧୨ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ ର 
ଶେମଫିାଇନାଲ ପର୍ଟ୍ାୟ ମକୁାବଲିା 
ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ଦୁଇ ଦନି ଧର ି
ଅନୁଷ୍ତି ଶ�ବ। ଏ� ିଦୁଇର ିମକୁାବଲିା ମଧ୍ୟରୁ 
ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା ଓ ଶକ୍ାଏେଆି ମଧ୍ୟଶର ପ୍ଥମ 
ଶେମଫିାଇନାଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଡଶିଫଣ୍ଡଂି 
ଚାମ୍ଅିନ୍  ଫ୍ାନ୍ସ ଓ ମରଶ୍ା ମଧ୍ୟଶର ଦ୍ତିୀୟ 
ଶେମଫିାଇନାଲ ବୁଧବାର ଶେଳାରବି। 
ଏଶବ ୩୨ର ି ରମି୍ ରୁ ଆଉ ମାତ୍ ୪ର ି ରମି୍  
ଶରେଷ୍ େଫଳତା ଲାଗ ି ଲଶଢ଼ଇ କରଶିବ। 
କନୁି୍ ଏ� ିମ୍ାଚ୍  ଦୁଇରଶିର େମସ୍ତ ଶେଳାଳ ି
ଶେଳପିାରଶିବ ନା� ିଁ। ଶରଉଁ ଶେଳାଳ ିଦୁଇର ି
�ଳଦଆି କାଡ୍ଟ କମି୍ା କ୍ାର୍ଟର ଫାଇନାଲଶର 
ଶରଡକାଡ୍ଟ ପାଇଥିଶବ, ଶକବଳ ଶେମାନଙୁ୍କ 
ଶେମଫିାଇନାଲ ମକୁାବଲିାଶର ଅଂେଗ୍�ଣ 
କରବିାର େଶୁରାଗ ମଳିବି ନା� ିଁ। କନୁି୍ ଫିଫା 
ନୟିମ ଅନୁରାୟୀ ଗରୁପ୍  ପର୍ଟ୍ାୟ ଓ ଫି୍-କ୍ାର୍ଟର 
ଫାଇନାଲଶର ଶଗାରଏି ଶ�ଉ କମି୍ା ଦୁଇର ି
�ଳଦଆି କାଡ୍ଟ ପାଇଥିଶଲ ଶେମାନଙ୍କ 

ଉପଶର ଶକୌଣେ ି ବାେନ୍ ବ୍ବସ୍ା ଲାଗ ୁ
ଶ�ବ ନା� ିଁ। କନୁି୍ ଏ� ି େମୟଶର ପ୍ଥମ 
ଓ କ୍ାର୍ଟର ଫାଇନାଲଶର ଆଉ ଶଗାରଏି 
�ଳଦଆି କାଡ୍ଟ ପାଇଥିବା ୩ଜଣ ଶେଳାଳ ି
ଶେମଫିାଇନାଲ ମକୁାବଲିାରୁ ବାଦ୍  ପଡ଼ଛିନ୍।ି 
ଶେମାଶନ ଶ�ଶଲ ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିାର ରବୁ 
ଶେଳାଳ ି ମାଶକ୍ଟାେ ଆକୁନା ଓ ଶଗାଞ୍ାଶଲା 
ଶମାଣ୍ଏିଲ। ଏମାଶନ ଶକ୍ାଏେଆି ବପିକ୍ଷ 
ଶେମଫିାଇନାଲ ମ୍ାଚ୍  ଲାଗ ି ଆଶଜ୍ଟଣ୍ନିା 
ପକ୍ଷରୁ ଶେଳପିାରଶିବ ନା� ିଁ। ଶେ�ପିର ି
ଫ୍ାନ୍ସ ବପିକ୍ଷ ଦ୍ତିୀୟ ଶେମଫିାଇନାଲଶର 
ପ୍ଥମଥର ଶେଳୁଥିବା ଆଫି୍କୀୟ ରାଷ୍ଟ 
ମଶରାଶ୍ାର ୱାଲଦି୍  ଶଚଦେରିା ମଧ୍ୟ 
ଶେଳପିାରଶିବ ନା� ିଁ। ଏ�ାର କାରଣ ଶ�ଲା 
େମସ୍ତ ଶେଳାଳ ି କ୍ାର୍ଟର ଫାଇନାଲଶର 
ଦ୍ତିୀୟ �ଳଦଆି କାଡ୍ଟ ପାଇଛନ୍।ି 
କନୁି୍ କ୍ାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ରାଏ ଶଗାରଏି 
�ଳଦଆି କାଡ୍ଟ ପାଇଥିବା ଶେଳାଳଙି୍କର 
ଏ� ି ଶଦାଷକୁ ମାଫ୍  କରଦିଆିରାଇଛ।ି

ସେମଫିାଇନାଲ ଲା� ି୩ ସେଳାଳ ିଅସ�ା�୍



ପନପିରବିା ଚାଷ ମଧ୍ୟରର ବରଗଡ଼ୁ ିରବଶ୍ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର।  ଏହା 
ର୍ାଟନି୍ ର ଉତ୍ସ। ଏହାର ଉନ୍ନତ କସିମ ବହିନର 
ବରିେଷ ରେଖାେଣୁା କରାଯାଏ।  ସମ୍ପ୍ରତ୍ ିବଭିନି୍ନ ଋତୁପାଇଁ 

ଏହ ି କସିମ ରବଶ୍  ଉପରଯାଗୀ ରହାଇଥÒବାରବରେ େୀତେରିନ 
ରଯରକୌଣସ ି ମତୃ୍କିାରର ଏହ ି ଚାଷ ସହଜସାଧ୍ୟ। ଏହ ି ଫସଲରୁ 
ଅଧÒକରୁ ଅଧÒକ ଉତ୍ାେ ଓ ଗଣୁବତ୍ା ଚାହଁୁଥÒରଲ, ରୋରସା ମାଟ ି
ବ୍ୟବହାର କରପିାରରିବ।  ବଜାରରର ମେୁିଥÒବା ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନତ କସିମ 
ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ମ ଓ ଗଣୁାବତ୍ାରର ପସୁା ଫାଲଗନୁୀ, ପସୁା ବାରସାତ,ି 
ପସୁା ରୋ କେସ, ପସୁା ଋତୁରାଜ, ପସୁା ରକାମେ, କାେୀ େ୍ୟାମଲ  
ଆେ ି୍ମଖୁ।

ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ବରୁଗଡ଼ୁ ି ମଞ୍ ି ଚୟନ କରନୁ୍। ଏକ ଏକର 
ରହକ୍ଟର ପାଇଁ ୨ରୁ ୧୬ କଗି୍ା ବହିନ ବ୍ୟବହାର କରପିାରରିବ। ଗରମ 
େରିନ ଚାଷ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଥÒରଲ, ରହକ୍ଟର ପଛିା ୨୦ କଗି୍ା. ବହିନ 
ରନବାକୁ ପରଡ଼। ୩.୫ରୁ ୪.୦ ଗ୍ାମ୍  ଥରମ ଔଷଧ ୍ତ ିକଗି୍ା ୍ତ ି
ବୀରଜାପଚାର କରପିାରରିବ। ଅବେ୍ୟ ଡରିସମ୍ବରରୁ ଏ୍ଲି ଯାଏ 
ଏହାର ମଞ୍ ି ବୁଣପିାରରିବ। ରେଷ ଚାଷ ସମୟରର ଫସଲ ପାଇଁ 
େଢ଼ା ରଗାବର ଖତ ବ୍ୟବହାର ଫେ୍େ। ଏହ ି ଫସଲରୁ ରଯପର ି
ଜଙି୍କ୍  ର ଅଭାବ ନ ରୁରହ, ରସଥÒ୍ତ ିଧ୍ୟାନ େଅିନୁ୍। ଜଙି୍କ୍  ର 
ଅଭାବ ପରୂଣ କରବିା ପାଇଁ ୧୦ରୁ ୧୫ କଗି୍ା 
ଜଙି୍ ସଲରଫଟ୍  ରହକ୍ଟର ପଛିା ରେବା 
ଜରୁର।ି ବରଗଡ଼ୁ ି ଫସଲରର 
ଘାସନୟିନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗରୁୁତ୍ବ 
େଅିନୁ୍। ଏହ ି

ଏ ସପ୍ତାହ ପତାଇଁ କେକେେ ପରତାମର୍ଶ…
 ବତ୍ତ୍ତମାନ କମ୍  ତାପମାତ୍ା ଓ କୁହୁଡ଼ଆି ପାଗ 

ରହୁଥÒବାରୁ ରବ ି ଫସଲରର ରୋଷକ କୀଟ, 
ପତ୍ରପାଡ଼ା ଓ ପାଉଁେଆି ରରାଗ ଲାଗବିାର ସମ୍ାବନା 
ରହଛି।ି ଏହାର ନରିାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ା କରନୁ୍। 

 ସକାେ ଓ ସନ୍୍ୟା ସମୟରର େୀତେନିଆି ପନପିରବିାରର 
ଜେରସଚନ କରନୁ୍।

 ଡାେୁଅ ଧାନ କରବିା ପାଇଁ ଅଧÒକ ଅମେକ୍ଷମ ଧାନ 
କସିମ ଯଥା ସଆିରଧାନ ୬୦୧, ଆଇଆର ୬୪, ଚନ୍ଦନ, 
ଲଲାଟ, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ, ବୀଣା-୧୧ ଇତ୍ୟାେ ି ବ୍ୟବହାର 
କରନୁ୍। କାେୁଅ ବୁଣା ଧାନ ପାଇଁ ନବୀନ, 
େତାବ୍ୀ, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ, 

ସଆିରଧାନ ୨୦୩ ଇତ୍ୟାେ ି ବ୍ୟବହାର କରନୁ୍। ପଲଥିÒନ୍  
କମି୍ବା ଅଖା େ୍ବାରା ଆଚ୍ାେକିରଣ ବ୍ୟବସ୍ା କରନୁ୍।

 ରକାବ ି ଜାତୀୟ ଫସଲରର ୭ରୁ ୮ େନି ବ୍ୟବଧାନରର 
ଜେରସଚନ କରନୁ୍।ଆଜାଡରିାକ୍ଟନି୍ କୁ ୨୫୦ ମଲି ି
ସ୍ରିରାରମସରିଫନ୍  ନାମକ କୀଟନାେ ୨୦୦ ଲଟିର ପାଣ ି
ମେିାଇ ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍। 

  ବାଇଗଣ ପଟାେରିର ରଘରାକଟା ରରାଗ ନ ରହବା  ପାଇଁ, 
ବହିନ ଲରଗଇବା ପବୂତ୍ତରୁ ଏକ କଗି୍ା ବହିନରର ୨ ଗ୍ାମ 
କାରବତ୍ତଣ୍ାଜମି୍  ନାମକ ଫିମ୍ନିାେ କମି୍ବା ୩ଗ୍ାମ୍  କାରବତ୍ତାକ୍ନି 
ଓ ଥÒରାମର ମେିତି ଫିମ୍ନିାେକ, ବହିନରର ରଗାୋଇ 
ବରିୋଧନ କରନୁ୍। 

  
    

ପରଶି୍ରମ େମ୍ 
ସମସ୍ତ ଜେବାୟ ୁ ଯଥା ଖରା, ବଷତ୍ତା, େୀତ କାକର 
ଆେରିର ରଛେମିାରନ  ଖାପଖଆୁଇ ବଢ଼ପିାରନ୍।ି 
ଏମାନଙ୍ ବଂେବୃଦ୍ଧ େୀଘ୍ର ରହାଇଥାଏ। ୍ାୟତଃ 
ରଛେମିାରନ େୁଇବଷତ୍ତରର ତନିଥିର ଛୁଆ 
୍ୋନ କରଥିାଆନ୍ ିଏବଂ ଆଠମାସରର ଥରର 
ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରଥିାଆନ୍।ି  ଏହାକୁ େୃଷ୍ ିରେରଲ 
ରଛେପିାେନରୁ ଜରଣ ବ୍ୟକ୍ ିରବଶ୍  ଲାଭବାନ 
ରହାଇପାରରିବ।  ଏହ ିଚାଷରର ପରଶି୍ରମ ମଧ୍ୟ 

କମ୍  । ରଛେମିାନଙୁ୍ ମହେିା, େେି,ୁ  
ରଯରକୌଣସ ିବୟସର ବ୍ୟକ୍ ି

ଯତ୍ନ ରନଇପାରରିବ। 
ଏମାରନ 

ରଛାଟ୍ାଣୀ। 
ରତଣ ୁ

ଏହାର 

ଚାହେିା 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚେରର େନିକୁ େନି ବୃଦ୍ଧ 
ପାଇବାରର ଲାଗଛି।ି 
େମ୍  ଖର୍୍ଶ
 ୍ାରମ୍ରର ରଛେଚିାଷପାଇଁ କମ୍  ପଞୁ୍ରି 
ଆବେ୍ୟକତା ପଡ଼ଥିାଏ। ରତଣ ୁଏହାକୁ 
ରଯରକୌଣସ ିଆଥତ୍ତକ ବଗତ୍ତର ରଲାକ କରପିାରରିବ।  
ରଛେମିାନଙ୍ର ରହବିା ଜାଗା ବହୁତ ସରେ ଏବଂ 
ଏଥÒପାଇଁ କମ୍  ଖର୍ତ୍ତ ଲାଗଥିାଏ। ଖାେ୍ୟଭାରବ 
ଗେୁ୍ମ, ରରଫଜ, କୃଷଜିାତ ଅବରେଷାଂେ ଆେ ି
ଖାଇ ବଢ଼ଥିାଆନ୍।ି ରତଣ ୁରସମାନଙ୍ ପାଇଁ 
ୋନାର ଆବେ୍ୟକତା ଖବୁ୍  କମ୍ ପଡ଼ଥିାଏ। 
ଏହାର ମାଂସ ବକି୍ବିଟା ପାଇଁ ରକୌଣସ ିସମସ୍ୟା  
ନଥାଏ। 
ଅଧÒେ ଲତାଭ
ରଛେ ିମାଂସରର କ୍ୟାରଲାରୀ, ଫ୍ୟାଟ୍ , 
ରକାରଲଷ୍ରର ଆେ ିକମ୍  ଥାଏ, ଯାହାକ ିସ୍ବାସ୍୍ୟ 

୍ତ ିଯତ୍ନେୀେ ରଲାକମାନଙ୍ ପାଇଁ ବହୁତ 
ଭଲ। ଅନ୍ୟ ମାଂସ ତୁେନାରର ରଛେ ି

ମାଂସରର ଅଧÒକ ପଟାସୟିମ, ଆଇରନ୍  
ଓ କମ୍  ରସାଡୟିମ୍  ଥାଏ। ରସହପିର ି
ରଛେ ିକ୍ଷୀରରର ଅରନକ ଔଷଧୀୟ ଗଣୁ 
ଅଛ।ି ଏହାକୁ େୁଗ୍ଧ କଷ୍ ରବରେ ମଣଷି 
ଛୁଆମାନଙୁ୍ ପଇିବାକୁ େଆିଯାଏ।  

ରଛେଙି୍ର ରରାଗ୍ତରିରାଧକ 
କ୍ଷମତା ଅଧÒକ। ରତଣ ୁରଛେମିାନଙ୍କୁ 

ନୟିମତି କୃମନିାେକ ଓ ଟକିାକରଣ କର ି
ପାେନ କରଲ ରସମାନଙୁ୍ ବହୁତ କମ୍ ରରାଗ 

ରହାଇଥାଏ। 
ଜତାଣବିତା ଜରୁର ି
ରଛେପିାେନ ଉପରର ଉନ୍ନତ ଜ୍ାନ ରକୌେେର 
ଅଭାବ ରହଛି।ି ଏଥÒପାଇଁ ରରେନଂିର ଆବେ୍ୟକତା 
ଅଛ।ି ଏହାର ୍ଥମ ଆୟ ବହୁତ ବେିମ୍ବ। 
ରସଥÒପାଇଁ ୍ଥମ ବଷତ୍ତଟରି ସମସ୍ତ ଖର୍ତ୍ତ ନଜି 
ହାତରୁ ବହନ କରବିା ପାଇଁ ପବୂତ୍ତରୁ ୍ସୁ୍ତତ ରହବା 
ଆବେ୍ୟକ। ରଛେଜିାତ ିବା ରଛେ ିଚୟନର 
ଭୁଲ୍  କରନୁ୍ନ।ି ନଜି ଅଞ୍ଚେର ଜେବାୟ ୁସହ 
ଖାପଖଆୁଉଥÒବା ରେେୀ ରଛେରୁି ୍ଥରମ ଫାମତ୍ତ 
ଆରମ୍ କରନୁ୍। କମ୍  ସଂଖ୍ୟକ ରଛେରୁି ଫାମତ୍ତ 
ଆରମ୍ କରବିା ଫେ୍େ। ୋନାଖର୍ତ୍ତ ପାଇଁ 
ସବୁଜ ରଗାଖାେ୍ୟ ଫସଲ କରବିା ଉଚତି। 
ଅତ୍ୟାବେ୍ୟକ ୍ାଣୀ ଚକିତି୍ସା ପରାମେତ୍ତର ଅଭାବ 
ରହୁଥÒବାରବରେ  ଅଭଜି୍ ୍ାଣୀଚକିତି୍ସକଙ୍ର 
ସହାୟତା ରନବା ଆବେ୍ୟକ। ଏବଂ ଊପଯକୁ୍ 
ସମୟରର ଟକିାକରଣ ଓ କୃମନିାେକ ରେବା ସହ 
ଠକି୍  ଚକିତି୍ସା କରବିା ଉଚତି। 
- ବ୍ଲକ୍  ପ୍ରାଣୀ ଚକିତି୍ରାଧÒକରାରୀ, ତହିଡି,ି ଭଦ୍ରକ
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୧୩ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨

କେଳ ିମତାଂସର ଚତାହଦିତା ଦନିେୁ ଦନି ବଢ଼ବିତା ସହ କେଳପିତାଳନେୁ ଲତାଭଜନେ ଭତି୍କିର େରବିତା ପତାଇଁ  ଯବୁପଢ଼ି ିଆଗ୍ରହ 
ପ୍ରେତାର େରୁେନ୍।ି ବରି୍ବକର କେଳକି୍ଷୀର ଉତ୍ତାଦନକର ଭତାରେ ପ୍ରଥମ ଓ କେଳ ିସଂଖ୍ତାକର ଦ୍ବେିଷୀୟ। ଏହତା ଅେ ିଉତ୍ତାହଜନେ 

ପରସିଂଖ୍ତାନ। କେଳପିତାଳନ ପତାଇଁ େେିଟିତା ସମସ୍ତା ଥÒବତାକବକଳ ଅକନେ ସବୁଧିତା ମଧ୍ୟ ରହେି।ି କେକବ କେଳପିତାଳନ 
ପବୂ୍ଶରୁ ଏ ସମ୍ପେକିେ ସବୁଧିତା ଅସବୁଧିତା  ବଷିୟକର ଜତାଣବିତା ଆବର୍େ। 

 ଡତା. ନରିତାେତାର କଜନତା

ଭତାରେଷୀୟ କଭଷଜ ଅନୁସନ୍ତାନ 
ସଂସ୍ତା (ଆଇସଏିମ୍ ଆର) 
ଅନୁସତାକର ଜକଣ ବ୍କ୍ ିସସୁ୍ 
ରହବିତା ପତାଇଁ ବତାଷକିେ ମଣୁ୍ଡପେିତା 
୧୧କେଜ ିମତାଂସ ଆବର୍େ 
େରୁଥÒବତା ସ୍କଳ ଭତାରେକର ଏହତା 
ମଣୁ୍ଡପେିତା ବତାଷକିେ ୩.୧କେଜ ି
ମହଜୁଦ ଅେ।ି କେକବ ଏେ 
ଆେଳନରୁ ଜଣତାଯତାଏ, ୨୦୫୦ 
ସଦୁ୍ତା ଭତାରେକର ଜନସଂଖ୍ତା  
୩୫% ବୃଦ୍ପତାଇପତାକର। 
କେଣ ୁଏହ ିନରି୍ଦକିଷ୍ଟ ଜନସଂଖ୍ତାର 
ପ୍ରତାଣଷୀଜ ଖତାଦ୍ ଆବର୍େେତାେୁ 
କମଣ୍ତାଇବତା ପତାଇଁ ମତାଂସ 
ଉତ୍ତାଦନ ୩ଗଣୁତା ବଢ଼ତାଇବତା 
ପତାଇଁ ଆଇସଏିମଆର 
ପ୍ରତାଣଷୀପତାଳନ ବଭିତାଗେୁ 
ଆହ୍ବତାନ କଦଇେ।ି  ଏହ ି
ଆବର୍େେତାେୁ ପରୂଣ 
େରବିତା ପତାଇଁ କେଳପିତାଳନେୁ 
ଅଗ୍ରତାଧÒେତାର କଦବତା ଆବର୍େ। 
ଏଥÒପତାଇଁ ସରେତାରଙ୍କ େରଫରୁ 
ଏମ୍ କେଭୱିତାଇ, ଏନ୍ ଏଲ୍ ଏମ୍  
ଆଦ ିକଯତାଜନତା ଚତାଲୁ ରହେି।ି 

କରତାଜଗତାରର ମତାଧ୍ୟମ ସତାଜେି ି

କେଳପିତାଳନ

କବତାେଲକର ଷ୍ଟ୍ରକବରଷୀ, 
ପତାଇପ୍ କର ପତାଳଙ୍ଗ ଚତାଷ

କୁହନ୍ ି। ମାଟରି ଉବତ୍ତର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରସ ଚାଉେଧଆୁ ପାଣ ି
ଓ ଘରରାଇ ଆବଜତ୍ତନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍।ି 

ପଭିସି ି ପାଇପ୍  ଉପରର ପ୍ାଷ୍କି୍  ରବାତଲର ଠପି ି ପାେ୍ବତ୍ତକୁ 
ତେକୁ କର ି ଏହାର ଉପରଭିାଗକୁ ଭଲଭାରବ କାଟ ି ଖତଯକୁ୍ 
ମାଟ ିଭତ୍୍ତିକରବିାକୁ ପରଡ଼। ଫସଲକୁ ସରୁକ୍ଷା ରେବା ପାଇଁ ରସ 
ହେେଆି ଯନ୍ା ମଧ୍ୟ ବସାନ୍।ି ଅନ୍ୟପରଟ ଏକ ଲଟିର ପାଣରିର 
୫ଗ୍ାମ ନମି୍ବରତଲ ମେିାଇ ଫସଲରର ଛଞି୍ଚÒଥାନ୍।ି ଭନି୍ନ କସିମର 
ଟମାରଟା, ବାଇଗଣ, ମଟର, ରଭଣ୍,ି ବନି୍ ସ, ପାେଙ୍ଗ, ଲଙ୍ା, 
କଲରା, କାକୁଡ଼,ି ସଜନା, ର୍ାକଲ,ି ଫୁଲରକାବ ି ଆେ ି
ସହତି ପପିର, ହେେୀ, ଅୋ, ପପିଲ,ି ଅରେଇଚ ଚାଷ 
କରୁଛନ୍।ି ପଜୁିେ,ି ଡାେମି୍ବ, ଆମ୍ବ, ଜାମ,ୁ ଅଙୁ୍ଗର, ଆତ, 
ପାଣ ିସଙି୍ଗଡା, ଆରଭାକାରଡା, ଡ୍ାଗନ୍  ଫରୁଟ୍ , ରଲମ୍ବବୁ, 
ବ୍ାକ୍ ରବରୀ, ମଲ୍ ରବରୀ ଆେ ି ଚାଷ କରୁଛନ୍।ି  
ରତରବ ଏପର ି ଚାଷ କର ି  ଉୋହରଣ  
ସଷୃ୍କିରଥିÒବାରୁ ଲଜି ି ବହୁ ସମ୍ାନରର 
ସମ୍ାନତି ରହାଇଛନ୍।ି ଏରନଇ ରସ କୁହନ୍,ି 
ଜରଣ କଠନି ପରଶି୍ରମ ଓ ରଧୈଯତ୍ତ୍ୟ ବେରର 
ସ୍ବଳ୍ପ ସ୍ାନରର  ଭଲ େସ୍ୟ ଫୋଇପାରବି।

ଯତ୍ତ୍ୟମଖୁୀ ଲାଭଜନକ ରତୈେବୀଜ ଫସଲ। ଏହ ି ଚାଷ 
ସବୁ୍କାର ମାଟରିର ରହଉଥÒବାରବରେ  ଜେନଷି୍ାସନ 
ମତୃ୍କିା ସରବତ୍ତାତ୍ମ। ବୁଣା ପବୂତ୍ତରୁ ବହିନକୁ କ୍ୟାପ୍ଟନ କମି୍ବା 
ଥୀରମ ୩.୦ ଗ୍ାମ ୍ତ ିକଗି୍ା. ବୀଜକୁ ବରିୋଧନ କରବିା 

ଜରୁର।ି  ଏହାେ୍ବାରା ରରାଗରପାକ ଲାଗବିାର କମ୍  ଭୟ ଥାଏ। ସଯୂତ୍ତ୍ୟମଖୁୀ 
ଚାଷରର ବୁଣାପାଇଁ ଏକ ରହକ୍ଟର ପାଇଁ ସଙ୍ର ୍ଜାତରି ୭ରୁ ୮ କଗି୍ା ଆବେ୍ୟକ 

ରହଉଥÒବାରବରେ ୧୨ରୁ ୧୫ କଗି୍ା. ବୀଜ  ଆବେ୍ୟକ ରହାଇଥାଏ। ସଙ୍ର ୍ଜାତ ି
ବୁଣାପାଇଁ ୬୦+୨୦ ରସମ ିତଥା ସଙୁ୍େ ୍ଜାତ ିପାଇଁ ୪୫+୨୦ ରସମ।ି 

ଉନ୍ନତ କେିମ:   ମଡତ୍ତନ -୬୫, ଇସ,ି ୬୮୪୧୪, ଇସ ି୬୮୪୧୫ ଏବଂ  ସଙ୍ର 
କସିମରର ରକବଏିସଏଚ-୪୪, ରକବଏିସ୍ ଏଚ-୫୩, ପଏିସ୍ ଏଫ୍ ଏଚ-୫୬୯, 

ରକବଏିସ୍ ଏଚ-୪୨, ରକବଏିସ୍ ଏଚ-୪୪, ଡଆିରଏସ୍ ଏଚ-୧, 
ପଏିସଏଫଏଚ-୫୬୯, ପଏିସ୍ ଏଫ୍ ଏଚ-୫୬୯ ରସହପିର ି ଉନ୍ନତ କସିମ ଯଥା, 
ସଯୂତ୍ତ୍ୟା, ମଡତ୍ତନ, ଡଆିରଏସଏଫ୍ -୧୦୮, ଟଏିଏସ୍ ଏଫ୍ -୮୨, ଏଲଏସଏ ଏଫ୍ -୮ ଆେ ି
୍ମଖୁ। 

ଅବେ୍ୟ  ସଯୂତ୍ତ୍ୟମଖୁୀ ଫସଲରର ମତୃ୍କିା ପରୀକ୍ଷଣ କର ି ଉବତ୍ତରକ ବ୍ୟବହାର 
କରବିା ଉଚତି। ଏପରକି ି ଚାଷରର ଧାଡ଼କୁି ଧାଡ଼ ି ଓ ଗଭୀର ୍ତ ି ବରିେଷ ଧ୍ୟାନ 

ରେବାକୁ ପରଡ଼।  ୪୦ କଗି୍ା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୬୦କଗି୍ା. ଫାର୍ାରସ, 
୪୦ କଗି୍ା. ପଟାସ ଏବଂ ୨୫ କଗି୍ା ଜଙି୍କ୍   ସଲ୍ ରଫଟ୍  ୍ତ ି ରହକ୍ଟର 
ପଛିା ବୁଣବିା ସମୟରର ୍ରୟାଗ କରାଯବିା ଉଚତି। ରାସାୟନକି 
ଉପାୟରର ଘାସ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ୟାଡରିମଥଲନି୍  ୩.୩ ଲଟିର 
କମି୍ବା ୍-ିଇମରରଜନ୍ସ ଫ୍ ବୁରକ୍ାରନି୍  ୨ ଲଟିର ରହକ୍ଟର ପଛିା ୬୦୦ ଲଟିର ପାଣ ି
ମେିାଇ ବୁଣବିାର େରିନ େୁଇେନି ପରର ସଞି୍ଚବିା େରକାର। ଆ ବ େ ୍ୟକ 
ପଡ଼ରିଲ, ୩୦ରୁ ୩୫ େନି ପରର ରକାଡ଼ାଖସୁା 
କରପିାରରିବ।

ସଯୂ୍ଶ୍ମଖୁଷୀର  
ଉନ୍ନେ େସିମ

ସୂ

ସ୍ବଳ୍ପ ସ୍ତାନକର ପରବିତା ଚତାଷ େରବିତା ପତାଇଁ  େୁଣ୍ଡ େମିତ୍ା କଗ୍ରତାବ୍ତାଗ୍ କର ଗେ ଲଗତାଇବତାେୁ ପଡ଼ଥିତାଏ। 
ଏହତା ଦ୍ବତାରତା ଫସଲେୁ ଅକନେ ପ୍ରେତାର କରତାଗ ପ୍ରଭତାବେି େରଥିତାଏ। ଏଥÒମଧ୍ୟରୁ  ରଷୀେଦନିଆି ପତାଉଡର ି

ମଲିଡୁ୍ ବତା ପତ୍ର ପତାଉରଁଆି କରତାଗଟ ିଅଧÒେ କ୍େେିତାରେ। ଏହତା ବଭିନି୍ନ ଗେକର ଲତାଗବିତା େତାରଣରୁ  ଗେର 
ବେିତାରକର ବତାଧତା ଉପଜୁତାଏ। ପତାଉରଁଆି କରତାଗରୁ ଫସଲେୁ େପିର ିସରୁକ୍ତା କଦକବ, ଆସନୁ୍ ଜତାଣବିତା…

ପାଉଡର ିମଲିଡୁ୍ୟ କବକ ଜନତି ରରାଗ। ବଭିନି୍ନ ଗଛରର 
ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ୍ଜାତରିର ନଜର ଆସଥିାଏ। ଲତାଜାତୀୟ 
ଗଛ, ଫେଫୁଲ,  ପନପିରବିାକୁ  ୍ଭାବତି କରଥିାଏ। 

ଅଧÒକ ୍ଭାବ ପକାଏ କଖାରୁଜାତୀୟ ପରବିା ଉପରର। ଏହ ି ରରାଗ 
ଆକ୍ମଣ କରବିା େ୍ବାରା ପତ୍ରର ପାଉେଁଆି ୋଗ  ସଷୃ୍ ିହୁଏ।  ଯେ୍ବାରା 

ଫୁଲ ଏବଂ ପତ୍ର ଗଣୁାତ୍ମକ ମାନ ହ୍ାସ ହୁଏ।   ଅଧÒକାଂେ ସମୟରର ଏହ ି
କବକର ବଂେ ମାତ୍ାଧÒକ ବଢ଼ବିା ରଯାଗୁଁ  ପତ୍ ଏବଂ ଫୁଲର ଆକାରରର 

ପରବିତ୍ତ୍ତନ ହୁଏ। 
କରାହ ିଁକ ି ବ୍ରାସେ: ୨୦ଡଗି୍ୀ କମି୍ବା ୨୭ଡଗି୍ୀ ତାମପାତ୍ା ତଥା ଆର୍ତ୍ତତା 
କାରଣରୁ ଏହ ିରରାଗ ବ୍ୟାରପ। େଷୁ୍ ପରସି୍ତରିର ନୂତନ ବୀଜାଣରୁୁ ବଂେ 
ବୃଦ୍ଧ ପାଏ। ସଂକ୍ମତି ବାୟ ୁଏବଂ ଠକି୍  ଭାରବ ସଯୂତ୍ତ୍ୟକରିଣ ପଡ଼ୁନଥÒବା ଏହାର   
ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ରଟରରସ ଗାରଡତ୍ତନରର ଲଗାଯାଇଥÒବା ଗଛରର ଅଧÒକ 
ମାତ୍ାରର  କବକ ଲାରଗ। ରତରବ ଗଛକୁ ଏହ ି କବକରୁ ସରୁକ୍ଷା ରେବା 
ପାଇଁ  ଉଚତି ୍ଣାେୀରର ଫଙ୍ଗସିାଇଡ୍  ବା କବକନରିରାଧÒ ଔଷଧ  ୍ରୟାଗ 
କରବିା ଉଚତି। ଯେ ି ଚାହ ିଁରବ ଫସଲ ଲଗାଇବା ପବୂତ୍ତରୁ ମାଟକୁି ଭଲ 
ଭାରବ ବରିୋଧନ କରପିାରରିବ। ରଗାବର ଖତ, ରକାରକାପଟି୍ ,  ନମିଖଲ ି

ମେିା ମାଟରିର ଗଛ ଲଗାଇବା ଫେ୍େ।   
ଏହ ି ରରାଗରୁ ନରିାକରଣ ପାଇଁ ୩ଲଟିର ପାଣରିର ଏକ ବଡ଼ ଚାମଚ ରବକଂି ରସାଢ଼ା ଅଧ ଚାମଚ ସଫତ୍ତ ଲକି୍ବଡି ସାବୁନ ମେିାଇ ଏହାକୁ ସଞି୍ଚନ 

କରପିାରରିବ। ସଲଫର ଗଣୁ୍ ସଞି୍ଚÒବା ସହଜସାଧ୍ୟ।  ରସହପିର ିରରାଗ୍ତରିରାଧୀ କସିମ ଲଗାଇବା ସହ ବାୟ ୁପରସିଞ୍ଚରଣରର ଗଛ ପାଇଁ ସବୁରନ୍ଦାବସ୍ତ 
କରବିା ଲାଭଜନକ। ଏହାବାଦ୍  ଯେ ିଫସଲରର  ରରାଗାକ୍ାନ୍ ଗଛ ରେଖଉଛନ୍,ି ଏହାକୁ ଫସଲରୁ ହଟାଇବା ସହ ସଂକ୍ମତି ପତ୍କୁ ରପାଡରିେବା ଭଲ।  

ରବଙ୍ଗାଲୁରର ଲଜି ି ଜନ୍ , ବହୁବଷତ୍ତ ରହବ ଛାତ ଉପରର ବଭିନି୍ନ ପନପିରବିା ସହତି ମସଲା ଏବଂ 
ଫେ ଚାଷ କରୁଛନ୍।ି ବୟସ ତାଙୁ୍ ୭୦ବଷତ୍ତ ରହବ। ଅବେ୍ୟ ବୟସର ଅପରାହ୍ଣରର  
ନରିଜ ସସୁ୍ ରହବିା ପାଇଁ ରସ ଚାଷକୁ ଗରୁୁତ୍ବ ରେଉଛନ୍।ି ସ୍ାନର ଅଭାବ ସରତ୍୍ବ  

୨୫ବଷତ୍ତର ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅବସର ରନଇ ରସ ଚାଷ କାଯତ୍ତ୍ୟ ଆରମ୍ କରଛିନ୍।ି ଚାଷ ପାଇଁ 
ରସ ଛାତରର ରସୌରଚାେତି ପ୍ୟାରନଲ ଏବଂ ପାଣଟିାଙି୍ ରଖÒଛନ୍।ି ପଲିାେରିନ ଚାଷ 
କରବିାକୁ ପତିାଙ୍ ଠାରୁ ର୍ରଣା ପାଇଥÒରଲ ଲଜି।ି ଛାତ ଉପରର ୧୯୯୮ରୁ ରସ 
ପନପିରବିା  ଚାଷ କରଆିସଛୁନ୍।ି ରତରବ ୯ବଷତ୍ତ ରହବ ଚାଷକାଯତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ 
ରନଇଯାଇଛନ୍।ି ପରବିାର ଚେବିା ପାଇଁ ରକବେ ଯାହା ବଜାରରୁ ତାଙୁ୍ ଅାେୁ 
କଣିବିାକୁ ପରଡ଼। ରତରବ ତାଙ୍ ବଗଚିାରର  ପନପିରବିା ଓ ଫେଚାଷ ସହତି ମସଲା 
ଓ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛ।ି ଫେ, ମସଲା ଓ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା 
ପାଇଁ ରସ ରଗ୍ାବ୍ୟାଗ୍ , ପ୍ାଷ୍କି୍  ପାତ୍, ପଭିସି ି ପାଇପ୍ , ଏବଂ ପା୍ଷ୍କି୍  ରବାତଲ 
ବ୍ୟବହାର କରଛିନ୍।ି ୍ରତ୍ୟକ ସାମଗ୍ୀର ସଠକି୍  ବ୍ୟବହାର କରବିା ପାଇଁ ରସ 
ରକରବ ବ ିପା୍ଷ୍କି୍  ପାଣରିବାତଲ ଏରଣରତରଣ ଫିଙ୍ଗନ୍ନି।ି ଅଧÒକାଂେ ପ୍ାଷ୍କି୍  ପାଣ ି
ରବାତଲରର ରସ ଷ୍ଟ୍ରରବରୀ ଚାଷ କରଛିନ୍।ି ପଭିସି ିପାଇପ୍ ରର ୋଗଜାତୀୟ ତଥା 
ପାେଙ୍ଗ, ଧଣଆିପତ୍ ଆେ ି ଲଗାଇଛନ୍।ି ଚାଷ ପାଇଁ ତାଙୁ୍ ସ୍ବାମୀ ମଧ୍ୟ ସହରଯାଗ 
କରନ୍।ି  ଗଛକୁ ରରାଗରପାକରୁ ବଞ୍ଚାଇବା  ପାଇଁ ରସ ସବୁରବରେ ରଜୈବକି ଔଷଧ 
ବ୍ୟବହାର କରନ୍।ି  ରଜୈବକି ଖତ ଭାରବ ରଗାବର ସବୁଠୁ ଫେ୍େ ରବାଲ ି ଲଜି ି

ପତାଉଁରଆି କରତାଗ  
ଲକ୍ଣ ଓ ନରିତାେରଣ

େୃଷ
 ିପ

ତାଣ
ପିତା

ଗ

ବରଗଡ଼ୁ ି

ଫସଲରର ରରାଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏମରିଡାରକ୍ା୍ଡି 
୧୭.୮ ୍ତେିତ ୧ ମଲି ି ଔଷଧ ୍ତ ି ୩ଲଟିର 
ପାଣରିର ମେିାଇ ୧୦ରୁ ୧୫ େନି ବ୍ୟବଧାନରର 
ସଞି୍ଚÒପାରରିବ। 
ବରଗଡ଼ୁ ିକେିମ ଓ ଦର

 ସଙ୍ର ଜାତୀୟ,  ସବତିା  କସିମଟ ିଲତାପର ି 
ମାଡଥିାଏ।  େୀତେନି  ବରଗଡ଼ୁ ି ଚାଷ 
ପାଇଁ ଏହା ରବଶ୍  ଫେ୍େ।  ୧୦୦ ଗ୍ାମକୁ 
୧୫୦ଟଙ୍ା

 କଷ ିକାଞ୍ଚନ, ବୁୋଝୁଡଙ୍ଗ ଭାରବ ବଢ଼ୁଥÒବାରୁ 
ଏହାର ମଞ୍ ିେର  ୧୦୦ ଗ୍ାମକୁ ୯୦ ଟଙ୍ା

 ସଙ୍ର ଜାତୀୟ କବତିା ମଧ୍ୟ ଲତା ପର ି
ବଢ଼ଥିାଏ। ମଞ୍ ି େର ୧୦୦ ଗ୍ାମ୍ କୁ 
୧୫୦ଟଙ୍ା 

 ରସହପିର ିଅନୁପମ କସିମ, ୧୦୦ ଗ୍ାମକୁ ୮୦ 
ଟଙ୍ା। 
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ସର୍ବଭାରତୀୟ ଓଡ଼ଗାଁ କପ୍  ଉଦ୍ ଘାଟତି

ଘରରାଇ ଗ୍ାଉଣ୍ଡରୁ ‘ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି’ ଅଭଯିାନ

ଦ�ୋହୋ, ୧୨ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ଆର ଜ୍େଣ୍ଟିନା ଓ ରନଦରଲାଣ୍ଡ୍  ସ 
କ୍ାରଜେର ଫାଇନାଲ ମ୍ାଚ୍ ରର ୧୯ଥର ହଳଦଟିଆ କାରଜେ 
ରଦଖାଇ ବ ଟିବାଦରର ଫସ ଟିଥିବା ରପେନୀୟ ରରଫରଟି ଆରଣ୍ାନ ଟିଓ 
ମାରରଓ ଲାରହାଜ୍ ଙ୍କୁ  ଫଟିଫା ସ୍ୱରଦଶ ରଫରାଇରଦଇଛ ଟି। ଏହ ଟି 
ମ୍ାଚ୍  ପର ଟିଚାଳନା ଲାଗ ଟି ରସ ଆରଦୌ ଦକ୍ଷ ନଥିରଲ। ଏଭଳଟି 
ରରଫରଟିଙ୍ର ଦାୟ ଟିତ୍ୱ ଫଟିଫା ରନଇ ଏବଂ ଏଭଳଟି ମ୍ାଚ୍ ରର 
ଲାରହାଜ୍ ଙ୍ ପର ଟି ରରଫରଟିଙ୍କୁ  ଦାୟ ଟିତ୍ୱ ନ ଦ ଟିଆଯାଉ ରବାଲଟି 
ଆର ଜ୍େଣ୍ଟିନା ଅଧିନାୟକ ଲଟିଓରନଲ ରମସ ଟି ମନ୍ତବ୍ ରଦବା 
ପରର ଲାରହା୍ ସ୍ୱରଦଶ ରଫର ଟିଯାଇଛନ୍ତଟି। ଏହା ମଧ୍ୟରର 
ଫଟିଫା ନ ଟିୟମ ଭାଙ୍ଟିଥିବାରକୁ  ରମସ ଟିଙ୍ ଆର ଜ୍େଣ୍ଟିନା ଫକୁରବଲ 
ମହାସଂଘ ବ ଟିରରାଧରର ଶଙୃ୍ଖଳାଗତ କାଯଜ୍େ ାନକୁଷ୍ାନ  ନ ଟିଆଯ ଟିବ 

ମଲୁତୋନ, ୧୨।୧୨ (ଏଦେନ୍ ସି)

ଘରରାଇ ପାକ ଟିସ୍ାନ ବ ଟିପକ୍ଷରର ସ୍ାନୀୟ ମକୁଲତାନ 
କ୍ ଟିରକଟ୍  ଷ୍ାର ଟିୟମରର ଅନକୁଷ୍ ଟିତ ୨ୟ ରରଷ୍ ମ୍ାଚକକୁ 
ଇଂଲଣ୍ ୨୬ ରନରର ବା୍ଟିମାତ୍  କର ଟିରନଇଛ ଟି। 
ଏହ ଟି ବ ଟ୍ି ୟ ସହ ଇଂଲଣ୍ ୩ ମ୍ାଚ୍ ବ ଟିଶ ଟିଷ୍ ରରଷ୍ 
ସ ଟିର ଟ୍ି କକୁ ୨-୦ରର ଆଗକୁଆ କବ୍ ୍ ା କର ଟିରନଇଛ ଟି। 
ପବୂଜେରକୁ  ପ୍ରଥମ ରରଷ୍କକୁ ଇଂଲଣ୍ ୭୪ ରନରର 
୍ଟିତ ଟିଥିଲା। ଦକୁଇରଦଶ ମଧ୍ୟରର ଅନ୍ତଟିମ ତଥା ୩ୟ 
ରରଷ୍ ୧୭ରକୁ  କରାଚଟିରର ଆରମ୍ଭ ରହବ। ଏଥିସହ 
ଇଂଲଣ୍ ପ୍ରଥମଥର ଲାଗ ଟି ପାକ ଟିସ୍ାନରର କ୍ମାଗତ 
ରରଷ୍ ସ ଟିର ଟ୍ି  ବ ଟ୍ି ୟୀ ରହାଇଛ ଟି। ରଶଷଥରର 
୨୦୦୫ରର ରରଷ୍ ସ ଟିର ଟ୍ି  ରଖଳଟିବାକକୁ ଆସ ଟି ଇଂଲଣ୍ 
ବ ଟ୍ି ୟୀ ରହାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରର ପାକ ଟିସ୍ାନ 
୧୯୫୯ ପରର ପ୍ରଥମଥର ଲାଗ ଟି କ୍ମାଗତ ୩ର ଟି 
ରରଷ୍ ସ ଟିର ଟ୍ି ରର ପରା୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛ ଟି।

 ଏହ ଟି ମ୍ାଚରର ଇଂଲଣ୍ ପକ୍ଷରକୁ  ଧାଯଜ୍େ  ୩୫୫ 
ରନର ଚାରଲଞ୍ଟିପରୂ୍ଜେ ରାରଗଜେଟ୍ କକୁ ପ ଟିଛା କର ଟି ପାକ ଟିସ୍ାନ 
ରସାମବାର ମ୍ାଚର ୪ଥଜେ ଦ ଟିବସରର ୩୨୮ ରନରର 
ଅଲ୍ ଆଉଟ୍  ରହାଇଯାଇଥିଲା। ପବୂଜେ ଦ ଟିନର ଅସମାପ୍ତ 
୨ୟ ଇନ ଟିଂସ ର୍ାର ୧୯୮/୪ରକୁ  ରସାମବାର ବ୍ାର ଟିଂ 
ଆରମ୍ଭ କର ଟି ଘରରାଇ ଦଳ ଆଉ ୧୩୦ ରନ ରଯାଡ଼ଟି 

ବଳକା ୬ ୱଟିରକଟ୍  ହରାଇଥିଲା। ପାକ ଟିସ୍ାନ ଏହାର 
ଅନ୍ତଟିମ ୭ ୱଟିରକଟ୍  ୩୭ ରନ ମଧ୍ୟରର ହରାଇଥିଲା। 
ଦଳ ପକ୍ଷରକୁ  ସଉଦ୍  ସକଟିଲ ୯୪ ରନର ଲଢ଼କୁଆ 
ବ୍ାର ଟିଂ କର ଟିଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଦଳକକୁ ୍ଟିତାଇ ପାର ଟି ନ 
ଥିରଲ। ଅନ୍ମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଇମାମ୍ -ଉଲ୍ -ହକ 
୬୦, ଅବଦକୁଲ୍ା ସଫଟିକ ୪୫, ମହମ୍ମଦ ନୱା୍ 
୪୫, ମହମ୍ମଦ ର ଟ୍ି ୱାନ ୩୦, ଆଘା ସଲମାନ 
୨୦* ରନ କର ଟିଥିରଲ। ୪ଥଜେ ୱଟିରକଟ୍ ରର ସକଟିଲ୍  ଓ 
ଇମାମ୍  ୧୦୮ ରନର ଭାଗୀଦାର ଟି କର ଟିଥିରଲ। କ ଟିନ୍ତକୁ 

୍୍ାକ୍  ଲ ଟିଚ୍  ଇମାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍  କର ଟି ଏହ ଟି ରଯାଡ଼ ଟି 
ଭାଙ୍ଟିବା ସହ ଇଂଲଣ୍ର ବ ଟ୍ି ୟ ରାସ୍ା ଫଟିରାଇ 
ରଦଇଥିରଲ। ଇଂଲଣ୍ ପକ୍ଷରକୁ  ମାକଜେ ଉଡ୍  ୪ ଏବଂ 
ଓଲଟି ରବ ଟିନସନ ଓ ର୍ମ୍ସ ଆଣ୍ରସନ ୨ର ଟି ରଲଖାଏ 
ୱଟିରକଟ୍  ରନଇଥିରଲ। ପବୂଜେରକୁ  ଏହ ଟି ରରଷ୍ରର 
ଇଂଲଣ୍ ପ୍ରଥମ ଇନ ଟିଂସରର ୨୮୧ ଓ ଇଂଲଣ୍ ୨୦୨ 
ରନ କର ଟି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍  ରହାଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରର 
୭୯ ରନ ଆଗକୁଆ ଥାଇ ଇଂଲଣ୍ ୨ୟ ଇନ ଟିଂସରର 
୨୭୫ ରନରର ଅଲ୍ ଆଉଟ୍  ରହାଇଯାଇଥିଲା।

ଓଡ଼ଗୋଁ,୧୨ୋ୧୨(ସମ ସିସ)

ଓଡ଼ଗାଁ ମ ଟିନ ଟି ଷ୍ାର ଟିୟମଠାରର ଚତକୁ ଥଜେ 
ସବଜେଭାରତୀୟ ଫକୁରବଲ୍  ରକୁର୍ଜୋରମଣ୍ ଓଡ଼ଗାଁ 
କପ୍ -୨୦୨୨ ରସାମବାର ଉଦ୍ ଘାର ଟିତ 
ରହାଇଯାଇଛ ଟି। ନୟାଗଡ଼ ବ ଟିଧାୟକ ତଥା 
ଆରୟା୍କ କମ ଟିର ଟିର ସଭାପତ ଟି ର. ଅରକୁ ଣ 
କକୁମାର ସାହକୁ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସମ୍ାଦକ 
ରଲାକନାଥ ସାହକୁ କ୍ୀଡ଼ା ପତାକା ଉର୍ାଳନ 
କର ଟି ରକୁର୍ଜୋରମଣ୍କକୁ ଆନକୁଷ୍ାନ ଟିକ ଭାରବ 
ଉଦ୍ ଘାରନ କର ଟିଥିରଲ। ଉଦ୍ ଘାରନୀ 
ମକୁକାବ ଟିଲାରର ଭା୍ର ଏକାରରମୀ 
(ରକାରାପକୁର)କକୁ ୪-୦ ରଗାଲରର ପରାସ୍ 
କର ଟି ରସାନପକୁର ୟକୁନାଇରରଡ୍  ଅଭଟିଯାନ 
ଆରମ୍ଭ କର ଟିଛ ଟି। ଅପରାହ୍ନରର ଅନକୁଷ୍ ଟିତ 
ଏହ ଟି ମ୍ାଚର ପ୍ରଥମାର୍ଜେରର ରସାନପକୁର 
୩ର ଟି ରଗାଲ୍  ରଦଇଥିଲା। ବ ଟ୍ି ୟୀ ଦଳର 
ଅଧିନାୟକ ମ ଟିଥକୁନଙ୍କୁ  ରଖଳର ରରେଷ୍ 
ରଖଳାଳଟି ଭାରବ ଓଡ଼ଗାଁ ଏନ୍ ଏସ ଟି 

କାଯଜ୍େ ନ ଟିବଜୋହୀ ଅଧିକାରୀ ସରନ୍ତାଷ କକୁମାର 
ର୍ନାଙ୍ଠାରକୁ  ପକୁର୍ାର ଗ୍ରହଣ କର ଟିଥିରଲ। 

 ଉଦ୍ ଘାରନୀ ରଖଳର ପ୍ରାରମ୍ଭରର 
ଫକୁରବଲ ରକୁର୍ଜୋରମଣ୍ ଆରୟା୍କ ଏବଂ 
ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପକୁରାତନ ରଖଳାଳଟିମାନଙ୍ 
ଦ୍ାରା ରଘକୁନାଥଙ୍ ମନ୍ ଟିର ଠାରକୁ  ମ ଟିନ ଟି ଷ୍ାର ଟିୟମ 
ପଯଜ୍େ ନ୍ତ ମଶାଲ ରଶାଭାଯାତ୍ା ଅନକୁଷ୍ ଟିତ 
ରହାଇଥିଲା। ଯକୁଗ୍ମ ସମ୍ାଦକ ଦଟିବାକର 
ନାୟକ, ଆଇନ୍ୀବୀ ରଗାବ ଟିନ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହକୁ, 

ବ ଟ୍ି କୁ  ୍ନତା ଦଳ ସଭାପତ ଟି ସଯୂଜ୍େ  ନାରାୟଣ 
ରଚୌଧକୁରୀ, ‘ଆତ୍ା’ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନ ଟିତ୍ାନନ୍ 
ପ୍ରଧାନ, ୍ଟିଲ୍ା ପର ଟିଷଦ ସଭ୍ା ବ ଟିର୍ାଲକ୍ଷୀ 
ସାହକୁ, ଝ ଟିଲ ଟି ପ୍ରଧାନ, ପବୂଜେତନ ୍ଟିଲ୍ା 
ପର ଟିଷଦ ସଭ୍ ବ ଟିଭକୁ ପ୍ରସାଦ ସାହକୁ ଓ ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ 
ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମ ଟିତ ଟି ସଭ୍ ପ୍ରମକୁଖ 
ଉଦ୍ ଘାରନୀ ସଭାରର ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। 
ରା କ୍ୁ  ମହାନ୍ତ ଟି, ସକୁଦୀପ ଦାସ, ପ୍ର ଟିୟବତ 
ବାହ ଟିନୀପତ ଟି, ରସୌମ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ରରଫରଟି 

ଭାରବ ରଖଳ ପର ଟିଚାଳନାରର ଏବଂ ସକୁଶାନ୍ତ 
ପାତ୍ ଓ ସାଥଜେକ ଷଡ଼ଙ୍ୀ କ୍ୀଡ଼ା ବ ଟିବରଣୀ 
ପ୍ରଦାନ କର ଟିବାରର ସହାୟତା କର ଟିଥିରଲ। 
ବ ଟିକାଶ ପରଲଇ, ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍, 
ପ୍ରଫକୁଲ୍ ରାକକୁଆ, ସନ୍ାସୀ ଅଧିକାରୀ, 
ପରୂ୍ଜେଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କାଯଜ୍େ କ୍ମରର ସହରଯାଗ 
କର ଟିଥିରଲ। ମଙ୍ଳବାର ଗଣ୍ରପକୁର 
ୟକୁନାଇରରଡ୍  (ଭକୁ ବରନଶ୍ୱର) ଏବଂ ଭଦ୍ରକ 
ୟକୁନାଇରରଡ୍  ମଧ୍ୟରର ରଖଳ ଅନକୁଷ୍ ଟିତ ରହବ।

ସୋନପରୁ ୟନୁାଇସେଡ ବଜିୟୀ

କଟକ,୧୨ୋ୧୨(ସମ ସିସ)

ଭାରତୀୟ ଘରରାଇ କ୍ ଟିରକରର ମହାକକୁମ୍ଭ ଭାରବ 
ପର ଟିଚ ଟିତ ‘ରଣ୍ୀ ଟ୍ରଫଟି’ ମଙ୍ଳବାର ଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ 
ରହବ। ଭକୁ ବରନଶ୍ୱରର ବ ଟିକାଶ ଗ୍ରାଉଣ୍ରର ବରରାଦା 
ବ ଟିପକ୍ଷରର ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍  ଓଡ଼ଟିଶା ରଖଳଟିବ। ଶକ୍ଟିଶାଳୀ 
ବରରାଦା ଦଳ ବ ଟିପକ୍ଷରର ଗତ ୧୫ବଷଜେ ଭ ଟିତରର 
ଓଡ଼ଟିଶା ୪ଥର ମ୍ାଚ୍  ରଖଳଟିଛ ଟି। ୩ର ଟି ମ୍ାଚ୍  ଡ୍ର 
ରହ ଟିଥିବା ରବରଳ ରଗାର ଟିଏ ମ୍ାଚ୍ କକୁ ବରରାଦା ୧୦ 
ୱଟିରକରରର ୍ଟିତ ଟିଥିଲା। ଏହ ଟି ଧାରାରର ପର ଟିବ୍ଜେନ 
ଆଣ ଟିବାକକୁ ଓଡ଼ଟିଶା ରଚଷ୍ା କର ଟିବ। ଘରରାଇ 
ଗ୍ରାଉଣ୍ରର ବରରାଦାକକୁ ପରାସ୍ କର ଟି ରଣ୍ୀ ଅଭଟିଯାନ 
ଆରମ୍ଭ କର ଟିବା ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଶକୁଭାଂଶକୁ ରଶଖର 
ରସନାପତ ଟିଙ୍ ରନତୃତ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ଟିଶା ଦଳ ପ୍ରସ୍କୁତ ରହ ଟିଛ ଟି। 

ସଚୂନାରଯାଗ୍, ଅଭ ଟିଜ୍ଞ ଓ ଯକୁବ ତାରକାଙ୍ 
ମ ଟିରେଣରର ଓଡ଼ଟିଶା ଦଳ ଗଠନ ରହାଇଛ ଟି। ଦଳର କ ଟିଛ ଟି 
ରକୁ ର୍ଜୋରମଣ୍ ନ ଟିମରନ୍ତ ବାଦ୍  ପଡ଼ଟିଥିବା ଅଭଟିଜ୍ଞ ରଖଳାଳ ଟିଙ୍କୁ  
ପକୁଣ ଟି ରାକରା ରହାଇଛ ଟି। ବ ଟିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ, ରଗାବ ଟିନ୍ 
ରପାଦ୍ାର, ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଟି, ସଯୂଜେ୍କାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, 
ଅନକୁ ରାଗ ଷଡ଼ଙ୍ୀଙ୍ ଭଳଟି ମ୍ାଚ୍  ୱଟିନର ଦଳରର 

ରହ ଟିଛନ୍ତଟି। ଏତଦବ୍ତୀତ ସ୍ୱସ୍ଟିକ ସାମଲ, କା୍୍ତିକ 
ବ ଟିଶ୍ୱାଳ, ରସୌରଭ କରନୌ୍ଟିଆ ଏବଂ ତରଣୀ ସ’ଙ୍ 
ଭଳଟି ଯକୁବ ପ୍ରତ ଟିଭା ନୂଆମକୁହଁ ଭାରବ ସାମ ଟିଲ ରହାଇଥିବା 

ରବରଳ ପ୍ରଥମରରେଣୀ ଫମଜୋର କ୍ ଟିରକରରର ପଦାପଜେଣ 
କର ଟିବାର ସକୁରଯାଗ ପାଇରବ। ୫ଥର ରଣ୍ୀ 
ଟ୍ରଫଟି ଚାମ୍ ଟିଅନ ଓ ୪ଥର ରନସଜେଅପ ରହାଇଥିବା 

ବରରାଦା ଦଳର ରନତୃତ୍ୱ ରନରବ ଅଲରାଉଣ୍ର ବ ଟିଷ୍କୁ 
ରସାଲାଙ୍ଟି। ଏହ ଟି ଦଳରର ନ ଟିନାଦ ରଥୱା, ଭାଗଜେବ ଭଟ୍ଟ, 
ର୍୍ାସ୍ ଟିଲ ସ ଟିଂହ, ଲକୁ କମାନ ରମର ଟିୱାଲା, ଅଭ ଟିମନକୁ ୍ 
ସ ଟିଂହ ରା୍ପକୁତଙ୍ ଭଳଟି ଦକ୍ଷ ରଖଳାଳଟି ରହ ଟିଛନ୍ତଟି। 

ଓଡ଼ସିଶୋ �ଳ: ଶକୁଭାଂଶକୁ ରଶଖର ରସନାପତ ଟି 
(ଅଧିନାୟକ), ଶାନ୍ତନକୁ  ମ ଟିରେ, ଅନକୁରାଗ ଷଡ଼ଙ୍ୀ, ସ୍ୱସ୍ଟିକ 
ସାମଲ, ରଗାବ ଟିନ୍ ରପାଦ୍ାର, ବ ଟିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ, 
କା୍୍ତିକ ବ ଟିଶ୍ୱାଳ, ରାରକଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଭଟିରଷକ 
ରାଉତ, ରାର୍ଶ ଧପୂର (ୱଟିରକର କ ଟିପର), ସକ୍ୁ ଟିତ 
ରଲଙ୍ା (ୱଟିରକର କ ଟିପର), ରସୌରଭ କରନୌ୍ଟିଆ, ଶକୁଭମ 
ନାୟକ, ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଟି, ସଯୂଜେ୍କାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ତରଣୀ ସ, 
ରଦବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ। ରାମଲଟିଙ୍ଡ୍  ମ୍  ରେୀକାନ୍ତ-ଲଟିଡ୍  ରକାଚ୍ , 
ରଶ୍ମ ଟିରଞ୍ନ ପର ଟିଡ଼ା-ବ୍ାର ଟିଂ ରକାଚ୍ , ରଗୌତମ ରଗାପାଳ-
ଫଟିଲ୍ ଟିଂ ରକାଚ୍ , ସରନ୍ତାଷ ଦାସ-ମ୍ାରନ୍ର। 

ବଦ�ୋ�ୋ �ଳ: ବ ଟିଷ୍କୁ ରସାଲାଙ୍ଟି(ଅଧିନାୟକ), 
ନ ଟିନାଦ ରଥୱା, ଭାଗଜେବ ଭଟ୍ଟ, ର୍୍ାସ୍ ଟିଲ ସ ଟିଂହ, ଲକୁ କମାନ 
ରମର ଟିୱାଲା, ପ୍ର ଟିୟାଂଶକୁ ରମାଲଟିୟା, ଅକ୍ଷୟ ରମାରର, ମ ଟିରତଶ 
ପରରଲ, କ ଟିନ ଟିତ ପରରଲ, ବାବାସାଫଟି ପଠାନ୍ , ମରହଶ 
ପ ଟିଠ ଟିୟା, ପ୍ରତକୁ ୍ଷ କକୁମାର, ଅଭଟିମନକୁ ୍ ସ ଟିଂହ ରା୍ପକୁତ, 
ଶାଶ୍ୱନ୍ତ ରାୱତ, ରସାୟବ ରସାପାର ଟିୟା।

୧୫ବର୍ଷ ଭତିସର ବସରାଦାକୁ ହରାଇନ ିଓଡ଼ଶିା

ମଲୁତୋନ ଦଟଷ୍ଟ: ୪ର୍ଥ 
� ସିନଦ� ହୋ� ସିଲୋ ପୋକ ସିସ୍ୋନ େରିଜି କବ୍ ଜା କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

କଟକ,୧୨ୋ୧୨(ସମ ସିସ): ଚଳଟିତ ଦୃଷ୍ ଟିହୀନ 
ର ଟି-୨୦ ବ ଟିଶ୍ୱକପ୍ ରର ମଙ୍ଳବାର ଭାରତ ଓ 
ବାଂଲାରଦଶ ମଧ୍ୟରର ଏକ ମ୍ାଚ୍  ବାରବାରୀ 
ଷ୍ାର ଟିୟମରର ରଖଳାଯ ଟିବ। ଏହ ଟି ମ୍ାଚ୍  ୍ଟିତ ଟି 
ଭାରତ ଘରରାଇ ମାର ଟିରର ୩ୟ ବ ଟ୍ି ୟ ହାସଲ 
କର ଟିବା ଲକ୍ଷ୍ରର ରହ ଟିଛ ଟି। ପବୂଜେରକୁ  ଚଳଟିତ 
ବ ଟିଶ୍ୱକପ୍ ରର ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦକୁଇ ମ୍ାଚ୍ ରର 
ଯଥାକ୍ରମ ରନପାଳ ଓ ଅର୍ରେଲଟିଆକକୁ ପରାସ୍ 
କର ଟିଥିଲା। ଦକ୍ଷ ଟିଣଆଫ୍ଟିକା ବ ଟିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ 
ମ୍ାଚ୍  ବଷଜୋ ରଯାଗକୁ ଁ ବାତ ଟିଲ ରହାଇଥିଲା। 
ଏରବ ୨ର ଟି ବ ଟ୍ି ୟ ଏବଂ ରଗାର ଟିଏ 
ଅମୀମାସ ଟିଂତ ସହ ୫ ପଏଣ୍ ହାସଲ କର ଟି 
ଭାରତ ପଏଣ୍ ରରବକୁ ଲର ୩ୟ ସ୍ାନରର 
ରହ ଟିଛ ଟି। ଅପରପାଶ୍ଶଜେରର ବାଂଲାରଦଶ ୪ର ଟି 
ମ୍ାଚ୍ ରକୁ  ୩ର ଟି ବ ଟ୍ି ୟ ସହ ଟିତ ୬ ପଏଣ୍ ପାଇ 
ରରବକୁ ଲ ଶୀଷଜେରର ରହ ଟିଛ ଟି। ବାରବାରୀରର 
ଭାରତ ବ ଟ୍ି ୟୀ ରହାଇ ପଏଣ୍ ରରବକୁ ଲ 
ଶୀଷଜେକକୁ ରଫର ଟିବାକକୁ ରଚଷ୍ା କର ଟିବ।

ରସାମବାର ଅପରାହ୍ନରର ବାରବାରୀ 
ଷ୍ାର ଟିୟମସ୍ଟିତ ଓସ ଟିଏ ସମ୍ମ ଟିଳନୀ କକ୍ଷରର 
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଧିନାୟକ ଅ୍ୟ କକୁମାର 
ରରଡ୍ୀ ଏବଂ ରକାଚ୍  ଆଶ ଟିଷ ବାସା ଉପସ୍ଟିତ 
ରହ ଟି ଦଳର ପ୍ରସ୍କୁ ଡ୍ ତ ଟି ସଂକ୍ାନ୍ତରର ସଚୂନା 
ରଦଇଥିରଲ। ‘ପବୂଜେରକୁ  ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ ଟିହୀନ 
କ୍ ଟିରକର ଦଳ ଓଡ଼ଟିଶାରର ୨ର ଟି ଅନ୍ତ ଜ୍ୋତୀୟ 

ମ୍ାଚ୍  ରଖଳଟି ଉଭୟ ମ୍ାଚ୍ ରର ବ ଟ୍ି ୟ 
ହାସଲ କର ଟିଛ ଟି। ଏଣକୁ ବାରବାରୀରର 
ବାଂଲାରଦଶ ବ ଟିପକ୍ଷ ମ୍ାଚ୍ ରର ବ ଟ୍ି ୟ 
ରହବକୁ  ରବାଲଟି ଆଶାବାଦୀ ରହ ଟିଛକୁ ’ ରବାଲଟି 
ଅଧିନାୟକ ଅ୍ୟ କହ ଟିଛନ୍ତଟି। ‘ରଶଷଥର 
ନ ଟିମପକୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ରର ରଖଳାଯାଇଥିବା 
ମ୍ାଚ୍ ରର ରମାର ୧୬୨ ରନର ଇନଟିଂସ୍  
ସ୍ମରଣୀୟ ରହାଇରହ ଟିଛ ଟି। ବାରବାରୀରର 
ପକୁଣ ଟି ଏଭଳଟି ଏକ ଇନ ଟିଂସ୍  ରଖଳଟିବା 
ପାଇ ଁ ରଚଷ୍ା କର ଟିବ ଟି। ଓଡ଼ଟିଶା କ୍ ଟିରକର 
ଆରସାସ ଟିଏସନ(ଓସ ଟିଏ) ସବକୁ ରବରଳ 
ସହରଯାଗର ହାତ ବଢ଼ା଼ଇଛ ଟି। ୨୦୧୪ 
ମସ ଟିହାରର ବାରବାରୀରର ଭାରତୀୟ ଦଳ 
୨୦ଦଟିନର ଶ ଟିବ ଟିର ରଶଷ କର ଟି ବ ଟିଶ୍ୱକପ୍ ରର 
ରଯାଗ ରଦଇଥିଲା। ରସହ ଟିବଷଜେ ଦଳ ବ ଟିଶ୍ୱକପ୍  
ବ ଟ୍ି ୟୀ ରହାଇଥିଲା। ଏଣକୁ ବାରବାରୀ 
ଷ୍ାର ଟିୟମ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ ଟିହୀନ କ୍ ଟିରକର 
ଦଳ ପାଇ ଁଏକ ଲକଟି ରଭକୁ ନ୍’ ରବାଲଟି ଅ୍ୟ 
ଏହ ଟି ଅବସରରର ପ୍ରକାଶ କର ଟିଛନ୍ତଟି। ରକାଚ୍  
ଆଶ ଟିଷ ବାରବାରୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ ସଂକ୍ାନ୍ତରର 
କହ ଟିଥିରଲ ରଯ, ପ ଟିଚ୍ ରର ସାମାନ୍ତମ ଘାସ 
ରହ ଟିଛ ଟି। ଯାହା ରବାଲରମାନଙ୍କୁ ସକୁହାଇବ। 
ବାଂଲାରଦଶ ଏକ ଶକ୍ଟିଶାଳୀ ଦଳ। 
ଏଠାରର ଦଶଜେକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ମ୍ାଚ୍  
ରଦଖିବାକକୁ ମ ଟିଳ ଟିବ ରବାଲଟି ରସ କହ ଟିଥିରଲ। 

ବଡ଼�ଘନୁୋରପ�ୁ,୧୨।୧୨(ସମ ସିସ)

ମଦନପକୁରକୁ  ନବର୍୍ାତ ଟି କ୍ଲବ ଦ୍ାରା 
ଆରୟା୍ଟିତ ମଦନପକୁରକୁ  କପ ସବଜେଭାରତୀୟ 
ଫକୁରବଲ ରକୁ ର୍ଜୋରମଣ୍ର ଚଳଟିତ ସଂ୍ରଣରର 
ବରଗଡ଼ ଯକୁନାଇରରର ଚାମ୍ ଟିଅନ୍  ରହାଇଛ ଟି। 
ରସାମବାର ଅନକୁଷ୍ ଟିତ ଫାଇନାଲ ମ୍ାଚରର 
ବରଗଡ଼ ଯକୁନାଇରରର ୨-୧ ରଗାଲରର 
ସାଇହାଲ ସକୁନାରବରାକକୁ ପରାସ୍ କର ଟିଥିଲା। 

ବ ଟ୍ି ୟୀ ଦଳ ପକ୍ଷରକୁ  ୨୫ ମ ଟିନ ଟିରରର 
ଅନ୍ତଯଜେ୍ାମୀ ନାୟକ ଓ ୫୩ ମ ଟିନ ଟିରରର 
ରା କ୍ୁ  ରବରହରା ରଗାଲ୍  ରଦଇଥିରଲ। 
ସକୁନାରବଡ଼ା ପକ୍ଷରକୁ  ୩୮ ମ ଟିନ ଟିରରର କା୍୍ତିକ 
ହାଂସଦା ଏକ ରଗାଲ ସକୁଝାଇ ରଦଇଥିରଲ। 

ଫାଇନାଲ ରଖଳରର ମ୍ାନ ଅଫ୍  
ଦ ଟି ମ୍ାଚ ଅନ୍ତଯଜେ୍ାମୀ ନାୟକ ଓ ମ୍ାନ 
ଅଫ୍  ରକୁ ର୍ଜୋରମଣ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମକୁଦକୁ ଲ ଟି ବ ଟିରବଚଟିତ 
ରହାଇଥିରଲ। ମକୁଖ୍ ଅତ ଟିଥି ଭାରବ ୍ରଣୀ 

ବ ଟିଧାୟକ ସକୁରରଶ କକୁମାର ରାଉତରାୟ 
ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। ଅନ୍ ଅତ ଟିଥିଙ୍ 
ମଧ୍ୟରର ନବରଞ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚ ଟିନ୍ମୟ 
ଦାସ, ସରନ୍ତାଷ କକୁମାର ର୍ନା, ରତ୍ନବାଳା 
ସ୍ୱାଇଁ, ବ ଟିଶ୍ୱରଞନ ବରର୍ନା, ରଶ୍ମ ଟିରଞ୍ନ 
ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ପ୍ରରଦାଷ ର୍ନା, ନ ଟିରପନ 
ଦାସ, ସକୁଧିର କକୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରକୁ ଷ ଟିକ 
ଗକୁମାନସ ଟିଂ ଓ ରଶ୍ମ ଟିରଞ୍ନ ରବରହରା 
ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ଟିତ ରହ ଟି ଚାମ୍ ଟିଅନ ଦଳକକୁ 

ଟ୍ରଫଟି ସହ ଟିତ ୨୦ ହ୍ାର 
ଓ ରନସଜେଅପ୍  ଦଳକକୁ ଟ୍ରଫଟି 
ସହ ଟିତ ୧୫ ହ୍ାର ପ୍ରଦାନ 
କର ଟିଥିରଲ। ଶ ଟିବ ଶଙ୍ର 
ପଣ୍ା, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାର ଟିକ, 
ସକୁଶାନ୍ତ ମ ଟିରେ ଓ ଏମ ଏସ 
ରବଗ୍  ରଖଳ ପର ଟିଚାଳନା 
କର ଟିଥିରଲ। ପ୍ରଦଟିପ କକୁମାର 
ବଳଟିୟାରସ ଟିଂ ଧନ୍ବାଦ 
ରଦଇଥିରଲ। ରସୌମ୍ରଞନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରଚନକୁ  
ରଶଖର ପଟ୍ଟନାୟକ 
ମଞ୍ଚ ପର ଟିଚାଳନାରର 
ସହରଯାଗ କର ଟିଥିରଲ।

ବରଗଡ଼ ଜତିଲିା ମଦନପରୁ କପ୍ 

ଆଜ ିବାରବାେୀସର ଦୃଷ୍ହିୀନ ବଶି୍ୱକପ୍  ମ୍ାଚ୍ 

ବାଂଲାସଦଶକୁ ସଭେବି ଭାରତ
ବଜିୟ ମର୍୍ଷାଣ୍ଟ ଟ୍ରଫି 
ଦୃଢ଼ ସ୍ତିସିର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
କଟକ,୧୨ୋ୧୨(ସମ ସିସ): ଗକ୍ୁ ରାରର ରଖାଲଭାଡ଼ ୍ଟିମ୍ ଖାନା 
ଗ୍ରାଉଣ୍ରର ରଖଳାଯାଉଥିବା ବ ଟ୍ି ୟ ମର୍ଜୋଣ୍ ଟ୍ରଫଟିରର ଓଡ଼ଟିଶା ଓ 
ମହାରା୍ରେ ମଧ୍ୟରର ଅନକୁଷ୍ ଟିତ ମ୍ାଚ୍ ର ଦ୍ ଟିତୀୟ ଦ ଟିବସ ରଖଳ ରଶଷ 
ରହାଇଛ ଟି। ଏହ ଟି ମ୍ାଚ୍ ରର ମହାରା୍ରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ଟିତ ଟିରର ରହ ଟିଥିବା ରବରଳ 
ଓଡ଼ଟିଶା ପରା୍ୟ ଦଟିବରର ଅଗ୍ରସର ରହଉଛ ଟି। ଓଡ଼ଟିଶାର ପ୍ରଥମ 
ଇନଟିଂସ୍  ର୍ାର ୧୫୧ ରନ ୍ବାବରର ମହାରା୍ରେ ୨୩୫ ରନ ସଂଗ୍ରହ 
କର ଟିଥିଲା। ୮୪ ରନ ପଛରର ଥାଇ ୨ୟ ଇନ ଟିଂସ ଆରମ୍ଭ କର ଟିଥିବା 
ଓଡ଼ଟିଶା ରସାମବାର ଷ୍ମ୍୍ସ ଅପସାରଣ ସକୁର୍ା ୭ ୱଟିରକର ବ ଟିନ ଟିମୟରର 
୧୦୫ ରନ କର ଟିଛ ଟି। ହାତରର ୩ ୱଟିରକର ବାକ ଟିଥିବାରବରଳ ଦଳ ମାତ୍ 
୨୧ରନ୍ ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କର ଟିଛ ଟି। 

ପାଲ, ପଲାଇଙ୍କ କତାର ଯାତ୍ା
କଟକ,୧୨ୋ୧୨(ସମ ସିସ): ଫଟିଫା ବ ଟିଶ୍ୱକପ୍ ର ଦକୁ ଇର ଟି ଯାକ ରସମ ଟି 
ଫାଇନାଲ ମ୍ାଚ୍  ରଦଖିବାକକୁ କତାର୍  ଯାତ୍ା କର ଟିଛନ୍ତଟି ଦକୁ ଇ ଓଡ଼ଟିଆ 
କ୍ୀଡ଼ା ସଙ୍ଠକ। ଏମାରନ ରହରଲ ଫକୁରବଲ ଆରସାସ ଟିଏସନ ଅଫ 
ଓଡ଼ଟିଶା(ଫାଓ)ର ଯକୁଗ୍ମ ସମ୍ାଦକ ଅଭଟ୍ି ଟିତ ପାଲ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ୍ଟିଲ୍ା 
ଆଥରଲର ଟିକ ଆରସାସ ଟିଏସନର ସମ୍ାଦକ ଧୀରରନ ପଲାଇ। ପ୍ରଥମ 
ରସମ ଟିଫାଇନାଲ ମ୍ାଚ୍  ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ରକ୍ାଏସ ଟିଆ ମଧ୍ୟରର 
ଆସନ୍ତା ୧୪ ତାର ଟିଖରର ରଖଳାଯ ଟିବ। ୧୫ ତାର ଟିଖରର ଦ୍ ଟିତୀୟ ରସମ ଟି 
ମକୁକାବ ଟିଲାରର ଫ୍ାନ୍ସ ଏବଂ ମରରାରକା ସାମ୍ାସାମ୍ ଟି ରହରବ। ଫାଓ 
ସମ୍ାଦକ ଆଶୀବଜୋଦ ରବରହରା ଉଭୟ ଅଭଟ୍ି ଟିତ ଏବଂ ଧୀରରନଙ୍କୁ  
ଶକୁରଭଚ୍ା ୍ଣାଇଛନ୍ତଟି।

ଢ଼ୋକୋ, ୧୨ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି)

ଚଳଟିତବଷଜେ ଭାରତୀୟ ରରଷ୍ ଦଳ ଭଲ 
ପ୍ରଦଶଜେନ କର ଟିନାହ ିଁ। ଆସନ୍ତାବଷଜେ ଏହ ଟି 
ଦଳ ଯଦଟି ୱାଲ୍ଜେ ରରଷ୍ ଚାମ୍ ଟିଅନସ ଟିପ୍  
ଫାଇନାଲ ରଖଳଟିବାକକୁ ରଯାଗ୍ତା 
ଅ୍ଜେନ କର ଟିବ, ରତରବ ଏଠାରର 
ବାଂଲାରଦଶ ସହ ବକୁ ଧବାରଠାରକୁ  
ରଖଳାଯ ଟିବାକକୁ ଥିବା ୨ ମ୍ାଚ୍  
ରରଷ୍ ସ ଟିର ଟିଜ୍ ରକୁ  ପରୂା ପଏଣ୍ 
ସଂଗ୍ରହ କର ଟିବାକକୁ ରହବ। ଏହ ଟି 
ପଏଣ୍ ଲାଗ ଟି ଦଳକକୁ ଆକ୍ମଣାତ୍କ 
କ୍ ଟିରକଯ ଉପରର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ରଦବାକକୁ 
ରହବ ରବାଲଟି କାମଚଳା ରରଷ୍ 
ଅଧିନାୟକ ରଲାରକଶ ରାହକୁଲ 
କହ ଟିଛନ୍ତଟି। ରରାହ ଟିତ ଶମଜୋଙ୍ 
ଅନକୁପସ୍ଟିତ ଟିରର ପ୍ରଥମ ରରଷ୍ 
ଲାଗ ଟି ଅଧିନାୟକ ମରନାନୀତ 
ରହାଇଥିବା ଏହ ଟି ରଖଳାଳ ଟି ୍ଣଙ୍ 
କ ଟିପର ଟି ଭାରତକକୁ ପରୂା ପଏଣ୍ 
ରଦଇପାର ଟିରବ ରସଥିଲାଗ ଟି ସମସ୍ ପ୍ରକାର 
ରଚଷ୍ା ଚଳାଇଛନ୍ତଟି। ର ଟିମ୍  ଚୟନ ଓ ମ୍ାଚ୍  
ପର ଟିଚାଳନା ଭାର ରାହକୁଲଙ୍ ଉପରର 
ରହ ଟିଛ ଟି। ଏହ ଟି ଦକୁ ଇର ଟି ଗକୁରକୁ  ଦାୟ ଟିତ୍ୱ ସହ ପ୍ରମକୁଖ 
ରଖଳାଳ ଟିଙ୍ ଅନକୁପସ୍ଟିତ ଟିକକୁ କ ଟିପର ଟି ଆର୍ଷ୍ 

କର ଟିରବ, ତାହା ତାଙ୍ ଲାଗ ଟି ଏକ ଆହ୍ାନ। 
ରରଷ୍ ଚାମ୍ ଟିଅନସ ଟିପ୍  ଫାଇନାଲ ପବୂଜେରକୁ  

ଭାରତକକୁ ଆଉ ୬ର ଟି ମ୍ାଚ୍  ରଖଳଟିବାକକୁ 
ରହବ। ଏହା ମଧ୍ୟରକୁ  ବାଂଲାରଦଶ ସହ 
ଏଠାରର ଦକୁ ଇର ଟି ଓ ଘରରାଇ ମାର ଟିରର 

ଅର୍ରେଲଟିଆ ସହ ୪ର ଟି ମ୍ାଚ୍  ରଖଳଟିବ। 
ଏଣକୁ ଏହ ଟି ୬ର ଟି ମ୍ାଚ୍ ରକୁ  ପରୂା ପଏଣ୍ 
ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ରର ରହ ଟିଛ ଟି ଭାରତ। 
ରରଷ୍ ଚାମ୍ ଟିଅନସ ଟିପ ପଏଣ୍ ତାଲଟିକାରର 
ଏରବ ଭାର ଟି ଚତକୁ ଥଜେ ସ୍ାନରର ରହ ଟିଛ ଟି। 

ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସେଳବି ଭାରତ

୪୦୦ ୱିରକଟ କ୍ଲର ନକିଟତର ରସନ୍ତ ମହାନ୍ତ ି
ରା୍୍ ସ ଟିନ ଟିୟର କ୍ ଟିରକର ଦଳର ପ୍ରମକୁଖ ମ ଟିଡ଼ ଟିୟମ୍  ରପସର 
ରହଉଛନ୍ତଟି ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଟି। ଏହ ଟି ରାହାଣହାତୀ ରପସର ୍ଣକ 
ପ୍ରଥମ ରରେଣୀ କ୍ ଟିରକରରର ୪୦୦ ୱଟିରକର କ୍ଲବରର ସାମ ଟିଲ 
ରହବାକକୁ ଯାଉଛନ୍ତଟି। ସଫଳତା ଠାରକୁ  ରସ ମାତ୍ ୬ର ଟି ୱଟିରକର 
ଦୂରରର ରହ ଟିଛନ୍ତଟି। ୧୦୨ର ଟି ମ୍ାଚ୍  ରଖଳଟି ସାର ଟିଥିବା ବସନ୍ତ 
୩୯୪ ୱଟିରକର ହାସଲ କର ଟିଥିବା ରବରଳ ରଗାର ଟିଏ ଇନ ଟିଂସ୍ ରର 
୨୭ରନ ବ ଟିନ ଟିମୟରର ୭ର ଟି ୱଟିରକର ରହଉଛ ଟି ତାଙ୍ର ରରେଷ୍ 
ପ୍ରଦଶଜେନ। ରତରବ ୪୦୦ ୱଟିରକର କ୍ଲବରର ଏକମାତ୍ ଓଡ଼ଟିଆ 
ରଖଳାଳଟି ଭାରବ ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍ତଟି ପବୂଜେତନ ଅନ୍ତ ଜ୍ୋତୀୟ କ୍ ଟିରକରର 
ରଦବାଶ ଟିଷ ମହାନ୍ତ ଟି। ରସ ୧୧୭ର ଟି ପ୍ରଥମରରେଣୀ ମ୍ାଚ୍ ରକୁ  ୪୧୭ 
ୱଟିରକର ହାସଲ କର ଟିଛନ୍ତଟି। ମଙ୍ଳବାର ଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ ରହଉଥିବା 
ବରରାଦା ବ ଟିପକ୍ଷ ମ୍ାଚ୍ ରର ୬ର ଟି ୱଟିରକର ହାସଲ କରଲ ଓଡ଼ଟିଶାର 
ଦ୍ ଟିତୀୟ ରଖଳାଳଟି ଭାରବ ବସନ୍ତ ଏହ ଟି କ୍ଲବରର ସାମ ଟିଲ ରହରବ। 

କଟକ,୧୨ୋ୧୨(ସମ ସିସ): ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶର 
ରଲଟି କରଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ରର ରସାମବାର 
ରଖଳାଯାଇଥିବା ୧୯ବଷଜେରକୁ  କମ୍  ମହ ଟିଳା 
ଏକଦଟିବସୀୟ କ୍ ଟିରକର ରକୁର୍ଜୋରମଣ୍ର ଏକ 
ମ୍ାଚ୍ ରର ଓଡ଼ଟିଶା ୮ ରନରର ରବଙ୍ଲକକୁ 
ହରାଇଛ ଟି। ପ୍ରଥରମ ବ୍ାର ଟିଂ କର ଟିଥିବା ଓଡ଼ଟିଶା 
୯ ୱଟିରକର ହରାଇ ୧୭୨ରନ କର ଟିଥିଲା। 
ଅଲଟିପ୍ା ବ ଟିଶ୍ୱାଳ ସବଜୋଧିକ ୫୪ ରନ, ସକୁଚ ଟିସ୍ମ ଟିତା 
ପଣ୍ା ୩୮ ଏବଂ ପ ୂ୍ ାରାଣୀ ଦାସ ୨୮ ରନ 
କର ଟିଥିରଲ। ରବଙ୍ଲ ପକ୍ଷରକୁ  ରୂପାଲ ତ ଟିୱାରୀ 
ଏବଂ ରସ୍ହା ଗକୁପ୍ତା ୩ର ଟି ରଲଖାଏ ୱଟିରକର 
ହାସଲ କର ଟିଥିରଲ। ୧୭୩ ରନର ବ ଟ୍ି ୟ 

ଲକ୍ଷ୍କକୁ ପ ଟିଛା କରକୁଥିବା ରବଙ୍ଲ ପ୍ରାରମ୍ଭରକୁ  
ଚମତ୍ାର ବ୍ାର ଟିଂ କର ଟିଥିଲା। ବ୍ର ଟିଷ୍ ଟି ମା୍ଟି ଏବଂ 
ମକ୍ୁ ାନ ସ ଟିହ୍ନା ଓପନଟିଂ ଭାଗ ଟିଦାରୀରର ୬୮ 
ରନ ସଂଗ୍ରହ କର ଟିଥିରଲ। ବ୍ର ଟିଷ୍ ଟି ୪୧ ରନରର 
ପୂ୍ ା ଯାଦବଙ୍ ଶ ଟିକାର ରହାଇଥିରଲ। 
ଏହାପରର ରବଙ୍ଲର ବ୍ାର ଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ 
ଭକୁଷକୁଡ଼ ଟି ପଡ଼ଟିଥିଲା। ମକ୍ୁ ାନ ୪୩ ରନ 
କର ଟିଥିବାରବରଳ ଅନ୍ ରକୌଣସ ଟି ରଖଳାଳ ଟି 
ଅଧିକ ସମୟ କ୍ ଟ୍ି ରର ତ ଟିଷ୍ ଟି ପାର ଟିନଥିରଲ। 
ରବଙ୍ଲ ୧୬୪ ରନରର ଅଲଆଉର 
ରହାଇଥିଲା। ଏସ୍ ବ ଟି ଲରରନ୍ସ ୩ର ଟି, ପ ୂ୍ ା 
ଯାଦବ ୨ର ଟି ୱଟିରକର ଅକ୍ଟିଆର କର ଟିଛନ୍ତଟି। 

ସବଙ୍ଗଲ ବପିକ୍ଷସର ସରାମାଞ୍ଚକର ବଜିୟସରଫର ିଲାସହାଜ୍ ଙୁ୍କ 
ବଦିାକଲା ଫିଫା

ଏସ୍ ବ ସି ଲଦ�ନ୍ଅଲସିପ୍ୋ ବ ସିଶ୍ୋଳ
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