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ସତ୍ୟ, ସସବା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୁଇ ବର୍ଥ...

ସ�ାକକରା

ପଦ୍ମପରୁରର ର�ୋଅଟ ସରଲିୋ
ବଢ଼ଲିୋ ରେତୋଙ୍କ ଶଙ୍କୋ,

ସରତ କ’ଣ ସବୁ ପୋଣରିର ପଡ଼ବି
ର�ୋଟର ରଦରବ କ ିରେଙ୍କୋ ।

ଏକ୍ ଜଟି୍  ରପୋଲ୍  ଫୋଙ୍କୋ,
ଗଣତି ର�ୋଇବ ଓଲଟ ପୋଲଟ

ରେଳ ଯଦ ିକରର ଟଙ୍କୋ !!

 ଭୁବନେଶ୍ବର/ପଦ୍ମପରୁ, ୫ା୧୨ (ସମସି): 
ରଶଷ ର�ୋଇଛ ି ପଦ୍ମପରୁ ଉପେବିୋ୍େେ  
ରଣୋଙ୍ଗେରର ଅବତୀର୍ ୍ ୧୦ ପ୍ୋର୍ୀଙ୍କ �ୋଗ୍ୟ 
ଇ�ଏିମରର ଜଉମଦୁ ର�ୋଇ ଯୋଇଛି ଆସନ୍ୋ 
୮ ତୋରେିରର ର�ୋଟ ଗଣତ ି ପରର ପଦ୍ମପରୁରର 
କଏି ବୋଜ ି ମୋରବି ତୋ�ୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ର�ବ  ରତରବ  
ବ�ିନି୍ନ ଦୃଷ୍ଟରୁି ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍ ୍ ମରେ ର�ଉଥିବୋ 
ଏ� ି ଉପେବିୋ୍େେରର ମତଦୋେ �ୋର ରରକଡ଼୍ 
କରଛିି ମତଦୋେ ଅବଧି ଅପରୋହ୍ନ ୪ଟୋ ପଯ୍୍ୟନ୍ 

ଧୋଯ୍୍ୟ ର�ୋଇଥିରଲ ର� ଁବଳିମ୍ତି ସନ୍୍ୟୋ ପଯ୍୍ୟନ୍ 
ର�ୋଟରମୋରେ ର�ୋଟ ରକନ୍ଦ୍ରରର ଧୋଡ଼ବିୋନ୍ ି
ମତୋଧିକୋର ସୋବ୍ୟସ୍ତ କରବିୋକୁ ଅରପକ୍ୋ କରବିୋ 
�ନି୍ନ ଦଗିକୁ ଇଙ୍ଗତି କରଛି ି ଅେୁରୂପ �ୋବରର 
୨୦୧୯  ପରର ରୋଜ୍ୟରର  ଅେୁଷ୍ତି ସମସ୍ତ 
ଉପେବିୋ୍େେ ଓ ପଦ୍ମପରୁର ପବୂର୍ ବଧିୋେସ�ୋ 
େବିୋ୍େେ ଅରପକ୍ୋ େଳତି ଉପେବିୋ୍େେରର 
ମତଦୋେ �ୋର ସବୋ୍ଧିକ ର�ଛିି ସନ୍୍ୟୋ ୬ଟୋ 
ସଦୁ୍ୋ େବିୋ୍େେମଣ୍ଡଳୀରର ମତଦୋେ �ୋର 

୮୦.୫% ଅତକି୍ରମ କରଛିି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ 
ରରିପୋଟ୍ ଆସବିୋ  ପରର ଏ� ି�ୋର ଆ�ୁର ିବୃଦ୍ ି
ପୋଇବୋର ସମ୍ୋବେୋ ର�ଛି ି 

ଗତ ୩ ବଷ୍ ମଧ୍ୟରର ରୋଜ୍ୟରର ଅେୁଷ୍ତି ୫ଟ ି
ଉପ େବିୋ୍େେ ଠୋରୁ ପଦ୍ମପରୁରର ମତଦୋେ �ୋର 

ଯରରଷ୍ଟ ଅଧିକ ର�ଛି ି  ପପିଲି ି(୭୮.୬୨%), 
ତରି୍୍ତୋଲ (୭୦.୯୩%), ବୋରଲଶ୍ବର 
(୭୧.୩୩%), ବ୍ରଜରୋଜେଗର (୭୧.୬୨%) 
ଓ ଧୋମେଗରରର (୬୮.୯୮%) ଠୋରୁ  
ପଦ୍ମପରୁରର ଯରରଷ୍ଟ ଅଧିକ ମତଦୋେ ସ୍ୋେୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳବୋସୀଙ୍କ ର�ୋଟ ସରେତେତୋକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ 

କରଛି ି  ପେୁଶ୍ଚ ୨୦୦୪ ମସ�ିୋ ପରଠୋରୁ 
ପଦ୍ମପରୁରର ଅେୁଷ୍ତି ସମସ୍ତ ବଧିୋେସ�ୋ 
େବିୋ୍େେଠୋରୁ େଳତି ଉପେବିୋ୍େେରର ଅଧିକ 
ମତଦୋେ ର�ୋଇଥିବୋ ସେୂେୋ ମଳିଛି ି ପଦ୍ମପରୁ 
େବିୋ୍େେମଣ୍ଡଳୀରର ୨୦୦୪ରର ୭୪.୦୯ 

% ମତଦୋେ ର�ୋଇଥିବୋରବରଳ ୨୦୦୯ରର 
ଏ�ୋ ୭୫.୫୧%କୁ ବୃଦ୍ ି ପୋଇଥିଲୋ  ମୋତ୍ର 
ପରବ୍୍ତୀ ସମୟରର ମତଦୋେ �ୋର  ୨୦୧୪  ଓ 
୨୦୧୯ରର ମତଦୋେ �ୋର ବୃଦ୍ ି ପୋଇ ୭୯% 
ଅତକି୍ରମ କରଥିିଲୋ  େଳତି ଉପେବିୋ୍େେରର 
ମତଦୋେ  �ୋର ୮୦.୫ରର ପ�ଞ୍ଚଛି ି  ସକୋଳ 

୮ ଟୋରୁ ମତଦୋେ  ଆରମ୍ ର�ୋଇଥିବୋ ମତଦୋେ 
ପଦ୍ମପରୁର ବ�ିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରର ଶୋନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳୋର ସ� 
ରଶଷ ର�ୋଇଛି କଛି ି ସ୍ୋେରର  ରଛୋଟରମୋଟ 
ଗଣ୍ଡରଗୋଳ, ଇ�ଏିମ୍ ତରୁଟ ିବ୍ୟତୀତ ରସପର ିକଛି ି
ଘଟଣୋ ଘଟଥିିବୋ ଦୃଷ୍ଟରିଗୋେର 

ସ�ାଟହାର ୮୦.୫%ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 
ପଦ୍ମପେୁ

୧. ବାସ�ଶ୍ୱର  ୭୧.୩୩
୨. ତସିତ୍୍ଥା�  ୭୦.୯୩
୩. ପପି�ି ି ୭୮.୬୨
୪. ବ୍ରଜରାଜନଗର  ୭୧.୬୨
୫. ଧାମନଗର  ୬୮.୯୮

ଉପେବି୍ାଚେ ନଭାଟ ହାର

    ବର୍ଥ  ସ�ାଟ ହାର
୨୦୦୪  ୭୪.୦୯
୨୦୦୯  ୭୫.୫୧
୨୦୧୪  ୭୯.୧୬
୨୦୧୯  ୭୯.୧୬ 

ପଦ୍ମପରୁ େବି୍ାଚେ ନଷେତ୍ର
ଇଭଗିଏମ୍ ରେ ସ ଗିଲ୍   ରେଲା  ୧୦ ପ୍ାର୍ଡଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
୮ ତାେ ଗିଖରେ ନ ଗିର୍ଡାଚନଥୀ ଫଳାଫଳ ର�ାଷଣା
ପରୂ୍ଡ ନ ଗିର୍ଡାଚନ ତୁଳନାରେ ମତଦାନ ୋେ ଅଧିକ
ଗତ ୬ଟ ଗି ଉପନ ଗିର୍ଡାଚନଠାେୁ ଅଧିକ ରଭାଟଦାନ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୫।୧୨ (ସମସି): 
ବରଙ୍ଗୋପସୋଗରରର ଦୋେୋ ବୋନୁ୍ଛ ି ବୋତ୍ୟୋ। 
ରସୋମବୋର ବୋତ୍ୟୋର ମଳୂଦୁଆ ପଡ଼ଥିିବୋ 
ରବରଳ ଏ�ୋ ଘେୀ�ୂତ ର�ବୋରର ଲୋଗଛି।ି 
ସମ୍ୋବ୍ୟ ବୋତ୍ୟୋଟ ି ଦକ୍ଣି �ୋରତରର ସ୍ଳ�ୋଗ 
ଛୁଇବଁୋର ସମ୍ୋବେୋ ଥିବୋ ରବରଳ ଓଡ଼ଶିୋ 
ଉପରର ଏ�ୋର ସଧିୋସଳେ ପ୍�ୋବ ପଡ଼ବି େୋ� ିଁ 
ରବୋଲ ି ଆକଳେ କରୋଯୋଇଛ।ି ଯଦ ି ବୋତ୍ୟୋ 
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦଶ େକିଟବ୍୍ତୀ ରକୌଣସ ି ଅଞ୍ଚଳରର 
ସ୍ଳ�ୋଗ ଅତକି୍ରମ କରର ରତରବ ଦକ୍ଣି ଓଡ଼ଶିୋର 

କଛି ି ଜଲି୍ୋରର ବଷୋ୍ ର�ବୋର ସମ୍ୋବେୋ ର�ଛି।ି 
ଏ� ି ବୋତ୍ୟୋ ସଷୃ୍ଟ ି ର�ବୋ ପରର ଏ�ୋର େୋମ 
‘ମୋରଣ୍ଡୋସ’ ର�ବି। ସମ୍ବତଃ ବୋତ୍ୟୋଟ ି ୮ 

ତୋରେି ରୋତ ି କମିୋ୍ ୯ ସକୋଳ ସଦୁ୍ୋ ସ୍ଳ�ୋଗ 
ଅତକି୍ରମ କରବି। ପୋଣପିୋଗ ରକନ୍ଦ୍ରର ସେୂେୋ 
ଅେୁଯୋୟୀ ରବବିୋର ସଷୃ୍ଟ ିର�ୋଇଥିବୋ ଘରୂ୍୍ଣିବଳୟ 
ପ୍�ୋବରର ସରମୋବୋର ଏକ ଲଘେୁୋପ ସଷୃ୍ଟ ି
ର�ୋଇଛ।ି ଏ� ି ଲଘେୁୋପଟ ି ରସୋମବୋର ରୋତ ି
ସଦୁ୍ୋ ବରଙ୍ଗୋପୋସଗର ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଣି ଆଣ୍ଡମୋେ 
ସୋଗର ଏବଂ ପୋଶ୍ବବ୍୍୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରର ସକ୍ରୟି ର�ଛି।ି 
ମଙ୍ଗଳବୋର ସଦୁ୍ୋ ଏ�ୋ ଆ�ୁର ିଘେୀ�ୂତ ର�ବ ଓ 
ସନ୍୍ୟୋ ସଦୁ୍ୋ ଶକ୍ଶିୋଳୀ ର�ୋଇ ଏକ ଅବପୋତରର 
ପରଣିତ ର�ବ। ପରର ଏ�ୋ ଅଧିକ 

ଦାନା ବାନୁ୍ଛ ିବାତ୍ୟା ‘ମାସ୍ାସ୍ ’; ଦକ୍ଣି �ାରତସର ମାଡ଼ସପୁ୍ମି୍ ସକାଟ୍ଥଙ୍କ �ସକ୍ ଟଙ୍କା ଜରମିାନା ଆସଦଶ

ବସ୍ାପସାଗରସର �ୂକମ୍ପ

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୫ା୧୨ (ଏନେେ୍)ି: ସପୁ୍ମିରକୋଟ୍କୁ 
ରସୋମବୋର ଏକ ଅଜବ ମୋମଲୋ ଆସଛି।ି ଶଷି୍ୟ 
ଉରପନ୍ଦ୍ର େୋର ଦଲୋଇ େଜି ଗରୁୁ ଶ୍ୀଶ୍ୀ ଅେୂକୁଳ 
େନ୍ଦ୍ର ଠୋକୁରଙୁ୍କ ପରମୋତ୍ୋ ରଘୋଷଣୋ କରବିୋ 

ପୋଇଁ ଜେସ୍ବୋର୍୍ୟ ଆରବଦେ (ପଏିଲ୍ ଆଇ) 
ଦୋଏର କରଛିନ୍।ି ଜଷ୍ଟସି ଏମ୍ ଆର ଶୋ�ୋ 
ଏବଂ ଜଷ୍ଟସି ସଟି ି ରବକୁିମୋରଙ୍କ େଣ୍ଡପୀଠ ଏ� ି

ଆରବଦେକୁ େୋରଜ କରରିଦଇଛନ୍।ି ଏ�ୋ 
ସ�ତି ଆରବଦେକୋରୀଙ୍କ ଉପରର ଲରକ୍ ଟଙ୍କୋ 
ଜରମିୋେୋ ଲଗୋଇଛନ୍।ି ଏରବ ଏପର ି ମୋମଲୋ 
ରକ� ି ଦୋଏର 

କରବିୋ ପବୂରୁ୍ 
ଅତକିମ୍ ରର ୪ ରର �ୋବବି ରବୋଲ ି ସରବୋ୍ଚ୍ଚ 
େ୍ୟୋୟୋଳୟ କ�ଛିନ୍।ି ଏ� ି ଆରବଦେରର 

ବରିଜପ,ି ଆରଏସଏସ, ଅଲ୍  ଇଣ୍ଡଆି ମସୁ୍ ଲମି 
ପସ୍େୋଲ ଲ ରବୋର,୍ ଗରୁୁଦ୍ବୋର ବଙ୍ଗଲୋ ସୋ�ବି, 
ଇକ୍ସେ କମଟି,ି ବୁଦ୍ଷି୍ଟ ିରସୋସୋଇଟ ିଅଫ୍  ଇଣ୍ଡଆି, 

େ୍ୟୋସୋେୋଲ ଖ୍ୀଷ୍ଟଆିେ କୋଉେସିଲି୍ କୁ 
ପକ୍�ୁକ୍ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ରକୋଟ ୍
ଦଲଲି ଶଣୁବିୋ ପରର ଏ� ିଆରବଦେକୁ 
ପଆିଇଏଲ �ୋରବ ରଦଖି େ ଥିରଲ। 
ଏଥିପୋଇଁ ଜରମିୋେୋ ଲଗୋଇ ଥିରଲ। 

ରତରବ ଆରବଦେକୋରୀ ଅେୁରରୋଧ କରବିୋରୁ 
ବ�ୁତ କମ୍  ଜରମିୋେୋ ଲଗୋଇଥିବୋ 

ଗରୁୁଙୁ୍ ପରମାତ୍ା ନ�ାଷଣା ପାଇଁ ଆନବଦେ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୫।୧୨ (ସମସି): ଓଡ଼ଶିୋରର 
ଆଜଠିୋରୁ ବଧିିବଦ୍ �ୋରବ ଆରମ୍ ର�ୋଇଛ ି
�କ ି ଫି�ର୍ । ମେୁ୍ୟମନ୍ତୀ େବୀେ ପଟ୍ଟେୋୟକ 
ରସୋମବୋର ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍  ପରୁୁଷ �କ ି
ବଶି୍ୱକପ୍ -୨୦୨୩ ଟ୍ରଫି ଭ୍ରମଣ କୋଯ୍୍ୟକ୍ରମର 

ଶ�ୁୋରମ୍ କରଛିନ୍।ି ଟ୍ରଫିର ଅେୋବରଣ ପରର 
ମେୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଏ�ୋକୁ �କ ି ଇଣ୍ଡଆି ସ�ୋପତ ି ଦଲି୍ୀପ 
ତକି୍ଣିଙୁ୍କ �ସ୍ତୋନ୍ର କରଥିିରଲ। ଟ୍ରଫି ଭ୍ରମଣ କୋଯ୍୍ୟକ୍ରମର 
ସଫଳତୋ କୋମେୋ କର ିମେୁ୍ୟମନ୍ତୀ କ�ଥିିରଲ ରଯ ପରୁୁଷ 

�କ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ଟ୍ରଫି ସମଗ୍ର ରଦଶରର 
ଭ୍ରମଣ କର ି �କ ି ପ୍ତ ି ରଲୋକଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରର ଉେ୍ମୋଦେୋ ସଷୃ୍ଟ ି କରବି। 
ଆରମ ୧୬ଟ ି ଟମି୍ କୁ ରେଇ ଏ� ି
�କ ି ମ�ୋକୁମ୍ର ଆରୟୋଜେ 

କରୁଥିବୋ ରବରଳ �ୁବରେଶ୍ୱର 
ଏବଂ ରୋଉରରକଲୋରର ମ୍ୟୋଚ୍  ଅେୁଷ୍ତି 

ର�ବ। ରମୋର ବଶି୍ୱୋସ ରଯ ବ�ିନି୍ନ ରଦଶର ଟମି୍  ଏବଂ 
ରସମୋେଙ୍କର ପ୍ଶଂସକଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଏ�ୋ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ 
ବଶି୍ୱକପ୍  ର�ବ ରବୋଲ ି ମେୁ୍ୟମନ୍ତୀ ପ୍କୋଶ କରଥିିରଲ। 
ଏ� ିଅବସରରର କ୍ରୀଡ଼ୋ ଓ ଯବୁ ରସବୋ ମନ୍ତୀ ତୁଷୋରକୋନ୍ ି
ରବର�ରୋ, �କ ିଇଣ୍ଡଆିର ମ�ୋସେବି 

ବଶି୍ବକପ୍  ହକ ିଟ୍ରଫିର �ାରତ ଭ୍ରମଣ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୫।୧୨ (ସମସି): ମୋତ୍ର ୧୪ 
ଘଣ୍ୋ ମଧ୍ୟରର ବରଙ୍ଗୋପସୋଗରରର ଦୁଇ ଦୁଇଟ ି
�ୂମକିମ୍ପ; ରଗୋଟଏି ଶ୍ୀଲଙ୍କୋ ଓ ଅେ୍ୟଟ ି ଓଡ଼ଶିୋରର 
ର�ୋଇଛ।ି ଏ�ୋ ସମଦୁ୍ର �ତିରର ର�ୋଇଥିବୋରୁ 
ଓଡ଼ଶିୋର ରଲୋକ ଅେୁ�ବ କର ିେୋ�ୋନ୍।ି କନୁି୍ ସମଦୁ୍ର 
ପୋଣକୁି ରରୋଇଥିବୋ େ୍ୟୋସେୋଲ ରସଣ୍ର ଫର୍  
ସରିସ୍ମୋରଲୋଜ ି ପକ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୋଯୋଇଛ।ି ରବବିୋର 
ସନ୍୍ୟୋରର ଶ୍ୀଲଙ୍କୋ ସୀମୋରର ଥି ବ ୋ 

ବରଙ୍ଗୋପସୋଗରରର �ୂମକିମ୍ପ 
ର�ୋଇଥିବୋ ରବରଳ ରସୋମବୋର 
ସକୋଳ ୮.୩୨ରର ପରୁୀଠୋରୁ ୪୨୧ କରିଲୋମଟିର 
ଦୂରରର ସମଦୁ୍ର �ତିରର �ୂକମ୍ପ ଅେୁ�ୂତ ର�ୋଇଛ।ି 
ରକି୍ଟର ରକେଲରର ଏ�ୋର ତୀବ୍ରତୋ ୫.୧ ର�ଥିିବୋ 
ରରକର୍ ର�ୋଇଛ।ି �ୂମକିମ୍ପର ଦୂରତ୍ୱ ଓ ଦଗି 
ବଷିୟରର ସେୂେୋ ରଦଇ ରକନ୍ଦ୍ର କ�ଛି ି ରଯ ଏ� ି
�ୂକମ୍ପ ପଶ୍ଚମିବଙ୍ଗର �ଳଦଆିର 

ତଲୀବ୍ରତା ୫.୧

 କାର୍ଥ୍ୟକ୍ରମର ଶ�ୁାରମ୍ଭ କସ� ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
 ୧୩ ରାଜ୍ୟ ବୁ� ିଡସିସମ୍ବର ୨୫ସର ସଫରବି

}ପଷୃ୍ା-୯}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

ସମଗ୍ର 
ରଦଶରେ େକ ଗି 

ଉନ୍ମାଦନା ସଷୃ୍ ଗି କେ ଗିର 
ଏେ ଗି ଟ୍ରଫଗି: ନରଥୀନ

}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୫।୧୨ (ସମସି): ପଦ୍ମପରୁରର 
ବରିଜପ ିଲଢ଼ଛି ି‘କର ବୋ ମର’ ଲରଢ଼ଇ। ଗଳୋ ଫଟୋଇ 
ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ, ରୋଜ୍ୟର ରେତୋମୋରେ ରୋଜ୍ୟ ସରକୋରଙୁ୍କ 

ସମୋରଲୋେେୋ କରଛିନ୍।ି ରରଳ ପ୍ସଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ 
କର ିଫସଲବୀମୋ, ରକନୁ୍ପତ୍ର ଆଦ ିସ୍ୋେୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 
ପ୍ସଙ୍ଗ ଉପରର େଜି ଦୁବଳ୍ତୋ, ଅପରୋଗତୋ ଓ 

ଅବର�ଳୋର ପରଦୋ ଢୋଙି୍କବୋକୁ ଯରୋସମ୍ବ ଉଦ୍ୟମ 
କରଛିନ୍।ି ଛତଶିଗଡ଼଼ରୁ ଗଣୁ୍ଡୋବୋ�େିୀ ଆମଦୋେୀ 
କର ିସ୍ୋେୀୟ ଅଞ୍ଚଳରର �ୟର ବୋତୋବରଣ ସଷୃ୍ଟ ିକର ି

ର�ୋଟରଙୁ୍କ ପ୍�ୋବତି 
କରବିୋକୁ ଉଦ୍ୟମ 
କରଛି।ି ଏ� ିଆସେକୁ 
ରଯେରତେ ପ୍କୋରର 
ଦେଲ କରବିୋ ପୋଇଁ 
ବରିଜପ ି ରଯଉ ଁ ସ୍ତରକୁ 
ଓହ୍ୋଇଛ;ି ସମ୍ବତଃ 
ପବ୍ୂରୁ ରକୌଣସ ି

େବିୋ୍େେରର ରକୌଣସ ି ରୋଜରେୈତକି ଦଳ ଏପର ି
େୀେ ଓ �ୀେ ଆେରଣ କରବିୋର ଦୃଷ୍ଟୋନ୍ େୋ� ିଁ। ମୋତ୍ର 
ସବୁରକ୍ତ୍ରରର ବଫିଳ ର�ବୋ ପରର 

 �‘କର ବା ମର’ �ସେଇସର ବସିଜପରି ସ�ାଟ ସବପାର

ନଶି୍ତି ପରାଜୟ �ୟସର ହତାଶ ବସିଜପ ି
ମତଦାନ ଚା�ଥିିବା ସମୟସର ବ ି
ଟଙ୍କା ବାଣ୍ସି� ବସିଜପ ିସନତା 
ବୁଥ୍  ନକିଟସର ମହଳିାଙୁ୍କ ଟଙ୍କା ରାଚ ି
ବସିଜପ ିକାଉନସ�ିର ହଟହଟା
ନବି୍ଥାଚନ ଦନି ନୟିମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ; 
ଜଲି୍ଲା ସ�ାପତଙି୍କ ସ�ାଟ ପ୍ଚାର
ଟଙ୍କା ସଦଇ ବସିଜଡ ିବସିରାଧସର 
ଉସକୁାଇସ� ଅଗ୍ଥସ୍  ସାମ୍ବାଦକି
ନବି୍ଥାଚନ ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍କ ନକିଟସର 
କାର୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଦାବକି�ା ବସିଜଡି

େୂଆଦଲି୍ୀ ପ୍ସୁ୍ତତ ିରବୈଠକରର ରଯୋଗରଦରଲ ମେୁ୍ୟମନ୍ତୀ

ସକାଣାକ୍ଥସର ଜ-ି୨୦ ସବୈଠକ ପ୍ସ୍ାବ ସ୍ାଗତସରାଗ୍ୟ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୫।୧୨ (ସମସି): �ୋରତ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତୋରର ଜ-ି୨୦ ସମ୍ଳିେୀ ପ୍ସୁ୍ତତ ି
େମିରନ୍ ପ୍ଧୋେମନ୍ତୀ େରରନ୍ଦ୍ର ରମୋଦୀଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତୋରର ଅେୁଷ୍ତି ବ�ିନି୍ନ ରୋଜରେୈତକି 
ଦଳର ମେୁ୍ୟମୋେଙ୍କ ରବୈଠକରର ରଯୋଗ 

ରଦଇଛନ୍ ି ମେୁ୍ୟମନ୍ତୀ। ଏ� ି ରବୈଠକରର 
ରଦଶର ପ୍ୋୟ ୪୦ଟ ି ରୋଜରେୈତକି 
ଦଳର ମେୁ୍ୟଙ୍କ ସ� ରବୈରଦଶକି ମନ୍ତୀ 
ଓ ସଂସଦୀୟବ୍ୟୋପୋର ମନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରଯୋଗ 
ରଦଇଛନ୍।ି  ଆଜ ି େୂଆଦଲି୍ୀରର 

ପ�ଞ୍ଚବିୋ ପରର ମେୁ୍ୟମନ୍ତୀ େବୀେ 
ପଟ୍ଟେୋୟକ କ�ଛିନ୍ ି ରଯ ପ୍ଧୋେମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଅେୁରରୋଧକ୍ରରମ ଆଜ ି ସଂଧ୍ୟୋରର ମୁଁ ଏ� ି
ରବୈଠକରର ରଯୋଗରଦବୋ ପୋଇଁ ଆସଛି।ି 
ଜ-ି୨୦ ସମ୍ଳିେୀରର ପ୍ତେିଧିିତ୍ୱ }ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯



ଲ�ୋକମୋଲେ େଜିକୁ ଫିଟ୍  ରଖÒବୋ ପୋଇଁ ଜମି୍ ଯୋଇ ଅଲେକ ପ୍ରକୋର ବ୍ୋୟୋମ 
କରଥିୋନ୍।ି ଆଉ କଛି ିବ୍ୋୟୋମ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଲହଲ� ମଧ୍ୟ ଲ�ୋକମୋଲେ 
ତୋହୋକୁ ଅଭ୍ୋସ କରଥିୋନ୍।ି ଏମତି ିବ ିଲକଲତଜଣ ଅଛନ୍,ି ଲଯଉଁମୋେଙ୍କ 

ପୋଇଁ ଅତ ିକଷ୍ଟକର ବ୍ୋୟୋମଗଡ଼ୁକି ଏକ ସୋମୋେ୍ ଲଖଳ ଭଳ ିମଲେ ହୁଏ। ଲତଲବ ଜମି୍ କୁ 
ଲେଇ ଲସୋସଆିଲ୍  ମଡିଆିଲର ଅଲେକ ଭଡିଓି ଭୋଇରୋଲ୍  ଲହୋଇଥୋଏ, ଯୋହୋକୁ ଲେଖÒ 

ଲଯଲକୌଣସ ି ବ୍କ୍ ି ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ ଲହୋଇଯଲିବ। ଏହ ି ଧୋରୋଲର ଏଲବ ଆଉ ଏକ ଭଡିଓି 
ଲସୟୋର୍  ଲହୋଇଛ,ି ଲଯଉଁଥÒଲର ଜଲଣ ବ୍କ୍ ିଲଟ୍ରଡ୍  ମଲି୍  ଉପଲର ଡ୍ୋେ୍ସ କରୁଛନ୍।ି  

ଇନ୍ ଷ୍ଟୋଗ୍ୋମ୍  ଇନ୍ ଫ୍ ଲୁଏେ୍ସର୍  ଅୋଲ�ୋକ ଶମ୍ଯୋ, ବ�ଉିଡ୍ ର ଲ�ୋକପ୍ରୟି ଗୀତ ‘ହୋଏ 
ରୋମୋ’ଲର ଚଳନ୍ୋ ଲଟ୍ରଡ୍  ମଲି୍ ଲର େଆିରୋ ଡ୍ୋେ୍ସ କରଛିନ୍।ି ଲଟ୍ରଡ୍  ମଲି୍  ଉପଲର 
ଚୋ�ବିୋ ଅଲେକଙ୍କ ପୋଇଁ କଷ୍ଟସୋଧ୍ୟ ଲହୋଇଥÒବୋଲବଲଳ ଆଲ�ୋକ ଗୀତର ତୋଲଳ 
ତୋଲଳ ଆଧେୁକି ଲଶୈଳୀଲର ଡ୍ୋେ୍ସ କର ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଶ୍ଚଯ୍ଯ୍ଚକତି କରଲିେଇଛନ୍।ି 
ଏହ ି ଭଡିଓିକୁ ଲପୋଷ୍ଟ କରୋଯୋଇ କ୍ୋପସନ୍ ଲର ଲ�ଖୋଯୋଇଛ ି ‘ହୋଏ ରୋମୋ’। 
ଏହ ିଭଡିଓିକୁ ୩୦ ହଜୋରରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ଥର ଲେଖୋଯୋଇ ସୋରଥିÒବୋଲବଲଳ ଅଲେକ 
�ୋଇକ୍  ଓ କଲମଣ୍ଟ ମଳିଛି।ି  ଭଡିଓି ଲେଖÒଥÒବୋ କଛି ି ଲ�ୋକ ଏହୋକୁ ପସନ୍ଦ 
କରଥିÒବୋଲବଲଳ ଆଉ ଲକଲତଜଣ ଲ�ୋକ କହଛିନ୍ ି ଲଯ, ଏମତି ି କଛି ି େୂଆ 
କରବିୋ ପୋଇଁ ଲଚଷ୍ଟୋ କରବିୋ େରକୋର।  ଅୋଲ�ୋକଙୁ୍କ ‘ଡଆିଇଡ’ିଲର ଭୋଗ 
ଲେବୋ େରକୋର ଲବୋ� ିଅଲେକ ମତ ଲେଇଛନ୍।ି କୋରଣ ଆଲ�ୋକ ପ୍ରୋୟତଃ 
ତୋଙ୍କର ଇନ୍ ଷ୍ଟୋଗ୍ୋମ୍ ଲର ଡ୍ୋେ୍ସ ଭଡିଓିଗଡ଼ୁକି ଲସୟୋର୍  କରଥିୋନ୍।ି 

ହ ିନୁ୍ଦଧମ୍ଯଲର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋରର ସ୍ୋେ 
ବଷିୟଲର ଉଲଲେଖ କରୋଯୋଇଛ।ି 
ସ୍ୋେ େଦ୍ୋରୋ ଶରୀର ସଫୋସତୁୁରୋ 

ରହବିୋ ସହତି ମେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହଥିୋଏ। 
ପବତି୍ର େେୀ, ଲପୋଖରୀ, ହ୍ରେ ଏବଂ 
ସମଦୁ୍ର ପର ିଜଳଲର ସ୍ୋେ କରବିୋ େଦ୍ୋରୋ 
ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋରର ପୋପରୁ ମକୁ୍ ି ମଲିଳ 
ଲବୋ� ିପରୁୋଣଲର ଉଲଲେଖ ଅଛ।ି  ପ୍ରୋତଃ 
ସ୍ୋେର ମହତ୍ଦ୍ ସମ୍ପକ୍ଯଲର ଅଧିକୋଂଶ 
ଶୋସ୍ତ୍ରଲର ଉଲଲେଖ ରହଛି।ି ବଲିଶଷ 
ଭୋଲବ ଗରୁଡ଼ ପରୁୋଣଲର ଏହୋର ମହମିୋ 
ବର୍ଣ୍ଣିତ। ବଶିଦ୍ୋସ ରହଛି ି ଲଯ, ସକୋଲଳ 
ସ୍ୋେ କରବିୋ େଦ୍ୋରୋ ସମସ୍ତ େକୋରୋତ୍ମକ 
ଶକ୍ ି େୂର ଲହୋଇଥୋଏ। ଶ୍ରର୍ୋ  ଓ 
ଏକୋଗ୍ତୋ ସହତି ସମସ୍ତ କତ୍୍ଯବ୍ କରବିୋକୁ ଏହୋ ମୋଗ୍ଯ ପ୍ରଶସ୍ତ କଲର। ଆଲମ ଲେୈେନ୍ଦେି ଲଯଉଁ ସ୍ୋେ କରନ୍,ି ତୋହୋକୁ 
ବରୁଣ ସ୍ୋେ କୁହୋଯୋଏ। ଲଯଉଁଥିଲର ପୋଣଲିର ସ୍ୋେ କରବିୋକୁ ହୁଏ।  ଲତଲବ ପ୍ରବୋହତି ଜଳଲ୍ୋତ, ଲପୋଖରୀ, ହ୍ରେ 
ଏବଂ ସମଦୁ୍ରଲର ସ୍ୋେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ମ ବରୁଣ ସ୍ୋେ ଲବୋ� ିଶୋସ୍ତ୍ରଲର ବର୍ଣ୍ଯେୋ କରୋଯୋଇଛ।ି ଯେ ିଜଲଣ ବ୍କ୍ରି ସଦ୍ୋସ୍୍ ଭ� 
ରହୁ େୋହ ିଁ, ଲତଲବ ତୋଙୁ୍କ କୋୟକି ସ୍ୋେ ଲେବୋକୁ ପରୋମଶ୍ଯ େଆିଯୋଇଛ ି। ଏହ ିପ୍ରକୋର ସ୍ୋେଲର ଶରୀରକୁ ଓେୋ କପଡ଼ୋ 
ଦ୍ୋରୋ ସଫୋସତୁରୋ ରଖÒପୋରଲିବ। ଲଯୋଗକି ସ୍ୋେ କମି୍ୋ ଆତ୍ମୋ   ତୀଥ୍ଯ େୋମକ ସ୍ୋେଲର ଲଯୋଗ ମୋଧ୍ୟମଲର ବ୍କ୍ରି ଶରୀର 
ଶରୁ୍ ଲହୋଇଥୋଏ।  ଏହୋ ଲକବଳ ଅଭଜି୍ଞ ଲଯୋଗଗରୁୁଙ୍କ େଦ୍ୋରୋ ସମ୍ଭବ। ସଯୂ୍ଯ୍ କରିଣଲର ବଷ୍ଯୋର ଜଳଲର ସ୍ୋେ କରବିୋ 
େବି୍ ସ୍ୋେ ଲହୋଇଥୋଏ। ଏହ ି ପ୍ରକୋର ସ୍ୋେ ଚମ୍ଯଲରୋଗ େୂର କରବିୋଲର ସୋହୋଯ୍ କଲର ଏବଂ ଏଥÒଲର ଅେ୍ୋେ୍ 
ଆଲରୋଗ୍କୋରୀ ଗଣୁ ମଧ୍ୟ ଅଛ ି। ଲସହପିର ିଆଲନେୟ ସ୍ୋେଲର ଜଲଣ ବ୍କ୍ ିଭସ୍ମ ପୋଉଁଶ ବ୍ବହୋର କର ିଶରୀରକୁ 
ସଫୋ କରନ୍।ି ବଲିଶଷ ଭୋଲବ ଶବିଭକ୍ମୋଲେ ଏହ ିସ୍ୋେ କରଥିୋନ୍।ି ବୋୟବ୍ ସ୍ୋେର ଅଥ୍ଯ ଲହଉଛ ି– ଲଗୋ ଧଳୂଲିର 
ସ୍ୋେ କରବିୋ।  ଏହୋ ଅତ୍ନ୍ କଷ୍ଟକର ଉପୋୟ। କନୁି୍ ଗରୁଡ଼ ପରୁୋଣ ଅେୁସୋଲର ଏହୋ ସଲବ୍ଯୋତ୍ମ ଲବୋ� ିବଲିବଚେୋ 
କରୋଯୋଏ। ଏହ ିପ୍ରକୋର ସ୍ୋେଲର ଲଗୋମୋତୋର ଖରୁୋର ମଳୂରୁ ବଚୁି୍ରତି ଧଳୂକୁି ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଯ ଶରୀରଲର �ଗୋଇବୋକୁ ହୁଏ। 
ଲତଲବ ସ୍ୋେ ସମୟଲର ଲକଲତୋଟ ିକୋଯ୍ଯ୍କୁ ବୋରଣ କରୋଯୋଇଛ।ି ସ୍ୋେ ସମୟଲର େେୀ ଜଳଲର ଲପୋଷୋକ ଚପିଡ଼ୁବିୋ 
ଅେୁଚତି। ସ୍ୋେ କରବିୋ ସମୟଲର େେୀ କମିୋ୍ ଲପୋଖରୀଲର ମଳମତୂ୍ର ତ୍ୋଗ କରବିୋ, ଲଛପ ପକୋଇବୋ ମଧ୍ୟ ଉଚତି 
େୁଲହଁ। ଲଶୌଚ ସମୟଲର ବ୍ବହୃତ ଲପୋଷୋକ ପନି୍ ିତୀଥ୍ଯସ୍ୋେଲର ସ୍ୋେ କରବିୋ ଅେୁଚତି।

ଗଣମୋଧ୍ୟମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁଥ୍ଯ ସ୍ତମ୍ଭ ସଲମୋ୍ଧେ 
କରୋଯୋଉଥÒବୋଲବଲଳ ସମ୍ପ୍ରତ ିସୋମୋଜକି 
ଓ ରୋଜଲେୈତକି ଲଷେତ୍ରଲର ଖବରକୋଗଜର 

ଗରୁୁତଦ୍ ବଜୋୟ ରହଛି।ି ଖବରକୋଗଜ ହ ିଁ ଲ�ୋକଙ୍କ ଲମୌଳକି 
ସମସ୍ୋକୁ ଲ�ୋକଲ�ୋଚେକୁ ଆଣବିୋଲର ବଡ଼ ଭୂମକିୋ େବି୍ଯୋହ 

କଲର।  ଏକ ଖବରକୋଗଜକୁ ଶୀଷ୍ଯଲର ପହଞ୍ୋଇବୋ ଲଶ୍ରୟ ଯୋଏ  
ସମ୍ପୋେେୋ  ମଣ୍ଡଳୀ,  ଖବରସଂଗ୍ୋହକ, ପ୍ରତେିଧିÒ ବୋ କମ୍ଯକତ୍୍ଯୋଙୁ୍କ । 

ଲତଲବ ଛୋପୋଖୋେୋ ଓ ସମ୍ପୋେେୋ ମଣ୍ଡଳୀର ବେିୋ ସହୋୟତୋଲର ଏକ 
ଖବରକୋଗଜ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇପୋଲର, ଏ କଥୋକୁ ସତ କରଲିେଖୋଇଛନ୍ ି
ସ୍�ୁଲର ପଢୁଥବୋ କୁେ ିକୁେ ିପ�ିୋମୋଲେ ।  ବହିୋର, ବୋଙ୍କୋ ଜଲିେୋର 
ଏକ ସରକୋରୀ ସ୍�ୁ ପ�ିୋ ହୋତଲ�ଖୋଲର  ଖବରକୋଗଜ ବୋହୋର 
କର ିଏଲବ ଚର୍୍ଯୋଲର। ସ୍�ୁର ଲଛୋଟ ଲଛୋଟ ପ�ିୋମୋଲେ ଏହ ି
ଖବରକୋଗଜ ପୋଇ ଁେଲିଜ ସୋମୋ୍େକି ସୋଜଛିନ୍।ି ଆଉ ଏଲବ ସୋମୋଜକି 
ଗଣମୋଧ୍ୟମଲର ଏହ ି ‘ହୋତ ଲ�ଖୋ ଖବରକୋଗଜ’କୁ ଲେଇ ଚର୍୍ଯୋ। 
ପ୍ରଶୋନ୍ କୁମୋରଙ୍କ ଟଦ୍ଟିର୍   ଆକୋଉଣ୍ଟଲର ଲସୟୋର କରୋଯୋଇଥÒବୋ 

ବ�ଉିଡ୍ ର ଲ�ୋକପ୍ରୟି ଅଭଲିେତୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେ୍ତମ ତୁଷୋର କପରୁ। ତୁଷୋର ବ�ଉିଡ୍ ର ଲସହ ିକଳୋକୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ପରଗିଣତି 
ହୁଅନ୍,ି ଯୋହୋଙ୍କ ଲଡବୁ୍ ଫି�୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଲର ହଟି୍  ସୋବ୍ସ୍ତ ଲହୋଇଛ।ି ତୋଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫି�୍ମ ‘ମଲୁେ କୁଛ୍  ଲକହେୋ ଲହ ୈ’ ବକ୍ସ 
ଅଫିସ୍ ଲର ଲରକଡ୍ଯ ଆୟ କରଥି�ୋ। ଲକବଳ ଲରୋମୋଣ୍ଟକି୍ େୁଲହଁ, କଲମଡ ିସଲିେମୋଲର ବ ିତୋଙୁ୍କ େଶ୍ଯକୀୟ ଆେୃତ ିମଳିଛି।ି 

ଲତଲବ ଅଭଲିେତୋ ବ୍ତୀତ ଲସ ଜଲଣ ପ୍ରଲଯୋଜକ ମଧ୍ୟ। କଲରୋେୋ ସମୟଲର ପ୍ରଲଯୋଜକ ଭୋଲବ ଲସ େୂଆ ଇେଂିସ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିଲ�। ଅଷେୟ କୁମୋରଙ୍କ ଅଭେିୀତ ‘�କ୍ଷୀ ବମ୍ ’ ଲହଉଛ ି ତୋଙ୍କ ପ୍ରଲଯୋଜତି ପ୍ରଥମ ସଲିେମୋ। ମୋତ୍ର ଏଲବ ଲସ ‘ମୋରଚି୍ ’ 
ସଲିେମୋଲର ଉଭୟ ପ୍ରଲଯୋଜକ ଓ ଅଭଲିେତୋ ଭୋଲବ କୋମ କରଲିବ।  ୧୯ ବଷ୍ଯ ପଲର ‘ଖୋକ’ି(୨୦୦୪ଲର ମକୁ୍�ିୋଭ କରଥି�ୋ) 
ପଲର ଏହ ି ଫି�୍ମ ମୋଧ୍ୟମଲର ଲସ ଲପୋ�ସି୍ ଭୁମକିୋଲର େଜର ଆସଲିବ। ସେିଅିର ଲପୋ�ସି୍  ଅଫିସର୍  ‘ରୋଜୀବ େୀଷେତି’ 
ଚରତି୍ରଲର ତୋଙ୍କ ଅଭେିୟ ଲେଖବୋକୁ ମଳିବି। ତୁଷୋର ଏଥଲର ସରିଏି� କ�ିର୍ ଙୁ୍କ ସନ୍ୋେ କରୁଥବୋ ଲେଖୋଯଲିବ। ଲସହପିର ି
ଲପୋ�ସି୍  ଚରତି୍ର ପୋଇଁ ଲସ ବୋସ୍ତବଲର ଅଲେକ ଲପୋ�ସି୍  ଅଫିସରଙୁ୍କ ଲଭଟଛିନ୍।ି ଅେ୍ପଲଟ ସଲିେମୋଲର ପ୍ରଲଯୋଜକ ଓ 
ଅଭଲିେତୋର େୋୟତିଦ୍ ତୁ�ୋଉଥବୋରୁ ଏହୋ ତୋଙ୍କ ପୋଇଁ ଅଧକ ଗରୁୁତଦ୍ପରୂ୍ଣ୍ଯ ବହେ କରୁଥବୋ ଲସ କହଛିନ୍।ି ଅେ୍ପଲଟ ଲସ 
‘�କ୍ଷୀ ବମ୍ ର ସଲିକଦ୍� ମଧ୍ୟ କରଲିବ ଲବୋ� ିକହଛିନ୍।ି 

ମେଷ: ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋଲେ ଲ�ଖୋପଢ଼ୋଲର କମ୍  ରୁଚ ିଲେଖୋଇଲବ। ଅକସ୍ମୋତ୍  
ଧେ�ୋଭର ଲଯୋଗ ରହଛି।ି ପ୍ରୟିଜେଙ୍କ ପୋଇଁ ଚନି୍ତି ରହପିୋରନ୍।ି 

କୋଯ୍ଯ୍ଲଷେତ୍ରଲର ଉର୍ଅଧିକୋରୀଙ୍କ େଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପଲର ରହବି।

ବୃଷ: କମ୍ଯଲଷେତ୍ରଲର  ସକ୍ୟି ରହଲିବ।  ଅଲେକ େେିରୁ ପଡ଼ରିହଥିିବୋ  କୋଯ୍ଯ୍ 
ସମୋପ୍ତ ଲହବ। ଅସହୋୟ ଲ�ୋକଙୁ୍କ ସୋହୋଯ୍ କର ିଆତ୍ମସଲନ୍ୋଷ ପୋଇଲବ। 
ସକୋରୋତ୍ମକ ଆଚରଣ ଲ�ୋକଙୁ୍କ ପ୍ରଭୋବତି କରବି। 

େଥିନୁ: ପରବିୋରଲର ପୋତରଅନ୍ର ଭୋବ କଷ୍ଟ ଲେଇପୋଲର। ମହଳିୋମୋେଙ୍କ 
ମଲେୋବଳଲର  ପରବିତ୍୍ଯେ ଲେଖୋଲେବ। ବଭିନି୍ନ କଥୋ ଚନି୍ୋକର ିମେ ବଚିଳତି 

ଲହୋଇପୋଲର । ବ୍ବସୋୟଲର ଅଗ୍ଗତ ିଲହବ ଏବଂ ଆୟଲର ବୃର୍ ିଲହବ।

କକ୍କଟ: ମୋେସକି ଚୋପଲର ରହପିୋରନ୍।ି ସଦ୍ୋସ୍୍ ଅବସ୍ୋକୁ ଅଣଲେଖୋ 
କରନୁ୍ େୋହ ିଁ। େଜି ବୁର୍ ବଳଲର ପରଲିବଶକୁ େୟିନ୍ତ୍ରଣ କରଲିବ। େୂର 

ସ୍ୋେରୁ କଛି ିଭ� ଖବର ଶଣୁବିୋକୁ ପୋଇଲବ। 

ସଂିହ: ଲକୌଣସ ି େୂତେ କୋଯ୍ଯ୍ର ଆରମ୍ଭ କରପିୋରନ୍।ି ବବିୋେୀୟ 
ପରସି୍ତରୁି େୂଲରଇ ରୁହନୁ୍। ଜୀବେସୋଥୀଙ୍କ ସହତି କଛି ି ଭ� ମହୂୁତ୍୍ଯ 
ବତିୋଇଲବ। ପରବିୋର ସେସ୍ଙ୍କ ସହତି ଭ୍ରମଣଲର ଯୋଇପୋରନ୍।ି 

କନ୍ୟା: ପବୂ୍ଯରୁ କରଥିିବୋ େଲିବଶରୁ �ୋଭପୋଇଲବ। ଲକ୍ୋଧ ଉପଲର 
େୟିନ୍ତ୍ରଣ ରଖନୁ୍। ଜୀବେସୋଥୀଙ୍କ ସହ କଛି ି ଭ� ସମୟ କଟୋଇଲବ। 
ସହକମ୍ଯୀଙ୍କ ସହଲଯୋଗଲର କୋଯ୍ଯ୍ ପରୂଣ କରଲିବ।

ତୁଳୟା: ଲକୌଣସ ି ଗରୁୁତଦ୍ପରୂ୍ଣ୍ଯ େଷି୍ପତ୍ ି ଲେବୋକୁ ପଡ଼ବି । କୁସଙ୍ଗମୋେଙ୍କ ଠୋରୁ 
େୂଲରଇ ରୁହନୁ୍। େୂତେ ଆୟର ଉତ୍ସ ପୋଇଲବ। ପରବିୋର ସେସ୍ଙ୍କ ସହ 

ବବିୋେ ସଷୃ୍ଟ ିଲେଖୋଲେଇପୋଲର। ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ ଲ�ଖୋପଢ଼ୋଲର ଉନ୍ନତ ିକରଲିବ।

ବଛିୟା: େୂତେ କୋଯ୍ଯ୍ର େୋୟତିଦ୍ ପୋଇଲବ। ଅତ୍ଧିକ ପରଶି୍ରମ କର ି
ଆଗକୁ ବଢ଼ଲିବ। ଅସୋହ୍ବ୍କ୍ଙୁି୍କ ସହଲଯୋଗ କରଲିବ।  ମହଳିୋମୋଲେ 
ଆତ୍ମେଭି୍ଯରଶୀଳ ଲହଲବ। ସୋଙ୍ଗସୋଥୀଙ୍କ ସହ େୂରସ୍ୋେକୁ ଯୋତ୍ରୋ କରପିୋରନ୍।ି

 ଧନୁ: ଧୋମ୍ଣିକ କୋଯ୍ଯ୍କ୍ମ ଆଲୟୋଜେଲର ସମୟ ବତିବି। ଅେ୍ର 
ଭୋବେୋକୁ ବୁେବିୋକୁ ଲଚଷ୍ଟୋ କରନୁ୍ ଏବଂ େଜି ଲକ୍ୋଧ ଉପଲର େୟିନ୍ତ୍ରଣ 

ରଷେୋ କରନୁ୍। ବରଷି୍ଠ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ େଦ୍ୋରୋ କୋଯ୍ଯ୍ଭୋର ପୋଇପୋରନ୍।ି

େକର: େେିଟ ି ଭ�ଲର କଟବି। ମେଲର ପ୍ରସନ୍ନତୋ ବୃର୍ ପୋଇବୋକୁ 
�ୋଗବି। କମ୍ଯଲଷେତ୍ରଲର ପ୍ରଶଂସୋ ପୋଇବୋ ସହ ସମୋଜଲର ମୋେସମ୍ୋେ 
ମଧ୍ୟ ପୋଇଲବ। ପୋରବିୋରକି ସମ୍ପକ୍ଯଲର େବିଡ଼ିତୋ ବଢ଼ବି।

କୁମ୍ଭ: ଜୀବେଲର ସଖୁସମରୃ୍ ବୃର୍ ପୋଇବୋ ସହ,  ଆଥ୍ଯକ ଉନ୍ନତ ି ମଧ୍ୟ 
ଲେଖୋଲେଇ ପୋଲର।   ଭବଷି୍ତ ପୋଇଁ କରଥିିବୋ ଲଯୋଜେୋକୁ ଗପୁ୍ତ 
ରଖନୁ୍। େଜି ମଧ୍ୟଲର କଛି ିପରବିତ୍୍ଯେ ଆଣବିୋକୁ ଲଚଷ୍ଟୋ କରପିୋରନ୍।ି

େୀନ: େଜି ସଜୃେଶୀଳତୋର ପ୍ରଲୟୋଗ କର ି କୋଯ୍ଯ୍ଲର ସଫଳତୋ 
ପୋଇଲବ। ଅଥ୍ଯ ସମ୍ନ୍ୀୟ କୋଯ୍ଯ୍ରୁ େୂଲରଇ ରୁହନୁ୍। ଭୂସମ୍ପତ୍ ିକଣିବିୋର 

ସଲୁଯୋଗ ରହଛି।ି ଜୀବେଲର େୂତେ ପରବିତ୍୍ଯେ ଲେଖୋଲେଇପୋଲର।
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ସୋଧୋରଣତଃ ଲରଲସ୍ତୋରୋଁର 
ମୋ�କିମୋଲେ ଗ୍ୋହକଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ 
କରବିୋ ପୋଇ ଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକୋରର 

ଅଫର୍  ପ୍ରେୋେ କରନ୍।ି ଲତଲବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଲେଶର 
‘ରୋଜଲଭୋଗ’ ଲରଲସ୍ତୋରୋଁ, ଗ୍ୋହକଙୁ୍କ 
େଜି ଲରଲସ୍ତୋରୋଁ ପ୍ରତ ି ଆକଷ୍ଣିତ କରବିୋ 
ଉଲଦେଶ୍ଲର  ପୋଞ୍ ପଇସୋଲର େରିୋମଷି ଥୋଳ ି
ପ୍ରେୋେ କର ିଏଲବ ଚର୍୍ଯୋଲର। ଲକବଳ ଲସତକି ି
େୁଲହ,ଁ ଏହ ିଥୋଳଲିର ମଳିଥିୋଏ ୩୫ ପ୍ରକୋରର 
ସଆୁେଆି ବ୍ଞ୍ଜେ। ଅବଶ୍ ଏବକୋ ସମୟଲର 
ପୋଞ୍ ପଇସୋଲର ୩୫ ପ୍ରକୋର ଖୋେ୍ ପେୋଥ୍ଯ 
ମଳିବିୋ କଥୋ ଅବଶିଦ୍େୀୟ �ୋଗଲି� ବ ି ସତ। 
ଲତଲବ ଏଭଳ ିଏକ ଅଫର୍ ଲର ଗ୍ୋହକଙ୍କଠୋରୁ 
ଭ� ପ୍ରତକି୍ୟିୋ ମଳିବି ଲବୋ� ିଆଲେୌ ଭୋବ ିେ 
ଥବୋ କଥୋ ଲରଲସ୍ତୋରୋଁର ମୋ�କି ବଜିୟୱୋଡୋ 
ଲମୋହତି କହଛିନ୍।ି ଲତଲବ ପୋଞ୍ ପଇସୋଲର ସୋଧୋ ଥୋଳ ିପ୍ରେୋେ 
କରବିୋ ଲହଉଛ ିଏହ ିଲରଲସ୍ତୋରୋରଁ ଏକ ମୋଲକ୍ଯଟଂି ଷ୍ଟୋଲଟଜ।ି 

ଲରଲସ୍ତୋରୋଁଟ ି ମୋତ୍ର େୁଇମୋସ ପବୂ୍ଯରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଲହୋଇଥବୋରୁ,ଏହୋର ପ୍ରଚୋରପ୍ରସୋର ପୋଇଁ ମୋ�କି ଜଣକ 
ଏହ ି ପେଲଷେପ ଲେଇଛନ୍।ି ଅବଶ୍ ଏହ ି ଅଫର୍  ବୋବେଲର 
ଲରଲସ୍ତୋରୋଁ ତୋ’ ଇେଷ୍ଟୋଗ୍ୋମ୍ ଲର  ଲପୋଷ୍ଟ କରଥି�ୋ। ଅଫର୍  
ଲେଖ ୩୦୦ରୁ ୪୦୦ ଗ୍ୋହକ ଆସଲିବ ଲବୋ� ି ଲରଲସ୍ତୋରୋଁ 
ପଷେରୁ ଆଶୋ କରୋଯୋଇଥ�ୋ।  ମୋତ୍ର ସୋମୋଜକି ଗଣମୋଧ୍ୟମଲର 
ଲରଲସ୍ତୋରୋଁର ଲପୋଷ୍ଟ ଭୋଇରୋଲ୍  ଲହବୋରୁ ହଜୋରରୁ ଅଧକ 
ଲ�ୋକ ଲରଲସ୍ତୋରୋଁ ମହୁୋଁ ଲହୋଇଥଲ�। ଆଉ ଲସଥରୁ ଅଧିକୋଂଶ 
ପୋଞ୍ ପଇସୋ ଲେଇ େରିୋମଷି ଥୋଳରି ମଜୋ ଲେଇଥଲ�। 
ଲସହପିର ିଏହ ିଥୋଳଲିର ସୋମ�ି ଅଛ ିଉତ୍ର ଭୋରତ, ରୋଜସ୍ୋେ, 

ଗଜୁରୋଟ ଆେରି ସଦ୍ୋେଷି୍ଟ ଖୋେ୍ପେୋଥ୍ଯ। ଲତଲବ ପ୍ରଥଲମ 
ପୋଞ୍ ପଇସୋ ଆଣଥିବୋ ପ୍ରଥମ ପଚୋଶ ଗ୍ୋହକଙୁ୍କ ଏହ ି
ଅଫର୍ ପ୍ରେୋେ କରୋଯୋଇଥ�ୋ। ଏହୋ ପଲର ୧୦୦୦ 
ଗ୍ୋହକଙୁ୍କ ଥୋଳ ିଉପଲର ୫୦ ପ୍ରତଶିତ ରହିୋତ ିପ୍ରେୋେ 
କରୋଯୋଇଥ�ୋ। ଅଥ୍ଯୋତ୍ ଥୋଳରି ମ�ୂ୍ ୪୨୦ 
ଲହୋଇଥବୋଲବଲଳ ଲସମୋେଙୁ୍କ ୨୧୦ ଟଙ୍କୋଲର 
ଖୋଇବୋକୁ େଆିଯୋଇଥ�ୋ। ସବୁଠୋରୁ ବଡ଼ 
କଥୋ ଲହଉଛ,ି ଏହ ିଅଫର୍  ଲଯୋଗୁଁ ଅଲେକ 
େେିରୁ ଘଲର ଅଚଳ ଲହୋଇ ପଡ଼ଥିବୋ 
ପୋଞ୍ ପଇସୋଗଡ଼ୁକୁି ଲ�ୋଲକ
ଲଖୋଜ ି ଏହୋକୁ ଲେଇ 
ଲରଲସ୍ତୋରୋଁଲର 
ପହଞ୍ଥିଲ�। 

ପାଞ୍ଚ ପଇସାରେ ୩୫ ପ୍ରକାେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ସ୍କୁଲ ପଲିା ବାହାେ କେକୁ ଛନ୍ ିଖବେକାଗଜ

ଇଂୋଜୀରେ ଏହାକକୁ  ‘ସ୍ାଇନାଲ୍  ଟ୍ଷି୍ଟ ରପାଜ୍ ’ କକୁହାଯାଏ। ରେେକୁ ଦଣ୍ଡକକୁ ରୋଡ଼କିେ ି
କୋଯାଉଥÒବା ଆସନ େଧ୍ୟେକୁ  ରେେକୁ  ବକ୍ାସନ ରବଶ୍  ଗକୁେକୁ ତ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ। ନୟିେତି ଏହ ି

ଆସନ କେବିା ଦା୍ୋ ସ୍ାସ୍୍ୟ ସେ୍ବନ୍ୀୟ ଅରନକ ରୋଗ ଦୂେ ରହାଇଥାଏ। ପ୍ରଥରେ 
ରଗାଡ଼ ସଧିା କେ ିଏହ ିଆସନ ଆେମ୍ଭ କୋଯାଏ।  ଆଣ୍କୁଗଣ୍,ି ପଠି ିଯନ୍ତ୍ରଣା, 
ହାର୍୍ଣିଆ, ଅଲସର୍  ଆଦ ିସେସ୍ୟା ଥÒରଲ ଏହ ିଆସନ କେନ୍କୁନ।ି ଉଭୟ 

ପାଦକକୁ ଅଦଳବଦଳ କେ ିଏହ ିଆସନ କେପିାେରିବ। 

  ପଠିରି ମୋଂସଲପଶୀକୁ ଶଥିଳ କଲର। 
 ଲମରୁେଣ୍ଡକୁ ସ୍ର ରଲଖ।  
 ମଧଲୁମହ ଲରୋଗୀଙ୍କ ପୋଇଁ ଏହ ିଆସେଟ ିଲବଶ୍  

�ୋଭେୋୟକ। 
 ପୋଚେତନ୍ତ୍ରକୁ ସକ୍ୟି ରଲଖ। 
 କମର ଏବଂ ଲପଟରୁ ଅତରିକି୍ ଚବ୍ଣି 

କମୋଏ। 
 ଲମରୁେଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣୋକୁ କମ୍  କର ି

ମଜଭୁତ ବେୋଏ। 
 ଅଣ୍ଟୋ ଯନ୍ତ୍ରଣୋରୁ ଆରୋମ ମଲିଳ। 
 ଲକୋଷ୍ଠକୋଠେି୍, ଗ୍ୋସ୍ , ଅମ୍ଳ ଆେ ି

ଅଲେକ ସମସ୍ୋ େୂର କଲର।  
 ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଯ ଶରୀରକୁ ସକ୍ୟି ରଲଖ। 

େୟିମତି ଏହ ିଆସେ କରବିୋ େଦ୍ୋରୋ 
େୃଷ୍ଟଶିକ୍ ିଭ� ରୁଲହ।

କାହ ିଁକ ିକେରିବ

ù~ûMûi^

ସ୍ାନେ େହତ୍୍ 

୧୯ ବରଣ୍ଣ ପରେ ରପାଲସି୍ ଭୂେକିାରେ ତକୁ ରାେ

କକୁକକୁଡ଼ା ବରିୋଧରେ 
ଥାନାରେ ଅଭରିଯାଗ

ଆଗକୋଳଲର ଲ�ୋକମୋଲେ କୁକୁଡ଼ୋ ଓ କୋଉ ରୋବ ଶଣୁ ିଶଯ୍ୋତ୍ୋଗ 
କରୁଥÒଲ�।  ମୋତ୍ର ଆଜରି ସମୟଲର ଲମୋବୋଇ� ଏହୋର ସ୍ୋେ 
ଲେଇ ଯୋଇଛ।ି ଜୀବେଲଶୈଳୀ ପରବିତ୍୍ଯେ କୋରଣରୁ ଅଲେକ 

ସକୋଳୁ େେିରୁ ଉଠବିୋ ପୋଇ ଁପସନ୍ଦ କରୁ େୋହୋନ୍।ି ସକୋଳୁ ସକୋଳୁ କୁକୁଡ଼ୋ କମିୋ୍ 
କୋଉର ରୋବ ଲସମୋେଙ୍କ ପୋଇ ଁବରିକ୍କିର ଲହୋଇଥୋଏ। ଏପର ିକଛି ିଘଟଣୋ 
ମଧ୍ୟପ୍ରଲେଶର ଇଲନ୍ଦୋରଲର ଲେଖବୋକୁ ମଳିଛି।ି  ସ୍ୋେୀୟ ଲଗ୍ଟର୍  ଲକୈଳୋସ 
ହସ୍ଟିୋ�ଲର କୋଯ୍୍ଯ  କରୁଥିବୋ ଆଲ�ୋକ ଲମୋେୀ େୋମକ ଜଲଣ ଡୋକ୍ର ତୋଙ୍କ 
ପଲଡ଼ୋଶୀ ଘଲର ଥÒବୋ କୁକୁଡ଼ୋ ରୋବଲର ବରିକ୍ ଲହୋଇ ଥୋେୋଲର ଅଭଲିଯୋଗ 
କରଛିନ୍।ି ଆଲ�ୋକଙ୍କ କହବିୋେୁସୋଲର, ତୋଙ୍କ ପଲଡ଼ୋଶୀ ଅଲେକଗଡ଼ୁଏି 
କୁକୁଡ଼ୋ ପୋଳଛିନ୍।ି  ଲସ  କୋମ ସୋର ିରୋତଲିର ଘରକୁ ବଳିମଲ୍ର ଲଫରନ୍,ି 
ଲତଣ ୁସକୋଲଳ ଲଡରଲିର ଉଠନ୍।ି ମୋତ୍ର ପଲଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘଲର ଥÒବୋ କୁକୁଡ଼ୋଙ୍କ 
ରୋବଲର ତୋଙ୍କ େେି ଭୋଙ୍ଗ ିଯୋଏ। ଲତଲବ, ଏହ ିମୋମ�ୋକୁ ଲେଇ ଲପୋ�ସି 
ପ୍ରଥଲମ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଆଲପୋଷ ବୁେୋମଣୋ କରବି ଲବୋ� ି କହଛି।ି 
ଯେ ିଏହୋର ସମୋଧୋେ େ ହୁଏ ଲତଲବ ସଆିର୍ ପସି ିଧୋରୋ ୧୩୩   ଅେୁଯୋୟୀ 
କୋଯ୍୍ଯ ୋେୁଷ୍ଠୋେ େଆିଯବି ଲବୋ� ିଲପୋ�ସି୍  ପଷେରୁ କୁହୋଯୋଇଛ।ି 

ଏହ ିଘଟଣୋରୁ ଲେଖÒବୋକୁ ମଲିଳ  ଲଯ, ଏହ ିଖବରକୋଗଜଲର  
ଲମସନି୍  ଛପୋ ଅଷେର େ ଥୋଏ। ପ�ିୋଙ୍କ ହସ୍ତୋଷେରଲର 
ବେି୍ୋଳୟର  ବହୁ ଗରୁୁତଦ୍ପରୂ୍ଣ୍ଯ ଖବର ଏହ ିଖବରକୋଗଜଲର 
ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଥୋଏ। ଅଧÒକୋଂଶ କଲମଣ୍ଟ ଜରଆିଲର କୁେ ିକୁେ ି
ପ�ିୋମୋେଙ୍କର ଏଭଳ ିଉେ୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସୋ କରଛିନ୍।ି ଲତଲବ 
ସୋମୋ୍େକିତୋ ଲକବଳ କୋଯ୍୍ଯ ୋଳୟ ବୋ ଷୁ୍ଟଡଓିଲର ସୀମତି େୁଲହଁ 
ଲବୋ� ିପ�ିୋମୋଲେ ଏହୋ ପ୍ରମୋଣ କର ିଲେଖୋଇଛନ୍।ି

l୧୭୬୩- ବ୍ଟିଶି୍ ଲସେୋ 
ମୀର୍ କୋଶମି୍ କୁ ହରୋଇ ପୋଟେୋ 

ଉପଲର କବ୍ ଜୋ କ�ୋ। 
l ୧୮୬୦- ଆବ୍ୋହମ୍ �ଙି୍କନ୍ ଆଲମରକିୋର 

ଲଷୋଡ଼ଶ ରୋଷ୍ଟପତ ିଲହଲ�। 
l୧୯୬୨- ରୋଷ୍ଟୀୟ େରିୋପତ୍ୋ ପରଷିେର ସ୍ୋପେୋ। 
l୧୯୯୦-େୱୋଜ ସରଫି୍ ପୋକସି୍ତୋେର ପ୍ରଧୋେମନ୍ତ୍ରୀ 

ଲହଲ�।  
l ୨୦୦୬-ମଙ୍ଗଳଗ୍ହଲର ଜଳ ଥବୋର ପ୍ରମୋଣ 

ସଦ୍ରୂପ କୃତ୍ରମ ଉପଗ୍ହ ମୋସ୍ଯ ଲଗ୍ୋବୋ� 
ପଠୋଇଥବୋ ଫଲଟୋକୁ େୋସୋ ଉଲେ୍ମୋଚେ କ�ୋ। 

ଆ
ଜରି ଇତହିୟାସ

ରେେକୁ  ବକ୍ାସନ

କୁ ହୋଯୋଏ, କ୍ୋେସର୍  ବୋ 
କକ୍ଯଟ ଭଳ ି ମୋରୋତ୍ମକ 
ଲରୋଗ କବଳରୁ ମକୁ୍ ିପୋଇବୋ 

ଅସମ୍ଭବ। ମୋତ୍ର, କକ୍ଯଟ ଲରୋଗକୁ 
ଯେ ି ପ୍ରୋରମ୍ଭକି ପଯ୍ଯ୍ୋୟଲର ଚହି୍ନଟ 
କରୋଯୋଇ ପୋରବି, ଲତଲବ ଏହୋର 
ଚକିତି୍ସୋ ସମ୍ଭବ ଲବୋ� ି ସଦ୍ୋସ୍୍ 
ବଲିଶଷଜ୍ଞମୋଲେ ମତ େଅିନ୍।ି 
ଯୋହୋର ଉେୋହରଣ ଲେଖବୋକୁ 
ମଳିଛି ି ଆଲମରକିୋର ଲଟକ୍ ସୋସ୍  
ସହରଲର ରହୁଥÒବୋ ୬୧ ବଷ୍ଯୀୟୋ 
ଏପ୍ରଲି୍  ଲବୋଡ୍ୟି ୁ  େୋମ୍ୀ ଜଲଣ 
ମହଳିୋଙ୍କ ଲଷେତ୍ରଲର। ଲସ  ମୋତ୍ର ଲଗୋଟଏି େେିଲର ଫୁସ୍ ଫୁସ୍  କକ୍ଯଟରୁ 
ମକୁ୍ ି ପୋଇଛନ୍।ି ଡୋକ୍ରମୋଲେ ତୋଙ୍କ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଲର ଥିବୋ ଟୁ୍ମର୍ କୁ 
ଚହି୍ନଟ କର ିବୋହୋର କରଲିେଇଛନ୍।ି  ଲତଲବ, ଏ ବଷିୟଲର ଏପ୍ର�ିଙୁ୍କ 
କଛି ିଜଣୋ େ ଥÒ�ୋ।  ଲସ ଲକବଳ ରୁଟନି୍  ଲଚକ୍ ଅପ୍  ପୋଇଁ ଡୋକ୍ରଖୋେୋ 
ଯୋଇଥÒଲ�। ଲସଠୋଲର ତୋଙ୍କର ସଟି ି ସ୍ୋେ କରୋଯୋଇଥÒ�ୋ। ସଟି ି
ସ୍ୋେଲର ତୋଙ୍କ ଡୋହୋଣ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଲର କଛି ି ବ�ିଷେଣ ଲେଖବୋକୁ 
ମଳିଥିÒ�ୋ।  ଲତଣ ୁ ଡୋକ୍ରମୋଲେ କ୍ୋେସର୍  ସମ୍ନ୍ୀୟ ଲଟଷ୍ଟ 
କରୋଇଥÒଲ�। ଲଯଉଁଥÒରୁ ଜଣୋପଡ଼ଥିÒ�ୋ ଲଯ, ଏପ୍ର�ିଙ୍କ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଲର 
ଏକ ଟୁ୍ମର୍  ଅଛ।ି ଯୋହୋକୁ ଲରୋଲବୋଟକି୍  ଅଲସ୍ତ୍ରୋପଚୋର କରୋଯୋଇ 
ବୋହୋର କରୋଯୋଇଥÒ�ୋ।  ଅଲସ୍ତ୍ରୋପଚୋରର ତେି ିେେି ପଲର, ଏପ୍ର�ି ସସୁ୍ 
ଲହୋଇ ଘରକୁ ଲଫରଥିÒଲ�। ଡୋକ୍ରମୋଲେ ଏହ ିସମୟଲର ଲରୋଲବୋଟକି୍  
ଅଲସ୍ତ୍ରୋପଚୋର କର ି ଟୁ୍ମର୍ ଟକୁି ବୋହୋର କରଲିେଇଥÒଲ�। ଲତଲବ 

ଏହୋକୁ ଲେଇ ଏପ୍ର�ି 
କୁହନ୍,ି ‘ଲକଲମୋ ଓ 
ଲରଡଏିସନ୍  ଲଥରୋପ ି
ବେିୋ କ୍ୋେସର୍  ଭଳ ି
ଲରୋଗରୁ ଭ� ଲହୋଇଗ�,ି 
ଏହୋ ଲମୋଲତ ବଶିଦ୍ୋସ �ୋଗେୁ।ି 
ଏହୋ ପବୂ୍ଯରୁ ୧୯୮୪-୮୫ 
ମସହିୋଲର  ଲମୋଲତ �ଲି୍ୋମୋ 
କ୍ୋନ୍ ସର ଏବଂ ୨୦୦୨ଲର 
ଲମୋଲତ ଲବ୍ଷ୍ଟ କ୍ୋେସର୍  
ଲହୋଇଥÒ�ୋ।’ ଲରୋଲବୋଟକି୍  
ଅଲସ୍ତ୍ରୋପଚୋରକୁ ଲେଇ ଲଟକ୍ସୋସ୍ 

ଲହଲ୍ ଥ ହ୍ୋରସି୍ ଲମଲଥୋଡଷି୍ଟ ହସ୍ଟିୋ�ର ସଜ୍ଯେ ଡକ୍ଟର ରଚିୋଡ୍ଯ 
ବଗି୍ ଲେସ୍  କୁହନ୍,ି ‘ଲରୋଲବୋଟକି୍ ଅଲସ୍ତ୍ରୋପଚୋର କୋରଣରୁ ସଦ୍ଳ୍ପ 
ସମୟଲର ଏପ୍ର�ିଙ୍କ ଶରୀରରୁ କକ୍ଯଟ ଟସି ୁବୋହୋର କରୋଯୋଇଥି�ୋ। 
ସୋଧୋରଣ ଅପଲରସନ୍ ଅଲପଷେୋ ଏହୋ ବହୁତ ସରଳ ଥ�ୋ।’  ବଶିଦ୍ 
ସଦ୍ୋସ୍୍ ସଂଗଠେ ଅେୁଯୋୟୀ,ଫୁସ୍ ଫୁସ୍  କକ୍ଯଟ େୁେଆିର ସବୁଠୋରୁ 
ମୋରୋତ୍ମକ ଲରୋଗ ଅଲଟ। ଏହ ି କୋରଣରୁ ପ୍ରତବିଷ୍ଯ ୨୫ ପ୍ରତଶିତ 
ଏହ ି ଲରୋଗୀଙ୍କର ମତୁୃ୍ ଲହୋଇଯୋଏ। ୨୦୨୦ଲର ସୋରୋ ବଶିଦ୍ରୁ 
ପ୍ରୋୟ ୨୨.୧ �ଷେ ମୋମ�ୋ ରଲିପୋଟ୍ଯ ଲହୋଇଥି�ୋ ଏବଂ ୧୮ �ଷେ 
ଲରୋଗୀ ପ୍ରୋଣ ହରୋଇଥିଲ�। ୪୫ ବଷ୍ଯ ବୟସରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ମହଳିୋଙ୍କ 
ଲଷେତ୍ରଲର ଫୁସ୍ ଫୁସ୍  କକ୍ଯଟ ଲରୋଗ ଲହବୋ ଅଶଙ୍କୋ ଅଧÒକ। 
ଫୁସ୍ ଫୁସ୍  ଲରୋଗରୁ ରଷେୋ ପୋଇବୋ ପୋଇଁ େୟିମତି ସଦ୍ୋସ୍୍ 
ପରୀଷେୋ କରୋଇବୋ  େହିୋତ ିଆବଶ୍କ।

ଫକୁସ୍ ଫକୁସ୍  କକଣ୍ଣଟେକୁ  ବତ୍୍ଣିଗରଲ େହଳିା
ବେଦାନ ପାଲଟଲିା େକୁ ଟନି୍  ରେକ୍ ଅପ୍ 

ରରେଡ୍  େଲି୍  ଉପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ



ମଙ୍ଗଳବାର
୬ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୦୩ରାଜ୍ୟ ଖବର
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୫।୧୨(ସମସି): ବନ ବଭିାଗକୁ 
ସଚୂନା ଦେଉନାହାନ୍ ି ସଚୂନାୋତା; କନୁି୍ 
କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚ ଅଧୀନଦେ ପେଚିାଳତି ଏସ୍ ଟଏିଫ୍ କୁ 
ତଥ୍ୟ ମଳୁିଛ।ି ଏହାକୁ ଆଧାେ କେ ି ଏସ୍ ଟଏିଫ୍  
ବଭିନି୍ନ ସମୟଦେ ୋଜ୍ୟେ ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳଦେ ଚଢ଼ଉ 
କେ ି ଶକିାେୀ ଓ ଦବପାେୀଙୁ୍ ଧେୁଥିବା ଦବଦଳ 
ବନ ବଭିାଗ ଅଧିକାେୀ ଅଧିକାଂଶ ସମୟଦେ 
ବଫିଳ ଦହଉଥିବା ଅଭଦି�ାଗ ଦହଉଛ।ି ସ୍ାନୀୟ 
ସଚୂନାୋତାଙ୍ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାେ କେ ି ଦସାମବାେ 
ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ଟଏିଫ୍  ଦ�ାର୍ଦ୍ା ଜଙି୍ଆେୁ ବେିଳ ଚତିା 
ବେିାଡ଼େି ଛାଲ ଜବତ କେବିା ସହ ଅଭ�ିକୁ୍ତମାନଙୁ୍ 

ଗେିଫ କେଛି।ି ଏଠାଦେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛ ି ଦ� ବନ 
ବଭିାଗେ ଅଧିକାେୀଙ୍ ପ୍ରତ ି ଏ ଅବଶି୍ାସ ସôୃଷ୍ ି
ଦହବାେ କାେଣ କ’ଣ। ବନ୍ୟ�ନୁ୍ ଶକିାେ ବଢ଼ୁଥିବା 
ଦବଦଳ ଅପୋଧୀମାଦନ ଧୋ ପଡ଼ ି େଣ୍ଡ ନ 
ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବନ ବଭିାଗେ ଅଧିକାେୀଙ୍ େକ୍ଷତାକୁ 
ସଦଦେହଦେ ପକାଇଛ।ି

ଗତ ୩ ବରଦ୍ ମଧ୍ୟଦେ ଏସ୍ ଟଏିଫ ୩୫ଟ ି
ବାଘଛାଲ, ୭ଟ ି ହେଣିଛାଲ, ୨୬ଟ ି ହାତୀୋନ୍, 
୧୫ଟ ି ବଜ୍ରକାପ୍ା, ୩୬ କଦିଲା ବଜ୍ରକାପ୍ା କାତ,ି 
୨ଟ ି ବାଘ ୋନ୍ ଓ୨୯ଟ ି ନ� ଜବତ କେଛି।ି 
ଏହାସହତି ୪୬ଟ ି ଶଆୁ ଉର୍ାେ କେଛି।ି ଏ ସବୁ 
ଅପୋଧଦେ ଜଡ଼ତି ବହୁ ଶକିାେୀଙୁ୍ ଏସ୍ ଟଏିଫ୍  
ଗେିଫ କେଥିିବା ଦବଦଳ ଏ ଦକ୍ଷତ୍ରଦେ ବନ 
ବଭିାଗେ କା�ଦ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନହାନ ନଗଣ୍ୟ େହଛି।ି 
ୋଜ୍ୟଦେ ବଢ଼଼ୁ ଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପକକିତ ଅପୋଧ 
େମନ ପାଇଁ ୨୦୨୦ ମସହିାଦେ ୋଜ୍ୟ ସେକାେ 
ଏସଟଏିଫକୁ ଏ ସମ୍ପକକିତ ଅପୋଧ ଦୋକବିା 
େଗିଦେ କା�ଦ୍୍ୟ କେବିାକୁ ନଦିଦ୍ଦ୍ଶ ଦେଇଥିଦଲ। 
ଦସଦବଠାେୁ ଏସ୍ ଟଏିଫ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭ�ିାନ କେ ି
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପକକିତ ଅପୋଧ ଦୋକବିା େଗିଦେ 

କା�ଦ୍୍ୟ କେୁଛ।ି ଦହଦଲ ଏସଟଏିଫ୍  କା�ଦ୍୍ୟ ଆେମ୍ଭ 
କେବିା ପଦେ ବନ ବଭିାଗେ ନଷି୍କୟିତା ଆହୁେ ି
ବଢ଼଼�ିାଇଥିବା ପେଲିକ୍ଷତି ଦହଉଛ।ି ୱାଇଲ୍ଡ 
ଲାଇଫ ଦସାସାଇଟ ିଅଫ ଓଡ଼ଶିାେ ମ�ୁ୍ୟ ବଶି୍ଜତି 
ମହାନ୍ଙି୍ କହବିା ଅନୁ�ାୟୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପୋଧ 
ସହତି ଏସଟଏିଫ ଅନ୍ୟ ଅପୋଧିକ ମାମଲାଦେ 
ମଧ୍ୟ କା�ଦ୍୍ୟ କେୁଛ।ି ଦସମାଦନ କପେ ି ସଠକି୍  
ଭାଦବ କା�ଦ୍୍ୟ କେଦିବ ଓ ଅପୋଧୀଙୁ୍ ଧେଦିବ 
ଦସଥିପାଇଁ ତାଙୁ୍ ଉତ୍ତେୋୟୀ କୋ�ାଉଛ।ି 
ଏଥିଦେ ଅବଦହଳା କଦଲ ଦସମାନଙ୍ ପେଦନ୍ନାତ ି
ବଦେ ସହତି େେମାବୃର୍ ିନ କୋ�ବିା ଭଳ ିବ୍ୟବସ୍ା 

ଗ୍ରହଣ କୋ�ାଉଛ।ି କନୁି୍ ବନ ବଭିାଗଦେ ଏଭଳ ି
ଦକୌଣସ ି କା�ଦ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଦହଉନାହ ିଁ। ଫଦେଷ୍ 
ଦକାଡ୍ ଦେ ଏଭଳ ିକା�ଦ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନେ ବ୍ୟବସ୍ା ଥିଦଲ 
ମଧ୍ୟ ବଭିାଗ ଉୋସୀନ େହୁଛ।ି ବନ ବଭିାଗଦେ 
ବତ୍ତଦ୍ମାନ ମାତ୍ରାଧିକ େୁନଦ୍ୀତ ିଦହଉଛ।ି ଚାୋ ଲଗା 
କା�ଦ୍୍ୟ କଦଲ ଅଧିକାେୀମାନଙୁ୍ େୁନଦ୍ୀତ ି କେବିାେ 
ସଦୁ�ାଗ େହୁଛ।ି ଦହଦଲ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପୋଧ 
ଦୋକବିା ଦକ୍ଷତ୍ରଦେ କା�ଦ୍୍ୟ କଦଲ ଦକୌଣସ ି ଲାଭ 
ମଳୁିନ।ି ଦତଣ ୁବନ ବଭିାଗେ କମଦ୍ଚାେୀମାଦନ ଦସ 
କା�ଦ୍୍ୟଛାଡ଼ ିଅପୋଧିକ ମାମଲାଦେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ 
ପ୍ରକାଶ କେୁଛନ୍।ି ଦତଣ ୁବନ ବଭିାଗ ଏ ଦକ୍ଷତ୍ରଦେ 
ପଛଦେ େହୁଛ ିଦବାଲ ିଶ୍ୀ ମହାନ୍ ିକହଛିନ୍।ି 

ବନ ବଭିାଗେ ତଥ୍ୟ ଅନୁ�ାୟୀ ୨୦୨୧-
୨୨ଦେ ସାୋ ୋଜ୍ୟଦେ ୩୨୯ ଟ ି ମାମଲା 
ଦହାଇଛ;ି �ାହାକ ି ଗତ ୧୦ ବରଦ୍ ମଧ୍ୟଦେ 
ସବଦ୍ାଧିକ ଦବାଲ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ମାମଲାଦେ 
ଦମାଟ୍  ୬୨୨ ଜଣଙୁ୍ ଗେିଫ କୋ�ାଇଥିବା 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷେ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଚଳତି ବରଦ୍ ୧ 
ହଜାେେୁ ଅଧିକ ଶକିାେୀ ବଭିନି୍ନ ମାମଲାଦେ 
ଗେିଫ ଦହାଇସାେଥିିବା ଦବଦଳ ଏମାନଙ୍ଠାେୁ 

ବହୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ଦହାଇଛ।ି ଏହ ି
ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆଣବିାଦେ ଏସ୍ ଟଏିଫ 
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦ୍ ଭୂମକିା ନବିଦ୍ାହ କେଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଅନ୍ୟପଦଟ ପବୂଦ୍ତନ ଡଏିଫଓ ସଦୁେଶ ମଶି୍ 
କହଛିନ୍ ିଦ� ବନ ବଭିାଗଦେ ଅପୋଧ ଅନୁସନ୍ାନ 
ପାଇଁ ଦକୌଣସ ି ନଦି୍କିଷ୍ ୱିଙ୍ଗ୍   ନାହ ିଁ। ବନ ବଭିାଗ 
ଅଧିକାେୀମାଦନ ହ ିଁ ଏ କା�ଦ୍୍ୟ କେଥିାନ୍।ି ଦହଦଲ 
ବତ୍ତଦ୍ମାନ ପ୍ରାୟ ୬୬ ପ୍ରତଶିତ ଫଦେଷ୍ଗାଡଦ୍ 
ପେବୀ ଫାଙ୍ା େହଛି।ି �ାହାଦ୍ାୋ ଜଦଣ ଫଦେଷ୍ 
ଗାଡଦ୍ ନଜି ବଟି୍  ସହତି ଅନ୍ୟ ୩ ଟ ିବଟି୍ ଦେ କା�ଦ୍୍ୟ 
କେୁଛନ୍।ି ପଲୁସି ବଭିାଗଦେ େଜିଭଦ୍ ବାହନିୀ 
େହୁଛ।ି ଦହଦଲ ବନ ବଭିାଗଦେ ଏମତି ି ଦକୌଣସ ି
େଜିଭଦ୍ ଦଫାସଦ୍ େହୁନାହାନ୍।ି ଦ�ଉଁମାଦନ 
କା�ଦ୍୍ୟଦେ େହୁଛନ୍,ି ଦସମାନଙ୍ ଉପଦେ ବହୁ 
କା�ଦ୍୍ୟଚାପ େହୁଛ।ି ଦତଣ ୁ ପ୍ରଥଦେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ 

ପେବୀ ପେୂଣ ଉପଦେ ଗେୁୁତ୍ୱ େଆି�ବିା ଉଚତି 
ଦବାଲ ି ଦସ କହଛିନ୍।ି ବତ୍ତଦ୍ମାନ ବଭିାଗ ଅଦନକ 
ଦକ୍ଷତ୍ରଦେ ଆଗକୁ �ାଇଛ।ି ଗାଡ଼,ି ଦମାବାଇଲ୍  
ଦଫାନ, କ୍ୟାଦମୋ ଆେ ି ବଭିାଗ ବ୍ୟବହାେ 
କେୁଛ।ି ସମପେମିାଣଦେ ଶକିାେୀମାଦନ ମଧ୍ୟ 
ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଦହଉଛନ୍।ି ଅନ୍ୟପଦଟ ୋଜ୍ୟଦେ 
ବତ୍ତଦ୍ମାନ ବନ ବଭିାଗ �େ ି ଦକୌଣସ ି ଅପୋଧ 
ଦୋକବିା ପାଇଁ ଗଳୁ ି ଚାଳନା କଦେ ଦକାଟଦ୍ 
କଦଚେୀ ଝାଦମଲା ଦହଉଛ।ି ଦହଦଲ ଆସାମେ 
କାଜେିଙ୍ାଦେ ବନ ବଭିାଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା 
େଆି�ାଇଛ।ି ଦସଠାଦେ �େ ି ଦକୌଣସ ି ଶକିାେୀ 
ଅପୋଧ ଘଟାଇ ଚାଲ�ିବିାକୁ ଦଚଷ୍ା କେୁଥିଦବ 
ଦସମାନଙୁ୍ ଗଳୁ ି କେବିାକୁ ଅନୁମତ ି େହଛି।ି 
ଏହ ି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ାଦେ ମଧ୍ୟ ପେବିତ୍ତଦ୍ନ ଆସବିା 
େେକାେ ଦବାଲ ିଶ୍ୀ ମଶି୍ କହଛିନ୍।ି

ଏସ୍ ଟଏିଫ୍ କୁ ମଳୁିଛ ିସଚୂନା; ବନ ବଭିାଗକୁ ମଳୁିନ ି

୩ ବର୍ଷସର ଏସ୍ ଟଏିଫ୍  ଧରଲିାଣ ି 
୩୫ ବାଘଛାଲ, ୨୬ ହାତୀଦାନ୍ତ

ବଶି୍ାେ ହରାଉଛ ିବନ ବଭିାଗ

ଚତିା ବରିାଡ଼ ିଛାଲ ଜବତ, ଅଭଯିକୁ୍ତ ଗରିଫ
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୫।୧୨(ସମସି): େବବିାେ ବଳିମ୍ତି 
ୋତଦିେ ଦ�ାର୍ଦ୍ା ଜଲି୍ା ଜଙି୍ଆ ଥାନା ଅଧୀନ ହଜ୍  
ଗ୍ରାମ ନକିଟଦେ ଚଢ଼ଉ କେ ି କ୍ାଇମବ୍ାଞ୍ଚେ ଦପେଶାଲ 
ଟାସ୍କ ଦଫାସଦ୍ (ଏସ୍ ଟଏିଫ୍ ) ଏକ ବେିଳ ଚତିା 
ବେିାଡ଼େି ଛାଲ ଜବତ କେଛି।ି ଘଟଣାସ୍ଳେୁ ଜଦଣ 
ଶକିାେୀଙୁ୍ ଗେିଫ କେଛି ି ଏସ୍ ଟଏିଫ୍ । ଅଭ�ିକୁ୍ତ 
ଦହଲା ସ୍ାନୀୟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳେ ଉଦମଶ େଥ। 
ଏସ୍ ଟଏିଫ୍  ଏକ ମାମଲା େୁଜୁ କେ ି ଦସାମବାେ 
ଦ�ାର୍ଦ୍ା ଏସ୍ ଡଦିଜଏମ୍  ଦକାଟଦ୍କୁ ଚାଲାଣ କେଥିିଲା। 
ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, ଅଭ�ିକୁ୍ତ ଉଦମଶ ଚତିା ବେିାଡ଼ ି
ଛାଲ ବକି୍ ିପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଠକି କେସିାେଥିିଲା। ଏଦନଇ 
ଗଇୁଦୋ ସତୁ୍ରେୁ ଏସ୍ ଟଏିଫ୍ କୁ ସଚୂନା ମଳିଥିିଲା। 
ଉଦମଶ େବବିାେ ୋତଦିେ ଉକ୍ତ ଛାଲକୁ ଦନଇ 
ଆସଥୁିବା ଦବଦଳ ପବୂଦ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଅନୁ�ାୟୀ ଏସଟଏିଫ ଓ ବନ ବଭିାଗ ଟମି୍  ତାକୁ କାବୁ କେ ିଦନଇଥିଲା। 
ଦସ ଦକଉଁଠୁ ଏହାକୁ ଶକିାେ କେଥିଲା ଓ କାହାକୁ ବକି୍ ି କେଥିାନ୍ା, ଏସ୍ ଟଏିଫ ଉଦମଶକୁ େମିାଣ୍ଡଦେ 
ଦନଇ ପଚୋଉଚୋ କେବି। ଏହା ପବୂଦ୍େୁ ୨୦୨୧ ଦସଦପଟେମ୍େଦେ ବାେପିୋଦେ ଏସ୍ ଟଏିଫ୍  ଓ ବନ 
ବଭିାଗ ମଳିତି ଚଢ଼ଉ କେ ିବେିଳ ଚତିା ବେିାଡ଼େି ଛାଲ ଜବତ କେବିା ସହ ଜଣକୁ ଗେିଫ କେଥିିଦଲ।

ଜ-ି୨୦ େମ୍ଳିନୀ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭବନସର ଆସ�ାଜତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ିସବୈଠକସର ସ�ାଗସଦବା ଅବେରସର  
ମତୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନା�କ ଓ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ମତୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ ମମତା ବାନାଜ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଅସନୌପଚାରକି ଆସଲାଚନା

କଟକ,୫ା୧୨(ସମସି): ଗତ ଅଗଷ୍ ୧୬ଦେ ଆଇଜଆିର୍ (ଇନ୍ସଦପକଟେେ ଅଫ୍  ଦେଜଦି୍ରେସନ)ଙ୍ ପକ୍ଷେୁ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଥିବା ବଜି୍ଞପ୍କୁି ଦନଇ ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ ସଷୃ୍ ି ଦହାଇଥିବାେୁ ହାଇଦକାଟଦ୍ଙ୍ ନଦିଦ୍ଦ୍ଶ କ୍ଦମ ଆଇଜଆିର୍ ଙ୍ ପକ୍ଷେୁ 
ଦସାମବାେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ୋ�ଲ ଦହାଇଛ।ି ଦେୋ ଦ�ଦହତୁ ୨୦୧୭ଦେ ଦହାଇଛ ିଓ ଏହା ପବୂଦ୍େୁ ସମ୍ପରୂ୍ଦ୍ 
ଦହାଇପାେଥିିବା ଆପାଟଦ୍ଦମଣ୍ଟ ପଞ୍ୀକେଣ ପାଇ ଁ ଦକୌଣସ ି ପ୍ରତବିନ୍କ େହବି ନାହ ିଁ ଦବାଲ ି ଆଇଜଆିର୍ ଙ୍ 
ପକ୍ଷେୁ ସାଧାେଣ ବଜି୍ଞପ୍ ି ଜାେ ି ଦହାଇଥିଲା। ଦତଦବ ଆପାଟଦ୍ଦମଣ୍ଟ ସମ୍ପରୂ୍ଦ୍ ଦହବା ସାଟକିଫିଦକଟ୍  ଓ ଅକୁପାନ୍ସ ି
ସାଟକିଫିଦକଟ୍  ହାସଲକୁ ଦନଇ ବଜି୍ଞପ୍ଦିେ ଦ୍ନ୍ଦ୍ୱ ସଷୃ୍ ି ଦହାଇଥିବାେୁ ଦସ ସଂକ୍ାନ୍ଦେ ଆଇଜଆିର୍  ପେଷ୍ୀକେଣ 
େଖିଛନ୍।ି ବମିଦଳଦୁେ ପ୍ରଧାନଙ୍ ପକ୍ଷେୁ େୁଜୁ ଏହ ି ମାମଲାେ ଶଣୁାଣ ି କେ ି ମ�ୁ୍ୟ ବଚିାେପତ ି ଏସ୍ .ମେୂଲୀଧେ 
ଓ ବଚିାେପତ ି ଏମ୍ .ଏସ୍  େମଣଙୁ୍ ଦନଇ ଗଠତି �ଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାେ ପେବତ୍ତଦ୍ୀ ଶଣୁାଣ ି ଆସନ୍ା ୭କୁ ଧା�ଦ୍୍ୟ 
କେଛିନ୍।ି ଅନ୍ୟପଟଦେ ମଳୂ ମାମଲାଦେ ଆଦବେନକାେୀଙ୍ ପକ୍ଷେୁ ଏକ ଦନାଟ୍  ୋ�ଲ ଦହାଇଛ।ି ପ୍ରକାଶଥାଉ 
କ,ି ନୂଆ ଆପାଟଦ୍ଦମଣ୍ଟ ମାଲକିାନା ଆଇନ ୋଜ୍ୟ କ୍ୟାବଦିନଟ୍ େ ଅନୁଦମାେନ ମଳିବିା ପଦେ ବଧିାନସଭା 
ଅଧିଦବଶନଦେ ପାେତି କୋ�ବି ଦବାଲ ି ପବୂଦ୍େୁ ହାଇଦକାଟଦ୍ଙୁ୍ ୋଜ୍ୟ ସେକାେ ଅବଗତ କୋଇଥିଦଲ।

 �୭ସର ଆପାଟ୍ଷସମଣ୍ଟ ମାମଲାର ଶତୁଣାଣ ି

ଆଇଜଆିର୍ ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ
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ମଙ୍ଗଳବାର 
୬ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ବାରପିଦା, ୫।୧୨(ସମସି)

ନବ ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟତମ ନମି୍ମାତମା ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ମହମାରମାଜମା ଶ୍ରୀରମାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ 
ଜୟନ୍ରୀ ଆସନ୍ମା ୧୭ ତମାରଖିକୁ ସରକମାରରୀ 
ଛୁଟ ିଦ�ମାଷଣମା େମାବଦିର ଦସମାମବମାର ବଭିନି୍ନ 
ସଙ୍ଗଠନ ସମହୂର କମ୍କର୍୍ମା ଧମାରଣମାଦର 
ବସଥିିଦେ। ଓଡଆି ଜମାଗରଣ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରତଶିତୃ ି
ପ୍ରତଷି୍ମାନ, ମୟରୂଭଞ୍ଜ ସମାହତି୍ୟ ପରଷିେ 
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ ଭମାଷମା ସମାହତି୍ୟ ଓ ସମାମମାଜକି 
ସଂଗଠନର କମ୍କର୍୍ମା ପବୂ୍ ନରି୍୍ମାରତି 
କମାର୍୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସମାଦର ଜଲି୍ମାପମାଳଙ୍କ ଅଫିସ 
ପରସିରଦର ଥିବମା ମହମାରମାଜମାଙ୍କ ପ୍ରତମିରୂ୍୍ତି 

ସମ୍ଖୁଦର ମଳିତି ଧମାରଣମା ଦେଇଥିଦେ। 
ମହମାରମାଜମା ଶ୍ରୀରମାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନଦର ପ୍ରମଖୁ 

ଭୂମକିମା ରହଥିିବମା ସହ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ଶିମା ତଥମା 
ଭମାରତ ବଷ୍ର ଶକି୍ମା, ସ୍ୱମାସ୍୍ୟ, ସମାମମାଜକି 
ଏବଂ ସମାଂସ୍ତୃକି ବକିମାଶ ପମାଇଁ ବହୁ 

ଅବେମାନ ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି େରୀ�୍ବଷ୍ ଧର ି
ଜଲି୍ମାବମାସରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମହମାରମାଜମାଙ୍କ ଜନ୍ମ 
ଜୟନ୍ରୀ ଡଦିସମ୍ୱର ୧୭ ତମାରଖିକୁ ସରକମାରରୀ 

ଛୁଟ ି ଦ�ମାଷଣମା କରବିମା ପମାଇଁ େମାବ ି
ଦହମାଇ ଆସଥୁିବମାଦବଦଳ ଓଡଆି 
ଜମାଗରଣ ମଞ୍ଜ ପକ୍ରୁ ଜଲି୍ମା ପ୍ରସମାଶନ 
ମମାଧ୍ୟମଦର ରମାଜ୍ୟ ସରକମାରଙ୍କ 
ନକିଟଦର ବମାରମ୍ୱମାର େମାବପିତ୍ର ପ୍ରେମାନ 
କରମାରମାଇଥିେମା। ଦତଦବ ଡଦିସମ୍ୱର 
୧୭ ମହମାରମାଜମାଙ୍କ ଜୟନ୍ରୀ ପହଞ୍ଚବିମା 

ଆଗରୁ ସରକମାରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଅେ୍ୟମାବଧି 
ଦକୌଣଷ ି ନଷି୍ପର୍ ି ନଆିରମାଇ ନ ଥିବମାରୁ 
ଏହ ି ଧମାରଣମା େଆିରମାଇଥିେମା। ଜଲି୍ମାପମାଳ 

ଆଦ୍ମାଳନକମାରରୀଙ୍କ ସହ ଆଦେମାଚନମା କର ି
ଜଲି୍ମାବମାସରୀଙ୍କ ଭମାବମାଦବଗ ସହ ଜଡତି ଥିବମା 
ଏହ ି ନ୍ୟମାର୍ୟେମାବ ି ବଷିୟଦର ସରକମାରଙୁ୍କ 
ଦେଖିସମାରଛିନ୍।ି ପଣୁଥିଦର ସରକମାରରୀ 
ସ୍ତରଦର ଆଦେମାଚନମା କର ି ମହମାରମାଜମାଙ୍କ 
ଜୟନ୍ରୀ େବିସକୁ ଛୁଟ ି ଦ�ମାଷଣମା କରମାରବି 
ଦବମାେ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଦେବମାରୁ ଧମାରଣମାକୁ 
ଆଦ୍ମାଳନକମାରରୀମମାଦନ ସ୍ଗତି ରଖିଛନ୍।ି 
ରେ ି େମାବ ି ବଷିୟଦର ସରକମାର ତୁରନ୍ 
ଦକୌଣସ ି ପେଦକ୍ପ ନ ନଅିନ୍,ି ଦତଦବ 
ଆଦ୍ମାଳନକୁ ବ୍ୟମାପକ କରମାରବି ଦବମାେ ି
ଓଡଆି ଜମାଗରଣ ମଞ୍ଚର ପ୍ରତଷି୍ମାତମା ସମ୍ମାେକ 
ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନମାୟକ ସଚୂନମା ଦେଇଛନ୍।ି 
ଅନ୍ୟ ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ମଞ୍ଚର ସଭମାପତ ିଡ. 
ଜଗତବନୁ୍ ଆଚମାର୍୍ୟ, ପ୍ରତଶିରୁତ ି ପ୍ରତଷି୍ମାନର 
ପ୍ରତଷି୍ମାତମା ସମ୍ମାେକ ପଣ୍ତି ଭମାଗବତ 
ପଣ୍ମା, ଉେୟନମାଥ ଦଜନମା, ଦଗମାେକ 
ମହମାନ୍,ି ଦେମାଳଦଗମାବ ି୍  ମହମାନ୍, ପତିମାମ୍ୱର 
ମଲ୍କି, ଶ୍ୟମାମ ସୁ୍ ର େମାସ, ସକୁମାନ୍ ଜରୀଉ, 
ଆର୍୍ୟଭଟ୍ଟ ମହମାନ୍,ି ଦଭମାେମାେମାେ ଗପୁ୍ମା, 
ସଦୁରଶ ପମାଣଗି୍ରମାହରୀ, ନ୍େମାେ ସଂି, େରୀପକ 
କୁମମାର ନମାୟକ, ଅଭଜିତି ମହମାନ୍ ି ଓ େଲି୍ପି 
କୁମମାର ପମାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଦେ।

ବାରପିଦା, ୫।୧୨(ସମସି)

ନରି୍୍ମାରତି କମାର୍୍ୟସଚୂରୀ ଅନୁରମାୟରୀ ଦସମାମବମାର 
ଜଲି୍ମାପମାଳ ବନିରୀତ ଭରଦ୍ମାଜ ଓ ଏସପ ି
ଋଷଦିକଶ େ୍ୟମାନଦେଓ ଖିେମାରରୀଙ୍କ ମଳିତି 
ତତ୍ତମାବଧମାନଦର ଏକ ଜନ ଅଭଦିରମାଗ ଶଣୁମାଣ ି
ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ଦହମାଇରମାଇଛ।ି ଜଲି୍ମାପମାଳଙ୍କ 
କମାର୍୍ୟମାଳୟ ପରସିର ସ୍ତି ଦଫସେିଦିଟସନ 
ଦସଣ୍ଟରଦର ଅନୁଷ୍ତି ଶବିରିରଦର ଜଲି୍ପମାଳ 
ଶବିରିକୁ ଆସଥୁିବମା ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କ ଆପର୍ ି
ଅଭଦିରମାଗଗଡୁକିର ସମମାଧମାନ ତ୍ୱରତି 
ପ୍ରକ୍ରୟିମାଦର ସମ୍ନ୍ନ କରବିମା ପମାଇଁ ଉପସ୍ତି 
ସମସ୍ତ ଅଧିକମାରରୀଙୁ୍କ ପରମାମଶ୍ ଦେଇଥିଦେ। 
ଏହ ି ଶବିରିଦର ଜନସମାଧମାରଣଙ୍କଠମାରୁ 
ଦମମାଟ ୧୨୭ଟ ି ଅଭଦିରମାଗପତ୍ର ଗ୍ରହଣ 
ଦହମାଇଥିବମା ଦବଦଳ ୧୧୪ଟ ି ବ୍ୟକ୍ଗିତ 
ସମସ୍ୟମା ଭରି୍କି ଏବଂ ୧୩ଟ ି ଗ୍ରମାମବମାସରୀଙ୍କ 

ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟମା ଭରି୍କି ସମାମହୂକି ଅଭଦିରମାଗ 
ଥିେମା। ଗ୍ରହଣ ଦହମାଇଥିବମା ଆପର୍ ିଅଭଦିରମାଗ 
ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟ ିଅଭଦିରମାଗର ତତ୍କମାଳ ସମମାଧମାନ 
କରମାରମାଇଥିେମା। ସହମାୟତମା ରମାଶ ି ପ୍ରେମାନ 
ପମାଇଁ ଆସଥିିବମା ୮ଟ ି ଅଭଦିରମାଗର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଓ ପରସି୍ତିକୁି ବଚିମାର କର ି ୮ଜଣଙୁ୍କ ୫ 

ହଜମାର ଦେଖମାଏଁ ଦମମାଟ ୪୦ହଜମାର ଟଙ୍କମା 
ସହମାୟତମା ରମାଶ ି ଜଲି୍ମା ଦରଡ଼କ୍ରସ ପମାଣ୍ରୁି 
ଜଲି୍ମାପମାଳ ମଞ୍ଜରୁ କରଥିିଦେ। ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ 
ଆପର୍ ି ଅଭଦିରମାଗଗଡୁକିର ବଷିୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଦର ସବଦିଶଷ ତେନ୍ କର ି
ଅନୁଧ୍ୟମାନ ପବୂ୍କ ବହିରୀତ କମାର୍୍ୟମାନୁଷ୍ମାନ 

ଦନବମା ସହ ତ୍ୱରତି ପ୍ରକ୍ରୟିମାଦର ସମମାଧମାନ 
କରବିମା ପମାଇଁ ସମ୍କୃ୍ ବଭିମାଗରୀୟ 
ଅଧିକମାରରୀ ମମାନଙୁ୍କ ନଦିେ୍ଶ ଦେଇଥିଦେ। 

ଅନୁଷ୍ତି ଶବିରିଦର ଜଲି୍ମା ପରଷିେର 
ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକମାରରୀ ତଥମା କମାର୍୍ୟ 
ନବି୍ମାହରୀ ଅଧିକମାରରୀ ଦେୌେତ ଚନ୍ଦ୍ରକମାରଙ୍କ 
ସଦମତ ବଭିନି୍ନ ବଭିମାଗର ଜଲି୍ମାସ୍ତରରୀୟ 
ଅଧିକମାରରୀ ଏବଂ ବମାରପିେମା ଉପଖଣ୍ 
ଅଧିନସ୍ ସମସ୍ତ ବଡିଓି, ତହସେିେମାର, 
ବଇିଓ ଏବଂ ଉପଖଣ୍ ସ୍ତରରୀୟ ବଭିମାଗରୀୟ 
ଅଧିକମାରରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଦେ। ଜଲି୍ମା ଜରୁରରୀ 
କମାଳରୀନ ଅଧିକମାରରୀ ତଥମା ପଜି ି ଦସେର 
ଦନମାଡମାେ ଅଧିକମାରରୀ ସଜୁୟ କୁମମାର 
ପତଙି୍କ ତତ୍ତମାବଧମାନଦର ଶବିରି କମାର୍୍ୟକ୍ରମ 
ପରଚିମାଳନମା ଦହମାଇଥିେମା। ଜଲି୍ମା ସଚୂନମା 
ଦେମାକ ସମ୍କ ୍ ଭମାରପ୍ରମାପ୍ ଅଧିକମାରରୀ 
ବକିମାଶ ରଞ୍ଜନ ମହମାନ୍ ି ଜଣମାଇଛନ୍।ି

ବାରପିଦା, ୫ା୧୨(ସମସି)

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ସମାଂସ୍ତୃକି ବକିମାଶ ଅନୁଷ୍ମାନ 
ଓ ଜଲି୍ମା ପ୍ରଶମାସନର ମଳିତି ସହଦରମାଗଦର 
ଦ୍ତିରୀୟ ଶଶି ୁ କଳମା ମଦହମାତ୍ସବ ବମାରପିେମା 
ସହେି ସ୍ତୃ ିଭବନ ପରସିରଦର ଆଦୟମାଜତି 
ଦହମାଇରମାଇଛ।ି ପେ୍ମଭୂଷଣ ରତରୀନ େମାସଙ୍କ 
ମମାଗ୍େଶ୍ନଦର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିମଦହମାତ୍ସବଦର 
ଜଲି୍ମାର ଦକମାଣ ଅନୁଦକମାଣରୁ ୭ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍୍ 
ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର ି ମମାନପତ୍ର ଓ 
ଉପହମାର ମମାନ ଗ୍ରହଣ କରଥିିଦେ। ଉେ�ମାଟନରୀ 
ଉତ୍ସବଦର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭମାଦବ ବଶିଷି୍ଟ 
ସମମାଜଦସବରୀ େେମାଦଟ୍ୁ ରଥ ଦରମାଗଦେଇ 
ତମାଙ୍କ ବକ୍ବ୍ୟଦର ମୟରୂଭଞ୍ଜର କଳମା ସଂସ୍ତୃ ି
ସମସ୍ତଙ୍କ ପମାଇ ଁଦପ୍ରରଣମାର ଉତ୍ସ ଦହମାଇ ରହଛି ି
ଦବମାେ ି ପ୍ରକମାଶ କରଥିିଦେ। ତମାଙ୍କ େୃଷ୍ଟଦିର 
୫୦ବଷ୍ ତଳର ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଏଦବବ ି କଳମା 
େୃଷ୍ଟରୁି ଦସମତି ି ରହଛି।ି ଏଥିଦର ସମ୍ମାନତି 
ଅତଥିି ଭମାଦବ ନମାଟ୍ୟ ନଦିଦ୍ଶ୍କ ଧରୀର ବସମା 
ଦରମାଗଦେଇଥିଦେ। ବଶିଷି୍ଟ ସମାମ୍ୱମାେକି 
ବରୀଦରନ୍ଦ୍ର େମାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ତତ୍ତବଧମାନଦର 
ଆଦୟମାଜତି ଏହ ି ମଦହମାତ୍ସବଦର ୫୭୪ଜଣ 
ଚତି୍ରମାଙ୍କନ ବଭିମାଗଦର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବମା 

ଦବଦଳ ଦପପର କ୍ରମାଫ୍ଟଦର ୪୮ଜଣ, 
ସଙ୍ଗରୀତ ଗମାୟନଦର ୬୨ଜଣ, ମଣୃ୍ମୟ 
କଳମାଦର ୩୧ ଜଣ, ଏକକ ଅଭନିୟଦର 
୧୧ ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିଦେ। ଏହ ି
କଳମା ମଦହମାତ୍ସବକୁ ରଞ୍ଜନ କୁମମାର ମହମାନ୍,ି 
ତଥମାଗତ ଉପମାଧ୍ୟମାୟ, ସଶୁ୍ରୀ ମହମାନ୍,ି ଡ. 
ମରୀନତ ି ମଲ୍କି, ଦରଣବୁମାଳମା ରଥ, ସନୁରୀତ 
ପରୁରୀ, ଦସମାନମାେକିମା ମହମାପମାତ୍ର, ନଦିବେତିମା 
ମହମାନ୍, ଦସମାନମାେରୀ ମମୁ ୁ,୍ ଅନମିମା ମଶି୍, େରୀପକ 
ମମୁୁ,୍ ବଶି୍ୱଜତି ତଥମା ଏପସି ି ୯୦-୯୫ର 
ସେସ୍ୟଗଣ ଅକୁଣ୍ ସହଦରମାଗ କରଥିିଦେ। 

ଏହ ି ଅବସରଦର କେ୍ୟମାଣ ବମାରକି, ମମାନସ 
ପତ ି ଓ ମଦହନ୍ଦ୍ର େଣ୍ପମାଟଙ୍କ ଚତି୍ର ପ୍ରେଶ୍ନ 
କରମାରମାଇଥିେମା। ସଙ୍ଗରୀତ ଗମାୟନ ଆସରକୁ 
ସଶୁ୍ରୀ ହମିମାଦ୍ରୀ ତନୟମା ଦଚୌଧରୁରୀ ପରଚିମାଳନମା 
କରଥିିଦେ। ଅପରମାହ୍ନଦର ଆଦୟମାଜତି 
ଏକକ ଅଭନିୟକୁ ପରଚିମାଳନମା କରଥିିଦେ 
ଦେବମାଶଷି ଦସଠରୀ, ପଲ୍ବରୀ ସହେମାର ଓ 
ଦେବସ୍ତିମା ନମାୟକ।ସ ନ୍୍ୟମାଦର ଅନୁଷ୍ତି 
ଉେରମାପନରୀ ଉତ୍ସବଦର ମୟରୂଭଞ୍ଜର 
କଳମା ଓ ସଂସ୍ତୃରି ପଦୁରମାଧମାମମାନଙୁ୍କ 
ମଞ୍ଚଦର ସମ୍ୱର୍ନ୍ମା େଆିରମାଇଥିେମା।

େରକାରୀ ଛୁଟ ିସ�ାଷଣା ଦାବସିର ଧାରଣା
ଶ୍ୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜସଦଓଙ୍କ ଜୟନ୍ୀକୁ 

 �ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି
ପସର ଧାରଣା ସ୍ଥଗତି

 �ଦାବ ିପରୂଣ ନସେସେ 
ବ୍ାପକ ସେବ ଆସ୍ାଳନ 

ବାରପିଦା,୫।୧୨(ସମସି): ଓଡ଼ଶିମା 
ଆଦମଚଏିର ବକଂି ଆଦସମାସଏିସନ 
ଆନୁକୂେ୍ୟଦର ୫ମ ପରୁୁଷ, ମହଳିମା 
ଓ ଜୁନଅିର ବମାଳକ ବଭିମାଗ ବକଂି 
ପ୍ରତଦିରମାଗତିମା ପରୁରୀଠମାଦର ଅନୁଷ୍ତି 
ଦହବ। ପ୍ରଦତ୍ୟକ ବଭିମାଗଦର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ 
କରବିମାକୁ ଇଛୁକ ପ୍ରତଦିରମାଗରୀମମାଦନ 
୭ତମାରଖିଦର ବମାରପିେମା ଷ୍ଟମାଡୟିମଦର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଆଥଦେଟକି ଆଦସମାସଏିସନ 
ମମାଧ୍ୟମଦର ପଞ୍ଜକିରଣ କରପିମାରଦିବ 
ଦବମାେ ି ସମାଧମାରଣ ସମ୍ମାେକ ବଜିୟ 
କୁମମାର େମାସ ଜଣମାଇଛନ୍।ି ପଞ୍ଜକିରଣ 
ପଦର ଦସହେିନି ଉପରକୁ୍ ପ୍ରତଦିରମାଗରୀଙୁ୍କ 
ଚୟନ କରମାରବି ଓ ପ୍ରତଦିରମାଗରୀମମାଦନ 
ନଜିର ପ୍ରକୃତ ଡଜିଟିମାେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମମାଣପତ୍ର, 
ଆଧମାରକମାଡ୍ େମାଖେ କରବିମା ଆବଶ୍ୟକ 
ଓ ଜୁନଅିର ବମାଳକ ବଭିମାଗ ପମାଇଁ 
ପ୍ରତଦିରମାଗରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜମାନୁଆରରୀ ୧ତମାରଖି 
୨୦୦୬ରୁ ଡଦିସମ୍ୱର ୩୧ ତମାରଖି ୨୦୦୭ 
ମଧ୍ୟଦର ଦହମାଇଥିବମା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହ ି
ଶବିରିରୁ ଚୟନ ଦହମାଇଥିବମା ଉପରକୁ୍ 
ଦବମାକର ପରୁରୀଠମାଦର ୮ ଓ ୯ ତମାରଖିଦର 
ଅନୁଷ୍ତି ଦହବମାକୁ ଥିବମା ରମାଜ୍ୟସ୍ତରରୀୟ 
ବକଂି ପ୍ରତଦିରମାଗତିମାଦର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ 
କରଦିବ ଦବମାେ ି ସହ ସମ୍ମାେକ ରବରୀନ୍ଦ୍ର 
କୁମମାର ମହମାନ୍ ି ସଚୂନମା ଦେଇଛନ୍।ି

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବକ ୍ସିଂ 
ପ୍ରତ ୍ସଯ�ାଗ ୍ସତା 

ପାଇଁ ଚୟନ ଶ ୍ସବ ୍ସର 

ଜନଶ୍ଣୁାଣସିର ୧୨୭ ଆପତ୍ ିଅଭସି�ାଗର େମାଧାନ

ଗଳାସପାେ ଦାବସିର ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥ ଅବସରାଧ

ବାରପିଦା, ୫।୧୨(ସମସି): ଗଳମାଦପମାେ ନମ୍ିମାଣ େମାବଦିର ବମାରପିେମା ସହର 
ପମାେବଣରୀ ବମାଇପମାସଠମାଦର ଦସମାମବମାର ସ୍ମାନରୀୟ ଦେମାଦକ ଜମାତରୀୟ ରମାଜପଥ 
ଅବଦରମାଧ କରଥିିଦେ। ସଚୂନମା ଅନୁରମାୟରୀ, ୧୮ନଂ ଜମାତରୀୟ ରମାଜପଥ ଦେମାହରକିରଣ 
ସମୟଦର ତୃଟପିର୍ୁ୍ କମାର୍୍ୟ ଦରମାଗୁଁ ଉକ୍ ସ୍ମାନଦର ବମାରମ୍ୱମାର େୁ�ଟ୍ଣମା �ଟ ିଅଦନକ 
ଧନଜରୀବନ ନଷ୍ଟ ଦହଉଛ।ି ଗଳମାଦପମାେ ପମାଇଁ ଜଲି୍ମାପ୍ରଶମାସନ ଓ ଦେମାକ ପ୍ରତନିଧିଙ୍କ 
ନକିଟଦର େମାବ ିପଦର ମଧ୍ୟ ଦକହ ିନ ଶଣୁବିମାରୁ ଦସମାମବମାର ସକମାଳ ସମୟଦର ବମାଧ୍ୟ 
ଦହମାଇ ପମାେବଣରୀ ଛକଠମାଦର ସ୍ମାନରୀୟ ବମାସ ି୍ ମା ୧୮ନମ୍ୱର ଜମାତରୀୟ ରମାଜପଥକୁ 
ଅବଦରମାଧ କର ି ବସଥିିଦେ। ୨୫ ଓ ୨୮ ନମ୍ୱର େୁଇଟ ି ୱମାଡ୍ର ଜନସମାଧମାରଣ 
ରମାତମାୟମାତ ପମାଇଁ ବହୁ ଅସବୁଧିମାର ସମ୍ଖୁରୀନ ଦହଉଥିବମା ଅଭଦିରମାଗ କର ିଦଗମାଳମାଦପମାେ 
ନମ୍ିମାଣ େମାବଦିର ଆଦ୍ମାଳନକୁ ଓହ୍ମାଇଥିଦେ। ଫଳଦର ରମାଜପଥର ଉଭୟ ପଟୁ 
ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ ରମାନବମାହନ ଅଟକ ି ରହଥିିେମା। ଦସମାମବମାର ସପ୍ମାହର ପ୍ରଥମ 
କମାର୍୍ୟେବିସ ଦହତୁ ଛୁଟଦିର ଥମାଇ କମାର୍୍ୟଦର ଦରମାଗଦେବମାକୁ ଥିବମା ସରକମାରରୀ 
କମ୍ଚମାରରୀ, ଶକି୍ମାଥ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନ୍ୟ ଜନସମାଧମାରଣ େରୀ�୍ ଏକ �ଣ୍ଟମା ଧର ି ଅବଦରମାଧ 
ସ୍ମାନଦର ଅଟକ ି ରହଥିିଦେ। ଦତଦବ ସ୍ମାନରୀୟ ୱମାଡ୍ କମାଉନସେିର ଦେବମାଶଷି ପମାତ୍ର 
ଓ ବମାରପିେମା ଟମାଉନ ଥମାନମା ଅଧିକମାରରୀ ବଦିରନ୍ଦ୍ର କୁମମାର ଦସନମାପତ ିପହଞ୍ଚ ିଆଦ୍ମାଳନ 
କମାରରୀଙୁ୍କ ବୁଝମାସଝୁମା କରଥିିଦେ। ବୁଝମାସଝୁମା କରବିମା ପଦର ଦେମାକଙୁ୍କ େମାବ ିଅନୁରମାୟରୀ 
ବହିରୀତ କମାର୍୍ୟମାନୁଷ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ ପମାଇଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ିମଳିବିମା ପଦର ରମାସ୍ତମା ଅବଦରମାଧ ହଟବିମା 
ସହ ଗମାଡ଼ ି ଚଳମାଚଳ ସ୍ୱମାଭମାବକି ଦହମାଇଥିେମା। ଦତଦବ ଆଗକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଅନୁରମାୟରୀ 
ଦେମାକଙ୍କ ସମସ୍ୟମା ସମମାଧମାନ ନ ଦହଦେ ପନୁଶ୍ଚ ଆଦ୍ମାଳନ ଦହବ ଦବମାେ ି ଠମାକୁର 
ସଂି ଓ ବଦିଶଶ୍ୱର କର ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ଦନତୃତ୍ୱଦର ସ୍ମାନରୀୟ ବମାସ ି୍ ମା ଦଚତମାବନରୀ ଦେଇଛନ୍।ି

ଏମ୍ ସକେ ିୋଇସ୍େୁସର ବଜି୍ାନସମଳା

ବାରପିଦା, ୫।୧୨(ସମସି): ମହମାରମାଜମା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚବେି୍ୟମାଳୟ ପରସିରଦର 
ବେି୍ୟମାଳୟସ୍ତରରୀୟ ବଜି୍ମାନ ଦମଳମା ଦସମାମବମାର ଅନୁଷ୍ତି ଦହମାଇରମାଇଛ।ି ବେି୍ୟମାଳୟର 
ଭମାରପ୍ରମାପ୍ ପ୍ରଧମାନଶକି୍କ କୁଞ୍ଜବମାଳମା ମହମାନ୍ଙ୍କ ସଂଦରମାଜନମାଦର ଅନୁଷ୍ତି 
କମାର୍୍ୟକ୍ରମଦର ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରରୀ ସ୍ୱକରୀୟ ଜ୍ମାନ ଦକୌଶଳଦର ନମି୍ତିତ ବଭିନି୍ନ ଦବୈଜ୍ମାନକି 
ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରେଶ୍ନ କରଥିିଦେ। ଏଥିଦର ୩୨ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ମାନତି ଦହମାଇଥିେମା। ଦଶ୍ଷ୍ 
ପ୍ରକଳ୍ପଗଡୁକି ପରବ୍ରୀ ପର୍୍ୟମାୟଦର ବ୍ଲକସ୍ତରରୀୟ ବଜି୍ମାନ ଦମଳମାଦର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କରଦିବ। ଅନୁଷ୍ତି ପରୁସ୍ମାର ବତିରଣ ସମମାଦରମାହଦର ପବୂ୍ତନ ଜଲି୍ମା ବଜି୍ମାନ 
ପରେିଶକ୍ ଅମତିମାଭ ମଶି୍ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭମାଦବ ଦରମାଗଦେଇ ପରୁସ୍ମାର ବତିରଣ 
କରଥିିଦେ। ବଜି୍ମାନ ଶକି୍କ ରମାଜରୀବ ଦେମାଚନ ଦଜନମା, େକ୍ଷରୀନମାରମାୟଣ ମହମାନ୍, 
କୁମେୁନିରୀ ସ,ି ଝରଶି୍ରୀ ପମାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ କମାର୍୍ୟକ୍ରମ ପରଚିମାଳନମା କରଥିିଦେ। ବରଷି୍ 
ବଭିମାଗର ଆଶଦୁତମାଷ ଗରି,ି ରଦଶମାବନ୍ କୁମମାର ମହମାନ୍, ସ୍ୱୟମ ଶକ୍ଶି ପଦେଇ, 
ଏଦସ୍ ଅବୁ୍େ ଦରହମମାନ, ଦେବନିମା ତ୍ରପିମାଠରୀ, ବଷ୍ମା ପ୍ରୟିେଶ୍ତିନରୀ ଦସଠରୀ ପ୍ରମଖୁ 
ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରରୀ ପରୁସ୍ତୃ ଦହମାଇଥିଦେ। ଚରିଞ୍ଜନ କର ଧନ୍ୟବମାେ ଅପ୍ଣ କରଥିିଦେ।

ସ୍ାମୀ ବସିବକାନ୍ ଶ୍କି୍ାଶ୍ମସର 
ମେୂ୍ସବାଧ ଶ୍କି୍ା ପାଠଚକ୍ର
ବାରପିଦା, ୫ା୧୨(ସମସି): ଶରିରୀଷବଣସି୍ତି ସ୍ୱମାମରୀ ବଦିବକମାନ୍ ଶକି୍ମାଶ୍ମଦର ଚନି୍ମୟ 
ମଶିନ ବମାରପିେମା ଆନୁକୂେ୍ୟଦର ଏକ ପମାଠଚକ୍ର ଆଦୟମାଜତି ଦହମାଇରମାଇଛ।ି ଉକ୍ 
ପମାଠଚକ୍ରଦର ସ୍ୱମାମରୀନରୀ ସଞ୍ଜକୁ୍ମାନ୍ ସରସ୍ୱତରୀ, ସ୍ୱମାମରୀ ଦଗମାବ ି୍ ମାନ୍ ସରସ୍ୱତରୀ, ଅଜତି 
ଦବଦହରମା, ଡ. ବରୀଣମାପମାଣ ି େମାଶ ପ୍ରମଖୁ ଦରମାଗ ଦେଇଥିଦେ। ଉକ୍ ପମାଠଚକ୍ରଦର 
ବେି୍ୟମାଳୟର ସମସ୍ତ ଛମାତ୍ରଛମାତ୍ରରୀ ଓ ଶକି୍କ ଶକି୍ୟତି୍ରରୀ ଦରମାଗଦେଇ ସ୍ୱମାମରୀଜରୀ ସଞ୍ଜକୁ୍ମା 
ନ୍ ସରସ୍ୱତରୀଙ୍କ ବକ୍ବ୍ୟକୁ ଧ୍ୟମାନର ସହତି ଶଣୁଥିିଦେ। ସ୍ୱମାମରୀଜରୀ ତମାଙ୍କ ବକ୍ବ୍ୟଦର 
ମେୂ୍ୟଦବମାଧ ଶକି୍ମା କଣ ଦସ ଦନଇ ବୁଝମାଇଥିଦେ। ନଜି ଉପଦର ସମ୍ର୍ୁ୍ ବଶି୍ୱମାସ, 
ଈଶ୍ୱର ରମାହମା ଦେଇଛନ୍ ି ତମାହମାର ପରୂ୍୍ ସେୁପଦରମାଗ, ନଜିକୁ ସବୁଦବଦଳ ଉପରକୁ 
ଉଠମାଇବମାକୁ ଦଚଷ୍ଟମା କରବିମା, ନଜି ସହତି ପରବିମାର ଓ ସମମାଜକୁ କ’ଣ ଦେଇପମାରବି 
ଦସ ବଷିୟଦର ଆଦେମାଚନମା କରଥିିଦେ। କଦଠମାର ଅଧ୍ୟବସମାୟ ଓ ସଠକି୍  େକ୍୍ୟ 
ବ୍ୟକ୍କୁି କଭିଳ ିସଫଳତମା ଦେଇଥମାଏ ଦସ ବଷିୟଦର ଉେମାହରଣ ସହ ବୁଝମାଇଥିଦେ। 
ବେି୍ୟମାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ. େମାଶ ମଞ୍ଚ ପରଚିମାଳନମା କରଥିିଦେ। ବେି୍ୟମାଳୟର 
ସହ ସଂଦରମାଜକ ସ୍ରୀପ କୁମମାର ଦବଦହରମା ଧନ୍ୟବମାେ ଅପ୍ଣ କରଥିିଦେ।

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଶଶି ୁକଳା ମହ�ାତ୍ସବ

ବସିମାେତି କୋ କୁନ ିଶ୍ଳି୍ୀଙ୍କ ୋତଅଙ୍କା ଚତି୍ର

ବାରପିଦା, ୫।୧୨(ସମସି)

ବମାରପିେମା ତକତପରୁ ଠମାଦର ଏକ 
୩େନିଆି ମମାଗଣମା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ଶବିରି ବଦିଗଷ୍ଟ ଡ୍ୟମାନ୍ସ କ୍ୟମାମ୍ ଅନୁଷ୍ତି 
ଦହମାଇଛ।ି ବଶିଷି୍ଟ ସଂସ୍ତୃଦିପ୍ରମରୀ ଶରତ 
ଚନ୍ଦ୍ର ନମାୟକଙ୍କ ସଭମାପତତି୍ୱଦର ଅନୁଷ୍ତି 
ଏହ ି ଉଦ୍ �ମାଟନରୀ ସଭମାଦର ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ମା ପରଷିେ ଅଧ୍ୟକ୍୍ୟମା ଭମାରତରୀ ହମାଁସେମା 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି, ସନିୟିର ସଭିେି ଜଜ୍  ତଥମା 
ଜଲି୍ମା ଆଇନଦସବମା ପ୍ରମାଧିକରଣ ସଚବି 
ମସି୍  ଶବିମାନରୀ ବଶିଷି୍ଟ ଅତଥିି, ବଶିଷି୍ଟ 
ସମମାଜଦସବରୀ ଗରିଶି ଚନ୍ଦ୍ର େମାସ, ବରଷି୍ 
ସମାମ୍ୱମାେକି ସକୁମାନ୍ ଜରୀଉ, ଦସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ 
ପଟ୍ଟନମାୟକ, ଦେମାଳଦଗମାବ ି୍  ବମାରକି, 
କମାଉନସେିର ଶବି ପମାତ୍ର, ସମାମମାଜକି କମ୍ରୀ 
ଦେବମାଶଷି େମାସ, ରବନିମାରମାୟଣ ସଂିବମାବୁ, 
ସନୁରୀତମା ସଂିହଦେଓ ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ମାନରୀତ 

ଅତଥିି ଭମାବଦର ଦରମାଗଦେଇ ଶବିରିକୁ 
ଉଦ୍ �ମାଟନ କରବିମା ସହତି କଳମା ସଂସ୍ତୃ ିହ ିଁ 
ସମମାଜଦର ଭମାଇଚମାରମାର ପରମ୍ରମାକୁ ଅଧିକ 
ମଜଭୁତ କରଥିମାଏ ଦବମାେ ି ଅତଥିି ମମାଦନ 
କହଥିିଦେ। ସମାମ୍ୱମାେକି େରୀପକ କୁମମାର 
ନମାୟକ ମଞ୍ଚ ପରଚିମାଳନମା କରଥିିଦେ। 
ଶବିରିଦର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିବମା ୧୫୦ରୁ 
ଊର୍ଦ୍୍ ପ୍ରତଭିମାବମାନ କୁନ ିନୃତ୍ୟଶଳି୍ପରୀ, ଜମାତରୀୟ 
ସ୍ତର ପ୍ରତଦିରମାଗତିମା ଏବଂ ରଏିେଟି ିଦସମାଦର 
କୃତତି୍ୱ ହମାସେ କରଥିିବମା ରମାୟପରୁରୁ 
ମଦିତଶ ରୟ, ଅରୁଣମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ 
ନମାଙ୍ଗକୁ ଚଦିନ୍ୟ, ଦଗୌହମାଟରୁି ଫମାରୁକ 
ଅହମେ ଖମାନ ଏବଂ ରନମାେ ଅହମ୍େ, 
ସେିଗିଡୁରି ଦକସମାଭ ିଛତ୍ରରୀ ପ୍ରଶକି୍କ ଭମାବଦର 
ଦରମାଗଦେଇଥିଦେ। ଦସହପିର ି େବିଂଗତ 
ନୃତ୍ୟଗରୁୁ ବଷି୍ମା କସି୍ଙୁ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟଗରୁୁ 
ରଣଜତି ଦବଦହରମା, େଳତି କୁମମାର ରମାମ, 
ହୃେମାନ୍ ବମାରକି, ପରଦମଶ୍ୱର ମଖୁି, 

ଦରମାଦଗଶ୍ୱର ବମାରକି, େଲି୍ରୀପ ରମାଉତ ପ୍ରମଖୁ 
ବମାରପିେମାର ବହୁ ନୃତ୍ୟଗରୁୁ ଏବଂ ଉପସ୍ତି 
ସମାମ୍ୱମାେକିମମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଅବସରଦର ସମ୍ୱର୍୍ତିତ 
କରମାରମାଇଥିବମାଦବଦଳ ଜଣମାରମାଇଛ।ି ଜ-ି
ଟଭି ିଡଆିଡ ିରଏିେଟି ିଦସମାଦର କୃତତି୍ୱ ଅଜନ୍ 
କରଥିି ବମାରପିେମାର ଜଦଣ ଉେରୀୟମମାନ 
ରବୁ ନୃତ୍ୟ ଶଳି୍ପରୀ ପ୍ରଦଫଟ ରମାଜରୀବ କୁମମାର 
ପମାତ୍ରଙ୍କ ଉେ୍ୟମଦର ଏହ ି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
କମାର୍୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତବିଷ୍ ଅନୁଷ୍ତି ଦହମାଇ 
ଆସଥୁିବମା ଦବଦଳ କଦରମାନମା କଟକଣମା 
କମାରଣରୁ ବଗିତ ୨ବଷ୍ ଧର ି ବମାଧମାପ୍ରମାପ୍ 
ଦହମାଇଥିେମା। ଦତଦବ ଚଳତି ବଷ୍ ଏହ ି
କମାର୍୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ଦହଉଥିବମାରୁ ନୃତ୍ୟଶଳି୍ପରୀ 
ଏବଂ ଅଭଭିମାବକମମାଦନ ଖସୁବି୍ୟକ୍ 
କରଛିନ୍।ି େଲି୍ପି କୁମମାର ପମାତ୍ର, ଏଦକ 
ଖମାନ, ମଦନମାଜ ନମାଥ, ମଦନମାରଞ୍ଜନ ସମାହୁ, 
ନଜମି, ଧରୀର ପ୍ରମଖୁ ସେସ୍ୟ କମାର୍୍ୟକ୍ରମ 
ପରଚିମାଳନମାଦର ସହଦରମାଗ କରଥିିଦେ।

‘କଳା େଂସ୍ କୃତ ିଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରାକୁ ମଜଭୁତ କରଥିାଏ’

ବାରପିଦା ୫।୧୨(ସମସି): ଓଡଆି 
ପରଦିବଶ କଂଦଗ୍ରସର ୧୩ତମ ବମାଷ୍ତିକ 
ଅଧିଦବଶନ ଦକମାରମାପଟୁ ସ୍ତି ଦକନ୍ଦ୍ରରୀୟ 
ବେି୍ୟମାଳୟଦର ଆସନ୍ମା ୨୧ରୁ ୨୩ ପର୍୍ୟନ୍ 
ଅନୁଷ୍ତି ଦହବ। ପରଦିବଶ ଓ ଆେବିମାସରୀ 
ଶରୀଷ୍କ ଏହ ିପରଦିବଶ କଂଦଗ୍ରସଦର ଓଡଆି 
ଏବଂ ଭମାରତର ବଭିନି୍ନ ସ୍ମାନରୁ ଗଦବଷକ, 
ସମମାଜ ବଜି୍ମାନରୀ, ପରଦିବଶବତି୍ , ଛମାତ୍ର ଦରମାଗ 
ଦେଦବ।ଏହ ି ସମ୍ଳିନରୀ ପ୍ରରଦିପକ୍ରୀଦର 
ଦସମାମବମାର ବମାରପିେମା ଦରମାଟମାରରୀ ବ୍ଲକ 
ଆନୁକୂେ୍ୟଦର ଉପଦରମାକ୍ ଶରୀଷ୍କ ଦନଇ 
ଏକ କମଶ୍ମାଳମା ଅନୁଷ୍ତି ଦହମାଇରମାଇଛ।ି 
ଦରମାଟମାରରୀ ବ୍ଲକର ସଭମାପତ ି ରମାଦକଶ ସଂିଙ୍କ 
ଆବମାହକତ୍ୱଦର ଅନୁଷ୍ତି କମଶ୍ମାଳମାଦର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜର ପ୍ରମାକ୍ନ ଜଲି୍ମା ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରମାଣରୀ 
ଚକିତି୍ସମାଧିକମାରରୀ ଡମା ଶଶମାଙ୍କଦଶଖର ପମାଣ ି
ସମ୍ମାେନମା କରଥିିଦେ। ମଖୁ୍ୟବକ୍ମା ଭମାବଦର 
ପରଦିବଶ କଂଦଗ୍ରସର ସମାଂଗଠନକି ସମ୍ମାେକ 

ସେୁଶ୍ନ େମାସ ଦରମାଗଦେଇ ସଂହତ ିବଶି୍ୱଦର 
ଜଳବମାୟ ୁପରବିର୍୍ନର �ନ�ଟମା ବଷିୟଦର 
ଆଦେମାକପମାତ କରବିମା ସହତି ଆେବିମାସରୀ 
ଦହଉଛନ୍ ି ପରଦିବଶର ରକ୍ମାକବଚ। 
ମୟରୂଭଞ୍ଜଦର ଶମିଳିପିମାଳକୁ ସରୁକ୍ମା ଦେଇ 
ଦକ୍ତଦର ଆେବିମାସରୀମମାନଙ୍କ ଭୂମକିମାକୁ ଦସ 
ପ୍ରଶଂସମା କରଥିିଦେ। ଆନ୍ୟମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଙ୍ଗେ ମଞ୍ଚର ସଭମାପତ ିବଶି୍ୱନମାଥ 
ପରୂ୍୍ତି, ମରୁେରୀ ନମାୟକ ଓ ସମୁନ୍ କୁମମାର 
ଗମାତ୍ର, ନରିଜ ଦେମାଚନ େମାସ, ମନିଦକତନ 
ଦବଦହରମା, ଅରୁଣ େମାସ, ରମାଜନ ସଂି, ସମାେମାଏ 
ଦହମ୍ୱ୍ରମ, ଧମର୍ମାଜ ସଂି, ଅନୁଜ ଦଚୌଧରରୀ, 
ପମାନ ଦହମ୍ୱ୍ରମ ପ୍ରମଖୁ ଆଦେମାଚନମାଦର ଭମାଗ 
ଦନଇଥିଦେ। ଆେବିମାସରୀଙ୍କ ପଜୂମାସ୍ଳରୀ 
ଜମାହରିମାର ସରୁକ୍ମା ସହତି ଜଙ୍ଗେ ସରୁକ୍ମା 
ଜଡତି। ଦସଥିପମାଇ ଁଜଲି୍ମାଦର ଦରଦତ ଜମାହରିମା 
ରହଛି ି ଦସଗଡୁକୁି ଚହି୍ନଟ କର ି ପଟ୍ଟମା ପମାଇଁ 
ରମାଦକଶ ସଂିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତମାବ ଗହୃରୀତ ଦହମାଇଥିେମା।

 � ୧୩ତମ ଓଡ଼୍ସଆ ପର ୍ସଯବଶ କିଂଯରେସ ପାଇଁ କମ୍ମଶାଳା

ଆଦବିାେୀ ସେଉଛନ୍ ିପରସିବଶ୍ର ରକ୍ାକବଚ 

ବାରପିଦା/ବଡସା�,ି୫ା୧୨(ସମସି)

ଭଞ୍ଜମମାଟରି ଅମ୍ମାନ ପ୍ରତଭିମା ପବନଦର ମଳିମାଇ ରମାଇଥିଦେ 
ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚଥିିବମା ସମୟର ଦେମାକପ୍ରୟିତମା ଠମାରୁ ବଳଗିେମା 
ମତୁୃ୍ୟ ପରର ଦେମାକପ୍ରୟିତମା ଦବମାେ ିପ୍ରମାକ୍ନ ମନ୍ତ୍ରରୀ ଦଗମାେକ 
ବହିମାରରୀ ନମାଏକଙ୍କ ଏକମାେଶମାହଦର ଦରମାଗେମାନ କରଥିିବମା 
ବଶିଷି୍ଟ ବ୍ୟକ୍ମିମାଦନ ମତବ୍ୟକ୍ କରଛିନ୍।ି େଳଗତ 
ନବି୍ତିଦଶଷଦର ବହୁ ମହମାନବ୍ୟକ୍ ିଦଶମାକସଭମାଦର ସ୍ୱଗ୍ତଃ 
ନମାଏକଙ୍କର ଗଣୁଗମାନକର ିପ୍ରମମାଣ କରଥିିଦେ ଦର ଦକଦତ 
ଦେମାକପ୍ରୟି ଓ ପଦରମାପକମାରରୀ ବ୍ୟକ୍ଥିିଦେ ଦସ। ସ୍ୱଗ୍ତଃ 
ନମାଏକଙ୍କ ଗ୍ରମାମ ବୁଦେଇରଣମା ଦରପର ି ଏକମାେଶମାହଦର 
ମଧ୍ୟ ନସି୍ତବ୍ଧ ଦହମାଇରମାଇଥିେମା। ସ୍ୱଗ୍ତଃ ନମାଏକ ଏକ 

ଗମାଉଁେ ି ପରଦିବଶରୁ ରମାଇ ଚମାକରି ି ପଦର ଚମାକରି ି ଛମାଡ ି
ରମାଜନରୀତକୁି ଆପଦଣଇ ଦନଇ ୨ଥର ମନ୍ତ୍ରରୀ ଓ ୩ ଥର 
ବଧିମାୟକ ଦହବମାର ଦସୌଭମାଗ୍ୟ ଅଜନ୍ କରଥିିଦେ। ସ୍ୱମାସ୍୍ୟ 
ଖରମାପ ଥିଦେ ମଧ୍ୟ ଦେମାକଙ୍କ ସଖୁେୁଃଖର ସମାଥିଥିଦେ। 

ଦକଦବ ଜରୀବନଦର କମାହମାର ିଅମଙ୍ଗଳ ଚନି୍ମା କରନିଥିବମା 
ଏହ ି ମହମାନ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ଏକମାେଶମାହଦର ଜଲି୍ମା ତଥମା ଜଲି୍ମା 
ବମାହମାରୁ ବହୁବଶିଷି୍ଟ ବ୍ୟକ୍ ିଦରମାଗେମାନ କର ିଦଶଷ ଅ�୍୍ୟ 
ପ୍ରେମାନ କରଥିିଦେ। ତମାଙ୍କର ଏକମାେଶମାହଦର ପ୍ରମାକ୍ନ 

ଉପବମାଚସ୍ପତ ି ସମାନ୍ ମମାରମାଣ୍,ି ପ୍ରମାକ୍ନ ମନ୍ତ୍ରରୀ ସେୁମାମ 
ମମାରମାଣ୍,ି ପବୂ୍ତନ ରମାଜ୍ୟସଭମା ସମାଂସେ ସଦରମାଜନିରୀ 
ଦହମ୍ୱ୍ରମ, ରମାଜ୍ୟସଭମା ସେସ୍ୟ ମମତମା ମହମାନ୍, ଦମମାରଡମା 
ବଧିମାୟକ ରମାଜକଦିଶମାର େମାସ, ବମାଦେଶ୍ୱର ସମାଂସେଙ୍କ 
ବଡସମାହ ି ପ୍ରତନିଧିି ସମାମ୍ୱମାେକି ପଣ୍ମା, ସମବମାୟବତି 
ରମାଜକଦିଶମାର ଆଚମାର୍୍ୟ, କମାବୁ ନନମା, ସମାଂସେ ପ୍ରତନିଧିି 
ପ୍ରେରୀପ ପରଡ଼ିମା, ରମାମନିରୀକମାନ୍ ନମାଏକ, ବକିମାଶମଞ୍ଚ 
ଆବମାହକ ହରଶି୍ଚନ୍ଦ୍ର ନ୍ଦଗମାସ୍ୱମାମରୀ, ବଦିଜପ ି ଦନତମା 
କବବିଷୁି୍ଣ ଶତପଥି, ବଡସମାହ ିବଧିମାୟକ ପ୍ରମଖୁ ସହସ୍ମାଧିକ 
ବକ୍ମା ସ୍ତୃଚିମାରଣ କରଥିିଦେ। ଏହ ି କମାର୍୍ୟକ୍ରମକୁ ଶକି୍କ 
ବଙି୍କମଚନ୍ଦ୍ର ବମାରକି ପରଚିମାଳନମା କରଥିିଦେ। ତମାଙ୍କ ଝଅି 
ନଦିବେତିମା ନମାଏକ କମାର୍୍ୟକ୍ରମ ପରଚିମାଳନମା କରଥିିଦେ।

‘ପବନସର ମଳିାଇଗସେ ଅମ୍ାନ ପ୍ରତଭିା’ ହ�ାଲକ ନାଏକଙ୍କ 
ସ୍ମୃତଚିାରଣ ସଭା



ମଙ୍ଗଳବାର 
୬ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୦୫ବାଲେଶ୍ବର ସଟିି
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ବାଲେଶ୍ୱର,୫ା୧୨(ସମସି)

ବେଆଇନ ଲଙି୍ଗ ନରୂିପଣ ବରୋକେିୋକୁ ଲୋଗ ୁ
ବ�ୋଇଛ ି ନୂଆ ଗୋଇଡଲୋଇନ୍ । ବେଆଇନ କ୍ନିକି୍  
ସମ୍ପକ୍କବର ଠକି୍  ତଥ୍ୟ ବେବଲ ସଚୂନୋେୋତୋଙୁ୍ ମଳିେି 
ପରୁସ୍ୋର। ଏେୋେେବର ତଥ୍ୟ ପ୍ରେୋନକୋରୀ ତଥୋ 
ସଚୂନୋେୋତୋଙୁ୍ ୨୫ �ଜୋର ଟଙ୍ୋ ପ୍ରେୋନ କରୋଯେି। 
ତବିନୋଟ ି ପଯ୍କ୍ୟୋୟବର େଆିଯେି ଏ� ି ପରୁସ୍ୋର 
ରୋଶ।ି ସଚୂନୋର ସଠକିତୋ ଯୋଞ୍ଚ ପବର ମଳିେି ୧୦ 
�ଜୋର ଟଙ୍ୋ, ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍ େବିରୋଧବର ଚୋଜ୍କସଟି 
ପବର ମଳିେି ଆଉ ୧୦ �ଜୋର ଏେଂ ବେୋଷୀ 
ସୋେ୍ୟସ୍ତ ବ�େୋ ପବର ସଚୂନୋେୋତୋଙୁ୍ ମଳିେି ତୃତୀୟ 
କସି୍ତ ି ଅଥ୍କୋତ ଆଉ ୫ �ଜୋର ଟଙ୍ୋ। ସଚୂନୋେୋତୋ 
ବପ୍ରୋତ୍ୋ�ନ ବଯୋଜନୋ େୋେେବର ସବଚତନତୋ 
ସଷୃ୍ ି ଓ ବଲୋକଙ୍ ସକ୍ୟି ଅଂଶଗ୍ର�ଣ ପୋଇଁ ସେୁ 

ଜଲି୍ୋପୋଳଙୁ୍ ଚଠି ି କରୋଯୋଇଛ।ି ଏ ପରବିପ୍ରକ୍ୀବର 
େୋବଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ୋବର ମଧ୍ୟ ଏ� ିବଯୋଜନୋ କୋଯ୍କ୍ୟକୋରୀ 
ବନଇ ପେବକ୍ପ ଓ ସବଚତନତୋ ଆରମ୍ଭ ବ�ୋଇଛ ି
ବେୋଲ ିଜଲି୍ୋପୋଳ େତ୍ୋବରେୟ ଭୋଉସୋବ�େ ଶବିନ୍ଧ 
ସଚୂନୋ ବେଇଛନ୍।ି ଜବଣ ନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ ଅଧିକୋରୀ 
ଏ� ି ସଚୂନୋେୋତୋ ବପ୍ରୋତ୍ୀ ବଯୋଜନୋ େୋୟତି୍ୱବର 
ର�ଛିନ୍।ି ସଚୂନୋ ମଳିେିୋ ପବର ଟୋସ୍ ବ�ୋସ୍କ କମଟି ି
ବନେ ପେବକ୍ପ। େତ୍୍କମୋନ ସଦୁ୍ୋ େୋବଲଶ୍ୱରବର 
ବେଆଇନ ଲଙି୍ଗ ନରୂିପଣ େୋେେବର ବକୌଣସ ି
ଅଭବିଯୋଗ କମି୍ୋ କଲ୍  ଆସ ି ନ ଥିେୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି 
ସଚୂନୋବଯୋଗ୍ୟ, ରୋଜ୍ୟବର ପଅୁଙ୍ ତୁଳନୋବର 
ଝଅିଙ୍ ସଂଖ୍ୟୋ କମେିୋବର ଲୋଗଛି।ି ନକିଟବର 
ଏନଏ�ଏଚଏସ (ଜୋତୀୟ ପରେିୋର ସ୍ୋସ୍୍ୟ ସବଭ୍କ) 
ରବିପୋଟ୍କ ଅନୁଯୋୟୀ, ଓଡ଼ଶିୋବର ପ୍ରତ ି �ଜୋବର 
ପଅୁବର ୮୯୪ ଜଣ ଝଅି। ଏ� ି ପରବିପ୍ରକ୍ୀବର 

େୋବଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ୋବର ପଅୁଙ୍ ତୁଳନୋବର ଝଅିଙ୍ 
ସଂଖ୍ୟୋ ଅଧିକ ର�ଥିିେୋ ରବିପୋଟ୍କରୁ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି 
ଜୋତୀୟ ପରେିୋର ସ୍ୋସ୍୍ୟ ସବଭ୍କ-୪ ରବିପୋଟ୍କ 

ଅନୁଯୋୟୀ(୨୦୧୫-୧୬) 
ପ୍ରତ ି �ଜୋବର ପଅୁବର 
ଝଅିଙ୍ ସଂଖ୍ୟୋ ୧୦୮୯ 
ର�ଥିିେୋ ବେବଳ ସବଭ୍କ 
ରବିପୋଟ୍କ-୫ ଅନୁଯୋୟୀ 
(୨୦୨୦-୨୧) ପ୍ରତ ି�ଜୋବର 
ପଅୁବର ଝଅିଙ୍ ସଂଖ୍ୟୋ 
୧୦୭୩ ର�ଛି।ି ବତବେ 
େୋବଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ୋବର ପଅୁଙ୍ 
ତୁଳନୋବର ଝଅିଙ୍ ସଂଖ୍ୟୋ 
ଅଧିକ ର�ଥିିେୋ ଏ� ି
ରବିପୋଟ୍କରୁ ଜଣୋପଡୁଛ।ି 

ବତବେ ଏ େଗିବର ଆ�ୁର ିସବଚତନତୋ ଓ ବଲୋକଙ୍ 
ସକ୍ୟି ସମ୍ପକୃ୍ତ ିପୋଇଁ ପ୍ରୟୋସ ଆରମ୍ଭ ବ�ୋଇଛ।ି କନ୍ୟୋ 
ଭୃଣ �ତ୍ୟୋ ବରୋକେିୋକୁ ପସି ିପଏିନଡଟି(ିଗଭ୍କଧୋରଣ 

ପେୂ୍କ ଓ ପ୍ରସତୂ ିପେୂ୍କ ନେିୋନ ବକୌଶଳ)(ଲଙି୍ଗ ନବିଷଧ) 
ଅଧିନୟିମ-୧୯୯୪ ବର ଏକ ନୂଆ ଗୋଇଡଲୋଇନ୍  
ଲୋଗ ୁ କରୋଯୋଇଛ।ି ତୋ�ୋ ବ�ଉଛ ି ସଚୂନୋେୋତୋ 
ବପ୍ରୋତ୍ୋ�ନ ବଯୋଜନୋ। େୋବଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ୋବର 
୩୪ଟ ି ସରକୋରୀ ଓ ବେସରକୋରୀ (ୟଏୁସଜ)ି 
ଅଲଟ୍ୋ ସବନୋଗ୍ରୋ�ି କ୍ନିକି୍  ର�ଛି।ି ଜଲି୍ୋବର ଥିେୋ 
ସମସ୍ତ କ୍ନିକି୍ ବର ଚଢ଼ଉ ପୋଇଁ ଜଲି୍ୋପୋଳ ଜଲି୍ୋ 
ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ୋ ଅଧିକୋରୀଙୁ୍ ନବିର୍ଦ୍କଶ ମଧ୍ୟ ବେଇଛ।ି 
ବତବେ େୋବଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ୋବର ବେଆଇନ କ୍ନିକି େୋ 
ବେଆଇନ ଲଙି୍ଗ ନରୂିପଣ ବ�ଉଥିେୋ ଚହି୍ନଟ ପୋଇଁ 
ସବଚତନତୋ କୋଯ୍କ୍ୟକ୍ମ ଓ ବେୈଠକ କରୋଯୋଉଛ।ି 
ଆଶୋକମ୍କୀମୋନଙୁ୍ ସମ୍ପକୃ୍ତ କରୋଯୋଇଛ।ି ବତବେ 
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭୋବେ ଜଲି୍ୋ ପୋଇ ବଟୋଲ୍  ଫି୍ ନମ୍ର େ ି
ରୋଜ୍ୟ ବଟୋଲ୍  ଫି୍ ନମ୍ର ୧୮୦୦୩୪୫୬୭୪ ବର 
ଅଭବିଯୋଗ ଜଣୋଇପୋରବିେ। ବତବେ ଜଲି୍ୋସ୍ତରୀୟ 

ଏକ ଟୋସ୍ବ�ୋସ୍କ କମଟି ିଗଠନ କରୋଯୋଇଛ।ି ବଯଉଁ 
କମଟିବିର ଜଲି୍ୋପୋଳ ବଚୟୋରମ୍ୟୋନ ର�ଛିନ୍।ି 
ଏେୋେେବର ଜଲି୍ୋପୋଳ େତ୍ୋବରେୟ ଭୋଉସୋବ�େ 
ଶବିନ୍ଧ କ�ଛିନ୍,ି ସଖୀ ୱୋନ୍  ଷ୍ପ୍  ବସଣ୍ଟର ଓ 
ସଡିଏିମଓଙୁ୍ ଏ େୋେେବର ସବଚତନତୋ କରେିୋ 
ପୋଇଁ କୁ�ୋଯୋଇଛ।ି ନୂଆ ଗୋଇଡଲୋଇନ୍  ଆସେିୋ 
ପବର ଗ୍ରୋମୋଞ୍ଚଳବର ଏକ ସବଚତନତୋ ବେୈଠକ ମଧ୍ୟ 
ଅନୁଷ୍ତି ବ�ୋଇଥିଲୋ। ଏ େୋେେବର ସବଚତନତୋ 
କୋଯ୍କ୍ୟକ୍ମ ଚୋଲୁଛ।ି େତ୍୍କମୋନ ସଦୁ୍ୋ େୋବଲଶ୍ୱରବର 
କଛି ି ଏବନଇ ଅଭବିଯୋଗ ଆସନିୋ� ିଁ। େଭିନି୍ନ 
କ୍ନିକି୍ ବର ଚଢ଼ଉ ପୋଇଁ ସଡିଏିମଙୁ୍ ନବିର୍ଦ୍କଶ ମଧ୍ୟ 
େଆିଯୋଇଛ।ି ବତବତ ଏବନଇ ବକ� ି ଅଭବିଯୋଗ 
କରେିୋକୁ ଚୋ� ିଁବଲ ରୋଜ୍ୟ ବଟୋଲ୍  ଫି୍ ନମ୍ର ନ 
ବ�ବଲ ବନୋଡୋଲ ଅ�ିସରଙ୍ ନମ୍ରବର କଲ୍  କର ି
ଅଭବିଯୋଗ କରପିୋରବିେ’।

ପେି ିପଏିନଡଟି ିଆକ୍ଟସର 
ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସବଆଇନ ଲଙି୍ଗ ନରୂିପଣ ବରିୟସର ସଚୂନା ସଦସଲ ପରୁସ୍ାର

ବାଲେଶ୍ୱର,୫।୧୨(ସମସି)

େୋବଲଶ୍ୱର ବପୌରପରଷିେ ଅନ୍୍କଗତ ଉତ୍କଳ 
େୋଳୋଶ୍ରମ ନକିଟବର ଥିେୋ ମ୍ୁୟନସିପିୋଲ 
ଉଚ୍ଚ େେି୍ୟୋଳୟରୁ ଗତ ୨୫ତୋରଖିବର େନି 
ବେଳୋ କଛି ି ଅସୋଧ ୁ େ୍ୟକ୍ତ ି ବେଆଇନ ଭୋବେ 
ଗଛ କୋଟ ି ବନଇଯେିୋକୁ ଉେ୍ୟମ କରୁଥିବଲ। 
ଏବନଇ ତ�ସଲିେୋର ଖେର ପୋଇ ଆରଆଇଙୁ୍ 
ଘଟଣୋସ୍ଳକୁ ପଠୋଇ ଘଟଣୋର ତେନ୍ କରେିୋ 
ପୋଇଁ ନବିର୍ଦ୍କଶ ବେଇଥିବଲ। ଏ� ିଘଟଣୋବର ଏବେ 
ନୂଆ ବମୋଡ ବନଇଛ।ି ଆରଆଇଙ୍ ତେନ୍ ପବର 
ସ�ବେେଖଣୁ୍ଟୋ ବମୌଜୋବର ଥିେୋ ଏ� ି ସ୍ଲୁରୁ 
୨୨ନମ୍ର ୱୋଡ୍କ କୋଉନସଲିର ବେେୋଶଷି ସଂି 
େୁଇଟ ିଗଛ କୋଟ ିବନଉଥିବଲ ବେୋଲ ିରବିପୋଟ୍କବର 
େଶ୍କୋଯୋଇଛ।ି ଏବନଇ ତ�ସଲିେୋର ଏକ ରବିପୋଟ୍କ 
ଡଏି�ଓଙୁ୍ ବମବମୋ ନମ୍ର ୮୫୨୨ ତୋରଖି 
୨୫.୧୧.୨୨ବର ପ୍ରେୋନ କରଛିନ୍।ି ଏଥିବର 

େଶ୍କୋଯୋଇଛ ି ବଯ, ୨୫ ତୋରଖିବର େେି୍ୟୋଳୟ 
ମଧ୍ୟରୁ ବେଆଇନ ଭୋବେ ଗଛ କଟୋ ବ�ଉଥିେୋ 
ବନଇ ଉପଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍ ନବିର୍ଦ୍କଶବର ଡସିପିଓି 
ଅଭବିଯୋଗ କରଥିିବଲ। ଏ� ିଅଭବିଯୋଗକୁ ଭତି୍ ିକର ି
ତ�ସଲିେୋର ଆରଆଇଙୁ୍ ଘଟଣୋସ୍ଳକୁ ପଠୋଇ 
ଏ�ୋର ତେନ୍ କରେିୋକୁ ନବିର୍ଦ୍କଶ ବେଇଥିବଲ। 
ତେନ୍ ସମୟବର େେି୍ୟୋଳୟ ପରସିରବର ଥିେୋ 
ବଗୋଟଏି ଆମ୍ ଗଛ ଏେଂ ଅନ୍ୟଟ ି ଶମିଳି ି ତୂଳୋ 
ଗଛକୁ ୨୨ନମ୍ର ୱୋଡ୍କ କୋଉନସଲିର ଶ୍ରୀ ସଂି ସ୍ଲୁ 
ପରସିରରୁ ବେଆଇନ ଭୋବେ କୋଟ ି ବନଉଥିେୋ 
ଜଣୋପଡ଼ଥିିଲୋ। ଏେଂ ଏ� ି ଗଛ କୋଟେିୋ ପୋଇଁ 
େନ େଭିୋଗ ପକ୍ରୁ ବକୌଣସ ି ପ୍ରକୋର ଅନୁମତ ି
ଆଣ ି ନୋ�ୋନ୍ ି ବେୋଲ ି ଆରଆଇ ତେନ୍ କର ି ଏ� ି
ରବିପୋଟ୍କ ପ୍ରେୋନ କରଛିନ୍।ି ଏ�ୋଛଡୋ ଆରଆଇ 

ତେନ୍ କର ିଜୋଣେିୋକୁ ପୋଇଥିବଲ ବଯ, ଉକ୍ତ େୁଇଟ ି
ଗଛ କଟୋ ବ�ୋଇ େେି୍ୟୋଳୟ ମଧ୍ୟବର ର�ଛି।ି ଏେଂ 
ଆରଆଇ ଏ� ିେୁଇଟ ିଗଛକୁ ଜେତ କରେିୋ ସ� 
େେି୍ୟୋଳୟର ପ୍ରଧୋନଶକି୍କଙ୍ ଜମିୋବର ରଖିଛନ୍ ି
ବେୋଲ ିରବିପୋଟ୍କବର ଉବଲ୍ଖ କରଛିନ୍।ି ଏ�ୋ ଛଡୋ 
ତ�ସଲିେୋର ଡଏି�ଓଙୁ୍ ଏ� ି ଘଟଣୋବର ତେନ୍ 
କର ିଆଇନ ଅନୁଯୋୟୀ କୋଯ୍କ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ଗ୍ର�ଣ କରେିୋ 
ପୋଇଁ ଅନୁବରୋଧ କରଛିନ୍।ି ଏବନଇ ଡଏି�ଓ 
ଆୟଷୁ ବଜନଙୁ୍ ବଯୋଗୋବଯୋଗ କରୋଯେିୋରୁ 
ବସ କ�ଛିନ୍ ି ବଯ, ବସ� ି ବେଆଇନ ଗଛ କଟୋ 
ସମ୍ପକ୍କବର ବସ ଅେଗତ ଅଛନ୍।ି ତ�ସଲିେୋରଙ୍ 
ଠୋରୁ ଉକ୍ତ ରବିପୋଟ୍କ ପୋଇେୋ ପବର ଏବନଇ 
ଅଧିକ ତେନ୍ ମଧ୍ୟ କରୋଯୋଉଛ।ି ତେନ୍ ପବର 
ଏବନଇ କୋଯ୍କ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ଗ୍ର�ଣ କରୋଯେି ବେୋଲ ି
ମଧ୍ୟ କ�ଛିନ୍।ି ଏଠୋବର ସଚୂନୋବଯୋଗ୍ୟ ବଯ, 
ଗତ ୨୫ତୋରଖିବର ଏ� ି ଖେର ବେୈନକି ଓଡ଼ଆି 
ଖେରକୋଗଜ ‘ସକୋଳ’ବର ପ୍ରକୋଶତି ବ�ୋଇଥିଲୋ। 
ରବିପୋଟ୍କବର ପ୍ରକୋଶତି ବ�ୋଇଥିଲୋ ବଯ, ଉକ୍ତ େନି 
ସକୋବଳ ତନି ିଜଣ ବଲୋକ େେି୍ୟୋଳୟରୁ ଗଛକୋଟ ି
ବନଇଯେିୋକୁ ଉେ୍ୟମ କରୁଥିବଲ। ସ୍ଲୁ ପରସିରକୁ 
ଲୋଗଥିିେୋ ଉତ୍କଳ େୋଳୋଶ୍ରମର ଅଧୀକ୍କ ଏ�ୋ 
ଜୋଣପିୋର ି ଜଲି୍ୋପୋଳ, ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ୋପୋଳ ଏେଂ 
ଉପଜଲି୍ୋପୋଳଙୁ୍ ଜଣୋଇଥିବଲ। ଜଲି୍ୋପୋଳଙ୍ 
ନବିର୍ଦ୍କଶବର ତ�ସଲିେୋର ଆରଆଇଙୁ୍ 
ଘଟଣୋସ୍ଳକୁ ପଠୋଇ ତେନ୍ କରେିୋକୁ କ�ଥିିବଲ। 
େେି୍ୟୋଳୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ� ିଘଟଣୋ ଘଟଥିିେୋରୁ ତୁରନ୍ 
ବକ� ିଏବନଇ କଛି ିକ�ପିୋର ିନ ଥିବଲ। ପବର ଏ� ି
ଘଟଣୋ ସମ୍ପକ୍କବର ୨୨ନମ୍ର ୱୋଡ୍କ କୋଉନସଲିରଙ୍ 
ଦ୍ୋରୋ କରୋଯୋଉଥିେୋ ଜଣୋପଡ଼ଥିିଲୋ।

ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରକୁ  ସବଆଇନ ଗଛକଟା ଘଟଣା

ଡଏିଫ୍ ଓଙୁ୍ ରସିପାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କସଲ ତହସଲିଦାର

ତଦନ୍ତ ପସର ଆଇନ ଅନକୁ ଯାୟୀ ସେବ 
କାଯ୍ଯ୍ାନକୁ ଷ୍ାନ : ଡଏିଫ୍ ଓ 

ସୱେଚ୍ାକୃତ ସମଗା ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି
ବାଲେଶ୍ୱର,୫ା୧୨(ସମସି): ମ�ୋରୋଜୋ ବେୈକୁଣ୍ଠନୋଥ ବେେ ସ୍ତୃ ି
ସଂସେ ପକ୍ରୁ ଏକ ବସ୍ଚ୍ୋକୃତ ବମଗୋ ରକ୍ତେୋନ ଶେିରି ମୋଣଖିମସ୍୍ତି 
ରୋଜେୋଟୀ ଛକବର ଅନୁଷ୍ତି ବ�ୋଇଯୋଇଛ।ି େୋବଲଶ୍ୱର ବପୌରୋଧ୍ୟକ୍ୋ 
ସେତିୋ ସୋ�ୁ ଶେିରିକୁ ଉଦ୍ ଘୋଟନ କରଥିିବଲ। ଅନ୍ୟମୋନଙ୍ ମଧ୍ୟବର 
କୋଉନସଲିର ରଞ୍ତିୋ ମ�ୋପୋରେ, ଯେୁବନତୋ ବଗୌରୋଙ୍ଗ େୋସ, କେତିୋ 
ପଣ୍ୋ, ଆଶ୍ରତିୋ ତବରଇ, ଅମତିୋ ଚୋନ୍ଦ, ସେତିୋ ମ�ୋନ୍,ି ସଶୁୋନ୍ 
ରଣୋ, ଛେରିୋଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ର� ି ରକ୍ତେୋତୋଙୁ୍ ଉତ୍ୋ�ତି 
କରଥିିବଲ। ସ୍ତୃ ିସଂସେର ସଭୋପତ ିସଜୁତି୍  ବେେ ଶେିରିବର ଅଧ୍ୟକ୍ତୋ 
କରଥିିବଲ। ପେୂ୍କତନ ବପୌର ଉପୋଧ୍ୟକ୍ୋ ରଶ୍ବିରଖୋ ବେେଙ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ 
ତତ୍ତୋେଧୋନବର ଆବୟୋଜତି ଶେିରିକୁ ସମ୍ପୋେକ ସବରୋଜ କୋନ୍ ରଣୋ, 
ଶମ୍ଭ ୁକର, ସେୁଶ୍କନ ମୋଝୀ, ପଙ୍ଜ େତ, ରେୀନ୍ଦ୍ର ମୋଝୀ, ଭଞ୍କବିଶୋର 
ରଣୋ, େୀପକ କୁମୋର କର, ଲକ୍ଷୀଧର ପଣ୍ୋ, ବଗୋେନି୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିେେୀ 
ପ୍ରମଖୁ ସ୍ତୃ ି ସଂସେର କମ୍କକତ୍୍କୋ ପରଚିୋଳନୋ କରଥିିବଲ। ଶେିରିବର 
୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ୟନୁଟି୍  ରକ୍ତ ସଂଗ୍ର� କରୋଯୋଇଥିଲୋ।

ସଗାମାଂସ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ରକ୍  ଜବତ; ଚାଳକ ଅରକ
ବାଲେଶ୍ୱର,୫ା୧୨(ସମସି): େୋବଲଶ୍ୱର ସେର ଥୋନୋ ପୋଞ୍ଚ ନମ୍ର ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥର 
କୁରୁଡ଼ୋଠୋବର ବଗୋମୋଂସ ବେୋବଝଇ େଶଚକଆି ଟ୍କକୁ ଜେତ କରେିୋ ସ� ଚୋଳକକୁ 
ଥୋନୋବର ଅଟକ ରଖିଛ ି ପଲୁସି। ବସୋମେୋର ଅପରୋହ୍ନ ପ୍ରୋୟ ତନିଟିୋ ସମୟବର ଏକ 
େଶଚକଆି ଟ୍କବର ପ୍ରୋୟ ୧୫ଟନରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍କ ବଗୋମୋଂସ ବେୋବଝଇ ବ�ଇ ଭୁେବନଶ୍ୱରରୁ 
କଲକତୋ ଅଭମିବୁଖ ଯୋଉଥିଲୋ। ଏ� ି ବେଆଇନ ଚୋଲୋଣ ବ�ଇ ଯୋଉଥିେୋ ବଗୋମୋଂସ 
ବେୋବଝଇ ଟ୍କ େୋେେବର ବଗୋସରୁକ୍ୋ ଓ େଜରଙ୍ଗ େଳର କମ୍କୀମୋବନ ବକୌଣସ ିସରୂେରୁ 
ଖେର ପୋଇ ପ୍ରଥବମ ବସରଗଡ଼ ବଟୋଲ ବଗଟଠୋବର ଜଗ ିେସଥିିବଲ। ବଗୋମୋଂସ ବେୋବଝଇ 
ଟ୍କଟ ିଆସେିୋ ମୋବରେ ବଗୋସରୁକ୍ୋ ଓ େଜରଙ୍ଗକମ୍କୀ ମୋବନ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଟ୍କକୁ ଅଟକୋଇେୋକୁ 
ବଚଷ୍ୋ କରଥିିବଲ। ମୋରେ ଟ୍କଚୋଳକ ଏ� ି କମ୍କୀମୋନଙୁ୍ ବେଖି ବଟୋଲବଗଟର �ୋଟକ 
ଭୋଙ୍ଗ ି ଖସ ି ପଳୋଇ ଆସଥିିଲୋ। ମୋରେ କମ୍କୀମୋବନ େୋଇକ ବଯୋବଗ ଟ୍କର ପଛିୋ କର ି
କୁରୁଡ଼ୋଠୋବର ତୋକୁ ଅଟକୋଇେୋବର ସ�ଳ ବ�ୋଇଥିବଲ। ବତବେ ଟ୍କ ଡୋଲୋ ଭତିବର 
୧୫ଟନରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍କ ବଗୋମୋଂସ ବେୋବଝଇ ବ�ଇଥିେୋର ବେଖି ନକିଟସ୍ ସେର ଥୋନୋ ପଲୁସିକୁ 
ଖେର େଆିଯୋଇଥିଲୋ। ପଲୁସି ଘଟଣୋସ୍ଳବର ପ�ଞ୍ଚ ିତେନ୍ ପେୂ୍କକ ଟ୍କକୁ ଜେତ କର ି
ଥୋନୋକୁ ବନଇଥିେୋ ବେବଳ ଟ୍କ ଚୋଳକକୁ ଥୋନୋବର ଅଟକ ରଖିଛ।ି
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ବଡସାହ,ି୫ା୧୨(ସମସି):

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାର ଚଲାଷୀମଲାନଙ୍କର ବଡ଼ପବ୍ବ 
ହେଉଛ ି ପ୍ରଥମଲାଷ୍ଟମୀ। ଚଲାଷୀ ନୂଆଧଲାନ 
ଅମଳ କରଥିଲାଏ ଓ ଏେଲାକୁ ବକି୍ରୟ କର ିଘରର 
ପଲିଲାମଲାନଙ୍କ ପଲାଇଁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କଣିଥିଲାଏ। 
ମଲାତ୍ର ଧଲାନକଣ୍ଲା ଅଦ୍ଲାବଧି ଲଲାଗ ି ନ ଥିବଲା 
ହବହଳ ଏେଲା ଚଲାଷୀର ଜୀବନ ଜୀବକିଲାକୁ 
ହବଶ ପ୍ରଭଲାବତି କରଛି।ି ଚଲାଷୀ ଯଦୁ୍ଧକଲାଳୀନ 
ଭତି୍ହିର ଧଲାନ ଅମଳ କରୁଥିବଲାହବହଳ 
ତଲାକୁ ସଲାଇତ ି ରଖିବଲା ପଲାଇଁ ପବୂ୍ବ ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ଠକି୍  ଭଲାବହର କର ି ନ ଥିବଲାରୁ ବକି୍ର ି କରବିଲା 
ପଲାଇଁ ବଲାଧ୍ୟ ହେଉଛ।ି ଯଲାେଲାକ ି ହବପଲାରୀ ଓ 
ମଲିରଙୁ୍କ ହବଶ୍  ସେୁଲାଇଛ।ି ଟଙ୍କଲା ଆବଶ୍କ 
ଥିବଲାରୁ ଚଲାଷୀ ମଲାହନ ବଲାଧ୍ୟ ହେଲାଇ ୧୨୦୦ରୁ 
୧୪୦୦ ଟଙ୍କଲା ମଧ୍ୟହର ଧଲାନ ବକି୍ର ି କରୁଛନ୍।ି 
ଏେଲାକୁ ହନଇ ହବପଲାରୀ ଓ ମଲିର ହବଶ 
ମଲାଲଲାମଲାଲ ହେଉଥିବଲା ହବହଳ ବଭିଲାଗର 
ହଚତଲା ପଶନୁ।ି ଏେଲାର ସହୁଯଲାଗ ହନଇ 

ବଲାେଲାର ହବପଲାରୀମଲାହନ ଦଲଲାଲଙ୍କ 
ମଲାଧ୍ୟମହର ପ୍ରଚୁର ଧଲାନ ସଂଗ୍ରେ କରୁଛନ୍।ି 
ବଡସଲାେ ି ବ୍ଲକହର ଚଳତି ବଷ୍ବ ସଚୂନଲା 
ଅନୁଯଲାଇ ଚଳତି ବଷ୍ବ ବଡସଲାେ ି ଲ୍ଲାମ୍ପସ 
ମଲାଧ୍ୟମହର ବଡସଲାେ,ି ଭୀମଦଲା ଓ ହଛଳଆି 
(କ), ସଲାନହକରକ ଲ୍ଲାମ୍ପସ ମଲାଧ୍ୟମହର 
ସଲାନହକରକ, ଖଲାନୁଆ, ଯଦୁନଲାଥପରୁ ଓ 
ପ୍ରତଲାପପରୁ ଠଲାହର ଏବଂ ମଲାନହଗଲାବନି୍ଦପରୁ 
ଲ୍ଲାମ୍ପସ ମଲାଧ୍ୟମହର ମଲାଣତ୍ରୀ, ଶଲାଳଗଲାଁ, 
ଦୁଗ୍ବଲାପରୁ ଓ ହକଲାଚଳିଲାଖଣୁ୍ଲାଠଲାହର ଏେ ି
୧୧ଟ ି ସ୍ଲାନହର ଧଲାନକ୍ରୟ କରଲାଯବିଲା ନମିତି 
ପ୍ରସ୍ଲାବ ରେଥିିବଲାର ସ୍ରି ହେଲାଇଛ।ି ଜହଣ 
ଚଲାଷୀ ତଲାର ଜମ ି ଅନୁସଲାହର ପଞ୍ଜକୃିତ 
ହେଲାଇଥିବଲା ଧଲାନର ପରମିଲାଣ ଲ୍ଲାମ୍ପସହର 
ବକି୍ର ି କରପିଲାରବି ହବଲାଲ ି ବଭିଲାଗ ସତୂ୍ରରୁ 
ପ୍ରକଲାଶ; ମଲାତ୍ର ଆଦବିଲାସୀ ଅଧୁ୍ ଷତି 
ଅଞ୍ଚଳହର ଅନ୍ ଲଲାଇନହର ଆହବଦନକୁ 
ହନଇ ଚଲାଷୀମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ଅସହନ୍ଲାଷ 
ହଦଖଲାହଦଇଛ।ି ଏେଲାଦ୍ଲାରଲା ବେୁ ଚଲାଷୀ 

ଗତବଷ୍ବ ଲ୍ଲାମ୍ପସ ମଲାଧ୍ୟମହର ଧଲାନ 
ହଦଇ ନ ପଲାର ି ଦଲଲାଲଙ୍କ ଦ୍ଲାରଲା ହଶଲାଷଣ 
ହେଲାଇଥିବଲାହବହଳ ଚଳତି ବଷ୍ବ ମଧ୍ୟ ଏେ ି
ସମ୍ଲାବନଲା ସଷୃ୍ଟ ିହେଲାଇଛ ି; ମଲାତ୍ର ସହଚତନତଲା 
ଅଭଲାବରୁ ଏେ ି ଅଞ୍ଚଳର ଚଲାଷୀ ଖବୁ୍  କମ୍  
ଅନଲଲାଇନହର ଆହବଦନ କରଛିନ୍।ି 
ଚଳତି ବଷ୍ବ ଚଲାଷୀମଲାନଙ୍କର ଅଭଲାବୀ 
ଧଲାନ ବକି୍ରକୁି ହରଲାକବିଲା ପଲାଇଁ ସରକଲାରଙ୍କ 
ତରଫରୁ ଏଫ୍ .ଏ.କୁ୍ ଧଲାନ କୁ୍ଣ୍ଲାଲ ପଛିଲା 
୨୦୪୦ଟଙ୍କଲା ଓ ଉନ୍ନତ ମଲାନଟ ି୨୦୬୦ ଟଙ୍କଲା 
ଧଲାଯ୍ବ୍ ହେଲାଇଛ।ି

ଆସନ୍ଲା ୨୫ ତଲାରଖିରୁ ଏେ ି ଧଲାନ 
କ୍ରୟ ହେବଲାର ଡଏିଲପସି ି ହବୈଠକହର 
ସ୍ରି ହେଲାଇଥିବଲାର ବଡସଲାେ ି ଏମ.ଡ ି
ରଲାଜକହିଶଲାର ହଲଙ୍କଲା ସଚୂନଲା ହଦଇଛନ୍।ି 
ଅନ୍ ଲଲାଇନହର ଆହବଦନ କରଥିିବଲା 
ଚଲାଷୀଙ୍କ ତଲାଲକିଲା, ଟଲାରହଗଟ ଆଦ ି ଜଲି୍ଲା 
କଲାଯ୍ବ୍ଲାଳୟରୁ ପଲାଇବଲା ପହର ଧଲାନ କଣିଲା 
ପ୍ରକ୍ରୟିଲା ଆରମ୍ ହେବ ହବଲାଲ ି ହସ ସଚୂନଲା 

ହଦଇଛନ୍।ି ଅଦ୍ଲାବଧି ଲ୍ଲାମ୍ପସ୍ ମଲାନଙ୍କହର 
ଧଲାନକ୍ରୟ ହକନ୍ଦ୍ର ହଖଲାଲଲାଯଲାଇ ନ ଥିବଲାରୁ 
ଚଲାଷୀ ଅଜତି ମେଲାପଲାତ୍ର, ସଶୁଲାନ୍ ମେଲାପଲାତ୍ର, 
ମହନଲାରଞ୍ଜନ ହଲଙ୍କଲା ସହମତ ବେୁ ଚଲାଷୀ 
ଅସହନ୍ଲାଷ ପ୍ରକଲାଶ କରଛିନ୍।ି ଏେ ି ବ୍ଲକ 
ଅଞ୍ଚଳର ୭୦ଭଲାଗ ପଲାଖଲାପଲାଖି ହଲଲାକ ଏେ ି
ଚଲାଷ ଉପହର ନଭି୍ବର କର ିଜୀବନ ଜୀବକିଲା 
ନବି୍ବଲାେ କରଥିଲାନ୍।ି ହସେପିର ି ଲ୍ଲାମ୍ପସହର 
ଆବଶ୍କ ଅନୁଶଲାହର କମ୍ବଚଲାରୀ ନ ଥିବଲାରୁ 
ମଧ୍ୟ ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ଲା ହଦଖଲାହଦଇଛ।ି 
ଏମ.ଡ ି ସହମତ ଆକଲାଉଣ୍ଲାଣ୍ ପଦ ମଧ୍ୟ 
ଖଲାଲ ିପଡ଼ଛି।ି 

ହସେପର ି ୪ଜଣ ଶଲାଖଲା ମ୍ଲାହନଜର 
ସ୍ଲାନହର ୨ ଜଣ କଲାଯ୍୍ବ ରତ ଅଛନ୍।ି 
ହସଲସମ୍ଲାନ ୨ ଜଣ ଆବଶ୍କ ଥିବଲା 
ହବହଳ ଆହଦୌ ନଲାେଲାନ୍,ି ପଅିନ ୪ଜଣ 
ସ୍ଲାନହର ଜହଣ କଲାଯ୍୍ବ  ତୁଲଲାଉଛନ୍।ି 
ଜଗଆୁଳ ି ୨ଜଣ ସ୍ଲାନହର ଜହଣ କଲାଯ୍୍ବ ରତ 
ଅଛନ୍ ିଏବଂ ୨ଜଣ ଡ.ିଇ.ଓ କଲାଯ୍୍ବ  କରୁଛନ୍।ି

ବାଙ୍ରିପି�ାଷ,ି୫ା୧୨(ସମସି):

ବଲାଙ୍ରିହିପଲାଷ ି ବ୍ଲକ ନଶି୍ନି୍ଲା 
ଗ୍ରଲାମପଞ୍ଚଲାୟତର ପଣି୍ଡରହଗଲାଡଆିହର 
୫ମ ବଲାଷଷିକ େଲାଇଲଲାଇଟ ଟୁର୍୍ବଲାହମଣ୍ 
ଦୁଇ ଦନି ଧର ି ଭଞ୍ଜ ବଲାଗଲାନ ୟଥୁ 
କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ହର ଅନୁଷ୍ତି 
ହେଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏେ ି ଫୁଟବଲ 
ଟୁର୍୍ବଲାହମଣ୍ର ଉଦଘଲାଟନ ଉତ୍ସବହର 
ମଖୁ୍ ଅତଥିି ରୂହପ ବଲାଙ୍ରିହିପଲାଷ ି
ବ୍ଲକର ହଗଲାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକଲାରୀ 
ସତ୍ବଲାନ ନଲାୟକ ହଯଲାଗହଦଇ ହଖଳ 
ଶଭୁଲାରମ୍ କରଥିିହଲ। ତେସଲିଦଲାର 
ମଲାଧଚନ୍ଦ୍ର ବରୁିଆ ଏବଂ ଅତରିକି୍ତ 
ତେସଲିଦଲାର ସଲାହେବରଲାମ ବଲାହକେ 
ଉପସ୍ତି ରେ ି ସଂଘର କମ୍ବକତ୍୍ବଲା 
ଏବଂ ଦଶ୍ବକଙୁ୍କ ଉତ୍ସଲାେତି କରଥିିହଲ। 

ହସେପିର ି ଉଦଯଲାପନ ଦବିସହର 
ମଖୁ୍ ଅତଥିିଭଲାହବ ମୟରୂଭଞ୍ଜର 
ମେଲାରଲାଣୀ ରଶ୍ ି ରଲାଜଲକ୍ଷୀ ଭଞ୍ଜହଦଓ 
ହଯଲାଗହଦଇ ଚଲାମ୍ପଅିନ ସନୁ୍ଦର 
ହଗଲାଡର ଗଲାନୁଆ ହ୍ଲାଟଷିଂ କ୍ଲବକୁ 
ଟ୍ରଫି ସେତି ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କଲାର ହଚକ୍  
ପ୍ରଦଲାନ କରଥିିହଲ। ସମ୍ଲାନତି 
ଅତଥିିଭଲାହବ ୨୮ ନଂ ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ 

ସଦସ୍ ରଲାମଚନ୍ଦ୍ର ମମୁୁ୍ବ ଦ୍ତିୀୟ 
ପରୁକେଲାର ରମ୍ଲାହଦବୀ ଫୁଟବଲ 
କ୍ଲବ ବଲାରହକଲାଟ୍  ହଦବଗଡ଼ ଟ୍ରଫି 
ସେ ଟ.୨ଲକ୍ଷ ୫୦ େଜଲାର ଟଙ୍କଲାର 
ହଚକ୍  ପ୍ରଦଲାନ କରଥିିହଲ। ନଶି୍ନି୍ଲା 
ଗ୍ରଲାମ ପଞ୍ଚଲାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶକୁ୍ରଲା ସଂି 
ତୃତୀୟ ପରୁକେଲାର ଭଲାହବ ଶମିଳିପିଲାଳ 
ହ୍ଲାଟଷିଂ କ୍ଲବ ହଭଲାଳଲାଗଡ଼ଆି ଟ୍ରଫି ସେ 

୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ େଜଲାର ଟଙ୍କଲା ପ୍ରଦଲାନ 
କରଥିିହଲ। ହସେପିର ି ୪ଥ୍ବ ପରୁକେଲାର 
ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱଜତି ମେଲାନ୍ଙି୍କ ହନତୃତ୍ୱହର 
ଆସଥିିବଲା ମଲାଁ ଦ୍ଲାରଶଣୁୀ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ 
ବଲାଙ୍ରିହିପଲାଷ ି ଟ୍ରଫି ସେ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ 
େଜଲାର ଟଙ୍କଲା ପରହିବଶବତି ସଂଯକୁ୍ତଲା 
ବସଲା, ଭଞ୍ଜ ବଲାଗଲାନ ୟଥୁ କ୍ଲବର 
ଉପହଦଷ୍ଟଲା ରଲାଇହସନ ମଲାଣ୍ଡଷିଙ୍କ 
ଦ୍ଲାରଲା ପ୍ରଦଲାନ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଭଞ୍ଜ ବଲାଗଲାନ ୟଥୁ କ୍ଲବର ସଭଲାପତ ି
ଜୀହତନ୍ଦ୍ରନଲାଥ ହେମ୍ବ୍ରମ, ସମ୍ପଲାଦକ 
କଲାରଲାନ କକିେ,ୁ ହକଲାଷଲାଧକ୍ଷ ଆଇତୁ 
କକିେ,ୁ ସେ ହକଲାଷଲାଧକ୍ଷ ଦୁଲଲାରଲାମ 
ହସଲାହରନ, ସଂହଯଲାଜକ ନଲାରଲାନ 
କକିେ ୁ ଓ ଉପସଭଲାପତ ି ହଗଲାପଲାଳ 
ହେମ୍ବ୍ରମ ଉପସ୍ତି ରେ ି ହଖଳଲାଳଙୁି୍କ 
ଉତ୍ସଲାେତି କରଥିିହଲ।

୪ ପରୁୁଣା ୱାସରଣ୍ଟି ଗ ଟିରଫ
ପବୈଶଙି୍ା,୫ା୧୨(ସମସି): ହବୈଶଙି୍ଲା ଥଲାନଲା ଅଧୀନ 
ବଭିନି୍ନ ବଚିଲାରଲାଧୀନ ମଲାମଲଲାହର ଜଡତି ରେ ିଧଲାଯ୍ବ୍ 
ତଲାରଖିହର ହକଲାଟ୍ବହର େଜଲାର ହେଉ ନ ଥିବଲାରୁ 
ହସମଲାନଙ୍କ ନଲାମହର ଜଲାମନି ବେିୀନ ପରୱଲାନ ଜଲାର ି
କରଥିିବଲାରୁ ପଲୁସି ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନରୁ ୪ ଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ 
କର ିହକଲାଟ୍ବଚଲାଲଲାଣ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଗରିଫ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ମଲାହନ ହେହଲ େଲାତୀଝୁର ିଗ୍ରଲାମର ରସଦି ଖଲାନଙ୍କ ପଅୁ 
ରଞ୍ଜନ ଖଲାନ, ପଲାଟଳପିରୁଲା ପଞ୍ଚଯଲାତ ଦଲାରେିଲା ଗ୍ରଲାମର 
ପ୍ରତଲାପ ଢୁଲ ିଏବଂ ଉକ୍ତ ଗ୍ରଲାମର ପ୍ରତଲାପ ରଲାହଠଲାର ଏବଂ 
ଜହଣ ମେଳିଲା। 

ମଦ ଜବତ; ଜସଣ ଗ ଟିରଫ
ରାସପ�ାବନି୍ଦ�ରୁ, ୫ା୧୨(ସମସି): ରଲାସହଗଲାବନି୍ଦପରୁ 
ଥଲାନଲା ଅଧୀନ ବଲାଛୁରୀପଲାଳ ଗ୍ରଲାମରୁ ହଚଲାରଲା ମଦ ଜବତ 
ହେବଲା ସେତି ପଲୁସି ଜଣକୁ ଗରିଫ କରଛି।ି ଗ୍ରଲାମର 
ହଦହବନ୍ଦ୍ର ଧଳଙ୍କ ପଲାଖରୁ ହଚଲାରଲା ବହିଦଶୀ ମଦ ଜବତ 
କରଛି ିରଲାସହଗଲାବନି୍ଦପରୁ ପଲୁସି; ଯଲାେଲାକୁ ହନଇ ଏକ 
ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ କରଲାଯଲାଇ ହଦହବନ୍ଦ୍ର ଧଳକୁ ଗରିଫ 
କରଲାଯଲାଇଛ।ି

ନବବ ଟିବାହ ଟିତାଙୁ୍ 
ନ ଟିର୍ଥାତନା ଅଭ ଟିସରାଗ
କୁଆମରା,୫ା୧୨(ସମସି): ଜହଣ ନବ ବବିଲାେତିଲାଙୁ୍କ 
ଶଲାଶଘୂର ହଲଲାହକ ନଯି୍ବଲାତନଲା ହଦଉଥିବଲା ହନଇ 
ଥଲାନଲାହର ଅଭହିଯଲାଗ ହେଲାଇଛ।ି ଖଣୁ୍ଲା ଥଲାନଲା ବସିପିରୁ 
ପଞ୍ଚଲାୟତ ଧରମପରୁ ଗ୍ରଲାମର ପନୁ୍ଲା ମମୁ ୁ୍ବ (୩୫)ଙ୍କ 
ସେତି ଗଡ଼ଗିଲାଁ ପଞ୍ଚଲାୟତ କହନେଇବନ୍ଧ ଗ୍ରଲାମର ଜୟନ୍ 
କକିେଙୁ୍କ ଗତ ହସହପଟେମ୍ବର ମଲାସହର ହପ୍ରମ ବବିଲାେ 
ହେଲାଇଥିଲଲା। ହତହବ ବବିଲାେର ଦୁଇ ମଲାସ ନପରୁୂଣ ୁ
ହଯୌତୁକ ପଲାଇଁ ତଲାଙୁ୍କ ମଲାନସକି ଓ ଶଲାରୀରକି ନଯି୍ବଲାତନଲା 
ଆରମ୍ କରଥିିହଲ ଶଲାଶଘୂର ହଲଲାହକ। ଏପରକି ିହଛଲାଟ 
ହଛଲାଟ କଥଲାହର ଗଲାଳଗିଲୁଜ କର ିଘରୁ ତଡ ିହଦବଲାକୁ 
ଧମକ ହଦଉଥିହଲ। ନଯି୍ବଲାତନଲା ସେ ିନ ପଲାର ିମେଳିଲା 
ଜଣକ ଖଣୁ୍ଲା ଥଲାନଲାହର ସ୍ଲାମୀଙ୍କ ସହମତ ଶଲାଶ,ୂ ନଣନ୍ଦ ଓ 
ଦଅିରଙ୍କ ନଲାମହର ଅଭହିଯଲାଗ କରଛିନ୍।ି 

ଝୁଣ୍ଟିପଡ଼ଟି ରବୁକ ମତୃ 
ପବତନଟୀ,୫ା୧୨(ସମସି): ହବତନଟୀ ସଲାପ୍ଲାେକି 
େଲାଟକୁ ଯଲାଇଥିବଲା ଜହଣ ଯବୁକ ଚଲାଲୁଥିବଲା ଅବସ୍ଲାହର 
ଝୁଣ୍ ିପଡ଼ବିଲାରୁ ତହଳ ପଡ଼ଯିଲାଇଥିହଲ। ଫଳହର 
ତଲାଙ୍କ ମଣୁ୍ଡହର ଗଭୀର ଆଘଲାତ ଲଲାଗବିଲାରୁ ତଲାଙ୍କର 
ମତୁୃ୍ ହେଲାଇଯଲାଇଛ।ି ମତୃକ ହେହଲ ବଶି୍ୱଜତି ନଲାଥ 
(୪୪)। ହସ କଛିଦିନି ହେଲଲା ବୃକକ (ଲଭିର)ଜନତି 
ସମସ୍ଲାହର ଚକିତି୍ସତି ହେଉଥିହଲ। ହତହବ ହସଲାମବଲାର 
ଅପରଲାନେହର ହବତନଟୀ ସଲାପ୍ଲାେକି େଲାଟକୁ ଯଲାଇଥିବଲା 
ହବହଳ ଝୁଣ୍ପିଡ଼ଥିିହଲ। ତଲାଙୁ୍କ ପ୍ରଥହମ ହବତନଟୀ 
ଏବଂ ପହର ଜଲି୍ଲା ଜଲି୍ଲା ମଖୁ୍ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲାକୁ ସ୍ଲାନଲାନ୍ର 
କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ପଣୁ ିରକ୍ତସ୍ଲାବ ବନ୍ଦ ନ ହେବଲାରୁ 
ତଲାଙୁ୍କ କଟକ ବଡ ହମଡକଲାଲ ନଆିଯଲାଉଥିବଲାହବହଳ 
ବଲାଟହର ତଲାଙ୍କର ମତୁୃ୍ ଘଟଥିିଲଲା। ତଲାଙ୍କ ବହିୟଲାଗହର 
ହବତନଟୀ ବସଷ୍ଟଲାଣ୍ଡ ସଲାବ୍ବଜନୀନ ଦୁଗ୍ବଲାପଜୂଲା କମଟି ି
ସହମତ ବଭିନି୍ନ ସଲାମଲାଜକି ଅନୁଷ୍ଲାନ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର 
ହଶଲାକପ୍ରକଲାଶ କରଲାଯଲାଇଛ।ି 

ସଦାକାନରୁ ଟଙ୍ା ବାକ୍ସ ଲୁଟ୍  
ପବତନଟୀ,୫ା୧୨(ସମସି): ହବତନଟୀ ଆନନ୍ଦ 
ବଜଲାରସ୍ତି ଲଘ ୁବନଜଲାତଦ୍ରବ୍ ହଦଲାକଲାନରୁ 
ଟଙ୍କଲାବଲାକ୍ସ ଲୁଟ ହେଲାଇଥିବଲା ହନଇ ଅଭହିଯଲାଗ 
ହେଲାଇଛ।ି ହବତନଟୀ ବ୍ଲକ ପ୍ରଲାକ୍ତନ ଭଲାରପ୍ରଲାପ୍ 
ହଚୟଲାରମ୍ଲାନ ନରିଞ୍ଜନ ପ୍ରସଲାଦ ମଲାଥରୁଙ୍କ କଲାନ୍ଥ ଭଲାଙ୍ ି
ଦୁବୃ୍ବତ୍ମଲାହନ ଙ୍କଲାବଲାକ୍ସଟ ିହନଇଯଲାଇଛନ୍।ି ଟଙ୍କଲା ବଲାକ୍ସ 
ସେତି କଛି ିହକଲାଚଳିଲା ମଞ୍ଜ ିମଧ୍ୟ ହନଇଯଲାଇଛନ୍।ି ଏ 
ହନଇ ଶ୍ୀ ମଲାଥରୁ ଥଲାନଲାହର ଲଖିିତଭଲାହବ ଜଣଲାଇଛନ୍।ି 
ପଲୁସି ଅଭହିଯଲାଗ ପଲାଇ ତଦନ୍ କରୁଛ।ି

ଦୁଷ୍କମ୍ଥ ମାମଲାସର 
ସହସରାଗୀ ଗ ଟିରଫ
କୁଆମରା,୫ା୧୨(ସମସି): ବବିଲାେର ପ୍ରହଲଲାଭନ 
ହଦଖଲାଇ ଦୁଷ୍କମ୍ବ ଅଭହିଯଲାଗହର ପବୂ୍ବରୁ ଜହଣ ଯବୁକଙୁ୍କ 
ପଲୁସି ଗରିଫ କରଥିିବଲାହବହଳ ଆଜ ିପଣୁ ିଜଣକୁ 
ଗରିଫ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଖଣୁ୍ଲା ଥଲାନଲା ଅନ୍ଗ୍ବତ ପରୁୁଣଲା 
ବଲାରପିଦଲା ଅଞ୍ଚଳର ଜହଣ ନଲାବଲାଳକିଲା କହଲଜ 
ଛଲାତ୍ରୀଙ୍କ ସେତି ରଲାଇପଦଲା ଗ୍ରଲାମର ଆହଲଲାକହଜ୍ଲାତ ି
ନଲାୟକ ବବିଲାେର ପ୍ରତଶିରୁତ ିହଦଇ ଶଲାରରିୀକ ସମ୍ପକ୍ବ 
ରଖିଥିହଲ। ହତହବ ହକୌଣସ ିକଲାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ 
ମଧ୍ୟହର ମହନଲାମଲାଳନି୍ ହେବଲାରୁ ପୀଡତିଲା ଜଣକ 
ଏକଲାଧିକ ଯବୁକଙ୍କ ନଲାଁହର ଦୁଷ୍କମ୍ବ ଅଭହିଯଲାଗ 
ଆଣଥିିହଲ। ପଲୁସି ଏ ହନଇ ଏକ ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ 
କର ିମଖୁ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଚରିଞ୍ଜବିୀ ହବହେରଲାଙୁ୍କ ପବୂ୍ବର 
ଗରିଫ କରଲାଯଲାଇଥିବଲାହବହଳ ଆଜ ିତଲାଙ୍କ ସେହଯଲାଗୀ 
ଆହଲଲାକହଜ୍ଲାତକୁି ଗରିଫ କରଛି ିପଲୁସି। ଏଥିହର 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଥିବଲା ସେହଯଲାଗୀମଲାହନ ଗଲାଁ ଛଲାଡ ିହଫରଲାର 
ହେଲାଇଯଲାଇଛନ୍।ି

ବାଳକର ଝୁଲନ୍ା ମତୃସଦହ ଉଦ୍ାର
ବଡ଼ସଲାେ,ି ୫ଲା୧୨(ସମସି): ବଡ଼ସଲାେ ିଥଲାନଲା ଅଧୀନ 
ସଲାନହସଲାରଷିବଲିଲା ଗ୍ରଲାମହର ଜହଣ ବଲାଳକ ରଶ ି
ଲଗଲାଇ ଆତ୍ମେତ୍ଲା କରଥିିବଲାର ଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି ମତୃ 
ବଲାଳକ ଜଣକ ହେଲଲା ଭୂଡୁକଲା ସଂିଙ୍କ ପଅୁ ସମୁନ୍ ସଂି 
(୧୭)। ଖବରପଲାଇ ପଲୁସି ଘଟଣଲାସ୍ଳହର ପେଞ୍ଚ ିଶବ 
ବ୍ବହଛେଦ କରବିଲା ସେତି ଏକ ଅପମତୁୃ୍ ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ 
କର ିତଦନ୍ ଜଲାର ିରଖିଛ।ି

ବଡ଼ଡାଳମିା/ ତରିଙି୍,୫ା୧୨(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା 
ସୀମଲାନ୍ ଆଦବିଲାସୀ ଅଧୁ୍ ଷତି ଅଞ୍ଚଳ ତରିଙି୍ ବ୍ଲକ ସମ୍ଖୁହର 
ଆଜ ି ଭଲାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଙ୍ଘ ଅନୁବନ୍ଧତି ଅଲ୍  ଓଡ଼ଶିଲା 
ଅଙ୍ନୱଲାଡ ି ହଲଡଜି୍  ୱଲାକ୍ବର ଆହସଲାସଏିସନ୍  ତରଫରୁ 
ଆଜ ି ତରିଙି୍ ବ୍ଲକର ସମସ୍ ଅଙ୍ନୱଲାଡ ି ବହିକ୍ଷଲାଭ ପ୍ରଦଶ୍ବନ 
କରଥିିହଲ। ଆଗଲାମୀ ଯଦ ି ଦଲାବ ି ପରୂଣ ନ େୁଏ ହତହବ ଏ 
ମଲାସର ପେଲିଲାରୁ ଅନରି୍ଦଷିଷ୍ଟ କଲାଳ ପଲାଇଁ କଲାଯ୍ବ୍ ବନ୍ଦ କରଲାଯବି 
ହବଲାଲ ି ନଷି୍ପତ୍ ି ହନଇଛନ୍।ି ହସମଲାହନ ଦଲାବ ି କରଛିନ୍ ି ହଯ 
ସରକଲାର ହସମଲାନଙୁ୍କ ସରକଲାରୀ ମଲାନ୍ତଲା ଦଅିନୁ୍, ମନି ି
ଅଙ୍ନୱଲାଡ ି କମ୍ବୀଙୁ୍କ ମଖୁ୍ ଏଡବ୍ଲ ଲୁଡବ୍ଲ ଲୁ ମଲାନ୍ତଲା, ଗରମ 
ରନ୍ଧଲାଖଲାଦ୍ର ରଲାଶ ି ବୃଦ୍ଧ,ି ହସମଲାନଙୁ୍କ ଜହିକଏସରୁ ବଲାଦ୍ , 
ଆଶଲାକମ୍ବୀ ହକୌଣସ ିକଲାରଣ ବଶତଃ ମତୁୃ୍ ବରଣ କହଲ ତଲାଙ୍କ 
ପରବିଲାର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙୁ୍କ ନଯିକୁ୍ତ,ି ଛହଟଇ କରଲାଯଲାଇଥିବଲା ୬ 
କମ୍ବୀଙୁ୍କ ପନୁଃ ନଯିକୁ୍ତ ିଆଦ ିଦଲାବ ିଅନ୍୍ବଭୁକ୍ତ।

କପ୍ପିଦଲା,୫ଲା୧୨(ସମସି): କପ୍ପିଦଲା 
ଥଲାନଲା ଶଲାଳଚୁଆ ସହୁନଇବନ୍ଧ ନକିଟହର 
ଆଦକିନ୍ଦ ବଲାରକି ଏକ ହଦଲାକଲାନ କର ି
ପରବିଲାର ପ୍ରତହିପଲାଷଣ କରୁଥିହଲ। 
ହତହବ ଗତକଲାଲ ି ହସ ହଦଲାକଲାନ ବନ୍ଦ କର ି
ହସଠଲାହର ହଶଲାଇଥିବଲାହବହଳ ବଳିମ୍ବତି 

ରଲାତହିର ହକେ ି ଦୁବୃ୍ବତ୍ ନଆିଁ ଲଗଲାଇ 
ହଦଇଥିବଲା ଅଭହିଯଲାଗ ହେଲାଇଛ।ି େଠଲାତ 
ଗରମ ହେବଲାରୁ ଶ୍ୀ ବଲାରକିଙ୍କ ନଦି ଭଲାଙ୍ ି
ଯଲାଇଥିଲଲା। ହଦଲାକଲାନ ପଛପହଟ ନିଁଆ 
ଲଲାଗଥିିବଲା ହଦଖି ହସ ପହଡଲାଶୀଙୁ୍କ ଡଲାକ 
ପକଲାଇଥିହଲ। ପହର ପହଡଲାଶୀମଲାହନ 

ପେଞ୍ଚ ି ନଆିଁକୁ ଆୟତ୍ କରବିଲାକୁ ଉଦ୍ମ 
କରଥିିହଲ। ଦମକଳ ବଲାେନିୀ ପେଞ୍ଚ ିନଆିଁକୁ 
ଆୟତ୍ କରଥିିଲଲା। ହେହଲ ହଦଲାକଲାନହର 
ଥିବଲା ଲକ୍ଷଲାଧିକ ଟଙ୍କଲାର ସମ୍ପତ୍ ି ହପଲାଡ ି
ପଲାଉଁଶ ହେଲାଇଯଲାଇଛ।ି କଛିଦିନି ପବୂ୍ବରୁ 
ହସେ ି ଗ୍ରଲାମର ସଞ୍ଜୟ ହଜନଲା ଧଲାର ହନଇ 
ଟଙ୍କଲା ନ ହଦବଲାରୁ ହଦଲାକଲାନୀ ଆଦକିନ୍ଦଙ୍କ 
ସେ ବଚସଲା ହେଲାଇଥିଲଲା। ସଞ୍ଜୟ 
ଘରହପଲାଡ ି ହଦବଲା ଧମକ ହଦଇଥିହଲ; 
ଯଲାେଲାକ ି ଗତକଲାଲ ି ସଞ୍ଜୟ େ ିଁ ହଦଲାକଲାନହର 
ନଆିଁ ଲଗଲାଇ ହଦଇଥିବଲା ଆଦକିନ୍ଦ ଓ ତଲାଙ୍କ 
ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭହିଯଲାଗ କରଛିନ୍।ି ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଥହମ 
ପେଞ୍ଚ ି ହଲଲାକମଲାନଙୁ୍କ ଡଲାକବିଲାରୁ ସହନ୍ଦେ 
ହେଲାଇଥିଲଲା। ଆଦକିନ୍ଦ ଆଥ ଷିକ ଅନଗ୍ରସର 
ହେଲାଇଥିବଲା ହବହଳ ଏେ ି ହଗ୍ରଲାସରୀ 
ହଦଲାକଲାନରୁ ପରବିଲାର ପ୍ରତ ି ହପଲାଷଣ 
କରୁଥିହଲ। ତୁରନ୍ ସରକଲାରୀ ସେଲାୟତଲା 
ହଯଲାଗଲାଇ ହଦବଲା ସେତି ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ 
ହଦବଲାକୁ ଦଲାବ ିକରଛିନ୍।ି

କପ୍�ିଦା, ୫ା୧୨ (ସମସି): କପ୍ପିଦଲା ବ୍ଲକ ବଡଖଲଲାଡ ି
ପଞ୍ଚଲାୟତ ନଛପିରୁ ରଲାଜସ୍ ଗ୍ରଲାମର ଜଡଲାବଣୀ ଗଲଁାହର କଡି୍ ନୀ 
ଆତଙ୍କ ଦନିକୁ ଦନି ବଢ଼ବିଲାହର ଲଲାଗଛି।ି ଆଦବିଲାସୀ ଅଧୁ୍ ଷତି 
ଏେ ିଗଲାହଁର ଗତ ବଷ୍ବକ ମଧ୍ୟହର ୬ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯଲାଇଥିହଲ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଲାସନ କର୍୍ବପଲାତ କରୁନ।ି ଫଳହର ପଣୁ ି ଜହଣ 
ହରଲାଗୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ ଘଟଛି।ି ଏେ ି ଗଲାହଁର ଏହବ ୨୦ରୁ ଅଧିକ 
ହରଲାଗୀ ଅଛନ୍।ି ହତହବ ହସମଲାହନ ବଡ ହମଡକିଲାଲ ଯବିଲାକୁ 
ସକ୍ଷମ ହେଲାଇ ନ ପଲାରବିଲାରୁ ଜଣଙ୍କ ପହର ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ 
ଯଲାଇଛ।ି ପୀଡତି ହରଲାଗୀ କରୁଣଲାକର ହବହେରଲା (୪୫)ଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ ହେଲାଇଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଆଦବିଲାସୀମଲାନଙ୍କର ଅଥ୍ବଲାଭଲାବ 
ଓ ସହଚତନତଲା ଅଭଲାବରୁ ହଲଲାହକ ମତୁୃ୍ ମଖୁହର ପଡ଼ ିଜୀବନ 
େଲାରୁଛନ୍।ି ହକୌଣସ ି ବଡ ହମଡକିଲାଲକୁ ଯବିଲାକୁ ଅଥ୍ବ ବଲାଧକ 
ସଲାଜଥିିବଲା ହବହଳ ସମସ୍ ଘଟଣଲା ଜଲାଣ ିମଧ୍ୟ ନଦିଲାବଷୁି୍ ସଲାଜଛି ି
ପ୍ରସଲାଶନ। ଖବର ପ୍ରସଲାରଣ ପହର ଉପଖଣ୍ଡ ଚକିତି୍ସଲାଧିକଲାରୀଙ୍କ 
ନହିର୍ଦ୍ବଶହର କପ୍ପିଦଲାରୁ ଏକ ହମଡକିଲାଲ ଟମି ଯଲାଇ ପଲାନୀୟ 
ଜଳର ନମନୁଲା ସଂଗ୍ରେ କର ି କଲାମ ସଲାର ି ହଦଇଛ।ି ହରଲାଗର 
ଭୟଲାବେତଲା ପହର ହଲଲାହକ ନକିଟସ୍ ହମଡ଼କିଲାଲକୁ ଯଲାଇ 
ପରୀକ୍ଷଲା କରଲାଉଛନ୍।ି କନୁି୍ ବଡ ହମଡ଼କିଲାଲକୁ ଯବିଲାକୁ ସକ୍ଷମ 
ହେଲାଇପଲାରୁ ନଲାେଲାନ୍।ି ଫଳହର ମତୁୃ୍ ମଖୁହର ପଡୁଛନ୍।ି

ଧାନକଣ୍ା ଲଗାଇବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବ ି

ଅମଳ ଧାନ ସାଇତ ଟି ରଖିବା ସନଇ ଚାରୀ ହନ୍ସନ୍

ପଦବକୁଣ୍ଡ,୫ା୧୨(ସମସି): ଉତ୍ର ଓଡ଼ଶିଲାର ପ୍ରସଦି୍ଧ 
ପଯ୍ବ୍ଟନସ୍ଳ ହଦବକୁଣ୍ଡ ମଲା’ ଅମ୍ବକିଲା ପୀଠକୁ ଯବିଲା ପଲାଇଁ ଉଦଳଲା 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ବତ ନୂଆଗଲଁା ଛକର ଦୁଇ ପଲାଶ୍ଶ୍ବକୁ ଦୁଇଟ ିଗ୍ରଲାମ୍ ଉନ୍ନୟନ 
ରଲାସ୍ଲା ହଦବକୁଣ୍ଡ ଫହରଷ୍ଟ ହଗଟ ନକିଟହର ମଶିଛି।ି କୁଣ୍ଡଲାବଲାଇ 
ବସଷ୍ଟଲାଣ୍ଡରୁ ପଶ୍ମି ଦଗିକୁ ଲମ୍ବଯିଲାଇଥିବଲା ଗ୍ରଲାମ୍ ଉନ୍ନୟନ ରଲାସ୍ଲା 
ଉପହର ତଲାଲଡ଼େିଲା ଗ୍ରଲାମ ଅତକି୍ରମ କଲଲା ପହର ଶମିଳିପିଲାଳ 
ପଲାେଲାଡ଼ରୁ ବଲାେଲାରଥିିବଲା ନଦୀ ବଲାଲମଲା ଗ୍ରଲାମ ନକିଟହର ଏକ 
ହଚକ୍ ଡ୍ଲାମ୍  କ୍ଷଦୁ୍ର ଜଳହସଚନ ବଭିଲାଗ ଦ୍ଲାରଲା ନମିଷିତ ହକନଲାଲ 
ହପଲାଲଟ ି ଭଶଡ଼ୁ ି ଯଲାଇ ଏକ ବରିଲାଟ ଗତ୍୍ବ ସଷୃ୍ଟ ି ହେଲାଇଛ।ି ଏେ ି
ରଲାସ୍ଲା ହଦଇ ଶେ ଶେ ପଯ୍ବ୍ଟକ ସଲାଇକଲ, ବଲାଇକ୍  ଓ ବସ୍ ହର 
ମଲା’ ହଦବୀଙୁ୍କ ଦଶ୍ବନ ପଲାଇଁ ଆସଛୁନ୍।ି ହକହତହବହଳ ଏେ ି
ହପଲାଲ ଭୁଶଡ଼ୁ ି ଯବି କେହିେବ ନଲାେ ିଁ। ହତଣ ୁ ତୁରନ୍ ମରଲାମତ ି
କରବିଲାକୁ ଦଲାବ ିହେଉଛ।ି 

ରାସ୍ା ମଝ ଟିସର ବ ଟିରାଟ ଗର୍୍ଥ

ବାକ ଟି ଟଙ୍ା ମାଗ ଟିବାରୁ ସଦାକାନ ସପାଡ଼ଟିସଦସଲ ରବୁକ

 ପଣି୍ଡରସଗାଡ଼ଆି ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ାସମଣ୍ ଉଦ୍ ଯାପତି

ଚାମ୍ ଟିଅନ ଦଳକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଓ ଟ୍ରଫଟି ପ୍ରଦାନ

ବାର�ିଦା, ୫ା୧୨(ସମସି): ଶକୁ୍ରବଲାର ସ୍ଲାନୀୟ ତକତପରୁସ୍ତି ମେଲାରଲାଜଲା ଶ୍ୀରଲାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜହଦଓ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ଲାଳୟ ପରସିରସ୍ତି ମଲାନବ ବଜି୍ଲାନ ଓ ଆଦବିଲାସୀ ଅଧ୍ୟୟନ ବଭିଲାଗର ନୂତନ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ସ୍ଲାଗତ ଉତ୍ସବ ବଭିଲାଗୀୟ ମଖୁ୍ ଡ. ବସନ୍ କୁମଲାର ମେଲାନ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲାହର ଅନୁଷ୍ତି ହେଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
ବଭିଲାଗର ଅନ୍ ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ ଡ. ହମଲାନଲାଲ ିହଗଲାସ୍ଲାମୀ, ଡ. ପ୍ରୟିଙ୍କଲା ଦଲାସ, ଡ. ଲକ୍ଷଣ କୁମଲାର 
ସଲାେୁ ଓ ଡ. ଭୁବହନଶ୍ୱର ସବର ବକ୍ତବ୍ ପ୍ରଦଲାନ କର ିଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଉତ୍ସଲାେତି କରବିଲା ସେ ସ୍ଲାଗତ 
କରଥିିହଲ। ଦ୍ତିୀୟ ବଷ୍ବର ଛଲାତ୍ର ପଥୃିରଲାଜ ଗରି ି ସ୍ଲାଗତ ଭଲାଷଣ ମଲାଧ୍ୟମହର ସ୍ଲାଗତ ସମଲାହରଲାେ 
ବଷିୟହର କେଥିିହଲ। ପରହିଶଷହର ଦଗିମିଣ ି ମମୁ ୁ୍ବ ଧନ୍ବଲାଦ ଅପ୍ବଣ କରଥିିହଲ। ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କ 
ଦ୍ଲାରଲା ଚତିଲାକଷ୍ବକ ସଲାଂକେତୃକି କଲାଯ୍୍ବ କ୍ରମ ପରହିବଷଣ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା।

ବ ଟିଶ୍ୱବ ଟିଦ୍ୟାଳୟସର ସ୍ାଗତ ସମାସରାହ ଉତ୍ସବ

ବ ଟିଭ ଟିନ୍ନ ସ୍ାନସର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ଟି କମ୍ଥୀଙ୍ ଆସ୍ାଳନ ଜାର ଟି

ବାଙ୍ରିପି�ାଷ,ି୫ା୧୨(ସମସି): ପ୍ରତଦିନି 
ରଲାଇରଙ୍ପରୁର େଲାଟବଲାଦଳଲା ଓ ଯଶପିରୁର 
ଅଙ୍ଲାରଗଡ଼ଆି େଲାଟରୁ ଶେଶେ ହଗଲାରୁ ହବଲାହଝଇ 
ହେଲାଇ ପଶ୍ମିବଙ୍କୁ ଚଲାଲଲାଣ କରଲାଯଲାଉଛ।ି 
ରବବିଲାର ରଲାତହିର ଜଲାତୀୟ ରଲାଜପଥ ୪୯ 
ଉପହର ଥିବଲା ବଲାଙ୍ରିହିପଲାଷ ି ହଦଇ କଛି ି
ପକିଅପ୍ ହର ହଗଲାରୁ ହବଲାହଝଇ ହେଲାଇ ଯଲାଉଥିବଲା 
ଖବର ପଲାଇ ପଲୁସି ପେଞ୍ଚଥିିଲଲା। ଥଲାନଲା ଅଧିକଲାରୀ 
କମଳଲାକଲାନ୍ ଦଲାସଙ୍କ ନହିର୍ଦ୍ବଶ କ୍ରହମ ଘଲାଟତିଳ 
ନକିଟହର ହଗଲାରୁ ହବଲାହଝଇ ଏକ ପକିଅପ 
ଭ୍ଲାନକୁ ଅଟକଲାଇ ଥିହଲ। ଭ୍ଲାନଟହିର ୯ଟ ି
ହଗଲାରୁ ଅତ ିଅମଲାନୁଷକିଭଲାହବ ବନ୍ଧଲା ହେଲାଇଥିହଲ। 
ପହର ହଗଲାରୁଗଡୁକୁି ଉଦ୍ଧଲାର କରଲାଯଲାଇ 
ବଲାହଲଶ୍ୱର ସ୍ତି ମଲା’ବଲାସନ୍ୀ ହଗଲାଶଲାଳଲାକୁ ପଠଲାଇ 
ଦଆିଯଲାଇଛ।ି ପଲୁସି ଏକ ମଲାମଲଲା ରୁଜୁକରଛି।ି 

ବାର�ିଦା, ୫ା୧୨(ସମସି): ବଲାରପିଦଲା ଷ୍ଟଲାଡୟିମ ପଡ଼ଆିହର ଚଲାଲଥିିବଲା ଆନ୍ଃ ମେଲାବଦି୍ଲାଳୟ 
କ୍ରୀଡଲା ପ୍ରତହିଯଲାଗତିଲା ଉଦ୍ ଯଲାପତି ହେଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଦୁଇ ଦନି ଧର ି ଚଲାଲଥିିବଲା ଏେ ି ଉତ୍ସବକୁ 
ଏମପସି ି ସ୍ୟଂଶଲାସତି ମେଲାବଦି୍ଲାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମକୁ୍ତକିଲାନ୍ ପଣ୍ଡଲା ଉଦଘଲାଟନ କରଥିିହଲ। 
ପ୍ରଲାୟ ୪ଶେ ପ୍ରତହିଯଲାଗୀଙୁ୍କ ହନଇ ଏେ ି ପ୍ରତହିଯଲାଗତିଲା ଚଲାଲଥିିଲଲା। ବଲାଳକ ବଭିଲାଗହର 
ଯଗ୍ୁ ଭଲାବହର ଏମପସି ି ସ୍ୟଂଶଲାସତି ମେଲାବଦି୍ଲାଳୟର ସଦି୍ଧଲାଥ୍ବ ହଗୌତମ ହଜନଲା ଓ ଖଣୁ୍ଲା 
ଡଗି୍ରୀ ମେଲାବଦି୍ଲାଳୟର ସନୁଲାରଲାମ ମମୁୁ୍ବ ହଶ୍ଷ୍ ବହିବଚତି ହେଲାଇଛନ୍।ି ହସେପିର ି ବଲାଳକିଲା 
ବଭିଲାଗହର ଏଏମଭ ିହସଲାମପଲାଟଣଲା ମେଲାବଦି୍ଲାଳୟର ସଖୁି ବଲାହକେ ଓ ଏମପସି ିସ୍ୟଂଶଲାସତି 
ମେଲାବଦି୍ଲାଳୟର ସନ୍ଧ୍ଲା ମମୁ ୁ୍ବ ଯଗୁ ୍ଭଲାବହର ହଶ୍ଷ୍ ବହିବଚତି ହେଲାଇଥିହଲ। ଦ୍ତିୀୟ ଦନିର 
ଅନ୍ମି ପଯ୍୍ବ ଲାୟହର ମେଲାରଲାଜଲା ପରୂ୍୍ବଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୟଂଶଲାସତି ମେଲାବଦି୍ଲାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମକୁ୍ତକିଲାନ୍ 
ପଣ୍ଡଲାଙ୍କ ସଭଲାପତତି୍ୱହର ଆହୟଲାଜତି ଉଦଯଲାପନ ସଭଲାହର ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭଲାବହର ପଦଶ୍୍ୀ 
ଡ. ଦମୟନ୍ୀ ହବଶ୍ଲା, କ୍ରୀଡଲା ବଭିଲାଗର ଉପସଭଲାପତ ି ଡ. ଦୀପକ କୁମଲାର ହବହେରଲା ପ୍ରମଖୁ 
ହଯଲାଗହଦଇ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବଷି୍ତ ପଲାଇ ଁ କ୍ରୀଡଲାର ମେତ୍ୱ ବଷିୟହର ଆହଲଲାଚନଲା 
କରଥିିହଲ। ପ୍ରତହିଯଲାଗୀଙୁ୍କ ମଲାନପତ୍ର ସେ ଉପହଢୌକନ ହଦଇ ଉତ୍ସଲାେତି କରଥିିହଲ।

ଆନ୍ତଃମହାବ ଟିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୀଡ଼ା ପ୍ରତ ଟିସରାଗ ଟିତା
କରଞ୍ଆି,୫ା୧୧(ସମସି): ଦୀଘ୍ବଦନି ହେଲଲା 
ଆଶଲାକମ୍ବୀଙ୍କ ଦଲାବ ି ପରୂଣ ହେଲାଇ ନଥିବଲାରୁ ସଂଘ 
ପକ୍ଷରୁ ଧଲାରଣଲା ଜଲାର ି ରେଛି।ି ଆଜ ି କରଞ୍ଜଆି ଶଲାଖଲା 
ଆଶଲାକମ୍ବୀମଲାହନ ତଲାଟ ହଗଲାଷ୍ୀ ସ୍ଲାସ୍୍ ହକନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଖୁହର 
ଧଲାରଣଲା ହଦଇଥିହଲ। ସଲାତ ଦଫଲା ଦଲାବହିର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 
ଏେ ି ଆହନ୍ଦଲାଳନ ଚଲାଲଛି।ି ଜଲାତୀୟ ସ୍ଲାସ୍୍ ମଶିନକୁ 
ସ୍ଲାୟୀ, ଆଶଲା କମ୍ବୀମଲାନଙୁ୍କ ସରକଲାରୀ କମ୍ବଚଲାରୀର 
ମଲାନ୍ତଲା, କରଲାଯଲାଉ, ସରକଲାରୀ ନ ହେବଲା ଯଲାଏ 
କମ୍ବୀମଲାନଙୁ୍କ ମଲାସକି ୧୮ େଜଲାର ହବତନ ସେତି 
ଇପଏିଫ ଓ ଇଏସଆଇସହିର ସଲାମଲି, ଗ୍ରଲାଚୁ୍ଇଟ ି
ପ୍ରଦଲାନ, କଲାଯ୍୍ବ ରତ ମଧ୍ୟହର ମତୃ ଆଶଲା କମ୍ବୀଙ୍କ 
ପରବିଲାରଙୁ୍କ ୫ ଲକ୍ଷ ସେଲାୟତଲା ଏବଂ ଜଣକୁ ଚଲାକରି,ି 
ହଯଲାଗ୍ତଲା ଭତି୍ହିର ଆଶଲା କମ୍ବୀଙୁ୍କ ଏଏନଏମ ଭଲାହବ 
ନଯିକୁ୍ତ ି ଆଦ ି ଦଲାବ ି କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଭଲାରତୀ କବଲାଟ, 
ମନ୍ଦଦରୀ ନଲାଏକ, ତପସ୍ନିୀ ମେଲାରଣଲା, ଉଲ୍ଲାସ ିନଲାଏକ 
ଓ ସଞ୍ଜଲୁତଲା ଗରି ି ପ୍ରମଖୁ ଆହନ୍ଦଲାଳନର ହନତୃତ୍ୱ 
ହନଇଥିହଲ। ଆଜ ିଅତଥିିଭଲାହବ ହବଲାଧିରଲାଜତ ମେଲାନ୍, 
ଭଲାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଙ୍ଘ ମୟରୁଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ସମ୍ପଲାଦକ 
ହଲଲାଳତିଲା ନଲାଏକ ଓ ଓଡ଼ଶିଲା ରଲାଜ୍ ଆଶଲା ସଂଘଠନ 
ସମ୍ପଲାଦକିଲା ହଯଲାଗ ହଦଇ ଉଦ୍ ହବଲାଧନ ହଦଇଥିହଲ।

ଠାକୁରମଣୁ୍ଡା,୫ା୧୨(ସମସି): 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ଠଲାକୁରମଣୁ୍ଡଲା ବ୍ଲକର 
ସମ୍ନ୍ନତି ଶଶି ୁବକିଲାଶ ହଯଲାଜନଲା 
ପ୍ରକଳ୍ପ କଲାଯ୍୍ବ ଲାଳୟ ଏବଂ ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲା 
ସମ୍ଖୁହର ଆଜ ି୮ ଦଫଲା ଦଲାବ ିପରୂଣ 
ପଲାଇ ଁଅଙ୍ନବଲାଡ ିକମ୍ବୀ ଓ ଆଶଲାକମ୍ବୀ 
ଧଲାରଣଲାହର ବସଛିନ୍।ି ଭଲାରତୀୟ 
ମଜଦୁର ସଙ୍ଘ ଠଲାକୁରମଣୁ୍ଡଲା ବ୍ଲକ 
ସଭଲାପତ ିଉଲ୍ପ ିବଶି୍ୱଲାଳ ସମ୍ପଲାଦକ 
ପଲାବ୍ବତୀ ହଜନଲାଙ୍କ ହନତୃତ୍ୱହର 
ବ୍ଲକର ସମସ୍ ଅଙ୍ନବଲାଡ ିକମ୍ବୀ ଓ 
ସେଲାୟକିଲା କଲାଯ୍୍ବ ଲାଳୟ ସମ୍ଖୁହର 
ଧଲାରଣଲା ହଦଇଛନ୍।ି ହସେପିର ି
ଆଶଲାକମ୍ବୀମଲାହନ ମଧ୍ୟ ଠଲାକୁରମଣୁ୍ଡଲା 
ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲା ସମ୍ଖୁହର ବଭିନି୍ନ ଦଲାବ ି
ହନଇ ଧଲାରଣଲା ହଦଇଛନ୍।ି ଦଲାବ ି
ପରୂଣ ନ ହେବଲା ପଯ୍୍ବ ନ୍ ଅଙ୍ନବଲାଡ ି
ଓ ଆଶଲା ଦଦିମିଲାହନ ଧଲାରଣଲା ହଦହବ 
ହବଲାଲ ିକେଛିନ୍।ି

କ ଟିଡ୍ ନୀସର ପଣୁ ଟି ଜଣଙ୍ ଜୀବନଗଲା ସଗାରୁ ସବାସଝଇ ଗାଡ଼ଟି ଜବତ

ବପିଶାଇ,୫ା୧୨(ସମସି): ଅନୁସଚୂତି ଜଲାତ ି ଓ ଜନଜଲାତ ି ବଭିଲାଗ ପକ୍ଷରୁ 
ନହଭମ୍ବର ୨୦ତଲାରଖିହର ଆହୟଲାଜତି ଉପଖଣ୍ଡସ୍ରୀୟ ରଲାଜ୍ ଶଶି ୁ ମହେଲାତ୍ସବ 
‘ସର୍ ଗଫୁିଲ’କଲାଯ୍ବ୍କ୍ରମହର ରଲାଜ୍ସ୍ରକୁ ବଲାଢୁଣଆି ଉଚ୍ଚ ମଲାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ଲାଳୟରୁ ୬ 
ଜଣ କୃତ ି ପ୍ରତହିଯଲାଗୀ ମହନଲାନୀତ ହେଲାଇଥିବଲା ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍ଷକ ମଲାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରପିଲାଠୀ ଓ 
ଭଲାରପ୍ରଲାପ୍ ପ୍ରଲାଚଲାଯ୍ବ୍ କହିଶଲାର ଚନ୍ଦ୍ର ରଲାଉତ ସଚୂନଲା ହଦଇଛନ୍।ି ଜଲିଲା ସ୍ରୀୟ ସଗଷିଫୁଲ 
-୨୦୨୨କଲାଯ୍ବ୍କ୍ରମହର ସନିୟିର ବଭିଲାଗହର ଏେ ି ଶକି୍ଷଲାନୁଷ୍ଲାନରୁ ଏକକ ନୃତ୍ହର 
େରିଲାମଣ ି ମଲାଣ୍ଡଷି, ତକ୍ବ ପ୍ରତହିଯଲାଗତିଲାହର ଅନୁପମଲା ପଲାତ୍ର, ସଲାଧଲାରଣ ଜ୍ଲାନହର ଶଖିଲା ବୁଡଲା, 
ସଜୃନଲାତ୍ମକ ହଲଖନୀହର ପ୍ରୟିଙ୍କଲା ନଲାଏକ, ହଭଲାଲବିଲହର ସହୁରନ୍ଦ୍ର ହଦେୁରୀ, ବଲାଗ୍ୀତଲାହର 
ସନିଙ୍ ହେମ୍ବ୍ରମ ପ୍ରମଖୁ ପରୁକେତୃ ହେଲାଇଛନ୍।ି ଏେ ି କୃତ ି ପ୍ରତହିଯଲାଗୀମଲାହନ ରଲାଜ୍ସ୍ରୀୟ 
ପ୍ରତହିଯଲାଗତିଲାକୁ ମହନଲାନୀତ ହେଲାଇ ବଦି୍ଲାଳୟର ହଗୌରବ ଆଣଛିନ୍।ି 

‘ସର୍ ଗ ଟିଫୁଲ’କୁ ୬ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମସନାନୀତ
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ମଙ୍ଗଳବାର 
୬ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨

ଅହମଦାବାଦ, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି): ଗଜୁରାଟ 
ବଧିାନସଭା ନବ୍ିାଚନ ପାଇଁ ସସାମବାର 
ଦ୍ତିୀୟ ପର୍୍ାୟ ମତଦାନ ସେଷ ସ�ାଇଛ।ି ଏ� ି
ପର୍୍ାୟସର ୧୪ ଜଲି୍ାର ୯୩ ଆସନ ପାଇଁ 
ସକାଳ ୮ରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ସ�ାଇଥିଲା। 
ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ ସନ୍୍ା ୫ଟା ସଦୁ୍ା 
ମତଦାନ �ାର ୫୯.୭୧ ପ୍ରତେିତ ର�ଛି।ି 
ସାବରକାଣ୍ାସର ସବ୍ାଧିକ ୬୫.୮୪ ପ୍ରତେିତ 
ଏବଂ ମ�ସିାଗରସର ସବନ୍ମି୍ନ ୫୪.୨୬ ପ୍ରତେିତ 
ମତଦାନ ସ�ାଇଛ।ି ଏ� ି ପର୍୍ାୟସର ୮୩୩ 
ପ୍ରାର୍ୀ ସମୈଦାନକୁ ଓହ୍ାଇ ଥିସଲ। ପ୍ରରମ ପର୍୍ାୟ 
ପର ି ଦ୍ତିୀୟ ପର୍୍ାୟସର ସ�ରାଞ୍ଚଳ 
ତୁଳନାସର ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳସର ସଭାଟ୍  
�ାର ଅଧିକ ର�ଛି।ି ଏ� ି

ପର୍୍ାୟସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀ, 
ସ୍ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତୀ ଅମତି ୋ�ା, ଗଜୁରାଟର ପବୂତ୍ନ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ଆନନ୍ସିବନ୍  ପସଟଲ ପ୍ରମଖୁ 
ମତାଧିକାର ସାବ୍ସ୍ତ କରଥିିସଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 

ସମାଦୀଙ୍କ ମାଆ ୯୯ ବଷ୍ୀୟ �ୀରାସବନ୍  
ସମାଦୀ ଗାନ୍ୀନଗରର ରାୟସନ ବୁଥ୍ ସର 
ମତଦାନ କରଥିିସଲ।ବରଷି୍ଠ ନାଗରକିଙ୍କ 
ପାଇଁ ଘସର ମତଦାନର ବ୍ବସ୍ା 
ଥିବାସବସଳ ସସ �୍ଲି୍ ସଚୟାରସର 
ବୁଥ୍ କୁ ରାଇ ମତଦାନ କର ିଅନ୍ମାନଙୁ୍କ 
ବାର୍୍ା ସଦଇଥିସଲ। ସସ�ପିର ି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଅ�ମଦାବାଦର 
ରାଣପି ବୁଥ୍ ସର ଧାଡସିର ଛଡିା 

ସ�ାଇ ସଭାଟ୍  ସଦଇଥିସଲ।

ଅହମଦାବାଦ, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି): ଗଜୁରାଟସର ଦ୍ତିୀୟ ପର୍୍ ାୟ 
ମତଦାନ ମଧ୍ୟସର ପବୂତ୍ନ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ େଙ୍କର ସଂି� ବାସଘଲା 
ସସାନଆିଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମାଦୀଙୁ୍କ ମତୁୃ୍ର 
ସସୌଦାଗର କ�ଛିନ୍।ି ଏସବ ବାସଘଲା ସକୌଣସ ିଦଳସର ନ ଥିବା 
ସବସଳ ତାଙ୍କ ପଅୁ କଂସଗ୍ସରୁ ନବ୍ିାଚନ ଲଢୁଛନ୍।ି ସସ ଏକ 
ସାକ୍ାତକାରସର କ�ଛିନ୍ ି ସର ୨୭ ବଷ୍ ସ�ଲା ଗଜୁରାଟସର 

ୋସନ କରୁଥିବା ବସିଜପ ି �ନୁି୍-ମସୁ୍ ଲମାନ ରାଜନୀତ ି କରୁଛ।ି ଏଥିପାଇ ଁ ଚଳତି ରର 
ବସିଜପ ିପରାଜତି ସ�ବାକୁ ରାଉଛ।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ ଅପମାନକୁ ସନଇ ସସ କ�ଛିନ୍ ିସର 
ଏ�ା ବସିଜପରି ପରୁୁଣା ପ୍ରବୃର୍।ି ସମାଦୀ ଅ�ମଦାବାଦର ସଗାଧ୍ାସର େବର େବରାତ୍ା 
କରବିାକୁ ବା�ାରଥିିସଲ। ସସ ମତୁୃ୍ର ସସୌଦାଗର ନୁ�ନଁ୍ ିତ ଆଉ କ’ଣ ସବାଲ ିପ୍ରେ୍ନ କରଛିନ୍।ି

ପବୂ୍ବତନ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଜେଲାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ

ଗଜୁରାଟସର ୫୯.୭୧ % ମତଦାନ

ସମାଦୀ ମତୁୃୟୁର ସେୌଦାଗର

ଫରାେୀ ସେଖକ ସଡାମନିକି୍ ଙ୍କ ପରସୋକ
ନୂଆଦସିଲ୍୍ରୀ, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି): ପ୍ରସଦି୍ ଫରାସୀ ସଲଖକ ସ�ାମନିକି୍  ଲାପୟିରଙ୍କ ପରସଲାକ 
ସ�ାଇଛ।ି ସସ ବୃଦ୍ାବସ୍ା ଜନତି ଅସସୁ୍ତା ସରାଗୁ ଁରବବିାର ୯୧ ବଷ୍ ବୟସସର ସେଷ 

ନେିା୍ସ ତ୍ାଗ କରଛିନ୍।ି ୧୯୩୧, ଜୁଲାଇ ୩୦ସର 
ଜନ୍ମଗ୍�ଣ କରଥିିଲା ଲାପୟିର ଭାରତର ସ୍ାଧୀନତା 
ଏବଂ ବଭିାଜନକୁ ସନଇ ‘ଫି୍ଡ୍ ମ ଆଟ୍  ମଡି୍ ନାଇଟ’ 
ପସୁ୍ତକ ସଲଖିଥିସଲ। ଏ� ିପସୁ୍ତକ ସାରା ବେିସ୍ର ଚର୍୍ାର 
ସକନ୍ଦ୍ରବନୁି୍ ପାଲଟ ିଥିଲା। ଏ�ାକୁ ଭାରତର ସ୍ାଧୀନତା 
ଏବଂ ବଭିାଜନର ଇତ�ିାସ କ�ୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାମାଣକି 
ପସୁ୍ତକ ଭାସବ ସଦଖାରାଉଛ।ି ଏ�ାର ପ୍ରରମ ସଂସ୍କରଣ 
୧୯୭୫ସର ପ୍ରକାେ ପାଇଥିଲା। ପବୂତ୍ନ ଗଭର୍୍ର୍ 

ସଜସନରାଲ ଲୁଇ ମାଉଣ୍ଟବ୍ାସଟନ ଏ� ିପସୁ୍ତକକୁ ନାୟକ ଭାସବ ଉପସ୍ାପନ କରଥିିସଲ। 
ସସ ୧୯୮୫ସର ଭାରତ ଉପସର ଅନ୍ ଏକ ପସୁ୍ତକ  ‘ସଟି ିଅଫ୍  ଜୟ’ ସଲଖିଥିସଲ। 
ଏ� ି ପସୁ୍ତକସର ସକାଲକାତାର ରକି୍ା ଚାଳକ ସାମ୍ ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ା ଉପସର 
ସଲଖିଥିସଲ। ସସ ଏ�ାର ଲାଭାଂେ ଭାରତର ଉନ୍ନତ ି ମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁ ଦାନ କର ି
ସଦଇଥିସଲ। ଏ� ିପସୁ୍ତକ ଉପସର ୧୯୯୨ସର ଏକ ଚଳର୍ତି୍ ମଧ୍ୟ ମକୁ୍ଲିାଭ କରଥିିଲା।

ଆଶଷି ମଶି୍ାଙ୍କ ବସିରାଧସର ଚାେବି ମାମୋ
ଲଜ୍ଷ୍ନୌ, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି): ସକନ୍ଦ୍ର ଗ�ୃରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତୀ ଅଜୟ ମଶି୍ା ସଟନଙି୍କ ପଅୁ ଆେଷି 
ମଶି୍ାଙ୍କ ବସିରାଧସର ମାମଲା ଜାର ି ର�ବି। ଉର୍ରପ୍ରସଦେ ଲଖିମପରୁ ସଖରୀସର 
ଚାଷୀଙୁ୍କ ଗାଡ ି ଚଢାଇ �ତ୍ା କରବିା ମାମଲାସର 
ତାଙୁ୍କ ମାମଲାର ସମ୍ଖୁୀନ ସ�ବାକୁ ପଡବି। ଏ� ି
ମାମଲାରୁ ନାମ �ଟାଇବା ପାଇଁ ସସ କରଥିିବା 
ଆସବଦନକୁ ସ୍ାନୀୟ ସକାଟ୍ ସସାମବାର ଖାରଜ 
କରସିଦଇଛନ୍।ି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଭସିରାଗ ଧାର୍୍ 
କରାରବି ସବାଲ ି ସକାଟ୍ କ�ଛିନ୍।ି ସଚୂନାସରାଗ୍ 
ସର ଚଳତି ବଷ୍ ସଫବୃଆରୀସର ସସ ଗାଡ ି ଚଢାଇ 
୪ କୃଷକଙୁ୍କ �ତ୍ା କରଥିିବା ଅଭସିରାଗ ଲାଗଛି।ି 

ବଦୁିୟୁତ୍  ଚାେଯିବିାରୁ ଏସ୍ ଏନ୍ େୟିସୁର ୪ ଶଶିଙୁ୍କ ମତୁୃୟୁ
ଅମ୍ ସିକାପରୁ, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି): ଛତେିଗଡ ଅମ୍କିାପରୁ ସମ�କିାଲ କସଲଜର ସପେସଆିଲ 
ନୁ୍ବର୍୍ ସକୟାର ୟନୁଟି ି(ଏସ୍ ଏନ୍ ସୟି)ୁ ୱା�୍ସର ଚକିତି୍ା ଅବସ�ଳାର ଗରୁୁତର ମାମଲା 
ସାମ୍ ନାକୁ ଆସଛି।ି ୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍୍ ନ୍ ବତୁି୍ତ ସରାଗାଣ ବନ୍ ର�ବିାରୁ ୪ େେିଙୁ୍କ 
ମତୁୃ୍ ସ�ାଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ ରବବିାର ରାତସିର ଏ� ି ଘଟଣା ଘଟଛି।ି ରାଜ୍ 
ସ୍ାସ୍୍ମନ୍ତୀଙ୍କ ଅନୁରାୟୀ ଏ� ିଘଟଣାର ରାଞ୍ଚ ପାଇ ଁସ୍ାସ୍୍ ସଚବିଙୁ୍କ ନସିଦ୍େ୍ ଦଆିରାଇଛ।ି 
ରାଞ୍ଚ ପସର ପରବର୍ୀ୍ କାର୍୍ ାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍�ଣ କରାରବି। ସତସବ �ପେଟିାଲର ଅବସ�ଳାରୁ 
େେିଙୁ୍କ ମତୁୃ୍ ସ�ାଇଛ ି ସବାଲ ି ପରବିାର ସଦସ୍ ଅଭସିରାଗ କରଛିନ୍।ି �ପେଟିାଲ 
କରୁ୍ପ୍କ୍ଙ୍କ ଅନୁରାୟୀ କଛି ି ସମୟ ପାଇ ଁ ବଦୁି୍ତ ସରାଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସ�ାଇଥିଲା। 
କନୁି୍ ସଭଣ୍ଟସିଲଟର ଏବଂ ଅକ୍ସିଜନ ସସପାଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା। େେିଙୁ୍କ ସ୍ାସ୍୍ାବସ୍ା ଗରୁୁତର 
ଥିଲା। ଏ� ିଘଟଣା ପସର �ପେଟିାଲର �ନି୍  ରମସଣେ ମରୂ୍୍ତି, ଜଲି୍ାପାଳ କୁନ୍ନ କୁମାର 
ଏବଂ ସଏିମ୍ ଏଚ୍ ଓ ପଏିସ୍  ସସମତ ଅସନକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଳସର ପ�ଞ୍ଚ ି ଥିସଲ। 
ମାମଲାର ରାଞ୍ଚ ପସର ପ୍ରକୃତ ରସିପାଟ ୍ସାମ୍ ନାକୁ ଆସବି ସବାଲ ିଜଲି୍ାପାଳ କ�ଛିନ୍।ି

ଏନ୍ େପିସିର ୋମେି ସେସବନ ିଶଶୀ ଥରୁର୍ 
ନୂଆଦସିଲ୍୍ରୀ, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି): କଂସଗ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ ନବିା୍ଚନ ଲଢ ିପରାଜତି ସ�ବାପସର 
ସାଂସଦ େେୀ ରରୁର ଦଳ ଛାଡବିା ସନଇ ସଜାର୍ ଦାର ଚର୍୍ା ସ�ଉଛ।ି ସସ ନ୍ାସନାଲଷି୍ଟ 
କଂସଗ୍ସ ପାଟ୍ତି (ଏନ୍ ସପି)ିସର ସାମଲି ସ�ସବ ସବାଲ ିକୁ�ାରାଉଛ।ି ସତସବ ରରୁର୍  ନସିଜ 
ଏ� ିଖବରକୁ ଖାରଜ କରସିଦଇଛନ୍।ି ପବୂରୁ୍ ସକରଳ ଏନ୍ ସପି ିଅଧ୍ୟକ୍ ପସି ିଚାସକା ରରୁର୍  
ଦଳକୁ ଆସସିଲ ସ୍ାଗତ କରାରବି ସବାଲ ିକ�ଥିିସଲ। କଂସଗ୍ସ ବା�ାର କରସିଦସଲ ବ ି
ସସ ତରୁିଅନନ୍ପରୁମର ସାଂସଦ ର�ସିବ। କଂସଗ୍ସ ରରୁରଙୁ୍କ କା� ିଁକ ିଅଣସଦଖା କରୁଛ ି
ସସ ତା�ା ଜାଣ ିନ ଥିବା କ�ଛିନ୍।ି ରରୁରୁ ଚାସକାଙ୍କ ମନ୍ବ୍କୁ ଖାରଜ କରସିଦଇଛନ୍।ି 
ଏନ୍ ସପିକୁି ଗସଲ ସ୍ାଗତ କରବିା ଉଚତି୍ । କନୁି୍ ସସ ରସିବ ନା� ିଁ ସବାଲ ି କ�ଛିନ୍।ି 

ଚାୱୋ ଗଣଦୁଷ୍କମ୍ମ ମାମୋର ପନୁବବିଚାର ଆସବଦନ
ନୂଆଦସିଲ୍୍ରୀ, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି): ଚାୱଲା ଗଣଦୁଷ୍କମ ୍ ମାମଲାସର ପୀଡତିା ପରବିାର 
ସପୁ୍ରମିସକାଟ୍ସର ପନୁବ୍ତିଚାର ଆସବଦନ ଦାଖଲ କରଛିନ୍।ି ଗତ ୭ ତାରଖିସର ସପୁ୍ରମିସକାଟ୍ 
ତନି ିସଦାଷୀଙୁ୍କ ମକୁ୍ କର ିସଦଇଥିସଲ। �ାଇସକାଟ୍ ଏବଂ ନମି୍ନସକାଟ୍ ସସମାନଙୁ୍କ ମତୁୃ୍ 
ଦଣ୍ାସଦେ ସଦଇଥିସଲ। କଛି ିଦନି ତସଳ ମାମଲାସର ପନୁବ୍ତିଚାର ଆସବଦନ ଦାଖଲ 
କରବିା ପାଇ ଁଦଲି୍ୀ ସରକାରଙୁ୍କ ଉପ-ରାଜ୍ପାଳ ବନିୟ ସସକ୍ନା ଅନୁମତ ିସଦଇଥିସଲ। 

କାସ୍ଆିନ୍  ୋଗର କୂଳସର ୨୫୦୦ ମତୃ େଲି୍ 

ମଜ୍ା, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି): ଦକ୍ଣି ରୁଷ୍ ର କାପେଆିନ ସାଗର କୂଳସର ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ 
ସଲି୍ ଙ୍କ ମତୁୃ୍ ସ�ାଇଛ।ି ଅଧିକାରୀମାସନ ରବବିାର ଏ� ିସଚୂନା ସଦଇଛନ୍।ି ସତସବ 
ସଲି୍ ଙ୍କ ସାମ�ୂକି ମତୁୃ୍ର କାରଣ ଏ ପର୍୍ନ୍ ଜଣାପ�ନିା� ିଁ। ପବୂ୍ରୁ େନବିାର 
୭୦୦ ସଲି୍ ଙ୍କ ମତୁୃ୍ ସ�ାଇଥିବା କୁ�ାରାଇଥିଲା। କନୁି୍ ପରସିବେ ମନ୍ତାଳୟ ଏ� ି
ସଂଖ୍ାକୁ ବୃଦ୍ ି କରଥିିଲା। କାପେଆିନ ପରସିବେ ସରୁକ୍ା ସକନ୍ଦ୍ରର ମଖୁ୍ ସଜୌର 
ଗ୍ାପସିଜାଭଙ୍କ ଅନୁରାୟୀ କଛି ିସପ୍ତା� ତସଳ ସଲି୍ ଙ୍କ ମତୁୃ୍ ସ�ାଇଥିଲା। ସସମାନଙୁ୍କ 
�ତ୍ା କରାରାଇଥିବା କମି୍ା ଜାଲସର ଫସଥିିବା ସନଇ ସକୌଣସ ି ପ୍ରମାଣ ମଳିନିା� ିଁ।

ଡକାର, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି)

ଆଫି୍କୀୟ ସଦେ ସସସନଗାଲ୍  ସଂସଦସର 
ସଂଘଷ୍ ସ�ାଇଛ।ି ମ�ଳିା ସାଂସଦଙୁ୍କ 
ଚାପଡୁା ମାରବିାକୁ ସନଇ ସାଂସଦ 

ମ�ୁାଁମ�ୁ ିଁ ସ�ାଇଛନ୍।ି ମାଡ ମାରବିା ପସର 
ମ�ଳିା ମନ୍ତୀ ସ୍ାଧସର ସଚୌକ ି ଉଠାଇ 
ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରକୁ ସଫାପା� ିସଦଇଥିସଲ। 
ଏ�ାକୁ ସନଇ ଉଭସୟ �ାତା�ାତ ି
ସ�ାଇଥିସଲ।ଏ�ାର ଭ�ିଓି ସସାସଆିଲ 

ମ�ିଆିସର ଭାଇରାଲ ସ�ବାକୁ ଲାଗଛି।ି 
ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ ଗତ ୨ ତାରଖିସର ଏ� ି
ଘଟଣା ଘଟଥିିଲା। ଏ� ିସମୟସର ସଂସଦସର 
ବସଜଟ୍  ଅଧିସବେନ ଚାଲଥିିଲା। ଗ�ୃକାର୍୍  
ମଧ୍ୟସର କ୍ମତାସୀନ ଦଳ ସବସନ୍ନା ସବାକ୍ା 
ୟାକାର (ବବିୱିାଇ)ର ମ�ଳିା ସାଂସଦ 
ଏମ ି ନଦସିୟ ଗନବି ି ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ମ୍ାକ ି
ସାଲ୍ ଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍୍କାଳକୁ ସନଇ 
ପ୍ରେ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ଅଧ୍ୟାତ୍କି ସନତାଙୁ୍କ 
ସମାସଲାଚନା କରଥିିସଲ। ବସିରାଧୀ ସାଂସଦ 
ମସ୍ତାତା ସାମ ୍ ଏ�ାକୁ ଗ୍�ଣ କରପିାର ି ନ 
ଥିସଲ। ସସ ନଜି ସ୍ାନରୁ ଉଠ ି ଗନବିଙୁି୍କ 
ଚାପଡୁା ମାରଥିିସଲ। ସଦଖ ୁ ସଦଖ ୁ ସଂସଦ 
ରଣସକ୍ତ୍ସର ପରଣିତ ସ�ାଇରାଇଥିଲା।

ନୂଆଦସିଲ୍୍ରୀ, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି): ବ�ିାରର 
ପବ୍ୂତନ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ତରା ଆରସଜ� ିମଖୁ୍ 
ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ରାଦବଙ୍କ କଡି୍ ନୀ ପ୍ରତସିରାପଣ 
ସଫଳ ସ�ାଇଛ।ି ଝଅି ସରା�ଣିୀ 
ଆଚାର୍୍  ଲାଲୁଙୁ୍କ କଡି୍ ନୀ ଦାନ କରଛିନ୍।ି 
ଅସତ୍ାପଚାର ପସର ଉଭୟଙୁ୍କ ଆଇସୟିକୁୁ 
ସ୍ାନାନ୍ର କରାରାଇଛ।ି ଏସବ ବାପାଝଅି 
ସସୁ୍ ଥିବା ଜଣାପ�ଛି।ି ଲାଲୁଙ୍କ ପଅୁ ତରା 
ବ�ିାର ଉପମଖୁ୍ମନ୍ତୀ 
ସତଜସ୍ୀ ରାଦବ ଟ୍ଟି୍  କର ି
ଏ� ି ସଚୂନା ସଦଇଛନ୍।ି 
ସଙି୍ଗାପରୁର ମାଉଣ୍ଟ 
ଏଲଜିାସବର �ପେଟିାଲ୍ ସର 
ଲାଲୁଙ୍କ ଅସତ୍ାପଚାର 
କରାରାଇଛ।ି ସସ �ପେଟିାଲର 
ଏକ ଭ�ିଓି ମଧ୍ୟ ଟ୍ଟି୍  
କରଛିନ୍।ି ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ 

ଲାଲୁ ଅସନକ ସରାଗସର ପୀ�ତି ଥିସଲ। 
ତାଙ୍କର ମଧସୁମ� ଏବଂ ଉର୍ ରକ୍ଚାପ ଭଳ ି
ସରାଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କ�ିନୀ ପ୍ରତସିରାପଣ 
ଲାଗ ି ତାଙୁ୍କ ଅସକଟାବର ମାସସର ସଙି୍ଗାପରୁ 
ନଆିରାଇଥିଲା। ସସଠାସର ତାଙ୍କର ଚକିତି୍ା 
ଚାଲଥିିଲା। ଝଅି ସରା�ଣିୀଙ୍କ ସ� ଲାଲୁଙ୍କ 
କ�ିନୀ ସମଳ ଖାଇବାପସର ସସାମବାର 
କ�ିନୀ ପ୍ରତସିରାପଣ ସ�ାଇଥିଲା।

ଜେଜନଗାଲ୍  େଂେଦଜର େଂେର୍ବ

ମେଳିା ୋଂେଦଙୁ୍କ ଚାପଡ଼ୁା ମାରବିାକୁ ସନଇ ମେୁାଁମେୁ ିଁ
ୋେୁଙ୍କ କଡି୍ ନୀ ପ୍ରତସିରାପଣ େଫଳ

ନୂଆଦସିଲ୍୍ରୀ, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି)

ସଦେସର ସମ�କିାଲ୍  କସଲଜ୍  ସଂଖ୍ା ବୃଦ୍ ିପାଇ ଚାଲଛି।ି 
ଏ�ା ସ�ତି ସ୍ାସ୍୍ ସକନ୍ଦ୍ର ଗ�ୁକିସର �ାକ୍ର ଅଭାବ 
ସମସ୍ା ମଧ୍ୟ ଦରୁ ତଗତସିର ବଢବିାସର ଲାଗଛି।ି ଗତ ୮ 
ବଷ୍ସର ୨୦୧୪-୨୦୨୨ ମଧ୍ୟସର ସମ�କିାଲ କସଲଜ୍  
ସଂଖ୍ା ୬୭% ବୃଦ୍ ି ପାଇ ୩୮୭ରୁ ୬୪୮ସର 
ପ�ଞ୍ଚ ି ରାଇଛ।ି ଏ� ି ସମୟସର ଏମ୍ ବବିଏିସ୍  ସଟି୍  ମଧ୍ୟ 
୭୭% ବଢ ି୫୪,୩୪୮ରୁ ୯୬,୦୭୨ସର ପ�ଞ୍ଚଛି।ି 
ସକନ୍ଦ୍ର ସା୍ସ୍୍ ମନ୍ତାଳୟ ପକ୍ରୁ ଜାର ି‘ଗଭର୍୍ାଂସ ରଫିମ୍ସ୍  
ଇନ୍  ସମ�କିାଲ ଏଜୁସକସନ (୨୦୧୪-୨୦୨୨)’  
ରସିପାଟ୍ସର ଏ� ିତର୍ ସାମ୍ ନାକୁ ଆସଛି।ି ଏମ୍ ବବିଏସ୍  
ସଟି୍  ସଂଖ୍ା ବୃଦ୍ ି ସସର୍ ୍ ସା୍ସ୍୍ସକନ୍ଦ୍ରସର �ାକ୍ର 
ଅଭାବ ସମସ୍ା ସେଷ ସ�ବା ପରବିସର୍ ୍ ବୃଦ୍ ି ପାଇବା 
ଚନି୍ାଜନକ ସ୍ତି ି ସଷୃ୍ଟ ି କରୁଛ।ି ଅନ୍ ଏକ ସରକାରୀ 
ରସିପାଟ ୍ ‘ରୁରାଲ ସ�ଲ୍ ର ଷ୍ଟାଟଷି୍ଟକି୍ ୨୦୨୦-୨୧’ ସର 
ସାଂଘାତକି ତର୍ ସାମ୍ ନାକୁ ଆସଛି।ି ଏ� ି ରସିପାଟ ୍
ଅନୁରାୟୀ ସଦେର ପ୍ରାରମକି ସ୍ାସ୍୍ସକନ୍ଦ୍ର (ପଏିଚ୍ ସ)ି 
ଏବଂ ସଗାଷ୍ଠୀ ସା୍ସ୍୍ ସକନ୍ଦ୍ର (ସଏିଚ୍ ସ)ିସର �ାକ୍ର 

ସମସ୍ା ୪.୩ରୁ ୮୦% ପର୍୍ନ୍ ର�ଛି।ି ୨୦୦୫ସର 
ସଦେର ପଏିଚ୍ ସ ି ଗ�ୁକିସର ସମାଟ ୨୦,୩୦୮ ଜଣ 
ଏସଲାପାଥିକ �ାକ୍ର ଥିସଲ। ଏ� ି ସଂଖ୍ା ୨୦୨୧ 
ସବଳକୁ ୩୧,୭୧୬ସର ପ�ଞ୍ଚ ିରାଇଛ।ି ତରାପ ିଅସନକ 
ପଏିଚ୍ ସସିର ଆବେ୍କତା ଅନୁସାସର �ାକ୍ର ନା�ାନ୍।ି 
ସଏିଚ୍ ସରି ଆବେ୍କତା ଅନୁରାୟୀ ୮୩% େଲ୍ 
ଚକିତି୍କ, ୭୪% ତ୍ୀ ସରାଗ ବସିେଷଜ୍ଞ, ୮୦% େେି ୁ

ସରାଗ ବସିେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ୮୨% �ାକ୍ର ଅଭାବ ର�ଛି।ି 
ପଏିଚ୍ ସସିର ମ�ଳିା ଏଏନ୍ ଏମ୍ ଙ୍କ ଅଭାବ ୩୧% ଅଛ।ି 
ସତସବ ସା୍ସ୍୍ ମନ୍ତାଳୟ ରସିପାଟ୍ସର ଦାବ ିକରାରାଇଛ ି

ସର ସଦେସର ପ୍ରତ ି ୮୩୪ 
ସଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଜସଣ 
�ାକ୍ର ଅଛନ୍।ି ଏ�ା 
ବେି୍ ସ୍ାସ୍୍ ସଂଗଠନର 
୧୦୦୦:୧ର ନକିଟତର। 
ମାତ୍ ଚନି୍ାର ବଷିୟ 
ଏ� ି କ ି ସର ସଦେସର 

୨୭% �ାକ୍ର ସ୍ୟି ନା�ାନ୍।ି ଝାଡଖଣ୍, 
ରାଜସ୍ାନ, ପଞ୍ାବ, ଛତେିଗଡ, ଉର୍ରପ୍ରସଦେ ଏବଂ 
ବ�ିାରସର ସବ୍ାଧିକ �ାକ୍ର ଅଭାବ ସଦଖାସଦଇଛ।ି 

ଜାତୀୟ ସା୍ସ୍୍ ନୀତ ି ୨୦୧୭ ଅନୁରାୟୀ ୨୦୨୫ 
ସଦୁ୍ା ସଦେର ସ୍ାସ୍୍ ବସଜଟ୍  ଜ�ିପିରି ୨.୫% 
ସ�ବା ଉଚତି୍ । କନୁି୍ ୨୦୨୨-୨୩ ବସଜଟ୍ ସର ଏ�ା 
୦.୩୫%ସର ପ�ଞ୍ଚ ି ରାଇଥିଲା। ସତସବ ୨୦୨୧ସର 
ଏ�ା ୧.୧% ଥିଲା। ଅର୍ସନୈତକି ସସଭ୍ ଅନୁରାୟୀ 
ଝାଡଖଣ୍ସର ୧୦ �ଜାର ସଲାକସର ୪ ଜଣ �ାକ୍ର 
ଅଛନ୍।ି ସସ�ପିର ିରାଜସ୍ାନସର ୫ ଜଣ, ପଞ୍ାବସର ୬ 
ଜଣ, ଛତେିଗଡସର ୭ ଜଣ, ୟପୁ-ିବ�ିାର-�ରୟିାଣା-

ମ�ାରାଷ୍ଟ୍ରସର ୮ ସଲଖାଏଁ, ଗଜୁରାଟସର ୯ 
ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରସଦେସର ୧୧ �ାକ୍ର ଅଛନ୍।ି 

ୟପୁରି ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ାସ୍୍ସକନ୍ଦ୍ରସର 
ସବ୍ାଧିକ ୧୮୭୧, �ମିାଚଳ ପ୍ରସଦେସର 
୧୨୫୩, ଗଜୁରାଟସର ୬୧୬ 
ଏଏନ୍ ଏମ୍  ଅଭାବ ର�ଛି।ି ସଦେର 
ସ�ରାଞ୍ଚଳସର ସମାଟ ୫,୪୮୧ 
ପଏିଚ୍ ସ ି ର�ଛି।ି କନୁି୍ ଜନସଂଖ୍ା 

ଅନୁପାତସର ଏ�ା ୪୪% କମ୍ । ସକବଳ ୬୬% 
ୟ-ୁପଏିଚ୍ ସ ି ସରକାରୀ ଭବନସର ଚାଲଛି।ି ଏସବ 
ବ ି ୨୭% ଭଡା ଘସର ପରଚିାଳତି ସ�ଉଛ।ି

୮୦ % େ୍ାସ୍ୟୁସକନ୍ଦ୍ରସର ଡାକ୍ତର ଅଭାବ

 �୮୩% ଶେୟୁ ଚକିତି୍ସକ, ୭୪% ସ୍ତୀ ସରାଗ 
ବସିଶଷଜ୍ଞ, ୮୦% ଶଶି ୁସରାଗ ବସିଶଷଜ୍ଞ 
 ପଦବୀ ଖାେ ିପଡ଼ଛି ି

 � ସପୋସର େକ୍ୟି ନାୋନ୍ ି୨୭% ଡାକ୍ତର
 �ପଏିଚ୍ େସିର ୩୧ % ଏଏନ୍ ଏମ୍ ଙ୍କ ଅଭାବ 

ନୂଆଦସିଲ୍୍ରୀ, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି)

ସଜାରଜବରଦସ୍ତ ଧମ୍ାନ୍ରଣ ଏକ ଗରୁୁତର ସମସ୍ା। 
ଏ�ା ଭାରତୀୟ ସମ୍ଧିାନର ବସିରାଧୀ। ସସାମବାର 
ସଜାରଜବରଦସ୍ତ ଧମ୍ାନ୍ରଣ ମାମଲାର େଣୁାଣ ି
କର ି ସପୁ୍ରମିସକାଟ୍ ଏ�ା କ�ଛିନ୍।ି ଗତ େଣୁାଣସିର 
ସକାଟ୍ ଏ�ା ଉପସର କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ 
ସରାଜନା ବଷିୟସର ପଚାର ି ଥିସଲ। ଏ ସନଇ 
ସତ୍ପାଠ ଦାଖଲ କରବିାକୁ ମଧ୍ୟ କ�ଥିିସଲ। ଜଷ୍ଟସି 
ଏମଆର ୋ�ା ଏବଂ ଜଷ୍ଟସି ସଟି ି ରବକୁିମାରଙ୍କ 
ଖଣ୍ପୀଠଙୁ୍କ ସଲସିଟିର ସଜସନରାଲ ତୁଷାର ସମସ�ଟା 

କ�ଛିନ୍ ି ସର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ଙ୍କଠାରୁ 
ସଜାରଜବରଦସ୍ତ ଧମ୍ାନ୍ରଣ ମାମଲାର 
ତର୍ ସଂଗ୍� କରୁଛନ୍।ି ଏଥିପାଇ ଁ ସସ 
ସକାଟ୍ ଏକ ସପ୍ତା� ସମୟ ସଦବାକୁ 
କ�ଛିନ୍।ି ୧୨ ତାରଖିସର ଏ� ି
ମାମଲାର ପରବର୍ୀ୍ େଣୁାଣ ି ସ�ବ। 
ଓକଲି ଅେ୍ନିୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏ� ି
ଆସବଦନ ଦାଏର କରଥିିସଲ। 
ସସ ସଜାର ଜବରଦସ୍ତ ଧମ ୍
ପରବିର୍୍ନ ଉପସର କଟକଣା 
ଲଗାଇବାକୁ ଅଲଗା ଆଇନ 

କମିା୍ ଏ� ି ଅପରାଧକୁ ଆଇପସିସିର ସାମଲି 
କରବିାକୁ ଦାବ ି କରଥିିସଲ। ଏ�ା ସାରା 

ସଦେର ସମସ୍ା ସବାଲ ି
ସସ ଉସଲ୍ଖ କରଥିିସଲ। 
ଜସଣ ଓକଲି ଆସବଦନ 

ଉପସର ପ୍ରେ୍ନ ଉଠାଇବାରୁ ଖଣ୍ପୀଠ କ�ଥିିସଲ ସର  
ଏସତ ସବୈଷୟକି ବସିେଷଜ୍ଞ ସ�ବାର ଆବେ୍କତା 
ନା� ିଁ। ଉପାୟ ସଖାଜବିାକୁ ସକାଟ ୍ ଏଠାସର 
ଅଛନ୍।ି ସକାଟ୍ ସଗାଟଏି ଉସଦ୍େ୍ସର ବସଛିନ୍।ି 
ସକାଟ୍ଙୁ୍କ ସମସ୍ାକୁ ଠକି୍  କରିବା ଆସଛି।ି ରଦ ି ଏ� ି
ଆସବଦନ ଦାନ ଉସଦ୍େ୍ସର କରାରାଇଛ ି ସତସବ 
ତା�ାକୁ ସ୍ାଗତ କରାରାଉଛ।ି କନୁି୍ ସଠକି୍  ସ୍ତି ି
ଉପସର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଏ� ି ଆସବଦନକୁ 
ବସିରାଧୀ ଭାସବ ସଦଖନୁ୍ ନା� ିଁ। ଏ�ା ସବୁଠାରୁ 
ଗରୁୁତର ମାମଲା। ଭାରତସର ର�ବିାକୁ ସ�ସଲ 
ଏଠାକାର ସଂସ୍କତୃ ି �ସିାବସର ଚଳବିାକୁ ପ�ବି।

ଭବାରତସର ଭବାରତର 
ସଂସ୍ କୃତ ିହସିବାବସର 

ଚଳବିବାକୁ ସହବ

ସଜାରଜବରଦସ୍ତ ଧମ୍ମାନ୍ରଣ େମ୍ବଧିାନବସିରାଧୀେପୁ୍ ସିମଜକାର୍ବଙ୍କ 
ବଡ଼ ର ସିପ୍ପଣ୍ରୀ

ପ୍ଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଜରନ୍ଦ୍ର ଜମାଦ୍ରୀଙ୍କ ମାଆ ୯୯ ବରଷିୟା ହ୍ରୀରାଜବନ ଜମାଦ୍ରୀ ଜ�ାଟ୍  ଜଦଉଛନ୍ତସି ା         ଗେୁରାରର ନାଦସିଦ୍ ଜର ଦସିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜ�ାରର ଅଙ୍କସିତ୍  ଜୋନ ସି ଜଗାଡ଼ଜର ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତସି

ନୂଆଦସିଲ୍୍ରୀ, ୫ା୧୨ (ଏଜେନ୍ ସି): ବସିଜପ ି
�ାତରୁ ଦଲି୍ୀ ମ�ାନଗର ନଗିମ (ଏମସ�ି)ି 
ଖସରିବି ସବାଲଏିକଜଟି୍ ସପାଲ୍ ସର 
ଆକଳନ କରାରାଇଛ ି । ଏମସ�ିକୁି ଆପ୍ 
କବ୍ ଜା କରପିାସର । ଏ� ି ଦଳ ୧୫୦  ରୁ 
୧୭୦  ୱା�୍ସର ବଜିୟୀ ସ�ାଇପାସର । 
ଦୀଘ୍ ୧୫ ବଷ୍ ସ�ଲା ଏମ୍ ସ�ି ି ବସିଜପ ି
କବଜାସର ର�ଥିିଲା। ସଚୂନାସରାଗ୍ ସର  
ରବବିାର ଦଲି୍ୀର ୨୫୦ ମ�ାନଗର ନଗିମ 
ଆସନସର ସଭାଟ ସ�ାଇଥିଲା। ବୁଧବାର 
ଏ�ାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାେ ପାଇବ। 
ସତସବ ଏ�ାପବୂ୍ରୁ ଆଜ ି ବଭିନି୍ନ ଜାତୀୟ 

ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସଂସ୍ା ପକ୍ରୁ ଏକଜଟି ସପାଲ 
ପ୍ରକାେ ପାଇଛ।ି ଏ� ି ରସିପାଟ୍ ଅନୁରାୟୀ 
ଆପ୍  ଦଲି୍ୀ ମ�ାନଗର ନଗିମର ୨୫୦ଟ ି

ୱା�୍ରୁ ୧୪୯ରୁ ୧୭୧ଟସିର ଜତିବି। 
ସସ�ପିର ିଟାଇମ୍ସ ନାଓସର କୁ�ାରାଇଛ ିସର 
ଆପ୍  ୧୪୬ରୁ ୧୫୬ଟ ି ଆସନ ଜତିବି। 

ଆଜତକ୍ ସର  ବସିଜପ ି୬୯ରୁ ୯୧ଟ ିଏବଂ 
ଟାଇମ୍ସ ନାଓସର ବସିଜପ ି୮୪-୯୪ ଆସନ 
ମଧ୍ୟସର ସୀମତି ର�ବି ସବାଲ ି ଆକଳନ 
କରାରାଇଛ।ି ଅନ୍ପକ୍ସର ଗଜୁରାଟ 
ବଧିାନସଭାସର ବସିଜପ ି ୍ମାଗତ ସପ୍ତମ 
ରର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରବିାକୁ 
ରାଉଥିବା ଏକ୍ ଜଟି ସପାଲ୍ ସର ଆକଳନ 
କରାରାଇଛ।ି ସସ�ପିର ି �ମିାଚଳସର 
ବସିଜପ ି ଏବଂ କଂସଗ୍ସ ମଧ୍ୟସର କଡା 
ମକୁାବଲିାର ଅନୁମାନ କରାରାଇଛ।ି 
ଆପ୍  ଏଥିସର ବସିେଷ ପ୍ରଦେନ୍ କରବି 
ନା� ିଁ ସବାଲ ି ଆକଳନ କରାରାଇଛ।ି

  ଗଜୁୁରାଟସର କ୍ଷମତାସର 
ରେବି ଶାେକ ଦଳ

ବସିଜପ ିୋତରୁ ଖେଯିବି ଦଲି୍ୀ ମୋନଗର ନଗିମ

ଏକଜଟି୍ ସ�ବାଲ୍  ଆକଳନ
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88 ଅର୍ଥନ�ୈତକି ଅଭବୃିଦ୍ଧ ଓ ମା�ବ ସମ୍ବଳ ବକିାଶ  -
ଉଭୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାନବ ଗତଶିୀଳ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ !

-କ�ୈଳାସ ସତ୍ାର୍ଥୀ

ଉତ୍କଳକିା ଦାଶ 
ଆଳ,ି ନମା: ୭୦୦୮୫୫୯୬୯୩

ସଂପାଦକୀୟସଂପାଦକୀୟସତ୍ୟ, ସସବା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୁଇ ବର୍ଥ...

ସେତାଜୀ ତାପେ କୁମାର ୋହୁ
ଭୁବନ�ଶ୍ୱର,ନମା: ୮୨୬୦୩୫୬୧୧୩ 

ନେଉଁ କମ୍ଥ କର ି ମ�ୁଷ୍ୟ �ଜିର 
ଜୀବକିା �ବି୍ଥାେ କନର 
ତାୋକୁ ‘ବୃତ୍‘ି କୁୋୋଏ। ଏେ ି

ବୃତ୍ ି ସାୋେ୍ୟନର ନସ �ଜିର ତରା ପରବିାର 
ପ୍ରତନିପାଷଣ କରରିାଏ। ଏୋ ମଣଷିର ଅର୍ଥାଭାବକୁ 
ମଧ୍ୟ ଦୂର କନର। ମ�ୁଷ୍ୟ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ ି
କର ି �ଜିର ନପଟ ନପାନଷ। କଏି ନକୌଳକି ବୃତ୍ ି
କର ିଗଜୁୁରାଣ ନମଣ୍ାଏ ତ ପଣୁ ିନକେ ିଅ�୍ୟ ବୃତ୍କୁି 
ଆଦର ି �ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ପରୂଣ କନର। ଏେ ି
କମ୍ଥ ମାଧ୍ୟମନର ନକବଳ କତ୍୍ଥାର େତି ସାଧ� େୁଏ 
�ାେ ିଁ, ବରଂ ଅନ�କଙ୍କ େତି ଏୋ ପଛନର ରାଏ। 
ପ୍ରନତ୍ୟକଟ ି କାେ୍ଥ୍ୟନର ଅନ�କ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କର ଲାଭ 
ରାଏ। ନେପରକି ି େଦ ି ନକୌଣସ ି ବ୍ୟକ୍ ି ଔଷଧ 
ସମ୍ବନ୍ୀୟ କାେ୍ଥ୍ୟ କରୁରା’ନ୍ତ ି ନତନବ ଉକ୍ ବ୍ୟକ୍ଙି୍କର 
ନରାଜଗାର ନେବା ସେ ଅନ�କ ନରାଗୀ ମଧ୍ୟ 
ଏଥିରୁ ଉପକୃତ େୁଅନ୍ତ।ି ଏୋକୁ ପନରାକ୍ଷନର ଆନମ 
‘ନସବା’ ନବାଲ ି ମଧ୍ୟ କେପିାରବିା। କାରଣ ଉକ୍ 
କାେ୍ଥ୍ୟଦ୍ାରା ଅନ�କଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ନୋଇପାରୁଛ।ି 
କନୁି୍ତ ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମୟନର ନସବା ମ�ସ୍କ ନୋଇ 
ନକେ ି କାେ୍ଥ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟତଃ ନଦଖାୋଉ�ାେ ିଁ। 
େ’ଦ୍ାରା ଅନ�କଙ୍କ େତି ବଦନଳ ବ୍ୟକ୍ ିସ୍ାର୍ଥ ଅଧିକ 
ନଦଖାୋଉଛ।ି ଫଳନର ‘ନସବା’ର ମଖୁ୍ୟ ଉନଦେଶ୍ୟ 
ସଦୂୁର ପରାେତ ନେବା ପର ିଲାଗଛୁ।ି 

 ‘ନସବା’ର ଅର୍ଥ ପ୍ରତଆିଶା �ରଖି ନକୌଣସ ି
ବ୍ୟକ୍ ି ବା ଜୀବଙୁ୍କ ସାୋେ୍ୟ କରବିା। ଏୋକୁ 
ଏକପ୍ରକାର ଉପାସ�ା ନବାଲ ି ମଧ୍ୟ କେପିାରବିା। 
ଶାରୀରକି, ମା�ସକି, ଆର୍ôରକ ରୂନପ ଜନଣ 
ଅ�୍ୟଜଣଙୁ୍କ ସାୋେ୍ୟ କରପିାରବି। ନସବା କରବିା 
ଦ୍ାରା ମ�ୁଷ୍ୟ ନକବଳ ଆତ୍ମସନନ୍ତାଷ ପାଇ � ରାଏ, 
ବରଂ ମା�ବୀୟ ନେତ�ା ଜାଗ୍ରତ ନୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ 
�କିଟତର ମଧ୍ୟ ନୋଇରାଏ। ଆନମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷନର ବା 
ପନରାକ୍ଷନର ନେତକି ି ନସବା କରପିାରବିା ନସତକି ି
ଆମ ନପସା ମାଧ୍ୟମନର ମଧ୍ୟ କରପିାରବିା। ନେଉଁ 
ପ୍ରବୃତ୍ନିର ଅଛୁ ତା’ ମାଧ୍ୟମନର ଅନ�କଙ୍କ ନସବା 
କରାୋଇ ପାରବି। ନେନବ ଆନମ ବୃତ୍କୁି ନକବଳ 

ପରବିାର ପ୍ରତନିପାଷଣ ଭାନବ �ଭାବ ି ଅ�୍ୟର 
ନସବା କରବିା ଉନଦେଶ୍ୟନର ଭାବବିା, ନତନବ ଉକ୍ 
କମ୍ଥ ଆମକୁ ଭନି୍ନ ପରେିୟ ନଦବା ସେ ଆତ୍ମସନନ୍ତାଷ 
ମଧ୍ୟ ନଦଇପାରବି। 

 ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମାଜନର ‘ନସବା’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ 
ଓ ପରଭିାଷା ସମ୍ୂର୍୍ଥ ରୂନପ ଭନି୍ନ ନୋଇଗଲାଣ।ି 
‘ନସବା’ର ପ୍ରକୃତ ଉନଦେଶ୍ୟକୁ �ବୁଝ ି ଏୋଦ୍ାରା 
କପିର ିସ୍-େତି ନୋଇପାରବି ତାୋ କରାୋଉଛ।ି 
ନସଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେ ଗଣମାଧ୍ୟମନର ଖବର ପ୍ରକାଶ 
ବା ପ୍ରସାର ନେଉଛ ି କପିର ି ବୃତ୍ ି ମାଧ୍ୟମନର 
ଅ�୍ୟର ଅପକାର କରାୋଉଛ।ି ନବପାର 

-ବଣଜି, େକିତି୍ା, ଶକି୍ଷା କମି୍ବା ଅ�୍ୟ ସରକାରୀ ବା 
ନବସରକାରୀ କାେ୍ଥ୍ୟନର କଭିଳ ି ଭାନବ ଦୁ�୍ଥୀତ ି
କର ି �ଜିର ପ୍ରତପିତ୍ ି ବଶିାଳ କରାୋଉଛ।ି 
ନଛାଟ ନେଉ ଅବା ବଡ଼ ପଦସ୍ଥ କମ୍ଥୋରୀ 
କପିର ି ଭାନବ �ଜି ଆସ�ର ଅପବ୍ୟବୋର କର ି
ଧ�ବାନ୍   ନେଉଛନ୍ତ।ି ନେନଲ ପ୍ରକୃତନର ନସେ ି
ଆସ� ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ ି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର େତି �ମିନନ୍ତ 
�େିତି ରାଏ, ୋୋ ବୁଝବିାକୁ ଅନ�କ ଅସମର୍ଥ। 
ନସେପିର ିନକନତକ ଦୁ�୍ଥୀତନିଖାର ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ପାଇଁ 
ସମସ୍ତ ବୃତ୍ ି ଏବଂ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ ଜ�ସାଧାରଣ 
ସନଦେେ ଦୃଷ୍ନିର ନଦଖଛୁନ୍ତ।ି ଉପନଭାକ୍ାମାନ� 
ଉପେକୁ୍ ନସବା � ପାଇବା ଦ୍ାରା ବ୍ୟକ୍ ି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର 

ଉଭୟଙ୍କର କ୍ଷତ ି ନେଉଛ।ି େଦ ି ପ୍ରନତ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ ି
ନସବାର ପ୍ରକୃତ ମେତ୍ତ୍ୱ ବୁଝ ିବୃତ୍ ିକରନନ୍ତ ନତନବ 
‘ଦୁ�୍ଥୀତ’ି ଶବ୍ଦର ମନୂଳାତ୍ାଟ� ନୋଇପାରନ୍ତା। 
ଉକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗନର �ମି୍ନନର ଦୁଇଟ ି ଦୃଷ୍ାନ୍ତ ଉପନର 
ଦୃଷ୍ ି ପକାଇବା। ଜନଣ େକିତି୍କ ପ୍ରତଦି�ି �ଜି 
କତ୍୍ଥବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ୋଇ ନରାଗୀଙୁ୍କ ମାଗଣାନର 
େକିତି୍ା କରନ୍ତ ି ଏବଂ �ଜି ପାରୁ ପେ୍ଥ୍ୟନ୍ତ 
ସାୋେ୍ୟ ନରାଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରବିାରଙୁ୍କ କରନ୍ତ।ି 
ନକବଳ ଔଷଧ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା �ଅିନ୍ତ।ି 
େ’ଦ୍ାରା �ଜି ପରବିାର ପ୍ରତନିପାଷଣ କରବିାନର 
ଅସବୁଧିା େୁଏ। ଆତ୍ମୀୟସ୍ଜ� ମାନ� ତାଙୁ୍କ 

େକିତି୍ାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରନରାେ�ା 
ଦଅିନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ େକିତି୍କ ଜଣକ ନସମା�ଙ୍କ 
କରାକୁ ଭରୁନକ୍ଷପ � କର ି �ଜି ନବଉସାକୁ ନସବା 
ଉନଦେଶ୍ୟନର କରେିାଲନ୍ତ।ି ଏଥିମଧ୍ୟନର ଝଅି ମଧ୍ୟ 
ବବିାେନୋଗ୍ୟା ନୋଇୋଏ। ପାଖନର ଅର୍ଥ � 
ଥିବାରୁ ବବିାେ ବଳିମ୍ବ େୁଏ। ନେନଲ େକିତି୍କ 
ଭଗବା�ଙ୍କ ଉପନର ଭରସା ରଖି �ଜି କାେ୍ଥ୍ୟ କର ି
ୋଲନ୍ତ।ି େଠାତ୍   ଦନି� ଜନଣ ବ୍ୟକ୍ ି େକିତି୍କଙୁ୍କ 
କେନ୍ତ,ି ‘ଆପଣ ନମାନତ େହି୍ପିାରୁଛନ୍ତ?ି’ 
େକିତି୍କ ‘�ା’ କେବିାରୁ ବ୍ୟକ୍ଜିଣକ କେନିଲ, ‘ମୁଁ 
ନସେମିା�ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜନଣ, ୋୋଙୁ୍କ ଆପଣ ବ�ିା 
ପାରଶି୍ରମକିନର ସସୁ୍ଥ କରଥିିନଲ। ମୁଁ ଆଜ ିଆପଣଙ୍କ 

ଋଣ ଶଝୁବିାକୁ ଆସଛି।ି’ େକିତି୍କ କେନିଲ, ‘ମୁଁ 
ନସବା ବଦଳନର ନକୌଣସ ି ପ୍ରତଆିଶା ରଖି�ାେ ିଁ। 
ନତଣ ୁ ମୁଁ ଋଣ ନଦଇ�ାେ ିଁ। ତୁନମ ମଧ୍ୟ ଋଣୀ �ୁେଁ।’ 
ବ୍ୟକ୍ ି ଜଣକ କେନିଲ, ‘ଆପଣଙ୍କ ନସବାର ମଲୂ୍ୟ 
ତ ମୁଁ ନଦଇ ପାରବି ି�ାେଁ, କନୁି୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝଅିକୁ 
ନବାେୂ କରବିାକୁ ୋେଁୁଛ।ି ନମା ପଅୁ ଆପଣଙ୍କ ଝଅିର 
ନୋଗ୍ୟ ନେବ ନବାଲ ି ଆଶା କରୁଛ।ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ 
ଝଅିକୁ ନକବଳ ଖନଡେ ଶାଢ଼ନିର ନବାେୂ କରନି�ବ।ି’ 
ଏୋ ଶଣୁ ି ଡାକ୍ରଙ୍କ ଆଖିନର ଲୁେ ଜନକଇ ଗଲା 
ନସ ଭଗବା�ଙ୍କ ଉନଦେଶ୍ୟନର ୋତନୋଡ଼ ିକୃତଜ୍ଞତା 
ଜଣାଇନଲ। ଏୋ ଥିଲା �ଃିସ୍ାର୍ଥ ନସବାର ଏକ 
ଦୃଷ୍ାନ୍ତ।

 ନସେପିର ି ଦ୍ତିୀୟ ଦୃଷ୍ାନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରନର 
ଉଚ୍ଚ ପଦନର ଥିବା ଜନଣ କମ୍ଥୋରୀଙ୍କ ବଷିୟନର। 
ବ୍ୟକ୍ଜିଣଙ୍କ ଉକ୍ ପଦବୀକୁ ନ�ଇ ଆତ୍ମଗବ୍ଥନର ଫାଟ ି
ପଡ଼ୁଥିନଲ। �ଜି ଆସ�ର ଅପବ୍ୟବୋର କର ି ବେୁ 
ଦୁ�୍ଥୀତନିର ଲପି୍ତ ଥିନଲ। ତାଙ୍କ ଅଧୀ�ସ୍ଥ କମ୍ଥୋରୀ 
ତାଙ୍କ ବ୍ୟବୋରନର ଅତଷି୍ଠ ନୋଇପଡ଼ୁଥିନଲ 
ମଧ୍ୟ ଭୟନର ନକେ ି ମେୁଁ ନଖାଲୁ � ଥିନଲ। ତଳ 
କମ୍ଥୋରୀଙ୍କ ଭୟ ଓ �ରିବତା ନଦଖି ବାବୁ ଜଣକ 
ଦ�ିକୁ ଦ�ି ଉଗ୍ର ସ୍ଭାବ ସେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ 
ଖାଇବାନର ବ୍ୟସ୍ତ ରେନିଲ। ପାପ କଳସୀ ପରୂଗିଲା 
ପନର ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟନରଖା ବଦଳ ି ଗଲା। ଆୟ 
ବେଭୂି୍ଥତ ସମ୍ତ୍ ିଠୁଳ ଅଭନିୋଗନର ଆୟକର ବଭିାଗ 
ଦ୍ାରା ତାଙୁ୍କ ଗରିଫ କରାଗଲା। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ େଡ଼ପ 
ଏବଂ ଅ�୍ୟ କମ୍ଥୋରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଦୁବ୍ଥ୍ୟବୋର ପାଇଁ 
ତାଙୁ୍କ ୋକରିରୁି �ଲିମ୍ବତି ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏୋ ଥିଲା 
ସ୍ାର୍ଥପରତା ଓ �ଷୁି୍ଠର ପଣଆିର ଫଳ।

 ଉକ୍ ଦୁଇ ଦୃଷ୍ନ୍ତାନର ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ େରତି୍ର 
ଜାଣନିଲ। ଜନଣ ବୃତ୍କୁି ନସବା ଉନଦେଶ୍ୟନର 
ଉତ୍ôସଗ୍ଥ କରୁଥିବା ନବନଳ ଅ�୍ୟ ଜଣକ ବୃତ୍ ି
ମାଧ୍ୟମନର କପିର ି �ଜିର ସ୍ାର୍ଥ ପରୂଣ କରନିେବ 
ତା’ ଭାବୁଥିନଲ। ଏଠାନର େଏି ନେଉଁ ମନ�ାଭାବ 
ରଖି ନସବା କନର, ତା’ର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ନସେ ି
ଅ�ୁୋୟୀ �ଶି୍ଚୟ ମନିଳ। ଅନ�କ ସମୟନର ମ�ୁଷ୍ୟ 
ନେଷ୍ା କର ି ମଧ୍ୟ ଅ�୍ୟର ନସବା କରପିାନର 
�ାେ ିଁ। ନବନଳ ନବନଳ ଅଭାବ ଅ�ଟ� ବା 
ଶାରୀରକି ଅକ୍ଷମତା ନୋଗୁଁ କର ିେୁଏ �ାେ ିଁ। ନତଣ ୁ
େଦ ିଜନଣ ବ୍ୟକ୍ ି�ଷି୍ାମ ନସବା କରବିାକୁ ୋେ ିଁବ 
ନତନବ ନସ �ଜି ବୃତ୍ ି ମାଧ୍ୟମନର କରପିାରବି। 
ଏେ ି ନସବା ବା ପନରାପକାର ତାଙୁ୍କ େରିଦ�ି 
ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ େୃଦୟନର ଜୀବତି ରଖିବ। ବୃତ୍ ି
ମାଧ୍ୟମନର େଦ ି ନସବା କରାେବି ନତନବ ସସୁ୍ଥ 
ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ ିଉଠବି। n

ବୃତ୍ ତି ଜନସସବାର ମାଧ୍ୟମ

ସମ୍ପ୍ରତ ି ଆଧ�ୁକିତା କେନିଲ ଆନମ ବୁଝୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ାଳକିା, ବଡ଼ 
ବଡ଼ ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠା�, ୋକେକ୍ୟ ରାସ୍ତା, ସଦୁେର ଉଦ୍ୟା�, ଭଲ 
େକମକ ନପାଷାକ, ଦାମୀ କାର, ବାଇକ୍   ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା�୍ସ ପର ି

ଅନ�କ କଛି।ି କନୁି୍ତ ବାସ୍ତବନର ଏଇ ଭାବ�ା ପାଇଁ ଆଜ ିମା�ବ ସଭ୍ୟତା 
ବପିଦନର। ଆନମ ଭୁଲ ିୋଇନଛ - 

‘ଅୟଂ ନଜି ପକ�ାକେତଗିଣନା ଲଘକୁେତ ସାମ୍   / ଉଦା� 
େ�ତିଣାମତୁ େସକୁ�ୈେ �ୁଟୁମ୍ୱ�ମ୍  ।’ 

ବ୍ୟକ୍ ି ବ୍ୟକ୍ ି ମଧ୍ୟନର ଆଜ ି ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦତିା ଓ ସ୍ାର୍ଥ ଏନତ ବଢ଼଼ ି ୋଇଛ ି
ନେ ମା�ବକିତା େଜ ି ୋଇଛ।ି ଦ୍ତିୀୟ ଭଗବା�ଙ୍କ ସମ୍ା� ପାଉଛନ୍ତ ି
ଡାକ୍ର। କାରଣ ସଏି ଜୀବ� ମତୁୃ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ନରାଗୀଙ୍କ ସାୋ 
ଭରସା। କଛି ି �୍ୟସ୍ତସ୍ାର୍ଥ ଡାକ୍ର �ଜିର ଦାୟତି୍ୱ ଭୁଲ ି ନରାଗୀ ନଦଖିବା 
�ାମନର ଓ ଟଙ୍କା ନଲାଭନର ନରାଗୀଙୁ୍କ ନଶାଷଣ କରବିା ସେ ଅନ୍ରୋପୋର 
�ାମନର ଜୀବ� ନ�ବାକୁ ପଛାଉ �ାୋନ୍ତ।ି ନକବଳ ନସତକି ି �ୁନେଁ, 
ମତୁୃ୍ୟ ପନର େକିତି୍ାଳୟନର ଶବ ନଦବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ନେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ିଅଙ୍ଗ ବକି୍,ି �କଲ ିଔଷଧ ମଧ୍ୟ ନଦବାର �ଜରି ରେଛି।ି ୧୦୨,୧୦୮, 
ମୋପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ ିଅଛ ିସତ, କନୁି୍ତ ଆଜ ିବ ିଜନଣ ଦୁଘ୍ଥଟଣାନର ବଞ୍ବିା ପାଇଁ 
ସାୋେ୍ୟ ମାଗଥୁିବା ନବନଳ ଆଗ ଫନଟା, ଭଡିଓି ସଂଗ୍ରେ କର ିସାମାଜକି 
ଗଣମାଧ୍ୟମନର କଛି ି ନଲାକ ନପାଷ୍ କରବିା ପନର ଆଶ ୁ ଆନରାଗ୍ୟ 
ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୋଇଥିବା ଗାଡ଼କୁି ନଫା� କରନିବ। ନସନତନବଳକୁ 
ପୀଡ଼ତି ନଲାକ ବଞ୍ ି ରାଇପାନର କମି୍ବା ଖଡୋଧାରନର ଜୀବ� ରାଏ, ପଣୁ ି
ନକନତନବନଳ ଜୀବ� ୋଲେିାଏ। 

ନସେପିର ିଶଳି୍ପସଂସ୍ଥା ପ୍ରତଷି୍ଠା ନେଉଛ ିନରାଜଗାର ନଦବା। ନଦଶନର 
ପରନିବଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନରାକବିା ଲାଗ ିବଭିନି୍ନ ଆଇ� ଅଛ;ି କନୁୁି୍ତ ତା’କୁ କଛି ି
ପ୍ରତଷି୍ଠା� � ମା� ିକାରଖା�ାରୁ �ଗି୍ଥତ ବଷିାକ୍ ଧଅୂାଁ, ବଷିାକ୍ ଜଳ, ବଷିାକ୍ 
ରାସାୟ�କି ପଦାର୍ଥକୁ ପରନିବଶ ସେ ମଶିବିା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ି ନଦଉଛନ୍ତ।ି 
ଫଳନର ବାୟ,ୁ ଜଳ, ମତୃ୍କିା ପ୍ରଦୂଷଣ ନେବା ସେ ନଲାକଙ୍କ ଜୀବ� ମଧ୍ୟ 
େବିାର �ଜରି ରେଛି।ି ଅନ�କ ସମୟନର ୋଷ ଜମକୁି ଦୂଷତି ପଦାର୍ଥ 
ମାଡ଼ ି ୋଇ ଏକର ଏକର ଜମ ି ବନ୍୍ୟା ପାଲଟେିାଇଛ।ି ଏସଡି ବଷ୍ଥା, 
ଆଲଗାଲ ବ୍ ଲୁମ୍  , ଦୂରଦୃଷ୍ ିହ୍ାସ ପର ିସ୍ଥତି ିଉପଜୁବିା ସେ ଅନ�କ ଦୁଘ୍ଥଟଣା 
ଘଟୁଛ।ି ନସେପିର ିଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶନର ଅନ�କ ଜୀବଜନୁ୍ତଙ୍କ ଉପନର 
ମଧ୍ୟ ପରନିବଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛ।ି ଆଜରି ଦ�ିନର ଶାଗଣୁା, 
ଭଦଭଦଳଆି ଓ ଘରେଟଆି ପର ି ଅନ�କ ପ୍ରଜାତ ି ପକ୍ଷୀର ବଂଶ ନଲାପ 
ପାଇବାନର ଲାଗଛି।ି 

ବଡ଼ ବଡ଼ ସଦୃୁଶ୍ୟ ଅଟ୍ାଳକିା ଆଜ ିମାଳ ମାଳ, କନୁି୍ତ ନଗାନଟ ଗଛ 

ନଦଖିବାକୁ ମଳୁି�।ି ଅମ୍ଳଜା� ଅଭାବ ନୋଗୁଁ କନରା�ା ମୋମାରୀନର 
ନକନତ ନଲାକଙ୍କ ଜୀବ� ଗଲା ତାୋ ସମନସ୍ତ ନଦଖିନଲ। ଖରା ଦନି� 
ଅନ�କ ଅଞ୍ଳନର ମଣଷି ଶୀତତାପ �ୟିନ୍ତତି େନ୍ତ ଲଗାଏ, କନୁି୍ତ 
ନସଇଥିରୁ �ଗି୍ଥତ ନକ୍ାରନଫ୍ଳାର ଗ୍ୟାସ ପଣୁ ି ବାୟ ୁ ମଡେଳନର ଥିବା 
ଓନଜାନ୍   ସ୍ତରନର ଛଦି୍ର କର ିଅତବିାଇଗଣୀ ରଶ୍ୀ ନୋଗୁଁ େମ୍ଥ ନରାଗନର 
ପୀଡ଼ତି େୁଏ। ନସେପିର ିବଶି୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧ ିନୋଗୁଁ ନମରୁ ଅଞ୍ଳନର 
ଥିବା ବରଫ ତରଳବିାନର ଲାଗଛୁ।ି ଫଳନର ସମଦୁ୍ର ପତ୍� ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବା 
ସେ ଅନ�କ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଳ, ରାଜ୍ୟ, ନଦଶ ସମଦୁ୍ର ଗଭ୍ଥନର ଲୀ� 
ନେବା ସ୍ଥତିନିର। ନକାନପ�େନଗ�ନର ଅ�ୁଷ୍ଠତି ସମ୍ଳି�ୀର ରନିପାଟ୍ଥ 
ଅ�ୁୋୟୀ ୨୦୩୦ ମସେିା ସଦୁ୍ଧା ୬ଟ ି ନଦଶର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳ ଜଳମଗ୍ନ 
ନେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ନବନଳ ଆମ ନଦଶର ନକାଲକାତା ମଧ୍ୟ 
ନସେଭିଳ ିସ୍ଥତିନିର ରେଛି।ି

ଅଧିକ ଉତ୍ାଦ� ପାଇଁ ନଜୈବକି ସାର ସ୍ଥା�ନର ବଷିାକ୍ 
ରାସାୟ�କି ସାର, କୀଟ�ାଶକ ଔଷଧ ନୋଗୁଁ ମତୃ୍କିାର ବନୁ୍ ଜଆିର 
ମତୁୃ୍ୟ ଘଟୁଛ।ି ଫଳନର ମତୃ୍କିାର ଉବ୍ଥରତା ହ୍ାସ ପାଇବା ସେ ନସେ ି
ଉତ୍ାଦତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆନମ ବଭିନି୍ନ ନରାଗକୁ �ମିନ୍ତଣ କରୁଛୁ। ଶକି୍ଷା 
ଆଜ ି ବ୍ୟବସାୟଭତି୍କି ନୋଇୋଇଛ।ି ‘ସା ବଦି୍ୟା ୟା ବମିକୁ୍ନୟ’ର 
ମେତ୍   ବାଣୀର ସନଦେଶ ଆଜ ି ଅନ�କ ଦୂରନର। େଏି ନେନତ ଟଙ୍କା 
ନଦଇପାରଲିା ନସ ନସନତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକି୍ଷା�ୁଷ୍ଠା�ନର ପଢ଼଼ପିାରବି। 
ଗରବି ବଗ୍ଥର ଅନ�କ ପ୍ରତଭିାଧାରୀମାନ� ଆଜ ିଏେ ିକାରଣ ନୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ 
ଶକି୍ଷାରୁ ବଞ୍ତି। 

ଦୁ�୍ଥୀତ ିଏନବ ରକ୍ର ଧମ�ୀନର। ବ�ିା ଲାଞ୍ ଓ େହି୍ା ଜଣା ନୋଜ�ା 
ବ�ିା ଏଠ ିକଛି ିକାମ ନେବ �ାେ ିଁ। ପ୍ରତଭିା ଏଠ ିପ୍ରତାରତି େୁଏ, ଆଉ ଦୁ�୍ଥୀତ ି
ଜୟେକୁ୍। ଆରଟଆିଇ, ସସି ି କ୍ୟାନମରା, ଭଜିଲିା�୍ସ ସନେତ�ତା ସପ୍ତାେ 
ପାଳ� ସନତ୍ବେ ଆଜ ି ବ ି ଆମ ନଦଶ ୧୮୦ଟ ି ସ୍ଥା� ମଧ୍ୟନର ୮୫ତମ 
ସ୍ଥା�ନର। 

ସାମା�୍ୟ ସ୍ାର୍ଥ ପାଇଁ ମା�ବ େତିନର ତଆିର ି ନୋଇଥିବା ପରମାଣ ୁ
ନବାମାକୁ ଆଜ ିସାମ୍ାଜ୍ୟ ବସି୍ତାର ପାଇଁ ଅନ�କ ନଦଶ ବ୍ୟବୋର କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଆଧିପତ୍ୟ ବସି୍ତାର ପାଇଁ େୀ� ନଜୈବକି ଅ୍ରେ ପ୍ରନୋଗ କର ି କନରା�ା 
ମୋମାରୀର ବଳୟ ସଷୃ୍ ି କର ି ଅନ�କଙ୍କ ଜୀବ� ନ�ବାନର ସଫଳ 
ନୋଇଛ।ି 

ଆଜ ିନପ୍ରମ ଅନ�କଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତବିାେତି(ଟାଇମ୍   ପାସ୍  ) କରବିା 
ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ତରା ମନ�ାରଞ୍ଜ� ନୋଇୋଇଛ।ି ଶାଶ୍ୱତ ନପ୍ରମ ଆଜ ି
ଖବୁ୍   କମ୍  । ନପ୍ରମକୁ ସ୍ାର୍ଥସବ୍ଥସ୍ ଭାବୁଥିବା କଛି ିତରାକଥିତ ନପ୍ରମକି ବଫିଳ 
ନୋଇ �ଜିର ବକୃିତ ମା�ସକିତା ପରେିୟ ନଦଇରା’ନ୍ତ।ି ଏଠ ି ସ୍ାର୍ଥପର 
ନଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରେକୁ୍ବିଦି୍ୟା �ାମନର ପ୍ରତାରଣା େୁଏ ତ ପଣୁ ିଆଧ�ୁକିତା 
�ାମନର ଅତ୍ୟାୋର େୁଏ। 

ନେଉଁ ଆଧ�ୁକିତା ମା�ବ ସଭ୍ୟତାର ସରୁକ୍ଷା କର ିପାରବି �ାେ ିଁ ଏବଂ 
ଅ�୍ୟର କ୍ଷତ ିକରବି, ତାୋ ଆମକୁ ଦନି� �ା ଦନି� କରାଳ ରୂପନର ଗ୍ରାସ 
କରବି। ନସନତନବନଳ �ା ଏ ସଭ୍ୟତା ଥିବ �ା ଏ ସଦୁେର ପଥୃିବୀ। ନତଣ ୁ
ବକିାଶ ନେଉ ବ�ିାଶ �ୁେଁ, ଆଧ�ୁକିତା ନେଉ ଅ�ଷି୍ �ୁେଁ। 

ସକେ୍ ଭେନୁ୍ ଶଖୁିନଃ, ସକେ୍ ସନୁ୍ ନ�ିମୟା
ସକେ୍ ଭଦ୍ାଣଥୀ ପଶ୍ନୁ୍, ମା �ଶ୍ତି ଦୁଃଖଭାଗ ଭକେତ। n

ଆନନ୍ଦ ପନ୍ା
ମ�ୁଷ୍ୟର ପ୍ରନତ୍ୟକ କାେ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କମି୍ବା ପନରାକ୍ଷନର 

ନକବଳ ଆପଣାର ସଖୁ ପାଇଁ ଉଦେଷି୍। ନସଥିପାଇଁ 
ନସ ଅେରେ ଧ�, ପଦପଦବୀ, ମା�ସମ୍ା�, ସମ୍ବନ୍ ଭଳ ି
ସଖୁର ସାଧ� ସଂଗ୍ରେ କରବିାନର ବ୍ୟସ୍ତ। ବାସ୍ତବନର 
ସଂସାରରୁ ମଳୁିଥିବା ନକୌଣସ ି ବ ି ବସୁ୍ତ କମି୍ବା ଆତ୍ମୀୟତା 
ମଣଷିକୁ ଦୀଘ୍ଥମଆିଦୀ ସଖୁ ନଦଇପାନର�ାେ ିଁ। 
ଏପରକି ି ମଳିବିାର କଛି ି �ଦିେ୍ଦିଷ୍ ଅବଧି ପନର ଭନି୍ନଭନି୍ନ 
କାରଣରୁ ଏଗଡ଼ୁକି େନି୍ତାର କାରଣ ସାଜନ୍ତ।ି ବାସ୍ତବନର 
ଜୀବାତ୍ମା ସଦାନେତ�, ଅବ�ିାଶୀ ଓ ଅପରବିତ୍୍ଥ�ଶୀଳ 
ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ। ଏୋକୁ ଜଡ଼, ବ�ିାଶୀ ଏବଂ ପ୍ରତକି୍ଷଣ 
ପରବିତ୍୍ଥ�ଶୀଳ ଦୁ�ଆିନର ନକୌଣସ ିପଦାର୍ଥ କମି୍ବା ସମ୍ବନ୍ 
କ୍ଷନଣମାତ୍ର ଆ�ଦେ ନଦବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ନକୌଣସ ି ଇଚ୍ତି 

ଦ୍ରବ୍ୟ ମଳିନିଲ, ନସ ସମୟନର ସାମୟକି କାମ�ାର 
ପତୂ୍୍ଦି ନେତୁ କଛିକି୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମ ମ�ନର ଥିବା ଅ�୍ୟସବୁ 
କାମ�ାଗଡ଼ୁକି ଅଜାଣତନର ଅପସର ି ୋଏ। ସ୍ଳ୍ପ 
ସମୟ ପାଇଁ ଏକ କାମ�ା ରେତି ସ୍ଥତି ିସଷୃ୍େୁିଏ। ନସେ ି
ସ୍ଥତି ି େ ିଁ ବ୍ୟକ୍କୁି ସଖୁର ଅ�ୁଭବ କରାଏ। େଦ ି ଇଚ୍ତି 
ବସୁ୍ତନର ସଖୁ ନଦବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରା’ନ୍ତା, ନତନବ ତାୋ 
ନେ’ପେ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ମ�ୁଷ୍ୟ ପାଖନର ରୁେନ୍ତା, ସମ ପରମିାଣର 
ସଖୁ ନଦଉରା’ନ୍ତା। କନୁି୍ତ ନସପର ି େୁଏ �ାେ ିଁ। ଈପ୍  ସତି 
ଧ�, ସମ୍ା�, ପଦପଦବୀ ମଳିବିା ପନର ନେଉଁ ସନୁୁ୍ତଷ୍ ି
ମନିଳ, ସମୟକ୍ନମ ଆେୁର ି ଅଧିକ ପାଇବା ଆଶାନର 
ତାୋ ମନିଳଇୋଏ। �ବ ବବିାେତି ଦମ୍ତଙି୍କ ଭତିନର 
ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ି ଥିବା ଆକଷ୍ଥଣ ସମୟ ସେ ଫିକା ପନଡ଼। 
ନବଲୁ�ର ଆକାର ନେନତ ବଶିାଳ ନେନଲ ବ ିନଛାଟଆି 
ଛୁଞ୍ରି ଆଘାତନର ଫାଟବିା �ଶି୍ଚତି। ନସେପିର ି ପ୍ରାପ୍ତ 
ବସୁ୍ତ ଅ�୍ୟ ଆଖିନର ନେନତ ମେତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଥ ନୋଇରାଉ 
�ା କାେ ିଁକ,ି ପାଇଥିବା ନଲାକକୁ ଏୋ ସଖୁ ନଦବାନର 
ଅସମର୍ଥ। ବରଂ, �ଅିାନଁର ଘଅି ଢାଳନିଲ ଅଗ୍ନଶିଖିା ତୀବ୍ର 
ନବଗନର ଜଳ ିଉଠବିା ପର ିୋେୁଁଥିବା ଜ�ିଷି ମଳିଗିନଲ 
ମ�ୁଷ୍ୟର କାମ�ା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼଼େିାନଲ। 
କ୍ଷଣଭଙୁ୍ଗର ସାଂସାରକି ବସୁ୍ତ କମି୍ବା ସମ୍ବନ୍ମା�ଙ୍କଠାରୁ 
ଆ�ଦେ ଆଶା କରବିା ଅଜ୍ଞା�ତାର ପରେିାୟକ। ନକବଳ 
ସଚ୍ଚଦିା�ଦେ ଆ�ଦେକଦେ ପରନମଶ୍ୱର େ ିଁ ଜୀବକୁ ଆ�ଦେ 
ନଦବାକୁ ସମର୍ଥ। ପ୍ରକୃତ ସଖୁପ୍ରାପ୍ତ ି ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଶରଣ 
ଏକମାତ୍ର ପନ୍ା। n

ଡ�୍ଟ� ତପନ �ୁମା� ଦାଶ
ପପିଲି,ି କମା: ୯୪୩୯୮୭୦୫୧୬
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ଆଧନୁ ତିକତା ନା ଜଟ ତିଳ ଜୀବନ!

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭତିଯାନର ସ୍ତିତ ତି

ଆବଜ୍ଥନାର ସହର!
ମୋତ୍ମା ଗାନ୍ୀ କେଥିିନଲ ସ୍ଚ୍ତା ଭଗବତ ସତ୍ାର ଏକ ଅଂଶ। ତାଙ୍କର ନମୌଳକି ଶକି୍ଷା 

ବା ‘ନବସକି୍   ନରେ�ଂି’ ପାଠ୍ୟକ୍ମ ମାଧ୍ୟମନର ନସ ସ୍ଚ୍ ପରନିବଶ ଓ ସ୍ଚ୍ ଜୀବ�ୋପ� 
ପାଇଁ ନସବା କାମ କରବିାକୁ �ନିଜ ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଉଦାେରଣ ନଦଖାଉଥିନଲ ଏବଂ ଅ�୍ୟମା�ଙୁ୍କ 
ନପ୍ରରତି କରୁଥିନଲ। �ଜିର ଘର, ଦ୍ାର, ସ୍କଲୁ୍   ପରନିବଶ ସଫାସତୁୁରା ରଖିବା ସେତି ଉଠା 
ଓ ନଖାଲା ପାଇଖା�ା �ନିଜ �ନିଜ ସଫା କରବିାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିନଲ। ନମନେନ୍ତରମାନ� 
ଉଠା ପାଇଖା�ା ସଫା କରୁଥିବା ପରମ୍ରାରୁ କଭିଳ ିବରିତ ରେନିବ, ନସଥିପାଇଁ ନସ ସବ୍ଥଦା 
ଦୃଢ଼ ମତ ନପାଷଣ କରୁଥିନଲ। ପ୍ରକୃତନର ତାଙ୍କର ବଭିନି୍ନ ସେରନର େରଜି� ବସ୍ତକୁି ୋଇ 
ସନଫଇ କାେ୍ଥ୍ୟକ୍ମ କରବିା ଏବଂ ଅସ୍ପଶୃ୍ୟତା �ନିରାଧୀ ଆନଦୋଳ�ନର ବ୍ୟକ୍ଗିତ ନ�ତୃତ୍ୱ 
ନ�ବା ଫଳନର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବଧିା�ନର ଅସ୍ପଶୃ୍ୟତା �ନିରାଧୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଗଲା ଏବଂ ପନର 
ପାଲ୍ଥାନମଣ୍ ଦ୍ାରା ଆଇନ୍   ମଧ୍ୟ ପାସ୍   କରାୋଇଥିଲା। 

୨୦୧୪ନର ନକନ୍ଦ୍ରନର ଏନ୍  ଡଏି ସରକାର ଆସବିା ପନର ପ୍ରଧା�ମନ୍ତୀ �ନରନ୍ଦ୍ର 
ନମାଦୀ ‘ସ୍ଚ୍ତା ମଶିନ୍  ’ ଆରମ୍ଭ କର ି ନଦଶନର ପ�ୁବ୍ଥାର ସ୍ଚ୍ ଜୀବ� ୋପ� ଓ ସ୍ଚ୍ 
ପରନିବଶକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରମକିତା ନଦନଲ। ଗାନ୍ଜିୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀର ୧୫୦ ବଷ୍ଥ ପତୂ୍୍ଦି ଉପଲନକ୍ଷ 
ଭାରତକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଥ ରୂନପ ବାେ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ମକୁ୍ କରବିା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରନର ଅଭେିା� 
ଆରମ୍ଭ କନଲ। ଏୋ ଅନ୍ତଗ୍ଥତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳ ଓ ସେରାଞ୍ଳନର �ୂଆ ପାଇଖା�ା �ମି୍ଥାଣ ପାଇଁ 
ଋଣ ଓ ଅ�ୁଦା� ଦଆିଗଲା। ପ୍ରାୟ ୯ ନକାଟ ି ପାଇଖା�ା �ମି୍ଥାଣ କରାୋଇଛ ି ନବାଲ ି
ତର୍ୟ ପ୍ରକାଶତି ନେଲା ଏବଂ ନଦଶର ଅନ�କ ଅଞ୍ଳ ବାେ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ ମକୁ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ନବାଲ ି
ନଘାଷଣା କରାଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରନର ସେର ଓ ଗ୍ରାମଗଡ଼ୁକୁି ସ୍ଚ୍ତା ପରୁସ୍କାର 
ମଧ୍ୟ ବଣ୍ାଗଲା। ଗାନ୍ଜିୀଙ୍କ ଜ�୍ର ୧୫୦ ବଷ୍ଥ ପତୂ୍୍ଦି ଅର୍ଥାତ୍   ୨୦୧୯ ନବଳକୁ ‘ସ୍ଚ୍ ଭାରତ 
ମଶିନ୍  ’ର ଅନ�କଗଡ଼ୁଏି ମେତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରୂଣ ନୋଇପାର�ିଥିଲା। ଏନବ ସ୍ଚ୍ତା 
ମଶିନ୍  ର ଦ୍ତିୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ୋଲଛି ିଏବଂ େଜାର େଜାର ନକାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାେ୍ଥ୍ୟକାରୀ 
ନେଉଛ।ି ନତନବ ସ୍ପଷ୍ ନଦଖାୋଉଛ ି ନେ ନଗାଦରା ନକାନଡ଼ ନେନତ ମାନଡ଼ ନସନତ 
�୍ୟାୟନର କଛି ିସମୟ ସ୍ଚ୍ତା ମଶିନ୍  ର ପ୍ରଭାବ ଭଲ ରେବିା ପନର ପଣୁ ିନେଉଁ ଅଳଆିକୁ 
ନସଇ ଅଳଆି। 

ପରନିବଶ ସ୍ଚ୍ତା ଓ ବ୍ୟକ୍ଗିତ ଜୀବ�ନର ସ୍ଚ୍ତା ନଗାଟଏି ରର କାମନର ସମାପ୍ତ 
େୁଏ �ାେ ିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅ�ବରତ ସବ୍ଥକାଳୀ� ପ୍ରନେଷ୍ା ଓ ପରବିତ୍୍ଦିତ ଜୀବ�ନଶୈଳୀ 
ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ସେରର ସାମେୂକି ପରନିବଶନର ମ୍ୁୟ�ସିପିାଲଟି ିଓ ସ୍ଥା�ୀୟ ସ୍ାୟତ୍ 
ସଂସ୍ଥାମାନ� ସନଫଇ କାେ୍ଥ୍ୟ �ୟିମତି � କନଲ ଏୋର ସଫୁଳ ମନିଳ �ାେ ିଁ। ଆମ 
ରାଜଧା�ୀ ଭୁବନ�ଶ୍ୱରକୁ ନଦଖନୁ୍ତ। ଏୋ କଟକ ବା ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଭଳ ି�ାଳ�ଦେ୍ଥମା ଓ ଗଳକିଦେ ି
ଅସ�ାନର ଭତ୍୍ଦି �ଥିଲା। ଏୋକୁ ସ୍ାଧୀ� ଭାରତର ଦ୍ତିୀୟ ନୋଜ�ାବଦ୍ଧ �ଗରୀ ଭାନବ 
�ମି୍ଥାଣ କରାୋଇଥିଲା। ଏୋ ସାଙ୍ଗର ସେର େଡେଗିଡ଼କୁ ଆଜ ିନଦଖନୁ୍ତ ଏବଂ ତା’ ସେତି 
ଆମ ରାଜଧା�ୀକୁ ସ୍ଚ୍ତା ଆଧାରନର ତୁଳ�ା କରନୁ୍ତ। ମ� �ଶି୍ଚୟ ଊଣା ନୋଇେବି। ଏୋ 
ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନ�ଶ୍ୱର ଏନବ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରରମ ପେ୍ଥ୍ୟାୟର ସ୍ାଟ୍ଥ �ଗରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ମା�୍ୟତା 
ପାଇଛ।ି ଅଳ୍କ ନକନତାଟ ିମଖୁ୍ୟ ସଡ଼କକୁ ଛାଡ଼ନିଦନଲ ଓ ସେର ମଝନିର ୋଇଥିବା ୧୬ �ଂ 
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାଗ୍ଥକୁ ଛାଡ଼ନିଦନଲ ଭୁବନ�ଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ନେ ନକୌଣସ ିସେର 
ଭଳ ିନୋଇଛ।ି ଅନ�କ ଜାଗାନର ନଖାଲା �ଦେ୍ଥମା, ଅଳଆି କୁଢ଼ନର ଭତ୍୍ଦି। ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ 
୫୦ ମଟିର ଭତିର ଗଳନିର ଗନଲ ଅଳଆି ଆବଜ୍ଥ�ାର ମ�ି ିପାୋଡ଼ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଛକନର 
ନଦଖିବାକୁ ମନିଳ। ନରଳ ଲାଇ� ଦୁଇ କନଡ଼ ଜ�ାକୀର୍୍ଥ ବସ୍ତ।ି ଦୟା ନକ�ାଲ୍  ନକ�ାଲ୍  ର 
ଦୁଇ କୂନଳ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ ିଧାଡ଼ ିବସ୍ତ।ି ସେରର ବେୁଭାଗନର ଏଭଳ ିବସ୍ତମିା� ରାଜଧା�ୀର 
ସ୍ଚ୍ ପରନିବଶକୁ ଧ୍ଂସ କରସିାରନିଲଣ।ି ଏୋଛଡ଼ା ବସ୍ତମିା�ଙ୍କନର ଆଉ ୋୋ ନବଆଇନ୍   
ଓ ଆପରାଧିକ କାେ୍ଥ୍ୟ ନେଉଛ ିତାୋ ତ ଖବରକାଗଜ ପଷୃ୍ଠା ମଡେ� କରୁଛ।ି 

ଭୁବନ�ଶ୍ୱର ମ୍ୁୟ�ସିପିାଲଟି ିକନପ୍ଥାନରସନ୍   ‘ସ୍ଚ୍ ଭାରତ ମଶିନ୍  ’ କାେ୍ଥ୍ୟକ୍ମ ଅନ୍ତଗ୍ଥତ 
ବେୁତ ନୋଜ�ା ୋତକୁ ନ�ଇଛନ୍ତ ି ଓ ନକନତକାଂଶନର ସଫଳ ନୋଇଛନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ମଖୁ୍ୟ 
ସଡ଼କଗଡ଼ୁକୁି ଛାଡ଼ନିଦନଲ ସେରର ଗଳକିଦେ ି ଅପରଚି୍ନ୍ନତାନର ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ଭୁବନ�ଶ୍ୱର 
ନରଳ ନଷ୍ସନ୍  ଠାରୁ ସତ୍ୟ�ଗର ନରଳ ଓଭରବ୍ରଜି୍   ପେ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ନରଳ ଲାଇ� ପାଶବେ୍ଥର ବଶିାଳ 
ଅଞ୍ଳ ବସ୍ତବିାଲାଙ୍କ କବ୍  ଜାନର। ଶେଶେ କବାଡ଼ ି ନଦାକା�ୀ ଏଠାନର ଭୁବନ�ଶ୍ୱର 
ୋକର ଅଳଆି ଅାବଜ୍ଥ�ା ଏକାଠୀ କର ିପରୃକୀକରଣ ତରା ପ�ୁଃପ୍ରକ୍ୟିାକରଣ ନକନ୍ଦ୍ରମା� 
ନଖାଲଛିନ୍ତ ି ତରା ଏ ଅଞ୍ଳର ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଅଳଆି ଅାବଜ୍ଥ�ାନର ଭତ୍୍ଦି କରନିଦଉଛନ୍ତ।ି 
ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ ି ସକାଳନର ସନଫଇ ଗାଡ଼ ି ଗୀତ ବଜାଇ ଅଳଆି ସଂଗ୍ରେ କରୁଛନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ 
ନସମାନ� ନେଉଁ ବାଟ ନଦଇ ୋଉଛନ୍ତ ି ନସଇ ବାଟନର େ ିଁ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବଜ୍ଥ�ା 
ରାସ୍ତାକଡ଼ନର ପଡ଼ ିରେଛି।ି ସେରନର ରେୁଥିବା �ାଗରକି ଗନ୍ ଓ ମଇଳାନର ଆଉଟୁପାଉଟୁ 
ନେନଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାଣ ୁଓ �ସି୍ପେୃ ରେବିାକୁ ଉେତି ମଣଛୁନ୍ତ।ି ‘ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ଚ୍ତା ମଶିନ୍  ’ର ଏୋ 
ପ୍ରମାଣତି ବଫିଳତା। 

ନକବଳ ସରକାରୀ ଓ ମ୍ୁୟ�ସିପିାଲଟି ି ସଂସ୍ଥା ନଦଶନର ସେର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଳର 
ସନଫଇ କାେ୍ଥ୍ୟକୁ ସଫଳ କରପିାରନିବ �ାେ ିଁ, ନେ ପେ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ଜ�ସାଧାରଣ �ନିଜ �ଜି 
ଜୀବ�ନଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇ ପରସି୍କାର ପରଚି୍ନ୍ନତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ � କରନିବ। ନଦାକା� 
ବଜାର ଓ ରାସ୍ତାକଡ଼ନର ଥିବା ବଭିନି୍ନ ଫଳ ଓ ପ�ପିରବିା ନଦାକା� ଏବଂ ୋ’ ଜଳଖିଆ 
ନଦାକା� ଆଦ ିମା�ଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ନଦାକା� ବଜାରର ସନଫଇ ପାଇଁ ଆଇ�ତଃ ଦାୟୀ � କନଲ 
ବଡ଼ ବଡ଼ ସେରଗଡ଼ୁକିନର ସ୍ଚ୍ ପରନିବଶ �ମି୍ଥାଣ ନୋଇପାରବି �ାେ ିଁ। ଏଭଳ ି�ୟିମଗଡ଼ୁକୁି 
କଡ଼ାକଡ଼ ି ପାଳ� କରବିା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜ�ସେନୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ବଜ୍ଥ୍ୟବସୁ୍ତ ପରେିାଳ�ା 
ପାଇଁ ଦଲି୍ୀ, ମମୁ୍ବାଇ ଆଦ ିମୋ�ଗରନର ଶେ ଶେ ନକାଟ ିଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚ୍ଥ ନୋଇ ସଦୁ୍ଧା ନସଠାନର 
ବଶିାଳ ଆବଜ୍ଥ�ା ପାୋଡ଼ମା� ମଡୁେ ନଟକଛି।ି ନେନତନବଳ ପେ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟମାନ� 
ସ୍ଚ୍ � ନୋଇଛନ୍ତ ିନସନତନବନଳ ପେ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଚ୍ ଭାରତ ବା ସ୍ଚ୍ ଓଡ଼ଶିା କଭିଳ ିନଦଖିବାକୁ 
ମଳିବି? ‘ଘଷୁରୁୀ ପ୍ରକୃତ ିପନଙ୍କ ନଲାନଟ, ମଣଷି ପ୍ରକୃତ ିମନଲ ତୁନଟ।’ ମଣଷି ଘଷୁରୁୀଠାରୁ 
ସା� ନବାଲ ିକେବିା ସମୟ ନବାନଧ ଆସଗିଲାଣ!ି n



ମଙ୍ଗଳବାର
୬ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୦୯ରାଜ୍ୟ ଖବର

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

ପ୍ରରମ ପଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ

ସପୁ୍ରମି୍ ସ�ାର୍ଥଙ୍କ ଲସଷେ...
କ�ୋର୍ଟ �ହଥିିକେ। ପଆିଇଏେର ଅପବ୍ୟବହୋର �ରବିୋ�ୁ 
�ୋହୋର ଅଧି�ୋର ନୋହ ିଁ। ଭୋରତ ଏ� ଧର୍ଟନରିକପକ୍ଷ 
କେଶ। କେଶର କେୋ�ଙୁ୍ ଜବରେସ୍ ି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଅନୂ�ୁଳ 
ଚନ୍ଦ୍ର�ୁ ପରରୋତ୍ୋ ରୋନବିୋ ପୋଇ ଁଅନୁରତ ିକେଇକହବ ନୋହ ିଁ। 
ଏହୋ�ୁ ଅନ୍ୟ ଉପକର କଜୋରଜବରେସ୍ ିେେ ିେଅିନୁ୍ ନୋହ ିଁ। 
କ�ୋର୍ଟ ଭୋଷଣ ଶଣୁବିୋ�ୁ ନୁକହ,ଁ ଶଣୁୋଇବୋ�ୁ ଆସଛିନ୍।ି

ଦାନା ବାନୁ୍ଛ ିବାତ୍ୟା...
ବଳ କ�ୋରୋଇବୋ ସହ ପଶ୍ରି ଉତ୍ତର ପଶ୍ରି 
େ�ିକର �ତ ି �ର ି ୮ ତୋରଖି କବଳ�ୁ େକ୍ଷଣି ପଶ୍ରି 
ବକ୍ୋପସୋ�ରକର ଏ� ବୋତ୍ୟୋର ରୂପ କନବ। ବୋତ୍ୟୋ 
ସଷୃ୍ ି ପକର ଏହୋ ସରୋନ େ�ିକର �ତ ି ବଜୋୟ ରଖିବ ଓ 
ଉତ୍ତର ତୋରେିନୋଡ଼ୁ-ପଡୁୁକଚରରୀ ଓ ସଂେଗ୍ନ େକ୍ଷଣି ଆନ୍ଧ୍ର 
ପ୍ରକେଶ ଉପ�ୂଳ�ୁ �ତ ି�ରବି। ପ୍ରୋଥର�ି ଆ�ଳନକର 
ଭୋରତରୀୟ ପୋଣପିୋ� ବଭିୋ� ଏହ ିଉପ�ୂଳ�ଡ଼ୁ�ୁି ଆେର୍ଟ 
ଜୋର ି �ରଥିିବୋ କବକଳ ବୋତ୍ୟୋ ସଷୃ୍ ି ପକର ଏହୋ ସମ୍ରୂ୍୍ଟ 
�ତପିଥ ଓ କ�ଉଠଁୋକର ଏହୋ ସ୍ଥଳଭୋ� ଅତକି୍ରର �ରବି 
ତୋହୋ ସ୍ପଷ୍ �ରବି କବୋେ ିଜଣୋପଡ଼ଛି।ି

ବଶି୍ବ�ପ୍  ହ� ିଟ୍ରଫିର...
କଭୋଳୋନୋଥ ସଂି, ବଭିୋ�ରୀୟ ଶୋସନ ସଚବି ଭନିେି 
କ୍ରଷି୍ୋ, ହ� ି ଇଣ୍ଆିର ନବି୍ଟୋହରୀ ନକିଦ୍୍ଟଶ� ଶ୍ରୀବୋସ୍ବ 
ଏବଂ ଅଧି�ୋରରୀ ତଥୋ ହ� ି କ୍ରରୀଡ଼ୋବତି୍  ରୋକନ ଉପସ୍ଥତି 
ଥିକେ। ସଚୂନୋ ଅନୁସୋକର ଉକ୍ତ ଟ୍ରଫି ୧୩ର ି ରୋଜ୍ୟ 
ଏବଂ କ�ୋରଏି କ�ନ୍ଦ୍ର ଶୋସତି ଅଞ୍ଚଳ ପରଭି୍ରରଣ �ରବିୋ 
ପକର ଡକିସର୍ବର ୨୫ ତୋରଖିକର ଓଡ଼ଶିୋ�ୁ ପ୍ରତ୍ୟୋବତ୍ତ୍ଟନ 
�ରବି। ବଶି୍ୱବଜିୟରୀ େଳ ଏହ ିସମ୍ୋନଜନ� ଟ୍ରଫି�ୁ ନଜି 
ହୋତ�ୁ କନବୋ ପବୂ୍ଟରୁ ଓଡ଼ଶିୋ ସକରତ ବଭିନି୍ନ ରୋଜ୍ୟର 
ଜନସୋଧୋରଣ ଏବଂ ଫ୍ୟୋନ୍  ରୋକନ ଏହୋର ନ�ିରତର 
କହବୋର ସକୁ�ୋ� ପୋଇକବ। ଆ�ୋରରୀ ୨୧ େନି ରଧ୍ୟକର 
ଟ୍ରଫି ପଶ୍ରିବ୍, ରଣପିରୁ, ଆସୋର, ଝୋଡଖଣ୍, ଉତ୍ତର 
ପ୍ରକେଶ, ପଞ୍ୋବ, ହରୟିୋଣୋ, ନୂଆେଲି୍ରୀ, ରଧ୍ୟପ୍ରକେଶ, 
ରହୋରୋଷ୍ଟ୍ର, ତୋରେିନୋଡ଼ୁ, କ�ରଳ, �ର୍୍ଟୋର� ଓ ଛତଶି�ଡ଼ 
ରୋଜ୍ୟ ପରଭି୍ରରଣ �ରବି। ଓଡ଼ଶିୋ କଫରବିୋ ପକର ଟ୍ରଫି�ୁ 
ରୋଜ୍ୟର ସରସ୍ ଜଲି୍ୋ�ୁ ନଆି�ବି। ଜଲି୍ୋସ୍ରକର ଟ୍ରଫିର 
ସ୍ୋ�ତ ପୋଇ ଁ ବ୍ୟୋପ� ବ୍ୟବସ୍ଥୋ �ରୋ�ୋଇଛ।ି ଭୋରତରୀୟ 
ହ�ରି ଏନୁ୍ଡଶିୋଳ �ୁହୋ�ୋଉଥିବୋ ସନୁ୍ଦର�ଡ଼ ଜଲି୍ୋର 
ସରସ୍ ୧୭ର ି ବ୍ଲ�କର ଏହୋ ପରଭି୍ରରଣ �ରବି। ଅନ୍ରି 
ପ�୍ଟ୍ୟୋୟକର ବଶି୍ୱ�ପ୍  ଟ୍ରଫି ରୋଉରକ�େୋ�ୁ ନଆି�ବି 
ଏବଂ ଜୋନୁଆରରୀ ୨୩ ତୋରଖିକର ଏହୋ ଭୁବକନଶ୍ୱରର 
�ଳି୍  ଷ୍ୋଡୟିମ୍ କର ପହଞ୍ଚବି।

ସ�ାରହାର...
କହୋଇନୋହ ିଁ ପେ୍ମପରୁ ନବି୍ଟୋଚନ ରଣ୍ଳରୀର 
ରୋଜକବୋଡ଼ୋସର୍ବର ବ୍ଲ�ର ୨୨ର ି ପଞ୍ଚୋୟତ ଓ କ�ୋରଏି 
ବଜି୍ୋପତି ଅଞ୍ଚଳ ପରଷିେ, ପୋଇ�ରୋଳ ବ୍ଲ�ର ୩ ର ି
ଜଲି୍ୋ ପରଷିେ କଜୋନର ୨୨ ର ି ପଞ୍ଚୋୟତ, ଝୋରବନ୍ଧ 
ବ୍ଲ� ୨ ର ି ଜଲି୍ୋ ପରଷିେ କଜୋନର ୧୪ ର ି ପଞ୍ଚୋୟତକର 
ନବି୍ଟୋଚନ ସରୋପ୍ତ କହୋଇଛ।ି ସରେୁୋୟ ଏହ ି ତକିନୋର ି
ବ୍ଲ�ର ୩୧୯ ର ି ବୁଥକର ରତେୋନ କହୋଇଥିବୋ 
କବକଳ କସୋରବୋର ରୋତ୍ ି ସଦୁ୍ୋ ସରସ୍ ପେୁଂି ରମି୍  
ଇଭଏିମ୍  ସହ ପେ୍ମପରୁକର ଥିବୋ ଷ୍ଟ୍ର୍ରୁରକର େୋଖେ 
�ରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଉପନବି୍ଟୋଚନକର ତନି ି ବ୍ଲ�ର ୧୨୦ ର ି
ସକର୍ବେନଶରୀଳ ବୁଥ ଚହି୍ନର �ରୋ�ୋଇଥିବୋ କବକଳ 
କସଠୋକର ସସିରିଭି ି େ�ୋଇ କେବ�ୋଷ୍ଂିର ବ୍ୟବସ୍ଥୋ 
�ରୋ�ୋଇଥିେୋ। ପେ୍ମପରୁ ଏ� ରୋଓ ଅଧ୍ୁୟଷତି 
ନବି୍ଟୋଚନ ରଣ୍ଳରୀ କହୋଇଥିବୋରୁ ପେୁସି ପକ୍ଷରୁ ରଧ୍ୟ 
ସରୁକ୍ଷୋ ବ୍ୟବସ୍ଥୋ�ୁ �ଡ଼ୋ�ଡ଼ ି �ରୋ�ୋଇଥିେୋ। ସ୍ଥୋନରୀୟ 
ଓ ନ�ିରସ୍ଥ ଜଲି୍ୋର ପେୁସି ଅଧି�ୋରରୀରୋନଙୁ୍ ସରୁକ୍ଷୋ 
ବ୍ୟବସ୍ଥୋକର ନକିୟୋଜତି �ରୋ�ୋଇଥିବୋ କବକଳ ରୋଜ୍ୟ 
ରଜିଭ୍ଟ ପେୁସି, ଓଏପଏିଫ୍  କଫୋସ୍ଟ ରତୁୟନ କହୋଇଥିକେ। 
କସହପିର ିସଆିରପଏିଫ୍ , ଆଇଆରବ ିଓ ବଏିସଏଫ ରଧ୍ୟ 
ରତେୋନ କ�ନ୍ଦ୍ରରୋନଙ୍କର ନକିୟୋଜତି କହୋଇଥିକେ। 
ରତେୋନ କ�ନ୍ଦ୍ରରୋନଙ୍କର ବଶିଙୃ୍ଖଳୋ�ୁ ନଜରକର 
ରଖି ଅଧି� ପେୁସି ଓ ପୋକଟ୍ରୋେଂି ରରିର ବ୍ୟବସ୍ଥୋ 
�ରୋ�ୋଇଥିେୋ।  ବକିଜଡ଼ ି ପ୍ରୋଥ୍ଟରୀ ବଷ୍ଟୋ ସଂିହ ବରହିୋ 
ପେ୍ମପରୁସ୍ଥତି ରୋଜୋପଡ଼ୋ ବୁଥକର  ନଜିର ରତୋଧି�ୋର 
ସୋବ୍ୟସ୍ �ରଥିିବୋକବକଳ ବକିଜପ ି ପ୍ରୋଥ୍ଟରୀ ପ୍ରେରୀପ 
ପକୁରୋହତି ପୋଇ�ରୋଳ ସର�ୋରରୀ ବୋଳ�ିୋ ପ୍ରୋଥର�ି 
ବେି୍ୟୋଳୟଠୋକର ଓ �ଂକରେସ ପ୍ରୋଥ୍ଟରୀ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସୋହୁ 
ରୋକଣ୍ୋସେିଠୋକର କଭୋର କେଇଛନ୍ ି 

ତନି ି ବ୍ଲ�କର ଥିବୋ ୬ ର ି ପଙି୍ ବୁଥର ବ୍ୟବସ୍ଥୋ 
�ରୋ�ୋଇଥିକେ। କ�ଉ ଁ ବୁଥକର � ି ରହଳିୋ ପେୁଂି 
ରରି�ୁ ନକିୟୋଜତି �ରୋ�ୋଇଥିେୋ। କସହପିର ି ୧୫ ର ି
ଆେଶ୍ଟ ରତେୋନ କ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥୋପନ �ରୋ�ୋଇଥିେୋ। ଏହ ି
ବୁଥ ରୋନଙ୍କର କଭୋରରରୋନଙ୍ ପୋଇ ଁ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥୋ 
�ରୋ�ୋଇଥିେୋ। କଭୋର କେବୋ ପୋଇ ଁଆସଥୁିବୋ ବୃଦ୍, ବୃଦ୍ୋ 
ଓ ଭନି୍ନକ୍ଷର କଭୋରରରୋନଙ୍ ପୋଇ ଁହ୍ବେି କଚୟୋରର ବ୍ୟବସ୍ଥୋ 
�ରୋ�ୋଇଥିବୋ କବକଳ କସ୍ଚ୍ୋକସବରୀରୋନଙୁ୍ ନକିୟୋଜତି 
�ରୋ�ୋଇଥିେୋ। ରଇେୋନକର ତନି ି ପ୍ରରଖୁ ରୋଜକନୈତ�ି 
େଳର ପ୍ରୋଥ୍ଟରୀରୋକନ ରହଥିିବୋ କବକଳ ବକିଶଷ �ର ି
ବକିଜଡ ି ଓ ବକିଜପ ି ରଧ୍ୟକର �ଡ଼ୋ ର�ୁୋବେିୋ କହବୋର 
ସମ୍ୋବନୋ ରହଛି।ି କତକବ �ଏି ରୋରବି ବୋଜ ିତୋହୋ ଆସନ୍ୋ 
୮ ତୋରଖିକର ସ୍ପଷ୍ କହବ।  ଜଲି୍ୋପୋଳ ରନରୀଷୋ ବୋନୋଜ୍ଟରୀଙ୍ 
ସଚୂନୋ ଅନୁସୋକର ନବି୍ଟୋଚନ ଶୋନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳୋର ସହ କଶଷ 
କହୋଇଛ ି  ପେୁଂି ରମି୍ �ଡ଼ୁ�ି ପେୁସି ସରୁକ୍ଷୋ ରଧ୍ୟକର 
ସ୍ଥୋନରୀୟ ନୟିନ୍ତ୍ରତି ବଜୋର �ରରିକିର ସ୍ଥୋପନ କହୋଇଥିବୋ 
ଷ୍ଟ୍ର୍ ରୁରକର ଇଭଏିର�ଡ଼ୁ�ୁି େୋଖେ �ରଛିନ୍ ି  ଷ୍ଟ୍ର୍ 
ରୁର ଚୋରପିକର ସରୁକ୍ଷୋ ବ୍ୟବସ୍ଥୋ �ଡ଼ୋ�ଡ଼ ି �ରୋ�ୋଇଛ ି
କସ ହପିର ିସନ୍ଧ୍ୟୋ ୬ରୋ ସଦୁ୍ୋ ନବି୍ଟୋଚନରଣ୍ଳରୀକର କରୋର 
୮୦.୫% ରତେୋନ କହୋଇଥିବୋ ପ୍ରୋଥର�ି ସଚୂନୋ ରଳିଛି ି
କବୋେ ିଜଲି୍ୋପୋଳ ସଚୂନୋ କେଇଛନ୍ ି

ବସ୍ାପସାଗରସର...
େକ୍ଷଣି-େକ୍ଷଣିପବୂ୍ଟ େ�ି�ୁ ୩୭୦ �କିେୋରରିର, 
କ�ୋେ�ୋତୋର େକ୍ଷଣି-େକ୍ଷଣିପବୂ୍ଟ େ�ି�ୁ ୪୦୯ 
�କିେୋରରିର, ଓଡ଼ଶିୋର ପରୁରୀର ପବୂ୍ଟ�ୁ ୪୨୧ �କିେୋରରିର 
ପବୂ୍ଟ-େକ୍ଷଣିପବୂ୍ଟ ଏବଂ ତ୍ପିରୁୋର କବକେୋନଆିର 
େକ୍ଷଣି-େକ୍ଷଣିପଶ୍ରି�ୁ ୪୮୯ �କିେୋରରିର େୂରବତ୍ତ୍ଟରୀ 
ବକ୍ୋପସୋ�ର ରଧ୍ୟକର କହୋଇଥିେୋ। ଏହୋ ଭୂ�ଭ୍ଟର 
୧୦ �କିେୋରରିର ଅଭ୍ୟନ୍ରକର କହୋଇଥିେୋ। କସହପିର ି
ରବବିୋର ସନ୍ଧ୍ୟୋ ପ୍ରୋୟ ୬ ରୋ ୩୮କର ଶ୍ରୀେଙ୍ ଉପ�ୂଳ 

ବକ୍ୋପସୋ�କର ଭୂ�ମ୍ ଅନୁଭୂତ କହୋଇଥିେୋ। ଏହୋର 
ତରୀବ୍ରତୋ ୪.୨ ରହଥିିେୋ। ଅନ୍ୟପକର କସୋରବୋର ସ�ୋଳ 
୯.୨କର ବୋଂେୋକେଶର ରୋଜଧୋନରୀ ଢୋ�ୋ ଓ ଅନ୍ୟ 
କ�କତ� ପ୍ରୋନ୍କର ୫.୨ ତରୀବ୍ରତୋ ସମ୍ନ୍ନ ଭୂର�ିମ୍ 
ଅନୁଭୂତ କହୋଇଛ।ି

ସ�ାଣା�୍ଥସର...
 ପୋଇଁ ଭୋରତ�ୁ ସକୁ�ୋ� ରଳିଥିିବୋରୁ ରୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ 
ଖସୁ।ି କ�ୋଣୋ�୍ଟକର ଜ-ି୨୦ କବୈଠ� ଆକୟୋଜନ 
ସଂକ୍ରୋନ୍କର �ଣରୋଧ୍ୟରକର କହଉଥିବୋ ଚର୍୍ଟୋ ସମ୍�୍ଟକର 
ରୁଁ ଜୋଣବିୋ�ୁ ପୋଇଛ।ି ପ୍ରଧୋନରନ୍ତ୍ରରୀଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋକର 
ଅନୁଷ୍ତି କବୈଠ�କର ଏ ସଂକ୍ରୋନ୍କର ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଆି�ବି। 
କ�ୋଣୋ�୍ଟକର କବୈଠ� ଆକୟୋଜନ ସ୍ୋ�ତକ�ୋ�୍ୟ 
କବୋେ ିରଖୁ୍ୟରନ୍ତ୍ରରୀ �ହଛିନ୍।ି 

ନଶି୍ତି ପରାଜୟ...
ବକିଜପ ି ଓ ଏହୋର କନତୋରୋକନ କଭୋରରଙୁ୍ �ଣିବିୋ�ୁ 
ଉେ୍ୟର �ରଛିନ୍।ି େଳରୀୟ ପ୍ରୋଥ୍ଟରୀ ଓ ତୋଙ୍ର ସମ୍�୍ଟରୀୟ, 
ପବୂ୍ଟତନ ରନ୍ତ୍ରରୀ, େଳର �ର୍ଟରୀ, ଏପର�ି ି ଏ� କବୈେୁ୍ୟତ�ି 
�ଣରୋଧ୍ୟର ‘ଅ�୍ଟସ’ର ପ୍ରତନିଧିିରୋନଙୁ୍ ବ୍ୟବହୋର �ରଛି।ି 
�ତ�ୋେ ି ରଙ୍ୋ ବୋଣ୍ବିୋ ସରୟକର ଜକଣ ପବୂ୍ଟତନ ରନ୍ତ୍ରରୀ 
ହରିୋଂଶ ୁ କରକହର ଧରୋ ପଡ଼ଥିିକେ ଓ ବକିଜପ ି ପ୍ରୋଥ୍ଟରୀଙ୍ 
ସହକ�ୋ�ରୀ �ରିଫ କହୋଇଥିକେ। ଏହୋ ସକତ୍ତବେ ଆଜ ି
ରତେୋନ ସରୟକର ରଧ୍ୟ ବକିଜପ ିନଜିର ହରୀନ ଆଚରଣରୁ 
ବରିତ ରହନିୋହ ିଁ। ବୁଥ୍  ନ�ିରକର କଭୋର କେବୋ�ୁ 
ଧୋଡ଼କିର ଠଆି କହୋଇଥିବୋ କଭୋରର, ବୁଥ୍ ର ନଷିଦି୍ୋଞ୍ଚଳ 
ପରସିରକର ରଧ୍ୟ କଭୋରରଙୁ୍ ରଙ୍ୋ କେଇ ପ୍ରକେୋଭତି 
�ରବିୋ�ୁ ବକିଜପ ି ଉେ୍ୟର �ରଛି।ି ଜଲି୍ୋ ବକିଜପ ି
ସଭୋପତ ି ସବୁ ନୟିର ଉଲ୍ଙ୍ଘନ �ର ି କଭୋର ପ୍ରଚୋର 
�ରଛିନ୍।ି ଏହୋ ବକିରୋଧକର ନବି୍ଟୋଚନ �ରଶିନଙୁ୍ କଭର ି
ଆପତ୍ତ ି ଜଣୋଇଛ ି ବକିଜଡ।ି ଅଭ�ିକୁ୍ତ ବକିଜପ ି କନତୋ 
ଓ �ର୍ଟରୀଙ୍ ବକିରୋଧକର �କଠୋର �ୋ�୍ଟ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ରେହଣ 
�ରବିୋ�ୁ ବକିଜଡ ିପ୍ରତନିଧିି େଳ େୋବ ି�ରଛି।ି 

ବକିଜଡ ି ରଖୁ୍ୟ ନବି୍ଟୋଚନ ଅଧି�ୋରରୀଙୁ୍ ପ୍ରେୋନ 
�ରଥିିବୋ ଅଭକି�ୋ� ପତ୍ ବକିଜପ ି ଓ ଏହୋର 
କନତୋରୋନଙୁୁ୍ ପଣୁଥିକର �ୋଠ�ଡ଼଼ୋକର ଠ�ିୋ �ରୋଇଛ।ି 
େଳ ପକ୍ଷରୁ �ୁହୋ�ୋଇଛ ି କ� ଆଜ ି ସ�ୋକଳ �ଳୋହୋଣ୍ ି
ଜଲି୍ୋ ବକିଜପରି ସୋଧୋରଣ ସମ୍ୋେ� ସଧୁରୀର ପୋଟ୍ଟକ�ୋଶରୀ 
ବକିଜପ ିପ୍ରୋଥ୍ଟରୀ ପ୍ରେରୀପ ପକୁରୋହତିଙୁ୍ କଭୋର କେବୋ େୋ� ି
ପୋଇ�ରୋଳ ବ୍ଲ� କ�କଛୋେୋେର ପଞ୍ଚୋୟତ କଛେଆିରୋେ 
�ୋକଁର କଭୋରରଙୁ୍ ରଙ୍ୋ ବୋଣ୍ଥୁିବୋ ସରୟକର 
ଧରୋ ପଡ଼ଛିନ୍।ି ଏ କନଇ ନବି୍ଟୋଚନ ଅଧି�ୋରରୀ ଏବଂ 
ପ�୍ଟ୍ୟକବକ୍ଷ�ଙ୍ ନ�ିରକର ବକିଜଡ ି ପକ୍ଷରୁ ଅଭକି�ୋ� 
�ରୋ�ୋଇଥିବୋ କବକଳ ଏହୋର ପ୍ରରୋଣ ସ୍ରୂପ ଭଡିଓି 
�୍ଲପି୍  େୋଖେ �ରୋ�ୋଇଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷକର ପୋ�ଇରୋଳ 
ବ୍ଲ� ବଜିୋଡହି ି�ୋକଁର ଅ�୍ଟସ୍  ରକିପୋର୍ଟର ସକନ୍ୋଷ କଜନୋ 
�ଛି ି ରେୋରବୋସରୀଙୁ୍ ରଙ୍ୋ କେଇ ଏହୋ ବକିଜଡ ି କେଇଛ ି
କବୋେ ି �୍ୟୋକରରୋ ସୋରୋ୍କର �ହବିୋ�ୁ ଉସ�ୁୋଉଥିକେ। 
ଏପର�ି ି କ�ଉରଁୋକନ �୍ୟୋକରରୋ ଆ�କର ଏଭଳ ି ରଛି 
�ହବିୋ�ୁ ରୋଜ ି କହଉ ନ ଥିକେ ଶ୍ରୀ କଜନୋ କସରୋନଙୁ୍ 
ଧର�ଚର� କେଉଥିକେ। ଏ କନଇ ବଜୁି ଜନତୋ େଳ 
ପକ୍ଷରୁ ନବି୍ଟୋଚନ ପ�୍ଟ୍ୟକବକ୍ଷ�ଙୁ୍ ଅବ�ତ �ରୋ�ବିୋ 
ସହ ଭଡିଓି �୍ଲପି୍  େୋଖେ �ରୋ�ୋଇଥିେୋ ଏବଂ ସମ୍କୃ୍ତ 
ରକିପୋର୍ଟରଙ୍ ବକିରୋଧକର �ୋ�୍ଟ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ପୋଇ ଁ େୋବ ି
�ରୋ�ୋଇଥିେୋ। ପନୁଶ୍ ପେ୍ମପରୁ ଏନ୍ ଏସରି ୨ ନର୍ବର 
େୋଡ୍ଟକର ଥିବୋ ଚନ୍ଦ୍ରୋବତରୀ ସ୍େୁ ବୁଥକର ଆଜ ି ରତେୋନ 
ଚୋେଥିିବୋ କବକଳ ବକିଜପ ି �ୋଉନସେିର ଚନି୍ମୟ ପଣ୍ୋ 
ଧୋଡ଼କିର ଛଡ଼ିୋ କହୋଇଥିବୋ �ଛି ିରହଳିୋ କଭୋରରଙୁ୍ ରଙ୍ୋ 
କେଇ ବକିଜପ ିପ୍ରୋଥ୍ଟରୀ ପ୍ରେରୀପ ପକୁରୋହତିଙୁ୍ କଭୋର କେବୋ 
ପୋଇ ଁ ପ୍ରବତ୍ତ୍ଟୋଉଥିକେ। ଏ ସମ୍�୍ଟକର ସମ୍କୃ୍ତ ରହଳିୋଙ୍ 
ସମ୍�୍ଟରୀୟରୋକନ କସଠୋକର ପହଞ୍ଚ ି �ୋଉନସେିର ଶ୍ରୀ 
ପଣ୍ୋଙୁ୍ ପଚରୋଉଚରୋ �ରବିୋରୁ କସ ଅପ୍ରସୁ୍ତ କହୋଇ 
ପଡ଼ଥିିକେ। ଏହୋ�ୁ କନଇ କସଠୋକର ଚୋପୋ ଉକତ୍ତଜନୋ 
କେଖୋ କେବୋରୁ ପେୁସି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ୋଙୁ୍ କସଠୋରୁ କନଇ 
�ୋଇଥିେୋ। କତଣ ୁ ଏ ସମ୍�୍ଟକର ତୁରନ୍ �କଠୋର 
�ୋ�୍ଟ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ରେହଣ �ରବିୋ�ୁ ନବି୍ଟୋଚନ ଅଧି�ୋରରୀଙ୍ 
ନ�ିରକର ବକିଜଡ ିେୋବ ି�ରଛି।ି 

 ଅନ୍ୟପକ୍ଷକର ଆେଶ୍ଟ ନବି୍ଟୋଚନ ଆଚରଣ ବଧିି 
ଅନୁ�ୋୟରୀ ୩ ତୋରଖି ଅପରୋହ୍ଣ ୪ରୋରୁ ନବି୍ଟୋଚନ ରଣ୍ଳରୀ 
ବୋହୋରର କନତୋରୋନଙୁ୍ ପେ୍ମପରୁ ଛୋଡ଼ବିୋ ପୋଇ ଁନବି୍ଟୋଚନ 
�ରଶିନଙ୍ ନକିଦ୍୍ଟଶ ରହଥିିକେ କହ ଁ ଆଜ ି ରତେୋନ 
ଚୋେଥିିବୋ କବକଳ ବେୋ୍ରୀର ଜଲି୍ୋ ବକିଜପ ି ସଭୋପତ ି
ଶବିୋଜରୀ ରହୋନ୍ ିପୋରଣୋ�ଡ଼଼ ଓ �ଣ୍ୋବୋଞ୍ରି �ଛି ିବକିଜପ ି
କନତୋଙୁ୍ କନଇ ପେ୍ମପରୁ ବ୍ଲ�ର େହତିୋ, ବୁକଡନ ଓ 
େହ�ିୋ ଁପଞ୍ଚୋୟତକର ବକିଜପ ିପ୍ରୋଥ୍ଟରୀ ପ୍ରେରୀପ ପକୁରୋହତିଙ୍ 
ପୋଇ ଁ ନବି୍ଟୋଚନ ପ୍ରଚୋର �ରୁଥିବୋ କେଖିବୋ�ୁ ରଳିଛି ି
କବୋେ ିବକିଜଡ ିଅଭକି�ୋ� �ରଛି।ି ଏହ ିପ୍ରଚୋରର ଫକରୋ 
ଓ ଭଡ଼ିଓି ନବି୍ଟୋଚନ ଅଧି�ୋରରୀଙୁ୍ ପ୍ରେୋନ �ରୋ�ୋ�ୋଇଛ।ି 
ବକିଜଡ ି ପେ୍ମପରୁ ଉପନବି୍ଟୋଚନକର ଭୋରତରୀୟ ଜନତୋ 
ପୋରଟି କଶୋଚନରୀୟ ପରୋଜୟ ବରଣ �ରବି। ଏହୋ�ୁ 
ବକିଜପ ି କନତୋ ଓ �ର୍ଟରୀ ସ୍ରୀ�ୋର �ରବିୋ ପରବିକତ୍ତ୍ଟ 
କ�ୋରଏି ପକର କ�ୋରଏି ଅପରୋଧ ଘରୋଇ ଚୋେଛିନ୍।ି 
ପରୋଜୟର ହତୋଶୋ ଭତିକର �ଣତନ୍ତ୍ର�ୁ ଅସମ୍ୋନ �ର ି
ଚୋେଛିନ୍।ି କଭୋର ପବୂ୍ଟରୁ ବକିଜପ ିରଙ୍ୋ ବୋଣ୍ଥୁିେୋ ଆଉ 
ଆଜ ି ଉପନବି୍ଟୋଚନ ପୋଇ ଁ ରତେୋନ ଚୋେଥିିବୋକବକଳ 
ରଧ୍ୟ ରୋଳରୋଳ ବକିଜପ ିକନତୋ କଭୋରରଙୁ୍ ରଙ୍ୋ ବୋଣ୍ବିୋ 
କବକଳ ଧରୋ ପଡ଼ ି ହରହରୋ କହୋଇଛନ୍।ି ପେ୍ମପରୁ, 
ପୋଇ�ରୋଳ ଓ ଝୋରବନ୍ଧ ବ୍ଲ�କର ଥିବୋ ବଭିନି୍ନ ବୁଥକର 
ବକିଜପ ି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳ ି ରଙ୍ୋ ବଣ୍ୋ �ୋଇ ବକିଜପ ି ପ୍ରୋଥ୍ଟରୀ 
ପ୍ରେରୀପ ପକୁରୋହତିଙ୍ ସପକ୍ଷକର କଭୋରରଙୁ୍ ପ୍ରଭୋବତି 
�ରବିୋ�ୁ ଅପକଚଷ୍ୋ �ରୋ�ୋଇଛ ି କବୋେ ି ବଜୁି ଜନତୋ 
େଳ ଅଭକି�ୋ� �ରଛି।ି ଏ କନଇ ବଜୁି ଜନତୋ େଳ 
ପକ୍ଷରୁ ରଖୁ୍ୟ ନବି୍ଟୋଚନ ଅଧି�ୋରରୀଙ୍ ନ�ିରକର ୬ର ି
ପରିସିନ୍  ରୋଧ୍ୟରକର ବକିଜପ ିକନତୋଙ୍ ବକିରୋଧକର େୃଢ଼ 
�ୋ�୍ଟ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ େୋବ ି �ରଛି।ି କସହପିର ି ପେ୍ମପରୁସ୍ଥତି 
ନବି୍ଟୋଚନ ଅଧି�ୋରରୀ ଏବଂ ପ�୍ଟ୍ୟକବକ୍ଷ�ଙୁ୍ ଅବ�ତ 
�ରୋ�ବିୋ ସହ ପ୍ରରୋଣ ସ୍ରୂପ ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥୋନକର ରଙ୍ୋ ବଣ୍ୋ 
କହଉଥିବୋ ଭଡିଓି �୍ଲପି୍  ଓ ଫକରୋ େୋଖେ �ରୋ�ୋଇଛ।ି 
ସବୁଠ ିରଙ୍ୋ ବୋଣ୍ ିଧରୋ ପଡ଼ଥିିବୋ ବକିଜପ ିକନତୋରୋନଙ୍ 
ବକିରୋଧକର ଆଇନ ଅନୁ�ୋୟରୀ େୃଢ଼ �ୋ�୍ଟ୍ୟୋନୁଷ୍ୋନ ପୋଇଁ 
େୋବ ି�ରୋ�ୋଇଛ।ି ଆଜ ିଭୁବକନଶ୍ୱରସ୍ଥତି ରଖୁ୍ୟ ନବି୍ଟୋଚନ 
ଅଧି�ୋରରୀଙ୍ �ୋ�୍ଟ୍ୟୋଳୟକର ଅଭକି�ୋ� �ରଥିିବୋ ବକିଜଡ ି
ପ୍ରତନିଧିି େଳକର ରୋଜ୍ୟସଭୋ ସୋଂସେ ସେୁତୋ କେଓ, 
କେନନି୍  ରହୋନ୍,ି ଡ. ପ୍ରୟିବ୍ରତ ରୋଝ,ି ଅରତି ରଲ୍କି୍ , ପ୍ରଶୋନ୍ 
ସୋହୁ, ସ୍ୋ�ତ�ିୋ ରହୋନ୍,ି ରଧସୁ୍ତିୋ ନୋୟ�, ଇପ୍ତିୋ ସୋହୁ, 
ତୁର୍ବନୋଥ ପଣ୍ୋ, କଜ୍ୟୋତ୍ସୋରୟରୀ ପରଡ଼ିୋ, କେୋରୋ ରହୋପୋତ୍ 
ପ୍ରରଖୁ ସୋରେି କହୋଇଥିକେ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୫।୧୨(ସମସି): ରୋଜ୍ୟ, କେଶ ଓ 
କେଶ ବୋହୋକର ପ୍ରବୋେ ପରୁୁଷ ବଜୁି ପଟ୍ଟନୋୟ�ଙ୍ 
ରୋଷ୍ଟ୍ରପ୍ରରୀତ,ି ବରୀର �ୋଥୋ ସବ୍ଟଜନବେିତି। ଏ� 
ସରୟକର କେଶର ଶରୀଷ୍ଟ ରୋଜକନୈତ�ି କନତୃତ୍ୱଙ୍ 
କନତୋ ଭୋବକର କସ ନଜି�ୁ ପ୍ରତଷି୍ତି �ରବିୋ�ୁ 
ସକ୍ଷର କହୋଇଥିକେ। ରୋଜ୍ୟ ଓ କେଶ ପୋଇଁ 
ତୋଙ୍ର ଅବେୋନ ଅନସ୍ରୀ�ୋ�୍ଟ୍ୟ। ଏହୋ ସକତ୍ତବେ 
କେଶ ତୋଙୁ୍ ଉପ�କୁ୍ତ ସମ୍ୋନ କେଇନୋହ ିଁ। ତୋଙୁ୍ 
ଭୋରତ ରତ୍ନ ପ୍ରେୋନ ପୋଇ ଁ କହୋଇଥିବୋ େୋବ�ୁି 
କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋର ରେହଣ �ରନିୋହୋନ୍।ି ବଜୁିଙୁ୍ 
ରରକଣୋତ୍ତର ଭୋରତ ରତ୍ନ ପ୍ରେୋନ ପୋଇ ଁ ବଭିନି୍ନ 
ସରୟକର କ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ୋରଙ୍ ନ�ିର�ୁ ପ୍ରସ୍ୋବ 
�ୋଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ ସ୍ଠନ ଓ ବଶିଷି୍ ବ୍ୟକ୍ତ ି ଏହ ି
େୋବ ି କେୋହରୋଇଛନ୍।ି ବଜୁି ଜନତୋ େଳ ଏ 
ପ୍ରସ୍କର କ�ନ୍ଦ୍ର ନ�ିରକର ପବୂ୍ଟରୁ େୋବ ି �ରଛି।ି 
ଏକବ କଜଡ଼ ି (ୟ)ୁ ଉଠୋଇଛ ି ବଜୁିଙୁ୍ ଭୋରତ ରତ୍ନ 
ପ୍ରସ୍ୋବ। ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭୋରତ �ଠନକର ସ୍ୋଧରୀନତୋ 
ସଂରେୋରରୀ ତଥୋ ଓଡ଼ଶିୋର ପବୂ୍ଟତନ ରଖୁ୍ୟରନ୍ତ୍ରରୀ ବଜୁି 
ପଟ୍ଟନୋୟ�ଙ୍ର ଅତୁଳନରୀୟ ଅବେୋନ ରହଛି।ି 
ରୋତ୍ �ଂକରେସ ଓ ବକିଜପ ି ସର�ୋର ବଜୁିବୋବୁଙ୍ 
ଭୋରତ ରତ୍ନ କେବୋ କନଇ ପ୍ରୟୋସ �ରନିୋହୋନଁ୍।ି 
ବଜୁି ବୋବୁଙ୍ ଅବେୋନ�ୁ ଚରି ସ୍ରଣରୀୟ �ର ି

ରଖିବୋ ପୋଇ ଁ ତୋଙୁ୍ ରରକଣୋତ୍ତର ଭୋରତରତ୍ନ 
ପ୍ରେୋନ �ରୋ�ୋଉ କବୋେ ିେୋବ ି�ରଛି ିକଜଡ଼(ିୟ)ୁ।   

କସୋରବୋର କଜଡ(ିୟ)ୁ କନତୋ କ� ସ ି ତ୍ୟୋ�ରୀ 

ସୋର୍ବୋେ�ି ସମ୍ଳିନରୀକର ବଜୁିଙ୍ ପ୍ରତ ି କ�ନ୍ଦ୍ରର 
ବକିଜପ ି ଓ �ଂକରେସ ସର�ୋରଙ୍ ଉକପକ୍ଷୋ 
ରକନୋଭୋବ�ୁ �ରୁ ସରୋକେୋଚନୋ �ରଛିନ୍।ି 
ଶ୍ରୀ ତ୍ୟୋ�ରୀ �ହଛିନ୍ ି କ� ବଜୁି ପଟ୍ଟନୋୟ�ଙ୍ର 
�ୋ�୍ଟ୍ୟକଶୈଳରୀ ଓ ରୋଷ୍ଟ୍ରକପ୍ରର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନନ୍ୟ ଥିେୋ। 
ସ୍ୋଧରୀନତୋ ସଂରେୋର ଓ ସ୍ୋଧରୀନତୋ ପକର ଭୋରତର 

ରୋଜକନୈତ�ି ଚତି୍ପଟ୍ଟକର ବଜୁିବୋବୁଙ୍ �ରୁୁତ୍ୱ�ୁ 
କ�କ�ହ ି ଅନୁଭବ �ରପିୋରକିବ। କସ ଜକଣ 
ସଂରେୋରରୀ କନତୋ। ଉତ୍ତରଭୋରତର କନତୋ କହୋଇଥିକେ 
କସ କେଶର ପ୍ରଧୋନରନ୍ତ୍ରରୀ କହୋଇପୋର ି ଥୋଆକନ୍। 
ତୋଙୁ୍ ଏପ�୍ଟ୍ୟନ୍ ଭୋରତରତ୍ନ ନ ରଳିବିୋ ବଡ଼ିର୍ବନୋ। 
ବଜୁି ବୋବୁଙୁ୍ ଭୋରତ ରତ୍ନ କେବୋ ପୋଇ ଁରୋଜକନୈତ�ି 
େଳ�ଡ଼ୁ�ି ରଳିତି ଉେ୍ୟର �ରବିୋ େର�ୋର। କସ 
କ�ବଳ ଓଡ଼ଶିୋର କ�ୌରବ ନୁକହ।ଁ ଜୋତରୀୟସ୍ରକର 
ତୋଙ୍ର ରୋଜକନୈତ�ି ପ୍ରତଷି୍ୋ ତତ୍ୋଳରୀନ 
କନତୋରୋନଙୁ୍ ଆଶ୍�୍ଟ୍ୟଚ�ତି �ରଥିିେୋ। କେଶ ପ୍ରତ ି
ତୋଙ୍ ନଷି୍ୋ�ୁ ସମ୍ୋନ ଜଣୋଇ ଭୋରତରତ୍ନ ପ୍ରେୋନ 
�ରୋ�ବିୋ ଆବଶ୍ୟ� କବୋେ ି କଜଡ(ିୟ)ୁ କନତୋ 

ଶ୍ରୀତ୍ୟୋ�ରୀ �ହଛିନ୍।ି ସୋର୍ବୋେ�ି ସମ୍ଳିନରୀକର ଉପସ୍ଥତି 
ଥିବୋ ଶ୍ରୀ�ୋନ୍ କଜନୋ ରଧ୍ୟ କ� ସ ି ତ୍ୟୋ�ରୀଙ୍ େୋବ�ୁି 
�ଥୋଥ୍ଟ �ହବିୋ ସହ ନଜିର ସହରତ ି ଜଣୋଇଥିକେ। 
ଉକଲ୍ଖକ�ୋ�୍ୟ କ� ସଂସେର ଉଭୟ ସେନକର 
ବଜୁି ଜନତୋ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ବୋର ବଜୁି ବୋବୁଙୁ୍ ଭୋରତ 
ରତ୍ନ ପ୍ରେୋନ �ରୋ�ୋଉ କବୋେ ି େୋବ ି �ରୋ�ୋଇଛ।ି

ପଣୁ ିଉଠଲିା ବଜୁିଙୁ୍କ ‘�ାରତ ରତ୍ନ’ଦାବ ି

 �ବଜୁିବାବୁଙୁ୍ ମରସ�ାତ୍ତର ଭାରତରତ୍ନ େମ୍ାନ ଦାବ ିକଲା ସଜଡୟିୁ
 �ଉତ୍ତରଭାରତରୁ ସ�ାଇଥିସଲ ବଜୁିବାବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ�ାଇ ଥାଆସତେ
 �ଓଡ଼ଶିାରୁ ବଭିନି୍ନ ରାଜସନୈତକି ଦଳ ଓ ବଶିଷି୍ଟ ବ୍ୟକ୍ ିପବୂ୍ବରୁ କରଛିତେ ିଦାବ ି

ଭୁବନେଶ୍ବର,୫ା୧୨(ସମସି): ଓଡ଼ଶିୋର ଶଳି୍ୋୟନ 
କକ୍ଷତ୍କର କବେୋନ୍ କ�ୋଷ୍ରୀର ପ୍ରରଖୁ ଭୂର�ିୋ 
ରହଛି।ି ପବୂ୍ଟରୁ ଏହ ି କ�ୋଷ୍ରୀ େବେୋରୋ ଆେୁରନିୟିର 
ଏବଂ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ କକ୍ଷତ୍କର ପ�୍ଟ୍ୟୋପ୍ତ ପଞୁ୍ ିନକିବଶ 
ସହ ଶଳି୍ ପ୍ରତଷି୍ୋ �ରୋ�ୋଇଥÒେୋ କବକଳ 

ଏକବ ରୋଜ୍ୟକର ଡଜିରିୋେ ୟନୁଭିସଟିର ି ପ୍ରତଷି୍ୋ 
�ରବିୋ�ୁ ପ୍ରସ୍ୋବ େଆି�ୋଇଛ।ି କବେୋନ୍ 
ପକ୍ଷରୁ େଆି�ୋଇଥÒବୋ ଏହ ି ପ୍ରସ୍ୋବ�ୁ ଓଡ଼ଶିୋ 
ଫୋଷ୍୍ଟ କଫୋରମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସବେୋ�ତ �ରୋ�ବିୋ 
ସହତି ଏହୋେବେୋରୋ ଉର୍ ଶକି୍ଷୋ କକ୍ଷତ୍କର ବପି୍ଳବ 

ସଷୃ୍ ି �ରୋ�ୋଇପୋରବି କବୋେ ି �ୁହୋ�ୋଇଛ।ି 
ନ�ିରକର କଶଷ କହୋଇଥÒବୋ ‘କରକ୍ ଇନ 
ଓଡଶିୋ �ନକଳେଭ୍-୨୦୨୨’ ପରକିପ୍ରକ୍ଷରୀକର 
କବେୋନ୍ ରଖୁ୍ୟ ଅନରୀେ ଅରେେୋେଙୁ୍ ଓଡ଼ଶିୋ ଫୋଷ୍୍ଟ 
କଫୋରମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଦ୍୍ଟତ �ରୋ�ୋଇଥÒେୋ। 
ଏହ ି ଅବସରକର ଶ୍ରୀ ଅରେେୋେ କଫୋରମ୍ 
ସେସ୍ୟରୋନଙ୍ ସହ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରସ୍କର 
ଆକେୋଚନୋ �ରଥିÒକେ। ଏହକି୍ରରକର ରୋଜ୍ୟର 
ବଶିଷି୍ କବୈଷୟ�ି ବକିଶଷଜ୍ ଭୋକବ ପରଚିତି 
ପବୂ୍ଟତନ ଆଇଆଇର ି ନକିଦ୍୍ଟଶ� ଡ. େୋକରୋେର 
ଆଚୋ�୍ଟ୍ୟ କବେୋନ୍ �ରୁପ୍ର ଡଜିରିୋେ ୟନୁଭିସଟିର ି
ପ୍ରସ୍ୋବ�ୁ ସବେୋ�ତ �ରଥିÒକେ। ଏହ ିବଶିବେବେି୍ୟୋଳୟ 
ପ୍ରତଷି୍ୋ େବେୋରୋ କ�ବଳ ଓଡ଼ଶିୋ ନୁକହଁ, ବରଂ ସୋରୋ 
କେଶକର ଉର୍ ଶକି୍ଷୋ ପୋଇଁ ଅପବୂ୍ଟ ସକୁ�ୋ� ସଷୃ୍ ି
କହୋଇପୋରବି କବୋେ ି ଡୋ, ଆଚୋ�୍ଟ୍ୟ �ହଥିÒକେ। 

ବପି୍ଳବ ଆଣବି ସବଦାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ାବତି ଡଜିରିାଲ୍  ୟନୁ�ିସସିର ି

କଟକ,୫ା୧୨(ସମସି): ହୋଇକ�ୋର୍ଟଙ୍ 
ନକିଦ୍୍ଟଶ କ୍ରକର ଓରଏିମ୍ ର ସମ୍ତ୍ତ�ୁି 
ଅଫିସଆିେ େ�ୁି୍ୟକଡରରଙ୍ ନ�ିରରୁ 
ଜଲି୍ୋ ପ୍ରଶୋସନ େଖେ�ୁ କନଇଛ।ି 
ଜଲି୍ୋ ପ୍ରଶୋସନର ନକିଦ୍୍ଟଶ କ୍ରକର 
ସ୍ଥୋନରୀୟ ତହସେିେୋରଙୁ୍ ଏହୋ ହସ୍ୋନ୍ର 
କହୋଇଛ।ି କତକବ ଏହ ି ସମ୍ତ୍ତରି 
ରକ୍ଷଣୋକବକ୍ଷଣ େୋୟତି୍ୱ ଇଡ୍ କ�ୋ�ୁ 
ଏକବ େଆି�ୋଇଥିବୋ �ହଛିନ୍ ି �ର� 
ଜଲି୍ୋପୋଳ ଭବୋନରୀ ଶଙ୍ର ଚୟନରୀ। ଶ୍ରୀ 
ଚୟନରୀ �ହଛିନ୍ ି କ� ହୋଇକ�ୋର୍ଟଙ୍ 
ନକିଦ୍୍ଟଶ ପକର ତତ୍ କ୍ଷଣୋତ ଅଥ୍ଟୋତ �ତ 
୩ ତୋରଖିକର ଏହ ି ସମ୍ତ୍ତ ି େଖେ�ୁ 
ନଆି�ୋଇଥିେୋ। ରୋଜ୍ୟ ସର�ୋର ଏହୋ 
ଉପକର କରକ୍ସରୋଇଲ୍  ପୋ�୍ଟ �ରବିୋ 
ପୋଇଁ �େଓି କଘୋଷଣୋ �ରଛିନ୍,ି କତକବ 
ପରବତ୍ତ୍ଟରୀ ସରୟକର ସର�ୋରଙ୍ 
ନକିଦ୍୍ଟଶ ଅନୁସୋକର �ୋ�୍ଟ୍ୟ �ରୋ�ବି 
କବୋେ ି�ହଛିନ୍ ିଜଲି୍ୋପୋଳ। ପ୍ର�ୋଶଥୋଉ 
�,ି ୫ ତୋରଖି ସଦୁ୍ୋ ଓରଏିମ୍ �ୁ େଖେ�ୁ 
ନ କନକେ ପ୍ରତ ି ରୋସ ୬ େକ୍ଷ ରଙ୍ୋ 
କେଖୋଏଁ ସର�ୋର �ଣକିବ କବୋେ ି
ହୋଇକ�ୋର୍ଟ ନକିଦ୍୍ଟଶ କେଇଥିକେ। 
ର୍ଳବୋର ରଧ୍ୟ ଏହ ିରୋରେୋର ଶଣୁୋଣ ି
ପୋଇଁ ଧୋ�୍ଟ୍ୟ କହୋଇଛ।ି ସଚୂନୋଥୋଉ �,ି 
ଓରଏିମ୍  ପନୁରୁଦ୍ୋର ପୋଇଁ ସର�ୋର 
୧୫୦ କ�ୋର ିରଙ୍ୋ ଜରୋ �ରଥିିକେ।

ଓରଏିମ୍  ସମ୍ପତ୍ରି 
ରଷେଣାସବଷେଣ ଦାୟତି୍ୱ 
ଇଡ୍ ସ�ା�ୁ ହସ୍ାନ୍ତର
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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 81.79 l &ûCŠ 99.72
l dêùeû 85.99 l ùd^þ 0.59

l iê^û : 49,600 (ନୂଆଦଲି୍ଲୀ)
l eê&û : 72,500 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  62,834.00
l ^ò`Öò  18,701.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

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

ଷ୍ଟକ୍  ବଜାରସର ନସିବଶ ସେବ 
ଇଏସ୍ ଆଇସରି ବଳକା ପାଣ୍ ି
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫ା୧୨(ଏନେନ୍)ି: 
କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀରା 
ନଗିର (ଇଏସ୍ ଆଇସ)ିର 
ବଳକା ପାଣ୍ ିଷ୍ଟକ୍  ବଜାରରର 
ନରିବଶ କରାଯବି। ଏଥÒପାଇଁ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଷି୍ପତ୍ ି
ରନଇଛନ୍।ି ରେରବ ଏହାକୁ 
ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସରଚଞ୍ଜଡ୍   ରରେରେଡ୍  
ଫଣ୍ଡ(ଇଟଏିଫ)ଫଣ୍ଡ ଠାରୁ 
ପଥୃକ ରଖାଯବି। ନରିବଶ ରହବାକୁ ଥÒବା ଅଥ୍ମ ରସନରସକ୍ସ ଓ ନଫି୍ ଟରି ଏକ୍ସରଚଞ୍ଜ 
ରରେରେେ ଫଣ୍ଡଡ୍   (ଇଟଏିଫ୍ )ରର ସୀରେି ରହବି ରବାଲ ି ରକନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରର ରନ୍ତୀ ଭୂରପନ୍ଦ୍ର 
ଯାଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷୋରର ଇଏସଆଇସରି ୧୮୯େର ରବଠୖକରର ରଞ୍ଜରୁୀ ରଳିଛି।ି 
ବତ୍୍ମରାନ ରହାଇଥିବା ନରିବଶରୁ କମ୍  ରଟିର୍୍ମ ରଳୁିଛ।ି ରେଣ ୁ ଇଟଏିଫ୍ ରର ନରିବଶ 
ପାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ି ନଆିଯାଇଛ।ି ପ୍ରଥରର ବଳକା ପାଣ୍ରି ୫ ପ୍ରେଶିେରୁ ଏହ ି ନରିବଶ 
ଆରମ୍ଭ ରହବ। ୬ ରାସ ସରୀକ୍ଷା ପରର ଏହାକୁ ୧୫ ପ୍ରେଶିେ ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ ବୃଦ୍ ିକରାଯବି। 
ଆରସଟ୍ ର୍ୟାରନଜରରଣ୍ଟ କମ୍ାନୀର ଫଣ୍ଡ ର୍ୟାରନଜରଙ୍କ ଦା୍ରା ଏହାର ପରଚିାଳେି 
ରହବ।  ବଳକା ପାଣ୍ରି ନରିବଶ ବ୍ୟେୀେ ଅଗରୋଲା ଏବଂ ରକରଳର ଇେୁକରିର 
୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ରଲଖାଏଁ ୋକ୍ତରଖାନା ସ୍ାପନ ପ୍ରସ୍ାବକୁ ଏହ ି ରବଠୖକରର ରଞ୍ଜରୁୀ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଇଏସଆଇ ରଯାଜନାରର କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି ରେଣ ୁ
ଆବଶ୍ୟକୋ ପରୂଣ ପାଇଁ ଭତି୍ଭୂିର ି ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସଦୃୁଢ଼ କରବିା ଲାଗ ି ରକନ୍ଦ୍ରରନ୍ତୀ 
ନରିଦ୍୍ମଶ ରଦଇଛନ୍।ି ଇଏସଆଇସ ି ୋକ୍ତରଖାନାର ଆଧନୁକିୀକରଣ ଏବଂ ବକିାଶ 
ପାଇଁ ‘ନରି୍ମାଣ ରସ ଶକ୍ତ’ି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ ି ରବାଲ ି ରସ କହଛିନ୍।ି    

ପ୍ରତ ି୪ଟରୁି ସ�ାଟଏି ଆଇସ�ାନ୍  
ସେବ ସମଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଆି
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫ା୧୨(ଏନେନ୍)ି: ଭାରେର ରରାବାଇଲ ରଫାନ ରପ୍ାନୀ ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ଏରବ ଆପଲ କମ୍ାନୀ ନରିମିେ ସ୍ାଟରଫାନର ଅଂଶ ବଢବିାରର ଲାଗଛି।ି ଗେ ଏପ୍ରଲିରୁ 
ଅରକଟାବର ରଧ୍ୟରର ଭାରେର ରରାବାଇଲ ରଫାନ ରପ୍ାନ ିରକ୍ଷତ୍ରର ଅଧÒକାଂଶ ଭାଗ 
ଆପଲ ହାସଲ କରଛି।ି ଏହ ି ସରୟରର ଭାରେର 
ସବ୍ମବୃହେ ଉରଦ୍ୟାଗ ଭାରବ ସାରସଙ୍ଗ ୨.୮ 
ବଲିୟିନ େଲାରର ରପ୍ାନ ିକରଥିÒଲାରବରଳ 

ଆପଲ ଅଂଶ ୨.୨ ବଲିୟିନ େଲାର ରହଛି।ି ରେରବ ଚଳେି ଆଥ୍ମକ ବର୍ମ ରଶର ସଦୁ୍ା 
ରରାବାଇଲ ରପ୍ାନ ିରକ୍ଷତ୍ରରର ଆପଲ କମ୍ାନୀ ସାରସଙ୍ଗକୁ ଅେକି୍ରର କରବି ରବାଲ ି
କୁହାଯାଇଛ।ି ଏପରକି ି୨୦୨୫ ସଦୁ୍ା ଭାରେରର ପ୍ରସୁ୍େ ରହଉଥÒବା ୪ଟ ିରରାବାଇଲ 
ରଫାନ ରଧ୍ୟରର ରଗାଟଏି ଆପଲ ରଫାନ ରହବି ରବାଲ ି ଆକଳନ କରାଯାଇଛ।ି 
ବତ୍୍ମରାନ ଅଧିକ ଉତ୍ାଦନ କରବିା ରଯାଜନା ଉପରର ଏହ ିକମ୍ାନୀ କାଯ୍ମ୍ୟ କରୁଛ।ି 
କମ୍ାନୀର ପ୍ରରିୟିର ସ୍ାଟ୍ମରଫାନ ଆଇରଫାନ ୧୪ ରପ୍ରା’ର ରଯାଗାଣ ଶଙୃ୍ଖଳାରର 
ଅଭାବ ରହଥିିବା ଜଣାପଡ଼ବିା ପରର କମ୍ାନୀ ଉତ୍ାଦନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ କରଛି।ି 
ଚଳେି ଆଥ୍ମକ ବର୍ମର େୃେୀୟ ରତ୍ରରୖାସରର  ୭୦ରୁ ୭୫ ନୟିେୁ ୟନୁଟି୍ ଆଇରଫାନ 
ବରିଦଶକୁ ପଠାଯାଇଥÒଲା ରବରଳ ଭାରେରୁ ୪୦ରୁ ୪୫ ପ୍ରେଶେି ଆଇରଫାନ 
ରପ୍ାନ ିରନଇ ଆପଲ ରଯାଜନା କରୁଛ ି। ଭାରେରର ଆଇରଫାନର ଉତ୍ାଦନ ୨୦୨୧ 
ରସହିାରର ୭ ନୟିେୁ ରହଥିିଲା, ଯାହା ୨୦୨୨ରର ୧୨ରୁ ୧୩ ନୟିେୁରର ପହଞ୍ଛି।ି

୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥକ ବର୍ଥସର ଜବତ 
ସୋଇଛ ି୮ କ୍ଣି୍ାଲ ସ�ାରା ସନୁା
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫ା୧୨(ଏନେନ୍)ି: ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ୍ମକ ବର୍ମରର ଭାରେରର ରରାଟ ୮୩୩ 
କରିଲା ରଚାରା ସନୁା ଜବେ କରାଯାଇଛ।ି ଯାହାର ରଲୂ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪୦୫ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ରହବ 
ରବାଲ ିରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜସ୍ ନରିଦ୍୍ମଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରସାରବାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥÒବା ଏକ 
ରରିପାଟ୍ମରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏଥÒରଧ୍ୟରୁ ସବ୍ମାଧÒକ ସନୁା ରଆଁିରାର ବାଟ ରଦଇ ଭାରେକୁ 
ଆସଥିÒବା କୁହାଯାଇଛ।ି ପବୂ୍ମରୁ ପଶ୍ରି ଏସଆିର ବଭିନି୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଭାରେକୁ ସନୁା 
ରଚାରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥÒଲା ରବରଳ ଏରବ ରଆଁିରାର ରୁଟ୍  ରଦଇ ଚାଲାଣ ବଢଛି।ି 
୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ମରର ପଶ୍ରି ଏସଆି ରାଷ୍ଟ୍ରଗେୁକିରୁ ସବ୍ମାଧÒକ ରଚାରା ସନୁା ଭାରେ 
ଆସଥିÒଲା। ରହରଲ ୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ମରର ରଯେକି ିରଚାରା ସନୁା ଜବେ କରାଯାଇଥÒଲା 
ୋହାର ପ୍ରାୟ ୭୦ ଭାଗ ରଆଁିରାର ରୁଟ୍  ରଦଇ ଭାରେ ଆସଥିÒଲା। ଯାହାର ରଲୂ୍ୟ ପ୍ରାୟ 
୧୨୦୦ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ରହଥିÒଲା ରବାଲ ିରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜସ୍ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫ା୧୨(ଏନେନ୍)ି

ରୁର-ୟରୁକ୍ରନ ଯଦୁ୍ ପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ରୁରଆି 
ଅଥ୍ମନୀେକୁି ଦୁବ୍ମଳ କରବିା ଉରଦ୍ଶ୍ୟରର 
ଜ-ି୭ ରାଷ୍ଟ୍ର(ଆରରରକିା, ବ୍ରିଟନ, ଫ୍ାନ୍ସ, 
କାନାୋ, ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ, ଜାପାନ) 
ରୁରର ରପରରୋଲୟିର ରପ୍ାନ ି ଉପରର 
‘ପ୍ରାଇସକ୍ୟାପ୍ ’ ଲାଗ ୁ କରଛିନ୍।ି ଅଥ୍ମାତ୍  
ଏହ ି ରାଷ୍ଟ୍ରରାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ବ୍ୟାରରଲ ପଛିା 
ନଦି୍୍ମାରେି ରଲୂ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧÒକ ରଲୂ୍ୟରର 
ରକୌଣସ ିରାଷ୍ଟ୍ର ରୁରଆିର ରେଲ ଆରଦାନୀ 
କରପିାରବି ନାହ ିଁ। ଯଦ ିଏହାକୁ ଉଲ୍ଲଘଂନ 
କର ି ରକୌଣସ ି ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁରରୁ ଅଧÒକ 
ରଲୂ୍ୟରର ରେଲ ଆରଦାନୀ କରର ରେରବ 
ଜ-ି୭ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂପକୃ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବରିରାଧରର 
ଆଥ୍ମକ କଟକଣା ଜାର ି କରବିାକୁ 
ପଛାଇରବ ନାହ ିଁ। ରହରଲ ପାଶ୍ାେ୍ୟ 
ରାଷ୍ଟ୍ରରାନଙ୍କ ଏହ ି ରେଲ ରାଜନୀେ ି ବଶି୍ 
ଅଥ୍ମନୀେକୁି ପଣୁ ି ପ୍ରଭାବେି କରବିାର 
ଆଶଙ୍କା ସଷୃ୍ଟ ି କରଛି।ି ରଗାଟଏି ପଟରର 
ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ୟାପକୁ ରନଇ  ଆନ୍ଜ୍ମାେକି 
ରେଳୖ ବଜାରରର ଅସ୍ରୋ ରଦଖାଯବିା 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥÒଲା ରବରଳ ଅନ୍ୟପଟରର 
ରପରରୋଲୟିର  ରପ୍ାନକିାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ 
(ଓରପକ୍ )ର ରେଳୖ ଉତ୍ାଦନ ହ୍ାସ କରବିା 
ନଷି୍ପତ୍ ି ବଶ୍ି ରେଳୖ ରଯାଗାଣ ଧାରାକୁ 
ପ୍ରଭାବେି କରବିାର ଆଶଙ୍କା ସଷୃ୍ଟ ିକରଛି।ି 
ଏଭଳ ି ସ୍େରିର ଆନ୍ଜ୍ମାେକି ବଜାରରର 
ଅରଶାଧÒେ ରେଳୖ ରଲୂ୍ୟ ପଣୁ ି ବୃଦ୍ 

ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ବଢଛି।ି ରୁର ଉପରର 
ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ୟାପ ଲାଗ ୁ କରାଯବିା ପରର 
ରସାରବାର ଆରରରକିୀୟ ରବ୍ଣ୍ଟକରୁଡ୍  
ରଲୂ୍ୟ ୨ ପ୍ରେଶିେ ବୃଦ୍ ପାଇଛ।ି ଦୁଇ ଦନି 
େରଳ ଏହ ି ରେଳୖ ରଲୂ୍ୟ ବ୍ୟାରରଲ ପଛିା 
୮୫ ରୁ ୮୬ େଲାର ରଧ୍ୟରର ରହଥିÒଲା। 
ରହରଲ ରସାରବାର ରବ୍ଣ୍ଟକରୁେ ରଲୂ୍ୟ 
୮୭.୨୫ େଲାର ଛୁଇଛଁ।ି ଅନ୍ୟପରଟ 
ରୁର ଉପରର ପ୍ରାଇସକ୍ୟାପ୍  ଲାଗ ୁ ରହବା 
ରଯାଗୁ ଁ ରସଠାରର ରେଳୖ ଉତ୍ାଦନ ହ୍ାସ 
କରାଯବିାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ରଧ୍ୟ ଏୋଇ 
ଦଆିଯାଇପାରୁ ନାହ ିଁ। ଏହାଦ୍ାରା ବଶ୍ି 
ବଜାରରର ବଦ୍୍ମେି ରପରରୋଲୟିର 
ଚାହଦିା ପରୂଣ ରହାଇ ନପାରରିଲ 

ରଲୂ୍ୟ ବୃଦ୍ ନଶି୍େି ରବାଲ ି କୁହାଯାଉଛ।ି 
ରସପରଟ ଚୀନ୍ ର ଅଧÒକାଂଶ ସହରରର 
ଏରବ ରକାଭଡି୍  କଟକଣା ରକାହଳ 
କରାଯାଇଥÒବାରୁ ଔରଦ୍ୟାଗକି କାରବାର 
ବୃଦ୍ ସହ ରପରରୋଲୟିର ଚାହଦିା 
ବଢବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି।ି ରେଣ ୁରସହ ି
ଅନୁସାରର ଆନ୍ଜ୍ମାେକି ବଜାରରର 
ପଯ୍ମ୍ୟାପ୍ ରପରରୋଲୟିର ଉପଲବ୍ଧ ନ 
ରହରଲ ରଲୂ୍ୟ ବୃଦ୍ ନଶି୍େି ରବାଲ ି
ବଜାର ବରିଳେରଣକାରୀ ରେ ରଦଇଛନ୍।ି

ଆସମ ରୁରଆିରୁ ସତଲ କଣିବୁି
ରୁରଆିରୁ ସବ୍ମାଧÒକ ପରରିାଣର ରେଲ ଆରଦାନୀ 
କରୁଥÒବା ରାଷ୍ଟ୍ରରାନଙ୍କ ରଧ୍ୟରର ଭାରେ ଏବଂ 
ଚୀନ ରହଛିନ୍।ି  ବତ୍୍ମରାନ ଭାରେ ଏହାର ରେଳୖ 
ଆବଶ୍ୟକୋର ୨୨ ପ୍ରେଶିେ ରେଳୖ ରୁରଆିରୁ 
ଆରଦାନୀ କରୁଥÒଲା ରବରଳ ଚୀନ ରଧ୍ୟ ପଯ୍ମ୍ୟାପ୍ 
ପରରିାଣର ରପରରୋଲୟିର ରୁରଆିରୁ ଆରଦାନୀ 
କରୁଛ।ି କନୁି୍ ଏହ ିଧାରାରର ପ୍ରେବିନ୍ଧକ ଲଗାଇବା 
ପାଇଁ ପାଶ୍ାେ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରେ ଉପରର ଚାପ 
ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟର କରୁଛନ୍।ି ଏହକି୍ରରରର 
ସଂପ୍ରେ ି ଭାରେ ଗସ୍ରର ଥÒବା ଜର୍ମାନୀ ରବରୖଦଶକି ରନ୍ତୀ ଆନାଲନିା ବଅିରବକ୍  
ପ୍ରାଇସକ୍ୟାପକୁ ରନଇ ରବରୖଦଶକି ରନ୍ତୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆରଲାଚନା 
କରଥିÒଲା ରବରଳ ରସ ଏହାର ରରାକ୍  ରଠାକ୍  ଜବାବ ରଦଇଛନ୍।ି ଆନାଲନିା ୟରୁକ୍ରନ 
ଯଦୁ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଆରଲାଚନା କରବିା ସରୟରର ରେଳୖ କଥା ଉଠାଇଥÒଲା ରବରଳ 
ଭାରେ ରୁରଆି ଠାରୁ ରେଳୖ ଆରଦାନୀ କରବିା ଜାର ି ରଖବ ରବାଲ ି ଜୟଶଙ୍କର 
ସ୍ପଷ୍ଟ କରଛିନ୍।ି ରଯରେରବରଳ ୟରୁରାପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରସରାନଙ୍କ ରେଳୖ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ 
ଆବଶ୍ୟକୋ ପରୂଣ କରବିାକୁ ଏରବ ରଧ୍ୟ ରୁରଆିରୁ ସବ୍ମାଧÒକ ଆରଦାନୀ କରୁଛନ୍ ି
ରସଠାରର ଭାରେ ନଜିର ଆବଶ୍ୟକୋ ପରୂଣ କରବିାରର କ’ଣ ସରସ୍ୟା ରହଛି ି
ରବାଲ ିଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କରଛିନ୍।ି ଆରର କାହା ଠାରୁ ରେଳୖ ଆରଦାନୀ କରବୁି ୋହା 
କ’ଣ ୟରୁରାପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନଷି୍ପତ୍ ି ରନରବ କ ି ରବାଲ ି ଜୟଶଙ୍କର ଆନାଲନିାଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ 
କରଛିନ୍।ି ରସ ପ୍ରାଇସକ୍ୟାପକୁ ରନଇ ପ୍ରେ୍ୟକ୍ଷ ଭାରବ ରକୌଣସ ିଉତ୍ର ରଖ ନଥÒରଲ 
ରହଁ ଏରବ ରଧ୍ୟ ୟରୁରାପୀୟ ସଂଘ ଭାରେ େୁଳନାରର ଅଧÒକ ରେଳୖ ରୁରରୁ ଆରଦାନୀ 
କରୁଛ ିରବାଲ ିକହଛିନ୍।ି କନୁି୍ ପରରାକ୍ଷରର ରଯ ଜ-ି୭ ରଗାଷ୍ୀର ଏହ ିପ୍ରାଇସକ୍ୟାପ୍  
ନୀେକୁି ଭାରେ ଏୋଇଯାଇଛ ି ୋହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରହାଇଛ।ି ଉରଲ୍ଲଖରଯାଗ୍ୟ ରଯ, ଏରବ 
ଆନ୍ଜ୍ମାେକି ବଜାରରର ଅରଶାଧÒେ ରେଳୖ ରଲୂ୍ୟ ରଯେକି ିରହଛି ିୋହା ଠାରୁ କମ୍  
ଦାର ଏବଂ ରଆିେ ିରଲୂ୍ୟରର ଭାରେ ରୁରଆି ଠାରୁ ପଯ୍ମ୍ୟାପ୍ ରେଳୖ ଆରଦାନୀ କରୁଛ।ି

ସବଦାନ୍ତ �ରୁପ୍  ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙୁ୍ ସମ୍ବର୍୍ଥନା  � ରଜିର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍ର ତନି ିଦନିଆି ଏମ୍ ପସି ିସବୈଠକ ଆରମ୍ଭ
୩୫ ସବସସି୍  ପଏଣ୍ ବଢ଼ପିାସର ସଧୁୋର

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫ା୧୨(ଏନେନ୍)ି

ବଗିେ େନି ିରାସ ରଧ୍ୟରର ରଦଶର ବ୍ୟାବସାୟକି 
ଏବଂ ରସବା ରକ୍ଷତ୍ରରର ଯରଥଷ୍ଟ ଅଭବୃିଦ୍ 
ଘଟଛି।ି ବଜାରରର ଚାହଦିା ବଢବିା ସହେି ନୂଆ 
ବ୍ୟବସାୟକି ରକ୍ଷତ୍ର ସଷୃ୍ଟ ିରଯାଗୁ ଁନଯିକୁ୍ତ ିସରୁଯାଗ 
ରଧ୍ୟ ବୃଦ୍ ପାଇଛ ି ରବାଲ ି ଆନ୍ଜ୍ମାେକି ରରଟଂି 
ଏରଜନ୍ସ ି ଏସ୍ ଆଣ୍ଡପ’ିର ‘ ପରଚ୍ମଜଂି ର୍ୟାରନଜସ୍ମ 
ଇରଣ୍ଡକ୍ସ(ପଏିରଆଇ) ରରିପାଟ୍ମରର କୁହାଯାଇଛ।ି  
ଏହ ି ରରିପାଟ୍ମ ଅନୁସାରର ଗେ ଅରକଟାବରରର 
ରସବା ଏବଂ ନଯିକୁ୍ତ ି ରକ୍ଷତ୍ରର ଅଭବୃିଦ୍ ସ୍େ ି
୫୫.୧ ରହଥିÒଲା ରବରଳ  ନରଭର୍ୱରରର 
ଏହା ୫୬.୪ରର ପହଞ୍ଛି।ି ଯାହାକ ି ଗେ େନି ି
ରାସ ରଧ୍ୟରର ସବ୍ମାଧÒକ ରବାଲ ି କୁହାଯାଇଛ।ି 
ରସହପିର ି ‘ରନୌକର ି ଜବସ୍ପକି୍ ଇରଣ୍ଡକ୍ସ’ 
ଅନୁସାରର ନରଭର୍ୱରରର ରାସ େୁଳନାରର 

ନଯିକୁ୍ତରିର ୨୭ ପ୍ରେଶିେ ବୃଦ୍ ିରଦଖିବାକୁ ରଳିଛି।ି 
ଅନ୍ୟପରଟ ବାରମିକ େୁଳନାରର ଏହ ିହାୟରଂି ୪୩ 
ପ୍ରେଶିେ ବୃଦ୍ ି ରହାଇଥିବା ଜଣାପେଛି।ିରରିପାଟ୍ମ 

ଅନୁସାରର ବୀରା ରସକଟରରର ସବୁଠୁ ଅଧିକ 
ନଯିକୁ୍ତ ି ରଳିଥିିବା କୁହାଯାଇଛ।ି ବୀରା ରକ୍ଷତ୍ରରର 
୪୨ ପ୍ରେଶିେ, ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ  ୩୪ ପ୍ରେଶିେ ଏବଂ 

ରୟିଲ ଇରଷ୍ଟଟ୍ ରକ୍ଷତ୍ରରର ୩୧ ପ୍ରେଶିେ ହାୟରଂି 
ବଢଛି।ି ରସହପିର ି କରରାନା ପ୍ରଭାବ ପରର 
ରୋରଭଲ ଏବଂ ହସ୍ପଟିାଲଟି ି ରକ୍ଷତ୍ର ପଣୁ ି ଥରର 
ପବୂ୍ମ ସ୍େକୁି ରଫରଛି ିଏବଂ ଏଥିରର ୨୦ ପ୍ରେଶିେ 
ହାୟରଂି ବଢଛି।ି ଅରଟା ଉରଦ୍ୟାଗରର ରଧ୍ୟ  ପବୂ୍ମ 
େୁଳନାରର ଉତ୍ାହ ବଢଛି।ି ଏଥିରର ପ୍ରାୟ ୧୪ 
ପ୍ରେଶିେ ଅଭବୃିଦ୍ ି ରଦଖିବାକୁ ରଳିଛି।ିରେରବ 
ବର୍ମର ପ୍ରଥର ଛଅ ରାସରର ପ୍ରେ ି ରାସର 
ହାରାହାର ିନଯିକୁ୍ତ ିେୁଳନାରର ଆଇଟ ିରସକଟରରର 
ହାୟରଂିରର ୮ ପ୍ରେଶିେ ହ୍ାସ ଘଟଛି।ି ଷ୍ଟାଟ୍ମଅପ 
ହାୟରଂିରର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହ୍ାସ ରଦଖିବାକୁ 
ରଳିଛି।ି ଶକି୍ଷା ଉରଦ୍ୟାଗରର ନଯିକୁ୍ତ ି୬ ପ୍ରେଶିେ 
ହ୍ାସ ଘଟଛି।ି  କନୁି୍ ଏେ-ରଟକ୍ କମ୍ାନୀ 
ଗେୁକିରର ବଡ଼ ଧରଣର ଛରଟଇ ରଦଖିବାକୁ 
ରଳିଛି।ିଅନ୍ୟପରଟ ଫାର୍ମା, ବପିଓି ଏବଂ 
ରଟଲକିର ରସକଟରରର ହାୟରଂି ସ୍ରି ରହଛି।ି

ଜ-ି୭ ସ�ାଷ୍ୀର ‘ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ ’କୁ ସନଇ ସତୈଳ ବଜାର ଅସ୍ଥର

ପଣୁ ିମେଙ୍ା ସେବ ଆସଶାଧÒତ ସପସ୍ାଲୟିମ
େର୍ାନଲୀ ନବୈନଦଶକି ରନ୍ତଲୀଙୁ୍ େୟଶଙ୍ରଙ୍ ନରାକ ନ�ାକ୍  େବାବ୍ 

  ୨ ପ୍ରତଶିତ ବଢ଼ଲିା ସରେଣ୍କରୁଡ୍  ମଲୂ୍ୟ୨ ପ୍ରତଶିତ ବଢ଼ଲିା ସରେଣ୍କରୁଡ୍  ମଲୂ୍ୟ
  ବଶି୍ ଅର୍ଥନୀତକୁି ପ୍ରରାବତି କରପିାସରବଶି୍ ଅର୍ଥନୀତକୁି ପ୍ରରାବତି କରପିାସର  
ସତୈଳ ରାଜନୀତ ିସତୈଳ ରାଜନୀତ ି

ରରୁ୍ାଇ,୫ା୧୨(ଏନେନ୍)ି: ଭାରେୀୟ 
ରଜିଭ୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ରିାସକି ରଦୁ୍ା ନୀେ ି
ସରୀକ୍ଷା(ଏରପସି)ି ରବଠୖକ ରସାରବାର 
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି ଏହ ି େନି ି
ଦନିଆି ରବଠୖକ ୭ ୋରଖିରର ରଶର 
ରହବାକୁ ଥÒବା ରବରଳ ଏହ ି ଦନି 
ରବଠୖକର ନଷି୍କର୍ମ 
ରଘାରଣା କରାଯବି। 
ରେରବ ଚଳେି 
ରବଠୖକରର ରଜିଭ୍ମ 
ବ୍ୟାଙ୍କ କତୃ୍୍ମପକ୍ଷ 
ସଧୁହାର(ରରରପା)
ରର ୩୫ ରବସସି୍  
ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ 
କରବିାର ଯରଥଷ୍ଟ 
ସମ୍ଭାବନା ରହଛି ି ରବାଲ ି କୁହାଯାଉଛ।ି 
ଦରଦାର ବୃଦ୍କୁ ନୟିନ୍ତଣରର ରଖବାକୁ 
ସଧୁହାର ବୃଦ୍ କରାଯାଇପାରର ରବାଲ ି
ଅଥ୍ମନୀେଜି୍ଞ ରହଲ ଆକଳନ କରଛିନ୍।ି 
ପବୂ୍ମରୁ ରଜିଭ୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରରାଗେଭାରବ 
୩ ଥର ୦.୫୦ ପ୍ରେଶିେ ରଲଖାଏଁ 
ରରରପା ହାର ବୃଦ୍ ି କରସିାରଛି।ି 
ରଦୁ୍ାସ୍ୀେ ି ହାର ଏରବ ବ ି ୬ ପ୍ରେଶିେ 
ଉପରର ରହଥିÒବାରୁ ଏହା ରଜିଭ୍ମ 

ବ୍ୟାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ େୁଳନାରର ଅଧÒକ 
ରହଛି।ି ରେଣ ୁ ରରରପା ହାରରର 
ପଣୁ ି ବୃଦ୍ କରାଯବିା ରନଇ ଏରପସି ି
ରବଠୖକରର ନଷି୍ପତ୍ ି ରହବା ଏକପ୍ରକାର 
ନଶି୍େି ରବାଲ ି କୁହାଯାଉଛ।ି  କନୁି୍ 
ପବୂ୍ମରୁ ରଯଉଁ ହାରରର ରରରପା ହାର 

ବଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଚଳେିଥର ୋହା ରହାଇ 
ନପାରର। ଏଥର ରରରପା ହାର ବୃଦ୍ ି
୦.୨୫ ପ୍ରେଶିେରୁ ୦.୩୫ ପ୍ରେଶିେ 
ରଧ୍ୟରର ସୀରେି ରହପିାରର ରବାଲ ି
ଅରନକ ବରିଶରଜ୍ଞ ଓ ଅଥ୍ମନୀେଜି୍ଞରାରନ 
ରେ ରଦଇଛନ୍।ି ଉରଲ୍ଲଖରଯାଗ୍ୟ ରଯ, 
ଚଳେିବର୍ମ ରର ରାସରୁ ବତ୍୍ମରାନ ସଦୁ୍ା 
ରଜିଭ୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ ରରରପା ବା ସଧୁ ହାରରର 
୧.୯୦ ପ୍ରେଶିେ ବୃଦ୍ ି କର ି ସାରଲିାଣ।ି

ଭୁବନନଶ୍ୱର,୫।୧୨(ସରସି): ରରକ ଇନ 
ଓେଶିା କନରକଲେଭ୍ -୨୦୨୨ ଅଵସରରର 
ରବଦାନ୍ ଗରୁପ ଅଧକ୍ଷ ଅନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙୁ୍କ 
ରଦଶର ୧୯ ଜଣ ବଶିଷି୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ ିବରିଶରଙୁ୍କ 
ରନଇ ଗଠେି ‘ଓେଶିା ଫାଷ୍ଟ’ ପସ୍ମନାଲଟିଜି୍  
ରଫାରର ପକ୍ଷରୁ ସର୍ୱଦ୍ମିେ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଅବସରରର ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ରଫାରରର 
ସଦସ୍ୟରାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବନିରିୟ 
କରଥିିରଲ। ଉକ୍ତ କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରରର ପ୍ରଖ୍ୟାେ  
ବଂଶୀବାଦକ େଥା  ରଫାରରର ଅଧକ୍ଷ 
ପଦ୍ମବଭୂିରଣ ହରପି୍ରସାଦ  ରଚୌରାସଆି, 
ବଶିଷି୍ଟ ରଲଖିକା ପଦ୍ମଭୂରଣ ପ୍ରେଭିା ରାୟ, 
ପ୍ରସ୍ର ଶଳି୍ୀ  ପଦ୍ମବଭୂିରଣ ସଦୁଶ୍ମନ 
ସାହୁ,ହକ ି ୋରକା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦଲିୀପ 
େକି୍ମୀ,ପ୍ରଭାକର ରହାରଣା, ନନ୍େିା 
ଦାସ,ଅରୁଣା ରହାନ୍ ି ଏବଂ ଡ଼ାାଃ ଅରଶାକ 
ରହାପାତ୍ର ପ୍ରରଖୁ ଉପସ୍େି ଥିରଲ।ରଫାରର 

େରଫରୁ ଶ୍ରୀ ରଚୌରାସଆି ରବଦାନ୍ ରଖୁ୍ୟଙୁ୍କ 
ସ୍ାଗେ  କର ି ରାଜ୍ୟରର ଶଳି୍ ବକିାଶ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ୋଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା  
କରଥିିରଲ। ରେରବ ଓଡ଼ଶିାର ବକିାଶ 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ୋଙ୍କର ରଯାଗଦାନକୁ ଆଗାରୀ 

ଦନିରର ଆହୁର ି ବଢାଇରବ ରବାଲ ି ଶ୍ରୀ 
ଅଗ୍ରୱାଲ କହଥିିରଲ। ଏହ ି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରରର 
ରବଦାନ୍ ସଇିଓ (ଆଲୁରନିୟିର ବଜିରନସ) 
ରାହୁଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଭାପେ ି େପନ ଚାନ୍ 
ଉପସ୍େି ଥିରଲ।

ତନି ିମାସସର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସସବା ସକ୍ଷତ୍ରସର ସବ୍ଥାଧÒକ ଅରବୃିର୍
 ନସରମ୍ବରସର ପଏିମଆଇ ସ୍ଥତ ି୫୬.୪କୁ ବଢ଼ଛି ି ନଯିକୁ୍ ିପାଇଛନ୍ତ ିଅଧÒକ ୨୭ ପ୍ରତଶିତ ସଲାକ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫ା୧୨(ଏନେନ୍)ି: ପ୍ରରଖୁ ଇ-କରସ୍ମ କମ୍ାନୀ 
ଆରାଜନର କର୍ମଚାରୀ ଛରଟଇ ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ରନଇ ଏରବ 
ନଯିକୁ୍ତ ି ରକ୍ଷତ୍ର ଭାରୀ ରାତ୍ରାରର ପ୍ରଭାବେି ରହବାରର 
ଲାଗଛି।ି କଛି ି ଦନି ୧୦ ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙୁ୍କ 
ଛରଟଇ କରବିାକୁ କମ୍ାନୀ ରଘାରଣା କରଥିÒଲା। 
ରହରଲ ଏରବ କମ୍ାନୀ ପକ୍ଷରୁ ରଯଉଁ ସଚୂନା 
ରଳିଛି ି ୋହାକୁ ରନଇ କର୍ମଚାରୀ ରହଲରର 
ଭାରଳଣ ିପଡ଼ଛି।ି କମ୍ାନୀ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ 
କର୍ମଚାରୀଙୁ୍କ ଛରଟଇ କରପିାରର ରବାଲ ି
କୁହାଯାଇଛ।ି ରରିପାଟ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆରାଜନ 
କମ୍ାନୀ  ପବୂ୍ମ ରଯାଜନା େୁଳନାରର ଅଧÒକ 
ବଭିାଗରର ଛରଟଇ କରପିାରର। ଏଥିରର 
େଷି୍ଟ୍ରବୁି୍ୟସନ ରସଣ୍ଟର, ରଟରକ୍ନାରଲାଜ ି ଷ୍ଟାଫ 
ଏବଂ କରପ୍ମାରରଟ୍ ଏକଜକୁି୍ୟଟଭି୍ ର କର୍ମଚାରୀ 
ସାରଲି ରହରିବ। ଆଗାରୀ ରାସରର ଏସବୁ 
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛରଟଇ ସମ୍କ୍ମରର କମ୍ାନୀ 
ରଘାରଣା କରପିାରର ରବାଲ ି କୁହାଯାଇଛ।ି ଆରାଜନ 
ରଖୁ୍ୟ କାଯ୍ମ୍ୟନବି୍ମାହୀ ଆଣ୍ଡ ି ରଜସଙି୍କ ସଚୂନା ଅନୁସାରର 
କମ୍ାନୀ ବହୁ ଗରୁୁେପ୍ରୂ୍୍ମ ବଭିାଗରୁ କର୍ମଚାରୀ ଛରଟଇ 

କରାଯବି। ରହରଲ ରକରେ ସଂଖ୍ୟାରର କର୍ମଚାରୀଙୁ୍କ 
ଛରଟଇ କରାଯବି ୋହା ସ୍ପଷ୍ଟ  କରାଯାଇ ନାହ ିଁ। 
ରେରବ କମ୍ାନୀ ନଜିର ରରାଟ ୧୫ ଲକ୍ଷ କରପ୍ମାରରଟ୍ 

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରଧ୍ୟରୁ ୬ ପ୍ରେଶିେ କର୍ମଚାରୀଙୁ୍କ ଛରଟଇ 
କରବିାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖଥÒବାରୁ ଅଧÒକ ହାରରର ରଲାକ 
ଚାକରି ିହାରାଇ ପାରନ୍ ିରବାଲ ିଆଶଙ୍କା ସଷୃ୍ଟ ିରହାଇଛ।ି

ୋମେଙ୍ଗକୁ ପଛସର ପକାଇ 
ଆପଲ ସେବ ଭାରତର 
େବ୍ବବୃେତ ରପ୍ାନକିାରୀ

୨୦ େଜାର କମ୍ବଚାରୀଙୁ୍ ଛସେଇ କରବି ଆମାଜନ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫ା୧୨(ଏନେନ୍)ି : ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗେ ଶନବିାର ୨୪େର ପଯ୍ମ୍ୟାୟ ନବି୍ମାଚନୀ ବଣ୍ଡ ଜାର ିପାଇଁ 
ରଞ୍ଜରୁୀ ରଦବା ପରର ରସାରବାର ଠାରୁ ଏହାକୁ କାଯ୍ମ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛ।ି ଆସନ୍ା ୧୨ ୋରଖି ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ ଏହାର 

ବକି୍ର ିରକବଳ ଭାରେୀୟ ରଷ୍ଟଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ୨୯ଟ ିସୀ୍କୃେପି୍ରାପ୍ ଶାଖାରର ଉପଲବ୍ଧ ରହବ। ଏହ ିରଯାଜନାରର 
ନଗଦ ଅଥ୍ମ ବଦଳରର ରାଜରନୈକି ଦଳଗଡ଼ୁକୁି ଚାନ୍ା ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି ସାଧାରଣୋଃ 

ରକୌଣସ ିନଦି୍ମିଷ୍ଟ ରାସର ପ୍ରଥର ୧୦ ଦନି ଅଥ୍ମାତ୍  ୧ରୁ ୧୦ ୋରଖି ରଧ୍ୟରର ଏହ ିବଣ୍ଡ ଜାର ିକରାଯାଇଥÒଲା ରବରଳ  
ପ୍ରଥର ପଯ୍ମ୍ୟାୟ ନବି୍ମାଚନୀ ବଣ୍ଡ ୨୦୧୮ ରାର୍୍ମ ୧ରୁ ୧୦ ରଧ୍ୟରର କରାଯାଇଥÒଲା। ୨୧େର ପଯ୍ମ୍ୟାୟ ନବି୍ମାଚନୀ 

ବଣ୍ଡ ୨୦୨୨ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ୧୦ ଏବଂ ୨୨େର  ପଯ୍ମ୍ୟାୟ ବଣ୍ଡ ଗେ ଅରକଟାବର ୧ରୁ ୧୦ ୋରଖି ରଧ୍ୟରର ରହାଇଥିଲା।

ଜାର ିସେଲା 
ନବି୍ଥା�ନୀ 
ବଣ୍



ଏକର ଏକର ସରକାରୀ ଜମରିର କାଜୁ ଚାଷ

ମଙ୍ଗଳବାର 
୬ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨ ୧୧ବାଲେଶ୍ବର ଜଲି୍ା
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ସମିଳୁଆିରର ରଚାର ିବୃଦ୍;ି 
ର�ାରକ ଆତଙି୍ତ 
ସମିଳୁଆି,୫ା୧୨(ସମସି): ସମିଳୁଆି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ର�ାେ ି ବୃଦ୍ ି
ପାଉଥିବାେୁ ର�ାରେ ଆତଙି୍ତ ଅବସ୍ାରେ େହଛିନ୍।ି ବଭିନି୍ନ ସମୟରେ 
�ୁଟ୍  ଏବଂ ୋହାଜାନ ି ଭଳ ି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ନଜେି େହଛି।ି ଏପେେି ି
ଥାନା ସମ୍ଖୁରେ ଥିବା ଗଛେୁ ମଧ୍ୟ ୋଟରିନଇଯାଇଛନ୍ ିଦୁବୃବୃତ୍ତ। ରହର� 
ପ�ୁସି ରେୌଣସ ି ରଟେ ପାଉ ନାହ ିଁ। େଛି ି ଦନି ରହବ ମାରେବୃାଣ ରଟେସନ 
ବଜାେରେ ଦୁଇଟ ି ରଦାୋନ ଘେ, େୁଣଆିେୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍େି, ଥାନା 
ସମ୍ଖୁରେ ଥିବା ନୂତନ ବସଟୋଣ୍ଡ ଓ ମାରେବୃାଣା ୋସ୍ାେୁ ଗଛ ୋଟରିନବା 
ଭଳ ିଘଟଣା ଘଟୁଛ।ି ଶେୁରୁବାେ ବଳିମ୍ତି ୋତରିେ ମା ଭଗଆିଶଣୁୀ ମନ୍େି 
ଏବଂ ବାବା ରଭାରଗଶ୍ୱେ ମନ୍େିେୁ ର�ାେ ି ରହାଇଥିବା ରନଇ ସମିଳୁଆି 
ଥାନାରେ ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି ର�ାେମାରନ ମନ୍େିେ ତା�ା ଭାଙ୍ଗ ିଦୁଇଟ ି
େୁପା ମେୁୁଟ, ହାେ, ସନୁା ରବ�ପତ୍ର, ଦାନ ବାକ୍ସେୁ ଟଙ୍ା ଆଦ ିର�ାେେିେ ି
ରନଇଯାଇଛନ୍।ି ଖବେ ପାଇ ପ�ୁସି ପହଞ୍ଚ ିତଦନ୍ ଜାେ ିେଖିଛ।ି

�ାୟନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ର ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି 
ଜଳଳଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବାଡ଼, ୫ା୧୨ (ସମସି): ବଶି୍ୱ ଦବି୍ାଙ୍ଗ ଦବିସ 
ଅବସେରେ ଜରଳଶ୍ୱେ �ାୟନ୍ସ େ୍ଲବ, ଜଲି୍ା େକ୍ତଦାତା ସଂଘ ସହରଯାଗରେ 
ଏେ ରୱେଚ୍ାେୃତ େକ୍ତଦାନ ଶବିେି ସ୍ାନୀୟ ଦୀନେୃଷ୍ଣ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ବଦି୍ାଳୟ 
ପେସିେରେ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଜରଳଶ୍ୱେ ସବଜଜ୍  ତଥା ଅତେିକି୍ତ 
ଜଲି୍ା ରଦୌୋଜଜ ଶଶୁୀ� େୁମାେ ସାହୁ ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗରଦଇ 
ଶବିେିେୁ ଉଦଘାଟନ େେଥିିର�। ଅନ୍ତମ ଅତଥିି ଭାରବ ରଜଏମଏଫସ ି
ୱେର୍ବୃପ୍ରଭା ୱୋଇଁ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରବ ଜଲି୍ା େକ୍ତଦାତା ସଂଘେ ସଭାପତ ି
େମଳ �କ୍ରବତ୍ତବୃୀ, ସମ୍ାଦେ ଇଂ. ହୃଷରିେଶ ସାହୁ, ସାଂଗଠନେି ସମ୍ାଦେ 
ମରନାେଞ୍ଜନ ଦାସ, ବାର�ଶ୍ୱେ ଓଡ଼ଶିା େକ୍ତରେନ୍ଦ୍ର ଅଧିୋେୀ ଡାକ୍ତେ 
ବସନ୍ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ରବୈଜ୍ାନେି ସଶୁୀ� ଦତ୍ତ, ସାମା୍ଦେି ସେୁୁମାେ େଣା ଓ 
ସତ୍ବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗରଦଇ େକ୍ତଦାତାଙୁ୍ ଉତ୍ାହତି େେଥିିର�। 
�ାୟନ୍ସ େ୍ଲବେ ସଭାପତ ି ଜତିାୋମ ରଦ ଓ ସମ୍ାଦେ ତାୋପଦ େେ, 
ବଷୁି୍ଣପଦ ମହାନ୍,ି �କ୍ଷୀଧେ ବାେେି ଶବିେିେୁ ପେ�ିାଳନା େେଥିିର�। 
ଶବିେିେୁ ୨୦ ୟନୁଟି େକ୍ତ ସଂଗହୃୀତ ରହାଇଥି�ା।

ନବି୍ଥାଚତି ପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ତା�ମି ଶବିରି 
ଜଳଳଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବାଡ଼,୫ା୧୨(ସମସି): ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳରେ ଦୀଘବୃସ୍ାୟୀ 
ବେିାଶେ ୨୦୨୩/୨୪ ଆଥ ଥିେ ବଷବୃ ପାଇଁ ଜପିଡିପି ି ପ୍ରସୁ୍ତ ି ନମିରନ୍ 
ନବିବୃା�ତି ପ୍ରତନିଧିିମାନଙୁ୍ ତା�ମି ଶବିେି ଜରଳଶ୍ୱେ ବ୍ଲେ ପେସିେରେ 
ବଡିଓି ପନୁମ ୋଉତଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ିତା�ମି 
ଶବିେିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ରଜନା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସଞ୍ଜତିା 
ରସନାପତ,ି ଜଲି୍ା ପେଷିଦ ଉପସଭାପତ ି ଅନୁସୟା ପ୍ରଧାନ, ଏବଡିଓି 
ଦବି୍ ଶଙ୍େ େୁଅଁେ, ସପି ିସଜୁତି ରଜନା, ଜପିଓି ସଜୁୟ �ନ୍ ଉପସ୍ତି େହ ି
ତା�ମି ପ୍ରଦାନ େେଥିିର�। ଏହ ିଶବିେିରେ ସମସ୍ ପଞ୍ଚାୟତେ ସେପଞ୍ଚ, 
ସଦସ୍ ସଦସ୍ା ଓ ସମସ୍ ପଓି ଏବଂ ଜଆିେଏସ ଉପସ୍ତି ଥିର�।

ସଏିଚ୍ ସରିର ବାଲ୍  ସ୍ାସ୍୍ୟ କାର୍ଥ୍ୟକ୍ରମ
ରାଜବ୍ରହ୍ମପରୁ,୫ା୧୨(ସମସି): ବେହମପେୁ ରଗାଷ୍ ି ୱୋସ୍୍ରେନ୍ଦ୍ରରେ 
ୋଷ୍ଟୀୟ ବାଲ୍  ୱୋସ୍୍ ୋଯବୃ୍କ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏେ ବ୍ଲେସ୍େୀୟ େ୍ାମ୍ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଛ।ି ଜନ୍ମେୁ ୧୮ବଷବୃ ବୟସ ବାଳେ/ବାଳେିା ପ�ିାଙ୍ଠାରେ 
ଥିବା ଜନ୍ମଗତ ତରୁଟ ି ରପାଷେତତ୍ତ୍ୱ ଅଭାବ, ବଭିନି୍ନ ପ୍ରୋେ ରୋଗ ଏବଂ 
ବଳିମ୍ତି ବେିାଶ ଆଦ ିରୋଗେ �ହି୍ନଟ େେବିା ଶବିେି ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଛ।ି 
ଏଠାରେ ନୀଳଗେି ିବ୍ଲେ ଅଧିନସ୍ ବଭିନି୍ନ ବଦି୍ାଳୟେୁ ରମାବାଇଲ୍  ଗାଡ଼ ି
ରଯାରଗ ୧୧୦େୁ ଊଦ୍ଦ୍ବୃ ପ�ିାଙ୍ ୱୋସ୍୍ ପେୀକ୍ଷା ଏବଂ �େିତି୍ା େୋଯାଇଛ।ି 
ତନ୍ମଧ୍ୟେୁ ୨୨ଜଣ ପ�ିାଙୁ୍ ବାର�ଶ୍ୱେ ସ୍ତି ଡଇିଆଇସେୁି ରେଫେ 
େୋଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଶବିେିରେ ଶଶିରୁୋଗ ବରିଶଷଜ୍ ଡ.ମନିାକ୍ଷୀ ୋୟ, 
ଡଇିଆଇସଏିମ୍ ଓ ଡା. ବବି ି ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଦାନ୍ ବରିଶଷଜ୍ ଡ.ଭକ୍ତ 
ରବରହୋ, ରୋଗୀ େ�୍ାଣ ସମତିେି ମ୍ାରନଜେ ସମ୍ତି ରଭାଳ, ୋଷ୍ଟୟି 
ବାଲ୍  ୱୋସ୍୍ ୋଯବୃ୍କ୍ରମରେ ବେହମପେୁ ରଗାଷ୍ ି ୱୋସ୍୍ରେନ୍ଦ୍ରେ ସମସ୍ 
ଡାକ୍ତେ ଓ ୱୋସ୍୍େମବୃୀ ଉପସ୍ତି ଥିର�।

ଏବଭିପିରି ନଗର ସମ୍ଳିନୀ
ଚନ୍ଦଳେଶ୍ୱର,୫ା୧୨(ସମସି): ରଭାଗୋଇ ବ୍ଲେ ଜରଳଶ୍ୱେପେୁ 
ୱେେୱେତୀ ବଦି୍ାମନ୍େି ପେସିେରେ େବବିାେ ପବୂବୃାହ୍ନରେ ଅଖିଳ 
ଭାେତୀୟ ବଦି୍ାଥବୃୀ ପେଷିଦ ପକ୍ଷେୁ ନଗେ ସମ୍ଳିନୀ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ସମ୍ଳିନୀରେ ନୂତନ ରଭାଗୋଇ ନଗେ ନୂତନ 
ସଭାପତ ି ଅଧ୍ୟାପେ ଅନୁପ େୁମାେ ସାମ�, ଉପସଭାପତ ି ଜଗନ୍ନାଥ 
ଗେି,ିନଗେ ସମ୍ାଦେ ଦୀପେ ମହାନ୍ଙୁି୍ ମରନାନୀତ େେବିା ସହତି 
ଅନ୍ ୋଯବୃ୍େତବୃା ମାନଙୁ୍ �ୟନ େୋଯାଇଥି�ା। ପରେ ଏେ ସାଧାେଣ 
ସଭାେ ଆରୟାଜନ େୋଯାଇଥି�ା। ଆରୟାଜତି ସଭାରେ ଜଲି୍ା 
ସଂରଯାଜେ ପ୍ରଦୀପ େୁମାେ ମଣ୍ଡଳଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ତି ସଭାରେ 
ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାରବ ୋମହେ ି ସେୁ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ସମାଜରସବୀ 
ଦଲି୍ୀପ ୋମଳିା, ୋଜ୍ ସହସମ୍ାଦେ ଅେଜିତି ପଟ୍ଟନାୟେ ପ୍ରମଖୁ 
ରଯାଗରଦଇ ଅଖିଳ ଭାେତୀୟ ବଦି୍ାଥ ଥି ପେଷିଦେ ସମ୍େବୃରେ ବଭିନି୍ନ 
ପୋମଶବୃ ରଦଇଥିର�। ଏହ ିୋଯବୃ୍କ୍ରମେୁ ରଭାଗୋଇ ପବୂବୃତନ ନଗେ 
ସମ୍ାଦେିା ନମତିା ଗେି ିପେ�ିାଳନା େେବିା ସହତି ନୂତନ ୋଯବୃ୍େତ୍ତବୃା 
ରସାନା� ି ମଣ୍ଡଳ, ବଷୁି୍ଣପ୍ରୟିା ଦତ୍ତ, ସସୁ୍ତିା ସାହୁ, ଶବିଶଙ୍େ ପଣ୍ଡା, 
ଶବିଶଙ୍େ ୱୋଇଁ, ସବୁ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅନନ୍ା ପାତ୍ର, ଭାଗ୍ଶ୍ୀ ପେଡ଼ିା, 
ଅମତୃା ଦାସ, ଅର୍ବୃନା ୋମଳିା, ନମତିା ରଜନା, ସଞ୍ଜ�ୁତା ଆରଧେ, 
ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ, ସସୁ୍ତିା ଆରଧେ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିର�।

ଚନ୍ଦଳେଶ୍ୱର,୫ା୧୨(ସମସି)

ସେୋେ ସାୋ ୋଜ୍ରେ �ାଷୀେୁଳେୁ ସଦୃୁଢ େେବିା 
ନମିରନ୍ ବଭିନ୍ନ ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରେ  ହଜାେ ହଜାେ ରୋଟ ି
ଟଙ୍ା ପ୍ରରତ୍େ ବଷବୃ ସହାୟତିା ୋଶ ି �ାଷୀଙୁ୍ ରଯାଗାଇ 
ରଦଉଛନ୍।ି ରସଥିମଧ୍ୟେୁ ୋଜୁ �ାଷ େେୁଥିବା �ାଷୀମାରନ 
ପ୍ରରତ୍େ ବ୍ଲେରେ ଥିବା ଉଦ୍ାନ ବଭିାଗ ପକ୍ଷେୁ ମନରେଗା 
ରଯାଜନା ମାଧ୍ୟମରେ �ାୋ, ଔଷଧ ଓ ମଜୁେୀ ବାବଦରେ 
ସହାୟତିା ୋଶ ି ରନଇ �ାଷ ୋଯବୃ୍ େେୁଥିବା ରବରଳ 
�ାଷୀମାରନ �ାଷ ୋଯବୃ୍ରେ ଅଧିେ �ାଭ ପାଇପାେରିବ 
ରସ ରନଇ ପ୍ରୟାସ ଜାେ ି େହଛି।ି େନୁି୍ ବଡ଼ିମ୍ନାେ ବଷିୟ 
�ାଷୀମାରନ ରେେଡବୃଭୁକ୍ତ ଜମେି ୋଗଜପତ୍ର ଉଦ୍ାନ 
ବଭିାଗ ପାଖରେ ଦାଖ� େେ ି ଅନ୍ ଏେ ସେୋେୀ 
ଜାଗାରେ ୋଜୁ ଜଙ୍ଗ� ସଟୃେେିେ ି ମନରେଗା ରଯାଜନା 
ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଥିବା ସହାୟତିା ୋଶ ି ଟଙ୍ାେୁ ରନଇ ବଷବୃ 
ବଷବୃ ଧେ ି ଆତ୍ମସାତ େେୁଥିର� ମଧ୍ୟ ସମ୍କୃ୍ତ ବଭିାଗ ତାେ 
ରେୌଣସ ିଠେିଣା ପାଉ ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏଭଳ ିଗେୁୁତେ 
ଅଭରିଯାଗ ବାର�ଶ୍ୱେ ଜଲି୍ା ରଭାଗୋଇ ବ୍ଲେ ଉଦ୍ାନ 
ବଭିାଗ ବରିୋଧରେ ଆସଛି।ି ପ୍ରୋଶ ରଯ , ଏହ ି ବ୍ଲେ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୦ଟ ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରବରଳ ପ୍ରାୟ 
୪�କ୍ଷେୁ ଊଦ୍ଦ୍ବୃ ର�ାେ ବସବାସ େେନ୍।ି ରସଥିମଧ୍ୟେୁ ଦକ୍ଷଣି 
ରଭାଗୋଇରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଟ ିପଞ୍ଚୟାତ ସମ୍ରୂ୍ବୃ ବା�େି ଅଞ୍ଚଳ 
ରହାଇଥିବା ରବରଳ ୭୦ ପ୍ରତଶିତ ଗାଁ ସଟୃେ ି ରହବା ସହତି 
ଅନ୍ ୩୦ପ୍ରତଶିତ ସେୋେୀ ଜମେୁି ଜବେଦଖ� ଭାବରେ 

େଖାଯାଇ ପ୍ରାୟତଃ ପାନବେଜ, ୋଜୁଜଙ୍ଗ� ଓ ରବଆଇନ 
ବା� ିୋେବାେ ରହଉଥିବା ରଦଖିବାେୁ ମରିଳ। ମାତ୍ର ଏଭଳ ି
ପେସି୍ତିରିେ ସେୋେୀ ଜମେୁି ଜବେଦଖ�ୋେୀମାରନ 
ଦୀଘବୃଦନି ରହବ ଜବେଦଖ� େେବିା ସହତି ସେୋେୀ 
ରଯାଜନାେୁ ରସହ ି ଜାଗାରେ ଅନ୍ଭୁବୃକ୍ତ େେ ି ସହାୟତିା ୋଶ ି
ଟଙ୍ାେୁ ସ�ାସତୁୋରେ ଆତ୍ମସାତ ରହଉଥିବା ଅଭରିଯାଗ 
ରହଉଛ।ି େନୁି୍ ସହାୟତିା ୋଶରିେ ୋଜୁ ଜଙ୍ଗ� େେବିା 
ପାଇଁ ଦଆିଯାଉଥିବା ରଯାଜନାେୁ ରେେଡବୃଭୁକ୍ତ ଜାଗାରେ 
ୋଯବୃ୍ୋେୀ େେବିା ପାଇଁ ନରିଦ୍ବୃଶ ଥିବାରବରଳ ଏହାେ 
ତଦାେଖ େେବିା ପାଇଁ ପ୍ରରତ୍େ ବ୍ଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ାନ 
ବଭିାଗ ରଖା�ାଯାଇଛ ି ଏବଂ ଏହ ି ବଭିାଗେୁ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ 
ପେ�ିାଳନା େେବିା ପାଇଁ ଦଆିଯାଇଥିବା ରବରଳ 
�ାଷୀମାରନ ରେେଡବୃଭୁକ୍ତ ଜମେି ପଟା ଉଦ୍ାନ ବଭିାଗ 
ପାଖରେ ଦାଖ� େେ ିସେୋେୀ ଜାଗାରେ ୋଜୁ ଜଙ୍ଗ� ସଟୃେ ି
େେ ି�କ୍ଷ �କ୍ଷ ସହାୟତିା ୋଶ ିଟଙ୍ାଙୁ୍ ଆତ୍ମସାତ େେବିା 
ଘଟଣା ରେମତି ି ବଭିାଗ ଜାଣପିାେୁନାହ ିଁ ତାହାେୁ ରନଇ 
ଏରବ ରଭାଗୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସଟୃେ ି ରହାଇଛ।ି 
ପବୂବୃେୁ ଏଭଳ ିମନରେଗା ରଯାଜନାରେ ସହାୟତିା ଟଙ୍ାଙୁ୍ 
ଉଦ୍ାନ ବଭିାଗ ଓ �ାଷୀଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହଉଥିବା ଏଭଳ ି
ସମସ୍ା େଥା ବାଦ ରଦର� �ଳତି ବଷବୃ ୧୦ରହେ୍ଟେେୁ ଅଧିେ 
ୋଜୁ �ାଷ ଏହ ି ବ୍ଲେରେ ରହାଇଥିବା ରବରଳ ରସଥିମଧ୍ୟେୁ 
ରେରତ ସେୋେୀ ଜମ ିେହଛି ିଏବଂ ତାେ ସହାୟତିା ୋଶେୁି 
େଏି ଆତ୍ମସାତ େେୁଛ ି ତାହା ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ଉପସ୍ତିରେ 
ତଦନ୍ ରହର� ଗମୁେ ଫିଟବି ରବା� ି ସାଧାେଣରେ 

ଆର�ା�ନା ରଜାେ ଧେଛି।ି 
ଅନ୍ପକ୍ଷରେ ଏଭଳ ି
ଘଟଣାେ ସମସ୍ ପ୍ରମାଣେୁ 
ଜନସାଧାେଣ ରଦଖି 
ଅସରନ୍ାଷ ବ୍କ୍ତ େେବିା 
ସହତି ସମ୍କୃ୍ତ ବଭିାଗ 
ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ ି ଦାୟତି୍ୱରେ 
ଥିବା ଅଧିୋେୀମାନଙ୍ 
ଦୃଟେ ି ଆେଷବୃଣ େର� ମଧ୍ୟ 
ସେୋେୀ ଜମେୁି ଦୀଘବୃବଷବୃ 
ଧ େ ି

ସହାୟତିା ୋଶେୁି 
ହଡ଼ପ େେୁଥିବା 
� ା ଷ ୀ ମ ା ନ ଙୁ୍ 

ଘଣ୍ଟ ରଘାଡ଼ାଇ 
ଦଆିଯାଏ ରବା� ି
ଅଭରିଯାଗ ରହଉଛ।ି 

ଏ ସମସ୍ ଘଟଣାେୁ ରନଇ ରଭାଗୋଇ ଉଦ୍ାନ 
ବଭିାଗେ ଅଧିୋେଣିୀ ରସୌମ୍ା େଥଙୁ୍ ପ�ାେବିାେୁ ରସ 
େହଛିନ୍ ି ରେୌଣସ ି ସେୋେୀ ଜାଗାରେ ବଭିାଗ ପକ୍ଷେୁ 
�ାଷୀଙ୍ ୋଜୁ ଜଙ୍ଗ� ସଟୃେ ିେୋଯାଇ ନାହ ିଁ ଏବଂ ପ୍ରରତ୍େ 

ଥେ ବ୍ଲେେୁ ଅଧିୋେୀମାରନ ଯାଇ ୋଜୁ ଜଙ୍ଗ�େ ତଦନ୍ 
େେବିା ପରେ ସହାୟତିା ୋଶ ି ପ୍ରଦାନ େୋଯାଏ। ରତରବ 
ଅଧିୋେଣିୀ ଶ୍ୀମତୀ େଥଙ୍ ଏଭଳ ି ମନ୍ବ୍ ଏପରଟ 
ସାଧାେଣ ର�ାେଙ୍ ପାଖରେ ସେୋେୀ ଜାଗାରେ 
ଗଢ଼ ି ଉଠଥିିବା ୋଜୁ ଜଙ୍ଗ�େ ପ୍ରମାଣେୁ ରନଇ ତୀବ୍ର 
ସମାର�ା�ନା ରହଉଥିବା ରଦଖିବାେୁ ମଳୁିଛ।ି 

ତୁେନ୍ ଜଲି୍ାପାଳ ଘଟଣାେ ତଦନ୍ େେ ି ବଭିାଗ 
ଆଖିରେ ଧଳୂ ିରଦଇ ସହାୟତିା ୋଶେୁି ଆତ୍ମସାତ େେୁଥିବା 
ର�ାେଙ୍ ଉପରେ ୋଯବୃ୍ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ େେବିାେୁ 
ରଭାଗୋଇବାସୀ ଅନୁରୋଧ େେଛିନ୍।ି

ଖଇରା,୫।୧୨(ସମସି)

ଶନବିାେ ଥି�ା ବଶି୍ୱ ଦବି୍ାଙ୍ଗ ଦବିସ। 
ରଦଶରେ ଓ ରଦଶ ବାହାରେ ଏଥିପାଇଁ 
ରେରତ ବଡ ବଡ ୋଯବୃ୍କ୍ରମେ 
ଆରୟାଜନ �ା�ଥିି�ା। ରନତା 
ପ୍ରଶାସନଙ୍ ଭାଷଣ ବାଜରିେ ମଞ୍ଚ 
େମ୍ଥୁି�ା। ଦବି୍ାଙ୍ଗଙ୍ ପାଇଁ ବହୁମଖୁି 
ରଯାଜନା ବଷିୟରେ ରନତାମାରନ 
ବଖାଣ ି �ା�ଥିିର�। ଟଭି ି ପେଦାରେ 
ଦବି୍ାଙ୍ଗଙ୍ ଜୀବନ ଜୀବେିାେୁ ରନଇ 
ଅରନେ ବତିେବୃ ମଧ୍ୟ �ା�ଥିି�ା। ରହର� 
ମନେ ଦୁଃଖ ମନରେ ମାେ ି ଘରେ ରେଉଁ 
ଏେ ଅନ୍ାେ ରୋଣରେ ବସ ି େହଥିିର� 
ଜନ୍ମେୁ ଦବି୍ାଙ୍ଗ ପା�ଟଥିିବା େେୁଣାେେ 
ମହାନ୍(ି୩୭)। ବାର�ଶ୍ୱେ ଜ�ିା ସଙି୍ଗଡି ି
ଗ୍ାମରେ ୋହ୍ନା ଭାରବ ରବା�େୋ ଏହ ି

ଅନ୍ ଯବୁେ ଜଣେ 
ଜରଣ ଅଗବୃାନ 
ବାଦେ ଭାରବ ସ୍ାନୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ରବଶ ପେ�ିତି ି
�ାଭ େେଥିିବା ରବରଳ ତାଙ୍େ 

ରଛାଟ ଅଗବୃାନଟ ି ବହୁଦନିେୁ ଖୋପ 
ରହାଇପଡ଼ଛି।ି ଏବଂ ତାଙ୍ ପାଖରେ ଅଥବୃ 
ନ ଥିବାେୁ ବଡଧେଣେ ନୂଆ ଅଗବୃାନଟଏି 
େଣିବିାେୁ ଇଛାଥିର� ମଧ୍ୟ େଣି ି ପାେୁ ନ 
ଥିବାେୁ ତାଙ୍ ମନ ଦୁଃଖେ ୋେଣ ରବା� ି
େଥାବାତ୍ତବୃା ରବରଳ ଜଣା ପଡ଼ଥିି�ା। 

ଗାଁ ଗହଳରିେ ପେରିବଷତି ଭଜନ 
ସଂଧ୍ୟା ରହଉ େ ି ଯାତ୍ରା 

ପେରିବଷଣ ରହଉ 
ଅଗବୃାନ ସାଙ୍ଗେୁ 

ତବ�ାରେ ନଜି 
ପ ା େ ଦ ଶଥି ତ ା 
ର ଦ ଖ ା ଇ 
ଆସଥୁିବା ୋହ୍ନାେ 

ଆଗେୁ େଛି ି
ବଡେେ ି ଦକ୍ଷତା 

ରଦଖାଇବାେୁ ଭାେ ି ଇଛା 

ଥିର� ରହଁ ନଜିେ ପେବିାେେ ଆଥ ଥିେ 
ଦୁୋବସ୍ା ପ୍ରତ ି ମହୁୂତ୍ତବୃରେ ତାଙୁ୍ ପଛେୁ 
ଟାଣଛୁ।ି

ଏଥିପାଇଁ ରସ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍ ପତ୍ର 
ମାଧ୍ୟମରେ ନଜିେ ଗହୁାେ ି େେବିାେୁ 
ନଷି୍ପତ୍ତ ି ରନଇଛନ୍।ି ଜରଣ ଦବି୍ାଙ୍ଗେ 
େଣ ୱୋଧୀନ ଭାରବ ବଞ୍ଚବିାେ ଅଧିୋେ 
ନାହ ିଁେ ି ରବା� ି �ଠିରିେ ଉରଲ୍ଖ େେ ି
ଜଣାଇରବ ରବା� ି େହଛିନ୍।ି ଘରେ 
ଅଳ୍ପ େଛି ି ଜମବିାଡ ି ଥିବା ରବରଳ ୫ 
ଭଉଣୀ ବାହାଘେ ଓ ତାେ ଏବଂ ସାନ 
ଭାଇ �ଳବିା ପାଇଁ ତାହା ପଯବୃ୍ାପ୍ତ ନ 
ଥିବା ରବରଳ ତାଙ୍ ପାଇଁ ବାଦ୍ଯନ୍ତ 
େଣିବିା ବାପା ରଦୈତାେୀଙ୍ ପାଇଁ ୱେପ୍ନ 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ତାଙୁ୍ ରେୌଣସ ି ବ୍କ୍ତ ି ବା 
ସଂଗଠନ ସହରଯାଗେ ହାତ ବଢ଼ାଇବାେୁ 
ରସ ଅନୁରୋଧ େେଛିନ୍।ି

ସ�ାସତୁୁରାରର ଆତ୍ମସାତ୍  ରେଉଛ ିମନରରଗା ସୋୟତା

ଜଲି୍ାପାଳ 
ତଦନ୍ତ କରବିାକୁ 

ଦାବ ି

ଦୃଷ୍ ିଆଢୁଆଳରର ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ଅଗ୍ଥାନ ବାଦକ କାହ୍ା

ଇଚ୍ା 
ଥିଳେ ବ ି

ଆଗକୁ ବଢ଼ପିାରୁ 
ୋହାନଁ୍ତ ି

ଡଜିଟିା� ରସବା ଅଧିକାରୀଙ୍ ତା�ମି ଶବିରି ଓ ବନୁ୍ମଳିନ

ବାେଆିପାଳ,୫ା୧୨(ସମସି)

ର�ାେଙୁ୍ ହାତପାହାନ୍ରେ ରସବା ରଯାଗାଇ 
ରଦବା ନମିରନ୍ ସେୋେ ଡଜିଟିା� ରସବା 
ରେନ୍ଦ୍ରେୁ ଅଧିେ ଗେୁୁତ୍ୱ ରଦଉଛନ୍।ି ରସଥିପାଇଁ 
ରେନ୍ଦ୍ର ସେୋେ ସ.ିଏସ.ସ ି ସହତି ଅନୁବନ୍ତି 
ରହାଇ ପ୍ରରତ୍େ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡଜିଟିା� 
ରସବା ରେନ୍ଦ୍ର ରଖା�ଉଛନ୍।ି ଆଜ ି ବାର�ଶ୍ୱେ 

ଜଲି୍ା ବା�ଆିପାଳ ଥାନା ଅନ୍ଗବୃତ ଡଗୋ 
ରବଳାଭୂମ ି ପେସିେରେ ବା�ଆିପାଳ ବ୍ଲେେ 
ସମସ୍ ଡଜିଟିା� ରସବା ରେନ୍ଦ୍ର ଅଧିୋେୀଙ୍ 
ମଧ୍ୟରେ ଏେତ୍ରୀେେଣ ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ରସବା 
ବଷିୟରେ ତା�ମି ପ୍ରଦାନ େେଥିିର�। 
ମଧପୁେୁା ପଞ୍ଚାୟତେ ଡଜିଟିା� ରସବା ରେନ୍ଦ୍ରେ 
ଅଧିୋେୀ ଆଶଷି ପଣ୍ଡାଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱରେ 
ୋଜ୍ ମଖୁ୍ ପେ�ିାଳେ ଅମରେଶ େୁମାେ 

ନାୟେ, ଜ�ି୍ା ସଂରଯାଜେ ଅେୂପ େୁମାେ 
ମହାପାତ୍ର, ସଂରଯାଜେ ରଦବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍,ି 
ମୟେୁଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ସଂରଯାଜେ ଶବିଶଙ୍େ 
ଦାସ, ସ୍ାନୀୟ ସେପଞ୍ଚ ସତ୍ାନନ୍ ମହାନ୍ ି
ଏହ ି ୋଯବୃ୍କ୍ରମରେ ରଯାଗ ରଦଇ ଡଜିଟିା� 
ରସବା ରେନ୍ଦ୍ର େପିେ ିଗ୍ାମୀଣ ସ୍େରେ ସାଧାେଣ 
ର�ାେଙୁ୍ ବ୍ାଙି୍ଙ୍ଗ ରସବା, ଆଧାେ ରସବା, 
ଇନ୍ସସୁୋନ୍ସ ରସବା, ରେଳ ଟେିଟ, ଇର�େ୍ଟ ୍ିେ 
ବ�ି ରପୈଠ, ଇରଟୋେ ରସବା, ଡଜିଟିା� ଶକି୍ଷା, 
ଇ-ଶ�ୁେିତ୍ା ରସବା ଆଦ ି ରଯାଗାଇବାରେ 
ପ୍ରମଖୁ ଭୂମେିା ଗ୍ହଣ େେୁଛ ି ରବା� ି ମତବ୍କ୍ତ 
େେଥିିର�। ଶକି୍ଷେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ େୁମାେ ପାତ୍ର ଅତଥିି 
ପେ�ିୟ ରଦଇଥିର�। ଅନ୍ମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରେ 
ୋଜେରିଶାେ ପାତ୍ର, ସଞ୍ଜବି େୁମାେ ରଜନା, 
ଦୀପେ େୁମାେ ପ୍ରଧାନ, ମାନସ େୁମାେ ନାୟେ, 
ସତ୍ଜତି ଗେି,ି ଦଲି୍ୀପ ମଣ୍ଡଳ, ତ୍ରରି�ା�ନ 
ପାତ୍ର, �େିଞ୍ଜବି ରଜନା, ସତ୍େଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଦ ି
ପ୍ରମଖୁ ସହରଯାଗ େେଥିିର�। 

ଜଳଳଶ୍ୱର,୫ା୧୨ (ସମସି): ଜରଳଶ୍ୱେ ବ୍ଲେ �ମାେଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ଼. ଶ୍ୀୋନ୍ 
�େଣ ପାତ୍ରଙ୍ ଧମବୃପତ୍ୀ ୱେଗବୃତ �ଞ୍ଚଳାମଣ ିପାତ୍ରଙ୍ ତୃତୀୟ ଶ୍ାଦ୍ବାଷଥିେ ଉରଦ୍ଶ୍ରେ ଏେ 
ରୱେଚ୍ାେୃତ େକ୍ତଦାନ �ଞ୍ଚଳାମଣୀ ସ୍ତୃ ିେମଟି ିଓ ଜଲି୍ା େକ୍ତଦାତା ସଂଘ ମଳିତି ସହରଯାଗରେ 
ପଥୃନାଥ ହାଇସ୍�ୁ ପେସିରେ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଗ୍ାମେ ବେଷି୍ ସଭ୍ ଶ୍ାମସନୁ୍େ 
ରଦ ଶବିେିେୁ ଉଦଘାଟନ େେଥିିର�। ଅତଥିି ଭାରବ ଜଲି୍ାେକ୍ତଦାତା ସଂଘେ ସଭାପତ ିେମଳ 
�କ୍ରବତ୍ତବୃୀ, ସ୍ମ୍ଭୋେ ତଥା ୋଜୀବଗାନ୍ୀ ପଞ୍ଚାୟତ ୋଜ ସଙ୍ଗଠନ ଓଡ଼ଶିାେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦୁଶବୃନ 
ଦାସ, େକ୍ତଦାତା ସଂଘେ ସଙ୍ଗଠନେ ସମ୍ାଦେ ମରନାେଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅବସେପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷେ 
ଶ୍ୀୋନ୍ ପାତ୍ର, ସମାଜରସବୀ ରହମନ୍ ଗେି,ି ରଦବବ୍ରତ ଭୂୟାଁ ପ୍ରମଖୁ େକ୍ତଦାତାଙୁ୍ ଉତ୍ାହତି 
େେଥିିର�।ଶ ବିେିେୁ ୫୫ୟନୁଟି େକ୍ତ ସଂଗହୃୀତ ରହାଇଥି�ା।

ଚମାରଗାଁରର ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି

େୁ୍ୟମାନ୍  ରକୟାର 
ଫାଉରଡେସନ ପକ୍ଷରୁ 

ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
ସମିଳୁଆି,୫ା୧୨(ସମସି): ସମିଳୁଆି ବ୍ଲେ 
ଅନ୍ଗବୃତ ମେୁୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ରଧାବଗଡ଼ଆି 
େ�୍ାଣ ମଣ୍ଡପ ନେିଟରେ ରୱେଚ୍ାରସବୀ 
ସଂଗଠନ ହୁ୍ମାନ ରେୟାେ ଫାଉରଣ୍ଡସନ 
ତେଫେୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ େୋଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଅବସେରେ ମେୁୁଣା ପଞ୍ଚାୟତେ ୨ଶହେୁ 
ଊଦ୍ଦ୍ବୃ ଅସହାୟ ର�ାେଙୁ୍ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
େୋଯାଇଥି�ା। 

ସଂଗଠନେ ସଭାପତ ି ମଣଭିଦ୍ର ସାହୁ, 
ସମ୍ାଦେ ସଯୂବୃ୍ନାୋୟଣ ମହାନ୍ ି ଓ ରୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଉରମଶ �ନ୍ଦ୍ର ନାୟେଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରେ ସଦେ 
ମାରେବୃାଣା ୋଜୱେ ନେିୀକ୍ଷେିା ସେସୀ ମହାନ୍ ି
ସହରଯାଗ େେଥିିର�। ଅନ୍ମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରେ 
ସରୁେଶ ରବରହୋ, ତପନ ପଢ଼ହିାେୀ, ରଗୌତମ 
ନନାୟେ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟେ, ବଳୋମ ପଣ୍ଡା 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିର�।

କ୍ରରିକଟ୍  ଟୁର୍୍ଥାରମଣ୍ଟ ଉଦ୍ ରାପତି
େଙ୍ଗଳଳଶ୍ୱର,୫ା୧୨(ସମସି)

ବା�ଆିପାଳ ବ୍ଲେ ବଳୋମପେୁ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ଗବୃତ ୋଧାେୃଷ୍ଣ କ୍ରରିେଟ 
ପଡ଼ଆିରେ ୧୦ ଦନି ଧେ ି �ା�ଥିିବା 
କ୍ରରିେଟ ଟୁର୍ବୃାରମଣ୍ଟ ଉଦଯାପତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଉଦଯାପନ ଦବିସରେ 
ମଖୁ୍ଅତଥିିେୂରପ ବଜୁି ମହଳିା ଜନତା 
ଦଳେ ୋଯବୃ୍େବୃାେୀ ସଭାପତ ି ସବୁାସନିୀ 
ରଜନା ରଯାଗରଦଇ ରଖଳାଳମିାନଙୁ୍ 

ଉତ୍ାହତି େେବିା ସହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ 
େେଥିିର�। ଏହ ି ରଖଳରେ ୧୦ଟ ି ଟମି୍  
ଅଂଶଗ୍ହଣ େେଥିିର�। ଫାଇନା� ମ୍ା� 
ବଳୋମପେୁ ଏବଂ ବଷୁି୍ଣପେୁ ମଧ୍ୟରେ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥି�ା। ବଳୋମପେୁ 
ଟମି ବଷୁି୍ଣପେୁ ଟମି୍ େୁ ୩ ୱିରେଟରେ 
ହୋଇ �ାମ୍ଅିନ ରହାଇଛ।ି ଅନ୍ମାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟରେ ସମାଜରସବୀ ନତି୍ ଯାନନ୍ 
ପାଣଗି୍ାହୀ, ଝାରଡଶ୍ୱେ ମଲ୍େି, ସେପଞ୍ଚ 
ଅେୁଣ େୁମାେ ପାଣଗି୍ାହୀ, ମୀନରେତନ 

ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ନାଏବ ସେପଞ୍ଚ 
ରମାହନ େୁମାେ ରଦ, ନାଇେୁଡ ି
ପଞ୍ଚାୟତେ ସଦସ୍ ବଶି୍ୱମ୍େ ୱୋଇଁ, 
ର�ୈତନ୍ ରଜନା ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାବରେ ରଯାଗରଦଇ ରଖଳାଳଙୁି୍ 
ଉତ୍ାହତି େେଥିିର�। ୋଧାେୃଷ୍ଣ କ୍ରରିେଟ 
େ୍ଲବ ସଦସ୍ ରଦବାଶଷି ରଦ, ଓମ 
ପ୍ରସାଦ ଭୂୟାଁ, େମଳର�ା�ନ ଗେି,ି 
ଦୀପେ ଦାସ, ହମିାଂଶ ୁ ସାହୁ, ପ୍ରୟିବତ 
ରଜନା ପ୍ରମଖୁ ପେ�ିାଳନା େେଥିିର�। 

କୃଷଜିୀବୀ ମେଳିା ଦବିସ ପାଳତି
ବାେଆିପାଳ,୫ା୧୨(ସମସି): ବାର�ଶ୍ୱେ େୃଷ ି ବଜି୍ାନ ରେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷେୁ ମେୁୁଳସିଠିାରେ 
େୃଷଜିୀବୀ ମହଳିା ଦବିସ ପାଳତି ରହାଇଯାଇଛ।ି େୃଷରିେ ମହଳିା ମାନଙ୍େ ରଯାଗଦାନେୁ 
ମହତ୍ୱ ରଦବା ପାଇଁ ଭାେତୀୟ େୃଷ ିଗରବଷଣା ଅନୁସନ୍ାନ ପେଷିଦ ଡରିସମ୍େ ୪ତାେଖିେୁ 
େୃଷଜିୀବୀ ମହଳିା ଦବିସ େୂରପ ପାଳନ େେଥିାଏ। ଏହ ି ଅବସେରେ ୫୦ଜଣ ମହଳିା 
�ାଷୀଙୁ୍ ଏେତ୍ରତି େେ ି ରସମାନଙୁ୍ ବଭିନି୍ନ େୃଷଭିତି୍ତେି ୋଯବୃ୍କ୍ରମ ହାତେୁ ରନଇ ଅଥବୃ 
ଉପାଜବୃନ େେବିା ପାଇଁ ବୁଝାଯାଇଥି�ା। ରେନ୍ଦ୍ରେ ମଖୁ୍ ଓ ବେଷି୍ ରବୈଜ୍ାନେି ଡ. ୱୋଗତେିା 
ସାହୁ, ରବୈଜ୍ାନେି ଡ. ଅମତିା ପାତ୍ର, ଡ. ପ୍ରଭାମଞ୍ଜେୀ ଗେି ିପ୍ରମଖୁ ରପାଷଣ ବଗ�ିା, ରଜୈବେି 
େୃଷ,ି ମତ୍୍ ଉତ୍ାଦନ, ଛତୁ �ାଷ, ଆରଜା�ା �ାଷ ଇତ୍ାଦ ି ଉପରେ ତା�ମି ପ୍ରଦାନ 
େେଥିିର�। ଏହ ି ଉପ�ରକ୍ଷ ମହଳିା �ାଷୀଙୁ୍ ଟମାରଟା, ବାଇଗଣ, ସଜନା �ାୋ ଆଦ ି
ବଣ୍ଟନ େୋଯାଇଥି�ା। ସ୍ପଶବୃ ଏନଜଓିେ ମଖୁ୍ ସରୋଜ େୁମାେ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ େୃଷ ିବଜି୍ାନ 
ରେନ୍ଦ୍ରେ େମବୃ�ାେୀ ଶ୍ୀୋନ୍ ସାହୁ ୋଯବୃ୍କ୍ରମରେ ସହାୟତା େେଥିିର�।

ସାରସ୍ତ ସେର ଅଭରିାନ କମଟିରି ସାେତି୍ୟ ସଭା
ବାେଆିପାଳ,୫ା୧୨(ସମସି): ବା�ଆିପାଳ ସାେୱେତ ସହେ ଅଭଯିାନ େମଟି ିପକ୍ଷେୁ େବବିାେ ର�ୌମଖୁ ଗ୍ାମ 
ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ଳିନୀ େକ୍ଷରେ ସାହତି୍ ସଭା ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଅଭଯିାନ େମଟିେି ଆବାହେ ଅଧ୍ୟାପେ ଡ଼ଃ 
ସେୁାନ୍ ଗେିଙି୍ ରପୌରୋହତି୍ରେ ଅନୁଷ୍ତି ସଭାରେ ବଷବୃୀୟାନ ସଙ୍ଗୀତ ନରିଦ୍ବୃଶେ ସଦାନନ୍ ଦାସ, େବ ିପରୂର୍ବୃନୁ୍ 
ନାୋୟଣ ହାଜୋ, ପବୂବୃତନ ଡ଼ ି ଆଇ ସବୁାସ ର�ୌଧେୁୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ୋରଜଶ ର�ୌଧେୁୀ, େବ ି ୋମେୃଷ୍ଣ ଦାସ 
ଅଧିୋେୀ, ନାଟ୍ୋେ େବୀନ୍ଦ୍ର େୁମାେ ଦତ୍ତ, ସାମ୍ାଦେି ସବୁଳ �ନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମଖୁ ୋଯବୃ୍କ୍ରମରେ ଅଂଶ ଗ୍ହଣ 
େେଥିିର�। ଶବ୍ଦ େୁଞ୍ଜେ ପ୍ରତଷି୍ାତା ୋତ୍ତଥିେ ରସଠୀ ଧନ୍ବାଦ ଅପବୃଣ େେଥିିର�।

ସମିଳୁଆି, ୫ା୧୨(ସମସି)

ବା�ଖିଣ୍ଡ ଡଗି୍ୀ ମହାବଦି୍ାଳୟରେ ଶନବିାେ ଏେ 
ସମଦ୍୍ବୃନା ଉତ୍ବ ମହାବଦି୍ାଳୟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ େୁମାେ 
ରବରହୋଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ିଅବସେେରେ ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ପଷୁ୍ପଗଛୁ ସହ 
�ାୋରୋପଣ େେ ି ୱୋଗତ େେଥିିର�। ଉକ୍ତ ସଭାରେ 
ଉପସ୍ତି ଅତଥିି ଅଧ୍ୟାପେ ଶମ୍ଭନୁାଥ ରବରହୋ, େରମଶ 
�ନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସଧୁିେ ମଦୁୁ�,ି ନରିୋଦ େୁମାେ ରଜନନା, 
ଶଶେିାନ୍ ନାୟେ, ଗ୍ନ୍ାଗାେେି �କ୍ରଧେ ନାୟେ, 

କ୍ରୀଡା ଶକି୍ଷେ ତ୍ରଦିୀବ େୁମାେ ନାୟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ 
ଭ� ମଣଷି ରହବାେୁ ଆହା୍ନ ରଦଇଥିର�। ପରେ 
ସନିୟିେ ପ�ିାମାରନ ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍ ସାନ 
ଭାଇଭଉଣୀ ସରମା୍ଧନ େେ ି ଅଭଭିାଷଣ େଖିଥିର�। 
ନୃତ୍ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନବାଗତମାନଙୁ୍ 
ଆପ୍ାୟତି େେଥିିର�। ଅଧ୍ୟାପେିା ଡ.ପ୍ରଭାତୀ�ତା 
ଦାଶ ଧନ୍ବାଦ ଅପବୃଣ େେଥିିର�। ୋଯବ୍ୃ କ୍ରମ 
ପେ�ିାଳନାରେ େମବୃ�ାେୀ ଦାଶେଥି ମହାେଣା,ଗରଜନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରସାଦ ନାୟେ,ମଣଭିଦ୍ର ରଜନା ଓ ଅରଶାେ େୁମାେ 
ମହାନ୍ ିବରିଶଷ ସହଯାଗ େେଥିିର�।

ସ୍ାଗତ ସମ୍ବଦ୍୍ଥନା ଉତ୍ସବ



ମଙ୍ଗଳବାର 
୬ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨୧୨ କେନ୍ଦୁ ଝର

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

କେନ୍ଦୁଝର,୫ା୧୨ (ସମସି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା କେଇ ଯଲାଇଥିବଲା ଜଲାତୀୟ 
ରଲାଜପଥ ୨୦କର ହଲାତୀପଲଙ୍ଦୁ  କେଇ 
କ�ଲାମବଲାର ରଲାସ୍ଲାକର ଅକେେ �ମୟ 
ଧର ି ଗଲାଡକିମଲାଟର ଚଳଲାଚଳ ପ୍ରଭଲାବତି 
କହଲାଇଥିଲଲା। ହଲାତୀପଲ ରଲାସ୍ଲାର ଏେଡ 
କ�େଡ କହବଲାରଦୁ  ରଲାସ୍ଲାର ଉଭୟ 
ପଲାର୍ଶ୍ବକର ରହରହ ଗଲାଡମିଟର ଅଟେ ି
ରହଥିିଲଲା। କଲଲାେଙ୍ ପଲାଟତିଦୁ ଣ୍ଡକର ହଲାତୀ 
ଅଧିେ ଘଲାବକରଇ ଯଲାଇଥିବଲା କବକଳ 
ବେବଭିଲାଗ ପକ୍ଷରଦୁ  ହଲାତୀଙ୍ େେିଟେଦୁ 
େଯବିଲା, କଟେଲାପଥର େ ମଲାରବିଲା ପଲାଇଁ 
କେଖଣଲାହଲାରୀଙ୍ଦୁ  େଦୁହଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
କ�ଲାମବଲାର �େଲାକଳ ୨୩ ଟେିଆି ହଲାତୀପଲ 
ଘଟଗଲଁା ବେଲାଞ୍ଚଳର ପପିଳିଆି େେିଟକର 
ଜଲାତୀୟ ରଲାଜପଥ-୨୦େଦୁ ଅତକି୍ରମ େରଥିିକଲ। 
େେିକବକଳ ଲମଲ୍ା ଲଲାଇେେର ି ହଲାତୀପଲ 
ରଲାସ୍ଲା ଅତକି୍ରମ େରବିଲା କେଇ ରଲାସ୍ଲାକର 
ଚଳପ୍ରଚଳ େରଦୁ ଥିବଲା ଜେ�ଲାଧଲାରଣ ଅଟେ ି

ରହଥିିକଲ। ଗଲାଡମଟରର ରବ୍ଦ ଏବଂ 
ପଲାଟତିଦୁ ଣ୍ଡ ରଦୁଣ ି ହଲାତୀପଲ ଘଲାବକରଇ ଯଲାଇ 
ରଲାସ୍ଲାର ଏେଡ କ�େଡ କହଲାଇଥିକଲ। 

ବେବଭିଲାଗ ଗତେଲାଲ ି ଠଲାରଦୁ  ହଲାତୀ 
ମଲାେଙ୍ର ଗତବିଧିିେଦୁ ଅେଦୁଧ୍ଲାେ େରଦୁ ଥିଲଲା। 
କତଣଦୁ ହଲାତୀପଲ ରଲାସ୍ଲା ଅତକି୍ରମ େରବିଲା 
କବକଳ ରଲାସ୍ଲାକର ଯଲାଉଥିବଲା ଗଲାଡ ି ଗଦୁଡେିଦୁ  
ଅଟେଲାଇବଲା �ହତି ହଲାତୀ ରଲାଜପଥ ଅତକି୍ରମ 

େରଦୁ ଥିବଲା �ତେ୍ବ େରଲାଇଥିଲଲା। ବହଦୁ �ମୟ 
ପକର ହଲାତୀ ଗଦୁଡେି େେିଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ମଦୁହଲାଁ 
କହବଲାରଦୁ  ଗଲାଡମିଟର ଚଳଲାଚଳ ସ୍ଲାଭଲାବେି 
କହଲାଇଥିଲଲା। କତକବ ବତ୍ତମଲାେ ଧଲାେ େଟଲା 
�ମୟ କହଲାଇଥିବଲାରଦୁ  କଲଲାକେ ପଲାଚଲିଲା 
ଧଲାେ ଏବଂ ଅମଳ ଧଲାେ ଘକର ଓ ଅଗଣଲାକର 
�ଲାଇତ ି ରଖିଛନ୍।ି ପପିଳିଆି ଅଞ୍ଚଳକର ଏହ ି
ହଲାତୀପଲଙ୍ଦୁ  କେଖି ଚଲାଷୀମଲାକେ ରଙ୍ଗ୍ରସ୍ 

ଅଛନ୍।ି ରଲାତ୍ ି କହକଲ ହଲାତୀ ଜଙ୍ଗଲରଦୁ  
ବଲାହଲାର ିପଦୁଣ ିଗ୍ରଲାମଲାଭମିଦୁଖୀ କହବଲା �ମ୍ଲାବେଲା 
ଥିବଲାରଦୁ  ବେବଭିଲାଗ �ତେ୍ବ ରହଛି।ି ହଲାତୀ 
ଗଦୁଡେିଙ୍ ଗତବିଧିି ଅେଦୁଧ୍ଲାେ େରଲାଯବିଲା 
�ହତି କ�ମଲାକେ େପିର ି �ଦୁରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଗଲ 
ମଧ୍େଦୁ ପଳଲାଇକବ ଏବଂ ଧେଜୀବେର 
�ଦୁରକ୍ଷଲା େରଲାଯବିଲା ତଲାେଦୁ କେଇ ବେ ବଭିଲାଗ, 
ସ୍ଦୁଡ୍ବ ଏବଂ ଗଜ�ଲାଥୀ �ତେ୍ବତଲା ଅବଲମେ୍ 

େରଛିନ୍।ି େେିଟସ୍ଥ ଗ୍ରଲାମବଲା�ୀ �ନ୍ଧ୍ଲା 
କହକଲ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେଦୁ େଯବିଲା, ଜଲାତୀୟ 
ରଲାଜପଥକର ଚଳପ୍ରଚଳ �ମୟକର �ତେ୍ବ 
ଅବଲମମ୍େ େରଲାଯବିଲାେଦୁ େଦୁହଲାଯଲାଇଛ।ି 
ଏପକଟ ଯଖପଦୁରଲା ବଲାଂରପଲାଣ ି କରଳ 
ଲଲାଇେକର �ମ୍ଲାବଧ୍ ଅତକି୍ରମେଦୁ ଆଖିଆଗକର 
ରଖି ବେବଭିଲାଗ କରଳ ବଭିଲାଗେଦୁ �ତେ୍ବ 
�ଚୂଲା ପ୍ରେଲାେ େରଥିିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି

ଜାତୀୟ ରାଜପରସର ୨୩ ଟକିଆି ହାତୀପଲ

ହାଟଡହି,ି ୫ା୧୨(ସମସି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ହଲାଟଡହି ି ବ୍ଲେର ଜମ୍ରଲାକର ‘�ଦୁନ୍ର 
କମଲା ଭଲାଷଲା �ଲାହତିଧ୍’ର ‘ଅେେଧ୍ଲା ମକହଲାତ୍ସବ-୨୦୨୨’ 
େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମ ଅେଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏଥିକର ପଦୁସ୍େ 
ଉକେମଲାଚେ କହବଲା �ହତି ପ୍ରତଭିଲା ମଲାେଙ୍ଦୁ  �ମର୍୍ଦ୍ଧିତ 
େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ‘�ଦୁନ୍ର କମଲା ଭଲାଷଲା �ଲାହତିଧ୍’ର ପ୍ରତଷି୍ଲାତଲା 
େଲାରଲାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର କ�େଲାପତଙି୍ ପ୍ରତଧ୍କ୍ଷ ତତ୍ତଲାବଧଲାେକର 
ଅେଦୁଷ୍ତି େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମକର ଓଡ଼ରିଲାର ୩୦ ଜଲି୍ଲା ଭନି୍ନ ୬ଟ ି
ରଲାଜଧ୍ ଓ ୨ଟ ି କେରର ଅେେଧ୍ ୨୮୦ ପ୍ରତଭିଲାଙ୍ଦୁ  କେଇ 
ଏହ ି େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମ ୩ଟ ି ମଞ୍ଚକର ପଯ୍ବଧ୍ଲାୟ କ୍ରକମ ଅେଦୁଷ୍ତି 
କହଲାଇଥିଲଲା। ପ୍ରଥମ େଳଲା ମଞ୍ଚ �ଦୁ�ଲାହତିଧ୍େଲା ମଲାେ�ୀ 
ବଦୁ ହଦୁରଲାଙ୍ ଅଧ୍କ୍ଷତଲାକର ଅେଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଥିବଲା କବକଳ 
ଯଲାଜପଦୁର �ହ ଜଲି୍ଲାପଳ ଡ. ଅକଲଖ ପ୍ର�ଲାେ ମହଲାରଣଲା 
ମଦୁଖଧ୍ ଅତଥିି, ହଲାଟଡହି ିକଗଲାଷ୍ୀ �ଲାଧେକେନ୍ଦ୍ର �ଂକଯଲାଜେ 
�ଦୁକରର େଦୁମଲାର କଜେଲା ମଦୁଖଧ୍ ବକ୍ଲା , ଅଧ୍ଲାପେିଲା ସ୍ପଲ୍ା 
ମହଲାନ୍,ି ଅଧ୍ଲାପେିଲା ପଦୁଷ୍ତିଲା ପହ,ି ରେ ିବଲାବଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧଲାେ 
�ମ୍ଲାେତି ଅତଥିି ଭଲାକବ କଯଲାଗକେଇଥିକଲ। �ଂକଯଲାଜେିଲା 

ତଲାେଶ୍ୀ ପଲାଣଗି୍ରଲାହୀ, ହଲା�ଧ୍ମୟୀ ରଲାଜ, ମଲାେ� 
ମହଲାପଲାତ୍ଙ୍ ବଳଷି୍ �ଂକଯଲାଜେଲାକର ଅେଦୁଧ୍େ ୭୦ରଦୁ  
ଊର୍ଦ୍ଶ୍ବ େବ ିେବତିଲା ପଲାଠ େରଥିିକଲ। ଦ୍ତିୀୟ ଅଧିକବରେ 
କବୌର୍ଦେି ମହଲାମଞ୍ଚ �ଭଲାପତ ିେୃ�ଂିହ ଚରଣ କ�େଲାପତଙି୍ 
ଅଧ୍କ୍ଷତଲାକର ଅେଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଥିବଲା କବକଳ ଜଲି୍ଲା ପରଷିେ 
�େ�ଧ୍ ବମିଲ୍ାଧର ବଶି୍ଲାଳ ମଦୁଖଧ୍ଅତଥିି, ରଲାଜଧ୍ ଅଧ୍କ୍ଷ େଳଲା 

�ଂସ୍ତୃ ିବଭିଲାଗ ଭଦୁ ବକେଶ୍ର ଲକ୍ଷୀଧର �ଲାହଦୁ ଉଦ୍ ଘଲାଟେ 
ତଥଲା ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଅତଥିି, େମଳକଲଲାଚେ ବଶି୍ଲାଳ ବଇିଓ 
ବକରଣଧ୍ ଅତଥିି, େୃ�ଂିହଲାେନ୍ ମହଲାପଲାତ୍ �ମ୍ଲାେତି ଅତଥିି 
ଭଲାକବ କଯଲାଗକେଇଥିକଲ। ଏଥିକର ଅେେଧ୍ଲା ମଦୁଖଧ୍ପତ୍, 
ଅପରୂ୍୍ବଲା େଲାରଙ୍ �ପ୍ତମ ପଦୁସ୍େ ଶ୍ୀକକ୍ଷତ୍ ବଲା�ୀ ଉକେମଲାଚତି 
କହଲାଇଥିବଲା କବକଳ ଅେେଧ୍ଲା ପଲାଠଲାଗଲାର ଉଦ୍ ଘଲାଟତି 

କହଲାଇଥିଲଲା। ତୃତୀୟ ଅଧିକବରେ �ମ୍ର୍ଦ୍ବେଲା ମଞ୍ଚ 
�ଲାହତିଧି୍େ ପ୍ରଭଞ୍ଜେ ତ୍ପିଲାଠୀଙ୍ ଅଧ୍କ୍ଷତଲାକର ଅେଦୁଷ୍ତି 
କହଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିକର ଡ. �ଂଗ୍ରଲାମ କେରରୀ �ଲାମନ୍ରଲାୟ 
ମଲାଗ୍ବେର୍ବେ, �ରପଞ୍ଚ ରମଲାେଲାନ୍ େଲାୟେ �ମ୍ଲାେତି ଅତଥିି, 
େବରିତ୍ନ େୂତେ େଦୁମଲାର କବକହରଲା ମଦୁଖଧ୍ ଅତଥିି ଭଲାକବ 
କଯଲାଗକେଇଥିକଲ। େଳଲା �ଲାହତିଧ୍, ରକି୍ଷଲା, �ଂସ୍ତୃ ି
ବଜି୍ଲାେ �ମଲ୍ାେ ଓ �ମଲାଜକ�ବୀ ପର ି �ଲାତଟ ି ବଭିଲାଗର 
କମଲାଟ ୧୧୪ ଜଣ ପ୍ରତଭିଲାଙ୍ଦୁ  ଅେଦୁଷ୍ଲାେ ତରଫରଦୁ  �ମର୍୍ଦ୍ଧିତ 
େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। �ଲାବତି୍ୀ କ�େଲାପତ ିଓ �ଂଯଦୁକ୍ଲା ହଲାତଙି୍ଦୁ  
କଶ୍ଷ୍ ମଲାତଲା ରୂକପ �ମ୍ର୍ଦ୍ଧିତ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ପ୍ରତଷି୍ଲାତଲା 
େଲାରଲାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର କ�େଲାପତଙି୍ଦୁ  ଜମ୍ରଲା ଗ୍ରଲାମ ପକ୍ଷରଦୁ  
ରଲାଜଧ୍ପଲାଳ ପଦୁରଷ୍ଲାର ପଲାଇ ଁ�ମର୍୍ଦ୍ଧିେଲା େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 

ସ୍ଗ୍ବତ ଭଲାଗରିଥି ହଲାତୀ ସ୍ତୃ ି�ମ୍ଲାେ, ସ୍ଗ୍ବତ ରରତ 
ଚନ୍ଦ୍ର ମହଲାନ୍ ି ସ୍ତୃ ି �ମ୍ଲାେ, ସ୍ଗ୍ବତ ଚକ୍ରଧର କ�େଲାପତ ି
ସ୍ତୃ ି �ମ୍ଲାେ ଓ ଆର୍ ଏ�ଏ�ଏ ବଲାରପିେଲା ଦ୍ଲାରଲା 
କେକତେ �ମ୍ର୍ଦ୍ବେଲା େଆିଯଲାଇଥିଲଲା। େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମେଦୁ 
ବଷି୍ଦୁପ୍ର�ଲାେ ମଶି୍, ଅଂରଦୁମେ ସ୍ଲାଇ ଁପରଚିଲାଳେଲା େରଥିିବଲା 
କବକଳ ଧେଧ୍ବଲାେ ଅପ୍ବଣ େଦୁମଲାର ଷ୍ଲାଲ୍ଧିେ େରଥିିକଲ।

ଅନନ୍ୟା ବାରଷିକ ଉତ୍ସବସର ପ୍ରତଭିାଙୁ୍ ସମ୍ବର୍୍ଥନା

ସାଧନ ସକନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ ଘାଟତି 
ତଦୁ ରଦୁ ମଦୁଙ୍ା, ୫ା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ପଲାଟଣଲା ବ୍ଲେ ମଦୁଖଧ୍ଲାଳୟ ସ୍ଥତି ପଲାଟଣଲା 
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଲାଥମେି ବେିଧ୍ଲାଳୟକର ଅନ୍ଜ୍ବଲାତୀୟ େବିଧ୍ଲାଙ୍ଗ େବି� ଅବ�ରକର େବିଧ୍ଲାଙ୍ଗ 
ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀଙ୍ ପଲାଇଁ କଗଲାଷ୍ୀ ଅନ୍େ୍ଧିକବରୀ �ଲାଧେ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ ଘଲାଟତି କହଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
ଆକୟଲାଜତି େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମକର ମଦୁଖଧ୍ଅତଥିି ଭଲାବକର ପଲାଟଣଲା ବ୍ଲେ ଅଧ୍କ୍ଷଲା �ଦୁେଲାନ୍ ିେଲାଏେ, 
�ମ୍ଲାେତି ଅତଥିି ଭଲାକବ ଏବଓି �ଚ୍ଚେିଲାେନ୍ କ�ଠୀ, କଗୌରଲାଙ୍ଗ ଚରଣ ଖିଲଲାର, ପ୍ରେଲାର 
େଦୁମଲାର ରଲାୟ, ପଲାଟଣଲା ବ୍ଲେ ପ୍ରଲାଥମେି ରକି୍ଷେ �ଂଘର �ମ୍ଲାେେ େମଳଲାେଲାନ୍ ପତ,ି 
ବରଷି୍ �ଲାମ୍ଲାେେି େୃ�ଂିହ େଲାଥ �ଂି, �ଲାମଲାଜେି େମ୍ବୀ ମତି୍ଭଲାେଦୁ  ମହଲାନ୍, ରକି୍ଷେ କେତଲା 
ବୀରକମଲାହେ ଦ୍କିବେୀ ଓ ପ୍ରକମଲାେ େଦୁମଲାର ମହଲାନ୍ ପ୍ରମଦୁଖ କଯଲାଗ କେଇଥିକଲ। ଏହ ି
ଅବ�ରକର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତକିଯଲାଗତିଲାକର େୃତତି୍ୱ ଅଜ୍ବେ େରଥିିବଲା େବିଧ୍ଲାଙ୍ଗ ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀଙ୍ଦୁ  
ପଦୁରଷ୍ଲାର ପ୍ରେଲାେ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମେଦୁ ବଆିରଟ ି ରଜେୀ େଲାଏେ ଓ 
ମୀେକେତେ ପଲାତ୍ �ଂକଯଲାଜେଲା େରଥିିକଲ।

ଦାବପିତ୍ର ସଦଲା ମାଧ୍ୟମକି ଶକି୍ଷକ ସଂଘ
ଚମ୍ଦୁଆ,୫ା୧୨ (ସମସି): ମଲାଧ୍ମେି ସ୍ଦୁଲ ରକି୍ଷେ �ଂଘ ଚମ୍ଦୁଆ ପକ୍ଷରଦୁ  �ମ୍ଲାେେ 
ମକେଲାରଞ୍ଜେ ମହଲାନ୍ଙ୍ କେତୃତ୍ୱକର ରକି୍ଷେମଲାକେ ରଲାଜଧ୍ �ରେଲାର, ବଭିଲାଗୟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 
ଅଥ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଉକଦେରଧ୍କର ଆଠ େଫଲା �ମ୍ଳତି େଲାବ ିଚମ୍ଦୁଆ ବ୍ଲେ ରକି୍ଷଲା ଅଧିେଲାରୀଙ୍ଦୁ  
ପ୍ରେଲାେ େରଛିନ୍।ି ରକି୍ଷେଙ୍ଦୁ  �ପ୍ତମ କବତେ େମ�ିେ �ଦୁବଧିଲା ପ୍ରେଲାେ। େୂତେ ଅେଦୁେଲାେ 
ପ୍ରଲାପ୍ତ ବେିଧ୍ଲାଳୟ ଗଦୁଡେିଦୁ �ମସ୍ �ଦୁବଧିଲା �ଦୁକଯଲାଗ କଯଲାଗଲାଇ କେବଲା, ଚଲାେରିୀ �ତ୍ବଲାବଳ ିଲଲାଗଦୁ 
େରବିଲା, ଚଲାେରି ିବୟ� �ୀମଲା ୬୦ ରଦୁ  ୬୨ ବଷ୍ବେଦୁ ବୃର୍ଦ ିେରବିଲା, ହନି୍ୀ ଓ �ଂସ୍ତୃ ରକି୍ଷେଙ୍ 
େଲାବ ିପରୂଣ େରଲାଯଲାଉ, ଅବ�ର େଲାଳେି �ଦୁବଧିଲା, �ମସ୍ ସ୍ଦୁଲ ଓ େକଲଜ ଭଳ ିରକି୍ଷେଙ୍ଦୁ  
�ଦୁବଧିଲା ପ୍ରେଲାେ ଆେ ି େଲାବ ି େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ରକି୍ଷେ ମଲାକେ ବ୍ଲେ ରକି୍ଷଲା ଅଧିେଲାରୀଙ୍ 
େଲାଯ୍ବଧ୍ଲାଳୟକର ପହଚଁ ି�ମ୍ଖୂିେ କହଲାଉଥିବଲା �ମ�ଧ୍ଲା �ମନ୍୍କର ବ୍ଲେ ରକି୍ଷଲା ଅଧିେଲାରୀ 
କଗଲାବର୍ଦ୍ବେ େଲାଏେଙ୍ �ହ ଆକଲଲାଚେଲା େରବିଲା ପକର ଏହ ିେଲାୟୀ ପତ୍ ପ୍ରେଲାେ େରଥିିକଲ।

ଧମ୍ଥପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ସ୍ ମୃତସିଭା
ହାଟଡହି,ି ୫ା୧୨(ସମସି): ହଲାଟଡହି ି ଗ୍ରଲାମର ଧମ୍ବପରଲାୟଣ ବଧ୍କ୍ ି ବଲାଇଧର ପହଙି୍ 
ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲାର୍ଦବଲାଷ୍ବୀେକର ଏେ ସ୍ତୃଚିଲାରଣ �ଭଲା ଅେଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଯଲାଇଛ।ି େତିଧ୍ଲାେନ୍ 
ପହ,ି େଲାରଲାୟଣ ପହ ିଓ ଚତି୍ତରଞ୍ଜେ ପହଙି୍ �ଂକଯଲାଜେଲାକର ଅେଦୁଷ୍ତି ଏହ ିସ୍ତୃ�ିଭଲାକର 
ପବୂ୍ବତେ ବଧିଲାୟେ ମଲାୟଲାଧର କଜେଲା, ଜଲି୍ଲା ପରଷିେ �େ�ଧ୍ ବମିଲ୍ାଧର ବଶି୍ଲାଳ, 
�ଲାଂ�େ ପ୍ରତେିଧିି େନ୍ଦୁ ଚରଣ କଜେଲା, ହଲାଟଡହି ି ପଞ୍ଚଲାୟତର ପବୂ୍ବତେ �ରପଞ୍ଚ 
ଅେଦୁ�ୟଲା କ�ଠୀ, େଳ୍ପତରଦୁ  କ�ଠୀ, ବରଷି୍ ବକିଜପ ିକେତଲା ଆକଲଲାେ କ�ଠୀ, ବରିଷି୍ 
ରଳି୍ପପତ ିଅକଲଖ ମଲ୍େି, ପଦୁବ୍ବତେ ଜଲି୍ଲା ପରଷିେ �େ�ଧ୍ �େଲାତେ କବକହରଲା, ବରଷି୍ 
ବକିଜଡ ିକେତଲା ମଲାେ୍ବଣ୍ଡ ଚରଣ ଓଝଲା, ବଶି୍ଲାେଲାଥ େଲାୟେ, କଗଲାପଳ େଲାୟେ, ଜୟକେବ 
ଚକ୍ର, େଂକଗ୍ର� କେତଲା ଲଲାଲଲା ସ୍ଲାଇଁ, ବକିଜପ ିକେତଲା ହରକମଲାହେ ରଲା�େିୀ, ମଧଦୁ�େୂେ 
ରଲାଉତଙ୍ �କମତ ବହଦୁ ମଲାେଧ୍ଗଣଧ୍ ବଧ୍କ୍ ି କଯଲାଗକେଇଥିକଲ। ଭଲାଇ ଘେରଧ୍ଲାମ 
ପହ,ି ଆେେିନ୍ ପହ,ି ଆେଲାେ ି ପହ,ି ଅମୟି ରଞ୍ଜେ ପହ,ି ପ୍ରେଲାର ଚନ୍ଦ୍ର ମହଲାନ୍,ି 
େଲାଳଆି ପହ,ି କେବଲାରଷି୍  କବକହରଲା ପ୍ରମଖୂ େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମ ପରଚିଲାଳେଲା େରଥିିକଲ।

ଶତାୟଙୁ୍ ପରସଲାକ 
ହାଟଡହି,ି ୫ା୧୨(ସମସି): ହଲାଟଡହି ିବ୍ଲେ ବକଞ୍ଚଲା ଗ୍ରଲାମର ବଲାଇଧର ବଶି୍ଲାଳ (୧୦୦)
ଙ୍ ପରକଲଲାେ କହଲାଇଯଲାଇଛ।ି କ� ଜକଣ ଧମ୍ବପରଲାୟଣ ପକରଲାପେଲାରୀ କଲଲାେ ଭଲାକବ 
ଜେଲାରଦୁଣଲା। ବକଞ୍ଚଲା �ରପଞ୍ଚ ପ୍ରରଲାନ୍ େଦୁମଲାର ରଲାଉତ (ଅମର), ବ୍ଲେ ଉପଲାଧ୍କ୍ଷ ରତେିଲାନ୍ 
ରଲାଉତ, �ଦୁଧଲାଂରଦୁ ରଲାଉତ, ଚେିମୟ େଦୁମଲାର େଲାୟେ, ଇନ୍ଦ୍ରମଣ ିବରଲାଳ, ଶ୍ୀେଲାନ୍ ବରଲାଳ, 
ଅେଲାମ ରଲାଉତ, ଈଶ୍ର ବରଲାଳ, ରକମର ବଶି୍ଲାଳ, ଭୀମକ�େ ବଶି୍ଲାଳ, ପଞ୍ଚଲାେେ 
ବଶି୍ଲାଳ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ଲାଳଙ୍ �କମତ ମଲାେଧ୍ଗଣଧ୍ ବଧ୍କ୍ ି ତଲାଙ୍ ବଲା�ଭବେକର ପହଞ୍ଚ ି
କରଷ େର୍ବେ େରଥିିକଲ। ପକର ତଲାଙ୍ ମରରରୀରେଦୁ ଗ୍ରଲାମ ପରକି୍ରମଲା େରଲାଇବଲା ପକର 
କବୈତରଣୀ େେୀ େଦୁଳକର କରଷେୃତଧ୍ �ମ୍ର୍୍ବ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା।

ରାଜପର ପାଶ୍ଶ୍ଥ ସଶୌଚାଳୟସର ତାଲା 
କତଲକୋଇ, ୫ା୧୨ (ସମସି): ମଦୁମ୍ଲାଇ-କେଲାଲେତଲା ୪୯ େଂ ଜଲାତୀୟ ରଲାଜପଥର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥଲାେକର କରୌଚଲାଳୟମଲାେ େମି୍ବଲାଣ େରଲାଯଲାଇଛ।ି କତକବ �ମସ୍ କରୌଚଲାଳୟକର 
ତଲାଲଲା ଝଦୁ ଲଦୁ ଥିବଲାରଦୁ  ପଥଚଲାରୀ ମଲାକେ କରୌଚ ପଲାଇଁ ବଭିନି୍ନ �ମ�ଧ୍ଲା କଭଲାଗଦୁଛନ୍।ି ବକିରଷ 
େର ି ମହଳିଲାମଲାେଙ୍ �ହ ଗଲାଡ଼ ି ଚଲାଳେମଲାକେ େଲାହ ିଁେଥିବଲା ଅ�ଦୁବଧିଲାର �ମ୍ଦୁଖୀେ 
କହଉଛନ୍।ି ରଲାଜପଥର କଟଲାଲ କଗଟକର କଟଲାଲ ଆେଲାୟେଦୁ ପ୍ରଲାୟ ବକଷ୍ବ ବତିଯିଲାଇଥିକଲ 
ମଧ୍ କଟଲାଲେଲାତଲା େଜି ଅଧିେଲାର �ଦୁବଧିଲାରଦୁ  ବଞ୍ଚତି କହଲାଇଥିବଲା କେଇ ଅ�କନ୍ଲାଷ ପ୍ରେଲାର 
େରଛିନ୍।ି ରଲାଜପଥର ଅେଧ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଲାେଙ୍କର କରୌଚଲାଳୟ ଗଦୁଡେିକର ତଲାଲଲା ଝଦୁ ଲଦୁ ଥିବଲା 
କବକଳ କଟଲାଲକଗଟ େେିଟ କରୌଚଲାଳୟକର ମଧ୍ ଯ ତଲାଲଲା ଝଦୁ ଲଦୁ ଛ।ି ଅେଧ୍ ପକ୍ଷକର 
ରଲାସ୍ଲା େଲାମ �ମ୍ରୂ୍୍ବ କହଲାଇେଥିବଲା �କତ୍ୱ କଟଲାଲ ଆେଲାୟ େଦୁ କେଇ ମଧ୍ ଅ�କନ୍ଲାଷ 
ପ୍ରେଲାର ପଲାଇଛ।ି କରୌଚଲାଳୟେଦୁ େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ଷମ େରବିଲାେଦୁ �ଲାଧଲାରଣଲାକର େଲାବ ିକହଉଛ।ି 

ଚମ୍ଦୁଆ, ୫ା୧୨ (ସମସି): �ରସ୍ତୀ ବେିଧ୍ଲାମନ୍ରି ଚମ୍ଦୁଆଠଲାକର ଗୀତଲା 
ଜୟନ୍ୀ ଉତ୍ସବ ପଲାଳତି କହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏହ ିେଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମ ଅବ�ରକର ପ୍ରଧଲାେ 
ଆଚଲାଯ୍ବଧ୍ ଧରଣୀଧର େଲା� କଯଲାଗକେଇଥିକଳ। ଆଚଲାଯ୍ବଧ୍ େପକିଳନ୍ଦ୍ର 
�ଲାମନ୍ରଲା ମଦୁଖଧ୍ବକ୍ଲା ଭଲାକବ କଯଲାଗେଲାେ େର ିଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀଙ୍ଦୁ  ମଲାଗ୍ବେର୍ବେ 
େରଲାଇଥିକଲ। େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମ ଅବକରଷକର ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀଙ୍ ମଧ୍କର ଗୀତଲା ପଲାଠ, 
ଗୀତ ଆଧଲାରତି ପ୍ରର୍ ମଞ୍ଚ, ବକୃ୍ତଲା ଓ ପ୍ରବଚେ ପ୍ରତକିଯଲାଗତିଲା େରଲାଯଲାଇ 
ପଦୁରସ୍ତୃ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମେଦୁ ବ�ନ୍ ମହଲାନ୍ ପରଚିଲାଳେଲା 
େରଥିିବଲା କବକଳ �ମସ୍ ଆଚଲାଯ୍ବଧ୍, ଆଚଲାଯ୍ବଧ୍ଲା �ହ କଯଲାଗ େରଥିିକଲ। 
ତଦୁରଦୁମଦୁଙ୍ା: ପଲାଟଣଲା ବ୍ଲେ ମଦୁଖଧ୍ଲାଳୟ ସ୍ଥତି �ରସ୍ତୀ ରରିଦୁ ମନ୍ରି 

ପର�ିରକର ଗୀତଲା ଜୟନ୍ୀ ଉତ୍ସବ ଅେଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ମଦୁଖଧ୍ବକ୍ଲା 
ଭଲାବକର ବରିଷି୍ �ମଲାଜକ�ବୀ ତଥଲା ପବୂ୍ବତେ ପଞ୍ଚଲାୟତ �ମତି ି
ଅଧ୍କ୍ଷ ଇଂ. ବେିଧ୍ଲାଧର େଲାର ପ୍ରେୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳେ େର ି ରଦୁଭଲାରମ୍ େରବିଲା 
�ହ ଉପସ୍ଥତି କେଲାମଳମତ ି ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀଙ୍ଦୁ  ଗୀତଲାର ଅଠର ଅଧ୍ଲାୟେଦୁ 
�ଂକକ୍ଷପକର ଅତ ି�ରଳ ଭଲାବକର ବଦୁ ଝଲାଇ ଥିକଲ। େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମ ଆରମ୍କର 
ପ୍ରଧଲାେ ଆଚଲାଯ୍ବଧ୍ ଗକଣଶ୍ର େର ଅତଥିିଙ୍ ପରଚିୟ �ହ ସ୍ଲାଗତ ଭଲାଷଣ 
ପ୍ରେଲାେ େରଥିିକଲ। ବରଷି୍ ଆଚଲାଯ୍ବଧ୍ ହଳଧର ମହଲାନ୍ ଧେଧ୍ବଲାେ ଅପ୍ବଣ 
େରବିଲା ପକର ବକନ୍ ମଲାତଲାରମ ଗଲାେ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଉତ୍ସବକର 
ବେିଧ୍ଲା ମନ୍ରିର �ମସ୍ ଗଦୁରଦୁଜୀ ଓ ଗଦୁରଦୁମଲା �ହକଯଲାଗ େରଥିିକଲ।

ତଦୁ ରଦୁ ମଦୁଙ୍ା, ୫ା୧୨ (ସମସି): ପପିଲିରି ମେକଲଲାଭଲା 
ଚଲାନ୍ଦୁଆ ଏକବ ମଳିବି କେନ୍ଦୁଝରକର। ମହଳିଲାମଲାକେ 
ପ୍ରରକି୍ଷଣ କେଇ ବଳେଲା �ମୟକର େଜି 
�ଜୃେରୀଳତଲାର ପରପି୍ରେଲାର େରଦୁ ଛନ୍ ି କେନ୍ଦୁଝର 
ଜଲି୍ଲାର ଆେବିଲା�ୀ ବହଦୁଳ �ଲାହଲାରପଡ଼ଲା ବ୍ଲେ 
ବେିେିଲା ଗଲାଁର ୧୫ ଜଣ ମହଳିଲା ୬ ମଲା� ପ୍ରରକି୍ଷଣ 
କେଇ ତଆିର ି େରଦୁ ଛନ୍ ି �ଦୁେୃରଧ୍ ଚଲାନ୍ଦୁଆ। ଏଥି�ହ 
ମହଳିଲାମଲାକେ କଡଲାର୍  ସ୍କ୍ନି୍ , ତେଆି କଖଲାଳ, କଲଟର୍  
ବଧ୍ଲାଗ୍ , ମେପି�୍ବ, ଚଲାନ୍ଦୁଆ ଓ ଆ�େ ଆେ ି ତଆିର ି
େରଦୁ ଛନ୍।ି ଜଲି୍ଲାର �ଲାହଲାରପଡ଼ଲା ବ୍ଲେର ବେିେିଲା ଗଲାଁର 
ମହଳିଲାମଲାକେ ଘରେଲାମ �ଲାର ି ବଳେଲା �ମୟକର 
ଏେଜଦୁଟ୍  କହଲାଇ ହସ୍ରଳି୍ପ ତଲାଲମି୍  କେଉଛନ୍।ି ପ୍ରଥକମ 
େଇଁଚକିର ଏେ େଲାଗଜ ବଭିନି୍ନ ଆେୃତକିର େଲାଟ ି
କ�ହ ିେଲାଗଜେଦୁ ରଙ୍ଗେି େପଡ଼ଲାକର �ଲାମୟେି ଭଲାକବ 
�କିଲଇ େରଲାଯଲାଏ। ଏହଲାପକର େପଡ଼ଲାରଦୁ  କ�ହ ି
ଆେୃତେିଦୁ େଇଁଚକିର େଲାଟ ିଅଲଗଲା େରଲାଯଲାଏ। ଏଭଳ ି
ବଭିନି୍ନ ଆେୃତ ି ତଆିର ି େର ି ମଳୂ ରଙ୍ଗେି େପଡ଼ଲାକର 
�କିଲଇ େର ିମେକଲଲାଭଲା �ଲାମଗ୍ରୀ ତଆିର ିେରଦୁ ଛନ୍।ି 
ଧୀକର ଧୀକର ଏଥିକର େଜି �ଜୃେରୀଳତଲାର 
ପରପି୍ରେଲାର େରଦୁ ଛନ୍।ି ପବୂ୍ବରଦୁ  ବେିେିଲା ଗଲାଁର ମହଳିଲା 

ମଲାକେ ଘର େଲାମ �ଲାର ି କବେଲାର ବ�ଦୁଥିକଲ। 
�ରେଲାରଙ୍ ଦ୍ଲାରଲା େଆିଯଲାଉଥିବଲା ହସ୍ରଳି୍ପ ତଲାଲମି୍  
�ମ୍େ୍ବକର ଅବଗତ କହଲାଇ ଗ୍ରଲାମର ୧୫ ଜଣ ମହଳିଲା 
୬ ମଲା� ପବୂ୍ବରଦୁ  ପ୍ରରକି୍ଷଣ କେବଲା ଆରମ୍ େକଲ। 
ଧୀକର ଧୀକର ଏଥିକର କ�ମଲାେଙ୍ର ଆଗ୍ରହ 
ବଢ଼ବିଲାକର ଲଲାଗଲିଲା। ପ୍ରତେିେି ବଳେଲା �ମୟରଦୁ  
୨ରଦୁ  ୩ଘଣ୍ଲା �ମୟ କେଇ କ�ମଲାକେ େପଡ଼ଲାକର 
ବଭିନି୍ନ ଘରେରଣଲା �ଲାମଗ୍ରୀ ତଆିର ି େରବିଲା ଆରମ୍ 

େରଥିିକଲ। ପ୍ରରକି୍ଷଲାଥ୍ବୀମଲାେଙ୍ଦୁ  ପ୍ରତମିଲା� ଏେ ହଜଲାର 
ଟଙ୍ଲା କେବଲା �ହ ପ୍ରରକି୍ଷଣ ପଲାଇଁ ଆବରଧ୍େ �ଲାମଗ୍ରୀ 
ମଲାଗଣଲାକର ହସ୍ରଳି୍ପ ବଭିଲାଗ ତରଫରଦୁ  କଯଲାଗଲାଇ 
େଆିଯଲାଉଥିବଲା ପ୍ରରକି୍ଷେ ଆରତୀ ମହଲାେଦୁଡ଼ େହଛିନ୍।ି 
ପ୍ରରକି୍ଷଣ ପକର ପ୍ରରକି୍ଷଲାଥ୍ବୀମଲାକେ େଜି ଉତ୍ଲାେତି 
�ଲାମଗ୍ରୀ �ରେଲାରୀ �ହଲାୟତଲାକର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରେର୍ବେୀକର 
ବକି୍ର ିେର ିସ୍ଲାବଲମୀ୍ କହଲାଇ ପଲାରକିବ କବଲାଲ ି�ହେଲାରୀ 
ହସ୍ରଳି୍ପ େକିଦେ୍ବରେ ବେମଲାଳୀ ଟକ୍ଲା େହଛିନ୍।ି

କେନ୍ଦୁଝର,୫ା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା କେଇ 
ଯଲାଇଥିବଲା ଜଲାତୀୟ ରଲାଜପଥ ୨୨୦ର �ମ୍ପ୍ର�ଲାରଣ ପଲାଇଁ 
ଭୂମ ିଅଧିଗ୍ରହଣ େମିକନ୍ ଅଧ୍ଲାକେର ଜଲାର ିକହଲାଇଛ।ି 
�ମ୍ପ୍ର�ଲାରଣ ପଲାଇଁ େରେଲାର ପଡଦୁ ଥିବଲା ଜମ ି ମଧ୍ରଦୁ  
�ଲାହଲାରପଡ଼ଲା ବ୍ଲେର ଧଲାେକବଣୀ ଗ୍ରଲାମର କେକତେ 
ଜମ ିଅଧିଗ୍ରହଣ କହବଲାେଦୁ କେଲାଟ�ି କହଲାଇ�ଲାରଛି।ି ଏଥି 
େମିକନ୍ ଅଧ୍ଲାକେର ଜଲାର ିକହଲାଇଛ।ି େନି୍ଦୁ ଆବରଧ୍େ 
କ୍ଷତପିରୂଣ େ ମଳିବିଲା �କନ୍ହେର ି ଧଲାେକବଣୀର 
ଗ୍ରଲାମବଲା�ୀ ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍ଦୁ  ଏେ େଲାବପିତ୍ ପ୍ରେଲାେ 
େରଛିନ୍।ି ବକିରଷେର ି ଅଞ୍ଚଳକର ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣ 
ପଲାଇଁ ସ୍ଥରି ଭୂମ ି ମଲୂଧ୍ ବତ୍ତ୍ବମଲାେର ମଲୂଧ୍ ଠଲାରଦୁ  ବହଦୁ  
େମ ରହଥିିବଲା କ�ମଲାକେ େର୍ବଲାଇଛନ୍।ି ଜଲାତୀୟ 

ରଲାଜପଥ ୨୨୦ େମି୍ବଲାଣ ପଲାଇଁ ପବୂ୍ବରଦୁ  ଜମ ିଅଧିଗ୍ରହଣ 
କହଲାଇଥିଲଲା। ରଲାଜପଥ ଯବିଲା ପକର ଜମରି ମଲୂଧ୍ 
ଅକେେ ବୃର୍ଦପିଲାଇଛ।ି ଏହ ିକ୍ରମକର �ଲାହଲାରପଡ଼ଲା ବ୍ଲେ 
ଧଲାେକବଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜମଗିଦୁଡେି ଲକ୍ଷଲାଧିେ ଟଙ୍ଲାକର 
ବକି୍ରୟ ଚଲାଲଥିିଲଲା। ଏପରେି ି ଘରବଲାରୀ ପଲାଇଁ ଉଦେଷି୍ 
ଜମରି କଡ�ମିଲିେଦୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କର ବକି୍ରୟ କହଉଥିବଲା 
କେଖଲାଯଲାଇଛ।ି କତଣଦୁ ଧଲାେକବଣୀ ଅଞ୍ଚଳକର ଜଲାତୀୟ 
ରଲାଜପଥ �ମ୍ପ୍ର�ଲାରଣ କବକଳ ଉପଯଦୁକ୍ ମଲୂଧ୍ 
େକେକଲ କଲଲାକେ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ଥ କହବଲାର ଆରଙ୍ େର ି
ଏହ ି େଲାବପିତ୍ ପ୍ରେଲାେ େରଲାଯଲାଇଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି 
କଲଲାେଙ୍ଦୁ  ଅଧ୍ଲାକେର ମଲାଧ୍ମକର େଆିଯଲାଇଥିବଲା 
କେଲାଟ�ିକର ବତ୍ତ୍ବମଲାେର ଜମ ିମଲୂଧ୍ ଠଲାରଦୁ  ବହଦୁ  େମ 

ମଲୂଧ୍ ମଳିବିଲାର କଲଲାକେ ଆରଙ୍ଲା େରଛିନ୍।ି କତଣଦୁ 
ଜମ ିଅଧିଗ୍ରହଣ ପବୂ୍ବରଦୁ  ପ୍ରରଲା�େ ଜମଗିଦୁଡେିର ପଦୁେଃ 
ମଲାପଚଦୁ ପ େରବିଲା �ହତି କଲଖଲା କହଲାଇେଥିବଲା ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ଲଟ ଏବଂ ପ୍ଲଟଗଦୁଡେିକର ଥିବଲା ଘର �ମ୍େ୍ବକର 
ଉପଯଦୁକ୍ କ୍ଷତପିରୂଣ ପ୍ରେଲାେ େଗିକର ପେକକ୍ଷପ 
କେବଲାେଦୁ ଧଲାେକବଣ ି ଗ୍ରଲାମର ହୃଷୀକେର ମହଲାନ୍, 
ବଳବନ୍ ମହଲାନ୍, �ଦୁଜଲ ମହଲାନ୍, ଯଦୁଧିଷ୍ରି ମହଲାନ୍, 
ଆେେିନ୍ ମହଲାନ୍, ପବତି୍ ମହଲାନ୍, ତ୍କିଲଲାଚେ ମହଲାନ୍, 
ଫେରି ମହଲାନ୍, ଗରିଜିଲା ପ୍ର�ଲାେ ମହଲାନ୍, ରବୀନ୍ଦ୍ରେଲାଥ 
ମହଲାନ୍, େଲାରରଥି ମହଲାନ୍, ରଲାଜେକିରଲାର ମହଲାନ୍ଙ୍ 
�କମତ ବହଦୁ ଗ୍ରଲାମବଲା�ୀେଂ େସ୍େତ �ମ୍ଳତି 
େଲାବପିତ୍େଦୁ ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍ଦୁ  ପ୍ରେଲାେ େରଲାଯଲାଇଛ।ି 

ଦୀଘ୍ଥସ୍ାୟୀ ବକିାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ତାଲମି ଶବିରି 
ଘଟଗାଁ,୫ା୧୨(ସମସି): ଘଟଗଲାଁ ବ୍ଲେ �ମ୍ଳିେୀ େକ୍ଷକର 
େୀଘ୍ବସ୍ଥଲାୟୀ ବେିଲାର ଲକ୍ଷଧ୍ର ସ୍ଥଲାେୀୟେରଣ ଉପକର ଏେ 
ତଲାଲମି େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମ ଅେଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ବଡିଓି େଲାରଲାୟଣ 
�ଲାହଦୁ  ଏହ ି ରବିରିର ଉକଦେରଧ୍ ଉପକର ପ୍ରଲାରମ୍େି �ଚୂେଲା 
ରଖିଥିବଲା କବକଳ ଏବଡିଓି ଚତି୍ତରଞ୍ଜେ େଲାୟେ �ମ୍ଳ ବଧ୍କ୍ତି୍ୱ 
ଭଲାବକର �ବକିରଷ ତଲାଲମି ପ୍ରେଲାେ େରଥିିକଲ। େୀଘ୍ବସ୍ଥଲାୟୀ 
ବେିଲାର ଲକ୍ଷଧ୍ର ୯ କଗଲାଟ ିଥିମେଦୁ କ� ବସି୍ୀର୍୍ବ ଭଲାକବ ବଦୁ କଝଇ 
େହବିଲା �ହ ତଲାଲମି କରଷକର ୯ କଗଲାଟ ି େଳ ତଆିର ି
େରଲାଯଲାଇ ପ୍ରକତଧ୍େ େଳ କଗଲାଟଏି କଗଲାଟଏି ଥିମ ଉପକର 
େଜିେଜି କଯଲାଜେଲା ଓ ସ୍ପ୍ର ତଥଧ୍ ଉପସ୍ଥଲାପେ େରଥିିକଲ। 
ଏହ ିରବିରିକର ଏପଓି କଭୈରକବନ୍ଦ୍ର ତ୍ପିଲାଠୀ, ଜପିଇିଓ ପ୍ରକମଲାେ 
େର, �ଡିପିଓି ରଦୁଭଶ୍ୀ ମଶି୍ ଓ େମ୍ଦୁଧ୍ଟର ପରଚିଲାଳେ ପ୍ରେୀପ 
ରଲାଜ ପ୍ରମଦୁଖ �କ୍ରୟି �ହକଯଲାଗ କଯଲାକଗଇକେଇଥିକଲ। 
ଘଟଗଲାଁ ବ୍ଲେର ୨୭ କଗଲାଟ ି ଗ୍ରଲାମପଞ୍ଚଲାୟତର �ରପଞ୍ଚ, 
େବି୍ବଲାହୀ ଅଧିେଲାରୀ ଓ ଗ୍ରଲାମ କରଲାଜଗଲାର କ�ବେ ଏହ ି
ରବିରିକର ଉପସ୍ଥତି ରହ ି ଅଂରଗ୍ରହଣ େରଥିିକଲ।

ରମାସଦବୀ ଓ ରାସଜନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରସାଦଙ୍ ଜୟନ୍ୀ ପାଳତି 
କତଲକୋଇ,୫ା୧୨(ସମସି): କତଲକେଲାଇ ବ୍ଲେ ଆେଦୁଳ 
ପଞ୍ଚଲାୟତ ବେବହିଲାରୀପଦୁରସ୍ଥତି ରମଲାକେବୀ ଗ୍ରଲାମଧ୍ ବେିଲାର 
�ଂଗଠେ ପକ୍ଷରଦୁ  ସ୍ଲାଧୀେତଲା �ଂଗ୍ରଲାମୀ ତଥଲା �ମଲାଜକ�ବୀ 
ରମଲାକେବୀ କଚୌଧଦୁରୀ ଓ ଭଲାରତର ପ୍ରଥମ ରଲାଷ୍ଟ୍ରପତ ିରଲାକଜନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ର�ଲାେଙ୍ ଜୟନ୍ୀ ପଲାଳତି କହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଆକୟଲାଜତି 
େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମକର �ଂଗଠେ �ମ୍ଲାେେ ମକେଲାଜ େଦୁମଲାର ପରଡ଼ିଲା 
ଅଧ୍କ୍ଷତଲା େରଥିିକଲ। ମଦୁଖଧ୍ଅତଥିି ଭଲାବକର ଭୀମେଲାଣ୍ଡ 
ପଞ୍ଚଲାୟତ �ମତି�ିଭଧ୍ ବରିଞ୍ଚ ିେଦୁମଲାର କବକହରଲା କଯଲାଗକେଇ 
ରମଲାକେବୀଙ୍ �ଂଗ୍ରଲାମମୟ ଜୀବେୀ, �ମଲାଜକ�ବଲା 
ଓ େଲାରୀରକି୍ଷଲା ତଥଲା ଭୂେଲାେ ଆକନ୍ଲାଳେ ଏବଂ କେରର 
ପ୍ରଥମ ରଲାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ରଲାକଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ର�ଲାେଙ୍ ବଳଷି୍ କେତୃତ୍ୱ ଓ 
ରଲାଷ୍ଟ୍ର ଗଠେକର ତଲାଙ୍ ଭୂମେିଲା �ମ୍େ୍ବକର ଆକଲଲାେପଲାତ 
େରଥିିକଲ। ଏଥିକର ବକିେଲାେ ଭୂଷଣ େଲାୟେ, କଗୌରୀ �ଲାହଦୁ, 
ବବତିଲା େଲାୟେ,ଲତଲା େଲାୟେ, �ସ୍ତିଲା ଖଣ୍ଡଲା, କହମଲାଙ୍ଗେିୀ 
ପଲାତ୍, େୀପଲାଞ୍ଜଳ ିପଲାତ୍, ମଲାଳତୀ କପକଠେଇ, ପଲାବ୍ବତୀ ପରଡ଼ିଲା, 
କରଣଦୁବଲାଳଲା �ଲାହଦୁ  ତଥଲା ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀ ଉପସ୍ଥତି ରହଥିିକଲ। 

କେନ୍ଦୁଝର,୫ା୧୨ (ସମସି): କ�ଲାମବଲାର 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଆରଷି ଠଲାେକର ଏବଂ 
ଏସ୍ ପ ି ମତି୍ଭଲାେଦୁ  ମହଲାପଲାତ୍ଙ୍ 
ଅଧ୍କ୍ଷତଲାକର କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା �େର 
ମହେଦୁମଲାସ୍ଥ େରବଲାର ହଲ୍ ଠଲାକର 
ଜେ�ଲାଧଲାରଣଙ୍ ଅଭକିଯଲାଗ ରଦୁଣଲାଣ ି
ଅେଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏହ ି ଅଭକିଯଲାଗ 
ରଦୁଣଲାଣ ି େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମକର କମଲାଟ୍  ୧୪୭ଟ ି
ଅଭକିଯଲାଗ ଗ୍ରହଣ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
କ�ଥିମଧ୍ରଦୁ  ୫୧ଟ ି ଅଭକିଯଲାଗର ତଦୁ ରନ୍ 
ଫଇ�ଲଲା େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। �ମଦୁେଲାୟ 
ଅଭକିଯଲାଗ ମଧ୍ରଦୁ  ୧୪ଟ ି ଅଭକିଯଲାଗ 
କଗଲାଷ୍ୀ �ମ�ଧ୍ଲା/ଗ୍ରଲାମଧ୍ �ମ�ଧ୍ଲାମଳୂେ 
କହଲାଇଥିବଲା କବକଳ ୧୩୩ଟ ି ଅଭକିଯଲାଗ 

ବଧ୍କ୍ଗିତ �ମ�ଧ୍ଲା ଉପକର ପଯ୍ବଧ୍କବ�ତି 
ଥିଲଲା। ଅେଧ୍ମଲାେଙ୍ ମଧ୍କର ଡଏିଫ୍ ଓ 
ଧେରଲାଜ ଏଚ୍ ଡ,ି ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ଲାପଲାଳ 
(ରଲାଜସ୍) ଯେଦୁ ମଣ ି ମହଲଲା, ଜଲି୍ଲା ମଦୁଖଧ୍ 
ଚେିତି୍ସଲା ଏବଂ ଜେସ୍ଲାସ୍ଥଧ୍ ଅଧିେଲାରୀ ଡ. 
େକିରଲାର େଦୁମଲାର ପଷୃ୍,ି କଡପଦୁଟ ିେକଲେ୍ଟର 
(ଆପତ୍ତେଲାଳୀେ) �ଦୁରଞ୍ଜେିଲା କବକହରଲା 
ଏବଂ କଡପଦୁଟ ିେକଲେ୍ଟର �ଦୁଚସି୍ତିଲା େଲାରଙ୍ 
�କମତ ଜଲି୍ଲାସ୍ରୀୟ ବଭିନି୍ନ ବଭିଲାଗୀୟ 
ଅଧିେଲାରୀମଲାକେ ଏହ ି ଅଭକିଯଲାଗ ରଦୁଣଲାଣ ି
େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମକର କଯଲାଗକେଇଥିକଲ। 
ଏହ ି ଅଭକିଯଲାଗ ରଦୁଣଲାଣୀ େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମକର 
ମଦୁଖଧ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ରଲିଫି୍  ପଲାଠେରିଦୁ  �ହଲାୟତଲା 
ପଲାଇଁ ୭ଟ ିେରଖଲାସ୍ ଗ୍ରହଣ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 

ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ଯଗୁ୍ମ ଅଭସିଯାଗ ଶଣୁାଣ ି

କେନ୍ଦୁଝର,୫ା୧୨ (ସମସି): ଜଲି୍ଲା ଆଇେକ�ବଲା ପ୍ରଲାଧିେରଣ ଦ୍ଲାରଲା େକଭମର୍ ୨୬ 
ତଲାରଖିକର �ଲାମ୍ଧିଲାେେି େବି� ତଥଲା ଆଇେ େବି� ଅେଦୁଷ୍ତି କହଲାଇ ଏହଲାର ରଦୁଭଲାରମ୍ 
େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଗଦୁରଦୁବଲାର େେି ରରିରିପଲାଳ ଉଚ୍ଚ ବେିଧ୍ଲାଳୟ ପର�ିରକର ଉକ୍ �ଲାମ୍ଧିଲାେେି 
�ପ୍ତଲାହର ଏେ େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମ ପ୍ରଲାଧିେରଣ ଅଧ୍କ୍ଷ ତଥଲା ଜଲି୍ଲା କେୌରଲାଜଜ୍  ଚତି୍ତରଞ୍ଜେ 
ମହଲାପଲାତ୍ଙ୍ ପ୍ରତଧ୍କ୍ଷ ତତ୍ତଲାବଧଲାେକର ଅେଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଥିଲଲା। ପ୍ରଲାଧିେରଣ �ଚବି ମଲାମ ି
କବକହରଲା କଯଲାଗକେଇଥିକଲ। ଏଥÒକର ଅତରିକି୍ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିେଲାରୀ ବରିଞ୍ଚ ି ପ୍ର�ଲାେ 
କେହଦୁରୀ, ପ୍ରଧଲାେରକି୍ଷେ ଅେଲାେ ିଚରଣ �ଲାହଦୁ ଓ ଅେଧ୍ଲାେଧ୍ ରକି୍ଷେ, ରକି୍ଷୟତି୍ୀ ଉପସ୍ଥତି ରହ ି
େଲାଯ୍ବଧ୍କ୍ରମ ପରଚିଲାଳେଲା �ହ ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀମଲାେଙ୍ଦୁ  ଉଦ୍ କବଲାଧେ କେଇଥିକଲ। କରଷକର 
ଛଲାତ୍ଛଲାତ୍ୀଙ୍ର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରର୍ର ଉତ୍ତର �ଚବି ମଲାମ ି କବକହରଲା ପ୍ରେଲାେ େରଥିିକଲ।

ଶଶି ୁବଦି୍ୟାମନ୍ରିସର ଗୀତା ଜୟନ୍ୀ ପାଳତିସମ୍ବଧିାନ ସପ୍ାହ ପାଳତି 

ଚାନୁ୍ଆ ତଆିର ିକର ିଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ିସଗାଷ୍ୀ ଅାମÒନଭି୍ଥର

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୨୦ 
ଜମ ିଅଧିଗ୍ରହଣ ଘଟଣା ଉପଯକୁ୍ କ୍ଷତପିରୂଣ ସଦବାକୁ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଦାବପିତ୍ର 



ମଙ୍ଗଳବାର
୬ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୧୩
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ମୟୂରଭଞ୍ଜ

କୁଆମରା, ୫ା୧୨ (ସମସି): ଆଦବିାସୀ 
ଅଧୟ୍ୁଷତି ଖଣ୍୍ା ବ୍ଲକର ଗଡ଼ଗିାଁ ପ୍ାଥମକି 
ସ୍ାସ୍ୟୁକକନ୍ଦ୍ର ଏକବ ବଭିନି୍ନ ସମସୟୁା କଦଇ 
ଗତକିର୍ଛ।ି ଏହ ି କକନ୍ଦ୍ରକର ଦନିକ୍ଦନି 
ଅବୟୁବସ୍ା କଦଖାକଦଇଛ।ି ଏହ ିଡାକ୍ତରଖାନା 
ଉପକର ଗଡ଼ଗିାଁ, କରକଚଆି, ବସିପିର୍ 
ଆଦ ି ୩ଟ ି ପଞ୍ାୟତ ନଭି୍ଭର କରନ୍।ି ଏକବ 
ଏହ ି କକନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଭ ଦନି କହଲା କଡପକ୍ଟସନ 
କର ଚାଲଛି।ି ୧୯୮୭ ମସହିାକର 
ତତ୍ାଳୀନ ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀ ସ୍ଗ୍ଭତ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ 
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ାରା ଭତି୍ପି୍ସ୍ତର ସ୍ାପନ 
କହାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ୨୦୦୯ ମସହିାକର ଏହା 
ଏକ କବସରକାରୀ ସଂସ୍ା (ଏନଜଓି) ହାତକ୍ 
କଟକକିଦକଲ ସରକାର। କସହ ିଦନିର୍୍ ନାନା 

ଅବୟୁବସ୍ା କଦଇ ଗତକିର୍ଛ।ି ପଣ୍ ି ୨୦୨୧ 
ମସହିାକର ସରକାର ହାତକ୍ କନଇଥିକଲ 

ମଧ୍ୟ ସ୍ାୟୀ ଡାକ୍ତର କମିା୍ ଫାମ୍ଭାସଷି୍ଟ କକହ ି
ନାହାଁନ୍।ି ଏହ ିଡାକ୍ତରଖାନାଟ ିଡ୍କ୍ରା କଗାଷ୍ୀ 

ସ୍ାସ୍ୟୁ କକନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନକର ରହଥିିବା କବକଳ 
ଡ୍କ୍ରା ଏବଂ କଭାଳାଗଡ଼ଆି ଡାକ୍ତରଖାନାର୍ 
ଡାକ୍ତର ଏଠାକ୍ ଆସ ି କସବା କ�ାଗାଇଛନ୍।ି 
ଏଠାକର କକହ ି ନସ୍ଭ ନାହାନ୍।ି କଦୈନକି 
୪୦/୫୦ କରାଗୀ ଆଉଟକଡାରକର 
ପଞ୍କିରଣ କହଉଥିବା କବକଳ ଆଜ ି
ପ�୍ଭୟୁନ୍ ଶ�ୟୁା ବୟୁବସ୍ା କହାଇପାରନିାହ ିଁ। 
ଅଞ୍ଳବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଭଦନି କହଲା 
ଦାବ ି କର୍ ଆସଥ୍ିବାକବକଳ କକୌଣସ ି ଫଳ 
ମଳ୍ିନାହ ିଁ। ସଇ୍ପର ଓ ଆକଟଣ୍ାଣ୍ କାମ 
ଜକଣ ତ୍ଲାଉଛନ୍।ି ଏଠାକର କକୌଣସ ିସବ୍ଧିା 
ନ ଥିବାର୍ ଗଭ୍ଭବତୀ ଖଣ୍୍ା କମିା୍ ଉଦଳା 
�ବିାକ୍ ବାଧ୍ୟ କହଉଛନ୍।ି ଅନୟୁପକ୍ଷକର 
କକକତକ କରାଗୀ ସ୍ାନୀୟ କବସରକାରୀ 

କ୍ଲନିକି୍ କ୍ �ାଇ କଶାଷଣର ଶକିାର କହବାର 
କଦଖିବାକ୍ ମଳ୍ିଛ।ି ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ କସବା ତ 
ଦୂରର କଥା କତକବ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭତିରକ୍ 
ପଶକିଲ ଗହୃର କପିର ି ଅବସ୍ା ଆଖିକର ନ 
କଦଖିକଲ ବଶି୍ାସ କରକିହବ ନାହ ିଁ। ଉପର 
ଛାତ ଏକବ ବପିଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ାକର ରହଛି।ି 
ନମି୍ଭାଣ ପରଠାର୍ ମରାମତ ି କହାଇନାହ ିଁ। 
ଫଳକର ବଷ୍ଭା ଦକିନ ଛାତର୍ ପାଣ ି ଗଳ୍ଛ।ି 
ଛାତର ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନ ସକିମଣ୍ ଖଣ୍ ଖସ ିରଡ 
ବାହାରକ୍ କଦଖାଗଲାଣ।ି ଏପର ି ଅବସ୍ାକର 
କମ୍ଭଚାରୀ ବପିଦକ୍ ଆମନ୍ତଣ କର୍ଛନ୍।ି 
କତକବ ବଭିନି୍ନ ସମସୟୁା ପ୍ତ ି ବଭିାଗୀୟ 
କତୃ୍୍ଭପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟ ିକଦବାକ୍ ଅଞ୍ଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷର୍ 
ଦାବ ିକହଉଛ।ି

େମେ୍ୟାସର ଗଡ଼ଗିାଁ ପ୍ାରମକି ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ର

ସଡପସୁେେନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭରୋସର ଚାଲଛି ିସେବା
ଆମ୍  ଆଦ୍ ମୀ ପାେଟିର କାର୍ଥ୍ୟକର୍୍ଥା େମ୍ଳିନୀ

ବଡ଼ସାହ/ିବବତନଟୀ, ୫ା୧୨(ସମସି): ଆମ୍  ଆଦମୀ ପାଟଟି ମୟରୂଭଞ୍ ତରଫର୍ 
ବଡସାହ ି ବଧିାନସଭା ମଣ୍ଳୀ କା�୍ଭୟୁକତ୍୍ଭା ସମ୍ଳିନୀ କବତନଟୀ ଧମ୍ଭଶାଳାଠାକର 
ଅନ୍ଷ୍ତି କହାଇ�ାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ସମ୍ଳିନୀକର ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲି୍ଲା ପ୍ଭାରୀ ଜୟସ�ୂ୍ଭୟୁ 
କାନ୍ନକଗା, ବଡସାହ ିବଧିାନସଭା ମଣ୍ଳୀ ସଂକ�ାଜକ ସତୟୁସନ୍୍ଦର କଦ, କମାରଡା 
ବଧିାନସଭା ମଣ୍ଳୀ ସଂକ�ାଜକ ବଶି୍ବଜିୟୀ ପଣ୍ା, କବତନଟୀ ବ୍ଲକ �ବ୍ କନତା 
ଇନ୍ଦ୍ରଜତି ମହାନ୍ ଓ ସକ୍ୟି କମ୍ଭୀ କକିଶାର ପାଢ଼ୀ ପ୍ମଖ୍ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ଜଲି୍ଲାର 
ମଖ୍ୟୁ ଚକିତି୍ାଳୟଗଡ଼୍କ୍ି ସପ୍ର କପେଶାଲଷି୍ଟଟ୍  ଚକିତି୍ାଳୟକର ରୂପାନ୍ରଣ କରବିା, 
କବକରାଜଗାର ଭତ୍ା ବୃଦ୍ ି ସହ କରାଜଗାର ସଂଖୟୁା ବୃଦ୍କ୍ି ଆପ୍  ପ୍ାଧାନୟୁ କଦବା 
ସହ ଖଣଜି ସମ୍ପଦର ସବ୍ନିକି�ାଗକ୍ ଗର୍୍ତ୍ୱ, ପ୍କତୟୁକ ରରକ୍ ୨୦୦ ୟନ୍ଟି କଦୟମକ୍୍ତ 
ବଜ୍ିଳ ିକ�ାଗାଣ ଆଦ ିଦଳର ଲକ୍ଷୟୁ କବାଲ ିକମ୍ଭକତ୍୍ଭାମାକନ କହଥିିକଲ। କସହପିର ି
ମୟରୂଭଞ୍ ଆୟକ୍ବ୍ଭଦ ମହାବଦିୟୁାଳୟର ପନ୍ର୍ଦ୍ାର, ବନ୍ଦ ପଡ଼ଥିିବା କଳ କାରଖାନା 
ଗଡ଼୍କ୍ି ଆଉଥକର କା�୍ଭୟୁକ୍ଷମ କରବିା ଆଦ ିପ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିକଲ। ସଚୂନାକ�ାଗୟୁ 
କ�, ବଡ଼ସାହ ିବଧିାନସଭା ମଣ୍ଳୀ କା�୍ଭୟୁକତ୍୍ଭା ସମ୍ଳିନୀ ପକର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସମ୍ଳିନୀ 
ଅନ୍ଷ୍ତି କହବ ଏବଂ ବଡସାହ ିବଧିାନସଭାମଣ୍ଳୀକର ବଧିାୟକ ଚୟନକ୍ ତ୍ୱରାନ୍ତି 
କରବିାକ୍ ଦଳ ପଦକକ୍ଷପ କନବ କବାଲ ିସମ୍ଳିନୀକର ଆକଲାଚନା କହାଇଥିଲା।

କମାରଡହିାସର ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି
ରାସବ�ାବନି୍ଦପରୁ/କମାରଡହିା, ୫ା୧୨(ସମସି): ଗତବଷ୍ଭ ଜ୍ଲାଇ ୯ ତାରଖିକର 
ଏକ ସଡ଼କ ଦ୍ର୍ଭଟଣାକର ପ୍ାଣ ହରାଇଥିବା ରାସକଗାବନି୍ଦପର୍ ବ୍ଲକ କମାରଡହିା 
ପଞ୍ାୟତର ‘ସକାଳ’ ପ୍ତନିଧିି ବକିବକ ମହାନ୍ଙି୍କ ପତ୍୍ରା ସ୍ଗ୍ଭତ ତ୍ଷାର ରଞ୍ନ 
ମହାନ୍ଙି୍କ ସ୍ତୃ ି ଉପଲକକ୍ଷ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି ୬ ତାରଖିକର କମାରଡହିା ରଥ 
ପଡ଼ଆି ନକିଟକର କରବିା ପାଇଁ ସ୍ରିୀକୃତ କହାଇଛ।ି ଆସନ୍ା ୬ତାରଖି ପଅ୍ର 
କତଇଶତିମ ଜୟନ୍ୀ ଥିବାର୍ କରାଗୀମାନଙ୍୍କ ଫଳ ବଣ୍ନ ଏବଂ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ନ 
କରକିବ କବାଲ ି ତାଙ୍କ ବାପା ନଗିମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ ି ସାମା୍ଦକି ସଙ୍ଘର ସହସମ୍ପାଦକ 
ସାମା୍ଦକି ସଦ୍ୀପ୍ତ କ୍ମାର ପଣ୍ାଙ୍୍କ ଜଣାଇଛନ୍।ି

ଭନି୍ନକ୍ଷମଙ୍କ �ହଣବର ଜନ୍ମଦନି 
ପାଳବିେ ସମାଜବସବୀ 

ବବତନଟୀ,୫ା୧୨(ସମସି): କବତନଟୀ ଅଞ୍ଳର ଶକି୍ଷାବତି 
ତଥା ସମାଜକସବୀ ଶଶଧର ପଣ୍ା ଶନବିାର ନଜିର 
ଜନ୍ମଦନିକ୍ ଭନି୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଗହଣକର ପାଳନ କରଛିନ୍।ି ନଜିର 
ଜନ୍ମଦନିକ୍ ସମ୍ପକ୍ଭୀୟ, ବନ୍୍ବାନ୍ବଙ୍କ ସହତି ପାଳନ କରବିା 
ପରବିକତ୍୍ଭ କସ ସମୟ ବତିାଇଥିକଲ ଦବିୟୁାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ସହତି। କସ୍ଚ୍ାକସବୀ ଅନ୍ଷ୍ାନ ପରବିତ୍୍ଭନ ଆନ୍କୂଲୟୁକର 
ଗର୍ଡବସାସ୍ତି ଦବିୟୁାଙ୍ଗସ୍ଲ୍ର ଅକନ୍ବାସୀ/
ଅକନ୍ବାସନିୀଙ୍କ ଗହଣକର କକକ୍  କାଟ ି ଜନ୍ମଦନି 
ପାଳଥିିକଲ। ଦବିୟୁାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍୍କ କକକ୍  ଏବଂ ମଷି୍ଟାନ୍ନ 
ଖଆ୍ଇବା ସହତି ରାତ୍ର କଭାଜନକର ଆପୟୁାୟତି କରଥିିକଲ। 
ଏଥିକର ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ପ୍ଜ୍ାପାରମତିା ପଣ୍ା ଏବଂ ଅନ୍ଷ୍ାନର 
ସମ୍ପାଦକ ସହକ�ାଗ କରଥିିକଲ। ଏହ ି ଅବସରକର କସ 
ସମସ୍ତ ଦବିୟୁାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍୍କ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପ୍ଦାନ କରଥିିକଲ।

ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଦବିସ ଓ ଆଇନ 
ସବେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

କରଞ୍ଆି,୫ା୧୨(ସମସି): ଆଜ ି ସନ୍ୟୁାକର କରଞ୍ଆି 
ତାଳ୍କ ଆଇନ କସବା ପ୍ାଧିକରଣ ଆନ୍କୂଲୟୁକର 
ଡାକ୍ତରଖାନା ପରସିରକର ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଦବିସ ଓ ଆଇନ 
ସକଚତନତା ଶବିରି ଅନ୍ଷ୍ତି କହାଇ�ାଇଛ।ି କରଞ୍ଆି 
ତାଲ୍କ ଆଇନ କସବା ପ୍ାଧିକରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଏଡକିଜ 
ପ୍ଶାନ୍ କ୍ମାର ମଶି୍ର ଶବିରିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କର ିଭନି୍ନକ୍ଷମଙ୍୍କ 
�ତ୍ ଓ ଚକିତି୍ା କକଲ କସମାକନ ସସ୍୍ କହାଇପାରକିବ 
କବାଲ ି କହଥିିକଲ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିିଭାକବ ଏସଡକିଜଏମ 
କସାଲନ ିସାହ୍, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଅନତିା ସଂି 
ଦବିୟୁାଙ୍ଗମାନଙ୍୍କ ସମାଜର ମଖ୍ୟୁ କ୍ାତକର ସାମଲି ଆହା୍ନ 
କଦଇଥିକଲ। ଭନି୍ନକ୍ଷମଙ୍୍କ ଚକିତି୍ା ସବ୍ଧିା କ�ାଗାଇବାକ୍ 
ପ୍ତଶିରୁତ ି କଦଇଥିକଲ। ଅନୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଓକଲି ସଙ୍ଘ 
ସମ୍ପାଦକ ଦବିୟୁପ୍ସାଦ ସାହ୍, ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷୀଧର ମହାନ୍, 
ଡାକ୍ତର ବୀକରଶ୍ର କଜୟୁାତଷି ପ୍ମଖ୍ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

ସାରସକଣା,୫ା୧୨(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲି୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ସ୍ତି 
ବକମ୍ଛକ ବଜାରକର ରହଥିିବା ଏନବସିଇି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶକି୍ଷାକକନ୍ଦ୍ର 
ଆନ୍କୂଲୟୁକର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ାକ୍ଷରତା ଦବିସ ଅବସରକର ଏକ ନଆିରା 
ଢଙ୍ଗକର ପାଳନ କରଥିିବା କଦଖିବାକ୍ ମଳିଛି।ି ଏହ ି ଅବସରକର 
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶକି୍ଷା କକନ୍ଦ୍ରର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ଶକି୍ଷକମାକନ 
ବକମ୍ଛକ ବଜାରକର ପଦ�ାତ୍ରା କର ି ଅନୟୁ ଅଭଭିାବକଙ୍କ ସହତି 
ଆଗାମୀ ଦନିକର ପାଠ ପଢ଼଼଼ା ସହତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶକି୍ଷା ଏକାନ୍ ଆବଶୟୁକ 
କହାଇଛ ିକବାଲ ିଆକଲାଚନା କରଥିିକଲ। ସରକାରୀ ବା କବସରକାରୀ 
ଚାକରିକିର ଆଜକିାଲ ି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶକି୍ଷା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଶକି୍ଷା 
କହାଇଛ।ି କତଣ ୍ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶକି୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରବିା 
ଦରକାର କବାଲ ି ଶକି୍ଷା ଅନ୍ଷ୍ାନର ମଖ୍ୟୁ ପ୍ତଷି୍ାତା ମକନାଜ କ୍ମାର 
ମହାନ୍, ଶକି୍ଷକ ପ୍ତିଶି କ୍ମାର ମହାନ୍,ି କପାରକିତାଷ ସାହ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 
ଭଦ୍ର ଏବଂ ଲଳତି କ୍ମାର କଗାଚ୍ାୟତ ନଜି ବକ୍ତବୟୁକର ସଚୂନା 
କଦଇଥିକଲ। କତକବ ସୀମାନ୍ ଅଞ୍ଳକର ଏହପିର ିକା�୍ଭୟୁକ୍ମ ପ୍ଥମଥର 
ଆକୟାଜତି କହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

କମ୍୍ୁୟେର ୋକ୍ଷରତା 
ଦବିେ ପାଳତି 

ଭନି୍ନ ମଣଷିର ନଆିରା ପ୍ରୟାସ

େମାଜକୁ ବନୁ୍ତ୍ୱ ଓ ସ୍ଚ୍ଛତାର ବାର୍୍ଥା ବାଣୁ୍ଛ ି
ବବୈଶଙି୍ା,୫ା୧୨(ସମସି): ସମାଜ ପାଇଁ 
ଜକଣ ପାଗଳ ବନ୍୍ତ୍ୱର ବାତ୍୍ଭା କଦଇଛ।ି 
ଶୀତରାତରି ପ୍ବଳ ଜାଡକ୍ ଖାତରି ନ କର ି
୧୮ ନଂ. ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କବୈଶଙି୍ଗା 
ବ୍ଜି ପାଶ୍ଶ୍ଭ ଫ୍ଟପାଥକର ୧ ମାସ କହଲା ଏକ 
ବ୍ଲା କ୍କ୍ରକ୍ ସାଙ୍ଗ କର ିପଡ଼ରିହଛି ିଜକଣ 
ପାଗଳ। କପାଲର ଉଭୟ ପାଶ୍ଶ୍ଭକ୍ ସଫା 
କରବିାକର ଲାଗପିଡ଼ ି ସମାଜକ୍ ସ୍ଚ୍ତାର 
ବାତ୍୍ଭା କଦଉଛ ି ପାଗଳ ଜଣଙ୍କ। ଆଜରି 
ସମାଜକର ମଣଷି ସହତି ମଣଷିର ସମ୍ପକ୍ଭ 
ସ୍ାଥ୍ଭୟୁ ପାଇଁ ତଷି୍ ି ରହ୍ ନ ଥିବା କବକଳ ଜକଣ 
ପାଗଳ ଦୀର୍ଭ ଦନି କହବ କବୈଶଙି୍ଗା ବଜାର ସ୍ତି 

ବ୍ଜି ପାଶ୍ଶ୍ଭ ଫ୍ଟଫାଥକର ଏକ ବ୍ଲା କ୍କ୍ର ସହତି 
ପଡ଼ରିହଛି।ି କ୍କ୍ର ସହତି ଖାଉଛ,ି କମଳ କରାଡ଼ ି

କଶାଉଛ।ି କସହଭିଳ ିଅକନକ ସମୟକର କସ 
କଶାଇ ରହ୍ଥିବା ରାସ୍ତା ପାଶ୍ଶ୍ଭକ୍ ବାରମ୍ାର 
ଝାଡ୍ କର ି ସଫା ରଖଛ୍।ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ଦ୍ାରା କବୈଶଙି୍ଗା ବଜାର ଅଳଆି ଆବଜ୍ଭନାକର 
ପରକିବଶକ୍ ଦୂଷତି କର୍ଥିବାକବକଳ ଜକଣ 
ପାଗଳ କହାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଚ୍ତାର ବାତ୍୍ଭା ବାଣ୍ଛ୍;ି 
କହକଲ ଗତ କଛି ିଦନି କହବ ପାଗଳଟ ିକଛି ି
ଖାଉନାହ ିଁ। �ଏି �ାହା ଖାଦୟୁ କଦକଲ ବ ି
ଗ୍ରହଣ କସ କର୍ନାହ ିଁ। ଫଳକର ତାର ସ୍ାସ୍ୟୁ 
ଅବସ୍ା ବଗିଡ଼ିବିାକର ଲାଗଛି।ି ପ୍ଶାସନ 

ଏଥିପ୍ତ ି ଦୃଷ୍ଟ ି କଦବାକ୍ ସ୍ାନୀୟ ବ୍ଦ୍ଜିୀବୀ ଦାବ ି
କରଛିନ୍।ି

ବବିଶାଇ,୫ା୧୨(ସମସି): କମକ୍  ଇନ ଓଡ଼ଶିା 
କନକକ୍ଲଭ-୨୦୨୨ର ଅବୟୁବହତି ପବୂ୍ଭର୍ ମଖ୍ୟୁମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ାରା ମୟରୂଭଞ୍ ଜଲି୍ଲା 
ରର୍ଅାଁ ବ୍ଲକ ଟଙି୍ଗରିଆି ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ୍ଭ ବଦିୟୁାଳୟ 

ପରସିରକର ୧୦୦ ଶ�ୟୁା ବଶିଷି୍ଟ ଏକ ଛାତ୍ରୀ ନବିାସ 
ଶନବିାର ଅପରାହ୍ନକର ଆଭାସୀ ଜରଆିକର 
ଉଦରାଟନ କରଛିନ୍।ି ଛାତ୍ରୀ ନବିାସ କଲାକାପ୍ଭଣ 

ଉତ୍ବକର ଆଦଶ୍ଭ ବଦିୟୁାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶଭ୍ସ୍ତିା 
ମହାନ୍, ଅକନ୍ବାସନିୀ, ଅଭଭିାବକ, ବହ୍ 
ଗଣୟୁମାନୟୁ ବୟୁକ୍ତ,ି ସହକାରୀ �ନ୍ତୀ ବନମାଳୀ ସଂି 
ସକମତ କା�୍ଭୟୁାଳୟର ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷକ/ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 

ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ସହକାରୀ �ନ୍ତୀ ବନମାଳୀ ସଂିଙ୍କ 
ତତ୍ତାବଧାନକର ସରକାରୀ ଠକିାଦାର ଅଙି୍କତ ରାଉ 
କଡାରାଙ୍କ ଦ୍ାରା ୨ କକାଟ ି ୨୩ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୟୁୟ 

ବରାଦକର ନଦି୍୍ଭାରତି ସମୟକର ନମି୍ଭାଣ କା�୍ଭୟୁ 
ସମ୍ପରୂ୍୍ଭ କହାଇଥିଲା। ୧୦୦ ଜଣ ଅକନ୍ବାସୀନୀଙ୍କ 
ରହବିା ଖାଇବା, କଶୌଚାଳୟ ପାନୀୟ ଜଳକ�ାଗାଣ 
ବଦ୍ିୟୁତ କରଣ ସ୍ାସ୍ୟୁ କମ୍ଭୀ ପ୍କକାଷ୍ ପ୍ମଖ୍ 
ଅତୟୁାଧନ୍କି ପଦ୍ତକିର ନମିଟିତ କହାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ବକିଶଷ କର ି ୨୦୧୬ ମସହିାକର 
ସ୍ାପତି କହାଇଥିବା ଏହ ି ଆଦଶ୍ଭ ବଦିୟୁାଳୟକର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମକଲଖା ଓ ପାଠପଢ଼଼଼ା ପକର 
ଦୂରଦୂରାନ୍ର୍ ଗରବି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ �ବିା 
ଆସବିାକର କରାର ସମସୟୁା ଉପଜ୍ଥିିଲା। ଏହ ି
ଛାତ୍ରୀନବିାସ ି କଲାକାପ ଟିତ କହବା ପକର ଛାତ୍ରୀ, 
ଅଭଭିାବକ ତଥା ସ୍ାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟକର 
ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ କଖଳ�ିାଇଛ।ି ଆଗାମୀ ଦନିକର 
ବଦିୟୁାଳୟ ତଥା ଛାତ୍ରୀ ନବିାସ ପରସିରକର ଅଧିକ 
ଭାକବ କସୌନ୍ଦ�୍ଭୟୁକରଣ କା�୍ଭୟୁ ହାତକ୍ ପ�୍ଭୟୁାୟ 
କ୍କମ ନଆି�ବି କବାଲ ି ସହକାରୀ �ନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ ସଂି 
ପ୍କାଶ କରଛିନ୍।ି

ଓଡ଼ଶିା ଆଦଶ୍ଥ ବଦି୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ୀ ନବିାେ ଉଦ୍ ଘାେତି

କୁଆମରା,୫ା୧୨(ସମସି): ଆଜ ିକଗାପବନ୍୍ 
ନଗର ବ୍ଲକ ଖଣ୍୍ା ବାଳକିା ଉଚ୍ଚ ବଦିୟୁାଳୟକର 
ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଦବିସ ପାଳତି କହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏଥିକର ଅତଥିି ଭାକବ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ 
ଅଭମିନ୍ୟୁ କସଠୀ, ବଆିରସସି ି କ୍ଳମଣ ି
ନାୟକ ଓ ବଦିୟୁାଳୟର ପ୍ଧାନ ଶକି୍ଷକ 
ରାମସାଏ ମାଝୀ କ�ାଗକଦଇ ଜକଣ 
ଦବିୟୁାଙ୍ଗଙ୍କଗ ମାନସକିତା ବଦଳାଇକଲ 
ସମସ୍ତ କା�୍ଭୟୁ ସମ୍ଭବ କହାଇପାରବି କବାଲ ି
ମତବୟୁକ୍ତ କରଥିିକଲ। ଏହ ି ଅବସରକର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ତକି�ାଗତିା ଅନ୍ଷ୍ତି କହାଇଥିଲା। 
ଏଥିକର ୧୨୦ ଛାତ୍ରୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରଥିିକଲ। 
ଚତି୍ରାଙ୍କନକର ପ୍ୟିଦଶଟିନୀ ମାରାଣ୍ ି ପ୍ଥମ, 
ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ କବକହରା ଦ୍ତିୀୟ, ସସ୍ତିା 
ବାକସ୍ ତୃତୀୟ ଏବଂ ମୟ୍ୁଜକି କଚୟାରକର 

ସଭ୍ଦ୍ରା କବକହରା ପ୍ଥମ, ସନ୍ୟୁାରାଣୀ ସଂି 
ଦ୍ତିୀୟ ଓ ସସ୍ତିା ବାକସ୍ ତୃତୀୟ ସ୍ାନ 
ଅଧିକାର କରଥିିକଲ। ସଙ୍ଗୀତକର ଲକ୍ଷୀପ୍ୟିା 
କବକହରା ପ୍ଥମ, ବନ୍ଦତିା କବକହରା 
ଦ୍ତିୀୟ ଓ ଲକ୍ଷୀ କବକହରା ତୃତୀୟ ସ୍ାନ 
ହାସଲ କରଥିିକଲ। କୃତୀ ପ୍ତକି�ାଗୀଙ୍୍କ 
ଅତଥିିମାକନ ପର୍ସ୍ତୃ କରଥିିକଲ। 
କସହପିର ି ଖଣ୍୍ା ବ୍ଲକର ଗୟଳମରା ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ାଥମକି ବଦିୟୁାଳୟ ପରସିରକର ବଶି୍ 
ଦବିୟୁାଙ୍କ ଦବିସ ପାଳତି କହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏଥିକର ପ୍ଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର 
ଅନ୍ଷ୍ତି ସଭାକର ବଇିଓ ଅଭମିନ୍ୟୁ 
କସଠୀ ଓ ବଆିରସସି ି ବୃନ୍ଦାବନ ମାରାଣ୍ ି
କ�ାଗକଦଇଥିକଲ। ଏହ ିଉପଲକକ୍ଷ ବ୍ଲକକର 
ସାଧନ କକନ୍ଦ୍ର ଉଦରାଟତି କହାଇଛ।ି

ବଶି୍ୱ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଦବିେ ପାଳତି

ବବତନଟୀ,୫ା୧୨(ସମସି): ସ୍ଲ୍ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ପକ୍ଷର୍ ସ୍ାନୀୟ ସଠଲି ସ୍ଲ୍ 
ପରସିରକର ଶନବିାର ପବୂ୍ଭାହ୍ନକର ଆନ୍ଜ୍ଭାତୀୟ ଦବିୟୁାଙ୍ଗ ଦବିସ ପାଳତି କହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଶକି୍ଷକ ବଜିୟ କ୍ମାର ପରଡ଼ିାଙ୍କ ସଂକ�ାଜନା ଏବଂ ପରଚିାଳନାକର ଆକୟାଜତି 
କା�୍ଭୟୁକ୍ମର ପ୍ାରମ୍ଭକର ଭନି୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପକଟିତ ଏକ ସକଚତନତା ପଦ�ାତ୍ରା 
ଗାଁ ପରକି୍ମା କରଥିିଲା। ଏହ ି ଅବସରକର ଏକ ସସ୍୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନକର 
ଭନି୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଭ ଭୂମକିା ରହଛି ି କବାଲ ି ଜନସକଚତନତା ସଷୃ୍ଟ ି କରା�ାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ଅବସରକର ଦବିୟୁାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍୍କ ବଭିନି୍ନ ପ୍ତକି�ାଗତିା ଅନ୍ଷ୍ତି କହାଇଥିଲା। 
ପକର କୃତୀ ପ୍ତକି�ାଗୀଙ୍୍କ ପର୍ସ୍ତୃ କରା�ାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମନକମାହନ 
କହମ୍୍ରମ ଏବଂ ସହକାରୀ ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଅଧିକାରୀ କଗାପାଳଚନ୍ଦ୍ର କସନାପତ ିଉଦରାଟକ ଭାକବ 
କ�ାଗକଦଇଥିକଲ। ପରଚିାଳନାକର ଭରତଚନ୍ଦ୍ର କାଣ୍,ି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍, ପ୍ଧାନଶକି୍ଷକ 
ରମାକାନ୍ ମହାନ୍, ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କମଳାକାନ୍ ସଂି, କବୈରାଗୀ ମହାନ୍, ରଶ୍ମତିା ଭୂୟାଁ, 
ମୀନକକତନ ସ୍ାଇଁ, ଆଞ୍ଳକି ସାଧନ ସଂକ�ାଜକ ସଞ୍ୟ ପଣ୍ତି, ସକନ୍ାଷ କବକହରା 
ପ୍ମଖ୍ ପରଚିାଳନା କରଥିିକଲ। ବଜିୟ କ୍ମାର ପରଡ଼ିା ଧନୟୁବାଦ ଅପ୍ଭଣ କରଥିିକଲ।

ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତଜ୍ଥାତକି ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ଦବିେ ପାଳତି
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ଖେଳ ଦୁନଆି

ଦ�ୋହୋ,୫।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ଚଳସିତ ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଦେ 
ଏସୀୟ ଦ�ଶ େୋପୋନ ଓ ଗତ ସଂସ୍କେଣେ େନସ୍ସଅପ୍  
ଦ୍ୋଏସ ସିଆ ଦସୋମବୋେ େୋଉଣ୍ଡ ଅଫ୍  ୧୬ ମ୍ୋଚ୍ ଦେ 
ପେସ୍ପେକୁ ଦେଟ ସିଛନ୍ସି। ଅଲ ୱୋଖେସ୍ସିତ ଅଲ େୋଦନୌବ 
ଷ୍ୋଡସିୟମଦେ ଦଖଳୋଯୋଇଥିବୋ ଏହ ସି ମ୍ୋଚ୍  ନ ସିର୍୍ସୋେ ସିତ ସମୟ 
ଦଶଷ ସରୁ୍ୋ ମ୍ୋ ୍ଚ ୧-୧ ଦଗୋଲଦେ ବେୋବେ ସ୍ସିତ ସିଦେ େହ ସିଛ ସି। 
ଫଳଦେ ଚଳସିତ ବ ସିଶ୍ବକପ୍ େ 
ପ୍ରଥମ ନକଆଉଟ୍  ମ୍ୋଚ୍  
ଅତ ସିେ ସିକ୍ତ ସମୟକୁ ଯୋଇଛ ସି। 

ଏହ ସି ମ୍ୋଚ୍ େ ୪୩ତମ 
ମ ସିନ ସିଟ୍ ଦେ ୨୫ ବଷ୍ସୀୟ 
ଫେୱୋଡ୍ସ ଡୋଇଦେନ 
ମୋଏ�ୋ ଏକ ଚମତ୍ୋେ 
ଦଗୋଲ ଦ�ଇ େୋପୋନକୁ 
ଅଗ୍ରଣୀ କେୋଇଥିଦଲ। କ ସିନୁ୍ 
େୋପୋନ ଶ ସିବ ସିେଦେ ଏହ ସି ଖସୁ ସି 
ଦବଶୀ ସମୟ ତ ସିଷ୍ ସି େହ ସିପୋେ ସି 
ନଥିଲୋ। ଦ୍ ସିତୀୟୋର୍୍ସ ଆେମ୍ଭ 
ଦହବୋେ ଠ ସିକ ୧୦ ମ ସିନ ସିଟ 
ପଦେ ଦ୍ୋଏସ ସିଆ ଏହ ସି 
ଦଗୋଲ ପେ ସିଦଶୋଧ କେ ସିଥିଲୋ। 
୫୫ତମ ମ ସିନ ସିଟ୍ ଦେ ୩୩ 

ବଷ୍ସୀୟ ଆଟୋକ ସିଂ ମ ସିଡ୍ ଫସିଲ୍ଡେ ଇେୋନ ଦପେ ସିସ ସିଚ୍  ଦ୍ୋଏସ ସିଆ 
ପୋଇଁ ମ ସିଳ ସିଥିବୋ ପୋସକୁ ଦହଡ େେ ସିଆଦେ ଦଗୋଲ କେ ସି ମ୍ୋଚ୍ କୁ 
ବେୋବେ ସ୍ସିତ ସିକୁ ଆଣ ସିଥିଦଲ। ମ୍ୋଚ୍ ଦେ ଦ୍ୋଏସ ସିଆେ 
ପ୍ର�ଶ୍ସନ ଉନ୍ନତ ଥିଲୋ। ଦ୍ୋଏସ ସିଆ ବଲ୍ କୁ ଅଧିକ ସମୟ 
ନ ସିେ ଅକ୍ତ ସିଆେଦେ େଖିଥିଲୋ। ପୋସ୍  ଓ ପୋସ ଆକୁ୍ଦେସ ସିଦେ 
େୋପୋନ ପଛଦେ େହ ସିଥିଲୋ। ସଟ୍  ଓ ସଟ୍  ଅନ ଟୋଦଗ୍ସଟଦେ 

ଉେୟ �ଳେ ପ୍ର�ଶ୍ସନ ବେୋବେ େହ ସିଥିଲୋ। ଦପେ ସିସ ସିଚ୍  ଏହ ସି 
୍ମଦେ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଓ ୟଦୁେୋକପ୍ ଦେ ଦ୍ୋଏସ ସିଆେ ସବ୍ସୋଧକ 
ଦଗୋଲ ଦସ୍କୋେେ ସୋବ୍ସ୍ତ ଦହୋଇଛନ୍ସି। ଦସହ ସିପେ ସି ମୋଏ�ୋ 
୧୮ତମ ଦଖଳୋଳସି େୋଦବ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଦେ େୋପୋନ ପୋଇଁ 
ଦଗୋଲ ଦସ୍କୋେ କେ ସିଛନ୍ସି। ଗରୁପ ପଯ୍୍ସ ୋୟଦେ େୋପୋନ �ୁଇଟ ସି 
ବ ସିପଯ୍ସ୍ୋୟ ଘଟୋଇ େୋଉଣ୍ଡ ଅଫ୍  ୧୬କୁ ଉନ୍ନ ସିତ ଦହୋଇଥିଲୋ। 

େୋପୋନ �ୁଇ ପବୂ୍ସତନ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  
ଚୋମ୍ ସିଅନ େମ୍ସୋନୀ ଓ ଦସ୍ପନ୍ କୁ 
ହେୋଇଥିଲୋ। ଦ୍ୋଏସ ସିଆ 
୪-୦ ଦଗୋଲଦେ କୋନୋଡୋକୁ 
ହେୋଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ଦବଲେସିୟମ 
ଓ ମଦେୋଦ୍ୋ ବ ସିପକ୍ଷ ମ୍ୋଚ୍ କୁ 
ଦଗୋଲ ଶନୂ୍ େୋଦବ ଡ୍ର େଖିଥିଲୋ। 

ଲକ୍ଷ୍ଦେ େହ ସିଛ ସି। ପବୂ୍ସେୁ ୧୯୬୬ ଓ 
୨୦୦୬ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଦେ ପତୁ୍ଗ୍ସୋଲ 

କ୍ୋଟ୍ସେ ଫୋଇନୋଲଦେ 
ପ୍ରଦବଶ କେ ସିଥିଲୋ। 
ପତୁ୍୍ସଗୋଲ �ଳଦେ 

ଏକୋଧିକ ବ ସିଶ୍ୱସ୍ତେୀୟ 
ଦଖଳୋଳସି େହ ସିଛନ୍ସି। 
ଡ ସିଦଫନ୍, ମ ସିଡ୍ ଫସିଲ୍ଡ ଓ 

ଆଟୋକ୍ ଦେ ପତୁ୍୍ସଗୋଲ 
ଅଧିକ ସନୁ୍ଳସିତ 

ଓ �ୃଢ ମଦନ 
ଦହଉଛ ସି। ଅନ୍ପଦଟ 
ସ୍ ସିେେଲୋଣ୍ଡ ଦବଶ୍  

ଶଙୃ୍ଖଳସିତ ମଦନ ଦହଉଛ ସି। 
ଯ�ସି ଆଟୋକଦେ ସଧୁୋେ 
ଆସ ସିବ ଦତଦବ ସ୍ ସିେେଲୋଣ୍ଡ 

ପତୁ୍୍ସଗୋଲକୁ ଝଟ୍ କୋ 
ଦ�ଇପୋେ ସିବ। ଏହ ସି 

ମ୍ୋଚ୍ େ ବ ସିେୟୀ 
�ଳ କ୍ୋଟ୍ସେଦେ 
ମ ଦ େ ୋ ଦ ୍ ୋ 
କ ସିମୋ୍ ଦସ୍ପନ୍ କୁ 

ଦେଟ ସିବ।

ବଶି୍ୱକପରେ ପ୍ରବାସୀ ରେଳାଳ ି

ବୁକାୟ�ା 
ସାକା 

(ଇଂଲଣ୍ଡ)
ଇଂଲଣ୍ଡେ୨୧ ବଷ୍ସୀୟ 

ମ ସିଡ୍ ଫସିଲ୍ଡେ ବୁକୋଦୟୋ ସୋକୋଙ୍କ 
ମୋତୋପ ସିତୋ ଉତ୍େପବୂ୍ସ ଆଫ୍ସିକୀୟ 

ଦ�ଶ ନୋଇଦେେ ସିଆେ ଓଗନୁ େୋେ୍େୁ 
ଆସ ସିଛନ୍ସି। ଉନ୍ନତ େୀବନଧୋେଣ ପୋଇଁ ଏହ ସି 

�ମ୍ତ୍ସି ଇଂଲଣ୍ଡଦେ ଆସ ସି ବସତ ସି 
ସ୍ୋପନ କେ ସିଥିଦଲ। ଅବଶ୍ ସୋକୋ 

ଇଂଲଣ୍ଡେ ଏଲସିଂଦେ େନ୍ମ ଦନଇଥିଦଲ। 
ସୋକୋ ଇଂଲଣ୍ଡ ପୋଇଁ ଏପଯ୍ସ୍ନ୍ ୨୧ଟ ସି ମ୍ୋଚ୍  

ଦଖଳସି ୬ଟ ସି ଦଗୋଲ ଦସ୍କୋେ କେ ସିଛନ୍ସି। ଏଦବ ଦସ 
ଆଦସ୍ସନୋଲ ଏଫ୍ ସ ସି ତେଫେୁ କ୍ଲବ ଫୁଟବଲଦେ 
ସ୍ ସିୟ େହ ସିଛନ୍ସି।

ମାକ୍କସ ରଦରଫର୍କ (ଇଂଲଣ୍ଡ)

ଇଂଲଣ୍ଡେ ଏହ ସି ୨୫ ବଷ୍ସୀୟ ଅେସିଜ୍ଞ ଫେୱୋଡ୍ସଙ୍କ 
ଦପୈତୃକ ଘେ କ୍ୋେ ସିବ ସିୟୋନ ଦ�ଶ ଦସଣ୍ଟ କ ସିଟ୍ଦେ 
ଅବସ୍ସିତ। ମୋଦଚେଷ୍େ ୟନୁୋଇଦଟଡଦେ େନ୍ମଗ୍ରହଣ 
କେ ସିଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ତୋଙ୍କ ଦେଦେମୋଙ୍କ ଘେ ଦସଣ୍ଟ 
କ ସିଟ୍ଦେ େହ ସିଛ ସି। କଦେୋନୋ ମହୋମୋେୀେ ପ୍ରଦକୋପ 
େୋେ ସି େହ ସିଥିବୋ ଦବଦଳ ଦସ ନ ସିେେ ଚ୍ୋେ ସିଟ ସି ତଥୋ 
ସମୋେମଙ୍ଗଳ କୋଯ୍ସ୍ ପୋଇଁ ଦବଶ୍  ଚର୍୍ସୋକୁ ଆସ ସିଥିଦଲ। 
ଇଂଲଣ୍ଡ ପୋଇଁ ଦସ ଏପଯ୍ସ୍ନ୍ ୪୭ଟ ସି ମ୍ୋଚ୍  ଦଖଳସି 
୧୩ଟ ସି ଦଗୋଲ ଦସ୍କୋେ କେ ସିଛନ୍ସି। 

ଟୟିମାଥି ୱିଆ (ଆୟମରକିା)
ଆଦମେ ସିକୀୟ ୨୨ ବଷ୍ସୀୟ ଫେୱୋଡ୍ସ ଟ ସିଦମୋଥି ୱସିଆଙ୍କ 
କୋହୋଣୀ ଦବଶ୍  ମେୋ�ୋେ। ତୋଙ୍କ ପ ସିତୋ େେ୍ସ ବ ସିଶ୍ୱେ 
େଦଣ ଦରେଷ୍ ଦପସୋ�ୋେ ଫୁଟବଲେ ଥିଦଲ ଓ 
୨୦୧୮ଦେ ପଶ୍ ସିମ ଆଫ୍ସିକୀୟ ଦ�ଶ ଲସିଦବେ ସିଆେ 
େୋଷ୍ଟ୍ରପତ ସି େୋଦବ ନ ସିବ୍ସୋଚ ସିତ ଦହୋଇଥିଦଲ। ଲସିଦବେ ସିଆ 
େୋଷ୍ଟ୍ରପତ ସିଙ୍କ ପଅୁ ଦହୋଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ଦସ ଆଦମେ ସିକୋ 
ପୋଇଁ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଦଖଳୁଛନ୍ସି ଓ ଏପଯ୍ସ୍ନ୍ ୨୬ଟ ସି ମ୍ୋଚ୍  
ଦଖଳସି ୪ଟ ସି ଦଗୋଲ ଦସ୍କୋେ କେ ସିଛନ୍ସି। ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  
ପ�ୋପ୍ସଣଦେ ଦସ ଦଗୋଲ ଦସ୍କୋେ କେ ସିଛନ୍ସି। ଦୱଲ୍ 
ବ ସିପକ୍ଷଦେ ଦସ ଆଦମେ ସିକୋ ପୋଇଁ ଏକମୋତ୍ର ଦଗୋଲ 
ଦସ୍କୋେ କେ ସି ସମସ୍ତଙ୍କ �ୃଷ୍ ସି ଆକଷ୍ସଣ କେ ସିଥିଦଲ। 
ପ ସିତୋ େେ୍ସ କ ସିନୁ୍ ଫୁଟବଲଦେ ସଫଳତୋେ ଶୀଷ୍ସକୁ 
ଛୁଇଁ ଥିଦଲ। ଲୋଇଦବେ ସିଆ ପୋଇଁ ଦସ ୭୫ଟ ସି 
ମ୍ୋଚ୍  ଦଖଳସି ୧୮ଟ ସି ଦଗୋଲ ଦସ୍କୋେ କେ ସିଥିଦଲ। 
୧୯୫୫ଦେ ଟ ସିଦମୋଥି େନ୍ମ ଦହବୋ ପଦେ େେ୍ସ ୫ 
ଥେ ବ ସିଶ୍ୱେ ସବ୍ସଦଶଷ୍ ଦଖଳୋଳସି େୋଦବ ବୋଲନ ଡସି’ 
ଓେ ପେୁସ୍କୋେ ହୋସଲ କେ ସିଥିଦଲ। 

ଇଲ୍ ୟକ ଗୟୁଣ୍ଡାଗାନ

େମ୍ସୋନୀେ ଏହ ସି ୩୨ ବଷ୍ସୀୟ ମ ସିଡ୍ ଫସିଲ୍ଡେଙ୍କ 
ମୋତୋପ ସିତୋ ତୁକ୍ସୀେ। ତୋଙ୍କ ଦେଦେବୋପୋ ତୁକ୍ସୀେ 
ବୋଲସିଦକସ ସିେଦେ େହୁଥିଦଲ ଓ େଦଣ ମୋଇନେ େୋଦବ 
େମ୍ସୋନୀ ଆସ ସି ଦସଠୋଦେ ଅବସ୍ୋପ ସିତ ଦହୋଇଥିଦଲ। 
ଏହୋେ ବହୁବଷ୍ସ ପଦେ ତୋଙ୍କ ମୋତୋପ ସିତୋ ମଧ୍ୟ େମ୍ସୋନୀ 
ଚୋଲସି ଆସ ସିଥିଦଲ। ଦସ େମ୍ସୋନୀ ପୋଇଁ ୬୪ଟ ସି ମ୍ୋଚ୍  
ଦଖଳସି ୧୭ଟ ସି ଦଗୋଲ ଦସ୍କୋେ କେ ସିଛନ୍ସି।

କଲିଆିନ ଏମ୍ ବାୟପେ
ଫ୍ୋନ୍ ସପୁେଷ୍ୋେ କ ସିଲ ସିଆନ ଏମ୍ ବୋଦପେ ଏଦବ ଏକ 
ପେ ସିଚ ସିତ ନୋମ। ୨୩ ବଷ୍ସୀୟ ଏହ ସି ମ ସିଡ୍ ଫସିଲ୍ଡେ ଗତ 
୨୦୧୮ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଦେ ହ ସିଦେୋ ସୋବ୍ସ୍ତ ଦହୋଇଥିଦଲ 
ଓ ଫ୍ୋନ୍କୁ ଚୋମ୍ ସିଅନ କେୋଇବୋଦେ ମଖୁ୍ େୂମ ସିକୋ 
ଗ୍ରହଣ କେ ସିଥିଦଲ। ଫ୍ୋନ୍ ପୋଇଁ ଦସ ଏପଯ୍ସ୍ନ୍ ୬୦ଟ ସି 
ମ୍ୋଚ୍  ଦଖଳସି ୨୯ଟ ସି ଦଗୋଲ ଦସ୍କୋେ କେ ସିଛନ୍ସି। ତୋଙ୍କ 
ପ ସିତୋ କୋଦମେୁନ ବୋସ ସିନ୍ୋ ଓ ମୋତୋ ଆଲଦେେ ସିଆେ 

ଦହୋଇଥିବୋ ଦବଦଳ ଦସ ଫ୍ୋନ୍ ପୋଇଁ ଦଖଳୁଛନ୍ସି। 
୧୯୯୮ଦେ ଦସ ପ୍ୋେ ସିସଦେ େନ୍ମ ଦନଇଥିଦଲ। 
ଚଳସିତ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଦେ ଏଯୋଏ ଦସ ସବ୍ସୋଧିକ ୫ଟ ସି 
ଦଗୋଲ ଦ�ଇସୋେ ସିଦଲଣ ସି। 

ମଚି ିବାସ�ୁାଇ (ୟବଲଜ�ିମ)
ଦବଲେସିୟମେ ୨୯ ବଷ୍ସୀୟ ଷ୍ଟ୍ରୋଇକେ ମ ସିଚ ସି 
ବୋସୟୁୋଇଙ୍କ ମୋତୋପ ସିତୋ ଆଫ୍ସିକୀୟ ଦହୋଇଥିବୋ 
ଦବଦଳ ଦସ ଦସ ୧୯୯୩ଦେ ବ୍ରଦସଲ୍ଦେ େନ୍ମଗ୍ରହଣ 
କେ ସିଥିଦଲ। ଦସ ଅନ୍େ୍ସୋତୀୟସ୍ତେଦେ କଦଙ୍ଗୋ ପୋଇଁ 

ଦଖଳସିପୋେ ସିଥୋଦନ୍। ଦତଦବ ଦସ ଦବଲେସିୟମ ପୋଇଁ 
ଦଖଳସିବୋକୁ ପସନ୍ କେ ସିଥିଦଲ। ଚଳସିତ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଦେ 
ଦବଲେସିୟମ ପ୍ରଥମ ମ୍ୋଚ୍ ଦେ କୋନୋଡୋକୁ ୧-୦ 
ଦଗୋଲଦେ ହେୋଇଥିଲୋ ଓ ମ ସିଚ ସି ଏହ ସି ଦଗୋଟ ସିଏ ଦଗୋଲ 
ଦସ୍କୋେ କେ ସିଥିଦଲ।

ରହମି ଷ୍ଟଲ୍ଲଂ (ଇଂଲଣ୍ଡ)
ଇଂଲଣ୍ଡ ତଥୋ ବ ସିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲଦେ େହ ସିମ ଷ୍ ସିଲ୍ଲଂ ଏକ 
େଣୋଶଣୁୋ ନୋମ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପୋଇଁ ଏହ ସି ଆଟୋକ ସିଂ ମ ସିଡ୍ ଫସିଲ୍ଡେ 

୮୦ଟ ସି ମ୍ୋଚ୍  ଦଖଳସି ୨୦ ଦଗୋଲ ଦସ୍କୋେ କେ ସିଛନ୍ସି। 
୨୭ ବଷ୍ସୀୟ ଷ୍ଲ୍ଲଂଙ୍କ ପ ସିତୋମୋତୋ କ୍ୋେ ସିବ ସିୟୋନ ଦ�ଶ 
େୋମୋଇକୋେ ଓ ଦସ ଏହ ସି ଦ�ଶେ କ ସିଙ୍ଗଷ୍ନ୍ ଦେ 
େନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କେ ସିଥିଦଲ। ମୋତ୍ର ୫ ବଷ୍ସ ବୟସଦେ 
ଦସ ମୋତୋପ ସିତୋଙ୍କ ଦସ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୋଲସିଆସ ସିଥିଦଲ। 
ତୋଙ୍କ ମୋତ୍ର ଇଚ୍ୋଶକ୍ତ ସି ବଳଦେ ଦସ ଓ ତୋଙ୍କ େଉଣୀ 
ଲୋକ ସିମୋ କ ସିଙ୍ଗଷ୍ନ ଛୋଡସି ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୋଲସି ଆସ ସିଥିଦଲ 
ଓ ଫୁଟବଲଦେ ନ ସିେେ କ୍ୋେ ସିୟେ ଗଢସିଥିଦଲ। 
ଦସ ଦଚଲସ ସି କ୍ଲବ ପୋଇଁ ଦଖଳ େୋେ ସି େଖିଛନ୍ସି।

ବ୍ଲି ଏୟମବାୟଲା (ସ୍ଜିରଲାଣ୍ଡ)
୨୫ ବଷ୍ସୀୟ ଏହ ସି ଫେୱୋଡ୍ସ ସ୍ ସିେେଲୋଣ୍ଡ ପୋଇଁ 
ଦଖଳୁଥିଦଲ ମଧ୍ୟ କୋଦମେୁନଦେ େନ୍ମ ଗ୍ରହଣ 
କେ ସିଥିଦଲ। ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ େ ପ୍ରଥମ ମ୍ୋଚ୍ ଦେ ଦସ 
େନ୍ମଗ୍ରହଣ କେ ସିଥିବୋ ଦ�ଶ କୋଦମେୁନ ବ ସିପକ୍ଷଦେ 
ଏକମୋତ୍ର ଦଗୋଲ ଦସ୍କୋେ କେ ସିଥିଦଲ। ଏହ ସି ଦଗୋଲ 
ଦ�ଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ଦସ ଆଦ�ୌ ସ ସିଦଲଦବ୍ରସନ କେ ସି 
ନଥିଦଲ। ଏଦମ୍ୋଦଲୋ ସ୍ ସିେେଲୋଣ୍ଡ ପୋଇଁ ୬୦ଟ ସି ମ୍ୋଚ୍  
ଦଖଳସି ୧୨ଟ ସି ଦଗୋଲ ଦସ୍କୋେ କେ ସିଛନ୍ସି।

ରଗ୍ବୀ

ମଙ୍ଗବାର
୬ଡସିେମ୍ବର୨୦୨୨

ଦ�ୋହୋ,୫।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ େ ଅନ୍ ଏକ େୋଉଣ୍ଡ ଅଫ୍  
୧୬ ମକୁୋବ ସିଲୋଦେ �ୁଇ ପଦଡୋଶୀ ମଦେୋଦ୍ୋ ଓ ଦସ୍ପନ୍  ମହୁୋଁମହୁ ିଁ 
ଦହଦବ। ସ୍ୋନୀୟ ଏେୁଦକସନ ସ ସିଟ ସି ଷ୍ୋଡ ସିୟମଦେ ଦଖଳୋଯ ସିବୋକୁ 

ଥିବୋ ଏହ ସି ମ୍ୋଚ ଉପଦେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେେ େହ ସିଛ ସି। �କ୍ଷ ସିଣ ୟଦୁେୋପୀୟ 
ଦ�ଶ ଦସ୍ପନ୍  ଓ ଉତ୍େ ଆଫ୍ସିକୀୟ ଦ�ଶ ଗ୍ର ସିବୋଲତୋେ ପ୍ରଣୋଳୀଦେ 
ପେସ୍ପେଠୋେୁ ଅଲଗୋ ଦହୋଇଥିବୋ ଦବଦଳ �ୁଇ ଦ�ଶଦେ ଫୁଟବଲ 
ସଂସ୍କତୃ ସି ଦବଶ ବଳସିଷ୍ େହ ସିଆସ ସିଛ ସି। ୨୦୧୦ ସଂସ୍କେଣଦେ ଦସ୍ପନ୍  
ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଚୋମ୍ ସିଅନ ଦହବୋେ ଦଗୌେବ ଅେ୍ସନ କେ ସିଥିଲୋ। ଦତଦବ 
ମଦେୋଦ୍ୋ ଏହୋପବୂ୍ସେୁ ଥଦେ ମୋତ୍ର େୋଉଣ୍ଡ ଅଫ୍  ୧୬ଦେ ପ୍ରଦବଶ 
କେ ସିଥିଲୋ। 

ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଦେ ଦ୍ ସିତୀୟଥେ ପୋଇଁ ଏହ ସି �ୁଇ ଦ�ଶ ପେସ୍ପେକୁ 
ଦେଟ ସିବୋକୁ ଯୋଉଛନ୍ସି। ୨୦୧୮ ଗରୁପ୍  ପଯ୍ସ୍ୋୟଦେ �ୁଇ ଦ�ଶ 

ପେସ୍ପେକୁ ଦେଟ ସିଥିଦଲ। ଏଥିଦେ ମଦେୋଦ୍ୋ ୨-୦ଦେ ଅଗ୍ରଣୀ 
ଦହୋଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ଦଶଷଦେ ଏହ ସି ମ୍ୋଚ୍  ୨-୨ ଦଗୋଲଦେ ଡ୍ର େହ ସିଥିଲୋ। 
ଗତ ୩ଟ ସି ମକୁୋବ ସିଲୋଦେ ଦସ୍ପନ୍  �ୁଇଥେ ବ ସିେୟୀ ଦହୋଇଛ ସି। ୨୦୧୮ଦେ 

ଅନୁଷ୍ ସିତ ଗତ ସଂସ୍କେଣଦେ େୋଉଣ୍ଡ ଅଫ୍  
୧୬ଦେ ଦସ୍ପନ ଆଦୟୋେକ େୁଷ ସିଆଠୋେୁ 
ପେୋସ୍ତ ଦହୋଇ ବ ସି�ୋୟ ଦନଇଥିଲୋ। ଏହ ସି 
ମ୍ୋଚ୍  ୧-୧ଦେ ଡ୍ର େହ ସିବୋ ପଦେ େୁଷ ସିଆ 
ଦପନୋଲ୍ ସି ସଟୁ୍ ଆଉଟ୍ ଦେ ବ ସିେୟୀ ଦହୋଇଥିଲୋ। 
ଅପେପକ୍ଷଦେ ମଦେୋଦ୍ୋ ଦ୍ ସିତୀୟଥେ ପୋଇଁ 
ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  େୋଉଣ୍ଡ ଅଫ୍  ୧୬ଦେ ପ୍ରଦବଶ 
କେ ସିଛ ସି। ପବୂ୍ସେୁ ୧୯୮୬ଦେ ମଦେୋଦ୍ୋ ପ୍ର ସି- 
କ୍ୋଟ୍ସେ ଫୋଇନୋଲଦେ ପ୍ରଦବଶ କେ ସିଥିଲୋ ଓ 
େମ୍ସୋନୀଠୋେୁ ୦-୧ ଦଗୋଲଦେ ପେୋସ୍ତ ଦହୋଇ 
ବ ସି�ୋୟ ଦନଇଥିଲୋ। ପ୍ରଥମଥେ ପୋଇଁ ଉେୟ 
�ଳ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ େ ନକ୍  ଆଉଟ ପଯ୍ସ୍ୋୟଦେ 
ମହୁୋଁମହୁ ିଁ ଦହଦବ। ଗରୁପ୍  ଏଫ୍ ଦେ ମଦେୋଦ୍ୋ 
୩ଟ ସି ମ୍ୋଚ୍  ଦଖଳସି ୨ଟ ସି ବ ସିେୟ ଓ ଦଗୋଟ ସିଏ ଡ୍ର 
ସହ ୭ ପଏଣ୍ଟ ହୋସଲ କେ ସି ଶୀଷ୍ସ େହ ସି ନକ୍  
ଆଉଟଦେ ପ୍ରଦବଶ କେ ସିଥିଲୋ। ଅନ୍ପଦଟ 
ଦସ୍ପନ୍  ଗରୁପ ପଯ୍ସ୍ୋୟଦେ ୩ଟ ସି ମ୍ୋଚ୍  ଦଖଳସି 

ଦଗୋଟ ସିଏ ଦଲଖୋଏ ବ ସିେୟ, ଡ୍ର ଓ ପେୋେୟ ସହ ୪ ପଏଣ୍ଟ ହୋସଲ 
ଗରୁପ୍  ଇ’େ ଦ୍ ସିତୀୟ ସ୍ୋନ ଅଧିକୋେ କେ ସି ନକ ଆଉଟକୁ ଉଠସିଥିଲୋ। 
ଦେକଡ୍ସ �ୃଷ୍ ସିଦକୋଣେୁ ଦ�ଖିବୋକୁ ଗଦଲ ଦସ୍ପନ୍  ଆଗଦେ େହ ସିଛ ସି। 
କ ସିନୁ୍ ମଦେୋଦ୍ୋ ଅଦପକ୍ଷୋକୃତ େଲ ଫମ୍ସଦେ େହ ସିଛ ସି। ଏହ ସି ମ୍ୋଚ୍ ଦେ 
ଦସ୍ପନ୍ େ ଯବୁ ତୋେକୋ ଗୋେ ସି, ଦପଡ୍ର ସି, ଫର୍୍ସୋଦଣ୍ଡୋ ଦଟୋଦେସ୍ ଙ୍କ ଉପଦେ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ନେେ େହ ସିଛ ସି। ଦସହ ସିପେ ସି ମଦେୋଦ୍ୋେ ୟୋସ ସିନ ଦବୋଉଦନୌ, 
ସୋବ ସିେ, ହୋକ ସିମ ସିଙ୍କ ଉପଦେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେେ େହ ସିଛ ସି। ମଦେୋଦ୍ୋ 
େଲ ଫମ୍ସଦେ େହ ସିଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ଦସ୍ପନ୍  ଏହ ସି ମ୍ୋଚ୍ ଦେ ଦଫବେୋଇଟ୍  
ବ ସିଦବଚସିତ ଦହଉଛ ସି। 

ଚଳତି ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ ୟର ଏକାଧିକ ମଜାଦାର ଘଟଣା ୟଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଏହ ି ୟମଗା ଇୟେଣ୍ଟୟର ଏକାଧିକ ୟେଳାଳ ି ଏମତି ି
ରହଛିନ୍,ି ୟେଉଁମାୟନ ୟଗାଟଏି ୟଦଶୟର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ 
କରଥିିୟଲ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ୟଦଶ ପାଇଁ ୟେଳୁଛନ୍।ି ଏମାନଙ୍କ 
ପ୍ରତେିା ଓ ସାମର୍କ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀ�। ଏମାନଙ୍କ 
ୟଗାଲ ୟ୍ାରଂି ୍ ଲି ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ। ଏମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟୟର ସ୍ଜିରଲାଣ୍ଡର ବ୍ଲି୍  ଏୟମବାୟଲା ଓ 
ଇଂଲଣ୍ଡର ବୁକାୟ�ା ସାକା ସମସ୍ତଙ୍କ 
ଆଗୟର ଥିବା ପର ି ଲାଗଛୁନ୍।ି 
ପଦାପ୍କଣ ମ୍ୟାଚ୍ ୟର ଏହ ି ଦୁଇ 
ୟେଳାଳ ି ୟଗାଲ ୟ୍ାର 
କରଛିନ୍।ି ଏହ ିୟେଳାଳଙି୍କ 
ସମ୍ପକ୍କୟର ସଂକ୍ପି୍ତ 
ବବିରଣୀ ନମି୍ନୟର 
ଉ ୟ ଲେ େ 
କରାଗଲା।

ଦ�ୋହୋ,୫।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ଚଳସିତ ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ େ ଅନ୍ସିମ େୋଉଣ୍ଡ ଅଫ୍  ୧୬ 
ଲଦଢଇଦେ �ୁଇ ୟଦୁେୋପୀୟ ଦ�ଶ ୍ୀଷ୍ ସିଆଦନୋ ଦେୋନୋଦଲ୍ଡୋଙ୍କ ପତୁ୍୍ସଗୋଲ 
ଓ ସ୍ ସିେେଲୋଣ୍ଡ ପେସ୍ପେକୁ ଦେଟ ସିଦବ। ସ୍ୋନୀୟ ଲୁଦସଲ ଷ୍ୋଡସିୟମଦେ ଏହ ସି 
ହୋଇଦପ୍ରୋଫୋଇଲ ନକ୍  ଆଉଟ ମକୁୋବ ସିଲୋ ଦଖଳୋଯ ସିବ। ଗରୁପ୍  ଏଚ୍ ’ଦେ ପତୁ୍୍ସଗୋଲ 
୩ଟ ସି ମ୍ୋଚ୍  ଦଖଳସି ୨ଟ ସି ବ ସିେୟ ଓ ଦଗୋଟ ସିଏ ଡ୍ର ସହ ୬ ପଏଣ୍ଟ ହୋସଲ କେ ସି 
ଶୀଷ୍ସଦେ େହ ସି ନକ୍ ଆଉଟକୁ ଉଠସିଥିଲୋ। ଅନ୍ପଦଟ ସ୍ ସିେେଲୋଣ୍ଡ ଗରୁପ୍  
େସି’ଦେ ୩ଟ ସି ମ୍ୋଚ୍  ଦଖଳସି ୨ ବ ସିେୟ ଦଗୋଟ ସିଏ ପେୋେୟ ସହ ୬ ପଏଣ୍ଟ 
ହୋସଲ କେ ସି ଦ୍ ସିତୀୟ ସ୍ୋନଦେ େହ ସି ନକ୍ ଆଉଟକୁ ଉଠସିଛ ସି। ପତୁ୍୍ସଗୋଲ 
ଦଫବେୋଇଟ ବ ସିଦବଚସିତ ଦହଉଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ସଇୁେେଲୋଣ୍ଡ ବ ସିପଯ୍ସ୍ୟ 
ଘଟୋଇବୋେ କ୍ଷମତୋ େଖଛୁ ସି। ଏପଯ୍ସ୍ନ୍ ଏହ ସି ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଦେ ଏକୋଧିକ 
ବ ସିପଯ୍ସ୍ୟ ଦ�ଖିବୋକୁ ମ ସିଳ ସିଛ ସି। ପତୁ୍୍ସଗୋଲ ତୋ’େ ଗତ ମ୍ୋଚ୍ ଦେ 
�କ୍ଷ ସିଣ ଦକୋେ ସିଆଠୋେୁ ୨-୧ ଦଗୋଲଦେ ପେୋସ୍ତ ଦହୋଇ ବ ସିପଯ୍ସ୍ୟେ 
ସମ୍ଖୁୀନ ଦହୋଇଥିଲୋ। ପବୂ୍ସେୁ ୨୦୦୮ ୟଦୁେୋକପ୍ ଦେ 
ପତୁ୍୍ସଗୋଲପକୁ ୨-୦ ଦଗୋଲଦେ ସ୍ ସିେେଲୋଣ୍ଡ ହେୋଇଥିଲୋ। 

ପତୁ୍୍ସଗୋଲ ସପୁେଷ୍ୋେ ୍ ସିଷ୍ ସିଆଦନୋ ଦେୋନୋଦଲ୍ଡୋ ଓ 
ସ୍ ସିେେଲୋଣ୍ଡେ ଦେଡ୍ସୋନ ସୋକ ସିେ ସିଙ୍କ ପ୍ର�ଶ୍ସନ ଉପଦେ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ନେେ େହ ସିବ। ଫସିଫୋ େ ୍ୟୋଙ୍କସିଙ୍ଗଦେ ପତୁ୍୍ସଗୋଲ ୯ମ ସ୍ୋନଦେ 
େହ ସିଥିବୋ ଦବଦଳ ସ୍ ସିେେଲୋଣ୍ଡ ୧୫ତମ ସ୍ୋନଦେ େହ ସିଛ ସି। 
ଚଳସିତ ବଷ୍ସ �ୁଇ ଦ�ଶ ତୃତୀୟଥେ ପୋଇଁ ମହୁଁମହୁ ିଁ 
ଦହବୋକୁ ଯୋଉଛନ୍ସି। ଦଗୋଟ ସିଏଦେ ପତୁ୍ଗ୍ସୋଲ ୪-୦ଦେ 
ଓ ଅନ୍ଟ ସିଦେ ସ୍ ସିେେଲୋଣ୍ଡ ୧-୦ ଦଗୋଲଦେ ବ ସିେୟୀ 
ଦହୋଇଥିଲୋ। ଦମୋଟ ଉପଦେ ଉେୟ �ଳ ପେସ୍ପେକୁ 
୬ଥେ ଦେଟ ସିଥିବୋ ଦବଦଳ ଉେୟ ୩ଟ ସି ଦଲଖୋଏ 
ମ୍ୋଚ୍ ଦେ ବ ସିେୟୀ ଦହୋଇଛନ୍ସି। ଏଥେ ବ ସିେୟୀ 
ଦହୋଇ ପତୁ୍୍ସଗୋଲ ତୃତୀୟଥେ ପୋଇଁ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  
କ୍ୋଟ୍ସେ ଫୋଇନୋଲଦେ ପ୍ରଦବଶ କେ ସିବୋ 

ର�ାକସ୍ ରେ 
ରୋନାର୍ଡା, ସାକେି ି

ମରୋର୍ା-ରପେନ୍  ପ୍ର ିକ୍ାର୍ଟେ ମକୁାବ ି୍ ା ଆଜି ପରୁ୍୍ଟଗା୍-ସ୍ଜିେ୍ାଣ୍ଡ 
ନକ୍ ଆଉର ୍ରେଇ

ଜନ୍ମମାର ିବପିକ୍ଷରେ ରେଳରିବ 
ମରୋର୍ାେ ହାକମି ି
ଦ�ୋହୋ, ୫ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଦେ ଦଗୋଟ ସିଏ 
ଦ�ଶଦେ େନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କେ ସିଥିବୋ କ ସିମ୍ୋ ନୋଗେ ସିକ େହ ସିଥିବୋ 
ଅଦନକ ଦଖଳୋଳସି ଅନ୍ ଦ�ଶ ପକ୍ଷେୁ ଦଖଳୁଛନ୍ସି। 
ଫୁଟବଲ ପେ ସି ଦଲୋକପ୍ର ସିୟ ଏବଂ ଆୟକୋେୀ ଦଖଳଦେ 
କ୍ୋେ ସିୟେ କେ ସିବୋକୁ ଅଦନକ ଆଗ୍ରହୀ େହ ସିଥୋନ୍ ସି। କ ସିନୁ୍ 
ଉପଯକୁ୍ତ ସଦୁଯୋଗ ମ ସିଳ ସିଦଲ ଦସମୋଦନ ତୋଙ୍କ ପ୍ରତ ସିେୋ 
ପ୍ର�ଶ୍ସନ କେ ସିଥୋନ୍ ସି। ନ ସିକଟଦେ କତୋେଦେ ଚୋଲସିଥିବୋ 
ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଦେ ଅଦନକ ଆଫ୍ସିକୀୟ, ଉତ୍େ ଓ ଦକନ୍ଦ୍ର 
ଆଦମେ ସିକୋେ ଦଖଳୋଳ ସି ୟଦୁେୋପୀୟ ଦ�ଶେୁ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିତ୍ୱ 
କେୁଛନ୍ସି। ଏମୋଦନ ଉନ୍ନତ େୀବନଧୋେଣ ଦହଉ କ ସିମୋ୍ 
ଅନ୍ ଦକୌଣସ ସି କୋେଣେୁ ନ ସିେ ଦ�ଶ ଛୋଡସି ଅନ୍ ଦ�ଶ 
ପକ୍ଷେୁ ଫୁଟବଲ ଦଖଳୁଛନ୍ସି। 

 ଏହ ସିପେ ସି େଦଣ ଦଖଳୋଳସି ଦହଉଛନ୍ସି ଅଚ୍ୋଫ ହୋକ ସିମ ସି। 
ଦସ େନ୍ମ ଦହୋଇଛନ୍ସି ଦସ୍ପନ୍ େ େୋେଧୋନୀ ମୋଦ୍ ସିଦ୍  ସହେଦେ। 
ଏଦବ ଫୁଟବଲ ଦଖଳୁଛନ୍ସି ନ ସିେ ଦ�ଶ ମଦେୋଦ୍ୋ ପକ୍ଷେୁ। 
ଉତ୍େ ଆଫ୍ସିକୋ ଗରୁପ୍ େ ନଂ-୧ ଟ ସିମ୍  ଦହବୋଦେ ହୋକ ସିମ ସିଙ୍କେ 
ଅବ�ୋନ ଯଦଥଷ୍ େହ ସିଛ ସି। ଏେୁଦକସନ ସ ସିଟ ସିଦେ ଦସ୍ପନ୍  
ସହ ମଦେୋଦ୍ୋ ପ୍ର ସି-କ୍ୋଟ୍ସେ ଫୋଇନୋଲ ମକୁୋବ ସିଲୋ କେ ସିବ। 
ଏଥିଦେ �ଳ ବ ସିେୟୀ ଦହଦଲ କ୍ୋଟ୍ସେ ଫୋଇନୋଲକୁ ଯ ସିବ। 
ଏଣ ୁେନ୍ମମୋଟ ସି ବ ସିପକ୍ଷଦେ ଦଖଳସିଦବ ହୋକ ସିମ ସି। ଦସ୍ପନ୍ ଦେ େନ୍ମ 
ଦହୋଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ଏହ ସି �ଳେ ପେୋେୟ ଲୋଗ ସି ଦସ ଆଦ�ୌ 
ପଛଘଚୁେୋ ଦ�ଦବ ନୋହ ିଁ। ଏେଳସି ଏକ ସମୟଦେ ହୋକ ସିମ ସି 
ଦକଉଁ ଦ�ଶେ ଦଗୌେବ ବଢ଼଼ୋଇଦବ ତୋହୋ ସମୟ କହ ସିବ।

େହମିଙ୍କ ଘେ ଉପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ
ଦ�ୋହୋ, ୫ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): କତୋେ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଦେ ଦସଦନଗୋଲ ବ ସିପକ୍ଷ ପ୍ର ସି-
କ୍ୋଟ୍ସେ ଫୋଇନୋଲଦେ ଇଂଲଣ୍ଡେ େହ ସିମ ଷ୍ଲ୍ଲଂ ଦଯଦତଦବଦଳ ପଡ଼ସିଆକୁ 
ନ ଆସ ସିଦଲ, ଦସଦତଦବଦଳ ତୋଙୁ୍କ ଦନଇ ଆଶଙ୍କୋ ସଷୃ୍ ସି ଦହୋଇଥିଲୋ। 
ଦସ ଆହତ ଦହୋଇ ନଥିବୋେୁ ଅନ୍ କ ସିଛ ସି କୋେଣ ଦଯୋଗ ୁଏହ ସି ମ୍ୋଚ୍  ଦଖଳସି 
ନଥିଦଲ। ଏଦବ ଦସ ସମ୍କ୍ସଦେ ଦକୋଚ୍  
ତଥୋ େହ ସିମ୍ ଙ୍କ କ୍ୋେ ସିୟେ ଗଠନଦେ 
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ େୂମ ସିକୋ ଗ୍ରହଣ କେ ସିଥିବୋ 
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦକୋଚ୍  ଗୋଦେଥ ସୋଉଥଦଗଟ୍  
ସଚୂନୋ ଦ�ଇଛନ୍ସି। ତୋଙ୍କ ସଚୂନୋ 
ଅନୁଯୋୟୀ ଇଂଲଣ୍ଡଦେ ଥିବୋ େହ ସିମ୍ ଙ୍କ 
ଘେ ଉପଦେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆ୍ମଣ ଦହୋଇଛ ସି। 
ଏହୋ ଫଳଦେ ତୋଙ୍କ ମୋନସ ସିକ ଅବସ୍ୋ 
ଠ ସିକ୍  ନଥିବୋେୁ ତୋଙୁ୍କ ଏହ ସି ମ୍ୋଚ୍ ଦେ 
ଦଖଳସିବୋକୁ � ସିଆଯୋଇ ନଥିଲୋ। ଏ 
ସମ୍କ୍ସଦେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ ମହୋସଂଘ ମଧ୍ୟ ନ ସିଶ୍ ସିତ କେ ସିଛ ସି। ଏଦବ ତୋଙୁ୍କ 
ସ୍ଦ�ଶ ଯ ସିବୋକୁ ଅନୁମତ ସି � ସିଆଯ ସିବ ଓ ଶନ ସିବୋେ ଫ୍ୋନ୍ ବ ସିପକ୍ଷ ଦସମ ସିଫୋଇନୋଲ 
ମ୍ୋଚ୍  ପବୂ୍ସେୁ କତୋେ ଦଫେ ସିଆସ ସିଦବ ଦବୋଲସି ଗୋଦେଥ କହ ସିଛନ୍ସି। ଏେଳସି 
ସମୟଦେ ଆଦମ େହ ସିମଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋେ ସମଥ୍ସନ େଣୋଉଛୁ। ଦସ ତୋଙ୍କ 
ପୋେ ସିବୋେ ସିକ ଅସବୁ ସିଧୋକୁ �ୂେ କେ ସି ଦଫେ ସିଆସ ସିଦବ ଦବୋଲସି ଆଶୋ କେୁଛୁ। 

େହ ସିମ ଇଂଲଣ୍ଡ �ଳଦେ େଦଣ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ଦଖଳୋଳ ସି। ସୋଉଥ୍ ଦଗଟଙ୍କ 
ଦକୋଚସିଂ ସମୟଦେ ଏହ ସି ୨୭ ବଷ୍ସୀୟ ଦଖଳୋଳ ସି ୮୧ଟ ସି ମ୍ୋଚ୍  ଦଖଳସିଛନ୍ସି। 
ତୋଙ୍କ ଅନୁପସ୍ସିତ ସିଦେ ବୁକୋଦୟୋ ସୋକୋ, ମୋକ୍ସସ େୋଶଦଫୋଡ୍ସ ଓ ଫସିଲ 
ଦଫୋଦଡନ୍ ଙ୍କ ଦଯୋଡସି ଏଦବ େଲ ଫମ୍ସଦେ େହ ସିଛନ୍ସି। ଦସ କତୋେ ଦଫେ ସିଦଲ 
ମଧ୍ୟ �ଳଦେ ସ୍ୋନ ପୋଇଦବ ଦବୋଲସି ଆଶୋ କେୋଯୋଉନୋହ ିଁ। ଦବଦଳଦବଦଳ 
ଫୁଟବଲ େଣଙ୍କ େୀବନଦେ ସବୁଠୋେୁ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ ଘଟଣୋ ନୁଦହଁ।

ଜାପାନ-ରକ୍ରାଏସଆି ୍ରେଇ ରଜାର୍ ଦାର୍ 

ପ୍ରସାରଣ: ଦସ୍ପୋଟ୍୍ସ ୧୮,େସିଓ ସ ସିଦନମୋ

ଆଜରି ମକୁାବଲିା
ମୟରାୟ୍ା- ୟପେନ୍ 

 େୋତ ସି ୮.୩୦

ପରୁ୍୍କଗାଲ- ସ୍ଜିରଲାଣ୍ଡ
     େୋତ ସି ୧୨.୩୦



	 ମଗୁବରିରିର	 ରେଷ	 ଓଡ଼	 ଚାଷ	 ସମୟରର	 ଏକର	 ପ୍ରତ	ି ୨	 ଟନ୍		 େଢ଼ା	 ରଗାବର	 ଖତ	 କମିା୍	
କର୍ାଷ୍ଟ	ସହତି	୩୫	ରକଜ	ିଡଏିପ,ି	୧୩	ରକଜ	ିମୟୁୁରରଟ	ଅଫ୍		ପଟାସ	ଏବଂ	୪	ରକଜ	ିୟରୁୟିା	
ମଳୂ	ସାର	ହସିାବରର	ପ୍ରରୟାଗ	କରନୁ୍।

	 ଚନିାବାଦାମ	ଫସଲରର	ଘାସ	ନୟିନ୍ତ୍ରଣ	ପାଇଁ	ବହିନ	 ବୁଣବିାର	୧	 ରୁ	 ୨	ଦନି	ମଧ୍ୟରର,	
୮୦ମଲି	ିଅକ୍ଫି୍ ଲୁରରାରଫନ୍		ନାମକ	ଘାସମରା	ଔଷଧ	କମିା୍	ଲଟିର	ରପଣ୍ରିମଥାଲନି୍		
ନାମକ	ଘାସମରା,	୨୦୦	ଲଟିର	ପାଣରିର	ମେିାଇ	ସଞି୍ଚନ	କରନୁ୍।

	 ରକାବ	ିଜାତୀୟ	ଫସଲରର	େୀଘ୍ର	ଓ	ଅଧÒକ୍	ଅମଳ	ପାଇଁ	ଏକର	ପ୍ରତ	ି୭୫	ମଲି	ି
ଗରିବରରଲକି୍		ଏସଡି୍		ନାମକ	ହରରମାନ୍		ଚାରା	ଲରଗଇବାର	୪୫	ଓ	୬୫	ଦନି	
ରବଳକୁ	ଦୁଇଥର	ସଞି୍ଚନ	କରନୁ୍।	େୀତଋତୁରର	ଅଧÒକ	ଥଣ୍ା	ସମୟରର	ଗାଈ	
ଗହୁାଳରର	ପଲଥିÒନ୍		କମି୍ା	ଅଖା	ଦ୍ାରା	ଆଚ୍ାଦକିରଣ	ବୟୁବସ୍ା	କରନୁ୍।	

	ଟମାରଟାରର	 ଧଳାମାଛକୁି	 ଆକୃଷ୍ଟ	 କରବିା	 ପାଇଁ	
ଏକର	 ପ୍ରତ	ି ୮ରୁ	 ୧୦	 ହଳଦଆି	 ଅଠା	

ଯନ୍ର	ବୟୁବହାର	କରନୁ୍।	

ଏ ସପ୍ତାହ ପତାଇଁ କେକେେ ପରତାମର୍ଶ…େୃଷ ିପତାଣପିତାଗ

କାପ୍ପ	ମତ୍ୟୁପାଳନ	ପାଇଁ		ପରପିରୂକ	ଆହାର		ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ପ	ଭୂମକିା	ନବି୍ପାହ	କରର।	ମାଛ	ବଂେ	ବସି୍ାର	ପାଇଁ	ପରପିରୂକ	ଆହାରରର	ରପ୍ରାଟନି୍		ମାତ୍ା	
ବହୁତ	ଜରୁର।ି		ଏଥÒରର	ରପ୍ରାଟନି୍	,	କାରବ୍ପାହାଇରରେଟ୍	,	ଫାଇବର,	

ଭଟିାମନି୍		-	ଖଣଜି	ମଶି୍ରଣ	ଅାଦ	ିରହଥିାଏ।	ରତରବ	ଉଚତି	ଆହାର	ପ୍ରବନ୍ଧନରୁ	
ଉତ୍ାଦନ	ବୃଦ୍ଧ	ରହବା	ସହ		ଭଲ	ଲାଭ	ମଧ୍ୟ	ମଳିଥିାଏ।	ମଧରୁଜଳରର	କାପ୍ପ	
ମାଛଚାଷ	ପ୍ରମଖୁ।	ରଦେୀ	ବଡ଼	କାପ୍ପ	ମାଛ	ଯଥା,	ରରାହ,ି	ମଗୃଳ	ବରିଦେୀ	କାପ୍ପ	ଯଥା	
କମନ	କାପ୍ପ,	ଗ୍ାସ	କାପ୍ପ	ଏବଂ	ସଲିଭର୍		କାପ୍ପ	ପ୍ରମଖୁ	ଅନ୍ଭୁ୍ପକ୍ତ।		

ପରପିରୂକ	ଆହାର	ରୂରପ	ଚାଉଳଗଣୁ୍,	ରସାରସି	କମିା୍	ବାଦାମ	ପଡ଼ିଆି	ମଶି୍ରଣ,	
ସଯୂ୍ପୟୁମଖୁୀ	ପଡ଼ିଆି,	ଗହମ	କୁଣ୍ା,	ଲୁଣ	ଏବଂ	ଖଣଜି	ମଶି୍ରଣକୁ	ଅଧÒକାଂେ	ମତ୍ୟୁଚାଷୀ	
ଗରୁୁତ୍	ଦଅିନ୍।ି	ଆଉ	କଛି	ିସ୍ାନୀୟ	ଅଞ୍ଚଳର	ଉପଲବ୍ଧ	ବଭିନି୍ନ	ସାମଗ୍ୀ	ଉପରଯାଗ	
କର	ିପରପିରୂକ	ଆହାର	ପ୍ରସୁ୍ତ	କରନ୍।ି	ମାଛଙୁ୍	ରପାଷକତତ୍୍	ଉପଲବ୍ଧତା	ଅଧÒକ	
କରବିା	ସହ	ଆହାର	ଖଆୁଇବା	ବଧିÒ	ମହତ୍୍ପରୂ୍୍ପ	ଭୂମକିା	ନବି୍ପାହ	କରର।	ଏହାକୁ	ଦୃଷ୍ଟ	ି
ରଦରଲ	ଚୂରା	ଆହାରରର	ଅନୟୁ	ଆହାର	ସାମଗ୍ୀକୁ	ଗଣୁ୍କର	ିଅନୁରମାଦତି	ହାରରର	
ଆବେୟୁକତା	ଅନୁସାରର	ମଶି୍ରଣ	କରବିା	ଫଳପ୍ରଦ।	ଏହା	ଦ୍ାରା	ପରରିବେ	ଅନୁକୂଳ	
ରୁରହ।	ମାଛଚାଷ	କରାଯାଉଥÒବା	ରପାଖରୀର	ପାରପିାେ୍ ବିକ	ସ୍ତରିର	ରକୌଣସ	ି
ପରବିତ୍୍ପନ	ହୁଏ	ନାହ ିଁ।		

ଅରନକ	ସମୟରର	ରଗାଲ	ଆକାରର	ମାଛଦାନାକୁ	
ପାଣରିର	ପକାଯାଏ।	ଗ୍ାସ୍		କାପ୍ପକୁ	ସବୁଜ	
ଚାରା-	ବରସୀମ,	ଆରଜାଲା	
ଆଦ	ିରଦବା	ଜରୁର।ି	

ରସଣୁରର	ପଯ୍ପୟୁାପ୍ତ	ମାତ୍ାର	ଆଣ୍ଅିକ୍ଡିାଣ୍	ରହଥିାଏ।		ସ୍ାସ୍ୟୁ	ସମ୍ନ୍ଧୀୟ	
ସମସୟୁାକୁ	 ଦୂର	 କରବିାରର	 ଏହାର	 ଗରୁୁତ୍ପରୂ୍୍ପ	 ଭୂମକିା	 ରହଛି।ି	
ରତରବ		ଏକର	ଏକର	ଜମରିର	ରସଣୁ	ଚାଷ	କରାଯାଉଥÒବାରବରଳ	

ବତ୍୍ପମାନ	ପା୍ଷ୍ଟକି୍		 ଚଉଡ଼ା	ଡବାରର	ମଧ୍ୟ	ଚାଷ	କରବିା	 ସହଜ	 ରହାଇଛ।ି	
ପରୁୁଣା		ଚଉଡ଼ା		ପ୍ାଷ୍ଟକି୍		ଡବା	କମିା୍	ଝୁଡ଼ରିର	ରସଣୁ	ଚାଷ	ସମ୍ଭବ	ରହାଇଛ।ି	
ଚାଷ	ଆରମ୍ଭ	କରବିାର	ଉପଯକୁ୍ତ	ସମୟ	ରହଉଛ	ିଡରିସମ୍ର।	୮	ଗଣୁନ	୫	
ଇଞ୍ଚର		ରକାଠରରିର	୧୬୦	ରକାଲା	ରସଣୁ	ଲଗାଯାଉଥÒବାରବରଳ	ବାରକେଟ୍		
ମଧ୍ୟରର	ଅନୁରମାଦତି	 ହାତ	ହସିାବରର	 ରକାଲା	ଲଗାଯାଇପାରବି।	ପ୍ରଥରମ	
ଚଉଡ଼ା	ଡବାରର	 	ଜଳନଷି୍ାସନ	ପାଇ	ଁପ୍ରରତୟୁକ	ରକାଣରର	 	 	ରଛାଟ	ରଛାଟ	
ଗାତ	କରନୁ୍।		ଖତମେିା	ମାଟ	ି		ରଦଇ			ରସଣୁରକାଲା	ରପାତନୁ୍।	ଗଛ	ବଢ଼ବିାକୁ	
୩ରୁ	 ୫ଇଞ୍ଚ	 ସ୍ାନ	 ଛାଡ଼ବିା	 ଦରକାର।	 	 ଦନିକ	 ବୟୁବଧାନରର	 ଏଥÒରର	 ପାଣ	ି
ଦଅିନୁ୍।	କଛିଦିନି	ମଧ୍ୟରର	ରବାତଲରର	ରସଣୁ	ଚାରା	ବଢ଼ବିାକୁ	ଲାରଗ।	ରତରବ	

ରସଣୁ	ପତ୍	ହଳଦଆି	ରହରଲ,		ରସଣୁ	ଅମଳ	ରଯାଗୟୁ	ରବାଲ	ିଜଣାପଡ଼ଥିାଏ।

ଦଆିଯାଇଥÒଲା।	
େ ୀ ତ ଋ ତୁ ର ର	

୮୦୦କ.ିଗ୍ା	 ଚୂନ	 ପ୍ରରୟାଗ	
କରାଯାଇଥିଲା।	ଡରିସମ୍ର	ମାସ	ରେଷ	

ରବଳକୁ	ଏହ	ିଜଳାେୟରୁ	ପାଖାପାଖି	୧୫	କ୍ଣି୍ାଲ	ରୁ	ଊଦ୍ଧ୍୍ପ	
ଭାକୁର	ରରାହଙି୍ର	ମଣୁ୍ା	ଯାଆଁଳ	(ହାରାହାର	ିକ.ିଗ୍ା	ପ୍ରତ	ି
ଦର	ଟ.୨୦୦/-),	୩୦	କ୍ଣି୍ାଲରୁ	ଊଦ୍ଧ୍୍ପ	ଖାଦୟୁ	ଉପରଯାଗୀ	
ରରାହ,ି	ଗ୍ାସ୍	କାପ୍ପ	ଓ	ଏମରୁ	କାପ୍ପ	ମାଛ	(ହାରାହାର	ିକ.ିଗ୍ା.	
ପ୍ରତଦିର	 ଟ.୧୨୦/-)	 ଏବଂ	 ୫	 କ୍ଣି୍ାଲରୁ	 ଊଦ୍ଧ୍୍ପ	 ଚୂନାମାଛ	

(ହାରାହାର	ିକ.ିଗ୍ା	ପ୍ରତ	ିଦର	ଟ.୫୦/-)	ଏହଭିଳ	ିଅତ	ିକମ୍	ରର	
ରମାଟ	 ୫	 ଲକ୍ଷ	 ଟଙ୍ାର	 ମାଛ	 ଉତ୍ାଦନ	 ରହାଇପାରବି	 ରବାଲ	ି

ନମନୁା	ଜାଲଟଣା	ଦ୍ାରା	ଆକଳନ	କରାଯାଇଛ।ି
ଧାନ	 ସହ	 ମାଛଚାଷ	 ପଦ୍ଧତରିର	 ରଜୈବକି	 ଖତ	 ଭାରବ	 ପଡ଼ୁଥିବା	

ରଗାବରର	 ଅବରେଷାଂେ,	 ଅବୟୁବହୃତ	 ମାଛଖାଦୟୁ,	 ମାଛ	 ମଳ	 ଦ୍ାରା	 ରଜୈବ	
ଅଙ୍ାରକ	ଓ	 ଅନୟୁ	ଉବ୍ପରକ	ଉପାଦାନରର	ପରପିଷୁ୍ଟ	ମାଟରିର	ପରବତ୍୍ପୀ	 ସମୟରର	

ଟାଇଚୁଙ୍ଗ୍ 		ଧାନଚାଷ	ଜାନୁଆରୀ	ମାସ	ମଧ୍ୟଭାଗରୁ	ଆରମ୍ଭ	କରାଗରଲ	ଧାନର	ଉତ୍ାଦନ	ଯରଥଷ୍ଟ	
ବୃଦ୍ଧ	ିପାଇ	ପାରବି।		

-କୃଷବିଜି୍ଞାନ କକନ୍ଦ୍ର, ସଞାକ୍ଷୀକ�ଞାପଞାଳ, ପରୁଷୀ  

ବନୟୁା	ପରର	ଭୂମ	ିଉପରସି୍	ମାଟ	ିରଧାଇଯାଇ	ପତତି	ଜମ	ିସଷୃ୍ଟ	ିହୁଏ।	ଯାହାକ ିପରୁୀ	ଜଲି୍ା	ସଦର	ବ୍କ୍		ବୟୁତୀତ 
ଅନୟୁାନୟୁ ଜଲି୍ାରର	 	 େହ	 େହ	 ରହକ୍ଟର	 ବୟୁାପୀ	 ପତତି	 ଜମ	ି ରହଛି।ି	 ଏଠାରର	 ଖରଫି୍		 ଋତୁ	 ଏବଂ	 ରବ	ି
ଋତୁ	ମଧ୍ୟଭାଗ	ପଯ୍ପୟୁନ୍	ରକୌଣସ	ିଫସଲ	କରାଯାଇପାରର	ନାହ ିଁ।	ବଷ୍ପାଦରିନ	୪ରୁ	୫ଫୁଟ	ପଯ୍ପୟୁନ୍	ଜଳ	

ଜମ	ିରୁରହ।	ଖରାଟଆି	ଟାଇଚୁଙ୍ଗ୍ 		ଧାନଚାଷ	ରଗାଟଏି	ଫସଲ	ଭାରବ	କରାଯାଉଥÒବାରବରଳ		 	ବାକ	ି୬	ରୁ	୭	
ମାସ	ଜମ	ିପଡ଼ଆି	ପଡ଼	ିଚାଷୀଙ୍	ଆଥ ବିକ	ସମସୟୁା	ବଢ଼ାଏ।	ରତଣ	ୁଜଳମଗ୍ନ		ଜମରିର	କୃଷଭିତି୍କି	ଅଥ୍ପରନୈତକି	
କାଯ୍ପୟୁପନ୍ା	ହସିାବରର	‘ପଯ୍ପୟୁାୟକ୍ରରମ	ଧାନଚାଷ	ସହ	ମାଛ	ଚାଷ’	ପଦ୍ଧତକୁି	ସଫଳ	କରବିା	ପାଇଁ	କୃଷ	ିବଜି୍ାନ	
ରକନ୍ଦ୍ର,	ସାକ୍ଷୀରଗାପାଳ	ଦ୍ାରା	‘ନକି୍ରା’	ରଯାଜନା	ମାଧ୍ୟମରର	ପରୁୀ	ସଦର	ବ୍କ୍		ଅନ୍ଗ୍ପତ	ରଗୌଡ଼ରକରା	ପଞ୍ଚାୟତର	
୫୦ରଗାଟ	ିକୃଷ	ିପରବିାର	ବେିଷି୍ଟ	ଜାତପିରୁ	ଗ୍ାମରର	ଆରମ୍ଭ	କରାଯାଇଥିଲା।

ଜାତପିରୁର	୧୭	ଏକର	ପରମିତି	ଜମକୁି	ରନଇ	ରପାଖରୀ	କରାଯାଇଥÒଲା।	ବଡ଼	ରଘର	ି
ମଧ୍ୟରର	ପବନର	ପ୍ରଭାବ	ଅଧିକ	ଲାଗଥୁିବାରୁ	ମାଛଗଡ଼ୁକି	େୀଘ୍ର	େୀଘ୍ର	ବଢଥିାନ୍।ି	ମାଛଙୁ୍	
କମ୍		କୃତ୍ମି	ଖାଦୟୁ	ରଦବାକୁ	ପଡ଼ଥିାଏ	ଏବଂ	ପବୂ୍ପ	ଧାନ	ଫସଲର	ନଡ଼ାମଳୂଗଡ଼ୁକି	
ପାଣରିର	 େଢ	ି ମାଛମାନଙ୍ର	 ପ୍ରାକୃତକି	 ଖାଦୟୁ	 (ପ୍ାଙ୍ଟନ୍		 ଓ	 ରବନ୍	ଥସ୍	)	
ସଷୃ୍ଟରିର	ସହାୟକ	ରହାଇଥା’ନ୍।ି	ରମ’	ମାସ	ରେଷ	ରବଳକୁ	ଚୟନ	ଜମରି	
ଅନୁଚ୍ଚ	 ହୁଡ଼ାକୁ	 ରମସନି୍		 ଦ୍ାରା	 ମାଟକିାମ	 କରାଯାଇ	 ବନୟୁାଜଳର	
ଉଚ୍ଚତାଠାରୁ	ଅଧିକ	ନମି୍ପାଣ	କରାଯାଇଥିଲା।	
ଚେ ମତାଧ୍ୟମକର ମତାଛ ଚତାଷ 

ରକଭରିକ	ରକନ୍ଦ୍ର	ତରଫରୁ	୪୦୦ରଗାଟ	ିଖାକ	ିକୟୁା୍ଗ୍	ରବଲ୍		
ବତକ,	୧୦୦୦	ରଗାଟ	ିହ୍ାଇଟ୍		ରପକନି୍		ବତକ	ଓ	୧୦୦୦	ରଗାଟ	ି
କଡ଼କନାଥ	କୁକୁଡ଼ା	ଚଆିଁକୁ	ଇଚୁ୍କ	ଚାଷୀ	ପରବିାରଙୁ୍	ରଯାଗାଇ	
ଦଆିଯାଇଥିଲା।	 ତା’ପରର	 ଏହ	ି ଚକ	 ମଧ୍ୟରର	 ରହଥିିବା	
ଦୁଇରଗାଟ	ି ରକ୍ଷତ	 ରପାଖରୀକୁ	 ସ୍ରୂ୍୍ପ	 େଖୁାଇ	ଦଆିଯାଇ	ତଳ	
ମାଟରିର	 ଚୂନ	ପ୍ରରୟାଗ	କର	ି ରସଥିରର	୪	 ଫୁଟ	ପଯ୍ପୟୁନ୍	ପାଣ	ି
ଭତ୍ବିକର	ି ଜୁଲାଇରର	 ୪୦୦୦	 ସଂଖୟୁାରର	 ଜୟନ୍ୀ	 ରରାହରି	
ବଷବିକଆି	ମଣୁ୍ା	ଯାଆଁଳ	ଛଡ଼ା	ଯାଇଥିଲା।	ପରବତ୍୍ପୀ	ପଯ୍ପୟୁାୟରର	
ରପାଖରୀ	ଦୁଇଟରିର	୧୦,୦୦୦	ରଗାଟ	ିଭାକୁର,	୮୦୦୦ରଗାଟ	ିଜୟନ୍ୀ	
ରରାହ	ିଏବଂ	୧୦,୦୦୦	ଏମରୁ	କାପ୍ପର	ଇଞ୍ଚକିଆି	ଯାଆଁଳ	ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା।	
ଅଗଷ୍ଟରର	ଚକ	ମଧ୍ୟରର	ପାଣ	ିଜମଗିଲା	ପରର	କ୍ଷାରତ୍ୱ	ଓ	ପ.ିଏଚ୍		ପରୀକ୍ଷା	
କର	ି୮୦୦	କ.ିଗ୍ା	ଚୂନ	ପ୍ରରୟାଗ	କରାଯାଇ	୫	ଦନି	ପରର	ରସଥିରର	୮	ଟ୍ାକ୍ଟର	
ଟ୍ପି୍		କଞ୍ଚା	ରଗାବରକୁ	ବଭିନି୍ନ	ଜାଗାରର	ପାଣ	ିମଧ୍ୟରର	ପକାଯାଇଥିଲା।	 	୨	ଦନି	
ପରର	ରକ୍ଷତ	ରପାଖରୀଗଡ଼ୁକିର	ମହୁଁ	ରଖାଲାଯାଇ	ଏଥିରର	ଗଚ୍ତି	ଥିବା	ସବୁ	ଯାଆଁଳକୁ	
ଏହ	ିବେିାଳକାୟ	ଜଳାେୟ	ମଧ୍ୟକୁ	ଛଡ଼ା	ଯାଇଥିଲା।	ଅଗଷ୍ଟ	ମାସ	ରେଷ	ସପ୍ତାହ	ରବଳକୁ	ରଘରରିର	
ଅଗଭୀର	 ଅଞ୍ଚଳରର	 ୧୫୦	 କ.ିଗ୍ା	 ଗ୍ାସ୍	କାପ୍ପ	 (ଦଳଖାଇ)	 ମାଛର	 ବଡ଼	 ଯାଆଁଳ	 ଗଚ୍ତି	 କରାଯାଇଥଲା।	
ରଘର	ିମଧ୍ୟ	ଭାଗରର	 ‘ଫିଡଂି’	ରଜାନ୍	’	ତଆିର	ିକରାଯାଇଥିଲା।	 	ରଦୈନକି	ଅପରାହ୍ଣ	ସମୟରର	ଭାସମାନ	ରପରଲଟ୍		ମାଛ	ଖାଦୟୁ	
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୬ ଡକିସମ୍ବର, ୨୦୨୨

େତାପ୍ଶ ମତାଛଚତାଷ ପତାଇଁ 
ପରପିରୂେ ଆହତାର

ପେେି ଜମକିର 
ଧତାନ ଚତାଷ ସହ ମତାଛ ଚତାଷ

 ପରବିର୍ତ୍ତିେ ଜଳବତାୟ ୁପରକିରେକ୍ଷୀକର ସମ୍ପ୍ରେ ିଲଘଚୁତାପ କ�ତାଗୁଁ ଅଦନିଆି ବଷ୍ଶତା ଓ ବନ୍ତାର 
ରେକେତାପ ବତାରମ୍ତାର ଓଡ଼ରିତାର ଉପେୂଳବର୍ତ୍ଶଷୀ ଜଲି୍ତାଗଡ଼ୁେିକର ପରଲିକ୍େି କହଉଛ।ି ଏଥିକର ଅଧିେ 

ଭତାକବ ରେଭତାବେି କହଉଛ ିପେେି, ସନ୍ତସନ୍ତଆି ଓ ଜଳଚର ଜମଗିଡ଼ୁେି। ଏହ ିସମସ୍ତାେୁ ଦୂର 
େରବିତାେୁ େୃଷବିଜି୍ତାନ କେନ୍ଦ୍ର, ସତାକ୍ଷୀକଗତାପତାଳ, ପରୁଷୀ ପକ୍ରୁ ସ୍ବେନ୍ତ୍ର ପଦକକ୍ପ  ନଆି�ତାଇଛ।ି 

‘ନକି୍ତା’ କ�ତାଜନତାକର  ହୁଡ଼ତା ଉପକର ୯୨୫ ମଟିର 
ଲମ୍କର ୮୦୦ କଗତାଟ ିଆନ୍ଧ୍ର ପତାଟେପରୁତା େଦଳଷୀ ପଆୁେୁ 

କରତାପଣ େର ି କସଥିକର ଅନ୍ତତଃଫସଲ ହସିତାବକର ମତାଧରୁଷୀ 
େସିମ ମଠିତାମେତା, ଲତାଲ୍  କଭଣ୍,ି ଲତାଲ୍  ବରଗଡ଼ୁ,ି ମଳୂତା, େତାେୁଡ଼,ି 
ରେଭୃେ ିଉଦ୍ତାନ ଫସଲର ଚତାରତାଗଡ଼ୁେୁି ଲଗତା �ତାଇଥÒଲତା। ମେତା 

ଓ ଉଦ୍ତାନ ଫସଲର ଉତ୍ତାଦନ ସହଜସତାଧ୍ୟ। ଡ଼କିସମ୍ର ମତାସ କରଷ କବଳେୁ 
େଦଳଷୀ େତାନ୍ ିପଡ଼ବିତାର ଉପ�କୁ୍ତ ସମୟ। ହୁଡ଼ତା ଉପରସି୍ଥ ଉଦ୍ତାନ ଫସଲରୁ 

ଅେେିମ୍ କର ୫ ଲକ୍ ଟଙ୍ତାରୁ ଅଧିେ ଆୟ କହତାଇପତାରବି। ଏହତା 
ଚତାଷଷୀଙ୍  ପତାଇଁ କବଶ୍  ଲତାଭଜନେ।

- ଡ.ଅମ୍େିତା ରେସତାଦ ନତାୟେ

ହୁଡ଼ତା ଉପକର େଦଳଷୀ ଚତାଷ

ଆଦବିାସୀ	 ଅଧଷୁତି	 କରଞ୍ଆି	 ବ୍କର	 ଦର	ି
ପଞ୍ଚାୟତ	ଅଧୀନ	ପଛୁିଳ	ିଗାଁ’ର	ମାଣକି	ଲାଲ୍		
ମହାନ୍।		ପଲିାଟ	ିରବଳୁ	ନଜି	ଜମରିର	ଚାଷ	

କରବିା	 ଓ		 ନଜିକୁ	 ଚାଷୀଭାରବ	 ପରଚିୟ		 ରଖିବା	
ତାଙ୍ର	ଲକ୍ଷୟୁ	ଥିଲା।	ନଜି	ଫସଲକୁ	ହାଟ		ବଜାରରର	
ବକି୍ର	ିକରବିା		ତାଙ୍ର	ବଡ଼	ନେିା	ରହଥିିଲା।		ମାତ୍	ଦେ		
ବଷ୍ପ	ବୟସରୁ		ରସ	ପତିା	ଚକ୍ରଧର	ମହାନ୍ଙୁ୍	ସାହାଯୟୁ	
କରବିା	 ସହତି		 ବଭିନି୍ନ	 ଫସଲ	 ସ୍କ୍ପରର	 ଜାଣବିାକୁ	
ଆଗ୍ହ	ପ୍ରକାେ	କରୁଥିରଲ।	 ରମଟ୍କି	ପାସ୍		କର ିଯକୁ୍ତ	
୨	ପଢ଼ଥିିରଲ।	  ରହରଲ	ଆଗକୁ	ପାଠ	ନ	ପଢ଼ ି  ଜରଣ	
ସଫଳ	ଚାଷୀ	ରହବା	ପାଇଁ		ରସ	ସ୍ପ୍ନ	ରଦଖିଥିରଲ	।	ବତ୍୍ପମାନ	ରସ	
ଏକର	ଏକର	ଜମରିର	ସନୁା	ଫଳାଇ	ସମସ୍ଙ୍	ପାଇଁ	ଉଦାହରଣ	
ସଷୃ୍ଟ	ିକରଛିନ୍।ି

	 	 ନଜି	 ଘର	ପାଖ		 ଦୁଇ	 ଏକର	ଜମ	ି ଓ	 ଗାଁ	 ତଳରର		 ଥÒବା	
ଚାର	ିଏକର	ଜମରୁି		ରସ	ଚାଷ	ଆରମ୍ଭ	କରଥିିରଲ।		ରସ	ବଷ୍ପ	ସାରା	
ଜମରିର	 ବଭିନି୍ନ	 ଫସଲ	 ଲଗାଇଚାଲରିଲ।		 ସ୍ୱଳ୍ପ	 ଅଥ୍ପ,	 ରଲାକବଳ	
ଅଭାବରୁ	 ନରିଜ	 ଓ	 ପରବିାର	 ସଦସୟୁ	 ସହତି	 ବଭିନି୍ନ	 ଫସଲକୁ	 ଗରୁୁତ୍ୱ	
ରଦଇ	ଫୁଲରକାବ,ି	ବନ୍ଧାରକାବ,ି	ବାଇଗଣ,	ରପାଟଳ,	କାଙ୍ଡ଼,	ରଭଣ୍,ି	ଲାଉ,	ଜହ୍	ି
କୁନୁ୍ର	ିଚାଷକୁ		ରବେୀ	ଗରୁୁତ୍ୱ	ରଦଇଥିରଲ।	ଏ	ଅଂଚଳରର	କାଙ୍ଡ଼	ଓ	ରପାଟଳ	ଚାଷ	
ରବଶ୍		କାଠକିର	ପାଠ	ରହାଇଥÒବାରୁ	 	ଉନ୍ନତ	ପ୍ରଣାଳୀରର	ଏହ	ିଚାଷ	ପ୍ରତ	ିଅଧÒକ	ଧ୍ୟାନ	
ରଦରଲ	 ମାଣକି।	 ତାଙୁ୍	 ରଦଖି	 ଏରବ	 ଗ୍ାମରର	 ବହୁ	 ଚାଷୀ	 ରପାଟଳ	 ପ୍ରତ	ି ଆକଷବିତ	
ରହାଇଛନ୍।ି	 	ବଷ୍ପସାରା	ତାଙ୍	ବାଡ଼ରିର	ଲାଉ	 ହୁଏ,	େୀତଦରିନ	ରକବଳ	ବନ୍ଧାରକାବ,ି	
ଫୁଲରକାବ,ି	 ଉଲ୍	ରକାବ ିଚାଷ	କରଥିାନ୍।ି	 ରସ	ଚାକରି	ି ପ୍ରତ	ିଆଗ୍ହ	ନ	କର	ି ରକବଳ	

ଚାଷକୁ	ନଜିର	ମଖୁୟୁ	ଆୟ	ଭାରବ		ଗ୍ହଣ	
କର	ି	 ମାସକୁ	 ସବ୍ପନମି୍ନ	 ପଚେିରୁ	 ତରିେି	
ହଜାର	 ଟଙ୍ା	 ପଯ୍ପୟୁନ୍	ଆୟ		 କର	ି ପାରୁଛନ୍।ି	
ନକିଟରର	ଭଲ	ବଜାର	ନ ଥିବାରୁ	ରସ	ଉତ୍ାଦରୁ	
ଉଚତି	 ମଲୂୟୁ	 ପାଇଁ	 ପାରୁନାହାନ୍	ି ରବାଲ	ି ଦୁଃଖ	
ପ୍ରକାେ	କରନ୍	ିମାଣକି।	 	ଫଳାଉଥÒବା	ପନପିରବିାକୁ	
ରସ	  କରଞ୍ଆି,	 ଯେପିରୁ,	 ତାରଟା,	 ସାହାରପଡ଼ା,	
ସଙି୍ଡ଼ା,	ରକନୁ୍ମଣୁ୍	ିସାପ୍ତାହକି	ହାଟରର		ବକି୍ରୟ	କରନ୍।ି
 ସଉକ କେଉଛ ି କରଞାଜ�ଞାର :	 ରପାଖରୀରୁ	 ତାଙୁ୍	
ରରାଜଗାରର	 ସରୁଯାଗ	 ମଳୁିଥÒବାରବରଳ	 ଘରର	 	 କଛି	ି

ଗାଈ	ରଖି	ଦୁଗ୍ଧ	ସ୍ାନୀୟ	ବଜାରରର	ବକି୍ରୟ	କରନ୍	ି।	 ସଉକରର	
ଘରର	ରଛଳ	ିକୁକୁଡ଼ା	ମଧ୍ୟ	ରଖିଛନ୍।ି	ମାଣକି	ଲାଲ୍		ଜରଣ	ଆଦେ୍ପ	
ଚାଷୀ	 ରହାଇ	 ସାରା	 ଅଞ୍ଚଳକୁ	 ପନପିରବିା	 ରଯାଗାଉଥିରଲ ବ	ି
ତାଙ୍ର	ମନରର	ରହଛି	ିଅରନକ	ସରନ୍ାଷ।	ସରକାର	ପାଣ	ିପାଇ	ଁ
ରବାରରେଲ୍	,	 ରହିାତ	ି ଦରରର	 ବହିନ,	 ସାର,	 କୀଟନାେକ	 ଔଷଧ	

ରଯାଗାଇ	 ରଦରଲ		 ରସ	 ଆହୁର	ି ଅଧିକ	 ଲାଭବାନ	 ରହାଇପାରରନ୍	
ରବାଲ	ିପ୍ରକାେ	କରଛିନ୍।ି	ରସ	ଦୀଘ୍ପ	ତରିେି	ବଷ୍ପ	ରହଲା	ଚାଷ	କାଯୟୁରର	

ଲାଗ	ିରହଛିନ୍,ି	ଆଗକୁ	କପିର	ିଆହୁର	ିଉନ୍ନତ	ପ୍ରଣାଳୀରର	ଚାଷ	କରରିବ,	ରସଥିପ୍ରତ	ି
ରସ	ସରଚତନ	ରହଛିନ୍।ି		ବତ୍ପମାନ	ସଦୁ୍ଧା	ରସ	ପାର୍ରକି	ପଦ୍ଧତରିର	ଚାଷ	କରୁଛନ୍	ି
।	 ଉନ୍ନତ	 ଯନ୍ତ୍ରପାତ	ି ବନିରିଯାଗ	 ନ କର	ି ଚାଷ	 କପିର	ି ଅଧିକ	 ଭଲ	 ରହାଇପାରବି	
ରସ	ଦଗିରର	ରସ	ପରୀକ୍ଷାନରିୀକ୍ଷା	ଜାର	ିରଖÒଛନ୍।ି	ତାଙ୍	ଚାଷ	କରବିାର	ପଦ୍ଧତ	ି
ଅରନକଙୁ୍	ରପ୍ରରଣା	ରଦଇଛ	ି।   

ରକିପଞାର୍ଟ: ସରୁଜ ସଂି, କରଞ୍ଆି 

ମତାଣେି ଲତାଲ୍ 
ଜମକିର  ଫଳତାଉଛନ୍ତ ିସନୁତା ଫସଲ

ପ୍ତାଷ୍କି୍  ଡବତାକର ରସଣୁ ଚତାଷ

ଆଳୁ	ଲଗାଇବାର	ତନି	ିସପ୍ତାହ	ରବଳକୁ	ରକାଡ଼ାଖସୁା	କର	ିଘାସ	ବାଛ	ିଦଅିନୁ୍।	ଏହା	
ପରର	ଏକର	ପ୍ରତ	ି୨୬	କଗି୍ା	ୟରୁଆି	ଏବଂ	୨୦	କଗି୍ା	ମୟୁୁରରଟ୍		ଅଫ୍		ପଟାସ	
ସାରକୁ	ଆଳୁ	ଗଛ	ଧାଡ଼ରିର	ଦୁଇ	ପାଖରର	୩ରୁ	୪	ରସମ	ିଦୂରତାରର	୨ରୁ	୩	

ରସମ.ି	ଗଭୀରରର	ପ୍ରରୟାଗ	କର	ିହୁଡ଼ା	ରଟକ	ିଦଅିନୁ୍।	ପ୍ରଥମ	ହୁଡ଼ା		ରଦବାର	୩	ସପ୍ତାହ	
ରବଳକୁ	ଆଳୁ	ଗଛ	ଦୁଇ	ଧାଡ଼	ିମଝ	ିମାଟକୁି	ଭଲ	ଭାବରର	ଖସୁାଇ	ଘାସ	ବାଛ	ିଦଅିନୁ୍।	ଏହ	ି
ସମୟରର	ଆଉଥରର	ଏକର	ପ୍ରତ	ି୨୬	କଗି୍ା	ୟରୁଆି	ଏବଂ	୨୦	କଗି୍ା	ମୟୁୁରରଟ	ଅଫ୍	ପଟାସ	
ସାରକୁ	ଆଳୁ	ଗଛ	ଧାଡରିର	ଦୁଇ	ପାଖରର	ପ୍ରରୟାଗ	କର	ିହୁଡ଼ା	ରଟକ	ିଦଅିନୁ୍।	ହୁଡ଼ା	ଚଉଡା	
ଓ	ମଜଭୁତ	ରଖÒରଲ	ଜଳଧାରଣ	େକ୍ତ	ିବଢ଼ଥିାଏ।	ଆଳୁ	ଗଛ	ଭଲ	ଭାବରର	ବଢ଼	ିଅମଳ	
ଭଲ	ରହାଇଥାଏ।	ମାଟରି	କସିମ	ଓ	ବତର	ରଦଖÒ	ସଆିର	ପ୍ରତ	ି୭ରୁ	୮	ଦନି	ବୟୁବଧାନରର	
ଜଳରସଚନ	କରନୁ୍।	

  

ଆଳୁ ଫସଲରେ 
କେତାଡ଼ତାକ�ତାସତା

ହାଇଦ୍ାବାଦ୍	ର	କାଡ଼ାରଭଣ୍	ିମହପିାଲ	ଚାରଙି୍	
ଦ୍ାରା	ବକିେତି	

କରାଯାଇଥÒବା	କୃଷଉିପକରଣଟ	ିମଜୁରୀ	
ଦର	କମାଇବା	ସହ	ଫସଲ	ଅମଳ	କରବିାରର	

ରବଶ୍		ସହାୟକ	ରହାଇଛ।ି		ଦେମ	ପଢ଼ଥିÒବା	
ଏହ	ିବୟୁକ୍ତ	ିଚାଷକାଯ୍ପୟୁରର	ରବଶ୍		ଧରୁନ୍ର	
ରହାଇଥÒବାରବରଳ	କୃଷକିାଯ୍ପୟୁକୁ	ସହଜ	କରବିା	ପାଇ	ଁ
ରସ	ଅରନକ	ଉପକରଣ	ବକିେତି	କରପିାରଛିନ୍।ି	ତାଙ୍	
ଦ୍ାରା	ବକିେତି	ରହାଇଥÒବା	ଏହ	ିରମସନି୍	ଟ	ିଲଟିରର	
ଡରିଜଲରର	ତନି	ିଏକର	ଜମରିର			ପ୍ରାୟ		ତନି	ିଘଣ୍ା	
କାମ	କରର	।	ମାଟ	ିସମତଳ	କରବିା	ଠାରୁ	ଆରମ୍ଭ	କର	ି
ବହିନ	ବୁଣବିା	ଓ	ଫସଲ	କାଟବିା	ଆଦ	ିଅରନକ	କାମ	
କରଥିାଏ	।	ରମସନି୍	ଟକୁି	ପରଚିାଳନା	କରବିାକୁ	ଜରଣ	
ବୟୁକ୍ତରି		ଆବେୟୁକତା	ହୁଏ।	କେଟୁର	ପର	ିଚାଳନା	ପର	ି
ଆକ୍ରିଲଟର	ଦ୍ାରା	ଯନ୍ତ୍ରଟକୁି	ନୟିନ୍ତ୍ରଣ	କରାଯାଏ।	
ଚାଷକାଯ୍ପୟୁ	ପାଇ	ଁଅନୟୁମାରନ	ରଯଉଁଠ	ିଲରକ୍ଷ	ଟଙ୍ା	
ଖଚ୍ଚ୍ପ	କରନ୍	ିରସଠାରର	ମହପିାଲଙୁ୍	ପାରଶି୍ରମକି	
ବାବଦକୁ	ଅଧÒକ	ଚନି୍ା	କରବିାକୁ	ପରଡ଼ନାହ ିଁ।	
ଖଚ୍ଚ୍ପ	କରବିାକୁ	ରହାଇଥାଏ।		ବତ୍୍ପମାନ	୧୨ଜଣ	
କମ୍ପଚାରୀରର	ତାଙ୍ର	ଅନୟୁ	ରମସନି୍			 
ପାୋର	େଡ୍	ର	ଏବଂ	ମନିଟି୍ାକ୍ଟର	ଉପରର	
କାମ	ଚାଲଛି।ି

ଚତାଷେତା�୍ଶ୍େୁ ସହଜ େରୁଛ ି�ନ୍ତ୍ର

ସଫଳ 
ଚତାଷଷୀ



  ପ୍ରଥମଥର ଆୟ�ୋଜନ ୟେବ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍  ମେଳିୋ ବଶି୍ୱକପ

ଶେଫାଳଙି୍କୁ  ଭାରତର ଶେତୃତ୍ୱ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫।୧୨(ଏଜେନ୍)ି: ପ୍ରଥମଥର 
ପାଇଁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍  ମହଳିା ବଶି୍ୱକପ୍  
ଆଜ�ାେନ ଜହବ ଜବାଲ ି ଅନ୍ତେ୍ଷାତଲୀ� 
କ୍ଜିକଟ କାଉନସଲି (ଆଇସସି)ି ଜ�ାରଣା 
କରଛି।ି ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ୋନୁଆରଲୀ ମାସ ୧୪ରୁ 
୨୯ ତାରଖି ମଧ୍ୟଜର ଏହ ି ଜମଗା ଇଜେଣ୍ଟ 
ଜଖଳାଯବି। ୋରତଲୀ� କ୍ଜିକଟ କଜଣ୍ଟରୋଲ 
ଜବାର୍ଷ (ବସିସିଆିଇ) ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱକପ୍  ପାଇଁ 
ଜେଫାଳଲୀଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱଜର ୋରତଲୀ� ଦଳ 
ଜସାମବାର ଜ�ାରଣା କରଛି।ି ବଶି୍ୱକପ୍  
ପବୂ୍ଷରୁ ୋରତ ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କା ବପିକ୍ଜର ୫ 
ମ୍ାଚ୍  ବେିଷି୍ଟ ଟ-ି୨୦ ସରିେି ମଧ୍ୟ ଜଖଳବି।  
ବଶି୍ୱକପ୍ ର ଏହ ି ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣଜର ୧୬ଟ ି
ଦଳ ଅଂେଗ୍ରହଣ କରଜିବ। ଆଜ�ାେକ ଦକ୍ଣି 
ଆଫି୍କା ଓ �ଏୁଇ ସହ ୋରତ ଗରୁପ୍  ର’ିଜର 
ସାମଲି ଜହାଇଛ।ି ପ୍ରଜତ୍କ ଗରୁପ୍ ର ଜରେଷ୍ଠ 
୩ଟ ି ଦଳ ସପୁର ସକି୍ସଜର ପ୍ରଜବେ କରଜିବ। 
ୋନୁଆରଲୀ ୨୭ଜର ଦୁଇଟ ି ଜସମ ି ଓ ୨୯ଜର 
ଫାଇନାଲ ମ୍ାଚ୍  ଜଖଳାଯବି। 

ମନ୍ଥର ଶ�ାଲଂି: ଭାରତର ୮୦% ପାଉଣା କଟଲିା
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୫।୧୨(ଏଜେନ୍)ି: ମଲୀରପରୁଜର ରବବିାର ଅନୁଷ୍ଠତି ବାଂଲାଜଦେ ବପିକ୍ ପ୍ରଥମ 
ଦନିକିଆି ମ୍ାଚ୍ ଜର ମନ୍ଥର ଜବାଲଂି କର ି ୋରତଲୀ� କ୍ଜିକଟ ଦଳ ଦଣ୍ତି ଜହାଇଛ।ି କଛି ି
ସମ� ଛାର ସଜତ୍ବେ ୋରତ ଉପଜର ମ୍ାଚ୍  ପାଉଣାର ୮୦ % େରମିାନା ଧାଯ୍ଷ୍ କରାଯାଇଛ।ି 
ନରି୍୍ଷାରତି ସମ� ଜେର ସରୁ୍ା ୋରତ ୪ ଓେର କମ୍  ଜବାଲଂି କରଥିିଲା।

ମଙ୍ଗବୋର 
୬ ଡୟିେମ୍ବର ୨୦୨୨୧୬ କ୍ରୀଡ଼ା

www. sakalaepaper.comସତ୍ୟ, ଶସ�ା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦକୁ ଇ �ର୍ଥ...

EDITOR: UMAKANT MISHRA
iµû$K: CcûKû« cògâ

PRINTED & PUBLISHED BY AMIT KUMAR MALLICK FOR ‘THE SAKALA’ A UNIT OF NANDIGHOSHA NETWORK PRIVATE LIMITED. 
PRINTED AT THE SAKALA, SWOTI VILLAGE, PANIKOILI-755043, DIST: JAJPUR, ODISHA.

ରାୱଲପଣି୍,ି୫।୧୨(ଏଜେନ୍)ି: ଅଲରାଉଣ୍ 
ପ୍ରଦେ୍ଷନ କର ି ଇଂଲଣ୍ ପ୍ରଥମ ଜଟଷ୍ଟ ମ୍ାଚ୍ ଜର 
�ଜରାଇ ପାକସି୍ାନକୁ ୭୪ ରନଜର ପରାସ୍ କରଛି।ି 

ରାୱଲପଣି୍ ି କ୍ଜିକଟ ଷ୍ଟାର�ିମଜର ଅନୁଷ୍ଠତି ଏହ ି
ମ୍ାଚଜର ଜସାମବାର ବେି�ଲୀ ଜହବା ସହ ଇଂଲଣ୍ 

ସରିେିଜର ୧-୦ଜର ଅଗ୍ରଣଲୀ ହାସଲ କରଛି।ି ଦ୍ତିଲୀ� 
ଇନଂିସଜର ମଲୂ୍ବାନ ୪ଟ ି ୱିଜକଟ ଅକ୍ଆିର କର ି
ଇଂଲଣ୍ ରାହାଣହାତଲୀ ଦରୁ ତ ଜବାଲର ଓଲ ିରବନିସନ 

ଜପଲେ�ର ଅଫ୍  ଦ ି ମ୍ାଚ୍  
ବଜିବଚତି ଜହାଇଛନ୍ତ।ି 
ମୁ ଲ ତ ା ନ ଜ ର 
େକୁ୍ବାରଠାରୁ ଦ୍ତିଲୀ� 
ଜଟଷ୍ଟ ମ୍ାଚ୍  ଆରମ୍ଭ 
ଜହବ। 

 ଟସ୍  ହାର ି ଇଂଲଣ୍ 
ପ୍ରଥମ ଇନଂିସଜର ୧୦୧ 
ଓେରଜର ୬୫୭ 
ରନକର ି ଅଲଆଉଟ 
ଜହାଇଥିଲା। େବାବଜର 
ପାକସି୍ାନ ପ୍ରଥମ 
ଇନଂିସ ଆରମ୍ଭ କର ି
୧୫୫.୩ ଓେରଜର 

୫୭୯ ରନକର ି ଅଲଆଉଟ ଜହାଇ ୭୮ ରନ 
ପଛଜର ପଡ଼ଥିିଲା। ଦ୍ତିଲୀ� ଇନଂିସ ଆରମ୍ଭ କର ି

ଇଂଲଣ୍ ୩୫.୫ ଓେରଜର ୭ ୱିଜକଟ ହରାଇ 
୨୬୪ ରନକର ିପାଳ ିଜ�ାରଣା କରଥିିଲା। ଫଳଜର 
ପାକସି୍ାନ ସମ୍ଖୁଜର ୩୪୩ ରନର ଟାଜଗ୍ଷଟ ଧାଯ୍ଷ୍ 
ଜହାଇଥିଲା। େବାବଜର ଦ୍ତିଲୀ� ଇନଂିସ ଆରମ୍ଭ କର ି
ପାକସି୍ାନ ଜସାମବାର ପଞ୍ଚମ ଦବିସଜର ୯୬.୩ 
ଓେରଜର ୨୬୮ ରନ କର ିଅଲଆଉଟ ଜହବା ସହ 
ବେି�ଠାରୁ ୭୬ ରନ ଦୂରଜର ରହଯିାଇଥିଲା। 

ଅସମାପ୍ତ ଦ୍ତିଲୀ� ଇନଂିସ ଜସ୍କାର ୮୦/୨ରୁ 
ଜଖଳ ଆରମ୍ଭ କର ି ପାକସି୍ାନ ଅଲଆଉଟ 
ଜହାଇଥିଲା। ଓେରନାଇଟ ବ୍ାଟର ଇମାମ-ଉଲ- 
ହକ୍  ୪୩ ଓ ସାଉଦ୍  ସକଲି ୨୪ ରନରୁ ଜଖଳ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ଯଥାକ୍ଜମ ୪୮ ଓ ୭୬ ରନକର ି
ଆଉଟ ଜହାଇଥିଜଲ। ଜସହପିର ିମହମ୍ଦ ରେିୱାନ 
୪୬, ଅଧିନା�କ ବାବର ଆେମ ୪, ଆଝାର ଅଲ ି
୪୦, ଆ�ା ସଲମାନ ୩୦ ରନ ଅନ୍ମାଜନ ବଫିଳ 
ଜହାଇଥିଜଲ। ଜବାଲଂିଜର ଇଂଲଣ୍ ତରଫରୁ ଓଲ ି
ରବନିସନ ଓ ଜେମ୍ ଆଣ୍ରସନ ୪ଟ ି ଜଲଖାଏ, 
ଜବନ ଜଷ୍ଟାକ୍ସ ଓ େ୍ାକ ଲଚି୍  ଜଗାଟଏି କର ିୱଜିକଟ 
ଅକ୍ଆିର କରଥିିଜଲ।

ପାକସି୍ାେକକୁ ହରାଇଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

େୁବଜନଶ୍ୱର, ୫ା୧୨(ସମସି): ଓଡ଼େିା ତଥା କସି୍ ର 
ଛାତ୍ଲୀ ମାମା ନା�କ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍  ଏସଆିନ୍  
ରଗବଲୀ ଚାମ୍ଅିନସପି ଲାଗ ି ୋରତଲୀ� 
ମହଳିା ଦଳର ଅଧିନା�କିା ମଜନାନଲୀତ 
ଜହାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି ଟୁର୍୍ଷାଜମଣ୍ଟ 
ଜନପାଳର କାଠମାଣୁ୍ଠାଜର 
ରଜିସମ୍ବର ୧୧ ଓ ୧୨ ତାରଖି ଦୁଇଦନି 
ଧର ି ଅନୁଷ୍ଠତି ଜହବ। ଏଥିଲାଗ ି
ମମୁ୍ବଇର େବିଛତ୍ପତ ି ଷ୍ଟାର�ିମ୍ ଜର 
ଚାଲଥିିବା ପ୍ରେକି୍ଣ େବିରିରୁ 
ୋରତଲୀ� ଦଳ ଚ�ନ କରାଯାଇଛ।ି ଉେ� ପରୁୁର ଓ 
ମହଳିା ଦଳଜର ଓଡ଼େିାରୁ ୫ େଣ ଜଲଖାଏଁ ୧୦େଣ 

ଜଖଳାଳ ି ସାମଲି ଜହାଇଛନ୍ତ।ି ମହଳିା ଦଳଜର 
ମାମାଙ୍କ ବ୍ତଲୀତ କସି୍ ରୁ ଆଉ ଦୁଇେଣ ଜଖଳାଳ ି

ଯଥା ତରୁଲତା ନାଏକ ଓ ନମି୍ଷାଲ୍ ରାଉତଙୁ୍କ ସ୍ାନ 
ମଳିଛି।ି ଜସହପିର ିଆରତଲୀ ମମୁୁ୍ଷ, ପାବ୍ଷତଲୀ ହଁସ୍ ଦାଙୁ୍କ 

ମଧ୍ୟ ମହଳିା ଦଳଜର ସାମଲି କରାଯାଇଛ।ିଏହା 
ବ୍ତଲୀତ ପରୁୁର ବେିାଗଜର ଗଜଣେ ଧାଙ୍ଗରା 

ମାଝଲୀ, ଅଜୋକ ହାଁସ୍ ଦା ଓ ମଙ୍ଗଳ 
ଜସାଜରନ (ସମଜସ୍ କସି୍ ), ଗରୁୁ 
ମାନ୍ଦରା, ଲାଚମି ି ଜସସାଙୁ୍କ ସ୍ାନ 
ମଳିଛି।ି ବହିାରର ମହମ୍ଦ୍  ଅମ୍ଷାନ 
ଆଲାମଙୁ୍କ ପରୁୁର ଦଳର ଜନତୃତ୍ୱ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ସମସ୍ 
ଜଖଳାଳମିାନଙୁ୍କ କଟି୍  ଓ କସି୍  
ପ୍ରତଷି୍ଠାତା ଅଚୁ୍ତ ସାମନ୍ତ ଓ ଓଡ଼େିା 

ରଗ୍ ବଲୀ ଫୁଟବଲ ଆଜସାସଏିସନ (ଓର୍ ଫା)ର 
ସମ୍ାଦକ ଉଜପନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ିଅେନିନ୍ଦନ େଣାଇଛନ୍ତ।ି

  ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍  ଏେଆି ରଗ୍ ବୀୟର ଓଡ଼ଶିୋରୁ ୧୦ ୟେଳୋଳ ିେୋମଲି

ମାମା ଭାରତ ମହଳିା ଦଳର ଅଧିୋୟକିା

ହାଡ�ିନ୍କୁ ସତ୍ୟ�ାଦୀ 
ସ୍ାରକୀ କ୍ଶିକଟ

େୁବଜନଶ୍ୱର, ୫ା୧୨(ସମସି): ଏଠାଜର ଚାଲଥିିବା ହାରବିନୁ୍ 
ସତ୍ବାଦଲୀ ସ୍ାରକଲୀ ରାେ୍ସ୍ରଲୀ� କ୍ଜିକଟ ଟୁର୍୍ଷାଜମଣ୍ଟର 
ଦ୍ତିଲୀ� ଦନିଜର ଦୁଇଟ ି ମ୍ାଚ୍  ଆଜ�ାେତି ଜହାଇଛ।ି ଏଥିଜର 
ଜଖଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍ ଜର ଏମ୍ ବସିସି ି ୧୩୮ ରନ୍ ଜର 
ସେଜିକାଲ ଷ୍ଟାଇକସ୍ଷ ଦଳକୁ ପରାସ୍ କରଛି।ି ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍ ଜର 
ପ୍ରଥଜମ ବ୍ାଟଂି କର ିଏମ୍ ବସିସି ି୨୧୧ ରନ୍  କରଥିିଲା। େବାବଜର 
ସେଜିକାଲ ଷ୍ଟାଇକସ୍ଷ ୭୩ ରନ୍ ଜର ଅଲଆଉଟ ଜହାଇଯାଇଥିଲା। 
ଏଥିଜର ସବ୍ଷାଧିକ ୬୫ ରନ୍  କରଥିିବା ପ୍ରଲୀତମଙୁ୍କ ଜପଲେ�ର 
ଅଫ୍  ଦ ି ମ୍ାଚ୍  ବଜିବଚତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ତିଲୀ� ମ୍ାଚ୍ ଜର 
ଆଜଷ୍ଟା-ଇଜଲଜେନ୍  ୫୮ ରନ୍ ଜର ଟମି୍  ଆଇଆର୍ ସକୁି ପରାସ୍ 
କରଛି।ି ପ୍ରଥଜମ ବ୍ାଟଂି କର ି ଆଜଷ୍ଟା-ଇଜଲଜେନ୍  ୧୯୪ ରନ୍  
କରଥିିଲାଜବଜଳ ଟମି୍  ଆଇଆର୍ ସ ି ୧୩୬ ରନ୍ ଜର ଅଲଆଉଟ 
ଜହାଇଯାଇଥିଲା। ବେି�ଲୀ ଦଳ ପକ୍ରୁ ରନ୍  କରଥିିବା ଅମଲୂ୍ଙୁ୍କ 
ମ୍ାଚ୍ ର ଜରେଷ୍ଠ ଜଖଳାଳ ି ବଜିବଚତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅମ୍ା�ାର 
ଆେରି ପଟ୍ଟନା�କ, ପ୍ରୋନ୍ତ େକୁ୍ା, ସଲୁି ମରିେ ଓ ଚତି୍ରଞ୍ଜନ 
ମହାପାତ୍ ଏହ ିମ୍ାଚ୍  ଦୁଇଟକୁି ପରଚିାଳନା କରଥିିଜଲ।

ତେ୍ମୟୀଙ୍ ଶେତୃତ୍ୱଶର ରାଜ୍ୟ ୧୯ �ର୍ଥରକୁ  
କମ୍  ମହଳିା କ୍ଶିକଟ ଦଳ ଶ�ାରତି
କଟକ,୫ା୧୨(ସମସି): ୧୯ବର୍ଷରୁ କମ୍  ମହଳିା ଏକଦବିସଲୀ� 
ଟ୍ରଫି ରଜିସମ୍ବର ୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ଜହବ। ଏଥି ନମିଜନ୍ତ ଓଡ଼େିା 
କ୍ଜିକଟ ଆଜସାସଏିସନ (ଓସଏି) ପକ୍ରୁ ଜସାମବାର ରାେ୍ 
ଦଳ ଜ�ାରଣା କରାଯାଇଛ।ି ତନ୍ମ�ଲୀ ଜବଜହରାଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱଜର 
ଜ�ାରତି ଏହ ି ଦଳଜର ଅଲପି୍ା ବଶି୍ୱାଳ, ଅଙି୍କତା ଗରି,ି େବାନଲୀ 
ଧଡ଼ା, ଦବି୍ ରାଉତରା� (ୱିଜକଟ କପିର), କାଲଂେଲୀ ଧତୃ୍ା, 
ମତିାଲ ିେମ୍ଷା, ପ୍ରାଥ୍ଷନା ପ୍ରତେିରୁତ,ି ପ୍ର�ିଙ୍କରଲୀ ମଦୁୁଲ,ି ପେୂା କୁମାରଲୀ 
ଯାଦବ, ପେୂାରାଣଲୀ ଦାସ, ଜରାେନଲୀ ବଗତ୍ଜି, ଏସ.ବ.ି ଲଜରନ୍, 
ସଚୁସି୍ତିା ପଣ୍ା, ସଲୁଗ୍ା ନା�କ। କାଦମ୍ବନିଲୀ ମହାକୁଡ଼ ଦଳଜର 
ବ୍ାଟଂି ଜକାଚ୍  ୋଜବ ସାମଲି ଜହାଇଛନ୍ତ।ି ଟକିଲିତା ପ୍ରଧାନ-
ଜବାଲଂି ଜକାଚ୍ , ନଫିସା ସବନମ-ଫିେଓି, ସସ୍ତିା ସାହୁ-ଜଟ୍ରନର 
ଏବଂ ଗା�ତ୍ଲୀ ଜବଜହରା-େରିଓି ଆନାଲଷି୍ଟ ୋଜବ ଦଳଜର 
ରହଛିନ୍ତ।ି ଇଜନ୍ଦାରର ଜହାଲକାର ଷ୍ଟାର�ିମଜର ସକିମି୍  ବପିକ୍ଜର 
ଓଡ଼େିା ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍  ଜଖଳବି। 

କକୁଚ�ହିାର ଟ୍ରଫି: ଓଡ଼େିାର 
ଇେଂିସ ପରାଜୟ

ବଲାଙ୍ଗରି/କଟକ,୫ା୧୨(ସମସି): ବଲାଙ୍ଗରିର ଗାନ୍ଲୀ 
ଷ୍ଟାର�ିମଜର ଜଖଳାଯାଉଥିବା କୁଚ ବହିାର ଟ୍ରଫିର ବଦିେ୍ଷ 
ବପିକ୍ ମ୍ାଚ୍ ଜର ଓଡ଼େିା ଇନଂିସ୍  ପରାେ� ବରଣ କରଛି।ି 
ଓଡ଼େିାର ପ୍ରଥମ ଇନଂିସ୍  ୧୪୯ରନ େବାବଜର ବଦିେ୍ଷ ରବବିାର 
ଜଖଳ ଜେର ସରୁ୍ା ୯ ୱିଜକଟ ହରାଇ ୪୪୩ରନ କରଥିିଲା। 
ଜସାମବାର ଦଳଲୀ� ଜସ୍କାରଜର ଆଉ ୮ରନ ଜଯାଡ଼ ିଜହବା ସହତି 
ଅନ୍ତମି ୱଜିକଟର ପତନ �ଟଥିିଲା। ବଦିେ୍ଷ ଜମାଟ୍  ୪୫୧ରନ 
କରଥିିଲା। ଦ୍ତିଲୀ� ଇନଂିସ୍ ଜର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼େିା ବ୍ାଟଂି ବପିଯ୍ଷ୍�ର 
ସମ୍ଖୁଲୀନ ଜହାଇଥିଲା। ୧୧୬ ରନଜର ଅଲଆଉଟ ଜହବା ସହତି 
ଇନଂିସ୍  ଏବଂ ୧୮୬ରନଜର ଓଡ଼େିା ପରାସ୍ ଜହାଇଥିଲା। 
ଦ୍ତିଲୀ� ଇନଂିସ୍ ଜର ଓଡ଼େିା ପକ୍ରୁ ଆେଲୀବ୍ଷାଦ ସ୍ାଇଁ ଏବଂ ଏସ୍  
ଇଝାରୁଦ୍ନି ୨୫ରନ ଜଲଖାଏ କରଥିିବା ଜବଜଳ ଅନ୍ ଜକୌଣସ ି
ବ୍ାଟର ଆଖି ଦୃେଆି ପ୍ରଦେ୍ଷନ କର ିପାରନିଥିଜଲ। ବଦିେ୍ଷ ପକ୍ରୁ 
ଧଜମ୍ଷନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଏବଂ ରାେସଂିହ ଜଚୌହ୍ବାନ ୩ଟ ିଜଲଖାଏ ୱିଜକଟ 
ଅକ୍ଆିର କରଥିିଜଲ।

େୁବଜନଶ୍ୱର, ୫ା୧୨(ସମସି): ୋତଲୀ� 
ସନି�ିର ବଧଲୀର କ୍ଲୀଡ଼ା ପ୍ରତଜିଯାଗତିା ଲାଗ ି
ସ୍ାନଲୀ� ବୁେୁ ପଟ୍ଟନା�କ ବମିାନବନ୍ଦର 
ପଡ଼ଆିଜର ରାେ୍ ବଧÒର କ୍ଲୀଡ଼ା 
ପ୍ରତଜିଯାଗତିା ଆନୁଷ୍ଠାନକି ୋଜବ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଜହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ପ୍ରତଜିଯାଗତିାରୁ 
ୋତଲୀ� ଚାମ୍ଅିନ୍ ସପି ଲାଗ ି ଜଖଳାଳ ି
ଚ�ନ କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିଜର ଜଖାର୍୍ଷା େଲି୍ା 
ଦଳଗତ ଚାମ୍ଅିନ ଜହାଇଥିଲାଜବଜଳ 
ବପିନି ବହିାରଲୀ ସାହୁ ଜରେଷ୍ଠ ଆଥଜଲଟ 

ବଜିବଚତି ଜହାଇଛନ୍ତ।ି ମଧ୍ୟପ୍ରଜଦେର 
ଇଜନ୍ଦାରଠାଜର ଜଫବୃଆରଲୀ ୧୫ରୁ ୧୯ 
ତାରଖିଯାଏ ଏହ ି ପ୍ରତଜିଯାଗତିା ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଜହବ ଜବାଲ ିଓଡ଼େିା ବଧଲୀର କ୍ଲୀଡ଼ା ପରରିଦ 
ସମ୍ାଦକ ରାଜେେ ନା�କ େଣାଇଛନ୍ତ।ି 
ସୋପତ ି ଅସତି ମରିେଙ୍କ ସୋପତତି୍ୱଜର 
ଅନୁଷ୍ଠତି ଉଦ୍ ଯାପନଲୀ ଉତ୍ସବଜର ବେିଷି୍ଟ 
ଜଚସ୍  ଗରୁୁ ସତ୍ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନା�କ 
ମଖୁ୍ଅତଥିିୋଜବ ଜଯାଗଜଦଇ ପରୁସ୍କାର 
ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି

ରାଜ୍ୟ �ଧÒର କ୍ୀଡ଼ା ଉଦ୍ ଯାପତି
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