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ସତ୍ୟ, ସସବା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୁଇ ବର୍ଥ...

ସ�ାକକରା

ଅଣଫୁଲବାଲା ବଳ ଗ�ାଟାଅନ୍ତି
ଚବ ତିଶ ତି ଗ�ାଅଟ ପାଇଁ,

ଗେଇଟା ଦ ତିନର ଫୁଲ ଶାସନଗର
ଡାେ ତିଗଲଣ ତି ତ୍ାହ ତି ତ୍ାହ ତି !

ଗେର ତିଖଣୁ୍ଟ ଶଙ୍ଖସାଇଁ
ପଦୁଅଁ ପାଖଡ଼ୁା ନାଡ଼ ଛ ତିଡ଼ ତିଯ ତିବ

ସାଙ୍ଗ ଗହଗଲ ବାର�ାଇ॥

ରାଜ୍ୟ ସ୍ାର୍ଥ ପାଇଁ ଗଜଜିବ ବସିଜଡି ଦୁଇ ମହଳିା ମାଓବାଦୀ ମତୃ

ଅସେଇ ହଜାର ଏକରକୁ ବେବି ନନ୍ଦନକାନନ

ସମ୍ାବ୍ୟ ପଦ୍ମପରୁ ଫଳକୁ ସନଇ ବସିଜପ ିଦ’ି ଫାଳ

୧୨ଜଣଙୁ୍ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
 ବାଲେଶ୍ୱର,୬।୧୨(ସମସି): ୨୦୧୭ 

େସ ତିହାଗର ଚାନ୍ ତିପରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଯବୁେ 
ଜୟନ୍ ଦାସ ହତ୍ା ୋେଲାର ଆଜତି ରାୟ 
ପ୍ରୋଶ ପାଇଛ ତି। ଜୟନ୍ଙ୍କ ହତ୍ା ୋେଲାେୁ 
ଆଜତି ଅତ ତିର ତିକ୍ତ ଜତିଲ୍ା ଗଦୌରାଜଜ(୧) 
ସଞ୍ଜୀବ ରଞ୍ନ ସାେନ୍ ୩୦୨ ଦଫାଗର 
ବ ତିଚାର େର ତି ହତ୍ାୋଣ୍ଡଗର ସାେ ତିଲ 
ଥିବା ୧୨ଜଣ ଅ�ତିଯକୁ୍ତେୁ ଆଜଜୀବନ 
ୋରାଦଣ୍ଡଗର ଦଣ୍ଡତିତ େର ତିବା ସହ ଜଗଣ 
ଅ�ତିଯକୁ୍ତେୁ ନ ତିଗଦ୍ଦୋଷଗର ଖଲାସ େର ତିଛନ୍ତି। 
ଏହାଛଡା ଆଜଜୀବନ ୋରାଦଣ୍ଡଗର ଦଣ୍ଡତିତ 
ଗହାଇଥିବା ପ୍ରଗତ୍େ ୧୨ ଜଣ ଅ�ତିଯକୁ୍ତେୁ 
୫୦ହଜାର ଟଙ୍କା ଗଲଖାଏଁ ଅରଦୋତ 
ଗୋଟ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜର ତିୋନା ପ୍ରଦାନ 
ପାଇଁ ଆଗଦଶ ଗଦଇଛନ୍ତି। ଜର ତିୋନା 
ଟଙ୍କା ଅନାଗଦୟ ଗହଗଲ ଅଧିେ ୨ ବଷଦେ 

ସଶ୍ରେ ୋରାଦଣ୍ଡ ଗ�ା� ତିବାେୁ ପଡ଼ତିବ 
ଗବାଲତି ତାଙ୍କ ରାୟଗର ଉଗଲ୍ଖ େର ତିଛନ୍ତି। 
ଅ� ତିଯକୁ୍ତୋଗନ ଗହଗଲ, ସନୁହଟ ଅଞ୍ଚଳର 
ଅଜୟ େୁୋର ପଗଲଇ (୨୦), ଅକ୍ଷୟ 
େୁୋର ପଗଲଇ (୨୫), ପାତ୍ପଡ଼ା 

ଅଞ୍ଚଳର ଡେ୍ବରୁଧର ଦାସ (୨୧), େଟ ତି 
େହାଳ ତିେ (୨୩), ଦ ତି�ବ ତିଜୟ ବାର ତିେ 
(୨୦), ସତ୍ପ୍ରୋଶ ଗଜନା (୨୦), ଗସେ 
ସଫୁଦେଦ୍ ତିନ (୨୧), ହଗରେୃଷ୍ଣ ୋଝଜୀ (୨୨), 
େ ତିରଣ ଦାସ (୨୭), ରଞ୍ନ ୋଝଜୀ (୨୫), 
ନ ତିରଞ୍ନ ୋଝଜୀ (୨୨), ସନୁହଟ ଅଞ୍ଚଳର 

ଗସେ ଜବଜୀର ବକ୍ସ (୨୦)। ଅନ୍ଜଗଣ 
ପରୁୁଣା ବାଗଲଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଅ�ତିଜତିତ ସ ତିଂ 
(୨୦)େୁ ପ୍ରୋଣ ଅ�ାବରୁ ଗୋଟଦେ ତାଙୁ୍କ 
ନ ତିଗଦ୍ଦୋଷଗର ଖଲାସ େର ତିଛନ୍ତି। ସଚୂନା 
ଅନୁସାଗର, େତୃ ଜୟନ୍ଙ୍କ ୋ’ ସଗରାଜତିନଜୀ 
ଦାସ ଟାଉନ ରାନାଗର େର ତିଥିବା 
ଅ�ତିଗଯା� ଅନୁସାଗର, ୨୦୧୭ େସ ତିହା 
ୋର୍ଦେ ୩ ତାର ତିଖଗର ଚାନ୍ ତିପରୁ ଅଞ୍ଚଳର 
ଜୟନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପପ ୁ ଦ ତିନ ୧୧ଟା 
ସେୟଗର ପରୁୁଣା ବାଗଲଶ୍ୱରେୁ ଚୁଟ ତି 
ୋଟ ତିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଗଲ। ଗସଠାଗର 
ଥିବା େରୁଣା ଗସଲୁନଗର ଚୁଟ ତି ୋଟୁଥିବା 
ସେୟଗର ପାତ୍ପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର େ ତିଛ ତି ଯବୁେ 
ଗସଠାଗର ପହଞ୍ଚ ତି ଖଣ୍ଡା, �ୁଜାଲତି, ଟାଙ୍ଗତିଆ 
ଆଦତି ବ ତି� ତିନ୍ନ ୋରାଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ଗର 
ଜୟନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପପ ୁ

୬ େକ୍ଷ ଜରମିାନା
ଜଲେ ନଲିଦ୍ଦୋଷଲର ଖୋସ

ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଜୟନ୍ତ ଦାସ ହତ୍ା ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ 

 ଫୁେବାେୀ/ମନମଣୁ୍ା, 
୬।୧୨ (ସମସି): େନ୍ଧୋଳ 
ଓ ଗବୌଦ୍ଧ ଜତିଲ୍ା ସଜୀୋନ୍ 
ଗ�ାଛାପଡ଼ା ରାନା 
ୋଟାେୁପା ସଂରକ୍ଷ ତିତ 
ଜଙ୍ଗଲଗର େଙ୍ଗଳବାର 
ଯବାନ ଓ ୋଓବାଦଜୀଙ୍କ 
େଧ୍ୟଗର �ଳୁ ତି ବ ତିନ ତିେୟ 
ଗହାଇଛ ତି। ଏଥିଗର ୨ 
େହ ତିଳା ୋଓବାଦଜୀଙ୍କ 
େତୁୃ୍ ଗହାଇରÒବା ପଲୁ ତିସ 
ଡ ତିଜତି ସନୁଜୀଲ୍  ବଂଶଲ୍  ସ୍ପଷ୍ଟ 
େର ତିଛନ୍ତି।  ୋଓ ଶ ତିବ ତିର ଠାବ ଗହବା ସହ ବହୁ ସାେଗ୍ଜୀ 
ଜବତ ଗହାଇଛ ତି। ଗେଗେବ ତିଏନ ୋଓ ସଂ�ଠନ 
ଜଙ୍ଗଲଗର ରହ ତିଥିବା ସଗନ୍ହ େରାଯାଉଛ ତି। 

ୋଟାେୁପା ସଂରକ୍ଷ ତିତ ଜଙ୍ଗଲଗର ଏସଓଜତି 
ପକ୍ଷରୁ େେ୍ବ ତିଂ ଅଗପରସନ ଚାଲତିଥିବା ଗବଗଳ 
ଜଙ୍ଗଲଗର ୋଓବାଦଜୀଙ୍କ ସହ ସରୁକ୍ଷା େେଦେଜୀ େହୁାଁେହୁ ିଁ 
ଗହାଇଥିଗଲ। େନ୍ଧୋଳ  ଜତିଲ୍ା ଗ�ାଛାପଡା ରାନା 
ଲୁଇଶ ତିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ୋଲାଗେର ତି ଏବଂ ଗବୌଦ୍ଧ ଜତିଲ୍ା 
େଣ୍ଟାୋଳ ରାନା ଲେ୍ବସର ତି ପଞ୍ଚାୟତ, ବର�ାଁ ପଞ୍ଚାୟତ 
ୋତାେୁପା ଅଞ୍ଚଳଗର ଅପଗରସନ େରାଯାଉଥିଲା। 
ୋଓବାଦଜୀ ପ୍ରରଗେ �ଳୁ ତି ଚାଳନା େର ତିବା ପଗର 

ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଲଟା �ଳୁ ତିୋଡ଼ ଗହାଇଥିଲା। 
ପ୍ରାୟ ଏେ ଘଣ୍ଟା ଧର ତି ୋଓବାଦଜୀ ଓ ସରୁକ୍ଷା େେଦେଜୀଙ୍କ 
େଧ୍ୟଗର �ଳୁ ତି ବ ତିନ ତିେୟ ଚାଲତିଥିଲା। ଏଥିଗର ୨ େହ ତିଳା 
ୋଓବାଦଜୀଙ୍କ େତୁୃ୍ ଗହାଇଥିବା ଗବଗଳ ଅଗନେ 
ୋଓବାଦଜୀ ଆହତ ଗହାଇଥିବା ସଚୂନା େ ତିଳ ତିଛ ତି। ଉକ୍ତ 
ସ୍ାନରୁ ପଲୁ ତିସ ୪ଟ ତି ଫାୟାର ଆେଦେ, ଗ�ାଟ ତିଏ ବାଇେ, 
୧୧ ରାଉଣ୍ଡ �ଳୁ ତି, ଗ�ାଟ ତିଏ ଆଇଡତିଇ, 

ଏସ୍ ଓଜ-ିମାଓବାଦୀ ଗଳୁବିନିମିୟ

ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ
କମ୍ ବିଂ ଅପରରସନ ଜାର ବ 

}ପଷୃ୍ା-୯

 ନୂଆଦଲି୍ୀ,୬।୧୨(ସମସି): ଆସନ୍ାୋଲତିଠାରୁ 
ଆରମ୍ଭ ଗହଉଛ ତି ସଂସଦର ଶଜୀତ ଅଧିଗବଶନ। 
ବ ତି� ତିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟ ତିରୁ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ଏହ ତି ଅଧିଗବଶନ ଗେନ୍ଦ୍ର 
ସରୋରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ ତି ପରଜୀକ୍ଷା ଗହବ। ୧୭ଟ ତି 
ୋଯଦେ୍ଦ ତିବସ ବ ତିଶ ତିଷ୍ଟ ଏହ ତି ଅଧିଗବଶନଗର ରାଜ୍ର 
ସ୍ାରଦେ ସେ୍ବଳ ତିତ ପ୍ରସଙ୍ଗେୁ ଆୟଧୁ େର ତି ଗେନ୍ଦ୍ର 
ସରୋରଙୁ୍କ ଗଘର ତିବାେୁ ବ ତିଗଜଡତି ପ୍ରସୁ୍ତ େର ତିଛ ତି 
ଗଯାଜନା। ଉ�ୟ ରାଜ୍ସ�ା ଓ ଗଲାେସ�ାଗର 
ଦଳଜୀୟ ସାଂସଦୋଗନ ରାଜ୍ବାସଜୀଙ୍କ ହ ତିତ 
ଜଡ଼ତିତ ପ୍ରସଙ୍ଗେୁ ଆୟଧୁ େର ତିଗବ। ଗଲାେସ�ା 
ବାଚସ୍ପତ ତି ଓମ୍  ବ ତିଲଦୋଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଗର ସବଦେଦଳଜୀୟ 
ଗବୈଠେଗର ଏହାର ଝଲେ ଗଦଖିବାେୁ େ ତିଳ ତିଛ ତି। 
ଚଳତିତ ଅଧିଗବଶନଗର େହ ତିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂକ୍ାନ୍ 
ବ ତିଲ୍  ସଂସଦଗର �ହୃଜୀତ େର ତିବାେୁ ବ ତିଗଜଡତି ପ୍ରସ୍ାବ 
ଗଦଇଛ ତି। ଏପର ତିେ ତି ଏହ ତି ପ୍ରସଙ୍ଗଗର ବ ତିଗଜଡତି ଅନ୍ 
ରାଜଗନୈତ ତିେ ଦଳର ଗନତୃତ୍ୱ ଗନବାେୁ ପ୍ରସୁ୍ତ 
ଗବାଲତି ଦଳଜୀୟ ସାଂସଦୋଗନ େହ ତିଛନ୍ତି। 

 ଚଳତିତ ଅଧିଗବଶନଗର ଜାତଜୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ସହ ଓଡ଼ତିଶାର ସ୍ାରଦେ ସେ୍ବଳ ତିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଗର 
ବ ତିଗଜଡତି ଅଧିେ ଧ୍ୟାନ ଗେନ୍ଦ୍ର ତିତ େର ତିବ। ଦଳଜୀୟ 

ସାଂସଦୋଗନ ସଦନଗର େୃଷ ତି ବ ତିୋଶ ଓ 
େୃଷେଙ୍କ ସ୍ାରଦେ ସେ୍ବଳ ତିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ େର ତି 
ଗରଳ ଚଳାଚଳ, ଗ୍ାେଜୀଣ ଆବାସ, ପାନଜୀୟଜଳ 

ଗଯା�ାଣ ଆଦତି ପ୍ରସଙ୍ଗଗର ଓଡ଼ତିଶାେୁ ଅବଗହଳା 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଗବ। ଅନୁରୂପ �ାବଗର ଗେନୁ୍ପତ୍, 
ହସ୍ତନ୍ ଓ ହସ୍ଶ ତିଳ୍ପ ଉପରୁ ଜତିଏସ୍ ଟ ତି ହ୍ାସ, ଉଷନୁା 

ଚାଉଳ ଉଠାଣ, ବଗେୟା ଗେନ୍ଦ୍ରଜୀୟ ଅନୁଦାନ 
ପ୍ରଦାନ, ଗୋଇଲା ରାଜ�ା� ବୃଦ୍ଧ ତି ପ୍ରସଙ୍ଗଗର 
ଦଳଜୀୟ ସାଂସଦୋଗନ ଗେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙୁ୍କ 
ଗଘର ତିଗବ ଗବାଲତି ସଚୂନା େ ତିଳ ତିଛ ତି। 

 େଖୁ୍େନ୍ତଜୀ ନବଜୀନ ପଟ୍ଟନାୟେ ଦଜୀଘଦେୋଳ 
ଗହଲା ବ ତି� ତିନ୍ନ ଗଫାରମ୍ ଗର େହ ତିଳା ସଂରକ୍ଷଣ 
ବ ତିଲ୍  ପାର ତିତ େରାଇବାେୁ ଗଚଷ୍ଟା େର ତି ଆସଛୁନ୍ତି। 
ଅତଏବ ଏହ ତି ବ ତିଲ୍ େୁ ସଂସଦଗର େ ତିପର ତି ପାର ତିତ 
େରାଯ ତିବ, ଗସଗନଇ ବ ତିଗଜଡତି ଦୃଢ଼ ଦାବ ତି 
ଉତ୍ ରାପନ େର ତିବ। େହ ତିଳାଙୁ୍କ ଆତ୍ମନ ତି�ଦେର େର ତିବା 
ଲକ୍ଷ୍ଗର େ ତିଶନ ଶକ୍ତ ତି ୋଧ୍ୟେଗର ରାଜ୍ର ୭୦ 
ଲକ୍ଷ େହ ତିଳାଙ୍କ ପାଇଁ େଖୁ୍େନ୍ତଜୀ ବହୁ ଯ�ୁାନ୍ୋରଜୀ 
ପଦଗକ୍ଷପ ଗ୍ହଣ େର ତିଥିବା ଗବଗଳ ରାଜନଜୀତ ତି 
ଗକ୍ଷତ୍ଗର େଧ୍ୟ �ତ ୨୦୧୯ େସ ତିହା ସାଧାରଣ 
ନ ତିବଦୋଚନଗର ୩୩ ପ୍ରତ ତିଶତ ଆସନ ପ୍ରଦାନ 
େର ତିଥିଗଲ। ଗସହ ତିପର ତି ଗସୋନଙୁ୍କ ୩୩ ପ୍ରତ ତିଶତ 
ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ େଖୁ୍େନ୍ତଜୀ ଜାତଜୀୟସ୍ରଗର 
ଆଗନ୍ାଳନ ଚଳାଇ ଆସ ତିଥିବା ଗବଗଳ ନବଜୀନଙ୍କ 
ଏହ ତି ଆଗନ୍ାଳନେୁ ବହୁ ରାଜଗନୈତ ତିେ ଦଳ 
ସେରଦେନ େର ତିଛନ୍ତି। ଗସହ ତିପର ତି ଚଳତିତ 

ଆଜଠିାରୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିଲବଶନ

ସଦନରର ମହ ବଳା ସିଂରକ୍ଷଣ ବ ବଲ୍  ଗହୃରୀତ କର ବବା ପ୍ରସଙ୍ଗରର ରନତୃତ୍ୱ ରନବ ବ ବରଜଡବ 
ଉଠବବ ରକନୁ୍ପତ୍ରରୁ ଜବଏସ୍ ଟ ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ଏବିଂ ୧୬୦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଜନଜାତ ବ ମାନ୍ତାର ଦାବ ବ

ଧାନ ଏମ୍ ଏସ୍ ପ ବ ୩୪୦୦ ଟଙ୍ା ଏବିଂ ରକାଇଲା ରାଜଭାଗ ୨୦% ବୃଦ୍ ବ ପାଇଁ ଉଠବବ ସ୍ୱର
ରରଳ ଏବିଂ ଆବାସ ପ୍ରଦାନ ରକ୍ଷତ୍ରରର ରକନ୍ଦ୍ରର ପାତରଅନ୍ତର ମରନାଭାବର ରହବ ବ ବରରାଧ

ର�ାକସ୍  ରାଜ୍ ମାନ୍ତା, ଉଷନୁା ଚାଉଳ ଉଠାଣ, ବରକୟା ସବ୍ ସ ବଡ ବ ପ୍ରଦାନ ବ ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହବ
ପଣୁ ବଥରର ସିଂସଦରର ଉଠବପାରର ଓଡ଼ବଶା ବ ବଧାନ ପର ବଷଦ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ାବକୁ ଅନୁରମାଦନ ଦାବ ବ

 ଭୁବଲନଶ୍ୱର, ୬।୧୨ (ସମସି): 
ରୂପାନ୍ରଣ ଧାରାଗର ଗଯାଡ଼ତି ଗହବ 
ଓଡ଼ତିଶାର ବୃହତ୍ତେ ପ୍ରାଣଜୀ 
ଉଦ୍ାନ ନନ୍ନୋନନ। ଏହାର 
ପର ତିସର ଅଗଢ଼ଇ ହଜାର 
ଏେରେୁ ବୃଦ୍ଧ ତି େରାଯ ତିବା ସହ 
ଏହାେୁ ବ ତିଶ୍ୱସ୍ରଜୀୟ ପ୍ରାଣଜୀ 
ଉଦ୍ାନଗର ପର ତିଣତ େରାଯ ତିବ। 
ପଯଦେ୍ଟେଙୁ୍କ ଗରାୋଞ୍ଚେର 
ଅନୁ�ୂତ ତି ଗଦବା ପାଇଁ ୋଚ 
ଏନ୍ ଗେଲାଜର େର ତି ବାଘ ସ ତିଂଘ 
�ଳତି ପ୍ରାଣଜୀଙୁ୍କ ରଖାଯ ତିବ। 
ଏହାସହ ତିତ ଗରାପ-ଗେ ୋଯଦେ୍କ୍ଷେ ସହ 
ଗବାଟ ତିଂ ପାଇଁ ୋଞ୍ତିଆ ହ୍ଦେୁ ସମ୍ରୂ୍ଦେ ନୂଆ 
ରୂପ ଦ ତିଆଯ ତିବ। ପ୍ରାରେ ତିେ ପଯଦ୍େ ାୟଗର 
ଏଥିପାଇଁ ୋଯଦେ୍ ଆରମ୍ଭ ଗହାଇଛ ତି ଓ 
େଙ୍ଗଳବାର ଏହ ତି ୋଯଦେ୍ର ସେଜୀକ୍ଷା 
େଧ୍ୟ େରାଯାଇଛ ତି। ନନ୍ନୋନନର 

ନବେଗଳବର ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ବ ତିସୃ୍ତ 
ପ୍ରେଳ୍ପ ର ତିଗପାଟଦେେୁ ଅନୁଗୋଦନ ନ ତିେଗନ୍ 

ଆସନ୍ାୋସଗର ଗେନ୍ଦ୍ରଜୀୟ ପ୍ରାଣଜୀ ଉଦ୍ାନ 
େତୃ୍ତଦେପକ୍ଷଙ୍କ ନ ତିେଟେୁ ପଠାଯ ତିବ ଗବାଲତି 
ସଚୂନା େ ତିଳ ତିଛ ତି।

 ବତ୍ତଦେୋନ ନନ୍ନୋନନର ପର ତିସଜୀୋ 
୧ ହଜାର ଏେର ରହ ତିଛ ତି। ଏହାେୁ ୨୫୦୦ 
ଏେରେୁ ବୃଦ୍ଧ ତି େର ତିବା ନ ତିେଗନ୍ ସରୋରଙ୍କ 

ପକ୍ଷରୁ ଗଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ ଗହାଇଛ ତି। 
ଡେପଡ଼ା ଓ ଚୂଡ଼ଙ୍ଗ�ଡ଼େୁ େ ତିଶାଇ ଗୋଟ 

ଅଗଢ଼ଇ ହଜାର ଏେର ଜେ ତିଗର ଗନଇ 
ପ୍ରାଣଜୀ ଉଦ୍ାନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ େରାଯ ତିବ। 

ଏହ ତି ପର ତିସଜୀୋ ବୃଦ୍ଧ ତି ପାଇବା ଦ୍ାରା 
ପଯଦେ୍ଟେୋନଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ନୋନନଗର 
ଅନ୍ ସବୁ ତିଧା ସଗୁଯା� ଉପଲବ୍ଧ 
େରାଯ ତିବ। ପଯଦେ୍ଟେୋନଙୁ୍କ ବ ତିଶ୍ୱସ୍ରଜୀୟ 
ସବୁ ତିଧା ସହ ତିତ ଇଗଲଗେ୍ ରୋନ ତିକ୍ସ ଗେଲାକ୍  
ରୁମ୍ , େ୍ାଣ୍ଟତିନ୍ , ବସ୍  ଗବ, ପାନଜୀୟ ଜଳ 
ସବୁ ତିଧା େ ତିଳ ତିବ। ଗସହ ତିପର ତି ନନ୍ନୋନନ 

ପର ତିସରଗର ରଘରୁାଜପରୁ ପଟ୍ଟଚତିତ୍ 
ୋରୁୋଯଦେ୍ ଗଶୈଳଜୀଗର ସାଇନ୍ ଏଜ୍  ଲା� ତିବ। 
େଙ୍ଗଳବାର ଏଗନଇ ଜଙ୍ଗଲ, ପର ତିଗବଶ 
ଓ ଜଳବାୟ ୁ ପର ତିବତ୍ତଦେନ େନ୍ତଜୀ ପ୍ରଦଜୀପ 

ଅୋତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଗର ଏେ ଉର୍ସ୍ରଜୀୟ 
ଗବୈଠେଗର ଅଗନେ �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ ନ ତିଷ୍ପତ୍ତତି 
ନ ତିଆଯାଇଛ ତି।

 େନ୍ତଜୀ ଶ୍ରଜୀ ଅୋତ େହ ତିଛନ୍ତି ଗଯ 
େଖୁ୍େନ୍ତଜୀ ନବଜୀନ ପଟ୍ଟନାୟେଙ୍କ 
ନ ତିଗଦ୍ଦେଶକ୍ଗେ ଏହ ତି ଉଦ୍ାନେୁ ବ ତିଶ୍ୱର 
ଏେନେ୍ବର ପ୍ରାଣଜୀ ଉଦ୍ାନଗର 

ରପୂ ପାନ୍ତରଣ ଧାରାରର ତ ବଆର ବରହଉଛ ବ ନନ୍ନକାନନ
ପ୍ରତ ବଷ୍ା ଦ ବବସରର ଆରମ୍ଭ ରହାଇପାରର ରରାପ୍  ରେ

କାଚ ଏନ୍ ରକଲାଜରରର ବାଘ, ସ ବିଂଘଙୁ୍ ରଦଖିରବ ପରଣ୍ଣ୍ଟକ

 ଭୁବଲନଶ୍ୱର, ୬।୧୨(ସମସି): ଆସନ୍ା ୮ 
ତାର ତିଖଗର ପଦ୍ମପରୁଗର ଗ�ାଟ �ଣତ ତି ଗହବ। 
ଏହାପବୂଦେରୁ ପଦ୍ମପରୁ ଉପନ ତିବଦୋଚନଗର 
ଜନେତ ବ ତିଗଜଡତି ସପକ୍ଷଗର ଯ ତିବ ଗବାଲତି 
ପବୂଦୋନୁୋନ େର ତିଛନ୍ତି ଗଖାଦ୍  ବ ତିଗଜପ ତି ଓ 
େଂଗଗ୍ସ ଗନତା। ନ ତିଜ ଦଳର ପ୍ରାରଦେଜୀୋଗନ 
ଗ�ାଟରଙ୍କର ଆସ୍ା�ାଜନ ଗହାଇ 
ପାର ତିନାହାଁନ୍ ତି, ଯାହାଫଳଗର ବ ତିଗଜଡତି 
ପଦ୍ମପରୁଗର ବ ତିଜୟ ଲା� େର ତିବ ଗବାଲତି 
ବ ତିଗରାଧଜୀ ଗନତାୋଗନ େତଗପାଷଣ 
େର ତିଛନ୍ତି। ବ ତିଗରାଧଜୀ ଗନତାଙ୍କର ଏ�ଳତି 
େନ୍ବ୍ ବ ତିଜୟ ଆଶାୟଜୀ ବ ତିଗଜଡତି ଶ ତିବ ତିରେୁ 
ଆହୁର ତି ଉତ୍ାହ ତିତ େର ତିଛ ତି। ବ ତିଧିବଦ୍ଧ ଫଳାଫଳ 
ଗଘାଷଣା ପବୂଦେରୁ ବ ତିଗରାଧଜୀ ବ ତିଗଜଡତି ନ ତିେଟଗର 
ଆତ୍ମସେପଦେଣ େର ତିଛନ୍ତି ଗବାଲତି ରାଜଗନୈତ ତିେ 

ବ ତିଗଶଷଜ୍ଞୋଗନ େଗନ େରୁଛନ୍ତି।
ବର ତିଷ୍ଠ ବ ତିଗଜପ ତି ଗନତା ତରା ପବୂଦେତନ 

ସାଂସଦ ଖାରଗବଳ ସ୍ାଇଁ େହ ତିଛନ୍ତି ଗଯ 

ପଦ୍ମପରୁ ଉପନ ତିବଦୋଚନଗର ବ ତିଗଜଡତି ବ ତିଜୟଜୀ 
ଗହବ। ବ ତିଗଜଡତି ପଦ୍ମପରୁ ଉପନ ତିବଦୋଚନଗର 
ଏେତ୍ ତିତ ଗହାଇ ଲଢ଼ତିଛ ତି। 

ପଦ୍ମପରୁଲର ବଲିଜପ ିପରାଜତି ଲେବ: ଖାରଲବଳ
ଖାରଲବଳଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରେେଲ�ାଗ୍ୟ ନୁଲେଁ: ପଥୃୀ୍ରାଜ
ବଲିଜଡ ିଏକ ନମ୍ର, କଂଲଗ୍ରସ ୩ ନମ୍ର : ସରୁ

 ଭୁବଲନଶ୍ୱର,୬।୧୨(ସମସି): ଆସନ୍ା ୮ ତାର ତିଖ ଦ ତିନ 
ପଦ୍ମପରୁ ଉପ ନ ତିବଦୋଚନର ଫଳାଫଳ ଆସ ତିବ। ଗତଗବ 
ଏହା ପବୂଦେରୁ ବ ତିଗଜଡତି ନ ତିଶ୍ ତିତ ବ ତିଜୟଜୀ ଗହବା ଗନଇ ଦୃଗଢ଼ାକ୍ତ ତି 
ବାଢ଼ତିଛ ତି। ବର ତିଷ୍ଠ ଉପସ�ାପତ ତି ତରା ବ ତିଧାୟେ ଗଦବଜୀ ପ୍ରସାଦ 
େ ତିଶ୍ର େହ ତିଛନ୍ତି ଗଯ ପଦ୍ମପରୁ ଉପ ନ ତିବଦେଚନର ଫଳାଫଳ 
ବ ତିଗଜଡତି ସପକ୍ଷଗର ଯ ତିବ। େଖୁ୍େନ୍ତଜୀ ନବଜୀନ ପଟ୍ଟନାୟେଙ୍କ 
ପ୍ରତ ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅତୁଟ ବ ତିଶ୍ୱାସ ରହ ତିଛ ତି ଏବଂ ଗଲାଗେ 
ବ ତିୋଶର ରାଜନଜୀତ ତିେୁ ସବଦେଦା ସେରଦେନ େର ତି ଆସ ତିଛନ୍ତି। 
ଓଡ଼ତିଶାଗର ଗଯଉଁ ପ୍ରୋର ରୂପାନ୍ରଣ ଧାରା ଚାଲତିଛ ତି ତାେୁ 
ସେଗ୍ ରାଜ୍ବାସଜୀ ଆନ୍ର ତିେ ସେରଦେନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏରର 
େଖୁ୍େନ୍ତଜୀ ନ ତିବଦୋଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପଦ୍ମପରୁ ଯାଇଥିବା 
ସେୟଗର ଗଲାେଙ୍କର ବ ତିଶାଳ ସୋ�େ ଗଦଖାଯାଇଥିଲା। 

ଗଲାଗେ ସ୍ତଃପ୍ରବୃତ �ାଗବ େଖୁ୍େନ୍ତଜୀଙ୍କ ପ୍ରତ ତି ସେରଦେନ 
ଜଣାଇଥିଗଲ। ଚାର ତି େ ତିଗଲାେ ତିଟର ପଯଦେ୍ନ୍ ଗଲାେଙ୍କର ଲେ୍ବା 
ଧାଡ଼ ତି ଗଦଖିବାେୁ େ ତିଳ ତିଥିଲା। ଜଗଣ ଯବୁ ଏବଂ ଶ ତିକ୍ଷ ତିତ େହ ତିଳା 
ତରା ଦ ତିବଙ୍ଗତ ବ ତିଧାୟେ ବ ତିଜୟ ରଞ୍ନ ସ ତିଂ ବର ତିହାଙ୍କ ଝ ତିଅେୁ 
େଖୁ୍େନ୍ତଜୀ ପଦ୍ମପରୁ ଉପ ନ ତିବଦୋଚନଗର ପ୍ରାରଦେଜୀ �ାଗବ ଛ ତିଡ଼ା 
େର ତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ତି େଧ୍ୟ ପଦ୍ମପରୁ ନ ତିବଦୋଚନେଣ୍ଡଳଜୀର 
ଗଲାଗେ ସେରଦେନ ଅଜାଡ଼ତି ଗଦଇଛନ୍ତି। ଗତଣ ୁ ପଦ୍ମପରୁଗର 
ବ ତିଗଜଡତି ବ ତିପଳୁ ଗ�ାଟ ବ୍ବଧାନଗର ବ ତିଜୟଜୀ ଗହବ 
ଏଥିଗର ସଗନ୍ହ ନାହ ିଁ ଗବାଲତି ଶ୍ରଜୀ େ ତିଶ୍ର େହ ତିଛନ୍ତି।

 ଅପରପଗକ୍ଷ ପବୂଦେତନ େନ୍ତଜୀ ଡାକ୍ତର ଦାଗୋଦର 
ରାଉତ େଧ୍ୟ ବ ତିଗଜଡତି ପ୍ରାର ଥିନଜୀ ବ ତିଜୟଜୀ ଗହଗବ ଗବାଲତି 
େହ ତିଛନ୍ତି। �ଣୋଧ୍ୟେେୁ ସାକ୍ଷାତୋର ଗଦଇ 

ନବକରଳବର କାରଣ୍ଣ୍ ରଜାରଦାର

ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନସର ବଜିୟ ନଶି୍ତି: ବସିଜଡି

 ୋଇଦ୍ାବାଦ,୬ା୧୨(ଏଲଜନ୍)ି: ବତ୍ତଦେୋନ ସନୁା େ ତିଣ ତିବା ଏଟ ତିଏେ ଗେସ ତିନରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା �ଳତି ସହଜ 
ଗହାଇଯ ତିବ। ହାଇଦ୍ାବାଦର ଗ�ାଲ୍ଡ େଏନ୍ େମ୍ାନଜୀ ଗ�ାଲ୍ଡ ଏଟ ତିଏମ୍ ଗେସ ତିନ୍ ସ୍ାପନ େର ତିଛ ତି। େମ୍ାନଜୀ 

ଦାବ ତି େର ତିଛ ତି ଗଯ ଏହା ଗହଉଛ ତି ଗଦଶର ପ୍ରରେ 
ର ତିଅଲ ଟାଇେ ସନୁା ବ ତିତରଣୋରଜୀ ଗେସ ତିନ୍ । 
ଗତଲଙ୍ଗାନାର ଗବ�େଗପଟ୍ଟସ୍ତ ଅଗଶାୋ 
ରଘପୁାଠଜୀ ଚାେ୍ବରଠାଗର େମ୍ାନଜୀ ଏହାର 

ପ୍ରରେ ଏଟ ତିଏମ୍ ସ୍ାପନ େର ତିଛ ତି। ଏହ ତି ଗ�ାଲ୍ଡ ଏଟ ତିଏମ୍ ବ୍ବହାର େର ତିବା ଖବୁ୍  ସହଜ ଏବଂ ଏହା 
୨୪ ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ। ଗ୍ାହେୋଗନ ଏଟ ତିଏମ୍ ରୁ ସନୁା େ ତିଣ ତିବା ପାଇଁ ଗସୋନଙ୍କର 

ଏଟଏିମ୍ ରୁ କଣିସିହବ ସନୁା ଦୁନଆି ବଦଳୁଛ;ି ସବିଆିଇ ବଦଳବିା ଉଚତି

}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯ }ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

ଦୁବାଇ ପରର ହାଇଦରାବାଦରର 
ର�ାଲବଲା ରଗାଲ୍ଡ ଏଟ ବଏମ୍  ରସବା

 ନୂଆଦଲି୍ୀ, ୬ା୧୨ (ଏଲଜନ୍)ି: ସ ତିବ ତିଆଇର 
ଅପବ୍ବହାରେୁ ଗନଇ ବ ତି� ତିନ୍ନ ସେୟଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛ ତି। 

ରାଜଗନୈତ ତିେ ଉଗଦ୍ଶ୍ ରଖି ସରୋର ବ ତିଗରାଧଜୀଙ୍କ 
ବ ତିଗରାଧଗର ଏହ ତି ଏଗଜନ୍ ତିେୁ ପ୍ରଗୟା� େରୁଥିବା ଅ�ତିଗଯା� 

ଗହଉଛ ତି। ପବୂଦେରୁ େଂଗଗ୍ସ ସରୋର ଥିବା ସେୟଗର ବ ତିଗଜପ ତି 
ଏବଂ ଏଗବ ବ ତିଗଜପ ତି ସେୟଗର େଂଗଗ୍ସ ସୋନ ଅ�ତିଗଯା� 

େରୁଛ ତି। ଗତଣ ୁ ସ ତିବ ତିଆଇଗର ଯାଞ୍ଚ ବ୍ବସ୍ା ଓ ସଂସ୍ାର ଢାଞ୍ଚା�ତ 
ପର ତିବତ୍ତଦେନର ଆବଶ୍େତା ରହ ତିଛ ତି ଗବାଲତି ସପୁ୍ର ତିମ୍ ଗୋଟଦେ େହ ତିଛନ୍ତି। ଏହ ତି 

ପର ତିଗପ୍ରକ୍ଷଜୀଗର ସପୁ୍ର ତିେଗୋଟଦେଙ୍କ େନ୍ବ୍ େଧ୍ୟ ବହୁ �ରୁୁତ୍ବ ବହନ 
େରୁଛ ତି। ଦୁନ ତିଆ ବଦଳତି�ଲାଣ ତି, ସ ତିବ ତିଆଇେୁ େଧ୍ୟ ବଦଳାଇବା 
ଉଚତିତ ଗବାଲତି ସପୁ୍ର ତିେଗୋଟଦେ େହ ତିଛନ୍ତି। ବ୍କ୍ତ ତି�ତ ଡତିଜତିଟାଲ ଓ 
ଇଗଲକ୍ ଗ୍ାନ ତିେ ଉପେରଣ ଏବଂ ଜବତ ସାେଗ୍ଜୀର ଯାଞ୍ଚ ତରା 
ପରଜୀକ୍ଷଣ ସେ୍ବନ୍ଧଗର ୋ�ଦେଦଶଥିୋ ଦାବ ତିଗର ଆ�ତ ୋେଲାର 
ଶଣୁାଣ ତି େର ତି ଜଷ୍ଟ ତିସ ଏସଗେ ଗେୌଲ ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ତିସ ଏଏସ୍  ଓୋଙ୍କ 
ଖଣ୍ଡପଜୀଠ ଏହ ତି ଟ ତିପ୍ପଣଜୀ ଗଦବା ସହ ସ ତିବ ତିଆଇର ନ ତିୟୋବଳତିଗର 
ପର ତିବତ୍ତଦେନ ର ଆବଶ୍େତା ରହ ତିଛ ତି ଗବାଲତି ଖଣ୍ଡପଜୀଠ େହ ତିଛନ୍ତି।  



ଆଜକିାଲ ି ଭଳକି ି ଭଳ ି ଡଜିାଇନ୍ ରେ ବବିାହ ନମିନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର 
ତଆିେ ି କୋଯାଉଛ।ି  ତା’ସହ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କାଡ୍ଡକୁ ନଆିୋ 
ର�ୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ରଲଖାଯାଉଛ।ି ଏହ ି କ୍ରମରେ ମହାୋଷ୍ଟ୍ରେ 

ଜରଣ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କାଡ୍ଡକୁ ରନଇ ଚାେଆିରେ ଚର୍୍ଡା ରହଉଛ।ି ଷ୍ଟକ୍  
ମାରକ୍ଡଟ ପ୍ରତ ିସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତଙ୍କେ ଏରତ ଦୁବ୍ଡଳତା ରଯ, ରସ ତାଙ୍କ କାଡ୍ଡକୁ 
ସମ୍ପୂର୍୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ମାରକ୍ଡଟ୍  ର�ୈଳୀରେ ହ ିଁ ରଲଖଛନ୍।ି କାଡ୍ଡେ �ୀର୍ଡକରେ 
ରଲଖାଯାଇଛ ି ଅାଇପଓି (ଇନ୍ ଭରିଟସନ ଅଫ୍ ରପ୍ରସୟିସ୍  ଅରକଜନ)। 
ରସହପିେ ିଏଥରେ ‘ମହା�ୟ ମହା�ୟା’ଙୁ୍କ ‘ଡୟିର୍ ଇନ୍ ରଭଷ୍ଟସ୍ଡ’ ରବାଲ ି

କୁହାଯାଇଛ।ି ତା’ସହ ବେେ ନାଁକୁ ଡ. ସରଦେ� ରମଡସିନି୍ ଲମିରିଟଡ୍ 
ଓ କନ୍ାେ ନାଁକୁ ଡ. ଦବି୍ା ଆନାରଥେସଆି ଲମିରିଟଡ୍ ରବାଲ ି ଉରଲେଖ 

କୋଯାଇଛ।ି ବନୁ୍ ଓ ସମ୍କ୍ଡୀୟଙୁ୍କ ‘େରିଟଲ ଇନ୍ ରଭଷ୍ଟସ୍ଡ’ ନାଁରେ କାଡ୍ଡରେ 
ଦ�୍ଡାଯାଇଛ।ି ରକବଳ ରସତକି ିନୁରହଁ, ହଦୁିେ େୀତନିୀତ ିଅନୁସାରେ କାଡ୍ଡରେ 

ରଲଖାଯାଇଥବା ବଭିନି୍ନ ଉତ୍ସବ ଓ େୀତନିୀତେି ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ମାରକ୍ଡଟ୍  
ଭାରାରେ ଟ୍ଷି୍ଟଟ୍  ଦଆିଯାଇଛ।ି ଅଥ୍ଡାତ୍ ‘ସଙ୍ୀତ’କୁ ‘େଙି୍ିିଂ ରବଲ୍ ’,  ‘ରେୋ’କୁ 
‘ଲଷି୍ଟିିଂ ରସେମିନ’ି କୁହାଯାଇଥବା ରବରଳ ବବିାହ ଥୋନକୁ ‘ଷ୍ଟକ୍  ଏକ୍ସରଚଞ୍ଜ’ 
ରବାଲ ିଉରଲେଖ େହଛି।ି ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ାମ୍ ରେ ଏହ ିକାଡ୍ଡେ େରଟା ରସୟାର୍ ରହବା 
ପରେ ଏହା ସଭିଁଙ୍କ ଦପୃ ଷ୍ଟଆିକର୍ଡଣ କେଛି।ି ରତରବ ଏହ ିକାଡ୍ଡକୁ ରନଇ ରଲାରକ 
ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ପ୍ରତକି୍ରୟିା ରଦଇଛନ୍।ି 

ଏରବ ମହଳିାମାରନ ପେୁୁରଙ୍କ ସହ ପାଦ ମଳିାଇ ସବୁରଷେତ୍ରରେ 
ପ୍ରରବ� କରଲଣ।ି ନକିଟରେ ଉତ୍ତେ ପ୍ରରଦ�େ ମଜୁାେେନଗେେ, 
ଜନପଦେ ଖରତୌଲଠିାରେ ସମିେନ୍  ନାମକ ଜରଣ ଯବୁତୀ ଏକ 

ଅଭପୂ ତପପୂବ୍ଡ କାମ କେ ିପଅୁଙ୍କଠାେୁ  ରସ ରକୌଣସ ିଗଣୁରେ କମ୍ ନୁହଁନ୍ ିରବାଲ ି
ପ୍ରମାଣ କେରିଦଖାଇଛନ୍।ି  ବବିାହ ଉତ୍ସବରେ ସାଧାେଣତଃ 

ବେ ର�ାଡାଚଢ଼ ି ରୋ�ଣରିେ ଆସଥିାଏ। ସମିେନ୍  କନୁି୍ 
ଏହ ିପେମ୍ୋକୁ ଭାଙ୍ ିରସ ତାଙ୍କ ବବିାହରେ  ନରିଜ 

ର�ାଡାଚଢ଼ ିଆସଛିନ୍।ି  ରତରବ ଏପେ ିକେ ିରସ 
ସମାଜକୁ ନପୂଆ ବାତ୍ତ୍ଡା ରଦବାକୁ ଚାହ ିଁଛନ୍।ି  ଜଗତ 
କରଲାନୀ ବାସଦିୋ ପଣି୍ ୁ ଅହଲାବତ୍  ଏବିଂ ପନୁମ୍  

ଅହଲାବତ୍ ଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝଅି ସମିେନ୍।   ସମିେନ୍ େ 
ରକହ ିଭାଇ ନ ଥÒବାରବରଳ  ବାହା�େଟକୁି  ପଅୁ�େ 

ପେ ିଅନୁଭବ ଆଣବିାକୁ ପେବିାେ ତେେେୁ  ଏପେ ି
ବରଦୋବସ୍ତ କୋଯାଇଥÒଲା। ସମିେନ୍ ଙ୍କ ର�ାୋଚଢ଼ବିା ଦପୃ �୍ 

ରଦଖÒବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭେି ଜମଥିÒଲା। ଏମତିକି ିସମିେନ୍ ରଯରତରବରଳ 
ର�ାୋରେ ଆସଥୁÒରଲ ପେବିାେ ରଲାରକ  ରବଶ୍  ନାଚ ଗୀତ କେଥିÒରଲ। 
ର�ାୋରେ   ବସ ିସମିେନ୍  ପେବିାେ ସହ ନାଚଥିÒରଲ। ସମିେନ୍  ଜରଣ 
ଇଞ୍ଜନିୟିେ ଏବିଂ ଏରବ ଦୁବାଇରେ କାଯ୍ଡ୍େତ। ରତରବ ପେମ୍ୋକୁ ଭାଙ୍ ି
ର�ାୋରେ ଚଢ଼ ିବାହା�େ ବାବଦରେ ରସ କୁହନ୍,ି ପଲିାଟଦିନୁି ତାଙ୍କ 

ପତିାମାତା ତାଙୁ୍କ ଜରଣ ପଅୁ ପେ ିପାଳ ି
ଆସଛିନ୍।ି ଆଉ ରସମାରନ 

ହ ିଁ ଝଅିେ ବାହା�େରେ  
ର�ାୋଚଢ଼ାେ ବରଦୋବସ୍ତ 
କେଥିÒରଲ।  ରତଣ ୁପଅୁ 
ଆଉ ଝଅି ମଧ୍ୟରେ 
ରକରବ ବ ିବାଛବଚିାେ 
ନ କେବିାକୁ ସମିେନ୍  
ରଲାକଙୁ୍କ ଅନୁରୋଧ 

କେଛିନ୍।ି 

ରଦ� ରସହ ି ପଯ୍୍ଡ ନ୍ ସେୁଷେତି, ରଯଉ ଁ ପଯ୍୍ଡ ନ୍ ସୀମା 
ସେୁଷେତି। ଆଜ ି ଆରମ �େ ମଧ୍ୟରେ ନଶି୍ତିରେ 
େହପିାେୁଛନ୍,ି କାେଣ ଆମ ରସନାେ ଯବାନମାରନ ୨୪ 

�ଣ୍ା ସୀମାରେ ପଇତଁୋ ମାେୁଛନ୍।ି ଅରନକ ସମୟରେ ରଦ�େ ସେୁଷୋ 
ପାଇ ଁଏହ ିରସୈନକିମାରନ ପ୍ରାଣବଳ ିରଦଇଥାନ୍।ି ଜରଣ ରସୈନକି ସହଦି 
ରହବା ପରେ ସେକାେଙ୍କ ପଷେେୁ ଦଆିଯାଉଥବା ଆଥ୍ଡକ ସହରଯାଗ 
ପଯ୍୍ଡ ାପ୍ତ ନୁରହ,ଁ ରଯଉଥଁରେ ତା’େ ପେବିାେ ସେୁୁଖେୁୁରେ ଚଳଯିବି। 

ରସଥପାଇ ଁ୧୯୪୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରେ ରକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରମିଣ୍ଡଳେ େଷୋ 
ସମତି ି ପଷେେୁ ସହଦି  ପେବିାେଙ୍କ କଲ୍ାଣ ଲାଗ ି ଡରିସମ୍ବେ 
୭ ତାେଖିକୁ ‘ସ�ସ୍ତ୍ରବାହନିୀ ପତାକା ଦବିସ’ ଭାରବ ପାଳନ 
କେବିା ପାଇ ଁନଷି୍ପତ୍ତ ିନଆିଗଲା। ରଦ�େ ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ 
ସହଦି ରହାଇଥିବା ବୀେ ଯବାନମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦନି ସ୍ମେଣ କୋଯବିା 
ସହ ରସମାନଙ୍କ ନମିରନ୍ ପାଣ୍ ି ସିଂଗ୍ହ କୋଯାଇଥାଏ। ୧୯୪୯ 
ମସହିାେୁ ଏହା ପାଳନ କୋଯାଇ ଆସଛୁ।ି ଏହଦିନି ରଲାକମାନଙୁ୍କ 
ପତାକା ବଣ୍ାଯାଇ ପ୍ରତବିଦଳରେ  ପାଣ୍ ି ସିଂଗ୍ହ କୋଯବିା ରନଇ 
ଥେେି କୋଯାଇଥିଲା। କାଯ୍୍ଡ େତ ତଥା ଅବସେପ୍ରାପ୍ତ ରସନା କମ୍ଡଚାେୀ, 
ଯଦୁ୍ଧରେ ଆହତ ରସନା କମ୍ଡଚାେୀଙ୍କ ପେବିାେେ କଲ୍ାଣ ନମିରନ୍ 
ଏହ ିଦନି ପାଣ୍ ିସିଂଗ୍ହ କୋଯାଏ। ରଲାକଙୁ୍କ ଲାଲ୍  ଏବିଂ ନୀଳ େଙ୍େ 
ପତାକାେ ଷ୍ଟକିେ ରଦଇ ପାଣ୍ ି ସିଂଗ୍ହ କୋଯାଇଥାଏ। ଏହ ି ୋ�କୁି 
ପତାକା ଦବିସ ରକାରରେ ଜମା କୋଯାଇଥାଏ। ଏହ ି ଅଥ୍ଡରେ 
ସହଦି ରସୈନକିଙ୍କ ପେବିାେ, ଆ�ାତପ୍ରାପ୍ତ ରସୈନକିଙ୍କେ କଲ୍ାଣ 
କମି୍ବା ପନୁବ୍ଡାସରେ ସହାୟତା କୋଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥରମ ପ୍ରତେିଷୋ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କମଟି ିଦ୍ାୋ ୋ୍ଗ ରଡ’ େଣ୍ଡଟ୍   ( ପତାକା ଦବିସ ପାଣ୍)ି 
୧୯୪୯ରେ ଗଠନ କୋଯାଇଥିଲା। ୧୯୯୩ରେ ପ୍ରତେିଷୋ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆମ୍ଡଡ ରୋସ୍ଡ ୋ୍ଗ୍  ରଡ’ େଣ୍ଡ ଗଠନ କେଥିିରଲ 
ଯାହା ଏରବ େହଛି।ି ଏହ ି ଦନି ଭାେତେ ଥେଳରସନା, 
ରନୌରସନା ଓ ବାୟରୁସନା ପଷେେୁ ବଭିନି୍ନ ରକୌ�ଳ 
ପ୍ରଦ�୍ଡନ କୋଯାଏ। ଏହ ିକାଯ୍୍ଡ କ୍ରମଗେୁକିେୁ ରଯଉଁ 
ଅଥ୍ଡ ସିଂଗ୍ହ କୋଯାଏ ତାକୁ ପତାକା ଦବିସ 
ପାଣ୍କୁି ଦଆିଯାଏ।

ସଶସ୍ତ୍ରବାହନିୀ ପତାକା ଦବିସ ଭାଙ୍ଲିା ପରୁୁଣା ପରମ୍ପରା
ଘ�ାଡ଼ା ଚଢ଼ ି

ମଣ୍ଡପଘର ପହଞ୍ଚÒଘଲ  

କନଆି

ଏକପାଦ ପ୍ରଣାମାସନ କରବିା ବହୁତ ସହଜ। ଏଥÒଘର ଘ�ାଟଏି ପାଦଘର ହାତଘୋଡ଼ ି
ପ୍ରାଥ୍ଥନା ମଦୁ୍ାଘର ଠଆି ଘହବାକୁ ଘହାଇଥାଏ। ହଟଘୋ�ଘର ସେୂ୍ଥ୍ୟ ନମସ୍ାର ପଘର 

ଏକପାଦ ପ୍ରଣାମାସନ କରାୋଏ। ଏହ ିଆସନ ଉଭୟ ଶାରୀରକି ଓ ମାନସକି ସ୍ାସ୍୍ୟ ପାଇଁ 
ଭଲ ଘହାଇଥାଏ। ପାଦ, ପଠି,ି ଆଣୁ୍�ଣ୍ଘିର  େନ୍ତ୍ରଣା ଘହଉଥÒଘଲ ଏହ ିଆସନ କରବିା 

ଅନୁଚତି। ଶାରୀରକି କ୍ଷମତା ଅନୁସାଘର ଆସନଟକୁି କରବିା ଉଚତି। 

ବଲଉିଡ୍ େ ଏକ ସପୁର୍ ଡୁପର୍ ହଟି୍  କରମଡ ିେିଲ୍ମ 
ଭାରବ ‘ରହୋରେେ’ି ପେଗିଣତି। ଏହ ିେିଲ୍ମଟ ି
ଦ�୍ଡକଙୁ୍କ ରସରତରବରଳ ମରନାେଞ୍ଜନେ ଭେପପୂେ 

ରଖାୋକ ରଯାଗାଇଥିଲା। ଏହାେ ଚେତି୍ର ୋଜୁ, �୍ାମ 
ଓ ବାବୁୋଓ ଆଜ ିବ ିଦ�୍ଡକଙ୍କ ହପୃଦୟରେ ୋଜ୍  କେୁଛନ୍।ି 
‘ରହୋରେେ’ି େିଲ୍ମରେ ଅଷେୟ କୁମାେ ‘ୋଜୁ’ ଭପୂ ମକିାରେ 

ଅଭନିୟ କେଥିରଲ। ‘ରହୋରେେ-ି୩’ରେ କନୁି୍ ଅଷେୟଙ୍କ 
ବଦଳରେ କାତ୍ତ୍ତିକ୍  ଆୟ୍ଡନ୍  ଅଭନିୟ କେରିବ। ରତରବ 

ଅଷେୟ େିସ୍  କାେଣେୁ େିଲ୍ମରେ ଅଭନିୟ କେବିା ପାଇଁ 
ମନା କେରିଦଇଥବା ଚର୍୍ଡା ରହଉଛ।ି କନୁି୍ ଅଷେୟଙ୍କ 
ପ୍ର�ିଂସକ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ହଣ କେପିାେୁ 
ନାହାନ୍।ି  ‘ରହୋରେେ-ି୩’ରେ ‘ୋଜୁ’ ଭପୂ ମକିାରେ 

ଅଷେୟଙୁ୍କ ରସମାରନ ରଦଖବାକୁ ଚାହଁୁଛନ୍ ିରବାଲ ି
ଲଗାତାେ ରସାସଆିଲ ମଡିଆିରେ ଅଭରିଯାଗ କେ ି

ଆସଛୁନ୍।ି କାତ୍ତ୍ତିକ୍  ଏଥରେ ଅଷେୟଙ୍କ ଭପୂ ମକିାରେ 
ଅଭନିୟ କେରିବ ରବାଲ ିଏରବ ସ୍ପଷ୍ଟ 

ରହାଇଛ।ି ରତରବ େିଲ୍ମରେ  ‘ୋଜୁ’  
ଭପୂ ମକିାକୁ ବାଦ୍  ଦଆିଯାଇଛ।ି 

କାତ୍ତ୍ତିକ୍  ଏରବ ଏକ ନପୂଆ 

ଚେତି୍ରରେ ରଦଖାଯରିବ। ‘ରହୋରେେ-ି୩’େ ନରିଦ୍୍ଡ�ନା 
ରଦଇଛନ୍ ିଅନୀସ ବଜ୍ ମ।ି ଏଥରେ ମ ପୂଳ େିଲ୍ମେ ସନୁୀଲ 
ରସଟ୍ ିଓ ପରେ� ୋୱଲ ଅଭନିୟ କେୁଛନ୍।ି 
‘ରହୋରେେ’ି ୨୦୦୦ ମସହିାରେ ମକୁ୍ତଲିାଭ 
କେଥିଲା। ରସହଭିଳ ି‘େିର୍  ରହୋରେେ ି
୨୦୦୬’ରେ ଆସଥିଲା। ଏହ ିଦୁଇଟ ିେିଲ୍ମରେ 
ପରେ� ୋୱଲ ଓ ସନୁୀଲ ରସଟ୍ଙି୍କ ସହ 
ଅଷେୟ କୁମାେ ନଜେ ଆସଥିରଲ। ଏହ ି
ଦୁଇଟ ିେିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅେିସ୍ ରେ ହଟି୍  ସାବ୍ସ୍ତ 
ରହାଇଛ।ି ସବୁଠୁ ବେ କଥା ରହଉଛ,ି ପଣୁ ି
ଥରେ କାତ୍ତ୍ତିକ୍  ‘ରହୋରେେ-ି୩’ରେ ଅଭନିୟ 
କେ ିଖଲାେ ିକୁମାେଙ୍କ ଉପରେ ଭାେୀ 
ପେଛିନ୍।ି ଏହାପପୂବ୍ଡେୁ କାତ୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଅଭନିୀତ 
‘ଭୁଲ୍ ଭୁରଲୈୟା-୨’ ବକ୍ସ ଅେିସ୍ ରେ ଭଲ 
ବଜିରିନସ୍  କେଛି।ି ଏହା ୨୦୦୭ରେ 
ମକୁ୍ତଲିାଭ କେଥିବା େିଲ୍ମ ‘ଭୁଲ୍ ଭୁରଲୈୟା’େ 
ସରିକ୍ଲ୍ । ‘ଭୁଲ୍ ଭୁରଲୈୟା’ରେ ଅଷେୟ 
ଲଡି୍  ରୋଲ୍ ରେ ନଜେ 
ଆସଥିରଲ। 

ମେଷ: ନଜି ବ୍କ୍ତତି୍ ପାଇଁ ଉଦାହେଣ ପାଲଟ ି ପାେନ୍।ି ଆୟ ବପୃଦ୍ଧ ପାଇଁ 
ବଭିନି୍ନ ମାଗ୍ଡ ପାଇରବ। ରକୌଣସ ି ସାିଂସ୍ ପୃତକି କାଯ୍ଡ୍କ୍ରମରେ ରଯାଗଦାନ 

କେରିବ। ମହଳିାମାରନ ବ୍ସ୍ତତା ଭତିରେ େହରିବ। 

ବୃଷ: କମ୍ଡରଷେତ୍ରରେ କାଯ୍ଡ୍ଭାେ ଅଧିକ େହବି। ରକାଟ୍ଡରେ ବଜିୟ ହାସଲ 
କେରିବ। ସପୃଜନାତ୍ମକ କାଯ୍ଡ୍ରେ ଜେତି ରଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦନିଟ ିଉତ୍ତମ 
େହବି। ର�ର ମହୁପୂତ୍ତ୍ଡେ କାଯ୍ଡ୍ ପାଇଁ ଅସବୁଧିାେ ସମ୍ଖୁୀନ ରହାଇପାେନ୍।ି

େ ିଥୁନୁ:  ରଧୈଯ୍ଡ୍େ ସହ କାଯ୍ଡ୍ କେ ି ସେଳତା ପାଇରବ। ପ୍ରୟିଜନଙ୍କ ସହ 
ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇରବ। �ତରୁମାନଙ୍କ ରେଯନ୍ତ୍ରରେ ପେଯିାଇପାେନ୍।ି 

ବାଦବଦିାଦୀୟ ଥେତେୁି ଦପୂରେଇ େୁହନ୍।ି ସମୟେ ସଦୁପରଯାଗ କେରିବ।

କକ୍କଟ: ନକିଟତେ ବନୁ୍ଙ୍କ ସହରଯାଗ ପାଇରବ। ବରି�ର ବାତ୍ତ୍ଡା ପାଇ ଉତ୍ସାହତି 
ରହରବ। ଆଥ୍ଡକରଷେତ୍ରରେ ସ୍ଚ୍ଛଳତା ରଦଖାରଦବ। ବ୍ବସାୟୀମାରନ 

ଆ�ାନୁସାରେ େଳ ପାଇରବ ନାହ ିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହରଯାଗ ପାଇରବ।

ସଂିହ: ସ୍ାଥେ୍ରେ ଅବନତ ିରଦଖାରଦଇ ପାରେ। ଜୀବନରେ ନପୂତନ ପେବିତ୍ତ୍ଡନ 
ରଦଖାରଦବ। ରକୌଣସ ି ଗେୁୁତ୍ପ ପୂର୍୍ଡ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ରନଇପାେନ୍।ି ପାେବିାେକି 
ଦାୟତ୍ିଭାେ ବପୃଦ୍ଧ ପାଇବ। ବ୍ବସାୟୀମାରନ ଦପୂେଯାତ୍ରା କେପିାେନ୍।ି

କନ୍ୟା:  ଦନିଟ ି ହସଖସୁରିେ କଟବି। ଅଯଥା ଖର୍୍ଡ ନ କେ ି ସଞ୍ଚୟ କେବିାକୁ 
ଲାଗରିବ। ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଅତ୍ଧିକ ପେଶି୍ରମ କେବିାକୁ ପେପିାରେ । ଜେୁେୀ 
କାଗଜପତ୍ରକୁ  ସଠକି୍  ଭାବରେ େଖନୁ୍। 

ତୁଳୟା: ରକୌଣସ ି ଖବେ ମାନସକି �ାନ୍କୁି  ବଗିାେ ି ରଦଇପାରେ। ବନୁ୍ଙ୍କ 
ସହରଯାଗ କ୍ରରମ ସମସ୍ାେ ସମାଧାନ ରହାଇପାରେ । ଆଥ ୍ତିକ ସମସ୍ାେୁ 

ଦପୂରେଇ େହରିବ। ପେଥିେତକୁି ସାମାନା କେବିା ପାଇଁ ମରନାବଳ ଦପୃ ଢ଼ କେରିବ। 

ବଛିୟା: ରକୌଣସ ି ତୀଥ୍ଡଥେଳୀକୁ ଯାତ୍ରା କେପିାେନ୍।ି ପ୍ରାକପୃତକି ପେରିବ�ରେ 
ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇରବ। ନଜି ପ୍ରୟିଜନଙ୍କ ସହ ମପୂଲ୍ବାନ ସମୟ 
କଟାଇରବ। ନଜି ବୁଦ୍ଧବଳରେ ପେଥିେତକୁି ସାମାନ୍ କେବି।

ଧନୁ: ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ  କଛି ି ଗେୁୁତ୍ପପୂର୍୍ଡ ଆରଲାଚନା କେରିବ।  
ସନ୍ାନସନ୍ତଙି୍କ ପାଇଁ ଚନି୍ତି େହରିବ। ଅକସ୍ମାତ୍  ଧନଲାଭ ରହାଇପାରେ। 

ଠକି୍  ସମୟରେ ନଜିେ ପ୍ରତଭିା ରଦଖାଇରବ। 

େକର: ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ଚନି୍ାରେ ସମୟ କଟବି। ବନୁ୍ବାନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍କ୍ଡରେ 
ସଧୁାେ ଆସବି। କମ୍ଡରଷେତ୍ରରେ ନପୂତନ କାଯ୍ଡ୍ କେବିାେ ସରୁଯାଗ ପାଇରବ। 
ଦେକାେୀ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କେବିାେୁ ନବିପୃତ୍ତ େୁହନୁ୍।

କୁମ୍ଭ: �ତରୁମାନଙ୍କେ କପୂଟଚକ୍ରାନ୍େ �କିାେ ରହରବ। କମ୍ଡରଷେତ୍ରରେ ଜଟଳି 
ପେଥିେତେି ସମ୍ଖୁୀନ ରହାଇପାେନ୍।ି ରକୌଣସ ିନଷି୍ପତ୍ତ ିରନବା ପ ପୂବ୍ଡେୁ ପନୁଶ୍ 
ଭାବ ିରଦଖନୁ୍। ପ୍ରୟିଜନଙ୍କ ସହ ସମ୍କ୍ଡରେ ଦପୃ ଢ଼ତା ବଢ଼ବି।

େୀନ:  ଦନିଟ ି ମଶି୍ରତି େଳ ପ୍ରଦାନ କେବି। ପାଇଥିବା ନପୂତନ ସରୁଯାଗେ 
ସଠକି୍  ଉପରଯାଗ କେରିବ। ଆଥ୍ଡକ ଲାଭ ପାଇରବ। ପାେବିାେକି ଜୀବନରେ 

ଅ�ାନ୍ ିରଦଖାରଦଇ ପାରେ।
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(୧) ତାମଲିନାଡୁ (୨) ସରୁଟ(�ଜୁରାଟ)

(୩) ଘରୌପ୍ୟ (୪) ଆସାନଘସାଲ ( ପଶ୍ମିବଙ୍)
(୫) ଭାରତ (୬) ଘବଜଂି 

(୭) ୨୯ ଅଘକଟାବର  (୮)ଶ୍ୟାମ ଶରନ୍ 
 (୯) ବୃତ୍ାସରୁ (୧୦) ପରଶରୁାମ ବଜିୟ

ସକାଳ କୁଇଜ-୮୨ର ଉତ୍ତର

(୭)  ରଗାଲରଡନ୍  ୋଇସ୍ ରେ ରକଉଁ ଭଟିାମନି୍  
ପ୍ରଚୁେ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ?

(୮)  କମ୍ୁ୍ ଟେେ ଆଇସ ିଚପି୍  ରକଉଁଥରେ 
ତଆିେ ିରହାଇଥାଏ?

(୯)  ପ୍ରଜିକେ ପେୁସ୍ାେ ରକଉଁ ରଷେତ୍ରରେ 
ଦଆିଯାଏ?

(୧୦)  ତାେକା ୋଷେସୀକୁ କଏି ବଧ କେଥିରଲ?

(୧)  ଟାରଗାର୍ ସିଂସ୍ପୃତ ିଏବିଂ ସଭ୍ତା ରକନ୍ଦ୍ର ଭାେତେ ରକଉଁ 
ଥୋନରେ ଅଛ?ି

(୨)  ବଙ୍ ବଭିାଜନ ସମୟରେ ଭାେତେ ଭାଇସ୍ ୋୟ କଏି 
ଥରଲ?

(୩)  ଏସଆିେ ସବୁଠୁ ବେ ‘ଟୁ୍ଲପି୍  ବଗଚିା’ ଭାେତେ ରକଉଁ 
ୋଜ୍ରେ  ଅଛ?ି

(୪)  ଭାେତେ ଆଟର୍୍ତି  ରଜରନୋଲ କାହାଦ୍ାୋ ନଯିକୁ୍ତ 
ରହାଇଥାନ୍?ି

(୫)  ଜାତୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ଦବିସ ରକରବ ପାଳନ କୋଯାଏ?
(୬) େିୋେ ମଖୁ୍ାଳୟ ରକଉଁଠାରେ ଅଛ?ି

ସକୟାଳ କୁଇଜ୍  ୮୨ର ୨୩ ଜଣ ଉତ୍ତରଦୟାତୟାଙ୍କ େଧ୍ୟରୁ 
ତନି ିଜଣ ସବ୍କୟାଧକ ସଠକି୍  ଉତ୍ତର ମଦଇଛନ୍।ି

୮୩ 

ଏ ସପ୍ୟାହର ସଠକି୍  ଉତ୍ତରଦୟାତୟା
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 ଓମ୍  ପ୍ରକୟାଶ ରଣୟା, ବମିଜବ ିକମେଜ , 
ଭୁବମନଶ୍ବର

 ସ୍ତୃମିରଖୟା ବୟାରକି୍ ,ପପିେି,ି ପରୁୀ 
 ଅନୟାଦ ିଚରଣ ପଣ୍ୟା, ବୟାମେଶ୍ବର

‘ଘହରାଘଫର-ି୩’ରୁ 
ହଟଲିା ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଭୂମକିା

 �େୀେେ ସବୁ ଅଙ୍ଗେୁକୁି ସଦୁପୃ ଢ଼ 
କେଥିାଏ।

  ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସକ୍ରୟି େରଖ।

ù~ûMûi^

ଏକପାଦ ପ୍ରଣାମାସନ

କାହ ିଁକ ିକରଘିବ 

 �ରେ ଆକା୍େୟିମ୍ େଖÒବାକୁ ପସଦେ 
କେୁଥÒବା ବ୍କ୍ତଙି୍କେ ସ୍ଭାବ ବହୁତ 
ଖସୁ ିମଜିାଜ୍ େ ରହାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କେ 
ବ୍କ୍ତତି୍ ରବଶ୍ �ାନ୍ ଓ ସେଳ 
ରହାଇଥାଏ। 

 ରପାରା କୁକୁେ 
େଖÒଥÒବା ବ୍କ୍ତ ି
ସ୍ାଧୀନ ଭାରବ 
ଜଇିଁବାକୁ ପସଦେ 
କେଥିାନ୍।ି ଏମାରନ 
ବହୁତ େଷେଣ�ୀଳ 
ସ୍ଭାବେ ଏବିଂ ପ୍ରରତ୍କ 
ରଛାଟ ରଛାଟ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ 
ରଦଇଥାନ୍।ି ନପୂତନ ଜ୍ାନରକୌ�ଳକୁ 
ଏମାରନ ପସଦେ କେନ୍।ି ଆତ୍ମବ�୍ିାସୀ 
ରହବା ସହ ମାନସକି ଭାରବ ଦପୃ ଢ଼ 
ରହାଇଥାନ୍।ି 

 ବରିଲଇକୁ ପସଦେ କେୁଥÒବା 
ରଲାକମାରନ ରବଶ୍ ବ�୍ିାସରଯାଗ୍ 
ଏବିଂ ଉଦାେବାଦୀ। ଭାବନାତ୍ମକ 

େପୂପରେ ଏମାରନ ବହୁତ ସରମ୍ବଦନ�ୀଳ। ଦଳଗତ ଭାରବ 
କାମ କେବିାକୁ ଏମାରନ ପସଦେ କେଥିାନ୍।ି ଏମାରନ ଅତ୍ନ୍ 
ବ�ି୍ସ୍ତ ଏବିଂ ପ୍ରଖେ ବୁଦ୍ଧସମ୍ନ୍ନ। 

 �ରେ କଇଁଛ େଖÒବାକୁ ଭଲ ପାଉଥÒବା 
ବ୍କ୍ତମିାରନ ବହୁତ ପେଶି୍ରମୀ ଓ ନଜିେ ଲଷେ୍ 

ହାସଲ କେବିାରେ ପ୍ରବୀଣ ଥାନ୍।ି ଯକୁ୍ତଯିକୁ୍ତ କଥାକୁ 
ପସଦେ କେଥିାନ୍।ି 

  ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେ ପଷେୀକୁ ଭଲ ପାଉଥÒବା 
ରଲାକମାନଙ୍କ ବ୍କ୍ତତ୍ି ବହୁତ ଯତ୍ନ�ୀଳ ଏବିଂ 
ବହୁତ ନମ୍ର ଓ ଭଦ୍ର ରହାଇଥାଏ।  

ଆ
ଜରି

 ଇ
ତହି

ୟାସ

l	୧୮୨୫-ବାଷ୍ପଚାଳତି ଜାହାଜ ‘ଏଣ୍େପ୍ରାଇଜ୍ ’ କଲକିତାରେ 
ପହଞ୍ଚଲିା। 

l	୧୮୭୯-ସ୍ାଧୀନତା ସିଂଗ୍ାମୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଖୁାଜ୍ଡୀଙ୍କ ଜନ୍ମ।
l	୧୯୯୫-ଭାେତ ସଞ୍ଚାେ ଉପଗ୍ହ ଇନ୍ ସ୍ାଟ୍ -୨ସେି ପ୍ରରଷେପଣ 

କଲା। 
l	୨୦୦୩- େମଣ ସିିଂହ ଛତ�ିଗେ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ରହରଲ। 
l	୨୦୦୯- ରକାରପନ୍ ରହରଗନ୍ ରେ ଜଳବାୟ ୁ�ଖିେ ସମ୍ଳିନୀ 

ଆେମ୍ଭ। 

  ପାଦ ଏବିଂ ରଗାଇଠେି 
ମାିଂସରପ�ୀ ମଜଭୁତ ହୁଏ।

 ଏକାଗ୍ତା ବଢ଼ାଇବାରେ 
ସାହାଯ୍ କେଥିାଏ। 

ଜୀବଜନୁ୍ ପାଳନରୁ ଜଣାପଘଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି୍
�ଘର ଘପାଷା ଜୀବଜନୁ୍ 

ରଖÒବାକୁ ଅଘନକ ପସନ୍ଦ 
କରନ୍।ି କୁହାୋଏ ଘେ, 

ଘପାଷା ଜୀବ�ଡ଼ୁକି 
ମଣଷିର ସବୁଠାରୁ 

ଭଲ ବନୁ୍ ଘହାଇଥାନ୍।ି 
ଘକବଳ ଘସତକି ିନୁଘହଁ, 
ସମଦୁ୍ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାଘର, 

ଘପାଷା ଜୀବଜନୁ୍ 
ରଖÒବାର ପସନ୍ଦରୁ ଜଘଣ 

ବ୍ୟକ୍ରି ବ୍ୟକ୍ତି୍ ମଧ୍ୟ 
ଜାଣଘିହବ। ଘତଘବ 

ଘପାଷା ଜୀବଜନୁ୍ଙ୍କ ଠାରୁ 
କଭିଳ ିଜଘଣ ବ୍ୟକ୍ରି 
ବ୍ୟକ୍ତ୍ିର ସମ୍ପକ୍ଥଘର 

ଜଣାପଘଡ଼ ଆସନୁ୍ 
ଜାଣବିା। 

ଷ୍ଟକ୍ ମାଘକ୍ଥଟ୍  ଡଜିାଇନ୍ ଘର 
ବବିାହ ନମିନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍



ବୁଧବାର
୭ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୦୩ରାଜ୍ୟ ଖବର

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

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର , ୬ । ୧ ୨ ( ସ ମ ିସ ) : 
ବଜିେଡ ି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମଖୁପାତ୍ର ତଥା 
ରାେ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ତି 
ପାତ୍ରଙୁ୍ ରାେ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପ୍ୟାଜେଲକୁ ପେୁବ୍ାର ମଜୋେ୍ରୀତ 
କରାଯାଇଛ।ି ଏଜେଇ ରାେ୍ୟସଭା 
ସଚବିାଳୟର ଯଗୁ୍ମ ସଚବି ଡକ୍ଟର 
ପାତ୍ରଙୁ୍ ପତ୍ର ଜଲଖି ଅବଗତ କରଛିନ୍।ି 
ଏହା ପବ୍ୂରୁ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ଦୁଇ ଥର 

ରାେ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପ୍ୟାଜେଲଜର ସ୍ାେ 
ପାଇଥିବା ଜବଜଳ ଜବଶ୍  
ଦକ୍ଷତାର ସହ ଗହୃ 
ପରଚିାଳୋ କରଛିନ୍।ି 
ଏଥିପାଇଁ ପବୂ୍ତେ 
ଉପରାଷ୍ଟପତ ି ଜଭଙି୍ଆ 
ୋଇଡ୍ ୁ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ରଙୁ୍ ପ୍ରଶଂସା 
କରଥିିଜଲ। ଗତ ୨୦ ବର୍ ମଧ୍ୟଜର 

ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ଆି ଭାଜବ 
ଜସ ଏହ ି ସମ୍ାେେେକ 
ପଦଜର ସ୍ାେ୍ରୀତ 
ଜହାଇଥିଜଲ। ପେୁବ୍ାର 
ମଜୋେ୍ରୀତ ଜହବା 
ପଜର ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ଖସୁ ି
ବ୍ୟକ୍ତ କରବିା ସହତି 

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ େବ୍ରୀେ ପଟ୍ଟୋୟକଙୁ୍ 
ଏହାର ଜରେୟ ପ୍ରଦାେ କରଛିନ୍ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୧୨(ସମସି): ବଜ୍ାପସାଗରଜର ସଷୃ୍ ିଜହବାକୁ 
ଥିବା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବଜର ରାେ୍ୟଜର ଥଣ୍ା କମବି।ବାତ୍ୟା ଜଯାଗୁଁ 
ରାେ୍ୟକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାଜର େଳ୍ରୀୟବାଷ୍ପପରୂ୍ ୍ବାୟ ୁପ୍ରଜବଶ କରବି। 
ଏହାଦ୍ାରା ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ ି ଜହବ ଓ ଶ୍ରୀତ କମବି। ଅେ୍ୟପଜେ 
ବାତ୍ୟାର ଜକୌଣସ ି ସଧିାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ଶିା ଉପଜର ରହବି 
ୋହ ିଁ। ମାତ୍ର ବାତ୍ୟାର ବାହ୍ୟବଳୟ ସହ େଡ଼ତି ଜମଘ ସମହୂ 
ପ୍ରଭାବଜର ଦକ୍ଷଣି ଓଡ଼ଶିାର ମାଲକାେଗରି,ି ଜକାରାପେୁ, 
ରାୟଗଡ଼ା, େବର୍ପରୁ, କଳାହାଣ୍,ି କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ାମ ଓ ଗେପତ ି
େଲି୍ାର ଜଗାେଏିରୁ ଦୁଇେ ି ସ୍ାେଜର ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର 
ବର୍ା ସମ୍ାବୋ ରହଛି।ି ୧୦ ତାରଖି ଦେି ଏହ ିସବୁ ଅଞ୍ଚଳଜର ବର୍ା 
ଜହାଇପାଜର ଜବାଲ ିପାଣପିାଗ ଜକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛ।ି

ପାଣପିାଗ ଜକନ୍ଦ୍ରର ସଚୂୋ ଅେୁଯାୟ୍ରୀ ଆଗାମ୍ରୀ ୩ ଦେି 
ଯାଏଁ ରାତ୍ର ି ତାପମାତ୍ରାଜର ବଜିଶର ପରବିର୍୍େ ଜହବୋହ ିଁ। 
ଏହାର ପରବର୍୍୍ରୀ ୨ ଦେି ମଧ୍ୟଜର ସମ୍ାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜଯାଗ ୁ ରାତ୍ର ି
ତାପମାତ୍ରା ୨ ଡଗି୍୍ରୀ ବୃଦ୍ ିପାଇବ। ବର୍୍ମାେ ସକ୍ୟି ଥିବା ସଦୃୁଶଃ 
ଲଘଚୁାପ ଜକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଭାବଜର ରାେ୍ୟଜର ଉର୍ମ -େଳ୍ରୀୟବାଷ୍ପ 
ପରୂ୍୍ ବାୟରୁ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ ି ଜହବାଜର ଲାଗଛି।ି ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ରୀଜର 
ଧ୍ରୀଜର ରାେ୍ୟଜର ସବ୍େମି୍ନ ତାପମାତ୍ରାଜର ବୃଦ୍ ି ଜହବ ଜବାଲ ି
ଜକନ୍ଦ୍ର କହଛି।ି ବଭିାଗ କହଛି ି ଜଯ ଜସାମବାର ସଷୃ୍ ି ଜହାଇଥିବା 
ଲଘଚୁାପ ଘେ୍ରୀଭୂତ ଜହାଇ ଦକ୍ଷଣିପବୂ୍ ବଜ୍ାପସାଗର 
ଅଞ୍ଚଳଜର ସକ୍ୟି ରହଛି।ି ସନ୍ଧ୍ୟା ସଦୁ୍ା ଏହା ଅବପାତଜର 
ପରଣିତ ଜହାଇଥିବା ଜବଜଳ ପରବର୍୍୍ରୀ ସମୟଜର ବାତ୍ୟାଜର 
ପରଣିତ ଜହବା ସମ୍ାବୋ ରହଛି।ି ବାତ୍ୟାଜର ପରଣିତ ଜହବା 
ପଜର ଏହା ପଶ୍ମି-ଉର୍ର-ପଶ୍ମି ଦଗିଜର ଗତକିର ି ୮ ତାରଖି 
ଜବଳକୁ ଦକ୍ଷଣିପଶ୍ମି ବଜ୍ାପସାଗର େକିେସ୍ ତାମଲିୋଡୁ-
ପଡ଼ୁୁଜଚର୍ରୀ ତଥା ଦକ୍ଷଣି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ସମଦୁ୍ର ପାଖାପାଖି 
ପହଞ୍ଚବିା ସମ୍ାବୋ ରହଛି।ି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ାଜର ଜକାରାପେୁଜର 
ରାେ୍ୟର ସବ୍େମି୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୯.୫ ଡଗି୍୍ରୀ ଜରକଡ୍ କରାଯାଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୧୨(ସମସି): ଜମାେର ଯାେ ଉଲ୍ଘଂେ 
ବଜିଶରକର ି ମଦ୍ୟପାେ କର ି ଗାଡ଼ ି ଚାଳୋ ଦ୍ାରା ବହୁ ଜଲାକ 
ସଡ଼କ ଦୁଘ୍େଣାଜର ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍।ି ଜତଣ ୁପରବିହେ ବଭିାଗ 
େୟିମତି ଭାଜବ ଏହା ବଜିରାଧଜର ଅଭଯିାେ ଚଳାଇ ଆସଛୁ।ି 
ମଖୁ୍ୟତଃ ରାତ ି ସମୟଜର ଯାେ ବାହାେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛ।ି 
ଜତଜବ ଯାଞ୍ଚ ସମୟଜର ଏେଜ�ାସ୍ଜମଣ୍ ଦାୟତି୍ୱଜର ଥିବା 
ଅଧିକାର୍ରୀ ଅେୁପସ୍ତି ରହୁଛନ୍ ି ଅବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯାଞ୍ଚ କର ି
ଘରକୁ ପଳାଉଛନ୍।ି ଏହା େଣାପଡ଼ବିା ପଜର ପରବିହେ ବଭିାଗ 
ଉଦ୍ ଜବଗ ପ୍ରକାଶ କରବିା ସହ ସମ୍କୃ୍ତ ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍ ବଜିରାଧଜର 
ଶଙୃ୍ଖଳାଗତ କାଯ୍୍ୟାେୁଷ୍ାେ ପାଇଁ ଜଚତାବେ୍ରୀ ଜଦଇଛ।ି

ସଚୂୋ ଅେୁସାଜର ପବ୍ୂାଜପକ୍ଷା ପରବିହେ ବଭିାଗ ଟ୍ା�ିକ୍  
େୟିମ ଉଲ୍ଘଂେକାର୍ରୀଙ୍ ବଜିରାଧଜର େୟିମତି ଭାଜବ ଧରପଗଡ଼ 
ଅଭଯିାେ ଚଳାଉଛ।ି ଜକଜତଜବଜଳ ସପ୍ାଜହ ପାଇ ଁ ତ ଆଉ 
ଜକଜତଜବଜଳ ଦଜିେ ଦୁଇ ଦେି ସ୍ୱତନ୍ତ ଅଭଯିାେ ଚାଲୁଛ।ି ଏହ ି
ସମୟଜର ସମ୍କୃ୍ତ ଆରେଓିର ସମସ୍ତ ବରଷି୍ ଅଧିକାର୍ରୀମାେଙୁ୍ 
େଜିେ ଜକ୍ଷତ୍ର ଉପଜର ଉପସ୍ତି ରହବିା ପାଇ ଁେଜିଦ୍ଶ୍ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ବରଷି୍ ଅଧିକାର୍ରୀ ଉପସ୍ତି ରହଜିଲ ଯାଞ୍ଚ କାଯ୍୍ୟ ତ୍ୱରାେ୍ତି 
ଜହବ ଏବଂ ତଳଆି କମଚ୍ାର୍ରୀଙ୍ ମଜୋବଳ ବୃଦ୍ ି ପାଇବ। ଏହ ି

ଯାଞ୍ଚ କାଯ୍୍ୟ ମଖୁ୍ୟତଃ ସଂଧ୍ୟା ୭ରୁ ସକାଳ ୬ ପଯ୍୍ୟନ୍ ଚାଲୁଛ।ି 
ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ େଲି୍ାଜର ଯାଞ୍ଚ କରବିା ପାଇ ଁେଜିଦ୍ଶ୍ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ଏେଜ�ାସ୍ଜମଣ୍ ଦାୟତି୍ୱଜର ଥିବା ବରଷି୍ ଅଧିକାର୍ରୀମାଜେ 
ରାତଜିର ଗାଡ଼ ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ ି କ ି ୋହ ିଁ ତାହା ୋଣବିା ପାଇଁ 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜସମାେଙ୍ ଗାଡ଼ଜିର େପିଏିସ୍  ଲଗାଇଛ।ି ଜତଜବ 
ଏହ ି େପିଏିସ୍  ହ ିଁ ଠକ ଅଧିକାର୍ରୀଙୁ୍ ଧରଛି।ି ପବ୍ୂଭଳ ି ଗତ କାଲ ି
ସଂଧ୍ୟାରୁ ସକାଳ ପଯ୍୍ୟନ୍ ବଭିନି୍ନ େଲି୍ାର ସହରାଞ୍ଚଳଜର ଯାଞ୍ଚ 

ଅଭଯିାେ ଚାଲଥିିଲା। ଆେ ି େପିଏିସ୍  ଯାଞ୍ଚ କରବିାରୁ େଣା 
ପଡ଼ଥିିଲା ଜଯ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ାେଜର ଏେଜ�ାସ୍ଜମଣ୍ ଅଧିକାର୍ରୀ 
ଯାଞ୍ଚ ପାଇ ଁପହଞ୍ଚ ି େଥିଜଲ। ଆଉ କଛି ିସ୍ାେଜର ଅଧିକାର୍ରୀ ୨/୩ 
ଘଣ୍ା ରହବିା ପଜର ପଳାଇଛନ୍।ି ପବୂରୁ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜଦୌ ଯାଞ୍ଚ ସ୍ଳକୁ 
େଯବିା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହ ି ଜ�ର ି ଆସବିା ସମ୍କଜ୍ର ବଭିାଗ 
ୋଣବିାକୁ ପାଇଥିଲା। ଏେଜ�ାସ୍ଜମଣ୍ ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍ର ଏପର ି
ଆଚରଣ ବରଷି୍ ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍ର େଜିଦ୍ଶ୍କୁ ଅବମାେୋ କରୁଛ।ି 

ଜତଣ ୁପରବିହେ କମଶିେରଙ୍ କାଯ୍୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଜେଇ 
ଉଦ୍ ଜବଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଯାଞ୍ଚ ସମୟଜର ଉପସ୍ତ ରହବିା 
ପାଇ ଁଅଧିକାର୍ରୀମାେଙୁ୍ ଜଚତାବେ୍ରୀ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ଗତକାଲ ି ରାେ୍ୟର ବଭିନି୍ନ େଲି୍ାଜର ୩୮େ ି ସ୍ାେଜର 
ଯାେ ବାହେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ସମୟଜର ମଦ୍ୟପାେ 
କର ି ଗାଡ଼ ି ଚଳାଉଥିବା ସମୟଜର ୧୭୪ େଣ ଏବଂ ଅେୁମତ ି
ଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍୍ରୀ (ଓଭରଜଲାଡଂି) କରଥିିବା ୭୪ ଗାଡ଼ ି

ଧରାପଡ଼ଥିିଲା। ସପୁ୍ରମି୍  ଜକାେ୍ଙ୍ ସଡ଼କ 
ସରୁକ୍ଷା କମେିରି େଜିଦ୍୍ଶ ଅେୁସାଜର 
ପରବିହେ ବଭିାଗ ଏବଂ ପଲୁସି େୟିମତି 
ବ୍ୟବଧାେଜର ଜମାେର ଯାେ ଆଇନ୍  

ଉଲ୍ଘଂେକାର୍ରୀଙ୍ ବଜିରାଧଜର ଯାଞ୍ଚ ଅଭଯିାେ ଚଳାଉଛନ୍।ି 
ଉଜଦ୍ଧଶ୍ୟ ଜହଉଛ ି େୟିମ ଖିଲାପକାର୍ରୀଙ୍ ବଜିରାଧଜର 
କାଯ୍୍ୟାେୁଷ୍ାେ ଜେଇ ସଡ଼କ ଦୁଘ୍େଣା ହ୍ାସ କରବି। ପ୍ରତ ି ବର୍ 
ଓଡ଼ଶିାଜର ୫ ହୋରରୁ ଅଧିକ ଜଲାକ ସଡ଼କ ଦୁଘ୍େଣାଜର 
ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଜବଜଳ ଓଡ଼ଶିାର ସ୍ାେ ଶ୍ରୀର୍ଜର ରହଛି।ି 
ଜତଜବ ଜଖାଦ୍  ଏେଜ�ାସ୍ଜମଣ୍ ଅଧିକାର୍ରୀ ଅେୁପସ୍ତି 
ରହବିା ସଡ଼କ ଦୁଘ୍େଣା ହ୍ାସଜର ବଡ଼ ବାଧକ ସାେଛି।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୧୨(ସମସି): ସକି୍ରିେି ି ଜରେଜିଷ୍ଟସନ୍  ଜପଲେଟ୍  
(ଏଚ୍ ଏସ୍ ଆରପ)ି ଲଗାଇବା ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ଓଡ଼ଶିା ଉଜଲ୍ଖେ୍ରୀୟ 
ସ�ଳତା ପାଇଛ।ି ମାତ୍ର ୬ ମାସ ଭତିଜର ୩୩ ଲକ୍ଷରୁ 
ଊଦ୍ଦ୍ ୍ ଗାଡ଼ଜିର ଏହ ି ହାଇ ସକୁି୍ୟରେି ି ଜରେଜିଷ୍ଟସନ୍  ଜପଲେଟ୍  
ଲଗାଇବା ପାଇ ଁ ଆଜବଦେ ଜହାଇଛ।ି ଜସଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ 
ଗାଡ଼ଜିର ଏହ ି ଜରେଜିଷ୍ଟସନ୍  ଜପଲେଟ୍  ଲଗାସରଛି।ି ଓଡ଼ଶିାଜର 
୫ ହୋରରୁ ଊଦ୍ଦ୍ ୍ ଜସଣ୍ର୍ ଜର ବର୍ମ୍ାେ �ିଟ୍ ଜମଣ୍୍  (ଜପଲେଟ୍  
ଲଗାଇବା) କାମ ୋର ି ରହଛି।ି ରବବିାରକୁ ବାଦ୍  ଜଦଜଲ 
ଅେ୍ୟ ସବୁଦେି େମର୍ ଜପଲେଟ୍  ଲଗାଯାଉଛ।ି ଉର୍ର ପ୍ରଜଦଶ, 
ଦଲି୍୍ରୀ ଓ ପଶ୍ମିବ୍ଜର ଜଦଖା ଜଦଇଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଜିର 
ରଖି ଓଡ଼ଶିା ପରବିହେ ବଭିାଗ ବସୃି୍ତତ ଜଯାେୋ କର ି ତାକୁ 
ସଚୂାରୁ ରୂଜପ ପରଚିାଳୋ କରୁଛ।ି ଜସାସାଇେ ି ଅଫ୍  ଇଣ୍ଆିନ୍  
ଅଜୋଜମାବାଇଲ୍  ମାେୁ�ାକଚରସ୍୍ ର (ଏସ୍ ଆଇଏଏମ୍ ) 
କାଯ୍୍ୟେବିା୍ହ୍ରୀ େଜିଦ୍ଶ୍କ ପ.ିଜକ ବାୋେ୍୍ରୀ ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙ୍ର 
ଏହ ି ଉପଲବ୍କୁି ପ୍ରଶଂସା କର ି କହଛିନ୍ ି ଜଯ, ୬ ମାସଜର ଯାହା 

ଓଡ଼ଶିା କରପିାରଛି,ି ତାହା ଅେ୍ୟ ରାେ୍ୟମାଜେ ବର ୍ ବର୍ ଧର ି
କରପିାରେିାହାନ୍।ି ଓଡ଼ଶିାର ତ୍ୱରତି ଏବଂ ସଠକି୍  ପ୍ରକ୍ୟିା ଜଯାଗୁଁ 
ଏହା ସମ୍ବପର ଜହାଇପାରଛି।ି ଓଡ଼ଶିାର ରାେେ୍ରୀତକି ଜେତୃତ୍ୱର 
କ୍ୟିାଶ୍ରୀଳତା ଓ ପ୍ରଶାସେକି ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍ କାଯ୍୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ 
ମୁ ଁ ଏଥିପାଇ ଁ ସାଧବୁାଦ େଣାଉଛ।ି ଏ ଦଗିଜର ଓଡ଼ଶିା ଅେ୍ୟ 
ରାେ୍ୟ ପାଇ ଁ ଆେ ି ଅେୁକରଣ୍ରୀୟ ଜବାଲ ି ରେ୍ରୀ ବାୋେ୍୍ରୀ କହଛିନ୍।ି

ରାେ୍ୟ ଯଗୁ୍ମ ପରବିହେ କମଶିେର୍  ରେ୍ରୀ ଦପି୍୍ରୀରଞ୍େ ପାତ୍ର 
କହଛିନ୍ ି ଜଯ େଜଭମ୍ର ୩୦ ତାରଖି ସଦୁ୍ା ରାେ୍ୟଜର ଥିବା 
ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଯାେବାହେ ମଧ୍ୟରୁ ୩୨.୬୫ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ଜିର 
ଏଚ୍ ଏସ୍ ଆରପ ି ଲଗାଇବା ପାଇଁଁ ଆଜବଦେ ଜହାଇଛ।ି ସବୁ 
ଗାଡ଼ଜିର ଲଗାଇବା ଲାଗ ି ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ଜ�ବୃୟାର୍ରୀ ୨୮, 

୨୦୨୩କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାଯ୍୍ୟ କରଛିନ୍।ି ଏଜତ ତ୍ୱରତି ଗତଜିର ଭାରତର 
ଅେ୍ୟ ଜକୌଣସ ି ରାେ୍ୟଜର ଏହ ି େମ୍ର ଜପଲେଟ୍  ଲଗାଯାଇୋହ ିଁ 
ଜବାଲ ିରେ୍ରୀ ପାତ୍ର କହଛିନ୍।ି ଏଚ୍ ଏସ୍ ଆରପ ିଲଗାଇବା କାଯ୍୍ୟକ୍ମ 
ହାତକୁ ଜେବାଜର ଓଡ଼ଶିା ଜହଉଛ ି ଭାରତର ୨୬ତମ ରାେ୍ୟ। 
ଓଡ଼ଶିା ରାେ୍ୟ ପରବିହେ ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଭେିବ ପ୍ରୟାସ 
ଦ୍ାରା ଏଥିଜର ସ�ଳତା ମଳିଛି।ି ଏଜବ ଜଦୈେକି ହାରାହାର ି
୨୨ ହୋରରୁ ୨୪ ହୋର ଗାଡ଼ଜିର ଏହ ି େମ୍ର ଜପଲେଟ୍  
ଲଗାଯାଇପାରୁଛ।ି େଜଣ ଆଜବଦେ କରବିାର ହାରାହାର ି
୮ ଦେି ଭତିଜର େୂଆ େମ୍ର ଜପଲେଟ୍  ପାଇପାରୁଛନ୍।ି ଗାଡ଼ ି
ମାଲକିମାଜେ େେି ଘଜର ବସ ି ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ଜର ହାଇ ସକି୍ରିେି ି
ଜରେଜିଷ୍ଟସନ୍  ଜପଲେଟ୍  ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜବଦେ କରପିାରୁଛନ୍ ି
କମି୍ା େକିେତମ ଯାେବାହାେ ଡଲିରସପି୍  ଜକନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ୁକିଜର 
ଏହା ଜହାଇପାରୁଛ।ି ରାେ୍ୟର ସମସ୍ତ ‘ଜମା ଜସବା’ ଜକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 
୩୮ ଆର୍ େଓି ଅ�ିସ୍ ଜର ମଧ୍ୟ ଜଲାକଙ୍ ସବୁଧିା ପାଇଁ େମ୍ର୍  
ଜପଲେଟ୍  ଆଜବଦେ ଓ �ିଟ୍ ଜମଣ୍୍ ର ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇଛ।ି

ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ୟାସେଲସର ପଣୁ ିସ୍ାେ ପାଇସଲ ସସ୍ତି୧୦ସର ଦକ୍ଷଣି ଓଡ଼ଶିାସର ବର୍ଥା
ବାତ୍ା ପ୍ରଭାବସର କମବି ଥଣ୍ା

ଧରାପକାଇଲା 
ଜପିଏିସ୍ ଯାେବାହାେ ଯାଞ୍ଚ ସବସେ ବାବୁ ଗାଏବ

 �ବରଷି୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ତି ରହବିାକୁ ନସିଦ୍ଦେଶ ଥିଲା
 �କାରଦେ୍ାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପରବିହନ ବଭିାଗର ସେତାବନୀ

ହାଇେକି୍ରିଟି ିନମ୍ବର ସପଲେଟ୍  ଲଗାଇବାସର ରାଜ୍ ଆଗଆୁ

‘ଓଡ଼ଶିା ମସେଲରୁ ଅେ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଶଖିିବା ଦରକାର’

 �୬ ମାେସର ୩୩ ଲକ୍ଷ ବୁକଂି
 � ‘େଆିମ୍ ’ର ପ୍ରଶଂୋ

ଫ୍ରାଙ୍କଲନି୍  ନ�ରାନଭ ଏଜୁନ�ସନ୍ ର ସଭରାପତ ିସନ୍  ନ�ରାନଭ ଆଜ ିେବୀେ େବିରାସଠରାନର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ େବୀେ ପଟ୍ଟେରାୟ�ଙୁ୍କ ସରାକ୍ରାତ �ର ି
ସ୍ଲୁ ରୂପରାନ୍ତରଣ �ରାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପ�୍ଯନର ଆନଲରାଚେରା �ରଛିନ୍ତ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୬।୧୨(ସମସି): ରାେ୍ୟଜର ଆସନ୍ା ୧୫ ତାରଖି 
ପଯ୍୍ୟନ୍ ଅେଲାଇନ୍  ଜଯାଜଗ ଅଗ୍୍ରୀମ ବହିେ ବୁକଂି କରାଯବି। 
ରବଋିତୁ ପାଇଁ ବହିେ କଣିବିାକୁ ଆଗ୍ହ୍ରୀ ଥିବା ଚାର୍ରୀମାଜେ ବହିେ 
ମଲୂ୍ୟର ୧୦ ପ୍ରତଶିତ ଅଥ ୍େମା କର ିଅଗ୍୍ରୀମ ବୁକଂି କରଜିବ। ଏଜେଇ 
ରାେ୍ୟ କୃର ିଓ କୃରକ ସଶକ୍ତକିରଣ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚୂୋ ମଳିଛି।ି 
ଜସହଭିଳ ିଧାେ ବ୍ୟତ୍ରୀତ ଅେ୍ୟ ସବୁ ବହିେ ଉପଜର ସବ୍ାଧିକ ୫୦ 
ପ୍ରତଶିତ ପଯ୍୍ୟନ୍ ରହିାତ ିମଳିବି। ବୁକଂି କରବିାର ୧୦ ଦେି ମଧ୍ୟଜର 
ବୁକଂି ବାତଲି ଜହଜଲ େମା କରଥିିବା ଅଗ୍୍ରୀମ େଙ୍ା ଜ�ରସ୍ତ 
ମଳିବି। ବୁକଂି ଜଗା ସଗୁମ ଜପାେ୍ାଲ, ଜଗା ସଗୁମ ଜମାବାଇଲ 
ଆପ୍  କମିା୍ େକିେସ୍ ଜମା ଜସବା ଜକନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଅଗ୍୍ରୀମ ବହିେ 
ବୁକଂି କରାଯାଇପାରବି। ସରକାରଙ୍ ଦ୍ାରା ପ୍ରଦର୍ ବହିେ ଉନ୍ନତ 
ମାେର ଜହାଇଥିବା ଜବଜଳ ଚାର୍ରୀମାଜେ ବହିେ ଅଗ୍୍ରୀମ ବୁକଂି 
କରନୁ୍ ଜବାଲ ିକୃର ିବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅପଲି୍  କରାଯାଇଛ।ି ଜସହଭିଳ ି
ଚାର୍ରୀମାଜେ ଅେଲାଇନ୍  ମାଧ୍ୟମଜର ବୁକଂି କରବିାକୁ ଅସମଥ ୍
ଜହଜଲ, ‘ଆମ କୃର’ି ଜହଲ୍ପଲାଇନ୍  େମ୍ର(୧୫୫୩୩୩)ଜର 
ଜଯାଗାଜଯାଗ କରପିାରଜିବ ଜବାଲ ିେଜିଦ୍୍ଶୋମା ୋର ିଜହାଇଛ।ି

 �୧୫ ରାଏ ଅଗ୍ୀମ ବହିନ ବୁକଂି

ଅଣଧାେ ବହିେ ଉପସର 
୫୦ ପ୍ରତଶିତ ପଯ୍ଥ୍ୟନ୍ତ ରହିାତ ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬।୧୨(ସମସି): ଆମ 
ଜଦଶଜର ହଂିସାର ସ୍ାେ ୋହ ିଁ। 
ମାଓବାଦ୍ରୀମାଜେ ହଂିସା େ ଛାଡ଼ଜିଲ 
କଡ଼ା େବାବ ଦଆିଯବି। ମାଓବାଦ୍ରୀ 
ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ଭୁବଜେଶ୍ୱରଜର 
ଆଜୟାେତି ଓଡ଼ଶିା-ଛତଶିଗଡ଼ 
ସମ୍େୟ୍ ଜବୈଠକଜର ପଲୁସି ଡେି ି
ସେୁ୍ରୀଲ ବଂଶଲ ଏହା କହଛିନ୍।ି ଏହ ି
ଜବୈଠକଜର ଓଡ଼ଶିା ପଲୁସି, ଛତଶିଗଡ଼ 
ପଲୁସି, ଗଇୁନ୍ା ବଭିାଗ, ବଏିସ୍ ଏ� 
ଏବଂ ସଆିରପଏି�ର ବରଷି୍ 
ପଲୁସି ଅଧିକାର୍ରୀମାଜେ ଅଂଶଗ୍ହଣ 
କରଥିିଜଲ। ଉକ୍ତ ଜବୈଠକଜର 
ଛତଶିଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା ସ୍ରୀମା 

ମଧ୍ୟଜର ଥିବା ମାଓବାଦ୍ରୀ ଗତବିଧିି, 
ଗଇୁନ୍ା ଖବର ଆଦାେ ପ୍ରଦାେ 
କରବିା ଏବଂ ଦୁଇ ରାେ୍ୟ ମଧ୍ୟଜର 
ଥିବା ଗରୁୁତ୍ୱପର୍ୂ୍ ସ୍ାେଜର ସରୁକ୍ଷା 
ବାହେି୍ରୀ େଜିୟାେତି କରାଯବିା ଉପଜର 
ଅଧିକ ପ୍ରାଧାେ୍ୟ ଦଆିଯାଇଥିଲା। 
କଭିଳ ି ଦୁଇ ରାେ୍ୟ ମଧ୍ୟଜର ସକ୍ୟି 
ଥିବା ମାଓବାଦ୍ରୀଙୁ୍ ଦମେ କରାଯବି 
ଜସ ଜେଇ ଏହ ି ଜବୈଠକଜର 
ଆଜଲାଚୋ କରାଯାଇଥିଲା। 

 ସବୁଥର ପର ି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପଲୁସି 
ଡେି ି ସେୁ୍ରୀଲ ବଂଶଲ ମାଓବାଦ୍ରୀଙୁ୍ 
ଆହ୍ାେ ଜଦଇ କହଛିନ୍ ି ଜଯ ବନୁ୍ଧକ 
ଛାଡ଼ ି ପଲୁସି େକିେଜର ଆତ୍ମସମ୍ପଣ 

କଜଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁଧିା ମଳିବି। 
ଆମ ଜଦଶ ଗାନ୍ଧ୍ରୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଙ୍ ଜଦଶ 
ଜହାଇଥିବାରୁ ଏଠାଜର ହଂିସାର କଛି ି
ସ୍ାେ ୋହ ିଁ। 

ରାସ୍ତା େମି୍ାଣ,ଜେଲକିମ୍  ସବୁଧିା 
ଏବଂ ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ବକିାଶ କାଯ୍୍ୟକୁ ୋର ି
ରଖାଯବି ଜସଜେଇ ଏ ଜବୈଠକଜର 
ଆଜଲାଚୋ ଜହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଜବୈଠକଜର ଅେ୍ୟମାେଙ୍ ମଧ୍ୟଜର 
ଗଇୁନ୍ା େଜିଦ୍୍ଶକ ସଞ୍୍ରୀବ ପଣ୍ା, 
ଆଇେ ିଅପଜରସେ ଅମତିାଭ ଠାକୁର, 
ବଏିସ୍ ଏ�, ସଆିରପଏି�ର ବରଷି୍ 
ଅଧିକାର୍ରୀ ଏବଂ ଛତଶିଗଡ଼ର ବରଷି୍ 
ପଲୁସି ଅଧିକାର୍ରୀ ସାମଲି ଜହାଇଥିଜଲ।

 �ମାଓବାଦୀ ମକୁାବଲିା ସନଇ ଛତଶିଗଡ଼-ଓଡ଼ଶିା େମନ୍ବୟ ସବୈଠକ

ହଂିସା େ ଛାଡ଼ସିଲ କଡ଼ା ଜବାବ

 �ଉଭୟ ରାଜ୍ର ପଲୁେି, ବଏିସ୍ ଏଫ୍  ଓ େଆିର୍ ପଏିଫ୍  ୋମଲି
 �ଗଇୁନ୍ା ଖବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଉପସର ଗରୁୁତ୍ୱ ସଦବାକୁ ଆସଲାେନା



ବୁଧବାର 
୭ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨୦୪ ମୟୂରଭଞ୍ଜ

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

ବାରପିଦା,୬ା୧୨(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଲା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ପ୍ରତଷି୍ଲାନ ମୟରୂଭଞ୍ଜ (ଡଲାଏଟ)ରର ‘ଏକବଂିଶ ଶତଲାବ୍ଦୀରର 
ବଦି୍ଲାଳୟ ଶକି୍ଲା’ ଶଦୀର୍ଷକ ଏକ ପଲାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ର�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
ଡଲାଏଟର ଅଧ୍ୟକ୍ ଅନଲାଦ ି ଚରଣ ବନି୍ଲାଣଦୀଙ୍କ ରପୌରରଲା�ତି୍ରର 
୭ଟ ି ନବିନ୍ ଉପସ୍ଲାପତି ର�ଲାଇଥିଲଲା। ‘ଶକି୍ଲା ଅଧିକଲାର ଅଧିନୟିମ: 
ଐତ�ିଲାସକି ଆଧଲାର ଏବଂ ଭବରି୍ତ ଦୃଷ୍ରିକଲାଣ’ ସମ୍ୱନ୍ରର 
ଦଦୀନଲାନଲାଥ ମ�ଲାନ୍ତ ଓ ଅବନିଲାଶ ମ�ଲାନ୍ତ, ‘ଅଭନିବ ଶକି୍ଣ ପ୍ରକ୍ରୟିଲା 
ସମ୍ୱନ୍ରର ରକ. ସ୍ପନ୍ଦନଲା , ରଶ୍ତିଲା ରବର�ରଲା, ରଲଲାପଲାମଦୁ୍ଲା ମ�ଲାନ୍ତ,ି 
ଈପସତିଲା ପଷୃ୍,ିଆଦ୍ ରଶୈଶବ ଯତ୍ନ ଓ ଶକି୍ଲା ସମ୍ୱନ୍ରର ନମି୍ଷଳ 
କୁମଲାର ପଲାତ୍ର, ରସୌମ୍ରଞ୍ଜନ ମ�ଲାନ୍ତ ଓ ରରଣ୍ଲା ମମୁ ୁ୍ଷ,ପରରିବଶ 
ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ୱନ୍ରର ରଦୀତଲା �ଲାଁସଦଲାଃ, ଯମନୁଲା ଟୁଡୁ, ବନ୍ଦନଲା 
ପଲାଟବନ୍ଲା, ମଲାଇରନଲା କସି୍,ୁ ମନି ିରସଲାରରନ, ବର୍ଷଲାରଲାଣଦୀ ରବର�ରଲା, 
ଅନ୍ନପରୂ୍୍ଷଲା ରସନଲାପତ,ି ସଲାବତି୍ରଦୀ ର�ମ୍ୱ୍ରମ, ଅଙି୍କତଲା ରସନଲାପତ ି ଓ 
ସମୁତ ିମମୁୁ୍ଷ ; ‘ରମୌଳକି ସଲାକ୍ରତଲା ଓ ସଂଖ୍ଲାଜ୍ଲାନ’ ବରିୟରର ସବୁ୍ରତ 
ମ�ଲାପଲାତ୍ର ଓ ର�ୌରଦୀଶଙ୍କର �ଲାଣ, ବ�ୁଭଲାରଦୀ ପରରିବଶ ଭଲାରଲା 
ଶକି୍ଣ ପଲାଇଁ ଅପର�ିଲାଯ୍ଷ୍ ସମ୍ୱଳ ବରିୟରର ବର୍ଷଲାରଲାଣଦୀ ପଲାତ୍ର, 
ରଜ୍ଲାତ୍ସଲାରଲାଣଦୀ ରଜନଲା, ଚନ୍ିୟଦୀ ପ୍ରଧଲାନ, ଜୁଲ ିନଲାୟକ ଏବଂ ‘ଅଭନିବ 
ଶକି୍ଣ ପ୍ରକ୍ରୟିଲା ଏବଂ ରଖଳଣଲା ଆଧଲାରତି ଶକି୍ଲା’ ବରିୟରର ଶକି୍କ-
ପ୍ରଶକି୍କ ଦଦୀପ୍ ି ମ�ଲାନ୍ତ ଅତ ି ଉଚ୍ଚରକଲାଟଦୀର ଉପସ୍ଲାପନ କରଥିିରଲ। 
ଏଥିରର ମ�ଲାରଲାଜଲା ଶ୍ଦୀରଲାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜରଦଓ ବଶି୍ୱବଦି୍ଲାଳୟର 
ସ�-ପ୍ରଲାଧ୍ୟଲାପକ ଡଃ ରରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରୁଆ ଉପସ୍ତି ର� ି ପଲାଠଚକ୍ର 
ସମ୍ୱନ୍ରର ଟପି୍ପଣଦୀ ପ୍ରଦଲାନ କରଥିିରଲ। ଅଧ୍ୟକ୍ ଅନଲାଦ ିଚରଣ ବନି୍ଲାଣଦୀ 
ପଲାଠଚକ୍ର ଆରଲଲାଚନଲାକୁ ଭଲାବଦୀ ଶକି୍କମଲାନଙ୍କ ସ� ନକିଟତର 
ର�ବଲାର ଏକ ଅଭନିବ ପନ୍ଲା ରବଲାଲ ିମତ ରଦଇଥିରଲ। ମ�ଲାମଲାରଦୀ 
କରରଲାନଲା ପଲାଇଁ ଶକି୍କମଲାରନ ଅନଲଲାଇନ ପଲାଠପଢ଼ଲା ତଥଲା ଶକି୍ଣ 
କ୍ତକୁି ଭରଣଲା କରବିଲା ପଲାଇଁ ମଧ୍ୟ ରମୌଳକି ସଲାକ୍ରତଲା ଓ ସଂଖ୍ଲାଜ୍ଲାନ, 
(ଏଲ.ଆର.ପ)ି ପର ି ସମରୟଲାପରଯଲା�ଦୀ କଲାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ସଫଳତଲାର 
ସ� କରପିଲାରଛିନ୍ତ ି ରବଲାଲ ି ମତ ରଦଇଥିରଲ। ରଶରରର ସଭଲାପତ ି
ସମସ୍ତ ବରଷି୍ ଶକି୍କ ପ୍ରଶକି୍କ, ଶକି୍କ ପ୍ରଶକି୍କ, ଅନୁଷ୍ଲାନର ସମସ୍ତ 
କମ୍ଷକର୍୍ଷଲା ତଥଲା �ରୁୁଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରଦୀଙୁ୍କ ସଫଳତଲାର ରଶ୍ୟ ପ୍ରଦଲାନ ପବୂ୍ଷକ 
ଧନ୍ବଲାଦ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିରଲ।

ବାରପିଦା, ୬।୧୨(ସମସି): 

ବଲାରପିଦଲା ସ୍ତି ପଣ୍ତି ରଘନୁଲାଥ ମମୁୁ୍ଷ 
ରମଡକିଲାଲ କରଲଜ ଓ �ସ୍ପଟିଲାଲର ବବିଲାଦ 
ପଛିଲା ଛଲାଡୁନଲା� ିଁ। ରକରତରବରଳ ଚକିତି୍ଲାରର 
ଅବର�ଳଲା ତ ଆଉ ରକରତରବରଳ ରରଲା�ଦୀ 
ମତୁୃ୍କୁ ରନଇ ବବିଲାଦ ରଘରରର ର� ିଆସଛି ି
ଏ� ି ରମଡକିଲାଲ କରଲଜ। ଏରବ ପଣୁ ି
ରରଲା�ଦୀକୁ ନମି୍ନମଲାନର ଖଲାଦ୍ ଦଆିଯଲାଉଥିବଲା 
ରନଇ ଅଭରିଯଲା� ର�ଲାଇଛ।ି ଠକି ସମୟରର 
ଖଲାଦ୍ ଦଆିଯଲାଉ ନ ଥିବଲା ରବରଳ ଧଲାଯ୍ଷ୍ 
ଖଲାଦ୍ ତଲାଲକିଲା ପରବିରର୍୍ଷ ନମି୍ନମଲାନର 
ଖଲାଦ୍ ପରସଲା ଯଲାଉଥିବଲା ରନଇ ରରଲା�ଦୀ 
ଓ ତଲାଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଷଦୀୟ ମଧ୍ୟରର ଅସରନ୍ତଲାର 
ରଦଖଲାରଦଇଛ।ି ୨୦୧୭ ମସ�ିଲାରର ବ�ୁ 
ବଲାଦ ବବିଲାଦ ପରର ପ୍ରତଷି୍ଲା ର�ଲାଇଥିଲଲା 
ଏ� ି ରମଡକିଲାଲ କରଲଜ ଓ �ସ୍ପଟିଲାଲ। 
ଜଲି୍ଲାବସଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ନୂଆ ଆଶଲା ସଞ୍ଲାର 

ର�ଲାଇଥିଲଲା। ଉନ୍ନତ ମଲାନର ଚକିତି୍ଲା ରସବଲା 
ମଳିବି ରବଲାଲ ି ଜଲି୍ଲାବଲାସଦୀ ଆଶଲା ବଲାନ୍ରିଲ। 
ଆଉ ରସ�ଦିନିରୁ ଜଲି୍ଲା ମଖୁ୍ ଚକିତି୍ଲାଳୟ 
ରମଡକିଲାଲ କରଲଜର ଚକିତି୍ଲାଳୟ ଭଲାରବ 
ବ୍ବ�ୃତ ର�ଲଲା। ନମି୍ଷଲାଣ ର�ଲଲା ବଡ ବଡ 
ରକଲାଠଲା; ର�ରଲ ମଳିଲିଲାନ ି ଆଶଲା ମତୁଲାବକ 
ଉନ୍ନତ ମଲାନର ଚକିତି୍ଲା ରସବଲା। ଏରବ 
ମଧ୍ୟ ରସ� ି ରରରଫରଲାଲ �ସପଟିଲାଲର 

ଆଖ୍ଲା ରଦଉଛନ୍ତ ି ଜଲି୍ଲାବଲାସଦୀ। ବଲାରମ୍ୱଲାର 
ଚକିତି୍ଲାରର ଅବର�ଳଲା ରନଇ ଅଭରିଯଲା� 
ର�ଲାଇଆସଛୁ।ି ନଜି ସମୟ ସଲାରଣଦୀ 
ଅନୁସଲାରର ଠକି ଭଲାବରର ଉପସ୍ତି ର�ୁ 
ନଲା�ଲାନ୍ତ ି ଡଲାକ୍ତର କ ି ବରିଶରଜ୍। ଏପର ି
ସ୍ଳରର ଏରବ ପଣୁ ି ଆସଛି ି ସଲାଂଘଲାତକି୍  
ଅଭରିଯଲା�। ରରଲା�ଦୀଙୁ୍କ ଦଆିଯଲାଉଛ ି
ନମି୍ନମଲାନର ଖଲାଦ୍। ସମୟ ଓ ତଲାଲକିଲା 

ମତୁଲାବକ ଦଆିଯଲାଉନ ି ଜଳଖିଆ ଓ 
ଖଲାଦ୍। ସକଲାଳ ୮ଟଲାରର ଜଳଖିଆ 
ରଦବଲାକୁ ଥିବଲାରବରଳ ସଲାରେ ୧୦ଟଲାରର 
ଦଆିଯଲାଉଛ।ି ଏପରକି ି ନମି୍ନମଲାନର 
ଖଲାଦ୍ ସଲାଙ୍ଗକୁ ପରମିଲାଣରର ମଧ୍ୟ କମ୍  
ଦଆିଯଲାଉଥିବଲା ଅଭରିଯଲା� ପରର ରଦଖଲା 
ରଦଉଛ ି ଉରର୍ଜନଲା। ରମଡକିଲାଲ 
କରଲଜରର ରରଲା�ଦୀଙୁ୍କ ଖଲାଦ୍ ରଦବଲାକୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ର�ଲାଇଛ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଲାଲକିଲା। ରକଉଁ 
ଦନି ରକଉଁ ଖଲାଦ୍ ଦଆିଯବି ତଲା�ଲା ଉରଲ୍ଖ 
ର�ଛି;ି ମଲାତ୍ର ରସ ତଲାଲକିଲା ମତୁଲାବକ 
ମଧ୍ୟ ଖଲାଦ୍ ରଯଲା�ଲାଇ ଦଆିଯଲାଉ ନ ଥିବଲା 
ଅଭରିଯଲା� କରଛିନ୍ତ ି ରରଲା�ଦୀଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଷଦୀୟ 
ବକିଲାଶ ରଞ୍ଜନ ମଲା�ଲାଳକି, ରରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଧଦୀର ଓ ରଲାଜଲା ମଣ୍ଳ। ଏ� ିଖଲାଦ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଓ 
ବଣ୍ନ ଦଲାୟତି୍ୱ କଟକର ନରିଲାକର ସକୁି୍ରଟି ି
ଆଣ୍ କନଲ୍ାରଲଟେନ୍ ି ୩ ବର୍ଷ ପଲାଇଁ ଚୁକ୍ତନିଲାମଲା 
ପରର କଲାଯ୍ଷ୍ ତୁଲଲାଉଛ ି ରବଲାଲ ି କମ୍ଷଚଲାରଦୀ 

ମନିତଦୀ ବନି୍ଲାଣଦୀଙ୍କ ଠଲାରୁ ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ମଲାତ୍ର 
ସଂସ୍ଲା ଠକି୍ ଭଲାରବ କମ୍ଷଚଲାରଦୀ ନ ରଖିବଲା 
ଏବଂ କମ୍  ଖଚ୍ଚ୍ଷ କର ି ଅଧିକ ଲଲାଭବଲାନ 
ଆଶଲାରୁ ଏଭଳ ି ସମସ୍ଲା ବଲାରମ୍ୱଲାର ସଷୃ୍ ି
ର�ଉଛ ିରବଲାଲ ିଅଭରିଯଲା� ର�ଉଛ।ି

ଏ ସମ୍ପକ୍ଷରର ରମଡକିଲାଲ କରଲଜ୍  
ସପୁରରିଣ୍ରଣ୍ଣ୍ ପ୍ରତଭିଲା ପଣ୍ଲାଙୁ୍କ 
ପଚଲାରବିଲାରୁ ଅବ୍ବସ୍ଲା ସମ୍ପକ୍ଷରର ଜଲାଣଛିନ୍ତ ି
କ�ବିଲା ସ�ତି ପବୂ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳ ିଅଭରିଯଲା� 
ପଲାଇ ଏକ ଭଜିଲିଲାନ ୍ଟମି୍  �ଠନ କରଲାଯଲାଇ 
ତଦନ୍ତ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ରତରବ ପଣୁ ିଘଟଣଲା 
ସମ୍ପକ୍ଷରର ତଦନ୍ତ ପରର କଲାଯ୍୍ଷ ଲାନୁଷ୍ଲାନ 
ନଆିଯବି ରବଲାଲ ି କ�ଛିନ୍ତ।ି ସରକଲାର 
ଉନ୍ନତ ମଲାନର ରରଲା�ଦୀ ରସବଲା ସଲାଙ୍ଗକୁ 
ରରଲା�ଦୀମଲାନଙ୍କ ପଲାଇ ଁ ପଷୁ୍କିର ଖଲାଦ୍ 
ରଯଲା�ଲାଇବଲାକୁ ଖଚ୍ଚ୍ଷ କରୁଛନ୍ତ ିଲକ୍ ଲକ୍ ଟଙ୍କଲା 
ମଲାତ୍ର ଏଭଳ ି କଛି ି ମନୁଲାଫଲାକର ଠକିଲା ସଂସ୍ଲା 
ପଲାଇ ଁଏରବ ସମଲାରଲଲାଚତି ର�ବଲାକୁ ପଡୁଛ।ି

ସରାଗୀଙୁ୍ ଦଆିଯାଉଛ ିନମି୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ

ବାରପିଦା, ୬।୧୨(ସମସି):

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲାର ଫୁ୍ଚର ଷ୍ଲାର ରସ୍ପଲାଟ୍ଷସ 
ଏକଲାରଡମଦୀର ଦୁଇ ଉଦଦୀୟମଲାନ ରଗ୍ ବଦୀ ତଲାରକଲା 
ପଲାବ୍ଷତଦୀ �ଲାଁସଦଲା ଓ ଆରତଦୀ ମମୁୁ୍ଷ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍  

ଭଲାରତଦୀୟ ବଲାଳକିଲା ର�ବଦୀ ଦଳରର ସ୍ଲାନ ପଲାଇଛନ୍ତ।ି 
ଆସନ୍ତଲା ୧୦ ଓ ୧୧ ତଲାରଖିରର ରନପଲାଳର କଲାଠମଲାଣୁ୍ 
ସ�ରରର ଏ� ି ପ୍ରତରିଯଲା�ତିଲା ଅନୁଷ୍ତି ର�ବ। 
ସଚୂନଲା ଥଲାଉକ,ି ପବୂ୍ଷରୁ ପଲାବ୍ଷତଦୀ ୪ଥର ଓ ଆରତଦୀ 
୬ଥର ଜଲାତଦୀୟସ୍ତରରର ଓଡ଼ଶିଲାକୁ ପ୍ରତଧି୍ୱନତି 

କରଛିନ୍ତ।ି ଦୁଇଜଣ �ତ ନରଭମ୍ୱର ମଲାସରର ୨୦ 
ବର୍ଷରୁ କମ୍  ଭଲାରତଦୀୟ ର�ବଦୀ ଦଳରର ସ୍ଲାନ ପଲାଇ 
ରରୌପ୍ ପଦକ �ଲାସଲ କର ି ରଦଶ, ରଲାଜ୍ ତଥଲା 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ପଲାଇଁ ର�ୌରବ ଆଣଛିନ୍ତ।ି ଏ� ି
୨ ରଖଳଲାଳ ି ରଲାଣଦୀରଭଲାଳ ସରକଲାରଦୀ ବଲାଳକିଲା ଉଚ୍ଚ 
ବଦି୍ଲାଳୟରୁ ର�ବଦୀ ରଖଳବିଲା ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। 
ପଲାବ୍ଷତଦୀ �ଲଁାସଦଲାଙ୍କ ଘର ବଲାରପିଦଲା ବ୍ଲକର 
ଭୁରୁଡୁବଣଦୀ ଗ୍ଲାମରର ର�ଲାଇଥିବଲା ରବରଳ ରସ 
ଏରବ ମ�ଲାରଲାଜଲା ପରୂ୍୍ଷଚନ୍ଦ୍ର କନଷି୍ ମ�ଲାବଦି୍ଲାଳୟ 
ବଲାରପିଦଲାର +୨ ଦ୍ତିଦୀୟ ବର୍ଷ ବଜି୍ଲାନ ଛଲାତ୍ରଦୀ। 
ରସ�ପିର ି ଆରତଦୀ ମମୁୁ୍ଷଙ୍କ ଘର କୁଳଅିଣଲା ବ୍ଲକର 
ମଲାରଙ୍ଗତଲାଣ୍ ି ଗ୍ଲାମରର ର�ଲାଇଥିବଲା ରବରଳ ରସ 
ଏରବ ବଲାରପିଦଲା ଶ୍ଦୀମଲା ମ�ଳିଲା ମ�ଲାବଦି୍ଲାଳୟ +୨ 
କଳଲାର ଦ୍ତିଦୀୟ ବର୍ଷ ଛଲାତ୍ରଦୀ। ଦୁର�ଁ ଜଲାତଦୀୟ ର�ବଦୀ 
ରରଫରଦୀ ଦବି୍ରଞ୍ଜନ ଦଲାସଙ୍କ ଦ୍ଲାରଲା ପ୍ରତଷି୍ତି 
ଫୁ୍ଚର ଷ୍ଲାର ରସ୍ପଲାଟ୍ଷସ ଏକଲାରଡମଦୀରର ର� ି
ରକଲାଚ୍  ରଲାଜକରିଶଲାର ପଲାତ୍ର ଓ ନରିଞ୍ଜନ ବଶି୍ୱଲାଳଙ୍କ 
ତତ୍ତଲାବଧଲାନରର ପ୍ରଶକି୍ଣ ରନଉଥିରଲ। ତଲାଙ୍କର ଏ� ି
ସଫଳତଲା ପଲାଇଁ ଏକଲାରଡମଦୀର ନରିଦ୍୍ଷଶକ ଅମର 
ରସଠଦୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରରିଦର ଅଧ୍ୟକ୍ ଡଲା 
ରଦବଲାଶରି ମଲାଣ୍୍ଡି, ଉପରଦଷ୍ଲା ତଥଲା ସମଲାଜରସବଦୀ 
ରସଲାମନଲାଥ ସଂି�, ମଙ୍ଗଲ �ଲାଁସଦଲା, ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ଲା କ୍ରଦୀଡଲା ସଂଘର ସମ୍ପଲାଦକ ବଜିୟ କୁମଲାର ଦଲାସ, 
ରକଲାଚ୍  ରୂପଲାଲ ି ରସଲାରରନ, ପ୍ରତଷି୍ଲାତଲା ଦବି୍ରଞ୍ଜନ 
ଦଲାସ, ଜଲି୍ଲା ର�ବଦୀ ସଂଘ ସଭଲାପତ ି ସନୁଲାରଲାମ୍  
କସି୍,ୁ ସମ୍ପଲାଦକ ସଶୁଦୀଲ ର�ମ୍ୱ୍ରମ ଓ ବଲାରପିଦଲା ଶଲାଖଲା 
ପରଚିଲାଳକ ରଞ୍ଜତି ରଲାଉତ ତଥଲା ବ�ୁ କ୍ରଦୀଡଲାରପ୍ରମଦୀ 
ଉଭୟଙୁ୍କ ଶରୁଭଚ୍ଲା ଓ ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣଲାଇଛନ୍ତ।ି

୧୮ ବର୍ଥରୁ କମ୍  ରଗ୍ ବୀ ଦଳସର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜର ଦୁଇ ସଖଳାଳି

ପଆିର୍ଏମ୍ ସମଡକିାଲ୍ କସେଜ ଓ ହସ୍ଟିାଲ୍ ସର ଅବ୍ୟବସ୍ା

ବାରପିଦା, ୬।୧୨(ସମସି): ‘�ଦୀତଲା 
ରକବଳ �ନୁି୍ଦମଲାନଙ୍କ ଗ୍ନ୍ ନୁର�;ଁ ଏ�ଲା ଏକ 
ସଲାବ୍ଷଜନଦୀନ ଗ୍ନ୍ ଏବଂ ପ୍ରରତ୍କ ବ୍କ୍ତ ି
ଯଏି ସତ ଏବଂ ବୁଦ୍ମିଲାନ ର�ଲାଇଥିରବ ଏବଂ 
ନରିଜ ନଜିର ରଦଲାର ଦୁବ୍ଷଳତଲାକୁ ଜଲାଣ ି
ପଲାରୁଥିରବ ଓ ସଲା�ସ ପବୂ୍ଷକ ରସ�ଡୁକି 
ଦୂର କର ିନଜି ଭତିରର ପରୂ୍୍ଷତଲା ପ୍ରଲାପ୍ ପଲାଇଁ 
ରଚଷ୍ତି ର�ଉଥିରବ, ରସଇ ଯଥଲାଥ୍ଷ ଶରି୍ଙ୍କ 
ଉପରର �ଦୀତଲା ନଜିର ସବ୍ଷରଶ୍ଷ୍ ଆଶଦୀବ୍ଷଲାଦ 
ଦଏି’ ରବଲାଲ ି ମଙ୍ଗଳବଲାର ଚନିୟ୍ ମଶିନ 
ବଲାରପିଦଲା ଆନୁକୂଲ୍ରର ଅନୁଷ୍ତି ସ୍ଲାନଦୀୟ 
ଜୁବଲି ି ଲଲାଇରବ୍ରରଦୀ ୭ଦନିଆି ବଲାର୍ଡିକ 
�ଦୀତଲାଜ୍ଲାନ ଯଜ୍ର ଉଦଯଲାପତି ଦବିସରର 
ପ୍ରବକ୍ତଲା ଚନିୟ୍ ମଶିନ ରବଲାକଲାରରଲାର 
ଆଚଲାଯ୍୍ଷ  ସ୍ୱଲାମଦୀନଦୀ ସଂଯକୁ୍ତଲାନନ୍ଦ 
ସରସ୍ୱତଦୀ ତଲାଙ୍କ ପ୍ରବଚନରର କ�ଛିନ୍ତ।ି 
ଉକ୍ତ କଲାଯ୍ଷ୍କ୍ରମରର ବଲାରପିଦଲା ଚନି୍ୟ 
ମଶିନର ଆଚଲାଯ୍ଷ୍ ସ୍ୱଲାମଦୀ ର�ଲାବନି୍ଦଲାନନ୍ଦ 
ସରସ୍ୱତଦୀ, ବ୍ରହ୍ମଚଲାରଦୀ ନରିଞ୍ଜନ 

ରଚୈତନ୍, ଜ�ନ୍ନଲାଥ ସଂସ୍ତୃରି ପ୍ରବଚକ 
ପଣ୍ତି ଭଲା�ବତ ପଲାଣ୍ଲା, ବରିବକଲାନନ୍ଦ 
ଶକି୍ଲାନୁଷ୍ଲାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଲା ଡ଼ ବଦୀଣଲା ଦଲାସ, 
ପଣ୍ତି ରଘନୁଲାଥମମୁୁ୍ଷ ରମଡକିଲାଲ କରଲଜ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଲା ପ୍ରରଫସର ପ୍ରତଭିଲା ପଣ୍ଲା, ଡଭିଲାଇନ 
ଲଲାଇଫ ରସଲାସଲାଇଟରି ସଭଲାପତ ି �ମିଲାଂଶ ୁ
ମ�ଲାପଲାତ୍ର, ସନୁଦୀଲ ନଲାୟକ, ତପନ 
ରବର�ରଲା, ଡ଼ ପ୍ରଲାଣକୃଷ୍ଣ ରବର�ରଲା, 
ଶକି୍ଲାବତି �ୃଦଲାନନ୍ଦ ଆଚଲାଯ୍ଷ୍, ବଜିୟ 
ରଲଙ୍କଲା, ପ୍ରଦଦୀପ ମ�ଲାନ୍ତ,ି �ରିଜିଲାଶଙ୍କର 
ମ�ଲାନ୍ତ,ି ଦଲାମନ ନଲାୟକ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ। ଉକ୍ତ କଲାଯ୍ଷ୍କ୍ରମକୁ ସମ୍ପଲାଦକ ଅଜତି 
ରବର�ରଲା ପରଚିଲାଳନଲା କରଥିିରଲ, କବତିଲା 
ଦଲାସ, ଶଲାନ୍ତ ି ସଂି, ସବ୍ସଲାଚଦୀ ପରଲଇ, 
ସଚ୍ଚଦିଲାନନ୍ଦ ଏକଲାରଡମଦୀର ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରଦୀ, 
ଲକ୍ଷଦୀ ପଲାଣ,ି ସରୁତଦୀ ଦଲାସ ଓ ଶକୁନ୍ତଳଲା 
ପଲାଲ ପ୍ରମଖୁ ସ�ରଯଲା� କରଥିିରଲ। ବରଷି୍ 
ଆଇନଜଦୀବଦୀ ସତ୍ବ୍ରତ ମ�ଲାନ୍ତ ିଧନ୍ବଲାଦ 
ଅପ୍ଷଣ କରଥିିରଲ।

 �ଚନି୍ମୟ ମଶିନର ବାର୍ଷିକ ଗୀତା ଜ୍ାନଯଜ୍ ଉଦ୍ ଯାପତି

ଗୀତା ଏକ ସାବ୍ଥଜନୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ

ବାରପିଦା, ୬।୧୨(ସମସି): ସ୍ଲାନଦୀୟ ସଦର 
ଅବକଲାରଦୀ ବଭିଲା� ପକ୍ରୁ କୁଳଅିଣଲା ଥଲାନଲା 
ଅଧଦୀନ ଭଲାଲୁକ ିଅଞ୍ଳରୁ ବପିଳୁ ପରମିଲାଣର 
ନକଲ ିମଦ ଜବତ କରଲାଯବିଲା ସ�ତି ଜରଣ 
ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ �ରିଫ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଜଣଙ୍କ ର�ରଲ ସଞ୍ଜୟ କୁମଲାର ମ�ଲାନ୍ତ 
(୩୨)। ଅବକଲାରଦୀ ଆରକ୍ଦୀ ଅଧଦୀକ୍କ 
ପ୍ରଶଲାନ୍ତ କୁମଲାର କ�ରଁଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର 
�ଠତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟମି୍  ଚେଲାଉ କରଥିିବଲା 
ରବରଳ ଚଢ଼ଲାଉ ସମୟରର ସଞ୍ଜୟଠଲାରୁ 

ନକଲ ି ମଦ ପଲାଇ ଁ ବ୍ବ�ୃତ ୨୨ ଲଟିର 
ସ୍ପରିଟି୍ , ୨୭୫ଟ ି ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ କମ୍ପଲାନଦୀର 
ନକଲ ି ଠପି,ି ୫୦୦ଟ ି ନକଲ ି ଇଏଏଲ୍ , 
୩୦ଟ ି ୬୫୦ ମଲି ି ବଶିଷି୍ କଙି୍ଗଫିସର 
ବୟିର ଜବତ ର�ଲାଇଛ।ି ବଲାରପିଦଲା ସଦର 
ଅବକଲାରଦୀ ଅଧିକଲାରଦୀ ବଶି୍ୱଜତି ଦଲାଶଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରର ଏଏସ୍ ଆଇ କ୍ରିରଲାଦ ପଲାତ୍ର, 
କନରଷ୍ବଳ ର�ମଲତଲା ପଲାତ୍ର, ବଶି୍ୱଜତି 
ରବର�ରଲା, ଅଜୁ୍ଷନ ରଲାଜ ତରରଇ ଏ� ି
ଚେଉରର ସଲାମଲି ର�ଲାଇଥିରଲ।

ବପିଳୁ ପରମିାଣର ନକଲ ି
ମଦ ଜବତ; ଜସଣ ଗରିଫ

ବାରପିଦା, ୬।୧୨(ସମସି): ୩୦ତମ 
ଜଲାତଦୀୟ ପଲିଲାଙ୍କ ବଜି୍ଲାନ କଂରଗ୍ସ-୨୦୨୨ 
ଜଲି୍ଲାସ୍ତରଦୀୟ ପ୍ରତରିଯଲା�ତିଲା ବଲାରପିଦଲା 
ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକଲାରଦୀ ଉଚ୍ଚବଦି୍ଲାଳୟ 
ପରସିରରର ଅନୁଷ୍ତି ର�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଲା ଅଧିକଲାରଦୀ ନବକରିଶଲାର �ରି ି
ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭଲାରବ ରଯଲା�ରଦଇ କଲାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ 
ଉଦ୍ ଘଲାଟନ କରଥିିରଲ। ମଖୁ୍ବକ୍ତଲାଭଲାରବ 
ଜଲି୍ଲା ବଜି୍ଲାନ ପରଦିଶ୍ଷକ ଜ୍ଲାନରଞ୍ଜନ 
ଆଚଲାଯ୍ଷ୍ ରଯଲା� ରଦଇଥିରଲ। ସରକଲାରଦୀ 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ଲାଳୟ, କଣ୍ଲାପଲାଳର ପ୍ରଧଲାନଶକି୍କ 
ଅମତିଲାଭ ମଶି୍ କଲାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ସଂରଯଲାଜନଲା 
କରଥିିରଲ। ଜଲି୍ଲା ସଂରଯଲାଜକ କୃତଦୀ ଶକି୍କ 
ଅଜତି କୁମଲାର ରଜନଲା କଲାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ଆଭମିଖୁ୍ 
ସମ୍ପକ୍ଷରର ଆରଲଲାକପଲାତ କରଥିିବଲାରବରଳ 
ଶକି୍କ ସଂରଯଲାଜକ କୃତଦୀ ଶକି୍କ 
ବସନ୍ତ କୁମଲାର ଦର୍ ଧନ୍ବଲାଦ ଅପ୍ଷଣ 
କରଥିିରଲ। ପ୍ରଧଲାନଶକି୍କ ରଜ୍ଲାସ୍ଲାରଲାଣଦୀ 
ମ�ଲାପଲାତ୍ରଙ୍କ ପରଚିଲାଳନଲାରର ଏ� ି
ପ୍ରତରିଯଲା�ତିଲା ଅନୁଷ୍ତି ର�ଲାଇଥିଲଲା। 
ଚତି୍ରଡଲା ମ�ଲାବଦି୍ଲାଳୟର ପ୍ରଲାଣଦୀ ବଜି୍ଲାନ 
ପ୍ରଧ୍ୟଲାପକିଲା ସରୁମଲା ରଡଙ୍ଗଦୀ, ରସଲାୟନ 

ବଜି୍ଲାନର ପ୍ରଧ୍ୟଲାପକ କଲାମରଦବ ପଦୀଠ ଓ 
ପବୂ୍ଷତନ ବଜି୍ଲାନ ପରଦିଶ୍ଷକ ଜ�ନ୍ନଲାଥ 
ସଲା�ୁ ବଚିଲାରକ ଭଲାରବ ରଯଲା� ରଦଇଥିରଲ। 
ବଚିଲାରକମଲାନଙ୍କ ଦ୍ଲାରଲା ରଶ୍ଷ୍ ବରିବଚତି 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଦଳମଖୁ୍ ଜଲାତଦୀୟ ପଲିଲାଙ୍କ 
ବଜି୍ଲାନ କଂରଗ୍ସ ରଲାଜ୍ସ୍ତରଦୀୟ 
ପ୍ରତରିଯଲା�ତିଲାରର ଅଂଶଗ୍�ଣ କରରିବ। 
ଶକି୍କ ନୟନ କୁମଲାର �ରି,ି ବଷୁି୍ଣପଦ 
ଆଚଲାଯ୍ଷ୍, ମରନଲାଜ ପରଡ଼ିଲା କଲାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ 
ପରଚିଲାଳନଲାରର ସ�ରଯଲା� କରଥିିରଲ। 
ରଘନୁଲାଥ �ଲାଇସ୍ଲୁ, ରଲାଇକମଲାର ଛଲାତ୍ରଦୀ 
ରଜ୍ଲାତମି୍ଷୟଦୀ ନଲାଥ, ଲଲାଲ ରମଲା�ନ 
ପତ ି �ଲାଇସ୍ଲୁ, ଧନପରୁର ଛଲାତ୍ରଦୀ ଲପି୍ଲା 
ମ�ଲାନ୍ତ, ସରକଲାରଦୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ଲାଳୟ, 
ଦଲାନ୍ତଆିମ�ୁଲାଁର ଛଲାତ୍ରଦୀ ପଷୁ୍ପମତି୍ରଲା ମ�ଲାନ୍ତ 
ଓ ରରୁଅଲାଁ ବ୍ଲକର ଟଙି୍ଗିରଆି ସ୍ତି ଓଡ଼ଶିଲା 
ଆଦଶ୍ଷ ବଦି୍ଲାଳୟର ଛଲାତ୍ରଦୀ ଆସ୍ଲା 
ନଲାୟକଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଉଦ୍ ଯଲାପନ ଉତ୍ବରର ମଖୁ୍ଅତଥିିଭଲାରବ 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଲା ଅଧିକଲାରଦୀ ନତି୍ଲାନନ୍ଦ 
ବଲାରକି ରଯଲା�ରଦଇ କୃତଦୀ ପ୍ରତରିଯଲା�ଦୀଙୁ୍କ 
ପରୁସ୍ତୃ କରଥିିରଲ।

ବାରପିଦା, ୬।୧୨(ସମସି):

ରସଲାମବଲାର ବଲାରପିଦଲା ମ�ୁ୍ଷବଲାଡ ି
ସ୍ତି ପ୍ରୟଲାସ ସମ୍ଳିନଦୀ କକ୍ରର ଜଲି୍ଲା 
କୃର ି ବଭିଲା� ଓ କୃର ି ବଜି୍ଲାନ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଶ୍ଲାମଲାଖଣୁ୍ଲାର ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ରର 
ଜଲି୍ଲାସ୍ତରଦୀୟ ବଶି୍ୱ ମରୃ୍କିଲା ଦବିସ ପଲାଳତି 
ର�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଜଲି୍ଲା ପରରିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଲା 
ଭଲାରତଦୀ �ଲାସଁଦଲାଙ୍କ ସଭଲାପତତି୍ୱରର 
ଅନୁଷ୍ତି ଉକ୍ତ କଲାଯ୍୍ଷ କ୍ରମରର ଅତରିକି୍ତ 
ଜଲି୍ଲାପଲାଳ, ଅକ୍ୟ ସନୁଲି ଅଗ୍ୱଲାଲ 
ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭଲାରବ ରଯଲା�ରଦଇ 
ଉଦଘଲାଟନ କରଥିିରଲ। କଲାଯ୍୍ଷ କ୍ରମରର 
‘ମରୃ୍କିଲା � ିଁ ଖଲାଦ୍ର ଉତ୍’ ପ୍ରସଙ୍ଗରର 

ରସ ନଜିର ବକ୍ତବ୍ ରଖି, ମରୃ୍କିଲା 
କ୍ୟ ଓ ସଂରକ୍ଣ ପଲାଇ ଁ ରକବଳ ଚଲାରଦୀ 
ଉର୍ରଦଲାୟଦୀ ନୁ�ନ୍ତ ି ବରଂ ପ୍ରରତ୍କ 
ଏଥିପଲାଇ ଁ ଉର୍ରଦଲାୟଦୀ। କଲାରଣ ଖଲାଦ୍ 
ବନିଲା ରକୌଣସ ିପ୍ରଲାଣଦୀର ଜଦୀବନ ଧଲାରଣ 
ସମ୍ଭବ ନୁର� ଁଏବଂ ଏଇ ଜଦୀବନ ଧଲାରଣ 
ପଲାଇ ଁ ମଖୁ୍ ଉତ୍ ମଲାଟରୁି � ିଁ ଆରମ 
୯୫ ପ୍ରତଶିତ ଖଲାଦ୍ ପଲାଇଥଲାଉ। 

ରତଣ ୁ ସଲାମ୍ପ୍ରତକି ସମୟରର ମରୃ୍କିଲା 
ସରୁକ୍ଲା ଓ ସଂରକ୍ଣ କରବିଲା ଆମ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ରନୈତକି ଓ �ରୁୁ ଦଲାୟତି୍ୱ। 
ରତଣ ୁ ରଲଲାକମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଏ 
ସମ୍ଭନ୍ରର ସରଚତନତଲାକୁ ବ୍ଲାପକରୁ 
ବ୍ଲାପକତର କରବିଲା ପଲାଇ ଁ ପରଲାମଶ୍ଷ 
ରଦଇଥିରଲ। ଅନ୍ଲାନ୍ ନମିନ୍ତ୍ରତି 
ଅତଥିିମଲାରନ ମଧ୍ୟ ଆଜରି ଦବିସର 

ଆଭମିଖୁ୍ ଉପରର ବଭିନି୍ନ ଶକି୍ଣଦୀୟ 
ମତଲାମତ ରଖିଥିରଲ। ଏ� ିଅବସରରର 
ଏକ ବତିକ୍ଷ ପ୍ରତରିଯଲା�ତିଲାରର କୃତତି୍ୱ 
�ଲାସଲ କରଥିିବଲା ପ୍ରତରିଯଲା�ଦୀଙୁ୍କ 
ଅତଥିିମଲାରନ ମଲାନପତ୍ର ଓ ପରୁସ୍ତୃ 
କରଥିିରଲ। ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକରୁ ରଯଲା� 
ରଦଇଥିବଲା ଚଲାରଦୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ମଖୁ୍ଅତଥିି 
ମରୃ୍କିଲା ସ୍ୱଲାସ୍୍ କଲାଡ୍ଷ ବଣ୍ନ କରଥିିରଲ। 

ରବୈଠକରର ରକନ୍ଦ୍ର ଆଦବିଲାସଦୀ 
କଲ୍ଲାଣ ମନ୍ତ୍ରଦୀଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ଶଶିରି 
କୁମଲାର ମ�ଲାନ୍ତ, ରମଲାରଡଲା ବଧିଲାୟକଙ୍କ 
ପ୍ରତନିଧିି ମଳୟ କୁମଲାର ରଜନଲା, ମଖୁ୍ 
ଜଲି୍ଲା କୃର ିଅଧିକଲାରଦୀ, ଲକ୍ଷଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମମୁୁ୍ଷ, 
କୃର ି ବଜି୍ଲାନ ରକନ୍ଦ୍ରର ମଖୁ୍ ସଙ୍ଘମତି୍ରଲା 
ପଟ୍ଟନଲାୟକ, ମରୃ୍କିଲା ସଂରକ୍ଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନରିଦ୍ଷଶକ ଭବଲାନଦୀ ଶଙ୍କର 
କଲାରଲଲା, ଉଦ୍ଲାନ କୃର ି ଉପନରିଦ୍୍ଷଶକ 
ରମଲାକଲାନ୍ତ �ରି,ି ନଲାବଲାଡ୍ଷ ଡଡିଏିମ ସ୍ତୃ ି
ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନଲାୟକ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ। ବ�ଳଦଲା କୃର ିଜଲି୍ଲା ଅଧିକଲାରଦୀ 
ଡ. ମରନଲାଜ କୁମଲାର ଚଲାନ୍ଦ କଲାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ 
ପରଚିଲାଳନଲା କରଥିିରଲ।

ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ବଶି୍ୱ 
ମତୃ୍କିା ଦବିେ ପାଳତି ମତୃ୍କିା ସଂରକ୍ଷଣ ସମସ୍ତଙ୍ର ଗରୁୁଦାୟତି୍ବ

ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ପ୍ରତଷି୍ାନସର ପାଠଚକ୍ର

ବାରପିଦା, ୬।୧୨(ସମସି):  ବଶିଷି୍ 
ସବ୍ଷରଦଲାୟ ରନତଲା ସ୍ୱ�୍ଷତ ପ୍ରଶଲାନ୍ତ ମ�ଲାନ୍ତଙି୍କ 
୨୯ତମ ଶ୍ଲାଦ୍ ବଲାର୍ଡିକ ିବଲାରପିଦଲା ଏମପରିକ 
ବଲାଳକିଲା ବଦି୍ଲାଳୟ ସଭଲାକକ୍ରର ଓଡଆି 
ଜଲା�ରଣ ମଞ୍ ଏବଂ ବରିନଲାବଲା ସ୍ଲାରକ 
ଟ୍ରଷ୍ ପକ୍ରୁ ପଲାଳତି ର�ଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଓଡଆି 
ଜଲା�ରଣ ମଞ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଲାତଲା ସମ୍ପଲାଦକ 
ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନଲାୟକଙ୍କ ସଭଲାପତତି୍ୱରର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ିଶ୍ଦ୍ଲାଞ୍ଜଳ ିସଭଲାରର 
କୃତଶିକି୍କ ଡ. ଶଶଧିର ବଶି୍ୱଲାଳ ମଞ୍ 
ପରଚିଲାଳନଲା କରଥିିରଲ। ଅତଥିି ଭଲାବରର 

ପଣ୍ତି ଭଲା�ବତ ପଣ୍ଲା, ବରଷି୍ ସଲାମ୍ୱଲାଦକି 
ସୁକଲାନ୍ତ ଜଦୀଉ, ଦଦୀପକ କୁମଲାର ନଲାୟକ, 
ନନ୍ଦଲଲାଲ ସଂି, ର�ଲାପଲାଳଚନ୍ଦ୍ର ସଲାଓ, ସୁମନ 
ପ୍ରଭଲା ନଲାୟକ ପ୍ରମୁଖ ରଯଲା�ରଦଇ ସ୍ୱ�୍ଷତ 
ମ�ଲାନ୍ତଙି୍କ ଫରଟଲା ଚତି୍ରରର ପୁଷ୍ପମଲାଲ୍ ଅପ୍ଷଣ 
ପବୂ୍ଷକ ଶ୍ଦ୍ଲାଞ୍ଜଳ ିଅପ୍ଷଣ ପବୂ୍ଷକ ତଲାଙ୍କର 
ତ୍ଲା�ପତୂ କମ୍ଷଧଲାରଲା ବରିୟରର ସ୍ତୃଚିଲାରଣ 
କରଥିିରଲ। କଲାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ପରଚିଲାଳନଲାରର 
ଦଲି୍ଦୀପ କୁମଲାର ପଲାତ୍ର, ଆଯ୍ଷ୍ଭଟ୍ଟ ମ�ଲାନ୍ତ,ି 
ଦଲି୍ଦୀପ କୁମଲାର ରଚୌଧୁରଦୀ ନଲାୟକ ପ୍ରମୁଖ 
ସ�ରଯଲା� କରଥିିରଲ।

ସସବ୍ଥାଦୟ ସନତାଙ୍ ଶ୍ାଦ୍ଧବାରଷିକୀ ପାଳତି

କରଞ୍ଆି,୬ା୧୨(ସମସି): ତଦୀରମଲାର ି �ତ୍ଲା କରଥିିବଲା ଜରଣ 
ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ଆଜଦୀବନ ସଶ୍ମ କଲାରଲାଦଣ୍ ଶଣୁଲାଇଛନ୍ତ ି କରଞ୍ଜଆି 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲା ଓ ରଦୌରଲାଜଜ ପ୍ରଶଲାନ୍ତ କୁମଲାର ମଶି୍। ଘଟଣଲା 
ଅନୁସଲାରର, ଯଶପିରୁ ଥଲାନଲା ଅନ୍ତ�୍ଷତ କପଣ୍ ଗ୍ଲାମରର ୨୦୧୬ 
ମସ�ିଲା ମଲାଚ୍ଚ୍ଷ ୩ ତଲାରଖିରର ଧନ୍ଦଲ ବଲାବୁରଲାମ ର�ଲା (୫୬) ରସ� ି
ଗ୍ଲାମର ଦଲାରମଲାଦର ର�ଲା (୪୦)ଙୁ୍କ ଦୁଇଟ ି ତଦୀର ମଲାରଥିିଲଲା। 
ଦୁଇଟରୁି ର�ଲାଟଏି ରପଟ ତରଳ ଓ ଅନ୍ଟ ି ପଠି ି ତରଳ ଲଲା� ି
ର�ଥିିଲଲା। ପରର ଏ ରନଇ ଗ୍ଲାମରକ୍ଦୀ ରବକିଲାନ୍ତ ତନ୍ତଦୀ (୫୫) 
ଯଶପିରୁ ଥଲାନଲାରର ଅଭରିଯଲା� କରଥିିରଲ। ତଲାଙ୍କ ଅଭରିଯଲା�କୁ 
ଭରି୍କିର ି ୧୮୧/୧୬ରର ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ କର ି ଆସଲାମଦୀ 
ବଲାବୁରଲାମକୁ �ରିଫ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ପରର ଦଲାରମଲାଦରଙୁ୍କ 
କଟକ ସ୍ଲାନଲାନ୍ତର କରଲାଯଲାଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରସଠଲାରର ତଲାଙ୍କର ମତୁୃ୍ 
ଘଟଥିିଲଲା। ଏ� ି ମଲାମଲଲାରର ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲା ଓ ରଦୌରଲାଜଜ୍  ୨୩ 
ଜଣ ସଲାକ୍ଦୀଙ୍କ ବୟଲାନକୁ ଭରି୍କିର ି ଅଭଯିକୁ୍ତ ଧନ୍ଦଲ ଅ ବଲାବୁରଲାମ 
ର�ଲା’କୁ ଆଜ ି ଆଜଦୀବନ ସଶ୍ମ କଲାରଲାଦଣ୍ ରଦବଲା ସ�ତି ୧୦ 
�ଜଲାର ଅଥ୍ଷଦଣ୍ରର ଦଣ୍ତି କରଛିନ୍ତ।ି ଅଥ୍ଷ ଅନଲାରଦୟ ଅଧିକ ୬ 
ମଲାସ ସଶ୍ମ କଲାରଲାଦଣ୍ରର ଦଣ୍ତି କରଛିନ୍ତ ିଏଡରିଜ।

ବାରପିଦା, ୬।୧୨(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲା ଓ 
ରଦୌରଲାଜଜ୍  ତଥଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଲାଷ୍ଟ୍ରଲାକ୍  ରକଲାଟ୍ଷର ବଚିଲାରପତ ି
ଦୁ�୍ଷଲାଚରଣ ମଶି୍ ମଙ୍ଗଳବଲାର ଏକ ନଲାବଲାଳକିଲା ଦୁଷ୍କମ୍ଷ 
ମଲାମଲଲାର ବଚିଲାର କର ିରଲାୟ ଶଣୁଲାଣ ିକରଛିନ୍ତ।ି ବଚିଲାରପତ ି
ତଲାଙ୍କ ରଲାୟରର ଅଭଯିକୁ୍ତ ରବତନଟଦୀ ଥଲାନଲା ଅଧଦୀନ 
କଛମିବଲିଲା ଗ୍ଲାମର ଦୁଲଲାଲ ସଂି (୫୮)କୁ ୨୦ ବର୍ଷର ସଶ୍ମ 
କଲାରଲାଦଣ୍ରର ଦଣ୍ତି କରଛିନ୍ତ।ି ଏଥି ସ�ତି ୧୦ �ଜଲାର 
ଟଙ୍କଲା ରଜଲାରମିଲାନଲା, ଅନଲାରଦୟ ଅଧିକ ୧ବର୍ଷର କଲାରଲାଦଣ୍ 
ରଭଲା�ବିଲାକୁ ରଲାୟରର ଦଶ୍ଷଲାଇଛନ୍ତ।ି ପ୍ରକଲାଶ ରଯ, ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଦୁଲଲାଲ ଜରଣ ନଲାବଲାଳକିଲାକୁ ୨୦୧୯ ମସ�ିଲା ରମ ୨୦ତଲାରଖି 
ସକଲାଳ ୯ଟଲାରର ଘରୁଡଲାକ ି ରନଇ ନକିଟସ୍ ଜଙ୍ଗଲରର 
ଦୁଷ୍କମ୍ଷ କରଥିିଲଲା। ପଦୀଡତିଲା ନଲାବଲାଳକିଲା ଜଣକ ଜଙ୍ଗଲରର 
ପଡ଼ଥିିବଲାରବରଳ ତଲା’ର ଭଲାଇ ଖବର ପଲାଇ ଭଉଣଦୀକୁ 

ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଲାର କର ି�ସ୍ପଟିଲାଲରର ଭର୍୍ଡି କରଥିିରଲ। ପରର 
ଏ ରନଇ ନଲାବଲାଳକିଲାର ଭଲାଇ ରବତନଟଦୀ ଥଲାନଲାରର ଲଖିିତ 
ଅଭରିଯଲା� କରଥିିରଲ। ଉକ୍ତ ଘଟଣଲାକୁ ରନଇ ରବତନଟଦୀ 
ଥଲାନଲାରର ୭୦/ ୨୦୧୯ରର ଏକ ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ ସ� ପଲୁସି 
ଦୁଲଲାଲ ସଂିକୁ �ରିଫ କର ି ରକଲାଟ୍ଷ ଚଲାଲଲାଣ କରଥିିଲଲା। 
ମଲାମଲଲାର ବଚିଲାର ଚଲାଲଥିିବଲା ରବରଳ ୩ବର୍ଷ ପରର ୧୯ଜଣ 
ସଲାକ୍ଦୀ, ପ୍ରମଲାଣ, ତଦନ୍ତ ଓ ରମଡ଼କିଲାଲ ରରିପଲାଟ୍ଷକୁ ଭରି୍ ିକର ି
ବଚିଲାରପତ ି ଉପରରଲାକ୍ତ ରଲାୟ ଶଣୁଲାଣ ି କରଛିନ୍ତ।ି ମଲାମଲଲାର 
ବଚିଲାର ସମୟ ମଧ୍ୟରର ଚକିତି୍ଲାଧଦୀନ ପଦୀଡତିଲା ନଲାବଲାଳକିଲାକୁ 
ସ�ଲାୟତଲା ରଲାଶ ି ବଲାବଦକୁ ୨ଲକ୍ ଟଙ୍କଲା ରକଲାଟ୍ଷଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଷଶ 
କ୍ରରମ ପ୍ରଦଲାନ କରଲାଯଲାଇଥିରଲ ର�ଁ ତଲା’ର ମତୁୃ୍ ଘଟଥିିଲଲା। 
ମଲାମଲଲାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରପଲାକ୍ସ ରକଲାଟ୍ଷର ସରକଲାରଦୀ ଓକଲି 
ମରନଲାରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନଲାୟକ ପରଚିଲାଳନଲା କରୁଥିରଲ।

ବାରପିଦା,୬ା୧୨(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲା ଓ ରଦୌରଲାଜଜ୍ (୧)ଙ୍କ 
ରକଲାଟ୍ଷରର ମଙ୍ଗଳବଲାର ଏକ ଦୁଷ୍କମ୍ଷ 
ମଲାମଲଲାର ରଲାୟ ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇଛ।ି ଜଜ୍  
ସରୁରଶଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧଲାନ ଏ�ଲାର ବଚିଲାର କର ି
ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ରଦଲାରଦୀ ସଲାବ୍ସ୍ତ କର ି ୧୦ବର୍ଷ 
କଲାରଲାଦଣ୍ଲାରଦଶ ଶଣୁଲାଣ ି କରଛିନ୍ତ।ି ଏ�ଲା 
ସ�ତି ୧୨�ଜଲାର ଟଙ୍କଲା ଜରମିଲାନଲା କରଥିିବଲା 
ରବରଳ ଜରମିଲାନଲା ଅନଲାରଦୟ ଅଧିକ ୮ମଲାସ 
ଅଧିକ କଲାରଲାଦଣ୍ ରଭଲା�ବିଲାକୁ ରବଲାଲ ି
ରଲାୟରର ଉରଲ୍ଖ ଦଶ୍ଷଲାଇଛନ୍ତ।ି ତତ୍ ସ�ତି 
ପଦୀଡତିଲାକୁ କ୍ତପିରୂଣ ବଲାବଦରର ୫ ଲକ୍ 
ଟଙ୍କଲା ପ୍ରଦଲାନ କରବିଲାକୁ ଜଲି୍ଲା ଆଇନ 
ସ�ଲାୟତଲା କରୃ୍୍ଷପକ୍ଙୁ୍କ ନରିଦ୍୍ଷଶ ରଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ଜଣକ ର�ରଲ ଝଲାରରପଲାଖରଆି 
ଥଲାନଲା ପକପକଲା ଅଞ୍ଳର �ଙ୍ଗଲାଧର ଦଲାସ 
(୬୦)। ୨୦୨୦ ଜୁଲଲାଇ ପ�ଲିଲାରର ମ�ଳିଲା 
ଜଣକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଲାରଳଣ ି କଲାଠ ସଂଗ୍� 

କରବିଲାକୁ ଯଲାଇଥିବଲାରବରଳ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଦୁଷ୍କମ୍ଷ କରଥିିଲଲା। ମ�ଳିଲା ଜଣଙ୍କ ଭୟଭଦୀତ 
ର�ଲାଇ ପରବିଲାର ରଲଲାକଙୁ୍କ ଜଣଲାଇନଥିରଲ। 
ଏ�ଲାର ସରୁଯଲା�ରର ପରବର୍୍ଷଦୀ ସମୟରର 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ଜଣକ ଜଙ୍ଗଲରର ବଲାରମ୍ୱଲାର 
ବଳଲାତ୍ଲାର କରବିଲା ପରର ଯବୁତଦୀ ଜଣକ 
୫ମଲାସର �ଭ୍ଷବତଦୀ ର�ଲାଇଥିରଲ। ଏ�ଲାକୁ 
ରନଇ ପଦୀଡତିଲା ଜଣକ ବଡ ଭଉଣଦୀକୁ 
ଜଣଲାଇବଲା ପରର ପରବିଲାର ରଲଲାରକ 
ଥଲାନଲାରର ଲଖିିତ ଅଭରିଯଲା� କରଥିିରଲ। 
ପଲୁସି ଏକ ମଲାମଲଲାରର ରୁଜୁ କର ିଉଭୟଙ୍କ 
ଡଲାକ୍ତରଦୀ ମଲାଇନଲା କରବିଲା ପରର ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ 
�ରିଫ କର ି ରକଲାଟ୍ଷ ଚଲାଲଲାଣ କରଥିିଲଲା। 
ମଲାମଲଲାର ବଚିଲାର ସମୟରର ପଦୀଡତିଲାର 
ନବଜଲାତ ଶଶିଟୁ ିମତୁୃ୍ ଘଟଥିିଲଲା। ୧୪ଜଣ 
ସଲାକ୍ଦୀଙ୍କ ବୟଲାନ, ଡଲାକ୍ତରଦୀ ଓ ତଦନ୍ତ 
ରରିପଲାଟ୍ଷକୁ ଭରି୍କିର ି ଜଜ୍  ଉପରରଲାକ୍ତ 
ଶଣୁଲାଣ ି କରଛିନ୍ତ।ି
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ବାଲେଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ସମସି)

ଉତ୍ତମ ଚକିତି୍ସା ପସାଇବସା ଆଶସାରେ ସେକସାେୀ 
ଡସାକ୍ତେଖସାନସା ପେବିରତ୍ତତେ ଘରେସାଇ ନସ୍ସିଂର�ସାମରେ 
ରେସାଗୀକୁ ଅର୍ରେସାପଚସାେ କେସାଇବସା ପସାଇଁ ଭତ୍ତ୍ସ 
କେସାଇଥିରେ। ଡସାକ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ରେସାପଚସାେ ଠକିଠସାକ 

କେସାଇଥିରେ। ଅର୍ରେସାପଚସାେ ପରେ ରେସାଗୀେ ସ୍ସାସ୍ଥ୍ୟ 
ଅବସ୍ସାରେ ଉନ୍ନତ ି ର�ଉଥିେସା। ରତରବ �ଠସାତ 
ମଙ୍ଗଳବସାେ ସକସାରଳ ଅର୍ରେସାପଚସାେ କେଥିିବସା ଡସାକ୍ତେ 
ରେସାଗୀଙୁ୍ ଇିଂରେକସନ ରେବସା ପରେ ରେସାଗୀ ଶବ 
ର�ଇ ଘେକୁ ରେେଗିରେ। ମତୃକଙ୍ ପେବିସାେ ଓ 
ଆତ୍ୀୟରେସାକଙ୍ ଅଭରି�ସାଗ, ଡସାକ୍ତେ ଭୁେ ଇିଂରେକସନ 

ରେଇଥିବସା ର�ସାଗ ୁ ପସାଶ୍ଶତେ ପ୍ରତକି୍ୟିସା ର�ଇ ରେସାଗୀଟେି 
େୀବନ �ସାଇଛ।ି ମସାତ୍ର ରେସାଗୀ ବୟସସାଧିକ ର�ସାଇଥିବସା 
ରବରଳ �ୃେଘସାତରେ ତସାଙ୍େ ମତୁୃଥ୍ୟ ର�ସାଇଛ ି ରବସାେ ି
ଡସାକ୍ତେ ସରେଇ ରେଇଛନ୍।ି ରତଣ ୁ ରେସାଗୀେ ଏଭଳ ି
ମତୁୃଥ୍ୟକୁ ରନଇ ନସ୍ସିଂର�ସାମ ଓ ଘରେସାଇ ରମଡକିସାେେ 
ଚକିତି୍ସା ଉପେୁ ରେସାଗୀମସାନଙ୍ ଭେସସା ଉଠ�ିସାଉଥିବସାେ 

ସସାଧସାେଣରେ ଚର୍ତେସା ର�ଉଛ।ି ରତରବ ରେମଣୁସା ବ୍ଲକ 
ବେପିେସା ପଞ୍ସାୟତ ମ�ସାେୁଦ୍ରପେୁ ଗ୍ସାମେ ଭସାଗେିଥୀ 
ରବର�େସା (୭୫)ଙ୍ ରପଟରେ �ନ୍ତ୍ରଣସା ର�ସାଗୁଁ ରଗସାପସାଳ 
ଗସାଁେ ଆେରକ. େଟସାନଆିଙ୍ ନସ୍ସିଂର�ସାମରେ ଗତ 
େୁଇ ତସାେଖିରେ ଭତ୍ତ୍ସ କେସା�ସାଇଥିେସା। �ସାନ୍ସୟସା ରେସାଗ 
ଚହି୍ନଟ ର�ବସାପରେ ଡସାକ୍ତେ ଅେୟ କୃଷ୍ଣ ସସାମେ ରସ� ି

େୁଇ ତସାେଖିରେ ଅପରେସନ କେଥିିରେ। ମଙ୍ଗଳବସାେ 
୬ ତସାେଖି ସନ୍ଥ୍ୟସା ପବୂତେେୁ ରେସାଗୀଙୁ୍ ନସ୍ସିଂର�ସାମେୁ 
ଛଡ଼ସା�ସାଇଥସାନ୍ସା। ମସାତ୍ର ମଙ୍ଗଳବସାେ ସକସାରଳ ଡସାକ୍ତେ 
ସସାମେଙ୍ କ�ବିସାନୁ�ସାୟୀ ନସତେ ସ୍ଗତେତ ରବର�େସାଙୁ୍ ଏକ 
ଇିଂରେକସନ ରେଇଥିରେ। ଇିଂରେକସନ ରେବସାେ ୧୦ 
ମନିଟି ପରେ ସ୍ଗତେତ ରବର�େସା ନେି ରବଡ଼ରେ ବସଥିିବସା 
ରବରଳ �ଠସାତ ଟଳ ିପଡ଼ଥିିରେ। ପସାଖରେ ଥିବସା ପେବିସାେ 
ରେସାରକ ଡସାକ୍ତେ ନସତେଙୁ୍ ତୁେନ୍ ଆସବିସା ପସାଇଁ କ�ଥିିରେ। 

ଡସାକ୍ତେ ରବର�େସାଙ୍ ରବଡ଼ ପସାଖରେ ପ�ଞ୍ବିସା ରବଳକୁ 
ତସାଙ୍େ ମତୁୃଥ୍ୟ ର�ଇ�ସାଇଥିେସା। ରତରବ ସ୍ଗତେତ 
ଭସାଗେିଥୀଙ୍ ପଅୁ ସମରେନ୍ଦ୍ର କ�ଛିନ୍,ି ତସାଙ୍ ବସାପସାଙୁ୍ 
ଭୁେ ଇିଂରେକସନ େଆି�ବିସା ର�ସାଗ ୁ ପସାଶ୍ଶତେ ପ୍ରତକି୍ୟିସା 
ର�ଇ ତସାଙ୍େ ମତୁୃଥ୍ୟ ର�ଇ�ସାଇଥିବସା ଅଭରି�ସାଗ 
କେଛିନ୍।ି ମସାତ୍ର ନସ୍ସିଂର�ସାମ ମସାେକି ଓ ରବସାଡତେେ 
ସେସଥ୍ୟମସାରନ ଏ�ସା ଅତଥ୍ୟନ୍ େୁଃଖେସାୟକ ଘଟଣସା ରବସାେ ି
କ�ଛିନ୍।ି ସମକୃ୍ତ ରେସାଗୀଙୁ୍ ଅପରେସନ ପରେ ର�ଉଁ 
ଔଷଧ ଓ ଇରଜେକ୍ସନ ରେବସା କଥସା, ତସା�ସା େଆି�ସାଉଥିେସା। 
ଆେ ିମଧ୍ୟ ଇରଜେକ୍ସନ େଆି�ସାଇଥିେସା ରବସାେ ିନସ୍ସିଂର�ସାମ 
ମସାେକି ରବସାଡତେ ସେସଥ୍ୟ କ�ଛିନ୍।ି ର�ରେ ଡସାକ୍ତେ 
ସସାମେ କ�ଛିନ୍,ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକସାେ ପେୀକ୍ସା କେସା�ସାଇ 
ଅର୍ରେସାପଚସାେ କେସା�ସାଇ ଥିେସା। ର�ରେ ବୟସସାଧିକ 
ରେସାଗୀଙ୍େ ସମସ୍ତ ପେୀକ୍ସା କେସା�ସାଇଥିରେ ବ,ି 
ରବରଳରବରଳ �ୃେଘସାତ ର�ସାଇ ରେସାଗୀେ େୀବନ�ସାନ ି
ଘଟସାଇଥସାଏ। ଏ�ସା ସ୍ଗତେତ ରବର�େସାଙ୍ ରକ୍ତ୍ରରେ 
ରେଖିବସାକୁ ମଳିଛି ି ରବସାେ ି ଡସାକ୍ତେ ସସାମେ କ�ଛିନ୍।ି

ବାଲେଶ୍ୱର,୬।୧୨(ସମସି)

ଭସାେତୀୟ ସମ୍ଧିସାନେ ପ୍ରରଣତସା ଭସାେତେତ୍ନ 
ବସାବସାସସାର�ବ ଡ. ଭୀମେସାଓ େସାମେୀ 
ଆରମ୍େକେଙ୍ ୬୬ତମ ସ୍ତୃେିବିସ ଆେ ି
ଆରମ୍େକେ ବକିସାଶ ପେଷିେ ପକ୍େୁ ସ୍ସାନୀୟ 
ଗସାନ୍ୀସ୍ତୃ ି ଭବନ ପେସିେରେ ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ସାଇ�ସାଇଛ।ି ପେଷିେେ ସଭସାପତ ି ସେୁଶତେନ 
ରେନସାଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତସାରେ ଅନୁଷ୍ତି ସଭସାରେ ମଖୁଥ୍ୟ 
ଅତଥିି ଭସାରବ େଲି୍ସାପସାଳ େତ୍ତସାତ୍ରୟ ଭସାଉସସାର�ବ 
ସରିନ୍ଧ ର�ସାଗରେଇ ବ୍ଟିଶି ଶସାସନେୁ ଆମ ରେଶ 
ମକୁ୍ତ ର�ବସା ପରେ ସ୍ସାଧୀନତସା ସିଂଗ୍ସାମେ ବ�ୁ େଥି 
ମ�ସାେଥୀଙ୍ ସମ୍ମତ ି ଓ ଗସାନ୍େିୀଙ୍ ପେସାମଶତେ କ୍ରମ 

ଡ.ଆରମ୍େକେ ସମ୍ଧିସାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭସାେ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ଭସାରବ ଗେୁୁେସାୟତି୍ୱ ବ�ନକେ ି ବ�ୁ କଷ୍ଟ, ଶ୍ରମ, 
ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ନେିେ ପ୍ରଜ୍ସା ତଥସା ପସାଣ୍ତିଥ୍ୟକୁ ପସାରଥୟ 
କେ ିଭସାେତବଷତେ ଭଳ ିଏକ ବୃ�ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର େସାଷ୍ଟ୍ରେ 
ସମ୍ଧିସାନ ପ୍ରଣୟନ କେଥିିରେ। ସମ୍ଧିସାନ ପ୍ରଣୟନ 
ସ� ରେଶରେ ଶକି୍ସା, ଅଥତେନୀତ,ି ର�ସାେନସା ପ୍ରଣୟନ, 
ସସାମସାେକି ନଥ୍ୟସାୟ ପ୍ରତଷି୍ସା, ଶ୍ରମକିମକୁ୍ତ,ି ନସାେୀମକୁ୍ତ ିଓ 
େଳତି ମକୁ୍ତ ିରକ୍ତ୍ରରେ ତସାଙ୍େ ଅବେସାନ ଅତୁଳନୀୟ 
ଥିେସା ରବସାେ ିକ�ଛିନ୍।ି ଏଥିରେ ମଖୁଥ୍ୟବକ୍ତସା ଭସାରବ 
ବଶିଷି୍ଟ ରେଖକ, ସ୍ତମ୍ଭକସାେ ତଥସା ପ୍ରସାଧ୍ୟସାପକ 
ଡ.ଧରନଶ୍ୱେ ସସା�ୁ ର�ସାଗରେଇ ବତ୍ତତେମସାନ ରେଶରେ 
ଆମ ସମ୍ଧିସାନ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ ି ର�ଉଁପ୍ରକସାେ 
ଆ�୍ସାନ ଆସଛି,ି ରସଥିପସାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙୁ୍ ସମ୍ମଳିତି 

ସିଂଗ୍ସାମ ରେସାଡ଼ସା ରବସାେ ି କ�ଥିିରେ। ଏଥିରେ 
ସମ୍ମସାନୀତ ଅତଥିି ଭସାରବ ଅଧ୍ୟସାପକ ଶତରୁଘନ ମଲ୍କି, 
ପ୍ରଶସାନ୍ ବେସାଳ, ଏଆଇଏସଏେେ େସାେଥ୍ୟ ସଭସାପତ ି
ସିଂଘମତି୍ରସା ରେନସା, ସମସାେରସବୀ ଅେୁଣ ରେନସା, 
ଗଗନ ରସଠୀ, ଆଇନେୀବୀ େଘନୁସାଥ ମ�ସାଳକି, 
ନସାେୀରନତ୍ରୀ ସଚୁସି୍ତିସା ରେନସା, ରନେ�େତସା େସାସ, 
େକ୍ଷୀପ୍ରୟିସା ରେନସା, ସସାବତି୍ରୀ େସାସ, ଅଧ୍ୟସାପକିସା ପ୍ରଣତ ି
ମଶି୍ର, ଶଥ୍ୟସାମସନୁ୍ଦେ ରେନସା, େରମଶ ରେନସା ଓ 
ମଧସୁେୂନ ମସାଝୀ ପ୍ରମଖୁ ର�ସାଗରେଇ ନେିେ ମତ 
େଖିଥିରେ। ରସ�ପିେ ି ମ�ମ୍ମେପେୁସ୍ତି ‘ଆରମ 
ରକରତେଣ’ ସିଂଗଠନ ପକ୍େୁ ସିଂଗଠନେ ସଭସାପତ ି
�ତୀନ ପସାତ୍ରଙ୍ ସଭସାପତତି୍ୱରେ ବସାବସାସସାର�ବ 
ଆରମ୍େକେଙ୍ ପେନିବିତେସାଣ େବିସ ପସାଳତି 
ର�ସାଇ�ସାଇଛ।ି ଏ� ି ଉପେରକ୍ ଏକ ‘ସମ୍ଧିସାନ 
ପସାଠଶସାଳସା’ କସା�ତେଥ୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି ର�ସାଇଥିେସା। ଏ� ି
‘ପସାଠଶସାଳସା’ କସା�ତେଥ୍ୟକ୍ମକୁ ଶକି୍ସାବତି ସତଥ୍ୟବ୍ତ 
ବସାେକି ପେଚିସାଳନସା କେଥିିରେ। ଏ� ିକସା�ତେଥ୍ୟକ୍ମରେ 
ଅନଥ୍ୟମସାନଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡସାକ୍ତେ ମରନସାେ କରିଶସାେ 
ମସାଝୀ, ଆରେସାକ େସାସ, ପ୍ର�ଲ୍ସାେ େସାସ, େତନ 
ସଟି, େଲି୍ୀପ ମସାଝୀ, ମନସ୍ନିୀ ର�ସାତସା, ବେିୟେକ୍ଷୀ 
ପତ,ି ସସାବତି୍ରୀ େରଳଇ, ଉତ୍କଳ ମ�ଳିସା ସମତିେି 
େଲି୍ସା ସଭସାପତ ିବନ୍ଦନସା ବଶି୍ୱସାସ ପ୍ରମଖୁ ର�ସାଗରେଇ 
ନେିେ ମତ େଖିଥିରେ। ରଶଷରେ େଜେତିସା ମ�ସାନ୍ ି
ଧନଥ୍ୟବସାେ ରେଇଥିରେ।

ବସାବସାସସାର�ବ ଆରମ୍େକେଙ୍ ୬୬ତମ ସ୍ତୃ ିେବିସ

‘େସାଷ୍ଟ୍ର ନମିତେସାଣରେ ଆରମ୍କେଙ୍ ଅବେସାନ ଅତୁଳନୀୟ’

ଭୁଲ୍  ଇରଜେକ୍ ସନ୍ େୁ ମତୁୃଥ୍ୟ ଅଭରି�ସାଗ

  ଘର�ୋଇ ନର୍ସିଂର�ୋମ୍  ବରି�ୋଧର� ପ�ବିୋ�ର�ୋକଙ୍କ ଅଭରି�ୋଗ
  �ୃଦ୍ ଘୋତର� ମତ୍ୃୟୁ ର�ୋଇଥିବୋ ରନଇ ଡୋକ୍ତ�ଙ୍କ ରରେଇ

ବାଲେଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ସମସି): ବସାରେଶ୍ୱେ େଲି୍ସା 
ବଥ୍ୟସାଡ୍ ମଣି୍ଟନ ସିଂଘ ତେେେୁ ଚସାେଥିିବସା େସାେଥ୍ୟସ୍ତେୀୟ 
ସବ୍ େୁନୟିେ (୧୩ ବଷତେେୁ କମ୍  ) ପ୍ରତରି�ସାଗତିସା 
ଉଦ୍ �ସାପତି ର�ସାଇ�ସାଇଛ।ି ୧୩ ବଷତେେୁ କମ୍  ବସାଳକ 

ସଙି୍ଗେ ବଭିସାଗରେ ବସାରେଶ୍ୱେ ଓେେପି ମସାଝ ି
କଟକ େଲି୍ସାେ ଦ୍ରଶିନ େସାଶକୁ ୨୧/୧୮, ୨୧/୧୭ 
ପଏଣ୍ଟରେ �େସାଇ ବରିେତସା ର�ସାଇଛନ୍।ି ୧୩ ବଷତେେୁ 
କମ୍  ବସାଳକିସା ସଙି୍ଗେ ବଭିସାଗରେ ଭୁବରନଶ୍ୱେେ 
ନମିଷିସା ଓଝସା ବରିେତସା ଏବିଂ ଭୁବରନଶ୍ୱେେ ଅସ୍ତିସା 
ମ�ସାନ୍ ି ଉପବରିେତସା ର�ସାଇଛନ୍।ି ବସାଳକିସା ଡବେ୍ସ 
ବଭିସାଗରେ ଭୁବରନଶ୍ୱେେ ନମିଷିସା ଓଝସା କଟକେ 
ସତୀ ନସାୟକଙ୍ ର�ସାଡି

଼
 ବରିେତସା ର�ସାଇଥିବସା ରବରଳ 

ଭୁବରନଶ୍ୱେେ ଅନଭତିସା ପ୍ର�େସାେ ଭଦ୍ରକେ ବ ି
େକ୍ଷୀ ରେଡ଼ଙି୍ ର�ସାଡ଼ ି ଉପବରିେତସା ର�ସାଇଥିରେ। 
ବସାଳକ ଡବେ୍ସ ବଭିସାଗରେ ବସାରେଶ୍ୱେେ ଓେେପି 
ମସାଝ ି ଭୁବରନଶ୍ୱେେ ନସାଥସାନେି ରେରଡନ୍ ଙ୍ ର�ସାଡ଼ ି

ବରିେତସା ଏବିଂ କଟକେ �ଷ୍ସତ ରବର�େସା ଓ ଦ୍ରଶିନ 
େସାସଙ୍ ର�ସାଡି

଼
 ଉପବରିେତସା ର�ସାଇଥିରେ। ରସ�ପିେ ି

ମକି୍ସ ଡବେରେ ବସାରେଶ୍ୱେେ ଓେେପି ମସାଝ ି
ଭୁବରନଶ୍ୱେେ ଅକ୍ସତିସା ମ�ସାନ୍ଙି୍ ର�ସାଡ଼ ି ବରିେତସା 
ଏବିଂ ଭୁବରନଶ୍ୱେେ �ବୁେସାେ ମ�ସାପସାତ୍ର ଓ ଶ୍ରଦ୍ସା 
ସ୍ସାଇଁଙ୍ ର�ସାଡ଼ ିଉପବରିେତସା ର�ସାଇଥିରେ। ବରିେତସା, 
ଉପବରିେତସା ରସମେିସାଇନସାେକୁ ଉତ୍ତୀର୍ତେ ର�ସାଇଥିବସା 
ରଖଳସାଳମିସାନଙୁ୍ ସିଂଘ ପକ୍େୁ ପେୁସ୍ସାେ େସାଶ,ି 
ମସାନପତ୍ର ଏବିଂ ଟ୍ରେି ପ୍ରେସାନ କେସା�ସାଇଛ।ି ପେୁସ୍ସାେ 
ବତିେଣୀ ଉତ୍ବେ ଉରେଥ୍ୟସାଗପତ ିତଥସା ସମସାେରସବୀ 

ସିଂଗ୍ସାମ େସାଶ, ସିଂଘେ ସମ୍ସାେକ ମରନସାେଜେନ ପଣ୍ସା , 
ସିଂଘେ ସଭସାପତ ିଚନି୍ମୟ ବଶି୍ୱସାଳ, େସାେଥ୍ୟ ବଥ୍ୟସାଡମଣି୍ଟନ 
ସିଂଘେ ରେସାନସାେ ର�ଡ଼ େୟପ୍ରକସାଶ ସିିଂ, ମଖୁଥ୍ୟ ରଖଳ 
ପେଚିସାଳକ େକ୍ଷୀପତ ି ନନ୍ଦ, ସିଂଘେ ଉପସଭସାପତ ି
ଶବୁି ପସାଣଗି୍ସା�ୀ, େଲି୍ସାେ ବେଷି୍ ରଖଳସାଳୀ ବଶି୍ୱେତି 
େସାସ, ବରିନସାେ ଶସା�ସା ଏବିଂ ସଦି୍ସାଥତେ େସାସ ପ୍ରମଖୁ 
ର�ସାଗରେଇଥିରେ। ରଖଳ ପେଚିସାଳନସା ନମିରନ୍ 
ସିଂଘେ ସେସଥ୍ୟ ନବନୀତ ରଘସାଷସାେ, ବସାବ,ି ବଣ୍ଟ,ି 
େୁନୟିେ ରେପ,ି େଗନ୍ନସାଥ, ବଷୁି୍ଣ, ସଜେୟ, େନ୍ମେୟ, 
ରେବସାିଂଶ,ୁ ଆୟଷୁ୍ମସାନ ପ୍ରମଖୁ ସ�ର�ସାଗ କେଥିିରେ।

ବାଲେଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ସମସି): ବସାରେଶ୍ୱେ 
ସ�େରେ େନିକୁ େନି ମେଥ୍ୟପ ଗସାଡ ି
ଚସାଳକଙ୍ ସିଂଖଥ୍ୟସା ବଢ଼ବିସାରେ େସାଗଛି।ି 
ମେ ପଇି େସାସ୍ତସାରେ ଗସାଡ ି ଚଳସାଇ 
ଅନଥ୍ୟ ରେସାକଙ୍ ପସାଇଁ ବପିେ ସସାେୁଛନ୍ ି
ଏମସାରନ। ଏମତିକି ି ଟ୍ରସାେିକ ଥସାନସା ପକ୍େୁ 
ରଚକିିଂ ସମୟରେ ଅଧିକ ମେଥ୍ୟପ ଗସାଡ ି
ଚସାଳକ ମଧ୍ୟ ଧେସାପଡୁଥିବସା େଣସାପଡ଼ଛି।ି 
ରତରବ ଏପେ ିମେୁଆ ତଥସା ମେଥ୍ୟପ ଗସାଡ ି
ଚସାଳକଙ୍ ର�ସାଗୁଁ ଅନଥ୍ୟମସାରନ ବପିେରେ 
ପଡୁଛନ୍।ି ମତୁୃଥ୍ୟମଖୁେୁ ଅଳ୍ପରକ ବତ୍ତ୍ସଥିବସାେୁ 
ବୃଦ୍ େମ୍ତ ି ଭୟଭୀତ ର�ସାଇପଡ଼ଥିିରେ। 
ଏପେ ି ଏକ ଘଟଣସା ମଙ୍ଗଳବସାେ େନି 
ଡଆିଇସ ି ଛକ ନକିଟରେ ରେଖିବସାକୁ 
ମଳିଛି।ି େରଣ ମେୁଆ ଅରଟସା ଚସାଳକଙ୍ 
ର�ସାଗୁଁ ବେଷି୍ େମ୍ତ ି େୁଘତେଟଣସାରେ 
ଶକିସାେ ର�ସାଇଛନ୍।ି ସଚୂନସାର�ସାଗଥ୍ୟ, 
ମଙ୍ଗଳବସାେ େନି ମଧ୍ୟସାହ୍ନ ସମୟରେ 
େକୀେରମସା�ନ ନଗେରେ େ�ୁଥିବସା 
ଅନନ୍ ମ�ସାପସାତ୍ର ତସାଙ୍ ପତ୍ନୀଙୁ୍ ସ୍ଟୁରିେ 
ବସସାଇ ବେସାେ �ସାଉଥିରେ। ଡଆିଇସ ି
ଛକ ନକିଟରେ ଗଡୁପିେସା ଅଞ୍ଳରେ 
େ�ୁଥିବସା ଗସାଡ ିନମ୍େ ଓଡ୨ି୨ଡବ୍ଲ ଲୁ ୨୨୯୨ 
ଅରଟସା ଚଳସାଉଥିବସା େରଣ ଚସାଳକ ମେ 
ପଇିଥିବସା କସାେଣେୁ ଅନନ୍ଙ୍ ସ୍ଟୁ ି ସ� 
େସାଗ�ିବିସାେୁ କଛି ି ବସାଟ ପ�ତେଥ୍ୟନ୍ ତସାଙ୍ 
ସ୍ଟୁ ିରଘସାଷସାଡ ିର�ସାଇ�ସାଇଥିେସା। େଳରେ 
ସ୍ଟୁରିେ ଥିବସା ବେଷି୍ େମ୍ତ ି ତରଳ ପଡ଼ ି
କଛି ି ବସାଟ ରଘସାଷଡ ି ର�ସାଇ�ସାଇଥିରେ। 
ଏରନଇ ସ୍ସାନୀୟ ରେସାକଙ୍ ସରମତ 

େୁଘତେଟଣସାରେ ଶକିସାେ ର�ସାଇଥିବସା େମ୍ତ ି
ଚସାଳକଙୁ୍ ଅଟକସାଇ ଟ୍ରସାେିକ ଥସାନସାକୁ ଖବେ 
ରେଇଥିରେ। ପେବତ୍ତତେୀ ସମୟରେ ପସିଆିର୍  
ଭଥ୍ୟସାନ୍  ଆସବିସା ଭତିରେ ଉକ୍ତ ମେଥ୍ୟପ 
ଅରଟସା ଚସାଳକ େଣକ ଗସାଡ ିଧେ ିରେେସାେ 
ର�ସାଇ�ସାଇଥିରେ। ପେୁସି ପ�ଞ୍ ି ଗସାଡ ି
ଚସାଳକଙ୍ ଗସାଡ ି ନମ୍େ ରନବସା ସ� ଉକ୍ତ 
େମ୍ତଙୁି୍ ପେୁସି ନେି ଗସାଡରିେ �ସପଟିସାଲ୍  
ପ�ଞ୍ସାଇଥିରେ। ଏରନଇ ଅନନ୍ ମ�ସାପସାତ୍ର 
ସ�ରେବଖଣୁ୍ଟସା ଥସାନସାରେ ଅଭରି�ସାଗ 
କେବିସା ପରେ ଉକ୍ତ ଗସାଡ ି ନମ୍େଟ ି ରେକ୍  
ଥିବସା େଣସାପଡ଼ଥିିେସା। ଉକ୍ତ ଗସାଡ ିନମ୍େରେ 
ରକୌଣସ ି ଠକିଣସା ନସାମ ବସା�ସାେ ି ନ ଥିେସା। 
ରତରବ ଏରନଇ ଥସାନସା ପକ୍େୁ ସସିଟିଭି ି
ମସାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ମେଥ୍ୟପ ଚସାଳକଙୁ୍ 
ଧେରିବ ରବସାେ ିେମ୍ତଙୁି୍ କ�ଛିନ୍।ି ଏପେ ି
ମେଥ୍ୟପ ଗସାଡ ି ଚସାଳକଙ୍ ବରିେସାଧରେ 
େୃଢ କସା�ତେଥ୍ୟସାନୁଷ୍ସାନ ପସାଇଁ େସାବ ି କେଛିନ୍।ି

ସ�େରେ ବପିେ ସସାେୁଛନ୍ ିମେୁଆ ଗସାଡ଼ ିଚସାଳକ
ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ ିଚାଳକଙ୍କ ଲ�ାଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶକିାର ଲେଲେ ବରଷି୍ଠ ଦମ୍ପତ ି

େସାେଥ୍ୟସ୍ତେୀୟ ସବ୍ େୁନୟିେ ବଥ୍ୟସାଡ୍ ମଣି୍ଟନ ଟୁର୍ତେସାରମଣ୍ଟ ଉଦ୍ �ସାପତି

  ବୋର�ଶ୍ୱ�� ଓଜଦୀପ୍ ଙ୍୍କ ତ୍ମିକ୍୍ଟ

ବାଲେଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ସମସି): ବସାରେଶ୍ୱେ 
ସ�େସ୍ ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ନ୍ସା ରପସାେ ଉପେୁ 
େରଣ �ବୁକ ରଡଇ ଁ ଆତ୍�ତଥ୍ୟସା କେବିସା 
ଘଟଣସା, ସ�େେ ଆନନ୍ଦବେସାେ ଓ େସାଣ୍ଛିକ 
ଅଞ୍ଳରେ ଚର୍ତେସାେ ବଷିୟ ର�ଇଛ।ି 
ମଙ୍ଗଳବସାେ ପବୂତେସାହ୍ନ ପ୍ରସାୟ ୧୦ଟସା ୨୦ ମନିଟି 
ସମୟରେ ରେମଣୁସା ଥସାନସା ଅନ୍ଗତେତ ଗଡୁୁେସା 
ଗ୍ସାମେ ରଗସାପୀନସାଥ ରବର�େସାଙ୍ ପଅୁ 

ଅନୀେ ରବର�େସା(୨୮) ଉଡନ୍ସାରପସାେ 
ଉପେୁ �ଠସାତ ତଳକୁ ରଡଇପଁଡ଼ ିଆତ୍�ତଥ୍ୟସା 
କେବିସାକୁ ଉେଥ୍ୟମ କେଥିିରେ। ତରଳ 
ପଡ଼ ି ଅନୀେ ଗେୁୁତେ ଆ�ତ ର�ସାଇଥିେସା 
ରବରଳ ତସାେ ମଣୁ୍, ଛସାତ ି ଓ ରଗସାଡ଼ରେ 
ରେସାେରେ ଆଘସାତ େସାଗଥିିେସା। ସ୍ସାନୀୟ 
ରେସାକସାନୀମସାରନ ତୁେନ୍ ଅନୀେଙୁ୍ ଉଦ୍ସାେ 
କେ ିେଲି୍ସା ମଖୁଥ୍ୟ ଡସାକ୍ତେଖସାନସାକୁ ରନଇଥିରେ।

ପବୂତେସାଞ୍ଳ ଆନ୍ଃବଶି୍ୱବେିଥ୍ୟସାଳୟ ମ�ଳିସା 
ଭେବିେ ଟୁର୍ତେସାରମଣ୍୍ଟ  ଉଦ୍ ଘସାଟତି

ବାଲେଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ସମସି): େକୀେରମସା�ନ ବଶି୍ୱବେିଥ୍ୟସାଳୟ ଆନୁକୂେଥ୍ୟରେ ପବୂତେସାଞ୍ଳ 
ଆନ୍ଃବଶି୍ୱବେିଥ୍ୟସାଳୟ ମ�ଳିସା ଭେବିଲ୍  ଟୁର୍ତେସାରମଣ୍୍ଟ  ଉଦ୍ ଘସାଟତି ର�ସାଇ�ସାଇଛ।ି 
େକୀେରମସା�ନ ବଶି୍ୱବେିଥ୍ୟସାଳୟେ କୁଳପତ ିପ୍ରରେସେ ସରନ୍ସାଷ କୁମସାେ ତ୍ରପିସାଠୀ ଟୁର୍ତେସାରମଣ୍ଟକୁ 
ଉଦ୍ ଘସାଟନ କେଥିିରେ। ନେସାତରକସାତ୍ତେ ପେଷିେେ ଅଧ୍ୟକ୍ ପ୍ରରେସର୍  ମରୁନଶ୍  ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧିକସାେୀ, 
କୁଳସଚବି କୁକୁମୀନସା େସାସ, କ୍ୀଡସା ପେଷିେେ ନରିେତେଶକ ଡ. ଭସାସ୍େ ରବର�େସା ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି େ� ି ଉର୍ରକସାଟୀେ କ୍ୀଡସାରକୌଶଳ ପ୍ରେଶତେନ ପସାଇଁ ଉତ୍ସା�ତି କେଥିିରେ। ଏଥିରେ 
ପବୂତେସାଞ୍ଳ େସାେଥ୍ୟ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରରେଶ, ଉତ୍ତେପ୍ରରେଶ, ବ�ିସାେ, ଛତଶିଗଡ଼, ଆସସାମ, 
ମଣପିେୁ ଓ ଓଡ଼ଶିସାେ ୪୦ଟ ି ବଶି୍ୱବେିଥ୍ୟସାଳୟ ଛସାତ୍ରୀ ଅିଂଶଗ୍�ଣ କେ ି କ୍ୀଡ଼ସା ପ୍ରେଶତେନ 
କେବିସା ପସାଇଁ ସ�ମତ ିପ୍ରକସାଶ କେଥିିବସା େଣସାପଡ଼ଛି।ି ଏ�ସା ତନିେିନି ଧେ ିଅନୁଷ୍ତି ର�ବ।

ଗ�ୃେକ୍ୀ େବିସ ପସାଳତି 
ବାଲେଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ସମସି): ବସାରେଶ୍ୱେ େଲି୍ସା ପେୁସି ପ୍ରଶସାସନ 
ପକ୍େୁ ୬୦ତମ ଗ�ୃେକ୍ୀ େବିସ ମଙ୍ଗଳବସାେ ପବୂତେସାହ୍ନରେ 
ସ୍ସାନୀୟ ପେୁସି ପଥ୍ୟସାରେଡ ଗ୍ସାଉଣ୍ରେ ପସାଳତି ର�ଇ�ସାଇଛ।ି 
ଏଥିରେ ମଖୁଥ୍ୟ ଅତଥିି ଭସାରବ େଲି୍ସା ପେୁସି ଆେକ୍ୀ ଅଧିକ୍କ 
ସଧୁସାିଂଶ ୁ ରଶଖେ ମଶି୍ର ର�ସାଗରେଇ ପତସାକସା ଉରତ୍ତସାଳନ 
କେବିସା ସ� ପଥ୍ୟସାରେଡରେ ଅଭବିସାେନ ଗ୍�ଣ କେଥିିରେ। 
ଏ� ି ଅବସେରେ ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର େସାଷ୍ଟ୍ରପତ,ି ପ୍ରଧସାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରକନ୍ଦ୍ର 
ଗ�ୃମନ୍ତ୍ରୀ, େସାେଥ୍ୟପସାଳ, ମଖୁଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପେୁସି ମ�ସାନରିଦ୍ତେଶକ, 
େସାେଥ୍ୟ ଅଗ୍ଶିମ ଓ ଗ�ୃେକ୍ୀ ବସା�ନିୀେ ମ�ସାନରିଦ୍ତେଶକ, 
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗ�ୃେକ୍ୀ ବସା�ନିୀ ମ�ସାନରିଦ୍ତେଶକଙ୍ ଶରୁଭଚ୍ସା ବସାତତେସା 
ପସାଠ କେଥିିରେ। ୧୯୬୨ମସ�ିସାରେ ଚୀନ ରସନସାବସା�ନିୀେ 
ଭସାେତ ସୀମସାରେ ଆକ୍ମଣ ରବରଳ ପେୁସି ବସା�ନିୀ ଓ ରସନସା 
ବସା�ନିୀକୁ ସ�ର�ସାଗ ଓ ସସା�ସା�ଥ୍ୟ କେବିସା େସାଗ ିରସ୍ଚ୍ସାରସବୀ 
ବସା�ନିୀ ଗଠନ କେସା�ସାଇଥିେସା। ଏ� ି ରସ୍ଚ୍ସାରସବୀ ବସା�ନିୀ 
ପେବତ୍ତତେୀ ସମୟରେ ଗ�ୃେକ୍ୀ ବସା�ନିୀ ଭସାରବ ପେଗିଣତି ର�ଇ 
ଆଇନଶଙୃ୍ଖଳସା େକ୍ସା କେବିସାରେ ପେୁସି ବଭିସାଗକୁ ସ�ର�ସାଗ 
କେ ି ଆସଛୁ ି ରବସାେ ି ଶ୍ରୀ ମଶି୍ର କ�ଛିନ୍।ି ଏ� ି କସା�ତେଥ୍ୟକ୍ମରେ 
େଲି୍ସାେ ବେଷି୍ ପେୁସି ଅଧିକସାେୀ �ଥସା, ଡଏିସପ,ି ଏସଡପିଓି 
ଓ ବଭିନି୍ନ ଥସାନସାେ ଅଧିକସାେୀମସାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ଭସାେତୀୟ ରନୌରସନସା େବିସ ପସାଳତି
ବାଲେଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ସମସି): େସସାଳପେୁେ ଡସା. �େୁନସାଥ ମ�ସାବେିଥ୍ୟସାଳୟରେ ଏନ୍ ସସି ି
ନସାଭସାଲ୍  ୟନୁଟି୍  ଆନୁକୂେଥ୍ୟରେ ଭସାେତୀୟ ରନୌରସନସା େବିସ ପସାଳତି ର�ସାଇ�ସାଇଛ।ି ଏ� ି
ଅବସେରେ ମ�ସାବେିଥ୍ୟସାଳୟରେ ପଥ୍ୟସାରେଡ୍  ଓ ପତସାକସା ଉରତ୍ତସାଳନ ର�ସାଇଥିେସା। ଉକ୍ତ 
କସା�ତେଥ୍ୟକ୍ମରେ ମ�ସାବେିଥ୍ୟସାଳୟେ େସାତୀୟ ରସବସା ର�ସାେନସା ଅଧିକସାେୀ ପ୍ରଭସାତ ପେଡ଼ିସା 
ଓ ଅବସେପ୍ରସାପ୍ତ ସସାମେକି କମତେଚସାେୀ ତଥସା ସମସାେରସବୀ ଶବିସାେୀ ର�ସାଗେସାନ କେ ି
େବିସେ ବରିଶଷତ୍ୱ ପ୍ରତପିସାେନ କେଥିିରେ। ସବ୍ ରେେ୍ଟନସାଣ୍ଟ ରେଥ୍ୟସାତ୍ସସା େସାସ ଏ� ି ସଭସାେ 
ପେଚିସାଳନସା କେଥିିରେ। ଏ� ି କସା�ତେଥ୍ୟକ୍ମରେ ବ�ୁ କଥ୍ୟସାରଡଟ୍  ର�ସାଗେସାନ କେଥିିରେ।

ପବୂତେତନ ରକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର 
କୁଣୁ୍ଙ୍ ଶ୍ରସାଦ୍ବସାଷ୍ସକୀ

ବାଲେଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ସମସି): ମଙ୍ଗଳବସାେ ସକସାରଳ 
ରଷ୍ଟସନ ଛକଠସାରେ ଥିବସା ବଶିଷି୍ଟ େନରନତସା ସମରେନ୍ଦ୍ର 
କୁଣୁ୍ଙ୍େ ପରୂ୍ତେସାବୟ ପ୍ରତମିତୂ୍ତ୍ସଠସାରେ ୨୯ ତମ ଶ୍ରସାଦ୍ ବସାଷ୍ସକୀ 
ପସାଳତି ର�ସାଇ�ସାଇଛ।ି �ନି୍ଦ ମେେୁେ ସଭସାେ ସଭସାପତ ି
ତଥସା ଶ୍ରମକିରନତସା ଅେୁଣ ସ୍ସାଇଁଙ୍ ରପୌେ�ତିରେ ସଭସା 
ଆରୟସାେତି ର�ସାଇ�ସାଇଛ।ି ଏଥିରେ ମଖୁଥ୍ୟ ଅତଥିି ଭସାରବ 
ପବୂତେତନ ସସାିଂସେ େବୀନ୍ଦ୍ର କୁମସାେ ରେନସା ଉପସ୍ତି େ� ି
ପଷୁ୍ପ ମସାେଥ୍ୟସାପତେଣ କେବିସା ସ� କୁଣୁ୍ େସା ବସାରେଶ୍ୱେ ଓ 
ଓଡ଼ଶିସାରେ ନୁର�ଁ ସମଗ୍ ରେଶରେ ଏବିଂ ରେଶ ବସା�ସାରେ 
ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପେଚିୟ ସଷୃ୍ଟ ି କେଥିିରେ ରବସାେ ି ମତପ୍ରକସାଶ 
କେଥିିରେ। ଅନଥ୍ୟମସାନଙ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମସାନୀୟ ଅତଥିି 
ଭସାରବ ପବୂତେତନ ବଧିସାୟକ ପ୍ରେୀପ୍ତ ପଣ୍ସା, ପବୂତେତନ ବ୍ଟି୍  
ଅଧ୍ୟକ୍ ରଗୌେୀ େସାଉତ, ପବୂତେତନ ରପୌେ ଅଧ୍ୟକ୍ ଆରେସାକ 
ସସା�ୁ , ଶ୍ରମକି ରନତସା ଶସାନ୍ନୁ େସାଶ, �େଶି୍  ରବର�େସା, 
କସାଉନସେିେ ମୀନସା ମ�ସାନ୍,ି ସଜେବି େସାସ, ଶମ୍ଭୁନସାଥ 
େସାଶ, ରସଖ୍  ମଇଉଦ୍ନି୍ , ବେିଞ୍ ି ପ୍ରଧସାନ, େସାରମସାେେ 
ମସାସସାନ୍, ଶେତ ସସା�ୁ, ଶେତ ମଲ୍କିଙ୍ ସରମତ ବଭିନି୍ନ 
ଶଳି୍ପସାନୁଷ୍ସାନେୁ ଆସଥିିବସା ବ�ୁ ଶ୍ରମକିମସାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ଉଡ଼ନ୍ସା ରପସାେେୁ ରଡଇଁ �ବୁକ ଗେୁୁତେ
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୭ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨୦୬ ମୟୂରଭଞ୍ଜ
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କପ୍ ତିପଦା,୬ା୧୨(ସମ ତିସ)

କପ୍ ତିପଦା ବ୍ଲକ ଶରତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ  ଦୀର୍ଘବର୍ଘଧର ତି 
ମ�ୌଳ ତିକ ସକୁବ ତିଧା ନ ପାଇ ଜୀବ ବ ତିତାଉଛନ୍ତି ନ ତିର ତିହ 
ଆଦତିବାସୀ। ଗ�ନା ଗ�ନଠାରକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ତି 
ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍କୁଲ, ଅଗ୍ ତିଶ� ବ ତିଭାଗ ନ ଥିବାରକୁ  ମଲାମକ 
ବହକୁ  ଅସକୁବ ତିଧାର ସମ୍କୁଖୀନ ମହଉଛନ୍ତି। ମକୌଣସ ତି କା� 
ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଆସ ତିବାକକୁ ମହମଲ ୫୦ କ ତି� ତି ବକୁ ଲ ତିକର ତି ଯ ତିବାକକୁ 
ପଡକୁ ଛ ତି। ଏପର ତିକ ନ ତିବ୍ଘାଚନ�ଣ୍ଡଳୀକକୁ ଯ ତିବାକକୁ ମହମଲ 
୭୦ କ ତି� ତି ଦୂର ମହଉଛ ତି। ଏହ ତି ସ�ସ୍ା ଦୀର୍ଘଦ ତିନ ଧର ତି 
ଲାଗ ତି ରହ ତିଥିମଲ �ଧ ନାଁ ଶକୁଣକୁଛ ତି ପ୍ରସାଶନ ନାଁ ଶକୁଣକୁଛନ୍ତି 
ରାଜମନତା। ସ୍ାଧୀନତାର ୭୫ବର୍ଘ ପରୂ୍ତ୍ତିମର ରାଜ୍ 
ଅ�ତୃ �ମହାତ୍ସବ ପାଳନ କରକୁ ଥିବା ମବମଳ ମ�ୌଳ ତିକ 

ସକୁବ ତିଧାରକୁ  ବଞ୍ଚ ତିତ ଶରତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅଲ ଇଣ୍ଡତିଆ 
ମଡମ�ାକ୍ାଟ ତିକ ଅଗ୍ଘାନାଇମଜସନ କପ୍ ତିପଦା ଶାଖା 
ପକ୍ଷରକୁ  ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ସ�ସ୍ା ମନଇ �ଙ୍ଗଳବାର କପ୍ ତିପଦା 
ବ ତିଡ଼ ତିଓଙ୍କୁ  ଏକ ୫ଦଫା ସ�୍ୱଳ ତିତ ଦାବ ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଛ ତି। ଦାବ ତିଗକୁଡ଼ ତିକ �ଧ୍ୟମର ମବକାର ଯକୁବକ 
ଯକୁବତୀଙ୍କୁ  ନ ତିଯକୁକ୍ତ ତି � ତିଳ ତିବା ପଯ୍ଘ୍ନ୍ ଭର୍ତା ପ୍ରଦାନ, ସ�ସ୍ତ 
�ଦ ଡତିମପା ବନ୍ଦ କର ତିବା ସହ ତିତ ଅଶ୍ୀଳତା, ଅପସଂସ୍ତୃ ତି 
ଓ ନଗ୍ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବନ୍ଦ କର ତିବା, ଶରତ 
ଅଞ୍ଚଳମର ବ୍ଲକ ଓ ଅଗ୍ତିଶ� ବ ତିଭାଗ ପ୍ରତ ତିଷ୍ା କର ତିବା, 
ଶରତ ସମ�ତ ସ�ସ୍ତ ପ୍ରାଥ� ତିକ ସ୍ାସ୍୍ମକନ୍ଦ୍ରମର ସ୍ାୟୀ 
ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ାସ୍୍କ�୍ଘୀ ନ ତିଯକୁକ୍ତ ତି କର ତିବା ଆଦତି ଅନ୍ଭକୁ ୍ଘକ୍ତ। 
ଆଗା�ୀ ଦ ତିନମର ଦାବ ତି ପରୂଣ ନ ମହମଲ ରାଜରାସ୍ତାକକୁ 
ଓହ୍ାଇବାକକୁ ସଂର ପକ୍ଷରକୁ  ମଚତାବନୀ ଦ ତିଆଯାଇଛ ତି।

ପ ତିଙ୍ଗୁ , ୬ା୧୨ (ସମ ତିସ)

ତତ୍ାଳତିନ �କୁଖ୍�ନ୍ତୀ ବ ତିଜକୁ  ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ଦ୍ାରା ୧୯୭୧ 
�ସ ତିହାମର ଦକୁ ଇଟ ତି ପାହାଡ଼କକୁ ସଂମଯାଗ କରାଯାଇ ଏକ 
ଜଳଭଣ୍ଡାର ଛାନକୁ ଆ ଗ୍ା�ଠାମର ନ ତି�୍ଘାଣ କରାଯାଇଛ ତି। 
ଏହ ତି ଜଳଭଣ୍ଡାରରକୁ  ଏକ �କୁଖ୍ ମକନାଲ ନ ତି�୍ଘାଣ 
କରାଯାଇ ଶହ ଶହ ଚାରୀଙ୍ର ମକ୍ଷତକକୁ ଜଳ ମଯାଗାଇ 
ଦ ତିଆଯାଉଛ ତି। କ ତିନ୍କୁ ଏହ ତି �କୁଖ୍ ମକନାଲରକୁ  ବାହାର ତିଥିବା 
ପାଟପକୁର �ାଇନର ମକନାଲଟ ତି ୧୯୮୨ମର ନ ତି�୍ଘାଣ 
କରାଯାଇଥିମଲ �ଧ୍ୟ ଏହାର ରକ୍ଷଣାମବକ୍ଷଣ ଓ �ରା�ତ ତି 
ମହଉନାହ ିଁ। ଫଳମର ମକନାଲ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତାଟ ତି ଅଗ�୍ 
ମହାଇପଡ଼ତିଛ ତି। ଏହ ତି ରାସ୍ତାମର ନ ତିଭ୍ଘର କରକୁ ଥିବା ୬ 
ମଗାଟ ତି ପଞ୍ଚାୟତ ପ ତିଙ୍ଗକୁ , ନକୁ ଦଡ଼ତିହା, ମଜଏସ୍  ଜା�ଡ଼ତିହା, 
ମକାଳ ତିଅଳମ୍ , ମଦବଳା, ଚକ୍ଧରପକୁରବାସୀ �ାମନ ନାହ ିଁ 
ନଥିବା ଅସକୁବ ତିଧାର ସମ୍କୁଖିନ ମହଉଛନ୍ତି। ଏହ ତି ରାସ୍ତା ମଦଇ 
ମଦୈନ ତିକ କପ୍ ତିପଦା ବ୍ଲକ, ଥାନା, କୃର ତି କାଯ୍୍ଘ ାଳୟ, ତହସ ତିଲ, 
ବ୍ାଙ୍ ପ୍ର�କୁଖ କାଯ୍୍ଘ ାଳୟ ଗକୁଡ ତିକକୁ ନଯାଇ ପାର ତି ୧୦ କ ତି� ତି. 

ବକୁ ଲ ତି କପ୍ ତିପଦାମର ପହଞ୍ଚକୁଛନ୍ତି। ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ା�ବାସୀ 
ବ ତିଭାଗୀୟ କରୃ୍ତ୍ଘପକ୍ଷଙ୍ ଦ୍ାରସ୍ ମହାଇଥିମଲ �ଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତ ତି 
ଅଧିକାରୀ�ାନଙ୍ର କକୁମ୍ଭକକୁର୍୍ଘ ନ ତିଦ୍ା ଭଙ୍ଗ ମହଉନାହ ିଁ। 
ଏତଦ୍ ବ୍ତୀତ ଗଣ�ାଧ୍ୟ�ମର ବହକୁବାର ରାସ୍ତାର ସ�ସ୍ା 

ସମ୍ପକ୍ଘମର ଖବର ପ୍ରକାଶ ମହଉଥିମଲ �ଧ୍ୟ ମକୌଣସ ତି 
ସଫଳ ମହାଇପାରକୁ  ନାହ ିଁ। ଯଦତି ରାସ୍ତାର ମକୌଣସ ତି �ରା�ତ ତି 
କରାନଯାଏ ମତମବ ଆଗା�ୀ ଦ ତିନମର ରାଜରାସ୍ତାକକୁ 
ଓହ୍ାଇମବ ମବାଲତି ଗ୍ା�ବାସୀ ପ୍ରକାଶ କର ତିଛନ୍ତି।

ପାଟପରୁ ମାଇନର ସେନାଲ ରାସ୍ା ମରଣଯନ୍ା

୫ ଦଫା ଦାବସିର ବଡିଓିଙୁ୍ ସ୍ାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ

େମେ୍ା େମାଧାନ ନ ସେସେ ଆସ୍ାଳନ

ଜାମଦା,୬ା୧୨(ସମ ତିସ): ଜା�ଦା ବ୍ଲକ ଭାରତୀୟ 
�ଜଦକୁ ର ସଂର ସଂଲଗ୍ ନ ଅଲ ଓଡ଼ତିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡତି 
ମଲଡତିଜ ୱାକ୍ଘସ୍ଘ ଆମସାସ ତିଏସନ୍  ପକ୍ଷରକୁ  କାଯ୍ଘ୍ବନ୍ଦ 
ଆମନ୍ଦାଳନ ମହାଇଛ ତି। ଏଥିମର �କୁଖ୍ ଅତ ତିଥି ଭାମବ 
ରାଜ୍ ଅଧିକାରୀ ନ ତିଗ�ା ନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, �କୁଖ୍ବକ୍ତା 
ଭାମବ ବ ତି.ଏମ୍ .ଏସ୍ ର ଜତିଲ୍ା ସଭାମନତ୍ରୀ ସରସ୍ତୀ 
ଟକୁ ଡକୁ , ଅଙ୍ଗନବାଡତି ଜତିଲ୍ା ସଭାମନତ୍ରୀ ଶଶ ତିକଳା 

ପମଳଇ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନ ତିଳାଦ୍ୀ ପାତ୍ର, ସହ ସମ୍ପାଦକ 
ରଞ୍ତିତା ମଲଙ୍ା, ରାଇରଙ୍ଗପକୁର ବ୍ଲକ ସଭାମନତ୍ରୀ 
ଅ� ତିତା ମବମହରା ପ୍ର�କୁଖ ମଯାଗଦାନ ମଦଇ 
ସଂଗଠନ ଉପମର ବ ତିମଶର ଗକୁରକୁ ତ୍ୱ ମଦଇଥିମଲ। 
ମତମବ ୮ ଦଫା ଦାବ ତି ମନଇ କ�୍ଘୀ�ାମନ 
ଆମନ୍ଦାଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। କ�୍ଘୀଙ୍ �ାନମଦୟ 
ବୃଦ୍ ତି, ଅବସରକାଳୀନ ସହ ତିୟତା ରାଶ ତି ବୃଦ୍ ତି କର ତିବା 

ସମ�ତ ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବ ତି ମନଇ ଆଜତିଠକୁ  କାଯ୍ଘ୍ 
ବନ୍ଦମର ସା� ତିଲ ମହାଇ ବ ତି.ଏମ୍ .ଏସ୍  ସହ ତିତ ରହ ତି 
କାଯ୍ଘ୍ କର ତିମବ ମବାଲତି ସଂକଳ୍ପ ମନଇଥିମଲ। ଏହ ତିସବକୁ  
ଦାବ ତି ମନଇ ଜା�ଦା ସ ତିଡ ତିପ ତିଓ ଏବଂ ବ ତିଡ ତିଓଙ୍ 
ଜର ତିଆମର �କୁଖ୍�ନ୍ତୀଙ୍କୁ  ଏକ ସ୍ାରକପତ୍ରର୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ତି ଅବସରମର ନୂତନ କ�୍ଘକର୍ତ୍ଘା 
ଚୟନ କରାଯାଇଛ ତି। ଉପମଦଷ୍ା ଭାମବ ବ ତିଷ୍କୁପ୍ର ତିୟା 
ନନ୍ଦ, ସଭାମନତ୍ରୀ ଖିର ତି�ଣୀ ଟକୁ ଡକୁ , ଉପସଭାମନତ୍ରୀ 
ପ୍ରଭାତ ତି ମହମ୍ଭ୍ର�, ସମ୍ପାଦତିକା ସସ୍ ତିତା �ାଣ୍ଡ୍ତି, ସହ 
ସମ୍ପାଦତିକା ସାଳମଗ �ାଣ୍ଡ୍ତି, ମକାରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍୍ଘପରୂ୍୍ଘା 
�ହାନ୍, ସଗଠନ ସମ୍ପାଦତିକା ସସ୍ ତିତା �ାଣ୍ଡ୍ତି, ମସକ୍ଟର 
ଲତିଡର ଭାମବ �ାଟ ତିଆଳତିର ପ୍ରଭାତୀ ଏବଂ ସକୁପ୍ର ତିୟ 
ପଷୃ୍ ତି, ଜା�ଦାର ତକୁ ଳସୀ ବନସ ତିଂ ଏବଂ ରାଇ�ାତ 
�ାଝୀ, �ରଣ୍ଡାର ମଜ୍ାସ୍ା ମବମହରା ଏବଂ ସରସ୍ତୀ 
ମହମ୍ଭ୍ର�, ପାସନାର ଲକ୍ଷ୍ମ ଟକୁ ଡକୁ  ଏବଂ ଅରକୁ ଣ �ାଣ୍ଡ୍ତି, 
ତାରଣାର ଆଶ୍ତି�ଣୀ ମହମ୍ଭ୍ର� ଏବଂ ହୀରା�ଣୀ ବାମସ୍ 
ପ୍ର�କୁଖ ନ ତିବ୍ଘାଚ ତିତ ମହାଇଛନ୍ତି। ମଶରମର ସସ୍ ତିତା �ାଣ୍ଡ୍ତି 
ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଘଣ କର ତିଥିମଲ।

ମହଳିାଙୁ୍ ଧକ୍ା; ୋର୍  ଚାଳେ 
ବସିରାଧସର ରାନାସର ଅଭସିଯାଗ
କଗୁଳ ତିଅଣା,୬ା୧୨(ସମ ତିସ): ଜମଣ ମବପରକୁ ଆ 
ଡ୍ାଇଭରଙ୍ ବ ତିମରାଧମର କକୁଳ ତିଅଣା ଥାନାମର ଲତିଖିତ 
ଅଭତିମଯାଗ ମହାଇଛ ତି। ରଟଣାରକୁ  ପ୍ରକାଶ ମଯ ଏହ ତି 
ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଘତ ସାନ ଟଙ୍ଗାଶକୁଳ, ବଡ ନୂଆଗାଁର 
ପଦ୍ାବତୀ ପ୍ରଧାନ (୫୫) ସ୍ା�ୀ �ନକୁ  ରା� ପ୍ରଧାନ 
ଅଭତିମଯାଗ କର ତିଛନ୍ତି ମଯ, ଗତ ୨୯ ତାର ତିଖମର ମସ 
ସ୍ା�ୀଙ୍ ସହ ତିତ ସ୍କୁଟ ତିମର ବାର ତିପଦା ଯାଉଥିବାମବମଳ 
ମସୌରୀ ଛକ ନ ତିକଟମର ବାର ତିପଦା ପଟକୁ  ଆସକୁଥିବା 
ଏକ କାର୍  ତାଙ୍କୁ  ଧକ୍ା ମଦଇଥିଲା। ସ୍ାନୀୟ ମଲାମକ 
ରକ୍ତ ଜକୁ ଡକୁ ବକୁ ଡକୁ  ଅବସ୍ାମର ବାର ତିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାମର 
ଭର୍ତ୍ତି କର ତିଥିମଲ। ପମର ଅଶ୍ ତିନୀ ହସପ ତିଟାଲମର 
ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛ ତି। ମଦାରୀଙ୍ ବ ତିମରାଧମର ତକୁ ରନ୍ 
କାଯ୍ଘ୍ାନକୁ ଷ୍ାନ ଦାବ ତି କର ତିଛନ୍ତି। 

ସାଳନ୍ଦୀ ନଦଦୀରୁ ମତୃସଦହ ଉଦ୍ାର 
ଠାକଗୁରମଗୁଣ୍ା,୬ା୧୨(ସମ ତିସ): ନ ତିମଖାଜ ମହବାର 
୫ଦତିନ ପମର ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରକୁ  ଜମଣ ବୃଦ୍ଙ୍ �ତୃମଦହ 
ଉଦ୍ାର କରାଯାଇଛ ତି। �ୟରୂଭଞ୍ ଜତିଲ୍ା �ହକୁଲଡ଼ତିହା 
ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଘତ ଜରକ ପଞ୍ଚାୟତର ରଣ୍ତିଆଦର ଗ୍ା� 
ନ ତିକଟସ୍ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀମର ଆଜତି ଏକ ଶବ ଭାସକୁଥିବା 
ମଦଖି ଗ୍ା�ବାସୀ ପକୁଲ ତିସକକୁ ଖବର ମଦଇଥିମଲ। 
ପମର ପକୁଲ ତିସ ପହଞ୍ଚ ତି ଶବକକୁ ଜବତକର ତି ବ୍ବମଛେଦ 
ନ ତି�ମନ୍ ପଠାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ କରକୁ ଛ ତି। �ତୃ ବ୍କ୍ତ ତି 
ଜଣକ ମହଉଛନ୍ତି ଶରତ ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଘତ ମନାଟ ଗ୍ା�ର 
ରା�ରାୟ ଶକୁଣ୍ତି (୬୦) ମବାଲତି ଜଣାପଡ଼ତିଛ ତି। ମସ ଗତ 
୪ ତାର ତିଖଦତିନ ଅସକୁରଖାଲ ଗ୍ା�ରକୁ  ତାଙ୍ ଜ୍ାଇଁ ତାଙ୍କୁ  
ମଖାଜତିବାକକୁ ପାଣମପାର ତି ଗାଁକକୁ  ଆସକୁଥିବା ମବମଳ 
ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାମର ଦନ୍ା ଆକ୍�ଣ କର ତିବାରକୁ  ଜ୍ାଇଁଙ୍ 
�ତୃକୁ ୍ ରଟ ତିଥିଲା।

ଅବୋରଦୀ ଚଢ଼ଉ; 
୩ ସୋଟ୍ଥଚାଲାଣ

ଖଗୁଣ୍ା,୬ା୧୨(ସମ ତିସ): ଖକୁଣ୍ା ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧୀନ 
ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ସ୍ାନମର ବ ତିଭାଗ ପକ୍ଷରକୁ  ଅତକ୍ତିତ ଚଢଉ 
କରାଯାଇ ବ ତିପକୁଳ ପର ତି�ାଣମର �ହକୁଲ ମପାଚ, ୧୭୫ 
ଲତିଟର ମଦଶୀ ଜବତ କରାଯାଇଛ ତି। �ଙ୍ଗଳବାର 
ଖକୁଣ୍ା ଅବକାରୀ ବ ତିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍ ମନତୃତ୍ୱମର 
ଖକୁଣ୍ା ଥାନା ଇଲାକାର ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ଗ୍ା�ମର ଚଢଉ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂପଡ଼ ଗ୍ା�ର ଦକୁ ଲାରୀ �ାରାଣ୍ଡତିଙ୍ 
ନ ତିକଟରକୁ  ୮୦ ଲତିଟର ଏବଂ ସକୁନାରା� �ାଝୀଙ୍ ନ ତିକଟରକୁ  
୧୫ ଲତିଟର �ହକୁଲ ତି�ଦ ଜବତ କରାଯାଇ ମସ�ାନଙ୍କୁ  
ଗ ତିରଫ କରାଯାଇଛ ତି। ମସହ ତିପର ତି ଭୂପଡ଼ ଗ୍ା�ର ଏକ 
ନ ତିଜ୍ଘନ ସ୍ାନରକୁ  ୧୨ଟ ତି ପ୍ଲାଷ୍ ତିକ ଡ୍�ମର �ଦ ପ୍ରସ୍ତକୁତ 
ନ ତି�ନ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ୧୨୦୦ ମକଜତି �ହକୁଲ ମପାଚ 
ଓ ଟକୁ ୍ବ୍ ମର ଗଛେ ତିତ ମହାଇ ରହ ତିଥିବା ୭୦ ଲତିଟର 
�ହକୁଲ ତି �ଦକକୁ ବ ତିଭାଗ ପକ୍ଷରକୁ  ଜବତ କରାଯାଇଛ ତି। 
ମତମବ ଏହ ତି ରଟଣାମର ମକୌଣସ ତି ଅଭ ତିଯକୁକ୍ତଙ୍କୁ  ଗ ତିରଫ 
କରାଯାଇନାହ ିଁ। ମସହ ତିପର ତି ଉଦଳା ଥାନା ମକଶପକୁର 
ଗ୍ା�ର ଛତ ତିଶ ମବମହରା ଗଛ ତିତ ରଖିଥିବା ୧୦ ଲତିଟର 
ମଚାରା �ହକୁଲ ତି�ଦକକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛ ତି। ଗ ତିରଫ 
୩ ଅଭତିଯକୁକ୍ତଙ୍ ନା�ମର ବ ତିଭାଗ ପକ୍ଷରକୁ  ପଥୃକ ପଥୃକ 
�ା�ଲା ରକୁ ଜକୁ  କରାଯାଇ ମକାଟ୍ଘ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛ ତି। 

ଝରାଡତିହ ତି,୬ା୧୨(ସମ ତିସ): �ୟରୂଭଞ୍ ଜତିଲ୍ା 
ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଭ ତିତରା�ଦା ଗ୍ା�ପଞ୍ଚାୟତ 
ଜାର ତିଟାଣ୍ଡତି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବ ତିଦ୍ାଳୟମର 
ବାର୍ତିକ କ୍ୀଡା ଉତ୍ସବ ପାଳ ତିତ ମହାଇଯାଇଛ ତି। 
ଏହ ତି ଅବସରମର ଦଲସରା ଗ୍ା�ର ମରାଗଛକ୍ା 
ଛକଠାରକୁ  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ �ଶାଲ ମଶାଭାଯାତ୍ରା 
କର ତି ବ ତିଦ୍ାଳୟକକୁ ଆସ ତିଥିମଲ। ମସଠାମର 
ଦଲସରା ଗ୍ା�ର ମଦହକୁରୀ ତଥା ଭ ତିତରା�ଦା 
ଗ୍ା�ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କ୍ଷାତ୍ରୀ କ ତିସ୍କୁ ଦଲସରା 
ଗ୍ା�ମଦବୀକକୁ ପଜୂାଚ୍ଚ୍ଘନା କର ତି �ଶାଲମର ଅଗ୍ତି 
ସଂମଯାଗ କର ତିଥିମଲ। ପମର ବ ତିଦ୍ାଳୟର 

ପ୍ରଧାନ ଶ ତିକ୍ଷକ ରାଜକମଶାର �ହାନ୍ ବାର ତିକ 
କ୍ୀଡା ପତାକା ଉମର୍ତାଳନ କର ତିଥିମଲ। ଏହ ତି 
ଅବସରମର ବ ତିଭ ତିନ୍ନ କ୍ୀଡା ପ୍ରତ ତିମଯାଗ ତିତା 
ଅନକୁ ଷ୍ ତିତ ମହାଇଥିଲା। ମଖଳ ଶ ତିକ୍ଷକ �ାନଶ 
ରଞ୍ନ �ହାନ୍ଙ୍ ତଭ୍ୱାବଧାନମର ସ�ସ୍ତ ମଖଳ 
ସକୁଚାରକୁ  ରୂମପ ସମ୍ପାଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ ତିକ୍ଷକ 
ରମ�ଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବ ତିମଶାଇ, ସକୁମବାଧ କକୁ�ାର ସାହକୁ, 
�ମନାଜ କକୁ�ାର ମବଶ୍ା, ଦକୁ ମଯ୍ଘ୍ାଧନ ମବଶ୍ା, 
ଶ ତିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାରତୀ ହାଁସଦାଃ, କ�୍ଘଚାରୀ ବସନ୍ 
କକୁ�ାର �ାଝ ତି ଓ ପଦା୍ବତୀ �ହାକକୁଡ ପ୍ର�କୁଖ 
ସହମଯାଗ କର ତିଥିମଲ।

ଦୁଇ ପଅୁ ସସମତ 
ମା’ ନସି�ାଜ 

ବଡସାହ ତି,୬ା୧୨(ସମ ତିସ): ବଡସାହ ତି 
ଥାନା ଅଧୀନ ମକାଚତିଳାଖକୁଣ୍ା ପଞ୍ଚାୟତ 
ପାଇକପଡ଼ା ଗ୍ା�ର ଜମଣ �ହ ତିଳା ତାଙ୍ର 
ଦକୁ ଇ ଛକୁଆ ସହ ତିତ ନ ତିମଖାଜ ଥିବା ଅଭତିମଯାଗ 
ମହାଇଛ ତି। ନ ତିମଖାଜ �ହ ତିଳା ଜଣଙ୍ ମହମଲ 
ରାମକଶ ନାଏକଙ୍ ସ୍ତୀ ଭାଗ୍ଶ୍ୀ (୨୬)। 
ରାମକଶ ତା� ତିଲନାଡକୁ ମର ଏକ କମ୍ପାନୀମର 
କା� କରକୁ ଥିବା ମବମଳ ଭାଗ୍ଶ୍ୀ ଦକୁ ଇ ପକୁଅ 
ଓ ଶାଶ ୂ ଶଶକୁରଙ୍ ସହ ତିତ ଗାଁ ରହକୁଥିମଲ; 
ମହମଲ ଶାଶ ୂ ଶଶକୁର ରମର ନଥିବମବମଳ 
ମସ ଦକୁ ଇ ପକୁଅକକୁ ଧର ତି କକୁଆମଡ ନ ତିମଖାଜ 
ମହାଇ ଯାଇଥିମଲ। ବହକୁ ମଖାଜାମଖାଜତି 
କର ତିବା ପମର ମକୌଣସ ତି ପର୍ତା ନ ପାଇବାରକୁ  
ରାମକଶଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିମଲ ତାଙ୍ ବାପା�ାଆ। 
ରାମକଶ ରରକକୁ ମଫର ତି ଏ ସମ୍ପକ୍ଘମର 
ବଡସାହ ତି ଥାନାମର ଲତିଖିତ ଅଭତିମଯାଗ 
କର ତିଛନ୍ତି। ପକୁଲ ତିସ ତଦନ୍ ଚଳାଇଛ ତି।

ସରୋରଦୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟର କ୍ଦୀଡ଼ା ପ୍ରତସିଯାଗତିା

ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ିେମ୍ଥଦୀଙ୍ ୋଯ୍ଥ୍ୟବନ୍ ଆସନ୍ାଳନ ଅବ୍ୟାହତ

ଶମିଳିପିାଳର ତାପମାତ୍ା 
୧୦େୁ �ସଲିା
କରଞ୍ତିଆ,୬ା୧୨(ସ� ତିସ): �ୟରୂଭଞ୍ ଜତିଲ୍ାର 
କରଞ୍ତିଆ ଉପଖଣ୍ଡମର ଆଜତି କକୁହକୁ ଡ ତି ପଡ଼ତିଥିଲା। 
ଏପର ତିକ ତି ରାସ୍ତାରାଟ �ଧ୍ୟ ମଦଖାଯାଉ ନ ଥିଲା। 
ସକାଳ ୮ ଟା ପଯ୍ଘ୍ନ୍ ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ସ୍ାନମର ପ୍ରବଳ 
କକୁହକୁ ଡ଼ ତି ମଦଖିବାକକୁ  � ତିଳକୁ ଥିଲା। ଅନ୍ ପମକ୍ଷ କ ତିଛ ତି 
ଦ ତିନ ପମର ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ପକୁଣ ତି ବଢ଼ତିଛ ତି ଜତିଲ୍ାମର। 
ଆଜତି ଶ ତି� ତିଳ ତିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ମର ସବ୍ଘନ ତି�୍ନ 
ତାପ�ାତ୍ରା ୧୦ ଡ ତିଗ୍ୀ ମରକଡ୍ଘ କରାଯାଇଛ ତି। 
ବନବ ତିଭାଗ କ�୍ଘଚାରୀଙ୍ ସୂଚୂନା ଅନକୁକୁ ଯାୟୀ 
ଆଜତି ସକାମଳ ଶ ତି� ତିଳ ତିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ର 
ଉପରବାରାକା�କୁଡ଼ାମର ୧୦ ଡ ତିଗ୍ୀ ତାପ�ାତ୍ରା 
ମରକଡ୍ଘ କରାଯାଇଛ ତି। ଫଳମର ଅମନକ ସ୍ାନମର 
ଶୀତର ଲହରୀ ମଦଖିବାକକୁ  � ତିଳ ତିଛ ତି। କ ତିଛ ତି ସ୍ାନମର 
ଥଣ୍ଡାରକୁ  ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଲାମକ ନ ତିଅାଁ ଲଗାଇ 
ବସ ତି ରହକୁ ଛନ୍ତି। ବ ତିମଶର କର ତି ସନ୍ଧ୍ା ଅମପକ୍ଷା 
ସକାଳମବଳା ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ରହକୁ ଛ ତି। ଆଗକକୁ  ଆହରକୁ  
ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ତିବ ମବାଲତି ପାଣ ତିପାଗ ସଚୂନା ମଦଇଛ ତି।

ଛାତ୍ଦୀ ନସି�ାଜ
କଗୁଆମରା,୬।୧୨(ସମ ତିସ): ମସା�ବାର ଟ ତିଉସନକକୁ 
ଯାଇ ଜମଣ ଛାତ୍ରୀ ନ ତିମଖାଜ ମହାଇଥିବା ମନଇ 
ଥାନାମର ଅଭତିମଯାଗ କର ତିଛନ୍ତି ସମ୍ପକୃ୍ତ ନାବାଳ ତିକାଙ୍ 
ବାପା। ଖକୁଣ୍ା ଥାନା ତଥା ମଗାପବନ୍ଧକୁନଗର ବ୍ଲକ 
ରାଣୀବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ଜମଣ ଛାତ୍ରୀ ରରକୁ  ଟ ତିଉସନ 
ପଢ଼ତିବାକକୁ ଆସ ତି ଆଉ ମଫର ତି ନ ଥିମଲ। ପର ତିବାର 
ମଲାମକ ମଖାଜା ମଖାଜତି କର ତି ନ ପାଇବାରକୁ  ତାଙ୍ 
ଝ ତିଅକକୁ ମକହ ତି ଅପହରଣ କର ତିମନଇଥିବା ମନଇ 
ଅଭତିମଯାଗ କର ତିଛନ୍ତି। ପକୁଲ ତିସ ଏକ �ା�ଲା ରକୁ ଜକୁ  କର ତି 
ତଦନ୍ ଚଳାଇଛ ତି।

ବ ତିଶ�ାଇ,୬ା୧୨(ସମ ତିସ): ବ ତିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଲକୁ ହାଶ ତିଳା 
ଓଡ଼ତିଶା ଆଦଶ୍ଘ ବ ତିଦ୍ାଳୟ ମର ଚତକୁ ଥ୍ଘ ବର୍ତିକୀ କ୍ୀଡା 
ପ୍ରତ ତିମଯାଗ ତିତା ଆଜତି ଉଦରାଟ ତିତ ମହାଇଯାଇଛ ତି। 
ବ ତିଦ୍ାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ �ାଳତୀ ସ ତିଂଙ୍ ମପୌମରାହ ତିତ୍ମର 
ଅନକୁଷ୍ ତିତ ଉଦରାଟନୀ ଉତ୍ସବମର �କୁଖ୍ ଅତ ତିଥି ଭାମବ 
ରାଇରଙ୍ଗପକୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନଳତିନୀକାନ୍ 
ମବମହରା ମଯାଗମଦଇ କ୍ୀଡା ଉତ୍ସବକକୁ ଉଦରାଟନ 
କର ତିଥିମଲ। �କୁଖ୍ ବକ୍ତା ଭାମବ ରାଇରଙ୍ଗପକୁର ବନାଞ୍ଚଳ 
ଅଧିକାରୀ ସତ୍ବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତ ତିମଯାଗୀଙ୍କୁ  
ଶକୁମଭଛୋ ଜଣାଇବା ସହ ତିତ ଜୀବନର ପ୍ରମତ୍କ 

ସ୍ତରର ପ୍ରତ ତିମଯାଗୀତାମର ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ତିବା ପାଇଁ 
ଗକୁରକୁ ତ୍ୱାମରାପ କର ତିଥିମଲ। କ୍ୀଡା ଶ ତିକ୍ଷକ ଗାଭାସ୍ର 
ନାୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ  ବ ତିଦ୍ା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ୀଡ଼ାମର �ଧ୍ୟ 
ଉତ୍ର୍ଘତା ପ୍ରଦଶ୍ଘନ କର ତିବା ମନଇ ମପ୍ରରଣା ମଦଇଥିମଲ। 
ପ୍ରାରମ୍ଭମର ଶ ତିକ୍ଷୟ ତିତ୍ରୀ ଏଲତିଯା ପ୍ର ତିୟଦଶ୍ତିନୀ ଦାସ ଅତ ତିଥିଙ୍ 
ପର ତିଚୟ ଓ ଶ ତିକ୍ଷୟ ତିତ୍ରୀ ମନହା କକୁ�ାରୀ ସାହା ସଭା କାଯ୍୍ଘ  
ପର ତିଚାଳନା କର ତିଥିମଲ। ଏହ ତି ଅବସରମର ବ ତିଭ ତିନ୍ନ 
ପ୍ରତ ତିମଯାଗ ତିତା ଅନକୁଷ୍ ତିତ ମହାଇଥିଲା। ଶ ତିକ୍ଷକ ରାମଜଶ 
କକୁ�ାର ମବମହରା, ବ ତିର�ଲ ସ ତିଂ, ସକୁଧାଙ୍ଗତିନୀ ସ ତିଂ ସମ�ତ 
ସ�ସ୍ତ କ�୍ଘଚାରୀ ସହମଯାଗ କର ତିଥିମଲ।

 ଆଦଶ୍ଥ ବଦି୍ୟାଳୟର ବାରଷିେ କ୍ଦୀଡ଼ା

କରଞ୍ତିଆ,୬ା୧୨(ସମ ତିସ): ଥଣ୍ଡା ମଯତ ତିକ ତି ବଢ଼କୁ ଛ ତି ମସହ ତି ପର ତି�ାଣମର କରଞ୍ତିଆ 
ଅଞ୍ଚଳମର କାଇମପାକର ଚାହ ତିଦା ମସତ ତିକ ତି ବଢ଼଼ ତିବାମର ଲାଗ ତିଛ ତି। ସଚୂନା ଅନକୁ ଯାଇ 
ଆଦତିବାସୀ�ାମନ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ସର୍ଦ୍ତି, ତଣ୍ତି ବଥା ମରାଗରକୁ  �କୁକ୍ତ ତି ପାଇବା ପାଇଁ କକୁରକକୁଟ ତି 
ବା କାଇମପାକକକୁ ଔରଧ ରୂମପ ବ୍ବହାର କର ତିଥାନ୍ ତି। ଫଳମର ଥଣ୍ଡା କାଶ, ସର୍ତ୍ତି, 
କଫ ଆଦତି ଭଲ ମହାଇଥାଏ। ମତଣକୁ କରଞ୍ତିଆ ବଜାରମର କାଇ ମପାକର ମବପାର 
ବଢ଼ତିବାମର ଲାଗ ତିଛ ତି। ଆଦତିବାସୀ�ାମନ ସାଧାରଣତଃ କକୁସକୁ�, ଆ�୍ୱ ଏବଂ ଶାଳ ଗଛମର 
ଥିବା କାଇମପାକ ପତ୍ରମର ଅଣ୍ଡା ମଦଇଥାନ୍ତି। ମସହ ତି ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକକୁ କକୁରକକୁଟ ତିକ ଆଣ ତି ସଫା 
କର ତିବା ପମର ରସକୁଣ, ଧନକୁ ଆଲଙ୍ା, ଧନ ତିଆପତ୍ର, ଅଦା ଏବଂ ଓଲକକୁ � ତିକ୍ସ କର ତି ଶ ତିଳମର 
ବାଟ ତି ଦ ତିଅନ୍ତି। ପମର ଏକ କାଚ ଜାରମର ରଖି କଞ୍ଚା ମଶାର ତିରମତଲ ମଦଇ କ ତିଛ ତିଦ ତିନ 
ଖରାମର ରଖାଯାଏ। ଜଳୀୟ ଅଂଶ କ� ତିବା ପମର କ ତିଛ ତିଦ ତିନ ପମର ତାକକୁ ମ�ଡ଼ତିସ ତିନ ରୂମପ 
ବ୍ବହାର କର ତିଥାନ୍ ତି; ଯାହାକ ତି ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ସର୍ଦ୍ତି ଭଲ ମହାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକକୁ 
ଶୀତ ଦ ତିନମର ଗର� ମଯାଗାଇଥାଏ। ଏହ ତି କକୁରକକୁଟ ତି ବା କାଇମପାକ ଏମବ ପ୍ରମତ୍କ 
ଦତିନ ବଜାରକକୁ ଆଦତିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଲାକ�ାମନ ବ ତିକ୍ ତି କର ତିବାକକୁ ଆଣକୁଛନ୍ତି ଏବଂ 
ଏହାର ଚାହ ତିଦା �ଧ୍ୟ ରହ ତିଛ ତି। 

ଶଦୀତସର ବଢ଼ୁଛ ିୋଇ ସପାେର ଚାହଦିା

ପଲ୍ଲବଦୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ାର େୁନ ିେଳାୋର ପରୁସ୍ତୃ
କରଞ୍ତିଆ, ୬ା୧୨(ସମ ତିସ): ନ୍ାସନାଲ ଟ୍ାଇବାଲ ମଫଷ୍ ତିଭାଲ-୨୦୨୨ମର ଭାଗମନଇ 
ପ୍ରଶଂସ ତିତ ମହାଇଛନ୍ତି କରଞ୍ତିଆ ପଲ୍ବୀ ନାଟ୍ ସଂସ୍ାର କକୁନ ତି କକୁନ ତି କଳାକାର। ନ ତିକଟମର 
ଭବାନୀପାଟଣାମର ଆମୟାଜତିତ ମହାଇଥିବା ମଫଷ୍ ତିଭଲମର ନୃତ୍ ପର ତିମବରଣ କର ତି 
ନାଟ୍ସଂସ୍ା ପଲ୍ବୀର କକୁନ ତି କକୁନ ତି କଳାକାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସ ତିତ ମହାଉଛ ତିନ୍ ତି। ଏହ ତି କକୁନ ତିକକୁନ ତି 
ପ ତିଲା �ାଲଖ�୍ୱ ନୃତ୍ ପର ତିମବରଣ କର ତି �କୁଖ୍ ଅତ ତିଥି କଳାହାଣ୍ଡତି ଜତିଲ୍ାପାଳ ଶ୍ୀ�ତୀ ପ ତି, 
ଅମନ୍ୱରା ମରଡ୍ୀ, କଳାହାଣ୍ଡତି ଜତିଲ୍ାପର ତିରଦ ସ ତିଡ ତିଓ ପାୱାର ସଚୀନପ୍ରକାଶ, କଳାହାଣ୍ଡତି 
ପକୁଲ ତିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅଭତିଲାସ୍  ଜତି, କଳାହାଣ୍ଡତି ଉର୍ତର ଦକ୍ଷ ତିଣ ବ ତିଭାଗ ବନଖଣ୍ଡ 
ଅଧିକାରୀ ଲାମଡ ଗଜାନନ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍ଠାରକୁ  ପକୁରସ୍ତୃ ମହାଇଛନ୍ତି। ଏହ ତି ଶ ତିଶକୁ�ାନଙ୍କୁ  
ପ୍ରଶ ତିକ୍ଷକ ସଞ୍ୟ କକୁ�ାର ସାହା ତାଲତି� ମଦଇଥିମଲ।

କଗୁଆମରା,୬ା୧୨(ସମ ତିସ): ଖକୁଣ୍ା ଥାନା ତଥା ମଗାପବନ୍ଧକୁନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଘତ 
ଶ ତିଳରାଟୀ ଗ୍ା�ମର �ହକୁ �ାଛ ତି ଆକ୍�ଣମର ଜମଣ ଯକୁବକଙ୍ �ତୃକୁ ୍ ରଟ ତିଛ ତି। �ତୃକ 
ମହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟକୁ ଡକୁ  (୪୮)। ମସା�ବାର ସନ୍ଧ୍ାମର ନ ତିଜ ଖଳାମର ଧାନକମଳଇ 
ବଧା �ାରକୁ ଥିବା ମବମଳ ହଠାତ୍  �ହକୁ �ାଛ ତି ଆକ୍�ଣ କର ତିଥିଲା। ପମର ମସ ଗକୁରକୁ ତର 
ମହବାରକୁ  ତାଙ୍କୁ  ପ୍ରଥମ� ଏବଂ ପମର ବାର ତିପଦା �କୁଖ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାକକୁ  ସ୍ାନାନ୍ର 
କରାଯାଇଥିଲା; ମହମଲ ମସଠାମର �ତୃକୁ ୍ ରଟ ତିଛ ତି। ପକୁଲ ତିସ ଶବ ବ୍ବମଛେଦ କର ତି 
ପର ତିବାରକକୁ  ହସ୍ତାନ୍ର କର ତିଛ ତି।

ମହୁମାଛ ିଆକ୍ମଣସର ଯବୁେଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ

ବ ତିଶ�ାଇ,୬ା୧୨(ସମ ତିସ): ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବ ତିଜ୍ାନ ମ�ଳା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତକୁତ ତି ମବୈଠକ ଆଜତି 
ବ ତିମଶାଇ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବ ତିଦ୍ାଳୟମର ଅନକୁ ଷ୍ ତିତ ମହାଇଯାଇଛ ତି। ଏଥିମର ବ୍ଲକର ସ�ସ୍ତ 
ପ୍ରଧାନ ଶ ତିକ୍ଷକ ମଯାଗମଦଇ ଆମଲାଚନାମର ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ତିଥିମଲ। ଅସନା ଉଚ୍ଚ 
ବ ତିଦ୍ାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶ ତିକ୍ଷକ ଦତିଲ୍ୀପ କକୁ�ାର ନନ୍ଦଙ୍ ସଭାପତ ତିତ୍ୱମର ଅନକୁ ଷ୍ ତିତ ମବୈଠକମର 
ମଗାଷ୍ୀ ଶ ତିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହମରକୃଷ୍ ନାୟକ, ଅତ ତିର ତିକ୍ତ ମଗାଷ୍ୀ ଶ ତିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଉ�ାକାନ୍ 
ନାୟକ, � ତିହ ତିର କକୁ�ାର ଦାସ, ରନଶ୍ା� �କୁ�କୁ୍ଘ ପ୍ର�କୁଖ ମଯାଗମଦଇ ସକୁଚ ତିନ୍ ତିତ �ତବ୍କ୍ତ 
କର ତିଥିମଲ। ଲକୁ ହାକାନ ତି �ଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବ ତିଦ୍ାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶ ତିକ୍ଷକ ରାମଜନ୍ଦ୍ର �ହାନ୍ 
ଅତ ତିଥି ପର ତିଚୟ ଓ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବ ତିଦ୍ାଳୟର ବର ତିଷ୍ ଶ ତିକ୍ଷକ �ମନାରଞ୍ନ ଗ ତିର ତି ଧନ୍ବାଦ 
ଅପ୍ଘଣ କର ତିଥିମଲ। ଆସନ୍ା ୧୩ ତାର ତିଖ �ଙ୍ଗଳବାର ବ ତିମଶାଇ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବ ତିଦ୍ାଳୟ 
ପର ତିସରମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବ ତିଜ୍ାନ ମ�ଳା ଅନକୁ ଷ୍ ତିତ ମହବ। ପ୍ରଧାନ ଶ ତିକ୍ଷକ ସଞ୍ୟ କକୁ�ାର 
ମବମହରାଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନମର ଅନକୁ ଷ୍ ତିତ ବ ତିଜ୍ାନ ମ�ଳାମର ଉପମଦଷ୍ା �ଣ୍ଡଳୀମର 
ଶ ତିକ୍ଷକ ରାମଜନ୍ଦ୍ର �ହାନ୍, ସମନ୍ାର ନାୟକ, ରଞ୍ନ ଗ ତିର ତି, ଚଟାଣ ତି ଉଚ୍ଚ ବ ତିଦ୍ାଳୟର 
ପ୍ରଧାନ ଶ ତିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମସଠୀ ପ୍ର�କୁଖଙ୍କୁ  ସବ୍ଘସମ୍ତ ତି କ୍ମ� ଚୟନ କରାଯାଇଛ ତି।

ବଜି୍ାନ ସମଳା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିସବୈଠେ

କପ୍ ତିପଦା,୬ା୧୨(ସମ ତିସ): ଶରତ ଥାନା ମଦବାନ ବାହାଳ ତି ଗ୍ା�ର ଦୃଷ୍ ତିହୀନ 
ଯକୁବତୀଙ୍କୁ  ଦକୁ ଷ୍କ�୍ଘ କର ତିବା ଅଭ ତିମଯାଗମର ମସହ ତି ଗ୍ା�ର ଜମଣ ଯକୁବକକକୁ ମକାଟ୍ଘ ଚାଲାଣ 
କରାଯାଇଛ ତି। ମଦବାନ ବାହାଳ ତି ଗ୍ା�ର ରକୁ ହ୍ା ମବଶ୍ାଙ୍ ଝ ତିଅ ସକୁ� ତିମବଶ୍ା (୩୫) ଜନ୍ରକୁ  
ଦୃଷ୍ ତିହୀନ। ପର ତିବାର ପ୍ରତ ତିମପାରଣ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡତିଆ ବ ତିକ୍ ତିକର ତି ପର ତିବାର ପ୍ରତ ତିମପାରଣ 
କରନ୍ତି। ନ ତିଜ ପ ତିୟରୂୀଙ୍ ସହ ତିତ ହାଣ୍ଡତିଆ ବ ତିକ୍ ତି କରକୁ ଥିବା ମବମଳ ପ ତିୟରୂୀଙ୍ ଅନକୁ ପସ୍ତିତମର 
ମସହ ତି ଗ୍ା�ର ସ୍ଗତ �କକୁରକୁ ସ ତିଂଙ୍ ପକୁଅ ସକୁନ୍ଦର ମ�ାହନସ ତିଂ ସକୁମଯାଗ ମଦଖି ବଳାତ୍ାର 
କର ତିବା ସହ ତିତ �ାର ତିମଦବା ଧ�କ ମଦଇଥିଲା। କ ତିଛ ତି�ାସ ପମର ଦୃଷ୍ ତିହୀନ ଯକୁବତୀ ଜଣକ 
ଗଭ୍ଘବତୀ ମହବାର ଜାଣ ତିପାର ତି ପ ତିୟରୂୀଙ୍ ସହ ଶରତ ଥାନାମର ଗତ ୪ତାର ତିଖମର ଲତିଖତ 
ଅଭତିମଯାଗ କର ତିଥିମଲ। ଅଭତିମଯାଗକକୁ ଭ ତିର୍ତ ତିକର ତି ଅଭ ତିଯକୁକ୍ତ ସକୁନ୍ଦରମ�ାହନକକୁ ଗ ତିରଫ କର ତି 
ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପମର ମକାଟ୍ଘ ଚାଲାଣ କର ତିଛ ତି ପକୁଲ ତିସ।

ଦୁଷ୍କମ୍ଥ ଅଭସିଯାଗସର ଯବୁେ ସୋଟ୍ଥଚାଲାଣ

ରାଇରଙ୍ପଗୁର,୬ା୧୨(ସମ ତିସ): ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ 
ଅନକୁ ସଚୂ ତିତ ଜାତ ତି, ଜନଜାତ ତି, ପଛକୁଆବଗ୍ଘ ଓ ସଂଖ୍ାଲରକୁ 
କ�୍ଘଚାରୀ କଲ୍ାଣ �ହାସଂର ‘ମସବାସ୍ତମ୍ଭ’ �ୟରୂଭଞ୍ 
ଦ୍ାରା ଭାରତୀୟ ସ�୍ୱ ତିଧାନ ପ୍ରମଣତା ଭାରତରତ୍ନ 
ଡ. ଭୀ�ରାଓ ଆମ�୍ୱଦକରଙ୍ ତ ତିମରାଧାନ ଦ ତିବସ 
ପାଳ ତିତ ମହାଇଯାଇଛ ତି। ମସବାସ୍ତ�୍ୱ ରାଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପାଦକ 
ମ�ାଚତିରା� �ାଝୀଙ୍ �ାଗ୍ଘଦଶ୍ଘନମର ଆମୟାଜତିତ ଏହ ତି 
କାଯ୍୍ଘ କ୍�ମର �କୁଖ୍ଅତ ତିଥି ଭାମବ ମସବାସ୍ତମ୍ଭ ରାଷ୍ଟୀୟ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବ ତିଜୟ କକୁ�ାର ରା� ମଯାଗମଦଇ 

ଦତିବସର ଚତିନ୍ାଧାରା ଆମଲାଚନା କର ତି କାଯ୍୍ଘ କ୍�କକୁ 
ତ୍ୱରାନ୍ୱ ତିତ କର ତିଥିମଲ। ଜତିଲ୍ା ଉପସଭାପତ ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର �କୁଖୀଙ୍ 
ସଭାପତ ତିତ୍ୱମର ଆମୟାଜତିତ ଏହ ତି କାଯ୍୍ଘ କ୍�ମର ଜତିଲ୍ା 
ବର ତିଷ୍ ଉପସଭାପତ ତି ରାମଜଶ କକୁ�ାର ରା�, ପ୍ରତାପ 
ଚନ୍ଦ୍ର ମହମ୍ଭ୍ର�, ଜତିଲ୍ା ସମ୍ପାଦକ ବାଜଲ �କୁ�କୁ୍ଘ, ମକାରାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ସାଗରା� ଟକୁ ଡକୁ  ସମ�ତ ସଦସ୍�ାମନ ଉପସ୍ତିତ ଥିମଲ। 
ଅନ୍�ାନଙ୍ �ଧ୍ୟମର ଜତିତ୍ରାୟ ମସାମରନ, ��ତା ପଣ୍ଡା, 
ପ ତିଥ ମସାମରନ ପ୍ର�କୁଖ ଆମ�୍ୱଦକରଙ୍ ଜୀବନୀ ଉପମର 
ବକ୍ତବ୍ ପ୍ରଦାନ କର ତିଥିମଲ। 

ଆସମୱେଦେରଙ୍ ତସିରାଧାନ ଦବିସ ପାଳତି
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ବ�ୋବ�ୋଟୋ, ୬ୋ୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): ଦକ୍ ଷିଣ ଆମେର ଷିକୀୟ 
ମଦଶ କଲେ୍ ଷିଆମର ମ�ୋେବୋର ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣୋ ରଟ ଷିଛ ଷି। 
ଏଠୋକୋର ର ଷି�ୋରୋଲ୍ୋ ପ୍ରମଦଶମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଘୋ ମ�ୋଗୁଁ 
ଭୂସ୍ଖଳନ ମ�ୋଇଛ ଷି। ଏ�ୋର ଅବମଶର ତମଳ ଏକ୍  ବସ୍  
ଫ� ଷି� ଷିବୋରୁ ୮ ଶ ଷିଶଙୁ୍କ �ମେତ ୩୪ ଜଣଙ୍କ େତୁୃୟୁ 
ମ�ୋଇଛ ଷି। ୭ ବର୍ଘ ଶ ଷିଶ ୁ�ମେତ ୯ ଜଣଙୁ୍କ ଅବମଶର 
େଧ୍ୟରୁ �ରୁକ୍ ଷିତ ଭୋମବ ବୋ�ୋର କରୋ�ୋଇଛ ଷି। ମତମବ 
ଶ ଷିଶରୁ େୋଆଙ୍କ େତୁୃୟୁ ମ�ୋଇଛ ଷି। ନୟୁୋ�ନୋଲ ୟନୁ ଷିଟ୍  ଫର୍  
ଡ ଷିଜୋଷ୍ଟର ର ଷିସ୍କ େୟୁୋମନଜମେଣ୍ଟ (ୟଏୁନ୍ ଜଷିଆର୍ ଡଷି) 
ପକ୍ରୁ ଏ� ଷି �ଚୂନୋ ଦ ଷିଆ�ୋଇଛ ଷି। ଜମଣ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ 
ଅନୁ�ୋୟୀ ବସ୍  �ମେତ ଆଉ କ ଷିଛ ଷି ଗୋଡ଼ ଷି ଅବମଶର 
ତମଳ ଫ� ଷି ର� ଷିଥିଲୋ। ବସ୍  ଉପମର ପ୍ରୋୟ ୨ େ ଷିଟର 
ପ�୍ଘୟୁନ୍ତ କୋଦୁଅେୋଟ ଷି ଜେୋ ମ�ୋଇ ର� ଷିଥିଲୋ। ଏଥିମ�ୋଗୁଁ 
�ୋତ୍ୀଙ୍କ େତୁୃୟୁ ମ�ୋଇଥିଲୋ। ଏ� ଷି ବସ୍  କୟୁୋଲଷି ��ରରୁ 
ମଚୋମକୋ ପ୍ରମଦଶର ମକୋମ୍ୋମଟୋ ��ରକୁ �ୋଉଥିବୋ 
�େୟମର ପୟୁୁମବଲୋ ର ଷିମକୋ ନ ଷିକଟମର ଏ� ଷି ଦୁର୍ଘଟଣୋ 

ରଟ ଷିଥିଲୋ। ଜମଣ ପ୍ରମତୟୁକ୍ଦଶ୍ଘୀଙ୍କ ଅନୁ�ୋୟୀ ପ୍ରଥମେ 
ଏକ କୋର୍  ଦୁର୍ଘଟଣୋର ଶ ଷିକୋର ମ�ୋଇଥିଲୋ। ଫଳମର 
ରୋସ୍ୋ ବନ୍ଦ ମ�ୋଇ �ୋଇଥିଲୋ। ମତଣ ୁ ପଛମର 
ଆ�ଥୁିବୋ  ଏକ ଜଷିପ୍ , ବସ୍  ଏବଂ ବୋଇକ୍  ମ�ଠୋମର 
ଅଟକଷି ର� ଷିଥିଲୋ। ଏ� ଷି �େୟମର ଅଚୋନକ୍  ଭୂସ୍ଖଳନ 

ମ�ୋଇଥିଲୋ। ଅବମଶର ଏମତ ମଜୋର୍ ମର ତଳକୁ 
ଖ� ଷିଥିଲୋ ମ� ମକ� ଷି କୁଆମଡ �ୋଇପୋର ଷି ନ ଥିମଲ। 
ବସ୍ ମର ୨ ଡ୍ୋଇଭର ଏବଂ ଅମନକ �ୋତ୍ୀ ଥିମଲ। 
ଏ� ଷି ଦୁର୍ଘଟଣୋକୁ ମନଇ କଲେ୍ ଷିୟୋ ରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ଷି ଗସୁ୍ୋମଭୋ 
ମପମ୍ୋ ଗଭୀର ମଶୋକ ପ୍ରକୋଶ କର ଷିଛନ୍ତଷି।

ଅବ�ୋଧ୍ୋ, ୬ୋ୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): ବୋବ୍ୀ େସ୍ ଜଷିଦ୍  ବ ଷିଧଂ୍�ର 
ବର୍ଘ ପରୂ୍ତ୍ତି ଅବ�ରମର େଙ୍ଗଳବୋର ଅମ�ୋଧ୍ୟୋମର 
�ୋଇଆଲଟ୍ଘ ଜୋର ଷି କରୋ�ୋଇଛ ଷି। େଥରୁୋମର େଧ୍ୟ ୧୪୪ 
ଧୋରୋ ଲଗୋ�ୋଇଛ ଷି। ବ ଷିଭ ଷିନ୍ନ ସ୍ୋନମର ପଲୁ ଷି� ଏବଂ 
ପ ଷିଏ� ଷି େତୁୟନ କରୋ�ୋଇଛ ଷି। �ଚୂନୋ ଅନୁ�ୋୟୀ ଅଖିଳ 

ଭୋରତ � ଷିନୁ୍ଦ େ�ୋ�ଭୋ େଥରୁୋର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂେ ଷି-
ଇଦଗୋ� ପର ଷି�ରମର ଲଡୁ୍ ମଗୋପୋଳଙୁ୍କ ଜଳୋଭ ଷିମରକ 
ଏବଂ �ନୁେୋନ ଚୋଳ ଷି�ୋ ପଢଷିବୋକୁ ମରୋରଣୋ କର ଷିବୋ 
ପମର ମ�ଠୋମର ଅମନକ ମଲୋକ ପ�ଞ୍ ଷି ଥିମଲ। ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ 
ଜନ୍ମସ୍ୋନ ପର ଷି�ରର ମଗଟ୍  ନ ଷିକଟମର ପ�ଞ୍ ଷିବୋରୁ 

ପଲୁ ଷି� � ଷିନୁ୍ଦବୋଦୀ �ଂଗଠନର ୪୯ କେ୍ଘୀଙୁ୍କ ଅଟକ ରଖି 
ପଚରୋଉଚୁରୋ କରୁଛ ଷି। ରୋତ ଷି �ଦୁ୍ୋ ସ୍ଷିତ ଷି �ୋ୍ଭୋବ ଷିକ ର� ଷିଛ ଷି। 
�ରୁକ୍ୋ ବୟୁବସ୍ୋ ଉପମର କଡ଼ୋ ଦୃଷ୍ଟ ଷି ରଖୋ�ୋଇଛ ଷି। 
� ଷିନୁ୍ଦ େ��ଭୋ ଜନ୍ମଭୂେ ଷିର େଳୂ ଗଭ୍ଘ ଗ�ୃମର �ନୁେୋନ 
ଚୋଳ ଷି�ୋ ପଢଷିବୋକୁ ମରୋରଣୋ କର ଷିଥିଲୋ।

ଆଜଠୁି େଂେଦର ଶୀତ ଅଧିସବଶନ
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୬ୋ୧୨ (ଏବେନ୍ ସି)

�ଂ�ଦର ଶୀତ ଅଧିମବଶନ ବୁଧବୋରଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ 
ମ�ବୋକୁ �ୋଉଛ ଷି। ଗରୁୁବୋର ଦଷିଲ୍ୀ େ�ୋନଗର 
ନ ଷିଗେ (ଏେ� ଷିଡ ଷି) ନ ଷିବ୍ଘୋଚନ ଫଳୋଫଳ େଧ୍ୟ 
ବୋ�ୋର ଷିବ। ଏ�ୋର ମଗୋଟ ଷିଏ ଦ ଷିନ ପମର ଗଜୁରୋଟ 
ଏବଂ � ଷିେୋଚଳ ପ୍ରମଦଶ ବ ଷିଧୋନ�ଭୋ ନ ଷିବ୍ଘୋଚନର 
ଫଳୋଫଳ େଧ୍ୟ ମରୋରଣୋ ମ�ବ। ଏ� ଷି ପର ଷିଭୋବମର 
ଶୀତ ଅଧିମବଶନର ପ୍ରଥେ ଦଷିନରୁ ରୋଜନୀତ ଷିର 
ପୋରୋ ଚଢଷିବୋର ଅମନକ �ମ୍ଭୋବନୋ ର� ଷିଛ ଷି। ଏ� ଷି 

ଅଧିମବଶନକୁ ମନଇ ବ ଷିମରୋଧୀ ଏବଂ ଶୋ�କ 
ଦଳ ପ୍ରସୁ୍ତ ଷି ମ�ୋଇଗମଲଣ ଷି। �ରକୋର �େସ୍ 
ପ୍ର�ଙ୍ଗମର ଚର୍୍ଘୋ କର ଷିବୋକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ମବୋଲଷି �ଂ�ଦୀୟ 
ବୟୁୋପୋର େନ୍ତୀ ପ୍ରହ୍ୋଦ ମ�ୋଶୀ କ� ଷିଛନ୍ତଷି। ମ�� ଷିପର ଷି 
ବ ଷିମରୋଧୀ କଂମରେ� �ୋଂ�ଦ ଗ�ୃକୋ�୍ଘୟୁମର ବୋଧୋ 
�ଷୃ୍ଟ ଷି କର ଷିବୋ ପର ଷିବମର୍ତ୍ଘ ଇଡବଲୟ୍ୁଏ� ମକୋଟୋ, 

ମବକୋରୀ ଏବଂ ଭୋରତ-ଚୀନ୍  �ୀେୋ ବ ଷିବୋଦ 
ଆଦଷି ପ୍ର�ଙ୍ଗକୁ ମନଇ �ରକୋରଙୁ୍କ ମରର ଷିବୋକୁ 
ମ�ୋଜନୋ ବନୋଇଛ ଷି। ଏ�ୋ ପବୂ୍ଘର ଅଧିମବଶନକୁ 
ମନଇ େଙ୍ଗଳବୋର �ବ୍ଘଦଳୀୟ ମବୈଠକ ବ� ଷିଛ ଷି। 
ଏ� ଷି ମବୈଠକମର ପ୍ରତ ଷିରକ୍ୋ େନ୍ତୀ ରୋଜନୋଥ � ଷିଂ�, 
ବୋଣ ଷିଜୟୁ େନ୍ତୀ ପୀୟରୁ ମଗୋୟଲ, ପ୍ରହ୍ୋଦ ମ�ୋଶୀ, 
ଡ ଷିଏମ୍ ମକ �ୋଂ�ଦ ଟ ଷିଆର ବୋଲୁ, ଶ ଷିମରୋେଣ ଷି 
ଅକୋଳୀ ଦଳର �ର� ଷିେରତ ମକୌର ବୋଦଲ 
ଏବଂ କଂମରେ� ମନତୋ ଅଧିର ରଞ୍ଜନ ମଚୌଧରୁୀଙ୍କ 
�ମେତ ଅମନକ ବଡ଼ ମନତୋ �ୋେ ଷିଲ ଥିମଲ। ଏ� ଷି 

ମବୈଠକମର ବ ଷିମରୋଧୀ େଲୂୟୁବୃଦ୍ ଷି, ମବକୋରୀ, 
ଇଡବଲୟ୍ୁଏସ୍  ମକୋଟୋ ଉପମର ଚର୍୍ଘୋ ପୋଇ ଁ ଦୋବ ଷି 
କର ଷିଥିମଲ। କଂମରେ� ଅଧ୍ୟକ୍ େଲ୍ ଷିକୋଜୁ୍ଘନ ଖଡ୍ ମଗ 
ଦଷିନକମର ନ ଷିବ୍ଘୋଚନ କେ ଷିଶନର ନ ଷି�କୁ୍ ଷି ପ୍ର�ଙ୍ଗ 
ଉଠୋଇ ଥିମଲ। ଅଧିମବଶନ �େୟମର ବ ଷିମରୋଧୀଙୁ୍କ 
�୍ର ଉଠୋଇବୋକୁ �ୋ୍ଧୀନତୋ ମଦବୋ ଉଚଷିତ୍  ମବୋଲଷି 

ଟ ଷିଏମ୍ � ଷି ମନତୋ ମଡମରକ ଓ ବ୍ୋଇନ କ� ଷିଥିମଲ। 
�ବ୍ଘଦଳୀୟ ମବୈଠକମର ବ ଷିଜୁ ଜନତୋ ଦଳ 
(ବ ଷିମଜଡଷି) େ� ଷିଳୋ �ଂରକ୍ଣ ବ ଷିଲ୍  ଆଣ ଷିବୋକୁ ଦୋବ ଷି 
କର ଷିଥିଲୋ। ମ�� ଷିପର ଷି ଶ ଷିବମ�ନୋର ଏକନୋଥ � ଷିମନ୍ଦ 
ମଗୋଷ୍ୀ ଅଧିମବଶନମର ଜନ�ଂଖୟୁୋ ନ ଷିୟନ୍ତଣ ବ ଷିଲ୍  
ପୋର ଷିତ ମ�ବୋ ଉଚଷିତ୍  ମବୋଲଷି କ� ଷିଥିଲୋ। ଆମ୍  
ଆଦେୀ ପୋଟ୍ତି (ଆପ୍ ) ମନତୋ �ଞ୍ଜୟ � ଷିଂ� ପରୁୁଣୋ 
ମପନ୍ �ନ ସ୍କଷିମ୍  ଏବଂ ଫ�ଲ ପୋଇ ଁ ଏମ୍ ଏସ୍ ପ ଷି 
ଉପମର ଚର୍୍ଘୋ କର ଷିବୋକୁ ଦୋବ ଷି କର ଷିଥିମଲ। 

ଶୀତ ଅଧିମବଶନମର �ରକୋର ୧୬ଟ ଷି 

ନୂଆ ବ ଷିଲ୍  ଆଣ ଷିମବ। ଏ�ୋ େଧ୍ୟମର ମ୍ଡ୍  େୋକ୍ଘ 
�ଂମଶୋଧନ ବ ଷିଲ୍ , ଜଷିଓରେୋଫଷିକୋଲ ଇ୍ଷିମକ�ନ 
ଅଫ୍  ଗଡୁ୍ସ (ମରଜଷିମଷ୍ଟ୍ର�ନ ଆ୍ ମପ୍ରୋମଟକ୍ସନ) 
�ଂମଶୋଧନ ବ ଷିଲ୍ , େଲ୍ ଟ ଷି ମଷ୍ଟଟ୍  ମକୋଅପମରଟ ଷିଭ 
ମ�ୋ�ୋଇଟ ଷିଜ୍  �ଂମଶୋଧନ ବ ଷିଲ, କୟୁୋଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ 
ବ ଷିଲ୍ , କନ୍ ଷ୍ଟ ଷିଚୁୟୁ�ନ (� ଷିଡୁୟୁଲ ୍ୋଇବ୍ ) ଅଡ୍ଘର 

(ମ�ମକ୍ ଆମେ୍ମେଣ୍ଟ) ବ ଷିଲ୍ , କନ୍ ଷ୍ଟ ଷିଚୁୟୁ�ନ 
(� ଷିଡୁୟୁଲ ୍ୋଇବ୍ ) ଅଡ୍ଘର (ଥୋଡ୍ଘ ଆମେ୍ମେଣ୍ଟ) 
ବ ଷିଲ୍ , ର ଷିମପଲଷିଂ ଆ୍ ଆମେ୍ଷିଂ ବ ଷିଲ୍ , ନୟୁୋ�ନୋଲ 
ମଡଣ୍ଟୋଲ କେ ଷିଶନ ବ ଷିଲ୍ , ନୟୁୋ�ନୋଲ ନ�୍ତିଂ 
ଆ୍ େ ଷିଡ୍ ୱୋଇମଫରଷି କେ ଷିଶନ୍  ବ ଷିଲ୍ , ଫମରଷ୍ଟ 
(କନଜରମଭ�ନ) ଆମେ୍ମେଣ୍ଟ ବ ଷିଲ୍ , ନଥ୍ଘ 
ମୱଷ୍ଟ ୱୋଟର େୟୁୋମନଜମେଣ୍ଟ ଅଥର ଷିଟ ଷି ବ ଷିଲ୍ , 
କଳୋମକ୍ତ୍ ଆମେ୍ମେଣ୍ଟ ବ ଷିଲ୍  ଆଦଷି �ୋେ ଷିଲ 
ର� ଷିଛ ଷି। ଗ�ୃମର ପବୂ୍ଘରୁ ଆଗତ ମ�ୋଇଥିବୋ ଆଉ 
କ ଷିଛ ଷି ବ ଷିଲ୍  ଉପମର େଧ୍ୟ ଚର୍୍ଘୋ କରୋ�ୋଇପୋମର। 

ମତମବ କଂମରେ� ୩ଟ ଷି ବ ଷିଲ୍ କୁ ଦୃଢ ବ ଷିମରୋଧ କରୁଛ ଷି। 
କଂମରେ� ଅନୁ�ୋୟୀ ବୋମୟୋମଲୋଜଷିକୋଲ ଡୋଇଭ�୍ତିଟ ଷି 
ଆମେ୍ମେଣ୍ଟଟ୍  ବ ଷିଲ୍ , େଲ୍ ଷି ମଷ୍ଟଟ୍  ମକୋଅପମରଟ ଷିଭ୍  
ମ�ୋ�ୋଇଟ ଷିଜ୍  ବ ଷିଲ୍  ଏବଂ ଫମରଷ୍ଟ କନଜରମଭ�ନ 
ଆମେ୍ମେଣ୍ଟ ବ ଷିଲ୍ କୁ ସ୍ୋୟୀ କେ ଷିଟ ଷିକୁ ପ୍ରଦୋନ 
କରୋ� ଷିବୋ ଉଚଷିତ୍ । ଏମବ ଏ� ଷି ବ ଷିଲ୍  ଉପମର 

ଚର୍୍ଘୋ କରୋ�ୋଇପୋର ଷିବ ନୋ� ିଁ। କଂମରେ� ଏ�ୋକୁ 
�େଥ୍ଘନ ମଦବନଷି। ଭୋରତ ମ�ୋମଡୋ �ୋତ୍ୋମର 
�ୋେ ଷିଲ ଥିବୋ କଂମରେ� ମନତୋ ରୋ�ୁଲ ଗୋନ୍ୀ ଶୀତ 
ଅଧିମବଶନମର ମ�ୋଗ ମଦଇପୋର ଷିମବ ନୋ� ିଁ। 

�ରକୋର ତୋଲଷିକୋଭୁକ୍ କର ଷିଥିବୋ ୧୬ 
ବ ଷିଲ୍  େଧ୍ୟମର ନୟୁୋ�ନୋଲ ମଡଣ୍ଟୋଲ କେ ଷିଶନ୍  
ବ ଷିଲ୍  �ୋେ ଷିଲ ର� ଷିଛ ଷି। ଏ�ୋ ବଳମର ୧୯୪୮ର 
ଆଇନକୁ ଉମଛେଦ କର ଷି ଏକ ନୟୁୋ�ନୋଲ ମଡଣ୍ଟୋଲ 
କେ ଷିଶନ ପ୍ରତ ଷିଷ୍ୋ କରୋ� ଷିବ। ନୟୁୋ�ନୋଲ ନ�୍ତିଂ 
ଆ୍ େ ଷିଡ୍ ୱୋଇଫ୍ଷି କେ ଷିଶନ ବ ଷିଲ୍  ବଳମର �ୋ୍ସ୍ୟୁ 

େନ୍ତୋଳୟ ନୟୁୋ�ନୋଲ ନ�୍ତିଂ ଏବଂ େ ଷିଡ୍ ୱୋଇଫ୍ଷି 
କେ ଷିଶନ୍  ଆଣ ଷିବୋକୁ ଚୋ�ଁୁଛନ୍ତଷି। �ଚୂନୋମ�ୋଗୟୁ 
ମ� �ଂ�ଦର ପରୁୁଣୋ ମକୋଠୋମର ଏ�ୋ ମଶର 
ଅଧିମବଶନ ମ�ୋଇପୋମର। ଏ�ୋ ପମର ୨୦୨୩ର 
ବମଜଟ ଅଧିମବଶନ ନୂଆ �ଂ�ଦ ଭବନମର 
ଅନୁଷ୍ ଷିତ ମ�ବ।

େବ୍ଥଦଳୀୟ ସବୈଠକସର ଉଠଲିା 
ସବକାରୀ, ଭାରତ-ଚୀନ୍  ବବିାଦ 
ଦନିକସର ନବି୍ଥାଚନ କମଶିନର 
ନଯିକୁ୍ ିପ୍ରେଙ୍ଗ ଉଠାଇସଲ ଖଡ୍ ସେ
ମହଳିା େଂରକ୍ଷଣ ବଲି୍  ଆଣବିାକୁ 
ଦାବକିଲା ବସିଜଡି
େରକାର ଆଣସିବ ୧୬ଟ ିବଲି୍ 
ପରୁଣା େଂେଦ ଭବନସର ସହବ 
ସଶର ଅଧିସବଶନ

ଇଡବ୍ଲ୍୍ୟଏସ୍ କୁ 
ସନଇ ଡଏିମ୍ ସକର 
ପନୁବବିଚାର ଆସବଦନ
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୬ୋ୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): ଆଥ ୍ତିକ 
ଦୁବ୍ଘଳ ମଶ୍ଣୀ (ଇଡବଲୟ୍ୁଏସ୍ ) ଙୁ୍କ ନୋେମଲଖୋ 
ଏବଂ ନ ଷି�କୁ୍ ଷିମର ୧୦ ପ୍ରତ ଷିଶତ �ଂରକ୍ଣକୁ 
ବଜୋୟ ରଖିବୋ ନ ଷିମଦ୍୍ଘଶ ବ ଷିମରୋଧମର 
ଡଷିଏମ୍ ମକ �ପୁ୍ର ଷିେମକୋଟ୍ଘମର ପନୁବ୍ତିଚୋର 
ଆମବଦନ ଦୋଏର କର ଷିଛ ଷି। ନମଭେ୍ର ୭ମର 
�ପୁ୍ର ଷିେମକୋଟ୍ଘର �ୋେ୍ ଷିଧୋନ ଷିକ ଖ୍ପୀଠ ୩-୨ 
େତମର ଇଡବଲୟ୍ୁଏସ୍  �ଂରକ୍ଣକୁ କୋଏେ 
ରଖିଥିମଲ। ନମଭେର୍ ୧୨ମର ତୋେ ଷିଲନୋଡୁ 
େଖୁୟୁେନ୍ତୀ ଏମ୍ ମକ ଷ୍ଟୋଲଷିନଙ୍କ ମନତୃତ୍ମର 
ବ� ଷିଥିବୋ �ବ୍ଘଦଳୀୟ ମବୈଠକମର ଏ� ଷି 
ମକୋଟୋକୁ ଅ�ୋେ୍ ଷିଧୋନ ଷିକ କୁ�ୋ�ୋଇଥିଲୋ। 
ଏ� ଷି �େୟମର �ପୁ୍ର ଷିେମକୋଟ୍ଘଙ୍କ ରୋୟ ଉପମର 
�େୀକ୍ୋ ଆମବଦନ କର ଷିବୋକୁ େଧ୍ୟ ନ ଷିଷ୍ପର୍ତଷି 
ନ ଷିଆ�ୋଇଥିଲୋ। ଖବୁ୍ ଶୀଘ୍ର �ରକୋର େଧ୍ୟ 
�ପୁ୍ର ଷିେମକୋଟ୍ଘମର �େୀକ୍ୋ ଆମବଦନ କର ଷିମବ। 

ଆଶରି ମଶି୍ାଙ୍କ 
ବସିରାଧସର ଚାଲବି 
ହତ୍ୟା ମାମଲା
ଲଖିମପରୁ ବେରଲୀ, ୬ୋ୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): 
ଲଖିେପରୁ ମଖରୀମର ଚୋରୀଙୁ୍କ ଗୋଡ଼ ଷି ଚଢୋଇ 
�ତୟୁୋ କର ଷିବୋ େୋେଲୋମର ମକନ୍ଦ୍ରେନ୍ତୀ ଅଜୟ 
େ ଷିଶ୍ୋ ମଟନ ଷିଙ୍କ ପଅୁ ଆଶ ଷିର େ ଷିଶ୍ୋ ମଟନ ଷିଙ୍କ 
�ମେତ ୧୪ ଜଣ ଅଭଷି�କୁ୍ଙ୍କ ବ ଷିମରୋଧମର 
�ତୟୁୋ େୋେଲୋ ଚୋଲଷିବ। ଏ ମନଇ ମକୋଟ୍ଘ 
ଅନୁେତ ଷି ମଦଇଛନ୍ତଷି। େୋେଲୋମର ଏସ୍ ଆଇଟ ଷି 
ଦୋଖଲ କର ଷିଥିବୋ ଚୋଜ୍ଘ� ଷିଟ୍  ଆଧୋରମର ମକୋଟ୍ଘ 
�େସ୍ ଅଭଷି�କୁ୍ଙ୍କ ବ ଷିମରୋଧମର ଅଭଷିମ�ୋଗ 
େଧ୍ୟ ଧୋ�୍ଘୟୁ କର ଷିଛନ୍ତଷି। �େସ୍ଙୁ୍କ �ତୟୁୋ ଏବଂ 
�ତୟୁୋ ଉଦୟୁେ �� ଷିତ ଅମନକ େୋେଲୋମର 
ଅଭଷି�କୁ୍ କରୋ�ୋଇଛ ଷି। ୧୬ ତୋର ଷିଖମର 
ଏ� ଷି େୋେଲୋର ପରବର୍ତ୍ଘୀ ଶଣୁୋଣ ଷି ମ�ବ। 
ଏ�ୋ ପବୂ୍ଘରୁ ମ�ୋେବୋର ମକୋଟ୍ଘ ଆଶ ଷିର 
�ମେତ �େସ୍ ଅଭଷି�କୁ୍ଙୁ୍କ ଛୋଡ଼ କର ଷିବୋର 
ଆମବଦନକୁ ଖୋରଜ କର ଷିମଦଇଥିମଲ। ଆଶ ଷିର 
େ ଷିଶ୍ୋ ଏ� ଷି େୋେଲୋର େଖୁୟୁ ଅଭ ଷି�କୁ୍।

ବ୍ୟବୋୟୀଙୁ୍କ ହନଟି୍ାପ୍ ସର  
ଫୋଇସଲ ୟଟୁୁ୍ୟବ୍ 

ଲୁଟସିନସଲ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୬ୋ୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): ଜମଣ 
ବୟୁବ�ୋୟୀଙୁ୍କ �ନ ଷ୍ି ୋପ୍ ମର ଫ�ୋଇ ୮୦ ଟଙ୍କୋ 
ଲୁଟ ଷି ମନବୋ େୋେଲୋମର ଦଷିଲ୍ୀ ପଲୁ ଷି� ୟଟୁୁୟୁବର୍  
ନେରୋ କୋଦ ଷିର (୨୨) ଙୁ୍କ ଗ ଷିରଫ କର ଷିଛ ଷି। ମ� 
ଏକ ରମରୋଇ କମ୍ୋନୀର େୋଲଷିକଙୁ୍କ େ ଷିଥୟୁୋ 
ଦୁଷ୍କେ୍ଘ େୋେଲୋମର ଫ�ୋଇବୋକୁ ଧେକ 
ମଦଇଥିମଲ। କୋଦଷିରଙୁ୍କ େୋଜଷିମଷ୍ଟ୍ରଟ୍  ମକୋଟ୍ଘମର 
�ୋଜର କର ଷି ପଲୁ ଷି� ୪ ଦ ଷିନ ପୋଇଁ ର ଷିେୋ୍ମର 
ମନଇଛ ଷି। ଏ� ଷି େୋେଲୋର �� ଅଭଷି�କୁ୍ ତଥୋ 
କୋଦ ଷିରଙ୍କ �୍ୋେୀ େନୀର ଓରଫ ବ ଷିରୋଟ 
ମବନଷିୱୋଲ ଏମବ ମଫରୋର ଅଛ ଷି। ତୋଙୁ୍କ ଧର ଷିବୋ 
ପୋଇଁ ବ ଷିଭ ଷିନ୍ନ ସ୍ୋନମର ଚଢଉ କରୋ�ୋଉଛ ଷି। 
ପଲୁ ଷି� ଅନୁ�ୋୟୀ କୋଦ ଷିର ନ ଷିଜ ମଦୋର �୍ୀକୋର 
କର ଷିଛ ଷି। ୟଟୁୁୟୁବ୍ ମର କୋଦଷିରଙ୍କ ୬.୧୭ ଲକ୍ 
�ବ୍ ସ୍କକ୍ୋଇବର ଅଛନ୍ତଷି। ବୋଦଶୋ�ପରୁର 
ବୟୁବ�ୋୟୀ ଦ ଷିମନଶ �ୋଦବ ଅଗଷ୍ଟମର ତୋଙ୍କ 
ବ ଷିମରୋଧମର ଅଭଷିମ�ୋଗ ରୁଜୁ କରୋଇଥିମଲ।

କଲମ୍ବଆିସର ଭୂସ୍ଖଳନ; ୩୪ ମତୃ

ମବ୍ୋ, ୬ୋ୧୨ (ଏବେନ୍ ସି)

ୟମୁରେନ୍ ର ପ୍ରେଖୁ ��ରମର ଜଳ ଏବଂ 
ବ ଷିଦୁୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନ ଷିଶୋଣ କର ଷି ରୁଷ୍  
ଅତକ୍ତିତ ମବୋେୋେୋଡ଼ କରୁଛ ଷି। ମଡୋମନସ୍କ, 
ଓମଡ଼ଶୋ, ଖୋରକଷିଭ୍  �ମେତ ଅମନକ 
��ର ଏ�ୋ େଧ୍ୟମର �ୋେ ଷିଲ ର� ଷିଛ ଷି। 
ବଙ୍କର ଭୋମବ ବୟୁବ�ୋର କରୋ�ୋଉଥିବୋ 
ମେମ୍ୋ ଉପମର େଧ୍ୟ ମକ୍ପଣୋସ୍ତ୍ର େୋଡ଼ 
କରୋ�ୋଉଛ ଷି। ଏମବ କ ଷିଭ୍ ମର ମେମ୍ୋ 
�ବୁ ଷିଧୋ ବନ୍ଦ ମ�ୋଇ�ୋଇଛ ଷି। ରୋଷ୍ଟ୍ରପତ ଷି 
ମଭୋଲ୍ ଡୋେ ଷିର ମଜମଲଁସ୍କଷିଙ୍କ କୋ�୍ଘୟୁୋଳୟର 
ଜମଣ ଶୀର୍ଘ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଅନୁ�ୋୟୀ 

ଆରେେଣମର ଓମଡ଼ଶୋ �ବ୍ଘୋଧିକ ପ୍ରଭୋବ ଷିତ 
ମ�ୋଇଛ ଷି। ରୁଷ୍  ମଜୋରଦୋର ଆରେେଣ 
କର ଷିବୋକୁ ମ�ୈନୟୁ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠୁଳ 
କରୁଛ ଷି। ମକ୍ପଣୋସ୍ତ୍ର ଆରେେଣମର ପମ୍ ଷିଂ 
ମଷ୍ଟସ୍ ନର ବ ଷିଦୁୟୁତ �ଂମ�ୋଗ ବ ଷିଛେ ଷିନ୍ନ 
ମ�ୋଇ�ୋଇଛ ଷି। ଏଥିମ�ୋଗୁଁ ��ରକୁ 
ଅନ ଷିଦ୍୍ତିଷ୍ଟକୋଳ ପ�୍ଘୟୁନ୍ତ ପୋଣ ଷି ମ�ୋଗୋଣ 
ପ୍ରଭୋବ ଷିତ ମ�ୋଇଛ ଷି। ଆରେେଣମର 
�ରକୋରୀ ବ ଷିଦୁୟୁତ କମ୍ୋନୀ ୟମୁରେନମରେୋର 
ଭ ଷିର୍ତ ଷିଭୂେ ଷି ଭୁଶଡୁ ଷି �ୋଇଛ ଷି। ଏ�ୋ ୟମୁରେନ 
ପୋଇଁ ଜଟ ଷିଳ �ଙ୍କଟ �ଷୃ୍ଟ ଷି କର ଷିପୋମର। 
ଅମନକ ରୋଜୟୁମର ବ ଷିଦୁୟୁତ �ଙ୍କଟ 
�ଷୃ୍ଟ ଷିମ�ବୋର �ମ୍ଭୋବନୋ େଧ୍ୟ ର� ଷିଛ ଷି।

ୟସୁରେନର ଜଳ, ବଦୁି୍ୟତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଉପସର ରୁଷ୍ ର ଆରେମଣ

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୬ୋ୧୨ (ଏବେନ୍ ସି):  
ମକୌଣ� ଷି ବୟୁକ୍ ଷିଙୁ୍କ ଖୋଲଷିମପଟମର 
ମଶୋଇବୋକୁ ନ ମଦବୋ � ିଁ ଭୋରତର 
�ଂସ୍କତୃ ଷି। �େୋଜର ଅନ୍ତଷିେ ବୟୁକ୍ ଷି 
ପ�୍ଘୟୁନ୍ତ ଖୋଦୟୁଶ�ୟୁ ପ�ଞ୍ୋଇବୋ 
�ରକୋରଙ୍କ ଦୋୟ ଷିତ୍। ଜୋତୀୟ ଖୋଦୟୁ 
�ରୁକ୍ୋ ମ�ୋଜନୋ (ଏନ୍ ଏଫ୍ ଏସ୍ ଏ) 
ଅଧିନମର ଅନ୍ତଷିେ ବୟୁକ୍ ଷି ପ�୍ଘୟୁନ୍ତ 
ଖୋଦୟୁ ପ�ଞ୍ଛୁ ଷି ମବୋଲଷି �ରକୋର 
�ନୁ ଷିଶ୍ ଷିତ କର ଷିବୋ ଉଚଷିତ୍ । କମରୋନୋ 
ଜନ ଷିତ ଲକ୍ ଡୋଉନ �େୟମର 
ପ୍ରବୋ�ୀ ଶ୍େ ଷିକଙ୍କ �ମ୍ଖୁୀନ 
ମ�ୋଇଥିବୋ �େ�ୟୁୋ �େ୍ନ୍ମର ଆଗତ ଏକ 
ଜନ�୍ୋଥ୍ଘ େୋେଲୋ ଉପମର  ନ ଷିଜଆଡୁ ଶଣୁୋଣ ଷି 
କର ଷି �ପୁ୍ର ଷିେମକୋଟ୍ଘ ଏ� ଷି ଟ ଷିପ୍ପଣୀ କର ଷିଛନ୍ତଷି। ଜଷ୍ଟ ଷି� 
ଏେଆର ଶୋ�ୋ ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ଷି� � ଷିେୋ ମକୋ�ଲୀଙ୍କ 
ଖ୍ପୀଠ େଙ୍ଗଳବୋର ଇ-ଶ୍େ ମପୋଟ୍ଘୋଲମର 
ପଞ୍ଜଷିକୃତ ପ୍ରବୋ�ୀ ଏବଂ ଅଣ�ଂଗଠଷିତ ମକ୍ତ୍ର 
ଶ୍େ ଷିକଙ୍କ ନୂଆ ତୋଲଷିକୋ ପ୍ରସୁ୍ତ କର ଷିବୋକୁ ମକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ନ ଷିମଦ୍୍ଘଶ ମଦଇଛନ୍ତଷି। ମକନ୍ଦ୍ର କ ଷିଛ ଷି କରୁନୋ� ିଁ ମବୋଲଷି 
ମକୋଟ୍ଘ କ�ୁନୋ�ୋନ୍ତ ଷି। ଭୋରତ �ରକୋର କମରୋନୋ 
�େୟମର ଅମନକ ମଲୋକଙୁ୍କ ଖୋଦୟୁଶ�ୟୁ ମ�ୋଗୋଇ 

ଥିମଲ। ଏ�ୋ ଜୋର ଷି ର� ଷିଛ ଷି କ ଷି ନୋ� ିଁ ମଦଖିବୋ ଉଚଷିତ୍ । 
ତ ଷିନ ଷି ଜଣ �ୋେୋଜଷିକ କେ୍ଘୀ ଅଞ୍ଜଳଷି ଭରଦ୍ୋଜ, �ର୍ଘ 
େନ୍ଦର ଏବଂ ଜଗଦୀପ ମଛୋକରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଓକ ଷିଲ 
ପ୍ରଶୋନ୍ତ ଭୂରେ କ� ଷିଥିମଲ ମ� ୨୦୧୧ ଜନଗଣନୋ 

ପମର ମଦଶମର 
ଜନ�ଂଖୟୁୋ ବୃଦ୍ ଷି ପୋଇଛ ଷି। 
ଏନଏଫଏ�ଏ ଅଧିନମର 
� ଷିତୋଧିକୋରୀଙ୍କ �ଂଖୟୁୋ େଧ୍ୟ 
ବଢଷିଛ ଷି। ଏ�ୋକୁ ପ୍ରଭୋବୀ 
ଭୋବମର କୋ�୍ଘୟୁକୋରୀ ନ 
କମଲ ଅମନକ ମ�ୋଗୟୁ 
ଏବଂ ବୟୁକ୍ ଷି ଲୋଭ 
ପୋଇବୋରୁ ବଞ୍ ଷିତ ମ�ମବ। 
ଗତ କ ଷିଚ ଷି ବର୍ଘ ମ�ଲୋ 
ପ୍ରତ ଷି ବୟୁକ୍ ଷିଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ ଷି 
ପୋଇଛ ଷି ମବୋଲଷି �ରକୋର 

କ�ୁଛନ୍ତଷି। କ ଷିନୁ୍ତ ବ ଷିଶ୍ ଅନୋ�ୋର �ଚୂକୋଙ୍କ ମର 
ଭୋରତ ତଳକୁ ଖ� ଷିଛ ଷି। ମକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ ଅତ ଷିର ଷିକ୍ 
�ଲଷି� ଷିଟର ମଜମନରୋଲ ଐଶ୍�୍ଘୟୁୋ ଭୋଟ୍ ଷି କ� ଷିଛନ୍ତଷି 
ମ� ଏନଏଫଏ�ଏ ଅଧିନମର ୮୧.୩୫ ମକୋଟ ଷି 
� ଷିତୋଧିକୋରୀ ଅଛନ୍ତଷି। ଏ�ୋ ବ�ୁତ ବଡ଼ �ଂଖୟୁୋ। 
�ରକୋର େଧ୍ୟ ତୋଲଷିକୋମର ନୂଆ � ଷିତୋଧିକୋରୀଙ୍କ 
�ୋେ ଷିଲ କରୁଛନ୍ତଷି। ମତମବ ଭୂରଣ କ� ଷିଥିମଲ ମ� 
ଖୋଦୟୁ ମକୋଟୋ ମଶର ମ�ୋଇ�ୋଇଛ ଷି ମବୋଲଷି ୧୪ 
ରୋଜୟୁ କ� ଷିଛନ୍ତଷି। ୮ ତୋର ଷିଖମର ଏ� ଷି େୋେଲୋର 
ପରବର୍ତ୍ଘୀ ଶଣୁୋଣ ଷି ମ�ବ।

େପୁ୍ରମିସକାଟ୍ଥଙ୍କ ବଡ଼ ଟପି୍ପଣୀ

କାହାକୁ ସଭାକସର ସଶାଇବାକୁ ନ ସଦବା ଆମ େଂସ୍ତୃ ି

ଅନ୍ସିମ �୍ୟକ୍ ସି ପ�୍ଯ୍ୟନ୍ 
େୋଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଥୁି�ୋ 

ସନୁ ସିଶ୍ ସିତ କରନୁ୍ ସରକୋର

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୬ୋ୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): ଶୋରୀର ଷିକ �େ୍ନ୍ ପୋଇଁ ନୋବୋଳ ଷିକୋଙ୍କ 
��େତ ଷି ମବୈଧ ନୁମ�ଁ। ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟ ଷିମର ଏ�ୋ ମବଆଇନ। 
ନୋବୋଳ ଷିକୋଙୁ୍କ ଦୁଷ୍କେ୍ଘ େୋେଲୋମର ଅଭଷି�କୁ୍ର ଜୋେ ଷିନ ଆମବଦନ 
ଖୋରଜ କର ଷି ଦ ଷିଲ୍ୀ �ୋଇମକୋଟ୍ଘ ଏ� ଷି ରୋୟ ମଦଇଛନ୍ତଷି। �ଚୂନୋ 
ଅନୁ�ୋୟୀ ଏ� ଷି େୋେଲୋ ୨୦୧୯ର। �ବୁତୀଙ୍କ ପ ଷିତୋଙ୍କ ଅଭଷିମ�ୋଗମର 
ପଲୁ ଷି� ଅଭଷି�କୁ୍କୁ ଗ ଷିରଫ କର ଷି ଦୁଷ୍କେ୍ଘ େୋେଲୋ ରୁଜୁ କର ଷିଥିଲୋ। 
ମତମବ ଅଭଷି�କୁ୍ ନୋବୋଳ ଷିକୋଙ୍କ ��େତ ଷିମର �େ୍ନ୍ ରଖିଥିବୋ ମନଇ 
ମକୋଟ୍ଘମର ଦଲଷିଲ୍  ମଦଇଥିଲୋ। େୋେଲୋର ବ ଷିଚୋର କର ଷି ଜଷ୍ଟ ଷି� 
ଜ�େ ଷିତ୍  � ଷିଂ� କ� ଷିଥିମଲ ମ� ଶୋରୀର ଷିକ �େ୍ନ୍ ବନୋଇବୋ ପୋଇଁ 
ନୋବୋଳ ଷିକୋଙ୍କ ��େତ ଷି, ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟ ଷିମର ��େତ ଷି ନୁମ�ଁ। ଅଭଷି�କୁ୍ 
େଧ୍ୟ �ବୁତୀଙ୍କ ଆଧୋର କୋଡ୍ଘରୁ ଜନ୍ମ ତୋର ଷିଖ ବଦଳୋଇ ମଦଇଥିଲୋ। 
ଏ�ୋ ଗରୁୁତର ଅପରୋଧ। ଅଭଷି�କୁ୍ ନୋବୋଳ ଷିକୋଙ୍କ ଜନ୍ମତ ଷିଥି ବଦଳୋଇ 
ଏ�ୋର ଫୋଇଦୋ ମନବୋକୁ ଚୋ�ଁୁଥିମଲ। ଶୋରୀର ଷିକ �େ୍ନ୍ ବନୋଇବୋ 
�େୟମର �ବୁତୀ �ୋବୋଳକ ଥିବୋ ମ� ମଦଖୋଇବୋକୁ ଚୋ�ଁୁଥିମଲ।  
୨୩ ବର୍ଘୀୟ ଅଭଷି�କୁ୍ ବ ଷିବୋ� ଷିତୋ େଧ୍ୟ। ମତଣ ୁଜୋେ ଷିନ ଦ ଷିଆ� ଷିବ ନୋ� ିଁ 
ମବୋଲଷି ମକୋଟ୍ଘ କ� ଷିଥିମଲ।

ଶାରୀରକି ସମ୍ବନ୍ଧ ଲାଗ ିନାବାଳକିାଙ୍କ 
ସହମତ ିବବୈଧ ନୁବହଁ: ହାଇବକାର୍ଟ

ବାବ୍ୀ ବଧି୍ଂେର ବର୍ଥ ପରୂ୍ତବି: ଅସଯାଧ୍ାସର ହାଇଆଲଟ୍ଥ, ମରରୁାସର ୧୪୪ ଧାରା

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୬ୋ୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): ଦ ଷିଲ୍ୀ �ୋଇମକୋଟ୍ଘ େଙ୍ଗଳବୋର ଜମଣ େ� ଷିଳୋଙୁ୍କ ୩୩ 
�ପ୍ୋ�ମର ଗଭ୍ଘପୋତ କର ଷିବୋକୁ ଅନୁେତ ଷି ମଦଇଛନ୍ତଷି। ଏ�ୋ ପବୂ୍ଘରୁ ମକୋଟ୍ଘ ମ�ୋେବୋର 
େୋେଲୋମର ନୁୟୁମରୋ�ଜ୍ଘନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମରୋଗ ବ ଷିମଶରଜ୍ଞଙ୍କ �କୁ୍ ଷି ଶଣୁ ଷି ନ ଷିଷ୍ପର୍ତଷିକୁ �ଂରକ୍ ଷିତ 
ରଖିଥିମଲ। କ ଷିଛ ଷି �େ�ୟୁୋ ମ�ୋଗୁଁ ବ ଷିକଳୋଙ୍ଗ ଶ ଷିଶ ୁ ଜନ୍ମ ମ�ୋଇପୋମର ମବୋଲଷି ମ�େୋମନ 
କ� ଷିଥିମଲ। ଦ ଷିଲ୍ୀର ଏଲଏନମଜପ ଷି �ସ୍ ଷିଟୋଲର ମେଡଷିକୋଲ ମବୋଡ୍ଘ େ� ଷିଳୋଙ୍କ ଗଭ୍ଘପୋତ 
କର ଷିବୋକୁ େନୋ କର ଷି ମଦଇଥିଲୋ। ପମର େ� ଷିଳୋ �ୋଇମକୋଟ୍ଘଙ୍କ ଦୋ୍ରସ୍ ମ�ୋଇଥିମଲ। ଏ�ୋ 
ଉପମର ନ ଷିଷ୍ପର୍ତଷି ଶଣୁୋଇ ଜଷ୍ଟ ଷି� ପ୍ରତ ଷିଭୋ ଏମ୍  � ଷିଂ� କ� ଷିଥିମଲ ମ� େୋଆଙ୍କ ନ ଷିଷ୍ପର୍ତଷି � ିଁ ମଶର 
ନ ଷିଷ୍ପର୍ତଷି। ଭୋରତୀୟ ଆଇନମର ଗଭ୍ଘ ଜୋର ଷି ରଖିବ କ ଷି ନୋ� ିଁ ତୋ�ୋ େୋଆଙ୍କ ଉପମର ନ ଷିଭ୍ଘର 
କରୁଛ ଷି। ଏ�ୋକୁ ଧ୍ୟୋନମର ରଖି ମକୋଟ୍ଘ ଗଭ୍ଘପୋତ କର ଷିବୋକୁ ଅନୁେତ ଷି ମଦଉଛନ୍ତଷି। 

୩୩ େପ୍ାହସର େଭ୍ଥପାତ 
ଅନୁମତ ିସଦସଲ ହାଇସକାଟ୍ଥ

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୬ୋ୧୨ (ଏବେନ୍ ସି): ତୃଣେଳୂ 
କଂମରେ� (ଟ ଷିଏେ� ଷି) ର ରୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ୋ 
�ୋମକତ ମଗୋମଖଲଙୁ୍କ ମ�ୋେବୋର ରୋତ ଷିମର 
ଜୟପରୁ ବ ଷିେୋନବନ୍ଦରରୁ ଗ ଷିରଫ କର ଷିଛ ଷି 
ଗଜୁରୋଟ ପଲୁ ଷି�। ଏ�ୋକୁ ମନଇ ବ ଷିମଜପ ଷି-
ଟ ଷିଏମ୍ � ଷି େ�ୁୋଁେ�ୁ ିଁ ମ�ୋଇଛନ୍ତଷି। ବ ଷିମଜପ ଷି 
ପ୍ରତ ଷିମଶୋଧର ରୋଜନୀତ ଷି କର ଷିବୋ ପୋଇଁ ଏମତ 
ନୀର୍ ସ୍ରକୁ ଖ� ଷି�ୋଇଛ ଷି ମବୋଲଷି ଟ ଷିଏେ� ଷି 
ଅଭ ଷିମ�ୋଗ କର ଷିଛ ଷି। ଦଳୀୟ ମନତୋ ମଡମରକ ଓ ବ୍ୋଇନ କ� ଷିଛନ୍ତଷି ମ� ମେୋବ୍ତି ଝୁଲୋମପୋଲ 
ଦୁର୍ଘଟଣୋ େୋେଲୋମର ଟ୍ ଷିଟ କର ଷିବୋରୁ ଗଜୁରୋଟ ପଲୁ ଷି� �ୋମକତଙୁ୍କ ଗ ଷିରଫ କର ଷିଛ ଷି। ମତମବ 
ଟ ଷିଏେ� ଷି ମଗୋମଖଲଙ୍କ ଟ୍ ଷିଟ ବ ଷିରୟମର ମକୌଣ� ଷି �ଚୂନୋ ମଦଇନୋ� ିଁ।

ବମିାନବନ୍ଦରରୁ ଟଏିମ୍ େ ିପ୍ରବକ୍ାଙୁ୍କ େରିଫକଲା ପଲୁେି
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88 ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାରର ବରିମାଜତି।
ରେଥିପମାଇଁ ମମାନବ ରେବମା ଈଶ୍ୱର ରେବମା େହ େମମାନ।

-ସ୍ୱାମୀ ବବିବକୱାନନ୍ଦ

ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାୟକ
କଟକ, ରମମା: ୯୪୩୮୦୭୦୮୪୯

ସଂପାଦକୀୟସଂପାଦକୀୟସତ୍ୟ, ସସବା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୁଇ ବର୍ଥ...

ଡ. ଅଜତି କୁମାର ତ୍ପିାଠରୀ
ଭୁବରନଶ୍ୱର, ରମମା: ୯୯୩୭୮୪୪୩୪୭

ଆଦର୍ଶବମାଦ ରହଉଛ ି େବ୍ଶପ୍ମାଚୀନ ଏବଂ 
ବହୁଜନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମତବମାଦ। ଏହମାକୁ 
ଏକ ଦର୍ଶନ ରବମାଲ ି ମଧ୍ୟ ବରିବଚନମା 

କରମାଯମାଏ। ପ୍ମାରଟମା, େରରେଟେି, ରଙ୍କରମାଚମାଯ୍ଶ୍ୟ, 
ଗରୁୁ ନମାନକ, ମହମାତ୍ମା ଗମାନ୍ୀ, ରମାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂେ, 
ବରିବକମାନନ୍ଦ, ର୍ମାରବଲ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ନମାଥ ଟମାରଗମାର, 
ସ୍ମାମୀ ଦୟମାନନ୍ଦ ପ୍ମଖୁ ଦମାର୍ଶନକିମମାରନ ଆଦର୍ଶବମାଦକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଉଥିରଲ। ପମ୍ାରଟମା ରହଉଛନ୍ ିଆଦର୍ଶବମାଦର 
ଜନକ। ଆଦର୍ଶବମାଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଥ୍ଶ ରହଲମା 
‘ଧମାରଣମା’। ପ୍ରତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ମମାନେକି ରକ୍ ି
ଧମାରଣ କରଥିମାଏ। ଏହ ିମମାନେକି ରକ୍ ିତମା’ର େମସ୍ତ 
କମାଯ୍ଶ୍ୟକଳମାପକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରର। ବରିଷି୍ଟ ଆଦର୍ଶବମାଦ 
ପ୍ମାରଟମାଙ୍କ ମତରର ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଭତିରର ଯମାହମା 
ରହଛି ି ତମାହମା ହ ିଁ ଧମାରଣମା। ଏହ ି ‘ଧମାରଣମା’ଟ ି ଏରତ 
େହଜରର ରକୌଣେ ି ପରସି୍ତିରିର ପରବିର୍୍ଶନରୀଳ 
ନୁରହଁ। ଧମାରଣମାଟ ି ପ୍କୃତ, ବମାସ୍ତବ ଏବଂ ଚରିନ୍ନ। 
ମରନ କରମାଯମାଉ ଜରଣ ରକି୍ମାଥ୍ଶୀ ମନରର ଏକ ଧମାରଣମା 
ଜମାଗ୍ରତ ରହଲମା ରଯ ଜରଣ ନରି୍ଦ୍ଚିଷ୍ଟ ରକି୍କ ରହଉଛନ୍ ି
ତମା’ର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ରେ ହ ିଁ ଉର୍ମ ରକି୍କ। ଏହ ି
ଧମାରଣମାଟ ିେଷୃ୍ଟ ିରହବମାର ଅଥ୍ଶ ରହଲମା ରଯ ରକି୍କଙ୍କର 
ଚମାଲଚିଳଣ, ଭମାବଭଙ୍ୀ, କଥମାବମାର୍୍ଶମା, ରକି୍ମାଦମାନ 
ରରୈଳୀ, ରବରରପମାଷକରର ରକି୍ମାଥ୍ଶୀଟ ି ଅନୁପ୍ମାଣତି। 
ରକି୍ମାଥ୍ଶୀଟ ି ଯଦ ି ମମାନେକି ଭମାରବ ନଜି ଧମାରଣମାରର 
ବଶି୍ୱମାେ କରର ଜରଣ ନରି୍ଦ୍ଚିଷ୍ଟ ରକି୍କ ରହଉଛନ୍ ିତମା’ର 
ଆଦର୍ଶ ରକି୍କ, ରେଭଳ ି ପରସି୍ତିରିର ରକି୍କଙ୍କ 
ପ୍ରତ୍ୟକଟ ି କମାଯ୍ଶ୍ୟକୁ ରେ ଅତ ି ନକିଟରୁ ଅନୁେରଣ 
କରର। ଆଦର୍ଶ ରକି୍କ ରଯଉଁ ବଷିୟ ପରେଇରବ ରେ 
ବଷିୟଟ ିରକି୍ମାଥ୍ଶୀର ମନଲମାଖି ବଷିୟ ରହବ। ଏପରକି ି
ରକି୍କଙ୍କ ରବରରପମାଷକ, କଥମାବମାର୍୍ଶମା ମଧ୍ୟ ରକି୍ମାଥ୍ଶୀର 
ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରବି - ଏଥିରର ତରିଳମମାତ୍ର େରନ୍ଦହ 
ନମାହ ିଁ। ଏଠମାରର ‘ଉର୍ମ’ ହ ିଁ ରକି୍ମାଥ୍ଶୀର ଧମାରଣମା। େମୟ 
ଆେପିମାରର ହୁଏତ ରକି୍କଙ୍କ ପମାଥ ୍ଚିବ ରରୀର ନଥମାଇ 
ପମାରର, କନୁି୍ ତମାଙ୍କ ପମାଇଁ ରକି୍ମାଥ୍ଶୀ ମନରର ଥିବମା 
ଧମାରଣମାଟରି ରକରବ ଅବକ୍ୟ ହୁଏ ନମାହ ିଁ। ରେହଭିଳ ି
ରଦଖିରଲ ଫୁଲର ବଲୁିପ୍ତ ଘଟପିମାରର, କନୁି୍ ତମା’ର 

ରେୌନ୍ଦଯ୍ଶ୍ୟର ନୁରହଁ କମିମ୍ା ବଂରୀଟ ିକ୍ୟ ରହମାଇପମାରର, 
କନୁି୍ ବଂରୀର ମଧରୁ ସ୍ରର ରକରବ ବ ି ଅବକ୍ୟ 
ରହମାଇପମାରର ନମାହ ିଁ।

ଆଦର୍ଶବମାଦ ରହଉଛ ି େବ୍ଶପରୁମାତନ ମତବମାଦ। 
ଆଦର୍ଶବମାଦୀଙ୍କ ମତରର ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟମାତ୍କି 
ପ୍କୃତ ି େବ୍ଶରରେଷ୍ଠ ଅରଟ। ମନୁଷ୍ୟ ପମାଖରର 
ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗଣୁମମାନ ବରିମାଜମମାନ କରୁଥିବମାରୁ ମନୁଷ୍ୟ 
େବ୍ଶଦମା ଚରିନ୍ନ େତ୍ୟ ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱମାରରମାପ 
କରର। ରେମମାରନ ଚନି୍ମା କରନ୍ ି ‘େତ୍ୟମ୍  , ରବିମ୍  , 
େନୁ୍ଦରମ୍  ’ ବଷିୟରର। ମଛି ମମାୟମା େଂେମାରରୁ ମକୁ୍ ି
ପମାଇବମାକୁ ରହରଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମମାଗ୍ଶ ଅନୁେରଣ କରବିମା 
ବମାଞ୍ଛନୀୟ। ଜୀବନରର ବ୍ୟକ୍ତି୍ୱର ଉତ୍ମାନ ହ ିଁ ଏହ ି
ଦର୍ଶନର ମଳୂମନ୍ତ୍ର। ମମାନେକି ବମା ଆଧ୍ୟମାତ୍କି ଚନି୍ନ 
ରଭୌତକି ଚନି୍ନଠମାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଶ ଅରଟ। 
ଆଦର୍ଶବମାଦୀମମାନଙ୍କ ମତରର େଂେମାରର ଏକମମାତ୍ର 
େତ୍ୟ ରହଉଛନ୍ ି ଈଶ୍ୱର। 
ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଷୃ୍ଟ।ି 
ମନୁଷ୍ୟଠମାରର ଈଶ୍ୱରୀୟ ରକ୍ ି
ଅଛ।ି ପମାଥ ୍ଚିବ ବସୁ୍ତ ଅରପକ୍ମା 
ଆଦର୍ଶ ଓ ମଲୂ୍ୟରବମାଧକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ, ଆତ୍ଜ୍ମାନ ହ ିଁ ପ୍କୃତ 
ଜୀବନ, ଯମାହମା େତ୍ୟ ଏବଂ 
ଚରିସ୍ମାୟୀ ଅରଟ। ଏହ ି
ମତଗଡ଼ୁକୁି ଆଦର୍ଶବମାଦର 
ରମୌଳକି ନୀତ ି ରୂରପ ଅଭହିତି 
କରମାଯମାଏ। ଏହ ି ରକି୍ମା 
ମମାଧ୍ୟମରର ରକି୍ମାଥ୍ଶୀମମାନଙ୍କର 
ମମାନେକି, ରମାରୀରକି ତଥମା ଆଧ୍ୟମାତ୍କି ବକିମାର, 
େମାବ୍ଶଜନୀନ ରକି୍ମା, େତ୍ୟ-ରବି-େନୁ୍ଦରର େନ୍ମାନ, 
ରମାରୀରକି ବକିମାର, େରଳ ଜୀବନ, ଉର୍ଚ ଭମାବନମା, 
େଜୃନରୀଳତମା ଓ ରନୈତକିତମାର ବକିମାର କରବିମା 
ପ୍ଧମାନ ଲକ୍୍ୟ ଅରଟ।

ଆଦର୍ଶବମାଦ େବୁରବରଳ ରେହ ି ପମାଠ୍ୟରେମକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଇ ଆେଛି ି ଯମାହମା କ ି ଏକ ବ୍ୟକ୍କୁି 
ଅଥ୍ଶରବମାଧକ ଜ୍ମାନ ଓ ବଜି୍ତମା ରଯମାଗମାଇଥମାଏ। 
ଅରନକ ମତବମାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦର୍ଶବମାଦ-ମତବମାଦ 
ଅନୁେମାରର େତ୍ୟର େନ୍ମାନ ରକବଳ ଯକୁ୍,ି ଐଶ୍ୱରକି 
ଜ୍ମାନ ମମାଧ୍ୟମରର ମଳିପିମାରବି। ରତଣ ୁରଯଉଁଭଳ ିଭନି୍ନ 
ଭନି୍ନ େମୟରର ରକି୍ମାର ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ଲକ୍୍ୟକୁ ରନଇ 
ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ପମାଠ୍ୟରେମ କରମାଯମାଏ, ଠକି୍   ରେହଭିଳ ି
ଅତୀତରର େମୟ ଅନୁେମାରର ତମାଳ ମଳିମାଇ ଜମାତୀୟ 
ରକି୍ମା ନୀତ ି ତଥମା ବଭିନି୍ନ ପ୍କମାରର କମରିନ ଯଥମା 
ରକମାଠମାର ି କମରିନ (୧୯୬୮), ରମାମମରୂ୍୍ଚି କମଟି ି
(୧୯୮୬), ଜମାତୀୟ ରକି୍ମା ନୀତ ି (୧୯୯୨), 

ଜମାତୀୟ ରକି୍ମା ନୀତ ି(୨୦୨୦) ଅନୁେମାରର ପମାଠ୍ୟରେମ 
କରମାଯମାଉଛ।ି ଆଦର୍ଶବମାଦ-ରକି୍ମାର ଲକ୍୍ୟ ଅନୁେମାରର 
ଏହମାର ପମାଠ୍ୟଖେଡ଼ମା ଅନ୍ୟେମସ୍ତ ରକି୍ମାଠମାରୁ େମ୍ରୂ୍୍ଶ 
ରୂରପ ଭନି୍ନ। ଏହମାର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ରତମା ରହଛି।ି ରଖିିବମା 
ଏକ ରବୌଦ୍କି ରକ୍ ିେମ୍ନ୍ନ କମାଯ୍ଶ୍ୟ ରବମାଲ ିହୃଦୟଙ୍ମ 
କରବିମା ଦରକମାର। ଯମାହମାଫଳରର ରକି୍ମାଥ୍ଶୀ ଜଣକ ଏହ ି
ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପମାଠ୍ୟରେମକୁ ବୁଝବିମାରର େକ୍ମ ରହବ। ଉର୍ମ 
ଚରତି୍ର ତଥମା ଆଦର୍ଶ େମମାଜ ଗଠନ ନମିରନ୍ ଏହମାର 
ବଷିୟବସୁ୍ତଗଡ଼ୁକି ସ୍ରିୀକୃତ ରହମାଇଥମାଏ। ଆଦର୍ଶବମାଦ 
ଅନୁେମାରର ରକି୍ମା ବ୍ୟବସ୍ମାରର ରବୌଦ୍କି ଜ୍ମାନ ପମାଇଁ 
ଭମାଷମା େମାହତି୍ୟ, ଭୂରଗମାଳ, ଇତହିମାେ, ରନୈତକିତମା, 
ରନୈତକିତମା ପମାଇଁ ନୀତରିମାସ୍ତ୍ର, ରେୌନ୍ଦଯ୍ଶ୍ୟ ପମାଇଁ େଙ୍ୀତ 
ଓ ନୃତ୍ୟ, ଧମ୍ଶ େମ୍ନ୍ୀୟ ପମାଇଁ ଧମ୍ଶ ରମାସ୍ତ୍ର, ରମାରୀରକି 
ବକିମାର ନମିରନ୍ ରେୀଡ଼ମା, ବ୍ୟମାୟମାମ, ମମାନେକି ବକିମାର 
ନମିରନ୍ କଳମାସ୍ମାପତ୍ୟ, ରଭୌତକି େର୍ମାହୀନ ତଥମା 

ବସୁ୍ତ-ନରିରପକ୍ ଚନି୍ନ ପମାଇଁ ଗଣତି ପମାଠ ସ୍ରିୀକୃତ 
କରମାଯମାଇଛ।ି

ଆଦର୍ଶବମାଦ-ନଷି୍ଠ ରକି୍ମା ବ୍ୟବସ୍ମା େବ୍ଶଦମା 
ରକି୍କମମାନଙୁ୍କ େମମାଜର େବ୍ଶରରେଷ୍ଠ ସ୍ମାନ 
ରଦଇଆେଛି।ି ଏହ ି ବ୍ୟବସ୍ମାରର ରକି୍କମମାରନ 
ରହଉଛନ୍ ି େମମାଜର କର୍୍ଶଧମାର ଏବଂ ରକି୍ମାଥ୍ଶୀମମାନଙ୍କ 
ପମାଇଁ ରହଉଛନ୍ ି ସ୍ରଷ୍ଟମା ଓ ଭମାଗ୍ୟବଧିମାତମା। ରେମମାରନ 
ରକି୍ମାଥ୍ଶୀମମାନଙ୍କ ପମାଇଁ ଉପଯକୁ୍ ପରରିବର େଷୃ୍ଟ ି
କର ି ନଜିର ଅଗମାଧ୍ୟ ପମାଣ୍ତି୍ୟ ମମାଧ୍ୟମରର ଅଜ୍ମାନ 
ରୂପୀ ଅନ୍କମାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କର ି ତମାଙୁ୍କ େପୁଥର 
ପଥିକ ରହବମା ପମାଇଁ ପରମାମର୍ଶ ରଦବମା େହ ମକୁ୍ ି
ଓ ନବି୍ଶମାଣର ପଥ ରଦଖମାଇଥମା’ନ୍।ି ରକି୍ମାୟତନରର 
ଉଭୟ ରକି୍କ ଓ ରକି୍ମାଥ୍ଶୀ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭମାବ ମମାଧ୍ୟମରର 
ବମାନ୍ ି ରହମାଇ ରହଥିମା’ନ୍।ି ଫଳସ୍ରୂପ ରଖିିବମା ଓ 
ରରିଖଇବମା କମାଯ୍ଶ୍ୟ େଚୁମାରୁ ରୂରପ େମ୍ମାଦତି ହୁଏ। 
ରକି୍କମମାରନ ରକରତରବରଳ ରକି୍ମାଥ୍ଶୀମମାନଙୁ୍କ 
କରଠମାର ଅନୁରମାେନ ମମାଧ୍ୟମରର ତ ରକରତରବରଳ 

ରକି୍ମାଥ୍ଶୀମମାନଙ୍କର ଉର୍ମ ବନୁ୍ ରହମାଇ ରକି୍ମା ଦମାନ କର ି
ରେମମାନଙ୍କର ଚରତି୍ର ଗଠନ ତଥମା େବ୍ଶବଧି କଲ୍ୟମାଣ 
େମାଧନ କରଥିମା’ନ୍।ି ଆଦର୍ଶବମାଦୀମମାନଙ୍କ ମତରର 
ରକି୍କମମାରନ ରହଉଛନ୍ ି ବ୍ରହ୍ମା, ବଷୁି୍ଣ ଓ ମରହଶ୍ୱରଙ୍କ 
େମକ୍କ।

ଯଦଓି ଆଦର୍ଶବମାଦ-ରକି୍ମାର ରକୌଣେ ି ନରି୍ଦ୍ଚିଷ୍ଟ 
ପଦ୍ତ ିନମାହ ିଁ, ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ଦମାର୍ଶନକିଙ୍କ ମତରର ରକି୍ମାଦମାନ 
ପଦ୍ତ ି ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ। ଏହମା େବ୍ଶଦମା ରକି୍କରକୈନ୍ଦ୍ରକି। 
ଏହମାର ମଳୂତତ୍ତ୍ୱ ରହଉଛ ି ରରେଣୀଗହୃ, ଯମାହମାକୁ 
ଆଧ୍ୟମାତ୍କି ରକି୍ମାର ମନ୍ଦରି ରବମାଲ ି କୁହମାଯମାଏ। ଏହ ି
ସ୍ମାନରର ମମାନବ ମନର ମଳିନ ଘରଟ। ପ୍ରରନମାର୍ର 
ମମାଧ୍ୟମରର ରକି୍ମାଦମାନକୁ େରରେଟେି ଗ୍ରହଣ କରଥିିବମା 
ରବରଳ ଆରଲମାଚନମା ମମାଧ୍ୟମରର ରକି୍ମାଦମାନକୁ ପ୍ମାରଟମା 
ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଇଛନ୍।ି ରେହଭିଳ ି ନଗିମନ ପଦ୍ତରିର 
ଆରରିଷ୍ଟମାଟଲ, ରେୀଡ଼ମା ପଦ୍ତରିର ର୍ମାରବଲ୍  , ଅଭ୍ୟମାେ 
ଓ ନୟିମତି ପଦ୍ତରିର ରପସ୍ତମାରଲମାଜ,ି ଆରଲମାଚନମା 
ପଦ୍ତରିର ହବ୍ଶଟ୍ଶ ଏବଂ ତକ୍ଶ ପଦ୍ତରିର ରକି୍ମାଦମାନ 
େମ୍କ୍ଶରର ରହରଗରଲ ଗରୁୁତ୍ୱ ଆରରମାପ କରଥିିରଲ। 

ଭମାରତ ରହଉଛ ି ଆଦର୍ଶବମାଦର ଭୂମ।ି କନୁି୍ 
େମାମ୍ପ୍ରତକି ପରସି୍ତିରିର ଏରବ ଆମକୁ େଙ୍ଘଷ୍ଶ 
କରବିମାକୁ ପଡୁଛ।ି ଆରମ ରକି୍ତି ଅଛୁ, କନୁି୍ ଆମର 
ଜ୍ମାନର ଅଭମାବ ଅଛ।ି ପମାଠ ପେ଼ଛୁି, କନୁି୍ ଜ୍ମାନ ଅଜ୍ଶନ 
କରନୁି। େମୟର ତମାରଳ ତମାରଳ ବଦଳ ିଯମାଇଛ ିେବୁ 
କଛି।ି ବଜି୍ମାନର ଗ୍ରମାହକ ରହମାଇଯମାଇଛୁ ଏବଂ େଷୃ୍ଟରି 
ରହେ୍ୟ ଉରନମମାଚନ କରବିମାକୁ ଯମାଉଛୁ। ଚନ୍ଦ୍ରପଷୃ୍ଠରର 
ଘର କରବିମା କଥମା ଚନି୍ମା କରୁଛୁ। ବୁରଲଟ ରରେନରର 
ଯମାତମାୟମାତ କରୁଛୁ, କନୁି୍ ଦୁଃଖ ଓ ବଡ଼ିମ୍ନମାର ବଷିୟ 
ଏଇଆ ରଯ େବୁପରର ବ ି ଆରମ ଆମ ଆଦର୍ଶକୁ 
ଜମାଣପିମାରଲୁି ନମାହ ିଁ। େମେ୍ୟମାର ଗନ୍ମାଘର ଭତିରର 
ଆଜ ି ଆରମ ଅଣନଃିଶ୍ୱମାେୀ। ରମାଜନୀତରିର େମେ୍ୟମା, 
ଅଥ୍ଶନୀତରିର େମେ୍ୟମା, ବମାଣଜି୍ୟରର େମେ୍ୟମା, 
େମାମମାଜକି େମେ୍ୟମା। ରତଣ ୁ ଏହ ି େମେ୍ୟମା ଭତିରର 
ଜୀବନ ଦୁବ୍ଚିେହ ରହମାଇ ପଡ଼ଲିମାଣ।ି ଐକ୍ୟଭମାବର 
ଅଭମାବ ରଯମାଗୁଁ ପମାରବିମାରକି ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ବବିମାଦ 
ଆଜ ି ବଶି୍ୱସ୍ତରକୁ ବ୍ୟମାପଛି।ି ବଞ୍ବିମା ପମାଇଁ େଙ୍ଘଷ୍ଶ 
କରବିମାକୁ ପଡୁଛ।ି େମେ୍ୟମାକୁ େମମାଧମାନ କର ିଆଗକୁ 
ବେ଼ବିମାକୁ ରହବ, କନୁି୍ େମେ୍ୟମା େମମାଧମାନର ରକୌରଳ 
ଆମକୁ ଜଣମା ନମାହ ିଁ। ଏହଭିଳ ି ପ୍ତକୂିଳ ପରସି୍ତି ି
ମଧ୍ୟରର ଆଦର୍ଶବମାଦ ରକି୍ମା ନହିମାତ ି ଜରୁରୀ। ଯଦ ି
ଆଦର୍ଶବମାଦର ନୀତଗିଡ଼ୁକି ରକି୍ମା ରକ୍ତ୍ରରର ଉପଯକୁ୍ 
ଭମାରବ ପ୍ରୟମାଗ କରମାଯବି, ରତରବ େମମାଜରର ରମାନ୍,ି 
ରମୈତ୍ରୀ ଓ ଐକ୍ୟ ତଥମା ବନୁ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଶ ଭମାବ େଷୃ୍ଟ ିରହବ। 
ଏହମାର ପରୂ୍୍ଶମାଙ୍ ରୂପରରଖ ନଶି୍ତି ଦଗିହରମା ପଥିକକୁ 
ନୂତନ ପଥ ରଦଖମାଇବ - ଏଥିରର ଦ୍ମିତ ନମାହ ିଁ। n

ଶକି୍ାସର ଆଦଶ୍ଥବାଦ

ରମାସ୍ତ୍ରବମାକ୍ୟରର ଏବଂ ଗରୁୁ ଓ ଗରୁୁଜନମମାନଙ୍କ ବମାକ୍ୟରର 
ବଶି୍ୱମାେର ଏକ ନମାମ ‘ରେଦ୍ମା’। ‘ରେଦ୍ମା’ ଏପର ି ରଗମାଟଏି 
ଚମାରତି୍ରକି ଗଣୁ, ଯମାହମାକ ି େନ୍ନ୍ୟମାେୀ ଏବଂ ଗହୃସ୍ ଉଭୟଙ୍କର 

ଆବର୍ୟକ। ରଯରକୌଣେ ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଶ କର୍୍ଶବ୍ୟ କମ୍ଶ ଓ ଦମାୟତି୍ୱ େମ୍ମାଦନ 
ଆରମ୍ଭ କଲମା ପବୂ୍ଶରୁ ଏଭଳ ିବଶି୍ୱମାେ ଓ ରେଦ୍ମା ଆବର୍ୟକ। ଏ ବଶି୍ୱମାେ, ନଷି୍ଠମା 
ଓ ରେଦ୍ମା ନଜିର ଆତ୍ସ୍ରୂପର ରକ୍ ିଉପରର ଥିରଲ ଅେମାଫଲ୍ୟ ଓ ପରମାଜୟର 
ଭୟରର ରଙ୍କମାଗ୍ରସ୍ତ ରହବମାକୁ ପଡ଼ବି ନମାହ ିଁ। େଂେମାରର ଦୁଗ୍ଶମ ପଥରର ଗତ ି
କରବିମାକୁ ରହରଲ ଅରନକ ରକ୍ରି ଆବର୍ୟକ। ରେଦ୍ମା, ନଷି୍ଠମା ଓ ରବୈରମାଗ୍ୟ 
ଏହପିର ି ରଗମାଟଏି ରଗମାଟଏି ରଦୈବୀ ରକ୍।ି ରଯଉଁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ରରର 
ବଜ୍ରଦୃେ େଂକଳ୍ପ ରକ୍ ିଜମାଗ୍ରତ ରହମାଇଛ ିରେମମାରନ େତ୍ୟ ପଥରର ଅଗ୍ରେର 
ରହବମାକୁ ଭୟ କରନ୍ ି ନମାହ ିଁ। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର େମାଧନମା କର ି ମନୁଷ୍ୟ ରହରଲ 
ଆରମ ଆତ୍ଜ୍ମାନ ଲମାଭ କରବିମା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଗହୃସ୍ ଜୀବନ ଗଠନ ଦଗିରର 
େଫଳ ରହବମା। ଏଭଳ ିଜୀବନ ଗଠନ କରଲ ଆରମ େମାମମାଜକି ଓ ମମାନେକି 
ନୀତନିୟିମ ମମାନ ିଚଳବିମା ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ଚନି୍ମା ଓ ଚମାପରୁ ମକୁ୍ ରହମାଇ ଆନନ୍ଦ 
ଲମାଭ କରବିମା।

େଖୁ - ଦୁଃଖ ଜୀବନର ଦୁଇଟ ି ସ୍ତର। ରଯଉଁମମାରନ ଦୁଃଖ ଭତିରର 
ମଧ୍ୟ ଭଗବତ୍   କରୁଣମା ଉପଲବ୍ ିକରନ୍ ିରେମମାରନ ଭଗବତ୍   ନମାମ ସ୍ମରଣକୁ 
ଜୀବନର ରରେଷ୍ଠ େମ୍ଦ ରବମାଲ ିଜମାଣନ୍,ି ରେମମାରନ ପରରିେମକମାତର ହୁଅନ୍ ି
ନମାହ ିଁ କମି୍ମା ଆଳେ୍ୟରର େମୟ କଟମାନ୍ ିନମାହ ିଁ। ରେମମାରନ ନରିଜ େଖୁରର ବମା 
ଦୁଃଖରର ଅଛନ୍ ିରବମାଲ ିଭମାବ ିମମାନବ ରେବମାକୁ ରହୟ ଜ୍ମାନ କରନ୍ ିନମାହ ିଁ, 
କମି୍ମା ରେବମାବମିଖୁ ହୁଅନ୍ ି ନମାହ ିଁ। ରେମମାରନ ରଯରତ ଦୁଃଖରର ଥିରଲ ବ ି
ଅେମାଧ ୁଉପମାୟରର ଅଥ୍ଶ ଉପମାଜ୍ଶନ କରନ୍ ିନମାହ ିଁ ବମା ସ୍ମାଥ୍ଶପର ହୁଅନ୍ ିନମାହ ିଁ। 
ଦୁଃଖ ଆେରିଲ ରେମମାରନ ନଜିର କମ୍ଶ ରଦମାଷ, ଭମାଗ୍ୟ ରଦମାଷ ରବମାଲ ି
କହ ି ମନକୁ ଅବେମାଦଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ ି ନମାହ ିଁ। ଦୁଃଖରର ଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ 
ଗହୃସ୍ମମାରନ ରକରବ ପମାରବିମାରକି ନୟିମ ରଙୃ୍ଖଳମା ଭଙ୍ କରନ୍ ିନମାହ ିଁ, େଂଯମ 
ଭଙ୍ କରନ୍ ି ନମାହ ିଁ ଏବଂ କମାହମାର ି ଉପରର ବରିଦ୍ଷ ଭମାବ ମଧ୍ୟ ରପମାଷଣ 
କରନ୍ ିନମାହ ିଁ। ରତଣ ୁଦୁଃଖରର ଥିଲମାରବରଳ ମଧ୍ୟ ରେମମାରନ ଯଥମାବଧିି େଦି୍ ି
ପଥରର ଅଗ୍ରେର ରହମାଇଥମାନ୍।ି ରେୀ ରେୀ ଠମାକୁର ନଗିମମାନନ୍ଦ ଗହୃସ୍ମମାନଙୁ୍କ 
ଉପରଦର ରଦଇ କହୁଥିରଲ, “ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ତକୂିଳ ପରସି୍ତିରିର ଅଥ୍ଶମାତ୍   
େବ୍ଶମାବସ୍ମାରର ନଜିକୁ ଅବଚିଳତି ରଖିବମା ହ ିଁ ପ୍କୃତ ଆଦର୍ଶ ଗହୃସ୍ର ଲକ୍ଣ। 
ଉଭୟ ପରସି୍ତିରିର ଭମାବ ଠକି୍   ରଖିପମାରରିଲ ବୁଝବିମାକୁ ରହବ ରଯ ଆରମ 
ପ୍କୃତ କୃପମା ପ୍ମାପ୍ତ ଭକ୍।”

ଚରତି୍ର ରଦୁ୍ ନରହରଲ ମନୁଷ୍ୟ ରକରବରହରଲ େଖୁୀ ରହମାଇପମାରବି 
ନମାହ ିଁ। େତ୍ୟ, େରଳତମା, ନ୍ୟମାୟ, ଦୟମା, ରଧୈଯ୍ଶ୍ୟ, ବରିବକ ନରିର୍ଦ୍ଶର ପମାଳନ, 
ପରରମାପକମାର, ଅକପଟ ଆଚରଣ ଓ ଉଚତି ବ୍ୟବହମାର, ରଦୁ୍ ଚରତି୍ରର 

ପ୍ଧମାନ ଲକ୍ଣ। ଚରତି୍ର ଗଠନର ନୟିମଗଡ଼ୁକି ପ୍ତ ିଦୃଷ୍ଟ ିନରଦରଲ ମଥି୍ୟମା 
ପ୍ବଞ୍ନମା, କପଟତମା, ରଠତମା, ଅନ୍ୟମାୟ, ପମାପ, ତଞ୍କତମା, ଅତ୍ୟମାଚମାର 
ଆଦ ିମଣଷିକୁ କବଳତି କରପିମାରର। ପଲିମାଟଦିନୁି ଚରତି୍ର ଗଠନର ଏେବୁ 
ରମୌଳକି ଦଗିକୁ ଦୃଷ୍ଟ ିନରଦରଲ ପରବର୍୍ଶୀ କମାଳରର ରେମମାନଙ୍କର ଚରତି୍ର 
ରଦୁ୍ ିପମାଇଁ ପଦରକ୍ପ ରନଇ େଫଳ ରହବମା କଷ୍ଟକର ରହମାଇଥମାଏ। ଆତ୍ଜ୍ମାନ 
ଲମାଭ କରବିମା ପମାଇଁ ବ୍ୟମାଧି େଂରୟ, ପ୍ମମାଦ, ଆଳେ୍ୟ ଆଦ ିରଯରତ ବମାଧମା 
ବଘି୍ନ ଅଛ,ି ତମା’ର ନରିମାକରଣ କର ିଚରି୍ରର ଏକମାଗ୍ରତମା ରକ୍ ିରହବିମା ନତିମାନ୍ 
ଜରୁରୀ। ଏକମାଗ୍ରତମା ଅଭ୍ୟମାେ ଦ୍ମାରମା ହ ିଁ ମନକୁ ନବିଷି୍ଟ ଓ େଂଲଗ୍ନ କରମାଯମାଇ 
ପମାରବି। େତ୍ୟ ଲମାଭ ନମିରନ୍ ପ୍ମାଣରର ଏକମାନ୍ ବ୍ୟମାକୁଳତମା ଏହ ିଏକମାଗ୍ରତମା 
ରକ୍ ି ଲମାଭର ପ୍ଥମ ଓ ପ୍ଧମାନ ଅବଲମ୍ନ। ମନର ଚଞ୍ଳତମା ପମାଇଁ ହ ିଁ 
ଆେଥିମାଏ ଆମର ଯମାବତୀୟ ଦୁଃଖ। ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖରୁ େଖୁକୁ ରୂପମାନ୍ରତି 
କରବିମା ପମାଇଁ ପ୍ବଳ ଏକମାଗ୍ରତମା ରକ୍ରି ଅଭ୍ୟମାେ କରବିମା ଏକମାନ୍ ପ୍ରୟମାଜନ। 
ନଜିର ଲକ୍୍ୟ ବସୁ୍ତରର ଏକମାଗ୍ରତମାର େହତି ଅଚଳ ଅଟଳ ରହବିମା ପମାଇଁ 
ଅଭ୍ୟମାେ ଓ ରବୈରମାଗ୍ୟ ଏହ ି ଦୁଇଟ ି ମଳିତି ରହରଲ ମନକୁ ରମାନ୍ ରଖି 
େମାଧକଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦ ରଦଇପମାରବି। ମନ େଂଯତ କରବିମା ପମାଇଁ େଂଯମ ଓ 
ରବୈରମାଗ୍ୟ ଅଭ୍ୟମାେ କରଲ ଚରି୍ର ପ୍ବମାହ ଏକମଖୁୀ ରହମାଇପମାରର। ବନିମା 
ଅଭ୍ୟମାେରର ରକୌଣେ ିେଂଯମ େମ୍ଭବ ନୁରହଁ। ଯମାହମାର ଇନ୍ଦ୍ରୟି େଂଯତ ଯଏି 
ରେଦ୍ମାବମାନ ଓ କମ୍ଶ ତତ୍  ପର ରେ ହ ିଁ ଯଥମାଥ୍ଶ ଜ୍ମାନର ଅଧିକମାରୀ ରହମାଇଥମାଏ। 
ଯମାହମା େମମାଜ ଓ ବଶି୍ୱକୁ ଧମାରଣ କରର ତମାହମା ଧମ୍ଶ। ମନୁଷ୍ୟର ଏହ ିଧମ୍ଶଜ୍ମାନ 
ଅଛ,ି ରେଥିପମାଇଁ ରେ ଇଚ୍ମା କରଲ ଏହ ିଜ୍ମାନର ପ୍ରୟମାଗ କର ିନଜିକୁ ରେହ ି
ଜ୍ମାନ ଅନୁେମାରର ପରଚିମାଳନମା କରପିମାରର। ପରତୁ୍ୱ ତ୍ୟମାଗ କରଲ ଧମ୍ଶଜ୍ମାନର 
ପ୍ରୟମାଗରର ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଓ ରଦବତ୍ୱ ଲମାଭ କରପିମାରର। ଏହ ିପ୍ରୟମାଗ 
ଓ ଅନୁରୀଳନର ନମାମ ଧମ୍ଶ େମାଧନମା। ଏହ ିଧମ୍ଶ େମାଧନମାର ପ୍ଥମ ପଦରକ୍ପ 
ରହଉଛ ିଚରି୍ ରଦୁ୍ ିେମ୍ମାଦନ।

ଚରି୍ ରଦୁ୍ ିଥିରଲ ମନ େମ୍ରୂ୍୍ଶ ତୃପ୍ତ ଥମାଏ ଏବଂ ରକୌଣେ ିଅଭମାବରବମାଧ 
ନଥମାଏ। କମାମନମା ବମାେନମା ରନୂ୍ୟ ଚରି୍ ହ ିଁ େରନ୍ମାଷର ଆଧମାର। ବଷିୟ 
ତୃଷ୍ଣମା ଥିବମା ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ ମନରର େରନ୍ମାଷ ଭମାବର ଉଦୟ ହୁଏ ନମାହ ିଁ। ତୃଷ୍ଣମା ହ ିଁ 
ଦମାରଦି୍୍ୟର ପ୍ଧମାନ ଲକ୍ଣ। ଅଭମାବରବମାଧ ଥିରଲ େରନ୍ମାଷ ରକରବରହରଲ 
ଆରେ ନମାହ ିଁ। ଠମାକୁର ରେୀ ରେୀ ନଗିମମାନନ୍ଦ ଏ ବଷିୟରର କହଛିନ୍,ି 
“ରଯଉଁମମାରନ କମାମନମା, ବମାେନମା ପରତି୍ୟମାଗ ପବୂ୍ଶକ ନଃିସ୍ପହୃ ନରିହଂକମାର 
ଓ ମମତମା ବହିୀନ ଭମାବରର ରଭମାଗ୍ୟ ବସୁ୍ତ ରଭମାଗ କରଥିମା’ନ୍ ିରେମମାରନ ହ ିଁ 
ରମାନ୍ ି ଓ େଖୁ ଲମାଭ କରଥିମା’ନ୍।ି ରମାନ୍ ି ଓ େରନ୍ମାଷ ରଗମାଟଏି ବସୁ୍ତ। ରତଣ ୁ
େବ୍ଶଦମା ପ୍ଫୁଲ୍ଲ ମନରର େମାହମାେ୍ୟ ବଦନରର ଅବସ୍ମାନ କରବିମାକୁ ରଚଷ୍ଟମା 
କର।”

ଆେକ୍ରୁି ହ ିଁ ପମାପ। ରତଣ ୁ େମାଧକମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ-େଖୁ, ପମାପ-
ପଣୁ୍ୟ ବଚିମାର ନମାହ ିଁ। ରେବମାରର ହ ିଁ ରେମମାନଙ୍କର ପରମ ଆନନ୍ଦ। 
ଜୀବନରର ଦୁଃଖ, ଦମାରଦି୍୍ୟ ଓ ଯମାତନମାଦ ି ଥିରଲ ବୁଝବିମାକୁ ରହବ ରଯ 
ମମାନବର ମନରର, ସ୍ଭମାବରର ଅଥବମା ଅଭ୍ୟମାେରର ହୁଏତ କଛି ି ପମାପ 
ରହଯିମାଇଛ।ି ରେହ ି ପମାପ ଭମାବନମାରୁ ନଜିକୁ ମକୁ୍ କର ି ନପମାରରିଲ 
ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବକିମାର େମାଧନ ପଥରର ଅଗ୍ରେର ରହବମା େମ୍ଭବ ନୁରହଁ। 
ରେଦ୍ମା ଓ ବଶି୍ୱମାେ ଥିରଲ ଏପର ିପମାପ ଭମାବନମାକୁ ମନରୁ ବହଷି୍ମାର କରବିମା 
ଆରଦୌ କଷ୍ଟ ନୁରହଁ। ଅହଂକୁ ବେିଜ୍ଶନ ରଦଇ ନପମାରରିଲ ଆେକ୍ରୁି ଜମାତ 
ପମାପ ଭମାବନମାଗଡ଼ୁକି ପନୁଃ ପନୁଃ ବୁଦ୍ରିର ପ୍ରବର କରଯିମାଇପମାରନ୍ ି
ଏବଂ ଚରତି୍ରକୁ ଅରଦୁ୍ କରଥିମା’ନ୍।ି n

ଅହଂର ବସିର୍ଥନ ‘ପରୁୁଣା ଭୁବସନଶ୍ବର’ ନାଁ ‘ଏକାମ୍ର’ ରଖାଯାଉ

ମୁଁ ଏକମାମ୍ର ହମାଟକୁ ଲୁଗମା କଣିବିମାକୁ ଯମାଇଥିଲ ି - 
ଆରମ େମାଙ୍ମମାନଙ୍କ େହ ଏକମାମ୍ର ପମାକ୍ଶ ବୁଲବିମାକୁ 
ଯମାଇଥିଲୁ - ମୁଁ ଏକମାମ୍ର କରଲଜରର ପମାଠ ପେୁଛ ି

- ରମମା େମାଙ୍ ଏକମାମ୍ର ବହିମାରରର ରରହ - ଆମର ଏକମାମ୍ର 
ଭଲି୍ଲମାରର ଘର ଅଛ ି - ଇତ୍ୟମାଦ.ି..। ଅରନକଥର ଆରମ 
‘ଏକମାମ୍ର’ ରବ୍ଦର ଉପରଯମାଗ କରଥିିବମା ନଶି୍ୟ। କନୁି୍ ଏହମା 
କ’ଣ ପ୍କୃତରର ‘ଏକମାମ୍ର’ ରବ୍ଦର ପରଚିୟ। ଦନି ଥିଲମା, 
ରେୀଲଙି୍ରମାଜ ମହମାପ୍ଭୁଙୁ୍କ ରକନ୍ଦ୍ର କର ିପଞ୍ରକମାର ଅଞ୍ଳକୁ 
‘ଏକମାମ୍ର ରକ୍ତ୍ର’ ରବମାଲମା ଯମାଉଥିଲମା। ଅଞ୍ଳ ହେିମାବରର 
ରଦଖିବମାକୁ ଗରଲ ଉର୍ରରର ରେଲୁଗଡ଼ ଅଞ୍ଳ (ଯମାହମା 
ବଳହମା ରଦବୀଙ୍କ ଅବସ୍ତି ିରବମାଲ ିଧରମାଯମାଏ), ପଶ୍ମିରର 
ଖଣ୍ଗରି,ି ଦକ୍ଣିରର ଧଉଳଗିରି ିଆଉ ପବୂ୍ଶରର ଟଙ୍କପମାଣ ି
ସ୍ତି ରେୀକୁଣ୍ରଳଶ୍ୱରକୁ ରନଇ ଦୀଘ୍ଶ ପଞ୍ରକମାର ଅଞ୍ଳ 
ଏକମାମ୍ର କମାନନ ରୂରପ ପରଚିତି। ରହରଲ ରଯଉଁ ଅଞ୍ଳ 
ଏକମାରମ୍ରଶ୍ୱର ରେୀଲଙି୍ରମାଜ ମହମାପ୍ଭୁଙୁ୍କ ରନଇ ପରଚିତି 
ତମାହମା ‘ଓଲଡ୍   ଟମାଉନ୍  ’(ପରୁୁଣମା ଭୁବରନଶ୍ୱର) ରହମାଇ 
ଯମାଇଛ।ି ଏ ରକମତି ି ରଗମାଟଏି ରେୀଲଙି୍ରମାଜ ମହମାପ୍ଭୁଙୁ୍କ 

ରଗୌଣ କରଲିମା ପର ି ଲମାଗନୁ ି କ!ି ଯମାହମାଲମାଗ ି େମ୍ରୂ୍୍ଶ 
ରମାଜଧମାନୀର ପରଚିୟ, ରେ ରହୁଥିବମା ଅଞ୍ଳକୁ ‘ଓଲ୍  ଡ 
ଟମାଉନ୍  ’ ରବମାଲ ିରଣୁରିଲ ଭମାର ିଖରମାପ ଲମାଗଛୁ।ି ପଣୁ ିରଯଉଁ 
ରମାସ୍ତମା ରେୀଲଙି୍ରମାଜ ମହମାପ୍ଭୁଙ୍କ ରଦଉଳକୁ େଧିମାେଳଖ 
ଭମାରବ େଂଯକୁ୍ ତମାହମା ଗ୍ୟମାରରଜ ଛକ ନମାମରର ପରଚିତି। 
ଏହମାଠମାରୁ ବଳ ି ଦୁଃଖର ବଷିୟ କ’ଣ ରହମାଇପମାରର! 
ରକରବ ଏହମାର ନମାମ ‘ଓଲ୍  ଡ ଟମାଉନ୍  ’ ରହଲମା 
ଜଣମାନମାହ ିଁ। ପଣୁ ି େରକମାରୀସ୍ତରରର କମାଗଜପତ୍ରରର 
ନମାମ ବଦରଳଇବମା େମୟେମାରପକ୍। ଏରତପ୍କମାର କଥମା 
ମଧ୍ୟରର ରଗମାଟଏି ରଚଷ୍ଟମା କମାଯ୍ଶ୍ୟକମାରୀ ରହମାଇପମାରର। 
ଏଥିରର େମସ୍ତଙ୍କ େହରଯମାଗ ଆବର୍ୟକ। ବରିରଷକର ି
ପରୁୁଣମା ଭୁବରନଶ୍ୱରବମାେୀଙ୍କ ଆଉ ଲଙି୍ରମାଜ ମହମାପ୍ଭୁଙ୍କ 
ଅନୁରମାଗୀଙ୍କ େହରଯମାଗ ରଲମାଡ଼ମା। ଯଦ ି ନଜି ଅନୁେମାରର 
ରଲମାକମମାରନ ‘ଓଲ୍  ଡ ଟମାଉନ୍  ’ ସ୍ମାନରର ‘ଏକମାମ୍ର’ କୁହରନ୍ 
ଆଉ ଗ୍ୟମାରରଜ ଛକକୁ ‘ଲଙି୍ରମାଜ ରମାସ୍ତମା’ କୁହମାଯମାଏ 
ରତରବ ରକରତ ବେ଼ଆି ହୁଅନ୍ମା େରତ! ଏକମାମ୍ର ତମାହମାର 
ହୃତରଗୌରବ ରଫରପିମାଆନ୍ମା। 

‘- ମୁଁ ଲଙି୍ରମାଜ ମହମାପ୍ଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନମିରନ୍ 
ଓଲ୍  ଡ୍   ଟମାଉନ୍   ଯମାଇଥିଲ’ି, ‘- ମୁଁ ଲଙି୍ରମାଜ ମହମାପ୍ଭୁଙ୍କ 
ଦର୍ଶନ ନମିରନ୍ ଏକମାମ୍ର ଯମାଇଥିଲ।ି’ ରଦଖନୁ୍ ରକଉଁଟମା 
େନୁ୍ଦର ଲମାଗଛୁ!ି n

ଜବିେନ୍ଦ୍ର ମହୱାନ୍ ି
ଭୁବବନଶ୍ବର, ବମୱା: ୮୧୧୭୮୨୭୧୭୫
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ବୁର-ବାହୁଡ଼ା ମତର ପବୂ୍ଥାନୁମାନ

ଗରୁରାଟ ଓ ହମିାଚଳସର ପଣୁ ିବସିରପ ିଶାସନ!
ବିରଜପ ିପମାଇଁ ଖେୁ ିଖବର। ଆେନ୍ମା କମାଲ ିଗଜୁରମାଟ ଓ ହମିମାଚଳ ପ୍ରଦର ବଧିମାନେଭମା 

ନବି୍ଶମାଚନର ରଭମାଟଗଣତ ିପବୂ୍ଶରୁ ଏକ୍  ଜଟି୍   ରପମାଲ୍   ବମା ବୁଥ୍  -ବମାହୁଡ଼ମା ରରିପମାଟ୍ଶରର ଉଭୟ 
ରମାଜ୍ୟରର ରମାେକ ଦଳ ବରିଜପ ି ପମାଇଁ ରଭୁଖବର ମଳିଛି।ି ବରିଜପରି ଗଡ଼ ଗଜୁରମାଟରର 
ବରିଜପ ିେଧିମାେଖଳ େପ୍ତମ ଥର ପମାଇଁ ନବି୍ଶମାଚନରର ଏକତରଫମା ବଜିୟୀ ରହବମାକୁ ଯମାଉଛ ି
ରବମାଲ ି ବଭିନି୍ନ ଜନମତ େରଭ୍ଶରୁ ଜଣମାପଡ଼ଛି।ି ୧୮୨ ଆେନ ବରିଷି୍ଟ ବଧିମାନେଭମାରର 
ବରିଜପ ି୧୪୦ ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ ଆେନ ହମାେଲ କରପିମାରର ରବମାଲ ିମତ ପ୍କମାର ପମାଇଛ।ି ରେଠମାରର 
କଂରଗ୍ରେର ସ୍ତି ିଦୁବ୍ଶଳ ରହବ ରବମାଲ ିପବୂ୍ଶମାନୁମମାନ ଥିବମାରବରଳ ଆମ୍   ଆଦ୍  ମୀ ପମାଟ୍ଚି(ଆପ୍  )
ର ସ୍ତି ି ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ ରହବି। ବଭିନି୍ନ େଂସ୍ମା ଦ୍ମାରମା କରମାଯମାଇଥିବମା ବୁଥ୍  -ବମାହୁଡ଼ମା ମତ 
ଅନୁଯମାୟୀ ହମିମାଚଳ ପ୍ରଦରରର ରମାେକ ବରିଜପ ିଓ କଂରଗ୍ରେ ମଧ୍ୟରର କଡ଼ମା ଟକ୍କର ରହବ। 
ହୁଏତ ରେଠମାରର ଝୁଲମା ବଧିମାନେଭମା ଗଠନ ରହମାଇପମାରର। ରତରବ େବୁଠମାରୁ ଉରଲ୍ଲଖନୀୟ 
ରହଉଛ ିନମା ତ ଗଜୁୁରମାଟ ନମା ହମିମାଚଳ ପ୍ରଦର ରକଉଁଠ ିରହରଲ ‘ଆପ୍  ’ େରକମାର ଗେବିମା 
ସ୍ତିକୁି ଆେପିମାରବି ନମାହ ିଁ ରବମାଲ ିଏକ୍  ଜଟି୍   ରପମାଲ୍  ର ଆକଳନରୁ ଜଣମାପଡ଼ଛି।ି 

ଅତୀତରର ଅରନକ ବୁଥ୍  -ବମାହୁଡ଼ମା ମତ ବମାସ୍ତବ ରଭମାଟଗଣତ ି ଫଳମାଫଳଠମାରୁ ଭନି୍ନ 
ରହମାଇଥିବମାର ଉଦମାହରଣ ରହଛି।ି ରତଣ ୁବୁଥ୍  -ବମାହୁଡ଼ମା ମତକୁ ନବି୍ଶମାଚନ ଫଳମାଫଳର ପ୍ମାକ୍   
େଚୂନମା ରୂରପ ବରିବଚନମା କରମାଯମାଇ ନ ପମାରର। ତଥମାପ ିଏଥିପ୍ତ ିରଲମାକମମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ମା 
ରହଥିମାଏ। ବରିରଷକର ିରମାଜରନୈତକି ବରିରଷଜ୍ମମାନଙୁ୍କ ରମାଜନୀତ ିଓ ଭବଷି୍ୟତ ନବି୍ଶମାଚନୀ 
ଅଙ୍କକଷମା ପମାଇଁ ଏହମା ଆଗଆୁ େହମାୟତମା କରର। ରତଣ ୁନକିଟରର ପ୍କମାରତି ବୁଥ୍  -ବମାହୁଡ଼ମା 
ମତକୁ ରନଇ ଏରବ ରଦରର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳରର ଆରଲମାଚନମା ଓ ତଜ୍ଶମମା ଆରମ୍ଭ ରହମାଇେମାରଛି।ି 

ଦଲିୀ୍ ପରର ପଞ୍ମାବରର େରକମାର ଗଠନ କର ି ‘ଆପ୍  ’ ଦଳ ଜମାତୀୟ ରମାଜନୀତରିର 
ଏକ ନୂଆ େମ୍ଭମାବନମା େଷୃ୍ଟ ିକରଥିିଲମା। ‘ଆପ୍  ’ର ରଲମାକପ୍ୟି ମମାଗଣମା େରକମାରୀ ରଯମାଜନମାରର 
ରଭମାଟରମମାରନ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପ୍ତ ି ଆକୃଷ୍ଟ ରହଉଥିବମା ରଦଖମାଯମାଉଥିଲମା। ଏହ ି କମାରଣରୁ 
ପ୍ଧମାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରରନ୍ଦ୍ର ରମମାଦୀଙ୍କ ନଜି ରମାଜ୍ୟ ଗଜୁରମାଟରର ‘ଆପ୍  ’ର ପ୍ଦର୍ଶନ କ’ଣ ରହବି 
ତମା’ ଉପରର େମାରମା ରଦରର ଦୃଷ୍ଟ ିରହଥିିଲମା। ଯଦ ିଗଜୁରମାଟ୍  ରର ବରିଜପ ିପରମାଜୟର େମାମନମା 
କରଥିମା’ନ୍ମା ରତରବ ୨୦୨୪ େମାଧମାରଣ ନବି୍ଶମାଚନରର ଏହମାର ପ୍ଭମାବ ନଶି୍ତି ରୂରପ ପଡ଼ଥିମା’ନ୍ମା 
ଏବଂ ଏନ୍  ଡଏି ପମାଇଁ ପଣୁ ିଥରର ରକନ୍ଦ୍ରରର କ୍ମତମା ବଜମାୟ ରଖିବମା କଷ୍ଟକର ରହମାଇଥମା’ନ୍ମା। 
କନୁି୍ ଏକ୍  ଜଟି୍   ରପମାଲ୍   ଆକଳନ ଅନୁେମାରର ରେ ସ୍ତି ି ଆପମାତତଃ ନ ଥିବମା ଜଣମାପଡ଼ୁଛ।ି 
ରେହପିର ି ରମାହୁଲ୍   ଗମାନ୍ୀଙ୍କ ‘ଭମାରତ ରଯମାରଡ଼ମା’ ଯମାତ୍ରମାର ପ୍ଭମାବ ଗଜୁରମାଟ ବଧିମାନେଭମା 
ନବି୍ଶମାଚନ ଉପରର କ’ଣ ପଡ଼ୁଛ ିତମାହମାକୁ ମଧ୍ୟ େମଗ୍ର ରଦରର ରମାଜରନୈତକି ବରିମାରଦମମାରନ 
ଉତ୍କଣ୍ମାର େହ ଅରପକ୍ମା କରଛିନ୍।ି ବୁଥ୍  -ବମାହୁଡ଼ମା ମତର ଆକଳନ ଯଦ ିେତ େମାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, 
ରତରବ କଂରଗ୍ରେକୁ ପଣୁ ିଥରର ଗଜୁରମାଟରର ନରିମାର ରହବମାକୁ ପଡ଼ବି। ନବି୍ଶମାଚନ ରଣନୀତ ି
ବରିମାରଦଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁେମାରର ଅଣବରିଜପ ିରଭମାଟଗଡ଼ୁକିର କଂରଗ୍ରେ ଓ ‘ଆପ୍  ’ ମଧ୍ୟରର 
ଧରୁବୀକରଣ ରହବମା ଫଳରର ବରିଜପକୁି ଅଧିକ ଫମାଇଦମା ମଳିବି। େଦ୍ୟ ଏକ୍  ଜଟି୍   ରପମାଲ୍   
ରରିପମାଟ୍ଶ ପନୁବ୍ଶମାର େରଙ୍କତ ରଦଉଛ ି ରଯ ରଯଉଁଠ ି ଆଞ୍ଳକି ଦଳର ସ୍ତି ି ମଜବୁତ୍   ନମାହ ିଁ 
ରେଠମାରର ଦୁଇ ଜମାତୀୟ ଦଳ ବରିଜପ ିଓ କଂରଗ୍ରେ ମଧ୍ୟରର ହ ିଁ ଦ୍ମିଖୁୀ ପ୍ତଦି୍ନ୍ଦତିମା ହ ିଁ ରହବ। 
ଏହ ି କମାରଣରୁ ଦଲି୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ମାବରର ‘ଆପ୍  ’ ରଯରତ ରଲମାକପ୍ୟି ରହରଲ ମଧ୍ୟ ଗଜୁରମାଟ୍   ଓ 
ହମିମାଚଳ ପ୍ରଦରରର ରଭମାଟରଙ୍କ ଦ୍ମାରମା ଗ୍ରହଣୀୟ ରହମାଇପମାରନିମାହ ିଁ ରବମାଲ ିମରନ ରହଉଛ।ି 
‘ଆପ୍  ’ ନଜିକୁ ଜମାତୀୟ ଦଳ ଭମାରବ ଉପସ୍ମାପନ କରବିମାକୁ ରଚଷ୍ଟମା କରୁଥିରଲ ରହଁ ବମାସ୍ତବରର 
ଏକ ପ୍ଭମାବୀ ଜମାତୀୟ ଦଳ ରହବମାକୁ ଆହୁର ିଅରନକ ଦନି ଅରପକ୍ମା କରବିମାକୁ ପଡ଼ବି। ଏହମା 
ଅବର୍ୟ ଅନସ୍ୀକମାଯ୍ଶ୍ୟ ରଯ ‘ଆପ୍  ’ ଏକ ଆଞ୍ଳକି ଦଳ ଭମାବରର ଦଲି୍ଲୀରର ନଜି ଆଧିପତ୍ୟ 
ବଜମାୟ ରଖିଛ।ି ଦଲି୍ଲୀ ମହମାନଗର ନଗିମ ପମାଇଁ ରହମାଇଥିବମା ନବି୍ଶମାଚନରର ବୁଥ୍  -ବମାହୁଡ଼ମା 
ମତର ଆକଳନ ଅନୁଯମାୟୀ ଏଥର ରେଠମାରର ବରିଜପରି ଆଧିପତ୍ୟକୁ ପ୍ତହିତ କର ି‘ଆପ୍  ’ 
ରୀଷ୍ଶକୁ ଉଠପିମାରର। ଏଣ ୁ ଗଜୁରମାଟ କମି୍ମା ହମିମାଚଳ ପ୍ରଦରର ଫଳମାଫଳରୁ ‘ଆପ୍  ’ ଓ 
ଅରବନି୍ଦ ରକଜ୍ରୱିମାଲ୍  ଙ୍କ ରଲମାକପ୍ୟିତମା ହ୍ମାେ ପମାଉଛ ିରବମାଲ ିକୁହମାଯମାଇ ନ ପମାରର। 

ଏକ୍  ଜଟି୍   ରପମାଲ୍  ର ଆରୟମାଜନରର ରକରତକ ରଦମାଷ ଦୁବ୍ଶଳତମା ଥିରଲ ମଧ୍ୟ ତଥମା 
ଅରନକ େମୟରର ଏହମାର ପଷୃ୍ଠରପମାଷକତମା ରମାଜରନୈତକି ଦଳମମାନଙ୍କ ଦ୍ମାରମା କରମାଯମାଉଛ ି
ରବମାଲ ିଯଥମାଥ୍ଶ େରନ୍ଦହ ରହରଲ ମଧ୍ୟ ଏହମା ନବି୍ଶମାଚନ ଫଳମାଫଳ େମୀକ୍ମାର ଏକ ମଞ୍ ପ୍ସୁ୍ତତ 
କରର। ତରବରଆି ଭମାରବ ରଭମାଟ ରଦବମା ପରକ୍ଣରର ରଭମାଟରମମାନଙ୍କର ପ୍ମାଥ୍ଶୀ ପେନ୍ଦ 
ଜନତି ଆକଳନ ଭମାରତୀୟ ରମାଜରନୈତକି ପରରିବରରର ଅରନକ ଥର ଭୁଲ୍   ରହବମାର 
ଉଦମାହରଣ ରହଛି।ି ଏଥର କନୁି୍ ଅରନକଗଡ଼ୁଏି ରମୌଳକି ତଥ୍ୟ ନବି୍ଶମାଚନର ଫଳମାଫଳକୁ 
ପ୍ଭମାବତି କରବି ରବମାଲ ି ଆରମା କରମାଯମାଉଥିଲମା। େଦ୍ୟ ଏକ୍  ଜଟି୍   ରପମାଲର ରରିପମାଟ୍ଶ ମଧ୍ୟ 
ରେହ ିଅନୁେମାରର ରହବମା ଭଳ ିମରନ ହୁଏ। ପ୍ଥମ ଉପମାଦମାନଟ ିରହଲମା ଉଭୟ ଗଜୁରମାଟ ଓ 
ହମିମାଚଳ ପ୍ରଦରରର ରମାେକ ବରିଜପରି ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରର େଂଗଠନ ଏରବ ବ ିେଦୃୁେ ରହଛି।ି 
ଦଳର ବରଷି୍ଠ ରନତମା ତଥମା ସ୍ରମାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମତି ରମାହମାଙ୍କର ନବି୍ଶମାଚନ ପରଚିମାଳନମା ଦକ୍ତମା 
ଗଜୁରମାଟରର ବରିରଷ ଭମାରବ କମାମ ରଦବ ରବମାଲ ି େମରସ୍ତ ଆରମା କରୁଥିରଲ। ଏକ୍  ଜଟି୍   
ରପମାଲ ମତ ବ ିରେୟମା କହୁଛ।ି ଦ୍ତିୀୟରର ନରରନ୍ଦ୍ର ରମମାଦୀଙ୍କର ଚମତ୍କମାରୀ ରନତୃତ୍ୱର ଯମାଦୁ 
ଗଜୁରମାଟରର ଏରବ ବ ିନଷି୍ପ୍ରଭ ରହମାଇନମାହ ିଁ। ପ୍ଧମାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେିମାବରର ତମାଙ୍କର ଭମାବମରୂ୍୍ଚି ତଥମା 
ଗଜୁରମାଟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭମାରବ ପ୍ରମାେନକି ରରକଡ୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦଳର ରଭମାଟ େଂଗ୍ରହ ପମାଇଁ େହମାୟକ 
ରହମାଇଥିବ। ତୃତୀୟରର କଂରଗ୍ରେ ଦଳର ବର୍୍ଶମମାନ ରମାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତି ିଯମାହମା, ରେଥିରର ରମମାଦୀଙ୍କ 
ରନତୃତ୍ୱରର ବରିଜପ ି େହତି ଗଜୁରମାଟରର େଧିମାେଳଖ ଲରେଇର ଫଳମାଫଳ ଆଗରୁ 
ଜମାଣବିମା କଠନି ନୁରହଁ। ପବୂ୍ଶରୁ କଂରଗ୍ରେ େମଥ୍ଶକ ଥିବମା ଟମାଣଆୁ ପଟ୍ଦିମାର ରନତମା ହମାର୍ଦ୍ଚିକ 
ପରଟଲ୍   ବରିଜପରିର ରଯମାଗ ରଦଇ ନବି୍ଶମାଚନ ଲେୁଥିବମାରୁ ରେମମାନଙ୍କର ବରିମାଳ ରଗମାଷ୍ଠୀ 
ବରିଜପକୁି େମଥ୍ଶନ କରବିମା ସ୍ମାଭମାବକି। ଚତୁଥ୍ଶରର ରମାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରର ତଥମା ରମାଜ୍ୟ ସ୍ତରରର 
ପ୍ମଖୁ ବରିରମାଧୀ ଦଳଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟରର ଏକତମା ଅଭମାବ ଜମାର ିରହଛି ିଏବଂ ଉଭୟ ଗଜୁରମାଟ 
ଓ ହମିମାଚଳ ପ୍ରଦର ନବି୍ଶମାଚନରର ଏହମା ପ୍ତଫିଳତି ରହମାଇଛ।ି ଉଭୟ ରମାଜ୍ୟ ବରିଜପ ି
ରମାେନମାଧୀନକୁ ପଣୁ ିଥରର ଗରଲ ୨୦୨୪ ରଲମାକେଭମା ନବି୍ଶମାଚନରର ଏହମା ଗଭୀର ପ୍ଭମାବ 
ପକମାଇବ। 

ଗଣତନ୍ତ୍ରରର ଜନମତର ପ୍ମାଧମାନ୍ୟ େବୁରବରଳ ରହବି। ରଭମାଟର ଧରୁବୀକରଣ ଆଳ 
ରଦଖମାଇ ନବି୍ଶମାଚନୀ ବଫିଳତମାକୁ ଅସ୍ୀକମାର କରବିମା ରମାଜରନୈତକି ବଜି୍ତମାର ପରଚିୟ 
ରହବ ନମାହ ିଁ। n
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ପ୍ରରମ ପଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ
କେନ୍ଦୁଝର,୬ା୧୨ (ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର 
ଜଲି୍ଲା ପଲାଟଣଲା ଥଲାନଲା ଅଞ୍ଚଳକର ୨୦୧୮ 
ମସହିଲାକର ଘଟଥିିବଲା ଏେ ପତ୍ନୀ ହତ୍ଲା 
ମଲାମଲଲାର ମଙ୍ଗଳବଲାର ଚୂଡଲାନ୍ତ ରଲାୟ ପ୍ରେଲାଶ 
ପଲାଇଛ।ି ଅଭଯିଦୁକ୍ତ ପତେିଦୁ  କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା 
ତଥଲା କ�ୌରଲାଜଜ ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ମହଲାପଲାତ୍ର 
ଆଜନୀବନ େଲାରଲା�ଣ୍ଲାକ�ଶ ସହତି ୫୦ 
ହଜଲାର ଟଙ୍ଲା ଜରମିନଲା ଆକ�ଶ କ�ଇଛନ୍ତ।ି 

ଭଲ କରଲାକେଇ େରନିଥିବଲା େହ ି
ଅଭଯିଦୁକ୍ତ ତଲାଙ୍ ପତ୍ନୀଙ୍ଦୁ  ଲଦୁ ହଲା ପଲାଇପ୍ କର 
ପଟିପିଟି ି ମଲାରକି�ଇଥିକଲ। କେଲାଟ୍ଟ ସତୂ୍ରରଦୁ  
ମଳିଥିିବଲା ସଚୂନଲା ଅନଦୁ ସଲାକର ପଲାଟଣଲା ଥଲାନଲା 

ଖଦୁଣ୍ଟପଶ ି ଗ୍ଲାମର ଶଦୁକ୍ଲା କଲଲାହଲାର (ଶଦୁେଦୁରଲାମ)
ଙ୍ ପତ୍ନୀ େଦୁନ ି କଲଲାହଲାର। େଦୁନ ି ପବୂ୍ଟରଦୁ  ଆଉ 
ଜଣେଦୁ ବବିଲାହ େରଥିିକଲ। ପକର କସ ଶଦୁକ୍ଲା 
ସହତି ପତପିତ୍ନୀ କହଲାଇ ରହଦୁଥିକଲ। ତଲାଙ୍ର 
ଏେ କଛଲାଟ ପଲିଲା ଥିଲଲା। କତକବ ତନିବିେ୍ଟ 
ପଯ୍ଟ୍ନ୍ତ ଶଦୁକ୍ଲା ଓ େଦୁନ ି ସ୍ଲାମନୀସ୍ତନୀ କହଲାଇ ରହ ି
ଆସଦୁଥିକଲ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍ ମଧ୍ୟକର େଳହ 
ଲଲାଗ ି ରହଦୁଥିଲଲା। ୨୦୧୮ ଡକିସମ୍ବର ୬କର 
େଦୁନ ି ଭଲ ରଲାନ୍ ି ନଥିବଲା େହ ି ସନ୍୍ଲା ପ୍ରଲାୟ 
୮ଟଲା ସମୟକର ଉଭୟଙ୍ ମଧ୍ୟକର ବଚସଲା 
କହଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିକର ଉତ୍ କ୍ପି୍ତ କହଲାଇ ଶଦୁକ୍ଲା 
ନେିଟକର ଥିବଲା ଏେ ଲଦୁ ହଲା ପଲାଇପ୍ କର 

େଦୁନେିଦୁ  ପ୍ରବଳ ମଲାଡ଼ମଲାରବିଲାରଦୁ  ତଲାଙ୍ର 
ମତୃଦୁ ୍ କହଲାଇଥିଲଲା। ଏ କନଇ େଦୁନଙି୍ ପ୍ରଥମ 
ସ୍ଲାମନୀ ସଞ୍ଜୟ କଲଲାହଲାର ପଲାଟଣଲା ଥଲାନଲାକର 
ଏତଲଲା କ�ଇଥିକଲ। ଏତଲଲାେଦୁ ଭତି୍ତେିର ି
ପଦୁଲସି କେଶ୍  ନମ୍ବର ୧୦୪/୨୦୧୮ �ଫଲା 
୩୦୨ ଅନଦୁ ସଲାକର ଅଭଯିଦୁକ୍ତେଦୁ ଗରିଫ େର ି
ତତ୍ଲାଳନି ତ�ନ୍ତ ଅଧିେଲାରନୀ ପ୍ରକମଲା�ନିନୀ ସଲାହଦୁ  
କେଲାଟ୍ଟଚଲାଲଲାଣ େରଥିିକଲ। ଏହ ି ମଲାମଲଲାର 
ବଚିଲାର କହଲାଇ ରଲାୟ ପ୍ରେଲାଶ ପଲାଇଛ।ି 
ସରେଲାରଙ୍ ପକ୍ରଦୁ  ଜଲି୍ଲା କ�ୌରଲାଜଜ 
କେଲାଟ୍ଟର ପପି ି ପ୍ର�ନୀପ େଦୁମଲାର �ଲାସ ମଲାମଲଲା 
ପରଚିଲାଳନଲା େରଦୁ ଥିକଲ କବଲାଲ ି ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି

ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟାକାରନୀକୁ ଆଜନୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ

ଭଦୁ ବକେଶ୍ୱର,୬।୧୨(ସମସି): ହେ ି ବଶି୍ୱେପ୍  
ପରକିପ୍ରକ୍ନୀକର ରଲାଉରକେଲଲା ବମିଲାନବନ୍ରରଦୁ  ବଧିିବଦ୍ଧ 
ବମିଲାନ ଉଡ଼ଲାଣ ଆରମ୍ଭ ଉପକର ରଲାଜ୍ ସରେଲାର ଗଦୁରଦୁ ତ୍ୱ 
ପ୍ର�ଲାନ େରଦୁ ଛନ୍ତ।ି ଚଳତି ମଲାସକର ରଲାଉରକେଲଲା 
ବମିଲାନବନ୍ରରଦୁ  ବଲାଣଜିି୍ େ ଉଡ଼ଲାଣ ଆରମ୍ଭ ପଲାଇଁ 
ଲଲାଇକସନ୍ସ ମଳିବିଲା ସମ୍ଭଲାବନଲା ରହଛି।ି ଆଜ ି ବଲାଣଜି୍ 
ଓ ପରବିହନ ବଭିଲାଗର ପ୍ରମଦୁଖ ସଚବି ବଷି୍ଦୁପ� କସଠନୀ 
ରଲାଉରକେଲଲା ବମିଲାନବନ୍ରକର ଭତି୍ତଭୂିମ ି ପ୍ରସ୍ଦୁତ ି ଏବଂ 
ଲଲାଇକସନ୍ସ ସମ୍ପେ୍ଟକର ସମନୀକ୍ଲା େରଥିିକଲ। ଭଚଦୁ ୍ଟଆଲ 
ମଲାଧ୍ୟମକର ଅନଦୁ ଷ୍ତି ଏହ ି କବୈଠେକର କ୍ନୀଡ଼ଲା ବଭିଲାଗର 
ସଚବିଙ୍ ସକମତ ଡଜିସିଏି, ରଜିଓିନଲାଲ େକନେ୍ଭିଟି ି
ସ୍ମି୍  (ଆରସଏିସ୍ ), ରଲାଉରକେଲଲା ଇସ୍ଲାତ େଲାରଖଲାନଲା, 
ଭଲାରତନୀୟ ବମିଲାନବନ୍ର ପ୍ରଲାଧିେରଣ (ଏଏଆଇ) ଏବଂ 
େଲେଲାତଲା ବମିଲାନବନ୍ରର େତୃ୍ତ୍ଟପକ୍ ସଲାମଲି କହଲାଇ 

ନଜି ନଜିର ମତ ଉପସ୍ଲାପନ େରଥିିକଲ। ସମସ୍ ବଭିଲାଗ 
ନଜି ମଧ୍ୟକର ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଲା େର ି େଲାମ େକଲ ନଦି୍ଧ୍ଟଲାରତି 
ସମୟ ମଧ୍ୟକର ରଲାଉରକେଲଲାରଦୁ  ବମିଲାନ ଉଡ଼ଲାଣ 
ଆରମ୍ଭ କହଲାଇପଲାରବି କବଲାଲ ି ପ୍ରମଦୁଖ ସଚବି େହଥିିକଲ। 
ସଚୂନଲାକଯଲାଗ୍ କଯ ଆସନ୍ତଲା ବେ୍ଟ ଜଲାନଦୁ ଆରନୀ ୧୩ ତଲାରଖିରଦୁ  

ଓଡ଼ଶିଲାକର ପଦୁରଦୁ େ ବଶି୍ୱେପ୍  ହେ ି ଆରମ୍ଭ କହବଲାେଦୁ 
ଯଲାଉଛ।ି ଭଦୁ ବକନଶ୍ୱର ଏବଂ ରଲାଉରକେଲଲାକର 
ବଶି୍ୱେପ୍  ମ୍ଲାଚ୍  କଖଳଲାଯବି। କତଣଦୁ କ୍ନୀଡ଼ଲାବତି୍ , 
ଅଫିସଆିଲ ଏବଂ �ଶ୍ଟେମଲାନଙ୍ର ସଦୁବଧିଲା ପଲାଇଁ 
ରଲାଉରକେଲଲାରଦୁ  ଯଥଲାଶନୀଘ୍ର ବମିଲାନ ଉଡ଼ଲାଣ ଆରମ୍ଭ 
�ଗିକର ରଲାଜ୍ ସରେଲାର ଉ�୍ମ େରଦୁ ଛନ୍ତ।ି ନେିଟକର 
ରଲାଜ୍ ସରେଲାରଙ୍ର ହସ୍କକ୍ପ ପକର ରଲାଉରକେଲଲା 
ବମିଲାନବନ୍ରର ଉନ୍ନତେିରଣ ପଲାଇ ଁ କସଲ୍ ଫ ଏବଂ 
ଏଏଆଇ ମଧ୍ୟକର ବଦୁ ଝଲାମଣଲା ସ୍ଲାକ୍ରତି କହଲାଇଥିଲଲା। 

ଏହ ି ବମିଲାନବନ୍ରର ୨-ବ ି ଲଲାଇକସନ୍ସ ଥିବଲା କବକଳ 
ଏହଲାେଦୁ ୨-ସେିଦୁ ଉନ୍ନତି େରବିଲା ପଲାଇ ଁ ପ୍ରକ୍ୟିଲା ଜଲାର ି ରହଛି।ି 
ଅପରପକକ୍ ଭତି୍ତଭୂିମ ିନମି୍ଟଲାଣ େଲାଯ୍୍ଟ  ମଧ୍ୟ କଜଲାର୍ କସଲାର୍ କର 
ଚଲାଲଛି।ି କତଣଦୁ ଚଳତି ମଲାସକର ରଲାଉରକେଲଲାରଦୁ  ବମିଲାନ 
ଉଡ଼ଲାଣ ଆରମ୍ଭ କହବଲାର ଯକଥଷ୍ଟ ସମ୍ଭଲାବନଲା ରହଛି।ି

ଚଳତି ମାସ ରାଉରସକଲାରୁ ଉଡ଼ବି ବମିାନ

ରାଜ୍ୟ ସ୍ାର୍ଥ ପାଇଁ...
ଅଧିକବଶନକର ରଲାଜ୍ର ୧୬୦ ସମ୍ପ୍ର�ଲାୟେଦୁ 

ଜନଜଲାତ ି ମଲାନ୍ତଲା ପ୍ର�ଲାନ ପଲାଇଁ ମଧ୍ୟ ବକିଜଡ ି �ଲାବ ି
େରବି କବଲାଲ ିଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ୨୦୧୧ ପରଠଲାରଦୁ  ମଦୁଖ୍ମନ୍ତନୀ 
ନବନୀନ ପଟ୍ଟନଲାୟେ ବଲାରମ୍ବଲାର କେନ୍ଦ୍ର ଆ�ବିଲାସନୀ 
ବ୍ଲାପଲାର ମନ୍ତନୀଙ୍ଦୁ  ଚଠି ି କଲଖି ଏକନଇ ବଲାରମ୍ବଲାର �ଲାବ ି
େର ି ଆସଦୁଥିକଲ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରେଲାର ନରିବଦ୍ରଷ୍ଟଲା 
ସଲାଜଛିନ୍ତ।ି 

 ରଲାଜ୍ର କେନ୍ଦୁପତ୍ର କତଲାଳଲାଳଙି୍ ସ୍ଲାଥ୍ଟେଦୁ  ଏଥର 
ସଂସ�କର ପରୂଲା�ମ୍ କର ଉପସ୍ଲାପତି େରଲାଯବି କବଲାଲ ି
ବକିଜଡ ିସଲାଂସ�ମଲାକନ େହଛିନ୍ତ।ି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ପର ିଲଘଦୁ 
ବନ୍ଜଲାତ ସଲାମଗ୍ନୀ ଉପକର କେନ୍ଦ୍ର ସରେଲାରଙ୍ ୧୮% 
ଜଏିସ୍ ଟ ିରଲାଜ୍ର ଲକ୍ଲକ୍ ଗରବି କେନ୍ଦୁପତ୍ର କତଲାଳଲାଳ ି
ଓ ଏହ ିେଲାଯ୍ଟ୍ ସହ ଜଡ଼ତି ଶ୍ରମେିମଲାନଙ୍ କପଟକର ଲଲାତ 
ମଲାରବିଲା ପର ି କହଲାଇଛ।ି ଅତଏବ କେନ୍ଦୁପତ୍ରରଦୁ  ସମ୍ପରୂ୍୍ଟ 
ଜଏିସ୍ ଟ ିଉକଛେ� ପଲାଇଁ ବକିଜଡ ି�ଲାବ ିେରବି। 

 ଅନ୍ପକ୍କର କେଲାଇଲଲା ରଲାଜଭଲାଗେଦୁ  ୧୪ %ରଦୁ  
୨୦ ପ୍ରତଶିତେଦୁ  ବୃଦ୍ଧ ି ପଲାଇଁ ରଲାଜ୍ ସରେଲାର �ନୀଘ୍ଟ �ନି 
କହବ ଧର ି �ଲାବ ି େରଆିସଦୁଛନ୍ତ।ି ମଲାତ୍ର ଏକନଇ କେନ୍ଦ୍ର 
କେୌଣସ ି କଠଲାସ୍  ନଷି୍ପତ୍ତ ି କନଉ ନ ନଲାହ ିଁ। କସହପିର ି
ଧଲାନର ସବ୍ଟନମି୍ନ ସହଲାୟେ ମଲୂ୍ ୩୪୦୦ ଟଙ୍ଲାେଦୁ 
ବୃଦ୍ଧ ି େରବିଲା ସହ ଓଡ଼ଶିଲାର ବକେୟଲା ଉେଦୁନଲା ଚଲାଉଳେଦୁ 
େପିର ି କେନ୍ଦ୍ର ସରେଲାର ଉଠଲାଇକବ କସକନଇ ବକିଜଡ ି
ସଲାଂସ�ମଲାକନ ଚଲାପ ସଷୃ୍ଟ ି େରକିବ। ଅନ୍ପକ୍କର 
କେବଳ ଚଲାଉଳ ସବ୍ ସଡି ି ବଲାବ�କର କେନ୍ଦ୍ର ଉପକର 
ପ୍ରଲାୟ ୧୪୨୯୨ କେଲାଟ ିଟଙ୍ଲା ବକେୟଲା ରହଥିିବଲା କବକଳ 
ଅନ୍ କକ୍ତ୍ରକର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରେଲାର ବକେୟଲା ପ୍ର�ଲାନ 
େରଦୁ ନଲାହଲାନ୍ତ।ି ଅକନେ କେନ୍ଦ୍ରନୀୟ କଯଲାଜନଲାକର କେନ୍ଦ୍ର 
ସରେଲାର ଅନଦୁ �ଲାନ ହ୍ଲାସ େରଛିନ୍ତ ି ଓ ଠକି୍  ସମୟକର 
ଅନଦୁ ସଚୂନୀତ ଜଲାତ ି ଓ ଜନଜଲାତ ି ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରନୀଙ୍ଦୁ  ବୃତ୍ତରିଲାଶ ି
ପ୍ର�ଲାନ େରଦୁ ନଲାହଲାନ୍ତ।ି ଶକି୍ଲା କକ୍ତ୍ରକର ରଦୁ େଲା ପଲାଣ୍,ି 
ମଧ୍ୟଲାହ୍ନ କଭଲାଜନକର କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରଦୁ  ମଳିଦୁ ଥିବଲା ଅଥ୍ଟ ମଧ୍ୟ 
ସଠକି୍  ସମୟକର ଆସଦୁନଲାହ ିଁ। ଆ�ବିଲାସନୀ ବଶି୍ୱବ�ି୍ଲାଳୟ 
ପ୍ରତଷି୍ଲା ପଲାଇଁ ରଲାଜ୍ ସରେଲାର ବଲାରମ୍ବଲାର �ଲାବ ି
େରଆିସଦୁଥିକଲ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରେଲାରଙ୍ ଉପକର ଏକନଇ 
କେୌଣସ ି ପ୍ରଭଲାବ ପଡ଼ଦୁ ନଲାହ ିଁ। କତଣଦୁ ଏହଲା ମଧ୍ୟ ଚଳତି 
ଅଧିକବଶନର ପ୍ରମଦୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଲାଜବି କବଲାଲ ି �ଳନୀୟ 
ସଲାଂସ�ଙ୍ ସତୂ୍ରରଦୁ  ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଅନ୍ପକ୍କର ନରିନ୍ତର 
ପ୍ରଲାେୃତେି ବପିଯ୍ଟ୍ୟର ସମ୍ଦୁଖନୀନ କହଲାଇ ଆସଦୁଥିବଲା 
ଓଡ଼ଶିଲା �ନୀଘ୍ଟ �ନି କହବ କଫଲାେସ୍  କଷ୍ଟଟର ମଲାନ୍ତଲା 
�ଲାବ ି େର ି ଆସଦୁଛ।ି କସହପିର ି ରଲାଜ୍ର ଉପେୂଳବତ୍ତ୍ଟନୀ 
ଅଞ୍ଚଳକର ସ୍ଲାୟନୀ ବପିଯ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତକିରଲାଧନୀ ଭତି୍ତଭୂିମ ି
ପଲାଇଁ ସହଲାୟତଲା କଯଲାଗଲାଇକ�ବଲାେଦୁ  ରଲାଜ୍ ସରେଲାର 
�ଲାବ ି େର ି ଆସଦୁଛନ୍ତ।ି ଏହଲାବ୍ତନୀତ ଅନ୍ ପ୍ରମଦୁଖ 
�ଲାବଗିଦୁଡ଼େି ମଧ୍ୟକର ଓଡ଼ଶିଲାକର କରଳ ଏବଂ ବମିଲାନ 
କସବଲା ଭତି୍ତଭୂିମରି ଉନ୍ନତେିରଣ ସହ ଓଡ଼ଶିଲାେଦୁ  ପଏିମ୍  
ଆବଲାସ କଯଲାଜନଲାକର ମଳିବିଲାେଦୁ  ଥିବଲା ପକ୍ଲାଘରକର 
କେନ୍ଦ୍ର ସରେଲାରଙ୍ ପଲାତରଅନ୍ତର ନନୀତ ି ବକିରଲାଧକର 
ମଧ୍ୟ ବକିଜଡ ି ସଲାଂସ�ମଲାକନ �ୃଢ଼�ଲାବ ି ଉପସ୍ଲାପତି 
େରକିବ କବଲାଲ ି ସଚୂନଲା ମଳିଛି।ି ନୂଆପଡ଼ଲା-ବରଗଡ଼ 
କରଳପଥ, ସମ୍ବଲପଦୁର-କଗଲାପଲାଳପଦୁର କରଳପଥ ସହ 
ରଲାଜ୍କର କରଳ େରଡିର ସ୍ଲାପନ, ରଲାଉରକେଲଲା ଓ 
ଯଲାଜପଦୁର କରଲାଡ୍ େଦୁ  କରଳ ଡଭିଜିନ କଘଲାେଣଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ 
ମଧ୍ୟ ସଂସ�କର ଉଠବି କବଲାଲ ି ସଚୂନଲା ମଳିଛି।ି ଏହଲା 
ସହ କସହପିର ିଓଡ଼ଶିଲାକର ବଧିଲାନ ପରେି� ଗଠନ ପଲାଇଁ 
ମଧ୍ୟ ବକିଜଡ ିପକ୍ରଦୁ  ସଂସ�କର କେନ୍ଦ୍ର ସରେଲାରଙ୍ �ୃଷ୍ଟ ି
ଆେେ୍ଟଣ େରଲାଯବି କବଲାଲ ିଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି 

 ଏେ ଆଞ୍ଚଳେି �ଳ ଭଲାବକର ବକିଜଡ ି ରଲାଜ୍ 
ସ୍ଲାଥ୍ଟର ପ୍ରହରନୀ ସଲାଜଛି।ି ଗତ ୨୨ ବେ୍ଟ ଧର ି ରଲାଜ୍ର 
ଜନସଲାଧଲାରଣ ବକିଜଡ ିଉପକର ଆସ୍ଲା ସ୍ଲାପନ େରଛିନ୍ତ।ି 
ରଲାଜ୍ର ସଲାକଢ଼ ଚଲାର ିକେଲାଟ ିକଲଲାେଙ୍ ଆସ୍ଲା ଓ ବଶି୍ୱଲାସେଦୁ 
ଅତଦୁ ଟ ରଖି ରଲାଜ୍ବଲାସନୀଙ୍ ସ୍ଲାଥ୍ଟ ସମ୍ବଳତି �ଲାବ ି ପରୂଣ 
େରବିଲା ପଲାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରେଲାରଙ୍ ସହ ଲଢ଼ ି ଆସଛି।ି 
ରଲାଜ୍ର ଜନସଲାଧଲାରଣଙ୍ ସ୍ରେଦୁ ବକିଜଡ ି �ଲି୍ନୀକର 
ପହଞ୍ଚଲାଇବଲା ସହ ହକ୍  ପରୂଣ ପଲାଇଁ ସଂସ�କର ଲଢ଼ବିଲାେଦୁ 
ଅଣ୍ଟଲା ଭଡ଼ିଛି।ି ନେିଟକର ପ�୍ମପଦୁର ଉପନବି୍ଟଲାଚନ 
ପ୍ରଚଲାର େଲାଳକର �ଳର ସଭଲାପତ ି ତଥଲା ମଦୁଖ୍ମନ୍ତନୀ 
ନବନୀନ ପଟ୍ଟନଲାୟେ ରଲାଜ୍ବଲାସନୀଙ୍ ହକ୍  ପଲାଇଁ ପଲ୍ନୀରଦୁ  
�ଲି୍ନୀ ଯଲାଏ ଲଢ଼ବିଲାେଦୁ କଘଲାେଣଲା େରଛିନ୍ତ।ି ଏହକି୍ମକର 
ଆସନ୍ତଲାେଲାଲଠିଲାରଦୁ  ଆରମ୍ଭ କହବଲାେଦୁଥିବଲା ସଂସ�ର ଶନୀତ 
ଅଧିକବଶନକର ଏହଲାର ଝଲେ କ�ଖିବଲାେଦୁ ମଳିବି। ଉଭୟ 
କଲଲାେସଭଲା ଓ ରଲାଜ୍ସଭଲାକର �ଳନୀୟ ସଲାଂସ�ମଲାକନ 
କେନ୍ଦ୍ର ସରେଲାରଙ୍ ଅବକହଳଲା, ଓଡ଼ଶିଲା ପ୍ରତ ି ଉକପକ୍ଲା 
ମକନଲାଭଲାବେଦୁ କଗଲାଟକିଗଲାଟ ିେର ିଉଠଲାଇକବ। 

ଦୁଇ ମହଳିା...
ବହଦୁ ମଲାଓ ସଲାମଗ୍ନୀ ଜବତ େରଛି।ି ଜଙ୍ଗଲକର 

ଏସଓଜ ି ଓ ଡଭିଏିଫ ଟମି ପକ୍ରଦୁ  େମ୍ବଂି ଅକପରସନ 

ଜଲାର ି ରହଛି।ି କତକବ ଗଦୁଳ ି ବନିମିୟକର କେକତ ଜଣ 
ମଲାଓବଲା�ନୀ ଆହତ କହଲାଇଛନ୍ତି ି ଏବଂ କେଉଁ େ୍ଲାଡର 
ମଲାଓବଲା�ନୀ କସହ ି ଜଙ୍ଗଲକର କଡରଲା ପେଲାଇଥିକଲ କସ 
କନଇ କେୌଣସ ି ବସୃି୍ତ ସଚୂନଲା ମଳିନିଲାହ ିଁ। ମଲାଓବଲା�ନୀ 
ସଂଗଠନ ପକ୍ରଦୁ  ବତ୍ତ୍ଟମଲାନ ପଏିଲଜ ି ସପ୍ତଲାହ ପଲାଳନ 
ଚଲାଲଛି।ି କେୌଣସ ିବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟଲାଇବଲା ପଲାଇଁ 
ମଲାଓବଲା�ନୀ ଉକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକର କଡରଲା ପେଲାଇଥିବଲା ସକନ୍ହ 
େରଲାଯଲାଉଛ।ି

୧୨ଜଣଙୁ୍ ଆଜନୀବନ...
ଉପକର ମରଣଲାନ୍ତେ ଆକ୍ମଣ େରଥିିକଲ। ଆକ୍ମଣ 
ଖବର ପଲାଇ ସକରଲାଜନିନୀ ଏବଂ ତଲାଙ୍ ସ୍ଲାମନୀ ଅମର 
ଘଟଣଲାସ୍ଳେଦୁ ଯଲାଇ ତଲାଙ୍ ପଦୁଅ ଓ ପପଦୁେଦୁ  ମଦୁମଦୁେ୍ଟ 
ଅବସ୍ଲାକର ପଡ଼ଥିିବଲା କ�ଖିବଲାେଦୁ ପଲାଇଥିକଲ। ସକଙ୍ଗ 
ସକଙ୍ଗ କସମଲାକନ ଉଭୟଙ୍ଦୁ  ହସପଟିଲାଲ କନବଲା 
ବଲାଟକର ଜୟନ୍ତଙ୍ର ମତୃଦୁ ୍ କହଲାଇଯଲାଇଥିଲଲା। ଗବ 
ଗଲାଁ ଏବଂ ପଲାତ୍ରପଡ଼ଲା ଗଲାଁ ମଧ୍ୟକର �ଦୁ ଗ୍ଟଲାପଜୂଲା ଭସଲାଣେଦୁ 
କନଇ କହଲାଇଥିବଲା ଗଣ୍କଗଲାଳ େଲାରଣରଦୁ  ଜୟନ୍ତ ଓ 
ପପଦୁଙ୍ଦୁ  ଏଭଳ ି ମରଣଲାନ୍ତେ ଆକ୍ମଣ କହଲାଇଥିବଲା 
କନଇ ଅଭକିଯଲାଗ କହଲାଇଥିଲଲା। ଏକନଇ ଟଲାଉନ ପଦୁଲସି 
୩୦୨/୩୦୭/୩୪ ଆଇପସି ି /୨୫/୨୭ ଆମ୍ଟସ 
ଆେ୍ ଆଧଲାକର ୬୪/୧୭ ନମ୍ବରକର ଏେ ମଲାମଲଲା 
ରଦୁ ଜଦୁ  େର ିସମସ୍ ଅଭଯିଦୁକ୍ତଙ୍ଦୁ  ଗରିଫ େର ିକେଲାଟ୍ଟଚଲାଲଲାଣ 
େରଥିିଲଲା। ଆଜ ିଏହ ିବହଦୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଲାମଲଲାର ରଲାୟ ପ୍ରେଲାଶ 
ପଲାଇଛ।ି ଏହ ି ମଲାମଲଲାେଦୁ ସରେଲାରନୀ ଓେଲି ନଳନିନୀେଲାନ୍ତ 
ପଣ୍ଲା ପରଚିଲାଳନଲା େରଦୁ ଥିକଲ।

ଅସେଇ ହଜାର 
ଏକରକୁ...

ପରଣିତ େରବିଲାେଦୁ  ପ୍ରକ୍ୟିଲା ଆରମ୍ଭ କହଲାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥମ ପ�କକ୍ପ ସ୍ରୂପ ୧ ହଜଲାର ଏେର ପରମିତ 
ଉ�୍ଲାନର ପରସିନୀମଲାେଦୁ  ବୃଦ୍ଧ ି େର ି ଅକଢ଼ଇ ହଜଲାର 
ଏେର େରବିଲା ପଲାଇଁ କଯଲାଜନଲା େରଲାଯଲାଇଛ।ି ଏଥିପଲାଇଁ 
୧୫୦୦ ଏେର ଜମେିଦୁ  ଅଧିଗ୍ହଣ କହଲାଇଥିବଲା କବକଳ 
ଏଥିକର ପଲାକଚରନୀ େଲାମ ଜଲାର ି ରହଛି।ି ପରବତ୍ତ୍ଚି 
ଅବସ୍ଲାକର ଅନ୍ େଲାମ ମଧ୍ୟ ଖଦୁବ୍ ଶନୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କହବ 
କବଲାଲ ିମନ୍ତନୀ େହଛିନ୍ତ।ି 

 ପ୍ରଲାଣନୀ ଉ�୍ଲାନକର ଥିବଲା ବଲାଘ ଓ ସଂିହ ରହଦୁ ଥିବଲା 
୪ଟ ି ଯଲାେ ସଫଲାରନୀେଦୁ  ପଯ୍ଟ୍ଲାୟକ୍କମ ଚୂଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼େଦୁ 
ସ୍ଲାନଲାନ୍ତର େରଲାଯବି। ଏହଲାସହତି ସ୍ତନ୍ତ ଭଲାକବ ପକ୍ନୀ 
ଉ�୍ଲାନ ନମି୍ଟଲାଣ େରଲାଯବି। ଏହଲାସହତି େଲାଞ୍ଜଆି ହ୍� 
ଓ ବଟଲାନେିଲାଲ ଗଲାକଡ୍ଟନ ନେିଟକର ଥିବଲା େଆିେଣ ି
ହ୍�େଦୁ  ସଂକଯଲାଗ େରଲାଯବି। ଏଥିପଲାଇଁ େଆିେଣ ି
ହ୍�କର ପଙ୍ ଓଝଳଲା ଓ �ଳ ସଫଲା େଲାମ ଜଲାର ିରହଛି।ି 
ଏହ ି �ଦୁ ଇ ହ୍�ରଦୁ  ମଇଳଲା ପଲାଣ ି ନଷି୍ଲାସନ ପଲାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ 
ନଲାଳ ତଆିର ି େରଲାଯଲାଇ ହ୍�ର ସମ୍ପରୂ୍୍ଟ ନବେକଳବର 
କହବ। ଏହ ି ହ୍�କର ଅମ୍ଲଜଲାନସ୍ର ବୃଦ୍ଧ ି ପଲାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ 
ଫିଲଟର୍  ଲଗଲାଇବଲା କଯଲାଜନଲା ରହଛି।ି ଏହଲାଦ୍ଲାରଲା 
ଏଠଲାକର ଅଧିେ ସଂଖ୍େ ପଯ୍ଟ୍ଟେ କବଲାଟଂିର ମଜଲା 
କନଇପଲାରକିବ। ନନ୍ନେଲାନନେଦୁ  ଆହଦୁ ର ି ଆେେ୍ଟଣନୀୟ 
େରବିଲା ପଲାଇଁ �ଦୁ ବଲାଇରଦୁ  ଚତିଲାବଲାଘ, ଆସଲାମରଦୁ  ଗଣ୍ଲା, 
ମକିଜଲାରଲାମରଦୁ  ଗବିନ୍ , କେଲାଲେଲାତଲା ଓ ହ୍ଲାଇଦ୍ରଲାବଲା�ରଦୁ  
ବକି�ଶନୀ ପକ୍ନୀ ଓ ମହନୀଶରୂରଦୁ  ମରିେଟ୍  ମଲାଙ୍ଡ଼ ଅଣଲାଯବି 
କବଲାଲ ିକଯଲାଜନଲା ରହଛି।ି 

 ଅନ୍ପକଟ �ନୀଘ୍ଟ �ନି କହବ ଅଚଳ କହଲାଇ 
ପଡ଼ଥିିବଲା କରଲାପ୍  କେେଦୁ  ଖଦୁବ୍ ଶନୀଘ୍ର ପଦୁନଃ େଲାଯ୍ଟ୍କ୍ମ 
େରବିଲାେଦୁ  କଯଲାଜନଲା ରହଛି।ି ଏଥିପଲାଇଁ କରଲାପ୍ କେ 
ମରଲାମତ ି େଲାଯ୍ଟ୍ ପପିପି ି କମଲାଡର �ରୁ ତ ଗତକିର 
ଆକଗଇ ଚଲାଲଛି।ି କେଲାଲେଲାତଲାର ଡ୍ଲି୍  େମ୍ପଲାନନୀ 
ଏହଲାର େଲାମ େରଦୁ ଛ।ି ପ୍ରତଷି୍ଲା �ବିସ ସଦୁଦ୍ଧଲା ଏହଲାେଦୁ 
େଲାଯ୍ଟ୍କ୍ମ େରଲାଯବିଲାେଦୁ  ଲକ୍୍ ରଖଲାଯଲାଇଛ।ି ପସିସିଏିଫ୍  
(ବନ୍ପ୍ରଲାଣନୀ) ସଦୁଶନୀଲ େଦୁମଲାର କପଲାପ୍ ଲ ି େହଛିନ୍ତ ି କଯ 
ମଲାଷ୍ଟର ପ୍ଲଲାନ େରଲାଯବିଲାେଦୁ  ଥିବଲା ଅଞ୍ଚଳକର ସଫଲାରନୀ 
ବୃଦ୍ଧ ି େରଲାଯବି। ଏନକେ୍ଲଲାଜର ନମି୍ଟଲାଣ େରଲାଯବିଲା 
ସହତି ପଯ୍ଟ୍ଟେ କେମତି ି ସଦୁରକ୍ତି ଭଲାକବ ଗ୍ଲଲାସ୍  
ଏନ୍ କେ୍ଲଲାଜରକର ପଶଦୁଙ୍ଦୁ  କ�ଖିପଲାରକିବ ତଲାହଲା ମଧ୍ୟ 
େରଲାଯବି। ନନ୍ନେଲାନନର ନବେକଳବର ସହତି 
ଅତ୍ଲାଧଦୁନେି ପ୍ରଲାଣନୀ ଗକବେଣଲାଗଲାର ସହ ରଲାତକିର 
ପ୍ରଲାଣନୀମଲାକନ େପିର ି ସଫଲାରନୀକର ବଚିରଣ େରନ୍ତ ି
କସ କନଇ ଗକବେଣଲା ପଲାଇଁ ଜନୀବବଜି୍ଲାନନୀଙ୍ଦୁ  ସଦୁବଧିଲା 
�ଆିଯବି କବଲାଲ ିକସ େହଛିନ୍ତ।ି 

ପଦ୍ମପରୁ ସମ୍ାବ୍ୟ...
ଅନ୍ପକ୍କର ବକିଜପକିର ଏେତଲା ଭଲାବ ନଥିବଲା 

କହତଦୁ  ପ�୍ମପଦୁରକର ପରଲାଜୟ ନଶି୍ତି କହବ। �ଳ େଲାହ ିଁେ ି
ବଲାରମ୍ବଲାର ନବି୍ଟଲାଚନ ହଲାରଦୁ ଛ ିତଲାହଲା ପ�୍ମପଦୁର ଉପନବି୍ଟଲାଚନ 
ଫଳଲାଫଳରଦୁ  ବଦୁ ଝ ି କହବ କବଲାଲ ି ଶ୍ରନୀ ସ୍ଲାଇଁ େହଛିନ୍ତ।ି 

�ଳର ତଳସ୍ରର େମ୍ଟନୀ, ପ�୍ମପଦୁରକର ନବି୍ଟଲାଚନକର 
ଲଲାଗଥିିବଲା େମ୍ଟେତ୍ତ୍ଟଲାଙ୍ ମଧ୍ୟରଦୁ  େଛି ିଶ୍ରନୀ ସ୍ଲାଇଁଙ୍ ମନ୍ତବ୍େଦୁ 
ସମଥ୍ଟନ ମଧ୍ୟ େରଛିନ୍ତ।ି କତକବ ଖଲାରକବଳଙ୍ ମନ୍ତବ୍ 
ବକିଜପକିର ସଷୃ୍ଟ ି େରଛି ି ବଭିଲାଜନ। ରଲାଜ୍ ବକିଜପରି 
ସଲାଧଲାରଣ ସମ୍ପଲା�େ ପଥୃନୀରଲାଜ ହରଚିନ୍ନ ଖଲାରକବଳଙ୍ଦୁ  
ସମଲାକଲଲାଚନଲା େରଛିନ୍ତ।ି କସ େହଛିନ୍ତ ି କଯ ଖଲାରକବଳ 
ସ୍ଲାଇଁ ପ�୍ମପଦୁର ପ୍ରଚଲାରକର ସଲାମଲି ନ ଥିକଲ; ଏପରେି ିକସ 
ପ�୍ମପଦୁର ଯଲାଇନଲାହଲାଁନ୍ତ।ି ଏଭଳ ି ସ୍କଳ �ଳ କସଠଲାକର 
ନବି୍ଟଲାଚନ ହଲାରଦୁ ଛ ି େମି୍ବଲା ଜତିଦୁ ଛ ି ତଲାହଲା ଖଲାରକବଳ ସ୍ଲାଇଁ 
େହବିଲା ଆକ�ୌ ବଶି୍ୱଲାସକଯଲାଗ୍ କହଉନଲାହ ିଁ। ବକିଜପ ି
ପଲାଇଁ କଯଉଁମଲାକନ ପ୍ରଚଲାର େରଦୁ ଥିକଲ କସମଲାକନ ଭଲ 
ଭଲାକବ ଜଲାଣଛିନ୍ତ,ି ଜନମତ ବକିଜପ ିସପକ୍କର ଯବି। ୮ 
ତଲାରଖିକର ଉପନବି୍ଟଲାଚନ ଫଳଲାଫଳଲା ପ୍ରେଲାଶ ପଲାଇକଲ 
ସତ୍ ସଲାମ୍ନଲାେଦୁ  ଆସବି କବଲାଲ ିପଥୃ୍ବନୀରଲାଜ େହଛିନ୍ତ।ି

 ଅନ୍ ପକ୍କର ପ�୍ମପଦୁର ଫଳଲାଫଳ ପ୍ରେଲାଶ ପବୂ୍ଟରଦୁ  
େଂକଗ୍ସ ନଜିର ପରଲାଜୟ ସ୍ନୀେଲାର େରଛି।ି େଂକଗ୍ସ 
କନତଲା ସଦୁକରଶ ରଲାଉତରଲାୟ େହଛିନ୍ତ,ି ପ�୍ମପଦୁର 
ଉପନବି୍ଟଲାଚନକର ବକିଜଡ ି୧ ନମ୍ବର, ବକିଜପ ି୨ ନମ୍ବର 
ସ୍ଲାନକର ରହକିବ ଓ ୩ ନମ୍ବର ସ୍ଲାନ େଂକଗ୍ସ ଅଧିେଲାର 
େରବି। ଗଲଲା ନବି୍ଟଲାଚନକର ବ ି କସଇଆ କହଲାଇଥିଲଲା। 
ପ�୍ମପଦୁର ନବି୍ଟଲାଚନ କକ୍ତ୍ରକର �ଳ କେବଳ େଛି ିଆ�ଶ୍ଟ 
କଭଲାଟ ପଲାଇବ। େଂକଗ୍ସ �ଳେଦୁ  ଭଲ ପଲାଉଥିବଲା 
ଖଦୁବ୍  େମ୍  କଲଲାେ ହ ିଁ େଂକଗ୍ସକର କଭଲାଟ୍  କ�କବ। 
�ଳ ସବ୍ଟଲାଧିେ ୨୦ ହଜଲାର କଭଲାଟ୍  ପଲାଇପଲାରବି। 
େଂକଗ୍ସ ବଲାରମ୍ବଲାର ନବି୍ଟଲାଚନ ହଲାରଦୁ ଥିକଲ ମଧ୍ୟ ସଠେି 
ଆତ୍ମସମନୀକ୍ଲା େରଲାଯଲାଉ ନଲାହ ିଁ। କତକବ ସତେଦୁ  ଗ୍ହଣ 
େରବିଲାକର କେୌଣସ ିଦ୍ଧିଲା ରହବିଲା ଉଚତି୍  ନଦୁ କହଁ କବଲାଲ ି
ଶ୍ରନୀରଲାଉତରଲାୟ େହଛିନ୍ତ।ି ଅନ୍ପକ୍କର ପ�୍ମପଦୁର 
ଉପନବି୍ଟଲାଚନ ଫଳଲାଫଳ ପ୍ରେଲାଶ ପଲାଇବଲା ପବୂ୍ଟରଦୁ  
ବକିରଲାଧନୀ ଶବିରିକର େନ୍ଳେଦୁ କନଇ ରଲାଜକନୈତେି 
ସମନୀକ୍େଙ୍ ମଧ୍ୟକର ଚର୍ଚ୍ଟଲା କଜଲାର ଧରଛି।ି ବକିଶେ 
େର ି ପ୍ରମଦୁଖ ବକିରଲାଧନୀ ବକିଜପ ି �ଳ ଭତିକର କନତୃତ୍ୱ 
ଓ ସମନ୍ବୟର ଅଭଲାବ ସ୍ଷ୍ଟ ବଲାର ି କହଇପଡ଼ଦୁ ଥିବଲା 
ରଲାଜକନୈତେି ସମନୀକ୍େମଲାକନ ମତକପଲାେଣ େରଦୁ ଛନ୍ତ।ି

ଏଟଏିମ୍ ରୁ କଣିସିହବ...
କଡବଟି୍, କକ୍ଡଟି୍ େଲାଡ୍ଟ ବ୍ବହଲାର େରପିଲାରକିବ। 
ପ୍ରଥକମ ଗ୍ଲାହେ ନଜିର  କଡବଟି୍/କକ୍ଡଟି୍ େଲାଡ୍ଟେଦୁ  ସଦୁନଲା 
ଏଟଏିମ୍ କର ଭତ୍ତ୍ଚି େର ି ପନି୍ ଏଣ୍ଟଟ୍ ି େରବିଲା ଆବଶ୍େ। 
ଏହଲାପକର ଗ୍ଲାହେ କେକତ ଓଜନର ସଦୁନଲା େଣିବିଲାେଦୁ   
ଚଲାହଦୁ ଁଛନ୍ତ ି ତଲାହଲା ଏଣ୍ଟଟ୍ ି େରବିଲାେଦୁ  କହବ।  କପକମଣ୍ଟ 
େରବିଲା ପକର ସମଲାନ ଓଜନର  ସଦୁନଲା ସଦୁନଲା ବଲାହଲାରେଦୁ 
ଆସବି। ଏ ସମ୍ପେ୍ଟକର କଗଲାଲ୍ଡସକି୍ଲାର ଉପସଭଲାପତ ି
ପ୍ରତଲାପ େହଛିନ୍ତ ି କଯ ଏଟଏିମକର ୫ େକିଲଲାଗ୍ଲାମ ଯଲାଏ 
ସଦୁନଲା ରଖିବଲାର କ୍ମତଲା ରହଛି।ି ଏହଲାର ମଲୂ୍ ପ୍ରଲାୟ ୨-୩  
କେଲାଟ ି ଟଙ୍ଲା କହବ।  ଏଟଏିମ୍ କମସନି୍ ୦.୫ ଗ୍ଲାମରଦୁ  
୧୦୦ ଗ୍ଲାମ ପଯ୍ଟ୍ନ୍ତ ସ୍ବର୍୍ଟ ମଦୁଦ୍ରଲା ବତିରଣ େରପିଲାରବି। 
ଏଥକର ୦.୫  ଗ୍ଲାମ,୧ ଗ୍ଲାମ, ୧ ଗ୍ଲାମ, ୫ଗ୍ଲାମ, ୧୦ 
ଗ୍ଲାମ, ୨୦ ଗ୍ଲାମ, ୫୦ ଗ୍ଲାମ ଏବଂ ୧୦୦ ଗ୍ଲାମ ସହତି ୮ଟ ି
ବେିଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ। କଗଲାଲ୍ଡ ଏଟଏିମ୍ କର ନରିଲାପତ୍ତଲା ପଲାଇଁ 
କମସନି୍ କର ଇନବଲି୍ େ୍ଲାକମରଲା, ଆଲଲାମ୍ଟ ସଷି୍ଟମ, ବଲାହ୍ 
ସସିଟିଭି ି େ୍ଲାକମରଲା ଭଳ ି କବୈଶଷି୍ଟ୍  ରହଛି।ି ଗ୍ଲାହେଙ୍ 
ସଦୁବଧିଲା ପଲାଇଁ େମ୍ପଲାନନୀର ଏେ େଷ୍ଟମର କେୟଲାର ଟମି୍  
ମଧ୍ୟ ରହଛିନ୍ତ।ି ଯ� ିଅଥ୍ଟ କଡବଟି୍ କହବଲା ପକର ମଧ୍ୟ ସଦୁନଲା 
ବଲାହଲାରେଦୁ ଆକସନଲାହ ିଁ, କତକବ େଲାରବଲାର କଶେ କହବଲାର 
୨୪ ଘଣ୍ଟଲା ମଧ୍ୟକର ଗ୍ଲାହେଙ୍ଦୁ  ଟଙ୍ଲା କଫରସ୍ େରଲାଯବି। 

ଏଠଲାକର ସଚନଲାକଯଲାଗ୍ କଯ, ୨୦୧୦କର ବଶି୍ବର 
ପ୍ରଥମ କଗଲାଲ୍ଡ ଏଟଏିମ୍ ଆବଦୁ ଧଲାବରି ଏମକିରଟ୍ସ ପ୍ଲାକଲସ୍ 
କହଲାକଟଲର ଲବକିର ଏଟଏିମ୍ କଖଲାଲଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
କସଠଲାକର କଲଲାେମଲାକନ ଏହ ି ଏଟଏିମରଦୁ  ସ୍ବର୍୍ଟ ସଦୁନଲା 
ବଲାହଲାର େରଥିଲାନ୍ତ।ି ବତ୍ତ୍ଟମଲାନ ସମୟକର �ଦୁ ବଲାଇକର 
ଏପର ି ଅକନେ ଏଟଏିମ୍ ରହଛି,ି କଯଉଁଥିରଦୁ  ସଦୁନଲା ବଲାର୍ 
ଅଥ୍ଟଲାତ୍ ସଦୁନଲା ବସି୍ ଦୁଟ୍  ଏବଂ ସ୍ବର୍୍ଟ ମଦୁଦ୍ରଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ଲାହଲାର 
େରଲାଯଲାଇପଲାରବି। ଏହ ି ଏଟଏିମ୍ କମସନି୍ ମଧ୍ୟ ସଦୁନଲାର 
ଏେ କମଲାଟଲା ସ୍ର ସହତି ଆଛେଲା�ତି କହଲାଇଛ ି ଏବଂ 
ଏଠଲାକର ଗ୍ଲାହେମଲାକନ ୨୪ େ୍ଲାକରଟ୍ ସଦୁନଲା ମଦୁଦ୍ରଲା ଏବଂ 
ସଦୁନଲା ବସି୍ ଦୁଟର ଅକନେ ବେିଳ୍ପ ପଲାଇଛନ୍ତ।ି �ଦୁ ବଲାଇ ସହତି 
ବହଦୁ  ବେ୍ଟ ପକୂବ୍ଟ ଜମ୍ଟଲାନନୀ ଏବଂ ଆକମରେିଲାକର ସଦୁନଲା 
ଏଟଏିମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲାପନ େରଲାଯଲାଇଛ।ି

ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନସର...
ଡଲାକ୍ତର ରଲାଉତ େହଛିନ୍ତ ିକଯ ପ�୍ମପଦୁରକର ବକିଜଡ ି

ଜତିବିଲାର ଭରପଦୁର ସମ୍ଭଲାବନଲା ରହଛି।ି ଓଡ଼ଶିଲାବଲାସନୀ 
ମଦୁଖ୍ମନ୍ତନୀ ନବନୀନ ପଟ୍ଟନଲାୟେଙ୍ଦୁ  ଅଭୂତପବୂ୍ଟ ସମଥ୍ଟନ 
କ�ଇ ଆସଛିନ୍ତ।ି ପ�୍ମପଦୁରକର ମଧ୍ୟ ଏହଲାର ପଦୁନରଲାବୃତ୍ତ ି
ଘଟବି। ମଦୁଖ୍ମନ୍ତନୀଙ୍ର �ୂର�ୃଷ୍ଟ ିସମ୍ପନ୍ନ ପ�କକ୍ପ ଏବଂ 
ବେିଲାଶମଳୂେ େଲାଯ୍ଟ୍ ବକିଜଡରି ବଜିୟପଥେଦୁ ସଦୁନଶି୍ତି 
େରଛି ିକବଲାଲ ିଡଲାକ୍ତର ରଲାଉତ େହଛିନ୍ତ।ି

େଟେ,୬ା୧୨(ସମସି): ଥଲାନଲାଗଦୁଡ଼େିକର ଏତଲଲା 
ପଞ୍ଜନୀେରଣ େରବିଲାେଦୁ ପଦୁଲସି ଅଧିେଲାରନୀ ଅଗ୍ଲାହ୍ 
େରଦୁ ଥିବଲାରଦୁ  ପଦୁଲସି ଡଜିଙି୍ ପକ୍ରଦୁ  ସବଦୁ  ଥଲାନଲାେଦୁ 
ସ୍ତନ୍ତ ନକିଦ୍୍ଟଶଲାବଳନୀ ଜଲାର ି େରଲାଯବି କବଲାଲ ି
ହଲାଇକେଲାଟ୍ଟ ନକିଦ୍୍ଟଶ କ�ଇଛନ୍ତ।ି 
ଥଲାନଲାେଦୁ ଅଭକିଯଲାଗ କନଇ ଆସଦୁଥିବଲା 
ପ୍ରକତ୍େ ବ୍କ୍ତଙି୍ଠଲାରଦୁ  ଏତଲଲା 
ଗ୍ହଣ େରଲାଯବିଲା ସହ ତଲାେଦୁ 
ଗ୍ହଣପବୂ୍ଟେ ଏେ ଷ୍ଟଲାମ୍ପପ୍  ରସଦି୍  
ପ୍ର�ଲାନ େରଲାଯବିଲା ବଲାଧ୍ୟତଲାମଳୂେ କହବ। 
ପଦୁଲସି ଅଧିେଲାରନୀ ଏହଲାର ନେଲ ମଲାଗଣଲାକର 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଭକିଯଲାଗେଲାରନୀଙ୍ଦୁ  ପ୍ର�ଲାନ େରକିବ। 
ଯ�ଓି ନଦି୍ଧ୍ଟଲାରତି ଫମ୍ଟଲାଟ ଜରଦୁ ରନୀ ନଦୁକହ ଁକତକବ 
ପଦୁଲସି ଅଧିେଲାରନୀ ଏତଲଲାକର କେଉ ଁପ୍ରମଲାଣପତ୍ର 
ସଂକଯଲାଗ େରଲାଯବି ଓ କେଉ ଁ ତଥ୍ ଉକଲ୍ଖ 

ରହବି ତଲାହଲା ଅଭକିଯଲାଗେଲାରନୀଙ୍ଦୁ  ଅବଗତ 
େରକିବ। ଅଭକିଯଲାଗେଲାରନୀଙ୍ ଅନଦୁକରଲାଧ 
କ୍କମ ପଦୁଲସି ଅଫିସର ତଲାଙ୍ଦୁ  େଲାଗଜ ଓ 
େଲମ ଏତଲଲା କଲଖିବଲା ପଲାଇ ଁ କଯଲାଗଲାଇବଲା 

ସହ ବସବିଲା ପଲାଇ ଁ କଚୟଲାର 
କ�କବ। ଯ� ି ଅଭକିଯଲାଗେଲାରନୀ 
ନରିକ୍ର କହଲାଇଥଲାନ୍ତ ି ତଲାକହକଲ 
�ଲାୟତି୍ୱକର ଥିବଲା ପଦୁଲସି ଅଫିସରଙ୍ଦୁ  
ଅଭକିଯଲାଗ ଅବଗତ େରକିବ ଓ 

ଏହଲାେଦୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଧିେଲାରନୀ କଲଖିକବ। ଏତଲଲା 
କଲଖିବଲା ପକର ଅଭକିଯଲାଗେଲାରନୀଙ୍ଦୁ  ପଢ଼଼ ି
ଶଦୁଣଲାଇକବ ଓ ଷ୍ଟଲାମ୍ପପ୍ ମଲାର ି ଗ୍ହଣ େରକିବ 
କବଲାଲ ି ହଲାଇକେଲାଟ୍ଟ ନକିଦ୍୍ଟଶ କ�ଇଛନ୍ତ।ି 
କସହପିର ି ଏହ ି ଆକ�ଶେଦୁ ପଦୁଲସି ଡଜିଙି୍ 
ନକିଦ୍୍ଟଶଲାବଳନୀ ସହ ସବଦୁ  ଥଲାନଲାେଦୁ ୧୫ �ନି 

ମଧ୍ୟକର କପ୍ରରଣ େରବିଲାେଦୁ ଅ�ଲାଲତ ନକିଦ୍୍ଟଶ 
କ�ଇଛନ୍ତ।ି ଅନ୍ପଟକର କଯଉ ଁ ଅଧିେଲାରନୀ 
ଏହ ି ଆକ�ଶ ଅମଲାନ୍ େରକିବ ତଲା କହକଲ 
ତଲାଙ୍ ବକିରଲାଧକର ଶଙୃ୍ଖଳଲାଗତ େଲାଯ୍୍ଟ ଲାନଦୁଷ୍ଲାନ 
ଗ୍ହଣ େରଲାଯବି କବଲାଲ ି ହଲାଇକେଲାଟ୍ଟ ସ୍ଷ୍ଟ 
େରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି ନକିଦ୍୍ଟଶ େଲାଯ୍୍ଟ େଲାରନୀ ସମ୍ପେ୍ଚିତ 
ସତ୍ପଲାଠ �ଲାଖଲ େରବିଲାେଦୁ ଡଜିପିଙି୍ଦୁ  
ହଲାଇକେଲାଟ୍ଟ ନକିଦ୍୍ଟଶ କ�ଇଛନ୍ତ।ି ଝଲାନ୍ ସନୀ 
କବକହରଲାଙ୍ ପକ୍ରଦୁ  ରଦୁ ଜଦୁ  ଆକବ�ନର ଶଦୁଣଲାଣ ି
େର ି ବଚିଲାରପତ ି ସଞ୍ଜନୀବ େଦୁମଲାର ପଲାଣଗି୍ଲାହନୀ 
ଏହ ି ନକିଦ୍୍ଟଶ କ�ଇଛନ୍ତ।ି ଆକବ�ନେଲାରନୀଙ୍ 
ପକ୍ରଦୁ  ପଦୁରନୀ ଜଲି୍ଲା ଅସ୍ରଙ୍ଗ ଥଲାନଲାଧିେଲାରନୀଙ୍ଦୁ  
ଏେ ଏତଲଲା ପ୍ର�ଲାନ େରଲାଯଲାଇଥିକଲ ବ ି କସ 
ଏହଲାେଦୁ ଗ୍ହଣ େରବିଲାେଦୁ ଅଗ୍ଲାହ୍ େରଥିିକଲ, 
ଏଣଦୁ କସ ହଲାଇକେଲାଟ୍ଟଙ୍ ଦ୍ଲାରସ୍ କହଲାଇଥିକଲ।

 �ଏତଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରେଙ୍ଗସର ହାଇସକାର୍ଟଙ୍କ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଟ ରାୟ

ଅଭସି�ାଗକୁ ଗ୍ରହଣ କର ିଷାମ୍ପ୍  ସାଂଲଗ୍ନ ରସଦି୍  ଦଆି�ବି

େବୁ ଥାନାକୁ 
ନସିଦ୍୍ଟଶାବଳଜୀ 
ଜାର ିକରସିବ 

ପଲୁେି ଡଜିି



ବୁଧବାର
୭ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨୧୦ ବଶି୍ବ ବାଣଜି୍ୟ

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

cê$âû aò^òcd cìfý iê^ûeê&û $e ÁKþ cûùKðUþ ù&ùUâûf-WòùRfþ

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

l Wfûe 82.35 l &ûCŠ 100.01
l dêùeû 86.59 l ùd^þ 0.60

l iê^û : 49,300 (ଭୁବନେଶ୍ବର)
l eê&û : 66,300 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  62,626.00
l ^ò`Öò  18,642.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

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

  ୯ ମାସସର ଦର ୪୦% ଖସଲିାଣ ି
  ଏସବ ବ ିଏଲ୍ ପଜି ିହଜାସର ଟଙ୍ା ଉପସର
  ସରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍  ମଲୂ୍ୟସର ହ୍ାସ ଭାରତକୁ୍ ଫାଇଦା
  ଶସ୍ା ରୁର ସତଲରୁ ସରକ୍ାରଙୁ୍ ମଳୁିଛ ି
ବ୍ୟାସରଲ ପଛିା ୨୪୭୦ ଟଙ୍ା ଫାଇଦା
  ଖାଉଟଙୁି୍ ମଳୁିନ ିଶସ୍ା ସତଲର ଲାଭ

ଅସଶାଧିତ ସତୈଳ ୭୬ ଡଲାର ତସଳ

କ୍ମନୁ ିସପସ୍ାଲ, 
ଡସିଜଲ ଦର

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୬ା୧୨(ଏନେେ୍)ି

ବଶି୍ବ ବଜାରରର ଅରଶାଧିତ ରତୈଳ ମଲୂ୍ୟରର ବୃହତ୍  
ହ୍ାସ ଧାରା ଜାର ି ରହଛି।ି ଚଳତିବର୍ଷ ମାର୍୍ଷ ମାସରର 

ବ୍ୟାରରଲ ପଛିା ୧୨୦ ଡଲାର ରହଥିବା ଅରଶାଧତ ରତଲ 
ଦର ଏରବ ୭୬ ଡଲାର ତଳକୁ ଖସଯିାଇଛ।ି ମାତ୍ର ୯ 

ମାସ ମଧ୍ୟରର ଅରଶାଧତ ରତୈଳ ମଲୂ୍ୟରର ଏହା ୪୦%ରୁ 
ଅଧକ ହ୍ାସ। ଯଦବିା ବରିଦଶୀ ବଜାରରୁ ଏଭଳ ିଖସୁ ିଖବର 

ଆସବିାରର ଲାଗଛି,ି କନୁି୍ ଭାରତୀୟ ଖାଉଟଙୁି୍ ଏହା ଖସୁ ି
କରପିାରୁନାହ ିଁ। ବରିଦଶ ବଜାରରର କରୁଡ୍  

ମଲୂ୍ୟରର ହ୍ାସ ଘଟୁଥରଲ ସଦୁ୍ା ଘରରାଇ 
ବଜାରରର ରପର୍ାଲ ଏବଂ ଡରିଜଲ 

ଦରରର ରକୌଣସ ି ପ୍ରକାର ହ୍ାସ ଘଟ୍ୁନାହ ିଁ। 
ରପର୍ାଲ ଏବଂ ଡରିଜଲ ପରର ରନ୍ଧନ 
ଗ୍ୟାସ୍  ଦର ନ କହରିଲ ଭଲ। ଘରରାଇ ଗ୍ୟାସ୍  
ସଲିଣି୍ଡର ପଛିା (୧୪.୨ ରକଜ)ିଦର ୧୧୦୦ 
ଟଙ୍ା ନକିଟତ୍ତର। ରରେଣ୍ଟ କରୁଡ ମଲୂ୍ୟରର ହ୍ାସ ଭାରତ ପାଇଁ ଫାଇଦା 
ରହବ ରବାଲ ି ବରିଶରଜ୍ଞମାରନ କହଛିନ୍।ି ଏହାବାଦ୍  ଶସ୍ା ମଲୂ୍ୟରର 
ସରକାର ରୁରଠାରୁ ରତଲ କଣିଥୁବାରୁ ଏ ରଷେତ୍ରରର ଭାରତକୁ ବ୍ୟାରରଲ 
ପଛିା ୨୪୭୦ ଟଙ୍ା ଲାଭ ରହଉଛ।ି ଏରତ ସବୁ ସରତ୍ତ୍ବ ଖାଉଟଙୁି୍ ମଳୁିନ ି
ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା କଣିାଯାଉଥବା ଶସ୍ା ରତଲର ଲାଭ। ରକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍ ଏପର ିନୀତକୁି ଖାଉଟ ିରବଶ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍।ି

ବତ୍ତ୍ଷମାନ ବଶି୍ବ ବଜାରରର ରରେଣ୍ଟ କରୁଡ୍  ମଲୂ୍ୟ ବ୍ୟାରରଲ ପଛିା  ୮୨ 
ଡଲାର ତଳକୁ ଖସଆିସ ି ୮୧.୪୭ ଡଲାର ରହଛି।ି ରସହ ି ସମୟରର 

ଆରମରକିୀୟ ଡବ୍ଲ୍୍ୟଟଆିଇ  ଅରଶାଧିତ ରତଲର ମଲୂ୍ୟ ବ୍ୟାରରଲ ପଛିା 
୭୫.୭୫ ଡଲାରରୁ ଖସଆିସଛି।ି ରରିପାଟ୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ, ଆରମରକିୀୟ 
ରଫରଡରାଲ ରଜିଭ୍ଷ ଏହାର ପ୍ରମଖୁ ସଧୁହାରରର ଆଗାମୀ ଦନିରର 
ପନୁବ୍ଷାର ବୃହତ୍  ବୃଦ୍ ଘଟାଇବାର ସମ୍ାବନା ରହଛି।ି ଏହାଛଡା 
ଚାହଦିାରର ହ୍ାସ ରଯାଗ ୁ ବଶି୍ବ ବଜାରରର ଅରଶାଧିତ ରତୈଳ  ମଲୂ୍ୟରର 
ସମ୍ପ୍ରତ ି ସାରେ ତନି ି ପ୍ରତଶିତ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜ ି
କାରବାର ସମୟରର ରରେଣ୍ଟ କରୁଡ୍  ମଲୂ୍ୟରର ପ୍ରାୟ ସାରେ ତନି ିଡଲାର ହ୍ାସ 
ଘଟ ିତାହା ୭୬ ଡଲାର ତଳକୁ ଖସଆିସଛି।ି ଅନ୍ୟପଷେରର ଆରମରକିୀୟ 
ଡବ୍ଲ୍୍ୟଟଆିଇର ବ୍ୟାରରଲ୍ ପଛିା ମଲୂ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪ ପ୍ରତଶିତ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି 

ଦନିକ ପବୂ୍ଷରୁ ରରେଣ୍ଟ କରୁଡ ମଲୂ୍ୟ  ବ୍ୟାରରଲ 
ପଛିା ୯୦ ଡଲାର ଏବଂ ଆରମରକିୀୟ 
ଡବ୍ଲ୍୍ୟଟଆିଇ  ୮୨ ଡଲାର ଛୁଇଥଁଲା।  ଭାରତ 
ସାଧାରଣତଃ ରରେଣ୍ଟ କରୁଡ୍  ଆମଦାନୀ କରଥିାଏ। 
ଯଦ ି ରରେଣ୍ଟକରୁଡ୍  ମଲୂ୍ୟ ଶସ୍ା ରହବ, ରତରବ 
ଭାରତ ଏହାର ସଧିାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବ। 
ଏଥରଯାଗ ୁ ରଦଶର ଆମଦାନୀ ବଲି୍ କମ୍  ରହାଇ 

ରଦଶରର ଦରଦାମ୍  ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିାରର ଏହା ରବଶ ସାହାଯ୍ୟ କରବି।  
ଅପରପରଷେ ଚଳତିବର୍ଷ ମାର୍୍ଷଠାରୁ ରଦଶରର ରପର୍ାଲ ଏବଂ ଡରିଜଲ 
ମଲୂ୍ୟରର ରକୌଣସ ିପରବିତ୍ତ୍ଷନ ରହାଇନାହ ିଁ। ଏଭଳ ିସମୟରର ଚଳତିବର୍ଷ 
ମାର୍୍ଷଠାରୁ ବଶି୍ବ ବଜାରରର ଅରଶାଧିତ ରତଲ  ଦର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତଶିତ 
ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି ଯଦୁ୍ ରଯାଗ ୁ ପାଶ୍ାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଡୁକି ରୁର ଉପରର ଆଥ୍ଷକ 
ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍।ି ରତରବ ରୁର ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ କୁ ରଆିତ ିମଲୂ୍ୟରର 
ରତଲ ରଯାଗାଉଛ।ି ଏହା ଫାଇଦା ଭାରତ ରନଉଛ।ି ଭାରତ ପ୍ରତ ି
ବ୍ୟାରରଲ ପଛିା ଅରଶାଧିତ ରତଲରର ପ୍ରାୟ ୨୪୭୦ ଟଙ୍ା ଲାଭ କରୁଛ।ି  

କ୍ାନାରା ବ୍ୟାଙ୍ ଇଡଙି୍ ଭୁବସନଶ୍ୱର ଗସ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୬ ା୧୨(ସମ ିସ) : 
କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍ର କାଯ୍ଷ୍ୟନବି୍ଷାହୀ 
ନରିଦ୍୍ଷଶକ (ଇଡ)ି ରଦବାଶରି 
ମଖୁାଜ୍ଷୀ ଭୁବରନଶ୍ୱର ଗସ୍ରର 
ଆସଥିିରଲ। ଏହ ି ଅବସରରର 
ରସ ବ୍ୟାଙ୍ର ଭୁବରନଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ 
ଅଧିନସ୍ଥ ଇଏଲ୍ ବ,ି ଭଏିଲ୍ ବ,ି 
ରରିଟଲ୍  ଆରସଟ୍  ହବ୍ , 
ଏଲ୍ ସବି,ି ଏଆର୍ ଏମ୍  ଓ ୫ଟ ି
ରଷେତ୍ରୀୟ କାଯ୍ଷ୍ୟାଳୟ ଗଡୁକିରର 
ଆରୟାଜତି ବ୍ୟବସାୟକି 
ସମୀଷୋ ରବୈଠକରର 
ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। ଉପସ୍ଥତି 
ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ମିାରନ 
ବ୍ୟାଙ୍ର ପ୍ରତଷି୍ାତା ଅରମେମ୍ବଲ 
ସବୁ୍ାରାଓ ପାଇଙୁ୍ ଶ୍ରଦ୍ା 
ସମୁନ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିରଲ। 
ବ୍ୟାଙ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ମଖୁ୍ୟ ବ.ିଏଲ୍ . 
ମୀନା ରଦବାଶରି ମଖୁାଜ୍ଷୀଙୁ୍ 
ସ୍ାଗତ ଜଣାଇଥିରଲ। ସମୀଷୋ 

କାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରର ଶ୍ରୀ ମଖୁାଜ୍ଷୀ 
ବ୍ୟାଙ୍ର ବ୍ୟବସାୟକି ଗଣୁବତ୍ତା 
ବୃଦ୍ ିନମିରନ୍ ସମସ୍ଙୁ୍ ରପ୍ରାତ୍ାହତି 
କରଥିିରଲ। ରସରପଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ର 
ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦଶ୍ଷନକୁ ପନୁବ୍ଷାର 
ରଦାହରାଇବା ଲାଗ ି ସବ୍ଷରଶ୍ରଷ୍ 

ରଯାଗଦାନ ରଦବା ଉପରର ରସ 
ଗରୁୁତ୍ାରରାପ କରଥିିରଲ। ଶ୍ରୀ 
ମଖୁାଜ୍ଷୀ ଓ ଶ୍ରୀ ମୀନା ଏଚଏନ୍ ଆଇ 
ଗ୍ାହକଙ୍ ସହତି ଭାବାନୁପ୍ରଦାନ 
କରବିା ସହ କାନ୍  ଅଦାଲତରର 
ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିରଲ। 
ବ୍ୟାଙ୍ ଅଫ୍  ଦ ି ଇୟର ଇଣ୍ଡଆି 
ପରୁସ୍ାର ପ୍ରାପ୍ତ କରଥିିବା ଶ୍ରୀ 
ମଖୁାଜ୍ଷୀଙୁ୍ ବ୍ୟାଙ୍ର ଭୁବରନଶ୍ୱର 
ଅଞ୍ଚଳ ପଷେରୁ ଅଭନିନ୍ଦନ 
ଜଣାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍ର 
ଭୁବରନଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ସହାୟକ 
ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ 
ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିରଲ।

 �ବଶି୍ବ ବ୍ୟାଙ୍ ଆକ୍ଳନ 
ବଢ଼ବି ଭାରତର ଜଡିପି ିଅଭବୃିଦ୍ଧ
େୁଆଦଲି୍ଲୀ,୬ା୧୨(ଏନେେ୍)ି: ୨୦୨୨-୨୩ 
ଆଥ ଥିକବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ଆଭବୃିଦ୍ ି ଆକଳନ 
ବୋଇଛ ି ବଶି୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍। ବ୍ୟାଙ୍ ରଦଶର  ଜଡିପି ି
ପବୁ୍ଷାନୁମାନକୁ ୬.୫ରୁ ୬.୯ ପ୍ରତଶିତକୁ 
ବୃଦ୍ ି କରଛି।ି ଏହା ସହତି ବଶି୍ୱବ୍ୟାଙ୍ କହଛି ି
ରଯ, ଆରମରକିା, ୟରୁରାପ ଏବଂ ଚୀନ ସହତି 
ଘଟଣାକ୍ରମରର ଭାରତର ଅଥ୍ଷନୀତ ି ପ୍ରଭାବତି 
ରହାଇଛ।ି ବଶି୍ୱବ୍ୟାଙ୍ ଗତ ଅରକଟୋବରରର ଋର 

ଏବଂ ୟରୁକ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟରର ଚାଲଥିିବା ଯଦୁ୍ ଏବଂ 
ବଶି୍ୱ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ରିର ରଖÒ ଭାରତର 
ଅଭବୃିଦ୍ ି ହାରକୁ ୬.୫%କୁ ହ୍ାସ କରଥିିଲା, 
ଯାହା ପବୁ୍ଷରୁ ୭.୧% ଥିଲା। ଏରବ ପଣୁଥିରର 
ବଶି୍ୱବ୍ୟାଙ୍ ଏହାର ପବୁ୍ଷାନୁମାନରର ବୃଦ୍ କରଛି।ି 
ରତରବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହଉଛ ି ରଯ, ଚଳତି 
ଆଥ୍ଷକବର୍ଷରର ଭାରତରର ମଦୁ୍ାସ୍ୀତ ି ହାର 
୭.୧ ପ୍ରତଶିତ ରହବି ରବାଲ ି ବ୍ୟାଙ୍ କହଛି।ି



ବୁଧବାର
୭ ଡସିେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ୧୧
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ବାଲେଶ୍ବର ଜଲି୍ା

ଜଳେଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ସମସି)

କଛି ି ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରର ପଣୁ ି
ଜରେଶ୍ୱର ସହର ମଧ୍ୟରର ମାତରିେଣ ି
ଅରନକ େରେରୀ ଏରଜଣ୍ଟ। ଏହ ି େରେରୀ 
ଏରଜଣ୍ଟ ମାରନ ମାସକୁ ୩୦ରୁ ୪୦ େକ୍ଷ 
େଙ୍ାର ରବପାର କରୁଥିବା ରବରେ 
ସାଧାରଣ ରୋରକ ଠକାମରି ଶକିାର 
ରହଉଥିବାର ଅଭରି�ାଗ ରହାଇଛ।ି ରତରବ 
ଅରନକଙ୍ ଅଭରି�ାଗ ପରର ଗତ କାେ ି
ବେିମ୍ତି ରାତରିର ଜରେଶ୍ୱର ପେୁସି 
ଦୁଇେ ି େମି କର ି ଜରେଶ୍ୱର ହାେ ପାଖ 
ଅଞ୍ଚେରୁ େକିେ ସହ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏବଂ 
ରଗାେରେନ ଜମି ପାଖରୁ ତନି ିଜଣଙୁ୍ ମଶି ି
ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ପେୁସି ଅେକ ରଖି ଅଧିକ 
ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛ।ି 
ରସମାନଙ୍ ପାଖରୁ ୩୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ 
େଙ୍ା ଏବଂ ତନି ି ରପେରୁି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ େରେରୀ 
େକିେ ଜବତ କରା�ାଇଛ।ି ସଚୂନାର�ାଗ୍ୟ 
ର�, ସାଧାରଣ ରୋକମାରନ ଏହ ିେରେରୀ 

ରଖେ ମାୟାରର ରମାହଗ୍ରସ୍ତ ରହାଇପଡ଼ଛିନ୍।ି 
ବନିା ପରଶି୍ରମରର ଅଧିକ େଙ୍ା ରରାଜଗାର 
କରବିା ଆଶାରର ରୋକମାରନ 

େରେରୀ େକିେ କଣିବିା ପାଇଁ ରସମାରନ 
ନଜିର ଦନିକର ରରାଜଗାରକୁ ବବଧ୍ବାଦ 
କରରିଦଉଛନ୍।ି ପେିାଠାରୁ ବୁଢା ପ�ଧ୍ବ୍ୟନ୍ 
ସମରସ୍ତ ଏହ ିେରେରୀ େକିେ ରଖେବିା ପାଇଁ 
େକିେ ପଛରର ପଡ଼ଛିନ୍।ି ଏହାର ସରୁ�ାଗ 
ରନଇ ବହୁ ଦୋେ ସକ୍ୟି ରହାଇ ଉଠଛିନ୍।ି 

ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତରେ ଏହ ି େରେରୀ 
ରବପାର ବରଧ୍ବ ବରଧ୍ବ ଧର ି ଚାେୁଥିରେ ମଧ୍ୟ 
କଛି ି ମାସ ପବୂଧ୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରର ଖବର 
ପ୍ରକାଶ ପରର କଛି ି ମାସ ବନ୍ଦ ଥିୋ। କନୁି୍ 
େୁଚାଛପାରର ଚାେୁଥିୋ। ଜରେଶ୍ୱରର 
ବଭିନି୍ନ ଛକ ମାନଙ୍ରର ରେବୁଲ୍  ରଚୟାର 
ପକାଇ ୧୫/୨୦ ଜଣ ଏରଜଣ୍ଟ ସକାେୁ 

ସଞ୍ଜ �ାଏଁ େରେରୀ େକିେ ବକୁିଛନ୍।ି 
ବଭିନି୍ନ କମ୍ାନୀ ଓ ବଭିନି୍ନ କସିମର େରିକେ 
ଏଠାରର ବକି୍ ି ରହଉଥିବା ରବରେ ଏହାର 
ମେୂ୍ୟ ୩୦େଙ୍ାରୁ ଆରମ୍ଭ ରହାଇ ୧ ହଜାର 
େଙ୍ା �ାଏଁ ରହଛି।ି ରକବେ ରରେ ରଟେସନ 
ନୁରହଁ ଜରେଶ୍ୱର ସାପ୍ାହକି ହାେ, ରଦୈନକି 

ହାେ, ମାଛ ମାରକଧ୍ବେ, 
ପରବିା ମାରକଧ୍ବେ, ବ୍ଲକ 
ଛକ, ମଙ୍ଗୋତୋ ଛକ, 
ଆଦ ି ଭେି ବା ଗହେ ି
ରହଉଥିବା ସ୍ାନରର 
ମାେ ମାେ ଏରଜଣ୍ଟ 
େରେରୀ େକିେ ରେବୁେ 

ରଚୟାର ପରକଇ ବସ ିବକୁିଛନ୍।ି ରୋକଙୁ୍ 
ରୋଭନୀୟ ପରୁସ୍ାର କଥା କହ ି େରିକେ 
କାେୁଛନ୍।ି ପ୍ରତଦିନି ୩ ଥର ରେଖାଏଁ 
ରଖେ ରହଉଛ ି ରବାେ ି ଏରଜଣ୍ଟମାରନ 
କହୁଥିବା ରବରେ େରେରୀ ଦ୍ାରା ପରୁସ୍ାର 
ପାଉଥିବା ରୋକଙ୍ ସଖ୍ୟା ରକରତ ତାହା 
ରସହ ି ଏରଜଣ୍ଟମାରନ ହ ିଁ ଜାଣନ୍।ି ରତରବ 

ପ୍ରତଦିନି ଏହ ି ଏରଜଣ୍ଟମାରନ େକ୍ଷାଧିକ 
େଙ୍ାର କାରବାର କରୁଥିବାର କୁହା�ାଉଛ।ି 
ଏରଜଣ୍ଟମାରନ ଜରେଶ୍ୱର ମ୍ୁୟନସିପିାେେ ି
ଅଧିନସ୍ ଶାନ୍ଆି, ପଥରପରୁା, ଶାସନବାେ, 
ରସକବାେ, ଝାରେଶ୍ୱରପରୁ, ନୂଆବଜାର ଓ 
ରାଜପରୁ ଆଦ ି ଗାଁର ରବାେ ି କୁହା�ାଉଛ।ି 
ବକି୍ ି ରହଉଥିବା େରିକେ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ 
େରିଜ, ଭଆିର, ଏସରକ, ଏମଏଚ ଓ େଅିର 
କମ୍ାନୀର ରବାେ ି କୁହା�ାଇଛ।ି ରତରବ 
ଏରଜଣ୍ଟ ମାରନ ରକଉଁ କମ୍ାନୀର େରିକେ 
ବକି୍ ିକରୁଛନ୍ ିଏରନଇ ସରକାରଙ୍ ଅନୁମତ ି
ପ୍ରାପ୍ ରହାଇଛ ି କ ି ନାହ ିଁ ରସରନଇ ସ୍ାନୀୟ 
ପ୍ରଶାସନ ଏପରକି ି ପେୁସି ନକିେରର 
ରକୌଣସ ିଖବର ନାହ ିଁ। ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଧ୍ବ 
କଥା ଜରେଶ୍ୱର ରଟେସନ ପରସିରରର ବରଧ୍ବ 
ବରଧ୍ବ ଧର ିଖେୁମଖେୁା ଏହ ିେକିେ କାରବାର 
ଚାେୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆରପଏିଫ ମଧ୍ୟ ଏ ଦଗିରର 
ରକୌଣସ ି କା�ଧ୍ବ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ରନଉନାହ ିଁ। 
ଏରନଇ ତଦନ୍ କର ିକା�ଧ୍ବ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ରନବାକୁ 
ବୁର୍ଜିୀବୀ ମହେରର ଦାବ ିରଜାର ଧରଛି।ି

ଜସେଶ୍ୱରସର ମାତଛିନ୍ ିସବଆଇନ ଲସେର ିମାଫିଆ 

ପାଞ୍ଚଜଣ ଲସେର ିେକିଟ୍  ଏସଜଣ୍ଟ ଅେକ
ତନି ିସପେରୁି ଊର୍ଦ୍୍ଥ ଲସେର ିେକିେ େହ ପ୍ାୟ  
୩୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଥ େଙ୍ା ଜବତ
ମାେକୁ କରୁଥିସଲ ୩୦ରୁ ୪୦ ଲକ୍ଷ େଙ୍ାର କାରବାର

ଦୃଷ୍ ିଆଢୁଆେସର ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ବଜିୟ

ଟ୍ାଇ ୋଇକଲ ହ ିଁ ୋହାଭରୋ
ନୀେଗରି,ି୬ା୧୨(ସମସି)

ଦନି ଥିୋ ବରେଇ କାମ କର ି
ଜୀବକିା ନବିଧ୍ବାହ କର ି ପରବିାର 
ଭରଣରପାରଣ କରଆିସଥୁିୋ। 
ପର ଘରର ସନୁ୍ଦର କାଠ କାମ 
କର ି ରବଶ୍  ସନୁାମ ଅଜଧ୍ବନ 
କରଥିିବା ରବରେ ଝଅିକୁ ୩ବରଧ୍ବର 
ରହାଇଥିବା ରବରେ ସ୍ତୀ ଚାନ୍ଦନିୀ 
ସଂି ଆରପାରକୁି ଚାେ�ିାଇଥିୋ। 
ଏକମାତ୍ର ଝଅିର ମହୁଁକୁ ଚାହ ିଁ 
ବଞ୍ଚରିହୁଥିବା ରବରେ ହଠାତ୍  
ତାଙ୍ ଜୀବନକୁ କୋବାଦେ ମାଡ଼ ି
ଆସଥିିୋ। ଏକ ବାଇକ ଧକ୍ାରର 
ଅକମଧ୍ବଣ୍ୟ ରହାଇପଡ଼ଥିିୋ। 
ବାରେଶ୍ୱର ରମେକିାେରର 
ଚକିତି୍ତି ରହଉଥିବା ରବରେ 
ଭଙ୍ଗା ରଗାଡ଼େ ି ଆଉ ର�ାଡ଼ ି
ରହାଇପାରେିା ନାହ ିଁ। ଏପରେ 

ବେ଼଼଼଼େିା ୧୨ ବରଧ୍ବର ଝଅିେକୁି 
ପାଠ ପେ଼଼଼଼ାଇବା କଟେକର 
ରହାଇପଡ଼େିା। ରଶରରର 

ରରମଣୁାର ଏକ ସରିମଣ୍ଟ 
ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙୁ୍ ଏକ 
ଟ୍ାଇସାଇରକେ ମାଗଣାରର 

ରଦବା ଫେରର ବର୍ଧ୍ବମାନ 
ଏହ ି ସାଇକେେ ି ହ ିଁ ତାଙ୍ 
ସାହାଭରସା। ନୀେଗରି ି ଥାନା 
ରକପ ି ୋଖରାଜ ପଞ୍ଚାୟତର 
ଚଣ୍ପିରୁ ଗ୍ରାମର ଦବି୍ୟାଙ୍ ବଜିୟ 
ସଂି। ର�ଉଁ ବଜିୟ ନଜିର ନହିାଣ 
ମନୁରର ସନୁ୍ଦର କାରୁକା�ଧ୍ବ୍ୟ କର ି
ଅଥଧ୍ବ ଉପାଜଧ୍ବନ କରୁଥିରେ, ରସହ ି
ବଜିୟ ଆଜ ି ପେଥିିନ ରଘରା 
ଟ୍ାଇସାଇକେରର ଭକି୍ଷାମାଗ ି
ନଜି ରପେ ପାଇଁ ଆହର 
ର�ାଗଡ଼ା କରୁଛ।ି

ଅଥଧ୍ବାଭାବରୁ ୧୨ବରଧ୍ବର 
ଝଅିକୁ ଔପଦା ଅଞ୍ଚେର ଏକ 
ଆଶ୍ରମ ସ୍େୁରର ଛାଡ଼ ିରଦଇଛନ୍।ି 
ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ସାେଟିଫିରକେ ପାଇଁ 
ଏ ଅଫିସରୁ ରସ ଅଫିସକୁ �ାଇ 
�ାଇ ନରିାଶ ରହବାକୁ ପଡ଼ଛି।ି 
ନା ଅଛ ି ଆବାସ ଘରେଏି ନା 

ମେୁିଛ ିବକିୋଙ୍ଗ ଭର୍ା। ୫ କଗି୍ରା 
ଚାଉେ ହ ିଁ ବର୍ଧ୍ବମାନ ତାଙ୍ର 
ମଖୁ୍ୟ ସମ୍େ। ଉଭୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଭିନି୍ନ ଗରବିଙ୍ 
ପାଇଁ ବହୁବଧି ର�ାଜନା 
କରଥିିବା ରବରେ ସ୍ାନୀୟ 
ପ୍ରଶାସନର ଆେୁଆେରର ବଜିୟ 
ସଂି ରହଥିିବା ରବରେ ସ୍ାନୀୟ 
ରୋକପ୍ରତନିଧିିଙ୍ ଦୃଟେ ି ମଧ୍ୟ 
ବଜିୟ ଉପରର ପେୁନଥିବା 
ରନଇ ସ୍ାନୀୟ ରୋରକ 
ଅଭରି�ାଗ କରଛିନ୍।ି ନୀେଗରି ି
ଉପଜଲି୍ାପାେ ଉକ୍ତ ଘେଣାକୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦଇ ବଜିୟଙ୍ ପାଇଁ 
ଏକ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ସାେଫିଟିରକେ 
କରାଇ ଭର୍ା ରଦବାର ବ୍ୟବସ୍ା 
ସହ ଆବାସ ଘରେଏି ର�ାଗାଇ 
ରଦବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରର ଦାବ ି
ରହାଇଛ।ି

ନୀେଗରି,ି୬ା୧୨(ସମସି)

ନୀେଗରିରି ପବୂଧ୍ବତନ ବଧିାୟକ ଚରି୍ ରଞ୍ଜନ 
ରଡ଼ଙ୍ଗୀ ନୀେଗରି ି ଆଇେେିଏି ଅଫିସରର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ର�ାଜନା ବାବଦରର 
ସଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବେରର ତଥ୍ୟ 
ମାଗଥିିବା ରବରେ କା�ଧ୍ବ୍ୟାେୟ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ 
ଦଆି�ାଇପାରବି ନାହ ିଁ ରବାେ ିରରାକରଠାକ୍  
ମନା କରରିଦବାରୁ ରଶରରର ରକୌଣସ ି
ଉପାୟ ନ ପାଇ ରସ କା�ଧ୍ବ୍ୟାେୟ ଆଗରର 
ଗଣଧାରଣା ରଦଇଥିରେ। ଏପରକି ି
ତାଙ୍ ଧାରଣାକୁ ଭଣୁ୍ର କରବିା ପାଇଁ 
ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ରହାଇଥିୋ। ପରର ସଚୂନା 

ଦଆି�ବିା ରନଇ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦବା ପରର 
ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ରହାଇଥିୋ। ପରର ଶ୍ରୀ 
ରଡ଼ଙ୍ଗୀ ନୂତନ କର ିଆରବଦନ କରଥିିରେ। 
ମାତ୍ର ନୀେଗରି ି ଆଇେେିଏି ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ 
ଚଠି ି ନ. ୧୦୪୬, ତା.୩.୧୨.୨୨ରଖିରର 
୬୭ହଜାର ୯୮୨େଙ୍ା େରିପାଜଟି୍  
କରବିା ପାଇଁ ଚଠି ି କରା�ାଇଥିୋ। 
ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଚଠିରିର ରପଜ୍  ପଛିା ୨େଙ୍ା 
ହସିାବରର ୩୩,୯୯୧ ରପଜ୍  ଆନୁମାନକି 
ରବାେ ି କହ ି ଚଠି ି କରଥିିରେ। ସଚୂନା 
ଅଧିକାର ଆଇନର ଫମଧ୍ବ ବ ି ଧାରା ୪ (୨) 
ମରୂେ ପ୍ରତ ି ରପଜ ପାଇଁ ୨େଙ୍ା ଦାଖେ 
କରବିାର ନୟିମ ଥିୋ ରବରେ କା�ଧ୍ବ୍ୟାେୟ 

ପକ୍ଷରୁ ଆନୁମାନକି ଶବ୍ଦ ପ୍ରରୟାଗ କରବିା 
ଅଥଧ୍ବ ସଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ସମ୍ରୂ୍ଧ୍ବ 
ଭଙ୍ଗ କରଛି ିରବାେ ିସାମ୍ାଦକି ସମ୍େିନୀରର 
ଶ୍ରୀ ରଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି �ଦ ିସମସ୍ତ 
ତଥ୍ୟ ର�ାଗାଡ଼ କରା�ାଇଛ,ି ତାରହରେ 
ପ୍ରକୃତରର ରକରତ ରପଜ୍  ରହାଇଛ,ି ରସ 
ବାବଦରର ଶ୍ରୀ ରଡ଼ଙ୍ଗୀ େଙ୍ା ରପୈଠ 
କରରିବ ରବାେ ି ସାମ୍ାଦକି ସମ୍େିନୀରର 
ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି 

ନୀେଗରି ି ଆଇେେିଏି ଜାଣଶିଣୁ ି ଶ୍ରୀ 
ରଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛ ି ନା 
ତଥ୍ୟ ନ ରଦବା ପାଇଁ ଭୂଅାଁ ବୁୋଉଛ ିରବାେ ି
ସାଧାରଣରର ଚର୍ଧ୍ବା ଚାେଛି।ି

ଜଳେଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ସ୍ଲୁ୍  କରେଜ ଶକି୍ଷକ ଓ କମଧ୍ବଚାରୀ ସମନ୍ୟ ସମତି ି
ତରଫରୁ ୭ ଦଫା ଦାବ ି ରନଇ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ଉରଦେଶ୍ୟରର ଏକ ଦାବପିତ୍ର ଜରେଶ୍ୱର 
ବଇିଓଙୁ୍ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ ସମସ୍ତ କମଧ୍ବଚାରୀଙୁ୍ ସପ୍ମ ରବତନ 
କମଶିନ ଅନୁ�ାୟୀ ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ଅଣତାେମି ପ୍ରାପ୍ ହନି୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍ତୃ ଶକି୍ଷକଙୁ୍ େଜି ି
ରସ୍େରର ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ ସ୍େୁ କମଧ୍ବଚାରୀମାନଙୁ୍ ଚାକରି ି ସର୍ଧ୍ବାବେୀ 
ଓ ଅବସରକାେୀନ ସବୁଧିା ସରୁ�ାଗ ପ୍ରଦାନ, ଅବସର ବୟସସୀମା ୬୨କୁ ବୃର୍।ି ଖାେ ି
ପଡ଼ଥିିବା ବଦି୍ୟାେୟରର ଶକି୍ଷକ ପଦବୀ ପରୂଣ କରବିା, ପରୁୁଣା ରପନସନ ର�ାଜନା 
ପ୍ରଚେନ କରବିା ଇତ୍ୟାଦ ି ଦାବ ି ଗେୁକି ଏହ ି ଦାବପିତ୍ରରର ଉରଲ୍ଖ ରହଛି।ି ଦାବପିତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ ସମୟରର ଜଲି୍ା ସମ୍ାଦକ ମରନାରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଓଟୋର ସଭାପତ ିସକୁୁମାର ମଶି୍ର, 
େ. ଅଜତି ମହାନ୍,ି ବଂଶୀଧର ବାରକି, ରକଶବ ପରଡ଼ିା, କୁମଦୁ ରଜନା, ମରନାରଞ୍ଜନ ଦର୍, 
ବଜିୟ ଭୂୟାଁ, ଗରୁୁପ୍ରସାଦ ଭଞ୍ଜ, ଅତୁେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ି ହରଶିଙ୍ର ମହାନ୍ଙି୍ ସରମତ ସ୍େୁ ଓ 
କରେଜର ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପକିାମାରନ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ବଇିଓଙ୍ ଜରଆିସର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍ ଦାବପିତ୍ର 

କ୍ଲବ୍  େସେତନତା 
କମ୍ଥଶାୋ

ସମିେୁଆି, ୬ା୧୨ (ସମସି): ରସାମବାର 
ଦନି ରଘନୁାରାୟଣ ସରକାରୀ 
ଉର୍ବଦି୍ୟାେୟ, ମାରକଧ୍ବାଣା ପରସିରରର 
ବାରେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାପାେ ଓ ଜଲି୍ା 
ଶକି୍ଷାଧିôକାରୀଙ୍ ନରିଦେଧ୍ବଶକ୍ରମ ଏକ 
ରଶୈଖିକ କମଧ୍ବଶାୋ ଜଲି୍ାଶକି୍ଷାଧିକାରୀ 
ଧରଣୀଧର ପାତ୍ରଙ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 
ତତ୍ତ୍ୱବଧାନରର ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଉକ୍ତ କମଧ୍ବଶାୋରର ସମିେୁଆି ଅତରିକି୍ତ 
ରଗାଷ୍ୀ ଶକି୍ଷାଧିକାରୀ ଗଦାଧର ଦାଶ 
ଉକ୍ତ କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ମର ଆଭମିଖୁ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିରେ। ବ୍ଲକରର ଥିବା ୨୦େ ି
‘୫-େ’ି ବଦି୍ୟାେୟର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ, 
ବରଷି୍ ସହକାରୀ ଶକି୍ଷକ ଓ ସମସ୍ତ 
ଆଞ୍ଚେକି ସାଧନ ରକନ୍ଦ୍ର ସଂର�ାଜକ 
ଉପସ୍ତି ରହଥିିରେ। ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ପ୍ରଣତୀ ମହାନ୍ ି ସମସ୍ତଙୁ୍ ସ୍ାଗତ 
କରଥିିବାରବରେ ଚରି୍ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ ି
ଧନ୍ୟବାଦ ଅପଧ୍ବଣ କରଥିିରେ। ଏହ ି
କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ମ ପରଚିାେନାରର ପ୍ରସନ୍ନ 
ଧେ, ବନମାେୀ ନାୟକ ଓ ଅକ୍ଷୟ ପଣ୍ା 
ସହର�ାଗ କରଥିିରେ।

ଗ୍ାମ୍ରୀଣ ସମୋ ଉଦ୍ ଘାେତି
ଗାନ୍ଛିକ, ୬ା୧୨ (ସମସି): ବସ୍ତା 
ବ୍ଲକ ଗଡ଼ପଦା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରର 
ଆରୟାଜତି ଗ୍ରାମୀଣ ରମୋ ଉଦ୍ ଘାେତି 
ରହାଇ�ାଇଛ।ି ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସଂ�କୁ୍ତା 
ନାୟକ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରବ ର�ାଗରଦଇ 
ଏହ ି ରମୋକୁ ଉଦଘାେନ କରଥିିବା 
ରବରେ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରବ ସମତି ି
ସଭ୍ୟ ହମତି ଖାଁ ର�ାଗରଦଇଥିରେ। 
ଏହ ି ରମୋ ଆଗାମୀ ୧୦ଦନି ପ�ଧ୍ବ୍ୟନ୍ 
ଚାେବିାକୁ ଥିବା ରବରେ ଏଠାରର 
ଅରନକ ଉଠା ରଦାକାନୀଙ୍ ପସରା 
ସହତି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାରର ରଦାେ ିଓ ଖାଦ୍ୟ 
ସାମଗ୍ରୀ ଟେଲ୍  ରଦଖିବାକୁ ମେିଥିିୋ। 
ରମୋ ପରଚିାେନା କମେି ିପକ୍ଷରୁ ତୁରାର 
ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଣୟ ବେ୍ଳର ି ମହାପାତ୍ର, 
ରଗାପାେ ନାୟକ, ନବୀନ,ନାରାୟଣ, 
ଅମର, ଗୟାଧରଙ୍ ସରମତ ଅନ୍ୟ 
ସଦସ୍ୟମାରନ ରମୋ ପରଚିାେନା 
କରଥିିରେ।

ଦହମଣୁ୍ା,୬ା୧୨(ସମସି): କଥାରର ଅଛ ି
ପରରିବଶ ସସୁ୍ ରହରିେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ 
ସସୁ୍ ରୁରହ। ରରାଗୀେଏି ୋକ୍ତରଖାନା 
ପରସିରକୁ ଗରେ ୋକ୍ତରଖାନା 
ପରସିରର ସ୍ଚ୍ଛତା ଓ ପରରିବଶର 
ଦୃଶ୍ୟ ରଦଖି ମନରର ଆନନ୍ଦ ସଟୃେ ି
ରହାଇଥାଏ। ତା’ଛଡ଼ା ମାନସକିତାର 
ପରବିର୍ଧ୍ବନ ରହାଇଥାଏ। ଏଭେ ି ଏକ 
ସସୁ୍ ପରରିବଶ ରବଟେତି ପ୍ରାଥମକି 
ସ୍ାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ରହଉଛ ି ରଭାଗରାଇ ବ୍ଲକ 
ଦହମଣୁ୍ା ପ୍ରାଥମକି ସ୍ାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ର। ଏହ ି
ସ୍ାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ପରସିରରର ନାନା ପ୍ରକାର 
ପଷୁ୍ପ ଗଛ ସହତି ଏକ ରପାଖରୀ ଭତିରର 
ମାଛଚାର ତା’ସାଙ୍ଗକୁ ଫୁେଫେ ବଗଚିା। 
ରସହପିର ି ରରାଗୀଙୁ୍ ସମୟ ବତିାଇବା 
ପାଇଁ ୋକ୍ତରଖାନା ଭତିରର ୋଗଛି ି
ଏେଇେ ିେଭି।ି ୋକ୍ତରଖାନା ପରସିରରର 
େଗା�ାଇଛ ି ରଭାଗରାଇ ମାେରି କୋ, 
ସଂସ୍ତୃ ି ସମ୍େତି ରଫାେ ସହତି ଅଞ୍ଚେର 
ପ୍ରସରି୍ ମନ୍ଦରି ଓ ରଦବାରଦବୀଙ୍ ଫରୋ। 
�ାହା ଏଠାକୁ ଆସଥୁିବା ରରାଗୀଙ୍ 

ମନରର ଅଫୁରନ୍ ଆନନ୍ଦ ରଖୋଉଛ।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର ଉକ୍ତ ସ୍ାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ରରର ୮ଜଣ 
ଟୋଫକୁ ରନଇ ଚାେଛି ି ରରାଗୀରସବା। 
ପ୍ରରତ୍ୟକଦନି ସ୍ାନୀୟ ରୋରକ ଏଠାକୁ 
ଆସ ି ର�ାଗ ଶକି୍ଷା କରୁଛନ୍।ି ଅରନକ 

କଛି ିସବୁଧିା ସର�ାଗ ପାଇଁ ରୋକମାରନ 
ଚକିତି୍ା ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସ ି ଏହାର ପରରିବଶ 
ରଦଖି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍।ି ଏହ ି
ୋକ୍ତରଖାନା ଉପରର ୫େ ି ପଞ୍ଚାୟତ 
ଅଥଧ୍ବାତ ଖରଦିପିପିେ, ଆରୁହାବୃତ ି -୧, 
ନାଚନି୍ଦା କୁସେୁା, ଏବଂ ବାଇଗଣବାେଆିର 

ପ୍ରାୟ ୩୦ହଜାର ରରାଗୀ ନଭିଧ୍ବର 
କରଥିାନ୍।ି ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଧ୍ବ କଥା 
ରହଉଛ ି ଏଠାକୁ ଅଧିକ ମହେିାରରାଗୀ 
ଆସଥୁିବା ରବରେ ଉକ୍ତ ୋକ୍ତରଖାନାରର 
ରକୌଣସ ି ମହେିା ନସଧ୍ବ କମି୍ା ସ୍ାସ୍୍ୟ 

କମଧ୍ବଚାରୀ ନ ଥିବାରୁ ରରାଗୀମାରନ ନାହଁ 
ନ ଥିବା ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁୀନ ରହଉଛନ୍।ି 
ରତଣ ୁ ସ୍ାସ୍୍ୟ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ ଏହ ି
ୋକ୍ତରଖାନାରର ମହେିା ସ୍ାସ୍୍ୟକମଧ୍ବୀଙୁ୍ 
ନ�ିକୁ୍ତ ି ରଦବାକୁ ସାଧାରଣରର ଦାବ ି
ରହାଇଛ।ି

ସରାଗ୍ରୀଙ୍ ମନସମାହୁଛ ିଦହମଣୁ୍ା ସ୍ାସ୍୍ୟସକନ୍ଦ୍ର
ବାଲଆିପାେ,୬ା୧୨(ସମସି)

ଜାମକୁଣ୍ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମକୁଣ୍ା ଓ 
କାେରୁଇ ଦୁଇ ରାଜସ୍ ଗ୍ରାମକୁ ରନଇ 
ଗଠତି। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ୧୯େ ି ୱାେଧ୍ବରୁ 
କାେରୁଇ ଦୁଇେ ି ୱାେଧ୍ବକୁ ବାଦ ରଦରେ 
ବାକ ି ୧୭େ ି ୱାେଧ୍ବକୁ ରନଇ ଜାମକୁଣ୍ା 
ରାଜସ୍ ଗ୍ରାମ ଥିୋ। ପାେଜାମକୁଣ୍ା, 
କୁହ୍ାଚେ, ତାେପଦା, ରକନୁ୍ଦଆେଆି, 
ପଡ଼ାଗ୍ରାମକୁ ରନଇ ଜାମକୁଣ୍ା ରାଜସ୍ 
ଗ୍ରାମ ଗଠତି ରହାଇଥିୋ। ଜାମକୁଣ୍ାକୁ 
ଭାଗ କର ି ନୂତନ ରାଜସ୍ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 
ଦାବ ି ରହାଇଆସଥୁିୋ। ରାଜସ୍ ବଭିାଗର 
ନୟିମାନୁ�ାୟୀ ପାେଜାମକୁଣ୍ା ଏବଂ 

କୁହ୍ାଚେ ପରୁୁଣା ଗାଇେୋଇନ 
ଅନୁ�ାୟୀ ରାଜସ୍ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା 
ପାଇବାକୁ ର�ାଗ୍ୟତା ଥିରେ ମଧ୍ୟ 
ଆନ୍ରକିତା ଅଭାବରୁ ରହାଇପାର ି ନ 
ଥିୋ। ଏ ବାବଦରର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ 
ରସରତରବେର ସମତି ି ସଦସ୍ୟ ସଧୁାଂଶ ୁ
ବାରକି, ସରପଞ୍ଚ ବ୍ରଜ କରିଶାର ବଶି୍ୱାେଙ୍ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରର ପବୂଧ୍ବତନ ସାଂସଦ 
ତଥା ବଜୁି ଜନତା ଦେର ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି
ଇଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଜନା ଏବଂ ବଜୁି 
ମହେିା ଜନତା ଦେ ରାଜ୍ୟ କା�ଧ୍ବ୍ୟକାରୀ 
ସଭାପତ ି ଶ୍ରୀମତୀ ସବୁାସନିୀ ରଜନାଙୁ୍ 
ରଭେ ି ଜଣାଇଥିରେ। ଶ୍ରୀ�କୁ୍ତ ରଜନା 
ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ରଜନାଙ୍ ପ୍ରରଚଷ୍ା, 

ପରାମଶଧ୍ବ ତଥା ଉଦ୍ୟମ ଫେରର ଆଜ ି
ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍ ଦୀଘଧ୍ବଦନିର ଦାବ ିପରୂଣ 
ରହାଇଛ।ି ଜାମକୁଣ୍ା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର 
ପାେଜାମକୁଣ୍ା ଏବଂ କୁହ୍ାଚଡ଼ ଦୁଇ 
ପଡ଼ାଗ୍ରାମ ଜାମକୁଣ୍ା ରାଜସ୍ ଗ୍ରାମରୁ 
ଅେଗା ରହାଇ ନୂତନ ଭାରବ ରାଜସ୍ 
ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛ।ି ରାଜସ୍ ପରରିଦ 
କେକ, ଓଡ଼ଶିାଙ୍ ଚଠି ିନମ୍ର-୧୬୪/୨୨-
୫ ୫ ୦ ୮ ଏ ବ ଂ ୧ ୬ ୮ / ୨ ୨ - ୫ ୪ ୩ ୭ 
ଅନୁସାରର ଉକ୍ତ ଦୁଇ ପଡ଼ାଗ୍ରାମ ରାଜସ୍ 
ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରର ଉଭୟ 
ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଜାମକୁଣ୍ା 
ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍ 
ମଧ୍ୟରର ଖସୁରି େହରୀ ରଖେ�ିାଇଛ।ି

ପାେ ଜାମକୁଣ୍ା ଓ କୁହ୍ାେଡ଼କୁ ନୂଆ ରାଜସ୍ ଗ୍ାମ ମାନ୍ୟତା

େତି୍ତଙୁ୍ ଭୁଅାଁ ବୁଲାଉଛ ିଆଇେଡିଏି ଅଫିସ୍ 

ଚନ୍ଦଳନଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ସମସି): ରଭାଗରାଇ ବ୍ଲକ 
ରସାହରଆି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନସ୍ତ ରସହ ି ଗ୍ରାମର 
ଥିବା ଶଙ୍ରୀ ମାତା ଭାଗବତ େୁଙ୍ଗୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରର 
ରସାମବାର ୧୮ତମ ବାରଟିକ ଉପେରକ୍ଷ ଗୀତା 
ଜୟନ୍ୀ ସମାରରାହ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଅବସରରର ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ପରୁୁର 
ଓ ମହେିାମାରନ ପବୂଧ୍ବାହ୍ନରର ଏକ ବର୍ଧ୍ବାଢ୍ୟ 
କେସ ରଶାଭା�ାତ୍ରାରର ସାମେି ରହାଇଥିରେ। 
ଗ୍ରାମ ପରକି୍ମା ପରର ରପାଖରୀରୁ ପାଣ ି
ଆଣ ି କେସ ସ୍ାପନ ପରର ପଣ୍ତିଙ୍ ଦ୍ାରା 
�ଜ୍ଞ କା�ଧ୍ବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିୋ। ଦବିସ 
ବ୍ୟାପ ି ଗୀତା ପାଠ, ସଂକୀର୍ଧ୍ବନରର ଗାଁରର 

ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍କି ବାତାବରଣ ରଖେବିା ସହତି 
ସନ୍୍ୟାରର ପରୂ୍ଧ୍ବାହୁତ ି ରହବ ରବାେ ି ସଚୂନା 
ମେିଛି।ି ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ରଗାପାେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍,ି 
ସରନ୍ାର ଗରି,ି ପ୍ରଫୁଲ୍ ଗରି,ି ଅଜୟ କର, 
ମନ୍ମଥ କର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସର୍ନି୍ଦ୍ର ମଣ୍େ, 
ବରଜନ୍ଦ୍ର ମାହାନା, ପଦ୍ମରୋଚନ କର, 
ରଗାକୁୋନନ୍ଦ ଗରି,ି ବଜିୟ ରାଉେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ରାଉେ, ସଜୁୟ ବାରକି, ମରନାରଞ୍ଜନ ବାରକି, 
ବଦି୍ୟାଧର ରବରହରା, ଧରୁବଚରଣ କର, 
ନରିଞ୍ଜନ ଦାସ, ଗଣୁାଧର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମଖୁଙ୍ 
ସହର�ାଗତିାରର ଏହ ି କା�ଧ୍ବ୍ୟକ୍ମ ପରଚିାେତି 
ରହାଇଥିୋ।

ପ୍ାରମକି 
ଶକି୍ଷକ 
େଂଘ ପକ୍ଷରୁ 
ଦାବପିତ୍ର
ବାଲଆିପାେ,୬ା୧୨(ସମସି): 
ବାରେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ବାେଆିପାେ 
ପ୍ରାଥମକି ଶକି୍ଷକ (ଏକ୍ସରକଡ଼ର) 
ସଂଘର ସଭାପତ ିଧନଞ୍ଜୟ 
ଚରଣ ରଦଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର 
ଶନବିାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 
ବାେଆିପାେ ବଇିଓ ସଧୁାଂଶ ୁ
ରଶଖର ରଜନାଙ୍ ଜରଆିରର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍ ଆଠ ଦଫାର ଏକ 
ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି 
ଦାବ ିଗଡ଼ୁକିର ଆସ ୁସମାଧାନ 
ନ କରେ ଚେତି ମାସ ୨୭ 
ତାରଖିଠାରୁ ରାଜଧାନୀରର 
କା�ଧ୍ବ୍ୟବନ୍ଦ ଆରନ୍ଦାେନ 
ରହବାର ମହାସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ 
ରଚତାବନୀ ଦଆି�ାଇଛ।ି 
ସଙ୍ଘର ସମ୍ାଦକ ଶଶୁାନ୍ 
କର, ଶକି୍ଷକ ରନତା ଅମେୂ୍ୟ 
ବଶି୍ୱାେ, ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁ, 
ନମିଧ୍ବେ ଦାସ, କଳ୍ପନା ସାହୁ, 
ମନ୍ମଥ ମଣ୍େ, ଅଜୟ ପରଡ଼ିା, 
କାହୁ୍ନ ରଜନା, ଦଲି୍ୀ ସାହୁ, 
ବମି୍ାଧର ନନ୍ଦୀ, ମଧସୁଦୂନ 
ରବରହରା, ନାରାୟଣ ବାରକି, 
ବନିୟ ସାମନ୍, ରଦବାଶରି 
ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ପଣ୍ା, ପ୍ରଦୀପ 
ରାଉତଙ୍ ସହତି ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷକ 
ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଥିିରେ।

ଗ୍ରୀତା ଜୟନ୍୍ରୀ େମାସରାହ

ଖଇରା,୬।୧୨(ସମସି): ବାରେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ଖଇରା ବ୍ଲକ ରଗାବନି୍ଦପରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଢାଗଡ଼ଆି ଛକର 
ଚା’ଜେଖିଆ ରଦାକାନୀ ଦାରମାଦର ସାହୁ(୮୦)ଙ୍ ରବବିାର ଅପରାହ୍ନରର ରଦାକାନରର ଜେଖିଆ 
ତଆିର ି କରୁଥିବା ରବରେ ହଠାତ ହୃଦ୍ ଘାତ ର�ାଗୁଁ ଗରୁୁତର ରହାଇ ପଡ଼ଥିିରେ। ତୁରନ୍ ତାଙୁ୍ 
ଚକିତି୍ାପାଇଁ ବାରେଶ୍ୱର ୋକ୍ତରଖାନା ନଆି�ାଇଥିବା ରବରେ ରସଠାରର ୋକ୍ତର ମତୃ ରଘାରଣା 
କରଥିିରେ। ସରସ୍ତଆି ଗ୍ରାମର ଦାରମାଦର ୫୦ବରଧ୍ବ ଧର ି ଉକ୍ତ ଛକରର ଚା’ଜେଖିଆ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କର ି ଗରାଖଙ୍ ପ୍ରୟିପାତ୍ର ରହାଇ�ାଇଥିରେ।ତାଙ୍ ମରଶରୀର ବୁଢାଗଢଆିରର ପହଞ୍ଚବିା ପରର 
କାେପିଜୂା କମେି ିସଭାପତ ିପ୍ରଫୁଲ୍ ଖଣ୍ା ଓ ସମ୍ାଦକ ଅନନ୍ ପ୍ରସାଦ ବାରକି ତଥା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ 
ରଶର ଦଶଧ୍ବନ କରବିା ସହ ପରବିାରକୁ ସମରବଦନା ଜଣାଇଛନ୍।ି

ବ୍ୟବୋୟ୍ରୀଙ୍ ପରସଲାକ

ବାଲଆିପାେ,୬ା୧୨(ସମସି): ଚେତି ବନ୍ୟାରର ବାେଆିପାେ ବ୍ଲକ ବାେକୁିେ ି
ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଫସେ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ରହାଇଥିୋ। ସରକାରଙ୍ ରଘାରଣା ଅନୁ�ାୟୀ 
ଅଙ୍ଗନବାେ ି ରକନ୍ଦ୍ରରର ପରବିାରର ସମସ୍ତଙ୍ର ଆଧାରକାେଧ୍ବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ 
ତରଫରୁ ଦାଖେ କରା�ାଇଥିୋ। ଏହ ିଦାଖେର ଦୁଇମାସ ବତି�ିାଇଥିରେ ମଧ୍ୟ 
ଏ�ାଏଁ ବାେକୁିେ ିପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ରହାଇଥିରେ। 
ଏ ରନଇ ରସାମବାର ବାେକୁିେ ି ପଞ୍ଚାୟତର �ବୁରନତା ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ 
ପଶୁଧ୍ବରାମ ଚାନ୍ଦଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରର ଶତାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବାେଆିପାେ ବେିଓି 
ବରିନାଦ ପଣ୍ାଙୁ୍ ରଭେ ିଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଥିିରେ। ବନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମେିରିେ 
ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବ୍ଲକ ସାମା୍ରର ଧାରଣାରର ବସରିବ ରବାେ ିରଚତାବନୀ ରଦଇଛନ୍।ି

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ାେୟଳର 
ଆଳଲାଚନାଚକ୍ର

ଚନ୍ଦଳନଶ୍ୱର,୬ା୧୨(ସମସି): ବାରେଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ରଭାଗରାଇ ବ୍ଲକ ବାରବାେଆି 
ପଞ୍ଚାୟତରର ଥିବା ଚନ୍ଦରନଶ୍ୱର ଉର୍ 
ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟାେୟରର �କୁ୍ତ ଦୁଇ 
ଦ୍ତିୀୟ ବରଧ୍ବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ପାଠପେ଼଼଼଼ା 
ଓ ସରୁକ୍ଷା ନମିରନ୍ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଅଭଭିାବକମାନଙୁ୍ ରନଇ ଉର୍ ମାଧ୍ୟମକି 
ବଦି୍ୟାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ ଖେୁଆଙ୍ 
ରପୌରହତିରର ରସାମବାର ଅପରାହ୍ନରର 
ଏକ ଆରୋଚନାଚକ୍ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି ଆରୋଚନାଚକ୍ରର 
ଶକି୍ଷା ଅଧ୍ୟାପକ ବଜିୟ ପ୍ରଧାନ, ତକଧ୍ବଶାସ୍ତ 
ଅଧ୍ୟାପକ ମତୁୃ୍ୟଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର, ଇଂରାଜୀ 
ଅଧ୍ୟାପକିା ଦୀପାେ ି ମହାନ୍,ି ରାଜନୀତ ି
ବଜି୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୀପ ପରଡ଼ିା, ରାଜଶ୍ରୀ 
ଦର୍, ସକୁାନ୍ ରଶଖର ପାତ୍ର, ସଞ୍ଜୀବ ହାତୀ, 
ଅଞ୍ଜନା ପୋଇ, ଅଜତି ପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁଙ୍ 
ସରମତ ଶତାଧିକ ଅଭଭିାବକମାରନ 
ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ବନ୍ୟା େହାୟତା ପ୍ଦାନ ପାଇଁ ଦାବପିତ୍ର



ବୁଧବାର 
୭ ଡସିେମ୍ବର ୨୦୨୨୧୨ କେନ୍ଦୁ ଝର

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

ବାଲବିନ୍ଧ,୬ା୧୨(ସମସି)

ଭଡ଼ା ଦ�ାକାନ ଘର ଭଡ଼ାଦର ଚାଲଛି।ି ତଥାପ ି
୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍ା ବଦକୟା ଗଡ଼ୁଛ।ି ଏଭଳ ି
ବଚିତି୍ର ନୀତ ି ଝୁମ୍ରୁା ବଜାରଦର ଦ�ଖିବାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି ୪ଦଗାଟ ି ଗ୍ାମକୁ ଦନଇ ଝୁମ୍ରୁା 
ପଞ୍ଚୟତ ଗଠତି। ୪ଗ୍ାମର ଦକନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଝୁମ୍ରୁା 
ଗ୍ାମଦର ଝୁମ୍ରୁା ପଞ୍ଚୟତର କାରଧ୍୍ବ ାଳୟ 
ରହଛି।ି ଝୁମ୍ରୁା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନଦର ଝୁମ୍ରୁା 
ବଜାର ରହଥିିବା ଦବଦଳ ବୁଧବାର ଝୁମ୍ରୁା 
ବଜାରଦର ସପ୍ାହକି ହାଟ ଦହାଇଥାଏ। 
ଝୁମ୍ରୁା ପଞ୍ଚୟତର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍ ସ୍ାବଲମୀ୍ 
କରବିା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନତ ିମଳୂକ 
କାରଧ୍୍ବ କୁ ତ୍ୱରାନତି କରବିା ନମିଦତେ ପଞ୍ଚାୟତ 
ନଜି ଜମ ିଉପଦର ଦ�ାକାନ ଗହୃ ନମିଧ୍ବାଣ କର ି
ଦଲାକମାନଙୁ୍ ଭଡ଼ା ସତୂ୍ରଦର ପ୍ର�ାନ କରଛି।ି 
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନଦର ଥିବା ୧୮୦ଟ ିଦ�ାକାନ 
ଘର ଗଡୁକିରୁ ମାସକି ୧୫୦ଟଙ୍ା ଦଲଖାଏଁ 
ଭଡ଼ା ଆ�ାୟ କରାରାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଉକ୍ତ ଦ�ାକାନ ଗହୃ ଗଡୁକି ୨୦୨୧ ମସହିା 

ଠାରୁ ମାସକୁ ୫ଶହ ଟଙ୍ା ଭଡ଼ା ଧାରଧ୍୍ବ  
କରାରାଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା ରହଛି।ି 

ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଧ୍ବ କଥା ଦହଲା 
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନଦର ଥିବା ୧୮୦ ଦଗାଟ ି
ଦ�ାକାନ ଗହୃର ଭଡ଼ା ବାବ�କୁ ୫୦ଲକ୍ଷରୁ 
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍ା ବଦକୟା ପଡ଼ଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଦ�ାକାନ ଗହୃ ଗଡୁକିର ଭଡ଼ା ସଠକି ଭାବଦର 

ଆ�ାୟ ଦହାଇ ପାରୁ ନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚୟତର 
ଉନ୍ନତ ି ମଳୂକ କାରଧ୍୍ବ  ଠପ୍  ଦହାଇରାଇଛ।ି 
ଅଧିକାଂଶ ଦ�ାକାନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ�ାକାନ 
ଘରକୁ ମାତ୍ର ୧୫୦ ଟଙ୍ା ଦଲଖାଁ ଭଡ଼ାଦର 
ନଜି ନାମଦର ଦନଇ ଅନ୍ ବ୍ବସାୟୀଙୁ୍ 
ଭଡ଼ା ଦ�ଇ ମାସକି ୧୫ଶହରୁ ୨ହଜାର ଟଙ୍ା 
ପରଧ୍୍ବ ତେ ଆ�ାୟକ କରୁଛତେ।ି କତୁିେ ପଞ୍ଚାୟତର 

ଭଡ଼ା ପ୍ର�ାନ କରବିାଦର ଅବଦହଳା କରୁଛତେ।ି 
ଏହା ବ୍ତତି ଝୁମ୍ରୁା ବଜାରଦର ଚମ୍ଆୁ 

ନୟିନ୍ତତି ବଜାର କମଟି ି (ଆରଏମସ)ି 
ଏବଂ ବ୍କ୍ତଗିତ ଦ�ାକାନ ଗହୃ ଗଡୁକି 
ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ସତୂ୍ରଦର ପ୍ର�ାନ କରାରାଇଛ।ି 
ଆରଏମସ ି ଦ�ାକାନ ଗହୃ ଏବଂ ବ୍କ୍ତଗିତ 
ଦ�ାକାନ ଗହୃର ଭଡା ମାସକି ୧ହଜାର 

ଟଙ୍ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ୩ହଜାର ଟଙ୍ା 
ପରଧ୍୍ବ ତେ ଆ�ାୟ କରାରାଉଥିବା ଦବଦଳ 
ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନଦର ଥିବା ଦ�ାକାନ ଘର 
ଭଡା ୧୫୦ଟଙ୍ାରୁ ସବଧ୍ବାଧିକ ୫ଶହ ଟଙ୍ା 
ଆ�ାୟ ଦହାଇ ନ ପାର ି୫୦ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍ା 
ବଦକୟା ଗଡ଼ୁଛ।ି ଫଳଦର ଝୁମ୍ରୁା ପଞ୍ଚାୟତ 
ଆଜ ି ଅବଦହଳତି ଅବସ୍ଥାଦର ପଡ଼ରିହଛି।ି 

ଏଦନଇ ଝୁମ୍ରୁା ସରପଞ୍ଚ ଦରବତୀ 
ବରୁିଆଙ୍ ମତାମତ ଦଲାଡବିାରୁ ୫୦ଲକ୍ଷରୁ 
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍ା ବାକ ି ପଡ଼ବିା କତା ଦସ ସ୍ୀକାର 
କରଛିତେ।ି ଦ�ାକାନୀ ବନୁ୍ମାନଙ୍ ନକିଟକୁ 
ରାଇ ବଦକୟା ଟଙ୍ା ଦପୈଠ କରବିାକୁ 
ଅନୁଦରାଧ କରବିା ସହତି ଦନାଟସି ମଧ୍ୟ ଜାର ି
କରଛୁି। ଅନ୍ପକ୍ଷଦର ପଞ୍ଚାୟତ କାରଧ୍୍ବ ନବିଧ୍ବାହୀ 
ଅଧିକାରୀ (ପଇିଓ) ଫୁଲମଣୀ ନାଏକଙ୍ 
ମତାମତ ଦଲାଡବିାରୁ କହଦିଲ ବଦକୟା ଟଙ୍ା 
ଦପୈଠ କରବିା ପାଇ ଁ ଦନାଟସି୍  ଜାର ି କରଛୁି। 
ର� ି ଦକୌଣସ ି ଦ�ାକାନୀ ବନୁ୍ ବଦକୟା ଟଙ୍ା 
ଦ�ବାଦର ଖିଲାପ କରଦିବ ଦତଦବ ତାଙ୍ 
ବରୁିର୍ଦର �ୃଢ କାରଧ୍୍ବ ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କରାରବି। 

ଚମ୍ପୁଆ, ୬ା୧୨ (ସମସି)

ଚମ୍ଆୁ ଉପଡ଼ାକଘର ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳ 
ଦହାଇ ପଡ଼ଥିିବା ଦ�ଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଗ୍ାହକମାଦନ ଡାକଘରର ଦସବା 
ପାଇବାକୁ ରାଇ ନରିାଶଦର ଦଫରବିା 
ପଦର ଅସଦତୋଷ ବ୍କ୍ତ କରଛିତେ।ି 
ଖବର ଅନୁସାଦର ଚମ୍ଆୁ ଡାକଘଦର 
ଗ୍ାହକଙୁ୍ ତୁରତେ ଦସବା ଦରାଗାଇ 
ଦ�ବା ନମିଦତେ ବଏିସଏନଏଲ ଓ 
ଏୟାରଦଟଲ୍  ଦନଟୱାକଧ୍ବ ବ୍ବହାର 
କରାରାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗତ ନଦଭମ୍ର 
୧୮ ତାରଖିରୁ ଉଭୟ ଦନଟୱାକଧ୍ବ 
ଅଚଳ ଦହାଇ ପଡ଼ବିାରୁ କାରଧ୍ବ୍ାଳୟର 

କାରଧ୍ବ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ ଦହାଇପଡ଼ଛି।ି 
ଏପରକି ି ୨୪ ତାରଖିଦର ସାମାନ୍ 
ଏୟାରଦଟଲ୍  ଦନଟୱାକଧ୍ବ ଆସଥିିଦଲ ମଧ୍ୟ 

୨ �ନି ଦହବ କାମ କରୁନାହ ିଁ। ଫଳଦର 
ଆଧାରକାଡଧ୍ବ, ମନ ି ଟ୍ାନ୍ସଫର, ପାସଧ୍ବଲ, 
ଟ୍ାକ୍ସ ଡଦିପାଜଟି୍  ସମଦତ ଆ� ିକାରଧ୍ବ୍ 

ଦହାଇପାରୁ ନ ଥିବା ଦବଦଳ 
ଗ୍ାହକଙ୍ ମଧ୍ୟଦର ଅସଦତୋଷ 
ବଢ଼଼଼଼ବିାଦର ଲାଗଛି।ି 
ସଚୂନାଦରାଗ୍, ଏହ ି ଡାକଘଦର 
ଦ�ୈନକି ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗ୍ାହକ 
ଦସବା ପାଇଁ ଆସଥୁିଦଲ। ଏପରକି ି
ଏହ ି ଡାକଘର ଅଧୀନଦର ୧୦ 
ଦଗାଟ ି ଶାଖା ରହଥିିବା ଦବଦଳ 
ପଦଡାଶୀ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ାହକମାଦନ ନଭିଧ୍ବର 
କର ି ଆସଥୁିଦଲ। �ୂର�ୂରାତେରୁ 
ଆସଥୁିବା ଗ୍ାହକମାଦନ ଦସବା 

ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ଦହବା ସହତି ଆଥ ଥିକ 
�ୁଃଖ ଦଭାଗଥୁିବା ଜଣାରାଇଛ।ି ଏହା 

ସହତି ଦନଟ୍ କୁ ଅଦପକ୍ଷା କର ି ଗ୍ାହକ 
ମାଦନ ଘଣ୍ା ଘଣ୍ା ଧର ି ଡାକଘଦର 
ଜଗ ି ରହୁଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ଦକୌଣସ ି
ଦସବା ପାଇପାରୁ ନାହାତେ।ି ଏ ଦନଇ 
ଦପାଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଘାସରିାମ ଦସଠୀଙୁ୍ 
ପଚାରବିାରୁ କହଛିତେ ି ଦର ଦନଟୱାକଧ୍ବ 
ଅଭାବରୁ ଆଦମ୍ଭ ଗ୍ାହକଙୁ୍ ଦସବା 
ଦରାଗାଇବାଦର ବଫିଳ ଦହଉଛୁ। ଏ 
ଦନଇ ଜଲି୍ା ଉପରସି୍ଥ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ 
ବାରମା୍ର ଅବଗତ କରାରାଇଛ।ି 
ମାତ୍ର ବର୍ଧ୍ବମାନ ସଧୁା ତାହା ସମାଧାନ 
ଦହାଇପାରନିାହ ିଁ। ଆଶା କରୁଛୁ �ଦିନ 
�ୁଇ �ନି ଭତିଦର ଏହ ି ସମସ୍ାର 
ସମାଧାନ ଦହାଇରବି।

ଭଡ଼ା ସ�ାକାନ ଘର ଭଡ଼ାସର ଚାଲଛି ି

ବସେୟା ପଡ଼ଛି ି୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଥ ଭଡ଼ା ଟଙ୍ା 

ସେଟ୍ ୱାେ୍ଥ େ ଥିବାରୁ 
ସ�ାଇପାରୁେ ିୋମ ଚମ୍ଆୁ ଡାେ ବଭିାଗ ଅଚଳ

ଯ�ାଡ଼ା, ୬ା୧୨ (ସମସି): ଟାଟା ଷ୍ଟଲି୍ ର 
ସଏିସ୍ ଆର୍  ଶାଖା ଟାଟା ଷ୍ଟଲି୍  ଫାଉଦଣ୍ଡସନ୍  
(ଟଏିସ୍ ଏଫ୍ ) ଦରାଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନଙୁ୍ 
ନଜି ଆୟର ଉତ୍ସ ବଢ଼଼଼଼ା଼ଇବା ଲାଗ ି ପଥ 
ପ୍ର�ଶଧ୍ବନ କରଛି।ି ଦରାଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜଜାଙ୍ଗ 
ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟାତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବନୁ୍ଆଦବଡ଼ା 
ଗ୍ାମଦର ଟଏିସ୍ ଏଫ୍  ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ଫାମଧ୍ବ ପଣ୍ଡଡ୍   
(ଚାଷ ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଷି୍ଟ ଦପାଖରୀ) ଖନନ 
କରାରାଇଛ।ି ଦରଉଥଁିରୁ ଚାଷୀମାଦନ 
ଅତରିକି୍ତ ଆୟ କରପିାରୁଛତେ।ି ଶୀତ 
ଋତୁର ଆଗମନ ଦହାଇଥିବା ଦବଦଳ 
ଏହ ି ଦପାଖରୀଗଡ଼ୁକୁି ଏଦବ କୃଷ ି
ଭରି୍କି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପାରମ୍ରକି ଫସଲ 
ଚାଷ ପାଇ ଁ ବ୍ବହାର କରାରାଉଛ।ି 
‘ଏହ ିଦପାଖରୀ ଦରାଗୁ ଁଆଉ ପାଣରି ସମସ୍ା 
ନଥିବାରୁ ମୁ ଁ ଦବୈଜ୍ାନକି ପର୍ତଦିର ବଭିନି୍ନ 

କସିମର ପନପିରବିା ଚାଷ କରବିାକୁ 
ଦରାଜନା କରଛି।ି ମୁ ଁ ଉତ୍ା�ତି ସାମଗ୍ୀକୁ 
ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ �ୂର�ୂରାତେର ବଜାରକୁ 
ପଠାଇବ’ି ଦବାଲ ି ବନୁ୍ଆଦବଡ଼ା ଗ୍ାମର 
�ାସରଥୀ ହାଁସ�ା କହଛିତେ।ି ଦକବଳ 
�ାସରଥୀ ନୁହତଁେ,ି ଅନ୍ ଫାମଧ୍ବ ପଣ୍ଡର 

ମାଲକିମାଦନ ମକା, ହଳ�ୀ ଏବଂ ଅ�ା 
ଆ� ି ଚାଷ କରବିାକୁ ଆଗ୍ହ ପ୍ରକାଶ 
କରଛିତେ।ି ନଜିର ଏକ ଦପାଖରୀ ଦହାଇପାର ି
ଥିବାରୁ ଦସହ ି ଗ୍ାମର ଦଗାପବନୁ୍ ମାଝୀ 
ନଜିକୁ ଭାଗ୍ବାନ ମଦନ କରୁଛତେ।ି ମାଛ 
ଚାଷରୁ ବପିଳୁ ଲାଭ ଦ୍ାରା ଉତ୍ସାହତି 

ଦହାଇ ଦସ ମତ୍ସ୍ଚାଷ କରବିାକୁ ଆଶା 
ରଖିଛତେ।ି ‘ଟଏିସ୍ ଏଫ୍  ଦମା ସ୍ପ୍ନକୁ 
ସମ୍ଭବ କରଛି।ି ଦମା ଆୟକୁ ବହୁଗଣୁତି 
କରବିା ଲାଗ ି ବବିଧି-ସ୍ତରୀୟ ମାଛ ଚାଷ 
କରବିାକୁ ମୁ ଁ ଦରାଜନା ରଖିଛ’ି ଦବାଲ ି
ଅତ୍ତେ ଉଲ୍ସତି ଥିବା ଶ୍ୀ ମାଝୀ କହଛିତେ।ି
ଫାମଧ୍ବ ପଣ୍ଡଡ୍   ପଛଦର ଟଏିସ୍ ଏଫର ମଖୁ୍ 
ଉଦଦ୍ଶ୍ ଦହଉଛ ିବଷଧ୍ବା ଜଳକୁ ଅମଳ କର ି
ଭୂତଳ ଜଳକୁ ରଚିାଜଧ୍ବ କରବିା ଏବଂ ତାହାକୁ 
ଦଖାଳାରାଇଥିବା ଜମଦିର ସଂରକ୍ଷତି ରଖି 
ଭୂତଳ ଜଳକୁ ପମ୍ ଜରଆିଦର ବାହାର ନକର ି
ଭୂପଷୃ୍ ଜଳ ଜରଆିଦର ଜଳଦସଚନ ସବୁଧିା 
ପ୍ର�ାନ କରବିା, ସମନ୍ତି କୃଷ ି ଜରଆିଦର 
ସମାଜକୁ ଆଥ ଥିକ ଦପ୍ରାତ୍ସାହନ ପ୍ର�ାନ କରବିା 
ଏବଂ ଦମୌଳକି ଖଣ ି ଗ୍ାମଗଡ଼ୁକିଦର କୃଷ ି
ଭରି୍କି ଜୀବନଜୀବକିାର ପ୍ରସାର କରବିା।

ଜେସ୍ାସ୍୍ୟ ଯାନ୍ତେି େମ୍ଥଚାରୀ 
ସଂଘର ଦାବପିତ୍ର

ଯେନ୍ପୁଝର,୬ା୧୨ (ସମସି): ଜଲି୍ାର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ାମ୍ ଜଳ 
ଦରାଗାଣ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର �ୀଘଧ୍ବ ବଷଧ୍ବ ଧର ିକାରଧ୍ବ୍କର ିଆସଥୁିବା ଅସ୍ଥାୟୀ କମଧ୍ବଚାରୀ 
ମାନଙୁ୍ ସ୍ଥାୟୀ ନରିକୁ୍ତ ି �ାବଦିର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ 
ଜରଆିଦର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙୁ୍ ଏକ �ାବପିତ୍ର ପ୍ର�ାନ କରାରାଇଛ।ି ନକିଟଦର 
୫୭ ହଜାର ଠକିା କମଧ୍ବଚାରୀଙୁ୍ ନୟିମତି କରାରାଇଛ।ି କତୁିେ ପାନୀୟ ଜଳ 
ଦରାଗାଣ ପର ିଅତ୍ାବଶ୍କ ତଥା ଜରୁର ିଦସବା ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ନଦିୟାଜତି ଏବଂ 
�ୀଘଧ୍ବବଷଧ୍ବ ଧର ିଅସ୍ଥାୟୀ କମଧ୍ବଚାରୀ ଭାଦବ କାରଧ୍ବ୍କରୁଥିବା ଜନସ୍ାସ୍ଥ୍ ରାନ୍ତୀକ 
କମଧ୍ବଚାରୀଙୁ୍ ସ୍ଥାୟୀ କମଧ୍ବଚାରୀ କରାରାଉନଥିବାରୁ ସଂଘ ଦକ୍ଷାଭ ପ୍ରକାଶ 
କରଛି।ି ସ୍ଥାୟୀ କମଧ୍ବଚାରୀ ମାନ୍ତା ପ୍ର�ାନ ନମିଦତେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାରମା୍ର 
�ାବ ିଦହାଇଆସଛୁ।ି କତୁିେ ସମସ୍ତ ଆଦଲାଚନା ଓ ନଷି୍ପର୍ ିବଫିଳ ଦହାଇଥିବା 
ସଂଘର ଦନତା ମାଦନ ଏହ ିଅବସରଦର ଅଭଦିରାଗ କରଛିତେ।ି ଦତଣ ୁଅସ୍ଥାୟୀ 
କମଧ୍ବଚାରୀ ମାନଙ୍ର ଚାକରି ି କାଳ, ଦସମାନଙ୍ର ପରବିାରର ଭବଷି୍ତ 
ସରୁକ୍ଷା ନମିଦତେ ସରକାର ଏହାର ସବୁଚିାର କର ି ପ�ଦକ୍ଷପ ଦନବାକୁ ଏହ ି
�ାବପିତ୍ର ପ୍ର�ାନ କରାରାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ସମ୍ା�କ ରଞ୍ଜତି କୁମାର ଦବଦହରା, 
ସହସମ୍ା�କ ଜୀବନ କୁମାର ଦବଦହରା, ପବତି୍ର ପାତ୍ର, ସହଦ�ବ ଦ�ହୁରୀ, 
ବଦିନା� ବହିାରୀ ବଳ ଏବଂ ସଜୁତି କୁମାର ନାୟକଙ୍ �ସ୍ତଖତ ସମ୍ଳତି 
�ାବପିତ୍ର ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ଜରଆିଦର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀକୁ ପ୍ର�ାନ କରାରାଇଛ।ି

େୁେୁରଙ୍ ପାଇଁ ଘଟୁଛ ିସାଂଘାତେି ଦୁଘ୍ଥଟଣା
ଯେନାପଦ,ି ୬ା୧୨(ସମସି): ଦକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ହାଟଡ଼ହି ି ବ୍ଲକ ଅତେଗଧ୍ବତଃ 
�ଧିବାମନପରୁ, ବଦଞ୍ଚା, ଦଚାରଗଡ଼଼ଆି, ଶାସଙ୍ଗ, ଦଛନାପ�,ି ଅଣା, ହାଟଡି

଼
ହ,ି 

ଜଳକଳଙ୍ଗ, ଦବତରିା, ମଦରଇଗାଁ, ଜଗନ୍ନାଥପରୁ ଏବଂ ଓରାଳ ିଆ� ିଅଞ୍ଚଳର 
ଛକ ବଜାର ମାନଙ୍ଦର କୁକୁରଙ୍ ସଂଖ୍ା ମାତ୍ରାଧିକ ଦହବାରୁ ପ୍ରତ�ିନି 
କଛି ି ନା କଛି ି �ୁଘଧ୍ବଟଣା ଘଟୁୁଥିବା ଦ�ଖିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି ହାଟଡ଼ହି ି ବ୍ଲକର 
ଦହଡ୍ କ୍ାଟର କୁହାରାଉଥିବା ହାଟଡି

଼
ହ ି ଠାଦର ବ୍ଲକ, ତହସଲି୍  କାରଧ୍ବ୍ାଳୟ 

ସହତି ଦମଡ଼କିାଲ, ଦଟ୍ଦଜରୀ, ବ୍ାଙ୍ଡ୍  , କଦଲଜ୍ , ମନି ିବ୍ାଙ୍ଡ୍  , ବଇିଓ ଅଫିସ୍  
ପ୍ରାଥମକି ସ୍ଲୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିହାଇସ୍ଲୁ ଆ� ିରହଥିିବାରୁ ଏଠାକୁ ବ୍ଲକର 
ଦକାଣ-ଅନୁଦକାଣରୁ ପ୍ରତ�ିନି ଶତାଧିକ ଦଲାକ ଆସଥିା’ତେ।ି ପ୍ରଦତ୍କ 
ଛକ ମାନଙ୍ଦର କୁକୁର ମାଳମାଳ ଦହାଇ ବୁଲୁଥିବା ଦବଦଳ ପ୍ରତ�ିନି 
ବାଇକ୍  ଓ ସାଇକଲ୍  ଭତିଦର ପଶ ି �ୁଘଧ୍ବଟଣାମାନ ଘଟାଉଥିବା ଦ�ଖିବାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି ଏଭଳ ି �ୁଘଧ୍ବଟଣା ଦରାଗୁଁ ଅଦନକ ବାଇକ୍  ଓ ସାଇକଲ୍  ଆଦରାହୀ 
ସାଂଘାତକି �ୁଘଧ୍ବଟଣାର ଶକିାର ଦହାଇ ମତୁୃ୍ମଖୁଦର ପଡୁଛତେ।ି ଏଥିପ୍ରତ ି
ପ୍ରଶାସନ କୁକୁର ଧର ି ଅନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ବିା ବ୍ବସ୍ଥା କରବିାକୁ �ାବ ି ଦହାଇଛ।ି

ସରେସ୍  େ୍ଲବ ର େୂତେ ସଭାପତ ିଓ 
ସମ୍ାଦେଙୁ୍ ସମ୍ୱର୍୍ଥୋ
ତପୁ ରପୁ ମପୁଙ୍ା, ୬ା୧୨ (ସମସି): ଦକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ପାଟଣା ଦପ୍ରସ କ୍ଲବର ନୂତନ 
ଭାବଦର ମଦନାନୀତ ଦହାଇଥିବା ସଭାପତ ି କଦିଶାର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାତେଙୁ୍ ଓଡ଼ଶିା 
କୁଡୁମୀ ଦସନା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ର୍ଧ୍ବନା �ଆିରାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିା କୁଡୁମୀ ଦସନାର ରାଜ୍ 
ଉପସଭାପତ ିମତି୍ରଭାନୁ ମହାତେ, ତ୍ରନିାଥ ମହାତେ, ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାତେ, ପରୂ୍ଧ୍ବଚନ୍ଦ୍ର 
ମହାତେ, ବରିବର ମହାତେ, ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଉପସଭାପତ ିଧରତି୍ରୀ ମହାତେ, ଦହମତେ 
ମହାତେ ପ୍ରମଖୁ ଦରାଗଦ�ଇ ଦପ୍ରସ କ୍ଲବର ନୂତନ ସଭାପତ ି କଦିଶାର ଚନ୍ଦ୍ର 
ମହାତେଙୁ୍ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ଓ ଉର୍ରୀୟ ଦ�ଇ ସମ୍ର୍ଥିତ କରଥିିଦଲ। ଦସହପିର ିପାଟଣା 
ଦରଞ୍ଜ କାରଧ୍ବ୍ାଳୟଦର ଦରଞ୍ଜର ଘାସନିାଥ ପାତ୍ର ନୂତନ ସଭାପତ ିକଦିଶାର ଚନ୍ଦ୍ର 
ମହାତେ ଏବଂ ସମ୍ା�କ ବଜିୟ ରତ୍ନ ପତଙୁି୍ ପଷୁ୍ପଗଛୁ ଦ�ଇ ସମ୍ର୍ଥିତ କରଥିିଦଲ।

ପାଟଣାସର ସଦୌଡ଼େୁଦ ରେତସିଯାଗତିା 
ତପୁରପୁମପୁଙ୍ା, ୬ା୧୨ (ସମସି): ଦକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ପାଟଣା ମଖୁ୍ାଳୟ ଷ୍ଟାଡୟିମଦର 
ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଦ�ୌଡ଼କୁ� ପ୍ରତଦିରାଗତିା ଆରମ୍ଭ ଦହାଇଛ।ି ଆଦୟାଜତି 
କାରଧ୍୍ବ କ୍ରମଦର ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାଦବ କ୍ରୀଡାବତି ପ୍ରଦମା� ଭଞ୍ଜ ଦରାଗ ଦ�ଇ ପତାକା 
ଉଦର୍ାଳନ କର ିକ୍ରୀଡା ପ୍ରତଦିରାଗତିାର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିଦଲ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ବଇିଓ ପରୂ୍ଧ୍ବଚନ୍ଦ୍ର ଅମାତେ, ଏବଇିଓ ସଚ୍�ିାନନ୍ ଦସଠୀ, ପ୍ରକାଶ ରାୟ, ଦଗୌରାଙ୍ଗ 
ଚରଣ ଖିଲାର, ଡ. ପାଥଧ୍ବସାରଥୀ ମଶି୍ ପ୍ରମଖୁ ଦରାଗ ଦ�ଇଥିଦଲ। କ୍ରୀଡା ଶକି୍ଷକ 
�ୁଗଧ୍ବାବତୀ ମହାତେ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାତେ ଓ ସଶୁାତେ କୁମାର ମହାତେ ପ୍ରମଖୁ 
ଦରଫରୀ ଭାଦବ କାରଧ୍୍ବ  କରଥିିବା ଦବଦଳ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାତେ, ସଦତୋଷ 
ନାଏକ, ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମଶି୍ ଓ �ବିାକର ଦ�ବୁରୀ ପ୍ରମଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିଦଲ।

  ଭନି୍ନକ୍ଷମ ନାବାଳକିାକୁ ଗଣ�ୁଷ୍କମ୍ମ ଅଭସି�ାଗ

ୋବାଳେ ସସମତ ଦୁଇ ଅଟେ 
ଯତଲଯୋଇ, ୬ା୧୨ (ସମସି): ଦକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ଦତଲଦକାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳଦର 
ଜଦଣ ମକୁବଧିର ଭନି୍ନକ୍ଷମ ଆ�ବିାସୀ ନାବାଳକିାକୁ ଗଣ�ୁଷ୍କମଧ୍ବ ଦହାଇଥିବା 
ଅଭଦିରାଗ ଦହାଇଛ।ି ଏପରକି ି ନାବାଳକିା ଜଣଙ୍ ଏଦବ ୪/୫ ମାସର 
ଗଭଧ୍ବବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ପଲୁସି ଏହ ିଘଟଣାଦର �ୁଇ ଜଣଙୁ୍ ଅଟକ ରଖି 
ପଚରା ଉଚୁରା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଅଟକ �ୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଦଣ ନାବାଳକ 
ଦହାଇଥିବା ଦବଦଳ ଅନ୍ ଜଦଣ ବବିାହତି। ସଚୂନା ଅନୁରାୟୀ, ଆ�ବିାସୀ 
ନାବାଳକିା ଜଣଙ୍ ଘର ପାଖ ନାଳକୁ ପାଣ ି ଆଣବିାକୁ ରାଇଥିବା ଦବଦଳ 
ଦସହ ି ଗ୍ାମର ସାଦଗନ ମାଝୀ( ୩୨) ଓ ନାବାଳକ ବୁଲୁ(ଛ�୍ମ ନାମ) �ୁଷ୍କମଧ୍ବ 
କରଥିିଦଲ। ଏହ ିଘଟଣା ପରବିାର ଦଲାକ ଜାଣବିା ପଦର ଦତଲଦକାଇ ଥାନାର 
ଦ୍ାରସ୍ଥ ଦହାଇଥିଦଲ। ଏହା ପଦର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୨୦୫/୨୨ଦର ଏକ ମାମଲା 
ରୁଜୁ କରାରାଇ ତ�ତେ ଆରମ୍ଭ ଦହାଇଛ।ି ଏହା ଏକ ସଦମ୍�ନଶଳି ଘଟଣା 
ଦହାଇଥିବାରୁ ଏସଡପିଓି ମଦହନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମମୁୁଧ୍ବ ନଦିଜ ଦତଲଦକାଇ ଥାନାକୁ ଆସ ି
ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରଛିତେ।ି

ତପୁ ରପୁ ମପୁଙ୍ା, ୬ା୧୨ (ସମସି): ପାଟଣା ବ୍ଲକ ସମ୍ଖୁଦର 
ଆଶା କମଧ୍ବୀ ମାଦନ ବଭିନି୍ନ �ାବ ିଦନଇ ଆଦନ୍ାଳନଦର 
ବସଛିତେ।ି ମାସକୁ ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍ା �ରମା, ସ୍ଥାୟୀ 
ନରିକୁ୍ତ,ି ଅବସର ପଦର ମାସକୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍ା 
ଦପନସନ୍  ପ୍ରଦତକ ଦସକ୍ଟର ଦର ଆଶା କମଧ୍ବୀ ମାନଙ୍ 
ପାଇଁ ଅଶାଗହୃ ନମିଧ୍ବାଣ ଏବଂ ଦମଡ଼କିାଲକୁ ପ୍ରସତୂ ି ଙୁ୍ 
ଦନଇ ରାଉଥିବା ଆଶା କମଧ୍ବୀ ଡାକ୍ତର, ସଇୁପରମାଦନ 
�ୁବଧ୍ବ୍ବହାର କରୁଥିବା ସହ ଏବଂ ସମ୍ାନ ଦ�ବା 
ଆ� ି�ାବ ିଦର ଆଶା କମଧ୍ବୀ ମାଦନ ଧାରଣା ଦର ବସ ି
ଆଦନ୍ାଳନ କରଛିତେ।ି ଜଲି୍ା ମଜ�ୁର ମହାସଂଘର 
ସଭାଦନତ୍ରୀ ପ୍ରମଳିା ମହାତେଙ୍ ଦନତୃତ୍ୱଦର ପାଟଣା 
ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ଦସକ୍ଟରଦର କାରଧ୍ବ୍ କରୁଥିବା ଆଶା କମଧ୍ବୀ 
ଧାରଣା ଦର ବସଛିତେ।ି ଆଶା କମଧ୍ବୀଙ୍ ଧାରଣା ଦରାଗ ୁ
ପ୍ରସତୂଙି୍ ଦସବା ବ୍ାହତ ଦହାଇ ପଡ଼ଛି।ି ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର �ାବ ି
ଗଡୁକି ପରୂଣ ନଦହଦଲ ଆଗକୁ ଆଦନ୍ାଳନ ତୀବ୍ର ଦହବ 
ଦବାଲ ି ଆଶା କମଧ୍ବୀ ମାଦନ ଦଚତାବନୀ ଦ�ଇଛତେ।ି

ଯାେବା�େ ଯାଞ୍ଚ 
ତପୁ ରପୁ ମପୁଙ୍ା, ୬ା୧୨ (ସମସି): ଦକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ଦ�ଇ 
ରାଇଥିବା ୨୨୦ ନମ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମଙ୍ଗଳପରୁ 
ଛକ ନକିଟଦର ପାଟଣା ପଲୁସି ଓ ଆଞ୍ଚଳକି ପରବିହନ 
ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାନବାହନ ରାଞ୍ଚ କରାରାଇଛ।ି 
ଏହ ି ରାଞ୍ଚଦର ଦମାଟ ୪୧ଟ ି ଗାଡରୁି ୪ ଲକ୍ଷ ୮୯ 
ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍ା ଇ-ଚାଲାଣ କଟା ରାଇଛ।ି 
ପାଟଣା ଥାନା ଏଏସଆଇ ପ�୍ମାବତୀ ବଶି୍ାଳ ଏବଂ 
ଏମ୍ ଭଆିଇ ରାଦଜଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍ ଦନତୃତ୍ୱଦର ରାଞ୍ଚ 
କରାରାଇଥିଲା। ଓଭରଦଲାଡଂି, ବନିା ଦହଲଦମଟ୍ ଦର 
ଗାଡଚିାଳନା, ମ� ପଇି ଗାଡ ି ଚଳାଉଥିବା ଚାଳକଙ୍ 
ଠାରୁ ଏହ ି ଇ-ଚାଲାଣ କଟାରାଇଥିବା ପାଟଣା 
ଥାନାଧିକାରୀ ଦମାନରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସଚୂନା ଦ�ଇଛତେ।ି

ପରସଲାେସର ପବୂ୍ଥତେ 
ବଇିଓଙ୍ ମାଆ
ହ ା ଟ ଡିହ ,ି ୬ ା ୧ ୨ ( ସ ମ ିସ ) : 
ହାଟଡହି ି ବ୍ଲକ ପଢ଼଼଼଼ଆିରପିଲ୍ୀ 
ପଞ୍ଚାୟତ କାହାଳଆିଗଡ଼଼ଆି 
ଗ୍ାମର ପବୂଧ୍ବତନ ଦଗାଷ୍ୀ 
ଶକି୍ଷାଧିକାରୀଙ୍ ମାଆ ସାବତି୍ରୀ ସାହୁ(୮୮)ଙ୍ 
ପରଦଲାକ ଦହାଇରାଇଛ।ି ଦସ ଜଦଣ ଧମଧ୍ବପରାୟଣ, 
ମଷି୍ଟଭାଷୀ ଓ ଦନେହୀ ମହଳିା ଭାଦବ ପରଚିତି। ତାଙ୍ 
ସ୍ାମୀ ସ୍ଗଧ୍ବତ କାହୁ୍ଚରଣ ସାହୁ। ତାଙ୍ ମତୁୃ୍ ଖବର 
ପ୍ରଚାରତି ଦହବା ପଦର ସରପଞ୍ଚ ଅଜତି କୁମାର ରାଉତ, 
ରାଦଜନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ରାଦଜନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ତଥା ଆଖପାଖ 
ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ଗଣ୍ ବ୍କ୍ତ ିତାଙ୍ ବାସଭବନଦର ପହଞ୍ଚ ି
ଦଶଷ �ଶଧ୍ବନ କରଥିିଦଲ। ତାଙ୍ ବଡ ପଅୁ ମରୁଲୀ ସାହୁ 
ମଖୁାଗ୍ୀ ଦ�ଇଥିବା ଦବଦଳ ତାଙ୍ �ଅିର ଅବସରପ୍ରାପ୍ 
ଶକି୍ଷକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପତୁୁରା ପରୁୁଦଷାର୍ମ, ହୁରଆି 
ଏବଂ ନାତନିାତୁଣୀ ଝଅି ଦବାହୁ ଉପସ୍ଥତି ରହଥିିଦଲ। 

ଯେନ୍ପୁଝର, ୬ା୧୨ (ସମସି): ଦକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ାଦର ଭନି୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍ର ଅଧିକାର 
ନମିଦତେ କାରଧ୍ବ୍ରତ ଦସ୍ଚ୍ଛାଦସବୀ ଅନୁଷ୍ାନ ସଦ୍ ଭାବନା ଓ ସ୍ାଭମିାନ, ଭୁବଦନଶ୍ରର 
ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ଦର ନରଣପରୁ ସ୍ଥତି ପ୍ରୟାସ ମାନସକି ଅନଗ୍ସର ଓ ମସ୍ତଷି୍କ 
ପକ୍ଷାଘାତ ସ୍ତନ୍ତ ବ�ି୍ାଳୟ ପରସିରଦର ଭନି୍ନକ୍ଷମ ବ୍କ୍ତମିାନଙ୍ର ଅଧିକାର 
ଅଧିନୟିମ ସମ୍କଥିତ କମଧ୍ବଶାଳାଅନୁଷ୍ତି ଦହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ିକାରଧ୍ବ୍କ୍ରମଦର ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାଦବ ଅବସରପ୍ରାପ୍ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ସାମାଜକି ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦମା� 
କୁମାର �ାସ, ଅଥଧ୍ବନୀତ ିଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ଦଲାକାଲ ଦଲବୁଲ କମଟି ିନ୍ାସନାଲ ଟ୍ଷ୍ଟ 
ଦକନୁ୍ଝର ଅମୀୟ ସାମତେରା, ଦଲାକାଲ ଦଲବୁଲ କମଟି ିନ୍ାସନାଲ ଟ୍ଷ୍ଟର ଆଇନ 
ପରାମଶଧ୍ବ�ାତ୍ରୀ ଆଡଦଭାଦକଟ ସଶୁ୍ୀ ଜଗଜ୍ତିା �ାଶ, ଦପ୍ରସ୍  କ୍ଲବ ସମ୍ା�କ ଶରତ 
ଚନ୍ଦ୍ର �ାସ, ରାଜ୍ ସାମ୍ା�କି ସଂଘ ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ବନିୟ ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ସାମ୍ା�କି ଅରୁଣ କୁମାର ମହାତେ, ବ୍ରଜ କଦିଶାର ରାୟ, ଭନି୍ନକ୍ଷମ ସଂଗଠନ ସମଥଧ୍ବର 
ସଭାପତ ି ବଜିୟ କୁମାର ବାରକି, ସଦ୍ ଭାବନା ଅନୁଷ୍ାନର ସଭାପତ ି ବଧିଭୂୁଷଣ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମଖୁ ଦରାଗଦ�ଇଥିଦଲ। �ୀପ୍ପି୍ରକାଶ ମହାରଣା ଅତଥିି ପରଚିୟ 
ପ୍ର�ାନ କରଥିିଦଲ। ଅତଥିିମାଦନ ଭନି୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍ର ଅଧିକାର, ଚହି୍ଟ ପ୍ରକ୍ରୟିା, 
ସରକାରୀ/ଦବସରକାରୀ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ସଚୂନା �ଆିରାଇଥିବା ଶକି୍ଷା, ସ୍ାସ୍ଥ୍, 
ସାମାଜକି ନରିାପର୍ା, �କ୍ଷତା ସମ୍ଳର ସଷୃ୍ଟ ିଏବଂ ଦସମାନଙ୍ର ଥଇଥାନ ଉପଦର 
ଆଦଲାକପାତ କରଥିିଦଲ। କାରଧ୍ବ୍କ୍ରମ ଉପଦ�ଷ୍ଟା ପ୍ରଦମା� କୁମାର �ାସ ଏହ ି
କମଧ୍ବଶାଳାକୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିଦଲ। ସନୁତିା ମହାତେ ିଧନ୍ବା� ଅପଧ୍ବଣ କରଥିିଦଲ।

ତପୁ ରପୁ ମପୁଙ୍ା, ୬ା୧୨ (ସମସି): 
ଦକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ପାଟଣା 
ବ୍ଲକ ବଡପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତ 
ସ୍ାମଶାସନର ଜଣାଶଣୁା 
ପାଲାଗାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ମଶି୍ (୮୬)ଙ୍ ପରଦଲାକ 
ଦହାଇରାଇଛ।ି ଦସ ଜଲି୍ାର ଜଦଣ 
ଜଣାଶଣୁା ପାଲା ଗାୟକ ଥିଦଲ। �ୀଘଧ୍ବ 
�ନି ଦହବ ଦସ ଅସସୁ୍ଥ ଥିଦଲ। ପାଟଣା 
�ୁଗଧ୍ବାଦ�ଇପରୁ ଦବୈତରଣୀ ନ�ୀ କୁଳ 
ଶ୍ମଶାନଦର ତାଙ୍ର ଅଦତେଷ୍ଟ ି କ୍ରୟିା ସମ୍ନ୍ନ 

ଦହାଇଛ।ି ପଅୁ ନଦରନ୍ଦ୍ର ମଖୁାଗ୍ ି
ଦ�ଇଥିଦଲ। ମତୁୃ୍ ଶର୍ା 
ନକିଟଦର ପଅୁ ଜଦିତନ୍ଦ୍ର, 
ଅମଦରନ୍ଦ୍ର, ଦବାହୁ, ନାତ,ି 
ଝଅି ଦଜାଇଁ ମାଦନ ଉପସ୍ଥତି 
ଥିଦଲ। ତାଙ୍ ବଦିୟାଗ ଖବର 

ପାଇ ସମାଜଦସବୀ ବ�ି୍ାଧର �ାଶ, 
ଲକ୍ଷ୍ମଣ �ାଶ, କୀର୍ଧ୍ବନ ବହିାରୀ �ାଶ, 
ପଶୁଧ୍ବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅଜୟ କୁମାର �ାଶ, 
ସନାତନ �ାଶ ପ୍ରମଖୁ ତାଙ୍ର ଦଶଷ �ଶଧ୍ବନ 
କରବିା ସହ ଦଶାକ ପ୍ରକାଶ କରଛିତେ।ି 

ତୁରୁମଙୁ୍ଗା, ୬ା୧୨ (ସମସି): ପାଟଣା 
ଦରଞ୍ଜର ଦଗାବରା ଦବଡା ଓ 
ବୃନ୍ାବନପରୁ ଗ୍ାମ ତୁଳସୀପରୁ ସାହରି 
ଗାଁ ମଣୁ୍ଡଦର ଥିବା କାଠ ଡଦିପାଦର 
ବନବଭିାଗ ଚଢ଼ଉ କର ି ଲକ୍ଷାଧିକ 
ଟଙ୍ାର କାଠ ଜବତ କରଛି।ି ଦକୌଣସ ି
ସତୂ୍ରରୁ ଡଏିଫ୍ ଓ ଏଚ୍ ଡ ିଧନରାଜ ଖବର 

ପାଇବା ପଦର ଏସଏିଫ ଘନଶ୍ାମ 
ମହାତେଙ୍ ନଦିଦ୍ଧ୍ବଶ କ୍ରଦମ ଦମାବାଇଲ 
ଏନଦଫାସଧ୍ବଦମଣ୍ ସ୍୍ାଡଧ୍ବ ଦଡପଟୁ ି
ଦରଞ୍ଜର ବ�ି୍ାଧର ସାହୁ ଦନତୃତ୍ୱଦର 
ଚଢଉ କରଥିିଲା। ଏଥିଦର ଦରଞ୍ଜର 
ଘାଷନିାଥ ପାତ୍ର, ଫଦରଷ୍ଟର ଚରି୍ରଞ୍ଜନ 
ପରଡ଼ିା ସାମଲିଦହାଇଥିଦଲ। 

ଆଶା େମ୍ଥୀଙ୍ ଆସ୍ାଳେ ଚାରୀଙ୍ ଆୟେୁ ବ�ୁଗଣୁତି େରଛି ିଚାର ସପାଖରୀ

ତପୁରପୁ ମପୁଙ୍ା, ୬ା୧୨ (ସମସି): ଦକନୁ୍ଝର 
ଜଲି୍ା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅତେଗଧ୍ବତ ରଜାବନ୍ 
ଠାଦର ବାପଜୁୀ କ୍ଲବ ଓ ଦନହରୁ ରବୁ 
ଦକନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାଦର ଜାତୀୟ ଦସ୍ଚ୍ଛାଦସବୀ 
�ବିସ ପାଳନ ସହ ସ୍ଚ୍ଛ ଭାରତ କାରଧ୍୍ବ କ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ଦହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ିକାରଧ୍୍ବ କ୍ରମଦର 
ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାବଦର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ 
ଦହମଲତା ନାଏକ ଦରାଗଦ�ଇଥିବା ଦବଦଳ 
ମଖୁ୍ ବକ୍ତା ଭାବଦର ଅବସରପ୍ରାପ୍ ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ଷକ ସଦୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାତେ, ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାବଦର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହାବ�ି୍ାଳୟର 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସତେ କୁମାର ମହାତେ, ରାଧାମଧବ 
ଉଚ୍ ବ�ି୍ାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ 
ମଦନାରଞ୍ଜନ ମହାତେ, ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ 
ଦକାଚର ବଦିରନ୍ଦ୍ର ମହାତେ, ଦନଦହରୁ 

ରବୁ ଦକନ୍ଦ୍ର ଚମ୍ଆୁ ର ଦ�ବରାଜ ମହାତେ 
ପ୍ରମଖୁ ଦରାଗଦ�ଇ ସମାଜଦର ଦସ୍ଚ୍ଛାକୃତ 
ଭାବଦର କାରଧ୍୍ବ  କରୁଥିବା ଦସ୍ଛାଦସବୀ 
ମାନଙ୍ର ଭୂମକିା ଓ ଉପକରତିା ସମ୍କଧ୍ବଦର 
ଆଦଲାଚନା କରଥିିଦଲ। ଏହ ି ଅବସରଦର 
କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସ�ସ୍ ସ�ସ୍ାକୁ ଦନଇ 
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳଦର ସଦଫଇ କାରଧ୍୍ବ କ୍ରମ 
କରାରାଇଥିଲା। କାରଧ୍୍ବ କ୍ରମକୁ କ୍ଲବର 
ସଭାପତ ି ସନୁାରାମ ମହାତେ ସମ୍ା�କ, 
ଚତୁଭୁଧ୍ବଜ ମହାତେ, କୁଲ୍ ହଆି ମହାତେ ଦବୈକୁଣ୍ଠ 
ମହାତେ ଭାଗବତ ମହାତେ, ଚନ୍ଦ୍ରଦଶଖର 
ମହାତେ, ଦକଶବ ମହାତେ,ବମିଳା ମହାତେ 
ମମତା ମହାତେ,�ୀପାରାଣୀ ମହାତେ, ଲସିା 
ମହାତେ, ସନୁ୍ରୀ ମହାତେ, ବଳିାସ ମହାତେ 
ପ୍ରମଖୁ ସହଦରାଗ କରଥିିଦଲ।

ଜାତୀୟ ସସ୍ଚ୍ାସସବୀ ଦବିସ ପାଳତି

ପାଲା ଗାୟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ରଙ୍ ପରସଲାେ

ଲକ୍ାଧିେ ଟଙ୍ାର ୋଠ ଜବତ

ଭନି୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ଅଧିୋର ଅଧିେୟିମ େମ୍ଥଶାଳା 

ହାଟଡହି,ି୬ା୧୨(ସମସି): ହାଟଡହି ିବ୍ଲକ ସଡିପିଓିଙ୍ 
କାରଧ୍ବ୍ଳୟ ସମ୍ଖୁଦର ଅଙ୍ଗନନବାଡ ି କମଧ୍ବୀମାଦନ 
୮�ଫା �ାବ ି ଦନଇ ୧୬ �ନି ଦହଲା ଧାରଣାଦର 
ବସଛିତେ।ି ଫଳଦର ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ଦକନ୍ଦ୍ର ଗଡୁକିଦର 
ତାଲା ଝୁଲୁଛ।ି ଶଶିମୁାନଙ୍ ପ୍ରାକ୍  ବ�ି୍ାଳୟ 
ଶକି୍ଷା�ାନ ଠପ୍  ଦହାଇରାଇଛ।ି ସରକାର ଦସମାନଙ୍ 
�ାବ ି ପ୍ରତ ି ଅବଦହଳା କରୁଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି
କମଧ୍ବୀମାଦନ ଏହାର 
�ୃଢ ପ୍ରତବିା� କରବିା 
ସହ ଆଦନ୍ାଳନ 
ଆହୁର ିତୀବ୍ର କରାରବି 
ଦବାଲ ି ଭାରତୀୟ 
ମଜ�ୁର ସଂଘର 
ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି
କାମପାଳ ନାୟକ, 
ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ସଂଘ 

ସଭାପତ ି କନକଲତା ସାମଲ, ସମ୍ା�କିା 
କନକଲତା ଦଜନା, ଦକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ଭମା 
ଖଟୁଆ, ଉପସଭାପତ ି ଝରଣା ସ୍ାଇଁ, ମଞ୍ଜଲୁତା 
ବଶି୍ାଳ, ମଞ୍ଜଲୁତା ମଲ୍କି, ଗାୟତ୍ରୀ ଦବଦହରା, 
ଅବତେୀ ବଶି୍ାଳ, ବାସତେ ି ଲତା ରାଉତ, ପ୍ରମଳିା 
ଦସନାପତ,ି ଗୀତା ଚଇନ,ି ସଦରାଜନିୀ ପାଢ଼ୀ, 
ମୀନତ ି ଦବଦହରା ପ୍ରମଖୁ ଦଚତାବନୀ ଦ�ଇଛତେ।ି

ଅଙ୍ଗେବାଡ ିସେନ୍ଦ୍ରସର ଝୁଲୁଛ ିତାଲା



ବଡ଼ସାହରିେ ସରୁେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ବଡସାହ,ି୬ା୧୨(ସମସି): ବଡସାହ ି ସର୍କଲ ସନୁେତ୍ର 
ରାର୍କ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ାେୀୟ ସରରାରୀ ଉ.ପ୍ା ବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରନର 
ଅେୁଷ୍ତି ନହାଇରାଇଛ।ି ଏଥିନର ବଆିରସସି ି ପଦ୍ମନଲାଚେ 
ଦାସ ଅଧକ୍୍ୟତା ରରଥିିନଲ। ଶବିରିନର ବଡସାହ,ି ସହୁାଗପରୁ, 
ପ୍ତାପପରୁ ଓ ଦାନୁ୍ଣୀ ର୍ଲଷ୍ଟରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ତି ନହାଇ 
େଜି େଜିର ଆଖି ପରୀକ୍ା ରରଛିନ୍।ି ଡାକ୍ତର ଅରୁଣ ରୁମାର 
ପାତ୍ର, ଅଦତି୍ୟ ରୁମାର ପାତ୍ର, ଅେନ୍ ରୁମାର ନଜୋ, ଓ େୂତେ 
ମହାନ୍ ପ୍ମଖୁ ପରୀକ୍ା ରରଥିିନଲ। ୧୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ 
ଉନ୍ନତ ଚରିତି୍ôସା ପାଇଁ ବାହାରରୁ ରବିାରୁ ପ୍ସ୍ାବ ନଦଇଥିବା 
ନବନଳ ୩୭ ଜଣଙୁ୍ ଓ୍ୟ÷ଷଧ ଏବଂ ୯୮ ଜଣଙୁ୍ ଚଷମା 
ପ୍ଦାେ ରରଥିିନଲ। ବଆିରଟମିାନେ ରାର୍କ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାଳୋ 
ରରଥିିବା ନବନଳ ଅନ୍େନିନବଶୀ ନୱେଚ୍ାନସବୀ ତପେ 
ଉପାଧ୍ାୟ, ସନବ୍କଶ୍ୱର ମହାନ୍,ି ଶକି୍ର ରୃପାସନୁି୍ ନବରା, 
ଲଳତି ମହାନ୍,ି ବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ରରିଣ ବାଳା ୋୟର, 
ସବୁର୍୍କ ନଜୋ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ନବନହରାଙ୍ ସନମତ ସମସ୍ 
ଶକି୍ର ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ସହନରାଗ ରରଥିିନଲ।

କେଞ୍ଆିରେ ଦବି୍ୟ ପାଦୁକା େଥ
କରଞ୍ଆି,୬ା୧୨(ସମସି): ରବବିାର ସନ୍୍ୟାନର ପ୍ଶାନ୍ ି
େଳିୟମ୍ ରୁ ବାହାରଥିିବା ଦବି୍ୟ ପାଦୁରା ରଥରୁ ଭବ୍ୟ ୱୋଗତ 
ଜଣାଇ ସହରରୁ ପାନଛାଟ ି ଅଣାରାଇଥିଲା। ପବତି୍ର ଗରୁୁ 
ପରୂ୍ନିମାଠାରୁ ଏହ ି ରଥର ଶଭୁାରମ୍ଭ ନହାଇ ଭାରତ ଭ୍ରମଣନର 
ବାହାର ି ରରଞ୍ଜଆିନର ପହଞ୍ଛି।ି ଏହ ରାଜପରୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
ନହାଇଛ।ି ଗତରାଲ ି ଏହ ି ରଥ ରାଇରଙ୍ଗପରୁଠାରୁ ଆସ ି
ରଶପିରୁନର ପହଞ୍ବିା କ୍ଣ ି ନସଠାନର ସମତି ି ପକ୍ରୁ ୱୋଗତ 
ରରାରାଇଥିଲା। ରଥରୁ ଅଙ୍ଗାରପଦା, ଗଦିବିାସ, ତାନଟା 
ରୁରୁଳଆି ଆଶ୍ରମ ନଦଇ ନଶଷନର ରରଞ୍ଜଆି ପହଞ୍ଥିିଲା। 
ଦବି୍ୟ ପାଦୁରା ରଥରୁ ଆଜ ି ସରାନଳ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ମନ୍ରିନର 
ଓଁ ରରମ, ସପୁ୍ଭାତ ରାର୍କ୍ୟକ୍ରମ ପନର େଗର ସଂରୀର୍୍କେନର 
ସହରନର ନଶାଭାରାତ୍ରା ରରାରାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ 
ସମତିରି ସମସ୍ ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ, ସରୱେତୀ ଶଶିମୁନ୍ରି, ରରଞ୍ଜଆି 
ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ଏେଏସଏସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନଶାଭାରାତ୍ରାନର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରରଥିିନଲ। ରାଜ୍ୟ ବରଷି୍ଟ ରମ୍କରତ୍କା ଅରୁଣ 
ପଣ୍ାଙ୍ ନେତୃତ୍ୱନର ଦୁଇଜଣ ସାରଥୀ ୪ଜଣ ନସବର ରଥରୁ 
ସପୁରଚିାଳୋ ରରଛିନ୍।ି ବାଳ ବରିାଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆେନ୍ 
ମାଗ୍କ ଗରୁୁରୁଳ ଡ.ିଏ.ଭ ି ବଦି୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ାରା ବଭିନି୍ନ 
େୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରନିବଷଣ ରରାରବିାର ରାର୍କ୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି 
ସାଇ ବାବାଙ୍ ଚନି୍ା ଓ ନଚତେ ଉପନର ଅରୁଣ ପଣ୍ା ପ୍ବଚେ 
ନଦବାର ରାର୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି

ମୟେୂ ସାହତି୍ୟ ସଂସଦେ ଗୀତା ଜୟନ୍ୀ
ବବତନଟୀ, ୬।୧୨(ସମସି): ନଭାଗବାଟୀ ବନିବରାେନ୍ 
ଶକି୍ାନରନ୍ଦ୍ରନର ମୟରୂ ସାହତି୍ୟ ସଂସଦ ଆେୁରୂଲ୍ୟନର 
ଗୀତା ଜୟନ୍ୀ ପାଳତି ନହାଇରାଇଛ।ି ଏଥିେମିନନ୍ ଶ୍ରୀମଦ 
ଭାଗବତ ଗୀତାର ସମସ୍ ଅଧ୍ାୟ ଉପନର ବଶିଦ ଭାନବ 
ଆନଲାଚୋ ରରାରାଇଥିଲା। ସମ୍ାଦର ରତୀନ୍ଦ୍ରୋଥ ସାହୁ 
ପ୍ାରମ୍ଭରି ସଚୂୋ ନଦବାପନର ପତ୍ରରିା ସମ୍ାଦର େୀନରାଦ 
ସନୁ୍ର ନଜୋ ସଂନରାଜୋ ରରଥିିନଲ। ଅେୁଷ୍ାେର ସଭାପତ ି
ଜୟନ୍ ରୁମାର ପଟ୍ଟୋୟର ସଭାନର ଅଧ୍କ୍ତା ରରଥିିନଲ। 
ବକ୍ତାଭାନବ ଅେୁଷ୍ାେର ରାର୍କ୍ୟରାରୀ ସଭାପତ ି ସଚଦିାେନ୍ 
ମହାନ୍,ି ଉପନଦଷ୍ଟା ବଜିୟ ରୁମାର ଦ୍ନିବଦୀ ଓ ବାସନୁଦବ 
ୋପତି, ପଶୁ୍କରାମ ସାହୁ, ସହନଦବ ଗରି,ି ନଗୌତମ ଚନ୍ଦ୍ର 
ନବନହରା, ଡଃ ଅନ୍ର୍କ୍ୟାମୀ ୋୟର, ରବଭିାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର 
ଦ୍ନିବଦୀ ପମଖୁ ବଶିଦ ବାଖ୍ୟା ରର ି ଶଣୁାଇଥିନଲ। 
ବନିବରାେନ୍ ଶକି୍ାେୁଷ୍ାେର ଅଧ୍କ୍ ଅେୁରୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର 
ପଟ୍ଟୋୟର ଓ ଛାତ୍ରାବାସର ଶତାଧିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସଂସଦର 
ରାର୍କ୍ୟେବି୍କାହୀ ରମଟିରି ସଦସ୍ୟ, ସଦସ୍ୟା ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
ରରଥିିନଲ। ସାମ୍ାଦରି ରମଳନଲାଚେ ରର ପରଚିାଳୋ ଓ 
ଡଃ ମନ୍ାରେିୀ ସାହୁ ଧେ୍ୟବାଦ ଅପ୍କଣ ରରଥିିନଲ।

ବେଷି୍ଠ ୋଗେକି ସଂଘେ ରବୈଠକ 
ବବତନଟୀ,୬ା୧୨(ସମସି): ନବତେଟୀ ବରଷି୍ 
ୋଗରରିସଂଘ ପକ୍ରୁ ଏର ନବୈଠର ସ୍ାେୀୟ ଧମ୍କଶାଳା 
ପରସିରନର ଅେୁଷ୍ତି ନହାଇରାଇଛ।ି ସଂଘ ସଭାପତ ିବରଷି୍ 
ଆଇେଜୀବୀ ହମିାଂଶ ୁ ରୁମାର ପରଡ଼ିାଙ୍ ଅଧ୍କ୍ତାନର 
ଆନୟାଜତି ନବୈଠରନର ସମ୍ାଦର ଜୟନ୍ ରୁମାର ପଟ୍ଟୋୟର 
ସଭା ପରଚିାଳୋ ରରଥିିନଲ। ଏହ ି ଅବସରନର ପ୍ସ୍ାବତି 
ତଥା ବହୁ ପ୍ତକି୍ୀତ ନବତେଟୀରୁ ବଜି୍ାପତି ଅଞ୍ଳ ପରଷିଦ 
(ଏେଏସ)ିର ମାେ୍ୟତା ପ୍ଦାେ, ବରଷି୍ ୋଗରରିଙ୍ର 
ବହୁବଧି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାେ ଏବଂ ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ଆଞ୍ଳରି 
ଉନ୍ନତରିରଣ ଉପନର ଆନଲାଚୋ ନହାଇଥିଲା। ନବୈଠରନର 
ପ୍ାକ୍ତେ ଶକି୍ାଅଧିରାରୀ ରାଳୀଚରଣ ମହାନ୍, ରତରିାନ୍ 
ନବନହରା, ଶକି୍ାବତି ରୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ, ନରୈଳାଶଚନ୍ଦ୍ର 
ୋୟର, ନଗାରୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ, ଅବସରପ୍ାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍ଅଧିରାରୀ 
ନଗୌତମ ନବନହରା, ହରଶି୍ଚନ୍ଦ୍ର େନ୍ନଗାୱୋମୀ, ଅଜୁ୍କେ 
ସାମଲ, ଅନ୍ର୍କ୍ୟାମୀ ମହାପାତ୍ର, ବଜିୟ ଦ୍ନିବଦୀ, ସନ୍ୀପ 
ସାମଲ, ଅେତିା ପରଡ଼ିା, ସବତିା ମହାନ୍ ି ପ୍ମଖୁଙ୍ ସନମତ 
ସଂଘର ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ସଦସ୍ୟଗଣ ଉପସ୍ତି ଥିନଲ।

ବୁଧବାେ
୭ ଡରିସମ୍ବେ, ୨୦୨୨ ୧୩
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ବଡସାହ,ି୬ା୧୨(ସମସି): ସରରାରଙ୍ ସଚୂୋ 
ଅଧିରାର ଆଇେ ଆଉ ରାମନର ଲାଗେୁ।ି 
ସଚୂୋରମ୍କୀଙୁ୍ ସହନରାଗ ରରବିା ପରବିନର୍୍କ 
ଜାଣଶିଣୁ ି ସମ୍ୃକ୍ତ ଅଧିରାରୀମାନେ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରାର ହଇରାଣ ହରରତ ରର ି ମାେସରି 
େରି୍କାତୋ ନଦଉଛନ୍।ି ସଚୂୋ ନଦବାର ସମୟ 
ନହାଇଗନଲ ବଭିନି୍ନ ଆଳନଦଖାଇ ଫମ୍କରୁ 
ଖାରଜ ରରନିଦଉଛନ୍।ି ଏପରରି ିନସ ସମ୍ର୍କନର 
ସଚୂୋ ମାଗଥିିବା ସଚୂୋରମ୍କୀଙୁ୍ ମଧ୍ ଠକି୍  
ଭାନବ ଅବଗତ ରରାରାଉ ୋହ ିଁ। େଦି୍୍କାରତି 
ସମୟନର ସଚୂୋ େ ପାଇବା ପନର ରମ୍କୀ ଜେ 
ସଚୂୋ ଅଧିରାରୀଙୁ୍ ନରାଗାନରାଗ ରରୁଛନ୍;ି 
ନହନଲ ତାଙ୍ ଫମ୍କ ଖାରଜ ନହାଇ ରାଇଥିବା 
ରହୁଛନ୍।ି ରନୁି୍ ଖାରଜ ସମ୍ର୍କନର ବଧିିବଦ୍ 

ଭାନବ ନରୌଣସ ି ସଚୂୋ ଦଆିରାଉୋହ ିଁ। 
ଏଭଳ ି ଏର ଉଦାହରଣ ନଦଖିବାରୁ ମଳିଛି ି
ନବତେଟୀ ରୃଷ ି ଜଲି୍ା ରାର୍କ୍ୟାଳୟନର। 
ସଚୂୋରମ୍କୀ ଶଶାଙ୍ ନଶଖର ରର ବଡସାହ ି
ବ୍ଲର ରୃଷ ି ବଭିାଗ ସମ୍ର୍କନର ରଛି ି ସଚୂୋ 
ରୃଷ ି ବଭିାଗ ରାର୍କ୍ୟାଳୟରୁ ପାଇେଥିନଲ। 
ବଡସାହ ି ରୃଷ ି ବଭିାଗ ରାର୍କ୍ୟାଳୟନର ଜେ 
ସଚୂୋ ଅଧିରାରୀ ନରହ ିେ ଥିବା ଦଶ୍କାଇ ତାଙୁ୍ 
ନଫରାଇ ଦଆିରାଇଥିଲା। ଫଳନର ଶ୍ରୀ ରର 
ନବତେଟୀସ୍ତି ରୃଷ ି ଜଲି୍ା ରାର୍କ୍ୟାଳୟନର 
ଗତ ୧୩ ଅନରଟାବର ୨୦୨୨ନର ବଡସାହ ି ବ୍ଲର 
ରୃଷ ିବଭିାଗ ସମ୍ର୍କନର ରଛି ିତଥ୍ୟ ମାଗଥିିନଲ। 
ମାତ୍ର ଏର ମାସ ପନର ମଧ୍ ତାଙୁ୍ ନରୌଣସ ି
ତଥା ପ୍ଦାେ ରରାରାଇ େ ଥିଲା; ରାହାରୁ 

ନେଇ ନସ ଅସନନ୍ାଷ ପ୍ରାଶ ରରଥିିନଲ। 
ଫଳନର ନସ ଗତ ୨୩ େନଭମ୍ରନର ଜଲି୍ା ରୃଷ ି
ଅଧରାରୀଙ୍ ବାରପିଦାସ୍ତି ରାର୍କ୍ୟାଳୟନର 
ଅପଲି ରରଛିନ୍।ି ମାତ୍ର ଅପଲି ୩ଦେି ପନର 
ବଡସାହ ି ରୃଷ ି ରାର୍କ୍ୟାଳୟର ଜନଣ ରମ୍କଚାରୀ 
ଶ୍ରୀ ରରଙୁ୍ ତାଙ୍ ଫମ୍କ ଖାରଜ ନହାଇରାଇଥିବା 
ସମ୍ର୍କନର ସଚୂୋ ନଦଇଥିନଲ। ଏ ସମ୍ର୍କନର 
ନରୌଣସ ି ନଫାେ ରମ୍ା ଚଠି ି ଶ୍ରୀ ରର ପାଇ େ 
ଥିବାରୁ ନସ ନବତେଟୀ ରୃଷ ିଜଲି୍ା ରାର୍କ୍ୟାଳୟର 
ସଚୂୋ ଅଧରାରୀଙୁ୍ ସାକ୍ାତ ରରଥିିନଲ। 
ନସ ମଧ୍ ଗତ ୧୮ େନଭମ୍ରନର ତାଙ୍ ଫମ୍କ 
ଖାରଜ ନହାଇଥିବାର ଚଠି ି ତାଙ୍ େରିଟରୁ 
ଡାରନର ପଠାରାଇଥିବା ରହଥିିନଲ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ 
ରର ପଠାରାଇଥିବା ଚଠିରି ରସଦି ନଦଖିବାରୁ 

ଚାହ ିଁବାରୁ ନସ ତାହା ନଦଖାଇ େ ପାର ି ବଭିନି୍ନ 
ଆଳ ରର ି ସାଧାରଣ ଡାରନର ରାଇଥିବା 
ରହଥିିନଲ। 

ପନର ଶ୍ରୀ ରର ପଣୁ ି୫ ଡନିସମ୍ରନର ଅେ୍ୟ 
ଏର ସଚୂୋ ଫମ୍କ ଦାଖଲ ରରଥିିନଲ। ନରଉଁ 
ସଚୂୋ ଗଡୁରି ନସ ମାଗଛିନ୍ ିନସଥିନର ବ୍ୟାପର 
ଅେୟିମତିତା ନହାଇଥିବାରୁ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ନସ 
ସମସ୍ ସଚୂୋ ପ୍ଦାେ ରରବିାରୁ ଟାଳଟୁଳେତିୀ 
ଗ୍ରହଣ ରରାରାଉଥିବାର ନସ ରହଛିନ୍।ି ସଚୂୋ 
ଅେୁସାନର ୨୦୧୯-୨୦ନର ନରନତ ଜଣ 
ଚାଷୀଙୁ୍ ସବସଡିନିର ହାରନଭଷ୍ଟଭି ନମସେି 
ନରାଗାଇ ଦଆିରାଇଛ।ି ନସହ ି ଚାଷୀମାେଙ୍ 
ୋମ, ଠରିଣା ପ୍ଦାେ ରରବିାରୁ ନସ ତଥ୍ୟ 
ମାଗଛିନ୍।ି ନସହପିର ି ୨୦୧୯-୨୦ନର ନରନତ 

ଜଣ ଚାଷୀଙ୍ ରବ ି ଚାଷ ପାଇଁ ର ି ର ି ପ୍ରାରର 
ବହିେ ନରାଗାଇ ଦଆିରାଇଛ ି ଏବଂ ନସମାେଙ୍ 
ୋମ ଠରିଣା ସହତି ବହିେ ନେଇ ଚାଷ 
ରରଥିିବା ଷ୍ଟାଟସ ରନିପାଟ୍କର ଅବରିଳ େରଲ 
ମାଗଥିିନଲ। ନସହ ି ଆଥ ନିର ବଷ୍କନର ସାର, ବଷି 
ଓ ଔଷଧ ନରଉଁ ପଞ୍ାୟତର ନରନତଜଣ ଚାଷୀ 
ଓ ରୃଷରସାଥୀଙୁ୍ ନରନତ ପରମିାଣନର ପ୍ଦାେ 
ରରାରାଇଛ,ି ନସମାେଙ୍ର ୋମ ଠରିଣା ସହତି 
ନରଜଷି୍ଟାର ଖାତାର ଅବରିଳ େରଲ ପ୍ଦାେ 
ରରବିାରୁ ନସ ତଥ୍ୟ ମାଗଥିିବା ରହଛିନ୍।ି 
ଅପଲିର େଦି୍୍କାରତି ସମୟ ମଧ୍ନର ସଚୂୋ େ 
ମଳିନିଲ ନସ ରମଶିେରଙ୍ େରିଟନର ଅପଲି 
ରରବିା ସହତି ଆବଶ୍ୟର ପଡ଼ନିଲ ନରାଟ୍କର 
ଆଶ୍ରୟ ନେନବ ନବାଲ ିପ୍ରାଶ ରରଛିନ୍।ି

ଯଶପିରୁ,୬ା୧୨(ସମସି ): ରଶପିରୁ 
ବ୍ଲର ଅଧୀେ ଜାମଦାସାହ ିଓ ରଶପିରୁ 
ପଞ୍ାୟତନର ୱେତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା 
ଅେୁଷ୍ତି ନହାଇରାଇଛ।ି ଜାମଦାସାହ ି
ଗ୍ରାମସଭାନର ସରପଞ୍ ଜନିତନ୍ଦ୍ର 
ୋଏର ସରପଞ୍ ସଭାପତତି୍ୱ ରରଥିିବା 
ନବନଳ ପଞ୍ାୟତ ରାର୍କ୍ୟେବି୍କାହୀ 
ଅଧିରାରୀ ନଗାବଦ୍୍କେ ୋଏର ସଭା 
ପରଚିାଳୋ ରରଥିିନଲ। ଗ୍ରାମ 
ନରାଜଗାର ନସବର େବରନିଶାର 
ଗରି ିୱୋଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତଥିି ପରଚିୟ 
ନଦଇଥିନଲ। ବରିାଶ ପରଡ଼ିା ରେଷି୍ 

ରନ୍ତ୍ରୀ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାନବ 
ନରାଗନଦଇଥିନଲ। ଏଥି ସହତି 
ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟା ମେିତୀ 
ୋଏର, ୋଏବ ସରପଞ୍, ସମସ୍ 
ୱାଡ୍କ ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା, ବୁଦ୍ଜିୀବୀ, 
ସମାଜନସବୀ ଉପସ୍ତି ରହ ି େଜିର 
ସଚୁନି୍ତି ମତାମତ ଉପସ୍ାପେ 
ରରଥିିନଲ। ୨୦୨୨-୨୩ ଆଥ ନିର 
ବଷ୍କ ପାଇଁ ଏହ ି ପଞ୍ାୟତନର ବଭିନି୍ନ 
ରାର୍କ୍ୟକ୍ରମ ରରାରବିା େମିନନ୍ ପ୍ସ୍ାବ 
ଆଗତ ରରାରାଇଥିଲା। ପଞ୍ାୟତର 
ଗ୍ରାମ ଗଡୁରୁି ୱେଚ୍ ଓ ସବୁଜ ସନୁ୍ର 

ରରବିା, ଜୀବେ ଜୀବରିା ମଶିେ, 
ୋରୀ ସଶକ୍ତରିରଣ, ଦାରଦି୍୍ୟ 
ଦୂରୀରରଣ, ମହଳିା ୱେୟଂ ସହାୟର 
ଦଳଙୁ୍ ସରରାରୀ ନରାଜୋନର 

ସାମଲି ରରବିା, ପଞ୍ାୟତ ମଧ୍ନର 
ପଡ଼ ି ରହଥିିବା ସରରାରୀ ଜାଗାନର 
ଆର୍ ଏମ୍ ସ ି ବପି୍ପଣୀମାଳା େମି୍କାଣ, 
େଳରୂପ େମି୍କାଣ ଓ ଅଚଳ େଳରୂପର 

ପେୁରୁଦ୍ାର, ଶାରଳା ମନ୍ରି େରିଟନର 
ଥିବା ନପାଖରୀରୁ ଏର ଆଦଶ୍କ 
ନପାଖରୀ ରରବିା ଉପନର ପ୍ସ୍ାବ 
ଆଗତ ନହାଇଥିଲା। ନସହପିର ି
ରଶପିରୁ ପଞ୍ାୟତନର ସଭାନର 
ସରପଞ୍ ପ୍ଦୀପ ମାଟଆି ସଭାପତତି୍ୱ 
ରରଥିିବାନବନଳ ଜଆିରଏସ୍  ଗରିଜିା 
ଶଙ୍ର େନ୍ ୱୋଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତଥିି 
ପରଚିୟ ପ୍ଦାେ ରରଥିିନଲ। ପଞ୍ାୟତ 
ରାର୍କ୍ୟେବି୍କାହୀ ଅଧିରାରୀ ସନରାଜ 
ବାରରି, ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାନବ 
ରେଷି୍ ରନ୍ତ୍ରୀ ନଗୌରୀ ଶଙ୍ର ରାୟ, 

ୋଏବ ସରପଞ୍, ସମସ୍ ୱାଡ୍କ ସଭ୍ୟ/
ସଭ୍ୟା, ବୁଦ୍ଜିୀବୀ, ସମାଜନସବୀ 
ଉପସ୍ତି ଥିନଲ। ଏହ ି ପଞ୍ାୟତନର 
ଆଗାମୀ ଆଥ ନିର ବଷ୍କ ପାଇଁ ୯ଟ ି
ବଷିୟ ଉପନର ଆନଲାଚୋ 
ରରାରାଇଥିଲା। ନସଥିରୁ ପଞ୍ାୟତ 
ଅଧୀେ ସମସ୍ ଗ୍ରାମଗଡୁରୁି ୱେଚ୍ ଓ 
ସବୁଜ ସନୁ୍ର ରରବିା, ଜଳ ନରାଗାଣ 
ଓ ଅଚଳ େଳରୂପର ପେୁରୁଦ୍ାର 
ପାଇଁ ପ୍ାଥମରିତା ଦଆିରବିାରୁ 
ପ୍ସ୍ାବ ଆଗତ ନହାଇ ଗହୃୀତ 
ରରାରାଇଥିଲା।

େୂତେ ପ୍ରକଳ୍ପ କେ ିପାଣ୍ ିବୃଦ୍ ିକେବିାକୁ ପ୍ରସ୍ାବଦୁଇଟ ିପଞ୍ଚାୟତରେ  
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ଚାମସଭଚା

ବଭିନି୍ନ ଆଳ ବେଖାଇ ସଚୂନା କମ୍ୀଙୁ୍ ମାନସକି ନଯି୍ାତନା ବେଉଛ ିକୃଷ ିବଭିାଗ 

ଠକି୍  ସମୟରେ ତଥ୍ୟ େ ମଳିରିେ ଅଦାେତ ରବିାକୁ ରେତାବେୀ

ରଦଶୀମଦ ଜବତ;  
୩ ଗେିଫ 
ବ ବ ତ ନ ଟ ୀ / ବ ବୈ ଶ ିଙ୍ ା , ୬ ା ୧ ୨ ( ସ ମ ିସ ) : 
ନସାମବାର ନବତେଟୀ ଅବରାରୀ ବଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାେନର ଚଢଉ ରରାରାଇ 
ନଚାରା ନଦଶୀମଦ ଜବତ ରରାରବିା 
ସହ ଏଥିନର ସମ୍ୃକ୍ତ ୩ ଅଭରିକୁ୍ତଙୁ୍ ଗରିଫ 
ରରାରାଇଛ।ି ଗରିଫ ଅଭରିକୁ୍ତମାେ ନହନଲ 
ପରୁୁଣାପାଣ ି ଗ୍ରାମର ଚୁଡାମଣ ି ମାଣ୍ନି, ନବୈଶଙି୍ଗା 
ଥାୋ ଅଧୀେ ପାଟପରୁ ଗ୍ରାମର ଶରୁୁଲ ମାଣ୍ନି 
ଏବଂ ଲଟିାସାହ ି ଗ୍ରାମର ରାଇମଣ ି ନସାନରେ। 
ଅଭରିକୁ୍ତଙ୍ େରିଟରୁ ୪୨ଲଟିର ନଚାରା 
ନଦଶୀମଦ ଜବତ ରରାରାଇଛ।ି 

ବଶି୍ୱ ରୱେଚ୍ାରସବୀ 
ଦବିସ ପାଳତି 
ବବୈଶଙି୍ା,୬ା୧୨(ସମସି): ନବୈଶଙି୍ଗାଥାୋ ଅଧୀେ 
ଆଗ୍ରଆି ଗ୍ରାମପଞ୍ାୟତ ରାର୍କ୍ୟାଳୟ ପରସିରନର 
ନସାମବାର ବଶି୍ୱ ନୱେଚ୍ାନସବୀ ଦବିସ ପାଳତି 
ନହାଇରାଇଛ।ି ନେନହରୁ ରବୁନରନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 
ବୀଣାପାଣ ି ରବୁରସଂଘର ମଳିତି ଉଦ୍ୟମନର 
ଆନୟାଜତି ଆଜରି ରାର୍କ୍ୟକ୍ରମନର ସଂଗଠର 
ଜୀବେ ପରଡ଼ିା ଏବଂ ନୱେଚ୍ାନସବୀ ସାଇରଞ୍ଜେ 
ନଲଙ୍ାଙ୍ ସଂନରାଜୋନର ଆନୟାଜତି 
ରାର୍କ୍ୟକ୍ରମନର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାନବ ପଞ୍ାୟତର 
ସରପଞ୍ ମୀେତ ି ସଂି ଏର ସସୁ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ 
ରାଷ୍ଟଗଠେନର ରବୁସମାଜର ଭୂମରିା ଏବଂ 
ଦାୟତି୍ୱ ତଥା ରର୍୍କବ୍ୟ ସନ୍ଭ୍କନର ଆନଲାରପାତ 
ରରଥିିନଲ। ସଭା ପନର ୱେଚ୍ଭାରତ ଅଭରିାେନର 
ପଞ୍ାୟତ ରାର୍କ୍ୟାଳୟ ସନମତ ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାେନର ସନଫଇ ଅଭରିାେ ରରାରାଇଥିଲା। 
ନୱେଚ୍ାନସବୀମାନେ ସ୍ାେୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙୁ୍ 
ପରମିଳ ଏବଂ ୱେଚ୍ତାର ବାର୍୍କା ନଦବା ସହତି 
ବଭିନି୍ନ ଗଠେମଳୂର ପରାମଶ୍କ ନଦଇଥିନଲ। 
ନୱେଚ୍ାନସବୀ ସପୁ୍ୀତ ି ମହାପାତ୍ର ପରଚିାଳୋନର 
ସହାୟତା ରରଥିିନଲ। ସାଇରଞ୍ଜେ ନଲଙ୍ା 
ଧେ୍ୟବାଦ ଅପ୍କଣ ରରଥିିନଲ।

ଇତହିାସ ବଭିାଗ ପକ୍ଷେୁ 
ବଦି୍ୟାଥ୍ଯୀଙୁ୍ ସମ୍ବଦ୍୍ଯୋ
ଖଣୁ୍ା,୬ା୧୨(ସମସି): ଖଣୁ୍ା ଡଗି୍ରୀ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ 
ଇତହିାସ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ େବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ 
ନେଇ ଏର ୱୋଗତ ସମଦ୍୍୍କୋ ଉତ୍ସବ ଅେୁଷ୍ତି 
ନହାଇରାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ରୂନପ ଇତହିାସ 
ବଭିାଗର ମଖୁ୍ୟ ତଥା ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍କ୍ 
ସନରାଜ ରଞ୍ଜେ ତ୍ରପିାଠୀ, ସମ୍ାେତି ଅତଥିିରୂନପ 
ଅଧ୍ାପର ପ୍ନମାଦ ରୁମାର ମଶି୍ର, ଶକି୍ା ବଭିାଗର 
ମଖୁ୍ୟ ରଞ୍ଜେ ରୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଇତହିାସ ବଭିାଗର 
ଅଧ୍ାପର ପ୍ଦୀପ ରୁମାର ନବନହରା, ଅଥ୍କେୀତ ି
ବଭିାଗର ଅଧ୍ାପର ତପେ ବାରରି, ରାଜେୀତ ି
ବଜି୍ାେ ଅଧ୍ାପରିା ନଗାପା ସଂି ପ୍ମଖୁ ନରାଗ ନଦଇ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଶକି୍ା ନକ୍ତ୍ରନର ଇତହିାସର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଉପନର ଆନଲାରପାତ ରରଥିିନଲ।

କରଞ୍ଆି,୬ା୧୨(ସମସି): ରରଞ୍ଜଆି 
ସହରନର ପଣୁ ିଟ୍ାଫିର ଅବ୍ୟବସ୍ା ଲାଗରିହଛି।ି 
ଫଳନର ନଲାନର ୋୋ ଅସବୁଧିାର ସମ୍ଖୁୀେ 
ନହଉଛନ୍।ି ଗତ ନମ ମାସନର ପଲୁସି ପକ୍ରୁ 
ଆମ ସମତି ି ନବୈଠର ପନର ଏେଏସ ି ଛରରୁ 
ସନିେମାହଲ୍  ପର୍କ୍ୟନ୍ ୱାେ ନୱ ଟ୍ାଫିର େୟିମ 
ଲାଗ ୁରରାରାଇଥିଲା। ନସହପିର ିମଖୁ୍ୟ ବଜାର 
ମଧ୍ରୁ ଭାରୀରାେ ପ୍ନବଶ ଉପନର ମଧ୍ 
ରଟରଣା ଲଗାରାଇଥିଲା। ପର୍କ୍ୟାୟ କ୍ରନମ 
ପ୍ଥନମ ସନିେମାହଲ୍  ଛର େରିଟରୁ ରଟରଣା 
ଉଠାରାଇଥିଲା। ପନର େୟିମ ପରବିର୍୍କେ ରର ି
ନରବଳ ଏେଏସ ିଛରନର ବ୍ୟାରନିରଡ ଲଗାଇ 
ଭାରୀରାେ ପ୍ନବଶରୁ ନରାରାରାଉଥିଲା;ରନୁି୍ 
ଏନବ ସ୍ତି ି ପବୂ୍କପର।ି ରଛିଦିେି ନହଲା 
ବଜାର ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ ରାସ୍ା ଜାମ ରହୁଛ।ି 
ଫଳନର ଆମ୍ୱୁଲାେ୍ସ ଅଟରବିା ଭଳ ି ଘଟଣା 

ପଣୁ ି ନଦଖିବାରୁ ମଳୁିଛ।ି ଏହ ି ଛରଟ ି ବ୍ୟସ୍ 
ବହୁଳଭାନବ ପରଗିଣତି। ରାଧାରୃଷ୍ଣ ମନ୍ରି 
ପଟୁ ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ାରୁ ଆସଥୁିବା ନଲାରଙୁ୍ ବାମ ଓ 

ଦକ୍ଣି ପାଶ୍ଶ୍କ ରାସ୍ା ନଦଖାରାଉ େ ଥିବା ନରାଗୁଁ 
ଦୁଘ୍କଟଣା ଘଟୁଥିବା େଜରି ରହଛି।ି ଅେ୍ୟପନଟ 
ବଜାର ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ାରୁ ରଛି ି ବଡ଼ବଡଆି 

ବ୍ୟବସାୟୀ େଜି ଅକ୍ତଆିରନର ରଖି ରାସ୍ା 
ଉପନର ନଦାରାେ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ନରାଗୁଁ 
ଜାମ ନହଉଛ।ି 

ରାସ୍ା ଓ ଫୁଟଫାଥରୁ ଅବନରାଧ ରର ି
ଟ୍ାଫିର ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ଟ ି ରରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ 
ବନିରାଧନର ଏେଏସ ିରାର୍କ୍ୟେବି୍କାହୀ ଅଧିରାରୀ 
ଗଦୁ୍ା ନହମ୍୍ରମ ଦୃଢ ରାର୍କ୍ୟାେୁଷ୍ାେ ନେବାରୁ 
ଡାରବାଜ ି ରନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ମନର ରଛି ି ମାସ ପନୂବ୍କ 
ସଚୂୋ ନଦଇଥିନଲ; ନହନଲ ଆଜ ି ପର୍କ୍ୟନ୍ 
ତାହା ରାର୍କ୍ୟରାରୀ ନହାଇୋହ ିଁ। ନତନବ 
ଆଗାମୀ ଦେିନର ରାର୍କ୍ୟାେୁଷ୍ାେ ଗ୍ରହଣ 
ରରାରବି ନବାଲ ିଥାୋଧିରାରୀ ରଞ୍ଜେ ରୁମାର 
ନସଠୀ ପ୍ରାଶ ରରଛିନ୍।ି ନସହପିର ି ଏେଏସ ି
ପକ୍ରୁ ମଧ୍ ଦୃଢ ରାର୍କ୍ୟାେୁଷ୍ାେ େଆିରବି 
ନବାଲ ି ଅଧ୍କ୍ା ପପ ି ପଷୃ୍ଟ ି ଓ ରାର୍କ୍ୟେବି୍କାହୀ 
ଅଧିରାରୀ ଗଦୁ୍ା ନହମ୍୍ରମ ରହଛିନ୍।ି 

ମଖୁ୍ୟ ରାସ୍ାବର ଟ୍ାଫିକ୍  ଅବ୍ୟବସ୍ା
ରେତଚାବନୀ ରଦଲଚା ପଲୁସି ଓ ଏନଏସ ି

ଉେୟପରୁ,୬ା୧୨(ସମସି): ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲରର ନଶଷ 
ସୀମା ନବୈତରଣୀ ଏବଂ ନଦଓେଦୀର ସଙ୍ଗମସ୍ଳ େରିଟନର 
ରହଛି ି ଆଦବିାସୀ ଅଧ୍ୁୟଷତି ମୟରୂପଙ୍ା ଗ୍ରାମ। ଏହା 
ମଲାରପଦା ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ଗ୍କତ। ବହୁ ବଷ୍କ ଧର ି ଏଠାନର 
ଆଦବିାସୀ ବଭିାଗ ଦ୍ାରା ଏର ଆଶ୍ରମ ବଦି୍ୟାଳୟ ଚାଲଥିିବା 
ନବନଳ ଚଳତି ବଷ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରମନର ୋମନଲଖାଇ 
ଥିନଲ ମଧ୍ ଏପର୍କ୍ୟନ୍ ତାହା ଚାଲପିାରୁୋହ ିଁ। ବଭିାଗୀୟ 
ଅବନହଳା ନରାଗୁଁ ଆଜରୁ ଚାର ି ବଷ୍କ ନହଲା ଏର ଛାତ 

ଘର ଖଣ୍ଆି ନହାଇ ପଡ଼ରିହଛି ି ଏପର୍କ୍ୟନ୍ ରାମ ସରବିାର 
ୋ ଧରୁୋହଁ। ପାେୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ମଧ୍ ରହଛି।ି ମାତ୍ର 
ଦୁଇ ଜଣ ଶକି୍ରନର ବଦି୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଛ।ି ବାଲପିଶ ି ଏବଂ 
ମୟରୂପଙ୍ା ଗ୍ରାମର ପଲିା ଏହ ି ବଦି୍ୟାଳୟ ଉପନର େଭି୍କର 
ରରନ୍।ି ନହନଲ ବଭିାଗୀୟ ଅବନହଳା ନରାଗୁଁ ଏହ ି ସ୍କଲୁ 
ବଭିନି୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ା ନଦଇ ଗତରିରୁଛ।ି ଅତଶିୀଘ୍ର ଆଦବିାସୀ 
ଉନ୍ନୟେ ବଭିାଗ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାେ ପବୂ୍କର ଆଶ୍ରମରୁ 
ଠକି୍ ରୂନପ ଚାଲୁ ରଖିବାରୁ ଅଞ୍ଳବାସୀ ଦାବ ିଜଣାଇଛନ୍।ି

ବବତନଟୀ,୬ା୧୨(ସମସି): ବ୍ଲରସ୍ରୀୟ ବଜି୍ାେ ନମଳା ପାଇଁ 
ଏର ପ୍ସୁ୍ତ ି ନବୈଠର ନସାମବାର ଅପରାହ୍ନନର ସଠନିଲା ହାଇସ୍କଲୁ 
ପରସିରନର ଅେୁଷ୍ତି ନହାଇରାଇଛ।ି ଅତରିକି୍ତ ବ୍ଲର ଶକି୍ାଅଧିରାରୀ 
ନଗାପାଳଚନ୍ଦ୍ର ନସୋପତଙି୍ ଅଧ୍କ୍ତାନର ଆନୟାଜତି ନବୈଠରନର 
ୱେତନ୍ତ୍ରଅତଥିି ଭାନବ ଓଷ୍ଟା ଶକି୍ରସଂଘର ଜଲି୍ା ରଗୁ୍ମ ସମ୍ାଦର 
ରନିଶାର ରୁମାର ଆଚାର୍କ୍ୟ ଚଳତିବଷ୍କ ନବତେଟୀ ଉପରଣ୍ଠ 
ଗରୁଡବସାସ୍ତି ଆଦଶ୍କ ବଦି୍ୟାଳୟନର ଆସନ୍ା ୧୪ତାରଖିନର 
ନହବାରୁଥିବା ବଜି୍ାେନମଳା ସନ୍ଭ୍କନର ଆନଲାଚୋ ରରଥିିନଲ। 
ନବୈଠରନର ନବତେଟୀ ବ୍ଲରର ବଭିନି୍ନ ହାଇସ୍କଲୁ ପ୍ଧାେଶକି୍ର/
ପ୍ଧାେଶକି୍ୟତି୍ରୀ, ସହରାରୀ ଶକି୍ର/ଶକି୍ୟତି୍ରୀ, ସମସ୍ ଆଞ୍ଳରି 
ସାଧେ ସଂନରାଜର(ସଆିରସସି)ିଙ୍ ସନମତ ବଭିନି୍ନ ଶକି୍ର 
ସଂଘର ରାର୍କ୍ୟରର୍୍କା ପ୍ମଖୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରରଥିିନଲ। ନତନବ ଆସନ୍ା 
୮ତାରଖିନର ଆଦଶ୍କ ସ୍କଲୁ ପରସିରନର ଦ୍ତିୀୟ ପ୍ସୁ୍ତ ି ନବୈଠର 
ରରାରବିା ନେଇ େଷି୍ପର୍ ି ସ୍ରିୀରୃତ ନହାଇଥିଲା। ଅେ୍ୟମାେଙ୍ 
ମଧ୍ନର ଓଷ୍ଟା ଶକି୍ରସଂଘ ନବତେଟୀବ୍ଲର ସମ୍ାଦର ସରୂ୍କ୍ୟାେନ୍ 
ୋୟର, ରମାରାନ୍ ମହାନ୍, ଭନବଶଚନ୍ଦ୍ର ପାଣଗି୍ରାହୀ, ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା 
ପ୍ାଥମରି ବଦି୍ୟାଳୟ ଶକି୍ରସଂଘ ସଭାପତ ି ଶରତ ରୁମାର ମହାନ୍, 
ଦଲି୍ୀପ ରୁମାର ଧଳ, ରଘେୁାଥ ସାହୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରରଥିିନଲ। ଭବାେୀ 
ବାଗ୍  ଧେ୍ୟବାଦ ଅପ୍କଣ ରରଥିିନଲ।

ସାରସକଣା, ୬ା୧୨ (ସମସି): ସାରସରଣା ବ୍ଲରର 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍କ ସ୍ାେ ବନମ୍ଛର ବଜାର ବା ଝାରନପାଖରୀଆ 
ପଞ୍ାୟତ। ପବୂ୍କରୁ ଏହ ି ପଞ୍ାୟତଟ ି ରାଜାନଲାରା ସହତି 
ମଶି ି ରହଥିିଲା। ମାତ୍ର ବଜାର ଅଞ୍ଳନର ଅନହତୁର ଭାନବ 
ନଭାଟର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ରିବିା ଦ୍ାରା ଏହା ଏର ୱେତନ୍ତ୍ର 
ପଞ୍ାୟତର ମାେ୍ୟତା ପାଇଛ।ି େୂଆ ପଞ୍ାୟତ ନହଲା ପନର 
ବ ି ଅଞ୍ଳର ନମୌଳରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାେ ନହାଇପାରୁେ।ି 
ଗ୍ରାମର ମଧ୍ ଭାଗନର ରହଛି ିବହୁ ପରୁାତେ ରୂଅଟଏି। ଗ୍ରାମର 
ପ୍ାୟତଃ ନଲାନର ଆଜ ିବ ିଏହ ିରୂଅ ଉପନର େଭି୍କର ରରନ୍।ି 
ନହନଲ ରୂଅ ତଳରୁ ସଷୃ୍ଟ ି ନହାଇଛ ି ନଛାଟଆି ୋଳୁଆଟଏି। 

ରଂକ୍ରଟି ରାସ୍ା ଉପନର ବଷ୍କ ତମାମ ଜମ ି ରହଛି ି ୋଳୁଆ 
ପାଣ ିଆଉ ଏଥିନର ନପାର ସାଲୁବାଲୁ ନହଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ାୟ 
େଜରନର ପଡ଼ରିାଏ। ଗ୍ରାମରୁ ଲାଗ ି ନରାଟ ି ନରାଟ ି ଟଙ୍ାର 
ପ୍ରଳ୍ପ ନହାଇଛ।ି ନହନଲ ନରଉଁ ଗାଁ ମଝନିର ନଲାନର 
ରହୁଛନ୍,ି ନରଉଁ ସ୍ାେରୁ ନଲାନର ବ୍ୟବହାର ରରୁଛନ୍;ି 
ନସହ ି ସ୍ାେନର ଜମା ନହାଇ ରହୁଥିବା ଅପରଷି୍ାର ପାଣରୁି 
େଷି୍ାସେ ରରବିାରୁ ନରେେଟଏି େମ୍କାଣ ନହାଇ ପାରୁୋହ ିଁ। 
େଦ୍କମା ପାଣ ି ଜମା ନହାଇ ମଶା ମାଛଙି୍ ଉତ୍ପର୍ ି ସ୍ଳ 
ପାଲଟଥିିବା ଏହ ି ସ୍ାେଟ ି ବହୁ ପ୍ତଷି୍ତି ଝାରନପାଖରଆି 
ଗ୍ରାମର ସମ୍ାେ ହାେ ିରରୁଛ।ି

ୋସ୍ାରେ ଭାସଛୁ ିେର୍୍ଯମା ପାଣ ି

ବ୍ଲକ୍ ସ୍େୀୟ ବଜି୍ାେରମଳା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିରବୈଠକଅବ୍ୟବସ୍ାରେ ମୟେୂପଙ୍ା ପ୍ରାଥମକି ବଦି୍ୟାଳୟ 
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ଖେଳ ଦୁନଆି

ଦ�ୋହୋ,୬।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ୫ଥର ବ ସିଶ୍ୱଚୋମ୍ ସିଅନ ବ୍ୋେସିଲ ଦ�ୋମବୋର 
ତୋ’ର ପ୍ ସି- କ୍ୋର୍ଟର ଫୋଇନୋଲ ମ୍ୋଚ୍ ଦର �କ୍ ସିଣ ଦ�ୋର ସିଆ�ୁ ୪-୧ ଦ�ୋଲଦର 
ପରୋସ୍ତ �ର ସି କ୍ୋର୍ଟର ଫୋଇନୋଲଦର ପ୍ଦବଶ �ର ସିଥିଲୋ। ଏହ ସି ମ୍ୋଚ୍ ଦର ଏ� 
ବ ସିରଳ ଘରଣୋ ଦ�ଖିବୋ�ୁ ମ ସିଳ ସିଥିଲୋ। ମ୍ୋଚ୍ ର ୨୯ ମ ସିନ ସିଟ୍ ଦର ୨୫ ବର୍ଟଷୀୟ 
ଫରୱୋର୍ଟ ର ସିଚୋଲଲି�ନ ଦ�ୋଲ ଦ�ଇ ବ୍ୋେସିଲ�ୁ ୩-୦ଦର ଅଗ୍ରଣଷୀ �ରୋଇବୋ 
ପଦର ରଗ୍  ଆଉଟ୍ �ୁ ଆ� ସି ଏ�ୋଠ ସି ଦହବୋ �ହ ଭ ସିନ୍ନ ଢଙ୍ଗଦର ନୃତ୍ 
�ର ସିଥିଦଲ। ଏଦନଇ ଚର୍୍ଟୋ �ଷୃ୍ ସି ଦହୋଇଥିବୋ ଦବଦଳ ବ୍ୋେସିଲ ଦ�ୋଚ୍  ର ସିଦର 
ଏହୋ�ୁ �ମଥ୍ଟନ �ର ସିଛନ୍ସି। ର ସିଦର ମଧ୍ୟ ଦେଳୋଳସିଙ୍କ �ହ ନୃତ୍ �ର ସିଥିଦଲ। 
ଦେଳୋଳ ସିମୋଦନ େ�ୁ ସି ତଥୋ ଆନନ୍ଦଦର ନୃତ୍ �ର ସିଥିଦଲ। ଦ�ୋର ସିଆ�ୁ 
ଅପମୋନ ସିତ �ର ସିବୋ ପୋଇଁ ଆଦମ ଦେଳୋଳସି ଏଭଳସି ଆଚରଣ ପ୍�ଶ୍ଟନ �ର ସି 
ନଥିଦଲ ଦବୋଲସି ର ସିଦର �ହ ସିଛନ୍ସି। �କ୍ ସିଣ ଦ�ୋର ସିଆ ଦେଳୋଳସି ଓ ଦ�ୋଚ୍ ଙ୍କ 

ପ୍ତ ସି ଆମର ଯଦଥଷ୍ �ମ୍ୋନ ରହ ସିଛ ସି ଦବୋଲସି ର ସିଦର �ହ ସିଛନ୍ସି। 
୧୯୯୮ ପଦର ବ୍ୋେସିଲ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର ପ୍ଥମଥର ପୋଇଁ 
ଦ�ୌଣ� ସି ନକ୍ ଆଉର ମ୍ୋଚ୍ ଦର ୪ର ସି ଦ�ୋଲ ଦ୍ୋର 
�ର ସିଛନ୍ସି। ଏହୋପବୂ୍ଟରୁ ୧୯୯୮ଦର ବ୍ୋେସିଲ ନକ୍ ଆଉର 
ମ୍ୋଚ୍ ଦର ଚ ସିଲ ସି�ୁ ୪-୧ ଦ�ୋଲଦର ପରୋସ୍ତ �ର ସିଥିଲୋ। 

ଦ�ୋହୋ, ୬ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): �ତୋରର ଷ୍ୋରସିୟମ୍  
୯୭୪ଦର ଦ�ୋମବୋର ଦେଳୋଯୋଇଥିବୋ ପ ସି-କ୍ୋର୍ଟର 

ଫୋଇନୋଲ ମ୍ୋଚ୍ ଦର ବ୍ୋେସିଲ ୪-୧ ଦ�ୋଲଦର 
�କ୍ ସିଣ ଦ�ୋର ସିଆ�ୁ ପରୋସ୍ତ �ର ସିଥିଲୋ। 
ଏହ ସି ମ୍ୋଚ୍ ର ଦ୍ ସିତଷୀୟ ଦ�ୋଲ ଦ�ଇଥିଦଲ 
�ଳର �ପୁରଷ୍ୋର ଦନମୋର େୁନ ସିୟର। 
ଦ� ଅତ୍ନ୍ ଥଣ୍ୋ ମ ସିେୋେଦର ଦ�ୌଣ� ସି 
ଚୋପ ନ ଦନଇ ଏହ ସି ଦପନୋଲ୍ ସିରୁ 

ଏହ ସି ଦ�ୋଲ ଦ୍ୋର �ର ସିଥିଦଲ। 
ଚଳସିତ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର ଏହୋ 

ଥିଲୋ ଦନମୋରଙ୍କ ପ୍ଥମ 
ଦ�ୋଲ। ଏହୋ�ୁ ମ ସିଶୋଇ 
ଦ� କ୍ରମୋ�ତ ତୃତଷୀୟ 
ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର ଦ�ୋଲ 
�ର ସିବୋର ଦର�ର୍ଟ 
�ର ସିଛନ୍ସି। ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର 
ଏହୋ ତୋଙ୍କର ଦ୍ୋ�ଶ ମ୍ୋଚ୍  ଓ ୭ମ 

ଦ�ୋଲ। ଏହୋ ଫଳଦର ଦ� ନ ସିେ ଦ�ଶର � ସିମ୍ବ�ନ୍ଷୀ 
ଦେଳୋଳ ସି ଦପଦଲ ଓ ଦରୋନୋଦଲଡୋଙ୍କ ଦର�ର୍ଟ �ହ 

�ମ�କ୍ ଦହୋଇପୋର ସିଛନ୍ସି। ଦନମୋର ୨୦୧୪, 
୨୦୧୮ ଓ ୨୦୨୨ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର ଦ�ୋଲ ଦ�ଇଛନ୍ସି। 

ଦପଦଲ ୪ର ସି ଓ ଦରୋନୋଦଲଡୋ ୩ର ସି ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର 
ଦ�ୋଲ ଦ�ଇଛନ୍ସି। ଏହୋଛଡ଼ୋ ବ୍ୋେସିଲ ପକ୍ରୁ 

ଦପଦଲ �ବ୍ଟୋଧି� ୭୭ର ସି ଦ � ୋ ଲ 
ଦ�ଇଥିଲୋଦବଦଳ ଦନମୋର 

୭୬ର ସି ଦ�ଇ ତୋଙ୍କ 
ନ ସି�ରଦର ପହଞ୍ ସିଛନ୍ସି। 
ଦପଦଲ ଓ ଦରୋନୋଦଲଡୋ 
ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର ଯଥୋକ୍ରଦମ 

୧୨ର ସି ଓ ୧୫ର ସି ଦ�ୋଲ ଦ୍ୋର �ର ସିଛନ୍ସି। 
ଅ�ସୁ୍ଥତୋ ଦଯୋ� ୁଦନମୋର ଅଦନ� ମ୍ୋଚ୍  
ଦେଳସିବୋଦର ଅ�ମଥ୍ଟ ଦହୋଇଥିଦଲ, 
ନଦଚତ ଦ� ଆହୁର ସି ଅଧି� ଦ�ୋଲ 
ଦ�ବୋଦର �ମଥ୍ଟ ଦହୋଇ ପୋର ସିଥୋଦନ୍। 
ଅବଶ୍ �କ୍ ସିଣ ଦ�ୋର ସିଆ�ୁ ହରୋଇ 
ବ୍ୋେସିଲ କ୍ୋର୍ଟର ଫୋଇନୋଲଦର ପ୍ଦବଶ 
�ର ସିବୋ ପଦର ଦନମୋରଙୁ୍କ ଅତ ସି�ମ୍ ଦର 
ଆଉ ଦ�ୋର ସିଏ ମ୍ୋଚ୍  ଦେଳସିବୋର �ଦୁଯୋ� 
ମ ସିଳ ସିବ।

ପେପେ ଓ ପ�ୋନୋପେଡୋଙ୍କ ପ�କର୍ଡ ସହ ପନମୋ� ସମକକ୍ଷ

ଦ � ୋ ହ ୋ , ୬ ୋ ୧ ୨ ( ଏ ଦ େ ନ୍ ସି) : 
ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ର ନକ୍ ଆଉର 

ବୋ ଦ୍ ସିତଷୀୟ ରୋଉଣ୍ଦର 
ବ୍ୋେସିଲ ନ ସି�ରରୁ ୧-୪ 

ଦ�ୋଲଦର �କ୍ ସିଣ ଦ�ୋର ସିଆ 
ପରୋେସିତ ଦହବୋ ପଦର ଏହୋର 

ଦ�ୋଚ୍  ପୋଓଦଲୋ ଦବଦ୍ୋ ତୋଙ୍କ 
ପ�ରୁ ଓହର ସିଯୋଇଛନ୍ସି। ମ୍ୋଚ୍  

ପଦର ଆଦୟୋେସିତ �ୋମ୍ବୋ� ସି� 
�ମ୍ ସିଳନଷୀଦର ଦ� ଏହୋ ଦଘୋରଣୋ 
�ର ସିଛନ୍ସି। ଏଥିଦର ଦ� ପନୁବ୍ଟୋର 

�କ୍ ସିଣ ଦ�ୋର ସିଆ ଫୁରବଲ ମହୋ�ଂଘ 
�ହ ତୋଙ୍କ ଚୁକ୍ ସି ନବଷୀ�ରଣ �ର ସିଦବ 
ନୋହ ିଁ ଦବୋଲସି �ହ ସିଥିଦଲ। ଏଦବ ମୁ୍  
ବ ସିଶ୍ୋମ ଦନବ ସି ଓ ଏହୋ ପଦର ଦମୋର 
ଭବ ସିର୍ତ �ୋଯ୍ଟ୍ପନ୍ୋ �ମ୍�୍ଟଦର 
ଚ ସିନ୍ୋ �ର ସିବ ସି ଦବୋଲସି �ହ ସିଥିଦଲ 
ପରୁ୍୍ଟ�ୋଲର ଏହ ସି ଦ�ୋଚ୍ । ଏ� ମଧ୍ୟ 
୨୦୧୪ ବ୍ୋେସିଲଦର ଅନୁଷ୍ ସିତ ଫସିଫୋ 
ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର ପରୁ୍�ୋଲ ଦ�ୋଚ୍  

�ୋୟ ସିତ୍ୱ ଦନଇଥିଦଲ। � ସିନୁ୍ 

୨୦୧୦ ପଦର �କ୍ ସିଣ ଦ�ୋର ସିଆ ତୋଙ୍କ ପ୍ଶ ସିକ୍ଣଦର 
ପ୍ଥମଥର ନକ୍ ଆଉରଦର ଦେଳସିବୋ�ୁ ଦଯୋ�୍ତୋ 
ଅେ୍ଟନ �ର ସିଥିଲୋ। ଏହୋ ଏହ ସି ରୁର୍୍ଟୋଦମ୍ଦର �କ୍ ସିଣ 
ଦ�ୋର ସିଆ ପରୁ୍୍ଟ�ୋଲ ପର ସି ଶକ୍ ସିଶୋଳଷୀ ଦ�ଶ�ୁ 
ଦଶର ରୋଉଣ୍ ମ�ୁୋବ ସିଲୋଦର ପରୋସ୍ତ �ର ସିବୋ 

ପଦର ଦବଦ୍ୋଙ୍କ �ମ୍ୋନ 
ବଢ଼଼ ସିଯୋଇଥିଲୋ। � ସିନୁ୍ ବ୍ୋେସିଲ 
ନ ସି�ରରୁ ଦଶୋଚନଷୀୟ 
ପରୋେୟ ତୋଙ୍କ �ମ୍ୋନଦର 
ଆଞ୍ ଆଣ ସିଥିଲୋ।

ବଏିହ୍ଡଫ୍  ବହଷି୍କୃତ
ମୁ୍ ନ ସିକ୍ , ୬ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): �ତୋର ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ର ପ୍ଥମ ରୋଉଣ୍ରୁ 
ବୋଦ୍  ପଡ଼ସିବୋ ପଦର େମ୍ଟୋନଷୀ ଫୁରବଲ �ଂଘ ଏହୋର ର ସିମ୍  ରୋଇଦର�୍ର 
ତଥୋ ପବୂ୍ଟତନ ଦେଳୋଳସି ଅଲସିଭର ବ ସିଏହଫ୍ଟଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ପ�ରୁ 
ବହ ସିଷ୍ତୃ �ର ସିଛ ସି। ବ ସିଏହଫ୍ଟ ୨୦୦୪ରୁ େ୍ଟମୋନଷୀ ଫୁରବଲ �ହ 
ଭ ସିନ୍ନ ଦପୋେସି�ନଦର �ୋଯ୍ଟ୍ �ର ସିଆ�ଥୁିଦଲ। � ସିନୁ୍ �ତ 
�ୁଇର ସି ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର କ୍ରମୋ�ତ ଭୋଦବ ପ୍ଥମ ରୋଉଣ୍ରୁ 
ବୋଦ୍  ପଡ଼ସିବୋ ପଦର ଏପର ସି ନ ସିଷ୍ପର୍ସି ନ ସିଆଯୋଇଥିବୋ �ଥୋ 
େଣୋଯୋଇଛ ସି। ୨୦୧୮ଦର େମ୍ଟୋନଷୀ ରୁରଦର ଅନୁଷ୍ ସିତ 
ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ର ପ୍ଥମ ରୋଉଣ୍ରୁ ବୋଦ୍  ପଡ଼ସିବୋ ପଦର 
ବ ସିଏହଫ୍ଟ ର ସିମ୍  ରୋଇଦର�୍ର ଭୋଦବ ନ ସିଯକୁ୍ ସି ପୋଇଥିଦଲ।

୪ଥରର ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ବ ସିଦେତୋ େମ୍ଟୋନଷୀ ଚଳସିତ 
�ତୋରଦର �ରୁପ୍ -ଇ’ଦର ସ୍ଥୋନ ପୋଇବୋ �ହ ତୃତଷୀୟ 
ସ୍ଥୋନଦର ରହ ସିଥିଦଲ। େୋପୋନଠୋରୁ ଏହ ସି �ଳ ପ୍ଥମ 
ମ୍ୋଚ୍ ଦର ହୋର ସିବୋ ପଦର ଦପେନ୍  �ହ ଡ୍ର ଏବଂ ଦଶର 
ମ୍ୋଚ୍ ଦର ଦ�ୋଷ୍ୋର ସି�ୋ�ୁ ୪-୨ ଦ�ୋଲଦର ପରୋସ୍ତ 
�ର ସିଥିଲୋ। ଉଭୟ େମ୍ଟୋନଷୀ ଓ ଦପେନ୍ �ୁ ହରୋଇବୋ ପଦର 
େୋପୋନ �ରୁପ୍ ର ଶଷୀର୍ଟସ୍ଥୋନ ଅଧି�ୋର �ର ସିଥିଲୋ। � ସିନୁ୍ ଦପେନ୍  
୬-୧ ଦ�ୋଲ ବ୍ବଧୋନଦର ଆ�ଆୁ ଥିବୋରୁ େମ୍ଟୋନଷୀ�ୁ 
ପଛଦର ପ�ୋଇ ନକ୍ ଆଉର�ୁ ଯୋଇଥିଲୋ। େମ୍ଟୋନଷୀ ତୃତଷୀୟ 
ସ୍ଥୋନଦର ରହ ସି ବ ସିଶ୍ୱ�ପ ଅଭସିଯୋନ ଦଶର �ର ସିଥିଲୋ।

 ଅନ୍ପକ୍ଦର ବ ସିଏହଫ୍ଟ ୧୯୯୬ଦର େମ୍ଟୋନଷୀ�ୁ ୟଦୁରୋ 
�ପ୍  ଚୋମ୍ ସିଅନ୍  �ରୋଇବୋଦର �ମଥ୍ଟ ଦହୋଇଥିଦଲ। େମ୍ଟୋନଷୀ 
ଫୁରବଲ ମହୋ�ଂଘ �ଭୋପତ ସି ବର୍୍ଟର ନୁଏନରଫ୍ଟ ଏହ ସି ତୋର�ୋ 
ଦେଳୋଳ ସିଙୁ୍କ ପ୍ଶଂ�ୋ �ର ସିବୋ �ହ ତୋଙ୍କ �ୋମ �ବୁ�ସିଦନ ମଦନ 
ରହ ସିବ ଦବୋଲସି �ହ ସିଛନ୍ସି। ବ ସିଏହଫ୍ଟ �ବ୍ଟ�ୋ େମ୍ଟୋନଷୀ�ୁ �ହୋୟତୋ 
ଦ�ଇଆ� ସିଛନ୍ସି। ବ୍ୋେସିଲ୍ ଦର ୨୦୧୪ଦର ବ ସିଶ୍ୱ�ପ େସିତୋଇବୋଦର 
ବ ସିଏହଫ୍ଟଙ୍କ ଭୂମ ସି�ୋ�ୁ �ମଦସ୍ତ ପ୍ଶଂ�ୋ �ର ସିଛନ୍ସି। � ସିନୁ୍ 
ଏହୋ ପରଠୋରୁ େମ୍ଟୋନଷୀର ପତନ ଆରମ୍ଭ ଦହୋଇଛ ସି। ଏହୋ 
ପରଠୋରୁ େମ୍ଟୋନଷୀ ଆଉ ଦ�ୌଣ� ସି ଟ୍ରଫସି େସିତ ସିବୋଦର 
�ମଥ୍ଟ ଦହୋଇ ପୋର ସିନୋହ ିଁ। ୨୦୧୬ଦର �ଳ 
ୟଦୁରୋ�ପ୍ ଦର ଦ�ମ ସିଫୋଇନୋଲ 
ଦେଳସିବୋ ଦଶ୍ଷ୍ �ଫଳତୋ। 
୨୦୧୮ ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ଓ ୨୦୨୦ 
ୟଦୁରୋ�ପ୍ ର ପ୍ଥମ ରୋଉଣ୍ରୁ 
ବ ସି�ୋ ଦହବୋ ପଦର ଏଦବ ଏହ ସି 
ନ�ରୋତ୍ମ� ପ୍�ଶ୍ଟନଦର ଆଉ 
ଏ� ଅଧ୍ୟୋୟ ଦଯୋରସି ଦହୋଇଯୋଇଛ ସି।

ରଗ୍ବୀ

ବୁଧବାର
୭ଡସିେମ୍ବର୨୦୨୨

ଫିଫୋ ବଶି୍ୱକପ୍  ଟ୍ରଫି ଅନୋବ�ଣ 
କ�ପିବ ଦୀେକିୋ େୋଦୁକନ 
ନୂଆ�ସିଲ୍ଷୀ,୬।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ର ୨୨ତମ 
�ଂ୍ରଣ �ତୋରଦର �ଫଳତୋର �ହ ଚୋଲୁ ରହ ସିଛ ସି। 
୧୮ ତୋର ସିେ ଦେଳୋଯ ସିବୋ�ୁ ଥିବୋ ଫୋଇନୋଲ 
ମ୍ୋଚ୍ ଦର ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ଟ୍ରଫସି ଅନୋବରଣ ପୋଇଁ େଦଣ 
ତୋର�ୋ ବଲସିଉର ଅଭସିଦନତ୍ଷୀଙୁ୍କ 
�ତୋର ଅନୁବନ୍ ସିତ �ର ସିଛ ସି। ଏହ ସି 
ବଲସିଉର ଅଭସିଦନତ୍ଷୀ ଦହଉଛନ୍ସି 
�ଷୀପ ସି�ୋ ପୋ�ୁ�ନ। େବୁ୍ ଶଷୀଘ୍ର 
ଏହ ସି �ରୁୁ�ୋୟ ସିତ୍ୱ ବହନ �ର ସିବୋ�ୁ 
�ଷୀପ ସି�ୋ �ତୋର ଯୋତ୍ୋ �ର ସିଦବ। ବ ସିଶ୍ୱ ଫୁରବଲର �ବୁଠୋରୁ ବୃହତ ଇଦଭ୍ଦର 
�ଷୀପ ସି�ୋ ପ୍ଥମ ଭୋରତଷୀୟ ତଥୋ ବ ସିଶ୍ୱର ପ୍ଥମ ଅଭସିଦନତ୍ଷୀ ଭୋଦବ ଲୁଦ�ଲର 
ଆଇ�ନ ସିନକ୍  ଷ୍ୋର ସିୟମଦର ଟ୍ରଫସି ଅନୋବରଣ �ର ସିଦବ। ଏହୋ ନ ସିଶ୍ ସିତ ଭୋଦବ ଭୋରତ 
ପୋଇଁ ଏ� ଦ�ୌରବର ବ ସିରୟ। �ଷୀପ ସି�ୋଙ୍କ ଅ�ୋମଷୀ ଚଳର୍ ସିତ୍ ‘ପଠୋନ’ ଆ�ନ୍ୋ ୨୫ 
ତୋର ସିେଦର ମକୁ୍ ସିଲୋଭ �ର ସିବ। ଏଥିଦର ଦ� �ପୁରଷ୍ୋର ଶୋହରୁେ େୋନଙ୍କ �ହ 
େନ ଆବ୍ୋହମ ଅଭସିନୟ �ର ସିଛନ୍ସି। ପବୂ୍ଟରୁ ଅନ୍ତମ ବଲସିଉର ଅଭସିଦନତ୍ଷୀ ଦନୋର 
ଫଦତହ ସି �ତୋରଦର ଫସିଫୋ ଫ୍ୋନଦଫଷ୍ ଇଦଭ୍ଦର ନୃତ୍ ପର ସିଦବର �ର ସିବୋ �ହ 
ତ୍ ସିରଙ୍ଗୋ ଉରୋଇ ଦ�ଶ ପୋଇଁ ଦ�ୌରବ ଆଣ ସି ଦ�ଇଥିଦଲ। ଭୋରତ ଏହ ସି ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ �ର ସି ନଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ପଦରୋକ୍ ଭୋଦବ ଭୋରତଷୀୟମୋଦନ ଏହ ସି ଦମ�ୋ 
ଇଦଭ୍ଦର ଦ�ମୋନଙ୍କ ଉପସ୍ଥସିତ ସି େୋହ ସିର �ର ସିଛନ୍ସି। �ଷୀପ ସି�ୋ, ଦନୋରୋଙୁ୍କ ବୋଦ୍  
ଦ�ଦଲ ଦ�ରଳ ବ ସିନୟ ଦମନନ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର ଦବଲେସିମ �ଳର ଦୱଲଦନ� ଦ�ୋଚ୍  
ଭୋଦବ �ଫଳତୋର �ହ �ୋଯ୍ଟ୍ �ର ସିଛନ୍ସି। 

ଘପ� ରକୋୟତ ିେପ� �ହମି 
ଷ୍ଟେ୍ଲିଂ ଇିଂେଣ୍ଡ ପଫ�ଗିପେ
ଦ�ୋହୋ,୬।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): ଇଂଲଣ୍ ତୋର�ୋ ଫୁରବଲର ରୋହ ସିମ ଷ୍ଲଲିଂଙ୍କ ଘଦର 
ର�ୋୟତ ସି ଦହୋଇଛ ସି। ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ଦେଳସିବୋ�ୁ ଦ� �ତୋର ଆ� ସିଥିବୋ ଦବଦଳ ଏହ ସି 
ଅଭୋବନଷୀୟ ଘରଣୋ ଘର ସିଛ ସି। ଫଳଦର ଦ� �ତୋର ଛୋର ସି ଇଂଲଣ୍ ଦଫର ସିଯୋଇଛନ୍ସି। 
ର�ୋୟତମୋଦନ ତୋଙ୍କ 
ଘରୁ ୩ ଦ�ୋର ସି ରଙ୍କୋର 
େସିନ ସିରପତ୍ ଲୁର �ର ସିଛନ୍ସି। 
ଏତ ସି� ସି ଦବଦଳ ତୋଙ୍କ 
ଭୋବ ସିପତ୍ଷୀ ଦପେୋ ମ ସିଲୋନ 
ଓ �ୁଇର ସି ଦଛୋର ଛୁଆ 
ଥିଦଲ। ଲୁଦରରୋ ମୋଦନ 
ଘରୁ ୩ ଦ�ୋର ସି ରଙ୍କୋର 
ଏ� ଘରସି ଦନଇଯୋଇଛନ୍ସି 
ଦବୋଲସି �ୁହୋଯୋଇଛ ସି। 
ରବ ସିବୋର ଅନୁଷ୍ ସିତ 
ପ୍ ସି- କ୍ୋର୍ଟର ଫୋଇନୋଲ 
ମ୍ୋଚ୍ ଦର ଇଂଲଣ୍ ୩-୦ 
ଦ�ୋଲଦର ଦ�ଦନ�ୋଲ�ୁ 
ପରୋସ୍ତ �ର ସିଥିଲୋ। ଏହ ସି 
ମ୍ୋଚ୍ ଦର ଷ୍ଲଲିଂ ଦେଳସି 
ନଥିଦଲ। ଏଦବ ଦ� ରବ ସିବୋର ଦେଳୋଯ ସିବୋ�ୁ ଥିବୋ ଫ୍ୋନ୍ ବ ସିପକ୍ କ୍ୋର୍ଟର ଫୋଇନୋଲ 
ଦେଳସିବୋ�ୁ �ତୋର ଆ� ସିଦବ � ସି ନୋ ଦ� ଦନଇ � ସିଛ ସି େଣୋ ପଡ଼ସିନୋହ ିଁ। 

 ଏଦବ ପୋର ସିବୋର ସି� �ମ�୍ୋର �ମୋଧୋନ ପୋଇଁ ଆଦମ ତୋଙୁ୍କ �ମୟ ଦ�ଇଛୁ 
ଦବୋଲସି ଇଂଲଣ୍ ଦ�ୋଚ୍  ଦ�ରୋଥ �ୋଉଥଦ�ଟ୍  �ହ ସିଛନ୍ସି। ଦ�ଦତେଣ �ୁବୁ୍ଟର୍ 
ଅସ୍ତ୍ରଧର ସି ଷ୍ଲଲିଂଙ୍କ ଘଦର ପ� ସିଥିଦଲ। ଦ�ଦତଦବଦଳ ତୋଙ୍କ ବୋନ୍ବଷୀ ଓ �ୁଇ ପ ସିଲୋ 
ଭ ସିତଦର ଥିଦଲ ଦବୋଲସି ର ସିଦପୋର୍ଟ ପ୍�ୋଶ ପୋଇଛ ସି। ଏହ ସି େରୋପ �ମୟଦର ଆଦମ 
ଷ୍ଲଲିଂଙ୍କ �ହ ରହ ସିଛୁ ଦବୋଲସି ଇଂଲଣ୍ ଅଧିନୋୟ� ହ୍ୋର ସି ଦ�ନ୍  �ହ ସିଛନ୍ସି। ଦଯପଯ୍ଟ୍ନ୍ 
ତୋଙ୍କ ପର ସିବୋର �ମ୍ରୂ୍୍ଟ ଭୋଦବ ନ ସିରୋପ� ନୁହ୍ଟନ୍ ସି ଦ� ପଯ୍ଟ୍ନ୍ ଷ୍ଲଲିଂ �ତୋର ଦଫର ସିଦବ 
ନୋହ ିଁ ଦବୋଲସି �ୁହୋଯୋଉଛ ସି।

ଆପମ ବଶି୍ୱକପ୍  
ଜତିବୁି: ଭନିସିଅିସ୍ 

ଦ�ୋହୋ, ୬ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି):  ଆମର ଇଛୋ ଅ�ସୁ୍ଥ ଦପଦଲଙ୍କ 
ଲୋ� ସି ଆଦମ ଏହ ସି ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  େସିତ ସିବୁ। �କ୍ ସିଣ ଦ�ୋର ସିଆ�ୁ ପ୍ ସି-
କ୍ୋର୍ଟର ଫୋଇନୋଲଦର ହରୋଇ କ୍ୋର୍ଟର ଫୋଇନୋଲଦର ପ୍ଦବଶ 

�ର ସିବୋ ପଦର ଏହୋ �ହ ସିଛନ୍ସି �ଳ ପକ୍ରୁ ପ୍ଥମ ଦ�ୋଲ ଦ୍ୋର 
�ର ସିଥିବୋ ଫରୱୋର୍ଟ ଦେଳୋଳ ସି ଭ ସିନ ସି� ସିଅ� େୁନ ସିଅର। ‘ମୁଁ ଏହ ସିଠୋରୁ 

ଦପଦଲଙୁ୍କ ଅଭସିନନ୍ଦନ ପଠୋଉଛ ସି। ଏହ ସି ବ ସିେୟ ତୋଙ୍କ ଲୋ� ସି ଉଦ୍ସିଷ୍। ଯ�ସି 
�ବୁ� ସିଛ ସି ଠ ସିକ୍ ଠୋକ୍  ଚୋଦଲ, ଦତଦବ ଆଦମ ଏହ ସି ରୁର୍୍ଟୋଦମ୍ଦର ନ ସିଶ୍ ସିତ 

ଚୋମ୍ ସିଅନ୍  ଦହବୁ। ଏହୋ ଯ�ସି �ମ୍ଭବ ହୁଏ, ଦତଦବ ଦପଦଲଙ୍କ ଲୋ� ସି ଏହୋ 
ଆମର �ବ୍ଟଦଶ୍ଷ୍ ଉପହୋର ଦହବ’ ଦବୋଲସି �ହ ସିଛନ୍ସି ର ସିଅଲ ମୋଦ୍ ସିଦ୍  ପକ୍ରୁ 

ଦେଳୁଥିବୋ ଏହ ସି ଫରୱୋର୍ଟ ଦେଳୋଳ ସି। �ୋଓପୋଓଦଲୋଦର ଏଦବ �ରୁୁତର 
ଅବସ୍ଥୋଦର ଚ ସି� ସିତ୍ ସିତ ଦହଉଛନ୍ସି ବ୍ୋେସିଲର ଏହ ସି �ପୁରଷ୍ୋର ତଥୋ ୩ଥରର 

ଚୋମ୍ ସିଅନ୍  ଦେଳୋଳ ସି। ଦପଦଲଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଆଉ �ୋମ �ରୁନୋହ ିଁ। ଦଯ ଦ�ୌଣ� ସି 
ଅବସ୍ଥୋଦର � ସିଛ ସି ଦ�ୋରୋଏ େରୋପ େବର ମ ସିଳ ସିପୋଦର ଦବୋଲସି ବ୍ୋେସିଲ ର ସିମ୍  

ଆଶଙ୍କୋଦର ରହ ସିଛ ସି।

ବଶି୍ୱକପ୍  େପ� ଅଦକୃ ଶ୍ୟ 
ପହବ ଷ୍ଟୋରୟିମ ୯୭୪ 

ଦ�ୋହୋ,୬।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): �ତୋରଦର ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ର ୨୨ତମ �ଂ୍ରଣ �ଫଳତୋର 
�ହ ଆଦ�ଇ ଚୋଲସିଛ ସି। ୮ର ସି ଷ୍ୋର ସିୟମଦର ବ ସିଶ୍ୱ�ପର ମ୍ୋଚ୍ �ରୁ ସି� ଆଦୟୋେନ 

ଦହଉଛ ସି। ଦତଦବ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର ୭ର ସି ଷ୍ୋର ସିୟମ ନୂଆ ଭୋଦବ ନ ସିମ୍ଟୋଣ �ରୋଯୋଇଛ ସି। ଏହ ସି 
୭ର ସି ଷ୍ୋର ସିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଷ୍ୋରସିୟମ ୯୭୪ର ନ ସିମ୍ଟୋଣ �ମ୍ରୂ୍୍ଟ ଭୋଦବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହ ସିଛ ସି। ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  

ଆଦୟୋେନ ଦହବୋ ପଦର ଏହ ସି ଷ୍ୋର ସିୟମ �ମ୍ରୂ୍୍ଟ ଭୋଦବ ଅ�ୃଶ୍ ଦହୋଇଯ ସିବ। ପଦରୋକ୍ଦର 
�ହ ସିବୋ�ୁ �ଦଲ ଏହ ସି ଷ୍ୋର ସିୟମ ଅସ୍ଥୋୟଷୀ ଭୋଦବ ନ ସିମ୍ଟୋଣ �ରୋଯୋଇଛ ସି। ବନ୍ଦର ନ ସି�ରଦର 

ନ ସିମଲିତ ଏହ ସି ଷ୍ୋର ସିୟମର �ଶ୍ଟ� �ଂେ୍ୋ ୪୦ ହେୋର ରହ ସିଛ ସି। ଆଦୟୋେ�ଙ୍କ �ହ ସିବୋ ଅନୁଯୋୟଷୀ 
ଏହୋ ଆଂଶ ସି� ଭୋଦବ ନ ସିମ୍ଟୋଣ �ରୋଯୋଇଛ ସି। ଷ୍ ସିଲ ଓ � ସିପ ସିଂ �ଦ୍ନର�୍ଟର ର ସି�ୋ�ଲ ଦହୋଇଥିବୋ 

େନ ସିରରୁ ଏହୋ ନ ସିମ୍ଟୋଣ �ରୋଯୋଇଛ ସି। ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ପଦର ଏହ ସି ଷ୍ୋର ସିୟମ�ୁ �ମ୍ରୂ୍୍ଟ ଭୋଦବ ଦେୋଲସି 
� ସିଆଯ ସିବ। ଦେୋଲୋଯୋଇଥିବୋ ଏହ ସି ଅଂଶ�ରୁ ସି�ୁ ଆବଶ୍�ତୋ ଅନୁଯୋୟଷୀ ବ ସିଭ ସିନ୍ନ ଦ�ଶ�ୁ ପଠୋଇ 

� ସିଆଯ ସିବ ଦବୋଲସି ଆଦୟୋେ�ମୋଦନ �ହ ସିଛନ୍ସି। ଏହ ସି ଅସ୍ଥୋୟଷୀ ଷ୍ୋର ସିୟମର ନ ସିମ୍ଟୋଣ�ୁ ଦ�ଶ ଓ 
ବ ସିଦ�ଶରୁ ବହୁ ବ ସିଦଶରଜ୍ଞ ପ୍ଶଂ�ୋ �ର ସିଛନ୍ସି।

ପକୋ�ଆି ପକୋଚ୍  େଦ ଛୋଡ଼ପିେ ପବପ୍ୋ

କତୋ� େର୍ଡ୍ୟଟନପ� ବୁମ୍  
ଦ�ୋହୋ,୬।୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): �ତୋର ଚୋଲସିଥିବୋ ଫସିଫୋ 
ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  �ୋରଣରୁ ପଯ୍ଟ୍ରନ ଶ ସିଳ୍ପଦର େବର�ସ୍ତ 
ଉନ୍ନତ ସି ଦହୋଇଛ ସି। ଇତ ସିମଧ୍ୟଦର ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ର ରୋଉଣ୍ 

ଅଫ୍  ୧୬ ପଯ୍ଟ୍ୋୟ ଦଶର ଦହୋଇଛ ସି। ର ସିଦ�ମ୍ବର 
୧୮ ତୋର ସିେଦର ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ଫୋଇନୋଲ ଦେଳୋଯ ସିବ। 
ଦ� ପଯ୍ଟ୍ନ୍ ୧୫ ଲକ୍ ବ ସିଦ�ଶଷୀ ପଯ୍ଟ୍ର� �ତୋର 
ଆ� ସିଦବ ଦବୋଲସି ଆ�ଳନ �ରୋଯୋଉଥିଲୋ। � ସିନୁ୍ 

ଏହୋଠୋରୁ ଅଧି� ପଯ୍ଟ୍ର� �ୋତର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ୋଚ୍ର 
ଅନ୍ ପଦରୋଶଷୀ ଦ�ଶ�ୁ ଆ� ସିଛନ୍ସି। ପ୍ଥମ ରୋଉଣ୍ 
ମ୍ୋଚ୍  ଦଶର ପଯ୍ଟ୍ନ୍ ୮ ଲକ୍ ପଯ୍ଟ୍ର� �ତୋର 

ପହଞ୍ ସି �ୋର ସିଥିଦଲ। ୨୮.୯ ଲକ୍ ର ସି�ର ବ ସିକ୍ର ସି ମଧ୍ୟ 
� ସିର ସିଛ ସି। ଏଦବ ଦର�ର୍ଟ �ଂେ୍ୋଦର ପଯ୍ଟ୍ର� 
�ତୋର ପହଞ୍ ସିଦବ ଦବୋଲସି ଆଶୋ �ରୋଯୋଉଛ ସି। 
�ତୋରଦର ଭ ସିେୋ ନ ସିୟମଦର ଦ�ୋହଳ �ରୋଯ ସିବୋ 

ନ ସିଷ୍ପର୍ସି ଲୋଭ �ୋୟ� �ୋବ୍ସ୍ତ ଦହୋଇଛ ସି। 
ମ��ୁ ବ୍ୋନ ଓ �ମଲଷୀଙ୍ଗସି ଅଧି�ୋର�ୁ ବ୍ୋନ 
�ରୋଯୋଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ପଯ୍ଟ୍ରନ ଶ ସିଳ୍ପ �ଫଳତୋର 

ଶଷୀର୍ଟ�ୁ ଛୁଇଁଛ ସି। �ୃଢ ଇଚ୍ୋ ଶକ୍ ସି ପୋଇଁ 
ଏପର ସି �ମ୍ଭବ ଦହୋଇପୋର ସିଛ ସି ଦବୋଲସି 
�ୁହୋଯୋଇଛ ସି। ଏପଯ୍ଟ୍ନ୍ ୫୪ର ସି ମ୍ୋଚ୍  
ଦେଳୋଯଇ �ୋର ସିଥିଦଲ ମଧ୍ୟ �ତୋରଦର 
ଦ�ୌଣ� ସି ନ�ରୋତ୍ମ� ଘରଣୋ � ସିମ୍ବୋ 
ଦଛୋରଦମୋର �ଣ୍ଦ�ୋଳ ମଧ୍ୟ ଘର ସିନୋହ ିଁ। 
ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  ଆଦୟୋେନ�ୁ �ଫଳ �ର ସିବୋ 
ପୋଇଁ �ତୋର ଦ�ୌଣ� ସି ଅବଦହଳୋ 
�ର ସିନୋହ ିଁ। ଏଦବ ୨୦୩୦ ପଯ୍ଟ୍ନ୍ 
ପ୍ତ ସିବର୍ଟ ୬୦ ଲକ୍ ପଯ୍ଟ୍ର� �ତୋର 
ଆ� ସିଦବ ଦବୋଲସି ଆଶୋ �ରୋଯୋଉଛ ସି। 

 �ତୋରର ଦହୋଦରଲ�ରୁ ସି�ଦର 
୪୫ ହେୋର ଦ�ୋଠରଷୀ ରହ ସିଛ ସି। ଦତଣ ୁ
�ଶ୍ଟ�ମୋଦନ ଆେୋପୋେ ଦ�ଶର 
�ୁବୋଇ, ମ୍ରଦର ରହ ସିଛନ୍ସି। 
ପ୍ଶଂ��ମୋଦନ ୬୦ରୁ ୯୦ ମ ସିନ ସିରର 
�ରଲ ଫୋ୍ଇଟ୍ ଦର �ତୋର ଆ� ସି ମ୍ୋଚ୍  
ଦ�ଖି ଦଫର ସିଯୋଉଛନ୍ସି। ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  
�ୋରଣରୁ ଓମୋନଦର ପଯ୍ଟ୍ର� 
�ଂେ୍ୋଦର ୨୦୦ ପ୍ତ ସିଶତ ବୃଦ୍ ସି ଦହୋଇଛ ସି। 

ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  �ୋରଣରୁ �ମ୍ରୂ୍୍ଟ ମଧ୍ୟପ୍ୋଚ୍ଦର ପଯ୍ଟ୍ରନ 
ଶ ସିଳ୍ପଦର ଐତ ସିହୋ� ସି� ଉନ୍ନତ ସି ଦହୋଇଛ ସି ଦବୋଲସି 
ଆନ ସିଷ୍ୋନ ସି� ଭୋଦବ �ୁହୋଯୋଇଛ ସି।

ଦଳ� ର୍ୟୋନ୍ିିଂ ପସେପିରେସନକୁ 
ରେୋଜେି ପକୋଚ୍  ଟପିଟଙ୍କ ସମର୍ଡନ

ପଗୋପେଡନ୍  ବୁଟ େ�ୁସ୍ୋ� ପଦୌଡ଼ପ� ଏମ୍ ବୋପପେ
ଦ�ୋହୋ, ୬ୋ୧୨(ଏଦେନ୍ ସି): �ତୋରଦର ଚୋଲସିଥିବୋ 
ଫସିଫୋ ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍  େସିତ ସିବ � ସିଏ ? ଏହ ସି ପ୍ଶ୍ନର ଉର୍ର 
ଧଷୀଦର ଧଷୀଦର ମ ସିଳ ସିବୋ�ୁ ଯୋଉଛ ସି। ଦ�ୋର ସିଏ 
ଦ�ୋର ସିଏ �ଳ ଟ୍ରଫସି ଅକ୍ ସିଆର �ର ସିବୋ�ୁ ଆଦ�ଇ 
ଯୋଉଛନ୍ସି। ଦ୍ ସିତଷୀୟ ରୋଉଣ୍ଦର ପ୍ଥମ ୬ର ସି ମ୍ୋଚ୍  
ଦଶର �ଦୁ୍ୋ ଦ�ୋଦଲଡନ ବୁର ଦ�ୌଡ଼ଦର ଏ�ୋଧି� 
ଦେଳୋଳସି ରହ ସିଛନ୍ସି। ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ଦର �ବ୍ଟୋଧି� ଦ�ୋଲ 
ଦ�ଇଥିବୋ ଦେଳୋଳ ସିଙୁ୍କ ଦ�ୋଦଲଡନ ବୁର ପରୁ୍ୋର 
� ସିଆଯୋଇଥୋଏ। ଏଦବ ଫ୍ୋନ୍ର ଫରୱୋର୍ଟ ଦେଳୋଳ ସି 
� ସିଲ ସିଆନ୍  ଏମ୍ ବୋଦପେ ୫ର ସି ଦ�ୋଲ ଦ�ଇ ଏ�ୋ�ଷୀ 
ପ୍ଥମ ସ୍ଥୋନଦର ରହ ସିଛନ୍ସି। ଦ� ତୋଙ୍କ ନ ସି�ରତମ 
ପ୍ତ ସିଦ୍ନ୍ଦଷୀଙ୍କଠୋରୁ ୨ର ସି ଦ�ୋଲ ଆ�ଦର ରହ ସିଛନ୍ସି। 
ଏଦବ ମଧ୍ୟ ଆହୁର ସି ୧୦ର ସି ମ୍ୋଚ୍  ଦେଳୋଯ ସିବୋ�ୁ 
ବୋ� ସି ରହ ସିଛ ସି। ଏଣ ୁ ଦ�ୋଦଲଡନ ବୁର � ସିଏ େସିତ ସିଦବ 

ଏଦବଠୋରୁ �ହ ସିବୋ �ଷ୍�ର।
 ଦ୍ ସିତଷୀୟ ରୋଉଣ୍ର ୬ର ସି ମ୍ୋଚ୍  ଦଶର �ଦୁ୍ୋ 

ଫ୍ୋନ୍ର ଫରୱୋର୍ଟ ଦେଳୋଳ ସି � ସିଲ ସିଆନ୍  ଏମ୍ ବୋଦପେ 
�ବ୍ଟୋଧି� ୫ର ସି ଦ�ୋଲ ଦ�ଇ �ବୁଠୋରୁ ଆ�ଦର 
ରହ ସିଛନ୍ସି। ପ୍ ସି-କ୍ୋର୍ଟର ଫୋଇନୋଲଦର ଦ� ଦପୋଲୋଣ୍ 
ବ ସିପକ୍ଦର �ୁଇର ସି ଚମତ୍ୋର ଦ�ୋଲ ଦ୍ୋର 
�ର ସିଥିଦଲ। ଫ୍ୋନ୍ କ୍ୋର୍ଟର ଫୋଇନୋଲଦର ପ୍ଦବଶ 
�ର ସିଥିଲୋଦବଦଳ ଏହ ସି ତୋର�ୋ ଦେଳୋଳ ସି ନ ସିଶ୍ ସିତ 
ଭୋଦବ ଆଉ ଏ� ମ୍ୋଚ୍  ଦେଳସିଦବ। ତୋଙ୍କ ପଛ�ୁ 
ଇଂଲଣ୍ର �ୁଇ ଦେଳୋଳସି ମୋ�୍ଟ� ରୋଶଦଫୋର୍ଟ 
ଓ ବୁ�ୋଦୟୋ �ୋ�ୋ, ବ୍ୋେସିଲ୍ ର ରଚୋରଲସି�ନ, 
ଆଦେ୍ଟ୍ସିନୋ �ପୁରଷ୍ୋର ଲସିଓଦନଲ ଦମ� ସି, ଦପେନର 
ଆଲଭୋଦରୋ ଦମୋରୋତୋ, ଫ୍ୋନ୍ର ଅଲସିଭର େସିଦରୋର, 
ଇଦକ୍ରରର ଏନ୍ନର ଭୋଦଲନ୍ ସିଆ ଓ ଦନ�ରଲୋଣ୍ଡ୍  �ର 

ଦ � ୋ ରସି 
� ୋ କ୍  ଦ ପ ୋ 
୩ ର ସି 
ଦ ଲ େ ୋ ଏଁ 
ଦ�ୋଲ ଦ୍ୋର �ର ସିଛନ୍ସି।

 ଇଂଲଣ୍ର ହ୍ୋର ସି ଦ�ନ୍  ଏଯୋଏ 
�ବ୍ଟୋଧି� ୩ର ସି ଦ�ୋଲ ଦ�ବୋଦର ଆ� ସିଷ୍ 
ବୋ �ହୋୟତୋ �ର ସିଛନ୍ସି। ବ ସିଶ୍ୱ�ପ୍ ରୁ 
ବୋଦ୍  ପଡ଼ସିଥିବୋ ଦପୋଲୋଣ୍ର ଦ�ୋଲ� ସିପର 
ଓେ� ସିଏଚ୍  ଦନେେନେ ସି �ବ୍ଟୋଧି� ୨୧ର ସି �ଟ୍  
ଦ�ଭ୍  �ର ସିଛନ୍ସି। ତୋଙ୍କ ପଛ�ୁ �ବଲିଆର ଭୋଞ୍ୋ 
ମ ସିଲ ସିଦଙ୍କୋଭ ସିଚ୍ -�ୋଭ ସିଚ୍  ୧୬ର ସି, ଦନ�ରଲୋଣ୍ର 
ଆନ୍ଦ ସିଏଜ୍  ଦନୋପର୍ଟ ୧୫ର ସି �ଟ୍  ଦ�ଭ୍  �ର ସି 
ପ୍ଥମ ୩ର ସି ସ୍ଥୋନଦର ରହ ସିଛନ୍ସି।
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ସମୟ ସହତି ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାରକକେଟଂିର ରକୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବଦଳ ି
ଯାଇଛ।ି ଅନ୍ ଲାଇନ୍  ଓ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍  ର୍ାର୍  ସହତି 
ଏରବ କମ୍ାନୀଗଡ଼ୁକି ତାଙ୍କର ଉତ୍ାଦଗଡ଼ୁକୁି ଅଧÒକରୁ 

ଅଧÒକ ରଲାକପ୍ରୟି କରାଇବା ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରଦଶକେନୀର 
ସାହାରା ରନଉଛନ୍।ି ରସଠାରର ରେଶନ୍, ପଯକେ୍ୟଟନ, 
ପାରମ୍ରକି, ଅତ୍ୟାଧନୁକି କଳାରକୌଶଳ ସହତି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର 
ଜନିଷି ରଲାକମାନଙ୍କର ଦୃ୍ଆିକଷକେଣ କରଥିାଏ। ଏହା 
ସହତି ଅନ୍ରାଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଦଶକେନୀଗଡ଼ୁକିରର ମଲ୍ ଟ ି ନ୍ୟାସନାଲ୍  
କମ୍ାନୀମାରନ ମଧ୍ୟ ସାମଲି୍  ରହାଇଥାନ୍।ି ରତଣ ୁ ପ୍ରଦଶକେନୀର 
ଆକଷକେଣୀୟ ସାଜସଜ୍ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ୍ୟବସ୍ାର ସମ୍ପୂର୍କେ ଦାୟତି୍ବ 
ଏକ୍ ଜବିସିନ୍  ଡଜିାଇନର୍ ଙ୍କ ଉପରର ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ।

ଯ�ୋଗ୍ୟତୋ  
ଏକ୍ ଜବିସିନ୍  ଡଜିାଇନର୍  ବା ଏକ୍ ଜବିସିନ୍  ମ୍ୟାରନଜର୍  

ଭାରବ କ୍ୟାରୟିର୍  କରବିାକୁ ରହରଲ ରଯ ରକୌଣସ ି ବଷିୟରର 
ଭଲ ମାକକେ ରଖÒ ଦ୍ବାଦଶ ପାସ୍  ରହବା ଦରକାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 
ଏ ରଷେତ୍ରରର ଅଧÒକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦଶକେନ ପାଇଁ ଦ୍ବାଦଶ ରରେଣୀରର 
ଆଟକେ ବଷିୟ ଥÒବା ଭଲ।  ଏହାଦ୍ବାରା ଡଜିାଇନଂିର ମ ପୂଳ ଆଇଡଆି 
ଆସଥିାଏ। ଏହାପରର ଡଜିାଇନଂି ରଷେତ୍ରରର ୪ବଷକେର ଡରିପଲାମା 
ରକାସକେ କରବିାକୁ ହୁଏ। ଏଥÒରର କଲର୍  ରଥରାପ,ି ଡଜିାଇନଂି 
ରଟରକନାରଲାଜ,ି ଡ୍ରଇଂ ରକୌଶଳ, ମରଡଲ୍  ରମକଙି୍ଗ୍  , ଇରଭଣ୍ଗ୍   
୍ାଇଲ୍ , ସାଇଟ୍  ସରିଲକ୍ସନ୍ , ଲାଇଟନିଙି୍ଗ୍   ଓ ଥ୍ୀଡ ି ଡଜିାଇନ୍  
ଆଦ ି ବଷିୟ ପଢ଼ାଯାଏ। ଶଷିୋଗତ ରଯାଗ୍ୟତା ବ୍ୟତୀତ ଜରଣ 

ସେଳ ଡଜିାଇନର୍  ରହବା ପାଇଁ ରଚନାତ୍ମକ ରଶୈଳୀ ଓ ସଠକି୍  
କମ୍ୁୟନରିମସନ୍  ସ୍ଲି୍  ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁର ି ରହାଇଥାଏ। କାରଣ, 
ଏହା ଏକ ଟମି୍  ୱାକକେ। ସଠକି୍  କମ୍ୁୟନରିକସନ୍  ନ ରହବିା ଦ୍ବାରା 
କାଯକେ୍ୟରର ସେଳତା ମଳି ିନଥାଏ।    

ଦୋୟତି୍ବ 
ଜରଣ ସେଳ ଏକ୍ ଜବିସିନ୍  ଡଜିାଇନର୍  ରହବା ପାଇଁ 

ଅରନକ ଦାୟତି୍ବ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ଯଥା - ଡଜିାଇନ୍  କରବିା 
ପ ପୂବକେରୁ ପଲାନଙି୍ଗ୍   କରବିା, ବରଜଟ୍  ସ୍ରି କରବିା, ବଭିନି୍ନ ଟମି୍  
ସହତି ସମନ୍ବୟ ସ୍ାପନ କରବିା, ପ୍ରଦଶକେନୀର ମରଡଲ୍  ତଆିର ି
କରବିା, ପ୍ରଦଶକେନୀରର ରକଉଁ ସବୁ ଜନିଷି ପ୍ରଦଶକେନ ରହବ ଏବଂ 
ତାହାର ସପୁରଚିାଳନା ରକମତି ିକରାଯାଇପାରବି, ରସ ସବୁ ପାଇଁ 
ଏକ ସଚୁନି୍ତି ପଲାନଙି୍ଗ୍   କରବିା, ରଛାଟ ସ୍ାନ ଭତିରର ରଲାକଙ୍କ 
ଯବିାଆସବିା ଓ କଣିାବକିାର ସବୁଧିା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା 
ଇତ୍ୟାଦ।ି 
 ଯେଉଁ ଯଷେତ୍ରଯେ େେଯିେ ଚୋେେି ି

ସରକାରୀ ଓ ରବସରକାରୀ ସଂସ୍ା ପଷେରୁ ଆଟକେ ଗ୍ୟାରଲର,ି 
ମ୍ୁୟଜୟିମ୍ , ସାଇନ୍ସ ରସଣ୍ର୍ , ଥÒଏଟର୍ , ଆକକିରଟକ୍ ଚର୍  ୋମକେ, 
ବଭିନି୍ନ ଇରଭଣ୍ଗ୍   ଅଗକୋନାଇଜ୍  କମ୍ାନୀ, ରରେଟ୍  ରଶା’, କଲ୍ ଚର୍  
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟୀ, ରହରରିଟଜ୍  ସଂସ୍ା ଏବଂ ଏନ୍ ଜଓି ଆଦ ି ରଷେତ୍ରରର 
ଏକ୍ ଜବିସିନ୍  ଡଜିାଇନର୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଚାକରି ି ସରୁଯାଗ 
ରହଛି।ି ଥÒଏଟର୍   ରସଟ୍  ତଆିର ିକରବିା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ ଜବିସିନ୍  
ଡଜିାଇନର୍ ଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ।  

ଦେମୋ 
ଏକ୍ ଜବିସିନ୍  ଡଜିାଇନର୍  ଭାରବ କ୍ୟାରୟିର୍  ଆରମ୍ଭ କରଲ, 

ପ୍ରାଥମକି ପଯକେ୍ୟାୟରର ୨୦ରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ମଳିଥିାଏ। 
ଅଭଜି୍ଞତା ଅନୁସାରର ଦରମା ବରଢ଼। ମଲ୍ ଟ ି ନ୍ୟାସ୍ ନାଲ୍  
କମ୍ାନୀଗଡ଼ୁକି ରଗାଟଏି ୍ଲ୍  ଡଜିାଇନ୍  ପାଇଁ ଡଜିାଇନର୍ ଙୁ୍କ ୧ 
ରକାଟ ିଟଙ୍କା ପଯକେ୍ୟନ୍ ପାରରିେମକି ରଦଇଥାନ୍।ି 
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େୃତ୍ଗିତ 
ଶଷିେୋ

ଏଯେ ଯଦଶେ ପ୍ରଯତ୍ୟେ ଯ�ୋଟ େଡ଼ ସହେଯେ ଏକ୍ ଜେିସିନ୍  ଅଗ୍ୋନୋଇଜ୍  େେୋ�ୋଉ�।ି ପୋେ୍ଣ ଋତୁ 
ଆେମ୍ଭ ଯହଯେ ପ୍ରଦଶନ୍ୀେ ଯେୋେପ୍ରୟିତୋ େୃଦ୍ଧ ଯହୋଇଥୋଏ। ଯତଣ ୁେଡ଼ େଡ଼ ଡଜିୋଇନଂି େମ୍ୋନୀ, 

ଇଯେଣ୍ଟ୍   ମ୍ୟୋଯନଜ୍ ଯମଣ୍ଟ୍   ସଂସ୍ୋ ଓ  େଡ଼ େଡ଼ ଯହୋଯଟଲ୍  ପଷେେୁ ବ୍ୋଣ୍ଟ୍   ଏକ୍ ଜେିସିନ୍  ଏକ୍ସପଟ୍ମୋନଙୁ୍ 
ହୋଏର୍  େେ ିପ୍ରଦଶ୍ନୀେ ଆଯୟୋଜନ େେୋ�ୋଉ�।ି ଯତଣ ୁଏ ଯଷେତ୍ରଯେ �େୁପଢ଼ିଙି୍ ପୋଇଁ 

‘ଏକ୍ ଜେିସିନ୍  ଡଜିୋଇନର୍ ’ େୋଯେ େ୍ୟୋେୟିର୍  ଗଢ଼େିୋ ପୋଇଁ ଅଯନେ ସଯୁ�ୋଗ େହ�ି।ି 

ଏକ୍ ଜେିସିନ୍  ଡଜିୋଇନର୍  

ପ୍ରମଖୁ ସଂସ୍ୋନ 
 ନ୍ୟୋସ୍ ନୋଲ୍  ଇନ୍ ଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ଅଫ୍ ଡଜିୋଇନ୍ , ପୋେଡ ି

(ଅହମ୍ମଦୋେୋଦ୍), 
 ନ୍ୟୋସନୋଲ୍  ଇନ୍ ଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ଅଫ୍ ଫ୍ୟୋଶନ୍  

ଯଟଯେନୋଯେୋଜ,ି େୋୟେଯେେ,ି ଶ୍ୀନଗେ, େୋଙ୍ଗଡ଼ୋ, 
ମମୁ୍ୋଇ ଓ ନୂଆ ଦଲି୍ୀ,

 ନ୍ୟୋସନୋଲ୍  ଇନ୍ ଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ଅଫ୍  ଡଜିୋଇନ୍  ଇଣ୍ଆି 
(ନୂଆ ଦଲି୍ୀ),

 ହୋଇଦ୍ୋେୋଦ୍  ଇନ୍ ଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ଅଫ୍ 
ଡଜିୋଇନ୍ (ହୋଇଦ୍ୋେୋଦ୍ ),

 ଯଜ.ଯଜ. ସ୍ଲୁ୍  ଅଫ୍ ଆଟ୍ସ୍  (ମମୁ୍ୋଇ) 

 ଏପଯିଜ ଇନ୍ ଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ଅଫ୍ ଡଜିୋଇନ୍  (ନୂଆ ଦଲି୍ୀ)

 ଆନ୍ଜକୋତକି ବଜି୍ ରନସ୍  ଡଲି୍  କରୁଥÒରଲ, 
କଥା ରହବା ସମୟରର ନଜିର ଇଂରାଜୀ 
ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧ କରବିା ସହତି ମାଜକିତ ଓ 
ବ୍ୟାବହାରକି ଭାଷାର ପ୍ରରୟାଗ କରନୁ୍। 

 ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷାର ତାରତମ୍ୟକୁ 
ବୁଝନୁ୍ ଏବଂ ରସ ଅନୁରପୂପ ନଜିର କଥା ଓ 
ମତାମତକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନୁ୍। କଥା କହବିା 
ସମୟରର ବାରମ୍ାର ହସନୁ୍ ନାହ ିଁ।

 ନଜି ରଟନ୍ ସନ୍ କୁ ନଜି ଭତିରର ରଖନୁ୍। 
ରଟନ୍ ସନ୍  ରଯାଗୁଁ କଥା ରହବା ସମୟରର 
ଅଯଥା କଛି ି କୁହନୁ୍ ନାହ ିଁ କମିା୍ ବରିକ୍ତ 
ରହବା ଭଳ ି କଥାବାତ୍ତକୋ କରନୁ୍ ନାହ ିଁ। 
ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରୟିର୍  ଏବଂ 
କମ୍ାନୀର ପରଚିୟକୁ ନ୍ କରରିଦବ। 

 କରପକୋରରଟ୍  ରସକ୍ଟର୍ ରର ଅରନକ ଥର 
ବଷିମ ପରସି୍ତ ି ଉପଜୁଥିାଏ। ଏହାର 
ପ୍ରଭାବ ନଜି କଥାବାତ୍ତକୋରର ପ୍ରତେିଳନ 

ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ପୋଇଁ େୋହୋଠୋେୁ ଯପ୍ରେଣୋ ପୋଇଥÒଯେ ?
 ରସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ କଳାକାର ପରବିାରରର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରଛି।ି ରମାର ବାପା 

ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡଆି ରରଡଓିର ଜରଣ କଳାକାର ଏବଂ ମା’ ତାଙ୍କର କରଲଜ 
ସମୟରର ଡ୍ରାମାରେକି୍  ରସରରେଟାରୀ ଥÒରଲ। ରତଣ ୁ ଏହ ି
କଳାତ୍ମକ ଭାବନାର ପରପି୍ରକାଶ ସନ୍ାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ରହାଇପାରଛି।ି ମୁଁ ଓ ରମାର ଭଉଣୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଜରଣ 
ଜରଣ କଳାକାର। ରତଣ ୁମୁଁ କହବି ିରଯ, ରମାର ପରବିାର 
ହ ିଁ ରମା ପାଇଁ ରପ୍ରରଣା। କନୁି୍ ମୁଁ ଭୁବରନଶ୍ବର ଆସବିା 
ପରର ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ଜକୋତୟି ସ୍ତରରର ରମାର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତଭିା 
ପ୍ରଦଶକେନ କରବିାର ଅରନକ ସରୁଯାଗ ପାଇଲ।ି

ଅେନିୟ ପ୍ରତ ିଯେମତି ିଆେୃଷ୍ ଯହଯେ?
 ଅଭନିୟ କରବି,ି ରକରବ ଭାବ ି ନଥÒଲ।ି ଆଙ୍କରଂି 

କରବିା ସମୟରର ଅଭନିୟ ପାଇଁ ଅେର୍  
ମଳିଥିÒଲା। ସବୁଗଡ଼ୁକୁି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ 
କରରିଦଇଥÒଲ।ି କନୁି୍ ସରିଏିଲ୍  
‘ରେୀମନ୍ରି’ରର ପଦ୍ମାବତୀ 
ଚରତି୍ରରର ଅଭନିୟ 
କରବିା ପାଇଁ  ଅେର୍  
ଆସବିା ପରର ମୁଁ 
କାହାଣୀ ଓ ଚରତି୍ର 
ସମ୍କକିତ ସମ୍ପୂର୍କେ 
ତଥ୍ୟ ରନଇଥÒଲ।ି ଉଭୟ 
କାହାଣୀ ଓ ଚରତି୍ର ରମାରତ ଏରତମାତ୍ରାରର 
ପ୍ରଭାବତି କରଥିÒଲା ରଯ, ମୁଁ ଅଭନିୟରର ପାଦ 
ରଦବାର ନଷି୍ପତ୍ତ ିରନଲ।ି  ରଛାଟ ପରଦା ପରର ବଡ଼ 
ପରଦାରର ଅଭନିୟ କରବିାର ସରୁଯାଗ ମଧ୍ୟ ଯ ୁ 
ଟଲିା। ରମାର ପ୍ରଥମ େିଲ୍ମ ରହଉଛ ି ‘ସନୁୟନା’, 
ରଯଉଁଥÒରର ମୁଁ ଜରଣ ଅନ୍ଧଝଅିର ଭପୂ ମକିାରର 
ଅଭନିୟ କରଛି।ି   

ପ୍ରଥମ ସଟୁଂି ଯସଟ୍ େ ଅନୁେୂତ ିଯେମତି ିଥÒେୋ?
 ରମାର ପ୍ରଥମ ସଟୁଂି ରସଟ୍  ଥÒଲା,ଲାଇଭ୍  ରଶା’ ଆଙ୍କରଂି। ରସଥÒରର ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର 

ପାଇଁ କ୍ୟାରମରାକୁ ସାମନା କଲ।ି ଲାଇଭ୍  ରଶା’ ରଯାଗୁଁ ମୁଁ ନଭକେସ୍  ଥÒଲ।ି କାରଣ 
ଏଥÒରର ରରିଟକ୍  ନଥାଏ। କନୁି୍ ‘ରେୀମନ୍ରି’ ସଟୁଂିରସଟ୍  ରମା ପାଇଁ ଅଭୁଲା। 

ସକାଳ ୬ଟାରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀ ପଯକେ୍ୟନ୍ର ଅରପଷୋ ମୁଁ ରକରବ ମଧ୍ୟ ଭୁଲପିାରବି ି
ନାହ ିଁ। ମୁଁ ରସଦନି ସରିଏିଲ୍ ର ରପ୍ରାରମା ସଟୁଂି ପାଇଁ ସକାଳ ୬ଟାରୁ 
ଯାଇ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ରମକ୍ ଅପ୍  ରନଇ ବସଥିÒଲ।ି ଦନିସାରା ଅରନକ 
କଳାକାରଙ୍କ ରପ୍ରାରମା ସଟୁଂି ରହଲା। ଘଣ୍ାଏ କ ି ଦୁଇଘଣ୍ା ନୁରହଁ, ମୁଁ 
ରାତ ି୧୨ଟା ପଯକେ୍ୟନ୍ ଅରପଷୋ କଲ।ି ରାତ ି୨-୩ଟାରର ନରିଦ୍କେଶକ ଆସ ି

ପଚାରଥିÒରଲ ସଟୁଂି ପାଇଁ। ରତଣ ୁରାତ ି୩ଟା ମୁଁ ରପ୍ରାରମା ସଟୁଂି କଲ।ି 
ମୁଁ ନଭକେସ୍  ଥÒଲ।ି କନୁି୍ ରପ୍ରାରମା ରଲିଜି୍  ରହବା ପରର ଦଶକେକଙ୍କଠାରୁ 
ଅରନକ ଶଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟଥିÒଲ।ି

େଲି୍  ଓ େଏିଲ୍  ଅେନିୟ େତିଯେ େ’ଣ ପୋଥ୍େ୍ୟ 
ଯଦଖ�ୁନ୍?ି

 ରଏିଲ୍  ଅଭନିୟ କହରିଲ, 
ଆରମ ମଞ୍ଚ ପରରିବଷଣକୁ ବୁଝଥିାଉ, 

ରଯଉଁଥÒରର ରକୌଣସ ି ରରିଟକ୍  ନଥାଏ 
ଏବଂ ନଜିସ୍ବ ଭାବଭଙ୍ୀ, ନୃତ୍ୟ ଓ 

ଅଭନିୟ ରଶୈଳୀରର ଦଶକେକଙୁ୍କ 
କଳାକାରମାରନ ବାନ୍ଧ ି
ରଖÒଥାନ୍।ି ରଏିଲ୍  ଅଭନିୟ 
- ନଚି୍ଛକ, ସତ୍ୟ, ସନୁ୍ର 

ଓ ପାରମ୍ରକି।  କନୁି୍ ରଲି୍  
ଅଭନିୟରର ରରିଟକ୍  ଥାଏ। ରଶଷ ପଯକେ୍ୟାୟରର 

ଏଥÒରର ଏଡଟିଂି କରାଯାଇ ଦଶକେକଙ୍କ ସାମନାରର ପରରିବଷଣ 
କରାଯାଏ। ସଟୁଂିର ରସଇ କଛି ିମହୁପୂତ୍ତକେରର କଳାକାର ଆଉ ଏକ 
ଚରତି୍ର ଭତିରର ବଞ୍ଚ ି ରରହ। କଛି ି ବାସ୍ତବ ଓ କଛି ି ଅବାସ୍ତର 
ପରଧିÒ ରହଉଛ ିରଲି୍  ଅଭନିୟ।   

ଆପଣ ଯେଯେ ପ୍ରଥମ ଥେ ପୋଇଁ ଯଷ୍ଜ୍ ଯେ ନୃତ୍ୟ ଆେମ୍ଭ େେଥିÒଯେ ଏେଂ ଅନୁେୂତ ି
େପିେ ି ଥÒେୋ ?

 ମୁଁ ବହୁତ ରଛାଟ ଥÒଲାରବରଳ ର୍ଜ୍ ରର ନୃତ୍ୟ କରଥିÒଲ।ି ରମାର ବାପା ଅରଶାକ 
ରଥଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତଷି୍ତି ‘ସପୂର୍  ମନ୍ରି ଅନୁଷ୍ାନ’ ତରେରୁ ପ୍ରତବିଷକେ ବଲାଙ୍ରିରର 
‘ନପୂଆଖାଇ ରଭଟ୍ ଘାଟ୍’ ର୍ଜ୍ ରର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର 
ଅଂଶଗ୍ରହଶ କର ି ପ୍ରଥମସ୍ାନ ଅଧÒକାର କରଥିÒବାରୁ ପରୁସ୍ତୃ ରହାଇଥÒଲ।ି ତା’ 
ପରଠାରୁ ର୍ଜ୍  ପ୍ରତ ିରମାର ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ ିଯାଇଥÒଲା। 

ସମ୍ମୋନ ଓ ପେୁସ୍ୋେ ସମ୍େ୍ଯେ େ’ଣ େହଯିେ ?
 ଜରଣ କଳାକାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମ ପୂଲ୍ୟମାନ ରତ୍ନ ରହଉଛ ିସମ୍ାନ ଓ ପରୁସ୍ାର। 

ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ଜକୋତୀୟ ସ୍ତରରର ଅରନକ ପରୁସ୍ାର ଗ୍ରହଣ କରବିାର ରସୌଭାଗ୍ୟ 
ରମାରତ ମଳିଛି।ି ରସସବୁ ପରୁସ୍ାର ମଧ୍ୟରୁ ‘ରସବାରତ୍ନ ପରୁସ୍ାର, ‘କଳଙି୍ 
ବୀରାଙ୍ନା ସମ୍ାନ’, ‘ଉତ୍କଳରଜ୍ୟାତ ି ସମ୍ାନ’, ‘ତପସ୍ବନିୀ ସମ୍ାନ’, ‘ୱିରମନ୍ 
ଆଚଭିସକେ ଅଫ୍ ଓଡ଼ଶିା ସମ୍ାନ’, ଏବଂ ରେୀମନ୍ରି ପାଇଁ ‘ରରେଷ୍ ନବାଗତା ଅଭରିନତ୍ରୀ’ 
ସମ୍ାନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ାନ ଓ ଦଶକେକଙ୍କ ପାଖରର ଚରିକୃତଜ୍ଞ। 

େ୍ୟୋେୟିର୍ େ ସଂଘର୍ ସମ୍େ୍ଯେ େ’ଣ େହଯିେ?
 ରଯଉଁଠ ିସଂଘଷକେ ଅଛ,ି ରସଇଠ ିସାଧନା ଅଛ।ି ଆଉ ସାଧନାରୁ ଜନ୍ମ ନଏି ସେଳତା। 

ଯଏି ପ୍ରଥରମ ବେିଳ ରହାଇଛ,ି ଆଗାମୀ ଦନିରର ସେଳତା ତା’ର ପାଦ ଛୁଇଁଛ।ି 
ରାସ୍ତା ରଦଖାଇବା ପାଇଁ ଅରନକଜଣ ଥାଆନ୍।ି କନୁି୍ ରାସ୍ତାରର ଆପଣଙୁ୍କ ନରିଜ 
ଚାଲବିାକୁ ହୁଏ। ରତଣ ୁମୁଁ କହବି ିରଯ – ସଂଘଷକେ ଅରପଷୋ ମୁଁ ଅଧÒକ ତ୍ୟାଗ କରଛି।ି 
ପରବିାର ସହତି ରହବିାର ଖସୁକୁି ଦପୂରରଇ ରଦଇ ନଜିର ଏକ ପରଚିୟ ସୃ୍  ି
କରବିା ପାଇଁ ବହୁତ କଛି ି କଥାକୁ ପଛରର ପରକଇ ରଦଇଛ।ି ରମାର ପ୍ରତଭିାକୁ 
ଆହୁର ିଜାଜ୍ବଲ୍ୟମାନ କରବିା ପାଇଁ କଷଟ ିପଥରରର ନଜିକୁ ସାଧନାରତ ରଖÒଛ।ି  

�େୁପଢ଼ିଙି୍ ପୋଇଁ େ’ଣ େୋତ୍୍ୋ ଯଦଯେ?
 ରମା ଦୃ୍ରିର, ବତ୍ତକେମାନ ଯବୁପଢ଼ିଙି୍କ ମାନସକିତା ରହଉଛ,ି ରସାସଆିଲ୍  ମଡିଆିରର 

ଯାହାର ରଯତକି ି ଅଧÒକ େରଲାସକେ ଅଛନ୍,ି ଯାହାର ଭଡିଓି କମିା୍ େରଟାକୁ 
ଅଧÒକ ଲାଇକ୍  କମିା୍ କରମଣ୍ଗ୍   ମଳୁିଛ,ି ରସ ରସତକି ି ସେଳ ଏବଂ ରଲାକପ୍ରୟି। 
କନୁି୍ ଏସବୁ ଏକ ପରହଳକିା। କଛି ି ନଦି୍କ୍ି  ସମୟ ପରର ରସମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା 
ଅନ୍ଧକାରମୟ ରହାଇଯାଏ। ରତଣ ୁ ଆଜରି ଯବୁପଢ଼ିଙୁି୍କ ମୁଁ ବାତ୍ତକୋ ରଦବାକୁ ଚାରହଁ 
ରଯ, କୁପଥଗାମୀ ହୁଅନୁ୍ ନାହ ିଁ। ନଜି ପାଇଁ ସଠକି୍  ଲଷେ୍ୟ ସ୍ରି କରନୁ୍। ପ୍ରକୃତ 
ସେଳତା ଓ ରଲାକପ୍ରୟିତା ହାସଲ କରବିାକୁ ଚାହୁଁଥÒରଲ ରସାସଆିଲ୍  ମଡିଆିର ସ୍ବଳ୍ପ 
ବ୍ୟବହାର ସହତି ନଜିର ପ୍ରତଭିାକୁ ଉଜାଗର କରବିା ଦଗିରର ଅଧÒକ ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍। 
ଈଶ୍ବରଦତ୍ତ ପ୍ରତଭିା ଏବଂ ପ୍ରତଭିାକୁ ରନଇ ସାଧନା ଦ୍ବାରା ହ ିଁ  ଜୀବନରର ସେଳତା 
ମଳିପିାରବି।

ସୋଧନୋ ଯହଉ� ିସଫଳତୋେ ଜନନୀ: ଜୋଗତୃ ି

େଯପୋ୍ଯେଟ୍  ଯଷେତ୍ର ପୋଇଁ 
ଗେୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ : େଥୋଯଶୈଳୀ

େଯପ୍ୋଯେଟ୍  ଯଷେତ୍ରଯେ ଚୋେେି ିେେୁଥÒଯେ, ପେଧିୋନଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ େେ ିେ୍ୟେହୋେ, ଚୋେଚିଳନ 
ଓ େଥୋେୋତ୍୍ୋ, ପ୍ରଯତ୍ୟେ େରିୟେୁ ଧ୍ୋନ ଯଦେୋେୁ ହୁଏ। ଏସେୁ ମଧ୍େୁ େଥୋେତ୍୍ୋ େେେିୋେ ଯଶୈଳୀ 

ମଖୁ୍ୟ। େୋେଣ େୁଲ୍  େଥୋେୋତ୍୍ୋ ଯେୌଣସ ିେୋମେୁ େଗିୋଡ଼ ିଯଦଇପୋଯେ ଏେଂ ମୋଜଜିତ େଥୋେୋତ୍୍ୋ 
ଦ୍ବୋେୋ େରିମ ପେସି୍ତିେି ସମୋଧୋନ ଯେଶ୍  ସହଜଯେ ଯହୋଇ�ୋଏ। ଯତଣ ୁେଯପ୍ୋଯେଟ୍  ଯଷେତ୍ରଯେ 

େଥୋେୋତ୍୍ୋେ ଯଶୈଳୀ େପିେ ିଯହେୋ ଉଚତି ଆସନୁ୍ ଜୋଣେିୋ।

 ସ୍ାଟକେରୋନ୍ ର ରସଟଙି୍ଗ୍   ଅପ୍ ସନ୍ କୁ ଯାଆନୁ୍। ଏହ ିସ୍କ୍ନି୍ କୁ ସ୍କ୍ଲ୍  କର ି
‘ପ୍ରାଇରବସ’ି ଅପସନ୍ କୁ କଲକି୍  କରନୁ୍।

 ପ୍ରାଇରଭସ ିରପ୍ରାରଟକ୍ସନ୍  ଟ୍ୟାବ୍  ଭତିରର ଥÒବା ‘ହାଇଡ୍ ’ ଅପସନ୍  
ଉପରର ଟଚ୍  କର ି ନଜିର ପ୍ରାଇରଭସ ିପାସୱାଡ଼କେ ଦଅିନୁ୍। 

 ଏହାପରର ଆପଣଙୁ୍କ ସ୍କ୍ନି୍  ଉପରର ଅାପ୍ ଗଡ଼ୁକିର ତାଲକିା 
ରଦଖାଯବି। ରଯଉଁ ଆପ୍ ଗଡ଼ୁକୁି ଆପଣ ହାଇଡ୍  କରବିାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍,ି 
ତାହା ପାଖରର ଥÒବା ଟାଗଲ୍ କୁ ‘ଅନ୍ ’ କରଦିଅିନୁ୍। 

 ଏହାପରର ହାଇଡ୍  କରାଯାଇଥÒବା ଆପ୍ ସଗଡ଼ୁକି ପାଇଁ ଏକ ନପୂଆ 
ପାସ୍ ୱାଡକେ ରସଟ୍  କରନୁ୍। ଧ୍ୟାନ ରଖନୁ୍ ଏହ ିପାସ୍ ୱାଡକେ # ରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଏବଂ ରଶଷ ରହଉଥÒବ। 

 ଏହାପରର ବ୍ୟାକ୍  କରଆିସନୁ୍। ଆପ୍ ସଗଡ଼ୁକି ହାଇଡ୍  ରହାଇଛ ି
କ ିନାହ ିଁ, ପରୀଷୋ କରବିା ପାଇଁ ରମାବାଇଲ୍  ବନ୍ କରଦିଅିନୁ୍। 
ପଣୁଥିରର ସ୍କ୍ନି୍  ଅନ୍ ଲକ୍  କର ିରଦଖନୁ୍। ରଯଉଁ ଆପ୍ ଗଡ଼ୁକି ଆପଣ 
ହାଇଡ୍  କରଥିÒରଲ, ତାହା ସ୍କ୍ନି୍  ଉପରର ଆଉ ରଦଖାଯବି ନାହ ିଁ। 

ଯଫୋନ୍  ସ୍କ୍ନି୍ ଯେ ହୋଇଡ୍  େେନୁ୍ ଅୋପ୍ ସ ଯଫୋନ୍  ସ୍କ୍ନି୍ ଯେ ହୋଇଡ୍  େେନୁ୍ ଅୋପ୍ ସ ଆଜେିୋେ ିଅନ୍ େୋଇନ୍  େୋମ ପୋଇଁ 
ଅଯନେ ଜଣ ନଜି ସ୍ୋଟ୍ଯଫୋନ୍ ଯେ 

ନଜିେ େ୍ୟକ୍ଗିତ ତଥ୍ୟେୁ ଯଷ୍ୋର୍  
େେୁ�ନ୍।ି େନୁି୍ �ଦ ିଯେୌଣସ ି

େ୍ୟକ୍ ିେକ୍ ସ୍କ୍ନି୍  ପୋସ୍ ୱୋଡ୍େୁ 
ଜୋଣପିୋଯେ ତୋଯହଯେ, ଯଫୋନ୍  

ଅନ୍ େକ୍  ଯହୋଇ�ୋଏ। ଯଫୋନ୍  
ସ୍କ୍ନି୍ ଯେ ଥÒେୋ ସେୁ ଆପ୍  ଏେଂ 

ପସନ୍ୋଲ୍  ଡୋଟୋ ଆପ୍  ମଧ୍ 
ଯଦଖୋ�ୋଏ। ଯତଣ ୁେ୍ୟକ୍ଗିତ 

ତଥ୍ୟ ହ୍ୟୋକ୍  ଯହୋଇପୋଯେ। ଯତଣ ୁ
ଯଫୋନ୍ ଯେ ଥÒେୋ ଆପ୍ ସଗଡ଼ୁେୁି 
ହୋଇଡ୍  େେଯିଦଯେ େୋ େୁଚୋଇ 

ଯଦଯେ, ଏହ ିସମସ୍ୟୋେ ସମୋଧୋନ 
ଯହୋଇପୋେେି। ଯତଯେ ଏଥÒପୋଇଁ 

େ�ି ିସହଜ ଟପି୍ସ ଅନୁସେଣ େେନୁ୍। 

 ଆପଣ ପଣୁଥିରର ରସହ ିଆପ୍ ଗଡ଼ୁକି ରଦଖÒବାକୁ ଚାହ ିଁରଲ, ରସଟଙି୍ଗ୍  କୁ ଯାଇ, 
ପାସୱାଡକେ ରଦଇ ରଖାଲ ିପାରରିବ। ଏହା ଦ୍ବାରା ଅନ୍ୟ ରକହ ିସ୍କ୍ନି୍  ଅନ୍ ଲକ୍  
କରଲ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ ସ ପାଇପାରରିବ ନାହ ିଁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ତଥ୍ୟ ରଚାର ିରହବାର 
ଆଶଙ୍କା ନଥÒବ। 

କରନୁ୍ ନାହ ିଁ। ସହକମକେୀଙ୍କ ସହତି ଏଭଳ ି କଥାବାତ୍ତକୋ କରନୁ୍, 
ରଯପର ି ରସମାନଙ୍କ ମରନାବଳ  ଦୃଢ଼ ରହବ ଏବଂ ରସମାରନ 
ପରସି୍ତକୁି ସମ୍ଭାଳ ିରନରବ। 

 ନଜିର କମ୍ୁୟନରିକସନ୍  ସ୍ଲି୍ , କ୍ୟାରୟିର୍ ରର ପରଦାନ୍ନତ ି
ରହବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମଖୁ୍ୟ କାରକ। ରତଣ ୁ କଥାବାତ୍ତକୋ କରବିା 
ସମୟରର ସ୍ପ୍ବାଦୀ ହୁଅନୁ୍।  

ଇଶ୍ବେ ଦତ୍ ପ୍ରତେିୋ, ସଂଘର୍, ସୋଧନୋ ଓ 
ସଫଳତୋେୁ ସୋଥÒୀଯେ ଯନଇ ଚୋେଥିÒେୋ 
ଜଯଣ ଉଦୀୟମୋନ େଳୋେୋେ ଯହଉ�ନ୍ ି
ଜୋଗତୃ ିେଥ। େେୋଙ୍ଗେି ଝଅି େୋଯେ 
ସମ୍େପେୁୀ ନୃତ୍ୟେୁ ମନ ଯଦଇ ଆପଣୋେ 
େେ�ିନ୍ ିଜୋଗତୃ।ି  ଏହ ିନୃତ୍ୟ ଉପଯେ ଅଧÒେ 
ଗଯେରଣୋ େେ ିେୋେତ ସେେୋେ ଓ ମନିଷି୍ଟ ି
ଅଫ୍ େଲ୍ ଚର୍  ତେଫେୁ ଯଫଯେୋସପି୍  ମଧ୍ 
ପୋଇ�ନ୍।ି େୁେଯନଶ୍ବେ ଆସେିୋ ପଯେ ଓଡ଼ଶିୀ 
ନୃତ୍ୟେଳୋ ପ୍ରତ ିଯସ ଆେୃଷ୍ ଯହୋଇପଡ଼ଥିÒଯେ। 
ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତେିୋେ ଅଧÒେୋେଣିୀ ଜୋଗତୃ ି
ପେିୋଙୁ୍ ସମ୍େପେୁୀ ନୋଚ ଶଖିୋଇେୋ ସହ 
ଯସ ଏେୋଧୋେଯେ ଜଯଣ ଆଙ୍ର୍ , ସଙି୍ଗର୍ , 
ଡ୍ୟୋନ୍ସର୍  ଓ ଅେଯିନତ୍ରୀ। ପେିୋଦଯିନ 
େେୋଙ୍ଗୀେେ ସ୍ଲୁ୍ େୁ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଆେମ୍ଭ 
େେଥିÒେୋ ଜୋଗତୃ ିମୋଯେସଆି,  ସଙି୍ଗୋପେୁ, 
ଆଯମେେିୋ, େୁଏତ୍ , େତୋର୍  ଓ ଦୁେୋଇ େଳ ି
େଯିଦଶୀୟ ମଞ୍ଚଯେ ନଜି ପ୍ରତେିୋ ପେଯିେରଣ 
େେ�ିନ୍।ି ଜୋଗତୃ ିତୋଙ୍ ନୋମେୁ ସୋଥ୍େ େେ ି
ଯେମତି ିନଜି େତିଯେ େଳୋେ ଜୋଗେଣ 
େେପିୋେ�ିନ୍,ି ଆସନୁ୍ ଜୋଣେିୋ ତୋଙ୍ ମହୁଁେୁ…



ଆଦତି୍ୟ ଭାରତର 
୭୭ତମ ଜଏିମ୍  
ଚେନ୍ନାଇ,୬।୧୨(ଏଚେନ୍ ସି): ମମୁ୍ନାଇର 
୧୬ ବର୍ଷୀୟ ଚେସ୍  ଚେଳନାଳ ସି ଆଦସିତ୍ୟ 
ମ ସିତ୍ତଲ ଭନାରତର ୭୭ତମ ଗ୍ନାଣ୍ଡମନାଷ୍ଟର 
(େସିଏମ୍ ) ଚେବନାର ଚ�ୌରବ ଅେ୍ନ 
କର ସିଛନ୍ସି। ଚପେନଚର େନାଲସିଥିବନା 
ଏଚଲନାଚରେ�ନାଟ ଓପନ୍  ଚେସ୍  ଟୁର୍୍ନାଚମଣ୍ଟ 

ଚେଳସିବନା ଅବସରଚର ଚସ ଏେ ସି ଉପଲବ୍ ସି 
େନାସଲ କର ସିଛନ୍ସି। ଚସ ପବୂରୁ୍ ଚସ ୩ଟ ସି 
େସିଏମ୍  ନମ୍ େନାସଲ କର ସିଛନ୍ସି। ଟୁର୍୍ନାଚମଣ୍ଟ 
ରଷ୍ଠ ରନାଉଣ୍ଡ ଅବସରଚର ୨,୫୦୦ ଏଚଲନା 
ଚରଟ ସିଂ ପଏଣ୍ଟ େନାସଲ କର ସିଛନ୍ସି। 
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ମ ସିରପରୁ, ୬ନା୧୨(ଏଚେନ୍ ସି): ବନାଂଲନାଚଦଶଠନାରୁ ପ୍ରଥମ 
ଦସିନ ସିକ ସିଆ ମ୍ୟନାଚ୍  ୧ ୱସିଚକଟଚର େନାର ସିଯ ସିବନା ପଚର ଭନାରତ 
େନାପଚର ରେ ସିଛ ସି। ଏେ ସି ସମୟଚର ସ ସିର ସିଜ୍ ର ଦ୍ ସିତଷୀୟ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ 
ବୁଧବନାର ଏଠନାଚର ଚେଳନାଯ ସିବ। ୩ ମ୍ୟନାଚ୍  ବ ସିଶ ସିଷ୍ଟ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ 
ସ ସିର ସିଜ୍ କୁ ବଞ୍ନାଇବନାକୁ ଚେଚଲ ଭନାରତକୁ 
ଏେ ସି ମ୍ୟନାଚ୍  େସିତ ସିବନାକୁ ଚେବ। ଏେନା 
ଫଳଚର ଭନାରତ ଲନା� ସି ଏେ ସି ମ୍ୟନାଚ୍  କର 
ଅବନା ମର ସ୍ସିତ ସି ସଷୃ୍ଟ ସି କର ସିଛ ସି। ଭ୍ରମଣକନାରଷୀ 
ଦଳ ଏେ ସି ମ୍ୟନାଚ୍  େସିତ ସିଚଲ ସ ସିର ସିଜ୍ ଚର 
ତ ସିଷ୍ଠ ସି ରେ ସିବ, ନଚେତ ଚ�ନାଟ ସିଏ ମ୍ୟନାଚ୍  
ବନାକ ସିଥନାଇ ଆ�ଆୁ ସ ସିର ସିଜ୍ ଚର ପରନାେସିତ 
ଚେବ। ଏଭଳସି ସ୍ସିତ ସି ମଧ୍ୟ ଭନାରତର ପବୂ୍ 
�ସ୍ତଚର ଚେନାଇସନାର ସିଛ ସି। ୨୦୧୫ଚର 
ମଚେନ୍ଦ୍ର ସ ସିଂ ଚଧନାନ ସିଙ୍କ ଚନତୃତ୍ୱଚର 
ବନାଂଲନାଚଦଶ �ସ୍ତ କର ସିଥିବନା ଭନାରତଷୀୟ 
ଦଳ ପ୍ରଥମ ୨ଟ ସି ଦ ସିନ ସିକ ସିଆଚର ପରନାେସିତ 
ଚେନାଇ ୨-୧ ବ୍ୟବଧନାନଚର ସ ସିର ସିଜ୍  
େନାର ସିଥିଲନା। ଏଣ ୁ ଭନାରତକୁ ଚରକର୍ 
ବ ସିପକ୍ଷଚର ଯ ସିବନାକୁ ଚେଚଲ ଏେ ସି ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର 
େସିତ ସିବନାକୁ ଚେବ।

ଏେ ସି ସ ସିର ସିଜ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟନାଚ୍  
ଚେଳସିଥିବନା ଭନାରତଷୀୟ ଦଳ ନ ସିକଟଚର 
ଦକ୍ଷତନାଚର ଭରପରୁ ବ୍ୟନାଟର ରେ ସିଥିଚଲ। ଦଳ କ ସିନୁ୍ ୮ 
ଓଭର ଚେଳ ବନାକ ସିଥନାଇ ମନାତ୍ର ୧୮୬ଚର ଅଲଆଉଟ 
ଚେନାଇଯନାଇଥିଲନା। ଏେନାର ଅଥ୍ ଏଚତ ଟନାଣଆୁ ବ୍ୟନାଟର ଥନାଇ 
ମଧ୍ୟ ଦଳ ଏକ ସମ୍ନାନେନକ ଚ୍ନାର କର ସିବନାଚର ଅସମଥ୍ 
ଚେନାଇଥିଲନା। ଏଣ ୁ ଦ୍ ସିତଷୀୟ ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର ଦଳ ଯଦସି ପବୂ୍ ତରୁଟ ସିକୁ 
ସଧୁନାର ସିବନାଚର ଅସମଥ ୍ େୁଏ, ଚତଚବ ଦଳ ନ ସିଶ୍ ସିତଭନାଚବ 
ସ ସିର ସିଜ୍  େନାର ସିଯ ସିବ। 

ଚକବଳ ବ୍ୟନାଟର ନୁେଁନ୍ ସି, ଚବନାଲରମନାଚନ ମଧ୍ୟ ସମନାନ 

ପର ସିମନାଣଚର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟନାଚ୍  ପରନାେୟ ଳନା� ସି ଦନାୟଷୀ। ଏମନାଚନ 
ବନାଂଲନାଚଦଶର ୧୦ମ ୱସିଚକଟକୁ ଭନାଙ୍ସିପନାର ସିଚଲ ନନାେ ିଁ। 
ଏେ ସି ପନାଟ୍ନରସ ସିପଚର ଯଦସିଓ ଦୁଇଟ ସି ସଚୁଯନା� ମ ସିଳ ସିଥିଲନା 
ତନାେନାକୁ ମଧ୍ୟ ଭନାରତଷୀୟ ଫସିଲ୍ଡର କନାଯ୍୍ୟକନାରଷୀ କର ସି ପନାର ସି 

ନଥିଚଲ। ବନାଂଲନାଚଦଶର େ ସିଚରନା ସନାେସିଥିବନା ଚମେଦଷୀ େନାସନ 
ମ ସିରନାେ ପ୍ରଥଚମ ଚଦଇଥିବନା କ୍ୟନାଚ୍ କୁ ୱନାଶ ସିଂଟନ ସନୁ୍ଦର 
ଧର ସିବନାକୁ ଚେଷ୍ଟନା କଚଲ ନନାେ ିଁ। ଦ୍ ସିତଷୀୟଚର ୱସିଚକଟକ ସିପର 
ଚଲନାଚକଶ ରନାେୁଲ ଏେନାକୁ ଧର ସି ପନାର ସିଚଲ ନନାେ ିଁ। ଏେନା ମଧ୍ୟରୁ 
ଚ�ନାଟ ସିଏ କ୍ୟନାଚ୍  ଧର ସିଥିଚଲ ଭନାରତ ବ ସିେୟଷୀ ଚେନାଇଥନାନ୍ନା। 
ତନାେନା ସମ୍ଭବ ଚେନାଇ ପନାର ସି ନଥିଲନା। ପେ ସିନ୍  ଚବନାଲସିଂ ଆଚଦୌ 
ଉଚ୍ଚଚକନାଟଷୀର ଚେନାଇ ନଥିଲନା କ ସିମ୍ନା ଦୁଇ ନବନା�ତ ଚେଳନାଳସି 
ସନାେନାବନାଜ୍  ଅେମ୍ଦ୍  ଓ କୁଲଦଷୀପ ଚସନ୍  କ୍ ସିକ୍  କର ସି ନଥିଚଲ। 

ଏମନାନଙୁ୍କ ଦ୍ ସିତଷୀୟ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆଚର ସନାମ ସିଲ କର ସିବନାର େବୁ୍  
କମ୍  ସମ୍ଭନାବନନା ରେ ସିଛ ସି। ଏମନାନଙ୍କ ସ୍ନାନଚର ନ ସିଶ୍ ସିତଭନାଚବ 
ଅନ୍ୟମନାଚନ ଚେଳସିଚବ। ବ ସିଚଶର କର ସି ଅକ୍ଷର ପଚଟଲ 
ଫସିଟ୍  ଚେନାଇଯନାଇଥିବନାରୁ ଚସ ସନାେନାବନାଜ୍ ଙ୍କ ସ୍ନାନଚର ଏବଂ 

ଉମ୍ନାନ ମଲ୍ ସିକ ଚରବୁ୍ୟ କର ସିଥିବନା କୁଲଦଷୀପ 
ସ୍ନାନଚର ଚେଳସିବନାର ସମ୍ଭନାବନନାକୁ ଆଚଦୌ 
ଏଡ଼ନାଇଚଦଇ ଚେବ ନନାେ ିଁ। ଏସବୁ ନ ସିଷ୍ପତ୍ତସି 
ନ ସିଶ୍ ସିତଭନାଚବ ଚକନାଚ୍  ରନାେୁଳ ଦ୍ନାବ ସିଡ଼ ଓ 
ଅଧିନନାୟକ ଚରନାେ ସିତ ଶମ୍ନା ଚନଚବ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷଚର ଭନାରତଷୀୟ ବ୍ୟନାଟରଙ୍କ 
ମଚନନାଭନାବକୁ ଚନଇ ଅଚନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛ ସି। 
ଏମନାଚନ ପନାୱନାର ଚପ’୍ଚର ଆଚଦୌ ଭଲ 
ପ୍ରଦଶ୍ନ କର ସିପନାରୁ ନନାେନାନ୍ ସି। ପ୍ରଥମ 
ଦସିନ ସିକ ସିଆଚର ମନାତ୍ର ୪୮ ରନ୍  ମ ସିଳ ସିଥିଲନା। 
ଚ�ନାଟ ସିଏ ପଚଟ ଭୟଶନୂ୍ୟ କ୍ ସିଚକଟକୁ 
ଚେଳସିବନା ଲନା� ସି କୁେନାଯନାଉଥିଲନାଚବଚଳ 
ଅନ୍ୟପଚଟ ମନ୍ଥର ବ୍ୟନାଟ ସିଂ ଏେ ସି କଥନାର 

�ରୁୁତ୍ୱ ରେନୁନାେ ିଁ। ବନାଂଲନାଚଦଶ ବ ସିପକ୍ଷଚର 
ସର ସି ନଥିବନା ଓଭରକୁ ମ ସିଶନାଇଚଲ ଭନାରତ ୨୦୦ଟ ସି ରଟବଲ 
ଚେଳସିଛ ସି। ଏଭଳସି ଚେଳସିଚଲ ମ୍ୟନାଚ୍  େସିତ ସିବନା କଷ୍ଟକର। ଦଳର 
୩ ଚରେଷ୍ଠ ବ୍ୟନାଟର ଭଲ ଫମ୍ଚର ନଥିବନା ଭଳସି େଣନାପଡ଼ୁଛ ସି। 
ଓପନର ଶ ସିେର ଧନାୱନ ଓ ତନାଙ୍କ ପନାଟ୍ନର ଚରନାେ ସିତ ଶମ୍ନା 
ଆଉ ପବୂ୍ଭଳସି ଚେଳୁନନାେନାନ୍ ସି। ଏମନାନଙ୍କ ସ୍ନାନ ପରରବତ୍ତ୍ନ 
ଚେବନା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ଚେଳନାଳସିଙୁ୍କ ପଯ୍୍ୟନାପ୍ତ ସଯୁନା� 
ମ ସିଳ ସିଚଲ ଅନ୍େ୍ନାତଷୀୟ କ୍ ସିଚକଟଚର ଭନାରତ ତନାେନାର ପବୂ ୍
ସ୍ସିତ ସିକୁ ଆସ ସିପନାର ସିବ।

ବାଂଲାସଦଶ ବପିକ୍ଷ ଦ୍ତିୀୟ ଦନିକିଆି ଆଜି

କର ଅବା ମର ସ୍ତିସିର ଭାରତ

ସ ସିଲେଟ୍ , ୬।୧୨ (ଏଚେନ୍ ସି): ଘଚରନାଇ ବନାଂଲନାଚଦଶ-ଏ ଓ ଭନାରତ-ଏ 
ମଧ୍ୟଚର ମଙ୍ଳବନାରଠନାରୁ ସ୍ନାନଷୀୟ ସ ସିଲ୍ େଟ୍  ଇଣ୍ଟରନ୍ୟନାଶନନାଲ 
କ୍ ସିଚକଟ୍  ଷ୍ଟନାର ସିୟମଚର ଦ୍ ସିତଷୀୟ ଅନ୍ ଅଫସିସ ସିଆଲ୍  ଚଟଷ୍ଟ ମ୍ୟନାଚ୍  ଆରମ୍ଭ 
ଚେନାଇଛ ସି। ଭନାରତ-ଏ’ର ଚବନାଲରଙ୍କ େମତ୍ନାର ଚବନାଲସିଂ ଚଯନା� ୁ

ବନାଂଲନାଚଦଶ-ଏ ପ୍ରଥମ ଇନ ସିଂସଚର ମନାତ୍ର ୨୫୨ ରନଚର ସଷୀମ ସିତ 
ରେ ସିଯନାଇଛ ସି। େବନାବଚର ଅଭସିମନୁ୍ୟ ଈଶ୍ୱରନଙ୍କ ଚନତୃତ୍ୱନାଧିନ 
ଭନାରତ-ଏ ପ୍ରଥମ ଇନ ସିଂସ ଆରମ୍ଭ କର ସି ଷ୍ଟମ୍୍ ଅପସନାରଣ ସଦୁ୍ନା ୪ 
ଓଭରଚର ଚକୌଣସ ସି ୱସିଚକଟ୍  ନ େରନାଇ ୧୧ ରନ ସଂଗ୍େ କର ସିଛ ସି। 

ଅଧିନନାୟକ ଅଭସିମନୁ୍ୟ ୩ ଓ ଯଶଭସି େୟସ୍ନାଲ ୮ ରନ କର ସି ଅପରନାେସିତ 
ରେ ସିଛନ୍ସି। ପବୂରୁ୍ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟଚର ଚେଳନାଯନାଇଥିବନା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟନାଚ୍  
ଅମଷୀମନାଂସ ସିତ ରେ ସିଥିଲନା। ଏେ ସି ଅନ୍ସିମ ମ୍ୟନାେଚର ଚଯଉଁ ଦଳ ବ ସିେୟଷୀ 
େନାସଲ କର ସିବ ଚସେ ସିଦଳ ସ ସିର ସିେ େନାଚତଇବ। ଏେ ସି ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର ଟସ୍  
େସିତ ସି ଭନାରତ-ଏ ଅଧିନନାୟକ ଅଭସିମନୁ୍ୟ ଘଚରନାଇ ଦଳକୁ ବ୍ୟନାଟ ସିଂ 
ଆମନ୍ତ୍ରଣ କର ସିଥିଚଲ। େବନାବଚର ବନାଂଲନାଚଦଶ-ଏ ୮୫ ରନ ମଧ୍ୟଚର 
ଦଳର ଅଧନା ବ୍ୟନାଟର୍ ଙୁ୍କ େରନାଇ ବ ସିପଯ୍୍ୟୟର ସମ୍େୁଷୀନ ଚେନାଇଥିଲନା। 
ଚତଚବ ୬ଷ୍ଠ ୱସିଚକଟ୍ ଚର ଶନାେଦନାତ୍  ଚେନାଚସନ ଓ େନାକର ଅଲସି 
ଉପଚଯନା�ଷୀ ଅଦ୍୍ଶତକଷୀୟ ଇନ ସିଂସ ଚେଳସିବନାରୁ ଦଳ ଅଚେଇଶେ ରନ 
ଅତ ସିକ୍ମ କର ସିବନାଚର ସଫଳ ଚେନାଇଥିଲନା।

ଖେଳ ଆରମ୍ଭ: ଦନି ୧୧ଟା ୩୦
ପ୍ରସାରଣ : ଖସାନ ିଖ୍ାଟ୍ଟ୍ସ ଖନଟ୍ ୱର୍ସ

ଭୁବଚନଶ୍ୱର, ୬ନା୧୨(ସମ ସିସ): ୧୪ତମ 
ରନାେ୍ୟସ୍ତରଷୀୟ େନାଡ଼ ସିବନୁ୍ ସତ୍ୟବନାଦଷୀ 

ସ୍ନାରକଷୀ କ୍ ସିଚକଟ ପ୍ରତ ସିଚଯନା� ସିତନାର 
ତୃତଷୀୟ ଦ ସିନଚର ଆେସିଭର ଏକନାଦଶ 
ଓ ସମରଚସଟ୍  ବ ସିେୟଷୀ ଚେନାଇଛ ସି। 
ସନାକ୍ସ ଆନୁକୂଲ୍ୟଚର ସ୍ନାନଷୀୟ 
କପ ସିଳ ପ୍ରସନାଦ-ସନୁ୍ଦରପଦନା ଚେଳ 
ପଡ଼ସିଆଚର ମଙ୍ଳବନାର ଅନୁଷ୍ଠ ସିତ 
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର ଆେସିଭର ଏକନାଦଶ 
ପ୍ରଥଚମ ବ୍ୟନାଟ ସିଂ କର ସି ୧୭୧ ରନ୍  
କର ସିଥିଲନା। େବନାବଚର ଏମ୍ ବ ସିଏଲ 
ଏକନାଦଶ ମନାତ୍ର ୭୦ ରନ୍ ଚର 
ଅଲ୍ ଆଉଟ ଚେନାଇ ଚଶନାେନଷୀୟ 
ପରନାସ୍ତ ଚେନାଇଥିଚଲ। ବ ସିେୟଷୀ ଦଳ 
ପକ୍ଷରୁ ୨୬ଟ ସି ବଲ୍ ଚର ଦରୁ ତ ୬୯ ରନ୍  

କର ସିଥିବନା ରଞ୍ଜନ ସନାମଲ ଚପୟ୍ର ଅଫ୍  
ଦ ସି ମ୍ୟନାଚ୍  ବ ସିଚବେସିତ ଚେନାଇଥିଚଲ।

 ଚସେ ସିପର ସି ଦ୍ ସିତଷୀୟ ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର 
ସମରଚସଟ୍  ପ୍ରଥଚମ ବ୍ୟନାଟ ସିଂ 
କର ସି ୧୫୧ ରନ୍  କର ସି ଅଲଆଉଟ 
ଚେନାଇଥିଲନା୧ େବନାବଚର ରନାେୁଲ 
ଦନାସ୍ ଙ୍କ ଘନାତକ ଚବନାଲସିଂର ମକୁନାବ ସିଲନା 
କର ସି ନପନାର ସି ବ୍ନାକ୍  କ୍ୟନାପ୍ସ ମନାତ୍ର ୮୮ 
ରନ୍ ଚର ଆଉଟ ଚେନାଇଯନାଇଥିଲନା। 
ଏେ ସି ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର ୫ ୱସିଚକଟଚର ଚନଇ 
ବ୍ନାକ୍  କ୍ୟନାପ୍ସକୁ ଧଳୂ ସି େଟନାଇଥିବନା 
ରନାେୁଲଙୁ୍କ ଚରେଷ୍ଠ ଚେଳନାଳସି ବ ସିଚବେସିତ 
କରନାଯନାଇଥିଲନା। ଏେ ସି ମ୍ୟନାଚ୍ କୁ 
ବ ସିଶ୍ୱେସିତ୍  ଦନାସ, ପ୍ରଶନାନ୍ ଶକୁ୍ନା, 

େ ସିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମେନାପନାତ୍ର ଓ ରମ୍ରୁଧର ମ ସିରେ 
ପର ସିେନାଳନନା କର ସିଥିଚଲ।

ଭୁବଚନଶ୍ୱର, ୬।୧୨ (ସମ ସିସ): ଓଡ଼ସିଶନା ରନାେ୍ୟ 
େୁଚରନା ସଂଘ ଓ ଭୁବଚନଶ୍ୱର େୁଚରନା ସଂଘର ମ ସିଳ ସିତ 
ଆନୁକୂଲ୍ୟଚର ଏକଦସିବସଷୀୟ ରନାେ୍ୟ େୁନ ସିଅର େୁଚରନା 
ପ୍ରତ ସିଚଯନା� ସିତନା ଉଦ୍ ଯନାପ ସିତ ଚେନାଇଯନାଇଛ ସି। ଏଥିଚର 
କ ସିଟ୍  ଓ କ ସିସ୍  େନାମ୍ ସିଅନ୍  ଓ ଭୁବଚନଶ୍ୱର ରନସ୍ଅପ୍  

ଚେନାଇଛ ସି। ବନାଳକ ବ ସିଭନା�ଚର ନ ସିତ୍ୟ ମନାଝ ସି, ମଚେଶ୍ୱର 
ମଣ୍ଡଳ, ଛବ ସିଲନାଲ ମନାଝ ସି, ସମ୍ ସିତ ଦନାଶ, ଚଦବନାଶ ସିର 
ମେନାପନାତ୍ର, ରନାଚେଶ ନନାୟକ, ରୁଦ୍ ପ୍ରସନାଦ ପଣ୍ଡନା ଏବଂ 
ବନାଳ ସିକନା ବ ସିଭନା�ଚର ଅସର ସିେ ସିତ କ ସିସଚପନାଟ୍ନା, ରନାଇମଣ ସି 
ଚସନାଚରନ, ଉମମିଳନା ସନାେୁ, ରଲସି ମମୁ ୁ୍, ସଶୁଷୀଳନା ମଣୁ୍ଡନା, 

ନ ସିଲମ ଚଦେୁରଷୀ, ଦ ସିବ୍ୟନା କର ସିସ୍ନା ପଷୃ୍ଟ ସି ଓ ବନ୍ଦନନା 
ମନାଝ ସି ଚରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦଶ୍ନ କର ସି େନାତଷୀୟ ପ୍ରତ ସିଚଯନା� ସିତନା 
ଲନା� ସି ମଚନନାନଷୀତ ଚେନାଇଛନ୍ସି। େଳସିତ ମନାସ ୧୬ରୁ 
୨୦ ତନାର ସିେ ପଯ୍୍ୟନ୍ ରନାଞ୍ ସିଚର େନାତଷୀୟ ପ୍ରତ ସିଚଯନା� ସିତନା 
ଅନୁଷ୍ଠ ସିତ ଚେବ।

ଏେ ସି ଏକଦସିବସଷୀୟ ପ୍ରତ ସିଚଯନା� ସିତନାଚର 
୨୩ େସିଲନାରୁ ୧୫୦ରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ 
େୁଚରନାକନା ଅଂଶଗ୍େଣ କର ସିଥିଚଲ। 
ଏମ୍ ପନାୱନାରଟ୍ନାନ୍ର ପର ସିେନାଳନନା 
ନ ସିଚଦ୍୍ଶକ ଅସ ସିତ୍  ପ୍ରଧନାନ, ଓସ୍ େନା ସ ସିଇଓ 
�ଷୀତନାଞ୍ଜଳସି ପଣ୍ଡନା, ସମ୍ନାଦକ ପ ସିସ ସି ମ ସିରେ, 
ଚବୈରୟ ସିକ ସମ୍ନାଦକ କନ୍ଦନ ମମୁୁ୍ ପ୍ରମେୁ 
ଉପସ୍ସିତ ରେ ସିଥିଚଲ। ଚରଫର ସି ଭନାଚବ 
ବସନ୍ ଦଳନାଇ, ସନା�ର ଚେନନା, ଚଟବଲ୍  
ଅଫସିସ ସିଆଲ ଭନାଚବ ବ ସିଶ୍ୱେସିତ୍  ମନାେନାରଷୀ, 
ଚଲନାପନାମଦୁ୍ନା ପତ ସି, ରନାେୁଲ ରନାେ ମମୁୁ୍, 
ରନାଚେଶ ସନାେୁ, ତନାରନାକନାନ୍ ପର ସିଡ଼ନା, ଶ୍ୟନାମନା 
ମେନାନ୍ ସି, ରନାମେନ୍ଦ୍ର ବ ସିଚଶନାଇ, ଚଦଚବନ 
ଚେୈନ, ପ୍ରଭନାସ ସିନଷୀ ବରନାଡ଼ ପ୍ରମେୁ 
ପ୍ରତ ସିଚଯନା� ସିତନାକୁ ପର ସିେନାଳନନା କର ସିଥିଚଲ।

ରାଜ୍ୟ ଜୁନଅିର ଜୁସ�ା ଉଦ୍ ଯାପତି

ସବୁ ଦଳ ୫-୦ ସ�ାଲ୍ ସର ଜତିସିଲ
ଭୁବଚନଶ୍ୱର, ୬ନା୧୨(ସମ ସିସ): 
ଏଠନାଚର େନାଲସିଥିବନା ଓଡ଼ସିଶନା ମେ ସିଳନା 
ଫୁଟବଲ ଲସିଗ୍ ର ମଙ୍ଳବନାର 
୩ଟ ସି ମ୍ୟନାଚ୍  ଚେଳନାଯନାଇଥିଲନା। 
ସଂଚଯନା�ବଶଃତ ଏ ସମସ୍ତ ୩ଟ ସି 
ଯନାକ ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର ବ ସିେୟଷୀ ଦଳ ୫-୦ 

ଚ�ନାଲଚର ବ ସିେୟଷୀ ଚେନାଇଛ ସି। ଏେନା 
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର ଓଡ଼ସିଶନା 
ପଲୁ ସିସ୍  ୫-୦ ଚ�ନାଲଚର ଓଡ଼ସିଶନା ସରକନାରଷୀ ଚପ୍ରସ୍ କୁ, ପବୂ୍ତଟ 
ଚରଲଚୱ ୫-୦ ଚ�ନାଲଚର ରନାଇେସିଂ ଷୁ୍ଟଚରଣ୍ଟକୁ ଓ ଓଡ଼ସିଶନା ଏଫ୍ ସ ସି 
୫-୦ ଚ�ନାଲଚର ଚପେନାଟ୍ସ ଓଡ଼ସିଶନାକୁ ପରନାସ୍ତ କର ସିଛ ସି। ଓଡ଼ସିଶନା ଏଫ୍ ସ ସି 

ଏେନାକୁ ମ ସିଶନାଇ ସମସ୍ତ ଲସିଗ୍  ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର ବ ସିେୟଷୀ ଚେନାଇଛ ସି। ଏେ ସି ଦଳ 
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ୟନାରଷୀ େନାେନା ୩ଟ ସି ଓ କନାତ୍ତମିକନା ୨ଟ ସି ଚ�ନାଲ ଚ୍ନାର କର ସିଥିଚଲ। 
ଏେ ସି ଦଳ ତନାେନାର ପରବତ୍ତ୍ଷୀ ମ୍ୟନାଚ୍  ରନାଇେସିଂ ଷୁ୍ଟଚରଣ୍ଟକୁ ଚଭଟ ସିବ।

ହାଡ଼ବିନୁ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ାରକୀ କ୍ସିକଟ

ଓଡ଼ଶିା ମହଳିା 
ଫୁଟବଲ ଲଗି୍ 

  ବଜିୟ ମର୍ଚ୍ାଣ୍ଟ ଟ୍ରଫି

ଓଡ଼ଶିା ୩୧୨ ରନସର ଅଲଆଉଟ୍ 
କଟକ,୬ନା୧୨(ସମ ସିସ): ସରୁଟର 
ସ ସି.ଚକ. ପ ସିଠନାୱନାଲନା ଗ୍ନାଉଣ୍ଡଚର ଓଡ଼ସିଶନା 
ଓ ସ ସିକ ସିମ ମଧ୍ୟଚର ବ ସିେୟ ମଚ୍ଚ୍ନାଣ୍ଟ 
ଟ୍ଫସି ମ୍ୟନାଚ୍  ମଙ୍ଳବନାରଠନାରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଚେନାଇଛ ସି। ଟସ୍  େନାର ସି ବ୍ୟନାଟ ସିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ 
ପନାଇଥିବନା ଓଡ଼ସିଶନା ପ୍ରଥମ ଦସିବସ ଚେଳ 
ଚଶର ସଦୁ୍ନା ୩୧୨ ରନଚର ଅଲଆଉଟ 
ଚେନାଇଯନାଇଛ ସି। ନ ସିମ୍ନକ୍ମର ବ୍ୟନାଟରଙ୍କ 
ଉପଚଯନା�ଷୀ ଇନ ସିଂସ ବଳଚର ଓଡ଼ସିଶନା ଏେ ସି 
ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର ସମ୍ନାନସେୂକ ରନ୍  ସଂଗ୍େ 
କର ସି ପନାର ସିଛ ସି। ପ୍ରମେୁ ବ୍ୟନାଟରମନାନଙ୍କ 
ବ୍ୟନାଟ ସିଂ ବ ସିଫଳତନା ଚଯନା�ୁଁ ଓଡ଼ ସିଶନା 
ଏକଦନା ୧୦୩ ରନଚର ୬ଟ ସି ୱସିଚକଟ 

େରନାଇ ବ୍ୟନାଟ ସିଂ ବ ସିପଯ୍୍ୟୟର ସମ୍େୁଷୀନ 
ଚେନାଇଥିଲନା। ଚତଚବ ନ ସିମ୍ନକ୍ମଚର 
ସୟଦ ଅେମ୍ଦ ୯୧ ରନର ଦରୁ ତ 
ଇନ ସିଂସ ଚେଳସିବନା ଚଯନା� ୁ ଦଳ ୩୦୦ 
ରନ ଅତ ସିକ୍ମ କର ସିବନାଚର ସଫଳ 
ଚେନାଇଥିଲନା। ଅନ୍ୟମନାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଚର 
ରତ ସିରଞ୍ଜନ ବନାର ସିକ ୪୦, କୁଚବର ସନାେୁ 
୩୯ ଏବଂ ପ୍ର ସିୟନାଂଶ ୁ ମେନାନ୍ ସି ୩୮ ରନ 
କର ସିଥିଚଲ। ସ ସିକ ସିମ୍  ପକ୍ଷରୁ ପରଭସିନ୍  ୭ଟ ସି 
ୱସିଚକଟ ଅକ୍ ସିଆର କର ସିଛନ୍ସି। େବନାବଚର 
ପ୍ରଥମ ଇନ ସିଂସ ଆରମ୍ଭ କର ସି ସ ସିକ ସିମ୍  
ମଙ୍ଳବନାର ଷ୍ଟମ୍୍ ଅପସନାରଣ ସଦୁ୍ନା ବ ସିନନା 
ୱସିଚକଟଚର ୧ରନ କର ସିଛ ସି।

ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିସର ଅମ୍ାୟାରଂି 
କରସିବ ୩ ମହଳିା

ମେୁ୍ୟ ଚକନାଚ୍  ପଦରୁ ପନାୱନାର େଟ ସିଚଲ

କାନତିକର୍  ଭାରତୀୟ ମହଳିା 
ଦଳର ବ୍ୟାଟଂି ସକାଚ୍  

ମମୁ୍ନାଇ,୬।୧୨(ଏଚେନ୍ ସି): ଚଦଶର ସବ୍ବୃେତ୍  ଘଚରନାଇ କ୍ ସିଚକଟ 
ଟୁର୍୍ନାଚମଣ୍ଟ ରଣେଷୀ ଟ୍ଫସିଚର ପ୍ରଥମଥର ପନାଇଁ ଏକ ଉଚଲ୍େନଷୀୟ 
ଘଟଣନା ଘଟବନାକୁ ଯନାଉଛ ସି। ରଣେଷୀ ଟ୍ଫସିଚର ପ୍ରଥମଥର ପନାଇଁ ୩ େଣ 
ମେ ସିଳନା ଅମ୍ନାୟନାର ମ୍ୟନାଚ୍  ପର ସିେନାଳନନା କର ସିଚବ। ଭନାରତଷୀୟ କ୍ ସିଚକଟ 
କଚଣ୍ଟରେନାଲ ଚବନାର୍ (ବ ସିସ ସିସ ସିଆଇ) ମଙ୍ଳବନାର ଟୁର୍୍ନାଚମଣ୍ଟ ପନାଇଁ 
ଅମ୍ନାୟର ସିଙ୍ଗ୍   ପ୍ୟନାଚନଲର ସଟ୍ ଲ ସିଷ୍ଟ େନାର ସି କର ସିଛ ସି। ଏଥିଚର ୩େଣ 
ମେ ସିଳନା ସ୍ନାନ ପନାଇଛନ୍ସି। ରଣେଷୀ ଟ୍ଫସିର ୮୮ ବର୍ର ଇତ ସିେନାସଚର 
ପ୍ରଥମଥର ପନାଇଁ ମେ ସିଳନା ଅମ୍ନାୟର ମ୍ୟନାଚ୍  ପର ସିେନାଳନନା କର ସିଚବ। 
ର ସିଚସମ୍ର ୧୩ରୁ ରଣେଷୀ ଟ୍ଫସି ଆରମ୍ଭ ଚେବ। ପ୍ୟନାଚନଲଚର ସ୍ନାନ 
ପନାଇଥିବନା ୩େଣ ଅମ୍ନାୟର ଚେଚଲ ମମୁନ୍ାଇର ବୃନ୍ଦନା ରନାଠ ସି, ଚେନ୍ନାଇ 
େନନଷୀ ନନାରୟରଣ ଓ �ନାୟତ୍ରଷୀ ଚବଣଚୁ�ନାପନାଳ। ୫ ବର୍ପଚୂବ୍ 
୨୦୧୭ଚର ବ ସିସ ସିସ ସିଆଇ ପ୍ୟନାଚନଲଚର ମେ ସିଳନା ଅମ୍ନାୟନାରଙୁ୍କ 
ସନାମ ସିଲ କରନାଇଥିଲନା। ଚସଚତଚବଚଳ ୨େ େଣ ମେ ସିଳନାଙୁ୍କ ସନାମ ସିଲ 
କରନାଯନାଇଥିଲନା। ୨୦୧୮ଚର ପ୍ୟ।।ଚନଲଚର ଆଉ େଚଣ ମେ ସିଳନାଙୁ୍କ 
ସନାମ ସିଲ କରନାଯନାଇଥିଲନା। ଚଦଶଚର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମେଳନା ଅମ୍ନାୟନାର 
ସଷୃ୍ଟ ସି କର ସିବନାକୁ ବ ସିସ ସିସ ସିଆଇ ଚଟ୍ନ ସିଂର ବ୍ୟବସ୍ନା କରନାଇବ ଚବନାଲସି କେ ସିଛ ସି।

ନୂଆଦସିଲ୍ଷୀ, ୬।୧୨ (ଏଚେନ୍ ସି): ଆଇସ ସିସ ସି 
ମେ ସିଳନା ଟ ସି-୨୦ ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ କୁ ଆଉ ୨ ମନାସ 
ବନାକ ସି ରେ ସିଥିବନାଚବଚଳ ଭନାରତଷୀୟ କ୍ ସିଚକଟ୍ ର 
ସଚବ୍ନାଚ୍ଚ ସଂସ୍ନା ବ ସିସ ସିସ ସିଆଇ ମଙ୍ଳବନାର ଏକ 
�ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ ନ ସିଷ୍ପତ୍ତସି ଚନଇଛ ସି। ବ ସିସ ସିସ ସିଆଇ 
ଭନାରତଷୀୟ ମେ ସିଳନା ଦଳର ମେୁ୍ୟ ଚକନାଚ୍  ପଦରୁ 
ରଚମଶ ପନାୱନାରଙୁ୍କ େଟନାଇଚଦଇଛ ସି। ପନାୱନାରଙୁ୍କ 
ଚବଙ୍ନାଲୁରୁସ୍ସିତ େନାତଷୀୟ କ୍ ସିଚକଟ୍  ଏକନାଚରମଷୀ 
(ଏନ୍ ସ ସିଏ)ର ମେୁ୍ୟ ଭ ସିଭ ସିଏସ୍  ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଚକନାେସିଂ 
ଟ ସିମ୍ ଚର ସନାମ ସିଲ କରନାଯନାଇଛ ସି। ଅପରପକ୍ଷଚର 
ପ୍ରନାକ୍ନ ଚେଳନାଳସି 
େୃ ର ସି ଚ କ ଶ 
କ ନା ନ ସି ତ କ ର୍  ଙୁ୍କ 
ବ ସି ସ ସି ସ ସି ଆ ଇ 
ଭନାରତଷୀୟ ମେ ସିଳନା 
କ୍ ସିଚକଟ୍  ଦଳର 
ବ୍ୟନାଟ ସିଂ ଚକନାଚ୍  
ଭନାଚବ ନ ସିଯକୁ୍ 
କ ର ନା ଯ ନା ଇ ଛ ସି । 
ଚସ େଳସିତ 
ମନାସ ୯ରୁ ଅଚ୍ରେଲସିଆ ମେ ସିଳନା କ୍ ସିଚକଟ୍  ଦଳ 
ବ ସିପକ୍ଷଚର ଆରମ୍ଭ ଚେବନାକୁ ଥିବନା ସ ସିର ସିେଚର 
ଦଳର ଦନାୟ ସିତ୍ୱ ଚନଚବ। କନାନ ସିତ୍ କର ୧୯୯୭ରୁ 
୨୦୦୦ ମଧ୍ୟଚର ଭନାରତ ପକ୍ଷରୁ ୨ ଚଟଷ୍ଟ ଓ ୩୪ 
ଏକଦସିବସଷୀୟ ମ୍ୟନାଚ୍  ଚେଳସି ଯଥନାକ୍ଚମ ୭୪ 
ଓ ୩୩୯ ରନ ସଂଗ୍େ କର ସିଥିଚଲ। ପବୂ୍ରୁ 
େୃର ସିଚକଶ ଭନାରତ-ଏ ଓ ୧୯ ବର୍ରୁ କମ୍  ଦଳର 
ପ୍ରଶ ସିକ୍ଷକ ଭନାଚବ ଦନାୟ ସିତ୍ୱ ତୁଲନାଇ ସନାର ସିଛନ୍ସି।

ମସୁକଶଙୁ୍ ୬ ୱିସକଟ୍ ; ବାଂଲାସଦଶ-ଏ ୨୫୨

ଦ୍ତିୀୟ ଅନ୍ ଅଫିସଆିଲ ସଟଷ୍ଟ

ଚଦନାେନା,୬।୧୨(ଏଚେନ୍ ସି): େଳସିତ ଫସିଫନା ବ ସିଶ୍ୱକପ୍ ଚର ପବୂ୍ତନ 
େନାମ୍ ସିଅନ ଚପେନ୍  ଓ ଆଫ୍ସିକଷୀୟ ଚଦଶ ମଚରନାଚ୍ନା ମଧ୍ୟଚର ମଙ୍ଳବନାର 
େନାଲସିଥିବନା ରନାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍  ୧୬ ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର େବରଦସ୍ତ ସଂଘର୍ ଚଦଖିବନାକୁ 
ମ ସିଳ ସିଛ ସି। ନ ସିଦ୍୍ନାର ସିତ ସମୟ ଚଶର ସଦୁ୍ନା ମ୍ୟନାଚ୍  ଚ�ନାଲ ଶନୂ୍ୟ ଭନାଚବ 
ଚଶର ଚେନାଇଛ ସି। ଫଳନାଫଳ ପନାଇଁ ମ୍ୟନାଚ୍  ଅତ ସିର ସିକ୍ ସମୟକୁ ଯନାଇଛ ସି।

 ସ୍ନାନଷୀୟ ଏେୁଚକସନ ସ ସିଟ ସି ଷ୍ଟନାର ସିୟମଚର 
ଚେଳନାଯନାଇଥିବନା ଏେ ସି ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର ଚବଶ୍  
ସଂଘର୍ପରୂ୍୍ ଚେନାଇଥିଲନା। ପ୍ରଥମନାଦ୍୍ ଭଳସି 
ଦ୍ ସିତଷୀୟନାଦ୍୍ଚର ମଧ୍ୟ ଚପେନ ଓ ମଚରନାଚ୍ନା 
ଚେଳନାଳ ସିମନାଚନ ଚ�ନାଲ ଚଦବନାକୁ ପ୍ରୟନାସ 
କର ସିଥିଚଲ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଚେନାଇ ନଥିଚଲ। 
ଉଭୟ ଦଳ ଚକଚତନାଟ ସି ସଚୁଯନା� ପନାଇଥିଚଲ 
ମଧ୍ୟ ଚସ�ରୁ ସିକୁ ଚ�ନାଲଚର ପର ସିଣତ କର ସିପନାର ସି 

ନଥିଚଲ। ଚତଚବ ମ୍ୟନାଚ୍ ଚର ଚପେନର ପ୍ରଦଶ୍ନ 
ଅଚପକ୍ଷନାକୃତ ଭଲ ଥିଲନା। ଅଧିକ ସମୟ ବଲକୁ 
ନ ସିେ ଅକ୍ ସିଆରଚର ରଖିଥିଲନା ଚପେନ୍ । ପନାସ୍  ଓ ପନାସ୍  
ଆକୁ୍ୟଚରସ ସିଚର ମଚରନାଚ୍ନା ଯଚଥଷ୍ଟ ପଛଚର 
ରେ ସିଥିଲନା। କ ସିନୁ୍ ସଟ୍  ମନାର ସିବନାଚର ଚପେନ ଆ�ଚର 
ରେ ସିଥିଲନା ଓ ସଟ୍  ଅନ୍  ଟନାଚ�୍ଟଚର ଉଭୟ ଦଳର 
ପ୍ରଦଶ୍ନ ବରନାବର ରେ ସିଥିଲନା। 

 �ରୁପ୍  ଇ’ଚର ଚପେନ୍  ୩ଟ ସି ମ୍ୟନାଚ୍  ଚେଳସି 

ଚ�ନାଟ ସିଏ ଚଲେନାଏ ବ ସିେୟ, ଡ୍ର ଓ ପରନାେୟ ସେ ୪ ପଏଣ୍ଟ େନାସଲ 
କର ସି ଦ୍ ସିତଷୀୟ ସ୍ନାନଚର ରେ ସିଥିଲନା। େମ୍ନାନଷୀ ସମନାନ ସଂେ୍ୟକ ପଏଣ୍ଟ 
ପନାଇଥିଚଲ ମଧ୍ୟ ଚ�ନାଲ ବ୍ୟବଧନାନଚର ପଛଚର ନକ୍  ଆଉଟ 
ପଯ୍୍ୟନାୟକୁ ଉଠସିପନାର ସି ନଥିଲନା। ଅନ୍ୟପଚଟ ମଚରନାଚ୍ନା �ରୁପ୍  ଏଫ୍ ଚର 
୩ଟ ସି ମ୍ୟନାଚ୍  ଚେଳସି ୨ ବ ସିେୟ ଓ ଚ�ନାଟ ସିଏ ଡ୍ର ସେ ୭ ପଏଣ୍ଟ ପନାଇ 

ଶଷୀର୍ଚର ରେ ସି ରନାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍  ୧୬କୁ ଉଠସିଥିଲନା। �ରୁପ୍  ପଯ୍୍ୟନାୟଚର 
ଚପେନ୍  ୭-୦ ଚ�ନାଲଚର ଚକନାଷ୍ଟନାର ସିକନାକୁ େରନାଇ ଅଭସିଯନାନ ଆରମ୍ଭ 
କର ସିଥିଲନା। ଏେନାପଚର େମ୍ନାନଷୀ ବ ସିପକ୍ଷ ମ୍ୟନାଚ୍ କୁ ୧-୧ ଚ�ନାଲଚର 
ଅମଷୀମନାଂସ ସିତ ରଖିଥିଲନା। ଚତଚବ ଅନ୍ସିମ �ରୁପ୍  ମକୁନାବ ସିଲନାଚର 
େନାପନାନଠନାରୁ ୧-୨ ଚ�ନାଲଚର ପରନାସ୍ତ ଚେନାଇ ଚପେନ 
ବ ସିପଯ୍୍ୟୟର ସମ୍େୁଷୀନ ଚେନାଇଥିଲନା। ଅନ୍ୟପଚଟ ମଚରନାଚ୍ନା 
�ରୁପ ପଯ୍୍ୟନାୟଚର ଚକ୍ନାଏସ ସିଆ ବ ସିପକ୍ଷ ମ୍ୟନାଚ୍ କୁ ଚ�ନାଲ ଶନୂ୍ୟ 
ଭନାଚବ ଡ୍ର ରଖିବନା ପଚର ଚବଲେସିୟମକୁ ୨-୦ ଓ କନାନନାରନାକୁ ୨-୧ 
ଚ�ନାଲଚର ପରନାସ୍ତ କର ସି ଦମ୍ ଦନାର ପ୍ରଦଶ୍ନ କର ସିଥିଲନା। 

ଫିଫା ବଶି୍ୱକପ୍ 

ସପେନ୍ -ମସରାସ୍ା ଲସେଇ ସଜାର୍ ଦାର୍ 

କ୍ାଟ୍ସର ଫାଇନାଲ ଖେଳସଚୂୀ
ତନାର ସିେ ପ୍ରତ ସିଦ୍ନ୍ଦଷୀ ଚଭନୁ୍ୟ ସମୟ (ରାତ)ି

୯ନା୧୨ ରେନାେସିଲ -ଚକ୍ନାଏସ ସିଆ ଏେୁଚକସନ ସ ସିଟ ସି ୮ଟନା ୩୦

୯ନା୧୨ ଆଚେ୍ଣ୍ଟସିନନା -ଚନଦରଲନାଣ୍ଡଗ୍  ସ ଲୁଚସଲ ଆଇକନ ସିକ୍  ୧୨ଟନା ୩୦

୧୦ନା୧୨ ମଚରନାଚ୍ନା/ଚପେନ୍  - 
ସ୍ ସିେରଲନାଣ୍ଡ/ପତୁ୍ତ୍�ନାଲ

ଅଲ ଥମୁନାମନା ୮ଟନା ୩୦

୧୦ନା୧୨ ଇଂଲଣ୍ଡ -ଫ୍ନାନ୍ ଅଲ ବନାୟତ ୧୨ଟନା ୩୦
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