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କ�ାରଆିକ�ାରଆିର ପ୍ରଥମ ବଜିୟର ପ୍ରଥମ ବଜିୟ
ଭୁବଦନଶ୍ୱର, ୧୭।୧ (ସମସି)

ପର୍୍ଷ ହକ ି େଶି୍ୱକପ୍  ର ୧୫ତମ ସଂସ୍କରଣର ୫ମ ଦେିସ 
ଷ୍ଟେଳଷ୍ଟର ମଙ୍ଗଳୋର ଷ୍ଟକାରଆି ୨-୧ ଷ୍ଟ�ାଲଷ୍ଟର ଅନୟୁତମ 
ଏସୀୟ ଦଳ ୍ାପାନକ୍ ପରାସ୍ତ କରଛି।ି ସ୍ାନୀୟ କଳଙି୍ଗ 
ଷ୍ାଡୟିମଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଳାଯାଇଥିୋ ପଲ୍-େ’ିର ଏହ ି �ର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍ଜେ 
ମୟୁାଚଷ୍ଟର ଡେଲ ଷ୍ଟ�ାଲ୍   ଷ୍ଟଦଇ ଲ ି ୍ଙ୍ଗ୍୍ନ ଷ୍ଟକାରଆି 
େ ି୍ ୟଷ୍ଟର ନାୟକ ସା୍ଥିିଷ୍ଟଲ। େ ି୍ ୟ ସହତି ଷ୍ଟକାରଆି 
୩ ପଏଣ୍ ପାଇ ୋତା ଷ୍ଟୋଲେିା ସହ କ୍ାରଜେରଫାଇନାଲ 
ଷ୍ଟେଳେିା ଆଶା ଉଜ୍େିୀତ ରଖିଛ।ି ଅପରପକ୍ଷଷ୍ଟର 
ଦ୍ତିୀୟ ପରା୍ୟ ସହ ୍ାପାନର ଅନ୍ମି-୮ ପ୍ରଷ୍ଟେଶ 
ଆଶା କ୍ଷୀଣ ଷ୍ଟହାଇଯାଇଛ।ି ଷ୍ଟକାରଆି ଏହାର ପରେତଜେୀ 
ମୟୁାଚଷ୍ଟର ୍ମଜୋନୀକ୍ ଏେଂ ୍ାପାନ ଡଷି୍ଟଫଣ୍ଂି ଚାମ୍ଅିନ୍   
ଷ୍ଟେଲ୍ୟିମକ୍ ଷ୍ଟେରେି। ଉେୟ ମୟୁାଚ୍   ୨୦ ତାରେିଷ୍ଟର 
ରାଉରଷ୍ଟକଲାର େସିଜୋ ମଣ୍୍ା ହକ ି ଷ୍ାଡୟିମଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଳାଯେି।

ପ୍ରଥମ ମନିଟି୍  ଦର ଦ�ୟାଲ୍  
କଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡୟିମଷ୍ଟର ମଙ୍ଗଳୋର ସନ୍ୟୁାଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଳାଯାଇଥିୋ 
ପଲ୍୍  -େ’ିର ଏହ ି �ର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍ଜେ ମୟୁାଚର ପ୍ରାରମ୍ଭର୍ ୍ାପାନ 
ଷ୍ଟ�ାଲ ଷ୍ଟଦଇ ଷ୍ଟକାରଆିକ୍ େୟୁାକ୍  ଫ୍ରକ୍ ଷ୍ଟେଲ ି ଷ୍ଟଦଇଥିଲା। 
ପ୍ରଥମ ମନିରିଷ୍ଟର ମଳିଥିିୋ ଷ୍ଟପନାଲ୍ ି କର୍ଜେରକ୍ ଷ୍ଟ�ାଲଷ୍ଟର 
ରୂପାନ୍ରତି କର ି ଷ୍ଟକନ୍   ନା�ାଷ୍ଟୟାଶ ି ଦଳକ୍ ୧-୦ଷ୍ଟର 
ଆ�ଆ୍ କରଥିିଷ୍ଟଲ। କନ୍ି୍ ୍ାପାନର ଏହ ି େସ୍ ି ଷ୍ଟେଶ ି ସମୟ 
ରହ ି ନ ଥିଲା। ୮ମ ମନିଟି୍  ଷ୍ଟର ଲ ି ୍ଙ୍ଗ୍୍ନ ୍ାପାନ ଡ’ି 

ଏରଆିଷ୍ଟର ଚମତ୍ାର ଡ୍େିଲଂି ଷ୍ଟକୌଶଳ ପ୍ରଦଶଜେନ କର ିଷ୍ଟ�ାଲ୍  
କପିର୍ ଙ୍କ ସଷ୍ଟମତ ୪୍ଣ ୍ାପାନ ଷ୍ଟେଳାଳଙ୍ି୍କ ଚକ୍  ମା 
ଷ୍ଟଦୋଇ େଲକ୍ ଷ୍ଟ�ାଲଷ୍ଟପାଷ୍ ମଧ୍ୟକ୍ ପୋଇ ଷ୍ଟଦଇଥିଷ୍ଟଲ।  
ଫଳଷ୍ଟର ମୟୁାଚ ପ୍ରଥମ କ୍ାରଜେର ସଦ୍୍ା ୧-୧’ର େରାେର୍   
ସ୍ତିଷି୍ଟର ରହଥିିଲା। କନ୍ି୍ ୨ୟ କ୍ାରଜେରଷ୍ଟର ଷ୍ଟକାରଆି ଦଳ 
ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦଶଜେନ କର ି ୍ାପାନ ଉପଷ୍ଟର ୋର ି ପଡ଼ଥିିଷ୍ଟଲ। 
୨୩ତମ ମନିରିଷ୍ଟର ଲ ି ୍ଙ୍ଗ୍୍ନ ପଣ୍ଥିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ 
ଷ୍କି୍  ର ଯାଦ୍ ଷ୍ଟଦୋଇ େଲକ୍ ୍ାପାନ ଷ୍ଟନଟ୍   ମଧ୍ୟକ୍ 
ପୋଇ ଷ୍ଟଦଇଥିଷ୍ଟଲ। ଲ’ିଙ୍କ ଏହ ି ୨ୟ ଷ୍ଟ�ାଲ େଳଷ୍ଟର 
ଷ୍ଟକାରଆି ପ୍ରଥମାଦ୍ଜେ ସଦ୍୍ା ୨-୧ଷ୍ଟର ଆ�ଆ୍ ରହଥିିଲା।

ଦଶଷ କ୍ୟାେ୍ଟର ଦରୟାମୟାଞ୍ଚ
ଦ୍ତିୀୟାଦ୍ଜେ ତଥା ୩ୟ କ୍ାରଜେରଷ୍ଟର ଉେୟ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟଷ୍ଟର କଡ଼ା 
ସଂଘଷଜେ ଷ୍ଟଦଖିୋକ୍ ମଳିଥିିଲା। ଫଳଷ୍ଟର ଷ୍ଟକହ ିକାହାରକ୍ି ଷ୍ଟ�ାଲ 
ଷ୍ଟଦଇପାର ିନ ଥିଷ୍ଟଲ। କନ୍ି୍ ମୟୁାଚର ଅନ୍ମି ତଥା ୪ଥଜେ କ୍ାରଜେର 
ଷ୍ଟେଶ ଷ୍ଟରାମାଞ୍ଚ େରା ରହଥିିଲା। ଷ୍ଟମାଟ୍   ଉପଷ୍ଟର ୯ର ିଷ୍ଟପନାଲ୍ ି
କର୍ଜେର ଷ୍ଟଦଖିୋକ୍ ମଳିଥିିଲା। ଷ୍ଟଯଉଁଥିଷ୍ଟର ଷ୍ଟକାରଆି ୪ ଏେଂ 
୍ାପାନ ୫ର ି ପାଇଥିଷ୍ଟଲ। ୍ାପାନ ଅନ୍ମି ତଥା ୬୦ତମ 
ମନିରିଷ୍ଟର ୪ର ି ଷ୍ଟପନାଲ୍ ି କର୍ଜେର ପାଇଥିଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ଏହାର 
ଫାଇଦା ଉୋଇପାର ି ନ ଥିଲା। ଅେସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପଏିସ୍   
ଅେୟ ଅତଥିି ୋଷ୍ଟେ ଷ୍ଟେଳ ଆରମ୍ଭଷ୍ଟର ଷ୍ଟଯା�ଷ୍ଟଦଇଥିଷ୍ଟଲ। 
ଷ୍ଟସହେିଳ ି ଇନ୍  କମ ରୟୁାକ୍  ସର ପ୍ରନି୍ସପାଲ ଡଷି୍ଟରକ୍ର କ୍ଷି୍ା 
କଷି୍ଟଶାର ପର୍ସ୍କାର େତିରଣ ଉତ୍ସେଷ୍ଟର ଷ୍ଟଯା�ଷ୍ଟଦଇ ଲ ି
୍ଙ୍ଗ୍୍ନଙ୍୍କ ଷ୍ଟରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟେଳାଳ ି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରଥିିଷ୍ଟଲ।

ଶନି୍   ସଓି�: ୩ ବଶି୍ୱ�ପ୍  କର ମଖୁ୍ୟକ�ାଚ୍  

ଭୁବଦନଶ୍ୱର, ୧୭।୧ (ସମସି): ସନ୍୍ଦର�ଡ଼ ୍ଲି୍ାର ସଉନାମରା ଓ 
ତଷି୍ଟଲଇକାଣ ି ହକ ି ଷ୍ାଡୟିମ୍  କ୍ ଏଫଆଇଏଚ୍   (ଅନ୍୍ଜୋତୀୟ ହକ ି
ମହାସଂଘ) କାଷ୍ଟରଷ୍ଟ�ାରୀ-୩ ସାରଟିଫିଷ୍ଟକର ପ୍ରଦାନ କରଛି।ି ଏହା 
ଫଳଷ୍ଟର ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରଷ୍ଟର ହକ ିଷ୍ଟେଳର େତି୍େୂିମ ିସଦୃ୍ଢ଼ ଷ୍ଟହାଇଛ।ି 
ନକିରଷ୍ଟର ରାଉରଷ୍ଟକଲାଷ୍ଟର ନମିଟିତ େସିଜୋ ମଣ୍୍ା ଅନ୍୍ଜୋତୀୟ ହକ ି
ଷ୍ାଡୟିମ୍  କ୍ ଏଫଆଇଏଚ୍   କାଷ୍ଟରଷ୍ଟ�ାରୀ-୧ ମାନୟୁତା ମଳିଥିିଲା। 

ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ସୋପତ ି ତୟାେ ଇକ୍  ରାମ ମଧ୍ୟ ଏହାକ୍ େଶି୍ୱର 
ଷ୍ଟରେଷ୍ଠ ଷ୍ାଡୟିମ୍   ୋଷ୍ଟେ େଷି୍ଟେଚନା କରଥିିଷ୍ଟଲ। ରା୍ୟୁ ସରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ସଉନାମରା ଓ ତଷି୍ଟଲଇକାଣଷି୍ଟର ନମିଟିତ ଷ୍ାଡୟିମ୍  କ୍ 
କାଷ୍ଟରଷ୍ଟ�ାରୀ-୩ ସାରଟିଫିଷ୍ଟକର ମଳିଥିିୋର୍ ମେ୍ୟୁମନ୍ତୀ ନେୀନ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ର୍ଇଟ୍   କର ି ଅେନିନ୍ଦନ ୍ଣାଇଛନ୍।ି ସନ୍୍ଦର�ଡ଼ 
୍ଲିାଷ୍ଟର ୧୭ର ିସଷି୍ଟଥେରକି୍   ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଷ୍ଟକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଯାଇଛ।ି

ସଉନାମରା,ତଲିେଇକାଣି
ଷ୍ାଡୟିମକୁଏଫ୍ଆଇଏଚ୍
କାଲେଲ�ାରୀ-୩ସାେଟିଫିଲକେ

ଭୁବଦନଶ୍ୱର, ୧୭।୧ (ସମସି): ପର୍୍ଷ ହକ ି େଶି୍ୱକପର ୧୫ତମ ସଂସ୍କରଣଷ୍ଟର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେିା ଲା� ି ଷ୍ଟକାରଆି ଦଳ େତ୍ଜେମାନ ଓଡ଼ଶିା �ସ୍ତଷ୍ଟର ରହଛି।ି ଦଳ 
ଏହାର ପ୍ରଥମ ମୟୁାଚଷ୍ଟର ୫-୦ ଷ୍ଟ�ାଲଷ୍ଟର ଡଷି୍ଟଫଣ୍ଂି ଚାମ୍ଅିନ ଷ୍ଟେଲ୍  ୍ ୟିମ 
ନକିରର୍ ପରାସ୍ତ ଷ୍ଟହାଇଥିଲା। କନ୍ି୍ ଦ୍ତିୀୟ ମୟୁାଚଷ୍ଟର ୍ାପାନକ୍ ହରାଇ ଦଳ 
ଦମ୍  ଦାର ପ୍ରତୟୁାେତ୍ଜେନ କରଛି।ି ଷ୍ଟକାରଆିର ପ୍ରଦଶଜେନ ଯାହା ଷ୍ଟହଉନା କାହ ିଁକ ି
ଏହାର ମେ୍ୟୁ ଷ୍ଟକାଚ୍   ଶନି୍   ସଓିକ ଷ୍ଟକୟୁା’ଙ୍କ ଲା� ି ଏହ ି େଶି୍ୱକପ୍   ଷ୍ଟେଶ୍   ମହତ୍ତ୍ୱ 
ରେଛ୍।ି େଶି୍ୱର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟକାଚ୍   ୋଷ୍ଟେ ଶନି୍   ସଓିକ ୩ର ିେଶି୍ୱକପ୍  ଷ୍ଟର ଷ୍ଟ�ାରଏି ଦଳ 
ପାଇ ଁମେ୍ୟୁ ଷ୍ଟକାଚ ୋଷ୍ଟେ ଦାୟତି୍ୱ ତ୍ଲାଇୋର ଷ୍ଟସୌୋ�ୟୁ ଲାେ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି
୩ର ିେଶି୍ୱକପଷ୍ଟର ଷ୍ଟସ ଷ୍ଟକାରଆି ଦଳର ହ ିଁ ମେ୍ୟୁ ଷ୍ଟକାଚ୍   ରହଥିଷ୍ଟଲ। ୨୦୧୦ଷ୍ଟର 
ୋରତଷ୍ଟର ଅନ୍ଷ୍ଠତି େଶି୍ୱକପଷ୍ଟର ଶନି୍   ପ୍ରଥମଥର ଲା� ିଏହ ି�ର୍୍ ଦାୟତି୍ୱ େହନ 
କରଥିିଷ୍ଟଲ। ଏହାପଷ୍ଟର ୨୦୧୪ଷ୍ଟର ଷ୍ଟନଦରଲାଣ୍ଡ୍   ସଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଳାଯାଇଥିୋ େଶି୍ୱକପ୍   ଲା� ିତାଙ୍୍କ ପନ୍େଜେର ଷ୍ଟକାରଆି ଦଳର 
ମେ୍ୟୁ ଷ୍ଟକାଚ ନଯିକ୍୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପଷ୍ଟର ଚଳତି େଶି୍ୱକପଷ୍ଟର ଷ୍ଟସ ୩ୟଥର ଲା� ିମେ୍ୟୁ ଷ୍ଟକାଚ୍   ୋଷ୍ଟେ ଷ୍ଟକାରଆି 
ଦଳ ସହ ଓଡ଼ଶିା �ସ୍ତଷ୍ଟର ଆସଛିନ୍।ି ୨୦୧୮ଷ୍ଟର କନ୍ି୍ ତାଙ୍କ ଦଳ ଷ୍ଟଯା�ୟୁତା ଅ୍ଜେନ କରପିାର ି ନ ଥିଲା। ୋରତର 
ରଣଧୀର ସଂିହ ଷ୍ଟ୍ଷ୍ଟଷ୍ଟଣ୍ଲ (୧୯୭୩ ଓ ୧୯୭୮), ହରକି୍   ସଂିହ (୧୯୮୨ ଓ ୧୯୮୬), ଷ୍ଟସଡ୍କି ଡ ିସ୍୍ ା (୧୯୯୪ 
ଓ ୨୦୦୨) ଏେଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲଆିର କଲନି େୟୁାଚ୍   ୨ଥର ଷ୍ଟଲୋଏ େଶି୍ୱକପ୍  ଷ୍ଟର ମେ୍ୟୁ ଷ୍ଟକାଚ୍   ୋଷ୍ଟେ ଦାୟତି୍ୱ ତ୍ଲାଇଛନ୍।ି

ଭୁବଦନଶ୍ୱର, ୧୭।୧ (ସମସି): �ତ ୧୩ ତାରେିର୍ 
ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟହାଇଥିୋ ପର୍୍ଷ ହକ ି େଶି୍ୱକପ୍  ଷ୍ଟର େ୍ଧୋର 
େରିୋମ ଦେିସ ରୋଯାଇଛ।ି ଅଥଜୋତ୍   ଉେୟ କଳଙି୍ଗ 
ଓ େସିଜୋ ମଣ୍୍ା ହକ ି ଷ୍ାଡୟିମଷ୍ଟର ଷ୍ଟକୌଣସ ି ମୟୁାଚ୍   
ଷ୍ଟେଳାଯେିାର କାଯଜେୟୁସଚୂୀ ନାହ ିଁ। ଏହା ପରଦନି 
�ର୍୍ୋର କନ୍ି୍ ଏକାଥରଷ୍ଟର ୪ର ି ମୟୁାଚ୍   କଳଙି୍ଗଷ୍ଟର 
ଷ୍ଟେଳାଯେି। ଷ୍ଟଯଉଥଁିଷ୍ଟର ପଲ୍୍  -ଡ’ି ଓ ପଲ୍୍  -ସ’ିର ୨ର ି
ଷ୍ଟଲୋଏ ମୟୁାଚ୍   ଅନ୍ଷ୍ଠତି ଷ୍ଟହେ। ଏହ ି ଦ୍ଇର ି ପଲ୍୍  ର 
ଏହା ଅନ୍ମି ତଥା ୩ୟ ପଯଜେୟୁାୟ ମୟୁାଚ୍   ଷ୍ଟହେ। ଏହାପଷ୍ଟର 
ଷ୍ଟକଉ ଁଦଳ ସଧିାସଳେ କ୍ାରଜେର ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଳେି ଏେଂ 
ଷ୍ଟକଉ ଁଦଳ କ୍ସ ଓେରକ୍ ଯେି ତାହା ପେଷ୍ ଷ୍ଟହେ। ଡ୍   ୋରତ 
ଏହାର ଷ୍ଟଶଷ ପଲ୍ ମୟୁାଚଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଲ୍ସକ୍ �ର୍୍ୋର ଏୋଷ୍ଟର 
ଷ୍ଟେରେିାର କାଯଜେୟୁସଚୂୀ ରହଛି।ି େ୍ଧୋର ଉେୟ 
ଷ୍ଟେନ୍ୟୁଷ୍ଟର ଷ୍ଟକୌଣସ ି ମୟୁାଚ ନ ଥିଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ 

ଦଶଜେକ କନ୍ି୍ ୩ରା ପଷ୍ଟର ଷ୍ାଡୟିମ ମଧ୍ୟଷ୍ଟର ରହଥିିୋ ଓଲ ି
ରାଇ୍ େ୍ଲ ିମ୍ା ଉୋଇପାରଷି୍ଟେ। ଏଥିଲା� ିଷ୍ଟକୌଣସ ି
ଷ୍ଟଦୟ କମିା୍ ରକିଟ୍  ର ଆେଶୟୁକତା ନାହ ିଁ।

ଦତଓଙ୍କ ମଣୁ୍ଡଦର ଆଘୟାତ
ଷ୍ଟେଲ୍ୟିମ ଓ ୍ମଜୋନୀ ମଧ୍ୟଷ୍ଟର ସ୍ାନୀୟ କଳଙି୍ଗ 
ଷ୍ାଡୟିମଷ୍ଟର ମଙ୍ଗଳୋର ରାତଷି୍ଟର ଷ୍ଟେଳାଯାଇଥିୋ 
ପଲ୍୍  -େ’ିର �ର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍ଜେ ମୟୁାଚଷ୍ଟର ଏକ ଅଘରଣ 
ଷ୍ଟଦଖିୋକ୍ ମଳିଛି।ି ୍ମଜୋନୀର ୧୪ ନମ୍ର ୍ସଟି 
ପରଧିାନ କରଥିିୋ ଷ୍ଟତଓ ଷ୍ଟହନରଚିଙ୍କ ମଣ୍୍ ଫାର ି
ଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ କ୍ାରଜେର ତଥା ୪୪ତମ ମନିରିଷ୍ଟର 
ପ୍ରତପିକ୍ଷ ଷ୍ଟେଲ୍  ୍ ୟିମ ଷ୍ଟେଳାଳଙି୍କ ଷ୍କି୍   ୋ୍ ି
ଏହ ି ଆଘାତ ଲା�ଥିିଲା। ଏହାପଷ୍ଟର ଷ୍ଟସ ଅଧିକ 
ଚକିତି୍ସା ଲା� ି ପଡ଼ଆି ୋହାରକ୍ ଚାଲ ି ଯାଇଥିଷ୍ଟଲ।

ଆଜ ିବଶି୍ାମ ଦବିସ

ରାତକିର ଝଲସଛୁ ି�ଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡୟିମରାତକିର ଝଲସଛୁ ି�ଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡୟିମ

�ଳଙି୍ଗକର ମଙ୍ଗଳବାର କ�ାର ିଆ-ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍  କଦଖଛୁନ୍ ିଦଶ୍ଶ��ଳଙି୍ଗକର ମଙ୍ଗଳବାର କ�ାର ିଆ-ଜାପାନ ମ୍ୟାଚ୍  କଦଖଛୁନ୍ ିଦଶ୍ଶ�

ଜାପାନୀ ସମଥ୍ଶ�ଜାପାନୀ ସମଥ୍ଶ�
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 ଖେଳ ପଷୃ୍ଠା ଖେେନ୍ତୁ

ଅଖ୍ରେଲଆିନ୍  ଓଖପନ୍ 

େ୍ତିୀୟ ରଠାଉଣ୍ଡଖର 
ଜଠାଖେଉର୍ 

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୭।୧ (ସମସି): 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରରଳ କର୍ମଚରାରୀ 
ପ୍ରରରାଦ କୁରରାର ରେନରାଙ୍କ 
ବ୍ରାଙ୍କ ଲକରରୁ ୧୭ ରକେ ି
ସନୁରା, ରଦଢ଼ରକରାଟ ି ନଗଦ 
ଟଙ୍କରା େବତ କର ି ସବିଆିଇ ଅଧିକରାରୀଙ୍କ ଆଖି 
ର�ରାସ ି ର�ରାଇଯରାଇଥିଲରା। ଏକରାଧିକ େରରା�ରାତରାରୁ 
୪.୮୪ ରକରାଟ ି ଟଙ୍କରା ଠରାବ ର�ରାଇଛ।ି ଡରାକ 
ଅଫିସରର ସଞ୍ଚୟ ୩.୩୩ରକରାଟ ି ଟଙ୍କରା ର�ଥିିବରା 
ରବରଳ ବ୍ରାଙ୍କକ୍   ଆକରାଉଣ୍ଟରର ୧.୫୧ରକରାଟ ି
ଏବଂ ରୁ୍ ଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରର ୪୭.୭୫ ଲକ୍ଷ ଥିବରା 
ସବିଆିଇ ଚଢ଼ଉ ସରୟରର େରାଣବିରାକୁ ପରାଇଛ।ି 
ଏଥିସ� ବ୍ରାଙ୍କକ୍   ଲକରରୁ ପ୍ରରରାଦ ଏବଂ ତରାଙ୍କ 
ପରବିରାର ନରାରରର ଥିବରା ଅନ୍ରାନ୍ ସମ୍ପତ୍ରି 

ଦସ୍ରାବଜି୍   ପରାଇଛନ୍ ିସବିଆିଇ ଅଧିକରାରୀ। 
 ଗତ ୩ ତରାର�ିରର ଆୟ ବ�ର୍ି୍ମତ ସମ୍ପତ୍ ି

ଠୁଳ ଅରରିଯରାଗରର ରୁବରନଶ୍ୱର, େଗତସଂିପରୁ 
ଏବଂ କଲକିତରାରର ସବିଆିଇ ଚଢ଼ଉ କରଥିିଲରା। 
ଏ� ି ସରୟରର ଆଖି ର�ରାସ ି ର�ରାଇଗଲରା ପର ି
ସମ୍ପତ୍ ି ରଳିଥିିଲରା ପ୍ରରରାଦଙ୍କ ଘରୁ। ଆୟ ଠରାରୁ 
ରସ ୧ରକରାଟ ି ୯୨ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କରାର ଆୟ 
ବ�ର୍ି୍ମତ ସମ୍ପତ୍ ି ଠୁଳ କରଥିିରଲ। ୨୦୧୫ ଏପ୍ଲି 
୧ତରାର�ିରୁ ୨୦୨୦ ରରାର୍୍ମ ୩୧ତରାର�ି 

ଲ�ୋକକଥୋ

ସକ୍ମରାରୀ ରଯରାେନରା ଗରବିଙ୍କ ପରାଇଁ
ପରାରର ଦଅିନ୍ ି�ରାଇ,

ରସ�ରିଳ ିରରାରେ୍ ଚରାଲଛି ିଆରର
େରାଣ ବଏିସ୍ ରକୱରାଇ !

ଠରକଇ ରରଣ୍ଡଇ ରଦଇ
ରକରାଟ ିରକରାଟ ିଟଙ୍କରା ରରାଇେରକରାଷରୁ

ଲୁରଟରରା ଯରାଆନ୍ ିରନଇ॥

କଳୋଧନର କୁଲେର
ଲକର୍  ଖର ୧୭ ଖକଜ ିସତୁନଠା, ନଗେ ଖେଢ଼ଖକଠାଟ ିଟଙ୍ଠା

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୭।୧ (ସମସି): ‘ରରରା 
ସରକରାର’ ରରାେ୍ର ପ୍ଶରାସନକି ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ଆଣଛି ିରବୈପ୍ଳବକି ପରବିତ୍୍ମନ। ସରାଧରାରଣ 
ରଲରାକଙ୍କଠରାରୁ ରତରାରତ ନଆିଯରାଇ 
ସରକରାରୀ ରସବରାକୁ ସରଳୀକରଣ 
କରରାଯରାଉଛ;ି ତରୁଟବିଚୁି୍ତରି ସରୀକ୍ଷରା 
କରରାଯରାଉଛ ି ଏବଂ ତରୁଟରିକୁ୍ତ ରସବରା 
ରଯରାଗରାଇବରା ପରାଇ ଁ ପଦରକ୍ଷପ 
ନଆିଯରାଉଛ।ି ୨୦୧୯ ରସ�ିରାରୁ ଆରମ୍ଭ 
ର�ରାଇଥିବରା ‘ରରରା ସରକରାର’ ଫିଡ଼୍  ବ୍ରାଙ୍କ 
ବ୍ବସ୍ରାରର ୩.୭୭ ରକରାଟ ି େନସରାଧରାରଣ 
ରତରାରତ ରଦଇଛନ୍ ି ଏବଂ ଏ�ରାରଧ୍ୟରୁ 
ରରାେ୍ ସରକରାରଙ୍କ ରସବରାରର ୯୪.୯% 

ସମ୍ପର୍୍୍ମ ସନୁ୍ଷ୍ଟ ରବରାଲ ି କ�ଛିନ୍।ି ରକୌଣସ ି 
ସରକରାରରର ଏ�ରାଠରାରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ ି ଆଉ 
କଛି ି ନରା� ିଁ। ଏ�ରା ସରତ୍ବେ ଏ� ି ବ୍ବସ୍ରାକୁ ଆ�ୁର ି
କ୍ୟିରାଶୀଳ କରବିରା ଏବଂ ସରାଧରାରଣ ରଲରାକଙୁ୍କ 

ରଯରାଗରାଇ ଦଆିଯରାଉଯରାଉଥିବରା ରସବରାକୁ 
ସମ୍ପର୍୍୍ମ ତରୁଟ ି ର�ତି କରବିରା ପରାଇ ଁ ରରାେ୍ର  
ବରଷି୍ଠ ଅଧିକରାରୀଙୁ୍କ ପରରାରଶ୍ମ ରଦଇଛନ୍ ି
ର�ୁ୍ରନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନରାୟକ।

ଲେେୋଲର େନୁ୍ଷ୍ଟ ୯୪.୯% 

ସ୍ଠାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରଠାଜସ୍ େଭିଠାଗଖର ଜନସନ୍ତୁଷ୍ ିସେ୍ଠାଧିକ ୯୮%
‘ଖ�ଠା ସରକଠାର’ ଅଧୀନଖର ୩୧ େଭିଠାଗର ୨୬୩ ଖସେଠା
ଖସେଠାଖର ସ୍ଠାସ୍ଥ୍ୟ େଭିଠାଗ ଶୀର୍ଖର, ସଠା�ଲି ଖେେ �ଶିନ୍   ଶକ୍ ି
‘ଖ�ଠା ସରକଠାର’ ୧୧ �ଠାନକରତୁ  ୯ ପ୍ରେଶନ୍ ସଖେ୍ଠାତ୍ତ�
ଜଲି୍ଠାସ୍ତରଖର ଖଲଠାକଙ୍ �ତଠା�ତ ସଂଗ୍ରେ କରେିଠାକତୁ ନଖିଦ୍୍ଶ

ଜନତଠା ଖେଉଛନ୍ ି
ଆ� ସରକଠାରର ପ୍ରକୃତ 

�ଠାଲକି। ଖଲଠାକଙ୍ 
�ତଠା�ତକତୁ ଗତୁରତୁ ତ୍ୱ 
ଖେଇ େଥ୍ୟେସ୍ଠାଖର 

ସତୁଧଠାର ଆଣ: 
�ତୁେଥ୍ୟ�ନ୍ତୀ

େ୍ୋଙ୍କ ଏନ୍  ପଏି ୬୬.୫ �କ୍ଷ ଲକୋଟ ି

େୁ��ିୋ େୁଲ୍ ଲ�ୋଜର୍ 
ସଠାଉଥ୍   ପଏଣ୍ଟ େସ୍ ପଟିଠାଲ୍  ଖର େଏିସ୍  ଖକୱଠାଇ ଜଠାଲଆିତ ି

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୭ା୧( ଏନେେ୍)ି: ରଦଶରର ବଢ଼଼ବିରାରର 
ଲରାଗଛି ି ବ୍ରାଙ୍କଗଡୁକିର ଅଣ କରାଯ୍ମ୍କରାରୀ ସମ୍ପତ୍ ି
(ଏନ୍  ପଏି)। ବରିଶଷ କର ି ବଡ଼ ବଡ଼ କରପ୍ମରାରରଟ୍   
ସଂସ୍ରାଗଡୁକି ବ୍ରାଙ୍କରୁ ରନଇଥିବରା ଋଣ ଆଉ ବ୍ରାଙ୍କକୁ 
ରଫରୁନରା� ିଁ। ଫଳରର ଅରନକ ବ୍ରାଙ୍କଗଡୁକିର ଆର୍ ଥିକ 
ରରରୁଦଣ୍ଡ ଦୁବ୍ମଳ ର�ରାଇଛ,ି ଯରା�ରା ରଦଶର ଅର୍୍ମ 
ବ୍ବସ୍ରା ଉପରର ନକରାରରାତ୍ମକ ପ୍ରରାବ ପକରାଇଛ।ି 
ଏନ୍  ପଏି ଏରବରକନ୍ଦ୍ର ସରକରାରଙ୍କ ପରାଇଁ ଶରିପୀଡ଼ରା 
ର�ରାଇଛ।ି ଏନ୍  ପଏି ରକ୍ଷତ୍ରରର ଅନ୍େ୍ମରାତୀୟସ୍ରରର 
ଧରାଯ୍ମ୍ ରରାନଦଣ୍ଡଠରାରୁ ରରାରତରର ବ୍ରାଙ୍କଗଡୁକିର 
ଏନ୍  ପଏି ଅନୁପରାତ ୬ ଗଣୁରୁ ଅଧିକ। ରକନ୍ଦ୍ରରର ଏନ୍  ଡ଼ଏି 
ସରକରାରଙ୍କର ପ୍ର୍ର ୮ ବଷ୍ମର ଶରାସନ କରାଳରର 
ରଦଶରର ବ୍ରାଙ୍କଗଡୁକିର ଏନ୍  ପଏି ୬୬.୫ ଲକ୍ଷ ରକରାଟ ି

ଟଙ୍କରାରର ପ�ଞ୍ଚଛି।ି ଏ� ି ସରୟରର ବ୍ରାଙ୍କଗଡୁକିରୁ ୧୨ 
ଲକ୍ଷ ରକରାଟ ି ଟଙ୍କରା ଉରରଇ ଯରାଇଛ।ି ଏ� ି ଅର୍୍ମକୁ ବଡ଼ 
କରପ୍ମରାରରଟ୍   ସଂସ୍ରାଗଡୁକି ବ୍ରାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆକରାରରର 
ରନଇଥିରଲ ଯରା�ରାକୁ ପରବତ୍୍ମୀ ସରୟରର ରରାଇଟ୍   ଅଫ୍   
କରରାଯରାଇଛ।ି ସରାରରା ବଶି୍ୱରର ରୁଷରର ବ୍ରାଙ୍କଗଡୁକିର 
ଏନ୍  ପଏି ଅନୁପରାତ ସବ୍ମରାଧିକ ୮.୩% ର�ଥିିବରାରବରଳ 
ରରାରତରର ଏ�ରା ୨୦୧୪ ଏପ୍ଲି ପରର ୧୧.୪୬%ରର 
ପ�ଞ୍ଚଛି।ି ରରାତ୍ର ୪ ବଷ୍ମରର ବ୍ରାଙ୍କଗଡୁକିର 
ଏନ୍  ପଏି ପରରିରାଣ ୪ ଗଣୁରା ବୃଦ୍ ି ପରାଇଛ।ି ସବୁଠରାରୁ  
ଡରରାଇବରା ରଳ ି କର୍ରା ର�ଉଛ ି ରଯ, ୨୦୨୩ରର 
ରଦଶରର ର�ଥିିବରା ରରାଷ୍ଟରାୟତ୍ ବ୍ରାଙ୍କର ଏନ୍  ପଏି 
ପରରିରାଣ ୯.୪% ଛୁଇଁବ ରବରାଲ ି ରରତୀୟ ରେିର୍ମ 
ବ୍ରାଙ୍କ (ଆର୍  ବଆିଇ) ରଚତରାଇ ରଦଇଛ।ି

ଖକନ୍ଦ୍ର ସରକଠାରଙ୍ ଅଖଲଠାଡ଼ଠା ଖରକର୍

େଥ୍ୟଠାଙ୍ରତୁ  ୧୨ ଲକ୍ଷ ଖକଠାଟ ି 
ଚଳନ୍ ିପତୁଞ୍ ିଉଭଠାନ୍

ପରଖିଶଠାଧ ଖେଉନଠାେ ିଁ େଡ଼ 
କଖପ୍ଠାଖରଟ୍   ସଂସ୍ଠାର ଋଣ 
େଥ୍ୟଠାଙ୍ ଏନ୍  ପଏି ଖକ୍ଷତ୍ରଖର  
ରତୁ ରଠଠାରତୁ  ଆଗଖର ଭଠାରତ

୨୦୧୪ ପଖର ଖେଶଖର  
େଥ୍ୟଠାଙ୍ ଏନ୍  ପଏି ୧୧.୪୬%

ଆଖ�ରକିଠାଖର ଏନ୍  ପଏି ୧%, 
କଠାନଠାଡ଼ଠାଖର ୦.୪%

ରଠା୍ରେଠାୟତ୍ତ େଥ୍ୟଠାଙ୍ର ଏନ୍  ପଏି 
୯.୪% ଛତୁ ଇଁେ:ଆର୍  େଆିଇ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୭ା୧(ଏନେେ୍)ି: ଡରିଫଣ୍ଡଂି ଚରାମ୍ପଅିନ୍   
ରବଲେୟିର ଓ ୨ର୍ରର ଟରାଇଟଲ ବେିୟୀ େର୍ମରାନୀ ରଧ୍ୟରର 
କଳଙି୍ଗ ଷ୍ଟରାଡୟିମ୍  ରର ରଙ୍ଗଳବରାର ର�ଳରାଯରାଇଥିବରା 
ଗରୁୁତ୍ୱପର୍୍୍ମ ରକୁରାବଲିରା ୨-୨ ରଗରାଲରର ଡ୍ର ର�ଛି।ି ଏ� ି ଡ୍ର 
ଫଳରର ପଲୁ-ବ’ିରର ଉରୟ ଦଳ ୨ଟ ିରଲ�ରାଏଁ ର୍ରାଚ୍   ର�ଳ ି
ରଗରାଟଏି ବେିୟ, ରଗରାଟଏି ଡ୍ର ସ� ସରରାନ ୪ ପଏଣ୍ଟ ରଲ�ରାଏଁ 
ସଂଗ୍ର� କରଛିନ୍।ି କନୁି୍ ଉନ୍ନତ ରଗରାଲ ବ୍ବଧରାନ ରଯରାଗୁଁ 
ରବଲେୟିର ନଂ-୧ ଓ େର୍ମରାନୀ ନଂ-୨ ସ୍ରାନରର ର�ଛି।ି ଏ� ି
ରକୁରାବଲିରା ପବ୍୍ମରୁ ର�ଳରାଯରାଇଥିବରା ଅନ୍ ଏକ ର୍ରାଚ୍  ରର 

ଦକ୍ଷଣି ରକରାରଆି ୨-୧ ରଗରାଲରର େରାପରାନକୁ ପରରାସ୍ କର ି
ତୃତୀୟ ସ୍ରାନରର ର�ଛି।ି ଏ� ି ପଲୁ୍  ର ତୃତୀୟ ପଯ୍ମ୍ରାୟ ଲଗି୍   
ର୍ରାଚ୍   େରାନୁଆରୀ ୨୦ ତରାର�ି ରରାଉରରକଲରାର ବସି୍ମରା ରଣୁ୍ଡରା 
ଷ୍ଟରାଡୟିମ୍  ରର ର�ଳରାଯବି। ଏ� ି ଦନି ରବଲେୟିର ସ� 
ରକରାରଆି ଓ େର୍ମରାନୀ ସ� େରାପରାନର ରକୁରାବଲିରା ପରର ରକଉଁ 
ଦଳ ସଧିରାସଳ� କ୍ରାଟ୍ମର ଫରାଇନରାଲକୁ ଯବି ଓ ଅନ୍ ଦୁଇ ଦଳ 
କ୍ସ ଓରର ର�ଳରିବ ତରା�ରା ସ୍ରି ର�ବ।

 ବୁଧବରାର ଏ� ି ଚଳତି ବଶି୍ୱକପ୍  ର ପ୍ର୍ର ବଶି୍ରାର 
ଦବିସ। ଏ�ରା ପରର ଗରୁୁବରାର କଳଙି୍ଗ ଷ୍ଟରାଡୟିମ୍  ରର 

ଦୁଇଟ ି ଗରୁପ୍  ର ରଶଷ ଲଗି୍   ର୍ରାଚ୍   ର�ଳରାଯବି। ଏ�ରା 
ରଧ୍ୟରୁ ପ୍ର୍ରର ପଲୁ-ସ’ିରର ର�ଳରାଯବି। ପ୍ର୍ର ର୍ରାଚ୍   
ନୁ୍େଲିରାଣ୍ଡ ଓ ରରାରଲସଆି ରଧ୍ୟରର ଦନି ୧ଟରାରର ଓ ଦ୍ତିୀୟ 
ର୍ରାଚ୍   ରନଦରଲରାଣ୍ଡକ୍   ସ ଓ ଚଲି ି ରଧ୍ୟରର ଅପରରା�୍ଣ ୩ଟରାରର 
ର�ଳରାଯବି। ଏ� ି ଦନି କଳଙି୍ଗରର ପଲୁ-ଡ’ିର ପ୍ର୍ର ର୍ରାଚ୍   
ରପେନ୍   ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ରଧ୍ୟରର ଅପରରା�୍ଣ ୫ଟରା ଏବଂ ଦ୍ତିୀୟ ର୍ରାଚ୍   
ରରାରତ ଓ ରୱଲ୍ସ ରଧ୍ୟରର ରରାତ ି ୭ଟରାରର ର�ଳରାଯବି। ଏ� ି
ର୍ରାଚ୍   ପରର ରରାରତ ସଧିରାସଳ� କ୍ରାଟ୍ମର ଫରାଇନରାଲ ର�ଳବି 
କ ିନରା� ିଁ ତରା�ରା ସ୍ରି ର�ବ।

ଲେଲ୍ ଜୟିମ୍  େହ ପଏଣ୍ଟ େୋଣ୍ଟ�ିୋ ଜର୍ୋନୀ

୨୦୧୯ରତୁ  ସଂଗ୍ରେ ଖେଲଠାଣ ି୩.୭୭ ଖକଠାଟ ି�ତଠା�ତ

ଅେସରପ୍ରଠାପ୍ତ ଖରଳ ଅଧିକଠାରୀଙ୍ 
ଘଖର ସେିଆିଇ ଚଢ଼ଉ

ଏକଠାଧିକ ଜ�ଠାେଠାତଠାଖର ୫ ଖକଠାଟ ି

 କଟକ, ୧୭।୧ (ସମସି): ବଏିସ୍  ରକୱରାଇ 
େରାଲଆିତ ି ରରାରଲରାରର ଛନ୍ ି ର�ରାଇଥିବରା ସରାଉଥ୍   
ପଏଣ୍ଟକ୍    �ସପଟିରାଲ୍   ଉପରର ସରକରାରୀ କରାଯ୍୍ମ ରାନୁଷ୍ଠରାନ 
େରାରୀ ର�ଛି।ି ଗତକରାଲ ିଦନି ତରରାର ଏ� ି�ସପଟିରାଲ୍  , 
ରଷ୍ଟରାର ଏବଂ ରରାଲକିଙ୍କ ଘରର େଏିସ୍  ଟ ି ଚଢ଼ଉ 
କରରାଯରାଇଥିବରା ରବରଳ ଆେ ି କଟକ ର�ରାନଗର 
ନଗିର(ସଏିମ୍  ସ)ିର ଏନ୍  ରଫରାସ୍ମରରଣ୍ଟ ଟମି୍   ଦ୍ରାରରା 

େବରଦ�ଲ ଉରଛେଦ କରରାଯରାଇଛ।ି �ସ୍  ପଟିରାଲ 
ଦ୍ରାରରା ୩୫ ଡସିରିଲି ସରକରାରୀ େରରିର ରବଆଇନ 
ରରାରବ ନରି୍ମରାଣ ର�ରାଇଥିବରା ପରାରଚରକୁି ରଙ୍ଗଳବରାର 
ରେସବି ି ଲଗରାଇ ରରାଙ୍ଗଦିଆିଯରାଇଛ।ି ସରକରାରୀ େର ି
େବରଦ�ଲ ଓ ରବଆଇନ ନରି୍ମରାଣ ଅରରିଯରାଗରର 
ସଏିରସ ିପକ୍ଷରୁ �ସ୍  ପଟିରାଲ କତୃ୍୍ମପକ୍ଷଙ୍କ ନରାରରର ଏକ 
ୟସୁ ି (ଅନ୍  ଅର୍ରରାଇଜ୍  ଡ କନ୍  ଷ୍ଟକ୍  ସନ୍  ) }ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୭।୧ (ସମସି): ସବୁ କଳ୍ପନରା 
େଳ୍ପନରାର ଅନ୍ ଘଟରାଇ ପ୍ବରାଦ ପରୁୁଷ ବେୁି ପଟ୍ଟନରାୟଙ୍କ 
ଅତପି୍ୟି ଡରକରାଟରା ବରିରାନ ଓଡ଼ଶିରା ଅରରିରୁ� ଯରାତ୍ରରା 
ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ପ୍ରାପ୍ତ ସଚ୍ନରା ଅନୁସରାରର ସଂଧ୍ୟରା 
ସଦୁ୍ରା ଦୁଇଟ ି ବଡ଼ ରରେଲର୍   ରେକ୍  ରର ଡରକରାଟରା 
ବରିରାନର ବରିନି୍ନ ଅଂଶକୁ ର�ରାଯରାଇ ରକରାଲକରାତରା 
ବରିରାନବନ୍ର ପରସିର ବରା�ରାରକୁ ଅଣରାଯରାଇଛ।ି 
ରତରବ ରକରାଲକରାତରା ସ�ରରାଞ୍ଚଳରର ରରାତ ି୧୦ ପବ୍୍ମରୁ 
ବଡ଼ ଗରାଡ଼ ିଚଳରାଚଳ ଉପରର ପ୍ତବିନ୍ଧକ ଲରାଗ ିଥିବରାରୁ 
ଏ� ି ସରୟ ପରର ରରେଲର୍   ଓଡ଼ଶିରା ଅରରିରୁ� ଯରାତ୍ରରା 
ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଅତ ି ସରାବଧରାନତରାର ସ� ବରିରାନକୁ 
ସଡ଼କ ପର୍ରର ଅଣରାଯବି। ରସଠରାରର ରେକ୍  କୁ 
ସରୁକ୍ଷରା ରଦବରା ଲରାଗ ି ପଶ୍ରି ବଙ୍ଗ ପଲୁସି ନରିୟରାେତି 
ର�ରାଇଛନ୍ ି ଏବଂ ଓଡ଼ଶିରାରର ରଯଉଁ େଲି୍ରା ରଦଇ 
ଆସବି ରସଠରାକରାର ପଲୁସି ସରୁକ୍ଷରା ରଦରବ। ଆସନ୍ରା 
ଗରୁୁବରାର ସଦୁ୍ରା ଡରକରାଟରା ରବରାରେଇ 

ଗତୁରତୁ େଠାର ଓଡ଼ଶିଠା ପେଞ୍େିଠା ସମ୍ଠାେନଠା
ପଠାଗ େରଠାପ ରେଖିଲ େଳି�୍ବ ଖେେ

ଲେରୁଛ ି�ଲକୋଟୋ

}ପଷୃ୍ା-୯

ଏଫ୍ ଆଇଏଚ୍  ଓଡ଼ଶିଠା 
ପତୁରତୁ ର େକ ିେଶି୍କପ୍ 
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ଭଦ୍ରକ, ୧୭ା୧(ସମସି)

ଚଳତି ମାସ ୧୧ ତାରଖିରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ାଇଥିବା ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସରୁକ୍ା 
ସପ୍ା�-୨୦୨୩ ପାଳନର ଉଦ୍  ଯାପନୀ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଙ୍ଗଳବାର ଜଲି୍ା 
ସଂସ୍କୃତ ିଭବନହର ଅନୁଷ୍ତି ହ�ାଇଯାଇଛ।ି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଏ� ି
ଉଦ୍  ଯାପନୀ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମହର ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ରମାଦାସ ଟୁଡ଼ୁଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତାହର ଅନୁଷ୍ତି ସହଚତନତାମଳୂକ ସଭାହର ଭଣ୍ାରହିପାଖରୀ 
ବଧିାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ ସାମଲ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାହବ ହଯାଗ ହଦଇଥିବା 
ହବହଳ ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ଭାହବ ଏଏସ୍  ପ ି ବଜିୟ ହକରହକଟା, 
ସଡିଓି ପ୍ରତାପ ପ୍ରୀତମିୟ, ଉପଜଲି୍ାପାଳ ମହନାଜ ପାତ୍ର, ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ 
ଚକିତି୍ାଧିକାରୀ ସହ୍ାଷ ପାତ୍ର ଏବଂ ଏ� ିକାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂହଯାଜକ 
ଭାରପ୍ରାପ୍ ଆଞ୍ଚଳକି ପରବି�ନ ଅଧିକାରୀ ଖହଗଶ୍ୱର ମମୁୁ୍ଯ ପ୍ରମଖୁ 
ହଯାଗ ହଦଇଥିହଲ।

ସଡ଼କ ସରୁକ୍ା ସପ୍ା� ପାଳନର ଆଭମିଖୁ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧହର 
ଆହଲାକପାତ କରବିାକୁ ଯାଇ ଅତଥିିମାହନ ଏ�ାର ବଭିନି୍ନ ଦଗି 

ଉପହର ଉପାହଦୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିହଲ। ସ୍ଲୁ କହଲଜ ପଲିାମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟହର ଗାଡ଼ଚିାଳନା ହନଇ ରାସ୍ତାର ନୟିମ, ଗାଡ଼ ି ଚାଳନା ଜନତି 
ସତକ୍ଯତା ସମ୍ବନ୍ଧହର ସହଚତନତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛ ିହବାଲ ିସମହସ୍ତ 
ଏକମତ ହ�ାଇଥିହଲ। ସହଚତନ ହ�ାଇ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟହର 

ପ୍ରହୟାଗ ନ କରବିା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରତିାପର ବଷିୟ ହବାଲ ି ମତ 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବହିଶଷ କର ି୧୮ ବଷ୍ଯରୁ ୨୫ବଷ୍ଯ ବୟସ ବଗ୍ଯର 
ଯବୁ ହଗାଷ୍ୀଙୁ୍କ ଏ ହନଇ ଅଧିକ ସହଚତନ କରାଯବିାର ଆବଶ୍ୟକ 
ଅଛ।ି ପତିା, ମାତା, ଅଭଭିାବକ �ସିାବହର ଆମ ପଲିାମାନଙୁ୍କ 

ସଡ଼କ ସରୁକ୍ା ଜୀବନରକ୍ା ସମ୍ବନ୍ଧହର ସହଚତନ କରବିା ମଧ୍ୟ 
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍୍ଯବ୍ୟ। ହ�ଲହମଟ୍   ପନି୍ଧବିା, ସଟି୍  ହବଲଟ୍   
ପନି୍ଧବିା, ମଦ୍ୟପାନ କର ିଗାଡ଼ ିନ ଚଳାଇବା, ଗାଡ଼ଚିାଳନା ହବହଳ 
ହମାବାଇଲ ବ୍ୟବ�ାର ନ କରବିା, ଦରୁ ତ ହବଗହର ଗାଡ଼ ିନ ଚଳାଇବା 
ଆଦ ିଦଗିହର ସମହସ୍ତ ପରୂ୍୍ଯ ସହଚତନ ଓ ନୟିମ ମାନ ିଚଳହିଲ ସଡ଼କ 
ସରୁକ୍ା ଅଭଯିାନ ସଫଳ ହ�ାଇପାରବି ହବାଲ ିଅତଥିିମାହନ ବକ୍ତବ୍ୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗହର ପ୍ରକାଶ କରଥିିହଲ। ସଡ଼କ ସରୁକ୍ା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା, 
ଗାଡ଼ ିଗଡ଼ୁକିର ଉପଯକୁ୍ତ ରକ୍ଣାହବକ୍ଣା, ଆଧନୁକି ପ୍ରଯକୁ୍ତ ିବଦି୍ୟାର 
ହକୌଶଳ ପ୍ରହୟାଗ କରାଯବିା, ସଡ଼କ ସରୁକ୍ା ନୟିମ ପାଳନ ହନଇ 
କଡ଼ାକଡ଼ ି ଧରପଗଡ଼ କରାଯବିାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛ ି ହବାଲ ି
ପରାମଶ୍ଯ ପ୍ରଦାନ କରଥିିହଲ। ହରାଟାରଆିନ୍   ଅତସି୍   ହବହ�ରା, 
ସମାଜହସବୀ ଆସଆିନାର ହସକ୍   ହସାଫିଆ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତନିଧିି 
ଦୁଗ୍ଯାଶଙ୍କର ବଶି୍ୱାଳ ପ୍ରମଖୁ ମଧ୍ୟ ଏ� ି ସଡ଼କ ସରୁକ୍ା ଅଭଯିାନର 
ସଫଳତା ଦଗିହର ମତାମତ ରଖିଥିହଲ। ଆର୍  ଟଓି ଶ୍ୀ ମମୁ ୁ୍ଯ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଅପ୍ଯଣ କରଥିିହଲ। 

ଆଗରପଡ଼ା, ୧୭ା୧(ସମସି)

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ବ୍ ବ୍ଲକ ଆଗରପଡ଼ାସ୍ତି 
ବଟିପିରୁ ଉପଡ଼ାକଘର ବ�ୁ ପରୁାତନ। ମାତ୍ର 
ଏ� ିପରୁାତନ ଡ଼ାକଘରଟ ିଆଜ ିଯାଏଁ ଭଡ଼ା 
ଗକୃ�ହର ଚାଲଛି।ି ନଜିସ୍ୱ ଗକୃ� ନ ଥିବାରୁ 
ଉକ୍ତ ଡାକଘର ବାରମ୍ବାର ବଭିନି୍ନ ଭଡ଼ାଗକୃ�କୁ 

ସ୍ାନା୍ର ହ�ଉଛ।ି ହଦାକାନ ଗକୃ� 
ଉହଦେଶ୍ୟହର ନମିମିତ ଭଡ଼ାଗକୃ�ହର ବର୍୍ଯମାନ 
ଡାକଘର ଚାଲଛି।ି ପ୍ରତମିାସ ଏ� ିଡାକଘହର 
ପ୍ରାୟ ୨୦ଲକ୍ ଟଙ୍କାର ହଦଣହନଣ କାଯ୍ଯ୍ୟ 
ଚାଲଥିିହଲ ସଦୁ୍ା ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ହସପର ି
ହକୌଣସ ି କଛି ି ଉନ୍ନତ ଆଧନୁକିଧରଣର 

ସରଞ୍ାମମାନ ହଯାଗାଯାଇପାରନିା� ିଁ ହବାଲ ି
ଅଭହିଯାଗ ହ�ଉଛ।ି ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳହର 
ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମଖୁ ବଦୁି୍ୟତ୍   କାଟ୍   ସମସ୍ୟା 
ହଯାଗୁଁ ଡାକଘର ଉପହର ଏ�ାର ପ୍ରଭାବ 
ପଡୁଛ।ି ଇନ୍  ଭଟ୍ଯର ବ୍ୟବସ୍ା ଥିହଲ ସଦୁ୍ା 
ଅଧିକ ସମୟ ବଦୁି୍ୟତ୍   ବତିରଣ କରବିାକୁ 
ଏ�ା ସମର୍ଯ ହ�ଉନା� ିଁ। କାରଣ ପ୍ରଣି୍ଟର 

ହମସନି ସହମତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟ ଉକ୍ତ 
ଇନ୍  ଭଟ୍ଯର ଦ୍ାରା ଚାଲଛି।ି ହତଣ ୁ ବଦୁି୍ୟତ୍   
କାଟ ଓ ପରବର୍୍ଯୀ ସମୟହର ଇନଭଟ୍ଯର 
ଚାଜ୍ଯ ସରଯିବିା ପହର ଗ୍ା�କମାହନ ଅର୍ଯ 
ହଦଣହନଣ କାଯ୍ଯ୍ୟ କରବିା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା 
ଧର ିଅହପକ୍ା କରୁଥିବା ପରଲିକ୍ତି ହ�ଉଛ।ି 
ଯଦ୍ାରା ଗ୍ା�କ ଅସହ୍ାଷ ବକୃଦ୍ ିପାଉଛ।ି 

ବର୍୍ଯମାନ ଇଣ୍ଟରହନଟ୍   ମାଧ୍ୟମହର 
ସବୁ କାଯ୍ଯ୍ୟ ସମ୍ାଦନ ହ�ଉଥିବାରୁ 
ଏଠାହର ଗ୍ା�କମାହନ ଠକି୍   ଭାହବ 
ହସବା ପାଉ ନ ଥିବା ଅଭହିଯାଗ ହ�ଉଛ।ି 
ଏ� ି ଉପଡ଼ାକଘର ଉପହର ପ୍ରାୟ 
୭�ଜାର ଗ୍ା�କ ନଭି୍ଯର କରଆିସଛୁ୍;ି 
କ ି୍ ୁ  ଗ୍ା�କମାହନ ଠକି୍  ଭାହବ ହସବା 
ପାଇପାରୁ ନ ଥିବାରୁ ହଦଶର ସବ୍ଯ ବକୃ�ତ 
ହଯାଗାହଯାଗ ବ୍ୟବସ୍ା ଭାହବ ପରଗିଣତି 
ଡାକବଭିାଗ ଉପରୁ ହଲାକମାନଙ୍କ କ୍ରମଶଃ 
ଆସ୍ା ହ୍ାସ ପାଇବାହର ଲାଗଛି।ି ସମଗ୍ ବ୍ 
ବ୍ଲକହର ବ୍, ବସ୍ଆି ଓ ଆଗରପଡ଼ାହର 
ଉପଡ଼ାକଘର ର�ଛି।ି ହକବଳ ବ୍କୁ 
ଛାଡ଼ ି ହଦହଲ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟ ି ଉପଡ଼ାକଘର 
ଭଡ଼ାଘହର ଚାଲଛି।ି ବ�ୁ ପରୁାତନ ବଟିପିରୁ 
ଉପଡ଼ାକଘରର ନଜିସ୍ୱ ସ୍ାନ ନରୂିପଣ 
ସରଥିିହଲ ସଦୁ୍ା ଜନନାୟକଙ୍କ ଇଚ୍ା ଶକ୍ତ ି
ଓ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହ�ଳା ହଯାଗୁଁ 

ସ୍ାୟୀ ଗକୃ� ନମି୍ଯାଣ ଆଜ ି ପଯ୍ଯ୍ୟ୍ ହ�ାଇ 
ପାରୁ ନ ଥିବାରୁ ଏ�ା ଭଡ଼ାଘହର ଚାଲବିା 
ସ� ବାରମ୍ବାର ସ୍ାନ ପରବିର୍୍ଯନ କରୁଛ।ି 
ଯା�ାକ ି ଏ� ି ଉପଡ଼ାକଘର ଉପହର ନଭି୍ଯର 
କରଆିସଥୁିବା ଗ୍ା�କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ 
ସମସ୍ୟା ସକୃଷ୍ ିକରୁଛ।ି ବର୍୍ଯମାନ ଆଗରପଡ଼ା 
ଉପଡ଼ାକଘହର ହକାର୍   ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗଗ୍    ସବୁଧିା 
ଉପଲବ୍ଧ ହ�ାଇଥିବାହବହଳ ଏ�ା 
ଅଧୀନହର ୮ଟ ି ଶାଖା ଡ଼ାକଘର ର�ଥିିବା 
ସ୍ହଳ ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟା ହଯାଗ ୁ ଦନିକୁ ଦନି 
ଗ୍ା�କଙ୍କ ଅସହ୍ାଷ ଭାବ ବଢ଼ବିାହର 
ଲାଗଛି।ି ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ହନଇ ହପାଷ୍ାଲ 
ସପୁରହିଟହଣ୍ଙୁ୍କ ବାରମ୍ବାର ହଯାଗାହଯାଗ 
କରାଯାଉଥିହଲ ସଦୁ୍ା ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି ପ୍ରତଶିରୁତହିର ର�ଯିାଉଥିବାରୁ 
ଗ୍ା�କମାନଙ୍କ ଚି୍ ା ଦନିକୁ ଦନି ବଢ଼ବିାହର 
ଲାଗଛି।ି ବଭିାଗୀୟ ଉଚ୍ଚକର୍କୃ ୍ଯପକ୍ ଏଥିପ୍ରତ ି
ଦକୃ ଷ୍ହିଦବାକୁ ସାଧାରଣହର ଦାବ ିହ�ଉଛ।ି

ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସରୁକ୍ା ସପ୍ାହ ଉଦ୍  ଯାପତି 

‘ଆମେ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଗତ ିକୁ ନୁମେଁ’

ଭଡ଼ାଘରର ଚାଲଛି ିସବ୍ବପରୁାତନ 
ବଟିପିରୁ ଉପଡାକଘର ବଜୁିଳ ିଗମଲ ଡାକମେବା ବନ୍ଦ

ଅଭରିଯାଗ ସରତ୍ବେ 
ପଦରକ୍ପ ଶନୂ

ଭଦ୍ରକ, ୧୭ା୧(ସମସି): ହଯାଜନା ଓ ସମନ୍ବୟ 
ବଭିାଗ ତରା ଆଦବିାସୀ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁକଲ୍ୟାଣ 
ବଭିାଗ ବଜି୍ଞପ୍ ି ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାର 
ବଶିଷି୍ ନାରୀହନତ୍ରୀ ତରା ପବୂ୍ଯତନ ହପୌରାଧ୍ୟକ୍ 
ତାହ�ରା ଖାତୁନ୍  ଙ୍କ ରାଜ୍ୟସରକାର 
ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁବଭିାଗହର ଉପହଦଷ୍ା ପଦବହିର 
ନଯିକୁ୍ତ ିହଦଇ ପ୍ରମଖୁ ଶାସନ ସଚବି ର ଗ୍ୟାହକ୍ର 
ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରଛି୍।ି ଶ୍ୀମତୀ ଖାତୁନ୍   
ଦୁଇଦୁଇରର ଭଦ୍ରକ ହପୌରପାଳକିାର 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ ଓ ହପୌରାଧ୍ୟକ୍ ଭାହବ ସଫଳତାର 
ସ� କାଯ୍ଯ୍ୟତୁଲାଇଛ୍।ି ତାଙ୍କ ପ୍ରହତ୍ୟକ୍ 
ଉଦ୍ୟମହର ଭଦ୍ରକର ୧୯୯୫ହର ଏକ 
ସରକାରୀ ଊଦୁେ୍ଯ ସଟି ିସ୍ଲୁ ପ୍ରତଷି୍ା ହ�ାଇଥିଲା। 
ହସ ବଭିନି୍ନ ଶକି୍ାନୁଷ୍ାନ, ସାମାଜକି ଅନୁଷ୍ାନ 
ତରା ଅହନକ ଶକି୍କ ସଂଘ ସ� ପ୍ରହତ୍ୟକ୍ 
ସମ୍କୃକ୍ତ ିର�୍।ି ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଲଘ ୁ

ବଭିାଗହର ଉପହଦଷ୍ା ଭାହବ ତାଙ୍କ 
ନଯିକୁ୍ତହିର ସଂଖ୍ୟା ଲଘ ୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଭିନି୍ନ 
ସମସ୍ୟା ଗଡୁକୁି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହ�ାଇପାରବି 

ହବାଲ ି ଭଦ୍ରକର ଅହନକ ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ଓ ଯବୁ 
ସଂଘଠକମାହନ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରଛି୍।ି ଏ� ି
ମମ୍ଯହର ଭଦ୍ରକର �ାଜ ି ଅନୱର ହ�ାହସନ, 
ଜମଲି ଅଖତର, ମତଲୁକ ଅଲ୍ଖିାନ, ହସକ୍   
ସବ୍  ୱିର, ତବାରାକ ଅଲ,ି ହସକ ସମଦାନୀ 
ତରା ବରଷି୍ ପାରଷିଦ ମ�ମ୍ମଦ ଜକାଉଲ୍ା, 
ହସକ୍   ଜୁଲଫକର ଅଲ୍ୀ, ହସକ କାଲା, ସ�ଦି୍   
ଖାନ, ହସକ୍   ଗରବୁିଲା, ହସକ ଫନ୍ଟୁସ, ଇଂ. 
ମକୁଦି, ଶକି୍କ ହନତା ତବହରଜ ଖାନ, 
ଜାହବଦ ଅଖତର ଏବଂ ହସକ ଅଫତାବ 
ଆଲାମ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସ�ତି ଇମତଆିଜ କମାଲ 
ଖାନ, ହସକ୍   ହରା�ତି, ହସକ୍   ସା�ାଜାନ 
ପ୍ରଭକୃ ତ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ଯାଜପରୁ ବଧିାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ 
ଭଦ୍ରକ ବଧିାୟକ ସଞ୍ୀବ ମଲ୍କିଙୁ୍କ କକୃତଜ୍ଞତା 
ଜ୍ଞାପନ କରଛି୍।ି

େଂଖ୍ାଲଘ ୁବଭିାଗମେ ତାମେୋ ଖାତୁନ୍  ଙ୍କ 
ଉପମେଷ୍ା ନଯିକୁ୍କୁି ବଭିନି୍ନ େେଲମେ ସ୍ାଗତ

ଧାମରା, ୧୭ା୧(ସମସି): ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 
ଗମନାଗମନ, ପରବି�ନ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପର 
ମନ୍ତଣାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟହର ଜାନୁଆରୀ 
୧୧ରୁ ୧୭ ତାରଖି ପଯ୍ଯ୍ୟ୍ ୩୪ ସଡ଼କ 
ସରୁକ୍ା ସପ୍ା� ସମଗ୍ ହଦଶହର ପାଳନ 
କରାଯାଉଥିବା ହବହଳ ଆଦାନୀ ଧାମରା 
ହପାଟ୍ଯହର ମଧ୍ୟ ପାଳତି ହ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଉଦ୍  ଯାପନୀ ଉତ୍ବହର ଆଦାନୀ ଧାମରା 
ହପାଟ୍ଯର ମଖୁ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟନବି୍ଯା�ୀ ଅଧିକାରୀ 
ସଶୁା୍ ମଶି୍ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାହବ ହଯାଗହଦଇ 
ଉପସ୍ତି ହପାଟ୍ଯ କମ୍ଯଚାରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଆଦଙୁି୍କ ସଡ଼କ ସରୁକ୍ା ଉପହର ପଯ୍ଯ୍ୟହବସତି 

ହବୈଷୟକି ଜ୍ଞାନ, ସହଚତନତା ଓ ଏ� ି
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀତ ି ନୟିମକୁ କଡାକଡ଼ ି ରୂହପ 
ପାଳନ କରବିା ଦଗିହର ଗରୁୁତ୍ୱ ହଦଇଥିହଲ। 
ହଦଶହର ଘଟୁଥିବା ଗମନାଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 
ଦୁଘ୍ଯଟଣା ଉପହର ହସ ଚି୍ ା ପ୍ରକାଶ 
କରଥିିହଲ। ସପ୍ାହ�ବ୍ୟାପୀ ପାଳତି ଏ� ି
କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମହର ହପାଟ୍ଯହର କାଯ୍ଯ୍ୟରତ 
ଡ୍ାଇଭରଙୁ୍କ ହନଇ ବଭିନି୍ନ ସହଚତନତାମଳୂକ 
ତାଲମି କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗାଡ ି ଚାଳନା ସମୟହର 
ସଟି୍   ହବଲ ୍ ଓ ହ�ଲ୍  ହମଟ୍   ପନି୍ଧବିା ଉପହର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଏଥିସ� ସ୍ଲୁ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ଚତି୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତହିଯାଗତିା, 

କମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ କୁଇଜ୍   ଓ ହସ୍ଲାଗାନ୍   
ପ୍ରତହିଯାଗତିା କରାଯାଇଥିଲା। ସଡ଼କ ସରୁକ୍ା 
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ତ ନୟିମ, ଗାଡରି 
ସଠକି୍   ରକ୍ଣାହବକ୍ଣ ଓ କାଗଜାଦ ି ଉପହର 
ମଧ୍ୟ ସହଚତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପହରାକ୍ତ 
ପ୍ରତହିଯାଗତିାହର କକୃତୀ ପ୍ରତହିଯାଗୀଙୁ୍କ ହପାଟ୍ଯର 
ମଖୁ୍ୟ କାଯ୍ଯ୍ୟନବି୍ଯା�ୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ୀ ମଶି୍ 
ପରୁସ୍କୃତ କରଥିିହଲ। ସମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାହବ 
ହପାଟ୍ଯ ପରଚିାଳନା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ୀବ ଗପୁ୍ା, 
ମାନବ ସମ୍ବଳ ବଭିାଗ ମଖୁ୍ୟ ବାସକୁୀ ନାର 
ଉପସ୍ତି ଥିହଲ। ହପାଟ୍ଯ ସରୁକ୍ା ବଭିାଗ ମଖୁ୍ୟ 
ରାଜୀବ ବାଲ ିଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିହଲ।

୩୪ତେ େଡ଼କ େେୁକ୍ା େପ୍ାେ ଉଦ୍  ଯାପତି ଭଦ୍ରକ, ୧୭ା୧(ସମସି): ଦବିଗଂତ ଇଂ.ହସୌମ୍ୟରଞ୍ନଙ୍କ ଅକାଳ ବହିୟାଗହର ଏକ ସ୍କୃତ ି
ଶ୍ଦ୍ାଞ୍ଳ ିସଭା ପରୁୁହଷାର୍ମପରୁ ଗ୍ାମ ବାଲଖିଣ୍ ଉଆସହର ଅନୁଷ୍ତି ହ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍କ ରବୀନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱହର ଅନୁଷ୍ତି ସଭାହର ପ୍ରାକ୍ତନ ମନ୍ତୀ 
ପଦ୍ମହଲାଚନ ପଣ୍ା ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାବହର ହଯାଗହଦଇ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟହର ହସୌମ୍ୟରଞ୍ନ 
ଜହଣ ସା�ସୀ, ପହରାପକାରୀ ଥିହଲ ହବାଲ ିକ�ଥିିହଲ। ସମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାହବ ରାଜ୍ୟ 
ବହିଜପ ି ସମ୍ାଦକ ଅଭମିନୁ୍ୟ ହସଠୀ ହଯାଗହଦଇ ନଜି ବକ୍ତବ୍ୟହର ତାଙ୍କ ଆତ୍ାର 
ସ୍ୱଗ୍ଯପ୍ରାପ୍ ି ପାଇ ଁ ପ୍ରାର୍ଯନା କରଥିିହଲ। ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ଭାହବ ମହନାରଞ୍ନ ପଣ୍ା, 
ବସ୍ ସା�ୁ, ଗରିଶିଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍, ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ଭକ୍ତରଞ୍ନ ମଶି୍, ପ୍ରଦୀପ ଖିଲାର ପ୍ରମଖୁ 
ହଯାଗହଦଇ ହସୌମ୍ୟରଞ୍ନଙ୍କ ବହିୟାଗ ହକବଳ ତାଙ୍କ ପରବିାର ନୁହ�,ଁ ସମ୍କୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ 
ପ୍ରତ ିଏକ ବରିାଟ କ୍ତ ିହବାଲ ିକ�ଥିିହଲ। ହସମାହନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ାର ସଦଗତ ିକାମନା 
କରବିା ସ�ତି ହସୌମ୍ୟରଞ୍ନଙ୍କ ବାପା, ମା’ଙୁ୍କ ନହିରାଗ ଓ ସସୁ୍ ଜୀବନ ଅତବିା�ତି 
କରବିାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନକିଟହର ପ୍ରାର୍ଯନା କରଥିିହଲ। ଉକ୍ତ କାଯ୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ 
ପରୁସ୍ାରପ୍ରାପ୍ ଶକି୍କ ହଶୈହଳନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ସଂହଯାଜନା କରଥିିବାହବହଳ, ୨ଜଣ 
କୁନ ିପଲିା ତତ୍ତ୍ୱଦଶ୍ଯୀ ମ�ାପାତ୍ର ଓ ସାଇବସି୍ୟ ପାଢ଼ୀ ସ୍ୱଗ୍ଯତ ଆତ୍ାର ସଦ୍  ଗତ ିନମିହ୍ 
ଭଜନ ଆବକୃତ ି କରଥିିହଲ। ଉକ୍ତ ସଭାହର ସ୍ୱଗ୍ଯତ ହସୌମ୍ୟରଞ୍ନଙ୍କ ପତିା, ମାତାଙ୍କ 
ସହମତ ସମ୍କ୍ଯୀୟ ହଯାଗହଦଇ ଶ୍ଦ୍ାସମୁନ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିହଲ।

େବିଂଗତ ମେୌେ୍େଞ୍ଜନଙୁ୍କ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳି

ଭଣ୍ାରପିପାଖରୀ, ୧୭ା୧ (ସମସି): 
ଭଣ୍ାରହିପାଖରୀ ବ୍ଲକ ଅ୍ଗ୍ଯତ ୨୬ତମ 
ଯହଶାଟକିରି ି ମ�ାବୀର କପ୍   କ୍ରହିକଟ 
ଟୁର୍୍ଯାହମଣ୍ଟର ତକୃ ତୀୟ କ୍ାଟର ଫାଇନାଲ 
ମ୍ୟାଚ୍   ଭଦ୍ରକ ୟନୁକି ଏକାହଡମୀ ଓ 
ଭୁବହନଶ୍ୱର ଟାଉନ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟହର 
ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ତି ହ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଯହଶାଟକିରିୀ ମ�ାବୀର କ୍ରହିକଟ୍   
ପଡ଼ଆିହର ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି ମ୍ୟାଚହର 
ଟାଉନ କ୍ଲବ ଟସ୍   ଜଣି ି ପ୍ରରହମ ବ୍ୟାଟଂି 
ନଷି୍ପର୍ ି ହନଇଥିଲା। ଏ� ି ଦଳ ୨୫ 
ଓଭରହର ସମସ୍ତ ୱିହକଟ ବନିମିୟହର 
୧୬୮ ରନ ହସ୍ାର କରଥିିଲା। ଜବାବହର 
ୟନୁକି ଏକାହଡମୀ ଦଳ ୨୪ ଓଭରହର 
୬ ୱିହକଟ �ରାଇ ୧୭୨ ରନ ହସ୍ାର 

କର ି ବଜିୟୀ ହ�ାଇଥିଲା। ରଞ୍ନ ମ�ା୍ ି
ଓ ଶରତ ହଜନା ଅମ୍ାୟାର ଦାୟତି୍ୱ 
ତୁଲାଇଥିହଲ। ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ସାମଲ ଓ 
ବକୃନ୍ାବନ ନାୟକ ମ୍ୟାଚ୍   ହସ୍ାରର ଦାୟତି୍ୱ 
ତୁଲାଇଥିହଲ। ଦଲି୍ୀପ ପକୃଷ୍ ି ଓ ପ୍ରତୁ୍ୟଷ 
ସା�ୁ ଧାରାବବିରଣୀ ହଦଇଥିହଲ। ମାନସ 
ରଞ୍ନ ପଣ୍ା ମ୍ୟାଚ୍   ହରଫରୀ ଭାହବ ମ୍ୟାଚ 
ପରଚିାଳା କରଥିିହଲ। ମ�ାବୀର କ୍ରହିକଟ୍   
କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ସମୀର ରର, ଅଭଜିତି 
ରାଉତରାୟ, ସାଗର ରର, ଅମଲୂ୍ୟ ରାଉତ 
ପ୍ରମଖୁ ହଖଳ ପରଚିାଳନାହର ସ�ହଯାଗ 
କରଥିିହଲ। ବୁଧବାର ବାସହୁଦବପରୁ 
ଉତ୍କଳକିା ସ� ଯହଶାଟକିରି ି ରୟାଲ 
ଷ୍ଟାଇକର ମଧ୍ୟହର ଅ୍ମି କ୍ାଟର 
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ତି ହ�ବ।

ମହାବୀର କପ୍  
ମେେମିେ ଭଦ୍ରକ ୟନୁକି୍   ଏକାମଡେୀ

ଭଦ୍ରକ, ୧୭ା୧(ସମସି): ବଶି୍ୱ ସଂସ୍କୃତ 
ସଂଗଠନର ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚବି ତରା ବବିସ୍ୱାନ୍   
ଫାଉହଣ୍ସନ, ହପାଲାଣ୍ର ନହିଦେ୍ଯଶକ 
ଡ.ଫିଲପି ରୁଷନିସ୍ ି ଭଦ୍ରକ ବରପଦାସ୍ତି 
ସରସ୍ୱତୀ ବ�ିାର ଆସ ି ବଶି୍ୱ ସଂଗଠନର 
ହକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ ଡ.ସଦାନନ୍ ଦୀକ୍ତିଙ୍କ 
ସ� ସଂଗଠନ ସମ୍କ୍ଯହର ଆହଲାଚନା 
କରଥିିହଲ। ଏ� ି ଅବସରହର ସଂଗଠନର 
୧୯ଟ ିହଦଶହର ଥିବା ରାଷ୍ଟୀୟ ସଭାପତଙୁି୍କ 
ହନଇ ଏକ ଆଭାସୀ ଆହଲାଚନାଚକ୍ର 
ଡ.ଦୀକ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାହର ଆହୟାଜତି 
ହ�ାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟହର ସଂସ୍କୃତ 
ସମ୍ଭାଷଣ ଓ ହଯାଗାଭ୍ୟାସ ହକନ୍ଦ୍ର 
ପରଚିାଳନା କରବିା ଏବଂ ହବୈଦକି ବଜି୍ଞାନ 

ଉପହର ଗହବଷଣା କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି
ଗ୍�ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଓ ହବୈଦକି 
ବଜି୍ଞାନ ହକ୍ତ୍ରହର ବବିସ୍ୱାନ୍   ଫାଉହଣ୍ସନ 
ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଗହବଷଣା ସଂସ୍ାନ ମଳିତି 
ଭାହବ କାଯ୍ଯ୍ୟ କରବିାକୁ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର 
ସ୍ୱାକ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦୁ୍ ପରସି୍ତି ି
ଶା୍ ହ�ବା ପହର ଡ.ଦୀକ୍ତି ହପାଲାଣ୍ 
ଯବିାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ହଦଇଥିହଲ। ସରସ୍ୱତୀ 
ବ�ିାରହର ତାଳପତ୍ର ହପାଥି ସଂରକ୍ଣ 
ହକନ୍ଦ୍ର ଓ ହବୈଦକି ବଦି୍ୟାପୀଠମ୍   ପରଦିଶ୍ଯନ 
କର ି ଡ. ରୁଷନିସ୍ ି ସହ୍ାଷ ପ୍ରକାଶ 
କରଥିିହଲ। ୫ଦନି ର�ଣ ି ସମୟହର ହସ 
ପରୁୀ, ହକାଣାକ୍ଯ, ଭୁବହନଶ୍ୱର ପରଭି୍ରମଣ 
କରଥିିହଲ।

ଅସରୁାଳ,ି ୧୭ା୧(ସମସି): ଧଷୂରୁୀ ରାନା ଅ୍ଗ୍ଯତ କୁଚଳିା ନାୟକାଣୀ ପୀଠଠାହର ନବ 
ଜୀବନ ଫାଉହଣ୍ସନ ଓଡ଼ଶିା ଶାଖା ପକ୍ରୁ ବାଷମିକ ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ତି ହ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଫାଉହଣ୍ସନର ସଭାପତ ିମାନସରଞ୍ନ ସା�ୁଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱହର ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ତି 
ହ�ାଇଥିଲା। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାହବ ହଯାଗ ହଦଇଥିହଲ ଶକି୍ାବତି୍   ନକୁିଞ୍ କହିଶାର ହଜନା, 
ସାମ୍ବାଦକି ସହ୍ାଷ ଦାସ, ବହିବକାନନ୍ ମଶି୍, ବହିନାଦବ�ିାରୀ ହଜନା, ହସୌମ୍ୟରଞ୍ନ 
ରାଉତ, ଚତି୍ରଭାନୁ ଦାସ, ମକୃତୁ୍ୟଞ୍ୟ ସା�ୁ, ପ୍ରଭାତରଞ୍ନ ପଣ୍ା, ସାମାଜହସବୀ ତରା 
ରାଜହନତା ବଦି୍ୟାଧର ରାଉତ, ସାମ୍ବାଦକି ରହମଶଚନ୍ଦ୍ର ହବହ�ରା। ଆଗାମୀ ଦନିହର 
ଏ� ି ସଂଗଠନ ହକମତି ି ସାରା ଓଡ଼ଶିାହର ପ୍ରତ ି ହଲାକଙ୍କ ପାଖହର ପ�ଞ୍ଚ ି ପାରବି 
ହସଥିପାଇ ଁପ୍ରୟାସ ଜାର ିର�ବି ହବାଲ ିସଂଗଠନର ସଭାପତ ିବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିହଲ। ଏ� ି
ସଂସ୍ା ରକ୍ତଦାନ ଶବିରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ିସାଧାରଣ ହଲାକଙୁ୍କ ସବୁହକ୍ତ୍ରହର ସ�ାୟତାର 
�ାତ ବଢ଼ା଼ଇଛ।ି ଏଥିପାଇ ଁଏ� ିସଂସ୍ାକୁ ବ�ୁ ଅନୁଷ୍ାନ ପକ୍ରୁ ସମ୍ବଦ୍୍ଯନା ମଳିଛି।ି

ନବଜୀବନ ଫାଉମଡେେନ ଓଡ଼ଶିା 
ଶାଖା ପକ୍େୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ

େେସ୍ତୀ ବେିାେମେ ଡ. ଫିଲପି୍   େୁର୍ନିସ୍ି

ଭଦ୍ରକ, ୧୭ା୧(ସମସି): ପାରବିାରକି ବବିାଦ ପାଇ ଁ ସ୍ତୀର ତଣ୍ଟ ି କାଟହିଦଲା ମଦ୍ୟପ 
ସ୍ୱାମୀ। ଗରୁୁତର ଅବସ୍ାହର ସ୍ତୀକୁ କଟକ ହମଡକିାଲକୁ ସ୍ାନା୍ର କରାଯାଇଥିବା 
ହବହଳ ସ୍ୱାମୀ ରାନାହର ଅଟକ ଥିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଏଭଳ ିଘଟଣା ଘଟଛି ିଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ 
ଅଧୀନ ସାବରଙ୍ଗ ରାନା ଅଞ୍ଚଳ ବଣଆି ପଞ୍ଚାୟତ କାଞ୍ଚପଡ଼ା ଗାଁହର। କାଞ୍ଚପଡ଼ା ଗାଁର 
ଜଗବନୁ୍ଧ ହଜନା ଦୀଘ୍ଯଦନି ଧର ି ନଜି ପତ୍ୀ ଗାୟତ୍ରୀ ହଜନାଙୁ୍କ ନଶିାଗ୍ସ୍ତ ଅବସ୍ାହର 
ମାନସକି ଓ ଶାରୀରକି ଯନ୍ତଣା ହଦଇ ଆସଥୁିହଲ। କଛିଦିନି ଧର ିଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟହର 
ବଭିନି୍ନ କାରଣକୁ ହନଇ ବବିାଦ ଲାଗରି�ଥିିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ହଭାରହର ଜଗବନୁ୍ଧ 
ଏକ ଧାରୁଆ ମାରଣାସ୍ତହର ସ୍ତୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ହବକକୁ କାଟହିଦଇଥିହଲ। ଗାୟତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଗରୁୁତର ଅବସ୍ାହର ଭଦ୍ରକ ହମଡକିାଲହର ଭର୍ମି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ 
ହ�ବାରୁ ତାଙୁ୍କ କଟକ ବଡ଼ ହମଡକିାଲକୁ ସ୍ାନା୍ରତି କରାଯାଇଛ।ି ଏ� ି ଘଟଣା 
ପହର ସାବରଙ୍ଗ ପଲୁସି ଘଟଣାର ତଦ୍ ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା ହବହଳ ଅଭଯିକୁ୍ତ ସ୍ୱାମୀ 
ଜଗବନୁ୍ଧଙୁ୍କ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦ୍ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ସ୍ତୀେ ତଣ୍ ିକାଟମିେଲା ସ୍ାେୀ
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ଆଗରପଡ଼ା, ୧୭ା୧(ସମସି): କେନ୍ଦ୍ର 
ସରୋରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ େର ି ରାଜ୍ୟ ସରୋର 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମକତେ ଗ୍ାମୀଣ ସ୍ାସ୍୍ୟ କସବାକର 
ଉନ୍ନତ ି ଆଣବିା ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରୋର କରାଜନା 
ମାଧ୍ୟମକର କୋଟ ି କୋଟ ି ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଯ େରୁଥିବା 
କବକେ ଏହାର ସଫେ ରୂପାୟନ କନଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ 
ସଷୃ୍ ି କହଉଛ।ି ବନ୍ତ ବ୍ଲେ ଅଡ଼ାେପଙ୍କ ପ୍ରାଥମେି 
ସ୍ାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ର(ନୂତନ)ଠାକର ଏହାର ଜ୍ୱେନ୍ତ 
ଉଦାହରଣ କଦଖିବାେୁ ମେିଛି।ି

ଏହ ି ସ୍ାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟ ି ନାନାଦ ି ସମସ୍ୟା କଦଇ 
ଗତ ି େରୁଥିକେ ସଦୁ୍ା ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 
ଉର୍ ପଦସ୍ ଅଧିୋରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରେିତା ଥିବାପର ି
ମକନ କହଉନାହ ିଁ। ୧୯୯୩ ମସହିାକର ଏହ ି
ସ୍ାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟ ି ପ୍ରତଷି୍ା କହାଇଥିୋ। ତାପରଠାରୁ 
ଏହାର ଭତି୍ଭୂିମକିର କେୌଣସ ି ଉନ୍ନତ ି ପରେିକ୍ତି 
କହାଇପାର ି ନ ଥିୋ। ଜାତୀୟ ଗ୍ାମୀଣ ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ମଶିନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟମି୍   ଗତେ ପବୂ୍ଯରୁ ଏହାର େକେବର 

ରଙ୍ନି କହାଇପାରଥିିୋ। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ନ ଥିବାରୁ 
କରାଗୀମାକନ ନାନା ହନିତୋ କହଉଛନ୍ତ।ି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ 
ଡାକ୍ତର ପଦବ ି ଦୀର୍ଯବର୍ଯ ଧର ି ଏଠାକର ଖାେ ି

ପଡ଼ଥିିବାକବକେ ଜକଣ ମାତ୍ର ଆୟରୁ ଡାକ୍ତର 
କରାଗୀ କସବା େର ି ଆସଛୁନ୍ତ।ି ପ୍ରାୟ ୨ବର୍ଯ କହବ 
ଫାମ୍ଯାସଷି୍ ପଦବ ି ମଧ୍ୟ ଖାେପିଡ଼ଛି।ି ଭଦ୍ରେ ଜଲି୍ା 

ବନ୍ତ ବ୍ଲେ ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ଆଡ଼ଆି ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ 
ପଞ୍ାୟତ ସକମତ କେନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ହାଟଡ଼ହି ି ବ୍ଲେ 
ସଢା ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ନାହା, କମୌଦା, ମଠିଗିାଁ, 
କବରୁଣପଦୀ ଆଦ ିବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମର ଶତାଧିେ କୋକେ 
ଏହ ି ସ୍ାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପକର ନଭି୍ଯର େରଥିାନ୍ତ।ି ଏଥି 
ସହତି ଆଗରପଡ଼ା-ବନ୍ତ ମଖୁ୍ୟରାତୋ ପାଶ୍ଶ୍ଯକର ଏହ ି
ସ୍ାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ପ୍ରତଦିନି ରାଉଥିବା ଶତାଧିେ 
କୋେ ବଭିନି୍ନ ଦୁର୍ଯଟଣା ଜନତି ଚେିତି୍ା ମଧ୍ୟ 
ଏଠାକର କହାଇଥାନ୍ତ।ି ମାତ୍ର କସପରସି୍େକର ଏହ ି
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ସ୍ାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକର ଡାକ୍ତର, ଫାମ୍ଯାସଷି୍ଙ୍କ 
ପର ି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟେ େମ୍ଯଚାରୀ ପଦବ ି ଦୀର୍ଯବର୍ଯ 
ଧର ିଖାେ ିପଡ଼ବିାେୁ କନଇ ଅଞ୍େବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକର 
ଅସକନ୍ତାର ଭାବ ସଷୃ୍ ି କହଉଛ।ି ସ୍ାସ୍୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକର 
ୋଗ ିରହଥିିବା ଏହ ିସବୁ ସମସ୍ୟାେୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ 
େରବିା ସହ ଉତ୍ମ ସ୍ାସ୍୍ୟକସବା କରାଗାଇକଦବା 
ପ୍ରତ ିବଭିାଗୀୟ ଉର୍ େତୃ୍୍ଯପକ୍ ଦୃଷ୍ ିକଦବାେୁ ସ୍ାନୀୟ 
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଦାବ ିକହଉଛ।ି

ଆଗରପଡ଼ା, ୧୭ା୧(ସମସି)

ଭଦ୍ରେ ଜଲି୍ା ପତୂ୍୍ଯ ବଭିାଗ ଅଧୀନସ୍ 
ଆଗରପଡ଼ା-ବରପଦା ରାତୋର ସ୍ାୟୀ ମରାମତ ି
ପାଇଁ ୋର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ କନବାେୁ ୨୦୨୧ ଜୁନ୍   
ମାସକର ଜଲି୍ାପାେ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିୋରୀଙୁ୍କ 
ନକିଦ୍୍ଯଶ କଦଇଥିକେ। ପରବତ୍୍ଯୀ ସମୟକର 
ବଭିାଗୀୟ ନବି୍ଯାହୀରନ୍ତୀ ମାଟରି ଆଦ୍ରତା 
କରାଗୁଁ ନମି ମିତ ରାତୋ ପ୍ରତବିର୍ଯ ଫାଟୁଛ,ି ଏହ ି
ସମସ୍ୟାର ଏେ ସ୍ାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତୁେତ ି
ସରଛି ି କବାେ ି େହଥିିକେ। େନୁି୍ତ ଇତ ି ମଧ୍ୟକର 
କଦଢ଼ବର୍ଯରୁ ଅଧିେ ସମୟ ବତିରିାଇଥିକେ 
ସଦୁ୍ା ବଭିାଗ ତରଫରୁ ରାତୋର ସ୍ାୟତି୍ୱ ପ୍ରତ ି
କେୌଣସ ିପଦକକ୍ପ ନଆିରାଇ ନ ଥିବାରୁ ପତୂ୍୍ଯ 
ବଭିାଗ ରାତୋଟ ିମରଣରନ୍ତା ପାେଟେିାଣ।ି

ବଭିନି୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମକର ଏ କନଇ ବାରମ୍ାର 
ଖବର ପ୍ରୋଶତି କହବା ପକର ଗତବର୍ଯ 
୨୦୨୨ମାର୍୍ଯ ମାସକର ଉକ୍ତ ରାତୋର ମରାମତ ି

ୋର୍ଯ୍ୟ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ େରାରାଇଥିୋ। େନୁି୍ତ 
ମରାମତେୁି ଇତ ି ମଧ୍ୟକର ବକର୍ଯ ନ ପରୁୂଣ ୁ
ଏହା ଫାଟ ି କେରା କେରା କହବା ସହ 

ମରଣରନ୍ତା ପାେଟେିାଣ।ି ମରାମତ ି ସରୁସରୁ 
ଫାଟବିା ସାଧାରଣକର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସଷୃ୍ ିେରଛି।ି 
ରାତୋଟ ି ଜଲି୍ାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମଖୁ ବ୍ୟତେବହୁେ 
ରାତୋ। ଏହ ି ରାତୋକର ପ୍ରତଦିନି ଶତାଧିେ 
ରାତ୍ରୀବାହୀ ରାନବାହନ ସକମତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଗାଡ଼କମାଟର ଚୋଚେ େରଥିାଏ। କତଣ ୁ
ଉକ୍ତ ରାତୋର ଗରୁୁତ୍ୱେୁ କନଇ ବଭିାଗ ତରଫରୁ 
ଗତ ୨୦୧୫ ମସହିାକର ୧୯ କୋଟ ି ଟଙ୍କା 
ମଞ୍ରୁ ଅଥ୍ଯକର ରାତୋ ନମିମିତ କହାଇଥିୋ। େନୁି୍ତ 
ନମି୍ଯାଣ ସମୟକର ଏହାର ସ୍ାୟତି୍ୱ ପ୍ରତ ିବଭିାଗ 
ତରଫରୁ କେୌଣସ ି ପଦକକ୍ପ ନଆିରାଇ ନ 
ଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ରାତୋ ନମି୍ଯାଣ ଏେ ପ୍ରହସନକର 
ପରଣିତ କହାଇଛ।ି କତଣ ୁ ରାତୋର ସ୍ାୟତି୍ୱ 
ପ୍ରତ ି ବଭିାଗୀୟ ଅଧିୋରୀ ଦୃଷ୍ ି କଦବାେୁ 
ସାଧାରଣକର ଦାବ ିକହାଇଛ।ି 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୭ା୧(ସମସି): ରାଜ୍ୟ େଂକଗ୍ସର 
ପବୂ୍ଯତନ ମଡିଆି କସଲ୍ ଫ ଅଧ୍ୟକ୍ ସତ୍ୟପ୍ରୋଶ 
ନାୟେ େଂକଗ୍ସରୁ ଇତେଫା କଦଇଛନ୍ତ।ି କସ ନଜିର 
ଇତେଫା ପତ୍ର ପସିସି ିସଭାପତ ିଶରତ ପଟ୍ଟନାୟେଙ୍କ 
ନେିଟେୁ ପଠାଇ କଦଇଛନ୍ତ।ି ଇତେଫାର ୋରଣ 
ସମ୍ପେ୍ଯକର କସ ଉକଲ୍ଖ େର ି େହଛିନ୍ତ ି କର ତାଙୁ୍କ 
କରପର ି ପସିସି ି ସଦସ୍ୟ ତାେେିାରୁ ତାଙ୍କ ନାମେୁ 
କରପର ି ବାଦ୍   ଦଆିରାଇଥିୋ ତାହା ତାଙୁ୍କ କବଶ୍   

େଷ୍ କଦଇଥିୋ। ଏକନଇ କସ ପସିସି ିସଭାପତ ିତଥା 
ଏଆଇସସି ି ପର୍ଯ୍ୟକବକ୍େଙୁ୍କ ଅବଗତ େରଥିିକେ 
ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙୁ୍କ କେହ ି ସକନ୍ତାରଜନେ 
ଉତ୍ର କଦଇପାରନିାହାନ୍ତ।ିକସହପିର ିପସିସି ିସଭ୍ୟ 
ତାେେିାରୁ ତାଙୁ୍କ କରପର ି ବାଦ୍   ଦଆିଗୋ ତାହା 
ଦେ ତାଙୁ୍କ ଆଉ ଆବଶ୍ୟେ େରୁନଥିବା ଦଶ୍ଯାଉଛ ି
କବାେ ି କସ ଉକଲ୍ଖ େରଛିନ୍ତ।ି କସହପିର ି କସ 
ଚଠିକିର ଉକଲ୍ଖ େରଛିନ୍ତ ି କର ରାଜ୍ୟର େୃରେ, 
ରବୁେ, ମହେିା, ଆଦବିାସୀ ଓ ମଧ୍ୟବତି୍ ବଗ୍ଯ 

ଆମସହ ନଥିବା କବକେ େଂକଗ୍ସ ସହ େଏି ଅଛ ି
କବାେ ିଆମ ୋର୍ଯ୍ୟେତ୍୍ଯା ପଚାରୁଛନ୍ତ।ି ରଦ ିଆକମ 
କସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୋମ େରୁନାହୁଁ, ତାକହକେ ଆକମ 
ୋହା ପାଇଁ ୋମ େରୁଛୁ କବାେ ି ସତ୍ୟପ୍ରୋଶ 
ଚଠିକିର ପ୍ରଶ୍ନ େରଛିନ୍ତ।ି କସହପିର ି କସ ନଜି 
ଅଭକିରାଗକର େହଛିନ୍ତ ିକର ଦେକର ଦ୍ତିୀୟ ତଥା 
ତୃତୀୟ କରେଣୀର ୋର୍ଯ୍ୟେତ୍୍ଯାଙୁ୍କ ଆଗେୁ ଆସବିାେୁ 
ସକୁରାଗ ଦଆିରାଉ ନାହ ିଁ। ରାଜ୍ୟର ବୁଦ୍ଜିୀବ ି
କରେଣୀର କୋକେ େଂକଗ୍ସକର କରାଗ କଦବାେୁ 
େୁଣ୍ାକବାଧ େରୁଛନ୍ତ।ି କସହପିର ି ପସିସି ି ନଜି 
ସାଥିକର ଛାତ୍ର େଂକଗ୍ସ, ମହେିା େଂକଗ୍ସ ପର ି
ଛାମଆୁଁ ସଂଗଠନେୁ ସାଥିକର କନଇ ଚାେୁନଥିବା 
କସ ଅଭକିରାଗ େରଛିନ୍ତ।ି ଆକମ ଏପର ିକେୌଣସ ି
ପଦକକ୍ପ କନଇନାହାନ୍ତ,ି ରାହାଫେକର ସାଧାରଣ 
କୋକେ ଆମେୁ ବଶି୍ାସେୁ କନକବ। ଆସନ୍ତା 
୨୦୨୪କର ବଧିାୟେଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୯ରୁ ୯୦ 
ପହଞ୍ାଇବା ଏକବ ଏେ ସାଧାରଣ କସ୍ଲାଗାନକର 
ପରଣିତ କହାଇରାଇନ ି େ ି କବାେ ି କସ ପସିସି ି
ସଭାପତଙୁି୍କ ଚଠିକିର ପ୍ରଶ୍ନ େରଛିନ୍ତ।ି

ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କ ନରି୍ଦ୍ଦେଶକୁ ୨୦ ମଲାସ ପରୂବି

ସଧୁରୁଲିଲାନ ିଆଗରପଡ଼ଲା-ବରପଦଲା ପରୂ୍ଦେ ବଭିଲାଗ ରଲାସ୍ଲା
କର୍ଲଜ ଛଲାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଦୁଷ୍କମଦେ ଅଭରି୍�ଲାଗ

ଚାନ୍ବାେ,ି ୧୭ା୧(ସମସି): ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍େକର ଜକଣ 
େକେଜ ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ କସହ ିଗାଁର ୩ ଜଣ ଅଭରିକୁ୍ତ ଦୁଷ୍କମ୍ଯ େରଥିିବା 
ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାକର ଅଭକିରାଗ କହାଇଛ।ି ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ରର 
ନେିଟକର ଥିବା କପାଖରୀେୁ ସନ୍୍ୟାକର କଶୌଚ କହବାେୁ 
ରାଇଥିବା କବକେ ୩ ଜଣ ଅଭରିକୁ୍ତ ତାଙୁ୍କ ଗଣ ଦୁଷ୍କମ୍ଯ େରଥିିବା 

ଅଭକିରାଗ େରଛିନ୍ତ ି ନାବାେେିାର ପତିା। ଏହ ି ୩ ଅଭରିକୁ୍ତ 
ଅଭକିରାଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର େରବିା ପାଇ ଁପୀଡତିାଙ୍କ ବାପାଙୁ୍କ ଧମେ 
ଚମେ କଦଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭକିରାଗ କହାଇଛ।ି ପେୁସି ତଦନ୍ତ 
େରବିା ସହ ୨ ଜଣ ଅଭରିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଅଟେ ରଖିଛ।ି ଅନ୍ୟ ଜକଣ 
ଅଭରିକୁ୍ତ ବତ୍୍ଯମାନ ସଦୁ୍ା କଫରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ସମସ୍ା ଘେରଘର ଅଡ଼ାଳପଙ୍କ ପ୍ାଥମକି ସ୍ାସ୍୍ଘକନ୍ଦ୍ର

ବନିଲା ଫଲାମଦେଲାସଷି୍ଟ୍    ଓ ଡଲାକ୍ତରର୍ର ର୍ରଲାଗରୀର୍ସବଲା

ର୍ପର୍୍ଲାଲ ପମ୍ପର୍ର ଅସଲାମଲାଜକିଙ୍କ 
ଗଣୁ୍ଲାରଲାଜ; ୨ ଅଟକ

ଅସରୁାଳ,ି ୧୭ା୧(ସମସି): ଭଦ୍ରେ ଆଖଣ୍ଡେମଣ ିମଖୁ୍ୟରାତୋର 
ମଙ୍େପରୁ କପକ୍ାେ ପମ୍ପ ଅସାମାଜେିଙ୍କ ଗଣୁ୍ଡାରାଜ 
କଦଖିବାେୁ ମେିଛି।ି କପକ୍ାେ ପମ୍ପକର ୋର୍ଯ୍ୟରତ େମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କ 
କେକତ ଜକଣ ରବୁେ ଏେ େୋ ସ୍କପ ମିଓକର ଆସ ିଗାେଗିେୁଜ 
େର ି କପକ୍ାେ କଦବାେୁ େହକିେ। କସମାନଙୁ୍କ ଏମତି ି
ଅସଭ୍ୟ ଭାରା ନ େହବିାେୁ େମ୍ଯଚାରୀମାକନ ବୁଝାଇ ଥିକେ 
ବ ିକସମାକନ ଅଧିେ ଗାେଗିେୁଜ େରବିା ସହତି େମ୍ଯଚାରୀଙ୍କ 
ପାଖକର ଥିବା ଟଙ୍କାବ୍ୟାଗ୍   ଛଡ଼ାଇ କନଇଥିକେ। ପକର 
ଗାଡ଼ ି ଭତିରୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ବାଡ଼ ି ଧର ି େମ୍ଯଚାରୀଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ 
େରଥିିକେ। ସ୍ାନୀୟ କୋେ ଆସରିବିାରୁ କସମାକନ ଗାଡ଼କିର 
ଚାେ ିରବିାେୁ ଉଦ୍ୟତ କହଉଥିବା କବକେ କୋେମାକନ ଦୁଇ 
ଜଣଙୁ୍କ ୋବୁ େର ି କନଇଥିକେ। ଅଟେ ଥିବା ଦୁଇଜଣଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ଜକଣ ଅର୍୍ଯପାେ ଅଞ୍େର ଚଣି୍ ୁମଠିା କଦାୋନୀ କବାେ ି
ଜାଣବିାେୁ ମେୁିଥିବା କବକେ ଅନ୍ୟ ସମକତେ କସହ ି ଅର୍୍ଯପାେ 
ଅଞ୍େର କବାେ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି େମ୍ଯଚାରୀ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ 
ଅବସ୍ା ଗରୁୁତର କହବାରୁ ତାଙୁ୍କ ଭଦ୍ରେ ମଖୁ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା 
ଓ ପକର େଟେ ଏସ୍  ସବିେୁି ପକଠଇ ଦଆିରାଇଛ।ି ଅଟେ 
ଦୁଇଜଣଙୁ୍କ ପେୁସିେୁ ଦଆିରାଇ ଥିବା କବକେ ଏ ସମ୍ପେ୍ଯକର 
ଧରୂରୁୀ ଥାନାକର ଏେ ମାମୋ ରୁଜୁ କହାଇଛ।ି 

ତନିଦିନିଆି ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଶବିରି 
ମଞ୍ରୁୀନରାଡ, ୧୭ା୧(ସମସି): ଭଣ୍ଡାରକିପାଖରୀ 
ବ୍ଲେ ମଶିନ ଶକ୍ତ ି ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ସ୍ାନୀୟ େେ୍ୟାଣ 
ମଣ୍ଡପକର ତନିଦିନିଆି ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିରି ଉଦ୍  ରାଟତି 
କହାଇରାଇଛ।ି ମଶିନ ଶକ୍ତ ି ବଭିାଗ ଅଧିୋରୀ ସବୁ୍ରତ 
ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନକର ଶବିରିେୁ ବଡିଓି କଦବଦତ୍ ଦାସ 
ଉଦ୍  ରାଟନ େରଥିିକେ। କେଉଁ ଭେ ିଅନ୍  ୋଇନ୍   ମାଧ୍ୟମକର 
ମଶିନ ଶକ୍ତ ିୋର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ େରାରବି କସ କନଇ ପ୍ରଶକି୍ଣ 
ପ୍ରଦାନ େରାରାଇଛ।ି ବ୍ଲେ ଅଧୀନ ୨୩ଟ ି ପଞ୍ାୟତର 
ଏମବିକିେ ଓ ୨୩ଜଣ ସଆିର୍  ପଙୁି୍କ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଦଆିରାଇଛ।ି 
ବଭିାଗର ବନତିା ଦକେଇ, ସୀମାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଓ ମାଷ୍ର 
କ୍ନର ଭାକବ ସାଗରେିା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ କଦବେିା କଜନା 
ପ୍ରଶକି୍ଣ ପ୍ରଦାନ େରଛିନ୍ତ।ି

ଭଣ୍ଲାରରି୍ପଲାଖରରୀ ତହସଲି୍ ର୍ର 
ରଲାଜସ୍ୱ ଗ୍ଲାମ ୫କୁ ବୃଦ୍ ି

ମଞ୍ରୁୀନରାଡ, ୧୭ା୧(ସମସି): ଭଣ୍ଡାରକିପାଖରୀ ତହସଲି୍   
ଅଧୀନକର ରାଜସ୍ ଗ୍ାମ ୫େୁ ବୃଦ୍ ିପାଇଛ।ି ପବୂ୍ଯରୁ ୧୭୫ଟ ି
ରାଜସ୍ପଡ଼ା ଥିବା କବକେ ଏକବ ଏହା ବୃଦ୍ ିକହାଇ ୧୮୦କର 
ପହଞ୍ଛି।ି କଦଉେପଦ ି ରାଜସ୍ ଗ୍ାମରୁ ରାଣୀଗଡ଼ଆି 
ନୂତନ ରାଜସ୍ ଗ୍ାମ ଭାକବ ଅେଗା କହାଇଥିବା କବକେ 
କବେଗଡ଼ଆିଠାରୁ କବାଧପଡ଼ା ଅେଗା କହାଇ ନୂଆ ରାଜସ୍ 
ଗ୍ାମ ଭାକବ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛ।ି କସହଭିେ ି ବନ୍ାକୋରୁ 
ମଇଁରପିରୁ, ୋଜପିାଟଣା ଓ ବଷୁି୍ପରୁଠାରୁ ଚଙି୍ଡିପିରୁେୁ 
ଅେଗା େରାରାଇ ନୂତନ ରାଜସ୍ଗ୍ାମ େରାରାଇଛ।ି ନୂତନ 
ରାଜସ୍ଗ୍ାମ ବୃଦ୍ ି କହକେ କୋେମାକନ ବଭିନି୍ନ ସରୋରୀ 
ସହାୟତା ପାଇକବ କବାେ ିଆଶା େରାରାଉଛ।ି

କଂର୍ଗ୍ସରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକଲାଶ ନଲାୟକଙ୍କ ଇସ୍ଫଲା

ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରଘର ଝାଡ଼ଘିେ ଅସଘ୍ାଷ

ଭଣ୍ାରନିପାଖରୀ, ୧୭ା୧(ସମସି): 
ଭଣ୍ଡାରକିପାଖରୀ ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଯତ କରାେମପରୁ 
ପଞ୍ାୟତର ବରାହନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ାମକର 
କସାମବାର ସୋକେ କଗାଷ୍ୀ ସଂରର୍ଯ ରଟଣାକର 
୨ ପରସ୍ପର ବକିରାଧୀ ମାମୋ ରୁଜୁ କହାଇଛ।ି 
ଅକ୍ୟ ମଲ୍େିଙ୍କ ଅଭକିରାଗ ଅନୁରାୟୀ କଗାକେଖ 
ମଲ୍େି ରାତୋ ୋର୍ଯ୍ୟ େରବିାେୁ ରାଉଥିବା କବକେ 
ଗ୍ାମର ଅକ୍ୟ ନାୟେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ ନାୟେ, ବଜିୟ 
ନାୟେ ପ୍ରମଖୁ ୪୩ଜଣ ସଂରବଦ୍ ଭାକବ 
ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହାୟତାକର ଆକ୍ରମଣ େରଥିିକେ। 
ଗରୁୁତର ଅବସ୍ାକର କଗାକେଖ ଓ ଶଙ୍କର୍ଯଣ 
ମଲ୍େିଙୁ୍କ ରାଜପରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନଆିରାଇଥିୋ। 
କସଠାକର ପ୍ରାଥମେି ଚେିତି୍ା ପକର ମଣୁ୍ଡକର 
ଗରୁୁତର ଆରାତ ୋଗଥିିବା କଗାକେଖଙୁ୍କ େଟେ 

ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନାେୁ ଚେିତି୍ା ପାଇଁ ନଆିରାଇଥିୋ। 
କସଠାକର କଗାକେଖଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ କହାଇରାଇଥିୋ। 
ଅକ୍ୟ ମଲ୍େିଙ୍କ ଅଭକିରାଗ ଅନୁରାୟୀ ଥାନାକର 
୪୩ ଜଣ ଅଭରିକୁ୍ତଙ୍କ ନାମକର ମାମୋ ରୁଜୁ 
କହାଇଛ।ି ୨ଜଣ ଅଭରିକୁ୍ତଙୁ୍କ ଥାନାକର ଅଟେ 
ରଖାରାଇଛ।ି କସହପିର ି ଗ୍ାମର ତକିୋତ୍ମା 
ନାୟେଙ୍କ ଅଭକିରାଗ ଆଧାରକର ୭୨ ଜଣ 
ଅଭରିକୁ୍ତଙ୍କ ନାମକର ମାମୋ ରୁଜୁ େରାରାଇଛ।ି 
ପେୁସି କବୈଜ୍ାନେି ଦେ ଗ୍ାମକର ପହଞ୍ ିଅନୁଧ୍ୟାନ 
ଚୋଇଛ।ି ଉପଖଣ୍ଡ ପେୁସି ଅଧିୋରୀ ବଜିୟେୃଷ୍ 
ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର ସଶସ୍ତ୍ର ସରୁକ୍ାବେ 
ଗ୍ାମକର କଡରା ପୋଇଛନ୍ତ।ି ଗ୍ାମକର ଭୟର 
ବାତାବରଣ ସଷୃ୍ ିକହାଇଥିବା କବକେ ଗରିଫଦାରୀ 
ଆଶଙ୍କାକର ଗ୍ାମ ପରୁୁର ଶନୂ୍ୟ କହାଇରାଇଛ।ି

ବରାହନୂଆପଡ଼ା ଘ�ାଷ୍ୀ ସଂେଷ୍ଷ େଟଣା

ଗ୍ଲାମର୍ର ପଲୁସି ମତୁୟନ; ୨ ଅଟକ

ଭଣ୍ାରନିପାଖରୀ, ୧୭ା୧(ସମସି): 
ଭଣ୍ଡାରକିପାଖରୀ ବ୍ଲେ ଅନ୍ତଗ୍ଯତ ବାେକିପାଖରୀ 
ପଞ୍ାୟତକର ତରୁଟପିରୂ୍୍ଯ ଆବାସ ତାେେିାେୁ 
ବକିରାଧ େର ିଆଶାୟୀ ଅକବଦନୋରୀମାକନ 
ମଙ୍େବାର ପଞ୍ାୟତ ୋର୍ଯ୍ୟାେୟକର 
ତାୋ ପୋଇଥିବା ଜଣାରାଇଛ।ି ପବୂ୍ଯରୁ 
ଅନ୍  ୋଇନ୍  କର ଉପେବ୍ଧ ତାେେିାକର 
ଥିବା ବହୁ ନାମ ୨୪ ତାରଖିକର ପ୍ରୋଶତି 
ତାେେିାରୁ ବାଦ ପଡ଼ଥିିବାରୁ ଅସକନ୍ତାର 
ପ୍ରୋଶ ପାଇଥିୋ। ଏ ସମ୍ପେ୍ଯକର ପଞ୍ାୟତ 
ୋର୍ଯ୍ୟନବି୍ଯାହୀ ଅଧିୋରୀଙୁ୍କ କରାଗାକରାଗ 
େର ି ୋରଣ ଜାଣବିାେୁ ଚାହ ିଁଥିକେ। 
ସକନ୍ତାରଜନେ ଉତ୍ର ନ ମେିବିାରୁ ବଡିଓିଙୁ୍କ 
କରାଗକରାଗ େର ି ବଫିେ କହବା ପକର 

ପଞ୍ାୟତ ୋର୍ଯ୍ୟାେୟକର ତାୋ ପୋଇଥିକେ। 
ପଇିଓ ଓ ବଡିଓି ପଞ୍ାୟତ ୋର୍ଯ୍ୟାେୟେୁ 
ଆସ ି େଟାରବିା ସମ୍ପେ୍ଯକର ଉତ୍ର ରଖିକେ 
ତାୋ କଖୋରବି କବାେ ି ଆଶାୟୀ 
ଆକବଦନୋରୀମାକନ ପ୍ରୋଶ େରଛିନ୍ତ।ି 

ବ୍ଲେ ୋର୍ଯ୍ୟାେୟର ତରୁଟପିରୂ୍୍ଯ ୋର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 
ପଞ୍ାୟତ ୋର୍ଯ୍ୟାେୟକର ତାୋ ପଡ଼ଛି ିକବାେ ି
ସରପଞ୍ ଅକ୍ୟ ତ୍ରପିାଠୀ ମତପ୍ରୋଶ େରଛିନ୍ତ।ି 
ଏ କନଇ ବଡିଓିଙୁ୍କ ବାରମ୍ାର କରାଗକରାଗ 
େରାରାଇଥିକେ କହଁ ଉତ୍ର ମେି ିନ ଥିୋ।

ଭଦ୍ରକ, ୧୭ା୧(ସମସି): ଭଦ୍ରେ ଜଲି୍ାତେରୀୟ 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍େ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙ୍କ ଏେ କବୈଠେ 
ସ୍ାନୀୟ ସରୋରୀ ଉର୍ ବଦି୍ୟାେୟକର ଅନୁଷ୍ତି 
କହାରାଇଛ।ି ଜଲି୍ାର ୧୨୩ଟ ି ରୂପାନ୍ତରତି ଉର୍ 
ବଦି୍ୟାେୟର ପ୍ରଧାନଶକି୍େ ଓ ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙ୍କ ଏହ ି
କବୈଠେେୁ ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧିୋରୀ େପକିେନ୍ଦ୍ର ମରିେ 
ଉଦ୍  ରାଟନ େରଥିିକେ। ରେୀ ମରିେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାକର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି କବୈଠେକର ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା 
ଶକି୍ଧିୋରୀ ପ୍ରଣୟ ନାୟେ ସ୍ାଗତ ଭାରଣ 
ପ୍ରଦାନ େରଥିିକେ। ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଶକି୍ଧିୋରୀ 

ଦୀପେ ପାଢ଼ୀ ବଦି୍ୟାେୟକର କଶୈକ୍େି ପରକିବଶ 
ବେିାଶ ପାଇଁ ଓ କମା ସ୍କେୁ ଅଭରିାନେୁ ତ୍ୱରାନ୍ତି 
େରବିା ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ପରାମଶ୍ଯ କଦଇଥିକେ। ଜଲି୍ା 
ଶକି୍ଧିୋରୀ ରେୀ ମରିେ ୫-ଟ ିଅଧୀନକର ଥିବା ବଭିନି୍ନ 
ୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ା େରଥିିକେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର ବ୍ଲେ ଶକି୍ାଧିୋରୀ ଜଗବନୁ୍ ସାହୁ, ଚକ୍ରଧର 
ମଲ୍େି, ମଧସୁଦୂନ କସଣ୍ଡ, ମଞ୍ବୁାୋ ନାୟେ, 
କେୈୋସଚନ୍ଦ୍ର କଜନା ପ୍ରମଖୁ କରାଗକଦଇ ବକ୍ତବ୍ୟ 
ପ୍ରଦାନ େରଥିିକେ। ମକନାଜ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଅପ୍ଯଣ େରଥିିକେ।

ମଞ୍ରୁୀନରାଡ, ୧୭ା୧(ସମସି): ଧାନକ୍ରୟ ଦନିକର 
ମଲି୍   ଗାଡ ି ଆସ ୁ ନ ଥିବାରୁ ମଣ୍ଡକିର ଶହ ଶହ 
ବତୋ ଧାନ ପଡ଼ ି ରହୁଥିବା ଅଭକିରାଗ କହଉଛ।ି 
ଭଣ୍ଡାରକିପାଖରୀ ବ୍ଲେର ୮ଟ ି ସମତି ି ସହତି ୮ଟ ି
ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜ ି ଚେତିବର୍ଯ ସରୋରଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଧାନ 
କ୍ରୟ େରୁଛନ୍ତ।ି କଟାେନ୍   ପ୍ରାପ୍ତ ଚାରୀମାକନ ମଣ୍ଡକିର 
ଧାନ କଦଇ ସାରବିା ପକର ସଠକି୍   ସମୟକର ମଲି୍  ର 
ମଣ୍ଡରୁି ଧାନ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତ।ି ଫେକର ପରବତ୍୍ଯୀ 
କଟାେନପ୍ରାପ୍ତ ଚାରୀ ମଣ୍ଡକିର ଜାଗା ନ ଥିବାରୁ 
ଆଉ ଧାନ କଦଇ ପାରୁନାହାନ୍ତ।ି ମେିର କେଉଦଁନି 

କଗାଟାଏ ତ ପଣୁ ିକେଉଦଁନି ଅତକିବଶକିର ଦୁଇଟ ି
ଗାଡ ି ପଠାଇ ଇଚ୍ା ଅନୁରାୟୀ ଧାନ କନଉଥିବା 
କବକେ ଚାରୀମାକନ ନାହ ିଁ ନ ଥିବା ଅସବୁଧିାର 
ସମ୍ଖୁୀନ କହଉଛନ୍ତ।ି ଏଭେ ି ସମସ୍ୟା ରହଣଆି 
ସମତି ି ସହତି ମାେଦା, ନାରାୟଣପରୁ ଓ େଛି ି
ଏସଏଚ୍  ଜ ିପକ୍ରୁ କଖାେଥିିବା ମଣ୍ଡକିର କଦଖିବାେୁ 
ମେିଛି।ି ଏ ସମ୍ପେ୍ଯକର ବ୍ଲେ କରାଗାଣ ନରିୀକ୍େଙ୍କ 
ମତାମତ କନବାରୁ ମଣ୍ଡରୁି ରଥାଶୀଘ୍ର ଧାନ 
ଉଠାଇବା ପାଇ ଁମେିର ଓ ଉର୍ ପଦସ୍ ଅଧିୋରୀଙ୍କ 
ଦୃଷ୍ ିଆେର୍ଯଣ େରଥିିବା େଥା େହଛିନ୍ତ।ି

ଭଣ୍ାରନିପାଖରୀ, ୧୭ା୧(ସମସି): 
ଭଣ୍ଡାରକିପାଖରୀ ବ୍ଲେର ବଡବନତୋ 
ଉପ୍ରା ବଦି୍ୟାେୟକର ଶକି୍େ ଅଭାବ 
ପରୂଣ ଦାବକିର ଶକୁ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କହାଇଥିବା ତାୋବନ୍ ଆକନ୍ାେନ 
ମଙ୍େବାର ଚାେୁ ରହଛି।ି ମଙ୍ବାର 
ସୋେ ୧୦ଟା କବକେ ଶକି୍େମାକନ 
ବଦି୍ୟାେୟେୁ ଆସ ି ଫାଟେକର 
ତାୋ ପଡ଼ଥିିବାରୁ କଫରରିାଇ ଏ 
ସମ୍ପେ୍ଯକର ବଇିଓଙୁ୍କ ଜଣାଇଥିକେ। 
ଏହ ି ବଦି୍ୟାେୟକର ପ୍ରଥମ କରେଣୀରୁ 
ଅଷ୍ମ କରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକି୍ାଦାନ ପାଇଁ 
ଅନୁକମାଦନ ରହଛି।ି ମାତ୍ର ବାତେବକର 
ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ କରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଟ 
୧୧୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶକି୍ା ଗ୍ହଣ 
େରୁଛନ୍ତ।ି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନଶକି୍େଙ୍କ 
ସହ ଅନୁ୍ୟନ ୫ ଜଣ ଶକି୍େ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ 
ରହବିା େଥା। ମାତ୍ର ବଦି୍ୟାେୟକର 
ମାତ୍ର ୪ ଜଣ ଶକି୍େ ଶକି୍ୟତି୍ରୀ ଅଛନ୍ତ।ି 
କସଥିମଧ୍ୟରୁ ଜକଣ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟକିର 
ଅଛନ୍ତ।ି ଆଉଜକଣ ଶକି୍େ ନରିକୁ୍ତ ି ଦଆି 
ନ ଗକେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର େରାରବି 
ନାହ ିଁ କବାେ ି ଅଭଭିାବେଙ୍କ ପକ୍ରୁ 
ଅନଦି୍ମିଷ୍ୋେ ପାଇଁ ତାୋବନ୍ କରାରଣା 
େରାରାଇଛ।ି ଏ ସମ୍ପେ୍ଯକର ବୁଧବାର 
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନଷି୍ପତ୍ ି ଗ୍ହଣ େରାରବି କବାେ ି
ବଇିଓ ଅଧିର ତରାଇ ସଚୂନା କଦଇଛନ୍ତ।ି

  ତ୍ରୁଟପିରୂ୍୍ଷ ଆବାସ ତ୍ାେକିା ପ୍ତ୍ବିାଦ

ବଲାଲରି୍ପଲାଖରରୀ ପଞ୍ଲାୟତ କଲା�ଦେ୍ୟଲାଳୟର୍ର ପଡ଼ଲିଲା ତଲାଲଲା

୩ ଦନି ଧର ି
ବଡବନସ୍ଲା ସ୍ଲୁର୍ର 

ତଲାଲଲା ଝୁଲୁଛ ି
ମଲିରଙ୍କ ର୍ଦଖଲା ନଲାହ ିଁ; ମଣ୍ରି୍ର ପଡ଼ରିହଛି ିଧଲାନ

ଆଗରପଡ଼ା, ୧୭ା୧(ସମସି): ଆଗରପଡ଼ା ମଖୁ୍ୟ 
ବଜାର ରାତୋ ପାଶ୍ଶ୍ଯକର ଆକୋେୀେରଣ ବ୍ୟବସ୍ାର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ େରାରାଇଛ।ି ସ୍ାନୀୟ ଡାଏଟ ଛେରୁ 
େକେଜ ଛେ କଦଇ ଡାେବଙ୍ୋ 
ଛେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତୋ ପାଶ୍ଶ୍ଯକର 
ଆକୋେୀେୀଣ ପାଇ ଁ ବଧିାୟେଙ୍କ 
ପାଣ୍ରୁି ୧୯େକ୍ ଟଙ୍କା ମଞ୍ରୁ 
କହାଇଥିୋ। ଏହ ିଶଭୁାରମ୍ଭ ଉତ୍ବକର 
ସ୍ାନୀୟ ବଧିାୟେ ତଥା ପବୂ୍ଯତନ 
ମନ୍ତୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ ସାମେ କରାଗକଦଇ 
ଏହ ି ବଜାର ଅଞ୍େକର ସବୁ କବକେ 
ଜନଗହେ ିୋଗ ିରହୁଥିବା ଦୃଷ୍ରୁି ଆକୋେୀେରଣ 
ବ୍ୟବସ୍ାର ନତି୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟେତା ରହଥିିୋ ଓ 
େକେଜ ଛେଠାରୁ େୁଆଶଁମଢଆି ଛେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ରାତୋ ପାଶ୍ଶ୍ଯକର ଏହ ି ବ୍ୟବସ୍ା େରାରବି କବାେ ି
ମଧ୍ୟ କସ ପ୍ରତଶିରୁତ ି କଦଇଥିକେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 

ମଧ୍ୟକର ବକିଜଡ ିରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦେ ଇଂ. ପ୍ରୟାସୋନ୍ତ ି
ସାମେ, ଜଲି୍ା ପରରିଦ ସଭାପତ ି ପ୍ରଫୁଲ୍ କଜନା, 
ବ୍ଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ ମକନାରଞ୍ନ ରକଡ଼ଇ, ଜଲି୍ା ବକିଜଡ ି

ଉପସଭାପତ ିପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାଶ, ଜଲି୍ା ପରରିଦ ସଭ୍ୟା 
ରୁନତିା ଦାସ, ନବି୍ଯାଚନ ମଣ୍ଡେୀ ରବୁସଭାପତ ି
ବପିନି ି ନାୟେ, ବ୍ଲେ ରବୁସଭାପତ ି ସତ୍ୟସାଧନ 
କବଜ, ଛାତ୍ର ସଭାପତ ି ପ୍ରଣବ େକିଶାର କେଙ୍କା, 
ରବୁକନତା ସପନ ସଂିହ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକେ।

ଆଗରପଡ଼ଲାର୍ର ଆର୍ଲଲାକରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଲାର ଶଭୁଲାରମ୍ଭ

(୯) ରୂପଲାନ୍ତରତି ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟଲାଳୟର ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ର୍ବୈଠକ
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ଟମକା, ୧୭ା୧(ସମସି): ଟମକା 
ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଛପିରୁା ଗ୍ାମ ଖେଳ 
ପଡ଼ଆିଖର ଚାଲଥିିବା ପଞ୍ାୟତ 
ସ୍ତରୀୟ କ୍ଖିକଟ ଟୁର୍୍ଗାଖମଣ୍ଟ 
ଉଦ୍  ଯାପତି ଖ�ାଇଯାଇଛ।ି ପରୁସ୍ାର 

ବତିରଣୀ ଉତ୍ସବଖର ମେୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାଖବ ଜଲି୍ା ଯବୁ ବଖିଜଡ ି ସମ୍ାଦକ 
ଖସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମ�ାପାତ୍ର, ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାଖବ ପଦ୍ମନାଭ ଖବଖ�ରା, 
ମରୁଲୀ ବାରକି, ସତ୍ୟବ୍ରତ ସା�ୁ 

ଖଯାରଖଦଇ ଚାମ୍ଅିନ ଓ ରନସ୍ଗଅପ 
ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସ� ନରଦ ପରୁସ୍ାର 
ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କରଥିିଖଲ। ଏ� ିଉତ୍ସବ 
ପରଚିାଳନାଖର କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ 
ସ�ଖଯାର କରଥିିଖଲ।

ଧମ୍ମଶାଳା,୧୭ା୧(ସମସି):

ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତ।ି 
ଖ�ଖଲ ପାଠ ପଢ଼଼ାଉଛନ୍ତ ିଘଖରାଇ ଖକାଚଂି 
ଖସଣ୍ଟରଖର। ସରକାରୀ ବା ଖବସରକାରୀ 
ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଖଲଜଖର ଚାକରି ି
କରଥିିବା ଅଧ୍ାପକ ଖକୌଣସ ି ଖକାଚଂି 
ଖସଣ୍ଟରଖର ପାଠ ପଢ଼଼ାଇ ପାରଖିବନା� ିଁ। 
ଖସ�ପିର ି ଖକୌଣସ ି ଅଣଶକି୍ଷକ ଘଖରାଇ 
ଖକାଚଂି ଖସଣ୍ଟର ଚଳାଇ ପାରଖିବନା� ିଁ 
ଖବାଲ ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା 
ବଭିାରର ରତ ପାଞ୍ବର୍ଗ ତଳୁ କଡ଼ା ନଖିଦ୍୍ଗଶ 
ର�ଛି।ି ଖ�ଖଲ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ବଭିାରର ଏଭଳ ି
ନଖିଦ୍୍ଗଶାବଳୀକୁ ମାନୁନା�ାନ୍ତ ି ଧମ୍ଗଶାଳା 
ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍ଷକ ଓ ଅଣଶକି୍ଷକ। 
ଏ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ସରକାରଙ୍କ ର�ଥିିବା ସମସ୍ତ 
ନୟିମ କାନୁନକୁ ଫୁ କର ି ବର୍ଗ ବର୍ଗ ଧର ି
ଏଭଳ ି ଖବଆଇନ କାଯ୍ଗ୍ୟକୁ ଆଦର ି
ଖନଉଛନ୍ତ ି ଅଧ୍ାପକମାଖନ। ବଖିଶରକର ି
ବଜି୍ାନ ବଭିାର ଅଧ୍ାପକମାଖନ ଏପର ି

କାଯ୍ଗ୍ୟଖର ଲପି୍ତ ର�ଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଜାରକା କଖଲଜ ଆରଖର ଓ ପାଶ୍ଶ୍ଗଖର 
ରଢ ିଉଠଥିିବା ମାଳମାଳ ଘଖରାଇ ଖକାଚଂି 
ଖସଣ୍ଟର ମାୟାଖର ପଡ଼ଯିାଇଛନ୍ତ ିଅଧ୍ାପକ। 
ଏସବୁ କଥା ଜାଣ ି ମଧ୍ କାଯ୍ଗ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 

ବଦଳଖର ଖସମାନଙ୍କ ସ� �ାତ 
ମଳିାଇଛନ୍ତ ିଅଧ୍କ୍ଷ ଖବାଲ ିଅଭଖିଯାର �ୁଏ। 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ବଭିାର ପକ୍ଷରୁ ଏ�ାର ସଠକି୍   
ତଦାରେ ଓ ତଦନ୍ତ କରାରଖଲ ଖକଉଁ 
ଅଧ୍ାପକ ଖକଉଁ ଖକାଚଂି ଖସଣ୍ଟରଖର ପାଠ 
ପଢ଼଼ାଉଛନ୍ତ ିଓ କଖଲଜଖର ଖକଖତଖବଖଳ 
କ୍ଲାସ୍   କରୁଛନ୍ତ ି ଓ କା�ା ତତ୍ତାବଧାନଖର 
�ଖଟେଲ ଚାଲଛି,ି ତା’ର ସବଖିଶର ତଥ୍ୟ 
ମଳିପିାରବି ଖବାଲ ି ସାଧାରଣଖର ମତ 
ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି

ସଚୂନା ମତୁାବକ, ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା 
ବଭିାର ପତ୍ର ସଂେ୍ୟା ୨୦୯୪୨, 

ତା୧୦ା୦୮ା୨୦୧୭ରେିଖର ଏକ 
ନଖିଦ୍୍ଗଶାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ କରଥିିଖଲ। 
ଏ�ାକୁ ସଠକି୍   ଭାଖବ କାଯ୍ଗ୍ୟକାରୀ କରବିା 
ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଖଲଜର ଅଧ୍କ୍ଷଙୁ୍କ ପତ୍ର 
ଜରଆିଖର ନଖିଦ୍୍ଗଶ ଦଆିଯାଇଥିଲା। 

ଇତମିଧ୍ଖର ୫ ବର୍ଗ ବତିଯିାଇଥିଖଲ ମଧ୍ 
ଧମ୍ଗଶାଳା ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟଖର କାଯ୍ଗ୍ୟରତ 
ଖକଖତକ କଳା ଓ ବଜି୍ାନ ବଭିାର ଅଧ୍ାପକ 
ପ୍ରତଦିନି ବଭିନି୍ନ ଖକାଚଂି ଖସଣ୍ଟରଖର ଯାଇ 
ପାଠ ପଢ଼଼ାଉଛନ୍ତ।ି ରାତ ି ପା�ଖିଲ ଖକାଚଂି 
ଖସଣ୍ଟର ଆରଖର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଇକଲ 
ଓ ବାଇକ୍  ର ଲମ୍ା ଲାଇନ୍   ଲାରଛୁ।ି 
ଏପରକି ି ଖକାଚଂି ଖସଣ୍ଟର ସମ୍େୁର ଭଡ଼ି 
ଖକୌଣସ ିଏକ କଖଲଜର ଭ୍ରମ ସଟୃେ ିକରୁଛ।ି 
ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟଖର କାଯ୍ଗ୍ୟରତ ବଜି୍ାନ 
ବଭିାରର ଅଧ୍ାପକମାଖନ କଖଲଜଖର 
ପାଠପଢ଼଼ାକୁ ରରୁୁତ୍ୱ ନ ଖଦଇ ଘଖରାଇ 

ଖକାଚଂି ଖସଣ୍ଟର ମ�ୁାଁ ଖ�ାଇଛନ୍ତ।ି ଏ� ି
ଘଖରାଇ ଖକାଚଂି ଖସଣ୍ଟର କରଛିନ୍ତ ି
କଖଲଜର ଜଖଣ ଅଣଶକି୍ଷକ। ଖକାଚଂି 
ଖସଣ୍ଟର ସ� ଏକ �ଖଟେଲ ମଧ୍ କର ି୫୦ରୁ 
ଊର୍୍ଶ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ରଖିଛନ୍ତ।ି

ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଗ୍ୟର କଥା ଖଯ, 
କଖଲଜ ସମୟ ମଧ୍ଖର ଖସମାଖନ 
କଖଲଜ ଭତିଖର ଏକ ନରି୍୍ଧିଟେ ରୁମ୍  ଖର 
ଖକାଚଂି ଖସଣ୍ଟରଖର ନାମ ଖଲୋଇ 
ଥିବା ପଲିାଙୁ୍କ ପାଠ ପଢ଼଼ାଇବାକୁ ପଛାଉ 
ନା�ାନ୍ତ।ି ନକିଟଖର ଅଭଖିଯାର ଆସବିା 
ପଖର ଏ�ା ଏଖବ ବନ୍ଦ ର�ଛି।ି କଖଲଜଖର 
ପାଠପଢ଼ା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍   ଖ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବର୍ଗ +୩ ସମସ୍ତ 
ଖସମଟିେର ପରୀକ୍ଷାଖର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଖନ 
ଆଶାନୁରୂପକ ମାକ୍ଗ ପାଇ ପାରନିା�ାଁନ୍ତ।ି 
କଖଲଜଖର ଏକ ଛାତ୍ରୀ ନବିାସ 

ର�ଥିିଖଲ ମଧ୍ ଏ� ି ଘଖରାଇ �ଖଟେଲଖର 
ପଲିାମାନଙୁ୍କ ର�ବିାକୁ ବାଧ୍ କରାଯାଉଛ।ି 
ଖସଠାଖର ର�ବିା ଓ ଖକାଚଂି ଖସଣ୍ଟରଖର 
ପାଠ ପଢ଼ବିା ବାବଦକୁ ଅଧିକ ଅଥ୍ଗ 
ନଆିଯାଉଛ।ି ଯଦ୍ାରା ରରବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
କଖଲଜ ଆସ ି ପାଠପଢ଼଼ା ଅଭାବରୁ 
ଖଫରଯିାଉଛନ୍ତ।ି ଅଧ୍ାପକମାଖନ ଜାଣଶିଣୁ ି
କ୍ଲାସ୍   କରୁନା�ାନ୍ତ।ି ଖଯମତିକି ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ପାଠ ପଢ଼ବିାକୁ �ଇରାଣ ଖ�ଖଲ ଖକାଚଂି 
ଖସଣ୍ଟରଖର ନାମ ଖଲୋଇଖବ।

ଏସବୁ ଖଦୈନଦନି ଘଟଣା କଖଲଜ 
ଅଧ୍କ୍ଷଙ୍କ ସମ୍େୁଖର ଖ�ଉଥିଖଲ ମଧ୍ 
ଖସ ନରିବଦ୍ରଟୋ ସାଜଛିନ୍ତ।ି କଖଲଜର 
ଜଖଣ ଅଣଶକି୍ଷକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦନିକୁ 
ଦନି କଖଲଜର ପ୍ରଶାସନକି ବ୍ୟବସ୍ା 
ଚାଲ ି ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଖକଖତକ 
କମ୍ଗଚାରୀ ନାମ ଖରାପନ ରଖି ସଚୂନା 
ଖଦଇଛନ୍ତ।ି ଯା�ାକୁ ଖନଇ ଏଖବ 
କଖଲଜଖର କମ୍ଗଚାରୀ ଓ ଅଧ୍ାପକ ମଧ୍ଖର 
ଭତିଖର ଭତିଖର ଅସଖନ୍ତାର କୁ�ୁଳୁଛ।ି

ଧର୍ମଶାଳା ରହାବଦି୍ାଳୟରର ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍  

ଅଣଶକି୍ଷକଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣରର କରେଜ ବ୍ବସ୍ାକୁ ରନଇ ଅସର୍ାଷ

ବ୍ାସନଗର,୧୭ା୧(ସମସି):

ବ୍ୟାସନରର ସ�ର ଉପକଣ୍ଠ ରସଲୁପରୁ 
ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷୀନରର ପଞ୍ାୟତ �ଙୁି୍ଳା ଉଚ୍ଚ 
ବଦି୍ୟାଳୟଖର ଚାଲଥିିବା ଆଲୁମନି ି କପ୍   
କ୍ଖିକ୍   ଟୁର୍୍ଗାଖମଣ୍ଟ ଉଦଯାପତି ଖ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବଖର ବଦି୍ୟାଳୟର 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ଅକରୁର କଖିଶାର 
ବଳ ମେୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଖବ ଖଯାର ଖଦଇଥିଖଲ। 
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍  ଖର ବଦି୍ୟାଳୟର ୨୦୦୪ 
ବ୍ୟାଚ ୭ ରନ୍  ଖର ୨୦୦୮ ବ୍ୟାଚକୁ ପରାସ୍ତ 
କର ି ଚାମ୍ଅିନ୍   ଖ�ାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍  ଖର 
୨୦୦୪ ବ୍ୟାଚ୍   ପ୍ରଥଖମ ବ୍ୟାଟଂି କର ିନରି୍୍ଗାରତି 
ଓଭରଖର ୫୫ ରନ ସଂଗ୍� କରଥିିବାଖବଖଳ 

ଜବାବଖର ୨୦୦୮ ବ୍ୟାଚ୍   ୪୮ ରନ ସଂଗ୍� 
କରବିାକୁ ସମଥ୍ଗ ଖ�ାଇଥିଲା। ବଶି୍ୱଜତି ସା�ୁ 
ଖରେଷ୍ ଖେଳାଳ ିବଖିବଚତି ଖ�ାଇଥିବାଖବଖଳ 

ସପୁର ସନିୟିର ବ୍ୟାଚ୍  ର ସଧୁାକର ଖଜନା 
ଟୁର୍୍ଗାଖମଣ୍ଟର ଖରେଷ୍ ଖେଳାଳ ି ବଖିବଚତି 
ଖ�ାଇଥିଖଲ।

ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବଖର ଚାମ୍ଅିନ୍   
୨୦୦୪ ବ୍ୟାଚକୁ ମେୁ୍ୟଅତଥିି ରେୀ ବଳ ଟ୍ରଫି 
ପ୍ରଦାନ କରବିା ସ�ତି ରନସ୍ଗଅପ୍   ଦଳକୁ 

ରନସ୍ଗ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରଥିିଖଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ଖର ବଦି୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ଷକ ଖଦବପ୍ରକାଶ ସା�ୁ, ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ 
ସଖବ୍ଗଶ୍ୱର ସା�ୁ, ସମତିସିଭ୍ୟ ବକି୍ମ 
ରାଜଙ୍କ ସଖମତ ପରୁାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ 
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ବଶି୍ୱାଳ, ନାଣୁ୍ଚରଣ 
ସା�ୁ, ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ବଳ, ମଦନଖମା�ନ 
ଖବଖ�ରା, ଆଖଲକଜାଣ୍ର ଦାସ, ପରୂ୍୍ଗଚନ୍ଦ୍ର 
ପାଢ଼ୀ, ଅଞ୍ଜନ ସାମଲ, ମଖନାରଞ୍ଜନ 
ସାମଲ, ଜଳଧର ଖଜନା, ଖଦଖବନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇ,ଁ 
ନଖରନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇ,ଁ କାହୁ୍ଚରଣ ରଣା, ସଧୁାକର 
ଖଜନା, ବଭୂିସନୁ୍ଦର ବଶି୍ୱାଳ, ଉଖମଶ ଦାସ, 
ଜରନ୍ନାଥ ସା�ୁ ପ୍ରମେୁ ଉପସ୍ତି ର� ି ଖେଳ 
ପରଚିାଳନାଖର ସ�ଖଯାର କରଥିିଖଲ। 

ପଞ୍ାୟତ ହଙୁି୍ଳା ବଦି୍ାଳୟ ଆେୁରନି ିକପ୍   ଉଦ୍  ଯାପତି

୨୦୦୪ ଚାମ୍ଅିନ୍ , ୨୦୦୮ ରନସ୍ମଅପ୍  

ଚୋ�ନିଙ୍ଗଳ ବଦି୍ୋଳୟ ପ�ୁୋତନ 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରରୀଙ୍କ ଗ�ୁୁ ପଜୂନ
କୁନ୍ଦଳ, ୧୭ା୧(ସମସି): ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରନିଙ୍ଳ 
ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ ୧୯୯୨ ବ୍ୟାଚ୍  ର ବନୁ୍ମଳିନ 
ଓ ରରୁୁ ପଜୂନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ଖ�ାଇଯାଇଛ।ି ଓଳାଶଣୁୀ 
ପା�ାଡ଼ ଶୀର୍ଗ ଖଦଶଖର ମ�ାପରୁୁର ଅରକ୍ଷତି ଦାସଙ୍କ ପୀଠଖର 
ପରୁାତନ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଏକତ୍ରତି ଖ�ାଇ ମ�ାପରୁୁରଙୁ୍କ ପଜୂାଚ୍ଚ୍ଗନା 
କରବିା ପଖର ଉତ୍ସବ ଆଖୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭଖର 
ପରଖଲାକରତ ରରୁୁ, ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କ ଉଖଦଶ୍ୟଖର ୨ ମନିଟି୍   
ନରିବ ପ୍ରାଥ୍ଗନା କରାଯାଇଥିଲା। ପଖର ରରୁୁଙୁ୍କ ବନ୍ଦାପନା 
କରାଯାଇ ପଷୁ୍ପରଚୁ୍ଛ, ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖସକ୍   
ଖମାଇନ ଅଖ�ମଦଙ୍କ ସଞ୍ାଳନାଖର ଆଖୟାଜତି ଉତ୍ସବଖର 
ରରୁୁ ଶତରୁଘନ ସା�ୁ, ଦବିାକର ସାମଲ, ପଞ୍ାନନ ବଳ, 
ଦୀନବନୁ୍ ଖବଖ�ରା ପ୍ରମେୁ ପରୁାତନ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ 
ସାମଲ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ଖସକ୍   ଜାଉଲ ଖ�ାଦା, 
ସମମି୍   ୋଁ, ଖନେ�ାଂଶ ୁଖଶେର ବଳ, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାମଲ, 
କାତ୍ତ୍ଧିକ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରପିାଠୀ, ରାଧାବଲ୍ଭ ଦାସ, ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ସାମଲ, 
ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ିସାମଲ, ରୀତାଞ୍ଜଳ ିଖବଖ�ରା, ରେୀର୍ାଞ୍ଜଳ ିସାମଲ, 
ପଲ୍ବୀ ସାମଲ ପ୍ରମେୁ ପଜୂା କରଥିିଖଲ। ଉତ୍କଳ ଖକଶରୀ 
ସାମଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଖଦଇଥିଖଲ।

ବଦି୍ୋଳୟ ପ�ଚିୋଳନୋ 
�ମଟି ିନବି୍ୋଚନ 
ବାରବାଟୀ,୧୭ା୧(ସମସି): ରସଲୁପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲଣ 
ପଞ୍ାୟତ ମଧପୁରୁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟ ପରଚିାଳନା 
କମଟି ିନବି୍ଗାଚନ ଅନୁଷ୍ତି ଖ�ାଇଯାଇଛ।ି କଳାକାର ନାୟକ 
ସଭାପତ ିଓ ସସ୍ତିା ଶତପଥୀ ଉପସଭାପତ ିଭାଖବ ନବି୍ଗାଚତି 
ଖ�ାଇଛନ୍ତ।ି ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ କୁଶମଣ ିପଣ୍ାଙ୍କ 
ତତ୍ତାବଧାନଖର ଉକ୍ତ ନବି୍ଗାଚନ ଶଙୃ୍ଖଳାର ସ� ସମ୍ନ୍ନ 
ଖ�ାଇଛ।ି ପବୂ୍ଗରୁ ବଛାଯାଇଥିବା ପଟିଏି ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଉକ୍ତ 
ନବି୍ଗାଚନଖର ଉପସ୍ତି ଖ�ାଇ ସଭାପତ,ି ଉପସଭାପତ ି
ଚୟନ କରଥିିଖଲ। ଏ� ିପରୂ୍୍ଗାଙ୍ କମଟିଖିର ନୂତନ ସଭାପତ ି
ରେୀ ନାୟକ ଓ ଉପସଭାପତ ିରେୀମତୀ ଶତପଥିଙ୍କ ସ� ଶକି୍ଷକ 
ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଖଜନା, ସଭ୍ୟା ରଞ୍ଜତିା ମଲକି, ଚନି୍ମୟୀ ପରଡ଼ିା, 
ପ୍ରୟିଙ୍କା ଦାସ, ରୀତା ରରୁୁ, ସଂଘମତି୍ରା ମ�ାରଣା, ସଭ୍ୟ 
ଅମଲୂ୍ୟ ସା�ୁ, ଶଖୁଭନୁ୍ଦ ସାମଲ, ଖତାଫାନ ମଲକି, ଶଭୁକାନ୍ତ 
ରାଉତ ଓ ଅମଲୂ୍ୟ କୁମାର ସା�ୁ ପ୍ରମେୁ ର�ଛିନ୍ତ।ି ବଦି୍ୟାଳୟର 
ଶକି୍ଷକ ଧିଖରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସା�ୁ, ମାନସ ପଣ୍ା, ମାନସ ରାଉତ, 
ଦୁର୍ମନ୍ତ କୁମାର ସା�ୁ, ବଶି୍ୱଜତି ଖସଠୀ, ସଖୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଖସଠୀ, 
ଖସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସା�ୁ, ମଖନାରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ମମତା ମ�ାନ୍ତ,ି ଅନୁସ୍ତିା ପାଢ଼ୀ, ସରସ୍ୱତୀ ମଲକି, ପ୍ରତଭିା 
ଖବଖ�ରା, ଶଭୁରେୀ ମରିେ, ଇନୁ୍ଦମତ ିପଟୃେ,ି ମମତାରାଣୀ ପଣ୍ା, 
ସନ୍୍ୟାରାଣୀ ମଲକି, ଅପର୍୍ଗା ମ�ାନ୍ତ ିଓ କମ୍ଗଚାରୀ ପରଚିାଳନା 
କମଟି ିରଠନଖର ସ�ଖଯାର କରଥିିଖଲ।

ବଞି୍ାରପରୁ,୧୭ା୧(ସମସି): ବଞି୍ାରପରୁ ବ୍ଲକର ମାଁସଡାଠାଖର 
ଭୂମକିା ଚକ୍ଷ ୁ �ସ୍  ପଟିାଲ୍   ଓ ସ�କାରୀ ଆବାସ ପ୍ରାଖଦ୍ୟାର 
ମଳିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟଖର ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ ଖଟ୍ରନଂି କଖଲଜ 
ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷଖର ଏକ ମାରଣା ଚକ୍ଷ ୁ ପରୀକ୍ଷା ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ଖ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିଖର ନକିଟସ୍ ବାସନି୍ଦା ଚକ୍ଷ ୁ ପରୀକ୍ଷା 
କରାଇଥିଖଲ। ଖକାଡ଼ଏି ଜଣ ଖରାରୀଙ୍କ ମଧ୍ରୁ ୧୧ ଜଣ 
ଅଖ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଚହି୍ଟ ଖ�ାଇଥିଖଲ। ଏଥିସ�ତି ପ୍ରମଳିା 
ଖଦବୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଦି୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଖଟ୍ରନଂି କଖଲଜର ଖକଖତକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚକ୍ଷ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ 
ପ୍ରାଥମକି ଉପଚାର କରାଇଥିଖଲ। ଏ� ି ଚକ୍ଷ ୁ ଶବିରିକୁ ସଫଳ 
କରବିାକୁ ପ୍ରମଳିା ଖଦବୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଦି୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଶକି୍ଷକ, ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଓ ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ ଖଟ୍ରନଂି କଖଲଜର 
ସମସ୍ତ ଅଧ୍ାପକ, ଅଧ୍ାପକିା ଖଯାର ଖଦଇଥିଖଲ। ଅନୁଷ୍ାନର 
ପ୍ରତଷି୍ାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମରିେଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନଖର ଶବିରି 
ସଫଳ ଖ�ାଇଥିଲା।

ଧମ୍ମଶାଳା, ୧୭ା୧(ସମସି): ଓଡ଼ଶିାଖର 
ଆଖୟାଜନ ଖ�ାଇଥିବା �କ ି ବଶି୍ୱକପ୍   
ଅବସରଖର ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ବଭିାର 
ନଖିଦ୍୍ଗଶକ୍ଖମ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତଖିଯାରତିା 
ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ବଦି୍ୟାଳୟଖର ଅନୁଷ୍ତି 
ଖ�ଉଛ।ି ଏ ପରଖିପ୍ରକ୍ଷୀଖର ଧମ୍ଗଶାଳା 
ମ�ଳିା ଡଗି୍ୀ ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟଖର ୧୧ 
ତାରେିଠାରୁ ନୟିମତି ଭାଖବ ପ୍ରଖତ୍ୟକ 
ଦନି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତଖିଯାରତିା ଓ ନାଚ, ରୀତ, 
ତକ୍ଗ, ମରୁୁଜ, ଚତି୍ରାଙ୍କନ ଆଦ ିପ୍ରତଖିଯାରତିା 
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ଖର ଅନୁଷ୍ତି ଖ�ଉଛ।ି ୧୬ 

ତାରେିଖର ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍କ୍ଷା 
ଡକ୍ଟର ଇନୁ୍ଦପ୍ରଭା ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 
ତତ୍ତାବଧାନଖର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ 
ସ� ମ�ାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ାପକ ଡକ୍ଟର 
ରାଜକଖିଶାର ଖଜନା, ସଚ୍ଚଦିାନନ୍ଦ 
ପ୍ରଧାନ, ଡକ୍ଟର ସନୁାକର ଦାସ, ସସ୍ତିା 
ରାଉତରାୟ, ରାଜୀବ ଖଲାଚନ ରାଉତ ଓ 
ସମସ୍ତ ଅଣଶକି୍ଷକ କମ୍ଗଚାରୀ �କ ି ଖେଳର 
ଖପ୍ରାତ୍ସା�ନ ଖଦବା ସ� ଭାରତର ବଜିୟ 
ପାଇଁ ଖସ୍ଲାରାନ ଖଦଇ ଏ� ି�କ ିସଖଚତନ 
ପଦଯାତ୍ରାଖର ଅଂଶଗ୍�ଣ କରଥିିଖଲ।

ରହଳିା ଡଗି୍ୀ କରେଜରର ହକ ି
ବଶି୍ୱକପ୍   ସରଚତନତା ପଦଯାତ୍ା

ବରୀମାଉଣ୍ଟ, ୧୭।୧ (ସମସି): ବନୁ୍ତ୍ୱ ଓ 
ସମ୍କ୍ଗକୁ ଖନଇ ସା�ତି୍ୟଖର ଅଖନକ ସଫଳ 
ସଟୃେ ି ଖଦୋଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ାନ୍ତ ି ଆମ 
ଓଡ଼ଆି ଭାରା ସା�ତି୍ୟଖର ଏକ ପବତି୍ର ଦନି। 
ବ୍ୟାସକବ ି ଫକୀର ଖମା�ନ ଖସନାପତଙି୍କ 
ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରଖର ବରୀର ଅନ୍ୟତମ 
ଅନୁଷ୍ାନ ନବଖଜ୍ୟାତ ି ସା�ତି୍ୟ ସଂସଦ 
ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାରସ୍ୱତ କବତିା ପାଖଠାତ୍ସବ 
କବ ିନମି୍ଗଳ କୁମାର ରରିଙି୍କ ସଭାପତତି୍ୱଖର 
ଅନୁଷ୍ତି ଖ�ାଇଯାଇଛ।ି ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ଖକ୍ଷଖମଶ୍ୱର, ବାଲବିଲିଠାଖର ଥିବା ଅରବନି୍ଦ 
ଶକି୍ଷାଖକନ୍ଦ୍ର ପରସିରଖର ଅନୁଷ୍ତି କବତିା 

ପାଖଠାତ୍ସବଖର କବ ିଅଜୟ କୁମାର ଖଜନା 
କବତିାରଡୁକୁି ସଂଖଯାଜନା କରଥିିଖଲ। 
କବ ିମନଖମା�ନ ପାଢ଼ୀ, ମ�ାପାତ୍ର ବନ୍ଦନା 
ସାମଲ, ଶମ୍ଭନୁାଥ ତ୍ରପିାଠୀ, ଶକୁଖଦବ 
ପାତ୍ର, ନମି୍ଗଳ କୁମାର ରରି,ି ଚନି୍ମୟଦତ୍ତ 
ପାଢ଼ୀ, ଖରାପୀନାଥ ମ�ାରଣା, ସବତିା 
ନାୟକ, ଅଜୟ କୁମାର ଖଜନା, �ୃଦନନ୍ଦ 
ପାତ୍ର, ନମତିା ଓଝା ଓ ପ୍ରମଳିା ବଶି୍ୱାଳ 
ପ୍ରମେୁ ସ୍ୱରଚତି କବତିା ପାଠ କରଥିିଖଲ। 
ସଂସଦର ସମ୍ାଦକିା ସବତିା ନାୟକ 
କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ମ ସମ୍କ୍ଗଖର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ 
କରବିା ସ� ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଗଣ କରଥିିଖଲ।

ନବରଜ୍ାତ ିସାହତି୍ ସଂସଦର କବତିା ପାରଠାତ୍ସବ

ଚଣ୍ଖି�ାଲ,୧୭ା୧ (ସମସି): ଆଞ୍ଳକି 
ପରବି�ନ କାଯ୍ଗ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ 
ସରୁକ୍ଷା ସପ୍ତା� ପାଳତି ଖ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ 
ଉପଲଖକ୍ଷ ଏକ ସଖଚତନତା ଖଶାଭାଯାତ୍ରା 
ଚଣ୍ଖିୋଲ ଘଖରାଇ ଟ୍ରକ୍   ମାଲକି ସଂଘ 
କାଯ୍ଗ୍ୟାଳୟରୁ ବା�ାର ି ବୁର୍ ମତୂ୍ତ୍ଧି ଖଦଇ 
ଚଣ୍ଖିୋଲ ଛକ ପରକି୍ମା କରଥିିଲା। 
ଖଶାଭାଯାତ୍ରାକୁ ପରବି�ନ ଅଧିକାରୀ 
ସମ୍ତି କୁମାର ପତାକା ଖଦୋଇ ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରଥିିଖଲ। ଏ� ି ଖଶାଭାଯାତ୍ରାଖର ସ୍ାନୀୟ 
ଚଣ୍ଖିୋଲ କଖଲଜ ସମର ଶକି୍ଷାଥ୍ଗୀ 
ବା�ନିୀର କ୍ୟାଖଡଟଙ୍କ ସ�ତି ବାଲଚିନ୍ଦ୍ରପରୁ, 
ବଡ଼ଚଣା ଓ ଖବୈରୀ ଥାନା ପଲୁସି କମ୍ଗଚାରୀ, 
ସ୍ାନୀୟ ଟ୍ରକ୍   ମାଲକିମାଖନ ମଳିତି ଭାଖବ 
�ାତଖର ସଡ଼କ ସରୁକ୍ଷାଜନତି ଖଲୋଥିବା 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ଲାକାଡ଼୍ଗ ଧର ି ସଖଚତନତା ଖସ୍ଲାରାନ 

ଖଦଇଥିଖଲ। ପଖର ଏ� ି ଖଶାଭାଯାତ୍ରାଟ ି
ଆଞ୍ଳକି ପରବି�ନ କାଯ୍ଗ୍ୟାଳୟଖର 
ପ�ଞ୍ବିା ପଖର ଖସଠାଖର ଏକ ସଖଚତନତା 
ସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଞ୍ଳକି ପରବି�ନ 
ଅଧିକାରୀ ସମ୍ତି କୁମାର ଅଧ୍କ୍ଷତା 

କରଥିିବାଖବଖଳ ମେୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଖବ ଏଡଏିମ 
ଦୁଃେବନୁ୍ ନାୟକ ଖଯାରଖଦଇ ସଡ଼କ 
ସରୁକ୍ଷା ସପ୍ତା� ପାଳନର ରରୁୁତ୍ୱ ଉପଖର 
ଆଖଲାଚନା କରଥିିଖଲ। ସରକାର ବଭିନି୍ନ 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କର ି ଦୁଘ୍ଗଟଣା 

କମାଇବାକୁ ଖଚଟୋ କରୁଛନ୍ତ।ି ଗ୍ାମାଞ୍ଳଖର 
ବ ି ଏଖବ ବ�ୁ ଉନ୍ନତମାନର ରାସ୍ତା ନମି୍ଗାଣ 
କରାଯାଉଛ।ି ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବଖ�ଳାରୁ 
ପ୍ରତଦିନି ଦୁଘ୍ଗଟଣା ବଢ଼ ି ଚାଲଛି।ି ଅଧିକାଂଶ 
ଯବୁବର୍ଗ ନଶିା ଖସବନ କର ି ରାଡ ି
ଚଳାଉଛନ୍ତ।ି ଯଦ୍ାରା ଦୁଘ୍ଗଟଣା ଦନିକୁ ଦନି 
କମବିା ପରବିଖତ୍ତ୍ଗ ବଢ଼଼ବିାଖର ଲାରଛି ିଖବାଲ ି
ରେୀ ନାୟକ କ�ଥିିଖଲ। ଟ୍ରକ ମାଲକି ସଂଘ 
କାଯ୍ଗ୍ୟକାରୀ ସଭାପତ ିଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକ, 
ମ�ାବନିାୟକ ଲଘ ୁ େଣଜି ପରବି�ନ ସଂଘ 
ସଭାପତ ିଅଜାମ୍ର ସା�ୁ, ବାଲଚିନ୍ଦ୍ରପରୁ ଥାନା 
ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ମଦୁୁଲ,ି ଖବୈରୀ ଥାନା 
ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଖମାଦ କାନୁନଖରା, ଛତଆି 
ଡ୍ାଇଭଂି ଶକି୍ଷାଖକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶକି୍ଷକି �ରୀକୁମାରଜ ି
ଖଯାର ଖଦଇଥିବାଖବଖଳ ପରବି�ନ 
ଅଧିକାରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଗଣ କରଥିିଖଲ।

ପ୍ରରଳିା ରଦବୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ବଦି୍ାଳୟରର ଚକ୍ଷ ୁପରୀକ୍ଷା ଶବିରି

ଆରଟଓି ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସରୁକ୍ଷା ସପ୍ାହ ପାଳତି

ଖକାଖରଇ,୧୭ା୧(ସମସି): କୃରକ 
ଖ�ଉଛନ୍ତ ି ଖଦଶର ଖମରୁଦଣ୍। କୃର ି ଓ 
କୃରକର ବକିାଶଖର � ିଁ ଖଦଶର ପ୍ରକୃତ 
ବକିାଶ ସାଧନ ଖ�ାଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତ ି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ କୃର ି ଓ କୃରକ ସଶକ୍ତୀକରଣ 
ବଭିାର ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ଖକାଖରଇର 
କୃର ି ସଚୂନା ଓ ପରାମଶ୍ଗ ଖକନ୍ଦ୍ରଠାଖର 
କୃର ି ରଥର ଶଭୁାରମ୍ଭ ଖ�ାଇଛ।ି ବ୍ଲକ 
କୃର ି ଅଧିକାରୀ ଶରତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ 
ତତ୍ତାବଧାନଖର ଅନୁଷ୍ତି କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ମଖର 
ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା କୃର ି ଅଧିକାରୀ କମଲ 
ନାୟକ, ଯାଜପରୁଖରାଡ୍   କୃର ି ଅଧିକାରୀ 
ଖବୈରାରୀ ଚରଣ ଖସଠୀ, ଜଲି୍ା ଅତରିକି୍ତ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ନଖିଦ୍୍ଗଶକ ଖ�ମନ୍ତ କୁମାର ସାମଲ, 
ବ୍ୟାସନରର ତ�ସଲିଦାର ଅଖଶାକ 
କୁମାର ମାଝୀ, ଆତ୍ା ଅଧ୍କ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର 
ରରୁୁ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷା ଜୟନ୍ତୀ ଦଳାଇ ଅତଥିି 
ଭାଖବ ଖଯାରଖଦଇ ପତାକା ଖଦୋଇ କୃର ି
ରଥର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିଖଲ।

 କୃରଭିତି୍ତକି କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ମ ଉପଖର 
ସଖଚତନତା, କୃରକ ଓଡ଼ଶିା ପଞ୍ଜକିରଣ, 
ବଳରାମ ଖଯାଜନା, ବ�ିନ ବଖିଶାଧନ, 
ମତୃ୍ତକିା ନମନୁା ପରୀକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍୍ୟଥ କାଡ୍ଗ, 

ଇ-ଖରାର ସଖବ୍ଗକ୍ଷଣ ପରଚିାଳନା, 
ଆେଚୁାର, ଧାଡ଼ ି ରୁଆ ଧାନଚାର, ସବୁଜ 
ସାର ଧାନଚାର, ସମନ୍ତି କୃର ି ପ୍ରଣାଳୀ 
ସ� ଖମା ଖସବା ଖକନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଜକିରଣ 
ମାରଣାଖର କର ି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କୃର ି
ସମ୍ନ୍ୀୟ କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ମର ଫାଇଦା ଖନବା 
ସମ୍କ୍ଗଖର କୃରକଙୁ୍କ ସଖଚତନ କରାଇବା 
କୃର ି ରଥ ପରକି୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜଠିାରୁ 
ଏ� ି ରଥ ଖକାଖରଇର ୨୮ଟ ି ପଞ୍ାୟତ 
ବୁଲବିା ସ�ତି ବ୍ୟାସନରର ମ୍ୁୟନସିପାଲଟ ି
ମଧ୍ ପରଭି୍ରମଣ କରବି ଖବାଲ ି ସଚୂନା 

ମଳିଛି।ି ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରେି ପଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ 
ଏ� ି ସଖଚତନତା କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ମ ଚାଲବି। 
ଏ� ି କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ମଖର ଖକାଖରଇ ବ୍ଲକର 
କୃର ି କନଷି୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ମ�ାନ୍ତ,ି 
ଖଟଖକନାଖଲାଜ ି ମ୍ୟାଖନଜର ଜୟରେୀ 
ଖମକାପ, ଅତରିକି୍ତ ଖଟଖକନାଖଲାଜ ି
ମ୍ୟାଖନଜର ଏସଖକ ଆଜାରୁଦ୍ନି ଓ 
ସ୍ୱର୍୍ଗଲତା ସାମଲ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଖଜନା, 
କ୍ଷୀଖରାଦ କୁମାର ଦାସ, ସଞୟ କୁମାର 
ବାରକି, ଚାରୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ମମତା ସା�ୁ, 
ରଞତିା ସା�ୁ ପ୍ରମେୁ ସ�ଖଯାର କରଥିିଖଲ।

ରକାରରଇରର କୃଷ ିରଥର ଶଭୁାରମ୍ଭ

ଦଶରଥପରୁ, ୧୭ା୧(ସମସି): ଦଶରଥପରୁ �ାଇସ୍ଲୁ 
ଖେଳ ପଡ଼ଆିଖର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କବାଡ ିପ୍ରତଖିଯାରତି ଅନୁଷ୍ତି 
ଖ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିଖର ୩୫ଟ ି
ପଞ୍ାୟତର ୩୫ଟ ି ଦଳ ଭାର 
ଖନଇଥିଖଲ। ଖଶରଖର ଇଜାପରୁ 
ଓ ବରିଜାପରୁ ମଧ୍ଖର ଫାଇନାଲ 
ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ତି ଖ�ାଇଥିଲା। 
ଇଜାପରୁ ୧୯ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍� 
କରଥିିବାଖବଖଳ ବରିଜାପରୁ 
୨୧ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍� କର ି ବଜିୟ 
�ାସଲ କରଥିିଲା। ଦଶରଥପରୁ ବଡିଓି ଖଶ୍ୱତା ନେଗି୍ା ଫିତାକାଟ ି
ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିବାଖବଖଳ ଏବଓି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରାସଦ ରଣା, 

ସ�କାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରା�ାସ ବ�ିାରୀ ଖଜନା, ଏପଓି ସନତ ଖ�ାତା, 
ସମୁନ୍ତ କୁମାର ଖବଖ�ରା ପ୍ରମେୁ ଉପସ୍ତି ଥିବାଖବଖଳ 

ପରୁସ୍ାର ବତିରଣୀ ସଭା 
ଆଖୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ବଜିୟ ଟମି ବରିଜାପରୁକୁ ଟ୍ରଫି 
ଓ ରନସ୍   ଟମି ଇଜାପରୁକୁ 
ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ସଞ୍ଜଲୁତା ମ�ାନ୍ତ,ି େଖରଶ୍ୱର 
ରାଉତ, ଅବନ ି କୁମାର ଦାସ, 
�ର�ିର ଖଜନା, ଆଜମରୁର୍ନି 

ସା�ା, ନ�ିାର ସାମଲ, ମନ୍ମଥ ଖବଖ�ରା, �ୃରଖିକଶ ମଦୁୁଲ ି
ପ୍ରମେୁ ଖେଳ ପରଚିାଳନା କରଥିିଖଲ।

ପଞ୍ାୟତସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକଟ୍   ପ୍ରତରିଯାଗତିା ଉଦ୍  ଯାପତି 

ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କବାଡ ିପ୍ରତରିଯାଗତିା

ଇଜାପରୁକୁ ହରାଇ ବରିଜାପରୁ ଚାମ୍ଅିନ
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ବୁଧବାର
୧୮ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୩

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୭ା୧(ଏଜେନ୍)ି: ଦଲି୍ଲୀର ଆପ୍  
ସରକାର ଓ ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳ(ଏଲଜ)ି
ଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ପରୂ୍ବରୁ ରହଆିସଥିÒରା ରରିାଦ 
ଏରର ପଣୁ ିରେଜଛି।ିରଭିନି୍ନ କାମରର ଦଲି୍ଲୀ 
ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳ ହସ୍ତରଷେପ କରୁଥିରାରୁ 
ନରି୍ବାଚେି ସରକାର ଠକି୍  ଭାରର କାମ 
କରପିାରୁ ନଥିରା ଅଭରି�ାଗ କରଛିନ୍ ି

ଦଲି୍ଲୀ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଲୀ ଅରରନି୍ଦ ରକଜ୍ୱିାଲ। 
ମଙ୍ଗଳରାର ଦଲି୍ଲୀ ରଧିାନସଭାରର 
ମେ ରଖି ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭ ି ରକ 
ସରସେନା ସହରର ଗରରି ପଲିାମାରନ 
ଭଲ ଶଷିୋ ପାଆନୁ୍ ରରାଲ ି ଚାହଁୁ ନଥିରା 
ରକଜ୍ୱିାଲ କହଛିନ୍।ିରସ କହଛିନ୍,ି ଏଲଜ ି
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଲୀଙ୍କ ସରୁ ଫାଇଲକୁ ର�ଭଳ ି
�ାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ ି ରକୌଣସ ି ସ୍ଲୁ ଶଷିେକ ମଧ୍ୟ 

ପଲିାଙ୍କ ରହାମୱାକ୍ବକୁ ରସଭଳ ି େଜ୍ବମା 
କରୁ ନଥÒରର। ଏଲଜ ି ରମା ପ୍ରଧାନ 
ଶଷିେକ ନୁହନ୍।ି ରଲାକମାରନ ରମାରେ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଲୀ ଭାରର ନରି୍ବାଚେି  କରଛିନ୍ ି

ଏରଂ ମୁଁ ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରେନିଧିÒ। ଏଲଜ ି
ନମି୍ନ ମାନସକିୋ ରଖିଛନ୍ ି ଓ ଗରରି 
ପଲିାମାରନ ଭଲ ଶଷିୋ ପାଆନୁ୍ ରରାଲ ି
ରସ ଚାହଁୁନାହାନ୍।ି ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳ 

କଏି? ରସ ରକଉଁଠୁ ଆସଛିନ୍?ି ରସ ଆମ 
ମଣୁ୍ଡ ଉପରର  କାହ ିଁକ ି ରସଛିନ୍ ି ରରାଲ ି
ରକଜ୍ୱିାଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରଛିନ୍।ି ଆରମ ଆମ 
ପଲିାମାନଙୁ୍କ ରକଉଁଠ ି ପାଠ ପଢ଼ାଇରୁ 

ରସକଥା କ’ଣ ରସ ନଷି୍ପତ୍ ିରନରର? ଏପର ି
ନମି୍ନ ମାନସକିୋ ରଖିଥିରା ରଲାକଙ୍କ 
ପାଇଁ ଆମ ରଦଶ ପଛରର ପଡ଼ୁଛ ି ରରାଲ ି
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତଲୀ କହଛିନ୍।ି 

ଇସଲାମାବାଦ,୧୭ା୧(ଏଜେନ୍)ି

କଥାରର ଅଛ ି‘ ହନୁ ମଲା ରରଳକୁ ହ ିଁ ସେ କୁରହ’। 
ଏକଥାର ୋତ୍ପ�୍ବ୍ୟ ଏରର ସେ ରହାଇଛ ିପାକସି୍ତାନ 
ରଷେତ୍ରରର। ପ୍ରାୟ ୭୦ ରର୍ବ େରଳ ଭାରେ ଠାରୁ 
ରଭିାଜେି ରହାଇ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରର ପ୍ରେଷି୍ାଲାଭ 
କରଥିÒରା ପାକସି୍ତାନର ରକୌଣସ ି ରନୋ ପ୍ରଥମଥର 
ପାଇଁ ନଜିର ସ୍ଥେକୁି ରନଇ ସେ କହରିାକୁ ରାଧ୍ୟ 
ରହାଇଛନ୍।ି ଭାରେର ରଭିାଜନ ଏରଂ ପାକସି୍ତାନ 
ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଠାରୁ ଭାରେକୁ ଚରି ଶେରୁ ଭାରର ରଦଖ 
ଆସଥିÒରା ପାକସି୍ତାନ ନଜିର ରାସ୍ତର ସ୍ଥେକୁି ରନଇ 
ଅନୁେପ୍ତ ରହରା ସହେି ଭାରେ ସହ େନି ିେନି ିଥର 
�ଦୁ୍ଧ କର ିଶଷିୋ ଲାଭ କରଛି ିରରାଲ ିପାକ୍  ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ 
ରଶହରାଜ୍  ସରଫି ୟଏୁଇ’ର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ 
ସାଷୋେକାର ରଦଇ କହଛିନ୍।ି ଏରର �ଦୁ୍ଧ ନୁରହଁ, 
ରରଂ ଆରମ ଭାରେ ସହେି ଶାନ୍ ି ଚାହୁଁଛୁ ଏରଂ 
ଉଭୟ ରଦଶର ରକିାଶ ପାଇଁ ର�ଉଁ ସରୁ ସରୁ�ାଗ 
ରହଛି ି ୋହା ଉପରର ଆରଲାଚନା କରା�ରିା 
ଦରକାର ରରାଲ ି ରଶହରାଜ୍  କହଛିନ୍।ି ଏହ ି
ସାଷୋେକାରର ଭଡିଓି ଏରର ଭାରେ ପାକସି୍ତାନରର 
ଭାଇରାଲ ରହରାରର ଲାଗଥିÒଲା ରରରଳ   ‘ ହନୁ 
ମଲା ରରରଳ ସେ କହଛି’ି ରରାଲ ିସାରା ଭାରେରର 
ଚର୍୍ବା ଚାଲଛି।ି  କହରିାକୁ ଗରଲ ଏରର ପାକସି୍ତାନର 
ସ୍ଥେ ି ରନିାଶ ପ୍ରାୟ ରହାଇପଡ଼ଛି।ି ରକୌଣସ ି ସ୍ତରରୁ 
ନସି୍ତାର ନାହ ିଁ। ହଜାର ହଜାର ରକାଟରି ଋଣ 

ଭାରରର ଉରୁଟୁରୁ ରହଉଥÒରା ପାକସି୍ତାନ କାଙ୍ଗାଳ 
ରହାଇପଡ଼ଛି।ି �ାହାକୁ ରନଇ ଏଠକାର ପ୍ରାୟ ୨୨ 
ରକାଟ ି ରଲାକଙ୍କ ଭରରି୍ୟେ ଅନଶି୍େିୋ ଆଡକୁ 
ଗେ ି କରରିାରର ଲାଗଛି।ି ରଲାକଙୁ୍କ ଦନିକୁ ଦୁଇ 
ମଠୁା ଖାଇରାକୁ ମଳୁି ନଥÒରା ରରରଳ �ାହା ର ି
ମଳୁିଛ ିୋହାର ମଲୂ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହାଇପଡ଼ଛି।ି 
ରସପରଟ ରରିଦଶଲୀ ମଦୁ୍ା ଭଣ୍ଡାର ଶନୂ୍ୟ ରହରାକୁ 
�ାଉଥÒରାରୁ ରରିଦଶରୁ ରକୌଣସ ି ଜନିରି ଆମଦାନଲୀ 
କରରିା ମଧ୍ୟ ପାକ୍  ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭର 
ରହଉ ନାହ ିଁ। ଏଭଳ ି ସ୍ଥେକୁି ରନଇ ରକୌଣସ ି ରାଷ୍ଟ୍ର 
ପାକସି୍ତାନକୁ ଅଥ୍ବ ସହାୟୋ ରଦରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତେ 
ନାହାନ୍।ି ଫଳରର ପାକସି୍ତାନ ଏରର ସମ୍ରୂ୍୍ବ 
କାଙ୍ଗାଳ ରହରାକୁ ରସଛି।ିରସପରଟ ରାଜରନୈେକି 
କନ୍ଦଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆେଙ୍କରାଦ ପାକସି୍ତାନର 
ଆଭ୍ୟନ୍ରଲୀଣ ସ୍ଥେକୁି ଆହୁର ି ଜଟଳି 
କରରିଦଇଛ।ି 

ଆଫଗାନସି୍ତାନ ସଲୀମାରର 
ନଜି ପାଳେି ରେହରକି୍ -ଇ-
ୋଲରିାନ ପାକସି୍ତାନ(ଟଟିପି)ି 
ଆେଙ୍କରାଦଲୀ ସଂଗଠନ 
ପାକସି୍ତାନ ପାଇଁ ସରୁଠୁ ରଡ଼ 
ଚ୍ୟାରଲଞ୍ଜ ପାଲଟଥିÒରା ରରରଳ 
ରରଲୁଚ ି ରରିଦ୍ାହଲୀ ମଧ୍ୟ ପାକ୍  
ସରକାରଙ୍କ ନଦି ହଜାଇ ରଦଇଛ।ି 
ଏହାର୍ୟେଲୀେ ଆଫଗାନସି୍ତାନ ୋଲରିାନ ମଧ୍ୟ 

ପାକସି୍ତାନ ରରିରାଧରର ରଣହୁଙ୍କାର ରଦଇଛ।ି 
ରସହପିର ି  ରର୍ବ ରର୍ବ ଧର ି ଅମାନରକିୋର 
ଶକିାର ରହାଇଆସଥୁÒରା ପାକ୍  ଅଧÒକୃେ କାଶ୍ଲୀର 
ଏରଂ ଗଲିଗଟି୍ ,ରଲ୍ସି୍ତାନ ରାସନି୍ଦା ମଧ୍ୟ ଭାରେ 
ସହ ମଶିରିାକୁ ଡକରା ରଦଇଛନ୍।ି ଏଭଳ ି

ସ୍ଥେରିର ପାକସି୍ତାନ କଂିକତ୍୍ବର୍ୟ 
ରମିଢ଼ୂ ରହାଇପଡ଼ଥିÒଲା ରରରଳ 

ରକୌଣସ ି ମହୂୁତ୍୍ବରର ଆନ୍ଜ୍ବାେକି 
ସମଦୁାୟ ପାକସି୍ତାନକୁ ଏକ ରଫିଳ ରାଷ୍ଟ୍ର 

ଭାରର ର�ାରଣା କରରିାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରଢଛି।ି 

ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ରିର ରଖ ପାକସି୍ତାନ ରଶରରର 
ଭାରେର ଶରଣ ପଶଛି।ି କାରଣ ପାକସି୍ତାନକୁ 
ରଷୋ କରରିା ଲାଗ ି ଭାରେ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ରକୌଣସ ି
ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପରଷେ ସମ୍ଭର ନୁରହଁ ରରାଲ ି ପାକସି୍ତାନ 
ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରସିାରଛି।ି ଏହ ି ପରରିପ୍ରଷେଲୀରର 

ରରିଦଶଲୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାଷୋେକାର ରଦରା 
ଅରସରରର ପାକ୍  ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ ରଶହରାଜ୍  ସେ 
ଓଗାଳଛିନ୍।ି ରସ କହଛିନ୍ ିର�, ଭାରେ ସହ େନି ି
େନି ଥର �ଦୁ୍ଧ କର ି ପାକସି୍ତାନର ରକୌଣସ ି ଲାଭ 
ରହାଇନାହ ିଁ। ରରଂ ପ୍ରେ ି �ଦୁ୍ଧ ପରରତ୍୍ବଲୀ ସ୍ଥେ ି

ପାକସି୍ତାନ ଅଥ୍ବନଲୀେକୁି ରପି�୍ବ୍ୟସ୍ତ କରଛି।ି ଆରମ 
ଏଥÒରୁ ଶଷିୋଲାଭ କରଛୁି। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହଉଛନ୍ ି
ଆଣରକି ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର। �ଦ ି ରକୌଣସ ି
କାରଣକୁ ରନଇ �ଦୁ୍ଧ ହୁଏ ରେରର କାହାର ର ିଲାଭ 
ରହର ନାହ ିଁ। ରେଣ ୁ �ଦୁ୍ଧ ଛାଡ ି ଉଭୟ ରଦଶର 
ରକିାଶ ପାଇଁ ର�ଉଁସର ସରୁ�ାଗ ରହଛି ି ୋହା 
ଉପରର ଏରର ଗରୁୁେ୍ବ ରଦରା ଦରକାର। ଆରମ 
ଭାରେ ସହେି ଶାନ୍ ି ପ୍ରେଷି୍ା କରରିାକୁ ଚାହଁୁଛୁ। 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ ରମାଦଲୀଙ୍କ ସହ ରରୈଠକରର ରଭିନି୍ନ 
ପ୍ରସଙ୍ଗରର ଆରଲାଚନା କରରିାକୁ ଚାହଁୁଛୁ ରରାଲ ି
ରଶହରାଜ୍  କହଛିନ୍।ି କନୁି୍ ସରୁଠୁ ରଡ଼ କଥା 
ରହଲା ଭାରେ ସମ୍କ୍ବରର  ର�ରକୌଣସ ି ମଞ୍ଚରର 
କଥାରାତ୍୍ବା କରରିା ରରରଳ ପାକସି୍ତାନ ପ୍ରଥମରୁ ହ ିଁ 
କାଶ୍ଲୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ ଥାପନ କରୁଥÒଲା। ଏଥରକ 
ପାକସି୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରର କହଥିÒରଲ ରହଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ 
ରଶହରାଜ ଅେ ିସନ୍ପ୍ବଣ ଭାରର କାଶ୍ଲୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 
ଶାନ୍ ି ଆରଲାଚନା ମାଧ୍ୟମରର ସମାଧାନ କରରିା 
ଉଚେି ରରାଲ ିକହଛିନ୍।ି

ଉରଲ୍ଖର�ାଗ୍ୟ ର�, ନକିଟରର ରଶହରାଜ୍  
ରଭିନି୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ କର ି ପାକସି୍ତାନ ପାଇଁ ଅଥ୍ବ ଭଷିୋ 
କରଥିÒଲା ରରରଳ ରକୌଣସ ିରାଷ୍ଟ୍ର ନକିଟରୁ ରସଭଳ ି
ପ୍ରେଶିରୁେ ି ପାଇ ନଥÒରଲ। ଏପରକି ି ଇସଲାମକି୍  
ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଉଦ ିଆରର ଏରଂ ୟଏୁଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଦଗିରର 
ପାକସି୍ତାନକୁ ସହାୟୋର ହାେ ରଢାଇରାକୁ 
ସହମେ ରହାଇ ନଥÒରଲ। ଅନ୍ୟପଷେରର ଅେ ି

�ନଷି୍ ରରାଲାଉଥÒରା ଚଲୀନ୍  ମଧ୍ୟ ପାକସି୍ତାନକୁ 
ରକୌଣସ ିସହାୟୋ କରରିାକୁ ମନା କରରିଦଇଥÒଲା। 
ଏହାପରର ପାକସି୍ତାନର ଅକଲଗଡୁୁମ୍  
ରହାଇ�ାିଥÒଲା। ଆଜ ି ପାକସି୍ତାନର ସ୍ଥେ ି ର�ଉଁଠ ି
ପହଞ୍ଚଛି ି ରସଥÒପାଇଁ ଭାରେର ପ୍ରଛନ୍ନ ହାେ ରହଛି ି
ରରାଲ ି ପାକସି୍ତାନ ରୁଝପିାରଥିÒଲା। କାରଣ ଏହ ି
ସମୟରର ପାକସି୍ତାନକୁ ରନଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ 
ରମାଦଲୀଙ୍କ ଏକ ପରୁୁଣା ଉକ୍ ି ପାକସି୍ତାନରାସଲୀଙ୍କ 
ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ରସଠାକାର ରାଜରନୋ ଏରଂ 
ରୁଦ୍ଧଜଲୀରଲୀ ମହଲକୁ ଲଜେି କରଥିÒଲା। ୨୦୧୯ରର 
ରମାଦଲୀ ଏକ ସଭାକୁ ସାରମବାଧÒେ କର ି‘ ପାକସି୍ତାନର 
ଫୁଟାଣ ି ଭାଙ୍ଗ ି ରଦଇଛ,ି ପାକସି୍ତାନକୁ କାଙ୍ଗାଳ 
କର ି ଦ୍ବାର ଦ୍ବାର ଭକି ମାଗରିା ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ 
ରଦଇଛ’ି ରରାଲ ିକହୁଥÒରାର ଏକ ଭଡିଓି ପାକସି୍ତାନ 
ଗଣମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରସାରେି ରହରା ପରର ଭାରେ ହ ିଁ 
ପାକସ୍ତାନକୁ ଏଭଳ ି ସ୍ଥେରିର ପହଞ୍ଚାଇଛ ି ରରାଲ ି
ପାକସି୍ତାନରାସଲୀ ରୁଝପିାରଥିÒରଲ। ରେଣ ୁ ଭାରେ 
ସହ ଶେରୁୋ କର ି ଆଉ କଛି ି ଲାଭ ନାହ ିଁ ରରାଲ ି
ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର ି ରଶହରାଜ୍  ଏଭଳ ି ମନ୍ର୍ୟ 
ରଦରାକୁ ରାଧ୍ୟ ରହାଇଛନ୍ ି ।ଫଳରର �ାସ ଖାଇରୁ 
ପରଛ ପରମାଣ ୁ ରରାମା େଆିର ି କର ି ଭାରେକୁ 
ଉଚେି ଶଷିୋ ରଦରାକୁ ଏକଦା ଅଙ୍ଗଲୀକାର କରଥିÒରା 
ପାକସି୍ତାନର େତ୍ କାଳଲୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ ଜୁଲଫିିକର 
ଭୁର୍ାଙ୍କ ରସହ ି ଆହ୍ବାନକୁ ଆଜ ି ପାକସି୍ତାନରାସଲୀ 
େରିସ୍ାର କରରିାକୁ ପଛାଇନାହାନ୍।ି

ଭାରତ ସହ ଯଦୁ୍ଧ କର ିଶକି୍ା ପାଇଛୁପାକ୍  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଶେହବାଜ୍  
ସରଫିଙ୍କ ସ୍ୀକାଶରାକ୍ ି

ଏଜବ 
ଶାନ୍ ିଚାହୁଁ, 
ଆଜଲାଚନା 

କରବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ

ଜକାଲକାତା,୧୭ା୧(ଏଜେନ୍)ି: 
ସମାଜରର କନି୍ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରେ ି
ଏରର ମଧ୍ୟ ଭନି୍ନ ଭାର ରହଛି।ି 
ରସମାନଙୁ୍କ ରଦଖି ଅରନକ ର ି
ମହୁ ଁ ରଫରାଇ ନଅିନ୍।ି କନୁି୍ 
ଏକ ଚଳନ୍ା ରରେନରର କଛି ି
କନି୍ନର ର�ଭଳ ି ମାନରକିୋର 
ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ି କରଛିନ୍ ି ୋହା 
ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରେ ି ରଲାକଙ୍କ 
ରହଥିÒରା ଭାରଧାରାକୁ ରଦଳାଇ 
ରଦର। ଏଭଳ ି �ଟଣା �ଟଛି ି
ହାଓଡ଼ା-ପାଟନା ଜନ ଶୋବ୍ଲୀ 
ରରେନରର।ଏହ ି ରରେନରର 
�ାଉଥିରା ଜରଣ ଗଭ୍ବରେଲୀ ମହଳିା 
�ନ୍ତଣାରର ଛଟପଟ ରହଉଥିଲା 
ରରରଳ  ୋଙ୍କର ପ୍ରସର କରାଇ 
ୋଙୁ୍କ ମାେୃତ୍ୱର ପରଚିୟ 
ରଦଇଛନ୍ ି କଛି ି କନି୍ନର। ଚଳନ୍ା 

ରରେନରର କନି୍ନରମାନଙ୍କ ଏହ ି
ସହର�ାଗ ଏରର ସରୁଠ ି ଚର୍୍ବାର 
ରରିୟ ପାଲଟଛି।ି ମଳିଥିÒରା 
ଖରର ଅନୁସାରର ରହିାରର 
ରଶଖପରୁା ଜଲି୍ାର ଜରଣ 
ଗଭ୍ବରେଲୀ ମହଳିା ୋଙ୍କ ସ୍ାମଲୀଙ୍କ 
ସହ ହାଓଡା-ପାଟନା ଜନଶୋବ୍ଲୀ 
ଏସେରପ୍ରସ ରରେନରର ଲକସିରାଇ 
�ାଉଥିରଲ। ରରେନ୍ ଜସଡି ି
ରଷ୍ସନ ଅେକି୍ରମ କରରିାର 
କଛି ି ସମୟ ପରର ମହଳିା 
ଜଣକ ପ୍ରସର ରରଦନା ଅନୁଭର 
କରଥିିରଲ। ଧଲୀରର ଧଲୀରର �ନ୍ତଣା 
ରଢରିାକୁ ଲାଗଥିିଲା ଓ �ନ୍ତଣା 
ରହେୁ ମହଳିା ଚତି୍ାର କରରିାକୁ 
ଲାଗଥିÒରଲ। ପତ୍ଲୀଙ୍କ ଅରସ୍ଥା 
ରରଳକୁ ରରଳ ଜଟଳି ରହଉଥÒରା 
ରଦଖି ସ୍ାମଲୀ  ରଗରିର ଥିରା 

ଅନ୍ୟ  �ାତ୍ରଲୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହା�୍ୟ 
ରଲାଡଥିିରଲ।କନୁି୍ ରସହ ିରଗରିର 
�ାତ୍ରା କରୁଥÒରା ରକୌଣସ ି ମହଳିା 
ୋଙୁ୍କ ସାହା�୍ୟ କରରିାକୁ 
ଆସନିଥିରଲ। ଧଲୀରର ଧଲୀରର 
ମହଳିାଙ୍କ �ନ୍ତଣା ରଢ଼ରିାରର 
ଲାଗଥିିଲା ଓ ରସ ଛଟପଟ୍  
ରହରାରର ଲାଗଥିÒରଲ। ଏହ ି
ସମୟରର କଛି ି ରଲାକଙ୍କ ଠାରୁ 
ସହାୟୋ ମାଗଥୁÒରା କଛି ି କନି୍ନର 
ସଂପକୃ୍ ମହଳିାଙ୍କ ଅରସ୍ଥା ରଦଖ 
ସହାୟୋର ହାେ ରଢାଇଥÒରଲ। 
ରସମାରନ ମହଳିାଙୁ୍କ ଉଠାଇ 
ରରେନର ରଶୌଚାଳୟ ନକିଟକୁ 
ରନଇ�ାଇଥିରଲ। ଏହାପରର 
କଛି ି ସମୟ ପରର ମହଳିାଙୁ୍କ 
ପ୍ରସର କରାଇରାରର ମଧ୍ୟ 
ସହର�ାଗ କରଥିÒରଲ।

କାଶ୍ମୀରରର ଟଳରିେ  
ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦମୀ
ଶ୍ଲୀନଗର,୧୭ା୧(ଏଜେନ୍)ି: କାଶ୍ଲୀର �ାଟଲୀରର ଆେଙ୍କରାଦଲୀ 
ସରଫଇ ଅଭ�ିାନରର ଭାରେଲୀୟ ରସନାକୁ ଆଉ ଏକ 
ସଫଳୋ ମଳିଛି।ି ମଙ୍ଗଳରାର ସରୁଷୋକମ୍ବଲୀଙ୍କ ଗଳୁରିର 
ଦୁଇ ଦୁର୍୍ବଶ ଆେଙ୍କରାଦଲୀ ନହିେ ରହାଇଛନ୍।ିମଳିଥିିରା 
ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟଲୀ, ରଡଗାମ  ଅଞ୍ଚଳରର ଦୁଇ ଆେଙ୍କରାଦଲୀ 
ଲୁଚଥିିରା ଗଇୁନ୍ଦା ଖରର ମଳିରିା ପରର ସରୁଷୋରାହନିଲୀକୁ 
ସଚୂନା ଦଆି�ାଇଥିଲା। ଏହାପରର ରସନା ପଷେରୁ ସର୍୍ବ 
ଅପରରସନ ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇଥÒଲା। ଆେଙ୍କରାଦଲୀ ଲୁଚଥିÒରା 
ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରୁଷୋରାହନିଲୀ ର�ରାଉ କରରିନରା ପରର 
ଆେଙ୍କରାଦଲୀଙ୍କ ପଷେରୁ ସରୁଷୋକମ୍ବଲୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗଳୁମିାଡ଼ 
କରା�ାଇଥÒଲା। ରହରଲ ସରୁଷୋରାହନିଲୀ ମଧ୍ୟ ମହୁରଁୋଡ 
ଜରାର ରଦରା ସହେି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରଥିÒଲା। ଏଥିରର ଦୁଇ 
ଜଣ ଆେଙ୍କରାଦଲୀ ନହିେ ରହାଇଛନ୍।ି  ରଡ଼ଗାମ ଏସଏସପ ି
କା�୍ବ୍ୟାଳୟ ନକିଟରର ଏହ ିଏନକାଉଣ୍ଟର �ଟଛି।ି ମେୃ 
ଦୁଇ ଆେଙ୍କରାଦଲୀ ଲସ୍ର ସଂଗଠନର ରରାଲ ିଜମ୍ ୁକାଶ୍ଲୀର 
ଏଡଜିପି ିକହଛିନ୍।ି ରସମାରନ ପଲୁୱାମାର ଅରରାଜ ମରି 
ଏରଂ ସହଦି ରଶଖ ରରାଲ ିଜଣାପଡଛି।ି

ଦଲି୍ମୀରୁ ଧରାପଡ଼ରିେ 
୨ ଆତଙ୍କବାଦମୀ, 
ଅରଯାଧ୍ାରର ହାଇଆେଟ୍ଟ
ଲରଷେ୍ନୌ,୧୭ା୧(ଏରଜନ୍)ି: ଦଲି୍ଲୀରୁ ୨ ଆେଙ୍କରାଦଲୀ 
ଧରାପଡ଼ରିା ସହ ରସମାନଙୁ୍କ ଗରିଫ କରା�ରିା 
ପରର ଅର�ାଧ୍ୟାରର ହାଇଆଲଟ୍ବ ଜାର ିକରା�ାଇଛ।ି 
ଉତ୍ରପ୍ରରଦଶର କଛି ିନରି୍୍ଦିଷ୍ ହନୁି୍ଦ ରନୋଙୁ୍କ ହେ୍ୟା କରରିାକୁ 
ଏହ ିଦୁଇ ଆେଙ୍କରାଦଲୀ ର�ାଜନା କରଥିÒରଲ ରରାଲ ିପଲୁସି 
କହଛି।ି  ଏହାପରର ଅର�ାଧ୍ୟାରର ସରୁଷୋ ର୍ୟରସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ ି
କରା�ାଇଛ।ିଅର�ାଧ୍ୟାର ସରୁ ସ୍ଥାନ ଉପରର େଲୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର 
ରଖା�ରିା ସହେି ଏହ ିସହରକୁ ପ୍ରରରଶ କରୁଥିରା ଗାଡ଼ ି�ାଞ୍ଚ 
କରା�ାଉଛ।ିପରଚିୟପତ୍ର �ାଞ୍ଚ କରା�ରିା ପରର ରଲାକଙୁ୍କ 
ଅର�ାଧ୍ୟାରର ପ୍ରରରଶ ପାଇଁ ଅନୁମେ ିଦଆି�ାଉଛ।ିରଭିନି୍ନ 
ମଠ, ଅର�ାଧ୍ୟାରର ଥିରା ମନ୍ଦରି ଓ ଅର�ାଧ୍ୟାର ରେଧି 
ରଜାରରର ଥିରା ରମଜନ୍ ଭୂମ ିମାଗ୍ବରର ସରୁଠାରୁ ଅଧିକ 
ଛାନଭନି କରା�ାଉଛ ିରରାଲ ି କୁହା�ାଇଛ।ି

 �ଚଣ୍ଗିଡ଼ ଶମୟର ନବ୍ିାଚନ

ମାତ୍ର ର�ାଟଏି ରଭାଟରର 
ଜତିେିା ବରିଜପ ି
ଚଣ୍ଗିଡ଼,୧୭ା୧(ଏଜେନ୍)ି: ଇେମିଧ୍ୟରର ଚଣ୍ଡଗିଡ଼ ରମୟର 
ନରି୍ବାଚନ ରଶର ରହାଇଥÒଲା ରରରଳ ଏକ ରରାମାଞ୍ଚକର 
ଢଙ୍ଗରର ରାଜମିାେ ମାରଛି ିରରିଜପ।ି ରରିଜପରି ଅନୂପ 
ଗପୁ୍ତା ମାତ୍ର ରଗାଟଏି ରଭାଟରର ଆପ୍ ର �ଶରଲୀର ସଂିହଙୁ୍କ 
ପରାସ୍ତ କର ିରମୟର ପଦ ହାରେଇଛନ୍।ି ଅନୂପଙୁ୍କ ୧୫ଟ ି
ରଭାଟ ମଳିଥିÒଲା ରରରଳ ଆପ୍ ର �ଶରଲୀର ୧୪ ଜଣ 
ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମଥ୍ବନ ପାଇଥÒରଲ। ଉରଲ୍ଖର�ାଗ୍ୟ ର�, 
ଚଣ୍ଡଗିଡ଼ ରମୟର ନରି୍ବାଚନ ରରଶ ରରାମାଞ୍ଚକର ରହର 
ରରାଲ ିପରୂ୍ବରୁ ଆଭାସ ମଳିସିାରଥିÒଲା।କାରଣ ରମୟର 
ନରି୍ବାଚନ ପରୂ୍ବରୁ ଚଣ୍ଡଗିଡ଼ ମହାନଗର ନଗିମକୁ ନରି୍ବାଚେି 
ରହାଇଥିରା କଂରରେସର ୬ ଜଣ ଓ ଅକାଳଲୀ ଦଳର 
ଏକମାତ୍ର ସଦସ୍ୟ ରଭାଟ ରଦରର ନାହ ିଁ ରରାଲ ିର�ାରଣା 
କରଥିିରଲ।ନଗିମରର ରରିଜପ ିଓ ଆପ୍ ର ୧୪ ଜଣ 
ରଲଖାଏ ସଦସ୍ୟ ରହଥିିରଲ। ଚଣ୍ଡଗିଡ଼ ରଲାସଭା ଆସନରୁ 
ରରିଜପ ିଟରିକଟରର ଜେିଥିିରା କରିଣ ରଖର ମଧ୍ୟ ରମୟର 
ନରି୍ବାଚନରର ରଭାଟ ରଦଇଛନ୍।ିରସ ନଗିମର ପରୂ୍ବ ଅଫିସ 
ସଦସ୍ୟ ଭାରର ରଭାଟ ଦାନର ଅଧିକାର ପାଇଥିରଲ। ଏହ ି
ରଗାଟଏି ରଭାଟ ହ ିଁ ରରିଜପ ିଓ ଆପ୍  ମଧ୍ୟରର ପାଥ୍ବକ୍ୟ 
ସଷୃ୍ ିକରଥିିଲା। ରଖରଙ୍କ ରଭାଟ ର�ାଗ ୁରରିଜପରି ଅନୂପ 
ଜେିରିାକୁ ସଷେମ ରହାଇଛନ୍।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୭ା୧(ଏଜେନ୍)ି: ରଶି୍ବର ଏକ 
ନମବର ଜନରହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚଲୀନ୍ ରର ଏରର 
ଜନସଂଖ୍ୟା କମରିାରର ଲାଗଛି।ି ପ୍ରଥମଥର 
ପାଇଁ ୬୦ ରର୍ବ ମଧ୍ୟରର ଚଲୀନ୍  ଜନସଂଖ୍ୟାରର 
ହ୍ାସ �ଟଥିÒରା ଜଣାପଡ଼ରିା ପଡ଼ଛି।ି 
୧୯୬୧ରର ଚଲୀନ୍ ରର ରଦଖା�ାଇଥÒରା 
ଦୁଭ୍ଦିଷେ ରରରଳ ଏଠକାର ରଲାକ ସଂଖ୍ୟା 
ହ୍ାସ ପାଇଥÒଲା ରରରଳ ଏହାର ୬୦ ରର୍ବ 
ପରର ୨୦୨୨ରର ପଣୁଥିରର ରଲାକସଂଖ୍ୟାରର  
ହ୍ାସ �ଟଥିÒରା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏହାଦ୍ବାରା 
ଜନସଂଖ୍ୟାରର ଭାରେ ଚଲୀନ୍ କୁ ଟପ�ିରି 
ରରାଲ ି ଏକ ଆକଳନରର କୁହା�ାଇଛ।ି 
ଏପରକି ି ଚଳେିରର୍ବ ଭାରେ ଚଲୀନ୍ ର ରରକଡ୍ବ 
ଅେକି୍ରମ କର ି ରଶି୍ବର ସରୁଠୁ ଜନରହୁଳ 

ରାଷ୍ଟ୍ର ରହର ରରାଲ ି ‘ରଏଟର’ କହଛି।ି 
ଚଲୀନ୍ ର ଜାେଲୀୟ ପରସିଂଖ୍ୟାନ ରୁ୍ୟରରା େଥ୍ୟ 

ଅନୁ�ାୟଲୀ, ୨୦୨୨ ସଦୁ୍ଧା ଚଲୀନ୍ ର ରମାଟ 
ଜନସଂଖ୍ୟାରର  ୮ ଲଷେ ୫୦ ହଜାରହ୍ାସ 

�ଟରିା ସହେି ଏହା  ୧୪୦ ରକାଟ ି୧୧ ଲଷେକୁ 
ଖସ ି ଆସଛି।ି ରତ୍୍ବମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ାସର 
ହାର ର�ଭଳ ି ରହଛି ି େଦ୍ବାରା ୨୦୫୦ ସଦୁ୍ଧା 
ଏଠାକାର ଜନସଂଖ୍ୟାରର  ୧୦୯ ନୟିେୁ ହ୍ାସ 
�ଟରି ରରାଲ ି ଜାେସିଂ� ରରିଶରଜ୍ଞମାରନ 
କହଛିନ୍।ି ଜାେସିଂ� ପଷେରୁ କରା�ାଇଥÒରା 
ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁସାରର ୨୦୨୧ରର 
ଚଲୀନ୍ ରର ପ୍ରେ ିଏକ ହଜାର ରଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ଜନ୍ହାର ୭.୫୨ ପ୍ରେଶିେ ରହଥିÒଲା। ରହରଲ 
୨୦୨୨ରର ଏହ ି ହାର ୬.୭୭ ପ୍ରେଶିେକୁ 
ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି ରସହପିର ି ୨୦୨୧ରର ପ୍ରେ ି
ହଜାର ଜଣରର ମେୁୃ୍ୟ ହାର ୭.୧୮ ପ୍ରେଶିେ 
ରହଥିÒଲା ରରରଳ ୨୦୨୨ରର ଏହା ୭.୩୭ 
ପ୍ରେଶିେକୁ ରୃଦ୍ଧ ପାଇଛ।ି �ାହାକ ି୧୯୭୪ରର 

ଚଲୀନ୍ ରର  ରଦଖା�ାଇଥÒରା ସାଂସ୍େୃକି ରପି୍ଳର 
ସମୟରର ରହଥିÒରା ମେୁୃ୍ୟହାର ଠାରୁ �ରଥଷ୍ 
ଅଧÒକ। ରତ୍୍ବମାନ ଚଲୀନ୍ ରର ରଦଖା�ାଇଥÒରା 
ଅଥ୍ବରନୈେକି ସମସ୍ୟା ସହେି ୧୯୮୦ ରୁ 
୨୦୧୫ ମଧ୍ୟରର ଲାଗ ୁ କରା�ାଇଥÒରା ଏକକ 
ସନ୍ାନ ନଲୀେ ି ଜନ୍ହାର ହ୍ାସ ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟ 
କାରଣ ରରାଲ ି କୁହା�ାଇଛ।ି ଜନସଂଖ୍ୟା 
ରରିଶରଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହରିା ଅନୁସାରର ଏଭଳ ି
ସ୍ଥେ ି ଚଲୀନ୍ ର ସ୍ଥେକୁି ଆହୁର ି ସମସ୍ୟାରହୁଳ 
କରପିାରର। ରରିଶରକର ି ଚଲୀନ୍  ରଶି୍ବର ପ୍ରମଖୁ 
ଧନଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରର ଉଭା ରହରାକୁ ର�ାଜନା 
କରୁଛ।ି କନୁି୍ ଏହାପରୂ୍ବରୁ ଏହ ି ରାଷ୍ଟ୍ରରର 
ସର୍ବାଧÒକ ରଲାକ ରୃଦ୍ଧାରସ୍ଥାକୁ ଚାଲ�ିାଇଥÒରର 
ରରାଲ ିରରିଶରଜ୍ଞମାରନ କହଛିନ୍।ି

ଭାରତ ରହବ ବଶି୍ବର ସବୁଠୁ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର
୬୦ ବର୍ ମଧ୍ୟଶର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କମଲିା ଚୀନ ଜନସଂଖ୍ା

ରରେନରର କରାଇରେ ପ୍ରସବ ଦଲି୍ମୀ ଏଲ୍ ଜ ିଓ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତମୀ ବବିାଦ ରତଜେିା

ଏଲେ ିକଏି ଜବାଲ ି
ପ୍ରଶ୍ନକଜଲ ଜକଜ୍ୱିାଲ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୭ା୧(ଏଜେନ୍)ି: ଭାରେର ରମାଷ୍ ୱାରଣ୍ଟଡ୍  ଆେଙ୍କରାଦଲୀ 
େଥା ଅଣ୍ଡରୱାଲ୍ବଡ୍  ଡନ୍  ଦାଉଦ ଇବ୍ାହମି ପାକସି୍ତାନରର ଲୁଚଛି ି ରରାଲ ି
କୁହା�ାଇ ଆସଛି।ି କନୁି୍ ପାକସି୍ତାନ ଏହାକୁ ସରୁରରରଳ ଅସ୍ବଲୀକାର 
କରଆିସଛି।ି ରହରଲ ଦାଉଦ ପାକସି୍ତାନରର ଅଛ ିଏରଂ ରସଠାରର ଦ୍େିଲୀୟ 
ରରିାହ କର ି ଜ୍ବାଇଁ ରହାଇଛ ି ରରାଲ ି
ଏନ୍ ଆଇଏର ପଚରାଉଚରା ରରରଳ 
ଦାଉଦର ଭଣଜା ପ୍ରକାଶ କରଛି।ି 

ଏନଆଇଏ କଛି ିଦନି େରଳ ଦାଉଦ୍ 
ଇବ୍ାହମିର ରଟରର ରନଟୱାକ୍ବକୁ ଧରରିା ପାଇଁ ରଭିନି୍ନ ଜାଗାରର ଚଢ଼ାଉ 
କରଥିିଲା। ଏହ ି ସମୟରର କଛି ି ରଲାକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଗରିଫ କରା�ାଇଥିଲା। 
ଏହ ିସମୟରର  ଦାଉଦର ଭଉଣଲୀ ହସନିା ପାରକରର ପଅୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ ଆଇଏ 
ହାେରର ଧରାପଡଥିିଲା। ଏରର ରକନ୍ଦଲୀୟ �ାଞ୍ଚ ଏରଜନ୍ରି ପଚରାଉଚରା 
ପରର ରସ ଦାଉଦ୍ କୁ ରନଇ ଏହ ି ସଚୂନା ରଦଇଛ।ିହସନିା ପାରକରର 
ପଅୁ ଅଲଶିାହାର କହଛି ି ର�, ଦାଉଦ୍ ପାକସି୍ତାନରର ଦ୍େିଲୀୟ ରରିାହ 
କରସିାରଛିନ୍।ି ରେରର ରସ ନଜିର ପରୁୁଣା  ଠକିଣା ରଦଳାଇ ରଦଇଛ।ି 
ରସ ଏରର କରାଚରି ଅବ୍ ଦୁଲ୍ା ଗାଜ ିରାରା ଦର�ା ପଛରର ଥିରା ରହମି 
ଫାକ ିନକିଟସ୍ଥ ଡରିଫନ୍ ଏରଆିରର ରହୁଛ ିରରାଲ ିଅଲଶିାହାର କହଛି।ି

ଦ୍ତିମୀୟ ବବିାହ କର ିପାକସି୍ାନ ଜ୍ବାଇଁ ରହାଇଛ ିଦାଉଦ୍ 

ଖଲୁାସା କଜଲ ଭଣୋ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୭ା୧ (ଏଜେନ୍)ି:  ଭାରେ ପ୍ରେ ି
ଚଲୀନ୍ ର ଆଭମିଖୁ୍ୟ ଏରଂ ଦୁଇ ରଦଶର ସଲୀମାକୁ 
ରନଇ  ଭାରେର ଚନି୍ା କମରିାର ନାଁ ଧରୁନାହ ିଁ। 
ରକରେରରରଳ ସଲୀମା େ’ ଆଉ ରକରେରରରଳ ସଲୀମା 
ନକିଟରର ଚଲୀନ୍ ର ନମି୍ବାଣ ଭାରେ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା 
ରଢାଉଛ।ି ଏରର ରସହ ି ଅରୁଣାଚଳ ସଲୀମାକୁ ଲାଗ ି
ଚଲୀନ୍  ୬୦ ହଜାର ରମଗାୱାଟ୍ ର ଡ୍ୟାମ ନମି୍ବାଣ 
କରୁଥÒରା ଶକ୍ ି ମନ୍ତାଳୟ ସଚୂନା ରଦଇଛ।ି ମଳିଥିÒରା 
ଖରର ଅନୁସାରର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରରଦଶ ସଲୀମା ଠାରୁ 
ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କଛି ିଦୂରରର ରମରଡାଗ୍  ସଲୀମାକୁ ଲାଗ ିଚଲୀନ୍  
ୟାଲୁ୍ବଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ରପା’ ନଦଲୀ ଉପରର ଏହ ିଡ୍ୟାମ୍  ନମି୍ବାଣ 
କରୁଛ।ି ଏହ ିଡ୍ୟାମ ସରୁଷୋ ଦଗିରୁ ରପିଦ ସଷୃ୍ ିକରରି 
ନାହ ିଁ ରରାଲ ି କୁହା�ାଉଥÒରଲ ରହଁ ଚଲୀନ୍  ଜାଣଶିଣୁ ି
ବ୍ହ୍ମପତୁ୍ର ନଦଲୀରୁ ଏହ ିଡ୍ୟାମକୁ ପାଣ ିରନଇ ଭାରେକୁ 
ପାଣ ି ଛାଡରି ନାହ ିଁ ରରାଲ ି କୁହା�ାଉଛ।ି ଫଳରର 
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରରଦଶ ଏରଂ ଆସାମ ପାଇଁ ଜଳ ସମସ୍ୟା 
ସଷୃ୍ ିରହରାର ଆଶଙ୍କା ରଢରି।

 �ଭାରତ ପାଇଁ ଚନି୍ା ବଢ଼େିା

ସମୀମାରର ଚମୀନ୍  ନମି୍ଟାଣ କରୁଛ ି
୬୦ ହଜାର ରମ�ାୱାଟ୍  ଡ୍ୟାମ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ,୧୭ା୧(ଏଜେନ୍ ି) : 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ ଠାରର ଅନୁଷ୍େି 
ରରିଜପରି ଦୁଇ ଦନିଆି ରାଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ 
କା�୍ବ୍ୟକାରଣିଲୀ ମଙ୍ଗଳରାର ରଶର 
ରହାଇଛ।ି  ଗେକାଲ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ 
ନରରନ୍ଦ ରମାଦଲୀଙ୍କ ରରାଡ୍  
ରଶା’ରର ହଜାର ହଜାର କମ୍ବଲୀ 
ଓ ଦଳଲୀୟ ରନୋ ର�ାଗ ରଦଇ 
ଏକାଠ ିରହାଇଥÒଲା ରରରଳ  ରଶର 
ଦରିସରର ମଧ୍ୟ ରହୁ  ଦଳଲୀୟ 
ରନେୃରୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥେ ରହ ି୨୦୨୪ ମଶିନ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତେ ି
ରନଇଛନ୍।ି ଚଳେି ରର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, କର୍୍ବାଟକ, 
ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ, ତ୍ରପିରୁା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ରମ�ାଳୟ, 
ମରିଜାରାମ, ଛେଶିଗଡ଼ ସହ ରେରଲଙ୍ଗାନାରର 
ରଧିାନସଭା ନରି୍ବାଚନ ରହର। ଏଥିସହ ରକନ୍ଦଶାସେି 
ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ ୁ ଓ କଶ୍ଲୀରରର ର ି ନରି୍ବାଚନ ରହରାର 
�ରଥଷ୍ ସମ୍ଭାରନା ରହଛି।ି ଏ ସରୁ ରାଜ୍ୟରର 
ର�ଭଳ ି  ପଦ୍ ଫୁଟରି ରସଥିପାଇ ଁ ଗେକାଲଠୁି 

ଆରମ୍ଭ ରହାଇଥିରା ଦୁଇଦନିଆି 
ରାଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ କା�୍ବ୍ୟକାରଣିଲୀରର 
ମାନସ ମନ୍ଥନ ରହାଇଛ।ି କାରଣ 
ଏହ ି ୯ଟ ି ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ 
୨୦୨୪ ରଲାକସଭା ନରି୍ବାଚନ 
ପାଇଁ  ଗରୁୁେ୍ବପରୂ୍୍ବ ରହର। ରେଣ ୁ
ଏରର ଠାରୁ ଦଳ ପ୍ରସୁ୍ତେ ି ଆରମ୍ଭ 
କରରିଦଇଛ।ି ରେରର ସରୁଠାରୁ 
ରଡ଼ କଥା ରହଲା ୨୦୨୪ 
ରଲାକସଭା ନରି୍ବାଚନ ରରିଜପ ି

ରାଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ ଅଧ୍ୟଷେ ରଜ ପ ିନଡ୍ାଙ୍କ ରନେୃେ୍ବରର ଲଢରିାକୁ 
ଦଳ ନଷି୍ପତ୍ ି ରନଇଛ।ି ନଡ୍ାଙ୍କ କା�୍ବ୍ୟକାଳକୁ ଆଉ 
ରରର୍ବ ରଢାଇ ଦଆି�ାଇଥÒରା ଗେକାଲ ିଦଳ ପଷେରୁ 
ସଚୂନା ଦଅିା�ାଇଥÒଲା ରରରଳ ମଙ୍ଗଳରାର ଏ 
ସମ୍କ୍ବରର ରକନ୍ଦ ଗହୃ ମନ୍ତଲୀ ଅମେି ଶାହା ରଧିÒରଦ୍ଧ 
ଭାରର ର�ାରଣା କରଛିନ୍।ି ଏହକି୍ରମରର ଶ୍ଲୀ ନଡ୍ା 
ଦଳଲୀୟ କମ୍ବଲୀ ଏରଂ ରନୋଙୁ୍କ ସରମବାଧÒେ କର ି୨୦୨୪ 
ମଶିନ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତେ ରହରାକୁ ଆହ୍ବାନ ରଦଇଛନ୍।ି

ବଶିଜପରି ୨୦୨୪ ମେିନ ପ୍ରସୁ୍ତ ି

ନଡ୍ାଙ୍କ ରନତୃତ୍ବରର ନବି୍ଟାଚନ େଢ଼ବି ଦଳ

 �ରଦବଦୂତ ସାଜରିେ କନି୍ନର
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ହୃଷ ଡିକକଶ ପ୍ରଧାନ
ହରୟିଞାଣଞା, ରମଞା: ୮୦୧୮୧୭୨୩୦୧

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସଛୁ ିବଜୁିବାବୁଙ୍କ ଅନଜୟ ଡାନ�ାଟା
ବିତ ି ଯଞାଇଥିବଞା ସମୟ ଓ ତଞା’ର ସ୍ ମୃତ ି ସହତି ଜଡ଼ତି କଛି ି ପରୁୁଣଞା ଜନିଷି ରେଖିରେ 

ଭଞାବଞାନ୍ତର ସମୃଷ୍ ି ହୁଏ। ରସ ଭଞାବନଞା ମଣଷିକୁ ଅତୀତର ଏକ େୁନଆି ଓ ତଞାହଞାର 
କଞାହଞାଣୀ ଭତିରକୁ ରେର ିଯବିଞାକୁ ରରେରତି କରର। ବଜୁିବଞାବୁଙ୍ ଐତହିଞାସକି ରେୟି ଡଞାରକଞାଟଞା 
ବମିଞାନ ରସମତି ି ଏକ ସ୍ମୃତଚିହି୍ନ, ଯଞାହଞା ସହତି ଓଡ଼ଶିଞାର ଏହ ି କମୃତୀ ସନ୍ତଞାନଙ୍ ବରିଳ 
ସଞାହସକିତଞା, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ରେଶରରେମ ଜଡ଼ତି। େୀରବକଞାଳ ଧର ି କେକଞାତଞା ରନତଞାଜୀ 
ସଭୁଞାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରବଞାଷ ଆନ୍ତଜବଞାତକି ବମିଞାନବନ୍ଦରରର ପରତି୍ୟକ୍ ଅବସ୍ଞାରର ପଡ଼ ି ରହବିଞା 
ପରର ଏହ ିଡଞାରକଞାଟଞା ଡସି-ି୩ ପନୁବବଞାର ଓଡ଼ଶିଞା ରେରୁଛ।ି ଏହଞାକୁ ବଜୁିବଞାବୁଙ୍ ନଞାମରର 
ନଞାମତି ଭୁବରନଶ୍ୱର ଆନ୍ତଜବଞାତକି ବମିଞାନ ବନ୍ଦରରର ଏକ ସ୍ଞାରକ ସ୍ୱରୂପ ରଞାଜ୍ୟ ସରକଞାର 
ରେେଶବନ କରରିବ। 

ଡଞାରକଞାଟଞାର ଭୁବରନଶ୍ୱର ବଞାହୁଡ଼ଞା ଯଞାତ୍ଞା ସବୁ ସ୍ୱଞାଭମିଞାନୀ ଓଡ଼ଆି ଓ ବଜୁିରରେମୀଙ୍ ପଞାଇଁ 
ଏକ ସ୍ମୃତବିଜିଡ଼ତି ଆରବଗଭରଞା ରଟଣଞା। ଏହ ିବମିଞାନ ସହତି ଏକ ରଗୌରରବଞାଜ୍ଜ୍ୱଳ ଇତହିଞାସ 
ଜଡ଼ତି। ବଜୁିବଞାବୁ ୧୯୪୭ରର ପଣ୍ତି ରନରହରୁଙ୍ ଅନୁରରଞାଧକ୍ରରମ ଇରଣ୍ଞାରନସଆିର 
ତତ୍  କଞାଳୀନ ଉପରଞାଷ୍ଟ୍ରପତ ିମହମ୍ମେ ହଞାଟ୍ଞା ଓ ପବୂବତନ ରେଧଞାନମନ୍ତୀ ସେୁତଞାନ ସଞାହଞାରଆିରଙୁ୍ 
ଶତରୁ କବଳରୁ ଉଦ୍ଞାର କରବିଞାକୁ ଏହ ିବମିଞାନକୁ ବ୍ୟବହଞାର କରଥିିରେ। ଉପନରିବଶବଞାେୀ 
ଡଚ୍  ଶଞାସକଙ୍ ସବୁରେକଞାର ପଇଁତରଞା ଓ ନରିଞାପତ୍ତଞା ବଳୟକୁ ରଭେ କର ିସଞାହସୀ ବଜୁିବଞାବୁ 
ରତଞାପ କମଞାଣ ମଞାଡ଼କୁ ଚତୁରତଞାର ସହ ଏଡ଼ଞାଇ ଇରଣ୍ଞାରନସଆିର ଏହ ିେୁଇ ତୁଙ୍ଗରନତଞାଙୁ୍ 
ନରିଞାପେରର ଉଦ୍ଞାର କର ିଅତ୍ୟନ୍ତ ରରଞାମଞାଞ୍ଚକର ଭଞାବରର ନୂଆେଲି୍ୀରର ପହଞ୍ଚଞାଇଥିରେ। 
ଏଥିସହତି ବଜୁିବଞାବୁ ଭଞାରତରର ଏକ ପରଚିତି ନଞାମ ପଞାେଟବିଞା ସହତି ପରବତ୍ତବୀ ସମୟରର 
ତଞାଙ୍ର ମହନୀୟ ରସବଞା ପଞାଇଁ ଇରଣ୍ଞାରନସଆିର ସରବବଞାଚ୍ଚ ଜଞାତୀୟ ରବସଞାମରକି ସମ୍ମଞାନ 
‘ଭୂମପିତୂ୍’ରର ସମ୍ମଞାନତି ରହଞାଇଥିରେ। ଏହ ିେୁଃସଞାହସକି ଯଞାତ୍ଞାରର ବଜୁି ବଞାବୁଙ୍ ସଞାଙ୍ଗରର 
ଥÒରେ ତଞାଙ୍ ସହଧମମିଣୀ ଶ୍ୀମତୀ ଜ୍ଞାନ ପଟ୍ନଞାୟକ, ଯଏି ନରିଜ ଜରଣ ମଧ୍ୟ ରେଶକି୍ତି 
ରବୈମଞାନକି ଥିରେ। 

ରସହଭିଳ ି ସ୍ୱଞାଧୀନତଞା ପରର ପରର ପଞାକସି୍ଞାନ ଦ୍ଞାରଞା କଞାଶ୍ୀର ଉପରର ଅଚଞାନକ 
ପରରଞାକ୍ ଆକ୍ରମଣ େଳରର ରସରତରବରଳ ରଯଉଁ ରଞାଜରନୈତକି ଓ ସଞାମରକି ସଙ୍ଟ ସମୃଷ୍ ି
ରହଞାଇଥିେଞା, ତଞାହଞାର ସମଞାଧଞାନ ପଞାଇଁ ପଣ୍ତି ରନରହରୁଙ୍ ଆହ୍ଞାନକ୍ରରମ ବଜୁି ବଞାବୁ ଭଞାରତୀୟ 
ରସନଞାବଞାହନିୀକୁ ଶତରୁ ରସନଞା କବଳତି ଶ୍ୀନଗର ବମିଞାନ ବନ୍ଦରରର ପହଞ୍ଚଞାଇବଞା ପଞାଇଁ ବନିଞା 
ଦ୍ଧିଞାରର ଆରଗଇ ଆସଥିିରେ। ରସୈନ୍ୟସଞାମନ୍ତ, ଗଳୁରିଗଞାଳଞା, ଖଞାସ୍ୟ ସଞାମଗ୍ୀ ଓ ଅନ୍ୟଞାନ୍ୟ 
ଆନୁଷଙ୍ଗକି ଉପକରଣ ଶ୍ୀନଗରକୁ ବଞାୟମୁଞାଗବରର ସଚୁଞାରୂ ରୂରପ ପହଞ୍ଚଞାଇବଞା ଦ୍ଞାରଞା 
ଶ୍ୀନଗର ଓ ଆଖପଞାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଞାକସି୍ଞାନ ରସନଞା ହଟବିଞାକୁ ବଞାଧ୍ୟ ରହଞାଇଥିରେ ଏବଂ କଞାଶ୍ୀର 
ସ୍ଞାଧୀନ ଭଞାରତର ଏକ ଅବରିଛେେ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରହଞାଇ ରହେିଞା। ଏହ ି ବଜିୟ ପଞାଇଁ ଭଞାରତୀୟ 
ବଞାୟରୁସନଞାର ପରବିହନ ବମିଞାନ ଦ୍ଞାରଞା ରଗଞାଳଞାବଷବଣକଞାରୀ ଯଦୁ୍ ଯଞାନ ଓ ଉପକରଣ 
ଶ୍ୀନଗର ବମିଞାନ ବନ୍ଦରରର ପହଞ୍ଚଞାଇବଞା ଏକ ବସି୍ୟକର ରରକଡବ ମଧ୍ୟ ହଞାସେ କରଥିିେଞା। 
୧୯୪୭-୪୮ ମସହିଞାର ଶ୍ୀନଗରରର ଯଦୁ୍ବଜିୟ ସ୍ୱଞାଧୀନ ଭଞାରତ ପଞାଇଁ ଏକ ଐତହିଞାସକି 
ଆଶୀବବଞାେ ରହଞାଇଥିେଞା। 

ବଜୁିବଞାବୁ ରଞାଜନୀତରିର ରେରବଶ କରବିଞା ପବୂବରୁ ଥିରେ ବଞାୟରୁସନଞାର ଜରଣ 
ରବୈମଞାନକି। ରସ ପରବତ୍ତବୀ ସମୟରର ‘କଳଙି୍ଗ ଏୟଞାର େଞାଇନ୍ସ’ ରେତଷି୍ଞା କର ିେୁଇ ଡଜନରୁ 
ଅଧିକ ବମିଞାନର ମଞାେକି ଥିରେ। କେକିତଞା ବମିଞାନବନ୍ଦର ଥିେଞା ‘କଳଙି୍ଗ ଏୟଞାର େଞାଇନ୍ସ’ର 
ମଖୁ୍ୟ େପ୍ତର ଏବଂ ରସଠଞାରର ତଞାଙ୍ ବମିଞାନ ସବୁ ରହୁଥିେଞା। ରଞାଜନୀତରିର ରଯଞାଗେଞାନ 
ଏବଂ ରେଶ ସ୍ୱଞାଧୀନ ପରବତ୍ତବୀ ସମୟରର ଶଳି୍ପ, ବ୍ୟବସଞାୟ ଓ ଅନ୍ୟଞାନ୍ୟ କଞାଯବ୍ୟ ପଞାଇଁ ଯରଥଷ୍ 
ସମୟ ରେଇ ନ ପଞାରବିଞାରୁ ରସ ‘କଳଙି୍ଗ ଏୟଞାର େଞାଇନ୍ସ’କୁ ‘ଇଣ୍ଆିନ୍   ଏୟଞାର େଞାଇନ୍ସ’ରର 
ମଶିଞାଇ ରେଇଥିରେ। େଳରର ତଞାଙ୍ର ରେଞାୟ ସବୁ ବମିଞାନ ‘ଇଣ୍ଆିନ୍   ଏୟଞାର େଞାଇନ୍ସ’ ହଞାତକୁ 
ଚଞାେଯିଞାଇଥିେଞା। ରକବଳ ନଜିର ରେୟି ଡଞାରକଞାଟଞା ଡସି-ି୩କୁ ରସ ରଖିଥିରେ ଏବଂ ତଞାହଞା 
କେକଞାତଞା ବମିଞାନବନ୍ଦରରର ରହଥିିେଞା। ତଞା’ପରର ବଜୁିବଞାବୁ ନଜିର ରଞାଜରନୈତକି ଜୀବନର 
ବ୍ୟସ୍ତଞା ଭତିରର ଏହ ିବମିଞାନ ରେତ ିଆଉ େମୃ ଷ୍ ିରେଇ ପଞାରନିଥିରେ। କ୍ରମଶଃ ଏହଞା ପରତି୍ୟକ୍ 
ଅବସ୍ଞାରର ବହୁବଷବ ଧର ିପଡ଼ ିରହଥିିେଞା। 

ସଖୁର କଥଞା ଏହ ି ମହଞାରବ ସ୍ ମୃତ ି ବଜିଡ଼ତି ଐତହିଞାସକି ବମିଞାନଟକୁି ଓଡ଼ଶିଞା ଆଣବିଞାକୁ 
ବଳିମ୍ରର ରହଉପରଛ ରଞାଜ୍ୟ ସରକଞାର ନଷି୍ପତ୍ତ ି ରନଇ ଗତବଷବ ରଟଣ୍ର ରେକ୍ରୟିଞା ଆରମ୍ଭ 
କରଥିିରେ। ବଜୁିବଞାବୁଙ୍ ମମୃତୁ୍ୟର ୨୬ ବଷବ ପରର ସମ୍ମୃକ୍ ଠକିଞାେଞାର ଏହ ିବମିଞାନକୁ ରଖଞାେ ି
ସଡ଼କ ପଥରର ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍   ରଯଞାରଗ ଭୁବରନଶ୍ୱର ଆଣଛୁନ୍ତ ି ଏବଂ ଏହଞା ବଜୁି ପଟ୍ନଞାୟକ 
ଆନ୍ତଜବଞାତକି ବମିଞାନବନ୍ଦରରର ରେେଶମିତ ରହବ। ଏଥିପଞାଇଁ ବମିଞାନବନ୍ଦର କତ୍ତମୃ ବପକ୍ ୧.୧ 
ଏକର ଜମ ିରଯଞାଗଞାଇ ରେଇଛନ୍ତ।ି 

ଏହ ି ପରୁୁଣଞା ଐତହିଞାସକି ବମିଞାନ ଭୁବରନଶ୍ୱର ବମିଞାନ ବନ୍ଦରରର ରହରିେ ରେଞାରକ 
ତଞାହଞାକୁ ରେଖି ‘ଏମତି ିଜରଣ ସଞାହସୀ ଓଡ଼ଆି ଥିରେ’ ରବଞାେ ିନଶି୍ଚୟ ମରନ ପକଞାଇରବ। ଏହଞା 
ଓଡ଼ଶିଞା ଓ ଏହଞାର ଜରଣ ରଯଞାଗ୍ୟ ସନ୍ତଞାନଙ୍ ରେତ ିଏକ ଚରିନ୍ତନ ସମ୍ମଞାନ ରହବ ରବଞାେ ିକହରିେ 
ଅତୁ୍ୟକ୍ ିରହବ ନଞାହ ିଁ। ତଞାଙ୍ ମହଞାରେୟଞାଣ ପରର ମଧ୍ୟ ବଜୁିବଞାବୁ ରକବଳ ଓଡ଼ଶିଞା ନୁରହଁ, ସମଗ୍ 
ରେଶର ଜନସଞାଧଞାରଣଙ୍ ହମୃେୟରର ଜରଣ େୁଦ୍ବଷବ ରବୈମଞାନକି, ଉତୁ୍ତଙ୍ଗ ରେଶରରେମୀ ତଥଞା 
ରେଞାକରେୟି ଜନନଞାୟକ ରହଞାଇ ରହଛିନ୍ତ ିଏବଂ କଞାଳକଞାଳକୁ ରହଥିିରବ। n

ରେଞାକମୃତକି ରୂପ େଞାବଣ୍ୟଭରଞା ରେଙ୍ଞାନଞାଳ 
ରେଞାଚୀନ କଞାଳରୁ  ଓଡ଼ଶିଞାର ଏକ ସଂସ୍ମୃତ-ି
ସମମୃଦ୍ ଅଂଚଳ ରୂରପ ମହମିଞାମଣ୍ତି। 

ଶବର ବୀର ‘ରେଙ୍ଞା’  ନଞାମରର ନଞାମତି ଏବଂ 
ଓଡ଼ଶିଞାର ରଭୌଗଳକି ମଧ୍ୟଞାଞ୍ଚଳରର ଅବସ୍ତି ଏହ ି
ଭୂଖଣ୍ରର ଅନଞାଯବ୍ୟ, ଆଯବ୍ୟ, ନଞାମ, ରଶୈବ, ଶଞାକ୍, 
ରବୈଷ୍ଣବ ଓ ମହମିଞା ସଂସ୍ମୃତରି ମହଞାମଳିନ ସଂରଟତି 
ରହଞାଇ ଏକ ସମନ୍ୟଞାତ୍ମକ ସଞାଂସ୍ମୃତକି ଧଞାରଞା ରେବଞାହତି 
ରହଞାଇ ଆସଛି।ି ରେଙ୍ଞାନଞାଳର ମଧ୍ୟଭଞାଗରର ରେବଞାହତି 
ବ୍ଞାହ୍ମଣୀନେୀ ଏହ ି ଭୂଖଣ୍କୁ ଉତ୍ତର-ବ୍ଞାହ୍ମଣୀୟ ଓ 
େକ୍ଣି-ବ୍ଞାହ୍ମଣୀୟ, ଏହପିର ି େୁଇଭଞାଗରର ବଭିକ୍ 
କରଛି।ି ଉତ୍ତର-ବ୍ଞାହ୍ମଣୀୟ ଭୂଖଣ୍ରର ଗଣମଞାରନ 
ରଞାଜତ୍ୱ କରୁଥିରେ ଓ େକ୍ଣି-ବ୍ଞାହ୍ମଣୀୟ ଭୂଖଣ୍ରର 
ରେଙ୍ଞା ଓ ବେିଙ୍ଞା ନଞାମରର େୁଇଜଣ ଶବରବୀର 
ଶଞାସନ କରୁଥିରେ। ଷଷ୍ ଶତଞାବ୍ୀରର ଶକୁ୍ୀବଂଶୀ 
ରଞାଜନ୍ୟବମୃନ୍ଦ ଅଠରଜଣ ଗଣେଳପତଙୁି୍ ପରଞାସ୍ 
କର ି ରକଞାେଞାଳକ ନଗରୀଠଞାରର ରଞାଜଧଞାନୀ ସ୍ଞାପନ 
କରଥିିରେ ରବଞାେ ି ରସମଞାନଙ୍ ରେେତ୍ତ ତଞାମ୍ରପତ୍ରୁ 
ରେମଞାଣ ମଳିଥିଞାଏ। ରସହ ିଶକୁ୍ୀବଂଶର କୁଳସ୍ମ୍ଭ ଅଷ୍ମ 
ଶତଞାବ୍ୀରର ରେଙ୍ଞାଶବରକୁ ପରଞାସ୍ ଓ ନହିତ କର ି
‘ବକି୍ରମଞାେତି୍ୟ’ ଉପଞାଧିରର ଭୂଷତି ରହଞାଇଥିରେ ରବଞାେ ି
ଅଭରିେଖରୁ ଜଣଞାଯଞାଏ। ଏହଞାପରର ଏହ ି ଅଂଚଳ 
ରସଞାମ ଓ ଗଙ୍ଗ ସଞାମ୍ରଞାଜ୍ୟଭୁକ୍ ରହଞାଇଥିେଞା। ୧୫୩୧ 
ଖ୍ୀଷ୍ଞାବ୍ରର ଗଜପତ ି ରେତଞାପରୁଦ୍ର ରେବଙ୍ କମୃପଞାରୁ 
ତେୀୟ ରସନଞାପତ ିହରବିେି୍ୟଞାଧର କରମଳୂପଞାଟଣଞାର 
ରଞାଜଞା ରହଞାଇଥିରେ। ଏହ ିକ୍ତ୍ୟିବୀର ସ୍ୱବଞାହୁବଳରର 
ସ୍ଞାନୀୟ ଭୂମ୍ୟଞାଧିକଞାରୀଙୁ୍ ପରଞାସ୍ କର ି ଅଭନିବ 
ରେଙ୍ଞାନଞାଳ ରଞାଜ୍ୟ ଗଠନ କରେ ତଥଞା ଶବରୀବୀର 
‘ରେଙ୍ଞା’ର ନଞାମଞାନୁସଞାରର ରଞାଜ୍ୟର ନଞାମ 
‘ରେଙ୍ଞାନଞାଳ’ ରଖିରେ। ହରବିେି୍ୟଞାଧର ୧୫୮୧ରର 
କରମଳୂରୁ ରେଙ୍ଞାନଞାଳକୁ ରଞାଜଧଞାନୀ ଉଠଞାଇ 
ଆଣରିେ। ତଞାଙ୍ ବଂଶର ଉରଣଇଶ ଜଣ ରଞାଜଞା 
ଭଞାରତ ସ୍ୱଞାଧୀନତଞା ପଞାଇବଞା ପଯବ୍ୟନ୍ତ ରେଙ୍ଞାନଞାଳରର 
ରଞାଜତ୍ୱ କର ିଯଞାଇଛନ୍ତ।ି

ଆେବିଞାସୀ ସଂସ୍ମୃତ ି ରେଙ୍ଞାନଞାଳର ରମୌଳକି 
ସଂସ୍ମୃତ ି ରହଞାଇଥିରେ ରହଁ ଓଡ୍ରମଞାରନ ଏଠଞାରର 
ନବିଞାସ କରବିଞା ପରର ଆେବିଞାସୀ ସଂସ୍ମୃତ ି ଓ ଆଯବ୍ୟ 
ସଂସ୍ମୃତରି ମଳିନ ଏହ ିଭୂଖଣ୍ରର ରଟଥିିେଞା। ସପ୍ତମ-
ଅଷ୍ମ ଶତଞାବ୍ୀରର ରଶୈବ ସଂସ୍ମୃତ ି ସହତି ଶଞାକ୍ ଓ 
ରବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍ମୃତରି ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୟଞାତ୍ମକ ଧଞାରଞା ଏଠଞାରର 
ରେବଞାହତି ରହଞାଇଥିେଞା। କୁଆଁରଳଞାର ଅଷ୍ଶମ୍ଭ ୁ ମନ୍ଦରି 
ଓ ବ୍ଞାହ୍ମଣୀ ଅବବଞାହକିଞାରର ଅରନକ ଶବିମନ୍ଦରି ଗଢ଼ ି
ଉଠ ି ରଶୈବ ସଂସ୍ମୃତରି ବ୍ୟଞାପକ ରେସଞାର ରଟେିଞା। 
ନଞାଗନଞା ର ରେସଦି୍ ନଞାଗନଞାରଗଶ୍ୱର ମନ୍ଦରି ଓ 

କପଳିଞାସର ଶବିମନ୍ଦରି, ରେଙ୍ଞାନଞାଳ କଞାହ ିଁକ,ି ସମଗ୍ 
ଓଡ଼ଶିଞାର ଗବବ । ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚମି ଭଞାରତରର ତକ୍ଶଳିଞା 
ନଗରୀ ରଯପର ି ତକ୍କବଂଶୀୟ ନଞାଗରଞାଜଞାଙ୍ ଦ୍ଞାରଞା 
ରେତଷି୍ତି ରହଞାଇଥିେଞା, ପବୂବ ଭଞାରତରର ନଞାଗନଞାନଗରୀ 
ରସହପିର ି କରକବଞାଟକ ବଂଶୀୟ ରଞାଜଞାମଞାନଙ୍ ଦ୍ଞାରଞା 
ରେତଷି୍ତି ରହଞାଇଥିେଞା। କରକବଞାଟକ ବଂଶର ରଞାଜଞା ବୀର 
ରେଚଣ୍ରେବଙ୍ର ରଗଞାଟଏି ତଞାମ୍ରପତ୍ ଚତିଳପରୁ 
ଗ୍ଞାମରୁ ମଳିଛି।ି ତଞାଙ୍ େୁଗବର ଭଗ୍ଞାବରଶଷ ନଞାଗନଞା 
ସନ୍କିଟ ରୂପଞାବଳଆି ପବବତରର ରହଛି।ି ଗଞାଁର 
ପବୂବେଗି ଡମରଞାଜଞା କଟକରର ନଞାଗ ରଞାଜଞାଙ୍ 
ଗରିେୁିଗବର ଭଗ୍ଞାବରଶଷ ବେି୍ୟମଞାନ। ଏଥିରୁ 
ରେମଞାଣତି ହୁଏ ରେଞାଚୀନ ଯଗୁରର ରେଙ୍ଞାନଞାଳରର 
ସମମୃଦ୍ ନଞାଗସଭ୍ୟତଞା ବସି୍ଞାର େଞାଭ କରଥିିେଞା। 
ନଞାଗନଞାନଗରୀ ନଞାଗ ଉପଞାସନଞାର ରକନ୍ଦ୍ରସ୍ଳ 
ରହରେ ରହଁ ପରବତ୍ତବୀ କଞାଳରର ଏଠଞାରର ରଶୈବ 
ସଂସ୍ମୃତରି ଉତ୍ତରଣ ରଟଥିିେଞା ତଥଞା ନଞାଗନଞାରଗଶ୍ୱର 
ରଜ୍ୟଞାତେିମିଙ୍ଗର ମଞାନ୍ୟତଞା େଞାଭ କରଥିିରେ। ରଶୈଳ-
ରଶୈବରକ୍ତ୍ କପଳିଞାସ ମହଞାରେବଙ୍ର ନତି୍ୟନବିଞାସ 
ସ୍ଳୀ ରୂରପ ମହମିଞାମଣ୍ତି। ଏହଞାର ସ୍ୱଛେ ନରିବରଣିୀର 
ଜଳ ପରମ ପଞାବନ ଓ ଆୟଷୁ୍ୟ। କପଳିଞାସ ଏକ 
ସବବଜନ ବେିତି ରଯଞାଗୀଜନ ରସବ୍ୟ ପରମ ରମଣୀୟ 
ରେଞାଚୀନ ତୀଥବ ଓ ଭଞାରତର ଐତହିଞାସକି, ସଞାଂସ୍ ମୃତକି ଓ 
ଆଧ୍ୟଞାତ୍ମକି େମୃ ଷ୍ରିକଞାଣରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ ଆସନରର ଅଧିଷ୍ତି।

ଓଡ଼ଶିଞାର ଶଞାକ୍ ସଂସ୍ମୃତରିର  ମଧ୍ୟ ରେଙ୍ଞାନଞାଳର 
ସ୍ଞାନ ଉରଲ୍ଖନୀୟ । ଚତୁଥବ ଶତଞାବ୍ୀରୁ ରେବୀ 
ସ୍ରମ୍ଭଶ୍ୱରୀ ସଙି୍ଗଡ଼ଞା ଗ୍ଞାମରର ପଜୂତିଞା। କୁଆଁରଳଞା 
ଗ୍ଞାମରର ସପ୍ତମ ଶତଞାବ୍ୀରୁ କନରକଶ୍ୱରୀ ଆରଞାଧିତଞା। 
ସପ୍ତମ ଶତଞାବ୍ୀରର ବ୍ଞାହ୍ମଣୀ ତଟରର ରେତଷି୍ତି 
ଭୀମନଗରୀ େୁଗବର ଅଧିଷ୍ଞାତ୍ୀ ରେବୀ ରହଉଛନ୍ତ ି
ରଞାମଚଣ୍ୀ, ରଯଉଁ ରେବୀ ସଂରେତ ିନଞାଧରଞା ରଞାମଚଣ୍ୀ 
ନଞାମରର ଖ୍ୟଞାତ। ଡମରଞାଜଞା କଟକର ଅନରନ୍ତଶ୍ୱରୀ 
ରସହ ି େୁଗବର ଗଡ଼଼ଚଣ୍ୀ। କପଳିଞାସ ପୀଠର ପଞାବବତୀ 
ରହଉଛନ୍ତ ି ସଞାକ୍ଞାତ େୁଗବଞା। ରସହ ି ପୀଠରର ମଧ୍ୟ 
ଭୁବରନଶ୍ୱରୀ ବରିଞାଜତିଞା। ଏତଦ୍ନି୍ ନଞାଗନଞା ର 
ନଞାଗନଞାମୀ, ହେଗଡ଼଼ ର ଚଣ୍ୀ, ମଞାଥବଞାପରୁ ର 
ବ୍ଞାହ୍ମଣୀ ରେବୀ, ରେଙ୍ଞାନଞାଳ ସହରର ରଜନଞାରେଇ, 
ସନୁ୍ଦରଶଣୁୀ, ବୁଢ଼ୀରେଇ, ବ୍ଞାହ୍ମଣୀ ରେବୀ ଓ 
େକ୍ଣିକଞାଳୀ, ଗଙ୍ଗଧର ରେସଞାେ ର ମହ ିଁଷ ମଙ୍ଗଳଞା, 
କରମଳୂ ର ରଞାମଚଣ୍ୀ, କଞାବରଞା ର ସଦି୍ବଞାରସଳୀ, 
ଚଣ୍ୀପଞାଳର  ଚଣ୍ୀ, ପରୁୁଣଞା ଅମଞାଙ୍ଗ ର ଚଣ୍ୀ, 
ବଞାରୁଆଁ ର ମଙ୍ଗଳଞା, ରତନୁ୍ତଳଆିପଡ଼ଞା ର ମଙ୍ଗଳଞା 
ରେଭମୃ ତଙି୍ ଉପଞାସନଞାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର କର ି ରେଙ୍ଞାନଞାଳରର 
ଶଞାକ୍ତନ୍ତର ଧଞାରଞା ରେତଷି୍ତି। ପରମ୍ରଞାର ରେବହମଞାନ 
ଧଞାରଞାରର ରେଙ୍ଞାନଞାଳବଞାସୀ କୁମଞାରପରୂ୍ବମୀଠଞାରୁ 
େୀରବ ଏକଞାେଶ େବିସବ୍ୟଞାପୀ ଗଜେକ୍ଷୀ ପଜୂଞାକୁ ଏକ 
ଭବ୍ୟରୂପ ରେେଞାନ କର ି ଓଡ଼ଶିଞାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ ପବବର 
ମଯବ୍ୟଞାେଞାରର ଅଧିଷ୍ତି କରଞାଇ ପଞାରଛିନ୍ତ।ି

ସପ୍ତମ-ଅଷ୍ମ ଶତଞାବ୍ୀରୁ ରେଙ୍ଞାନଞାଳ ମଞାଟରିର 
ରବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍ମୃତରି ଅଭୁ୍ୟେୟ ରଟଥିିେଞା। ଏହ ି
ସମୟରର ସରଞାଙ୍ଗ ଓ ଭୀମକଞାଣ୍ଠଞାରର ବମୃହତ୍ଞାୟ 
ବଷୁି୍ଣମତୂ୍ତମି ନମିବଞାଣ କରଞାଯଞାଇଥିେଞା। େଶମ ଶତଞାବ୍ୀରର 
ଚନ୍ଦ୍ରରକଶରୀ ଚଞାନ୍ଦପରୁଠଞାରର ହରହିର ମନ୍ଦରି ନମିବଞାଣ 
ପବୂବକ ରଶୈବ ସଂସ୍ମୃତ ି ସହତି ରବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍ମୃତରି 

ସମନ୍ୟ ରଟଞାଇଥିରେ।  ରେଥମ ନରସଂିହରେବ 
କପଳିଞାସରର ଶବିମନ୍ଦରି ନମିବଞାଣ ପବୂବକ ମନ୍ଦରିର 
ପଶ୍ଚମିପଞାଶ୍ବ କଞାନ୍ଥରର ଜଗନ୍ଞାଥଙ୍ ମତୂ୍ତମି ରଖଞାେନ 
କରଞାଇଥିରେ ତଥଞା ରେଓଗଞାଁରର ବଳରେବମନ୍ଦରି 
ନମିବଞାଣ କରଥିିରେ। ଏହଞାଦ୍ଞାରଞା ରଶୈବ ସଂସ୍ମୃତ ିସହତି 
ଶ୍ୀଜଗନ୍ଞାଥ ସଂସ୍ମୃତରି ସମନ୍ୟ ସ୍ଞାପନ ରହଞାଇଥିେଞା। 
ଗଙ୍ଗ ରଞାଜତ୍ୱରର ଜଗଦୁ୍ରୁ ଶ୍ୀଧର ସ୍ୱଞାମୀ କପଳିଞାସର 
ବ୍ହ୍ମଚଞାରୀ ମଠରର ଅବସ୍ଞାନ ପବୂବକ ଗୀତଞା, ଭଞାଗବତ 
ଓ ବଷୁି୍ଣପରୁଞାଣର ଟୀକଞା ରଚନଞା କରବିଞା ଦ୍ଞାରଞା 
ରେଙ୍ଞାନଞାଳ ଅଞ୍ଚଳରର ରବୈଷ୍ଣବ ରଚତନଞାର ଅଧିକ 
ରେସଞାର ରଟଥିିେଞା। ମଧ୍ୟଯଗୁରର ରଞାଜଞା ହର ିବେି୍ୟଞାଧର 
ଅଭନିବ ରେଙ୍ଞାନଞାଳ ରଞାଜ୍ୟ ସ୍ଞାପନ କରେ। ତଞାଙ୍ର 
ଇଷ୍ ଥିରେ ଶ୍ୀବମୃନ୍ଦଞାବନ ଚନ୍ଦ୍ର। ରତଣ ୁ ରବୈଷ୍ଣବ ଧମବ 
ରେଙ୍ଞାନଞାଳରର ରଞାଜକୀୟ ମଞାନ୍ୟତଞା େଞାଭ କେଞା। 
ପରବତ୍ତବୀ ସମୟରର ରେଙ୍ଞାନଞାଳରର ବଳରେବଜୀଉ 
ମନ୍ଦରି, େଧିବଞାମନ ମଠ, ଜୟରଗଞାପଞାଳ ମନ୍ଦରି, 
ଶମ୍ଭରୁଗଞାପଞାଳ ମନ୍ଦରି ସହତି େୁଗବଞାରେସଞାେ, ମଠ 
ରତନୁ୍ତଳଆି, ବଞାେରିବଞା, ରଖଞାଳସଞା, ମେଞାଙ୍ଗଡହି, 
ଜରଡ଼ିଞାମଞାଳୀ, ଅରରିଞାରଗଞାଡ଼ଞା, ଧନଞାରବଞାେକଞାରଟଣୀ, 
ଜକଆି, ସମିଳିଆି ରେଭମୃ ତ ି ସ୍ଞାନରର ରବୈଷ୍ଣବ ମଠ 
ସ୍ଞାପନ ରହଞାଇ ରବୈଷ୍ଣବ ଧମବର େରୁ ତ ରେସଞାର ରଟେିଞା। 
ସଂରେତ ିସପ୍ତଶଯ୍ୟଞାରର ରଞାମ ମନ୍ଦରି ଓ ବହୁ ସ୍ଞାନରର 
ଜଗନ୍ଞାଥ ମନ୍ଦରି ନମିମିତ ରହଞାଇ ରେଙ୍ଞାନଞାଳରର 
ରବୈଷ୍ଣବ ସଂସ୍ମୃତ ିଏକ ଭବ୍ୟ ରୂପ ଧଞାରଣ କରଛି।ି

ଊନବଂିଶ ଶତଞାବ୍ୀରର ମହମିଞାସ୍ୱଞାମୀ କପଳିଞାସର 
ରକନୁ୍ଦପଞାଣଆି ଗମୁ୍ଞାରର େୀରବ ଚବଶିବଷବ ତପସ୍ୟଞାରର 
ମଗ୍ ରହଞାଇ ମହମିଞାଧମବ ରେଚଞାର କରେ। ରେଙ୍ଞାନଞାଳର 
ରଯଞାରନ୍ଦଞାଗ୍ଞାମଠଞାରର ମହମିଞା ସ୍ୱଞାମୀ ମହଞାସମଞାଧିରର 
ରେରବଶ କରେ। ବତ୍ତବମଞାନ ଏହ ି ସ୍ଞାନ ମହମିଞାଗଞାେୀ 
ନଞାମ ଧଞାରଣ କର ି ମହମିଞାଧମବଞାବେମ୍ୀଙ୍ର 
ମହମିଞାତୀଥବ ରୂରପ ଖ୍ୟଞାତ। ସମଞାଧି ମନ୍ଦରି ବଞା ଗଞାେୀ 
ମନ୍ଦରିରର ବକ୍କଳଧଞାରୀ ମହମିଞା ସନ୍୍ୟଞାସୀଙ୍ର ନତି୍ୟ 
ରନୈମତି୍ତକି ପଜୂଞା ସଂପନ୍ ରହବଞା ସହତି ରେତବିଷବ 
ମଞାରଶକୁ୍ ଚତୁର୍ବଶୀରର ମହମିଞା ରମଳଞା ଅନୁଷ୍ତି 
ରହଉଛ।ି ଜଞାତ,ି ଧମବ, ବର୍ବ, ସଂରେେଞାୟ ନବିମିରଶଷରର 
ନଗିୁବଣ ବ୍ରହ୍ମଞାପଞାସନଞା ମହମିଞାଧମବକୁ ମହମିଞାମୟ 
କରଛି।ି ମଞାନବବଞାେୀ ମହମିଞାଧମବ ରେଙ୍ଞାନଞାଳରୁ ଜନ୍ 
ରନଇ ଆଜ ିଆବଶି୍ୱ ରେସଞାରତି।

ରେଙ୍ଞାନଞାଳରର ଅନୁଷ୍ତି ରହଉଥିବଞା 
ପବବପବବଞାଣୀ ମଧ୍ୟରର ରେଙ୍ଞାନଞାଳର ରଥଯଞାତ୍ଞା 
ଓ େକ୍ଷୀପଜୂଞା, କପଳିଞାସର ଶବିରଞାତ୍,ି ରେଓଗଞଁାର 
ରଥଯଞାତ୍ଞା, ରଯଞାରନ୍ଦଞାର ମହମିଞାରମଳଞା, ସପ୍ତଶଯ୍ୟଞାର 
ଶ୍ୀରଞାମନବମୀ, ନଞାଧରଞାର ମକରଯଞାତ୍ଞା, ଭୁବନର 
େଶହରଞା, ମଞାଥବଞାପରୁର ରେଞାଳଯଞାତ୍ଞା, ଅରଖପଞାଳର 
ବଞାେଯିଞାତ୍ଞା ଓ ପଶ୍ଚରିମଶ୍ୱରଙ୍ ରଞାସଯଞାତ୍ଞା ରେଭମୃ ତ ି
ବରିଶଷ ରେଞାକରେସଦି୍ ିେଞାଭ କରଛି।ି ମଧ୍ୟଯଗୁରୁ ଏହ ି
ମଞାଟରିର ଓଡ଼ଶିୀ ନମୃ ତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଆେର ବମୃ ଦ୍ ି
ପଞାଇଥିେଞା। ଊନବଂିଶ ଶତଞାବ୍ୀରର ରେଙ୍ଞାନଞାଳରର 
ଏକ ସ୍ଞାୟୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନମିମିତ ରହଞାଇ ନମୃ ତ୍ୟ ସଂଗୀତ 
ଶକି୍ଞା ସହତି ଅରନକ ନଞାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ ରହଞାଇଥିେଞା। 
ବଂିଶ ଶତଞାବ୍ୀର ରେଥମ ପଞାେରର ରେଙ୍ଞାନଞାଳରର 
ରଞାସେଳ, ଛଉନମୃ ତ୍ୟ ଓ ରଞାମେୀଳଞା ସମଗ୍ 
ଓଡ଼ଶିଞାରର ସଖୁ୍ୟଞାତ ିେଞାଭ କରଥିିେଞା।

ଭଞାରତର ସ୍ୱଞାଧୀନତଞା ସଂଗ୍ଞାମକୁ ରେଙ୍ଞାନଞାଳର 
େଞାନ ଅତୁଳନୀୟ। ବଶି୍ୱର ସବବକନଷି୍ ସହେି 
ବଞାଜରିଞାଉତ ଏ ମଞାଟରି ଗବବ। ଅନ୍ୟ ସ୍ୱଞାଧୀନତଞା 
ସଂଗ୍ଞାମୀଙ୍ ମଧ୍ୟରର ଗଡ଼଼ଜଞାତ ଗଞାନ୍ୀ ସଞାରଙ୍ଗଧର 
େଞାସ, ମରହଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁଞାହୁ ସଂିହ, ଆତ୍ତବତ୍ଞାଣ ପଞାତ୍, 
ରବଣଧୁର ପଣ୍ଞା, େକ୍ଷୀଧର ସଞାହୁ, ପରୂ୍ବଚନ୍ଦ୍ର ମହଞାପଞାତ୍, 
ମଷୂଞା ମଳକି, ନରରଞାତ୍ତମ େଞାସ, ବ୍ଜ କରିଶଞାର ଧଳ, 
ରବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ନଞାୟକ, ହରରମଞାହନ ପଟ୍ନଞାୟକ, 
ସତ୍ୟବଞାେୀ ମଶି୍, ଶ୍ୀକଞାନ୍ତ ରଞାଉତ, ନଞାେୁ ମହମ୍ମେ, 
ଅରେଖ ରେସଞାେ େଞାସ, ମହନ୍ତ ରେଧଞାନ, କମୃତ୍ତବିଞାସ 
ରେଧଞାନ, କଞାହୁ୍ନଚରଣ କର, କଞାହୁ୍ନଚରଣ ପତ,ି 
କୁଳମଣ ି ରେଧଞାନ ରେଭମୃ ତଙି୍ ଭୂମକିଞା ଉରଲ୍ଖନୀୟ। 
ସଂଗ୍ଞାମୀଙ୍ ବ୍ୟତୀତ ଡଞାକ୍ର ରଞାଧଞାନଞାଥ ମଶି୍, 
ରବୈଜ୍ଞାନକି ଡକ୍ଟର େଞାଶରଥି ମଶି୍, ରେରେସର 
େୟଞାନଧିି ପଟ୍ନଞାୟକ, ରେଶଞାସକ ବମିଳ କରିଶଞାର 
ମଶି୍, ନ୍ୟଞାୟମତୂ୍ତମି ଜୟକମୃଷ୍ଣ ମଶି୍, ନ୍ୟଞାୟମତୂ୍ତମି ଗତକିମୃଷ୍ଣ 
ମଶି୍, ନ୍ୟଞାୟମତୂ୍ତମି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହଞାପଞାତ୍, ନ୍ୟଞାୟମତୂ୍ତମି 
ରେରବନ୍ଦ୍ର ରମଞାହନ ପଟ୍ନଞାୟକ, ବଞାବଞାଜୀ ବଳରଞାମ 
େଞାସ, ସ୍ୱଞାମୀ ଜୀବନମକୁ୍ଞାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସଞାହତି୍ିୟକ 
ଅନ୍େଞା ଶଙ୍ର ରଞାୟ, ଧ୍ୱନବିଜି୍ଞାନୀ ରଗଞାରେଞାକ 
ବହିଞାରୀ ଧଳ, ରେରେସର ନମୃ ସଂିହ ଚରଣ ପଣ୍ଞା ରେଭମୃ ତ ି
ରେଙ୍ଞାନଞାଳର ବରପତୁ୍। ଏମଞାନଙ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶକି୍ଞା, 
ସ୍ୱଞାସ୍୍ୟ, ରେଶଞାସକ, ରେଯକୁ୍ବିେି୍ୟଞା, ଚକିତି୍ସଞା ବଜି୍ଞାନ 
ରେଭମୃ ତ ି ବଭିନି୍ ରକ୍ତ୍ରର କମୃତତି୍ୱ ହଞାସେ କରଥିିବଞା 
ରେଙ୍ଞାନଞାଳର ଅରନକ ରେତଭିଞା ରହଛିନ୍ତ।ି 

ରେଞାଚୀନ ଯଗୁରୁ ରେଙ୍ଞାନଞାଳ ବଞାଣୀପୀଠ ରୂରପ 
ସରୁେସଦି୍। ମଞାଟରି ମହଞାକବ ି ସଞାରଳଞା େଞାସ ଓଡ଼ଆି 
ମହଞାଭଞାରତ ରଚନଞା କରବିଞା ପବୂବରୁ କପଳିଞାସରର 
ମତ୍ସଞା େଞାସ କଳସଞା ଚଉତଶିଞା ରଚନଞା କରଥିିରେ। 
ଏତଦ୍ନି୍ ଭକ୍କବ ି େୀନକମୃଷ୍ଣ େଞାସ, ରଞାଜକବ ି
ନମୃ ସଂିହ, ରଞାଜଞା କୁଞ୍ଜବହିଞାରୀ, ବଳରଞାମ ସଞାମନ୍ତ, 
ରଞାଜଞା ବ୍ଜବହିଞାରୀ, ରଗଞାକୁଳ ପଟ୍ନଞାୟକ, ଓଡ଼ଆି 
ଗେ୍ୟସଞାହତି୍ୟର ଜନକ ତଥଞା  କବ ି ବ୍ଜନଞାଥ 
ବଡ଼ରଜନଞା, ମହଞାରଞାଜଞା ଭଗୀରଥ, ବନମଞାଳୀ ସଂିହ, 
ସେୁକ୍ଣୀ ରେବୀ, େଞାରମଞାେର ପଟ୍ନଞାୟକ, ରଞାଣୀ 
କମୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରେୟିଞା, ପଣ୍ତି ରବୈଷ୍ଣବ ମହଞାପଞାତ୍, ପଣ୍ତି 
ନରଗନ୍ଦ୍ରନଞାଥ ମହଞାପଞାତ୍, ପଞାବବତୀ ଚରଣ େଞାସ, 
ପଣ୍ତି ଚକ୍ରଧର େଞାଶ, ପଣ୍ତି ରବୈେ୍ୟନଞାଥ େଞାଶ, 
ରଞାମଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ରକଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍, ଚନ୍ଦ୍ରରଶଖର 
ପଞାଣ,ି ଗଙ୍ଗଞାଧର ମଶି୍, ରଞାଜକରିଶଞାର ପଟ୍ନଞାୟକ, 
ରଗୌରହର ି ପଣ୍ଞା, ନମୃ ସଂିହ ପଣ୍ଞା, ରଙ୍ଗଞାଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 
ରେଭମୃ ତ ିଅଗଣତି ସ୍ରଷ୍ଞା ଓଡ଼ଆି ବଞାଣୀଭଣ୍ଞାରକୁ ସମମୃଦ୍ 
କରଯିଞାଇଛନ୍ତ।ି 

ରେଙ୍ଞାନଞାଳର ବପିଳୁ ଐତହିଞାସକି ବଭିବ, 
ରଗୌରରବଞାଜ୍ଜ୍ୱଳ ସଞାଂସ୍ମୃତକି ଧଞାରଞା, ଉଚ୍ଚରକଞାଟୀର 
ଶଳି୍ପ ରନୈପଣୁ୍ୟ, ଉଚ୍ଚଞାଙ୍ଗ ସଞାହତି୍ୟ ଓ ସମୃଜନଶୀଳ 
ପରମ୍ରଞା ସମ୍କବରର ଅଧିକ ଗରବଷଣଞା ଆବଶ୍ୟକ।  
ରେଙ୍ଞାନଞାଳରୁ ରେଞାପ୍ତ ଶଳିଞାରେଖ, ତଞାମ୍ରପତ୍ ଓ 
ରେଞାଚୀନ ମଦୁ୍ରଞା ସଂପକବରର ବଧିିବଦ୍ ଅନୁଶୀଳନ 
ରହବଞା ଉଚତି। ଯରୁଗ ଯରୁଗ ଏହ ି ରେଞାଚୀନ ଭୂଖଣ୍ 
ରଗୌରବମୟ ଇତହିଞାସ, ସମଜୁ୍ଜଳ ସଞାମରକି ସଂସ୍ମୃତ,ି 
ସମନ୍ୟଞାତ୍ମକ ଧମବଧଞାରଞା ଓ ସମୃଜନଶୀଳ ପରମ୍ରଞା 
ରଯଞାଗୁଁ ରେସଦି୍ ିେଞାଭ କରଆିସଛି।ି n

ନେଙ୍କାୋଳର ସାଂସ୍ କୃତ�ି ନସୌରଭ

ଅନନ୍ୟ ସମ୍ଭଞାବନଞାର ଆଧଞାର ଶଶି ୁ ଅରେରମୟ 
ଶକ୍ ି ଓ ସଞାମଥବ୍ୟର ଭଣ୍ଞାର। ଜଞାତସିଂରର 
ମଞାନବ ଅଧିକଞାର ପରଷିେ ରଖଳକୁ 

ଶଶିଙୁ୍ ରମୌଳକି ଅଧିକଞାର ଭଞାରବ ରରଞାଷଣଞା କରଛି।ି 
ପଞାଠପଢ଼ଞ଼ା ସହତି ଶଶିମୁଞାନଙ୍ର ସଞାମଗ୍କି ବକିଞାଶ 
ପଞାଇଁ ରଖଳକୁ ଏକ ଅପରହିଞାଯବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତଞା 
ଭଞାବରର ମଧ୍ୟ କଳନଞା କରଞାଯଞାଉଛ।ି ରତଣ ୁ ଶଶିରୁ 
ରବୌଦ୍କି ଓ ଶଞାରୀରକି ବକିଞାଶ ପଞାଇଁ ରଖଳର ଭୂମକିଞା 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ବ ରବଞାେ ିକୁହଞାଯଞାଇପଞାରର। 

ଏହ ି ପରରିରେକ୍ୀରର ଅସଂଗଠତି ରଖଳ 
ବଷିୟରର ଆରେଞାଚନଞା ହୁଏ। କଟକଣଞାମକୁ୍ ଓ 
ନୟିମ ରହତି ରଖଳକୁ ଅସଂଗଠତି ରଖଳ କୁହଞାଯଞାଏ। 
ଏହଞା ମଖୁ୍ୟତଃ ଶଶିଙୁ୍ ଦ୍ଞାରଞା ସ୍ୱତଃରେବମୃତ୍ତ ଭଞାରବ 
ପରଚିଞାଳତି। ଗରବଷଣଞାରୁ ଜଣଞାଯଞାଇଛ ି ରଯ ଏକ 
ଅସଂଗଠତି ମହୂୁତ୍ତବରର ପେିଞାମଞାରନ ଉତ୍କୃ ଷ୍ତଞାର 
ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତ।ି ରଖଳବିଞା ସମୟରର 
ପେିଞାମଞାରନ ନଜିସ୍ୱ ଅନୁଭୂତରୁି ରେଞାପ୍ତ ସଦି୍ଞାନ୍ତକୁ ବଭିନି୍ 
ରୂପ ରେଇ ଅନ୍ୟଞାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତକୁି ମଧ୍ୟ ସମ ଭଞାବରର 
ବର୍ବନଞା କରନ୍ତ।ି ପେିଞାମଞାରନ ନଜି ପଞାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଓ 
ଉତ୍ସଞାହର ମହୂୁତ୍ତବ ଏହ ି ରଖଳରୁ ସଞାଉଁଟବିଞା ସହତି 
ଏକ ଭନି୍ ଧରଣର ଶକି୍ଞା ପଞାଇଥଞା’ନ୍ତ।ି ଏହ ି ଅନୁଭୂତ ି
ପରବତ୍ତବୀ ସମୟରର କ୍ରୀଡ଼ଞା ରକ୍ତ୍ରର ରସମଞାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟରର ଅଙ୍ଗୀକଞାରବଦ୍ତଞା ଆଣବିଞାରର ସହଞାୟକ 
ହୁଏ। 

ଅପରପକ୍ରର ପେିଞାମଞାରନ ନଜି ପସନ୍ଦର ରଖଳ 

ବଞାଛବିଞା ପଞାଇଁ ଚନି୍ତଞା ଓ ଆତ୍ମସରଚତନତଞା ଆବଶ୍ୟକ। 
ପେିଞାମଞାନଙ୍ର ରେୈନନ୍ଦନି କଞାଯବ୍ୟସଚୂୀ ରସମଞାନଙ୍ 
ବେି୍ୟଞାଳୟର ସମୟ ନରିବଣ୍ଟ ଅନୁଯଞାୟୀ ଧଞାଯବ୍ୟ 
କରଞାଯଞାଏ। ରତଣ ୁ ପେିଞାମଞାରନ ବତ୍ତବମଞାନ ସମୟରର 
ନଜିସ୍ୱ ପସନ୍ଦର ରଖଳ ଚୟନ କରବିଞା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ 
ଅନୁଭବ କରବିଞାକୁ ସୀମତି ସରୁଯଞାଗ ପଞାଆନ୍ତ।ି 
ଅସଂଗଠତି ରଖଳରର ପେିଞାମଞାରନ କପିର ିରଖଳରିବ, 
କଞାହଞା ସହତି ରଖଳରିବ, ରକରତ ସମୟ ଯଞାଏ 
ରଖଳରିବ ତଞାହଞା ସମ୍ରୂ୍ବ ଭଞାରବ ରସମଞାନଙ୍ ଇଛେଞା ଓ 

ଆତ୍ମତମୃ ପ୍ତ ିଉପରର ନଭିବର କରର। ଏପରକି ିରସମଞାରନ 
େଳର ସେସ୍ୟମଞାନଙ୍ ସମ୍କବରର ମଧ୍ୟ ନଷି୍ପତ୍ତ ି
ରନବଞାର ସ୍ୱଞାଧୀନତଞା ପଞାଆନ୍ତ।ି କପିର ି ରଖଳରିେ 
ରସମଞାରନ ବଜିୟ େଞାଭ କରରିବ ରସ ରଣନୀତ ିମଧ୍ୟ 
ନରିଜ ରେସୁ୍ତ କରନ୍ତ।ି ଅମଳୂକ ମରନରହଉଥିବଞା ଏହ ି
ନଷି୍ପତ୍ତଗିଡ଼ୁକି କନୁି୍ତ ପରବତ୍ତବୀ ସମୟରର ରସମଞାନଙ୍ର 
ରନତମୃ ତ୍ୱ ରନବଞାର େକ୍ତଞା ବମୃଦ୍ରିର ସହଞାୟକ ହୁଏ। 

ଆଜରି ରେତରିଯଞାଗତିଞାପରୂ୍ବ ସମୟରର ରପସଞା 
ବଞା ବମୃତ୍ତ ି ଚୟନ ଓ ଆରବଗଭରଞା ଜୀବନରଶୈଳୀ 
ବଞାଛବିଞା ରବରଳ କ୍ରୀଡ଼ଞାର ଏହ ି ସ୍ୱନଦି୍ବଞାରତି ରକୌଶଳ 
ଉପରଯଞାଗୀ ସଞାବ୍ୟସ୍ ହୁଏ। ପେିଞାମଞାରନ ଭେ-ଖରଞାପ, 
ଯକୁ୍ଯିକୁ୍ ତକବ ଏବଂ ନଜିସ୍ୱ ଭଞାବନଞାକୁ ସଂଗଠତି 
କର ିବଭିନି୍ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଓ ପେରକ୍ପ ରନଇପଞାରନ୍ତ।ି ଏକ 

ସଦି୍ଞାନ୍ତରର ପହଞ୍ଚବିଞା ପଞାଇଁ ରସମଞାରନ ସଞାଥୀମଞାନଙ୍ 
ସହରଯଞାଗତିଞାର ଆବଶ୍ୟକତଞା ଅନୁଭବ କରନ୍ତ ିଏବଂ 
ରସହ ି ଅନୁଯଞାୟୀ କଞାଯବ୍ୟ କରନ୍ତ।ି ଅସଂଗଠତି ରଖଳ 
ପେିଞାମଞାନଙୁ୍ ପରବତ୍ତବୀ ସମୟରର ସମ୍ମଞାନର ସହ 
ରସମଞାନଙ୍ ନଜିସ୍ୱ ଭଞାବନଞା ଓ ରକୌଶଳକୁ ସସୁଂହତ 
ଆରେଞାଚନଞା ମଞାଧ୍ୟମରର ଉପସ୍ଞାପନ କରବିଞାର 
ପରଭିଞାଷଞା ଶଖିଞାଇଥଞାଏ। 

ଏହଞା ଅସ୍ୱୀକଞାର କରରିହବ ନଞାହ ିଁ ରଯ ରଖଳ ହ ିଁ 
ପେିଞାମଞାନଙୁ୍ ସବୁଠଞାରୁ ଅଧିକ ଆକଷବଣ କରଥିଞାଏ। 

ଏଥିରର େୁଚ ି ରହଥିିବଞା ରକୌଶଳ ଓ େକ୍ତଞା ମସ୍ଷି୍କର 
ରେମଖୁ ରକ୍ତ୍ଗଡ଼ୁକିର ବକିଞାଶ କରବିଞାରର ସହଞାୟକ 
ରହଞାଇଥଞାଏ, ଯଞାହଞା ଶଶିରୁ ଭବଷି୍ୟ ଜୀବନ ପଞାଇଁ ଖବୁ୍   
ଉପରଯଞାଗୀ। ରଖଳ ସମୟରର େଳର ସେସ୍ୟଙ୍ 
ଉପରର ବଶି୍ୱଞାସ, ସମସଞାମୟକି ପରସି୍ତିରି ପରଚିଞାଳନଞା 
ଓ ପରବିତ୍ତମିତ ସ୍ତି ି ଅନୁଯଞାୟୀ ରଣନୀତ ି ପରବିତ୍ତବନ 
ଆେ ି ଶଶି ୁ ପଞାଇ ଁ ଭବଷି୍ୟତରର ବହୁ ଉପଞାରେୟ 
ସଞାବ୍ୟସ୍ ହୁଏ। ରସମଞାରନ ବଡ଼ ରହବଞା ପରର କଞାହଞା 
ଭଳ ି ରହବଞାକୁ ଚଞାହଞାନ୍ତ ି ବଞା କଞାହଞାକୁ ଆେଶବ ଭଞାବରର 
ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍ତ,ି ରସ ସମ୍କମିତ ନଷି୍ପତ୍ତ ିମଧ୍ୟ ରଖଳରୁ ହ ିଁ 
ଜନ ୍ନଏି। ଅନ୍ୟ ଅଥବରର କହରିେ କ୍ରୀଡ଼ଞା ରହଉଛ ିଶଶି ୁ
ଜୀବନର ସେଳତଞାର ଏକ ମଳୂ ଉପଞାେଞାନ। 

ରଖଳ ବଭିନି୍ ପରସି୍ତିରି ଆନନ୍ଦେଞାୟକ ତଥଞା 

ରରେରଣଞାେଞାୟକ ମହୂୁତ୍ତବଗଡ଼ୁକିର ଅନୁଭବ ପରବତ୍ତବୀ 
ସମୟରର ରକବଳ ରନତମୃ ତ୍ୱ େକ୍ତଞା ବମୃଦ୍ ି ନୁରହଁ, 
ବରଂ ବନୁ୍ତ୍ୱକୁ ନବିଡ଼ି କରବିଞାର ରକୌଶଳ ଚନି୍ତଞା 
କରବିଞାରର ମଧ୍ୟ ସହଞାୟକ ହୁଏ। ଜୀବନରର ନଜି 
ମସ୍ଷି୍କ ଓ ଶରୀରର ପରୂ୍ବ ସଞାମଥବ୍ୟ ଉପରଯଞାଗ କର ି
ବମୃତ୍ତଗିତ ସେଳତଞା େଞାଭ କରବିଞାରର କ୍ରୀଡ଼ଞା ହ ିଁ ରେଥମ 
ରସଞାପଞାନ। 

ଶଶି ୁଜୀବନର ଆଉ ଏକ ନରି୍ବଞାୟକ େଗି ରହଉଛ ି
ସଖୁ ବଞା ଆନନ୍ଦ। ସଖୁର ଅନୁଭବ ଶଶିକୁୁ କଷ୍କର 
ପରସି୍ତି ି ଓ ସ୍ରିତଞା ଗ୍ହଣ କରବିଞାକୁ ଉତ୍ସଞାହତି 
କରଥିଞାଏ। ରସହଭିଳ ି ଆତ୍ମସନୁ୍ତଷ୍ରି ଅନୁଭବ ତଞା’କୁ 
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଞାଯବ୍ୟ କରବିଞାକୁ ରରେରଣଞା େଏି। 
ରଯରତରବରଳ ରସମଞାରନ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତ,ି 
ରସମଞାରନ ପବୂବଞାରପକ୍ଞା ଅଧିକ କଷ୍କର କଞାଯବ୍ୟ କରବିଞା 
ପଞାଇଁ ରରେରଣଞା ପଞାଆନ୍ତ।ି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରବିଞା 
ପରର କଠନି କଞାଯବ୍ୟଗଡ଼ୁକିର ମକୁଞାବେିଞା କରବିଞାର 
ପରକିଳ୍ପନଞା ଭବଷି୍ୟତ ଜୀବନର ଅନ୍ୟଞାନ୍ୟ େଗି 
ପଞାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ସଞାଧଞାରଣତଃ ପେିଞାମଞାରନ ଅଧିକ 
କଷ୍କର ବଷିୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିଞାକୁ ରଚଷ୍ଞା କରବିଞା 
ପବୂବରୁ ସରଳ ବଷିୟବସୁ୍ ରେତ ି ଆକଷମିତ ରହଉଥିବଞା 
େକ୍୍ୟ କରଞାଯଞାଏ। ପଣୁ ି ରେଖଞାଯଞାଏ, ପେିଞାମଞାରନ 
ରସମଞାନଙ୍ ସଞାଙ୍ଗମଞାନଙ୍ ରମଳରର ଅଧିକ କଷ୍କର 
କଞାଯବ୍ୟ କରବିଞାକୁ ସକ୍ମ ରହଞାଇଥଞା’ନ୍ତ।ି କ୍ରୀଡ଼ଞାରର 
ମଧ୍ୟ ଠକି୍   ଏଭଳ ି ହ ିଁ ରଟଥିଞାଏ, ଯଞାହଞା ରସମଞାନଙୁ୍ 
ଆତ୍ମସରଚତନ ଓ ଆତ୍ମବଶି୍ୱଞାସପରୂ୍ବ ସରୁକ୍ତି 
ଭବଷି୍ୟତ ଗଢ଼ବିଞାକୁ ରଞାସ୍ଞା ରେଖଞାଏ। 

ରଯପଯବ୍ୟନ୍ତ ଆରମ ରଖଳକୁ ଶକି୍ଞାର 
ବପିରୀତ େଗି ଭଞାରବ ଚନି୍ତଞା କରବିଞା ଜଞାର ି ରଖିଛୁ, 
ରସରତବରବରଳ ଯଞାଏ ଆରମ ଆମ ପେିଞାମଞାନଙ୍ର 
ଏକ ସମମୃଦ୍ ଭବଷି୍ୟତ ଗଠନରର ଅବରହଳଞା କରୁଛୁ 
ରବଞାେ ିଧରବିଞାକୁ ରହବ। ରେଞାପ୍ତ ବୟସରର ଜରଣ ସମହୂ 
ରଖଳ କମିଞ୍ା ଅନ୍ୟଞାନ୍ୟ େଳୀୟ ରଖଳ ସହତି ଓତରରେଞାତ 
ଭଞାରବ ଜଡ଼ତି ରହଞାଇପଞାରର, କନୁି୍ତ ଏହଞାର ଅୟମଞାରମ୍ଭ 
ବଞାେ୍ୟ ବୟସରୁ ହ ିଁ ଆରମ୍ଭ ରହବଞା ଉଚତି। n

ନେଳ: ଶଶିଙୁ୍କ ସଫଳ ଶକି୍ାର ଚାବ�ିାଠ ି
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ସେବାସେ...
ମଙ୍ଗଳବାର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ‘ମମା 

ସରକାର’ର ସମ୍ରୀକ୍ା କରବିା ଅବସରମର 
କହଛିନ୍ ି ମେ ମେ ଜନତା ହ ିଁ ଗଣତନ୍ତର 
ପ୍ରକୃତ ମାଲକି। ମସମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ସରକାର ମେଉଁ ସବୁ କାେ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ 
କରଛିନ୍,ି ମେଉଁ ସବୁ ମୋଜନା ପ୍ରଣୟନ 
କରଛିନ୍ ିତାହା ଜନସନୁ୍ଷ୍ ିଆଣପିାରୁଛ ିକ ି
ନାହ ିଁ ତାହା ଜାଣବିା ପ୍ରମତ୍ୟକ ସରକାରଙ୍କ 
କର୍୍ଯବ୍ୟ। ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ପ୍ରମତ୍ୟକ 
ନାଗରକିଙୁ୍କ ଉଚତି ମସବା ମୋଗାଇବମର 
ଆଗଆୁ ରହଛିନ୍।ି ୨୦୧୯ ମସହିାରୁ 
ଆରମ୍ଭ ମହାଇଥିବା ଫିଡ୍   ବ୍ୟାକ୍   ବ୍ୟବସ୍ା 
ସ୍ତିମିର ରୂପାନ୍ରଣ ଆସଥିିବା ସ୍ପଷ୍ 
କରୁଛ।ି ମତମବ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ାମର ଆହୁର ି
ସଧୁାର ଓ ଉନ୍ନତ ିଆଣବିାର ଆବଶ୍ୟକତା 
ରହଛି।ି ଏହ ି ଅବସରମର ଜଲି୍ାସ୍ତରମର 
ଅଧିକ ଫିଡ୍  ବ୍ୟାକ୍   ସଂଗ୍ରହ କରବିା ପାଇଁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଲି୍ାପାଳମାନଙୁ୍କ ନମିଦ୍୍ଯଶ 
ମେବା ସହତି ଏ ସମ୍ପକ୍ଯମର ନୟିମତି 
ସମ୍ରୀକ୍ା ଓ ପେମକ୍ପ ଗ୍ରହଣ ନମିମନ୍ 
ପରାମଶ୍ଯ ମେଇଛନ୍।ି ଏଥିସହ ବଭିନି୍ନ 
ବଭିାଗ ମସମାନଙ୍କର ଡାଟାମବସ୍  କୁ 
ଅଧିକ ସେୃୁଢ଼ କରବିା, ମେଉଁ ମକ୍ତ୍ରମର 
ମସବାକୁ ମନଇ ମଲାକଙ୍କ ଅଭମିୋଗ 
ରହୁଛ ି ମସଠାମର ଅଧିକ ପରାେଶଶିତାର 
ସହ କାମ କର ି ମଲାକଙ୍କ ଆସ୍ାଭାଜନ 
ମହବା ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମଶ୍ଯ 
ମେଇଛନ୍।ି ସମସ୍ତ ବଭିାଗର ନଜି ନଜିର 
ମସବା ପ୍ରୋନ କାେ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଡୁକୁି ଅତ୍ୟନ୍ 
େକ୍ତାର ସହ ତୁଲାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା 
ଅଛ ିମବାଲ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହଛିନ୍।ି 

ମମା ସରକାର ଅଧ୍ରୀନମର ୨୦୧୯ 
ଅମକଟାବର ୨ ତାରଖିମର ମତାମତ 
ସଂଗ୍ରହ ଅବା ଫିଡ୍  ବ୍ୟାକ୍   ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ା 
ଆରମ୍ଭ ମହାଇଥିଲା। ଅେ୍ୟାବଧି ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ୩୧ଟ ି ବଭିାଗର ୨୬୩ଟ ି
ମସବା ମମା ସରକାର ଅଧ୍ରୀନକୁ ଆସଛି।ି 
ଆଜ ି ପେ୍ଯ୍ୟନ୍ ସମେୁାୟ ୩.୭୭ ମକାଟ ି
ଫିଡ୍  ବ୍ୟାକ୍   ସଂଗ୍ରହ କରାୋଇଛ।ି 
ମମା ସରକାରର ୧୧ଟ ି ସଚୂକାଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ୯ଟମିର ଉନ୍ନତ ି ପରଲିକ୍ତି 
ମହାଇଛ।ି ସାମଗ୍ରକି େୃଷ୍ରୁି ସମସ୍ତ 
ବଭିାଗର ୯୪.୯ ପ୍ରତଶିତ ଫିଡ୍  ବ୍ୟାକ୍   
ଉମଲ୍ଖନ୍ରୀୟ ରହଇିଛ।ି ଆଜ ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବପିେ୍ଯ୍ୟୟ ପରଚିାଳନା, 
ପଞ୍ାୟତରିାଜ ଓ ପାନ୍ରୀୟ ଜଳ, ଗହୃ 
ନମି୍ଯାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ମଶିନ୍   ଶକ୍,ି 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଓ ପରବିାର କଲ୍ୟାଣ ବଭିାଗର 
ସମ୍ରୀକ୍ା କରଛିନ୍ ି ଓ ଏଥିମର ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ବଭିାଗର ପ୍ରେଶ୍ଯନ ସମବ୍ଯାର୍ମ ରହଛି।ି 
ବମିଶଷକର ି ସରକାର୍ରୀ ଡାକ୍ରଖାନାମର 
ମଳୁିଥିବା ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ମସବାକୁ ମନଇ 
ଜନସାଧାରଣ ସନୁ୍ଷ୍ ଥିବା ନଜି 
ମତାମତମର ଜଣାଇଛନ୍।ି ୯୮%ରୁ 
ଅଧିକ ମଲାକ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ବଭିାଗର ମସବା 
ଉର୍ମ ରହଛି ି ମବାଲ ି ଜଣାଇଛନ୍।ି 
ବମିଶଷକର ି ବଜୁି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ କଲ୍ୟାଣ 
ମୋଜନା (ବଏିସ୍  ମକୱାଇ) ମୋଜନାମର 
ଏହ ି ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରାୋଇଥିଲା। 
ମସହପିର ିଗହୃ ନମି୍ଯାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ 
ବଭିାଗର କାମମର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ିଆସଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏଥିସହ ପଞ୍ାୟତରିାଜ ଓ 
ପାନ୍ରୀୟ ଜଳ ବଭିାଗର ୯୬%, ରାଜସ୍ୱ 
ବଭିାଗର ୯୮%, ନଗର ଉନ୍ନୟନ 
ବଭିାଗର ୯୨% ଫିଡ୍  ବ୍ୟାକ୍   ଅତ ିଉର୍ମ 
ମବାଲ ି ମଲାମକ ମତ ମେଇଛନ୍।ି ମଶିନ୍   
ଶକ୍ ିବଭିାଗ ଅମପକ୍ାକୃତ ନୂତନ ବଭିାଗ 
ମହାଇଥିବାରୁ ଫିଡ୍  ବ୍ୟାକ୍   ବ୍ୟବସ୍ାମର 
ଏହାକୁ ମୋଡ଼ବିା ପାଇଁ ପେମକ୍ପ 
ନଆିୋଉଛ।ି ମତମବ ସବ୍  ମରଜଷି୍ଟାର 
କାେ୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବଲି୍ଂି ପ୍ାନ୍   ଅନୁମମାେନ, 
ବଲି୍   ପ୍ରୋନ, ଜାତଗିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର 
ଆେ ି ପ୍ରୋନ ମକ୍ତ୍ରମର କଛିଟିା ସମସ୍ୟା 
ରହଥିିବା ଫିଡ୍  ବ୍ୟାକ୍  ରୁ ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

 ମଖୁ୍ୟ ସଚବି ସମୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର 
ମହାପାତ୍ର କହଥିିମଲ ମେ ଗତବଷ୍ଯ 
ମମ’ ମାସ ୨୮ ତାରଖିମର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
ମମା ସରକାର କାେ୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ରୀକ୍ା 
କରଥିିମଲ। ଇତମିଧ୍ୟମର ବର୍୍ଯମାନ 
ଫିଡ୍  ବ୍ୟାକ୍   ବ୍ୟବସ୍ାମର େମେଷ୍ ଉନ୍ନତ ି
ଆସଛି।ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନମିଦ୍୍ଯଶ ଅନୁସାମର 
ଜଲି୍ାସ୍ତରମର ଫିଡ୍  ବ୍ୟାକ୍   ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ 
ପେମକ୍ପ ନଆିେବି ମବାଲ ିଶ୍୍ରୀ ମହାପାତ୍ର 
କହଥିିମଲ। ଉନ୍ନୟନ କମଶିନର ପ୍ରେ୍ରୀପ 
କୁମାର ମଜନା କହଥିିମଲ, ମମା ସରକାର 
କାେ୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋଗ ୁ ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗର 
ପ୍ରେଶ୍ଯନମର ମବଶ୍   ଉନ୍ନତ ି ଆସପିାରଛି।ି 
ମସଥିପାଇଁ ଅଭମିୋଗର ପରମିାଣ 
ମଧ୍ୟ ହ୍ାସ ପାଇଛ।ି ଆମଲାଚନାମର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର ି ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚବି 
(୫-ଟ)ି ଭମିକ ପାଣ୍ଆିନ୍   କହଥିିମଲ, 
ସରକାର୍ରୀ ମସବା ପାଉଥିବା ବଭିନି୍ନ 
ମଲାକଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କର ି
ଅଧିକାର୍ରୀମାନଙ୍କ କାେ୍ଯ୍ୟେକ୍ତା ଓ 
ପ୍ରଶାସନକି ବ୍ୟବସ୍ା ସମ୍ପକ୍ଯମର ଜାଣବିା 
ଏବଂ ତଦ୍  ନୁୋୟ୍ରୀ ପେମକ୍ପ ମନବା 
ମହଉଛ ିମମା ସରକାରର ଲକ୍୍ୟ। ଏଥିମର 
ଫିଡ୍  ବ୍ୟାକ୍   ବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସେୃୁଢ଼ କରବିାର 
ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି ିମବାଲ ିଶ୍୍ରୀ ପାଣ୍ଆିନ୍   

କହଥିିମଲ। ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା 
କମ୍ଯଚାର୍ରୀମାନଙ୍କ ମପନ୍  ସନ୍   ମକ୍ତ୍ରମର 
ବ୍ୟବସ୍ାଗତ ସମସ୍ୟା ରହଛି।ି ମତଣ ୁ
ଏହାର ନରିାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ାମର 
ପରବିର୍୍ଯନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି ିମବାଲ ି
ମସ କହଥିିମଲ। ମବୈଠକମର ନଷି୍ପର୍ ି
ଅନୁସାମର ଆଗକୁ ଏ ସମ୍ପକ୍ଯମର ଅଧିକ 
ଆମଲାଚନା କରାୋଇ ବ୍ୟବସ୍ାଗତ 
ପରବିର୍୍ଯନ ଆଣବିା ନମିମନ୍ ପେମକ୍ପ 
ନଆିେବି ମବାଲ ିଶ୍୍ରୀ ପାଣ୍ଆିନ୍   କହଥିିମଲ। 
ଏହ ି ମବୈଠକମର ସମ୍ପକୃ୍ ବଭିାଗର 
ଅତରିକି୍ ମଖୁ୍ୟ ସଚବି, ପ୍ରମଖୁ ସଚବି 
ଓ ଶାସନ ସଚବିମାମନ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ନଜି ନଜି ବଭିାଗର ମମା ସରକାର ତେ୍ୟ 
ଉପସ୍ାପନ କରଥିିମଲ। ଇମଲମକଟ ରୋନକି୍ସ 
ଓ ଆଇଟ ି ବଭିାଗର ପ୍ରମଖୁ ସଚବି ମମା 
ସରକାର କାେ୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାମଗ୍ରକି ତେ୍ୟ 
ଉପସ୍ାପନ କରଥିିମଲ।

ବୁଲଲିା ବୁଲ୍ ସ�ାଜର୍ ...
ମକସ୍   ରୁଜୁ ମହାଇଛ।ି ଖବୁ୍  ଶ୍ରୀଘ୍ର 
ହସ୍  ପଟିାଲ ବଲି୍ଂିର ପ୍ାନଂି ଅନୁମମାେନ 
ମନଇ ମଧ୍ୟ ମଖାଳତାଡ଼ କରାେବି। 
ଏଥିନମିମନ୍ ସଏିମସ ି ପକ୍ରୁ ଏକ 
ମନାଟସି ଜାର ି କରାୋଇଛ।ି ହସ୍ପଟିାଲ 
କରୃ୍୍ଯପକ୍ ବଲି୍ଂି ଅନୁମମାେନର ସମସ୍ତ 
କାଗଜପତ୍ର ସଏିମସ ି ନକିଟମର ୋଖଲ 
କରମିବ। ଏହାପମର ପ୍ାନଂି କମଟି ିଦ୍ାରା 
କାଗଜପତ୍ର ୋଞ୍ କରାେବି। େେ ି ପ୍ାନଂି 
ନୟିମାନୁୋୟ୍ରୀ ବଲି୍ଂି ନମି୍ଯାଣ ମହାଇ 
ନ ଥିବ, ତା’ମହମଲ ଆଇନ ଅନୁୋୟ୍ରୀ 
କାେ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ରହଣ କରାେବି ମବାଲ ି
ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 

ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ମର ସଏିମସ ି ମଡପଟୁ ି
କମସିନର ତୋ ଏନମଫାସ୍ଯମମଣ୍ଟ 
ଅଧିକାର୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ ିକହଛିନ୍ ି
ମେ ହସ୍  ପଟିାଲ ଦ୍ାରା ସରକାର୍ରୀ ଜମକୁି 
ଜବରେଖଲ କରାେବିା ମନଇ ଅଭମିୋଗ 
ଆସଥିିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭକି ପେ୍ଯ୍ୟାୟମର ମକବଳ 
୩୫ ଡସିମିଲି ସରକାର୍ରୀ ଜମମିର 
ମବଆଇନ ନମି୍ଯାଣ କରାୋଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। ମସଥିପାଇ ଁ ୟସୁ ି ମକସ୍   
େଆିୋଇଛ।ି ପାକଶିଂ ସ୍ଳ୍ରୀ ଏବଂ ବଲି୍ଂି 
ମଧ୍ୟ ନୟିମ ବାହାମର ନମି୍ଯାଣ ମହାଇଥିବା 
ଅନୁମାନ କରାୋଉଛ।ି ଏଥିସହ ସରକାର୍ରୀ 
ଜମ ି ଉପମର ହସ୍ପଟିାଲ ନମି୍ଯାଣ କରଥିିବା 
ବେୁି୍ୟତ୍   ଟ୍ାନ୍ସଫମ୍ଯର ଓ ଅକ୍ସମିଜନ୍   ପା୍ଣ୍ଟକୁ 
ଉଠାଇବାକୁ ନମିଦ୍୍ଯଶ େଆିୋଇଛ।ି ଏ 
ବାବେମର ହସ୍ପଟିାଲ କରୃ୍୍ଯପକ୍ଙ୍କର େେ ି
ମକୌଣସ ି ଅଭମିୋଗ ୋଏ, ମତମବ ପକ୍ 
ରଖିବା ପାଇ ଁ ଆସନ୍ା ୨୪ ତାରଖି ସଦୁ୍ା 
ହାଜର ମହାଇ େସ୍ତାବଜି୍   ୋଖଲ କରବିାକୁ 
ନମିଦ୍୍ଯଶ େଆିୋଇଛ ି ମବାଲ ି ମଡପଟୁ୍ରୀ 
କମଶିନର ଶ୍୍ରୀ ମହାନ୍ ିକହଛିନ୍।ି 

 ଅନ୍ୟପକ୍ମର ଗତକାଲ ି ଜଏିସ୍  ଟ ି
ଚଢ଼ଉ ସମୟମର ପ୍ରାେମକି ପେ୍ଯ୍ୟାୟମର 
୧୦ମକାଟରୁି ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ ଟଙ୍କା ମହରମଫର୍   
ମହାଇଥିବା ଜଏିସ୍  ଟ ି ଏନ୍  ମଫାସ୍ଯମମଣ୍ଟଟ୍    
ଟମି୍   ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥିଲା। ଆଜ ିଜଏିସ୍  ଟ ି
ଏନ୍  ମଫାସ୍ଯମମଣ୍ଟଟ୍   ସ୍କ୍ାଡ୍  ର ମଖୁ୍ୟ ବରିଞ୍ ି
ମହାନନ୍ଆି କହଛିନ୍,ି ହସ୍  ପଟିାଲର୍   
ଅମନକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ େସ୍ତାବଜି୍   ଜବତ 
କରାୋଇଛ।ି ଜଏିସ୍  ଟ ି ମହରମଫର୍   
ସମ୍ପକଶିତ କାଗଜପତ୍ର ସହତି ଉଭୟ 
ଆୟବ୍ୟୟର ହସିାବକୁ ୋଞ୍ କରାୋଉଛ।ି 
ସମ୍ପରୂ୍୍ଯ ଭାମବ ଚଢ଼ଉ ଏବଂ ୋଞ୍ର 
ପ୍ରକ୍ରୟିା ମଶଷ ମହବା ପମର କାେ୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ସମ୍ପକ୍ଯମର ସଚୂନା େଆିେବି। 
ସଚୂନାମୋଗ୍ୟ, ହସ୍  ପଟିାଲ୍   ମାଲକି 
ଡାକ୍ର ରାଜକୁମାର ସନୁ୍କା ଜଏିସ୍  ଟ ି
ଟକିସ୍   ଫାଙି୍କବା ସହତି ବଏିସ୍  ମକୱାଇ 
ମୋଜନାମର ଜାଲଆିତ ି କର ି ସରକାର୍ରୀ 
ଅେ୍ଯ ହରଲୁିଟ୍   କରୁଥିବା ଭଳ ି ସଂଗ୍ରୀନ 
ଅଭମିୋଗ ମହାଇଥିଲା। ଏଭଳ ିଅଭମିୋଗ 
ପମର ମାଲକି ସନୁ୍କାଙ୍କ ପଅୁ ବନିୟ 
ସନୁ୍କାଙ୍କ ସମମତ ୫ଜଣ େଲାଲଙୁ୍କ 
ଗରିଫ କରାୋଇଛ।ି 

କଳାଧନେ କୁସବେ...
ମଧ୍ୟମର ମସ ଏହ ି କଳାଧନ ଅଜ୍ଯନ 

କରଥିିମଲ। ସବିଆିଇ ଚଢଉ ମବମଳ 
ତାଙ୍କ ପତ୍୍ରୀଙ୍କ ନାମମର ଥିବା ୩ଟ ିବ୍ୟାଙ୍କଟ୍    
ଲକ୍  ରର ଚାବ ିମଳିଥିିଲା। କନୁି୍ ଆଶ୍ଚେ୍ଯ୍ୟର 
କୋ ଆଉ ୫ଟ ି ବ୍ୟାଙ୍କଟ୍    ଲକ୍  ରର ଚାବ ି
ପାଇଥିଲା ସବିଆିଇ। କନୁି୍ ଏହ ି ଲକ୍  ର 
କାହା ନାମମର ରହଛି ିତାହା ଜାଣନିଥିଲା 
ସବିଆିଇ। ପମର ବ୍ୟାଙ୍କମର ଏ ମନଇ 
ଅନୁସନ୍ାନ କରାେବିା ପମର ମପଡ଼ ି
ମଖାଲଥିିଲା। ଲକରରୁ ୧୭ ମକଜରି ସନୁା 
କଏନ୍  , ବସି୍ଟୁ ଓ ଗହଣା ସହ ନଗେ ଟଙ୍କା 
ମଳିଥିିଲା। ଜବତ ସନୁାର ମଲୂ୍ୟ ୯.୫ 
ମକାଟ ି ଟଙ୍କା ମହବ ମବାଲ ି ସବିଆିଇ 
ପକ୍ରୁ ସଚୂନା େଆିୋଇଛ।ି ବର୍୍ଯମାନ 
ସଦୁ୍ା ମଳିଥିିବା ୮ଟ ି ଲକର ମଧ୍ୟରୁ 
ପତ୍୍ରୀଙ୍କ ନାମମର ୩ଟ ିଓ େୂର ସମ୍ପକ୍ଯ୍ରୀୟଙ୍କ 
ନାମମର ୫ଟ ି ରହଛି।ି ପ୍ରମମାେ ଆହୁର ି
ଲକର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସବିଆିଇ 
ସମନ୍ହ କରୁଛ।ି

 ପ୍ରମମାେ୧୯୮୯ ମସହିାମର 
ଚାକରି ି ଜ୍ରୀବନ ଆରମ୍ଭ କରଥିିମଲ। 
ମସ ମରଲମୱର ଏଡଆିରଏମ୍  , 

ସଏିଫ୍  ଟଏିମ୍  , ସଟିଏିମ୍  , ସସିଏିମ୍  , 
ସଟିପିଏିନ୍  , ପସିସିଏିମ୍   ଆେ ି ପେବ୍ରୀମର 
ରହ ି ମସ କାେ୍ଯ୍ୟ କରଥିିମଲ। ୨୦୨୨ 
ମସହିାମର ମରଲମୱର ପ୍ରନିସିପିାଲ ଚଫି୍   
ଅପମରସନ ମ୍ୟାମନଜର ପେବ୍ରୀରୁ 
ଅବସର ମନଇଥିମଲ। ସବିଆିଇ ଆକଳନ 
ଅନୁସାମର ୨୦୦୫ରୁ ୨୦୨୦ ମସହିା 
ଭତିମର ଶ୍୍ରୀ ମଜନା ଓ ତାଙ୍କ ପରବିାର 
ମଲାକଙ୍କ ସମ୍ପର୍ ି ୩ ମକାଟ ି ୨୫ ଲକ୍ 
ରହଥିିଲା। ମସଥିରୁ ୮୮ ଲକ୍ ୫୮ 
ହଜାର ଖର୍୍ଯ େବିା ପମର ୨ ମକାଟ ି ୩୬ 
ଲକ୍ ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍ ି ରହବିା କୋ। ମହମଲ 
ଏମବ ତାଙ୍କ ସ୍ାବର ଅସ୍ାବର ସମ୍ପର୍ ି
୪ ମକାଟ ି ୨୮ ଲକ୍ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ 
ରହଛି।ି ସବିଆିଇ ଜାଲମର ଛନ୍ମିହବା 
ପମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ଅଡୁଆ ବଢ଼ଛି।ି ଆୟ ବହଭୂି୍ଯତ ସମ୍ପର୍ ି
ଠୁଳ ଅଭମିୋଗମର ଗତ ୪ ତାରଖିମର 
ପ.ିମକ. ମଜନାଙ୍କ ଘମର ଚଢଉ କରଥିିଲା 
ସବିଆିଇ। ଶ୍୍ରୀ ମଜନାଙ୍କ ଭୁବମନଶ୍ୱର, 
କଟକ ଓ ଜଗତସଂିହପରୁ ସ୍ତି ଘର 
ଓ ଅଫିସ୍   ସମମତ ଏକକାଳ୍ରୀନ ୫ଟ ି
ସ୍ାନମର ଚଢ଼ଉ ମହାଇଥିଲା। ମରଡ୍   
ମବମଳ ୧ ମକାଟ ି ୯୨ ଲକ୍ରୁ ଅଧିକ 
ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହଭୂି୍ଯତ ସମ୍ପର୍ ି ଠୁଳ 
ମନଇ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲା ସବିଆିଇ। ଆୟ 
ତୁଳନାମର ତାଙ୍କର ଏହ ି ସମ୍ପର୍ ି ୫୯ 
ପ୍ରତଶିତ ଅଧିକ ରହଛି।ି ତାଙୁ୍କ ସବିଆିଇ 
କରବି ମବାଲ ିସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ବ୍ାଙ୍କ ଏନ୍  ପଏି...
 ମେମତମବମଳ ନଆିୋଇଥିବା 

ଏକ ଋଣ ବା ଅଗ୍ର୍ରୀମ ଅେ୍ଯ ରାଶରି ମଳୂ 
କମିକ୍ା ସଧୁ ଧାେ୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟମର ମଫରସ୍ତ 
ମମିଳ ନାହ ିଁ; ମସମତମବମଳ ମସହ ି
ଋଣକୁ ଏନ୍  ପଏି ଖାତାମର ବା ଏନ୍  ପଏି 
ମଶ୍ଣ୍ରୀଭୁକ୍ କରାୋଇୋଏ। ଅନ୍ଜ୍ଯାତ୍ରୀୟ 
ମଦୁ୍ାପାଣ୍(ିଆଇଏମ୍  ଏଫ୍  )ର ଏକ 
ରମିପାଟ୍ଯ ଅନୁୋୟ୍ରୀ, ବଶି୍ୱମର ଆମମରକିା 
ଏବଂ ୟମୁକମର ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକିର ଏନ୍  ପଏି 
ଅନୁପାତ ୧% ରହଥିିବାମବମଳ 
କାନାଡାମର ୦.୪% ରହଛି।ି କାନାଡାମର 
ଏହା ସବ୍ଯନମି୍ନ ୦.୪%। ମସହଭିଳ ି
େକ୍ଣି ମକାରଆିମର ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକିର 
ଏନ୍  ପଏି ଅନୁପାତ ୦.୨%, 
ସ୍ୱଜିରଲ୍ୟାଣ୍ଟ୍   ମର ୦.୭%। ଆେ ଶିକ 
ଅପରାଧ ଅଧିକ ଘଟୁଥିବା ଚାଇନାମର 
ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକିର ଏନ୍  ପଏି ଅନୁପାତ 
୧.୭%, ମାମଲସଆିମର ମଧ୍ୟ ୧.୭% 
ଏବଂ ଇମଣ୍ାମନସଆିମର ୨.୬% ଏବଂ 
ଇଟାଲ୍ରୀମର ଏହା ୩% ଉପମର ଅଛ।ି 
ଅପରପମକ୍ ରୁଷଆିମର ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକିର 
ଏନ୍  ପଏି ଅନୁପାତ ୮.୩% ରହଛି,ି 
ମେଉଁଠାମର ସବ୍ଯସାଧାରଣଙ୍କର ଅେ୍ଯକୁ 
ଲୁଟ୍   କରାୋଉଥିବା ପ୍ରମାଣତି କରୁଛ।ି 
ମତମବ ଭାରତମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏନ୍  ପଏି 
ରୁଷଠାରୁ ଅଧିକ ଅେ୍ଯାତ୍   ଅନୁପାତ ୨୦୧୮ 
ମାର୍୍ଯ ୩୧ ସଦୁ୍ା୧୧.୪୬% ରହଥିିଲା, 
ୋହାକ ି୨୦୧୪ ମାର୍୍ଯ ୩୧ ମବଳକୁ ମାତ୍ର 
୪.୧% ରହଥିିଲା। ୨୦୧୪ଠାରୁ ୭ 
ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏନ୍  ପଏି ଅନୁପାତ 
୧୨.୧୭% ବୃଦ୍ ିପାଇଛ।ି େେବିା ୨୦୨୨ 
ମାର୍୍ଯ ୩୧ମର ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକିର ଏନ୍  ପଏି 
ପରମିାଣ ୫.୯%କୁ ହ୍ାସ ଘଟଥିିଲା 
ମତମବ ମସମପଟମକ୍ର ମବଳକୁ ଏହା 
ପଣୁେିମର ୬.୫%କୁ ବୃଦ୍ ି ଘଟଛି।ି 
ନକିଟମର ପ୍ରକାଶତି ଆର୍  ବଆିଇର 
ଆେ ଶିକ ସ୍ରିତା ରମିପାଟ୍ଯମର ଚଳତିବଷ୍ଯ 
ମସମପଟମକ୍ର ମବଳକୁ ମେଶର ରାଷ୍ଟାୟର୍ 
ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକିର ଏନ୍  ପଏି ପରମିାଣ 
୯.୪%ମର ପହଞ୍ବି ମବାଲ ି ଅନୁମାନ 
କରାୋଇଛ।ି ୟପୁଏି ମନତୃତ୍ୱାଧ୍ରୀନ 
ମନମମାହନ ସଂିହ ସରକାର ଅମଳମର 
ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକିର ଏନ୍  ପଏି ଅନୁପାତ 
୩-୪% ମଧ୍ୟମର ରହଥିିଲା। ମେଶମର 
ସବ୍ଯାଧିକ ଋଣ ଠମକଇ ନରିବ ମମାେ ି
ଏବଂ ମମହୁଲ ମଚାକ୍  ସଙି୍କ ଭଳ ି ଆେ ଶିକ 
ପଳାତକଙ୍କ ମୋଗ ୁ ମହାଇଛ।ି ମେଶର 
ସମସ୍ତ ସଡୁି୍ୟଲ କମସଶିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଅେ୍ଯାତ୍   ପଏିସ୍  ବ,ି ଘମରାଇ ଏବଂ ବମିେଶ୍ରୀ 
ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକିର ମମାଟ ଏନ୍  ପଏି ପରମିାଣ 
୬୬.୫ ଲକ୍ ମକାଟ ି ଟଙ୍କା। ୨୦୧୪-
୧୫ରୁ ୨୦୨୧-୨୨(ମମାେ ିସରକାରଙ୍କ ୮ 
ବଷ୍ଯର ଶାସନ ସମୟ) ମଧ୍ୟମର ସଡୁି୍ୟଲ 
କମସଶିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କଗଡୁକିର ଏନ୍  ପଏି 
ପରମିାଣ ଏହ ିସ୍ତରମର ପହଞ୍ଛି।ି

ବୁଧବାର 
୧୮ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୩

ତୃତୀୟ ପଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ

କଟକ,୧୭ା୧(ସମସି): ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ 
ସରକାର୍ରୀ ପ୍ରାେମକି ବେି୍ୟାଳୟଗଡ଼ୁକିମର 
ନାନା ଅଭାବ ଅସବୁଧିା ତୋ ଅବ୍ୟବସ୍ା 
ରହଥିିବା ତୋ ଏଗଡ଼ୁକିର ମମୌଳକି 
ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଂଗମର ରୁଜୁ ଜନସ୍ୱାେ୍ଯ 
ମାମଲାମର ରମିପାଟ୍ଯ ଓ ଫମଟାଚତି୍ର 
ୋଖଲ ପାଇଁ ଆମକିସ୍  କୁ୍ୟର୍ରୀ ଅଧିକ 
ସମୟ ମଲାଡ଼ଛିନ୍।ି ଏହ ି ମାମଲାମର 
ନେିକୁ୍ ଆମକିସ୍  କୁ୍ୟର୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ 
ଅଞ୍ଳର ମକମତକ ବେି୍ୟାଳୟ ପରେିଶ୍ଯନ 
କରବିା ସହ ଫମଟାଚତି୍ର ସଂଗ୍ରହ 
କରଥିିବାମବମଳ ଏହାକୁ ୋଞ୍ କରୁଥିବା 
ମନଇ ହାଇମକାଟ୍ଯଙୁ୍କ ଅବଗତ କରଛିନ୍।ି 
ମସହପିର ିଆଉ କଛି ିବେି୍ୟାଳୟ ପରେିଶ୍ଯନ 
କରମିବ ମବାଲ ି କହଥିିମଲ। ପରବର୍୍ଯ୍ରୀ 

ଶଣୁାଣ ି ସମୟମର ସ୍ଲୁଗଡ଼ୁକିର ସ୍ତି ି
ସମ୍ପକଶିତ ରମିପାଟ୍ଯ ଓ ଫମଟାଚତି୍ର ମେବାକୁ 
ଅୋଲତ ଆମକିସ୍  କୁ୍ୟର୍ରୀଙୁ୍କ ନମିଦ୍୍ଯଶ 
ମେଇଛନ୍।ି ହାଇମକାଟ୍ଯ ଲଗିାଲ୍   ସଭଶିସ୍   
କମଟି ି ପକ୍ରୁ ୋୟର ଏହ ି ଜନସ୍ୱାେ୍ଯ 
ସମକ୍ଳତି ଆମବେନର ଶଣୁାଣ ି କର ି
ମଖୁ୍ୟ ବଚିାରପତ ି ଏସ୍  . ମରୁଲ୍ରୀଧର ଓ 
ବଚିାରପତ ି ଏମ୍  .ଏସ୍   ରମଣଙୁ୍କ ମନଇ 
ଗଠତି ଖଣ୍ପ୍ରୀଠ ଏହ ିନମିଦ୍୍ଯଶ ମେଇଛନ୍।ି 
ମାମଲାର ପରବର୍୍ଯ୍ରୀ ଶଣୁାଣ ି ଆସନ୍ା 
ମଫବୃଆର୍ରୀ ୨୮କୁ ଧାେ୍ଯ୍ୟ ମହାଇଛ।ି 

କମରାନା ମହାମାର୍ରୀଠାରୁ ଅମନକ 
ପରବିର୍୍ଯନ ମହାଇଥିବାରୁ ବଭିନି୍ନ ବେି୍ୟାଳୟ 
ପରେିଶ୍ଯନ କର ି ପଲିାମାମନ ଅଧାରୁ ପାଠ 
ଛାଡୁଛନ୍ ିକ ିନାହ ିଁ, ବେି୍ୟାଳୟର ଭରି୍ଭୂିମ ିଓ 

ଶକି୍କ-ଛାତ୍ର ଅନୁପାତ ସଠକି୍   ଅଛ ିକ ିନାହ ିଁ 
ତାହା ଆମକିସ୍  କୁ୍ୟର୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ 
କରାୋଉଛ।ି ମସହପିର ି ଏହ ି ମାମଲାମର 
ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଶଷେର ପାଇଁ 
୨୦୧୯ ମମ’ ୧୩ମର ଏକ ସତ୍ୟପାଠ 
ୋଖଲ ମହାଇଥିଲା। ବେି୍ୟାଳୟର ନଜିସ୍ୱ 
ମଖଳ ପଡ଼ଆି, ମଶୌଚାଳୟ, ପଇିବା ପାଣ,ି 
ସ୍ାୟ୍ରୀ ମକାଠା ସବୁଧିା ନ ଥିବା ଓ ଛାତ୍ର-
ଶକି୍କ ଅନୁପାତ ମକମତକ ବେି୍ୟାଳୟମର 
ଠକି୍   ନ ଥିବା ସତ୍ୟପାଠ େଆିୋଇଥିଲା। 
ପ୍ରକାଶ ୋଉକ,ି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାେମକି ଶକି୍ାର 
ଅଭାବ ଅସବୁଧିା ମନଇ ୨୦୧୫ମର ଏହ ି
ମାମଲା ରୁଜୁ ମହାଇଥିଲା। ଆମକିସ୍  କୁ୍ୟର୍ରୀ 
ଭାମବ ଆଇନଜ୍ରୀବ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ କୁମାର 
ରେଙୁ୍କ ହାଇମକାଟ୍ଯ ନେିକୁ୍ ି ମେଇଥିମଲ। 

କଟକ,୧୭ା୧(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର 
ପରଚିାଳନା ନମିଦ୍୍ଯଶକ ପେମର ଅବସର ପମର ଭାରତ୍ରୀୟ 
ପ୍ରଶାସନକି ମସବା ଅଧିକାର୍ରୀଙୁ୍କ ପନୁଃନେିକୁ୍ ିପ୍ରୋନକୁ ମନଇ 
ରୁଜୁ ମାମଲାମର ଆଜ ିହାଇମକାଟ୍ଯ ବସୃି୍ତତ ଶଣୁାଣ ିକରଛିନ୍।ି 
େ୍ରୀଘ୍ଯ ସମୟ ଧର ି ଚାଲଥିିବା ଶଣୁାଣମିର ସମସ୍ତ ପକ୍ େକୁ୍ ି
ଉପସ୍ାପନ କରଥିିବାମବମଳ ଅୋଲତ ମାମଲାର ରାୟ 
ସଂରକ୍ତି ରଖିଛନ୍।ି ମବଣମୁାଧବ ତ୍ରପିାଠ୍ରୀଙ୍କ ଆମବେନର 
ଶଣୁାଣ ି କର ି ମଖୁ୍ୟ ବଚିାରପତ ି ଏସ୍  . ମରୁଲ୍ରୀଧର ଓ 
ବଚିାରପତ ିଏମ୍  .ଏସ୍   ରମଣଙୁ୍କ ମନଇ ଗଠତି ଖଣ୍ପ୍ରୀଠ ଏହ ି
ନମିଦ୍୍ଯଶ ମେଇଛନ୍।ି ଏହ ି ମାମଲାମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ପକ୍ରୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ୋଖଲ ମହାଇଥିବାମବମଳ 
ଆମବେନକାର୍ରୀ ପ୍ରତଜିବାବ ୋଖଲ କରଥିିମଲ। ଶଣୁାଣ ି
ସରଥିିମଲ ବ ି ଏକ ଅତରିକି୍ ଲଖିିତ ମନାଟ୍   ୋଖଲ ପାଇଁ 
ଆଡ୍  ମଭାମକଟ୍   ମଜମନରାଲ ନମିବେନ କରଥିିମଲ। 

ଆସନ୍ା େୁଇ େନି ମଧ୍ୟମର ଏହ ି ମନାଟ୍   ୋଖଲ କରବିାକୁ 
କହଛିନ୍ ିଖଣ୍ପ୍ରୀଠ। ମାମଲାରୁ ପ୍ରକାଶ ମେ, ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ 
ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କମର ପରଚିାଳନା ନମିଦ୍୍ଯଶକଙ୍କ କାେ୍ଯ୍ୟକାଳ 
୨୦୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ମହାଇ ୨୦୨୨ମର ମଶଷ ମହାଇଥିଲା। 

ଗତ ମାର୍୍ଯ ୨ର ଜଏି ବଭିାଗର ବଜି୍ଞପ୍ତ ି ଅନୁସାମର ତାଙୁ୍କ 
ସରକାର ଏହ ି ପେମର ପନୁଃନେିକୁ୍ ି ପ୍ରୋନ କରଥିିମଲ। 
ଏହା ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗଟ୍    ମରଗମୁଲସନ ଆକଟର ଏହା ବରୁିଦ୍ାଚରଣ 
କରୁଥିବା ଆମବେନକାର୍ରୀ େଶ୍ଯାଇଥିମଲ। ପରଚିାଳନା 
ନମିଦ୍୍ଯଶକ ପେମର ସମ୍ପୃକ୍ ଭାରତ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନକି ମସବାର 
ଏହ ି ଅଧିକାର୍ରୀଙୁ୍କ ପନୁଃନେିକୁ୍ ି ମକ୍ତ୍ରମର ରଜିଭ୍ଯ ବ୍ୟାଙ୍କ 
ଅଫ ଇଣ୍ଆିର ପବୂ୍ଯ ଅନୁମତ ି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗଟ୍    

ଆଇନମର ରହଥିିମଲ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନୁପାଳନ କରାୋଇ 
ନ ଥିବା ମନଇ ଆମବେନକାର୍ରୀ ହାଇମକାଟ୍ଯମର ଚ୍ୟାମଲଞ୍ଜ 
କରଥିିମଲ। ମାମଲା ବଚିାରାଧ୍ରୀନ ଥିବାମବମଳ ସରକାର 
ଏହ ି ପେ ପାଇଁ ପନୁଃନେିକୁ୍ ି ବଜି୍ଞପ୍ତ ି ଜାର ି କରଥିିମଲ। 
ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ଶିା ସମବାୟ ସମତି ି ଆଇନ୍   ୧୯୬୨ର 
ଧାରା ୨୮(୩-ବ)ି(ଆଇ)ର ବରୁିଦ୍ାଚରଣ କରୁଥିବା 
ଆମବେନକାର୍ରୀ ଆଜ ି େକୁ୍ ି ଉପସ୍ାପନ କରଥିିମଲ। 
ବ୍ୟାଙ୍କର ବାଇ ଲ’ ଅନୁସାମର ଏହାର ପରଚିାଳନା ନମିଦ୍୍ଯଶକ 
ନେିକୁ୍ ି କ୍ମତା ପରଚିାଳନା କମଟିରି ରହଛି।ି ଏପରକି ି
ଏହ ି ବଜି୍ଞପ୍ତ ି ଉପମର ଜଣକିଆି ବଚିାରପତଙି୍କ ଅୋଲତ 
ଅନ୍ର୍ରୀଣ ମରାକ୍   ଲଗାଇଥିବା ମନଇ ଆମବେନକାର୍ରୀ 
ଅବଗତ କରଥିିମଲ। ଏହ ି ମାମଲାମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, 
ଜଏି ବଭିାଗର ସଚବି, ସମବାୟ ସଚବି, ସମବାୟ 
ସମତି ି ମରଜଷି୍ଟାର ଓ ନାବାଡ୍ଯକୁ ପକ୍ଭୁକ୍ କରାୋଇଛ।ି

େମବାୟ ବ୍ାଙ୍କ ପେଚିାଳନା ନସିଦ୍ଦେଶକ ନଯିକୁ୍ ିମାମଲା

ହାଇସକାରଦେସେ ଶଣୁାଣ ିସଶଷ ଓ ୋୟ େଂେକ୍ତି

ଦୁଇ ଦନି ମଧ୍ୟରର ଅତରିକି୍ତ ଲଖିିତ 
ଜବାବ ଉପସ୍ାପନ କରରିବ ଏଜି

ସରକାରୀ ପ୍ାଥମକି ବଦି୍ାଳୟର ରମୌଳକି ସମସ୍ା ପ୍ସାଂଗ

େଂଗହୃୀତ େସିପାରଦେ ଓ ଫସରା ଯାଞ୍ଚ କେ ି
ଦାଖଲ କେସିବ ଆମକିସ୍  କୁ୍େୀ

ସଫେୁଛ ି�ସକାରା...
ଟ୍କ୍   ଭୁବମନଶ୍ୱରମର ପହଞ୍ବି ମବାଲ ି ଆଶା 
କରାୋଉଛ।ି ମତମବ େେ ିପାଗ ପ୍ରତକୂିଳ ରୁମହ 
ତା ମହମଲ ଆଉ ମଗାଟଏି େନି ବଳିମକ୍ ମହବାର 
ସମ୍ଭାବନା ଅଛ।ି ମସହପିର ିଜାତ୍ରୀୟ ରାଜପେମର 
ଟ୍ାଫିକ୍   ସ୍ତି ି ଉପମର ମଧ୍ୟ ଏହାର ସରୁକ୍ତି 
ପରବିହନ ନଭି୍ଯର କରୁଛ।ି ଭୁବମନଶ୍ୱରମର 
ପହଞ୍ବିା ପମର ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ଜ୍ଯାତ୍ରୀୟ 

ବମିାନବନ୍ରର ଟମଶିନାଲ-୧ ସମ୍ଖୁମର ଚହି୍ନଟ 
ମହାଇଥିବା ୧.୧ ଏକର ଜମମିର ତାକୁ ରଖିବା 
ପାଇଁ ପେମକ୍ପ ନଆିେବି। ମସଠାମର ମସଡ୍   
ଏବଂ ପ୍ାଟଫମ୍ଯ ନମି୍ଯାଣ କରାେବିା ସହତି 
ବମିାନର ଅଂଶକୁ ମୋଡ଼ବିା ଏବଂ ମରାମତ ି
କାମ ମହବ। ସପ୍ତାମହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧର ି୧୦ 
ଜଣ କମ୍ଯଚାର୍ରୀ ମକାଲକାତା ବମିାନବନ୍ରମର 
ଡାମକାଟାର ବଭିନି୍ନ ଅଂଶକୁ ଅଲଗା କର ିପ୍ୟାକଂି 
କରବିା କାମମର ନମିୟାଜତି ମହାଇଥିମଲ।
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ବୁଧବାର 
୧୮ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୩

ବାଲେଶ୍ୱର,୧୭ା୧(ସମସି): ଏକ ନାବାଳକିା ଦୁଷ୍କର୍ମ ରାରଲାରେ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ସର୍ାଷ ସଂିକୁ ୨୦ ବଷ୍ମ ସଶ୍ରର କାୋଦଣ୍ଡ ସହ ୧୪ ହଜାେ 
ଟଙ୍ା ରଜାେରିାନାରେ ଦଣ୍ଡତି କରଲ ବାରଲଶ୍ୱେ ବଚିାେ ବଭିାଗେ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ର�ାର୍ା ରକାଟ୍ମ ବଚିାେ�ତ ିେଞ୍ଜନ କୁରାେ ସତୂାେ। ଜେରିାନା 
ଅନାରଦୟ ରହରଲ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଅଧିକ ୮ରାସ ରଜଲ ଦଣ୍ଡ ରଭାଗରିବ 
ରବାଲ ି ବଚିାେ�ତ ି ତାଙ୍ ୋୟରେ ଦର୍ମାଇଛ୍।ି ବବିେଣୀେୁ ପ୍ରକାର 
ରଯ, ନୀଳଗେି ି ଥାନା କରାେଖାଲଆି ଅଞ୍ଚଳେ ର୍ାର ସଂିଙ୍ �ଅୁ 
ସର୍ାଷ ସଂି ଗ୍ାରେ ଜରଣ ନାବାଳକିାକୁ ୋତ ି୯ଟାରେ ରକୌରଳକ୍ରରର 
ଏକ ରଦାକାନକୁ ରନଇଥିଲା। ରସଠାରେ ସର୍ାଷ ରଦ �ଇିବା ସହତି 
ନାବାଳକିାକୁ ରଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକେ ି �ଆିଇଥିଲା। �ରେ ନାବାଳକିା ସହତି 
ବଳ�ବୂ୍ମକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେଥିିଲା। ଏ ବାବଦରେ କାହାେକୁି କହରିଲ 
ଜୀବନେୁ ରାେରିଦବ ରବାଲ ି ଧରକ ରଦଇଥିଲା। ଘଟଣା ଘଟବିାେ 
୩ ରାସ �ରେ ନାବାଳକିା ଜଣକ ଗଭ୍ମବତୀ ରହବା ତାେ ରା’ ଜାଣ ି
�ାେଥିିଲା। ଘଟଣା ବାବଦରେ �ୀଡତିାଙ୍ ରାଆ ଗ୍ାରେ ଭଦ୍ରରଲାକଙୁ୍ 
କହଥିିରଲ। ଏକ ରବୈଠକ କୋଯାଇ ସରସ୍ାେ ସରାଧାନ କୋଯବି 
ରବାଲ ିଭଦ୍ରରଲାକ କହଥିିରଲ। �ରେ ରବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା ରବରଳ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ସର୍ାଷ କ ି୍ ୁ  ଆସ ି ନ ଥିଲା। ରରଷରେ �ୀଡତିାଙ୍ ରାଆ 
ଥାନାରେ ଅଭରିଯାଗ କେଥିିରଲ। �ଲୁସି ଘଟଣାେ ତଦ୍ କେ ିଅଭଯିକୁ୍ତ 
ସର୍ାଷ ସଂିକୁ ଗେିଫ �ବୂ୍ମକ ରଜଲ �ଠାଇଥିଲା। ସେକାେଙ୍ �କ୍ଷେୁ 
ଏ ବେଷି୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଣବ �ଣ୍ଡା ରାରଲା �େଚିାଳନା କେଥିିରଲ।

 �ନାବାଳକକୁ ହତ୍ା ମାମଲା

ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ାଦଦଶ
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ/ବଜିାତଳା,୧୭ା୧(ସମସି): ରୟେୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା 
ବାଦାର�ାହାଡ଼ ଥାନା ବସାଘଟୁୁେ ନାବାଳକ ଦରେଥ ରହର୍ୱ୍ରର(୮)
କୁ ହତ୍ା ରାରଲାରେ ରସହ ି ଗାଁେ ଲାଲରରାହନ ତେିଆି(୪୪)କୁ 
ଆଜୀବନ କାୋଦଣ୍ଡାରଦର ରହାଇଛ।ି ଏହା ସହତି ୫ ହଜାେ ଟଙ୍ା 
ଜେରିାନା, ଅନାରଦୟ ୬ରାସ ସଶ୍ରର କାୋଦଣ୍ଡାରଦର କୋଯାଇଛ।ି 
ଘଟଣାକ୍ରରରେ ଗତ ୨୦୨୦ ଡରିସର୍ୱେ ୧୨ ତାେଖିରେ ନାବାଳକ ଜଣକ 
ରଛଳ ିଚୋଇବା �ାଇ ଁଯାଇଥିଲା। ରଛଳ ିଗଡୁକି ଲାଲରରାହନ ତେିଆିେ 
�େବିା ଗଛ ଖାଇ ରଦଇଥିରଲ। ଲାଲରରାହନ ଏଥିରେ ଉତ୍  କ୍ଷପି୍ତ ରହାଇ 
ଏକ ବାଉରଁ ବାଡ଼ରିେ ଦରେଥକୁ �ଟିଥିିଲା। ରସଠାେୁ ଦରେଥ ରଦୌଡ଼ ି
�ଳାଉଥିବା ରବରଳ ଲାଲରରାହନ �ଥେ ରାେ ି ରଦବାେୁ ଦରେଥେ 
ରଣୁ୍ଡରେ ବାଜଥିିଲା। ରସ ତରଳ �ଡ଼ଗିଲା �ରେ ଲାଲରରାହନ ଛାତରିେ 
ଚଢ ିରଗାଇଠା ବଧିା ରାେଥିିଲା। ଫଳରେ ଦରେଥେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହ ିଁ 
ରତୁୃ୍ ରହାଇଯାଇଥିଲା। �ରେ ଲାଲରରାହନ ରବକୁ ବୁଦା ରଳୂକୁ ଫିଙ୍ ି
ରଦଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦନି �ରେ ରବ ରଳିବିା �ରେ ଦରେଥେ ରା’ ଥାନାରେ 
ଏତଲା ରଦଇଥିରଲ। �ଲୁସି ଅନୁସନ୍ାନ କେ ି ଲାଲରରାହନକୁ ଗେିଫ 
କେ ି ରକାଟ୍ମଚାଲାଣ କେଥିିଲା। ଆଜ ି ୋଇେଙ୍�େୁ ଅତେିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଓ 
ରଦୌୋଜଜ ଦୀ�କ କୁରାେ ୧୦ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍ ବୟାନ ଓ �ାେ�ିାେର୍ଶ୍ବିକ 
ପ୍ରରାଣକୁ ଭତି୍କିେ ି ଏହ ି ୋୟ ରଣୁାଇଛ୍।ି ସେକାେଙ୍ �କ୍ଷେୁ 
ଅତେିକି୍ତ ��ି ି �ଙ୍ଜ କୁରାେ ଦାସ ରାରଲା �େଚିାଳନା କେଥିିରଲ।

ଖଡ଼ିଆଳ/ବୋଙ୍ଗିର,୧୭ା୧(ସମସି): 
ଆୟ ବହଭୂି୍ମତ ସମ୍ପତ୍ ି ଠୁଳ ଅଭରିଯାଗରେ 
ନୂଆ�ଡ଼ା ଜଲି୍ା ଖଡ଼ଆିଳ ବଡିଓି ନାୋୟଣ 
ସାହୁ ଭଜିଲିାନ୍ସ ଜାଲରେ �ଡ଼ଛି୍।ି ତାଙ୍ 
ସେକାେୀ ବାସଭବନ ଏବଂ ସେକାେୀ 
କାଯ୍୍ମ ାଳୟ ସରରତ ୫ଟ ି
ସ୍ଥାନରେ ଭଜିଲିାନ୍ସ �କ୍ଷେୁ 
ଚଢ଼ଉ କୋଯାଇଛ।ି

ସର୍ୱଲ�େୁ ଭଜିଲିାନ୍ସ 
ଏସ� ି ସାୋ ରର୍ମାଙ୍ 
ନରିଦ୍ମରକ୍ରରର ରଙ୍ଳବାେ 
ସକାଳ ୫ଟାେୁ ଏହ ି ଚଢ଼ଉ 
କୋଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଚଢ଼ଉରେ 
୩ ଜଣ ଡଏିସ�,ି ୧୦ ଇନରପେକ୍ଟେ ଓ ୪ 
ଏଏସଆଇ ସାରଲି ଅଛ୍।ି ବେଗଡ଼ସ୍ଥତି 
ଭଡା ଘେ, ବଲାଙ୍ୀେେ ବାସଭବନ, 
ରଲାଇସଂିହା ବ୍ଲକ ସ୍ଥତି କୁରରରଲ ଗ୍ାରେ 
ର�ୈତୃକ ଘେ ଏବଂ ସଦେ ବ୍ଲକ ସ୍ଥତି ବଡିଘିାଟ 
ଗ୍ାରେ ଜରନୈକ ସମ୍ପ୍ମକୀୟଙ୍ ଘରେ ରଧ୍ୟ 

ଚଢଉ କୋଯାଇଛ।ି ଖଡ଼ଆିଳ ସେକାେୀ 
ବାସଭବନ ଓ ସେକାେୀ କାଯ୍୍ମ ାଳୟରେ 
ବେଗଡ଼ ଭଜିଲିାନ୍ସ ଡଏିସ� ି ସତ୍ବାନ 
ରହାନନ୍ଦଙ୍ ରନତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ଉ ରହାଇଛ।ି 
ବଡ଼ିଓିଙ୍ ଖଡ଼ଆିଳ ସେକାେୀ ବାସଭବନେୁ 

ନଗଦ ୧୬ ହଜାେ ଟଙ୍ା, 
ଦୁଇଟ ି ବ୍ାଙ୍ �ାସବୁକ ଓ 
ବଲାଙ୍ୀେ ବାସଭବନେୁ 
ନଗଦ ୩ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାେ 
ଟଙ୍ା ଓ ସନୁା ଗହଣା ୭୬୪ 
ଗ୍ାର ଜବତ କୋଯାଇଛ।ି 
ତା ସହତି ର�ୈତୃକ ଗ୍ାର 
କୁସରରଲ ଠାରେ ୧୦ ଟ ି

�୍ଲଟେ କାଗଜ �ତ୍ର ଜବତ ରହାଇଛ।ି ଏହା 
ସହତି ବଲାଙ୍େି ଲାଲଟକି୍ରା ଠାରେ ଦୁଇ 
ରହଲା ବରିଷି୍ଟ ଏକ ଘେ େହଥିିବା ଜଣା�ଡ଼ଛି।ି 
ଏ ରନଇ ରକର ନର୍ୱେ ୦୧/୨୦୨୩ରେ 
ଏକ ରକସ୍   େୁଜୁ ରହାଇ ଅଧିକ ତଦ୍ ଚାଲୁ 
ଥିବା ଭଜିଲିାନ୍ସ ଡ଼ଏିସ� ି ସଚୂନା ରଦଇଛ୍।ି

ଘଟଗାଁ, ୧୭ା୧ (ସମସି): ରା’ ତାେଣିୀ ରନ୍ଦେି �େସିେରେ ଥିବା 
୧୩ଟ ିହୁଣ୍ଡେି ଗଣତ ିରହାଇଥିବା ଜଣା�ଡ଼ଛି।ି ଏଥିେୁ ୧୯ ଲକ୍ଷ 
୮ ୭ ହଜାେ ୮୯ ୫ ଟଙ୍ା ରଳିଛି।ି ରସହ�ିେ ିସନୁା ୪୪ ଗ୍ାର 
୧୪୦ ରଳିଗି୍ାର ଓ େୁ�ା ୧ ରକଜ୨ି୬୦ଗ୍ାର ୭୬୦ରଲିଗି୍ାର 
ରଳିଛି।ି ରା’ ତାେଣିୀ ରନ୍ଦେି ଦାୟତି୍ୱରେ ଥିବା ଡଭିଜିନିାଲ 
ନେିୀକ୍ଷକ ଦକ୍ଷଣି ରାୋଣ୍ଡ,ି ରଦରବାତ୍େ ନୀେକି୍ଷକ ତ୍ରରିଲାଚନ 
ନାଏକ, ରନ୍ଦେି କାଯ୍୍ମ ନବି୍ମାହୀ ଅଧିକାେୀ ସଞ୍ଜୀବ ରହା�ାତ୍ର ଓ 
�ଲୁସି କର୍ମଚାେୀ ଉ�ସ୍ଥତିରେ ହୁଣ୍ଡ ି ଗଡୁକି ରଖାଲାଯାଇଥିଲା। 
ରନ୍ଦେି କର୍ମଚାେୀ ଅକ୍ଷୟ କୁରାେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ରବରହୋ, ରେତ 
ରବରହୋ, ରରହଶ୍ୱେ ସାହୁ, ରରହଶ୍ୱେ ରଦହୁେୀ, େଞ୍ଜନ କୁରାେ 
ସାହୁ, ଗଗନ ବଳ, ନବୀନ ରହ୍, ରଦବଦତ୍ ବଳ, ଚନ୍ଦା ରଖୁି, 
ନାୋୟଣ ରଖୁି, ସନାତନ ନାଏକ, ଚକ୍ରଧେ ନାଏକ, ଅେୁଣ 
ନାଏକ, ରଙ୍ଷ୍ମଣ ନାଏକ, ହେହିେ ରହ୍ ସରରତ ୩୦େୁ ଊର୍ଦ୍୍ମ 
କର୍ମଚାେୀ ଓ ବ୍ାଙ୍ କର୍ମଚାେୀ ପ୍ରରଖୁ ସହାୟତା କେଥିିରଲ।

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୧୭ା୧(ସମସି): ଗତ ୨୦୨୨ ତୁଳନାରେ 
୨୦୨୩ ଗ୍ୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଉଷ୍ମତା ଅଧିକ େହ�ିାରେ। 
ରସହ�ିେ ି ରରୌସରୁୀରେ ବଷ୍ମାେ �େରିାଣ କରବିା 
ସହ ଖେଫି୍   ଚାଷକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବତି କେ�ିାରେ। 
ୟରୁକ �ାଣ�ିାଗ ସଂସ୍ଥା, ଅର୍ରେଲଆି �ାଣ�ିାଗ 
ସଂସ୍ଥା ତଥା ଆରରେକିାସ୍ଥ କଲର୍ୱଆି ବଶି୍ୱ ବଦି୍ାଳୟ 
ଦ୍ାୋ ଜାେରିହାଇଥିବା �ାଣ�ିାଗ ସର୍ୱନ୍ୀୟ 
ଦୀଘ୍ମଅବଧି ଆକଳନରେ ଏହା ଦର୍ମାଯାଇଛ।ି 
 ଉ�ରୋକ୍ତ �ାଣ�ିାଗ ସଂସ୍ଥାଗଡ଼ୁକି ନଜି 
�ବୂ୍ମାନୁରାନରେ ଦର୍ମାଇଛ ି ରଯ ଲଗାତାେ ଭାରବ 
ଗତ ତନି ି ବଷ୍ମ ସକ୍ରୟି ଥିବା ଜଳବାୟ ୁ ପ୍ରକ୍ରୟିା ‘ଲା-
ନନିା’େ ସରାପ୍ତ ିସହ ଚଳତି ବଷ୍ମ ପ୍ରରା୍ ରହାସାଗେ 
ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଲ-ନରିନା ପ୍ରକ୍ରୟିା ସକ୍ରୟି ରହବାକୁ 
ଯାଉଛ।ି ସାଧାେଣତଃ ଭାରବ ଜଳବାୟ ୁ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ଲା-ନନିା ସକ୍ରୟି େହରିଲ ଗ୍ୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଭାେତରେ 

ଉଷ୍ମତା କର େହଥିାଏ। ରସହ�ିେ ିବ�ିେୀତ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ଏଲ-ନରିନା ସକ୍ରୟି େହରିଲ ଉଷ୍ମତା ତୀବ୍ରତେ 
ରହାଇଥାଏ। ଚଳତି ବଷ୍ମ ଏଲ-ନରିନା ସକ୍ରୟି 
ରହବାକୁ ଯାଉଥିବାେୁ ରରୌସରୁୀ ଋତୁରେ ବଷ୍ମାେ 
�େରିାଣ କରବିାେ ଯରଥଷ୍ଟ ସମ୍ାବନା େହଛି ିରବାଲ ି

େରି�ାଟ୍ମରେ କୁହାଯାଇଛ।ି ଏଠାରେ ଉରଲ୍ଖରଯାଗ୍ 
ରଯ ଗତବଷ୍ମ ଜଳବାୟ ୁପ୍ରକ୍ରୟିା ଲା-ନନିାେ ଉ�ସ୍ଥତି ି
ସରତ୍ଦ୍ ୋଜ୍ରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ 
ରହାଇଥିଲା। ଟଟିଲାଗଡ଼ରେ ୪୫.୫ ଡଗି୍ୀ, 
ରବୌର୍ରେ ଜୁନ ରାସେ ଦ୍ତିୀୟ ସପ୍ତାହ ପ୍ରାେମ୍ରେ 
୪୫.୨ ଡଗି୍ୀ ତଥା ୋଜଧାନୀ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ 

ତା�ରାତ୍ରା ୪୩.୩ ଡଗି୍ୀ ଛୁଇଁବା ସହ ସାୋ ୋଜ୍ 
ଗେରରେ ଛଟ�ଟ ରହାଇଥିଲା। ରତଣ ୁ ଚଳତି 
ଥେ ଏଲ-ନରିନା ସକ୍ରୟି ରହବା�ରେ ୋଜ୍େ 

ତା�ରାତ୍ରା ରଢେ ବୃର୍ ି �ାଇବା ରନଇ ଆରଙ୍ା 
କୋଯାଉଛ।ି ବରିରଷକେ ି ରାର୍୍ମ, ଅରପ୍ରଲ ଓ ରଇ 

ରାସରେ ତା�ରାତ୍ରା ସରବ୍ମାର୍ ସ୍ତେରେ �ହଞ୍ଚ�ିାରେ। 
ରସହ�ିେ ି ବରଙ୍ା�ସାଗେରେ ସଷୃ୍ଟ ି ରହଉଥିବା 
ଲଘଚୁା� ରଦର ତଥା ଆର ୋଜ୍ ଓଡ଼ରିାରେ 

ରରୌସରୁୀ ବଷ୍ମାକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେଥିାଏ। 
ରତରବ ଏଲ-ନରିନା କାେଣେୁ ଚଳତି ବଷ୍ମ 
ୋଜ୍ ଉ�ରେ ଏହାେ ଯରଥଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ 
�ଡ଼ବି ରବାଲ ି ଅନୁରାନ କୋଯାଉଛ।ି 
ଉରଲ୍ଖରଯାଗ୍ ରଯ ପ୍ରରା୍ ରହାସାଗେରେ 
ସରଦୁ୍ରେ ତା�ରାତ୍ରା ଏବଂ �ବନ ଦ୍ାୋ 
�େଚିାଳତି ଏକ ପ୍ରାକୃତକି ଜଳବାୟ ୁପ୍ରକ୍ରୟିା 
ରହଉଛ ି ଲା- ନନିା ଏବଂ ଏଲ-ନରିନା। 
ପ୍ରରା୍ ରହାସାଗେ ରେ ଅନୁଭୂତ ରହଉଥିବା 
ଏହ ି ଜଳବାୟ ୁ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆର ରଦରରେ 

ଅନୁଭୂତ ରହଉଥିବା ରରୌସରୁୀ ଋତୁେ ବଷ୍ମା, ଗ୍ୀଷ୍ମ 
ପ୍ରବାହ ଏବଂ ରୀତ ଲହେୀକୁ ପ୍ରଭାବତି କେଥିାଏ।

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୧୭ା୧(ସମସି): ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଓଟଇିଟ ି �େୀକ୍ଷାରେ ଅକୃତକାଯ୍ମ୍ ରହାଇ 
ବଏିସଇ(ରାଧ୍ୟରକି ରକି୍ଷା �େଷିଦ) ରବାଡ଼୍ମ 
କାଯ୍ମ୍ାଳୟ ଆଗରେ ଧାେଣା ରଦଇଥିବା 
ରକି୍ଷକଙ୍ ବରିୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାଯ୍ମ୍ାନୁଷ୍ଠାନ 
ଗ୍ହଣ କୋଯବି। ଆରନ୍ଦାଳନ କେୁଥିବା 
୧୩ ଜଣ ରକି୍ଷକଙ୍ ଫରଟା ଭାଇୋଲ୍   ରହବା 
�ରେ ରସରାନଙ୍ ବରିୋଧରେ କାଯ୍ମ୍ାନୁଷ୍ଠାନ 
ରନବା �ାଇଁ ପ୍ରାଥରକି ରକି୍ଷା ନରିଦ୍୍ମରାଳୟ 

�କ୍ଷେୁ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆେମ୍ ରହାଇଛ।ି ରତରବ 
ଗତକାଲ ି ଏରନଇ ପ୍ରାଥରକି ନରିଦ୍୍ମରକଙୁ୍ 
ବଏିସ୍  ଇ ସମ୍ପାଦକ ଚଠି ିରଲଖିଥିରଲ।
 ଓଟଇିଟ ି �େୀକ୍ଷାରେ କୃତକାଯ୍୍ମ  ରହାଇ 
ନଥିବା ରକି୍ଷକଙ୍ ଆରନ୍ଦାଳନ ରଯାଗ ୁ ରବାଡ଼୍ମ 
କାଯ୍୍ମ  ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହଉଛ।ି ରଦୈନକି ରବାଡ଼୍ମ 
କାଯ୍୍ମ ାଳୟ ଆଗରେ ରତାଧିକ ରକି୍ଷକ 
ଧାେଣାରେ ବସଛୁ୍।ି ରତରବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ଦୃଷ୍ଟେୁି ଓଟଇିଟ ି �େୀକ୍ଷୀଥ୍ମୀଙ୍ ଓଏରଆେ 
ଉତ୍େଖାତାକୁ ରେବସାଇଟରେ ଅ�ରଲାଡ 
କୋଯାଇଛ।ି ରସରାରନ �େୀକ୍ଷାରେ 

େଖିଥିବା ରାକ୍ମ ସମ୍ପକ୍ମରେ ରବଶ୍   ଭଲ ଭାରବ 
ଅବଗତ ରଧ୍ୟ ରହାଇଛ୍।ି ଏ ସବୁ ସରତ୍ଦ୍ 
ରକି୍ଷକରାରନ �ନୁଶ୍ଚ ଧାେଣାରେ ବସଛୁ୍।ି 
ରବାଡ଼୍ମେ ଆନୁଷଙ୍କି କାଯ୍୍ମ ରେ ବାଧା ସଷୃ୍ଟ ି
କେୁଛ୍।ି ରତଣ ୁ ଏହ ି ରକି୍ଷକଙ୍ ବରିୋଧରେ 
କରଠାେ କାଯ୍୍ମ ାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ହଣ କୋଯବି। 
ଏରନଇ ଗଣରକି୍ଷା ବଭିାଗ ଚେର ନଷି୍ପତ୍ ି
ରନଇଛ।ି ରସରାନଙୁ୍ କାେଣ ଦର୍ମାଅ ରନାଟସି୍   
ଜାେ ି କେରିବ ପ୍ରାଥରକି ରକି୍ଷା ନରିଦ୍୍ମରକ 

କହଛି୍।ି ଉତ୍େ ସର୍ାଷଜନକ ନ ରହରଲ, 
ତଦ୍ କୋଯାଇ ସଭବିସ୍   େୁଲ୍   ଆଧାେରେ 
କାଯ୍୍ମ ାନୁଷ୍ଠାନ ନଆିଯବି। ରସ�ରଟ ରଫଲ୍   
ରହାଇଥିବା ରକି୍ଷକଙ୍ �ାଇ ଁ ଜାନୁଆେୀ ରାସ 
ରରଷରେ �ଣୁ ି ଥରେ �େୀକ୍ଷା କୋଯବି। 
ଏଥି�ାଇ ଁଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍   କେବିାକୁ ବଦି୍ାଳୟ 
ଓ ଗଣରକି୍ଷା ରନ୍ତ୍ରୀ �ୋରର୍ମ ରଦଇଛ୍।ି
 ରତରବ ଏ ସମ୍ପକ୍ମରେ ସ୍ଲୁ ଓ ଗଣରୀକ୍ଷା ରନ୍ତ୍ରୀ 
ସରୀେ େଞ୍ଜନ ଦାର କହଛି୍ ି ରଯ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଓଟଇିଟ ି �େୀକ୍ଷା ଚାକେିୀରେ ଥିବା ରକି୍ଷକଙ୍ 
�ାଇ ଁ ରହାଇଥିଲା। ତାହାେ ଫଳାଫଳ 

ବାହାେଛି।ି ସରସ୍ା ଉ�ଜୁବିାେୁ ବତ୍୍ମରାନ 
ସରସ୍ତଙ୍ ଉତ୍େଖାତା ରେବସାଇଟରେ 
ଅ�ରଲାଡ଼ ରହାଇଛ.ି ଯଏି ରଫଲ ରହାଇଛ୍,ି 
ରସରାନଙୁ୍ �ଣୁ ି ଫର୍ମ �େୂଣ ସରୁଯାଗ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଆସ୍ା ୩୦ ତାେଖିରେ �େୀକ୍ଷା 
ରହବ। ରଯଉରଁାରନ କୃତକାଯ୍୍ମ  ରହାଇନାହା୍ ି
ରସରାରନ �ଣୁ ି ଫର୍ମ �େୂଣ କେୁଛ୍।ି ରାତ୍ର 
ରକି୍ଷକଙ୍ ବରିଙୃ୍ଖଳାକୁ ଆରଦୌ ବେଦାସ୍ତ 
କୋଯବି ନାହ ିଁ ରବାଲ ିରସ କହଛି୍।ି ରସହ�ିେ ି
ପ୍ରାଥରକି ରକି୍ଷା ନରିଦ୍୍ମରକ ରଜ୍ାତ ିେଞ୍ଜନ ରଶି୍ର 
କହଛି୍ ିରଯ, ରବାଡ଼୍ମ �କ୍ଷେୁ ଜାେ ିରହାଇଥିବା 
ଚଠି ିଆରେ ହସ୍ତଗତ ରହାଇଛ।ି ରକଉ ଁରକି୍ଷକ 
ଘଟଣାରେ ସମ୍ପକୃ୍ତ େହଛି୍ ି ତାହାେ ତଦ୍ 
କୋଯବି। କ’ଣ �ାଇଁ ରସରାରନ ରବାଡ୍ମ 
ଅଫିସ ଆସଥିିରଲ, ରସଥିଲାଗ ି ରସରାନଙୁ୍ 
କାେଣ ଦର୍ମାଅ ରନାଟସି ରଧ୍ୟ ଜାେ ିକୋଯବି। 
ଯଦ ି ରସରାନଙ୍ ଉତ୍େରେ ଆରର ସ୍ୁଷ୍ଟ ନ 
ରହଲୁ, ଘଟଣାେ ତଦ୍ ରହବ। ଯଦ ିତଦ୍େୁ 
ଜଣା�ଡ଼ବି, ରସରାରନ ଜାଣରିଣୁ ି ବରିକ୍ଷାଭ 
କେବିାକୁ ଯାଇଥିରଲ ବା ରହଡ୍  କ୍ାଟ୍ମେେ 
ବନିା ଅନୁରତରିେ ସ୍ଲୁ ଛାଡ଼ ି ଯାଇଥିରଲ, 
ରସରାନଙ୍ ବରିୋଧରେ ସଭବିସ େୁଲ 
ଆଧାେରେ କାଯ୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ହଣ କୋଯବି।

ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୧୭।୧(ସମସି): ଏଣକି ି �େୁୁଣା 
ଡ୍ାଇଭଂି ଲାଇରସନ୍ସ ନବୀକେଣ, ଲର୍ଣବି ଲାଇରସନ୍ସ 
�ାଇଁ ଆରବଦନ କରଲ ଅନ୍  ଲାଇନ୍  ରେ ଡାକ୍ତେୀ 
ପ୍ରରାଣ�ତ୍ର ଦାଖଲ କେବିା ବାଧ୍ୟତାରଳୂକ ରହବ। 
ସମ୍ପ୍ରତ ି ଆରବଦନକାେୀରାରନ ଏକ କାଗଜ 
ଫର୍ମାଟ୍  ରେ ରାନୁଆଲ ବ୍ବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତେୀ 
ପ୍ରରାଣ�ତ୍ର ରଦଉଛ୍।ି ଅନ୍  ଲାଇନ୍   ଆରବଦନ 
ସରୟରେ ଏହାକୁ ସାେଥୀ 
ର�ାଟ୍ମାଲରେ ଅ�ରଲାଡ୍   କେୁଛ୍।ି 
ଏହ ିପ୍ରକ୍ରୟିାରେ ଡାକ୍ତେୀ ପ୍ରରାଣ�ତ୍ରେ 
ରବୈଧତା ଜାଣବିା ସହଜ ରହଉ 
ନାହ ିଁ ଏବଂ ଅରନକ ସରୟରେ ନକଲ ି
ପ୍ରରାଣ�ତ୍ର ଦାଖଲ ରହଉଥିବା ଜଣା�ଡ଼ଛି।ି
�େବିହନ କରରିନେଙ୍ କାଯ୍ମ୍ାଳୟ �କ୍ଷେୁ 
କୁହାଯାଇଛ ି ରଯ �େୂା ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
କେବିା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଡାକ୍ତେଙ୍ ଦ୍ାୋ ଉ�ଯକୁ୍ତ 
ଡାକ୍ତେୀ �େୀକ୍ଷା (ଏମ୍  ସଆିଇ ଅଧୀନରେ �ଞ୍ଜକୃିତ 
ଏମ୍  ବବିଏିସ୍   ଡାକ୍ତେ) ନଶି୍ଚତି କେବିାକୁ ଏକ ନୂତନ 
ଅନ୍  ଲାଇନ୍   ଡାକ୍ତେ �ଞ୍ଜୀକେଣ ର�ାଟ୍ମାଲ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କୋଯାଇଛ।ି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୬୭ ଜଣ ଡାକ୍ତେ 
�ଞ୍ଜକୃିତ ରହାଇଛ୍।ି ରସରାରନ ଅନ୍  ଲାଇନ୍  ରେ 
ସାେଥୀ ର�ାଟ୍ମାଲ ରାଧ୍ୟରରେ ଡଏିଲ୍   ଏବଂ 

ଏଲ୍  ଏଲ୍   ଆରବଦନକାେୀଙୁ୍ ଡାକ୍ତେୀ ପ୍ରରାଣ�ତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କେରିବ। ଯଦ୍୍ୱାୋ ଫର୍ମ ୧ଏ’େ ଅ�ରଲାଡ୍   
କେବିା ଆଉ ଆବର୍କ ରହବ ନାହ ିଁ। ଆସ୍ା 
ଜାନୁଆେୀ ୨୬ ତାେଖିେୁ ୪୦ ବଷ୍ମେୁ ଅଧିକ 
ବୟସେ ଡଏିଲ୍   ଓ ଏଲ୍  ଏଲ୍   ଆରବଦନକାେୀଙ୍ 
�ାଇଁ ଡାକ୍ତେୀ ପ୍ରରାଣ�ତ୍ର ଅନ୍  ଲାଇନ୍  ରେ ଦାଖଲ 
କେବିା ଜେୁେୀ ରହବ। ଯଗୁ୍ମ �େବିହନ କରରିନେ 

(ରବୈଷୟକି) ଦପି୍ତୀ େଞ୍ଜନ 
�ାତ୍ର କହଛି୍,ି ୪୦ ବଷ୍ମେୁ 
ଅଧକ ବୟସେ ବ୍କ୍ତ ି ନୂଆ 
ଏଲ୍  ଏଲ୍  , ଡଏିଲ୍   ଅବା ଏହାେ 
ନବୀକେଣ �ାଇଁ ଆରବଦନ 

କେବିା ସରୟରେ ଡାକ୍ତେୀ ପ୍ରରାଣ�ତ୍ର ରାନୁଆଲ 
ବଦଳରେ ଫର୍ମ ୧(ଏ)ରେ ପ୍ରଦାନ କେରିବ। 
ଡ୍ାଇଭଂି ଲାଇରସନ୍ସ �ାଇବା ବ୍ବସ୍ଥାକୁ ସେଳ 
ଓ ଉନ୍ନତ କେବିା ତଥା ଆେଟଓିରେ ଗହଳ ି ହ୍ାସ 
�ାଇଁ ଓଡ଼ରିା ସେକାେଙ୍ ‘୫-ଟ’ି ନୀତ ିଅନୁଯାୟୀ 
ଇରଲରକ୍ଟ ୍ରାନକି୍   �ର୍ତ୍ରିେ ଫର୍ମ ୧(ଏ)ରେ 
ଡାକ୍ତେୀ ପ୍ରରାଣ�ତ୍ର ଦାଖଲ କେବିା �ାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ି
ରହାଇଛ।ି ଆରବଦନକାେୀ ବନିା ସରସ୍ାରେ 
ଅନ୍  ଲାଇନ୍   ର�ାଟ୍ମାଲେୁ ଡାକ୍ତେୀ ପ୍ରରାଣ�ତ୍ର 
�ାଇ�ାେରିବ ରବାଲ ି ଶ୍ରୀ �ାତ୍ର କହଛି୍।ି

‘ଏଲ୍  -ନନିନା’ ସକ୍ୟି ନହବା ନନଇ ଅନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ପାଣପିାଗ ସଂସ୍ାର ଆକଳନ

ବଢ଼ବି ତାତ;ି କମବି ବରା୍
ପ୍ରଭାବତି ନହବ 

ଖରଫି ଚାଷ

ଭଜିଲିାନ୍ସ ଜାଲଦର ଖଡ଼ଆିଳ ବଡିଓି
 �ଏକକାଳୀନ ୫ ସ୍ାନନର ଚଢ଼ଉ

 �ଓଏଏସ୍   ସ୍ତରନର ଅଦଳବଦଳ

ବଦଳଦିଲ ଆୟରୁ ଓ ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ନଦିଦ୍୍ଶକ
ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୧୭ା୧(ସମସି): ସାଧାେଣ ପ୍ରରାସନ ଓ ଜନ 
ଅଭରିଯାଗ ବଭିାଗ �କ୍ଷେୁ ରଙ୍ଳବାେ ବେଷି୍ଠ ଓଏଏସ୍   
ଅଧିକାେୀଙ୍ ସ୍ତେରେ ରଛାଟ ଧେଣେ ଅଦଳବଦଳ 
କୋଯାଇଛ।ି ‘ଆୟଷୁ’େ ନରିଦ୍୍ମରକ ଦାୟତି୍ୱ ବହନ 
କେୁଥିବା ରଭୌରରର ଚନ୍ଦ ରବରହୋଙୁ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ଓ 
�େବିାେ କଲ୍ାଣ ବଭିାଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚବି ଭାରବ ବଦଳ ି
କୋଯାଇଥିବା ରବରଳ ‘ଆହାେ’େ ଓଏସ୍  ଡ ି ତଥା ନଗେ 
ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚବି କଲ୍ାଣ କୁରାେ େଥଙୁ୍ 
ଆୟଷୁେ ନରିଦ୍୍ମରକ ଦାୟତି୍ୱ ଦଆିଯାଇଛ।ି ରସହ�ିେ ିଶ୍ରର 
ବଭିାଗେ ଅତେିକି୍ତ ସଚବି ନେହେ ି ରସଠୀଙୁ୍ ଉର୍ରକି୍ଷା 
ବଭିାଗେ ନରିଦ୍୍ମରକ ଭାରବ ବଦଳ ି କୋଯାଇଥିବା 
ସାଧାେଣ ପ୍ରରାସନ ବଭିାଗେ ବଜି୍ଞପ୍ତ ିଦର୍ମାଇଛ।ି

ସଞ୍ୀବ ଚଢ଼ାଙୁ୍ ଅତରିକି୍ତ ସଚବି ପାହ୍ାକୁ ପଦଦାନ୍ନତ ି
ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୧୭।୧(ସମସି): ସରବାୟ ବଭିାଗେ 
ପ୍ରରଖୁ ସଚବି ଭାରବ ଦାୟତି୍ୱ ନବି୍ମାହ କେୁଥିବା ସଞ୍ଜୀବ 
କୁରାେ ଚଢ଼ାଙୁ୍ ରକନ୍ଦ ସେକାେ �ରଦାନ୍ନତ ି ରଦଇଛ୍।ି 
ଶ୍ରୀ ଚଢ଼ା ରକନ୍ଦରେ ଅତେିକି୍ତ ସଚବି �ାହ୍ାକୁ ଉନ୍ନତି 
ରହାଇଛ୍।ି ଭାେତ ସେକାେଙ୍ କାରବିକ ବଭିାଗ �କ୍ଷେୁ 
ଆଜ ି ଏ ରନଇ ବଜି୍ଞପ୍ତ ି ପ୍ରକାର �ାଇଛ।ି ବଭିାଗ �କ୍ଷେୁ 
କୁହାଯାଇଛ ି ରଯ କ୍ାବରିନଟ୍  େ ଅ�ଏଣ୍ଟରରଣ୍ଟ କରଟି ି
ଶ୍ରୀ ଚଢ଼ାଙୁ୍ ଅତେିକି୍ତ ସଚବି କରି୍ୱା ସରାନ �ଦବୀରେ 
ନଯିକୁ୍ତ ି �ାଇବା ଲାଗ ି ରଯାଗ୍ ବରିବଚତି ରହାଇଛ୍।ି 
ଶ୍ରୀ ଚଢ଼ା ଓଡ଼ରିା ରଷ୍ଟଟ୍   ଏଗ୍କିଲଚର୍   ରାରକ୍ମଟଂି 
(ଓସାମ୍  ) ରବାଡ୍ମେ ରଖୁ୍ଭାରବ ରଧ୍ୟ କାଯ୍ମ୍ କେୁଛ୍।ି

 �ଧରାପଡ଼ବି ନକଲ ିପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଠନକଇ 

ଡଏିଲ୍   ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଅନ୍  ଲାଇନ୍   
ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ

ନପାରା୍ଲନର 
ପଞ୍କୃିତ ନହନଲଣ ି

୧୬୪ ଡାକ୍ତର

ନବାଡ଼୍ କାର୍୍ାଳୟ ଆଗନର ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଧାରଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ

ସଦ୍ାରଜନକ କାରଣ ନ ଥିଦଲ କାଯ୍୍ାନୁଷ୍ାନ

 �ଧାରଣା ନଦଇଥିବା ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ କାରଣ ଦଶ୍ାଅ ନନାରସି୍  
 �ଆସନ୍ତା ୩୦ନର ନହବ ଦ୍ତିୀୟ ପର୍୍ାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓରଇିର ି

 �ନାବାଳକିା ଦୁଷ୍କମ ୍ମାମଲା

ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ ୨୦ ବର୍ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍
ଭୁବଲେଶ୍ୱର,୧୭।୧(ସମସି): ୋଜ୍ରେ ଜରଣ ରହରଲ 
ବ ି ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ମଟଣାରେ ଆହତ ବ୍କ୍ତ ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ରସବା 
�ାଇବାେୁ ବଞ୍ଚତି ରହରବ ନାହ ିଁ। ଦୁଘ୍ମଟଣାରେ ଆତଙୁ୍ 
ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ରାଗଣାରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା �ଯ୍ମ୍୍ ଚକିତି୍ା ରସବା 
ରଯାଗାଇବା �ାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ଟ ଟ୍ରରା ରକୟାେ ବ୍ବସ୍ଥାକୁ 
ଆହୁେ ି ସଦୃୁଢ଼ କେବିା �ାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ି ରହାଇଛ।ି ନୂଆ 
ଟ୍ରରା ରକୟାେ ରସଣ୍ଟେ ନରି୍ମାଣ ସହତି କର୍ମଚାେୀଙ୍ 
ଦକ୍ଷତା ବୃର୍,ି ଭତି୍ଭୂିର ି ସଷୃ୍ଟ ି କୋଯବି। ନକିଟରେ 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ଓ �େବିାେ କଲ୍ାଣ ବଭିାଗେ ସଚବି 
ରାଳନିୀ �ଣ୍ଡତିଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠତି ସରୀକ୍ଷା 
ରବୈଠକରେ ଏହ ି ନଷି୍ପତ୍ ି ରହାଇଥିବା ଜଣା�ଡ଼ଛି।ି

ସଚୂନା ଅନୁସାରେ ସପୁ୍ରମି୍   ରକାଟ୍ମଙ୍ ସଡ଼କ ସେୁକ୍ଷା 
କରଟିେି ସ�ୁାେସି ଅନୁସାରେ ଅଦ୍ାବଧି ୋଜ୍ 
ସେକାେ ୩୩ଟ ି ଟ୍ରରା ରକୟାେ ରସଣ୍ଟେ (ଟଏିଫ୍  ସ)ି 
ନରି୍ମାଣ �ାଇଁ �ଦରକ୍ଷ� ରନଇଛ୍।ି ରସହ�ିେ ିୋଜ୍େ 
ସରସ୍ତ ଜାତୀୟ ୋଜ�ଥ କଡ଼ରେ ରଲବୁଲ୍  -୩ ବଗ୍ମେ 
୫୫ଟ ିନୂଆ ଟ୍ରରା ରକୟାେ ଫ୍ାସଲିଟି ି(ସଏିଚ୍  ସ/ିସବ୍   
ଡଭିଜିନ୍   ହପେଟିାଲ) ପ୍ରତଷି୍ଠା �ାଇଁ ଚହି୍ନଟ କୋଯାଇଛ।ି 
୧୮ଟ ି ଘରୋଇ ଡାକ୍ତେଖାନାରେ ରଲବୁଲ୍  -୧ ବଗ୍ମେ 

ଟଏିଫ୍  ସ ିପ୍ରତଷି୍ଠା କୋଯାଇଛ।ି ଆହତଙୁ୍ ତୁେ୍ ନକିଟସ୍ଥ 
ଟସିଏିଫ୍  କୁ ସ୍ଥାନା୍େ �ାଇଁ ୧୦୮ ଆର୍ୱବୁଲାନ୍ସ ନରିୟାଜତି 
କୋଯାଇଛ।ି ଏନ୍  ଏଚ୍  ଏଆଇ ଚହି୍ନଟ କେଥିିବା ରରାଟ 
୮୯ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପେଟ ରଧ୍ୟେୁ ୮୪ଟ ି ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ୱବୁଲାନ୍ସ 
ନରିୟାଜତି କୋଯାଇଛ।ି ନୂଆ କାଜୁଆଲଟି ି ଓ ଟ୍ରରା 

ରକୟାେ ଏବଂ ନଃିରଳୁ୍କ ଟ୍ରରା ଚକିତି୍ା �ାଣ୍ ି ଗଠନ 
ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଥ୍ମ ବଭିାଗେ ରଞ୍ଜେୁୀ ରଳିଛି।ି ବତ୍୍ମରାନ 
ସରୁ୍ା ୩୬ଟ ି ଟଏିଫ୍  ସ ି ଆଇଆେଏଡ ି ର�ାଟ୍ମାଲରେ 
�ଞ୍ଜକୃିତ ରହାଇଥିଲା ରବରଳ ୩୧୮ ଦୁଘ୍ମଟଣାରେ 
ଆହତଙୁ୍ ଚକିତି୍ା ଉ�ଲବ୍ଧ କୋଯାଇଛ।ି ଟସିଏିଫ୍  କୁ 
ଆବର୍କ ସେଞ୍ଜାର ରଯାଗାଣ �ାଇଁ ଓଡ଼ରିା ରରଡକିାଲ 
କର�୍ମାରେସନ୍   ଲରିରିଟଡ୍  କୁ କୁହାଯାଇଛ।ି

ରବୈଠକରେ ରହାଇଥିବା ନଷି୍ପତ୍ ି ଅନୁସାରେ 
ନୂଆ ରରଡକିାଲ କରଲଜେ ଟଚିଂି ହପେଟିାଲରେ ଟ୍ରରା 
ରକୟାେ ବ୍ବସ୍ଥା ଆେମ୍ ଉ�ରେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଉଛ।ି 

କର୍ମଚାେୀଙ୍ ଦକ୍ଷତା ବୃର୍ ିଲକ୍ଷ୍ରେ ଏସ୍  ସବି ିରରଡକିାଲ 
କରଲଜ, �ାଣରିକାଇଲ ି ସ୍ଥତି ଟସିଏିଫ୍  ରେ ପ୍ର ି ହପେଟିାଲ 
ଟ୍ରରା ରଟକ୍ସିଆିନ୍   ରକାସ୍ମ ଆେମ୍ କେବିା �ାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ ି
ରହାଇଛ।ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ରନ୍ତ୍ରାଳୟେ ରାଗ୍ମଦରବିକା ଅନୁସାରେ 
ଅନ୍ ସ୍ଥାନରେ ଏହ ି �ାଠ୍କ୍ରର ଆେମ୍ କୋଯବି। 

ଏସ୍  ସବି ି ରରଡକିାଲ କରଲଜ, ବୁଲ୍ମା 
ସ୍ଥତି ଭୀରସାେ ରରଡକିାଲ କରଲଜ 
ଓ ରକାର୍୍ମା ଜଲି୍ା ରଖୁ୍ ଚକିତି୍ାଳରେ 
ଚକିତି୍ା ଭତି୍ଭୂିର,ି ରାନବସର୍ୱଳ, 

ସରଚତନତା କାଯ୍ମ୍କ୍ରର ଓ ପ୍ରରକି୍ଷଣ କାଯ୍ମ୍କ୍ରର �ାଇଁ 
ଅନୁଦାନ ରଯାଗାଇବା ନରିର୍ ରକନ୍ଦ ସେକାେଙୁ୍ 
ଅନୁରୋଧ କୋଯବି। ରସହ�ିେ ି ଟ୍ରରା ରକୟାେ �ାଇଁ 
ନସବିଂ, ଫାର୍ମାସଷି୍ଟ ତଥା ସହରଯାଗୀ କର୍ମଚାେୀଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ତ ି
ଦଆିଯବି। ରଗାରଲଡେନ୍   ଆୋେ ରଧ୍ୟରେ ଆହତଙୁ୍ 
ଡାକ୍ତେଖାନାରେ �ହଞ୍ଚାଇବା �ାଇଁ ତାରଲିନାଡ଼ୁ 
ସେକାେ ରନଇଥିବା �ଦରକ୍ଷ� ଅନୁଧ୍ୟାନ କେବିା 
ନରିର୍ ଖବୁ୍   ରୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ ଓ �େବିହନ ଅଧିକାେୀଙ୍େ 
ଏକ ଦଳ ରସଠାକୁ ଗସ୍ତ କେବି। ରସଠାରେ ନଆିଯାଇ 
ଥିବା ଭଲ �ଦରକ୍ଷ�କୁ ଓଡ଼ରିାରେ ଲାଗ ୁ କୋଯବି।

କଟକ,୧୭ା୧(ସମସି): ୋଜ୍ରେ 
ଅଙ୍ଦାନ ଓ ପ୍ରତରିୋ�ଣରେ ଉ�ଜୁୁଥିବା 
ସରସ୍ା ପ୍ରସଂଗରେ େୁଜୁ ଜନସ୍ୱାଥ୍ମ 
ରାରଲାେ ରଣୁାଣ ି କେ ି ରହଲ୍  �ଲାଇନ୍   
ନର୍ୱେ କାର କେୁଛ ିକ ିନାହ ିଁ ତାହା ପ୍ରରାଣ 
ସହ ଜଣାଇବାକୁ ହାଇରକାଟ୍ମ ନରିଦ୍୍ମର 
ରଦଇଛ୍।ି ଆରବଦନକାେୀଙ୍ �କ୍ଷେୁ 
ରଦୈନକି ୩ ଥେ ଏହ ି ରହଲ୍  �ଲାଇନ୍   
ନର୍ୱେକୁ ବଭିନି୍ନ ସରୟରେ କଲ୍   କୋଯବି 
ଓ ଏହାେ କଲ୍   ଲଗ୍   ଉ�ସ୍ଥା�ନ �ାଇଁ 
ନରିଦ୍୍ମର ରଦଇଛ୍ ି ଅଦାଲତ। ରଖୁ୍ 
ବଚିାେ�ତ ିଏସ୍  .ରେୁଲୀଧେ ଓ ବଚିାେ�ତ ି
ଏମ୍  .ଏସ୍   େରଣଙୁ୍ ରନଇ ଗଠତି ଖଣ୍ଡ�ୀଠ 
ଡ. ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ ଆଚାଯ୍ମ୍ଙ୍ ଜନସ୍ୱାଥ୍ମ 
ଆରବଦନେ ରଣୁାଣ ି କେ ି ଉକ୍ତ ଆରଦର 
ରଦଇଛ୍।ି ନଦି୍ବିଷ୍ଟ ହପେଟିାଲେ ଟ୍ରାନ୍ସ�୍ଲାଣ୍ଟ 
ରକାଅଡବିରନଟେଙୁ୍ ରଯାଗାରଯାଗ 

କୋଯାଇଥିରଲ ରହଁ ଉତ୍େ ନ ରଳିବିା 
କାେଣେୁ ସଠକି୍   ସରୟରେ ଅଙ୍ଦାନ 
ରହାଇ ନ �ାେ ି ନଷ୍ଟ ରହବା ରନଇ 
ଆରବଦନକାେୀ ଅଭରିଯାଗ କେଥିିରଲ। 
ଆରବଦନକାେୀ ଆଉ ଥରେ ଏହ ି

ରହଲ୍  �ଲାଇନ୍   ନର୍ୱେକୁ ରଯାଗାରଯାଗ 
କେ ିବାସ୍ତବରେ ଏହା କାର କେୁଛ ିକ ିନାହ ିଁ 
ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ହାଇରକାଟ୍ମ କହଛି୍।ି 
ଅଙ୍ଦାନ ଓ ପ୍ରତରିୋ�ଣ �ାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସ�୍ଲାଣ୍ଟ 
ରକାଅଡବିରନଟେରାନଙ୍େ ଦଆିଯାଇଥିବା 
ରଟଲରିଫାନ ନର୍ୱେେୁ ରକୌଣସ ି ଉତ୍େ 
ରଳୁି ନ ଥିବା ରନଇ ଆରବଦନକାେୀଙ୍ 

ଅଭରିଯାଗ ଉ�ରେ ସେକାେଙ୍ �କ୍ଷେୁ 
ସତ୍�ାଠ ଦାଖଲ ରହାଇଥିଲା। ସେକାେୀ 
ହପେଟିାଲ ସରରତ ୯ଟ ି ଘରୋଇ 
ହପେଟିାଲରେ ଅଙ୍ଦାନ �ାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସ�୍ଲାଣ୍ଟେ 
ନଯିକୁ୍ତ ରହବା ରହଲ୍  �ଲାଇନ୍   ନର୍ୱେ 
ଚାଲୁ େହଥିିବା ରନଇ ଏଥିରେ ଉରଲ୍ଖ 
କୋଯାଇଥିଲା। ରାରଲାେ �େବତ୍୍ମୀ 
ରଣୁାଣ ି ଆସ୍ା ରାର୍୍ମ ୧କୁ ଖଣ୍ଡ�ୀଠ 
ଧାଯ୍ମ୍ କେଛି୍।ି ରାରଲାେୁ ପ୍ରକାର ରଯ, 
ଟ୍ରାନ୍ସ�୍ଲାରଣ୍ଟସନ୍   ଅଫ୍   ହୁ୍ରାନ ଅଗ୍ମାନ ଆଣ୍ଡଡ୍    
ଟସିୁ୍ ଜ୍   ଆକ୍ଟରେ ଥିବା ବ୍ବସ୍ଥା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ 
କାଯ୍ମ୍କାେୀ କେବିା, ଆଇନ ଅନୁସାରେ 
ଏହ ି ପ୍ରକ୍ରୟିା ଅଧିକ ସଫଳ ଓ ଫଳପ୍ରଦ 
କେବିା ଲାଗ ିଉ�ଯକୁ୍ତ ଅଧିକାେୀଙୁ୍ ନଯିକୁ୍ତ,ି 
୨୪ ଘଣ୍ଟଆି ରହଲ୍ପ ଲାଇନ୍   ନର୍ୱେ ବ୍ବସ୍ଥା, 
ରହଲ୍ପ ରଡସ୍ ବ୍ବସ୍ଥା କେବିା ପ୍ରାଥ୍ମନା 
କେ ି ଏହ ି ରାରଲା େୁଜୁ ରହାଇଥିଲା। 

କଟକ,୧୭ା୧(ସମସି): ବହୁ ଚର୍ବିତ ହନଟି୍ରା� 
ରାରଲାେ ରଖୁ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଅର୍୍ମନା ନାଗେ 
ସହରଯାଗୀ ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଜଳ ି ରବରହୋଙୁ୍ ରକନ୍ଦୀୟ 
ଇଡ ି ରାରଲାରେ ହାଇରକାଟ୍ମେୁ ନେିାର ରହବାକୁ 
�ଡ଼ଛି।ି ଗେିଫଦାେ ି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଜଳ ି
ହାଇରକାଟ୍ମରେ ଆଗଆୁ ଜାରନି �ାଇ ଁଆରବଦନ 
କେଥିିରଲ ରଧ୍ୟ ହାଇରକାଟ୍ମ ଏହାକୁ ଅଗ୍ାହ୍ 
କେରିଦଇଛ୍।ି ବଚିାେ�ତ ି ଚତି୍େଞ୍ଜନ ଦାର 
ଏହ ି ଆଗଆୁ ଜାରନି ଆରବଦନେ ରଣୁାଣ ି କେ ି
ଏ�େ ି ନରିଦ୍୍ମର ରଦଇଛ୍।ି ରାରଲାରେ ଇଡ ି
ଦାଖଲ କେଥିିବା ଚାଜ୍ମସଟି୍  ରେ ରଖୁ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଅର୍୍ମନାେ ସହରଯାଗୀ ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଜଳ ି ରଧ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତ 
ଥିବାେୁ ଅଦାଲତ ଆଗଆୁ ଜାରନି �ାଇ ଁ ରନା 
କେଛି୍।ି ଆରବଦନକାେୀ ନୟିରତି ଜାରନି 
�ାଇ ଁ ନରି ୍ ଅଦାଲତଙ୍ ଦ୍ାେସ୍ଥ ରହାଇ�ାେରିବ 
ରବାଲ ି କହଛି୍ ି ହାଇରକାଟ୍ମ। ରାରଲାେ ରଣୁାଣ ି

ସରୟରେ ଇଡ ି �କ୍ଷେୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ରଯ 
ଅର୍୍ମନା ନାଗ ରାରଲାରେ ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଜଳ ି ସହରଯାଗ 
କେୁନାହା୍।ି ରସହ�ିେ ି ଏହ ି ରାରଲାରେ ଇଡ ି
�କ୍ଷେୁ ରକସ୍   ଡାଏେୀ ଦାଖଲ ରହାଇଥିଲା। 

ପ୍ରକାର ଥାଉକ,ି ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଜଳଙି୍ ବ୍ାଙ୍ ଖାତାରେ 
ଅର୍୍ମନା ବହୁବାେ ଟଙ୍ା ରଦଣରନଣ କେଥିିବା 
ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଥିଲା। ଏ�େକି ି ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଜଳଙୁି୍ 
ଇଡ ି�କ୍ଷେୁ ରଧ୍ୟ ଦୁଇଥେ ରଜୋ କୋଯାଇଥିଲା। 
ଅର୍୍ମନା ନାଗକୁ ହନଟି୍ରା� ରାରଲାରେ ଗତ 
ଅରକ୍ଟାବେ ୬ରେ �ଲୁସି ଗେିଫ କେଥିିଲା। ଓଡ଼ଆି 
ଚଳର୍ତି୍ର ପ୍ରରଯାଜକ ଅକ୍ଷୟ �େଜିାଙୁ୍ ବ୍ଲାକ୍  ରରଲ 
କେୁଥିବା ଅଭରିଯାଗ ଆଧାେରେ �ଲୁସି ଅର୍୍ମନାକୁ 
ଗେିଫ କେଥିିବାରବରଳ ସ୍ୱାରୀ ଜଗବନୁ୍ ରଧ୍ୟ 
ଗେିଫ ରହାଇଥିଲା। ଏରବ ଦୁରହ ଁ ସ୍ୱାରୀ-ସ୍ତୀ 
ଝାେ�ଡ଼ା ରଜଲ୍  ରେ ଅଛ୍।ି ଅନ୍�ଟରେ 
ଆଥ ବିକ କାେବାେେ ତଦ୍ ଇଡ ି କେଥିିଲା।

ଟ୍ରମା ନକୟାର ବ୍ବସ୍ାନର ଉନ୍ନତ ିଆଣବିା ପାଇଁ ବଧିିବଦ୍ଧ ନଷି୍ପତ୍ି

ସଡ଼କ ଦୁର୍ଟଣାଦର ଆହତଙୁ୍ ୪୮ ରଣ୍ା ମାଗଣା ଚକିତି୍ା

 �ଆରମ୍ଭ ନହବ ପ୍ର-ିହସ୍ରିାଲ ଟ୍ରମା ନରକ୍ସିଆିନ୍   ନକାସ୍
 �ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍୍କମ୍ୀଙ୍କ ନରିକୁ୍ତ ିପ୍ରକ୍ୟିା
 �ତାମଲିନାଡ଼ୁ ରାଇ ବ୍ବସ୍ା ତଦାରଖ କରନିବ ଅଧିକାରୀ

 �ତାରଣିୀ ମନ୍ରି ହୁଣ୍ ିଗଣତ ି

ମଳିଲିା ୧୯ ଲକ୍ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ ଟଙ୍ା

ଅର୍୍ନା ନାଗ ହନଟି୍ରାପ୍  ମାମଲା

ସହଦଯାଗୀ ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଳଙୁି୍ ମଳିଲିାନ ିଆଗଆୁ ଜାମନି
ଅଙ୍ଗଦାନ ଓ 
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ଯଖପରୁା, ୧୭ା୧(ସମସି)

ଦାନଗଦ ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ରାବଣା ଖଣ୍ଡୁରାଇ 
ମନ୍ରି ପରସିରରର ୨୯ ରମୌଜା ଭୂମମିଡୁକ୍ ି
କୃଷକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରଡୁ  ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା 
ଅନଡୁଷ୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ� ି ସଭାରର 
ଭୂବରନ୍ାବସ୍ତ ରନଇ ଆର�ାଚନା ର�ବା ସ� 
ଆରନ୍ାଳନ କରାଯବିାକଡୁ ନଷି୍ପତ୍ ି ର�ାଇଛ।ି 
ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରଡୁ  ଆସଥିିବା ଚାଷୀଙ୍କ 
ଜମ ି ଭୂବରନ୍ାବସ୍ତ ର�ାଇନା� ିଁ। ଫଳରର 
ସ୍ାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କଡୁ  ଏ ପଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ ନଜି ଜମରି 
ମା�କିାନା ମଳିପିାର�ିାନା� ିଁ। ସରକାର 
ଦ୍ତିୀୟ ଇସ୍ାତ କାରଖାନା ପାଇ ଁକାରଖାନାର 
ଚତଡୁପାର୍୍ଗର ଉନ୍ନତ ି ନମିରନ୍ତ ଭୂ-ବରନ୍ାବସ୍ତ 
ବନ୍ କରଥିିର�। କାରଖାନା ତ ର��ା, ଜମ ି
ରନବା ପରର ଏ�ାର ପାର୍୍ଗବତ୍୍ଗୀ ଚାଷ ଜମ ି
ଏଯାଏ ଁ ଭୂ-ବରନ୍ାବସ୍ତ କରାଗ�ା ନା� ିଁ। 
ଏ�ାର ପ୍ରତବିାଦରର ୨୯ଟ ି ରମୌଜାର ଚାଷୀ 

ଏକାଠ ି ର�ାଇଛନ୍ତ।ି ରାଜସ୍ୱ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରଡୁ  
ଅରନକଥର ଏ� ି ରମୌଜାର ଭୂ ବରନ୍ାବସ୍ତ 
କରବିା ପାଇ ଁରଯାଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିର� 
ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ରକୌଣସ ି ସଡୁଫଳ ମଳିନିା� ିଁ। 
୨୯ ରମୌଜାର �ଜାର �ଜାର ଏକର ଜମ ି

ଭୂ-ବରନ୍ାବସ୍ତ ନ ର�ର� ଆଗାମୀ ଦନିରର 
ଜମ ି ମା�କି ଜମରି ମା�କିାନା �ରାଇରବ। 
ଜମରି ସଠକି୍   ମା�କିାନା, ଜମପିଟ୍ା ନ 
ଥିବାରଡୁ  ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜମ ିଉପରର ଋଣ ରଦବା 
ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତଡୁତ ନ ଥିବାରଡୁ  ରବକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା 

ବଢ଼ଚିା�ଛି।ି ଶକି୍ଷତି ପ�ିାଟ ି ବ୍ୟାଙ୍କରଡୁ  
ଋଣ ପାଇପାରଡୁ ନା� ିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରର 
ଭାଗ ବଣ୍ାରର ସମସ୍ୟା ରଦଖାରଦଉଛ।ି 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଡୁ  ନଜିର ଆୟ, ସ୍ାୟୀ, ଜନ୍ମଗତ 
ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇବାରର ବ�ଡୁ ସମସ୍ୟାର 
ସମ୍ଡୁଖୀନ ର�ବାକଡୁ ପଡଡୁ ଛ।ି ସରକାରଙ୍କ 
ବଭିନି୍ନ ରଯାଜନାରଡୁ  ବଞ୍ଚତି ର�ଉଛନ୍ତ।ି ସଡୁକନି୍ା 
ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ସ୍ତରରଡୁ  
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ର�ାଇପଡ଼ଛି।ି କୃଷକ 
ଭାଇ ରଯଉଁ ସ୍ାନରର ବସବାସ କରଡୁ ଛନ୍ତ ି
ତା’ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ ି ନା� ିଁ। ରତଣଡୁ ସମସ୍ତ 
ଚାଷୀ ଏକଜଡୁଟ୍   ର�ାଇ ନଜିର �କ୍   ମାଗବିା 
ପାଇଁ ସଜବାଜ ର�ଉଥିବା ରଦଖିବାକଡୁ 
ମଳିଛି।ି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଗଶ ପାଳନ 
କର ି ଉପରରାକ୍ ରମୌଜାର ଭୂବରନ୍ାବସ୍ତ 
କରା ନ ଗର� ଆଗାମୀ ଦନିରର ସମସ୍ତ 
ଚାଷୀ ପରବିାର ରାଜରାସ୍ତାକଡୁ ଓହ୍ାଇବାକଡୁ 
ରଚତାବନୀ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ଯାଜପରୁ, ୧୭ା୧(ସମସି)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ରଯାଜନା (ଗ୍ାମୀଣ)କଡୁ 
ଜଲି୍ାରର କାଯ୍ଗ୍ୟକାରୀ କରବିା ପାଇ ଁ ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍ଷରଡୁ  ସ୍ୱତନ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି ରକୌଣସ ି
ଅରଯାଗ୍ୟ �ତିାଧିକାରୀ ରଯଭଳ ି ରକୌଣସ ି �ାଭ 
ଉଠାଇ ନ ପାରରିବ, ରସ ରନଇ ଜଲି୍ାବାସୀଙ୍କ 
ସ�ରଯାଗ ର�ାଡ଼ଛି ି ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା 
ଭତିରିର ଏ� ି ରଯାଜନାକଡୁ କାଯ୍ଗ୍ୟକାରୀ କରବିା 
ନମରନ୍ତ ଆଜ ି ଅପରାହ୍ନରର ମଡୁଖ୍ୟ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ 
ଊନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ନବି୍ଗା�ୀ ଅଧିକାରୀ 
ଅରଶାକ କଡୁମାର ରବଉରଆି ଜଲି୍ା ପରଷିଦ କ୍ଷଡୁଦ୍ର 
ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷରର ସାମା୍ଦକି ସମ୍ଳିନୀରର ସଚୂନା 
ରଦଇଛନ୍ତ।ି

 ସଚୂନା ମଡୁତାବକ, ଜଲି୍ାରର ଥିବା ୧୦ଟ ି
ବ୍ଲକର ୩୧୧ଟ ି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରଡୁ  ୨୯୩ଟ ି
ପଞ୍ଚାୟତରର ୩୩ �ଜାର ୫୨୦ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଆବାସ ରଯାଜନା (ଗ୍ାମୀଣ) �ତିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ଅନଡୁରମାଦନ ତା�କିା ରସାମବାର ସମ୍କୃ୍ 
ପଞ୍ଚାୟତ କାଯ୍ଗ୍ୟାଳୟରର ପ୍ରକାଶତି ର�ାଇଛ।ି ଏ� ି
ତା�କିା ଆସନ୍ତା ୨୪ ତାରଖି ପଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ ର�ବି। 
ଏ� ି ତା�କିାରର ରକୌଣସ ି ଅରଯାଗ୍ୟ ପରବିାରଙ୍କ 
ନାମ ଅନ୍ତଭଡୁ ୍ଗକ୍ ର�ାଇଥିର�, ଅଭରିଯାଗକାରୀ 
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରଡୁ  ପ୍ରକାଶତି ନଦି୍୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭରିଯାଗ 

ଦରଖାସ୍ତ ଫମ୍ଗରର �ତିାଧିକାରୀ ଜଣକ ରକଉଁ 
କାରଣରଡୁ  ଅରଯାଗ୍ୟ ତା�ା ଊରଲ୍ଖ କର ି ପଞ୍ଚାୟତ 
କାଯ୍ଗ୍ୟାଳୟରର ଥିବା ନଦି୍୍ଦିଷ୍ଟ ବାକ୍ସରର ଅଭରିଯାଗ 
ପତ୍ର ଦାଖ� କରପିାରରିବ। ଏଥିସ� ଅନ୍  �ାଇନ 
ମାଧ୍ୟମରର ନଜିର ରମାବାଇ� ନମର୍ ପଞ୍ୀକରଣ 
କର ି ଅଭରିଯାଗ କରପିାରରିବ। ରସ�ଭିଳ ି
ରଟା� ଫି୍ ନମର୍ ୧୮୦୦୩ ୪୫୬୭୭୦ ବା 
୧୫୫୩୩୫ରର ନଜିର ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ କର ି
ଅଭରିଯାଗ କରପିାରରିବ। ଅଭରିଯାଗ ପାଇ�ା 
ପରର ସମ୍କୃ୍ ବ୍ଲକର ବଡିଓିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଏକ 
୩ ଜଣଆି ଟମି୍   �ତିାଧିକାରୀଙ୍କ ରଯାଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ 

କରରିବ। ଅରଯାଗ୍ୟ �ତିାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍କ୍ଗରର 
ଅଭରିଯାଗ କର ିଏ� ିରଯାଜନାରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣବିା 
ପ୍ରକୃତ ଉରଦ୍ଶ୍ୟ ରବା� ି ଶ୍ୀ ରବଉରଆି ସଚୂନା 
ରଦଇଥିର�।

ରସ�ପିର ି ଜଲି୍ାର ୧୦ଟ ି ବ୍ଲକରର ରମାଟ 
୩୮ �ଜାର ୫୦୦ �ତିାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶତି 
ର�ାଇଥିବାରବରଳ ଏରବ ୩୩ �ଜାର ୫୨୦ 
ଜଣ �ତିାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡାନ୍ତ ର�ାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏ� ି �ତିାଧିକାରୀଙ୍କ ବରିରାଧରର 
ରକୌଣସ ି ଅଭରିଯାଗ ଥିର� ରସମାରନ ଆସନ୍ତା 
୨୪ ତାରଖି ପଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ ଅଭରିଯାଗ କରପିାରରିବ। 

ଏ�ାପରର �ତିାଧିକାରୀଙ୍କଡୁ  ଆବାସ ପାଇଁ 
କାଯ୍ଗ୍ୟାରଦଶ ବଣ୍ନ କରାଯବି। ଆରବଦନକାରୀଙ୍କ 
ରକୌଣସ ିଦଡୁ ଇରଡୁ  ଚାରଚିକଆି ଯାନ କମିା୍ ମାଛଧରା 
ରବାଟ, ବ୍ୟବସାୟ ଉରଦ୍ଶ୍ୟରର ୩ ଚକଆି ଯାନ, 
କଷିାନ ରରେଡଟି କାଡ୍ଗ (୫୦ �ଜାରରଡୁ  ଊର୍ଦ୍୍ଗ), 
ପରବିାରର ରକୌଣସ ି ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ମାସକି ଆୟ ୧୦ 
�ଜାରରଡୁ  ଊର୍ଦ୍୍ଗ, ଆୟକର, ଘରର ଫି୍ଜ, �୍ୟାଣ୍ରଫାନ 
ଆଦ ି ଥିର� ରସମାରନ ଏ� ି ରଯାଜନାରଡୁ  ବଞ୍ଚତି 
ର�ରବ ରବା� ିସଚୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି

ଏ ସମ୍କ୍ଗରର ଆଜ ିସଡୁର୍ା ୨୫୩ଟ ିଅନ୍  �ାଇନ, 
୬୭ଟ ିରଟାଲ୍   ଫି୍ ନମ୍ର ଓ ୯ଟ ିବାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରର 
ଅଭରିଯାଗ ପ୍ରଶାସନର �ସ୍ତଗତ ର�ାଇଥିବା 
ଶ୍ୀ ରବଉରଆି ସଚୂନା ରଦଇଥିର�। ପ୍ରତଦିନି 
ବାକ୍ସଗଡୁଡକି ସ୍ାନୀୟ ଜନପ୍ରତନିଧିିଙ୍କ ଊପସ୍ତିରିର 
ରଖା�ାଯାଇ ଦରଖାସ୍ତଗଡୁଡକି ସଂଗ୍� କରାଯାଇ 
ସମ୍କୃ୍ ବଡିଓିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର ତଦନ୍ତ କରାଯବି। ଏ� ି
ରଯାଜନାରର ଘର ରଯାଗାଇ ରଦବା ପାଇ ଁକ� ିକମିା୍ 
ତା�କିାରର ଅନ୍ତଭଡୁ ୍ଗକ୍ ର�ାଇଥିବା ରକୌଣସ ିବ୍ୟକ୍ଙି୍କ 
ନାମକଡୁ ବାଦ୍   ରଦବାର ଧମକ ରଦଇ ଯଦ ିରକୌଣସ ି
ର�ାକ ଅଥ୍ଗ ଦାବ ି କରଡୁଥା’ନ୍ତ,ି ରତରବ ରସଥିରର 
�ତିାଧିକାରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ବରି୍ାସ ନ କର ିଊକ୍ 
ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ବରିଡୁର୍ରର ନଜି ଅଞ୍ଚଳର ବଡିଓି, ମଡୁଖ୍ୟ 
ଊନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନକଡୁ ଅବଗତ 
କରାଇବାକଡୁ ପରାମଶ୍ଗ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ଯ�ାଜନା

ଅଯ�ୋଗ୍ୟଙ୍କୁ  ଚହି୍ନଟ ପୋଇଁ ସହଯ�ୋଗ ଯ�ୋଡ଼�ିୋ ଜଲି୍ୋ ପ୍ରଶୋସନ

ଭୂବଯ୍ାବସ୍ତ ଦାବଯିର 
୨୯ଟ ିଯମୌଜା ଏକାଠ ି ଆଯ୍ୋଳନ ପୋଇଁ ସଜବୋଜ

ଯାଜପରୁ, ୧୭।୧(ସମସି): ଯାଜପଡୁର ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ମାକ୍ଗଣ୍ପଡୁର ରସବା ସମବାୟ ସମତିରିର 
ରଖା�ାଯାଇଥିବା ଧାନମଣ୍ରିର ଅବ୍ୟବସ୍ା 
ରଦଖିବାକଡୁ  ମଳିଛି।ି ଯା�ାର ପ୍ରତବିାଦରର ଆଜ ି
ଚାଷୀମାରନ ଯାଜପଡୁରସ୍ ରଯାଗାଣ ଅଫିସ ସମ୍ଡୁଖରର 
ଧାରଣାରର ବସଥିିର�। ପରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 
ରନଇ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ମଳିବିା ପରର ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟା�ୃତ 
ର�ାଇଥି�ା। ସଚୂନା ମଡୁତାବକ, ମାକ୍ଗଣ୍ପଡୁର ମଣ୍ରିର 
ଗତ ୪ ତାରଖିରଡୁ  ଧାନ ସଂଗ୍� କରବିା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ 
ପାଖକଡୁ ରଟାକନ ଯାଇଛ।ି ଏ� ିମଣ୍ରିଡୁ  ଧାନ ସଂଗ୍� 
କରବିା ପାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ବଡଚଣାର ସାଇ ରାଇସ 
ମ�ିକଡୁ  ଦାୟତି୍ୱ ରଦଇଛ।ି କନି୍ତଡୁ  ଏ� ି ମ�ିର ଅରଡୁ ଆ 
ଚାଉଳ ଉତ୍ାଦନ କରଡୁ ଥିବାରଡୁ  ରକବଳ ସରଡୁ  ଧାନ 
ସଂଗ୍� କରଡୁ ଛ।ି କନି୍ତଡୁ  ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରର ଅଧିକାଂଶ 
ଚାଷୀ ରମାଟା ଧାନ (ଯା�ାକ ିଉଷଡୁନା ଚାଉଳ ପାଇଁ 
ଉପଯଡୁକ୍) ଚାଷ କରନ୍ତ।ି ଫଳରର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ 
ଧାନ ରଦବାରଡୁ  ବଞ୍ଚତି ର�ାଇଛନ୍ତ।ି ରକରତକ 

ଚାଷୀଙ୍କ ରଟାକନ ଅବଧି ସରବିାକଡୁ  ବସଥିିବାରଡୁ  
ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଅସରନ୍ତାଷ ରଦଖାରଦଇଛ।ି ଏ 
ସମ୍କ୍ଗରର ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଡୁ  ଅବଗତ କରବିା 
ପରର ରକୌଣସ ି ସଡୁଫଳ ନ ମଳିବିାରଡୁ  ବାଧ୍ୟ ର�ାଇ 
ଆଜ ି ଚାଷୀମାରନ ଜଲି୍ା ରଯାଗାଣ ଅଫିସ ଆଗରର 
ଧାରଣାରର ବସଥିିର�। ତଡୁ ରନ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍� 
କରଡୁ ଥିବା ମ�ିରକଡୁ ପରବିତ୍୍ଗନ କର ି ରମାଟା ଧାନ 
ସଂଗ୍� କରବିାକଡୁ  ଦାବ ି କରଥିିର�। ଖବର ପାଇ 
ଯାଜପଡୁର ବଧିାୟକଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ 
ରଯାଗାଣ ଅଫିସରର ପ�ଞ୍ଚ ି ଆରନ୍ାଳନରତ ଚାଷୀ 
ଓ ଜଲି୍ା ରଯାଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ�ତି ଆର�ାଚନା 
କରବିା ପରର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରଡୁ  ରମାଟା ଧାନ 
ସଂଗ୍� କରାଯବିାକଡୁ  ନଷି୍ପତ୍ ିର�ାଇଥି�ା। ଆବଶ୍ୟକ 
ପଡ଼ରି� ମ�ିରକଡୁ ପରବିତ୍୍ଗନ କରାଯବିା ପାଇଁ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କଡୁ  ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିଯବି ରବା� ି ରଯାଗାଣ 
ଅଧିକାରୀ ସଚୂନା ରଦଇଥିର�। ଫଳରର ଚାଷୀ 
ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟା�ୃତ କରଥିିର�।

  ମାକ୍କଣ୍ଡପରୁ ଧାନମଣ୍ଡଯିର ଅବ୍ୟବସ୍ା

ଯ�ୋଗୋଣ ଅଫିସ୍  ସମ୍କୁଖଯେ ଚୋଷୀଙ୍ ଧୋେଣୋ

ଯହୋଯଟ� କର୍ମଚୋେୀଙ୍ 
ଆତ୍ମହତ୍ୟୋ

ପାଣକି�ାଇଲ,ି ୧୭ା୧(ସମସି): ପାଣରିକାଇ� ି
ବଜାରରର ଥିବା ନମି୍ଗା�୍ୟ ର�ାରଟ� ମଧ୍ୟରର 
ରସାମବାର ରାତରିର ଜରଣ କମ୍ଗଚାରୀଙ୍କ 
ଝଡୁ�ନ୍ତା ଶବ ଉର୍ାର କରାଯାଇଛ।ି ଏରନଇ ଏକ 
ଅପମତୃଡୁ୍ୟ ମାମ�ା ରଡୁଜଡୁ ର�ବା ସ� ସାଇଣ୍ଫିିକ 
ଟମି ସା�ାଯ୍ୟରର ପଡୁ�ସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ 
ଜାର ି ରଖିଛ।ି ମତୃକ ର�ଉଛନ୍ତ ି ଯାଜପଡୁର 
ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ନାଥସା� ି ଗ୍ାମର 
ଚନ୍ନ ବାରକି (୬୪)। ରସାମବାର ରାତରିର 
ସବଡୁଦନି ପର ିରଦାକାନ ବନ୍ ର�ଥିି�ା। ର�ର� 
ରାତରିର ଚନ୍ନ ଆତ୍ମ�ତ୍ୟା କରଥିିବା ସରନ୍� 
କରାଯାଉଛ।ି ଏ ରନଇ ପାଣରିକାଇ� ିଥାନାରର 
ଏକ ଅପମତୃଡୁ୍ୟ ମାମ�ା ରଡୁଜଡୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ 
ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି ଚନ୍ନର ଆତ୍ମ�ତ୍ୟା ଏରବ 
ବ ିସରନ୍� ରଘରରର ର�ଛି।ି 

ଟ୍ରକ୍   ପଛଯେ କୋର୍   ଧକ୍ୋ 
ଘଟଣୋଯେ ଟ୍ରକ୍   ଚୋଳକ ଗେିଫ 
�ୁଆଖିଆ, ୧୭ା୧(ସମସି): କଡୁଆଖିଆ ଥାନା 
ଅନ୍ତଗ୍ଗତ ୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରେଷି୍ା 
ର�ାରଟ� ସମ୍ଡୁଖରର ୧୩ ତାରଖି ରାତରିର 
ଘଟଥିିବା ଦଡୁ ଘ୍ଗଟଣାରର ୨ଜଣ ଯଡୁବକଙ୍କ 
ମତୃଡୁ ୍ୟ ଘଟଥିି�ା। ଉକ୍ ଦଡୁ ଘ୍ଗଟଣା ଘଟଣାରର 
ଟ୍ରକ ଚାଳକ ରଖାର୍୍ଗା ଜ�ିା ରଖାଦ୍୍ଗା ଥାନା 
ଅନ୍ତଗ୍ଗତ କଡୁମ୍ରି�ା ଗ୍ାମର ର�ମନ୍ତ କଡୁମାର 
ସାମନ୍ତରାଏ(୪୦)ଙ୍କ ସମ୍କୃ୍ ିର�ଥିିବା ଦଶ୍ଗାଇ 
ପଡୁ�ସି ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କଡୁ  ଗରିଫ କର ିରକାଟ୍ଗ 
ଚା�ାଣ କରଛି।ି ଘଟଣା ଦନି ଟ୍ରକ୍  ଟ ିରଖାର୍୍ଗାରଡୁ  
କଡୁକଡୁଡା ଦାନା ରବାରଝଇ କର ି ଭଦ୍ରକ 
ଯାଉଥି�ା। ରାତରିର ଘନ କଡୁ�ଡୁଡ ି ରଯାଗଡୁଁ 
ଚାଳକ ଆଗକଡୁ ନ ଯାଇ ଟ୍ରକ୍  କଡୁ ରାସ୍ତା ପାଶଦ୍୍ଗରର 
ରଥାଇ ରଦଇଥିବା ସମ୍କ୍ଗରର ପଡୁ�ସି ତଦନ୍ତ 
ରବରଳ ଜାଣବିାକଡୁ ପାଇଛ।ି ରତରବ ଟ୍ରକ୍  ଟ ି
ପାକ୍ଦିଂ ସ୍ାନରର ର�ାଇ ନ ଥିବାରଡୁ  ଦଡୁ ଘ୍ଗଟଣା 
ର�ାଇଥି�ା। ଏଥିପାଇଁ ପଡୁ�ସି ଚାଳକକଡୁ ଦାୟୀ 
କରବିା ସ� ତାଙ୍କଡୁ  ଗରିଫ କରଛି।ି

ଯଖୋ�ଛି ିରଣ୍;ି ଧୋନ ବକି୍ରୟ 
ପୋଇଁ ଆସକୁନୋହୋନ୍ ିଚୋଷୀ

ବ୍ରହ୍ମବରଦା,୧୭ା୧(ସମସି): ରସଡୁ�ପଡୁର ବ୍ଲକ 
ବ୍ରହ୍ମବରଦା ପ୍ରାଥମକି କୃଷ ି ସମବାୟ ସମତିରିର 
ଗତ ୪ ତାରଖିରଡୁ  ଧାନମଣ୍ ି ରଖା� ି ସାର�ିାଣ।ି 
ର�ର� ଆଜଯିାଏ ଧାନ କଣିାଯାଇନା� ିଁ। 
ବ୍ରହ୍ମବରଦା, ମର�ର୍ରପଡୁର, ବନ୍ଧଡ�ି ୩ଟ ି
ପଞ୍ଚାୟତକଡୁ ରନଇ ଗଠତି ର�ାଇଥିବା ଏ� ି
ସମବାୟ ସମତିରିର ମାତ୍ର ୯୪ ଜଣ ଚାଷୀ 
ଧାନ ବରିେ ିପାଇ ଁପଞ୍କୃିତ ଥିବାରବରଳ ସମତିକିଡୁ  
ରମାଟ ୧୨ ଶ� କ୍ଣି୍ା� ଧାନ ରେୟ କରବିାକଡୁ 
ଧାଯ୍ଗ୍ୟ�କ୍ଷ୍ୟ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଉଦ୍  ଘାଟନକଡୁ ୧୨ 
ଦନି ବତିଯିାଇଥିବାରବରଳ ଚାଷୀ ଧାନ ବରିେୟ 
କରବିାକଡୁ ଆସନିା�ାନ୍ତ।ି ମଣ୍ ି ଉଦଘାଟନ 
�ଡୁଚାଛପାରର କରାଯାଇଥିବାରଡୁ  ଅରନକ ଚାଷୀ 
ଏ� ିଘଟଣାକଡୁ ଜାଣ ିନ ଥିବା ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍ତ।ି 
ରସ�ପିର ି ବନ୍ଧଡ�ି ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ 
ଏକର ଏକର ଜମରିର ଧାନ, ବାଦାମ ଚାଷ 
କରଡୁଥିବାରବରଳ ଆଜଯିାଏ ଁ ମଣ୍ରିର ବରିେ ି କର ି
ପାରଡୁନା�ାନ୍ତ।ି ଅନ�ାଇନ ମାଧ୍ୟମରର ଆରବଦନ 
କରଥିିର� ମଧ୍ୟ ରଟାକନ ପାଇବାରଡୁ  ବଞ୍ଚତି 
ର�ଛିନ୍ତ।ି ଫଳରର ବାଧ୍ୟ ର�ାଇ କମ୍   ଦରରର 
ଧାନ ବା�ାରର ବରିେ ିକରଡୁଛନ୍ତ।ି ଏ ରନଇ ସମତିରି 
ସମ୍ାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ ବରିଶାଇଙ୍କଡୁ ପଚାରବିାରଡୁ  ରସ 
କ�ଛିନ୍ତ,ି ମ�ାବୀର ଫଡୁଡ୍   ମ�ିରକଡୁ ଧାନ କଣିବିା 
ପାଇ ଁନଯି ଡୁକ୍ କରାଯାଇଛ।ି ର�ର� ରକୌଣସ ିଚାଷୀ 
ଧାନ ବରିେ ିକରବିାକଡୁ ମଣ୍କିଡୁ ଆସଡୁନା�ାନ୍ତ।ି

ଆଜଠିକୁ  ଓଳୋଶକୁଣୀ ଗକୁମ୍ୋ ଯରଳୋ
ବାଲଚିନ୍ଦ୍ରପରୁ, ୧୭ା୧(ସମସି): 
ଆସନ୍ତାକା� ି ଆରମ୍ଭ ର�ବ ପ୍ରସରି୍ 
ଓଳାଶଡୁଣୀ ଗଡୁମ୍ା ରମଳା। ମ�ାପଡୁରଡୁଷ 
ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷତି ଦାସଙ୍କ ପବତି୍ର ସମାଧି 
ଦବିସ ପାଳନ ଅବସରରର ଏ� ି
ପ୍ରସରି୍ ଗଡୁମ୍ା ରମଳା ଏଠାରର ବଷ୍ଗ 
ବଷ୍ଗ ଧର ି ର�ାଇଆସଡୁଛ।ି ପା�ାଡ଼ 
ଶୀଷ୍ଗରଦଶରର ସମାଧି ମନ୍ରି ସ�ତି 
ବଡଦାଣ୍ଠାରଡୁ  ପା�ାଡ ପାଦରଦଶର 
ପଶ୍ମିପଟ ରମଳା ପଡ଼ଆିଟ ି ୧୦ଦନି 
ଧର ି ର�ାକାରଣ୍ୟ ର�ାଇଥାଏ। ଆଜ ି
ସନ୍ଧ୍ୟାରର ମ�ାପଡୁରଡୁଷ ଅରକ୍ଷତି ଦାସଙ୍କ 
ପବତି୍ର ରକଶ ଯାତ୍ରା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତଡୁତ ିରଶଷ 
ର�ାଇଛ।ି ମ�ାପଡୁରଡୁଷ ରବରଳରବରଳ 
ଭକି୍ଷା କରବିାକଡୁ ପା�ାଡ଼ ପାଦରଦଶ 
ନକିଟ ଶଡୁଖଡୁଆପଡ଼ା ଓ �ଳତିଗରି ି
ଗ୍ାମକଡୁ ଆସଥିା’ନ୍ତ।ି ଦରିନ �ଳତିଗରି ି
ଗ୍ାମର କଳ୍ପତରଡୁ  ମ�ାରଣାଙ୍କ 
ବାସଭବନକଡୁ ଆସଥିିର�। ମଡୁଣ୍ 
ରକଶ ଅଡଡୁ ଆ ଥିବାରଡୁ  କଳ୍ପତରଡୁଙ୍କ 
ବଂଶଧର ଜହ୍ନ ମ�ାରଣା ମ�ାପଡୁରଡୁଷଙ୍କ 

ମଡୁଣ୍ କଡୁଣ୍ାଇ ରଦଇଥିର�। ଏ� ି
ସମୟରର ତାଙ୍କ ମଡୁଣ୍ରଡୁ  ରଗାଟଏି 
ରକଶ ଛଡ଼ିପିଡ଼ଥିି�ା। ରସ� ି ରକଶକଡୁ 
ଜହ୍ନ ମ�ାରଣା ଏକ ଫରଡୁଆରର ରଖି 
ପଜୂା କରଡୁଥିର�। ରସ� ି ରଗାଟଏି 
ରକଶ ଏରବ ବଡ଼ ଜଟରର ପରଣିତ 
ର�ାଇଥିବା ରଦଖିବାକଡୁ ମଳିଛି।ି 
ଦଶମୀ ତଥିିରର ଏ� ିରକଶକଡୁ ସଡୁସଜ୍ତି 
ବମିାନରର ରଖି ରଶାଭାଯାତ୍ରାରର 
ମ�ାପଡୁରଡୁଷଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ରି ପଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ 
ନଆିଯାଇଥାଏ। ଚଳତି ବଷ୍ଗର 
ଏ� ି ଗଡୁମ୍ା ରମଳାକଡୁ ଶାନ୍ତଶିଙୃ୍ଖଳାର 
ସ�ତି ସମାପନ କରବିାକଡୁ ଓଳାଶଡୁଣୀ 
ମଠାଧୀନ ଡଃ ନାମାନନ୍ ଦାସ 
ନରିବଦନ କରଛିନ୍ତ।ି ରମଳା ପାଇ ଁବ�ଡୁ 
ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସ ିରଡରା ପକାଇର�ଣ।ି 
ରଦାଳ ି ଓ ଅରପରା ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତଡୁତ ି
ଚା�ଛି।ି ରମଳାକଡୁ ଶାନ୍ତଶିଙୃ୍ଖଳାର ସ� 
ଆରୟାଜନ କରବିାକଡୁ ଯାଜପଡୁର ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ ଓ ପଡୁ�ସି ପକ୍ଷରଡୁ  ବ୍ୟାପକ 
ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯାଇଛ।ି

୧୬ ଚକଆି ଟ୍ରକ୍   ଦକୁ ଘ୍ମଟଣୋଗ୍ରସ୍ତ

ପ ା ଣ କି � ା ଇ ଲି, ୧ ୭ ା ୧ ( ସ ମ ିସ ) : 
୧୬ ନମ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 
ଦାସ ର�ାରଟ� ନକିଟରର ଏକ 
୧୬ଚକଆି ଟ୍ରକ୍   ଭାରସାମ୍ୟ �ରାଇ 
ରାସ୍ତାର ଡଭିାଇଡର ୱା�ରର 
ଚଢ଼ଯିାଇ ଦଡୁ ଘ୍ଗଟଣାଗ୍ସ୍ତ ର�ବା ସ� 
ଚାଳକ ସାମାନ୍ୟ ଆ�ତ ର�ାଇଥିବା 

ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଆ�ତ ଚାଳକଙ୍କଡୁ ସ୍ାନୀୟ 
ରସ୍ୱଚ୍ଛାରସବୀ ଉର୍ାର କରଥିିର�। 
ଉକ୍ ଟ୍ରକ୍  ଟ ି ଆଜ ି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରର 
ପାରାଦୀପରଡୁ  ମା� ଖା� ିକର ିରକନ୍ଡୁଝର 
ଅଭମିଡୁରଖ ରଫରଡୁଥିବା ସମୟରର ଦାସ 
ର�ାରଟ� ନକିଟରର ଦଡୁ ଘ୍ଗଟଣାଗ୍ସ୍ତ 
ର�ାଇଥି�ା।

ବରୀ, ୧୭ା୧(ସମସି): ବରୀ ନବି୍ଗାଚନ 
ମଣ୍ଳୀର ପ୍ରାଣରରଖା ଭାରବ ପରଚିତି 
ପତୂ୍୍ଗ ବଭିାଗର ବରଡୁ�ା-ଁକଳାମାଟଆି 
ରାସ୍ତା ଓ ବରୀ-ବା�ଚିନ୍ଦ୍ରପଡୁର ରାସ୍ତାର 
ରୂପାନ୍ତକିରଣ �ାଗ ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
୧୦୦ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ମଞ୍ଡୁର କରଥିିବାରଡୁ  
ଆଜ ିବରୀବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରଡୁ  ମଡୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ ଓ 
ରାଜ୍ୟ ବରିଜଡ ିସାଂଗଠନକି ସମ୍ାଦକ 
ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କଡୁ  ଧନ୍ୟବାଦ 
ଜଣାଯାଇଛ।ି ଆଜ ି ବରୀ ବଜାର ମା’ 
ବଡୁ ଢୀ ଜାଗଡୁଳାଇ ମନ୍ରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରର 
ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟ ଦଲି୍ୀପ ମ�ାନ୍ତଙି୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱରର ଅନଡୁଷ୍ତି ସଭାରର ବରୀ 
ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରଶାକ କଡୁମାର ରଗଡ଼,ି 
ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟ ସରନ୍ତାଷ କଡୁମାର 
ସାମ�ଙ୍କ ସରମତ ବରୀ ନବି୍ଗାଚନ 
ମଣ୍ଳୀର ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, 
ସମତିସିଭ୍ୟ ଓ ବ�ଡୁ ଜନସାଧାରଣ 
ଉପସ୍ତି ର� ିମଡୁଖ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କଡୁ  ଧନ୍ୟବାଦ 
ଜଣାଇଥିର�। ବରଡୁ�ା ଁ ଛକଠାରଡୁ  

କଳାମାଟଆି ପଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା 
ଉପରର ଯାଜପଡୁର, ବରୀ ବ୍ଲକ ସରମତ 
ପରଡାଶୀ ଜଲି୍ା ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଭିନି୍ନ 
ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଓ ରସ�ପିର ି
ବରୀ-ବା�ଚିନ୍ଦ୍ରପଡୁରକଡୁ ସଂରଯାଗ 
କରଡୁ ଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରର ବରୀ ସରମତ 
ପରଡାଶୀ ରସଡୁ�ପଡୁର ଓ ବଡଚଣା 
ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ନଭି୍ଗର 
କରଥିା’ନ୍ତ।ି ବ�ଡୁଦନି ଧର ିଏ� ିଦଡୁ ଇଟ ି
ରାସ୍ତା ଅଣଓସାରଆି ର�ବିା ସ�ତି 
ର�ାକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସମୟରର ବ�ଡୁ 
ବାଧା ଉପଡୁଜଡୁଥି�ା। ଗତ ସାଧାରଣ 
ନବି୍ଗାଚନ ସମୟରର ବରୀବାସୀଙ୍କଡୁ  
ରାଜ୍ୟ ବରିଜଡ ିସାଂଗଠନକି ସମ୍ାଦକ 
ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଏ� ି ରାସ୍ତାର 
ଉନ୍ନତକିରଣ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ଓ ରାଜ୍ୟ 
ବରିଜଡ ି ସମ୍ାଦକ ବରି୍ରଞ୍ନ 
ମଲ୍କିଙ୍କ ଦାବକିଡୁ ମଡୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ ପରୂଣ 
କରଥିିବାରଡୁ  ବରୀବାସୀ କୃତଜ୍ଞତା 
ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ୧୦୦ ଯକାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଭଟ ି
ଧନ୍ୟବୋଦ ଜଣୋଇଯ� ବେୀବୋସୀ

ଯାଜପରୁ ଟାଉନ, ୧୭ା୧(ସମସି): ଯାଜପଡୁର 
ସ�ର ବରଷି୍ ନାଗରକି ସଂଘର ବାଷ୍ଦିକ 
ଅଧିରବଶନ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷରର 
ନୃସଂି� ଚରଣ ମ�ାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର 
ଅନଡୁଷ୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଅତଥିିମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ର�ବା ସ�ତି ଜ୍ଞାନରଞ୍ନ 
ପତଙି୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭକି ର୍ାକ ଗାନ କରାଯାଇଥି�ା। 
ଅରନଷ୍ଣ ଥିଏଟର ଗରୁପ ଦ୍ାରା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ 
ଓ ନୃତ୍ୟ ପରରିବଷଣ କରାଯାଇ ସଭା କାଯ୍ଗ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥି�ା। ପ୍ରଥରମ ଉଦୟ 
ନାରାୟଣ ପରଡ଼ିା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିର� ଓ ସମ୍ାଦକ ପ୍ରରବାଧ କଡୁମାର 
ନାୟକ ସମ୍ାଦକୀୟ ବବିରଣୀ ପଠନ କରବିା 
ସ�ତି ସଂଘର ଦାବ ିଉପସ୍ାପନା କରଥିିର�। 
ରାଜ୍ୟ ବରଷି୍ ମ�ାସଂଘ ସଭାପତ ିପ୍ରରଫସର 
ଡା. କୃପାସନି୍ଧଡୁ ପଣ୍ା ମଡୁଖ୍ୟଅତଥିି ଭାରବ 
ରଯାଗରଦଇ ବରଷି୍ ନାଗରକି କପିର ିଅବଶଷି୍ଟ 
ଜୀବନ ଆନନ୍ରର କାଟରିବ, ତା�ାର ମନ୍ତ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିର�। ଔଷଧ ରରାଗ ଭ� 

କରପିାରବିନା� ିଁ। ମନ ପ୍ରଫଡୁଲ୍ ର�ରି� ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ସରସ ସଡୁନ୍ର ର�ବ।

ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ରାଜ୍ୟ ବରଷି୍ ନାଗରକି 
ମ�ାସଂଘ ସମ୍ାଦକ ଡା. ପ୍ରସନ୍ନ କଡୁମାର ଦାସ, 
ବରଷି୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସଡୁବଧିା ସଡୁରଯାଗ ରଯାଗାଇ 
ରଦବାକଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରଣତି ଆକ୍ଟ ଓ 
ନୟିମ ବଷିୟରର ଆର�ାକପାତ କରଥିିର�। 
ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଜଲି୍ା ମଡୁଖ୍ୟ 
ଚକିତି୍ାଧିକାରୀ ଡା. ଶବିାଶଷି ମ�ାରଣା 

ବରଷି୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ରଖାନା ମାଧ୍ୟମରର 
ନୂତନ ଭାରବ ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଥିବା ଚକିତି୍ା 
ସଡୁବଧିା ସମ୍କ୍ଗରର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିର�। 
ଅତରିକି୍ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର 
ବାରକି ପଡୁ�ସି୍   ବଭିାଗ ସବଡୁ  ସମୟରର 
ବରଷି୍ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ ି ସରମ୍ଦନ 
ସ� ସମାଧାନ କରବିାକଡୁ ଅଗ୍ାଧିକାର 
ପ୍ରଦାନ କରଡୁ ଛ।ି ଗୟାଧର ପଣ୍ା ସଭାପତ ି
ଧମ୍ଗଶାଳା, ସଡୁରରନ୍ଦ୍ର କଡୁମାର ରାୟ ସମ୍ାଦକ 

ପାଣରିକାଇ�,ି ର�ମନ୍ତ 
କଡୁମାର ସାମ� ସମ୍ାଦକ 
ଚଣ୍ରିଖା�, ଚନ୍ଦ୍ରମଣ ି
ସାମ� ସମ୍ାଦକ 
ଯାଜପଡୁର ରରାଡ଼, 
କୃଷ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସା�ଡୁ  ସଭାପତ ି
ମଧଡୁବନ ଅଭଭିାଷଣ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିର�। 
ଦାରମାଦର ରବର�ରା 
ସଭା କାଯ୍ଗ୍ୟ ପରଚିାଳନା 

କରଥିିର�। ଦ୍ତିୀୟ ଅଧିରବଶନରର ସଂଘର 
ନବି୍ଗାଚନ ପ୍ରଦୀପ କଡୁମାର ଦାସ ଓ କଳଙି୍ଗ 
ବରି୍ାଳଙ୍କ ଦ୍ାରା କରାଯାଇଥି�ା। ନୃସଂି� 
ଚରଣ ମ�ାପାତ୍ର ସଭାପତ,ି ଉଦୟ ନାରାୟଣ 
ପଣ୍ା ଉପସଭାପତ,ି ପ୍ରରବାଧ କଡୁମାର ନାୟକ 
ସମ୍ାଦକ, ବୃନ୍ାବନ ମଶି୍ ସ�ସମ୍ାଦକ, 
ରଗାପୀନାଥ ରସଠୀ ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନବି୍ଗାଚତି 
ର�ାଇଥିର�। ଧନଞ୍ୟ ରକଶରୀ ରାଉତରାୟ 
ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଗଣ କରଥିିର�।

ବେଷି୍ଠ ନୋଗେକି ସଂଘେ ବୋଷଷିକ ଅଧିଯବଶନ

ଆବାସ ତାଲକିାଯର ନାହ ିଁ ଯ�ାଗ୍ୟ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ

ପ୍ରତବିୋଦଯେ ଧୋେଣୋଯଦଯ� 
ଦକୁ ଇ ଅସହୋୟ ରହଳିୋ

ଦାନଗଦ,ି୧୭ା୧(ସମସି): ରାଣୀପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଘବନି୍ଧା ଗ୍ାମର 
ଦଡୁ ଇଜଣ ଅସ�ାୟ ମ�ଳିାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଆବାସ ରଯାଜନାରଡୁ  
କାଟ ି ଦଆିଯାଇଛ।ି ଯା�ାକଡୁ ରନଇ ଦଡୁ ଇ ଅସ�ାୟ ମ�ଳିା ଆଜ ି
ଦାନଗଦ ିବ୍ଲକ କାଯ୍ଗ୍ୟାଳୟ ସମ୍ଡୁଖରର ଧାରଣାରର ବସଥିିବା ରଦଖିବାକଡୁ 
ମଳିଛି।ି ବଧିବା ଅସ�ାୟ ମ�ଳିା ପାବ୍ଗତୀ ରଭାଇ (୬୫)ଙ୍କ ନାଁ ୧୦ 
ବଷ୍ଗ ର��ା ତା�କିାରର ର� ିଆସଡୁଥି�ା। କନି୍ତଡୁ ରସାମବାର ଦନି ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଥିବା ତା�କିାରର ତାଙ୍କ ନାଁକଡୁ ବାଦ ଦଆିଯାଇଥିବା ଅଭରିଯାଗ 
ର�ାଇଛ।ି ରସ� ି ଗ୍ାମର ସ୍ୱାମୀ ପରତି୍ୟକ୍ା ପ୍ରତୀମା ନାୟକ(୫୦) 
ଆବାସ ଘର ପାଇବା ପାଇ ଁ ରଯାଗ୍ୟ ଥାଇ ତାଙ୍କ ନାଁ �ଷି୍ଟରଡୁ  କାଟ ି
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏ�ାକଡୁ ରନଇ ଉଭୟ ଆଜ ିବ୍ଲକ କାଯ୍ଗ୍ୟାଳୟ ସମ୍ଡୁଖ ଗାନ୍ଧୀ 
ମତୂ୍୍ଦି ନକିଟରର ଧାରଣାରର ବସଥିିର�। ଦୀଘ୍ଗ ୩ ଘଣ୍ା ବସ ି ର�ବିା 
ପରର ବଡିଓି ମଣପି୍ରସାଦ ମଶି୍ ପ�ଞ୍ଚ ି ରସମାନଙ୍କଡୁ ବଡୁ ଝାସଡୁଝା କର ି
୨୪ ଘଣ୍ା ଭତିରର ତଦନ୍ତ କର ିନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରବିା ପାଇ ଁପ୍ରତଶିରୁତ ି
ରଦବାପରର ରସମାରନ ଧାରଣାରଡୁ  ଉଠଥିିର�।

ଯାଜପରୁ, ୧୭ା୧(ସମସି): 
ଯାଜପଡୁରର ଅଧିଷ୍ାତ୍ରୀ 
ରଦବୀ ମା’ ବରିଜା ମନ୍ରିକଡୁ 
ନୂଆ ରୂପ ଦଆିଯବି। 
ରସଥିପାଇଁ ମନ୍ରିର 
ଭତିର କାମ ଜାର ି ର�ଛି।ି 
କନି୍ତଡୁ  ମନ୍ରି ଚତଡୁ ଃପାଶଦ୍୍ଗର 
ରସୌନ୍ଯ୍ଗ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 
ଆଜଠିାରଡୁ  ଉରଚ୍ଛଦ ଓ 
ଜମ ି ଅଧିଗ୍�ଣ କାଯ୍ଗ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି ମନ୍ରି 
ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଉପଜଲି୍ାପାଳ ରଗାପୀନାଥ ଭୂୟାଁ 
ଓ ତ�ସ�ିଦାର ରଜ୍ୟାତକିାନ୍ତ ଭୂଜବଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 
ତତ୍ତାବଧାନରର ଏ� ିଉରଚ୍ଛଦ କାଯ୍ଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ର�ାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥରମ ବ୍ରହ୍ମାକଡୁଣ୍ ପଟରଡୁ  ଏ� ି ଉରଚ୍ଛଦ କାଯ୍ଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ର�ାଇଛ।ି ମନ୍ରି ଚତଡୁ ଃପାଶଦ୍୍ଗ ଉରଚ୍ଛଦ ପାଇଁ ପବୂ୍ଗରଡୁ  

ଜମ ି ମା�କିଙ୍କଡୁ  ରସମାନଙ୍କ କ୍ଷତପିରୂଣ ପ୍ରଦାନ ସ�ତି 
ଉରଚ୍ଛଦ ରନାଟସି ଦଆିଯାଇଥି�ା। ଆଜ ି ଏ� ି ଉରଚ୍ଛଦ 
ସମୟରର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସ୍ାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଏଥିରର 
ସମ୍ରୂ୍୍ଗ ସ�ରଯାଗ କରଥିିର�। ଘଟଣାସ୍ଳରର ବ୍ୟାପକ 
ପଡୁ�ସି ମଡୁତୟନ ର�ାଇଥିର�।

ବେିଜୋଙ୍ ଚତକୁ ଃପୋଶ୍ଶ୍ମ ଉଯଛେଦ ଆେମ୍ଭ
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୧୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩୧୨ କେନ୍ଦୁ ଝର
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ଆବାସ ଯ�ାଜନା ତଦନ୍ତ ଯବଯେ 
ପଇିଓଙ୍କ ଗାେ ି

ହାଟଡହି,ି ୧୭ା୧(ସମସି): ହାଟଡହି ି ବ୍ଲକ ଆଇତପିରୁ ପଞ୍ାୟତର ପଇିଓ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯ�ାଜନାର ତାଲକିା ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଯବଯେ ତାଙୁ୍ 
କଛି ି ଯଲାକ ଗାେଗିଲୁଜ ଘଟଣାକୁ ଯନଇ ଚର୍ଚ୍ା ଯ�ାର ଧରଛି।ି ଖବରରୁ 
ଜଣା�ାଇଛ ିପଞ୍ାୟତ କା�ଚ୍୍ୟନବିଚ୍ାହ୍ରୀ ଅଧିକାର୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ସା ହତିାଧିକାର୍ରୀଙ୍ 
ନାମ ଅନୁ�ାୟ୍ରୀ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଯବଯେ ବହୁ ଯଲାକଙ୍ର ନାମ ନଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। ଏହାକୁ ଯନଇ କଛି ି ହତିାଧିକାର୍ରୀ ଗାେଗିଲୁଜ କର ି
ଅଟକାଇଥିଯଲ। ପରବର୍ଚ୍୍ରୀ ସମୟଯର କା�ଚ୍୍ୟନବିଚ୍ାହ୍ରୀ ଅଧିକାର୍ରୀ ପଞ୍ାୟତ 
କା�ଚ୍୍ୟାେୟଯର ଥିବା ସମୟଯର ତାଙୁ୍ ଅଶ୍୍ରୀେ ଭାଷାଯର ଗାେଗିଲୁଜ 
କରଥିିଯଲ। ଏହାକୁ ଯନଇ ପଞ୍ାୟତ କା�ଚ୍୍ୟନବିଚ୍ାହ୍ରୀ ଅଧିକାର୍ରୀଙୁ୍ ପଚାରବିାରୁ 
ତାଙୁ୍ ଗାେଗିଲୁଜ କରଥିିବା କହବିା ସହତି ଏ ସମ୍ପକଚ୍ଯର ଯଗାଷ୍୍ରୀ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକାର୍ରୀଙୁ୍ ଅବଗତ କରଥିିଯଲ ଯବାଲ ିକହଥିିଯଲ।

  ସ୍ଟୁ-ିବୁଲେଟ୍  ଧକ୍ା ଘଟଣା 
ଆଉ ଜଯେ ଗରୁୁତରଙ୍କ ମତୁୃୟୁ

ତୁରୁମଙୁ୍ଗା, ୧୭ଗା୧ (ସମସି): ଯକନୁ୍ଝର ଜଲିା ତୁରୁମଙୁ୍ା ଥାନା ଅନ୍ତଗଚ୍ତ 
ତୁରୁମଙୁ୍ା ଚମ୍ପଆୁ ଯକଟ ି ଯରାଡ଼ଯର ଯସାମବାର ସନ୍୍ୟାଯର ବୁଯଲଟ ଓ ସ୍ଟୁ ି
ସହ ମହୁାଁମହୁ ିଁ ଧକ୍ା ଘଟଣାଯର ଗତକାଲ ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ଯହାଇଥିବା 
ଯବଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଗରୁୁତରଙୁ୍ ପ୍ରଥଯମ ଯକନୁ୍ଝର ଓ ପଯର କଟକ 
ଯମଡ଼କିାଲକୁ ସ୍ାନାନ୍ତର କରା�ାଇଥିଲା। ଯସଠାଯର ଚକିତି୍ାଧ୍ରୀନ ଅବସ୍ାଯର 
ଆଉ ଜଣଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ମତୃକ ଯହଯଲ ବାରଆି ଥାନା କଙ୍ଡା ଗ୍ାମର 
ଅନାମ ନାଏକଙ୍ ପଅୁ ବାବୁଲା ନାଏକ (୨୫)ଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ତାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ 
ଖବର ମେିବିା ପଯର କଙ୍ଡା ଗାଯଁର ଯ�ାକାକୁେ ପରଯିବ� ସଷୃ୍।ି ସଚୂନା 
ଯ�ାଗ୍ୟ ଯ� ଯସାମବାର ସନ୍୍ୟାଯର କଙ୍ଡା ଗ୍ାମର ବାବୁଲା ନାଏକ ଏବଂ 
�ଙ୍ର ମହାନ୍ତ ବୁଯଲଟ ଯ�ାଯଗ ତୁରୁମଙୁ୍ାରୁ କଙ୍ଡା ଆଡକୁ �ାଉଥିବା 
ଯବଯେ ବପିର୍ରୀତ ଦଗିରୁ କଙ୍ଡା ମକର �ାତ୍ା ବୁଲ ି ତୁରୁମଙୁ୍ା ଥାନା 
ଯତଯନ୍ତୋ ଗ୍ାମର କାର୍୍ତିକା ମହାରଣା ଏବଂ ସଯନ୍ତାଷ କାରୁଆ ସ୍ଟୁ ିଯ�ାଯଗ 
ଯେରୁଥିବା ସମୟ ଯର ବୁଢ଼୍ରୀ କାପଡୁ ିନକିଟଯର ମହୁାଁମହୁ ିଁ ଧକ୍ା ଯହାଇଥିଲା। 
େେଯର ଘଟଣାସ୍େଯର କାର୍୍ତିକା ମହାରଣାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ଯହାଇଥିଲା। ଗରୁୁତର 
ଅବସ୍ାଯର ସଯନ୍ତାଷକୁ ଯକନୁ୍ଝର ଯମଡ଼କିାଲକୁ ପଲୁସି ଗାଡ ି ସହାୟତାଯର 
ନଆି �ାଇଥିଲା। ଯସଠାଯର ଡାକ୍ତର ସଯନ୍ତାଷକୁ ମତୃ ଯଘାଷଣା କରଥିିଯଲ। 
ଯତଯବ ମତୃ କାର୍୍ତିକା ମହାରଣାଙ୍ର ୫ଟ ିକନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଥିବା ଯବଯେ ତାଙ୍ର 
ଦୁଘଚ୍ଟଣାଯର ମତୁୃ୍ୟକୁ ଯନଇ ପରୂା ପରବିାର ଦୁଃଖଯର ଭାଙ୍ ିପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି

ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଆତ୍ମରକ୍ା ଯ�ୌଶେ ପ୍ରଶକି୍େ 
କେନୁ୍ଝର,୧୭ଗା୧ (ସମସି): ଯକନୁ୍ଝର ସଦର ବ୍ଲକ ରାଇସଆୁଁ ଠାଯର ଥିବା 
ଉର୍ ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟାେୟର ଛାତ୍୍ରୀମାନଙୁ୍ ଆତ୍ମରକ୍ା ତାଲମି �ବିରି କା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମ 
ଉଦ୍  ଘାଟତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ିକା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମକୁ ମହାବଦି୍ୟାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ରତନି୍ଦ୍ର 
କୁମାର ପରଡ଼ିା �ଭୁ ଉଦଘାଟନ କରଥିିଯଲ। ଉଦଘାଟନ୍ରୀ ଅଭଭିାଷଣଯର ଛାତ୍୍ରୀ 
ମାଯନ ଉପ�କୁ୍ତ ପ୍ର�କି୍ଣ ଯନଇ ସ�କ୍ତ ଯହବା ନମିଯନ୍ତ ମତଯପାଷଣ କରଥିିଯଲ। 
ଡ. ଆ�ଷି କୁମାର ରାଉତ କା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମ ସଞ୍ାେକ ଭାଯବ ପ୍ର�କି୍ଣ �ବିରି 
ସମ୍ପକଚ୍ଯର ବବିରଣ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଯଲ। ମହାବଦି୍ୟାେୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, 
ଅଧ୍ୟାପକିା, କମଚ୍ଚାର୍ରୀ, ଏହ ିକା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାେନାଯର ସହଯ�ାଗ କରଥିିଯଲ। 

କତଲକେଗାଇ: ଯତଲଯକାଇ ବ୍ଲକ ଚାରଗିଡ଼଼ ଉର୍ ମାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟାେୟ 
ଆନୁକୂଲ୍ୟଯର ବାେକିା ଆତ୍ମ ସରୁକ୍ା ଯକୌ�େ ତାଲମି �ବିରି ଉଦ�ାପତି 
ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିଯର ଅଧ୍ୟକ୍ ମାନଯଗାବନି୍ ସାହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ତା କରଥିିଯଲ। 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଯବ ଇତହିାସ ବଭିାଗର ବରଷି୍ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଯଗୌତମ ଚନ୍ଦ୍ର 
ମହାନ୍ତ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅନଲି କୁମାର ସାହୁ, ନଯର� ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ,ି ରଞ୍ଜନ କୁମାର 
ଦେ ଯବଯହରା, ଯମାନାଲଜିା ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ଜୟ ଯଦହୁର୍ରୀ ଯ�ାଗ ଯଦଇଥିଯଲ। 
ପ୍ର�କି୍କିା ଭାଯବ ଯଜାତମିଚ୍ୟ୍ରୀ ଯବଯହରା ଓ ଏଲନିା ସାହୁ ଯ�ାଗ ଯଦଇ ସମଦୁାୟ 
୧୬୫ଜଣ ଛାତ୍୍ରୀଙୁ୍ ତାଲମି ପ୍ରଦାନ କରଥିିଯଲ। ଏହ ିକା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମ ସଂଯ�ାଜକିା 
ର�୍ତିା ପଯଟଲ ଓ ଲାଲାଜ୍ରୀ ହଷଚ୍ବର୍ଚ୍ନ ମାଝ୍ରୀ ପରଚିାେନା କରଥିିଯଲ।

ନଯବାଦୟ ଚୟନ ପରରୀକ୍ା ପ୍ରସୁ୍ତ ିଯବୈଠ�
ହଗାଟଡହି,ି ୧୭ଗା୧ (ସମସି): ହାଟଡହି ିବ୍ଲକର ହଦଗଡ଼ ଜବାହାର ନଯବାଦୟ 
ବଦି୍ୟାେୟଯର ଆଗାମ୍ରୀ �କି୍ାବଷଚ୍ଯର ଷଷ୍ ଯରେଣ୍ରୀଯର ଅଧ୍ୟୟନ ନମିଯନ୍ତ ଚୟନ 
ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆରମ୍ଭ ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ଏବଷଚ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ 
ଜଲି୍ା �କି୍ା ଅଧିକାର୍ରୀ ପରୁ୍ଚ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯସଠ୍ରୀ ଏବଂ ଜଲିାର ସମସ୍ତ ଯଗାଷ୍୍ରୀ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍ ସହତି ନଯବାଦୟ ବଦି୍ୟାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ ପ.ି ମଣକିଣ୍ଡନ ପ୍ରମଖୁ 
ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଯବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ସମସ୍ତ ଯଗାଷ୍ ି ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍ 
କା�ଚ୍୍ୟେୟଯର ବଦି୍ୟାେୟ ତରେରୁ ପ୍ରଚାରପତ୍ ଲଗାଇ ଏବଂ ଜନଗହେ ି
ସ୍ାନଯର ପ୍ରଚାର ପତ୍ ବାଣ୍ ି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରା�ବିାକୁ ଆଯଲାଚନା 
ଯହାଇଥିଲା। ଯକନୁ୍ଝର ଜଲିାର ପଞ୍ମ ଯରେଣ୍ରୀଯର ଏବଷଚ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା 
ଏବଂ ଯକନୁ୍ଝର ଜଲିାର ବାସନି୍ା ଯହାଇଥିବା ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀ ଏହ ିଚୟନ ପର୍ରୀକ୍ା 
ନମିଯନ୍ତ ଯ�ାଗ୍ୟ ବଯିବଚତି ଯହଯବ। ଅନ୍  ଲାଇନ ଆଯବଦନ ନମିଯନ୍ତ ଅନ୍ତମି 
ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆର୍ରୀ ୩୧ ତାରଖି ଥିବାଯବଯେ ଏଯପ୍ରଲ ୨୯ ତାରଖିଯର 
ପର୍ରୀକ୍ା ଯହବାକୁ ନରି୍ଚ୍ାରତି ଯହାଇଛ।ି ଜଲି୍ାର ପ୍ରତ ି ବ୍ଲକଯର ଏହ ି ଚୟନ 
ପର୍ରୀକ୍ା ଅନୁଷ୍ତି ଯହବ। ଏ ଦଗିଯର ଜଲି୍ା �କି୍ାଅଧିକାର୍ରୀଙ୍ ସହଯ�ାଗ 
ନମିଯନ୍ତ ବଦି୍ୟାେୟ ଅଧ୍ୟକ୍ ପ.ିମଣକିଣ୍ଡନ କହଛିନ୍ତ।ି

କେନୁ୍ଝର,୧୭ଗା୧ (ସମସି)

ଯକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ାର ଚକିତି୍ତି ଯହଉଥିବା ସମସ୍ତ 
�କ୍ଷା (ଟବି)ି ଯରାଗ୍ରୀଙୁ୍ ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପ୍ରତଷି୍ାନ 
(ଡଏିମ୍  ଏଫ୍  ) ଯକନୁ୍ଝର ଯପାଷ୍ୟ ଭାଯବ 
ଗ୍ହଣ କରଛି।ି ଏହ ିକା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମର ଅଂ�ସ୍ୱରୂପ 
ସମସ୍ତ ଚକିତି୍ାଧ୍ରୀନ �କ୍ଷାଯରାଗ୍ରୀଙୁ୍ 
ଡଏିମ୍  ଏଫ୍   ତରେରୁ ପଷୁ୍ସିାର ଖାଦ୍ୟ 
ଯ�ାଗାଣର �ଭୁାରମ୍ଭ କରା�ାଇଛ।ି 
ଜଲି୍ାପାେଙ୍ ଆ�ଷି ଠାକ୍  ଯରଙ୍ 
ନଯିଦ୍ଚ୍�କ୍ରଯମ ମଙ୍େବାର ଯକନୁ୍ଝର ସହର 
ଉପକଣ୍ଠ ନରଣପରୁ ସ୍ୱାସ୍୍ୟଉପଯକନ୍ଦ୍ରଠାଯର 
ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଅଧିକାର୍ରୀ 
ଡ. କଯି�ାର କୁମାର ପଷୃ୍ ି ଉକ୍ତ କା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମର 
�ଭୁାରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହା ଆଗାମ୍ରୀ ଦନିଯର 
ପ�ଚ୍୍ୟାୟକ୍ରଯମ ଜଲି୍ାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ଉପଯକନ୍ଦ୍ରଠାଯର ମାସର ୭ ତାରଖି କମି୍ା 
୨୧ ତାରଖିଯର ଏହ ି ସଷୁମ ପଷୁ୍ସିାର 

ଖାଦ୍ୟ �କ୍ଷାଯରାଗ୍ରୀଙୁ୍ ଯ�ାଗାଇଦଆି�ବି। 
ଉପଯରାକ୍ତ କା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମଯର ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ 
ଚକିତି୍ା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଅଧିକାର୍ରୀ ଡା. 
କଯି�ାର କୁମାର ପଷୃ୍ ି କହଥିିଯଲ ଯ�, 

ଯକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ୨୦୨୫ ମସହିା ସରୁ୍ା �କ୍ଷା 
(ଟବି)ି ମକୁ୍ତ ଭାରତ ଅଭ�ିାନଯର ସାମଲି୍   
ଯହାଇଛ।ି ବର୍ଚ୍ମାନ ଜଲି୍ାଯର ୧୩୫୪ ଜଣ 
�କ୍ଷାଯରାଗ୍ରୀ ଚକିତି୍ତି ଯହଉଛନ୍ତ।ି ସମସ୍ତ 

�କ୍ଷାଯରାଗ୍ରୀଙୁ୍ ସବଚ୍ନମି୍ନ ୬ ମାସ ପ�ଚ୍୍ୟନ୍ତ 
ପଷୁ୍ସିାର ଖାଦ୍ୟ ଯ�ାଗାଇଯଦବା ପାଇଁ ଜଲି୍ା 
ଖଣଜି ପ୍ରତଷି୍ାନ (ଡଏିମ୍  ଏଫ୍  )ରୁ ବାଷଚ୍କ 
୪ �ହ ଯକାଟ ି ଟଙ୍ାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇଛ।ି ଏହ ିପଷୁ୍ସିାର ଖାଦ୍ୟକୁ ବଣ୍ନ 
ପାଇଁ ମ�ିନ �କ୍ତରି ଜଲି୍ାସ୍ତର୍ରୀୟ ମହାସଂଘକୁ 
ଦାୟତି୍ୱ ଦଆି�ାଇଛ ି ଯବାଲ ି ଡା. ପଷୃ୍ ି
କହଥିିଯଲ। �କ୍ଷା ଦୂର୍ରୀକରଣ ନମିଯନ୍ତ ଏକ 
ସାମଗ୍୍ରୀକ ସହଯ�ାଗର ଆବ�୍ୟକତା ରହଛି।ି 
ଯଦ�ର ସମସ୍ତ ଯକ୍ତ୍ଯର ଏହା ଏକ ଜନ 
ଆଯନ୍ାେନର ରୂପ ଯନଯଲ ହ ିଁ ୨୦୨୫ ସରୁ୍ା 
ଯଦ�କୁ ଟବି ି ମକୁ୍ତ କରବିାର ଲକ୍୍ୟ ସାଧିତ 
ଯହାଇପାରବି। �କ୍ଷାଯରାଗ୍ରୀଙୁ୍ ଯପାଷ୍ୟ ଭାଯବ 
ଗ୍ହଣ କରବିା ଅଥଚ୍ ଯସମାନଙ୍ର ଚକିତି୍ାଯର 
ସହାୟତା କରବିା ସହତି ପଷୃ୍କିର ଖାଦ୍ୟ 
ଯ�ାଗାଇଯଦଇ ଯସମାନଙ୍ର ସ୍ୱାସ୍୍ୟବସ୍ାଯର 
ଉନ୍ନତ ି ଆଣବିା ଯବାଲ ି ଯସ କହଥିିଯଲ। ଉକ୍ତ 
ବଣ୍ନ କା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମଯର ଅନ୍ୟମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଯର 

ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଜନସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଅଧିକାର୍ରୀ (ଟବି)ି 
ଡା. ଯଦଯବନ ଦାସ, ପଦ୍ପରୁ ଯଗାଷ୍୍ରୀ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟଯକନ୍ଦ୍ରର ସପୁରନି୍  ଯଟଯଣ୍ଡଣ୍ ଡା. 
�ବି ଚରଣ ବାଗ୍  , ଡପିଏିମ୍   ଏନ୍  ଏଚ୍  ଏମ୍   
ନତି୍ୟରଞ୍ଜନ ବରାେ, ଉପନଯିଦ୍ଚ୍�କ ସଚୂନା 
ଓ ଯଲାକ ସମ୍ପକଚ୍ ଯକନୁ୍ଝର ସଞ୍ଜ୍ରୀବ କୁମାର 
ବାରକି, ଡପିସି ି (ଟବି)ି ଏନ୍  ଏଚ୍  ଏମ୍   ତାପସ 
ରଞ୍ଜନ ଯଜନା, ପପିସି ି (ଟବି)ି ବଶି୍ୱଜତି୍   
ନନ୍, ଡଏିମ୍  ଏଫ୍  ର ସନିୟିର ଯପ୍ରାଯଜକ୍ଟ୍   
ଅେିସର ଡ. ମଣୃାେନି୍ରୀ ମନ୍୍ୱତ୍  କର, ସନିୟିର 
ଯପ୍ରାଯଜକ୍ଟ୍   ଅେିସର ଡଃ ର୍ରୀନା ନାୟକ, 
ଡପିସି ି ମ�ିନ �କ୍ତ ି ��ିରି କୁମାର ଷଡଙ୍,ି 
ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପ୍ରତଷି୍ାନର କମଚ୍କତଚ୍ା, ମ�ିନ 
�କ୍ତରି ଜଲି୍ାସ୍ତର୍ରୀୟ ମହାସଂଘ ଓ ବ୍ଲକସ୍ତର୍ରୀୟ 
ମହାସଂଘର କମଚ୍କର୍ଚ୍ା, ଜଲି୍ା �କ୍ଷା ନୟିନ୍ତଣ 
କା�ଚ୍୍ୟାେୟର କମଚ୍କର୍ଚ୍ାଙ୍ ସହତି ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ଉପଯକନ୍ଦ୍ରର ଏଏନ୍  ଏମ୍  , ସଏିଚ୍  ଓ, ଆ�ାକମଚ୍୍ରୀ 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଯଲ।

ଲରାଗୀଙୁ୍ ପଷୁ୍ସିାର ଖାଦ୍ୟ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶଭୁାରମ୍ଭ 

�କ୍ଷାଯରାଗରୀଙୁ୍କ ଯପାଷୟୁ ଭାଯବ ଗ୍ରହେ �ଲା ଡଏିମ୍  ଏଫ୍  

ହଗାଟଡହି,ି୧୭ଗା୧(ସମସି)

ଓଡ଼�ିାର ପ୍ରସରି୍ �କ୍ତପ୍ରୀଠ ମାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟଯର ମା’ ସରି୍ ମରଚାଇ �କ୍ତପି୍ରୀଠ 
ଅନ୍ୟତମ। ଯକନୁ୍ଝର ଜଲିା ଆନନ୍ପରୁ 
ଉପଖଣ୍ଡ ହାଟଡହି ି ବ୍ଲକ ଯସାଯସା ପଞ୍ାୟତ 
ଅନ୍ତଗଚ୍ତ ମରଚାଇପଦ୍ରୀ (ରାଜସ୍ୱ ନାମ 
ମରଚିପିଦା) ଗ୍ାମଯର ଅବସ୍ତି। ସାେନ୍୍ରୀ 
ନଦ୍ରୀ କୂେଯର ଅବସ୍ତି ଏହ ି �କ୍ତପି୍ରୀଠ 
ପ୍ରାୟ ୧୪୬୭-୯୭ ଖ୍୍ରୀଷ୍ାଦ୍ ମଧ୍ୟଯର 
ଯହାଇଥିବା କଛି ି ଐତହିାସକି ମତଯପାଷଣ 
କରୁଥିବା ଯବଯେ ଯକଯତକ ଯକନୁ୍ଝର 
ତତ୍  କାେ୍ରୀନ ରାଜା ଯଗାବନି୍ ଭଞଙ୍ 
ସମୟଯର ସ୍ାପନା କରା�ାଇଥିବା ମତ 
ଯଦଇଥାନ୍ତ।ି �କ୍ତପି୍ରୀଠକୁ ଯନଇ ଅଯନକ 
କମ୍ିଦନ୍ତ୍ରୀ ଥିଯଲ ମଧ୍ୟ ଯସଥିମଧ୍ୟରୁ 
ଅନ୍ୟତମ କମ୍ିଦନ୍ତ ି ଯହଲା ମା’ଙ୍ ନାମ 
ଅନୁସାଯର ଗ୍ାମର ନାମ ମରଚିପିଦା 
ଥିଲା। ସମୟ କ୍ରଯମ ମରଚିପିଦାରୁ ଗ୍ାମର 
ନାମ ମରଚାଇପଦା ଡାକନାମଯର 
ଚେଆିସଅୁଛ ି ସତ; କନୁି୍ତ ରାଜସ୍ୱନାମ 
ମରଚିପିଦା ଯହାଇ ଏ�ାବତ୍   ରହଛି।ି 

ଚତୁଃମଖୁଚ୍ ଅଷ୍ଭୁଜା ସଂିହବାସନି୍ରୀ 

ମା’ ସରି୍ ମରଚାଇ ସ୍ାପନା ଦନିଠାରୁ 
ଗ୍ାମ ଯଦବତ୍ରୀ ଭାବଯର ପଜୂା ପାଇ 
ଆସଛୁନ୍ତ।ି ଯକବେ ମରଚାଇପଦା 
ଗ୍ାମ ନୁଯହ ଁ ପଯଡାସ୍ରୀ ଗ୍ାମ କାହୁ୍ପରୁ, 
ଯସାଯସା , ନଉିଦାନ୍ରୀ ଗ୍ାମବାସ୍ରୀ ଗ୍ାମର 
ଯ�ଯକୌଣସ ି ମାଙ୍େକି କା�ଚ୍୍ୟଯର 
ଦଅିମଁଙ୍ୋ କମଚ୍ ମା’ଙ୍ ପ୍ରୀଠଯର 
ହ ିଁ କର ି ଆସଛୁନ୍ତ।ି ଯଲାକଙ୍ କଥା 
ଅନୁସାଯର ମା’ଙ୍ କୃପାରୁ ଗ୍ାମର 
ଯଚାର,ି ଡକାୟତ ଇତ୍ୟାଦ ିଭୟନଥାଏ। 
ବାସଗହୃଯର କବାଟ ନ ଲଗାଇବା 
ପାଇ ଁ ଅଭୟବାଣ୍ରୀ ଯଦଇଥିବା �ଣୁବିାକୁ 
ମଯିେ। ପ୍ରତ ି ଆମବାସ୍ୟା ତଥିିଯର ମା’ 
ସଂିହବାହନି୍ରୀଯର ବସ ି ଗ୍ାମ ପରକି୍ରମା 
କରବିା ସମୟଯର ଝୁଣା, କପୁଚ୍ରର ବାସ୍ା, 
ଘଣ୍ା ଘାଙୁ୍ଡରି �ବ୍ଦ �ଣୁା�ାଏ ଯବାଲ ି
ଯଲାକ କୁହନ୍ତ।ି ଯକନୁ୍ଝର ଅଷ୍ାଧାତ୍୍ରୀ 
ଯଦବ୍ରୀ ମା’ ତାରଣି୍ରୀଙ୍ ପଜୂାବଧିି 
ଅନୁସାଯର ମା’ ସରି୍ ମରଚାଇଙ୍ର ପଜୂା 
ଯଦହୁର୍ରୀମାନଙ୍ ଦ୍ାରା କରା�ାଉଛ।ି 
ମହାବଷିବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତ,ି ରଜସଂକ୍ରାନ୍ତ,ି 
ଆଷାଢପବଚ୍, ଦୁଗଚ୍ାପଜୂା, ଲକ୍ଷ୍ରୀପଜୂା, 
କାେପିଜୂା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ିଆଦ ିପବଚ୍ ଗଡୁକି 

ମହା ସମାଯରାହଯର ପାେନ କରା�ାଉଛ।ି 
ପବୂଚ୍ରୁ ଏଠାଯର ପାେନ କରା�ାଉଥିବା 

‘ଦ�ର୍’ି ପବଚ୍ଯର ମା’ଙ୍ ସମ୍ଖୁଯର 
ଏକ ଖାତଯଖାେ ି ଜ୍ରୀବନ୍ତ ବାରାହାକୁ 
ଯପାତା�ବିାର କଥା ଏଯବବ ିଯଲାକମଖୁରୁ 
�ଣୁବିାକୁ ମଯିେ। ମା’ଙ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ 
ମଖୁ୍ୟ ପବଚ୍ ଯହଉଛ ି �ନ୍ତାେପବଚ୍। 
ଆଷାଢ ମାସଯର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ାହଯର 
ଗ୍ାମବାସ୍ରୀଙ୍ ଦ୍ାରା ଏହ ି ପବଚ୍ ପାେନ 
କରା�ାଏ। ଏହ ି ଦନି ମାଙ୍ ପଜୂା 
ମହାସମାଯରାହଯର ସମ୍ପାଦତି ଯହାଇଥାଏ। 
ପଜୂା ଯ�ଷଯର ଯବାଦା ବେ ିଯଦଇ ଗ୍ାମର 
ଆବାେ ବୃର୍ ବନତିା ଯଗାଟଏି ଜାଗାଯର 
ଯରାଯଷଇ କର ି ଏକ ସାଙ୍ଯର ଯଭାଜ ି
ଖାଇଥାନ୍ତ।ି ଏହାକୁ ଯଭାଜନ କରବିା 
ଦ୍ାରା ଯରାଗ ଯ�ାକ ଓ ତାପ ନା� ହୁଏ 
ଯବାଲ ି ଏଯବବ ି ଯଲାକମାନଙ୍ ମନଯର 
ଦୃଢ ବଶି୍ୱାସ ରହଛି।ି ଏହ ି ପବଚ୍ ଯର 
ଅନ୍ୟ ଏକ ବଯି�ଷତ୍ୱ ଯହଉଛ ି ମା’ଙ୍ର 
�ନ୍ତାେ ପବଚ୍ ନ ସରବିା �ାଏ ଯକହବି ି
ଚାଷ କାମକୁ ବାହାରନ୍ତ ି ନାହ ିଁ। ବର୍ଚ୍ମାନ 
ପ୍ରୀଠଯର ବେପି୍ରତା ବନ୍ ଯହାଇ�ବିାରୁ 
ମା’ଙ୍ ସନୁ୍ତଷ୍ ପାଇ ଁ ଯକବେ ପଣାପାଣ ି
ଯଭାଗ ଲାଗାଯହଉଛ।ି କାେସି୍ରୀଙୁ୍ 

ଆବାହନ ପବୂଚ୍କ ଗ୍ାମର ଭଲମନ୍, 

ଗହୃପାେତି ପ�ପୁକ୍୍ରୀମାନଙ୍ର ଯରାଗ 
ସମନ୍୍୍ରୀୟ ଏବଂ ଚାଷକାମର ଉନ୍ନତ ି ଓ 
ତାର ପ୍ରତକିାର ବଷିୟଯର ପଚାର ି ବୁଝବିା 
କଥା ଏଯବବ ି ପ୍ରଚେତି ଯହାଇଆସଛୁ।ି ମା’ 
ସରି୍ମରଚାଇ ଯକଉ ଁ କାେରୁ ଖରା, ବଷଚ୍ା, 
�୍ରୀତ କାକରଯର ପଜୂା ପାଉଥିବା ଯବଯେ 
ଗ୍ାମର ଯକୈୋ� ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍ ଦ୍ାରା ଏକ 
ମନ୍ରି ୧୯୯୫ ମସହିାଯର ନମିଚ୍ାଣ କର ି
ମା’ଙୁ୍ ମନ୍ରିଯର ପ୍ରତଷି୍ା କରଛିନ୍ତ।ି ବର୍ଚ୍ମାନ 
ମା’ମନ୍ରିଯର ରହ ିପଜୂା ପାଉଛନ୍ତ।ି ପା�୍ଶଚ୍ଯର 
ଯଦବାଯଦବ୍ରୀ ସହ ବାବା ରେ୍ରୀବାଲୁଯଙ୍ଶ୍ୱର 
ମହାଯଦବ ମା’ଙ୍ ସମୟରୁ ବ୍ାହ୍ମଣମାନଙ୍ 
ଦ୍ାରା ପଜୂତି ଯହାଇଥିବା ଯବଯେ ମନ୍ରି 
ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ରେ୍ରୀରାମ ଓ 
ସ୍ରୀତାମାତା ପଜୂା ପାଉଛନ୍ତ।ି ରେ୍ରୀହନୁମାନ 
ମନ୍ରିକୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ାମର ରଙ୍ାଧର ରାଉତ 
ନମିଚ୍ାଣ କର ି ବ୍ାହ୍ମଣଙ୍ ଦ୍ାରା ପଜୂାବଧିିର 
ବ୍ୟବସ୍ା କରା�ାଇଛ।ି ସରି୍ ମରଚାଇ 
ତଥା ପା�୍ଶଚ୍ ଯଦବାଯଦବ୍ରୀଙ୍ ସମସ୍ତ ସବୁଧିା 
ସଯୁ�ାଗର ସବୁ୍ୟବସ୍ା କରାଗଯଲ ସମସ୍ତ 
ଉପଖଣ୍ଡ ଅଭବୃିର୍ ି ସାଙ୍କୁ ଏହା ମହାନ 
�କ୍ତପି୍ରୀଠ ରୂଯପ ଖ୍ୟାତ ି ପରବି୍ୟାପ୍ ହୁଅନ୍ତା 
ଯବାଲ ି ବୃର୍ଜି୍ରୀବ୍ରୀ ମତଯପାଷଣ କରଛିନ୍ତ।ି 

ବଶି୍ାସ ଓ ଐତହିୟୁର ପ୍ରତରୀ� ମା’ ସଦି୍ଧ ମରଚାଇ

ତୁରୁମଙୁ୍ଗା, ୧୭ଗା୧ (ସମସି): ଯକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ସାହାରପଡ଼ା ହାଇସ୍ଲୁ 
ପରସିରଯର ‘ନଭଚାର୍ରୀ କୁମଚ୍ାଲ୍ରୀ ଗଯବଷଣା ପରଷିଦ’ର ସଂଯ�ାଜକ 
ଡ. ମଲିନ ମହାନ୍ତଙ୍ ଆବାହକତ୍ୱଯର କୁମଚ୍ାଲ୍ରୀ ନବବଷଚ୍ ତଥା ‘ହାରପନୁ୍ନା’ 
ଉପଲଯକ୍ ଏକ ଆଯଲାଚନା ସଭା ଆଯୟାଜତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି
ସଭାଯର ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରାଣ୍ରୀଧନ �ଲ୍ୟ ଚକିତି୍କ ତଥା ବ�ିଷି୍ ଓଡଆି ଓ 
କୁମଚ୍ାଲ୍ରୀ ଯଲଖକ ଡା. ଯଗୌରହର ିମହାନ୍ତବମଚ୍ାଙ୍ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକା�ତି ‘କୁମଚ୍ାଲ୍ରୀ 
ଭାଷା ଓ ବ୍ୟାକରଣ ପରଚିୟ’ ପସୁ୍ତକ ଉଯନା୍ଚତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିଯର 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଯବ ରାଇରଙ୍ପରୁ ମହାବଦି୍ୟାେୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଇତହିାସ 
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଜଗବନୁ୍ ମହାନ୍ତ ପରଷିଦ ତରେରୁ ରେ୍ରୀ ମହାନ୍ତବମଚ୍ାଙୁ୍ ଉର୍ର୍ରୀୟ 
ଓ ପଷୁ୍ପସ୍ତବକ ଅପଚ୍ଣ ଓ ସମର୍୍ଚ୍ନା ଜ୍ାପନ କରଥିିଯଲ। ପସୁ୍ତକଟରି ସମ୍ରୀକ୍ା 
କରଥିିଯଲ ଡ. ମଲିନ ମହାନ୍ତ। ଏଥିଯର ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ତଥା ମଞ୍ାସ୍ରୀନ 
ବକ୍ତା ଥିଯଲ ��ପିରୁ ଉର୍ ବଦି୍ୟାେୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ବଜି୍ାନ �କି୍କ ମଙୁ୍େୁ 
ଚରଣ ମହାନ୍ତ, ବାଟପେ�ାର ପ୍ରାକ୍ତନ �କି୍କ ରେ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତ, ରସମତୋର 
ରବ୍ରୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତ, ସଞ୍ଜ୍ରୀବନ୍ରୀ ସାହତି୍ୟ ସଂସଦ, ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପାଦକ ଡମରୁ୍ 
ମହାନ୍ତ ଓ ସରସ୍ୱତ୍ରୀ ��ି ୁ ବଦି୍ୟା ମନ୍ରି କରଞ୍ଜଆିର ସଂସ୍ତୃ ଆଚା�ଚ୍୍ୟା 
ରାଜରେ୍ରୀ ମହାନ୍ତ। ଏହ ିଅବସରଯର ‘କୁମଚ୍ାଲ୍ରୀ ଭାଷାର ଭବଷି୍ୟତ’ �୍ରୀଷଚ୍କଯର 

ଏକ ଆଯଲାଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଯହାଇଥିଲା। ଏଥିଯର ଅଧ୍ୟକ୍ତା କରଥିିଯଲ 
ସମଲ୍ପରୁ ଯଜାନ୍  ର ପବୂଚ୍ତନ ଯଜାନାଲ ଡାଇଯରକ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱବତି୍   
ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ। ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଥିଯଲ ��ପିରୁ ମହାବଦି୍ୟାେୟର ଓଡଆି 
ବଭିାଗ ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତ। ସମ୍ାନତି ବକ୍ତାରୂଯପ ବକ୍ତବ୍ୟ 
ଉପସ୍ାପନ କରଥିିଯଲ କରଞ୍ଜଆି ମହେିା ମହାବଦି୍ୟାେୟର ରାଜନ୍ରୀତ ି
ବଜି୍ାନ ଅଧ୍ୟାପକ ��ାତ ିକଯି�ାର ମହାନ୍ତ, ଖଜୁର୍ରୀସାଗର ଉର୍ ବଦି୍ୟାେୟର 
ପ୍ରାକ୍ତନ ହନି୍୍ରୀ �କି୍କ ତଥା ଯଲଖକ ରବ୍ରୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତ, ପରୂ୍ଚ୍ ବଭିାଗ, 
କରଞ୍ଜଆିର ପବୂଚ୍ତନ ସହକାର୍ରୀ �ନ୍ତ୍ରୀ ସଯୁରନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାନ୍ତ, ଗଯବଷକ 
ଡ. ଯଜ୍ୟାତକିଯି�ାର ମହାନ୍ତ, ଡ. ଲପି ିମହାନ୍ତ ଓ ଗାଳ୍କି ରଘନୁାଥ ମହାନ୍ତ।

ବକ୍ତାଗଣ କୁମଚ୍ାଲ୍ରୀ ଭାଷା ପ୍ରତ ିରେ୍ରୀ ମହାନ୍ତବମଚ୍ାଙ୍ ଅବଦାନକୁ ଭୂୟସ୍ରୀ 
ପ୍ର�ଂସା କରବିା ସହତି କୁମଚ୍ାଲ୍ରୀ ବର୍ଚ୍ଯବାଧ ଓ ଭାଷାଯକାଷ ପ୍ରଣୟନ 
ତଥା କୁମଚ୍ାଲ୍ରୀ ଯଲାକସଂସ୍ତୃ ି ଉପଯର ଅଧିକ ଗଯବଷଣା କରା�ବିାକୁ 
ମତଯପାଷଣ କରଥିିଯଲ। ଗଣ୍ଡଯବଡା ଉର୍ ବଦି୍ୟାେୟର ଭାଷା ଓ ସାହତି୍ୟ 
�କି୍କ ପ୍ରଭାକର ମହାନ୍ତଙ୍ ରଚତି କୁମଚ୍ାଲ୍ରୀ ଭାଷାର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍୍ରୀତ 
ଗାନ କରଥିିଯଲ ପ୍ରଭାକର ମହାନ୍ତ ଓ ତୁରୁ ମହାନ୍ତ। ମାନ୍ଲ ବଜାଇଥିଯଲ 
ଭୁଟାଙ୍ଟ୍   ମହାନ୍ତ। ଆଚା�ଚ୍୍ୟା ରାଜରେ୍ରୀ ମହାନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦଇଥିଯଲ। 

‘�ୁମ୍ାଲରୀ ଭାଷା ଓ ବୟୁା�ରେ ପରଚିୟ’ ପସୁ୍� ଉଯନମାଚତି 

କେନୁ୍ଝର,୧୭ଗା୧ (ସମସି): ଗତ ଡଯିସମ୍ର 
୧୧ ତାରଖିଯର ଘରୁ ଡାକଯିନଇ ଯରାଜାଲନି୍  ଙୁ୍ 
ହତ୍ୟାକର ି ଘଟଣାକୁ ଦୁଘଚ୍ଟଣାର ରୂପ 
ଦଆି�ାଉଥିବା ମତୃକର ମାତା ଓ ପତିା 
ଯକନୁ୍ଝର ଏସ୍  ପଙି୍ ନକିଟଯର ଲଖିିତ 
ଅଭଯି�ାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ଅଭଯି�ାଗ ପଯର ଏହାକୁ 
ଜଯଣ ଡଏିସପଙି୍ ଦ୍ାରା ତଦନ୍ତ କରା�ବି ଯବାଲ ି
ଏସ୍  ପ ି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହଛିନ୍ତ।ି ପରବିାରର 
ଅଭଯି�ାଗ ଅନୁ�ାୟ୍ରୀ, ଗତ ଡସିଯମ୍ର ୧୧ଯର 
ବଯିଜପ ି ଯନତା ପ୍ରକା� ମଲ୍କି ନଜି ଯସ୍ାପ ୍ତିଓ 
ଗାଡ଼ଯିର ଯରାଜାଲନି୍   ସାହୁଙୁ୍ ଆନନ୍ପରୁ �ବିା 
ପାଇଁ ଯକନୁ୍ଝର ସହରରୁ ଡାକ ି ଯନଇଥିଯଲ। 
କନୁି୍ତ ଯରାଜାଲନି ଘଟଗାଁଯର ବାଇକ୍  ଯର ଦୁଘଚ୍ଟଣାଗ୍ସ୍ତ ଯହାଇ ଘଟଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାଯର 
ଥିବା ତାଙ୍ ପରବିାର ଯଲାକ ବେିମ୍ଯର ଖବର ପାଇଥିଯଲ। ଏହାପଯର ସଙ୍ଟାପନ୍ନ 
ଅବସ୍ାଯର ଝଅିକୁ କଟକ ସ୍ାନାନ୍ତର କରା�ାଇଥିଲା। କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାଯର ବଯିଜପରି 
ଅନ୍ୟ ଯକଯତଜଣ �ବୁଯନତା ଯରାଜାଲନି୍  ଙୁ୍ ସହାୟତା କରବିା ଆେଯର ଯକୌ�େ କର ି
ମତୁୃ୍ୟମଖୁକୁ ଯଠଲ ିଯଦଇଥିବା ପରବିାର ଯଲାଯକ ଅଭଯି�ାଗ ପତ୍ଯର ଦ�ଚ୍ାଇଛନ୍ତ।ି ଏହା 
ଦୁଘଚ୍ଟଣା ନୁଯହଁ; ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯବାଲ ି ଘଟଗାଁ ଥାନାଯର ଆଭଯି�ାଗ କରା�ାଇଥିଯଲ 
ମଧ୍ୟ ଅଭ�ିକୁ୍ତମାନଙୁ୍ ପଲୁସି ଗରିେ କରବିା ପାଇଁ ପଦଯକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରୁ ନଥିବାରୁ 
ଯସମାଯନ ଏସ୍  ପଙୁି୍ ଯଭଟଥିିଯଲ ଯବାଲ ି ମତୃକର ମା’ ଯରବତ୍ରୀ ସାହୁ ଓ ପତିା ସନାତନ 
ସାହୁ ଅଭଯି�ାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ଅଭଯି�ାଗ ବାବଦଯର ଯକନୁ୍ଝର ଏସ୍  ପଙୁି୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ 
ପ୍ରତନିଧିିମାଯନ ପଚାରବିାରୁ ଦୁଘଚ୍ଟଣା ଘଟଥିିବା ଯନଇ ଘଟଗାଁ ଥାନାଯର ଏକ ମାମଲା 
ଦାଏର୍   ଯହାଇଛ।ି ଯତଯବ ଜଯଣ ଡଏିସ୍  ପ ିଏହ ିଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରଯିବ ଯବାଲ ିଏସପ ି
ମତି୍ଭାନୁ ମହାପାତ୍ ପ୍ରକା� କରଛିନ୍ତ।ି ମତୃ ଯରାଜାଲ୍ରୀନକୁ ବଯିଜପ ି ଯନତା ପ୍ରକା� 
ମଲ୍କି ଯସ୍ାପ ୍ତିଓ ଗାଡ଼ଯିର ଯନଇଥିବା ଯବଯେ ବାଇକ କପିର ିଦୁଘଚ୍ଟଣାଗ୍ସ୍ତ ଯହଲା। �ଦ ି
ବାଇକ ଦୁଘଚ୍ଟଣା ଯହଲା ଯତଯବ ବାଇକଯର ଟଯିକ ବ ିଦାଗ ଯହଇନ ିକପିର ିତାକୁ ଯନଇ 
ପରବିାର ଯଲାକ ପ୍ର�୍ନ କରଛିନ୍ତ।ି ପ୍ର�ାସନ ପକ୍ରୁ ଏହାର ସତ୍ୟା ସତ୍ୟ ଉଯନ୍ାଚତି କରବିାକୁ 
ନଯିବଦନ କରା�ାଇଛ।ି ଏବାବଦଯର ଅଭଯି�ାଗ କରା�ାଇଥିବା ବଯିଜପ ି ଯନତାଙ୍ର 
ମତାମତ ଯନବାକୁ ଯଚଷ୍ା କରା�ାଇଥିଯଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍ର ମତାମତ ନଆି�ାଇପାରନିାହ ିଁ।

କତଲକେଗାଇ, ୧୭ଗା୧(ସମସି): ଯତଲଯକାଇ ବ୍ଲକ ସଯଲଇଯକନା ପଞ୍ାୟତ ହଯିରା ସାହ ି
ଯଖେପଡ଼ଆି ଠାଯର ରବବିାର ଠାରୁ ମଙ୍େବାର ପ�ଚ୍୍ୟନ୍ତ ତନିଦିନି ଧର ିଜାତ୍ରୀୟ ସ୍ତର୍ରୀୟ 
ମାଯଗ ପରବ ସଯଲଇଯକନା ସରପଞ୍ ପାଯଙ୍ଲା ମଣୁ୍ଡାଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତା ଯର ଅନୁଷ୍ତି 
ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି ପବଚ୍ ଆଦବିାସ୍ରୀ ମଣୁ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରମଖୁ ପବଚ୍ ଯହାଇଥିବା ଯବଯେ 
ସଯଲଇଯକନା ଯଦ�ାଉଲ ି ଯହା ସମାଜ ପକ୍ରୁ ଆଯୟାଜନ କରା�ାଇଥିଲା। ତନିଦିନି 
ଧର ି ଅନୁଷ୍ତି ଯହାଇଥିବା ଏହ ି କା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମଯର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ଯଖେ ଏବଂ ସାସ୍ତୃକି 
କା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମ ଆଯୟାଜନ କରା�ାଇଥିଲା। ମଙ୍େବାର କା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତମି ଦବିସଯର 
ଆଯୟାଜତି ଯହାଇଥିବା ଉଦ�ାପନ୍ରୀ ଉତ୍ବଯର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାଯବ ବଯିଜଡ ି ରାଜ୍ୟ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଧନୁଜଚ୍ୟ ସରୁି୍ ଓ ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାଯବ ଯହା ସମାଜର ଝାଡଖଣ୍ଡ ଖରସଅୁାଁ 
ଜଲି୍ା ଉପସଭାପତ ିମଯନାଜ କୁମାର ସଏ ଯ�ାଗ ଯଦଇଥିବା ଯବଯେ ସମ୍ାନତି ଅତଥିିଙ୍ 
ମଧ୍ୟଯର ଯହା ମହାସଭାର ଯକନୁ୍ଝର ଜଲି୍ା ସଭାପତ ିକ୍ରଷି୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବଦ୍ା, ଉପସଭାପତ ିନଯର� 
ଯଦଓନାମ, ଯକନ୍ଦ୍ରୟି ସଭ୍  � ଧମଚ୍ ଗରୁୁ ଡା. ଦାସରାମ ବାରଦା, ପାଲ୍ହରା ବସିଚ୍ା ବକିା� ସମତି ି
ର ସଭାପତ ିଇଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପଙୁି୍ଆ, ସାମା୍ଦକି ଡମ୍ରୁଧର ଖଣୁ୍ଆି, ଜଗଯମାହନପରୁ ସରପଞ୍ 
ଯଗାବନି୍ ପଧାନ, ରାଇସଅୁାଁ ସରପଞ୍ ବାଗନୁ ଚମ୍ପଆି, ବେଭଦ୍ପରୁ ସମତିସିଭ୍  � ଦ୍ରୀନବନୁ୍ 
ପଙୁି୍ଆ, ସାଂସଦ ପ୍ରତନିଧିି ଯକୈୋସ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପବତି୍ ମହାନ୍ତ, ହରଚିନ୍ନପରୁ ଟୁଟୁନ 
ବାରକି, ଛାତ୍ ଯନତା ଚନି୍ୟ ସାହୁ ଉପସ୍ତି ରହଥିିଯଲ। ଅତଥିି ମାଯନ କୃତ ି ପ୍ରତଯି�ାଗ୍ରୀ 
ମାନଙୁ୍ ପରୁସ୍ତୃ କରବିା ସହ ପାଯଙ୍ଲା ମଣୁ୍ଡା ଙ୍ ଏଭେ ିସଦୁୁରଦ�ଚ୍୍ରୀ ପଦଯକ୍ପ କୁ ଯନଇ 
ଭୂୟସ୍ରୀ ପ୍ରସଂସା କରଥିିଯଲ। ରାଇସଅୁାଁ ସରପଞ୍ ବାଗନୁ ଚମ୍ପଆି ସଭା ପରଚିାନା କରଥିିଯଲ।

ହଗାଟଡହି,ି ୧୭ଗା୧(ସମସି): ହାଟଡହି ି ବ୍ଲକ 
ମଠ କପଣୁ୍ଡ ି ମନି ି ଷ୍ାଡୟିମ ହାଟଡହି ି ଠାଯର 
ସବଚ୍ଭାରତ୍ରୀୟ କ୍ରଯିକଟ୍   ଟୁର୍ଚ୍ାଯମଣ୍ର ପ୍ରଥମ 
ଯସମେିାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍  ଯର ଇଷ୍ଯକାଷ୍ 
ଯରଲଯେ ଯଖାର୍ଚ୍ା ଓ ଯପ୍ରାଯଗ୍ସଭି ଝାରସଗୁଡୁା 
ମଧ୍ୟଯର ଅନୁଷ୍ତି ଯହାଇଥିଲା। ପ୍ରଥଯମ 
ଯପ୍ରାଯଗ୍ସଭି ଝାରସଗୁଡୁା ଟସ୍   ଜତି ି େିଲ୍  ଡଂି 
କରବିାର ନଷି୍ପତ ି ଯନଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଯର 
ଯଖାର୍ଚ୍ା ବ୍ୟାଟଂି କର ି୨୦ ଓଭରଯର ୧୭୨ ରନ୍   
ସଂଗ୍ହ କରଥିିଲା। ଦେପକ୍ରୁ ଅଙି୍ତ �ାଦବ 
ସବଚ୍ାଧିକ ୩୧ ବଲ୍  ଯର ୫୩ ରନ୍   ସଂଗ୍ହ 
କରଥିିବା ଯବଯେ ୮ଟ ି ଯଚୌକା ଓ ୨ଟ ି ଛକା 
ମାରଥିିଯଲ। ଜବାବଯର ଦ୍ତି୍ରୀୟ ଇନଙି୍ସଯର 
ଝାରସଗୁଡୁା ୧୯.୨ ଓଭରଯର ୫ େିଯକଟ୍   

ହରାଇ୧୭୪ ରନ୍   କର ିବଜିୟ୍ରୀ ଯହାଇ ପ୍ରଥମ 
ଦେ ଭାଯବ ୋଇନାଲକୁ ପ୍ରଯବ� କରଛି।ି ଏହ ି
ଯଖେଯର ଅମ୍ପାୟାର �ାନ୍ତନୁ କୁମାର ରାଉତ , 
ବଜିୟ ଯଜନା, ଯସ୍ାରର ଯଜ୍ୟାତ ି ରଞ୍ଜନ 
ଯଜନା, ଭାଷ୍ୟକାର ସଯୁର� ସଣ୍ଡଯଲ, ଆଜାର 
ଉଦ୍ନି, ଅନନ୍ତ କୁଅଁର ରହଥିିଯଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାଯବ ମଯନାଜ ପାତ୍, ଦା�ରଥି ଯଦବତା, 
ପ୍ରେୁଲ୍ ସ୍ୱାଇଁ ଯ�ାଗଯଦଇଥିବା ଯବଯେ ଯଖେର 
ସଭାପତ ିଚନି୍ୟ ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଚତି ରଞ୍ଜନ 
ପାତ୍, ଯକାଷାଧ୍ୟକ୍ ଗଯଣ� କୁମାର କୁଅଁର, 
ଉପଯଦଷ୍ା ଧବଯେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅମୟି 
ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପଦ୍ନାଭ ସାମଲ, ଯଦବା�ଷି 
ବାରକି, ପ୍ରଦ୍ରୀପ ଯଜନା, ନରିାକାର ଯଜନା 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ରହଥିÒଯଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍ 

ମଧ୍ୟଯର ସ�ୁାନ୍ତ ଯଜନା, ମାନସ ଯଜନା, ଅଜୟ 
କୁମାର ଯଜନା, ପ୍ରଦ୍ରୀପ ଯଜନା(କାେଆି), 
ବଜିୟ ମଲ୍କି, ରବ୍ରୀନ୍ଦ୍ର କୁଅଁର, ଏମଡ ି ବାବୁ, 
ଭଗବାନ ନାୟକ, ପଙ୍ଜ ଗପୁ୍ା, ବପିନି 
ଯଜନା, ବଦି୍ୟାଧର ମଦୁୁଲ,ି ହାଡବିନୁ୍ ଭୂୟାଁ, 
ଟକୁି ପଢ଼ଆିର୍ରୀ, ସ୍ରୀତାରାମ ଯଜନା, ଅଜୟ 
କୁମାର ଯଜନା, ଜତୁିନ ଧେ, ମାନସ ଯଜନା, 
ଚତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍ ସହଯ�ାଗଯର ଯଖେ 
ପରଚିାେନା ଯହାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲ ି
ପବୂଚ୍ ବଷଚ୍ର କଯରାନା ପାଇଁ ବନ୍ ରହଥିିବା 
ୋଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍   ଛତ�ିଗଡ଼ େଯରଷ୍ ଓ 
ଚରମ୍ପା ଏକାଯଡମ୍ରୀ ମଧ୍ୟଯର ଅନୁଷ୍ତି ଯହବ 
ଯବାଲ ିଆଞ୍େକି �ବୁ ପରଷିଦ ପକ୍ରୁ ସଚୂନା 
ଦଆି�ାଇଛ।ି

ସବଭ୍ାରତରୀୟ ମା’ ବାଶେୁରୀ �ପ୍   କ୍ଯି�ଟ୍   : ଫାଇନାଲ୍ ଯର ଝାରସଗୁଡ଼ୁା 

କେନୁ୍ଝର,୧୭ଗା୧ (ସମସି): ଆଞ୍େକି 
ପରବିହନ ବଭିାଗ ଓ ଡଏିଭ ି ପବ୍ଲକି୍   ସ୍ଲୁ 
ମେିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟଯର ସଡକ ସରୁକ୍ା 
ସପ୍ାହ ଉପଲଯକ୍ ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀ ଏବଂ 
�କି୍କ/�କି୍ୟତି୍୍ରୀମାନଙୁ୍ ଯନଇ ସଡକ 
ସରୁକ୍ା ସଯଚତନତାର ବଭିନି୍ନ କା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ଯହାଇ�ାଇଛ।ି ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀ 
ଯ�ାଭା�ାତ୍ାଯର ବଦି୍ୟାେୟ ପରସିରରୁ 
ବାହାର ି ଜଲି୍ାପାେଙ୍ କା�ଚ୍୍ୟାେୟ ପ�ଚ୍୍ୟନ୍ତ 
�ାଇଥିଯଲ। ଯସଠାଯର ଗାଡ଼ଚିାେକ ଓ 
ପଥଚାର୍ରୀଙୁ୍ ସଡକ ସରୁକ୍ା ବାର୍ଚ୍ା ଥିବା 
ଲେିଯଲଟ ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇ ସଯଚତନତା 
କରା�ାଇଥିଲା। ଯକନୁ୍ଝର ସହରର 
ରାସ୍ତାଯର ଓ ଟ୍ାେିକ୍   ଛକ ମାନଙ୍ଯର 
ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀଙ୍ ଦ୍ାରା ବଭିନି୍ନ ଯସ୍ଲାଗାନ 
ଏବଂ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମଯର ସଯଚତନତା 
ସଷୃ୍ ି କରା�ାଇଥିଲା। ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ 
ବଦି୍ୟାେୟର ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀଙ୍ ଦ୍ାରା 
ଅଭନି୍ରୀତ ଯହାଇ ସଡ଼କ ସରୁକ୍ା ବଷିୟଯର 

ସଯଚତନତା ସଷୃ୍ ି କରା�ାଇଥିଲା। 
ଯହଲଯମଟ୍   ପନି୍ଥିିବା ଗାଡ ିଚାେକମାନଙୁ୍ 
ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀ ଚଯକାଯଲଟ୍   ଯଦଇ ସଡକ 
ସରୁକ୍ାର ସଯଚତନ ବାର୍ଚ୍ା ମଧ୍ୟ 
ଯଦଉଥିଯଲ। ବଦି୍ୟାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ା 
ବସନୁ୍ରା କମଚ୍କାର,�କି୍କ, �କି୍ୟତ୍୍ରୀ ଓ 
ଛାତ୍ଛାତ୍୍ରୀଙ୍ ମେିତି ଉଦ୍ୟମଯର ସଡକ 
ସରୁକ୍ା ନୟିମ ପାେନର ଏହ ି କା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମ 
ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍ ମଧ୍ୟଯର ସଯଚତନତା 
ସଷୃ୍ ି କରବିାଯର ସେେ ଯହାଇଥିଲା। 
ଏହ ି କା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମଯର ଟ୍ାେିକ ଇନ୍  ଯପକ୍ର 
�କୁୁରାମ ଯସାଯରନ, ସହ ଟ୍ାେିକ 
ଇନ୍ସଯପକ୍ର ଅକ୍ୟ କୁଅଁର, ଏଷ୍ାବ୍ଲସିଯମଣ୍ 
ଅେିସର ଯହମନ୍ତ ଦାସ,ରାଧିକା ସନୁ୍ର୍ରୀ 
ନାୟକ,ରସନ ବଡ, ବଜିୟ ମହାନ୍ତ, 
ଭରତ ପଯଲଇ, �ଯିବନ୍ଦ୍ର ରାମ, ପ୍ର�ାନ୍ତ 
ଯବଯହରା, ଦବି୍ୟଯଜ୍ୟାତ ିମହାନ୍ତ, ସଂଗ୍ାମ 
ମଲ୍କି, ବଯିଜ� ସାହୁୁ, ଗଯଣ� ମହାନ୍ତ 
ପ୍ରମଖୁ କା�ଚ୍୍ୟକ୍ରମ ପରଚିାେନା କରଥିିଯଲ।

ଡଏିଭ ିସ୍ଲୁଯର ସଡ଼� ସରୁକ୍ା ସପ୍ାହ ସଯଚତନତା 

ଯହା ସମାଜର ଜାତରୀୟସ୍ରରୀୟ ମାଯଗପରବ 

  ବଲିଜପ ିଲନତାଙ୍ ନାଁଲର ଅଭଲିରାଗ

‘ଯରାଜାଲନି୍   ମତୁୃୟୁ ଦୁର୍ଟୋ ଜନତି ନୁଯହଁ’
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ଜେନାପରୁ,୧୭।୧(ସମସି): ଧର୍ମଶାଳା ନରି୍ମାଚନରଣ୍ଡଳୀ ତାଳଜଙ୍ଗ ପଞ୍ାୟତର ରାରପରୁ 
କଇଥାଠାରର ଧର୍ମଶାଳା କୃଷ ିରଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରଚତନତା ଶରିରି ରାଇଛନ୍ା, ତାଳଜଙ୍ଗ, 
ରାରପରୁ କଇଥା, ରାଲକୁିଦଆିର ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ମ କୃଷକଙୁ୍ ରନଇ ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ� ି
ଶରିରିରର ଧର୍ମଶାଳା ରଣ୍ଡଳୀ କୃଷ ି ଅଧିକାରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ରସଠୀ ଓ ତାଳଜଙ୍ଗ ପଞ୍ାୟତ 
ଗ୍ାର୍ୟ କୃଷ ି କର୍ମଚାରୀ ରଗାରଲଖ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କୃଷକଙୁ୍ ସରକାରଙ୍ ରଭିନି୍ନ ରଯାଜନା 
ରଷିୟରର ସଚୂନା ରଦରା ସ� କୃଷକରାରନ କପିର ି ସରକାରଙ୍ ରଭିନି୍ନ ରଯାଜନାର ଲାଭ 
ପାଇପାରରିର ରରାଲ ିପରାରଶ୍ମ ରଦଇଥିରଲ।

କାଳଆିପାଣ,ି୧୭ା୧ (ସମସି):

ପାଞ୍ଦନି ଧର ିକାଳଆିପାଣ ିଖଣ ିଅଞ୍ଳରର 
ଚାଲଥିିରା ରସୌରକି ଯରୁ ରର�ାତ୍ସର 
ଉଦଯାପତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଉଦ୍  ଯାପନୀ 
ଉତ୍ସରରର ସକୁନି୍ା ରଧିାୟକ ତଥା ଗ୍ାର୍ୟ 
ଉନ୍ନୟନ ରନ୍ତୀ ଇଂ ପ୍ୀତରିଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ 
ରଯାଗରଦଇ ସାଂସ୍ତୃକି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରର 
ଉପରଭାଗ କରରିା ସ�ତି ଖଣ ି ଅଞ୍ଳର 
ଗଣପର୍ମ ରରାଲ ି ପରଚିତି ର�ାଇଥିରା 
ରସୌରକି ରର�ାତ୍ସର ରଯାଗୁଁ ଏ� ି ଅଞ୍ଳର 
ଅରନକ ଯରୁ ପ୍ତଭିା ସଷୃ୍ ି ର�ାଇପାରଛି ି
ରରାଲ ି କ�ଥିିରଲ। କାଳଆିପାଣ ି ଅଞ୍ଳ 
ରକରଳ ରକ୍ରାରାଇଟ ରଯାଗୁଁ ଆଉ ପରଚିତି 
ର�ାଇ ନ ର� ି ଏରର ଏ�ାର ସଂସ୍ତୃ ି ଓ 
ସରରୃ୍ ି ଏ�ାର ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ି କରପିାରରି 
ରରାଲ ିରନ୍ତୀ ରତର୍ୟକ୍ତ କରଥିିରଲ।

ଦୀଘ୍ମ ପାଞ୍ଦନି ଧର ି ଚାଲଥିିରା ଏ� ି
ରର�ାତ୍ସର ରାଧ୍ୟରରର ଖଣ ିଅଞ୍ଳର ର�ୁ ଯରୁ 
ପ୍ତଭିା, ନାରୀ ପ୍ତଭିା, ଅରନକ କଳାକାର, 

ଚତି୍ରଶଳି୍ୀ, ଝୁରର, ଆଧନୁକି, ଏରତିକି ି ଏ 
ଅଞ୍ଳର କୁନ ିପ୍ତଭିା ଶ୍ାରଣୀ ନାଏକଙୁ୍ ରଧ୍ୟ 
ରଞ୍ ରାଧ୍ୟରରର ସରଗ୍ ରାଜ୍ୟ ଜାଣପିାରଛି।ି 
ଚଳତି ରଷ୍ମ ଓଲଉିଡ଼ ଓ ରଲଉିଡର ଅରନକ 
ନାରୀଦାରୀ କଣ୍ଠଶଳି୍ୀ ଏ�ାର ରଶାଭା ରର୍୍ମନ 
କରଥିିରଲ। ସରାଜର ଅରର�ଳତି, କନି୍ନରଙୁ୍ 
ରଧ୍ୟ ରସୌରକି ରର�ାତ୍ସର ରାଧ୍ୟରରର 
ସରାଜର ରଖୁ୍ୟର୍ାତରର ସାରଲି ର�ରାକୁ 
ରରିଶଷ ପ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ରସରାରନ 
ରଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଓ ପରୁୁଷଙ୍ ଭଳ ି

ସରାନ ଅଧିକାର ପାଇରାର �କଦାର 
ଅଛନ୍ତ ି ରରାଲ ି ରଞ୍ ରାଧ୍ୟରରର ରସରାନଙୁ୍ 
ଉତ୍ସା�ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦରି୍ୟାଙ୍ଗରାନଙୁ୍ 
ସା�ାଯ୍ୟର �ାତ ରଢ଼ାଇରା ପାଇ ଁ ଏ� ି
ଅଞ୍ଳର ଖଣ ି ରାଲକି ଆରଗଇ ଆସରିାକୁ 
ଆ�ା୍ନ ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଖଣ ି ଅଞ୍ଳର 
ରକିାଶ ଦଗିରର ଯରୁଶକ୍ତ ି ଆରଗଇ 
ଆସରିାକୁ ଉତ୍ସା�ତି କରାଯାଇଥିଲା। 
ନାରୀରାରନ କପିର ିସରାଜକୁ ସସୁ୍ଥ, ଶକି୍ଷତି ଓ 
ଉନ୍ନତ କରପିାରରିର, ତା�ା ଉପରର ଗରୁୁତ୍ୱ 

ଦଆିଯାଇଛ।ି ଖଣ ି ଅଞ୍ଳର ଯରୁକରାନଙ୍ 
ଦକ୍ଷତା ରକିାଶ ଉପରର ରରିଶଷ କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରର 
ରଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।

ରଶଷ ସନ୍୍ୟାରର ଅନ୍ୟତର ଅତଥିି ଭାରର 
ରାଜ୍ୟ ପଯ୍ମ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ରଲନନି ର�ାନ୍ତ ି ରଯାଗରଦଇ କାଳଆିପାଣ ି
ଖଣ ି ଅଞ୍ଳରର ପଯ୍ମ୍ୟଟନକୁ କପିର ି ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଦଆିଯରି ଓ ଏ� ିଅଞ୍ଳର ପ୍ାକୃତକି ପଯ୍ମ୍ୟଟନ 
ସ୍ଥଳୀକୁ କପିର ି ରକିଶତି କର ି ପଯ୍ମ୍ୟଟକଙୁ୍ 
ଆକଷଷିତ କରାଯରିାର ରରନ୍ାରସ୍ତ 

କରାଯରିାକୁ ପଦରକ୍ଷପ ନଆିଯରି ରରାଲ ି
ଶ୍ୀ ର�ାନ୍ତ ି ପ୍ତଶିରୁତ ି ରଦଇଥିରଲ। ରଶଷରର 
କଣ୍ଠଶଳି୍ୀ ଅସୀରା ପଣ୍ଡା ସଙ୍ଗୀତ ପରରିରଷଣ 
କରଥିିରଲ। ଏ ଅରସରରର ସକୁନି୍ା ନରି୍ମାଚନ 
ରଣ୍ଡଳୀର ୨୦ଟ ି ପଞ୍ାୟତର ସରପଞ୍ ଓ ୧୯ 
ଜଣ ସରତି ିସଭ୍ୟଙୁ୍ ସରର୍୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। 
ସନ୍୍ୟାରର ସକୁନି୍ା �ରପିରୁ ଭାରତୀ ର�ିାର ଓ 
ରଟାଲକାନ ିଝାରଡ଼ଶ୍ୱର କରଲଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ 
ରନଇ ଅନୁଷ୍ତି ପ୍ଶକି୍ଷଣ ଶରିରିକୁ ରାଙ୍ୀ 
ରଧିାୟକ ରଦରୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରପିାଠୀ ଉଦଘାଟନ 
କରଥିିରଲ। ଖଣ ି ଅଞ୍ଳର ରଭିନି୍ନ ର�ଳିା 
ରୱେଚ୍ାରସରୀ ସଭ୍ୟାଙ୍ ରଧ୍ୟରର ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ 
ପ୍ତରିଯାଗତିା କରାଯାଇଥିଲା। ରଯଉଁଥିରର 
ଓଡ଼ଶିା ଖଣ ି ନଗିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ଥର ସ୍ଥାନ 
ଲାଭ କରଥିିରଲ। ରସୌରକି ଯରୁ ରର�ାତ୍ସର 
ଆରୟାଜନ ସରତି ି ସମ୍ାଦକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଧୀର ରର�ାତ୍ସର ଆରୟାଜନର ସ�ରଯାଗୀ 
ରଭିନି୍ନ କମ୍ାନୀର ଅଧିକାରୀ ଓ ଖଣ ି ଅଞ୍ଳର 
ସରସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍ ଧନ୍ୟରାଦ ଅପ୍ମଣ 
କରଥିିରଲ।

ସ�ୌରକି ଯବୁ ମସ�ାତ୍ସବ ଉଦ୍  ଯାପତି

‘ମହ�ୋତ୍ସବ ଫଳହେ ବ�ୁ ଯବୁ ପ୍ରତଭିୋ ସଷୃ୍ ିହ�ୋଇପୋେଛିନ୍’ି

ଜକାଜରଇ, ୧୭।୧(ସମସି):

ରାଜ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷ ି ଓ କୃଷକର 
ଉନ୍ନତ ି ନରିରନ୍ତ ର�ୁ ରଯାଜନା କରଛିନ୍ତ।ି 
ଧାନର ରଧ୍ୟ ରଲୂ୍ୟ ରୃର୍ ି କରାଯାଇଛ।ି 
ଧାନ ରଲୂ୍ୟ ରଯରତ ରୃର୍ ିକରଲ ରଧ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ସ 
କର୍ମଚାରୀ ଓ ରଲିରଙ୍ ସଲାସତୁରା ରଯାଗୁଁ 
ଧାନ ରକି୍ରକୁି ରନଇ ଚାଷୀ ନା� ିଁ ନ ଥିରା 
ଅସରୁଧିା ରଭାଗ କରୁଛନ୍ତ।ି ଚାଷୀକୁଳକୁ 
ରଶାଷଣ ଓ ସରକାରଙ୍ ଟଙ୍ା �ାରତଇରା 
ପାଇଁ ରକରତକ ଅସାଧ ୁ କର୍ମଚାରୀ, 
ରଲିର, ଦଲାଲ ଏକତ୍ରତି ର�ାଇଛନ୍ତ।ି 
ରଣ୍ଡ ି ପରଚିାଳନା ନାରରର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ା ଆତ୍ମସାତ ର�ଉଛ।ି ପରରି�ନ 
ଠକିାଦାର ନଯିକୁ୍ତ ନ କର ି ସଧିାସଳଖ 
ଧାନ ରଦରାକୁ ଚାଷୀଙୁ୍ ପ୍ରର୍୍ମାଯାଉଛ।ି 
ପ୍ଶାଶନ ପକ୍ଷରୁ କାଗଜ କଲରରର ରଣ୍ଡ ି
ଚାଲଛି।ି ଏଥିରଯାଗୁଁ ଚାଷୀକୁଳ ଖର୍୍ମାନ୍ତ 
ର�ାଇ ଅଧିକ �ନ୍ତସନ୍ତ ର�ଉଥିରାରରରଳ 
ରଲିର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତ।ି ରଷ୍ମ ରଷ୍ମ ଧର ି

ଏଭଳ ି ରକରଳଙ୍ାର ି ର�ଉଥିରାରରରଳ 
ସରରସ୍ତ ଏ�ାକୁ ଅଣରଦଖା କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଯା�ାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାରଣ ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା 
ରକାରରଇ ର୍ଲକରର ଥିରା ୧୮ଟ ି ପ୍ୟାକ୍ସରର 
ରଦଖିରାକୁ ରଳିଛି।ି ରଣ୍ଡ ି ରଖାଲା ନ ଯାଇ 
କାଗଜପତ୍ରରର ରଣ୍ଡ ି ଚାଲୁଥିରା ଅଭରିଯାଗ 
ର�ଉଛ।ି

ରଣ୍ଡରିର ଚାଷୀଙ୍ ପାଇଁ ରଶି୍ାର ଗ�ୃ, 
ରଶୌଚାଳୟ, ପଇିରା ପାଣ,ି ରଖାଲାପଣି୍ଡ,ି 
ରଗାଦାର ଗ�ୃ, କଭର ରସଡ୍  , ଡଜିଟିାଲ 
ରେ-ବ୍ଜି, ଡଜିଟିାଲ ଓଜନ, ରାପ ଯନ୍ତ, 
ରଏଶ୍ଚର ରଟିର, ପ୍ୟାଡ ିକ୍ଲନିର, ରସଟଅପ 
ସଡି, ଆନାଲସିସି କଟି୍  , ରନି ି ରଗ୍ଡର, 
ତାରରପାଲ ି ସ�ତି ଏଫଏକୁ୍ୟ ରାନ 
ନରି୍୍ମାରଣ ଭଳ ି ଆନୁସାଙ୍ଗିକ ର୍ୟରସ୍ଥା 
ର�ରିା କଥା। ଏଥିସ�ତି ରଲିରରାରନ 
ଠକି୍   ସରୟରର ଗାଡ଼ ି ର୍ୟରସ୍ଥା ଓ 
ପଯ୍ମ୍ୟାପ୍ତ ଗନ ି ର୍ୟାଗ ରଖିରା ପାଇଁ ନୟିର 
ଥିରାରରରଳ ଏପର ି ର୍ୟରସ୍ଥା ରକଉଁଠ ି
ର�ାଇ ନ ଥିରା ଚର୍୍ମା ର�ଉଛ।ି ଫଳରର 

ଚାଷୀଙ୍ ରନରର ଅସରନ୍ତାଷ ପ୍କାଶ 
ପାଇଛ।ି ଚଳତି ରଷ୍ମ ଧାନରଣ୍ଡ ି ରଖାଲରିା 
ରଳିର୍ ରଯାଗ ୁ ଏ ଅଞ୍ଳରର ର�ୁ ଚାଷୀ 
ନରି୍୍ମାରତି ରଲୂ୍ୟଠାରୁ ୫୦୦/୬୦୦ 
ଟଙ୍ା କମ୍   ରଲୂ୍ୟରର କଷ୍ ଉପାଜଷିତ 
ଧାନକୁ ଦଲାଲଙୁ୍ ରକି୍ର ି କରସିାରଛିନ୍ତ।ି 
ଏରର ରଯଉଁ ଧାନ ସଂଗ୍� ର�ଉଛ ି ତା�ା 
ଚାଷୀଙ୍ ରଟାକନ ରଳରର ଦଲାଲ ରକି୍ର ି
କରୁଛନ୍ତ।ି ପ୍କୃତପରକ୍ଷ ରଦଖିରାକୁ ଗରଲ 

ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନ ଦ୍ାରା ରଯଉଁ 
ଅନୁଶାସନ ଚାଷୀଙ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଛ ି
ତା�ା ପାଳନ ର�ଉଛ ି କ ି ନା� ଷି ତା�ାକୁ 
ନରିୀକ୍ଷଣ କ ି ତଦାରଖ କରାଯାଉ ନ ଥିରା 
ସାଧାରଣରର ଆରଲାଚନା ର�ଉଛ।ି 
ଏ ପରରିପ୍କ୍ଷୀରର ଗତ ନରଭର୍ର ରାସ 
୨୩ ତାରଖିରର ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ାପାଳ 
ଚକ୍ରରର୍୍ମୀ ସଂି� ରାରଠାରଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର 
ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍� କରଟି ି ରରୈଠକ 

ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସମ୍ଳିନୀ ଗ�ୃରର 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥିଲା। ଏ� ି ରରୈଠକରର 
ରକାରରଇ ରଧିାୟକ ଅରଶାକ କୁରାର 
ରଳ ରଯାଗରଦଇ କ�ଥିିରଲ, ଧାନ 
ସଂଗ୍� ସରୟରର ଚାଷୀଙୁ୍ ସର୍ମନରି୍ନ 
ସରୁଧିା ରଯାଗାଇ ରଦରା ସ� ରଣ୍ଡରିର 
ରଟଣ୍ଟ, ପାଣ,ି ଆରଲାକ ଅଦ ି ର୍ୟରସ୍ଥା 
କରରିା ନ�ିାତ ି ଜରୁର।ି ତତ୍  ସ�ତି 
ରଟାକନ ପାଇଥିରା ଚାଷୀ ରଯପର ି ଧାନ 
ରକି୍ରୟରୁ ରଞ୍ତି ନ �ୁଅନ୍ତ ି ରସଥିପ୍ତ ି ଦୃଷ୍ ି
ରଦରାକୁ ପରାରଶ୍ମ ରଦଇଥିରଲ। କନୁି୍ତ ଏ�ା 
କାଯ୍ମ୍ୟକାରୀ ନ ର�ରା ଦୁଭ୍ମାଗ୍ୟର ରଷିୟ। 
ଫଳରର ଚାଷୀ ନରୁିପାୟ ର�ାଇ ନରିଜ ଟଙ୍ା 
ଖର୍୍ମ କର ି ଧାନରଲାଡ ଗାଡ଼ ି ସ� ରାତଦିନି 
ଥଣ୍ଡା, କାକର, ଖରା ଓ ରଭାକ ଉପାସରର 
ରଲି ଆଗରର ଲର୍ା ଲାଇନରର ପଡ଼ରି�ଛିନ୍ତ।ି 
ରାଜରକାଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ଚଷୀଙ୍ ସରୁଧିା 
ପାଇ ଁ ଖର୍୍ମ ର�ଉଥିରାରରରଳ ଚାଷୀ ଏ� ି
ସରୁଧିାରୁ ରଞ୍ତି ର�ୁଛ।ି ପ୍ଶାସନ ଏଥିପ୍ତ ି
ଦୃଷ୍ ିରଦରାକୁ ସାଧାରଣରର ଦାର ିର�ଉଛ।ି

ପ୍ାକ୍ସ କମ୍ମଚାରୀ ଓ 
ମଲିରଙ୍କ ମଧଚୁନ୍ଦକିା ମଣ୍ହିେ ଧୋନ ହେବୋକୁ ଚୋଷୀ �ନ୍ସନ୍

ପ ା ଣ ିଜ କ ା ଇ ଲି , ୧ ୭ ା ୧ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ପାଣରିକାଇଲ ିଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ମତ ୧୬ ନର୍ର 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରସାତ ି ନକିଟରର 
ଢରଳଇ ର୍ୟାରରିକଡ୍ ରର ରାଲ ରରାରଝଇ 
ଅରଟା ଧକ୍ା ରଦରା ଫଳରର ଚାଳକ 
ଓ ୨ ଜଣ ଯରୁକ ଆ�ତ ର�ାଇଥିରା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରାଲ୍   ରରାରଝଇ ଅରଟାଟ ି
ଆଜ ି ରଭାର ସରୟରର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା 
ଭଣ୍ଡାରରିପାଖରୀରୁ ରା�ାର ି ରାରରାଟୀ 
ଅଭରିରୁଖ ପରରିା ପାଇଁ ଯାଉଥିରା 
ସରୟରର ରସାତ ି ନକିଟରର ରାସ୍ତା 
ଉପରର ଥଆୁ ର�ାଇଥିରା ଢରଳଇ 

ର୍ୟାରରିଗଟରର ଧକ୍ା ରଦଇଥିଲା। 
ଏଥିରର ୩ ଜଣ ଆ�ତ ର�ାଇଥିରଲ। 
ଖରର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ରୱେଚ୍ାରସରୀ 
ପାର୍ାଲଂି ପଲୁସି ଓ ଅଗ୍ଶିର ରଭିାଗ 
ଟରି ପ�ଞ୍ ି ଉର୍ାର କର ି ରସରାନଙୁ୍ 
ଆର୍ବୁଲାନ୍ସ ରଯାରଗ ଯାଜପରୁ ଟାଉନ 
ରଖୁ୍ୟ ରରଡକିାଲକୁ ପଠାଇଥିରଲ। 
ଅରଟା ଚାଳକ ଚାଳକ ରଂଶୀଧର ସାରଲ 
(୬୨), ଜୀରନରଜ୍ୟାତ ି ର�ାପାତ୍ର, 
ରଂଶୀଧର ର�ାପାତ୍ରଙ୍ ଘର ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ା ଭଣ୍ଡାରୀରପାଖରୀ ଗ୍ାରରର ରରାଲ ି
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ପ ା ଣ ିଜ କ ା ଇ ଲି , ୧ ୭ ା ୧ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ପାଣରିକାଇଲ ି ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ମତ ୧୬ ନରର୍ 
ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରସାତ ି ରାସ୍ତା 
କଡ଼ରର ଥିରା ରଦୁି୍ୟତ୍ ଖଣୁ୍ଟଟ ି
କଳଙି୍ ଲାଗ ି ରଳୂ ନଷ୍ 
ର�ାଇଯାଇ ରପିଦସଂକୁଳ 
ଅରସ୍ଥାରର ର�ଥିିଲା। ଏ 
ରନଇ ରାଜପଥ ରଭିାଗ କରିା୍ 
ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ତନିଧିି କା�ାର ଦୃଷ୍ ି ପଡ଼ ି
ନ ଥିଲା। ୧୬ ନରର୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରର 
ରଦୈନକି �ଜାର �ଜାର ସଂଖ୍ୟକ 
ଯାନରା�ନ ସରରତ ପଥଚାରୀ ଯାତାୟାତ 

କରଥିା’ନ୍ତ।ି ଦୀଘ୍ମଦନି ଧର ି ଏ� ି ରଦୁି୍ୟତ୍ 
ଖଣୁ୍ଟଟ ି ରପିଦସଂକୁଳ ଅରସ୍ଥାରର ଥିରାରୁ 

ଦୁଘ୍ମଟଣା ଆଶଙ୍ା ରନଇ ପ୍ଥରର 
‘ସକାଳ’ ଖରରକାଗଜରର ଖରର 

ପ୍କାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଜ ି ଜାତୀୟ 
ରାଜପଥରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାଯ୍ମ୍ୟ 
କରୁଥିରା କର୍ମଚାରୀଙ୍ ସ�ାୟତାରର 

ରଲରଭା ରଜସରି ି ରରସନି 
ସ�ାୟତାରର ଉକ୍ତ ରଦୁି୍ୟତ୍ ଖଣୁ୍ଟ ଉଠାଯାଇଥିରା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏ ରନଇ ପଥଚାରୀ ଓ ଅଞ୍ଳରାସୀ 
‘ସକାଳ’ ଖରରକାଗଜର ଏଭଳ ି ଉଦ୍ୟରକୁ 
ପ୍ଶଂସା କରଛିନ୍ତ।ି

ବ୍ୋେହିକଡ୍ କୁ ଧକ୍ୋ ହେଲୋ ମୋଲ୍   
ହବୋହେଇ ଅହ�ୋ, ୩ ଆ�ତ

େୋସ୍ୋ କଡ଼େୁ ଉଠଲିୋ ବପିେସଂକୁଳ ବେୁି୍ତ୍ ଖଣୁ୍ଟ

‘�କାଳ’ 
ପ୍ରଭାବ

ଦଶରଥପରୁ,୧୭ା୧(ସମସି): ଦଶରଥପରୁ ଥାନା 
ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସରୁକ୍ଷା ସପ୍ତା� ପାଳତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି 
ଦଶରଥପରୁ ଥାନାଧିକାରୀ ରଦ୍ରନିାଥ ରରର�ରା 
ଓ ଦଶରଥପରୁ କରଲଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଃ କାହ୍ନଚରଣ 
ରଶି୍ଙ୍ ତତ୍ତାରଧାନରର ଦଶରଥପରୁ କରଲଜର 
ସରସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଦଶରଥପରୁ ଅଞ୍ଳର ରୁର୍ଜିରିୀ, 
ର୍ୟରସାୟୀ, ସରାଜରସରୀ, ରଭିନି୍ନ ପଞ୍ାୟତରୁ 
ଆସଥିିରା ସରସ୍ତ ର୍ୟକ୍ତରିରିଶଷଙୁ୍ ରନଇ ଏକ ସଡ଼କ 
ସରୁକ୍ଷା ରାଲ ିଦଶରଥପରୁ ରପର୍ାଲ ପମ୍ଠାରୁ ରା�ାର ି
ଝୁମ୍ୁର ି ରଜାର, ଦଶରଥପରୁ ପଞ୍ାୟତ ଅଫିସ ରଦଇ 
ଦଶରଥପରୁ ଥାନା ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ରରପରୁଆ 
ଗାଡ଼ ି ଚଲାଓ ନା� ିଁ ଜୀରନକୁ ରାଜ ି ଲଗାଓ ନା� ିଁ ପ୍ଭୃତ ି
ରସ୍ଲାଗାନ ରଦଇ ରାସ୍ତାରର ଗାଡ଼ ି ଚାଳକଙୁ୍ ରଗାଲାପ 
ଫୁଲ, ଚକରଲଟ ରଦଇ ସରଚତନ କରଥିିରଲ। ଏ� ି

ପରରିପ୍କ୍ଷୀରର ଦଶରଥପରୁ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପାର୍ମତୀ 
ରଲ୍କି, ଏଏସଆଇ ରଶୈରଳନ୍ଦ୍ର ପାଣଗି୍ା�ୀ, ପ୍ଭାସ 
ରଞ୍ଜନ ପରଡ଼ିା, ରପିନି ସଏ, ଜୟନ୍ତ କୁରାର ଦାସ, 
ଦୀପ୍ତରିୟୀ ପ୍ଢ଼�ିାରୀ, କାହୁ୍ନ ଚରଣ ରଲ୍କି, ରୃନ୍ାରନ 
ଧଳ, ଅଜୟ ରଲ୍କି, ଧର୍ମରାଜ ଧୀର, ଅଜତି ସାରଲ, 
ଚରମ୍ଇପାଳ ସରପଞ୍ �ରିାଂଶ ୁ ନାୟକ, ରରନାରଞ୍ଜନ 
ପରଡ଼ିା, ଯଯାତ ି କଣ୍ଠ ପ୍ରଖୁ ଉପସ୍ଥତି ର�ଥିିରାରରରଳ 
ଦଶରଥପରୁ ସରତି ି ସଭ୍ୟ ପ୍ଶାନ୍ତ ରଲ୍କି, ରଦରରନ୍ଦ୍ର 
ଦାସ, ରନୀଷ ସା�ୁ, ପ୍ଶାନ୍ତ ସା�ୁ, ରର�ଶ୍ୱର ସା�ୁ, 
ପ୍ଶାନ୍ତ ପାଣଗି୍ା�ୀ, ସରରାଜ କୁରାର ରସଠୀ ଓ ଅରଲୂ୍ୟ 
ସା�ୁ, ରରଷି୍ ସାର୍ାଦକି ଉରାକାନ୍ତ ଧଳ, ଯତନି୍ଦ୍ରନାଥ 
କର, ରରନାଜ ପରଡ଼ିା, ରକୌଶକି ଦାସ, ଦଶରଥପରୁ 
କରଲଜର ସରସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକିା/ଅଧ୍ୟାପକ ଓ 
କର୍ମଚାରୀ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ।

ଦାନଗଦ,ି୧୭ା୧(ସମସି): ଦାନଗଦ ି
ର୍ଲକ ଯଖପରୁା ଗ୍ାରରର ରାଗଣା ଚକ୍ଷ ୁ
ପରୀକ୍ଷା ଶରିରି ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଉଯାଇଛ।ି 
ରାନରାଧିକାର କର୍ମୀ ରଶି୍ୱନାଥ ପାତ୍ର, 
ସାରାଜକି କର୍ମୀ ସନୁୀଲ ରଲକି, ରଜିୟ 
ଦାସ, ରକରଧ୍ୱଜ ଦାସ, ରାରଜନ୍ଦ୍ର ରଲ୍କି, 
ଦୀପ ୁରଲ୍କି, ପପ ୁରଲକିଙ୍ ଉଦ୍ୟର କ୍ରରର 
ଜଖପରୁା ରରୌଜାର ତରିନାଟ ିସ୍ଥାନରର 
ପଥୃକ ପଥୃକ ଭାରର ଯଖପରୁା ତଫସଲିଭୁକ୍ତ 
ଜାତ ିରକାଠଘର ସ� ଯଖପରୁା ସରକାରୀ 
ଉର୍ ରଦି୍ୟାଳୟ ଓ କୁଡୁରସିା�ଠିାରର ଏ� ି
ଶରିରି ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ 
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରକୁ ସାର୍ାଦକି ରପି୍ଳର ରଜିୟ ପଣ୍ଡା 
ଉଦଘାଟନ କରଥିିରାରରରଳ ଭୁରରନଶ୍ୱରର 
ରକୟାର ରନତ୍ରର ପକ୍ଷରୁ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା 

କରାଯାଇ ଚଷରା ପ୍ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏ� ିଶରିରିରର ରକୟାର ରନତ୍ରର 

ରକା-ଅଡରିନଟର ରତିାଲ ିରାଉତ, ଗଡୁ୍   
ଭଜିନ ରଟକ୍ନସିଆିନ ଦୀପ୍ତରିୟୀ ପଷୃ୍,ି 
ରରତା ରଶି୍ୱାଳ, ଅପ୍ରିରଷ୍ ସଶୁାନ୍ତ ରଲ 
ରଯାଗରଦଇ ଯଖପରୁା ଉର୍ ରଦି୍ୟାଳୟ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ଚକ୍ଷ ୁପରୀକ୍ଷା କରଥିିରାରରରଳ 
କୁଡୁର ିସା�ରିର ରକାରଳରତ ିଶଶିଙୁ୍ଠାରୁ 
ସରସ୍ତ ରଗ୍ମ ଓ ଯଖପରୁା ଦଳତି ସା� ି
ରଲାକଙ୍ ଚକ୍ଷ ୁରନିା ରଲୂ୍ୟରର ପରୀକ୍ଷା 
କରଥିିରଲ। ଉକ୍ତ ଶରିରିରର ଜଖପରୁା 
ଉର୍ରଦି୍ୟାଳୟର ୫୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ 
ସ� ଯଖପରୁା ଦଳତି ସା�ରି ୩୦ ଜଣ ଓ 
କୁଡୁର ିସା�ରି ୩୦ ଜଣ ରରାଗୀଙ୍ ଚକ୍ଷ ୁ
ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

ହକୟୋେ ହନତ୍ରମ୍  ପକ୍ଷେୁ ଚକ୍ଷ ୁପେୀକ୍ଷୋ ଶବିେି

ବଡ଼ଚଣା,୧୭ା୧(ସମସି): 
ଚଣ୍ଡରିଖାଲ ଛକ ନକିଟସ୍ଥ ତରାପରୁ 
ରରୌର୍ ର୍ୁୟଜୟିରଠାରର ଧର୍ମଶାଳା 
ର�ାରଦି୍ୟାଳୟର ୧୯୯୫ ସ୍ାତକ 
ପରୁାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ରନୁ୍ରଳିନ 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିରର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ରଧ୍ୟରର କରତିା ଆରୃର୍,ି 
ସାଂସ୍ତୃକି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରର ଅନୁଷ୍ତି 
ର�ାଇଥିଲା। ରସ ସରୟର ଗରୁୁଶଷି୍ୟ 
ସମ୍କ୍ମ, ରଶୈକ୍ଷକି ରାତାରରଣ, 
ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପକିାଙ୍ କରଠାର 
ଅନୁଶାସନ ଭତିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଅଧ୍ୟୟନ କରରିା ସ�ତି ଅତୀତର 
ସ୍ତୃକୁି ରରନ ପକାଇଥିରଲ। ଏଥିରର 
ସୁରାସ ପଣ୍ଡା, ଧରୁରଚରଣ ସା�ୁ, 
ପ୍ଦୀପ ରଜନା, ରରଣ ୁରରର�ରା, 
ରାନସ ରରର�ରା, କ୍ଷୀରରାଦ ରଦୁୁଲୀ, 
ରଦରପ୍ସନ୍ନ ଦାସ, ସୁକାନ୍ତ ର�ାରଣା, 
ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରନରରା�ନ ପରଡ଼ିା, 
ସରିର୍ଶଦ୍ର ର�ାରଣା, ରନରାଳୀ 
ପ୍ଧାନ, ସାଗରକିା ରରର�ରା, 
ଯରଶାଦା ସା�ୁ, ସରୱେତୀ ସା�ୁ, 
ସରତିା ପାଣ,ି ଚନି୍ମୟୀ ନାୟକ, 
ଦୀପାଞ୍ଜଳ ିରାଉତରାୟ, ରରତିା 
ରଜନା, ରର ିର�ାନ୍ତ ିପ୍ରଖୁ ରଯାଗ 
ରଦଇଥିରଲ।

ପେୁୋତନ ସ୍ୋତକ 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ବନୁ୍ମଳିନ ସଡ଼କ ସେୁକ୍ଷୋ ସପ୍ୋ� ପୋଳତି

ବ୍ାସନଗର,୧୭ା୧(ସମସି): ର୍ୟାସସରରାରର 
ରରଳାର ଅନଶି୍ଚତିତାକୁ ରନଇ ସ�ରରାସୀଙ୍ ରନରର 
ପ୍ତକି୍ରୟିା ରଦଖାରଦଇଛ।ି ଯା�ା ରପୌରାଣକି ଓ 
ଐତ�ିାସକିରୁ ଜଣାଯାଏ ୩ ଶ� ରଷ୍ମରୁ ଊର୍ଦ୍୍ମ ରଘଜୁୀ 
ଠାକୁରଙ୍ କୃପାରୁ ର୍ୟାସସରରାରର ରରଳା ଲକ୍ଷାଧିକ 
ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ର୍ାଳୁଙୁ୍ ରନଇ ଏକାଦଶୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
ର�ାଇଥାଏ। ରଡ଼ିରନ୍ାର ରଷିୟ ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନ 
ଏନଜଟିରି ନରି୍ମାଣ ଅଞ୍ଳରର ର�ତିାରଦଶ ନାରରର 
ରପୌରପରଷିଦ ଦ୍ାରା ର�ଉଥିରା ଏ� ି ରରଳା ନ 
କରରିା କ�ରିା ଆର ସଂସ୍ତୃ,ି ପରମ୍ରା ଓ ଅଧିକାର 
ପ୍ତ ି ଏକ ଉପ�ାସକୁ ରରିରାଧ କର ି ରଙ୍ଗଳରାର 
ରକାରରଇ ସଂଗ୍ାର ସରତି ିଓ ଯାଜପରୁରରାଡ ସଭିଲି 
ରସାସାଇଟ ି ଦ୍ାରା ଗଠତି ର୍ୟାସନଗର କ୍ରୟିାନୁଷ୍ାନ 
ପକ୍ଷରୁ ର୍ୟାସନଗର ରପୌର ପରଷିଦ ନରି୍ମା�ୀ 
ଅଧିକାରୀ ରକି୍ରର କୁରାର ରଲକି ଓ ରପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା 
ସଙ୍ଗୀତା ପଙୁି୍ଗଆଙୁ୍ ଦାରପିତ୍ର ପ୍ଦାନ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏ� ିପ୍ତନିଧିି ଦଳର ରଦି୍ୟାଧର ର�ାନ୍ତ,ି ରରିରକାନନ୍ 

ର�ାନ୍ତ,ି ନତି୍ୟାନନ୍ ର�ାଳକି, ଶଶିରି କୁରାର 
ରାଉତ, ଚନ୍ଦ୍ରରଣ ି ସାରଲ, ପରତି୍ରରଞ୍ଜନ ର�ାନ୍ତ,ି 
ରଦରରନ୍ଦ୍ର ସାରଲ, ପ୍ରରାଦ କୁରାର ରରାଇତାଇ, 
କୁଞ୍ଜର�ିାରୀ ର�ାନ୍ତ ିପ୍ରଖୁ ଦାର ିକରଛିନ୍ତ ିରଯ, ଯଦ ି
ର୍ୟାସସରରାରର ତାରଖି ରଘାଷଣା କରା ନ ଯାଏ 
ରତରର ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରଖିରୁ ୨୨ ତାରଖି ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ତ 
ସ�ରରାସୀଙ୍ ଦ୍ାରା କଳା ଦରିସ ପାଳନ କରାଯରି। 
ପରୂ୍ମରୁ ରପୌରପରଷିଦ ଦ୍ାରା ରଭିନି୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରର 
ପାରଦିଶଷିତା �ାସଲ କରଥିିରା ରଭିନି୍ନ ର୍ୟକ୍ତ ି
ରରିଶଷଙୁ୍ ର୍ୟାସ ସମ୍ାନ ପ୍ଦାନ ଦଆିଯାଇଥିଲା। 
ଏ�ାକୁ ସର�ୂ ଭାରର ରଫରାଇ ରଦରାକୁ 
କ୍ରୟିାନୁଷ୍ାନ ପକ୍ଷରୁ ରଘାଷଣା କରାଯାଇଛ।ି 
ଏପରସି୍ଥରଳ ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନ ନରିରଦ୍ରଷ୍ା ନ ର�ାଇ 
ରରଳା ର�ଉଥିରା ଜର ି ଏକ ନରିଷିରାଦୀୟ ଅରଟ। 
ସ୍ଥାନୀୟ ତ�ସଲିଦାରଙ୍ ଦ୍ାରା ଜର ି ଚହି୍ନଟ କର ି
ତୁରନ୍ତ ରପୌରପରଷିଦ ଦ୍ାରା ଏ� ି ରର�ାତ୍ସର 
କରରିାକୁ ନରିଦ୍୍ମଶ ଦଅିନୁ୍ତ ରରାଲ ିଦାର ିକରଥିିରଲ।

 �ବ୍ା��ସରାବର ସମଳା ସ�ବା ସନଇ ଅନଶି୍ତିତା

କଳୋ େବିସ ପୋଳନ କେବିୋକୁ ସ�େବୋସୀଙ୍କ ହଚତୋବନୀ

ଟମକା,୧୭ା୧(ସମସି): ଦାନଗଦ ି
ର୍ଲକସ୍ଥ ଉପରଟରକା ରନି ିଷ୍ାଡ଼ୟିରରର 
ରାରଜଶ ରରରରାରଆିଲର ୪୦ତର 
ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ତରିଯାଗତିା 
ଉଦଘାଟତି ର�ାଇଯାଇଛ।ି ରୀଣାପାଣ ି
ୟଥୁ କ୍ଲର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଥରର ରା’ ଖଣୁ୍ଡରାଇ 
ପୀଠରୁ ରଶାଲ ରଶାଭାଯାତ୍ରା ରା�ାର ି
ଉପର ଟରକା ରଖଳ ପଡ଼ଆିରର 
ପ�ଞ୍ଥିିଲା। ଆରୟାଜତି ଉତ୍ସରରର 
ରଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରର ର୍ଲକ ଯରୁ ରରିଜଡ ି
ସଭାପତ ିଚନ୍ନ କର, ରଖୁ୍ୟରକ୍ତା 
ଜଲି୍ା ଉପସଭାପତ ିରର�ଶ୍ୱର ଗରୁୁ, 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଟରକା ଫରରଷ୍ର 
ଚରି୍ରଞ୍ଜନ ରଶି୍ୱାଳ, ଜଲି୍ା ଯରୁ ସମ୍ାଦକ 
ରସୌର୍ୟରଞ୍ଜନ ର�ାପାତ୍ର, ନରରାର୍ର 
ରରର�ରା, ରାରାଜୀ ରଜନା, ଅଜୟ 
ରଜନା, ଗଣୁଧର ର�ନ୍ତ, ରପିନି 
ପାତ୍ର, ଦ୍ାରକିାନାଥ ଦାସ ପ୍ରଖୁ 
ରଯାଗରଦଇ ପତାକା ରଦଖାଇ ରଖଳକୁ 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ଉକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା 
ପ୍ତରିଯାଗତିାରର ରଦୌଡ଼, ଉର୍ଡଆଁି, 
ଲର୍ଡଆଁି, ସଟ୍  ପଟୁ, ଡସି୍  କସ ର୍ା, 
ଜାରଭଲନି ର୍ା ଇତ୍ୟାଦ ିରଖଳ 
ତନିଦିନି ଧର ିଆରୟାଜନି ର�ର।

ଜଲି୍ୋସ୍େୀୟ କ୍ୀଡ଼ୋ 
ପ୍ରତହିଯୋଗତିୋ 
ଉଦ୍  ଘୋ�ତି

ଯାେପରୁ, ୧୭ା୧(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା କ୍ରରିକଟ୍   ଆରସାସଏିସନ ଓ ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା କ୍ରରିକଟ୍   
ଆରସାସଏିସନ୍   ରଳିତି ସ�ରଯାଗରର ନାଥସା� ି ପଞ୍ାୟତର ନୂଆପଡ଼ା ରଖଳ ପଡ଼ଆିରର 
ଚାଲଥିିରା ଆନ୍ତଃଜଲି୍ା ସନିୟିର୍   କ୍ରରିକଟ୍   ଟୁର୍୍ମାରରଣ୍ଟର ଆଜ ିର୍ୟାଚ୍   ରଏିମ୍  ସସି ିରଗାଳକୁଣ୍ଡ 
ଓ ରକଏନ୍  ଏସ୍  ଏ ଯାଜପରୁରରାଡ୍   ରଧ୍ୟରର ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥିଲା। ରଏିମ୍  ସସି ି ରଗାଳକୁଣ୍ଡ 
ଟସ୍   ଜତି ି ଫିଲ୍ଂି କରରିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି ରନଇଥିଲା। ଆରନ୍ତଣ ପାଇ ରକଏନ୍  ଏସ୍  ଏ ପ୍ଥରର 
ର୍ୟାଟଂି କର ି୪୮ ଓଭର ରଖଳ ି୬ େିରକଟ୍   �ରାଇ ୪୦୦ ରନ୍   ସଂଗ୍� କରଥିିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 
ଏସ୍  ରକ ସା�ାରୁଦ୍ନି୍   ୫୭ ରନ୍   ଓ ପ୍ୀତର ସଂି ୧୭୨ ରନ୍   ସଂଗ୍� କର ିଅପରାଜତି ଥିରଲ। 
ରଏିମ୍  ସସିରି ଅଭଳିାଷ ରଶି୍ୱାଳ ୧୦ ଓଭର ରରାଲଂି ୫୫ ରନ୍   ରଦଇ ୨ଟ ିେିରକଟ୍   ଅକ୍ତଆିର 
କରଥିିରଲ। ଏ�ାର ଜରାରରର ରଏିରସସି ି ୩୬.୫ ଓଭର ରଖଳ ି ସରସ୍ତ େିରକଟ୍   �ରାଇ 
୧୭୫ ରନ୍   ସଂଗ୍� କର ି ୨୨୫ ରନ୍  ରର ପରାସ୍ତ ର�ାଇଥିଲା। ରକଏନ୍  ଏସ୍  ଏର ଶଭୁମ୍   
ସଂି ୧୦ ଓଭର ରରାଲଂି କର ି ୨୩ ରନ୍   ରଦଇ ୫ଟ ି େିରକଟ୍   ଅକ୍ତୟିାର କରଥିିରଲ। ର୍ୟାଚ୍  କୁ 
ଜ୍ାନରଞ୍ଜନ ୱୋଇଁ, ରଜ୍ୟାତପି୍କାଶ ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ।

ଆନ୍ତଃଜଲି୍ୋ ସନିୟିେ କ୍ହିକଟ୍   �ୁର୍ଣ୍ୋହମଣ୍ଟ

କୃଷ ିଓ କୃଷକ ସଶକ୍କିେଣ ବଭିୋଗ ସହଚତନତୋ ଶବିେି



ପ୍ରସଦି୍ଧ ମେମେନ୍ଦୀ ଡଜିାଇନର୍  ନେିଷିା ପାମେଖ ମେମେନ୍ଦୀ ଡଜିାଇନ୍ ମେ ମେମ୍ନାଲଜେି ଭାଷା ବ୍ୟବୋେ ୍ େ ିଚର୍ଚ୍ା 
ସାଉଁେଛିନ୍।ି ୩୦ ବଷଚ୍େୁ ଅଧି୍ ସେୟ ଧେ ି ଭାେତ ତଥା ବମିେଶମେ ମେମେନ୍ଦୀ ଡଜିାଇନର୍  ଭାବମେ 
୍ାରଚ୍୍ୟ ୍େୁଥିବା ନେିଷିା ‘ମେମେନ୍ଦୀ ୍ଲଚର୍ ’ ନାେ୍ ଏ୍ ସଂସ୍ାେ ପ୍ରତଷି୍ାତା। ମତମବ ମସ  ମ୍ବଳ 

ପାେମ୍ପେ ି୍  ୍େି୍ା ମରେଣଂି ମେମେନ୍ଦୀ ଲଗାଇଥା’ନ୍ ି ତା’ ନୁମେଁ, ସବୁମବମଳ ଏ େଗିମେ ୍ଛି ିନୂତନତ୍ବ୍ୁ 
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ େଅିନ୍।ି ନେିଷିା ନ ି୍ େମେ ‘ବୁ୍ୟେ ି ଇନ୍  ବାଇନାେଦୀ’ ୍ନ୍ ମସପ୍ଟମେ ଜମେ ଏନ୍ ଆର୍ ଆଇ 
୍ନଆିେ ୋତମେ ମେମେନ୍ଦୀ ଲଗାଇ ନଜି ପ୍ରତଭିାେ ନଆିୋ ଉୋେେେ ସଷୃ୍ ି ୍େଛିନ୍।ି  
ଆମେେ ି୍ ାେ ଆେ ିପମେଲ୍ , ବବିାେ ନେିମନ୍ ସେୁେ ଆସଥିÒମଲ। ଆେ ି୍ମ୍ପ୍ୁୟେେ ମଷେତ୍ରମେ 
୍ାରଚ୍୍ୟ ୍େୁଥÒବା ମବମଳ, ତାଙ୍କ ବେ େଧ୍ୟ ଜମେ ସଫ୍ଟମେେ ଇଞ୍ନିୟିେ। ମତମବ ଆେ ି
ନଜିେ ମେମେନ୍ଦୀ ୍େବିା ପାଇଁ ନେିଷିା୍ୁ ଆେନ୍ତ୍ରେ ୍େଥିÒମଲ ଏବଂ ୍ଛି ିଭନି୍ନ ଧେେେୁ 
ମେମେନ୍ଦୀ ଲଗାଇବା୍ୁ ୍େଥିÒମଲ। ମତେ ୁ ନେିଷିା, ଆେଙି୍କ ୋତମେ ୍ମ୍ପ୍ୁୟେେ ଭାଷା 
ଅଥଚ୍ାତ୍  ବାଇନାେଦୀ ମ୍ାଡ୍ ମେ ମେମେନ୍ଦୀ ଡଜିାଇନ୍  ୍େଥିÒମଲ।  ମସ ଆେଙି୍କ ଭାବନା 
ଏବଂ ତାଙ୍କେ ବାୋଘେ ତାେଖି୍ୁ ବାଇନାେଦୀ ଭାଷାମେ େୂପାନ୍େ ୍େ ି ମେମେନ୍ଦୀ 
ଡଜିାଇନର୍  େୂପ ମେଇଥିମଲ। ବାଇନାେଦୀ ଭାଷାମେ ମ୍ବଳ େୁଇେ ି ସଂଖ୍ୟା ‘୦’ 
ଏବଂ ‘୧’ ବ୍ୟବୋେ ୍ୋରାଏ। ରାୋ୍ୁ ବ୍ୟବୋେ ୍େ ି ନେିଷିା ଆେଙି୍କ ୋତମେ 
ସନୁ୍େ ମେମେନ୍ଦୀ ଡଜିାଇନ୍  ୍େଥିÒମଲ। ରାୋ ସେସ୍ତଙୁ୍କ ଖବୁ୍  ପସନ୍ ଆସଥିÒଲା। 
ନେିଷିା ଆମେେ ି୍ ା ଏବଂ ବ୍ମିେନମେ ମେମେନ୍ଦୀ ସମ୍ଳିନଦୀମେ ୨୦୧୩ େସେିାେୁ 
୍ଳା୍ାେୋନଙୁ୍କ ତାଲେି ମେଉଛନ୍।ି ମସ ଏେଗିମେ ସବୁମବମଳ ୍ଛି ି ନୂଆ 
୍େବିା୍ୁ ପ୍ରୟାସ ୍େନ୍।ି ଅନ୍ଜଚ୍ାତଦୀୟ ସ୍ତେମେ ମସ ଏେ ି ୍ଳା୍ୁ ଭନି୍ନ ପେଚିୟ 
ମେଇଛନ୍।ି ନେିଷିା ମେମେନ୍ଦୀ ୋଧ୍ୟେମେ ସାୋଜି୍  ମସବା୍ୁ େଧ୍ୟ ମପ୍ରାତ୍ାେତି 
୍େନ୍।ି ଏୋ ସେତି ମେମେନ୍ଦୀେ ଔଷଧଦୀୟ ଗେୁ ବଷିୟମେ ପ୍ରଚାେ ୍େନ୍।ି 

େଧ୍ୟପ୍ରମେଶ ସତନା ଜଲି୍ାମେ ଏଭଳ ିଜମେ ୋେଭକ୍ତ ଅଛନ୍,ି ରଏି୍ ି୧୨ ବଷଚ୍ମେ ୮୪ ଲଷେ ‘ୋେନାେ’ ମଲଖଛନ୍।ି 
ବର୍ଚ୍ୋନ ଏେ ିୋେନାେ୍ୁ ସଂେଷେତି େଖବା ପାଇଁ ମସ ଏ୍ ସଂଗ୍ରୋଳୟେ ମରାଜନା ୍େୁଛନ୍।ି ଏେ ିଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ 
ଜେଙ୍କ ମେମଲ ୋମ୍ଶ ସାେୁ, ରଏି୍ ିଏ୍ ମଛାେ ମୋମେଲ୍ େ ୋଲି୍  । ମୋମେଲ୍  ୍ାେେୁ େ ି୍ ଏି ଫୁେସତ୍  

େଳିମିଲ ମସ  ୋେ ନାେ ମଲାଖବା୍ୁ ବସ ି ପଡ଼ନ୍।ି ୨୦୦୫ େସେିା 
ଏ୍ାେଶଦୀ ତଥିମେ  ପ୍ରଭୁ ୋେଙ୍କ ନାେ ମସ ମଲଖବା ଆେମ୍ଭ ୍ମଲ।   

୨୦୧୭ େସେିା ପରଚ୍୍ୟନ୍ ମସ ପ୍ରାୟ ୮୪ ଲଷେ ୋେ ନାେ ମଲଖ ସାେଥିÒମଲ।  
ଏେ ି୮୪ ଲଷେ ୋେନାେ େଧ୍ୟେୁ ୪୨ ଲଷେ ନାେ ନାଲ ି୍ ାଳମିେ ମଲଖାରାଇଛ।ି 

ଏେ ି୍ାରଚ୍୍ୟ ପାଇଁ ୋମ୍ଶଙୁ୍କ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ବେୁ ସଂଗଠନ ସମ୍ାନତି 
୍େଛିନ୍।ି ୋେ ନାେେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବୋେ ୍େ ିମସ ମ୍ମତ୍ ସ୍ାନମେ ଶବିଲଙି୍ଗ 

ଏବଂ ମ୍ମତ୍ ସ୍ାନମେ ସ୍ବସ୍ତ ି୍  ଚହି୍ନ େଧ୍ୟ ୍େଛିନ୍।ି ବର୍ଚ୍ୋନ ୋେନାେମେ 
ଗନିଜି୍  ବୁକ୍ ୋଲଚ୍ଡ୍  ମେ୍ଡଚ୍ମେ ନାେ ପଞ୍ି୍ େେ ୍େବିା୍ୁ ୋମ୍ଶ ମଚଷ୍ା 
ଚଳାଇଛନ୍।ି ୮ େଜାେ ୬ ଶେ ୫୨େ ି ୍ାଗଜମେ ୋମ୍ଶ ୮୪ ଲଷେ 
ୋେନାେ ମଲଖଛନ୍।ି ମରମତମବମଳ ଏେ ି ସେସ୍ତ ୍ାଗଜଗଡ଼ୁ ି୍ ୁ  ଏ୍ାଠ ି
୍ୋଗଲା, ମସମତମବମଳ ଏୋେ ଓଜନ ୬୫ ମ୍ଜ ିମୋଇଥଲା। 

l ୧୮୮୬- ଲଣନମେ 
େ୍ ିଆମସାସଏିସନ୍ େ ଗଠନ।
l ୧୮୯୬- ପ୍ରଥେ ଥେ ଏକ୍ସମେ ମେସନି୍  

ମଲା୍ମଲାଚନ୍ୁ ଆସଲିା। 
l ୧୯୯୫- ୟାେୁ ଡଟ୍ ୍ ମ୍  ତା’େ ମଡାମେନ୍  ତଆିେ ି

୍ଲା। 
l ୧୯୯୭- ନସଫିା ମଜାମସଫ୍  େସି୍  ଇଣଆି ମେମଲ। 
l ୨୦୦୨- ସଏିୋ ଲଓିନମେ ଗେୃରଦୁ୍ଧ ସୋପ୍ତ ମେଲା। 
l ୨୦୦୩- େନି୍ଦୀ ଭାଷାେ ପ୍ରସଦି୍ଧ ମଲଖ୍ େେବିଂଶ 

ୋୟ ବର୍ନଙ୍କ ମେୋନ୍।

ବ ିବାେ େଣପମେ ବେ ପେଞ୍ବିା ପାଇଁ ମବଶ୍   ୋେଦୀ ୍ାର୍ ଗଡ଼ୁ ି୍ ୁ  
ଫୁଲମେ ସଜା ରାଇଥାଏ। ପଶ୍େିବଙ୍ଗ, େେତାପାଲ ିଅଞ୍ଳେ 
ବଶି୍ବଜତି ସେ୍ାେ ନାେ୍ ଜମେ  ରବୁ୍ ୍ନୁି୍ ବେ ମବଶମେ  

ବାଇକ୍ ମେ ଆସ ିଏମବ ସଭିଁଙ୍କ େୃଷ୍ଅିା୍ଷଚ୍େ ୍େଛିନ୍।ି ଏପେ ି୍  ିନବବଧ ୂ
ମପୌମଲାେ ିମବୋଙୁ୍କ େଧ୍ୟ ମସ ବାଇକ୍ ମେ ବସାଇ ବବିାେସ୍ଳେୁ ଘେ୍ୁ 

ମଫେଥିମଲ। ବଶି୍ବଜତି୍ ବାୋମେବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ମେ ଚର୍ଚ୍୍ୁ ଆସଥୁବା  
୍ଥା ଶେୁ ିସ୍ାନଦୀୟ ମଲା୍ଙ୍କ େନମେ ଉତ୍କଣ୍ା ଭେ ିରାଇଥÒଲା। ଏେ ି

େୃଶ୍ୟ ମେଖÒବା୍ୁ ଅମନ୍ ମଲା୍ ଏ୍ତ୍ର ମୋଇଥିମଲ।  ଏେତି ି୍  ି
ୋସ୍ତା ପେୂା ଜାମ୍  ମୋଇରାଇଥÒଲା। ମତମବ ବାଇକ୍ ମେ 

ବବିାେ ୍େବିା ପଛମେ େେଛି ିଏ୍ ମୋଚ୍ପରୂ୍ଚ୍ 
୍ଥା।    ବଶି୍ବଜତି ଜମେ  ମେଧାବଦୀ ଛାତ୍ର। ୍ମଲଜମେ 

ପଢବିାମବମଳ ମପୌମଲାେଙି୍କ ସେ ତାଙ୍କେ ମପ୍ରେ 
ସମ୍ପ୍ଚ୍ ଗଢ଼ ିଉଠଥିଲା।  ଉଭୟ ଏ୍ାଠ ିବାଇକ୍  

ଚଳାଉଥÒମଲ େଧ୍ୟ।  ମତମବ ପେବିାେ 
ମଲାମ୍ ମରମତମବମଳ ଏେ ି

ବଷିୟମେ ଜାେମିଲ, 
େୁେ ିଁଙ୍କ  

ବବିାେ ପାଇଁ ସ୍ବଦୀ୍ୃତ ିମେଇଥÒମଲ।  ବବିାେ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଚାଲଥିÒବାମବମଳ 
ବଶି୍ବଜତି୍   ନଜିେ ଜମେ  ସାଙ୍ଗ୍ୁ ଭଡ଼ାମେ ୍ାର୍  ଆେବିା ପାଇଁ ୍େଥିମଲ।  
ମେମଲ  ବନୁ୍ ଜେ୍  ତାଙୁ୍କ ବୁଝାଇଥÒମଲ ୍ ିବବିାେ ଜଦୀବନମେ ଥମେ 
େୁଏ, ଆଉ ଏୋ୍ୁ ଚେିେନି େମନ େଖÒବା ପାଇଁ ବାଇକ୍  ବ୍ୟବୋେ 
ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ।  ମତେ ୁବଶି୍ବଜତି୍  ବବିାେ ପାଇଁ ନଜିେ 
େୁଇଚ୍ଆି ବାଇକ୍ ୍ ୁ  ଫୁଲମେ ସଜାଇ ଥÒମଲ। ସୋନ 
ଢଙ୍ଗମେ ମପୌମଲାେ ିେଧ୍ୟ ବବିାେ ୍େବିା୍ୁ ମୋେେ 
ସାଇ୍ଲମେ ଚର୍ଚ୍ମେ ପେଞ୍ÒଥÒମଲ। ମତମବ ଏେ ି
ଘେୋେ ିଏମବ ମସାସଆିଲ େଡିଆିମେ 
ମବଶ୍  ଭାଇୋଲ୍  ମୋଇଛ।ି 

ଇଂରାଜୀରର ଏହାକୁ ‘ଷ୍ାଣ୍ଡଂ ସ୍ପ୍ ୍ଡଟ୍  ର�ାଜ୍ ’ କୁହାଯାଏ। ତାଡ଼ାସନରୁ ଏହ ୍ଡ ଆସନ 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ନ ୍ଡଜ ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ଅନୁସାରର ଆସନଟ ୍ଡକୁ 

କର ୍ଡବା ଉଚ୍ଡତ। ଉଭୟ ର�ାଡ଼ ଓ ଆଣୁ୍କୁ ସ ୍ଡଧା ରଖÒବା ଆବଶ୍ୟକ। 
ଆଣୁ୍, � ୍ଡଠ ୍ଡ �ାଶ୍ଶ୍ବ, କାନ୍ଧ, ବାହୁ ଓ ରବକ ଆଦ୍ଡରର ଯନ୍ତ୍ରଣା 
ଅନୁଭବ କରୁଥÒରେ, ଆସନ କର ୍ଡବାରୁ ନ ୍ଡବୃତ୍ତ ରୁହନୁ୍।

କାହ ିଁକ ୍ଡ କର ୍ଡରବ
   ମେେୁେଣ୍ୁ ସମ୍ପ୍ରସାେେ ୍େବିା ସେ 

େଜଭୁତ ୍ମେ।
 ମପେ ଜନତି ସେସ୍ୟା େୂେ ୍ମେ। 
 ନଃିଶ୍ବାସପ୍ରଶ୍ବାସ ମନବାମେ ସେସ୍ୟା େୁଏ 

ନାେ ିଁ। 
 ଶ୍ବାସ ମୋଗଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏୋ ବମିଶଷ 

ଫଳପ୍ରେ। 
 ଶେଦୀେମେ େକ୍ତ ସଞ୍ାଳନ ଭଲ ମୋଇଥାଏ।

  େନ୍ୁ ଶାନ୍ େମଖ। 
 ଏ୍ାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧ ୍େଥିାଏ।
 ୋଇମଗ୍ରନ୍  ସେସ୍ୟା େୂେ େୁଏ। 

ବାୋମେ ମେୌଡ଼ବିା ଓ 
ଚାଲବିା ଶେଦୀେ ପାଇଁ 
ଉର୍େ। ୍ନୁି୍ ଘମେ 

ମରେଡ୍ େଲି୍  େ୍ବାୋ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ। ୍ନୁି୍ ସେସ୍ତଙ୍କ ପମଷେ 
ମରେଡ୍ େଲି୍  ୍େିବିା ସେଜ ନୁମେଁ। ୍ାେେ ଏୋେ ୋମ୍  

ବେୁତ ଅଧÒ୍। ଏୋେ ସୋଧାନ ୍େବିା୍ୁ ରାଇ ଜମେ ବ୍ୟକ୍ତ ି
ମୋମଷଇ ଘମେ ଏ୍ ଅଭନିବ ମରେଡ୍ େଲି୍  ବ୍ୟବସ୍ା ୍େଛିନ୍,ି 

ରାୋେ ଭଡିଓି୍ୁ ଉମେ୍ୟାଗପତ ିଆନନ୍ େେନି୍ଦା େୁଇଟ୍  ୍େଛିନ୍।ି ଘେ 
ଭତିମେ ମରାଗାଡ଼ଆି ବ୍ୟବସ୍ା ୋଧ୍ୟେମେ ଏେ ିବ୍ୟକ୍ତ ିଜେ୍ ମରେଡ୍ େଲି୍  

ଭଳ ିବ୍ୟାୟାେ ୍େୁଛନ୍।ି ଭଡିଓିେ ପ୍ରଥେମେ ମେଖÒବା୍ୁ େଳୁିଛ ିମର, ବ୍ୟକ୍ତ ି
ଜେ୍ ମୋମଷଇ ଘେ୍ୁ ରାଇ ବାସନସଫା ଲି୍ ୁ୍ୟଇଡ୍ ୍ ୁ  ଚୋେ ଉପମେ 

ପ୍ାଇମଲ। ତା’ ଉପମେ ଅଳ୍ପ ପାେ ିପ୍ାଇ, ମୋମଷଇ ଘେେ ସା୍ପ୍ ୍ ୁ  
ଧେ ିମରେଡ୍ େଲି୍  ଭଳ ିତା’ ଉପମେ ଚାଲବିା୍ୁ ଆେମ୍ଭ ୍ମଲ।  ୍ଛି ିସେୟ 

ପମେ ମରେଡ୍ େଲି୍ େ ସ୍ଡି୍  ବଢ଼ାଇବା ଭଳ ିତା’ ଉପମେ ମେୌଡ଼ବିା୍ୁ ଲାଗମିଲ। 
ଅବଶ୍ୟ ମସ ମବଶ୍  ସାବଧାନତାେ ସେ ଏୋ ୍େୁଥାନ୍।ି ମରେଡ୍ େଲି୍ େ ଏଭଳ ି
ଏ୍ ମରାଗାଡ଼ଆି ବ୍ୟବସ୍ା୍ୁ ମେଖÒବା ପମେ ଆନନ୍ ଏୋ୍ୁ ମସୟାର୍  ୍େ ି
୍୍ୟାପ୍ ସନ୍ ମେ ମଲଖÒଛନ୍ ିମର, ‘ବଶି୍ବେ ସବୁଠାେୁ ୍ମ୍  ଖର୍ଚ୍ମେ ତଆିେ ିମୋଇଥÒବା 
ମରେଡ୍ େଲି୍  ’। ଆନନ୍ େେନି୍ଦା ଏେ ିଭଡିଓି୍ୁ ମସୟାର୍  ୍େବିାପମେ ୧୭ ଲଷେେୁ 
ଅଧÒ୍ ମଲା୍ ଉକ୍ତ ଭଡିଓି୍ୁ ମେଖÒସାେଥିÒବାମବମଳ ୬୩ େଜାେେୁ ଊଦ୍ଧ୍ବଚ୍ ଲାଇକ୍  
େଳିଛି।ି ଏୋ୍ୁ ମନଇ ଅମନ୍ ମସାସଆିଲ୍  େଡିଆି ୟଜୁସଚ୍ ତାଙ୍କେ ପ୍ରତକି୍ୟିା 

େଧ୍ୟ ମେଇଛନ୍।ି ଜମେ ୟଜୁସଚ୍ ମଲଖÒଛନ୍ ିମର, ‘ଏମବ େେଷିେ ଭାବନା ମ୍ଉଁ 
ସ୍ତେ୍ୁ ଆସଗିଲାେ।ି ଏୋ ବେୁତ ବପିେପରୂ୍ଚ୍ ଏବଂ ଘାତ୍ ମୋଇପାମେ’। 

ଅନ୍ୟ ୟଜୁସଚ୍ୋମନ େଧ୍ୟ ଭଡିଓି୍ୁ ମେଖÒବା ପମେ ଏଭଳ ି୍ାରଚ୍୍ୟ େ୍ବାୋ 
ଶେଦୀେ୍ୁ ଆଘାତ ଲାଗପିାମେ ମବାଲ ି େତ ମେଇଛନ୍।ି  

ବଲଉିଡ୍ େ ୍ଙି୍ଗଗ୍   ଖାନ୍  ଶାୋେୁଖ୍ ଙ୍କ ବେୁ ପ୍ରତଦୀଷେତି ଫିଲ୍ମ 
‘ପଠାନ୍’େ େଲିଜି୍ ୍ ୁ  ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସ୍ୋମନ ମବଶ୍  ଉତ୍କଣ୍ାେ 
ସେ ଅମପଷୋ ୍େଛିନ୍।ି ଇତେିଧ୍ୟମେ ଏୋେ ଗଦୀତ ‘ମବଶେମ୍  

େଙ୍ଗ’୍ୁ ମନଇ ବବିାେ ମେଖାରାଇଛ।ି ଫିଲ୍ମେ ମରେଲର୍  େଧ୍ୟ େଲିଜି୍  
ମୋଇସାେଛି।ି  ଏଥମେ ଲଡି୍  ମୋଲମେ  ଶାୋେୁଖ୍ ଙ୍କ ସେ େଦୀପ ି୍ ା 
ପାେୁ୍ୟମ୍ାନ୍  ଓ ଜନ୍  ଆବ୍ାେମ୍  ମେଖାରମିବ। ମତମବ ମରେଲର୍  
େଲିଜି୍  ପମେ ଜନ୍  ଖସୁ ିନାୋନ୍ ିମବାଲ ି୍ୁୋରାଉଛ ି। ଏୋ୍ୁ 

ମନଇ ଶାୋେୁଖ୍  ଓ ଜନ୍ ଙ୍କ େଧ୍ୟମେ ବବିାେ ମେଖାରାଇଛ ିମବାଲ ି
େଧ୍ୟ ୍ଛି ିଗେୋଧ୍ୟେ େମିପାେଚ୍ମେ ପ୍ର୍ାଶ ପାଇଛ।ି ଏମବ ଏମନଇ 

େେୁଁ  ମଖାଲଛିନ୍ ିଜନ୍ । ‘ପଠାନ୍’୍ୁ ମନଇ ଜନ୍  ତାଙ୍କ ଇନ୍ ଷ୍ାମେ ମଲଖଛନ୍ ି
ମର, ‘ଆପେୋମନ ମରେଲର୍ ୍ ୁ  ଏମତୋତ୍ରାମେ ପସନ୍ ୍େଛିନ୍ ିମସଥପାଇଁ 

ଧନ୍ୟବାେ। ‘ପଠାନ୍ ’୍ୁ ତଆିେ ି୍େବିା ପାଇଁ ସେମସ୍ତ ନଜିେ ଶତପ୍ରତଶିତ 
ମେଇଛନ୍।ି ଆେତି୍ୟ ମଚାପ୍ରା ମୋମତ ସବୁମବମଳ ଭଲ ଭୂେ ି୍ ା େଅିନ୍।ି ଏୋ ଏ୍ ବଡ଼ 

ଫିଲ୍ମ। ସଦି୍ଧାଥଚ୍ ଆନନ୍ ମୋ’ େ୍ବାୋ ଭଲ ୍ାେ ୍ୋଇଛନ୍।ି େୁଁ ‘ପଠାନ୍’ ବଷିୟମେ ବେୁତ 
୍ଛି ି୍େବିା୍ୁ ଚାେୁଁଛ।ି ୍ନୁି୍ ୨୫ ଜାନୁଆେଦୀ୍ୁ ଅମପଷୋ ୍େନୁ୍’।

ଏଠାମେ ପ୍ର୍ାଶ ଥାଉ ୍,ି ‘ପଠାନ୍’ ୨୫ ଜାନୁଆେଦୀମେ େଲିଜି୍  ମେବ। ଏେ ିଫିଲ୍ମ 
ଜେଆିମେ ପାଖାପାଖ ୪ ବଷଚ୍ ପମେ ବଡ଼ ପେୋ୍ୁ ମଫେୁଛନ୍ ି୍ଙି୍ଗ ଖାନ୍ । 
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ମେଷ:  େନିେ ି ଉତ୍ାେପରୂ୍ଚ୍ େେବି। ନୂଆ ମରାଜନାମେ ସଫଳତା 
ପାଇମବ। ୍େଚ୍ମଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ଜଦୀବନମେ ତାଳମେଳ େଖି 

ଚାଲମିବ। ନଜି ବା୍୍ୟ ଉପମେ ସଂରେତା େଷୋ୍େନୁ୍।

ବୃଷ: ମେେ ଓ େନ ଭଲ େେବି। ୍େଚ୍ମଷେତ୍ରମେ ବାଧା ଉପଜୁପିାମେ। 
ବ୍ୟବସାୟ ି୍  ୍ାରଚ୍୍ୟମେ େୂେସ୍ାନ ରାଇପାେନ୍।ି ୍୍ୟାେୟିେମେ ଉନ୍ନତ ି
ପାଇଁ ନୂତନ ୋଗଚ୍ ଉମନ୍ମାଚନ ମୋଇପାମେ।

େଥିନୁ: ଅ୍ସ୍ାତ୍  ବନୁ୍ବାନ୍ବଙ୍କ ଆଗେନ ମୋଇପାମେ । ପେୂା େନି 
ଆପେଙ୍କ େନ ପ୍ରସନ୍ନ େେବି। ବ୍ୟବସାୟମେ ନୂଆ ସମୁରାଗ ପାଇମବ। 

୍େଚ୍ମଷେତ୍ରମେ ଆପେଙ୍କ ପୋେଶଚ୍୍ୁ ସେମସ୍ତ ସମ୍ାନ ୍େମିବ। 

କକ୍କଟ:  ଅରଥା ୍ଥାେୁ ନଜି୍ୁ େୂେମେ େଖନୁ୍। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶତି ଧନପ୍ରାପ୍ତ ିମେବ। 
ବ୍ୟବସାୟ ବଷିୟମେ ବନୁ୍ଙ୍କ ସେତି ୍ଥାବାର୍ଚ୍ା ୍େମିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ ି୍ ତା 

୍ାରଚ୍୍ୟମେ େୁଚ ିବଢ଼ବି । ଗଭଦୀେ ଭାବନା େେଳିାଙୁ୍କ ୍ଷ୍ ମେଇପାମେ ।

ସଂିହ:  ପବୂଚ୍େୁ ଲାଗ ି େେଥିିବା ଚନି୍ା ସୋପ୍ତ ମେବ। ନଜିେ ଭାବନା 
ଓ ମରାଜନା୍ୁ କ୍ୟିାଶଦୀଳ ୍େବିା ପାଇଁ ଲଗାତାେ ପ୍ରୟାସ ୍େମିବ। 
ୋମ୍ପତ୍ୟ ଜଦୀବନମେ ତକି୍ତତା ଉପଜୁପିାମେ ।

କନ୍ା:  ଅତ୍ୟଧି୍ ଚନି୍ା ୍େ ି ୋନସ ି୍  ଶାନ୍ ି େୋଇ ପାେନ୍।ି 
ପାେବିାେ ି୍  ସେମରାଗ ପାଇମବ। ଜଦୀବନମେ ନୂତନ ପେବିର୍ଚ୍ନ 
ମେଖାମେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଦୀ ୍୍ୟାେୟିେ୍ୁ ମନଇ ଚନି୍ତି େେପିାେନ୍।ି 

ତୁଳା: ୍ଠନି ପେଶି୍ରେ ୍େ ିସଫଳତା ପାଇମବ। ଆପେଙ୍କ ୍ଥା େ୍ବାୋ 
ଅନ୍ୟୋମନ ପ୍ରଭାବତି ମେମବ। େେଳିାୋମନ େଷେେଶଦୀଳା ମେମବ। 

ୋମ୍ପତ୍ୟ ଜଦୀବନମେ ବଶି୍ବାସ ଅତୁେ େେବି।

ବଛିା: ଶଙୃ୍ଖଳତି ଧାୋମେ ୍ାରଚ୍୍ୟ ୍େ ି ସଫଳ ମେମବ। ଧେଚ୍୍େଚ୍ 
୍ାରଚ୍୍ୟମେ ବ୍ୟସ୍ତ େେମିବ। ମବୈବାେ ି୍  ଜଦୀବନମେ ସ୍େତା ମେଖାମେବ। 
ଗେୁୁତ୍ବପରୂ୍ଚ୍ ୍ାରଚ୍୍ୟମେ ଅନୁଭବଦୀ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ସାୋର୍ୟ ମଲାଡ଼ମିବ। 

ଧନୁ: ପେବିାେ ସେ ମ୍ୌେସ ି ଧେଚ୍ସ୍ଳଦୀ୍ୁ ରାଇପାେନ୍।ି ମ୍ୌେସ ି
ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ସେ ବାର୍ଚ୍ାଳାପ ୍େ ି ଆତ୍ସମନ୍ାଷ ଲାଭ ୍େମିବ। ବଭିନି୍ନ 

ମଷେତ୍ରମେ ସଫଳତା ୋସଲ ୍େମିବ।

େକର: ଆ୍ସ୍ାତ୍  ଶଭୁ ଖବେ ପାଇ ଉତ୍ାେତି ମେମବ। ପ୍ରୟିଜନଙ୍କ ସେ 
ଅଧି୍ ସେୟ ଅତବିାେତି ୍େମିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଦୀୋମନ ୍୍ୟାେୟିେ୍ୁ 
ମନଇ ଚନି୍ତି େେମିବ।

କୁମ୍ଭ: ସ୍ାୋତ୍୍ ଚନି୍ାଧାୋେ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ସେ ଘନଷି୍ତା ବଢ଼ବି। 
ଆଥଚ୍୍ ଉନ୍ନତ ି ସମର୍୍ବ େଧ୍ୟ ଅଭାବ ମେଖାମେଇପାମେ। ୋମ୍ପତ୍ୟ 
ଜଦୀବନମେ ଭୁଲ୍  ବୁଝାେୋ ମେଖାମେଇପାମେ।

େୀନ: ଅଜୋ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍କ ସାୋର୍ୟ ପାଇମବ। ନଜି ସ୍ବାସ୍୍ୟ ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ 
େଅିନୁ୍। ବ୍ୟବସାୟମେ ନୂତନ ନମିବଶ ୍େ ି ଲାଭାନ୍ବତି ମେମବ। 

ଛାତ୍ରୋନଙୁ୍କ ୍ଠନି ପେଶି୍ରେ ୍େବିା୍ୁ ପଡ଼ବି।  
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ଶାହାରୁଖ୍ ଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ରକୁ ରନଇ 

ମହୁଁ ରଖାେ୍ଡରେମହୁଁ ରଖାେ୍ଡରେ  ଜନ୍ ଜନ୍ 

ଅଭ୍ଡନବ 
ରରେଡ୍ ମ ୍ଡଲ୍ 

 

ସକାଳ କୁଇଜ୍-୮୬ର ଉତ୍ତର

(୮) ‘ଇନ୍  ୍ମଷ୍ାଡ’ି ଇଂୋଜଦୀ ଉପନ୍ୟାସେ 
ମଲଖ୍ ୍ଏି?

(୯)  ୋୋୟେମେ ସଗୁ୍ରଦୀବଙ୍କ ପତ୍ଦୀଙ୍କ ନାେ ୍’େ 
ଥଲା?

(୧୦) ‘ସ୍ବୋଜ ପାେଟି’େ ସ୍ାପନା ୍ଏି ୍େଥିମଲ?

(୧) େନ୍େିା ଡ୍ୟାମ୍  ମ୍ଉଁ ନେଦୀ ଉପମେ ଅବସ୍ତ?
(୨) ଭାେତେ ମ୍ଉଁ ସେେମେ ପ୍ରଥେ ମେମରୋ ଚାଲଥିଲା?
(୩)ସ୍ାେଚ୍ା ସେେ ମ୍ଉଁ ମେଶମେ ଅଛ?ି
(୪) ୍ାଞ୍ପିେୁମ୍  େନ୍େି ଭାେତେ ମ୍ଉଁ ୋଜ୍ୟମେ ଅଛ?ି
(୫) େୂପ୍ୁଣ ହ୍ରେ ଭାେତେ ମ୍ଉଁ ୋଜ୍ୟମେ ଅଛ?ି
(୬) ଜ୍ାନପ୍ରାପ୍ତ ିପବୂଚ୍େୁ ଭଗବାନ େୋବଦୀେଙ୍କ ନାେ ୍’େ 

ଥଲା?
(୭) ଜଲ୍ ି୍ଟୁ୍ ମଖଳ ମ୍ଉଁ ପବଚ୍ମେ ଆମୟାଜନ 

୍ୋରାଏ?

ସକାଳ କୁଇଜ୍  ୮୬ର ୩୨ ଜଣ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ େଧ୍ୟରୁ  
ତନି ିଜଣ ସବ୍କାଧକ ସଠକି୍  ଉତ୍ତର ମଦଇଛନ୍।ି

୮୭

ଏ ସପ୍ାହର ସଠକି୍  ଉତ୍ତରଦାତା
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 ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ,କରଞ୍ଜଆି
 ଅନାଦ ିଚରଣ ପଣ୍ା, ବାମଲଶ୍ବର 
 ମଜସକିା ସାେନ୍ରାୟ, ତୁଳସୀପରୁ, 

କଟକ

(୧) ୧୯୬୧ (୨) କ୍ ୍ଡରକଟ୍ 
(୩) ହାଇଦ୍ାବାଦ (୪) ରାରଜଶ ତେୱାର
(୫) ୯ ଜାନୁଆରୀ, ୧୯୧୫  (୬) ସ ୍ଡକ ୍ଡମ୍ 

(୭) ରସାଡ୍ଡୟମ୍  ବାଇକାରବ୍ବାରନଟ୍  (୮) ଇର୍ାର
(୯) ଅହମ୍ମଦାବାଦ (୧୦) ବନ �ବ୍ବ

ଊର୍୍ଶ୍ବ ପ୍ରସାର ୍ଡତ ଏକ�ାଦାସନ

ବାଇକ୍ ରର ବର

ବିଶ୍ବେ ମ୍ାେ ଅନୁମ୍ାେମେ ଏଭଳ ିଅମନ୍ ସ୍ାନ ଅଛ,ି ରାୋେ ମସୌନ୍ରଚ୍୍ୟ, ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା 
ଆେ ିପରଚ୍୍ୟେ୍ଙୁ୍କ ଆ୍ୃଷ୍ ୍େଥିାଏ। ଏେଧିାୋମେ ବ୍ାଜଲି୍ ମେ ଏଭଳ ିଏ୍ ହ୍ରେ ଅଛ,ି 
ରାୋେ ପାେେି େଙ୍ଗ ଅବି୍ ଳ େେୁୃ ପାନଦୀୟ ମ୍ା୍ା ମ୍ାଲା ଭଳ ିଅମେ।  ମ୍ବଳ 

ମସତ ି୍  ିନୁମେଁ, ଏେ ିହ୍ରେେ ନାେ େଧ୍ୟ ‘ମ୍ା୍ା ମ୍ାଲା’ ଅମେ। ଏେ ିହ୍ରେେ ପାେମିେ 
ଗାମଧାଇବା ସ୍ବାସ୍୍ୟ ପାଇଁ େତି୍େ ମବାଲ ିମବୈଜ୍ାନ୍େିାମନ ୍ୁେନ୍।ି  ୍ାେେ ହ୍ରେେ 
ୋେ ିଏବଂ ପାେମିେ ଏପେ ି୍ଛି ିଖେଜି ପୋଥଚ୍ େେଛି,ି ରାୋ ସ୍ାମସ୍୍ୟାପମରାଗଦୀ ଅମେ। 
ମତମବ, ହ୍ରେେ ପାେମିେ ଆମୟାଡନି୍ ଏବଂ  ଆଇେନେ ୋତ୍ରା ଅଧÒ୍  ଥÒବାେୁ ପାେେି େଙ୍ଗ 
ଏପେ ିମେଖାରାଏ ମବାଲ ି୍ୁୋରାଏ। ଏଠାମେ ଗାମଧାଇବା, ପେଁେବିା, ମବାେଂି ୍େବିା 
ସମ୍ପରୂ୍ଚ୍ ନେିାପେ ଅମେ। ସ୍ାନଦୀୟ ମଲାମ୍ େଧ୍ୟ ଏେ ିହ୍ରେେ ଆମୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତ ିବଷିୟମେ େଧ୍ୟ 
୍େଥିା’ନ୍।ି ମତମବ, ବାସ୍ତବମେ ଏେ ିହ୍ରେେ ନାେ ‘ଆୋୋ୍୍ବାୋ’, ୍ନୁି୍ ପାେେି େଙ୍ଗ ମେତୁ 
ଏୋେ ନାେ ମ୍ା୍ା ମ୍ାଲା ଭାମବ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଲାଭ ୍େଛି।ି ଆଟ୍ ଲାଣ୍କି୍ ମେନ୍ ଫମେଷ୍ େଜିଭଚ୍ 
‘ୋତା ଡା ଏମ୍ରେଲା’ମେ ଅବସ୍ତି ଏେ ିହ୍ରେେେି ଜଳ୍ୁ ମେଖମଲ ଏୋ ପ୍ରେୂଷତି ଭଳ ିେମନ 
େୁଏ, ୍ନୁି୍ ବାସ୍ତବମେ ତାୋ ନୁମେଁ। 

ହ୍ରଦର  
ନାମ 

ରକାକା ରକାୋରକାକା ରକାୋ

ଅନନ୍ୟ ରାମଭକ୍ତ
ରେଖଛନ୍୍ଡ ୮୪ େକ୍ଷ ରାମନାମ

ରଟରକନାେଜ୍ଡ 
ଭାଷାରର 
ରମରହ୍ୀ



୯ ଜଣ ଖେଳାଳ ି୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ମ୍ାଚ୍   ଖେଳଛିନ୍ ି
ଓଡ଼ଶିାରେ ଚାଲଥିିବା ଅନ୍ତରା୍ତୀୟ ହକ ିରେରେରେସନ (ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍  ) ବଶି୍ୱକପ୍  େ ୧୫ତମ 

ସଂସ୍କେଣ ଏରବ ପେୁା ସେଳତାେ ସହ ଆରେଇ ଚାଲଛି।ି େରିେଣଂି ଚାମ୍ଅିନ ରବଲରୟିମ 
ଓ ଅର୍ରେଲଆି ତେେେୁ ସବୁଠାେୁ ଅଭଜି୍ଞ ରେଳାଳମିାରନ ଏଥେ ପଡ଼ଆିକୁ ଓହ୍ାଇଛନ୍ତ।ି 
ବଶି୍ୱକପ୍   ପବୂ୍େୁ ଏହ ି ରମୋ ଇରଭଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଥିିବା ୧୬ଟ ି ଦଳେୁ ମାତ୍ର ୯ ରଣ 
ରେଳାଳ ି ସନିୟିେ ଲରିବଲରେ ୩୦୦େୁ ଅଧିକ ମ୍ାଚ୍   ରେଳଛିନ୍ତ।ି ଏଥିରେ ୫ ରଣ ରେଳାଳ ି
ରବଲରୟିମେ। ଏହ ି ତାଲକିାରେ ଶୀର୍ରେ େହଛିନ୍ତ ି ରବଲରୟିମେ ରନ ରନ ରୋହରମନ। 
ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାନରେ େହଛିନ୍ତ ି ଅର୍ରେଲଆିେ ଏହ ି ଓରକନରେନ। େତ ଭାେତ ବପିକ୍ଷ ୫ ମ୍ାଚ୍   
ବଶିଷି୍ଟ ହକ ି ସେିରିରେ ରୋହରମନ ୪୦୦ଟ ି ମ୍ାଚ ରେଳ ି ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲେଣୁ୍ଟ ଅତକି୍ରମ 
କେଥିିରଲ। ଏହ ି ତାଲକିାରେ ମନପ୍ୀତ ସଂି ଏକମାତ୍ର ଭାେତୀୟ ରେଳାଳ ି ଭାରବ ସାମଲି 
ରହାଇଛନ୍ତ।ି ୩୪ ବରୀ୍ୟ ରୋହରମନ ଏପଯ୍ନ୍ତ ୪୩୬ଟ ିମ୍ାଚ ରେଳଛିନ୍ତ।ି ୪୦୨ଟ ିମ୍ାଚ୍   
ରେଳ ି୩୫ ବରୀ୍ୟ ଓରକନରେନ ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାନରେ େହଛିନ୍ତ।ି ରସହପେ ିରବଲରୟିମେ ୩୨ 
ବର୍ୀୟ ରେଲକି୍ସ ରେନାରୟେ, ୩୫ ବର୍ୀୟ ରସଡ୍କି ଚାଲଲିଏେ, ୩୨ ବର୍ୀୟ ଟନ ବୁନ୍   ଓ ୩୧ 
ବର୍ୀୟ ସମିନ ରୋେନାେ୍ ଯଥାକ୍ରରମ ୩୬୧, ୩୫୩, ୩୨୫ ଓ ୩୧୭ଟ ି ମ୍ାଚ ରେଳ ି
ତୃତୀୟ, ଚତୁଥ୍, ପଞ୍ଚମ ଓ ରଷ୍ଠ ସ୍ାନରେ େହଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିକ୍ରମରେ ରଦଖିବାକୁ େରଲ ମନପ୍ୀତ 
ସପ୍ତମ ସ୍ାନରେ େହଛିନ୍ତ।ି ୩୦ ବର୍ୀୟ ମନପ୍ୀତ ୩୧୪ଟ ି ମ୍ାଚ୍   ରେଳଛିନ୍ତ।ି ୩୦୯ଟ ି
ମ୍ାଚ୍   ରେଳ ି୩୮ ବରୀ୍ୟ ରକାେଆି ରେଳାଳ ିରରାଙ୍ଉିନ ଅଷ୍ଟମ ଓ ମାରଲସଆିେ ୩୫ 
ବର୍ୀୟ ରେଳାଳ ିରେର ିୋହମି ଯଥାକ୍ରରମ ୩୦୯ ଓ ୩୦୬ ମ୍ାଚ୍   ରେଳ ି୮ମ ଓ ୯ମ 
ସ୍ାନରେ େହଛିନ୍ତ।ି

ଅନ୍ତର୍ାତୀୟ ହକ ି ରେରେରେସନ (ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍  ) ହକ ି
ବଶି୍ୱକପ୍  େ ୫ମ ସଂସ୍କେଣ ୧୯୮୨ରେ ଭାେତରେ 

ଆରୟାରତି ରହାଇଥିଲା। ରସରତରବଳେ ବରମବେେ ମହନି୍ଦା 
ହକ ି ଷ୍ଟାେୟିମରେ ରେଳାଯାଇଥିବା ଏହ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ରେ 

ପାକସି୍ାନ ୋଇନାଲରେ ୩-୧ ରୋଲରେ ପଶ୍ମି 
ରମ୍ାନୀକୁ ହୋଇ ତୃତୀୟଥେ ପାଇଁ ଚାମ୍ଅିନ ରହବାେ 
ରେୌେବ ଅର୍ନ କେଥିିଲା। ଏହ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ରେ ଭାେତ 
ସାମାନ୍ ଉନ୍ନତ ପ୍ଦଶନ୍ କେ ି ପଞ୍ଚମ ସ୍ାନରେ 
େହ ି ଅଭଯିାନ ରଶର କେଥିିଲା। ପଞ୍ଚମ- ରଷ୍ଠ ସ୍ାନ 
ପାଇଁ ରେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ାଚ୍  ରେ ଭାେତ ୭-୧ 
ରୋଲରେ ରସରତରବଳେ ରସାଭଏିତ ୟନୁୟିନକୁ 

ପୋସ୍ କେଥିିଲା। ପଲୁ ବ’ିରେ ଭାେତ ସରମତ 
ଅର୍ରେଲଆି, ରନଦେଲାଣସ, ରସାଭଏିତ, ଇଂଲଣ ଓ 

ମାରଲସଆି ସ୍ାନତି ରହାଇଥିରଲ। ଭାେତ ୫ଟ ି ମ୍ାଚ୍   
ରେଳ ି ୩ ବରିୟ ଓ ୨ ପୋରୟ ସହ ୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ତୃତୀୟ 

ସ୍ାନରେ େହ ି ରସମେିାଇନାଲ ରେଳବିାେ ବଞ୍ଚତି ରହାଇଥିଲା। 
ଅର୍ରେଲଆି ୧୦ ଓ ରନଦେଲାଣ ୭ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ରସମକୁି ଉଠଥିିରଲ।

ବୁଧବାର ୧୮ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୩ ୧୫www. sakalaepaper.com

ହକ ି ରେଳେ ଉନ୍ନତ ି ଓ ଅନ୍ତର୍ାତୀୟ ଟୁର୍୍ାରମଣ୍ଟ ଆରୟାରନ 
ଓଡ଼ଶିାରେ ଏକ ଆର୍ାଳନରେ ପେଣିତ ରହାଇଛ।ି ହକକୁି 

ରନଇ ଓଡ଼ଶିା ସାୋ ବଶି୍ୱାସରେ ପ୍ଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଛ।ି ଓଡ଼ଶିାରେ ହକ ି
ରେଳ ଓ ହକେି ବକିାଶ ହ ିଁ ସୁ୍ େେଡ଼ ରଲି୍ାରେ ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥିଲା। 
ସୁ୍ େେଡ଼େ ୋଉେରକଲା ହ ିଁ ଏହାେ ରକନ୍ଦସ୍ଳୀ େହଥିିଲା। ଏରବ 

ୋଉେରକଲାରେ ବସି୍ା ମୁ ୍ ଣା ହକ ି ଷ୍ଟାେୟିମ୍   ନମିତି ରହାଇ ହକ ି
ରେଳ ଓ ରେଳାଳଙି୍କ ଲାେ ି ଏକ ବଡ଼ ସବୁଧିା ରଯାୋଇରଦଇଛ।ି 
ଏଠାରେ ସମସ୍ ସବୁଧିା ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇଛ।ି କନୁି୍ତ ୪ ଦଶନ୍ ି ପରୂବ୍ 
ହକ ି ରେଳେ ଉନ୍ନତ ି ଲାେ ି ୋର୍ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ାୋ ପାନ୍  ରପାରରେ 
ପ୍ତଷି୍ଠା କୋଯାଇଥିବା ହକ ିକ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ହ ିଁ ରେଳାଳଙୁି୍କ ପ୍ଶକି୍ଷଣ 
ରଦବାେ ଏକମାତ୍ର ରକନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଠାରେ ୋର୍େ ସମସ୍ ରରେଷ୍ଠ ହକ ି
ରେଳାଳ ିଦଲି୍ୀପ ତକି୍ୀଙ୍କଠାେୁ ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଶଳିାନ୍ ଲାକ୍ରାଙୁ୍କ ସଷୃ୍ଟ ି
କେବିାରେ ସମଥ୍ ରହାଇଛ।ି ବାଳକ ହୁଅନୁ୍ତ କମିବୋ ବାଳକ, ଏହଠିାରେ 
ହ ିଁ ପ୍ଥରମ ହକେି ଏବସିେି ି ଶଖିିଥିରଲ। ଏରବ ଏହା କଛି ି ରେଳାଳଙୁି୍କ 
ବାଦ୍   ରଦରଲ ଓଡ଼ଶିାେ ଅନ୍ସମସ୍ ଅନ୍ତର୍ାତୀୟ ରେଳାଳ ି ସଷୃ୍ଟ ି
କେବିାେ ରେକେ୍ କେଛି।ି ସଏି ଲାରେୁସ୍   ବାଲ୍ା ହୁଅନୁ୍ତ କ ି ରର୍ାତ ି

ସନୁତିା କୁଲୁ, ଅମତି ରୋହଦିାସ ହୁଅନୁ୍ତ କମିବୋ 
ଅମନଦୀପ ଲାକ୍ରା ଏଠାରେ ଏ ସମସ୍ ରେଳାଳ ିସଷୃ୍ଟ ି
ରହାଇଛନ୍ତ।ି ପଟିେ ତକିଲି, ଅମଲୂ୍ାନ୍ ବହିାେୀଙ୍କ 
ପେ ି କଛି ି ଉତ୍ସେ୍ୀକୃତ ରକାଚ୍   ଓ ରେଳାଳଙି୍କ ଅଦମ୍ 
ଆଗ୍ରହ ରଯାେ ୁ ପାନରପାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ୍   ହକ ି

ରେଳାଳ ି ତଆିେ ି କାେୋନାରେ ପେଣିତ ରହାଇଛ।ି ଏଠାରେ 
ରକରତ ରେଳାଳ ି ସଷୃ୍ଟ ି ରହାଇଛନ୍ତ ି ତାହାେ ପେସିଂେ୍ାନ 
ରୋରବିା କଷ୍ଟକେ। ତଥା ଭାେତ ବର୍ରେ ଏପେ ି ସାଙ୍ଗଠନକି 
ଟମି୍   (ରେଲରେ ଆଦ)ି, ରଯଉଁଥିରଲ ପାନ୍  ରପାରେୁ ପ୍ଶକି୍ଷଣ 
ପାଇଥିବା ରେଳାଳ ି ରେଳୁ ନାହାନ୍ତ।ି ଏରବ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ୧୯୯ 
ରଣ ପ୍ଶକି୍ଷଣ ରନଉଛନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ହକେି ଭତି୍ଭୂିମ ି ବଦଳବିା ପରେ 
ଏହ ିକ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ୍  ରେ ମଧ୍ୟ ଅରନକ ଉନ୍ନତ ିରହାଇଛ।ି

 ସୁ୍ େେଡ଼ ରଲି୍ାରେ ଏରବ ଏକାଧିକ ପ୍ଶକି୍ଷଣ ରକନ୍ଦ େହଛି।ି 
ରସଲ ହକ ିଏକାରେମୀ, ସାଇ ହକ ିରସଣ୍ଟେ ଆଦ ିପ୍ତଷି୍ଠା ରହଲାଣ।ି 
କନୁି୍ତ ରେଳାଳ ି ତଆିେ ି କେବିାରେ ପାନ୍  ରପାରେ ବକିଳ୍ପ ସଷୃ୍ଟ ି
ରହାଇପାେ ିନାହ ିଁ।

ବଶି୍ବକପ୍୨୦୨୩ବଶି୍ବକପ୍୨୦୨୩
ଭୁବନେଶ୍ବର-ରାଉରନକଲାଭୁବନେଶ୍ବର-ରାଉରନକଲା

ଆମେ ସବବୃ୍ହତ୍   ସାଣ୍   ହକ ିଷ୍ଟକି୍   ନୂଆ 
ବଶି୍ୱ ରେକେ୍ ସଷୃ୍ଟ ିକେଛି।ି ଏହା ୧୦୫ 

େୁଟ୍   ଲମବୋ ଥିଲା ଓ ଏଥିରେ ୫୦୦୦ ହକ ିବଲ 
ଲୋ ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ରେୌେବ 
ଆଣ ିରଦଇଛ।ି 

- ସଦୁର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ,
ପ୍ସଦି୍ଧ ବାଲୁକା ଶଳି୍ପୀ

ରଦଶରେ ରଯଉଁ ଅଞ୍ଚରେ ହକ ିସଂସ୍କତୃରିେ 
ଅବନତ ିରହାଇଛ,ି ରସଠାରେ ଆରମ 

ଏହାକୁ ପଣୁ ିଥରେ ଉପେକୁ ଆଣବିାକୁ ପ୍ୟାସ 
କେବୁି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟରିେ େଖି ଆରମ କାଯ୍୍ କେ ି
ଚାଲବୁି। 

ଦଲିୀପ ତକିଲି, 
ହକ ିଇଣଆି ସଭାପତ ି

୧ ରକରବ ଭାେତରେ ପ୍ଥମ ହକ ି
ବଶି୍ୱକପ ଆରୟାରତି ରହାଇଥିଲା?

୨ ୧୯୮୨ ବଶି୍ୱକପ୍  ରେ ରକଉଁ 
ରଦଶ ଚାମ୍ଅିନ ରହାଇଥିଲା ?

୩ ଏହ ିବଶି୍ୱକପ୍  ରେ ରକଉଁ ରେଳାଳ ିସବ୍ାଧିକ ରୋଲ 
ରସ୍କାେ କେଥିିରଲ?

୪ ଏହ ିବଶି୍ୱକପ୍  ରେ ଭାେତ ରକଉଁ ସ୍ାନରେ େହ ି
ଅଭଯିାନ ରଶର କେଥିିଲା?

୫ ଓଡ଼ଶିାେ ରକଉଁ ରେଳାଳ ିଭାେତ ପାଇଁ ସବ୍ାଧିକ 
ସଂେ୍ାକ ମ୍ାଚ୍   ରେଳଛିନ୍ତ ି?

ପରୁୁଷ ହକ ିବଶି୍ୱକପ୍   ??କୁ
ଜଇ

୧. ପାକସି୍ାନ, ୨. ଆରର୍ଣ୍ଟନିା, ୩. ପଲ ଲଟିରନି୍ସ, 
୪. ଦଲିୀପ ତକିଲି, ୫. ରବଲରୟିମ ଓ ରନଦେଲାଣସକୁଇ
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ମଞ୍ରୁଙ୍କ ନରି୍ଣ୍ାୟକ ପ୍ରଦରଣ୍ନ
୧୯୮୨ ବଶି୍ୱକପ୍  ରେ ପାକସି୍ାନେ ଅନ୍ତମ 
୍ରୋଇକେ ମଞ୍େୁ ହୁରସନ ନର୍ି୍ାୟକ ପ୍ଦଶ୍ନ 
କେଥିିରଲ। ମଞ୍େୁ ରୁନୟିେ ନାମରେ ପେଚିତି 
ଏହ ି ରେଳାଳ ି ୧୯୭୫େୁ ୧୯୮୪ ମଧ୍ୟରେ 
େେୋେ୍ ରପାରସିନ୍  ରେ ରରଣ ୍ରୋଇକେ ଭାରବ 
ରେଳ ି ଆଶାତୀତ ସେଳତା ଅର୍ନ କେଥିିରଲ। 
ପାକସି୍ାନ ପାଇଁ ୧୭୫ଟ ିମ୍ାଚ୍   ରେଳ ିରସ ୮୬ଟ ି
ରୋଲ ରସ୍କାେ କେଥିିରଲ। ତାଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରେ 
ପାକସି୍ାନ ୧୯୮୪ ଅଲମି୍କି୍ସରେ ସ୍ୱର୍୍ ପଦକ 
ହାସଲ କେଥିିଲା। ରସ ମଧ୍ୟ ୧୯୭୬ ଅଲମି୍କି୍ସରେ 
କାଂସ୍ ପଦକ ରତିଥିିରଲ। ଏହ ି ବଶି୍ୱକପ୍   
ୋଇନାଲରେ ରସ ୬ ରଣ ରମ୍ାନୀ େରିେଣେଙୁ୍କ 
ପଛରେ ପକାଇ ରୋଲ ରସ୍କାେ କେଥିିରଲ। 
ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଭାଇ ମକ୍  ସଦୁ ଓ ମାହମଦୁ ହୁରସନ 
ମଧ୍ୟ ପାକସି୍ାନ ପାଇଁ ହକ ିରେଳଛିନ୍ତ।ି

କଲମିଲୁ୍ା ଟପ୍   ଖ୍ାରର
ଏହ ି ବଶି୍ୱକପ୍  ରେ ପାକସି୍ାନେ ଆେଧାେେି 
୍ରୋଇକେ କଲମିଲୁ୍ା ୋନ୍   ରମାଟ ୧୨ଟ ି
ରୋଲ ରସ୍କାେ କେ ି ଟପ୍   ରସ୍କାେେ ବରିବଚତି 
ରହାଇଥିରଲ। ତାଙ୍କ ପ୍ଦଶ୍ନ ବଳରେ 
ପାକସି୍ାନ ଟାଇଟଲ ରତିଥିିଲା। ୋଇନାଲରେ 
ରସ ପାକସି୍ାନ ପାଇଁ ରଶର ମନିଟି୍  ରେ ଅନ୍ତମି 
ରୋଲ ରସ୍କାେ କେଥିିରଲ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ସମଉିଲ୍ା 
ମଧ୍ୟ ରରଣ ହକ ି ରେଳାଳ ି ଥିରଲ। କଲମିଲୁ୍ା 
୧୯୮୪ ଲସ୍   ଏରଞ୍ଲ୍ସ ଅଲମି୍କି୍ସରେ ସ୍ୱର୍୍ 
ପଦକ ହାସଲ କେଥିିରଲ। ବାହାବଲପେୁରେ 
୧୯୫୮ ରାନୁଆେୀ ୨ ତାେେିରେ ରନ୍ତି 
ଏହ ିରେଳାଳ ିପାକସି୍ାନ ପାଇଁ ୧୭୬ଟ ିମ୍ାଚ୍   
ରେଳ ି ୯୭ଟ ି ରୋଲ ରସ୍କାେ କେଛିନ୍ତ।ି ରସ 
ମଧ୍ୟ ୧୯୮୨ ଏସଆିନ ରେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଲିମ 
ସେଳତା ଅର୍ନ କେଥିିରଲ।

ଭାରତଖର ଆଖୟାଜତି 
ଖହାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବଶି୍ୱକପ୍  

କଟି୍   ଓ କସି୍  ଖର ଖେଲ୍ସ ହକ ିଟମି୍  

ଭୁବରନଶ୍ୱେ, ୧୭ା୧ (ସମସି): ହକ ି ବଶି୍ୱକପ୍  େ କଠନି 
ପେରିେମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ରେଲ୍ସ ହକ ିଦଳ ମଙ୍ଗଳବାେ କଛି ି
ସାମାରକି କାଯ୍୍ରେ ରଯାେ ରଦଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି କ୍ରମରେ ଏହ ି
ଦଳ ଭୁବରନଶ୍ୱେରେ ଥିବା କଟି୍   ଓ କସି୍   ପେଦିଶ୍ନ କେଥିିରଲ। 

ଏହ ି ରେଳାଳମିାରନ ମଧ୍ୟ କଟି ଇଣ୍ଟେନ୍ାସନାଲ ସ୍କଲୁରେ 
ଯାଇ ପଲିା ମାନଙ୍କ ସହ ମଶିଥିିରଲ। ରୀବନରେ ରେଳ ଓ 
ରେଳରେ ହକେି ଉପାରଦୟତା ସମ୍କର୍େ ଏମାରନ ବଭିନି୍ନ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ଶ୍ନେ ଉତ୍େ ରଦଇଥିରଲ। ଓଡ଼ଶିାରେ ଏରତ 

ସଂେ୍ାରେ ରନରାତ ି ପଲିାଙୁ୍କ 
କସି୍  ରେ ମାେଣା ୋଇବା, 
େହବିା ଓ ପାଠ ପଢ଼଼ାଇବା କଥା 
ରାଣବିା ପରେ ପ୍ତଷି୍ଠାତା ଅଚୁ୍ତ 
ସାମନ୍ତଙୁ୍କ ପ୍ଶଂସା କେଥିିରଲ। 
କଟି୍  ରେ ବଶି୍ୱସ୍େେ ଭତି୍ଭୂିମ ି
ପ୍ତଷି୍ଠା କୋଯାଇଛ।ି ଏହାକୁ 
ମଧ୍ୟ ରେଲ୍ସ ହକ ି ରେଳାଳମିାରନ 

ରଦଖିବା ପରେ େବୁ୍   ଆନ୍ ପ୍କାଶ କେଥିିରଲ। େରିପାଟ୍ 
ଅନୁଯାୟୀ ରେଲ୍ସରେ ହକ ି ରେଳକୁ ରପ୍ାତ୍ସାହନ ମଳିନିାହ ିଁ। 
କଛି ି ବଦାନ୍ ବ୍କ୍ଙି୍କ ଆର୍ôଥକ ସହାୟତା ବଳରେ ଦଳ 

ଏହ ି ବଶି୍ୱକପ୍   ରେଳବିାକୁ ଆସଛି।ି ଭାେତ ସହ େରୁପ୍  -େ’ିରେ 
ଏହ ି ଦଳ ସ୍ାନ ପାଇଛ।ି ୋଉେରକଲାରେ ଦଳ ରେଳଥିିବା 
ପ୍ଥମ ଦୁଇଟ ି ମ୍ାଚ୍  ରେ ଇଂଲଣଠାେୁ ୫-୦ ଓ ରପେନ୍  ଠାେୁ 
୫-୧ ରୋଲରେ ପୋରତି ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ଦଳ ଆରୟାରକ 
ଭାେତ ସହ ତାହାେ ରଶର ଲଗି୍   ମ୍ାଚ୍   ଭୁବରନଶ୍ୱେ କଳଙି୍ଗ 
ଷ୍ଟାେୟିମ୍  ରେ ରାନୁଆେୀ ୧୯ରେ ରେଳବି। କ୍ରମାେତ ବଡ଼ 
ଧେଣେ ପୋରୟ ପରେ ଏହା ବଶି୍ୱକପ୍   ଦ୍ତିୀୟ ୋଉଣେୁ 
ବାଦ୍   ପଡ଼ଛି।ି ରେଳାଳଙୁି୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା ସମବେଦ୍ଧ୍ନା ସଭାରେ 
ରକାଲକାତାସ୍ତି ବ୍ଟିଶି ରେପଟୁ ିହାଇକମସିନ ନକି୍   ରଲା, ରେୀ 
ସାମନ୍ତ, କଟି୍   ଇଣ୍ଟେନ୍ାସନାଲ ସ୍କଲୁେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରମାନାଲସିା 
ବଳ ପ୍ମେୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ପାନଖପାଷ କ୍ୀଡ଼ା ଛାତ୍ାବାସ: 
ହକ ିଖେଳାଳ ିତଆିର ିକାରୋନା

କଳଙି୍ଗରେ ବରିଦରୀ ଦର୍ଶକଜାପାନ ରବଲଜୟିମ

ଅତ୍ାଧନୁକି ଇର୍ାେ ସଇୁମଂି ପଲୁ



ହାଇଦ୍ାବାଦ,୧୭।୧(ଏଜେନ୍ ସି): ଭାରତ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ 
ନ୍ୟୁେସିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟଜର ବ୍ଧବାରଠାର୍ ଆରମ୍ଭ ଜହବାକ୍ ଯାଉଛ ସି 
୩ ମୟୁାଚ୍   ବ ସିଶ ସିଷ୍ଟ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ ସ ସିର ସିେ। ସ୍ାନୀୟ ରାେୀବ ଗାନ୍ୀ 
ଅନ୍ତେ୍ାତୀୟ ଷ୍ଟାଡସିୟମଜର ପ୍ରଥମ ଦସିନ ସିକ ସିଆ ମୟୁାଚ୍   ଜେଳାଯ ସିବ। 
ଗତ ସ ସିର ସିେଜର ଭାରତ ୩-୦ଜର ଶ୍ୀଲଙ୍ାକ୍ ହରାଇ କ୍ ସିନ୍   ସଇ୍ପ୍   
କର ସିଥିଲା। ଜତଜବ ଏହ ସି ସ ସିର ସିେ ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ଚୟୁାଜଲଞ୍ଜ 
ସଷୃ୍ଟ ସି କର ସିଛ ସି। ବୟୁାକ୍   ଇଞ୍ଜର୍ ସି କାରଣର୍ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବୟୁାଟର 
ଜଶ୍ୟସ ଆୟର ଏହ ସି ସ ସିର ସିେର୍ ବାଦ୍   ପଡ଼ସିଛନ୍ତସି। ତାଙ୍ ସ୍ାନଜର 
ମଧ୍ୟପ୍ରଜଦଶ ବୟୁାଟର ରେତ ପଟ ସିଦାର ଦଳଜର ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍ତସି। 
ବାଂଲାଜଦଶ ବ ସିପକ୍ଷଜର ଦ୍ ସିଶତକ ହାସଲ କର ସିଥିôବା ଇଶାନ 
କ ସିସାନ ଅନ୍ତସିମ ଏକାଦଶଜର ସ୍ାନ ପାଇଜବ। ଜସ ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ 
ଇତ ସିହାସର ଦରୁ ତତମ ଦ୍ ସିତକ ଅେନ୍ କର ସିଥିଜଲ। ଅଧିନାୟକ 
ଜରାହ ସିତ ଶମ୍ାଙ୍ ସହ ଶ୍ୀଲଙ୍ା ବ ସିପକ୍ଷ ସ ସିର ସିେଜର ଦମଦାର 
ପ୍ରଦଶ୍ନ କର ସିଥିବା ଶବ୍ମନ ଗ ସିଲ ଇନ ସିଂସ ଓପନ୍   କର ସିଜବ। 
ଏହାକ୍ ବାଦ୍   ଜଦଜଲ ଭାରତୀୟ ଦଳଜର 
ଆଉ ଜକୌଣସ ସି ପର ସିବର୍୍ନ ଜହବ ନାହ ିଁ 
ଜବାଲସି ଆଶା କରାଯାଉଛ ସି। ବୟୁକ୍ ସିଗତ 
କାରଣର୍ ଜଲାଜକଶ ରାହ୍ଲ ଏହ ସି ମୟୁାଚ୍   

ଜେଳସିଜବ ନାହ ିଁ। ତାଙ୍ ସ୍ାନଜର ଇଶାନ ୱସିଜକଟକ ସିପ ସିଂ କର ସିଜବ। 
ଶବ୍ମାନଙ୍ ସଜମତ ଜରାହ ସିତ ଓ ଜକାହଲସି ମଧ୍ୟ େବରଦସ୍ତ 
ଫମ୍ଜର ରହ ସିଛନ୍ତସି। ଗତ ସ ସିର ସିେଜର ଦରୁ ତ ଜବାଲର ମହମ୍ମଦ 
ସ ସିର ସିେ ଦମ୍  ଦାର ପ୍ରଦଶ୍ନ କର ସି ଚୟନକର୍୍ାଙ୍୍ ପ୍ରଭାବ ସିତ 

କର ସିଛନ୍ତସି। ଜଶ୍ୟାସଙ୍ ଅନ୍ପସ୍ସିତ ସିଜର ସଯୂ୍ୟୁକ୍ମାର ଯାଦବ 
ଅଧିକ ସଜ୍ଯାଗ ପାଇଜବ। ସ୍ ସିନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଜଟଲଙ୍୍ 
ବ ସିଶ୍ାମ ଦ ସିଆଯାଇଥିବା ଜବଜଳ ତାଙ୍ ସ୍ାନଜର ଶାହାବାେ 
ଅହମ୍ମଦ କ ସିମ୍ା ୱାଶ ସିଂଟନ ସନ୍୍ଦରଙ୍୍ ଜେଳାଯାଇପାଜର। 
ଜସହ ସିପର ସି ଦ୍ଇ ସ୍ ସିନର କ୍ଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ୟେ୍ଜବନ୍ଦ୍ର ଚହଲ 
ଏକାଠ ସି ଜେଳସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହ ସିଛ ସି। ମହମ୍ମଦ ସାମ ସିଙ୍ 

ସହ ସିତ ଯବ୍ ଦରୁ ତ ଜବାଲର ଉମ୍ାନ 
ମଲସିକ ପଣ୍ ସିଥଜର ନ ସିେର ଦକ୍ଷତା 
ପ୍ରମାଣ କର ସିବାର ସଜ୍ଯାଗ ପାଇଜବ। 
ଅଲରାଉଣ୍ଡ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡୟୁା ମଧ୍ୟ ପଣ୍ ସି 

ଥଜର ନ ସିର୍୍ାୟମ ଭୂମ ସିକା ଗ୍ରହଣ କର ସିଜବ। 
ଅପରପକ୍ଷଜର ଅଭସିଜ୍ଞ ଜକନ ୱସିଲ ସିୟମସ ଓ ଟ ସିମ୍   ସାଉଦସିଙ୍ 

ଅନ୍ପସ୍ସିତ ସି ସଜର୍ବେ ନ୍ୟୁେସିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକ୍ କଡ଼ା ଚୟୁାଜଲଞ୍ଜ 
ଜଦବ ଜବାଲସି ଆଶା କରାଯାଉଛ ସି। ଟମ୍   ଲଥାମଙ୍ ଜନତୃତ୍ୱଜର 
ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳଜର ପ୍ରାୟ ସବ୍ ଜେଳାଳ ସି ବ ସିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦଶନ୍ 
କର ସିଛନ୍ତସି। ଜତଣ ୍ଏହ ସି ମୟୁାଚ୍   ସହ ପରୂା ସ ସିର ସିେ ଜରାମାଞ୍ଚକ ଜହବ 
ଜବାଲସି ଆଶା କରାଯାଉଛ ସି। 
ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଜରାହ ସିତ ଶମ୍ା (ଅଧିନାୟକ), 
ଶବ୍ମାନ ଗ ସିଲ, ଇଶାନ କ ସିସାନ, ବ ସିରାଟ ଜକାହଲସି, ଜଶ୍ୟାସ 
ଆୟର, ସଯୂ୍ୟୁକ୍ମାର ଯାଦବ, ଜକଏସ ଭରତ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡୟୁା 
(ଉପ- ଅଧିନାୟକ), ୱାସ ସିଂଟନ ସନ୍୍ଦର, ଶାହାବାେ ଅହମ୍ମଦ, 
ଶାର୍୍୍ଦଳ ଠାକ୍ର, ୟେ୍ଜବନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, କ୍ଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ 
ସାମ ସି, ମହମ୍ମଦ ସ ସିରାେ, ଉମ୍ାନ ମଲକ ଓ ରେତ ପଟ ସିଦାର। 
ନ୍ୟୁଜଲିାଣ୍ଡ ଦଳ: ଟମ୍   ଲଥାମ (ଅଧିନାୟକ), 
ଫସିନ୍   ଆଜଲନ, ଡଗ୍   ବ୍ାସ୍  ଜୱଲ, ମାଇଜକଲ ବ୍ାସଜୱଲ, ମାକ୍ 
ଚାମ୍ପମୟୁାନ, ଜଡଭନ କନଜୱ, େୟୁାକବ ଡଫସି, ଜଲାକ ସି ଫଗ୍୍ସନ, 
ଡାର ସିଲ ମ ସିଜଚଲ, ଜହଜନରୀ ନ ସିଜକାଲ୍, ଜଗ୍ନ ଫସିଲ ସିପ୍ସ, ମ ସିଜଚଲ 
ସାଣ୍ଟନର, ଜହଜନରୀ ସ ସିପ୍ ସି, ଇଶ୍   ଜସାଧୀ ଓ ଜବ୍ୟର ଟ ସିକ୍  ନର।

ମେଲମ�ାର୍ଣ୍ଣ,୧୭।୧(ଏମଜନ୍)ି: ସ୍ାନୀୟ ଜମଲଜବାର୍୍ 
ପାକ୍ଜର ଚାଲସିଥିବା ବର୍ର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ାମ 
ଅଜ୍ରେଳସିଆନ ଓପନ୍   ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ ସିତୀୟ ଦ ସିନଜର 
ପହଞ୍ଚ ସିଛ ସି। ସ ସିଜଡଡ୍   ଜେଳାଳ ସି ମାଜନ ଉଭୟ ପର୍୍ର 
ଓ ମହ ସିଳା ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ଜର ବ ସିେୟର୍ ଅଭସିଯାନ ଆରମ୍ଭ 
କର ସିଛନ୍ତସି। ପର୍୍ର ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ଜର ଚତ୍ଥ୍ ସ ସିଡ୍   ସବ୍ଦିଆର 
ଜନାଭାକ ଜୋଜକାଭ ସିଚ୍   ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡଜର ଜସ୍ନର 
ଜରାଜବାଜଟ୍ା କବ୍ାଜଲସ ବାଏନାଙ୍୍ ପରାସ୍ତ କର ସି 
୬-୩, ୬-୪, ୬-୦ ଜସଟ୍  ଜର ପରାସ୍ତ କର ସି ଦ୍ ସିତୀୟ 
ରାଉଣ୍ଡଜର ପ୍ରଜବଶ କର ସିଛନ୍ତସି। ନରଜୱର ଦ୍ ସିତୀୟ ସ ସିଡ୍   
ଜେଳାଳ ସି କାଜସ୍ର ର୍ଡ୍   ୬-୩, ୭-୬, ୬-୭, ୬-୩ 
ଜସଟ୍  ଜର ଜଚକ ଗଣରାେୟୁର ଜଟାମାସ ମାଚାକଙ୍୍ 
ହରାଇ ଦ୍ ସିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡକ୍ ଉଠସିଛନ୍ତସି। ଜସହ ସିପର ସି ୯ମ 
ସ ସିଡ୍   ହ୍ଲଗାର ର୍ନ ୬-୨, ୬-୩, ୬-୪ ଜସଟ୍  ଜର 
ଫସିଲ ସିପ କ୍ରାେସିଜନାଭ ସିକଙ୍୍, ବ୍ ସିଜଟନର ଆଣ୍ଡସି ମଜ୍ର ୬-୩, 
୬-୩, ୪-୬, ୬-୭, ୭-୧୦ ଜସଟ୍  ଜର ୧୩ତମ ସ ସିଡ୍   
ଇଟାଲୀର ମାଜଟଓ ଜବଜରଜଟନ ସିଙ୍୍, ଦ୍ାଦଶ ସ ସିଡ୍   

େମ୍ାନୀର ଆଜଲକୋଣ୍ଡର ଜୱେଜରଭ 
୪-୬, ୬-୧, ୫-୭, ୭-୬, ୬-୪ 
ଜସଟ୍  ଜର େ୍ଆନ ପାଜବ୍ା ଭାର ସିଲାସଙ୍୍, 
ଅଷ୍ଟମ ସ ସିଡ୍   ଆଜମର ସିକାର ଜଟଲର 

ଫ୍ସିଜ୍   ୬-୪, ୬-୨, ୪-୬, 
୭-୫ ଜସଟ୍  ଜର ଏନ 

ବ ା ସ ସିଲ ା ସ ଭସିଲ ସିଙ୍୍ , 
୨୩ତମ ସ ସିଡ୍   

ଡ ସିଏଜଗା 
ସ୍ାେ୍ମୟୁାନ 
୬-୪, ୬-୭, 
୬-୩, ୭-୬ 
ଜସଟ୍  ଜର ଓଜଲକ୍ ସି 
କରୁ ଟ୍େଙ୍୍, ୫ମ ସ ସିଡ୍   ଆଜନ୍ଦ୍ର 
ର୍ଜବ୍ଭ ୬-୩, ୬-୪, ୬-୨ 
ଜସଟ୍  ଜର ଜଡାମ ସିନ ସିକ ଥିମଙ୍୍, 
୨୭ତମ ସ ସିଡ୍   ଗ୍ର ସିଗର ଡ ସିମ ସିଜ୍ାଭ 
୭-୬, ୭-୫, ୬-୨ ଜସଟ୍  ଜର ଏ 

କରାଜସଭଙ୍୍ ପରାସ୍ତ କର ସି ଦ୍ ସିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡଜର ପ୍ରଜବଶ 
କର ସିଛନ୍ତସି।

ଦ୍ତିୀୟ ରାଉଣ୍ଡମର ଜାମ�ଉର, 
ପ୍ମି୍ାଭା, ଗାର୍ସିଆ

ଅଜ୍ରେଲସିଆନ ଓପନ୍   ମହ ସିଳା ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ଜର ଦ୍ ସିତୀୟ ସ ସିଡ୍   
ଟ୍ୟୁନ ସିସ ସିଆର ଓନ୍ ୋଜବଉର ୭-୬, ୪-୬, ୬-୧ 
ଜସଟ୍  ଜର ଜସ୍ାଜଭନ ସିଆର ଟ ସିମ ସିରା େସିଡାନଜସକଙ୍୍ 
ହରାଇ ଅଭସିଯାନ ଆରମ୍ଭ କର ସିଛନ୍ତସି। ଦ୍ାଦଶ ସ ସିଡ୍   
ସ୍ ସିେରଲାଣ୍ଡର ଜବଲସିଣ୍ଡା ଜବନ୍  କ ସିକ୍   ୬-୧, ୬-୨ 
ଜସଟ୍  ଜର ଭ ସିଜକଟାର ସିଆ ଜଟାଜମାଭାଙ୍୍, ୩୦ତମ 
ସ ସିଡ୍   ଜଚକ ଜେଳାଳସି କାଜରାଲସିନା ପ୍ ସିଜ୍ାଭା ୬-୧, 
୬-୩ ଜସଟ୍  ଜର ୱାଙ୍ଗ େସିୟ,୍ 
୯ମ ସ ସିଡ୍   ଜଭଜରାନ ସିକା 
କ୍ଜଡରଜମଜଟାଭା ୬-୨, 
୭-୬ ଜସଟ୍  ଜର ମାର ସିନା 
ୋଜନଭ୍ାଙ୍୍, ୧୬ତମ 
ସ ସିଡ୍   ଆଜନଟ ଜକାଣ୍ଟାଜଭଟ୍   
୬-୨, ୬-୩ ଜସଟ୍  ଜର ଜେ 
ଗ୍ରାଜଭରଙ୍୍, ଚତ୍ଥ୍ ସ ସିଡ୍   କାଜରାଲସିନା 
ଗାସ୍ଦିଆ ୬-୩, ୬-୦ ଜସଟ୍  ଜର କାନାଡାର 
କାଜଥରାଇନ ଜସଜବାଭଙ୍୍, ୧୯ତମ ସ ସିଡ ଇ 

ଆଜଲକୋଜଣ୍ଟରୋଭା 
୬-୨, ୬-୧ ଜସଟ୍  ଜର ୱାଇ 

ଜବାନାଜଭଚ୍ୟୁରଙ୍୍, ୫ମ ସ ସିଡ୍   ଅର ସିନା 
ସାବଜଲଙ୍ା ୬-୧, ୬-୪ ଜସଟ୍  ଜର 
ଜଟଜରୋ ମାଟ୍ଦିନଜକାଭାଙ୍୍ ପରାସ୍ତ 

କର ସି ଅଭ ସିଯାନ ଆରମ୍ଭ କର ସିବା ସହ ଦ୍ ସିତୀୟ 
ରାଉଣ୍ଡଜର ପ୍ରଜବଶ କର ସିଛନ୍ତସି।
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ଭୁବନେଶ୍ବର-ରାଉରନକଲାଭୁବନେଶ୍ବର-ରାଉରନକଲା

ସ୍ାନ: ହାଇଦ୍ାବାଦ
ମୟୁାଚ୍   ଆରମ୍ଭ: ଅପରାହ୍ନ ୧.୩୦

ସ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ: ଷ୍ଟାର ଜସ୍ାଟ୍୍ ଜନଟ୍  ୱକ୍

ସମ୍ଲପର୍,୧୭ା୧(ସମ ସିସ): ସ୍ାନୀୟ ବୀର ସଜ୍ରନ୍ଦ୍ର 
ସଏ ଷ୍ଟାଡସିୟମଜର ଚାଲସିଥିବା ୨୫ବର୍ର୍ କମ୍   ସ ସିଜକ 
ନାଇଡ୍ ୍ଫସିର ଏକ ମୟୁାଚଜର ଘଜରାଇ ଓଡ଼ସିଶାକ୍ 
ଫଜଲାଅନ ଜଦଇଛ ସି ଭ୍ରମଣକାରୀ ହ ସିମାଚଳପ୍ରଜଦଶ। 
ହ ସିମାଚଳର ପ୍ରଥମ ଇନ ସିଂସ୍   ୫୦୬ରନ େବାବଜର 
ଓଡ଼ସିଶାର ପ୍ରଥମ ଇନ ସିଂସ୍   ୩୧୩ରନଜର ସୀମ ସିତ 
ରହ ସିଥିଲା। ଫଜଲାଅନ ପାଇ ଦ୍ ସିତୀୟ ଇନ ସିଂସ୍   
ବୟୁାଟ ସିଂ ଆରମ୍ଭ କର ସି ଏକ ୱସିଜକଟ ବ ସିନ ସିମୟଜର 
ଓଡ଼ସିଶା ୩୪ରନ କର ସିଛ ସି। ବ୍ଧବାର ମୟୁାଚ୍  ର ଅନ୍ତସିମ 
ଦ ସିବସ। ଦଳ ପରାେୟ ଏଡ଼ାଇବାକ୍ ଜଚଷ୍ଟା କର ସିବ 

ଜବାଲସି ଆଶା କରାଯାଉଛ ସି। ମକ୍୍ଳ ଜନଗ ସିଙ୍ ଲଢ଼୍ଆ 
ତ୍ ସିଶତକୀୟ ଇନ ସିଂସ୍   ବଳଜର ହ ସିମାଚଳପ୍ରଜଦଶ ଦୃଢ଼ 

ସ୍ସିତ ସିଜର ପହଞ୍ଚ ସିଥିଲା। ୩୦୦ରନଜର ୮ ୱସିଜକଟ 
ହରାଇଥିବା ଦଳ ସମସ୍ତ ୱସିଜକଟ ହରାଇ ୫୦୬ରନ 
କର ସିଥିଲା। ଜସାମବାର ଜେଳ ଜଶର ସଦ୍୍ା ଓଡ଼ସିଶା ୨ 
ୱସିଜକଟ ବ ସିନ ସିମୟଜର ୧୦୮ରନ ସଂଗ୍ରହ କର ସିଥିଲା। 
ଓମ ଟ ସି ମଜ୍ଣ୍ଡ ୪୯ରନ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସନ୍ଦୀପ 
ପଟ୍ଟନାୟକ ୨ରନଜର ଅପରାେସିତ ଥିଜଲ। ମଧ୍ୟକ୍ରମଜର 
ବୟୁାଟ ସିଂ ବ ସିଫଳତା ଜଯାଗ୍ଁ ଓଡ଼ ସିଶା ୩୧୩ରନଜର 
ଅଲଆଉଟ ଜହାଇଥିଲା। ଓମ ସବ୍ାଧିକ ୭୬ରନ 
କର ସିଥିବା ଜବଜଳ ରଘନ୍ାଥ ମଲ୍ଲ ୭୨ରନ କର ସିଥିଜଲ। 
ଫଜଲାଅନ ଏଡାଇବା ଠାର୍ ଓଡ଼ସିଶା ୪୩ରନ 
ଦୂରଜର ରହ ସି ଯାଇଥିଲା। ହ ସିମାଚଳପ୍ରଜଦଶର 
ଦସିଜବଶ ଶମ୍ା ୫ଟ ସି ୱସିଜକଟ ଅକ୍ସିଆର କର ସିଥିଜଲ। 

ପ୍ରଥମରାଉଣ୍ଡଷ୍ଟର
ହାରଷି୍ଟଲସନି୍ଧୁ
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୭।୧(ଏଜେନ୍ ସି): ସ୍ାନୀୟ 
ଜକଡସି ଯାଦବ ଇଜଣ୍ଡାର ହଲଜର 
ମଙ୍ଗଳବାରଠାର୍ ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଥିବା 
ଇଣ୍ଡସିଆ ଓପନ୍   ସପ୍ର ୭୫୦ ବୟୁାଡମ ସିଣ୍ଟନ 
ଟ୍ର୍୍ାଜମଣ୍ଟଜର ଭାରତର ଡବଲ ଅଲସିମ୍ପ ସିକ୍ 
ଜମଡାଲସିଷ୍ଟ ପ ସିଭ ସି ସ ସିନ୍୍ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡଜର 
ପରାସ୍ତ ଜହାଇ ବ ସିଦାୟ ଜନଇଛନ୍ତସି। 
ପବୂ୍ତନ ଚାମ୍ପ ସିଅନ ତଥା ବ ସିଶ୍ୱର ୭ ନଂ 
ଜେଳାଳ ସି ସ ସିନ୍୍ ୧୨-୨୧, ୨୦-୨୨ଜର 
ବ ସିଶ୍ୱର ୩୦ ନମ୍ର ଜେଳାଳ ସି ଥାଇଲାଣ୍ଡର 
ସପ୍ାନ ସିଡା କାଜଟଜଥାଙ୍ଗଗ୍   ଠାର୍ ପରାସ୍ତ 
ଜହାଇ ବ ସିପଯ୍ୟୁୟର ସମ୍ମେ୍ୀନ ଜହାଇଛନ୍ତସି। 
ସ ସିନ୍୍ ତାଙ୍ ଜଶ୍ଷ୍ଠ ପ୍ରଦଶ୍ନ କର ସିବାଜର 
ବ ସିଫଳ ଜହାଇଥିଜଲ। ଦୀଘ୍ଦ ସିନର ଇଞ୍ଜର୍ ସି 
େନ ସିତ ସମସୟୁା ପଜର ସ ସିନ୍୍ ଗତ ମାଜଲସ ସିଆ 
ଓପନ୍  ଜର ପ୍ରତୟୁାବର୍୍ନ କର ସିଥିଜଲ। 

କଟକ,୧୭ା୧(ର୍େରି୍): ଓଡ଼ସିଶାକ୍ ବୟୁାଟ ସିଂ 
ବ ସିପଯ୍ୟୁୟର୍ ମକ୍୍ଳାଇ ସମ୍ମାନସଚୂକ ଜ୍ାର 
ଦ ସିଗଜର ଅଗ୍ରସର କରାଇଛନ୍ତସି ଶାନ୍ତନ୍ ମ ସିଶ୍। 
୨୮ବର୍ୀୟ ଏହ ସି ଡାହାଣହାତୀ ଓପନର େଣକ ପଣ୍ ସି 
ଥଜର ନ ସିେ ପ୍ରତ ସିଭାର ପର ସିଚୟ ଜଦଇ ଶତକ ହାସଲ 
କର ସିଛନ୍ତସି। ମ ସିରଟର ଭ ସିଜକଟାର ସିଆ ପାକ୍ ଷ୍ଟାଡ ସିୟମଜର 
ମଙ୍ଗଳବାର ଠାର୍ ଉର୍ରପ୍ରଜଦଶ ବ ସିପକ୍ଷ ରଣେୀ 
ମୟୁାଚ୍   ଆରମ୍ଭ ଜହାଇଛ ସି। ପ୍ରଥମ ଦସିବସ ଜେଳ 
ଜଶର ସଦ୍୍ା ଓଡ଼ସିଶା ୫ ୱସିଜକଟ ହରାଇ ୨୨୨ରନ 
କର ସିଛ ସି। ଶାନ୍ତନ୍ ୧୦୭ରନଜର ଅପରାେସିତ ଅଛନ୍ତସି। 

ଟସ୍   େସିତ ସିବା ପଜର ପ୍ରଥଜମ ବୟୁାଟ ସିଂ କର ସିବାକ୍ 
ଅଧିନାୟକ ଶଭ୍୍ରାଂଶ ୍ ଜଶେର ଜସନାପତ ସି ନ ସିଷ୍ପର୍ସି 
ଜନଇଥିଜଲ। ଦଳ ବୟୁାଟ ସିଂ ଆରମ୍ଭ କର ସିବା ପଜର ୨୦ 
ରନ୍  ଜର ୪ଟ ସି ୱସିଜକଟ ହରାଇ ବ ସିପଦଜର ପଡ଼ସିଥିଲା। 
ଏମାନଙ୍ ମଧ୍ୟଜର ଅନ୍ରାଗ ରଡଙ୍ଗୀ ୩, ଅଧିନାୟକ 
ଶଭ୍୍ରାଂଶ ୍୦, କାର୍୍ଦିକ ବ ସିଶ୍ୱାଳ ୪ ଓ ଜଗାବ ସିନ୍ଦ ଜପାର୍ଦାର 
୦ ରନ୍   କର ସିଥିଜଲ। ଏହ ସି ସମୟଜର ଶାନ୍ତନ୍ଙ୍ ସହ 
ଚଳସିତ ସ ସିେନଜର ଆଖି ଦୃଶ ସିଆ ପ୍ରଦଶନ୍ କର ସି 
ପାର ସିନଥିବା ୱସିଜକଟ କ ସିପର ରାଜେଶ ଧପୂର 
ଦଳକ୍ ବ ସିପଦମକ୍୍ କର ସିଥିଜଲ। ଉଭୟଙ୍ ମଧ୍ୟଜର 

୧୨୭ରନର ଭାଗ ସିଦାରୀ ସଷୃ୍ଟ ସି ଜହାଇଥିଲା। 
ବାମହାତୀ ସ୍ ସିନର ଜସୌରଭ କ୍ମାର ରାଜେଶଙ୍୍ 
ଆଉଟ କର ସି ଉର୍ରପ୍ରଜଦଶ ନ ସିମଜନ୍ତ ଗର୍୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ 
ଜବ୍କଥରୁ ଜଦଇଥିଜଲ। ରାଜେଶ ୧୬୫ବଲ 

ସମ୍ମେ୍ୀନ ଜହାଇ ୬୨ରନ କର ସିଛନ୍ତସି। ୭ନଂ ବୟୁାଟ ସିଂ 
କ୍ରମଜର କ୍ର ସିେକ୍ ଆସ ସିଥିବା ସ୍ ସିନ୍   ଅଲରାଉଣ୍ଡର 
ଅଭସିଜରକଙ୍ ସହ ମ ସିଶ ସି ଶାନ୍ତନ୍ ଓଡ଼ସିଶାର ଜ୍ାରକ୍ 

୨୦୦ ପାର୍   କରାଇଛନ୍ତସି। ୨୧୮ ବଲର୍ ୧୪ଟ ସି 
ଜଚୌକା ବଳଜର ଶାନ୍ତନ୍ ଅପରାେସିତ ୧୦୭ରନ 
କର ସିଛନ୍ତସି। ପ୍ରଥମ ଜଶ୍ଣୀ କ୍ର ସିଜକଟଜର ଏହା 
ତାଙ୍ର ୪ଥ ୍ ଶତକ। ୮ଟ ସି ଜଚୌକା ଏବଂ ଜଗାଟ ସିଏ 
ଛକା ବଳଜର ଅଭସିଜରକ ୪୩ରନ କର ସିଛନ୍ତସି। 

ଶାନ୍ତନୁଙୁ୍ ସାବାସୀ
୫ବର୍ ପଜୂବ୍ ପ୍ରଥମ ଜଶ୍ଣୀ କ୍ର ସିଜକଟଜର ପଦାପଣ୍ 
କର ସିଥିବା ଶାନ୍ତନ୍ ଚଳସିତ ସ ସିେନଜର ଜଶ୍ଷ୍ଠ 
ପ୍ରଦଶ୍ନ ୋର ସି ରଖିଛନ୍ତସି। ଓପନ ସିଂ ଦାୟ ସିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳ ସି 
ଓଡ଼ସିଶା ନ ସିମଜନ୍ତ ଉପଜଯାଗୀ ସାବୟୁସ୍ତ ଜହାଇଛନ୍ତସି। 
ଗର୍୍ବାରର ଶତକୀୟ ଇନ ସିଂସକ୍ ମ ସିଶାଇଜଲ ୬ଟ ସି 
ମୟୁାଚ୍  ର୍ ଜସ ୫୨୯ରନ ସଂଗ୍ରହ କର ସି ସାର ସିଜଲଣ ସି। 
ଏହା ଭ ସିତଜର ରହ ସିଛ ସି ୩ଟ ସି ଅଦ୍ଶ୍ତକ, ଦ୍ଇଟ ସି ଶତକ 
ଏବଂ ଜଗାଟ ସିଏ ଦ୍ ସିଶତକୀୟ ଇନ ସିଂସ୍  । ବଜରାଦା 
ବ ସିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମୟୁାଚ୍  ଜର ଜସ ୬୧ରନ କର ସିଥିଜଲ। 
ଉର୍ରାେଣ୍ଡ ବ ସିପକ୍ଷଜର ଓଡ଼ସିଶା ଦ୍ ସିତୀୟ ମୟୁାଚ୍   
ଜେଳସିଥିବା ଜବଜଳ ଶାନ୍ତନ୍ ଉଭୟ ଇନ ସିଂସଜର 
ୋତା ଜୋଲସି ପାର ସିନଥିଜଲ। ଡ୍ ସିମସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଜର 
ହର ସିୟାଣା ବ ସିପକ୍ଷଜର ଦଳ ଇନ ସିଂସ୍   ଅଗ୍ରଣୀ 

ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ଜବଜଳ ଜସ ସଂଗ୍ରହ କର ସିଥିଜଲ 
୬୦ରନ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବ ସିପକ୍ଷଜର କୟୁାର ସିୟରର 
ପ୍ରଥମ ଦ୍ ସିଶତକ(ଅପରାେସିତ ୨୦୦) ହାସଲ 
କର ସିଥିଜଲ। ଗତ ମୟୁାଚ୍  ଜର ଓଡ଼ସିଶାକ୍ ହରାଇଥିଲା 

ହ ସିମାଚଳପ୍ରଜଦଶ। ଜହଜଲ ଶାନ୍ତନ୍ ନ ସିରାଶ 
କର ସିନଥିଜଲ। ଜସ ପ୍ରଥମ ଇନ ସିଂସ୍  ଜର ୫୨ରନ 
ଏବଂ ଦ୍ ସିତୀୟ ଇନ ସିଂସଜର ୨୯ରନ କର ସିଥିଜଲ। 

ଉତ୍ତରପ୍ରଷ୍ଟେଶବପିକ୍ଷ
ରଣଜୀମଧୁକାବଲିା ସମ୍ାନରକ୍ଷାକଷ୍ଟଲଶାନ୍ତନଧୁ ,ରାଷ୍ଟଜଶ

ଶାନ୍ତନ୍ େଶି୍ର ରାମଜଶ ଧପ୍ର

ଷ୍ଟଜାଷ୍ଟକାଭଚି୍,ରଧୁଡ,ମଧୁଷ୍ଟରଙ୍କବଜିୟଅଭଯିାନ

ଭ୍�ମନଶ୍ୱର, ୧୭।୧ (ର୍େରି୍): ସ୍ାନୀୟ କଳସିଙ୍ଗ 
ଷ୍ଟାଡସିୟମଜର ମଙ୍ଗଳବାର ପଲ୍-ବ ସି’ର ଏକ 
ହାଇଜଭାଲଜଟେ ମୟୁାଚଜର ଡସିଜଫଣ୍ଡସିଂ ଚାମ୍ପ ସିଅନ 
ଜବଲ୍  େସିୟମ ଓ େମ୍ାନୀ ପଏଣ୍ଟ ଭାଗ କର ସିଛନ୍ତସି। ନ ସିଦ୍୍ାର ସିତ 
୬୦ ମ ସିନ ସିଟ୍   ମଧ୍ୟଜର ଉଭୟ ଦଳ ୨ଟ ସି ଜଲୋଏ ଜଗାଲ 
ଜଦବାର୍ ମୟୁାଚ ୨-୨ଜର ଡ୍’ ରହ ସିଥିଲା। ଫଳଜର ଉଭୟ 
ଦଳକ୍ ୧ ପଏଣ୍ଟଜର ସନ୍୍ତଷ୍ଟ ରହ ସିବାକ୍ ପଡ଼ସିଥିଲା। ଏଥିସହ୨ 
ମୟୁାଚର୍ ଜଗାଟ ସିଏ ଜଲୋଏ ବ ସିେୟ ଓ ଡ୍ ସହ ଜବଲ୍  େସିୟମ 
୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଜଗାଲ ବୟୁବଧାନ ଦୃଷ୍ଟ ସିର୍ ପଲ୍୍  -ବ ସି’ର 
ଶୀର୍ଜର ଅପର ସିବର୍୍ଦିତ ରହ ସିଛ ସି। େମ୍ାନୀ ୨ ମୟୁାଚର୍ ସମାନ 
ଫଳାଫଳ ସହ ୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ୨ୟ ସ୍ାନଜର 
ରହ ସିଛ ସି। ଉଭୟ ଦଳ ଜସମାନଙ୍ ଜଶର ପଲ୍୍   ମୟୁାଚ୍   ୨୦ 
ତାର ସିେଜର ବ ସିସ୍ା ମଣ୍୍ଡା ହକ ସି ଷ୍ଟାଡ ସିୟମଜର ଜେଳସିଜବ। 

ପ୍ରଥୋର୍ଣ୍ଣର୍ �ରା�ର୍  
ପଲ୍୍  -ବ ସି’ର ଏହ ସି ହାଇଜଭାଲଜଟେ ମୟୁାଚ ଆରମ୍ଭର୍ ଦ୍ଇ 
ଶୀର୍ ମାନୟୁତା ଦଳ ଜବଲ୍  େସିୟମ ଓ େମ୍ାନୀ ମଧ୍ୟଜର 
ଘମାଜଘାଟ ଲଜଢ଼ଇ ଜଦଖିବାକ୍ ମ ସିଳ ସିଥିଲା। ଡ ସିଜଫଣ୍ଡସିଂ 
ଚାମ୍ପ ସିଅନ ଜବଲ୍  େସିୟମ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସିକ ମ ସିନ ସିଟ୍  ଜର େମ୍ାନୀ 
ଜଗାଲ ଜପାଷ୍ଟ ଉପରକ୍ ୨-୩ଥର ଆକ୍ରମଣ କର ସିଥିଲା। 
ଜଶରଜର ୯ମ ମ ସିନ ସିଟଜର ବ ସିଶ୍ୱ ମାନୟୁତାର ୨ ନମ୍ର ଦଳ 
ଜବଲ୍  େସିୟମକ୍ ସଫଳତା ମ ସିଳ ସିଥିଲା। ୧୦ ନମ୍ର େସ୍ଦି 
ପର ସିଧାନ କର ସିଥିବା ଜକଡ୍ ସିକ ଚାଲ୍ଦିଅର ୯ମ ମ ସିନ ସିଟଜର 
୫େଣ ଜେଳାଳସିଙ୍୍ ପରାସ୍ତ କର ସି େମ୍ାନୀ ଜନଟ୍ 
ମଧ୍ୟକ୍ ବଲ୍   ପଠାଇ ଜଦଇଥିଜଲ। ଏହ ସି ଜଗାଲ ବଳଜର 

ଜବଲ୍  େସିୟମ ଦଳ ପ୍ରଥମ କ୍ାଟ୍ରଜର ୧-୦ଜର ଅଗ୍ରଣୀ 
ରହ ସିଥିଲା। କ ସିନ୍୍ତ ଦ୍ଇଥରର ବ ସିଶ୍ୱ ବ ସିଜେତା େମ୍ାନୀ ଦ୍ ସିତୀୟ 
କ୍ାଟ୍ରଜର ଚମତ୍ାର ପ୍ରତୟୁାବର୍୍ନ କର ସିଥିଲା। ୨୨ତମ 
ମ ସିନ ସିଟଜର ନ ସିକଲାସ ଜୱଜଲନ େମ୍ାନୀ ପାଇଁ ଜଗାଲଟ ସି 
ସଝ୍ାଇ ୧-୧’ର ବରାବରସ୍ସିତ ସିକ୍ ଆଣ ସିଥିଜଲ। ପ୍ରଥମାଦ୍୍ 
ସଦ୍୍ା ଏହ ସି ସ୍ତ ସି ବରାବର୍   ରହ ସିଥିଲା।

ମରାୋଞ୍ଚ ଭରଲିା ୪ଥଣ୍ଣ କ୍ାଟଣ୍ଣର
ତୃତୀୟ କ୍ାଟ୍ରଜର ଦ୍ଇ ଦଳ ମଧ୍ୟଜର ସଂଘର୍ପରୂ୍୍ ଜେଳ 
ଜଦଖିବାକ୍ ମ ସିଳ ସିଥିଲା। କ ସିନ୍୍ତ ଜକହ ସି କାହାର ସିକ୍ ଜଗାଲ 
ଜଦଇପାର ସି ନ ଥିଜଲ। ଏହାପଜର ନ ସିର୍୍ାୟକ ୪ଥ୍ କ୍ାଟ୍ର 
ଜବଶ ଜରାମାଞ୍ଚକ ଭରା ରହ ସିଥିଲା। ଜବଲେସିୟମ ଓ 
େମ୍ାନୀ ଜଗାଲ୍   ପାଇଁ ଆଟାକ୍  କ୍ ଜୋରଦାର କର ସିଥିଜଲ। 
ପ୍ରଥଜମ େମ୍ାନୀକ୍ ସଫଳତା ମ ସିଳ ସିଥିଲା। ୫୨ତମ 
ମ ସିନ ସିଟଜର ଜବଲ୍  େସିୟମ ଜେଳାଳସି ଡ ସି’ ଏର ସିଆଜର 
ୋଣ ସିଶଣ୍ ସି ପ୍ରତ ସିପକ୍ଷ ଜେଳାଳସିଙ୍୍ କହ୍ଣୀଜର ଧକ୍ା ମାର ସି 
ପକାଇ ଜଦଇଥିଜଲ। ଜଯଉଁଥି ପାଇଁ ଜରଫର ସି ଜପନାଲଟ ସି 
ଜ୍ରୋକ୍ ଜଦଇଥିଜଲ। ଏଥିଜର ଜକୌଣସ ସି ତରୁଟ ସି ନ କର ସି 
୧୫ ନମ୍ର େସ୍ଦି ପର ସିଧାନ କର ସିଥିବା ଟମ୍   ଗ୍ରାମ୍ଶ୍ଚ ବଲ୍  କ୍ 
ଜନଟ୍   ମଧ୍ୟକ୍ ପଠାଇ ଜଦଇଥିଜଲ। ଚଳସିତ ବ ସିଶ୍ୱକପଜର 
ଏହା ୩ୟ ଜପନାଲଟ ସି ଜଷ୍ଟାକ୍ ରହ ସିଥିଲା। ଏହ ସି ଜଗାଲ 
ବଳଜର େମ୍ାନୀ ୨-୧ଜର ଆଗଆ୍ ଲାଭ କର ସିଥିଲା। 
କ ସିନ୍୍ତ ଜବଲ୍  େସିୟମ ଜେଳାଳସି ସହେଜର ମୟୁାଚ ଛାଡ଼ ସିବାକ୍ 
ପ୍ରସ୍୍ତତ ନ ଥିଜଲ। ମାତ୍ ୨ ମ ସିନ ସିଟ୍   ମଧ୍ୟଜର ଜଗାଲ୍   
ଜଦଇ ଜବଲ୍  େସିୟମ ମୟୁାଚକ୍ ୨-୨’ର ବରାବରସ୍ସିତ ସିକ୍ 

ଆଣ ସିଥିଲା। ୫୪ ମ ସିନ ସିଟଜର ଭ ସିକଟର ଜୱଜଗଞ୍ଜ ଏହ ସି 
ଦଶ୍ନୀୟ ଫସିଲ୍ଡ ଜଗାଲ ଜଦଇଥିଜଲ। ଏହାପଜର ଆଉ 
ଜକୌଣସ ସି ଜଗାଲ ନ ଜହବାର୍ ଉଭୟ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଭାଗ 
କର ସିଥିଜଲ। ଉଜଲ୍ଲେନୀୟ ପ୍ରଦଶ୍ନ ଲାଗ ସି େମ୍ାନୀର 

ନ ସିକଲାସ ଜୱଜଲନଙ୍୍ ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଜେଳାଳସି ବୀଜବଚସିତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ପବୂ୍ତନ ଭାରତୀୟ କ୍ର ସିଜକଟର 
ଜଦବାଶ ସିର ମହାନ୍ତ ସି ଅତ ସିଥି ଭାଜବ ଜଯାଗଜଦଇ ପର୍୍ାର 
ପ୍ରାଦନ କର ସିଥିଜଲ। 

ଷ୍ଟବଲ୍ଜୟିମ-ଜମ୍ାନୀମ୍ାଚ୍୨-୨ଷ୍ଟରଡ୍ର’

ନଧୁ୍ଜଲିାଣ୍ଡବପିକ୍ଷେନିକିଆିସରିଜିଆଜଠିାରଧୁ

ଭାରତପାଇଁନୂଆଚ୍ାଷ୍ଟଲଞ୍ଜ୍
ଆୟରଙ୍କସ୍ାନଷ୍ଟରପଟେିାର

ସଷି୍ଟକନାଇଡଧୁ ଟ୍ରଫି:ଓଡ଼ଶିାଫଷ୍ଟଲାଅନ

ରଘନ୍ାଥ େଲ୍ଲ                            ଓମ୍  େମ୍ଣ୍ଡ

ଜାପାନପକ୍ଷରଧୁ ଷ୍ଟେଳଷି୍ଟଲ୧୨ଜଣ
ଭ୍�ମନଶ୍ୱର, ୧୭।୧ (ର୍େରି୍): କଳସିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡସିୟମ୍  ଜର ମଙ୍ଗଳବାର ଜେଳାଯାଇଥିବା 
ଦକ୍ଷ ସିଣ ଜକାର ସିଆ ବ ସିପକ୍ଷ ପଲ୍୍  -ବ ସି’ ମକ୍ାବ ସିଲାଜର ୋପାନର ୧୨ େଣ ଜେଳାଳସି 
ଜେଳସିଛନ୍ତସି। ନ ସିୟମ ଅନ୍ଯାୟୀ ଜଗାଟ ସିଏ ଦଳ ସବ୍ାଧିକ ୧୧ େଣ ଜେଳାଳସିଙ୍୍ 
ଜେଳାଇପାର ସିବ। କ ସିନ୍୍ତ ବ ସିଶ୍ୱକପ ଭଳସି ଅନ୍ତେ୍ାତୀୟ ମକ୍ାବ ସିଲାଜର ଏଭଳସି ତରୁଟ ସି କ ସିପର ସି 
ଜହଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍୍ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟୁ କର ସିଛ ସି। ଏ ସମ୍ପକ୍ଜର ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   କମ୍କର୍୍ା 
ୋପାନ ଟ ସିମ୍   ମୟୁାଜନେଜମଣ୍ଟ ସହ କଥା ଜହାଇଛନ୍ତସି। ଏ କଥା ୋଣ ସିବା ପଜର 
ୋପାନର କମ୍କର୍୍ାମାଜନ କ୍ଷମା ମାଗ ସିଛନ୍ତସି। ଏହା ଜସମାଜନ ଆଜଦୌ ୋଣ ସିଣଣ୍ ସି କର ସି 
ନାହାନ୍ତ ସି ଜବାଲସି ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   କମ୍କର୍୍ାଙ୍୍ କହ ସିଥିଜଲ। କ ସିନ୍୍ତ ଏପର ସି ତରୁଟ ସି କ ସିପର ସି 
ଜହଲା ଜସମାଜନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚଯ୍ୟୁ ପ୍ରକାଶ କର ସିଛନ୍ତସି। ଏ ସମ୍ପକ୍ଜର ଦକ୍ଷ ସିଣ ଜକାର ସିଆ 
ଟ ସିମ୍  କ୍ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   କମ୍କର୍୍ା ବ୍ଝାଇଥିଜଲ। କ ସିନ୍୍ତ ଏହ ସି ତରୁଟ ସି ସମ୍ପକ୍ଜର 
ତଦନ୍ତ ଜହଉଥିବାର୍ ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ପକ୍ଷର୍ ଜକୌଣସ ସି ବ ସିବୃତ ସି ଦ ସିଆଯାଇ ନାହ ିଁ। 
ଏଭଳସି ଅନ ସିଛାକୃତ ତରୁଟ ସି ଜହାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଜକାର ସିଆର ୨-୧ ଜଗାଲଜର ବ ସିେୟକ୍ 
ଅପର ସିବର୍୍ଦିତ ରୋଯାଇଛ ସି। 

ରାନୀଙ୍କେମ୍ୋରପ୍ରତ୍ାବତ୍ତ୍ନ
ଜକପ୍  ଟାଉନ୍  ,୧୭।୧(ଏଜେନ୍ ସି): ଭାରତୀୟ ମହ ସିଳା ହକ ସି ତାରକା ତଥା ପବୂ୍ତନ 
ଅଧିନାୟ ସିକା ରାନୀ ରାମପଲ ଦୀଘ୍ଦ ସିନ ପଜର ଦମ୍  ଦାର ପ୍ରତୟୁାବର୍୍ନ କର ସିଛନ୍ତସି। 
ତାଙ୍ ପ୍ରଦଶନ୍ ବଳଜର ଭାରତ ଏଠାଜର ଚାଲସିଥିବା ଦକ୍ଷ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ବ ସିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ 
ଜଟଷ୍ଟ ମୟୁାଚ୍  ଜର ୫-୧ ଜଗାଲଜର ବ ସିେୟୀ ଜହାଇଛ ସି। ଏଥିସହ ଭାରତ ୪ ମୟୁାଚ୍   
ବ ସିଶ ସିଷ୍ଟ ଏହ ସି ସ ସିର ସିେଜର ୧-୦ଜର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କର ସିଛ ସି। ରାଣୀ ଜଶରଥର ପାଇଁ 
୨୦୨୧-୨୨ ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ମହ ସିଳ ହକ ସି ଜପ୍ରା ଲ ସିଗ୍  ଜର ଗତ େ୍ନ୍  ଜର ଭାରତ ପାଇଁ 
ଜେଳସିଥିଜଲ। ଦ୍ାଦଶ ମ ସିନ ସିଟ୍  ଜର ଜଗାଲ ଜ୍ାର କର ସି ରାନୀ ଭାରତ ପାଇଁ ୋତା 
ଜୋଲସିଥିଜଲ। ଜସହ ସିପର ସି ଜମାନ ସିକା ୨୦, ନବନୀତ ଜକୌର ୨୪, ଗର୍େସିତ ଜକୌର 
୨୫ ଓ ସଙ୍ଗୀତା କ୍ମାରୀ ୩୦ତମ ମନ ସିଟ୍  ଜର ଭାରତ ପାଇଁ ଜଗାଲ ଜଦଇଥିଜଲ। 
ଅନୟୁପଜଟ ଦକ୍ଷ ସିଣ ଆଫ୍ସିକା ପାଇଁ ୪୪ତମ ମ ସିନ ସିଟ୍  ଜର ଅଧିନାୟ ସିକା କ୍ାନ ସିତା ବବ୍ 
ଏକମାତ୍ ଜଗାଲ ଜଦଇଥିଜଲ। 

ମଧ୍ୟକ୍ରମଷ୍ଟର
ଷ୍ଟେଳଷି୍ଟବକସିାନ
ଦସିନ ସିକ ସିଆ କ୍ର ସିଜକଟଜର ଦରୁ ତତମ ଦ୍ ସିଶତକ 
ହାସଲ କର ସିଥିବା ଇଶାନ କ ସିସାନ 
ବ୍ଧବାରଠାର୍ ଆରମ୍ଭ ଜହବାକ୍ ଯାଉଥିବା 
ନ୍ୟୁେସିଲାଣ୍ଡ ବ ସିପକ୍ଷ ଦସିନ ସିକ ସିଆ ସ ସିର ସିଜ୍  ଜର 
ଜେଳସିଜବ। ଏ ସମ୍ପକ୍ଜର ଅଧିନାୟକ 
ଜରାହ ସିତ ଶମ୍ା ସ୍ଷ୍ଟ କର ସିବା ସହ ଦଳଜର 
ସାମ ସିଲ ଜହାଇ ନଥିବା ଜଲାଜକଶ ରାହ୍ଲ 
(ବୟୁକ୍ ସିଗତ କାରଣ) ଓ ଜଶ୍ୟସ ଆୟର 
(ଆଘାତ) ଙ୍ ସ୍ାନ ମଧ୍ୟଜର ଜଗାଟ ସିଏ 
ପରୂଣ କର ସିଜବ। ଶ୍ୀଲଙ୍ା ବ ସିପକ୍ଷଜର 
ତାଙ୍୍ ଜେଳସିବାର ସଜ୍ଯାଗ ମ ସିଳ ସି ନଥିବାର୍ 
ଜୋର ଆଜଲାଚନା ଜହାଇଥିଲା।
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