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  କ୍ରୀଡ଼ା ପଷୃ୍ାରେ

କୁମ୍ବରେଙୁ୍  
ଟପରିେ ଅଶ୍ନିରୀ

ଲ�ୋକକଥୋ

ସସିସୋଦଆିଙ୍କୁ  କ ିସେଷ କରବିୋକକୁ 
ଲୋଗ ିପଡ଼ଅିଛ ିଫକୁଲ,

ମୋମଲୋ ଲସଗଇ ସଦଇଛ ିପସେଇ
ବୋବକୁ ଙ୍କୁ  ତହିୋର ସେଲ ।
ଝୋଡ଼କୁର ସଦଖÒ କମୋଲ

ହୃଦୟ ଭତିସର କମ୍ପନ ଉେଲିୋ
ଫକୁଲ ମନ ହଲଚଲ !!

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦।୩ (ସମସି): 
ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରଚିୋଳନୋସର ସରେଷ୍ଠ 
ପ୍ରଦେ୍ଯନ ପୋଇଁ ଓଡ଼େିୋ ରୋେ୍ୟ 
ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରଚିୋଳନୋ କରୃ୍୍ଯପକ୍ଷ 
(ଓସ୍  ଡମୋ)କକୁ ‘ସକୁଭୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୋଷ 
ଆପଦୋ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପକୁରସ୍ୋର-୨୦୨୩’ 
ପ୍ରଦୋନ କରୋରୋଇଛ।ି େକୁକ୍ରବୋର 
ନୂଆଦଲି୍ଲୀର ବଜି୍ୋନ ଭବନେୋସର 
ଆସୟୋେତି ନ୍ୟୋସନୋଲ୍   ପ୍ୋଟଫମ୍ଯ 
ଫର ଡେିୋଷ୍ଟର ରସି୍ ରଡିକ୍ସନ 
ସପ୍ରୋଗ୍ୋମର ତୃତଲୀୟ ଅଧିସବେନସର 
ପ୍ରଧୋନମନ୍ତଲୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୋଦଲୀ 
ଓଡ଼େିୋକକୁ  ଏହ ି ପକୁରସ୍ୋର ପ୍ରଦୋନ କରଛିନ୍।ି ରୋେସ୍ୱ 
ଓ ବପିର୍ଯ୍ୟୟ ପରଚିୋଳନୋ ମନ୍ତଲୀ ପ୍ରମଳିୋ ମଲ୍କି, ମକୁଖ୍ୟ 
ସଚବି ପ୍ରଦଲୀପ ସେନୋ ଓ ଏସ୍  ଆରସ ି ନକିକୁଞ୍ଜ ବହିୋରଲୀ 
ଧଳ ଉପସ୍ତି ରହ ି ଏହ ି ପକୁରସ୍ୋର ଗ୍ହଣ କରଛିନ୍।ି 
ପକୁରସ୍ୋର ବୋବଦକକୁ ୫୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୋର ଅର୍ଯରୋେ ି ସହତି 

ସୋଟଟିଫିସକଟ ପ୍ରଦୋନ କରୋରୋଇଛ।ି ପକୁରସ୍ୋର ପ୍ରଦୋନ 
ଅବସରସର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତଲୀ ନସରନ୍ଦ୍ର ସମୋଦଲୀ ଓସଡମୋର 
କୋର୍ଯ୍ୟକକୁ  ପ୍ରେଂସୋ କରବିୋ ସହତି ଏହ ିସଂସ୍ୋ ସହତି େଡ଼ତି 
ସମସ୍ତ କମ୍ଯଚୋରଲୀ ଓ ଅଧିକୋରଲୀଙ୍କୁ  େକୁସଭଚ୍ୋ େଣୋଇଛନ୍।ି 
ବୋତ୍ୟୋରକୁ  ଆରମ୍ଭ କର ି ସକୁନୋମଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ 

ଓଡ଼ଶିୋକୁ ‘ସଭୁୋଷ ଲ�ୋଷ 
ଆପଦୋ ପ୍ର�ନ୍ଧନ ପରୁସ୍ୋର’

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦।୩ (ସମସି): ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଲୀ ନବଲୀନ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋସର ଗତକୋଲ ି ଅନକୁ ଷ୍ଠତି କ୍ୟୋବସିନଟ ୧୮ଟ ି ପ୍ରସ୍ତୋବ ଉପସର 
ସମୋହର ମୋରଛି।ି ବଧିୋନସଭୋସର ଏ ସଂକ୍ରୋନ୍ସର ସରକୋର ସଦଇଥିବୋ 
ସଚୂନୋ ଅନକୁ ସୋସର, ପଞ୍ୋୟତରିୋେ ଓ ପୋନଲୀୟ େଳ ବଭିୋଗର ପ୍ରେୋସନକି 
ବ୍ୟବସ୍ୋକକୁ ଆହକୁର ିସକୁଦୃଢ଼ କରବିୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସର ଓଡ଼େିୋ ପଞ୍ୋୟତରିୋେ ସସବୋ 
ବଗ୍ଯସର ପକୁନବଟିନ୍ୟୋସ କରୋରୋଇଛ।ି ସରକୋର ୩୧୪ଟ ିଦ୍ତିଲୀୟ ସରେଣଲୀର 
ପଦବଲୀକକୁ ଉସଛଦ କର ି ଗ୍ୋମ ପଞ୍ୋୟତ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକୋରଲୀ ପଦବଲୀରକୁ  
ନସିଦ୍୍ଯେକ ପଦବଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ୧୦୩ଟ ିପ୍ରରମ ଏବଂ ଦ୍ତିଲୀୟ ସରେଣଲୀର ପଦବଲୀ 
ସଷୃ୍ଟ ି କରବିୋ ସନଇ ଆସଥିିବୋ ପ୍ରସ୍ତୋବକକୁ କ୍ୟୋବସିନଟ ମଞ୍ଜକୁରଲୀ ମଳିଛି।ି 
ସସହପିର ିଓଡ଼େିୋ ପଞ୍ୋୟତରିୋେ ରୋନ୍ତକି ସସବୋ ନୟିମୋବଳଲୀ-୨୦୧୭ସର 
ସଂସେୋଧନ କରୋରୋଇ ପଞ୍ୋୟତରିୋେ କ୍ୟୋଡର୍  ର ସହକୋରଲୀ 

ବଦଳେିା ସାଧାେଣ ଭବଷି୍ୟନଧିି ପାଣ୍ ିନୟିମ
‘ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀ ଜନଜାତ ିମଶିନ’ ୋଗ ି୫୦୦ ରକାଟ ି
ଠକିା କମ୍ମଚାେରୀଙୁ୍ ମଳିବି ଅବସେକାଳରୀନ ପ୍ାପ୍ୟ
ଆପାଟ୍ମରମଣ୍ଟ ମାେକିାନା ନୟିମରେ ପେବିର୍୍ମନ
ସେକାେରୀ ପ୍କଳ୍ପ ନମିରତେ ଜମ ିରେବ ରଦୟମକୁ୍ତ
ମୟେୂଭଞ୍ଜରେ ରଗାଶାଳା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଜମ ି

୧୮ ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ମ ପ୍ସ୍ାବକୁ କ୍ୟାବରିନଟ ରମାେେ

କୋର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ଲେ� ପଞ୍ୋୟତରିୋଜ �୍ୟ�ସ୍ୋ

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦।୩ (ସମସି): ବସେଟ 
ଅଧିସବେନର ଦ୍ତିଲୀୟ ପର୍ଯ୍ୟୋୟ େକୁକ୍ରବୋରେୋରକୁ  
ଆରମ୍ଭ ସହୋଇଥିଲୋ ସବସଳ ଉଭୟ ବସିରୋଧଲୀ 
ବସିେପ ି ଓ କଂସଗ୍ସ ବଧିୋୟକ ଅଚଳ କରଛିନ୍ ି
ବଧିୋନସଭୋ। ସ୍ୱୋସ୍୍ୟମନ୍ତଲୀ ନବକସିେୋର ଦୋସ 
ହତ୍ୟୋ ଘଟଣୋର ତଦନ୍କକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କର ି ବସିରୋଧଲୀ 
ପ୍ରେ୍ନକୋଳ ଆରମ୍ଭରକୁ  ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟସଗୋଳ କର ି
ଗହୃ କୋର୍ଯ୍ୟସର ବୋଧୋ ସଷୃ୍ଟ ି କରଛିନ୍।ି ସକବଳ 

ପ୍ରେ୍ନକୋଳ ନକୁ ସହଁ; ବସିରୋଧଲୀ ଦନି ତମୋମ୍   ଗହୃ 
ମଧ୍ୟସର ଅଚଳୋବସ୍ୋ ସଷୃ୍ଟ ି କରଛିନ୍।ି ବୋଚସ୍ପତ ି
ବକି୍ରମ ସକେରଲୀ ଆରକୁ ଖ ସବ୍ଯଦଳଲୀୟ ସବୈେକ 
ଡୋକ ି ଗହୃସର ସ୍ୱୋଭୋବକି ଅବସ୍ୋ ସଫରୋଇବୋକକୁ 
ସଚଷ୍ଟୋ କରଥିିସଲ ସହଁ ବସିରୋଧଲୀଙ୍ ଆଭମିକୁଖ୍ୟସର 
ସକୌଣସ ି ପରବିର୍୍ଯନ ସହୋଇ ନ ଥିଲୋ। ପ୍ରେ୍ନକୋଳ, 
େନୂ୍ୟକୋଳ, ମକୁଲତବଲୀ ଆସଲୋଚନୋ ପର ି
ଗକୁରକୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ ଗହୃକୋର୍ଯ୍ୟ ଆସଦୌ 

ସବ୍ମଦଳରୀୟ ରବୈଠକ ନଷି୍ଫଳ, ଗେୃ ଚାେେିା ମାତ୍ର ୩୫ ମନିଟି
ରୋ-େଲ୍ା ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାବରିନଟ ନଷି୍ପର୍ ିଅବଗତ କରେ ମନ୍ତରୀ
ଗେୃରେ ବରିୋଧରୀଙ୍ େଟ୍ଟରଗାଳ ୋଜ୍ୟ ସ୍ାର୍ମେ ପେପିନ୍ରୀ

ଗେୃ ଚଳୋଇଲଦଲ�ନ ି�ଲିରୋଧୀ
ବରଜଟ ଅଧିରବଶନେ ଦ୍ତିରୀୟ ପର୍ମ୍ୟାୟ ଆେମ୍ଭ

 ରାଉରନେଲା, ୧୦ା୩ (ସମସି): ରୂପୋନ୍ରଣ ପବ୍ଯସର ସୋମଲି ସହୋଇଛ ି
ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼। ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଲୀ ନବଲୀନ ପଟ୍ଟନୋୟକ ସକୁନ୍ଦରଗଡ଼ େଲି୍ୋବୋସଲୀଙ୍ ପୋଇଁ 
ଅେୋଡ଼ ି ସଦଇଛନ୍ ି ଉପହୋର ପସର ଉପହୋର। ଦକୁ ଇଦନିଆି ଗସ୍ତ ଅବସରସର 
େକି୍ଷୋ, ସ୍ୱୋସ୍୍ୟ, ସଡ଼କ, ପରମିଳ, କୃଷ,ି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କ୍ରଲୀଡ଼ୋ ବକିୋେ ପୋଇଁ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଲୀ 
େଲି୍ୋବୋସଲୀଙ୍କୁ  ୯୬୪ ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋର ୬୪୮ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଭଟ ି ସଦଇଛନ୍।ି 
ଏହୋ ମଧ୍ୟରକୁ  ୫୨୨ଟ ିପ୍ରକଳ୍ପକକୁ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଲୀ ଆେ ିଉଦ୍  ଘୋଟନ କରଥିିବୋସବସଳ 

୧୨୬ଟ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିସନ୍ 
େଳିୋନ୍ୟୋସ କରଛିନ୍।ି

ଏହ ି ଗସ୍ତ 
ଅବସରସର ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଲୀ 
ରେଲୀ ପଟ୍ଟନୋୟକ 
ପ ୋ ନ ସ ପ ୋ ଷ େ ୋ ସ ର 
୫୩.୫୩ ସକୋଟ ି
ଟଙ୍ୋର ମୋସକ୍ଯଟ 
କସମ୍ପଲ୍କ୍ସକକୁ ଉଦ୍  ଘୋଟନ 
କରଛିନ୍।ି ଏଥିସହ 
ମୋନସକି ସରୋଗସର 
ପଲୀଡ଼ତି ମହଳିୋଙ୍ 
ପୋଇଁ ୧୧.୭୭ ସକୋଟ ି

ଟଙ୍ୋର ଆସ୍ୋ ଗହୃ, ୨୩୨ ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋର ୫ ସଗୋଟ ି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତୋ ସମ୍ପନ୍ନ 
ଉେୋ େଳସସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଟୋଙ୍ଗରପୋଲ୍ଲୀ ବ୍କର ଉଜ୍ଜଳପକୁର େୋସର ୨.୫୫ 
ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋ ମଲୂ୍ୟର ମୋସକ୍ଯଟ ୟୋଡ୍ଯ ଓ ସଗୋଦୋମ ଗହୃ, ଅନକୁ ସଚୂତି େୋତ ି ଓ 
େନେୋତ ିପଛକୁ ଆ ବଗ୍ଯଙ୍ ଲୋଗ ି୩୩.୯୦ ସକୋଟ ିଟଙ୍ୋ ବ୍ୟୟସର ନମିଟିତ ୧୪ଟ ି
ଛୋତ୍ୋବୋସ, ୨୩୭.୨୦ ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋର ୬୬ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ, ୧୧.୫୦ ସକୋଟ ି
ଟଙ୍ୋର ୨୭୩ ସଗୋଟ ି ପଞ୍ୋୟତସ୍ତରଲୀୟ ବେ୍ଯ୍ୟବସ୍ତକୁ ପରୃକଲୀକରଣ ଓ ସଗୋଟଏି 
କେନି ବେ୍ଯ୍ୟବସ୍ତକୁ ପରଚିୋଳନୋ ସକନ୍ଦ୍ର, ସରଫଗଡ଼େୋସର ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୋର 
ପ୍ରୋକୃତକି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଳଲୀର ଉନ୍ନତକିରଣ, ୬.୪୭ ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋସର ନମିଟିତ 
୨୩ ଅଙ୍ଗନବୋଡ଼ ିସକନ୍ଦ୍ର, ୬୩.୨୯ ସକୋଟ ିଟଙ୍ୋସର ନମିଟିତ ୪୭ 

 ରାଉରନେଲା, ୧୦ା୩ (ସମସି): କ୍ରଲୀଡ଼ୋ 
ବକିୋେ ସକ୍ଷତ୍ସର ଆଉ ପୋସଦ ଆସଗଇଛ ି
ଓଡ଼େିୋ। କ୍ରଲୀଡ଼ୋସର ନସିବେ ଭବଷି୍ୟତ 
ଓ ରକୁବବଗ୍ଯଙ୍ ଉପସର ନସିବେ ସବୋଲ ି
ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଲୀ ନବଲୀନ ପଟ୍ଟନୋୟକ ସବ୍ଯଦୋ 
କହ ି ଆସଛିନ୍।ି ଦକୁ ଇମୋସ ତସଳ ପ୍ରୋୟ 
୩୦୦ ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋ ବ୍ୟୟସର ନମିଟିତ 
ବଶି୍ୱର ବୃହର୍ମ ହକ ିଷ୍ଟୋଡୟିମକକୁ ଉପହୋର 
ସଦଇଥିସଲ। େକୁକ୍ରବୋର ଦକୁ ଇଦନିଆି 
ରୋଉରସକଲୋ ଗସ୍ତ ଅବସରସର ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଲୀ 

ବରିେୋ ଛକସର ନବନମିଟିତ ବସି୍ଯୋ ମକୁଣ୍ୋ 
ଆଥ୍  ସଲଟକି୍   ଷ୍ଟୋଡୟିମକକୁ ଉଦ୍  ଘୋଟନ 
କରଛିନ୍।ି ୧୫୭.୨୧ ସକୋଟ ି ଟଙ୍ୋ 
ମଲୂ୍ୟସର ୧୦ ଏକର େମସିର ବସି୍ଯୋ 
ମକୁଣ୍ୋ ଆଥ୍  ସଲଟକି୍   ଷ୍ଟୋଡୟିମ ନମି୍ଯୋଣ 
ସହୋଇଛ।ି ଏହ ି ଷ୍ଟୋଡୟିମସର ଏକ 
ସମୟସର ୧୦ ହେୋରରକୁ  ଅଧିକ ଦେ୍ଯକ 
ସଖଳ ଉପସଭୋଗ କରପିୋରସିବ। 
ଏେୋସର ଫକୁଟବଲ ସସମତ ଡ୍ୋଗ୍   ଆଣ୍ 
ଫିଲ୍ଡ ବଭିୋଗର ସମସ୍ତ 

ସମଦୃ୍ଧ ଲେ� ସନୁ୍ଦରଗଡ଼
ଜଲି୍ାବାସରୀଙୁ୍ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତରୀଙ୍ ୯୬୪ ରକାଟେି ପ୍କଳ୍ପ ରଭଟ ି

୫୨୨ଟ ିପ୍କଳ୍ପେ ଉଦ୍  ଘାଟନ, 
୧୨୬ଟ ିପ୍କଳ୍ପେ ଶଳିାନ୍ୟାସ
୨୩୨ ରକାଟ ିଟଙ୍ାରେ ନମିମିତ 
୫ଟ ିବୃେତ୍   ଉଠା ରସଚ ପ୍କଳ୍ପ
୨୩୭ ରକାଟ ିଟଙ୍ା ବ୍ୟୟରେ 
୬୬ ସଡ଼କ ପ୍କଳ୍ପ ଉଦ୍  ଘାଟତି
୪୭ କମ୍ୁୟନଟି ିେଲ୍  , ୮୫ ସ୍େୁ 
ଗେୃ, ୩ ସ୍ାସ୍୍ୟରକନ୍ଦ୍ର ରୋକାପ ମିତ

୧୫୭.୨୧ ରକାଟ ି
ଟଙ୍ା ବ୍ୟୟରେ 

ନମି୍ମାଣ ରୋଇଛ ି
ଷ୍ାଡୟିମ

ଏକକାଳରୀନ ରଖଳ 
ରଦଖିପାେରିବ  
୧୦ େଜାେେୁ  
ଊର୍୍୍ମ ଦଶ୍ମକ

କ୍ରୀଡ଼ା 
ବକିାଶରେ 
ଆଉ ପାରଦ

�ସି୍ଯୋ ମଣୁ୍ୋ ଆଥଲ�ଟକି୍   
ଷ୍ୋଡୟିମ୍   ଲ�ୋକୋପ ପିତ

 େୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୦ା୩ (ଏନେେ୍)ି: ଦଲି୍ଲୀ ଅବକୋରଲୀ ଦକୁ ନ୍ଯଲୀତ ି
ମୋମଲୋସର ଗତକୋଲ ି ପ୍ରବର୍୍ଯନ ନସିଦ୍୍ଯେୋଳୟ (ଇଡ)ି
ପବୂ୍ଯତନ ଉପ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଲୀ ମନଲୀଷ ସସିସୋଦଆିଙ୍କୁ  ଗରିଫ 
କରରିÒଲୋ ସବସଳ େକୁକ୍ରବୋର ୭ ଦନିଆି ରମିୋଣ୍ସର 
ସନଇଛ।ି ଆେ ି ତୋଙ୍କୁ  ଦଲି୍ଲୀସ୍ତ ଏକ ଅଦୋଲତସର 
ହୋେର କରବିୋ ପସର ଇଡ ିସସିସୋଦଆିଙ୍କୁ  ୧୦ ଦନି ପୋଇଁ 
ରମିୋଣ୍ସର ସନବୋକକୁ ଆସବଦନ କରରିÒଲୋ। ସହସଲ 
ଅଦୋଲତ ୭ ଦନି ପୋଇଁ ରମିୋଣ୍ସର ସନବୋକକୁ ଇଡକିକୁ  
ଅନକୁ ମତ ି ସଦଇରÒସଲ। ଏରÒସହତି ସବିଆିଇ ଗରିଫ 
ଘଟଣୋସର ସସିସୋଦଆିଙ୍ େୋମନି ଆସବଦନର େକୁଣୋଣ ି

ଆସନ୍ୋ ୨୧ ତୋରଖିସର କରବିୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଅଦୋଲତ 
କହଛିନ୍।ି ଉସଲ୍ଖସରୋଗ୍ୟ ସର, ସସିସୋଦଆି ପବୂ୍ଯରକୁ  
ସବିଆିଇ ଦୋ୍ରୋ ଗରିଫ ସହୋଇ ରମିୋଣ୍ସର 

୭ ଦନିଆି ଇଡ ିରମିୋଣ୍ଲର ସଲିସୋଦଆି

ଓଡ଼ଶିାେ 
ବପିର୍ମ୍ୟୟ 

ପେଚିାଳନାକୁ  
ପ୍ଧାନମନ୍ତରୀଙ୍ 

ପ୍ଶଂସା
ଗତ ୭ ଟ ି

ବାତ୍ୟାରେ 
ମଳିଛି ିଶନୂ୍ୟ 

ଜରୀବନୋନେି 
ସଫଳତା

}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯}ପଷୃ୍ା-୯}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯

 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦।୩ (ସମସି): ବସିରୋଧଲୀ 
ଦଳ ସନତୋ େୟ ନୋରୋୟଣ ମରିେ ସକବଳ ନେି 
ମୋନସକି ଭୋରସୋମ୍ୟ ହରୋଇ ନୋହୋନ୍;ି ନେିର 
ସ୍ମରଣ େକ୍ତ ି ମଧ୍ୟ ହରୋଇ ସୋରଛିନ୍।ି ନେିର 
ବୋଚୋଳୋମଲୀ ପ୍ରଦେ୍ଯନ କର ି ରେଲୀ ମରିେ ନସିେ 
ଏହୋର ପ୍ରମୋଣ ସଦଇଛନ୍ ି ସବୋଲ ି କହଛିନ୍ ି
ବସିେଡ ି ବଧିୋୟକ ଡ଼. ଅରକୁ ଣ କକୁମୋର ସୋହକୁ। 
ବଧିୋନସଭୋ ଓ ବଧିୋନସଭୋ ଗହୃ ବୋହୋସର ରେଲୀ 

ମରିେ ସରଉଁପ୍ରକୋର ମତମନ୍ବ୍ୟ ସଦଉଛନ୍ ି
ଓ ବଭି୍ୋନ୍କିର କରୋ କହକୁଛନ୍ ି ସସଥିରକୁ  
ତୋଙ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ ମକୁଣ୍ସଦୋଷ ଅଛ ି ସବୋଲ ି
ରୋେ୍ୟବୋସଲୀ େୋଣ ି ସୋରଛିନ୍ ି ସବୋଲ ି ଡ଼. 
ସୋହକୁ  କହଛିନ୍।ି 

 ଅରକୁ ଣ କହଛିନ୍ ିସର ନସିେ ମକୁଖ୍ୟମନ୍ତଲୀ 
ନବଲୀନ ପଟ୍ଟନୋୟକ ବଧିୋନସଭୋସର 
ପବୂ୍ଯତନ ମନ୍ତଲୀ ନବ କସିେୋର 

ସ୍ତୃଶିକ୍ ିେରୋଇଛନ୍ ିଜୟନୋରୋୟଣ: ଅରୁଣ
ବଧିାନସଭାକୁ ଅଚଳ 
କେ ିୋଜ୍ୟବାସରୀଙ୍ 

ବଇେ ିସାଜଛିତେି
ଗଣତନ୍ତ ପ୍ତ ିବପିଦ 

ବରିୋଧରୀଦଳେ 
ଉତୃ୍ଙ୍ଖଳତି ଆଚେଣ 

}ପଷୃ୍ା-୯



ସନୁା ଇଟା ରଖାଯାଉଛ,ି ସସହ ିସମୟସର ବର ଆସ ି ନଜିର ଖଣ୍ା ସସହ ିସନୁା ଇଟା ଉପସର  ରଖଛୁନ୍।ି  
ଘଟଣାସ୍ଥଳସର ଥÒବା ସେଖଣାହାରୀ ତାଳମିାର ି ଉଭୟଙୁ୍ ସ୍ାଗତ କରୁଛନ୍।ି ପାକସି୍ାନସର ଆଥ୍ଥକ 
ମାନ୍ାବସ୍ଥାକୁ ସନଇ ଅସନକ ୟଜୁସ୍ଥ ଏଥସର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତକି୍ୟିା ସେଉଛନ୍।ି  ଭଡିଓିଟକୁି ଅଧÒକରୁ ଅଧÒକ 
ସ�ାକ ସେଖÒଥÒବାସବସଳ ଏହାକୁ ଅସନକ ସସୟାର ମଧ୍ୟ କରଛିନ୍।ି 

ସାଧାରଣତଃ 
କାହା ସହ ସମ୍ପକ୍ଥ 
ସଯାଡ଼ ିପଣୁ ିସସହ ି

ସମ୍ପକ୍ଥ ଭାଙ୍ବିା ସହଜ ସହାଇ 
ନ ଥାଏ। ସରେକ୍ଅପ୍ ପ୍ରସତୟେକ 
ମଣଷି ଜୀବନର ଏକ 
େୁଃଖେ ଅନୁଭୂତ।ି ସସହପିର ି
ସରେକ୍ ଅପ୍ ମାମ�ା ସ�ାନ୍ ସର 
କଥାବାର୍୍ଥା ମାଧ୍ୟମସର, ସମସସଜ୍ 
େ୍ାରା ନସେତ୍ ସାମ୍ାସାମ୍ ିସଭଟ ସହାଇ 
କରାଯାଏ। ସତସବ ଏସବ କନୁି୍ ‘ସ�ଟର ଅଫ୍ ସକଲାଜର’ 
ମାଧ୍ୟମସର ସରେକ୍ ଅପ୍ ର ନୂଆ ଧାରା ସେଖବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଜସଣ ସପ୍ରମକି  ସପ୍ରମକିାକୁ ସମ୍ପକ୍ଥ ବସିଛେେ ପାଇଁ ସ�ଖଛନ୍ ି

‘ସମାପନ 
ପତ୍ର।’ ସଭ�ନି୍ 

ନାମକ ଜସଣ 
ୟଜୁର୍  ଟ୍ଟିର୍ ସର ନଜିର 

ହ୍ାଟସ୍ ଆପ୍ ୋଟ୍  ଓ ସମାପନ 
େଠିରି ସ୍କ୍ନି୍ ସଟ୍ଥ ସସୟାର୍  କରଛିନ୍।ି  

ସଭ�ନି୍ ଏହ ିେଠିକୁି ନଜି ପବୂ୍ଥତନ ସପ୍ରମକିାଙ୍ ଉସଦେଶୟେସର 
ସ�ଖଛନ୍।ି େଠିସିର ସସ ସମ୍ପକ୍ଥ ଆଗକୁ ଜାର ିରଖପାରସିବ 
ନାହ ିଁ ସବା� ିଉସଲେଖ କରଛିନ୍।ି ଆଉ ଏହ ିକଥାସର ତାଙ୍ 

ସପ୍ରମକିା ମଧ୍ୟ ସହମତ ିପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ସପ୍ରମକିାଙ୍ 
ସହମତ ିପସର ସଭ�ନି୍ ଆନୁଷ୍ାନକି ଭାସବ ସମ୍ପକ୍ଥ  ଛନି୍ନ 

ସହଉଥବା କହଛିନ୍।ି ସତସବ ଏହ ିନଆିରା ସରେକ୍ ଅପ୍  ସଶୈଳୀ ଏସବ 
ସ�ାକଙ୍ େୃଷ୍ଆିକଷ୍ଥଣ କରଛି।ି ତା’ସହ ଏହାକୁ ସନଇ ସ�ାକମାସନ 
ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ପ୍ରତକି୍ୟିା ମଧ୍ୟ ସେଇଛନ୍।ି 

ସାଧାରଣତଃ ଖାେୟେ ପାଇ ଁସହାସଟ� କଡ଼ସର 
କୁକୁରମାସନ ପଡ଼ରିହଥିାନ୍।ି ଏସବ କନୁି୍ କୁକୁରଙ୍ 
ପାଇ ଁସତ୍ନ୍ତ୍ର ଢାବା ସଖା��ିାଣ।ି ଇସନ୍ାରର ଜସଣ 

େମ୍ପତ ିକୁକୁରଙ୍ ପାଇ ଁଏଭଳ ିକଛି ିବୟେବସ୍ଥା କରଛିନ୍।ି 
ବଳରାଜ ଝା�ା, ତାଙ୍ ସ୍ତୀଙ୍ ସହ ମଶି ିକୁକୁର ଢାବାକୁ 

ପରେିାଳତି କରୁଛନ୍।ି ସକାଭଡି୍ ସମୟସର ସସ ଏହ ି
ଢାବାର ପରକିଳ୍ପନା କରଥିସ�। ସସସତସବସଳ 

କୁକୁରଙୁ୍ ଖାେୟେ ନ ମଳିବିାରୁ ବହୁ ସମସୟୋର 
ସାମା୍ କରବିାକୁ ପଡ଼ୁଥ�ା। ଏହାକୁ େୃଷ୍ସିର 

ରଖ ସସ ୨୦୨୦ସର ‘ଡଗ ିଢାବା’ 
ସଖା�ଥିବା କହଛିନ୍।ି ଏଠାସର 

କୁକୁରଙ୍ ପାଇଁ 

ଉଭୟ ଆମଷି, ନରିାମଷି ଖାେୟେ ରନ୍ାଯାଏ। ଏପରକି ିକୁକୁରଙ୍ 
ସ୍ାସ୍ଥୟେକୁ େୃଷ୍ସିର ରଖ ସସଥସର ସତ୍ନ୍ତ୍ର ସପଲସିମଣ୍ଟ େଆିଯାଏ। 
ଏଠାସର କୁକୁରମାନଙ୍ ପାଇ ଁ୭୫ ଟଙ୍ାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
୫୦୦ ଟଙ୍ା ମଧ୍ୟସର ଖାେୟେ ରହଛି।ି ସକବଳ ସସତକି ିନୁସହ,ଁ 
ଏଠାରୁ କୁକୁରଙ୍ ପାଇ ଁଅନ୍ �ାଇନ୍ ସର ଖାେୟେ ସଡ�ଭିର ି
ମଧ୍ୟ ସହାଇଥାଏ। ଏହ ିଢାବାସର କୁକୁରଙ୍ �ାଗ ିବସିଶଷ 
ଜନ୍ମେନି ସକକ୍ ତଆିର ିକରାଯାଏ। ଜନ୍ମେନି ପାଟଟି ସହ 
କୁକୁରଙ୍ ରହବିା �ାଗ ିଏଠାସର ସବୁଧିା ଅଛ।ି ବଳରାଜ 
ଜସଣ କୁକୁର ସପ୍ରମୀ। ୨୦୧୯ ପଯ୍ଥୟେନ୍ ସସ ଏକ 
ସହାସଟ�ସର କାମ କରୁଥସ�। ସସହ ିସମୟସର 
ସସ ରାତସିର କୁକୁରଙୁ୍ ଖାଇବାକୁ ସେଉଥସ�। 
କୁକୁରଙ୍ ପ୍ରତ ିଏଭଳ ିଭ�ପାଇବା 
ତଥା ଏହ ିନଆିରା ଢାବାକୁ କୁକୁର 
ସପ୍ରମୀମାସନ ସବଶ୍ ପସନ୍  
କରଛିନ୍।ି  

l	୧୯୧୫- କ୍ସିକଟ୍  ସଖଳାଳ ିବଜିୟ ହାଜାସରଙ୍ ଜନ୍ମ। 
l	୧୯୧୭- ବାଗୋଦ୍  ଉପସର ରେଟିଶି୍  ସ�ୌଜ କବ୍ ଜା କ�ା। 
l	୧୯୩୫- ବୟୋଙ୍ କାନାଡ଼ା ଗଠନ କରାଗ�ା।
l	୧୯୭୮- ସତଲ୍ ଅବବି୍ ସର ସହାଇଥବା ଆତଙ୍ବାେୀ 

ଆକ୍ମଣସର ୪୫ ସ�ାକଙ୍ ମତୁୃୟେ।
l	୧୯୮୧- େ�ିସିର ସମ୍ଧିାନ �ାଗ ୁସହ�ା। 
l	୨୦୦୪- ସପେନ୍ ସର ତସିନାଟ ି

ସରଳ ସଷ୍ସନ୍ ସର ସହାଇଥବା 
ବସି୍ାରଣସର ୧୯୦ ସ�ାକଙ୍ 
ମତୁୃୟେ, ୧୨୦୦ ଆହତ। 

ସ�ାକମାସନ ସରକଡ୍ଥ କରବିା ପାଇଁ ଅସନକ 
କଛି ିକାରନାମା କର ିସେଖାଉଛନ୍।ି ଯାହାକୁ 
ସହଜସର ବଶିା୍ସ କର ି ହୁଏ ନାହ ିଁ। ଏହ ି

କ୍ମସର ଆସମରକିାର ଇୋସହାନ୍  ସଜାଏଲ୍  ଷ୍ଟାସର ୋଢ଼ସିର 
ହଜାର ହଜାର ସଂଖୟେକ ଇଅର୍  ବଡ୍  (କର୍୍ଥକଳକିା) �ଗାଇ 
ଗନିଜି୍  ବଶ୍ି ସରକଡ୍ଥ କରଛିନ୍।ି ଏଭଳ ି ଏକ ଅଜବ ବଶ୍ି 
ସରକଡ୍ଥ ସସ ସ�ବୃଆରୀ ୧୯ସର କରଛିନ୍।ି ତାଙୁ୍ ୋଢ଼ସିର 
୨୪୭୦ଟ ିଇଅର୍  ବଡ୍   ଭର୍ଟି କରବିାକୁ େୁଇ ଘଣ୍ଟା �ାଗଥି�ା। 
ଅବଶୟେ �ାସ୍  ସଭଗାସ୍ କୁ ବୁ� ି ଯବିା ସମୟସର ସସ ଏହ ି
ସରକଡ୍ଥ କରବିାକୁ ଉେୟେତ ସହାଇଥସ�। ସତସବ ପ୍ରଥମଥର 
ପାଇଁ ସସ ଏଭଳ ିସରକଡ୍ଥ କରଛିନ୍,ି ତାହା ନୁସହଁ। ଏହା ପବୂ୍ଥରୁ 
ମଧ୍ୟ ସସ ଏକାଧକ ସରକଡ୍ଥର ଅଧକାରୀ। ଡସିସମ୍ରସର 
ସସ ସବୁଠୁ ଅଧକ କ୍ସି୍ ମାସ୍  ବଲ୍  ୋଢ଼ସିର �ଗାଇ ସମସ୍ଙ୍ 
ନଜରକୁ ଆସଥିସ�। ଅନୟେପସଟ ସସ ସବୁସବସଳ ନଆିରା 
ସରକଡ୍ଥ କରବିା �କ୍ୟେସର ୋଢ଼ସିର ବଭିନି୍ନ ପରୀକ୍ାନରିୀକ୍ା 
କର ି ଆସଛୁନ୍।ି ୨୦୨୧ସର ୋଢ଼ସିର ୪୫୬ଟ ି ସପନ୍ ସଲି୍  
�ଗାଇ ମଧ୍ୟ ବଶ୍ି ସରକଡ୍ଥ କରଛିନ୍।ି ଏପରକି ି ୋଢ଼ସିର 
ସଗାଟଏି ମନିଟି୍ ସର େପ୍ ଷ୍କି୍, କାଗଜ ଷ୍ଟ, ଟୁଥ୍ ପକି୍, �କ୍ଥ 
ଆେ ି�ଗାଇ ମଧ୍ୟ ସରକଡ୍ଥ କରବିାସର ସ�ଳ ସହାଇଛନ୍।ି

ସାମ୍ପ୍ରତକି ସ୍ଥତସିର ବବିାହକୁ ସନଇ ଅଜବ ଘଟଣାମାନ ସାମାଜକି 
ଗଣମାଧ୍ୟମସର ସସୟାର କରାଯାଉଛ।ି ଏହକି୍ମସର ଏସବ 
ସାମ�ି ସହାଇଛ ିେୁବାଇସର ଅନୁଷ୍ତି ସହଉଥବା ଏକ ପାକସି୍ାନୀ 

ବବିାହ। ଏହ ି  ବବିାହ ଅବକିଳ ‘ସଯାଦ୍ା ଆକବର’ �ି�୍ମର ସନି୍  ଭଳ ି
ଥ�ା।  ବବିାହ କରବିାକୁ ଯାଉଥÒବା ଯବୁତୀ ଜଣଙୁ୍ ସନୁାର ଇଟାସର 
ଓଜନ କରାଯାଇଥÒ�ା। କନଆିର ଓଜନ ବରାବର ଏହ ିସନୁା ଇଟାଗଡ଼ୁକିର 
ଓଜନ ଥÒ�ା।  ଅବଶୟେ ସଯୌତୁକ ପାଇଁ ଏହ ି ସନୁାର ଇଟାଗଡ଼ୁକି ଓଜନ 
କରାଯାଇଛ ି କ ି ଅନୟେ ସକୌଣସ ି କାରଣରୁ,ତାହା ପେଷ୍ ସହାଇନାହ ିଁ। କନୁି୍ 
ଏସମ୍ପକ୍ଥସର  ଟ୍ଟିର୍ ସର ସସୟାର କରାଯାଇଥÒବା ଭଡିଓିର କୟୋପସନ୍ ସର 
ସ�ଖାଯାଇଥ�ା, କନଆିଙୁ୍ ତରାଜୁସର ଓଜନ କରବିା ପାଇଁ ସଯଉଁ 
ସନୁାର ଇଟା ରଖାଯାଇଥ�ା, ବାସ୍ବସର ତାହା ସନୁା ନୁସହଁ।  ବରଂ �ି�୍ମ 
‘ସଯାଦ୍ା ଆକବର’ର ଏକ ସନି୍ କୁ ଏହ ି ବବିାହସର ଅଭନିୟ କରାଯାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥସମ ବର ଓ କନଆି ସଷ୍ଜକୁ ଆସଥୁÒବାସବସଳ    କନଆି ଜଣକ 
ସଧିା ଯାଇ େଣ୍ପି�ାସର ବସଯିାଉଛନ୍।ି େଣ୍ପି�ାର ସଗାଟଏି ପାଖସର 
କନଆି ବସଥୁବାସବସଳ ଅନୟେପାଖସର ଜସଣ ବୟେକ୍ ିସନୁାର ଇଟା  ରଖÒବା 
ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍।ି ସତସବ କନଆିଙ୍ ଓଜନ ଅନୁସାସର ସଯସତସବସଳ  

ସ୍ଭାବକବ ିଗଙ୍ାଧର ସମସହରଙ୍ 
�ଖିତ ଏହ ିପେୟେଟ ିପ୍ରତ ି
ମହୂୁର୍୍ଥସର ମାତୃଭାଷାର ସପ୍ରମ 

ଓ ବଶି୍ାସର ଅତୁଟ ବନ୍ନସର ବାନ୍ 
ସହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରଥିାଏ। 
ସଯଉଁ ଜାତରି ଭାଷା ନାହ ିଁ, ସସ 
ଜାତ ିସକସବ ଉପରକୁ ଉଠ ି
ନାହ ିଁ। ସତଣ ୁମାତୃଭାଷାର ସରୁକ୍ା େ୍ାରା ହ ିଁ ସମାଜର ପ୍ରତଷି୍ା, 
ପରମ୍ପରା ଓ ଐତହିୟେର ସରୁକ୍ା ସମ୍ଭବ। ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ସହଉଛ ି
ଆମ ଅସ୍ତିାର ପରେିୟ। ଏହାର ମାଧଯୁ୍ଥୟେ ଆମକୁ କରଛି ିସ୍ତନ୍ତ୍ର। 
ଏହା ଓଡ଼ଶିାର ପ୍ରଶାସନକି ଭାଷା। ଭାରତର ସମ୍ଧିାନସର 
ସ୍ୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ୨୨ଟ ିଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନୟେତମ। ଓଡ଼ଆି, ଷଷ୍ 
ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଭାବସର ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନୟେ ଭାଷା େ୍ାରା 
ପ୍ରଭାବତି ସହାଇ ନ ଥବା ଭାଷା ଭାବସର ଶାସ୍ତୀୟ ମାନୟେତା 

ପାଇଛ।ି ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ଓଡ଼ଶିା ବୟେତୀତ ଏହାର 
ଅନୟେ ପସଡ଼ାଶୀ ରାଜୟେଗଡ଼ୁକିସର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 

୨୦ ସ�ବୃଆରୀ ୨୦୧୪ ତାରଖି େନି ସକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ଆି 
ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତୀୟତାର ମାନୟେତା ସେଇଥସ� ଓ ମାର୍୍ଥ ୧୧ ତାରଖି 
େନି ଏସନଇ ଗାସଜଟ୍  ସନାଟ�ିିକସସନ୍  ଜାର ିକରାଯାଇଥ�ା। 
୨୦୧୫ରୁ ଏହ ିେନିଟକୁି ଶାସ୍ତୀୟ ଓଡ଼ଆି େବିସ ଭାସବ ପାଳନ 
କରବିା ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିା ସରକାର ନଷି୍ପର୍ ିସନଇଛନ୍।ି  ଓଡ଼ଆି 
ଭାଷା ସମ୍ପକ୍ଥସର ବଶି୍ବୟୋପୀ ବୟୋପକ ସସେତନତା ସଷୃ୍ ି
ଉସଦେଶୟେସର ଏହ ିେବିସ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛ ି| ଏହା ପସର 
ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ଜ୍ଥାତୀୟ ସ୍ରସର ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ସାହତିୟେର 
େବ୍ େବା ବଢ଼ଥିିବା ପର�ିକ୍ତି ସହାଇଛ।ି ସସବ୍ଥାର୍ ନୟୋୟାଳୟ, 
ରାଷ୍ଟପତ,ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ କାଯ୍ଥୟୋଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି

ଗଗୁ୍ �ସର ମଧ୍ୟ ଓଡଆି ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନୟେତା ସେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ଯାହାକୁ ସନଇ ପ୍ରସତୟେକ ଓଡ଼ଆି ଆଜ ିଗବଟିତ। ଏହାପବୂ୍ଥରୁ 
ତାମ�ି, ସଂସ୍ତୃ, ସତ�ୁଗ,ୁ କନ୍ନଡ଼ ଓ ମା�ାୟା�ା�ମ୍ କୁ ଶାସ୍ତୀୟ 
ଭାଷା ମାନୟେତା ମଳିଛି।ି ଓଡ଼ଆି ଅନୟେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗଡ଼ୁକି 
ତୁଳନାସର ଖବୁ୍  କମ୍  ପାରସୀ ଓ ଆରବୀ ଭାଷା େ୍ାରା ପ୍ରଭାବତି। 
ଶାସ୍ତୀୟ ଓଡ଼ଆି ଭାଷା େବିସ ପାଳନ ଅବସରସର ଜଲିୋ ଓ 
ରାଜୟେସ୍ରସର ଉର୍ବେିୟୋଳୟ ଓ ମହାବେିୟୋଳୟସ୍ରୀୟ ପ୍ରବନ୍ 
ଓ ତକ୍ଥ ପ୍ରତସିଯାଗତିା ଆସୟାଜନ କରାଯାଏ । ଓଡ଼ଆି ଭାଷା, 
ଆମର ଅସ୍ତିା ଏବଂ ଓଡ଼ଆି ଭାଷାର ଶାସ୍ତୀୟତାକୁ ପ୍ରତପିାେନ 
କରବିା ପାଇଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତସିଯାଗତିା ସହତି ଜଲିୋ ଓ ରାଜୟେସ୍ରସର 
ସଭାସମତି ିଆସୟାଜନ, ଆସ�ାେନାେକ୍ ଓ ପସୁ୍କ ଉସନ୍ମାେନ 
ଇତୟୋେରି କାଯ୍ଥୟେକ୍ମ ଆସୟାଜନ ହୁଏ ।

ଆଜରି ଇତହିାସ

22
ଶନବିାର
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, 
୨୦୨୩

www.sakalaepaper.com

ମମଷ: ବହୁ ସେଷ୍ା କର ି ସ�ଳତା ପାଇସବ। େୂରଯାତ୍ରା କରବିା େ୍ାରା 
ସା୍ସ୍ଥୟେ ବଗିଡ଼ି ି ଯାଇପାସର। ରାଜନୀତସିର ସହସଯାଗ ପାଇସବ। 
ମହଳିାମାସନ ରକ୍ଣଶୀଳା ସହସବ। ବାଣଜିୟେସର ସ୍ଳ୍ପ �ାଭ ସହବ। 
ବୃଷ: ଉର୍ ଆଶାପରୂଣ ସହବ। ବଭିନି୍ନ ମାଗ୍ଥସର ସାଙ୍ସାଥୀଙ୍ ସହସଯାଗ 
ପାଇସବ। ରାଜନୀତସିର ସ�ାକପ୍ରୟିତା ବୃଦ୍ ପାଇବ। ବୟେବସାୟସର  
ଉର୍ମ ଆୟ ସହବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୃତକାଯ୍ଥୟେ ସହସବ।
ମଥିନୁ: ସଧୈଯ୍ଥୟେର ସହ କାଯ୍ଥୟେ କର ି ସ�ଳତା ପାଇସବ। କମ୍ଥସକ୍ତ୍ରସର 
ପରସିର ବୃଦ୍ ପାଇବ। ମହଳିାମାସନ ଆତ୍ମନଭି୍ଥରଶୀଳ ସହସବ। 
ବାଣଜିୟେସର ସଞ୍ଚୟ ସହବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରୟି ସହସବ। 

କକଚ୍ଚଟ: ଅତୟେଧିକ କାଯ୍ଥୟେ �ଳସର ମାନସକି ଅବସାେ ବୃଦ୍ ପାଇବ। 
କମ୍ଥସ୍ଥଳୀସର କାଯ୍ଥୟେଭାର ରହବି। ରାଜନୀତସିର ପ୍ରତେିନ୍୍୍ତିା ରହବି। 

ଶଳି୍ପ ଓ ବାଣଜିୟେସର ମନ୍ଥର ରହବି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅବସହଳା କରସିବ।
ସଂିହ: ବଭିନି୍ନ ସକ୍ତ୍ରସର ବାଧା ଉପଜୁପିାସର। ଗରୁୁଜନଙ୍ ଆଶୀବ୍ଥାେ 
ପାଇ ଆତ୍ମବଶି୍ାସ ସ�ର ିପାଇସବ। ମାଙ୍ଳକି କାଯ୍ଥୟେସର ସଯାଗୋନ 
ସେଇପାରନ୍।ି ବାଣଜିୟେସର କ୍ତ ିସହାଇପାସର। 
କନ୍ା: ଅତୟେଧିକ ଖର୍୍ଥାନ୍ର ଶକିାର ସହାଇପାରନ୍।ି ଘର ୋୟତି୍ ବୃଦ୍ 
ପାଇବ। କମ୍ଥସକ୍ତ୍ର ଉତ୍ାହଜନକ ରହବି। ବାଣଜିୟେସର ମନ ମତୁାବକ 
�ଳ ମଳିବି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଶ ପାଇସବ। 

ତୁଳା: କମ୍ଥସକ୍ତ୍ରସର ପ୍ରତଷି୍ତି ସହସବ। ଯାନବାହନ େଳାେଳସର 
ସାବଧାନତା ଅବ�ମ୍ନ କରନୁ୍। ରାଜନୀତସିର ପ୍ରସଦି୍ ବୃଦ୍ ପାଇବ। 

ବାଣଜିୟେସର �ାଭଜନକ ରହବି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ସ୍ପ୍ ପରୂଣ ସହବ।
ବଛିା: େନିଟ ି ଅଯଥା ଝାସମ�ାସର �ସ ି ଯାଇପାରନ୍।ି ସମସୟୋର 
ସମାଧାନ କରବିାକୁ ସେଷ୍ା କରସିବ। ରାଜନୀତସିର େଳେଞ୍ଚଳ 
ରହସିବ। ପରବିାରସର ଭୁ� ବୁଝାମଣା ସେଖାସେଇପାସର ।
ଧନୁ: ସମାଜସର ଉର୍ସମ୍ାନ ପାଇସବ। ଅନୁଭବୀ ବୟେକ୍ଙି୍ ସମ୍ପକ୍ଥସର 
ଆସପିାରନ୍।ି ପରୁୁଣା ବନୁ୍ଙ୍ସହ ସାକ୍ାତ କର ି ଉତ୍ାହତି ରହସିବ। 
ଭାଇଭଉଣୀଙ୍ ସହସଯାଗ ପାଇସବ। ବାଣଜିୟେସର ଉର୍ମ �ାଭ ମଳିବି। 

ମକର: ସକୌଣସ ି ସତୂ୍ରରୁ ଅଥ୍ଥପ୍ରାପ୍ତ ି ସଯାଗ ରହଛି।ି ମହଳିାମାସନ 
କମ୍ଥତତ୍ପର ରହସିବ। ୋମ୍ପତୟେ ଜୀବନ ସଖୁମୟ ସହବ। କାଯ୍ଥୟେସକ୍ତ୍ରସର 
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶକିାର ସହାଇପାରନ୍।ି ପାରବିାରକି ସହସଯାଗ ପାଇସବ। 
କୁମ୍ଭ: େନିଟ ିଆସମାେ ପ୍ରସମାେ ଭତିସର କଟବି। ନଜିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 
ବୟେକ୍ତି୍ ପାଇଁ  ସମାଜସର ଏକ ଭନି୍ନ ପରେିୟ ସଷୃ୍ ି କର ି ପାରସିବ। 
ବାଣଜିୟେ ଓ ଶକି୍ା ସକ୍ତ୍ରସର ସ�ଳ ସହସବ। 
ମୀନ: ମସନାରଞ୍ଜନସର େନିଟ ି ଅତବିାହତି କରସିବ। ବୟେୟ ବହୁଳତା 
କାରଣରୁ ଅଭାବ ସେଖାସେବ। ବାଣଜିୟେସର ପ୍ରତକୂିଳ ରହବି। 
କମ୍ଥସକ୍ତ୍ରସର  ପ୍ରଶଂସା ପାଇସବ।

ହାରବିାର ମଜା
ସଯାଉ େବିସସର ଯାହା ସେବା କଥା
ସବୁଥÒସର ତସମ ସରଡି

ସଗା�ାପ େବିସସ ସଗା�ାପ ସେ� ସଗା
ସଟଡ ିେସିବସର ସଟଡି
ପଖାଳ େବିସସ ପଖାଳ ସେ� ସଗା 
ସାସଙ୍ ସେ� ଶାଗ ବଡ଼ି

ସହସ� ମହଳିା େବିସସ ସେ� ନାହ ିଁ କଛି ି
ୋ�ଗି� ମହୁଁ ସମାଡ଼ ି
ଘରଣୀ ସମା’
ସବୁ େବିସସର ସରଡ।ି

 ସଶଷ ଧାଡ଼ଟି ିଶଣୁ ିେହି ିଁକ ିଉଠସି� 
ପତ୍ୀ – ‘‘କ’ଣ କହ�ି? 
ମହଳିା େବିସସର …? 
ମହଳିା କ’ଣ ସଗାସଟ ବସୁ୍। 
ସସ କ’ଣ ଏସତ ଶସ୍ା ?’’

ମୁଁ ତାଙୁ୍ ବୁସଝଇବାକୁ 
ସେଷ୍ା କ�,ି ‘‘ଶଣୁ । ତାକୁ 
ସସଇ ଅଥ୍ଥସର ଗ୍ରହଣ କରନ।ି ଥଟ୍ା ପରହିାସସର 
ପେଟଏି କହସିେ�।ି ଥଟ୍ା ପରହିାସସର ଆମ ସମ୍ପକ୍ଥ 
େୃଢ଼ତର ହୁଏ। ସା୍ମୀ ସ୍ତୀକୁ, ଭସିଣଇ ଶାଳୀକୁ, ଅଜା 
ନାତୁଣୀକୁ େଅିର ଭାଉଜକୁ ମେୁୃ ପରହିାସ କରବିାର 
ପରମ୍ପରା ତ ଆମର ରହେି।ି ସ୍ତୀ ବ ି ସା୍ମୀକୁ, ଶାଳୀ 
ଭସିଣଇକୁ ତ  ଥଟ୍ା ହ ିଁ କରଥିାନ୍।ି ଏଥÒସର ଏସତ 
ରାଗନ।ି’’

ପଣୁ ିକହ�ି,ି ‘‘ ନାରୀର ମଳୂରୂପ ତ କନୟୋ। ସମା 
କବତିାସର ମୁଁ ତାକୁ କନୟୋରତ୍ ସବା� ିସ�ଖÒେ।ି ଏଇ 
ସକାଳ କାଗଜସର ହ ିଁ ତସମ ସସ କବତିାଟ ିପଢେି:-

ରହ ିପାସର ନାହ ିଁ
ଯାହାକୁ ମୁଁ ନ ସେଖÒସ� େସଣ୍
ସଏି ସମାର କ�ଜିାରୁ ଖସଣ୍

ସଏି କୁଆସଡ଼ କନୟୋ ରତ୍
ମୁଁ ଖା� ିସନଉେ ିତା’ ଯତ୍।

ସଂସାରର ରୀତ ିପାଳବିାକୁ ସହବ 
ରତ୍ୋନ କରବିାକୁ ସହବ।
ରତ୍ୋନ କର ି
େୀନହୀନ ପର ି
ୋନ ସନଉଥÒବା ସ�ାକଟା ଆଗସର େସିନ 
ସନହୁରା ସହଇ କହବିାକୁ ପଡ଼ବି-
ସବୁ ତୁମର ିକୃପା।
ମୁଁ ଝଅିର ବାପା।

ସବୁଶଣୁ ି ପତ୍ୀ ପଣୁ ି କହସି�, ‘‘ଓଃ, ଆସର 
ଢମଣା ବୁ� ି ବୁ� ି କର ି ସସଇ ଅଗଣା ! ରତ୍ ସାସଙ୍ 
ତୁଳନା କରସିେସ� ସହଇଗ�ା ? ରତ୍ କ’ଣ ବସୁ୍ 
ନୁସହଁ? ପଣୁ ି ବୁସ�ଇ ବାସଙ୍ଇ ସସଇ କଥା ନାରୀ 
ଏକ ବସୁ୍?’’

ଏଥର ମୁଁ ସମ୍ଭ୍ରମ ସହଇ ଉର୍ର ସେ� ି – ନାରୀ 
ଏକ ବସୁ୍ ନୁସହଁ କ ିସେହ ବ ିନୁସହଁ। ସସ ଏକ ଭାବ।  
ମମତାର ପ୍ରତୀକ। ନାରୀ ଏକ ଶକ୍।ି ସ୍ୟଂ ପ୍ରଭୁ  ଏ 
କଥାକୁ ସୀ୍କାର କରେିନ୍।ି ଆସମ କବିା ଛାର। 

ସୀତାଙ୍ ସ୍ୟଂବରସର ଧନୁଭ୍ଥଙ୍ 
ସରଯିାଇଛ।ିସୀତା ରାମଙ୍ ଗଳାସର ବରଣମାଳା 
ପସକଇ ସାରେିନ୍,ି ଏ ସମୟସର ସୀତାଙ୍ ସହେରୀ 
ସଖୀମାସନ �କ୍ଷ୍ମଣଙୁ୍ ଥଟ୍ା ପରହିାସ କର ି କହୁେନ୍,ି 

‘‘ତସମ ଏସତ ଖସୁ ି କାହ ିଁକ ି ? ସସତ 
ସଯମତି ି ତମ ଭାଇ ଶବିଧନୁ ନଜି 
ବଳସର ଭାଙ୍ ି ସେଇେନ୍ ି !!!’’ �କ୍ଷ୍ମଣ 
ସଜାର୍  ସେଇ କହସି�, ‘‘ଏଥÒସର କଛି ି
ସସନ୍ହ ଅଛ ି?’’

ରାମାୟଣସର ବର୍୍ଥନା ଅଛ ି
ଧନୁଭ୍ଥଙ୍ ସମୟସର ଏକ ବରିାଟ ଗଜ୍ଥନ 

ଶଭୁ�ିା, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶଣୁବିା ଛଡ଼ା ସକହ ି କଛି ି ସେଖÒ 
ପାରନିାହାନ୍।ି ଏଣ ୁ ସୀତାଙ୍ ସଖୀମାସନ �କ୍ଷ୍ମଣଙୁ୍ 
ପୋରୁେନ୍,ି‘‘ସେଖେ ିକଏି? ପ୍ରମାଣ ସେବ କଏି ?’’

�କ୍ଷ୍ମଣଙୁ୍ କଥାଟ ି ବାଧÒ�ା। ସସ ଜାଣନ୍ ି
ସତୟେବାେୀ ରାମେନ୍ଦ୍ର ମଛି କହସିବ ନାହ ିଁ। ଏଣ ୁ ସସ 
ରାମେନ୍ଦ୍ରଙ୍ ପାଖକୁ ଆସଛିନ୍ ି ଓ ପୋରଛିନ୍।ି ରାମ 
ଅତ ି ବନିମ୍ର ଭାବସର କହୁେନ୍,ି ‘‘�କ୍ଷ୍ମଣ  ! ତସମ ତ 
ଜାଣେି, ମୁଁ ପଶୁ୍ଥରାମଙ୍ ଆଗସର ସ୍ୀକାର କରଛି ିସଯ 
ଧନୁ ପରୁୁଣା ଥÒ�ା। ମୁଁ ଛୁଇଁବା ମାସତ୍ର ଭାଙ୍ଗି�ା। ମୁଁ 
ଭାଙ୍ନିାହ ିଁ।’’

�କ୍ଷ୍ମଣ ପଣୁ ି ପୋରସି�, ‘‘ ସତସବ ଅନୟେ 
ରାଜାମାନଙ୍ ସବଳକୁ ଭାଙ୍�ିାନ ି କାହ ିଁକ’ି’ ରାମେନ୍ଦ୍ର 
କହୁେନ୍,ି ‘‘ ଶଭୁ ମହୂୁର୍୍ଥ କାରଣରୁ । ଶଭୁ ସମୟସର 
ଗରୁୁ ବଶି୍ାମତି୍ର ମସତ ଇଙ୍ତି କସ� ଧନୁ ନକିଟକୁ 
ଯବିା ପାଇଁ।’’

ଏଥର �କ୍ଷ୍ମଣଙ୍ ମହୁଁ ଶଖୁÒଗ�ା। ସୀତାଙ୍ 
ସଖୀ ଗସୁରଇ ତୁସରଇ ପ୍ରଶ୍ବାଣ ମାରୁେନ୍।ି �କ୍ଷ୍ମଣ 
ନାୋର। ପରସିଶଷସର �କ୍ଷ୍ମଣଙ୍ ମଣୁ୍ସର ଏକ  
ସନୁ୍ର ବୁଦ୍ ଜୁଟ�ିା। ସସ ସଖୀଙୁ୍ ପା�ଟା ପ୍ରଶ୍ 
କସ�, ‘‘ସମାର ସଗାଟଏି ପ୍ରଶ୍ର ଉର୍ର େଅି। ଯେ ି
ଭାଇ ସମାର ସୀତାଙୁ୍ ଜୟ କର ି ନାହାନ୍,ି ସସ ତାଙୁ୍ 
ଜୟମାଳା ପନି୍ଉଥÒସ� କାହ ିଁକ?ି’’

େତୁରୀ ସଖୀର ତକ୍ଥ ବ ି ସସତକି ି ସନୁ୍ର ଥÒ�ା 
‘‘ତସମ ଜୟ କ� ସବା� ି ବରଣମାଳାକୁ ‘ଜୟମାଳା’ 
କହୁେ ସନିା, ଅସ� କଥାଟ ି ଆସମ ଜାଣ।ୁ ସୀତାଙ୍ 
ପାଖସର ରାମ ହାର ି ଯାଇଥÒସ�। ଏଣ ୁ ସସ ତାଙୁ୍ 
‘ହାର’ ପସିନ୍ଇଥÒସ�।’’

ଆଉ ଜସଣ ସୀତାଙ୍ ସଖୀ କହ�ିା, ‘‘ବୀର 
�କ୍ଷ୍ମଣ ! ଶଣୁ ! ଧନୁ ଛୁଇଁବା ଆଗରୁ ରାମ ଅତ ିବକିଳ 
ସହଇ ସୀତାଙ୍ ମହୁଁକୁ ପ୍ରଥସମ ୋହ ିଁସ�। ତସମ ସସ 
େୃଶୟେ ସେଖÒଥÒବ। କାରଣଟ ିଯେ ିଜାଣ ିନାହଁ, ଜାଣ ! 
ସୀତା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆେଶିକ୍।ି ରାମ ସୀତାଙ୍ ଠୁ  ଶକ୍ ି
ଆହରଣ କସ�, ଏଣ ୁଅନାୟାସସର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି�ା।’’

�କ୍ଷ୍ମଣଙ୍ ମହୁଁ �ାଲ୍  ପଡ଼ ି ଯାଇଥÒ�ା। କନୁି୍ 
ରାମେନ୍ଦ୍ର ହାରବିାର ଆନନ୍ ଉପସଭାଗ କରୁଥÒସ�।  

 - ଜ୍ାନ ମହାତା 
ଚହଟା, ବଡ଼ିାନାସୀ, କଟକ-୧୪
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‘‘ ଉଚ୍ଚ ହହବା ପାଇଁ କର ହେହବ ଆଶା
ଉଚ୍ଚ କର ଆହେ ନଜି ମାତୃଭାଷା’’ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ଦବିସ

ନକିତିହିର କନଆି ଓ ସନୁା

ଦାଢ଼ହିର ଲୋଇହଲ 
୨୪୭୦ ଇଅର୍  ବଡ୍ 

କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଢାବା

ହରେକ୍ ଅପ୍  ହରେକ୍ ଅପ୍  
ପାଇଁ ହଲଖହଲ  ପାଇଁ ହଲଖହଲ  
‘ସମାପନ ପତ୍ର’‘ସମାପନ ପତ୍ର’

ବିଟାଉନ୍ ର ଜସଣ ଆଗଧାଡ଼ରି ଷ୍ାର୍  କଡି୍  ଭାସବ ପରଗିଣତି ହୁଅନ୍ ିଜାହ୍ନବୀ 
କପରୁ। ସସାସଆି� ମଡିଆିସର ମଧ୍ୟ ସସ ସବଶ୍  ସକ୍ୟି। ନକିଟସର ଜାହ୍ନବୀ 
ତାଙ୍ର ଏକ �ସଟାସଟୁ୍ ର �ସଟାଗଡ଼ୁକୁି ସସାସଆି� ମଡିଆିସର ସସୟାର 

କରଥିସ�। ଏହ ିସରସ୍ା �ସଟାସଟୁ୍ ସର ସସ ଏକ ସ�ଲାରାଲ୍  ଶାଢ଼ ିପନି୍ଛନ୍।ି 
୬୦ େଶକର ଅଭସିନତ୍ରୀଙ୍ ଭଳ ିସସ ଶାଢ଼ ିସହ ବଲାଉଜ୍  ପନି୍ନାହାନ୍।ି 
ଏହାସହତି ସସ ସବକସର ଏକ ହାର ପକାଇବା ସହ ମଣୁ୍ସର ଗଜରା 
ବାନ୍ଛନ୍।ି ଜାହ୍ନବୀଙ୍ର ଏହ ିସବା�ଡ୍  �ୁକ୍  ତାଙ୍ର ପ୍ରଶଂସକମାନଙୁ୍ 
ସବଶ୍  ପସନ୍ ଆସଛି।ି ତାଙ୍ର ଏହ ି�ସଟାଗଡ଼ୁକି ସେଖ ଅସନକ 

ପ୍ରଶଂସକ ସସ ଅବକିଳ ବ�ଉିଡ୍ ର େବିଂଗତ ଅଭସିନତ୍ରୀ ସ୍ତିା 
ପାଟଲି୍ ଙ୍ ଭଳ ିସେଖାଯାଉଛନ୍ ିସବା� ିପ୍ରତକି୍ୟିା ସେଇଛନ୍।ି 

ଜାହ୍ନବୀଙ୍ କାମ କଥା କହବିାକୁ ଗସ�, ସସ ବରୁଣ 
ଧୱନଙ୍ ବପିକ୍ସର ‘ବୱା�’ସର ଅଭନିୟ କରୁଛନ୍।ି ସସହପିର ି

ସସ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍ ବପିକ୍ସର ‘ମଷି୍ର ଆଣ୍ ମସିସସ୍  ମାହ’ିସର ମଧ୍ୟ 
ନଜର ଆସସିବ।  ଏହାବାଦ୍  ସସ ଜୁନୟିର୍  ଏନ୍ ଟଆିର୍ ଙ୍ ସହ 

‘ଏନ୍ ଟଆିର୍-୩୦’ସର ସତ�ୁଗ ୁଇଣ୍ଷ୍ଟୀସର 
ସଡବୁୟେ କରବିାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି

      ୬୦ ଦଶକର ହେଶନ୍ କୁ 
ଅନୁକରଣ କହଲ ଜାହ୍ନବ୍ରୀ

ସ୍ତିା ପାଟଲି୍ ଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କହଲ ଦଶ୍ଶକ 
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ଶନବିାର
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

କଟକ,୧୦ା୩(ସମସି): ବୁଧବାର ପରୁୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ 
ମରଚିୀକ�ାଟ ଛ�ସ୍ତି ଲକ୍ଷୀ ମାକ�ଟ୍ଟ �କପେଲ୍କ୍ସ ଓ ସମ୍ାଟ 
କ�ାକଟଲକର ଘଟଥିିବା ଭୟାବ� ଅଗ୍�ିାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଅଗ୍ଶିମ 
ବଭିାଗ ପାଇଁ ଏ� ବଡ଼ ଆ�୍ାନ ଥିଲା। ଏ� ି ଅଗ୍�ିାଣ୍ଡକର 
ସମସ୍ତଙୁ୍ ସରୁକ୍ତି ଭାକବ ଉଦ୍ାର �ରାଯବିା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ 
ଅଗ୍ଶିମ ବଭିାଗ ପାଇଁ କବଶ ଉକଲେଖନୀୟ କବାଲ ି ��ଛିନ୍ ି
ଅଗ୍ଶିମ ଡଜି ି ସକନ୍ାଷ ଉପାଧ୍ାୟ। ପ୍ରତ�ୂିଳ ପରସି୍ତି ି
ସକତ୍ବେ ଆଗ୍�ି ମାନଙ୍ �ାଯ୍ଟ୍ୟଦକ୍ତା ପାଇଁ ସଫଳତାର ସ� 
ଉଦ୍ାର �ାଯ୍ଟ୍ୟ କ�ାଇପାରଛି।ି ଏ�ା ୩୦ ଘଣ୍ାର ଏ� ଲମା୍ 
ଅପକରସନ ଥିଲା। ଏ� ି ଅପକରସନ ସମୟକର ସାମଲି 
କ�ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଗ୍�ିଙୁ୍ ଆର୍ ଥି� କପ୍ରାତ୍ା�ନ ରାଶ ି
ପରୁସ୍ାର ଆ�ାରକର ପ୍ରଦାନ �ରାଯବି। କସ�ପିର ି ନଆିଁ 
ଲଭିାଇବା କବକଳ ଆ�ତ କ�ାଇଥିବା ଦୁଇ �ମ୍ଟଚାରୀ ଏବଂ 
ଏ� ିଅପକରସନର କନତୃତ୍ୱ କନଇଥିବା ୩ ଜଣ ଅଧି�ାରୀଙୁ୍ 
ଡଜି ିଡସି୍ ପ୍ରଦାନ �ରାଯବି କବାଲ ି��ଛିନ୍ ିଶ୍ୀ ଉପାଧ୍ାୟ। 
ଓଡ଼ଶିା ଅଗ୍ଶିମ ବଭିାଗର ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିସମସ୍ତ କଦଶକର କଶ୍ଷ୍ଠ। 
ଏ� ି ଅଗ୍�ିାଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ ଭବଷି୍ୟତ ପାଇଁ ଶକି୍ା ମଳିବି କବାଲ ି
କସ ��ଛିନ୍।ି ବଭିନି୍ନ ସଂସ୍ାନ ଅର୍ବା କ�ାଠାର ଉଭୟ 
ପ୍ରକବଶ ଓ ପ୍ରସ୍ାନ ଦ୍ାର ରଖାଯବିା ଉଚତି। ଯା�ା ଏ� ି
ମାକ�୍ଟଟ �କପେଲ୍କ୍ସକର କଦଖିବା�ୁ ମଳିନିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 
ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ ିକ�ାଇଥିଲା। କ�ାକଟଲକର ଥିବା ୧୧୦ରୁ ଅଧି� 
ପଯ୍ଟ୍ୟଟ� ଓ କସମାନଙ୍ ସାମଗ୍ୀ�ୁ ସରୁକ୍ତି ଭାକବ ଉଦ୍ାର 
�ରାଯାଇ ପାରଥିିଲା। ଅଗ୍�ିାଣ୍ଡର ତଦନ୍ ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ 
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ରୁ ଏ� �ମଟି ିଉପଜଲିୋପାଳଙ୍ ଅଧ୍କ୍ତାକର 
ଗଠନ କ�ାଇଥିବା ଶ୍ୀ ଉପାଧ୍ାୟ ��ଛିନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟ 
�ଂକଗ୍ସ ଏକବ ଅଡ଼ୁଆକର ପଡ଼ଛି।ି 
କମା�ମି୍   �ଣ୍ା�ୁ ନା’ କ�ା� ି ପାରୁଛ,ି 
ନା’ ଫିଙ୍ପିାରୁଛ।ି ଏ�ମାତ୍ର �ଂକଗ୍ସ 
କନତା ଭାକବ �ଟ� ବାରବାଟୀ ବଧିାୟ� 
ମ�ମ୍ମଦ କମା�ମି୍   ପସିସି ି ସଭାପତ ି ଓ 
ବରଷି୍ଠ କନତାମାନଙୁ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାକବ 
ସମାକଲାଚନା �ର ି ଆସଛୁନ୍।ି ପସିସି ି
ସଭାପତଙି୍ �ାଯ୍ଟ୍ୟଦକ୍ତା�ୁ କନଇ ପ୍ରଶ୍ନ 
ଉଠାଉଛନ୍।ି କତକବ ଏଭଳ ି ସ୍ତିକିର 
ମଧ୍ ଦଳକର ତାଙ୍ ବକିରାଧକର 
�ାଯ୍ଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କନବା�ୁ �ା�ାର ି ସା�ସ 
ନା� ିଁ। �ାଯ୍ଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାମକର ତାଙୁ୍ 
ଦଳ କ�ବଳ �ାରଣ ଦଶ୍ଟାଅ କନାଟସି୍   
ଜାର ି �ରପିାରଛି।ି ଏପର�ି ି ପବୂ୍ଟତନ 
ପସିସି ି ନରିଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟ� ଓ ଜୟକଦବ 
କଜନାଙ୍ ଭଳ ି କନତାମାକନ ମଧ୍ 

କମା�ମି୍  ଙୁ୍ ସମାକଲାଚନା �ରବିାର 
ସା�ସ �ରୁନା�ାଁନ୍।ି ଜକନୈ� ପବୂ୍ଟତନ 
�ଂକଗ୍ସ ବଧିାୟ�ଙ୍ ��ବିା ଅନୁଯାୟୀ, 
�ଂକଗ୍ସ ରାଜ୍ୟକର କଶାଚନୀୟ ଭାକବ 
ପରାଜତି କ�ାଇଛ।ି କଲାକ� �ଂକଗ୍ସ 
ଉପକର ଆସ୍ା ରଖିନା�ାଁନ୍,ି ଏ�ର୍ା ସତ୍ୟ। 

କମା�ମି୍  ଙ୍ ବକିରାଧକର �ାଯ୍ଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ 
କ�ାଇପାରବିା ବଡ଼ �ାରଣ ମଧ୍ ତା�ା। 
�ଂକଗ୍ସ ସାରା ରାଜ୍ୟକର �ାଁ ଭାଁ ସ୍ାନକର 
ଦଳୀୟ ସଙ୍ଠନ ବଞ୍ାଇ ରଖିଥିବା କବକଳ 
�ଟ� ତନ୍ମଧ୍ରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏଣ ୁକମା�ମି୍  ଙ୍ 
ବକିରାଧକର ଦଳୀୟ �ାଯ୍ଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ�କଲ, 
�ଟ�କର �ଂକଗ୍ସ ଦୁବ୍ଟଳ କ�ବ। ଏଣ ୁ
ଦଳର ସ୍ାର୍୍ଟ�ୁ ପ୍ରାର୍ମ�ିତା କଦଇ ପସିସି ି

ସଭାପତ ିଶରତ ପଟ୍ଟନାୟ� ଚୁପ୍   ର�ଛିନ୍।ି 
କସ�ଭିଳ ି କମା�ମି୍  ଙ୍ ସମର୍ ଥିତ କଗାଷ୍ଠୀଙ୍ 
��ବିା �ର୍ା କଯ, ଦଳ�ୁ ଆଗ�ୁ ବଢ଼଼଼଼ବିା�ୁ 
କ�କଲ ପ୍ରର୍କମ ଅପ୍ରୟି ସତ୍ୟ�ୁ ଗ୍�ଣ 
�ରବିା�ୁ ପଡ଼ବି। କମା�ମି୍   ଦଳ ସପେ�୍ଟକର 
ଯା�ା ��ଛିନ୍ ି ତା�ା ଶତ ପ୍ରତଶିତ 

ସତ୍ୟ। ଏଣ ୁ ଏକନଇ ପସିସି ି
ପ୍ରତକି୍ରୟିାଶୀଳ କ�ବା ବଦଳକର 
ସମସ୍ତଙୁ୍ ସାଙ୍କର କନଇ ଦଳ 

ସ୍ାର୍୍ଟକର ନଷି୍ପତ୍ ିକନବା ଦର�ାର। 
ଅନ୍ୟପକ୍କର ରାଜ୍ୟ �ଂକଗ୍ସ�ୁ 

କମା�ମି୍  ଙ୍ର ସମାକଲାଚନା ପକର ମ�ଁୁ 
କଖାଲଛିନ୍ ି ତାରା ପ୍ରସାଦ ବା�ନିୀପତ ି
ଓ ସକୁରଶ ରାଉତରାୟ। ତାରା ��ଛିନ୍ ି
କଯ, କମା�ମି୍   ବାବୁ ନଜିସ୍ ମତ 
କଦଇର୍ାଇ ପାରନ୍।ି ଦଳ �ାଇ�ମାଣ୍ଡ 
ଯା�ା�ୁ ରାଜ୍ୟକର ଦାୟତି୍ୱ କଦକବ କସ 

ଆମ କଚକ�ରା। ତାଙ୍ କନତୃତ୍ୱକର ଦଳ 
ସଙ୍ଠନ ସଜାଡ଼ବି ଓ ନବି୍ଟାଚନ ଲଢ଼ବି। 
କମା�ମି୍  ଙ୍ ଉପକର ଦଳ ଉପକର ଆସ୍ା 
ପ୍ର�ଟ �ରବିାରୁ କସ ନବି୍ଟାଚନ ଲଢ଼କିଲ 
ଓ ଜତିକିଲ। �ଟ�କର �ଂକଗ୍ସର 
କଚକ�ରା କ�ାଇପାରକିଲ। �ଂକଗ୍ସ 
ଉପକର ଯଦ ି କଲା�ଙ୍ର ବଶି୍ାସ ନା� ିଁ, 
କତକବ ଆକମମାକନ �ଭିଳ ି ଜତିକିଲ 
କବାଲ ି କସ କମା�ମି୍  ଙୁ୍ ପ୍ରଶ୍ନ �ରଛିନ୍।ି 
କସ�ଭିଳ ି�ଂକଗ୍ସ ସଙ୍ଠନ ଉପକର ପ୍ରଶ୍ନ 
ଉଠାଇବା ଉଚତି୍   ନୁକ�ଁ। କତକବ ତାଙ୍ 
ବକିରାଧକର �’ଣ �ାଯ୍ଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ�ବ 
ତା�ା ପସିସି ି ସଭାପତ ି ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ 
ନଷି୍ପତ୍ ି କନକବ କବାଲ ି ��ଛିନ୍ ି ବଧିାୟ� 
ସକୁରଶ ରାଉତରାୟ। ଅନ୍ୟପକ୍କର ପସିସି ି
ସଭାପତ ି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟ� ଏ� ି ସପେରୂ୍୍ଟ 
ପ୍ରସଙ୍କର ପ୍ରତକି୍ରୟିା ରଖି ନା�ାଁନ୍।ି 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦ା୩(ସମସି)

ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ବଭିାଗ�ୁ ‘ସ୍ଚ୍  ’ ସ୍ର୍୍ଟ 
ସମ୍ମାନ ମଳିଛି।ି ‘ଇ-ରକିସାକସ୍ଟସ୍  ’ ଭଳ ି
ଅଭନିବ ପଦକକ୍ପ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶକି୍ା 
ବଭିାଗ�ୁ ଶକି୍ା ବଗ୍ଟକର 
‘ସ୍ଚ୍  ’ ଏ� ି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ 
�ରଛି।ି ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ 
ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ସ୍ୟଂଶାସତି 
�କଲଜଗଡ଼ୁ�ିକର ଗକବଷଣା 
ପ୍ରକ୍ରୟିା�ୁ ସଂଗଠତି 
�ରବିା ଓ ଗକବଷଣାର୍୍ଟୀଙ୍ 
ପକ୍ରୁ ପ୍ର�ାଶ ପାଉଥିବା 
ଇ-ଜର୍୍ଟଲ୍  , କମଗାଜନି୍  ,ଇ-
ବୁକ୍   ତର୍ା ବଭିନି୍ନ ନବିନ୍ଧର 
ଡଜିଟିାଲ୍   ପ୍ର�ାଶନ ପାଇଁ 
‘ଇ-ରକିସାକସ୍ଟସ୍  ’ ଭଳ ି ଅଭନିବ ପଦକକ୍ପ 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ବଭିାଗ ବଗିତ ବଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ 
�ରଥିିଲା। ଫଳକର ‘ଇ-ରକିସାକସ୍ଟସ୍  ’ 

କପାଟ୍ଟାଲ ଦ୍ାରା କଗାଟଏି �୍କି୍  କର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗକବଷଣାର୍୍ଟୀ ବଭିନି୍ନ ପ୍ର�ଳ୍ପର 
ନବିନ୍ଧ ସ�ଜକର ପାଇ ପାରୁଛନ୍।ି ଏଥିପାଇଁ 
ଏ� କପାଟ୍ଟାଲ ବ�ିଶତି �ରାଯାଇଥିବା 
କବକଳ ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟ ଏବଂ �କଲଜଗଡ଼ୁ�ି 

ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା 
ପଞ୍ଜୀ�ରଣ ବ୍ୟବସ୍ା 
ଉପଲବ୍ଧ �ରାଯାଇଛ।ି 
କତକବ ଏ� ି ଅଭନିବ 
ପଦକକ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ 
ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ବଭିାଗ�ୁ ଶକି୍ା 
ବଗ୍ଟକର ୨୦୨୨ ମସ�ିା 
ପାଇଁ ସ୍ର୍୍ଟ ସ୍ଚ୍   ସମ୍ମାନ 
ପ୍ରଦାନ �ରାଯାଇଛ।ି 
ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ପରଷିଦ 
ପକ୍ରୁ ‘ଇ-ରକିସାକସ୍ଟସ୍  ’ର 

ପ୍ରସୁ୍ତତ ି �ରାଯାଇଥିବା କବକଳ ରାଜ୍ୟ 
ସର�ାର ଏଥି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୨କ�ାଟ ି ଟଙ୍ା 
ବ୍ୟୟ �ରଥିିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି

ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ କାଳ ‘ଗ୍�ାକମି୍  ’ କଣ୍ା 

ଦଳ ସ୍ାରଚ୍ଚ ପାଇଁ ଚୁପ୍   ପସିସି ିସଭାପତ ି

କଟକ,୧୦ା୩(ସମସି): ଦଶମ କଶ୍ଣୀ ସକମ୍ମଟଭି-୨ ପରୀକ୍ା ଶକୁ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କ�ାଇଛ।ି ୫ 
ଲକ୍ ୩୦ �ଜାର ୭୭୭ ଜଣ ପରୀକ୍ାର୍୍ଟୀ ବାଷଥି� �ାଇସ୍ଲୁ ସାଟଥିଫିକ�ଟ ନମିକନ୍ ଫମ୍ଟପରୂଣ 
�ରଥିିକଲ। ପରୀକ୍ାର ଆରମ୍ଭ ଦନିରୁ ୧୮ �ଜାର ୧୩୩ ଜଣ ପରୀକ୍ାର୍୍ଟୀ ଅନୁପସ୍ତି ର�ଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି �ପ ି�ର ି୧୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧରାପଡ଼ଛିନ୍।ି ରାଜ୍ୟ ମକୁ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟ ସାଟଥିଫିକ�ଟ 
ପରୀକ୍ା ନମିକନ୍ ୪ �ଜାର ୧୨୩ ଜଣ ପରୀକ୍ାର୍୍ଟୀ ଫମ୍ଟପରୂଣ �ରଥିିବା କବକଳ ୭୩୪ ଜଣ 
ପରୀକ୍ା କଦଇନା�ାନ୍।ି ସଂସ୍ତୃ ମଧ୍ମାକର ୫୩୦ ଜଣ ପରୀକ୍ା କଦବା�ୁ ଆସନିା�ାନ୍।ି ଏ ସବୁ�ୁ 
ମଶିାଇ କମାଟ ୧୯ �ଜାର ୩୯୭ ଜଣ ପରୀକ୍ାର୍୍ଟୀ ପ୍ରର୍ମ ଦନିକର ଅନୁପସ୍ତି ର�ଛିନ୍।ି

ନ କ ନୁ୍ ଝ ର / ତୁ ରୁ ମୁ ଙ୍ ା / ଘ ଟ ଗ ାଁ , 
୧୦ା୩(ସମସି): ମ�ାବଳ ବାଘ�ୁ କନଇ 
ବନ ବଭିାଗର ଚନି୍ା ବଢ଼଼଼଼ଥିିବା କବକଳ ଏକବ 
କ�ନୁ୍ଝର ଜଲିୋ ପାଟଣା କରଞ୍ଜକର ୨ଟ ିଟ୍ାକ୍   
�୍ୟାକମରା କଚାର ି କ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ�ା�ୁ 
କନଇ ର୍ାନାକର ଏତଲା ଦଆିଯାଇଥିବା 
ସଚୂନା ମଳିଛି।ି କ�ନୁ୍ଝର ଜଲିୋକର ମ�ାବଳ 
ବାଘ ସ୍ତି ି ସପେ�୍ଟକର ପସିସିଏିଫ ଫକଟା 
ସ� ସ୍ପଷ୍ �ରଥିିକଲ। ବାଘର ଚଳପ୍ରଚଳ 
ଜଣାପଡ଼ବିା ପକର ବାଘର ସରୁକ୍ା କନଇ 
ବନ ବଭିାଗର ଚନି୍ା ବଢ଼଼଼଼ଯିାଇଛ।ି ଏ�ା 
ମଧ୍କର ବାଘର ଗତବିଧିି ଅନୁଧ୍ାନ ପାଇଁ 
ପାଟଣା କରଞ୍ଜକର ଲାଗଥିିବା ୧୦ଟ ି ଟ୍ାକ୍   
�୍ୟାକମରା ମଧ୍ରୁ କରା�ନିୀଦୁମା ନ�ିଟରୁ 
୨ଟ ି କଚାର ି କ�ାଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
�୍ୟାକମରା କଚାର ି ସପେ�୍ଟକର ବନ ବଭିାଗ 
ପକ୍ରୁ ଘଟଗାଁ ର୍ାନାକର ଲଖିତ ଅଭକିଯାଗ 
କ�ାଇଛ।ି ଅଭକିଯାଗ�ୁ ଭତି୍�ିର ି ଘଟଗାଁ 

ପଲୁସି ର୍ାନା କ�ଶ ନମର୍ ୪୮/୨୦୨୩କର 
ମାମଲା ରୁଜୁ�ର ି ତଦନ୍ �ରାଯାଉଛ।ି ଯଦ ି
ଶ�ିାରୀ ଆସ ିଟ୍ାକ୍   �୍ୟାକମରା କଚାର ି�ରଛିନ୍ ି
କତକବ କସମାନଙ୍ ଫକଟା ନ�ିାତ ି ଅନ୍ୟ 

�୍ୟାକମରାକର ଆସଥିିବ କବାଲ ି ଏସଏିଫଓ 
��ଛିନ୍।ି ଘଟଗାଁ ଓ ପାଟଣା କରଞ୍ଜର ବଭିନି୍ନ 
ଜାଗାକର ବାଘ ଉପକର ନଜର ରଖିବା�ୁ 
୪୫ଟ ିଟ୍ାକ୍   �୍ୟାକମରା ଲଗାଯାଇଥିଲା।

ବାଘ ଚହି୍ନଟ ପାଇଁ ଲାଗଥିିବା 
୨ ଟ୍ାକ୍   କ୍ୟାଗ୍�ରା ଗ୍ଚାର ି

ନେଙ୍ାୋଳ,୧୦ା୩(ସମସି): କ�ଙ୍ାନାଳ 
ସ�ରକର ଘକରାଇ ନସଥିଂକ�ାମକର 
ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ �ଲ୍ୟାଣ କଯାଜନା �ାଡ୍ଟକର 
ବ୍ୟାପ� ଜାଲଆିତ ି କ�ାଇଥିବା କନଇ 
ଅଭକିଯାଗ ପକର ଶକୁ୍ରବାର ଜଲିୋପାଳ 
ଓ ଏସପ ି ସ�ରର ବଭିନି୍ନ ଘକରାଇ 
ନସଥିଂକ�ାମ ଉପକର ଚ�ଉ �ର ି
�ାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ ୍  �ରଛିନ୍।ି ଗତ ୪ତାରଖି 
ଦନି ସ�ରର ଗଡୁଆିନାଳୀ ସ୍ତି ପଣ୍ଡା 
ନସଥିଂକ�ାମକର ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ�ଲ୍ୟାଣ 
କଯାଜନା �ାଡ୍ଟକର ବ୍ୟାପ� ଜାଲଆିତ ି
ଓ ଜକନୈ� କରାଗୀଙ୍ �ାଡ୍ଟରୁ ଅର୍୍ଟ �ଡ଼ପ 
କ�ାଇଥିବା କବକଳ କରାଗୀ ଜଣଙ୍ 
ଉପଯକୁ୍ତ ଚ�ିତି୍ା ନପାଇ ମତୁୃ୍ୟ ବରଣ 
�ରଥିିବା ଅଭକିଯାଗ କ�ାଇଥିଲା। 
ଏ� ି ଘଟଣାକର ଜଲିୋ ପ୍ରଶାସନ ପଣ୍ଡା 

ନସଥିଂକ�ାମକର ଚଢ଼ଉ �ର ି �ାଗଜପତ୍ର 
ଜବତ �ର ି ସଲି �ରଥିିଲା। ଜଲିୋକର 
ପ୍ରାୟ ୨୦ଟ ି ଘକରାଇ ନସଥିଂକ�ାମ ବଜୁି 
ସ୍ାସ୍୍ୟ�ଲ୍ୟାଣ କଯାଜନାକର ଅନ୍ଭୁ୍ଟକ୍ତ 
କ�ାଇଛନ୍।ି କତଣ ୁ ଜଲିୋପାଳ ସକରାଜ 
�ୁମାର କସଠୀ ଓ ଏସପ ି ଜ୍ାନରଞ୍ଜନ 
ମ�ାପାତ୍ର ସ�ରକର ଥିବା ଦଶିା 

ନସଥିଂକ�ାମକର ଚଢ଼ଉ �ର ି �ାଗଜପତ୍ର 
ଯାଞ୍ ୍  �ରଥିିକଲ। ଏ� ି ଯାଞ୍ ୍  ସମୟକର 
୧୧୯୬ଜଣ �ତିାଧି�ାରୀ ଏଠାକର 
ଚ�ିତି୍ତି କ�ାଇଥିବାର ଜାଣବିା�ୁ 
ପାଇଥିକଲ। ଆଗାମୀ ଦନିକର ଏ� ି
ଯାଞ୍ ୍ ଞ୍ପ୍ରକ୍ରୟିା �ଡା�ଡ ି �ରାଯବି କବାଲ ି
ଜଲିୋପାଳ ଶ୍ୀ କସଠୀ ପ୍ର�ାଶ �ରଛିନ୍।ି

 �ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡଗ୍ର ଜାଲଆିତ ିଅଭଗି୍�ାଗ

ଗ୍େଙ୍ାନାଳ ପଣ୍ା ଓ ଦଶିା ନସ୍ସଂଗ୍�ାମ୍ ଗ୍ର ଚଢ଼ଉ

ପରୁୀ,୧୦ା୩(ସମସି): ୩୭ଘଣ୍ାର ଦୀଘ୍ଟ ଅପକରସନ୍   ପକର ଶକୁ୍ରବାର 
ମଧ୍ାହ୍ନ ସଦୁ୍ା ପରୁୀ ବଡଦାଣ୍ଡ ମରଚିକି�ାଟ୍   ଛ�ସ୍ତି ଲକ୍ଷୀ ମାକ�୍ଟଟ୍   
�କପେ୍କ୍ସକର ଲାଗଥିିବା ନଆିଁ ସପେରୂ୍୍ଟ ଲଭିଛି।ି ଅଗ୍ଶିମ ବା�ନିୀ, ଓଡ୍ାଫ୍  , ପଲୁସି 
ଓ ଜାତୀୟ ଅଗ୍ଶିମ ବା�ନିୀ ଟମି୍  �ୁ ନଅିାଁ ଲଭିାଇବା�ୁ ନାକ�ଦମ୍   କ�ବା�ୁ 
ପଡ଼ଥିିଲା। ଓଡ଼ଶିା ଇତ�ିାସକର ଏ� ିଅଗ୍�ିାଣ୍ଡ ଅପକରସନ୍   ସବୁଠାରୁ ବଡ 
କବାଲ ି ଅଗ୍ଶିମ �ମ୍ଟଚାରୀମାକନ ��ଛିନ୍।ି ନଆିଁ ଲଭିବିା ପକର କ୍ତଗି୍ସ୍ତ 
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍ �ାନ୍କବାବାଳ ି ସମସ୍ତଙୁ୍ 
ବ୍ୟଥିତ �ରଥିିଲା।

ଶକୁ୍ରବାର ସ�ାକଳ ଅଗ୍ଶିମ 
�ମ୍ଟଚାରୀମାକନ ନଆିଁ ଲଭିାକର 
ବ୍ୟସ୍ତ ଥିକଲ। ଏତ�ିକିବକଳ �କପେ୍କ୍ସ 
ନ�ିଟକର କଦା�ାନୀମାନଙ୍ ଭଡି 
କ�ାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତ ି
ମଳିବିା ପକର ସମକସ୍ତ �କପେ୍କ୍ସ ଭତିର�ୁ 
ଯବିା�ୁ ଚା� ିଁ ର�ଥିିକଲ। �ଛି ି ସମୟ 
ପକର �କପେ୍କ୍ସକର ଥିବା ‘ସ୍ଗି୍ା ବୟିଟୁ ି
ପାଲ୍ଟର’ ମାଲ�ିାଣୀ ପରୂ୍ଥିମା ମ�ାନ୍ ି
ପ�ଞ୍ଥିିକଲ। ନଆିକଁର ଧ୍ଂସବଧି୍ସ୍ତ 
ପାଲ୍ଟର କଦଖି କସ �ାନ୍ ି ପ�ାଇଥିକଲ। 
ଏଥିକର କସ ଋଣ �ର ି ୪୦ଲକ୍ ଟଙ୍ା 
ନକିବଶ �ରଥିିବା ��ଥିିକଲ। ଏମତି�ି ି
ଏ� ିପାଲ୍ଟରକର ୧୦ରୁ ଊଦ୍ବେ୍ଟ ପଲିାଙୁ୍ କସ 
କଟ୍ନଂି କଦଉଥିକଲ। ଏ�ାସ� ୫ରୁ 
ଊଦ୍ବେ୍ଟ ମ�ଳିା ନଜିର ଘର ଚଳାଉଥିକଲ। 
କସମାକନ ଏକବ �’ଣ �ରକିବ �� ି�ାନ୍ଥିିକଲ। ଏ�ାପକର �ଠାତ୍   ଅକଚତ୍   
କ�ାଇ ତକଳ ପଡ଼ଯିାଇଥିକଲ। ଅଗ୍ଶିମ �ମ୍ଟଚାରୀମାକନ ତାଙୁ୍ ଉଦ୍ାର �ର ି
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଯାକଗ ଜଲିୋ ମଖୁ୍ୟ ଚ�ିତି୍ାଳୟକର ଭତ୍ଥି �ରଥିିକଲ। 

କସ�ପିର ି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାକନ �କପେ୍କ୍ସ ଭତିର�ୁ ଯାଇ 
ତାଙ୍ର କଦା�ାନର ସ୍ତି ି ପରଖିଥିକଲ। ଏ�ାସ� କଦା�ାନକର 
ପଡ଼ଥିିବା ଅଧାକପାଡା ସାମଗ୍ୀ�ୁ ଉଦ୍ାର �ର ି ଘର�ୁ କନଇଥିକଲ। �ଛି ି
କଦା�ାନୀଙ୍ ଜନିଷିପତ୍ର ପରୁା କପାଡଯିାଇଥିବାକବକଳ ଆଉ କ�କତ� 

ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍ ଜନିଷିପତ୍ର �ଛି ି ର�ଯିାଇଛ।ି ଅଗ୍ଶିମ ବା�ନିୀର ବରଷି୍ଠ 
ଅଧି�ାରୀ ରକମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଗଣମାଧ୍ମ�ୁ ପ୍ରତକି୍ରୟିା କଦଇ ��ଛିନ୍,ି 
�କପେ୍କ୍ସର ପ୍ରର୍ମ ମ�ଲାକର ଥିବା ଇଣ୍ଡଆିନ ଓଭରସଜି୍   ବ୍ୟାଙ୍ର କ�ୌଣସ ି
କ୍ୟକ୍ତ ିକ�ାଇନା� ିଁ। ବ୍ୟାଙ୍ର ଅଧି�ାରୀମାକନ ଆସ ିତାଙ୍ର �ାଗଜପତ୍ର 
ଯାଞ୍ �ରଛିନ୍।ି କସ�ପିର ି ନଆିଁ କ�ଉଁଠୁ ଲାଗଲିା, କ�ମତି ି ଲାଗଲିା, 
କସକନଇ ତଦନ୍ �ରାଯାଉଛ।ି ଅଗ୍ଶିମ ବଭିାଗର ବରଷି୍ଠ ଅଧି�ାରୀ ଓ ଜଲିୋ 

ପ୍ରଶାସନ ସ� ଆକଲାଚନା �ରାଯାଇ ପରବତ୍୍ଟୀ ପଦକକ୍ପ ନଆିଯବି କବାଲ ି
କସ ��ଛିନ୍।ି 

 ଶ୍ୀ ମାଝ ି��ଛିନ୍,ି ପ୍ରର୍କମ କ�ାଠାର ପଛପଟ �ାନ୍ଥ ଡ୍ଲିଂି କମସନି୍   
ଦ୍ାରା �ଣା �ରାଯାଇଥିଲା। ଏ�ାପକର କସ� ି �ଣା ଦ୍ାରା ପାଣ ି ସଞି୍ନ 
�ରବିାରୁ ନଆିଁ ଲଭିଥିିଲା। ଏଭଳ ି ଘଟଣାରୁ ସମକସ୍ତ ଶଖିିବା ଦର�ାର। 
ଏ�ାସ� ଘକର କ�ଉ �ମିା୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନକର ଅଗ୍ ି ପ୍ରତକିରାଧ� 
ସରଞ୍ଜାମ ରଖିବା ଦର�ାର କବାଲ ିକସ ��ଛିନ୍।ି

ଲକ୍ଷୀ ମାନକକେଟ୍   କନପ୍ଲେକ୍ସ 
ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ ଘଟଣା ୩୭ ଘଣ୍ାଗ୍ର ଲଭିଲିା ନଆିଁ

ନଗି୍�ାଜତି ସ�ସ୍ତ 
ଆଗ୍କିଙୁ୍ �ଳିବି ପରୁସ୍ାର

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦।୩(ସମସି): ବକିଜପକିର 
ତୁଣ୍ଡ�ୁଡ଼ାଙ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦନି�ୁ ଦନି ବଢ଼଼଼଼ୁ ଛ।ି ଅନୟିନ୍ତ୍ରତି 
ଓ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ବ୍ୟ କଦବା�ୁ ଏ� ି କନତାମାକନ 
ପଶ୍ାତ୍  ପଦ କ�ଉ ନା�ାନ୍।ି ଏ� ିକନତାମାକନ ଅନ୍ୟ 
ଦଳର ରାଜକନତାମାନଙୁ୍ ଅତ୍ୟନ୍ ଅକସୌଜନ୍ୟ 
ଆଚରଣ �ରୁଛନ୍ ିଓ �ୁତ୍ାରଟନା �ରୁଛନ୍।ି 

ଏପର�ି ି ତତ୍  �ାଳୀନ ସ୍ାସ୍୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ�କିଶାର 
ଦାସଙ୍ ମତୁୃ୍ୟ ପରଠାରୁ ତାଙ୍ ବକିରାଧକର ମଧ୍ 
�ୁତ୍ାରଟନା �ରୁଛନ୍।ି ବକିଜପ ି କନତାଙ୍ ଏପର ି
�ାଯ୍ଟ୍ୟ�ୁ କନଇ କକ୍ାଭ ପ୍ର�ାଶ �ରଛିନ୍ ିନବନବି୍ଟାଚତି 
ପଦମ୍  ପରୁ ବଧିାୟ�ିା ବଷ୍ଟା ସଂି� ବର�ିା। ଏ�ା ସ�ତି 
ବଷ୍ଟା କ�ନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧକମ୍ଟନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙୁ୍ ଟ୍ଟି୍   �ର ି ତାଙ୍ 
ଦଳ ଏ� ି ତୁଣ୍ଡ�ୁଡ଼ା କନତାଙୁ୍ ନୟିନ୍ତ୍ରଣକର ରଖିବା�ୁ 
ପରାମଶ୍ଟ କଦବା�ୁ ଅନୁକରାଧ �ରଛିନ୍।ି 

 ଧକମ୍ଟନ୍ଦ୍ରଙ୍ ଉକଦେଶ୍ୟକର ଟ୍ଟି୍   �ର ିବଷ୍ଟା ��ଛିନ୍ ି
କଯ ପବୂ୍ଟତନ ସ୍ାସ୍୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ �କିଶାର ଦାସଙ୍ 
ମତୁୃ୍ୟ ପର ଠାରୁ ଓଡ଼ଶିା ବକିଜପରି �ଛି ିକନତା ତାଙୁ୍ 

ବଦ୍  ନାମ �ରବିା ପାଇଁ ରୀତମିତ ଉଦ୍ୟମ �ରୁଛନ୍।ି 
ଆଗପଛ ବଚିାର ନ �ର ି ଜକଣ ପରକଲା�ଗତ 
କନତାଙୁ୍ କନଇ �ୁତ୍ାରଟନା �ରାଯାଉଛ।ି ଏ�ା ଆମ 

ପରପେରା ଏବଂ ଓଡ଼ଆି ସଂସ୍ତୃକିର ଆକଦୌ ଗ୍�ଣୀୟ 
ନୁକ�ଁ। ମାତ୍ର ବକିଜପ ିକନତାମାକନ �ୀନ ରାଜକନୈତ�ି 
ଉକଦେଶ୍ୟ ରଖି ରାଜ୍ୟର ଜକଣ କଲା�ପ୍ରୟି କନତାଙ୍ 

ଉପକର �ଟୁ ମନ୍ବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ �ର ି ଚାଲଛିନ୍।ି 
ବାରମ୍ାର ଅନୁକରାଧ ପକର ବ ି କସମାକନ ଏପର ି
ନନି୍ନୀୟ ଉଦ୍ୟମରୁ ବରିତ କ�ଉ ନା�ାନ୍।ି କତଣ ୁ
ଆପଣ ଏଥିକର ତୁରନ୍ �ସ୍ତକକ୍ପ �ର ି ନଜି ଦଳର 
କନତାଙୁ୍ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ �ରନୁ୍ କବାଲ ିକ�ନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧକମ୍ଟନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଧାନଙୁ୍ ଅନୁକରାଧ �ରଛିନ୍ ିବଷ୍ଟା। 

 କସ ପଣୁ ି ��ଛିନ୍ ି କଯ କଯକତକବକଳ କମା 
ପତିାଙ୍ର ପରକଲା� କ�ାଇଥିଲା କସକତକବକଳ 
ମଧ୍ ଓଡ଼ଶିା ବକିଜପରି �ଛି ିକନତା ଏ�ପିର ିଆକକ୍ପ 
�ରୁଥିକଲ। କମା ଚରତି୍ର ଓ ବା�ାଘର�ୁ କନଇ ମଧ୍ 
କସମାକନ �ୁତ୍ାରଟନା �ରବିା�ୁ ପଛାଇ ନ ଥିକଲ। 
ଏପର ି ନ �ରବିା ପାଇଁ ମୁଁ �ାତ କଯାଡ଼ ି କସମାନଙୁ୍ 
କଯକତ ଅନୁକରାଧ �ରଥିିକଲ ସଦୁ୍ା କସମାକନ 
ଆକକ୍ରାଶମଳୂ� ଭାକବ ବ୍ୟକ୍ତଗିତ ଆକ୍ରମଣ ଜାର ି
ରଖିଥିକଲ। ଏ�ା କମାକତ ଏବଂ କମା ପରବିାର�ୁ 
ଗଭୀର ମାନସ�ି ଆଘାତ କଦଇଥିଲା। କସକତକବକଳ 
ମଧ୍ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍ ଅନୁକରାଧ �ରଥିିଲ ି କଯ ଆପଣ 

ଦୟା�ର ିକମାକତ ଏପର ିଆକକ୍ପ �ରବିା�ୁ ଆପଣଙ୍ 
ଦଳର କନତାମାନଙୁ୍ ବାରଣ �ରନୁ୍। ତର୍ାପ ିଆପଣ 
�ଛି ି�କଲ ନା� ିଁ, କବାକଧ ଜାଣଶିଣୁ ିନରିବ ର�କିଲ। 
ଏ�ା କମାକତ ଖବୁ୍   ଆଘାତ କଦଇଥିଲା। ଏକବ 
ସମାନ ଢ଼ଙ୍କର ସ୍ଗ୍ଟତ ନବ �କିଶାର ଦାସଙ୍ ଚରତି୍ର 
ସଂ�ାର ପାଇଁ କଯଉଁ ଉଦ୍ୟମ �ରାଯାଉଛ ିତା�ା ତାଙ୍ 
ଝଅି ଓ ପରବିାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙୁ୍ କ�କତ 
ମାନସ�ି ଯନ୍ତ୍ରଣା କଦଉଥିବା ତା�ା ମୁଁ ଭଲ ଭାକବ 
ଅନୁଭବ �ରପିାରୁଛ।ି କତଣ ୁମୁଁ ପଣୁ ିର୍କର ଆପଣଙୁ୍ 
ଅନୁକରାଧ �ରୁଛ ି କଯ ଅନ୍ତଃ ଆପଣ ଏଭଳ ି ଏ� 
ସକମ୍ଦନଶୀଳ ମାମଲାକର ନରିବ ରୁ�ନୁ୍ ନା� ିଁ 
�ମି୍ା ଏ�ା�ୁ ପକରାକ୍କର ସମର୍୍ଟନ �ରନୁ୍ ନା� ିଁ। 
ଜକଣ ପରକଲା�ଗତ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ସପେ�୍ଟକର ଏପର ି
�ୀନ ମନ୍ବ୍ୟ କଦବାରୁ କ୍ାନ୍ ର�ବିା�ୁ ଆପଣଙ୍ 
ଦଳର କନତାମାନଙୁ୍ �ୁ�ନୁ୍ କବାଲ ି ମୁଁ ପଣୁ ି ର୍କର 
ଆପଣଙୁ୍ ଅନୁକରାଧ �ରୁଛ ି କବାଲ ି ବଷ୍ଟା ଧକମ୍ଟନ୍ଦ୍ରଙ୍ 
ଉକଦେଶ୍ୟକର ��ଛିନ୍।ି
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ଏକଦା ବ୍ ରିଟ ରିଶ୍   ଶାସନ କାଳରୁ ସାତକକାଶ ରିଆ 
ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ମହାନଦୀ କୂଳକର 
ଦୁଇ ପାଶ୍ଶ୍ବକର ରାସ୍ା ନ ରିମ୍ବାଣ କହାଇ ଚଳପ୍ରଚଳ 
କହଉଥିଲା। ନଦୀକୂଳକର ଉଭୟ ପାଶ୍ଶ୍ବ ରାସ୍ାକର 
ଯାତ୍ୀ ଯ ରିବା ଆସ ରିବା ସହ ରିତ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
କଦୈନନ୍ ରିନ ଜୀବନ ଯାତ୍ାକର ରାସ୍ାର ଉପକଯାଗ 
କରାଯାଉଥିଲା। ନଦୀର ଦକ୍ ରିଣ ପାଶ୍ଶ୍ବକର କବୌଦ୍ଧ 
ଜରିଲ୍ାର କୁସଙ୍ଗ ଠାରୁ ବଡମଳୂ-ଛାମଣୁ୍ ରିଆ କଦଇ 
ନୟାଗଡ଼ ଜରିଲ୍ାର ଗଣ ରିଆକୁ ସଂକଯାଗ କରୁଥିବା 
ରାସ୍ାକୁ ଜଗନ୍ାଥ ସଡକ କୁହାଯାଉଥିଲା। 
ଏହ ରି ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ ରିମାଞ୍ଚଳରୁ ପବୂ୍ବାଞ୍ଚଳକୁ 
ଯାତାୟାତକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। 
ଅନ୍ୟପକ୍କର ମହାନଦୀର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ଶ୍ବକର 
ଅନୁକଗାଳ ଜରିଲ୍ାର ଆଠମଲ୍ ରିକ ବ୍ଲକର 
ବ ରିନ ରିକକଇଠାରୁ ମଝ ରିପଡ଼ା-ଟ ରିକରପଡ଼ା-କଟରଙ୍ଗ 
କଦଇ କଟକ ଜରିଲ୍ାର ବାଲରିପଟୁ୍   ଯାଏଁ ରାସ୍ାଥିଲା। 
ଏହ ରି ରାସ୍ାକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟକର ବାଉଁଶ 
କମ୍ାନୀମାକନ ନ ରିମ୍ବାଣ ଓ ମରାମତ ରି କର ରିଥାନ୍ ରି। 
ଉଭୟ ରାସ୍ାକୁ ସଂକଯାଗ ପାଇଁ ଟ ରିକରପଡ଼ା 

ଠାକର ପାର ରିଘାଟ୍   ଥିଲା ଏବଂ ନଦୀର ଅଧା ରାସ୍ା 
ବାଲରି ଉପକର ପ୍ରତ ରିବର୍ବ ମାଟ ରି ମରୁୁମ ପକାଯାଇ 
ରାସ୍ା ତ ରିଆର ରି କହଉଥିଲା। ନଦୀକୁ ବଡବଡ 
ଡଙ୍ଗାକର ଯାତ୍ୀମାକନ ପାର କହଉଥିକଲ। 
ଏପର ରିକ ରି ଗାଡ ରି ମଟର, ସାଇକଲ୍  , ଗହୃ ପାଳ ରିତ 
ପଶଙୁୁ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟ ରି ଡଙ୍ଗା ବା ଚାପ ଡଙ୍ଗାକର 

ପାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦ୍ାରା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ା 
କଦଇ ଯ ରିବା ଆସ ରିବା ଦ୍ାରା କଟକ, ଅନୁକଗାଳ, 
ନୟାଗଡ଼ ଓ କବୌଦ୍ଧ ଜରିଲ୍ା ସହ ରିତ ସାମାଜରିକ, 
ବ୍ୟବସାୟ ରିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ ରିଗକର ଏକ ସମ୍କ୍ବ 
ସ୍ାପନ କହଉଥିଲା। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓ ଜଙ୍ଗଲ 
ଆଇନ୍   କଟକଣା ପକର ଏହ ରି ରାସ୍ାର ନ ରିମ୍ବାଣ 

ଦୂରର କଥା ପ୍ରତ ରିବର୍ବ ମରାମତ ରି କହଲା ନାହ ିଁ। 
ବ ରିଭ ରିନ୍ ସମୟକର ଏହ ରି ଅଞ୍ଚଳକର ଗ୍ାମବାସୀ 
ରାଜକନତା ଏବଂ ସରକାରୀ ବଡ ଅଫରିସର୍  ଙୁ୍ 
ରାସ୍ା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁକରାଧ 
କକଲ। ମାତ୍ ବନ ବ ରିଭାଗର ଆଇନଗତ 
କଟକଣା କନଇ ରାସ୍ାର ଉନ୍ତ ରି ସମ୍ଭବ କହଲା 
ନାହ ିଁ। ୨୦୦୯ ମସ ରିହାକର ପରୁୁଣାକକାଟ୍   ଥାନା 
ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବନ୍ଳାର ମାଟ ରିଆସାହ ରି ପଞ୍ଚାୟତ 
ଆଠମଲ୍ୀକ ନ ରିବ୍ବାଚନ ମଣ୍ଳୀକର ଅନ୍ଭୂ୍ବକ୍ତ 
କହଲା। ଆଠମଲ୍ ରିକ ନ ରିବ୍ବାଚନ ମଣ୍ଳୀର ବ ରିଭ ରିନ୍ 
ଗ୍ାମ ସହ ରିତ ସଂକଯାଗୀକରଣ କନଇ ବ ରିନ ରିକକଇ- 
ଟ ରିକରପଡ଼ା ରାସ୍ାର ନ ରିମ୍ବାଣ କନଇ ତତ୍ାଳୀନ 
ମନ୍ତୀ ତଥା ଆଠମଲ୍ ରିକ ବ ରିଧାୟକ ସଞ୍ୀବ ସାହୁ 
ଗ୍ାମବାସୀକୁ ପ୍ରତ ରିଶରୁତ ରି କଦଇଥିକଲ ମାତ୍ ରାସ୍ାର 
ଉନ୍ତ ରି କହଲା ନାହ ିଁ। ରାସ୍ା ନ ରିମ୍ବାଣ କନଇ 
ବହୁବାର ପ୍ରତ ରିଶରୁତ ରି ଦ ରିଆଯାଇଛ ରି। ବର୍ବ ପକର 
ବର୍ବ ବ ରିତ ରିଯ ରିବା ସହ ରିତ ୩ଟ ରି ନ ରିବ୍ବାଚନ ସର ରିଲାଣ ରି 
ମାତ୍ ଜନ ପ୍ରତ ରିନ ରିଧିମାନଙ୍ ପ୍ରତ ରିଶରୁତ ରି ୧୫ ବର୍ବ 
ପକର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କହାଇପାର ରିଲା ନାହ ିଁ। ଜଙ୍ଗଲ 
ବ ରିଭାଗର କଡ଼ା ଆଇନ ଆଗକର ଏହ ରି ରାସ୍ା 
ନ ରିମ୍ବାଣ କହବା ଆଶା କ୍ୀଣ କହବାକର ଲାଗ ରିଛ ରି।
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ଜରିଲ୍ାସ୍ରୀୟ ଟ ରିକାକରଣ ଟାସ୍କ କଫାସ୍ବ କମ ରିଟ ରି କବୈଠକ 
ଜରିଲ୍ାପାଳ ସ ରିଦ୍ଧାଥ୍ବ ଶଙ୍ର ସ୍ାଇଁଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାକର 
ଅନୁଷ୍ ରିତ କହାଇଯାଇଛ ରି। ଏହ ରି କବୈଠକକର ଜରିଲ୍ା 
ମଖୁ୍ୟ ଚ ରିକ ରିତ୍ା ଓ ଜନସ୍ାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡା. 
ତ୍ ରିକଲାଚନ ପ୍ରଧାନ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍କ୍ବକର ବ ରିବରଣୀ 
ପାଠ କର ରିଥିକଲ। ଜରିଲ୍ାପାଳ ମା’ ଓ ଶ ରିଶଙୁ୍ ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ଉପକର ଗରୁୁତ୍ାକରାପ କର ରି ଗଭ୍ବବତୀ ଓ ଶ ରିଶମୁାନଙ୍ 
ପଞ୍ୀକରଣ ଓ ଟ ରିକାକରଣ ଉପକର ଏକ ଡାଟାକବସ୍   
ପ୍ରସୁ୍ତ କର ରିବା ଏବଂ ବ ରିପଦ ସଙୁ୍ଳ ଗଭ୍ବବତୀ ଓ 
ଶ ରିଶମୁାନଙ୍ କସବାକର କକୌଣସ ରି ପ୍ରକାର ଅବକହଳା 
କହକଲ ସମ୍କୃ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍ ଉପକର ଦୃଢ 
କାଯ୍ବ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ କର ରିବାକୁ ଜରିଲ୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚ ରିକ ରିତ୍ା 
ଓ ଜନ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରଙୁ୍ ନ ରିକଦ୍୍ବଶ କଦଇଛନ୍ରି। 
ଟ ରିକାକରଣ କକ୍ତ୍କର ଗଣୁାତ୍ମକ କସବା ପାଇଁ ଶ ରିକ୍ା, 

ସ୍ାସ୍୍ୟ ଓ ମହ ରିଳା ଶ ରିଶ ୁ କଲ୍ୟାଣ ବ ରିଭାଗ ମ ରିଳ ରିତ 
ସହକଯାଗକର କାମ କର ରିବା ପାଇଁ ଜରିଲ୍ାପାଳ 
ପରାମଶ୍ବ କଦଇଥିକଲ। ବ ରିଶ୍ୱ ସ୍ାସ୍୍ୟ ସଂଗଠନର 
ସକଭ୍ବଲାନ୍ସ କମଡରିକାଲ ଅଫରିସର ଡା.ସକନ୍ାର ସାହଙୁ୍ 
ଟ ରିକାକରଣ, ପଯ୍ବ୍ୟକବକ୍ଣ ଓ ତଦାର ଖଉପକର 

ଗରୁୁତ୍ କଦଇ ଜରିଲ୍ା ତଥା ବ୍ଲକ ସ୍ରୀୟ ପଯ୍ବ୍ୟକବକ୍ଣ 
କାଯ୍ବ୍ୟ ତ୍ରାନ୍ ରିତ କର ରିବାକୁ କସ ନ ରିକଦ୍୍ବଶ କଦଇଛନ୍ରି। 
ଏହା ସହ ରିତ ମ ରିଳାମ ରିଳା ଓ ରୁକବଲା ନ ରିରାକରଣ 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକୁ ନ ରିୟମ ରିତ ଭାବକର ତଜ୍ବମା କର ରି 
ପଦକକ୍ପ କନବା ପାଇଁ ଆକଲାଚନା କହାଇଛ ରି। 

ପକର ଜରିଲ୍ାପାଳଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାକର ନ୍ୟାସନାଲ ସ ରିକ ରିଲ 
କସଲ୍ ଫ ମ ରିଶନର ଜରିଲ୍ାସ୍ରୀୟ ସବ୍   କମ ରିଟ ରି ଗଠନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ପର ରିକଶରକର ଅତ ରିର ରିକ୍ତ ଜରିଲ୍ା 
ଜନସ୍ାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପର ରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଡ. ଦ ରିଲ୍ ରିପ 
କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ବଣ କର ରିଥିକଲ।

ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଟକିାକରଣ ଟାସ୍କ ଫ�ାରଚ୍ଚ ଫବୈଠକ

ଗରଚ୍ଚବତୀ ଓ ଶଶିଙୁ୍କ ଫରବାଫର ଅବଫେଳା ଫେଫେ ଦୃଢ଼ କାରଚ୍ଚ୍ାନୁଷ୍ାନ ନଫିଦ୍ଚ୍ଚଶ

୧୫ ବରଚ୍ଚ ପଫର ବ ିଫୋଇପାରୁନ ିବନିଫିକଇ-ମଝପିଡା ରାସ୍ତା

ଗେଣ୍ପିଦୋ,୧୦ୋ୩(ସମସି): ଆନ୍ଜ୍ବାତ ରିକ ମହ ରିଳା 
ଦ ରିବସ ସପ୍ାହ ଅବସରକର କଛଣ୍ରିପଦା ବ୍ଲକ 
ସଭାଗହୃ ପର ରିସରକର ଶକୁ୍ରବାର ମହ ରିଳା ହ ରିଂସା 
ବ ରିକରାଧୀ ଆଇନ ସକଚତନତା କମ୍ବଶାଳା ଅନୁଷ୍ ରିତ 
କହାଯାଇଛ ରି। କଛଣ୍ରିପଦା ତାଲୁକ କସବା ଆଇନ 
ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ା ତଥା ସ୍ାନୀୟ କଜଏମଏଫ୍  ସ ରି 
କକାଟ୍ବର ବ ରିଚାରପତ ରି ତନବରି ରଥ ମଖୁ୍ୟ ଅତ ରିଥି ଭାକବ 
କଯାଗ କଦଇଥିବା କବକଲ କଛଣ୍ରିପଦା କଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସ ରିପ୍ରା ସାହୁ, ସହକାରୀ ସରକାରୀ 
ଆଇନଜରିବୀ ଲକ୍ଷୀଧର ପ୍ରଧାନ, କଛଣ୍ରିପଦା ତାଲୁକ୍   
ଆଇନ ପ୍ରାଧିକରଣ ସଂକଯାଜକ ନକଗନ ନନ୍ ଅତ ରିଥି 
ଭାକବ କଯାଗ କଦଇଥିକଲ। ଏହ ରି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକର 
ମଖୁ୍ୟ ଅତ ରିଥି ମହ ରିଳାଙ୍ ଉପକର କହଉଥିବା ବ ରିଭ ରିନ୍ 
ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ମହ ରିଳା ଓ ଶ ରିଶ,ୁ ନାବାଳ ରିକା 
ମାକନ ସାଇବର ଅପରାଧର ଶ ରିକାର କହବା 
ବ ରିରୟକର କହ ରିବା ସହ ରିତ ଏହ ରି ସବୁ ଅପରାଧକର 

ପୀଡ଼ରିତା ମାନଙୁ୍ କ ରିପର ରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯ ରିବ 
କସ ସମ୍କ୍ବକର ଆକଲାକପାତ କର ରିଥିକଲ। ଅତ ରିର ରିକ୍ତ 
ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ମହ ରିଳାଙ୍ ଉପକର କହଉଥିବା 
ଘକରାଇ ହ ରିଂସା, କଯୌତୁକ ନ ରିଯ୍ବାତନା, ଛାଡ଼ପତ୍, 
ନାବାଳ ରିକାଙ୍ ଉପକର କହଉଥିବା ନ ରିଯ୍ବାତନା, ଏସ ରିଡ 
ପୀଡ଼ରିତାଙୁ୍ ତ୍ର ରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ସମ୍କ୍ବର ବୁଝାଇ 
ଥିକଲ। କଶରକର କଛଣ୍ରିପଦା କଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟ କକନ୍ଦ୍ରର 
ମହ ରିଳା କମ୍ବଚାରୀ ଅନ ରିମା ଗଡ଼ନାୟକ ଏକକ ଅଭରିନୟ 

ମାଧ୍ୟମକର ମହ ରିଳାଙ୍ ଉକପର କହଉଥିବା ନ ରିଯ୍ବାତନା 
ଏବଂ ତାର ଆଇନଗତ ପ୍ରତ ରିକାର ସମ୍କ୍ବକର ସକଚତନ 
କରାଇଥିକଲ। ଏହ ରି କମ୍ବଶାଳାକର କଛଣ୍ରିପଦା 
ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ରିରାଜ ବ ରିଭାଗ, ପଲୁ ରିସ୍   ବ ରିଭାଗ, 
ଗଣଶ ରିକ୍ା ବ ରିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶ ରିକ୍ା ବ ରିଭାଗ, ବନବରିଭାଗ, 
ସମନ୍ ରିତ ମହ ରିଳା ଓ ଶ ରିଶ ୁ ବ ରିଭାଗ, ବନ ବ ରିଭାଗ 
ଏବଂ ବ୍ଲକସ୍ରକର କାଯ୍ବ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟସମସ୍ 
ବ ରିଭାଗର ମହ ରିଳା କମ୍ବଚାରୀ ଉପସ୍ରିତ ଥିକଲ।

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୦ୋ୩(ସମସି): ଆସନ୍ ଗ୍ୀର୍ମ 
ଋତୁକର କ ରିପର ରି ଅଂଶଘୁାତର ମକୁାବ ରିଲା 
କରାଯାଇ ପାର ରିବ କସକନଇ ଅତ ରିର ରିକ୍ତ 
ଜରିଲ୍ାପାଳ(ସାଧାରଣ) ରଜନୀକାନ୍ 
ସ୍ାଇଙଁ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାକର ଜରିଲ୍ା କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟ 

ସମ୍ ରିଳନୀ କକ୍ଠାକର ଏକ କବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ ରିତ କହାଇଯାଇଛ ରି। କବୈଠକକର 
ଅଂଶଘୁାତ ମକୁାବ ରିଲା ନ ରିମକନ୍ ସ୍ତନ୍ତ ର ରିଲ ରିଫ 
କମ ରିଶନରଙ୍ ନ ରିକଦ୍୍ବଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ ରିଭ ରିନ୍ 
ପ୍ରକାର ନ ରିଷ୍ପତ୍ତରି ଗ୍ହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 
କସଥିମଧ୍ୟକର ଅତ ରିର ରିକ୍ତ ଜରିଲ୍ାପାଳଙ୍ 
ଦ୍ାରା କକଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍   ପର ରିଚାଳନା, ସମସ୍ 
ବ ରିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବ ରିଦ୍ୟାଳୟ ଗଡୁ ରିକର 
ସମୟ ନ ରିଘ୍ବଟ୍କର ପର ରିବତ୍ତ୍ବନ ଓ ପାନୀୟ 

ଜଳର ସବୁ୍ୟବସ୍ା, ପ୍ରକତ୍ୟକ ରାଜସ୍ 
ନ ରିରକ୍କଙ୍ କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟକର ଆଗଆୁ ପଲରିଥିନ 
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ୀ ମହଜୁଦ ରଖବୁା, 
ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳଠାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପଯ୍ବ୍ୟନ୍ ପଯ୍ବ୍ୟାପ୍ 
ଜଳ ଛତ୍ କଖାଲାଯ ରିବା, ଜଙ୍ଗଲକର ବାସ 

କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଗହୃପାଳ ରିତ 
ପଶ ୁ ଓ ପକ୍ୀମାନଙ୍ ପାଇ ଁ ଜଙ୍ଗଲ ବ ରିଭାଗ 
ସ୍ତନ୍ତ ଦୃଷ୍ ରି କଦବା ଉପକର କବୈଠକକର 
ଆକଲାଚନା କହାଇଥିଲା। ଗ୍ୀର୍ମ ପ୍ରବାହକୁ 
ଦୃଷ୍ ରିକର ରଖି ସମସ୍ ଚରିକ ରିତ୍ାଳୟକର ପଯ୍ବ୍ୟାପ୍ 
ପର ରିମାଣକର ଓଆରଏସ୍   ମହଜୁଦ ରଖବୁା, 
ଅଂଶଘୁାତ କରାଗୀମାନଙ୍ ନ ରିମକନ୍ ସ୍ତନ୍ତ 
ଶୀତ ତାପ ନ ରିୟନ୍ତ ରିତ କକ୍ କଖାଲରିବା ଏବଂ 
୨୪ ଘଟ୍ରିଆ କକଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍   ଚାଲୁ କର ରିବା। 

ସକଚତନତା ସଷୃ୍ ରି ପାଇ ଁ ବ ରିଭ ରିନ୍ ସ୍ାନକର 
କହାଡ୍ଡଂ ଲଗାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଚାରପତ୍ ବଟ୍ନ 
କର ରିବା ନ ରିମକନ୍ ଜରିଲ୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚ ରିକ ରିତ୍ା ଓ 
ଜନସ୍ାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡା.ତ୍ ରିକଲାଚନ 
ପ୍ରଧାନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କର ରିଥିକଲ। ଶ୍ରମ ରିକଙ୍ 

ସରୁକ୍ା ନ ରିମକନ୍ ସମୟ 
ନ ରିଘ୍ବଟ୍କର ପର ରିବତ୍ତ୍ବନ 
ସହ କାଯ୍ବ୍ୟସ୍ଳୀକର ଜଳ 
କଯାଗାଣର ସବୁ୍ୟବସ୍ା 
ଅଛ ରି କ ରି ନାହ ିଁ ତାହା 
ତଦାରଖ କର ରିବାକୁ 
ଜରିଲ୍ା ଶ୍ରମ ଅଧିକାର ରିଣୀ 
ଇତ ରିଶ୍ରୀ ଗାଗରାଇଙୁ୍ 
ନ ରିକଦ୍ବଶ ଦ ରିଆଯାଇଥିଲା। 
ଜରିଲ୍ା ପର ରିରଦର ମଖୁ୍ୟ 
ଉନ୍ୟନ ଅଧିକାରୀ 

ତଥା କାଯ୍ବ୍ୟ ନ ରିବ୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲଳରିତ 
କମାହନ କବକହରା ଅଂଶଘୁାତ ଜନ ରିତ 
ପ୍ରତ ରିକାର ଉପକର ସମସ୍ କଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ୟନ 
ଅଧିକାରୀମାକନ ସଜାଗ ରହ ରିବାକୁ ପରାମଶ୍ବ 
କଦଇଥିକଲ। ଏହ ରି ସଭାକର ଅନ୍ୟମାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟକର ସମସ୍ ଉପଜରିଲ୍ାପାଳ, କଗାଷ୍ୀ 
ଉନ୍ୟନ ଅଧିକାରୀ, ତହସ ରିଲଦାରଙ୍ 
ସକମତ ଜରିଲ୍ାସ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀ 
ଆକଲାଚନାକର ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ରିଥିକଲ।

ମେଳିା େଂିରା ବଫିରାଧୀ ଆଇନ ରଫେତନତା କମଚ୍ଚଶାଳା

ଅଂଶଘୁାତ ମକୁାବେିା ନମିଫତେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଫବୈଠକ

ବସ୍ ଷ୍ାଣ୍ଡ ନମିଚ୍ଚାଣ ପାଇଁ ଜମ ିେହି୍ନଟ
କିଗ � ୋ ର ନ � ର / ବ ଇ ଣ୍ ୋ , ୧ ୦ ୋ ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
କରିକଶାରନଗର ବ୍ଲକର ବଇଣ୍ା ଓ 
କ ରିକଶାରନଗରକର ୨ଟ ରି ବସଷ୍ାଣ୍ ନ ରିମ୍ବାଣ କହବ। 
ଏକନଇ ଶକୁ୍ରବାର ପର ରିବହନ ବ ରିଭାଗ ପକ୍ରୁ 
ବଇଣ୍ା ଓ କ ରିକଶାରନଗରର ଦୁଇଟ ରି ଜାଗା ଚ ରିହ୍ନଟ 
କରାଯାଇଛ ରି। ବ ରିକଶର କର ରି କ ରିକଶାରନଗରର 
ବରପଡ଼ରିଆ ଠାକର ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଜମ ରି 
ଚ ରିହ୍ନଟ କହାଇଥିବା କବକଳ ବଇଣ୍ାର ଶ ରିବ 
ମନ୍ ରିର ନ ରିକଟକର ଥିବା ସରକାରୀ ଜମ ରି ଚ ରିହ୍ନଟ 
କରାଯାଇଛ ରି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକର ଥିବା ସରକାରୀ 
ଜମ ରିକର କ ରିଭଳରି ଭାବକର ବସଷ୍ାଣ୍ ନ ରିମ୍ବାଣ 
କହବ ଏକନଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙୁ୍ ଅବଗତ 
କରାଯ ରିବ କବାଲରି ଆସ ରିଥିବା ୫ ଜଣ ରିଆ ଅଧିକାରୀ 
ସଚୂନା କଦଇଛନ୍ରି। ଏଥିକର କ ରିକଶାରନଗର 
ତହସ ରିଲଦାର ଶାନ୍ ରି ସ୍ରୂପ ମ ରିଶ୍ର, ନଁୁନୁକାପଶ ରି 
ସରପଞ୍ଚ ଦୀପ୍ ରିମୟୀ ସାହୁ, ବଇଣ୍ା ଆରଆଇ 
ଆନଦ ସାହୁ, ଜରିକତନ୍ଦ୍ର କବକହରାଙ୍ ସକମତ 
ଗ୍ାମବାସୀ ଉପସ୍ରିତ ଥିକଲ।

ପାଠାଗାରକୁ ପସୁ୍ତକ ଦାନ
ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୦ୋ୩(ସମସି): ଅନୁକଗାଳ ଜରିଲ୍ା 
ସାହ ରିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ାଦକ ରାଧାକାନ୍ ମହାନ୍ ରି 
ଅନୁକଗାଳ ମ୍ୁୟଜରିୟମ ପାଠାଗାରକୁ ଅନୁକଗାଳ 
ଦରିଶା ସାହ ରିତ୍ୟ ସଂସଦ ପ୍ରକାଶ ରିତ ପସୁ୍କ ଜରିଲ୍ାପାଳ 
ସ ରିଦ୍ଧାଥ୍ବ ଶଙ୍ର ସ୍ାଇଁଙ୍ ହସ୍କର ଅପ୍ବଣ କର ରିଛନ୍ରି। 
ଡ.ରମା ଗଡ଼ନାୟକ, ଅକ୍ୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, 
କଗାଲାପ ନନ୍, ସରୁମା କଚୌଧରୁୀ ଓ କପ୍ରମାନନ୍ 
ସାମନ୍ ନ ରିଜର ପସୁ୍କ ଦାନ କର ରିଛନ୍ରି। ଏହା 
ବ୍ୟତୀତ ଅଚୁ୍ୟତାନନ୍ ମ ରିଶ୍ର ତାଳପତ୍ କପାଥି 
ଦାନ କର ରିଛନ୍ରି। ଆଗାମୀ ଦ ରିନକର ଜରିଲ୍ା ସାହ ରିତ୍ୟ 
ସଂସଦର ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍ ଦ୍ାରା ଲ ରିଖିତ ପସୁ୍କ 
ଲାଇକବ୍ରୀଙୁ୍ ଦାନ କରାଯ ରିବ।

ମେଳିା ଦବିର ପାଳତି
ଅନୁ୍ଳଆି,୧୦ୋ୩(ସମସି): ଅନୁକଗାଳ ବ୍ଲକ 
ଅନୁ୍ଳ ରିଆ ପଞ୍ଚାୟତକର ମହ ରିଳା ଦ ରିବସ ପାଳ ରିତ 
କହାଇଯାଇଛ ରି। ଏହ ରି ମହ ରିଳା ଦ ରିବସକର 
ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ମହ ରିଳା କଯାଗ କଦଇଥିକଲ। 
ସରପଞ୍ଚ ମଧସୁ୍ ରିତା ସାହୁ କଯାଗ କଦଇ ପ୍ରକତ୍ୟକ 
ମହ ରିଳା କ ରିପର ରି ସ୍ାବଲମୀ୍ କହକବ କସ ଉପକର 
ଗରୁୁତ୍ାକରାପ କର ରିଥିକଲ। ଏହ ରି ଅବସରକର 
ପଞ୍ଚାୟତ ସମ ରିତ ରି ସଭ୍ୟା ନମ ରିତା ସାହୁ ଉପସ୍ରିତ 
ଥିକଲ। ଅନୁ୍ଳ ରିଆକର ମାଣ୍ରିଆର କ ରିପର ରି ଅଧିକ 
ଅମଳ କହାଇ ବ୍ ରିକ ରି କହାଇପାର ରିବ ତାହା ଉପକର 
ଗରୁୁତ୍ ଦ ରିଆଯାଇଥିଲା।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ବଳକା ଖାଦ୍ ବ୍ବୋର ଫନଇ ରଫେତନତା

ମଳିତି ପ୍ରାଥମକି ଶକି୍ଷକ ମୋରଂଘର ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୦ୋ୩(ସମସି): ଅନୁକଗାଳର ସାମାଜରିକ 
ଅନୁଷ୍ାନ ସାଥୀ ପର ରିବାର ପକ୍ରୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟର ସଦ୍   
ବ୍ୟବହାର ସ୍ଳୀ ରୂପକ ଏକ ଅନନ୍ୟ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛ ରି। ଏହ ରି ପର ରିକବଶ ଓ ସାମାଜରିକ 
ଭ ରିତ୍ତ ରିକ କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମଟ ରି ପ୍ରଥକମ ନୟାଗଡ଼ ଜରିଲ୍ା କଟ୍ରିକଲା 
ଅଞ୍ଚଳକର ଆରମ୍ଭ 
କହାଇଥିଲା। କଟ୍ରିକଲା 
ଅଞ୍ଚଳର ବର ରିଷ୍ 
ପର ରିକବଶ କମ୍ବୀ ତଥା 
ଅବସରପ୍ରାପ୍ ଶ ରିକ୍କ 
ଅନ୍ଯ୍ବ୍ୟାମୀ ସାହୁ 
(ଗଛ ସାର୍  ) ନ ରିଜ 
ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଥମ ରିକ 
ସ୍କଲୁ ଗଡୁ ରିକକର 
ଏହ ରି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ କର ରିଥିକଲ। 
ଗଛ ସାରଙ୍ 
ଠାରୁ କପ୍ରରଣା ପାଇ ସାଥୀ ପର ରିବାର ତରଫରୁ ଗରୁଙ୍ଗ 
କସବାଶ୍ରମ ଶ ରିକ୍ାନୁଷ୍ାନକର ଏହ ରି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମଟ ରି କହାଇଛ ରି। 
ଅନୁଷ୍ାନର ସଦସ୍ୟ ଓ ବ ରିଦ୍ୟାଳୟର ଶ ରିକ୍କ ବୃନ୍ ଉପସ୍ରିତ 
ରହ ରି ଏହ ରି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମର ଉକଦ୍ଶ୍ୟ ଓ ଆଭରିମଖୁ୍ୟ ଉପକର 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ବ ରିସୃ୍ତ ଭାକବ ସକଚତନ କର ରିଥିକଲ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 
କଭାଜନର ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ଏକଣକତକଣ ନପକାଇ 
କଗାଟ ରିଏ ନ ରିଦ୍୍ଡଷ୍ ଉପଯକୁ୍ତ ସ୍ାନକର ପକାଇକଲ ପର ରିକବଶ 
ପ୍ରଦୂରଣ କମ ରିବା ସହ କସହ ରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନୁ୍ ଓ 
ପକ୍ୀମାକନ ଖାଇ ନ ରିଜର କ୍ଧୁା କମକଟ୍ଇ ପାର ରିକବ କବାଲରି 

ଅନୁଷ୍ାନର ସବୁ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଧାନ ଶ ରିକ୍କ ଦରିଲ୍ୀପ 
କୁମାର ପର ରିଡ଼ା, ସହକାରୀ ଶ ରିକ୍କ ମରୁଲୀଧର ମଲ୍ ରିକ 
ଏବଂ ଗରୁଙ୍ଗ ବନ ସରୁକ୍ା ସମ ରିତ ରିର ବନ ସହାୟକ ଅରୁଣ 
ନାଏକ ପ୍ରମଖୁ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ବୁଝାଇଥିକଲ। ଏତତ୍   ସହ ରିତ 
ଜୀକବଦୟା, ଉଦାରଭାବ, ପର ରିକବଶ ସରୁକ୍ା, ପର ରିମଳ 

ବ୍ୟବସ୍ା, ଶଙୃ୍ଖଳା ଜ୍ାନ ଏବଂ ମାନବରିକ ମଲୂ୍ୟକବାଧ 
ପର ରି ଶ ରିକ୍ା ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍ ମନକର ଜାଗ୍ତ କହାଇ ପାର ରିବ 
ଏବଂ ଭବରିର୍ୟତକର ଏକ ହ ରିଂସାବ ରିହୀନ ସସୁ୍ ସମାଜ 
ଗଠନକର ସହାୟକ କହାଇପାର ରିବ। ଏହ ରି ମହତ୍   କାଯ୍ବ୍ୟ 
ମାଧ୍ୟମକର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ସକଚତନତା କରାଇ କସମାନଙ୍ 
ଭ ରିତକର ପ୍ରକୃତ ରି କପ୍ରମୀ ଓ ସାମାଜରିକ କମ୍ବୀ ଭାବ ଭର ରି 
କଦବାକୁ ଆଗାମୀ ଦ ରିନକର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମ ରିକ 
ସ୍କଲୁକର ଏହ ରି “ବଳକା ଖାଦ୍ୟର ସଦ୍   ବ୍ୟବହାର ସ୍ଳୀ” 
କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମ କରାଯ ରିବାକୁ ଅନୁଷ୍ାନ ପକ୍ରୁ କୁହାଯାଇଛ ରି।

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୦ୋ୩(ସମସି): ଶକୁ୍ରବାର ଅନୁକଗାଳ ବ୍ଲକ 
ମ ରିଳ ରିତ ପ୍ରାଥମ ରିକ ଶ ରିକ୍କ ମହାସଂଘ ପକ୍ରୁ କସମାନଙ୍ର 
ବ ରିଭ ରିନ୍ ଦାବ ରି କନଇ ଅନୁକଗାଳ କଗାଷ୍ୀ ଶ ରିକ୍ା ଅଧିକାରୀ 
କଲାପାମଦୁ୍ା ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ, ଗଣଶ ରିକ୍ା ମନ୍ତୀ, 
ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚରିବ 
ଓ ଗଣଶ ରିକ୍ା ସଚରିବଙ୍ 
ଉ କ ଦ୍ ଶ ୍ୟକ ର 
ଦାବ ରିପତ୍ ପ୍ରଦାନ 
କର ରିଛନ୍ରି। ଠ ରିକା 
ନ ରିଯକୁ୍ତ ରି ଉକଛେଦ କର ରି 
୬ବର୍ବ କାଯ୍ବ୍ୟକାଳକୁ 
ମଳୂ ଚାକ ରିରୀକର 
ଗଣନା ପବୂ୍ବକ 
୬ଟ ରି ଇଂକ୍ର ରିକମଟ୍ 
ପ୍ରଦାନ, କକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ହାରକର ଦରମା 
ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ନୂତନ 
କପନସନ ବ୍ୟବସ୍ା 
ଉକଛେଦ କର ରି 
ପରୁୁଣା କପନସନ ବ୍ୟବସ୍ା ଲାଗ ୁ କର ରିବା ପାଇଁ 
ଅନୁକଗାଳ ବ୍ଲକର ୩୭୬ଜଣ ଶ ରିକ୍କ ଶ ରିକ୍ୟ ରିତ୍ୀ ଓ 
କନ ରିଷ୍ ଶ ରିକ୍କ ଭବନଠାରୁ କଶାଭାଯାତ୍ାକର ଯାଇ 

ଦାବ ରିପତ୍ ପ୍ରଦାନ କର ରିଥିକଲ। ଏହ ରି କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକର ବ୍ଲକ 
ଶାଖାର ସଭାପତ ରି କଦବାନନ୍ ସାହୁ, ସମ୍ାଦକ ସଶୁୀଲ 
କୁମାର ସାହୁ, କକାରାଧ୍ୟକ୍ ଦରିଲୀପ ସାହୁ, କନ ରିଷ୍ ଶ ରିକ୍କ 
ସଂଘ ସଭାପତ ରି କଦବୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ ରିପାଠୀ, ଅନ ରିତା ସାହୁ, 

ସାବ ରିତ୍ୀ ସାହୁ, ସକରାଜାରାଣ ରି କହାତା, ଜରିତାବାଲା 
ପ୍ରଧାନ, ସଞ୍ୀବ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମଖୁଙ୍ ସକମତ 
ମହାସଂଘର ବହୁ ଶ ରିକ୍କ ଶ ରିକ୍ୟ ରିତ୍ୀ ଉପସ୍ରିତ ଥିକଲ।

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୦ୋ୩(ସମସି): ଓଡ଼ରିଶା 
ସରକାରଙ୍ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ 
ଜଳ ବ ରିଭାଗ (ବସଧୁା)ର ଉପକଦଷ୍ା 
ଦ ରିକନଶ ପ୍ରଧାନ ଅନୁକଗାଳ ନ ରିବ୍ବାଚନ 
ମଣ୍ଳୀ ଅନ୍ଗ୍ବତ ଅନୁକଗାଳ ବ୍ଲକର 
ବଲଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ କର ରିଥିକଲ। ବଲଙ୍ଗ 
ସରପଞ୍ଚଙ୍ ଉପସ୍ରିତ ରିକର ପଞ୍ଚାୟତର 
ବ ରିଭ ରିନ୍ ଗ୍ାମକର ଥିବା ବସଧୁା କଯାଜନାର 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କସାଲାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଗଡୁ ରିକୁ ବୁଲ ରି କଦଖିବା ସହ ରିତ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍ 
ସହ ରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁ ରିକର ବ ରିଭ ରିନ୍ ସମସ୍ୟା 
ବ ରିରୟକର ଆକଲାଚନା କର ରିଥିକଲ। 
ବଲଙ୍ଗ ଗ୍ାମର କଗାଠମାଳ ସାହ ରି ଠାକର 
ଅସମ୍ରୂ୍୍ବ କହାଇ ପଡ଼ରିଥିବା ବସଧୁା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 
ବୁଲରି ସମୀକ୍ା କର ରିଥିକଲ। ଏହାପକର 
ଗ୍ାମବାସୀଙ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା 
ଦୂର କର ରିବା ପାଇଁ ବ ରିଭାଗୀୟ କତୃ୍ତ୍ବପକ୍ଙୁ୍ 
ନ ରିକଦ୍ବଶ କଦଇଛନ୍ରି।

ଅରମ୍ପୂର୍ଚ୍ଚ ପଡଥିିବା ବରଧୁା ପ୍ରକଳ୍ପ ରମୀକ୍ଷା

ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ମେଳିା ଦବିର

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୦ୋ୩(ସମସି): ଆନ୍ଜ୍ବାତୀୟ 
ମହ ରିଳା ଦ ରିବସ ଜରିଲ୍ା କାଯ୍ବ୍ୟାଳୟ 
ସମ୍ ରିଳନୀ କକ୍କର ଜରିଲ୍ାପାଳ ସ ରିଦ୍ଧାଥ୍ବ 
ଶଙ୍ର ସ୍ାଇଁଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାକର ପାଳ ରିତ 
କହାଇଯାଇଛ ରି। ସଭାକର ଜରିଲ୍ାପାଳ, 
ଅତ ରିର ରିକ୍ତ ଜରିଲ୍ାପାଳ(ସାଧାରଣ) 
ରଜନୀକାନ୍ ସ୍ାଇଁ, ଜରିଲ୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚ ରିକ ରିତ୍ା 
ଓ ଜନସ୍ାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡା.ତ୍ ରିକଲାଚନ 
ପ୍ରଧାନ, ଜରିଲ୍ା ଶ ରିକ୍ା ଅଧିକାରୀ ନ ରିରଞ୍ନ 
ସାହୁ, ଜରିଲ୍ାସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାର ରିଣୀ 
କର୍ବ ମମୁ ୁ୍ବ, ଜରିଲ୍ା ସଚୂନା ଓ କଲାକସମ୍କ୍ବ 
ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମଖୁ କଯାଗକଦଇ ସମାଜକର 
ମହ ରିଳାଙ୍ ପ୍ରତ ରି କହଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ 

ଦୂର କର ରି କସମାନଙୁ୍ ବ ରିଭ ରିନ୍ ସରକାରୀ 
କଯାଜନାକର ସାମ ରିଲ କରାଇ ସରୁକ୍ ରିତ 
ବାତାବରଣ ସଷୃ୍ ରି କର ରିବା ପ୍ରତ ରି 
ଆକଲାକପାତ କର ରିଥିକଲ। ଏଅବସରକର 
ଜରିଲ୍ାପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ ରିଭ ରିନ୍ କକ୍ତ୍କର 
ଉତ୍କୃ ଷ୍ କାଯ୍ବ୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ବନ କର ରିଥିବା ସମନ୍ ରିତ 
ଶ ରିଶ ୁ ବ ରିକାଶ ଅଧିକାର ରିଣୀ, ମହ ରିଳା 
ସପୁର ଭାଇଜର, ଅଙ୍ଗନବାଡରି କମ୍ବୀ ଓ 
କ ରିକଶାରୀଙୁ୍ ଅଥ୍ବ ରାଶ ରି, ମାନପତ୍ ସହ ରିତ 
ସମ୍ାନ ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାଯ୍ବ୍ୟକ୍ରମକର 
ଜରିଲ୍ାର ବହୁ ମହ ରିଳା, କ ରିକଶାର କ ରିକଶାରୀ, 
କସ୍ଛୋକସବୀ ଅନୁଷ୍ାନର କମ୍ବକତ୍ତ୍ବା ପ୍ରମଖୁ 
ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ରିଥିକଲ।



ଶନବିାର 
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩ ୦୫ଅନୁଗ�ୋଳ/ଗେଙ୍ୋନୋଳ
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ଅନ୍ତରଚ୍ଚାତୀୟ ମହଳିା ଦବିସ ପାଳତି

ବଇଣ୍ଡା,୧୦ଡା୩(ସମସି): ପ୍ରଶାସନକି କ୍ଷେତ୍ରକ୍େ ଅବକ୍େଳା 
କ୍�ାଗୁଁ ଅକ୍ନକ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଭତ୍ା ପାଇପାେୁନାେନ୍।ି 
କକି୍ଶାେନଗେ ବ୍ଲକ କ୍େଲକନାଳ ିପଞ୍ାୟତ କ୍େଲକନାଳ ି
ଗ୍ାମକ୍େ ଏପେ ି ଏକ ଘଟଣା କ୍େଖିବାକୁ ଲାଗଛି।ି ଭତ୍ା 
ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ାମେ ଅେଷେତି କ୍େେୁେ(ି୭୩ ) ୧୨ ବର୍ଷ 
କ୍େବ ଆକ୍ବେନ କେଥିିକ୍ଲ ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍ ଭତ୍ା ମଳୁିନାେ।ି 
ଫଳକ୍େ ଗେୁୁବାେ ଅେଷେତି ଏକ୍ନଇ ଅନୁକ୍ଗାଳ 
ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ୋକ୍େ ଅଭକି୍�ାଗ କେଛିନ୍।ି ତାଙ୍ ଅଭକି୍�ାଗ 
ପତ୍ରକ୍େ ଉକ୍ଲଖ କେଛିନ୍ ି କ୍�, ୧୯୫୦ ମସେିାକ୍େ କ୍ସ 
ଜନ୍ମ କ୍ୋଇଥିବା କ୍ବକ୍ଳ ତାଙୁ୍ ୭୩ ବର୍ଷ କ୍ୋଇଛ।ି କ୍ସ 
୨୦୧୧ ମସେିାେୁ ପବୂ୍ଷେୁ ଥିବା ନାକଚି ି ପଞ୍ାୟତକ୍େ ଭତ୍ା 
ପାଇଁ ଆକ୍ବେନ କେଥିିକ୍ଲ। ପକ୍େ ନୂତନ ଭାବକ୍େ 
କ୍େଲକନାଳ ି ପଞ୍ାୟତ କ୍ୋଇଥିବା କ୍ବକ୍ଳ କ୍ସୋକ୍େ 
ମଧ୍ୟ ନଜିେ ଭତ୍ା ପାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ବେନ କେଛିନ୍।ି 
ପ୍ରକ୍ତକ ବର୍ଷ ଭତ୍ା ପାଇଁ ପଞ୍ାୟତ ୋେୁ ଆେମ୍ଭ କେ ିବ୍ଲକ 
ପ୍ରଶାସନ ନକିଟକ୍େ ଅଭକି୍�ାଗ କେଥିିକ୍ଲ ମଧ୍ୟ କ୍କୌଣସ ି
ସଫୁଳ ମଳୁିନାେ।ି କ୍ତଣ ୁ ତୁେନ୍ ତାଙୁ୍ ଭତ୍ା କ୍�ାଗାଇ 
କ୍େବା ପାଇଁ କ୍ସ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ନକି୍ବେନ କେଛିନ୍।ି

ଢେଙ୍ଡାନଡାଳ,୧୦ଡା୩(ସମସି)

କ୍େଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା କା�୍ଷ୍ାଳୟେ 
ସେଭାବନା ସଭାଗେୃକ୍େ ଜଲି୍ା ବପି�୍ଷ୍ୟ 
ପେଚିାଳନା କତୃ୍୍ଷପଷେ ଏବଂ ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ାୋ ଅନୁଷ୍ତି ଗ୍ରୀର୍ମ ପ୍ରବାେେ 
ମକୁାବଲିା ନମିକ୍ନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତ ି କ୍ବୈେକ 
ଅନୁଷ୍ତି କ୍ୋଇ�ାଇଛ।ି କ୍ବୈେକକ୍େ 
ଜଲି୍ାପାଳ ସକ୍ୋଜ କୁମାେ କ୍ସେରୀ 
ଅଧ୍ୟଷେତା କେ ି ଜଲି୍ାକ୍େ ସମ୍ଭାବ୍ ଗ୍ରୀର୍ମ 
ପ୍ରବାେେ ମକୁାବଲିା ଓ ଜଳକ୍ଲଷି୍ଟ ଅଞ୍ଳକ୍େ 
ବ୍ବସ୍ତି ଜଳ କ୍�ାଗାଣ ନମିକ୍ନ୍ ବ୍ାପକ 
ବ୍ବସ୍ା କେବିାକୁ କେଛିନ୍।ି ଅଂଶଘୁାତକ୍େ 
କ୍�ପେ ିକାୋେ ମତୁୃ୍ ନ ଘଟବି କ୍ସଥିପ୍ରତ ି
ସବ୍ଷାଧିକ ଗେୁୁତ୍ୱ କ୍େବାକୁ କ୍ସ ସମସ୍ 
ବଭିାଗରୀୟ ଅଧିକାେରୀମାନଙୁ୍ କେଛିନ୍।ି 
ଗ୍ରୀର୍ମ ପ୍ରବାେକୁ େୃଷ୍ଟକି୍େ େଖି ଶ୍ରମକିମାନଙୁ୍ 
େନି ୧୧ଟାେୁ ଅପୋହ୍ନ ୩ଟା ୩୦ମଧ୍ୟକ୍େ 

କାମକ୍େ ନକି୍ୟାଜତି ନ କେବିାକୁ 
କେଛିନ୍।ି ଚହି୍ନଟ କ୍ୋଇଥିବା ଜଳକ୍ଲଷି୍ଟ 
ଅଞ୍ଳକ୍େ ପାନରୀୟ ଜଳ କ୍�ାଗାଣକ୍େ 
କ୍�ପେ ି କ୍କୌଣସ ି ଅଭାବ ଅସବୁଧିା 

ନେେବି କ୍ସଥିପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ କ୍େବାକୁ 
ଜଲି୍ାପାଳ ପାନରୀୟ ଜଳକ୍�ାଗାଣ ବଭିାଗେ 
ଅଧିକାେରୀଙୁ୍ କେଛିନ୍।ି ନଜି ଶେରୀେ 
ପ୍ରତ ି ଅବକ୍େଳା ଓ ସକ୍ଚତନା ଅଭାବ 

କ୍�ାଗ ୁ କ୍ଲାକମାକ୍ନ ଅଂଶଘୁାତେ ଶକିାେ 
କ୍ୋଇଥାନ୍ ି କ୍ବାଲ ି ଏସ୍  ପ ି ଜ୍ାନେଞ୍ଜନ 
ମୋପାତ୍ର କେଛିନ୍।ି ଆପାତକାଳରୀନ 
ଅଧିକାେରୀ କ୍ଲାପାମଦୁ୍ା େଥ ପ୍ରାେମ୍ଭକି 

ସଚୂନା ପ୍ରୋନ କେ ିଅଂଶଘୁାତେ ମକୁାବଲିା 
ନମିକ୍ନ୍ ସମସ୍ ଅଞ୍ଳକ୍େ ଜଳଛତ୍ରେ 
ବ୍ବସ୍ା, ସମସ୍ ପଏିଚସ,ି ସଏିଚସ ି ଓ 
ସମସ୍ େସ୍ଟିାଲକ୍େ ଆଶଚୁକିତି୍ା ବ୍ବସ୍ା, 
ପାନରୀୟ ଜଳ କ୍�ାଗାଣ, ନୟିମତି ବେୁି୍ତ 
କ୍�ାଗାଣ, ଗେୃପାଳତି ପଶମୁାନଙ୍ ଚକିତି୍ା 
ବ୍ବସ୍ା ଆେ ିପ୍ରସୁ୍ତ ିସମ୍ପକ୍ଷକ୍େ ବଭିାଗରୀୟ 
ଅଧିକାେରୀମାକ୍ନ ଆକ୍ଲାଚନା କେଥିିକ୍ଲ। 
ଏେ ି କ୍ବୈେକକ୍େ ଅତେକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ 
େକ୍ମଶ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ସେରୀ ସ୍ାଗତ ଭାରଣ 
ପ୍ରୋନ କେଥିିକ୍ଲ। ଅନ୍ମାନଙ୍ ମଧ୍ୟକ୍େ 
ଜଲି୍ା ଶଳି୍ପକ୍କନ୍ଦ୍ରେ ଅତେିକି୍ତ ସାଧାେଣ 
ପେଚିାଳକ କ୍ପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାଥ ଓ ସମସ୍ 
ବଡିଓି, ତେସଲିୋେ ଓ ଜଲି୍ାସ୍େରୀୟ 
ଅଧିକାେରୀମାକ୍ନ କ୍�ାଗ କ୍େଇଥିକ୍ଲ। 
କ୍ଶରକ୍େ ଓସଡମାେ ଡଆିେଆେ 
କନସଲଟା ସଙ୍ରୀତା େଥ ଧନ୍ବାେ 
ଅପ୍ଷଣ କେଥିିକ୍ଲ।

ଗ୍ୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମକୁାବଲିା ଲାଗ ିପ୍ରସୁ୍ତ ିବବୈଠକ

ରଳକ୍ଷି୍ଟ ଅଞ୍ଚଳବର ରଳ ବ�ାଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ା ପାଇଁ ନବିଦ୍ଚ୍ଚଶ

ଭତ୍ା ପାଇଁ ରଲି୍ାପାଳଙୁ୍ ଅଭବି�ାଗ

  ଆରମ୍ଭ ବହଲା ମାଟ୍କି୍  ପରୀକ୍ା
ଅନୁବଗାଳ ରଲି୍ାବର ପରୀକ୍ା ବଦବଲ 

୧୭ ହରାର ୧୯୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଅନୁଢ�ଡାଳ,୧୦ଡା୩(ସମସି): ଅନୁକ୍ଗାଳ ଜଲି୍ାକ୍େ ଆଜ ି୧୭ େଜାେ 
୧୯୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ମାଟ୍କି ପେରୀଷୋ କ୍େଇଛନ୍।ି ଆଜ ିପ୍ରଥମ େନିକ୍େ 
ମାତୃଭାରା ଥିବାେୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍ ମଧ୍ୟକ୍େ ଉତ୍ାେ କ୍େଖବୁାକୁ 
ମଳିଥିିଲା। ଜଲି୍ାକ୍େ କ୍ମାଟ ୯୪ଟ ି କ୍ସଣ୍ଟର୍  , ୮କ୍ନାଡାଲ 
କ୍ସଣ୍ଟେକ୍େ ୧୭,୧୯୭ ପେରୀଷୋଥ୍ଷରୀ ପେରୀଷୋ କ୍େଇଥିକ୍ଲ। ସକାଳ 
୭ଟାକ୍େ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ସ୍ଲୁ ଭତିେକୁ ପ୍ରକ୍ବଶ କେ ି ୮ଟାେୁ ୧୦ଟା 
ପ�୍ଷ୍ନ୍ ପେରୀଷୋ କ୍େଇଥିକ୍ଲ। େଲକ୍େ ୧୧୦୦ ପେରୀଷେକ ନକି୍ୟାଜତି 
କ୍ୋଇଥିକ୍ଲ। ସମସ୍ କ୍ସଣ୍ଟେକ୍େ କ୍�ପେ ିକ୍କୌଣସ ିଅସବୁଧିା ନ େୁଏ 
କ୍ସଥ୍  ପାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ପଷେେୁ ବ୍ାପକ ବ୍ବସ୍ା କୋ�ାଇଥିଲା। 

  �ବୁକଙୁ୍ ପଲୁସିର ମାଡ଼ ଘଟଣା
ମାବସ ପବର ବ ିକା�ଚ୍ଚ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଶନୂ
ଅନୁଢ�ଡାଳ,୧୦ଡା୩(ସମସି): କ୍ଫବରୁ ଆେ ି୮କ୍େ ପାଲଲେଡା ଇଞ୍ଜଡି ି
ଜଗନ୍ାଥପେୁ ଅନୁସଚୂତି ଜାତ ି �ବୁକ ଆେତି୍ କ୍ବକ୍େୋଙୁ୍ 
ପାଲଲେଡ଼ା ପଲୁସି ୋତଅିଧକ୍େ ଘେୁ ଉୋଇ ମଥି୍ା ମାମଲାକ୍େ 
ନସୁି୍କ ମାଡ ମାେଥିିବା ଅଭକି୍�ାଗ କ୍ୋଇଥିଲା। ଘଟଣାେ ୪ 
େନି ପକ୍େ ଗ୍ାମବାସରୀଙ୍ ସେକ୍�ାଗକ୍େ ଜଲି୍ା ଡାକ୍ତେଖାନାକ୍େ 
�ବୁକଙୁ୍ ଭତ୍୍ତି କୋ�ାଇଥିଲ। ୧୦ େନି ଡାକ୍ତେଖାନାକ୍େ େେବିା 
ପକ୍େ ଘେକୁ କ୍ଫେଥିିକ୍ଲ ସଦୁ୍ଧା େକି୍   ଭାକ୍ବ ଚାଲ ି ପାେୁନାେ ିଁ 
କମିା୍ କାମ ଧନ୍ଦା କେପିାେୁନାେ ିଁ। ଖମାେ ଥାନାକ୍େ �ବୁକଙ୍ ସ୍ତରୀ 
ପଲୁସି ବେୁିଦ୍ଧକ୍େ ଏତଲା କ୍େଇଛନ୍।ି ଗ୍ାମବାସରୀ ଓ ପେବିାେବଗ୍ଷ 
ଏସପଙୁି୍ କ୍ଭଟ ିନ୍ାୟ ପାଇଁ ୋବ ିକେଛିନ୍।ି କନୁି୍ ଏକ ମାସ ପକ୍େ 
ମଧ୍ୟ ପରୀଡତି ପେବିାେକୁ ନ୍ାୟ ମଳିନିଥିବା ଅଭକି୍�ାଗ କ୍ୋଇଛ।ି 
ଆଜ ିଜଲି୍ା ବକି୍ଜପେି ଏକ ପ୍ରତନିଧିି େଳ ଜଲି୍ା ସଭାପତ ିେକି୍ଲଶ୍ୱେ 
ପ୍ରଧାନଙ୍ କ୍ନତୃତ୍ୱକ୍େ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ କ୍ଭଟ ିଘଟଣାେ ତେନ୍ ସେତି 
ଆେତି୍ଙୁ୍ ନ୍ାୟ ପ୍ରୋନ କେବିାକୁ ୋବରୀ କେଛିନ୍।ି

  ଭୁତଆି ବମବମାରଆିଲ ଫୁଟବଲ
 ବସମବିର ସମବଲସ୍ୱରୀ ବ୍ାଟ୍ଟିଂ 

ନଡାଲଢ�ଡା ନ�ର,୧୦ଡା୩(ସମସି): ଶକୁ୍ରବାେ ନାଲକ୍କା ବଜୁି 
ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡୟିମୋକ୍େ ଚାଲଥିିବା ସବ୍ଷ ଭାେତରୀୟ ଭୁତଆି 
କ୍ମକ୍ମାେଆିଲ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍୍ଷାକ୍ମଣ୍ଟେ ପଞ୍ମ ମ୍ାଚକ୍େ ଇଷ୍ଟର୍୍ଷ 
କ୍େଲକ୍େ କଲକିତା ସେ ସମକ୍ଲସ୍େରୀ କ୍ସ୍ାଟ୍ତିଂ ସମ୍ଲପେୁ ମଧ୍ୟକ୍େ 
କ୍ଖଳ ଅନୁଷ୍ତି କ୍ୋଇଥିଲା। ମ୍ାଚକ୍େ ଡଜିଏିମ ଏଚଆେ 
ଡ ି ୋଜାୋମ ମଶି୍ର କ୍�ାଗ କ୍େଇଥିକ୍ଲ। ଆଜେି କ୍ଖଳକ୍େ 
ସମକ୍ଲସ୍େରୀ କ୍ସ୍ାଟ୍ତିଂ ୩-୦ କ୍ଗାଲକ୍େ ବଜିୟ ୋସଲ କେ ି କ୍ସମ ି
ଫାନାଲକ୍େ ପ୍ରକ୍ବଶ କେଛି।ି ଆଜେି ମ୍ାକୁ ଜାତରୀୟ ସ୍େରୀୟ 
କ୍େଫେ ି କ୍ଜ୍ାତେିଞ୍ଜନ ସ୍ାଇଁ, େଲି୍ରୀପ ୋଉତ ପେଚିାଳନା 
କେଥିିବା କ୍ବକ୍ଳ ଲଙି୍ୋଜ ପଧାନ, ଧକ୍ନଶ୍ୱେ ସର୍୍ଷାେ ସେକ୍�ାଗ 
କେଥିିକ୍ଲ। ଆସନ୍ାକାଲ ି ଜଗା ୟନୁାଇକ୍ଟଡ ଭୁବକ୍ନଶ୍ୱେ ସେ 
ସମକ୍ଲସ୍େରୀ କ୍ସ୍ାଟ୍ତିଂ ମଧ୍ୟକ୍େ କ୍ଖଳ ଅନୁଷ୍ଟତି କ୍େବ।

ରଳଗିଲା ବକାଇଲା ବବାବେଇ ଟ୍କ୍  
ନଡାଲଢ�ଡାନ�ର,୧୦ଡା୩(ସମସି): ନାଲକ୍କା ଥାନା ଅନ୍ଗ୍ଷତ 
ନାଲକ୍କାର୍   ନଜିସ୍ ବେୁି୍ତ କାେଖାନା ବା ସପିପି ି ପ୍ଲାଣ୍ଟକ୍େ ଏକ 
କ୍କାଇଲା କ୍ବାକ୍େଇ ଟ୍କ ଓଜନ କ୍େବାକୁ �ାଇଥିବା କ୍ବକ୍ଳ 
ଏୋ ଜଳ ି �ାଇଛ।ି ଏେ ି ସମୟକ୍େ ଡ୍ାଇଭେ ଜଣକ କାଗଜପତ୍ର 
ପାଇଁ ଓଜନ କଣ୍ଟା ଅଫିସ �ାଇଥିକ୍ଲ। ସଟ୍ଷ ସକ୍ତିଟ କ୍�ାଗୁଁ ଟ୍କ୍  େ 
କ୍ାବନିକ୍େ ନଅିାଁ ଲାଗ ି �ାଇଥିଲା। ଏୋପକ୍େ ନାଲକ୍କା ସେୁଷୋ 
ୋୟତି୍ୱକ୍େ ଥିବା କ୍କନ୍ଦ୍ରରୀୟ ଶଳି୍ପ ସେୁଷୋ ବଳେ ଅଗ୍ ି ନେିାପକ 
ବାେନିରୀ ନଅିାଁକୁ ଆୟତ୍ କେଥିିକ୍ଲ।

ଗଦାଶଳିାର ବଶିଷି୍ଟ ମହଳିାଙ୍ ପରବଲାକ
ଢେଙ୍ଡାନଡାଳ,୧୦ଡା୩(ସମସି): ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଷତ ଗୋଶଳିା 
ଗ୍ାମେ ଅବସେପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ଶିା ପ୍ରଶାସନକି କ୍ସବା ଅଧିକାେରୀ 
ନତି୍ାନନ୍ଦ େଥଙ୍ ଧମ୍ଷପତ୍ରୀ ପ୍ରମଳିା େଥ(୮୬)ଙ୍େ କ୍ୋଲ ି
େନି ସଧ୍ୟା ୬ଟାକ୍େ େୃଦ୍  ଘାତ ଜନତି ବକି୍ୟାଗ ଘଟଛି।ି କ୍ସ 
ଜକ୍ଣ କ୍ମଳାପ ି ଓ ଧମ୍ଷ ପୋୟଣା ମେଳିା ଭାକ୍ବ ଅଞ୍ଳକ୍େ 
କ୍ବଶ୍   ଜଣାଶଣୁା ଥିକ୍ଲ। ତାଙ୍େ ଅନ୍ମି େଶ୍ଷନ ପାଇଁ କ୍ଶାକାକୁଳ 
ଶେଶେ ଗ୍ାମବାସରୀ ଓ ଆତ୍ରୀୟ ସ୍ଜନଙ୍ ସମାକ୍ବଶ କ୍ୋଇଥିଲା। 
ସ୍ଗ୍ଷତା େଥଙ୍େ ସ୍ାମରୀ, େୁଇପଅୁ, ତନି ି କ୍ବାେୁ, କ୍ଗାଟଏି େଅି ଓ 
ନାତନିାତୁଣରୀ ଆେ ି ଏକାନ୍ବତ୍ଷରୀ ପେବିାେଭୁକ୍ତ କ୍ୋଇ ଅଛନ୍।ି 
ଗ୍ାମ୍ ଶ୍ମଶାନକ୍େ ତାଙ୍େ କ୍ଶରକୃତ୍ ସମ୍ପନ୍ କ୍ୋଇଥିଲା। କ୍ଜ୍ଷ୍ 
ପତୁ୍ର ଇଂ.ଭବାନରୀ ପ୍ରସାେ େଥ ମଖୁାଗ୍ରୀ କ୍େଇଥିକ୍ଲ।

ଢେଙ୍ଡାନଡାଳ, ୧୦ଡା୩(ସମସି): ସ୍ାନରୀୟ 
ମନିଷି୍ଟାଡୟିମକ୍େ ମାର୍୍ଷ ୨େୁ ୯ ତାେଖି 
ପ�୍୍ଷ ନ୍ ସମଗ୍ କ୍େଶକ୍େ ଅନ୍ଜ୍ଷତରୀୟ ମେଳିା 
େବିସ ଓ ସପ୍ତାେ ପାଳନ ଅବସେକ୍େ ଏକ 
ସାଧାେଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ତି କ୍ୋଇ�ାଇଛ।ି ଏେ ି
କା�୍୍ଷ କ୍ରମକ୍େ ଜଲି୍ାପାଳ ସକ୍ୋଜ କ୍ସେରୀ 
ଅଧ୍ୟଷେତା କେଥିିବା କ୍ବକ୍ଳ ୋଜ୍ ଖଣ,ି 
ଇସ୍ାତ ଓ ପତୂ୍୍ଷ ବଭିାଗ ମନ୍ତରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ ମଲ୍କି 
ମଖୁ୍ଅତଥିିଭାକ୍ବ କ୍�ାଗକ୍େଇ ପଅୁ ଓ େଅି 
ଉଭକ୍ୟ ସମାନ। ଏେ ିଚନି୍ନ କେ ିପଅୁମାନଙ୍ 

ପେ ି େଅିମାନଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଷି୍ତି କୋଇବା 
ପାଇ ଁ କ୍ସ ପୋମଶ୍ଷ କ୍େଇଛନ୍।ି ନାେରୀମାକ୍ନ 
ସକ୍ଚତନ କ୍ୋଇ ସମସ୍ ପ୍ରକାେେ ୋୟତି୍ୱ 
ବେନ କେ ିସାମଗ୍ରୀକ ବକିାଶ େଗିକ୍େ ଆକ୍ଗଇ 
ଆସବିାକୁ ଜଲି୍ା ପେରିେ ଅଧ୍ୟଷୋ ଅର୍୍ଷନା 
ପେୁାଣ ନକି୍ବେନ କେଛିନ୍।ି ୋଜ୍େ ଆଥ ୍ତିକ 
ବକିାଶକ୍େ ମେଳିା ସ୍ୟଂ ସୋୟକିମାନଙ୍ 
ଭୂମକିା ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ କ୍ବାଲ ି ଜଲି୍ାପାଳ ପ୍ରକାଶ 
କେଛିନ୍।ି ଏେ ି ସଭାକ୍େ ଜଲି୍ା ପେରିେ ମଖୁ୍ 
ଉନ୍ୟନ ଅଧିକାେରୀ ଓ ନବି୍ଷାେରୀ ଅଧିକାେରୀ ତନ୍ମୟ 

େେେନ, ଅତେିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ ଉେୟ ମୋପାତ୍ର, 
ସଡିଏିମ୍  ଓ ଡା. ଅକ୍ଶାକ ୋଶ, ଜଲି୍ା ଶଳି୍ପ 
କ୍କନ୍ଦ୍ରେ ସାଧାେଣ ପେଚିାଳକ ପ.ି ପ୍ରଭାକାେ 
ୋଓ ପ୍ରମଖୁ ସମାଜେ ପ୍ରଗତକି୍େ ନାେରୀମାନଙ୍ 
ଭୂମକିା ସମ୍ପକ୍ଷକ୍େ ଆକ୍ଲାକପାତ କେଥିିକ୍ଲ। 
ଜଲି୍ାେ କ୍ଶ୍ରଷ୍ ମେଳିା କମ୍ଷରୀମାନଙୁ୍ ଅତଥିିମାକ୍ନ 
ପେୁସ୍ତୃ କେ ି ସମ୍ାନତି କେଥିିକ୍ଲ। ଜଲି୍ା 
ସମାଜ ମଙ୍ଳ ଅଧିକାେରୀ କ୍ସୌମ୍ା ଶତଭରିା 
ଧନ୍ବାେ ଅପ୍ଷଣ କେଥିିକ୍ଲ। ମେଳିା 
େବିସ ଅବସେକ୍େ ସ୍ାନରୀୟ ବାଜକି୍ଚୌକ 
ଛକୋେୁ ମେଳିାମାନଙ୍ ଦ୍ାୋ ଏକ ବେିାଟ 
କ୍ଶାଭା�ାତ୍ରାକୁ ମନ୍ତରୀ ଶ୍ରରୀ ମଲ୍କି ପତାକା 
କ୍େଖାଇ ଆେମ୍ଭ କେଥିିକ୍ଲ। ଏୋ ପବୂ୍ଷେୁ 
ମେରିାପାଟସ୍ତି ସେକାେରୀ ପଲକି୍ଟକ୍  ନକି୍   
ସମ୍ଖୁସ୍ତି ନମି୍ତିତ ୧ଶେ ଶ�୍ା ବଶିଷି୍ଟ ଏକ 
ମେଳିା ନବିାସକୁ କ୍ସ ଉଦ୍  ଘାଟନ କେଥିିକ୍ଲ।
�ଙ୍ଡଡାହଡାଡ: କ୍େଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା କଙ୍ଡ଼ାୋଡ଼ 
ବ୍ଲକେ ବେୁମଖୁରୀ ବାତ୍ା ଆଶ୍ରୟସ୍ଳରୀକ୍େ 
କଙ୍ଡ଼ାୋଡ଼ ପଞ୍ାୟତ ତେଫେୁ ଆନ୍ଜ୍ଷାତରୀୟ 
ମେଳିା େବିସ ପାଳତି କ୍ୋଇ�ାଇଛ।ି 
ଏେ ି କା�୍ଷ୍କ୍ରମକ୍େ ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାକ୍ବ 
କଙ୍ଡ଼ାୋଡ଼ ବ୍ଲକେ ପବୂ୍ଷତନ ଅଧ୍ୟଷେ କାତ୍୍ତିକ 
ସାେୁ କ୍�ାଗ କ୍େଇଥିବା କ୍ବକ୍ଳ ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାକ୍ବ ବ୍ଲକ ଉପାଧଷୋ େରୀପା ସାେୁ, 
ସେପଞ୍ ଅନୁଶୟା ସାେୁ, ୋଡ୍ଷ କ୍ମମ୍ର୍   କମଳ 
କ୍ଲାଚନ ସାେୁ, ସମାଜକ୍ସବରୀ ବମିଳ କୁମାେ 
ସାେୁ କ୍�ାଗକ୍େଇଥିକ୍ଲ। ସଭାକ୍େ ସଭାପତତି୍ୱ 
କେଥିିକ୍ଲ ଏମ୍  .ବ.ିକ୍କ. ସକ୍ୋଜନିରୀ ୋୟ। 
ବ୍ଲକ ଉପାଧଷୋ େରୀପା ସାେୁ ମେଳିା େବିସେ 
ତାତ୍ପ�୍ଷ୍ ସମ୍ପକ୍ଷକ୍େ ସଚୂନା ପ୍ରୋନ କେଥିିକ୍ଲ। 
କ୍ସେପିେ ି ସେପଞ୍ ଅନୁଶୟା ସାେୁ ମେଳିା 
େବିସକ୍େ ମେଳିାଙ୍ କତ୍୍ଷବ୍ ଉପକ୍େ ବକ୍ତବ୍ 
କ୍େଇଥିକ୍ଲ। ଏଡପିଏିମ୍   ଡଲ ି କ୍ଗାଙ୍ଲ,ି 
ସସ୍ତିା ପାଣ,ି ମକ୍ନାେମା ନାୟକ ଏେ ି
କା�୍ଷ୍କ୍ରମକୁ ସେକ୍�ାଗ କେଥିିକ୍ଲ।

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ଉବଦ୍ଶ୍ୟବର ବଇିଓଙୁ୍ ଦାବପିତ୍ର

ତଡାଳଢେରସଦର,୧୦ଡା୩(ସମସି): ମଳିତି ପ୍ରାଥମକି ଶଷିେକ 
ମୋସଂଘ ଡାକୋକ୍େ ଆଜ ି ତାଳକ୍ଚେ ନୂତନ କ୍ପନସନ୍   
କ୍�ାଜନାଭୁକ୍ତ ଶତାଧିକ ଶଷିେକ, ଶଷିେୟତି୍ରରୀ ଏକ ୋଲକି୍େ 
ଆସ ି ତାଳକ୍ଚେ ବଇିଓଙୁ୍ ମଖୁ୍ମନ୍ତରୀ, ବେି୍ାଳୟ ଓ 
ଗଣ ଶଷିୋମନ୍ତରୀ, ମଖୁ୍ ଶାସନ ସଚବି, ୫-ଟ ି ଓ ଗଣଶଷିୋ 

ସଚବିଙ୍ ଉକ୍ର୍ଶ୍କ୍େ ତନି ି େଫା ସମ୍ଳତି ୋବପିତ୍ର 
ପ୍ରୋନ କେଛିନ୍।ି ଶଷିେକ, ଶଷିେୟତି୍ରରୀମାକ୍ନ ୋବପିତ୍ର 
ପ୍ରୋନ, କଳାବ୍ାଚ୍   ପେଧିାନ କେବିା ସେତି ୋବ ି ପେୂଣ 
ନକ୍େବା ପ�୍ଷ୍ନ୍ କ୍ସମାକ୍ନ ଆକ୍ନ୍ଦାଳନ କେକି୍ବ କ୍ବାଲ ି
କ୍ଚତାବନରୀ କ୍େଇଛନ୍।ି

ଆନ୍ତରଚ୍ଚାତକି ମହଳିା ଦବିସ

ଅନୁଢ�ଡାଳ ସହର, ୧୦ଡା୩(ସମସି): 
ସାମାଜକି ସଂଗେନ ସ୍ନ୍ଦନ ଓ କ୍ସାସଆିଲ 
କ୍ଡକ୍ଭଲପକ୍ମଣ୍ଟ ଫାଉକ୍ଡେସନ, ତାଳକ୍ଚେ 
ତେଫେୁ କାଡେସର୍   ଗ୍ାମ ପଞ୍ାୟତ ଅଧରୀନସ୍ 
କ୍ତକ୍ନ୍ଲା ୋଟଂି ସ୍ତି କ୍ଲବ ସଭାଗେୃକ୍େ 
ସ୍ୟଂ ସୋୟକ କ୍ଗାଷ୍ରୀ ସେସ୍ାଙୁ୍ କ୍ନଇ 
ଆନ୍ଜ୍ଷାତକି ମେଳିା େବିସ ପାଳତି କ୍ୋଇଥିଲା। 
ସ୍ାନରୀୟ ସେପଞ୍ ସବତିା ମୋଳକି, ଆଶାେେି ି
ବନଲତା ମମୁୁ୍ଷ, ଏସ୍  ଡଏିଫ୍  େ ସମ୍ପାେକ 

ବୁଦ୍ଧକ୍େବ ୋସ ପ୍ରମଖୁ କ୍�ାଗକ୍େଇ ମେଳିା 
ସଶକ୍ତକିେଣ ଉପକ୍େ ଆକ୍ଲାଚନା କେଥିିକ୍ଲ। 
ଉକ୍ତ କା�୍୍ଷ କ୍ରମକ୍େ ପେକି୍ବଶ, ନଶିା 
ନବିାେଣ, ବ୍କ୍ତଗିତ ସ୍ଚ୍ଛତା, ଜଳ ସଂେଷେଣ 
ସେତି ସମସ୍ ମେଳିା ଏକତା େେକି୍ଲ ଏକ 
ସସୁ୍ ସମାଜ ଗେନ ଉପକ୍େ ଆକ୍ଲାକପାତ 
କୋ�ାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ାନ ତେଫେୁ ମମତା 
ମାେରୀ, ବଳୋମ ମମୂୁ୍ଷ, ସେୁଶ୍ଷନ ବଳ, 
ମୋକ୍େବ ୋସ ପ୍ରମଖୁ ସେକ୍�ାଗ କେଥିକ୍ଲ।

ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବରାରବର ବ�ୈତନ୍ୟ ରୀଉଙ୍ ରବନ୍ମାତ୍ସବ

ଢେଙ୍ଡାନଡାଳ, ୧୦ଡା୩(ସମସି): ଗତ 
୭ ତାେଖି କ୍େଙ୍ାନାଳ ସେେସ୍ତି 
କ୍ୋଳମଡେପସାେ ି ୋଧାକୃଷ୍ଣ ବଜାେକ୍େ 
ଶ୍ରରୀ ଶ୍ରରୀ କ୍ଚୈତନ୍ଜରୀଉଙ୍ ଜକ୍ନ୍ମାତ୍ବ ତଥା 
କ୍ୋଳପରୂ୍୍ତିମା ଉତ୍ବ ପାଳତି କ୍ୋଇ�ାଇଛ।ି 
ଉକ୍ତେନି ଆୋଧ୍ୟ କ୍େବତା ୋଧାକୃଷ୍ଣଜରୀଉଙୁ୍ 
ବମିାନକ୍େ ବସାଇ ବଭିନି୍ ବାଜା କ୍ୋସଣରୀ ଓ 
ସଂକରୀତ୍୍ଷନ ମାଧ୍ୟମକ୍େ ସାେ ି ପେକି୍ରମା କେ ି
କ୍ଭାଗ ଲଗା�ାଏ। ୋତକି୍େ କ୍ଗାପାଳମାନଙ୍ 
ଲଉଡ ିକ୍ଖଳ ଓ ବଭିନି୍ ସାଂସ୍ତୃକି କା�୍ଷ୍କ୍ରମ 
ମାଧ୍ୟମକ୍େ ୋତ ିତମାମ ପାଳନ କୋ�ାଏ। 

ଏଥିକ୍େ କ୍ଚୈତନ୍ ମନ୍ଦେିେ ସଂକରୀତ୍୍ଷନ 
ସମ୍ଳିନରୀ ଓ ମେଳିା ସଂକରୀତ୍୍ଷନ ମଡେଳରୀ ଓ 
କ୍ଗାପାଳମାନଙ୍ କମ୍ଷକତ୍୍ଷା ଏବଂ ମନ୍ଦେିେ 
ସମସ୍ କତ୍୍ଷା ସେକ୍�ାଗ କେଥିାନ୍।ି ଏେ ି
ଉତ୍ବକ୍େ ମେିେି ପ୍ରଧାନ, କ୍ଗାବନି୍ଦ, ସକ୍ନ୍ାର 
କ୍ବକ୍େୋ, କ୍ଗାବଦ୍ଧ୍ଷନ େକ୍ଳଇ, ପଣି୍ଟ ୁପାତ୍ର, 
େଗିାମ୍େ କ୍ବକ୍େୋ, ନବକକି୍ଶାେ େକ୍ଳଇ, 
ପ୍ରକ୍ମାେ ଓୋ, ନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଅଷେୟ ବାେକି, 
େବନି ବାେକି, ନନ୍ଦ କକି୍ଶାେ ବାେକିଙ୍ 
ତତ୍ତାବଧାନକ୍େ ଉକ୍ତ ଉତ୍ବଟ ି ପାଳତି 
କ୍ୋଇଛ।ି

ତାଳବ�ର କବଲରର ସ୍ାତବକାତ୍ର 
ଓଡ଼ଆି ଭବନର ଭତି୍ପି୍ରସ୍ର

ତଡାଳଢେରସଦର, ୧୦ଡା୩(ସମସି): ଭତି୍ ି
ସେଞ୍ନା ଉନ୍ୟନ ପାଣ୍ ି ଅନୁୋନକ୍େ ଆଜ ି
ବେୁ ପେୂାତନ ତାଳକ୍ଚେ ସ୍ୟଂଶାସତି 
ମୋବେି୍ାଳୟ ପେସିେକ୍େ ସ୍ାତକକ୍ତାେ 
ଓଡ଼ଆି ଭବନେ ଭତି୍ପି୍ରସ୍େ ସ୍ାପନ 
କୋ�ାଇଛ।ି ତାଳକ୍ଚେ ବଧିାୟକ ବ୍ରଜ 
କକି୍ଶାେ ପ୍ରଧାନ ଏେ ି ଭତିପି୍ରସ୍େ ସ୍ାପନ 
କେବିା ସେତି ଏୋେ ତୁେନ୍ ନମି୍ଷାଣ 
କୋଗକ୍ଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ଉପକୃତ କ୍ୋଇ 

ପାେକି୍ବ କ୍ବାଲ ି ପ୍ରକାଶ କେଥିିକ୍ଲ। 
ତାଳକ୍ଚେ ସ୍ୟଂଶାସତି ମୋବେି୍ାଳୟେ 
ଅଧ୍ୟଷୋ ପଷୁ୍ପଲତା େଥଙ୍ ଅଧ୍ୟଷେତାକ୍େ ଏକ 
କ୍ବୈେକକ୍େ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ କପିେ ିଏୋେ ସଫୁଳ 
ପାଇପାେକି୍ବ କ୍ସ ସମ୍ପକ୍ଷକ୍େ ଉପସ୍ତି 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍ ଅବଗତ କୋଇଥିକ୍ଲ। 
କକ୍ଲଜ ପଷେେୁ ପବୂ୍ଷେୁ କ୍ୋଇ�ାଇଥିବା 
ବଭିନି୍ ପ୍ରତକି୍�ାଗରୀତାେ କୃତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙୁ୍ 
ପେୁସ୍ାେ ବତିେଣ କୋ�ାଇଥିଲା। 

ବସବା ସିଂଗଠନ ଗଁଦଆିର ସଭାଗହୃର ଶଳିାନ୍ୟାସ
ଗଁଦଆି,୧୦ା୩(ସମସି): ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କା ଗଁଦଆି 
ବ୍ଲକ ଆଞ୍ଚଳକି ଢେବକା େଂଗଠନ ଗଁଦଆିର େଭକାଗହୃର 
ଶଳିକାନ୍କାେ ଢହକାଇଛ।ି ଏହ ି ଆଞ୍ଚଳକି ଢେବକା େଂଗଠନଟ ି

ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଘ ଢହବ ବଭିନି୍ନ ଢେବକା କକାର୍ଘ୍କ୍ରମ କର ି
ଆେଛି।ି େଂଗଠନ ପକାଖଢର ଢକୌଣେ ି ସ୍କାୟୀ ଗହୃ 
ନଥିଲକା ଆଜ ି ଏହ ି ଆଞ୍ଚଳକି େଂଗଠନର ରର ପକାଇଁ ଶଭୁ 

ଶଳିକାନ୍କାେ ଢହକାଇଛ।ି ଏଥିଢର ଆଞ୍ଚଳକି ଢେବକା 
େଂଗଠନର େଭକାପତ ିବଦି୍କାଧର େକାହୁ, େମ୍କାଦକ 
ଅଭମିନୁ୍ େକାହୁ, ଢକକାରକାଧକ୍ଷ ପ୍ରଭକାେ କୁମକାର େକାହୁ, 
ଉପେଭକାପତ ି ତକାପେ କୁମକାର ରକାଉତ, େଭ୍ 
ଅଜତି ପ୍ରେକାଦ ରକାଉତ, ଶ୍ୀଧର ଢଭକାଇ, ବଶି୍ୱଜତି 
େକାହୁ, େବୁକାେ ଚନ୍ଦ୍ର େକାହୁ, ଗଢଣଶ୍ୱର ପ୍ରଧକାନ ଏବଂ 
େମସ୍ତ େଦେ୍ େଦେ୍କା ଢରକାଗ ଢଦଇଥିଢଲ।
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ରାଜନଗର,୧୦।୩(ସମସି)

ରାଜନଗର ଦ�ାଳ ଦେଳଣଦର ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନରୁ ୩ଟ ି ସସୁଜ୍ତି ବେିାନଦର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ 
ଯଗୁଳ ପ୍ରତେିାଙୁ୍କ ଭକ୍ତ ବାଜା, ବାଣ, ଦରାଷଣୀ 
ଥାଟ୍ଟପାଟ େଧ୍ୟଦର ଦ�ାଳ ଦେଳଣ ପଡ଼ଆିକୁ 
ଆଣଥିିଦେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଳଣ କେଟିରି ସଭାପତ ି
ତଥା ରାଜନଗର ଆଇଆଇସ ି ଶ୍ୀକାନ୍ତ ବାରକି 
ପଦୁରାହତିଙ୍କ ଦବ�େନ୍ତ୍ର େଧ୍ୟଦର ଠାକୁରଙୁ୍କ ନେିନ୍ତ୍ରଣ 
କକରାଯାଇଥିୋ। ପଦୁରାହତିଙ୍କ େନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନୀ େଧ୍ୟଦର 
ସଭାପତ ି ବାରକି ସସ୍ତୀକ ଉପସ୍ତି ରହ ି ଦ�ାଳ 
େଣ୍ଡପକୁ ଦବୈ�କି ରୀତନିୀତ ି ଅନୁସାଦର ପ୍ରତଷି୍ା 
କରଥିିଦେ। େଣ୍ଡପ ପ୍ରତଷି୍ା ପଦର ପ୍ରଥଦେ ଥାନପତ ି
ରାଜନଗର �ଧିବାେନଜୀଉଙ୍କ େନ୍ରିରୁ ଶ୍ୀଜୀଉଙୁ୍କ 
ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟ,ି ଶଙ୍ଖ, େ�ୃଙ୍ଗ ଆ� ି ଧ୍ୱନୀ େଧ୍ୟଦର 
ଠାକୁରଙୁ୍କ ପାଦ�ାଟ ି ନଆିଯାଇଥିୋ। ପାରମ୍ାରକି 
ବା�୍ୟ ସହତି ଦଘାଡାନାଚ ଓ େଉଡ ିଦେଳ େଧ୍ୟଦର 
ଶ୍ୀଜୀଉଙୁ୍କ ଦେଳଣ ପଡ଼ଆିକୁ ଅଣାଯାଇଥିୋ। 
ଥାନପତ ି ଦେଳଣ େଣ୍ଡପଦର ବରିାଜୋନ 
କରବିା ପଦର ରାଧାକୃଷ୍ଣ କେଟିରି ସଭାପତ,ି 
ଦେଳଣ କେଟିରି ସ�ସ୍ୟ, ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ାେବାସୀ 
ଓ ପଦୁରାହତିୋଦନ ରାଜନଗର ଗ୍ାେ େଣୁ୍ଡରୁ 
ଦକଦରଡାଗଡ଼, ରଘିାଗଡ଼, ଦପଣ୍ଠ, ଭତିରଗଡ଼, 
େହ ିଁଷାସରୁ, ରାଜନଗର, ସାନବଡଦଗ।।ପାଳପରୁ, 

େହୁେଆି, କୁରୁଣ୍ଟ,ି ୋଣପଡ଼ା, ଓସ୍ଆି, ବଡଦକାଟ, 
ରାଜପରୁ, ଦଗାେଣୀ, ଏଣୁ୍ଡଳାପରୁ ପ୍ରଭୃତ ି ଗ୍ାେର 
େଠ େନ୍ରିରୁ ଆସଥୁିବା ବେିାନକୁ ପାଦ�ାଟ ି
ଦନଇଥିଦେ। ଦେଳଣ େଣ୍ଡପଦର ବେିାନଗଡୁକି 
ସ୍ାପନ ଦହବା ପଦର ନୀତପିଜୂା, ଦଭାଗ, 
ଧପୂ, ପାଟ୍ଟବସ୍ତ ଆ� ି ପ୍ର�ାନ କରାଯାଇଥିୋ। 
ଦେଳଣ ପଡ଼ଆିଦର ପଜୂାର୍ଚ୍ଚନା ପଦର ବ�ିାୟ 
�ଆିଯାଇଥିୋ। ଏହ ି ଅବସରଦର ରଙ୍ଗସଭା 
କାଯଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରେ ପଣ୍ଡତି ଶଙ୍କଷଚ୍ଚଣ େଶି୍ ସଂଦଯାଜନା 
କରଥିିଦେ। ତହସେି�ାର ଅଶ୍ନିୀ ଭୂୟାଙୁଁ୍କ ରସରାଜ 
ଉପାଧିଦର େଣ୍ଡତି କରାଯବିା ସହତି ସେ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ 
କରାଯାଇଥିୋ। ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର େଶି୍, ରଦେଶ ୋେ, 
ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ �ାସ, ଅନରୁିର୍ଦ ପରଡ଼ିା, ସଦୁରନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସା� 
ରାଉତ, ବଜିୟ ଗପୁ୍ା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ, ବାବାଜୀ 

େଶି୍, ବାଇଧର ଦସଠୀ, ରେଣୀ ରଞ୍ଜନ େହାପାତ୍ର, 
ଗଙ୍ଗାଧର ଦସଠୀ, ଦପ୍ରୋନନ୍ ଦେଙ୍କା, ବଚିତି୍ର 
େେକି, ହଦରକୃଷ୍ଣ ଦେଙ୍କା, ବଟକୃଷ୍ଣ ଷଡଙ୍ଗୀ, 
େଦହଶ୍ର ଦସଠୀ, ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ, ନୃସଂିହ ଚରଣ 
ଦେଙ୍କା, ପ୍ର�ୀପ େଶି୍ ପ୍ରେେୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିଦେ।

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ: ପଟ୍ଟାେଣୁ୍ଡାଇ ବଣକିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 
ସେସ୍ ଦ�ାଳ ବେିାନକୁ ଦନଇ ଏକ ରାଜଦେେଣ 
ଉତ୍ସବ ସ୍ାନୀୟ ଶ୍ୀରାେ େନ୍ରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣଦର ଅନୁଷ୍ତି 
ଦହାଇଯାଇ�।ି ୨୦ଟ ି ଦ�ାଳ ବେିାନ ଶ୍ୀରାେ 
େନ୍ରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣଦର ଦଯାଗ ଦ�ଇଥିଦେ। ଥାନପତ ି
ୋଟଆିର େ�ନଦୋହଜୀଉ, ଦପାେରୀଆପଡ଼ା 
ହରପାବଚ୍ଚତୀ, େଠସାହ ିନୃସଂିହନାଥ, ଅଠରବାଟଆି 
ଦଗାପନିାଥଜୀଉ, ବନ୍ଧପଡ଼ା ରାଧାକାନ୍ତଜୀଉ, 
ପଟ୍ଟାେଣୁ୍ଡାଇ ଶ୍ୀ ରାଧାରେଣ, ନୂଆଗାଁ କନକ�ୁଗଚ୍ଚା, 

ଦବେତଳ କୁଞ୍ଜବହିାରୀ, ଦଭାଳବିାବା, 
ଅନନ୍ତଶୟନ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ, ବାେପିଡ଼ା 
ନୃସଂିହନାଥ, ଗେୁନଗର ଶ୍ୀ ଭବାନୀଶଙ୍କର, 
ଠାକୁରପାଟଣା ଶ୍ୀ ରାଧାଦୋହନ, ଅଧିକାରୀସାହ ି
ଶ୍ୀ ବୃନ୍ାବନଚନ୍ଦ୍ର, ଅଠରବାଟଆି ବଜ୍ରେହାକାଳୀ, 
�କ୍ଷଣି�ଆି ବାେଦଗାପାଳ, ଦକୈଳାସୀ େକ୍ଷୀବରାହ 
ଆ� ି ବେିାନ ସାେେି ଦହାଇଥିଦେ। ପଟ୍ଟାେଣୁ୍ଡାଇ 
ଦପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦହେନ୍ତ ସାହୁ, ବଣକି ସଂଘ ସଭାପତ ି
ଦଗାପନିାଥ କର, ଉପସଭାପତ ି ଦୋହନ �ାସ, 
ସମ୍ା�କ ପ୍ରଫଲ୍ଲ ଦେଙ୍କା, ସଦରାଜ ପାଢ଼ୀ, 
ପଶୁଚ୍ଚରାେ ଷଣ୍ଢ, କରିଣ ଭୂୟାଁ, ଅଚୁ୍ୟତ ଦଜନା, 
କଦିଶାର ଦଜନା (ବାଇନ), ସଂଗ୍ାେ �ାସ, 
ତ୍ରଦିୋଚନ ଦଜନା, ସେ୍ବତି �ାସ, ହଦରକୃଷ୍ଣ ସାହୁ 
ଓ ଚତୁଭୁଚ୍ଚଜ ରାଉଳ ପ୍ରେେୁ ବେିାନଗଡୁକୁି ସ୍ାଗତ 
କରଥିିଦେ। ପଟ୍ଟାେଣୁ୍ଡାଇ କଦେଜ ୧୯୯୩ 
ବ୍ୟାଚର �ାତ୍ର�ାତ୍ରୀ ରଙ୍ଗର ପବଚ୍ଚ ଦହାେ ି ପାଳନ 
କର�ିନ୍ତ।ି ଦଜ୍ୟାତେିଚ୍ଚୟ ତ୍ରପିାଠୀ, ବସନ୍ତ ନାୟକ, 
ପ୍ରସନ୍ନଜତି ସାେନ୍ତରାୟ, ନୃସଂିହ ସ୍ାଇ,ଁ ଉଦପନ୍ଦ୍ର 
ନାୟକ, ଶଭୁ�ୀପ ଗପୁ୍ା, ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଧାନ, ଶଦୁଭନୁ୍ 
ପାତ୍ର, େତୁୃ୍ୟଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା, ସଧୁୀର ସାହୁ, ତପନ ପାତ୍ର, 
ଚତି୍ତରଞନ ସ୍ାଇ,ଁ ପ�୍ମନାଭ ପଣ୍ଡା, ବଶି୍ରଞ୍ଜନ 
ପାତ୍ର, ସବୁାଷ ସାହୁ, ସଦୁରଶ ସାହୁ, େଳତି 
ନାରାୟଣ �ାସେହାପାତ୍ର, ତ୍ରଦିୋଚନ ନାୟକ, 
ଅନ୍ତଯଚ୍ଚ୍ୟାେୀ ଦବଜ ପ୍ରେେୁ ସାେେି ଦହାଇଥିଦେ।

କେନ୍ଦାପଡ଼ା, ୧୦ା୩(ସମସି)

ସୋଜ ପ୍ରଗତରି େଳୂ ଉତ୍ସ େହଳିା। ଜଦଣ 
େହଳିା ଶକି୍ଷତି ଓ ସଦଚତନ ଦହଦେ ସେଗ୍ 
ପରବିାର ଶକି୍ଷତି ଓ ସଦଚତନ ଦହାଇଥାଏ। 
ସାୋଜକି, ସାଂସ୍ତୃକି, ରାଜଦନୈତକି ଓ 
ଆଥ ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର େହଳିାଙ୍କ ଭାଗୀ�ାରୀକୁ 
ସନୁଶି୍ତି କରବିା ପାଇ ଁ ସରକାରୀସ୍ରଦର 
ପଯଚ୍ଚ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବସ୍ା କରାଯାଇ�।ି ଏହା ସଦତ୍ତବେ 
ସାୋଜକି ସହଦଯାଗ ଅଭାବରୁ ଏହାର 
ସଫୁଳ େହଳିାଙ୍କ ପାେଦର ପହଞ୍ପିାରୁନାହ ିଁ। 
ଦକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷଦର 
ଆଦୟାଜତି ଆନ୍ତଜଚ୍ଚାତକି େହଳିା �ବିସଦର 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲାପାଳ(ସାଧାରଣ) ପତିାେ୍ବର 
ସାେେ େେୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାଦବ ଦଯାଗଦ�ଇ 
ଏହ ି େତବ୍ୟକ୍ତ କର�ିନ୍ତ।ି ଦସ କହ�ିନ୍ତ ି
ଦଯ, ଜାତୀୟ ସ୍ରଦର ଦକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ୟଂ 
ସହାୟକିା ଦଗାଷ୍ୀର େହଳିାଙ୍କ କୃତତି୍ୱକୁ 
ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦୋ�ୀ େନ୍   କ ିବାତ୍  ଦର 
ଉଦଲ୍ଲେ କରବିା ଦକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲି୍ଲା ପାଇ ଁଗବଚ୍ଚ 
ଓ ଦଗୌରବର ବଷିୟ। ଭାରତୀୟ ସୋଜଦର 
େଙି୍ଗଗତ ତାରତେ୍ୟ, ସଙ୍କୀର୍ଚ୍ଚ ୋନସକିତା 
େହଳିାଙୁ୍କ ବହୁ ସଦୁଯାଗରୁ ବଞ୍ତି କରଥିାଏ। 
ସୋଜଦର ଝଅିଙୁ୍କ ପରବିାର ଦବାଝ ଭାଦବ 
ଦବାେ ିଦସ କହ�ିନ୍ତ।ି ଜଲି୍ଲା ସୋଜ କେ୍ୟାଣ 
ବଭିାଗ ଆନୁକୂେ୍ୟଦର ଅନୁଷ୍ତି ଦବୈଠକଦର 
ଜଲି୍ଲା ସୋଜ କେ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଶଙ୍କର 
ଦଜନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିଦେ। ଦକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ବଡିଓି ବନ୍ନା େଟୁଆ, ଜଲି୍ଲା ସାୋଜକି 

ସରୁକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସଚନ୍ଦ୍ର �ାସ, ଜଲି୍ଲା 
େେୁ୍ୟ ଚକିତି୍ସା ଓ ଜନସ୍ାଥଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ 
ଡା. ଅନତିା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଲି୍ଲା ସଚୂନା ଓ 
ଦୋକସମ୍କଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଅଦଶାକ ବଳଆିର 
ସଂି, ଜଲି୍ଲା ସୋଜ କେ୍ୟାଣ ବଭିାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଅଧିକାରଣିୀ ସଂଯକୁ୍ତା େଶି୍, ଡପିସି ି େେତା 
େଦନାରଞ୍ଜନ �ାସଙ୍କ ସଦେତ ଜଲି୍ଲାର ସେସ୍ 
ସଡିପିଓି, ସପୁରଭାଇଜର, ଅଙ୍ଗନବାଡ ି
କେଚ୍ଚୀ, େଶିନଶକ୍ତ ି ସ୍ୟଂ ସହାୟକିା ଦଗାଷ୍ୀର 
େହଳିା ଦଯାଗ ଦ�ଇଥିଦେ। ଜଲି୍ଲା ସୋଜ 
କେ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ ଶଙ୍କର ଦଜନା େହଳିା 
�ବିସ ପାଳନର ଉଦଦେଶ୍ୟ ସମ୍କଚ୍ଚଦର 
ଅଭଭିାଷଣ ରଖିଥିଦେ। ୯ଟ ି ବ୍ଲକର 
୯ଜଣ ଆଇସଡିଏିସ, ସପୁରଭାଇଜର, 
ୋଶଚ୍ଚାଘାଇ ସଡିପିଓି ପ୍ରୀତେିତା ପାଢ଼ୀ, 

୩ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି କେଚ୍ଚୀ, ବଭିନି୍ନ ସ୍େୁଦର 
ଅନୁଷ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କୁଇଜ ପ୍ରତଦିଯାଗତିାର 
୨ଜଣ କଦିଶାରୀ ପ୍ରତଦିଯାଗୀ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ 
ନୃତ୍ୟ ୋଧ୍ୟେଦର ଏହ ି �ବିସ ପାଳନର 
ଆଭେିେୁ୍ୟ ଓ ସଦଚତନତା ବାତ୍ତଚ୍ଚା 
ପରଦିବଷଣ ପାଇ ଁ ୧୫ ଜଣ କଦିଶାରୀ, 
ସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ ୋନସକି ଅନଗ୍ସର ପତୁ୍ର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ 
ୋଳନପାଳନ କର ି ଅନ୍ୟୋନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଦପ୍ରରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜଥିିବା ୪ଜଣ େହଳିା 
ଓ ସ୍ଧାର ଗହୃଦର ୋଳନପାଳନ ଦହାଇ 
ସ୍ୟଂସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ ଦରାଜଗାରକ୍ଷେ ଦହାଇଥିବା 
୬ଜଣ ଅଦନ୍ତବାସନିୀଙୁ୍କ ଦସୋନଙ୍କ 
ଉତ୍ସଗଚ୍ଚୀକୃତ ଦସବା ପାଇ ଁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର, 
ଟ୍ରଫି ଓ ଆଥ ୍ଧିକ ପରୁସ୍ାର ପ୍ର�ାନ ପବୂଚ୍ଚକ 
ସମ୍ାନତି କରାଯାଇଥିୋ। ଦଡରାବଶି 

ବ୍ଲକର ଆଇସଡିଏିସ ସପୁରଭାଇଜର 
ଅନୀତା ଦବଦହରା ଅତଥିି ପରଚିୟ ପ୍ର�ାନ 
କରଥିିବା ଦବଦଳ କନଷି୍ ରାଜସ୍ ସହାୟକ 
�ଲି୍ଲୀପ େଟୁଆ କାଯଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରେଦର ସହଦଯାଗ 
କରଥିିଦେ। ଦଶଷଦର ଜଲି୍ଲା ସୋଜ 
କେ୍ୟାଣ ବଭିାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରଣିୀ 
ସଂଯକୁ୍ତା େଶି୍ ଧନ୍ୟବା� ଅପଚ୍ଚଣ କରଥିିଦେ।

ରାଜନଗର: ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଜରେିଳୂ 
ହାଟ ପଡ଼ଆିଦର ଅନ୍ତଜଚ୍ଚାତକି େହଳିା 
�ବିସ ପାଳତି ଦହାଇ�।ି ଦସ୍ଚ୍ାଦସବୀ 
ଅନୁଷ୍ାନ ‘ପ୍ରବତ୍ତଚ୍ଚନା’ ପକ୍ଷରୁ ଏହ ି �ବିସ 
ଆଦୟାଜନ କରାଯାଇଥିୋ। ଅନୁଷ୍ାନର 
ସମ୍ା�କିା ଦରାଜତିା �ାସଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱଦର 
ଆଦୟାଜତି କାଯଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରେଦର େେୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭାଦବ ପଟ୍ଟାେଣୁ୍ଡାଇ ଏସଡପିଓି ସଂଧ୍ୟାରାଣୀ 

ଦବଉରଆି ଦଯାଗଦ�ଇ ଆଜରି ନାରୀୋଦନ 
ନଜିର ସ୍ାଭେିାନ ପ୍ରତ ି ସଦଚତନ ଦହବା 
ସହତି ନାରୀ ସଶକ୍ତୀକରଣର େତୂ୍ତ୍ଧିେନ୍ତ 
ପ୍ରତୀକ ସାଜଦିେ ସୋଜଦର ନାରୀ ଜାତରି 
ଅଗ୍ଗତ ି ଶୀଷଚ୍ଚ ସ୍ାନଦର ପହଞ୍ବି ଦବାେ ି
କହଥିିଦେ। େେୁ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାଦବ ରାଜନଗର 
ଶ୍ୀ ଶ୍ୀ ଜଗନ୍ନାଥ େହାବ�ି୍ୟାଳୟର ବରଷି୍ 
ଅଧ୍ୟାପକିା ଅନୁସୟୂା ଦବଦହରା ଦଯାଗଦ�ଇ 
‘ଆଜରି ନାରୀ’ ଶୀଷଚ୍ଚକ ଆଦୋଚନାଦର 
ଭାଗଦନଇ ନାରୀ ଜାତରି ପ୍ରଗତ ି ଓ 
ଦସୋନଙ୍କ ଦେୌଳକି ଅଧିକାର ସମ୍କଚ୍ଚଦର 
ଆଦୋଚନା କରଥିିଦେ। ସମ୍ାନୀତ ବକ୍ତା 
ଭାଦବ ଅବସରପ୍ରାପ୍ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକିା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତୀ 
ନାୟକ, ପଞ୍ାୟତ ସେତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତଭିା 
ପାତ୍ର, ରାଜନଗର ସରପଞ୍ ସଶୁ୍ୀ ସଙ୍ଗୀତା 
େଶି୍, ସେତିସିଭ୍ୟା ସେୁତି୍ରା ଦସଠୀ, ସଶ୍ମତିା 
ପ୍ରଧାନ, ସାେ୍ବା�କି ଭାସ୍ର ରାଉତରାୟ 
ପ୍ରେେୁ ଦଯାଗଦ�ଇ େହଳିା �ବିସର ତାତ୍ପଯଚ୍ଚ୍ୟ 
ଉପଦର ଆଦୋଚନା କରଥିିଦେ। ପ୍ରାଧ୍ୟାପକିା 
ଭଗବତୀ ରାଉତ ସ୍ାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତଥିି 
ପରଚିୟ ପ୍ର�ାନ କରଥିିଦେ। ଏହ ିଅବସରଦର 
ରାଜନଗର ବ୍ଲକର ସଫଳ ଉଦ�୍ୟାଗୀ େହଳିା 
ଅେତିା ରାଉତଙ୍କ ସଦେତ ରାଜନଗର 
ଦଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଦକନ୍ଦ୍ରଦର କାଯଚ୍ଚ୍ୟରତ 
ସ୍ାସ୍୍ୟକେଚ୍ଚୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡଓି ଓ ଆଶା କେଚ୍ଚୀଙୁ୍କ 
ସେ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିୋ। ଏହ ି କାଯଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରେକୁ 
ରଶ୍ମରିଞ୍ଜତିା ସ୍ାଇଁ, ସେୀର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରେେୁ 
ପରଚିାଳନା କରଥିିଦେ। ଭାନୁେତ ି
ରାଉତ ଧନ୍ୟବା� ଅପଚ୍ଚଣ କରଥିିଦେ।

ର ା ଜ ନ ଗ ର , ୧ ୦ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସାନବଡ ଦଗାପାଳପରୁ 
ପଞ୍ାୟତ ନୁରୁଗାଠଁାଦର ୧୦୮ ଦଗା-
ୋତା ପଜୂା ଅନୁଷ୍ତି ଦହାଇଯାଇ�।ି 
ଦ�ାଳପରୂ୍୍ଧିୋ ଅବସରଦର ଗ୍ାେର 
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଜୂାକେଟି ି ତରଫରୁ 
ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ େଣୃ୍ମୟ େତୂ୍ତ୍ଧି ପଜୂା କରବିା 
ସହତି ୧୦୮ ଦଗା-ୋତାଙୁ୍କ ଧପୂ, 
�ୀପ ଓ ଦନୈଦବ�୍ୟଦର ପଜୂାପାଠ 
କରାଯାଇଥିୋ। ଏହ ି କାଯଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରେଦର 
ରାଜନଗର ବଧିାୟକ ଧରୁବ ସାହୁ, 
ଦକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲି୍ଲା ପରଷି� ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଅଦଶାକ ପ୍ରତହିାରୀ, ପ୍ରାକ୍ତନ ବଧିାୟକ 
ଅଂଶେୁାନ େହାନ୍ତ ି ପ୍ରେେୁ ଦଯାଗ 
ଦ�ଇଥିଦେ। ପଜୂା କେଟିରି େେୁ୍ୟ 
�ାଦୋ�ର ସ୍ାଇ,ଁ ସରପଞ୍ ଦଗାଦେେ 
ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଇ,ଁ ଅଦେେ ରାଉତ, ଦବୈକୁଣ୍ଠ 
ନାଥ ସ୍ାଇ,ଁ ପଞ୍ାନନ ସ୍ାଇ,ଁ ଅକ୍ଷୟ 
ସ୍ାଇ,ଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ବୀର ପ୍ରତାପ 
ସାହୁ, ଦ�ବ�ତ୍ତ ସାହୁ, ଦଶୈଦଳନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ାଇଙଁ୍କ ସଦେତ ଗ୍ାେବାସୀ 
ଏହାକୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିଦେ।

‘ସମାଜ ପ୍ରଗତରି ମଳୂ ଉତ୍ସ ମହଳିା’

ଆଧ୍ୟାତ୍କି ପରଦିବଶ ସଷୃ୍କିୋ ଦ�ାଳ ଦେଳଣ

ରାଜନଗର,୧୦।୩(ସେସି): ରାଜନଗର ରାଧାକୃଷ୍ଣ 
ଦେଳଣ କେଟି ି ପକ୍ଷରୁ ଦ�ବୀ େଣ୍ଡପଠାଦର ବସ୍ 
ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ଦହାଇଯାଇ�।ି ପଣ୍ଡତି ଶଙ୍କଷଚ୍ଚଣ େଶି୍ଙ୍କ 
ସଂଦଯାଜନାଦର ଆଦୟାଜତି କାଯଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରେଦର େେୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭାଦବ ରାଜନଗର ତହସେି�ାର ଅଶ୍ନିୀ ଭୂୟାଁ ଦଯାଗଦ�ଇ 
ଏହାକୁ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିଦେ। ଅନ୍ୟତେ ଅତଥିି ଭାଦବ 
ଦକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲି୍ଲା ପରଷି� 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଦଶାକ ପ୍ରତହିାରୀ, 
ଦଷ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କ ଶାୋ ପରଚିାଳକ 
ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ 
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସତ୍ୟବା�ୀ ଦଜନା, 
ଭଗବତୀ ରାଉତ ପ୍ରେେୁ 
ଦଯାଗ ଦ�ଇଥିଦେ। କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ 
ବଷୁି୍ଣ ଦୋହନ କବ,ି ସାଗରକିା େଶି୍, ସଶ୍ମତିା େଶି୍ 
ଭଜନ ପରଦିବଷଣ କରଥିିଦେ। ଗୀତକିାର ବସନ୍ତରାଜ 
ସାେେ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଅତଥିି ଭାଦବ ଦଯାଗ ଦ�ଇଥିଦେ। ଏହ ି
ଅବସରଦର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦେଳଣ କେଟିରି ସଭାପତ ି ତଥା 
ଆଇଆଇସ ି ଶ୍ୀକାନ୍ତ ବାରକି, ରାଜନଗର ବଧିାୟକ 

ଧରୁବ ସାହୁ, ବଷ୍ଧିୟାନ ରାଜଦନତା େକ୍ଷୀଧର ଦେଙ୍କା, 
ଶକି୍ଷାବତି୍   ଶରତଚନ୍ଦ୍ର େହାପାତ୍ର, ପଞ୍ାୟତ ସେତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
ପ୍ରତଭିା ପାତ୍ର, ସରପଞ୍ ସଶୁ୍ୀ ସଙ୍ଗୀତା େଶି୍, ସେତିସିଭ୍ୟା 
ସେୁତି୍ରା ଦସଠୀ, ସଂସ୍ତୃ େହାବ�ି୍ୟାେୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. 
ବକି୍ରୋ�ତି୍ୟ �ାସ, ଭଜନ ଭାବାେତୃ ସାଂସ୍ତୃକି ପରଷି�, 
ସାେ୍ବା�କି ବଜିୟ ଗପୁ୍ା, ଜଗନ୍ନାଥ �ାସ, ତ୍ରଦିୋଚନ 

�ାସ, ଦ�ାଳଦଗାବନି୍ ଦଜନା, କୃତବିାସ ପ୍ରଧାନ, 
ଅଭରିାେ �ାସ ପ୍ରେେୁଙୁ୍କ ସେ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିୋ। ଏହ ି
କାଯଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରେକୁ ଅନରୁିର୍ଦ ପରଡ଼ିା, ସତ୍ୟବାନ ଦସଠୀ, ବଭୂିତ ି
ନାୟକ, ରଦେଶ ୋେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ, ସଦୁରନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସା� 
ରାଉତ, ଅଦଶାକ େହାନ୍ତ ି ପ୍ରେେୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିଦେ। 

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ,୧୦ା୩(ସମସି): ଦକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲି୍ଲା 
ରାଜନଗର ନବିଚ୍ଚାଚନେଣ୍ଡଳୀର ଜୀବନଦରୋ 
କୁହାଯାଉଥିବା ପଟ୍ଟାେଣୁ୍ଡାଇ -ରାଜନଗର ଉତକିଣ 
ଦଘରବିନ୍ଧ ରାସ୍ା (ବ୍ାହ୍ମଣୀ �କ୍ଷଣି ପାଶବେଚ୍ଚ ତଟବନ୍ଧ) 
କାେଦର ଦକଦତକ ଦଗାଷ୍ୀ ବାଧା ଦ�ଇ�ନ୍ତ।ି 
ବାରେ୍ବାର ବଶିଙୃ୍ଖଳା, ଗଣ୍ଡଦଗାଳ ପାଇ ଁ କାେ ବନ୍ 
ଦହାଇ�।ି ଠକିା ସଂସ୍ା କାେ �ାଡ ିଦ�ଇ�।ି

ରାଜନଗର ବଧିାୟକ ଧରୁବ ସାହୁ େେୁ୍ୟେନ୍ତ୍ରୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ �ୃଷ୍ ିଆକଷଚ୍ଚଣ କରବିା ସହତି 
ବଧିାନସଭାଦର ୨ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ାପନ କରଥିିଦେ। 
ଦଶଷଦର େେୁ୍ୟେନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ଦକ୍ଷପ ପଦର ସରକାର 

୧୫କେି ି ବ୍ୟାପ ି ଏହ ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ ରାସ୍ାର ପନୁଃ 
ନେିଚ୍ଚାଣ ପାଇ ଁ୨୨ଦକାଟ ିଟଙ୍କା େଞ୍ଜରୁ କରବିା ସହତି 
ଦଟଣ୍ଡର ଆହ୍ବାନ କରଥିିଦେ। ଦଟଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ସରବିା ପଦର ପ୍ରାୟ ୧୮ ଦକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଦର 
ନେିଚ୍ଚାଣକାରୀ ସଂସ୍ା ଚୁକ୍ତ ିକରବିା ସହତି ୨୦୨୨ ଦେ 
ୋସରୁ ରାସ୍ା କାେ ଆରମ୍ଭ ଦହାଇଥିୋ। ଦକଦତକ 
ନ୍ୟସ୍ସ୍ାଥଚ୍ଚ ଦଗାଷ୍ୀ ରାସ୍ା ନେିଚ୍ଚାଣଦର ବାଧା ସଷୃ୍ ି
କରବିା ସହତି ବଭିାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେିଚ୍ଚାଣକାରୀ 
ସଂସ୍ାର କେଚ୍ଚଚାରୀଙୁ୍କ ଧେକଚେକ ଦ�ବା ଆରମ୍ଭ 
କର�ିନ୍ତ।ି ଆଥ ୍ଧିକ ଫାଇ�ା ଆଶାଦର ଦକଦତକ 
ନ୍ୟସ୍ସ୍ାଥଚ୍ଚ ଦଗାଷ୍ୀ ନେିଚ୍ଚାଣକାଯଚ୍ଚ୍ୟ ସ୍ଳଦର ବଶିଙୃ୍ଖଳା 

ସଷୃ୍ ି କରବିା ସହତି ନେିଚ୍ଚାଣ କାଯଚ୍ଚ୍ୟ ବନ୍ କରବିା 
ପାଇ ଁ େଥି୍ୟା େନଗଢ଼ା ଅଭଦିଯାଗ କର ି ସରକାର 
ଓ ପତୂ୍ତଚ୍ଚ ବଭିାଗ ଉର୍ କତୃ୍ତଚ୍ଚୃ ପକ୍ଷଙୁ୍କ ପ୍ରଭାବତି କରବିା 
ପାଇ ଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କର�ିନ୍ତ।ି ରାସ୍ା ନେିଚ୍ଚାଣସ୍ଳଦର 
ବାରେ୍ବାର ବଶିଙୃ୍ଖଳା ଓ ଗଣ୍ଡଦଗାଳ ସଷୃ୍ ିଦହଉଥିବା 
ଦନଇ ନେିଚ୍ଚାଣକାରୀ ସଂସ୍ା ପଟ୍ଟାେଣୁ୍ଡାଇ ଗ୍ାୋଞ୍ଳ 
ଥାନାଦର େଖିିତ ଅଭଦିଯାଗ କରବିା ସହତି କାେ 
ବନ୍ କର ିଦ�ଇ�।ି ୧୫କେି ିବ୍ୟାପ ିପଟ୍ଟାେଣୁ୍ଡାଇ-
ରାଜନଗର ଉତକିଣ ଦଘରବିନ୍ଧ ରାସ୍ାର ପ୍ରାୟ 
୧୦କେି ି କାେ ସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ ଦହାଇଥିବାଦବଦଳ ବାକ ି ୫ 
କେି ିପାଇ ଁବା� ବବିା� ୋଗରିହ�ି।ି

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ,୧୦।୩(ସମସି): ପଟ୍ଟାେଣୁ୍ଡାଇ 
ବ୍ଲକ ଶାସନ ପଞ୍ାୟତ ୋଳପିରୁ ଗ୍ାେର 
ଜଦଣ �ବି୍ୟାଙ୍ଗ ଯବୁକ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ 
ଅଧୀନ ଓସ୍ଆି ବନ୍ଧପାଟଣା ଗ୍ାେର ଜଦଣ 
�ବି୍ୟାଙ୍କ ଯବୁତୀଙ୍କ ହାତ ଧର�ିନ୍ତ।ି

ୋଳପିରୁ ଗ୍ାେର ଅଦେେ 
ଦସନାପତଙି୍କ ୩ ପଅୁ େଧ୍ୟରୁ ବଡପଅୁ 
ପଣି୍ଟ ୁଦସନାପତ ି(୩୧)ଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ୨ ଦଗାଡ 
ଦପାେଓିଦର ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଦସ ଯକୁ୍ତ ୨ ପଯଚ୍ଚ୍ୟନ୍ତ 
ପାଠ ପଢ଼ଥିିବାଦବଦଳ ପେିାଙୁ୍କ ନାଚ 
ଶେିାନ୍ତ।ି ଏଥି ସହତି ସ୍େୁ ପେିାଙୁ୍କ ଟଉିସନ 
େଧ୍ୟ କରଥିାନ୍ତ।ି ପଣି୍ଟଙୁ୍କ ଦୋବାଇେରୁ 
�ଦିନ ଭୁଲ୍  ଦର ବନ୍ଧପାଟଣା ଗ୍ାେର 
ଜ୍ାନରଞ୍ଜନ ବଳଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ େୀତାଞ୍ଜଳ ି
ବଳ (୨୯)ଙୁ୍କ ୋଗଯିାଇଥିୋ। ଏଇଠୁ 
ହ ିଁ ସମ୍କଚ୍ଚ ଗଢ ି ଉଠଥିିୋ। େୀତାଞ୍ଜଳଙି୍କ 
େଧ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ଦଗାଟଏି ଦଗାଡ ଦପାେଓିଦର 
ଆକ୍ରାନ୍ତ। େୀତାଞ୍ଜଳ ିେଧ୍ୟ କଦେଜ ପଯଚ୍ଚ୍ୟନ୍ତ 
ପାଠ ପଢ଼ଥିିବାଦବଦଳ ପେିାଙୁ୍କ ଟଉିସନ 

କରୁଥିଦେ। େସି୍   କଲ୍  ରୁ ଉଭୟଙ୍କ େଧ୍ୟଦର 
ଦପ୍ରେ ସମ୍କଚ୍ଚ ଗଢ ି ଉଠଥିିୋ। ଉଭୟ 
ଜୀବନସାଥୀ ଭାଦବ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ 
ବାନ୍ଧ ି ଦହବାକୁ ନଷି୍ପତ ି ଦନଇଥିଦେ। ଇତ ି
େଧ୍ୟଦର �ୀଘଚ୍ଚ ୮ ବଷଚ୍ଚ ବତିଯିାଇଥିୋ। 
ଉଭୟ ପରବିାର ସ�ସ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ 
ଏହ ି ନଷି୍ପତକୁି ଗ୍ହଣ କରଦିନଇଥିଦେ। 
େୀତାଞ୍ଜଳଙି୍କ ଭାଇ ଗଙ୍ଗାଧର ଦେଦହର 
ବଶି୍ବ�ି୍ୟାଳୟର ଆସଷି୍ାଣ୍ଡ ପ୍ରଦଫସର 
ଅ�ନ୍ତ।ି ଦଶଷଦର ଉତକିଣର ଆରାଧ୍ୟ 
ଚନ୍ଦ୍ରେଉଳୀଙ୍କ େନ୍ରିଦର ପଣି୍ଟ ୁ ଓ 
େୀତାଞ୍ଜଳଙି୍କ ହାତଗଣ୍ଠ ି ପଡ଼�ି।ି ଏହ ି
ବବିାହ ଉତ୍ସବଦର େୀତାଞ୍ଜଳଙି୍କ ଭାଇ, 
ଶାସନ ସରପଞ୍ ତଥା ଚଣି୍ଟଙୁ୍କ ୋେୁଁ ସଂଗ୍ାେ 
ଦକଶରୀ ବାରକି,ପ୍ରଶାନ୍ତ େହାନ୍ତ,ି ଅଜାେ୍ବର 
ସାହୁ, ପ୍ରଦୋ� ଦସନାପତ,ି ବ୍ଜକଦିଶାର 
ପାଗଳ, �ବି୍ୟସଂି ରାଉତ, ରଶ୍ମ ି େେକି 
ପ୍ରେେୁ ଦଯାଗ ଦ�ଇ ନବ �ମ୍ତଙୁି୍କ 
ଆଶୀବଚ୍ଚା� ପ୍ର�ାନ କରଥିିଦେ।

ବବିାହ ବନ୍ଧନକର ବାନ୍ଧକିହକେ ୨ ଦବି୍ାଙ୍ଗ

ଦକନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଜଲି୍ଲା ରାଜକନକିା ବ୍ଲକ ପାରନୂିଆପଡ଼ା ଦଗାପବନୁ୍ଧଜୀଉ ଦସବାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଦୟାଜତି ଏକ କାଯଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରେଦର େନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପଦକଶରୀ ଦ�ବ ଓ ଅନ୍ୟୋଦନ। 
(ଫଦଟା: ‘ସକାଳ’, କଣ୍ଡଆିହାଟ)

ରାଜନଗର,୧୦ା୩(ସମସି): ଭତିରଗଡ଼ 
ପଞ୍ାୟତର ଶଳି ଦପାେରୀ ଗ୍ାେର ଗଦିରନ୍   
ଦବୈ�ଙୁ୍କ ଶ୍ୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରଦିଟବୁେ ଟ୍ରଷ୍ 
ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ�।ି 
�ୁଘଚ୍ଚଟଣାଦର ଶକିାର ଗଦିରନ୍   ଚାେବିା ପାଇଁ ଅକ୍ଷେ 
ଥିବାଦବଦଳ ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ବ ି �ୃଷ୍ହିୀନ। ଦ�ାଟ 
ଦ�ାଟ ୨ପଅୁକୁ ଦନଇ ପରବିାର ଚଳବିା ୋଗ ି
ବହୁତ କଷ୍ ଦହଉ�।ି ସାୋଜକି ଗଣୋଧ୍ୟେରୁ 
ଏହ ିେବର ପାଇ ଟ୍ରଷ୍ର �େନ େହାନ୍ତ,ି ଦକ�ାର 
ସ୍ାଇଁ, ରଶ୍ମ ି ରଞ୍ଜନ ବାରକି ଓ ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ େଣୁ୍ଟଆି, 

େଦନାରଞ୍ଜନ ଦବଦହରା ଓ ସଦୁରନ୍ଦ୍ର ଦବଦହରା ପ୍ରେେୁ 
ଗଦିରନ୍  ଙ୍କ ଘଦର ପହଞ୍ ିଏକ ୱାକର ଦ�ଇ�ନ୍ତ।ି

ପଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ-ରାଜନଗର ଉତେିଣ 
କେରବିନ୍ଧ ରାସ୍ା ୋମକର ବାଧା ବାରମା୍ର ବଶିଙୃ୍ଖଳା, ଗଣ୍କଗାଳ ପାଇଁ ୋମ ବନ୍ଦ

ରାଜନଗର,୧୦।୩(ସମସି): 
ରାଜନଗର ଗ୍ାେର ବଡ�ାଣ୍ଡଦର 
ଶ୍ୀ ଶ୍ୀ ସ୍ଦପ୍ନଶ୍ର େହାଦ�ବଙ୍କ 
ଶ୍ୀ ବଗି୍ହ ଓ ନୂତନ ଭବ୍ୟ େନ୍ରି 
ପ୍ରତଷି୍ା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ଦହାଇ�।ି 
ଶ୍ର୍ଦାଳୁ ୧୦୮ କଳସ ଯାତ୍ରା କର ି
ହଂସଆୁ ନ�ୀରୁ ଜଳ ଉଠାଇ ଯଜ୍ 
ସ୍ଳଦର ପହଞ୍ଥିିଦେ। ପଣ୍ଡତି 
ଶଙ୍କଷଚ୍ଚଣ େଶି୍ଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନଦର 
ଦବୈ�କି କାଯଚ୍ଚ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇ�।ି ଏହ ି ଅବସରଦର 
େନ୍ରି ଦବଢ଼ାଦର ଆଦୟାଜତି 
ବଶି୍ଶାନ୍ତ ି ଯଜ୍ର ଅଙୁ୍କରାଦରାପଣ, 
ଶଭୁାଧିବାସ, ଯଜ୍କେଚ୍ଚ, ଦ�ବତା 
ଧ୍ୟାନ ସ୍ାପନ ଆ� ି ଦ�ବ କାଯଚ୍ଚ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ଦହାଇ�।ି

ରାଜନଗରଦର ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ସ୍ୱକପନେଶ୍ୱର ମହାକଦବ 
ମନ୍ଦରି ପ୍ରତଷି୍ା ଉତ୍ସବ

ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରଦିଟବୁେ ଟ୍ରଷ୍ର ସହାୟତା

ନୁରୁଗାଁକର ୧୦୮ 
କଗା-ମାତା ପଜୂା

ରେନୁାଥପରୁ,୧୦।୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟସରକାର 
ଚାଷୀୋନଙ୍କ ପାଇଁ ସେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ା କରଥିିଦେ 
େଧ୍ୟ ଅଫିସ୍  ରୋନଙ୍କ ୋମ୍  ଖିଆେ ନୀତ ି ପାଇଁ 
ଅସବୁଧିାର ସମ୍େୁୀନ ଦହଉ�ନ୍ତ ି ରଘନୁାଥପରୁ 
ଅଞ୍ଳର ଚାଷୀ। ଜଗନ୍ନାଥପରୁ ଧାନେଣ୍ଡୀଦର 
ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀୋଦନ ରହୁ ନ ଥିବାରୁ େେିର 
କୁଇଣ୍ଟାେ ପ�ିା ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୨କ.ି୫୦୦ଗ୍ାମ୍   
କାଟୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଏହାର �ୃଢ଼ ପ୍ରତବିା� 
କରଥିିଦେ। ଏହାକୁ ଦନଇ ଜଗନ୍ନାଥପରୁ 
ଧାନେଣ୍ଡଦିର ତ୍ରୀବ ଉଦତ୍ତଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିୋ। 
ଏହ ି ଘଟଣାକୁ ଦନଇ ରଘନୁାଥପରୁ ଥାନାଦର 
ପଥୃକ ପଥୃକ �ୁଇଟ ି ଏତୋ �ାୟର ଦହାଇ�।ି 

ଏହ ିେଣ୍ଡଦିର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ପବୂଚ୍ଚରୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍   ପ�ିା 
୨କଦିୋ ଦେୋଏ ଧାନ କାଟ କରାଯାଉଥିୋ। 
ଶକୁ୍ରବାର ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କୁଇଣ୍ଟାେ ପ�ିା 
ଅଦଢ଼ଇକଦିୋ କାଟ ି ରଖିବାରୁ କୃଷକ ଦନତା 
ଅଦଶାକ େହାରଣା, ଅଜୟ ସ୍ାଇଁ, ଅରୁଣ ସ୍ାଇଁ, 
ଦସାେନାଥ �ାସ, ସବୁାସ �ାସ, ପବତି୍ର ଦୋହନ 
ନାୟକ, ସଞ୍ଜବି୍   �ାସ, ଦସାେନାଥ ଦବଦହରା 
ପ୍ରେେୁ �ୃଢ଼ ପ୍ରତବିା� କରଥିିଦେ। ଏହାକୁ ଦନଇ 
ଦବାଡଚ୍ଚର ଜଦଣ ସ�ସ୍ୟ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ େଧ୍ୟଦର 
ଦପୋଦଠୋ ଓ ୋଡପଟି୍   ଦହାଇଥୋ। ଏହ ି
ଘଟଣାକୁ ଦନଇ ରଘନୁାଥପରୁ ଥାନାଦର ପଥୃକ 
ପଥୃକ �ୁଇଟ ିଅଭଦିଯାଗ �ାେେ ଦହାଇ�।ି

ର େୁନ ା ଥ ପୁର , ୧ ୦ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ହଦିଣ୍ଡନ୍  ବଗଚ୍ଚ ରଦିପାଟଚ୍ଚ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇବା ପଦର ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ନଦରନ୍ଦ୍ର 
ଦୋ� ି ଏବଂ ଦକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ 
ପଞୁ୍ଜପିତ ି ଆ�ାନୀଙ୍କ ସହତି ସମ୍କଚ୍ଚ 
ଦଯାଗ ୁକଭିଳ ିଭାଦବ ଦ�ଶର ସେସ୍ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଚ୍ଚ ସମ୍ତ ି ଏବଂ ଭାରତ 
ବଷଚ୍ଚର ଦକାଟଦିକାଟ ିଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ବ୍ୟାଙ୍କଦର ସଞ୍ତି ଅଥଚ୍ଚ ଏବଂ 
ଏଲ୍  ଆଇସଦିର ଥିବା ଜୋରାଶକୁି 
ଦଟକ ି �ଆିଯାଇ� ି ତାହାର ସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ 
ପଦେଚ୍ଚାଫାସ କର�ି ି କଂଦଗ୍ସ୍   କର�ି।ି 
ଏସ୍  ବଆିଇ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥା 
ଏଲ୍  ଆଇସଦିର ଗଚ୍ତି ଦକାଟ ି ଦକାଟ ି
ଟଙ୍କାକୁ ସରକାର ଚାପ ପ୍ରଦୟାଗ କର ି

ଆ�ାନୀ ଗ୍ରୃପ୍   ଅଫ କମ୍ାନୀଗଡ଼ୁକିଦର 
ପଞୁ୍ଜ ି ବନିଦିଯାଗ କର�ିନ୍ତ।ି ଆ�ାନୀ 
କମ୍ାନୀ ପ୍ରତ ି ଦକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ 
ଅଦହତୁକ େଦନାଭାବ ଦଯାଗ ୁ
ଦକାଟଦିକାଟ ି ଟଙ୍କା କ୍ଷତ ି ଦହବାକୁ 
ଯାଉ�।ି ଏଭଳ ି ଅଭଦିଯାଗ କର ି
କଂଦଗ୍ସ୍   ପକ୍ଷରୁ ଦକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ବଦିରାଧଦର ତଦିତ୍ତଚ୍ଚାେ ନବିଚ୍ଚାଚନ 
େଣ୍ଡଳୀର କଂଦଗ୍ସ୍   ଦନତା ଇଂ 
ହେିାଂଶ ୁ ଭୂଷଣ େଲ୍ଲକିଙ୍କ ଦନତୃତ୍ୱଦର 
ରଘନୁାଥପରୁ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାେ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍େୁଦର ବଦିକ୍ଷାଭ ପ୍ର�ଶଚ୍ଚନ 
କରାଯାଇଥିୋ। ଏହ ି ବଦିକ୍ଷାଭଦର 
ବ୍ଲକ କଂଦଗ୍ସ୍   ଉପସଭାପତ ିଆତ୍ତଚ୍ଚତ୍ରାଣ 
ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱଦର ବଶି୍ଜତି୍   

େହାନ୍ତ,ି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ଦଚୌଧରୁୀ 
ବେିଳକାନ୍ତ �ାସ, �ଲି୍ଲୀପ ବାରକି୍  , 
ବନୁି୍ସାର େହାପାତ୍ର, େକୁ୍ତାର ଅଲ୍ଲୀ 
ୋଁ, ୋନସ ଦଗାଚ୍ାୟତ, ନାରାୟଣ 
ନାୟକ, ପ୍ରଭାକର ଦଜନା, ବସନ୍ତ 
�ାଶ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦବଦହରା, ସଦରାଜ 
ନାୟକ, ବଜିୟ ସ୍ାଇ,ଁ ହେିାଂଶ ୁବଶି୍ାଳ, 
ବଷୁି୍ଣ ବଶି୍ାଳ, ଦହେନ୍ତ ଦବଦହରା, 
ଅଭୟ ସ୍ାଇ,ଁ ରାଦଜନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଇ,ଁ 
ତରଣୀଦସନ େହାପାତ୍ର, େକ୍ଷୀକାନ୍ତ 
ନାୟକ, ପ୍ର�ୀପ୍ ସ୍ାଇ,ଁ ପ୍ୟାଦରଶ 
ପାତ୍ର, ତାରଣିୀ ସାହୁ, ଅରକ୍ଷତି 
�ାସ ପ୍ରେେୁ ଦକନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ 
ଆ�ାନ ି ପ୍ରୀତ ି ବଦିରାଧଦର ବଦିକ୍ଷାଭ 
ଓ ଦଶାଭାଯାତ୍ରା କରଥିିଦେ।

ଜଗନ୍ାଥପରୁ ମଣ୍କିର େଟ୍ ନୀଛଟ୍ ନୀେୁ କନଇ ଉକତେଜନା
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ଶନବିାର 
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ସ୍ାମୀକୁ ହତ୍ାକର ିଘର ଭତିରର ଜାଳରିେଲା ସ୍ତୀ
ଜାମସେଦପରୁ, ୧୦ା୩ (ଏସଜନ୍ ସି): ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜାମସେଦପରୁସର ସ୍ତ୍ରୀ େ୍ାମ୍ରୀକୁ ହତ୍ା କର ିଘସର ମତୃସଦହକୁ ଜଳାଇ 
ସଦଇଛ।ି ଏହାର ଗନ୍ଧ ଚାରଆିସେ ବ୍ାପବିାରୁ ସ�ାସକ ତାଙ୍କ ଘସର ପହଞ୍ ିଥିସ�। ମହଳିା ସେମାନଙୁ୍କ ଅଟକାଇ ସଦଇଥିସ�। 
ପସର ପ�ୁେି ପହଞ୍ବିାରୁ ମହଳିା କବାଟସର କସରଣ୍ଟ �ଗାଇ ସଦଇଥିସ�। ପ�ୁେି ଝରକା ଭାଙ୍ ିଘସର ପଶବିାରୁ ୋ୍ମ୍ରୀଙ୍କ 
ଅଧାଜଳା ମତୃସଦହ ମଳିଥିି�ା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ୋମଗ୍୍ରୀ ମଳିଛି।ି ପ�ୁେି ମହଳିାଙୁ୍କ ଗରିଫ କର ିପଚରାଉଚୁରା 
କରୁଛ।ି ଏହ ିମହଳିା ବହିାର ଆରାର ମଳୂ ବାେନି୍ା ସବା� ିଜଣାପେଛି।ି ପ�ୁେି ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ଓ�େିହି ଥାନାର ନୁ୍ େଭୁାଷ 
କସ�ାନ୍ରୀସର ପତ୍୍ରୀ ମ୍ରୀରା େଂିହଙ୍କ େହ ଅମରନାଥ େଂିହ ରହୁଥିସ�। ଗରୁୁବାର ଦୁଗ୍ଗନ୍ଧ ସହବାରୁ ପସଡ଼ାଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ 
ଯାଇଥିସ�। ସତସବ ପତ୍୍ରୀ କାହାକୁ ଘସର ପଶବିାକୁ ସଦଇ ନ ଥିସ�। ସେ ପସୋଶ୍ରୀଙ୍କ େହ ଝଗୋ କରଥିିସ�। ପ�ୁେି 
ପହଞ୍ବିାରୁ ମହଳିା ସଗାଟଏି ପ୍ରସକାଷ୍ଠସର ନଜିକୁ କଏଦ କର ିରଖିଥିସ�। ପ�ୁେି ଝରକା ଭାଙ୍ ିଅଧା ଜଳା ଶବ ଉଦ୍ାର 
କର ିବ୍ବସଛେଦ ପାଇ ଁପଠାଇଛ।ି ମହଳିାଙ୍କ ମାନେକି ସ୍ଥତି ିଠକି୍  ନାହ ିଁ ସବା� ିପସଡ଼ାଶ୍ରୀ କହଛିନ୍।ି ସେ ନଜି ୋ୍ମ୍ରୀଙ୍କ 
େସନ୍ହ କରୁଥିସ�। ଅମରନାଥ ତାଙ୍କ େମ୍ପତ୍ ିହଡ଼ପ କରବିାକୁ ଚାହୁଥଁିବା କହୁଥିସ�। େବୁସବସଳ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟସର 
ଝଗଡ଼ା ସହଉଥି�ା। ଅମରନାଥ କଛି ି ଦନି ସହ�ା ଘରୁ ବାହାରୁ ନ ଥିସ�। ଉଭୟଙ୍କର ୨ ଶଶି ୁ ସବଙ୍ା�ୁରୁସର 
ରହୁଛନ୍।ି ମ୍ରୀରା କ୍ରମାଗତ ଭାସବ ବୟାନ ବଦଳାଇ ଚା�ଛିନ୍।ି ପ�ୁେି ମାମ�ାର ତଦନ୍ ଜାର ି ରଖିଛ।ି

ବାନ୍ଧବୀଙୁ୍ ହତ୍ା ପରର ଆତ୍ମହତ୍ା ଉେ୍ମ
ଜମ୍,ୁ ୧୦ା୩ (ଏସଜନ୍ ସି): ଜମ୍ସୁର ଜସଣ ମହଳିା ୋକ୍ତରଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ୋକ୍ତର ସପ୍ରମକି ଛୁରା ମାର ିହତ୍ା କରଛି।ି 
ସେ ନଜିକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁରା ମାର ି�ହୁ�ୁହାଣ କର ିପକାଇଛନ୍।ି ପସର ବ୍କ୍ତଗିତ କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ା କରୁଥିବା 
ସନଇ ସଫସ୍ ବୁକ୍ ସର ସପାଷ୍ଟ କରଥିିସ�। େମ୍ପକ୍ଗ୍ରୀୟ ଏହା ସଦଖିପାର ିପ�ୁେିକୁ େଚୂନା ସଦଇଥିସ�। ପ�ୁେି 
ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କର ିହସ୍ଟିା�ସର ଭତ୍୍ତି କରଛି।ି ଏସବ ସେ ବପିଦ ମକୁ୍ତ ଅଛନ୍।ି ମଙ୍ଳବାର ଏହ ିଘଟଣା ଘଟଥିି�ା। 
ସତସବ ପ�ୁେି ଶକୁ୍ରବାର ଏହାର େଚୂନା ସଦଇଛ।ି େଚୂନା ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ଜମ୍ ୁବାେନି୍ା େସୁମଧା ଶମ୍ଗା ଏଠାକାର 
‘ସେଣ୍ଟା� କସ�ଜ’ସର ବେିଏିସ୍  କରଥିିସ�। ସେଠାସର େହପାଠ୍ରୀ ସଜୌହର ଗନଇ େହ ତାଙ୍କର ସପ୍ରମ େମ୍ବନ୍ଧ 
ଥି�ା। ବେିଏିେ ପସର େସୁମଧା ପଢବିା ପାଇଁ ଦଲି୍୍ରୀ ଚା� ିଯାଇଥିସ�। ସେ ସହା� ିଛୁଟସିର ଜମ୍ ୁଆେଥିିସ�। 
ସେ ସଜୌହରଙୁ୍କ ସଭଟବିା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିସ�। ସେଠସର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଝଗଡ଼ା ସହାଇଥି�ା। 
ସଜୌହର େସୁମଧାଙ୍କ ସପଟକୁ ଅସନକ ଥର ଛୁରା ମାରଥିି�ା। ଘଟଣାସ୍ଥଳସର ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ ସହାଇଥି�ା। 
ସଜୌହର ଭୟଭ୍ରୀତ ସହାଇ ୋମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମସର ସପାଷ୍ଟ କର ିନଜିକୁ ଛୁରା ମାର ିଆହତ କରସିଦଇଥି�ା। 

ପ�ୁେି ପହଞ୍ବିାସବଳକୁ ଘର ରକ୍ତ ଜୁେୁବୁେୁ ଥି�ା। େସୁମଧାଙ୍କ ମତୁୃ୍ ସହାଇ ୋରଥିି�ା। ପ�ୁେି ଅଭଯିକୁ୍ତ ବସିରାଧସର ହତ୍ା ମାମ�ା ରୁଜୁ କର ିତଦନ୍ ଚଳାଇଛ।ି 
ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଅସନକ ଦନିରୁ ସପ୍ରମ େମ୍ବନ୍ଧ ଥି�ା। ସକଉଁ ପ୍ରେଙ୍କୁ ସନଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଝଗଡ଼ା ସହାଇଥି�ା ପ�ୁେି ତାହା ଜାଣବିା ପାଇଁ ପ୍ରୟାେ କରୁଛ।ି 

ଦଲି୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ଲୀତ ିମାମଲା

ସ ିଜନି୍ ପଙି୍ଗଙ୍କ ଐତହିାସକି ରେକର୍

ଉଭୟ ଥିରଲ ଡାକ୍ତର

ସେଜସିଂ, ୧୦।୩(ଏସଜନ୍ ସି)

ଚ୍ରୀନ୍  ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି େ ି ଜନିପଙି୍ ଐତହିାେକି ସରକେ୍ଗ 
କରଛିନ୍।ି ସେ ନଦି୍୍ଗନ୍ସର ତୃତ୍ରୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ରୀନର 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଭାସବ ନବି୍ଗାଚତି ସହାଇଛନ୍।ି ଚ୍ରୀନର ‘ଦ ି
ସଗ୍ଟ ହ� ଅଫ ପପି�ୁ’ସର ଅନୁଷ୍ଠତି ନ୍ାେନା� ପପି�ୁ୍ସ 
କଂସଗ୍େ ସବୈଠକସର ଜନିପଙି୍ଙୁ୍କ େବ୍ଗେମ୍ତ ି କ୍ରସମ 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ନବି୍ଗାଚତି କରାଯାଇଛ।ି ନ୍ାେନା� ପପି�ୁ୍ସ 
କଂସଗ୍େର ୩୦୦୦ ରୁ ଅଧÒକ େଦେ୍ ତାଙ୍କ େପକ୍ଷସର 
ସଭାଟ ସଦଇ ଜନିପଙି୍ଙୁ୍କ େମଥ୍ଗନ କରଥିÒ�ା ସବସଳ 
ଏହ ିପ୍ରସ୍ାବ ବସିରାଧସର ସଗାଟଏି ବ ିସଭାଟ ପଡ଼ନିାହ ିଁ। 
ଫଳସର ୬୯ ବଷ୍ଗ୍ରୀୟ ଜନିପଙି୍ ଚାଇନା ରାଜସନୈତକି 
ଇତହିାେର ୪୦ ବଷ୍ଗର ସରକେ୍ଗ ଭାଙ୍ବିା େହତି ଆଉ 
୫ ବଷ୍ଗ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ରହବିା ନଶି୍ତି ସହାଇଛ।ି 
ଏହାପବୂ୍ଗରୁ  ଗତ ଅସକଟାବରସର ଅନୁଷ୍ଠତି ୨୦ତମ 
କମୁ୍ ନଷି୍ଟ ପାଟ୍ତି କଂସଗ୍େସର ଜନିପଙି୍ଙୁ୍କ ଚାଇନଜି୍  
କମୁ୍ ନଷି୍ଟ ପାଟ୍ତି(େେିପି)ି ଏବଂ ପଏି�ଏର େସବ୍ଗାଚ୍ଚ 
ସନତା ଭାସବ ନବି୍ଗାଚତି କରାଯାଇଥÒ�ା। ଯାହାକୁ ସନଇ 
ଜନିପଙି୍ ଚ୍ରୀନର େବୁଠୁ ଶକ୍ତଶିାଳ୍ରୀ ସନତା ଭାସବ 
ପ୍ରତଷି୍ଠା�ାଭ କରଛିନ୍।ି ମାଓ ଜଓିେଙ୍ଙ୍କ ପସର ସେ 

ସହଉଛନ୍ ି  ଦ୍ତି୍ରୀୟ ସନତା, ଯଏିକ ି �ଗାତାର ତୃତ୍ରୀୟ  
ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାସର ରହସିବ। ଜନିପଙି୍ ତୃତ୍ରୀୟ ଥର 
ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଭାବସର ନବି୍ଗାଚତି ସହବା ପସର ଚ୍ରୀନ 

କମୁ୍ ନଷି୍ଟ ପାଟ୍ତିର ଚାର ିଦଶନ୍ଧରି ପରୁୁଣା ନୟିମ ଭାଙ୍ଛି।ି  
୧୯୮୨ ମେହିାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ପଦର କାଯ୍ଗ୍କାଳ ୧୦ 
ବଷ୍ଗ ରହଥିି�ା ।  କନୁି୍ ଜନିପଙି୍ଙୁ୍କ ତୃତ୍ରୀୟ ଥର  ପାଇଁ 
କ୍ଷମତାେ୍ରୀନ କରାଯବିା ପସର  ଏହ ି ନୟିମ ଭାଙ୍ଛି।ି

ପଲୁସିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ 
କବାଟରେ ଲଗାଇଥିଲା କରେଣ୍ଟ

ସଟୁଂି ରସଟ୍ ରର ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ
ମମୁ୍ବଇ, ୧୦ା୩ (ଏସଜନ୍ ସି): ମମୁ୍ବଇ ଫି�୍ମ େଟିସିର ଶକୁ୍ରବାର ଭୟାବହ ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ 
ଘଟଛି।ି ଏଥିସର ‘ଘମୁ୍  ସହ କେିସିକ ପ୍ାର୍  ସମଁ’ େଟୁଂି ସେଟ୍  େମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଜଳ ିଯାଇଛ।ି 
ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ େମୟସର େମସ୍ କଳାକାର େଟୁଂି ସେଟ୍ ସର ଥିସ�। ସତସବ ଅଗ୍କିାଣ୍ଡସର 
ସକହ ିମତୃାହତ ସହାଇ ନ ଥିବା େଚୂନା ମଳିଛି।ି କ୍ଷୟକ୍ଷତ ିବଷିୟସର େମ୍ପରୂ୍୍ଗ େଚୂନା 
ମଳିପିାର ିନାହ ିଁ। ଏହା ପାଖସର ଥିବା ନମି୍ଗାଣାଧ୍ରୀନ ‘େନୁ୍ା ସ୍ାୟାର ପ୍ରେକ୍ସନ’ର 
ସେଟ୍  ମଧ୍ୟ ଜଳ ିଯାଇଛ।ି ନଆିଁ �ାଗବିା ପସର ଉଭୟ େଟୁଂି ସେଟ୍ ର କଳାକାର 
ବାହାରକୁ ଚା� ିଆେଥିିସ�। ଦମକଳ ବାହନି୍ରୀ ନଆିଁ �ଭିାଇବାକୁ ଉଦ୍ମ କରୁଛ।ି 

୬ ୟ-ୁଟୁ୍ବ୍  ଚ୍ାରନଲ ବନ୍ଦ
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୧୦ା୩ (ଏସଜନ୍ ସି): ଭାରତ େରକାର ଶକୁ୍ରବାର ୬ଟ ିଖ�ସି୍ାନ୍ରୀ େମଥ୍ଗକ 
ୟ-ୁଟୁ୍ବ ଚ୍ାସନ�କୁ ବନ୍ କରସିଦଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଚ୍ାସନ�ଗେୁକୁି ବସିଦଶରୁ 
ପରଚିାଳନା କରାଯାଉଥି�ା। େଚୂନା ଏବଂ ପ୍ରୋରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର େଚବି ଅପବୂ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର 
କହଛିନ୍ ିସଯ ଏହ ିେବୁ ଚ୍ାସନ�ର ପଞ୍ାବ୍ରୀ ଭାଷାସର ବଷିୟବସୁ୍ ପରସିବଷଣ 
କରାଯାଉଥି�ା। ଏଥିସର ବଭି୍ାନ୍କିର ଏବଂ ଭୁଲ୍  ତଥ୍ ସଦଇ ରାଜ୍ସର 
ଉସତ୍ଜନା େଷୃ୍ଟ ିକରବିାକୁ ଉଦ୍ମ ସହଉଥି�ା। ଆପତ୍ଜିନକ ତଥା ବଭି୍ାନ୍କିର 
ବଷିୟବସୁ୍କୁ ଚୟନ କର ି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଟ୍ତିଫିେଆି� ଇସଣ୍ଟ�ସିଜନ୍ସ 
ଏବଂ ଆଲ୍ ସଗାରଦିମ ବ୍ବହାର କରବିାକୁ େରକାର ୟଟୁୁ୍ବ୍ କୁ କହଛିନ୍।ି 

ଜମଚ୍ଚାନୀ ଚର୍ଚ୍ଚରର ଗଳୁକିାଣ୍ଡ; ୮ ମତୃ
େର୍ଲିନ, ୧୦ା୩ (ଏସଜନ୍ ସି): ଜମ୍ଗାନ୍ରୀର ଦ୍ତି୍ରୀୟ ବୃହତ୍ମ େହର ହାମ୍ ବଗ୍ଗର 
ଏକ ଚଚ୍ଚ୍ଗସର ଗରୁୁବାର ରାତସିର ଗଳୁକିାଣ୍ଡ ଘଟଛି।ି ଏହ ି ଆକ୍ରମଣସର ୮ 
ଜଣଙ୍କ ମତୁୃ୍ ସହାଇଛ।ି ଅସନକ ଆହତ ସହାଇଛନ୍।ି ମତୁୃ୍େଂଖ୍ା ଅଧିକ 
ବୃଦ୍ ି ପାଇପାସର। ଆକ୍ରମଣକାର୍ରୀ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମନିଟି ପଯ୍ଗ୍ନ୍ ଅତକ୍ତିତ ଭାସବ 
ଗଳୁମିାଡ଼ କରଚିା�ଥିି�ା। ପ�ୁେି ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ଚଚ୍ଚ୍ଗର ଉପର ମହ�ାସର ଗଳୁକିାଣ୍ଡ 
ଘଟଥିି�ା। ସେଠାସର ପହଞ୍ବିା ପସର ଏକ ଶବ ସଦଖିବାକୁ ମଳିଥିି�ା। ପସର 
ଜବାବ୍ରୀ କାଯ୍ଗ୍ାନୁଷ୍ଠାନସର ଆକ୍ରମଣକାର୍ରୀ ନପିାତ ସହାଇଥି�ା। ସତସବ 
ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଏ ପଯ୍ଗ୍ନ୍ ଜଣାପଡ଼ନିାହ ିଁ। ଆକ୍ରମଣକାର୍ରୀର ମଧ୍ୟ 
ପରଚିୟ ମଳିନିାହ ିଁ। ୨ ପ୍ରତ୍କ୍ଷଦଶ୍ଗ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟ୍ରୀ ସେମାସନ ୨୫ଟ ି ଗଳୁରି 
ଶବ୍ଦ ଶଣୁବିାକୁ ପାଇଥିସ�। ପ୍ରତ ି ୨୦ ସେସକଣ୍ଡସର ଗଳୁ ି ମାଡ଼ ସହଉଥି�ା। 

ବଏିସ୍ ଏଫ୍ ରର ଅଗ୍ବିୀରଙ୍ ପାଇଁ 
୧୦ ପ୍ରତଶିତ ସ୍ାନ ସଂରକ୍ଷଣ
ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୦ା୩(ଏସଜନ୍ ସି): ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଅଗ୍ପିଥ ସଯାଜନାସର ଆଉ 
ଏକ ନୂଆ ବ୍ବସ୍ଥା ସଯାଡ଼ଛିନ୍।ି ଅଗ୍ବି୍ରୀର ଭାସବ କାଯ୍ଗ୍ କରେିାରଥିÒବା 
ଅଗ୍ବି୍ରୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ େ୍ରୀମା େରୁକ୍ଷାବଳ(ବଏିେଏଫ)ସର ୧୦ ପ୍ରତଶିତ େଂରକ୍ଷଣ 
ସଯାଗାଇ ସଦବାକୁ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ଶକୁ୍ରବାର ସଘାଷଣା କରଛିନ୍।ି ବଏିେଏଫସର  
ଖା� ି ପେୁଥÒବା ପଦବ୍ରୀ ପାଇଁ ପବୂ୍ଗତନ ଅଗ୍ବି୍ରୀରଙୁ୍କ ଏହ ି େବୁଧିା ମଳିବି। 
ଏହାେହତି ନଯିକୁ୍ତ ି ସବସଳ ଏହ ି ଅଗ୍ବି୍ରୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାର୍ରୀରକି େସୁ୍ଥତାକୁ 
ସନଇ ଆଉ ପର୍ରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସଦବାକୁ ପଡ଼ବି ନାହ ିଁ। ସେହପିର ି ବଏିେଏଫସର 
ନଯିକୁ୍ତ ିପାଇଁ ପବୂ୍ଗତନ ଅଗ୍ବି୍ରୀରଙ୍କ ପାଇଁ ବୟେ େ୍ରୀମା ୫ବଷ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ୩ ବଷ୍ଗ ସକାହଳ କରାଯାଇଛ।ି େ୍ରୀମା େରୁକ୍ଷା ବଳ, ସଜସନରା� 
େୁ୍ଟ ି କ୍ାେର (ଅଣ ସଗସଜସଟଡ୍) ନଯିକୁ୍ତ ି ନୟିମ ୨୦୧୫ସର  େଂସଶାଧନ 
କରାଯାଇ ବଜି୍ଞପ୍ ି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଏହାକୁ ମାଚ୍ଚ୍ଗ ୯ରୁ �ାଗ ୁ କରାଯାଇଛ ି ।  
ଉସଲ୍ଖସଯାଗ୍ ସଯ, ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ତନି ି ବାହନି୍ରୀସର ଏକ ସମଧା-ଆଧାରତି 
ନଯିକୁ୍ତ ି ସଯାଜନା ଭାସବ ଗତ ଜୁନ୍  ୧୪ସର ଅଗ୍ପିଥ ସଯାଜନାର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରଥିିସ�। ସଯଉଁମାସନ ଅଗ୍ପିଥ ସଯାଜନାସର ନଯିକୁ୍ତ ି ପାଇସବ ସେମାନଙୁ୍କ 
‘ଅଗ୍ବି୍ରୀର’ କୁହାଯବିା େହତି ସେମାନଙୁ୍କ ତା�ମି ଦଆିଯବିା ପସର ୪ ବଷ୍ଗ 
ପାଇଁ ନଯିକୁ୍ତ ି େସୁଯାଗ ଦଆିଯବି ସବା� ି ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ସଘାଷଣା କରଥିÒସ�।

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୦ା୩(ଏସଜନ୍ ସି)

ଋତୁ ପରବିତ୍୍ଗନ େହତି ବତ୍୍ଗମାନ ବଭିନି୍ନ ଭୂତାଣ ୁ
ଦ୍ାରା ୋରା ସଦଶସର ଇନଫ୍ ଳୁଏଞ୍ା(ଜ୍ର)ବଢୁଥÒବା 
ସଦଖାଯାଇଛ।ି କନୁି୍ ଏଚ୍ ୩ଏନ୍ ୨ ଭୂତାଣ ୁ ଦ୍ାରା 
େଷୃ୍ଟ ି ସହଉଥÒବା ଇନଫ୍ ଳୁଏଞ୍ା ଏସବ ଚନି୍ାଜନକ 
ସହାଇପଡ଼ଛି।ି ଏହ ି ଭୂତାଣ ୁ ଦ୍ାରା ଆକ୍ରାନ୍ ସହାଇ 
କର୍୍ଗାଟକ ଏବଂ ହରୟିାଣାସର ଜସଣ ସ�ଖାଏଁ 
ସରାଗ୍ରୀଙ୍କ ମତୁୃ୍ ସହାଇଛ।ି ଯାହାକ ି ଭାରତସର 
ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ସବା� ି କୁହାଯାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ ମତୁୃ୍ 
ହରୟିାଣାସର ସହାଇଥିବା ସବସଳ ଦ୍ତି୍ରୀୟ ଘଟଣା 
କର୍୍ଗାଟକସର ସଦଖବାକୁ ମଳିଛି।ି େବୁଠାରୁ ବଡ଼ 
କଥା ସହ�ା ଏହ ି ଭୂତାଣ ୁ ଦା୍ରା ଆକ୍ରାନ୍ ସହାଇ 
ଜ୍ରସର ପ୍ରୀଡ଼ତି ସହଉଥÒବା ସ�ାକଙୁ୍କ ହସ୍ଟିା�ସର 
ଭତ୍୍ତି ସହବାକୁ ପଡୁ଼ଛ।ି ଏହ ି େମୟସର ଜ୍ର େହ 
ପ୍ରବଳ ମଣୁ୍ଡ ବନି୍ଧା, ଶାର୍ରୀରକି ଦୁବ୍ଗଳତା ଏବଂ ନଶି୍ାେ 

ପ୍ରଶ୍ାେସର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରାଯାଉଥÒବାରୁ ସ�ାକଙୁ୍କ 
ହସ୍ଯିା� ଯବିାକୁ ପଡୁ଼ଛ।ି ବଶି୍ର ବଭିନି୍ନ ଭାଗସର 
ଏହ ିଭୂତାଣ ୁଦା୍ରା େଷୃ୍ଟ ିସହଉଥÒବା ଇନଫ୍ ଳୁଏଞ୍ାସର 
େବ୍ଗାଧÒକ ସ�ାକ ପ୍ରୀଡ଼ତି ସହାଇଥାଆନ୍।ି ସତସବ 

ଭାରତସର ୋଧାରଣତଃ ଜାନୁଆର୍ରୀ ରୁ ମାଚ୍ଚ୍ଗ ଏବଂ 
ବଷ୍ଗା ଦନିସର ଏହାର ପ୍ରଭାବ େବ୍ଗାଧÒକ ସଦଖବାକୁ 
ମଳିଥିାଏ। ସକନ୍ଦ୍ର େ୍ାସ୍ଥ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ 
କରାଯାଇଥÒବା ଏକ ରସିପାଟ୍ଗ ଅନୁୋସର  ମାଚ୍ଚ୍ଗ ୯ 
ତାରଖି େଦୁ୍ା ଏଚ୍ ୩ଏନ୍ ୨ ଭୂତାଣ ୁ େସମତ ଅନ୍ 

ଭୂତାଣ ୁଦା୍ରା ଆକ୍ରାନ୍ ଇନଫ୍ ଳୁଏଞ୍ା ସରାଗ୍ରୀଙ୍କ େଂଖ୍ା 
୩୦୩୮ ରହଛି।ି   ଗତ ଜାନୁଆର୍ରୀସର ଏହ ିେଂଖ୍ା 
୧୩୦୭ ରହଥିÒ�ା ସବସଳ ସଫବୃଆର୍ରୀସର  ୧୨୪୫ 
ଏବଂ ଚଳତି ମାେସର ଆଉ ୪୮୬ ଆକ୍ରାନ୍ ଏହ ି
ତା�କିାସର ସଯାେ ି ସହାଇଛନ୍।ି ୋରା ସଦଶସର 
ବତ୍୍ଗମାନ େଦୁ୍ା ଏଚ୍ ୩ଏନ୨  ଇନଫ୍ଲ ଳ୍ୁ ଏଞ୍ାର ୯୦ଟ ି
ମାମ�ା ୋମ୍ାକୁ ଆେଥିÒ�ା ସବସଳ ଏଚ୍ ୧ଏନ୍ ୧ର 
୮ଟ ିମାମ�ା ୋମା୍କୁ ଆେଛି ି। ସତସବ ସ୍ଥତ ିଉପସର 
ନଜର ରଖାଯାଇ ଏହ ି ଭୂତାଣ ୁ ଦା୍ରା ସଯଭଳ ି
ଜଟଳି ପରସି୍ଥତ ିେଷୃ୍ଟ ିନ ହୁଏ ସେଥÒପାଇଁ ପଦସକ୍ଷପ 
ନଆିଯାଉଛ ି ସବା� ି ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 
କୁହାଯାଇଛ।ି କନୁି୍ କର୍୍ଗାଟକ ଏବଂ ହରୟିାଣା ଭଳ ି
ସଯଉଁେବୁ ରାଜ୍ସର ଏଚ୍ ୩ଏନ୨ ଭୂତାଣରୁ ପ୍ରଭାବ 
ଅଧÒକ ସଦଖାଯାଉଛ ିସେଠାସର େତକ୍ଗତା ଅବ�ମ୍ବନ 
କରବିା େହତି ସ�ାକମାନଙୁ୍କ ଆବଶ୍କସ୍ଥସଳ 
ମା୍ ପନି୍ଧବାକୁ ପରାମଶ୍ଗ ଦଆିଯାଇଛ।ି

ଚନି୍ା ବଢ଼ାଉଛ ିଏଚ୍ ୩ଏନ୍ ୨ ଭୂତାଣୁ

ହରୟିାଣା ଓ କର୍ଚ୍ଚାଟକରର ୨ଜଣଙ୍ ମତୁୃ୍

ତୃତୀୟଥର ପାଇଁ ନେି୍ଚ୍ଚନ୍ଦର୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିନବିଚ୍ଚାଚତି

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ, ୧୦ା୩ (ଏସଜନ୍ ସି): ସଦଶସର କସରାନା 
େଂକ୍ରମଣ ପଣୁ ିବୃଦ୍ ିପାଇବାସର �ାଗଛି।ି ସରାଗ୍ରୀେଂଖ୍ା 
ବୃଦ୍ ିପଣୁ ିେରାଇବାସର �ାଗ�ିାଣ।ି ୬୭ ଦନି ପସର 
ଚକିତି୍ାଧ୍ରୀନ ସରାଗ୍ରୀେଂଖ୍ା ୩ ହଜାର ପାର କରଛି।ି 
େଂକ୍ରମଣ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ ିେହତି ଏଚ୍ ୩ଏନ୍ ୨ ଭୂତାଣ ୁ
ମାମ�ା ମଧ୍ୟ ବଢୁଛ।ି ଏହା ଚନି୍ାକୁ ଦ୍ଗିଣୁତି କରଛି।ି 
ଗତ ୫ େପ୍ାହ ସହ�ା କସରାନା ମାମ�ା ବୃଦ୍ ିପାଇ 
ଚା�ଛି।ି ସଫବୃଆର୍ରୀ ୨୭ରୁ ମାଚ୍ଚ୍ଗ ୫ ମଧ୍ୟସର ୧୮୯୮ 
ନୂଆ ସରାଗ୍ରୀ ଚହି୍ନଟ ସହାଇଛନ୍।ି ଏହା ପବୂ୍ଗ େପ୍ାହ 
ତୁଳନାସର ୬୩ ପ୍ରତଶିତ ଅଧିକ। ସଫବୃଆର୍ରୀ ୨୦ରୁ 
୨୬ ମଧ୍ୟସର ୧୧୬୩ ସରାଗ୍ରୀ ଚହି୍ନଟ ସହାଇଥିସ�। 
ପବୂ୍ଗ େପ୍ାହ ତୁଳନାସର ଏହା ୩୯ ପ୍ରତଶିତ ଅଧିକ 
ଥି�ା। ଏହା ପବୂ୍ଗରୁ ଗତ ବଷ୍ଗ ଜୁ�ାଇ ମାେସର େଂକ୍ରମଣ 
ଶ୍ରୀଷ୍ଗସର ଥି�ା। ସଫବୃଆର୍ରୀ ୨୭ରୁ ମାଚ୍ଚ୍ଗ ୫ ମଧ୍ୟସର 
େବ୍ଗାଧିକ କସରାନା ସରାଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷଣି ଭାରତ ଏବଂ 
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆେଥିିସ�। ଏଥିରୁ ସକବଳ ୪୭୩ ସରାଗ୍ରୀ 
କର୍୍ଗାଟକରୁ ଚହି୍ନଟ ସହାଇଥିସ�। ସେହପିର ିସକରଳରୁ 
୪୧୦, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ୨୮୭ ମାମ�ା ଆେଥିି�ା।

ସପ୍ାହରର କରରାନା 
ସଂକ୍ରମଣ ୬୩% ବୃଦ୍ ି

େ ି ଜନିପଙି୍ ବଗିତ ୧୦ ବଷ୍ଗ ଧର ି ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ରହବିା 
ପସର ପଣୁ ିଆଉ ୫ ବଷ୍ଗ ପାଇଁ ନବି୍ଗାଚତି ସହାଇଛନ୍।ି 
କନୁି୍ ଏହ ି ୫ ବଷ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ େବୁଠୁ ଆହ୍ାନପରୂ୍୍ଗ 
ରହବି ସବା� ି ରାଜନ୍ରୀତକି ବଶିାରଦମାସନ 
ଆକଳନ କରଛିନ୍।ି ବଗିତ ଦନିସର ଆସମରକିା 
େହତି ବାଣଜି୍ ବ୍ବୋୟକୁ ସନଇ ଚ୍ରୀନ୍  ସଘାର 
ପ୍ରତବିନ୍ଧକର େମ୍ଖୁ୍ରୀନ ସହାଇଥÒ�ା ସବସଳ ପସର 
ପସର ତାଇୱାନ ଏବଂ  ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ ସକ୍ଷତ୍ରର 
େରୁକ୍ଷାକୁ ସନଇ ଆସମରକିା େହତି ଚ୍ରୀନ୍ ର ତକି୍ତତା 
ବଢଛି।ି ସକବଳ ଆସମରକିା ନୁସହଁ ବରଂ ଭାରତ, 
ଜାପାନ ଏବଂ ଅସଷ୍ଟ୍ର�ଆି େହ ମଧ୍ୟ େମ୍ପକ୍ଗ  କ୍ଷରୁ୍ 
ସହାଇଛ।ି ବସିଶଷକର ି ‘କା୍ଡ୍ ’ ସମଣ୍ଟ ଚ୍ରୀନ ପାଇଁ 
ଚନି୍ାଜନକ ସହାଇଛ।ି ସେହପିର ି େ୍ରୀମା ବବିାଦ 
ପ୍ରେଙ୍ସର ଭାରତ େହ ମଧ୍ୟ ଚ୍ରୀନ୍ ର ଅଥ୍ଗସନୈତକି 

ଏବଂ କୂଟସନୈତକି େମ୍ପକ୍ଗ େ୍ାଭାବକି ସହାଇ ରହନିାହ ିଁ। 
ଭାରତ ଏବଂ ପାଶ୍ାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ବ୍ତ୍ରୀତ ଦକ୍ଷଣି 
ଏେଆିର ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ େହ ମଧ୍ୟ ଚ୍ରୀନର େମ୍ପକ୍ଗ ଭ� 
ନାହ ିଁ। ଅନ୍ପସଟ ବଗିତ ଦୁଇ ବଷ୍ଗରୁ ଅଧÒକ େମୟ 
ଧର ି କସରାନା ମହାମାର୍ରୀକୁ ସନଇ ଚ୍ରୀନ୍  ସଘାର 
ଆଥ୍ଗକ େଙ୍କଟର େମ୍ଖୁ୍ରୀନ ସହାଇଛ।ି ଚ୍ରୀନ୍ ର ଜାତ୍ରୀୟ 
ଅଭବୃିଦ୍ ୩ ପ୍ରତଶିତକୁ ଖେ ି ଆେଥିÒ�ା ସବସଳ 
ଔସଦ୍ାଗକି ଉତ୍ାଦନ ସକ୍ଷତ୍ର ବଭିନି୍ନ କାରଣକୁ ସନଇ 
ପ୍ରଭାବତି ରହଛି।ି ସତଣ ୁ ଆଥ୍ଗକ  ଦଗିକୁ େଜାେବିା 
ଏବଂ ସବୈଶ୍କି ରାଜନ୍ରୀତକି ଦୃଶ୍ପଟ୍ଟସର ଚ୍ରୀନ୍ ର 
ଛବକୁି ବଦଳାଇବା େହତି ଏହାର ୋମଗ୍କି ଅଭବୃିଦ୍ 
ଆଣବିା ସନଇ ଆଗାମ୍ରୀ ୫ ବଷ୍ଗ ଜନିପଙି୍ଙ୍କ ପାଇଁ 
ଅତ୍ନ୍ ଆହ୍ାନପରୂ୍୍ଗ ରହବି ସବା� ି ରାଜସନୈତକି 
ବଶିାରଦମାସନ ଆକଳନ କରଛିନ୍।ି

ଅର୍ରଲୀତ,ି ରବୈଶ୍କି ୋଜରଲୀତକୁି 
ରରଇ ଆହ୍ାରପର୍ୂ୍ େହବି ୫ ବର୍

ଶକୁ୍ରବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭବନସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିସ୍ୌପଦ୍ରୀ ମମୁୁ୍ଗଙୁ୍କ
ଅସଷ୍ଟ୍ର�ଆି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ଆସନ୍ାନ୍ରୀ ଆଲ୍ ବାନସି୍  ୋକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ି

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୦ା୩(ଏସଜନ୍ ସି)

ଦଲି୍୍ରୀ ମଦ ଦୁନ୍ଗ୍ରୀତ ି ମାମ�ାସର େବିଆିଇ 
ପବୂ୍ଗରୁ ସଖାଳତାଡ଼ କର ି ପବୂ୍ଗତନ ଉପ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ମନ୍ରୀଷ େସିୋଦଆିଙୁ୍କ ଗରିଫ 
କରେିାରଥିÒ�ା ସବସଳ ଏସବ ପ୍ରବତ୍୍ଗନ 
ନସିଦ୍୍ଗଶାଳୟ ଦ୍ାରା ଗରିଫ ସହାଇ 
େସିୋଦଆି ୭ ଦନିଆି ରମିାଣ୍ଡସର ଯାଇଛନ୍।ି 
ଦୁଇ ଦନି ଧର ି ଇେ ି ଅଧÒକାର୍ରୀମାସନ 

େସିୋଦଆିଙୁ୍କ ସଜରା କରବିା ପସର 
ଗତକା� ି ତାଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଥିÒସ�। ସତସବ 
ସଜରା ସବସଳ ‘ୋଉଥ ଗରୁପ୍ ’ ଦ୍ାରା ଆମ 
ଆଦମ୍ରୀ ପାଟ୍ତି(ଆପ୍ )କୁ ଦଆିଯାଇଥÒବା ୧୦୦ 
ସକାଟରି ଆଗ୍୍ରୀମ ଜମାକୁ ସନଇ ଇେକୁି ବହୁ 
ଗରୁୁତପ୍ରୂ୍୍ଗ ତଥ୍ ମଳିଛି ିସବା� ିକୁହାଯାଉଛ।ି 
ଏପରକି ି ଆପ୍  ଅଥ୍ଗ େଂଗ୍ହ କରବିା ପାଇଁ 
ଦଲି୍୍ରୀ ଅବକାର୍ରୀ ଆଇନସର ପରବିତ୍୍ଗନ 

ଆଣବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ସହାଇଥÒ�ା କ ି ସବା� ି ଇେ ି
ଅଧÒକାର୍ରୀମାସନ ଏହ ି ସଘାଟା�ାର ବଭିନି୍ନ 
ଦଗିକୁ ତଜ୍ଗମା କରୁଛନ୍ ିସବା� ିକୁହାଯାଉଛ।ି 
ବସିଶଷକର ି  ମଦ ବ୍ବୋୟ ମାଧ୍ୟମସର 
ଏହ ିପରମିାଣର ଅଥ୍ଗ େଂଗ୍ହ 
କରବିାକୁ ପବୂ୍ଗତନ ଉପ 
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ େସିୋଦଆିଙ୍କ 
ସନତୃତ୍ସର ଏବଂ ଦଳର 
ମଖୁ୍ ସଯାଗାସଯାଗ 
ବ୍ବସ୍ଥାପକ ବଜିୟ 
ନାୟାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମସର ଦକ୍ଷଣି 
ଭାରତର କଛି ିବ୍ବୋୟ୍ରୀଙ୍କ 
ଏକ ସଗାଷ୍ଠ୍ରୀ( ୋଉଥ୍  ଗରୁପ୍ ) 
ଗଠନ କରାଯାଇଥÒ�ା 
ସବା� ି ଇେ ି ଦାବ ି କରଛି।ି 
ଅବକାର୍ରୀ ନ୍ରୀତ ି ନଦି୍୍ଗାରଣ  
କରାଯବିା େମୟସର ଏହ ି
ୋଉଥ ଗରୁପକୁ ଏକାଠ ି କରବିାସର ବଜିୟ 
ନାୟାର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ନଭିାଇଥÒସ�। ଅରୁଣ 
ପ�ିାଇ,ଅଭସିଷକ ସବୌନପା� ି ଏବଂ ବୁଚ ି
ବାବୁଙ୍କ ଭଳ ି ବ୍ବୋୟ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଏକାଠ ି

କର ି ମଦ ନ୍ରୀତ ି ମାଧ୍ୟମସର ଆପ୍ ୧୦୦ 
ସକାଟ ି ଟଙ୍କା ଆଗଆୁ େଂଗ୍ହ କରଥିÒ�ା। 
ଏହାକୁ ବଭିନି୍ନ ବାଟସର ଆପ୍  ନଜି ପାଣ୍ସିର 
ୋମ�ି କରଥିÒ�ା ସବା� ିଇେ ିଦାବ ିକରଛି।ି 

ଏହକି୍ରମସର ଅଥ୍ଗ କାରବାରସର େଂପକୃ୍ତ 
ରହଥିÒବା େମସ୍ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଏସବ ଇେ ି
ନଶିାଣସର ରହଥିÒ�ା ସବସଳ ଆେନ୍ାକା� ି
ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର୍ରୀୟ େମତି ି ସନତ୍ର୍ରୀ ତଥା 

ସତ�ଙ୍ାନା ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ସକେଆିରଙ୍କ ଝଅି 
ସକ କବତିାଙୁ୍କ ଇେ ି ସଜରା କରବି ସବା� ି
େଚୂନା ମଳିଛି।ି ଏହ ି ଅଥ୍ଗ କାରବାରସର 
କବତିାଙ୍କ ଭୂମକିା ରହଥିÒବା ଇେ ିସ୍ଷ୍ଟ କରଛି।ି

ଅନ୍ପକ୍ଷସର ନଯିକୁ୍ତ ି ପାଇଁ ଜମ ି
ଦୁନ୍ଗ୍ରୀତ ି ମାମ�ାସର ଇେ ି ଶକୁ୍ରବାର  
ବହିାର ଉପ ମଖୁ୍ରମନ୍ତ୍ର୍ରୀ ସତଜେ୍୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କ 
ଦଲି୍୍ରୀ ବାେଭବନସର ଚଢଉ କରଥିÒ�ା।

୧୦୦ ରକାଟରି ଅଗ୍ୀମକୁ ରନଇ ଇଡରି ର�ାଳତାଡ଼
ରକ କବତିାଙ୍କ ଦରିକିଆି ଅରଶର
ଦସିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁନ୍ଲୀତ ସି ମାମର୍ାସର ଇଡସିକୁ ୋମ୍ା କର ସିୋର 
ଦ ସିନକ ପେୂ୍ରୁ େଂେଦସର ମହ ସିଳାମାନଙ୍କ େଂରକ୍ଷଣ େ ସିର୍ 
ଆଗତ କର ସିୋ ଦାେ ସିସର  ସକ. କେ ସିତା  ଜନ୍ତର ମନ୍ତର 
ନ ସିକଟସର ଦସିନ ସିକ ସିଆ ଅନଶନ କର ସିଛନ୍ତସି। କେସିତାଙ୍କ 
ଏନ୍ ଜସିଓ ‘ଭାରତ ଜାଗତୃ ସି’ଦ୍ାରା ଆସୋଜସିତ ଏହ ସି 
ଅନଶନ କାର୍୍ୟକ୍ରମକୁ େ ସିପ ସିଆଇ-ଏମ ସନତା େଲୀତାରାମ 
ସେଚୁରଲୀ ଆରମ୍ଭ କର ସିଥÒସର୍। ଏହାେ୍ୟତଲୀତ ଏହ ସି 
ଦ ସିନ ସିକ ସିଆ ପ୍ରତ ସିୋଦ କାର୍୍ୟକ୍ରମକୁ ତୃଣମଳୂ କଂସରେେ େସମତ  ଏନେ ସିପ ସି, ନ୍ୟାସ୍ ନାଲ୍  
କନ୍ ଫସରନ୍(ଏନେ ସି),ଜନତା ଦଳ (େନୁାଇସଟଡ୍ ), ଆରସଜଡସି ଏେଂ େମାଜୋଦଲୀ 
ପାଟଲି ଭଳସି େହୁ େ ସିସରାଧଲୀ ଦଳ କେସିତାଙ୍କ ପ୍ରତ ସି େମଥ୍ନ ଜଣାଇଥÒସର୍। ଉସଲ୍ଖସରାଗ୍ୟ 
ସର, ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର େ ସିେ ସିଆଇ ଏେଂ ଇଡସି ମାଧ୍ୟମସର େ ସିସରାଧଲୀ ଦଳ ସନତାଙ୍କ 
େ ସିସରାଧସର କାର୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ରେହଣ କର ସି େଂହାର ର୍ଲୀଳା ଚଳାଇଛ ସି ସୋର୍ସି କେ ସିତା 
ଅଭ ସିସରାଗ କର ସିୋ େହ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ େ ସିସରାଧସର ରଣ ହୁଙ୍କାର ସଦଇଥÒସର୍।

   ରତଜସ୍ଲୀଙ୍କ ଦଲି୍ଲୀ ରତଜସଲ୍ୀଙ୍କ ଦଲି୍ଲୀ 
ବାସଭବରରେ ଚଢ଼ଉବାସଭବରରେ ଚଢ଼ଉ
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ପ୍ାକୃତ଼ିକ ବ ଼ିପର୍ଯ୍ୟୟ�ାନଙ୍କ �ଧ୍ୟରୁ ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ 
େବ୍ଯାଦପକ୍ା ବ ଼ିଧ୍ୱଂେକାରୀ। ରଦେଷ୍ଟ ଆଗତ 

େଚୂନା ବ ଼ିନା ଏହା ଆେ ଼ିୋଏ ଏବୱଂ �ାତ୍ର ଦକଦତ 
� ଼ିନ ଼ିଟ୍   �ଧ୍ୟଦର ଦନଇପାଦର ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ 
ତୋ ଧ୍ୱଂେ କର ଼ିପାଦର ଦକାଟ ଼ି ଦକାଟ ଼ି ଟଙ୍କାର ଧନ 
େମ୍ପତ଼୍ି। ଦରଉଁ�ାଦନ ଏହାର ପ୍ଦକାପରୁ ବଞ୍ ଼ି ରାଆନ଼୍ି, 
ଦେ�ାଦନ େମ୍ଭବତଃ ଅଧିକ ହତଭାଗ୍ୟ। କାରଣ ତାଙୁ୍କ 
ବଞ୍ ଼ିବାକୁ ହୁଏ ଖାେ୍ୟ, ପାନୀୟ, ବାେ, ସ୍ାସ୍୍ୟଦେବା 
ତୋ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ�ୌଳ ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଭାବ 
�ଧ୍ୟଦର। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅଦନକ କ ଼ିେ ଼ି ନା କ ଼ିେ ଼ି ଅୱଂଶ 
ହରାଇ ଅକ�୍ଯଣ୍ୟ ଦହାଇ ପଡ଼଼ିୋ’ନ୍ ଼ି ଏବୱଂ ଦେଥିେହ ଼ିତ 
ହରାଇୋ’ନ୍ ଼ି ଆତ୍ୀୟ ସ୍ଜନ�ାନଙୁ୍କ।

ପଥୃିବୀର ପଷୃ୍ଠଦେଶ ପ୍ାୟ ୧୫ଟ ଼ି େୋ 
ଚଳ�ାନ ‘ଦଟଦକଟାନ ଼ିକ୍  ’ ଦପଲେଟ୍   ଉପଦର ଅବସ୍ାପ ଼ିତ। 
ଦେଗଡ଼ୁ ଼ିକ କ୍ର�ାଗତ ଭାଦବ ପରସ୍ପର ଧକ୍ା ଖାଇ 
ପରସ୍ପରକୁ ଦେଲନ଼୍ି ଏବୱଂ ଘଷ ଼ି ଦହାଇ ରାଆନ଼୍ି। 
ତାଙ୍କର ଏହ ଼ି ଦଭଟ ସ୍ାନ ଦହଲା ଫଲ୍  ଟ ବା 
ବ ଼ିଚୁ୍ୟତ ଼ି। ଦରଦତଦବଦଳ ଚାପର ଏକ ଅେ�ତୁଲତା 
ବ ଼ିଚୁ୍ୟତ ଼ିର ଦକୌଣେ ଼ି ପାଶ୍ଶ୍ଯଦର ଥିବା ଶ ଼ିଳାଖଣ୍ଡ�ାନଙୁ୍କ 
ପନୁଃେଜ଼୍ିତ କଦର, ଦେଦତଦବଦଳ ବ ଼ିଚୁ୍ୟତ ଼ିଦରଖା 
ବା ‘ଫଲ୍  ଟ ଲାଇନ୍  ’ ଦେଇ ଶକ଼୍ି ନ ଼ିଗ୍ଯତ ହୁଏ। ତାହା 
ଭୂ� ଼ି ଉପଦର କମ୍ପନ େଷୃ୍ଟ ଼ି କଦର। ରାହାକ ଼ି ଉଭା ହୁଏ 
ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ରୂଦପ।

ଏହାର ତୀବ୍ରତା �ାପ ଼ିବା ପାଇଁ ୧୯୩୫ 
�େ ଼ିହାଦର କାଲ଼ିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଇନ୍  ଷ୍ଟ ଼ିଚୁ୍ୟଟ୍   ଅଫ୍   
ଦଟକ୍  ଦନାଦଲାଜ଼ିର ଭୂ-ବ ଼ିଜ୍ାନୀ ଚାଲ୍ଯେ ଏଫ୍   
ର ଼ିଚର ଏକ �ାପକର ପର ଼ିକଳ୍ପନା କର ଼ିଥିଦଲ। ଏହା 
ଦେଦ୍ାଗ୍ାଫ୍   ରନ୍ତ୍ରଦର େଚୂୀତ ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ଦ୍ାରା େଷୃ୍ଟ 
ତରଙ୍ଗ�ାନଙ୍କ ଦୋଳନର ‘ଲଗାରେ଼ିମ୍  ’ରୁ ଗଣନା 
କରାରାଏ। ଏହ ଼ି �ାପକଟ ଼ିଦର ୦ (ଶନୂ୍  )ରୁ ୧୦ 
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ରହ ଼ିେ ଼ି ଏବୱଂ ଏହାକୁ ର ଼ିଚରଦକେଲ୍   ଦବାଲ଼ି 
କହନ଼୍ି।

ବ ଼ିଗତ ଦଫବରୁ ଆରୀ �ାେ ୬ ତାର ଼ିଖ (୨୦୨୩)
ଦର ତୁକ୍ଯୀ ଓ େ ଼ିର ଼ିଆଦର ଘଟ ଼ିଥିଲା ର ଼ିଚରଦକେଲ୍  ଦର 
୭.୮ ଏବୱଂ ୭.୫ ତୀବ୍ରତାର ଲାଗ ଲାଗ୍   େୁଇଟ ଼ି 
ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ। ତତ୍ପଦର ତ ଼ିନ ଼ିେ ଼ିନ ଆେ ଼ିଥିଲା ପ୍ାୟ ୨୦୦ଟ ଼ି 
‘ପରବତ୍୍ଯୀ’ ଧକ୍ା। (ଆଫଟର େକ୍  ) ରାହାର ତୀବ୍ରତା 
୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଥିଲା। ଏହ ଼ି େୁଇଟ ଼ି ଦେଶ ଆର୍  ବ ଼ିୟାନ୍   
ଦପଲେଟ୍  , ଆନାଦଟାଲ଼ିୟାନ୍   ଦପଲେଟ୍   ଏବୱଂ ୟଦୁରେ ଼ିଆନ୍   
ଦପଲେଟ୍   ନା�କ ତ ଼ିଦନାଟ ଼ି ‘ଦଟଦକଟାନ ଼ିକ୍   ଦପଲେଟ୍  ’ଙ୍କ 
େଙ୍ଗ� ସ୍ଳଦର ଅବସ଼୍ିତ ଥିବାରୁ ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ େୃଷ୍ଟ ଼ିରୁ 
ଅତ୍ୟନ୍ େକ୍ର ଼ିୟ ଅଞ୍ଳ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍  ବ ଼ିୟାନ ଦପଲେଟ୍   

ଉତ୍ର େ଼ିଗକୁ ଗତ ଼ି କର ଼ି ତୁକ୍ଯୀ ଅବସ୍ାନ କରୁଥିବା 
ଆନାଦଟାନ ଼ିୟାନ୍   ଦପଲେଟ୍  କୁ ପଶ୍ ଼ି� େ ଼ିଗକୁ ଦେଲୁେ ଼ି। 
ତୁକ୍ଯୀର �ଖୁ୍ୟଅୱଂଶ ଉତ୍ର ଆନାଦଟାନ ଼ିୟାନ୍   ବ ଼ିଚୁ୍ୟତ ଼ି 
ଏବୱଂ ଆନାଦଟାନ ଼ିୟାନ ଦପଲେଟ୍  ର �ଧ୍ୟ ଭାଗଦର 
ରହ ଼ିେ ଼ି। ଦତଣ ୁ ଭୂ-ବ ଼ିଜ୍ାନୀ�ାନଙ୍କ �ତଦର ଏ 
ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ଏକ ‘ଷ୍ଟାଇକ୍   େଲେ ଼ିପ୍  ’ ଦରାଗୁଁ ଦହାଇଥିଲା।

ଦଟଦକଟାନ ଼ିକ୍   ଦପଲେଟ୍  ର ଶ ଼ିଳା�ାନଙ୍କର ଦଗାଟ ଼ିଏ 
ଦେଟ୍   ଅନ୍ୟ ତୁଳନାଦର କ ଼ିେ ଼ି �ାତ୍ରାଦର ଊର୍୍ଶ୍ଯଗା�ୀ 
ଦହବାକୁ ୋଧାରଣ ବ ଼ିଚୁ୍ୟତ ଼ି ଏବୱଂ ଦଗାଟ ଼ିଏ ଅନ୍ୟଟ ଼ି 
ତୁଳନାଦର ନ ଼ି�୍ନଗା�ୀ ଦହବାକୁ ବ ଼ିପରୀତ�ଖୁୀ 
ବ ଼ିଚୁ୍ୟତ ଼ି ଦବାଲ଼ି କହନ଼୍ି। ଦେହ ଼ିପର ଼ି ଦେଗଡ଼ୁ ଼ିକ ଘଷ ଼ି 
ଦହାଇ ଗତ ଼ି କଦଲ ବା ଦଗାଟ ଼ିଏ ଆଉ ଦଗାଟ ଼ିକ ଉପର 
ଦେଇ ଗଦଲ ତାହାକୁ ‘ଷ୍ଟାଇକ୍   େଲେ ଼ିପ୍  ’ କୁହାରାଏ।

ଆ� ଦେଶ ଇଣ୍ଡ଼ିଆନ୍   ଦପଲେଟ୍   ଉପଦର ଅବସ଼୍ିତ। 
ଏହା ୟଦୁରେ ଼ିଆନ୍   ଦପଲେଟ୍   େହ ଼ିତ ଧକ୍ା ଖାଇବା 

ଏବୱଂ ତତ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଢଳ଼ି ରହ ଼ିବା ଦହତୁ ହ ଼ି�ାଳୟ 
ପବ୍ଯତ େଷୃ୍ଟ ଼ି ଦହାଇେ ଼ି। ଏଣ ୁ ଅଞ୍ଳଦର ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ 
ୋଧାରଣତଃ ଏ େୁଇଟ ଼ି ଦପଲେଟ୍   �ଧ୍ୟଦର ବ ଼ିପରୀତ�ଖୁୀ 
ବ ଼ିଚୁ୍ୟତ ଼ି କାରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ େୱଂଦକାଚନକାରୀ ଶକ଼୍ି 
ଦହତୁ ଦହାଇୋଏ। ପଦୁଣର ଭୂ-ବ ଼ିଜ୍ାନୀ େବୁ୍ରତ 
ଦଖରଙ୍କ �ତଦର ଏହା ‘ଷ୍ଟାଇକ୍   େଲେ ଼ିପ୍  ’ ଦହଉ କ ଼ି�୍ା 
ଧକ୍ା ଦହଉ, ଏଥିରୁ ନ ଼ିଗ୍ଯତ ତରଙ୍ଗ ଖବୁ୍   ଶକ୍ ଼ିଶାଳୀ 
ଦହାଇପାର ଼ିବ। ଏଣ ୁଏୋଦର ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ 
ଦହବାର ଆଶଙ୍କା ରହ ଼ିଥିବାର ଦେ ଏବୱଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂ-
ବ ଼ିଜ୍ାନୀ�ାଦନ େତକ୍ଯ େଚୂନା େ ଼ିଅନ଼୍ି।

ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼଼ିେ ଼ି ଦର ବାଷ୍ଣିକ ଭୂ-ପଷୃ୍ଠଦର 
ଅେୱଂଖ୍ୟ ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ଦହାଇୋଏ। ଉୋହରଣ ସ୍ରୂପ 
ର ଼ିଚର ଦକେଲ୍  ଦର ତୀବ୍ରତା ୨.୫ କ ଼ି�୍ା କମ୍   ଦହାଇଥିବା 
ଏଗଡ଼ୁ ଼ିକର େୱଂଖ୍ୟା ପ୍ାୟ ଦକଦତ ନ ଼ିୟତୁ। ଦତଦବ 
ତହ ିଁରୁ ଅଧିକାୱଂଶକୁ ଆଦ� ଅନୁଭବ କର ଼ିପାରୁନା। 
ଦେହ ଼ିପର ଼ି ଅଧିକାୱଂଶ ସ୍ଦଳ ଅନୁଭବ କର ଼ିଦହଉଥିବା 
୨.୫ରୁ ୫.୪ ତୀବ୍ରତା ବ ଼ିଶ ଼ିଷ୍ଟ (ୋ�ାନ୍ୟ) ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ 
େୱଂଖ୍ୟା ପ୍ାୟ ୫ ଲକ୍ ଦହାଇଥିବା ଦବଦଳ ୫.୫ରୁ ୬ 
ତୀବ୍ରତାର (ୋ�ାନ୍ୟ ଧ୍ୱଂେକାରୀ) ପ୍ାୟ ୩୫୦, ୬.୧ 

ରୁ ୬.୯ ତୀବ୍ରତାର (ଅଧିକ ଧ୍ୱଂେକାରୀ) ପ୍ାୟ ୧୦୦, 
୭.୦ ରୁ ୭.୯ ତୀବ୍ରତାର (ଭୀଷଣ ଧ୍ୱଂେକାରୀ) 
୧୦ ରୁ ୧୫ ଏବୱଂ ୮ ରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର (ଦକନ୍ଦ୍ର 
ନ ଼ିକଟବତ୍୍ଯୀ ଅଞ୍ଳକୁ େମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଯ ଧ୍ୱଂେକର ଼ି ପାରୁଥିବା) ୧ 
(କ ଼ି�୍ା େୁଇ ବଷ୍ଯଦର ଦଗାଟ ଼ିଏ) ଦହାଇୋଏ। ତହ ିଁରୁ 
ତୀବ୍ରତାର �ାତ୍ରା ଅନୁୋଦର ଶକ଼୍ି ନ ଼ିଗ୍ଯତ ହୁଏ। 

ନ ଼ିକଟ ଅତୀତଦର ଘଟ ଼ିଥିବା ଦକଦତାଟ ଼ି 
ଭୟାବହ ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ଦହଉେ ଼ି ୨୦୦୪ ଇଦଣ୍ଡାଦନେ ଼ିଆର 
େ�ୁାତ୍ରା ଦ୍ୀପ (ତୀବ୍ରତା ୯.୧୫) ଏବୱଂ ତଦ୍  ଜନ ଼ିତ 
ଇଦଣ୍ଡାଦନେ ଼ିଆ, ୋଇଲାଣ୍ଡ, ଭାରତ ଓ ରେୀଲଙ୍କାଦର 
େନୁା�ୀ �ତୁୃ୍ୟ େୱଂଖ୍ୟା ୨,୩୦,୦୦୦। ୨୦୦୫ଦର 
ପାକ ଼ିସ୍ାନଦର ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ, ରାହାର ତୀବ୍ରତା ୭.୬ ଓ 
�ତୁୃ୍ୟେୱଂଖ୍ୟା ୨୩୦୦୦)। ୨୦୦୮ ଚାଇନା ଭୂ� ଼ିକମ୍ପର 
ତୀବ୍ରତା ୭.୮ ଥିବାଦବଦଳ �ତୁୃ୍ୟ େୱଂଖ୍ୟା ୮୭୦୦୦ 
ଦହାଇଥିଲା। ୨୦୧୦ ହାଇତ ଼ି ଭୂ� ଼ିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 

୭ ଥିବାଦବଦଳ �ତୁୃ୍ୟ େୱଂଖ୍ୟା ୩,୧୬,୦୦୦ ଥିଲା। 
ଦେହ ଼ିବଷ୍ଯ ଚ ଼ିଲ ଼ି ଭୂ� ଼ିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୮.୮ ଓ �ତୁୃ୍ୟ 
େୱଂଖ୍ୟା ୫୦୦୦ ଦହାଇଥିଲା। ୨୦୧୫ଦର ଦନପାଳ 
ଭୂ� ଼ିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୭.୮ ଥିବାଦବଦଳ �ତୁୃ୍ୟ େୱଂଖ୍ୟା 
୯୦୦୦ ଥିଲା। ୨୦୧୭ ଦ�କ୍  େ ଼ିଦକାଦର ୭.୫ 
୭.୫ ତୀବ୍ରତା ବ ଼ିଶ ଼ିଷ୍ଟ ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ଦରାଗୁଁ ୩୬୯ଙ୍କ 
�ତୁୃ୍ୟ ଘଟ ଼ିଥିଲା। ୨୦୧୮ ଇଦଣ୍ଡାଦନେ ଼ିଆଦର ୭.୫ 
ତୀବ୍ରତା ବ ଼ିଶ ଼ିଷ୍ଟ ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ଦରାଗୁଁ �ତୁୃ୍ୟ େୱଂଖ୍ୟା 
୪୩୦୦ ଦହାଇଥିଲା। ୨୦୨୧ ହାଇତ ଼ିଦର ଭୂ� ଼ିକମ୍ପର 
ତୀବ୍ରତା ୭.୭ ଥିବାଦବଦଳ �ତୁୃ୍ୟ େୱଂଖ୍ୟା ୨୨୦୦ 
ଥିଲା। ୨୦୨୩ ତୁକ୍ଯୀ ଓ େ ଼ିର ଼ିଆଦର ଭୂ� ଼ିକମ୍ପର 
ତୀବ୍ରତା ୭.୮ ଓ ୭.୫ ଥିଲା ଏବୱଂ �ତୁୃ୍ୟ େୱଂଖ୍ୟା 
ପ୍ାୟ ୫୦,୦୦୦ ଦହାଇେ ଼ି। 

ଦେପର ଼ି ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ସ୍ାଦନ ସ୍ାଦନ ଏବୱଂ େ�ଦୟ 
େ�ଦୟ ଦହଉ ନଥିଦଲ େ�ଗ୍ ପଥୃିବୀ ପାଇଁ ତାହା 
ଦର େମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଯ ଧ୍ୱଂେର କାରଣ ପାଲଟ ଼ି ରାଆନ୍ା, ଏକୋ 
ବ ଼ିଶ୍ୱାେ କର ଼ି ନ ଦହଦଲ ବ ଼ି ନ ଼ିରାଟ େତ୍ୟ। କାରଣ 
ଭୂ-ବ ଼ିଜ୍ାନୀ�ାନଙ୍କ �ତଦର ଏ ଶକ଼୍ି େଞ୍ ଼ିତ ଦହାଇ 
ତାହାର ପର ଼ି�ାଣ ପଥୃିବୀର ଧାରଣ କ୍�ତାକୁ 

ଅତ ଼ିକ୍ର� କର ଼ି ପ୍କଟ ଼ିତ ହୁଅନ୍ା �ହାଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ରୂପ 
ଦନଇ। ଫଳଦର େମ୍ଭବତଃ େଷୃ୍ଟ ଼ି ହୁଅନ୍ା �ହାପ୍ଳୟ 
ଏବୱଂ ଜୀବଜଗତର ବ ଼ିଲୁପ୍ ଼ିର ଆଶଙ୍କା। ଅତଏବ 
ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ାକୃତ ଼ିକ ବ ଼ିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଦପକ୍ା ଏକ 
ପ୍ାକୃତ ଼ିକ ପ୍କ୍ର ଼ିୟା ଦବାଲ଼ି ଗ୍ହଣ କର ଼ିବାକୁ ଦେ�ାଦନ 
�ତ େ଼ିଅନ଼୍ି। ଏପର ଼ି ସ୍ଦଳ, ପ୍କୃତ ଼ିର ଏହା ଏକ 
ଆଶୀବ୍ଯାେ ଦବାଲ଼ି �ଧ୍ୟ କୁହାରାଇପାର ଼ିବ।

ଅବଶ୍ୟ ବଡ଼ଧରଣର ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ (୭ ତୀବ୍ରତାରୁ 
ଅଧିକ) ପ୍ବଳ ଧ୍ୱଂେକାରୀ ଦହାଇଥିବାର ଆଦ� 
ଅନୁଭବ କରୁେୁ। ଦତଦବ ତା’ର ଏହ ଼ି ଭୟାବହତା 
ପାଇଁ �ନୁଷ୍ୟ ହ ିଁ ଅଧିକ �ାତ୍ରାଦର ୋୟୀ ଦବାଲ଼ି 
ଦକଦତକ ଦବୈଜ୍ାନ ଼ିକଙ୍କ �ତ। କାରଣ ସ୍ାନଟ ଼ିର 
ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ େଦ�୍େନଶୀଳତା କୋ ବ ଼ିଚାରକୁ ନ ଦନଇ 
ଆଦ� ଅବ଼ିଚାର ଼ିତ ଭାଦବ ଦେୋଦର ନ ଼ି�୍ଯାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 
କର ଼ିଚାଲ଼ିଦେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର, କଳକାରଖାନା, 
ଜଳଭଣ୍ଡାର ଇତ୍ୟାେ ଼ି। ପନୁଶ୍ ତହ ିଁରୁ ଅଧିକାୱଂଶ 
ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ନ ଼ିଦରାଧୀ ନ ଼ିୟ� ଅନୁୋଦର ତ ଼ିଆର ଼ି 
ଦହଉନାହ ିଁ। ଫଳସ୍ରୂପ ତାହା ଅଧିକ ଧ୍ୱଂେକାରୀ 
ୋବ୍ୟସ୍ ଦହଉେ ଼ି। ଏପର ଼ି ସ୍ଦଳ ଦଖଳପଡ଼଼ିଆ 
ଅଦପକ୍ା ଆ� ବାେଗହୃ ଭୂ� ଼ିକମ୍ପଦର ଆ�ର �ତୁୃ୍ୟ 
ତୋ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟକ୍ତ ଼ି ପାଇଁ ଅଧିକ�ାତ୍ରାଦର 
ୋୟୀ।

ଏ ଉକ଼୍ିର େତ୍ୟତା ପ୍ତ ଼ିପାେନ ପାଇଁ 
ଭୂ-ବ ଼ିଜ୍ାନୀ�ାଦନ ଉୋହରଣ େ଼ିଅନ଼୍ି କ୍ଦୁ୍ର 
ଭୂ�ଧ୍ୟୋଗରୀୟ ଦେଶ ଚ଼ିଲ ଼ିର। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ 
ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ପ୍ବଣ ଦେଶ। ୨୦୧୪-୧୫ଦର ଏୋଦର 
୮ରୁ ଅଧିକ େର ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ଘଟ ଼ିେଲା। ଦେଗଡ଼ୁ ଼ିକର 
ତୀବ୍ରତା ଥିଲା ର ଼ିଚର ଦକେଲ୍  ଦର ୯ ପାଖାପାଖି। 
ଫଳଦର ଘଟ ଼ିଥିଲା ଅକଳନୀୟ ଧନଜୀବନହାନ ଼ି। 
ଦତଦବ ନ ଼ି�୍ଯାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଦୋର ଭାଦବ ନ ଼ିୟନ୍ତ୍ରଣ 
କର ଼ିବା ଏବୱଂ ଦକବଳ ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ ନ ଼ିଦରାଧୀ ନ ଼ି�୍ଯାଣକୁ 
ଅନୁ�ତ ଼ି ଦେବା ଫଳଦର ଦେହ ଼ି ଦେଶଦର ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ 
ଜନ଼ିତ ବ ଼ିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଅଦନକ �ାତ୍ରାଦର ଏଡ଼ାଇ 
େ଼ିଆରାଇେ ଼ି। ଦେହ ଼ିପର ଼ି ୨୦୧୧ �େ ଼ିହାଦର ଜାପାନର 
ଫୁକୁେୀ�ା ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ (ତୀବ୍ରତା ୯) ଦକବଳ ଆଣବ଼ିକ 
ଶକ଼୍ିଦକନ୍ଦ୍ରରୁ ଦତଜଷ୍କ ଼ିୟ ନ ଼ିଗ୍ଯତ କର ଼ିଥିଲା େ ଼ିନା ପଲୋଣ୍ଟ 
ଏବୱଂ ଅନ୍ୟେବୁ ପ୍ାୟତଃ ଅତୁଟ ଅବସ୍ାଦର ଥିଲା। 
ପକ୍ାନ୍ଦର ୧୯୯୩ଦର ଆ� ଦେଶଦର ଘଟ ଼ିଥିବା 
ଲାଟୁର ଭୂ� ଼ିକମ୍ପ (ତୀବ୍ରତା ୬) ଭୟଙ୍କର କ୍ୟକ୍ତ ଼ିର 
କାରଣ ଦହାଇଥିଲା। ତୁକ୍ଯୀ ଏବୱଂ େ ଼ିର ଼ିଆଦର ଏଦବ 
ତାହା ବରୱଂ ଘଟ ଼ିେ ଼ି। ଏଣ ୁ ଦବୈଜ୍ାନ ଼ିକ ଦକୌଶଳ 
ବ୍ୟବହାର କର ଼ି ୋୟୀତ୍ୱବାନ୍   ରୂଦପ ନ ଼ି�୍ଯାଣ 
କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଦଲ ଏବୱଂ ଏହାକୁ ଦଗାଟ ଼ିଏ ଦଗାଟ ଼ିଏ 
ସ୍ାନଦର ଅଧିକ ଦକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନ କର ଼ି ଭୂପଷୃ୍ଠ ଉପଦର 
ଚାପ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃର୍ ଼ି ନ ଦହବା ପ୍ତ ଼ି ଧ୍ୟାନ ଦେଦଲ 
ଭୂ� ଼ିକମ୍ପର ଭୟାବହତା ଅଦନକାୱଂଶଦର ପ୍ଶ� ଼ିତ 
କରାରାଇପାରନ୍ା। ଏପର ଼ିସ୍ଦଳ ନ ଼ିୟ� ଼ିତ େ�ୟ 
ବ୍ୟବଧାନଦର ଏହା ଘଟ ଼ି ଦଟଦକଟାନ ଼ିକ୍   ଦପଲେଟ୍  �ାନଙ୍କ 
ଚଳନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ଼୍ିକୁ କ୍ର�ାଗତ ନ ଼ିଗ୍ଯତ କର ଼ିଚାଲ଼ିବା 
ଆ� ପଥୃିବୀ ପାଇଁ ଶଭୁଙ୍କର ଦବାଲ଼ି ଅନୁଭବ କର ଼ିବା 
େମ୍ଭବ ଦହାଇ ପାରନ୍ା। n

ଭୂମକିମ୍ପ: ଏକ ଭନି୍ନଦୃଷ୍ ି

ଜୀବନର େବୁୋରୁ େନୁ୍ଦର �ହୂୁତ୍୍ଯ ଦହଉେ ଼ି ଦେହ ଼ି 
େ�ୟ, ଦରଦତଦବଦଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ 

ପ ଼ିଲାକୁ କୋ କହ ଼ିବା ଶଣୁ ଼ିଦବ। ଦେଖାରାଏ ଦୋଟ 
ଦୋଟ ପ ଼ିଲା�ାଦନ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଷା ଶ ଼ିଖିବାକୁ ବହୁତ 
ଆଗ୍ହୀ ହୁଅନ଼୍ି ଏବୱଂ ଖବୁ ଶୀଘ୍ର ଦେ�ାଦନ ଦେ ଭାଷା 
ଶ ଼ିଖି �ଧ୍ୟ ରାଆନ଼୍ି। ଦରଉଁ ପ ଼ିଲା ତା’ �ାତୃଭାଷାଦର 
ଦରଦତ େକ୍, ଦେ ଦରଦକୌଣେ ଼ି ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ 
ଶ ଼ିଖିବାଦର, ବ୍ୟବହାର କର ଼ିବାଦର ଦେଦତ େହଜ। 
ପ ଼ିଲା�ାଦନ ଜ୍ାନ, େକ୍ତା, ଦକୌଶଳ ଆହରଣ କର ଼ିବା 
ଦକ୍ତ୍ରଦର ଭାଷା ଏକ ଦେତୁ ଭଳ଼ି କା� କଦର। 

ଏଣ ୁଅଭ଼ିଭାବକ ବା ବାପା�ାଆ ଏବୱଂ ଶ ଼ିକ୍କ/
ଶ ଼ିକ୍ୟତ୍ରୀ�ାଦନ ପ ଼ିଲାଙୁ୍କ ନ ଼ିଜ �ାତୃଭାଷା ପ୍ତ ଼ି 
ଆକଷ୍ଣିତ କର ଼ିବାକୁ ଦହବ। ତାଙୁ୍କ ନ ଼ିଜ ଭାଷାକୁ 
ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶ ଼ିଦଖଇବାକୁ ଦହବ। ଏେବୁ 
ଦେଦତଦବଦଳ େମ୍ଭବ ଦହବ, ଦରଦବ ଆଦ� 
ଦେ�ାନଙ୍କ େହ � ଼ିଶ ଼ି ଏ େ ଼ିଗଦର କା� କର ଼ିବା। 
ଦୋଟ ଦୋଟ ପେଦକ୍ପ, ଦର� ଼ିତ ଼ିକ ଼ି ପ ଼ିଲାଙୁ୍କ ଓଡ଼଼ିଆ 
ବହ ଼ିଟ ଼ିଏ ପଢ଼ ଼ି ଶଦୁଣଇବା, ତା’ େହ ଼ିତ ଦକୌଣେ ଼ି ନ ଼ିର୍ଦ୍ଣିଷ୍ଟ 
ବ ଼ିଷୟ ଉପଦର ଓଡ଼଼ିଆଦର ଆଦଲାଚନା କର ଼ିବା, 
ଗପଟ ଼ିଏ ବା କ ଼ି�୍ା କ ଼ିେ ଼ି ଧାଡ଼ ଼ି ଭାବ ଼ି �ନରୁ କହ ଼ିବାକୁ 
ଉତ୍ାହ ଼ିତ କର ଼ିବା ଇତ୍ୟାେ ଼ି। ଖାଲ଼ି ଏତ ଼ିକ ଼ି ରଦେଷ୍ଟ 
ନୁଦହଁ, ଏହା େହ ଼ିତ ପ ଼ିଲାଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶ ଼ିଖିବା ପାଇଁ 
ଉତ୍ାହ ଼ିତ କର ଼ିବାକୁ ପଡ଼଼ିବ। ଦବଦଳଦବଦଳ ପ ଼ିେ ଼ି 
ୋପଦୁଡ଼ଇ, ୋବାେୀ ଦେଇ ପ୍ଶୱଂୋ କଦଲ, ନ ଼ିଜ 
�ାତୃଭାଷା ପ୍ତ ଼ି ପ ଼ିଲା�ାନଙ୍କ ଆଗ୍ହ ବଢ଼ ଼ିବ। 

�ାତୃଭାଷା ହ ିଁ େଦବ୍ଯାକୃଷ୍ଟ ଦରାଗାଦରାଗର 
�ାଧ୍ୟ� ଦହାଇୋଏ। ଜଦଣ ନ ଼ିଜ �ାତୃଭାଷାଦର ହ ିଁ 

ଅନ୍ୟ�ାନଙ୍କ େହ େ ଼ିକ ରୂଦପ କୋ ଦହାଇପାର ଼ିବ। 
ନ ଼ିଜ ରାଜ୍ୟ ୋଡ଼ ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଆନୁୁ୍, ଦେେ଼ି ତାଙ୍କ 
ଭାଷାଦର ତାଙୁ୍କ ବୁଦେଇବାକୁ ଦଚଷ୍ଟା କରନୁୁ୍ ଆପଣ 
କ’ଣ କହ ଼ିବାକୁ ଚାହଁୁେନ଼୍ି। ତା’ ପଦର ଜାଣ ଼ିପାର ଼ିଦବ 
ନ ଼ିଜ �ାତୃଭାଷାର େହଜତା ଓ �ଧରୁତା। ଚର� 
ଆତ୍େଦନ୍ାଷ ଭର ଼ି ରାଏ �ାତୃଭାଷାଦର କୋ ଦହାଇ, 
ଭାବର ଆୋନ ପ୍ୋନ କର ଼ି 
ନ ଼ିଜ ଦଲାକଙ୍କ େହ କ ଼ିେ ଼ି 
େ�ୟ ବ ଼ିଦତଇଦଲ। 

�ାତୃଭାଷା ବ୍ୟକ୍ ଼ିକୁ 
ତା’ର �ଳୂ େହ ଼ିତ ଦରାଡ଼଼ି 
ରଦଖ। ତା’ର ଐତ ଼ିହ୍ୟ, 
େୱଂକେତୃ ଼ି, କଳା, ପରମ୍ପରାକୁ 
ଭଲ ଭାବଦର ଜାଣ ଼ିବାଦର 
ୋହାର୍ୟ କଦର। ଏହାଦ୍ାରା 
େ�ାଜଦର ତା’ର ଦଗାଟ ଼ିଏ 
ପର ଼ିଚୟ େଷୃ୍ଟ ଼ି ହୁଏ। ଏଭଳ଼ି 
ପର ଼ିଚୟ, ରାହା ପାଇଁ ଦେ 
ଗବ୍ଯ କଦର। �ାତୃଭାଷାଦର 
ନ ଼ିଜ ରାଜ୍ୟ ବ ଼ିଷୟଦର 
ଦରତ ଼ିକ ଼ି ଜ୍ାନ ଓ େଚୂନା 
େୱଂଗ୍ହ କର ଼ିଦହବ, ତାହା 
ଅନ୍ୟ ଦକୌଣେ ଼ି ଭାଷାଦର 
େମ୍ଭବ ନୁଦହଁ। ଆଉ �ଧ୍ୟ 
ଶ ଼ିଶଟୁ ଼ିଏକୁ ବଡ଼ କର ଼ିବାଦର 
ତା’ର ଦଜଦଜ, ଦଜଦଜ�ା’, 
ଅଜା, ଆଈ ଆେ଼ି ବୟକେ 
ବ୍ୟକ୍ ଼ି�ାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ 
ଭୂ� ଼ିକା ରହ ଼ିୋଏ। େତ କୋ ଦହଉେ ଼ି ଦେ�ାନଙ୍କ 
ଭ ଼ିତରୁ ଅଧିକାୱଂଶ, ନ ଼ିଜ �ାତୃଭାଷା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 
ଦକୌଣେ ଼ି ଭାଷାଦର େହଜ ନ ୋ’ନ୍ ଼ି। ଏଣ ୁଏ�ାନଙ୍କ 
େହ ପ ଼ିଲାଟ ଼ି ଦରାଗାଦରାଗ କର ଼ିବାର ଏକ�ାତ୍ର 
�ାଧ୍ୟ� ଦହଉେ ଼ି ଦେ�ାନଙ୍କ �ାତୃଭାଷା। 

ବତ୍୍ଯ�ାନ ପର ଼ିସ଼୍ିତ ଼ିଦର ପ ଼ିଲାଙୁ୍କ �ାତୃଭାଷା ପ୍ତ ଼ି 
ଆେକ୍ ଏବୱଂ ଦନେହଶୀଳ କଦରଇବା େୱଂଘଷ୍ଯ�ଳୂ 
ଦହଲାଣ ଼ି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଚାର ଼ିପଦଟ ଦେ�ାନଙ୍କ 

�ାତୃଭାଷାକୁ ୋଡ଼ ଼ି ଅନ୍ୟ େବୁ ଭାଷାକୁ ଦବଶୀ 
ପ୍ାଧାନ୍ୟ େ ଼ିଆରାଉେ ଼ି। ଦେ�ାଦନ ପେନ୍ଦ କରୁଥିବା 
କାଟୁ୍ଯନ୍   କ ଼ି�୍ା ଚଳଚ୍ ଼ିତ୍ର ହ ଼ିନ୍ଦୀ କ ଼ି�୍ା ଇୱଂରାଜୀଦର 
ପ୍େଶ୍ଯନ ଦହଉେ ଼ି, ରାହା ଦେ�ାନଙୁ୍କ ଦେହ ଼ିେବୁ 
ଭାଷାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ତ ଼ି ଆକୃଷ୍ଟ କରୁେ ଼ି। 
ଇୱଂରାଜୀ �ାଧ୍ୟ� ବ ଼ିେ୍ୟାଳୟଦର ପ ଼ିଲା ଇୱଂରାଜୀଦର 

େବୁ ବ ଼ିଷୟ ପଢୁେନ଼୍ି। ଦତଣ ୁଇୱଂରାଜୀ ଶ ଼ିଖିବା, କହ ଼ିବା 
ଓ ଦଲଖିବା ପାଇଁ ଦେ�ାଦନ େହଜତା ଅନୁଭବ 
କରୁେନ଼୍ି। ଦତଣ ୁ ଇୱଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ତ ଼ି ଦେ�ାଦନ 
ଢଳ଼ିବା ସ୍ାଭାବ ଼ିକ �ଦନହୁଏ। ଏଭଳ଼ି ଦକ୍ତ୍ରଦର 
ରେ଼ି ଘଦର ପର ଼ିବାରର େେେ୍ୟ ଓ ଅଭ଼ିଭାବକ�ାଦନ 
ଇୱଂରାଜୀ ବା ହ ଼ିନ୍ଦୀଦର କଦୋପାକେନ କଦଲ, ତା’ 
ଦହଦଲ �ାତୃଭାଷାଟ ଼ି �ର ଼ି ରାଉନାହ ିଁ କ ଼ି?

ଉପଦରାକ୍ େ�େ୍ୟାର େ�ାଧାନ ପାଇ ଁ କ ଼ିେ ଼ି 

ପେଦକ୍ପ ଦନବା ନ ଼ିତାନ୍ ଜରୁରୀ �ଦନହୁଏ। 
ଦରପର ଼ିକ ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ନ ଼ିଦଜ 
ପ ଼ିଲାଙୁ୍କ �ାତୃଭାଷା ଶ ଼ିକ୍ା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କର ଼ିବାକୁ 
ଦହବ। ଦେ ଅନ ଼ିଚ୍ା ପ୍କାଶ କଦଲ ତା’କୁ ଗପ, ଗୀତ, 
ଚ ଼ିତ୍ରର ୋହାର୍ୟ ଦନବାକୁ ଦହବ। ଖାଇବା କ ଼ି�ା୍ 
ଦଶାଇବା ଦବଦଳ ପ ଼ିଲାକୁ ଓଡ଼଼ିଆଦର ଗପଟ ଼ିଏ କହ ଼ିବା 
ଏବୱଂ ତା’କୁ ନ ଼ିଜ �ନରୁ ଗପଟ ଼ିଏ ତ ଼ିଆର ଼ି କର ଼ିବାକୁ 
ଉତ୍ାହ ଼ିତ କର ଼ିବାକୁ ଦହବ। ପ ଼ିଲାଙ୍କ େହ ପ ଼ିଲା�ନ 
ଦନଇ, ପ ଼ିଲାଙ୍କ ଭଳ଼ି ବ୍ୟବହାର କର ଼ି ଓଡ଼଼ିଆ ଭାଷା 
ପ୍ତ ଼ି ଆଗ୍ହ େଷୃ୍ଟ ଼ି କର ଼ିବାକୁ ଦହବ। ଧୀଦର ଧୀଦର 
ଏହାର ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟାକରଣଗତ େ଼ିଗ ଉପଦର ଧ୍ୟାନ 
ଦେଦଲ ପ ଼ିଲା�ାଦନ ସ୍ତଃ ଏହାକୁ ଭଲପାଇ ବେ ଼ିଦବ।

ଧର ଼ିନ ଼ିଆରାଉ ପ ଼ିଲାଟ ଼ି ଓଡ଼଼ିଆ ପ୍ତ ଼ି ଆଗ୍ହୀ 
ଦହଉନ଼ି କ ଼ି ଓଡ଼଼ିଆ ପଢ଼ ଼ି ପାରୁନ ଼ି। ତା’କୁ ଇୱଂରାଜୀ 
କ ଼ି�୍ା ହ ଼ିନ୍ଦୀ ଗପ ବହ ଼ିଟ ଼ିଏ ଦେଇ ତା’ର ଅନୁବାେ 
କର ଼ି ପଢ଼ ଼ିବାକୁ କୁହାରାଇପାଦର। ଏହା ରେ଼ିଓ 
େ�ୟୋଦପକ୍, ଏହାଦ୍ାରା ପ ଼ିଲାଟ ଼ି େଜୃନଶୀଳ 
ଦହବା େହ ଼ିତ ନ ଼ିଜ ଭାଷାଦର ଗପଟ ଼ି ବୁେ ଼ି ଆନନ୍ଦ ଼ିତ 
ଦହବ। �ାତୃଭାଷାକୁ ରଦେଷ୍ଟ େମ୍ାନ ଦେଉଥିବା 
ଅେ୍ଯାତ େ�ାନ ଚ଼ିନ୍ାଧାରା ରଖଥୁିବା ବ୍ୟକ୍ ଼ିଙୁ୍କ ଦନଇ 
େ�ୟ େ�ୟଦର ଏକାେ ଼ି �ାତୃଭାଷା ଉପଦର 
ଆଦଲାଚନା କର ଼ିବାକୁ ଦହବ। ରାହା ପ ଼ିଲା ଏକୁଟ ଼ିଆ 
କର ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏନ ଼ି, ୋଙ୍ଗୋେୀ ଦ�ଳଦର କ ଼ି�୍ା 
ୋ�ହୂ ଼ିକ ଭାବଦର ଶ ଼ିକ୍ାଗ୍ହଣ କଦଲ ତାହା ଅଧିକ 
ଫଳପ୍େ ଦହାଇୋଏ। 

େବୁୋରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ଦହଉେ ଼ି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 
ଓଡ଼଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହ ିଁ �ାତୃଭାଷା ପ୍ୀତ ଼ି 
ଜାଗ୍ତ କର ଼ିବ। ନ ଼ିଜ �ାତୃଭାଷାଦର ଗଭୀର ଜ୍ାନ 
ପ ଼ିଲାଙୁ୍କ ଜୀବନଦର ବହୁତ କ ଼ିେ ଼ି ଉପଲବ୍ ଼ି ଆଣ ଼ିବାଦର 
ୋହାର୍ୟ କଦର। �ାତୃଭାଷା ପ୍େତ୍ ପ୍ତ ଼ିଟ ଼ି ବ ଼ିଷୟ 
ତା’କୁ ଆଜୀବନ ରୁର୍ ଼ି�ନ୍ କଦର। ଦେଖିବାକୁ 
ଗଦଲ �ାତୃଭାଷା ହ ିଁ ବ୍ୟକ୍ ଼ିର ସ୍ତନ୍ତ୍ର ପର ଼ିଚୟ େଷୃ୍ଟ ଼ି 
କଦର। ଦରପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଆଦ� ଓଡ଼଼ିଆକୁ ଜ୍ାନର ଭାଷା, 
ଦରାଜଗାରର ଭାଷା, ଦଗୌରବର ଭାଷା ଦବାଲ଼ି �ାନ ଼ି 
ଦନଇନାହଁୁ, ଦେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ �ାତୃଭାଷାକୁ ଆଦ� ଉଚ଼ିତ 
�ର୍ଯ୍ୟାୋ ଦେଇନାହୁଁ ଦବାଲ଼ି ଧରାର ଼ିବ। n

ମାତୃଭାଷା ବ୍ୟକ୍ ିଓ ସମାଜର ମମୌଳକି ପରଚିୟ

ଆପାର୍ଟମମଣ୍ଟ ମାଲକିାନା ଆଇନ ସଂମ�ାଧନ
‘ଦରରା’ ଆଇନ୍   େହ େ�ତାଳ ରଖି ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ ଆଇନ ପ୍ଣୟନ କର ଼ିବାକୁ 

ଓଡ଼଼ିଶା �ନ୍ତ୍ର ଼ି�ଣ୍ଡଳ ଦବୈେକଦର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଯ ପ୍ସ୍ାବକୁ ଅନୁଦ�ାେନ 
କରାରାଇଥିବା ଖବର ଗଣ�ାଧ୍ୟ�ଦର ପ୍କାଶ ପାଇେ ଼ି। ଏହ ଼ି ନ ଼ିଷ୍ପତ଼୍ି ଅନୁୋଦର 
ବ ଼ିଧାନେଭାର ଚଳ଼ିତ ଅଧିଦବଶନଦର ଓଡ଼଼ିଶା ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ (�ାଲ଼ିକାନା ଓ ପର ଼ିଚାଳନା) 
ବ ଼ିଲ୍  -୨୦୨୩ ଉପସ୍ାପନ ଦହବାର େମ୍ଭାବନା ରହ ଼ିେ ଼ି। ଅତଏବ ଏ େମ୍ପକ୍ଯଦର ଦରଉଁ ନୂଆ 
ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦହବ, ତାହା ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ୍  , ର ଼ିୟଲ୍   ଇଦଷ୍ଟଟ ବ ଼ିକାଶ ଓ ନ ଼ିୟନ୍ତ୍ରଣ 
ଆଇନ (ଦରରା)-୨୦୧୬ ଅନୁୋଦର କରାର ଼ିବ। ଓଡ଼଼ିଶାର ‘ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ ଆଇନ 
୨୦୨୧’ ‘ଦରରା’ ଆଇନ୍   ଅନୁୋଦର ଦହାଇନଥିବାରୁ ଏଥିଦର ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ ଦକ୍ରତା 
କ୍ତ ଼ିଗ୍ସ୍ ଦହଉଥିବା େଶ୍ଯାଇ ଦକଦତକ ପକ୍ ହାଇଦକାଟ୍ଯକୁ ରାଇଥିଦଲ। ହାଇଦକାଟ୍ଯ ଏହ ଼ି 
�ା�ଲାର ଶଣୁାଣ ଼ି କର ଼ି ନୂଆ ଆଇନକୁ ‘ଦରରା’ ଅନୁକୂଳ କର ଼ିବାକୁ ରାଜ୍ୟ େରକାରଙୁ୍କ 
ନ ଼ିଦର୍ଦ୍ଯଶ ଦେଇଥିଦଲ। େରକାର ତେନୁୋଦର ନୂଆ ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ ଆଇନ ଆଣ ଼ିବା 
ସ୍ାଗତଦରାଗ୍ୟ।

ଓଡ଼଼ିଶାଦର ନୂତନ ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦରରା ଆଇନ ୨୦୧୭ �େ ଼ିହା ଏପ୍ ଼ିଲ୍   �ାେରୁ 
ଲାଗ ୁ କରାଗଲା। ଦରରାର ଭୁବଦନଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍� ଦହବାକୁ ପ୍ାେ� ଼ିକ 
ଅବସ୍ାଦର କ ଼ିେ ଼ି େ�ୟ ଚାଲ଼ିଗଲା। ଏହାପଦର ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ ନ ଼ି�୍ଯାତା�ାନଙ୍କ ବ ଼ିରୁର୍ଦର 
ବହୁେୱଂଖ୍ୟାଦର ଅଭ଼ିଦରାଗ ଆେ ଼ିଲା ଦର ଆବାେ ଼ିକ ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟର ପର ଼ିେରଦର ଥିବା 
ୋ�ହୂ ଼ିକ ୋଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉର୍ଦ଼ିଷ୍ଟ ଜାଗା ରୋ ଦଖଳପଡ଼଼ିଆ, େଇୁ� ଼ିୱଂ ପଲୁ୍  , 
କ�ନ କଲେବ୍   ହାଉେ ଆେ଼ି ଜାଗାଗଡ଼ୁ ଼ିକର �ାଲ଼ିକାନା ସ୍ତ୍ତ୍ୱ ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟଦର ଫଲୋଟ୍   
କ ଼ିଣ ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ ଼ିଙ୍କ ନା�ଦର ଆବଣ୍ଟ଼ିତ ପର ଼ି�ାଣ ହ ଼ିୋବଦର ପଞ଼୍ିକରଣ କରାରାଉେ ଼ି। ଏହା 
କ ଼ିନୁ୍ ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦରରା ଆଇନର ବ ଼ିରୁର୍ ଥିଲା। ଦରରା ଆକଟ ଅନୁୋଦର ୋ�ହୂ ଼ିକ ବ୍ୟବହାର 
ପାଇଁ ୋଧାରଣ ଜାଗାଗଡ଼ୁ ଼ିକ ଫଲୋଟ୍   କ ଼ିଣଥୁିବା ବ୍ୟକ୍ ଼ି�ାନଙ୍କର ପଞ଼୍ିକୃତ ଆଦୋେ ଼ିଏେନ୍   
ନା�ଦର କରାର ଼ିବା କୋ। ଓଡ଼଼ିଶାର ପବୂ୍ଯତନ ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ େମ୍ପକ୍ଣିତ ନ ଼ିୟ�ାବଳୀ 
ଅନୁୋଦର ଏହ ଼ି େବ୍ଯୋଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ଜାଗା ଫଲୋଟ୍   କ୍ରୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ ଼ିବ ଼ିଦଶଷଙୁ୍କ ତାଙ୍କ 
ଫଲୋଟ୍  ର ବଗ୍ଯଫୁଟ୍   ପର ଼ି� ଼ିତ ଜାଗାର ଅନୁପାତଦର �ାଲ଼ିକାନା ସ୍ତ୍ତ୍ୱ େ଼ିଆରାଉଥିଲା। 
ଏହାଫଳଦର ଚତୁର ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ ନ ଼ି�୍ଯାଣକାରୀ�ାଦନ ଦଗାଟ ଼ିଏ େବ୍ଯୋଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ 
ଅଞ୍ଳକୁ ଦେଖାଇ ଏକରୁ ଊର୍୍ଶ୍ଯ ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ ତ ଼ିଆର ଼ି କର ଼ିଦେଉଥିଦଲ। େବ୍ଯଭାରତୀୟ 
ସ୍ରଦର ଏଭଳ଼ି ଚଞ୍କତାକୁ ହଟାଇ ଫଲୋଟ୍   କ ଼ିଣାଳ ଼ି�ାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ େନୁ ଼ିର୍ଦ୍ଣିଷ୍ଟ କର ଼ିବା 
ପାଇଁ େରକାର ଦରରା ଆଇନ ପ୍ଣୟନ କର ଼ିଥିଦଲ। େବୁ ରାଜ୍ୟର ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ 
ନ ଼ିୟ�ାବଳୀ ପରବତ୍୍ଯୀ େ�ୟଦର ଦରରା ଆଇନର ଅନୁକୂଳ କରାରାଇଥିଲା। ଓଡ଼଼ିଶାଦର 
ତାହା ଦହାଇନଥିବାରୁ ବ ଼ିଭ ଼ିନ୍ନ ଅଭ଼ିଦରାଗ �ା�ଲା ଓଡ଼଼ିଶା ଦରରା ଏବୱଂ ଓଡ଼଼ିଶା ଉଚ୍ 
ନ୍ୟାୟାଳୟଦର ୋୟର ଦହାଇଥିଲା। ହାଇଦକାଟ୍ଯର ନ ଼ିଦର୍ଦ୍ଯଶ�ଦତ ଉଭୟ ଦରରା ଓ ରାଜ୍ୟ 
େରକାରଙ୍କ ଗହୃ ନ ଼ି�୍ଯାଣ ବ ଼ିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ ନ ଼ିୟ�ାବଳୀଦର େୱଂଦଶାଧନ 
କର ଼ିବା ପବୂ୍ଯକ ଚଳ଼ିତ ବଦଜଟ୍   ଦେେନ୍  ଦର ଏହାକୁ ବ ଼ିଧାନେଭାଦର ପାର ଼ିତ କରାଇବାର 
ପ୍ସ୍ାବ ରହ ଼ିେ ଼ି। େରକାର ‘ଦରରା’ ଉପରକୁ୍ ନୂଆ ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
କଦଲ ଗହୃଦକ୍ରତା�ାଦନ ଉପକୃତ ଦହଦବ ଏବୱଂ ବ ଼ିଲଡର ବା ଆବାେ ଼ିକ ପ୍କଳ୍ପର 
ପ୍ଦ�ାଟର�ାଦନ ଦେ�ାନଙୁ୍କ େକ଼ି ପାର ଼ିଦବ ନାହ ିଁ। ଦ୍ ଼ିତୀୟତଃ, ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟବାେୀଙୁ୍କ 
ଆବଶ୍ୟକ ଦଖାଲାଜାଗା ବ ଼ିଭ ଼ିନ୍ନ ୋ�ହୂ ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ � ଼ିଳ ଼ିବ। ଏହ ଼ି ଆଇନ ଦରଦତ 
ଫଲୋଟଦକ୍ରତା ଓ ଦେ�ାନଙ୍କ ପର ଼ିବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଅନୁକୂଳ ଦହବ ଦେଥିପାଇଁ ପ୍ସ୍ାବ ଼ିତ 
ଆଇନଦର ବ୍ୟବସ୍ା କରାରାଉେ ଼ି ଦବାଲ଼ି ଜଣାପଡ଼଼ିେ ଼ି। 

େଚୂନାଦରାଗ୍ୟ ଦର ରାଜଧାନୀ ଭୁବଦନଶ୍ୱର େଦ�ତ ଓଡ଼଼ିଶାର େହରାଞ୍ଳଦର 
ଆବାେ ଼ିକ ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ ନ ଼ି�୍ଯାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଦବ ବ୍ୟାପକ ଭାଦବ ଚାଲ଼ିେ ଼ି। େହରାଞ୍ଳ 
ପ୍କ୍ର ଼ିୟା ଫଳଦର ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ ନ ଼ି�୍ଯାଣ ପ୍କ୍ର ଼ିୟା ତ୍ୱରାନ୍ ଼ିତ ଦହବା େହ ଼ିତ ଏକ ବ ଼ିରାଟ 
ଉଦେ୍ୟାଗଦର ପର ଼ିଣତ ଦହାଇେ ଼ି। ପବୂ୍ଯରୁ ଏ େମ୍ପକ୍ଣିତ ଆଇନକାନୁନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ 
ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟଦର ଫଲୋଟ୍   କ ଼ିଣ ଼ିବାକୁ ରାଇ ଅଦନକ ଦଲାକ େକା�ୀର େମ୍ଖୁୀନ ଦହଉଥିଦଲ। 
ବହୁ ଅୋଧ ୁବ ଼ିଲ୍  ଡର ଘର ଦକ୍ରତା�ାନଙୁ୍କ ପ୍ଦଲାଭ ଼ିତ କର ଼ି ଦେ�ାନଙ୍କର ୋରାଜୀବନର 
େଞ୍ୟକୁ ହଡ଼ପ କର ଼ି ଦନଉଥିଦଲ ଦବାଲ଼ି ଅେୱଂଖ୍ୟ ଅଭ଼ିଦରାଗ ଓ ଆଇନଗତ �ା�ଲା 
ୋୟର ଦହାଇ ଆେ ଼ିେ ଼ି। ଆହୁର ଼ି �ଧ୍ୟ େୁବ୍ଯଳ ର ଼ିୟଲ ଇଦଷ୍ଟଟ୍   ନ ଼ିୟ� ଫଳଦର ବ ଼ିଲ୍ଡର�ାଦନ 
ଅନୁପରକୁ୍ ଏବୱଂ କମ୍   ସ୍ାନଦର ଫଲୋଟ୍   ଓ ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ�ାନ ନ ଼ି�୍ଯାଣ କର ଼ି ଦକ୍ରତାଙୁ୍କ େ�ସ୍ 
ଆଇନଗତ େବୁ ଼ିଧା େଦୁରାଗ ଦରାଗାଣରୁ ବଞ୍ ଼ିତ କରୁଥିଦଲ।

ଉଭୟ ଦକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ େରକାର ର ଼ିୟଲ ଇଦଷ୍ଟଟ୍   ଆଇନର େୱଂଦଶାଧନ କର ଼ି ଏଥିଦର 
ଥିବା ତରୁଟ ଼ି ବ ଼ିଚୁ୍ୟତ ଼ିକୁ େୂର କର ଼ିବାକୁ ବ ଼ିଦଶଷ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦେଉେନ଼୍ି। ଏଥିପାଇଁ ଆଇନଦର 
ପର ଼ିବତ୍୍ଯନ କରାରାଉେ ଼ି ଏବୱଂ ଗହୃଦକ୍ରତାଙୁ୍କ ବ ଼ିଲ୍  ଡରଙ୍କ େକା�ୀ ଓ ଦଶାଷଣରୁ ରକ୍ା 
କର ଼ିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ପେଦକ୍ପ ଗ୍ହଣ କରାରାଇେ ଼ି। ତେନୁୋଦର ଆ� 
ଆଇନ େ�ୟ ଉପଦରାଗୀ ଏବୱଂ ଗ୍ାହକ ସ୍ାେ୍ଯ ରକ୍ାକାରୀ। ଏ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଆଇନର 
େୱଂଦଶାଧନ ଗହୃଦକ୍ରତାଙ୍କ ଆତ୍ବ଼ିଶ୍ୱାେ ବଢ଼ାଇବ ଏବୱଂ ର ଼ିୟଲ ଇଦଷ୍ଟଟ୍   କାରବାରଦର 
ଅଧିକ ସ୍ଚ୍ତା ଆେ ଼ିବ। ଓଡ଼଼ିଶାଦର ନୂଆ େୱଂଦଶାଧିତ ଆପାଟ୍ଯଦ�ଣ୍ଟ ଆଇନ ଜରୁରୀ ଥିଲା। 
ତାହାକୁ େବୁଜ େୱଂଦକତ ପ୍ୋନ କର ଼ି େରକାର େ ଼ିକଣା ନ ଼ିଷ୍ପତ଼୍ି ଦନଇେନ଼୍ି। n



ସମଦୃ୍ଧ ହେବ...
ଗ�ୋଟ ିଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସଭୋ �ହୃ, ୨୫.୩୭ ଗ�ୋଟ ିଟଙ୍ୋଗେ ନରି୍ମିତ ୮୫ଟ ିବଦି୍ୋଳୟ �ହୃ, ୧.୩୪ ଗ�ୋଟ ିଟଙ୍ୋଗେ ନରି୍ମିତ 
୩ଟ ିଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଉପ ସ୍ୋସ୍୍ଗ�ନ୍ଦ୍ର�ୁ ର୍ଧ୍ୟ ଉଦ୍  ଘୋଟନ �େଛିନ୍।ି ଗସହପିେ ି୬୬.୯୩ ଗ�ୋଟ ିବ୍ୟଗେ ନରି୍ମିତ ଗହବୋ�ୁ 
ଥିବୋ ୨୩ ଗ�ୋଟ ିେୋସ୍ୋ, �ଲ୍  ଭଟ୍ଟ ଏବଂ �ହୃ ନରି୍୍ଟୋଣ �ୋର୍୍ଟ , ୮.୭୯ ଗ�ୋଟ ିବ୍ୟ ଅଟ�ଳଗେ୨୯ଟ ିଗ�ୋଷ୍ଠୀ ସଭୋ�ହୃ, 
୩୫.୨୬ ଗ�ୋଟ ିର୍ଲୂ୍େ ୭୩ଟ ିସ୍ୋସ୍୍ ସମ୍ପ�ମିତ ପ୍ର�ଳ୍ପ, ୧୬.୧୦ ଗ�ୋଟ ିଟଙ୍ୋଗେ ଲୋଇଙ୍ଗ୍  ଠୋଗେ ଗହବୋ�ୁ ଥିବୋ ପ୍ର�ୃତ ି
ପର୍୍ଟ ଟନସ୍ଳେ ଉନ୍ନତଠୀ�େଣ �ୋର୍୍ଟ େ ଭତି୍ପି୍ରସ୍େ ସ୍ୋପନ �େଛିନ୍ ି ର୍ଖୁ୍ର୍ନ୍ତଠୀ। ପ୍ର�ଳ୍ପ ଉଦ୍  ଘୋଟନ �ୋର୍୍ଟ କ୍ରର୍ଗେ 
େୋଉେଗ�ଲୋ ବଧିୋୟ� ତଥୋ ଜଲି୍ୋ ଗରୋଜନୋ ଗବୋର୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋେଦୋ ପ୍ରସୋଦ ନୋୟ�, େଘନୁୋଥପୋଲ ିବଧିୋୟ� ସବୁ୍ରତ 
ତେୋଇ, ର୍ଖୁ୍ର୍ନ୍ତଠୀଙ୍ ସଚବି (୫-ଟ ି ) ଭ.ି ଗ�. ପୋଣ୍ଆିନ୍  , ସନୁ୍ଦେ�ଡ଼ ଜଲି୍ୋପୋଳ ରୋକ୍ତେ ପେୋ� ହର୍ଟଦ �ୋଭୋଲ,ି 
େୋଉେଗ�ଲୋ ଅତେିକି୍ତ ଜଲି୍ୋପୋଳ ର. ଶଭୁଙ୍େ ର୍ହୋପୋତ୍ର, ସନୁ୍ଦେ�ଡ଼ ଜଲି୍ୋ ପେରିଦେ ର୍ଖୁ୍ �ୋର୍୍ଟ ନବି୍ଟୋହଠୀ ଅଧି�ୋେଠୀ 
ର୍ଗନୋଜ ର୍ହୋଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୋନ୍ ଜଲି୍ୋସ୍େଠୀୟ ଅଧି�ୋେଠୀର୍ୋଗନ ଉପସ୍ତି ଥିଗଲ।

ବସିସ୍ା ମଣୁ୍ସା...
ପ୍ରତଗିରୋ�ତିୋ ଅନୁଷ୍ତି ଗହୋଇପୋେବି। ଏଥିସହତି ଏଠୋଗେ ଉଦ୍ ଘୋଟତି ନୂତନ ସନ୍େଣୋ�ୋେଗେ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦଆିରବିୋ 
ସହ େୋଜ୍ ତଥୋ ଜୋତଠୀୟସ୍େଠୀୟ ପ୍ରତଗିରୋ�ତିୋ ର୍ଧ୍ୟ ଆଗୟୋଜତି ଗହବ। ଷ୍ୋରୟିର୍ ନ�ିଟଗେ �ୋଡ଼ ିେଖିବୋ ପୋଇ ଁ୨ ର୍ହଲୋ 
ବଶିଷି୍ ର୍ଲ୍ ିଗଲବଲ୍   �ୋର୍   ପୋ�ମିଂ ବ୍ବସ୍ୋ�ୁ ର୍ଧ୍ୟ ର୍ଖୁ୍ର୍ନ୍ତଠୀ ଉଦ୍ ଘୋଟନ �େଛିନ୍।ି  ଉଦ୍  ଘୋଟନ ଉତ୍ସବଗେ ର୍ଖୁ୍ର୍ନ୍ତଠୀଙ୍ 
ସଚବି (୫-ଟ)ି ଭ.ି ଗ�. ପୋଣ୍ଆିନ, େୋଉେଗ�ଲୋ ବଧିୋୟ� ସୋେଦୋ ନୋୟ�, େଘନୁୋଥପୋଲ ିବଧିୋୟ� ସବୁ୍ରତ ତେୋଇ, 
କ୍ରଠୀଡ଼ୋ ଏବଂ ରବୁ ଗସବୋ ସଚବି ଆେ. ଭନିଲି୍   କ୍ରଷି୍ୋ ପ୍ରର୍ଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଗଲ।

ଓଡ଼ଶିସାକୁ ‘ସଭୁସାଷ ହବସାଷ...
ବଭିନି୍ନ ବପିର୍୍ଟ ୟ ସର୍ୟଗେ ଓସ୍  ରର୍ୋ ଉତ୍ର୍ �ୋର୍୍ଟ  �େ ିଆସଛି ିଗବୋଲ ିପ୍ରଧୋନର୍ନ୍ତଠୀ �ହଛିନ୍।ି ପବୂ୍ଟେୁ ବୋତ୍ୋ ଗରୋ�ୁ ଁଗଦଶଗେ 
ହଜୋେ ହଜୋେ ଗଲୋ� ପ୍ରୋଣ ହେୋଉଥିଗଲ। ଓଡ଼ଶିୋ ଓ ପଶ୍ରି୍ବଙ୍େ ଉପ�ୂଳବତ୍୍ଟଠୀ ଅଞ୍ଚଳଗେ ଏଭଳ ିଘଟଣୋ ପବୂ୍ଟେୁ ଘଟଛି।ି ର୍ୋତ୍ର 
ବତ୍୍ଟର୍ୋନ ସ୍ତି ିବଦଳଛି।ି େଣନଠୀତ ିବଦଳବିୋ ସହତି ପବୂ୍ଟ ପ୍ରସୁ୍ତ ିସଦୃୁଢ଼ ଗହୋଇଛ।ି ରୋହୋଦ୍ୋେୋ ବୋତ୍ୋ ଆସଥୁିଗଲ ର୍ଧ୍ୟ ବହୁ �ମ୍   
କ୍ଷୟକ୍ଷତ ିଗହଉଛ।ି ବପିର୍୍ଟ ୟ�ୁ ଅଟ�ୋଇବୋ ସମ୍ଭବ ନୁଗହ।ଁ �ନୁି୍ ଏହ ିବପିର୍୍ଟ ୟଗେ �ପିେ ିକ୍ଷୟକ୍ଷତ ି�ମ୍   ଗହବ, ଗସ ଗନଇ 
ବ୍ବସ୍ୋ ଆପଣୋଇବୋ ଆବଶ୍� ଗବୋଲ ିପ୍ରଧୋନର୍ନ୍ତଠୀ �ହଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିୋ�ୁ ଏହ ିପେୁସ୍ୋେ ର୍ଳିବିୋ ପଗେ ର୍ଖୁ୍ ଶୋସନ ସଚବି 
ପ୍ରଦଠୀପ ଗଜନୋ �ହଛିନ୍ ିଗର ୧୯୯୯ ର୍ହୋବୋତ୍ୋ ପେଠୋେୁ ଓଡ଼ଶିୋ ବପିର୍୍ଟ ୟ ପେଚିୋଳନୋ ଉପଗେ କ୍ରର୍ୋ�ତ ଭୋଗବ ଧ୍ୟୋନ 
ଗଦଇ ଆସଛି।ି ଗସ ସର୍ୟଗେ ୧୦ ହଜୋେ ଜଠୀବନ ରୋଇଥିଲୋ। ର୍ଖୁ୍ର୍ନ୍ତଠୀଙ୍ ‘ପ୍ରଗତ୍� ଜଠୀବନ ର୍ଲୂ୍ବୋନ, ଏହୋ�ୁ ବଞ୍ଚୋଇବୋ 
ସେ�ୋେଙ୍ �ୋର୍୍ଟ ’ ର୍ନ୍ତ�ୁ ଆଧୋେ �େ ି ଓସ୍  ରର୍ୋ ୨୩ ବର୍ଟ ଧେ ି �ୋର୍୍ଟ  �େ ି ଆସଛୁ।ି ଏହୋ ଦ୍ୋେୋ �ତ ୭ଟ ି ବୋତ୍ୋଗେ 
ଓଡ଼ଶିୋ ଶନୂ୍ ଜଠୀବନ ହୋନଠୀେ ସଫଳତୋ ପୋଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିୋ ପ୍ରଥର୍ େୋଜ୍ ଭୋଗବ ଓସରର୍ୋ ଓ ଓଡ୍ୋଫ୍   ସଷୃ୍ ି �େବିୋ ସହତି 
ଅଗ୍ଶିର୍ ବୋହନିଠୀ�ୁ ବପିର୍୍ଟ ୟ ର୍�ୁୋବଲିୋଗରୋ�୍ �େଛି।ି ଏହୋ ବ୍ତଠୀତ ଜଲି୍ୋସ୍େେୁ ଆେମ୍ଭ �େ ି�ୋ ଁ�ୋଗଁେ ଗଲୋ�ଙୁ୍ ତୋଲରି୍ 
ପ୍ରଦୋନ �େୋରବିୋ ସହତି ୧ ହଜୋେ ବହୁର୍ଖୁଠୀ ବୋତ୍ୋ ଆଶ୍ରୟସ୍ଳଠୀ ନରି୍୍ଟୋଣ �େୋରୋଇଛ।ି ଏହ ିସର୍ସ୍ �ୋର୍୍ଟ  ଗରୋ�ୁ ଁବପିର୍୍ଟ ୟ 
ପେଚିୋଳନୋ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଗଦଶଗେ ଓଡ଼ଶିୋ ଆ�ଗେ ଥିବୋ ଗବଗଳ ବଶି୍ୱସ୍େଗେ ର୍ଧ୍ୟ ନଜିେ ସ୍ତନ୍ତ ପେଚିୟ ସଷୃ୍ ି�େଛି।ି ପବୂ୍ଟେୁ 
ଓଡ଼ଶିୋ�ୁ ଜୋତସିଂଘ ପ୍ରଶଂସୋ �େଥିିବୋ ଗବଗଳ ଏଗବ ଜୋତଠୀୟ ସ୍େଗେ ପେୁସ୍ୋେ ର୍ଳିଛି।ି ଏହ ି ପେୁସ୍ୋେ ପୋଇ ଁ ଆ�ୋର୍ଠୀ 
ଦନିଗେ ଓଡ଼ଶିୋ ଅନ୍ େୋଜ୍ ପୋଇଁ ଏ� ର୍ଗରଲ୍   ଭୋଗବ ଉଭୋ ଗହବ ଗବୋଲ ିଶ୍ରଠୀ ଗଜନୋ �ହଛିନ୍।ି ୧୯୯୯ ର୍ସହିୋ ର୍ହୋବୋତ୍ୋ 
ପଗେ ର୍ଖୁ୍ର୍ନ୍ତଠୀ ନବଠୀନ ପଟ୍ଟନୋୟ� ଦଠୀଘ୍ଟର୍ଆିଦ ଗରୋଜନୋ ଭୋଗବ ‘ଓସରର୍ୋ’ ପ୍ରତଷି୍ୋ �େଛିନ୍।ି ରୋହୋ� ିଫୋଇଲନି, ହୁରହୁଡ୍  , 
ଫନ,ି ଅମ୍ଫନ ଓ ୨୦୨୦ଗେ ଗହୋଇଥିବୋ ପ୍ରଳୟଙ୍େଠୀ ବନ୍ୋ ର୍�ୁୋବଲିୋଗେ ପ୍ରର୍ଖୁ ଭୂର୍�ିୋ ନଭୋଇଛ।ି ଓସରର୍ୋେ �ୋର୍୍ଟ  ଗରୋ�ୁଁ 
ଓଡ଼ଶିୋ ସୋେୋ ବଶି୍ୱଗେ ପ୍ରୋ�ୃତ�ି ବପିର୍୍ଟ ୟ ର୍�ୁୋବଲିୋ ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ଗେୋଲ୍   ର୍ଗରଲ୍   ସୋଜଛି।ି ବନ୍ୋ ବୋତ୍ୋ ସର୍ୟଗେ ‘ଓସରର୍ୋ’ 
ପ୍ରର୍ଖୁ ଭୂର୍�ିୋ ତୁଲୋଉଥିବୋ ଗବଗଳ ଓସରର୍ୋେ ଓଡ଼ଶିୋ ରଜିୋଷ୍େ େୋପଡି୍   ଆକ୍ସନ ଗଫୋସ୍ଟ (ଓଡ୍ୋଫ) ସବ୍ଟୋଧି� �େୁୁତ୍ୱ େହଥିୋଏ। 
ବପିର୍୍ଟ ୟ ପବୂ୍ଟେୁ ଗଲୋ�ଙୁ୍ ସେୁକ୍ଷତି ସ୍ୋନ�ୁ ସ୍ୋନୋନ୍େଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ �େ ି ବୋତ୍ୋ ଓ ବନ୍ୋ ପେବତ୍୍ଟଠୀ ପନୁଃେୁଦ୍ୋେ �ୋର୍୍ଟ  
ର୍ଧ୍ୟ ଏହ ିଟମି୍   ତ୍ୱେତି ଭୋଗବ �େଥିୋଏ। ରୋହୋପୋଇ ଁଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଗଦଶ, ପଶ୍ରି୍ବଙ୍ ଓ ଗ�େଳ ଭଳ ିେୋଜ୍ ବପିର୍୍ଟ ୟ ସର୍ୟଗେ 
ଓଡ଼ଶୋେ ଏହ ି ଟମି୍   ସହୋୟତୋ ଗଲୋଡ଼ଛିନ୍।ି ଓଡ଼ଶିୋେ ଏହ ି ଟମି୍   ଢୋଞ୍ଚୋଗେ ଗ�ନ୍ଦ୍ର ସେ�ୋେ ର୍ଧ୍ୟ ‘ଏନ୍  ରଆିର୍  ଏଫ୍  ’ ସ୍ୋପନ 
�େଛିନ୍।ି ଗ�ନ୍ଦ୍ର ସେ�ୋେଙ୍ ପକ୍ଷେୁ ପ୍ରତବିର୍ଟ ଜୋନୁଆେଠୀ ୨୩ ସଭୁୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଗବୋଷ୍  ଙ୍ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ଠୀଗେ ଏହ ିପେୁସ୍ୋେ ଗଘୋରଣୋ 
�େୋରୋଇ ଆସଛୁ।ି ୨୦୨୩ ପୋଇଁ ୨୭୪ ବ୍କ୍ତ/ିସଂ�ଠନ ପେୁସ୍ୋେ ପୋଇ ଁଆଗବଦନ �େଥିିଗଲ। ଗହଗଲ ଓଡ଼ଶିୋେ ଓସ୍  ରର୍ୋ 
ଓ ର୍ଗିଜୋେୋର୍େ ଲୁଙ୍ଗଲଇ ଦର୍�ଳ ଗ�ନ୍ଦ୍ର ଏହ ିପେୁସ୍ୋେ ପ୍ରଦୋନ ପୋଇବୋ�ୁ ଗରୋ�୍ ବଗିବଚତି ଗହୋଇଥିଗଲ।

୭ ଦନିଆି ଇଡ.ି..
ରବିୋ ପଗେ ତହିୋେ ଗଜଲଗେ େହଥିÒଗଲ। ଗହଗଲ ଏହୋପଗେ ଅଥ୍ଟ ଗହେଗଫେ ଘଟଣୋଗେ ଇର ିତହିୋେ ଗଜଲ ର୍ଧ୍ୟଗେ 
ସଗିସୋଦଆିଙୁ୍ ପଚେୋଉଚେୋ �େବିୋ ପଗେ �େିଫ �େଥିÒଲୋ। ଆଜ ିତୋଙୁ୍ ଅଦୋଲତଗେ ହୋଜେ �େୋଇ ଗସ  ବ୍ବହୋେ 
�େଥିÒବୋ ବହୁ ଗର୍ୋବୋଇଲ ଗଫୋନ ଜୋଣଶିଣୁ ିନଷ୍ �େବିୋ ସହତି ଅବ�ୋେଠୀ ଦୁନ୍ଟଠୀତ ିର୍ୋର୍ଲୋେ ବହୁ 
ପ୍ରର୍ୋଣ ନଷ୍ �େବିୋ�ୁ ଉଦ୍ର୍ �େଛିନ୍ ିଇର ିରକୁ୍ତ ିବଢଥିÒଲୋ। ଗତଣ ୁତୋଙୁ୍ ଆହୁେ ିଗଜେୋ �େୋରବିୋେ 
ଆବଶ୍�ତୋ େହଛି ିଦଶ୍ଟୋଇ ଇର ିସଗିସୋଦଆିଙୁ୍ େରି୍ୋଣ୍ଗେ ଗନଇଛ।ି

ସ୍ତୃଶିକ୍ ିେରସାଇଛନ୍.ି..
ଦୋସଙ୍ ହତ୍ୋ ସମ୍ପ�୍ଟଗେ ବବୃିତ ିେଖି ସୋେଛିନ୍।ି ଏହୋ ପଗେ ର୍ଧ୍ୟ ପେବତ୍୍ଟଠୀ ିସର୍ୟଗେ ବଗିେୋଧଠୀ 
ଦଳଙ୍ ପକ୍ଷେୁ ଆ�ତ ଗର୍ୋସନ୍   ଉପଗେ ର୍ଧ୍ୟ �ହୃଗେ ବସୃି୍ତ ଆଗଲୋଚନୋ ଗହୋଇଛ।ି �ନୁି୍ ବଗିେୋଧଠୀ 
ଦଳ ଗନତୋ ଶ୍ରଠୀ ର୍ଶି୍ର ଏହୋ�ୁ ପୋଗଶୋେ ିରୋଇଛନ୍।ି ଗସଥିପୋଇ ଁଗସ ପଣୁ ିଥଗେ �ହୃ ଭତିଗେ ସର୍ୋନ 
ଦୋବ ି �େ ି ଜନସୋଧୋେଣଙୁ୍ ବଭି୍ୋନ୍ �େୁଛନ୍।ି େୋଜ୍ ତଥୋ େୋଜ୍ବୋସଠୀଙ୍ ସର୍ସ୍ୋ ଉତ୍  ଥୋପନ 
ପୋଇ ଁବଧିୋନସଭୋ େହଛି।ି ଏହ ି�ୋର୍ ପୋଇ ଁବଧିୋୟ�ର୍ୋନଙୁ୍ ଗଲୋଗ� ନବି୍ଟୋଚତି �େ ିବଧିୋନସଭୋ�ୁ 
ପଠୋଇଛନ୍।ି �ନୁି୍ ଗରଉ ଁ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ର୍ଖୁ୍ର୍ନ୍ତଠୀ ବବୃିତ ି ପ୍ରଦୋନ �େଛିନ୍,ି �ହୃଗେ ଆଗଲୋଚନୋ 
ଗହୋଇଛ ିପଣୁ ିଗସହ ିପ୍ରସଙ୍�ୁ ଗନଇ �ହୃ�ୁ ଚଳୋଇ ଗଦଉ ନୋହୋନ୍।ି �ହୃ �ୋର୍୍ଟ  ଠକି୍   ଭୋଗବ ଚୋଲ ି
ପୋେୁ ନୋହ ିଁ। ବଗିେୋଧଠୀ ଦଳଙୁ୍ େୋଜ୍ ସେ�ୋେ ସବ୍ଟଦୋ �େୁୁଗ୍  ତ୍ୱ ଗଦଉଛନ୍।ି �ନୁି୍ ବଗିେୋଧଠୀ ଦଳ ଗନତୋ 
ଏହୋେ ଭୂଲ୍   ଫୋଇଦୋ ଗନବୋ�ୁ ସବ୍ଟଦୋ ପ୍ରୟୋସେତ। ଗସଥିପୋଇ ଁଗସର୍ୋଗନ �ହୃ �ୋର୍୍ଟ  ପେଚିୋଳନୋଗେ 
ବୋଧୋ ସଷୃ୍ ି�େୁଛନ୍।ି ଗଲୋ�ଙ୍ ହତି ସୋଧନ ଗସର୍ୋନଙ୍ ଲକ୍ଷ୍ ନୁଗହ,ଁ େୋଜଗନୈତ�ି ଫୋଇଦୋ ହୋସଲ 
ଗର୍ୋନଙ୍େ ର୍ଖୁ୍ ଉଗଦେଶ୍। ଗସର୍ୋନଙ୍େ ଉତୃ୍ସଙ୍ଖଳତି ଆଚେଣ �ଣତନ୍ତ ପ୍ରତ ିବପିଦ। ନଜିେ ର୍ଣୁ୍ 
ଗଦୋର ପୋଇ ଁଜୟନୋେୋୟଣ ନଜିେ ସ୍ମେଣ ଶକ୍ତ ିହେୋଇ ସୋେଛିନ୍।ି ଗସଥିପୋଇ ଁ�ତ�ୋଲ ି�’ଣ ଘଟଛି ି
ଓ ଆଜ ି�’ଣ ଘଟୁଛ ିଗସ ସମ୍ପ�୍ଟଗେ ଗସ ଜୋଣପିୋେୁ ନୋହୋନ୍।ି ଏଣଗୁତଣ ୁ�ପଛୁନ୍ ିଓ ଭତି୍ହିଠୀନ ର୍ନ୍ବ୍ 
ପ୍ରଦୋନ �େୁଛନ୍।ି ଓଡ଼ଶିୋବୋସଠୀ ଶ୍ରଠୀ ର୍ଶି୍ର ଓ ତୋଙ୍ ଦଳେ ଗନତୋର୍ୋନଙ୍ ନୋଟ� ଗଦଖଛୁନ୍ ି ଆଉ 
ଆ�ୋର୍ଠୀ ଦନିଗେ ଏହୋେ ଉଚତି ଜବୋବ୍   ଗଦଗବ ଗବୋଲ ିର�େ୍ ସୋହୁ �ହଛିନ୍।ି

ଗେୃ ଚଳସାଇହଦହେନ.ି..
ଗହୋଇପୋେ ିନ ଥିବୋ ଗବଗଳ ଦ୍ତିଠୀୟୋଦ୍୍ଟଗେ ବଗିେୋଧଠୀଙ୍ ନୋେୋବୋଜ ିର୍ଧ୍ୟଗେ �ୋ�ଜ ଏବଂ �ର୍ଟି ିେଗିପୋଟ୍ଟ 
ଉପସ୍ୋପନ ଗହୋଇଛ ିଏବଂ ସୋେୋ ଦନିଗେ ର୍ୋତ୍ର ୩୫ ର୍ନିଟି୍   �ହୃ ଚୋଲବିୋ ସମ୍ଭବ ଗହୋଇଥିଲୋ। ଫଳଗେ 
ବୋଚସ୍ପତ ି ଗସୋର୍ବୋେ ରୋଏ ଁ �ହୃ�ୁ ର୍ଲୁତବଠୀ େଖିଛନ୍।ି ଶକୁ୍ରବୋେ �ହୃ�ୋର୍୍ଟ  ଆେମ୍ଭ ଗହବୋ ର୍ୋଗତ୍ର 
ଉଭୟ ବଗିଜପ ିଓ �ଂଗରେସେ ସଦସ୍ର୍ୋଗନ �ହୃେ ର୍ଧ୍ୟଭୋ��ୁ ଆସ ିଗସଲୋ�ୋନ ଗଦଇଥିଗଲ। ଫଳଗେ 
ବୋଚସ୍ପତ ି�ହୃ�ୁ ୧୦ଟୋ ୩୨େୁ ୧୧ଟୋ ୩୦ ର୍ନିଟି ରୋଏ ଁର୍ଲୁତବଠୀ ଗଘୋରଣୋ �େଥିିଗଲ। ୧୧ଟୋ ୩୦ଗେ 
�ହୃ�ୋର୍୍ଟ  ଆେମ୍ଭ ଗହବୋ ର୍ୋଗତ୍ର ପନୁଶ୍ ବଗିେୋଧଠୀ ଦଳେ ସଦସ୍ର୍ୋଗନ ବୋଚସ୍ପତଙି୍ ଗପୋରୟିର୍ ତଳ�ୁ 
ଆସ ିହଟ୍ଟଗ�ୋଳ �େଥିିଗଲ। ବଗିେୋଧଠୀଙ୍ ହଟ୍ଟଗ�ୋଳ ର୍ଧ୍ୟଗେ ସଂସଦଠୀୟ ବ୍ୋପୋେ ର୍ନ୍ତଠୀ ନେିଞ୍ଜନ ପଜୂୋେଠୀ 
�େୁବୋେ ସନ୍୍ୋଗେ ର୍ଖୁ୍ର୍ନ୍ତଠୀଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋଗେ ଅନୁଷ୍ତି ଗହୋଇଥିବୋ �୍ୋବଗିନଟ ନଷି୍ପତ୍ ିସମ୍ପ�୍ଟଗେ ପଢ଼଼ ି
�ହୃ�ୁ ଅବ�ତ �େୋଇଥିଗଲ। ଏହ ିସର୍ୟଗେ ବଗିେୋଧଠୀ ନଜି ହଟ୍ଟଗ�ୋଳ ଜୋେ ିେଖିବୋେୁ ବୋଚସ୍ପତ ି୧୧ଟୋ 
୩୭ ର୍ନିଟିେୁ ଅପେୋହ୍ନ ୪ଟୋ ରୋଏ ଁ�ହୃ�ୁ ର୍ଲୁତବଠୀ ଗଘୋରଣୋ �େଥିିଗଲ। ଅପେୋହ୍ନଗେ �ହୃ�ୋର୍୍ଟ  ଆେମ୍ଭ 
ଗହବୋର୍ୋଗତ୍ର ନଗଛୋଡ଼ବନ୍ୋ ବଗିେୋଧଠୀ ପଣୁଥିଗେ ନୋେୋବୋଜ,ି ହଟ୍ଟଗ�ୋଳ ଆେମ୍ଭ �େ ିଗଦଇଥିଗଲ। �ହୃ�ୁ 
ସ୍ୋଭୋବ�ି �େବିୋ ପୋଇଁ ବୋଚସ୍ପତ ିସବ୍ଟଦଳଠୀୟ ଗବୈଠ� ର�ୋଇଥିଗଲ। ପ୍ରଥଗର୍ ୪ଟୋ ୦୧େୁ ୪ଟୋ ୨୧ ଏବଂ 
ଏହୋ ପଗେ ଗବୈଠ�େୁ ୪ଟୋ ୨୧େୁ ୪ଟୋ ୩୬, ୪ଟୋ ୩୬େୁ ୪ଟୋ ୪୧ ଏବଂ ୪ଟୋ ୪୧େୁ ୪ଟୋ ୫୧ ରୋଏଁ 
ସବ୍ଟଦଳଠୀୟ ଗବୈଠ� ଅନୁଷ୍ତି ଗହୋଇଥିଲୋ; ର୍ୋତ୍ର ବଗିେୋଧଠୀ ନଜି ଜଦି୍  େୁ ଓହେ ି ନ ଥିଗଲ। ବଗିେୋଧଠୀଙ୍ 
ପ୍ରବଳ ନୋେୋବୋଜ ିର୍ଧ୍ୟଗେ �ୋ�ଜ ଉପସ୍ୋପନ ଏବଂ �ର୍ଟି ିେଗିପୋଟ୍ଟ ଉପସ୍ୋପନ ଗହୋଇଥିଲୋ। ଗଶରଗେ 
ବୋଚସ୍ପତ ି୫ଟୋ ୧୬ ର୍ନିଟିଗେ �ହୃ�ୁ ଗସୋର୍ବୋେ ରୋଏ ଁର୍ଲୁତବଠୀ ଗଘୋରଣୋ �େଥିିଗଲ।

 ଅନ୍ପକ୍ଷଗେ �ହୃଗେ ବଗିେୋଧଠୀଙ୍ ଆଚେଣ�ୁ ଗନଇ ଶୋସ� ଦଳେ ବଧିୋୟ� �ହୃ ବୋହୋଗେ �ଡ଼ୋ 
ଭୋରୋଗେ ଭତ୍ସ୍ଟନୋ �େଛିନ୍।ି ଶୋସ� ଦଳେ ବେଷି୍ ବଧିୋୟ� ନୃସଂିହ ସୋହୁ �ହଛିନ୍ ିଗର ଗରଉ ଁପ୍ରସଙ୍ଗେ 
�ହୃଗେ ଆଗଲୋଚନୋ ଗହୋଇଛ,ି ଗସଗନଇ �ହୃଗେ ଦୋବ ି�େବିୋ ଉଚତି୍   ନୁଗହ।ଁ ପୋଟତୁିଣ୍ ଗରୋ�ୁ ଁଆଗର୍ 
ଆର୍େ ନବି୍ଟୋଚନର୍ଣ୍ଳଠୀ ସର୍ସ୍ୋ ସମ୍ପ�୍ଟଗେ ପ୍ରସଙ୍ ଉତ୍ୋପନ �େପିୋେୁନୋହୁ।ଁ ବଭିନି୍ନ �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆଗଲୋଚନୋ ବୋଧୋପ୍ରୋପ୍ତ ଗହୋଇଛ।ି ଗସହପିେ ିଶୋସ� ଦଳେ ଅନ୍ତର୍ ବଧିୋୟ� ସଧୁିେ ସୋର୍ଲ 
�ହଛିନ୍ ିଗର ବଗିଜପ ିଓ �ଂଗରେସ ବଧିୋୟ� ବଧିୋନସଭୋ�ୁ ଗରପେ ିବନ୍ଦ �େଛିନ୍,ି ସୋଗଢ଼ ଚୋେ ିଗ�ୋଟ ି
ଓଡ଼ଆି ତୋହୋ ଗଦଖଛୁନ୍।ି ଗଲୋ�ଙ୍ ବଭିନି୍ନ ସର୍ସ୍ୋ ୧୦ଟୋ ୩୦େୁ ୧୧ଟୋ ୩୦ ର୍ଧ୍ୟଗେ ଉଠୋଇବୋ �ଥୋ; 
ଗହଗଲ ଗସର୍ୋଗନ ତୋହୋ �େୁନୋହୋନ୍।ି ୨୦୨୪ ନବି୍ଟୋଚନଗେ େୋଜ୍ବୋସଠୀ ଉଭୟ ଦଳ�ୁ ଏହୋେ ଉଚତି୍   
ଜବୋବ ଗଦଗବ। ଶୋସ� ଦଳ ବଧିୋୟ� ଶଶଠୀଭୂରଣ ଗବଗହେୋ �ହଛିନ୍ ିଗର ଆଜ ିଶନୂ୍�ୋଳ, ପ୍ରଶ୍ନ�ୋଳଗେ 
ଅଗନ��ଡ଼ୁଏି �େୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଟ ଆଗଲୋଚନୋ ଗହୋଇପୋେଥିୋ’ନ୍ୋ। ର୍ୋତ୍ର ଆଗଲୋଚନୋ ସେଥିିବୋ ପେୁୁଣୋ ପ୍ରସଙ୍�ୁ 
ଗନଇ �ହୃ�ୁ ଚଗଳଇ ନ ଗଦବୋ ଦୁଭ୍ଟୋ�୍ଜନ�। ପ୍ରଶ୍ନ�ୋଳ ଓ ଶନୂ୍�ୋଳଗେ ଉଭୟ ଶୋସ� ଓ ବଗିେୋଧଠୀଙ୍ 
ପୋଇ ଁ ନଜି ନବି୍ଟୋଚନର୍ଣ୍ଳଠୀେ ବଭିନି୍ନ ସର୍ସ୍ୋ ସମ୍ପ�୍ଟଗେ ଆଗଲୋଚନୋ ଗହବୋେ ସଗୁରୋ� ଥୋଏ। ର୍ୋତ୍ର 
ଆଗଲୋଚନୋ �େୋଇ ନଗଦବୋ ଓଡ଼ଶିୋବୋସଠୀଙ୍ ସ୍ୋଥ୍ଟେ ପେପିନ୍ଠୀ ଗବୋଲ ିଗସ �ହଛିନ୍।ି

କସାର୍୍ୟଦକ୍ଷ ହେବ...
ରନ୍ତଠୀର୍ୋନଙୁ୍ ସହ�ୋେଠୀ ନବି୍ଟୋହଠୀ ରନ୍ତଠୀ ଗରେଡ୍  �ୁ ପଗଦୋନ୍ନତ ି ପ୍ରସ୍ୋବ�ୁ େୋଜ୍ �୍ୋବଗିନଟ ଅନୁଗର୍ୋଦନ 
ଗଦଇଛ।ି ଚୁକ୍ତଭିତି୍�ି ନରିକୁ୍ତ ିପୋଇ ଁେୋଜ୍ ସେ�ୋେଙ୍ ଅଧଠୀନଗେ ସଷୃ୍ ିଗହୋଇଥିବୋ ପ୍ରର୍ଖୁ ଶୋସନ ସଚବି 
ପୋହ୍ୋଗେ ଅନୁଗର୍ୋଦତି ପଦବଠୀେ ଅବଧି ଉକ୍ତ ପଦବଠୀଗେ ନରିକୁ୍ତ ଅଧି�ୋେଠୀଙ୍ ୬୦ବର୍ଟ ବୟସ ଗହବୋ 
ପର୍୍ଟ ନ୍ ଅବୋ ଗସ ଉକ୍ତ ପଦବଠୀ ତ୍ୋ� �େବିୋ, ତୋଙ୍େ ନରିକୁ୍ତ ିବୋତଲି ଗହବୋ ର୍ଧ୍ୟେୁ ଗରଉଠଁ ିସବ୍ଟପ୍ରଥର୍ 
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ଶନବିାର
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ

ଗସ ପର୍୍ଟ ନ୍ ସଠୀର୍ତି େହବି ଗବୋଲ ିେୋଜ୍ �୍ୋବଗିନଟଗେ ନଷି୍ପତ୍ ିଗହୋଇଛ।ି ଅପେପଗକ୍ଷ 
ବୟନ�ିୋ ଓ ହସ୍ଶଳି୍ପ ନଗିଦେ୍ଟଶ� ଶ୍ୋର୍ୋଭକ୍ତ ର୍ଶି୍ରଙୁ୍ ଓଡ଼ଶିୋ ଗଲୋ�ଗସବୋ ଆଗୟୋ� 
ସଦସ୍ ପଦବଠୀଗେ ଦଆିରୋଇଥିବୋ ନରିକୁ୍ତ�ୁି �୍ୋବଗିନଟ ର୍ଞ୍ଜେୁଠୀ ର୍ଳିଛି।ି ର୍ୟେୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ୋେ େୋଇେଙ୍ପେୁ ତହସଲି ଅନ୍�୍ଟତ ଅଳଁୋଗବଢ଼ୋ଼ ଗର୍ୌଜୋଗେ େୋଇେଙ୍ପେୁ 
ଗ�ୋଶୋଳୋ �ର୍ଟି�ୁି ୫ ଏ�େ ସେ�ୋେଠୀ ଜର୍ ିବନିୋ ପ୍ରରି୍ୟିମ୍   ଏବଂ ବନିୋ ଆନୁସଙ୍�ି 
ଗଦୟଗେ ଲଜି୍   ପ୍ରଦୋନ ପ୍ରସ୍ୋବ�ୁ େୋଜ୍ �୍ୋବଗିନଟ ର୍ଞ୍ଜେୁଠୀ ପ୍ରଦୋନ �େଛି।ି ଓଡ଼ଶିୋ 
ଟୋଉନ୍   ପଲୋନଂି ସ୍ମି୍  �ରୁ�ି ନରି୍ଗନ୍ ଏହୋ ଅଧଠୀନଗେ ଥିବୋ ଅଞ୍ଚଳଗେ ଚୋର ଜର୍�ୁି 
ଅଣଚୋର ଉଗଦେଶ୍ଗେ �ହୃ ନରି୍୍ଟୋଣ ଓ ନ�େ ଉନ୍ନୟନ ବଭିୋ�େ ପ୍ରସ୍ୋବ ଅନୁସୋଗେ 
�ସିର୍ ପେବିତ୍୍ଟନ ଗଦୟର୍କୁ୍ତ �େବିୋ ପ୍ରସ୍ୋବ�ୁ ଅନୁଗର୍ୋଦନ ର୍ଳିଛି।ି 

ଜନଜୋତଙି୍ ଜଠୀବ�ିୋ ଓ ଆଥ ମି� ସ୍ତି�ୁି ସଦୃୁଢ଼ �େବିୋ ପୋଇଁ ପ୍ରସ୍ୋବତି ‘ର୍ଖୁ୍ର୍ନ୍ତଠୀ 
ଜନଜୋତ ିଜଠୀବ�ିୋ ର୍ଶିନ’ ଦ୍ୋେୋ ପର୍୍ଟ ୋୟକ୍ରଗର୍ ୧୪.୫ ଲକ୍ଷ ଜନଜୋତ ିପେବିୋେଙୁ୍ �ୃର ି
ଓ ଆନୁସଙ୍�ି �ୃର ି�ୋର୍୍ଟ ଗେ ଅନ୍ଭୁ୍ଟକ୍ତ �େୋରବିୋେ ପ୍ରସ୍ୋବ ସହତି ପ୍ରଥର୍ ପର୍୍ଟ ୋୟଗେ 
୨୦୨୨-୨୩େୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆଥ ମି� ବର୍ଟଗେ ୫୦୦ ଗ�ୋଟ ି ଟଙ୍ୋ ବନିଗିରୋ� �େବିୋ 
ପ୍ରସ୍ୋବ�ୁ ସେ�ୋେଙ୍ ର୍ଞ୍ଜେୁଠୀ ର୍ଳିଛି।ି ଏହୋ ଦ୍ୋେୋ ଗର୍ୋଟ ୧.୬ ଲକ୍ଷେୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଟ ଜନଜୋତ ି
ହତିୋଧି�ୋେଠୀଙୁ୍ ୨୨ଟ ି ସର୍ନ୍ତି ଜନଜୋତ ି ବ�ିୋଶ ସଂସ୍ୋ (ଆଇଟରିଏି) ର୍ୋଧ୍ୟର୍ଗେ 
ସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ �େୋରବି। ପ୍ରଚଳତି ଓଡ଼ଶିୋ ସର୍ବୋୟ ଗସବୋ ନୟିର୍ ୧୯୭୪ 
ଅନୁରୋୟଠୀ ସ୍େ ୧୨ଗେ ଗ�ୌଣସ ି ପଦବଠୀ ନ ଥିବୋେୁ ଏ� ନୂତନ ପଦ ରଥୋ ବେଷି୍ 
ସର୍ବୋୟ ନବିନ୍� ପଦ ସଷୃ୍ ି �େୋରବିୋ ସହତି ଓଡ଼ଶିୋ ସର୍ବୋୟ ଗସବୋ ନୟିର୍ଗେ 
ସଂଗଶୋଧନ ପବୂ୍ଟ� ସଂଗଶୋଧିତ ଓଡ଼ଶିୋ ସର୍ବୋୟ ଗସବୋ ନୟିର୍ ୨୦୨୩�ୁ େୋଜ୍ 
�୍ୋବଗିନଟ ଅନୁଗର୍ୋଦନ �େଛି।ି 

ଗସହପିେ ି ସୋଧୋେଣ ଭବରି୍ନଧିି ପୋଣ୍ ି (ଓଡ଼ଶିୋ) ନୟିର୍ୋବଳଠୀ ୧୯୩୮େ 
ନୟିର୍ଗେ ଥିବୋ ବଧିି ବ୍ବସ୍ୋଗେ ପେବିତ୍୍ଟନ ଅଣୋରୋଇ ଜର୍ୋ େୋଶ ି ଗବତନେ ୬ 
ପ୍ରତଶିତେୁ �ମ୍   ଏବଂ ପ୍ରୋପ୍ପରୂ୍୍ଟ ଗବତନ ଠୋେୁ ଅଧି� ଗହୋଇ ପୋେବି ନୋହ ିଁ ଗବୋଲ ି
ନଦି୍୍ଟୋେତି ଗହବୋ ସହ ଉପଗେୋକ୍ତ ନୟିର୍ଗେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଧିି ବ୍ବସ୍ୋଗେ ଆବଶ୍� 
ସଂଗରୋଜନ ଦ୍ୋେୋ ଏ� ଆଥ ମି� ବର୍ଟଗେ ଜର୍ୋେୋଶ ି(ବଗ�ୟୋ ଗଦୟ ସହ) ନଦି୍୍ଟୋେତି 
ସଠୀର୍ୋ ଅଥ୍ଟୋତ୍   ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ୋେୁ ଅଧି� ଗହବ ନୋହ ିଁ ଆସଥିିବୋ ପ୍ରସ୍ୋବ�ୁ ସେ�ୋେ 

ର୍ଞ୍ଜେୁ �େଛିନ୍।ି �ୋର୍ଟ୍ଗକ୍ଷତ୍ରଗେ ସେ�ୋେଙ୍େ ବଭିନି୍ନ ନଠୀତ ି
ଓ ଗରୋଜନୋ�ରୁ�ିେ ବୋସ୍ବ �ୋର୍ଟ୍�ୋେତିୋ ଓ ତଦୋେଖ ପୋଇଁ 
ଉପରକୁ୍ତ ଅଧି�ୋେଠୀ ନଗିୟୋଜତି �େବିୋ ଲକ୍ଷ୍ଗେ ସ୍ଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ 
�୍ୋରର୍   ପନୁ�୍ଟଠନ �େୋରୋଇଛ।ି ର୍ଞ୍ଜେୁଠୀପ୍ରୋପ୍ତ ଗର୍ୋଟ ପଦବଠୀ 
ସଂଖ୍ୋଗେ ଗ�ୌଣସ ି ପେବିତ୍୍ଟନ �େୋରୋଇ ନୋହ ିଁ। ଅପେପଗକ୍ଷ 
ଚଳତି ବର୍ଟ ର୍ୋର୍୍ଟ ଗଶର ସଦୁ୍ୋ ୧୩,୪୨୮ଟ ି ସଲୁଭ ର୍ଲୂ୍ 
ଗଦୋ�ୋନେ ଲୋଇଗସନ୍ସ ସର୍ୟସଠୀର୍ୋ ଗଶର ଗହଉଥିବୋେୁ ନୟିର୍ 
ଅନୁସୋଗେ ରଲିର୍  ର୍ୋନଙ୍ ଲୋଇଗସନ୍ସ ଆଉ ଏ� ବର୍ଟ ଅଥ୍ଟୋତ୍   
ର୍ୋର୍୍ଟ ୩୧, ୨୦୨୪ ପର୍ଟ୍ନ୍ ବୃଦ୍ ି�େବିୋ ପୋଇଁ ନବଠୀ�େଣ �େବିୋ 
ନରି୍ଗନ୍ ଆସଥିିବୋ ପ୍ରସ୍ୋବ�ୁ �୍ୋବଗିନଟ୍   ଗର୍ୋହେ ର୍ୋେଛି।ି 

ଭନି୍ନକ୍ଷର୍ ପ୍ରର୍ୋଣପତ୍ରେ �ୋର୍ଟ୍ ପେସିେ ବୃଦ୍ ିଲୋ� ିସୋର୍ୋଜ�ି 
ନ୍ୋୟ ଓ ସଶକ୍ତ�ିେଣ ର୍ନ୍ତୋଳୟ ଦ୍ୋେୋ ସନୁଶି୍ତି �େୋରୋଉଥବୋ 
ଭନି୍ନକ୍ଷର୍ଙ୍ ଅଧି�ୋେ ଅଧିନୟିର୍-୨୦୧୬ଗେ ଆବଶ୍� 
ସଂଗଶୋଧନ �େୋରୋଇଛ।ି ନୟୋ�ଡ଼େ ବଲୋଙ୍ବିନ୍ ପୋ�୍ଟ ଓ 
ପଷୁ୍କେଣିଠୀ ନରି୍୍ଟୋଣ ପୋଇଁ ସଜୁୋତୋ ର୍ହୋପୋତ୍ରଙ୍ ଗବସେ�ୋେଠୀ ଜର୍�ୁି 
ସେ�ୋେଠୀ ଖୋତୋଭୁକ୍ତ �େ ି ତୋଙୁ୍ ସର୍ୋନ ପେରି୍ୋଣେ ସେ�ୋେଠୀ 
ଜର୍ ି ପ୍ରଦୋନ ତଥୋ ବଭିନି୍ନ ଟ�ିସ ଛୋଡ଼ ପୋଇଁ �୍ୋବଗିନଟ 
ର୍ଞ୍ଜେୁଠୀ ଗଦଇଛ।ି ବଗନ୍ଦୋବସ୍ ଓ ଚ�ବନ୍ଦଠୀ ସଂସ୍ୋେ ୧୦୫ ଜଣ 

�ର୍୍ଟଚୋେଠୀ (ଗରଉଁର୍ୋଗନ ୧୯୯୩ ଏପ୍ରଲି ୧୨ ପବୂ୍ଟେୁ ନଗିୟୋଜତି 
ଗହୋଇଥିଗବ) ଏବଂ ୨୦୦୫ ର୍ୋର୍୍ଟ ୧୫ ପଗେ ଅବସେ ରେହଣ/
ର୍ତୁୃ୍ବେଣ �େଥିିଗବ ଗସର୍ୋନଙୁ୍ ଅବୋ ପେବିୋେବ�୍ଟଙୁ୍ ସବ୍ଟନରି୍୍ନ 
ଅବସେ�ୋଳଠୀନ ପ୍ରୋପ୍ ପ୍ରଦୋନ �େବିୋ�ୁ େୋଜ୍ �୍ୋବଗିନଟ ନଷି୍ପତ୍ ି
ଗନଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିୋ ର୍ଖୁ୍ ବଭିୋ�ଠୀୟ ଦପ୍ତେ ନୟିର୍ୋବଳଠୀ,୨୦୧୯ଗେ 
ପ୍ରସ୍ୋବତି ସଂଗଶୋଧନ�ୁ େୋଜ୍ �୍ୋବଗିନଟ ଅନୁଗର୍ୋଦନ 
�େଛି।ି ଗସହପିେ ି ଓଡ଼ଶିୋ ଆପୋଟ୍ଟଗର୍ଣ୍ଟ ର୍ୋଲ�ିୋନୋ ଅଧିନୟିର୍, 
୧୯୮୨ ଏବଂ ଓଡ଼ଶିୋ ଆପୋଟ୍ଟଗର୍ଣ୍ଟ ର୍ୋଲ�ିୋନୋ ନୟିର୍ ୧୯୯୨ 
ପେବିଗତ୍୍ଟ ଏ� ନୂତନ ନୟିର୍ ପ୍ରଣୟନ ପୋଇଁ ଆସଥିିବୋ ପ୍ରସ୍ୋବ�ୁ 
�୍ୋବଗିନଟେ ର୍ଞ୍ଜେୁଠୀ ର୍ଳିଛି।ି ସେ�ୋେଠୀ ବୋସ�ହୃ ପ୍ର�ଳ୍ପ ପୋଇଁ 
ଲଜି୍   ସତୂ୍ରଗେ ଆବଣ୍ଟତି ଜର୍ ି ଏବଂ ପପିପି ି ଗର୍ୋଡ୍  ଗେ ବ�ିଶତି 
ପ୍ର�ଳ୍ପ�ରୁ�ି ପୋଇଁ ଓଡ଼ଶିୋ େୋଜ୍ ହୋଉସଂି ଗବୋର୍ଟ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ 
�ତୃ୍୍ଟପକ୍ଷ ସପକ୍ଷଗେ ଲଜି୍   ଦଆିରୋଇ ଥିବୋ ଜର୍େି େୂପୋନ୍େଣ 
ପୋଇଁ ଫି୍ଗହୋଲ୍ଡ ସ୍ତି�ୁି େୂପୋନ୍େ �େବିୋ ପୋଇଁ ଆସଥିିବୋ ପ୍ରସ୍ୋବ�ୁ 
ଅନୁଗର୍ୋଦନ ର୍ଳିଛି।ି ଆଇଓସଏିଲ୍   ପୋେୋଦ୍ଠୀପ ଠୋଗେ ୫୮,୦୪୨ 
ଗ�ୋଟ ି ଟଙ୍ୋ ବନିଗିରୋ� ଦ୍ୋେୋ ଏ� ଗର୍�ୋ ରୁଆଲ ଫିଡ୍   କ୍ରୋ�ର୍   
ପ୍ରତଷି୍ୋ ପ୍ରସ୍ୋବ ସହତି ପ୍ର�ଳ୍ପ ପୋଇଁ ଗପ୍ରୋତ୍ସୋହନ େୋଶେି ସ୍ତନ୍ତ 
ପ୍ୋଗ�ଜ�ୁ ର୍ଧ୍ୟ େୋଜ୍ �୍ୋବଗିନଟ ଅନୁଗର୍ୋଦନ �େଛି।ି
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cê$âû aò^òcd cìfý iê^ûeê&û $e ÁKþ cûùKðUþ ù&ùUâûf-WòùRfþ

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

l Wfûe 82.13 l &ûCŠ 98.01
l dêùeû 87.13 l ùd^þ 0.60

l iê^û : 51,200 (ନୂଆଦଲି୍ଲୀ)
l eê&û : 65,000 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  59,135.00
l ^ò`Öò  17,413.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

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

ରାଉରକେଲାର ପ୍ ଲୁକ�ାନ ମଲ୍ କର 
କରେଣ୍ଡ୍ସର ନୂଆ କ୍ାର

ଭୁବନେଶ୍ବର,୧୦ା୩(ସମସି):ରଲିାଏେ୍ସ ରନିେଲ୍ ର ଆପାନରଲ ଏବଂ ଆନସନସାରୀ 
ନପେଶାଲେି ି ନେନ୍ ନରେଣ୍୍ସ ଓଡ଼ଶିାର ରାଉରନେଲା ସହରସ୍ତି ପ୍ ଲୁନୋେ ମଲ୍ ନର 
େୂଆ ନ୍ାର ଶଭୁାରମ୍ଭ େରଛି।ି ରାଉରନେଲାର ପ୍ ଲୁନୋେ ମଲ୍ ସ୍ତି େୂଆ ନରେଣ୍୍ସ 
ନ୍ାରନର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲୁକ୍ ସହତି ଉନ୍ନତ ପରନିବଶ ରହଛି।ି ରାଉରନେଲା ସହରନର 
ନରେଣ୍୍ସର ଏହ ିତୃତୀୟ ନ୍ାର ୭୦୦୦ ବରଣ୍ଣଫୁେ ପରମିତି ଅଞ୍ଚଳନର ପରବି୍ାପ୍ତ। 
େୂଆ ନରେଣ୍୍ସ ନ୍ାରନର ଗ୍ାହେମାେଙ୍କ ପାଇ ଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦଘାେେୀ ଅଫର ସହତି 
ଆେରଣ୍ଣଣୀୟ ଫ୍ାସେ ଓ ନଲାଭେୀୟ ମଲୂ୍ର ବ୍ାପେ ସମ୍ଭାର ରହଛି।ି ୩୯୯୯ 
େଙ୍କାର େଣିାେଣି ି େର ି ମାତ୍ର ୨୪୯ େଙ୍କାନର ଏେ ଆେରଣ୍ଣଣୀୟ ଉପହାର 
ପାଇନବ। ନେବଳ ନସତେି ି େୁନହଁ, ୩୯୯୯ େଙ୍କାର େଣିାେଣି ି ଉପନର 
ଗ୍ାହେମାନେ ୨୦୦୦ େଙ୍କା ମଲୂ୍ର େୁପନ୍ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ମାରଣାନର ପାଇପାରନିବ।

ୟନୁୟିନ୍ ବ୍ାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଆି ପକ୍ଷରୁ 
ମହଳିା ଦବିସ ପାଳନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦ା୩(ସମସି): ୟେୁୟିନ୍ ବ୍ାଙ୍କକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଆି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଷେତ୍ରୀୟ 
ୋରଣ୍୍ଣ ାଳୟଠାନର ବଶି୍ୱ ମହଳିା ଦବିସ ପାଳତି ନହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ିଅବସରନର 
ବ୍ାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଷେତ୍ରୀୟ ୋରଣ୍୍ଣ ାଳୟର ନଷେତ୍ରୀୟ ମଖୁ୍ ସତ୍ବାେ ନବନହରା, 
ଉପ-ନଷେତ୍ରୀୟ ମଖୁ୍ ଅନଶାେ େୁମାର ମଶି୍ର ତଥା ସ୍ାେୀୟ ଶାଖା ଓ ୋରଣ୍୍ଣ ାଳୟରୁ 
ବହୁ ସଂଖ୍ାନର ମହଳିାେମଣ୍ଣୀମାନେ ନରାରନଦଇଥିନଲ। ଏଥନର ବଭିନି୍ନ ନଷେତ୍ରନର 
ଉତ୍କୃ ୍ ୋରଣ୍୍ଣ  ପାଇ ଁମହଳିା େମଣ୍ଣୋରୀମାେଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ େରାରାଇଥିଲା। ୋରଣ୍୍ଣ କ୍ରମ 
ପନର ନହାଲ ିଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅେୁଷ୍ତି ନହାଇଥିଲା। ଏହ ିଉପଲନଷେ ବ୍ାଙ୍କନର ମହଳିା 
େମଣ୍ଣୋରୀମାେଙ୍କ ନରାରଦାେ ବରିୟନର ବସୃି୍ତ ଆନଲାେୋ େରାରାଇଥିଲା। 
ଏଠାନର ଉନଲେଖନରାର୍ ନର, ୟେୁୟିନ୍ ବ୍ାଙ୍କର ୧୦୪ ବରଣ୍ଣର ଇତହିାସନର 
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ ଜନଣ ମହଳିା ଏ. ମଣୀନମଖାଲାଇ ବ୍ାଙ୍କର ପରେିାଳୋ 
େନିଦ୍ଣ୍ଣଶେ ତଥା ମଖୁ୍ ୋରଣ୍୍ଣ େବିଣ୍ଣାହୀ ଅଧିୋରୀ ରୂନପ ନରାରନଦଇଛନ୍।ି

କୋଡଏି ମହଲା କୋଠାରୁ ପଡ ିପ୍ାଣ ହରାଇକଲ ଓକୟା ପ୍ତଷି୍ାତାଙ୍କ ପତିା
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୦ା୩(ଏନେନ୍)ି: ଓନୟା ପ୍ରତଷି୍ାତା ରନିତଶ ଅଗ୍ୱାଲଙ୍କ ପତିାଙ୍କର ନଦହାନ୍ ଘେଛି।ି ରନିପାରଣ୍ଣ ଅେୁରାୟୀ, ରରୁୁରାଓରଁ ଏେ 
ବହୁତଳ ନୋଠାର ୨୦ ମହଲାରୁ ଖସପିଡ ିତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ ନହାଇଛ।ି ରନିତଶଙ୍କ ପତିାଙ୍କ ୋମ ରନମଶ ଅଗ୍ୱାଲ। ନସ ତାଙ୍କ ଘରର 
ବାଲନୋେରୁି ଖସପିଡଥିିନଲ। ଘେଣା ସମୟନର ତାଙ୍କ ପଅୁ ରନିତଶ ଅଗ୍ୱାଲ, ନବାହୂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ମଧ୍ୟ ଘର ଭତିନର ଉପସ୍ତି 
ଥିନଲ। େଜି ପତିାଙ୍କ ମତୁୃ୍ ବରିୟନର ରନିତଶ ସେୂୋ ନଦଇଥିନଲ। ଏଠାନର ସେୂୋନରାର୍ ନର, ତେି ିଦେି ପବୂଣ୍ଣରୁ ଫନମଣ୍ଣସନ୍ 
ନଭଞ୍ଚରର େନିଦ୍ଣ୍ଣଶେ ରନିତଶ ଅଗ୍ୱାଲ ଏବଂ ରୀତାଶା ସଦୁ ବବିାହ େରଥିିନଲ। ନସହ ିସମାନରାହନର ସଫ୍ଟବ୍ାଙ୍କ ସନମତ ବହୁ 
ବଡ ଆଥ ଥିେ ପ୍ରତଷି୍ାେ ସହତି ଜଡତି ନସଲବି୍େିମିାନେ ନରାରନଦଇଥିନଲ। ଖବର ଅେୁରାୟୀ, ୨୦ ମହଲାରୁ ଖସରିବିା ପନର 
ରନମଶ ଅଗ୍ୱାଲ ରରୁୁତର ଆହତ ନହାଇଥିନଲ। ପବୂଣ୍ଣ ରରୁୁରାଓଁର ଡସିପି ିେହଛିନ୍ ିନର ରାତ ିପ୍ରାୟ ୧ ୋନର ନସମାନେ ଏହ ି
ଘେଣା ସମ୍େଣ୍ଣନର ସେୂୋ ପାଇଛନ୍।ି ନପାଲସି େମି୍ ଘେଣାସ୍ଳନର ପହଞ୍ଚବିା ପନର ଜାଣବିାେୁ ମଳିଥିିଲା   ନର ରନମଶ 

ଅଗ୍ୱାଲ ୨୦ ତମ ମହଲାରୁ ଖସପିଡ ିମତୁୃ୍ ବରଣ େରଛିନ୍।ି ନସ ଡଏିଲ୍ ଏଫ୍  ଖ୍ୀ୍ା ନସାସାଇେନିର ରହୁଥିନଲ। ନପା୍ମେଣ୍ଣମ ପନର ତାଙ୍କ ମତୃନଦହ 
ପରବିାରେୁ ହସ୍ାନ୍ର େରାରାଇଛ।ି ପତିାଙ୍କ ମତୁୃ୍ ପନର ରନିତଶ  େହଛିନ୍,ି ଦୁଃଖର ସହ ନମା ପରବିାର ଏବଂ ମୁ ଁଏହା ନସୟାର େରବିାେୁ ୋହୁଛୁଁ ନର, 
ଆମର ପରାମଶଣ୍ଣଦାତା ନମାର ପତିା ରନମଶ ଅଗ୍ୱାଲଙ୍କ ନଦହାନ୍ ନହାଇଛ।ି ନସ ଏେ ପରୂ୍ଣ୍ଣ ଜୀବେ ବଞ୍ଚଥିିନଲ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ଙୁ୍କ ନପ୍ରରଣା ନଦଇଥିନଲ। 
ତାଙ୍କ ମତୁୃ୍ ଆମ ପରବିାର ପାଇ ଁଏେ ବଡ ଷେତ।ି ନମା ବାପାଙ୍କ ସମଥଣ୍ଣେ ଆମେୁ ଆରେୁ ବଢ଼ାଇଛ।ି  ତାଙ୍କର େଥା ସବୁନବନଳ ଆମ ହୃଦୟନର ରହବି। 

ଆକମରେିା ସହକ�ାଗକର ଭାରତକର ନମିଚ୍ଚାଣ କହବ କସମେିଣ୍େ୍ଟର
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୦ା୩(ଏନେନ୍)ି: ଆରାମୀ ଦେିନର ଆନମରେିା ସହନରାରନର ଭାରତନର 

େମିଣ୍ଣାଣ ନହବ ନସମେିଣ୍େ୍ଟର। ଆଜ ି େୂଆଦଲିେୀଠାନର ଆନୟାଜତି ବାଣଜିି୍ େ 
ଆନଲାେୋ ପନର ଦୁଇ ନଦଶ ମଧ୍ୟନର ନସମେିଣ୍େ୍ଟର ନରାରାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ଏବଂ େବସଜୃେ 

ଭାରଦିାରୀ ଉପନର ଏେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (ଏମଓୟ)ୁ ସ୍ୱାଷେରତି ନହାଇଛ।ି ନେନ୍ଦ୍ର ବାଣଜି୍ 
ଓ ଉନଦ୍ାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟରୁ ନରାୟଲଙ୍କ େମିନ୍ତ୍ରଣନର ଆନମରେିାର ବାଣଜି୍ ସେବି ଜେିା 

ରାଇନମାନଣ୍ା େୂଆଦଲିେୀ ରସ୍ନର ଆସଛିନ୍।ି ଏହ ି ରସ୍ ସମୟନର ଦୁଇ ନଦଶ ମଧ୍ୟନର େୂତେ 
ବାଣଜି୍ ଏବଂ ପଞୁ୍ ି ବେିନିରାର ସନୁରାରେୁ ନଖାଲବିା ପାଇଁ ସହନରାର ଉପନର ଆନଲାେୋ 

େମିନନ୍ ଆଜ ି ଭାରତ-ଆନମରେିାର ବାଣଜିି୍ େ ଆନଲାେୋ ପେୁଃଆରମ୍ଭ େରାରାଇଥିଲା। 
ଆନମରେିାର ସଏିେଆଇପଏିସ୍ ଏବଂ ସାଇେ୍ସ ଆେ୍ଟ ଓ ଭାରତର ନସମେିଣ୍େ୍ଟର ମଶିେେୁ ଦୃ୍ନିର ରଖି ନସମେିଣ୍େ୍ଟର ନରାରାଣ ଶଙୃ୍ଖଳା ସ୍ରିତା ଏବଂ 

ବବିଧିେରଣ ଉପନର ଦୁଇ ସରୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ଏେ ସହନରାରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତଷି୍ା େରବିାେୁ ଏମଓୟ ୁ ନେ୍ା ଲଷେ୍ ରଖିଛ।ି ଏହା ଉଭୟ ନଦଶର ସହାୟେ 
ଶକ୍ ି ବୃଦ୍ ି େରବିା ଏବଂ ନସମେିଣ୍େ୍ଟର ମଲୂ୍ ଶଙୃ୍ଖଳାର ବଭିନି୍ନ ଦରି ଉପନର ଆନଲାେୋ ମାଧ୍ୟମନର ବାଣଜିି୍ େ ସନୁରାର ଏବଂ ନସମେିଣ୍େ୍ଟର ଇନୋନଭସନ୍ 

ଇନୋସ ି୍ ମର ବେିାଶେୁ ସହଜ େରବିାେୁ ଲଷେ୍ ରଖିଛ।ି ଏମଓୟ ୁପାରପେରେି ଲାଭଦାୟେ ରନବରଣା ଓ ବେିାଶ, ପ୍ରତଭିା ଏବଂ ଦଷେତା ବେିାଶ ପାଇଁ ନରାଜୋ େରଛି ି।

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୦ା୩(ଏନେନ୍)ି

ପ୍ରୋଶ ପାଇଛ ି ନଫନଡନରସନ୍ ଅଫ୍ 
ଅନୋନମାବାଇଲ୍ ଡଲିସଣ୍ଣ ଆନସାସଏିସନ୍ 
(ଫାଡା)ର ୨୦୨୩ ନଫବୃଆରୀ ମାସର 
ରାେ ବକି୍ର ି ରନିପାେଣ୍ଣ। ନତନବ ଏହ ି ରନିପାେଣ୍ଣ 
ଉଭୟ ନଦଶ ଏବଂ ରାଜ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଜେେ 
ରହଛି।ି ଏଥନର ପବୂଣ୍ଣ ବରଣ୍ଣର ନଫବୃଆରୀ ମାସ 

ତୁଳୋନର ସବଣ୍ଣଭାରତୀୟ  ଏବଂ ରାଜ୍ ସ୍ରନର 
ରାେ ବକି୍ରନିର ଅଭବୃିଦ୍ ପରଲିଷେତି ନହାଇଛ।ି 
ରନିପାେଣ୍ଣ ଅେୁରାୟୀ, ନଦଶନର ଜାେୁଆରାୀ ମାସ 
ତୁଳୋନର ରାଡ ି ବକି୍ରନିର ୧୬ ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ 
ଘେଛି।ି ନସହପିର ିରାଜ୍ନର ୨୦୨୨ ନଫବୃଆରୀ 
ତୁଳୋନର ରାେ ବକି୍ରନିର ୧୯% ଅଭବୃିଦ୍ 
ଘେଥିବା ଜଣାରାଇଛ।ି ନଦଶ ଏବଂ ରାଜ୍ନର ସବୁ 
ନଶ୍ରଣୀର  ରାେ ବକି୍ରନିର ଅଭବୃିଦ୍ ଘେଥିବା ଫାଡା 
ରନିପାେଣ୍ଣନର େୁହାରାଇଛ।ି ନେବଳ ତେି ି େେଆି 
ନଶ୍ରଣୀନର ଉଭୟ ସବଣ୍ଣଭାରତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ 
ସ୍ରନର ରାେ ବକି୍ରରୁି ସବଣ୍ଣାଧେ ଅଭବୃିଦ୍ ଘେଛି।ି 

୨୦୨୩ ନଫବୃଆରୀନର ଓଡ଼ଶିାନର ନମାେ 
୬୦,୦୫୨ ୟେୁଟି୍  ରାଡ ିବକି୍ର ିନହାଇଛ।ି ୨୦୨୨ର 
ସମାେ ମାସର ତୁଳୋନର ଏହା ୧୮.୯୧ 
% ଅଧେ। ୨୦୨୨ ନଫବୃଆରୀନର ନମାେ 
୫୦,୫୦୦ ୟେୁଟି୍  ରାଡ ି ବକି୍ର ି ନହାଇଥଲା। 
ରଦ ି ଆନମ ଏହାେୁ ସବଣ୍ଣଭାରତୀୟ ସ୍ର ସହ 
ତୁଳୋ େରବିା ନତନବ ୨୦୨୩ ନଫବୃଆରୀନର 
ନଦଶନର ନମାେ ୧୭,୭୫,୪୨୪ ୟେୁଟି୍  ରାଡ ି
ବକି୍ର ି ନହାଇଥବାନବନଳ ୨୦୨୨ ନଫବୃଆରୀନର 
୧୫,୩୧,୧୯୬ ୟେୁଟି୍  ରାଡ ି ବକି୍ର ି ନହାଇଥÒଲା। 
ରାଜ୍ନର ୨୦୨୩ ନଫବୃଆରୀନର ୪୯,୩୭୧ 

ୟେୁଟି୍  ଦୁଇେେଆି ରାେ ବକି୍ର ିନହାଇଥବାନବନଳ 
ରତବରଣ୍ଣ ନଫବୃଆରୀନର ୪୧,୮୫୭ ୟେୁଟି୍  
ରାେ ବ୍େି ି ନହାଇ ୧୭.୯୫ ପ୍ରତଶିତ ବକି୍ର ି
ଅଭବୃିଦ୍ ନହାଇଥÒବା ଫାଡା ପଷେରୁ ରନିପାେଣ୍ଣନର 
ଦଶଣ୍ଣାରାଇଛ।ି ନସହପିର ି ନଦଶନର ୨୦୨୩ 
ନଫବୃଆରୀନର ୧୨,୬୭,୨୩୩ ୟେୁଟି୍  
ଦୁଇେେଆି ରାେ ବକି୍ର ି ନହାଇଥବାନବନଳ 
ରତବରଣ୍ଣ ନଫବୃଆରୀନର ୧୧,୦୪,୩୦୯ ୟେୁଟି୍  
ରାେ ବ୍େି ି ନହାଇ ୧୪.୭୫ ପ୍ରତଶିତ ବକି୍ର ି
ଅଭବୃିଦ୍ ି ଘେଥିÒବା ଫାଡା ପଷେରୁ ରନିପାେଣ୍ଣନର 
ଦଶଣ୍ଣାରାଇଛ।ି ବନିଶରେର ି ବବିାହ ଋତୁ ପାଇଁ 
ନଦଶନର ରାେବାହେ ବକି୍ର ି ବୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି 
ଡନିସମ୍ବରନର ରାଡ ିବକି୍ର ିହ୍ାସ ପାଇଛ।ି ରନିପାେଣ୍ଣ 
ଅେୁରାୟୀ ନଫବୃଆରୀ ମାସନର ନଦଶନର ତେି ି
େେଆି ରାେ ବକି୍ର ିନଷେତ୍ରନର ଜବରଦସ୍ ଅଭବୃିଦ୍ 
୮୧.୪୭ % ରହଥିବାନବନଳ ରାଜ୍ନର 
୧୦୫.୮୮ %   ଅଭବୃିଦ୍ ରନିପାେଣ୍ଣ ନହାଇଛ।ି 
ଓଡ଼ଶିା ରାେ ବକି୍ର ି ସମ୍େଣ୍ଣନର ମତ ରଖ ଫାଡାର 
ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ ମଖୁ୍ ପ୍ରଦୀପ ଅଗ୍ୱାଲ େହଛିନ୍ ି
ନର, ରାଜ୍ର ଅନୋ ରନିେଲ ନଷେତ୍ରନର 
ସମସ୍ ରାେ ନଶ୍ରଣୀନର ବକି୍ରନିର ଆଖÒଦୃଶଆି 
ଅଭବୃିଦ୍ ଘେଛି,ି ରାହା ଜାତୀୟ ସ୍ରର ବ୍କି୍ର ି
ଅଭବୃିଦ୍େୁ ଅତକି୍ରମ େରଛି।ି ଆରେୁ ମଧ୍ୟ ବକି୍ର ି
ଆଖÒÒଦୃଶଆି ରହବି ନବାଲ ିଶ୍ରୀ ଅଗ୍ୱାଲ େରଛିନ୍।ି

 ସଧୁହାର ବଢ଼ାଇପାକର ଆକମରେିୀୟ କେକଡରାଲ ରଜିଭଚ୍ଚ

ଆଶଙ୍କାକର ନକିବଶେ: ଧରାଶାୟୀ କହଉଛ ି୍କ୍  ବଜାର

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୦ା୩(ଏନେନ୍)ି:  ନଦଶନର ସାଇବର 
ଠନେଇ ମାମଲା କ୍ରମାରତ ଭାନବ ବୃଦ୍ ି
ପାଉଛ।ି ଏହ ି ସମୟନର ଏଚ୍ ଡଏିଫସ ି
ବ୍ାଙ୍କ ଆୋଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଡାୋ ନୋର ି 
ନହବାସମ୍େଥିତ ଖବର ଆସଛି।ି ରଦ ି
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ାଙ୍କ ଖାତା ଏେଡଏିଫସ ି
ବ୍ାଙ୍କନର ରହଛି ିନତନବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 
ଏହା ଏେ େନି୍ାଜେେ ଖବର। ଏହା ମଧ୍ୟନର 
ବରିତ େଛିଦିେି ଧର ିଏଚ୍ ଡଏିଫସ ିବ୍ାଙ୍କର 
୬ ଲଷେ ଗ୍ାହେଙ୍କ ବ୍କ୍ରିତ ଡାୋ ଡାେଣ୍ଣ 
ନୱବ୍ ନର ଲକି୍ ନହାଇଥିବା ନେଇ େର୍ଣ୍ଣା ନହଉଛ।ି

ଏେ ନଲାେପ୍ରୟି ସାଇବର ଅପରାଧୀ ନଫାରମ୍ ନର 
ଏ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ନପା୍ େରାରାଇଛ।ି ଏହ ି ରନିପାେଣ୍ଣ ପ୍ରଘେ 
ନହବା ପନର ବ୍ାଙ୍କ ଗ୍ାହେଙ୍କ େନି୍ା ବଢ଼ରିାଇଛ।ି ସାଇବର 
ଅପରାଧମାନେ ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ୋମ, ଇ-ନମଲ, ଠେିଣା ଓ 
ନମାବାଇଲ େମ୍ବର ସହତି ଜଡ଼ତି ବ୍କ୍ରିତ ତଥ୍  ଲକି୍ 
େରନିଦଇଛନ୍।ି ଏଥନର ୬ ଲଷେ ନଲାେଙ୍କର ଡାୋେୁ ଡାେଣ୍ଣ 

ନୱବ୍ ନର ଲକି୍ େରାରାଇଥିବା େୁହାରାଉଛ।ି 
ନତନବ ଏହ ି ପରୂା ଘେଣା ସମ୍େଣ୍ଣନର 

ଏଚ୍ ଡଏିଫସ ି ବ୍ାଙ୍କ ପଷେରୁ ମନ୍ବ୍ 
ସାମା୍େୁ ଆସଛି।ି ବ୍ାଙ୍କର ଅଫିସଆିଲ େ୍ବେିର 

ଆୋଉଣ୍ଟନର ଏହ ି ରନିପାେଣ୍ଣେୁ ଖଣ୍େ େରାରାଇଛ।ି 
ନତନବ ନେୌଣସ ି ପ୍ରୋରର ଡାୋ ଲକି୍ ନହାଇୋହ ିଁ ନବାଲ ି
ବ୍ାଙ୍କ ତରଫରୁ େୁହାରାଇଛ।ି ଗ୍ାହେଙ୍କ ଡାୋ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଭାନବ 
ସରୁଷେତି ରହଛି।ି ବ୍ାଙି୍କଂ ଇନୋସ ି୍ ମ ଉପନର ବ୍ାଙ୍କ ପଷେରୁ 
ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ େଜର ରଖାରାଇଛ।ି ଡାୋ ସରୁଷୋ ବ୍ାଙ୍କର ପ୍ରାଥମେିତା। 
ଏପର ି ତଥ୍େୁ ବ୍ାଙ୍କ ସମ୍ରୂ୍ଣ୍ଣ ଭାନବ ଖାରଜ େରନିଦଇଛ।ି

କେବୃଆରୀକର ଖଚୁୁରା ଗାଡ଼ ିବକି୍ ିବଢ଼ଲିା

ମମୁ୍ବଇ,୧୦ା୩(ଏନେନ୍)ି

ଘନରାଇ ପଞୁ୍ ି ବଜାର ଉପନର ପଣୁଥିନର 
ମାନ୍ାବସ୍ାର େଳା ବାଦଲ ନଘାେଆିସଛି।ି 
ମାତ୍ର ନେନତାେ ିୋରବାର ଦବିସନର ସଧୁାର 
ପନର ପଣୁଥିନର ବଜାର ୋରବାର ଉପନର 
ପଡଛି ିେଡେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜ ିବନମ୍ବ ୍େ 
ଏକ୍ସନେଞ୍ (ବଏିସ୍ ଇ) ନସନ୍ ନସକ୍ସନର 
୬୭୧ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ାସ ଘେଛି।ି ନେନତେ 
ଅନ୍ଜଣ୍ଣାତୀୟ ୋରେ ନରାର ୁ ନସନ୍ ନସକ୍ସନର 
ଏଭଳ ି ହ୍ାସ ନଦଖÒବାେୁ ମଳିଛି।ି ବନିଶର 
େର ି ଆନମରେିାର ଏସ୍ ଭପି ି ବ୍ାଙ୍କର 
ନଶୟାର ମଲୂ୍ନର ନହାଇଥବା ବୃହତ୍  ହ୍ାସ 
ଆନମରେିା ବଜାରେୁ ଧରାଶାୟୀ େରଛି।ି 
କ୍ରମାରତ ଭାନବ ଦୁଇେ ିୋରବାର ଦବିସନର 
ନସନ୍ ନସକ୍ସନର ୧୨୧୩ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ାସ ଘେଛି।ି 
ଘନରାଇ ପଞୁ୍ବିଜାରନର ଏହ ି ହ୍ାସ ନରାର ୁ

େନିବଶେଙ୍କ ସମ୍ତ୍ନିର ୩.୩ ଲଷେ ନୋେ ି
େଙ୍କା ହ୍ାସ ଘେସିାରଲିାଣ।ି ପଞୁ୍ବିଜାରର 
ଏଭଳ ି ସ୍ତନିର େନିବଶେମାନେ 
ଆଶଙ୍କାନର ରହଛିନ୍।ି  ମଦୁାସ୍ୀତ ି
େୟିନ୍ତ୍ରଣ େରବିା ଲାର ି ଆନମରେିୀୟ 
ନଫନଡରାଲ ରଜିଭଣ୍ଣ ଏହାର ସଧୁହାରନର 

ବୃଦ୍ ଘୋଇବା ସମ୍ଭାବୋ ସମ୍େଥିତ 
ରନିପାେଣ୍ଣ େନିବଶେଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ଆଶଙ୍କା 
ନଖଳାଇ ନଦଇଥଲା, ରାହାର ପ୍ରଭାବନର 
୍କ୍  ବଜାର ଧାରାଶାୟୀ ନହାଇଛ।ି  

ଶକୁ୍ରବାର ୋରବାରନର ବନମ୍ବ ୍େ 
ଏକ୍ସନେଞ୍ (ବଏିସ୍ ଇ) ନସନ୍ ନସକ୍ସନର 

୬୭୧ ପଏଣ୍ଟ ବା ୧.୧୨ ପ୍ରତଶିତ ହ୍ାସ 
ଘେ ି ୫୯୧୩୫.୦୦ ପଏଣ୍ଟନର ୋରବାର 
ନଶର ନହାଇଛ।ି ନସହପିର ି େ୍ାସୋଲ 
୍େ ଏକ୍ସନେଞ୍ େଫି୍ଟିନର ୧୭୭ ପଏଣ୍ଟ 
ବା ୧ ପ୍ରତଶିତ ହ୍ାସ ଘେ ି ୧୭,୪୧୩.୦୦ 
ପଏଣ୍ଟନର ୋରବାର ନଶର ନହାଇ 

୧୫,୦୦୦ ପଏଣ୍ଟ ତଳେୁ ଖସଆିସଛି।ି 
ନଫନଡରାଲ ରଜିଭଣ୍ଣ ଖବୁ୍  ଶୀଘ୍ର ଏହାର 
ପ୍ରମଖୁ ସଧୁ ହାରନର ବୃଦ୍ ଘୋଇବା ନେଇ 
ରନିପାେଣ୍ଣ ପ୍ରଘେ ନହବା ପନର େନିବଶେଙ୍କ 
ମଧ୍ୟନର ଆଶଙ୍କା ନଖଳରିାଇଥଲା।  
ଏଥନରାର ୁ  ଘନରାଇ ୍କ୍  ବଜାରନର 
ୋରବାର ବନିଶର ଭାନବ ପ୍ରଭାବତି 
ନହାଇଛ।ି ପଞୁ୍ିବିଜାରନର ଏଭଳ ିଅସ୍ରିତା 
ଜେତି ସ୍ତି ିଲାର ିରହବିା ନରାର ୁଆଜ ିଦେି 
ତମାମ୍   ୋରବାର େମ୍ିମଖୁୀ ରହଥିିନଲ। 
ଏମତିେି ି ବଜାରନର କ୍ରମାରତ ଭାନବ ଦୁଇ 
ଦେି ଧର ି  ନଦଖିବାେୁ ମଳିଥିିବା ଏହ ି ହ୍ାସ 
ନରାର ୁ େନିବଶେଙୁ୍କ ବହୁ ମାତ୍ରାନର  ଷେତ ି
ସହବିାେୁ ପଡଛି।ି ଶକୁ୍ରବାର ୋରବାରନର 
ବ୍ାଙି୍କଙ୍କ୍  , ଆଥଣ୍ଣେ ନସବା , ଆଇେ ିଏବଂ ପଞୁ୍ ି
ସାମଗ୍ୀ ଆଦ ି ନଷେତ୍ରର ନସୟାର ମଲୂ୍ନର 
ଅଧିେ ହ୍ାସ ପରଲିଷେତି ନହାଇଥିଲା।

  ସେନ୍ସେକ୍ସସେ୬୭୧ପଏଣ୍ଟହ୍ରାେ
  ଦୁଇଦନିସେ୧୨୧୩ପଏଣ୍ଟଖେଲିରାଣି
  ୩.୩ଲକ୍ଷସ�ରାଟିହେରାଇସଲନସିେଶ�
  ଏସ୍ଭପିିେ୍ରାଙ୍କସଶୟରାେସେହ୍ରାେ
ଆସେେ�ିରାେଜରାେ�ୁ�ଲରାଧେରାଶରାୟୀ

  ଜାନୁଆରୀ ତୁଳନାକର 
୧୬% ଅଧÒେ
  ଓଡ଼ଶିାକର ୨୦୨୨ 
ତୁଳନାକର �ାନ ବକି୍କିର 
୧୯% ବୃଦ୍ଧ
  ସବୁ କରେଣୀର ଗାଡ଼ ି
ବକି୍କିର ଅଭବୃିଦ୍ଧ
  ସବଚ୍ଚଭାରତୀୟ ସ୍ତରକର 
ତନିଚିେଆି ବକି୍କିର ଉତ୍ାହ

ଏଚ୍ ଡଏିଫ୍ ସ ିବ୍ାଙ୍କର ୬ ଲକ୍ଷ ଗ୍ାହେଙ୍କ ବ୍କ୍ଗିତ ଡା�ା କଚାର ି
  ଡରା�୍କସେବ୍ସେଲକି୍
ସହରାଇଥିେରାସନଇଚର୍୍କରା
  େସିପରାଟ୍କ�ୁେ୍ରାଙ୍କେଖଣ୍ଡନ

�ପିସିଓିଡଏିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇନ୍ ମ୍ାନ୍ ଦବିସ ପାଳତି

ଭୁବନନଶ୍ୱର, ୧୦ା୩(ସମସି):  ମାର୍ଣ୍ଣ ୪ନର ସରୁଷୋ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦେିେୁ ଲାଇନ୍ ମ୍ାନ୍ 
ଦବିସ ଭାନବ ପାଳେ େର ି ଏବଂ େମ୍ାେୀର ଆରଧାଡ଼ରି ଶ୍ରମଶକ୍ଙି୍କ ପ୍ରତ ି େୃତଜ୍ଞତା 
ପ୍ରଦଶଣ୍ଣେ େର ି ୋୋ ପାୱାର ଓ ଓଡ଼ଶିା ସରୋରଙ୍କ ନରୌଥ ଉନଦ୍ାର େପି ି ନସଣ୍ଟଟ୍ାଲ୍ 
ଓଡ଼ଶିା ଡଷି୍ଟବୁି୍ସନ୍ ଲମିନିେଡ୍ (େପିସିଓିଡଏିଲ୍) ଜାତୀୟ ସରୁଷୋ ସପ୍ତାହେୁ ପାଳେ 
େରଛି।ି ଲାଇନ୍ ମ୍ାନ୍ ଙ୍କ ରରୁୁତ୍ୱ ଏବଂ ନସମାେଙ୍କ େଠେି ପରଶି୍ରମେୁ ସ୍ୱୀେୃତ ି ପ୍ରଦାେ 
େରବିା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା େରବିା ଲାର ି େପିସିଓିଡଏିଲ୍ ର ୋରଣ୍ଣ୍ାଳୟରଡ଼ୁେିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ୋରଣ୍ଣ୍କ୍ରମ ଆନୟାଜେ େରାରାଇଥିଲା। ମଖୁ୍ ୋରଣ୍ଣ୍ାଳୟ ସମସ୍ ସେଣ୍ଣଲ୍ ୋରଣ୍ଣ୍ାଳୟ ଓ 
୨୦ ଡଭିଜିୋଲ୍ ୋରଣ୍ଣ୍ ନଷେତ୍ରନର ଅେଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ପା୍େଫମଣ୍ଣନର ଆନୟାଜେ 
େରାରାଇଥିବା ୋରଣ୍ଣ୍କ୍ରମରଡ଼ୁେିନର ୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିେ େମଣ୍ଣୋରୀଙ୍କ ସନମତ 
ବ୍ବସାୟ ସହନରାରୀ (ବଜିନେସ୍ ଆନସାସଏିେସ୍)ମାନେ ଅଂଶଗ୍ହଣ େରଥିିନଲ। 
ଏହ ି ବରଣ୍ଣ ନଶ୍ରଷ୍ ୋରଣ୍ଣ୍ େରଥିିବା ବହୁ ଲାଇନ୍ ମ୍ାନ୍ ଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ େରାରାଇଥିଲା। 

ଭବାନଲୀପାଟଣା, ୧୦ା୩(ସମସି): ଜୁଏଲାରୀ 
ବ୍ାଣ୍କ୍  ଅରୁନ୍ତୀ ନଜଲସଣ୍ଣ ତରଫରୁ ମାର୍ଣ୍ଣ ୧୧ନର 
ଭବାେୀପାେଣା ଠାନର ତା’ର ନସାରୁମ୍ ର ୧୨ତମ 
ବାରଥିେ ଉତ୍ସବ ପାଳେ େରାରାଉଛ।ି ଅରୁନ୍ତୀ 
ନଜ୍ବଲସଣ୍ଣର ପରେିାଳୋ େନିଦ୍ଣ୍ଣଶେ ବ୍ହ୍ାେନ୍ 
ନମନହର େହଛିନ୍ ି ନର ଅରୁନ୍ତୀର ଏହ ି ସଫଳ 
ରାତ୍ରାନର ସାମଲି ନହାଇଥିବା ସମସ୍ ଗ୍ାହାେବନୁ୍ 
ଓ ଶନୁଭନୁ୍ମାେଙ୍କ ନନେହ, ଶ୍ରଦ୍ା ଓ ଆଶୀବଣ୍ଣାଦ ଦ୍ବାରା 
ଅରୁନ୍ତୀେୁ ରାଜ୍ର ସବଣ୍ଣ ବୃହତ୍  ଜୁଏଲାରୀ ବ୍ାଣ୍କ୍  ର 
ଆଖ୍ା ମଳିଥିିବାରୁ େୃତଜ୍ଞତାର ସହ ଧେ୍ବାଦ। ଏହ ି
୧୨ତମ ବାରଥିେ ଉତ୍ସବେୁ େରି ସ୍ମରଣୀୟ େରବିା ପାଇଁ 
ଭବାେୀପାେଣାର ନସାରୁମ୍ ନର ଗ୍ାହାେମାେଙ୍କ ପାଇଁ 
ଆେରଣ୍ଣଣୀୟ ଅଫର ସେୁା ମଲୂ୍ ଉପନର  ୩୫୦୦ 

େଙ୍କା ପରଣ୍ଣ୍ନ୍ ଛାଡ, ହୀରା ରହଣାର ବଦଳ ମଲୂ୍ 
ଉପନର ୧୦୫% ଓ ସେୁା ରହଣା େଣିା ଉପନର 
ମାରଣା ୨େ ି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣମଦୁ୍ା, ୩୦,୦୦୦ େଙ୍କା ମଲୂ୍ର 
ହୀରା ରହଣା କ୍ରୟ ଉପନର ୩େ ି ମାରଣା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ମଦୁ୍ା 
ପାଇବା ସହତି ୧୨ତମ ବାରଥିେ ଉତ୍ସବ ଉପଲନଷେ 
ଗ୍ାହାେମାେଙ୍କ ପାଇଁ ମାରଣା ଆେରଣ୍ଣଣୀୟ ଉପହାର 
ସହ ପ୍ରତ୍େ ସେୁାରହଣା କ୍ରୟ ଉପନର ମାରଣା ରୁପା 
ମଦୁ୍ା ପାଇପାରନିବ। ସନବଣ୍ଣାତ୍ମ ଡଜିାଇନ୍  ଓ ସଂପରୂ୍ଣ୍ଣ 
ହଲମାେଣ୍ଣ ସଦୁ୍ତାରକୁ୍ ସେୁାରହଣା, ହୀରାରହଣା, 
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାନବ ପ୍ରସୁ୍ତ ରୂପାରହଣା ଓ େଳାେୃତରି 
ସମ୍ଭାର ସହ ‘୫୍ାର ନପ୍ରାମଜି୍ ’  ମାଧ୍ୟମନର ମାରଣା 
ଅଳଙ୍କାର ବୀମାୂ ଓ ଆଜୀବେ ରହଣାର ମରାମତରି 
ସବୁଧିା ଗ୍ାହେମାେଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାରାଇଛ।ି

ଭବାନୀପା�ଣାକର ଅରୁନ୍ଧତୀ 
କଜବେଲସଚ୍ଚର ୧୨ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ବ
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ତତିରିା ପ୍ମିୟିର ଲଗି୍  ଉଦ୍  ଯାପତି

ଯବୁକଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମତୁୃୟୁ
ବାଲକୁିଦା,୧୦।୩(ସମସି): ବାଲକୁିଦା ଥାନା ଅରଲି ଗ୍ାମର 
ଜଗନ୍ାଥ ନାୟକ(୩୨)ଙ୍କ ମତୁୃୟୁକୁ ନନଇ ସନଦେହ ସଷୃ୍ ିନହାଇଛ।ି 
ଗ୍ାମର ଜନେ ବୟୁକ୍ଙି୍କ ଘର ନକିଟନର ଥିବା ଆମ୍ୱ ଗଛରୁ ତାଙୁ୍କ 
ତାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ା ଶବ ଉଦ୍ାର ନହାଇଛ।ି ତାଙ୍କ ନବକନର ନକବୁଲ 
ତାର ଲାଗଥିିବା ଗ୍ାମବାସୀ ନଦଖିବାକୁ ପାଇଥିନଲ। ଏ ନନଇ 
ତାଙ୍କ ଝାଟୁ ନାୟକ ବାଲକୁିଦା ଥାନାନର ଅଭନି�ାଗ କରଛିନ୍ ି
ନ�, ତାଙ୍କ ପଅୁକୁ ହତୟୁା କରା�ାଇଛ।ି  ସଚୂନାନ�ାଗୟୁ, ତନିତତୋଲ 
ଅଞ୍ଚଳନର ଜନେ ନାବାଳକିାକୁ ନସ ନରେମ କର ି ପନର ବବିାହ 
କରବିା ପାଇଁ ମନା କର ି ନଦଇଥିନଲ। ନାବାଳକିାର ପରବିାର 
ପକ୍ଷରୁ ତନିତ୍ତୋଲ ଥାନାନର ଏକ ଅଭନି�ାଗ ନହାଇଥିଲା। ଏେ ୁ
ତନିତ୍ତୋଲ ପଲୁସି ଅରଲି ଗ୍ାମନର ଆସ ିଜଗନାଥକୁ ନ�ାଜଥିିଲା। 
ଏଭଳକି ିକଛି ିଦନି ତନଳ ଦୁଇ ଜେ �ବୁକ ସାଧା ନପାଷାକନର 
ଆସ ି ଅରଲି ଗ୍ାମନର ନ�ାଜାନ�ାଜ ି କରଥିିବା ନବନଳ ନଜିକୁ 
ପଲୁସିର ପରଚିୟ ନଦଇ ପରବିାରକୁ ଧମକ ନଦଇଥିନଲ।

ମଦ କାରବାରନ୍ର ୪ ଗରିଫ 
ତନି୍ତ୍ତୋଲ,୧୦ା୩(ସମସି): ତନିତ୍ତୋଲ ଅବକାରୀ ଥାନା ତରଫରୁ 
ଅତେ, କଢାଙ୍ଗ ଓ କୀତ୍ତେନପରୁ ଛକନର ଚଢାଉ କରା�ାଇ 
ବୟୁାପକ ନଚାରା ମଦ ଜବତ କରା�ବିା ସହ ୪ନଚାରା ମଦ 
ବୟୁବସାୟୀଙୁ୍କ ଗରିଫ କରା�ାଇଛ।ି ଗରିଫ ଅଭ�ିକୁ୍ମାନନ 
ନନଗନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନହିାର ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ସଶୁାନ୍ ରାଉତ, 
ରନମଶ ପାତ୍ର। ପଲୁସି ନସମାନଙ୍କଠାର ସମଦୁାୟ ୧୦.୬୨୦ 
ଲଟିର ନଚାରା ବନିଦଶୀ ମଦ ଓ ୧୫.୬୦୦ ଲଟିର ନଚାରା 
ବୟିର, ମଦ ବୟୁବସାୟନର ବୟୁବହୃତ ନହଉଥିବା ନଗାଟଏି ସ୍ଟୁ,ି 
ନଗାଟଏି ବାଇକ୍   ଜବତ ନହାଇଛ।ି

ମହାସମାନ୍ରାହନ୍ର ନ୍ଦାଳ ଉତ୍ସବ ପାଳତି 
ମଣଜିଙ୍ା,୧୦।୩(ସମସି): ତନିତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ 
ପଞ୍ଚାୟତନର ମହାସମାନରାହନର ନଦାଳ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି 
ନହାଇ�ାଇଛ।ି ଠାକୁର ନଦାଳ ବମିାନନର ଆସ ିରେନତୟୁକ ଘରୁ 
ନଭାଗ �ାଇଥିନଲ। ଇଦେରପାଠାନର ନଛାଟ ନଛାଟ ପଲିାଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ନୃତୟୁଗୀତର ଆନୟାଜନ କରା�ାଇଥିଲା। ନସହପିର ି
ନବାନଧଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନଗାବଦିେମହାନ୍ ି ଗ୍ାମର ୱାଉପଡ଼ାନର 
ମହାସମାନରାହନର ନଦାଳ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ନହାଇ�ାଇଛ।ି 
ନୂଆନପା�ରୀନର ମଧ୍ୟ ନମଳେ ଉତ୍ସବ ନହାଇଥିଲା।

ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବୟୁସାଚ୍ରୀଙୁ୍କ ସମ୍ବର୍ତେନା 
ତନି୍ତ୍ତୋଲ,୧୦ା୩(ସମସି): ମନ୍ତୀ ଅତନୁ ସବୟୁସାଚୀ ନାୟକଙୁ୍କ 
ତନିତ୍ତୋଲନର ସମ୍ୱଦ୍୍ଧିତ କରା�ାଇଛ।ି ନଦବବ୍ରତ ମହାନ୍,ି ରେଫୁଲ୍ଲ 
ନବନହରା, ରୁଦ୍ରନାରାୟେ ନହାତା, ଭରତ ଦାସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ାଇଁ, ନରିଞ୍ଜନ ଦାସ ରେମ�ୁ କଟକ-ପାରାଦ୍ୀପ ରାସ୍ାର 
ତନିତ୍ତୋଲଠାନର ମନ୍ତୀଙୁ୍କ ସମ୍ୱଦ୍୍ଧିତ କରଥିିନଲ।

ପାରାଦ୍ରୀପ ବଦେରନ୍ର ମହଳିା ଦବିସ

ପାରାଦ୍ରୀପ,୧୦ା୩(ସମସି): ପାରାଦୀପ ବଦେରନର ମହଳିା 
ଦବିସ ପାଳତି ନହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିନର ମ�ୁୟୁ ଅତଥିି ଭାନବ 
ବଦେରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଏିଲ ହାରନାଧ ନ�ାଗନଦଇଥିବା ନବନଳ 
ମ�ୁୟୁ ବକ୍ା ଭାନବ ଶଶି ୁ ବନିଶଷଜ୍ଞ ଡ. ରଶ୍ତିା ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ଅନୟୁତମ ଅତଥିି ଭାନବ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନକ ନବାଷ, କମତେଜୀବୀ 
ମହଳିା ନସଲ୍ ଫର ସଚବି ତଥା ସଂନ�ାଜକ ଡ. ପଏିନ 
ବାନହକର ରେମ�ୁ ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀମାନନ ନ�ାଗନଦଇ ଥିନଲ। 
ସସ୍ତିା ସାମଲ ଧନୟୁବାଦ ଅପତେେ କରଥିିନଲ।

ଚଟୁଆ ବଶି୍ୱନାଥଙ୍କ ନ୍ଦାଳ ନ୍ମଲଣ
ଏରସମା,୧୦।୩(ସମସି): ଚଟୁଆ ବଶି୍ୱନାଥ ମଦେରିନର ନଦାଳ 
ନମଲେ ଅନୁଷ୍ତି ନହାଇ�ାଇଛ।ି ସାମନ୍ରାପରୁ ନଗାପନିାଥ ଓ 
ଚଟୁଆ ବଶି୍ୱନାଥ ଠାକୁର ଝୁଲେନର ନଦାଳ ିନ�ଳଥିିନଲ। ବଭୁିତ ି
ଭୂଷେ ମଶି୍ର ଓ ବପିନି ଦାଶଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନନର ଚଟୁଆ ବଡ଼ 
ଚଉରା ନକିଟରୁ ନଦାଳବମିାନର ଏକ ପଟୁଆର ବାଜା, ବାେ, 
ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟ,ି ନାଚଗୀତ ସହତି ଚଟୁଆ ବଶି୍ୱନାଥ ମଦେରି ନକିଟକୁ 
ଆସଥିିଲା। ପଣ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାଶ ପଜୂାର୍ତେନା କରଥିିନଲ। ଚଟୁଆ 
ପଞ୍ଚାୟତ ପବୂତେତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଚଟୁଆ ସମାବାୟ ସମତିରି 
ସଭାପତ ିସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍,ି ରେଶାନ୍ ରାଉତ ନ�ାଗ ନଦଇଥିନଲ।

  ବାର୍ଷିକ କ୍ ରିକକଟ୍  ଟୁର୍ଣ୍ାକେଣ୍ଟ ଉଦ୍  ଯାପ ରିତ

ବଗଦଆିକୁ ହରାଇ କାଳଆିପାଟ ଚାମ୍ଅିନ
ବାଲକୁିଦା,୧୦।୩(ସମସି)

ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକ ତତିରିା ପଞ୍ଚାୟତ ତତିରିା କ୍ନିକଟ 
କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମାଉସୀମା କ୍ନିକଟ ପଡ଼ଆିନର ୨ ଦନି 
ଧର ି ଅନୁଷ୍ତି ତତିରିା ରେମିୟିର ଲଗି ଉଦ୍  �ାପତି 
ନହାଇ�ାଇଛ।ି ଫାଇନାଲ ମୟୁାଚନର ରେଥନମ ଟସ 
ଜତି ିଆଇକନକି ମାନସ ନଦି୍ତୋରତି ୮ ଓଭରନର ୪ 
ଉଇନକଟ ହରାଇ ୧୨୭ ରନ ନସ୍ାର କରଥିିଲା। 
ଜବାବନର ମୟୁାଜଷି୍କି ଅଜୟ ଟମି୍   ୭ ଓଭରନର ୭ 
ଉଇନକଟ ହରାଇ ୧୨୮ ରନ୍   କର ିଦ୍ତିୀୟ ବାଷ୍ଧିକ 
ତତିରିା ରେମିୟିାର ଲଗି ଚାମ୍ଅିନ ନହାଇଥିଲା। 
ବବୁ ବଶି୍ୱାଳ ମୟୁାନ ଅଫ ଦ ି ମୟୁାଚ ପରୁସ୍ାର ପାଇଥିବା 
ନବନଳ ମୟୁାନ ଅଫ ଦ ିସରିଜି ଭାନବ ଶଶକିାନ୍ ବଶି୍ୱାଳଙୁ୍କ 
ପରୁସ୍ତୃ କରା�ାଇଥିଲା। ଅମ୍ାୟାର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଓ 
ଉନମଶ ରାଉତ ମୟୁାଚ ପରଚିାଳନା କରଥିିବା ନବନଳ 
ନସ୍ାରଂିନର ଲପି ୁବାରକି ଓ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ସହନ�ାଗ 
କରଥିିନଲ। ନଶାବନ ିସ୍ାଇଁ ଓ କନିଶାର ସାହୁ ଧାରାବବିରେୀ 

ରେଦାନ କରଥିିନଲ। ପରୁସ୍ାର ବତିରେ କା�ତେୟୁକ୍ମନର 
ଅତଥିି ଭ।।ନବ ବରଷି୍ ଆଇନଜୀବୀ ବରି ନାରାୟେ 
ପାତ୍ର, ପବୂତେତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଜୟ ମହାନ୍,ି ଭ୍ରମରବର ସାହୁ, 
ଜଟାଧାରୀ ନବନହରା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ 
ରାଉତ, କୁଞ୍ଜକନିଶାର ସାହୁ, ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ରେତନିଧିି 
ଗଙ୍ଗାଧର ନବନହରା, ସରପଞ୍ଚ ରେତନିଧିି ସଶୁାନ୍ ନାୟକ, 

ସମତି ି ସଭୟୁ ଜୟରାମ ଦାସ ରେମ�ୁ ନ�ାଗ ନଦଇଥିନଲ। 
ଅଜୟ ନବନହରା, ମଳୟ ନବନହରା, କନିଶାର ସାହୁ, 
ନଶାବନା ସ୍ାଇଁ, ନଦବାଶଷି ଦାସ, ମାନସ ବାରକି, ଦପିନୁା 
ମହାନ୍,ି ସତୟୁଜତି ନବନହରା, ଆନଲାକ ମାେଆି, ରେତାପ 
ଦାସ, ସ୍ପ୍ନଜତି ନବନହରା, ଚତି୍ରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଜ୍ଞାନ 
ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ରେମ�ୁ ସହନ�ାଗ କରଥିିନଲ।

ପାରାଦ୍ରୀପ,,୧୦ା୩(ସମସି)

ପାରାଦୀପ ଉପକଣ୍ଠ ବଶି୍ୱାଳ ି ପଞ୍ଚାୟତ 
ନକାଲଡଆିନର ୨୨ତମ ବାଷ୍ଧିକ 
ଟୁର୍ତୋନମଣ୍ଟ ଉଦ୍  �ାପତି ନହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଫାଇନାଲ ମୟୁାଚ ନକସସି ି କାଳଆିପାଟ 
କନିକ୍ଟ୍   ଟମି୍   ଓ ବଗଦଆି କ୍ନିକଟ ଟମି୍   
ମଧ୍ୟନର ୩ ଟକିଆି ସରିଜି୍   ପଦ୍ତନିର 
ଅନୁଷ୍ତି ନହାଇଥିଲା। ବଗଦଆିକୁ ହରାଇ 
କାଳଆିପାଟ ଚାମ୍ଅିନ ନହାଇଛ।ି ରେଥମ 
ମୟୁାଚନର ବଗଦଆି ଜତିଥିିବା ନବନଳ 
୨ୟ ନ�ଳ କାଳପିାଟ ଓ ତୃତୀୟ ମୟୁାଚନର 
ଲଢ଼ୁଆ ନ�ଳ ରେଦଶତେନ କର ିକାଳଆିପାଟ 
ଜତି ିନନଇଥିଲା। କାଳଆିପାଟର ସନନ୍ାଷ 
ଉଭୟ ମୟୁାନ ଅପ୍   ଦ ସରିଜି,ି ମୟୁାନ ଅଫ 
ଦ ମୟୁାଚ୍   ନହାଇଥିନଲ। ଏହ ି ଅବସରନର 
ପରୁସ୍ାର ବତିରେ ଉତ୍ସବନର ମ�ୁୟୁ ଅତଥିି 
ଭାନବ ବଶିଷି୍ ଶ୍ରମକି ନନତା ନଗାଲ� ଚନ୍ଦ୍ର 

ନାୟକ ନ�ାଗନଦଇ ନ�ଳାଳଙୁି୍କ ପରୁସ୍ତୃ 
କରଥିିନଲ। ଅନୟୁତମ ଅତଥିି ଭାନବ ବଶିଷି୍ 
କଥାକାର ନଳିାଦ୍ରୀ ମହାନ୍,ି ବଶି୍ୱାଳ ିସରପଞ୍ଚ 
ମନନାରମା ମଲ୍ଲ, ସମତ ି ସଭୟୁ ଶ୍ରୀମତୀ 
ସତୟୁଭାମା ସାମଲ, ଏସ ନକ ତାନରେଆି, 
ଡ. ଗରୁୁ ଚରେ ବାରକି, ରାଜକନିଶାର 
ପତ,ି ଆଇନଜୀବୀ ନଦନବନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, 
ପାରାଦୀପ ନବିତୋଚନମଣ୍ଳୀର �ବୁ 

ସଭାପତ ି ମାନଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲ, ନତିୟୁାନଦେ 
ପରଡ଼ିା, ତପନ ମାଝ,ି ବଶିଷି୍ ଭାଷୟୁକାର 
ବପିନି୍   ପତ ି ରେମ�ୁ ନ�ାଗ ନଦଇଥିନଲ। 
ଏହ ି ନ�ଳକୁ ପବନ ମାଝ,ି ଜଗନ୍ାଥ 
ପଣ୍ା, ସବୁ୍ରତ ପରଡ଼ିା, ରାନଜନ୍ଦ୍ର 
ନବନହରା, ଚଦେନ ସାମଲ, ଶ୍ରୀମାନ୍   ଦାସ, 
ତପନ ମହାପାତ୍ର ଓ କୁନା ସାମଲ ରେମ�ୁ 
ସହନ�ାଗ କରଥିନଲ।

ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ନକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାପନ 
ପାରାଦ୍୍ରୀପ,୧୦।୩(ସମସି)

ଆନସତେଲର ମତିଲ ନପି୍ପନ୍   ଷ୍ଲି୍  (ଏଏମ୍  /
ଏନ୍  ଏସ୍   ଇଣ୍ଆି)ର ପାରାଦୀପ 
ନପନଲଟ୍   ପ୍ଲାଣ୍ଟନର ଏକ ନୂତନ 
ଦକ୍ଷତା ନକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାପନ କରା�ାଇଛ।ି 
ଏଏମ୍  /ଏନ୍  ଏସ୍   ଇଣ୍ଆିର ଓଡ଼ଶିା 
ଅପନରସନର ବଜି୍  ନନସ୍   ଏକ୍ସନଲନ୍ସଙ୍କ 
ତତ୍ତାବଧାନନର ସ୍ାପତି ଏହ ି ଦକ୍ଷତା 
ନକନ୍ଦ୍ରନର ଗ୍ାଜୁଏଟ୍   ଇଞ୍ଜନିୟିର 
ଏବଂ ଡନିପ୍ଲାମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ବନିଶଷଜ୍ଞମାନନ ତାଲମି ନଦଇଥିନଲ। 
ଏହ ି ଦକ୍ଷତା ନକନ୍ଦ୍ରନର ସରୁକ୍ଷା ଉପକରେ, ଅଗ୍ଶିମ 
ଉପକରେ, ବଭିନି୍ ଲୁବ୍ରନିକସନ୍  , ମନଡଲ ଉପକରେ, 
ବଭିନି୍ ନବୈଦୁୟୁତକି ଏବଂ �ନ୍ତପାତ ି ଉପକରେର 
ଆଭୟୁନ୍ରୀେ ଉପାଦାନ, ଆଭୟୁନ୍ରୀେ କା�ତେୟୁ ନୀତକୁି 
ଭଜୁିଆଲ୍   କରବିା ପାଇ ଁକଟ୍   ମନଡଲ ସହତି ସଜା�ାଇଛ।ି 
ଏହ ି ନକନ୍ଦ୍ର ନୂତନ ନ�ାଗଦାନକାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ ି
କର ି ନସମାନଙୁ୍କ ଅପନରସନ ସଷି୍ମର ନମୌଳକି ଶକି୍ଷା 
ରେଦାନ କରା�ବି। କମ୍ାନୀର ଓଡ଼ଶିା ଅପନରସନର 
କା�ତେୟୁ ନବିତୋହୀ ନନିଦ୍ତେଶକ ସନୁରଶା ଜ ି ଏବଂ କମ୍ାନୀର 
ଅନୟୁାନୟୁ ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ତିନିର ଏଏମ୍  /

ଏନ୍  ଏସ୍   ଇଣ୍ଆିର ନନିଦ୍ତେଶକ ତଥା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ୱିମ୍   ଭାନ୍   
ନଗନଭତେନ୍   ଏହ ିଦକ୍ଷତା ନକନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିନଲ।

ଏହ ି ଅବସରନର ଏଏମ୍  /ଏନ୍  ଏସ୍   ଇଣ୍ଆି 
ଓଡ଼ଶିାର ଅପନରସନର ଇଡ ି ଜ ି ସନୁରଶା କହଛିନ୍ ି
ନ�, ଇନ୍  -ହାଉସ୍   ଲଜକି୍   ନଡଭଲପର୍   ବକିାଶ କରବିା 
ନମିନନ୍ ଅତୟୁାଧନୁକି ପଏିଲସ(ିନରୋଗ୍ାନମବଲ୍   ଲଜକି୍   
କନଣ୍ଟରୋଲର୍  ) କଟି୍   ରେତଷି୍ା କରବିା ରେକ୍ୟିାନର ରହଛି।ି 
ଏହା ନଶି୍ତି ଭାବନର ନପନଲଟ୍   ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରଚିାଳନାନର 
ସଧିାସଳ� ଜଡତି ରେନତୟୁକ କମତେଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସ୍ରକୁ 
ବୃଦ୍ ିକରବିାନର ସାହା�ୟୁ କରବି।

ବନି୍ଜଡ ିକାଯତେୟୁାଳୟନ୍ର ନ୍ହାଲି
ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୦ା୩(ସମସି)

ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲିା ବଜୁି ଜନତା ଦଳ କା�ତେୟୁାଳୟନର 
ଜଗତସଂିହପରୁ ନବିତୋଚନ ମଣ୍ଳୀସ୍ରୀୟ ନହାଲ ିପବତେ ଧମୁଧାମନର 
ପାଳତି ନହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିନର ସରକାରୀ ଦଳର ମ�ୁୟୁ ସନଚତକ 
ତଥା ଜଗତସଂିହପରୁ ବଧିାୟକ ରେଶାନ୍ ମଦୁୁଲ ିନ�ାଗନଦଇ ନଜି 
କମତେୀଙ୍କ ଗହେନର ରଙ୍ଗର ପବତେ ପାଳନ କରଥିିନଲ। ଏଥିନର ଜଲି୍ଲା 
ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନନାଜ ନଭାଇ, ଆଇନଜୀବୀ ନଦାଳନଗାବଦିେ 

ଦାଶ, ଡକ୍ଟର ସନରାଜ ଷଡଙ୍ଗୀ, ରାଜଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ଜଲି୍ଲା 
ବନିଜଡ଼ ିଉପସଭାପତ ିଦୀପ୍ ିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବ୍ଲକ ମହଳିା ବନିଜଡ଼ ି
ସଭାପତ ି ରେଭାତୀ ମହାନ୍,ି ଜଗତସଂିହପରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କନକ 
ରେଭା ନଲଙ୍କା, ଉପାଧକ୍ଷ ରତରିଞ୍ଜନ ନବନହରା, ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ 
ସଭୟୁ ବନିବକାନଦେ ନବନହରା, ଜଲି୍ଲା ଛାତ୍ର ବନିଜଡ଼ ି ସଭାପତ ି
ଇଞ୍ଜନିୟିର ସମତି ନଲଙ୍କା, ସମ୍ୱତି ମହାନ୍,ି କାଳଦେ ି ପତ,ି ଆତ୍ା 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବୁଲ ିସାହୁ, �ବୁ ବନିଜଡ ିଉପ ସଭାପତ ିନଗୌରରେସାଦ 
ମହାନ୍,ି ସନରାଜ ବଶି୍ୱାଳ ରେମ�ୂ ସାମଲି ନହାଇଥିନଲ।

ପ୍ଥମ ଦନି ମାତୃଭାଷା ପର୍ରୀକ୍ାନ୍ଦନ୍ଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ
ମାଟ୍କି ସନ୍ମେଟଭି ଆନ୍ସସ୍  ନ୍ମଣ୍ଟ-୨ ପର୍ରୀକ୍ା ଆରମ୍ଭ 

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୦।୩(ସମସି)

ଜଗତସଂିହପରୁ ସହର ସନମତ ଜଲି୍ଲାର 
ବଭିନି୍ ହାଇସ୍ଲୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାଟ୍କି ରେଥମ 
ସନମେଟଭି ଆନସସ୍  ନମଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା-୨ ଶକୁ୍ବାର 
ଶାନ୍ ି ଓ ଶଙୃ୍ଖଳାର ସହତି ଆରମ୍ଭ ନହାଇଛ।ି 
ସକାଳ ୮ଟାନର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ନହାଇ ପବୂତେହ୍ନ ୧୦ଟା 
ପ�ତେୟୁନ୍ ଚାଲଥିିଲା। ୯୧ଟ ି ପରୀକ୍ଷା ନକନ୍ଦ୍ରନର ଅନୁଷ୍ତି 
ରେଥମ ଦନିର ସାହତିୟୁ ପରୀକ୍ଷାନର ନମାଟ ୧୩,୨୪୪ଜେ 
ପରୀକ୍ଷାଥତେୀ ପରୀକ୍ଷା ନଦଇଛନ୍।ି ଏହ ିସନମେଟଭି ପରୀକ୍ଷାନର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାହତିୟୁ ବଷିୟନର ନମାଟ ୮୦ ନମ୍ୱରର ପରୀକ୍ଷା 
ନଦଇଥିନଲ। ନସଥିରୁ ୫୦ ନମ୍ୱର ଅତସିଂକ୍ଷପି୍ ବହୁ ବକିଳ୍ପ 
ରେଶ୍ନ ଥିବା ସମୟନର ୩୦ ନମ୍ୱର ଦୀଘତେ ଉତ୍ର ମଳୂକ ରେଶ୍ନ 
ରହଥିିଲା। ସମସ୍ ବଷିୟନର ନରଗଲୁାର ଓ ଏକ୍ସନରଗଲୁାର 
ପରୀକ୍ଷାଥତେୀ ପାଇଁ ସମାନ ରେଶ୍ନପତ୍ର ରହଛି।ି ଅନୟୁପକ୍ଷନର 
ନମାଟ ୨୫୧ ଜେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାନର ଅନୁପସ୍ତି 
ଥିନଲ। ୧୧ ଭନି୍କ୍ଷମ ପରୀକ୍ଷାଥତେୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ତ ବୟୁବସ୍ା 
କରା�ାଇଥିଲା। 

ରାଜୟୁ ମାଧ୍ୟମକି ଶକି୍ଷା ପରଷିଦ ପକ୍ଷରୁ ହାଇସ୍ଲୁ 
ସାଟ୍ଧିଫିନକଟ, ମଧ୍ୟମା ଓ ମକୁ୍ ବଦିୟୁାଳୟର ଦ୍ତିୀୟ 

ସନମେଟଭି ଅନସସ୍  ନମଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ତି 
ନହାଇଥିଲା। ଏହ ି ପରୀକ୍ଷା ନମିନନ୍ ଜଲି୍ଲା 
ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୟୁାପକ ରେସୁ୍ତ ିବୟୁବସ୍ା 
ଗ୍ହେ କରା�ାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଭିନି୍ 
ପରୀକ୍ଷା ନକନ୍ଦ୍ରନର ପରୀକ୍ଷା ନଦଇଥିନଲ। 

ହାଇସ୍ଲୁ ସାଟ୍ଧିଫିନକଟ ପରୀକ୍ଷାନର ନମାଟ ୧୩, ୩୬୩ରୁ 
୨୩୫ଜେ, ମକୁ୍ ବଦିୟୁାଳୟ ପରୀକ୍ଷାନର ୮୮ରୁ ୧୨ଜେ 
ଓ ମଧ୍ୟମାନର ୪୪ରୁ ୪ ଜେ ଛାତ୍ରଛତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ତି ଥିବା 
ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ନତନବ ଏହ ି ପରୀକ୍ଷା ପରଚିାଳନା ଓ 
ପରୀକ୍ଷା ତଦାର� କରବିାକୁ ୯୧ ଜେ ସପୁରନିଣ୍ଟନଣ୍ଣ୍ଟଙୁ୍କ 
ନନିୟାଜତି କରା�ାଇଥିଲା। ନସହପିର ି ପରୀକ୍ଷା ତଦାର� 
ପାଇଁ ୩ଟ ି ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ସ୍୍ୱାଡ୍   ଗଠନ କରା�ବିା ସହତି ଏହ ି
ସ୍୍ୱାଡ୍   ପରୀକ୍ଷା ନକନ୍ଦ୍ରଗଡୁକି ଉପନର ଲକ୍ଷୟୁ ରଖିଥିଲା। ଏଥି 
ସହତି ଜଲି୍ଲାନର ୮ଟ ି ନନାଡାଲ ନସଣ୍ଟର କରା�ାଇଥିବା 
ନବନଳ ଏଠାରୁ ବଭିନି୍ ପରୀକ୍ଷା ନକନ୍ଦ୍ରକୁ ରେଶ୍ନପତ୍ର ନ�ାଗଇ 
ଦଆି�ାଇଥିଲା। 

 ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍ଲାନର ପରୀକ୍ଷା ନଦଇଥିବା ନମାଟ 
୧୩, ୨୪୪ ଜେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକର 
୧୨ଟ ି ପରୀକ୍ଷା ନକନ୍ଦ୍ରନର ୧, ୫୮୩ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବରିଡି ି
ବ୍ଲକର ୬ଟ ି ନକନ୍ଦ୍ରନର ୮,୨୩, ଏରସମା ବ୍ଲକର ୧୨ଟ ି
ନକନ୍ଦ୍ରନର ୧,୮୨୪, ଜଗତସଂିହପରୁ ବ୍ଲକର ୧୪ଟ ିନକନ୍ଦ୍ରନର 
୧,୯୩୨ , କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ୧୬ଟ ି ନକନ୍ଦ୍ରନର ୨,୮୭୨, 
ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ୭ଟ ି ନକନ୍ଦ୍ରନର ୧,୧୩୨, ରଘନୁାଥପରୁ 
ବ୍ଲକର ୮ଟ ି ନକନ୍ଦ୍ରନର ୧,୨୨୪, ତନିତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର ୧୬ଟ ି
ନକନ୍ଦ୍ରନର ୨,୧୦୫ ଜେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ନଦଇଥିନଲ।

  ୯୧ କକନ୍ଦ୍ରକେ ପେୀକ୍ା କେକେ ୧୩,୨୪୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
  ୨୫୧ ପେୀକ୍ାରଣ୍ୀ ଅନୁପସ୍ରିତ
  ୧୧ ଭ ରିନ୍ନକ୍େ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ୋଗ ରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ା

ଭୂମକିା ଚକ୍ ୁହସ୍ଟିାଲ ତରଫରୁ ଚକ୍ ୁଚକିତି୍ସା ଶବିରି
ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୦ା୩(ସମସି): ଆଳପିଙି୍ଗଳସ୍ତି 
ହ୍ୱାଇଟ୍   ହାଉସ ପରସିରନର ଭୂମକିା ଚକ୍ଷ ୁ ହସ୍ଟିାଲ 
ତରଫରୁ ଚକ୍ଷ ୁଚକିତି୍ସା ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ନହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଶବିବ୍ରତ ଭୂୟାଁଙ୍କ ସହନ�ାଗନର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି
ଚକ୍ଷ ୁ ଚକିତି୍ସା ଶବିରିନର ମ�ୁୟୁ ଅତଥିିଭାନବ ଭୂମକିା 
ଚକ୍ଷ ୁ ହସ୍ଟିାଲର ନଚୟାରମୟୁାନ ବଷୁି୍ ରଥ, ସ�ୂତେୟୁ 

ନାରାୟେ ପଲାଉରୀ ରେମ�ୁ ନ�ାଗ ନଦଇଥିନଲ। 
ଏହ ି ଚକ୍ଷ ୁ ଚକିତି୍ସା ଶବିରିନର ଆଳପିଙି୍ଗଳ, ନକାଲର, 
ସାଳଗାଁ, ରାୟଙ୍କ ପାଟୋ, ଫୁଲହାର, ଶାସନପଦା, 
ଅମରପଡ଼ା, ବଛସାଇନଲା, ନାଟ,ି ଆଶ୍ରମ ପାଟୋ 
ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚକ୍ଷ ୁନରାଗୀ ଆସ ିପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନମାତଆି 
ବଦୁିେ ଚହି୍ନଟ କରଥିିନଲ।

ମକୁ୍ାକାଶ ନାଟକ ପ୍ତନି୍ଯାଗତିା ଉଦ୍  ଘାଟତି

ପାରାଦ୍ରୀପ,୧୦।୩(ସମସି)

କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସଜୁି ଗ୍ାମନର ମକୁ୍ାକାଶ ନାଟକ ରେତନି�ାଗତିା 
ଉଦ୍  ଘାଟତି ନହାଇ�ାଇଛ।ି ମ�ୁୟୁ ଅତଥିି ଭାନବ ପାରାଦୀପ 
ନପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ ବଶି୍ୱାଳ ନ�ାଗନଦଇ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିନଲ। 
ମ�ୁୟୁ ବକ୍ା ଭାନବ କୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ିଅଧକ୍ଷୟୁା ନନିା ରାେୀ 

ସାହୁ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବଡ଼ିଓି ନସାମୟୁଶ୍ରୀ ପାେଗି୍ାହୀ, ହରହିର 
ରେଧାନ, ବାଳକୃଷ୍ ନଜନା ଓ ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଦସୟୁା କନକ 
ରେଭା ନବନହରା, ପାରାଦୀପ ବନିଜଡ ି ମହଳିା ସଭାନନତ୍ରୀ 
ରେଭାତୀ ନାୟକ, �ବୁ ବନିଜଡ ି ସଭାପତ ି ମାନଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲ, 
ନକାଠ ି ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମତି ି ସଭୟୁା ରେମ�ୁ ନ�ାଗ ନଦଇଥିନଲ। 
ଏହ ିମକୁ୍ାକାଶ ନାଟକ ରେତନି�ାଗତିା ୫ ଦନି ଧର ିଚାଲବି।



ଶନବିାର 
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୨ ଢେଙ୍କାନକାଳ
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ପଣ୍ଡୁଆ,୧୦ା୩(ସମସି)

କାମାକ୍ାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ 
ଅଁଳାବେବରଣୀ ବଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟବର 
ସେୁ େଥ୍ୟେସ୍ା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରଚିାଳନା 
ତ୍ରୁଟ ି ବ�ାଗୁଁ ବରାଗୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟବସୋରୁ 
େଞ୍ତି୍ ବେଉଥିୋ ଅଭବି�ାଗ 
ବେଉଛ।ି ବସେପିର ିବଗାଷ୍ୀ ବକନ୍ଦ୍ରର 
େେ ୍ହିଃେଭିାଗ ପ�୍ଯଥ୍ୟନ୍ତ ମଖୁଥ୍ୟ ରାସ୍ାବର 
ଏକ େର୍ଯ ପବୂେ୍ଯ ତ୍ଆିର ିବୋଇଥିୋ 
ବରେନ୍   ନମି୍ନମାନର କା�୍ଯଥ୍ୟ ପାଇଁ ସା୍ବ୍  
ଆବପ ଆବପ ଗଳ ିପଡୁଛ।ି ଅବନକ 

ସମୟବର ବରାଗୀଙ୍କ ସମ୍ପକ୍ଯୀୟ 
ଏଥିବର ପଡଥିିୋ ଅଭବି�ାଗ େ ି
ବୋଇଛ।ି ଏବନଇ େଭିାଗୀୟ 
�ନ୍ତୀଙୁ୍କ ବ�ାଗାବ�ାଗ କବେ ବସ 
ବ�ାନ୍   ଉଠାଉ ନାୋଁନ୍ତ।ି ବଗାଷ୍ୀ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ବକନ୍ଦ୍ରର କର୍ତ୍ ୍ଯପକ୍ ମଧ୍ୟ ସେୁ 
ଜାଣ ିଚୁପ ରେୁଛନ୍ତ।ି କଛି ିଦନି ପବୂେ୍ଯ 
ବଛାଟ ପେିାଙ୍କ ପାକ୍ଯକୁ ୋଗ ି ଏକ 
ବରେନ୍   ନମି୍ଯାଣ ବୋଇଛ।ି ତ୍ାୋ ମଧ୍ୟ 
ମକୁୁଳା ପଡଛି।ି ଏସେୁ ମନମଖୁୀ 
କା�୍ଯଥ୍ୟକୁ ବନଇ କାମାକ୍ାନଗର 
ପ୍ରଶାସନ ବକୌଣସ ି କା�୍ଯଥ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 

ଗ୍ରେଣ କରୁନାେ ିଁ। ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ବକନ୍ଦ୍ରର 
ଏକ ମାତ୍ର ରାସ୍ା ବଦଇ ସରକାରୀ 
ଅଧିକାରୀମାବନ �େିା ଆସେିା 
କରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଏେ ି ସମସଥ୍ୟାର 
ସମାଧାନ ପ୍ରତ୍ ି ଦତ୍ତ୍ ଷ୍ ି ବଦଉନାୋନ୍ତ।ି 
ଏଠାବର ସ୍ଚ୍ଛତ୍ା କେବିେ କାୟାକଳ୍ପ 
ପରୁସ୍ାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖିଠାର। 
ସରକାରଙ୍କ କଡା ନବିଦ୍୍ଯଶ 
ସବର୍ବେ ଗଟୁୁଖା ଓ ପାନବଛପ େେୁ 
ଅସ୍ାସ୍ଥ୍ୟକର ପରବିେଶ ସତ୍ଷ୍ ିକରୁଛ।ି 
ଏସେୁ ସମସଥ୍ୟା ପ୍ରତ୍ ି ଦତ୍ ଷ୍ ି ବଦୋକୁ 
ସାଧାରଣବର ଦାେ ି ବେଉଛ।ି

ଢେଙ୍ାନାଳ,୧୦ା୩(ସମସି)

ଢେଙ୍କାନକାଳ ଅଗ୍ରଣୀ ସକାମକାଜକି ଅନୁଷ୍କାନ 
ଗରୁୁଢେବଜୀ ଫକାଉଢଡେସନର ମହଳିକା ଶକାଖକା 
‘ଶକ୍ ି ବକାହନିୀ’ର ପ୍ରଥମ ବକାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତଥକା 
ଦ୍ତିୀୟ ପ୍ରତଷି୍କା େବିସ ଉପଲଢଷେ ୧ତକାରଖି 
ଠକାରୁ ମହଳିକା ସଶକ୍କିରଣ ସପ୍କାହ ଆରମ୍ଭ 
ଢହକାଇଥିଲକା। ଏହ ି ସପ୍କାହ ମଧ୍ୟଢର ମହଳିକା ଓ 
ଛକାତ୍ୀ ମକାନଙୁ୍ ଶଶି ୁ କନ୍କା ଓ ମହଳିକା ସରୁଷେକା, 
ମଲୂ୍ଢବକାଧକ ଶଷିେକା, ଆଇନ ସଢେତନତକା 
ଓ ଋତୁସ୍କାବ ଜନତି ପରଚି୍ଛନ୍ନତକା ଉପଢର 
ସେସ୍କାମକାନଙ୍ ଦ୍କାରକା ପ୍ରଢତ୍କ େନିଢର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍କାନଢର ସଢେତନତକା କରକାଇବକା ସହ 
ଗରୁୁଢେବଜୀ ଫକାଉଢଡେସନର ଅଧ୍ୟଷେ ତଥକା 
ଆଢମେର ତକାଇଢକକାଢଡେକା ଆଢସକାସଏିସନର 
ସମ୍କାେକ ମକାଷ୍ଟର ଇଂ ଢସୌମ୍ବ୍ରତ ସକାହୁଙ୍ 
ଢନତୃତ୍ୱଢର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମରଷେକା ଢକୌଶଳ 
କକାର୍ଯ୍କ୍ରମ ଆଢୟକାଜତି ଢହକାଇଥିଲକା। ଏହ ି

ଉେରକାପନୀ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍କାୟଢର ଏକ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହଳିକା କବତିକା ଆସର ଆଢୟକାଜନ 
ଢହକାଇଥିଲକା। ଏଥିଢର ଅତଥିି ଭକାବଢର ଓଡଶିକା 
ସକାହତି୍ ଏକକାଢେମୀର ସେସ୍କା େ. ପଷୁ୍ପଲତକା 
ରଥ ଢରକାଗଢେଇ ଉପସ୍ତି କବୟତି୍ୀ ମକାନଙୁ୍ 
ଉତ୍ସକାହତି କରଥିିଲକା। ପଢର ରଢ୍କାଲ,ି ବକୃ୍ତକା 

ଓ ପକାରମ୍ରକି ଶକାଢ଼ୀ ପରଧିକାନ ପ୍ରତଢିରକାଗତିକା 
ଆଢୟକାଜନ କରକାରକାଇଥିଲକା। 

କକାର୍ଯ୍କ୍ରମଢର ମଖୁ୍ବକ୍କା ଭକାବଢର 
ସହକକାରୀ ଜଲି୍କାପକାଳ ତଥକା ଜଲି୍କା ସମକାଜ ମ୍ଳ 
ଅଧିକକାରୀ ଢସୌମ୍କା ସତଭରି୍କା ଢରକାଗ ଢେଇ 
ଏହ ି ନଆିରକା କକାର୍ଯ୍କ୍ରମକୁ ପ୍ରସଂଶକା କରବିକା ସହ 

ନକାରୀମକାନଙୁ୍ ସବୁ େଗିଢର ଆଗକୁ ରବିକାକୁ 
ପଡବି ଢବକାଲ ିମତପ୍ରକକାଶ କରବିକା ସହ ପ୍ରଢତ୍କ 
େନି ମହଳିକା ଓ ଛକାତ୍ୀ ମକାନଙୁ୍ ଆତ୍ମରଷେକା ଢକୌଶଳ 
ଶଷିେକା ପ୍ରେକାନ କରଥିିବକାରୁ ଶକ୍ ିବକାହନିୀକୁ ଏହ ିଭଳ ି
ସମକାଜ ହତିକକାରୀ କକାର୍ଯ୍ ଜକାର ିରଖିବକାକୁ ଉତ୍ସକାହତି 
କରଥିିଢଲ। ଏଅବସରଢର ଜଲି୍କାର ବଭିନି୍ନ 
େଗିଢର ସଫଳତକା ତଥକା ଜଲି୍କା ପକାଇଁ ଢଗୌରବ 
ଆଣଥିିବକା ସକାଗରକିକା ମଶି୍ରଙୁ୍ ନନ୍ନିୀ ଶତପଥି 
ସ୍ତୃ ିସମ୍କାନ, ପ୍ରତମିକା ସନି୍  ହକାଙୁ୍ ସଲୁଷେଣକା ଢେବୀ 
ସ୍ତୃ ିସମ୍କାନ, ଜୟନ୍ୀ ଢବଢହରକାଙୁ୍ କଳ୍ପନକା େକାଶ 
ସ୍ତୃ ିସମ୍କାନ ଓ ସକାଇ ସମ୍ର୍୍ଯକା ପଷୃ୍ଟଙୁି୍ ଶଶି ୁପ୍ରତଭିକା 
ସମ୍କାନଢର ସମ୍ବର୍ଦଷିତ କରକାରକାଇଥିଲକା ପଢର ପଢର 
ଅତଥିିମକାନଙ୍ ଦ୍କାରକା ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତଢିରକାଗତିକାଢର 
କୃତତି୍ୱ ହକାସଲ କରଥିିବକା ଛକାତ୍ୀ ଓ ମହଳିକାମକାନଙୁ୍ 
ପରୁସ୍କାର ବତିରଣ କରକାରକାଇଥିଲକା। ଢଶର୍ଢର 
ଗରୁୁଢେବଜୀ ଫକାଉଢଡେସନର ପ୍ରତଷି୍କାତକା ମକାଷ୍ଟର 
ଇଂ ଢସୌମ୍ବ୍ରତ ସକାହୁ ସମସ୍ତଙୁ୍ ଆନୁଷ୍କାନକି 
ଭକାବଢର ଧନ୍ବକାେ ପ୍ରେକାନ କରଥିିଢଲ।

ଗ�ାଷ୍ଠୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ ଗେନ୍ଦ୍ରେୁ 
ବପିଦସଂେୁଳ ରାସ୍ା ମେୁୁଳା ଗରେନ୍   ସାଙ୍ଗେୁ ଖସଛୁ ିସ୍ାବ୍ 

ସ୍ତନ୍ତ୍ର ମହଳିା େବତିା ଆସରମହଳିା ସଶକ୍େିରଣ 
ସପ୍ାହ ଉଦ୍  ଯାପତି

 � ୧୧ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକର ମଷାଟ୍ ରିକ୍  
ସକମଟ ରିଭ -୨ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ 

ପରଜଙ୍ଗ,୧୦ା୩(ସମସି): ବେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ା ପରଜଙ୍ଗ େ୍କବର 
ଓଡଶିା ମାଧ୍ୟମକି ଶକି୍ା ପରରିଦ(ବୋଡ୍ଯ) ଦ୍ାରା ପରଚିାଳତି୍ 
ମାଟ୍କି ସବମଟଭି-୨ ପରୀକ୍ା ୧୧ ବକନ୍ଦ୍ରବର ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ା ପ୍ରଥମ 
ଦନି ଶତ୍ଙ୍ଖଳାର ସେ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଇଥିୋ। ୧୧ ପରୀକ୍ା ବକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ପରଜଙ୍ଗ ମବେଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେୁାେୁସଂିେ ବନାଡାେ େଦିଥ୍ୟାପୀଠରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 
ଗଡୁକି �େିାକୁ ସେୁବ୍ାେସ୍ କରା�ାଇଛ।ି ଏଥିୋଗ ି ବନାଡାେ 
େଦିଥ୍ୟାପୀଠବର ତ୍େସେିଦାର ସରିୟିେ ଶଭୁ୍ର ପବଟେ ମଖୁଥ୍ୟ 
ଦାୟତି୍ୱବର ରେଛିନ୍ତ।ି ୧୧ ପରୀକ୍ା ବକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟବର ପରଜଙ୍ଗ ବନାଡାେ 
େଦିଥ୍ୟାପୀଠବର ୨୨୩, ସାଆ୍ା ୋଇସ୍େୁ ୧୫୩, ବରାଡ ୋଇସ୍େୁ 
୧୧୦, ବୋଧଣ ି ୨୦୧, କାବନ୍ତାର ୧୦୮, କଙ୍କଡାବସାୋ ୧୭୧, 
ୋରେିାପରୁ ୧୬୬, ମକୁ୍ାପଶ ି ୧୬୦, ମବୁଣ୍ଡଇବୋ ୧୬୧, କୁଆଳୁ 
୧୪୯, ଦଦରାଘାଟ ି ୧୭୦ ଜଣ ପରୀକ୍ା ବଦଉଥିୋ ଜଣାପଡଛି।ି

 �୩ ବଷାଲରି କବଷାକେଇ ହଷାଇୱଷା,           
୩ ପଥର ଟ୍ଷାେ୍ଟର ଜବତ

ଢେଙ୍ାନାଳ,୧୦ା୩(ସମସି): ବେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଓ 
ପେୁସି ତ୍ର�ରୁ ମଳିତି୍ ଭାେବର ଚେଉ କରା�ାଇ ୩ଟ ି ୋେ ି
ବୋବେଇ ୋଇୱା ସେତି୍ ୩ଟ ି ପଥର ବୋବେଇ ଟ୍ାକ୍ଟରକୁ ଜେତ୍ 
କରା�ାଇଥିୋର ଜଣାପଡଛି।ି ଜଲି୍ାପାଳ ସବରାଜ କୁମାର ବସଠୀଙ୍କ 
ନବିଦ୍୍ଯଶବର ଶକୁ୍ରୋର ସଦର ଉପଜଲି୍ାପାଳ ସ୍ଗି୍ାରାଣୀ ଧଳ ଏେଂ 
ତ୍େସେିଦାର ସଧୁାଂଶ ୁ କୁମାର ସାଓଙ୍କ ସେତି୍ ପେୁସି ତ୍ର�ରୁ 
ସଦରଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଯତ୍ ବଗଙୁ୍ଗଟଆି ନକିଟବର ଚେଉ କରା�ାଇ 
ତ୍ବିନାଟ ିୋେ ିବୋବେଇ ୋଇୱାକୁ ଜେତ୍ କରା�ାଇଛ।ି ବସମାନଙ୍କ 
ଠାରୁ ଏକେକ୍ ୫୦ େଜାର ଟଙ୍କା ଜରମିାନା ଆଦାୟ କରା�ାଇଛ।ି 
ବସେପିର ିସଦର ତ୍େସେି ଅନ୍ତଗ୍ଯତ୍ ମାଣପିରୁ ବଦଓପଡାଠାବର ଚେଉ 
କରା�ାଇ ବେଆଇନ ଭାେବର ପଥର ଖଣରୁି ତ୍ବିନାଟ ି ଟ୍ାକ୍ଟରକୁ 
ଜେତ୍ କରା�ାଇ ବଗାେ ି୍ ପରୁ �ାଣ୍ଡକୁି େସ୍ାନ୍ତର କରା�ାଇଥିୋର 
ଜଣାପଡଛି।ି ଏେ ିଚେଉବର ସଦର ଏସଡପିଓି, ସଦର ଥାନାଧିକାରୀ, 
କାଙ୍କଡପାଳ ଆରଆଇ େରୁଣ ବଜନା,ସଦର ଆରଆଇ ଟୁକୁନା 
ବେବେରା, ବଗାେ ି୍ ପରୁ ଆରଆଇ ବପ୍ରମାନ୍ ଦବଳଇ ଓ 
ମାଣପିରୁ ଆରଆଇ ରାବଜଶ ସାେୁ ପ୍ରମଖୁ ସାମେି ରେଥିିବେ।

 � କସୌଭଷାଗ୍ୟଲକ୍ଷୀ ବ ରିଗ୍ରହ ପ୍ରତ ରିଷ୍ଷା 
ଦ ରିବସ ପଷାଳ ରିତ 

ସହରର ମଖୁଥ୍ୟ ରାସ୍ା ନମିଚ୍ଚାଣ ୋଯଚ୍ଚଥ୍ୟର ସମଠୀକ୍ା

ଢେଙ୍ାନାଳ, ୧୦ା୩(ସମସି): ବେଙ୍କାନାଳ ସେରର 
କବେଜ ୋଇପାସଠାରୁ େସଷ୍ାଣ୍ଡ ପ�୍ଯଥ୍ୟନ୍ତ ମଖୁଥ୍ୟ 
ରାସ୍ାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କା�୍ଯଥ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତ୍ ିବନଇ ଜଲି୍ାପାଳ 
ସବରାଜ କୁମାର ବସଠୀ, ଏସପ ି ଜ୍ାନରଞ୍ଜନ 
ମୋପାତ୍ର, ଉପଜଲି୍ାପାଳ ସ୍ଗି୍ାରାଣୀ ଧଳ ତ୍ଦାରଖ 
କରଛିନ୍ତ।ି ସମେୂ ସ୍ାଥ୍ଯକୁ ଦତ୍ ଷ୍ବିର ରଖି ଏେ ି ରାସ୍ା 
ନମି୍ଯାଣ କା�୍ଯଥ୍ୟ କରୁଥିୋ ଠକିାଦାର ଓ ପରୂ୍୍ଯ େଭିାଗ 

ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ �ଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ା କାମ ବଶର କରେିାକୁ 
ଜଲି୍ାପାଳ ନବିଦ୍୍ଯଶ ବଦଇଛନ୍ତ।ି ଜନସାଧାରଣ 
ବ�ପର ି ଅସେୁଧିାର ସମ୍ଖୁୀନ ନ େୁଅନ୍ତ ି ଧ୍ୟାନ 
ବଦୋକୁ ସମ୍ପତ୍କ୍ ଠକିାଦାରକୁ ସତ୍କ୍ଯ କରାଇଛନ୍ତ।ି 
ତ୍ଦାରଖ ସମୟବର ବପୌର ନେି୍ଯାେୀ ଅଧିକାରୀ 
ତ୍ରୁଣ ମୋପାତ୍ର, ବପୌର �ନ୍ତୀ ରଶ୍ତି୍ା ମଶି୍ରଙ୍କ 
ସବମତ୍ ପରୂ୍୍ଯ େଭିାଗର �ନ୍ତୀମାବନ ଉପସ୍ତି୍ ଥିବେ।

ସମିନିଇଗର ମାଣ୍ଆି ରଥ ଉଦ୍  ଘାଟତି
ଢେଙ୍ାନାଳ୧୦ା୩(ସମସି): ଓଡକାପଡକା ବ୍ଲକ ସମିନିଇ 
ସ୍ତି ଓଡଶିକା ମଢିଲଟ ମଶିନ ବ୍ଲକ ପ୍ରକଳ୍ପ କକାର୍ଯ୍କାଳୟ 
ପରସିରରୁ ମକାଡେଆି ସଢେତନତକା ରଥ ଗରୁୁବକାର 
ଉଦ୍  ଘକାଟତି ଢହକାଇରକାଇଛ।ି ଓଡଶିକା ମଢିଲଟ୍   ମଶିନ ଏବଂ 
ଢସ୍ୱଚ୍ଛକାଢସବୀ ସଂସ୍କା ଇେଅିଟ୍   
ପଷେରୁ ଆଢୟକାଜତି ଏହ ିରଥକୁ 
ଜଲି୍କା ମଖୁ୍ କୃର୍ ି ଅଧିକକାରୀ 
ଶରତ େନ୍ଦ୍ର ଢତକାର୍ ସବୁଜ 
ପତକାକକା ଢେଖକାଇ ଉେଘକାଟନ 
କରଛିନ୍।ି ଏହ ି ଅବସରଢର 
ଶ୍ରୀ ଢତକାର୍ େକାର୍ୀମକାଢନ 
ମଡେଢିର ମକାଡେଆି ବକି୍ରକିଢଲ 
କଗି୍ରକା ପ୍ରତ ି ୩୫ ଟଙ୍କା ୭୮ 
ପଇସକା ପକାଇପକାରଢିବ ରକାହକା 
୭୨ ଘଣ୍କା ଭତିଢର େକାର୍ୀଙ୍ ବ୍କାଙ୍ ଜମକା ଖକାତକାକୁ ରବି 
ଢବକାଲ ି ସେୂନକା ଢେଇଛନ୍।ି ଓେକାପଡକା ଢଗକାଷ୍ୀ କୃର୍ ି
ଅଧିକକାରୀ ବଭୁିେତ୍ତ ସକାହୁ ଏବଂ ଶଶିରି କୁମକାର ଶତପଥୀ 
ସମ୍କାନତି ଅତଥିି ଭକାଢବ ଢରକାଗ ଢେଇ େକାର୍ୀ ଏବଂ ଜନ 
ସକାଧକାରଣଢର ଜନଢସେନତକା ସଷୃ୍ଟ ି ପକାଇଁ ସଢେତନତକା 

ରଥ ବକାହକାରଥିିବକା ପ୍ରକକାଶ କରଥିିଢଲ। ଏହ ିକକାର୍୍ଯ କ୍ରମଢର 
ସହଢରକାଗୀ ଅନୁଷ୍କାନ ଇେଅିଟର ସେସ୍ ସେବି ସଢରକାଜ 
କୁମକାର ଶତପଥୀ, ଓଡଶିକା ମଢିଲଟ ମଶିନ୍  ର ବପିସି ି
ଢପ୍ରମକାନନ୍ ଧଳ, ଏବପିସି ି ରଞ୍ଜନ ସକାହୁ, ସଆିରପ ି ଟୁଟୁ 

ନକାୟକ, ମକାମଲିତକା ମହକାରଣକା, ଶଭୁଶ୍ରୀ ଢଜନକା ଏବଂ 
ଇେଅିଟର କକାଯ୍ରକ୍ରମ ଅଧିକକାରୀ ଶଶିରି ପକାଣ ି ପ୍ରମଖୁ 
ଏଥିଢର ଢରକାଗ ଢେଇଥିଢଲ। ଏହ ି ସଢେତନତକା ରଥ 
୪େନି ଧର ିବଭିନି୍ନ ଗ୍ରକାମ ପରକି୍ରମ କରବି ଢବକାଲ ିମଶିନ 
ପଷେରୁ ସେୂନକା େଆିରକାଇଛ।ି

ଅନ୍ତରଚ୍ଚାତଠୀୟ ମହଳିା ଦବିସ ପାଳତି

ଢେଙ୍ାନାଳ, ୧୦ା୩(ସମସି): ଢେଙ୍କାନକାଳ 
ସେର ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗ୍ଯତ ସପ୍ଶର୍କା ଗ୍ରକାମପଞ୍କାୟତ 
କକାର୍ଯ୍କାଳୟଢର ଆଢରକାଗ୍ମ୍   ଢରକାଗ ଏବଂ 
ଢେଲଢଫୟକାର ଆଢସକାସଏିସନ (ଆଇେକା) ପଷେରୁ 
ଆନ୍ଜ୍ଯକାତୀୟ ମହଳିକା େବିସ ପକାଳନ କରକାରକାଇଛ।ି 
ଏହ ି କକାର୍ଯ୍କ୍ରମଟ ି ସପ୍ଶର୍କା ଗ୍ରକାମପଞ୍କାୟତ 
ସରପଞ୍ ଅଭମିନୁ୍ ଢବଢହରକା ଏବଂ ଏମ.ବ.ି
ଢକ ଢଜ୍କାସ୍କାମୟୀ ମଲ୍କିଙ୍ ସହଢରକାଗ କ୍ରଢମ 
ସ୍କାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସହକାୟକ ଢଗକାଷ୍ୀର ମହଳିକା ତଥକା 
ସଆିରପମିକାନଙୁ୍ ଢନଇ ଆଢୟକାଜତି ଢହକାଇଥିଲକା। 
ଆଇେକାର ନଢିଦ୍୍ଯଶକିକା ଅନସୟୁକା ମଶି୍ର କକାର୍ଯ୍କ୍ରମଟକୁି 
ପରେିକାଳନକା କର ିପ୍ରକାରମ୍ଭଢର ଆନ୍ଜ୍ଯକାତୀୟ ମହଳିକା 
େବିସର ମହତ୍ୱ ବରି୍ୟଢର ଆଢଲକାକପକାତ 
କରଥିିଢଲ। କକାର୍ଯ୍କ୍ରମଟକୁି ଅଧିକ ସକାଫଲ୍ ମଡେତି 

କରବିକା ପକାଇଁ ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭକାଢବ ଏମବଢିକ 
ଢଜ୍କାସ୍କାମୟୀ ମଲ୍କି ଉପସ୍ତି ରହ ି ଆନ୍ଜ୍ଯକାତୀୟ 
ମହଳିକା େବିସ ଉପଲଢଷେ ମହଳିକାମକାନଙୁ୍ 
ସରକକାରଙ୍ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକକାର ଢରକାଜନକା ବରି୍ୟଢର 
ଅବଗତ କରକାଇଥିଢଲ ଏବଂ ଏହ ିଢରକାଜନକା ଗେୁକୁି 
ଆପଢଣଇ ନକାରୀମକାଢନ ସ୍ୱକାବଲମ୍ବୀ ଢହବକା ପକାଇଁ 
ପରକାମଶ୍ଯ ଢେଇଥିଢଲ। ଆନ୍ଜ୍ଯକାତୀୟ ମହଳିକା େବିସ 
ଅବସରଢର, ସ୍ବର୍ଦ ଭକାବଢର ଢରକାଜନକା କ୍ରଢମ 
କକାର୍ଯ୍କରୀ ସଫଳତକା ପକାଇବକା ହ ିଁ ନକାରୀମକାନଙ୍ 
ଉଢଦ୍ଶ୍ଢର ତକାଙ୍ର ବକାତ୍ଯକାଥିଲକା। କକାର୍ଯ୍କ୍ରମଢର 
ଆଇେକାର କମ୍ଯୀ ନଢିବେତିକା ସକାହୁ, ପ୍ରଭକାସ େନ୍ଦ୍ର 
ପକାଢ଼ୀ, ମନସ୍ୱନିୀ ମଶି୍ର ଏବଂ ପ୍ରୟିବ୍ରତ େକାଶ ପ୍ରମଖୁ 
ଢରକାଗେକାନ ଢେଇଥିଢଲ। ଆଇେକାର ସମ୍କାେକ 
ପ୍ରଭକାସ େନ୍ଦ୍ର ପକାଢ଼ୀ ଧନ୍ବକାେ ଅପ୍ଯଣ କରଥିିଢଲ।

ୋଙ୍କଡ଼ପାଳଗର  ଗଦାଳ ମଗହାତ୍ସବ

ବାଇକ୍ ରୁ ପଡ଼ ିଯବୁେଙ୍କ ମତୁୃଥ୍ୟ
କାମାକ୍ାନଗର,୧୦ା୩(ସମସି): କାମାକ୍ାନଗର 
ଥାନା ଅନ୍ତଗ୍ଯତ୍ ଦାନପଶ ି ନକିଟବର ୋଇକରୁ 
ଭାରସାମଥ୍ୟ େରାଇ ରାସ୍ା ପାଶବେ୍ଯକୁ ଖସ ି ପଡେିାରୁ 
ଘଟଣାସ୍ଳବର ଜବଣ �େୁକର ମତ୍ତୁ୍ଥ୍ୟ ଘଟଛି।ି 
�ାଜପରୁ ଜଲି୍ା ୋରବିଗାଧା ଗ୍ରାମର ଭରତ୍ଚନ୍ଦ୍ର 
ବେବେରା ୋଇକବର କଣ୍ଆିଗ୍ରାମ ସମ୍ପକ୍ଯୀୟ 

ଘରକୁ �ାଉଥିବେ। ଦାନପଶ ି ଗ୍ରାମ ନକିଟବର 
ୋଇକଟ ି ଭାରସାମଥ୍ୟ େରାଇ ରାସ୍ା ପାଶବେ୍ଯକୁ ଖସ ି
ପଡେିାରୁ ଭରତ୍ ଗରୁୁତ୍ର ଆେତ୍ ବୋଇଥିବେ। 
ତ୍ାଙୁ୍କ କାମାକ୍ାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚକିତି୍ାଳୟବର 
ଭର୍୍ହ କରଥିିୋ ବେବଳ ବସଠାବର ତ୍ାଙ୍କର ମତ୍ତୁ୍ଥ୍ୟ 
ଘଟଥିିୋର ଜଣାପଡଛି।ି

ଢେଙ୍ାନାଳ,୧୦ା୩(ସମସି): ବେଙ୍କାନାଳ ସଦର 
େ୍କ କାଙ୍କଡପାଳ ଗ୍ରାମବର ବଦାଳ ମବୋତ୍େର 
ତ୍ତ୍ ତ୍ୀୟ ଦନିବର ବେଙ୍କାନାଳ େଧିାୟକ ସଧୁିର 
କୁମାର ସାମେ ଓ ସଦର େ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ ରାଜଶ୍ରୀ 
ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ତି୍ବିର ଠାକୁରଙୁ୍କ ମ୍ରିରୁ 
ଅଣା�ାଇ ଏକ େର୍୍ଯାେଥ୍ୟ ବଶାଭା�ାତ୍ରାବର 
ଗ୍ରାମ ପରକି୍ରମା କରା�ାଇଥିୋ। ପବର �ାତ୍ରା 
ପଡଆିଠାବର ଠାକୁରଙୁ୍କ ରଖି େଧିିେଧିାନ ଅନୁ�ାୟୀ 
ପଜୂା କରା�ାଇଥିୋ। ଏୋପବର ବମବୋଡ ି ଓ 
ନାଟକ ପରବିେରଣ ଆରମ୍ଭ ବୋଇଥିୋ। ୧୧ 

ତ୍ାରଖି ଦନି ବଗାପାଳ େଉଡ ିକଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା 
େଉଡ ିବଖଳ ଆବୟାଜନ ଏେଂ ବଶରଦନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ 
ନୀତ୍କିାନ୍ତ ିପାଳନ କରା�ାଇ ମ୍ରି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍େ 
ଅନୁଷ୍ତି୍ ବେେ। ଉକ୍ କା�୍ଯଥ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଭାପତ୍ ି
ଚ୍ନ ମୋନ୍ତ,ି ସମ୍ପାଦକ ପରୁୁବରାର୍ମ ଦାସ, 
ଗ୍ରାମର ସଦସଥ୍ୟ େଚିତି୍ର ଦାସ, ଭରତ୍ ସାସମେ, 
ଗରୁୁୋରୀ ବରଣ୍ଢ, େବମବାଦର ପ୍ରଧାନ, ସଧୁାକର 
ପରଡିା, ବକାଦଣ୍ଡ ପରଡିା, େପିନୁ୍   ସାସମଲ୍   
ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ବନତ୍ତ୍ ତ୍ୱବର ଉକ୍ ବଦାଳ ମବୋତ୍େ 
ଶାନ୍ତଶିତ୍ଙ୍ଖଳାବର ପାଳନ ବେଉଛ।ି 

ନନ୍ନିଠୀ ଗଦବଠୀ ଦୃଷ୍ହିଠୀନ ଓ ବଧିର ବଦିଥ୍ୟାଳୟଗର ଗହାଲି
ଢେଙ୍ାନାଳ,୧୦ା୩(ସମସି): ଢେଙ୍କାନକାଳ 
ସହରର କୁଟୁଣଆି ପକାହକାେ ପକାେଢେଶଢର 
ଅବସ୍ତି ‘ନନ୍ନିୀ ଢେବୀ େୃଷ୍ଟହିୀନ ବଧିର 
ବେି୍କାଳୟ’ଢର ଢହକାଲ ିଧମୂଧକାମଢର ପକାଳତି 
ଢହକାଇରକାଇଛ।ି ଏଅବସରଢର ଢେଙ୍କାନକାଳ 
ଜଲି୍କା କକାରକାଗକାରର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମକାର ସକାହୁ 
ଢରକାଗଢେଇ ବେି୍କାଳୟର ଛକାତ୍ଛକାତ୍ୀଙୁ୍ 
ନୂତନ ଗକାମଛୁକା ସହ ଲେୁ ମଷି୍ଟକାନ୍ନ ବଣ୍ନ 
କରଥିିଢଲ। ଏଥିସହତି ସଲିକାଇ ସବୁଧିକା 
ପକାଇଁ ଏହ ିଶଷିେକାନୁଷ୍କାନକୁ ଆଗକାମୀ େନିଢର 
ଏକ ସଲିକାଇ ଢମସନି୍   ଢରକାଗକାଇଢେବକାକୁ 
ଶ୍ରୀ ସକାହୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ିଢେଇଥିଢଲ। ଏହ ିଢହକାଲ ି
ସମକାଢବଶଢର ଅଷେମ କଲ୍କାଣ ସମତିରି 
ସଭକାପତ ିପ୍ରେୁ୍ମ୍ନ ରଥ ଅଧ୍ୟଷେତକା କର ିଢଜଲ୍   
ଅଧିଷେକଙ୍ ସହଢରକାଗ ପକାଇଁ କୃତଜ୍ଞତକା 
ଜ୍ଞକାପନ କରଥିିଢଲ। ଏହ ି ଅବସରଢର ଗରୁୁ 
ରତ୍କାକର ପ୍ରଧକାନଙ୍ ସହଢରକାଗଢର ଏକ 
ଭଜନ ଆସର ଆଢୟକାଜତି ଢହକାଇଥିଲକା। 

େୃଷ୍ଟହିୀନ ବକାଳକବକାଳକିକାଗଣ ଏଥିଢର 
ଭକାଗ ଢନଇ ଉଚ୍ଚଢକକାଟରି ସ୍ୀତ 
ପରଢିବର୍ଣ କରଥିିଢଲ। ସମସ୍ତ ଛକାତ୍ଛକାତ୍ୀ 

ପରସ୍ପରକୁ ର୍ ଲଗକାଇ ଢରକେ୍ଯ ସ୍ୀତର 
ତକାଢଳ ତକାଢଳ ନୃତ୍ କର ି ଢହକାଲରି ମଜକା 
ଉଠକାଇଥିଢଲ।

ନଆିରା ଢଙ୍ଗଗର ଗହାଲ ିପାଳନ

ଢେଙ୍ାନାଳ,୧୦ା୩(ସମସି): ମେର ଢନେର ପକାଥି ଫକାଉଢଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପଷେରୁ 
ଏକ ମକାଟ ି ଢଲପ ବକା ମଡ୍   ଢଥରକାପୀ କକାର୍ଯ୍କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ଢହକାଇରକାଇଛ।ି ଏହ ି
କକାର୍ଯ୍କ୍ରମକୁ ନୂତନ େ୍ଢର ପକାଳନ କରକାରକାଇଛ।ି ର୍ ଓ ଅବରି ବନିକା କକାେୁଅକୁ 
ମଡୁେଠକାରୁ ପକାେ ପର୍୍ଯ ନ୍ ଢବକାଳ ି ଢଲପ ପ୍ରଢୟକାଗ କରକାରକାଇଥିଲକା। ତକାହକା ଦ୍କାରକା 
ଢହକାଲ ି ପକାଳନ ସହତି ବହୁ ଢରକାଗର େକିତି୍ସକା ଢହକାଇ ପକାରୁଛ।ି ଏହ ି କକାର୍୍ଯ କ୍ରମଢର 
ଉଫୁନକା ରକାଜ୍ ଅଧ୍ୟଷେ ଆେଢଭକାଢକଟ୍   ମଢନକାରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନକାୟକ, ଓଡଶିକା ସକାହତି୍ 
ଏକକାଢେମୀର ସଭ୍ କବ ି ବକାହକାେୂର ପକାଟସକାହକାଣୀ, ଅନୁଷ୍କାନର ମ୍କାଢନଜଂି ଟ୍ରଷ୍ଟ ି
ପୀତବକାସ ସକାହୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ି ସମକାଜବକାେୀ ଢନତକା ସଢରକାଜ ଶତପଥୀ, ମହମିକା ଢରକାଗ 
ବେି୍କାଳୟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପଢେଷ୍କା ଅଶ୍ନିୀ କୁମକାର ପତ,ି ଶ୍କାମକାେରଣପରୁର ବଧି ୁ
ଢଲଙ୍କା ପ୍ରମଖୁ କକାର୍ଯ୍କ୍ରମଢର ସକାମଲି ଢହକାଇଥିଢଲ। ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କା ମଖୁ୍ 
େକିତି୍ସକାଳୟ ସନ୍ନକିଟ ଏକ ପଷୁ୍ପରଣୀଢର ଉକ୍ କକାର୍୍ଯ କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ଢହକାଇଥିଲକା।

�ାୟତ୍ଠୀ ମହଳିା ସଂଘ ପକ୍ରୁ 
ବଶି୍ୱ ମହଳିା ଦବିସ ପାଳତି

ଢେଙ୍ାନାଳ,୧୦ା୩(ସମସି): ଗକାୟତ୍ୀ ମହଳିକା 
ସଂଘ ପଷେରୁ ଢେଙ୍କାନକାଳ ସହରସ୍ତି ଗକାୟତ୍ୀ 
ନଗରଠକାଢର ଆନ୍ଜ୍ଯକାତୀୟ ମହଳିକା େବିସ 
ପକାଳତି ଢହକାଇରକାଇଛ।ି ସଂଘର ସଭକାପତ ି
ନମ୍ଯେକା ଢଜନକାଙ୍ ସଭକାପତତି୍ୱଢର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି
କକାର୍୍ଯ କ୍ରମଢର ସଂଘର ସମ୍କାେକିକା ଢଗକାଲକାପମଣ ି
ସକାହୁ ସ୍ୱକାଗତ ଭକାର୍ଣ ଢେଇଥିଢଲ। ଆଇନ୍   
ପରକାମଶ୍ଯେକାତ୍ୀ ତଥକା ପସିସି ି ସଭ୍କା ଶଭୁକାସନିୀ 
ମହକାଖେୁ ନକାରୀମକାଢନ ଉପଜ୍ଯନଷେମ ଢହବକା 
ପକାଇ ଁ ଆହ୍ବକାନ ଢେଇଥିଢଲ। ଏହ ି ଢବୈଠକଢର 
ଗକାୟତ୍ୀ ନଗର ଶକାନ୍ ିକମଟିରି ସମ୍କାେକ ପରୂ୍୍ଯେନ୍ଦ୍ର 
ଶତପଥୀ ସମ୍କାନତି ଅତଥିି ରୂଢପ ଢରକାଗଢେଇ 
ସମକାଜର ଉନ୍ନତ ି କଢଳ୍ପ ନକାରୀର ଭୂମକିକା 
ଆଢଲକାେନକା କରଥିିଢଲ। ଢକକାର୍କାଧ୍ୟଷେକା ପ୍ରଢମକାେନିୀ 
ନକାୟକ, ସଭ୍କା ପଷୁ୍ପକାଞ୍ଜଳ ିତ୍ପିକାଠୀ, ସରୁ୍ମକା ସକାହୁ, 
ଢବୈଜୟନ୍ୀ ରଥ, କୁନ୍ୀ ମଶି୍ର, ଅପର୍୍ଯକା ସକାହୁ, 
ସକୁନ୍ଳକା ପରଡିକା ପ୍ରଭୃତ ିସଭ୍କାମକାଢନ କକାର୍୍ଯ କ୍ରମ 
ପରେିକାଳନକାଢର ସହଢରକାଗ କରଥିିଢଲ।

ରା�ା ମଶିନର ସମଠୀକ୍ା
କ ା ମ ା କ୍ ା ନ ଗ ର , ୧ ୦ ା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ମଖୁଥ୍ୟମନ୍ତୀ ଓ ୫-ଟ ି ସଚେିଙ୍କ ନବିଦ୍ଯଶ 
କ୍ରବମ ବେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ାର େଭିନି୍ନ 
ଏନ୍ ଏସ ି ତ୍ଥା ଜାଗା ମଶିନର ଅନୁଧ୍ୟାନ 
କରଛିନ୍ତ ି ରାଜଥ୍ୟ ଜାଗା ମଶିନର 
ଉପବଦଷ୍ା େର ି ଶଙ୍କର ରାଉତ୍। ଏେ ି
ପରବିପ୍ରକ୍ୀବର କାମାକ୍ାନଗର ଏନଏସ ି
ଅ�ିସ କା�୍ଯଥ୍ୟାଳୟବର ଏକ ସମୀକ୍ା 
ବେୈଠକବର କାମାକ୍ାନଗର ଅଞ୍ଳବର 
ବେଉଥିୋ ଜାଗା ମଶିନ କା�୍ଯଥ୍ୟକ୍ରମ 
ଉପବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। ଏୋ 
ପବର କାମାକ୍ାନଗର ଏନଏସରି େଭିନି୍ନ 

ୱାଡ୍ଯ ପରକି୍ରମା କର ି ସ୍ାନୀୟ ବୋକଙୁ୍କ 
ରାଜଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ମଶିନ 
ଉପବର ଆବୋଚନା କରଥିିବେ। ଏେ ି

କା�୍ଯଥ୍ୟକ୍ରମବର କାମାକ୍ାନଗର ଏନଏସ ି
ଅଧ୍ୟକ୍ ଧମ୍ଯାନ୍ ପରଡିା, ଉପାଧ୍ୟାକ୍ା 
ଶକୁନ୍ତଳା ବସଠ,ି କା�୍ଯଥ୍ୟନେି୍ଯାେୀ 
ଅଧିକାରୀ �ତ୍ୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଶି୍ର ଓ ସମସ୍ 
କାଉନସେିର ବ�ାଗ ବଦଇଥିବେ।

ଢେଙ୍ାନାଳ,୧୦ା୩(ସମସି): ବେଙ୍କାନାଳ ସେର ଗବଣଶ େଜାର 
ପକ୍ରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବସୌଭାଗଥ୍ୟେକ୍ଷୀ େଗି୍ରେ ପ୍ରତ୍ଷି୍ା ଦେିସ ପାଳତି୍ 
ବୋଇ�ାଇଛ।ି ପ୍ରତ୍େିର୍ଯ ଭଳ ିଚଳତି୍ େର୍ଯ ପରମ୍ପରା ଅନୁ�ାଇ ପାଳନ 
କରା�ାଇଛ।ି ପବର ଉକ୍ ଅଞ୍ଳର ୧୨ଟ ି ଦଳ େର ି ବପ୍ରବମଧାରୀଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ଅଷ୍ପ୍ରେରୀ ମୋମନ୍ତ ନାମ�ଜ୍ ଅନୁଷ୍ତି୍ ବୋଇଥିୋ। ଏେ ି
ଉତ୍େବର େଜାରର ସମସ୍ କମ୍ଯକତ୍୍ଯା ଉପସ୍ତି୍ ରେଥିିବେ। ଗବଣଶ 
େଜାର ପକ୍ରୁ େସନ୍ତ କୁମାର ସାେୁ, େଶି୍ୱନାଥ ବେବେରା, ଅତୁ୍େ 
କୁମାର ନାୟକ, ସଶୁାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ମାଧେ ସେି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ 
କୁମାର ସାେୁ, ସେୁାର ୋରକି, ଅବେଖ ବେବେରା, ଭଜମନ ସାେୁ, 
ବଦେନ ବେବେରାଙ୍କ ସବମତ୍ େେୁ କମ୍ଯକର୍୍ଯା ସେବ�ାଗ କରଥିିବେ।



ଶନବିାର 
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ୧୩ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା
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୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇଡ଼େଡ଼ଲ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୦।୩(ସମସି): କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା ସଦର ଥ୍ରାନ୍ରା ଅଧୀନ ଗଣ୍୍ରାଖିଆ ର୍ରାସ୍୍ରାକର 
ଜକେ ସ୍କୁଟ ି ଚ୍ରାଳେଙ୍କଠକୁ  ୬ ଜେ ଦକୁ ର୍ବୃତ୍ତ ୩ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କ୍ରା ଝ୍ରାମ୍ ି କନଇଛନ୍।ି ଇମ୍ରାମର୍ରାଡ଼୍ରା 
ଅଞ୍ଚଳର ଅନସକୁଲ େ୍ରାଦରି୍   ଏହ ି ଲକୁ ଟ୍  ର ଶେି୍ରାର କହ୍ରାଇଛନ୍।ି ଅଭକି�୍ରାଗ ଆଧ୍ରାରକର 
ମ୍ରାମଲ୍ରା ରକୁ ଜକୁ  େର ିପକୁଲସି ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ େରଛି।ି େ୍ରାଦରି୍  ଙ୍କ ଅଭକି�୍ରାଗ ଅନକୁ �୍ରାୟୀ, ଜମ ି
ଚକୁ କ୍ନି୍ରାମ୍ରା ପ୍ରାଇଁ ଟଙ୍କ୍ରା ଧର ି କସ �୍ରାଉଥିକଲ। ୩ଟ ି ର୍ରାଇକ୍  କର ପ୍ରାଞ୍ଚରକୁ  ୬ଜେ ହଠ୍ରାତ୍   
ତ୍ରାଙ୍କକୁ  ର୍ରାସ୍୍ରାକର ଅଟେ୍ରାଇଥିକଲ। କସ ଅଟେ୍ରାଇର୍ରା ପକର ଜକେ ତ୍ରାଙ୍କ ସ୍କୁଟ ି ପଛପକଟ 
ରସ ିମ୍ରାରେ୍ରାସ୍ତ୍ର କଦଖ୍ରାଇ ଗ୍ରାଡ଼ ିଆଗେକୁ କନର୍ରାେକୁ େହଥିିକଲ। କସମ୍ରାନଙ୍କ େଥ୍ରା ମକୁତ୍ରାରେ 
କସ େଛି ି ର୍ରାଟ କେନ୍ରାଲ୍   ର୍ରାସ୍୍ରାକର �ରି୍ରା ପକର ଡେି ି କଖ୍ରାଲରି୍ରାେକୁ  େହଥିିକଲ। ମନ୍ରା 
େରରି୍ରାରକୁ ହତ୍୍ରା ଧମେ କଦର୍ରା ସହତି ରଳପରୂବୃେ ଚ୍ରାର ିଛଡ଼୍ରାଇ ଡେି ିକଖ୍ରାଲ ିଟଙ୍କ୍ରା ସହତି 
କମ୍ରାର୍ରାଇଲ୍   କନଇ କେର୍ରାର୍   କହ୍ରାଇ �୍ରାଇଥିକଲ।

ଆଉ ଜଡ଼େ ଧକାେଭିଙ୍କା ଦଲକାଲ୍  ଗରିଫ
ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ,୧୦।୩(ସମସି): ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ ଲେଥ୍ରାନ୍ରା ପକୁଲସି ଆଉ ଜକେ ଧ୍ରାଡ଼ଭିଙ୍୍ରା 
ଦଲ୍ରାଲେକୁ େ୍ରାରକୁ  େର ିକେ୍ରାଟବୃ ଚ୍ରାଲ୍ରାେ େରଛି।ି ଅନ୍ ଦଲ୍ରାଲମ୍ରାକନ ଘଟେ୍ରା ସ୍ଥଳରକୁ  କେର୍ରାର 
କହ୍ରାଇ �୍ରାଇଛନ୍।ି ର୍ରାତକିର କେକତେ ଅସ୍ରାମ୍ରାଜେି �କୁରେ ଭୂତମକୁଣ୍୍ରାଇ କପ୍ରାଲ ନେିଟକର 
ଧ୍ରାଡଭି୍ରାଙ୍ ିଟ୍ରେ ଗକୁଡେିକୁ  ପ୍ରାର େର୍ରାଉଥିକଲ। ବ୍ରହ୍ମପକୁର ଅଞ୍ଚଳର ମହିରି େମଲ୍ରାଉଦ୍ନି ନ୍ରାମେ 
ଜକେ ଡ୍୍ରାଇଭରଙ୍କକୁ  ଗ୍ରାଡ ିସ୍ରାଇଡ୍   େରରି୍ରାେକୁ େହଥିିକଲ। କସ ନ ଶକୁେରି୍ରାରକୁ  ତ୍ରାଙ୍କକୁ  ମ୍ରାଡ଼ମ୍ରାର ି
ଲହକୁ  ଲକୁ ହ୍ରାେ େରଥିିକଲ। ଖରର ପ୍ରାଇ ଘଟେ୍ରା ସ୍ଥଳକର ଲେଥ୍ରାନ୍ରା ପକୁଲସି ପହଞ୍ଚ ିଭକୁ ତମକୁଣ୍୍ରାଇର 
ପପକୁ ପକଲଇ ନ୍ରାମେ ଜକେ �କୁରେେକୁ ଗରିେ େରଥିିର୍ରା କରକଳ ଅନ୍ �କୁରେମ୍ରାକନ 
କେର୍ରାର କହ୍ରାଇ �୍ରାଇଥିକଲ। ଏ କନଇ ଥ୍ରାନ୍ରାକର ଏେ ମ୍ରାମଲ୍ରା ରକୁ ଜକୁ  େର୍ରା�୍ରାଇଛ।ି ଅନ୍ 
�କୁରେମ୍ରାନଙ୍କକୁ  ଧରରି୍ରାେକୁ ପକୁଲସି ପ୍ରୟ୍ରାସ ଜ୍ରାର ିରଖିଥିର୍ରା ଥ୍ରାନ୍ରା ଅଧିେ୍ରାରୀ ସଚୂନ୍ରା କଦଇଛନ୍।ି

ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷକାଧିକକାରୀଙ୍କୁ  ଦକାବପିତ୍ର
ଜଗତସଂିହପକୁର,୧୦।୩ (ସମସି):ଜଲି୍୍ରାକର େ୍ରା�ବୃ୍ରତ ନୂତନ କପନସନ୍   କ�୍ରାଜନ୍ରାଭଈକ୍ 
ମଳିତି ପ୍ର୍ରାଥମେି ଶକି୍ଷେ ସଂଘ ତରେରକୁ  ର୍ଲେ ଶକି୍ଷ୍ରାଧିେ୍ରାରୀଙ୍କକୁ  ଏେ ୩ ଦେ୍ରା ସମ୍ବଳତି 
ଦ୍ରାରଏପତ୍ର ପ୍ରଦ୍ରାନ େର୍ରା�୍ରାଇଛ।ି ର୍ରାଜ୍ ସଂଘର ନକିଦ୍ବୃଶ ଅନକୁ �୍ରାୟୀ ଜଲି୍୍ରାର ୮ଟ ି
ର୍ଲେକର ସମସ୍ ନୂତନ କପନସନ୍   କ�୍ରାଜନ୍ରାଭକୁ କ୍ ଶକି୍ଷେ ର୍ଲେ ଶକି୍ଷ୍ରା ଅଧିେ୍ରାରୀଙ୍କକୁ  ପ୍ରଦ୍ରାନ 
େରଥିିକଲ। ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ର୍ରାଉତ, ପଞ୍ଚ୍ରାନନ ପଷ୍୍,ି ଦଲିୀପ ଦ୍ରାଶ, ସକୁଶ୍ରାନ୍ ସ୍ରାମଲ, ଉକମଶ 
ନ୍ରାୟେ, େକୁଶ ମଲେି, କସକ୍   ଅମନ ଉଲ୍୍ରା, ପ୍ରତ୍ରାପ ର୍ରାଉତ, ଅକ୍ଷୟ ନ୍ରାୟେ, କେଶର ଚନ୍ଦ 
ଦଳ୍ରାଇ, ଅକଶ୍ରାେ ଖଣ୍କୁଆଳ, ରଞ୍ଜନ ମହ୍ରାନ୍,ି ମ୍ରାନସ ର୍ରାରେି, ଦକୁ ଗବୃ୍ରା ଦ୍ରାସ, ଅକ୍ଷୟ ର୍ରାଉତ, 
ଆଶସି କଜନ୍ରା, ଶରତଚନ୍ଦ ର୍ରାଉତ ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ଥତି ଥିକଲ।

ଆଶୀବ୍କାଦ ଡ଼େବକା େଂଗଠେର ଆଡ଼ଲକାଚେକାଚକ୍ର
ଜଗତସଂିହପକୁର,୧୦୍ରା୩(ସମସି): ଜଲି୍୍ରାପ୍ରାଳଙ୍କ େ୍ରା�ବ୍ୃ ୍ରାଳୟ ସମ୍କୁଖ ପଡ଼ଆିକର ଆଶୀରବୃ୍ରାଦ 
କସର୍ରା ସଂଗଠନର ଆକଲ୍ରାଚନ୍ରା ଚକ୍ର ଅନକୁ ଷ୍ତି କହ୍ରାଇ�୍ରାଇଛ।ି ସଂଗଠନର ସଭ୍ରାପତ ି
ଜଗନ୍୍ରାଥ କରକହର୍ରାଙ୍କ ସଭ୍ରାପତତି୍ୱକର ଉପକଦଷ୍୍ରା ହମି୍ରାଂଶକୁ କଶଖର ଆଚ୍ରା�ବୃ୍, କଦୈତ୍ରାରୀ 
କଭ୍ରାଇ, ପ୍ରଦୀପ ଦ୍ରାସ, ଜଗନ୍୍ରାଥ ତ୍ରପି୍ରାଠୀ, ନରିକୁ ପମ୍ରା ପରଡ଼ି୍ରା, ସୀମ୍ରା କଭ୍ରାଇ, ତକୁ ଷ୍ରାରରଞ୍ଜନ 
ଦ୍ରାସ, ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ମହ୍ରାନ୍,ି ଅରସରପ୍ର୍ରାପ୍ତ ର୍ରାୟକୁକସନ୍ରା ଅଧିେ୍ରାରୀ କଦର୍ରାଶଷି ରଞ୍ଜନ ଦ୍ରାସ 
ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ଥତି ଥିକଲ।

 ପକାରକାଦୀପ ଫସ୍ ଡ଼ଫଟ୍ସ ଲମିଡ଼ିଟଡ୍  ପକ୍ଷରକୁ  େକୁରକ୍ଷକା େପ୍କାହ ପକାଳତି
ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ,୧୦।୩(ସମସି): ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ େସକେଟ୍   ଲମିକିଟଡ଼ ଦ୍୍ରାର୍ରା ଜ୍ରାତୀୟ ସକୁରକ୍ଷ୍ରା 
ସପ୍ତ୍ରାହ ଉଦ୍  ଘ୍ରାଟତି କହ୍ରାଇ�୍ରାଇଛ।ି ଏହ ି େ୍ରା�ବୃ୍କ୍ରମେକୁ େଟେ ମଣ୍ଳର େ୍ରାରଖ୍ରାନ୍ରା ଓ 
ରଏଲର ରଭି୍ରାଗର ଉପ-ନକିଦ୍ବୃଶେ ମକନ୍ରାଜ ପଣ୍୍ରା, ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ ୟକୁନଟିର ଉପ ନକିଦ୍ବୃଶେ 
ଚନ୍ଦେ୍ରାନ୍ ଦଳ୍ରାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥତିକର ଉଦ୍  ଘ୍ରାଟନ େରଥିିକଲ। ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ ୟକୁନଟିର ମକୁଖ୍ 
ପ୍ରେର ଭଟ୍ରାଚ�ବୃ୍, ଜଗନ୍୍ରାଥ ଖକୁଣ୍ଆି ଉପସ୍ଥତି ଥିକଲ। ଏହ ିଅରସରକର ଏେ ସକୁରକ୍ଷ୍ରା ରଥ 
ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ ଓ ଜଗତସଂିହପକୁରର ରଭିନି୍ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମେ େରଛି।ି କଜକନର୍ରାଲ ମ୍୍ରାକନଜର 
ନହି୍ରାରେ୍ରାନ୍ ର୍ରାଉତ ପରଚି୍ରାଳନ୍ରା େରଥିିକଲ।

େଆିଳ ିଡ଼ବଳକାଭୂମଡ଼ିର ବଡ଼ିଜଡରି ଡ଼ବୈଠକ
ର୍ରାଲେିକୁଦ୍ରା,୧୦।୩(ସମସି): ର୍ରାଲେିକୁଦ୍ରା ଏରସମ୍ରା ରକିଜଡ ିପକ୍ଷରକୁ  �କୁର ଛ୍ରାତ୍ର କସ୍ରାସଆିଲ 
ମଡ଼ିଆିର ସଦସ୍ମ୍ରାକନ ସଆିଳ ି କରଳ୍ରାଭୂମ ି ନେିଟକର ଏେ କରୈଠେ େରଛିନ୍।ି �କୁର 
ସଂଗଠେ ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ େକୁଅଁରଙ୍କ କନତ୍ତ୍ୱକର ଅନକୁ ଷ୍ତି ଏହ ି କରୈଠେକର ପ୍ରଭ୍ରାତ ର୍ରାଉତ 
ସଭ୍ରାପତତି୍ୱ େରଥିିକଲ। େ୍ରାମ୍ରାକ୍ଷ୍ରା ପ୍ରସ୍ରାଦ ନ୍ରାୟେ, ନରିଞ୍ଜନ ନ୍ରାୟେ, ଅରନି୍ରାଶ ସ୍ରାହକୁ, 
ଶଶିରି ପରଡ଼ି୍ରା, ଉକପନ୍ଦ ଓଝ୍ରା, ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ କଜନ୍ରା, କଜ୍୍ରାତପି୍ରେ୍ରାଶ ମହ୍ରାନ୍,ି ରଳର୍ରାମ 
ଦ୍ରାସ,ରଶ୍ତି୍ରା ନ୍ରାୟେ, ଗକେଶ ର୍ରାଉତ, ସ୍ରାଗର ଶକୁକ୍୍ରା, େମଳ େରିେ ରଶି୍୍ରାଳ, ରଶି୍ଜତି 
ସ୍ରାମଲ, ତରିକୁ ପତ ିେ୍ରାନକୁ ନକଗ୍ରା, ମକନ୍ରାଜ ଖଣ୍କୁଆଳ, ପ୍ରଶ୍ରାନ୍ ସ୍୍ରାଇଁ, ହମି୍ରାଂଶକୁ କଶଖର ସ୍୍ରାଇଁ, 
ରଶି୍ଜତି ସ୍୍ରାଇଁ, କଦର୍ରାଶଷି ମହ୍ରାନ୍,ି ରପିନି ଦଳ୍ରାଇ, ରେି୍ରାଶ କସନ୍ରାପତ,ି ମହମି୍ରା ସ୍୍ରାଇଁ, 
ସ୍ତ୍ ି ରଞ୍ଜନ ସ୍ରାହକୁ, ସକନ୍୍ରାଷ କରକହର୍ରା, ଆଶଷି ସସୀନ, ର୍ରାପନି୍ରା ମ୍ରାହ୍ରାଳ,ି ମକନ୍ରାଜ 
କସଠୀଙ୍କଙ୍କ ସହତି ଶତ୍ରାଧିେ କସ୍ରାସଆିଲ ମଡିଆି େମବୃୀ ସ୍ରାମଲି କହ୍ରାଇଥିକଲ।

ପଙ୍ଜ ତରକାଇଙ୍କୁ  େକାଟ୍ୟରଥୀ ଦଲି୍ୀପ ଦକାଶ େମ୍କାେ
ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ,୧୦୍ରା୩(ସମସି): େଟେ ଜଲି୍୍ରା ସ୍ରାକଲପକୁର ର୍ଲେ ମହେ ପଞ୍ଚ୍ରାୟତର ଅଗ୍ରେୀ 
ସ୍ରାଂସ୍ତ୍େି ଅନକୁ ଷ୍୍ରାନ ରଟକଗ୍ରାସ୍୍ରାମୀ ନ୍ରାଟ୍ ସଂସଦର ର୍ରାଷଷିେ ନ୍ରାଟେ ମକହ୍ରାତ୍ସରକର ପଙ୍କଜ 
ତର୍ରାଇଙ୍କକୁ  ସମ୍ବର୍ଦଷିତ େର୍ରା�୍ରାଇଛ।ି ଏହ ି ଉତ୍ସରକର ଟ୍ରାଙ୍ୀ-ସ୍ରାକଲପକୁର ରଧି୍ରାୟେ ପଶ୍ରାନ୍ 
କରକହର୍ରା, ର୍ଲେ କଚୟ୍ରାରମ୍୍ରାନ ର୍ରାମଚନ୍ଦ କଭ୍ରାଇ, ସମତି ିସଭ୍୍ରା ଗୀତ୍ରାଞ୍ଜଳ ିକରକହର୍ରା, 
ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଭ୍ରାତ ପ୍ରାତ୍ର, ଅନକୁ ଷ୍୍ରାନର ସଭ୍ରାପତ ି ଇତଶି୍ୀ ପକୁହ୍ରାେ କ�୍ରାଗ କଦଇଥିକଲ। 
ସଭ୍ରାପତ ିଇତଶି୍ୀ ପକୁହ୍ରାେଙ୍କ ଉପସ୍ଥତିକିର କଦରଦୂତ ସଡ଼େ ସକୁରକ୍ଷ୍ରା ର୍ରାହନିୀର ସଭ୍ରାପତ ି
ପଙ୍କଜ ତର୍ରାଇଙ୍କକୁ  ନ୍ରାଟ୍ରଥୀ ଦଲି୍ୀପ ଦ୍ରାଶ ସମ୍୍ରାନକର ସମ୍୍ରାନତି େର୍ରା�୍ରାଇଛ।ି ନରିଞ୍ଜନ 
ଗ୍ରାନ ପରଚି୍ରାଳନ୍ରା େରଥିିକଲ। ଚନ୍ଦେ୍ରାନ୍ ତ୍ରପି୍ରାଠୀ ର୍ରାଷଷିେ ରରିରେୀ ପଠନ େରଥିିକଲ।

ବଦି୍ୟକାଳୟସ୍ତରୀୟ ବକାର୍ଷିକ କ୍ରୀେକା ଉତ୍ସବ
ଚଉଦେକୁଲ୍ରାଟ,୧୦।୩(ସମସି): କେଶପକୁର ପଞ୍ଚ୍ରାୟତର କେଶପକୁର ଉନ୍ୀତ ରଦି୍୍ରାଳୟକର 
ର୍ରାଷଷିେ କ୍ରୀଡ୍ରା ଉତ୍ସର ଅନକୁ ଷ୍ତି କହ୍ରାଇ�୍ରାଇଛ।ି ଶକି୍ଷ୍ରାମଣ୍ଳ ଅଧିେ୍ରାରୀ ପ୍ରାରନୀ ର୍ରାଉତ 
କପୌକର୍ରାହତି୍ େରଥିିକଲ। ଗ୍ର୍ରାମର ଭ୍ରାରଗ୍ର୍ରାହୀ କରକହର୍ରା େରତି୍ରା ପ୍ରାଠ େରଥିିକଲ। 
ଅରସରପ୍ର୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧ୍ରାନଶକି୍ଷେ ନରେକିଶ୍ରାର ଦ୍ରାସ ଓ ନରହର ି ର୍ରାଉଳ, ଅରସରପ୍ର୍ରାପ୍ତ 
ଏସଆଇ ଦଲିୀପ ମଲେି ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ଥଇତ ଥିଲ୍ରା।

ଡ଼ଗକା-ପଜୂକା, େକାଧକୁେନ୍ଥଙ୍କୁ  ବନ୍ଦେକା କର ିହକାତଗଣ୍ ିପେଲିକା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୦।୩(ସମସି): କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା ର୍ରାରକୁ ଅ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରସନ୍ ପରଡ଼ି୍ରା ନଆିର୍ରା 
ଢଙ୍କର ରରି୍ରାହ େରଛିନ୍।ି କଗ୍ରା-ପଜୂ୍ରା ଓ ସ୍ରାଧକୁସନ୍ଥଙ୍କକୁ  ରନ୍ଦନ୍ରା େର ି ର୍ରାହ୍ରାକରଦୀକର 
ପ୍ରସନ୍ଙ୍କ ହସ୍ଗଣ୍ ି ପଡ଼ଛି।ି ରନି୍ରା ର୍ରାଜ୍ରାର୍ରାେ, ରନି୍ରା କର୍ରାଷେୀକର ଆସ ି କସ ରରି୍ରାହ 
େରରି୍ରା ସହତି ରର�୍ରାତ୍ରୀ ଓ ଅତଥିିଙ୍କକୁ  ପ୍ରସ୍ରାଦ କସରନ େର୍ରାଇଛନ୍।ି ସମ୍ରାଜେକୁ ଏେ ର୍ରାତ୍ତବୃ୍ରା 
କଦର୍ରା ପ୍ରାଇଁ ପ୍ରସନ୍ ଓ େନ୍୍ରା ମତି୍ରା ଏହ ିଆଦଶବୃ ରରି୍ରାହ େରରି୍ରା ପ୍ରାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିକନଇଥିକଲ। 
କଗ୍ରାପଛେସ୍ଥତି େମଳ ଭରନକର ଉଭୟ ରର େନ୍୍ରା ପ୍ରଥକମ କଗ୍ରା-ପଜୂନ େରଥିିକଲ। 
କଗ୍ରା-ମ୍ରାତ୍ରାଙ୍କକୁ  ପଜୂ୍ରା େରରି୍ରା ସହ ଆଶୀରବୃ୍ରାଦ କନଇଥିକଲ। ପକର ସ୍ରାଧକୁ ରନ୍ଦନ୍ରା ଓ 
ସମ୍ବର୍ଦବୃନ୍ରା େ୍ରା�ବୃ୍କ୍ରମ କହ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। ର୍ରାଜ୍ର ରଭିନି୍ ମଠ ଓ ଧମବୃ୍ରାନକୁ ଷ୍୍ରାନରକୁ  ଆସଥିିର୍ରା ପ୍ର୍ରାୟ 
୨୦ଜେ ସ୍ରାଧକୁଙ୍କକୁ  ରରେନ୍୍ରା ପଜୂ୍ରାର୍ବୃନ୍ରା େର ିଆଶୀରବୃ୍ରାଦ କନଇଥିକଲ। କଶଷକର କରୈଦେି 
ରୀତନିୀତକିର କରଦୀ ଉପକର ହସ୍ଗଣ୍ ିପଡ଼ଥିିଲ୍ରା। ଏହ ିନଆିର୍ରା ରରି୍ରାହ ଉତ୍ସରକର ରହକୁ  
ରଶିଷି୍ର୍କ୍ ିକ�୍ରାଗକଦଇ ନରଦମ୍ତ୍ତଙି୍କକୁ  ଆଶୀରବୃ୍ରାଦ େରଥିକଲ।

େରପଞ୍ଚଙ୍କୁ  ‘ପଞ୍ଚକାୟତ ଡ଼ଗୌରବ’ େମ୍କାେ
ମ୍ରାଶବୃ୍ରାଘ୍ରାଇ,୧୦୍ରା୩(ସମସି): ମ୍ରାଶବୃ୍ରାଘ୍ରାଇ ର୍ଲେ େକୁକୁହକୁଡ଼ ି ପଞ୍ଚ୍ରା ୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଭ୍ରାତ ରଞ୍ଜନ 
ଦ୍ରାସଙ୍କକୁ  ଥ୍ରାଉରୀ ଅରକ୍ଷୀତ ଦ୍ରାସ ମଠ େମଟି ି ତରେରକୁ  ପଞ୍ଚ୍ରାୟତ କଗୌରର ସମ୍୍ରାନକର 
ସମ୍୍ରାନୀତ େର୍ରା�୍ରାଇଛ।ି ଧମବୃପଦ ମହ୍ରାରେ୍ରାଙ୍କ କପୌକର୍ରାହତି୍କର ଜଲି୍୍ରା ପରସିଦ ସଭ୍୍ରା 
ଦକୁ ଗବୃ୍ରାରତୀ ପ୍ରଧ୍ରାନ, ସମତି ି ସଭ୍୍ରା କଗୌରୀ ମହ୍ରାରେ୍ରା, ନ୍ରାଏର ସରପଞ୍ଚ ମୀନତୀ କସଠୀ, 
ହ୍ଷକିେଶ ଦ୍ରାସ ପ୍ରମକୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥତିକିର କସ ଏହ ି ସମ୍୍ରାନକର ସମ୍୍ରାନୀତ କହ୍ରାଇଛନ୍।ି 
େ୍ରା�ବୃ୍କ୍ରମକର ପ୍ରାଥବୃ ମହ୍ରାପତ୍ର, ମ୍ରାଧର୍ରାନନ୍ଦ ପ୍ରାତ୍ର, ସକର୍ରାଜ କସଠୀ, ଦୀପେ ଦ୍ରାସ, 
ଶ୍ୀଧର ସ୍୍ରାଇଁ, ଅକଲଖ ଦ୍ରାସ ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ଥତି ଥିକଲ।

ତକିତ୍ତବୃ୍ରାଲ,୧୦।୩(ସମସି): ତକିତ୍ତବୃ୍ରାଲସ୍ଥତି ଜ୍ରାଭୟିର 
ରଦି୍୍ରାଳୟ ପରସିରକର ମ୍ରା’ ଶ୍ରାରଳ୍ରା େ୍ରାଉକଣ୍ସନ 
ଆନକୁ େୂଲ୍କର ରଶି୍ ମହଳି୍ରା ଦରିସ ପ୍ରାଳତି କହ୍ରାଇ�୍ରାଇଛ।ି 
କସ୍ରାନ୍ରାଲ ି ମହ୍ରାନ୍ଙି୍କ ତତ୍ତ୍ରାରଧ୍ରାନକର ମହଳି୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟକର 
ସ୍ରାଧ୍ରାରେ ଜ୍୍ରାନ, ମକ୍ୁ ଜେି୍ରାଲ କଚୟ୍ରାର ଆଦ ି ପ୍ରତକି�୍ରାଗତି୍ରା 
ଅନକୁ ଷ୍ତି କହ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। ଶକି୍ଷ୍ରାରତି ରସନ୍ ମଞ୍ଜରୀ ଦ୍ରାସଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତ୍ରାକର ଆକୟ୍ରାଜତି ଉତ୍ସରେକୁ ସ୍ଥ୍ରାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ 
ପ୍ରୟିମ୍ବଦ୍ରା ମହ୍ରାପ୍ରାତ୍ର ଉଦ୍  ଘ୍ରାଟନ େରଥିିକଲ। କସ ତ୍ରାଙ୍କ 

ରକ୍ର୍କର ଏକର ର ି ନ୍ରାରୀମ୍ରାକନ ପ୍ରେ୍ତ ସ୍୍ରାଧୀନତ୍ରା 
ପ୍ରାଇପ୍ରାରନି୍ରାହ୍ରାନ୍ ି କର୍ରାଲ ି କକ୍ଷ୍ରାଭ ପ୍ରେ୍ରାଶ େରଥିିକଲ। 
ମକୁଖ୍ ଅତଥିି ଭ୍ରାକର େକୁଜଙ୍ ତହସଲିଦ୍ରାର ପ୍ରୀତପିର୍ବୃ୍ରା ମଶି୍ 
କ�୍ରାଗକଦଇ ନ୍ରାରୀ ନଜି କଚଷ୍୍ରା ରଳକର ଅଥବୃକନୈତେି 
ସ୍ରକର ଦ୍ଢ କହର୍ରା ପ୍ରାଇଁ ଆହ୍ବ୍ରାନ କଦଇଥିକଲ। ମକୁଖ୍ରକ୍୍ରା 

ଅରସରପ୍ର୍ରାପ୍ତ ପ୍ର୍ରାଧ୍ୟ୍ରାପେି୍ରା ଡ. ରଷି୍କୁପ୍ରୟି୍ରା ଦ୍ରାସ କ�୍ରାଗକଦଇ 
ନ୍ରାରୀ ମ୍ରାନସେିସ୍ରକର ଦ୍ଢ ରହକିଲ କସମ୍ରାକନ ସେଲତ୍ରା 
ହ୍ରାସଲ େରପି୍ରାରକିର କର୍ରାଲ ି େହଥିିକଲ। ସମ୍୍ରାନତି ଅତଥିି 
ଭ୍ରାକର ଆଇନଜୀରୀ ମଞ୍ଜକୁଲତ୍ରା ର୍ରାଉତ ଓ ଅଧ୍ୟ୍ରାପେି୍ରା 
ର୍ରାଜଶ୍ୀ ସ୍୍ରାଇଁ କ�୍ରାଗକଦଇ ମହଳି୍ରା ସଶକ୍ୀେରେ 
ଉପକର ଆକଲ୍ରାେପ୍ରାତ େରଥିିକଲ। ରଶିଷି୍ ଅତଥିି ଭ୍ରାକର 
ଅରସରପ୍ର୍ରାପ୍ତ ଅଧିେ୍ରାରୀ ପ୍ରକମ୍ରାଦ ସ୍ରାହକୁ  କ�୍ରାଗ କଦଇଥିକଲ। 
ସ୍ରାଇ ଋତକୁ ପର୍ବୃ୍ରା ନ୍ରାରୀ ସକୁରକ୍ଷ୍ରା ଉପକର ସଙ୍ୀତ ଗ୍ରାନ 

େରଥିିର୍ରାକରକଳ ଶଶିକୁ େଳ୍ରାେ୍ରାର ଶକୁଭଶ୍ୀ କହ୍ରାତ୍ରା ନ୍ତ୍ 
ପରକିରଷେ େରଥିିକଲ। ସଞ୍ଜୟ ମହ୍ରାପ୍ରାତ୍ର ଓ ହ୍ଷକିେଶ 
ପରଜି୍ରା ଏହ ି େ୍ରା�ବୃ୍କ୍ରମ ପରଚି୍ରାଳନ୍ରା େରଥିିର୍ରାକରକଳ 
ଜ୍ରାଭୟିସବୃ ରଦି୍୍ରାଳୟର ପ୍ରଧ୍ରାନ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରୟିଦଶଷିନୀ ମହ୍ରାନ୍ ି
ସହକ�୍ରାଗ େରଥିିକଲ। ଏଇ ଅରସରକର ରଭିନି୍ କକ୍ଷତ୍ରକର 

େ୍ତତି୍ୱ ହ୍ରାସଲ େରଥିିର୍ରା ମହଳି୍ରା ଓ ପ୍ରତକି�୍ରାଗତି୍ରାକର 
େ୍ତେ୍ରା�ବୃ୍ କହ୍ରାଇଥିର୍ରା ମହଳି୍ରାଙ୍କକୁ  ମ୍ରାନପତ୍ର, ପକୁଷ୍ପଗକୁଛ ଓ 
ଉପକଢୌେନ ପ୍ରଦ୍ରାନ ପରୂବୃେ ସମ୍ବର୍ଦଷିତ େର୍ରା�୍ରାଇଥିଲ୍ରା। 
ଅନୀଲ ର୍ରାଉତ ଧନ୍ର୍ରାଦ କଦଇଥିକଲ।
ପାରାଦୀପ: ପ୍ରାର୍ରାଦୀପଗଡ଼ ପଞ୍ଚ୍ରାୟତ ଆନକୁ େୂଲ୍କର 
ଓ ଆକସବୃଲର ମତି୍ତଲ ଓ ନପି୍ପନ ଷ୍ଲି େମ୍୍ରାନୀ ସହ୍ରାୟତ୍ରାକର 
ଆନ୍ଜବୃ୍ରାତେି ମହଳି୍ରା ଦରିସ ପ୍ରାଳନ େର୍ରା�୍ରାଇଛ।ି ରରଷି୍ 
ଆଇନଜୀରୀ ସଞ୍ଜୟ କରକହର୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତ୍ରାକର ଅନକୁ ଷ୍ତି 

ଉତ୍ସରକର ମକୁଖ୍ରକ୍୍ରା ଭ୍ରାକର େରୟତି୍ରୀ 
କଗ୍ରାଲ୍ରାପର୍ରାେ ି ସ୍ରାହକୁ, ସମ୍୍ରାନତି 
ଅତଥିି ଭ୍ରାକର କପ୍ରମଲତ୍ରା ର୍ରାରେି, 
ଆକସବୃଲର ମତି୍ତଲ୍  ର ସଏିସଆର 
ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ ମକୁଖ୍ କଦର୍ରାଶଷି ସ୍୍ରାଇଁ, 
ରଷି୍କୁ ଚରେ ସ୍୍ରାଇଁ ପ୍ରମକୁଖ କ�୍ରାଗ 
କଦଇଥିକଲ। ଅନ୍ମ୍ରାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର 
ସରତି୍ରା ପ୍ରଧ୍ରାନ, ମନି୍ରାକ୍ଷୀ ସ୍୍ରାଇଁ, 
ଆକସବୃଲର ମତି୍ତଲ୍  ର ସଏିସଆର 

ସଂକ�୍ରାଜେି୍ରା ପ୍ରୟିତମ୍ରା କସନ୍ରାପତ ି ପ୍ରମକୁଖ ଉପସ୍ଥତି ଥିକଲ। 
ରଶ୍ରି୍ରାଳ୍ରା ସଂିହ ଧନ୍ର୍ରାଦ ଅପବୃେ େରଥିିକଲ। ରଚିତି୍ର 
ପ୍ରଧ୍ରାନ, ଜୟନ୍ କସନ୍ରାପତ,ି ସତ୍ ନ୍ରାର୍ରାୟେ ମହ୍ରାପ୍ରାତ୍ର, 
ପ୍ରଭ୍ରାତ ସ୍ରାହକୁ, ର୍ରାକଜନ୍ଦ କରକହର୍ରା, କଦରଦକୁ ଲ୍ବୃଭ େର ଓ 
ଗଦ୍ରାଧର କରକହର୍ରା ପ୍ରମକୁଖ ସଭ୍ରା ପରଚି୍ରାଳନ୍ରା େରଥିିକଲ।

‘ଏଡ଼ବ ବ ିେକାରୀ ପ୍ରକୃତ ସ୍କାଧୀେତକା ପକାଇେ’ି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା,୧୦।୩(ସମସି): ସ୍ରାର୍ରା ର୍ରାଜ୍ ମ୍ରାଧ୍ୟମେି ଶକି୍ଷ୍ରା 
ପରଷିଦ(କର୍ରାଡବୃ) ଦ୍୍ରାର୍ରା ପରଚି୍ରାଳତି ମ୍ରାଟ୍ରକି୍   ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
ଶକୁକ୍ରର୍ରାରଠକୁ  ଆରମ୍ଭ କହ୍ରାଇଛ।ି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼୍ରା ଜଲି୍୍ରାକର 
ଶକୁକ୍ରର୍ରାର ୧୦୭ଟ ିକେନ୍ଦକର ପରୀକ୍ଷ୍ରା କହ୍ରାଇଥିର୍ରା କରକଳ 
୫୦୯ ଜେ ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଦନିକର ଅନକୁ ପସ୍ଥତି ଥିକଲ। 

ଚଳତି ରଷବୃ କମ୍ରାଟ ୧୯,୪୭୩ ପରୀକ୍ଷ୍ରାଥବୃୀ ପରୀକ୍ଷ୍ରା କଦର୍ରା 
ପ୍ରାଇ ଁ େମବୃ ପରୂେ େରଥିିକଲ। ସେ୍ରାଳ ୮ଟ୍ରାରକୁ  ଆରମ୍ଭ 
କହ୍ରାଇଥିର୍ରା ଏହ ି ପରୀକ୍ଷ୍ରାକର କମ୍ରାଟ ୧୯ହଜ୍ରାର ୪୩୨ 
ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଦନି ସ୍ରାହତି୍ ପରୀକ୍ଷ୍ରା କଦଇଛନ୍।ି 
କସମ୍ରାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର କରଗକୁଲ୍ରାର୍   ପରୀକ୍ଷ୍ରାଥବୃୀଙ୍କ ସଂଖ୍୍ରା 
୧୯ହଜ୍ରାର ୪୮ଥିର୍ରା କରକଳ ମଧ୍ୟମ୍ରା ୨୫୬ ଏରଂ 

ର୍ରାଜ୍ ମକୁକ୍ ସ୍କୁଲ୍   ରଦି୍୍ରାଥବୃୀ ୧୨୮ ରହଛିନ୍।ି ଅନକୁ ପସ୍ଥତି 
ଥିର୍ରା ୫୦୯ପଲି୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟକର କରଗକୁଲ୍ରାର୍   ପଲି୍ରା ୪୨୫ 
ଥିର୍ରା କରକଳ ମଧ୍ୟମ୍ରାକର ୪୯ ଏରଂ ର୍ରାଜ୍ ମକୁକ୍ ସ୍କୁଲ୍   
ପରୀକ୍ଷ୍ରାଥବୃୀ ୩୫ଜେ ଅଛନ୍।ି କମ୍ରାଟ ୧୦୭ଟ ି ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
କେନ୍ଦ ମଧ୍ୟରକୁ  ୩ଟ ିକେନ୍ଦ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଭ୍ରାକର ର୍ରାଜ୍ ମକୁକ୍ ସ୍କୁଲ୍  ର 

ପରୀକ୍ଷ୍ରାଥବୃୀଙ୍କ ପ୍ରାଇ ଁ ରହଛି।ି ଶଙ୍୍ଖଳତି ଢଙ୍କର ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
ପରଚି୍ରାଳନ୍ରା ପ୍ରାଇ ଁଜଲି୍୍ରାର ସମସ୍ ୯ଟ ିର୍ଲେକର କନ୍ରାଡ୍ରାଲ୍   
କସଣ୍ର୍   େର୍ରା�୍ରାଇଥିର୍ରା କରକଳ ଜଲି୍୍ରା ଶକି୍ଷ୍ରା ରଭି୍ରାଗ 
ପକ୍ଷରକୁ  ୩ଟ ି ସ୍୍ବ୍ରାଡ୍   ଏରଂ କର୍ରାଡବୃ ପକ୍ଷରକୁ  କଗ୍ରାଟଏି ସ୍୍ବ୍ରାଡ୍   
ଗଠନ କହ୍ରାଇଛ।ି କମ୍ରାଟ ୪ଟ ିସ୍୍ବ୍ରାଡ୍   ପରୀକ୍ଷ୍ରା ପରଚି୍ରାଳନ୍ରା 
ର୍ରସ୍ଥ୍ରାେକୁ ତଦ୍ରାରଖ େରକୁ ଛନ୍।ି ଜଲି୍୍ରା ଶକି୍ଷ୍ରା ରଭି୍ରାଗ 

ପକ୍ଷରକୁ  ଗଠତି ସ୍୍ବ୍ରାଡ୍  କର ଜଲି୍୍ରା ଶକି୍ଷ୍ରା ଅଧିେ୍ରାରୀଙ୍କ ସକମତ 
ଅତରିକି୍ ଜଲି୍୍ରା ଶକି୍ଷ୍ରାଧିେ୍ରାରୀ, ୨ ର୍ଲେ ଶକି୍ଷ୍ରାଧିେ୍ରାରୀ, 
ରଜି୍୍ରାନ ପରଦିଶବୃେ ଏରଂ ଜକେ ରରଷି୍ ମହଳି୍ରା ପ୍ରଧ୍ରାନ 
ଶକି୍ଷେ ରହଛିନ୍।ି ୧୩କର ଇଂର୍ରାଜୀ ପରୀକ୍ଷ୍ରା କହର।
ଓଳାଭର: ଜଲି୍୍ରା ଶକି୍ଷ୍ରା ଅଧିେ୍ରାରେିୀ ଶକୁଭଲକ୍ଷୀ ନ୍ରାୟେ 
ଓ ଜଲି୍୍ରା ରଜି୍୍ରାନ ପରଦିଶବୃେ ନଷିରି୍ଦ ର୍ରାରକି୍   ର୍ରାଜେନେି୍ରା 
ର୍ଲେର ରଭିନି୍ ପରୀକ୍ଷ୍ରା କେନ୍ଦ ରକୁ ଲ ି କଦଖିଛନ୍।ି ଏହ ି
ର୍ଲେକର ସମକୁଦ୍ରାୟ ୩୫ ହ୍ରାଇସ୍କୁଲ ଥିର୍ରାକରକଳ ୧୧ଟ ି
ସ୍ଥ୍ରାନକର କସଣ୍ର େର୍ରା�୍ରାଇଛ।ି କମ୍ରାଟ ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ 
୨୦୨୬ ଥିଲ୍ରାକରକଳ ୧୯୯୦ ପରୀକ୍ଷ୍ରା କଦଇଛନ୍।ି 
୩୫ ଜେ ଅନକୁ ପସ୍ଥତି ରହଛିନ୍।ି ର୍ରାକଜନ୍ଦ ନ୍ରାର୍ରାୟେ 
ସରେ୍ରାରୀ ରଦି୍୍ରାଳୟେକୁ କନ୍ରାଡ୍ରାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କସଣ୍ର 
େର୍ରା�୍ରାଇଛ।ି କେୈଳ୍ରାସ ଚନ୍ଦ ଦଲ୍ରାଇ ଏହ ି କନ୍ରାଡ୍ରାଲ 
କସଣ୍ରର ଇନ୍   ଚ୍ରାଜବୃ ରହଛିନ୍।ି ସେ୍ରାଳ ୭ଟ୍ରା ସକୁର୍ଦ୍ରା 
ସମସ୍ କେନ୍ଦେକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କ�୍ରାଗ୍ରାଇ ଦଆି�୍ରାଉଛ।ି 
ଏଥିପ୍ରାଇ ଁ ୨ଜେ ରରଷି୍ ଶକି୍ଷେ ଏରଂ ପକୁଲସି କେ୍ରାସବୃ 
ଦ୍ରାୟତି୍ୱକର ଅଛନ୍।ି ସମଗ୍ର ର୍ଲେର ପରୀକ୍ଷ୍ରା କେନ୍ଦ 
ତଦ୍ରାରଖ ପ୍ରାଇ ଁ୧୧ ଜେ ପ�ବ୍ୃ କରକ୍ଷେ ନ�ିକୁକ୍ ିପ୍ରାଇଥିଲ୍ରା 
କରକଳ ପରୀକ୍ଷ୍ରାେକୁ ର୍ରସ୍ଥତି େର୍ରା�୍ରାଇଥିର୍ରା ର୍ଲେ 
କନ୍ରାଡ୍ରାଲ ପ୍ରଧ୍ରାନ ଶକି୍ଷେ ସଞ୍ଜୟ ସ୍ରାମଲ େହଛିନ୍।ି
ଡେରାବଶି: କଡର୍ରାରଶି ର୍ଲେର ୯ଟ ି ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
କେନ୍ଦକର ମ୍ରାଟ୍ରେି ପରୀକ୍ଷ୍ରା ଶ୍ରାନ୍ଶିଙ୍୍ଖଳ୍ରାର ସହ ଆରମ୍ଭ 
କହ୍ରାଇଛ।ି ସମସ୍ କେନ୍ଦକର କମ୍ରାଟ ୧୭୭୦ଜେ ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
କଦର୍ରା ପ୍ରାଇ ଁ ଥିର୍ରା କରକଳ ଏମ୍ରାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରକୁ  ୨୨ଜେ 
ପରୀକ୍ଷ୍ରାଥବୃୀ ପ୍ରଥମ ଦନିକର ଅନକୁ ପସ୍ଥତି ରହଥିିର୍ରାରକୁ  
ଅରଶଷି୍ ୧୭୪୮ଜେ ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ ମ୍ରାଟ୍ରେି ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
କଦଇଛନ୍।ି ମଧ୍ୟମ୍ରା ପରୀକ୍ଷ୍ରାକର କମ୍ରାଟ ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
କଦର୍ରାେକୁ ଥିର୍ରା ୩୬ ପରୀକ୍ଷ୍ରାଥବୃୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରକୁ  ୧୭ଜେ 

ଅନକୁ ପସ୍ଥତି ରହଥିିର୍ରା ଓ ଅରଶଷି୍ ୧୯ଜେ ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ 
ପରୀକ୍ଷ୍ରା କଦଇଛନ୍।ି କଡର୍ରାରଶି ହ୍ରାଇସ୍କୁଲକର କମ୍ରାଟ 
୧୯୬ ଜେଙ୍କ ମଧ୍ୟରକୁ  ୧୯୧ଜେ ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
କଦଇଥିର୍ରା କରକଳ ୫ଜେ ଅନକୁ ପସ୍ଥତି ଥିକଲ। କସହପିର ି
ମଧ୍ୟମ୍ରାକର କମ୍ରାଟ ୧୪ଜେ ମଧ୍ୟରକୁ  ୫ଜେ ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
କଦଇଥିର୍ରା କରକଳ ୯ଜେ ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ ଅନକୁ ପସ୍ଥତି ଥିକଲ। 
ଠ୍ରାେକୁରହ୍ରାଟସ୍ଥତି ସକୁଦଶବୃନ କନ୍ରାଡ୍ରାଲ ହ୍ରାଇସ୍କୁଲ କେନ୍ଦକର 
କମ୍ରାଟ ୧୭୭ଜେରକୁ  ୪ଜେ ଅନକୁ ପସ୍ଥତି ରହଥିିଲ୍ରା କରକଳ 
୧୭୩ ଜେ ପରୀକ୍ଷ୍ରା କଦଇଥିକଲ। ସତ୍ରହି୍ରାରସ୍ଥତି 
ଲ୍ରାଲର୍ରାହ୍ରାଦକୁ ର ଶ୍ରାସ୍ତ୍ରୀ କନ୍ରାଡ୍ରାଲ ହ୍ରାଇସ୍କୁଲ କେନ୍ଦକର 
ସମସ୍ ୧୩୫ ଜେ, ମଲ୍କିେଶ୍ପକୁରସ୍ଥତି ମଲ୍କିେଶ୍ର 
ହ୍ରାଇସ୍କୁଲ କେନ୍ଦକର କମ୍ରାଟ ୨୧୪ଜେଙ୍କରକୁ  ୪ ଅନକୁ ପସ୍ଥତି 
କ�୍ରାଗକୁ ଁ ୨୧୦ଜେ, କରଲ୍ରାରପକୁରସ୍ଥତି ଭଗରତୀ କନ୍ରାଡ୍ରାଲ 
ହ୍ରାଇସ୍କୁଲ କେନ୍ଦକର କମ୍ରାଟ ୨୧୩ଜେରକୁ  ୨ଜେ ଅନକୁ ପସ୍ଥତି 
କ�୍ରାଗକୁ ଁ ୨୧୧ଜେ, ରଳଭଦ୍ରପକୁରସ୍ଥତି ର୍ରାଲକୁ କଙ୍କଶ୍ର 
ରଦି୍୍ରାପୀଠ କେନ୍ଦକର କମ୍ରାଟ ୧୮୯ ଜେରକୁ  ୩ ଅନକୁ ପସ୍ଥତି 
କ�୍ରାଗକୁ ଁ୧୮୬ଜେ, କଦ୍ରାହଳସି୍ଥତି ରରି ିମକଡଲ ହ୍ରାଇସ୍କୁଲ 
କେନ୍ଦକର କମ୍ରାଟ ୨୪୬ରକୁ  ଜକେ ଅନକୁ ପସ୍ଥତି କ�୍ରାଗକୁଁ 
୨୪୫ଜେ, େେରି୍ରାର୍ରାଦସ୍ଥତି ର୍ରାମଚନ୍ଦ କନ୍ରାଡ୍ରାଲ 
ହ୍ରାଇସ୍କୁଲ କେନ୍ଦକର କମ୍ରାଟ ୨୧୫ଜେରକୁ  ୩ ଅନକୁ ପସ୍ଥତି 
କ�୍ରାଗକୁ ୨୧୨ଜେ ଏରଂ ଛେନ୍ରାସ୍ଥତି ଶ୍ରାରଦ୍ରା ଏେ୍ରାକଡମୀ 
କେନ୍ଦକର ସମସ୍ ୧୮୫ଜେ ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ ମ୍ରାଟ୍ରେି ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
କଦଇଥିକଲ। ମଧ୍ୟମ୍ରା ପରୀକ୍ଷ୍ରାକର ମଲ୍କିେଶ୍ର ହ୍ରାଇସ୍କୁଲ 
କେନ୍ଦକର ସମସ୍ ୭ଜେ ଏରଂ ର୍ରାମଚନ୍ଦ କନ୍ରାଡ୍ରାଲ 
ହ୍ରାଇସ୍କୁଲ କେନ୍ଦକର କମ୍ରାଟ ୧୫ଜେରକୁ  ୮ଅନକୁ ପସ୍ଥତି 
କ�୍ରାଗକୁ ୭ଜେ ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷ୍ରା କଦଇଥିକଲ। 
ର୍ରାଲକୁ କଙ୍କଶ୍ର ରଦି୍୍ରାପୀଠ କେନ୍ଦକର ଜକେ ପରୀକ୍ଷ୍ରାଥବୃୀ 
ପରୀକ୍ଷ୍ରା କଦଇଥିର୍ରା ରଭି୍ରାଗୀୟ ସଚୂନ୍ରାରକୁ  ଜେ୍ରାପଡ଼ଛି।ି

ଆରମ୍ଭ ଡ଼ହଲକା 
ମକାଟ୍କି ପରୀକ୍ଷକା ହଲ୍  କକୁ  ପ୍ରଡ଼ବଶ ପବୂ୍ରକୁ  କେକା ଯକାଞ୍ଚ

ମଦ ଜବତ
ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ,୧୦।୩(ସମସି): ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ 
ଅଭୟଚ୍ରାନ୍ଦପକୁର ଥ୍ରାନ୍ରା ଅଧୀନ ରଙ୍ଆିଗଡ଼ 
କରଳ ଓଭର ବ୍ରଜି ନେିଟକର କଚ୍ରାର୍ରା 
ମଦ ରକି୍ର ି େରକୁ ଥିର୍ରା ଅଭକି�୍ରାଗକର 
ପକୁଲସି ମୟକୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍୍ରାରକୁ  ପ୍ରାର୍ରାଦୀପ 
ରଙ୍ଆିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକର ରହ ି ଆସକୁଥିର୍ରା 
ସକୁନ୍ରାର୍ରାମ ମ୍ରାର୍ରାଣ୍ ି ନ୍ରାମେ ଜକେ �କୁରେେକୁ 
ଗରିେ େରଛି।ି ତ୍ରା ନେିଟରକୁ  ୧୩.୬ 
ଲଟିର ମଦ ଜରତ େର୍ରା�୍ରାଇଛ।ି ଏ କନଇ 
ଥ୍ରାନ୍ରାକର ଏେ ମ୍ରାମଲ୍ରା ରକୁ ଜକୁ  କହ୍ରାଇଛ।ି

୨ଟ ିହକାଇୱକାରକୁ  ୬୦ ହଜକାର 
ଟଙ୍କା ଜରମିକାେକା ଆଦକାୟ 
ର ଘକୁ ନ ୍ରା ଥ ପକୁ ର , ୧ ୦ । ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ରଘକୁନ୍ରାଥପକୁର ଥ୍ରାନ୍ରା ଅଧୀନ େଟେ-
ପ୍ରାର୍ରାଦ୍ୀପ ର୍ରାସ୍୍ରାକର ୨ଟ ି ର୍ରାଲକିର୍ରାକଝଇ 
ହ୍ରାଇୱ୍ରାରକୁ  ରଘକୁନ୍ରାଥପକୁର ତହସଲି ୬୦ହଜ୍ରାର 
ଟଙ୍କ୍ରା ଜରମି୍ରାନ୍ରା ଆଦ୍ରାୟ େରଛି।ି କଗ୍ରାଟଏି 
ହ୍ରାଇୱ୍ରାର ୱ୍ରାଇ େମବୃ ନ ଥିର୍ରା କରକଳ ଅନ୍ 
ର୍ରାଲ ି କର୍ରାକଝଇ ହ୍ରାଇୱ୍ରାକର ପ୍ରାଲ ପଡ଼ ି ନ 
ଥିଲ୍ରା। ରଘକୁନ୍ରାଥପକୁର ତହସଲିଦ୍ରାର ଛକୁ ଟକିର 
ଥିର୍ରାରକୁ  ଦ୍ରାୟତି୍ୱକର ଥିର୍ରା ରରିଡିରି ଅତରିକି୍ 
ତହସଲିଦ୍ରାର ଅଭୟ ପତହି୍ରାରୀ ୬୦ହଜ୍ରାର 
ଟଙ୍କ୍ରା କଜ୍ରାରମି୍ରାନ୍ରା ଆଦ୍ରାୟ େରଛିନ୍।ି

ମହ୍ରାେ୍ରାଳପଡ଼୍ରା,୧୦।୩(ସମସି): ଆରମ୍ଭ କହ୍ରାଇଛ ି ୧୦ମ କଶ୍େୀର 
କର୍ରାଡବୃ ପରୀକ୍ଷ୍ରା। ସେ୍ରାଳ ୮ଟ୍ରା ଠ୍ରାରକୁ  ୧୦ଟ୍ରା ପ�ବୃ୍ନ୍ ଏହ ି ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
େର୍ରା�୍ରାଉଛ।ି ପରୀକ୍ଷ୍ରା କଦଉଥିର୍ରା ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ ୧ଘଣ୍୍ରା ଆଗରକୁ  ପରୀକ୍ଷ୍ରା 
କେନ୍ଦ ନେିଟକର ପହଞ୍ଚରି୍ରା ଜରକୁ ରୀ କର୍ରାଲ ି େକୁହ୍ରା�୍ରାଇଛ;ି କହକଲ 
ଏହ ି ସମୟକର ଭ୍ରାରୀ�୍ରାନ ଚଳ୍ରାଚଳ କ�୍ରାଗକୁଁ ମ୍ରାଟ୍ରେି ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀଙ୍କ 
ଦକୁ ଃଖ ରଢ଼଼�ି୍ରାଇଛ।ି କଗ୍ରାଟଏି ପକଟ ପରୀକ୍ଷ୍ରା ଚନି୍୍ରା ଘ୍ରାରଥିିର୍ରା କରକଳ 
ଅନ୍ପକଟ ଜୀରନେକୁ ରପିଦକର ପେ୍ରାଇ ପରୀକ୍ଷ୍ରା ହଲ୍  େକୁ  �୍ରାଉଥିର୍ରା 
କଦଖିର୍ରାେକୁ ମଳିକୁ ଛ।ି ଭ୍ରାରୀ�୍ରାନ କ�୍ରାଗକୁ ର୍ରାସ୍୍ରାକର ଘଣ୍୍ରା ଘଣ୍୍ରା 
ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀଙ୍କକୁ  ଛଡି୍ରା କହର୍ରାେକୁ ପଡକୁ ଛ।ି ଏହଭିଳ ିେଛି ିଦ୍ଶ୍ ଅଙ୍କୁ ଳ୍ରାଇ 

ରଢ଼ହି ିର୍ରାସ୍୍ରାର ଅଙ୍କୁ ଳ୍ରାଇ ରଜ୍ରାର, ଠ୍ରାଉର ିଗ୍ର୍ରାମ, ନୟି୍ରାମତପକୁର ଗ୍ର୍ରାମ, 
ପଟେ୍ରା ଗ୍ର୍ରାମ, କଦଉଳପଡ଼୍ରା ଗ୍ର୍ରାମ, କମଦ୍ବୃ୍ରା ଗ୍ର୍ରାମ କଦଇ �୍ରାଇଥିର୍ରା 
ର୍ରାସ୍୍ରାକର କଦଖିର୍ରାେକୁ ମଳିକୁ ଛ।ି ଏହସିରକୁ  ର୍ରାସ୍୍ରା ଅେଓସ୍ରାରଆି ରହଛି।ି 
ରଡ ରଡ ଭ୍ରାର�ି୍ରାନ ଓ ହ୍ରାଇୱ୍ରାଗକୁଡେି ଏହ ି ଅେଓସ୍ରାରଆି ର୍ରାସ୍୍ରାକର 
�୍ରାତ୍ରାୟ୍ରାତ େରରି୍ରା ସମୟକର ର୍ରାସ୍୍ରା ଜ୍ରାମ କହ୍ରାଇ�୍ରାଉଛ।ି ଏହ୍ରା 
େଳକର ୧୦ମ ପରୀକ୍ଷ୍ରା କଦର୍ରାପ୍ରାଇଁ �୍ରାଉଥିର୍ରା ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀ ଅସକୁରଧି୍ରାର 
ସମ୍କୁଖୀନ କହଉଛନ୍।ି ୧୦ମ କର୍ରାଡବୃ ପରୀକ୍ଷ୍ରା କଦଉଥିର୍ରା ଛ୍ରାତ୍ରଛ୍ରାତ୍ରୀଙ୍କ 
ଅଭଭି୍ରାରେ ସେ୍ରାଳ ୬ରକୁ  ୧୧ ପ�ବୃ୍ନ୍ ଏହସିରକୁ  ଅଞ୍ଚଳକର ଭ୍ରାରୀ�୍ରାନ 
ଚଳ୍ରାଚଳ ରନ୍ଦ େରରି୍ରାେକୁ ଦ୍ରାର ିେରଛିନ୍।ି

ମକାଟ୍କି ପରୀକ୍ଷକାଥ୍ୀଙ୍କୁ  ଦକୁ ଃଖ ଡ଼ଦଉଛ ିଭକାରୀଯକାେ

େମତରକା ଗକୁଳକିକାଣ୍ଡ ଘଟେକାର ଆର୍ ଡେି ିତଦନ୍ତ ରଡ଼ିପକାଟ୍ ପ୍ରକକାଶ ଦକାବ ି

େକକାଳ ୬ରକୁ  ୧୧ ପଯ୍୍ୟନ୍ତ ଗକାେ ିଚଳକାଚଳ ବନ୍ଦ ପକାଇଁ ଦକାବ ି

ର୍ରାଜେନେି୍ରା,୧୦।୩(ସମସି): ର୍ରାଜେନେି୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ନମତର୍ରାଠ୍ରାକର 
ଥିର୍ରା ସରେ୍ରାରୀ ମଦଭ୍ରାଟ ିଉଠ୍ରାଇର୍ରାେକୁ �୍ରାଇ ୨୦୧୬ ମ୍ରାର୍ବୃ ୮ତ୍ରାରଖି 
ରଶି୍ ମହଳି୍ରା ଦରିସକର ପକୁଲସିର ଗକୁଳକିର ମହଳି୍ରା ଶେି୍ରାର କହ୍ରାଇଛନ୍।ି 
ଆରଡସି ି ତଦନ୍ ପକର ଏମ୍ରାନଙ୍କକୁ  ନ୍୍ରାୟ 
ପ୍ରଦ୍ରାନ େର୍ରା�୍ରାଉ। କଦ୍ରାଷୀଙ୍କ ରକିର୍ରାଧକର 
େ୍ରା�ବୃ୍୍ରାନକୁ ଷ୍୍ରାନ ନଆି�୍ରାଉ। ଏହ ି ଦ୍ରାର ି
କନଇ ମଳିତି ଓଡ଼ଶି୍ରା ନଶି୍ରା ନରି୍ରାରେ 
ଅଭ�ି୍ରାନ କମ୍ରାନ୍ରା ପକ୍ଷରକୁ  େନେି୍ରା 
ତହସଲିଦ୍ରାରଙ୍କକୁ  ଦ୍ରାରପିତ୍ର ପ୍ରଦ୍ରାନ 
େର୍ରା�୍ରାଉଛ।ି ନମତର୍ରା ଘଟେ୍ରାକର 
ରହକୁତ ର୍କ୍ ି ଅେମବୃେ୍ କହ୍ରାଇଛନ୍।ି 
ନମତର୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ନରିୀହ କଲ୍ରାେଙ୍କକୁ  
ପକୁଲସି ଆଖିରକୁ ଜ୍ରା ଗକୁଳ ି ଚଳ୍ରାଇ 
ମଦମେିଆଙ୍କକୁ  ସକୁରକ୍ଷ୍ରା କଦଇଛ ି
କର୍ରାଲ ି କମ୍ରାନ୍ରା ତରେରକୁ  େ୍ରାଳପି୍ରସ୍ରାଦ 
ନ୍ରାୟେ, ଦ୍ରାକମ୍ରାଦର ଧଳ, ଧକନଶ୍ର 
ର୍ରାଉତ, ରୀକରନ୍ଦ ପଣ୍୍ରା, ମଙ୍କୁ ଳଚିରେ 
କରକହର୍ରା, ର୍ରାରକୁ ର୍ରାମ କଜନ୍ରା, 
କରୈର୍ରାଗୀ ସ୍ରାହକୁ, ଉମ୍ରାେ୍ରାନ୍ ମ୍ରାଝୀ, 

ଗଙ୍୍ରାଧର ମଲେି, ସଙ୍ୀତ୍ରା ମହ୍ରାନ୍ ିପ୍ରମକୁଖ ତହସଲିଦ୍ରାରଙ୍କ ନେିଟକର 
କେର୍ରାଦ କହ୍ରାଇଛନ୍।ି କସମ୍ରାକନ ରକିକ୍ଷ୍ରାଭ ପ୍ରଦଶବୃନ େରରି୍ରା ସହ 
ଆରଡସି ିରକିପ୍ରାଟବୃ ତକୁ ରନ୍ ପ୍ରେ୍ରାଶ େରରି୍ରା ଓ କଦ୍ରାଷୀଙ୍କ ରକିର୍ରାଧକର 

େ୍ରା�ବ୍ୃ ୍ରାନକୁ ଷ୍୍ରାନ ଦ୍ରାରକିର ମକୁଖ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 
ଉକଦ୍ଶ୍କର ତହସଲିଦ୍ରାରଙ୍କକୁ  ଦ୍ରାରପିତ୍ର 
ପ୍ରଦ୍ରାନ େରଥିିକଲ।

ଗରଦପକୁର,୧୦।୩(ସମସି): ଗରଦପକୁର 
ର୍ଲେ ଅଧୀନ ସ୍ଥ୍ରାନୀୟ ବ୍ରହ୍ମପକୁର ଗ୍ର୍ରାମର ଗ୍ରାଦ ି
କଗ୍ରାସ୍ରାଇଁ ପୀଠକର ଗତଧି୍ରାମ େ୍ରାଉକଣ୍ସନ 
ପକ୍ଷରକୁ  ରଶି୍ଶ୍ରାନ୍ ି ନ୍ରାମ�ଜ୍, ହରନି୍ରାମ 
ଅନକୁ ଷ୍ତି କହ୍ରାଇ�୍ରାଇଛ।ି ର୍ରାରକୁ େ୍ରା, ବ୍ରହ୍ମପକୁର, 
ଜରି୍ରାଳ, ପ୍ରାଖଡ ଅଞ୍ଚଳର େୀତ୍ତବୃନ ମଣ୍ଳୀ 
ଏହ ି େ୍ରା�ବୃ୍କ୍ରମକର କ�୍ରାଗ କଦଇଥିକଲ। 
ଜରି୍ରାଳର ମହଳି୍ରା େୀତ୍ତବୃନ ମଣ୍ଳୀ ସ୍ରାମଲି 
କହ୍ରାଇଥିକଲ। ନଗର େୀତ୍ତବୃନକର େୀତ୍ତବୃନ 
ମଣ୍ଳୀ, ଆକୟ୍ରାଜେ ଓ ସ୍ଥ୍ରାନୀୟ ଶ୍ର୍ଦ୍ରାଳକୁ  
କ�୍ରାଗକଦଇ ଘକର ଘକର ସଂେୀତ୍ତବୃନ ସହ 

ଶ୍ରାନ୍ରି୍ରାତ୍ତବୃ୍ରା ପହଞ୍ଚ୍ରାଇଥିକଲ। କଶଷକର 
ତ୍ତୀୟ ରଶି୍�କୁର୍ଦ ଆଶଙ୍କ୍ରାେକୁ ଏଡ୍ରାଇର୍ରାେକୁ 

ହରକିର୍ରାଲ ହକୁଳହକୁଳ ି ଦଆି�୍ରାଇଥିଲ୍ରା। 
ଗତଧି୍ରାମ େ୍ରାଉକଣ୍ସନର ସଭ୍ରାପତ ି
କଗ୍ରାସ୍୍ରାମୀ ଅନ୍ରାମ ଚରେ ଦ୍ରାଶଙ୍କ ଦ୍୍ରାର୍ରା 
େ୍ରା�ବୃ୍କ୍ରମ ଆକୟ୍ରାଜତି କହ୍ରାଇଥିଲ୍ରା। ଟ୍ରଷ୍ର 
ଉପକଦଷ୍୍ରା ପ୍ରକେସର େମଳ୍ରାେ୍ରାନ୍ ଦ୍ରାଶ, 
ଟ୍ରଷ୍ର ଉପସଭ୍ରାପତ ି ମକନ୍ରାରମ୍ରା ଦ୍ରାଶ 
ଓ କେ୍ରାଷ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ କନେହଲତ୍ରା ର୍ରାଉତର୍ରାୟ 
େ୍ରା�ବୃ୍କ୍ରମ ପରଚି୍ରାଳନ୍ରା େରଥିିକଲ। 
ସ୍ଥ୍ରାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅନତି୍ରା ମ୍ରାହ୍ରାଳ,ି 
ରମ୍ରାେ୍ରାନ୍ କରକହର୍ରା, ଦତ୍ତହର ି ଦ୍ରାଶ, 
ଗକୁରକୁ ପଦ ଦ୍ରାଶ, ମ୍ରାୟ୍ରାଧର ପଣ୍୍ରା, ରମ୍ରାେ୍ରାନ୍ 

ପ୍ରାେ,ି ନହି୍ରାର ମଶି୍ ପ୍ରମକୁଖ ରଶି୍ଶ୍ରାନ୍ ି ନ୍ରାମ 
�ଜ୍କର କ�୍ରାଗ କଦଇଥିକଲ।

ବଶି୍ୱଶକାନ୍ତ ିେକାମଯଜ୍ଞ, ହରେିକାମ

ତହେଲିଦକାରଙ୍କୁ  ଡ଼ଭଟଲିକା ମଳିତି ଓେଶିକା େଶିକା େବିକାରେ ଅଭଯିକାେ

ମେଜିଙ୍୍ରା,୧୦।୩(ସମସି): 
ତକିତ୍ତବୃ୍ରାଲ ମେଜିଙ୍୍ରା 
ଜଳକସଚନ ରଭି୍ରାଗ 
ଅଧୀନକର ଥିର୍ରା 
ନୂଆକପ୍ରାଖରୀ କସକ୍ସନ୍  ର ୧୨/ଇ ୱ୍ରାନ୍   
କେନ୍ରାଲ ରନ୍ଧ ନୂଆକପ୍ରାଖରୀଠ୍ରାରକୁ  ପଣ୍କୁଆ 
କେନ୍ରାଲ ରନ୍ଧ େ୍ରାମ ଦୀଘବୃ ରଷବୃ ପକର 

କହଉଛ।ି ଏରସମ୍ରା ର୍ଲେର 
ଜନସ୍ରାଧ୍ରାରେ ମ୍ରା’ ଶ୍ରାରଳ୍ରାଙ୍କ 
ମନ୍ଦରିେକୁ �ରି୍ରା ପ୍ରାଇଁ ଏହ ି ର୍ରାସ୍୍ରାଟ ି
ମଖୂ୍ ର୍ରାସ୍୍ରା। ଏହ ି କେନ୍ରାଲ ରନ୍ଧ 

ମର୍ରାମତ ି ପ୍ରାଇଁ ‘ସେ୍ରାଳ’କର ଅକନେଥର 
ଖରର ପ୍ରେ୍ରାଶ ପ୍ରାଇର୍ରା ପକର କଶଷକର 
େ୍ରାମ କହ୍ରାଇଛ।ି

‘େକକାଳ’ 
ପ୍ରଭକାବ

ମରକାମତ ିଡ଼ହଲକା ଡ଼କେକାଲ ବନ୍ଧ

 �ଦ�ାଷୀଙ୍କ ବଦିରାଧଦର କଡ଼ା 
କାରଚ୍ଚ୍ାନୁଷ୍ାନ ନଆିରାଉ



ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦ା୩ (ସମସି): କର୍ଣ୍ାଟକର ରାନେ ସାମଏୁଲ ୧ 
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ା ପରୁସ୍ାର ବେିଷି୍ଟ ନମଜର ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ସ୍ାରକଦୀ 
ନଟେସି ପ୍ରତନି�ାଗତିାନର ପରୁୁଷ ଏକକ ଚାମ୍ଅିନ୍   ଆଖ୍ା 
ଅଜଣ୍େ କରଛିନ୍।ି ଏଆଇଟଏି ଓ ଓଡ଼େିା ନଟେସି ସଂଘର ମଳିତି 
ସହନ�ାଗନର ନମଣ୍ାୋଳସ୍ତି ନଟେସି କନମ୍ଲ୍କ୍ସନର ଅେୁଷ୍ତି 
ଏହ ି ପ୍ରତନି�ାଗତିାର ପରୁୁଷ ଏକକ ଫାଇୋଲ ନଖଳନର 
ସାମଏୁଲ ୭-୬, ୬-୧ ସଧିାସଳଖ ନସଟ୍  ନର ତାମଲିୋଡ଼ୁର 
ଭୂପତ ିେକ୍ନିଭଲଙୁ୍ ହରାଇ ଏହ ିଟାଇଟଲ କବ୍  ଜା କରଥିିନଲ। 
ଏହା ପବୂଣ୍ରୁ ପରୁୁଷ �ଗୁଳନର ଫାଇୋଲ ମକୁାବଲିା ଅେୁଷ୍ତି 
ନହାଇ�ାଇଥିଲା। ଏଥିନର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନ�ାଡ ି ପ୍ରସାଦ ଇଙ୍ଗନଲ 
ଓ ପରନିତାଷ ପାୱାର ୬-୪, ୬-୪ନର ଓଡ଼େିାର ଅମତୃଜୟ 
ମହାନ୍ ିଓ େଭୁ୍ରେଦୀଲ ବମଣ୍େଙୁ୍ ପରାସ୍ତ କର ିଟାଇଟଲ ଜତିଥିିନଲ।

 ପରୁସ୍ାର ବାବଦନର ଏକକ ବନିଜତାଙୁ୍ ୧୨,୫୦୦ 
ଟଙ୍ା ଓ ଟ୍ରଫି, ଉପବନିଜତାଙୁ୍ ୮,୪୦୦ ଟଙ୍ା ଓ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ 
କରଥିିନଲ। ନସହପିର ି�ଗୁଳନର ବନିଜତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନ�ାଡଙୁି୍ 
ଟ୍ରଫି ସହ ୬,୨୦୦ ଟଙ୍ା, ଉପବନିଜତାଙୁ୍ ଟ୍ରଫି ସହ ୩୮୦୦ 
ଟଙ୍ା ଦଆି�ାଇଛ।ି ଏକକନର ବନିଜତା ଓ ଉପବନିଜତାଙୁ୍ 
�ଥାକ୍ରନମ ୨୦ ଓ ୧୫ ପଏଣ୍ଟ ମଳିଛି।ି ଏହ ି ସବଣ୍ଭାରତଦୀୟ 
ପ୍ରତନି�ାଗତିାନର ୧୪ଟ ି ରାଜ୍ରୁ ୬୦ ଜଣ ପ୍ରତନି�ାଗଦୀ 
ଅଂେଗ୍ରହଣ କରଥିିନଲ। ନଖଳ ନେଷନର ନମଜର ସନ୍ଦୀପ 
ମହାପାତ୍ରଙ୍ ପତିା ଜଗଦାେନ୍ ମହାପାତ୍ର ମଖୁ୍ ଅତଥିିଭାନବ 
ନ�ାଗ ନଦଇ ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାେ କରଥିିନଲ। ଗରୁୁକୂଳ ରସିଟଣ୍ର 
େନିଦ୍ଣ୍େକ ଚେି୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ନରଫରଦୀ �ତଦୀେ ମତ୍୍ ସମ୍ାେତି 
ଅତଥିିଭାନବ ଉପସ୍ତି ଥିନଲ।

ଇଣ୍ଆିେ ନୱଲ୍ସ,୧୦।୩(ଏନଜେ୍ସ)ି: ଆନମରକିାର 
ଆରନିଜାୋର ଟକ୍  ସନ୍   ସହରର ଇଣ୍ଆିେ 
ନୱଲ୍ସ ନଟେସି ଗାଡଣ୍େ୍ସନର ଚାଲଥିିବା ଇଣ୍ଆିେ 

ନୱଲ୍ସ ମାଷ୍ଟସଣ୍ ନଟେସି ପ୍ରତନି�ାଗତିାନର ସନିଡଡ୍   
ନଖଳାଳମିାନେ ବଜିୟରୁ ଅଭ�ିାେ ଆରମ୍ଭ 

କରଛିନ୍।ି ବ୍ନିଟେ ଅଭଜି୍ଞ ନଖଳାଳ ି ଆଣ୍ ି
ମନୁର ଓ ମହଳିା ତାରକା ଏମ୍ା ରାଡୁକାେୁ 
ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ନର ବଜିୟଦୀ ନହାଇ ଅଗ୍ରଗତ ି
କରଛିନ୍।ି ପରୁୁଷ ଏକକ ପ୍ରତନି�ାଗତିାନର 
ମନୁର ୬-୭, ୬-୧, ୬-୪ ନସଟ୍  ନର 
ଆନଜଣ୍ଣ୍ଟେିାର ନଟାମାସ ଏନଚନଭରଦୀଙୁ୍ 
ପରାସ୍ତ କର ି ଦ୍ତିଦୀୟ ରାଉଣ୍ର ପ୍ରନବେ 
କରଛିନ୍।ି ନସହପିର ି ସ୍ଜିରଲାଣ୍ର 
ଷ୍ଟାେସିଲାସ ୱାରଙି୍ା ୬-୪, ୧-୬, ୬-୧ 
ନସଟ୍  ନର ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆିର ଆନଲକଜାଣ୍ର 
ଭୁକକିଙୁ୍ ହରାଇ ଦ୍ତିଦୀୟ ରାଉଣ୍ନର 
ପ୍ରନବେ କରଛିନ୍।ି ଫ୍ାେ୍ସର ରଚିାଡଣ୍ 

ଶନବିାର 
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩୧୪ ଖେଳ ଦୁନଆି
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ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍କୁଲ ଚେସ୍   ପ୍ରତଚି�ାଗତିା

ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟ

ପ୍ରଥମଚରେଣୀ କ୍ଚିେେରକୁ  
ସନ୍  ମାଶଚ୍ଚଙ୍କ ଅବସର 
ନମଲନବାର୍ଣ୍,୧୦।୩(ଏନଜେ୍ସ)ି: ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆିର ପବୂଣ୍ତେ ପ୍ରାରମ୍ଭକି 
ବ୍ାଟର ସନ୍   ମାେଣ୍ େକୁ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ନରେଣଦୀ କ୍ରନିକଟରୁ ଅବସର 
ନଘାଷଣା କରଛିନ୍।ି ପଶ୍ମି ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆି ପାଇଁ ୩୯ ବଷଣ୍ଦୀୟ ମାେଣ୍ 
ଗତ ୨୨ ବଷଣ୍ଧର ିକ୍ରନିକଟ ନଖଳ ିଆସଥୁିନଲ। ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆି ପାଇଁ ନସ 
୩ଟ ି ଫମଣ୍ାଟ୍  ନର ପ୍ରତେିଧିିତ୍ୱ କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଥମନରେଣଦୀ କ୍ରନିକଟନର 
ନସ ୧୨,୦୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଣ୍ ରେ ସଂଗ୍ରହ କରଛିନ୍।ି ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆି ପାଇଁ 
ନସ ୩୮ଟ ି ନଟଷ୍ଟ ନଖଳଛିନ୍।ି ୨୦୧୧ ନସନପଟେମ୍ବରନର ନସ 
ପାଲନିକଲ୍  ନର ରେଦୀଲଙ୍ା ବପିକ୍ଷନର ନଟଷ୍ଟ ପଦାପଣ୍ଣ କରଥିିନଲ। ଏହ ି
ଫମଣ୍ାନଟା ୩୪.୩୧ ହାରନର ନସ ୨,୨୬୫ ରେ ସଂଗ୍ରହ କରଛିନ୍।ି 
ନସହପିର ି ନସ ୭୩ଟ ି ଦେିକିଆି ନଖଳ ି ୪୦. ୭୭ ରେହାରନର 
୨,୭୭୩ ରେ ସଂଗ୍ରହ କରଛିନ୍।ି ୧୮୨ଟ ି ପ୍ରଥମ ନରେଣଦୀ ମ୍ାଚ୍   
ନଖଳ ିନସ ୧୨,୦୧୫ ରେ ସଂଗ୍ରହ କରଛିନ୍।ି ଏଥିନର ୩୨ଟ ିେତକ 
ଓ ୫୮ଟ ି ଅର୍ଣ୍େତକ ସାମଲି ରହଛି ି ଓ ତାଙ୍ର ହାରାହାର ି ରେ 

ସଂଗ୍ରହ ନହଉଛ ି
୪୧.୪୩। ତାଙ୍ 
ଅବସର ନେଇ 
ପଶ୍ମି ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆି 
ତ ର ଫ ରୁ 
ମଧ୍ୟ ସଚୂୋ 
ଦ ି ଆ � ା ଇ ଛ ି । 
ଗତ ଗ୍ରଦୀଷ୍ମଋତୁନର 
ତାଙ୍ ନେତୃତ୍ୱନର 
ପଶ୍ମି ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆି 
ନସଫିଲ୍ଡ ସଲି୍ଡ 
ଟାଇଟଲ ଅଜଣ୍େ 
କ ର ି ଥି ଲ ା । 
ମାତ୍ର ୧୭ ବଷଣ୍ 
ବୟସନର ନସ 

୨୦୦୧ନର ପ୍ରଥମନରେଣଦୀ କ୍ରନିକଟନର ପଦାପଣ୍ଣ କରଥିିନଲ। ଆସନ୍ା 
ଜୁନ୍  ନର ନସ ୪୦ ବଷଣ୍ନର ପଦାପଣ୍ଣ କରନିବ। ଆଘାତ ସମସ୍ା 
କାରଣରୁ ନସ ୨୦୨୨/୨୩ ଘନରାଇ କ୍ରନିକଟ ଋତୁନର ମାତ୍ର 
ନଗାଟଏି ମ୍ାଚ୍   ନଖଳବିାକୁ ସକ୍ଷମ ନହାଇଥିନଲ। ତାଙ୍ ସାେ ଭାଇ 
ମନିଚଲ ମାେଣ୍ ଏନବ ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତେିଧିିତ୍ୱ କରୁଛନ୍।ି

ଖ୍ଦୀଷ୍ଟଚର୍ଣ୍,୧୦।୩(ଏନଜେ୍ସ)ି: ଏଠାନର ଚାଲଥିିବା େୁ୍ଜଲିାଣ୍ ବପିକ୍ଷ 
ପ୍ରଥମ ନଟଷ୍ଟ ମ୍ାଚ୍  ନର ଭ୍ରମଣକାରଦୀ ରେଦୀଲଙ୍ା ପ୍ରଭାବଦୀ ପ୍ରଦେଣ୍େ 
କରଛି।ି ଟସ୍   ହାର ି ରେଦୀଲଙ୍ା ପ୍ରଥନମ ବ୍ାଟଂି କର ି ପ୍ରଥମ ପାଳନିର 
୯୨.୪ ଓଭରନର ୩୫୫ ରେକର ିଅଲଆଉଟ ନହାଇଛ।ି ଜବାବନର 
େୁ୍ଜଲିାଣ୍ େକୁ୍ରବାର ଦ୍ତିଦୀୟ ଦବିସ ନଖଳ ନେଷ ସରୁ୍ା ପ୍ରଥମ 
ପାଳନିର ୬୩ ଓଭର ନଖଳ ି୫ ୱିନକଟ ହରାଇ ୧୬୨ ରେ ସଂଗ୍ରହ 
କରଛି।ି ଫଳନର ୫ ୱନିକଟ ହାତନର ଥାଇ େୁ୍ଜଲିାଣ୍ ଏନବ ୧୯୩ 
ରନ୍   ପଛନର ପଡ଼ଛି।ି ଷ୍ଟମ୍ ୍  ଅପସାରଣ ନବଳକୁ ଡାରଲି ମନିଚଲ 
୪୦ ଓ ମାଇନକଲ ବ୍ାସନୱଲ ୯ ରେକର ି ଅପରାଜତି ରହଛିନ୍।ି 
େୁ୍ଜଲିାଣ୍ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରଥିିନଲ ମଧ୍ୟ ପନର କ୍ରମାଗତ ୱନିକଟମାେ 
ହରାଇଥିଲା। ଦୁଇ ପ୍ରାରମ୍ଭକି ବ୍ାଟର ଟମ୍   ଲାଥମ ଓ ନଡଭେ 
କେନୱ ପ୍ରଥମ ୱନିକଟନର ୬୭ ରେ ସଂଗ୍ରହ କରଥିିନଲ। ପ୍ରଥନମ 
କନ୍  ନୱ ୩୦ ଓ ପନର ଲାଥମ ୬୭ ରେକର ିଦରୁ ତ ନବାଲର ଅସଥିା 

ଫର୍ଣ୍ାନଣ୍ାଙ୍ ଦ୍ାରା ଆଉଟ ନହାଇଥିନଲ। ଏହାପନର ଅଭଜି୍ଞ ବ୍ାଟର 
ନକନ୍   ୱିଲୟିମସେ ୧ ଓ ନହନେରଦୀ େନିକାଲ୍ସ ୨ ରେକର ିଦରୁ ତ ନବାଲର 
ଲାହରୁି କୁମାରାଙ୍ ଦ୍ାରା ଆଉଟ ନହାଇଥିନଲ। ୱିନକଟରକ୍ଷକ 
ବ୍ାଟର ଟମ୍   ବ୍ଲନଣ୍ଲ ୭ ରେକର ିଅେ୍ତମ ଦରୁ ତ ନବାଲର କସେୁ 
ରଜଥିାଙ୍ ବଲ୍  ନର ୱିନକଟରକ୍ଷକ େନିରାୋେ ଡକି୍  ନୱଲାଙୁ୍ କ୍ାଚ୍   
ନଦଇ େକୁ୍ରବାର ନେଷ ବ୍ାଟର ଭାନବ ପ୍ାଭଲିୟିେ ନଫରଥିିନଲ। 
ନବାଲଂିନର ରେଦୀଲଙ୍ା ତରଫରୁ ଫର୍ଣ୍ାନଣ୍ା ଓ କୁମାରା ଦୁଇଟ ି
ନଲଖାଏ ଏବଂ ରଜଥିା ନଗାଟଏି ୱନିକଟ ଅକ୍ଆିର କରଥିିନଲ। 

ସାଉଦଙି୍କକୁ  ୫, ଚେଚନରୀଙ୍କକୁ  ୪ ୱିଚେେ
ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ପାଳ ି ନସ୍ାର ୩୦୫/୬ରୁ ନଖଳ ଆରମ୍ଭ କର ି
ରେଦୀଲଙ୍ା ବାକ ି ୪ଟ ି ୱିନକଟ ହରାଇ ଅଲଆଉଟ ନହାଇଥିଲା। 
ଅପରାଜତି ଥିବା ଧେଞ୍ଜୟ ଡସିଲିଭା ୩୯ ଓ ରଜଥିା ୧୬ ରେରୁ 

ବ୍ାଟଂି ଆରମ୍ଭ କର ି �ଥାକ୍ରନମ ୪୬ ଓ ୨୨ ରେକର ି ଆଉଟ 
ନହାଇଥିନଲ। ନସହପିର ି ପ୍ରବାତ ଜୟସରୁୟିା ୧୩ ଓ ଅସଥିା 
ଫର୍ଣ୍ାନଣ୍ା ୧୦ ରେକର ିଆଉଟ ନହାଇଥିବା ନବନଳ ଲାହରୁି କୁମାରା 
୧୩ ରେକର ି ଅପରାଜତି ରହଥିିନଲ। ନବାଲଂିନର େୁ୍ଜଲିାଣ୍ ପାଇଁ 
ଅଭଜି୍ଞ ଦରୁ ତ ନବାଲର ଟମି୍   ସାଉଦ ି ସବଣ୍ାଧିକ ୫, ମ୍ାଟ ନହନେରଦୀ 
୪ ଓ ମାଇନକଲ ବ୍ାସନୱଲ ନଗାଟଏି ୱନିକଟ ଅକ୍ଆିର କରଥିିନଲ। 

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର
ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି- ୩୫୫/୧୦, ୯୨.୪ ଓଭର (ନମଣ୍ସି- ୮୭, 
କରୁଣାରନନେ- ୫୦, ମାଥୁ୍ ସ- ୪୭, ଧେଞ୍ଜୟ- ୪୬, ଚାଣ୍ମିଲ- 
୩୯, ସାଉଦ-ି ୫/୬୪, ନହନେରଦୀ- ୪/୮୦, ବ୍ାସ୍  ନୱଲ- ୧/୧୭)।
ନ୍ୟୁଜଷିଲକୋଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି- ୧୬୨/୫, ୬୩ ଓଭର (ଲାଥମ- ୬୭, 
କେନୱ- ୩୦, ମନିଚଲ- ୪୦*, ଫର୍ଣ୍ାନଣ୍ା- ୨/୪୨, କୁମାରା- 
୨/୩୪, ରଜଥିା- ୧/୩୮)।

ରେୀଲଙ୍କାର 
ପ୍ରଭାବୀ 
ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନ

ପାେପିତ,୧୦।୩(ଏନଜେ୍ସ)ି: ନଦେର ସବଣ୍ନରେଷ୍ 
ପ୍ରତନି�ାଗଦୀ ତଥା ତାରକା ଜାନଭଲେି ଫିଙ୍ଗାଳ ି
େଦୀରଜ ନଚାପ୍ରା ଗରୁୁବାର ନଦେବାସଦୀଙୁ୍ ଏକ 
ବଡ଼ ପ୍ରତେିରୁତ ିପ୍ରଦାେ କରଛିନ୍।ି ନଦେ ତଥା ସାରା 
ବଶି୍ୱନର ତାଙ୍ର ଅଗଣତି ପ୍ରେଂସକ ରହଛିନ୍।ି ନସ 
ନକନବ ୯୦ମଟିର ଦୂରତାକୁ ପାର କର ି ନରକଡଣ୍ 
କରନିବ ନସ ନେଇ ସବୁନବନଳ ପ୍ରେଂସକମାନେ 
ପ୍ରେ୍ନ କରଆିସଛିନ୍।ି

 ଏନବ ନସ ଏହ ି ପ୍ରେ୍ନର ଉତ୍ତର ନଦଇଛନ୍।ି 
ନଲାକଙ୍ ଏହ ି ପ୍ରେ୍ନ ପଚାରବିା ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ନସ 
ବନ୍ କରନିବ ନବାଲ ି େଦୀରଜ କହଛିନ୍।ି ଅଥଣ୍ାତ 
ନସ ଖବୁ୍  େଦୀଘ୍ର ଏହ ି ଲକ୍ଷ୍ ପରୂଣ କରନିବ। 
ଏଥିପାଇଁ ଦେିରାତ ି କଠେି ପରରିେମ କରୁଛନ୍ ି
ନବାଲ ି ନସ କହଛିନ୍।ି ବଶି୍ୱର ଏହ ି ଅେ୍ତମ 
ନରେଷ୍ ପ୍ରତନି�ାଗଦୀ ବ୍କ୍ଗିତ ପ୍ରେକି୍ଷକଙ୍ 
ତତ୍ତାବଧାେନର ଇଂଲଣ୍ନର କଠେି ଅଭ୍ାସ 
କରୁଛନ୍।ି ଏନବ ନସ ୯୦ ମଟିରରୁ ଅଧିକ 
ଦୂରତା ଜାନଭଲେି ଫିଙ୍ଗବିା ଲକ୍ଷ୍ନର ରହଛିନ୍ ି
ନବାଲ ି କହଛିନ୍।ି ୨୪ ବଷଣ୍ଦୀୟ େଦୀରଜ ନଟାକଓି 
ଅଲମି୍କି୍ସନର ସ୍ର୍ଣ୍ ପଦକ ହାସଲ କରବିା ସହ 
ଡାଇମଣ୍ ଲଗି୍  ନର ମଧ୍ୟ ସ୍ର୍୍ଣିମ ସଫଳତା ଅଜଣ୍େ 
କର ି ଇତହିାସ ସଷୃ୍ଟ ି କରଥିିନଲ। ଏହାପନର ନସ 
ବଶି୍ୱ ପ୍ରତନି�ାଗତିାନର ନରୌପ୍ ପଦକ ଜତିଥିିନଲ। 
ଏନତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ମଳୂକ ପ୍ରଦେଣ୍େ ସନତ୍ତଦ୍ େଦୀରଜ 
ନକନବ ବ ି ୯୦ମ.ିରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଜାନଭଲେି ଫିଙ୍ଗ ି
ପାରେିାହାନ୍।ି ନସ ଡାଇମଣ୍ ଲଗି୍  ନର ୮୮.୯୪ମ ି
ଜାନଭଲନି୍   ଫିଙ୍ଗ ି ନରେଷ୍ ପ୍ରଦେଣ୍େ କରଥିିନଲ। �ଦ ି କଛି ି
ନସଣ୍ଟମିଟିର ଆଗକୁ ପାଦ ନେଇପାରନ୍ ିତାହାନଲ ୯୦ମ ି

ପାର କରବିାନର ସକ୍ଷମ ନହାଇଥାନ୍ ିନବାଲ ିନସ କହନ୍।ି 
୨୦୨୧ନର ନସ ନଟାକଓି ଅଲମି୍କି୍ସ, ୨୦୧୬ କେଷି୍ ବଶି୍ୱ 
ନଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତନି�ାଗତିା, ୨୦୧୮ ଜାକତ୍ତଣ୍ା ଏସଦୀୟ 
କ୍ରଦୀଡ଼ା, ୨୦୧୮ ନଗାଲ୍ଡନକାଷ୍ଟ ରାଜ୍ନଗାଷ୍ଦୀ କ୍ରଦୀଡ଼ା 
ସ୍ର୍୍ଣିମ ସଫଳତା ଅଜଣ୍େ କରବିା ସହ ୨୦୧୭ ଏସଆିେ 
ପ୍ରତନି�ାଗତିାନର ନସ ନରୌପ୍ ପଦକ ଜତିଥିିନଲ।

ଚେନନି, ଚରେଙ୍ଗଲ୍   ଦ୍ତିୀୟ ରାଉଣ୍ଡଚର
ମହଳିା ସଙି୍ଗଲ୍ସନର ରାଡୁକାେୁ ୬-୨, ୬-୩ 
ନସଟ୍  ନର ନମାନଣ୍ଟନେଗ୍ରଦୀେର ଡଙ୍ା ନକାଭେିକିଙୁ୍ 
ପରାସ୍ତ କର ି ଦ୍ତିଦୀୟ ରାଉଣ୍କୁ ଉଠଛିନ୍।ି 
ନସହପିର ି ଆନମରକିାର ନସାଫିଆ ନକେନି୍   
୬-୪, ୬-୧ ନସଟ୍  ନର େଜି ନଦେର ନସ୍ଲାଆେ 
ଷ୍ଟନିଫେ୍ସଙୁ୍ ପରାସ୍ତ କର ି ଦ୍ତିଦୀୟ ରାଉଣ୍କୁ 
ଉଠଛିନ୍।ି ଆନମରକିାର ମାଡେିସେ 
ନବ୍ଙ୍ଗଲ୍   ୭-୬, ୬-୪ ନସଟ୍  ନର ଜମଣ୍ାେଦୀର 
ଲଉରା ସନିଗମଣୁ୍ଙୁ୍ ହରାଇ ଅଭ�ିାେ 
ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍।ି ନରାମାେଆିର 
ନସାରାୋ ସଷି୍ଟ୍ଣିଆ ୬-୩, ୬-୨ 
ନସଟ୍  ନର ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆିର କମି୍ବରଲ ି
ବନିରଲଙୁ୍ ହରାଇ ଦ୍ତିଦୀୟ 
ରାଉଣ୍କୁ ଉଠଛିନ୍।ି 
ନଚକ ଗଣରାଜ୍ର 
କ ା ନ ଟ ର ି େ ା 
ସ ି େ ି ଆ ନ କ ା ଭ ା 
୭-୫, ୬-୪ ନ ସ ଟ୍   ନ ର 
ଜମଣ୍ାେଦୀର ଜୁନଲ େଏିନମଇରଙୁ୍ ହରାଇ ଦ୍ତିଦୀୟ ରାଉଣ୍କୁ ଉଠଛିନ୍।ି

ଇଣ୍ଡଆିନ ଚୱଲ୍ସ ମାଷ୍ଟସଚ୍ଚ ଚେନସି୍ ସନ୍ୀପ ମୋପାତ୍ର ସ୍ାରେୀ ଚେନସି୍ 

ମ କୁଚର, ରାଡକୁ ୋନକୁ ଙ୍କ 
ବଜିୟ ଅଭ�ିାନ

  କ୍ ରିକେଟେୁ ବଞ୍ଚାଇବଚା ପଚାଇଁ ଏମ୍  ସ ରିସ ରିର ଆହ୍ଚାନ

ଚ�ାେ ଦଳଗକୁଡ଼େି ଉପଚର 
େ-ି୨୦ର ନୋରାତ୍ମେ ପ୍ରଭାବ

େର୍ଚ୍ଚାେେର ସାମକୁଏଲ ୋମ୍ଅିନ

େେେର ପ୍ରୟିଂଶଙ୍କକୁ  ୋଇେଲ

କଟକ,୧୦ା୩(ସମସି): ତ୍ୱମରେତିା ଫାଉନଣ୍ସେ ଏବଂ ଏସ୍  ଡଏିମ୍   
ସଫଟେନୱୟାର ସଲୁ୍ସେର ମଳିତି ଆେୁକୂଲ୍ନର ସନି୍ାେଦୀ ମଲ୍   
ପରସିରନର ରାଜ୍ସ୍ତରଦୀୟ ସ୍ଲୁ ନଚସ୍   ପ୍ରତନି�ାଗତିା ଅେୁଷ୍ତି 
ନହାଇ�ାଇଛ।ି ଉକ୍ ପ୍ରତନି�ାଗତିାନର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲୁରୁ ୧୭ଜଣ 
ଅନ୍ଜଣ୍ାତଦୀୟ ମାେ୍ତାପ୍ରାପ୍ତ ନଖଳାଳଙି୍ ସନମତ ନମାଟ୍   ୮୦ଜଣ 
ପ୍ରତନି�ାଗଦୀ ଭାଗ ନେଇଥିନଲ। ସମଦୁାୟ ୭ ରାଉଣ୍ ନଖଳ ଅେୁଷ୍ତି 
ନହାଇଥିଲା। କଟକ ଷ୍ଟୱିାଟଣ୍ ସ୍ଲୁର ପ୍ରୟିଂେ ଦାସ ୭ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ 
କରବିା ସହତି ଚାମ୍ଅିେ ନହାଇଥିନଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନସଣ୍ଟ ଜାଭୟିସଣ୍ 
ସ୍ଲୁର ନକୌସୁ୍ତଭ ଦାସ ୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ରେସଣ୍ଅପ ଏବଂ ପ୍ରଭୂଜଦୀ 
ଇଂଲସି ମଡିୟିମ ସ୍ଲୁର ବକିାେ କୁମାର ନଲଙ୍ା ତୃତଦୀୟ ସ୍ାେ 
ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ଋତକି ରାଜମରିେ, ପ୍ରତଦୀକ କୁମାର ରାଉତ, େକୁ 

ମମୁ ୁଣ୍, ଜ୍ଞାେନଜ୍ାତ ିସଂିହ, ରେୟିଂେ ଦାସ, ଆଦତି୍ ୋରାୟଣ ମହାନ୍,ି 
ସାଇ େକ୍ ିପଣ୍ା �ଥାକ୍ରନମ ୪ଥଣ୍ରୁ ୧୦ମ ସ୍ାେ ଅକ୍ଆିର କରଥିିନଲ। 
ପ୍ରତନି�ାଗତିାକୁ ଅନ୍ଜଣ୍ାତଦୀୟ ଆବ୍ଣିଟର ତାପସ ମହାନ୍ ିପରଚିାଳୋ 
କରଥିିବା ନବନଳ ରବଦୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓଝା ସହନ�ାଗ କରଥିିନଲ। 
ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ ଉତ୍ବନର େଖିିଳ ଓଡ଼େିା ନଚସ୍   ସଂଘ 
(ଏଓସଏି) ସମ୍ାଦକ ଇଂ ନଦବବ୍ତ ଭଟ୍ଟ ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାନବ ନ�ାଗ 
ନଦଇଥିନଲ। ଅେ୍ତମ ଅତଥିି ଭାନବ ସାମାଜକିକମଣ୍ଦୀ ମେସ୍ତିା 
ନଜୋ, ନଜ.ଏମ ନ୍ାଟଣ୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଦୀରାରାଣଦୀ ଦାସ, ତ୍ୱମରେତିା 
ଫାଉନଣ୍ସେର ଦଦୀପନରଖା ନଦ, ସନୁରନ୍ଦ୍ର ନଲଙ୍ା ଉପସ୍ତି ରହ ି
କୃତଦୀ ପ୍ରତନି�ାଗଦୀଙୁ୍ ପରୁସ୍ତୃ କରଥିିନଲ। ଏହ ି ଅବସରନର 
ବଭିନି୍ନ ବୟସ ବଗଣ୍ର ନରେଷ୍ ପ୍ରତନି�ାଗଦୀଙୁ୍ ପରୁସ୍ତୃ କରା�ାଇଛ।ି

ଗାସ୍  ନୱେଟ୍   ୬-୪, ୬-୭, ୬-୨ ନସଟ୍  ନର ନକ୍ରାଏସଆିର ନବାର୍ଣ୍ା ନଗାନଜାଙୁ୍ ହରାଇ 
ଦ୍ତିଦୀୟ ରାଉଣ୍ନର ପ୍ରନବେ କରଛିନ୍।ି ଆନମରକିାର ଜ୍ାକ୍   ସକ ୬-୪, ୬-୨ ନସଟ୍  ନର 
ଫ୍ାେ୍ସର ନଗ୍ରନଗାଏର ବାନରରଙୁ୍ ହରାଇ ଦ୍ତିଦୀୟ ରାଉଣ୍ନର ପ୍ରନବେ କରଛିନ୍।ି

ସନ୍ତରଣଚର ମ୍ୟାକ୍  ଚେଓନଙ୍କ ବଶି୍ୱ ଚରେଡଚ୍ଚ 
େୁ୍ ସାଉଥ୍  ନୱଲ୍ସ, ୧୦।୩ (ଏନଜେ୍ସ)ି: 
ତେିଥିରର ଅଲମି୍କି ଚାମ୍ଅିେ 
ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆିର ସନ୍ରଣକାରଦୀ ନକଲଦୀ 
ମ୍ାକ୍  ନକଓେ ମହଳିା ୨୦୦ ମଟିର 
ବ୍ାକ୍  ନଷ୍ଟ୍ରାକ ଇନଭଣ୍ଟନର ବଶି୍ୱନରକଡଣ୍ 
ପ୍ରତଷି୍ା କରଛିନ୍।ି େୁ୍ ସାଉଥ୍   ନୱଲ୍ସ 
ନଷ୍ଟଟ୍   ଓପନ୍   ସଇୁମଂି ପ୍ରତନି�ାଗତିାନର 
୨୧ ବଷଣ୍ଦୀୟା ନକଲଦୀ ୨ ମେିଟି୍   ୩.୧୪ 
ନସନକଣ୍ନର ଏହ ି ଦୂରତାକୁ ନେଷ 
କର ି ଚାମ୍ଅିନ୍   ନହାଇଥିନଲ। ନସ ଏହ ି
ଅବସରନର ୦.୨୧ ନସନକଣ୍ କମ୍   
ସମୟ ନେଇ ମହଳିା ୨୦୦ ମଟିର 
ବ୍ାକ୍  ନଷ୍ଟ୍ରାକନର େୂଆ ବଶି୍ୱନରକଡଣ୍ 
ସ୍ାପେ କରଛିନ୍।ି ପବୂଣ୍ରୁ ଏହ ି ନରକଡଣ୍ 
ଆନମରକିାର ରଗିେ ସ୍ଥି୍  ଙ୍ ୋମନର 
ରହଥିିଲା। ୨୦୧୯ନର ଦକ୍ଷଣି ନକାରଆିନର ଅେୁଷ୍ତି 
ବଶି୍ୱ ପ୍ରତନି�ାଗତିାନର ସ୍ଥି ୨ ମେିଟି୍   ୩.୩୫ 
ନସନକଣ୍ନର ଦୂରତାକୁ ଅତକି୍ରମ କର ି ବଶି୍ୱନରକଡଣ୍ର 
ଅଧିକାରଦୀ ରହଥିିନଲ। ଏଠାନର ଉନଲେଖନ�ାଗ୍, 
ମ୍ାକ୍  ନକଓେ ନଟାକଓି ଅଲମି୍କି୍ସନର ଉଭୟ ୧୦୦ ଓ 

୨୦୦ ମଟିର ବ୍ାକ୍  ନଷ୍ଟ୍ରାକନର ସ୍ର୍ଣ୍ ପଦକ ବଜିୟଦୀ 
ନହାଇଥିନଲ। ନସହଭିଳ ି ନସହ ି ନଟାକଓି ଅଲମି୍କି୍ସନର 
ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆି ମହଳିା ସନ୍ରଣ ଦଳ ୪୦୦ ମଟିର ମଡି୍  ନଲ 
ରନିଲନର ଚାମ୍ଅିନ୍   ନହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଦଳର ନସ 
ସଦସ୍ା ରହ ି ସ୍ର୍ଣ୍ ପଦକ ସଫଳତା ପାଇଥିନଲ।

କାଉେସଲି (ଆଇସସି)ିକୁ ଆହ୍ବାେ ନଦଇଛ।ି ସାରା 
ବଶି୍ୱନର ଟ-ି୨୦ ଲଗି୍  ଗଡୁକିର ସଂଖ୍ା କ୍ରମାଗତ 
ଭାନବ ବଢ଼଼ବିାନର ଲାଗଥିିବାରୁ ଏହାର େକାରାତ୍ମକ 
ପ୍ରଭାବ କ୍ରନିକଟ ଉପନର ପଡୁଛ ି ନବାଲ ି ଏମ୍  ସସି ି
ତରଫରୁ କୁହା�ାଇଛ।ି ଟ-ି୨୦ ଲଗି୍   ନଖଳବିା ସହ 
ଭାରତ, ଅନଷ୍ଟ୍ରଲଆି, ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କା, ଇଂଲଣ୍ ଓ 
େୁ୍ଜଲିାଣ୍ ଭଳ ି ବଡ଼ ଦଳଗଡୁକି ପର୍ର ମଧ୍ୟନର 
ନଟଷ୍ଟ ନଖଳୁଛନ୍।ି କନୁି୍ ଆଫଗାେସି୍ତାେ, ଆୟଲଣ୍ାଣ୍, 
ଜମି୍ବାନୱ ଭଳ ି ନଛାଟ ଦଳଗଡୁକି ନଟଷ୍ଟ ନଖଳବିାର 

ସନୁ�ାଗ ପାଉୋହାନ୍।ି ଗତ ୫ ବଷଣ୍ ମଧ୍ୟନର 
ଜମି୍ବାନୱ ମାତ୍ର ୧୨, ଆୟଲଣ୍ାଣ୍ ୩ ଓ ଆଫଗାେସି୍ତାେ 
୬ଟ ି ନଟଷ୍ଟ ନଖଳଛି।ି ବଷଣ୍ାସାରା ଟ-ି୨୦ ଲଗି୍   
ନଖଳା�ାଉଥିବାରୁ ଏଭଳ ି ସ୍ତି ି ଉପଜୁୁଛ।ି ଏହ ି
କାରଣ ପାଇଁ ଦଳଗଡୁକି ମଧ୍ୟନର ଅସମାେତା 
ବଢ଼ୁଛ।ି ନତଣ ୁ ଏହାକୁ ନରାକବିା ପାଇଁ ଆଇସସି ି
ଧ୍ୟାେ ନଦବା ଉଚତି ନବାଲ ି ଏମ୍  ସସି ି କହଛି।ି 
ଅନ୍ଜଣ୍ାତଦୀୟ କ୍ରନିକଟକୁ ବଞ୍ାଇବା ପାଇଁ ଏମ୍  ସସି ି
ଦୁବାଇନର ନବୈଠକ ଡାକଥିିଲା। ଅନ୍ଜଣ୍ାତଦୀୟ 

କ୍ରନିକଟକୁ ପ୍ରାଥମକିତା ନଦବା ଉପନର ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଦଆି�ାଇଥିଲା। 

୧୭୮୭ନର ଏମ୍  ସସି ି ପ୍ରତଷି୍ା ନହାଇଥିଲା। 
ଏହାର ମଖୁ୍ କା�ଣ୍୍ାଳୟ ଇଂଲଣ୍ର ଲଡ୍ସଣ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ନର 
ରହଛି।ି ଆଇସସି ି ପ୍ରତଷି୍ା ନହବାପବୂଣ୍ରୁ ଏମ୍  ସସିରି 
େୟିମକୁ ନେଇ କ୍ରନିକଟ ନଖଳା�ାଉଥିଲା। ଆଜ ିମଧ୍ୟ 
ଏମ୍  ସସିରି େୟିମକୁ ନେଇ ଆଇସସି ିକ୍ରନିକଟ ନଖଳବିା 
ପ୍ରକ୍ରୟିା ଜାର ିରଖିଛ।ି ଏମସସି ିେୟିମ ପ୍ରଣୟେ କରୁଛ ି
ଓ ଆଇସସି ିଏହାକୁ ଲାଗ ୁକର ିଆସଛୁି

ଦୁବାଇ,୧୦।୩(ଏନଜେ୍ସ)ି: କ୍ରନିକଟର େୟିମ ପ୍ରଣୟେ କରୁଥିବା ନମରଲିନବାେ 
କ୍ରନିକଟ କ୍ଲବ (ଏମ୍  ସସି)ି କ୍ରନିକଟକୁ ବଞ୍ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ଜଣ୍ାତଦୀୟ କ୍ରନିକଟ 

୯୦ମ ିଚରେଡଚ୍ଚ ୋସଲ 
େରବିାେକୁ  ନୀରଜଙ୍କ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି



ହରବି�ୋଲ ମଲ୍କି ଏ�ଂ 
ମନ୍ୋକନିୀଙ୍କ ଝଅି 
ମସୁ୍ୋନ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ 

ପତ୍ରରୁ �ୋସ�ିୋ ଭଳ ିମସୁ୍ୋନ ଶଶି ୁଥି�ୋ 
ଅ�ସ୍ୋବର ଗଣୁ ୁଗଣୁ ୁବହୋଇ ଗୀତ ଗୋଉଥିବଲ। 
ଝଅିର ଅନ୍ତନନିହିତି ଗଣୁକୁ ଠକି୍ ଚହି୍ ି ପୋରଥିିବଲ �ୋପୋ 
ମୋ’।  ଆଉ �ଡ଼ ବହୋଇ କପିର ିଜବଣ  ଉତ୍ତମ କଣ୍ଠଶଳି୍ୀ 
ବହବ�, ବସବନଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋର ସ�ୁଧିୋ ସବୁ�ୋଗ 
ବ�ୋଗୋଇ ବଦଇଥÒବଲ। �ତ୍ତତ୍ତମୋନ ମସୁ୍ୋନଙୁ୍କ ୧୫�ରତ୍ତ, 
ବସ ଦଶମ  ବରେଣୀବର ପଢ଼ୁଛନ୍ତ।ି  କନୁି୍ତ ପଞ୍ଚମ ବରେଣୀବର 
ପଢ଼�ିୋ ସମୟବର   ବସ ମଞ୍ଚବର ଗୀତ ଗୋଇ�ୋ ଆରମ୍ଭ 
କରଥିÒବଲ। ବସବ�ଠୋରୁ ମସୁ୍ୋନ ଆଉ ପଛକୁ ବେର ି
ନୋହୋନ୍ତ ି। ତୋଙ୍କ  ସମୁଧରୁ ଗୀତ ଶଣୁଲିୋ ପବର  ବରେୋତୋଙ୍କ  
ମହୁବଁର ଆବପ ଆବପ  ହସ େୁଟ ିଉବଠ।   ପଲିୋଦନିରୁ 
ସଙ୍ୀତବର �ୋନ୍ଧ ରଖÒ�ୋର କଳୋ ତୋଙୁ୍କ ବ�ଶ୍  ଜଣୋଥÒଲୋ।  
ବତଣ ୁ ସ୍ଲୁସ୍ତରୀୟ କୋ�ତ୍ତ୍ୟକ୍ରମବର ଗୀତ ଗୋଉ ଗୋଉ ବସ 
ଜଲି୍ୋସ୍ତରବର ନଜି ପ୍ରତଭିୋ ପ୍ରତପିୋଦନ କବଲ। ଏହୋପବର 
ଜଲି୍ୋ �ୋହୋବର ଓ ଜୋତୀୟସ୍ତରର କୋ�ତ୍ତ୍ୟକ୍ରମବର ଗୀତ 
ଗୋଇ ନଜି ପୋଇ ଁ ତଥୋ ଅଞ୍ଚଳ ପୋଇ ଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ 

ସଷୃ୍ ି କରଛିନ୍ତ ି । ଭଲ ପୋଠପଢ଼ୋ ସହ ବସ �ତ୍ତତ୍ତମୋନ 
ଶତୋଧିକ ମଞ୍ଚବର ଗୀତ ପରବି�ରଣ କରପିୋରଛିନ୍ତ।ି 
ଏପରକି ି�ହୁ କ୍ୟୋବସଟ୍ ବର ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗୋଇ ସୋରଛିନ୍ତ।ି  
ନଜି ପ୍ରବଚଷ୍ୋ �ଳବର ଦୁଇ �ରତ୍ତ ବହ� ମସୁ୍ୋନ ମଲ୍କି 
ନୋମବର ବସ  ଏକ ୟଟୁୁ୍ୟ� ଚ୍ୟୋବନଲ ବଖୋଲଛିନ୍ତ।ି 
ଏହୋ ମୋଧ୍ୟମବର ବସ ଜବଣ ସେଳ ୟଟୁୁ୍ୟ�ର୍  ବହୋଇ 
ପୋରଛିନ୍ତ।ି ବସ ଗୋଇଥ�ୋ ଗୀତ ଜୟ ମୋ କରମସୋନୀ, 
�ୋଇୟୋ ମନ, ସଖୀ ପ୍ରଭୃତ ିବରେୋତୋଙ୍କ ମନକୁ ଖବୁ୍ ଛୁଇଛଁ।ି 
ତୋଙ୍କ ୟଟୁୁ୍ୟବ୍ ଚ୍ୟୋବନଲବର ୧୪ ହଜୋରରୁ ଅଧିକ 
ସବ୍ ସ୍କ୍ୋଇ�ର୍  ଅଛନ୍ତ।ି ଏସ୍ଏସ୍ ଷୁ୍ଡଓି ଦ୍ୋରୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ମସୁ୍ୋନଙ୍କ  ‘ସନୁବଗୋ ଦୂତୀ’ ଗୀତ ବସୋସଆିଲ ମଡିଆିବର 
ଭୋଇରୋଲ ବହୋଇଥÒ�ୋବ�ବଳ ଏହୋକୁ  ୪ ମଲିୟିନ ବଲୋକ 
ବଦଖି ସୋରବିଲଣ।ି ୟଟୁୁ୍ୟବ୍ ବର  ମସୁ୍ୋନଙ୍କର ୫୦ରୁ 
ଅଧିକ ଗୀତ ରହଛି।ି  ବସ ବକ�ଳ ଜବଣ କଣ୍ଠଶଳି୍ୀ ତୋହୋ 
ନୁବହ,ଁ  ବଲୋକ ନୃତ୍ୟର ଜବଣ ପୋରଙ୍ମ କଳୋକୋର। 

�ଭିନି୍ନ ମଞ୍ଚବର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦଶତ୍ତନ କର ି ବସ ଖବୁ୍ ପ୍ରଶଂସତି 
ବହୋଇଛନ୍ତ।ି �ହୁ କ୍ୟୋବସଟ୍ ବର ମଧ୍ୟ ମସୁ୍ୋନ ଅଭନିୟ 
କରଛିନ୍ତ।ି 

ତୋଙ୍କ  କଳୋ ବନୈପଣୁ୍ୟତୋ ପୋଇଁ ମସୁ୍ୋନଙ୍କ ନକିଟକୁ 
ସମ୍ୋନର ସଅୁ ଛୁବଟ। ବସ ସଙ୍ୀତବର ଜୋତୀୟ 
ସ୍ଲୋରସପି୍, ରୋଜ୍ୟପୋଳ ଟ୍ରେି ପୋଇଥି�ୋ ସହ ସ�ୁର୍ତ୍ତ 
ଉତ୍ସ�, ସମ୍ବଲପରୁ ବଲୋକ ମବହୋତ୍ସ�, ମୋବଲରେୀ 
ଉତ୍ସ�, �ଲୋଙ୍ରି ବଲୋକ ଉତ୍ସ�, ବଭବଡନ ମବହୋତ୍ସ�, 
ବକୋରୋପଟୁ ପର� ଆଦ ିଉତ୍ସ�ବର ସମ୍ବର୍ଦନିତ ବହୋଇଛନ୍ତ।ି 
ବସହଭିଳ ିଦଲି୍ୀ, ହୋଇଦ୍ୋ�ୋଦ ଏ�ଂ ବ�ଙ୍ୋଲୁରୁବର ମଧ୍ୟ 
�ଭିନି୍ନ କୋ�ତ୍ତ୍ୟକ୍ରମବର ଗୀତ ଗୋଇ ସମ୍ୋନତି ବହୋଇଛନ୍ତ।ି 
ବଲୋକ ସଙ୍ୀତର ପ୍ରଚୋର ପ୍ରସୋର ପୋଇଁ ବସ  ସ�ୁବ�ବଳ 
ଉଦ୍ୟମ ଜୋର ିରଖିବ� ବ�ୋଲ ିକହଛିନ୍ତ।ି 

- ଧରଣୀଧର ମଶି୍ର, ସ�ୋନପରୁ

ତାଙ୍କ ମଧରୁ କଣ୍ଠରୁ  ଝରପିଡ଼େ ସଙ୍ଗୀତର ମରୂ୍ଚ୍ଛନା। ଆଉ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାଧନା କର ିଡ଼ସ  ଏଡ଼େ 
ସାଜଛିନ୍ ିଜଡ଼େ କୁନ ିୟୟୁୁଟୁେର୍ ।  ନଜି ଅନ୍ନନିହତି ପ୍ରତଭିା େଳଡ଼ର ଖବୁ୍  କମ୍  େୟସଡ଼ର 

ନାଁ କମାଇଥÒୋ ଏହ ିପ୍ରତଭିାୋନ୍  ୋଳକିା ଜେକ ଡ଼ହଉଛନ୍ ିଡ଼ସାନପରୁ ସହରର ମସୁ୍ାନ 
ମଲ୍କି।  ପାଠପଢ଼ା ସହତି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଡ଼�ାକନୃତୟୁଡ଼ର  ଡ଼ସ ଡ଼େଶ୍  ପାରଙ୍ମ। ରାଜୟୁ ଓ ରାଜୟୁ 

ୋହାର ମଞ୍ଚଡ଼ର ଡ଼ସ ଗଗୀତ ପରଡ଼ିେଷେ କର ିନଜି ପାଇଁ  ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ସଷୃ୍ ିକରଛିନ୍ ି। 

ରୋତବିର ବଜବଜ ଅତ ିସରୋଗବର 
ପ୍ରତମିୋକୁ ପୋଖକୁ ଡକୋଇବଲ।  ତୋ’ 
କଅଁଳ  ହୋତକୁ ଚମତ୍ୋର  ଗପ �ହଟିଏି 

�ଢ଼ୋଇ ବଦଇ ତହ ିଁରୁ ମନଛୁଆଁ  
ଗପଟଏି ପଢ଼ ି ଶଣୁୋଇ�ୋକୁ 
କହବିଲ।  ପ୍ରତମିୋ କୁବଥେଇ 
କୁବଥେଇ ଗପ ପଢ଼�ିୋ ଆରମ୍ଭ 
କରବିଦଲୋ,କନୁି୍ତ ଝୋନ୍ ସୀ ରୋଣୀଙ୍କ 
କୋହୋଣୀ ପଢ଼ ି ଶଣୁୋଇଲୋବ�ବଳ 
ତୋ’ର  ଉତ୍ସୋହ,ଆଗ୍ରହ ଦ୍ଗିଣୁତି 

ବହ�ୋକୁ ଲୋଗଲିୋ ।  ଆଉ ବସ �ଡ଼ 
ପୋଟବିର ପଢ଼ଚିୋଲଲିୋ।  କୋହୋଣୀ 

ବଶର କଲୋପବର ମଦର ବଟବରସୋଙ୍କ ଜୀ�ନୀ ଓ ଆଦଶତ୍ତ ଉପବର 
ଲଖିିତ ଗପଟଏି � ିପଢ଼�ିୋ ଆରମ୍ଭ କରବିଦଲୋ। ତୋ’ର ଉଚ୍ୋରଣ 

ଓ କହ�ିୋ ଉପବର ବକୌଣସ ି ମନ୍ତ�୍ୟ ବଦ�ୋକୁ ପଡ଼ଲିୋ 
ନୋଇଁ। ଏବ� ତୋ’ର ଏହୋ ନତିଦିନିଆି ନୟିମ  ବହୋଇଗଲୋ।   

ବ�ବତବ�ବଳ  ବଜବଜ ତୋକୁ   କଛି ିମନପସନ୍ର ବଲଖୋଟଏି 
ବଲଖି�ୋକୁ ଆଉ �ଡ଼ପୋଟବିର ପଢ଼�ିୋକୁ କୁହନ୍ତ ି  ପ୍ରତମିୋ 
ଖସୁ�ିୋସଆି ବହୋଇ ବସ ସ�ୁକୁ କରଦିଏି। ମୋସକ ଭତିବର 
ପ୍ରତମିୋର ପଢ଼ୋବଲଖୋବର ସଧୁୋର ଆସଲିୋ। ଖବୁ୍ ସନୁ୍ର 
ହସ୍ତୋକ୍ଷର ବଲଖିଲୋ ଆଉ ପରଷି୍ୋର ଭୋ�ବର ଉଚ୍ୋରଣ କର ି
�ହ ିପଢ଼ ିପୋଠ ମବନରଖିଲୋ। ବଖଳକୁଦ ଆଉ ମଜୋ ମଉଜବର  
ସମୟ ନଷ୍ ନ କର ିପଢ଼ୋବଲଖୋବର ସ�ୁନିବି�ୋଗ କଲୋ।  ଆଜ ି
ବ�ବତବ�ବଳ ସପ୍ତମ ବରେଣୀ ପରୀକ୍ଷୋେଳ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଲୋ 

ପ୍ରତମିୋ ମୋମୋଙ୍କ ସୋଙ୍ବର �ଦି୍ୟୋଳୟକୁ ଗଲ।  ରବିପୋଟତ୍ତ କୋଡତ୍ତବର 
ତୃତୀୟ ସ୍ୋନ ଅଧିକୋର କରଥିି�ୋ ବଦଖି ବସ ତୋ’ ନଜି ଆଖିକ ି �ଶି୍ୋସ 
କରପିୋରଲିୋ ନୋଇଁ। 

 ଓସ୍ୋର �ଟି,ି ଲକ୍ଷୀ�ୋଗର ସେନୋଲ ସରୋଡ୍  
ଭୁବସନଶ୍ୱର, ସମୋ-୯୪୩୮୩୩୨୧୩୮

ବକୋମଳମତ ି ପଲିୋଏ ସ୍ୱଭୋ�ବର ଚପଳ,କନୁି୍ତ 
ପ୍ରତମିୋ ଭୋରଚିଞ୍ଚଳ। ତୋ’ �ୋପୋ 
କଲକିତୋବର ଚୋକରି ି କରୁଥି�ୋରୁ 

�ରତ୍ତକବର ଥରୁଟଏି ମୋତ୍ର ଘରକୁ ଆସନ୍ତ।ି 
ମୋମୋ,ସୋନଭୋଇ,ବଜବଜ ଆଉ ବଜବଜମୋଙ୍କ 
ସୋଥିବର ବସ  ରହୁଥୋଏ। ତୋଠୁ ଦ ି �ରତ୍ତ ସୋନ 
କୁନଭିୋଇ ମଣ୍।ୁ  ପଞ୍ଚମ ବରେଣୀର ଛୋତ୍ର। ଖବୁ୍ ଭଲ 
ପଢ଼ୁଥି�ୋରୁ  ବଜବଜ ବଜବଜମୋ’ ତୋକୁ �ହୁତ 
ଭଲ ପୋଆନ୍ତ।ି ବନେହ ଆଦର କରନ୍ତ।ି  ପୋଠ 
ଭଲ ପଢ଼ୁ ନ ଥ�ୋରୁ ପ୍ରତମିୋଙୁ୍କ ଖବୁ୍ ଗୋଳମିୋଡ଼ 
ଖୋଇ�ୋକୁ ପବଡ଼ ଗରୁୁଜୀ ଗରୁୁମୋଙ୍କଠୋରୁ।  
ପ୍ରତମିୋର ମୋମୋଙୁ୍କ ବଜବଜ �ୁଝୋଇବଲ, ଝଅି 
ପୋଠପଢ଼ୋବର ମନଧ୍ୟୋନ ବଦଉନ।ି ସଦୋବ�ବଳ 
ଆନମନୋ ବହୋଇ ରହୁଛ।ି ତୋକୁ ତୁବମ ଆକଟ 
କବଲ �ୋଇ ବସ ପୋଠପଢ଼ୋବର ମନବ�ୋଗ 
ବଦ�। ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଧୀରସ୍ରି ବହବଲ 
ତୋ’ ପଢ଼ୋବଲଖୋବର ସଧୁୋର ଆସ�ି। 
କନୁି୍ତ ତୋ’ର ଏ ସ୍ୱଭୋ�ବର ସଧୁୋର ଆସ�ି 
କପିର ି ବ�ୋଲ ି ପ୍ରଶ୍ନକବଲ ପ୍ରତମିୋର ମୋମୋ ।  
ପୋକୁଆ ପୋଟବିର ମଚୁୁକ ି ହସ େୁଟୋଇ ଶ୍ଶରୁ 
କହବିଲ-ତୋକୁ ବମୋ’ ହୋତବର ଛୋଡ଼ଦିଅି। 
ପରଦନି �ଦି୍ୟୋଳୟରୁ ବେରଲିୋ ପ୍ରତମିୋ। 
�ସ୍ତୋନକୁି ଘବର ଝଟ୍ କନିୋ େିଙ୍ ି ବେୋପୋଡ଼ ି
ବଦଇ ବଖଳ�ିୋ ପୋଇଁ ପଡ଼ଆିକୁ ��ିୋବ�ବଳ 
ବଜବଜ �ଡ଼ ପୋଟବିର ଡୋକ ଛୋଡ଼ବିଲ-ପ୍ରତମିୋ, 
ବମୋ’ ପୋଇଁ ଟବିକ ଚଠିବିଟ ବଲଖିବଦଲୁ।  ବତୋ’ �ୋପୋ  
ପୋଖକୁ ଖ�ର ପବଠଇ�ୋକୁ ପଡ଼�ି।  ପ୍ରତମିୋ  ଆନମନୋ 
ବହୋଇ ବଜବଜଙ୍କ ଆବଦଶକୁ ପୋଳନ କର�ିୋ ସକୋବଶ ସୋଦୋ 
କୋଗଜ ଆଉ କଲମବଟ ଧର ିଲଥ୍ କନିୋ �ସପିଡ଼ଲିୋ। ବଦଖ 
ଝଅି, ଧୀବର ଧୀବର ଅତ ି ପରଷି୍ୋର ଭୋବ� ବଗୋଲ ବଗୋଲ 

www.sakalaepaper.com

ପତ୍କିା ପରଚିୟ

ଜନ୍ମଦନି ସଂଖୟୁା- ୨୦୨୩
ସଂପାଦକ: ଡକ୍ଟର ରେନିାରାୟେ ସାହୁ
େଭୁିକୃପା, ମଗୀରା ଡ଼ହାଡ଼ଟ� ପଛପଟ

େରଗେ- ୭୬୮୦୧୮,  ମ�ୂୟୁ : ୨୦ ଟଙ୍କା 

କଳାମାେକି
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ପଞ୍ଚମ ସଶ୍ରଣୀ
 ସବଲପୋହୋଡ଼ ଇଂରୋଜୀ ମୋଧ୍ୟମେି ସ୍ଲୁ

ଝୋର�ଗୁଡ଼ୁୋ

ହରପ୍ରୟିା ମାନକି
ପଞ୍ଚମ ସଶ୍ରଣୀ 

 ଓଡଏିମ୍ ପବ୍କି୍ ସ୍ଲୁ
 ଭୁବସନଶ୍ବର

ଡ଼ରେୟାଂଶ  ପାେଗି୍ାହଗୀ
ପଞ୍ଚମ ସଶ୍ରଣୀ

 ଡଏିଭ ିପବ୍କି୍ ସ୍ଲୁ, ରୋଜୋବଗଚିୋ
େଟେ

ରତିକିା ପ୍ରୟିଦଶନିନଗୀ ସ୍ବାଇଁ
ତୃତୀୟ ସଶ୍ରଣୀ , ସଲୋଏଲୋ ସ୍ଲୁ

ଭୁବସନଶ୍ବର

ହ୍ଶିତିା ଦାସ
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ଶନବିୋର

୧୧ ମୋର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ସକାଳ କୁଇଜ୍ -୬୯

ଆମର ଡ଼�ାଗାଡ଼�ାଗ ଠକିୋ 

  ସତୟୁଜତି୍  ମହାନ୍,ି ଡ଼େଙ୍କାନାଳ
 ରେଗୀୟାଂଶ ୁପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଳଡ଼ଚର
 ରୁପା� ିପାତ୍, େୁଗେୁା, ଗଞ୍ାମ

(୧) କଳଙି୍ ପରୁସ୍ାର ଡ଼କଉଁ ଡ଼ଷେତ୍ଡ଼ର ଦଆି�ାଏ?

ଉତ୍ତର : ______________________________

(୨) ଓଡ଼ଜାନ ଦେିସ ଡ଼କଡ଼େ ପାଳନ କରା�ାଏ?

ଉତ୍ତର : ______________________________

(୩) ଓେଶିାର େେ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ କ’େ?

ଉତ୍ତର : ______________________________

େଡ଼ିଶଷ ସଚୂନା ଗତ �ପ୍ୋହର େୁଇଜ୍  ବସିଜତୋ ଗତ �ପ୍ୋହର େୁଇଜ୍  ବସିଜତୋ 

ପ୍ଟ୍ ନଂ- ଏନ୍ -୩/୪୪୧, ଆଇ.ଆର୍ .�.ି ଭସିଲଜ୍ , ନୟୋପଲ୍ୀ, ଭୁବସନଶ୍ବର-୧୫
�େୋଳ ମଡିଆି ପ୍ୋଇସଭଟ୍ ଲମିସିଟଡ୍ ,

�େୋଳ ଶଶି ୁେୁଇଜ୍ ସର ଅଂଶଗ୍ରହଣ େରୁଥବୋ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋସନ ଏସବ 
ସ�ମୋନଙ୍କ ଉତ୍ତରେୁ sakalasishu@gmail.comସର  

ପଠୋଇବୋେୁ ଅନୁସରୋଧ। ତନିଜିଣ �ଠକି୍   
ଉତ୍ତରଦୋତୋଙ୍କ ନୋମ ଏହ ିପଷୃ୍ୋସର ପ୍େୋଶ ପୋଇବ। 

(୪) ଆ�ଚ୍ଛୟୁ ସମାଜର ପ୍ରତଷି୍ାତା କଏି?

ଉତ୍ତର : ______________________________

(୫)ଡ଼ଦେଗୀ ସଭୁଦ୍ାଙ୍କ ରଥର ନାମ କ’େ?

ଉତ୍ତର : ______________________________

ରମାକାନ୍ ଦାସ

ମହୁ ିଁ ଓଡ଼ଆି, ବମୋ’ ଭୋରୋ ଓଡ଼ଆି
ଭଲପୋଏ ମହୁ ିଁ ବମୋ’ ଭୋରୋକୁ
ଲଢ଼�ି ିବମୋ’ ଭୋରୋ ଉନ୍ନତ ିପୋଇଁ
�ଢ଼ୋଇ ବନ� ିମୁଁ ମୋତୃଭୋରୋକୁ ।।
ମୋତୃଭୋରୋ ବମୋର ବକବତ ବ� ମଧରୁ
କହ�ିୋକୁ ଲୋବଗ �ଢ଼ଆି
ସ�ୁଭୋରୋ ଠୋରୁ ସନୁ୍ର ଲୋଗଇ
ବମୋ’ ମୋତୃଭୋରୋ ଓଡ଼ଆି ।।
ବମୋ’ ମୋତୃଭୋରୋ ବମୋ’ ଗ�ତ୍ତ ,ବଗୌର�
ଅବଟ ବମୋର ପରଚିୟ
ମୋତୃଭୋରୋବର କଥୋ ବହଲୋବ�ବଳ
କଥୋଟ ିଛୁଏଁ ହୃଦୟ ।।
ମୋତୃଭୋରୋ ବମୋର ଅମତୃ ସମୋନ
ତୋ’ ସମ ବକହ ିନୋହ ିଁ
ବମୋ’ ମୋତୃଭୋରୋ �ଡ଼ �ଢ଼ଆି
ଲଢ଼�ି ିବମୋ’ ଭୋରୋ ଉନ୍ନତ ିପୋଇଁ ।।

ନନ୍ଗି୍ରୋମ ,ଜଗତ�ଂିହପରୁ
ସମୋ-୯୬୬୮୮୧୫୩୬୯

ମାତୃଭାଷା

ଡ଼ଜଡ଼ଜଙ୍କ  
ଅକ� କାମକ�ା

ଅକ୍ଷରବର ବଲଖିଚୋବଲ, ବ�ମତି ି କ ି ବତୋ �ୋପୋ ବତୋ ହସ୍ତୋକ୍ଷର ବଦଖି 
�ହୁତ ଖସୁ ିବହବ�।  ପ୍ରଥବମ ଚଠିବିର ପ୍ରତମିୋ �ୋ�ଦବର ବଲଖିଲୋବ�ବଳ  
ତୋ’ କଲମ ଛୋଏଁ ଛୋଏଁ ଚୋଲ�ିୋ ଆରମ୍ଭ କଲୋ।  ବଶରକୁ  ଦୁଇ ପଷୃ୍ୋବର 
ଚଠିବିଲଖୋ ସରଲିୋ।  ଆଉ ପ୍ରତମିୋ ନଜି ହୋତବଲଖୋ ବଦଖି  ଆ�ୋକୋ�ୋ 
ବହୋଇଗଲୋ।  

ନଡ଼ଗନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ 

କୁନ ିୟଟୁୁୟୁେର୍ ମସୁ୍ାନ
ସଙ୍ଗୀତ ଡ଼ଦଇଛ ିନୂଆ ପରଚିୟ

ବନୈତକି ଓ ଶକି୍ଷୋମଳୂକ ଶଶି ୁ କବିଶୋର ଦ୍ମିୋସକି 
ପତ୍ରକିୋ ‘କଳୋମୋଣକି’ର ଜନ୍ମଦନି ସଂଖ୍ୟୋ-୨୦୨୩ 
ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଛ।ି ଡକ୍ଟର ର�ନିୋରୋୟଣ ସୋହୁଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 
ସଂପୋଦତି  ‘କଳୋମୋଣକି’ର ଏହ ି ସଂଖ୍ୟୋବର ଅବନକ 
ମନଛୁଆଁ କ�ତିୋ, ଗପ, ହସକଥୋ, �ଜି୍ୋନ କଥୋ 
ଆଦ ି ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଛ।ି କ�ତିୋ �ଭିୋଗବର ପ୍ରକୋଶତି 
ଡକ୍ଟର ସଙ୍ୀତୋ ରଥଙ୍କ ‘ଆସ �ୁଲ�ି�ିୋ ଧନୁ�ୋତରୋ’, 
ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମୋର �ଶି୍ୋଳଙ୍କ  ‘ଜହ୍ମୋମ ୁ ଆମ 
ପୋଖକୁ ଆସ’, �ଙି୍କମ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ନୋୟକଙ୍କ  ‘ଭୋର ି ଭଲ’, 
ଧନଞ୍ଜୟ ସ୍ୋଇଁଙ୍କ ‘ପଇଡ଼ ଆଉ ପଣୋ’, ପ୍ରଶୋନ୍ତ 
କୁମୋର ଦୋଶଙ୍କ ‘ଅକଲ ମକଲ ଟକଲ ଟୋଇଁ’, ଡକ୍ଟର 
ପ୍ର�ୀଣୋ ପରଡ଼ିୋଙ୍କ ‘ସନୁୋମ ଅରଜ ିଗଲୋ’ ଆଦ ିକ�ତିୋ 
ହୃଦୟସ୍ପଶତ୍ତୀ ବହୋଇଛ।ି ବସହପିର ି ଡକ୍ଟର ଶଶଧର 
ଦୋଶଙ୍କ ‘ତନିଟି ି କୁନ ି ଚବଢ଼ଇ’, ସଧୁୋଂଶ ୁ ବଶଖର 
ଦ୍ବି�ଦୀଙ୍କ ‘ଗଛ’, ସଂଗ୍ରୋମ ବକଶରୀ ପଷୃ୍ଙି୍କ ‘ଚଗଲୋ 
�ୋଛୁରୀ’, ଶଭୁ ନୋରୋୟଣ ଶତପଥୀଙ୍କ ‘�ୁର୍ଦମତୀ 
ଗୀତୋ’, କୁଞ୍ଜ �ହିୋରୀ ସୋହୁଙ୍କ ‘ସନୁୋପଲିୋ’ ଆଦ ି
ଗପ ବ�ଶ୍ ମନଛୁଆଁ ବହୋଇଛ।ି ଅନ୍ୟ ବଲଖୋଗଡ଼ୁକି 
ମଧ୍ୟବର ଦୋଶ ବ�ନହୁରଙ୍କ ‘ଚଉରୋ’, ଡକ୍ଟର ମନୀନ୍ଦ୍ର 
ମହୋନ୍ତଙି୍କ ‘ବଖଳଛୁଟକୁି ନମଣ ହୀନ’ ଆଦ ି ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ଶକି୍ଷଣୀୟ ବହୋଇଛ।ି ‘କଳୋମୋଣକି’ର ଏହ ି ସଂଖ୍ୟୋଟ ି
ପୋଠକମୋନଙ୍କ ଦୋ୍ରୋ ଆଦର ଲୋଭ କର�ି ବ�ୋଲ ି
ଆଶୋ କରୋ�ୋଏ।

 ଖରୋ କୋବଟ ନୋହ ିଁ �ରତ୍ତୋ ପବଡ଼ ନୋହ ିଁ
 ଥିବଲ ମହୁ ିଁ ମଣୁ୍ଡ ଉପବର
 କଏି ବସ କହ�ି ନୋମଟ ିବମୋହର
 ଆବସ ମୁଁ �ଭିନି୍ନ ରଙ୍ବର।
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 ବଲୋଡ଼ୋ ନୋହ ିଁ ବମୋର ବତଲର ଇନ୍ଧନ
 ଛୋବଡ଼ ନୋହ ିଁ ଧଆୂଁ ପଦୋକୁ
 ଧୀବର ଧୀବର ଗଡ଼ ି�ୋଏ ମୁଁ ରୋସ୍ତୋବର
 ଟନି୍ ଟନି୍ କର ିଶବ୍ଦକୁ।
 ପରବି�ଶ ରକ୍ଷୋ ଜୀ�ନ ସରୁକ୍ଷୋ
 କରୁଥୋଏ ଚନି୍ତୋ ତୁମର
 କଏି ବସ ଜୋଣଛି କଏି ବସ ବଦଖିଛ 
 କହ ିଦଅି ନୋମ ବମୋହର।

ଉତ୍ତର-ସାଇକ�

 �ୋ ବଦହୁଁ ଜନମ ତୋ’ ବଦବହ ଲୀନ
 କଏି ବସ ଜୋଣଛି ବମୋହର ନୋମ।

ଉତ୍ତର-�ୁେ

ଶଶି ୁ
ପ୍ରତଭିା



EDITOR: UMAKANT MISHRA
iµû$K: CcûKû« cògâ

PRINTED & PUBLISHED BY AMIT KUMAR MALLICK FOR ‘THE SAKALA’ A UNIT OF NANDIGHOSHA NETWORK PRIVATE LIMITED IN ITS PRESS 
AT IDCO PLOT NO.90 & 91, BHAGABANPUR INDUSTRIAL ESTATE, BHUBANESWAR-751019, DIST: KHORDHA, ODISHA

ଶନବିାର 
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩୧୬ କ୍ରୀଡ଼ା

www. sakalaepaper.com

ଅହମ୍ମଦାବାଦ୍, ୧୦ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ପ୍ାରମ୍ ସିକ ବ୍ାଟର
ଉସ୍ମାନଖୱାୋଙ୍କ୧୮୦ଓଯବୁଜଖଳାଳ ସିକାଜମରନ୍
ଗ୍ରୀନ୍(୧୧୪)ଙ୍କପ୍ଥମଶତକବଳଜରଏଠାଜରଭାରତ
ସହ ଚାଲସିଥିବା ଚତୁଥ୍ଥ ଜଟଷ୍ଟଜର ଅଜ୍ରେଲସିଆ ପ୍ଥମ
ପାଳ ସିଜର୪୮୦ରନ୍ରବ ସିରାଟଜ୍ାରକର ସିଛ ସି।ଏହ ସିପ ସିଚ୍
ଜପସ୍କ ସିମ୍ାସ୍ ସିନ୍ଜବାଲସିଂକୁସହାୟତାଜଦଉନଥିଲାଜବଜଳ
ଖୱାୋଓଗ୍ରୀନ୍ଙ୍କ୫ମୱସିଜକଟଜରଭାଗ ସିଦାରରୀରୁ୨୦୮
ରନ୍ ମ ସିଳ ସିବା ପଜର ଅଜ୍ରେଲସିଆ ନ ସିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଏହ ସି ଜଟଷ୍ଟ
ମ୍ାଚ୍ ଚାଲସିଯାଇଛ ସି। ଏଭଳସି ଏକଫ୍ାଟପ ସିଚ୍ଜରଅଭସିଜ୍ଞ
ସ୍ ସିନର ରବସିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ ସିନ ୬ଟ ସି ୱସିଜକଟ ଜନବା ସହ
ବର୍ଥର ଗାଭା୍ର ଟ୍ରଫସିଜର ନାଥାନ୍ ଲାୟନଙ୍କ ସହ
ସବ୍ଥାଧିକ୧୧୩େଣଜଖଳାଳସିଙୁ୍କଆଉଟକର ସିବାଜରକର୍ଥ
ଭାରତରୀୟ ସମଥ୍ଥକଙୁ୍କ କ ସିଛ ସିଟା ଆଶ୍ସନା ଜଦଇଛ ସି।
ଅଜ୍ରେଲସିଆର ବ ସିରାଟ ଜ୍ାର େବାବଜର ଦ୍ ସିତରୀୟ ଦ ସିନ
ଜଖଳଜଶଷଜବଳକୁଭାରତପ୍ଥମପାଳ ସିଜର୧୦ଓଭର
ଜଖଳସିବ ସିନାୱସିଜକଟଜର୩୬ରନ୍ସଂଗ୍ହକର ସିଜନଇଛ ସି।
ଭାରତରୀୟ ପ୍ାରମ୍ ସିକ ଜଖଳାଳ ସି ଏହ ସି ସମୟଜର କ ସିଛ ସି
ଅସବୁ ସିଧାର ସମ୍ମଖୁରୀନ ଜହାଇ ନଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ରେଲସିଆ
୪୪୪ ରନ୍ଜର ଆଗଆୁ ରହ ସି ଦୃଢ଼ ସ୍ସିତ ସିଜର ରହ ସିଛ ସି।

ଏହ ସିଜଟଷ୍ଟରପ୍ଥମଦୁଇଦ ସିନଜରହ ସିଜରାସାେସିଥିଜଲ
ଅଜ୍ରେଲସିଆର ପାକ ସିସ୍ାନରୀ େନ୍ ସିତ ପ୍ାରମ୍ ସିକ ବ୍ାଟର
ଉସ୍ମାନ ଖୱାୋ। ଏଠାଜର ଜସ ଦରୀର୍ଥ ୧୦ ରଣ୍ା ୧୧
ମ ସିନ ସିଟ୍ କାଳ କ୍ ସିଜ୍ଜର ରହ ସି ୪୨୨ (୭୦.୨ ଓଭର)ଟ ସି
ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କର ସିଥିଜଲ। ଏହା ମଧ୍ୟଜର ଜସ ୨୧ଟ ସି

ଜଚୌକା ସହ ୪୨.୬୫ ହାରଜର ୧୮୦ ରନ୍ କର ସିବା
ଫଳଜର ଅଜ୍ରେଲସିଆ ୧୬୭.୨ ଓଭର ଜଖଳସିବାଜର
ସମଥ୍ଥ ଜହାଇଥିଲା। ୨୦୧୦ ପଜର େଜଣ ବ ସିଜଦଶରୀ
ବ୍ାଟରଭାଜବଜସମଧ୍ୟଭାରତଜର୪୦୦କ ସିମା୍ଅଧିକ
ବଲର ସମ୍ମଖୁରୀନ ଜହାଇଛନ୍ସି। ତାଙୁ୍କ ଜବଶ ସହାୟତା
କର ସିଥିଜଲଯବୁଅଲରାଉଣ୍ଡରକାଜମରନଗ୍ରୀନ୍।ଏଭଳସି
ପ ସିଚ୍ଜରପବୂ୍ଥଦ ସିନ୪୯ରନ୍ରୁଜଖଳଆରମ୍କର ସିଗ୍ରୀନ୍
ଆକ୍ମଣାତ୍ମକବ୍ାଟ ସିଂକର ସି୧୭୦ଟ ସିବଲ୍ରୁ୧୮ଜଚୌକା
ସହ ୧୧୪ରନ୍ କର ସିବା ସହ ଜଟଷ୍ଟକ୍ ସିଜକଟଜରପ୍ଥମ
ଶତକହାସଲକର ସିଛନ୍ସି।ଜସଓଖୱାୋଙ୍କ୨୦୮ରନ୍ର
ଭାଭ ସିଦାରରୀକୁଭାଙ୍ସିବାପଜରଅଜ୍ରେଲସିଆରଇନସିଂସଶରୀଘ୍ର
ଜଶଷ ଜହାଇଯ ସିବ ଜବାଲସି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। କ ସିନୁ୍
୯ମୱସିଜକଟଜଯାରସିଜରନାଥାନଲାୟନ(୩୪)ଓଟର
ମଫଫି  (୪୧) ଦରୁ ତ ୭୦ ରନ୍ ଜଯାଗ କର ସିବା ଫଳଜର
ଅଜ୍ରେଲସିଆକୁଅଲଆଉଟକର ସିବାକୁଭାରକଠସିନପର ସିଶ୍ରମ
କର ସିଥିଲା।

ଏଭଳସି ପ ସିଚ୍ଜର ୱସିଜକଟ ଜନବା କଷ୍ଟକର
ଜହଉଥିଲାଜବଜଳ ଅଫ୍ ସ୍ ସିନର ଅଶ୍ ସିନ ୬ଟ ସି ୱସିଜକଟ
ଜନଇ ଜଶ୍ରଷ୍ଠ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ସି। ଏହା ଫଳଜର ଜସ
ତାଙ୍କ ଜଟଷ୍ଟ େରୀବନଜର ଜଗାଟ ସିଏ ପାଳ ସିଜର ୩୨ଥର
୫କ ସିମ୍ା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ୱସିଜକଟଅକ୍ସିଆରକର ସିବାଜର
ସମଥ୍ଥ ଜହାଇଛନ୍ସି। ମହମ୍ମଦ୍ ସାମ ସିଙୁ୍କ ୨ଟ ସି, ରବରୀନ୍ଦ୍ର
ୋଜରୋ ଓ ଉସ୍ମାନ ଖୱାୋଙୁ୍କ ଆଉଟ କର ସି ଅକ୍ଷର
ପଜଟଲଜଗାଟ ସିଏଜଲଖାଏଁୱସିଜକଟଅକ୍ସିଆରକର ସିଥିଜଲ।

ରବଚିନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ନିଙ୍କୁ  
୬ ୱିକେଟ ଖୱାଜା ୧୮୦; ଅକ୍ରେଲଆି ୪୮୦

ଭୁବଜନଶ୍ର,୧୦।୩(ସମ ସିସ):ସ୍ାନରୀୟକ ସିଟ୍କ୍ ସିଜକଟ୍ଷ୍ଟାର ସିୟମଜର
ଶକୁ୍ବାରଠାରୁ ପଶ୍ ସିମାଞ୍ଚଳ ଆନ୍ତଃ ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟ କ୍ ସିଜକଟ୍
(ମହ ସିଳା) ପ୍ତ ସିଜଯାଗ ସିତା ଆରମ୍ ଜହାଇଯାଇଛ ସି। ସବ୍ଥଭାରତରୀୟ
ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟସଂର(ଏଆଇୟ)ୁଆନୁକୂଲ୍ଜରଆଜୟାେସିତଏହ ସି
ପ୍ତ ସିଜଯାଗ ସିତାକୁସାଂସଦତଥାକ ସିଟ୍ଓକ ସିସ୍ରପ୍ତ ସିଷ୍ଠାତାପ୍ଜଫସର
ଅଚୁ୍ତ ସାମନ୍ ଉଦ୍ରାଟନ କର ସିଥିଜଲ। ଏହ ସି ପ୍ତ ସିଜଯାଗ ସିତାଜର
ପଶ୍ ସିମାଞ୍ଚଳର ଜମାଟ୍ ୩୪ ଜଗାଟ ସି ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟ ଅଂଶଗ୍ହଣ
କର ସିଛନ୍ସି।ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟମହ ସିଳାକ୍ ସିଜକଟ୍ଇତ ସିହାସଜରପ୍ଥମଥର
ଲାଗ ସି ମ୍ାଚ୍ଗଡ଼ୁ ସିକ ଫ୍ରଲାଇଟ୍ଜର ଜଖଳାଯାଇଛ ସି। ପ୍ଥମ
ଦସିବସଜର୩ଟ ସିମ୍ାଚ୍ଜଖଳାଯାଇଛ ସି।ଜଯଉଁଥିଜରଜମାହନଲାଲ
ସକୁାଦ ସିଆ ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟ (ଉଦୟପରୁ) ୪୦ ରନଜର
ଜହମଚନ୍ଦ୍ରାଚାଯ୍ଥ୍ ନଥ୍ଥ ଗେୁରାଟ ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟ (ଗେୁରାଟ)
କୁ ପରାସ୍ କର ସିଛ ସି। ଜସହ ସିଭଳସି ବରୀର ନମ୍ଥଦା ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟ
(ଗେୁରାଟ) ୨୪ ରନଜର କବୟ ସିତ୍ରୀ ଜବୈହ୍ନବରୀ ଜଚୌଧରୁରୀ ନଥ୍ଥ
ମହାରା୍ରେ ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟ (େଲଗାଁଓ)କୁ ଏବଂ ରା୍ରେସନ୍
ତୁକଜରାେସିମହାରାେବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟ(ନାଗପରୁ)୭ରନଜରସନ୍
ଗାରଜଗ ବାବା ଅମରାବତରୀ ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟକୁ ହରାଇଜଦଇଛ ସି।

 ଉଦ୍ରାଟନରୀ ଅବସରଜର ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର ଓଡ଼ସିଶା
କ୍ ସିଜକଟଆଜସାସ ସିଏସନ(ଓସ ସିଏ)ଉପସଭାପତ ସିପଙ୍କେଜଲାଚନ
ମହାନ୍ ସି, କ ସିଟ୍ ଜରେସିଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ ସି, କ ସିଟ୍ କ୍ରୀଡ଼ା
ନ ସିଜଦ୍୍ଥଶକର. ଗଗଜନନୁ୍ଦାଶ ଓଉପକ୍ରୀଡ଼ା ନ ସିଜଦ୍୍ଥଶକରଶ୍ ସିତା
ମହାନ୍ ସିପ୍ମଖୁଉପସ୍ସିତରହ ସିଥିଜଲ।

ପଶ୍ମିାଞ୍ଚଳ ଆନ୍ତଃ ବଶି୍ବଦି୍ାଳୟ 
ମହଳିା କ୍କିେଟ୍   ଆରମ୍ଭ

ଦୁବାଇ,୧୦।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ସାଉଦସି ଜପ୍ା ଲ ସିଗ୍ଜର
ଅଲ୍ ନାସର ପରାେୟ ବରଣ କର ସିବା ପଜର ଦଳର
ଅଭସିଜ୍ଞ ୍ରୋଇକର କ୍ ସିଷ୍ଟ ସିଆଜନା ଜରାନାଜଲଡା ଅସଜନ୍ାଷ
ୋହ ସିର କର ସି ନ ସିେର ଜକ୍ାଧକୁ ନ ସିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ସି ନପାର ସି
ଚର୍୍ଥା ସଷୃ୍ଟ ସି କର ସିଛନ୍ସି। ଗରୁୁବାର ବ ସିଳମ୍ ସିତ
ରାତ ସିଜର ଅଲ୍ ନାସର ୦-୧ ଜଗାଲଜର
ଅଲ- ଇତ ସିହାଦଠାରୁ ପରାସ୍
ଜହାଇଥିଲା। ଏଥିଜର
୮୦ତମ ମ ସିନ ସିଟ୍ଜର ବ୍ାେସିଲ
ଫୁଟବଲର ଜରାମାର ସିଜନା
ମ୍ାଚ୍ଜରଏକମାତ୍ଜଗାଲ
ଜ୍ାର କର ସିଥିଜଲ। ଏହ ସି
ବ ସିେୟସହଅଲ୍-ନାସରକୁ
ପଛଜର ପକାଇ ଅଲ-
ଇତ ସିହାଦପଏଣ୍ତାଲସିକାର
ଶରୀଷ୍ଥକୁ ଉଠସିଛ ସି। କ୍ମାଗତ
ଦ୍ ସିତରୀୟ ମ୍ାଚ୍ଜର ୩୮
ବଷ୍ଥରୀୟ ଜରାନାଜଲଡା
ଜଗାଲ ଜଦବାଜର
ବ ସିଫଳ ଜହାଇଛନ୍ସି।
ଏହ ସି ପରାେୟକୁ ଜସ

ସହେଜର ଗ୍ହଣ କର ସି ନପାର ସି ପଡ଼ସିଆ ବାହାରକୁ
ଚାଲସିଯାଇଥିଜଲଓରାଗଜରପାଣ ସିଜବାତଳକୁଜଗାଇଠା
ମାର ସିଥିଜଲ। ଷ୍ଟାରସିୟମଜର ପ୍ତ ସିପକ୍ଷ ଦଳ ଅଲ-
ଇତ ସିହାଦ ପ୍ଶଂସକମାଜନ ତାଙ୍କ ଚସିର ପ୍ତ ସିଦ୍ନ୍ଦରୀ ଜମସ ସି

ଜମସ ସି.. ଜବାଲସି ଉର୍ାରଣ କର ସି ଜରାନାଜଲଡାଙୁ୍କ
ଚ ସିରାଇବାକୁ ପ୍ୟାସ କର ସିଥିଜଲ।

ଫଳଜର ଜରାନାଜଲଡା ଆହୁର ସି
ରାଗ ସି ଯାଇଥିଜଲ। ଜରାନାଜଲଡା
ଏପଯ୍ଥ୍ନ୍ ୭ଟ ସି ଲ ସିଗ୍ ମ୍ାଚ୍
ଜଖଳସି ୮ଟ ସି ଜଗାଲ ଜ୍ାର
କର ସିଛନ୍ସି। ମ୍ାଚ୍ ପଜର
ଟୁଇଟ୍ କର ସି ଜରାନାଜଲଡା
ନ ସିେ ପ୍ଶଂସକମାନଙୁ୍କ ବର୍୍ଥା
ପ୍ଦାନ କର ସିଛନ୍ସି। ଏହ ସି
ପରାେୟ ଆମକୁ ନ ସିରାଶ
କର ସିଛ ସି। ଜତଜବ ଆଜମ
ପ୍ଦଶ୍ଥନ ଉପଜର ଧ୍ୟାନ
ଜଦଇ ଆଗକୁ ଆହୁର ସି ଭଲ
ପ୍ଦଶ୍ଥନ କର ସିବାକୁ ପ୍ୟାସ
କର ସିବୁ ଜବାଲସି ଜସ ଉଜଲେଖ
କର ସିଛନ୍ସି।

  ସାଉଦ ିପ୍ା ଲଗି୍  

ଅଲ୍   ନାସର ହାରବିା ପକର କରାନାକଲଡା କ୍କୁବ୍ଧ

ରାଉରଜକଲା, ୧୦।୩ (ସମ ସିସ): ଅନ୍େ୍ଥାତରୀୟ ହକ ସି
ମହାସଂର (ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍) ଜପ୍ା ଲ ସିଗ୍ ୨୦୨୨-୨୩
ସ ସିେନରମ୍ାଚ୍ଶକୁ୍ବାରଠାରୁସ୍ାନରୀୟଐତ ସିହାସ ସିକବ ସିସ୍ଥା
ମଣୁ୍ଡା ଅନ୍େ୍ଥାତରୀୟ ହକ ସି ଷ୍ଟାର ସିୟମଜରଆରମ୍ ଜହାଇଛ ସି।
ହର୍ମନପ୍ରୀତ୍ ସ ସିଂହଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱଜର ଜଖଳୁଥିବା ଭାରତ
୩-୨ ଜଗାଲଜର ନୂଆ କର ସି ବ ସିଶ୍ ଚାମ୍ ସିଅନ ଜହାଇଥିବା
େମ୍ଥାନରୀକୁପରାସ୍କର ସିଛ ସି।ସଖୁେସିତ୍ସ ସିଂହଦୁଇଟ ସିଜଗାଲ୍
ଜଦଇଭାରତରୀୟବ ସିେୟଜରନାୟକସାେସିଥିଜଲ।ଏଥିସହ
୫ମ ମ୍ାଚରୁ ୧୧ ପଏଣ୍ ପାଇ ରଜରାଇ ଭାରତରୀୟ
ଦଳଜଟବଲ୍ତାଲସିକାର୩ୟସ୍ାନକୁଉନ୍ରୀତଜହାଇଛ ସି।
ଭାରତଏହାରପରବର୍୍ଥରୀମ୍ାଚଜରରବସିବାରଶକ୍ସିଶାଳରୀ
ଅଜ୍ରେଲସିଆକୁଜଭଟ ସିବ।

ବଶି୍ୱକପ୍   ସଫଳତା ପଦାହରାଇ 
ପାରଲିାନ ିଜମଚ୍ଚାନୀ
ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ତଜଳ ଓଡ଼ସିଶା ମାଟ ସିଜର
ଜଖଳାଯାଇଥିବା ପରୁୁଷ ହକ ସି ବ ସିଶ୍କପ୍ର ପଞ୍ଚଦଶ
ସଂ୍ରଣଜର େମ୍ଥାନରୀ ଦଳ ବ ସିଶ୍ବ ସିଜେତା ଜହବାର
ଜସୌଭାଗ୍ ଲାଭ କର ସିଥିଲା। ଏପର ସିକ ସି ବ ସିଶ୍କପ୍ଜର
ଅପରାଜେୟ ରହ ସିବାର ଜରକର୍ଥବହନ କର ସିଥିବା ମାଟ୍୍ଥ
ଗାମ୍ବୁଶ୍ଙୁ୍କଜନତୃତ୍ୱାଧିନେମ୍ଥାନରୀଦଳକ ସିନୁ୍ଶକୁ୍ବାରଏହ ସି
ଆଧିପତ୍ବୋୟରଖିପାର ସିନଥିଲା।ମ୍ାଚରପ୍ଥମାର୍୍ଥ
ବରାବର୍ ରହ ସିଥିଲା। ପ୍ଥମ ୧୫ ମ ସିନ ସିଟ୍ ସରୁ୍ା ଉଭୟ
ଭାରତଓେମ୍ଥାନରୀଜକହ ସିକାହାର ସିକୁଜଗାଲ୍ଜଦଇପାର ସିନ
ଥିଜଲ।ନୂଆବ ସିଶ୍ବ ସିଜେତାତଥାବ ସିଶ୍ରଏକନମ୍ରଦଳ

େମ୍ଥାନରୀଏହ ସିକ୍ାଟ୍ଥରଜର୫ଟ ସିଜପନାଲ୍ ସିକର୍୍ଥରସଜୁଯାଗ
ପାଇଥିଜଲମଧ୍ୟଏହାରଫାଇଦାଉଠାଇପାର ସିନଥିଲା।
ଏହାପଜରଦ୍ ସିତରୀୟକ୍ାଟ୍ଥରମଧ୍ୟସମାନଜଖଳଜଦଖିବାକୁ
ମ ସିଳ ସିଥିଲା।ପ୍ଥମଜଗାଲ୍ପାଇଁଉଭୟଦଳପରସ୍ରଜଗାଲ୍
ଜପାଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଜୋର୍ଦାର ଆକ୍ମଣ ପ୍ତ ସିଆକ୍ମଣ
କର ସିଥିଜଲ। ଜଶଷଜର ଭାରତ ଦ୍ ସିତରୀୟ କ୍ାଟ୍ଥରର ଅନ୍ସିମ
ମ ସିନ ସିଟ୍ଜରସଫଳତାପାଇଥିଲା।ଭାରତକୁଏକଜପନାଲ୍ ସି
କର୍୍ଥର ସଜୁଯାଗ ମ ସିଳ ସିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ହର୍ମନପ୍ରୀତ୍
ଏହାର ଭରପରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବଲ୍କୁ େମ୍ଥାନରୀ
ଜନଟ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇ ଭାରତରୀୟ ଶ ସିବ ସିରଜର ଉତ୍ାହ
ଭର ସିଜଦଇଥିଜଲ। ଫଳଜର ପ୍ଥମାର୍୍ଥଜର ଭାରତ ୧-୦
ଜଗାଲଜରଅଗ୍ଣରୀଲାଭକର ସିଥିଲା।

ତୃତୀୟ କ୍ାରଚ୍ଚରପର ୩ ପ�ାଲ୍  
ମ୍ାଚର ଦ୍ ସିତରୀୟାର୍୍ଥ ତଥା ୩ୟ କ୍ାଟ୍ଥର ଜବଶ୍ ଜରାମାଞ୍ଚ
ଜଦଖିବାକୁ ମ ସିଳ ସିଥିଲା। ଏହ ସି କ୍ାଟ୍ଥରଜର ଭାରତ ୨ଟ ସି ଓ
େମ୍ଥାନରୀଜଗାଟ ସିଏଜଗାଲ୍ଜଦଇଥିଲା।ଭାରତଜଦଇଥିବା
ଦୁଇଟ ସିଯାକ ଜଗାଲ୍ ଅଗ୍ଭାଗ ଜଖଳାଳସି ସଖୁେସିତ୍
ସ ସିଂହଙ୍କଷ୍ଟ ସିକରୁଆସ ସିଥିଲା।ମ୍ାଚର୩୨ତମମ ସିନ ସିଟ୍ଜର
ସଖୁେସିତ୍ଙ୍କଫସିଲଡଜଗାଲ୍ଭାରତରଅଗ୍ଣରୀକୁ୨-୦କୁବୃର୍ ସି
କର ସିଥିଲା।ଏହାର୧୦ମ ସିନ ସିଟ୍ପଜରସଖୁେସିତ୍ଆଉଏକ
ଫସିଲଡ ଜଗାଲ୍ ଜଦଇଥିଜଲ। ଫଳଜର ଭାରତ ୩-୦ଜର
ଏକପାଖିଆଅଗ୍ଣରୀରହ ସିଥିଲା।ଜତଜବତୃତରୀୟକ୍ାଟ୍ଥରର
ଅନ୍ସିମ କ୍ଷଣଜର ପଲ୍-ଫସିଲ ସିପ୍ କଫ୍ମାନ୍ (୪୪ତମ)ଙ୍କ
ଫସିଲଡ ଜଗାଲ୍ବଳଜରେମ୍ଥାନରୀଖାତା ଜଖାଲସିଥିଲା।୪୫
ମ ସିନ ସିଟ୍ ସରୁ୍ା ଭାରତ୩-୧ଜର ଅଗ୍ଣରୀ ଲାଭ କର ସିଥିଲା।
ମ୍ାଚର ଜଶଷ ୧୫ ମ ସିନ ସିଟ୍ ଅଥ୍ଥାତ୍ ୪ଥ୍ଥ କ୍ାଟ୍ଥରଜର
ମ୍ାଚକୁ ଜଫର ସିବା ଲାଗ ସି େମ୍ଥାନରୀ ଆପ୍ାଣ ଉଦ୍ମ
କର ସିଥିଜଲମଧ୍ୟସଫଳଜହାଇପାର ସିନଥିଲା।୫୮ତମ
ମ ସିନ ସିଟଜରମ ସିଜଚଲଷ୍ଟରୁଥଫ୍ଭ୍ରମଣକାରରୀଦଳପାଇଁଦ୍ ସିତରୀୟ
ଜଗାଲ୍ ଜଦଇଥିଜଲମଧ୍ୟଏହା ବ ସିଶ୍ଚାମ୍ ସିଅନେମ୍ଥାନରୀକୁ
ପରାେୟରୁଏଡ଼ାଇପାର ସିନଥିଲା।ଜଶଷଜରଭାରତ୩-୨
ଜଗାଲଜରବ ସିେୟରୀଜହାଇ୩ପଏଣ୍ହାଜତଇଜନଇଥିଲା।
ତୃତୀୟକୁ ଉଠଲିା ଭାରତ
ବସିେୟ ସହ ଭାରତ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ଜପ୍ା ଲ ସିଗ୍ର ଏହ ସି
ସଂ୍ରଣଜର ଏହାର ପ୍ଭାବରୀ ପ୍ଦଶ୍ଥନ ୋର ସି ରଖିଛ ସି।
ବର୍୍ଥମାନସରୁ୍ାହର୍ମନପ୍ରୀତ୍ଙ୍କଦଳ୫ମ୍ାଚ୍ଜଖଳସି୩
ବ ସିେୟ,ଜଗାଟ ସିଏସଟୁ୍ଆଉଟ୍ବ ସିେୟଓଜଗାଟ ସିଏଡ୍ର’ସହ
୧୧ପଏଣ୍ପାଇ୩ୟସ୍ାନକୁଉଠସିଛ ସି।ଗତଅଜକ୍ାବର-
ନଜଭମ୍ରଜରଭାରତନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡବ ସିପକ୍ଷଦୁଇଟ ସିମ୍ାଚକୁ
ଯଥାକ୍ଜମ ୪-୩ ଓ ୭-୪ ଜଗାଲଜର ବ ସିେୟରୀ ଜହାଇ
ଏହ ସି ସମ୍ମାନେନକ ପ୍ତ ସିଜଯାଗ ସିତାଜର ଦମ୍ଦାର ଆରମ୍
କର ସିଥିଲା।ଭାରତଏହାପଜରଜସ୍ନବ ସିପକ୍ଷ ୨ଟ ସିମ୍ାଚ
ଜଖଳସିଯଥାକ୍ଜମ୨-୩ଜଗାଲଜରପରାସ୍ଓ୨-୨(୩-୧
ସଟୁ୍ଆଉଟ୍)ବ ସିେୟଜହାଇଥିଲା।ଅପରପକ୍ଷଜରବ ସିଶ୍ର
ଏକ ନମ୍ର ଦଳ େମ୍ଥାନରୀ ୫ ମ୍ାଚ୍ ଜଖଳସି ୨ ବ ସିେୟ,
ଜଗାଟ ସିଏ ଡ୍ର ଓ ଜଗାଟ ସିଏ ସଟୁ୍ ଆଉଟ୍ ବ ସିେୟ ସହ ୮
ପଏଣ୍ପାଇଜଟବଲ୍ତାଲସିକାର୫ମଜରରହ ସିଛ ସି।

ରାଉରଜକଲା, ୧୦ା୩(ସମ ସିସ):
ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପରୁୁଷ ହକ ସି ବ ସିଶ୍କପ୍
ଆଜୟାେନ କର ସି ପ୍ଶଂସା ସାଉଣ୍ସିଥିବା
ରାଉରଜକଲାର ବ ସିସ୍ଥା ମଣୁ୍ଡା ଅନ୍େ୍ଥାତରୀୟ
ହକ ସି ଷ୍ଟାର ସିୟମକୁ ଗ ସିନ ସିସ ବୁକ୍ ଅଫ୍
ୱାଲଡ୍ଥ ଜରକର୍ଥ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ରୀକୃତ ସି ପ୍ଦାନ
କରାଯାଇଛ ସି। ଏହ ସି ହକ ସି ଷ୍ଟାର ସିୟମ୍ଜର
ସ ସିଟ୍ଜର ବସ ସି ବ ସିଶ୍ର ସବ୍ଥାଧିକ ଦଶ୍ଥକ
ଅଥ୍ଥାତ୍ ୨୦,୦୧୧ େଣ ଜଖଳ ଜଦଖିବାର
ବ୍ବସ୍ାଜହାଇଛ ସି।ଏଭଳସିବ୍ବସ୍ାବ ସିଶ୍ର
ଅନ୍ ଜକୌଣସ ସି ଷ୍ଟାର ସିୟମ୍ଜର ନାହ ିଁ। ଏଣୁ
ଏହାକୁସ୍ରୀକୃତ ସିପ୍ଦାନକର ସିଛ ସିଗ ସିନ ସିସ୍ ବୁକ୍
ଅଫ୍ୱାଲଡ୍ଥ ଜରକର୍ଥସସଂଗଠନ।ଶକୁ୍ବାର
ଏହ ସିଷ୍ଟାର ସିୟମ୍ଜରବ ସିଶ୍ଚାମ୍ ସିଅନ୍େମ୍ଥାନରୀକୁ
୩-୨ ଜଗାଲଜର ହରାଇ ଭାରତ ପ୍ଥମ
ଜପ୍ା-ଲସିଗ୍ ମ୍ାଚ୍ େସିତ ସିବା ଅବସରଜର
ଗ ସିନ ସିସବୁକ୍ଅଫ୍ୱାଲଡ୍ଥଜରକର୍ଥରକମ୍ଥକର୍୍ଥା
ସବ୍ଥାଧିକ ଦଶ୍ଥକ ସ ସିଟ୍ଜର ବସ ସି ଜଖଳ

ଜଦଖିପାରୁଥିବାର ସ୍ରୀକୃତ ସିର ପ୍ମାଣପତ୍
ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରରୀ ନବରୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍କ ପ୍ଦାନ
କର ସିଛନ୍ସି। ଏଭଳସି ସଫଳତା ଜକବଳ
ଷ୍ଟାରସିୟମ୍ଜର ଉପସ୍ସିତ ଥିବା ଦଶ୍ଥକ
କ ସିମା୍ କମ୍ଥକର୍୍ଥା ନୁହଁନ୍ ସି, ସମଗ୍ ଓଡ଼ସିଶାର
ଜଖଳଜପ୍ମରୀେନସାଧାରଣନ ସିେକୁ ଗବଫିତ
ମଜନକର ସିଛନ୍ସି। ମାତ୍ ୧୫ମାସମଧ୍ୟଜର
ଏହ ସିଷ୍ଟାର ସିୟମ୍ନ ସିମ୍ଥାଣକର ସିରାେ୍ସରକାର
ଆଉ ଏକ ଜରକର୍ଥ କର ସିଥିଲାଜବଜଳ
ହକସିଜପ୍ମରୀ ସନୁ୍ରଗଡ଼ ଓ ବ ସିଜଶଷ କର ସି
ରାଉରଜକଲାବାସରୀଙୁ୍କ ଏକ ଅନନ୍
ଉପହାର ଜଦଇଥିଜଲ। ଏହ ସି ଷ୍ଟାର ସିୟମ୍ଜର
ଥିବା ଅତ୍ାଧନୁ ସିକ ଜଖଳ ପଡ଼ସିଆ,
ଆନୁଷଙ୍ସିକ ସବୁ ସିଧା ସଜୁଯାଗକୁ ଜଦଶ ଓ
ବ ସିଜଦଶରୁ ଆସ ସିଥିବା ଜଖଳାଳ ସି, କମ୍ଥକର୍୍ଥା
ଓ ସାମା୍ଦ ସିକ ଭୂୟସରୀ ପ୍ଶଂସା କର ସିଥିଜଲ।
ଏଜବଏହ ସି ଷ୍ଟାର ସିୟମ୍ ହକ ସି ଜଖଳଜରଏକ
ଆଜନ୍ାଳନସଷୃ୍ଟ ସିକର ସିଛ ସି।

ବସି୍ା ମକୁଣ୍ା ହେ ିଷ୍ାଡୟିମ୍  େକୁ  ସ୍ୱୀେୃତ ି

ଗନିସି୍   ବକୁ କ୍   ଅଫ୍   ୱାଲଡ୍ କରେଡ୍ 
ସମ୍ାନ ଗ୍ରହଣ େକଲ ମକୁଖ୍ମନ୍ତୱୀ

ବସ୍ିା ମକୁଣ୍ାକର କ୍ା ଲଗି୍   ଆରମ୍ଭ

ବଶି୍ ଚାମ୍ଅିନ ଜମ୍ାନୱୀେକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ

େକୁମ୍ବକଲଙ୍କୁ  ପଛକର ପୋଇକଲ ଅଶ୍ନି 

ଅହମ୍ମଦାବାଦ୍, ୧୦ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଅଜ୍ରେଲସିଆ ବ ସିପକ୍ଷ ଚତୁଥ୍ଥ ତଥା ଅନ୍ସିମ ଜଟଷ୍ଟ
ମ୍ାଚ୍ର ଦ୍ ସିତରୀୟ ଦ ସିବସଜର ଭାରତରୀୟ ଅଭସିଜ୍ଞ ସ୍ ସିନର ରବସିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ ସିନ ଆଉ ଏକ
କରୀର୍ଫିମାନହାସଲକର ସିଛନ୍ସି। ଜସପ୍ଥମଇନ ସିଂସଜର୬ୱସିଜକଟଜନବାସହଜଟଷ୍ଟ
େରୀବନଜର ୩୨ତମ ୫ ୱସିଜକଟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ସି। ରଜରାଇ ପର ସିଜବଶ୍ଜର
ଜସ ୫୬ଟ ସି ଜଟଷ୍ଟ ଜଖଳସି ୨୬ତମ ୫ ୱସିଜକଟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ସି। ଏହ ସିକ୍ମଜର
ଜସ ପବୂ୍ଥତନ ସ୍ ସିନର ଅନ ସିଲ କୁମ୍ଜଲଙୁ୍କ ପଛଜର ପକାଇଛନ୍ସି। କୁମ୍ଜଲ ରଜରାଇ
ପର ସିଜବଶଜର ୫୩ଟ ସି ମ୍ାଚ୍ ଜଖଳସି ୨୫ଟ ସି ୫ ୱସିଜକଟ ସଫଳତା ପାଇଥିଜଲ।
ଏଥିସହ ବର୍ଥର ଗାଭା୍ର ଟ୍ରଫସିଜର ୨୦ ମ୍ାଚ୍ ଜଖଳସି ଅଶ୍ ସିନ୍ ୧୧୨ଟ ସି ୱସିଜକଟ
ଅକ୍ସିଆର କର ସି କୁମ୍ଜଲ (୧୧୧ୱସିଜକଟ)ଙୁ୍କ ପଛଜର ପକାଇଛନ୍ସି। ଆଉ ଜଗାଟ ସିଏ
ୱସିଜକଟ ହାସଲ କଜଲ ଜସ ନାଥନ ଲାୟନ (୧୧୩ ୱସିଜକଟ)ଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଜହଜବ।

୩୦୦ େ୍ାଚ୍   କନବାକର କୋହଲ ିଦ୍ତିୱୀୟ 
ଚଳସିତ ଚତୁଥ୍ଥ ଜଟଷ୍ଟଜରଭାରତରୀୟ ତାରକା ବ ସିରାଟ ଜକାହଲସିଆଉବଡ଼ସଫଳତା
ପାଇଛନ୍ସି। ଅନ୍େ୍ଥାତରୀୟକ୍ ସିଜକଟଜର୩୦୦କ୍ାଚ୍ ଧର ସିବାର ଜସଦ୍ ସିତରୀୟଭାରତରୀୟ
ଭାଜବ ଜରକର୍ଥ ବହ ସିଜର ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍ସି। ଅଶ୍ ସିନଙ୍କ ବଲଜର ପ୍ଥମ ସ୍ ସିପ୍ଜର
ଲାୟନଙ୍କ କ୍ାଚ ଜନଇ ଏହ ସି ମାଇଲଖଣୁ୍ ଛୁଇଁଛନ୍ସି। ପବୂ୍ଥରୁ ଭାରତରୀୟ ପ୍ଶ ସିକ୍ଷକ
ରାହୁଲ ଦ୍ାବ ସିଡ୍ ଅନ୍େ୍ଥାତରୀୟ କ୍ ସିଜକଟଜର ସବ୍ଥାଧିକ ୩୩୪ କ୍ାଚ୍ ଜନଇ ଜରକର୍ଥ
କର ସିଥିଜଲ।ପବୂ୍ଥତନଅଧିନାୟକମହମ୍ମଦଆଝାରୁଦ୍ ସିନ୨୬୧ଟ ସିକ୍ାଚ୍ଜନଇଥିଜଲ।

େମନି୍ସଙ୍ ମାତୃ ବକିୟାଗ
ଅଜ୍ରେଲସିଆ ଅଧିନାୟକ ପ୍ାଟ କୁମ ସିନ୍ଙ୍କ ମା’ ମାର ସିଆ ଶକୁ୍ବାର ସକାଜଳ
ପରଜଲାକଗମନ କର ସିଛନ୍ସି। ଦରୀର୍ଥଦ ସିନ ଧର ସି ଅସସୁ୍ ରହ ସିବା ପଜର ଜସ ପ୍ାଣତ୍ାଗ
କର ସିଥିଜଲ। ତାଙ୍କ ଜଦହାନ୍ଜର କ୍ ସିଜକଟ ଅଜ୍ରେଲସିଆ, ଭାରତରୀୟ କ୍ ସିଜକଟ କଜଣ୍ରୋଲ
ଜବାର୍ଥ (ବ ସିସ ସିସ ସିଆଇ)ତରଫରୁ ଜଶାକବର୍୍ଥା ପ୍ଦାନକରାଯାଇଛ ସି।ତାଙୁ୍କଶ୍ରର୍ାଞ୍ଜଳସି
େଣାଇ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ଜଖଳାଳସିମାଜନ ବାହୁଜର କଳାପଟ ସି ପ ସିନ୍ ସି ଶକୁ୍ବାର ପଡ଼ସିଆକୁ
ଓହ୍ାଇଥିଜଲ। ୨୦୦୫ଜର ମାର ସିଆ ସ୍ନ କକ୍ଥଟ ଜରାଗଜର ଆକ୍ାନ୍ ଜହାଇଥିଜଲ।
ଗତଜକଜତସପ୍ାହଜହବତାଙ୍କସ୍ାସ୍୍ାବସ୍ାଆହୁର ସିବ ସିଗ ସିର ସିଯାଇଥିଲା।ବ ସିଶ୍ବ୍ାପରୀ
କ୍ ସିଜକଟରମାଜନକୁମ ସିନ୍ଙୁ୍କମା’ଙ୍କବ ସିଜୟାଗପାଇଁସାନ୍ତ୍ୱନାେଣାଇଛନ୍ସି।

ଦ୍ତିୱୀୟ କଟଷ୍: ଦ. 
ଆଫି୍ୋ ଅଗ୍ରଣୱୀ 
ଜୋହାନ୍ବଗ୍ଥ,୧୦।୩(ଏଜେନ୍ ସି):
ଏଠାଜର ଚାଲସିଥିବା ଜୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡସିେ
ବ ସିପକ୍ଷ ଦ୍ ସିତରୀୟ ଜଟଷ୍ଟ ମକୁାବ ସିଲାଜର
ରଜରାଇ ଦ. ଆଫ୍ସିକା ପ୍ଥମ ଇନ ସିଂସ
ଅଗ୍ଣରୀହାସଲକର ସିଛ ସି।ଟସ୍େସିତ ସିଦ.
ଆଫ୍ସିକା ପ୍ଥମ ଇନ ସିଂସଜର ୯୨.୨
ଓଭରଜର୩୨୦ରନକର ସିଅଲଆଉଟ
ଜହାଇଥିଲା।େବାବଜରଜୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡସିେ
ପ୍ଥମଇନ ସିଂସଜର୭୯.୩ଓଭରଜର
୨୫୧ ରନକର ସି ଅଲଆଉଟ ଜହବା
ସହ ୬୯ ରନ ପଛଜର ପଡ଼ସିଥିଲା।
ଏହାପଜର ଦ୍ ସିତରୀୟ ଇନ ସିଂସ ଆରମ୍
କର ସି ରଜରାଇ ଦଳ ଶକୁ୍ବାର
ତୃତରୀୟ ଦ ସିବସ ଜଖଳ ଜଶଷ ସରୁ୍ା
୯୩ ଓଭରଜର ୭ ୱସିଜକଟ ହରାଇ
୨୮୭ରନସଂଗ୍ହକର ସିଛ ସି।ଫଳଜର
ଦ ଆଫ୍ସିକା ୩ ୱସିଜକଟ ବାକ ରଖି
୩୫୬ରନରଅଗ୍ଣରୀହାସଲକର ସିଛ ସି।
ଦ୍ ସିତରୀୟଇନ ସିଂସଜରଦ.ଆଫ୍ସିକାପାଇଁ
ଅଧିନାୟକ ଜତମ୍ା ବଭୁମା ୧୭୧
ରନର ବୃହତ୍ ଶତକରୀୟ ପାଳ ସି ଜଖଳସି
ଅପରାେସିତରହ ସିଛନ୍ସି।
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