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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 ।
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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

aâjàmû^
jûU cSòùe 

‘‘ 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।ି

ବଗି୍ଜପକୁି ଅଡ଼ୁଆ ‘ତୁଣ୍ �ୁଡ଼ା’

ଧଗ୍�୍ଡନ୍ଦ୍ରଙ୍ ନକିଟଗ୍ର ଗ୍େରାଦ ଗ୍�ଗ୍ଲ ବର୍ଡା
ବଗି୍ଜପ ିଗ୍ନତାଙୁ୍ ନ�ିନ୍ତ୍ରଣଗ୍ର ରଖିବାକୁ 
ଅନୁଗ୍ରାଧ କଗ୍ଲ ବଧିା�କିା
ଗ୍�ାଗ୍ତ ବଦନା� କରଥିିଗ୍ଲ, ଏଗ୍ବ ନବ 
ଦାସଙୁ୍ ବଦନା� କରା�ାଉଛ ି
ଦବିଂଗତ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ପ୍ରତ ିକୁତ୍ାରଟନା ଆ� 
ସଂସ୍ କୃତଗି୍ର ରେ�ଣୀ� ନୁଗ୍�ଁ

ଉଚ୍ଚଶକି୍ା ବଭିାଗକୁ ‘ସ୍ଚ୍  ’ ସ୍ର୍୍ଡ ସମ୍ାନ

ରାଉରନକଲାନର ବସିକୋ ମଣୁ୍ଡା ଆଥ୍ ନଲଟକି୍  ଷ୍ାଡୟିମ ଉଦ୍ ଘାଟେ ଅବସରନର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ େବୀେ ପଟ୍ଟୋୟକ
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ଧର୍ମଶାଳା,୧୦ା୩(ସରସି)

ଧର୍ମଶାଳା ବଜୁି ରହଳିା ଜନତା ଦଳର କର୍ମମୀ ସମ୍ଳିନମୀ 
ଜାରକା କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଷ୍ାଡୟିରରର ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ଧର୍ମଶାଳା ବଜୁି ରହଳିା ଜନତା ଦଳର ସଭାରନତ୍ମୀ 
ବଶି୍ୱବନ୍ଦନା ରଜନାଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ତି ସଭାରର 
ସରସ୍ତ ଅତଥିିବୃନ୍ଦ ରଯାଗରଦଇ ସ୍ୱଗ୍ମତ ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 
ଫର�ା ଚତି୍ରର ପଷୁ୍ପରାଲ୍ୟ ଅପ୍ମଣ କରବିା ସହତି ପ୍ରଦ୍ମୀପ 
ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କର ି ଉଦ୍  ଘା�ନ କରଥିିରଲ। ଉକ୍ତ କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରରର 
ଅତଥିି ଭାବରର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ(ଯବୁବ୍ୟାପାର) 
ତଥା ଧର୍ମଶାଳା ବଧିାୟକ ପ୍ରଣବ କୁରାର ବଳବନ୍ତରାୟ, 
ପବୂ୍ମତନ ସାଂସଦ ରମୀତା ତରାଇ, ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଳମୀନପି୍ରଭା ରଜନା, ଧର୍ମଶାଳା ପଞ୍ାୟତ ସରତି ି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାତ କୁରାର ବଳବନ୍ତରାୟ, ରସଲୁପରୁ ପଞ୍ାୟତ 
ସରତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ ରାଉତ, ଜଲି୍ା ସଭାରନତ୍ମୀ ସବତିା 
ରାଉତ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ବଶି୍ୱ ବଜିୟନିମୀ ରଶି୍ର ପ୍ରରଖୁ ରଯାଗ 

ରଦଇଥିରଲ। ନାରମୀର ହାତ ସ୍ପଶ୍ମରର ବଷି ଅରତୃ ହୁଏ ନାରମୀ 
ହସରିଲ ରଦଶ ହସବି ଏହାର ରକୌଣସ ି ବକିଳ୍ପ ନାହ ିଁ ରବାଲ ି
ବଧିାୟକ ଶ୍ରମୀ ବଳବନ୍ତରାୟ ରତବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିରଲ। ଆଜରି 
ନାରମୀ ନରିଜ ସ୍ୱାବଲର୍ମୀ ରହାଇ ନଜି ପରବିାର ଭରଣରପାଷଣ 

କରପିାରୁଛ ିରବାଲ ିଅନ୍ୟ ଅତଥିିଗଣ ରତପ୍ରକାଶ କରଥିିରଲ। 
ଏଅବସରରର ବଜୁି ରହଳିା ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍୍ମାଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ବରନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନମୀ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରରିବଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। 
ରହଳିା ୧୩ନଂ ରଜାନ ସଭାପତ ି ବନଜନିମୀ ପରଡ଼ିା ଅତଥିି 

ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିବା ରବରଳ ଜଲି୍ା ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକିା 
ରାଜଶ୍ରମୀ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଦଇଥିରଲ। ଅନ୍ୟରାନଙ୍କ 
ରଧ୍ୟରର ରସଲୁପରୁ ବଜୁି ରହଳିା ଜନତା ଦଳର ସଭାପତ ି
ରରତା ଖଣୁ୍ଆି, ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଶି୍ୱବଜିୟନିମୀ ରଶି୍ର, 
୧୨ନଂ ରଜାନ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟା ପ୍ରଣତମୀ ରଲଙ୍କା, ୧୩ନଂ 
ରଜାନ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟା ସ୍ତୃରିରଖା ରବରହରା ସଭାରର 
ନଜିର ଅଭଭିାଷଣ ରଖିଥିରଲ। ଜଲି୍ା ବରିଜଡ ି ରହାସଚବି 
ଡ.ପ୍ରୟିନାଥ ରହାପାତ୍, ଯବୁ ସଭାପତ ି କ୍ଷତିମୀଶ ନାୟକ, 
ଛାତ୍ ସଭାପତ ି ଜଗଦାନନ୍ଦ ରାଉତ, ଗାଲ୍ମସ ୱିଙ୍ଗ ସଭାପତ ି
କ୍ଷମୀରାବ୍ମୀ ତନୟା ରଲ୍କି୍  , ବଧିାୟକଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ନରି୍ମଳ 
ପ୍ରଧାନ, ପବୂ୍ମତନ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟ ନରିଞ୍ଜନ ରାଉତ 
ପ୍ରରଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ। ଏହ ିକାଯ୍ମ୍ୟକାରଣିମୀ ରବୈଠକରର ବଜୁି 
ରହଳିା ଜନତା ଦଳର ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତଲିତା ଦାସ, ରନିତମୀ ନାଥ 
ଓ ରଞ୍ଜତିା ବାରକିଙୁ୍କ ସର୍ର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରଶଷରର 
ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକିା ରରାନାଲସିା ଦାଶ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଅପ୍ମଣ କରଥିିରଲ।

ବଜୁି ମହଳିା ଜନତା ଦଳର କମ୍ମୀ ସମ୍ଳିନମୀ

ବ୍ାସନଗର,୧୦ା୩(ସରସି): ବ୍ୟାସନଗର 
ସହରସ୍ତି ଉତ୍ସବ ପ୍ୟାରଲସରର �କି�ିକି ି
ତାରଫୁଲ ଶଶି ୁ ସାହତି୍ୟ ସଂସଦର 
ଦଶର ବାଷ୍ଧିକ ଉତ୍ସବ ବରଷି୍ ସାହତି୍ିୟକା 
ବଦୁି୍ୟତଲତା ଦାସଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବକୁ ବରଷି୍ ଶଶି ୁ
ସାହତି୍ିୟକ ଡ଼.ଉରପନ୍ଦ୍ର କୁରାର ରଜନା ରଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗରଦଇ ଉଦଘା�ନ କର ି
କହଥିିରଲ ଶଶି ୁହସରିଲ ଦୁନଆିଁ ହସବି। ଆଜରି 
ଶଶି ୁ କାଲରି ଭବଷି୍ୟତ ଏଣ ୁ ଏପର ି ସାହତି୍ୟ 
ସଷୃ୍ ିରହଉ ଯାହା ଶଶିରୁ ରନଲାଖି ରହାଇଥିବ। 
ବରଷି୍ ସାର୍ାଦକି ଓ ଶଶିରୁଲଖକ ରରରଶ 

ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ରଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାରବ ରଯାଗଦାନ 
କର ି ରଣଷି ପାଇଁ ପସୁ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା 
ଉପରର ଆରଲାକପାତ କରଥିିବା ରବରଳ 
ଡ଼ ଶରତ ରାୟ ଓ ଡ଼ ବଧିଭୂୁଷଣ ପ�ନାୟକ 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗରଦଇଥିରଲ। 
ଏହ ି ଅବସରରର ସମ୍ାଦକିା ପ୍ରଭାତମୀ 
ରାଉତଙ୍କ ସମ୍ାଦନାରର ପ୍ରକାଶତି �କି ି �କି ି
ତାରାଫୁଲ ଓ ରଠିା ରଠିା ଗପ କବତିା ପସୁ୍ତକ 
ଏବଂ ରଲଖକ ଯଗୁଳ କରିଶାର ସାବତଙ୍କ 
ରନୈରବଦ୍ୟ ଓ ଗଳ୍ପ ପଲ୍ଲ୍ୱକୁ ଅତଥିିରାରନ 
ରଲାକାପ୍ମଣ କରଥିିରଲ। ସମ୍ାଦକିା ପ୍ରଭାତମୀ 
ରାଉତ ସମ୍ାଦକମୀୟ ପାଠ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ହରିାଂଶ ୁ

ଦ୍ରିବଦମୀ ରଞ୍ ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ। 
ଅନୁଷ୍ାନ ତରଫରୁ ସାର୍ାଦକି ଦାୟାନଧିି 
ନାୟକ, ଶଶି ୁ ସାହତି୍ିୟକା ବଜିୟାଲକ୍ଷମୀ ସାହୁ, 
ବନତିା ରବରହରା ଓ ଅରଲଖ ପ୍ରସାଦ ପାଗଡ଼ଙୁ୍କ 
ରାନ ପାତ୍ ଓ ଉପର�ୌକନ ପ୍ରଦାନ କର ି
ସର୍ର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ରବରଳ ନୃତ୍ୟଶଳି୍ପମୀ 
ରଶ୍ରୟଶ୍ରମୀ ବରାଳ, ଶ୍ରର୍ଦାଞ୍ଜଳ ିଦାସଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବର ପ୍ରାରମ୍ଭରର କବ ି
ସରୁରନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ସନ୍୍ୟାରାଣମୀ 
ଘଡ଼ାଇ, କ୍ଷମୀରରାଦ ରୟମୀ ପତ ିଓ ପ୍ରଜ୍ା ପ୍ରବତ୍ଧିକା 
ଦାଶଙ୍କ ସଂରଯାଜନାରର ପଚାଶରୁ ଅଧିକ କବ ି
କବତିା ପାଠ କରଥିିରଲ।

ଟକିଟିକି ିତାରାଫୁଲ ଶଶି ୁସାହତି୍ୟ ସଂସଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ

ସୁ କ ି ନ୍ ା , ୧ ୦ । ୩ ( ସ ର ି ସ ) : 
ସକୁନି୍ଦା ରଳିତି ପ୍ରାଥରକି ଶକି୍ଷକ 
ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତନି ି ଦଐା ଦାବ ି
ସରଳ୍ତି ଦାବପିତ୍ ରଖୁ୍ୟରନ୍ତମୀଙ୍କ 
ଉରଦେଶ୍ୟରର ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷାଧିକାରମୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ୬ବଷ୍ମ 
ଚାକରିମୀ କାଳକୁ ଗଣନା କରବିା, 
ରରେଡ ରପରରଣ୍ଟ୍    ୨୮୦୦କୁ ବୃର୍ଦ ି
ଓ ପରୁାତନ ରପନସନ ବ୍ୟବସ୍ା 
ଲାଗ ୁ କରବିା ଭଳ ି ଦାବ ି ସଂଘ 
ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ାପନ କରାଯାଇଛ।ି 

ଦଆିଯାଇଥିବା ଦାବଗିଡ଼ୁକି 
ପରୂଣ କରାନଗରଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 
ଆରନ୍ଦାଳନାତ୍ମକ ପଦରକ୍ଷପ 
ରେହଣ କରାଯବିାକୁ ନଷି୍ପତ ି
ନଆିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଏହ ି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରରର ବସନ୍ତ ଦାସ, 
ଦମୀପକ ସାହୁ, ହରିାଂଶ ୁ ସ୍ୱାଇଁ, 
ଖରଗଶ୍ୱର ରାଝମୀ, ଲଛରନ କର, 
ସଧୁାକର ଖ�ୁଆ, ରଗାକୁଳ 
ରହାନ୍ତ, ସଞ୍ଜୟ ସାରଲ ପ୍ରରଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ମଳିତି ଶକି୍ଷକ ସଂଘର ଦାବପିତ୍ର

ବରୀରାଉଣ୍ଟ,୧୦ା୩(ସରସି)

ବରମୀ ବ୍ଲକରର ବହୁ ପଞ୍ାୟତରର କାଯ୍ମ୍ୟ 
ନବି୍ମାହମୀ ଅଧିକାରମୀ ପଦ ଖାଲ ି ପଡ଼ଥିିବାରୁ 
ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ ରଳୂକ କାଯ୍ମ୍ୟରର ସରସ୍ୟା 
ଉପଜୁୁଛ।ି ଏହ ିବ୍ଲକ ଅଧମୀନରର ଥିବା ରରା� 
୨୯� ି ପଞ୍ାୟତରର ରାତ୍ ୧୯ ଜଣ କାଯ୍ମ୍ୟ 
ନବି୍ମାହମୀ ଅଧିକାରମୀ ରହଥିିବାରୁ ବଭିନି୍ନ 

ଉନ୍ନୟନ ରଳୂକ କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରର ସଠକି୍   ଭାରବ 
ରହାଇପାରୁନଥିବା ଅଭରିଯାଗ ରହାଇଛ।ି 
ବରିଶଷ କର ିଜରଣ ରଲଖାଏଁ କାଯ୍ମ୍ୟ ନବି୍ମାହମୀ 
ଅଧିକାରମୀ ଦୁଇ�ରୁି ଅଧିକ ରଲଖାଏଁ ପଞ୍ାୟତ 
ଦାୟତି୍ୱରର ରହଥିିବାରୁ ରସରାରନ ସଠକି୍   

ଭାରବ ରଲାକରାନଙୁ୍କ ରସବା ରଯାଗାଇ 
ପାରୁନାହାଁନ୍ତ।ି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାଯ୍ମ୍ୟ 
ନବି୍ମାହମୀ ଅଧିକାରମୀ ପରୁ୍୍ମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏରବ 
ଅ�ରିା, ଅନ୍ୟାସମୀପରୁ, ବରମୀ, ବାଲବିଲି ଭଳ ି
୪� ିପଞ୍ାୟତ ଦାୟତି୍ୱରର ଅଛନ୍ତ।ି ରସହଭିଳ ି

ହରହିର ପଣ୍ା ସ୍ୱାଇଁ ଖଣ୍, ରତଳାଙ୍ଗ ଓ 
ରଧସୁଦୂନପରୁ ଦାୟତି୍ୱରର ଥିବାରବରଳ 
କାତ୍ଧିକ ଘଡ଼ାଇ ରସରପରୁ, କଳାରା�ଆି 
ଓ ଅଙ୍ଗାଳ ଦାୟତି୍ୱରର ରହଛିନ୍ତ।ି ଏହାଛଡା 
ବହୁ କାଯ୍ମ୍ୟ ନବି୍ମାହମୀ ଅଧିକାରମୀ ଦୁଇ ଦୁଇ� ି

ପଞ୍ାୟତରର ରହ ି କାଯ୍ମ୍ୟ କରୁଥିବା ରବରଳ 
ରକରତକ ଅଭଜି୍ ଓ ବରଷି୍ କାଯ୍ମ୍ୟ ନବି୍ମାହମୀ 
ଅଧିକାରମୀଙୁ୍କ ରାତ୍ ରଗା�ଏି ରଲଖାଏଁ 
ପଞ୍ାୟତ ଦଆିଯାଇଛ।ି ବ୍ଲକ କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟ 
ପକ୍ଷରୁ ସରସ୍ତ ପଞ୍ାୟତ କାଯ୍ମ୍ୟ ନବି୍ମାହମୀ 
ଅଧିକାରମୀଙୁ୍କ ସରାନ ଭାବରର ପଞ୍ାୟତ 
ବଣ୍ନ କରାନଯାଇ ରକରତକ ନଦିେ୍ଧିଷ୍ କାଯ୍ମ୍ୟ 
ନବି୍ମାହମୀ ଅଧିକାରମୀରାନଙୁ୍କ ଅଧିକ ପଞ୍ାୟତ 
ଦାୟତି୍ୱ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏରନଇ ବୁର୍ଦଜିମୀବମୀ 
ରହଲରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଛି।ି ବରମୀ ବ୍ଲକର ରରା� 
୨୯ ପଞ୍ାୟତରର ରାତ୍ ୧୯ ଜଣ ଜଆିରଏସ 
ଅଛନ୍ତ।ି ରସଥିପାଇ ଁ ବ୍ଲକର ରରା� ୧୯ ଜଣ 
କାଯ୍ମ୍ୟ ନବି୍ମାହମୀ ଅଧିକାରମୀ ଏବଂ ୧୯ ଜଣ ରୋର 
ରରାଜଗାର ରସବକଙୁ୍କ ୨୯� ି ପଞ୍ାୟତରର 
ସରାନ ଭାବରର ଦାୟତି୍ୱ ଦଆିଗରଲ କାଯ୍ମ୍ୟ 
ସଠକି୍   ଭାରବ ରହାଇ ପାରବି ରବାଲ ି
ସାଧାରଣରର ରତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି

୧୦ ପଞ୍ାୟତରର ନାହାନ୍ ିପଇିଓ

   ଉନ୍ନୟନ କାରଚ୍ଚ୍ୟ 
ବାଧାପ୍ାପ୍ତ

ପ ା ଣ ିକ କ ା ଇ ଲି , ୧ ୦ ା ୩ ( ସ ର ି ସ ) : 
ପାଣରିକାଇଲ ି ସ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ରଣ୍ପରର 
ରହଳିା ଦବିସ ପାଳନ କରାଯାଇଛ।ି 
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରରର ରଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାରବ 
ଅଭରିନତ୍ମୀ ସ୍ତିା ରହାନ୍ତ,ି ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିିଭାରବ ଶକି୍ଷୟତି୍ମୀ ସଂଯକୁ୍ତା ରହାରଣା, 
ପଥରପଦା ସରପଞ୍ ରଧସୁ୍ତିା ବାରକି, 
ପାଣରିକାଇଲ ି ସରତି ି ସଭ୍ୟା ସଜୁାତା 
ଘଡାଈ, ସାଗରକିା ରଜନା, ଗାୟତ୍ମୀ 
ନାୟକ,ରଶିନ ଶକ୍ତରି ସଭାପତ ି ରଧସୁ୍ତିା 

ସଂି, ସମ୍ାଦକିା ବମୀଣାପାଣ ି ରଜନା ଏହ ି
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରରର ରଯାଗରଦଇ ଆନୁଷ୍ାନକି 
ଭାରବ ସଭାକାଯ୍ମ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। 
ପ୍ରଥରର ଅତଥିିରାରନ ରା’ ତାରଣିମୀଙ୍କ ଫର�ା 
ଚତି୍ରର ପଷୁ୍ପରାଲ୍ୟ ରଦଇ ସଭାକାଯ୍ମ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ କରଥିିରଲ। ରହଳିାରାରନ 
କଭିଳ ି ସରୁକ୍ଷତି ରହବିା ସହ ସରାଜରର 
ନାରମୀର ଭୂରକିା ସମ୍କ୍ମରର ତତ୍  ସହତି 
ରହଳିାରାରନ ସଶକ୍ତକିରଣ ଉପରର 
ଆରଲାଚନା ରହାଇଥିଲା। ପରରିଶଷରର 

ସରାଜରସବା ଦଗିରର ଗରୁପର ଅତୁଳନମୀୟ 
କାଯ୍ମ୍ୟକୁ ଆରର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହଲପଙି୍ଗ 
ଗରୁପକୁ ସର୍ର୍ଦ୍ମନା କରାଯାଇଥିଲା। 
ରସହପିର ି ତଳଗଡ଼ ଶକି୍ଷୟତି୍ମୀ ଗାୟତ୍ମୀ 
ନାୟକ, ଅନତିାରାଣମୀ ନନ୍ଦମୀଙ୍କ ସର୍ର୍ଦ୍ଧିତ 
କରାଯାଇଥିଲା। କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରକୁ ରଶିନ 
ଶକ୍ତରି ପ୍ରଜ୍ା ପରରତିା ସାରଲ, ସକୁାନ୍ତ ି
ପାଢ଼ମୀ, ବରିନାଦନିମୀ ରଜନା, ଅନତିାରାଣମୀ 
ନନ୍ଦ ି ସରରତ ଶତାଧିକ ରହଳିା ରାରନ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

 ମହଳିା ଦବିସ ପାଳତି

କକାକରଇ,୧୦।୩(ସରସି): ରକାରାଇ 
ରନାଡାଲ ଓ ଉଚ୍ଚ ରାଧ୍ୟରକି ବଦି୍ୟାଳୟର 
ରଶି୍ରଣକୁ ରନଇ ବଦି୍ୟାଳୟ କର�ି ି ଓ 
ରକାରରଇ ସଂରୋର ସରତି ି ରଧ୍ୟରର ଏକ 
ରଳିତି ଆରଲାଚନା ରକାରରଇ ବ୍ଲକ 
ସମ୍ଳିନମୀ ଗହୃରର ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଛ।ି 
ସଚୂନା ଅନୁଯାୟମୀ ୧୮୭୫ ରସହିାରର 
ସ୍ାପତି ରକାରାଇ ରନାଡାଲ ସ୍ଲୁର 
ଭତିଭୂିର ି ତଥା ଏହାର ଗାରରିା ଉପରର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ନରଦଇ ଏକ ତରଫା ଭାରବ ଏହ ି
ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ରକାରାଇ ଉଚ୍ଚ ରାଧ୍ୟରକି 
ବଦି୍ୟାଳୟ ସହତି ରଶି୍ରଣ କର ିରଦଇଥିବାରୁ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ମୀ ନାହ ିଁ ନଥିବା ଅସବୁଧିାରର 
ସମ୍ଖୁମୀନ ରହଉଛନ୍ତ।ି ରତଣ ୁ ଏହ ି ଅନ୍ୟାୟ 
ନଷି୍ପତ ିପ୍ରତବିାଦରର ରକାରାଇ ସାଦକପରୁ 
ଶାଖାର ଆବାହକ ରସକ କରାଲୁଦନି, 

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଏହାର 
ପନୁଃବଚିାର କରବିାକୁ ଚଠି ି ଦ୍ାରା 
ଅବଗତ କରଥିିରଲ। କନୁି୍ତ ଏହାର ସଫୁଳ 
ନ ରଳିବିାରୁ ରଫବୃଆରମୀ ୧୭ରୁ ୨୦ତାରଖି 
ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ତ ପଥୃକ ପଥୃକ ଭାରବ ରକାରାଇ ବ୍ଲକ 
ଶକି୍ଷାଧିକାରମୀ ଓ ବ୍ଲକ ରଣ୍ଳ ଅଧିକାରମୀଙ୍କ 
କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟ ସରଖୁରର ଗଣଧାରଣା 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ଗଣଧାରଣା 
ସରୟରର ବଡିଓି ଏକ ରଳିତି ଆରଲାଚନା 

ରହବ ରବାଲ ି ପ୍ରତଶିତୃ ି ରଦଇଥିରଲ। ଫଳ 
ସରୁୂପ ଆଜ ିରଶି୍ରଣ କର�ିରି ସଭ୍ୟ ବଡିଓି 
ରଞ୍ଜନ କୁରାର ପରଡ଼ିା, ବ୍ୟାସନଗର 
ସହକାରମୀ ତହସଲିଦାର ବକି୍ରର କୁରାର 
ରଲ୍କି, ସଡିପିଓି ସଂକୁନ୍ତଳା ନାୟକ ସହତି 
ରକାରାଇ ସଂରୋର ସରତିରି ସଭାପତ ି
ବଦି୍ୟାଧର ରହାନ୍ତ,ି ସମ୍ାଦକ ଅଭରିନୁ୍ୟ 
ରଶି୍ର, ଉପସଭାପତ ି ଆରଲାକ ରହାନ୍ତ,ି 
ରସକ କରାଲୁଦନି, ପତିାରର୍ ନନ୍ଦ, ରସକ୍   

ଗଲୁଡ,ି ପଦ୍ମରଲାଚନ ରହାନ୍ତ,ି ସଦୁଶ୍ମନ 
ତରାଇ ଓ ରରନାରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପ୍ରରଖୁ 
ଉପସ୍ତି ରହ ିଆରଲାଚନାରର ଅଂଶରେହଣ 
କରଥିିରଲ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରଲି ରାସ ପ୍ରଥର 
ସପ୍ାହରର ଏ ବଷିୟରର ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ 
ଏକ ଚଠି ିପ୍ରଦାନ କରାଯବି ରବାଲ ିରଳିତି 
ଆରଲାଚନାରର ରତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା 
ସଚୂନା ରଳିଛି।ି ଏହା ସହତି ଉଚ୍ଚ ରାଧ୍ୟରକି 
ବଦି୍ୟାଳୟ ନକି�ରର ଥିବା ବରିା� 
ରପାଖରମୀ ରଯାଗ ୁଅତମୀତରର ବହୁ ଦୁଘ୍ମ�ଣା 
ଘ�ବିା ସହତି ଅରନକ ଜମୀବନ ଯାଇଛ ି
ରବାଲ ିରକାରରଇ ସଂରୋର ସରତି ିତରଫରୁ 
ଉରଲ୍ଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍କ୍ମରର 
କର�ି ି ପଙୁ୍ାନୁପଙୁ୍ ତଦନ୍ତ କର ି ଏକ 
ରରିପା�୍ମ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଦଆିଯବି ରବାଲ ି
ଆରଲାଚନା ରହାଇଥିଲା।

ବ୍ରହ୍ମବରଦା,୧୦।୩(ସରସି): ରସଲୁପରୁ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତ୍ମଗତ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଆଞ୍ଳକି 
ବଡି ି ଶ୍ରରକି ସଂଘ କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟ ନକି�ରର 
ଯାଜପରୁ ଆଞ୍ଳକି ବଡ଼ି ି ଶ୍ରରକି ସଂଘର 
ସଭାପତ ିଚୟନ ଓ ୪୮ତର ବାଷ୍ଧିକ ଉତ୍ସବ 
ସଭାପତ ି ପ୍ରଦମୀପ ଦାସଙ୍କ ସାଭାପତତି୍ୱରର 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ସଭାକାଯ୍ମ୍ୟ 
ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସଂଘର ପ୍ରତଷି୍ାତା ଓ ପବୂ୍ମତନ 
ସଭାପତ ି ସ୍ୱଗ୍ମତ ହରବିନୁ୍ ଗରିଙି୍କ ଫର�ା 
ଚତି୍ରର ପଷୁ୍ପ ରାଲ୍ୟାପ୍ମଣ କରବିା ସହତି 
ଅରର ଆତ୍ମର ସଦଗତ ିନରିରନ୍ତ ଦୁଇ ରନି�ି 
ନରିବ ପ୍ରାଥ୍ମନା କରବିା ପରର ସଭାକାଯ୍ମ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘର ସାଧାରଣ 
ସମ୍ାଦକ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ପବୂ୍ମ ବଷ୍ମରର 
ରତୁୃ୍ୟବରଣ କରଥିିବା ବଡ଼ି ି ଶ୍ରରକିରାନଙ୍କ 
ଉରଦଶ୍ୟରର ରଶାକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରବିା 
ସହ ବାଷ୍ଧିକ ବବିରଣ ି ପାଠ କରଥିିରଲ। 

ପବୂ୍ମ ବଷ୍ମର ସଂଘର ବାଷ୍ଧିକ ଜରା ଓ ଖଚ୍ଚ୍ମ 
ରକରତ ରହଛି ିରସଠାରର ସଂଘର ସମ୍ାଦକ 
ରଗୌତର ସାରଲ ଶ୍ରରକିରାନଙୁ୍କ ପାଠ କର ି
ଶଣୁାଇବା ସହତି ନୂତନ କର ି ଆସଥିିବା 
କାଯ୍ମ୍ୟକାରମୀ କର�ିରି ସଦସ୍ୟରାନଙ୍କ ନାର 
ରଘାଷଣା କରଥିିରଲ। ପରର ସଭାପତ ି
ଚୟନ ନରିରନ୍ତ ସଂଘର ସମ୍ାଦକ ସରୁରନ୍ଦ୍ର 
ଦାସ ସଂଘର ନବି୍ମାଚନ କାଯ୍ମ୍ୟ ପରଚିାଳନା 
କରଥିିରଲ। ଏହ ି ନବି୍ମାଚନରର ୧୦ର ଥର 
ପାଇଁ ପ୍ରଦମୀପ ଦାସଙୁ୍କ ସଂଘ ତରଫରୁ 
ନବି୍ମାଚତି କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାରର 
ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜହୁର ରହମ୍ଦ, ରବୈଷ୍ଣବ 
ରବରହରା, ରଦୈତାର ି ଗରି,ି ଗରଣଶ୍ୱର 
ରସଠମୀ, ଆନନ୍ଦ ସାହୁ, ପ୍ରଭାତ ସାହୁ, 
ସବୁାଷ ରଜନା, ରଗାପମୀନାଥ ସାହୁ, ଶ୍ରମୀଧର 
ବାରକି, କାତ୍ଧିକ ଓଝାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସରସ୍ତ 
ଶ୍ରରକିରାରନ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ।

ଆଞ୍ଳକି ବଡି ିଶ୍ରମକି ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ସଭାପତ ିଚୟନ

ଯାଜପରୁ,୧୦।୩(ସରସି): ଯାଜପରୁ ବ୍ଲକ ଭୁବରନଶ୍ୱରପରୁ ପଞ୍ାୟତ କୁନନି୍ଦା, କଳସଢ଼ହି, 
ଭୁବରନଶ୍ୱରପରୁ ଓ ଯରନୁା ରୋରର ଅଧିଷ୍ାତ୍ମୀ ରୋରରଦବତମୀ ରା’ ଶ୍ରମୀ ଶ୍ରମୀ ବରଦାୟମୀଙ୍କ ରନ୍ଦମୀର 
ପନୁଃନରି୍ମାଣ ପରର ଆଜ ିରାରହନ୍ଦ୍ରରବଳାରର ରା’ଙ୍କ ବରିେହ ପନୁଃପ୍ରତଷି୍ା ଶହ ଶହ ଶ୍ରର୍ଦାଳୁଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିରିର କରାଯାଇଛ।ି ଶଙ୍, ହୁଳହୁଳମୀ,ରଖାଳ କରତାଳ ଧ୍ୱନମୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ 
ରରନ୍ତାଚାରଣ ରଧ୍ୟରର ଏହ ି ପ୍ରତଷି୍ା କାଯ୍ମ୍ୟ ସରାପନ ରହାଇଥିଲା। ଶ୍ରର୍ଦାଳୁଙ୍କ ଭଡି ଓ ଶଙ୍ 
ହୁଳହୁଳ ିଧ୍ୱନରିର ସ୍ାନୟ ଅଞ୍ଳରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମକି ପରରିବଶ ସଷୃ୍ ିରହାଇଥିଲା। ସନ୍୍ୟା ସରୟରର 
ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସରାଗର ସହତି ଶ୍ରର୍ଦାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗ୍ାମରଦବତମୀଙ୍କ ବଗି୍ହ ପନୁଃପ୍ରତଷି୍ା ଉତ୍ସବ

ବ୍ାସନଗର,୧୦।୩(ସରସି): ସ୍ାନମୀୟ ତରାପରୁ ସ୍ତି କଳଙି୍ଗ ଗରୁପ ଅଫ୍   ଇନଷ୍ଚୁି୍ୟଟ୍  ସ 
(ରକଜଆିଇ)ର ପ୍ରତଷି୍ାତା ଶକି୍ଷାବତି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରାର୍ଦବାଷ୍ଧିକ ପାଳନ ପାଇ ଁ ଏକ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଚଳତି ବଷ୍ମ ରାର ନବରମୀରର ଶ୍ରାର୍ଦ ବାଷ୍ଧିକ 
ପଡୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସପ୍ାହ ଧର ିପାଳନ କରାଯବିାକୁ ନଷି୍ପତ ିରହାଇଛ।ି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ 
ସ୍ତୃ ିସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଚଳତି ରାସ ୨୪ ତାରଖିରୁ 
୩୦ତାରଖି ୭ଦନି ଧର ି ରସବାସପ୍ାହ 
ପାଳନ କରାଯବିା ପାଇ ଁ ନଷି୍ପତ ି ରହାଇଥିଲା। 
ରଯଉଥଁିରର ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି, ରନ୍ାଖାଦ୍ୟ 
ବଣ୍ନ ସହ ରେମୀଷ୍ମ ରାସ ଥିବାରୁ ଛତା ବଣ୍ନ, 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଶବିରି, ଯାଜପରୁ ରରାଡ, ରକାରରଇ, 
ରଧବୁନ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଶବିରିରର ଫଳ ବଣ୍ନ, ବ୍ୟାସନଗର ରଗାଶାଳାରର ରଗା-ରାତାଙ୍କ ରସବା, 
ସହ ୩୦ତାରଖିରର ପ୍ରତଭିା ସରର୍୍ଦ୍ମନା ସରାରରାହ ଅନୁଷ୍ତି ରହବ। ଏହାକୁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ 

ଦାସ ସ୍ତୃ ି ସଂସଦ ଓ ରକଜଆିଇ ପରବିାର ପାଳନ କରରିବ। ଏହ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ରବୈଠକରର 
ସଂସଦର ସଭାପତ ିରମୀନରକତନ ରାଉତ, କାଯ୍ମ୍ୟକାର ିସଭାପତ ିଭାରବ ବରିନାଦ ବହିାରମୀ 
ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ଭାରବ ବଜିୟ କୁରାର ଭଦ୍ର, ସମ୍ାଦକ ଭାରବ ରଦନ ରରାହନ 
ରବରହରା, ଉପସଭାପତ ିଭାରବ ଦଲିମୀପ କୁରାର ସାହୁ, ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାରବ ଅକ୍ଷୟ କୁରାର 

ଦାସଙୁ୍କ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ରସହପିର ି
ଉପରଦଷ୍ା ରଣ୍ଳମୀ ଭାରବ ନରହର ି ଦାସ, 
ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇ,ଁ ସଯୂ୍ମ୍ୟରଣ ି ପଣ୍ା, 
ରଗାଲଖ ବହିାରମୀ ରଲକି, ଶ୍ରମୀପତ ି ରଜନା, 
ନରିଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ତ୍ବିକି୍ରର ରଥ, ରକଶବ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଖଣୁ୍ଆି ପ୍ରରଖୁ ରହାଇଥିଲା ରବରଳ 

ସମ୍ାଦକମୀୟ ରଣ୍ଳମୀ ଭାରବ ରବମୀନ୍ଦ୍ର ରଶି୍ର, ରଦନ ରରାହନ ରବରହରା, ବକି୍ରର ଦାସ, ଅରଶାକ 
କୁରାର ପତ,ି ରଙ୍ଗାଧର ସାହା, ବଶି୍ୱବନ୍ଦତିା ଖଣୁ୍ଆି ପ୍ରରଖୁଙୁ୍କ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ରକଜଆିଇର ପ୍ରତଷି୍ାତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିରବୈଠକ

  ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି 
ମଞ୍ଚର ମାସକି ବବୈଠକ 

ପାଣରିକାଇଲ,ି୧୦ା୩(ସରସି): ପାଣରିକାଇଲରି 
ଅରେଣମୀ ସଂଗଠନ ବରଷି୍ ନାଗରକି ରଞ୍ର ଏକ 
ସାଧାରଣ ସଭା ସଂଗଠନର ସଭାଗହୃରର 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ରଞ୍ର ସଭାପତ ି
ନୃସଂିହ ଚରଣ ଦଳାଇଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ରବୈଠକରର ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ 
ସରୁରନ୍ଦ କୁରାର ରାୟ ପବୂ୍ମ ରବୈଠକର 
ବବିରଣମୀ ଉପସ୍ାପନା କରବିା ସହତି ଆଗାରମୀ 
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରର ସଚୂନା ରଦଇଥିରଲ। ସଂଗଠନର 
ବାଷ୍ଧିକ ସମ୍ଳିନମୀ ସମ୍କ୍ମରର ଆରଲାଚନା 
କରାଯାଇ ଆସନ୍ତା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରେମୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ 
ଦୃଷ୍ରିର ରଖି ପରବର୍୍ମମୀ ସରୟରର ସ୍ରି 
କରବିାକୁ ନଷି୍ପତ ି ରହାଇଥିଲା। ସଂଗଠନର 
ଅନ୍ୟତର ପ୍ରବମୀଣ ଶକି୍ଷାବତି ଅଥ୍ମନମୀତ ିବଷିାରଦ, 
ଅଥ୍ମନମୀତ ି ସରମୀକ୍ଷକ ଡଃ ଦାରରାଦର ରହାପାତ୍ 
ରଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାରବ ରଯାଗରଦଇ ସାରରେକି 
ଅଥ୍ମନମୀତ ିସମ୍କ୍ମରର ଆରଲାଚନା କରଥିିରଲ। 
 ଆଜରି ସଭାରର ରାଜସ୍ାନର ଏକ ତନିଦିନିଆି 
ଫିଜଓିରଥରାପଷି୍ ରଣ୍ଳମୀ ରକରତକ ରରାଗର 
ସରଳ ଚକିତି୍ସାରର ଫିଜଓି ରଥରାପରି ପ୍ରଭାବ 
ସମ୍କ୍ମରର ସାଧାରଣ ସଚୂନା ରଦବା ସହ 
ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରଖି ଠାରୁ ୨୫ ତାରଖି ପଯ୍ମ୍ୟନ୍ତ 
ଏକ ୫ ଦନିଆି ରାଗଣା ଚକିତି୍ସା ଶବିରି କରବିା 
ପାଇଁ ପ୍ରତଶିତୃ ି ରଦଇଥିରଲ। ସଂଗଠନର 
ଅନ୍ୟତ କାଯ୍ମ୍ୟକାରମୀ କର�ି ି ସଦସ୍ୟ ସନାତନ 
ବଶି୍ୱାଳ ୨୧ ତାରଖି ପବୂ୍ମରୁ ଯରୁ୍ଦକାଳମୀନ 
ଭତିରିର ଏକ ନଳକୂପ ପ୍ରତଷି୍ା କର ିସଂଗଠନର 
ଜଳାଭାବ ଦୂର ପାଇଁ ନଜିର ବଦାନ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ 
କରଥିିରଲ। ଅନ୍ୟରାନଙ୍କ ରଧ୍ୟରର ଆଜରି 
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରରର ରଘନୁାଥ ରାଝ,ି ଜଗନ୍ନାଥ 
ରାଝ,ି ପ୍ରହ୍ାଦ ରଜନା, ରବମୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରାରଚନ୍ଦ୍ର 
ରଲ୍କି, ବୃନ୍ଦାବନ ରଜନା, ସରୁରନ୍ଦ୍ର ରସଠମୀ, 
ପ୍ରଫୁଲ୍ ରହାପାତ୍ ପ୍ରରଖୁ ସଭ୍ୟ ସଭାରର ସକ୍ରୟି 
ଅଂଶରେହଣ କରଥିିରଲ।

ଦାନଗଦ,ି୧୦ା୩(ସରସି): ଆନ୍ତଜ୍ମାତକି ରହଳିା ଦବିସ 
ପାଳନ କରବିା ଲାଗ ି ସପ୍ାହ ବ୍ୟାପମୀ କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରର 
ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଦାନଗଦ ି ଭବନରର ଶକୁ୍ରବାର ଏକ 
ରରଗା କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରର ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରରର ଦାନଗଦ ି ଓ ସକୁନି୍ଦା ବ୍ଲକର ୨୪� ି

ପଞ୍ାୟତର ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ରହଳିା ଅଂଶରେହଣ କରଥିିବା 
ରବରଳ ଏଥିରର ବଶିଷି୍ ସରାଜରସବମୀ ଋତୁପର୍୍ମା ରହାନ୍ତ ି
ରଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାରବ ରଯାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଅନ୍ୟରାନଙ୍କ 
ରଧ୍ୟରର ଦାନଗଦ ି ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଚ୍ଚ୍ମନା ଦାସ, ସକୁନି୍ଦା 
ବ୍ଲକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷମୀ ରାଉତ, ସରାଜରସବମୀ 

କନକଲତା ସାହୁ, ଦାନଗଦରି ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରମୀ 
ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ା, ସକୁନି୍ଦା ଓ ଦାନଗଦରି ଓଏଲ୍  ଏମ୍  ର 
ବ୍ଲକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରବନ୍କ ରବମୀନ୍ଦ୍ର କୁରାର ରଜନା ଓ �ା�ା ଷ୍ଲି 
ଓଡ଼ଶିା ସଏିସ୍  ଆର୍   ରଖୁ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅର୍କିା ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ 
ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।

ଏହ ି ଅବସରରର ଅଂଶରେହଣକାରମୀରାରନ ଉପସ୍ତି 
ରହଳିାଙ୍କ ସହ ଚନି୍ତାଧାରା ଓ ଅନୁଭୂତରି ଭାବ ବନିରିୟ 
କରଥିିରଲ। �ା�ାଷ୍ଲି୍   ଫାଉରଣ୍ସନର ଦଶିା ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଅଂଶ ଥିବା ଅଂଶରେହଣକାରମୀ ରଧ୍ୟ ରସରାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତକୁି 
ଦଶ୍ମକଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଥିିରଲ। ନାରମୀତ୍ୱ ଭାବକୁ ରନଇ 
�ା�ାଷ୍ଲି ଫାଉରଣ୍ସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ବ୍ଲକର ୨୪� ି
ପଞ୍ାୟତରର ଗତ ସପ୍ାହରର ଆରୟାଜନ କରାଯାଇଥିବା 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତରିଯାଗତିାରର ଉତ୍କଷ୍ମ ହାସଲ କରଥିିବା ୩୦୦ 
ରହଳିାଙୁ୍କ ଅତଥିିରାରନ ଏହ ି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରରରର ପରୁସ୍ତୃ 
କରଥିିରଲ।

ଟାଟାଷ୍ଲି ଫାଉରଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ମହଳିା ଦବିସ

ବଦି୍ୟାଳୟ ମଶି୍ରଣ ରନଇ ମଳିତ ଆରଲାଚନା
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ଟ୍ରକ୍ଧକ୍କାରେବକାଇକଚକାଳକମତୃ
ବଡ଼ଚଣା,୧୦ା୩(ସମସି): ଚଣ୍ଡିଖ�ୋଲ ୧୬ ନମ୍ବର ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥ ଟ୍ୋଫଡିକ ଛକଖର 
ଆଜଡି ଏକ ମମ୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦତୁର୍ମର୍ମଣୋଖର ଜଣଙ୍କ ମତୃତୁୟୁ ରର ଡିଛ ଡି। ବୋଖଲଶ୍ୱର ପରତୁ  କରକ 
ଅଭଡିମତୁଖ� ଯୋଉଥିବୋ ଟ୍କ ସହ ଡିତ ଏକ ବୋଇକ ନମ୍ବର ଓଡଡି ୩୪-୯୪୫୦ ଟ୍ୋଫଡିକ 
ନ ଡିୟନ୍ତ୍ରଣ ଖକନ୍ଦ୍ର ନ ଡିକରଖର ଧକ୍ୋ ଖଦଇଥିଲୋ। ଟ୍କର ଡି ବୋଇକ ଚୋଳକ ମତୁଣ୍ ଉପଖର 
ଚଢଡିଯୋଇଥିଲୋ ଫଳଖର ରରଣୋ ସ୍ଥଳଖର ତୋଙ୍କର ମତୃତୁୟୁ ଖହୋଇଥିଲୋ। ଅନୟୁ ଆଖରୋହୀ 
ଜଣଙ୍କ ଖ�ୋଡ ଦତୁଇର ଡି ଟ୍କ ଚକୋତଖଳ ରହ ଡିଯୋଇଥିଲୋ। ଫଳଖର ଦତୁଇର ଡି ଖ�ୋଡ ଭୋଙ୍ଡି 
ଚତୁରମୋର ଖହୋଇଯୋଇଛ ଡି। �ତୁରତୁତର ଅବସ୍ଥୋଖର ତୋଙ୍କତୁ ବଡ଼ଚଣୋ ଖ�ୋଷ୍ୀ ସ୍ୋସ୍ଥୟୁଖକନ୍ଦ୍ରକତୁ 
ନ ଡିଆଯୋଇଥିଲୋ। ମତୃକ ଜଣକ ଖହଉଛନ୍ଡି ମୋନସ ସୋହତୁ ଓ �ତୁରତୁତର ବୟୁକ୍ ଡି ଜଣକ ଖହଉଛନ୍ଡି 
ଅନନ୍ ସୋହତୁ। ଉଭୟଙ୍କ ରର କତୁଆଖିଆ ଥୋନୋ ମ ଡିଜ୍ମୋପତୁର ଖହୋଇଥିବୋ ସଚୂନୋ ମ ଡିଳ ଡିଛ ଡି। 
ଦତୁର୍ମରଣୋ ପଖର ଦୀର୍ମ ସମୟ ଧର ଡି ରୋଜପଥଖର �ୋଡଡି ଚଳୋଚଳ ଠପ ଖହୋଇ ଯୋଇଥିଲୋ। 

ବକାଇକଦୁର୍ଘଟଣକାରେ୨ଗେୁୁତେ
ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୦।୩(ସମସି): ୨୦ନମ୍ବର ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥର ଚୋନ୍ଦପତୁର ନ ଡିକରଖର 
ରୋସ୍ୋ ପୋର ଖହଉଥିବୋ ଏକ �ୋଇ ସହ ଏକ ବତୁ ଖଲର ଧକ୍ୋ ଖହବୋରତୁ  ଦତୁ ଇ ବତୁ ଖଲର 
ଆଖରୋହୀ �ତୁରତୁ ତର ଖହୋଇଛନ୍ଡି। ସଚୂନୋ ମତୁତୋବକ �ତୁରତୁ ତର ଆହତ ଖହୋଇଥିବୋ 
ଦତୁ ଇଜଣ ବୟୁକ୍ ଡି ବତୁ ଖଲର ଖଯୋଖ� କରକରତୁ  ଯୋଜପତୁର ଖରୋଡ ଅଭଡିମତୁଖ� ଯୋଉଥିବୋ 
ସମୟଖର ଚୋନ୍ଦପତୁର ଛକ ନ ଡିକରଖର ଖସମୋନଙ୍କ �ୋଡ଼ଡି ଆ�କତୁ ହଠୋତ୍   ଏକ �ୋଇ 
ଚୋଲଡିଆସ ଡିଥିଲୋ। ଫଳଖର ବତୁ ଖଲର ଚୋଳକ ଭୋରସୋମୟୁ ହରୋଇ �ୋଇକତୁ ଧକ୍ୋ ଖଦବୋରତୁ  
�ୋଇର ଡି �ତୁରତୁ ତର ଆହତ ଖହୋଇଥିଲୋ। ଏଥି ସହ ବତୁ ଖଲର ଆଖରୋହୀ ଦତୁ ଇ ଜଣ ବୟୁକ୍ ଡି 
ବତୁ ଖଲରରତୁ  ଛ ଡିର ଡିକ ଡି ପଡ଼ଡି �ତୁରତୁ ତର ଖହୋଇଥିଖଲ। ଦତୁ ଇଜଣ �ତୁରତୁ ତରଙ୍କତୁ  ଯୋଜପତୁର ଖରୋଡ଼ 
ଖମଡଡିକୋଲ ପଠୋଇଯୋଇଥିଲୋ। ଖସଠୋଖର ଖସମୋନଙ୍କର ଅବସ୍ଥୋ ସଙ୍କରୋପନ୍ନ ଖହବୋରତୁ  
ଖସମୋନଙ୍କତୁ  କରକ ବଡ ଖମଡଡିକୋଲ ପଠୋଇ ଦଡିଆଯୋଇଛ ଡି। ଖତଖବ �ତୁରତୁ ତର ଆହତ 
ବୟୁକ୍ ଡି ଦତୁ ଇଜଣ ଖହଉଛନ୍ଡି ଶଶ ଡିକୋନ୍ ପୋଇକରୋୟ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଖବଖହରୋ। ଉଭୟଙ୍କ 
ରର କରକଖର ଖବୋଲଡି ଜଣୋପଡ଼ଡିଛ ଡି।

ବେକାହପୀଠରେବକାଲିରମଳଣ

ଯାଜପରୁ ଟାଉନ,୧୦।୩(ସମସି): ଯୋଜପତୁର ଜଡିଲ୍ୋର ବରୋହ ପୀଠ ନ ଡିକର ପତୁଣୟୁଖତୋୟୋ 
ଖବୈତରଣୀ ବୋଲଡିଖର ପବଡିତ୍ର ବୋଲଡି ଖମଳଣ ଅନତୁଷ୍ ଡିତ ଖହୋଇଯୋଇଛ ଡି। ଏହ ଡି ଖମଳଣଖର 
ସ୍ଥୋନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବ ଡିମୋନମୋଖନ ବ ଡିନୋ ନ ଡିମନ୍ତ୍ରଣଖର ଖଯୋ� ଖଦଇଥୋନ୍ଡି। ଖସଠୋଖର 
ଖବୈତରଣୀ ନଦୀର ବୋଲଡି ସ୍ପଶ୍ମ କର ଡିବୋ ପଖର ଅନୟୁ ଖମଳଣକତୁ ବ ଡିମୋନ�ତୁଡ ଡିକ ଯୋଇଥୋନ୍ ଡି। 
ଚଳଡିତ ବର୍ମ ୧୦୦ରତୁ  ଅଧିକ ରୋଧୋ ଖ�ୋବ ଡିନ୍ଦଙ୍କ ବ ଡିମୋନ ଖମଳଣ ପଡ଼ଡିଆକତୁ ଆସ ଡିଥିଖଲ। 
ବୋଳ ଡି ଖମଳଣ ପର ଡିଚୋଳନୋ କମ ଡିର ଡି ପକ୍ଷରତୁ  ଓଡ଼ଡିଶୋର ସତୁପ୍ରସ ଡିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶ ଡିଳ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଭଜନ 
ପର ଡିଖବଶ ଡିତ ଖହୋଇଥିଲୋ। ଏଥିସହ ଖମଲଣ ପଡ଼ଡିଆଖର ମୀନୋବଜୋର ସହ ସୋଂସ୍ତୃ ଡିକ 
କୋଯ୍ମୟୁକ୍ରମ ସୋରୋ ରୋତ ଡି ଅନତୁଷ୍ ଡିତ ଖହୋଇଥୋଏ। ଖମଲଣ କମ ଡିର ଡି ପକ୍ଷରତୁ  ପ୍ରତ ଡି ବ ଡିଭୋନକତୁ 
ଖନୈବ ଡିଦୟୁ ଅପ୍ମଣ କରୋଯ ଡିବୋ ସହ ଶଦ୍ଧୋଳତୁଙ୍କ ପୋଇ ଁପ୍ରସୋଦର ବୟୁବସ୍ଥୋ କରୋଯୋଇଥୋଏ। 

ଅଷ୍ଟମବକାର୍ଷିକନବମକୁଣ୍ୀୟଗକାୟତ୍ୀମହକାଯଜ୍ଞ
ବାଲ�ୁିଦା,୧୦।୩(ସମସି): ବଡ଼ଚଣୋ ବ୍ଲକ ଅଣକୋ ପଞ୍ଚୋୟତ ଅନ୍�୍ମତ ମହୋଖଦଇପତୁର 
ଗ୍ୋମଖର ତ ଡିନ ଡିଦ ଡିନ ବୟୁୋପ ଡି ନବମକତୁଣ୍ୀୟ �ୋୟତ୍ରୀ ମହୋଯଜ୍ଞ ଅନତୁଷ୍ ଡିତ ଖହୋଇଯୋଇଛ ଡି। 
ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଥମ ଦଡିନଖର ଶତୋଧିକ ମହ ଡିଳୋ ଖ�ଙ୍ତୁର ଡି ନଦୀରତୁ  କଳସଖର ପୋଣ ଡି ଆଣ ଡି 
କଳସ ଯୋତ୍ରୋ କର ଡି ଯଜ୍ଞମଣ୍ପଖର ପହଞ୍ଚ ଡିଥିଖଲ। ଅଭଡିଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ପତୁଖରୋଧୋଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 
ଯଜ୍ଞମଣ୍ପଖର ମନ୍ତ୍ରପତୁତ କରୋଯୋଇ ସ୍ଥୋପନ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ବ ଡିଧିମତୁତୋବକ ର ଡିତ ଡିନୀତ ଡି 
ଅନତୁଯୋୟୀ ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ପଜୂୋ କମ୍ମ ସମୋପନ ପଖର ଯଜ୍ଞମଣ୍ପଖର ଅଗ୍ଡିସ୍ଥୋପନ ଦୀପ ଯଜ୍ଞ 
ଅନତୁଷ୍ ଡିତ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ତ ଡିନ ଡି ଦ ଡିନ ବୟୁୋପ ଡି ଏହ ଡି ଯଜ୍ଞ କୋଯ୍ମୟୁଖର ସ୍ଥୋନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ତଥୋ 
ଆ�ପୋ� ଅଞ୍ଚଳର ଶତୋଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧୋଳତୁ  ଖଯୋ�ଖଦଇ ବ ଡିଭତୁ କୃପୋ ଲୋଭ କର ଡିଥିଖଲ। ଏହ ଡି 
ଯଜ୍ଞ କୋଯ୍ମୟୁଖର ମହୋଖଦଇପତୁରର �ୋୟତ୍ରୀ ପର ଡିବୋର ତଥୋ ଶ ଡିକ୍ଷୋବତ୍   ଯଖଶୋବନ୍ 
ଖଲଙ୍କୋ, ରୋଧୋଶୟୁୋମ ଦୋସ, ଖ�ୋବ ଡିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ରୋଉତ, କୋହ୍ତୁ ଚରଣ ଖଲଙ୍କୋ, ବୋବତୁ ନ ସ୍ୋଇଁ, 
ନ ଡିରଞ୍ଜନ ସ ଡିଂହ ପ୍ରମତୁ� ସହ ସମସ୍ ଗ୍ୋମବୋସୀ ସହଖଯୋ� କର ଡିଥିଖଲ।

ଯବୁକଙ୍କମତୃରଦହଉଦ୍କାେ
ଦଶରଥପରୁ,୧୦ା୩(ସମସି): ଦଶରଥପତୁର ବ୍ଲକ �ଣ୍ରୋ ପଞ୍ଚୋୟତ ସୋନଇନ୍ଦୋସ 
ଗ୍ୋମର ସତୁଶୋନ୍ ଖଜନୋଙ୍କ ପତୁଅ ରୋଜୀବ ଖଜନୋ (୩୬)ଙ୍କ ମତୃଖଦହକତୁ ଝତୁ ଲନ୍ୋ 
ଅବସ୍ଥୋଖର ଗ୍ୋମବୋସୀ ଉଦ୍ଧୋର କର ଡିଛନ୍ଡି। ମତୃତୁ ୟୁର କୋରଣ ଜଣୋପଡ଼ଡିନଥିବୋ ଖବଖଳ 
ପୋର ଡିବୋର ଡିକ ସମସୟୁୋରତୁ  ରୋଜୀବ ଖବକଖର �ୋମତୁଛୋ ବୋନ୍ ଡି ଆତ୍ମହତୟୁୋ କର ଡିଛନ୍ଡି ଖବୋଲଡି 
ଗ୍ୋମବୋସୀ ପ୍ରକୋଶ କର ଡିଛନ୍ଡି। ସଚୂନୋ ମତୁତୋବକ ମୋତ୍ର ୧ବର୍ମ ପଖୂବ୍ମ ବ ଡିବୋହ କର ଡିଥିବୋ 
ରୋଜୀବ ମଲୂମଜତୁର ଡି ଲୋ� ଡି ପର ଡିବୋର ପ୍ରତ ଡିଖପୋରଣ କରନ୍ଡି। ଶତୁକ୍ରବୋର ରୋଜୀବ ଗ୍ୋମ 
ନ ଡିକରସ୍ ଖଜୈନ ଡିକ ବୟୁକ୍ ଡିଙ୍କ ବୋଡ଼ଡିଖର ଇରୋ କୋମ କରତୁ ଥିବୋ ଖବଖଳ ଖକୌଣସ ଡି କୋଯ୍ମୟୁଖର 
ହଠୋତ୍   ନ ଡିଜ ରରକତୁ ଯୋଇଥିଖଲ। ରରତୁ  ଖଫର ଡିବୋଖର ବ ଡିଳମ୍ବ ଖହବୋରତୁ  ଇରୋ କୋମ 
କରୋଉଥିବୋ ବୟୁକ୍ ଡି ଜଣକ ରୋଜୀବଙ୍କତୁ  ଖ�ୋଜଡିଥିଖଲ। ରୋଜୀବ ରଖର ନଥିବୋ ଜୋଣ ଡି 
ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ସ୍ଥୋନଖର ଖ�ୋଜ ଖ�ୋଜଡି କର ଡିଥିଖଲ ବ ଡି ତୋଙ୍କର ପତୋ ମ ଡିଳ ଡିନଥିଲୋ। ଗ୍ୋମର 
କ ଡିଛ ଡି ବୟୁକ୍ ଡି ତୋଙ୍କତୁ  ନ ଡିକରସ୍ଥ ବଖରଇ ବଣଖର ଥିବୋ ଏକ �ଛଖର ଖବକଖର �ୋମତୁଛୋ 
ଭ ଡିଡ଼ ଝତୁ ଲ଼ ଡି ପଡ଼ଡିଥିବୋ ଖଦଖିବୋକତୁ ପୋଇଥିଖଲ। ଏଖନଇ ସଚୂନୋ ପୋଇ ଯୋଜପତୁର ରୋଉନ 
ଥୋନୋ ପତୁଲ ଡିସ୍   ରରଣୋସ୍ଥଳଖର ପହଁଚ ଡି ମତୃଖଦହକତୁ ବୟୁବଖଛେଦ ପୋଇଁ ଜଡିଲ୍ୋ ମତୁ�ୟୁ 
ଚ ଡିକ ଡିତ୍ୋଳୟକତୁ ପଠୋଇବୋ ସହ ଡିତ ମୋମଲୋର ତଦନ୍ ଜୋର ଡି ରଖିଛ ଡି।

ଯଖପରୁା,୧୦।୩(ସମସି)

�ରୋଦଡିନ ଆରମ୍ଭରତୁ  ଦୋନ�ଦଡି ବ୍ଲକ ମୋନତ ଡିରୋ ପଞ୍ଚୋୟତ 
ହର ଡିଜନ ସୋହ ଡି (ଚତୁ ଳ ଡିଆ ସୋହ ଡି)ଖର ପୋଣ ଡି ସମସୟୁୋ 
ଖଦଖିବୋକତୁ ମ ଡିଳ ଡିଛ ଡି। ଏହ ଡି ସୋହ ଡିଖର ୪୦ରତୁ  ୫୦ ଆଦଡିବୋସୀ 
ପର ଡିବୋର ବୋସ କରନ୍ଡି। ଏହ ଡି ସୋହ ଡିଖର ଅଖନ�ତୁଡ଼ ଡିଏ 
ସମସୟୁୋ ରହ ଡିଛ ଡି। ଖସଥିମଧ୍ୟରତୁ  ପୋଣ ଡିର ସମସୟୁୋ ସବତୁ ଠତୁ  
�ତୁରତୁ ତ୍ୱପରୂ୍୍ମ। ଏହ ଡି ଗ୍ୋମଖର ବସତୁଧୋ ଖଯୋଜନୋର ସତୁଫଳ 
ଖଲୋଖକ ପୋଇପୋରତୁ ନୋହୋନ୍ ଡି। ପୋଣ ଡି ପୋଇଁ ଏହ ଡି ସୋହ ଡିଖର 
ଦତୁ ଇଦତୁ ଇର ଡି ମୋମକତୁ ମୋତ୍ର ନଳକୂପ ଅଛ ଡି, କ ଡିନ୍ତୁ ନଳକୂପ 
ଦତୁ ଇର ଡି �ରୋପ ଖହୋଇ ପଡ଼ଡିରହ ଡିଛ ଡି। ଗ୍ୋମବୋସୀ ବୋରମ୍ବୋର 
ବ ଡିଭୋ�ୀୟ ଅଧିକୋରୀ ମୋନଙ୍କତୁ  ଅଭ ଡିଖଯୋ� କର ଡିବୋ ପଖର 
ବ ଡି ନଳକୂପର ଅବସ୍ଥୋ ଖସହ ଡିପର ଡି ରହ ଡିଛ ଡି। ରୋରୋ କମ୍ୋନୀ 
ଦ୍ୋରୋ ନ ଡିମମିତ ଏକ ଖସୋଲୋର ରୋଙ୍କଡି ଉପଖର ଗ୍ୋମବୋସୀ 
ନ ଡିଭ୍ମର କର ଡିଥୋନ୍ ଡି। ଖତଖବ ତୋହୋ ପତୁଣ ଡି ଖକଖବ ଚୋଲତୁ ଛ ଡି 
ତ ଖକଖବ ଚୋଲତୁ ନୋହ ିଁ। ଖସହ ଡି ପୋଣ ଡି �ୋଁ ଖଲୋକଙ୍କ 
ଆବଶୟୁକତୋ ପରୂଣ କର ଡିପୋରତୁ ନ ଡି। ଖଲୋକମୋଖନ 
�ୋଖଧୋଇବୋ ପୋଇଁ ଏକ ନୋଳ ଉପଖର ନ ଡିଭ୍ମର କର ଡିଥୋନ୍ ଡି। 
ଖଯଉଁ ନୋଳ ପୋଣ ଡି ସମ୍ଣୂ୍ମ ବ ଡିରୋକ୍। ନୋଳଖର �ୋଖଧୋଇବୋ 

ଦ୍ୋରୋ ଖଲୋକମୋଖନ ନୋନୋ ପ୍ରକୋର ଖରୋ�ଖର ପୀଡଡିତ 
ଖହଉଛନ୍ଡି। ପ ଡିଇବୋ ପୋଣ ଡି ପୋଇଁ ଗ୍ୋମଖର ଏକ �ଭୀର ଓ 
ବହତୁ ପତୁରତୁ ଣୋ କୂଅ ଅଛ ଡି। କ ଡିନ୍ତୁ ଖସହ ଡି କୂଅରତୁ  ପୋଣ ଡି କୋଢଡିବୋ 
ବହତୁତ କଷ୍ଟ ଖହୋଇଥୋଏ। କୂଅ ପୋଣ ଡି ଦୂର ଡିତ ଖହୋଇଥିବୋ 
ସଖତ୍ବେ ଅନୟୁ ବ ଡିକଳ୍ ନଥିବୋରତୁ  ଖଲୋକଙ୍କତୁ  ବୋଧ୍ୟ ଖହୋଇ ଏହ ଡି 
ପୋଣ ଡି ପ ଡିଇବୋକତୁ ପଡତୁ ଛ ଡି। ଏହ ଡି ଆଦଡିବୋସୀ ସୋହ ଡିର ଡି ରୋବଣୋ 
ପ୍ରୋଥମ ଡିକ ସ୍ୋସ୍ଥୟୁ ଖକନ୍ଦ୍ର ପଖଚରୀର ପଛପଖର ଥୋଇ ମଧ୍ୟ 
କୂଅର ପୋଣ ଡିକତୁ ବ ଡିଶତୁଦ୍ଧ କର ଡିବୋ ପୋଇଁ ଖକୌଣସ ଡି ଖଚଷ୍ଟୋ 
କରୋଯୋଉନୋହ ିଁ। ଏହ ଡି ପୋଣ ଡି ପ ଡିଇ ଖଲୋକମୋଖନ କ ଡିଡନୀ 
ପର ଡି ଖରୋ�ଖର ଆକ୍ରୋନ୍ ଖହୋଇ ମତୃତୁ ୟୁ ମତୁ�ଖର ପଡ଼ତୁଛନ୍ଡି। 
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରଙ୍କୋ ବୟୁୟଖର ରୋବଣୋ ଗ୍ୋମଖର ଏକ ଉଚ୍ଚ 
ପୋଣ ଡିରୋଙ୍କଡି ନ ଡିମ୍ମୋଣ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଚୂଳ ଡିଆ ସୋହ ଡିକତୁ 
ପୋଣ ଡି ପୋଇଁ ପୋଇପ୍   ପଡ଼ଡିଛ ଡି କ ଡିନ୍ତୁ ନ ଡିମ୍ନମୋନର କୋମ ଖଯୋ�ତୁଁ 
ପୋଇପ୍  ଖର ପୋଣ ଡି ଆସତୁ ନଥିବୋ ଅଭଡିଖଯୋ� ଖହଉଛ ଡି। 
ଏଖବ ପୋଣଇ ରୋଙ୍କଡିର ଡି ସମ୍ଣୂ୍ମ ରୂଖପ ବନ୍ଦ ଖହୋଇଯୋଇଛ ଡି। 
ଖସହ ଡିପର ଡି ଏହ ଡି ସୋହ ଡିର ଡି ଖମୈଥୋନ କୋର�ୋନୋର ପୋ�ଖର 
ଖହୋଇଥିଖଲ ମଧ୍ୟ କୋର�ୋନୋରତୁ  ଖକୌଣସ ଡି ସୋହୋଯୟୁ 
ସହଖଯୋ� ମ ଡିଳତୁନୋହ ିଁ। ଖତଣତୁ ଏହ ଡି ଆଦଡିବୋସୀ ସୋହ ଡିଖର 
ପୋଣ ଡି ସମସୟୁୋ ଦୂର କର ଡିବୋକତୁ ଦୋବ ଡି ଖହଉଛ ଡି।

ବରୀ,୧୦।୩(ସମସି)

ବରୀ ବ୍ଲକର ୭୫ ଭୋ� ଜନସୋଧୋରଣ ଚୋର 
ଉପଖର ନ ଡିଭ୍ମର କରତୁ ଥିବୋ ସମୟଖର ଖସମୋନଙ୍କ 
ଲୋ� ଡି ସ୍ଥୋୟୀ ଜଳଖସଚନ ବୟୁବସ୍ଥୋ ଓ ଶୀତଳ 
ଭଣ୍ୋର ନ ଡିମ୍ମୋଣ ଦୋବ ଡି ଏଖବବଡି ଦୋବ ଡିଖର 
ରହ ଡିଯୋଇଛ ଡି। ଏହ ଡି ଦତୁ ଇର ଡି ସମସୟୁୋ ଉପଖର 
ରୋଜୟୁ ସରକୋର ଓ ପ୍ରଶୋସନ ପକ୍ଷରତୁ  ଯଦଡି 
ତତ୍ପରତୋ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇ ଏହୋର ସମୋଧୋନ ପ୍ରତ ଡି 
ନଜର ଦଡିଆଯୋଆନ୍ୋ ଖତଖବ ଚୋର ଉପଖର 
ନ ଡିଭ୍ମର କରତୁ ଥିବୋ ବରୀ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ 
ମତୁହଁଖର ହସ ଫତୁର ଡିବୋ ସହ ଡିତ ଖସମୋନଙ୍କର 
ଅଥ୍ମଖନୈତ ଡିକ ଅଭଡିବୃଦ୍ଧ ଡି ସମ୍ଭବ ଖହୋଇପୋରନ୍ୋ। 
ବରୀ ବ୍ଲକଖର ଏକ ଶୀତଳଭଣ୍ୋର ନ ଡିମ୍ମୋଣ 
ପୋଇଁ ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ସମୟଖର ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ମହଲରତୁ  ଦୋବ ଡି 
ଖହୋଇ ଆସତୁଥିଖଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତ ଡି ପ୍ରଶୋସନ 
ପକ୍ଷରତୁ  ଖକୌଣସ ଡି ତତ୍ପରତୋ ପ୍ରକୋଶ ନପୋଇବୋ 
ଚୋରୀମହଲଖର ତୀବ୍ର ଅସଖନ୍ୋର ପ୍ରକୋଶ 
ପୋଉଛ ଡି। ବରୀର ଖ�ୋର ଡିଏ ପଖର ବ୍ରୋହ୍ମଣୀ ଓ ଅନୟୁ 
ପରଖର �ରଖ୍ୋତୋର ଶୋ�ୋନଦୀ ପ୍ରବୋହ ଡିତ 

ଖହଉଛ ଡି ଯୋହୋ ବରୀକତୁ ବନୟୁୋ ପ୍ରପୀଡଡିତ ଅଞ୍ଚଳ 
ଭୋଖବ ପର ଡିଚ ଡିତ କରତୁ ଛ ଡି। ଏହ ଡି ଦତୁ ଇର ଡି ନଦୀଖର 
ବନୟୁୋ ଆସ ଡିଖଲ ବରୀବୋସୀ ଓ ବରୀଖର 
ଚୋର ପ୍ରଭୋବ ଡିତ ଖହୋଇଥୋଏ। ବରୀ ବ୍ଲକର 
ଜନସୋଧୋରଣ ମତୁ�ୟୁତଃ ଚୋର ଉପଖର ନ ଡିଭ୍ମର 
କର ଡି ନ ଡିଜର ପର ଡିବୋର ପ୍ରତ ଡିଖପୋରଣ କରନ୍ଡି। 

ସ୍ଥୋୟୀ ଜଳଖସଚନର ବୟୁବସ୍ଥୋ ନଥିବୋରତୁ  ବରୀ 
ବ୍ଲକର ଚୋରୀମୋଖନ ପୋଣ ଡିପୋ� ଉପଖର ନ ଡିଭ୍ମର 
କର ଡିଥୋନ୍ ଡି। ବରୀର ଚୋରୀ ବ ଡିଖଶର କର ଡି ଧୋନ, 
ବ ଡିର ଡି, ମତୁ� ଓ ଅଥ୍ମକୋରୀ ଚ ଡିନୋବୋଦୋମ ଚୋର 
କର ଡିଥୋନ୍ ଡି। ଏହୋସହ ଡିତ ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ପନ ଡିପର ଡିବୋ ମଧ୍ୟ 
ଚୋର କର ଡିଥୋନ୍ ଡି। ଏହ ଡି ସବତୁ  ପନ ଡିପର ଡିବୋ ଅମଳ 

ପଖର ବ ଡିକ୍ରୟ କର ଡିବୋକତୁ ଖସପର ଡି କ ଡିଛ ଡି ବଜୋର 
ସତୁବ ଡିଧୋ ନଥିବୋରତୁ  ଚୋରୀ ନ ଡିକରସ୍ଥ ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ହୋର 
ଉପଖର ନ ଡିଭ୍ମର କର ଡିଥୋଏ। ଖବଖଳଖବଖଳ 
ବୟୁୋପକ ଅମଳ ଖହଖଲ ବ ଡିକ୍ର ଡି ନକର ଡି ପୋର ଡି 
ବ ଡିଲଖର ନଷ୍ଟ ଖହବୋକତୁ ଛୋଡ ଡିଖଦଇଥୋଏ। ବରୀ 
ଚୋରୀର ଏହ ଡି ମତୁ�ୟୁ ସମସୟୁୋର କୋରଣ ତୋଙ୍କର 
ଅମଳ ଖହଉଥିବୋ ପନ ଡିପର ଡିବୋ ସଂରକ୍ଷଣ କର ଡି 
ରଖିବୋର ଖକୌଣସ ଡି ବୟୁବସ୍ଥୋ ନୋହ ିଁ। ଯଦଡି ଏହ ଡି 
ପର ଡିବୋକତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କର ଡି ରଖିବୋର ବୟୁବସ୍ଥୋ 
କରୋଯୋନ୍ୋ ଖତଖବ ଚୋରୀ ଦୀର୍ମଦ ଡିନ ଲୋ� ଡି ନ ଡିଜ 
ପନ ଡିପର ଡିବୋର ସଂରକ୍ଷଣ କର ଡି ରଖିପୋରନ୍ୋ 
ଓ ପଖର ବ ଡିକ୍ର ଡି କର ଡି ନ ଡିଜର ଆଥ ମିକ ସ୍ଥଡିତ ଡିଖର 
ସତୁଧୋର ଅଣ ଡିପୋରନ୍ୋ। ଯଦଡି ବରୀର ଚୋରୀଙ୍କତୁ  
ଉନ୍ନତ ମୋନର ତୋଲଡିମ୍   ସହ ଡିତ ଚୋର ପୋଇଁ 
ଖପ୍ରୋତ୍ୋହନ ଖଯୋ�ୋଇ ଖଦବୋ ସହ ଡିତ ଖସମୋଖନ 
ଅମଳ କରତୁ ଥିବୋ ପର ଡିବୋପତ୍ରର ସଂରକ୍ଷଣ ପୋଇଁ 
ଶୀତଳଭଣ୍ୋର ନ ଡିମ୍ମୋଣ କର ଡି ଖଯୋ�ୋଇ ଖଦଖଲ 
ବରୀର ଚୋରୀ ଲୋଭବୋନ ଖହବୋ ସହ ଡିତ ନ ଡିଜର 
ଅଥ ମିକ ମୋନଦଣ୍କତୁ ମଜବତୁ ତ କର ଡି ପୋରନ୍ୋ 
ଖବୋଲଡି ବହତୁ  ଚୋରୀ ମତ ପ୍ରକୋଶ କର ଡିଛନ୍ଡି।

ବାଲ�ୁିଦା,୧୦।୩ (ସମସି): 
ବଡ଼ଚଣୋ ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ମତ 
ବୋଲଡିଚନ୍ଦ୍ରପତୁରସ୍ଥଡିତ ତୋର ଡିଣୀ 
ମଣ୍ପ ପର ଡିସରଖର କଳୋକୋର 
ଓଡ଼ଡିଶୋ ପକ୍ଷରତୁ  ବସନ୍ ମଖହୋତ୍ବ 
ଖହୋଲଡି କଳୋକୋର ଓଡ଼ଡିଶୋର 
ସଭୋପତ ଡି କବ ଡି ସତୟୁବ୍ରତ 
ପତୁହୋଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତୋଖର ଅନତୁଷ୍ ଡିତ 
ଖହୋଇଯୋଇଛ ଡି। ବୋବୋ ରମୋକୋନ୍ 
ଦୋସ ପ୍ରଥମ ଅଧିଖବଶନକତୁ 
ଆନତୁଷ୍ୋନ ଡିକ ଭୋଖବ ଉଦ୍  ରୋରନ 
କର ଡିଥିଲୋ ଖବଖଳ ଏଥିଖର 
ମତୁ�ୟୁ ଅତ ଡିଥି ଭୋଖବ ରୋଜୟୁ ଅଥ୍ମ 
ବ ଡିଭୋ�ର ଶୋସନ ସଚଡିବ ସଂଗ୍ୋମ 
ସୋମନ୍ରୋୟ ଖଯୋ�ଖଦଇ ବସନ୍ 
ମଖହୋତ୍ବ ପୋଳନର ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ 
ଦ ଡି� ଉପଖର ଆଖଲୋକପୋତ 
କର ଡିଥିଖଲ। ମତୁ�ୟୁବକ୍ୋ ଭୋଖବ 
ଡଃ.ନୋରୋୟଣ ମତୁଦତୁଲ ଡି ଖଯୋ� 
ଖଦଇଥିଖଲ। ସମ୍ୋନ ଡିତ ଅତ ଡିଥି 
ଭୋବଖର ବର ଡିଷ୍ ଆଇନଜୀବୀ 
ହରପ୍ରସୋଦ ପତ ଡି, ବର ଡିଷ୍ ଶ ଡିକ୍ଷୋ 
ପ୍ରଶ ଡିକ୍ଷକ କବଡି ରଖମଶ ଚନ୍ଦ୍ର 

ମଲଡିକ, ବୋଲଡିଚନ୍ଦ୍ରପତୁର ଗ୍ୋମ 
ସରପଞ୍ଚ ଅନତୁପମୋ ବଳ, ସମ ଡିତ ଡି 
ସଭୟୁୋ ବନ୍ଦ ଡିତୋ ମହୋରଣୋ, 
ପତରୋଜପତୁର ସରପଞ୍ଚ ତନତୁଶ୍ରୀ 
ଦୋସ, ସତୟୁ ସନୋତନ ମହ ଡିମୋ 
ଧମ୍ମର ସୋଧ୍ୀ ଶତୁଭଲକ୍ଷୀ ସ ଡିଂହ 
କବୟ ଡିତ୍ରୀ ଲବଙ୍ଲତୋ ରୋଉତ, 
ନୋରୟୁ ଜ�ତର ନ ଡିଖଦ୍୍ମଶକ ହର ଡି 
ସୋମନ୍, ବର ଡିଷ୍ ନ ଡିଖଦ୍୍ମଶକ ଉଦୟ 
ଭୋନତୁ  ଦୋସ, ଅଶ୍ୱ ଡିନୀ ସୋହତୁ, ସଙ୍ୀତ 
ନ ଡିଖଦ୍୍ମଶକ ମୋନସ ରଞ୍ଜନ ବଳ, 
କବଡି ନଖରନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତୋପ ପ୍ରମତୁ� 
ଖଯୋ�ଖଦଇ ବସନ୍ ମଖହୋତ୍ବକତୁ 
କଳୋକୋର ଓଡ଼ଡିଶୋ ରୋଜୟୁର 
ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ପ୍ରୋନ୍ରତୁ  କବ ଡି କଳୋକୋର 
ସମୋଜଖସବୀ ଏବଂ ସମୋଜର 
ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ଖକ୍ଷତ୍ରଖର ପ୍ରତ ଡିଷ୍ ଡିତ 
ଖହୋଇଥିବୋ ବୟୁକ୍ ଡିବ ଡିଖଶରଙ୍କତୁ  
ବୋରମୋସଖର ଖତର ପବ୍ମ ପୋଳନ 
ଅବସରଖର ଉତରୀୟ ମୋନପତ୍ର 
ଓ ପତୁଷ୍ପମୋଲୟୁ ଅପ୍ମଣ କର ଡି ସମ୍ବଦ୍ଧମିତ 
କର ଡିଥିଖଲ। ଏହୋପଖର ତରତୁଣ 
ପ୍ରବୀଣ କଳୋକୋର ମୋନଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ 

ନୃତୟୁ ସଙ୍ୀତ, ଅଭଡିନୟ ଆଦଡି 
ସୋଂସ୍ତୃ ଡିକ କୋଯ୍ମୟୁକ୍ରମ ପର ଡିଖବରଣ 
ସହ ଏକ କବଡିତୋ ଆସର କବଡି 
ପ୍ରମ ଡିଳୋ ପ୍ରତୋପ, କବ ଡି ଅମ୍ ଡିତୋ 
ସ ଡିଂହଙ୍କ ସଂଖଯୋଜନୋଖର ଅନତୁଷ୍ ଡିତ 
ଖହୋଇଥିଲୋ। ଏଥିଖର ଶତୋଧିକ କବଡି 
ବସନ୍ ଉତ୍ବ ଉପଖର ଆଧୋର ଡିତ 
ସ୍ରଚଡିତ କବଡିତୋ ପୋଠ କର ଡିଥିଖଲ। 
ଦ୍ ଡିତୀୟ ଅଧିଖବଶନଖର କଳୋକୋର 
ଓଡ଼ଡିଶୋର “ବସନ୍ ମଖହୋତ୍ବ 
ବ ଡିଖଶରୋଙ୍କ ଖହୋଲଡି ଉଖନମୋଚନ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏଥିଖର 
ଉଦରୋରକ ଭୋଖବ ସୋହ ଡିତୟୁ 
ଏକୋଖଡମୀ ପତୁରସ୍ୋରପ୍ରୋପ୍ତ କବଡି 
ବସନ୍ କ ଡିଖଶୋର ସୋହତୁ, ମତୁ�ୟୁବକ୍ୋ 
ଭୋଖବ ବ ଡିଶ ଡିଷ୍ଟ ସୋରସ୍ତ ସୋଧକ 
ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ରୋଉତ, ବଖରଣୟୁ 
ଅତ ଡିଥି ଭୋଖବ ଡ. ସଖରୋଜ ପ୍ରଧୋନ, 
ସମ୍ୋନ ଡିତ ଅତ ଡିଥି ଭୋଖବ ଡଃ 
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୋତ୍ର, ଡଃ ମୋନସୀ ମ ଡିଶ୍ର, 
ସମୋଜ ଖସବୀ ଅଜୟ ବ ଡିଶ୍ୱୋଳ, 
ଲକ୍ଷୀ କତୁମୋରୀ କବୟ ଡିତ୍ରୀ ସତୁଜୋତୋ 
ମତୁଦତୁଲ ଡି ପ୍ରମତୁ� ଖଯୋ�ଖଦଇଥିଖଲ। 

ବେୀଚକାର୍ୀଙ୍କପକାଇଁଶୀତଳଭଣ୍କାେରକରବ

୫୦ଆଦବିକାସୀପେବିକାେପକାଣିପକାଇଁଡହକବକିଳ

ବସନ୍ତମରହକାତ୍ସବପକାଳତି
କଜନାପରୁ,୧୦ା୩(ସମସି): ଖଜନୋପତୁର ଥୋନୋ 
ଅନ୍�୍ମତ ଅଞ୍ଜଡିରୋ ପଞ୍ଚୋୟତ ଅଧୀନ ବୋଉଁଶ 
ଖଡୋଲ ଗ୍ୋମର ଶ୍ରୀକୋନ୍ ଦୋସ (୨୧)ଙ୍କ �ତକୋଲଡି 
ବ ଡିଳମ୍ବ ଡିତ ରୋତ୍ରଖର ଖବକଖର �ୋମତୁଛୋ ଲ�ୋଇ 
ଆତ୍ମହତୟୁୋ କର ଡିଛନ୍ଡି। ପତୁଲ ଡିସ ସଚୂନୋ ମତୁତୋବକ 
ଶ୍ରୀକୋନ୍ ମୋନସ ଡିକ ଖରୋ� ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ସହ ଡିନପୋର ଡି 
�ତୁରତୁ ବୋର ବ ଡିଳମ୍ବ ଡିତ ରୋତ୍ରଖର ତୋଙ୍କ ରରଠତୁ  ୧କ ଡିମ ଡି 
ଦୂରଖର ୫୩ନମ୍ବର ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥ କଡଖର 
ଥିବୋ ଏକ ଚୋକତୁଣ୍ୋ �ଛଖର ଖବକଖର �ୋମତୁଛୋ 
ଲ�ୋଇ ଆତ୍ମହତୟୁୋ କର ଡିଥିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଡିଛ ଡି। �ବର 
ପୋଇ ଆଜଡି ଖଜନୋପତୁର ପତୁଲ ଡିସ ରରଣୋ ସ୍ଥଳଖର 
ପହଞ୍ଚ ଡି ଶବ ଜବତ କର ଡିବୋ ସହ ବୟୁବଖଛେଦ ପୋଇଁ 
ବଡଚଣୋ ଖ�ୋଷ୍ୀ ସ୍ୋସ୍ଥୟୁ ଖକନ୍ଦ୍ରକତୁ ପଠୋଇଛନ୍ଡି। 
ଏଖନଇ ପତୁଲ ଡିସ ଖକସ ନଂ୫/୨୩ଖର ଏକ 
ଅପମତୃତୁ ୟୁ ମୋମଲୋ ରତୁ ଜତୁ  କର ଡି ତଦନ୍ ଜୋର ଡିରଖିଛ ଡି।

ପାଣକି�ାଇଲ,ି୧୦।୩(ସମସି): ଖକୋଖରଇ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍�୍ମତ ପଥରପଦୋ ପଞ୍ଚୋୟତର �ସୋ�ଡ଼ଡିଆ 
ଗ୍ୋମଖର �ତକୋଲଡି ରୋତ୍ର ଡିଖର ଭୟୋବହ ଅଗ୍ଡିକୋଣ୍ 
ରର ଡି ଗ୍ୋମର �ଙ୍ୋଧର ଖସନୋପତ ଡିଙ୍କ ୮ ବ�ରୋ 
ରର ଜଳଡିଯୋଇଛ ଡି। ଅଗ୍ଡିକୋଣ୍ଖର ରର ଭ ଡିତଖର 
ଥିବୋ ଧୋନ, ଚୋଉଳ, ଆସବୋବପତ୍ର ସହ ଜରତୁରୀ 
କୋଳୀନ ବୟୁୋଙ୍କ କୋ�ଜ ପତ୍ର ଖପୋଡଡି ଜଳଡି ନଷ୍ଟ 
ଖହୋଇଛ ଡି। ଏହୋସହ ଏକ �ୋଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ ଦଗ୍ଧ 
ଖହୋଇଛ ଡି। ନ ଡିଆଁକତୁô ପଖଡୋଶୀ ଆୟତ୍ କର ଡିବୋକତୁ 
ଖଚଷ୍ଟୋ କର ଡିଥିଖଲ ମଧ୍ୟ ବ ଡିଫଳ ଖହୋଇ ଖଶରଖର 
ଖବୈତରଣୀ ଖରୋଡ ଅଗ୍ଡିଶମ ବ ଡିଭୋ�କତୁ �ବର 
ଦଡିଆଯୋଇଥିଲୋ। ଅଗ୍ଡିଶମ ବ ଡିଭୋ� କମ୍ମଚୋରୀ ପହଁଚଡି 
ନ ଡିଆଁକତୁ ଆୟତ୍ କର ଡିଥିଖଲ ମଧ୍ୟ ଖସତଖବଳକତୁ 
ରରର ସମସ୍ ପ୍ରକୋର ଜଡିନ ଡିରପତ୍ର ଖପୋଡଡି ପୋଉଶଁ 
ଖହୋଇଯୋଇଥିଲୋ। ନ ଡିଆ ଁ ଲୋ� ଡିବୋର କୋରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ 
ରହ ଡିଥିବୋ ଜଣୋଯୋଇଛ ଡି। ଆଜଡି ଏହ ଡି �ବରପୋଇ 
ପୋଣ ଡିଖକୋଇଲଡିର ଅଗ୍ଣୀ ଖସ୍ଛେୋଖସବୀ ସଂ�ଠନ 
ଆଖମ ଆପଣଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଖହଲ୍ ଡିଙ୍ଗ୍   �ରୁପର ସଦସୟୁ 
ମୋଖନ ଅଗ୍ଡିବ ଡିପନ୍ନ ପର ଡିବୋରର ସଦସୟୁଙ୍କତୁ ଶତୁଖିଲୋ 
�ୋଦୟୁ ସୋମଗ୍ୀ, ୨୫ କ ଡିଖଲୋଗ୍ୋମ ପୟୁୋଖକର ଚୋଉଳ 
ସହ ଆର୍ôଥକ ସହୋୟତୋ ପ୍ରଦୋନ କର ଡିଛନ୍ଡି। 

  ଦୁବାଇରେ ବ୍ରହ୍ମବେଦାେ ଯବୁକଙ୍କ ମତୁୃୟୁ 
ବ୍ରହ୍ମବରଦା,୧୦।୩(ସମସି): ରସତୁଲପତୁର ବ୍ଲକ ମଖହଶ୍ୱରପତୁରର 
ଖସକ୍   ତଫଡିରତୁ ଦ୍ ଡିନଙ୍କ ସୋନ ପତୁଅ ଖସକ୍   କମ ଡିରତୁ ଦ୍ ଡିନ(୪୦)ଙ୍କ 
ଦତୁ ବୋଇଖର ସଖନ୍ଦହଜନକ ଭୋଖବ ମତୃତୁ ୟୁ ରର ଡିଛ ଡି। ଖସ �ତ 
୫ ବର୍ମ ଖହଲୋ ଦତୁ ବୋଇର ଏକ ଖରଖସ୍ୋରୋଁଖର ଖରୋଖରୟୋ 
ଭୋଖବ କୋଯ୍ମୟୁ କରତୁ ଥିଖଲ। �ତକୋଲଡି ତୋଙ୍କର ସଖନ୍ଦହ ଜନକ 
ଭୋଖବ ମତୃତୁ ୟୁ ଖହୋଇଯୋଇଥିବୋ ପର ଡିବୋର ପ୍ରକୋଶ କର ଡିଛନ୍ଡି। 
ଶବ ବୟୁବଖଛେଦ ପଖର ମତୃତୁ ୟୁ ଶରୀରକତୁ ଖହଖରଲ କତୃ୍୍ମପକ୍ଷଙ୍କତୁ  
ହସ୍ୋନ୍ର କରୋଯ ଡିବୋ ପଖର ଖହୋଖରଲ ମୋଲଡିକ ମତୃ ଶରୀରକତୁ 
କମ ଡିରତୁ ଦ୍ ଡିନଙ୍କ ନ ଡିଜ ବୋସ ସ୍ଥୋନ ବ୍ରହ୍ମବରଦୋକତୁ ପଠୋଇବୋ ପୋଇଁ 
ବୟୁବସ୍ଥୋ କରୋଇ ଖଦବୋକତୁ ପର ଡିବୋର ଖଲୋଖକ ଖହୋଖରଲ 
ମୋଲଡିଙ୍କତୁ  �ତୁହୋର ଡି କର ଡିଛନ୍ଡି। ଖହୋଖରଲ ମୋଲଡିକଙ୍କ ପକ୍ଷରତୁ  
ଶବ ବ୍ରହ୍ମବରଦୋ ସ୍ଥଡିତ ବୋସଭବନକତୁ ପଠୋଇବୋର ବୟୁବସ୍ଥୋ 
କରୋଯୋଉଥିବୋ ପର ଡିବୋର ଖଲୋକଙ୍କ ତରଫରତୁ  ସଚୂନୋ ମ ଡିଳ ଡିଛ ଡି। 
ସଚୂନୋ ଥୋଉକଡି �ତ ୧୦ ଦ ଡିନ ତଖଳ କମ ଡିରତୁ ଦ୍ ଡିନ ରରତୁ  ଦତୁ ବୋଇ 
ଯୋଇଥିବୋ ଖବଖଳ ତୋଙ୍କର ଏଭଳଡି ଅସ୍ୋଭୋବ ଡିକ ମତୃତୁ ୟୁକତୁ 
ପର ଡିବୋର ଖଲୋଖକ ସହଜଖର ଗ୍ହଣ କର ଡିପୋରତୁ  ନୋହୋନ୍ ଡି। 

 �ସେସ୍ୱତୀ ଶଶି ୁମନ୍େି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ

ଟମ�ା,୧୦ା୩(ସମସି): ଦୋନ�ଦୀ ବ୍ଲକ ଅଖଲ�ପତୁରସ୍ଥଡିତ 
ସରସ୍ତୀ ଶ ଡିଶତୁ ବ ଡିଦୟୁୋମନ୍ଦ ଡିରର ୧୯ତମ ବୋରମିକ ଉତ୍ବ 
ପୋଳ ଡିତ ଖହୋଇଯୋଇଛ ଡି। ଏକ ବର୍୍ମୋଢୟୁ ପର ଡିଖବଶ ଭ ଡିତଖର 
ଅନତୁ ଷ୍ ଡିତ ଉକ୍ ଉତ୍ବଖର ଓଡ଼ଡିଶୋ ସରକୋରଙ୍କର ଗ୍ୋମୟୁ 
ଉନ୍ନୟନ, ଦକ୍ଷତୋ ବ ଡିକୋଶ ଓ ଖବୈରୟ ଡିକ ବ ଡିଭୋ�ୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଇଂ.ପ୍ରୀତ ଡିରଞ୍ଜନ ରଡୋଇ ମତୁ�ୟୁ ଅତ ଡିଥିଭୋଖବ ଖଯୋ�ଖଦଇ 
ଉତ୍ବର ଶତୁଭୋରମ୍ଭ କର ଡିବୋ ସହ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କତୁ  ପତୁରସ୍ତୃ 
କର ଡିଥିଖଲ। ଅନୟୁ ଅତ ଡିଥିମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଖର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ଡିନଧି 
ତଥୋ ସତୁକ ଡିନ୍ଦୋ ନ ଡିବ୍ମୋଚନ ମଣ୍ଳଡି ଯତୁବ ବ ଡିଖଜଡଡି ସଭୋପତ ଡି ପ୍ରଦୀପ 
କତୁମୋର ମହୋନ୍ ଡି, ମତୁ�ୟୁବକ୍ୋ ଭୋଖବ ଯତୁବଖନତୋ ଖସୌମୟୁରଞ୍ଜନ 
ମହୋପୋତ୍ର, ୮ନଂ ଖଜୋନ୍   ଜଡିଲ୍ୋ ପର ଡିରଦ ସଭୟୁୋ ସ୍ତୃ ଡିରୋଣୀ 
ରୋଉତ ପ୍ରମତୁ� ଖଯୋ�ଖଦଇ ଥିଖଲ। ବ ଡିଦୟୁୋମନ୍ଦ ଡିରର ପ୍ରଧୋନ 
ଆଚୋଯ୍ମୟୁ ବ ଡିପ ଡିନ ବ ଡିହୋରୀ ମ ଡିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଖତୟୁକ୍ଷ ତତ୍ତୋବଧୋନଖର 
ଅନତୁ ଷ୍ ଡିତ ଏହ ଡି ଉତ୍ବଖର ବ ଡିଦୟୁୋଳୟ ସଭୋପତ ଡି ବର ଡିଷ୍ 
ଶ ଡିକ୍ଷୋବ ଡିତ୍   ଅକ୍ଷୟ କତୁମୋର ଖହୋତୋ, ସମ୍ୋଦକ ପଦମନୋଭ ରୋଉତ, 
ସ୍ଥୋନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶ ଡିକ୍ଷୋବ ଡିତ୍  , ବତୁ ଦ୍ଧ ଡିଜୀବୀ ଏବଂ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ 
ଅଭଡିଭୋବକ ପ୍ରମତୁ� ଖଯୋ�ଦୋନ କର ଡିଥିଖଲ।

  ମାଟ୍କି ସରମେଟଭି୍ -୨ ପେୀକ୍ାରେ 
୬୦୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ତି

ଯାଜପରୁ,୧୦।୩(ସମସି): ଆଜଡିଠୋରତୁ  ସୋରୋ ରୋଜୟୁଖର 
ମୋଟ୍ ଡିକ ପରୀକ୍ଷୋର ସଖମ୍ର ଡିଭ-୨ର ପରୀକ୍ଷୋ ଆରମ୍ଭ ଖହୋଇଛ ଡି। 
ଯୋଜପତୁର ଜଡିଲ୍ୋଖର ୨୪ ହଜୋର ୪୮୧ ଜଣ ନ ଡିୟମ ଡିତ ପର ଡିକ୍ଷୋଥ୍ମୀ 
ଫମ୍ମ ପତୁରଣ କର ଡିଥିଖଲ କ ଡିନ୍ତୁ ୨୩ ହଜୋର ୮୭୨ ଜଣ ପରୀକ୍ଷୋ 
ଖଦଇଥିବୋ ଖବଖଳ ୬୦୯ ଜଣ ଅନତୁ ପସ୍ଥଡିତ ଥିଖଲ। ଖସହ ଡିଭଳଡି 
ମଧ୍ୟମୋ ପରୀକ୍ଷୋଖର ୬୨୧ ଜଣ ପର ଡିକ୍ଷୋଥ୍ମୀ ଫମ୍ମ ପତୁରଣ 
କର ଡିଥିବୋ ଖବଖଳ ୪୮୯ ଜଣ ପରୀକ୍ଷୋ ଖଦଇଛନ୍ଡି ଓ ୧୩୨ 
ଜଣ ଅନତୁ ପସ୍ଥଡିତ ଥିଖଲ। ଖସହ ଡିପର ଡି ଓପନ ସ୍ତୁଲ ପୋଇଁ ୭୦ ଜଣ 
ଫମ୍ମ ପତୁରଣ କର ଡିଥିବୋ ଖବଖଳ ୫୬ ଜଣ ପରୀକ୍ଷୋ ଖଦଇଛନ୍ଡି 
ଓ ୧୪ଜଣ ଅନତୁ ପସ୍ଥଡିତ ଅଛନ୍ଡି। ପରୀକ୍ଷୋକତୁ  ଶୋନ୍ ଡିଶଙୃ୍ଖଳୋଖର 
ଖଶର କର ଡିବୋ ପୋଇଁ ଜଡିଲ୍ୋ ଶ ଡିକ୍ଷୋ ବ ଡିଭୋ� ପକ୍ଷରତୁ  ବୟୁୋପକ 
ବଖନ୍ଦୋବସ୍ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। 

ଯବୁକଙ୍କଆତ୍ମହତ୍କା

୮ବଖେକାରେରପକାଡ଼ିପକାଉଁଶ

ଧମଚ୍ଚଶାଳା,୧୦ା୩(ସମସି): ଠୋକତୁର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ 
ନ ଡି�ମୋନନ୍ଦ ସରସ୍ତୀ ଖଦବଙ୍କ ବୋରମିକ ଉତ୍ବ 
ଜୋରକୋ ଶୋ�ୋ ସଂରର ନ ଡିମୋଇଁ ଚରଣ କରଙ୍କ 
�ହୃ ଆସନଖର �ତ ୬ ତୋର ଡି�ଖର ଅନତୁଷ୍ ଡିତ 
ଖହୋଇଯୋଇଛ ଡି। ଏହ ଡି ଉତ୍ବଖର ମ ଡିହ ଡିର କତୁମୋର 
ମହୋନ୍ ଡି ସଭୋପତ ଡିତ୍ୱ କର ଡିଥିଖଲ। ଠୋକତୁରଙ୍କ 
ଆରତୀ ଓ ଖସ୍ୋତ୍ର ବନ୍ଦନୋ, ସଙ୍ୀତ �ୋନ ସହ ଡିତ 
ଅମତୃବୋଣୀ ଆଖଲୋଚନୋ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ରୋମ 
ଭୋଇ ଓ ରୋଜୋ ଭୋଇ ସଙ୍ୀତ �ୋନ କର ଡିଥିବୋ 
ଖବଖଳ � ଡିର ଡିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହୋନ୍ ଡି, ନ ଡିମ୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର 
ସୋହତୁ, ମଖନୋରଞ୍ଜନ ମହୋନ୍ ଡି, ପ୍ରଶୋନ୍ କତୁମୋର 
ସ୍ୋଇଁ, ନ ଡିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ୋ ପ୍ରମତୁ� ନ ଡିଜର ଅଭଡିମତ 
ରଖିଥିଖଲ। ଯୋଜପତୁର ଜଡିଲ୍ୋର ଶତୋଧିକ ଭକ୍ ଏହ ଡି 
ଉତ୍ବଖର ଖଯୋ� ଖଦଇଥିଖଲ।

ଠକାକୁେଶ୍ୀଶ୍ୀ
ନଗିମକାନନ୍ଦସେସ୍ୱତୀ
ରଦବଙ୍କବକାର୍ଷିକଉତ୍ସବ

ଧ ମଚ୍ଚ ଶ ା ଳ ା , ୧ ୦ ା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଧମ୍ମଶୋଳୋ ବ୍ଲକ ଆରତୁ ହୋ ପଞ୍ଚୋୟତ 
ହର ଡିଦୋସପତୁର ସନ୍ନ ଡିକର ଓଖସନ୍   
ୱୋନ୍   ପବ୍ଲ ଡିକ ସ୍ତୁଲର ତ୍ରଖୟୋଦଶ 
ବୋରମିକ ଉତ୍ବ ଅନତୁଷ୍ ଡିତ 
ଖହୋଇଯୋଇଛ ଡି। ଏହ ଡି ଉତ୍ବଖର 
ମତୁ�ୟୁ ଅତ ଡିଥି ଭୋବଖର ବ ଡିବ ଡି 
କଖଲଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଃ.ମଖନୋଜ 
କତୁମୋର ଦୋସ, ମତୁ�ୟୁବକ୍ୋ ଡଃ 
ସଖନ୍ୋର କତୁମୋର ମହୋପୋତ୍ର, 

ସମ୍ୋନ ଡିତ ଅତ ଡିଥି ଭୋଖବ ପ୍ରୋକ୍ନ 
ପ୍ରଧୋନଶ ଡିକ୍ଷକ ମଖନୋରଞ୍ଜନ 
କର, ଅଧ୍ୟୋପକ ଶଲଡିଳ 
ରୋଜନନ୍ଦନ ମହୋନ୍ ଡି ପ୍ରମତୁ� 
ଖଯୋ� ଖଦଇ ପ୍ରୋଥମ ଡିକ ସ୍ରଖର 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଇଁ ଇଂରୋଜୀ 
ଶ ଡିକ୍ଷୋର ଆବଶୟୁକତୋ ରହ ଡିଛ ଡି। 
ଯୋହୋଦ୍ୋରୋ ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙ୍କ ଶ ଡିକ୍ଷୋ 
ଖକ୍ଷତ୍ର ପୋଇଁ ମହୋବ ଡିଦୟୁୋଳୟ ଓ 
ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଦୟୁୋଳୟ ସ୍ରଖର ନ ଡିହୋତ ଡି 

ଅପର ଡିହୋଯ୍ମୟୁ ଖବୋଲଡି ମତବୟୁକ୍ 
କର ଡିଥିଖଲ। ଏହ ଡି ଅବସରଖର 
ଆରତୁ ହୋ ସରପଞ୍ଚ ବନପ୍ରଭୋ 
ବଳ ଓ ଥୋନତୁଆଳ ସରପଞ୍ଚ 
ନମ୍ମଦୋ ସ୍ୋଇଙଁ୍କତୁ  ସମ୍ବଦ୍ଧମିତ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏଅବସରଖର 
ବ ଡିଦୟୁୋଳୟର ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ 
ଚ ଡିତ୍ୋକର୍ମକ ନୃତୟୁ ପ୍ରଦଶ୍ମନ କର ଡି 
ଅତ ଡିଥି ଓ ଅଭଡିଭୋବକ ମୋନଙ୍କତୁ  
ଆକରମିତ କର ଡିଥିଖଲ।

ଓରସନ୍ୱକାନ୍ପବ୍କିସ୍ଲୁେବକାର୍ଷିକଉତ୍ସବ



ଶନବିାର 
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୦୬ ଭଦ୍ରକ
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ଭଦ୍ରକ,୧୦।୩(ସମସି)

ଆଜଠିାରୁ ଆରମ୍ଭ ହ�ାଇଛ ିମାଟ୍କି ପରୀକ୍ା ବା ସହମଟଭି-
୨ ପରୀକ୍ା। ପରୀକ୍ାକୁ ହେଇ ସକାଳୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ା 
ହକନ୍ଦ୍ରହର ପରୀକ୍ାର୍ୀମାେଙ୍କ ମଧ୍ୟହର ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ା� 
ହେଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାର ହମାଟ ୩୧୮ଟ ି
�ାଇସ୍ଲୁର ୨୧�ଜାର ୧୯୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ା 
ହେବା ଲାଗ ିଫମ୍ ପରୂଣ କରଥିିହଲ। ହେହବ ହରଗଲୁାର 
ପରୀକ୍ା ହେବାକୁ ୨୦�ଜାର ୮୨୦ ଜଣ ଫମ୍ପରୂଣ 
କରଥିିବା ପରକି୍ାର୍ୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୫୭ଜଣ ଆଜ ି ପ୍ରରମ 
େେି ପରୀକ୍ାହର ଅେୁପସ୍େି ଥିବାହବହଳ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ା 
ଲାଗ ି ଫମ୍ପରୂଣ କରଥିିବା ୨୮୬ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୦ 
ପରୀକ୍ାର୍ୀ ଅେୁପସ୍େି ଥିହଲ। ହସ�ଭିଳ ି ଏସଓଏସସ ି
ପରୀକ୍ା ଲାଗ ି ହମାଟ ୪୨ଜଣ ଫମ୍ପରୂଣ କରଥିିବା 
ହବହଳ ୪ ପରୀକ୍ାର୍ୀ ପରୀକ୍ା ହକନ୍ଦ୍ରହର ଅେୁପସ୍େି ଥିବା 

ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍୍ାଳୟ ସତୂ୍ରରୁ ଜଣାରାଇଛ।ି 
ଆଜ ିଜଲି୍ାର ୭ଟ ିବ୍ଲକର ହମାଟ ୧୧୫ଟ ିପରୀକ୍ା ହକନ୍ଦ୍ର 
କରାରାଇଥିବା ହବହଳ ଚାନ୍ଦବାଲ ି ବ୍ଲକହର ସବ୍ାଧିକ 
୨୦ଟ ି ପରୀକ୍ା ହକନ୍ଦ୍ର ର�ଥିିବା ହବହଳ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକହର 
୧୯ଟ,ି ବାସହୁେବପରୁହର ୨୨ଟ,ି ଭଣ୍ାରହିପାଖରୀହର 
୧୦ଟ,ି ବନ୍ତହର ୧୩ଟ,ି ଧାମେଗରହର ୧୭ଟ ି ଓ 
େ�ିଡିହିର ୧୪ଟ ିପରୀକ୍ା ହକନ୍ଦ୍ରର ବ୍ବସ୍ା ହ�ାଇଥିଲା। 
େେ୍ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟ ି ପରୀକ୍ା ହକନ୍ଦ୍ରକୁ ହୋଡାଲ ହସଣ୍ଟରର 
ମାେ୍ୋ େଆିରାଇଛ।ି ହୋଡାଲ ହସଣ୍ଟର ଗଡୁକିହର 
କଡା େରିାପତ୍ା ମଧ୍ୟହର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖାରବିାର ବ୍ବସ୍ା 

ହ�ାଇଛ।ି ହସଠାରୁ ପରୀକ୍ା ହକନ୍ଦ୍ରଗଡୁକୁି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର 
ପଠାଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ବସ୍ା କରାରାଇଥିବା ଜଲି୍ା ଶକି୍ା 
ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ସଚୂୋ େଆିରାଇଛ।ି 

ଏରର ପ୍ରରମ କର ି ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସେ ପକ୍ରୁ ଜଲି୍ା 
େମାମ ପଞ୍ାୟେ େବି୍ା�ୀ ଅଧିକାରୀ, ଗ୍ାମହସବକ, 
ଅଙ୍ଗେବାଡ ି ସପୁରଭାଇଜର ଓ ଅେ୍ ସରକାରୀ 
କମଚ୍ାରୀଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ ପରୀକ୍ା ହକନ୍ଦ୍ରର ପର୍୍ହବକ୍କ 
ଭାହବ େହିୟାଜେି କରାରାଇଛ।ି ଅେୁରୂପ ଭାହବ ବଡିଓି 
ଏବଂ େ�ସଲିୋରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ା ହକନ୍ଦ୍ର ଗଡୁକିର େୋରଖ 
କରବିାକୁ ପ୍ରଶାସେ ପକ୍ରୁ େହିଦ୍୍ଶ େଆିରାଇଛ।ି

ଆରଡ,ି୧୦।୩(ସମସି)

ଆରଡ ି ପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଳମଣଙି୍କ ମନ୍ଦରିହର 
ପ୍ରସଦି୍ଧ ହୋଳ ହମଳଣ େୀେ ି ଗେ ମଙ୍ଗଳବାର 
ବଳିମ୍େି ରାେହିର ରୀେେିୀେ ି ଅେୁରାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ 
ହ�ାଇଛ।ି ହଭାର ମନ୍ଦରି ଦ୍ାର ଫିଟା େୀେ ିସ� ମଙ୍ଗଳ 
ଆଳେୀ, ଘର୍ଣଲାଗ,ି ଜଳାଭହିରକ କରାରାଇଥିଲା। 
ପହର ହୋଳ େୀେ ି େମିହନ୍ତ ହସବାୟେମାହେ 
ମଣବିାବାଙୁ୍କ େଗିମ୍ର ହବଶହର ସଜ୍େି କର ି ରଙ୍ଗ 
ହବରଙ୍ଗର ସବୁାରେି ଅବରି ହଲପେ କରଥିିହଲ। 
ହସ�ପିର ି ପୀଠକୁ ଆସଥିିବା �ଜାର�ଜାର 
ଭକ୍ତ ମଣବିାବାଙ୍କ ପାଖହର ପଜୂା ଲାଗ ି କରବିା 

ସ� ଫଗ ୁ ହ�ାର ି େମିହନ୍ତ ଅବରି ପକାଇଥିହଲ। 
ଅପରା�୍ଣହର ହୋଳେୀେ ି େମିହନ୍ତ ମଣବିାବାଙୁ୍କ 
ବଡସଂି�ାର ହବଶହର ସଜ୍େି କରାରବିା ପହର 
ଚଳନ୍ତ ିପ୍ରେମିା ଚନ୍ଦ୍ରହଶଖରଙୁ୍କ ହୋଳମଣ୍ପକୁ ବହିଜ 
କରାରାଇଥିଲା। ପହର ଏକ ସସୁଜ୍େି ବମିାେହର 
ବହିଜ କରାରାଇ ଘଣ୍ଟା, କୀତ୍୍େ, ଛତ୍ର ଆଲଟ ଦ୍ାରା 
ଚନ୍ଦ୍ରହଶଖରଙୁ୍କ େଗରୀ କରାରାଇଥିଲା। ଏଥିସ� 
ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଳରୁ ଆସଥିିବା ହୋଳ ବମିାେହର 
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଣବିାବାଙ୍କ ସ� େଗରୀ କରଥିିହଲ 
ପହର ମଣବିାବାଙ୍କ ମନ୍ଦରିହର ସମସ୍ତ ବମିାେ 
ଏକତ୍ରେି କରାରାଇ ହଭାଗ ଲାଗ ି କରାରାଇ ଚଳେି 
ବର୍ର ପୀଠର ପ୍ରଚଳେି ବରିଜା ପଞ୍କିା ହଜ୍ାେରି 
ଓ ହସବାୟେଙ୍କ ଦ୍ାରା ପଠେ କରାରାଇଥିଲା। ଏ� ି
ହମଳଣହର ହଠାକରା, ହେନୁ୍ତଲଡି�ି, ରସବେପିରୁ, 
ଜଗନ୍ନାର ମନ୍ଦରି, ବାଟସିା� ି ଆେ ି ସ୍ାେରୁ ହୋଳ 
ବମିାେ ଆସଥିିଲା। ପୀଠହର ଶାନ୍ତଶିଙୃ୍ଖଳା େମିହନ୍ତ 
ମନ୍ଦରି ପ୍ରଶାସେ ଓ ସ୍ାେୀୟ ପଲୁସି ପକ୍ରୁ ବ୍ାପକ 
ବ୍ବସ୍ା କରାରାଇଥିଲା।

  ଐତହି୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଗରପଡ଼ା ଦ�ାଳଦମଳଣ 
ଆଗରପଡ଼ା: ଆଗରପଡ଼ା ସ୍େି ସଟି ି ସ୍ଲୁ େକିଟସ୍ 
ରାମଗଡ଼ପୋ ହମଳଣ ପଡ଼ଆିହର ପ୍ରେବିର୍ ହୋଳ 

ପରୂ୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲହକ୍ ହ�ଉଥିବା ହୋଳହମଳଣ ଉତ୍ବ 
ଆଖପାଖ ୩ଟ ି ଜଲି୍ାର ଜେମାେସହର ହବଶ 
ପ୍ରଭାବ ବସି୍ତାର କରରିାଏ। ଏ� ି ହମଳଣ ସମ୍ପକ୍ହର 
ହଲାକମଖୁହର ବ�ୁ କରା ଶଣୁାରାଏ। ଜମେିାରୀ 
ଉହଛେେର ଅହେକ ପବୂରୁ୍ ମା�ାଲ ରାଜବଂଶ ଓ 
ମା�ାଜୀବ ରାଜବଂଶ (ହସହେହବଳର ଜମେିାରଙୁ୍କ 
ପ୍ରଜାମାହେ ରାଜା ହବାଲ ି ସହମ୍ାଧେ କରୁଥିହଲ)ର 
ପ୍ରସାେ ପରସିରହର ରାଧାହଗାବନି୍ଦଙ୍କର ଏ� ି ଝୁଲଣ 
ଓ ରଙ୍ଗ ହଖଳ ଉତ୍ବ ମ�ାଆଡ଼ମ୍ରହର ପାଳେ 
କରାରାଉଥିଲା। ଏ� ି ହମଳଣ ଏ ଅଞ୍ଳର ଏକ 
ଗଣପବ୍ ହ�ାଇଥିବା ଏବଂ ହକନୁ୍ଦଝର, ବାହଲଶ୍ୱର, 
ଭଦ୍ରକ, ମୟରୂଭଞ୍ ଓ ରାଜପରୁ ଆେ ି ୫ଟ ି ଜଲି୍ାରୁ 
ରାତ୍ରୀମାହେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ା�ର ସ� ଏ� ି ହମଳଣ 
ହେଖିବାକୁ ଆସଥିିହଲ। ଏବଂ ହ�ାଲ ି ହଖଳବିା 
ସ� ଖଣ୍ �ଳେୀ କଣିବିାର ଏକ ବହିଶର ଲକ୍୍ 
ରଖିଥିହଲ। ଏଠାହର ବକି୍ ି ହ�ଉଥିବା �ଳେୀକୁ 
ରାତ୍ରୀମାହେ ହ�ାଲ ି �ଳେୀ ୋମହର ଉଚ୍ାରଣ 
କରରିାନ୍ତ।ି ଅେୁରୂପ ଭାହବ ହଗାପେିାରପରୁଠାହର 
ଏ� ିହମଳେ ଉତ୍ା�ର ସ� ପାଳେି ହ�ାଇରାଇଛ।ି

    ରାମନଗରର ନଆିରା ଦମଳଣ
ଭଦ୍ରକ: ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଖଣ୍େଡ଼ା ପଞ୍ାୟେର 

ରାମେଗର ଗାହଁର ଶୋଧିକ୍   ବର୍ ପରୁୁଣା ବାବା 
ରାଧାକାନ୍ତଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦରିହର ହମଳଣ ପବ୍ ପାଳେି 
ହ�ାଇରାଇଛ।ି ଏ� ି ହୋଳରାତ୍ରା ଅନ୍ତମି େେିହର 
ଏଠାହର ପାଳେ ହ�ାଇରାଏ ବ�ୁ ପ୍ରସଦି୍ଧ ଐେ�ିାସକି 
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହମଳଣ ଉତ୍ବ। ଚଳେି ବର୍ ହମଳଣ 
ଉତ୍ବ ରାଧାକାନ୍ତ ଜୀଉ ଟ୍ଷ୍ଟ ପକ୍ରୁ ଆହୟାଜେ 
କରାରାଇଥିଲା। କଛି ି େଆିରା ଆକର୍ଣୀୟ ଲାଇଟ, 
ସାଉଣ୍ ସ� ପାରମ୍ପରକି ବାେ୍ହର କମ୍ପ ି ଉଠୁଥିଲା 
ହମଳଣ ପଡ଼ଆି। ଏଥିସ� ପଲୁସି ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ମଧ୍ୟ ସମ୍ାେେି କରାରାଇଥିଲା। ଏ� ି ହମଳଣହର 
୨୦ଟ ି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବମିାେ ହରାଗହେଇଥିହଲ। 
ଉକ୍ତ ହମଳଣ ଉତ୍ବହର ରାେ ି ହଗାଟାଏ ହବହଳ 
ଆଳେ ି ହ�ାଇଥିଲା ପହର ଭାଇହମଳେ କାର୍୍କ୍ମ 
ହ�ାଇଥିଲା। ରାେ ି୨ଟା ହବହଳ ହମଳଣ ଭାଙ୍ଗଥିିଲା। 
ଏ� ିହମଲଣ ଉତ୍ବକୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ସହମେ 
ଉପହେଷ୍ଟା କମଟିରି ଅମଲୂ୍ ଖଣୁ୍ଟଆି, ଶ୍ୀକାନ୍ତ 
ବାରକି, ସହନ୍ତାର ପରଡ଼ିା, ରବ ି ୋରାୟଣ ଖଣୁ୍ଟଆି 
ପ୍ରମଖୁ ହରାଗହେଇଥିବା ହବହଳ ସଭାପେ ିମହୋଜ 
ପରଡ଼ିା, ସମ୍ପାେକ ପ୍ରହମାେ ୋୟକ, ପବତି୍ରହମା�େ 
ୋସ, ଚନ୍ଦେ ରାଉେ, ସଭ୍ ସହନ୍ତାର କୁମାର, 
ମହୋଜ ସା�ୁ ପ୍ରମଖୁ ସ�ହରାଗ କରଥିିହଲ।

   ରାଧାକାନ୍ତଜୀଉଙ୍କ �ାଣ୍ଡ ଦମଳଣ
ଅସରୁାଳ:ି କଟସା� ି ପଞ୍ାୟେ ଅନ୍ତଗ୍େ ବଉଳୋଳୀ 
ଶାସେଠାହର ଶ୍ୀ ଶ୍ୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଜୀଉଙ୍କର ପବତି୍ର 
ଫଗ ୁ ହଖଳ ଅବସରହର ୋଣ୍ ହମଳଣ ଅେୁଷ୍େି 
ହ�ାଇରାଇଛ।ି ବ�ୁ ଆକର୍ଣୀୟ କାରୁକାର୍୍ପରୂ୍ଣ୍ 
୨୦ଟ ି ହୋଳ ବମିାେହର ରାଧା ମେେହମା�େ, 
ରାଧା ୋହମାେର ସସୁଜ୍େି ହ�ାଇ ବାଜା, ହରାରଣୀ 
ଓ ଆହଲାକସଜ୍ା ସ�େି ପଟୁଆରହର ହମଳଣ 
ହକ୍ତ୍ରହର ବହିଜ କରଥିିହଲ। 
�ରହିବାଲ �ୁଳ�ୁଳ ି ଭେିହର ବମିାେ ଗଡୁକି ମଧ୍ୟହର 
ଚାଚରିୀ ହଖଳ ସ�େି େଶକ୍ମାହେ ମଧ୍ୟ ଅବରି 

ହଖଳହର ଅଂଶଗ୍�ଣ କରଥିିହଲ। ଆଇେଜୀବୀ 
ହନେ�ାଶରି ପଣ୍ା, ଚତି୍ରଶଳି୍ୀ କ୍େିକି୍ୀଷ୍ଣା ପଣ୍ା, 
�ାଇହକାଟର୍ ଆଇେଜୀବୀ ହେବାଶରି ସାମଲ 
ପ୍ରମଖୁ ଭକ୍ତମାେଙ୍କ ଗ�ଣହର ପ୍ରହେ୍କ ବମିାେକୁ 
ଧପୂେୀପ ହେୈହବେ୍ ହେଇ ସ୍ାଗେ କର ି ମଣ୍ପକୁ 

ପାହଛାଟ ି ଆଣଥିିହଲ। ଏ� ି ହମଳଣହର ପ୍ରାକ୍ତେ 
ବବିସିସି ିବ୍ାଙ୍କ ସଭାପେ ିରଘେୁାର ହଲଙ୍କା, ପ୍ରାକ୍ତେ 
ସରପଞ୍ ପ୍ରୋପ ମ�ାନ୍ତ,ି ଜୟପ୍ରକାଶ ମ�ାନ୍ତ,ି ପ୍ରାକ୍ତେ 
ସଭେିସିଭ୍ ଗୋଧର ସା�ୁ, େରିଞ୍େ େଳାଇ, 
ରଇଧର ୋୟକ, ସବୁାସ ୋୟକ ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସ�େି 
ବ�ୁ ଶ୍ଦ୍ଧାଳୁ ହରାଗହେଇଥିହଲ।

  ସରଲିା ଦକାରୁଆ ଦମଳଣ 
ଅସରୁାଳ:ି ସ୍ାେୀୟ ହଗାବନି୍ଦପରୁ ପଞ୍ାୟେ ହକାରୁଆ 
ଗାଁହର ଐେ�ିାସକି ହକାରୁଆ ହମଳଣ ଉେରାପେି 
ହ�ାଇଛ।ି ପ୍ରାୟ ୨୭ ବର୍ ପହୂବ୍ ସ୍ଗ୍େ ଧହେଶ୍ୱର 
ବାରକି ପ୍ରରହମ ଏ� ି ହମଳଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରଥିିହଲ। 
କାଳକ୍ହମ ଏ� ିହମଳଣଟ ିପ୍ରରହମ ଗାଁ ୋଣ୍ହର ଗ୍ାମ 
ହେବେୀଙ୍କ ସମ୍ଖୁହର ହ�ଉଥିଲା। ବତ୍୍ମାେ ଏ�ା 
ବ�ୁ ଆଡମ୍ରହର ପାଳେି ହ�ଉଛ।ି ହମଳଣ କମଟିରି 
ସଭାପେ ି ବହିୋେ ବାରକି, ସମ୍ପାେକ ତ୍ରହିଲାଚେ 

ୋସ, ଉପହେଷ୍ଟା ସରପଞ୍ ସବୁାର ଚନ୍ଦ୍ର ମ�ାକୁଡ, 
ସାମାଜହସବୀ ବ୍ରଜକହିଶାର ୋସ, ଶଙ୍କର୍ଣ ୋସ 
ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସ�ାୟୋହର ଶଙୃ୍ଖଳେି ଭାବହର କାର୍୍ 
ସମାପେ କରଛିନ୍ତ।ି ୨ବର୍ ପହର ଆହୟାଜେି ଏଇ 

ହମଳଣ ପଡ଼ଆିହର �ଜାର �ଜାର ସଂଖ୍ାହର 
ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଳରୁ ହଲାକମାେଙ୍କ ସମାଗମ 
ହ�ାଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରକି ବାଜା, ସସୁଜ୍େି ବମିାେ, 
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରଗୁଳ ମତୂ୍୍ଣି, ଆଧେୁକି ହରାରଣୀ ବାଜା ଓ 
ଆହଲାକମାଳାହର ଝଲସ ିଉଠଥିିଲା। ହମଳଣ ପଡ଼ଆି 
ପ୍ରଶାସେକି ପକ୍ରୁ ହମଳଣ କମଟିରି ସପୁରଚିାଳୋ 
ହମଳଣଟକୁି ଆକର୍ଣୀୟ, ମହୋରମ ଓ ଶଙୃ୍ଖଳେି 
କରଥିିହଲ ସସୁଜ୍େି ବମିାେହର ୋହମାେରଜୀଉ, 
ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ହଗାପାଳଜୀଉ, ରାଧାହମା�େ ପ୍ରମଖୁ 
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମ�ାମଳିେ ଘଟଥିିଲା। ଏ� ି ହମଳଣହର 
୭ଟ ି ବମିାେହର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଗୁଳ ମତୂ୍୍ଣିକୁ �ଜାର 
�ଜାର ହଲାକ େଶ୍େ କରଥିିହଲ।

   ଶ୍ୟାମପରୁ ଦମଳଣ ସମାଦରାହ
ଧାମେଗର: ଧାମେଗର ଏେଏସ ି ଓ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଳହର 
ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍େୃ,ି ଐେ�ି୍ର ସାକ୍ୀ, ଗଣପବ୍, 

ଆଧ୍ୟତ୍କିୋର ବାତ୍ା୍ ବ�େ 
କରୁଥିବା ରଙ୍ଗ ଓ ଭାଇଚାରାର 
ପବ ୍ହ�ାଲ ିପାଳେି ହ�ାଇରାଇଛ।ି 
ସ୍ାେୀୟ ଶ୍ାମପରୁ ହମଲଣ ପଡ଼ଆି 
ପରସିରହର ଶ୍ାମସନୁ୍ଦର ହମଲଣ 
କମଟି ି ପକ୍ରୁ ବଭିନି୍ନ କାର୍୍ କ୍ମ 
ଆହୟାଜେ କରାରାଇଥିଲା। ଏ� ି
ଅବସରହର ଶ୍ାମପରୁ ଗାଁର 
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶ୍ୀଜୀଉଙୁ୍କ ପ୍ରରହମ 
ହମଳଣ ମଣ୍ଳହର ସ୍ାେ ଅଳଙୃ୍କେ 
କରଥିିହଲ। ଏ�ାପହର କରସା�,ି 
ହଗୌରୀୟାପଡ଼ା, ମହନ୍ତଇ ବାଟ,ି 
ବଜାର ସା�,ି ରାୋପେ,ି ବାଣଆୁ, 
ହକାରଗିାଁ, ଗଉଡ଼ ସା� ି ଆେ ି
୧୦ଟ ି ଶ୍ୀରାଧାହଗାବନି୍ଦ ଜୀଉଙୁ୍କ 
ମ�ାସମାହରା�ହର ବଭିନି୍ନ 
ସା�ବିସ୍ତରୁି ବା�ାର ି ହମଳଣ 
ମଣ୍ପଠାହର ପ�ଞ୍ବିା ପହର 
ପଜୂାଚ୍୍ୋ କରାରାଇଛ।ି ଏ� ି

ଉପଲହକ୍ ହମଳଣ କମଟି ି ପକ୍ରୁ ଏକ ସାଂସ୍େୃକି 
କାର୍୍ କ୍ମ ଅେୁଷ୍େି ହ�ାଇଥିଲା। ଏ� ି ହମଳଣ 
ସମାହରା� ଚୁଡାକୁଟ,ି ବୟାଙ୍ଗଡ�ି ଓ ଭଗବାେପରୁ 
ଆେ ିଅଞ୍ଳହର ଧମୁଧାମହର ପାଳେ କରାରାଇଛ।ି

ଜଲି୍ଲାର ୧୧୫ କେନ୍ଦ୍ରକର ମଲାଟ୍େି ପରୀକ୍ଲା ଆରମ୍ଭ

ପ୍ରଥମ �ନିଦର ୬୧୧ ପରୀକ୍ାଥଚ୍ଚୀ ଅନୁପସ୍ତି
  ୫୫୭ କରଗଲୁଲାର ପରୀକ୍ଲାର୍ୀ, ମଧ୍ୟମଲାକର ୫୦ 
ପରୀକ୍ଲାରୀ୍ ଓ ଏସଓଏସସକିର ୪ ପରୀକ୍ଲାରୀ୍ ଅନୁପସ୍ତି

 �ମଲା’ବୁଢ଼ଜିଲାଗଳୁଲାଇଙ୍କ ବଗି୍ରହ 
ପ୍ରତଷି୍ଲା 

ଆରଡ,ି୧୦।୩(ସମସି): ପବତି୍ର ହୋଳ ପରୂ୍ଣ୍ଣିମା 
ଅବସରହର ଆରଡପିୀଠହର ଥିବା ମା’ ବୁଢ଼ଜିାଗଳୁାଇଙ୍କ 
ବଗି୍� ପ୍ରେଷି୍ା ଉତ୍ବ ଅେୁଷ୍େି ହ�ାଇଛ।ି ଏ� ିଅବସରହର 
ବାବା ଆଖଣ୍ଳମଣଙି୍କ ମନ୍ଦରିହର ରୀେେିୀେ ି ଅେୁରାୟୀ 
ସକାଳ ପ�ଲି ି େୀେ ି ସରବିା ପହର ରୁଦ୍ରାଭହିରକ ଓ 
ଜଳାଭହିରକ ପଜୂା କରାରାଇଥିଲା। ପହର ମା’ଙ୍କ ପଜୂା 
ମଣ୍ପହର ସର୍ୂ୍ପଜୂା, ଦ୍ାରପାଳ ପଜୂା, ହଗା ପଜୂା ଆେ ି
ଅେୁଷ୍େି ହ�ବାପହର ଅଙୁ୍କରାହରାପଣ େୀେ ି କରାରାଇ 
୫୧ଜଣ ମ�ଳିାଙ୍କ ଦ୍ାରା ମଣବିାବାଙ୍କ ଶବିଗଙ୍ଗା 
ପଷୁ୍କରଣିୀହର ଘଟହତ୍ାଳେ କରାରାଇ େଗରୀ ପରକି୍ମା 
କରାରାଇଥିଲା। ସନ୍୍ାହର ହ�ାମରଜ୍ଞ ସ� ଆଳେୀ 
ଅେୁଷ୍େି ହ�ାଇଥିଲା। ଆଜ ିସନ୍୍ାହର ରଜ୍ଞହର ପରୂ୍ଣ୍ା�ୁେ ି
ପ୍ରୋେ କରାରାଇଥିଲା। େୀଘ୍ବର୍ ହ�ବ ମନ୍ଦରିର ବରଷି୍ 
ହସବାୟେ ଅରବନି୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମା’ଙ୍କ ପ୍ରେମିତୂ୍୍ଣି ସ୍ାପେ 
କରବିା ପାଇଁ ମାେସକି ରଖିଥିହଲ। ଚଳେିବର୍ ମା’ଙ୍କର 
େୟା ହ�ବାରୁ ବଗି୍� ପ୍ରେଷି୍ା କରାରାଇଛ ି ହବାଲ ି
ହସବାୟେ ଶ୍ୀ ପାଢ଼ୀ ସଚୂୋ ହେଇଛନ୍ତ।ି

ଭଦ୍ରକ,୧୦।୩(ସମସି): ଭଦ୍ରକ 
ମ�ାବେି୍ାଳୟର ପବ୍ୂେେ ଅଧ୍ୟକ୍ େରା 
ଶକି୍ାବତି୍   ଉତ୍କଳରତ୍ନ ଶେୃଘ୍ନ ୋରଙ୍କ 
ସପ୍ତେଶ ଶ୍ାଦ୍ଧବାର୍ଣିକ ଉପଲହକ୍ ଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ା ସଂସ୍େୃ ିଭବେ ସଭାଗ�ୃହର ଏକ ସ୍େୃ ି
ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳ ି ସଭା ଅେୁଷ୍େି ହ�ାଇରାଇଛ।ି 
ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ସାଂସ୍େୃକି ସହମ୍ଳେ 
େ୍ାଗଭୂମ ି ଦ୍ାରା ଆହୟାଜେି ସଭାହର 
େ୍ାଗଭୂମରି ସଭାପେ ି ଅଜୟ ୋୟକଙ୍କ 
ସଭାପେତି୍ୱ ଅେୁଷ୍େି ସଭାହର ସଂଗଠେ 
ସମ୍ପାେକ ସଧୁାକର ରାଉେ ପ୍ରାରମ୍ଭକି ସଚୂୋ 
ହେଇଥିବା ହବହଳ ଛାତ୍ର ଆଶହୁୋର ୋୟକ 
ଗରୁୁବନ୍ଦୋ ଗାେ କରଥିିହଲ। ଅେୁଷ୍େି 
ସଭାହର ମଖୁ୍ଅେଥିି ଭାହବ ପବ୍ୂେେ 
ମନ୍ତୀ େରା ଶେୃଘ୍ନ ୋରଙ୍କ ଘେଷି୍ ବନୁ୍ 
ରଗୁଳକହିଶାର ପଟ୍ଟୋୟକ ହରାଗହେଇ 
ଶେୃଘ୍ନ ୋରଙ୍କର ଶକି୍ାପ୍ରେ ି ଅବୋେ 
ଅେୁଳେୀୟ ହବାଲ ି କ�ବିା ସହଙ୍ଗ ସହଙ୍ଗ 
ଆଜରି େେିହର ଶକି୍ାର ହରଉ ଁ ଅବକ୍ୟ 
ଘଟୁଛ ିହସଥିପାଇ ଁଆହମ ସମହସ୍ତ ସହଚେେ 
ୋଗରକି �ସିାବହର ଅନ୍ତେଃପହକ୍ ଶେୃଘ୍ନ 
ୋରଙ୍କର ଶକି୍ା ପ୍ରେ ି ହରଉ ଁ ସଂସ୍ାର, 

ପ୍ରହଚଷ୍ଟା ସମହସ୍ତ ମହେ ରଖିବା ହବାଲ ି
ୋଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ହର କ�ଥିିହଲ। ସଭାର 
ମଖୁ୍ବକ୍ତାଭାହବ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଅଭୟ ଦ୍ହିବେୀ 
ଶେୃଘ୍ନ ୋରଙ୍କର ଛାତ୍ରମାେଙ୍କ ଶକି୍ାପ୍ରେ ି
ଆଗ୍� ସଷୃ୍ଟକିରବିାହର ହକହେ ସ�ାୟକ 
ହ�ଉଥିହଲ ୋ�ା ପ୍ରାଞ୍ଳ ଭାବହର 
ବର୍ଣେ୍ା କରଥିିହଲ। ଅେ୍େମ ବହରଣ୍ 
ଅେଥିି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକିା ଝରଣା ପଟ୍ଟୋୟକ, 
ଶକି୍ାବତି୍   ହଗାଲକବ�ିାରୀ ସା�ୁ, ଶକି୍ାବେି 
ଡ଼. ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ା, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ �ୃୋେନ୍ଦ 
ପାଣଗି୍ା�ୀ, ରାଧାରାଣୀ ମ�ାପାତ୍ର, 
କମଳାକାନ୍ତ ସ୍ାଇ,ଁ ସ୍ଗ୍େ ଶେୃଘ୍ନ ୋରଙ୍କ 
ଛାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରହଶଖର ୋୟକ, ଗୟାଧର ପଣ୍ା, 
ପ୍ରଭାେ େଳେିୀ ମ�ାପାତ୍ର, ରୂପକବ�ିାରୀ 
ରାୟ, ଲଲାହଟନୁ୍ଦ ମ�ାନ୍ତ,ି ହବଣଧୁର ପଣ୍ା 
ଏବଂ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ରାଧାବହିୋେ ୋୟକ, 
ଏସ୍  ଏମ୍   ଫାରୁକ୍  , ଅଧ୍ୟାପକିା ମମୋ ସା�ୁ, 
ଶାନ୍ତେୁ ରାଉେ, ହଗାବଦ୍ଧେ୍ ସାମଲ, 
ଶକି୍ାବତି୍   ଅୋେ ିଚରଣ ୋସ, ହବୈହଲାଚେ 
ହବ�ୁରଆି ଶ୍ଦ୍ଧାଞ୍ଳ ି ବକ୍ତବ୍ ରଖିଥିବା 
ହବହଳ େ୍ାଗଭୂମୀର ସମ୍ପାେକ ଗୋଧର 
ବଳ ଧେ୍ବାେ ଅପ୍ଣ କରଥିିହଲ।

ଶକି୍ାବତି୍   ଉତ୍କଳରତ୍ନ ଶତୃଘ୍ନ ନାଥଙ୍କ ସ୍ତୃସିଭା

ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାଦର ଜମଛୁ ିଦ�ାଳ ଦମଳଣ

 �  ଆଖଣ୍ଡଳମଣଙି୍କ କ�ଲାଳ 
କମଳଣ ନୀତ ିଅନୁଷ୍ତି

ଭଣ୍ ଡାର ିପ� ଡାଖର ୀ , ୧୦ ଡା୩ (ସମ ିସ ) : 
ବାରକିପରୁ େକିଟ ୧୬େଂ ଜାେୀୟ 
ରାଜପରର ବ�ୁେରଡା ଛକ େକିଟହର 
ଶକୁ୍ବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟହର 
ଚଳନ୍ତା ହକାଇଲା ହବାହଝଇ ଟ୍କହର 
ଲାଗଥିିବା େଆଁିକୁ େମକଳ ବା�େିୀ ଆୟତ୍ 
କରଥିିବା ଜଣାରାଇଛ।ି ଭଦ୍ରକ ଆଡକୁ 

ରାଉଥିବା ଏକ ହକାଇଲା ହବାହଝଇ 
ଟ୍କର ପଛଚକା ଜଳୁଥିବା ହେଖି ଚାଳକ 
ଭଣ୍ାରହିପାଖରୀ େମକଳ ହକନ୍ଦ୍ରକୁ ସଚୂୋ 
ହେଇଥିଲା। େମକଳ ହକନ୍ଦ୍ର କମଚ୍ାରୀମାହେ 
ଘଟଣାସ୍ଳହର ପ�ଞ୍ ି େଆିକୁଁ ଆୟତ୍ 
କରଥିିହଲ। ଟ୍କର ରାନ୍ତକି େରୁଟ ି ହରାଗ ୁ
ଅଗ୍କିାଣ୍ ହ�ାଇଥିବା ଜଣାରାଇଛ।ି

ଚଳନ୍ତା ଦକାଇଲା ଦବାଦେଇ 
ଗାଡ଼ଦିର ନଆିଁ

ଭ ଦ୍ର କ / ଧ ଡା ମ ନ ଗ ର /
ମଞ୍ଜୁରୀପରଡାଡ଼,୧୦ଡା୩(ସମସି): ଗାଁକୁ 
ଆସଥୁିହଲ ହମଳଣ ହେଖିବା ପାଇଁ 
ହ�ହଲ ଅଧା ବାଟହର େୁଘ୍ଟଣା 
ଘଟବିାରୁ ଚାଲଗିଲା ରବୁକଙ୍କ ଜୀବେ। 
ଏମେି ି ଏକ େୁଃଖେ ଘଟଣା ଘଟଛି।ି 
ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ାରହିପାଖରୀ ବ୍ଲକ େଗିୁଣ୍୍ ି
ପଞ୍ାୟେ ଶବିବନି୍ା ଛକଠାହର। 
ପ୍ରକାଶହରାଗ୍ ଧାମେଗର ରାୋ 
େଳାଙ୍ଗ ରାହମଶ୍ୱରପରୁ ଗାଁର ୪ଜଣ 
ବ୍କ୍ତ ି େଜି କମସ୍୍ାେ କଲକିୋରୁ 
ଗାଁକୁ ଆସଥୁିହଲ ହ�ାଲ ି ପରବତ୍୍ୀ 
ହମଳଣ ହେଖିବା ପାଇଁ ଶକୁ୍ବାର 
ହଭାର ସମୟହର ହସମାହେ ଚରମ୍ପା 

ହରଳହଷ୍ଟସେହର ଓହ୍ାଇବା ପହର 
ଅହଟା ହରାହଗ ଗାଁ ଅଭମିହୁଖ ଆସଥୁିହଲ 
େୁଭ୍ାଗ୍ବଶେଃ ଧାମେଗର ଛକରୁ 
କଛି ି ବାଟ ରବିା ପହର ଅହଟାଟ ି ପତୂ୍୍ 

ବଭିାଗ ରାସ୍ତାର ଶବିବନି୍ାଠାହର 
େୁଘଟ୍ଣାଗ୍ସ୍ତ ହ�ାଇଥିଲା। ଗାଡଟି ି
ଭାରସାମ୍ �ରାଇ ସଧିାସଳଖ ରାସ୍ତା 
ପାଶ୍ଶ୍ହର ଥିବା ଏକ ଗଛହର ଧକ୍ା 

ଖାଇଥିବାହବହଳ। ଏଥିହର ୪ଜଣ ରାକ 
ଗରୁୁେର ଆ�େ ହ�ାଇଥିହଲ। ଖବର 
ପାଇ ଭଣ୍ାରହିପାଖରୀ େମକଳବା�େିୀ 
ଘଟଣାସ୍ଳହର ପ�ଞ୍ ି ଆ�େଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ଧାର କର ି ହଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ହକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ହେଇଥିବା ହବହଳ ହସଠାହର ପହରଶ 
ହେବୋ ୋମକ ଜହଣ ରବୁକଙ୍କର 
ମେୁୃ୍ ଘଟଥିିଲା। ଅେ୍ ୩ ଜଣ ଆ�େଙୁ୍କ 
ପ୍ରାରମକି ଚକିତି୍ା ପହର ଭଦ୍ରକ ମଖୁ୍ 
ଚକିତି୍ାଳୟକୁ ସ୍ାୋନ୍ତରେି କରାରାଇଛ।ି 
େୁଘ୍ଟଣା ହରାଗ ୁ ରବୁକଙ୍କର ମେୁୃ୍ 
ଘଟଥିିବା ଖବର ପ୍ରଚାରେି ହ�ବା ପହର 
ଧାମେଗର ସହମେ େଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ାୟେ 
ଅଞ୍ଳହର ହଶାକର ଛାୟା ହଖଳରିାଇଛ।ି 

ଦମଳଣ ଦ�ଖା ଅଧା ରହଲିା

ଅଦ�ା ଓଲ� ିଜଦଣ ମତୃ, ୩ ଗରୁୁତର
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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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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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  ରାଜ୍ୟ ପାରା ଆଥଲେଟ

ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ  ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ କଞାଂସ୍ୟ ପଦକ

ବାଲଚିନ୍ଦ୍ରପରୁ,୧୦ା୩(ସମସି): ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ତି ଓଡ଼ଶିା ପାରା ନ୍ାର୍ଟସ ଅନସାସଏିସେ 
ଆେୁକୂଲ୍ୟନର କଳଙି୍ଗ ଷ୍ାଡଅିମଠାନର ଆନ�ାଜତି ରାଜ୍ୟ ପାରା ଆଥନଲରନର 
ବଡ଼ଚଣାର ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ଜ୍ାେ ରଞ୍ଜେ ସାହୁ ସ୍ୱର୍୍ଟ ଓ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରଛିନ୍।ି ଏହ ି
ଆଥନଲରନର ଆନ�ାଜତି ଡସିକସ ନ୍ାନର ନସ ୨୦ ପ୍ରତନି�ାଗୀଙୁ୍ ପଛନର ପକାଇ 
ପ୍ରଥମ ସ୍ାେ ଅଧିକାର କରଥିିବା ନବନଳ ସଟ୍   ଫୁର ନ୍ାନର ତୃତୀ� ସ୍ାେ ଅଧିକାର 
କର ି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରଥିିନଲ। ଅନସାସଏିସେ ସଭାପତ ି କମଳାକାନ୍ ରଥଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାନର ଆନ�ାଜତି ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ ଉତ୍ସବନର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାନବ କ୍ୀଡା 
ବଭିାଗର �ଗୁ୍ମ ସଚବି ନଶୈନଳନ୍ଦ୍ର ନଜୋ ନ�ାଗନଦଇ ଜ୍ାେ ରଞ୍ଜେଙୁ୍ ପଦକ ପ୍ରଦାେ 
ପବୂ୍ଟକ ତାଙୁ୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରଥିିନଲ। 

ବକୁ ଥ ସଶକ୍ତୀକରଣ ଅଭଯିଞାନ କରଣ୍ଣଶଞାଳଞା

ବ୍ରହ୍ମବରଦା,୧୦।୩(ସମସି): ରସଲୁପରୁ ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ବ୍ୟାଙ୍କ୍    ଛକନର ଭାରତୀ� 
ଜେତା ପାର୍ଧି ତରଫରୁ ବଧିାେସଭା ସ୍ତରୀ� ବୁଥ୍   ସଶକ୍ୀକରଣ ଅଭ�ିାେ କମ୍ଟଶାଳା 
ଅେୁଷ୍ତି ନହାଇ�ାଇଛ।ି ଆଶନୁତାଷ ପରଡ଼ିାଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱନର ଅେୁଷ୍ତି କା�୍ଟ୍ୟକ୍ମନର 
ଅତଥିି ଭାନବ ଭାରତୀ� ଜେତା ପାର୍ଧିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତ ି ସମୀର ମହାନ୍,ି ଶାରଦା 
ଶତପଥୀ, ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ନଗୌତମ ରା�, ଆଶନୁତାଷ ପରଡ଼ିା,ଉନମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନଜୋ, 
ରାଧାନମାହେ ପରଡ଼ିା, ସନୁରଶ ରାଉତ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ନଜୋ, ପ୍ରଫୁଲ୍ ଗରି ି ପ୍ରମଖୁ ନ�ାଗ 
ନଦଇଥିନଲ। ସନୁରଶ ରାଉତ ଅତଥିି ପରଚି� ପ୍ରଦାେ କରଥିିନଲ। ଗୀତାଞ୍ଜଳ ି ରାଉତ, 
କବରି ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ ମହାରଣା, ଲକ୍ଷୀଧର ପତ,ି ବୀରନସେ ରାଉତ, ଅଜ� ୋ�କ, 
େମି୍ଟଳ ସାମଲ, ସଶୁାନ୍ ସାହୁ, ବଜି� ନବହୁରଆି, ନସୌଭାଗ୍ୟ ମଶି୍ର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିନଲ। 
ନଶଷନର ପ୍ରଫୁଲ୍ ଗରି ିଧେ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଟଣ କରଥିିନଲ।

ବ୍ରହ୍ମବରଦଞାରର ରଦଞାଳ ରରଳଣ

ବ୍ରହ୍ମବରଦା,୧୦।୩(ସମସି): ରସଲୁପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍୍ଟଗତ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ନମଳଣ ପଡ଼ଆିନର 
ଗରୁୁବାର ବ୍ରହ୍ମବରଦାର ୭୮ତମ ନଦାଳ ନମଳଣ ଉତ୍ସବ ଉଦା�ାପତି ନହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏହ ିନମଳଣନର ରଘେୁାଥ ଜୀ� ୁଥାେପତ ିବମିାେ ନ�ାଗନଦଲା ପନର ଅେ୍ୟ ପ୍ରା� ନଛାର 
ବଡ଼ ୨୦ର ିବମିାେ ନ�ାଗ ନଦଇ ବାଜା ବାଣ କୀତ୍ଟେ ମାଧ୍ୟମନର ନରାସଣୀ କର ିଥାେପତ ି
େକିରନର ସମସ୍ତ ବମିାେ ପହଞ୍ବିା ପନର କମରି ି ପକ୍ଷରୁ ଠାକୁରଙୁ୍ ନଭାଗ ଲଗା�ାଇ 
ଠାକୁର ବାଡ଼ଆିଙୁ୍ ବଦିା�ୀ ଦଆି�ାଇଥିଲା। ଏହ ିନମଳଣନର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାନବ ବରୀ 
େବି୍ଟାଚେୀ ମଣ୍ଡଳୀ ୩୬େଂ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଭ୍ୟା ଭାରତୀ ବଶିାକ୍ୱଳ ଓ ସମ୍ାେତି ଅତଥିି 
ଭାନବ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ସରପଞ୍ ମମତା ଶଭୁଦଶ୍ଟେୀ ନଦଓ ନ�ାଗନଦଇ ଠାକୁରଙୁ୍ ଦଶ୍ଟେ 
କରବିା ସହତି ଆସଥିିବା ବମିାେ ଗଡ଼ୁକି ମଧ୍ୟରୁ ଭଲ ସାଜସଜା ଓ ନରାଷଣୀ ନେଇ 
ଆସଥିିବା ଠାକୁର ବାଡ଼ଆିଙୁ୍ ପରୁସ୍ତୃ ପ୍ରଦାେ କରଥିିନଲ। ଏହ ିନମଳଣନର ବ୍ରହ୍ମବରଦାର 
ଆଖ ପାଖ ପଞ୍ା�ତର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରର୍ଦାଳୁଙ୍ ସମାଗମ ନହାଇଥିଲା। ନମଳଣ କମରିରି 
ସଭାପତ ିସକୁାନ୍ ବଶି୍ୱାଳ, ଉପସଭାପତ ିମନହଶ ନବନହରା, ସମ୍ାଦକ ଅତୁଲ୍ୟ କୁମାର 
ରାଉତ, ସହ ସମ୍ାଦକ ବନିବକା ନଦଓ, ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ,ରାନକଶ ନଦଓ, ଅମଲୁ୍ୟ 
ରାଉତ, ପଙ୍ଜ ବଶି୍ୱାଳ ଉପସ୍ତି ରହ ିନମଲଣ ପରଚିାଳୋନର ସହନ�ାଗ କରଥିିନଲ।

�ାଜପରୁ,୧୦ା୩(ସମସି): ସ୍ାେୀ� ନଗୌତମ ବୁର୍ଦ 
ସଂସ୍ତୃ ି ଭବେଠାନର ଜଲି୍ା ସ୍ତରୀ� ଆଶା, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ 
ସମତି ିଏବଂ ମହଳିା ଆନରାଗ୍ୟ ସମତି ିସମ୍ଳିେୀ ୨୦୨୨-
୨୩ ଅେୁଷ୍ତି ନହାଇ�ାଇଛ।ି ନରାଗୀ ନସବା ଓ ନରାଗ 
ବଷି�ନର ତୃଣମଳୂସ୍ତରରୁ ବକିାଶଶୀଳ ସମାଜ ପ�୍ଟ୍ୟନ୍ 
ସନଚତେତା ଦଗିନର ଆଶା, ଅଙ୍ଗେବାଡ ି କମ୍ଟୀ ଏବଂ 
ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଅେୁୁଷ୍ାେ ଗଡୁକିର ଗରୁୁଦା�ତି୍ୱ ରହଛି।ି ନକାଭଡି 
ମକୁାବଲିାନର �ାଜପରୁ ଜଲି୍ାର ଆଶାକମ୍ଟୀ, ଅଙ୍ଗେବାଡ ି
କମ୍ଟୀ, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମତି ିଓ ମହଳିା ଆନରାଗ୍ୟ ସମତିରି 
କମ୍ଟକର୍୍ଟାମାନେ ନ�ଭଳ ି େଃିସ୍ୱାଥ୍ଟପର ନସବା ନ�ାଗାଇ 
ଜଲି୍ାକୁ ସରୁକ୍ଷା ନଦନଲ ତାହା ପ୍ରଶଂସେୀ� ନବାଲ ିଜଲି୍ା 
ପରଷିଦ ସଭାପତ ି େଳେିୀ ପ୍ରଭା ନଜୋ ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭାନବ ନ�ାଗନଦଇ ମତ ନଦଇଛନ୍।ି ସମ୍ାେତି ଅତଥିି 
ଭାନବ �ାଜପରୁ ଜଲି୍ାପାଳ ଚକ୍ୱତ୍ଧି ସଂିହ ରାନଠାର 
ନ�ାଗନଦଇ େରିବଚ୍ନି୍ନ ଭାନବ ତୃଣମଳୂ ସ୍ତରନର 
ଜେସାଧାରଣଙୁ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟନସବା ନ�ାଗାଇବାନର ନପ୍ରରଣା 
ନ�ାଗାଇବ ନବାଲ ି କହଥିିନଲ। ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ସା 
ଓ ଜେସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡା.ଶବିାଶଷି ମହାରଣାଙ୍ 
ନପୌନରାହତି୍ୟନର ଏବଂ ଜଲି୍ା ଜେସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡା. 
ସଧୁାଂଶ ୁ ନଶଖର ବଳଙ୍ ଆବାହକତ୍ୱନର ଅେୁୁଷ୍ତି ଉକ୍ 
ସମ୍ଳିେୀନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତଥିି ଭାନବ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରଷି୍ 

ଚକ୍ଷ ୁ ବନିଶଷଜ୍ ଡା.ରାଜ କନିଶାର ପଣ୍ଡା ନ�ାଗନଦଇ 
ଆଶାକମ୍ଟୀଙ୍ର ନସବା ମନୋଭାବ, ନରାଗ ସମ୍ବନ୍ଧନର 
ଜେସାଧାରଣଙୁ୍ ସନଚତେ କରାଇବାର କଳା ଓ ପ୍ରତଭିା 
ଅତ ି ଉଚ୍ଚ ନକାରରି। ନସମାେଙ୍ର ନେୈତକିତା ପାଇଁ 
ଡା.ପଣ୍ଡା ନସମାେଙୁ୍ ଅଭେିନ୍ଦେ ଜଣାଇବା ସହ ଆଶା-
ଅଙ୍ଗେବାଡ ି କମ୍ଟୀ ଏବଂ ଏଏନ୍  ଏମ୍   ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ନସବାକୁ 
ତ୍ୱରାେ୍ବତି କରବିାନର ଏମାନେ ତନିୋର ି ମଖୁ୍ୟ ଅଙ୍ଗ 
ନବାଲ ିଉନଲ୍ଖ କରଥିିନଲ। କା�୍ଟ୍ୟକ୍ମନର ଅେ୍ୟମାେଙ୍ 
ମଧ୍ୟନର ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ା ଜେସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡା. 
ରନମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍କି, 
ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ା ଜେସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ଅଧିକାରୀ(କୁଷ୍) ଡା.ଶବି 
ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଅତରିକି୍ 
ଜେସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ 
(ଭଭିଡି)ି ଡା.ପ୍ରଦୀପ୍ତ 
କୁମାର ସାହୁ, ଅତରିକି୍ 
ଜେସ୍ୱାସ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ 
(�କ୍ଷା) ଡା. ନଦବରାଜ 
ହାଂସଦା, ଜଲି୍ା ଜେସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
ସଞ୍ାର ଅଧିକାରୀ 
ରୁକ୍ମଣିୀ ନବନହରା, 

ଉପ-ପରଚିାଳକ (ଆର୍  ସଏିଚ୍  ) ଲକ୍ଷୀଧର ମହାପାତ୍ର, 
ସହକାରୀ ପରଚିାଳକ ନଗାଷ୍ୀ ପ୍ରକ୍�ିା ନେତ୍ରାେନ୍ଦ 
ନଜୋ, ଜଲି୍ା ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ତଥ୍ୟ ପରଚିାଳକ ମଧସୁ୍ତି ପାଢ଼ୀ, 
ସହକାରୀ ପରଚିାଳକ (ଅଣସଂକ୍ାମକ ନରାଗ) ସସ୍ତିା 
ରାଉତ, ପପିଏିମ୍   ସଂନ�ାଜକ ମାେସ ରଞ୍ଜେ ସାମଲ 
ପ୍ରମଖୁ କା�୍ଟ୍ୟକ୍ମନର ନ�ାଗ ନଦଇଥିନଲ। 

 ଏହ ି ଦବିସ ଅବସରନର ସସୁ୍ ଗାଁ ପରୁସ୍ାର 
ତାହାରପରୁ, େରଣପରୁ, ପଦ୍ମୋଭପରୁ, କଳାମାରଆି, 
ମାଥ୍ଟାପରୁ, ସନିର୍ଦଶ୍ବର, ଇଚ୍ାପରୁ ଓ ଭାଲୁଖାଇ ଆଦ ି୧୦ର ି

ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମତିକୁି ୧୦ ହଜାର ନଲଖାଏଁ ଅଥ୍ଟ ରାଶ,ି 
ମାେପତ୍ର ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାେ କରା�ାଇଥିଲା। ଜଲି୍ାସ୍ତରୀ� 
ନଶ୍ରଷ୍ ଆଶା କମ୍ଟୀ ଭାନବ ସସ୍ତିା ନବନହରା(ପ୍ରଥମ), 
େନ୍ଦେିୀ ଦାସ (ଦ୍ତିୀ�), ଶଭୁଶ୍ରୀ ଦାସ ଓ ସଂ�କୁ୍ା ତ୍ରପିାଠୀ 
(�ଗୁ୍ମ ତୃତୀ�) ସ୍ାେ ଅଧିକାର କରଥିିବାରୁ �ଥାକ୍ନମ ୧୦ 
ହଜାର, ୮ ହଜାର ଓ ୬ ହଜାର ନଲଖାଏଁ ପ୍ରନତ୍ୟକଙୁ୍ 
ଅଥ୍ଟ ରାଶ,ି ମାେପତ୍ର ପ୍ରଦାେ କରା�ାଇଥିଲା। ନସହପିର ି
ଜଲି୍ାର ୩୩ ଜଣ ଆଶାକମ୍ଟୀଙୁ୍ ନସମାେଙ୍ର 
କା�୍ଟ୍ୟଧାରା ପାଇଁ ସମ୍ାେତି କରା�ାଇଥିଲା।

ଆଶଞା, ଅଙ୍ଗନବଞାଡ଼ ିକରଣ୍ଣତୀ ଓ ଏଏନ୍  ଏମ୍   ସ୍ୱଞାସ୍୍ୟ ରସବଞାର ୩ଟ ିରକୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ

ବଡ଼ଚଣା, ୧୦।୩(ସମସି): ବଡ଼ଚଣା ବଧିା�କ ଅମର 
ଶତପଥୀଙ୍ ସହତି ବଡ଼ଚଣା ପଞ୍ା�ତ ସମତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
ମେିତୀ ନସୋପତଙି୍ ଏକ ଫନରାକୁ ନକନତକ କୁଚକ୍ୀ 
ନଗାଷ୍ୀ ଭାଇରାଲ କର ି ବଜୁି ଜେତା ଦଳକୁ ବଦୋମ 
କରବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ ନହାଇଛ।ି ଏହାର ପ୍ରତବିାଦନର 
ଶକୁ୍ବାର ଅପରାହ୍ନନର ବଡଚଣା ବନିଜଡ ି ପକ୍ଷରୁ 
ସାମ୍ବାଦକି ସମ୍ଳିେୀନର ଏହ ି ଘରଣାକୁ େନି୍ଦା କରା�ବିା 
ସହତି ଘରଣାନର ସମ୍କୃ୍ କୁଚକ୍ୀ ନଗାଷ୍ୀଙ୍ ବନିରାଧନର 
କା�୍ଟ୍ୟାେୁଷ୍ାେ ଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ଦାବ ି କରା�ାଇଛ।ି 
ଚଣ୍ଡନିଖାଲସ୍ତି ଦଳୀ� କା�୍ଟ୍ୟାଳ�ନର ଆନ�ାଜତି ଏହ ି
ସାମ୍ବାଦକି ସମ୍ଳିେୀନର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନସୋପତ ି କହଛିନ୍ ି
ନ�, ବଧିା�କ ଶତପଥୀ ତାଙ୍ ପତୃି ପ୍ରତମି ଭଳ।ି ନସ ବ ି
ଜନଣ ବ�ସ୍ା ମହଳିା। ତାଙ୍ ଝଅିମାେଙ୍ର ବବିାହ ସରଛି।ି 

ଆଉ ୨ଦେି ପନର ତାଙ୍ ପଅୁର ବାହାଘର ନହବ। ଏଭଳ ି
ପରସି୍ତିନିର ଏକ ମଛି ଫନରା ଭାଇରାଲ କର ି ବଧିା�କ, 
ବଜୁି ଜେତା ଦଳ ଓ ତାଙୁ୍ ସବ୍ଟସାଧାରଣନର ବଦୋମ 

କରବିାକୁ ଏକ କୁଚକ୍ୀ ନଗାଷ୍ୀଙ୍ ଏହା ନ�ାଜୋବର୍ଦ 
ଷଡ�ନ୍ତ୍ର। ଏହ ି ଘରଣାକୁ ନସ ଦୃଢ଼ େନି୍ଦା କରବିା ସହତି 
ଚକ୍ାନ୍କାରୀ ନଗାଷ୍ୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ହୀେ ରାଜେୀତ ି

କରବିାକୁ ଏଭଳ ିଏକ ଉଦ୍ୟମ କରଛିନ୍ ିନବାଲ ିକହଛିନ୍।ି 
ନତନବ ଏ ନେଇ ଖବୁ ଶୀଘ୍ର ନସ ଆଇେର ଆଶ୍ର� ନେନବ 
ନବାଲ ିକହଛିନ୍।ି ବ୍ଲକ ବନିଜଡ ିସଭାପତ ିଅରବନି୍ଦ ସାମଲଙ୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାନର ଆନ�ାଜତି ଏହ ି ସାମ୍ବାଦକି ସମ୍ଳିେୀନର 
ଜଲି୍ା ବନିଜଡ ି ଉପ ସଭାପତ ି ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍,ି 
ବ୍ଲକ ବନିଜଡ ି ଉପ ସଭାପତ ି ପଞ୍ାେେ ଧଳ, ବ୍ଲକ ଛାତ୍ର 
ବନିଜଡ ି ସଭାପତ ି �ତୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ୋ�କ ଓ �ବୁନେତା 
ସଞ୍ଜ� ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମଖୁ ନ�ାଗନଦଇ ଏଭଳ ି ଘରଣାକୁ ତୀବ୍ର 
େନି୍ଦା କରବିା ସହତି ଏହା ବଧିା�କଙୁ୍ ବଦୋମ କରବିା 
ପାଇଁ ଏକ ହୀେ ଚକ୍ାନ୍ ନବାଲ ି କହଥିିନଲ। ବାରମ୍ବାର 
ନଭାରରଙ୍ ଦ୍ାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖାତ ବ୍ୟକ୍ମିାନେ ବଡଚଣା 
ବଧିା�କଙୁ୍ ଏଭଳ ି ବଦୋମ କରବିାକୁ ଅପନଚଷ୍ା 
କରବିା ଦୁଭ୍ଟାଗ୍ୟଜେକ ନବାଲ ି ନସମାନେ କହଥିିନଲ।

ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ 
ରନରବ ଅଧ୍ୟକ୍ଞା ‘ବଧିଞାୟକଙ୍କୁ  ବଦନଞାର କରବିଞାକକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର’

ନଞାବଞାଳକିଞାକକୁ  ଅପହରଣ 
ଅଭରିଯଞାଗରର ଯକୁବକ ଗରିଫ
କବାରବନ୍ଧ,୧୦ା୩(ସମସି): ଜନଣ ୋବାଳକିାକୁ ଅପହରଣ 
କରବିା ଅଭନି�ାଗନର ନଜୋପରୁ ପଲୁସି ଜଣକୁ ଗରିଫ କରଛି।ି 
ଗରିଫ ବ୍ୟକ୍ ି ଜଣଙ୍ ନହନଲ ନବୈର ି ଥାୋ ନକନୁ୍ଦଗାଡ଼ଆି ଗ୍ରାମର 
ସାଗର ଗାଗାରାଇ (୨୩)। 

ସାଗର ୨୦୨୨ ମସହିା ଡନିସମ୍ବର ୨୪ନର ନଜୋପରୁ ଥାୋ 
ଅଞ୍ଳର ଜନଣ ୋବାଳକିାକୁ ଅପହରଣ କର ି ନେଇ�ବିା ସହ 
ଶାରୀରକି ସମ୍କ୍ଟ ରଖିଥିଲା। ୋବାଳକିାର ବାପା ନଜୋପରୁ 
ଥାୋନର ଲଖିିତ ଅଭନି�ାଗ କରଥିିନଲ। ଅଭନି�ାଗକୁ ଭରି୍ ି କର ି
ନଜୋପରୁ ପଲୁସି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କର ି ତଦନ୍ ଚଳାଇଥିଲା। 
ଅପହରଣର ୨/୩ ଦେି ମଧ୍ୟନର ପଲୁସି ସାଗରର ଘନର 
ଚଢ଼ଉ କରଥିିଲା। ସାଗର ନଫରାର ନହାଇ �ାଇଥିବା ନବନଳ 
ୋବାଳକିାକୁ ଉର୍ଦାର କର ି ଡାକ୍ରୀ ମାଇୋ କର ି ପରବିାରକୁ 
ହସ୍ତାନ୍ର କରଥିିଲା। ନସନବଠାରୁ ନଫରାର ଥିବା ସାଗରକୁ ପଲୁସି 
ଗରୁୁବାର ନେଙ୍ାୋଳରୁ ଗରିଫ କରଛି ି ନବାଲ ି ଥାୋ ଅଧିକାରୀ 
ଉମାକାନ୍ ୋ�କ ସଚୂୋ ନଦଇଛନ୍।ି

ଓଚନି୍ଞାରର ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନଞାରଯଜ୍ ଉଦ୍  ଯଞାପତି
ପାଣନିକାଇଲ,ି୧୦।୩(ସମସି): ପଥରପଦା ପଞ୍ା�ତ ଅନ୍ଗ୍ଟତ 
ଓଚନି୍ଦା ଡହିସାହ ିଠାନର ଅେୁଷ୍ତି ଅଷ୍ପ୍ରହର ୋମ�ଜ୍ ଉଦ୍  �ାପତି 
ନହାଇଛ।ି ଶ୍ରୀ ନଚୈତେ୍ୟଙ୍ ଜେ୍ମଦେି ଅବସରନର ପ୍ରତବିଷ୍ଟ 
ପର ି ଚଳତି ବଷ୍ଟ ଅଷ୍ପ୍ରହର ଆରମ୍ଭ ନହାଇଥିଲା। ପ୍ରତୁ୍ୟଷରୁ 
କଳସବୁଡା �ାଇ ୋମ�ଜ୍ କରା�ାଇଥିଲା। ୧୫ରୁ ଅଧିକ କୀର୍୍ଟେ 
ଦଳ ଏହ ି ୋମ�ଜ୍ନର ସାମଲି ନହାଇଥିନଲ। ରଙ୍ଗନଖଳ ସହତି 
ବହୁ ଆଡମ୍ବରନର େଗର କୀର୍୍ଟେ କରା�ାଇ ଏହାକୁ ସମାପେ 
କରବିା ସହ ସମହୂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ନସବେର 
ଆନ�ାଜେ କରା�ାଇଥିଲା।

ସଂଯକୁକ୍ଞା ପଞାଇରବ ଓଡ଼ଶିଞା ରଞାଜ୍ୟ 
ଭଞାରତ ସ୍ଞାଉଟ ଗଞାଇଡ ପକୁରସ୍ଞାର

ବ୍ୟାସେଗର,୧୦ା୩(ସମସି): ଓଡ଼ଶିା 
ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସ୍ାଉର ଗାଇଡ ରାଜ୍ୟ 
ପରୁସ୍ାର -୨୦୨୨ ପାଇଁ �ାଜପରୁ 
ଜଲି୍ା ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସ୍ାଉର 
ଗାଇଡ ଏଏଲର(ିଜ)ି ସଂ�କୁ୍ା 
ମହାପାତ୍ର ମନୋେୀତ ନହାଇଛନ୍।ି ଏ 
ନେଇ ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସ୍ାଉର 

ଗାଇଡ ରାଜ୍ୟ ମଖୁ୍ୟ କମଶିେର ସଭ୍ଧିସ ଷ୍ାର ପରୁସ୍ାର େମିନନ୍ 
ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସ୍ାଉର ଗାଇଡର ଚଫି୍   
ପ୍ୟାନଟ୍ରାେ ସପୁାରଶି କରଛିନ୍।ି

କୁଆଖିଆ,୧୦।୩(ସମସି): ରସଲୁପରୁ 
ବ୍ଲକର ସବ୍ଟପରୁାତେ ମଧବୁେ ନମଳଣ 

ମହାସମାନରାହନର ପାଳତି ନହାଇଛ।ି ଗରୁୁବାର 
ରାତନିର ଆରମ୍ଭ ନହାଇ ଶକୁ୍ବାର ଅପରାହ୍ନନର 

ଏହା ଉଦ�ାପତି ନହାଇଛ।ି ନମଲଣ ପଡ଼ଆିର 
ପାଞ୍ନଗାଛଆି ଗ୍ରାମର ରାଧାନଗାବନି୍ଦ ଜ�ି,ୁ 
ଏକତଳା, ବଳିଶିାସେ, ଦକ୍ଷଣି ଏକତଳା, 
ନଗାପୀୋଥପରୁ, ରନମ୍ଇ, କଇଁଚ ି ଶସାେ 
ଗ୍ରାମର ବମିାେ ଚତୁ୍ଟପାଶ୍ବ୍ଟନର ଦଣ୍ଡା�ମାେ ନହାଇ 
ଫଗ ୁ ନଖଳଥିିନଲ। ଠାକୁର୍   ବାଡ଼ଆିଙ୍ ପକ୍ଷରୁ 
ବମିାେ େକିରନର ବଭିନି୍ନ ସାଂସ୍ତୃକି କା�୍ଟ୍ୟକ୍ମ 
ପରନିବଷଣ କରଥିିନଲ। ପ୍ରଥନମ ସ୍ାେୀ� ଗରୁଆଳ 
ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ମଦେନମାହେ ନଗାପୀୋଥ ଜ�ି ୁ
ବମିାେ ଥାେପତ ି ଆସେ ଅଳଙୃ୍ତ କରଥିିନଲ। 
ପନର ପନର ସମସ୍ତ ବମିାେ ଏକତ୍ରତି ନହାଇଥିନଲ। 
କମରି ି ପକ୍ଷରୁ ନସମାେଙ୍ େକିରନର ନଭାଗ ଲାଗ ି
କରବିା ପନର ବଦିା� ଦଆି�ାଇଥିଲା। ନମଳଣ 
ପଡ଼ଆିନର ଅସ୍ା�ୀ ମେିା ବଜାର ପଡ଼ଥିିଲା।

ସବଣ୍ଣପକୁରଞାତନ ରଧକୁବନ ରରଳଣ ଉଦ୍  ଯଞାପତି

ବ୍ୟାସେଗର,୧୦।୩(ସମସି): ନକାରାଇ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ଗ୍ଟତ ଖମଣ ପଞ୍ା�ତ ଶଙ୍ଖଚଲିାଠାନର ଗାଁ 
ହାର ନମଳଣ ଉତ୍ସବ ପାଳେ ନହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏହ ି ପାରମ୍ରକି ନମଳଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆନ�ାଜକ 
କମରି ି ଭାନବ ବୃନ୍ଦାବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀ� ୁ - ରାଧାେଗର 
ପାରଣା ଓ ମଦେ ନମାହେ 
ଜୀ� ୁ - ନଗାଡ ି ପାରଣା 
ଉଭ� ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ 
ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ କମରିକୁି 
େମିନ୍ତ୍ରଣ କର ି ନକଉଁ 
ଆବାହେ କାଳରୁ ନମଳଣ 
କରଆିସଛୁ।ି ଏହ ିନମଳଣ 
ଉତ୍ସବ ଗତକାଲ ି ରାତରୁି 
ଆରମ୍ଭ ନହାଇ ଆଜ ି
ଦେି ୨ରାନର ସମାପ୍ତ 
ନହାଇ �ାଇଛ।ି ଏଥିନର 
ମଖୁ୍ୟତଃ ରାଧାେଗର 
ପାରଣା, ନଗାଡ଼ ି ପାରଣା, 
ମଠ ପାରଣା, ବନଢ଼ଇ 
ରକିର, ଠାକୁର ପାରଣା 
ଗ୍ରାମର ଠାକୁରମାେଙ୍ 
ମାଧ୍ୟମନର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଳିେ ସହ ବଭିନି୍ନ 
ନଛାର ବଡ଼ ଉତ୍ସାହୀ ନମଳଣ ଅେୁଷ୍ାେମାେଙ୍ 

ନଦାଳ ଉତ୍ସବ ମହାମଳିେ ନହାଇଥିଲା। ଏଥିନର 
ପାଖାପାଖି ୧୫୦ ବମିାେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା ନବନଳ 
ମରୁବୀ ଓ ଗ୍ରାମ କମରି ି ମାେଙ୍ ମଧ୍ୟନର ଅଭରି 
ଲାଗ ିକର ିଭାଇଚାରା ବୃର୍ଦ ିଉନଦେଶ୍ୟନର ଠାକୁରଙ୍ 
ପାନଖ ଶପଥ ନେଇଥିନଲ। ଉତ୍ସବକୁ ସରସ ସନୁ୍ଦର 

କରବିା ପାଇଁ ଅଞ୍ଳର �ବୁକମାେଙ୍ ସହ ପଞ୍ା�ତ 
ପ୍ରଶାସେ, ପଲୁସି ପ୍ରଶାସେ, ଦୁଗ୍ଟାପଜୂା କମରି,ି 

ବଣକି ସଙ୍ଘ କମରି ିଗଡୁକି ସହନ�ାଗ କରଥିିନଲ। 
ଏହ ି ଉତ୍ସବନର ଡନିଜକୁ ବାରଣ କରା�ାଇ 
ସଂକୀର୍୍ଟେ ଦଳ, ବ୍ରାସ ବ୍ୟାଣ୍ଡକ୍    ପାର୍ଧି, ଭଜେ/
ନମନଲାଡ ି ଗପୃ୍  , େ�ାଗଡ଼ର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା, 
ଘଣ୍ଆୁ ଦଳ, ନଷଣ୍ଢ ଲନଢ଼ଇ ଦଳ, ବଜ୍ରରଙ୍ଗୀ 

େୃତ୍ୟ, ଲଉଡ ିନଖଳ ଦଳ, ଆଦବିାସୀ େୃତ୍ୟ ଆଦ ି
ବଭିନି୍ନ ସାଂସ୍ତୃକି ଦଳମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିନଲ।

ହଞାଟ ରରଳଣ ଉତ୍ସବ ପଞାଳତି

ଜଞାଭୟିସଣ୍ଣ ଫଞାରଣ୍ଣଞାସ ିକରେଜରର ନବଞାଗତଙ୍କୁ  ସ୍ୱଞାଗତ
ବ୍ୟାସେଗର,୧୦ା୩(ସମସି): ନଫନରାନକ୍ାମ େକିରସ୍ ଜାଭ�ିସ୍ଟ ଫାମ୍ଟାସୀ 
କନଲଜନର ଶକୁ୍ବାର େବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ସ୍ୱାଗତ କରା�ାଇଛ।ି ନସଣ୍ 
ଜାଭ�ିସ୍ଟ ଗପୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦବିାକର ମଶି୍ରଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାନର ଅେୁଷ୍ତି ଏହ ି
ଉତ୍ସବନର �ାଜପରୁ ନରାଡ ନଗାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟନକନ୍ଦ୍ରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ 
ସନନ୍ାଷ ପଷୃ୍ ି ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାନବ ନ�ାଗନଦଇ ନମଡକିାଲ ଶକି୍ଷାନର ନସବା 
ଏବଂ ସମ�ର ମହତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ସହତି ନସବାକୁ ହ ିଁ ପରମ ଧମ୍ଟ ଭାନବ ମାେ ି
ଆଗକୁ ବଢ଼ବିାକୁ ପରାମଶ୍ଟ ନଦଇଥିନଲ। ଏହ ି ଉତ୍ସବନର ମହାରଣା ପ୍ରତାପ 
କନଲଜ ଅଫ ଫାମ୍ଟାସରି ଆନସାସଏିର ପ୍ରନଫସର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଛେ ଦାଶ 

ସମ୍ାେୀତ ଅତଥିି ଭାନବ ନ�ାଗ ନଦଇଥିନଲ। କନଲଜର ସମ୍ାଦକ ରାଜୀବ 
ମହାନ୍,ି ବରଷି୍ ଶକି୍ଷ�ତି୍ରୀ ଉମାରାଣୀ ନଦବତା, ବଜି�େିୀ ପଣ୍ଡା, ବନ୍ଦୋ ଝା, 

ଅରୁଣ ନଜୋ, ନସୌମ୍ୟାନଲାକ ମହାନ୍,ି ତୃପ୍ତ ିସାହୁ, ଜତିମ�ୀ ସାମଲ, ଶଭୁଶ୍ରୀ 
ପଣ୍ଡା, ପ�ିଙ୍ା ଦଳାଇ ପ୍ରମଖୁ ସହନ�ାଗ କରଥିିନଲ।

ଦଞାନଗଦ ିବ୍ଲକ କଂରରେସ ପକ୍ରକୁ  ପ୍ରତବିଞାଦ

ଦାେଗଦ,ି୧୦।୩(ସମସି): ଦାେଗଦ ି
ନଷ୍ରବ୍ୟାଙ୍ ସମ୍ଖୁନର କଂନଗ୍ରସ 
ବନିକ୍ଷାଭ ସମାନବଶ କରଛି।ି ପ୍ରଧାେମନ୍ତ୍ରୀ 
େନରନ୍ଦ୍ର ନମାଦ ିଓ ଆଦାେୀଙ୍ ବନିରାଧନର 
ଏଭଳ ି ପ୍ରତବିାଦ ସାରା ଭାରତ ବଷ୍ଟନର 
ପ୍ରଦଶ୍ଟେ କରା�ାଉଛ।ି ଦାେଗଦ ି ବ୍ଲକ 
କଂନଗ୍ରସ କମରି ି ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତ ି
ବଭୁି ଭୂଷଣ ରାଉତଙ୍ ସଭାପତତି୍ୱନର 
ଏହ ି ସମାନବଶନର ଦାେଗଦ ି ବ୍ଲକ 
�ବୁ କଂନଗ୍ରସ ସଭାପତ ି କୃପାସନୁି୍ଧ 
ସାମନ୍ରା�, ନଗାବର୍ଦ୍ଟେପରୁ ପଞ୍ା�ତ 

ସରପଞ୍ ସକୁେ ମହାନ୍,ି ମହଳିା ଉପ 
ସଭାନେତ୍ରୀ ପଷୁ୍ପଲତା ପାତ୍ର, ସକୁୁମାର 
ନଦଓ, ଉମାକାନ୍ ନଜୋମଣ,ି ଦାନମାଦର 
ପହୁାଣ, ଅଜ� ନବନହରା, ବାଙ୍ବହିାରୀ 
ନଜୋ, ସଜୁତି୍   ନଜୋ, ଅେଲି ନଜୋ, 
ନଦୈତାର ି ମଲ୍କି, ବନିବକାେନ୍ଦ ମହାନ୍,ି 
ପରୀକ୍ଷତି ବର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍କି, ନହମନ୍ 
ନପନରଇ, ସମୁନ୍ ନଜୋ, ଶରତ ନଜୋ, 
�ଗୁଳ ମଲ୍କି, ବରିଞ୍ ି ପାତ୍ରଙ୍ ସନମତ 
ବହୁ ବରଷି୍ କଂନଗ୍ରସ କମ୍ଟୀ ନ�ାଗ 
ନଦଇଥିନଲ।



ଶନବିାର 
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୨ ଭଦ୍ରକ
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ନଦୀ ମଝରିେ ଅଟକଲିା ଯାତ୍ୀବାହୀ ରବାଟ୍  

ଚାନ୍ଦବାଲ,ି୧୦।୩(ସମସି): ଚାନ୍ଦବାଲ ି ବବୈତରଣୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟବର ଚାନ୍ଦବାଲରୁି 
ଧାମରା ତାଳଚୁଆ ଅଭମିବୁେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ୀବାହୀ ବବାଟଟ ିଉପଳୁାଇ ଘାଟ 
ନକିଟବର ହଠାତ ଯାନ୍ତକି ତରୁଟ ି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ବହାଇଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ବନଇ 
ବବାଟର କମ୍ମଚାରୀ ଉପରସି୍ତ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ଜଣାଇଥିବଲ ମଧ୍ୟ ବକୌଣସ ି ଅଧିକାରୀ 
ବସମାନଙ୍ ପାେବର ପହଞ୍ ି ନଥିବା ଅଭବିଯାଗ ବହାଇଛ।ି ବତବବ ଉକ୍ତ ବବାଟବର 
୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ୀ ଦୀଘ୍ମ ୪ ଘଣ୍ା ଧର ିଫସ ିରହଥିିବଲ। ଯାତ୍ୀମାବନ ଦୀଘ୍ମ ସମୟ ଧର ି
ନଦୀ ମଝବିର ଫସ ିରହବିା ପବର ଅନ୍ୟ ଏକ ବବାଟ ସାହାଯ୍ୟବର ସରୁକ୍ତି ଭାବବର 
ଚାନ୍ଦବାଲକୁି ବଫରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ବତବବ ବବାଟଟ ି ନଦୀ ମଝବିର ଅଟକବିା 
ପବର ବବାଟ କମ୍ମଚାରୀମାବନ ଉପରସି୍ଥ ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ଜଣାଇଥିବଲ ମଧ୍ୟ ବସମାବନ 
ବକୌଣସ ିସହବଯାଗ କର ିନଥିବଲ। ଏହାକୁ ବନଇ ଯାତ୍ୀମାନଙ୍ ମଧ୍ୟବର ଅସବ୍ାଷ 
ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହତି ଉକ୍ତ ଘଟଣାବର ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍ ୋମଖିଆଲ ନୀତ ି
ପାଇଁ ଏଭଳ ିସମସ୍ୟା ଉପଜୁଥିିବା ଅଭବିଯାଗ ବହାଇଛ।ି

ଭଦ୍ରକ ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟରେ ମହଳିା ଦବିସ

ଭଦ୍ରକ,୧୦।୩(ସମସି): ବୱେଚ୍ାବସବୀ ସଂଗଠନ ଡମ୍ବୁରୁଧର ମହାକୁଡ଼ ବସବାସଂଘ 
ତରଫରୁ ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ମେୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟବର ମହଳିା ଦବିସ ପାଳନ କରାଯାଇଛ।ି 
ସଂଘର ଆବାହକ ଇଂ.ନମି୍ମାଲ୍ୟ ମହାକୁଡ଼ଙ୍ ପ୍ରବତ୍ୟକ୍ ତତ୍ତାବଧାନବର ମେୁ୍ୟ 
ଚକିତି୍ାଳୟର ସମସ୍ତ ମହଳିା ନସ୍ମ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙୁ୍ ସମ୍ାନତି କରାଯାଇଥିଲା। 
ଉକ୍ତ କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମବର ଜଲି୍ା ମେୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସବ୍ାଷ ପାତ୍ ମେୁ୍ୟଅତଥିି 
ରୂବପ ବଯାଗ ବଦବା ସହ ଡାକ୍ତର କଳ୍ପନା ସାମଲ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାବବ 
ବଯାଗବଦଇଥିବଲ। ୱୋସ୍ଥ୍ୟବସବା ବକ୍ତ୍ବର ମହଳିା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନସ୍ମମାନଙ୍ 
ଭୂମକିାକୁ ବନଇ ଗରୁୁତ୍ୱପଣୂ୍ମ ଆବଲାଚନା ବହାଇଥିଲା। ବଶିଷି୍ଟ ସମାଜବସବୀ 
ଅମବରଶ ବବବହରା ଏବଂ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ମହଳିା ସଦସ୍ୟମାବନ ସଭା କାଯ୍ମ୍ୟ 
ପରଚିାଳନା କରଥିିବଲ। ନସ୍ମମାନଙ୍ ସହବଯାଗ ବନିା କଭିଳ ିୱୋସ୍ଥ୍ୟବସବା ଅସମ୍ଭବ 
ବସ ବଷିୟବର ଡାକ୍ତରମାବନ ବସି୍ତତୃତ ଆବଲାଚନା କରଥିିବଲ। ସଭା ବଶଷବର 
ଅମବରଶ ବବବହରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ମଣ କରଥିିବଲ।

ଆଇନଜୀବୀ ପେଷିଦ ନବି୍ାଚନ 
ମଇଦାନରେ ଭଦ୍ରକେ ୨ ଆଇନଜୀବୀ
ଭଦ୍ରକ,୧୦।୩(ସମସି): ବାର୍   କାଉନସଲି ବା ଆଇନଜୀବୀ ପରଷିଦ ନବି୍ମାଚନବର 
ଭଦ୍ରକରୁ ୨ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରାର୍ମୀ ଭାବବ ଅବତୀର୍୍ମ ବହାଇଛ୍।ି ରାଜ୍ୟବର 
ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍ର ସବବ୍ମାଚ୍ଚ ନୀତ ିନରି୍୍ମାରଣ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ 
ପରଷିଦର ନବି୍ମାଚନ ଆସ୍ା ଅବପ୍ରଲ ମାସ ୧୫ ତାରେିବର ଅନୁଷ୍ତି ବହବ। 
୫ବଷ୍ମବର ରବର ଅନୁଷ୍ତି ବହଉଥିବା ଏହ ିନବି୍ମାଚନବର ୨୫ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନବି୍ମାଚତି 
ବହାଇରା୍।ି ନବି୍ମାଚତି ସଦସ୍ୟଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜବଣ ଅଧ୍ୟକ୍, ଜବଣ ଉପାଧ୍ୟକ୍ ଓ ଜବଣ 
ଭାରତୀୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରଷିଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବବର ମବନାନୀତ ବହବବ। ଏରର 
ବହବାକୁ ଥିବା ନବି୍ମାଚନ ପାଇଁ ବଧିିବର୍ ବଜି୍ଞପ୍ ିପ୍ରକାଶନ ବହାଇସାରଛି।ି ନାମାଙ୍ନ 
ପତ୍ ଦାେଲ ବଶଷ ତାରେି ସରୁ୍ା ବମାଟ ୯୮ ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ବସମାନଙ୍ର 
ନାମାଙ୍ନ ପତ୍ ଦାେଲ କରଥିିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି କଟକ ଜଲି୍ାରୁ ସବ୍ମାଧିକ ୩୫ଜଣ, 

ରାଜଧାନୀ ଭୁବବନଶ୍ୱରରୁ ୧୯ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ନବି୍ମାଚନ ରଣାଙ୍ଗନବର ଅବତୀର୍୍ମ 
ବହାଇଥିବା ବବବଳ, ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାରୁ ଆଇନଜୀବୀ ତରା ପ୍ରାକ୍ତନ ବାର୍   କାଉନସଲି ସଭ୍ୟ 
ପବନ ଶମ୍ମା ଓ ପ୍ରାକ୍ତନ ଭଦ୍ରକ ଓକଲି ସଂଘ ସଭାପତ ିବଷୁି୍ ବମାହନ ମହାପାତ୍ ପ୍ରତଦ୍ୱନ୍ଦତିା 
କରୁଛ୍।ି ଭଦ୍ରକ ଓକଲି ସଙ୍ଘବର ବମାଟ ୯୪୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମତଦାନ କରବିା ପାଇଁ 
ବଭାଟର ତାଲକିା ପ୍ରକାଶନ ବହାଇଥିବା ବବବଳ ବାସବୁଦବପରୁ ଓକଲି ସଂଘର ୮୧ ଜଣ 
ଓ ଚାନ୍ଦବାଲ ିଓକଲି ସଂଘର ବମାଟ ୫୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବସମାନଙ୍ର ମତଦାନ କରବିବ। 
ପବୂ୍ମରୁ ଭଦ୍ରକ ଓକଲି ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନବି୍ମାଚତି ୱେଗ୍ମତ ବଦବାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ ବସବତବବବଳ 
ଓଡ଼ଶିା ଆଇନଜୀବୀ ପରଷିଦ ବା ବାର୍   କାଉନସଲିକୁ ନବି୍ମାଚତି ବହାଇ ଏହାର ସଭାପତ ି
ଭାବବ କାଯ୍ମ୍ୟ ତୁଲାଇଥିବଲ। ୨ୟ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବବର ୱେଗ୍ମତଃ ବଗାଲକ ପ୍ରସାଦ ରାୟ 
ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ଶିା ବାର କାଉନସଲି ସଦସ୍ୟ ଥିବଲ। ଏହାର ଦୀଘ୍ମ ବଷ୍ମ ପବର ଆଇନଜୀବୀ 
ପବନ ଶମ୍ମା ଗତ ୨୦୧୩ ମସହିାବର ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଭାବବର ନବି୍ମାଚତି ବହାଇ ୨୦୧୮ 
ମସହିା ଯାଏ କାଯ୍ମ୍ୟ ତୁଲାଇଛ୍।ି ପବନ ଶମ୍ମାଙ୍ ଏହ ିବାର୍   କାଉନସଲି ନବି୍ମାଚନବର ୨ୟ 
ରର ପାଇ ଁପ୍ରତଦ୍ୱନ୍ଦତିା କରୁଥିବା ବବବଳ ଭଦ୍ରକ ଓକଲି ସଂଘର ଅବନକ ରର ସଭାପତ ି
ନବି୍ମାଚତି ବହାଇଥିବା ବଷୁି୍ ମହାପାତ୍ଙ୍ର ଏହା ପ୍ରରମ ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦତିା।

ଜଉ କରଢେଇ ବାହାଘେ ପ୍ରସୁ୍ତ ିରବୈଠକ
ବାଲଲଶ୍ୱର,୧୦।୩(ସମସି): ୧୩ ତମ ଜଉ କବଢେଇ ବାହାଘର ଉତ୍ବ ପାଇ ଁ କମଟି ି
ପକ୍ରୁ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିବବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ବଶି୍ୱଶ୍ୀ ବପ୍ରସ ପରସିରବର ଅନୁଷ୍ତି ବହାଇଯାଇଛ।ି 
ଉତ୍ବ କମଟିରି କାଯ୍ମ୍ୟକାରୀ ସଭାପତ ିଉବପନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାବର ଅନୁଷ୍ତି 
ବବୈଠକବର ଆସ୍ା ମଇ ୧୪ ତାରେିରୁ୧୮ ତାରେି ପଯ୍ମ୍ୟ୍ ୫ଦନି ବ୍ୟାପ ିପାରମ୍ପରକି 
ରୀତବିର ଏହ ିବବିାହ ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ତି ବହବ ବବାଲ ିନଷି୍ପତ ିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ।ି କବ ି
ସମ୍ାଟ ଉବପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍ର କାବ୍ୟନାୟକିା ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଯରାକ୍ରବମ କନ୍ୟା ଓ 
ବରର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିପାଞ୍ଦନି ବ୍ୟାପ ିବଭିନି୍ନ ସାଂସ୍ ତୃତକି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମବର 
ଓଡ଼ଶିାର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଳର ବଲାକନତୃତ୍ୟ ଓ ବାଦ୍ୟଦଳଙୁ୍ ନମିନ୍ତଣ କରାଯବି। ଏହ ି
ବବୈଠକବର ଉତ୍ବ କମଟିରି ସମ୍ପାଦକ ଡ.କୁମାର ବଗାପାଳଙ୍ ସବମତ ଶଳି୍ପୀ ବକଶଦୁାସ, 
ବଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣଗି୍ରାହୀ, ଇଂ. ହତୃଷବିକଶ ସାହୁ, ବବ୍ୟାମନାର ରର, ରଘନୁାର ବଲଙ୍ା, ବ୍ରହ୍ମ 
ରର, ରାବଜଶ ଗରି,ି ସବ୍ାଷ ବଶି୍ୱାଳ, ଜୟ୍ୀ ସାହୁ, ମନୱେନିୀ ବଦବୀ, କନକଲତା 
ଦାସ ପ୍ରମେୁ ବଯାଗବଦଇଥିବଲ। ବଶଷବର ଅଜୟ ଆଚାଯ୍ମ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ବଦଇଥିବଲ।

ଆଗରପଡ଼ା,୧୦।୩(ସମସି)

ସଚୂନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳବର 
ସଚୂନାକମ୍ମୀ ବକିାଶ କୁମାର ଧଳ ବ୍ ବ୍ଲକ 
ଅ୍ଗ୍ମତ ବଡ଼ବଚ୍ଚ୍ଚିକୟା ଁ ପଞ୍ାୟତ ପଞ୍ାୟତ 
ଗତୃହ ନମି୍ମାଣର ସମସ୍ତ ତର୍ୟ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ମାଗଥିିବଲ ସରୁ୍ା ବସ ଧାଯ୍ମ୍ୟ 
ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟବର ସମସ୍ତ ତର୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
କରପିାର ି ନଥିବାରୁ କମ୍ମୀଜଣଙ୍ ରାଜ୍ୟ 
ସଚୂନା ଆବୟାଗଙ୍ଠାବର ଅଭବିଯାଗ 
କରଥିିବଲ। ସଚୂନା ଆବୟାଗ ଅଭବିଯାଗକୁ 
ଗ୍ରହଣ କରବିା ସହ ଏହା ଉପବର ବଚିାର 
କରଥିିବଲ। ବଚିାର ଦବିସବର ବ୍ଲକ 
ସଚୂନା ଅଧିକାରୀ ତରା ଅତରିକି୍ତ ବ୍ଲକ 

ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆବୟାଗଙ୍ ସମ୍େୁବର 
ରଖିଥିବା ଉତ୍ତରବର ଆବୟାଗ ସ୍ୁଷ୍ଟ 
ବହାଇ ନପାର ି ପବୂ୍ମତନ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକାରଣିୀ ବରବବକା ବଲୁିଙ୍ଗ (ବତ୍ତ୍ମମାନ 
ବଦବଗଡ଼ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ), ବ୍ଲକ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଅତରିକି୍ତ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧିକାରୀ, ପବୂ୍ମତନ ଜନସଚୂନା ଅଧିକାରୀ 
ବସାନା ମାଝ,ି ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ ଭାରପ୍ରାପ୍ 
ନବି୍ମାହୀ ସହାୟକଙୁ୍ ଆସ୍ା ୧୪ ତାରେିବର 
ଆବୟାଗଙ୍ ସମ୍େୁବର ହାଜର ବହାଇ 
ବସମାନଙ୍ ଲଖିିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ 
ବନାଟସି ଜାରୀ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ାୟତ ଗଡ଼ୁକିର 
ସବ୍ମାଙ୍ଗନି ଉନ୍ନତ ି ପାଇ ଁ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର 

ବଯାଜନା ପ୍ରଣୟନ କରବିା ସହ ଏହାର 
ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ନଜରବର ରଖି ଓଡ଼ଶିା 
ସରକାରଙ୍ ପଞ୍ାୟତରିାଜ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ 
ଗ୍ରାମପଞ୍ାୟତ ପନୁଃଗଠନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 
୨୦୧୬ ମସହିାବର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ବ୍ ବ୍ଲକବର 
୩ଟ ି ନୂତନ ଗ୍ରାମପଞ୍ାୟତ ଗଠନ ବଘାଷଣା 
କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନୁସାବର ବ୍ ବ୍ଲକ 
ଅଧୀନବର ୨୨ଟ ିପଞ୍ାୟତ ପରବିବତ୍ତ୍ମ ୨୫ଟ ି
ପଞ୍ାୟତ କାଯ୍ମ୍ୟ କରଥିିଲା। ବସଥିମଧ୍ୟରୁ 
କାଦବରାଙ୍ଗ ପଞ୍ାୟତକୁ ଭାଗ କରାଯାଇ 
ନୂତନ ଭାବବ ବଡ଼ବଚ୍ଚ୍ଚିକୟାଁ ପଞ୍ାୟତ ଗଠନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ୬ଟ ି ରାଜୱେ ଗ୍ରାମ ଯରା 
ବଡ଼ବଚ୍ଚ୍ଚିକୟାଁର ୧୧୮୦ଜଣ, ବଶିଲକଣାର 
୧୦୭୪ଜଣ, ଆପ୍ରିାଷଡ଼ଙ୍ଗୀର 

୮୨୦ଜଣ, ରାଉତରାଗଡ଼ଆିର 
୭୨୬ଜଣ, କୁସନୁନଗରର ୭୩୫ଜଣ ଓ 
ଜୟସଂିହପରୁର ୨୧୬ଜଣ ବଲାକସଂେ୍ୟା 
ବମାଟ ୪୭୫୧ ବଲାକସଂେ୍ୟାକୁ ବନଇ 
ଗଠତି ବହାଇଥିଲା ଏହ ିପଞ୍ାୟତ। ପରବତ୍ତ୍ମୀ 
ସମୟବର ପଞ୍ାୟତ କାଯ୍ମ୍ୟାଳୟ ନୂତନ 
ଗତୃହ ନମିବ୍ ଜମ ି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯବିା 
ପବର ୨୦୧୭-୧୮ ଆର ୍ଚିକ ବଷ୍ମବର ଏଥି 
ନମିବ୍ ୩୪ ଲକ୍ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍ା 
ମଞ୍ଜରୁ ବହାଇଥିଲା। କନଷି୍ ଯନ୍ତୀଙ୍ 
ନାମବର କାଯ୍ମ୍ୟାବଦଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗତ 
୨୦୨୦ ମସହିାବର ଉକ୍ତ ଗତୃହ ନମି୍ମାଣବର 
ଅନୟିମତିତା ବହାଇଥିବା ସଚୂନା ଅଧିକାର 
ଆଇନ ବଳବର ହସ୍ତଗତ ବହାଇଥିବା 

ତର୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା। ତର୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 
ବ୍ ତହସଲି ଅ୍୍ମଗତ ବଡ଼ବଚ୍ଚ୍ଚିକୟା ଁ
ବମୌଜାର ୋତା ନଂ-୫୪୫/େତୟିାନ ନଂ-
୯୭୬/ରକବା-ଏ୦-୫୦/କସିମ-ଉନ୍ନତ 
ବଯାଜନାବଯାଗ୍ୟ (ବଦି୍ୟାଳୟ ନମିବ୍ 
ସଂରକ୍ତି)ବବାଲ ି ଉବଲ୍େ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏହା ଜଣାପଡ଼ବିା ପବର ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନବର 
କପିର ି ପଞ୍ାୟତ ଗତୃହ ନମି୍ମାଣ କରାଗଲା 
ତାହାର ସବବିଶଷ ବବିରଣୀ ସଚୂନା 
ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳବର ଶ୍ୀ ଧଳ ବଭିାଗୀୟ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍ ମାଗଥିିବଲ। ପଯ୍ମ୍ୟାୟକ୍ରବମ 
ଅଭବିଯାଗ କରାଯବିା ସବତ୍ତବେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ 
ବକୌଣସ ିଉତ୍ତର ନ ମଳିବିାରୁ ଶ୍ୀ ଧଳ ସଚୂନା 
ଆବୟାଗଙ୍ ଠାବର ଅଭବିଯାଗ କରଥିିବଲ।

ଭଦ୍ରକ,୧୦।୩(ସମସି)

ମାଚ୍ଚ୍ମ ୫ ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟ୍ୀ ପାଳନ ଅବସରବର 
ଭଦ୍ରକ କବଲଜ ପଡ଼ଆିବର ଶଭୁାରମ୍ଭ ବହାଇଥିବା ୫ 
ଦନିଆି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଉବଦ୍ୟାଗୀ ସପ୍ାହ ପାଳନ-
୨୦୨୩ ବର ପ୍ରଦଶ୍ମନୀ ବମଳା ୯ ତାରେି ସନ୍୍ୟାବର 
ଉଦ୍  ଯାପତି ବହାଇଯାଇଛ।ି ଜଲି୍ାପାଳ ସବିର୍ଶବେର ବଳରିାମ 
ବବାନ୍ଦର ଏହ ି ସନ୍୍ୟାର ମେୁ୍ୟଅତଥିି ଭାବବ ବଯାଗବଦଇ 
ସଫଳ ଉବଦ୍ୟାଗୀ ବହବା ନମିବ୍ ସରକାରଙ୍ ଦ୍ୱାରା 
ପ୍ରଣୀତ ସବ୍  ସଡି ି ଥିବା ବଭିନି୍ନ ବଯାଜନାର ସବୁଯାଗ 
ବନବାପାଇ ଁ ଉତ୍ାହତି କରଥିିବଲ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିିଭାବବ ଏସ୍  ପ ିବରୁଣ ଗଣୁ୍ପୁାଲ୍,ି ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ 
ରାମଦାସ ଟୁଡୁ ବଯାଗବଦଇଥିବଲ। ଜଏିମ୍   ଡଆିଇସ ି
ପତିାମର୍ ପରଡ଼ିାଙ୍ ସଂବଯାଜନାବର ଆବୟାଜତି ଏହ ି
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶଳି୍ପ ବକିାଶ ଅଧିକାରୀ ଶଶବିଶେର 
ବବବହରା ପରଚିାଳନା କରଥିିବଲ। ଜଲି୍ା ମତ୍୍ୟ ବଭିାଗ 
ଆନୁକୂଲ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମତ୍୍ୟ ସମ୍ପଦ ବଯାଜନାବର 
ଦୁଇଜଣ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍ ସବ୍  ସଡିବିର ମତ୍୍ୟ ପରବିହନ 
ନମିବ୍ ଯାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରପ୍ରାପ୍ ଜଲି୍ା 
ମତ୍୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍ ସଂବଯାଜନାବର 

ଅତଥିିମାନଙ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ବସ୍ଥଳୀବର ବାସବୁଦବପରୁର 
ସହବଦବ ମାଇତଙୁି୍ ୮ ଲକ୍ ଟଙ୍ାର ସବ୍  ସଡି ି ରାଇ 
୧୬ ଟନ୍   କ୍ମତା ବଶିଷି୍ଟ ଏକ ଇନସବୁଲବଟଡ୍   
ଅବଶାକ ଲଲିାଣ୍ଡ ଭାରୀଯାନ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ବସହପିର ିବାସବୁଦବପରୁର ମନ୍ଦରଧର 
ବଜନାଙୁ୍ ୧ ଲକ୍ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍ା ସବ୍  ସଡି ି ରାଇ 
ବରଫ ବାକ୍ସ ସହ ଅତୁଲ କମ୍ପାନୀର ଏକ ଡାଲା ଅବଟା 

ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବସହପିର ି ଏମ୍  ଏସ୍  ଏମ୍  ଇବର 
ଅର୍ମ ବଯାଗାଣବର ଉବଲ୍େନୀୟ ଭୂମକିା ନଭିାଇଥିବା 
ବଶ୍ଷ୍ ୩ଟ ି ବ୍ୟାଙ୍ ଏସ୍  ବଆିଇ ବାସବୁଦବପରୁ, 
ପଏିନ୍  ବ ି ଭଦ୍ରକ, ୟବୁକା ବ୍ୟାଙ୍ ଧାମରାକୁ ସମ୍ର୍୍ଚିତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ସବବ୍ମାତ୍ତମ ପଏିମ୍  ଇଜପି ି ୟନୁଟି୍   
ଭାବବ ବ୍ଛକବର ଥିବା ଉତ୍କଳ ବଫ୍ଲକସର ବଳରାମ 
ନାର, ବକାରବକାରାର ଫିନାଇଲ ପ୍ରସୁ୍ତତକାରୀ ଉତ୍କଳ 

ବକମକିାଲସ୍  ର ଶମ୍ଚିଷ୍ା ବଲଙ୍ା, ଏମ୍  ଏସ୍  ଏମ୍  ଇବର 
ସବବ୍ମାତ୍ତମ ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜ ିୱାଡ୍ମ ନଂ ୧୦ର ମା’ତାରଣିୀକୁ ମଧ୍ୟ 
ସମ୍ର୍୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଦଶ୍ମନୀବର ସବ୍ମବଶ୍ଷ୍ ୩ଟ ି
ଷ୍ଟଲ୍   ସନୁୟିାନ ଷ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟଜି୍  , ଦବଶରୀ ମବିଲଟ୍   ପ୍ରଡକ୍ସନ୍   
କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସହଦି ସ୍ ତୃତ ି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍   ଗରୁପ୍  କୁ 
ସମ୍ର୍୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହତି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାବର 
ନୂତନ ଭାବବ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା ଏମ୍  ଏସ୍  ଏମ୍  ଇ 
ବଯାଜନାବର ସରକାରୀ ନୟିମ ମବତ ସବ୍  ସଡି ି
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପାଇଥିବଲ ନାୟକ 
ଫୁଡ୍  ସ ଆବଗ୍ରାବଟକ୍   ପ୍ରାଇବଭଟ୍   ଲମିବିଟଡ୍  , ଅନ୍ 
ବଗାପାଳ ଡାଇରୀ ପ୍ରାଇବଭଟ୍  , ଅର୍୍ମପରୂ୍୍ମା ଏଣ୍ରପ୍ରାଇଜ୍  , 
ପ୍ରଧାନ ଏଣ୍ରପ୍ରାଇଜ୍  , ବଜମାମଣ ି ଫ୍ଲାଏଆସ୍   ବ୍ରକି୍  ସ 
ଏବଂ ତାରଣିୀ ଫ୍ଲାଏଆସ୍   ବ୍ରକି୍  ସ। ଏହ ି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମର 
ଆବୟାଜନ ଓ ପରଚିାଳନାବର ଦୀପା ଟମି୍  ର ଟମି୍   ଲଡିର 
ସବୁ୍ରତ କୁମାର ୱୋଇଁ, ଇନ୍  ବଭଷ୍ଟବମଣ୍ ବପ୍ରାବମାସନ 
ଏକ୍ସପଟ୍ମ ଅଜତି୍   ରର ଏବଂ ଆଫ୍ଟର ବକୟାର ଏକ୍ସପଟ୍ମ 
ନଖିିବଲସ ଦତ୍ତ ପ୍ରମେୁଙ୍ ସହ ଡଆିଇସ ି ଭଦ୍ରକର ଶଳି୍ପ 
ବକିାଶ ଅଧିକାରୀ ବଶି୍ୱଜତି୍   ସାମଲ, ଶଳି୍ପ ପଯ୍ମ୍ୟବବକ୍କ 
ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ସାହୁ ସହକାରୀ ପରଚିାଳକ ସଯୂ୍ମ୍ୟକା୍ 
ବବବହରା ପ୍ରମେୁ ଆନୁଷଙ୍ଗକି ଦାୟତି୍ୱ ନଭିାଇଥିବଲ।

ଅସରୁାଳ,ି୧୦।୩(ସମସି): ସ୍ଥାନୀୟ 
ଶ୍ୀ ବବୈରାଗୀ ଶଶି ୁ ବଦି୍ୟା ମନ୍ଦରିବର 
୭ମବଶ୍ଣୀ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ବନଇ 
ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବମଧା ଅବନ୍ଷଣ କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ବହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିବର 
ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ବଭିନି୍ନ ବଦି୍ୟାଳୟର 
୩୯ଜଣ ୭ମ ବଶ୍ଣୀର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଭାଗ 
ବନଇଥିବଲ। ଆବୟାଜକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ 
ଦୂର ସଞ୍ାର ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ 
ନାୟକ ବନିା ପାରଶି୍ମକିବର ଏହ ିବ୍ଲକବର 
ଥିବା ବହୁ ସ୍ଲୁବର ମାଗଣାବର ଶକି୍ାଦାନ 
କରବିାକୁ ଲକ୍୍ୟ ରଖି ପ୍ରତବିଷ୍ମ ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରାରମକି ସ୍ଲୁସ୍ତରବର ବମଧା ଅବନ୍ଷଣ 
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମବର ଅର୍ମ ଆକାରବର 

କତୃତୀ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାନଙୁ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କର୍।ି ବସ ନବିଜ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ ତଆିର ିକରବିା 
ସହ ନବିଜ ୋତା ମଧ୍ୟ ବଦେ୍।ି ଭାଗ 
ବନଇଥିବା ୩୯ ଜଣ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ 
୧୨ ଜଣ ବମଧା ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ଆର ୍ଚିକ ସହାୟତା 
ସହତି ପ୍ରମାଣପତ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମବର ଶ୍ୀ ବବୈରାଗୀ ଶଶି ୁ
ବଦି୍ୟା ମନ୍ଦରିର ପ୍ରଧାନଗରୁୁଜୀ ନତି୍ୟାନନ୍ଦ 
ପତ ି ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିବଲ, ମେୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାବବ ପ୍ରଧାନଶକି୍କ ସତ୍ୟସନୁ୍ଦର 
ପରଡ଼ିା, ମେୁ୍ୟବକ୍ତା ସବୁାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, 
ବବରଣ୍ୟ ଅତଥିି ସାମ୍ାଦକି ସବ୍ାଷ ଦାସ, 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାବବ ଲକ୍ଷୀକା୍ ଦାସ 
ବଯାଗବଦଇଥିବଲ।

ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସପ୍ୋହ ପୋଳନ ଓ ପ୍ର୍ର୍ଶନୀ ଉଦ୍  ଯୋପତି

ସଫଳ ଉରଦ୍ୟାଗୀ, ବ୍ୟାଙ୍କେ ଓ ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜ ିସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ

ବଡ଼ବର୍ଚ୍ଚିକୟୋଁ ପଞ୍ୋୟତଗହୃ 
ନରି୍ଶୋଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଡିଓିଙୁ୍କ ୋଜ୍ୟ ସଚୂନା ଆରୟାଗଙ୍କ ରନାଟସି୍ 

ଭଦ୍ରକ,୧୦।୩(ସମସି): ଅ୍ଜ୍ମାତୀୟ 
ମହଳିା ଦବିସ ଅବସରବର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା 
ଆଇନ୍   ବସବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ରୁ ନଳାଙ୍ଗ 
ଜଲି୍ା ବକାଟ୍ମ ପରସିରବର ଏକ ଆଇନ୍   
ସବଚତନତା ସମ୍ନ୍ୀୟ ଏକ ପରପ୍ରା୍ 
ମହଳିା ପାଲା ଅନୁଷ୍ତି ବହାଇଯାଇଛ।ି 
ଜଲି୍ା ଆଇନ୍   ବସବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ 

ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାବର 
ମହଳିା ଦବିସ ଉପଲବକ୍ ଏକ ସବଚତନତା 
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ବହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ସବଚତନତା କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଇନ୍   ବସବା 
ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚବି ବନହା ଅଗ୍ରୱାଲ 
ପରଚିାଳନା କରଥିିବଲ। ଶଶି ୁ ଚାଲାଣ 
ଉବଚ୍ଦ ସମ୍ର୍ୀୟ ଏକ ନାଟକ ପଏିଲଭ ି

ମାନଙ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଭନିୀତ ବହାଇ ବବଶ 
ଆଦତୃ ତ ବହାଇଥିଲା। ଏହ ି କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମବର 
ଜଲି୍ା ଜଜ୍  ବକାଟ୍ମର ସମସ୍ତ ବଚିାରପତ,ି 
ଆଇନ୍  ବସବା ପ୍ରାଧିକରଣର ପ୍ୟାବନଲ 
ଆଡ୍  ବଭାବକଟ୍  , ପଏିଲ୍  ଭ ିତରା ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା 
ଚକିତି୍ାଳୟର ଡାକ୍ତର ବତୃନ୍ଦ ବଯାଗବଦଇ 
କାଯ୍ମ୍ୟକ୍ରମଟକୁି ସଫଳ କରାଇଥିବଲ।

ଆଇନ୍  ରସବା ପ୍ରାଧିକେଣ ପକ୍ଷେୁ ସରଚତନତା 

ରମଧା ଅରନ୍ବଷଣ କାଯ୍୍ୟକ୍ରମ

ଭଦ୍ରକ,୧୦।୩(ସମସି): ହନଫି କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟବର 
ପରୁୁଣାବଜାରସ୍ଥତି ମହାବୀର ପଡ଼ଆିଠାବର ସବ୍ମଭାରତୀୟ ଏକ୍ରାମଲୁ 
ହକ୍   (ଜୁଲୁ) ବମବମାରଆିଲ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍୍ମାବମଣ୍ର ଦ୍ୱତିୀୟ 
ବେଳ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଘଟକିା ସମୟବର ଆରମ୍ଭ ବହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଟୁର୍୍ମାବମଣ୍ବର ବଳରାଜ କ୍ଲବ ଭଞ୍ଜନଗର ସହତି ମଶିନ ଟାଇଗର 
ବାବଲଶ୍ୱରର ଏକ ଚତିାକଷ୍ମକ ସଂଘଷ୍ମପରୂ୍୍ମ ବେଳ ବହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ବେଳବର ମଶିନ ଟାଇଗର ବାବଲଶ୍ୱର ଦଳର ବେଳାଳୀ ରଗୟ 
ହାଁସଦା ବେଳର ୫ ମନିଟି ଓ ୧୫ ମନିଟି ବ୍ୟବଧାନବର ୨ଟ ିବଗାଲ 
ବସ୍ାର କରଥିିବଲ। ଦ୍ୱତିୀୟାର୍୍ମ ବେଳବର ସକୁୁଲ ମାରାଣ୍ଡ ି ୨୦ମନିଟି 
ବ୍ୟବଧାନବର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଗାଲ ବସ୍ାର କର ି ବାବଲଶ୍ୱର ଦଳକୁ 
୩-୦ବର ବଜିୟଲାଭ କରାଇଥିବଲ। ଏହ ି ବେଳବର ବରବଫରୀ 
ଭାବବ ମାନସ ବଶି୍ୱାଳ, ମଜି୍ମା ଇଜାଜ ବବଗ, ଉତ୍ତମ ବାରକି ଓ ସଲମି 

ୋନ ବେଳ ପରଚିାଳନା କରଥିିବଲ। ଏହ ି ଫୁଟବଲ ଟୁର୍୍ମାବମଣ୍ବର 
ମେୁ୍ୟଅତଥିି ଭାବବ ଭଦ୍ରକ ଉପଜଲି୍ାପାଳ ମବନାଜ ପାତ୍, ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିିଭାବବ ବପୌରାଧ୍ୟକ୍ା ଗଲୁମକ୍ୀ ଦଲୱାଜ ି ହବବି, ହରୀ ନନ୍ଦୀ, 
ଅବଦୁଲ ମକୁତି ୋନ, ବଶେ ବନଜାମଦୁ୍ନି ଓ ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡତି 
ପ୍ରମେୁ ବଯାଗଦାନ କର ିବେଳାଳୀଙ୍ ସହତି କରମଦ୍୍ମନ କରଥିିବଲ। 
ଆସ୍ା ୧୧ ତାରେିର ପ୍ରରମ ବସମଫିାଇନାଲ ବେଳ ମଶିନ ଟାଇଗର 
ବାବଲଶ୍ୱର ସହତି ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ କଟକ ମଧ୍ୟବର ବହବ। ଏହ ିବେଳବର 
ସଞ୍ାଳକଭାବବ ମାଷ୍ଟର ମସୁ୍ତାକ ବଗୌହର ଦାୟତି୍ୱ ତୁଲାଇଥିବଲ। 
ଆବୟାଜକ ହନଫି୍   କ୍ଲବର ସଭାପତ ିହାଜ ିଉସମାନୁଲ ହକ୍  , ଜାହଦି 
ହବବି, ମରି କାଲଆି, ଟକି,ି ଲାଲା, ବମାତ ି ପ୍ରମେୁ ସଭ୍ୟମାବନ 
ଉପସ୍ଥତି ରହଥିିବଲ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଦଶ୍ମକ ମଧ୍ୟ ସଂଘଷ୍ମପରୂ୍୍ମ ବେଳକୁ 
ଉପବଭାଗ କର ିବେଳାଳୀମାନଙୁ୍ ଉତ୍ାହତି କରଥିିବଲ।

  ସବ୍ଶଭୋରତୀୟ ଫୁଟ୍  ବଲ ଟୁର୍୍ଶୋଦରଣ୍ଟ 

ଭଞ୍ଜନଗେକୁ ହୋଇ ବାରଲଶ୍ୱେ ରସମଫିାଇନାଲରେ

ଭଦ୍ରକ,୧୦ା୩(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାର 
ଠକ ଶକି୍କ ବନତା ଉତ୍ତମ ଦାସ ପଣୁ ିରବର 
ଟାଉନ ପଲୁସି ଦ୍ୱାରା ଗରିଫ ବହାଇଛ୍।ି 
ବକାଟ୍ମ ୱାବରଣ୍ ବଳବର ଟାଉନ ରାନା 
ପଲୁସି ଉତ୍ତମଙୁ୍ ୨ଟ ିବଚକ 
ବାଉନ୍ସ ମାମଲାବର ଗରିଫ 
କର ି ବକାଟ୍ମ ଚାଲାଣ 
କରଥିିବା ବବବଳ ତାଙ୍ 
ଜାମନି ନାମଞ୍ଜରୁ ବହବାରୁ 
ତାଙୁ୍ କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଜବଣ 
ବପଷାଦାର ଠକ ଶକି୍କ 
କପିର ି ଶକି୍ା ବଭିାଗବର 
କାଯ୍ମ୍ୟ କର ି ଚାଲଛି୍ ି ଓ 
ତାଙ୍ କଳା କାରନାମା 
ସମ୍ପକ୍ମବର ସମ୍ପରୂ୍୍ମ ଅବଗତ 
ରାଇ ମଧ୍ୟ ଜଲି୍ା ଶକି୍ା 
ବଭିାଗ ମଧ୍ୟ କଭିଳ ି
ବକୌଣସ ି କାଯ୍ମ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ରହଣ ନ କର ି ନରିବ ରହଛି ି ତାହା ଶକି୍ା 
ବଭିାଗର କାଯ୍ମ୍ୟଦକ୍ତା ପ୍ରତ ି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ 
ସତୃଷ୍ଟ ି କରଛି।ି ଅଭବିଯାଗକାରୀଙ୍ ଓକଲି 
ଗଦାଧର ବଳଙ୍ ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ 
ଉତ୍ତମ ଚରମ୍ପା ଏବରଇଁ ଅଞ୍ଳର 
ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରବମାଦ କୁମାର ବନ୍ଙ୍ 
ଠାରୁ ୩ଲକ୍ ଟଙ୍ାର ଗତୃହ ନମି୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ 
ବନଇଥିବଲ। ଅର୍ମ ପରବିଶାଧ କରବିା 
ପାଇଁ ଶ୍ୀ ବନ୍ କହବିାରୁ ଉତ୍ତମ ତାଙୁ୍ 
ଏକ ବଚକ୍   ପ୍ରଦାନ କରଥିିବଲ। ଯାହାକ ି
ବ୍ୟାଙ୍ରୁ ବାଉନ୍ସ କର ି ଯାଇଥିଲା। 
ବତଣ ୁ ଶ୍ୀ ବନ୍ ଭଦ୍ରକ ବକାଟ୍ମର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ 
ବହାଇଥିବଲ। ଉକ୍ତ ମାମଲାର ଶଣୁାଣ ି
କର ି ମାନ୍ୟବର ଏସଡବିଜଏମ ବକାଟ୍ମ 

ଗତ ବଷ୍ମ ବସପ୍ଟମ୍ର ମାସ ୧୨ତାରେିବର 
ଉତ୍ତମଙୁ୍ ୩ ଲକ୍ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍ା 
୩ ମାସ ମଧ୍ୟବର ବଫରସ୍ତ କରବିାକୁ 
ନବିଦ୍୍ମଶ ବଦଇଥିବଲ। ଅନୁରୂପ 

ବକାଡବରୁଆଁ ଅଞ୍ଳର 
ଜବଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ରବମଶ 
ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡତିଙ୍ଠାରୁ ମଧ୍ୟ 
୨ଲକ୍ ଟଙ୍ାର ସାମଗ୍ରୀ 
ବନଇ ତାଙୁ୍ ଏକ ବଚକ୍   
ପ୍ରଦାନ କରଥିିବଲ। 
ଏହ ି ବଚକ ମଧ୍ୟ ବାଉନ୍ସ 
ବହାଇଯାଇଥିଲା। ବତଣ ୁ
ଶ୍ୀ ପଣ୍ଡତି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବାର 
ଏ ସ ଡି ବ ଜ ଏ ମ ଙ୍ 
ବକାଟ୍ମବର ମାମଲା 
ରୁଜୁ କରଥିିବଲ। ଉକ୍ତ 
ମାମଲାବର ମଧ୍ୟ ବକାଟ୍ମ 
୩ମାସ ବଜଲ ସହତି ୨ 
ଲକ୍ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍ା 

ବଫରସ୍ତ କରବିାକୁ ନବିଦ୍୍ମଶ ବଦଇଥିବଲ। 
କ ି୍ ୁ  ଦୀଘ୍ମ ୬ମାସ ବତିଯିାଇଥିବଲ ମଧ୍ୟ 
ଉକ୍ତ ଆବଦଶନାମାକୁ ଅବମାନନା 
କରବିାରୁ ତାଙ୍ ବବିରାଧବର ବକାଟ୍ମ 
ୱାବରଣ୍ ଜାରୀ କରଥିିଲା। ଏହ ିୱାବରଣ୍ 
ବଳବର ଟାଉନ ରାନା ପଲୁସି ଉତ୍ତମଙୁ୍ 
ବାନ୍ ି ବଜଲ ପଠାଇଛ।ି ସଚୂନାବଯାଗ୍ୟ 
ଉତ୍ତମ ନଜିକୁ ସବୁବବବଳ ଜବଣ ଶକି୍କ 
ବନତାର ପରଚିୟ ବଦଇ ସାଧାରଣ 
ବଲାକଙୁ୍ ବଭିନି୍ନ ସଂସ୍ଥାବର ଚାକରି ି
କରାଇବଦବା ବଲାଭ ବଦୋଇ ଲୁଟ ି
ଆସଛି୍।ି ଏ ବନଇ ବଭିନି୍ନ ରାନାବର 
ଉତ୍ତମଙ୍ ବବିରାଧବର ୨୦ରୁ ଊର୍ବେ୍ମ ଠବକଇ 
ମାମଲା ରହଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ପଣୁ ିରଜଲ୍   ଗଲା ଠକ ଶକି୍ଷକ ଉତ୍ତମ

  ଦେକ ବୋଉନ୍ସ 
ରୋରଲୋଦର ଗରିଫ 
କଲୋ ଟୋଉନ ଥୋନୋ 
ପଲୁସି 



ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଟ୍ ରିକ ପରୀକ୍ା ବଭିନି୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରରାଗରେରେ 
ରକନ୍ଦୁଝେ ମହାୋଣୀ

ଆନନ୍ଦପରୁ,୧୦ା୩(ସମସି): ଆନନ୍ଦପରୁ ନକିଟସ୍ଥ ପଦ୍ମପରୁଠାରର ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଦବଙ୍କ ଆଶ୍ମରର ରକନୁ୍ଦଝରର ମହାରାଣରୀଙୁ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡସ୍ଥତି ରାଜଉଆସ ନକିଟରର ମହାରାଣରୀଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ କରାଯାଇ ଏକ ସସୁଜ୍ତି 
ରଥରର ଆନନ୍ଦପରୁ ସହର ପରକି୍ରମା କରବିା ପରର ପଦ୍ମପରୁଠାରର ଆର�ାଜତି ଏକ 
ଭବ୍ୟ କାଯଦ୍ଧ୍ୟକ୍ରମରର ରଯାଗ ରଦଇଥିରେ। ପରର ପଦ୍ମପରୁସ୍ଥତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପତତିପାବନ 
ଓ ରଘନୁାଥଜଉି ମନ୍ଦରିରର ୨୫ତମ ବଶି୍ୱଶାନ୍ ିଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି ଆଶ୍ମ 
ନବିାସରୀ ତଥା ଶ୍ର୍ାଳୁ ଭକ୍ତମାରନ ଶାନ୍ ି ମାତାଙ୍କ ରବୈତରଣରୀ ନଦରୀର ପବତି୍ର ଜଳକୁ 
ଏକ କଳସ ଯାତ୍ରାରର ଆଣ ିଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରର ସ୍ଥାପତି କରଥିିରେ। ଉକ୍ତ ଦନି ସକାଳ ୭ 
ଘଟକିାଠାରୁ ଡ. ବପିନି ିବହିାରରୀ ମଶି୍ ଓ ସକୁାନ୍ ିମଶି୍ ଏବଂ ଜଗନ୍ାଥ ଦାଶ ଓ ଶଭୁସ୍ରୀ ଦାଶ 
କର୍ଦ୍ଧା ଭାରବ ସଂକଳ୍ପ କରଥିିରେ। ପରର ସାେପ୍ରରବଶ, ସଯୂଦ୍ଧ୍ୟପଜୂା, ଗରୁୁପଜୂା, ରଗାପଜୂା 
କରାଯାଇ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିୋ। ଏହ ି ଯଜ୍ଞ କମଦ୍ଧରର ସପ୍ତସତରୀ ଚଣ୍ଡରୀପାଠ, 
ନଗରଭ୍ରମଣ, ସନୁ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପରର ସବଦ୍ଧରଦବରଦବରୀଙୁ୍କ ଆହୁତ ିପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିୋ। 
କାଯଦ୍ଧ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଧବ ସାହୁ, ରବରୀନ୍ଦ୍ର ରାଜ, ସନାତନ ସାହୁ, ଭଗବାନ ସାହୁ, ଆତୁଳ 
ରବରହରା, ବାଇଧର ସାହୁ, ରଦରବନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କାଳନ୍ଦରୀ ରସଠରୀ, ଅନାମ ସାହୁ, େରମ୍ବାଧର 
ସାହୁ, ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ରଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ, ଦ�ାନଧିି ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିରେ। 

ଜଙ୍ଗେରେ ବନାଗ୍ ିରୋକବିାକଦୁ  
ସାମହୂକି ଶପଥ ପାଠ

ଘଷପିରୁା,୧୦ା୩(ସମସି): ବନାଗ୍କୁି ରରାକବିା ପାଇଁ ବନ ବଭିାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ 
ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛ।ି ଆନନ୍ଦପରୁ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧରୀନ ବରାଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷତି 
ଜଙ୍ଗେ ପାଶ୍ଶଦ୍ଧବର୍ଦ୍ଧରୀ ନାନରୀକାବାହାଳ ିଗ୍ରାମରର ଆଜ ିରୋକଙୁ୍କ ଏକତ୍ରତି କର ିଜଙ୍ଗେରର 
ନଅିାଁ ନ େଗାଇବାକୁ ସରଚତନ କରାଯାଇଛ।ି ସ୍ଥାନରୀ� ବନପାଳ ମଳ�କୁମାର 
ସାହୁଙ୍କ ସଂରଯାଜନାରର ଫରରଷ୍ଟ ଗାଡଦ୍ଧ ଅବନିାଶ ପରଡ଼ିା, ସାଗରକିା ମମୁ ୁଦ୍ଧ, ତପସ୍ନିରୀ 
ରଜନା ଏବଂ ଆମ ଜଙ୍ଗେ ରଯାଜନାର ସଂରଯାଜକ ନରରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ 
ଉପସ୍ଥତିରିର ରୋକଙୁ୍କ ଶପଥ ପାଠ କରାଯାଇଥିୋ। ଜଙ୍ଗେ ରାସ୍ାରର ଯାତା�ାତ 
ରବରଳ ଦଆିସେି ି ଏବଂ ବଡ଼ି ି ସଗିାରରଟ୍   ତଥା ଧମୁ୍ରପାନ ନ କରବିାକୁ ରୋକଙୁ୍କ 
ସରଚତନ କରାଯାଇଥିୋ। ଏହ ିଅବସରରର ନାନରୀକାବାହାଳ ିବନସରୁକ୍ଷା ସମତିରି 
ଉପସଭାପତ ିଅନ ିଗାଗରାଇଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର ନୂତନ ସଭାପତ ିଭାରବ ମଟୁି ପରୂ୍ଦ୍ଧରୀଙୁ୍କ 
ସବଦ୍ଧସମ୍ମତ ିକ୍ରରମ ନବିଦ୍ଧାଚତି କରାଯାଇଥିୋ। ଗ୍ରାମର ଅରନକ ପରୁୁଷ ଓ ମହଳିା ଏହ ି
ସରଚତନତା କାଯଦ୍ଧ୍ୟକ୍ରମରର ରଯାଗରଦଇ ସାମହୂକି ଶପଥ ପାଠ କରଥିିରେ।

କପଦୁଣ୍ରିେ ରୋଳ ରମଳନ ଉତ୍ସବ
ପାଟଣା,୧୦ା୩(ସମସି): 
ରକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା 
ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ଗଦ୍ଧତ କପଣୁ୍ଡ ି ଗ୍ରାମ 
ମା’ ତାରଣିରୀଙ୍କ ପରୀଠ 
ନକିଟରର ଐତହିାସକି 
ରଦାଳ ରମଳଣ ଉତ୍ସବ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ଗତ ୬ ତାରଖି ରଦାଳ 
ପରୂ୍ଣ୍ଣିମା ତଥିିରର ସ୍ାମବରୀରଜ�ରଗାବନି୍ଦପରୁ, ପାଟଣା ଦୁଗଦ୍ଧାରଦଇପରୁ, କାରମଶ୍ୱରପରୁ, 
ଶବିନାରା�ଣପରୁ ଆଦ ି ଚାର ି ଶାସନରୁ ରଦାଳ ଗାବନି୍ଦ ଠାକୁର ସସୁଜ୍ତି ରଦାଳ 
ବମିାନରର ଆସ ିସ୍ଥାନରୀ� କପଣୁ୍ଡରିର ପହଞ୍ ିଥିରେ। କପଣୁ୍ଡ ିମା’ ତାରଣିରୀଙ୍କ ପରୀଠରର 
କପଣୁ୍ଡ ିଗ୍ରାମର ରଦାଳ ରଗାବନି୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ସସୁଜ୍ତି ରଦାଳ ବମିାନ ସହତି ୪ ଶାସନର 
ରଦାଳ ରଗାବନି୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ରମଳଣ ରହାଇଥିରେ। ହରରିବାେ ଭଜନ କରୀର୍ଦ୍ଧରୀନରର 
ଏଠାରର ଭକ୍ତମି� ପରରିବଶ ମଧ୍ୟରର ରଗାବନି୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ରମଳନ ପବଦ୍ଧ ରଯାଗୁଁ କପଣୁ୍ଡ ି
ଗ୍ରାମ ଉତ୍ସବ ମଖୁର ରହାଇଥିୋ। ଏଠାରର ଯଥା ରରୀତ ିମରତ ପଜୂାର୍ଦ୍ଧନା ରଭାଗୋଗ ି
ରହବା ସହ ରଗାବନି୍ଦ ଠାକୁର କପଣୁ୍ଡ ିଗ୍ରାମ ପରକି୍ରମା କର ିଘରର ଘରର ଭକ୍ତଙ୍କ ରଭାଗ 
ଗ୍ରହଣ କରଥିିରେ। ରକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ଯାଦବ ସଂଘର ଉପସଭାପତ ି ରାହାସ ବହିାରରୀ 
ପଷୃ୍ଟଙି୍କ ତତ୍ୱାବଧାନରର ଏହ ି କାଯଦ୍ଧ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିୋ। ଏଥିରର କରିଶାର 
ଚନ୍ଦ୍ର ପଷୃ୍ଟ,ି ପତିାମ୍ବର ପଷୃ୍ଟ,ି ନୃସଂିହ ଚରଣ ପଷୃ୍ଟ,ି ରକଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ପଷୃ୍ଟ,ି ରଗୌତମ ଚରଣ 
ବରିଶାଇ, ପ୍ରହଲ୍ାଦ ରଣା, ରଗୌର୍ମ ରଣା, ଅନରୁିର୍ ବରିଶାଇ ପ୍ରମଖୁ ସକ୍ର�ି ସହରଯାଗ 
କରଥିିରେ। ଏହ ିଅବସରରର ଭଜନ ସମାରରାହ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିୋ।

ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୦ା୩(ସମସି): 
ମଳିତି ପ୍ରାଥମକି ଶକି୍ଷକ 
ମହାସଂଘ ଆନନ୍ଦପରୁ 
ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆଜ ି ୩ 
ଦଫା ସମ୍ବଳତି ଦାବପିତ୍ର 
ଆନନ୍ଦପରୁ ଶକି୍ଷାଧିକାରରୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି
୩ ଦଫା ଦାବ ି ଯଥାଶରୀଘ୍ର 
ପରୂଣ ନରହରେ ଶକି୍ଷକମାରନ 
ଆରନ୍ଦାଳନକୁ ଓହ୍ାଇରବ ରବାେ ି
ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 
ପ୍ରାଥମକି ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ସ୍ାଥଦ୍ଧ 
ଦୃଷ୍ଟରୁି ଏେରିମଣ୍ାରରିର ଠକିା 
ଶକି୍ଷକ ନଯିକୁ୍ତ ି ଉରଛେଦ, ଶକି୍ଷକ 
ମାନଙୁ୍କ ରକନ୍ଦ୍ରରୀ� ହାରରର ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଓ ପରୁୁଣା 
ରପନସନ୍   ୋଗ ୁ କରବିା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ ି ଜ୍ଞପ୍ତ ି
ଜାର ି କରଥିିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଜ ି ପଯଦ୍ଧ୍ୟନ୍ କାଯଦ୍ଧ୍ୟକାରରୀ 
ରହାଇପାରନିାହ ିଁ। ଶକି୍ଷକ ମହାସଂଘର ଏକ ପ୍ରତନିଧିି 
ମଣ୍ଡଳରୀ ମଖୁ୍ୟ ଶାସନ ସଚବିଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କର ି ନଜିର 
ଯକୁ୍ତଯିକୁ୍ତ ଦାବ ି ଉପସ୍ଥାପନ କରଥିିରେ ରହଁ, ଉକ୍ତ ଦାବ ି
ପରୂଣ ପାଇଁ ଶକି୍ଷାବଭିାଗ ରକୌଣସ ି ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ 
କରୁନଥିବାରୁ ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଅସରନ୍ାଷ ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଛ।ି ଆନନ୍ଦପରୁ ଶକି୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତ ିଚରି୍ରଞ୍ଜନ 
ଘରଡଇ, ସମ୍ାଦକ ବଶି୍ୱଜତି ନାହାକଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର 
ଆନନ୍ଦପରୁ ବ୍ଲକର ଶକି୍ଷକ ପ୍ରତନିଧିିମଣ୍ଡଳରୀ ଏକ 

ରଶାଭାଯାତ୍ରାରର ଆନନ୍ଦପରୁ ଶକି୍ଷାଧିକାରରୀଙ୍କ କାଯଦ୍ଧ୍ୟାଳ� 
ସମ୍ମଖୁରର ପହଞ୍ ିଥିରେ। ଦାବ ିପରୂଣ ନରହରେ ଆସନ୍ା 
୧୪ ତାରଖିଠାରୁ ଆରନ୍ଦାଳନକୁ ଓହ୍ାଇରବ ରବାେ ି
ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରଥିିରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 
ଶକି୍ଷକ ରଗାରରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ପାଢ଼ରୀ, ରବରୀନ୍ଦ୍ର 
କୁମାର ରସଠରୀ, ଭବାନରୀ ଶଙ୍କର ସାହୁ, କୃପାସନୁି୍ ସାହୁ, 
ବଜି� କୁମାର ମଶି୍, ଶକୁରଦବ ସାହୁ, ଶଶକିାନ୍ ମହାନ୍,ି 
ରହମନ୍ କୁମାର ରସଠରୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି, ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର 
ପାତ୍ର, ତପନ କୁମାର ରଜନା, ଭବାନରୀ ରଘାଷ, ସଚୁତି୍ରା 
ସାହୁ, ଆହ୍ାଉଦନି ଦାସ, ନାରା�ଣ ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ଖଣୁ୍ଆି 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତି ଥିରେ। 

କେନୁ୍ଦଝର,୧୦ା୩(ସମସି)

ରକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାରର ଶକୁ୍ରବାର ଠାରୁ 
ମାଟ୍କି ସରମ୍ମଟଭି-୨ ପରରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛ।ି ପରରୀକ୍ଷାକୁ ଶାନ୍ ିଶଙୃ୍ଖଳାର ସହତି 
ପରଚିାଳତି କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 

ତ୍ରସି୍ରରୀ� ସ୍୍ବାଡ୍   ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହାଇଥିବାରବରଳ 
ସମସ୍ ପ୍ରକାରର ସତକଦ୍ଧତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ 
କରାଯାଇଥିବା ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରରୀ 
ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ, ପେୁସି 
ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ ି

କରବିା ସହ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ରଯପର ିନହୁଏ 
ରସ ଦଗିରର ପଦରକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍।ି

ଜଲି୍ା ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରରୀଙ୍କ ସଚୂନା 
ଅନୁସାରର ମାଟ୍କି ପରରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ 
ଦନିରର ଜଲି୍ାର ୨୧୯୨୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ 
ମାଟ୍କି ପରରୀକ୍ଷା ରଦଇଛନ୍।ି ଜଲି୍ାର ୧୪୨ଟ ି

ପରରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ରରର ପେିାମାରନ ପରରୀକ୍ଷା 
ରଦଉଥିବାରବରଳ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୪ଟ ି
ପରରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ସରମ୍ବଦନଶରୀଳ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଭାରବ ଚହି୍ନଟ କରାଯାଇ ଏହ ିପରରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ର 
ଗଡ଼ୁକିରର ଅଧିକ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ 

କରାଯାଇଛ।ି ପରରୀକ୍ଷା ୧୦ ତାରଖିରୁ ମାର୍ଦ୍ଧ 
୨୦ ତାରଖି ପଯଦ୍ଧ୍ୟନ୍ ଚାେବିାକୁ ଥିବାରବରଳ 
ଖରାକୁ ଆଖିଆଗରର ରଖି ରବାଡଦ୍ଧ କରୃ୍ଦ୍ଧପକ୍ଷ 
ପରରୀକ୍ଷା ସକାଳ ଆଠଟାରୁ କରବିାକୁ ସ୍ଥରି 

କରଛିନ୍।ି ମାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀମାରନ ସକାଳ 
୭ଟାରୁ ପରରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ରରର ପ୍ରରବଶ କରରିବ 
ରବାେ ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗଡ଼ୁକି 
ପରରୀକ୍ଷା ଦନି ସକାରଳ ପରରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ରରର 

ପହଞ୍ବିାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହାଇଥିବାରବରଳ 
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗଡ଼ୁକି ପାଇଁ ଜଲି୍ାର ୧୧ଟ ିରନାଡାେ 
ହବ୍   କରାଯାଇଛ।ି କଡ଼ା ସରୁକ୍ଷାବଳ� 
ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖାଯାଇଛ।ି ରତରବ 
ପ୍ରଥମଦନିରର ଜରଣରହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ କପ ି
କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼ ିନାହାଁନ୍।ି କନୁି୍ ପରରୀକ୍ଷାର 
ପ୍ରଥମ ଦନିରର ୧୨୮୬ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ 
ପରରୀକ୍ଷା ରଦଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରର ଜଲି୍ାର ୨ଟ ିପରରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ରରର 
୫୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ମଧ୍ୟମା ପରରୀକ୍ଷା 
ରଦଇଛନ୍।ି ରସହପିର ି ରକନୁ୍ଦଝର ଟାଉନ୍   
ବାଳକିା ବଦି୍ୟାଳ� ଏବଂ ରଯାଡ଼ା ପରରୀକ୍ଷା 
ରକନ୍ଦ୍ରରର ୬୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ ମକୁ୍ତ ବଦି୍ୟାଳ� 
ପରରୀକ୍ଷା ରଦଇଥିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 

୧୪୨ ରକନ୍ଦ୍ରରେ ପେୀକ୍ା ରେରେ ୨୧,୯୨୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

୧୨୮୬ ପରୀକ୍ାରୀ୍ ଅନୁପସ୍ରିତ

ଘଷପିୁରା,୧୦ା୩(ସମସି): 
ରଙ୍ଗର ପବଦ୍ଧ ରହାେ ି ପାଇଁ 
ସବୁଠ ି ଉତ୍ସବର ମାରହାଲ୍   
ରଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିୋ। ଗାଁଠୁ 
ସହର ଫଗ ୁରଙ୍ଗରର ସମରସ୍ 
ଏକକାର ରହଉଥିବା ରବରଳ 
ରହାେ ି ଉତ୍ସବକୁ ନଆିରା 
ଢଙ୍ଗରର ପାଳନ କରଛିନ୍ ି
ଘଷପିରୁା ବ୍ଲକ ଅଳତ ି ସ୍ର୍ଣ୍ଣିମ 
ପଞ୍ା�ତର କଛି ି ଉଦ୍ୟମରୀ 
ଯବୁକ। ସମରସ୍ ରହାେରିର 
ସଭଏିଁ ମସଗେୁ ଥିବା ରବରଳ 
କଛି ି ଶାଢରୀ, ରଧାତ ି ଗାମଛୁା ଆଉ କଛି ି
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରରୀ ଧର ିବାହାର ି
ପଡ଼ଥିିରେ ଅସହା� ଅବସ୍ଥାରର ରହଥିିବା 
କଛି ିନରିହି ବ୍ୟକ୍ତ ିବରିଶଷଙ୍କ ନକିଟକୁ। ନଜି 
ସାମଥଦ୍ଧ୍ୟ ଅନୁସାରର ସାହାଯ୍ୟ କରବିା ସହ 
ରସମାନଙ୍କ ସହତି କଛି ି ସମ� ଅତବିାହତି 
କର ିତାଙ୍କ ଦୁଖଃ ସଖୁରର ସହଭାଗ ିରହାଇ 
ଖସୁ ି ବାଣ୍ଛିନ୍।ି ରସହ ି କ୍ରମରର ସ୍ଥାନରୀ� 
ପରୁୁଣାବାନ୍ରଗାଡାର ଅସହା� ବୃର୍ ରାମ 

ବାରକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ରୀ ଉମ୍ଣିଳା ବାରକିଙ୍କ 
ଘରର ପହଞ୍ ିସହରଯାଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା 
ସହ ତାଙ୍କ ସଖୁଦୁଖରର ସହଭାଗରୀ 
ରହାଇଛନ୍।ି ରାମ ବାରକିଙ୍କ ପରବିାର 
କହରିେ ରାମ ଏବଂ ପତ୍ରୀ ଉମ୍ଣିଳାଙୁ୍କ 
ବୁଝାଏ। ରାମ ବ�ସର ଅପରାହ୍ନରର ପହଞ୍ ି
ସାରଥିିବାରୁ କାମ ଧନ୍ା ନକରପିାର ି ଘରର 
ବସ ି ରହଛିନ୍।ି ପତ୍ରୀ ଉମ୍ଣିଳାଙୁ୍କ ୭୦ ପାର 
ରହୋଣ,ି ଆଖିକୁ ଭେ ଦଶି ୁ ନଥିରେ ମଧ୍ୟ 

ନଜି ହାତରର ରରାରଷଇ ବାସ 
କରୁଥିବା ରଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି 
ବଡିମ୍ବନାର ବଷି� ଏହକିରିଯ ଏହ ି
ଅସହା� ବ୍ୟକ୍ତ ି ଜଣକୁ ଆଜଯିାଏଁ 
ଆବାସ ରଯାଜନାରର ଘର ଖଣ୍ଡଏି 
ମଳି ି ନାହ ିଁ। ରସହ ି ଚାଳ ଛପର 
ଘରର କଛି ି ସମ� ବତିାଇବା 
ପରର ଗଡ଼ବାନ୍ରଗାଡା ପଞ୍ା�ତ 
ଆଦବିାସରୀ ବସ୍ ି ବୁଧସୁାହରିର 
ପହଞ୍ ି କଛି ି ଅସହା� ଆଦବିାସରୀ 
ପରବିାରଙୁ୍କ ରଭଟ ି ଯଥା ସମ୍ଭବ 
ସାହାଯ୍ୟ କରବିା ସହ ରସମାନଙ୍କ 

ନଆିରା ଜରୀବନ ରଶୈଳରୀ ସମ୍କଦ୍ଧରର ପଚାର ି
ବୁଝବିା ସହ କଛି ିରରାଗଗ୍ରସ୍ ଗରବି ଅସହା� 
ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ ଡାକ୍ତରରୀ ଚକିତି୍ସା ରସବା ରଯାଗାଇ 
ରଦବାକୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦଇ ରଫରଛିନ୍।ି ଏହ ି
ଅଭଯିାନରର ଯବୁ ସମାଜରସବରୀ ଦରୀପକ 
କୁମାର ଭୂ�ାଁ, ରଦବାନନ୍ଦ ମହାରଣା, 
ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉଳ, ଦମ�ନ୍ରୀ ରସଠରୀ ପ୍ରମଖୁ 
ସାମେି ଥିରେ। ଯବୁକଙ୍କ ଏଭଳ ି ପ୍ର�ାସକୁ 
ସବୁ ମହେରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛ।ି

ନଆିରା ଢଙ୍ଗକର କ�ାଲ ିପାଳକିଲ ଯବୁକ�ାଷ୍ଠୀ କ�ାମଓିପାଥିେ ଚେିତି୍ାଳୟକର ଡାକ୍ତର ନା�ାନ୍ ି

ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ଦୁ  ବଢ଼ାଇରେ ସହରରାଗେ ହାତ

ବାଲବିନ୍ଧ,୧୦ା୩ (ସମସି): ରକନୁ୍ଦଝର 
ଜଲି୍ା ସଦର ନବିଦ୍ଧାଚନମଣ୍ଡଳରୀ ଅଧରୀନସ୍ଥ 
ଝୁମ୍ରୁା ବ୍ଲକର ୧୨ଟ ି ପଞ୍ା�ତକୁ ରନଇ 
ଶକୁ୍ରବାର ଝୁମ୍ରୁା ଠାରର ବରିଜଡରି 
ରନତୃତ୍ୱ ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ଆର�ାଜତି ରବୈଠକରର ଝୁମ୍ରୁା ବ୍ଲକ 
ବରିଜଡ ି ସଭାପତ ି ମହମ୍ମଦ କଫିେ 
ଆନସାରରୀଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର ସଭା କାଯଦ୍ଧ୍ୟ 
ପରଚିାଳନା ରହାଇଥିୋ। ଉକ୍ତ ରବୈଠକରର 
ବରିଜଡ ି ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗଠନକି ସମ୍ାଦକ 
ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ସବୁ୍ରତ 
ଝାଟଇ, ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ମଧାବ ସର୍ଦ୍ଧାର, 
ରାଜ୍ୟ ଯବୁ ଉପ-ସଭାପତ ି ରସୌମ୍ୟଶଙ୍କର 
ଚକ୍ର, ଜଲି୍ା ଯବୁ ସଭାପତ ି ବାପ ି ରାମ, 
ପବୂଦ୍ଧତନ ଜଲି୍ା ସଭାପତ ିଆଶଷି ଚକ୍ରବର୍ଦ୍ଧରୀ, 

ଜଲି୍ା ସମ୍ାଦକ ବପିନିରୀ ବହିାରରୀ ଆପଟ୍ଟ, 
ଜଲି୍ା ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ରାଧାରଗାବନି୍ଦ 
ପଟ୍ଟନା�କ, ବ୍ଲକ ମହଳିା ସଭାପତ ି
ନଳନିରୀ ମହାନ୍, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାଳତରୀ 
ନାଏକ, ଜଲି୍ାପରଷିଦ ସଭ୍ୟା ରସାମବାରରୀ 
ମମୁ ୁଦ୍ଧ, କ୍ଷରୀରରାଦନିରୀ ମହାକୁଡ, ପବୂଦ୍ଧତନ 
ଜଲି୍ାପରଷିଦ ସଭ୍ୟ ବାବୁରାମ ନାଏକଙ୍କ 
ସରମତ ୧୨ରଗାଟ ି ପଞ୍ା�ତର ସଭାପତ,ି 
ସମ୍ାଦକ, ସରପଞ୍, ସମତି ି ସଭ୍ୟ/ସଭ୍ୟା 
ତଥା ବରଷି୍ କମଦ୍ଧରୀ ଉପସ୍ଥତି ଥିରେ। ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କର ବଭିନି୍ ରଯାଜନା ସାଧାରଣ 
ରୋକଙ୍କ ପାଖରର ପହଞ୍ାଇବା ସହତି 
ତୃଣମଳୂସ୍ରରର ଦଳରୀ� ସଙ୍ଗଠନକୁ 
ଆହୁର ି ସଦୃୁଢ଼ କରବିା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଝାଟଇ 
ପରାମଶଦ୍ଧ ରଦଇଥିରେ।

ଆନନ୍ଦପରୁ,୧୦ା୩(ସମସି)

ଆନନ୍ଦପରୁ ଓକେି ସଂଘ ନବିଦ୍ଧାଚନ ପାଇଁ 
ପ୍ରାଥ ୍ଣିପତ୍ର ଯାଞ୍ ରଶଷ ରହାଇଛ।ି ସଭାପତ ି
ପଦବରୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖେ କରଥିିବା 
ସରୁଥ ଚନ୍ଦ୍ର ରବରହରାଙ୍କ ପ୍ରାଥ ୍ଣିପତ୍ର 
ନାରକାଚ ରହାଇଯାଇଥିବାରୁ ୫ ଜଣ ପ୍ରାଥଦ୍ଧରୀ 
ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦତିାରର ରହଥିିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 
ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜରୀବରୀ ପରଷିଦର ନଷି୍ପର୍ ି
ଅନୁଯା�ରୀ ଓକେି ସଂଘର ନବିଦ୍ଧାଚନ 
ପ୍ରତବିଷଦ୍ଧ ଏକକାଳରୀନ ଭାରବ ଚଳତି ମାସ 
୨୫ ତାରଖିରର ଅନୁଷ୍ତି ରହବ। ଏହ ି
ପରରିପ୍ରକ୍ଷରୀରର ଆନନ୍ଦପରୁ ଓକେି ସଂଘ 
ନବିଦ୍ଧାଚନ ପାଇଁ ସଂଘର ସଭାଗହୃରର ଏକ 
ଜରୁରରୀ ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ବରଷି୍ ଆଇନଜରୀବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙୁ୍କ 
ନବିଦ୍ଧାଚନ ଅଧିକାରରୀ ଭାରବ ନରି�ାଜତି 
କରାଯବିା ପରର ନବିଦ୍ଧାଚନ ପ୍ରକ୍ର�ିା ଆରମ୍ଭ 
ରହାଇଛ।ି ଓକେି ସଂଘ ସଭାପତ ିଦ�ାନଧିି 
ଦାଶ, ସମ୍ାଦକ ରହମନ୍ କୁମାର ମେକି 
ପ୍ରାକ ନବିଦ୍ଧାଚନରୀ ସଚୂନା ରଦବା ପରର 
ନବିଦ୍ଧାଚନ ପାଇଁ ବଧିିବର୍ ଭାରବ ବଜି୍ଞପ୍ତ ି

ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ଆଶା�ରୀ 
ପ୍ରାଥଦ୍ଧରୀମାରନ ନରି୍ଦ୍ଧାରତି ସମ� ମଧ୍ୟରର 
ପ୍ରାଥ ୍ଣିପତ୍ର ଦାଖେ କରଛିନ୍।ି ସଭାପତ ି
ପଦବରୀ ପାଇଁ ଆଶରୁତାଷ ଦାଶ, ଭାଗରିଥରୀ 
ଦାଶ, ଦ�ାନଧିି ଦାଶ, ସଚତି୍ର ପଟ୍ଟନା�କ, 
ସରୁଥ ଚନ୍ଦ୍ର ରବରହରା, କୁଳମଣରୀ ରସଠରୀ, 
ଉପସଭାପତ ି ପଦବରୀ ପାଇଁ ଆଶରୁତାଷ 
ଦାଶ, ରରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରକି, ସମ୍ାଦକ 

ପଦବରୀ ପାଇଁ ରହମନ୍ ମେକି, ଭଗବାନ 
ମେକି, ଯଗୁ୍ମ ସମ୍ାଦକ ପଦବ ି ପାଇଁ 
ତ୍ରରିୋଚନ ତ୍ରରୀପାଠରୀ, ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବରୀ 
ପାଇଁ ଅରଶାକ କୁମାର ରାଉଳ, ଆରୋକ 
ରାଉତ ଓ କାଯଦ୍ଧ୍ୟକାରରୀ ସଦସ୍ୟ ପଦବରୀ 
ପାଇଁ ଜୁମର ସଂି ମହାନ୍,ି ତ୍ରରିୋଚନ 
ତ୍ରପିାଠରୀ, କରହ୍ନଇ ଚରଣ ସାହୁ ପ୍ରାଥ ୍ଣିପତ୍ର 
ଦାଖେ କରଥିିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି

ବରିଜଡ ିପକ୍େଦୁ  ରନତୃତ୍ୱ ରବୈଠକ ଆନନ୍ପଦୁେ ଓକେି ସଂଘ ସଭାପତ ିପାଇଁ ୫ ପ୍ାଥ ଥିପତ୍ର କାଏମ

ମଳିତି ପ୍ାଥମକି ଶକି୍କ ସଂଘେ ଶକି୍ାଧିକାେୀଙ୍ଦୁ  ୋବପିତ୍ର
ଆନନ୍ଦପରୁ,୧୦ା୩(ସମସି): ଆନନ୍ଦପରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣରୀ 
ବନଖଣ୍ଡ ଅଧରୀନରର ଥିବା ବନସରୁକ୍ଷା ସମତି,ି 
ବନାଞ୍ଳରର ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସରୀ ଓ ସ୍ଥାନରୀ� 
ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ରନଇ ଏକ ସରଚତନତା କାଯଦ୍ଧ୍ୟକ୍ରମ 
ସ୍ଥାନରୀ� ଟକିରିା ଗ୍ରାମରର ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଯାଇଛ।ି 
ଆନନ୍ଦପରୁ ଡଏିଫଓ ଅଭ� କୁମାର ଦରଳଇଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 
ତତ୍ୱାବଧାନରର ଏସଏିଫ ପ୍ରଫୁେ କୁମାର ମେକି ଏହ ି
ସରଚତନତା କାଯଦ୍ଧ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଦାରଖ କରଥିିରେ। ଏହ ି

ଉପେରକ୍ଷ ଟକିରିା ଗ୍ରାମରର ଆର�ାଜତି ସରଚତନତା 
ସଭାରର ଅଜୁଦ୍ଧନବଣଆି, ଯଗୁଳକରିଶାରପରୁ, ଟକିରିା, 
ରଗାହରିା, ରଟୁଆଁ, ବୁଢରୀକୁଦ, ଟଭାକୁଦ, ସରନ୍ାଷପରୁ, 
ଗ�ଳମଣୁ୍ଡା, ଉେବିସା, ପଣସଡହିା ବନସରୁକ୍ଷା 

ସମତିରି କମଦ୍ଧକର୍ଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହତି ଜଙ୍ଗେରର ନଆଁି ନ 
ୋଗବିା ପାଇ ଁ ସମସ୍ ପଦକ୍ଷରପ ଓ ଆସନ୍ା ୩ ମାସ 
ପଯଦ୍ଧ୍ୟନ୍ ଜଙ୍ଗେର ଚାରପିାଖରର ନଜର ରଖିବାକୁ 
ପରାମଶଦ୍ଧ ରଦଇଥିରେ। ଏହ ି ସଭାରର ବନଅଧିକାରରୀ 
ସରୁରନ୍ଦ୍ରନାଥ ରହମ୍ବ୍ରମ, ସମୁତି କୁମାର ମହାନ୍,ି 
ରମାକାନ୍ ରସଠରୀ, ରଡପଟୁ ି ରରଞ୍ଜର ନବକରିଶାର 
ନା�କ, ବନପାଳ ଶ୍ୟାମସନୁ୍ଦର ସାହୁ, ମଳ� କୁମାର 
ସାହୁ, ବୁଧରଦବ ସାହୁ, ଡମ୍ବରୁଧର ମହାନ୍ ରଯାଗରଦଇ 

ବନସରୁକ୍ଷା ସମତି ି କମଦ୍ଧକର୍ଦ୍ଧାଙୁ୍କ ନଆଁି ପ୍ରତରିଶଧକ 
ସରଚତନତା ଉପରର ଅବଗତ କରଥିିରେ। 
କାଯଦ୍ଧ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନକମଦ୍ଧଚାରରୀ ରଞ୍ଜନ ରବରହରା, 
ମରୀନତରୀ ରସଠରୀ ପ୍ରମଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିରେ। 

ଜଙ୍ଗେ ନଅିାଁ ରୋକବିାକଦୁ  ସରେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଘଷପିରୁା,୧୦ା୩(ସମସି)

ଗ୍ରାମାଞ୍ଳରର ହାତ ପାଆନ୍ାରର 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟରସବା ରଯାଗାଇ ରଦବାକୁ 
ପ୍ରାଥମକି ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟକନ୍ଦ୍ର, ଆ�ରୁବଦ୍ଧଦକି 
ଏବଂ ରହାମଓିପାଥିକ ଚକିତି୍ସାଳ� 
ପ୍ରତଷି୍ା କରାଯାଇଛ।ି ରକରତକ 
ସ୍ଥାନରର ଭରି୍ଭୂିମ ି ଥାଇ ମଧ୍ୟ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟରସବାରୁ ବଞ୍ତି ରହଉଛନ୍ ି
ଗରବି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏଥିରନଇ 
ସ୍ଥାନରୀ� ରୋରକ ଅଭରିଯାଗ କରେ 
ମଧ୍ୟ ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟୁନଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ୧୯୯୦ ମସହିାରର ଘଷପିରୁା 
ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ପଞ୍ା�ତ କାଯଦ୍ଧ୍ୟାଳ� 
ପରସିରରର ରୋକଙୁ୍କ ହାତ ପାଆନ୍ାରର 
ଚକିତି୍ସା ରସବା ରଯାଗାଇ ରଦବା େକ୍ଷରର 
ପ୍ରତଷି୍ା କରାଯାଇଥିୋ ରହାମଓିପାଥିକ 
ଚକିତି୍ସାଳ�। ରହରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରର 
କାଯଦ୍ଧ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ଅରନକ ସମ�ରର 

ଅନୁପସ୍ଥତି ରହୁଥିବାରୁ ରରାଗରୀରସବା 
ବ୍ୟାହତ ରହାଇପଡ଼ଛି।ି ଜରଣ ମାତ୍ର 
କମଦ୍ଧଚାରରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରଖାନା ନାମକୁ 
ମାତ୍ର ରଖାୋଯାଉଛ।ି ଡାକ୍ତରଖାନା 
ରଖାେବିାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ� 
ସକାଳ ୮ଟାରୁ ମଧ୍ୟାନ୍ ୧୨ଟା ସମ� 
ଧାଯଦ୍ଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରରୀ 

କଟକଣାକୁ ଏଠାରର ଫୁ କର ିଦଆିଯାଇଛ।ି 
କମଦ୍ଧଚାରରୀ ଅଭାବ ଦଶଦ୍ଧାଇ ଅଧିକାଂଶ 
ସମ�ରର ଡାକ୍ତରଖାନାରର ତାୋ 
ଝୁେୁଥିବା ରଦଖିବାକୁ ମଳୁିଛ।ି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ 
ଏବଂ ବଡପଦନା ବଜାର ସ୍ଥାନରୀ� ଅଞ୍ଳର 
ପ୍ରମଖୁ ବ୍ୟବସା�ର ରପଣ୍ଠସ୍ଥଳ ି ପାେଟେି 
ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରର 

ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟରସବା ରଯାଗାଇରଦବାକୁ 
ର ଖ ା େ ା ଯ ା ଇ ଥି ବ ା 
ରହାମଓିପାଥିକ ଚକିତି୍ସାଳ�ଟ ି
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାମରର 
ଆସନୁଥିବା ସାଧାରଣରର ତରୀବ୍ର 
ଅସରନ୍ାଷ ରଦଖାରଦଇଛ।ି 
ଘଟଣା ସମ୍କଦ୍ଧରର ଜଲି୍ା 
ରହାମଓିପାଥିକ ମଖୁ୍ୟ 
ଚକିତି୍ସାଧିକାରରୀ ଭାଗରୀରଥି 
ମଲ୍କିଙୁ୍କ ପଚାରବିାରୁ ରସ 
ଘଟଣା ସମ୍କଦ୍ଧରର ରକୌଣସ ି
ଅଭରିଯାଗ ପାଇନାହାଁନ୍।ି 

ଏଥିରନଇ ରସଠାରର ନଯିକୁ୍ତ ି ପାଇଥିବା 
ଡାକ୍ତର ଅନାମକିା ରଜନାଙ୍କ ଠାରୁ ରକୈଫତ 
ମଗାଯବି ରବାେ ି ସରଫଇ ରଦଇଛନ୍।ି 
ଘଟଣାର ଗରୁୁତ୍ୱକୁ ଉପେବ୍ ି କର ି ଉର୍ 
କରୃ୍ଦ୍ଧପକ୍ଷ ଯଥାଶଘି୍ର ଏଥିରନଇ ବହିତି 
ପଦରକ୍ଷପ ରନବାକୁ ସ୍ଥାନରୀ� ଜନସାଧାରଣ 
ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି 

େକିତି୍ସା ରସବାେଦୁ  ବଞ୍ତି ରହଉଛନ୍ ିରୋଗୀ

ଶନ ରିବାର 
୧୧ ମାର୍୍  ୨୦୨୩ ୧୩କେନ୍ଦୁ ଝର
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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
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ଭଜି ିଟ୍ରଫି: ପରୂ୍ବାଞ୍ଚଳର ରଜିୟ ଅଭଯିବାନ

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।

ରରଚିନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ନିଙ୍କୁ  
୬ ୱିକେଟ ଖୱବାଜବା ୧୮୦; ଅକ୍ରେଲଆି ୪୮୦

ଭୁବଜନଶ୍ର, ୧୦।୩ (ସମ ସିସ):
ସ୍ାନରୀୟ କ ସିଟ୍ କ୍ ସିଜକଟ୍ ଷ୍ଟାର ସିୟମଜର
ଶକୁ୍ବାରଠାରୁ ପଶ୍ ସିମାଞ୍ଚଳ ଆନ୍ତଃ
ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟ କ୍ ସିଜକଟ୍ (ମହ ସିଳା)
ପ୍ତ ସିଜଯାଗ ସିତା ଆରମ୍ ଜହାଇଯାଇଛ ସି।
ସବ୍ଥଭାରତରୀୟ ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟ ସଂର
(ଏଆଇୟ)ୁ ଆନୁକୂଲ୍ଜର ଆଜୟାେସିତ
ଏହ ସି ପ୍ତ ସିଜଯାଗ ସିତାକୁ ସାଂସଦ ତଥା କ ସିଟ୍
ଓ କ ସିସ୍ର ପ୍ତ ସିଷ୍ଠାତା ପ୍ଜଫସର 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 ସିଜକଟ୍
ଇତ ସିହାସଜରପ୍ଥମଥରଲାଗ ସିମ୍ାଚ୍ଗଡ଼ୁ ସିକ
ଫ୍ରଲାଇଟ୍ଜର ଜଖଳାଯାଇଛ ସି। ପ୍ଥମ
ଦସିବସଜର ୩ଟ ସି ମ୍ାଚ୍ ଜଖଳାଯାଇଛ ସି।
ଜଯଉଁଥିଜର ଜମାହନଲାଲ 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 ତୁକଜରାେସି ମହାରାେ
ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟ (ନାଗପରୁ) ୭ ରନଜର
ସନ୍ ଗାରଜଗ ବାବା ଅମରାବତରୀ
ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟକୁହରାଇଜଦଇଛ ସି।

 ଉଦ୍ରାଟନରୀ ଅବସରଜର
ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର ଓଡ଼ସିଶା କ୍ ସିଜକଟ
ଆଜସାସ ସିଏସନ (ଓସ ସିଏ) ଉପସଭାପତ ସି
ପଙ୍କେଜଲାଚନମହାନ୍ ସି, କ ସିଟ୍ ଜରେସିଷ୍ଟର
ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନମହାନ୍ ସି,କ ସିଟ୍କ୍ରୀଡ଼ାନ ସିଜଦ୍୍ଥଶକ
ର. ଗଗଜନନୁ୍ ଦାଶ ଓ ଉପକ୍ରୀଡ଼ା
ନ ସିଜଦ୍୍ଥଶକରଶ୍ ସିତାମହାନ୍ ସିପ୍ମଖୁଉପସ୍ସିତ
ରହ ସିଥିଜଲ।

ପଶ୍ମିବାଞ୍ଚଳ ଆନ୍ତଃ ରଶି୍ରଦି୍ବାଳୟ ମହଳିବା କ୍କିେଟ୍   ଆରମ୍ଭ

ଦୁବାଇ,୧୦।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ସାଉଦସି ଜପ୍ା
ଲ ସିଗ୍ଜର ଅଲ୍ ନାସର ପରାେୟ ବରଣ
କର ସିବା ପଜର ଦଳର ଅଭସିଜ୍ଞ ୍ରୋଇକର
କ୍ ସିଷ୍ଟ ସିଆଜନାଜରାନାଜଲଡାଅସଜନ୍ାଷୋହ ସିର
କର ସିନ ସିେରଜକ୍ାଧକୁନ ସିୟନ୍ତ୍ରଣକର ସିନପାର 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 ମ୍ାଚ୍ଜର
ଏକମାତ୍ ଜଗାଲ ଜ୍ାର
କର ସିଥିଜଲ। ଏହ ସି ବ ସିେୟ
ସହ ଅଲ୍- ନାସରକୁ
ପଛଜର ପକାଇ
ଅଲ- ଇତ ସିହାଦ
ପଏଣ୍ ତାଲସିକାର
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
ଚାଲସିଯାଇଥିଜଲ ଓ ରାଗଜର ପାଣ ସି
ଜବାତଳକୁ ଜଗାଇଠା 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 ସିଲ ସିଗ୍ମ୍ାଚ୍ଜଖଳସି୮ଟ ସିଜଗାଲଜ୍ାର

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
ଉପଜରଧ୍ୟାନଜଦଇ
ଆଗକୁଆହୁର ସିଭଲ
ପ୍ଦଶ୍ଥନ କର ସିବାକୁ
ପ୍ୟାସ କର ସିବୁ
ଜବାଲସିଜସଉଜଲେଖ
କର ସିଛନ୍ସି।

  ସାଉଦ ିପ୍ା ଲଗି୍  

ଅଲ୍   ନବାସର ହବାରରିବା ପକର କରବାନବାକଲଡବା 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।ପ୍ଥମଜଗାଲ୍ପାଇଁଉଭୟଦଳଜୋର୍ଦାର
ପରସ୍ରଜଗାଲ୍ଜପାଷ୍ଟଉପରକୁଆକ୍ମଣପ୍ତ 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।ଜତଜବତୃତ୍ୱରୀୟକ୍ାଟ୍ଥରର
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।

ରସି୍ବା ମକୁଣ୍ବା ହେ ିଷ୍ବାଡୟିମ୍  େକୁ  ସ୍ୱୀେୃତ ି

ଗନିସି୍   ରକୁ କ୍   ଅଫ୍   ୱବାଲଡ୍ କରେଡ୍ 
ସମ୍ବାନ ଗ୍ରହଣ େକଲ ମକୁଖ୍ମନ୍ତୱୀ

ରସ୍ିବା ମକୁଣ୍ବାକର କ୍ବା ଲଗି୍   ଆରମ୍ଭ

ରଶି୍ ଚବାମ୍ଅିନ ଜମ୍ବାନୱୀେକୁ ହରବାଇଲବା ଭବାରତ

େକୁମ୍ବକଲଙ୍କୁ  ପଛକର 
ପେବାଇକଲ ଅଶ୍ନି 
ଅହମ୍ମଦାବାଦ୍, ୧୦ା୩(ଏଜେନ୍ ସି): ଅଜ୍ରେଲସିଆ ବ ସିପକ୍ଷ
ଚତୁଥ୍ଥତଥାଅନ୍ସିମ ଜଟଷ୍ଟମ୍ାଚ୍ରଦ୍ ସିତରୀୟଦ ସିବସଜର
ଭାରତରୀୟ ଅଭସିଜ୍ଞ ସ୍ ସିନର ରବସିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ ସିନଆଉଏକ
କରୀର୍ଫିମାନ ହାସଲ କର ସିଛନ୍ସି। ଜସ ପ୍ଥମ ଇନ ସିଂସଜର
୬ୱସିଜକଟଜନବାସହଜଟଷ୍ଟେରୀବନଜର୩୨ତମ୫
ୱସିଜକଟସଫଳତା ପାଇଛନ୍ସି। ରଜରାଇପର ସିଜବଶ୍ଜର
ଜସ୫୬ଟ ସିଜଟଷ୍ଟଜଖଳସି୨୬ତମ୫ୱସିଜକଟସଫଳତା
ପାଇଛନ୍ସି। ଏହ ସିକ୍ମଜର ଜସ ପବୂ୍ଥତନ ସ୍ ସିନର ଅନ ସିଲ
କୁମ୍ଜଲଙୁ୍କ ପଛଜର ପକାଇଛନ୍ସି। କୁମ୍ଜଲ ରଜରାଇ
ପର ସିଜବଶଜର୫୩ଟ ସିମ୍ାଚ୍ଜଖଳସି୨୫ଟ ସି୫ୱସିଜକଟ
ସଫଳତା ପାଇଥିଜଲ। ଏଥିସହ ବର୍ଥର ଗାଭା୍ର
ଟ୍ରଫସିଜର ୨୦ ମ୍ାଚ୍ ଜଖଳସି ଅଶ୍ ସିନ୍ ୧୧୨ଟ ସି ୱସିଜକଟ
ଅକ୍ସିଆର କର ସି କୁମ୍ଜଲ (୧୧୧ୱସିଜକଟ)ଙୁ୍କ ପଛଜର
ପକାଇଛନ୍ସି।ଆଉଜଗାଟ ସିଏୱସିଜକଟହାସଲକଜଲଜସ
ନାଥନଲାୟନ (୧୧୩ ୱସିଜକଟ)ଙ୍କସମକକ୍ଷ ଜହଜବ।

୩୦୦ େ୍ବାଚ୍   କନରବାକର 
କେବାହଲ ିଦ୍ତିୱୀୟ 
ଚଳସିତ ଚତୁଥ୍ଥ ଜଟଷ୍ଟଜର ଭାରତରୀୟ ତାରକା ବ ସିରାଟ
ଜକାହଲସିଆଉବଡ଼ସଫଳତାପାଇଛନ୍ସି।ଅନ୍େ୍ଥାତରୀୟ

କ୍ ସିଜକଟଜର୩୦୦କ୍ାଚ୍ ଧର ସିବାର ଜସଦ୍ ସିତରୀୟ
ଭାରତରୀୟ ଭାଜବ ଜରକର୍ଥ ବହ ସିଜର ସ୍ାନ
ପାଇଛନ୍ସି। ଅଶ୍ ସିନଙ୍କ ବଲଜର ପ୍ଥମ ସ୍ ସିପ୍ଜର
ଲାୟନଙ୍କକ୍ାଚଜନଇଏହ ସିମାଇଲଖଣୁ୍ଛୁଇଁଛନ୍ସି।
ପବୂ୍ଥରୁ ଭାରତରୀୟ ପ୍ଶ ସିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ାବ ସିଡ୍
ଅନ୍େ୍ଥାତରୀୟକ୍ ସିଜକଟଜରସବ୍ଥାଧିକ୩୩୪କ୍ାଚ୍
ଜନଇଜରକର୍ଥକର ସିଥିଜଲ।ପବୂ୍ଥତନଅଧିନାୟକ
ମହମ୍ମଦଆଝାରୁଦ୍ ସିନ୨୬୧ଟ ସିକ୍ାଚ୍ଜନଇଥିଜଲ।

େମନି୍ସଙ୍ ମବାତୃ ରକିୟବାଗ
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 ଜଶାକ
ବର୍୍ଥା ପ୍ଦାନ କରାଯାଇଛ ସି। ତାଙୁ୍କ ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଜଳସି
େଣାଇ ଅଜ୍ରେଲସିଆ ଜଖଳାଳସିମାଜନ ବାହୁଜର
କଳାପଟ ସିପ ସିନ୍ ସିଶକୁ୍ବାରପଡ଼ସିଆକୁଓହ୍ାଇଥିଜଲ।
୨୦୦୫ଜର ମାର ସିଆ ସ୍ନ କକ୍ଥଟ ଜରାଗଜର
ଆକ୍ାନ୍ଜହାଇଥିଜଲ।ଗତଜକଜତସପ୍ାହଜହବ
ତାଙ୍କ ସ୍ାସ୍୍ାବସ୍ା ଆହୁର ସି ବ ସିଗ ସିର ସି ଯାଇଥିଲା।
ବ ସିଶ୍ବ୍ାପରୀ କ୍ ସିଜକଟରମାଜନ କୁମ ସିନ୍ଙୁ୍କ ମା’ଙ୍କ
ବ ସିଜୟାଗପାଇଁସାନ୍ତ୍ୱନାେଣାଇଛନ୍ସି।

ଭୁବଜନଶ୍ର,୧୦।୩(ସମ ସିସ):ବ ସିସ ସିସ ସିଆଇ
ଆନୁକୂଲ୍ଜର ଛତ ସିଶଗଡ଼ର ରାୟପରୁଜର
ଶକୁ୍ବାର ଉଦ୍ରାଟ ସିତ ଜହାଇଥିବା
ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟ କ୍ ସିଜକଟ୍ ପ୍ତ ସିଜଯାଗ ସିତା
ଭ ସିେସି ଟ୍ରଫସିଜରପବୂ୍ଥାଞ୍ଚଳବ ସିେୟରୁଅଭସିଯାନ
ଆରମ୍ କର ସିଛ ସି। ଉତ୍କଳ ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟର
ଛାତ୍ କାର୍ଫିକ ବ ସିଶ୍ାଳଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱଜର ଏହ ସି

ସମ୍ମାନେନକ ପ୍ତ ସିଜଯାଗ ସିତା ଜଖଳୁଥିବା
ପବୂ୍ଥାଞ୍ଚଳଦଳଏହାରପ୍ଥମମ୍ାଚଜର୫୫
ରନଜର ଦକ୍ଷ ସିଣାଞ୍ଚଳକୁ ହରାଇଜଦଇଛ ସି।
ବ ସିେୟରୀ ଦଳର ସନ୍ରୀ ପାଜଣ୍ଡ ୧୦୦ ରନର
ଅପରାେସିତ ପାଳ ସି ଜଖଳସିଥିଜଲ। କାର୍ଫିକ
ବ୍ାଟ ସିଂଜର ୧୪ରନକର ସିଥିଜଲ। ପବୂ୍ଥାଞ୍ଚଳ
ଦଳଜର କାର୍ଫିକଙ୍କ ବ୍ତରୀତ କ ସିଟ୍ର

ଶ ସିବାଶ ସିଷ ସାହୁ ସ୍ାନ ପାଇଥିବାଜବଜଳ
ସଜନ୍ାଷ ଜେନା ମଖୁ୍ ପ୍ଶ ସିକ୍ଷକ ରହ ସିଛନ୍ସି।
ଜଫବରୁଆରରୀ୨୧ରୁମାର୍୍ଥ୭ତାର ସିଖପଯ୍ଥ୍ନ୍
ପବୂ୍ଥାଞ୍ଚଳ ଆନ୍ତଃ ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟ କ୍ ସିଜକଟ୍
ପ୍ତ ସିଜଯାଗ ସିତା କ ସିଟ୍ ବ ସିଶ୍ବ ସିଦ୍ାଳୟଜର
ଅନୁଷ୍ଠ ସିତଜହାଇଥିଲା।ଏଥିରୁପବୂ୍ଥାଞ୍ଚଳଦଳ
ଚୟନକରାଯାଇଥିଲା।
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