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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
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‘‘ ଉଚ୍ଚ ହହବା ପାଇଁ କର ହେହବ ଆଶା
ଉଚ୍ଚ କର ଆହେ ନଜି ମାତୃଭାଷା’’ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ଦବିସ

ନକିତିହିର କନଆି ଓ ସନୁା

ଦାଢ଼ହିର ଲୋଇହଲ 
୨୪୭୦ ଇଅର୍  ବଡ୍ 

କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଢାବା

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

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

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

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

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

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

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

      ୬୦ ଦଶକର ହେଶନ୍ କୁ 
ଅନୁକରଣ କହଲ ଜାହ୍ନବ୍ରୀ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୦ା୩(ସମସି)

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

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

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

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

ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ କାଳ ‘ଗ୍�ାକମି୍  ’ କଣ୍ା 

ଦଳ ସ୍ାରଚ୍ଚ ପାଇଁ ଚୁପ୍   ପସିସି ିସଭାପତ ି

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

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

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

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

ବାଘ ଚହି୍ନଟ ପାଇଁ ଲାଗଥିିବା 
୨ ଟ୍ାକ୍   କ୍ୟାଗ୍�ରା ଗ୍ଚାର ି

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

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

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

 �ବଜୁି ସ୍ାସ୍୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡଗ୍ର ଜାଲଆିତ ିଅଭଗି୍�ାଗ

ଗ୍େଙ୍ାନାଳ ପଣ୍ା ଓ ଦଶିା ନସ୍ସଂଗ୍�ାମ୍ ଗ୍ର ଚଢ଼ଉ

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

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

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

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

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

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

ଲକ୍ଷୀ ମାନକକେଟ୍   କନପ୍ଲେକ୍ସ 
ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ ଘଟଣା ୩୭ ଘଣ୍ାଗ୍ର ଲଭିଲିା ନଆିଁ

ନଗି୍�ାଜତି ସ�ସ୍ତ 
ଆଗ୍କିଙୁ୍ �ଳିବି ପରୁସ୍ାର

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

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

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

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

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

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

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

ଦୟା�ର ିକମାକତ ଏପର ିଆକକ୍ପ �ରବିା�ୁ ଆପଣଙ୍ 
ଦଳର କନତାମାନଙୁ୍ ବାରଣ �ରନୁ୍। ତର୍ାପ ିଆପଣ 
�ଛି ି�କଲ ନା� ିଁ, କବାକଧ ଜାଣଶିଣୁ ିନରିବ ର�କିଲ। 
ଏ�ା କମାକତ ଖବୁ୍   ଆଘାତ କଦଇଥିଲା। ଏକବ 
ସମାନ ଢ଼ଙ୍କର ସ୍ଗ୍ଟତ ନବ �କିଶାର ଦାସଙ୍ ଚରତି୍ର 
ସଂ�ାର ପାଇଁ କଯଉଁ ଉଦ୍ୟମ �ରାଯାଉଛ ିତା�ା ତାଙ୍ 
ଝଅି ଓ ପରବିାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙୁ୍ କ�କତ 
ମାନସ�ି ଯନ୍ତ୍ରଣା କଦଉଥିବା ତା�ା ମୁଁ ଭଲ ଭାକବ 
ଅନୁଭବ �ରପିାରୁଛ।ି କତଣ ୁମୁଁ ପଣୁ ିର୍କର ଆପଣଙୁ୍ 
ଅନୁକରାଧ �ରୁଛ ି କଯ ଅନ୍ତଃ ଆପଣ ଏଭଳ ି ଏ� 
ସକମ୍ଦନଶୀଳ ମାମଲାକର ନରିବ ରୁ�ନୁ୍ ନା� ିଁ 
�ମି୍ା ଏ�ା�ୁ ପକରାକ୍କର ସମର୍୍ଟନ �ରନୁ୍ ନା� ିଁ। 
ଜକଣ ପରକଲା�ଗତ ବ୍ୟକ୍ତଙି୍ ସପେ�୍ଟକର ଏପର ି
�ୀନ ମନ୍ବ୍ୟ କଦବାରୁ କ୍ାନ୍ ର�ବିା�ୁ ଆପଣଙ୍ 
ଦଳର କନତାମାନଙୁ୍ �ୁ�ନୁ୍ କବାଲ ି ମୁଁ ପଣୁ ି ର୍କର 
ଆପଣଙୁ୍ ଅନୁକରାଧ �ରୁଛ ି କବାଲ ି ବଷ୍ଟା ଧକମ୍ଟନ୍ଦ୍ରଙ୍ 
ଉକଦେଶ୍ୟକର ��ଛିନ୍।ି

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�ଁ
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ଶନବିାର 
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ବଳାଙ୍ଗୀ ଜାଗରଣ ଯାତ୍ା ଉଦ୍ ଘାଟତି

ବାରପିଦା, ୧୦।୩(ସମସି)

ସ୍ଥାନୀୟ ମହଥାରଥାଜଥା ଶ୍ୀରଥାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ 
ବଶି୍ୱବେି୍ଥାଳୟଦର ‘ଦବୌଦ୍କି ସମ୍ପେ ଅଧିକଥାର; 
ଏହଥାର ବ୍ବସଥାୟୀକରଣ ଓ ପ୍ରଯକୁ୍ ି ହସ୍ଥାନ୍ତର’ 
ଶୀର୍ଷକ ଏକ କମ୍ଷଶଥାଳଥା ଅନୁଷ୍ତି ଦହଥାଇଯଥାଇଛ।ି ଏହ ି
କଥାଯ୍୍ଷ କ୍ରମଟ ି ଭଥାରତ ସରକଥାରଙ୍କ ରଥାଷ୍ଟୀୟ ଦବୌଦ୍କି 
ସମ୍ପେ ସଦଚତନତଥା ଅଭଯିଥାନ (ନପିମ୍  ) ତରଫରୁ 
ବଶି୍ୱବେି୍ଥାଳୟ ଇଦନଥାଦଭସନ କ୍ଲବ ଓ ମହଥାରଥାଜଥା 
ପରୂ୍୍ଷଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂଶଥାସତି ମହଥାବେି୍ଥାଳୟର ସହଦଯଥାଗଦର 
କଟି୍   ବଶି୍ୱବେି୍ଥାଳୟର ଦଟଦକନଥାଲଜ ି ବଜିଦିନସ୍   
ଇନ୍  କୁ୍ଦବଟର ଏବଂ ଦପଦଟଣ୍ଟ ଅଫିସ୍   ଦକଥାଲକଥାତଥା 
ଦ୍ଥାରଥା ଆଦୟଥାଜନ କରଥାଯଥାଇଥିଲଥା। କମ୍ଷଶଥାଳଥାକୁ 
ବଶି୍ୱବେି୍ଥାଳୟର ସ୍ଥାତଦକଥାତ୍ତର ପରରିେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପ୍ରଦଫସର ପ୍ରଦମଥାେ କୁମଥାର ଶତପଥି ଉଦ୍  ଘଥାଟନ କର ି

ନଜି ବକ୍ବ୍ଦର ଦପଦଟଣ୍ଟ, କପରିଥାଇଟ୍   ଓ ଡଜିଥାଇନ୍   
ତଆିର ି କର ି ନଜି ଭତିଦର ଔଦେ୍ଥାଗକି ଦଚତନଥା 
ଆଣବିଥା ପଥାଇ ଁ ବଶି୍ୱବେି୍ଥାଳୟର ଗଦବରକ ତଥଥା 
ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଆହଥ୍ାନ କରଥିିଦଲ। ବଶି୍ୱବେି୍ଥାଳୟ 
ଇଦନଥାଦଭସନ କ୍ଲବର ମଖୁ୍ ତଥଥା କମ୍ପୁ୍ ଟର ପ୍ରଦୟଥାଗ 
ବଭିଥାଗର ସହକଥାରୀ ପ୍ରଦଫସର ଡ. ପ୍ରଶଥାନ୍ତ କୁମଥାର 
ସ୍ୱଥାଇ ଁସ୍ୱଥାଗତ ଭଥାରଣ ପ୍ରେଥାନ କରଥିିଦଲ। ଦକଥାଲକଥାତଥା 
ଦପଦଟଣ୍ଟ ଅଫିସର ଦପଦଟଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷକ ଧୀଦରନ୍   
ପଟ୍ଟନଥାୟକ ଦପଦଟଣ୍ଟର ବଭିନି୍ନ ବଗ୍ଷୀକରଣ ଏବଂ 
ଏହଥାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରୟିଥାକୁ ପ୍ରଥାଞ୍ଜଳ ଭଥାବଦର 
ବୁଝଥାଇଥିଦଲ। କଟି୍   ବଶି୍ୱବେି୍ଥାଳୟର ଦଟଦକନଥାଲଜ ି
ବଜିଦିନସ୍   ଇନ୍  କୁ୍ଦବଟର ତରଫରୁ ଡ. ଅମଦରଶ 
ପଣ୍ଥା ସ୍ଲୁ୍   ଠଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିବଶି୍ୱବେି୍ଥାଳୟ ପଯ୍୍ଷ ନ୍ତ 
ନଜିର ଉଭଥାବନ ଗଡ଼ୁକୁି ଦପଦଟଣ୍ଟଦର ପରଣିତ କର ି
ଏବଂ ତଥା ପଦର ଏହଥାକୁ ଉଦେ୍ଥାଗଦର ପରଣିତ କର ି

ନଦିଜ ତଥଥା ଅନ୍ମଥାନଙୁ୍କ ଦରଥାଜଗଥାରକ୍ଷମ କରବିଥାକୁ 
ଆହ୍୍ଥାନ କରଥିିଦଲ। କଥାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ପରଚିଥାଳନଥାଦର 
ବଶି୍ୱବେି୍ଥାଳୟର କମ୍ପୁ୍ ଟର ପ୍ରଦୟଥାଗ ବଭିଥାଗର ମଖୁ୍ 
ଡ. ଜୀଦବନୁ୍ କୁମଥାର ମନ୍ତୀ, ଅଥ୍ଷନୀତ ିବଭିଥାଗର ମଖୁ୍ 
ଡ. ମନିତୀ ମଲ୍କି, ପେଥାଥ୍ଷ ବଜି୍ଥାନର ମଖୁ୍ ଡ. ଇନ୍ଦ୍ରଜତି 
ନଥାଏକ, ଉଦ୍େି ବଜି୍ଥାନ ମଖୁ୍ ଡ. କମଳ ଦଲଥାଚନ 
ବଥାରକି, ଦଜୈବ ପ୍ରଯକୁ୍ ି ବଭିଥାଗ ମଖୁ୍ ପ୍ରଦଫସର 
ହୃେୟନଥାଥ ଥଥାଦଟଥାଇ, ପ୍ରଥାଣୀ ବଜି୍ଥାନର ସହକଥାରୀ 
ପ୍ରଦଫସର ଡ. ଗଥାଗ୍ଷୀ ମହଥାନ୍ତ ିଏବଂ ମହଥାରଥାଜଥା ପରୂ୍୍ଷଚନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ୱୟଂଶଥାସତି ମହଥାବେି୍ଥାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମକୁ୍କିଥାନ୍ତ 
ପଣ୍ଥା, ପ୍ରଥାଣୀ ବଜି୍ଥାନର ମଖୁ୍ ଡ. ପ୍ରଣତୀ ପଟ୍ଟନଥାୟକ 
ପ୍ରମଖୁ ସହଦଯଥାଗ କରଥିିଦଲ। ଏହ ି କମ୍ଷଶଥାଳଥାଦର 
ବଶି୍ୱବେି୍ଥାଳୟର ଅଧ୍ୟଥାପକ ଅଧ୍ୟଥାପକିଥା ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀ ଏବଂ 
ମହଥାରଥାଜଥା ପରୂ୍୍ଷଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂଶଥାସତି ମହଥାବେି୍ଥାଳୟର 
ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀ ବହୁ ସଂଖ୍ଥାଦର ଦଯଥାଗଦେଇଥିଦଲ।

ବାରପିଦା, ୧୦।୩(ସମସି)

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଥାର ଅବଲୁପ୍ତ ପ୍ରଥାୟ ଭଥାରଥା-ସଥାହତି୍, 
କଳଥା-ସଂସ୍ତୃ,ି ପଯ୍ଷ୍ଟନ ଏବଂ ଐତହି୍ର ସରୁକ୍ଷଥା ତଥଥା 
ବକିଥାଶ ପଥାଇଁ ଭଞ୍ଜମଥାଟରି ଗରମିଥାମୟ ଐତହି୍ ବରିୟଦର 
ଉତ୍ତରପଢିଙୁି୍କ ସଦଚତନ କର ି ଜଲି୍ଥାର ୪ଟ ି ଯଥାକ 
ଉପଖଣ୍ ଅଧିବଥାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ସଥାଂସ୍ତୃକି ଓ ସଥାମଥାଜକି 

ସମନ୍ୟ ପ୍ରତଷି୍ଥା ଏବଂ ଭଥାଇଚଥାରଥାର ପରମ୍ପରଥାକୁ ସେୃୁଢ 
କରବିଥା ନମିଦନ୍ତ ୭ମ ବଥାରଷିକ ବଳଥାଙ୍ୀ ଜଥାଗରଣ ଯଥାତ୍ରଥା 
(ବଥାଇକ୍   ଦଶଥାଭଥାଯଥାତ୍ରଥା) ଏବଂ ମହଥାରଥାଜଥା ଶ୍ୀରଥାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ଦଜ୍ଥାତ ିରଥର ଜଲି୍ଥା ପରକି୍ରମଥା କଥାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ 
ଶକୁ୍ରବଥାର ସକଥାଦଳ ୨ୟ ଶ୍ୀଦକ୍ଷତ୍ର ବଥାରପିେଥା ଜଗନ୍ନଥାଥ 
ମନ୍ରି ନକିଟଦର ଉେଘଥାଟତି ଦହଥାଇଯଥାଇଛ। 

ଏହ ି ଯଥାତ୍ରଥା ୩େନି ଧର ି ଜଲି୍ଥାର କୁଳଅିଣଥା, 

କଳଥାବଥାଡଆି, ଝଥାରଦପଥାଦଖଥାରଆି, ସଥାରସକଣଥା, 
ବଥାଙ୍ରିଦିପଥାର,ି ଦ୍ଥାରଶଣୁ,ି ବଦିଶଥାଇ, ବଜିଥାଦତଥାଳଥା, 
ରଥାଇରଙ୍ପରୁ, ବହଳେଥା, ଜଥାମେଥା, ଗଢ, ଭଥାଲୁବସଥା, 
ଯଶପିରୁ, ରରୁଅଥାଁ, ଶକୃୁଳ,ି ଖିଚଂି, କରଞ୍ଜଆି, 

ଠଥାକୁରମଣୁ୍ଥା, ଶରତ, କପ୍ରପିେଥା, ଉେଳଥା, ଖଣୁ୍ଟଥା, 
ହରପିରୁ ଗଡ଼, ବଡସଥାହ,ି ମଥାଣତ୍ର,ି ପଥାଟଳପିରୁଥା, 
ଦବୈଶଙି୍ଥା, ଦବତନଟ,ି ଚତି୍ରଡଥା, ଦମଥାରଡଥା, ଦକଥାଷ୍ଥା, 
ବଥାଘଡଥା, ଶଳୁଆିପେଥା, ଦେଉଳ ି ଦହଥାଇ ବଥାରପିେଥା 

ପଥାଲବଣ ି ବଥାଇପଥାସଦର ୧୨ ତଥାରଖି ସନ୍୍ଥାଦର 
ପହଞ୍ବିଥା ପଦର ଏକ ସଥାଂସ୍ତୃକି ଦଶଥାଭଥାଯଥାତ୍ରଥାଦର 
ସହର ପରକି୍ରମଥା କର ି ବଳଥାଙ୍ୀ ମଦହଥାତ୍ସବ କଥାଯ୍୍ଷ ଥାଳୟ 
ଫଥାୟଥାର ଦଟେସନ ଠଥାଦର ଉେଯଥାପତି ଦହବ। 

ବଳଥାଙ୍ୀ ମଦହଥାତ୍ସବର ପ୍ରତଷି୍ଥାତଥା ସମ୍ପଥାେକ ଶରତ 
ଚନ୍ଦ୍ର ନଥାୟକଙ୍କ ସଭଥାପତତି୍ୱଦର ଅନୁଷ୍ତି ଉେଘଥାଟନୀ 
ଉତ୍ସବଦର ବଶିଟିେ ଅତଥିି ଭଥାବଦର ବରଷି୍ ସଥାମଥ୍ାେକି ଡ. 
ବଜିୟ କୁମଥାର ଅଗ୍ରୱଥାଲଥା, ବଥାରପିେଥା ଉପନଗରପଥାଳ 
ସୀମଥାେଥାସ, ପବୂ୍ଷତନ ଜଲି୍ଥାମଖୁ୍ ଚକିତି୍ସଥାଧିକଥାରୀ ଡ. 
ଦକୈଳଥାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହଥାନ୍ତ,ି ସମଥାଜଦସବୀ ଡ. ନଦିରଥାଜ 
ଦପଥାଥଥାଳ, ପଣ୍ତି ଭଥାଗବତ ପଣ୍ଥା ଓ ସମଥାଜଦସବୀ 
ରବ ି ସଂି ପ୍ରମଖୁ ଅତଥିି ଭଥାବଦର ଦଯଥାଗଦେଇ ସବୁଜ 
ପତଥାକଥା ଦେଖଥାଇ ଦଜ୍ଥାତରିଥକୁ ଏବଂ ଜଥାଗରଣ ଯଥାତ୍ରଥାର 
ଶଭୁଥାରମ୍ଭ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିଯଥାତ୍ରଥାଦର ବଳଥାଙ୍ୀ ମଦହଥାତ୍ସବର 
କଥାଯ୍ଷ୍କଥାରୀ ସମ୍ପଥାେକ େୀପକ କୁମଥାର ନଥାୟକ, ବଳଥାଙ୍ୀ 
ଦସନଥାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମଥାଦରଶ ନଥାୟକଙ୍କ ଦନତୃତ୍ୱଦର 
୪୦ଜଣ ସଂସ୍ତୃ ିଦସୈନକିଙ୍କ ସହ ବଳଥାଙ୍ୀ ମଦହଥାତ୍ସବର 
ବରଷି୍ ସେଶ୍ ନଦରନ୍ଦ୍ର ଦମଥାହନ ଦସନଥାପତ,ି ଉେୟ 
ନଥାଥ ଦଜନଥା, ଦଗଥାଲକ ମହଥାନ୍ତ,ି ଇନୁ୍ମତ ି ମହଥାନ୍ତ ି ଓ 
ହୃରଦିକଶ େଥାସ ପ୍ରମଖୁ ଯଥାତ୍ରଥାଦର ସଥାମଲି ରହଛିନ୍ତ।ି

ସାଂସ୍ କୃତକି ଓ ସାମାଜକି ସମନ୍ୱୟ ବକୃ ଦ୍ ିପାଇଁ ଆନ୍ାଳନ

୩ଦନି ଧର ିଜଲି୍ା 
ପରକି୍ରମାନର ମହାରାଜା 
ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ନଜୟାତରିଥ

ସାରସକଣା, ୧୦।୩(ସମସି)

ବଳଥାଙ୍ୀ ଜଥାଗରଣ ଯଥାତ୍ରଥା ତତ୍ତଥାବଧଥାନଦର ଜଲି୍ଥା 
ପରକି୍ରମଥା କରୁଥିବଥା ମହଥାରଥାଜଥା ଶ୍ୀରଥାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଜ୍ଥାତ ି
ରଥକୁ ସଥାରସକଣଥା ଶ୍ୀଜଗନ୍ନଥାଥ ପୀଠ ସଥାରସଦକ୍ଷତ୍ର 
ସଂିହଦ୍ଥାର ସମ୍ଖୁ ବଡେଥାଣ୍ଦର ମନ୍ରି ପରଚିଥାଳନଥା 
ଟ୍ରଟେଟ୍  , ମଥା’ସଭୁଦ୍ଥା ବଥାଳକିଥା ଉଚ୍ଚ ବେି୍ଥାଳୟ, ସଥାରସକଣଥା 
ସରସ୍ୱତୀ ଶଶି ୁବେି୍ଥାମନ୍ରିର, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ସରକଥାରୀ 
ଉଚ୍ଚ ବେି୍ଥାଳୟ, ନଡଥାଲସ୍ଲୁ ସଥାରସକଣଥା, ସ୍ଥାନୀୟ 

ଜୟେୁଗ୍ଷଥା ଯବୁକସଂଘ ତଥଥା ଅଞ୍ଳର ଜନସଥାଧଥାରଣଙ୍କ 
ତରଫରୁ ବପିଳୁ ସ୍ୱଥାଗତ ସମ୍ଦ୍୍ଷନଥା ଜ୍ଥାପନ 
କରଥାଯଥାଇଛ।ି କଥାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ଅନୁଯଥାୟୀ ବଳଥାଙ୍ୀଦସନଥା 
ବଥାଇକ୍   ଦଶଥାଭଥାଯଥାତ୍ରଥାଦର ଦଜ୍ଥାତରିଥ ପଥାଦଛଥାଟ ି
ଆଣ ି ସଥାରସଦକ୍ଷତ୍ର ବଡ଼େଥାଣ୍ଦର ପହଞ୍ଲିଥା ମଥାତ୍ରଦକ 
ଅନୁଷ୍ଥାନଗଡ଼ୁକି ତରଫରୁ ପବତି୍ର ଦଜ୍ଥାତକୁି ଧପୂ, 
େୀପ ଓ ପଷୁ୍ପ ନଦିବେନ ପବୂ୍ଷକ ସ୍ୱଥାଗତ ଜଣଥାଥିଦଲ 
ସବ୍ଷଶ୍ୀ ଅନ୍ତଯ୍ଷ୍ଥାମୀ ସଥାହୁ, ଅତୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର େଥାସ, ତପନ 
କୁମଥାର େଣ୍ପଥାଟ, ପେ୍ମନଥାଭ ସଥାହୁ, େୁଗ୍ଷଥା ପ୍ରସଥାେ ନନ୍ୀ, 

ନମିଥାଇଁ ଚରଣ େଣ୍ପଥାଟ, ସରୁୁ ସଂି, ଗରୁୁଜୀ ହରଶି ଚନ୍ଦ୍ର 
ମହଥାନ୍ତ, ବପି୍ଳବ କୁମଥାର ପଟୃେ,ି ପ୍ରଶଥାନ୍ତ ସହୁ, ଅନୀଲ 
କୁମଥାର ଦଘଥାର, ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ପ୍ରଣତିଥା ଦବଦହରଥା, ସଶୁ୍ୀ 
ସବତିଥା ଦଘଥାର, ରୀତଥା ମଶି୍, କନକ ଲତଥା ପରଡ଼ିଥା, 

ପ୍ରତୀମଥା ମଞ୍ଜରୀ ପଦଲଇ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ନଥାଏକ ପ୍ରମଖୁ 
ଦଯଥାଗଦେଇଥିଦଲ। ସ୍ୱଥାଗତ କଥାଯ୍ଷ୍କ୍ରମଦର ମଥା’ସଭୁଦ୍ଥା 
ବଥାଳକିଥା ଉଚ୍ଚ ବେି୍ଥାଳୟର ଛଥାତ୍ରୀଗଣ ସଥାମହୂକି ମଙ୍ଳ 
ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନ ିଓ ହୁଳହୁଳ ିଦେଇଥିଦଲ। 

ଜଜୟାତ ିରଥକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ଭଞ୍ଜପରୁନର ନମଳଣ ଉତ୍ସବ

ବାରପିଦା, ୧୦।୩(ସମସି): ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପରୁ ଜଗଦ୍ଥାତ୍ରୀ ଦମଳଥା ପଡ଼ଆି ସ୍ତି 
ରଥାଧଥାମଥାଧବ ମନ୍ରି ପରସିରଦର ୨୭ତମ ଦେଥାଳଦମଳଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି 
ଦହଥାଇଯଥାଇଛ।ି ୫େନି ଧର ିଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିଉତ୍ସବଦର ପ୍ରଥମ େନି ମନ୍ରି ବଗି୍ରହଙ୍କର 
ନଗର ଭ୍ରମଣ, ନଥାମଥାଧିବଥାସ, ଦ୍ତିୀୟ େନି ଶ୍ୀବଗି୍ରହମଥାନଙ୍କର ମଳିନ ଓ ନଥାମ 
ଯଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରସଥାେ ବଣ୍ଟନ କରଥାଯଥାଇଥିଲଥା। ଏହ ି ମଳିନ ଉତ୍ସବଦର ବଥାରପିେଥା 
ମଣ୍ଳ କଥାରଥାଗଥାର ମନ୍ରି, ପଲୁସି ଲଥାଇନ ମନ୍ରି, ଭୁଗଡ଼ୁଥାକଟଥାରୁ େୁଇ ବଗି୍ରହ 
ଓ ଭଞ୍ଜପରୁରୁ ଏକ ବଗି୍ରହ ସସୁଜ୍ତି ବମିଥାନ ଦଶଥାଭଥା ଯଥାତ୍ରଥାଦର ଆସ ି ଦମଳଣ 
ମଣ୍ପଦର ଅବରି ଲଥାଗ ି ଦହଥାଇଥିଦଲ। ତତ୍  ସହତି ୪ଟ ି େଳକୁ ଦନଇ ଅଟେମ 
ପ୍ରହରୀ ଅନୁଷ୍ତି ଦହଥାଇଥିଲଥା। ଶହ ଶହ ଭକ୍ଙ୍କ ସମଥାଦବଶ ଦେଖିବଥାକୁ ମଳିଥିିଲଥା।  
ସମସ୍ଙୁ୍କ ପ୍ରସଥାେ ବଣ୍ଟନ କରଥାଯଥାଇଥିଲଥା ଓ ତୃତୀୟ ସନ୍୍ଥାଦର ଭଦ୍କରୁ ଆସଥିିବଥା 
ଅନୁସୟଥା େଥାସ ଓ ସଯୂ୍ଷ୍ ନଥାରଥାୟଣ େଥାସ ଏବଂ ସଥାଥିଙ୍କ ଦ୍ଥାରଥା ଭଥାଗବତ ଆଦଲଥାଚନଥା 
ସହ ପ୍ରବଚନ କଥାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ଦହଥାଇଥିଲଥା ଓ ଶକୁ୍ରବଥାର ପରୂ୍୍ଷଥାହୁତ ି ଦହଥାମ 
ସହ ଜଳ ଉତ୍ସବ ଦହଥାଇ ଦଶର ଦହଥାଇଛ ି ଏ ବର୍ଷର ଦେଥାଳ ମଳିନ ଉତ୍ସବ ଓ 
ଏହ ି କଥାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ମନ୍ରି କମଟିରି ଦେବେତ୍ତ େଥାସ, ଆନନ୍ ପଟୃେ,ି ବଜିୟ କୁମଥାର 
ମହଥାନ୍ତ,ି ପ୍ରଶଥାନ୍ତ ଦେ ଓ ଜଗେୀଶ େଥାସଙ୍କ ତତ୍ତଥାବଧଥାନଦର ଅନୁଷ୍ତି ଦହଥାଇଥିଲଥା।

ଜମବିାଡ଼ ିସଂକ୍ରାନ୍ରୀୟ ଗଣ୍ଡନଗାଳ 
ବଡ଼ସାହ,ି୧୦ା୩(ସମସି): ବଡସଥାହ ି ଥଥାନଥା ଅଧୀନ ଚକ୍ରଧରପରୁ ଗ୍ରଥାମର ବରୁଣ 
ସଥାମନ୍ତରଥାୟଙୁ୍କ ଦସହ ିଗ୍ରଥାମର ନକୁଳ ବନି୍ଥାଣୀ ଗଥାଳଗିଲୁଜ କରବିଥା ସହତି ମଥାଡମଥାରବିଥା 
ଓ ଜୀବନରୁ ମଥାର ି ଦେବଥାର ଧମକ ଦେଇ ଥିବଥାର ଦସ ବଡସଥାହ ି ଥଥାନଥାଦର ଲଖିିତ 
ଅଭଦିଯଥାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ତଥାଙ୍କ ଅଭଦିଯଥାଗକୁ ଭତି୍ତ ି କର ି ପଲୁସି ଏକ ମଥାମଲଥା ରୁଜୁ କର ି
ତେନ୍ତ ଜଥାରୀ ରଖିଛ।ି ବରୁଣଙ୍କ ବଥାପଥାଙ୍କ ନଥାମଦର ଚକ୍ରଧରପରୁ ଦମୌଜଥାର ଏକ ଜମ ି
ରହଛି ିଏହ ିଜମକୁି ଦନଇ ନକୁଳ ଗଣ୍ଦଗଥାଳ କରଥିିବଥାର ଅଭଦିଯଥାଗରୁ ଜଣଥାଯଥାଇଛ।ି

ମହଳିାଙୁ୍ ଗାଳଗିଲୁଜ ଓ ମାଡ଼ ଅଭନି�ାଗ
ବଡ଼ସାହ,ି୧୦ା୩(ସମସି): ବଡସଥାହ ି ଥଥାନଥା ଅଧୀନ ଚଥାନ୍ଡହିଥା ଗ୍ରଥାମର ଶଶଧିର 
ମହଥାନ୍ତଙି୍କ ସ୍ତୀ ରଞ୍ଜତିଥାଙୁ୍କ ତଥାଙ୍କ ସ୍ୱଥାମୀ, ପଅୁ ପ୍ରକଥାଶ ଓ ସରପଞ୍ ମଶି ିଗଥାଳଗିଲୁଜ କରବିଥା 
ସହତି ମଥାଡ ମଥାରଥିିବଥାର ଦସ ବଡସଥାହ ିଥଥାନଥାଦର ଲଖିିତ ଅଭଦିଯଥାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ସ୍ୱଥାମୀ 
ଶଶଧିର ନଥାଏବସରପଞ୍ ଦହବଥା ପଦର ତଥାଙ୍କ କଥଥା କଛି ିବୁଝୁ ନ ଥିବଥାରୁ ଦସ ପ୍ରତବିଥାେ 
କରବିଥାରୁ ଏପର ିଘଟଣଥା ଘଟଥିିବଥାର ଜଣଥାଯଥାଇଛ।ି ରଞ୍ଜତିଥାଙ୍କ ଅଭଦିଯଥାଗକୁ ଭତି୍ତ ିକର ି
ପଲୁସି ଏକ ମଥାମଲଥା ରୁଜୁ କର ିତେନ୍ତ ଜଥାର ିରଖିଛ।ି

୫ଦନିଆି ଅଣ,ୁ କ୍ଦୁ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ 
ଉନଦୟାଗରୀ ପ୍ରଦଶଚ୍ଚନରୀ ଉଦ୍  �ାପତି

ବାରପିଦା, ୧୦।୩(ସମସି): ଜଲି୍ଥା ଶଳି୍ପ ଦକନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ଦର ବଥାରପିେଥା ଛଉ ପଡ଼ଆି 
ଠଥାଦର ୫ ତଥାରଖିରୁ ୫େନି ଧର ିଚଥାଲଥିିବଥା ଜଲି୍ଥାସ୍ରୀୟ ଅଣ,ୁ କ୍ଷଦୁ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦେ୍ଥାଗୀ 
ପ୍ରେଶ୍ଷନୀ ଗରୁୁବଥାର ରଥାତଦିର ଉଦ୍  ଯଥାପତି ଦହଥାଇଯଥାଇଛ।ି ଜଲି୍ଥା ଶଳି୍ପ ଦକନ୍ଦ୍ରର ସଥାଧଥାରଣ 
ପରଚିଥାଳକ ଦଗୌରଦମଥାହନ ସଂିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଥାଦର ଅନୁଷ୍ତି କଥାଯ୍ଷ୍କ୍ରମଦର ମଖୁ୍ଅତଥିି 
ଭଥାଦବ ଓଡ଼ଶିଥା କୃର ି ନଗିମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବଥାଶରି ମହଥାନ୍ତ ି ଦଯଥାଗ ଦେଇଥିବଥା ଦବଦଳ 
ବଥାରପିେଥା ନଗରପଥାଳ କୃଷ୍ଥାନନ୍ ମହଥାନ୍ତ ି ସମ୍ଥାନତି ଅତଥିି ଭଥାଦବ ଦଯଥାଗଦେଇ ଅଣ ୁ
କ୍ଷଦୁ୍ ଓ ମଧ୍ୟମ ଶଳି୍ପ ଜରଆିଦର ମହଳିଥା ମଥାଦନ ଆଥ ଷିକ ସ୍ୱଥାବଲମ୍ୀ ଦହଥାଇ ସ୍ୱୟଂ ସହଥାୟକ 
ଦଗଥାଷ୍ୀରୁ ସ୍ଥାଟ୍ଷ ମଥାଇଦକ୍ରଥା ଏଦଣ୍ଟରପ୍ରଥାଇଜ ବଥା ଏସଏମଇକୁ ରୂପଥାନ୍ତରତି ଦହବଥା ଉପଦର 
ଗରୁୁତ୍ୱଥାଦରଥାପ କରଥିିଦଲ। ପ୍ରେଶ୍ଷନୀଦର ଅଂଶ କରଥିିବଥା ସମସ୍ଙୁ୍କ ପ୍ରଧଥାନମନ୍ତୀ ନଯିକୁ୍ ି
ସଜୃନ ଦଯଥାଜନଥାଦର ସଥାମଲି ଦହଥାଇ ଏହଥାର ସବୁଧିଥା ସଦୁଯଥାଗ ଦନବଥା ପଥାଇଁ ଆହଥ୍ାନ 
ଜଣଥାଇଥିଦଲ। ପରଦିଶରଦର ଆଇପଓି, ଡ ିଏସ େଥାସ ଧନ୍ବଥାେ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିଦଲ। 
ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିପ୍ରେଶ୍ଷନୀଦର ବଭିନି୍ନ ଉଦେ୍ଥାଗୀ ମଥାଦନ ଦସମଥାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାେତି ସଥାମଗ୍ରୀର 
ପଥାଖଥାପଥାଖି ୪୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କର କଥାରବଥାର କରଥିିବଥାଦବଦଳ ଅନ୍ ଦକଦତକ ଉଦେ୍ଥାଗୀ 
ଦସମଥାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାେତି ସଥାମଗ୍ରୀ ପରବତ୍ତ୍ଷୀ ସମୟଦର ଦଯଥାଗଥାଇ ଦେବଥା ପଥାଇଁ କଛି ିବ୍କ୍ ି
ବଦିଶର ଓ ଅନୁଷ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତମ ପରମିଥାଣର ଅଗ୍ରୀମ ଅଡ଼୍ଷର ମଧ୍ୟ ପଥାଇଛନ୍ତ।ି ୫େନି 
ଧର ିଦମଳଥାଦର ୧୦୦ଟ ିଟେଲଦର ଉତ୍ଥାେ ସଥାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବଥାକୁ ଦଲଥାକଙ୍କ ଭଡି ଲଥାଗଥିିଲଥା।

୧୪ତମ ନହାଲ ିମନହାତ୍ସବ ଉଦ�ାପତି
ବାରପିଦା, ୧୦ା୩(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଥା ଶ୍ଥାମଥାଖଣୁ୍ଟଥା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଷତ 
ସନୁି୍ରଦଗୌରଥା(ଦକନୁ୍ଡହିଥା)ଠଥାଦର ୧୪ତମ ଦହଥାଲ ି ମଦହଥାତ୍ସବ ତନିେିନି ଧର ି ପଥାଳତି 
ଦହଥାଇଛ।ି ୧୦୮ କଳସ ସହ ଅଟେମ ପ୍ରହର ଅଖଣ୍ ହରନିଥାମ ଯଜ୍ ଅନୁଷ୍ତି ଦହଥାଇଯଥାଇଛ।ି 
ଏଥିଦର ଗ୍ରଥାମର ସମସ୍ ମହଳିଥା ଓ ପରୁୁର ସହତି ନକିଟସ୍ ଗ୍ରଥାମର ଶ୍ଦ୍ଥାଳୁ ଦଯଥାଗେଥାନ 
କରଥିିଦଲ। ଏଥିଦର ରଥାଜ୍ସଭଥା ସଥାଂସେ ମମତଥା ମହଥାନ୍ତ, ସନୁି୍ରଦଗୌରଥା ପଞ୍ଥାୟତର 
ସଭ୍ଥା ସଙ୍ୀତଥା ନଥାଏକ, ନଥାଏବ ସରପଞ୍ ପ୍ରତଭିଥା ମହଥାନ୍ତ, ଗଦବରକ ଡ. ଭକ୍ହର ିମହଥାନ୍ତ 
ଓ ହରଭିକ୍ ମହଥାନ୍ତ ନଥାମ ଯଜ୍ଦର ଦଯଥାଗେଥାନ କର ିଶ୍ଦ୍ଥାଳୁଙୁ୍କ ଉତ୍ସଥାହତି କରଥିିଦଲ। 
ଦହଥାଲ ିମଦହଥାତ୍ସବ କମଟିରି କମ୍ଷକତ୍ତ୍ଷଥାଙ୍କ ତତ୍ତଥାବଧଥାନଦର ଏହଥା ସମ୍ପଥାେତି ଦହଥାଇଥିଲଥା।

ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟରର ରବୌଦ୍କି ସମ୍ପଦ ଅଧିକାର ସମ୍ପକକିତ କମ୍ମଶାଳା

ନୂତନ ଉଦ୍ାବନ ସନ୍ାନନର ବ୍ରତରୀ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ

ବାରପିଦା, ୧୦।୩(ସମସି)

ସ୍ଥାନୀୟ ବଥାରପିେଥା ଟେଥାଡୟିମ ପଡ଼ଆିଦର 
ଓଡ଼ଶିଥା କ୍ରଦିକଟ ଆଦସଥାସଏିସନ ଓ 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଆଥଦଲଟକି ଆଦସଥାସଏିସନର 
ମଳିତି ସହଦଯଥାଗଦର ଜଲି୍ଥାସ୍ରୀୟ ଓସଏି 
ଭଜିନ-୨୦୨୪ ଆନ୍ତତଃ କ୍ଲବ କ୍ରଦିକଟ ଲଗି 
ଟୁର୍୍ଷଥାଦମଣ୍ଟର ଦ୍ତିୀୟ େନି ମ୍ଥାଚଦର 
ଡଆିର୍  ଦକ ବ ି େଳ ବଦିଜଏମ୍  ସସି ି
େଳକୁ ୭ ୱଦିକଟଦର ପରଥାସ୍ କରଛି।ି 

ପ୍ରଥଦମ ବ୍ଥାଟଂି କର ି ବଦିଜଏମସସି ି
୩୧ ଓଭରଦର ସମସ୍ ୱଦିକଟଦର ହରଥାଇ 
୧୩୮ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଦଲ। େଳ 
ପକ୍ଷରୁ ଦଶଖ ନଫିସଲୁ ହୁଦସନ ୪୪ ରନ 
କରଥିିବଥା ଦବଦଳ ବପିକ୍ଷ େଳର େବି୍ 
ରଞ୍ଜନ େଥାସ ୪ଟ ି ୱଦିକଟ ଅକ୍ଆିର 
କରଥିିଦଲ। ଉତ୍ତରଦର ଡଆିର୍  ଦକ ବ ି
େଳ ୨୧ଓଭରଦର ୩ ୱିଦକଟ ହରଥାଇ 
ବଜିୟ ଲକ୍ଷ୍ ହଥାସଲ କରଥିିଦଲ। େଳ 
ପକ୍ଷରୁ ଅବନିଥାଶ ଖଦଣ୍ଲୱଥାଲ ୫୧ ରନ 

କରଥିିଦଲ। େବି୍ ରଞ୍ଜନ େଥାସ ମ୍ଥାନ 
ଅଫ େ ି ମ୍ଥାଚ ବଦିବଚତି ଦହଥାଇଛନ୍ତ।ି 
େଲି୍ୀପ େଥାସ ଓ ଅମତିଥାଭ ପଟ୍ଟନଥାୟକ ଦଖଳ 
ପରଚିଥାଳନଥା କରଥିିବଥା ଦବଦଳ ସମ୍ତି 
ମହଥାରଣଥା ଦସ୍ଥାରଂିଦର ସହଥାୟତଥା କରଥିିଦଲ। 
ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭଥାଦବ ଦଯଥାଗ ଦେଇ ଯବୁ 
ଦନତଥା କଳଙି୍ ଦକଶରୀ ଦଜନଥା ଦଖଳଥାଳ ି
ମଥାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସଥାହତି କରଥିିଦଲ। ଅନ୍ ମଥାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଦର ଆଦସଥାସଏିସନର ସଥାଧଥାରଣ 
ସମ୍ପଥାେକ ବଜିୟ କୁମଥାର େଥାସ, କ୍ରଦିକଟ 
ସମ୍ପଥାେକ ହରପ୍ରସଥାେ ପଥାତ୍ର ଓ ସହ ସମ୍ପଥାେକ 

ଅଦଶଥାକ ପଟ୍ଟନଥାୟକ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିଦଲ। ଗତକଥାଲ ି ନଗରପଥାଳ କୃଷ୍ଥାନନ୍ 
ମହଥାନ୍ତ ି ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭଥାଦବ ଦଯଥାଗ ଦେଇ 
ଏହ ି ଟୁର୍୍ଷଥାଦମଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍  ଘଥାଟନ କରଥିିଦଲ। 
ଏହ ି ସମୟଦର ମୟରୁଭଞ୍ଜ ଆଥଦଲଟକି 
ଆଦସଥାସଏିସନର ସଥାଧଥାରଣ ସମ୍ପଥାେକ 
ବଜିୟ କୁମଥାର େଥାସ, କ୍ରଦିକଟ ସହ ସମ୍ପଥାେକ 
ହରପ୍ରସଥାେ ପଥାତ୍ର ତଥଥା ସହ ସମ୍ପଥାେକ 
ଅଦଶଥାକ ପଟ୍ଟନଥାୟକ ଓ ଦବୈେ୍ନଥାଥ ରଥ 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଦଲ। ଏହ ିଟୁର୍୍ଷଥାଦମଣ୍ଟଦର 
୯ଟ ି କ୍ଲବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ି ଓ ଚଳତି 

ମଥାସ ୨୧ ତଥାରଖିଦର ଫଥାଇନଥାଲ ମ୍ଥାଚ 
ଅନୁଷ୍ତି ଦହବ ଦବଥାଲ ି ଗଣ ମଥାଧ୍ୟମ 
ସଂଦଯଥାଜକ ଦସଥାମନଥାଥ ସଂିହ ଜଣଥାଇଛନ୍ତ।ି 
ଉେଘଥାଟନୀ ମ୍ଥାଚଦର ଡଆିରଦକ କ୍ଲବ 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ବ ିକ୍ଲବକୁ ୨୪୦ ରନଦର ପରଥାସ୍ 
କରଛି।ି ପ୍ରଥଦମ ବ୍ଥାଟଂି କର ି ଡଆିରଦକ 
ନଦି୍୍ଷଥାରତି ୪୦ଓଭରଦର ୬ ୱିଦକଟ ହରଥାଇ 
ମନୁ ରଥାମଙ୍କ ଶତକ ବଳଦର ୩୬୨ ରନ 
ସଂଗ୍ରହ କରଥିିଦଲ। ଉତ୍ତରଦର ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ବ ି ୨୩.୫ ଓଭରଦର ସମସ୍ ୱଦିକଟ 
ହରଥାଇ ମଥାତ୍ର ୧୨୨ ରନ କରପିଥାରଥିିଦଲ।

ବାରପିଦା,୧୦।୩(ସମସି): ଓଦକସଏିଲ ତରଫରୁ ସଥାରଥା 
ରଥାଜ୍ଦର ଶକି୍ଷଥା ସଦଚତନତଥା ରଥର ପରକି୍ରମଥା କର ିଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ଆଇଟ ି ଦକ୍ଷତ୍ରଦର ପଥାରେଶଷିତଥା େଗିଦର ଦପ୍ରଥାତ୍ସଥାହତି କରୁଛ।ି 
ଦସହ ିଆଧଥାରଦର ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଥାଦର ମଧ୍ୟ ଏହ ିସଦଚତନତଥା 
ରଥର ଶଭୁଥାରମ୍ଭ ଦହଥାଇଯଥାଇଛ।ି ଏହ ି ରଥ ଜଲି୍ଥାର ସମସ୍ 
ବ୍ଲକଦର ଥିବଥା ୩୫ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକୃତ କମ୍ପୁ୍ ଟର ତଥାଲମି ଶକି୍ଷଥା 
ଦକନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଥାରଥା ବଭିନି୍ନ ଶକି୍ଷଥାନୁଷ୍ଥାନ ତଥଥା ସମଗ୍ର ଜଲି୍ଥାଦର ପରକି୍ରମଥା 

କରବି। ଏହ ିଆଧଥାରଦର ଓଡ଼ଶିଥା ସରକଥାରଙ୍କ ଦ୍ଥାରଥା ଅନୁବନ୍ତି 
ଓ ଅନୁଦମଥାେତି ପଥାଠ୍କ୍ରମ ଓଏସ୍  - ସଆିଇଟ ିସମସ୍ ସରକଥାରୀ 
ଚଥାକରିୀ ପଥାଇଁ ଉପଦଯଥାଗୀ ଓ ଯଥାହଥାକ ି ସରକଥାରଙ୍କ ଆଇଟ ି
ଓ ପ୍ରଯକୁ୍ ି ବେି୍ଥା ବଭିଥାଗ େ୍ଥାରଥା ପରଚିଥାଳତି ଆେ ି ବରିୟଦର 
ସଭଙୁି୍କ ସଦଚତନ କରଥାଇବଥା ଏହ ିରଥର ଆଭମିଖୁ୍ ଅଦଟ। ଏହ ି
ଦକଥାସ୍ଷର ସଥାଟଷିଫିଦକଟ ସମ୍ଲପରୁ ମକୁ୍ ବଶି୍ବେି୍ଥାଳୟ ଦ୍ଥାରଥା 
ପ୍ରେତ୍ତ। ଏହଥା ସଭଙୁି୍କ ଭବରି୍ତ କଥାଯ୍ଷ୍ପନ୍ଥା ଗଠନଦର ସହଥାୟକ 

ଦହଥାଇ ପଥାରବି ଦବଥାଲ ି ଜଲି୍ଥାର ଡଏିଲସ ି ଅଧ୍ୟଥାପକ ସମଦରନ୍ଦ୍ର 
ବଶଥା ଉଦଲ୍ଖ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି ସଦଚତନତଥା ରଥ ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ଥାଦର ଆଗଥାମୀ ଅଦପ୍ରଲ ୭ ତଥାରଖି ପଯ୍ଷ୍ନ୍ତ ପରକି୍ରମଥା 
କରବି। ଡଜିଟିଥାଲ ଯଗୁର ଆଇଟ ିଜ୍ଥାନର ସଫଳ ଜ୍ଥାନ ଦକୌଶଳ 
ପ୍ରେଥାନ ତଥଥା ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ଦବୈଧ ସଥାଟଷିଫିଦକଟ ପ୍ରେଥାନ ଦକ୍ଷତ୍ରଦର 
ଓଦକସଏିଲ ଓଡ଼ଶିଥାର ଏକ ମଥାତ୍ର ଭରସଥାଦଯଥାଗ୍ ଅନୁଷ୍ଥାନ 
ଭଥାବଦର ଆଇଟ ିଓ ପ୍ରଯକୁ୍ ିବେି୍ଥା ବଭିଥାଗ ଦ୍ଥାରଥା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସତି।

ଡଆିର୍  ନକ ବ ିକ୍ଲବ୍   ବଜିୟରୀଜଲି୍ାସ୍ତରରୀୟ ଆନ୍ତଃ 
କ୍ଲବ କ୍ରନିକଟ୍   ଲଗି୍  

ଜବୈଷୟକି ଶକି୍ା 
ସଜେତନତା 
ରଥର ଶଭୁାରମ୍ଭ

କୁଆମରା, ୧୦ା୩ (ସମସି): 
ଦଗଥାପବନୁ୍ ନଗର ବ୍ଲକ ଆରପଟଥା 
ପଞ୍ଥାୟତ ସ୍ତି ଟକିଥାୟତପରୁ ଗ୍ରଥାମର 
ଜଦଣ ମହଳିଥା ଦପଥାଡ ିଦହଥାଇ 
ଗରୁୁତର ଦହଥାଇଛନ୍ତ।ି କଥାତ୍ତକ 
ଚନ୍ଦ୍ର େଥାଶଙ୍କ ସ୍ତୀ ଦଜ୍ଥାତପି୍ରଭଥା 
(୩୫) ଗରୁୁବଥାର ସଂଧ୍ୟଥାଦର 
ଠଥାକୁରଙ୍କ ନକିଟଦର ସଞ୍ଜବତୀ 
ଜଥାଳ ିଅନ୍ ଏକ କଥାମ କରୁଥିବଥା 
ଦବଦଳ ଅସଥାବଧଥାନତଥା ବଶତତଃ 
ଶଥାଢଦିର ନଅିଥାଁ ଲଥାଗଯିଥାଇଥିଲଥା। 
ଫଳଦର ତଥାଙ୍କ ଶରୀରର ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ଥାନଦର ଦପଥାଡ ିଦହଥାଇ ଯଥାଇଛ।ି 
ଗରୁୁତର ଅବସ୍ଥାଦର ତଥାଙୁ୍କ 
କୁଆମରଥା ଡଥାକ୍ରଖଥାନଥାଦର ଭତ୍ତଷି 
କରଥାଯଥାଇଥିଲଥା। ଦସଠଥାଦର 
ପ୍ରଥାଥମକି ଚକିତି୍ସଥା ପଦର ବଥାଦଲଶ୍ୱର 
ମଖୁ୍ ଡଥାକ୍ରଖଥାନଥାକୁ ସ୍ଥାନଥାନ୍ତର 
କରଥାଯଥାଇଥିବଥାର ଡଥାକ୍ର ଶଥାନ୍ତନୁ 
କୁମଥାର ଦଜନଥା କହଛିନ୍ତ।ି

ନପାଡ଼ ିନହାଇ 
ମହଳିା ଗରୁୁତର

ଫାମଚ୍ଚ ହାଉସ୍  ରୁ ଧାନ ନଚାର ି
କୁଆମରା, ୧୦।୩ (ସମସି): ଖଣୁ୍ଟଥା ଥଥାନଥା ଅନ୍ତଗ୍ଷତ ଧନଥାପନଥା 
ସରକଥାରୀ ଫଥାମ୍ଷରୁ ଧଥାନ ଦଚଥାର ିଦହଥାଇଥିବଥା ଦନଇ ଥଥାନଥାଦର 
ଅଭଦିଯଥାଗ ଦହଥାଇଛ।ି ଦତଦବ େୁବୃ୍ଷତ୍ତମଥାଦନ ସଟରର ତଥାଲଥା 
ଭଥାଙ୍ ିଦଗଥାେଥାମ ମଧ୍ୟରୁ ଆଶ୍ଚଯ୍ଷ୍ଜନକ ଭଥାଦବ ୬୦ ବସ୍ଥା 
ଧଥାନ ଦଚଥାର ିକର ିଦନଇଛନ୍ତ।ି ଯଥାହଥାର ମଲୂ୍ ୨୦ ହଜଥାର 
ଟଙ୍କଥା ଦହବ ଦବଥାଲ ିକୁହଥାଯଥାଇଛ।ି ଉକ୍ ଫଥାମ୍ଷ ହଥାଉସର 
କଥାତ୍ତଷିକ ଚନ୍ଦ୍ର େଥାସ ନଥାମକ ଜଦଣ କୃର ିଅଧିକଥାରୀ ରହୁଥିଦଲ 
ମଧ୍ୟ ଦସ ଜଥାଣନିପଥାରବିଥା ସମସ୍ଙୁ୍କ ଆଚମ୍ତି କରଛି।ି ଘଟଣଥା 
ପଦର ଶ୍ୀ େଥାସଙ୍କ ଅଭଦିଯଥାଗ ଦନଇ ଥଥାନଥା ଦର ୬୦/୨୩ ଦର 
ଏକ ମଥାମଲଥା ରୁଜୁ କର ିପଲୁସି ତେନ୍ତ ଚଳଥାଇଛ।ି

ମଦ ଜବତ; ଜନଣ ଗରିଫ
ବହସାହ,ି୧୦ା୩(ସମସି): ବଡସଥାହ ିଥଥାନଥା ଅଧୀନ 
ଶ୍ୀରଥାମପରୁ ଗ୍ରଥାମର ଦେଶୀ ଓ ବଦିେଶୀ ମେ ଦବଆଇନ 
କଥାରବଥାର ଦହଉଥିବଥାର ବଡସଥାହ ିପଲୁସି ଖବର ପଥାଇ 
ଚଢ଼ଉ କରଛି।ି ଫଳଦର ମେନ ତୁଙ୍ଙ୍କ ନକିଟରୁ ୯ଲଟିର 
ଦେଶୀ ମେ ଜବତ ଦହଥାଇଛ।ି ଏହ ିଚଢଉଦର ଅଭଯିକୁ୍ ଶ୍ୀ 
ତୁଙ୍ଙୁ୍କ ଗରିଫ୍   କରଥାଯଥାଇ ଦନଥାଟସି ଦେଇ ଛଡଥା ଯଥାଇଥିବଥାର 
ଜଣଥାଯଥାଇଛ।ି



ଶନବିାର 
୧୧  ମାର୍ଚ୍ଚ  ୨୦୨୩ ୦୫କେନ୍ଦୁ ଝର
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ରଘନୁାଥଜଉି ମନ୍ରିରର ନୂତନ 
ପାଞ୍ରି ଶଭୁାରମ୍ଭ

ଆନନ୍ଦପୁର,୧୦ା୩(ସମସି): 
ଘସପିରୁା ବ୍ଲକ ବୀରଗ�ାବନି୍ଦପରୁ 
ରଘନୁାଥଜଉି ମନ୍ଦରିଗର ନୂତନ 
ପାଞ୍ରି ଶଭୁାରମ୍ଭ ଗ�ାଇଛ।ି 
ଗଜୟାତବିବିଦ୍   ମଣଚିରଣ ନାୟକ 
ପାଞ୍ ି ପଠନ କରବିା ସ�ତି 
୨୦୨୩-୨୪ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ 
ନୀତ ି ନଘି୍ଘଣ୍ଟ ସମ୍ପକ୍ଘଗର 
ଆଗ�ାଚନା କରଥିିଗ�। ପଜୂକ 
ବରିଞ୍ ି ମଶି୍ର, ଦ�ିୀପ ମଶି୍ର, 
ବଗିଶାଇ �ଗଜନ୍ଦ୍ର ମ�ାପାତ୍ର, ଆଗ�ାକ ମଶି୍ର, ବପିନି ମଶି୍ର, ଗବଣଧୁର ମାଝୀ, 
ନବକଗିଶାର ଦାସ ଓ ଗ୍ାମବାସୀ ଉପସ୍ତି ଥିଗ�। ଗସ�ପିର ି ଗଦାଳପରୂ୍ଣବିମା 
ଅବସରଗର ଗକାଡପଡ଼ାର ଗ�ାପାଳଜଉି ମନ୍ଦରିଗର ମଧ୍ୟ ଗଜୟାତବିବିଦ୍   
ମଣଚିରଣଙ୍କ ଦ୍ାରା ପାଞ୍ ିପଠନ କରାଯାଇଥି�ା। ପଜୂକ ମ�ୁି ପଣ୍ା, ବାପନୁ ିମଶି୍ର, 
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଣା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଗ�ଇ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଗ�। 

ଅଁରାରର ର�ାଳପରୂ୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ 
ଛ େ ନ ା ପ ଦି, ୧ ୦ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା �ାଟଡି

଼
� ି ବ୍ଲକର 

ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଗର ଦାଳପରୂ୍ଣବିମା 
ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ଗ�ାଇଥିବାଗବଗଳ, 
ଗସଥିମଧ୍ୟରୁ ବଂଗଚା, ଗ�ାପାଳପରୁ, 
ଅଁରା, �ାବଗଳଶ୍ୱର, ସମଣା ଆଦ ି
ସ୍ାନଗର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଦାଳଉତ୍ସବ 
ବଡ଼ ଧମୁ୍  ଧାମ୍  ଗର ପାଳତି 
ଗ�ାଇଥିବା ଗଦଖାଯାଇଛ।ି ଏ� ି
ପରଗିପ୍ରକ୍ୀଗର ଅଁରା ଗ୍ାମର ସ୍ୱ�୍ଘତଃ 
ନଗରାତ୍ତମ ଗଜନା ଓ ରମଣୀ ରଞ୍ନ 
ରାଜଙ୍କ ଦ୍ାରା ଆଜକୁ ୧୫ବର୍ଘ 
ପଗୂବ୍ଘ ଗଦାଳଗ�ାବନି୍ଦ ନାମଗର 
ଗଦାଳଉତ୍ସବଟକୁି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥି�ା। ଚଳତିବର୍ଘ ଅନରୁିଦ୍ଧ ନାୟକ, ନାରାୟଣ 
ଦାସ, ଅଭମିନୁୟ ପରଡ଼ିା, ବଗିନାଦ ଖଣୁ୍ଟଆି, ପଦ୍ମନାଭ ଦାସଙ୍କ ସଂଗଯାଜନାଗର 
ଏ� ିଉତ୍ସବଟ ିବଡ଼ ଧମୁଧାମଗର ଅନୁଷ୍ତି ଗ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିଗର କାତବିଗକଶ୍ୱର 
ଖଗଣ୍ଇ, ଅଗଶାକ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ପ୍ରମଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିବାଗବଗଳ 
ଗଦାଳଗ�ାବନି୍ଦ କମଟିରି ସମସ୍ତ ସଦସୟ ସ�ଗଯା� କରଥିିଗ�। 

ଭାରତୀୟ ଯବୁ ସଂଗଠନର ବାର୍୍ଣିକ ଉତ୍ସବ
ଆନନ୍ଦପରୁ,୧୦।୩(ସମସି): ଭାରତୀୟ ଯବୁ ସଂ�ଠନ ଆନନ୍ଦପରୁ ଶାଖାର ପ୍ରଥମ 
ବାରବିକ ଉତ୍ସବ ପାଳତି ଗ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ� ିଉପ�ଗକ୍ ଜନାର୍୍ଘନପରୁ ଶାସନସ୍ତି 
ଗଦାଳଗ�ାବନି୍ଦଜଉିଙ୍କ ଗମଳଣ ପଡ଼ଆିଗର ଆଗୟାଜତି ସଭାଗର ସମାଜଗସବୀ 
କୁଳମଣୀ ପାଣଗି୍ା�ୀ ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିଗ�। ସଂ�ଠନର କାଯ୍ଘୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ନ ମ�ାପାତ୍ର ବବିାରଣୀ ପାଠ କରବିା ପଗର ଅତଥିିମାନଙ୍କ ପରଚିୟ 
ପ୍ରଦାନ କରଥିିଗ�। ମଖୁୟ ଅତଥିି ଭାଗବ ଆନନ୍ଦପରୁ ଉପ ଜଲି୍ାପାଳ ଅନୀ� କୁମାର 
ଗସଠୀ, ମଖୁୟବକ୍ା ଭାଗବ ଅଧ୍ୟାପକ ରଘଦୁପି୍ୀ ନାୟକ ଓ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଗବ 
ଘସପିରୁା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବକି୍ରମ ଭୂୟାଁ ଗଯା� ଗଦଇ ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମାଜଗର ଯବୁ 
ଛାତ୍ର ଗ�ାଷ୍ୀ ଆ�ଆୁ ବା�ନିୀ ଭାଗବ କାଯ୍ଘୟକଗ� ସମାଜଗର ସାମାଜକି ସ୍ରିତା 
ରକ୍ା କରାଯାଇପାରବି ଗବା� ିମତବୟକ୍ କରଥିିଗ�। ଏ� ିସଭାଗର ବଶିଷି୍ ଅତଥିି 
ଭାଗବ ସାମ୍ାଦକି ସବୁାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମ�ାପାତ୍ର, �ାଁ ମରୁବୀ ମଧସୂଦୂନ ମଶି୍ର ଗଯା� 
ଗଦଇଥିଗ�। ଅନୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଆଇନଜିୀବୀ �ୃଦାନନ୍ଦ ଦ୍ଗିବଦୀ, ଗଶରନା� 
ମଶି୍ର ଉପସ୍ତି ଥିଗ�। ଗକଦାର ମ�ାପାତ୍ର ଧନୟବାଦ ଅପ୍ଘଣ କରଥିିଗ�। ପଗର 
ନୃତୟ�ରୁୁ ଜତୁି ଦାଶଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନଗର ନୃତୟ ସଙ୍ୀତ ପରଗିବରଣ କରଥିିଗ�। 
କାଯ୍ଘୟକ୍ରମକୁ ସଂ�ଠନର ସଭାପତ ିଗଜୟାତରିଞ୍ନ ମ�ାପାତ୍ର, ମାନସ ସା�ୁ, ତରୁଣ 
ଦାସ, �ୃଦାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶଭୁମ ସ୍ୱାଇଁ, ବାଣପି୍ରତିୀ ପଣ୍ା, ସମୁନ ମ�ାପାତ୍ର, 
ଅପ ବିତା ମ�ାପାତ୍ର, କୁନମନୁ୍   ମ�ାପାତ୍ର, ଅର୍ଚବିତା ଦାଶ ପରଚିାଳନା କରଥିିଗ�।

  ସହଯ�ାଗର ହାତ ବଢ଼଼ାଇଯେ ତହସେିଦାର

ପରୀକ୍ା ର�ରେ ଛାତ୍ୀ
ଛେଲଛ�ାଇ,୧୦ା୩(ସମସି): ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ା ଗଦଗ� ୧୦ ଗଶ୍ରଣୀର ଛାତ୍ରୀ 
ପପନିା ବଶି୍ୱାଳ। �ତ ଡଗିସମ୍ରଗର ସରି�ିଡିା ଉର୍ଚ ବଦିୟାଳୟର ବାରବିକ କ୍ରୀଡ଼ା 
ଅନୁଷ୍ତି ଗ�ାଇଥି�ା। ଗସଥିଗର ପପନିା ଭା�ଗନଇ �ଙ୍ ଜମ୍ପ ଗଖଳୁଥିବା 
ଗବଗଳ ତାଙ୍କର ବାମ ଗ�ାଡ଼ର ଜଙ୍ଘଟ ି ଗକୌଣସ ି କାରଣରୁ ଭାଙ୍ ି ଯାଇଥି�ା। 
ଗତଗବ ତାଙୁ୍କ �ରୁୁତର ଅବସ୍ାଗର ସ୍�ୁ ଶକି୍କଙ୍କ ସ�ାୟତାଗର କଟକ ବଡ଼ 
ଗମଡକିା�ଗର ଭତ୍ତବି କରାଯାଇଥି�ା। ଗ�ାଡ଼ର ଅପଗରସନ ପଗର ତାଙୁ୍କ ଘରକୁ 
ପଠାଇ ଦଆିଯାଇଥି�ା। ଆଶାବାଡ଼ ିଧର ିଗସ� ିଦନିଠାରୁ ଚ�ାବୁ�ା କରୁଥିଗ�। 
ଗ�ାଡଗର ଚା�ପିାରୁନଥିବାରୁ ଗସ ସ୍�ୁକୁ 
ଯାଇପାରୁନଥିଗ�। ପପନିାଙ୍କ ପରୀକ୍ା 
ଗସଣ୍ଟର ଘରଠାରୁ ୨୦ କଗି�ାମଟିର ଦୂର 
ଖଣୁ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ରଗମେଶ୍ୱର ଉର୍ଚ ବଦିୟାଳୟଗର ସ୍ରି 
ଗ�ାଇଥି�ା। ପପନିା ପରୀକ୍ା ଗକମତି ିଗଦଗବ 
ଗସଗନଇ ପରବିାର ଚନି୍ାଗର ଥିଗ�। ଏଗନଇ 
ବଭିନି୍ନ �ଣମାଧ୍ୟମଗର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପଗର ସ୍ାନୀୟ ତ�ସ�ିଦାର ଅଶ୍ୱନିୀ 
କୁମାର ନାଏକ ତାଙୁ୍କ ସ�ଗଯା�ର �ାତ ବଢ଼ାଇଥିଗ�। ଆଜ ିସକାଳୁ ଗତ�ଗକାଇ 
ତ�ସ�ିଦାରଙ୍କ �ାଡ଼ ି ପପନିାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପପନିାଙୁ୍କ ୨୦ କଗି�ାମଟିର ଦୂର 
ଖଣୁ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ରଗମେଶ୍ୱର ଉର୍ଚ ବଦିୟାଳୟଗର ଛାଡ଼ଥିିଗ�। ପରୀକ୍ା ସରବିା ପଗର ପଣୁ ି
ଘଗର ଗନଇ ଛାଡ଼ ିଆସଥିିଗ�।

ଆନନ୍ଦପରୁ,୧୦ା୩(ସମସି)

ଆନନ୍ଦପରୁ ଉପଖଣ୍ଗର ଚଳତି ବର୍ଘ ମାଟ୍କି୍   ପରୀକ୍ା 
ଆରମ୍ଭ ଗ�ାଇଥିବା ଗବଗଳ ୫୨ଟ ି ପରୀକ୍ା ଗକନ୍ଦ୍ରଗର 
୫୭୩୧ ପରୀକ୍ାଥ୍ଘୀ ପରୀକ୍ା ଗଦଉଛନ୍।ି ଆନନ୍ଦପରୁ 
ବ୍ଲକର ବ.ିଏନ୍  . �ାଇସ୍�ୁଗର ୨୪୦, ସରକାରୀ ବାଳକିା 
ଉର୍ଚ ବଦିୟାଳୟଗର ୧୭୯, ଶାଳବଣ ି �ାଇସ୍�ୁଗର 
୧୦୯, ଗକାଡ଼ପଡ଼ା ଉର୍ଚ ବଦିୟାଳୟଗର ୧୨୫, ତରତରା 
ଉର୍ଚ ବଦିୟାଳୟଗର ୯୫, ଫକୀରପରୁ �ାଇସ୍�ୁଗର 

୮୫, ଧଗକାଠା ଉର୍ଚ ବଦିୟାଳୟଗର ୧୩୫, କଣ୍ଟପିାଳ 
ଉର୍ଚ ବଦିୟାଳୟଗର ୧୩୨ ଜଣଙୁ୍କ ମଶିାଇ ଗମାଟ ୧୧୦୦ 
ଜଣ ପରୀକ୍ାଥ୍ଘୀ ପରୀକ୍ା ଗଦଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 
ଘସପିରୁା ବ୍ଲକଗର ଗବ�ବା�ଳ ି�ାଇସ୍�ୁ, ବାନ୍ଧଗ�ାଡ଼ା 
ଉର୍ଚ ବଦିୟାଳୟ, ଅଳତ ି ଡ. ଏନ୍  . ବଦିୟାପୀଠ, ତରୁଆଁ 
�ାଇସ୍�ୁ, ଗକଶଦୁରାପାଳ �ାଇସ୍�ୁ, ଝାଗଡ଼ଶ୍ୱର 
�ାଇସ୍�ୁ, କ�ୟାଣୀ ବଦିୟାପୀଠ, �ଡ଼ବାନ୍ଧଗ�ାଡ଼ା, 
କୁଶଗଳଶ୍ୱର �ାଇସ୍�ୁ ଗଦଓ�ାଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ 
�ାଇସ୍�ୁ, ସାଇଁକୁଳ �ାଇସ୍�ୁ, କଅଁସ ଗକନୁ୍ଦଆ 

�ାଇସ୍�ୁ, ଖା�ପାଳ �ାଇସ୍�ୁକୁ ମଶିାଇ ଗମାଟ 
୧୫ଟ ିପରୀକ୍ା ଗକନ୍ଦ୍ରଗର ଗମାଟ ୨୦୯୨ ଜଣ ପରୀକ୍ା 
ଗ�ଉଥିବା ଗବଗଳ �ାଟଡ଼�ି ି ବ୍ଲକଗର ୧୫ଟ ି ପରୀକ୍ା 
ଗକନ୍ଦ୍ରଗର ଗମାଟ ୨୨୪୦ ଜଣ ପରୀକ୍ାଥ୍ଘୀ ପରୀକ୍ା 
ଗଦଉଛନ୍।ି ଆନନ୍ଦପରୁ ଓ ଘସପିରୁା ବ୍ଲକଗର ଗମାଟ 
୩୪୯୧ ପରୀକ୍ାଥ୍ଘୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୩୭୩ ଜଣ ପରୀକ୍ା 
ଗଦଇଥିବା ଗବଗଳ ୧୧୮ ଜଣ ପରୀକ୍ା ଗଦଇନଥିବା 
ଜଣାଯାଇଛ।ି ଆନନ୍ଦପରୁ ବ.ିଏନ୍  . �ାଇସ୍�ୁଗର 
ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ାଥ୍ଘୀଙ୍କ ସଂଖୟା ୨୯୯ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 

ଆନନ୍ଦପରୁ ଏବଓି ରଘନୁାଥ ଗବଗ�ରା, �ାଟଡ଼�ିୀ 
ଏବଓି ସଗୁରଶ କୁମାର ଗଜନା ଓ ଘସପିରୁା ବଇିଓ 
ତଗପାଧନ ସ୍ୱାଇଁ ପରୀକ୍ାକୁ ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳାଗର ଗଶର 
କରବିା ପାଇଁ ପରୀକ୍ାଥ୍ଘୀ ଓ ଅଭଭିାବକ ଅନୁଗରାଧ 
କରଛିନ୍।ି ଆନନ୍ଦପରୁ ବ.ିଏନ୍   �ାଇସ୍�ୁକୁ �ବ୍   ଗସଣ୍ଟର 
କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ପରୀକ୍ା ଗକନ୍ଦ୍ର�ଡ଼ୁକିଗର 
ଆଇନଶଙୃ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଗିର ରଖି ପ�ୁସି ବା�ନିୀଙୁ୍କ 
ମତୁୟନ କରାଯାଇଥିବା ଗବଗଳ ପ୍ରଥମ ଦବିସ ପରୀକ୍ା 
ଶାନ୍ଶିଙୃ୍ଖଳାଗର ଗଶର ଗ�ାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 

ଆନନ୍ଦପରୁ 
ଉପଖଣ୍ଡ ୫୨ଟ ିରକନ୍ଦ୍ରରର ପରୀକ୍ା ର�ରେ ୫୭୩୧ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ

େୁରୁମଙୁ୍ା,୧୦।୩(ସମସି)

ବୟାଙ୍କର ନୟିମ ପାଇଁ ଭତ୍ତାଟଙ୍କା ଉଠାଉ 
ପାରୁନା�ାନ୍ ି ଭନି୍ନକ୍ମ ମ�ଳିା ରଜନୀ�ନ୍ଧା 
ମ�ାନ୍। ଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ପାଟଣା ବ୍ଲକ 
ବୁଢ଼ୀକାପଡୁ ି ପଞ୍ାୟତ ବୁଢ଼ୀକାପଡୁ ି
ରାଜନୀ�ନ୍ଧା ଖଟରୁ ଉଠବିାକୁ ଅକ୍ମ ନୁ�ଁନ୍।ି 
ଗ�ାଡ଼ ଓ �ାତର ଆଙୁ୍ଠ ିଧୀଗରଧୀଗର ବଙ୍କା 
ଗ�ାଇଯବିା ସ� ବଛିଣାରୁ ଉଠବିା ପାଇଁ 
ଅଣ୍ଟାକୁ ବଳ ପାଉନା� ିଁ। ଏପର ିସ୍ତିଗିର ତାଙ୍କ 
ମା � ିଁ ଏକ ମାତ୍ର ଭରସା। ତାଙ୍କ ମା’ବୟସ 
୭୦ ଗ��ାଣ।ି ସରକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 
ଗଯଗବଠାରୁ ବୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ 
ଜରଆିଗର ପ୍ରଦାନ କରାଯବିାର ନୟିମ ଗ��ା 
ଗସଗବଠାରୁ ଗସ ଭତ୍ତାଟଙ୍କା ଆଉ ଉଠାଇ 

ପାରୁନା�ାନ୍।ି ବଛିଣାଗର ପଡ଼ ି ର�ଥିିବାରୁ 
ଟଙ୍କା ନ ଉଠାଇ ପାର ି ନାନା ଅସବୁଧିାଗର 
ସମ୍ଖୁୀନ ଗ�ଉଛନ୍।ି ବୟାଙ୍କର ନୟିମ 

ପାଇଁ ଗସ ଏଭଳ ି ଅସବୁଧିାଗର ସମ୍ଖୁୀନ 
ଗ�ଇଥିବା ପରବିାର ଗ�ାଗକ ଅଭଗିଯା� 
କରଛିନ୍।ି ରାଜନୀ�ନ୍ଧା ନଗିଜ ବୟାଙ୍କକୁ 

ଯାଇ ପାରୁ ନ ଥିବାରୁ ବୟାଙ୍କ କତୃ୍ତ୍ଘପକ୍ ତାଙ୍କ 
ସମ୍ପକ୍ଘୀୟଙୁ୍କ ଟଙ୍କା ଗଦଉ ନ ଥିବା ଅଭଗିଯା� 
ଆଣଛିନ୍ ି ପରବିାର ଗ�ାଗକ। ଘଟଣା 
ସମ୍ପକ୍ଘଗର ତୁରୁମଙୁ୍ା ବୟାଙ୍କ ଅଫ୍   ଇଣ୍ଆି 
ମୟାଗନଜର ମାଧରୁୀ ଟ�ିାଙୁ୍କ ପଚାରବିାରୁ 
ରଜନୀ�ନ୍ଧାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ ଗ�ାଇପଡ଼ଛି ି
ଗବା� ି କ�ଥିିଗ�। ଅନୟପଗଟ ବକିଳାଙ୍ 
କମି୍ା ଶଯୟାଶାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀ ବୟାଙ୍କ 
ଆସ ି ପାରୁ ନ ଥିଗ� ବୟାଙ୍କ ପକ୍ରୁ ବୟାଙ୍କ 
ମତି୍ରମାଗନ ଘଗର ଯାଇ ଟଙ୍କା ଗଦଇ ଆସବିାର 
ନୟିମ ଥିଗ� ମଧ୍ୟ ତୁରୁମଙୁ୍ା ବୟାଙ୍କ ଅଫ୍   
ଇଣ୍ଆିର କତୃ୍ତ୍ଘପକ୍ ତା�ା କରୁନା�ାଁନ୍।ି 
ଏଥିପ୍ରତ ି ଦୃଷ୍ଗିଦଇ ଖବୁଶୀଘ୍ର ରଜନୀ�ନ୍ଧାଙୁ୍କ 
ଘଗର ପ୍ରଗତୟକ ମାସ ବୟାଙ୍କ ଗସବା ଗଯା�ାଇ 
ଗଦବାକୁ ଗ୍ାମବାସୀ ନଗିବଦନ କରଛିନ୍।ି

ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ତି ଭନି୍ନକ୍ମ ମହଳିା
ଘରକୁ �ାଉ ନାହାଁନ୍ ିବ୍ାଙ୍କ୍   ମତି୍ର

ବାର୍ଷି� କ୍ରୀଡ଼ାଛର 
ୋତ୍ରୀଙ୍କ ଛ�ାଡ଼ 
ଭାଙ୍ବିା ଘଟଣା 

ଘର୍ପିରୁା,୧୦ା୩(ସମସି): ଘରପିରୁା 
ନବି୍ଘାଚନ ମଣ୍ଳ ିଅଧୀନଗର ଥିବା ଏକ 
ମାତ୍ର ଫାଣ୍ ି ଅବଗ�ଳତି ଅବସ୍ାଗର 
ପଡ଼ରି�ଛି।ି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଥାନାର 
ଗଭୌଗ�ାଳକି ଦୃଷ୍ ିଓ କଗଳବରକୁ ଗନଇ 
ସାଇଁକୁଳ ଠାଗର ୧୯୬୬ ମସ�ିାଗର 
ଏକ ଫାଣ୍ ି ସ୍ାପନ କରାଯାଇଥି�ା। 
ଗ�ଗ� ଫାଣ୍ ି ପ୍ରତଷି୍ାକୁ ୫୦ ବର୍ଘ 
ଅତକି୍ରାନ୍ ଗ�ାଇଥିଗ� ମଧ୍ୟ ଏ�ା 
ଅବଗ�ଳତି ଅବସ୍ାଗର ପଡ଼ରି�ଛି।ି 
ଫ ା ଣ୍ି ଗ ର 
�ାତ�ଣତ ିଗକଗତ 
ଜଣ କମ୍ଘଚାରୀ 
ଥିବାଗବଗଳ ଜଗଣ 
ମାତ୍ର ଏସ୍  ଆଇ 
ଫାଣ୍ ି ଅଧିକାରୀ 
ଭାଗବ କାଯ୍ଘୟରତ 
ଅଛନ୍।ି ଫାଣ୍ ି
��ୃଟ ି ଦୀଘ୍ଘଦନି 
ଗ��ା ନମି୍ଘାଣ କରାଯାଇଥିଗ� 
ସଦୁ୍ଧା ମରାମତ ି ଅଭାବରୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଘ 
ଗ�ାଇ��ାଣ।ି ଫାଣ୍ ି ପରସିରଗର 
କମ୍ଘଚାରୀଙ୍କ ର�ବିା ପାଇଁ ଆବଶୟକ 
କ୍ାଟ୍ଘସ ନଥିବାରୁ କମ୍ଘଚାରୀ ବା�ାଗର 
ର�ବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ଗ�ଉଛନ୍।ି ୨ ଏକରରୁ 
ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଘ ସାଇଁକୁଳ ଫାଣ୍ରି ପରସିର 
ଗ�ାଇଥିବା ଗବଗଳ ସବୁଆଗଡ 
ଗମ�ା ପଡ଼ଛି।ି ଫାଣ୍ ି ଚାରପିାଖଗର 

ପାଗଚର ି ନଥିବାରୁ ବୁ�ା ଗ�ାରୁ�ାଈ 
ଗଖା�ା ଗମ�ାଗର ବଚିରଣ କରୁଛନ୍।ି 
ବଭିନି୍ନ ସମୟଗର ଦୁଘ୍ଘଟଣାଗର ଜବତ 
�ାଡ ି �ଡୁକୁି ଫାଣ୍ ି ପରସିରଗର 
ଗଖା�ାଗମ�ାଗର ପଡ଼ ି ର�ୁଥିବାରୁ 
ଗଚାର ି ଭୟ ର�ୁଛ।ି ସାଇଁକୁଳ ଫାଣ୍ ି
ଅଧୀନଗର ୫୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଘ �ାଁ ଆସଥୁିବାରୁ 
ସୀମତି ସଂଖୟକ କମ୍ଘଚାରୀ ଗଯା�ୁଁ 
ବଭିନି୍ନ ଘଟଣା କ୍ରମଗର ତତ୍  କ୍ଣାତ୍   
ଗସବା ଗଯା�ାଇଗଦବା ସମ୍ଭବପର 

ଗ�ାଇପାରୁନା� ିଁ। ସାଇଁକୁଳ ଅଞ୍ଳ 
ଘରପିରୁା ନବି୍ଘାଚନମଣ୍ଳୀର ଏକ 
ପ୍ରମଖୂ ବୟବସାୟ ଗପଣ୍ଠସ୍ଳ ଗ�ବା 
ସ� ରାଜଗନୈତକି ଦୃଷ୍ଗିକାଣରୁ �ରୁୁତ୍ୱ 
ବ�ନ କରୁଥିବାରୁ ଫାଣ୍କୁି ଅପଗଗ୍ଡ୍   
କରବିା ସ�ତି କମ୍ଘଚାରୀଙ୍କ ସଂଖୟ।। 
ବୃଦ୍ଧ ି ଏବଂ ଫାଣ୍ ି ପରସିରର ଭତି୍ତଭୂିମ ି
ସଜାଡବିାକୁ ସ୍ାନୟି ବୁଦ୍ଧଜିୀବୀ 
ମ��ରୁ ଦାବ ିକରାଯାଇଛ।ି 

ଚମ୍ଆୁ, ୧୦ା୩ (ସମସି): ଚମ୍ପଆୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଘତ ରମିଳୁ ି
ପଞ୍ାୟତର ଅନ୍ଯ୍ଘାମୀ ମଶି୍ରଙ୍କ ଏକ ନଆିରା ପ୍ରୟାସ। ନଜି 
ଆଥ୍ଘୀକ ମାନଦଣ୍କୁ ସଦୃଢ଼ କରବିା ପାଇ ଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ା ଶକ୍ ି
ଆଣ ିଗଦଇଛ ିସଫଳତା। ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳଗର ଜଗଣ ଟଭି ିମସି୍ତ ି
ଭାଗବ ସନୁାମ ଅଜ୍ଘନ କରଥିିବା ଅନ୍ଯ୍ଘାମୀଙୁ୍କ ୨ ବର୍ଘ ତଗଳ 
ଘଟଯିାଇଥିବା କଗରାନା ମ�ାମାରୀର 
�କ୍  ଡାଉନ ତାଙୁ୍କ ବ�ୁତ ପଛକୁ ଟାଣ ି
ଗନଇଥି�ା। ଗଦାକାନ ବନ୍ଦ ସାଙ୍କୁ 
ଗରାଜ�ାର�ନି ଗ�ାଇପଡ଼ଥିିଗ�। ମାତ୍ର 
ନଜି ଦୃଢ଼ ଇଛା ଶକ୍ ିବଳଗର ଘଗର ଥିବା 
ପାୱାରଟ�ିର ଟ୍�କୁି ୨୦ରୁ ୩୦ �ଜାର 
ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟଗର ସଜାଇ ଫାଷ୍ଫୁଡ ଗଦାକାନ 
କରବିାର ନଷି୍ପତ ି ଗନଇଥିଗ�। ମାତ୍ର 
ଉକ୍ ସମୟଗର ସରକାରଙ୍କ ଗଦାକାନ 
ବନ୍ଦ ନଷି୍ପତ ି ତାଙୁ୍କ ବଚିଳତି କର ି ପକାଇଥି�ା। ବନୁ୍ଧ ମାନଙ୍କ 
ପରାମଶ୍ଘ ଗନଇ ଉକ୍ ପାୱାରଟ�ିର ସଂଗଯା� ଗଦାକାନକୁ 
ରାତ ି୯ରୁ ସକାଳ ୯ ପଯ୍ଘୟନ୍ ରମିଳୁ ିବାଇପାସଗର ��ାଇ 

ଚା�ା ବକି୍ର ି କରବିା ଆରମ୍ଭ କରଥିିଗ�। ମାତ୍ର ଧୀଗର ଧୀଗର 
ଉକ୍ ଗଦାକାନ ବଢ଼ବିାକୁ �ା��ିା। ଟ୍କ୍   ଡ୍ାଇଭର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ 
କର ିବାଗଟାଇମାନଙୁ୍କ ଚା�ା ବକି୍ର ିକର ିଗବଶ �ାଭବାନ ଗ�ବା 
ସ�ତି କଗରାନାର କରାଳ ପ୍ର�ାରକୁ ପ୍ରତ�ିତି କରପିାରଥିିଗ�। 
ଗଦୈନକି ୫୦୦ରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏ� ି ଗଦାକାନରୁ �ାଭ 

ଗ�ଉଛ।ି ଗତଗବ ୩ ମାସ ପାୱାରଟ�ିର ମାଧ୍ୟମଗର 
ଧାନ ଚାର କରାଯାଉଥିବା ଗବଗଳ ଅନୟ ଦନି �ଡୁକିଗର 
ଅନ୍ଯ୍ଘାମୀ ଗଦାକାନ କର ି ସ୍ୱାବ�ମ୍ୀ ଗ�ାଇପାରଛିନ୍।ି 

ଦୃଢ଼ ଇୋ ଶକ୍ ି
ଛଦଇେ ିସଫଳୋ ର�ାକାନ କର ିସ୍ାବେମୀ୍ ଅନ୍ତଯ୍ଯ୍ାମୀ

ନୂଆରମ୍ାସରର ପାୋ 
ପରରିବର୍ଣ 

ହାଟଡହି,ି ୧୦।୩ (ସମସି) �ାଟଡ�ି ି ବ୍ଲକର 
ନୁଆରମ୍ପାସ ଗ୍ାମର ଚଣ୍ମିାତା ମନ୍ଦରି 
ପରସିରଗର ପବତି୍ର ଗଦାଳ ପରୂ୍ଣବିମା ଅବସରଗର 
ତନିଦିନି ଧର ିପା�ା ପରଗିବରଣ ଗ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ପା�ା �ାୟକ ଦୁୟତକୃିଷ୍ଣ ପଣ୍ାଙ୍କ ଦ୍ାରା ପା�ା 
ପରଗିବରଣ କରାଯାଇଥି�ା। ତନି ି ଧର ି
ଚା�ଥିିବା ପା�ା ଉଦଯାପତି ଗ�ାଇଯାଇଛ।ି 

ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୀୟ ଭଲଭିଲ 
ଟୁର୍ଣ୍ାଛମଣ୍ଟ ୧୨ରୁ

ହାଟଡହି,ି ୧୦ା୩ (ସମସି): �ାଟଡ�ି ି ବ୍ଲକ 
ମ�ୁପୁରୁ ମ�ାଗଦବ ପଡ଼ଆିଗର ରାଜୟସ୍ତରୀୟ 
ଉତ୍ତଗରଶ୍ୱର ଭଲ୍ଭି� ଟୁର୍ଣ୍ଘାଗମଣ୍ଟ ଆସନ୍ା ୧୨ 
ତାରଖିରୁ ଅନୁଷ୍ତି ଗ�ବ। ଏ ଗନଇ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
ଗବୈଠକ ପଞ୍ଗୁ�ାଛଆି ପଞ୍ାୟତର ସରପଞ୍ 
ଦଗିନଶ ଗସଠୀଙ୍କ ସଂଗଯାଜନାଗର ଅନୁଷ୍ତି 
ଗ�ାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁଏଭଳ ିଟୁର୍ଣ୍ଘାଗମଣ୍ଟ 
ଆଗୟାଜତି ଗ�ଉଥିବାରୁ ଏ�ାକୁ ସ୍ୱା�ତ 
କରାଯାଇଛ।ି ଟୁର୍ଣ୍ଘାଗମଣ୍ଟର ଆଗୟାଜନ ଗନଇ 
ଉତ୍ତଗରଶ୍ୱର ଭ�ଭି� ଟୁର୍ଣ୍ଘାଗମଣ୍ଟ କମଟି ିସଦସୟ 
ଉପସ୍ତି ର� ିକାଯ୍ଘୟପନ୍ା ନଦି୍ଧ୍ଘରତି କରାଯାଇଥିବା 
ସରପଞ୍ ଶ୍ରୀ ଗସଠୀ ସଚୁନା ଗଦଇଛନ୍।ି 

ଛ�ାଡ଼ା, ୧୦ା୩ (ସମସି): ଗମସସ୍ଘ ରୁଙ୍ଟା ମାଇନ୍ସ �ମିଗିଟଡ଼ କରଗକାଲ୍  �ା ସ୍ପଞ୍ ଆଇରନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 
ତରଫରୁ ୫୨ତମ ବାରବିକ ଜାତୀୟ ସରୂକ୍ା ସପ୍ା� �ତ ୪ ତାରଖିରୁ ଆରମ୍ଭ ଗ�ାଇ ୧୦ ତାରଖିଗର 
ଉଦ୍  ଯାପତି ଗ�ାଇଯାଇଛ।ି କାଯ୍ଘୟକ୍ରମର ପ୍ରକଳ୍ପ ମ�ାପ୍ରବନ୍ଧକ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ଗଦଓଙ୍କ ଦ୍ାରା ରାଷ୍ଟୀୟ 
ସରୁକ୍ା ଦବିସ ୪ ତାରଖି ସରୁକ୍ା ପତକା ଉଗତ୍ତାଳନ କରାଯାଇ ଥି�ା ଏବଂ ୧୦ ତାରଖି ଉଦ୍  ଯାପନୀ 
ଉତ୍ସବଗର ଫୟାକ୍ଟ ୍ି ପ୍ରବନ୍ଧକ ଚରଣ କୁମାର ଗଜନାଆନୁଷ୍ାନକି ଭାଗବ ଏ� ି ସରୁକ୍ା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ 
କରବିା ସ� ସରୁକ୍ା ସମ୍ପନ୍ଧୀୟ ଉଦ୍  ଗବାଧନ ଗଦଇଥିଗ�। ସପ୍ା� ଧର ି ଚା�ୁଥିବା ଏ� ି ସରୁକ୍ା ସପ୍ା� 
ଅବସରଗର ସମସ୍ତ ବଭିା�ର କମ୍ଘୀମାନଙୁ୍କ ସରୁକ୍ା ବଭିା�ର ଅଧିକାରୀ ଗଦବରାଜ ଭଞ୍ ସରୁକ୍ାର 
ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଗ�। ଉଦ୍  ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଦନିଠାରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମ୍ଘୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାରର 
ପ୍ରତଗିଯା�ତିା ଯଥା ଚତି୍ରାଙ୍କନ, ଗପାଷ୍ର୍  , ଗସ୍ଲା�ାନ ପ୍ରତଗିଯା�ତିାଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଘ କମ୍ଘୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ 
କରାଯାଇଥି�ା। ଏଥିସ� ବର୍ଘ ସାରା ଯଏି ଗଶ୍ରଷ୍ ରୁଗପ କାଯ୍ଘୟ ନବି୍ଘା� କରଥିିଗ� ତାଙୁ୍କ ସମ୍ାନୀତ କର ି
ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରଯିାଇଥି�ା। କାଯ୍ଘୟକ୍ରମଗର ମଖୁୟଅତଥିି ମାନବସମ୍ଳ ମଖୁୟ ଆନନ୍ଦ ସା�ୁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟର 
ସମସ୍ତ ବରଷି୍ ଅଧିକାରୀ ସଗୁରଶ କୁମାର ମ�ାପାତ୍ର, ସଗରାଜ ମ�ାପାତ୍ର ସ� କମ୍ଘଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଗଯା� 
ଗଦଇଥିଗ�। ସରୁକ୍ା, ସ୍ୱାସ୍ୟ ଓ ପରଗିବଶ ସଗଚତନତାକୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗ�ଇ ଥିଗ�। ପରଗିଶରଗର 
ବଭିନି୍ନ ବଭିା�ର କମ୍ଘଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ସରୁକ୍ା ସଗଚତନତା ଡ୍ାମା ପରଗିବରଣ କରାଯାଇଥି�ା।

ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୦ା୩ (ସମସି)

ଆଦବିାସୀ ଇ�ାକା ପ୍ରତ ି
ପ୍ରଶାସନକି ଅଣଗଦଖା ଓ 
ଦାୟତି୍ୱଗର ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ 
ଦାୟତି୍ୱ�ୀନତା ଗଯା� ୁ ପଇିବା 
ପାଣ ି ପାଇଁ ଆଜକୁ ମାଗସ 
ଗ�ବ କଷ୍ ଗଭା�ଛୁନ୍ ି ୫୦ରୁ 
ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଘ ପରବିାର। ଏ� ି ସମସୟାର 
ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ 
ଓ ପଞ୍ାୟତ ନବି୍ଘା�ୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ନକିଟଗର ��ୁାରୀ କଗ� ବ ି
କା�ାର ି ଦୃଷ୍ ି ପଡୁନଥିବା ଗଯା� ୁ ଅଞ୍ଳବାସୀ 
ପ୍ରାୟ ୫ କମି ି ଦୂରକୁ ପାଣ ି ସଂଗ୍� ପାଇଁ 
ଯାଉଥିବା ଅଭାବନୀୟ ଚତି୍ର ଗଦଖିବାକୁ ମଳିଛି ି
ଆନନ୍ଦପରୁ ବ୍ଲକ ଗକାଳମିାଟ ି ପଞ୍ାୟତର 
ତଳସା�ଗିର। ଏ� ିସା�ଗିର ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଘ 
ପରବିାରର ପ୍ରାୟ ୪ଶ�ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଘ ପରୁୁର ମ�ଳିା 

ଓ ଗଛାଟପ�ିାମାଗନ ବସବାସ କରଥିାନ୍।ି 
ଏ� ି ଅଞ୍ଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗ�ାଟଏି 
ନଳକୂପ ସା�ାରା ଗ�ାଇଥିବା ଗବଗଳ ତା�ା 
ଆଜକୁ ମାଗସ ଗ�ବ ଅଚଳ ଗ�ାଇପଡ଼ଛି। 
ଗ�ାଗକ ଅନତ ି ଦୂରଗର ଥିବା ଏକ କୂଅର 
ପାଣକୁି ବକିଳ୍ପ ଭାଗବ ବୟବ�ାର କର ି କାମ 

ଚଳାଉଥିବା ଗବଗଳ ଦନିକୁ 
ଦନି ଉତାପ ବୃଦ୍ଧ ି ଗଯା� ୁ ଏ� ି
କୂଅର ପାଣଝିର ଶଖୁିଯାଇଛ।ି 
ଫଳଗର ଅଞ୍ଳବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍୍ଘଶା 
ଆଖିଗର ନଗଦଖିଗ� ବଶି୍ୱାସ 
କରଗି�ବାନା� ିଁ। ଏ� ି ଅଞ୍ଳର 
ମ�ଳିାମାଗନ ପ୍ରାୟ ୫କମି ି
ଦୂରରୁ ପାଣ ି ସଂଗ୍� କରବିା 
ଅତୟନ୍ କଷ୍କର ଗ�ାଇପଡ଼ଛି।ି 
ଏଗନଇ ଅଞ୍ଳବାସୀଙ୍କ 
ପକ୍ରୁ ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ ଓ 
ପଞ୍ାୟତ କାଯ୍ଘୟାଳୟଗର 

ଅଭଗିଯା� କରାଯାଇଥିଗ� ମଧ୍ୟ ସମସୟାର 
ସମାଧାନ ଦ�ିଗର ଦୃଷ୍ ି ଦଆିଯାଉନଥିବା 
ପରତିାପର ବରିୟ। ଏଣ ୁ ଆନନ୍ଦପରୁ ବ୍ଲକ 
କତୃ୍ତ୍ଘପକ୍ ଜଳ ବନିା ଜୀବନ ଦୁବବିସ� 
ସମସୟାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରବିାକୁ 
ଅଞ୍ଳବାସୀମାଗନ ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି 

ଛ�ନୁ୍ଦଝର,୧୦ା୩ (ସମସି): ଗକନୁ୍ଦଝର 
ଜଲି୍ା ବଡ଼ବ�ି ୪ନଂ ୱାଡ଼୍ଘ ଶ୍ରୀରାମ 
ନ�ର ଅଞ୍ଳଗର ଛାତ ଉପରୁ ଖସ ିପଡ଼ ି
ଜଗଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମତୁୃୟ ଗ�ାଇଯାଇଛ।ି 
ମତୃକ ଏକ ଘଗରାଇ ଖଣ ି କମ୍ପାନୀର 
ଅଧିକାରୀ ସବ� ଝାଙ୍କ ବଡ଼ ଝଅି 
ରୁଚ ି ଝା ଗବା� ି ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନା 
ଅନୁସାଗର ଆଜ ି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 
୪.୨୦ଗର ଏ� ି ଅଘଟଣ ଘଟଛି।ି 
ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ାଗର ରୁଚଙୁି୍କ ଉଦ୍ଧାର 
କର ି ନକିଟସ୍ ବଡ଼ବ�ି ଗ�ାଷ୍ୀ 
ସ୍ୱାସ୍ୟଗକନ୍ଦ୍ରକୁ ନଆିଯାଇଥି�ା। 
ଗସଠାଗର ଡାକ୍ର ତାଙୁ୍କ ମତୃ ଗଘାରଣା 
କରଥିିଗ�। �ତ ପ୍ରାୟ ଏକବର୍ଘ ଗ�ବ 

ସବ� ଝା ନଜି ପରବିାର ସ�ତି 
ବଡବ�ି ଶ୍ରୀରାମ ନ�ର ଅଞ୍ଳର 
ସଞ୍ୀବ କୁମାର ମଶି୍ରଙ୍କ ଉପର ମ��ା 
ଘଗର ଭଡ଼ାଗର ର�ଆିସଥୁିଗ�। 
ଗତଗବ ଶକୁ୍ରବାର ରୁଚ ି ଛାତରୁ ତଳକୁ 
କପିର ି ଖସ ି ପଡ଼ଗି� ତା�ା ଅସ୍ପଷ୍ 
ର�ଛି।ି ତଳ ମ��ାଗର ର�ୁଥିବା 
ଘର ମା�କିଙ୍କ କ�ବିା କଥା-�ଠାତ୍   
ଗସ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶଣୁ ି ଘର ବା�ାରକୁ 
ଆସ ି ଗଦଖିବା ଗବଳକୁ ରକ୍ ଜୁଡୁବୁଡୁ 
ଅବସ୍ାଗର ରୁଚ ି ପଡ଼ରି�ଥିିଗ�। 
ଏଗନଇ ବଡ଼ବ�ି ପ�ୁସି୍   ଖବର 
ପାଇବା ପଗର ଘଟଣାର ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ 
କରଛି।ି

ଜାତୀୟ ସରୁକ୍ା ସପ୍ାହ

ଗତ�ଗକାଇ, ୧୦ା୩ (ସମସି): 
ଗତ�ଗକାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଘତ ସଗ�ଇଗକନା 
ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍�୍ଘତ ରୁ�ଡୁ ି ଗ୍ାମକୁ 
ବା�ୟବବିା� ମକୁ୍ ଗ୍ାମ ଭାଗବ ଗଘାରଣା 
କରାଯାଇଛ।ି ଶକୁ୍ରବାର ରୁ�ଡୁ ି ଗ୍ାମ 
ଅଙ୍ନୱାଡ ି ପରସିର ଗର ଏକ ଗବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ଗ�ାଇ ଉକ୍ ଗ୍ାମକୁ ବା�ୟ ବବିା� 
ମକୁ୍ ଗ୍ାମ ଗବା� ି ଗଘାରଣା କରା��ା। 
ଏ� ି ଗବୈଠକଗର ଗତ�ଗକାଇ ସଡିପିଓି 
ସପୁ୍ରଭା ମଶି୍ର, ସଗ�ଇଗକନା ସରପଞ୍ 
ପାଗଙ୍�ା ମଣୁ୍ା ଅତଥିି ଭାଗବ ଉପସ୍ତି 
ର�ଥିିଗ�। ଏ� ିକାଯ୍ଘୟକ୍ରମଗର ପଦଯାତ୍ରା, 
ଶପଥ ଗ୍�ଣ ଓ ଦସ୍ତଖତ ଅଭଯିାନ 
କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସଗଚତନ 
କରାଯାଇଥି�ା। ବବିା� ସମୟଗର 

ଅଙ୍ନୱାଡ ି କମବିଙ୍କ ଦ୍ାରା ବୟସ ଯାଞ୍ 
କର ି ସରପଞ୍ ଙ୍କ ନକିଟଗର ପଞ୍କିରଣ 
କରାଇ ବବିା� କରବିାକୁ ଶ୍ରୀମତ ିପାଗଙ୍�ା 
ପରାମଶ୍ଘ ଗଦଇଥିଗ�। କାଯ୍ଘୟକ୍ରମ ଗର 
ପଞ୍ାୟତର ମ�ଳିା ସ୍ୱାସ୍ୟକମବି, ସମସ୍ତ 
ଅଙ୍ନୱାଡ ିଓ ଆଶା କମବି ଗଯା� ଗଦଇଥିବା 
ଗବଗଳ ଗ୍ାମ ର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନତିା 
ଉପସ୍ତି ର�ଥିିଗ�। ଆ�ାମୀ ଦନି ଗର 
ସଗ�ଇଗକନା ପଞ୍ାୟତ ର ସମସ୍ତ ଗ୍ାମ 
କୁ ବାଲ୍  ଯ ବବିା� ମକୁ୍ ଗ୍ାମ କରବିାକୁ 
ଅଣ୍ଟାଭଡିଥିିବା ସରପଞ୍ ପ୍ରକାଶ କରଥିିଗ�। 
ଉକ୍ କାଯ୍ଘୟକ୍ରମ କୁ ସ୍ାନୀୟ ଅଙ୍ନୱାଡ ି
କମବି ଆଗୟାଜନ କରଥିିବା ଗବଗଳ 
ଚାଇ�୍ଡଫଣ୍ର କମ୍ଘଚାରୀ ପ୍ରଣୟ କୁମାର 
ବଶି୍ୱାଳ କାଯ୍ଘୟକ୍ରମ ପରଚିାଳନା କରଥିିଗ�। 

�ରର�ାଳା ତଳସାହରିର ଜଳକଷ୍ଟ ରଭାଗଛୁନ୍ତ ି୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଯ ପରବିାର  ଛାତ ଉପରୁ �ସ ିଛାତ୍ୀ ମତୃ 

ଅବରହଳତି ସାଇଁକୁଳ ଫାଣ୍ ି

ରୁଗଡ଼ୁକୁି ବାେ୍ ବବିାହ ମକୁ୍ତ ଗ୍ାମ ରଘାର୍ଣା



ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ୧୦ା୩ (ସମସି)

ପ�ୌରାଞ୍ଚଳପର ଥିବା ରାଇରଙ୍ଗ�ରୁ ପ�ାଶାଳା କମଟିରି 
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଘର ସ୍ୱ�୍ନ �ରୂଣ ପ�ାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 

ପ�ାଶାଳାକୁ ସ୍ାୟୀ ଭୂମ ି ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ପସଥି �ାଇଁ 
ରାଇରଙ୍ଗ�ରୁ ପ�ାଶାଳା କମଟି ି ସ� ସ�ରବାସୀ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ �ଟ୍ଟନାୟକଙୁ୍ �ୃଦୟରୁ ଶପୁଭଚ୍ା 
ଜ୍ା�ନ କରଛିନ୍।ି କଛି ି ଦନି �ବୂ୍ଘରୁ ‘୫-ଟ’ି ସଚବି 

ଭପିକ �ଣ୍ଆିନ ପ�ାଶାଳାକୁ �ସ୍ତପର ଆସ ି �ରଦିଶ୍ଘନ 
କରଥିିପଳ। ପସ� ିସମୟପର କମଟି ିସଚବିକୁ ସ୍ାୟୀ ଜମ ି
ପ୍ରଦାନ �ାଇ ଁ ��ୁାର ି ଥିପେ। �ରୁୁବାର ରାଇରଙ୍ଗ�ରୁ 
ପ�ାଶାଳାକୁ ୫ ଏକର ଭୂମ ି ପ୍ରଦାନ �ାଇ ଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ନବୀନ �ଟ୍ଟନାୟକ ପରାରଣା କରଛିନ୍।ି ଏ�ା�ପର 
ପ�ାଶାଳାପର ଉତ୍ସବର ମାପ�ାେ ପଦଖାଯାଇଥିୋ। ବଜୁି 
ଜନତା ଦଳ ଜଲି୍ା ସଦର ସଭା�ତ ିକାଶୀନାଥ ପ�ମ୍ୱ୍ରମ, 
ପ�ୌର �ରରିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭପିରକ �ଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ 
ବପିଜଡ ିକମ୍ଘୀ ମାପନ ପ�ାଶାଳା କମ୍ଘକର୍୍ଘାଙ୍ ସ� ବାଣ 
ଫୁଟାଇ ପଶାଭାଯାତ୍ା ପ୍ରଦଶ୍ଘନ କର ି ସ�ର �ରକି୍ରମା 
କରଥିିପେ। କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମପର ପ�ାଶାଳା କମଟି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁ� 
କୁମାର ଚାନ୍ଦପ�ାଟଆି, ସଭା�ତ ିରବ ିକୁମାର ଅଗ୍ରୱାେ, 
ସମ୍ାଦକ ପ�ୌରୀ ଶଙ୍ର ଶାରଡା, ବପି୍ର ଫାଉପଣ୍ସନ 
ସଭା�ତ ିବବ ିପଚୌପବ, ମପ�ଶ ଶମ୍ଘା, ରବ ିପଯାଶୀ, ବଷୁି୍ 
ଶମ୍ଘା, ବଦ୍ୀ ଶମ୍ଘା ଓ ଅନ୍ୟମାପନ ଉ�ସ୍ତି ଥିପେ।

ସଚୂନା ଅନୁସାପର ରାଇରଙ୍ଗ�ରୁ ପ�ାଶାଳା 
୧୯୫୮ ମସ�ିାପର ପମାଟ ୫ ଏକର ଜମପିର 
ପ୍ରତଷି୍ତି ପ�ାଇଥିୋ। ପସପବ ଠାରୁ ସମାଜପସବୀ, 
ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍ ସ�ପଯା� ଓ ଅନୁଦାନପର 
ପ�ାଶାଳା କାଯ୍ଘ୍ୟକାରୀ ପ�ାଇ ଆସଛୁ।ି ପ�ାଶାଳା ର 
ନଜିସ୍ୱ ଭୂମ ିନ ଥିୋ। ତା�ା େଜି ଆକାରପର ର�ଥିିୋ। 
କମଟି ି �କ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଘ ଠାରୁ ପ�ାଶାଳାକୁ ସ୍ାୟୀ 
ଜମ ି ପ୍ରଦାନ �ାଇଁ ଦାବ ି ପ�ାଇ ଆସଥୁିୋ। ବର୍୍ଘମାନ 
ପ�ାଶାଳାପର ପମାଟ ୩୫୦ଟ ି�ାଈ ଥିବା ପବପଳ ୨୭ 
ଜଣ ଶ୍ରମକି କାଯ୍ଘ୍ୟ କରୁଛନ୍।ି 

ବାରପିଦା, ୧୦।୩(ସମସି)

ଶକୁ୍ରବାର ଜଲି୍ାର ଏକମାତ୍ ସଂଗ୍ରାମୀ ଯବୁଛାତ୍ 
ସଂ�ଠନ ଭଞ୍ଜପସନାର ପ୍ରତଷି୍ାତା କଳଙି୍ଗ ପକଶରୀ 
ପଜନାଙ୍ ଆ�୍ୱାନ କ୍ରପମ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା�ାଳଙ୍ 
କାଯ୍ଘ୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖୁପର ପରରଉ ସ�ତି ବପିକ୍ଷାଭ 
କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ପ�ାଇଯାଇଛ।ି ଶମିଳି�ିାଳ ସରୁକ୍ଷା, 
ଶମିଳି�ିାଳ ବପିରାଧୀ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍ ଉ�ପର 
ଦୃଢ କାଯ୍ଘ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ର�ଣ କରବିା ସ�ତି ବ୍ୟା�କ 
ବନାଗ୍ୀ ଆୟର୍ କରବିା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋକଙୁ୍ 
�ାଣ ି ପଯା�ାଇପଦବାପର ବଫିଳ କାଯ୍ଘ୍ୟରତ ଗ୍ରାମ୍ୟ 
ଜଳପଯା�ାଣ ଓ �ରମିଳ ବଭିା�ର ରାଇରଙ୍ଗ�ରୁ ଓ 
ବାର�ିଦା ନବି୍ଘା�ୀ ଯନ୍ତୀଙ୍ ବପିରାଧପର କାଯ୍ଘ୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ର�ଣ କରବିା ସ�ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍ 
ତୁରନ୍ �ାଣ ି ପଯା�ାଇପଦବା ଦାବ ି ପନଇ �ବୂ୍ଘ 
ପରାରତି କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଏ� ି କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମ 

ଅନୁଷ୍ତି ପ�ାଇଥିୋ। ଉକ୍ତ କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମପର ଭଞ୍ଜପସନା 
ପନତୃମଣ୍ଳୀ ମାପନ ଉକ୍ତ ଦୁଇପ�ାଟ ିଦାବକୁି ସମାଧାନ 
କରବିା �ାଇଁ ଯଦ ିସରକାର ପକୌଣସ ିପଠାସ �ଦପକ୍ଷ� 
ଗ୍ର�ଣ ନ କରନ୍ ିପତପବ ଆ�ାମୀ ଦନିପର ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦଆିଯବି ପବାେ ି କ�ଛିନ୍।ି ଭଞ୍ଜପସନା 
ଜଲି୍ା ସଭା�ତ ି�ଣି୍ୁ ମାଈତଙି୍ ପନତୃତ୍ୱପର ପ�ାଇଥିବା 

କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମପର ଭଞ୍ଜପସନା କାଯ୍ଘ୍ୟକାରୀ ଅଧକ୍ଷ ସଞ୍ଜୀବ 
ରାଉତ, ଶଙୃ୍ଖଳା�ତ କମଟି ିଅଧକ୍ଷ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂ� ଦାଶ, 
ଉ�ାଧ୍ୟକ୍ଷ ନମିାଇଁ ତ୍�ିାଠୀ, ଓବସି ି ଶାଖା ସଭା�ତ ି
ରାପକଶ ପବପ�ରା, ଆଦବିାସୀ ଶାଖା ସଭା�ତ ି
ବାଜୁନ �ାଁସଦା, କପ୍�ିଦା ଉ�ଖଣ୍ ସଭା�ତ ି
ରବନି ମ�ାନ୍,ି ଜଲି୍ା ଉ�ସଭା�ତ ି ରାପକଶ ମ�ାନ୍ ି

ଓ ପ୍ରଶାନ୍ ମ�ାକୁଡ଼, ଜଲି୍ା ଯବୁଛାତ୍ ସଂପଯାଜକ 
ଏସ.ପକ ରାଜାଖାନ, ବାର�ିଦା ଉ�ଖଣ୍ ସଭା�ତ ି
ପଜ୍ୟାତରିଞ୍ଜନ �ଷୃ୍,ି ବାର�ିଦା ଉ�ଖଣ୍ ଉ�ସଭା�ତ ି
ବୀପରନ୍ଦ୍ର ନାଥ, କପ୍�ିଦା ଉ�ଖଣ୍ ଆଦବିାସୀ ଶାଖା 
ସଭା�ତ ି ସଂମ୍ରୂ୍୍ଘ ପ�ମ୍ୱ୍ରମ, ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ 
ସଞ୍ଜୟ �ାଁସଦା,ପମାରଡା ବ୍ଲକ ସଭା�ତ ି �ାରପିତାର 
ବାରକି,ବାର�ିଦା ସ�ର ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ 
ଅମତି କୁମାରଙ୍ ସପମତ ଶତାଧିକ କମ୍ଘକର୍୍ଘା 
ସାମେି ପ�ାଇଥିପେ। �ବୂ୍ଘ ପରାରତି କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମ 
ଚଳତି ମାର୍୍ଘ ମାସ ୧୫ ତାରଖି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ପ�ାଇ 
ସମଗ୍ର ମୟରୂଭଞ୍ଜ �ରକି୍ରମା କରବିାକୁ ଥିବା ‘ଅଖଣ୍ 
ମୟରୁଭଞ୍ଜ’ ଜନସପଚତନତା ରଥଯାତ୍ାକୁ ବର୍୍ଘମାନ 
�ାଇଁ ସ୍�ତି ରଖାଯାଇଛ।ି ଆ�ାମୀ ଦନିପର �ନୁବ୍ଘାର 
ରଥଯାତ୍ାର ଆରମ୍ଭ ତାରଖି ପରାରଣା କରାଯବି ପବାେ ି
ସଂ�ଠନ �କ୍ଷରୁ ମଖୁ�ାତ୍ ମାନସ ପବପ�ରା ଏକ 
ପପ୍ରସ ବବୃିର୍ପିର ଜଣାଇଛନ୍।ି

ଆମର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଘର 
ସ୍ୱ�୍ନ ସାକାର ପ�ାଇଛ।ି 
ପ�ାଶାଳାକୁ ସ୍ାୟୀ ଜମ ି
ପ୍ରଦାନ କରଥିିବାରୁ 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ 
�ଟ୍ଟନାୟକ, ବପିଜଡ ି
ସାଂ�ଠନକି ସମ୍ାଦକ 
ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ୫-ଟ ିସଚବି ଭପିକ �ାଣ୍ଆିନଙୁ୍ 
�ୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।

- ଅନୁପ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ଗ�ାଟଆି, ଗ�ାଶାଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 

ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଯା�ା 
କୁ�ନ୍ ି ତା�ା କରନ୍।ି 
ପ�ୌର �ରରିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ନବି୍ଘାଚତି ପ�ବା 
�ପର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ର ା ଇ ର ଙ୍ଗ �ୁ ର 
ପ�ାଶାଳା କୁ ସ୍ାୟୀ 
ଜମ ି ପ୍ରଦାନ �ାଇଁ 

ପ୍ରତଶିରୁତ ି ପଦଇଥିପେ। ତା�ା ଆଜ ି �ରୁଣ କରଛିନ୍।ି 
ପତଣ ୁମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙୁ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛ।ି 

- ଅଭଗିେକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗପୌର ପରେିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଗ�ାଶାଳାକୁ ମଳିଲିା ସ୍ାୟୀ ଜମ ି

ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ 
 ଗେମାଗେ ଯାହା କୁହନ୍-ି

ଶମିଳିପିାଳର େରୁକ୍ା ଓ ପାେୀୟଜଳ େମେ୍ା େମାଧାେ ଦାବ ି

ଭଞ୍ଜରସନା ପକ୍ଷରୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ାଳୟ ରେରଉ

ବହସାହ,ି୧୦ା୩(ସମସି): ବଡସା� ି
ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଭୀମଦା �ଞ୍ଚାୟତ ପଚଙୁ୍ଗଆ 
ଗ୍ରାମର ପ�ର ପମୌଜାପର ଥିବା ଜମ ି�ଡୁକି 
ପ୍ରତବିର୍ଘ �ଙ୍ଗା�ାର ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳପର 
ବ୍ୟା�କ କ୍ଷୟକ୍ଷତ ି ପ�ାଇଥାଏ। ଏଥିପର 
୧ଶ�ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଘ �ରବିାରର ଶପ� ପ�କ୍ଟରରୁ 
ଊର୍ଦ୍ଘ ଜମ ି ପ୍ରଭାବତି ପ�ାଇଥାଏ। ଏ 
ସଂକ୍ରାନ୍ପର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍ �କ୍ଷରୁ ବାରମ୍ୱାର 
ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ ି ଆକର୍ଘଣ କରାଯାଇଥିପେ 
ପ� ଁ ବର୍୍ଘମାନ ସରୁ୍ା ପକୌଣସ ି �ଦପକ୍ଷ� 
ଗ୍ର�ଣ କରାଯାଇନା� ିଁ। ବଡସା� ି ବଡିଓି, 
�ଡି ି ୱାଟର ପସଡ୍   ଓ ଜଳପସଚନ ବଭିା� 
�କ୍ଷରୁ ରଟଣାସ୍ଳ �ରଦିଶ୍ଘନ କରାଯାଇ 
ଏ�ାର ପ୍ରତକିାର କରାଯବିା �ାଇ ଁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିପେ ପ� ଁ ତା�ା ସମ୍ଭବ 
ପ�ାଇ�ାରନିା� ିଁ। ଫଳପର ୱାଡ୍ଘପମମ୍ୱର 

ଦଲି୍�ି ପ୍ରଧାନ, ଯବୁ ସଭା�ତ ି େକ୍ଷୀଧର 
�ାତ୍, ସମାଜପସବୀ କାର୍୍ତିକଚନ୍ଦ୍ର ମାଟଆି, 
�ଣୁାକର ସାମେ, ନରିାକର ସାମେ, 
�ର�ିର ସା�ୁ, �ରୂ୍୍ଘଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଅମେୂ୍ୟ 
ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ଏ�ାର ପ୍ରତକିାର �ାଇଁ 
ପମାରଡା ବଧିାୟକ ରାଜକପିଶାର ଦାସଙୁ୍ 
ଭୁବପନଶ୍ୱରସ୍ତି ତାଙ୍ ବସଭବନପର ପଭଟ ି
ପସମାନଙ୍ ସମସ୍ୟା ସମ୍କ୍ଘପର ଅବ�ତ 

କରଛିନ୍।ି ବଧିାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ପୋକଙ୍ 
ଆ�ର୍ ି ଅଭପିଯା�କୁ ଶଣୁ ି ଯଥାଶୀଘ୍ର �ଡି ି
ୱାଟର ପସଡ୍   ଓ ଜଳପସଚନ ବଭିା� 
ସ�ତି ଆରୋଚନା କରଛିନ୍।ି ଏଥଦବାଦ 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ �ଯ୍ଘ୍ୟପବକ୍ଷକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବଜୁି 
ଜନତା ଦଳର ସଂ�ଠନସମ୍ାଦକ ପ୍ରଣବ 
ପ୍ରକାଶ ଦାସଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ଏ� ିସମସ୍ୟା ସମ୍କ୍ଘପର 
ଅବ�ତ କରଥିିବାର ଜଣାଯାଇଛ।ି

ପାଣ ିସମସ୍ା; ବଧିାୟକଙ୍କ ସହାୟତା ରଲାଡ଼ରିଲ ଗ୍ାମବାସୀ

ଠାକୁରମଣୁ୍ା/ମହୁଲଡହିା,୧୦ା୩(ସମସି): 
ଆନନ୍ଦ�ରୁ ରାସ୍ତାର ସାତପକାଶଆି 
ପରାଡ଼ାରାଟ ି ନକିଟରୁ ଆଜ ି ସାତପକାଶଆି 
ବନ କମ୍ଘଚାରୀମାପନ ଏକ ପଚାରାକାଠ 
ପବାପେଇ ସ୍କ� ୍ତିଓ �ାଡକୁି ଜବତ କରଛିନ୍।ି 
ଜବତ �ାଡରୁି େକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍ା ମେୂ୍ୟର 
ଶାଳ ପଚୌକାଠ ଥିବାର ଜଣା�ଡ଼ଛି।ି 
ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରମଣୁ୍ା �ଟୁ ଏକ 
ସ୍କ� ୍ତିଓ (ନମ୍ୱର ଓଡ଼ ି୦୧ ଆର ୦୯୦୬)ପର 
ଆନନ୍ଦ�ରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଚୌ କାଠ ପବାପେଇ 
ପ�ାଇ ପଚାରାଚାୋଣ ପ�ଉଥିବାର 
ପକୌଣସ ିସତୂ୍ରୁ ଖବର �ାଇ ସାତପକାଶଆି 
ପରଞ୍ଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମ�ାନ୍ଙ୍ ପନତୃତ୍ୱପର 
ବନ କମ୍ଘଚାରୀ ମାପନ ଦନି ୧୧ଟା 
ସମୟପର ରାସ୍ତା ଉ�ପର ଜ� ିର�ଥିିପେ। 

ପଚାରା କାଠ ପନଇ ଯାଉଥିବା ପବ�ାରୀ 
ମାପନ ପରାଡା ରାଟ ିନକିଟ ରାସ୍ତା ଉ�ପର 
ଜ� ି ର�ଥିିବା ବନ କମ୍ଘଚାରୀ ମାନଙୁ୍ 
ପଦଖି ରାସ୍ତା ଉ�ପର �ାଡ ି ଛାଡ ି ଜଙ୍ଗେ 
ଭତିର ପଦଇ ପଫରାର ପ�ାଇ ଯାଇଥିବା 
ପରଞ୍ଜରଙ୍ଠୁ ସଚୂନାମଳିଛି।ି ବନ କମ୍ଘଚାରୀ 
ମାପନ କାଠ ପବ�ାରୀ ମାପନ ଛାଡ ି ଚାେ ି
ଯାଇଥିବା ସ୍କ� ୍ତିଓ �ାଡକୁି ସାତପକାଶଆି 
ପରଞ୍ଜ କାଯ୍ଘ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣ ି ପସଥିପର ଥିବା 
କାଠ ଓ ବ୍ୟବ�ୃତ �ାଡକୁି ଜବତ କର ି
ରଟଣାର ଅନୁସନ୍ାନ ଜାର ି ରଖିଛ।ି ଏ� ି
ଚଢ଼ଉପର ଫପରଷ୍ ବଶି୍ୱଜତି୍   ମ�ାନ୍, 
�ରିଜିା ନନ୍ଦନ ଦପଳଇ, ବଜିୟ ମ�ାନ୍, 
ଫପରଷ୍ �ାଡ ସନତ କୁମାର ମ�ାନ୍ ଓ 
ଅନ୍ୟ କମ୍ଘଚାରୀ ମାପନ ଉ�ସ୍ତି ଥିପେ। 

ର�ାରା କାଠ ରବାରେଇ ଗାଡ଼ ିଜବତ

ବହସାହ,ି୧୦ା୩(ସମସି): ବଡସା� ି ବ୍ଲକ 
ଅଧୀନ �ାଉଁଶଆି �ଞ୍ଚାୟତ ଜ�ନ୍ାଥ�ରୁ 
ଗ୍ରାମପର ଅଗ୍କାଣ୍ ରଟ ି ୪ବଖରା ରର 
ଜଳପି�ାଡ ି �ାଉଁଶ ପ�ାଇଯାଇଛ।ି �ାଁର 
ଭା�ବତ ପସାପରନ ଓ େସ୍କର ପସାପରନ 
ଦୁଇ ଭାଇଙ୍ର ୨ବଖରା ପେଖାଏଁ ରର 
ସମ୍ରୂ୍୍ଘ ପ�ାଡ ି ଯାଇଥିବା ପବପଳ ଅନ୍ୟ 
ଜପଣ ଭାଇ ଜ�ବନୁ୍ ପସାପରନଙ୍ର ମଧ୍ୟ 
ଆଂଶକି କ୍ଷତ ି ରଟଥିିବାର ଜଣାଯାଇଛ।ି 
ଖବର�ାଇ �ବୂ୍ଘତନ ବଧିାୟକ �ପଣଶ୍ୱର 
�ାତ୍ ରଟଣାସ୍ଳପର ��ଞ୍ଚ ି ପସମାନଙୁ୍ 
ସ�ାୟତା ପ୍ରଦାନ କରବିା ସ�ତି 
ତ�ସେିଦାର, ପ୍ରତା��ରୁ ରାଜସ୍ୱ 

ନରିୀକ୍ଷକିା ଓ ଉ�ଜଲି୍ା�ାଳଙ୍ ସ�ତି 
ଆପୋଚନା କର ି�ୀଡତିା �ରବିାରମାନଙୁ୍ 
ସରକାରୀ ସ�ାୟତା ପଯା�ାଇ ପଦବା �ାଇଁ 
ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି ଅଗ୍କିାଣ୍ର ଭୟାବ�ତା 
�ାଇଁ ରର ଭତିରୁ କଛି ି ଜନିରି କାଢବିା 
�ାଇଁ �ରବିାର ପୋପକ ସମୟ ମଧ୍ୟ 
�ାଇ ନା�ାନ୍।ି ରରର ଆସବାବ�ତ୍, 
ଧାନଚାଉଳ, ବାସନକୁସନୁ, �େିାଙ୍ 
�ାଠ�ଢ଼ା ବ�,ି ଦାରକାରୀ କା�ଜ�ତ୍ 
ଓ ସାଇପକେଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ି �୍ୟାସ ଟାଙି୍ 
�ଯ୍ଘ୍ୟନ୍ ସବୁ ନଷ୍ ପ�ାଇ ଯାଇଛ।ି ବଡସା� ି
ଦମକଳ ବା�ନିୀ ରଟଣାସ୍ଳପର �ଂ�ଚ ି
ନଆିଁକୁ ଆୟର୍ କରଛି।ି

ଜଳଗିଲା ୪ ବଖରା େର

ଜାମଦା,୧୦ା୩(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା 
ବାମନରାଟୀ ଉ�ଖଣ୍ ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଘତ 
ତାରଣା ଗ୍ରାମ�ଞ୍ଚାୟତର ତାରଣ ଆଶ୍ରମର 
ସ୍କେୁର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ରାପଜନ୍ଦ୍ର କୁମାର 
ଶତ�ଥୀଙ୍ େୁେନ୍ା ମତୃପଦ� ଉର୍ାର 
କରାଯାଇଛ।ି ପତପବ ସଚୂନା ମତୁାବକ 
ଅଷ୍ମ ପଶ୍ରଣୀର ଜପଣ ଛାତ୍ୀଙୁ୍ ଅସଦାଚାରଣ 
କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍ �ତିାମାତାଙ୍ ଅଭପିଯା� 
କ୍ରପମ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକଙ୍ ବରୁିର୍ପର �ରୁୁବାର 
ଅ�ରାହ୍ନପର ବଦି୍ୟାଳୟପର ଏସ୍  ଏମ୍  ସ ିସଭ୍ୟ 
ଓ ସଭ୍ୟାମାନଙୁ୍ ପନଇ ପବୈଠକ ବସଥିିୋ। 
ମାତ୍ ପବୈଠକପର ପକୌଣସ ି ସମାଧାନ ନ 
ପ�ବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ରାପଜନ୍ଦ୍ର କୁମାର 
ଶତ�ଥୀ ଅନ୍ୟତ୍ ବଦଳ ି ପ�ାଇଯବିାକୁ 
ଅନୁପରାଧ କରଥିିବା ଏସ୍  ଏମ୍  ସ ିପବୈଠକପର 
ଉପଲ୍ଖ ଅଛ।ି ପତପବ ପବୈଠକ �ବୂ୍ଘରୁ 
ଛାତ୍ୀଙ୍ ଅବଭିାବକ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙୁ୍ 
ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ କରଥିିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି 
ପତପବ �ତକାେ ିସନ୍୍ୟାପର ବର୍ଘା, ରଡ଼ରଡ଼ ି
ପ�ଉଥିବାରୁ ବଦୁି୍ୟତ ନଥିୋ। ଦୁଇ ସ�କାରୀ 
ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍ କାଯ୍ଘ୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖୁପର 

ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍ େୁେନ୍ା ମତୃପଦ� ପଦଖି 
ସପଙ୍ଗ ସପଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ରାତ ି ୭.୪୫ସମୟପର 
ଜାମଦା ଡାକ୍ତରଖାନାଙୁ୍ ଆଣଥିିପେ। 
ଡାକ୍ତର ତାଙୁ୍ ମତୁୁ୍ୟ ପରାରଣା କରଥିିପେ। 
ମତୃଶରୀରର ଦୁଇ କାଖ, ପବକ, �ଠିପିର 
ରକ୍ତ ୋ�ଥିିବା ପଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିୋ। ପତପବ 
ଏ� ିଅନ୍ାର �ରପିବଶ ମଧ୍ୟପର ତାଙୁ୍ �ତ୍ୟା 
କରାଯାଇ �ାମଛୁାପର ଫାସ ିେ�ାଇ େୁୋଇ 
ଦଆିଯାଇଛ ିନା �ାମଛୁା େ�ାଇ ଆତ୍ମ�ତ୍ୟା 
କରଛିନ୍ ି ତା�ା ଏପବ ସପନ୍ଦ� ପରରପର। 
ମତୃ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକଙ୍ର ରର ବାପେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା 
ଖଇରା ବ୍ଲକ ନଚି୍�ିରୁ �ାପଁର। ଖବର �ାଇ 
ତାଙ୍ �ଅୁ, ଭାଇମାପନ ଏବଂ ଜାମଦା ବଡ଼ିଓି, 
ଜାମଦା ଡବ୍ଲ ଲୁଇଓ, ଆଇଟଡିଏି କମ୍ଘଚାରୀ 
ଜାମଦା ଡାକ୍ତରଖାନାପର ଉ�ସ୍ତି ି ଥିୋ। 
ଜାମଦା ଥାନାପର ୦୨/୨୩ାପର ମାମୋ 
ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଏସଡ�ିଓିଙ୍ ଦ୍ାରା ତଦନ୍ 
ଆରମ୍ଭ ପ�ାଇଛ।ି ବାର�ିଦାରୁ ସାଇଣ୍ଫିିକ 
ଦଳ ଆସ ି ରଟଣାସ୍ଳପିର ସମସ୍ତଙ୍ 
ଉ�ସ୍ଳିପର �ରଦିଶ୍ଘନ କର ି ଅଧିକ 
ଛାନଭନି୍   ଚଳାଇଛନ୍।ି 

ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକଙ୍କ େୁଲନ୍ା ମତୃରେହ ଉଦ୍ାର
କୁଆମରା/ଖଣୁ୍ା ୧୦।୩(ସମସି): ପ�ା�ବନୁ୍ନ�ର ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଘତ 
ସାଇକୁଁଳା ଠାପର ୧୧୯ ବର୍ଘର ପ୍ରସରି୍ ପଦାଳପମଳଣ ଉତ୍ସବ ମଖୁର 
ପ�ାଇ ଉଠଛି।ି �ାରମ୍ରକି ଐତ�ିାସକି ପ୍ରସରି୍ ପଦାଳ ଯାତ୍ା ୯ 
ତାରଖିରୁ ଆରମ୍ଭ ପ�ାଇଛ।ି ଏ� ି ପମଳଣ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଓ �ପଡାଶୀ 
ବାପେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାରୁ ବଭିନି୍ ପ୍ରାନ୍ରରୁ ଆସଥିିବା ସସୁଜ୍ତି ବମିାନର 
ମଳିନ ସ୍ଳପର ୪୦�ଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଘ ଜନସମା�ମ ପ�ାଇଥିୋ। ଠାକୁର 
ମାପନ ବମିାନପର ବସ ି ମଳିତି �ଟୁଆରପର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍ ��ଣପର 
ବାଜା ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଗ୍ରାମ �ରକି୍ରମା କରଥିିପେ। ଏ� ିଅବସରପର �ବୁ୍ଘ 
�ରମ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ସାମରାୟ, ଦୁଇ ରା�ାସ ବ�ିାରୀ ଜଉି, 
ପ�ାବନି୍ଦ ପ�ା�ାଳ ଜୀଉ, ଦୁଇ ରାଧା ପମା�ନଜଉି, ବ୍ରଜ ବପିନାଦ ରାୟ 
ପ୍ରଭୃତ ି ସାତଠାକୁର ମଣ୍�କୁ ବପିଜ କରଥିାନ୍।ି ପତପବ ଚଳତି ବର୍ଘ 
ବମିାନ ମଣ୍�ପର ୧୨୭ ରାଧାକୃଷ୍ଙ୍ ବଗି୍ର� ଆସ ିମଳିତି ପ�ାଇଥିପେ। 
ପମଳାପର ବଭିନି୍ ଷ୍େମାନ ପଖାୋଯାଇଛ।ି ବାଭଶଁ �ାତତଆିର ିବଭିନି୍ 
ପ୍ରକାରର ରରକରଣା ଜନିରି ଏ� ିପମଳାପର ଆକର୍ଘଣୀୟ ଓ ମନପୋଭା 
ପ�ାଇଥାଏ। ପମଳା ଦୁଇ ସପ୍ା� ଧର ିବପସ। ପମଳନ �ରଚିାଳନା �ାଇଁ 

ସ୍ୱତନ୍ତ କମଟି ିର�ଛି।ି ଏଥିପର ସଭା�ତ ିପବୈଦନାଥ ମଶି୍ର ଓ ସମ୍ାଦକ 
ଚନ୍ଦ୍ରପଶଖର ଦାସଙ୍ ସପମତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାପନ �ରଚିାଳନାପର 
ସ�ପଯା� କରଥିାନ୍।ି ପମଳା ପଶର �ଯ୍ଘ୍ୟନ୍ ଏଠାପର ଏକ ଅସ୍ାୟୀ 
ଫାଣ୍ ି ପ୍ରତଷି୍ା ପ�ାଇଛ।ି ପମଳା ଶଙୃ୍ଖଳା �ାଇ ଁ �େୁସି ଉ�ଖଣ୍ 
ଅଧିକାରୀ ସାଥ୍ଘକ ରାୟ, ଖଣୁ୍ା ଥାନା ଆଇଆଇସ ିପୋ�ାମଦୁ୍ା ନାୟକ, 
ସବ୍  ଇନ୍ସପ�କ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ �ରଡ଼ିା, ସସ୍ତିା ମମୁ ୁ୍ଘ, କୁଆମରା ଫାଣ୍ ି
ଅଧିକାରୀ ବବି ିସ୍ୱାଇ,ଁ ଡୁକୁରା ଫାଣ୍ ିଅଧିକାରୀ ସଶୁାନ୍ କୁମାର ମ�ାକୁଡ 
କଂ ସପମତ ପଫାସ୍ଘ ମତୁୟନ ପ�ାଇଥିପେ। ପସ��ିର ି ଅନ୍ୟତମ 
�ଯ୍ଘ୍ୟଟନ ସ୍ଳୀ ଜୟ�ରୁ ଠାପର ମଧ୍ୟ ୮୯ତମ ପଦାଳପମଳନ 
ଉତ୍ସବପର ୬୦ରୁ ଅଧିକ ବମିାନ ଦଳପ�ାବନ୍ଦଜୀଉଙ୍ ମଣ୍�ପର ��ଞ୍ଚ ି
ଥିପେ। କୁଆମରା, ଖିର�ିଦା, �ାଳଶା, ଚେିମିା ଠାପର ମଧ୍ୟ ପଦାଳଯାତ୍ା 
ଅନୁଷ୍ତି ପ�ାଇ ଯାଇଛ।ି କୁଆମରା ପଦାଳ କମଟି ି �କ୍ଷରୁ ସଭା�ତ ି
ଅନ୍ଯ୍ଘ୍ୟାମୀ ଦାସ, ସମ୍ାଦକ ଦଲି୍ୀ� କୁମାର ମ�ା�ାତ୍, ଶପୁଭନୁ୍ଦ �ଣ୍ା, 
ମପ�ଶ ଦାସ ପ୍ରମଖୁ �ରଚିାଳନା କରଥିିପେ। ଏ� ିଅବସରପର ସମସ୍ତ 
ସ୍ାନପର ସାଂସ୍କତୃକି କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ପ�ାଇଥିୋ।

୧୧୯ ବର୍ଯର ରୋଳ ରମଲଣକୁ ରନଇ ସାଇଁକୁଳା ଉତ୍ସବମଖୁର

  ଦୁର୍ଘଟଣାଗର ବାପ ମତୃ; ପଅୁ �ରୁୁତର
ଖଣୁ୍ା, ୧୦ା୩ (ସମସି): ଖଣୁ୍ା ଥାନା ଅଧୀନ ତଥା ଖଣୁ୍ା-ବାର�ିଦା ରାଜ୍ୟ ରାଜ�ଥର 
ଟଟିଆି ଛକ ଠାପର ଅଜଣା �ାଡ଼ ିଧକ୍ାପର ବାଇକପର ଥିବା �ଅୁ �ରୁୁତର ପ�ାଇଥିବା 
ପବପଳ ୮୦ ବର୍ଘୀୟ ବା�ାଙ୍ ପଶାଚନୀୟ ଭାପବ ମତୁୃ୍ୟ ରଟଥିିବା ଜଣା�ଡ଼ଛି।ି 
ରଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ପଯ, ଶକୁ୍ରବାର ସନ୍୍ୟା ସମୟପର ଭୁ�ଡ଼ ଗ୍ରାମର େସ ସପରନ ତାଙ୍ର 
ବା�ା �ଡୁରା ସପରନଙ୍ ସ୍ୱାସ୍୍ୟ ପଦଖାଇବା �ାଇଁ ଡୁକୁରା ପ�ାଷ୍ୀ ସ୍ୱାସ୍୍ୟପକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ଯାଇଥିପେ। ପତପବ ଔରଧ ପନଇ ରରକୁ ଏକ ବାଇକ ପଯାପ� ଡୁକୁରାରୁ ଭୁ�ଡ଼ 
ପଫରୁଥିବା ସମୟପର ଟଟିଆି ଛକଠାପର �ଛ �ଟୁ ଦରୁ ତ �ତପିର ଆସଥୁିବା କାରଟ ି
ବାଇକକୁ ଧକା ପଦଇ ରଟଣା ସ୍ଳରୁ ଚମ୍ଟ ମାରଥିିୋ। ଫଳପର ବାଇକ୍  ପର ଥିବା 
ବା� �ଡ଼ୁରା ଓ �ଅୁ େସ �ରୁୁତର ପ�ାଇ ରାସ୍ତା ଉ�ପର �ଡ଼ଥିିପେ। ପସମାନଙୁ୍ 
ଉର୍ାର କରାଯାଇ ଖଣୁ୍ା ଚକିତି୍ସା ପକନ୍ଦ୍ରପର ଭର୍୍ତି କରାଯାଇଥିବା ପବପଳ ଡାକ୍ତର 
ବା� �ଡ଼ୁରାଙୁ୍ ମତୃ ପବାେ ିପରାରଣା କରଥିିପେ। ପତପବ �ଅୁ େସଙ୍ର ସ୍ୱାସ୍୍ୟବସ୍ା 
ଉଦ୍  ପବ�ଜନକ ଥିବାରୁ ତାଙୁ୍ �ର�ିଦା ସ୍ତି �ଆିର୍  ଏମ ପମଡକିାେ କପେଜକୁ 
ସ୍ାନାନ୍ରୀତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି 

  ଗେଳ ଶକି୍କ ଅଗଶାକ ମହାନ୍ଙ୍କ ଗଦହାନ୍
କରଞ୍ଆି,୧୦ା୩ (ସମସି): କରଞ୍ଜଆି ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଘତ ପକରପକରା ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ 
ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟର ପଖଳଶକି୍ଷକ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ାବତି ଅପଶାକ କୁମାର ମ�ାନ୍ଙ୍ �ତକାେ ି
ନଜି ବାସଭାବନପର ପଶର ନଶି୍ୱାସ ତ୍ୟା� କରଛିନ୍।ି ତାଙୁ୍ ୬୦ବର୍ଘ ପ�ାଇଥିୋ। 
ଆସନ୍ା ବର୍ଘ ପସ ଚାକରିରୁି ଅବସର ପନଇଥାପନ୍। ପସ �ତ କଛିଦିନି ପ�ୋ 
ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପ�ାଇ�ଡ଼ଥିିପେ। �ବତି୍ ପ�ାେ ି ଉତ୍ସବପର ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ 
ମଖୁରତି ଥିୋପବପଳ ସକାଳ ୧୦ଟାପର ତାଙ୍ ମତୁୃ୍ୟଖବର ପ୍ରଚାର ପ�ବାକ୍ଷଣ ି
ପକରପକରା ଗ୍ରାମ ସ୍ତବ୍ଧ ପ�ାଇ�ଡ଼ଥିିୋ। ତାଙ୍ ପଶରକୃତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ଶାନ ଠାପର 
କରାଯାଇଛ।ି ତାଙ୍ର ଦୁଇ �ଅୁ ଓ ଦୁଇ େଅି, ସ୍ତୀ ପଶର ସମୟପର ଉ�ସ୍ତି ଥିପେ। 
ଛାତ୍ବତ୍ସଳ ଶକି୍ଷକ ଭାପବ ପସ �ରଚିତି ଥିପେ। ପସ ଜପଣ ଦକ୍ଷ ଫୁଟବେ ପଖଳାଳ ି
ଭାପବ ସନୁାମ ଅଜ୍ଘନ କରଥିିପେ। ଫୁଟବେ ପଖଳକୁ ତାଙ୍ ଅଞ୍ଚଳପର ଜନପ୍ରୟି 
କରାଇ�ାରଥିିପେ। ଫୁଟବେ ବ୍ୟତୀତ ପସ ପଚସ ପଖଳପର ଖବୁ �ାରଙ୍ଗମ ଥିପେ। 
ତାଙ୍ ବପିୟା� ପର ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ପଶାକର ଛାୟା ପଖଳଯିାଇଛ।ି

  ଜା� ମୟରୂଭଞ୍ଜ ପକ୍ରୁ ମହଳିା ଦବିେ ପାଳତି
ଖଣୁ୍ା, ୧୦ା୩ (ସମସି): ଖଣୁ୍ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବଡ଼ପଫଣ ି�ଞ୍ଚାୟତର ଛତ୍ମା ଗ୍ରାମପର 
ଆନ୍ଜ୍ଘାତକି ମ�ଳିା ଦବିସ �ାଳତି ପ�ାଇଯାଇଛ।ି ଜା� ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜା�ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ତଥା ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ମ�ାସଙ୍ଘ ଜଲି୍ା ସଭା�ତ ି ଅରୁଣ କୁମାର ପବପ�ରାଙ୍ ପନତୃତ୍ୱପର 
ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମପର ମ�ଳିା ସଶକ୍ତକିରଣ ନମିପନ୍ ସପଚତନତା ସଷୃ୍ ି
ନମିପନ୍ ଏକ ସଭା ଯାତ୍ାପର ବା�ାର ି ବଭିନି୍ ପସ୍ଲା�ାନମାନ ପଦଇ ବଭିନି୍ ଗ୍ରାମ 
�ରକି୍ରମା କରଥିିପେ। ଇତ ି ଅବସରପର ଛତ୍ମା �ାଟ �ଡ଼ଆିପର ମ�ଳିାମାନଙୁ୍ 
ପନଇ ଅନୁଷ୍ତି ସଭାକାଯ୍ୟପର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାପବ ଖଣୁ୍ା ବ୍ଲକର ଉ�ାଧ୍ୟକ୍ଷା ଜବା 
କସି୍କ,ୁ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ସର�ଞ୍ଚ ନୟିତ ିନାୟକ, �ବୂ୍ଘତନ ସର�ଞ୍ଚ ଶ୍ରୀନବିାସ ନାୟକ, 
ଏମବପିକ ଶଭୁଶ୍ରୀ ନାଥ, ବାରରାଏ କସି୍କ,ୁ �ଷୁ୍ପେତା ଦାସ ପଯା�ପଦଇଥିପେ। ବଭିନି୍ 
କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତପିଯା�ୀତାପର ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କର ି କୃତତି୍ୱ ଅଜ୍ଘନ କରଥିିବା ମ�ଳିା ମାନଙୁ୍ 
ଅତଥିି�ଣଙ୍ �ରୁସ୍କତୃ କରଥିିପେ। ପଶରପର ତ�ସ୍ୱନିୀ ରଣା ଓ ତପିଳାର୍ମା ପବପ�ରା 
ସମସ୍ତଙୁ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଅ�୍ଘଣ କର ିସଭା ଭଙ୍ଗ କରଥିିପେ। 

  ମହଳିା େଗେଇ କମ୍ଘଚାରୀଙୁ୍କ େମ୍ୱର୍୍ଘୋ

ବାରପିଦା, ୧୦।୩(ସମସି): ସ୍ାନୀୟ ବାର�ିଦା ମ୍ୁୟନସି�ିାେଟି ି�ରସିରପର ଆନ୍ଜ୍ଘାତୀୟ 
ମ�ଳିା ଦବିସ ଅବସରପର ମାରୁତ ି ପସନା ଆନୁକୂେ୍ୟପର ଏକ ନଆିରା କାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମ 
ଅନୁଷ୍ତି ପ�ାଇଯାଇଛ ି ଓ ବାର�ିଦା ମ୍ୁୟନସି�ିାେଟିପିର କାଯ୍ଘ୍ୟରତ ମ�ଳିା ସପଫଇ 
କମ୍ଘଚାରୀଙ୍ ସ� ପ�ାେ ିପଖଳବିା ସ� ସଂ�ଠନ ତରଫରୁ ଉର୍ରୀୟ ଓ ମାନ�ତ୍ ପଦଇ 
ସମ୍ାନତି କରାଯାଇଛ ିଓ ବର୍ଘ ତମାମ ଖରା, ବର୍ଘା, ଶୀତକୁ ଖାତରି ନକର ିଏ� ିମ�ଳିା 
ମାପନ ସ�ରକୁ ସଫାସତୁୁରା ରଖିବା �ାଇ ଁକଠନି �ରଶି୍ରମ କରଥିାନ୍ ିମାତ୍ ପସମାନଙୁ୍ 
ସମପସ୍ତ ଅଣପଦଖା କରଥିାନ୍ ି ପବାେ ି ଜଲି୍ା ସଭାପନତ୍ୀ ଶଭୁସ୍ତିା ପବପ�ରା ପ୍ରକାଶ 
କରଛିନ୍ ି ଓ ପସମାନଙୁ୍ ସମ୍ାନତି କରବିା ଅବସରପର ସଂ�ଠନର କମ୍ଘକର୍୍ଘା ପବଶ 
ଉତ୍ସା�ତି ଥିବାର େକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିୋ। ଅତଥିି ଭାପବ ପଯା� ପଦଇ ଉ� ନ�ର�ାଳ 
ସୀମା ଦାସ, ସମାଜପସବୀ ନପିରାଜ ପ�ାଥାଳ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଉ�ପଦଷ୍ା ରଞ୍ଜତି ରାଉତ 
କମ୍ଘଚାରୀମାନଙୁ୍ ସମ୍ାନତି କରଥିିପେ। ଏ� ି �ରପି�କ୍ଷୀପର ଉ� ନ�ର�ାଳ ଶ୍ରୀମତୀ 
ଦାସଙୁ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ ଭାପବ ସମ୍ୱର୍୍ତିତ କରାଯାଇଥିୋ ଓ ଏ� ିକାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମକୁ ପସନାର ଉ� 
ସଭା�ତ ି ବପିନାଦ ପୋ�ାର, ନ�ର ସଭା�ତ ି ବଦି୍ୟାଧର ମ�ାନ୍,ି ସମ୍ାଦକ ଦୀ�କ 
ଦାସ, ନରୁି�ମା ପବପ�ରା, ପ୍ରମଖୁ �ରଚିାଳନା କରବିାପର ସ�ାୟତା କରଥିିପେ। 

  ଭତ୍ା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ତି 
ଝରାଡହି,ି ୧୦ା୩(ସମସି): ବ�ଳଦା ବ୍ଲକ ବଡ�ଳସା 
ଗ୍ରାମ�ଞ୍ଚାୟତ �ଟମପବଡା ଗ୍ରାମ ବଧିବା ଜାୟନା ଟୁଡୁ 
ଭର୍ା �ାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ପ�ାଇଛନ୍  ତ।ି �ତ ନପଭମ୍ୱର 
ମାସପର ତାଙ୍ ସ୍ୱାମୀ ଫା�ରୁାମ ଟୁଡୁଙ୍ �ୃଦରାତପର 
�ରପୋକ ପ�ାଇଯାଇଥିୋ। ତାଙ୍ର ତପିନାଟ ି
ଅବବିା�ତିା �ଅୁ ର�ଛିନ୍।ି ବଡ�ଳସା ଗ୍ରାମ�ଞ୍ଚାୟତପର 
ତନି ି ଥର ଭର୍ା �ାଇ ଁ େଖିିତ ଅଭପିଯା� କରବିା ସ� 
ଅନୋଇନପର ୨ ଥର ଆପବଦନ କରସିାରପିେଣ।ି କନୁି୍ 
ଏ �ଯ୍ଘ୍ୟନ୍ ତାଙୁ୍ ଭର୍ା ମଳି ିନଥିବା ଜଣା�ଡ଼ଛି।ି ତୁରନ୍ 
ତାଙୁ୍ ଭର୍ା ପଯା�ାଇ ପଦବାକୁ ଦାବ ିପ�ଉଛ।ି

ବଗିଶାଇ,୧୦ା୩(ସମସି): ବପିଶାଇ ବ୍ଲକ ଏନ�ଏିସ ମଳିତି ପ୍ରାଥମକି ଶକି୍ଷକ ସଂର �କ୍ଷରୁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍ ଉପଦଶ୍ୟପର 
ପ�ାଷ୍ୀ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍ ଜରଆିପର ୩ଦଫା ସମ୍ୱଳତି ଏକ ଦାବ�ିତ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣା�ଡ଼ଛି।ି 
ପ୍ରାଥମକି ଶକି୍ଷକ ଙ୍ ମଳୂ ଦାବ ିପକନ୍ଦ୍ରୀୟ �ାରପର ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ୬ବର୍ଘର କାଯ୍ଘ୍ୟକାଳକୁ ମଳୂ ଚାକରିପିର �ଣନା 
କର ିଇନକ୍ରପିମଣ୍ ପ୍ରଦାନ କରବିା ତଥା ନୂତନ ପ�ନସନ ବଦଳପର �ରୁାତନ ପ�ନସନ ପ୍ରଦାନ କରବିା ଆଦ ି
ଦାବ ି�ଡୁକି ଦାବ ି�ତ୍ ପର ଉପଲ୍ଖ ର�ଛି।ିରାପଜନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମ�ାନ୍, ରଞ୍ଜନ କୁମାର �ରି,ି ସଶୁୀେ �ାତ୍, କେ୍ୟାଣ 
ମାଣ୍୍ତି, ମନ୍ମଥ ନାୟକ, ସଯୂ୍ଘ୍ୟ କୁମାର ନାୟକ, ବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ ପଜନା ପ୍ରମଖୁ ଦାବ�ିତ୍ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି
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ଶନବିାର 
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

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

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

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

ଦଲି୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ଲୀତ ିମାମଲା

ସ ିଜନି୍ ପଙି୍ଗଙ୍କ ଐତହିାସକି ରେକର୍

ଉଭୟ ଥିରଲ ଡାକ୍ତର

ସେଜସିଂ, ୧୦।୩(ଏସଜନ୍ ସି)

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

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

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

ପଲୁସିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ 
କବାଟରେ ଲଗାଇଥିଲା କରେଣ୍ଟ

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

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

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

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

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୦ା୩(ଏସଜନ୍ ସି)

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

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

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

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

ଚନି୍ା ବଢ଼ାଉଛ ିଏଚ୍ ୩ଏନ୍ ୨ ଭୂତାଣୁ

ହରୟିାଣା ଓ କର୍ଚ୍ଚାଟକରର ୨ଜଣଙ୍ ମତୁୃ୍

ତୃତୀୟଥର ପାଇଁ ନେି୍ଚ୍ଚନ୍ଦର୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିନବିଚ୍ଚାଚତି

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

ସପ୍ାହରର କରରାନା 
ସଂକ୍ରମଣ ୬୩% ବୃଦ୍ ି

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

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

ଅର୍ରଲୀତ,ି ରବୈଶ୍କି ୋଜରଲୀତକୁି 
ରରଇ ଆହ୍ାରପର୍ୂ୍ େହବି ୫ ବର୍

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

ନୂଆଦସିଲ୍ଲୀ,୧୦ା୩(ଏସଜନ୍ ସି)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଭୂମକିମ୍ପ: ଏକ ଭନି୍ନଦୃଷ୍ ି

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ଉପଦରାକ୍ େ�େ୍ୟାର େ�ାଧାନ ପାଇ ଁ କ ଼ିେ ଼ି 

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

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

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

ମାତୃଭାଷା ବ୍ୟକ୍ ିଓ ସମାଜର ମମୌଳକି ପରଚିୟ

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ାର ଅବଶଷିାାଂଶ

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

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

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

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

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

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



ଶନବିାର 
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୦ ବଶି୍ବ ବାଣଜି୍ୟ
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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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ଶନବିାର
୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଓଡ଼ଶିା ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘର 
ଆକ୍ାଳନ କେତା�ନୀ
ବାଲଆିପାଳ,୧୦ା୩(ସମସି): ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରଖିଠାରୁ ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘ 
ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଷ୍ଅିରଂି ଛାଡ ଆନ୍ାଳନ ଏବଂ ଗଣଧାରଣା ଦଆିଯବି 
ନବାଲ ି ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରଆିନର ନେତାବନୀ 
ଦଆିଯାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିା ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘର ଆହା୍ନକ୍ରନମ ରାଜ୍ୟନର 
ବଭିନି୍ନ ସଂଗଠନର ସମରଚ୍ଚନନର ରାଜ୍ୟ ଡ୍ାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ଦ୍ାରା 
ନଆିଯାଇଥିବା ନଷି୍ପତ୍ ି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ତାରଖି ୨୦୨୩ 
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘ ଷ୍ଅିରଂି ଛାଡ଼ ିରାସ୍ାନର ବସ ିଶାନ୍ପିରୂ୍ଚ୍ଚ 
ଭାନବ ଅନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ କାଳ ପଯଚ୍ଚ୍ୟନ୍ ଗଣଧାରଣା ନଦନବ। ଜରୁରୀକାଳୀନ 
ନସବା ଗଡ଼ୁକୁି ଏହ ି ଆନ୍ାଳନରୁ ବାଦ ଦଆିଯବି ନବାଲ ି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେୂନା ଦଆିଯାଇଛ।ି

ନୂତନ ପଞ୍ାୟତ ଗହୃ ଉଦ୍  ଘାଟତି
ଲଙ୍ଗନଳଶ୍ୱର,୧୦ା୩(ସମସି): ବାନଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ବସ୍ା ବ୍ଲକ କଇନଗରୀ 
ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗହୃର ଶଭୁ ଉଦଘାଟନ କରଛିନ୍ ିବାନଲଶ୍ୱର 
ସାଂସଦ। ଏହ ି ଉଦଘାଟନୀ ସଭାନର ସରପଞ୍ଚ ରାଧାବଲ୍ଭ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱନର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାନବ ପବୂଚ୍ଚତନ ନକନ୍ଦ୍ରମନ୍ତୀ ତରା ବାନଲଶ୍ୱର 
ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ େନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନଯାଗ ନଦଇଥିବାନବନଳ ମଖୁ୍ୟବକ୍ା ଭାନବ 
ବସ୍ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ିଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଞ୍ଜଳ ିଦାସ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିିଭାନବ ବସ୍ା 
ନଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଜତି ମହାନ୍,ି ପଞ୍ଚାୟତ ସମତି ି ସଭ୍ୟା 
ଅନତିା ନମୈକାପ ମଞ୍ଚନର ଉପସ୍ତି ଥିନଲ। ନାବରା ସରପଞ୍ଚ ନନଗନ୍ଦ୍ର ସଂି, 
ପଟୁୁରା ସରପଞ୍ଚ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନବନହରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ବସ୍ା ସାଂସଦ 
ପ୍ରତନିଧିି ମଣ୍ ୁ ପଣ୍ଡା ବନିଜପ ି ନନତା ମନହଶ୍ୱର ନଜନା, ବକିାଶ ଗରି,ି 
ସଯୂଚ୍ଚ୍ୟ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ନଜୈନ, ବାସନୁଦବ ପଣ୍ଡା, ଖନଗନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, 
ନଗାପୀକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ ିପ୍ରମଖୁ ନଯାଗନଦଇଥିନଲ।

ଜଳଛତ୍ର ଉଦ୍  ଘାଟତି
ନୀଳଗରି,ି୧୦ା୩(ସମସି): ଗ୍ୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଖି ଆଗନର ରଖି ନୀଳଗରିରି 
ଅଗ୍ଣୀ ନୱେଚ୍ାନସବୀ ସଂଗଠନ ଦ ିୟନୁରକା ପକ୍ଷରୁ ୩ଟ ିସ୍ାନନର ଜଳଛତ୍ର 
ନକନ୍ଦ୍ର ନଖାଲାଯାଇଛ।ି ଉକ୍ ଜଳ ଛତ୍ରକୁ ନୀଳଗରି ି ଏନଏସ ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 
ଅମ୍କିା ଦାସ, ୧ନଂ କାଉନସଲିର ରତପି୍ରଭା ସାହୁ, ୬ନଂ କାଉନସଲିର 
ପ୍ରତାପ ନସଠୀ, ୧୧ନଂ କାଉନସଲିର ସନୁଲାେନା ଖଟୁଆଙ୍କ ଉପସ୍ତିନିର 
ଜଗନ୍ନାର ମ୍ରି ସମ୍ଖୁ, କଦମ୍ସାହୁ ବାଇପାସ ଓ ବସଷ୍ାଣ୍ଡନର ୩ 
ଜଳ ଛତ୍ରକୁ ଆନୁଷ୍ାନକି ଭାନବ ଉଦଘାଟନ କରବିା ସହତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ 
କାଉନସଲିରମାନନ ଉପସ୍ତି ଜନତାଙୁ୍କ ରଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପଆିଇଥିନଲ। 
ନୱେଚ୍ାନସବୀ ସଂଗଠନ ଦ ି ୟନୁରକାର ଏପର ି କାଯଚ୍ଚ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଶଂସା 
କରଥିିନଲ। ଉକ୍ କାଯଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରମନର ୟନୁରକାର ସଭାପତ ି ନତି୍ୟାନ୍ ଦାସ, 
ହମିାଶଂୁ ଦାସ, ସମାଜନସବୀ ଶରତ ଦାସ, ଉଦୟନଜ୍ୟାତ ିମହାନ୍,ି ରନମଶ 
ବାଗ, ସନମତ ବହୁ କାଯଚ୍ଚ୍ୟକତ୍ଚ୍ଚା ଉପସ୍ତି ଥିନଲ। 

�କିଜପ ିୋର୍ଯ୍ୟୋରଣିୀ କ�ୈଠେ
ଦହମଣୁ୍ା,୧୦ା୩(ସମସି): ନଭାଗରାଇ ନବିଚ୍ଚାେନ ମଣ୍ଡଳୀ କମର୍ଦଚ୍ଚା ମଣ୍ଡଳ 
ବନିଜପ ି ସଭାପତ ି ରାଜକୁମାର ଦାସଙ୍କ ନନତୃତ୍ୱନର କମର୍ଦଚ୍ଚା ବନିଜପ ି
କାଯଚ୍ଚ୍ୟାଳୟଠାନର ମଣ୍ଡଳସ୍ରୀୟ କାଯଚ୍ଚ୍ୟକାରଣିୀ ନବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ନହାଇଛ।ି ଏଥିନର କମର୍ଦଚ୍ଚା ମଣ୍ଡଳର ୧୦ଟ ିପଞ୍ଚାୟତର ବନିଜପ ିକମଚ୍ଚୀ ଏବଂ 
କାଯଚ୍ଚ୍ୟକତ୍ଚ୍ଚାମାନନ ନଯାଗନଦଇଥିନଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିିଭାନବ ବନିଜପ ି ଜଲି୍ା 
ସାଧାରଣ ସମ୍ାଦକ ସନୁଲି କର, ମଖୁ୍ୟବକ୍ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତ ିଭବଶଙ୍କର 
ମହାନ୍,ି ବଶିଷି୍ ବକ୍ାଭାନବ ଅମନଲ୍ୁ ଦାସ, େ୍ନନଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତ ି
ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାର ନଜନା, ଜଲି୍ା କାଯଚ୍ଚ୍ୟକାରଣିୀ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ 
ମଞ୍ଚାସନି ଥିନଲ। କମର୍ଦଚ୍ଚା ମଣ୍ଡଳର ସମ୍ାଦକ ଜ୍ାନରରୀ ଦାସ, ଅନରୁିଦ୍ଧ 
ପାତ୍ର, ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାରୀ ଦବି୍ୟ େ୍ନ ଦାସ, ନଗୌରହର ିପାଲ, ଅମୀର ଦତ୍, 
ଅରବି୍  ପାଲ, ଜ୍ାନନଶ େନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଆଇଟ ିନସଲର ମଖୁ୍ୟ ସପୁ୍ରୟି ପରଡ଼ିା 
ସନମତ ଶତାଧିକ ବନିଜପ ିକମଚ୍ଚୀ ଉପସ୍ତି ଥିନଲ।

କ�ାଳ ଓ ହରନିାମ ମହାରଜ୍ଞ ଉଦ୍  ରାପତି
ଭ�ାଗରାଇ,୧୦ା୩(ସମସି): ବାନଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ନଭାଗରାଇ ବ୍ଲକ ନଦହୁର୍ଦଚ୍ଚା 
ପଞ୍ଚାୟତ ଉଦପଦା ନମଳଣ ପଡ଼ଆିଠାନର ସାବଚ୍ଚଜନୀନ ନଦାଳ ଉତ୍ସବ 
ଓ ୨୪ପ୍ରହର ବ୍ୟାପ ି ହରନିାମ ସଂକୀତ୍ଚ୍ଚନ, ଅନ୍ନ ମନହାତ୍ସବ ଉଦଯାପତି 
ନହାଇଯାଇଛ।ି୨୪ବଷଚ୍ଚନର ପଦାପଚ୍ଚଣ କରଥିିବା ଏହ ିଉତ୍ସବ ଗତ ରବବିାର 
ଶଭୁାରମ୍ଭ ନହାଇଥିଲା। ମହା ଆଡମ୍ର ସହକାନର ଘଟନତ୍ାଳନ ସହତି 
ପଜୂା ମଣ୍ଡପନର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରାନ୍ରରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଗି୍ହ, ଷଢ଼ଭୁଜ, ଶ୍ୀ 
ନେୈତନ୍ୟ ନଦବଙ୍କ ବଗି୍ହ ଉପନବଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହରନିାମ 
ମହାଯଜ୍ର ଶଭୁାରମ୍ଭ ନହାଇଥିଲା। ଏହ ି ଆଧ୍ୟାତ୍କି କାଯଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରମ ଗତ 
ବୁଧବାର ପବତି୍ର ନହାଲ ି ପରୂ୍୍ଦିମା ଦନି ଉଦ୍  ଯାପତି ନହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଉଦଯାପନୀ ଦବିସନର ଉତ୍ସବ କମଟିରି ସଭାପତ ି ତରା ସମାଜନସବୀ 
ରମାକାନ୍ କରଣଙ୍କ ନପୌନରାହତି୍ୟନର ଆନୟାଜତି ସଭାନର ସମାଜନସବୀ 
ନଗୌରହର ି ମହାନ୍,ି କବ ି ଶ୍ୀକୁମାର ନଘାଷ, ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ସଦସ୍ୟ 
ସନନ୍ାଷ କୁମାର ନଜନା, ନଦହୁର୍ଦଚ୍ଚା ସରପଞ୍ଚ ସରୱେତୀ କରଣ, ବ୍ରନଜନ୍ଦ୍ର 
ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ, ତାରାପଦ ଦାସ, ମାନସ ଗାଙୁ୍ଗଲ,ି ପନରଶ ଦାସ ପ୍ରମଖୁ 
ନଯାଗନଦଇ ସଂକୀତ୍ଚ୍ଚନ ମଣ୍ଡଳୀଙୁ୍କ ସମ୍ଦ୍ଧ୍ଦିତ କରଥିିନଲ।

ନତିାଇ କଗୌର ମଠର �ାର୍ଷିେ ଉତ୍ସ�
ପଶ୍ମିବାଡ,୧୦ା୩(ସମସି): ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ନେୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ୫୩୭ ତମ 
ଜନ୍ମ ଦବିସ ଉପଲନକ୍ଷ ଜନଳଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଧାନସମିଳୁଆିସ୍ତି ନତିାଇ ନଗୌର 
ମଠର ୫୯ତମ ବାଷ୍ଦିକ ଉତ୍ସବ ଓ ୩ ଦନି ବ୍ୟାପ ି ପ୍ରବେନ କାଯଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରମ 
ମହାଆଡମର୍ନର ଅନୁଷ୍ତି ନହାଇଯାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ ମଠମାନଙ୍କରୁ 
ପ୍ରବେକ ଓ ମଠାଧିସମାନନ ଏଠାକୁ ଆସ ି ଶ୍ଦ୍ଧାଳୁମାନଙୁ୍କ ଭକ୍ରିସନର 
ଆପ୍ୟାୟତି କରଛିନ୍।ି ସମହୁ ମନହାତ୍ସବନର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରସାଦ 
ନସବନ କରଥିିବା ନବନଳ ସନ୍୍ୟାନର ଆଖାପାଖ ସ୍ଲୁ ପଲିାମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା 
ଭଜନ, ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତନିଯାଗତିା ଅନୁଷ୍ତି ନହଉଛ।ି ବୁଧବାର ସଂଧ୍ୟାନର 
ଅନୁଷ୍ତି ସଭାନର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ନଗାବଦ୍ଧଚ୍ଚନ ପରଡ଼ିା ସଭାପତତି୍ୱ 
କରଥିିନଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିିଭାନବ ସମାଜନସବୀ ବଂଶୀଧର ସଟି, ସମ୍ାନୀତ 
ଅତଥିିଭାନବ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତନିଧିି ଅରୁଣ ପରଡ଼ିା, ଶବିପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଶ୍ୀକାନ୍ 
ଦାସ, ରବନିାରାୟଣ ପାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ନଯାଗନଦଇଥିନଲ। ମଠର ସମ୍ାଦକ 
ସାଗର ଶତପଥି ମଞ୍ଚ ଆହା୍ନ, ବବିରଣୀ ପାଠ ଓ ଉନର୍ଦଶ୍ୟ ଜ୍ାପନ କରଥିିନଲ।

ସରସ୍ୱତୀ ଶଶି ୁ��ି୍ୟାମ୍ରିର 
�ାର୍ଷିେ ଉତ୍ସ�
ଜଭଳଶ୍ୱର,୧୦ା୩(ସମସି): ସ୍ାନୀୟ ଖଲୁୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡନଗର 
ସରୱେତୀ ଶଶି ୁ ବଦି୍ୟାମ୍ରିର ବାଷ୍ଦିକ ଉତ୍ସବ ବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରନର 
ଅନୁଷ୍ତି ନହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରନର ଆନୟାଜତି ସଭାନର ଅନଲି 
କୁମାର ମହାନ୍ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିନଲ। ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଆୋଯଚ୍ଚ୍ୟ ବାସନ୍ୀ 
ପଣ୍ଡା ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରଥିିନଲ। ଅତଥିିଭାନବ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଡ.ଅଜତି 
ମହାନ୍,ି ବଂଶୀଧର ବାରକି, ଅନୁଷ୍ାନର ସମ୍ାଦକ ବନିବକାନ୍ ଦାସ ପ୍ରମଖୁ 
ବକ୍ବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିନଲ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଳ ମଞ୍ଚ ଆହା୍ନ କରଥିିବା ନବନଳ 
କୃତ ି ପ୍ରତନିଯାଗୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସପନ ମଶି୍, 
ଶବିଶଙ୍କର ଗରି,ି ଅତୁଲ ନବନହରା ପ୍ରମଖୁ ସଭାକୁ ପରେିାଳନା କରଥିିନଲ।

ବାଭଲଶ୍ୱର,୧୦।୩(ସମସି)

ବାନଲଶ୍ୱରର ବଳରାମଗଡ଼ ି ଠାନର ବୃହତ 
ମାଛ ବ୍ର ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଆରମ୍ଭ 
ନହାଇଥିବା ନବନଳ ପ୍ରସ୍ାବତି ସ୍ାନନର 
ବସବାସ ସହ ଜୀବକିା ନବିଚ୍ଚାହ କରୁଥିବା 
୫୦ରୁ ଅଧିକ ପରବିାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ାନାନ୍ର 
ପାଇଁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ନକିଟନର ଗହୁାରୀ 
କରଛିନ୍।ି ପ୍ରଭାବତି ପରବିାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ 
ଏକ ପ୍ରତନିଧିି ଦଳ ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ 
ସହ ବ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ାରା ନସମାନଙ୍କ ଜୀବନ 
ଜୀବକିା ସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ ବପିନ୍ନ ନହବାକୁ ଯାଉଥିବା 
ଅଭନିଯାଗ କରଛିନ୍।ି ବଳରାମଗଡ଼ନିର ମାଛ 
ବ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନସମାନନ ୱୋଗତ ଜଣାଇବା 
ସହ ପ୍ରଭାବତି ପରବିାରଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ 
ପଦନକ୍ଷପ ନନବାକୁ ନସମାନନ ନନିବଦନ 
କରଛିନ୍।ି 

ଶ୍ୀନକାଣା ନମୌଜାର ୩୬୦୬ନଂ 
ପ୍ଲଟନର ପ୍ରସ୍ାବତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ାନନର ମାଛ 
ଧରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ୀ ଓ ଶଖୁଆୁ 
ବ୍ୟବସାୟନର ଜଡତି ବଳରାମଗଡ଼,ି 

ମଜିଚ୍ଚାପରୁ ଓ ନାଉପାଳଗଡ଼ରି ଦୁଇଶହରୁ 
ଅଧିକ ପରବିାରଙ୍କ ପାଖାପାଖି ତନିଶିହରୁ 
ଅଧିକ ପରବିାର ପ୍ରଭାବତି ନହବା ନନଇ 
ନସମାନନ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି 
ପ୍ରଭାବତି ନହଉଥିବା ଗରବି ପରବିାରଙ୍କ 
ଜୀବନ ଜୀବକିା ସରୁକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 
ପ୍ରସ୍ାବତି ସ୍ାନର ଦକ୍ଷଣି ଭାଗନର ଥିବା 
ପଯଚ୍ଚ୍ୟାପ୍ତ ସରକାରୀ ଜମକୁି ସ୍ାନାନ୍ର 
ପାଇଁ ନସମାନନ ନନିବଦନ 
କରଛିନ୍।ି ସ୍ାନାନ୍ର 
ନଯାଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିଚ୍ଚାଣ 
ଓ ପରେିାଳନା 
ଉପନର ନକୌଣସ ି
ପ୍ରଭାବ ପଡୁ 
ନଥିବା ନବନଳ 
ଗରବି ପରବିାରଙୁ୍କ 
ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ 
ପାଇଁ ନସମାନନ 
ଯକୁ୍ ି ଦଶଚ୍ଚାଇଛନ୍।ି 
ସମ୍କୃ୍ ସ୍ାନନର ପ୍ରଭାବତି 
ପରବିାରମାନନ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ବଷଚ୍ଚ 

ଧର ି ବସବାସ 
କ ରୁ ଥି ବ ା 

ନବନଳ ରାଜୱେ 
ବ ି ଭ ା ଗ ନ ର 

ନସମାନନ ଆଜ ି
ପଯଚ୍ଚ୍ୟନ୍ ଖଜଣା ଓ ବଦୁି୍ୟତ୍   

ନଦୟ ଓ ଜଳ କର ଭଳ ିଅନ୍ୟାନ୍ୟ 

ଟକିସ ନଦଇ ଆସଛୁନ୍।ି ଦାରଦି୍୍ୟ ସୀମାନରଖା 
ତନଳ ରହଥିିବାରୁ ସମସ୍ ପରବିାର ସରକାରଙ୍କ 
ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସରୁକ୍ଷା ଆଇନନର ଅନ୍ଭୁଚ୍ଚକ୍ 
ନହାଇଥିବା ନସମାନନ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି 
ନତଣ ୁ ନସମାନଙ୍କ ଦୁଃଖର ପନୁଃବ୍ଦିୋର ସହ 
ଗ୍ାମସଭାନର ବେିାର ସହ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ାନାନ୍ର 
ପାଇଁ ପ୍ରଭାବତି ପରବିାରର ସଦସ୍ୟମାନନ 

ଦାବ ିକରଛିନ୍।ି ଏ ସମ୍କଚ୍ଚନର ନସମାନନ ଏକ 
ଦାବପିତ୍ର ଜଲି୍ାପାଳ ଦାୟତି୍ୱନର ଥିବା ଅତରିକି୍ 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ଦନିା ମାଝୀ, 
ସୀତା ନସାନରନ, କୁନୀ ମମୁ ୁଚ୍ଚ, ଗଙ୍ଗା ମମୁୁଚ୍ଚଙ୍କ 
ସନମତ ପ୍ରଭାବତି ନହବାକୁ ଥିବା ପରବିାରର 
ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ ନବନଳ 
ଉପସ୍ତି ଥିନଲ।

ଜଭଳଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବାଡ଼,୧୦ା୩ (ସମସି)

ଜନଳଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅଧିନସ୍ ନଗାବରଘାଟା ଅଖିଳ ଭାରତ 
ଗଣତାନ୍ତକି ମହଳିା ସମତି ିଶାଖା ତରଫରୁ ଅଗ୍ୱାଲା 
ଛକ ନକିଟନର ମହଳିା ଦବିସ ପାଳତି ନହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଅବସରନର ଆନୟାଜତି ସଭାନର ତଅନପାଇ 
ଖଟୁଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିନଲ। ଅତଥିିଭାନବ କନକ 
ମଞ୍ଜରୀ ମହାନ୍,ି କବତିା ନାୟକ, ମମ ିପଣ୍ଡା, ଇ୍ୁମତ ି
ଗରି,ି ସବତିା େ୍, ଝରଣା ସଂି, ବନତିା ଦାସ, ମୀନତ ି
ବାରକି, ଦୀଲ୍ପି ଗରି,ି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାରକି, େ୍ନ କର 
ପ୍ରମଖୁ ନଯାଗନଦଇ ମହଳିାଙ୍କ ସାମଗ୍ୀକ ବକିାଶ ସହ 
ନସମାନଙୁ୍କ ସମାଜର ମଖୁ୍ୟନ୍ାତନର ସାମଲି କରବିା 
ପାଇଁ ଆହ୍ାନ ନଦଇଥିନଲ।

ବାଲଆିପାଳ: ବାଲଆିପାଳ ବ୍ଲକ ଜମ୍ଭରିାଇ 
ଗ୍ାମପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନସ୍ ଦକ୍ଷଣି ଜମ୍ଭରିାଇ ବାତ୍ୟା 
ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀଠାନର ବଶି୍ୱ ଆନ୍ଜାତଚ୍ଚୀୟ ମହଳିା 
ଦବିସ ପାଳତି ନହାଇଯାଇଛ।ି ନାରୀନନତ୍ରୀ 
ସାରଦା ଗରିଙି୍କ ନପୌରହତି୍ୱନର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାନବ 
୨୨ନଂ ନଜାନ୍   ଜଲି୍ାପରଷିଦ ସଭ୍ୟ ନଶିାକର 
ନସଠୀ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାନବ ଜମ୍ଭରିାଇ ସରପଞ୍ଚ 
ରୁନୁବାଳା ନବନହରା, ସାମ୍ାଦକି ସବୁଲ େନ୍ଦ୍ର ଦାସ, 
ନଗାପନାରାୟଣ ନଜନା, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀର 
ସମ୍ାଦକ ସଶୁାନ୍ ନସନାପତ,ି ଜପିଏିଲର ସଭାପତ ି
ନନେହଲତା ନବନହରା ଓ ସମ୍ାଦକିା ଜପିଏିଲର 
ଗୀତାଞ୍ଜଳ ି ରାଉତ, ବାଲଆିପାଳ ବ୍ଲକ ମଶିନଶକ୍ରି 
ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ, ସଆିରପ ି ପ୍ରମଳିା ସାମଲ, ସବତିା 
ମହାନ୍ ିପ୍ରମଖୁ ନଯାଗନଦଇ ମା’ମାନଙ୍କ ଉନର୍ଦଶ୍ୟନର 

ବକ୍ବ୍ୟ ରଖିଥିନଲ।
ନୀଳଗରି:ି ନୀଳଗରି ି ମହଳିା ଡଗି୍ୀ 

ମହାବଦି୍ୟାଳୟନର ବଶି୍ୱ ମହଳିା ଦବିସ ପାଳତି 
ନହାଇଯାଇଛ।ି କନଲଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜଶୁ୍ୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ 
ନପୌନରାହତି୍ୟନର ଆନୟାଜତି ଏହ ି ଉତ୍ସବନର 
ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାବନର ବରଷି୍ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକିା ମମତା 
ବରାଳ, ମଖୁ୍ୟବକ୍ା ଭାନବ ବରଷି୍ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକିା 

ମଣମିାଳା ବଶି୍ୱାଳ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାନବ ଡ.ଶବିାନୀ 
ଡଗର, ଜାତୀୟ ନସବା ଶବିରିର ନପ୍ରାଗ୍ାମ ଅଫିସର 
ନମୌସମୁୀ ନଭାଳ ଓ ଅଧ୍ୟାପକିା ନମାନାଲସିା ନଭାଳ, 
ଅଧ୍ୟାପକିା ମମତା ପ୍ରୟିଦଶ୍ଦିନୀ ସାହୁ, ଅଧ୍ୟାପକିା 
ନରୁିପମା ନାୟକ ନଯାଗନଦଇ ମହଳିା ସଶକ୍କିରଣ 
ଉପନର ବସୃି୍ତ ଆନଲାେନା କର ି ଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ 
ସନେତନତାର ଏକ ବାତ୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ଏଥିନର 
ପ୍ରାକ୍ନ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ବତ୍ଚ୍ଚମାନର ଛାତ୍ରୀମାନନ 
ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ତି ଥିନଲ। ଅଧ୍ୟାପକ ହରପିଦ ଦାଶ ଓ 

ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମଶି୍ଙ୍କ ସହ ସମସ୍ କମଚ୍ଚକତ୍ଚ୍ଚା 
ସହନଯାଗ କରଥିିନଲ।

ବାଲଆିପାଳ): ବାଲଆିପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ଗଚ୍ଚତ 
ଲଷ୍ମୀପ୍ରୟିା ମହଳିା ଉର୍ ବଦି୍ୟାଳୟନର ଜାତୀୟ ନସବା 
ନଯାଜନା ଏବଂ ନରଡକ୍ରସର ମଳିତି ଅନୁକୂଲ୍ୟନର 
ଅନ୍ଜଚ୍ଚାତୀୟ ମହଳିା ଦବିସ ପାଳତି ନହାଇଯାଇଛ।ି 
ଉକ୍ ଦବିସନର ମହାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସଦୁୀପ୍ତା 

ବଶି୍ୱାଳ ନପୌନରାହତି୍ୟ କରଥିିନଲ। ନପ୍ରାଗ୍ାମ ଅଫିସର 
ରନମଶ େନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସଂନଯାଜକ ବନରନ୍ଦ୍ର 
ନବନହରା, ରାନଜନ୍ଦ୍ର ବାରକି, ପଷୁ୍ପାଞ୍ଜଳ ି ଆୋଯଚ୍ଚ୍ୟ, 
ଉତ୍ମ ମାହାନା ପ୍ରମଖୁ ମତନପାଷଣ କରଥିିନଲ। 
ଉକ୍ ସଭାକୁ ଅପର୍ଚ୍ଚା ମାଝୀ, ସକୁାନ୍ ନଜନା, ସଶୁାନ୍ 
ମହାପାତ୍ର, ଅରୁଣ ମାଣକି, ସବୁାସନିୀ ପାତ୍ର, ବନିନାଦ 
ନବନହରା ପ୍ରମଖୁ ପରେିାଳନା କରଥିିନଲ। ନଶଷନର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରତନିଯାଗତିାନର କୃତତି୍ୱ ଅଜଚ୍ଚନ କରଥିିବା 
ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆଶା ଆଶଙ୍ାକର ୩ ଶହରୁ ଅଧିେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀ�ୀ ପର�ିାର

ବଳରାମଗଡ଼ ି
ମାଛ ବନ୍ଦର 

ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର 
ସ୍ାନାନ୍ତର ପାଇଁ 

ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍ 
ଗହୁାର ି

�ଭିନି୍ନ ସ୍ାନକର ମହଳିା ��ିସ
ବାଲଆିପାଳ,୧୦ା୩(ସମସି): ବାଲଆିପାଳ ବ୍ଲକ 
ପାଳନବଗନୁଆି ଗ୍ାମର ଓଡଆି ସାହତି୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତଷି୍ତି 
ସାହତି୍ିୟକ କବ ି ବ୍ରନଜନ୍ଦ୍ର ନାର ଗରିଙି୍କ ବାସଭବନନର ହର ି
ସମାଜ, ଆଧ୍ୟାତ୍କି ପ୍ରବେନ ଓ ଦୁଇଟ ିପସୁ୍କର ଶଭୁ ନଲାକାପଚ୍ଚଣ 
ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ନହାଇଯାଇଛ।ି କବ ି ସକୁୁମାର ଦାସଙ୍କ 
ସଭାପତତି୍ୱନର ଉଦଘାଟକିା ଭାନବ ଶ୍ୀମତୀ ସବୁାସନିୀ ନଜନା 
ନଯାଗ ନଦଇ କବ ି ବ୍ରନଜନ୍ଦ୍ର ନାର ଗରିଙି୍କର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପସୁ୍କ 
ସ୍ତୃ ି ଦପଚ୍ଚଣ ଓ କାହୁ୍ ପାଇଁ ନାନାବାୟା ଗୀତର ନଲାକାପଚ୍ଚଣ 
କରଥିିନଲ। ମଖୁ୍ୟବକ୍ା ପ୍ରନଫସର ବପିନି୍   ବହିାରୀ ବଶି୍ୱାଳ ଓ 
ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାବନର କବ ି କରାକାର ସତ୍ୟଶବି ଦାସ, 
ନଯାଗୀ ବଂଶୀଧର ମଶି୍, କବ ିହରହିର ପାଣଗି୍ାହୀ, ପ୍ରନଫସର 
ଦୟାନଧିି ସାହୁ, ଖଇରା ସାହତି୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତ ି କବ ି
ମାୟାଧର ନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକିା ଇ୍ୁମତ ିଗରି,ି ବଶିଷି୍ ଶକି୍ଷାବତି୍   
ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ପରୁସ୍ାରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ 
ଝାନଡଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ଫକୀରନମାହନ ସାହତି୍ୟ ପରଷିଦର ଯଗୁ୍ମ 
ସମ୍ାଦକିା କଲ୍ୟାଣୀ ନ୍, ଜଗନ୍ନାର ନସବା ସଂସ୍ାର ମଖୁ୍ୟ 
ଜଗନ୍ନାର ପ୍ରଧାନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ସାହତି୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ାଦକ 
ଅନରୁିଦ୍ଧ ମଣ୍ଡଳ, ସାହତି୍ିୟକ ବ ି୍ ୁରାଣୀ ଦାସ, ଡ.ଅଜତି ମହାନ୍ ି
ପ୍ରମଖୁ ନଯାଗନଦଇ ବକ୍ବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରଥିିନଲ। ନଶଷନର 
ଜ୍ାନରଞ୍ଜନ ଗରି ିସମସ୍ଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପଚ୍ଚଣ କରଥିିନଲ।

ଆଧ୍ାତ୍େି ପସୁ୍ତେ ‘ସ୍ତୃ ି
�ପ୍ଯଣ’ ଉକନମାେତି

ଜଳ ନଷି୍ାସନ ଓ ପରଚି୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତ ିଗରୁୁତ୍ାକରାପ

ପଶ୍ମିବାଡ,୧୦ା୩(ସମସି)

ଜନଳଶ୍ୱର ସ୍ତି ଜନିକ ଭଟ୍ଟର ଡାକ୍ରଖାନାର 
ଆର୍  ନକଏସ୍   ଓ ନରାଗୀଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନଯାଗାଣ 
ବଭିାଗର ଏକ ଜରୁରୀ ନବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ନହାଇଛ।ି ଏଥିନର ବଧିାୟକ ତରା ମନ୍ତୀ 
ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିନଲ। 
ବଷଚ୍ଚାନର ଡାକ୍ରଖାନା ବାହାନର ଥିବା 
ନର୍ଦଚ୍ଚମା ପାଣ ି େକିତି୍ସାଳୟ ପରସିରକୁ ପଶ ି
ଯାଉଥିବାରୁ ଉଦ୍  ନବଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 
ଏଥିଲାଗ ି ଶ୍ୀ ପାତ୍ର ଉପସ୍ତି ଜଲି୍ା ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଅଧିକାରୀ, ବାନଲଶ୍ୱର ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ାପାଳ, 
ପତୂ୍ଚ୍ଚବଭିାଗ ମଖୁ୍ୟଯନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ଦୀଘଚ୍ଚ 

ସମୟ ଆନଲାେନା କରଥିିନଲ। ଏକ ଟମି୍   
ପରଦିଶଚ୍ଚନ କଲାପନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 
ନହବାର ଶ୍ୀ ପାତ୍ର ସେୂନା ନଦଇଥିନଲ। 

ଏଣକି ି ଡାକ୍ରଖାନାନର ଅନ୍ଚ୍ଚବଭିାଗ 
ନରାଗୀଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନଯାଗାଇବାଲାଗ ି ନଲିାମ 
ପ୍ରସ୍ାବ ଥିବା ନବନଳ ଏଣକି ିୱେୟଂ ସହାୟକ 
ନଗାଷ୍ୀ ନଯାଗାଇନବ ନବାଲ ିଡପିଏିମ୍   ଅନଲି 
କୁମାର ମହାନ୍ ି କହଛିନ୍।ି ଏଠାନର ୫ଜଣ 
ଡାକ୍ର କାଯଚ୍ଚ୍ୟରତ ଥିବାରୁ ଅଳୋବସ୍ା 
ସଷୃ୍ ି ନହବା, ନସଚ୍ଚଙୁ୍କ କ୍ାଟସଚ୍ଚ ମଳି ି ନଥିବା, 
ବଦୁି୍ୟତ ସରଳୀକରଣ ନହବା, ମାତୃ ଓ 
ଶଶି ୁ ମଙ୍ଗଳ ନକାଠାର ଯତ୍ନ ନନବା ଏବଂ 
ମଳିଥିିବା ଅରଚ୍ଚନର ଏକ ନୂତନ ଗହୃ ନମିଚ୍ଚାଣ 

ନହବା ସମ୍କଚ୍ଚନର ଆନଲାେନା ନହାଇଥିଲା। 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟନର ଡା. ଦୀଲ୍ପି ପାତ୍ର, 
ବନିନାଦ ବହିାରୀ ପ୍ରଧାନ, ତହସଲିଦାର 
ମହିରି ରଞ୍ଜନ ନବନହରା, ନପୌରଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପ୍ରତୀପ ପ୍ରଧାନ, ନପୌରାଧିକାରୀ ଅଜୟ 
ମହାପାତ୍ର, ପଷୁ୍ପପ୍ରୟିା କାମଳିା, ଅନଶାକ 
ପାତ୍ର, ଆଶନୁତାଷ ପାଣଗି୍ାହୀ, ସରୁଜତି 
ନଘାଷ, ଡ. ରମାକାନ୍ ଭଞ୍ଜ, ଅବନୀ ୋ୍ 
ପ୍ରମଖୁ ଆନଲାେନାନର ଭାଗ ନନଇଥିନଲ। 
ନଶଷନର ଭୁବନନଶ୍ୱରର ୱେଗଚ୍ଚତ ପରୂ୍ଚ୍ଚେନ୍ଦ୍ର 
ନଦ ଫୁସ୍  ଫୁସ୍   ନରାଗର େକିତି୍ସା ଲାଗ ି୨୦ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍କା ଦାନ କରନିବ ନବାଲ ି ନବୈଠକନର 
ଆନଲାେନା ନହାଇଥିଲା।

ଲଙ୍ଗଭଳଶ୍ୱର,୧୦ା୩(ସମସି)

ବାନଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ସଦର ବ୍ଲକ ଆଳୁନମଦା 
ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗହୃର 
ଶଳିାନ୍ୟାସ କରଛିନ୍ ି ସଦର ବଧିାୟକ 
ୱେରୁପ ଦାସ। ୨୦୧୭ ମସହିାନର 
କଷାଫଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବଭିାଜନ ନହାଇ 
ଆଳୁନମଦା ନାମନର ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ 
ଗଠନ ନହାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର 
ସ୍ାୟୀ କାଯଚ୍ଚ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା 
ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀନର ସମସ୍ କାଯଚ୍ଚ୍ୟ ନହଉଥିଲା। 
ନତଣ ୁନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗହୃ ନମିଚ୍ଚାଣ ପାଇଁ 
ବାରମ୍ାର ଦାବ ିନହାଇଆସଥୁିଲା। ସଦର 
ବଧିାୟକ ଏହ ି ନୂତନ ଗହୃର ଶଳିାନ୍ୟାସ 

କରଛିନ୍।ି ଶଳିାନ୍ୟାସ ଅବସରନର 
ଆନୟାଜତି ସଭାନର ଝାନଡଶ୍ୱର 
ମଲ୍କିଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱନର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭାନବ ବଧିାୟକ ୱେରୁପ ଦାସ ନଯାଗ 
ନଦଇଥିବା ନବନଳ ଜଲି୍ା ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ 
ସମତି ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନୁୀତା ନବନହରା, 
ବଡ଼ିଓି ନନରନ୍ଦ୍ର ଖମାରୀ, ତହସଲିଦାର 
ନଲି୍ଦିପ୍ତା ମହାନ୍, ସରପଞ୍ଚ ମମତା ନଜନା, 
ସମତି ି ସଭ୍ୟା ରଙ୍ଗାମଣୀ ମାଝୀ, ନାଏବ 
ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ୀତ ମଣ୍ଡଳ, ସଂଗ୍ାମ ମଲ୍କି, 
ଯଧୁିଷ୍ରି ମଣ୍ଡଳ, ତରୁଣୀନସନ ନଜନା, 
କାହୁ୍ ପ୍ରଧାନ ଓ ବସନ୍ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମଖୁ 
ନଯାଗନଦଇଥିନଲ।

ନୂତନ ପଞ୍ାୟତ ଗହୃର ଭତି୍ପି୍ରସ୍ତର

ନୀଳଗରି,ି୧୦ା୩(ସମସି)

ଜନନୈକ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ାନର ନଦଖି 
ରାଜ୍ୟ ଯବୁ ବନିଜଡ ି କାଯଚ୍ଚ୍ୟକାରୀ 
ସଭାପତ ି ଶନୁଭ୍ୁ ଦାସ ମଙ୍ଗରାଜ 
ତାଙ୍କ ନକିଟନର ଅଟକ ିଟ୍ାଇସାଇନକଲ 
ନଦବା ଘଟଣା ନୀଳଗରିନିର ନବଶ 
େର୍ଚ୍ଚାର ନକନ୍ଦ୍ରବି୍ ୁ ପାଲଟଛି।ି 
ସେୂନାଅନୁଯାୟୀ ନୀଳଗରି ିବ୍ଲକ ମଛୁଆ 
ପଞ୍ଚାୟତର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପରଡ଼ିା 
(୩୩) ଜନ୍ମରୁ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ନହନଲ 

ଆଜ ି ପଯଚ୍ଚ୍ୟନ୍ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ 
ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚତି ଥିନଲ। ଗରୁୁବାର ଦନି 
ବାନଲଶ୍ୱରରୁ ଶନୁଭ୍ୁ କାଂଶ ଯାଉଥିବା 
ନବନଳ ନଜର ପଡ଼ଥିିଲା ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ 
ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପନର। ତୁରନ୍ 
ଶ୍ୀ ଦାସ ମଙ୍ଗରାଜ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ 
ନାରାୟଣ ପାଖନର ଗାଡ ି ଅଟକାଇ 
ତାଙୁ୍କ ଗାଡନିର ବସାଇ ନୀଳଗରି ିବ୍ଲକକୁ 
ନନଇଥିନଲ। ନସଠାନର ନୀଳଗରି ି
ବଡିଓି ରାହୁଲ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପାଖନର 
ପହଞ୍ଚ ି ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଅବସ୍ା 

ବଷିୟନର କହଥିିନଲ। ବଡିଓି ରାହୁଲ 
ଘଟଣା ବଷିୟନର ଜାଣ ି ସନଙ୍ଗ ସନଙ୍ଗ 
ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙୁ୍କ ଏକ ଟ୍ାଇସାଇକଲ 
ନଦବା ସହତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ 
ସବୁଧିା ତଦନ୍ କର ି ଖବୁଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ା 
କରନିବ ନବାଲ ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି ନଦଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଯବୁ ବନିଜଡ ି ରାଜ୍ୟ 
କାଯଚ୍ଚ୍ୟକାରୀ ସଭାପତ ି ଶନୁଭ ଦ୍୍  ୁଙ୍କର 
ଏପର ି ମହନୀୟତାକୁ ଦବି୍ୟାଙ୍ଗ 
ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସନମତ ସାଧାରଣନର 
ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛ।ି

ଦବି୍ୟାଙ୍ଗକୁ ସହାୟତା କନଲ ଶନୁଭ୍ୁ
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  ସତ୍ସଙ୍ଗବହିାରରର୨୧ତମବାର୍ଷିକଉତ୍ସବ

ବଶିଶାଇ,୧୦ା୩(ସମସି): ଯଗୁ ପରୁୁଷ�ୋତ୍ତମ ପରମ ଷରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠୋକୁର 
ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ୧୩୫ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ରୀ ପୋଳନ ସହତି ବଷି�ୋଇ ସତସଙ୍ଗ 
ବହିୋରଷର ୨୧ତମ ବୋ�ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହୋସମୋଷରୋହଷର ପୋଳତି ଷହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ସକୋଷଳ ରେଥଷମ ଉ�ୋ କରୀତ୍ତତ୍ତନ ପଷର ଭକ୍ ି ବନିରୀତ ପୋଥତ୍ତନୋ ଓ ସଙ୍ଗରୀତୋଞ୍ଜଳ ି
ଅନୁଷ୍ତି ଷହୋଇଥିଲୋ। ପଷର ଭକ୍ମୋଷନ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠୋକୁରଙ୍କ ସସୁଜ୍ତି ବଗି୍ରହଙୁ୍କ 
ସଂକରୀତ୍ତତ୍ତନର ତୋଷଳତୋଷଳ ଦୋଣ୍ୋ ନୋଚଷର ନଗର ପରକି୍ରମୋ ଅନୁଷ୍ତି ଷହୋଇଥିଲୋ। 
ଏହ ିଅବସରଷର ଅନୁଷ୍ତି ସତସଙ୍ଗ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଷର ରେୋରମ୍କି ସଚୂନୋ ଗଜପତ ି
ମହୋନ୍ ରେଦୋନ କରଥିିଷଲ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଷବଣଧୁର ମହୋରଣୋ ସହ ରେତନିଧିି 
(ବୋରପିଦୋ) ପରଚିୋଳନୋଷର ବୋଷଲଶ୍ୱର ଜଲି୍ୋ ଷଭୋଗରୋଇ ମହୋବଦି୍ୟୋଳୟର 
ଅଧ୍ୟୋପକ ବଜିୟ ଷକତନ ପଟ୍ଟନୋୟକ ମଖୁ୍ୟବକ୍ୋ ଭୋଷବ ଷଯୋଗଷଦଇଥିଷଲ। 
ଯୋଜକ ମୋଷନ ସତ୍ୟୋନୁସରଣ ପୋଠ କର ି�ତୋଧିକ ଭକ୍ଙୁ୍କ ଅମତୃବୋଣରୀ ରେଦୋନ 
କରଥିିଷଲ। ଷଗୌତମ ମହୋନ୍, ସ�ୁରୀଲ ଷସଠରୀ, ମନ୍ମଥ ନୋୟକ, ସଞ୍ଜୟ ଷବଷହରୋ, 
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗରି,ି ଉଷଗ୍ରସନ ମହୋନ୍, ଅମଲୂ୍ୟ ଷବଷହରୋ ପଦ୍ମଷଲୋଚନ ପୋଟବନ୍ୋ 
ରେମଖୁ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ପରଚିୋଳନୋଷର ସହଷଯୋଗ କରଥିିଷଲ।

  ୧୩ତାରଖିରାଜଭବନଚାଲପାଇଁକଂରରେସର
ପ୍ରସ୍ତୁତିରବୈଠକ

ବାରପିଦା, ୧୦।୩(ସମସି): ରେଷଦ� କଂଷଗ୍ରସ ସଭୋପତ ି�ରତ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ 
ଆହୋ୍ନ କ୍ରଷମ ଆସନ୍ୋ ୧୩ ମୋର୍ତ୍ତ ରୋଜ୍ୟବ୍ୟୋପରୀ ଡୋକରୋ ଦଆିଯୋଇଥିବୋ 
ଚୋଲ ରୋଜଭବନ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରବିୋକୁ �କୁ୍ରବୋର ବୋରପିଦୋଷର 
ଯବୁ ସଂଗଠକ କଂଷଗ୍ରସ ଷନତୋ ସକୁୁମୋର ରଞ୍ଜନ ରେଧୋନଙ୍କ ସହଷଯୋଗଷର 
ଏକ ରେସୁ୍ତ ିଷବୈଠକ ବରଷି୍ କଂଷଗ୍ରସ ଷନତୋ ଚନ୍ଦନ କସି୍ଙୁ୍କ ସଭୋପତତି୍ୱଷର 
ଅନୁଷ୍ତି ଷହୋଇଯୋଇଛ।ି ଉକ୍ ଷବୈଠକଷର ସବତ୍ତ ସମ୍ମତଷିର ଷସୋମବୋର ଜଲି୍ୋର 
ରେତ ି ବ୍ଲକରୁ ଅତ୍ୟନ୍ ୧୦ଜଣ ଷଲଖୋଏଁ ରେୋୟ ତନି�ିହ କଂଷଗ୍ରସ କମତ୍ତରୀ ‘ଚୋଲ 
ରୋଜଭବନ’ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଷର ସୋମଲି ଷହବୋପୋଇଁ ଭୁବଷନଶ୍ୱର ଯବିୋର ନଷି୍ପତ୍ତ ି
ନଆିଯୋଇଛ।ି ଆଗକୁ ଜଲି୍ୋର ତୃଣମଳୂ ସ୍ରରୁ କଂଷଗ୍ରସ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ 
କରବିୋ ପୋଇଁ ବଭିନି୍ନ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ହୋତକୁ ନଆିଯବିୋର ନଷି୍ପତ ିମଧ୍ୟ ନଆିଯୋଇଛ ି
ଷବୋଲ ି ଶ୍ରୀ ରେଧୋନ ଜଣୋଇଛନ୍।ି ଏହ ି ଷବୈଠକଷର ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲକର ବୋଦଲ 
ଷହମ୍୍ରମ, ଲଦୁରୋମ ଷସୋଷରନ, ଅନତିୋ ମମୁ ୁତ୍ତ, ଦପି ୁକୁମୋର ଟୁଡୁ, ରବରୀନ୍ଦ୍ର ନୋଥ 
ଗରି,ି ଚୋନ୍ଦ୍ରୋରୋୟ ହୋଁସଦୋ ଏବଂ ଲସ ଷହମ୍୍ରମ ରେମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଷଲ।

  ଝରାଡ଼ହିିହାଇସ୍ତୁଲରଦତୁଇଛାତ୍ରୀଜାତରୀୟସ୍ରକତୁଉନ୍ରୀତ

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ୧୦ା୩ (ସମସି): ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ୋ ଷ୍ୋଡୟିମ ଠୋଷର ରୋଜ୍ୟ 
ସ୍ରରୀୟ ତରୀରନ୍ଦୋଜ ରେତଷିଯୋଗତିୋଷର ମୟରୁଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ୋ ବହଳଦୋ ବ୍ଲକର 
ସରକୋରରୀ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଝରୋଡ଼ହିରି ଦୁଇ ଛୋତ୍ରୀ ଷସୋନୋମଣ ି ହୋସଁଦୋ ଓ 
ମୋନରୀ ମମୁ ୁତ୍ତ ଜୋତରୀୟ ସ୍ରକୁ ଉତରୀର୍ତ୍ତ ଷହୋଇଛନ୍।ି ସଚୂନୋଷଯୋଗ୍ୟ ଜଲି୍ୋ �କି୍ଷୋ 
ଅଧିକୋରରୀ ନବ କଷି�ୋର ଗରିଙି୍କ ମୋଗତ୍ତଦ�ତ୍ତନଷର ଜଲି୍ୋ �ୋରରୀରକି �କି୍ଷୋ ନରିରୀକ୍ଷକ 
ଅଧିକୋରରୀ ଭୋଗରିଥି ମଲ୍କିଙ୍କ ରେତକ୍ଷ୍ୟ ତତ୍ତୋବଧୋନଷର ଜଲି୍ୋର ବଭିନି୍ନ କୃତ ି
ଛୋତ୍ ଛୋତ୍ରୀ ରୋଜ୍ୟ ସ୍ରରୀୟ ତରୀରନ୍ଦୋଜ ରେତଷିଯୋଗତିୋଷର ଅଂ�ଗ୍ରହଣ କରଥିିଷଲ। 
ଏହ ି ଅବସରଷର ଜଲି୍ୋରୁ କ୍ରରୀଡୋ �କି୍ଷକ ସଧୁୋ ରଞ୍ଜନ ମହୋକୁଡ଼, ସୋଗରୀନ 
ମୋଝରୀ, ବରୀଷରନ୍ଦ୍ର ଦଷଳଇ, ଷକ�ବ ଚନ୍ଦ୍ର ଷବଷହରୋ, ହୃ�ଷିକ� ମହୋନ୍, �୍ୟୋମ 
ସନୁ୍ଦର ବୋଷସ୍, ଫୋଗ ୁମୋଝରୀ, ସୋରଥରୀ ମମୁ ୁତ୍ତ ରେମଖୁ ରେତନିଧିିତ୍ୱ କରଥିିଷଲ। ଏହ ି
ପରଷିରେକ୍ଷରୀଷର ଝରୋଡ଼ହି ି ସରକୋରରୀ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟଷର ନବମ ଷଶ୍ଣରୀ ଛୋତ୍ରୀ 
ଷସୋନୋମଣ ି ହୋଁସଦୋ ୩୦ ଓ ୪୦ମଟିରଷର ଦ୍ତିରୀୟ ସ୍ୋନ ଓ ମୋନରୀ ମମୁ ୁତ୍ତ ୧୫ 
ମଟିରଷର ତୃତରୀୟ ସ୍ୋନ ଅଳଙୃ୍କତ କର ିରୋଜ୍ୟ ସ୍ରଷର ବଦି୍ୟୋଳୟ ତଥୋ ଜଲି୍ୋକୁ 
ଷଗୌରବନ୍ତି କରଛିନ୍।ି ଆଷସଷମଲ୍ ି ଷଶ୍ଣରୀଷର ରେଧୋନ �କି୍ଷକ ସ୍ତୃରିଞ୍ଜନ 
ପୋଣଙି୍କ ଆବୋହକତ୍ୱଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଷର ଷମୋ ସ୍ଲୁ ଅଭଯିୋନର ଆଲୁମନି ି
ସଭୋପତ ିଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତଥିି ଭୋଷବ ଷଯୋଗ ଷଦଇ ଦୁଇ ଛୋତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ମୋନପତ୍ ଓ ଷମଡୋଲ ଷଦଇ ସମର୍୍ଦଷିତ କରଥିିଷଲ। ତତ୍   ସହତି ଉକ୍ ବଦି୍ୟୋଳୟର 
କ୍ରରୀଡୋ �କି୍ଷକ ସୋଗରୀନ ମୋଝଙୁି୍କ ମଧ୍ୟ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ ଷଦଇ ରେ�ଂସୋ କରଥିିଷଲ। ଏଥିଷର 
ବଦି୍ୟୋଳୟର କୋପରୁୋ ହୋସଁଦୋ ଓ କୋମତ୍ତରୀ ହୋଁସଦୋ ମଧ୍ୟ ଜଲି୍ୋ ସ୍ରରୁ ଉତ୍ତରୀର୍ତ୍ତ ଷହୋଇ 
ରୋଜ୍ୟ ସ୍ରଷର ଅଂ� ଗ୍ରହଣ କରଥିିଷଲ। ଏହ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଷର ବଦି୍ୟୋଳୟର 
ସମସ୍ �କି୍ଷକ �କି୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ କମତ୍ତଚୋରରୀ ସହଷଯୋଗ କରଥିିଷଲ।

  ରାଜ୍ୟମହଳିାନଗିମରଉପସଭାପତିଭାରବ
ସତୁର୍ମାନଦି୍ଦ୍ବନ୍୍ଦରରନବି୍ବାଚତି

ବଡ଼ସାହ,ି୧୦ା୩(ସମସି): ରୋଜ୍ୟ ମହଳିୋ ବକିୋ� ସମବୋୟ ନଗିମର 
ଉପସଭୋପତ ି ପୋଇଁ �କୁ୍ରବୋର ନୋମୋଙ୍କନପତ୍ ଦୋଖଲ ଥିଲୋ। ଏଥିପୋଇଁ ବଜୁି 
ଜନତୋ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ୋ ବଡସୋହରି ସ�ୁମୋ ଦୋସଙୁ୍କ ରେୋଥତ୍ତରୀ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଷସ ବଡସୋହ ି ମହଳିୋ ବକିୋ�ର ସଭୋପତ ି ଥିବୋ ଷବଷଳ 
�କୁ୍ରବୋର ରୋଜ୍ୟ ମହଳିୋ ବକିୋ� ସମବୋୟ ନଗିମର ଉପସଭୋପତ ି ପୋଇଁ 
ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରେୋର୍ôଥପତ୍ ଦୋଖଲ କରଥିିଷଲ। ଅନ୍ୟ ଷକହ ି ରେୋଥତ୍ତରୀ ଏଥିପୋଇଁ 
ନୋମୋଙ୍କନ ଦୋଖଲ କର ି ନ ଥିବୋରୁ ଷସ ନଦି୍ଦତ୍ତନ୍ଦ୍ଦଷର ନବିତ୍ତୋଚତି ଷହୋଇଥିବୋର 
ଜଣୋଯୋଇଛ।ି ଷସଥିପୋଇଁ ଷସ ମୋନ୍ୟବର ମଖୂ୍ୟମନ୍ତ୍ରରୀ ନବରୀନ ପଟ୍ଟନୋୟକ, 
ରୋଜ୍ୟ ସୋଂଗଠନକି ସମ୍ୋଦକ ରେଣବ ରେକୋ� ଦୋସ, ଶ୍ରୀମୟରୀ ମଶି୍, ମୟରୁଭଞ୍ଜ 
ସହ ପଯତ୍ତ୍ୟଷବକ୍ଷକ ଜଷନ୍ମଜୟ ଷଲଙ୍କୋ, ବଡସୋହ ି ନବିତ୍ତୋଚନ ମଣ୍ଡଳରୀ 
ପଯତ୍ତ୍ୟଷବକ୍ଷକ ଚନି୍ମୟ ସୋହୁ, ଷକନ୍ଦ୍ରରୀୟ ସମବୋୟ ସମତି,ି ମୟରୁଭଞ୍ଜର ସଭୋପତ ି
ସବୁ୍ରମଣ୍ୟମ ମହୋନ୍ ିଓ ନଷିଦ୍ତ୍ତ�କ ତପନ କୁମୋର ପତଙୁି୍କ ଷଶ୍ୟ ଷଦବୋ ସହତି 
ଧନ୍ୟବୋଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତୋ ଜଣୋଇଛନ୍।ି

ବାରପିଦା, ୧୦।୩(ସମସି): କୁଡୁମରୀ ଷସନୋ 
ପକ୍ଷରୁ କୁଡୁମରୀ ଜୋତକୁି ପନୁଃ ଆଦବିୋସରୀ 
ମୋନ୍ୟତୋ ଦୋବଷିର ଆସନ୍ୋ ମୋର୍ତ୍ତ ୨୧ତୋରଖିଷର 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ୋଷର ୬ଘଣ୍ଆି ହରତୋଳ ଓ 
ବନ୍ଦ ଡୋକରୋ ଦଆିଯୋଇଛ।ି ଏଷନଇ କୁଡୁମରୀ 
ଷସନୋର ରୋଜ୍ୟ ସଭୋପତ ି ଜୟରୀମନୁ ି ମହୋନ୍ 
�କୁ୍ରବୋର ବୋରପିଦୋର ବଜୋର ଇଣ୍ଡଆି ଠୋଷର 
ଅନୁଷ୍ତି ସୋମୋ୍ଦକି ସମ୍ମଳିନରୀଷର ସଚୂନୋ 
ଷଦଇଛନ୍।ି କୁଡୁମରୀ ଷସନୋ ପକ୍ଷରୁ ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ୋ ବ୍ୟୋପ ି ବନ୍ଦ ପୋଳନ ସହ ହରତୋଳ 
କରୋଯବି ଷବୋଲ ିକୁହୋଯୋଇଛ।ି ଦୋବ ିଅନୁଯୋୟରୀ, 
କୁଡୁମରୀ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟକୁ ୧୯୫୦ ଷସଷପଟେମର୍ ୬ରୁ 

ଆଦବିୋସରୀ ତୋଲକିୋରୁ ବୋଦ ଦଆିଯୋଇଥିଲୋ। 
ଏଥି ପଷର କୁଡୁମରୀ ଜୋତକୁି ପନୁଃ ଆଦବିୋସରୀ 
ତୋଲକିୋ ଭୁକ୍ କରବିୋ ପୋଇ ଁ ଦୋବ ି ଷହଇ 
ଆସଥୁିଷଲ ମଧ୍ୟ ଦୋବ ିପରୂଣ ଷହଉନୋହ ିଁ। ଷକନ୍ଦ୍ର 
ସରକୋରଙ୍କ ନକିଟକୁ କୁଡୁମରୀ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟକୁ 
ଆଦବିୋସରୀ ମୋନ୍ୟତୋ ପୋଇ ଁ ରୋଜ୍ୟ ସରକୋର 
ଷକୌଣସ ି ସପୁୋରସି କରନିୋହୋନ୍।ି ଷତଣକୁର ି
ଆଦବିୋସରୀ ମୋନ୍ୟତୋ ସହ କୁଡୁମୋଲ ି ଭୋ�ୋକୁ 
ସମ୍ଧିୋନଷର ସୋମଲି୍   କରବିୋ ଆଦ ିଦୋବ ିଷନଇ 
ସ୍ୱୋଧରୀନତୋ ସଂଗ୍ରୋମରୀ ରଘନୁୋଥ ମହୋଷତୋଙ୍କ 
ଜୟନ୍ରୀ ମୋର୍ତ୍ତ ୨୧ ସକୋଳ ୬ରୁ ୧୨ଟୋ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ 
ହରତୋଳ (ହୁଡକୋ ଜୋମ) ସହ ବନ୍ଦ ପୋଳନ 

ଷହବ। ବନ୍ଦ ପୋଳନକୁ ଷନଇ କୁଡୁମରୀ ଷସନୋର 
�ତୋଧିକ ପରୁୁ� ଓ ମହଳିୋ କମତ୍ତକତ୍ତତ୍ତୋମୋନଙୁ୍କ 
ଷନଇ କୋଯତ୍ତ୍ୟକୋରଣିରୀ ଷବୈଠକଷର ଅନୁଷ୍ତି 
ଷହୋଇଥିବୋ ଷବଷଳ ରେସୁ୍ତ ିଷନଇ ଆଷଲୋଚନୋ 
କରଛିନ୍।ି ଉକ୍ କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଷର କୁଡୁମରୀ 
ସଂଗଠନର ରେମଖୁ ମୋଷନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ତି 
ରହଥିିଷଲ। କୁଡୁମରୀ ସମ୍ପ୍ରଦୋୟକୁ ଆଦବିୋସରୀ 
ମୋନ୍ୟତୋ ପୋଇ ଁ ଆଗକୁ ଆଷନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁର ି
ତରୀବ୍ରତର ଷହବ ଷବୋଲ ି ସଭୋପତ ି ଜୟମନୁରୀ 
ମହୋନ୍ କହଛିନ୍।ି ଶ୍ରୀ ମହୋନ୍ଙ୍କ ସଭୋପତତି୍ୱଷର 
ଅନୁଷ୍ତି କୋଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଷର ଜଲି୍ୋ ସଭୋପତ ି
ଡମ୍ରୁଧର ମହୋନ୍, ମହଳିୋ ଷସନୋ ସଭୋପତ ି
ସଜୁୋତୋ ମହୋନ୍, ଜଲି୍ୋ କୋଯତ୍ତକୋରରୀ ସଭୋପତ ି
ସୋଇରୋମ ମହୋନ୍, ଉଷପନ୍ଦ୍ର ମହୋନ୍, ବଳଭଦ୍ର 
ମହୋନ୍, ଯବୁ ଷସନୋର ବରୁଣ ମହୋନ୍ ଓ 
ଷଗୌତମ ମହୋନ୍ ରେମଖୁ ଷଯୋଗ ଷଦଇଥିଷଲ। 
ଅନ୍ୟ ମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟଷର ଷନେହୋ�ରୀ�, ହରିୋଲୋଲ, 
ବଷିରନ୍ଦ୍ର, ବଷିବକ, ଅଷ୍ମରୀ, କୋମତ୍ତରୀ, ଅଞ୍ଜନୋ, 
ଲଟୁି, ସରସ୍ୱତରୀ, ଅଞ୍ଜଳ,ି ମଷନୋଷଗୋବନି୍ଦ, ବୋବୁ, 
ବୁଲୁ, ସଞ୍ଜୟ, ସନୁତିୋ, ଘନ, �ବିୋଜରୀ, ରଞ୍ଜନ, 
ଜଗଦରୀ� ରେମଖୁ କମତ୍ତକତ୍ତତ୍ତୋ ଷଯୋଗ ଷଦଇଥିଷଲ।

 �ମାଟ୍କିପରରୀକ୍ାଆରମ୍ଭ

ପ୍ରଥମ ଦନିରେ ୧୪୫୫ 
ପେୀକ୍ଷାଥ୍ୀ ଅନୁପସ୍ତି 

ବାରପିଦା, ୧୦।୩(ସମସି): �କୁ୍ରବୋର ଠୋରୁ ଆରମ୍ ଷହୋଇଥିବୋ ମୋଟ୍କି ଷବୋଡତ୍ତ 
(ସଷମ୍ମଟଭି ଆଷସସଷମଣ୍-୨) ପରରୀକ୍ଷୋଷର ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ୋଷର ୧,୪୫୫ ଜଣ 
ପରରୀକ୍ଷୋଥତ୍ତରୀ ଅନୁପସ୍ତି ରହଛିନ୍।ି ଚଳତି ବ�ତ୍ତ ଜଲି୍ୋର ୬୧୧ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟର 
୩୫ ହଜୋର ୧୫୩ଜଣ ପରକି୍ଷୋଥତ୍ତରୀ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦବୋକୁ ଥିବୋ ଷବଷଳ ରେଥମ ଦନିଷର 
ସମଦୁୋୟ ୩୩ ହଜୋର ୬୯୮ଜଣ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦଇଛନ୍।ି କୋଯତ୍ତ୍ୟସଚୂରୀ ଅନୁଯୋୟରୀ, 
ଜଲି୍ୋର ୨୩ଷଗୋଟ ିଷନୋଡୋଲ ଷସଣ୍ରରୁ �କୁ୍ରବୋର ସକୋଷଳ ରେ�୍ନପତ୍ ଷନଇ କଡୋ 
ସରୁକ୍ଷୋ ମଧ୍ୟଷର ନଷିୟୋଜତି ଟମି ୧୯୮ଷଗୋଟ ିପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ପହଞ୍ୋଇବୋ ପଷର 
ସକୋଳ ୮ଟୋରୁ ପରରୀକ୍ଷୋ ଆରମ୍ ଷହୋଇଥିଲୋ। ୬୧୧ଟ ିହୋଇସ୍ଲୁର ପରରୀକ୍ଷୋଥତ୍ତରୀ ଭନି୍ନ 
ଭନି୍ନ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦଉଛନ୍।ି ଏହ ି୬୧୧ହୋଇସ୍ଲୁ ମଧ୍ୟରୁ ୨୩ଟ ିସରକୋରରୀ, 
୨୨୭ଟ ି ନୂତନ ସରକୋରରୀ, ୨୦୨ଟ ି ବ୍ଲକ ଗ୍ରୋଣ୍ଡ ଓ ୪୨ଟ ି ଟଆିରଡବ୍ଲ୍୍ୟ ସ୍ଲୁ ଥିବୋ 
ଷବଷଳ ଅବ�ଷି୍ ୧୧୭ଟ ି ବଭିନି୍ନ ବଗତ୍ତର ସ୍ଲୁ ରହଛି।ି ଷମୋଟ ୧୯୮ଟ ି ପରରୀକ୍ଷୋ 
ଷକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ୩୦ଟ ିପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ର ଉଷତ୍ତଜନୋ ରେବଣ ଭୋଷବ ଚହି୍ନଟ କରୋଯୋଇଛ।ି 
ଏହସିବୁ ପରରୀକ୍ଷୋଷକନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ୁକିଷର ରେ�ୋସନକି ଅଧିକୋରରୀଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଲୁସି 
ମତୁୟନ ଦ୍ୋରୋ ସରୁକ୍ଷୋ ବ୍ୟବସ୍ୋକୁ ଅଧିକ କଡ଼ୋକଡ଼ ିକରୋଯୋଇଛ।ି ରେଥମ ଦନିଷର 
ଷକହ ିଅସୋଧ ୁଉପୋୟ ଅବଲମନ୍ କରନିୋହୋନ୍ ିଷବୋଲ ିଜଲି୍ୋ �କି୍ଷୋ ଅଧିକୋରରୀ ନବ 
କଷି�ୋର ଗରି ିକହଛିନ୍।ି ଗତବ�ତ୍ତ ଠୋରୁ ଚଳତି ବ�ତ୍ତ ଅଧିକ ପରରୀକ୍ଷୋଥତ୍ତରୀ ପୋଇ ଁଅଧିକ 
୬ଟ ିନୂଆ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ର କରୋଯୋଇଛ।ି ମୋର୍ତ୍ତ ୨୦ତୋରଖିଷର ପରରୀକ୍ଷୋ ଷ�� ଷହବ। 
ରେତ ି ଦନି ୧୦ଟୋଷର ପରରୀକ୍ଷୋ ଷ�� ଷହଉଥିବୋ ଷବଷଳ ୨୦ତୋରଖି ଗଣତି ପୋଇଁ 
୧୫ମନିଟି ବଳିମଷ୍ର ପରରୀକ୍ଷୋ ଷ�� ଷହବ ଷବୋଲ ିଜଣୋପଡ଼ଛି।ି

  ୭ଟିରକନ୍ଦ୍ରରର୧୧୩୪ପରରୀକ୍ାର୍ବରୀ
କୁଆମରା: ମୋଟ୍କି ପରରୀକ୍ଷୋଷର ଷଗୋପବନୁ୍ ନଗର ବ୍ଲକର ଷମୋଟ ୭ଟ ି ଷକନ୍ଦ୍ରଷର 
୧୧୬୭ ପରରୀକ୍ଷୋଥତ୍ତରୀ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦବୋକୁ ଥିବୋ ଷବଷଳ ବଭିନି୍ନ ଷକନ୍ଦ୍ରରୁ ୩୩ ଜଣ 
ଅନୁପସ୍ତି ରହଛିନ୍।ି ଷସଥି ମଧ୍ୟରୁ ଖଣୁ୍ୋ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୬୩ 
ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦଇଥିବୋ ଷବଷଳ ଜଷଣ ଅନୁପସ୍ତି, ଖଣୁ୍ୋ ବୋଳକିୋ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ 
ପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୧୯ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦଇଥିବୋ ଷବଷଳ ୫ ଅନୁପସ୍ତି, କୁଆମରୋ ଉର୍ 
ବଦି୍ୟୋଳୟ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୨୧୬ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦଇଥିବୋ ଷବଷଳ ୭ ଅନୁପସ୍ତି, 
କୁଆମରୋ ବୋଳକିୋ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୪୩ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦଇଥିବୋ 
ଷବଷଳ ୫ ଅନୁପସ୍ତି, କୁ�ଳଦୋ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୫୫ ପରରୀକ୍ଷୋ 
ଷଦଇଥିବୋ ଷବଷଳ ୩ ଅନୁପସ୍ତି, ଟକିୋୟତପରୁ ବୋଳକିୋ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ପରରୀକ୍ଷୋ 
ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୭୨ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦଇଥିବୋ ଷବଷଳ ୫ ଅନୁପସ୍ତି, ପରୁୁଣୋ ବୋରପିଦୋ 
ରଜିଓିନୋଲ ଏକୋଷଡମରୀ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୬୬ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦଇଥିବୋ ଷବଷଳ ୭ 
ଜଣ ଅନୁପସ୍ତି ଅଛନ୍।ି ଷତଷବ ଆଜ ିପରରୀକ୍ଷୋ �ଙୃ୍ଖଳୋର ସହ ସମୋପନ ଷହୋଇଛ।ି

  ୮ରକନ୍ଦ୍ରରରପରରୀକ୍ାରଦରଲ୧୩୮୦ଜଣ
ଠାକୁରମଣୁ୍ା: ଠୋକୁରମଣୁ୍ଡୋ ଷନୋଡୋଲ ଷକନ୍ଦ୍ର ଅଧରୀନଷର ଥିବୋ ୮ ଷଗୋଟ ି ପରରୀକ୍ଷୋ 
ଷକନ୍ଦ୍ର ଷର ଷମୋଟ ୧୩୮୦ ଜଣ ପରରୀକ୍ଷୋଥତ୍ତରୀ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦଇଥିବୋ ଷବଷଳ ୬୩ ଜଣ 
ପରରୀକ୍ଷୋଥତ୍ତରୀ ଅନୁପସ୍ତି ରହଛିନ୍।ି ୮ଟ ିପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟଷର ଠୋକୁରମଣୁ୍ଡୋ ସରକୋରରୀ 
ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୯୩ ଜଣ, ଠୋକୁରମଣୁ୍ଡୋ ସରକୋରରୀ ବୋଳକିୋ ବଦି୍ୟୋଳୟ 
ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୨୨୨ ଜଣ, ଏଲଏନ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଷକନୁ୍ଦଜଆିଣ ିଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୯୭ ଜଣ, 
ଦଗିଧର ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୭୫ ଜଣ, ଚମ୍ୋଝର ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର 
୧୬୫ ଜଣ, ପଞ୍ୋୟତ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୨୦୫ ଜଣ, ଜବିଷିଜ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ 
ପଡ଼ଆିଷବଡୋ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୭୭ ଜଣ, ଏସଏସଡ ିଷକନୁ୍ଦମଣୁ୍ଡ ିପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୧୦ 
ଜଣ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦବୋ ଷନଇ ଠୋକୁରମଣୁ୍ଡୋ ଷନୋଡୋଲ ଷକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସଚୂନୋ ମଳିଛି।ି 

  ୮ଟିରକନ୍ଦ୍ରରର୮୧ଜଣଅନତୁପସ୍ତି
କରଞ୍ଆି: ମୋଟ୍କି ପରରୀକ୍ଷୋଷର କରଞ୍ଜଆି ବ୍ଲକର ଷମୋଟ ୮ଟ ିଷକନ୍ଦ୍ରର ୧୪୮୭ 
ଜଣ ପରରୀକ୍ଷୋଥତ୍ତରୀ ପରରୀକ୍ଷୋ ପୋଇଁ ଆଷବଦନ କରଥିିଷଲ। ଆଜ ି ରେଥମ ଦନିଷର 
୧୪୦୩ପରରୀକ୍ଷୋଥତ୍ତରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଷଲ। ବୋକ ି୮୧ଜନ ପରରୀକ୍ଷୋଥତ୍ତରୀ ଅନୁପସ୍ତି ିଥିବୋର 
ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଷତଷବ ରେଥମ ଦନିଷର ଷକୌଣସ ି ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ଅଭୋବନରୀୟ ପରସି୍ତି ି
ଷଦଖୋଷଦଇନୋହ ିଁ। ସବୁ ଷକନ୍ଦ୍ରର �ୋନ୍�ିଙୃ୍ଖଳୋ ସହତି ପରରୀକ୍ଷୋ ସମୋପନ ଷହୋଇଛ।ି 
ଷନୋଡୋଲ ଅଫିସର ଭୋଷବ ର�ମତଳୋ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟର ରେଧୋନ �କି୍ଷକ ବଜିସ୍ୟ 
ଷବଷହରୋ ରେ�୍ନପତ୍ ବଣ୍ନ ଦୋୟତି୍ୱଷର ଥିବୋଷବଷଳ ଷଗୋଷ୍ରୀ �କି୍ଷୋ ଅଧିକୋରରୀ 
ନରିଞ୍ଜନ ଦଷଳଇ ବଭିନି୍ନ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ର ଅଚୋନକ ପରଦି�ତ୍ତନ କରଛିନ୍।ି

  ପରରୀକ୍ାରଦରଲ୧୩୩୧ଛାତ୍ଛାତ୍ରୀ
ବଶିଶାଇ: ବଷି�ୋଇ ବ୍ଲକଷର ଷମୋଟ ୮ଟ ିଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧, ୩୩୧ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ରୀ ମ୍ୟୋଟ୍କି 
ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦଉଥିବୋ ଷନୋଡୋଲ ଷସଣ୍ରର ସପୁରଷିଟଷଣ୍ଡଣ୍ କୋନ୍ରିେଭୋ �ଡଙ୍ଗରୀଙ୍କ 
ଠୋରୁ ସଚୂନୋ ମଳିଛି।ି ମଣଦୋ ବୋଳକ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ପରରୀକ୍ଷୋ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୬୭ ଜଣ, 
ବୋଳକିୋ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୧୫, ପଞ୍ୋୟତ ହୋଇସ୍ଲୁ ଅ�ନୋ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର 
୧୪୫ ,ବଜିୋତଳୋ ବ୍ଲକ ଲୁହୋ�ଳିୋ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଷକନ୍ଦ୍ରଷର ୧୭୦,ଉନ୍ନରୀତ ଉର୍ 
ବଦି୍ୟୋଳୟ ବଷି�ୋଇଷର ୨୧୧,ଚଟୋଣ ି ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଷର ୧୬୭,ବଷନଇକଳୋ 
ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ଷର ୧୨୮,ଏସଏସଡ଼ ିବୋଳକ ଉର୍ ବଦି୍ୟୋଳୟ ବଷି�ୋଇଷର ୨୨୯ 
ଜଣ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ରୀ ମୋଟ୍କି ପରରୀକ୍ଷୋ ଷଦଉଥିବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି

 �କତୁଡତୁମରୀଜାତକିତୁ ଆଦବିାସରୀମାନ୍ୟତାଦାବ ି

 ମଷାର୍୍ ୨୧ରେ ଜଲି୍ଷାବ୍ଷାପ ିହେତଷାଳ

ବାରପିଦା, ୧୦।୩(ସମସି)

ଷଯଉଁ ଗଡ଼ଜୋତ ମୋଟରି ଭୋ�ୋ ଦଷିନ ଓଡ଼ଆି ଥିଲୋ ଆଉ 
ରୋଜ ଦରବୋର ଷକୋଟତ୍ତଷର ଓଡ଼ଆି ଭୋ�ୋର ରେଚଳନ 
ମଧ୍ୟଥିଲୋ। ଆଜ ି ଝୋଡ଼ଖଣ୍ଡ ରୋଜ୍ୟଷର ଥିବୋ ବଚି୍ଛନି୍ନୋଞ୍ଳ 
ଭୋଷବ ଜଣୋ ଷସହ ି �ଷେଇକଳୋ ଷକୋଟତ୍ତଷର ସରକୋରରୀ 
ରେତୋରଣୋର �କିୋର ଜଷଣ ଓଡ଼ଆି ବଧିବୋ ଅସହୋୟ ମହଳିୋ 
ସବତିୋ ସୋହୁ ଓଡ଼ଆି ଭୋ�ୋଷର ଷଜରୋ ପୋଇଁ ଷକୋଟତ୍ତକୁ 
ନଷିବଦନ କରବିୋ ଘଟଣୋ ଚର୍ତ୍ତୋର ବ�ିୟ ପୋଲଟଛି।ି 
�ନବିୋର ଓଡ଼ଆି �ୋସ୍ତରୀୟ ଭୋ�ୋ ଦବିସ ପୋଳନ କରୁଥିବୋ 
ଷବଷଳ �ଷେଇକଳୋର ଏହ ି ଘଟଣୋ ଓଡଆିଙ୍କ ତୋତ୍ପଯତ୍ତ୍ୟ 
ପରୂ୍ତ୍ତ ଷହୋଇଛ।ି ଷତଷବ ଏ ଷନଇ ଓଡ଼�ିୋର ପବୂତ୍ତତନ ଏହ ି
ରୋଜସ୍ୱ ଜଲି୍ୋର ଷକୋଟତ୍ତ ତୋଙୁ୍କ ଜଷଣ ଓଡ଼ଆି ଓକଲି ରେଦୋନ 
କରଛିନ୍।ି ଏହୋକୁ ଷନଇ ବଚି୍ଛନି୍ନୋଞ୍ଳର ଓଡ଼ଆି ସମଦୁୋୟ 
ନ୍ୟୋୟପୋଳକିୋକୁ ଷବ� ରେ�ଂସୋ କରଛିନ୍।ି

�ଷେଇକଳୋ ଖରସଅୁୋଁର ଓଡ଼ଆିମୋଷନ ଅଣ ଓଡ଼ଆି 
ଅଫିସର ବଗତ୍ତଙ୍କ ଷବୈମୋତୃକ ମୋନସକିତୋର �କିୋର 
ଦରୀଘତ୍ତ ୭୦ବ�ତ୍ତରୁ ଷହୋଇ ଆସଛୁନ୍।ି ଯୋହୋକୁ ଷନଇ 
ଦରୀଘତ୍ତ ୧୯୪୮ମସହିୋ ଠୋରୁ ରୋଷ୍ଟରୀୟ ସ୍ରଷର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର 

ଉଷତ୍ତୋଳନ ଷହୋଇଛ।ି ଷହଷଲ ଷକୌଣସ ି ସମୋଧୋନ ଆଜ ି
ଯୋଏଁ ଓଡ଼ଆି ଜୋତକୁି ମଳିନିୋହ ିଁ। ଏଷବ ଷସହ ିରେତୋରଣୋର 
�କିୋର ଏକ ନରିରୀହ ମହଳିୋ ସବତିୋ ସୋହୁଙ୍କ ପରବିୋରଙ୍କ 
କୋହୋଣରୀ ଷଲୋକଷଲୋଚନକୁ ଆକୃଷ୍ କରଛି।ି ଖରସଅୁୋଁ 
ଖମୋରଡହି ଗୋଁ ଅଞ୍ଳର ଏହ ିବଧିବୋ ମହଳିୋ ଅଙ୍ଗନବୋଡ଼ ି
କମତ୍ତଚୋରରୀଙୁ୍କ ମୋଡ଼ ମରୋଯୋଇ ଓ ବଭିନି୍ନ ମଥି୍ୟୋ 
ଅଭଷିଯୋଗ କରୋଯୋଇ ରୋଜଖରସଅୁୋଁ 
ଫୋଣ୍ଡଷିର ଅଷନକ ଷକସ ତୋଙ୍କ 
ପରବିୋର ବଗତ୍ତଙ୍କ ନୋମଷର 
ରୁଜୁ ଷହୋଇଛ।ି ଝୋଡ଼ଖଣ୍ଡର 
ସରକୋରଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କ ବରୁିର୍ଦଷର 
ସବତିୋ ସୋହୁ ପରବିୋର ଏଷନଇ ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ୋନଷର ଲଖିିତ ଅଭଷିଯୋଗ କରଥିିବୋ ସଷତ୍ତ୍ଦ 
ଷକୌଣସ ିସମସ୍ୟୋର ନରିୋକରଣ ଆଜ ିଯୋଏଁ ଷହୋଇନୋହ ିଁ। 

ସବତିୋ ସୋହୁଙ୍କ କହବିୋ ଅନୁଯୋୟରୀ ସମଗ୍ର ଝୋଡ଼ଖଣ୍ଡର 
ଜଷଣ ଚର୍ଷିତ ଅଙ୍ଗନବୋଡ ି ମହଳିୋ ଅଫିସର ଇଙ୍ଗତିଷର 
ତୋଙୁ୍କ ଅମୋନୁ�କି ଭୋଷବ କଛି ି ଅସୋମୋଜକି ଯବୁକଙ୍କ 
ଦ୍ୋରୋ ମରୋଣୋନ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରୋ ଯୋଇଥିଲୋ। ଯୋହୋର 
ଏକ ଷକୋଟତ୍ତ ଷକସ ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି ସବତିୋ ଗରବି ଷଲୋକଙ୍କ 

ଷଯୋଜନୋଷର ଦୁନତ୍ତରୀତକୁି ବଷିରୋଧ କରବିୋରୁ କଛି ି ସମ୍କୃ୍ 
ଅଭଯିକୁ୍ମୋନଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ଅଫିସର ବଗତ୍ତଙ୍କ ଜରଆିଷର ମଥି୍ୟୋ 
ଷକସ ରୁଜୁ କରୋ ଯୋଇଥିଲୋ। ଏଷନଇ ଷକୋଟତ୍ତଷର ସବତିୋ 
ସୋହୁଙୁ୍କ ଅଭଯିକୁ୍ଙ୍କ ଓକଲି କଛି ି ହନି୍ଦରୀ ଭୋ�ୋଷର ଏପର ି
ପଚୋରଥିିଷଲ ଯୋହୋ ଷକୌଣସ ି ମହଳିୋ ଓ ତୋ’ର ପରବିୋର 

ପୋଇଁ ଅସମ୍ମୋନ ଜନକ ବ�ିୟ ରହଥିିଲୋ। ଏହ ି
କୋରଣରୁ ସବତିୋ ସୋହୁ ମଖୁ୍ୟ ନ୍ୟୋୟକି 

ମୋଜଷିଷ୍ଟଟ ଷକୋଟତ୍ତଷର ନଜି କୁହୋ 
ଯୋଇଥିବୋ ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱରୀକୋର 
କରବିୋକୁ ମନୋ କର ି ଷକୋଟତ୍ତର 

ଷଜରୋର ଷରକଡଷିଂ ଷଦବୋ ପୋଇଁ 
ଏକ ଆଷବଦନ ଷଦଇ କହଥିିଷଲ। 

ସବତିୋ ସୋହୁ କହଥିିଷଲ ଷଯ ସଏି ଅଷନକ 
ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ଆି ଭୋ�ୋଷର କହଛିନ୍,ି ସଏି ଓଡ଼ଆି ଜୋଣନ୍।ି 
ଷହଷଲ ତୋଙୁ୍କ ପଚରୋ ଯୋଇଥିବୋ ରେ�୍ନ ହନି୍ଦରୀଷର ଥିଲୋ। 
ଷଯଉଁ କୋଗଜଷର ତୋଙୁ୍କ ହସ୍ୋକ୍ଷର କରୋଯବିୋ ପୋଇଁ 
ଦଆିଯୋଇଛ ିତୋହୋ ଭୁଲ ଷଲଖୋଯୋଇଛ ିଷବୋଲ ିଷସ ଉଷଲ୍ଖ 
କରଥିିଷଲ। ସବତିୋ ସୋହୁ କହଥିିଷଲ ଷଯଷତଷବଷଳ 
ଷଦ�ର ନ୍ୟୋୟ ରେକୟିୋ ପୋରଦ�ଷିତୋ ରଖୋଯୋଉଛ ି ଏପର ି

ସ୍ଷଳ ଷଜରୋର ଷରକଡଷିଂ ରେଦୋନ ସହ ନଜି ପରବିୋର 
ଷଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ତିଷିର ଷଜରୋ କରୋଯୋଉ। ଷସହ ି ଷଜରୋ 
ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ଆି ଭୋ�ୋଷର କରୋଯୋଉ। ଏହୋ ପଷର ଷକୋଟତ୍ତ 
ତୋଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ଆି ଓକଲି ରେଦୋନ କରଥିିଷଲ। ପବୂତ୍ତରୁ 
ସମୋନ ବ୍ୟବହୋର �ଷେଇକଳୋ ଖରସଅୁୋଁର ଜଲି୍ୋପୋଳ ଓ 
ତୋଙ୍କ ଷଗୋପନରୀୟ ବଭିୋଗର ଏକ ଚର୍ଷିତ ଅଧିକୋରରୀ ମଧ୍ୟ 
ତୋଙ୍କ ସୋମ୍ୋଦକି ଝଅି ସହତି କରଥିିଷଲ। ଯୋହୋର ରେତବିୋଦ 
ସ୍ୱରୂପ ମଖୁ୍ୟ �ୋସନ ସଚବିକୁ ତୋଙ୍କ ଝଅି ଏକ ଆର୍  ଟଆିଇ 
ଷଯୋଷଗ ପଚୋର ି ଥିବୋ ବ�ିୟ ସରକୋରରୀ ଅଣ ଓଡ଼ଆି 
ଅଫିସରଙ୍କ ଷପୋଲ ଷଖୋଲଛି।ି 

ଝୋଡ଼ଖଣ୍ଡଷର ଅବଷହଳତି ଓଡ଼ଆି ମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଜଷଣ 
ଓଡ଼ଆି ମହଳିୋଙୁ୍କ ଓଡ଼ଆି ଓକଲି ରେଦୋନ କରୋଯବିୋ ଏକ 
ସ୍ୱୋଗତ ଷଯୋଗ୍ୟ ପଦଷକ୍ଷପ ଷବୋଲ ି ବରଷି୍ ସୋମୋ୍ଦକି ସହ 
ଓଡଆି ଭୋ�ୋ ସଂସ୍ତୃ ି ସଂରକ୍ଷକ କୋତ୍ତଷିକ କୁମୋର ପରଚି୍ଛୋ 
ନ୍ୟୋୟପୋଳକିୋର ରେ�ଂସୋ କରଛିନ୍।ି ଶ୍ରୀ ପରଚି୍ଛୋ କହଛିନ୍ ିଷଯ, 
ସଷବତ୍ତୋର୍ ନ୍ୟୋୟୋଳୟର ରେଥମ ଷକସ �ଷେଇକଳୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋ 
ଉପଷର ଆଧୋରତି ଥିଲୋ। ଆଜ ି ଗଣତନ୍ତ୍ରଷର ସ୍ୋନରୀୟ ମଳୂ 
ବୋସନି୍ଦୋ ଓଡ଼ଆିମୋନଙୁ୍କ ଜଷଣ ନଜି ଭୋ�ୋର ଓକଲି ରେଦୋନ 
କରୋଯବିୋ ଏକ ଖସୁରି ଲହରରୀ ଷଖଳୋଇ ଷଦଇଛ।ି

ନଃିସହଷାୟ ମହଳିଷାଙୁ୍ ଷରେଇକଳଷା ରକଷାର୍ ର�ଷାଗଷାଇରେ ଓଡ଼ଆି ଓକେି

ଶାସ୍ତରୀୟଭାର୍ା
ଦବିସରରଓଡ଼ଆିଙ୍ତୁ 

ଖତୁସିଖବର

ବଶିଶାଇ,୧୦ା୩(ସମସି)

ବଳୋଙ୍ଗରୀ ସୋଂସ୍ତୃକି ଜୋଗରଣ ଯୋତ୍ୋ ଓ ମହୋରୋଜୋ ଶ୍ରୀ 
ରୋମଚନ୍ଦ୍ର ଷଜ୍ୟୋତ ି ରଥ ଜଲି୍ୋ ପରକି୍ରମୋ ଅବସରଷର 
�କୁ୍ରବୋର ଅପରୋହ୍ନଷର ବଷି�ୋଇ ଠୋଷର ପହଞ୍ଥିିଷଲ। 
ବୋରପିଦୋରୁ ଏହ ିରଥ ବ�ିୋଳ ବୋଇକ ରୋଲଷିର ବୋହୋର ି
ବୋଙ୍ଗରଷିପୋ� ି ଷଦଇ ବଷି�ୋଇ ଷର ପହଞ୍ଥିିଷଲ। 
ବଷି�ୋଇ ବଜୋର ବରୀର ବରିସୋ ମଣୁ୍ଡୋ ଛକଷର ଏହ ି ରଥ 

ପହଞ୍ବିୋ ପଷର ସ୍ୋନରୀୟ ଯବୁବଗତ୍ତ ତଥୋ ଗଣ ମୋଧ୍ୟମ ତଥୋ 
ଜନ ସୋଧୋରଣ ଏହୋକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱୋଗତ କରଥିିଷଲ। ଉତ୍ସବ 
କମଟି ିପକ୍ଷରୁ ଆସଥିିବୋ ଦରୀପକ କୁମୋର ନୋୟକ, �ରତ 
ଚନ୍ଦ୍ର ନୋୟକ, ନଷରନ୍ଦ୍ର ଷମୋହନ ଷସନୋପତ,ି ଉଦୟ ନୋଥ 
ଷଜନୋ, କୁମୋଷର� ନୋୟକ ରେମଖୁ ଜୋଗରଣ ଯୋତ୍ୋର 
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମନ୍୍ଷର ଆଷଲୋକପୋତ କରଥିିଷଲ।

ବାଙ୍ଗରିଶିପାଷ:ି ବଳୋଙ୍ଗରୀ ସୋଂସ୍ତୃକି 
ଜୋଗରଣ ଯୋତ୍ୋ ଆଜ ି କୁଳଅିଣୋ, ଝୋରଷପୋଖରଆି, 

ସୋରସକଣୋ ଷଦଇ ବୋଙ୍ଗରିଷିପୋ�ଷିର ପହଞ୍ବିୋ ପଷର 
ଷସଠୋଷର ସମ୍ର୍ଦତ୍ତନୋ ରେଦୋନ କରୋଯୋଇଛ।ି ଲକ୍ଷ୍ମରୀକୋନ୍ 
ମହୋବଦି୍ୟୋଳୟର ରେୋଧ୍ୟୋପକ ସତ୍ୟନୋରୟଣ ସୋମଲଙ୍କ 
ସଭୋପତତି୍ୱଷର ବୋଙ୍ଗରିଷିପୋ� ି ବସଷ୍ୋଣ୍ଡ ସମ୍ମଖୁର 
ରୋସ୍ୋକଡ ଠୋଷର ଏହ ି ସମର୍୍ଦତ୍ତନୋ ସଭୋ ଅନୁଷ୍ତି 
ଷହୋଇଥିଲୋ। ରେତଷି୍ୋତୋ �ରତ କୁମୋର ନୋଏକ ଓ 
ବରୀଷରନ୍ଦ୍ର ଷସନୋପତଙୁି୍କ ଉଷପୌେକନ ଷଦଇ ସମ୍ମୋନରୀତ 
କରୋଯୋଇଥିଲୋ।ୋ ଭବ୍ୟ ସମର୍୍ଦତ୍ତନୋ ଉତ୍ସବଷର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 

ଭୋବଷର ପବୂତ୍ତତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଷୁବୋଧ ମୋଣ୍ଡଷିଙ୍କ ସହ 
ପରଷିବ�ବତି ସଂଯକୁ୍ୋ ବ�ୋ, ବ୍ଲକ ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ ରତକିୋନ୍ 
ସଂି, ବୋଙ୍ଗରିଷିପୋ� ିବ୍ଲକ ଓଷ୍ୋ ସୋଧୋରଣ ସମ୍ୋଦକ ବକିୋ� 
କୁମୋର ପଣ୍ଡୋ, ଯବୁ ବ୍ୟବସୋୟରୀ ବଶି୍ୱଜତି �ମତ୍ତୋ ଉପସ୍ତି 
ରହ ି ନଜି ନଜିର ବକ୍ବ୍ୟ ରଖିଥିଷଲ। ଅନ୍ୟ ମୋନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଷର ମନରଞ୍ଜନ ବୋରକି, ଅଜୟ ମହୋନ୍,ିମନରଞ୍ଜନ 
ବୋରକି,କ୍ରଷି୍ୋ ଚନ୍ଦ୍ର ମଖୁି,କରୁଣୋକର ଷସୋଷରନ, ଆଷଲୋକ 
ସ୍ୱୋଇ,ଁ ରେତି�ି ମହୋନ୍ ରେମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଷଲ।

ବଳଷାଙ୍ୀ ସଷାଂସ୍ କୃତକି 
ଜଷାଗେଣ �ଷାତ୍ଷାକୁ 

ସ୍ଷାଗତ

ବଡ଼ସାହ,ି୧୦ା୩(ସମସି): ବଡ଼ସୋହ ି ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ଗତ୍ତତ ଦୋନୁ୍ଣରୀ କ୍ଲଷ୍ରର ସରକୋରରୀ ଉର୍ 
ରେୋଥମକି ବଦି୍ୟୋଳୟ ଷବୈଦ୍ୟପରୁର ବୋ�ଷିଷକୋତ୍ସବ 
‘ମହକ’ ଉଦ୍  ଯୋପତି ଷହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ସଆିର୍  ସସି ି ଷଦବ ସୋରଙ୍କ ସଂଷଯୋଜନୋଷର 
ଆଷୟୋଜତି ଉଦ୍  ଘୋଟନରୀ ସଭୋଷର ବଦି୍ୟୋଳୟର 
ରେଧୋନ�କି୍ଷକ ଉଜ୍ୱଳ ନୋରୋୟଣ ସୋହୁ ସଭୋପତତି୍ୱ 
କରଥିିଷଲ। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋଷବ ବଡ଼ସୋହ ି
ପଞ୍ୋୟତ ସମତିରି ଉପୋଧ୍ୟକ୍ଷ କୋଞ୍ନ ରେଧୋନ, 
ମଖୁ୍ୟବକ୍ୋ ରୂଷପ ରୋଷ୍ଟପତ ି ପରୁସ୍ୋରରେୋପ୍ତ 
�କି୍ଷକ ତଥୋ ପବୂତ୍ତତନ ସଆିର୍  ସସି ି ସର୍ଦିୋନନ୍ଦ 
ମହୋନ୍,ି ରେୋକ୍ନ ସଆିର୍  ସସି ି କୃଷ୍ ମହୋନ୍, 
ରେୋକ୍ନ ରେଧୋନ �କି୍ଷୟତି୍ରୀ ଷସୌଦୋମନିରୀ ମଶି୍, 
ସମତି ି ସଭ୍ୟୋ ରୁଚରିଞ୍ଜନୋ ଆଚୋଯତ୍ତ୍ୟ, ପବୂତ୍ତତନ 
ପରଚିୋଳନୋ କମଟି ି ସଭୋପତ ି କଳ୍ପନୋ ଆଚୋଯତ୍ତ୍ୟ 
ରେମଖୁ ଷଯୋଗ ଷଦଇଥିଷଲ। ‘��ି ୁ ଗଠନଷର 
ବଦି୍ୟୋଳୟର ଭୂମକିୋ; ପରବିତ୍ତଷିତ �କି୍ଷୋ ନରୀତ’ି 
ବ�ିୟଷର ଆଷଲୋଚନୋ କରଥିିଷଲ। ଏଇଭଳ ି

ଉତ୍ସବ ଆଷୟୋଜନ ଦ୍ୋରୋ ପଲିୋର ଷ�ୈକ୍ଷକି, 
ସହ ଷ�ୈକ୍ଷକି, ମୋନସକି, ଆଷବଗକି ଏବଂ 
ଷବୌର୍ଦକି ବକିୋ� ଭଲ ଷହୋଇଥୋଏ ଷବୋଲ ି
ଅତଥିି ଗଣ ମତବ୍ୟକ୍ କରଥିିଷଲ। ଉଦ୍  ଯୋପନରୀ 
ସଭୋଷର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋଷବ ବଡ଼ସୋହ ି ବ୍ଲକର 
ସହୋୟକ ଷଗୋଷ୍ରୀ �କି୍ଷୋ ଅଧିକୋରରୀ ପଦ୍ମଷଲୋଚନ 
ଦୋସ ଷଯୋଗଷଦଇଥିଷଲ। ଏହ ି ଅବସରଷର 

ବଦି୍ୟୋଳୟର ୮୩ଜଣ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ରୀଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ 
ରେଦ�ତ୍ତନ ପୋଇ ଁ ଏବଂ ଗତ �କି୍ଷୋ ବ�ତ୍ତଷର 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ୋନଷର ବଦି୍ୟୋଳୟ ର ରେତନିଧିିତ୍ୱ 
କର ି ସମ୍ମୋନତି ଷହୋଇଥିବୋରୁ ବଦି୍ୟୋଳୟଷର 
ପରୁସ୍ୋର ରେଦୋନ ସହ ସମ୍ର୍ଦଷିତ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। 
ଷ��ଷର �କି୍ଷକ ବନମୋଳରୀ ବଗୋଳ ଧନ୍ୟବୋଦ 
ଅପତ୍ତଣ କରଥିିଷଲ।

ବଷାଷଷିକ ଉତ୍ସବ ‘ମହକ’ ଉଦ୍  �ଷାପତି

ବାଙ୍ଗରିଶିପାଷ/ିକଳାବାଡଆି, ୧୦ା୨(ସମସି): ମୋସୋ ଆମଷି 
ରୋଜ୍ୟ ସୋଧୋରଣ ସମ୍ୋଦକ ଅଜୁତ୍ତନ ମମୁୁତ୍ତ ତରିଂିରୁ ଭୁବଷନଶ୍ୱର 
ରୋଜଭବନ ଅଭମିଷୁଖ ସୋଇକଲ ଯୋତ୍ୋ ଆରମ୍ କର ି ୯ମ 
ଦନିଷର ବୋଙ୍ଗରିଷିପୋ�ଷିର ପହଞ୍ଛିନ୍।ି ବୋଙ୍ଗରିଷିପୋ�ଠିୋଷର 
ରବରୀନ୍ଦ୍ର ମୋଣ୍ଡଷିଙ୍କ ଷନତୃତ୍ୱଷର ସ୍ୋନରୀୟବୋସରୀମୋଷନ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ଛ 
ଷଦଇ ସ୍ୱୋଗତ କରଥିିଷଲ। ପଷର କଳୋବୋଡ଼ଆି ଛକଷର ଦଲି୍ରୀପ 
କୁମୋର ମୋଣ୍ଡଷିଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ସ୍ୱୋଗତ କରୋଯୋଇଥିଲୋ। ଏଥିଷନଇ ଏକ 
ପଥରେୋନ୍ ସଭୋ ଷହୋଇଥିଲୋ। ଆଦବିୋସରୀ ପୋରମ୍ୋରକି ମଖୁ୍ୟ 

ମୋଝରୀ-ପୋରଗୋନୋ, ମୋନକରୀ-ମଣୁ୍ଡୋ, ପୋହୋଡ-ିପଧୋନ ଇତ୍ୟୋଦକୁି 
ଆବ�୍ୟକ ସ୍ୱରୀକୃତ ିଷଦବୋର ଉଦ୍ୟମ କର ିଝୋଡଖଣ୍ଡ ସରକୋର 
ତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଭତ୍ତୋ ଷଦବୋର ବଷନ୍ଦବସ୍ କରଛିନ୍।ି ଷପସୋ 
ଅଧିନୟିମ ଅନୁଯୋୟରୀ ଆଗୋମରୀ ଦନିଷର ତୋଙୁ୍କ ଅଧିକ କ୍ଷମତୋ 
ଷଦବୋ ପୋଇ ଁ ଉଦ୍ୟମ ଚୋଲଛି।ି ଏହ ି ଦୋବ ି ପରୂଣ ଷହଷଲ 
ସବୁଧିୋଷର ନ୍ୟୋୟ ପୋଇପୋରଷିବ। ଜଟଳି ନ୍ୟୋୟକିୋ ବ୍ୟବସ୍ୋକୁ 
ଡର ି ଅନ୍ୟୋୟର �କିୋର ଷହଉଥିବୋ ବହୁ ନରିରୀହ ଆଦବିୋସରୀ 
ଭୋଇଭଉଣରୀ ମୋଷନ ଉପଯକୁ୍ ସରୁକ୍ଷୋ ଏବଂ ନ୍ୟୋୟ ପୋଇପୋରଷିବ।

ଅଜ୍ୁନ 
ମମୁୁ୍ଙୁ୍ 
ସ୍ଷାଗତ



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।

ଉତ୍ତର-ଛତା
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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
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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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