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ଲ�ୋକକଥୋ

ବରି�ୋଧୀଏ କ’ଣ ପଣ କ�ଛିନ୍ି
ଅଚଳ କ�ବିୋ ପୋଇଁ,

ବଦିୋ୍ନ ସଭୋର� ଆ�ମ୍ଭ ଦନି�ୁ
ହଟ୍ଟର�ୋଳ ହଇଚଇ।

ର�ୋକଙ୍କ ଭୋବନୋ ନୋହ ିଁ,
ରଭୋଟ ର�ୋରଟଇ ଯୋଇଥÒର� କ’ଣ

ନୋଚବିୋକୁ ରଥଇରଥଇ !!

ଆଜରି ‘ସକୋଳ’  ଆଜରି ‘ସକୋଳ’  
ସହ ସହ ‘‘ସନି୍ଦୂରା’ସନି୍ଦୂରା’ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ

‘ପଲୂ୍ବେୋଦୟ’ ଧଆୂଁ୍ୋଣନଗଦ ଲକୋଟଏି ଟଙ୍ୋ, 
୨ କଲି�ୋ ସନୁୋ ଜ୍ତ

 ରାଉରକେଲା, ୧୧।୩ (ସମସି): 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନୋୟକଙ୍କ 
ନରିଦ୍ଦେଶକ୍ରରମ ୫-ଟ ି ସଚବି 
ଭରିକ ପୋଣ୍ଆିନ୍   ଦୁଇ ଦନିଆି 
ସନୁ୍ଦ��ଡ଼ �ସ୍ତର� ଯୋଇ ବଭିନି୍ନ 
ଉନ୍ନୟନମଳୂକ ଏବଂ ଜନମଙ୍ଗଳ 
ପ୍ରକଳ୍ପ� ସମୀକ୍ୋ କ�ଛିନ୍।ି 
ଏହ ି ଅବସ�ର� ଶ୍ୀ ପୋଣ୍ଆିନ୍   
ବଭିନି୍ନ ସ�କୋ�ୀ ଶକି୍ୋନୁଷ୍ୋନ� 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ, ମଶିନ୍   ଶକ୍ ି ସଦସ୍ୟୋମୋନଙ୍କ 
ସହ ଆର�ୋଚନୋ କ�ବିୋ ସହତି ରସମୋନଙ୍କ 
ସମସ୍ୟୋ ପଚୋ� ି ବୁଝଛିନ୍।ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ସମ୍ପକଦେର� ର�ୋକଙ୍କ ମତୋମତ ଆଧୋ�ର� 

ପଦରକ୍ପ ରନବୋକୁ ଏହ ି ଅବସ�ର� ରସ 
ଜଲି୍ୋ ପ୍ରଶୋସନକୁ ନରିଦ୍ଦେଶ ରଦଇଛନ୍।ି

ଶ୍ୀ ପୋଣ୍ଆିନ୍   ଶନବିୋ� ��ୁୁଣ୍ଆି, 
ବଣୋଇ, ରକୋଇଡ଼ୋ ଏବଂ ବୀ�ମତି୍ରପ�ୁ ବ୍ଲକ 
�ସ୍ତ କ�ଛିନ୍।ି �ୂପୋନ୍�ଣର� ସୋମ�ି 
ରହୋଇଥିବୋ ��ୁୁଣ୍ଆି ସ୍ତି 

ଜନକଲ୍ାଣ ଓ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ତୁ  ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତୁବଧିା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି
ମଶି୍ନ୍   ଶ୍କ୍ ିସଦସ୍ାଙ୍ ସହ ଆଶ୍ଲାଚନା
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶ୍ୀଘ୍ର ସମ୍ାଦନ ପାଇଁ ନଶି୍ଦ୍ଦେଶ୍

୪ ୍୍ଲକ୍ କୁ ‘୫-ଟ’ି ସଚି୍ ଙ୍ ମୋରୋଥନ ଗସ୍ତ
ସତୁନ୍ରଗଡ଼ଶ୍ର ବକିାଶ୍ର ନଦୂ ଆ ଅଧ୍ାୟ

 ରାଜନଗର, ୧୧।୩ (ସମସି): ବ�ିଳ 
ଅ�ଭି�ଡିର� କଇଁଛଙ୍କ ଏନୁ୍ଡଶିୋଳ 
ରକନ୍ଦୋପଡ଼ୋ ଉପକୂଳ� �ହୀ�ମଥୋର� 
କଇଁଛଙ୍କ �ଣ ଅଣ୍ୋଦୋନ ପକ୍ରୟିୋ ଆ�ମ୍ଭ 
ରହୋଇଛ।ି ୯ ତୋ�ଖିର� ୮୮ହଜୋ�, 
୧୦ର� ୨ �କ୍ ୧୪ ହଜୋ� ୫୮ଟ ି
ଅ�ଭି�ଡିର� କୂଳ�ୁ ୧ କମି ି ଭତିର� 
ଦୀରଦେ ୧ ମୋସ ରହ�ୋ ଭଡି ଜମୋଇଥିର�; 
ରହର� ପୋ� ଅନୁକୂଳ ରହଉ ନ ଥିବୋ�ୁ 
�ଣ ଅଣ୍ୋଦୋନ ପକ୍ରୟିୋର� ସୋମ�ି ରହଉ 
ନ ଥିର�। ପୋ� ଶଖୁି�ୋ ସୋଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଣିୋ 
ପବନ ରବୋହବିୋ�ୁ ର�ୋଟଏି ଦନିର� ୨ 
�କ୍ ୧୪ହଜୋ� ୫୮ଟ ିଅ�ଭି�ଡିର� �ଣ 
ଅଣ୍ୋଦୋନ ପକ୍ରୟିୋର� ସୋମ�ି ରହୋଇଛନ୍।ି 

ହଠୋତ୍   ଦଳ ଦଳ ରହୋଇ କଇଁଛ�ଡ଼ୁକି 
�ହୀ�ମଥୋ� ନୋସୀ-୨ ବୋ�ୁକୋ ଶଯ୍ୟୋକୁ 
ଉଠ ି �ଣ ଅଣ୍ୋଦୋନ ପକ୍ରୟିୋର� ସୋମ�ି 
ରହୋଇଥିର�। ଶନବିୋ� ରଭୋ� ଯୋଏଁ ଏହ ି

ପକ୍ରୟିୋ ଜୋ� ି �ହଥିି�ୋ। ୨ ଦନିର� ୩ 
�କ୍ ୨ହଜୋ� ୫୮ କଇଁଛ �ଣଅଣ୍ୋଦୋନ 
ପକ୍ରୟିୋର� ସୋମ�ି ରହୋଇଛନ୍।ି ପ୍ରଥମ 
୨ ଦନିର� ଏହ ି ସଂଖ୍ୟୋ ଭ� ଥିବୋ�ୁ ଓ 

କଇଁଛ�ଡ଼ୁକି କୂଳର� ଥିବୋ�ୁ ଚଳତିବରଦେ 
ର�କଡଦେ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣ ଅଣ୍ୋଦୋନ ରହବୋ 
ରନଇ ଆଶୋ ପ୍ରକୋଶ ପୋଇଛ।ି କଇଁଛ�ଡ଼ୁକି 
ରବଳୋଭୂମ�ି ନ�ମ ବୋ�ରି� ପଛପଟ 

ର�ୋଡର� ୧ ଫୁଟ�ୁ ରଦଢଫୁଟ �ଭୀ�� 
�ୋତ ରଖୋଳବିୋ ପର� ପ୍ରୋୟ ୧୦୦ଟ ିଉପର� 
ଅଣ୍ୋ ରଦଇଛନ୍।ି ଅଣ୍ୋ ରଦଇ ସୋ�ବିୋ ପର� 
କଇଁଛ�ଡ଼ୁକି ବୋ� ି ରରୋଡୋଇ ସମଦୁ୍ରକୁ 
ରଫ� ିଯୋଇଛନ୍।ି ଅଣ୍ୋ�ଡୁକି�ୁ ୪୫�ୁ ୬୦ 
ଦନି ମଧ୍ୟର� କଇଁଛ ଶୋବକ ବୋହୋ�ରିବ। 
କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ୋଦୋନ ପକ୍ରୟିୋର� ସୋମ�ି 
ରହବୋ ଦନିଠୋ�ୁ �ହୀ�ମଥୋ� ନୋସୀ 
ଦ୍ୀପଠୋ�ୁ ଅଳ୍ପ ଦୂ�ର� ଥିବୋ ଭୋ�ତ 
ସ�କୋ�ଙ୍କ ପ୍ରତ�ିକ୍ୋ ବଭିୋ�� ରକ୍ପଣୋସ୍ତ୍ର 
ରୋଟ�ି ଉଜ୍ୱଳ ଆର�ୋକ ବ୍ୟବସ୍ୋକୁ ବନ୍ଦ 
କ�ୋଯୋଇଛ।ି ବ�ିଳ ଅ�ଭି�ଡିର� 
କଇଁଛଙ୍କ �ଣ ଅଣ୍ୋଦୋନ ପକ୍ରୟିୋ ଆ�ମ୍ଭ 
ରହୋଇଥିବୋ�ୁ ଏମୋନଙ୍କ 

ଗହୀରମଥାଶ୍ର ଅଲଭି୍ ରଡି୍ ଶ୍ଲଙ୍ ଗଣ ଅଣ୍ାଦାନ ଆରମ୍ଭ

ଦୁଇ ଦନିଲର ୩ �କ୍ଷ ୨ ହଜୋର କଇଁଛଙ୍ ଅଣ୍ୋଦୋନ

 ଖରକଗାନ, ୧୧ା୩ (ଏକଜନ୍)ି: ବୋର �ୋଙୁ୍ଗଡର� ହୋତ ମୋ�ବିୋ ଜରଣ 
କୃରକଙ୍କ ପୋଇଁ ମହଙ୍ଗୋ ପଡଯିୋଇଛ।ି ଅକୋଳର� ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ ଖ�ର�ୋନ ଜଲି୍ୋ� 
ଜରଣ କୃରକଙ୍କ ଜୀବନ ଯୋଇଛ।ି ରସ �ୋଞ୍ଜକୁ ଧ� ି ବୋରକୁ ପ�ୀକ୍ୋ କ�ବିୋକୁ 
ଚୋହୁଁଥିର�। ��ୁୁବୋ� ବନ ଅଧିକୋ�ୀ କହଛିନ୍ ିରଯ ୩୫ ବରଦେୀୟ ସରନ୍ୋର ବୋର 
�ୋଙୁ୍ଗଡକୁ କୋଠ ି ମୋ� ି ବୋର ରକମତି ି ପ୍ରତକି୍ରୟିୋ ରଦଉଛ ି ଜୋଣବିୋକୁ ଚୋହଁୁଥିର�। 
ଏହ ିସମୟର� ବୋର ବୁ�ପିଡ଼ ିପଛପଟୁ ତୋଙ୍କ ରବକକୁ କୋମଡୁ ିଧ�ଥିି�ୋ। ଏଥିର� 
ରସ ��ୁୁତ� ଆହତ ରହୋଇଥିର�। ପର� ଚକିତି୍ୋଧୀନ ଅବସ୍ୋର� ସରନ୍ୋର 
��ୁୁବୋ� ପ୍ରୋଣ ହ�ୋଇଥିର�। ଜଙ୍ଗ�କୁ ଯୋଇ ବୋରକୁ ହଇ�ୋଣ ନ କ�ବିୋ ପୋଇଁ 
ବନ ବଭିୋ� ଗ୍ୋମବୋସୀଙୁ୍କ ଅନୁର�ୋଧ କ�ଛି।ି ବନ ସଂ�କ୍କଙ୍କ 

୍ୋଘ �ୋଙୁ୍ଡ଼ଲର ହୋତମୋର ିଗ�ୋ ଜୀ୍ନ ୍ର କମ୍  ଲ�ୌତୁକ ଲଦ୍ୋରୁ କନ୍ୋ ଲେରୋର୍ 

 ୋମାକ୍ାନଗର, ୧୧ା୩ (ସମସି): 
ପ୍ରମୋଣପତ୍ର ଜୋ�ଆିତ ି କ�ବିୋ ସହ ଅରନକ 
ସଙ୍ଗନି ଅପ�ୋଧ ମୋମ�ୋର� 
ରଢଙ୍କୋନୋଳ ଜଲି୍ୋ କଙ୍କଡୋହୋଡ଼ 
ଥୋନୋ ଅନ୍�ଦେତ ଆଞ୍ଚଳକି 
ଡଗି୍ୀ ମହୋବଦି୍ୟୋଳୟ� 
ପବୂଦେତନ ଅଧ୍ୟକ୍ ଅଟଳବହିୋ�ୀ 
ବୋ�କିଙୁ୍କ ଶକୁ୍ରବୋ� 
�ୋତରି� ପ�ୁସି ��ିଫ 
କ�ଛି।ି ସଚୂନୋ ମତୁୋବକ, 
ଅଟଳବହିୋ�ୀ ୨୦୦୯ଠୋ�ୁ ୨୦୧୭ 
ମସହିୋ ପଯଦେ୍ୟନ୍ ମହୋବଦି୍ୟୋଳୟ� ଅଧ୍ୟକ୍ 
ଥିର�। ରସ ଛତଶି�ଡ଼ସ୍ତି �ବଶିଙ୍କ� 
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟୋଳୟର� ସ୍ୋତକର୍ୋ� କ�ଥିିବୋ 

ଜୋଲ୍   ପ୍ରମୋଣପତ୍ର ରଦଇ ମହୋବଦି୍ୟୋଳୟର� 
ନଯିକୁ୍ ି ରହୋଇ ଅଧ୍ୟକ୍ ଦୋୟତି୍ୱ ତୁ�ୋଇଥିର�। 

ରସହପି� ିହୋତର�ଖୋ ଆଡ୍  ମଟି 
କୋଡଦେ ରଦଇ କଛି ି ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀଙୁ୍କ 
ପ�ୀକ୍ୋ ରକନ୍ଦର� ବସୋଇ 
ପ�ୀକ୍ୋ କ�ୋଉଥିର�। ରଯଉଁ 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀମୋରନ ହୋତର�ଖୋ 
ଆଡ୍  ମଟି୍   କୋଡଦେ ଦ୍ୋ�ୋ ପ�ୀକ୍ୋ 
ରଦଉଥିର� ରସମୋରନ 
ମହୋବଦି୍ୟୋଳୟକୁ ଆସ ି ନଜି� 

ମୋକଦେସଟି, ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର ମୋ��ିୋ 
ରବରଳ ଜୋଣବିୋକୁ ପୋଇର� ଅଧ୍ୟକ୍ ଜୋଲ୍   
ଆଡ୍  ମଟି୍   କୋଡଦେ ଦ୍ୋ�ୋ ପ�ୀକ୍ୋ କ�ୋଉଛନ୍।ି ଏ 
ରନଇ ମହୋବଦି୍ୟୋଳୟ ତ�ଫ�ୁ 

ପୂ୍ ବେତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗରିେ
ଆଞ୍ଚଳକି ଡଗି୍ୀ ମହାବଦି୍ାଳୟଶ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାଲଆିତ ି

 ହାଇଦରାବାଦ, ୧୧ା୩ (ଏକଜନ୍)ି: ହୋଇଦ�ୋବୋଦର� ଏକ 
ଅଦୂ୍ତ ରଟଣୋ ରଟଛି।ି ବ� କମ୍  ରଯୌତୁକ ରଦବୋ�ୁ କନ୍ୟୋ ମଣ୍ପ 

ଛୋଡ଼ ି ପଳୋଇବୋ ରଟଣୋ ରଦଖଣୋହୋ�ୀଙୁ୍କ ହତଚକତି 
କ�ଛି।ି ସଚୂନୋ ଅନୁଯୋୟୀ ଏଠୋକୋ� ଆଦବିୋସୀ 

ସମୋଜର� କନ୍ୟୋପକ୍ ପ�ବିର୍ଦେ ବ�ପକ୍ ରଯୌତୁକ 
ରଦବୋ� ପ୍ରଥୋ �ହଛି।ି ଏହୋକୁ ରନଇ ଯବୁତୀ ୨ �କ୍ ଟଙ୍କୋ 

ରଯୌତୁକ ମୋ�ଥିିର�। ବ�ପକ୍ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କୋ ରଦବୋକୁ �ୋଜ ି ରହୋଇଥିର�। 
କନୁି୍ କମ୍  ଟଙ୍କୋ ରଦବୋ�ୁ କନ୍ୟୋ ମଣ୍ପ ଛୋଡ଼ ି ପଳୋଇ ଥିର�। ��ୁୁବୋ� 

ରଟଣୋଟ ିରଟଥିିବୋରବରଳ ଶନବିୋ� ଏହ ିମୋମ�ୋ ସୋମ୍ ନୋକୁ ଆସଛି।ି ଯବୁତୀ 

ଭଦ୍ରୋଦୀ ରକୋଠୋ�ଡୁମ� ଅଶ୍ୋ�ୋଓରପଟ ଗ୍ୋମ� ବୋସନି୍ଦୋ ଥିର�। ��ୁୁବୋ� 
ରଟରକଶ�ର� ତୋଙ୍କ� ବବିୋହ ରହବୋ� ଥି�ୋ। ବବିୋହ ମଣ୍ପ ସଜୋ ରହୋଇଥି�ୋ। 

ବନୁ୍ବୋନ୍ବ ଏବଂ ବ�ପକ୍ ସମରସ୍ତ ଆସ ିପହଞ୍ଚ ିସୋ�ଥିିର�। ରତରବ 
ବବିୋହ ସମୟର� କନ୍ୟୋ ଅଧିକ ରଯୌତୁକ ମୋ�ବିୋ ସହ  ମଣ୍ପ ଛୋଡ଼ ି
ପଳୋଇ ଥିର�। ପର� କନ୍ୟୋ �ହୁଥିବୋ ରହୋରଟ�କୁ ବ� ଏବଂ ତୋଙ୍କ 
ସମ୍ପକଦେୀୟ ପହଞ୍ଚ ି ଥିର�। ରସମୋରନ କନ୍ୟୋ ପକ୍କୁ ଅରନକ ପ୍ରଶ୍ନ 

ପଚୋ� ିଥିର�। ରସଠୋର� ଜଣୋପଡ଼ଥିି�ୋ ରଯ ବବିୋହ କ�ବିୋକୁ କନ୍ୟୋ� ଇଚ୍ୋ ନ 
ଥି�ୋ। ରତଣ ୁ ରସ ଅଧିକ ରଯୌତୁକ ବୋହୋନୋର� ବବିୋହ ଭୋଙ୍ଗ ି ରଦଇଥିର�। ବ� 
ଏବଂ ତୋଙ୍କ ସମ୍ପକଦେୀୟ ଥୋନୋର� ଏ ରନଇ ଅଭରିଯୋ� କ�ଥିିର�। 

ମାଗଥିିଶ୍ଲ  
୨ ଲକ୍ ଟଙ୍ା

}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦}ପଷୃ୍ା-୧୦

}ପଷୃ୍ା-୧୦

 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୧ା୩ (ଏକଜନ୍)ି: 
ଭୋ�ତୀୟ ଜୀବନ ବୀମୋ 
ନ�ିମ(ଏ�ଆଇସ)ି� ବ�ଷି୍ ଓଡ଼ଆି 
ଅଧÒକୋ�ୀ ସଦି୍ୋଥଦେ ମହୋନ୍ ି ଏହ ି ଉରଦ୍ୟୋ� 
ରକ୍ତ୍ର� ଅନ୍�ୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ ଭୋରବ ନଯିକୁ୍ 
ରହୋଇଛନ୍।ି ବ୍ଦେମୋନ ରସ ଏ�ଆଇସ�ି 
ପ�ଚିୋଳନୋ ନରିଦ୍ଦେଶକ �ହବିୋ ସହତି 
ଏ�ଆଇସ ି ହୋଉସଂି ଫୋଇନୋନ୍ସ� 
ମଖୁ୍ୟ କୋଯଦେ୍ୟନବିଦେୋହୀ ଅଧÒକୋ�ୀ ଏବଂ 
ପ�ଚିୋଳନୋ ନରିଦ୍ଦେଶକ �ହଛିନ୍।ି ରତରବ 
ତୋଙୁ୍କ ଆ�ୋମୀ ତନି ି ମୋସ ପୋଇଁ ଜୀବନ 
ବୀମୋ ନ�ିମ� ଅଧ୍ୟକ୍ ଭୋରବ ରକନ୍ଦ 
ସ�କୋ� ନଯିକୁ୍ ିରଦଇଥÒବୋ ଜଣୋପଡ଼ଛି।ି 
ଆସନ୍ୋ ୧୪ ତୋ�ଖି�ୁ ରସ ଏ�ଆଇସ ି
ମଖୁ୍ୟ ଭୋରବ ଦୋୟତ୍ି ଗ୍ହଣ କ�ରିବ 
ରବୋ� ିଜଣୋପଡ଼ଛି।ି ଶ୍ୀ ମହୋନ୍ ିଜୁନ୍  ୩୦, 
୨୦୨୩ର� ଅବସ� ଗ୍ହଣ କ�ବିୋକୁ 

�ହଥିÒ�ୋ ରବରଳ ତୋଙୁ୍କ ନ�ିମ� 
ପ�ଚିୋଳନୋ ନରିଦ୍ଦେଶକ ଭୋରବ ପବୂଦେ�ୁ 
ଅବସ୍ୋପତି କ�ୋଯୋଇଥÒ�ୋ। ଏହୋପର� 
ବ୍ଦେମୋନ ତୋଙୁ୍କ ଏହ ି ନୂଆ ଦୋୟତ୍ି 
ଦଆିଯୋଇଛ।ି ଶ୍ୀ ମହୋନ୍ଙି୍କ ବ୍ୟତୀତ 
ଏ�ଆଇସ’ି� ଅନ୍ୟତମ ପ�ଚିୋଳନୋ 
ନରିଦ୍ଦେଶକ ଭୋରବ ଆଉ ଜରଣ ବ�ଷି୍ 
ଓଡ଼ଆି ଅଧÒକୋ�ୀ ବଷୁି୍ଚ�ଣ ପଟ୍ଟନୋୟକ 
ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ୋପତି ରହୋଇଛନ୍।ି

ସଦି୍ୋଥବେ ମହୋନ୍ଙୁି୍ ଜୀ୍ନ  
୍ୀମୋ ନଗିମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୋୟତି୍ବ

 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୧ା୩ (ଏକଜନ୍)ି: ନଯିକୁ୍ ି ପୋଇ ଁ ଜମ ି
(�୍ୟୋଣ୍ ଫର୍  ଜବ୍ ) ଦୁନଦେୀତ ି ମୋମ�ୋର� ପ୍ରବ ଦ୍େନ 
ନରିଦ୍ଦେଶୋଳୟ (ଇଡ)ି ପକ୍�ୁ �ତକୋ� ିଠୋ�ୁ ଆ�ରଜଡ ି
ସପୁ୍ରରିମୋ �ୋ�ୁ ପ୍ରସୋଦ ଯୋଦବଙ୍କ ପ�ବିୋ�� ବହୁ 
ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରର� ଚଢଉ  କ�ୋଯୋଇଥÒ�ୋ 
ରବରଳ ବପିଳୁ ପ�ମିୋଣ� ହସିୋବ 
ବହଭୁିଦେକ୍ ଟଙ୍କୋ ଏବଂ ସନୁୋ ଜବତ 
କ�ୋଯୋଇଛ।ି �ତକୋ� ି �ୋ�ୁଙ୍କ ପଅୁ 
ତଥୋ ବହିୋ� ଉପ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ରତଜସ୍ୀ 
ଯୋଦବଙ୍କ ଦଲି୍ୀ ସ୍ତ ବୋସଭବନ 
ସରମତ ଉ୍�ପ୍ରରଦଶ, ଏନସଆି�, 
ପୋଟନୋ, �ୋଞ୍ଚ,ି ଫ�ୱୋ�ୀ ସ�ଫି ଏବଂ 
ମମୁ୍ୋଇ ଭଳ ି ୨୪ଟ ି ସ୍ୋନର� ଚଢଉ 
କ�ୋଯୋଇଥÒ�ୋ। ଏହୋପର� �ୋ�ୁଙ୍କ 
ତନି ି ଝଅି �ୋ�ଣିୀ ଯୋଦବ,ଚନ୍ଦୋ ଯୋଦବ ଏବଂ ରହମୋ 
ଯୋଦବଙ୍କ ସରମତ ଆ�ରଜଡ ି ପବୂଦେତନ ବଧିୋୟକ 
ସୟଦ ଆବୁ ରଦୋଜୋନୋ, ଅମତି କୋଟୟି�, ନବଦୀପ 
ସଦଦେୋନୋ ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ରଜୈନଙ୍କ ରର� ମଧ୍ୟ ଚଢଉ 
କ�ୋଯୋଇଥÒ�ୋ। ରତରବ ଦୁଇ ଦନି� ଚଢଉ ପର� 
ଏକ ରକୋଟ ି ନ�ଦ ଟଙ୍କୋ ସରମତ ୧.୫ କରି�ୋ ସନୁୋ 
ଅଳଙ୍କୋ�, ୫୪୦ ଗ୍ୋମ ସନୁୋ ବୋର୍  ଏବଂ ୯୦୦ ଡ�ୋ� 

ଜବତ କ�ୋଯୋଇଛ ି ରବୋ� ି ଶନବିୋ� ଇଡ ି ପକ୍�ୁ 
କୁହୋଯୋଇଛ।ି ଏହୋବ୍ୟତୀତ �ୋ�ୁଙ୍କ ପ�ବିୋ�� 
ବଭିନି୍ନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନୋମର� ୬୦୦ ରକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ� 
ରହ�ରଫ� ସମ୍ପକକିତି ମୋମ�ୋ� ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇଡକୁି 

ହସ୍ତ�ତ ରହୋଇଥÒବୋ କୁହୋଯୋଇଛ।ି 
ରସହପି� ି ଇଡ ି ଅଧÒକୋ�ୀମୋରନ 
�ୋ�ୁ ଯୋଦବଙ୍କ ୧୫୦ ରକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ� 
ଏକ ମ�ୂ୍ୟବୋନ ବଙ୍ଗଳୋକୁ ମଧ୍ୟ 
ତୋ�କିୋଭୁକ୍ କ�ଛିନ୍।ି କୋ�ଜପତ୍ରର� 
ଏହ ି ବଙ୍ଗଳୋ� ମ�ୂ୍ୟ ମୋତ୍ର ୪ �କ୍ 
ଦଶଦେୋଯୋଇଥÒ�ୋ ରବରଳ ଏହୋ� 
ପ୍ରକୃତ ମ�ୂ୍ୟ ୧୫୦ ରକୋଟ ି ଟଙ୍କୋ�ୁ 
ଅଧÒକ ରହବ ରବୋ� ି ଇଡ ି କହଛି।ି  
ଅନ୍ୟପରଟ ଦଲି୍ୀ ଅବକୋ�ୀ ଦୁନଦେୀତ ି

ମୋମ�ୋର� ଶନବିୋ� ଇଡ ି ପକ୍�ୁ ଭୋ�ତ �ୋଷ୍ଟୀୟ 
ସମତି ି ରନତ୍ରୀ ତଥୋ ରତ�ଙ୍ଗୋନୋ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ରକସଆି�ଙ୍କ ଝଅି ରକ କବତିୋଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ୯ ରଣ୍ୋ ଧ� ି
ରଜ�ୋ କ�ୋଯୋଇଛ।ି ତୋଙ୍କ ଠୋ�ୁ ଇଡ ିଅଧÒକୋ�ୀମୋରନ 
ବହୁ ��ୁୁତ୍ପରୂ୍ଦେ ତଥ୍ୟ ହୋସ� କ�ଥିÒ�ୋ ରବରଳ ପଣୁ ି
ପଚ�ୋଉଚ�ୋ ପୋଇଁ ଆସନ୍ୋ ୧୬ ତୋ�ଖିର� ହୋଜ� 
ରହବୋକୁ ସମନ ଜୋ� ିକ�ଛିନ୍।ି

�ୋ�ୁଙ୍ ପର ି୍ ୋର ସଦସ୍ଙ୍ ଘଲର ଇଡ ିଚଢ଼ଉ

ପରବିାରର 
ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରର 

୬୦୦ ର�ାଟରି 
ରେରରେର ମାମଲା

୧୫୦ ର�ାଟରି 
ବଙ୍ଗଳାର େସିାବ 

ପାଇଲା ଇଡ ି

 ଭୁବକନଶ୍ୱର, ୧୧।୩ (ସମସି): ୨୦୧୪ର� 
ରକନ୍ଦର� କ୍ମତୋସୀନ ରହବୋ ପର� ବରିଜପ ି
ରନତୃତ୍ୱୋଧୀନ ଏନ୍  ଡ଼ଏି ସ�କୋ�� ମନ୍ତୀମୋରନ 
ରକବଳ ‘ପରୂବଦେୋଦୟ’ �ୋଉଣୋ �ୋଉଛନ୍।ି 
ପବୂଦେଭୋ�ତ� ବକିୋଶ ଦ୍ୋ�ୋ ସୋ�ୋ ରଦଶ� 
ବକିୋଶ ରହୋଇ ପୋ�ବି ରବୋ� ିବଭିନି୍ନ ସମୟର� 
ବରିଜପ�ି ରନତୋ ଓ ରକନ୍ଦମନ୍ତୀମୋରନ 
ରରୋରଣୋ କ�ୁଛନ୍।ି ଏପ�କି ି ପୋ�ୋଦ୍ୀପ ପବୂଦେ 
ଭୋ�ତ� ଦ୍ୋ� ରହବ ରବୋ� ି ମଧ୍ୟ ରକହରିକହ ି
କହବିୋ ଆ�ମ୍ଭ କ�ଛିନ୍।ି ମୋତ୍ର ବଡ଼ିମ୍ନୋ 
ରହଉଛ ି ରକନ୍ଦ ସ�କୋ� ଓ ରକନ୍ଦମନ୍ତୀମୋରନ 
ରଯଉଁ ମଧ�ୁ ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦଉଛନ୍ ି ବୋସ୍ତବର� 
ତୋହୋ ଓଡ଼ଶିୋବୋସୀଙ୍କ ପୋଇଁ ନଷୁି୍� ପ୍ରତୋ�ଣୋ। 
ଜୋତୀୟ ଜଳପଥ, ଜୋତୀୟ �ୋଜପଥ, ଉପକୂଳ 
ସ�ୁକ୍ୋ ପ୍ରରତ୍ୟକ ରକ୍ତ୍ରର� ଓଡ଼ଶିୋକୁ ରକନ୍ଦ 
ସ�କୋ� ସୋବତ ପ�ିୋ ପ� ି ବ୍ୟବହୋ� 
କ�ୁଛନ୍।ି ବରିଜପ ି ଶୋସତି �ୋଜ୍ୟ�ଡ଼ୁକି 
ତୁଳନୋର� �ୋଜ୍ୟ �ୋଜପଥକୁ ଜୋତୀୟ 
�ୋଜପଥର� ପ�ବି୍ଦେନ କ�ବିୋ ରକ୍ତ୍ରର� 
ଓଡ଼ଶିୋ ଅବରହଳୋ� ଶକିୋ� ରହୋଇଛ।ି 

ରଭୌର�ୋଳକି ଅବସ୍ତି ଓ ସମୟ� 
ଆବଶ୍ୟକତୋ ଦୃଷ୍�ୁି ଓଡ଼ଶିୋ� �ୋଜ୍ୟ 
�ୋଜପଥକୁ ଜୋତୀୟ �ୋଜପଥର� ପ�ଣିତ 
କ�ବିୋ� ସବଦେୋଧିକ ଆବଶ୍ୟକତୋ ଥିର� ରହଁ, 

ରକନ୍ଦ ସ�କୋ�ଙ୍କ ନୀତ ି ଏବଂ ନଷି୍ପ୍ ି ବରିଶରଜ୍ଞ 
ମହ�କୁ ତୋଜୁବ୍   କ�ଛି।ି ସଂସଦର� ରକନ୍ଦ 
ସଡ଼କ ପ�ବିହନ ମନ୍ତୀ ନୀତନି୍   �ଡ଼କ�ୀ 
�ଖିଥିବୋ ତଥ୍ୟ ଅନୁସୋର� ୨୦୧୯-୨୦�ୁ 

୨୦୨୨-୨୩ ଆଥ କିକ ବରଦେ ଅଥଦେୋତ୍   �ତ ୪ ବରଦେ 
ମଧ୍ୟର� ଓଡ଼ଶିୋ� ମୋତ୍ର ୧୩୬ କରି�ୋମଟି� 
�ୋଜ୍ୟ �ୋଜପଥକୁ ଜୋତୀୟ �ୋଜପଥର� 
�ୂପୋନ୍�ଣ କ�ୋଯୋଇଛ।ି ମୋତ୍ର ବଡ଼ିମ୍ନୋ ରହଉଛ ି
ଏହ ି ଅବଧି ମଧ୍ୟର� ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶ� ୧୩୭୩ 
କମି,ି �ଜୁୁ�ୋଟ� ୧୨୫୦ କମି,ି ରତର�ଙ୍ଗୋନୋ� 
୧୧୩୦ କମି,ି ଉ୍�ପ୍ରରଦଶ� ୫୫୪ କମି,ି 
ବହିୋ�� ୫୮୫ କମି ି ଏବଂ ମହୋ�ୋଷ୍ଟ� 
୫୬୧ କରି�ୋମଟି� �ୋଜ୍ୟ �ୋଜପଥକୁ ଜୋତୀୟ 
�ୋଜପଥର� ପ�ବି୍ଦେନ କ�ୋଯୋଇଛ।ି ପରଡ଼ୋଶୀ 
ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ରତର�ଙ୍ଗୋନୋକୁ ରକନ୍ଦ ସ�କୋ� ଏ 
ରକ୍ତ୍ରର� ଯରଥଷ୍ ପ୍ରୋଧୋନ୍ୟ ରଦଇଥିବୋ ରବରଳ 
ଓଡ଼ଶିୋ� ହକ୍   ପ୍ରତ ି ରଯ ଆଖି ବୁଜ ି ରଦଇଛନ୍ ି
ମନ୍ତୀଙ୍କ ଉ୍��ୁ ତୋହୋ ସ୍ପଷ୍ ରହୋଇଯୋଇଛ।ି 
ରକନ୍ଦ ପ�ବିହନ ମନ୍ତୀ ଓଡ଼ଶିୋ� �ୋସ୍ତୋକୁ 
ଆରମ�କିୋ �ୋସ୍ତୋ ପ� ିଚକି୍କଣ କ�ବିୋକୁ ରରୋରଣୋ 
କ�ୁଛନ୍;ି ମୋତ୍ର ବ୍ଦେମୋନ �ୋଜ୍ୟର� �ମ୍ଥିିବୋ 
ଜୋତୀୟ �ୋଜପଥ� ଅବସ୍ୋ, ବଳିମ୍ତି କୋଯଦେ୍ୟ ଓ 
�ୋଜପଥକୁ ପ�ବି୍ଦେନ ନମିରନ୍ ଅନୋନ୍�କିତୋ 
ରକନ୍ଦ� ଆଭମିଖୁ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ କ�ଛି।ି 

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶ୍କ୍ତ୍ରଶ୍ର ଓଡ଼ଶି୍ା ଅବଶ୍ହଳତି

୪ ବରଦେଶ୍ର ଓଡ଼ଶି୍ାଶ୍ର ୧୩୬ କମି;ି  ଆନ୍ଧ୍ରଶ୍ର ୧୩୭୩ କମି ିରାଜପଥ ରଦୂ ପାନ୍ରତି
ନଜି ଉଦ୍ମଶ୍ର ଓଡ଼ଶି୍ା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରଛିନ୍ ିଶ୍�ାଗାଶ୍�ାଗ ବକିାଶ୍ କା�ଦେ୍କ୍ରମ
ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶି୍ା-ଦକ୍ଣି ଓଡ଼ଶି୍ାକତୁ  ସଂଶ୍�ାଗ କରଛି ିପ୍ରଥମ ବଜିତୁ  ଏକ୍ସଶ୍ପ୍ରସ ଶ୍େ
ବ୍ରହ୍ମପତୁର-ଜୟପତୁର ଦ୍ତିୀୟ ବଜିତୁ  ଏକ୍ସଶ୍ପ୍ରସ ଶ୍େ ପାଇଁ ୬୧୦୦ ଶ୍କାଟ ିବରାଦ

}ପଷୃ୍ା-୧୦



ଶେ ଷରେ ରରେକ୍ଷାଳୟରେ ବଷାଜଲିଷା 
‘ସଷାହଷାନଷାଇ ।’ ଦର୍ଶକଙ୍କ 

ସଷାମଷ୍ାକୁ ଆସରିଲ ଅମଷ୍ାନ, ସମ୍ତି, 
ଝଲିକି୍, ଆରରୁତଷାଷ ରେମଖୁ । ଯଷାତ୍ଷା 
ନଷାଟକ ‘ବଷାଜବିରଲଷା ସଷାହଷାନଷାଇ’କୁ ଫିଲ୍ମ 

େୂପ ରଦଇ ଚର୍୍ଶଷାକୁ ଆସଛିନ୍ ି ନରିଦ୍୍ଶରକ
ଇଂ ଆରରୁତଷାଷ ମହଷାପଷାତ୍। ସଷାହଷାନଷାଇ 

ବଜଷାଉଥିବଷା ପେବିଷାେେ ଦୁଇ ଭଷାଇଙ୍କ କଷାହଷାଣୀ 
ଉପରେ ଆଧଷାେତି ଏହ ି ଫିଲ୍ମେ ରେରଯଷାଜନଷା କେଛିନ୍ ି

ଜରନ୍ମଞ୍ଜୟ ର�ଷାଗ୍ଷା। ସ୍ୱେ ସଂରଯଷାଜନଷା କେଛିନ୍ ି ତଷାପସ-
ଅମତୃଷାଂର।ୁଉଭୟ କଷାହଷାଣୀ, ସଙ୍ୀତ ଦୃଷ୍େୁି ଫିଲ୍ମଟ ିଉପରଭଷାଗ୍ୟ 
ରହଷାଇପଷାେଛି।ି ଏହ ିଫିଲ୍ମରେ ଦବିଂଗତ ଅଭରିନତଷା େଷାଇରମଷାହନ 
ପେଡିଷା ପଜଟିଭି୍ ଭୂମକିଷାରେ ଦମ୍ଦଷାେ ଅଭନିୟ କେଛିନ୍ ି । 
ନଷାୟକିଷା ଝଲିକି୍ଙ୍କ ବଷାପଷା ଭୂମକିଷାରେ ରସ ଏଥିରେ ଅଭନିୟ କେ ି
ଚର୍୍ଶଷାକୁ ଆସଛିନ୍।ି

ନୂ ଆ ଓଡଆି ଫିଲ୍ମ ‘େଷାବଣ’େ ରେସୁ୍ତ ିଚଷାଲଛି।ି ଯଷାହଷାେ ରୀଷ୍ଶକ ଭୂମକିଷାରେ ଅଛନ୍ ି
ନଷାୟକ ଅନୁଭବ ମହଷାନ୍ ି । ନରିଦ୍୍ଶରନଷାରେ ତଷାପସ ସେଘେଆି ଥିବଷାରବରଳ 
କଷାହଷାଣୀ େଚନଷା କେଛିନ୍ ି ଜଷାଗତୃ ି ରକୁ୍ଷା। ସବୁଠଷାେୁ ବଡ କଥଷା ରହଉଛ ି

ଏଥିରେ ନଷାୟକ ଅନୁଭବଙ୍କ ବଷାମପଷାର୍ଶ୍ଶକଷାନ୍ଧରେ ଏକ ଟଷାଟୁ କେଷାଯଷାଇଛ।ି 
ରଯଉଁଥିରେ ରଲଖଷା ଯଷାଇଛ ି ‘ହେ ହେ ମହଷାରଦବ ।’ ଓମ୍ ଆଚଷାଯ୍ଶ୍ୟ 

ଏହ ିଟଷାଟୁ ରେସୁ୍ତ କେଥିିବଷାରବରଳ ଏହଷା ଫିଲ୍ମେ ମଖୁ୍ୟ ଆକଷ୍ଶଣ 
ରହବ ରବଷାଲ ି ନରିଦ୍୍ଶରକ କହଛିନ୍।ି ଏହଷା ପବୂ୍ଶେୁ ‘ରରେମ 

କୁମଷାେ’ ଓ ‘ଲଭ୍ ଇନ ଲଣ୍ଡନ’ ଫିଲ୍ମରେ ତଷାପସ-
ଅନୁଭବ ଏକଷାଠ ିକଷାମ କେଥିିରଲ। ଏରବ 

ପଣୁ ି ‘େଷାବଣ’ ଦୁହ ିଁଙୁ୍କ ଚର୍୍ଶଷାରେ 
େଖିଛ ି। ଦଦର୍ଶକ ଦଦଖିଦେ କଙି୍ଗ୍  ଖାନ୍ଙ୍କ ଅଭନିୀତ ‘ପଠାନ୍’ର ଦମ୍ । ବକ୍ସ ଅଫିସଦର ଦରକର୍ଶ ଭଙ୍ କର ିଏହ ିର୍ଶକ ଦଦଖିଦେ କଙି୍ଗ୍  ଖାନ୍ଙ୍କ ଅଭନିୀତ ‘ପଠାନ୍’ର ଦମ୍ । ବକ୍ସ ଅଫିସଦର ଦରକର୍ଶ ଭଙ୍ କର ିଏହ ି

ଫିେ୍ମ ହଜାଦର ଦକାଟରି ବ୍ୟବସାୟ କରଛି ି। ଏଦବ ବ ିବଭିନି୍ନ ଦରେକ୍ାଳୟଦର ଏହ ିଫିେ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କକୁ  ଫିେ୍ମ ହଜାଦର ଦକାଟରି ବ୍ୟବସାୟ କରଛି ି। ଏଦବ ବ ିବଭିନି୍ନ ଦରେକ୍ାଳୟଦର ଏହ ିଫିେ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କକୁ  
ଆକର୍ଷିତ କରକୁଛ।ି ଦକବଳ ଭାରତଦର ଏହ ିଫିେ୍ମ ୫୧୫.୯୧ ଦକାଟ ିଦବପାର କରଛି।ି ପକୁଣ ିଦଦର ଆକର୍ଷିତ କରକୁଛ।ି ଦକବଳ ଭାରତଦର ଏହ ିଫିେ୍ମ ୫୧୫.୯୧ ଦକାଟ ିଦବପାର କରଛି।ି ପକୁଣ ିଦଦର 

ବଦିଦରଦର ଏହାର ଦରେଜ୍ ଦନିକକୁ  ଦନି ବଢ ିଚାେଛି ି।ଗତ ଜାନକୁଆରୀ ୨୫ଦର ହଲ୍କକୁ  ଆସଥିିବା ରାହରକୁଖ୍ଙ୍କ ବଦିଦରଦର ଏହାର ଦରେଜ୍ ଦନିକକୁ  ଦନି ବଢ ିଚାେଛି ି।ଗତ ଜାନକୁଆରୀ ୨୫ଦର ହଲ୍କକୁ  ଆସଥିିବା ରାହରକୁଖ୍ଙ୍କ 
ଏହ ିଫିେ୍ମ ବେଉିଡ୍ଦର ଏକ ନୂଆ ଧାରା ସଷୃ୍ ିକରବିା ସହ କଙି୍ଗ୍  ଖାନ୍ଙ୍କ ଦରେଜ୍କକୁ  ଅତକୁଟ ରେମାଣତି କରଛି ି। ଏହ ିଏହ ିଫିେ୍ମ ବେଉିଡ୍ଦର ଏକ ନୂଆ ଧାରା ସଷୃ୍ ିକରବିା ସହ କଙି୍ଗ୍  ଖାନ୍ଙ୍କ ଦରେଜ୍କକୁ  ଅତକୁଟ ରେମାଣତି କରଛି ି। ଏହ ି

ଫିେ୍ମର ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ପଦର ଏଦବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନଜର ରହଛି ିକଙି୍ଗ୍  ଖାନ୍ଙ୍କ ‘ଯବାନ୍’ ଉପଦର ଫିେ୍ମର ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ପଦର ଏଦବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନଜର ରହଛି ିକଙି୍ଗ୍  ଖାନ୍ଙ୍କ ‘ଯବାନ୍’ ଉପଦର 
। ଯାହା ‘ପଠାନ୍’ ଭଳ ିବକ୍ସ ଅଫିସ୍ଦର ଦରକର୍ଶ କରବି ଦବାେ ିକକୁହାଯାଉଛ।ି। ଯାହା ‘ପଠାନ୍’ ଭଳ ିବକ୍ସ ଅଫିସ୍ଦର ଦରକର୍ଶ କରବି ଦବାେ ିକକୁହାଯାଉଛ।ି
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ରବବିାର 
 ୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

‘ଭୁ ଲ ଭୁରଲୟଷା-୩’କୁ 
ରନଇ ରବଶ୍ 
ଆରଷାବଷାଦୀ ଅଛନ୍ ି

କଷାର୍ତ୍ତିକ ଆଯ୍ଶ୍ୟନ୍। ୨୦୨୪ ଦୀପଷାବଳରିେ 
ଏହଷା ହଲ୍କୁ ଆସବିଷା ଚୂଡଷାନ୍ ରହଷାଇଛ।ି ଏଥିରେ 

କଷାର୍ତ୍ତିକ େୁହ ବଷାବଷା ଭୂମକିଷାରେ ରଦଖଷାରଦରବ। 
ଆଉ ଗଷାଇରବ ରସଇ ରଲଷାକରେୟି ଗୀତ ‘ଆମ ି ରଯ 

ରତଷାମଷାେ।’ ମଖୁ୍ୟତଃ ତଷାଙ୍କ ଭୟଙ୍କେ ରଗଟ୍ଅପ୍ ଏହ ିଫିଲ୍ମେ 
ଅନ୍ୟତମ ଆକଷ୍ଶଣ ରହବ ରବଷାଲ ିଚର୍୍ଶଷା ରହଉଛ ି । ୨୦୦୭ରେ 

ଭ ଦ୍ରକଜଲି୍ଷାେଷାଆନ୍ଆିଗ୍ଷାମନବିଷାସୀମନୁୁ
ଯକୁ୍ତଦୁଇପଷାସ୍କେବିଷାପରେମହୁଁରେ
େଙ୍ପଷାଉ�େରବଷାଳିରହଷାଇଅଭରିନତଷା

ରହବଷାକୁମନବଳଷାଇରଲ।ରସୌଭଷାଗ୍ୟବରତଃଅମୟି
ପଟ୍ଟନଷାୟକଙ୍କରମଗଷାସେଏିଲ‘ରଗଷାଟଏିମନେ
ରକଷାଟଏିସ୍ୱପ୍’ରେମନୁୁରେଜ୍ଷାନଚେତି୍ରେନଷାୟକ
ଭଷାରବଅଭନିୟକେବିଷାେସରୁଯଷାଗପଷାଇଅଧିକ
ଉତ୍ଷାହତିରହରଲ।ଏହଷାପରେବହୁଚର୍୍ତିତଚଳର୍ତି୍
‘ତୁଳସୀଅପଷା’ରେଶ୍ୀଧେମଷାର୍ରେଭୂମକିଷାରେ
ମଧ୍ୟଅଭନିୟକେିରସସଫଳତଷାପଷାଇବଷାପରେ
ଯଲଉିଡ୍ରେତିଆକଷ୍ତିତରହଷାଇଅରପେଷା‘ଇଷ୍ର୍୍ଶ
ରେଡ୍’େୁଯଷାତ୍ଷାଇନଂିସ୍ରଭୁଷାେମ୍ଭକରଲ।ପଷାଟ୍ତିେ
ଚର୍୍ତିତନଷାଟକ‘ସନୁଷାେପଞ୍ଜେୁୀମଷାଟେିସଷାେୀ’ରେ
ପଲୁସି୍ଇନ୍ସରପକ୍ଟେସଦି୍ଷାଥ୍ଶ,‘ଗଷାଁେୁଆସଛିିରଗୌେୀ
ନଷାନୀ’ରେବଷାଦଲ,‘ପଷାଞ୍ଚପଇସଷାେସ୍ୱଷାମୀ’ରେ
ଏସ୍ପିସମ୍ତିଭୂମକିଷାରେପଷାର୍ଶ୍ଶନଷାୟକ
ଚେତି୍ରେଅଭନିୟକେିମନୁୁନଜିେ

ସ୍ତିକୁିସଦୃୁଢ଼କେବିଷାପରେ
ଯଷାତ୍ଷା‘ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ’, 

ଅ ଭନିୟ ସହ ନୃତ୍ୟରେ ପଷାେଙ୍ମ 
େଷାରକର ଓ ସନୁ୍େୀ ପଆିଲ ିରଯଷାଡଙୁି୍କ ରନଇ ନମି୍ତିତ 

‘ଟଙି୍ଷା େଷାଜୁ’ ଫିଲ୍ମ ଚର୍୍ଶଷାରେ େହଛି।ି ତେଙ୍ ରେସୁ୍ତ ଏହ ି
ଫିଲ୍ମରେ େଷାରକରଙ୍କ ରୀଷ୍ଶକ ଭୂମକିଷାରେ ଅଭନିୟକୁ 
ଦର୍ଶକ ପସନ୍ କେଛିନ୍।ି  ଅନ୍ୟମଷାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଥ୍ୃୀେଷାଜ 
ନଷାୟକ, ଉଦତି୍ ଗେୁୁ ରେମଖୁ ଏଥିରେ ଅଭନିୟ କେଛିନ୍।ି 
ନମି୍ଶଳ ନଷାୟକ, ରଦବୀଦର୍ତ ମହଷାନ୍ଙି୍କ ଗୀତକୁ ସଙ୍ୀତରେ 
ସଜଷାଇଛନ୍ ି ରବୈଦ୍ୟନଷାଥ ଦଷାର। କଷାହଷାଣୀ, ଚତି୍ନଷାଟ୍ୟ ଓ 
ସଂଳଷାପ େଚନଷା କେଛିନ୍ ିମଷାନସ ପଢ଼ଆିେୀ। କଷାଯ୍ଶ୍ୟନବି୍ଶଷାହୀ 
ରେରଯଷାଜନଷାରେ ରଦବୀଦର୍ତ ମହଷାନ୍ ିଓ କ୍ଏିଟଭି୍ମଖୁ୍ୟ େଞ୍ଜନ 
ରତପଥୀ ଥିବଷାରବରଳ କଷାଯ୍ଶ୍ୟକଷାେୀ ରେରଯଷାଜକ ଅଛନ୍ ି
ତ୍ଭୁିବନ ପଣ୍ଡଷା । ହଷାସ୍ୟେସ ଓ ଆରବଗକୁ ରନଇ ସମଦୃ୍ 
ରହଷାଇଛ ିଏହ ିଫିଲ୍ମ । ଯଷାହଷାକୁ ଦର୍ଶକ ରବଶ୍ ପସନ୍ କେଛିନ୍ ି।

ଟେ
ଲ ି
ଦୁ
ନ ି
ଆ

‘ବି ଗ୍ବସ୍ସଜିନ୍୧୬’େବରିଜତଷାରହରଲ
େଷାପର୍ଏମ୍ସିଷ୍ଷାନ୍।ଷ୍ଷାନ୍ଖବୁ୍ରୀଘ୍ର

ବଲଉିଡ୍ରେ ପଷାଦ ଥଷାପରିବ। ରତରବ ତଷାଙ୍କେ ବଲଉିଡ୍
ର�ବୁ୍ୟ କଙି୍ଗ୍  ଖଷାନ୍ ରଷାହେୁଖ୍ଙ୍କ ସହ ରହବ। ଏଣୁ ରସ

ବଲଉିଡ୍ରେରବରଲଷାଗିସମସ୍ରେସୁ୍ତି
ଆେମ୍ଭ କେସିଷାେଥିବଷା ରନଇ ଚର୍୍ଶଷା
ରଜଷାର୍ ଧେଛି।ି ରଷାହେୁଖ ଖଷାନ୍ଙ୍କ
ଆଗଷାମୀ ଫିଲ୍ମ ‘ଜୱଷାନ୍’ରେ ରସ
ନଜେ ଆସପିଷାେନ୍।ି ଏ ବଷାବଦରେ
ଉକ୍ତ ଫିଲ୍ମେ ନମି୍ଶଷାତଷା ଷ୍ଷାନ୍ଙ୍କ ସହ
ଆରଲଷାଚନଷାକେଛିନ୍।ି ଫିଲ୍ମରେଗୀତ

କମିଷ୍ାରପେରଷାଲଆପୟିେଷାନ୍ସପଷାଇଁଷ୍ଷାନ୍ଙୁ୍କଅଣଷାଯଷାଉଛ,ି ତଷାହଷା
ଏଯଷାଏଁପେଷ୍ରହଷାଇନଷାହ ିଁ।ଷ୍ଷାନ୍ଙ୍କତେଫେୁମଧ୍ୟଏସମ୍ପକ୍ଶରେକଛିିଜଣଷାପଡିନଷାହ ିଁ।ଅନ୍ୟପରଟ

ଷ୍ଷାନ୍ଙ୍କବଲଉିଡ୍ର�ବୁ୍ୟତଷାଙ୍କରେରଂସକଙ୍କମନରେଖସୁିଆଣଛି।ି

ଶେ ଲଭିଜିନେ ରଲଷାକରେୟି
ଅଭରିନତଷା ତଥଷା ଆଙ୍କର୍ ଜୟ

ଭଷାନୁରଷାଳୀଙୁ୍କନୂଆେୟିଲଟିିରରଷା’ରେରଦଖବଷାକୁମଳିବି।
ରତରବଏଥରେରସରେତରିଯଷାଗୀଭଷାରବ ନୁରହଁ,ଉପସ୍ଷାପକ

ଭଷାରବନଜେଆସରିବ।ରସହପିେିତଷାଙ୍କ
ଚମତ୍ଷାେଉପସ୍ଷାପନଷାରରୈଳୀହ ିଁରେରତ୍ୟକ
ରରଷା’କୁ ରଲଷାକରେୟି କେଥିଷାଏ। ଏରବ
ରସ ‘ଇଣ୍ଡଆି ରବଷ୍ଗ୍ �୍ୟଷାନ୍ସେ’ େୟିଲଟିି
ରରଷା’ରେଆଙ୍କର୍ ଭଷାରବ ରରଷା’କୁଆଗକୁ
ରନରବ।ଜୟସଟୁଂିରସଟ୍େରେଥମଦନିେ
ଫରଟଷାରସୟଷାର୍କେଛିନ୍।ିରସସଷାମଷାଜକି

ଗଣମଷାଧ୍ୟମରେଏହଷାେଭ�ିଓିତଥଷାଫରଟଷାବିରସୟଷାର୍କେ ି
ରଲଖଛନ୍,ି ‘ନୂଆଆେମ୍ଭ।ସମସ୍ଙ୍କଆରୀବ୍ଶଷାଦରଲଷା�ୁଛ।ି’
ଜୟ ସମିେି ଜ୍ୟଷାରକଟ୍ ଓ ବ୍ ଲୁ ଜନି୍ସରେ ନଜେ ଆସଛିନ୍।ି

ଜୟଙ୍କନୂଆରରଷା’କୁରନଇତଷାଙ୍କରେରଂସକମଷାରନତଷାଙୁ୍କରରୁଭଚ୍ଷାଓରଭୁକଷାମନଷାଜଣଷାଇଛନ୍।ି

ଦୀ ଘ୍ଶ ଦନି ଧେି େରିଲସନ୍ସପି୍ରେ ଥରଲ ବଗି୍ବସ୍ ଓଟଟିି ବଜିୟନିୀ ଦବି୍ୟଷାଅଗ୍ୱଷାଲ ଓ ଖତରେଷାଁ ରକ ଖଲଷାଡେି ରେତରିଯଷାଗୀ ବେୁଣ ସଦୁ୍। ଗତବଷ୍ଶ
ଦୁହ ିଁଙ୍କେ ରରେକ୍ଅପ୍ ରହଷାଇଥଲଷା। ଦୁରହଁ ଏ ବଷାବଦରେ ସଷାମଷାଜକି ଗଣମଷାଧ୍ୟମରେ ଖଲୁଷାସଷା କେଥିରଲ।

ରତରବଗତବଷ୍ଶ�ରିସମ୍େରେଦବି୍ୟଷାଙ୍କେରରେମକିଅପବୂ୍ଶପଷାରଣ୍ଡଙ୍କେସହନବି୍ଶନ୍ଧସେଛି।ିଏହିଘଟଣଷାପେଠୁ
ବେୁଣଓଦବି୍ୟଷାଙ୍କମଧ୍ୟରେସଷାମଷାଜକିଗଣମଷାଧ୍ୟମରେକଥଷା କଟଷାକଟିଚଷାଲଛି।ି
ଏହିକଷାେଣେୁଏରବଦୁରହଁପଣୁିଚର୍୍ଶଷାକୁଆସଛିନ୍।ିରତରବଏରବଦବି୍ୟଷାଓ
ବେୁଣଙ୍କସମ୍ପକ୍ଶକୁରନଇରେରଂସକମଷାରନବ୍ୟକ୍ତଗିତରେର୍କେବିଷାଆେମ୍ଭ

କେଛିନ୍।ିଅଥ୍ଶଷାତ୍କଏିକଷାହଷାକୁରଧଷାକଷାରଦଇଛନ୍ି
ରବଷାଲି ରସମଷାନଙୁ୍କ ରେର୍ କେଷାଯଷାଉଛ।ି
ଯଷାହଷାକୁ ରନଇ ଦବି୍ୟଷା େଷାଗଯିଷାଇଛନ୍।ି ରସ
କହଛିନ୍,ି ରଯରତରବରଳ ଜରଣ ନଜିେ
ଅପକମଂି ରରଷା’େ ରେଚଷାେ ରେସଷାେ କରେ,

ରସରତରବରଳତଷାକୁବ୍ୟକ୍ତଗିତରେର୍େଉର୍ତେକଷାହ ିଁକିେଖବଷାକୁ
ପରଡ।ଏପେକିିବେୁଣଙ୍କସହତଷାଙ୍କରରେକ୍ଅପ୍କୁବରଷ୍ଶପେୂଥିବଷା
ରବରଳରଲଷାରକଏରବଏହିକଥଷାକୁରନଇକଷାହ ିଁକିରେର୍କେୁଛନ୍।ି
ଏଣୁ ଏସବୁ ମଷାମଲଷାେୁ ନଜିକୁ ଦୂରେଇ େଖିବଷା ଦେକଷାେ।
ବେୁଣଙୁ୍କମଧ୍ୟଏସବୁକଥଷାଟଷାଳବିଷାଉଚତି।ତଷା’ସହତଷାଙ୍କେ
ନବି୍ଶନ୍ଧ ସେଛି,ି ଏକଥଷା ଉପରେ ବେୁଣଙୁ୍କ ଦୃଷ୍ି ରଦବଷା

ଆବର୍ୟକରବଷାଲିକହଛିନ୍ଦବି୍ୟଷା।

ଯଲଉିଡ୍ ଟର 
ଏଟବ ନୂଆ ନାୟକଙ୍କ 

ସଂକେ ଦରଚ୍ଚକମାନଙୁ୍କ 
ନରୁିତ୍ାହତି କରୁଛ।ି ଅଧିକାଂର 
ପରୁୁଖା କଳାକାର ନାୟକ ଆସନକୁ 

ଅକ୍ଆିର କର ିଯଲଉିଡ୍ ଟର ଏକପ୍ରକାର 
ରାଜୁତ ିକରୁଥିବାରୁ ନବାଗତ 

ନାୟକଙ୍କ ପାଇ ଁସଟୁଯାଗ ଥିବା ଭଳ ି
ମଟନଟହଉନ।ି ଏଭଳ ିପରସି୍ତିଟିର 

ନବାଗତ ନାୟକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ା ଓରଫ 
ମନୁୁ ୬ ବରଚ୍ଚ ଟହଲା ପାର୍ଶଚ୍ଚନାୟକ ଓ ନାୟକ 

ଚରତି୍ଟର ନଜି ଅଭନିୟର କମାଲ୍  ଟଦଖାଇ 
ଦରଚ୍ଚକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ାହତି କରୁଛନ୍।ି ୨୦୧୮ 
ମସହିାଟର ଅଟପରା ‘ଇଷ୍ଟର୍ଚ୍ଚ ଟରଡ୍ ’ରୁ ଯାତ୍ା ଇନଂିସ୍  
ରଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିବା ମନୁୁ ଏଟବ ଯାତ୍ା ‘ରଙ୍ଗ ମହଲ’ଟର ନଜି 

ବଳଷି୍ଠ ଅଭନିୟର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦରଚ୍ଚନ କର ିସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟିଭାଜନ 
ଟହବାଟର ଲାଗଛିନ୍।ି ରଙ୍ଗମହଲର ବହୁ ଚର୍୍ଚିତ ନାେକ ‘ଚାଲବିା 
ଆଗରୁ ବାେ ସରଲିା’ଟର ଇରୁ,ୁ ‘ଭୁଲ୍  ଟତାର ଟଭାଗଛୁ ିମୁ’ଁଟର ସତ୍ୟ 
ସାମନ୍ରାୟ, ‘ପରୁୁରର ଟଦହ ନାରୀର ମନ’ଟର ଚନ୍ଦନ ଓ ‘ଜାରଜ 
ଜହର ନୁଟହ ଁକାହାର’ଟର ପାରଚ୍ଚ ଚରତି୍ଟର ଅଭନିୟ କର ିଟସ 
ନଜି ଅଭନିୟ  ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦରଚ୍ଚନ କରୁଛନ୍ ି।

‘ବଷାଘଷାଯତୀନରଲଷାକନଷାଟ୍ୟ’, ‘ରବିଷାନୀଗଣନଷାଟ୍ୟ’ ଭଳି
ରେତଷି୍ତିଯଷାତ୍ଷାନୁଷ୍ଷାନରେନଜିଅଭନିୟେକମଷାଲ୍
ରଦଖଷାଇଛନ୍।ି‘ବଷାଘଷାଯତୀନରଲଷାକନଷାଟ୍ୟ’େନଷାଟକ
‘ମତୁୃ୍ୟଦଣ୍ଡ’,‘ତମସନୂି୍େରକଉଁସ୍ୱଷାମୀେ’,
‘ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ’େନଷାଟକ‘ଉବ୍ଶରୀଆସଛିି
ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ’ରେଅଭନିୟକେବିଷାେ
ସରୁଯଷାଗପଷାଇଁରସନଜିଅଭରିନତଷା
ଜୀବନକୁସମଦୃ୍କେପିଷାେଛିନ୍ି
ରବଷାଲିମନୁୁତଷାଙ୍କ
ରେତକି୍ୟିଷାରେରେକଷାର
କେଛିନ୍ି।

‘ପଠାନ୍ ’ର 

ଦମ୍  

ରେଥରମ ‘ଭୁଲ୍ ଭୁରଲୟଷା’ ହଲ୍କୁ ଆସଥିିଲଷା। 
ଏଥିରେ ଅକ୍ୟ କୁମଷାେ ମଖୁ୍ୟ ଆକଷ୍ଶଣ 
ଥିରଲ । ପରେ ଗତବଷ୍ଶ ଏହଷାେ ପଷାଟ୍ଶ-୨ 
ଆସଥିିଲଷା। ରଯଉଁଥିରେ କଷାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସରମତ 
ତବୁ, କଆିେଷା ଆଡ୍ଭଷାନୀ ରେମଖୁ ଆକଷ୍ଶଣ 
ସଷାଜଥିିରଲ । ଏରବ ପଣୁ ିଏହଷାେ ଭଷାଗ-୩ 
ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ଣ୍ଷା ବଢ଼ଷାଇଛ ି। ଦର୍ଶକଙୁ୍କ ଏହଷା 
ଭେପେୂ ମରନଷାେଞ୍ଜନ ରଦବ ରବଷାଲ ିଆରଷା 
କେଷାଯଷାଉଛ ି।

କାର୍ତ୍ଚିକଙ୍କ ଆରା  

ମନୁୁ ପଣ୍ା ମନୁୁ ପଣ୍ା ଙ୍କଙ୍କ
କମାଲକମାଲ

ପ୍ର ତୀକ୍ଷାେ ଅବସଷାନ ଘଟଷାଇ ‘ବଷାପଷା’ ରରେକ୍ଷାଳୟକୁ 
ଆସଛିନ୍ ି । ଯଷାହଷାଙୁ୍କ ରଦଖିବଷାକୁ ପଷାଇ ଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ଣ୍ଷା ବୃଦ୍ ିପଷାଇଛ।ି ନୂଆ ଓଡଆି ଫିଲ୍ମ 

‘ବଷାପଷା-ସପୁେମ୍ୟଷାନ୍’େ କଷାହଷାଣୀରେ ଚମତ୍ଷାେତିଷା ଅଛ।ି 
ଯଷାହଷା ସବୁ ବଗ୍ଶେ ଦର୍ଶକଙୁ୍କ ରେଭଷାବତି କେୁଛ।ି ବଷାପଷା 
ରକବଳ ପଅୁକୁ ଦୁନଆି ରଦଖଷାଏନ ିବେଂ ଦୁନଆିରେ 
ଭଲ ମଣଷି ରହଷାଇ ଛଡିଷା ରହବଷା ନମିରନ୍ ନଜିକୁ 

ସଷାେଷା ଜୀବନ ସମପ୍ତି ଦଏି। ଏମତି ି ହୃଦୟଛୁଆ ଁ କଷାହଷାଣୀକୁ 
ରନଇ ‘ବଷାପଷା’ ଏରବ ରରେକ୍ଷାଳୟରେ ବଷାଜମିଷାତ୍ କେ ିଚଷାଲଛି।ି
ଓମ୍କଷାେ ଏଣ୍ଟେରଟନ୍ରମଣ୍ଟଗ୍ ନରିବଦତି ଏହ ିଫିଲ୍ମେ କଷାହଷାଣୀ 
ରେୟିରେତ ପଣ୍ଡଷା ରଲଖିଥିବଷାରବରଳ ନରିଦ୍୍ଶରନଷାରେ ଅଛନ୍ ି
ସଧୁଷାଂର ୁରମଷାହନ ସଷାହୁ ଓ ରୀଷ୍ଶକ ଭୂମକିଷାରେ ଅଛନ୍ ିସଦି୍ଷାନ୍ 
ମହଷାପଷାତ୍। ଅନ୍ୟମଷାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଭୁଷାଂର,ୁ ଅଶ୍ନିୀ, ରସଷାଫିଆ, 
ସରୁେୟିଷା, ରଭୁମ୍ ରେମଖୁ ଏଥିରେ ଅଭନିୟ କେଛିନ୍।ି

‘‘ବାପାବାପା’ ’ ଆସଛିନ୍ିଆସଛିନ୍ି

ହର ହର ମହାଟଦବ

ରାଟକର ରାଟକର --ପଆିଲ ିପଆିଲ ି
ଟଯାଡ ିଟଯାଡି
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‘ସାହାନାଇ’

ଷ୍ଟାନ୍ ଙ୍କ 
ବଲଉିଡ୍ 
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ରବବିାର 
୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

୫ବରଚ୍ଚରର 
୭୪୧ ଶଳି୍ପ 
ସ୍ାପନ ପ୍ରସ୍ାବ

ସମ୍ବଲପରୁ/ବୁଲ୍ଲା,୧୧।୩(ସମସି): ଭସିଟୁ୍   
ଛାତ୍ରୀ ଚନି୍ମୟରୀ ସାହୁଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ଘଟଣାରୁ ଏପର୍ଯୟୁନ୍ତ 
ପରଦା ଉଠପିାର ି ନଥିଲେ ଲହ ଁ ଇତମିଧ୍ୟଲର 
ଡାଏଟମ୍   ରଲିପାଟ୍ଯ ଆସଛି।ି ଏଥିଲର ପାଣଲିର 
ବୁଡ଼ ି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ଘଟଥିିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲହାଇଥବା 
ସମ୍ବେପରୁ ଆରକ୍ରୀ ଅଧରୀକ୍କ ବ.ି ଗଙ୍ାଧର 
କହଛିନ୍ତ।ି ଶନବିାର ପେୁସି ମଖୁୟୁାଳୟଲର 
ସାମ୍ବାଦକିଙୁ୍କ ସଚୂନା ଲଦଇ ଆରକ୍ରୀ ଅଧରୀକ୍କ 
କହଛିନ୍ତ ି ଲର ରଲିପାଟ୍ଯ ଅନୁସାଲର, ଅନ୍ତତଃ 
ଚନି୍ମୟରୀ ପ୍ୟିଦଶଶିନରୀଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ଘଟଣା ହତୟୁା 
ନୁଲହ;ଁ ପାଣଲିର ବୁଡ଼ ିତାଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ଘଟଛି।ି ରାହାକ ି
ପବୂ୍ଯରୁ ଆସଥିିବା ଶବ ବୟୁବଲଛେଦ ରଲିପାଟ୍ଯଲର 
ମଧ୍ୟ ଉଲଲେଖ କରାରାଇଛ।ି ଲତଲବ, ଲକଉଁ 
ପରସି୍ତିଲିର ଓ କାହ ିଁକ ି ତାଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ଘଟେିା 
ଏହାର ତଦନ୍ତ କରବିା ପାଇ ଁ ମତୃ ଚନି୍ମୟରୀଙ୍କ 
ଭଲିସରା ରଲିପାଟ୍ଯକୁ ଅଲପକ୍ା କରାରାଇଛ।ି

ଚନି୍ମୟରୀ ଆତ୍ମହତୟୁା କରଛିନ୍ତ ି କ ି ? ରଦ ି

ଆତ୍ମହତୟୁା କରଛିନ୍ତ ି ତା’ଲହଲେ ଏଥିପାଇ ଁ କଏି 
ତାଙୁ୍କ ଲପ୍ାତ୍ାହତି କରଥିୋ କ ି ? ଲସଲନଇ 
ତଦନ୍ତ ଜାର ି ରହଛି।ି ମାତ୍ 
ଭଲିସରା ରଲିପାଟ୍ଯ ମଳିେିା ପଲର 
ଏହା ତଦନ୍ତଲର ଅଧିକ ସହାୟକ 
ଲହାଇ ପାରବି ଲବାେ ି ଆରକ୍ରୀ 
ଅଧିକ୍କ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ାଧର କହଛିନ୍ତ।ି 
ଏହା ଏକ ଅସାବଧାନତାଜନତି 
ଦୁଘ୍ଯଟଣା ନା ଆତ୍ମହତୟୁା ଲସଲନଇ 
ତଦନ୍ତ ଜାର ି ରହଛି।ି ଡାଏଟମ୍   
ଲଟଷ୍ଟ ରଲିପାଟ୍ଯରୁ ତାଙୁ୍କ ହତୟୁା 
କର ି ପାଣକୁି ଫିଙ୍ା ରାଇନାହ ିଁ 
କମି୍ବା ପାଣଲିର ପଡ଼ବିା ପବୂ୍ଯରୁ 
ତାଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ଲହାଇ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲହାଇଛ।ି

ସଚୂନାଲରାଗୟୁ ଲର ଗତ ଲଫବୃଆରରୀ 
୨୮ ତାରଖିଲର ବୁେ୍ଯାସ୍ତି ବରୀର ସଲୁରନ୍ଦ୍ର ସାଏ 
ଲବୈଷୟକି ବଶି୍ୱବଦିୟୁାଳୟ(ଭସିଟୁ୍  )ର ସମାବର୍୍ଯନ 

ଉତ୍ବଲର ଲରାଗ ଲଦବାକୁ ଆସଥିିବା ଚନି୍ମୟରୀଙ୍କ 
ଆକସ୍କି ମତୁୃୟୁ ଘଟଥିିୋ। ବହୁ ଲଖାଜାଲଖାଜ ି

ପଲର ପାୱାର ଚୟୁାଲନେରୁ ତାଙ୍କ 
ମତୃଲଦହ ଉଦ୍ାର ଲହାଇଥିୋ। 
ଉକ୍ତ ସମୟଲର ଚନି୍ମୟରୀଙ୍କ 
ସହ ଥିବା ତାଙ୍କ ପରୁୁଷବନୁ୍ 
ପ୍ରୀତମିାନଙ୍କ ଉପଲର ସଲଦେହ 
କରଥିିଲେ ଚନି୍ମୟରୀଙ୍କ ପତିାମାତା। 
ଫଳଲର ପେୁସି ପ୍ରୀତମିାନଙ୍କ 

ସହ ତାଙ୍କ ଅନୟୁ ଜଲଣ ବନୁ୍ 
ମାନସ ଟୁଡ଼ୁଙୁ୍କ ପେୁସି ଅଟକ ରଖି 
ପଚରାଉଚରା କରଥିିୋ। ଏପରକି ି
ଉଭୟଙ୍କ ୋଏ ଡଲିଟକ୍  ସନ୍   ବା 

ମଛିଧରା ଲଟଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାରାଇଥିୋ। ସବୁଠୁ 
ଅଧିକ ସଲଦେହ ଲଘରଲର ଥିବା ଚନି୍ମୟରୀଙ୍କ 
ପରୁୁଷବନୁ୍ ପ୍ରୀତମାନ ଲଦଙୁ୍କ ପଚରାଉଚରା 
କର ିସର୍୍ଯମଳୂକ ଲନାଟସି ଲଦଇ ପେୁସି ଛାଡ଼ଛି।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୧।୩(ସମସି): ନାଇଜର୍  , 
ଭୁବଲନଶ୍ୱରର ଲବୈଜ୍ାନକିମାଲନ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଜାତରି 
ବୁଢ଼ଆିଣରୀ ଠାବ କରଛିନ୍ତ।ି ସ୍ାଧରୀନତା ପଲର ପ୍ଥମ 
ଥର ପାଇଁ ଏପର ି ଲଜଲନଟକି୍   ସାମଞ୍ଜସୟୁ ଥିବା 
ବୁଢ଼ଆିଣରୀ ଆବଷି୍ାର ଲହାଇଥିବା ସମ୍କୃ୍ତ ଲବୈଜ୍ାନକି 
ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ କଥା ଲହୋ ସାଧାରଣତଃ 
ବନାଞ୍ଚଳ ଭତିଲର ଅନୁରୂପ 
ପ୍ଜାତରି ବୁଢ଼ଆିଣରୀ ଠାବ 
ଲହାଇଥିବା ଲବଲଳ ଏହାକୁ 
ଜଟଣରୀ ସ୍ତି ନାଇଜର୍   
କୟୁାମ୍ସ୍   ମଧ୍ୟଲର ଚହି୍ନଟ 
କରାରାଇଛ।ି ନାଇଜର୍   
ପରସିର ଭତିଲର ଏହାର ଆବଷି୍ାର ଲହାଇଥିବାରୁ 
ଏହାର ନାମ ‘ସାଇେର୍   ନାଇଜର୍  ’ ରଖାରାଇଛ।ି 
ନୂଆ ପ୍ଜାତରି ବୁଢ଼ଆିଣରୀ ଚହି୍ନଟ ଲହବା ଭାରତ 
ତଥା ଓଡ଼ଶିାର ଉତ୍କୃ ଷ୍ଠ ଲଜୈବବବିଧିତାକୁ ଦଶ୍ଯାଉଛ ି

ଲବାେ ି କୁହାରାଇଛ।ି ନାଇଜର୍  , ଭୁବଲନଶ୍ୱରର 
ବାଲୟାଲୋଜକିାେ ସାଇନ୍ସର ରଡିର୍   ଡକ୍ଟର ଅନରୁିଦ୍ 
ଦର୍ ରଏ ଏବଂ ଏମ୍  ଏସ୍  ସ ି ଛାତ୍ ଆୟଷୁ ପରାଗ ଏହ ି

ଆବଷି୍ାର କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିସଫଳତା ସମ୍କ୍ଯଲର ବଜି୍ାନ 
ପତ୍କିା ଲପନସଫ୍ଟଲର ରଲିପାଟ୍ଯ ପ୍କାଶ ପାଇଛ।ି

ଡକ୍ଟର ରଏ କହଛିନ୍ତ ିଆମର କୟୁାମ୍ସ୍   ପରସିରଲର 

ଥିବା ବଣବୁଦା ଭତିରୁ ନୂଆ ବୁଢ଼ଆିଣରୀ ଠାବ କରାରାଇ 
ଥିୋ। ଏହାକୁ ଲନଇ ପରରୀକ୍ାଗାରଲର ଲଜଲନଟକି୍   
ଏବଂ ଅନୟୁ ପଦ୍ର୍ରି ପରରୀକ୍ା ପଲର ଏହା ଏକ 
ନୂଆ ପ୍ଜାତରି ବୁଢ଼ଆିଣରୀ ଲବାେ ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲହାଇଥିୋ। 
ଭାରତଲର ଏପର ିପ୍ଜାତ ିପ୍ଥମ ଥର ପାଇଁ ଆବଷି୍ାର 
ଲହାଇଛ।ି ବଶି୍ୱଲର ଅଲନକ ପ୍କାର କରୀଟ ପତଙ୍ 
ଆବଷି୍ାର ଲହଉଛ ିକନୁି୍ତ ସାଇେର୍   ନାଇଜର୍   ବୁଢ଼ଆିଣରୀ 
ଅଲନକ ସ୍ତନ୍ତ୍ରତା ବହନ କରୁଥିବା ପରରୀକ୍ାରୁ 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ବଣ ଜଙ୍େ ବଦଳଲର ଆବାସକି 
ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହ ି ବୁଢ଼ଆିଣରୀ ଚହି୍ନଟ ଲହବା ଗରୁୁତ୍ୱ ବହନ 
କରୁଛ।ି ଆମ ଲଜୈବ ବବିଧିତା ସଂରକ୍ଣ ଉପଲର 
ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିରାଉ ଥିବା ଲବଲଳ ଆମ ଗହଣଲର ବଭିନି୍ନ 
ପ୍କାର ବରିଳ ପ୍ଜାତରି ଜରୀବଜନୁ୍ତ, କରୀଟ, ପତଙ୍ 
ଅଛନ୍ତ।ି ଲତଣ ୁ ନଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଉନ୍ନୟନମଳୂକ 
କାର୍ଯୟୁ ସମୟଲର ଲଜୈବ ବବିଧିତାର ସଂରକ୍ଣକୁ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଦଆିରବିା ଆବଶୟୁକ ଲବାେ ି ଡକ୍ଟର ରଏ କହଛିନ୍ତ।ି

େୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୧ଲା୩(ସମସି): ବଶିଷି୍ଟ 
ଓଡ଼ଆି କବ ି ଡ. ଗାୟତ୍ରୀବାଳା ପଣ୍ାଙୁ୍କ 
ମଳିଛି ି୨୦୨୨ ବଷ୍ଯ ପାଇଁ ଲକନ୍ଦ୍ର ସାହତିୟୁ 
ଏକାଲଡମରୀ ପରୁସ୍ାର। ‘ଦୟାନଦରୀ’ 
ପସୁ୍ତକ ପାଇଁ ନୂଆଦଲିେରୀଲର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଏକ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ବଲର ଲକନ୍ଦ୍ର ସାହତିୟୁ 
ଏକାଲଡମରୀ ନବନବି୍ଯାଚତି ସଭାପତ ି
ମାଧବ ଲକୌଶକି ଡ଼. ପଣ୍ାଙୁ୍କ ପରୁସ୍ାର 
ସ୍ରୂପ ୧େକ୍ ଟଙ୍କାର ଅଥ୍ଯରାଶ ି ଓ 
ତାମ୍ର ଫଳକ ପ୍ଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି 
ପବୂ୍ଯରୁ ଡ଼. ପଣ୍ା ଲକନ୍ଦ୍ର ସାହତିୟୁ 
ଏକାଲଡମରୀ ରବୁ ପରୁସ୍ାର ପାଇଥିଲେ। 
ଏଲବ ଲସ ତାଙ୍କର କବତିା ପସୁ୍ତକ 
ପାଇଁ ଲକନ୍ଦ୍ର ସାହତିୟୁ ଏକାଲଡ଼ମରୀ 
ପରୁସ୍ାର ପାଇଛନ୍ତ।ି ଲକନ୍ଦ୍ର ସାହତିୟୁ 
ଏକାଲଡ଼ମରୀର ଦୁଇଟ ିବଗ୍ଯଲର ପରୁସ୍ାର 
ପାଇବାଲର ଗାୟତ୍ରୀବାଳା ପ୍ଥମ 
ଭାରତରୀୟ କବରି ମାନୟୁତା ପାଇଛନ୍ତ।ି 
ଏହ ି ଅବସରଲର ମଖୁୟୁ ଅତଥିି ତଥା 
ବଶିଷି୍ଟ ଇଲଣ୍ା-ଇଂରାଜରୀ ଲେଖକ 
ଉପମନୁୟୁ ଚାଟାଜ୍ଯରୀ, ଲକନ୍ଦ୍ର ସାହତିୟୁ 
ଏକାଲଡମରୀ ସଚବି ଲକ. ଶ୍ରୀନବିାସ 
ରାଓ ଓ ଏକାଲଡମରୀର ଉପସଭାପତ ି
ବଶିଷି୍ଟ ସାହତିୟିୁକା କୁମଦୁ ଶମ୍ଯା ମଞ୍ଚଲର 
ଉପସ୍ତି ଥିଲେ। ଏହ ି ଅବସରଲର 
ଲକନ୍ଦ୍ର ସାହତିୟୁ ଏକାଲଡମରୀ ପକ୍ରୁ 
୬ଦନିଆି ସାହତିୟୁ ଉତ୍ବ ‘ଲଫଷ୍ଟଭିାଲ୍   
ଅଫ୍   ଲେଟର୍  ’ ଉତ୍ବ ଆରମ୍ଭ ଲହାଇଛ।ି 

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ପରୁସ୍ାର ବଲିଜତାଙ୍କ 
ଆଲୋଚନା କାଳଲର ଡ଼.ପଣ୍ା ତାଙ୍କର 
କବତିା ସଂକଳନ ‘ଦୟାନଦରୀ’ ପସୁ୍ତକ 
ସମ୍କ୍ଯଲର ବସୃି୍ତତ ଭାବଲର ସଚୂନା 
ଲଦଇଛନ୍ତ।ି ‘ଦୟା ନଦରୀ’ର କବତିା 
ସବୁ ଇତହିାସର ଲକୌଣସ ି ତାତ୍ୱକି 
ଆଲୋଚନା ବା କାବୟୁରୂପ ନୁଲହଁ; 
ଏହା ଇତହିାସ ନଦରୀଲର ଲନୌରାତ୍ାର 
କାବୟିୁକ ସଲମ୍ବଦନା। କଳଙି୍ ରଦୁ୍ର 
ଏକମାତ୍ ସାକ୍ରୀ ଲହଉଛ ି ଦୟାନଦରୀ 
ଏଲବ ବ ି ରହଛି।ି ଶାନ୍ତ,ି ପ୍ରୀତ ି ଓ 
ଲମୈତ୍ରୀର ଜୟଗାନ କରୁଛ ି ଲବାେ ି
କହଛିନ୍ତ ିଗାୟତ୍ରୀବାଳା। 

 ୨୦୧୭ମସହିାଲର ପକ୍ରୀଘର 
ପ୍କାଶନ ସଂସ୍ା ଦ୍ାରା ପ୍କାଶତି 
‘ଦୟାନଦରୀ’ କଳଙି୍ ରଦୁ୍ ଉପଲର 
ଆଧାରତି। ରାଜକମେ ପ୍କାଶନରୀ 
ଦ୍ାରା ଏହାର ପ୍ଥମ ସଂସ୍ରଣ ପ୍କାଶ 
ପାଇଥିୋ ଓ ନକିଟଲର ବଶି୍ୱ ପସୁ୍ତକ 
ଲମଳାଲର ଏହ ି କବତିା ସଙ୍କଳନର 
ଦ୍ତିରୀୟ ହଦିେରୀ ସଂସ୍ରଣ ପ୍କାଶ ପାଇଛ।ି 
ଦରୀଘ୍ଯ ତନି ି ଦଶନ୍ରୁି ଊଦ୍ଦ୍୍ଯ ସମୟ କାଳ 
କବତିା, ଗପ, ଉପନୟୁାସ, ପ୍ବନ୍ ଓ 
ଖବରକାଗଜଲର ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କର ି
ରଲଥଷ୍ଟ ପାଠକରୀୟ ସ୍ରୀକୃତ ି ହାସେ 
କରଥିିବା କବ ି ଗାୟତ୍ରୀବାଳା ପଣ୍ାଙ୍କର 

ଅଦୟୁାବଧି ୨୮ଖଣ୍ ପସୁ୍ତକ ପ୍କାଶ 
ପାଇଛ।ି ଲସଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ଆି ଭାଷାଲର 
ବାରଟ ି କବତିା ସଂକଳନ, ଦୁଇଟ ି
ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ଦୁଇଟ ି ଉପନୟୁାସ 
ଏବଂ ଲଗାଟଏି ପ୍ବନ୍ ସଂକଳନ। 
ଏହାବୟୁତତି ହଦିେରୀ ଭାଷାଲର ପାଞ୍ଚଟ ି
କବତିା ସଂକଳନ ଓ ଇଂରାଜରୀ ଭାଷାଲର 
ଦୁଇଟ ି କବତିା ସଂକଳନ, ଲଗାଟଏି 
ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପ୍କାଶ ପାଇଛ।ି ଲକନ୍ଦ୍ର 

ସାହତିୟୁ ଏକାଲଡମରୀ ପରୁସ୍ାର ପାଇବା 
ପବୂ୍ଯରୁ ଗାୟତ୍ରୀବାଳା ୨୦୧୧ଲର କବତିା 
ସଂକଳନ ‘ଗାଁ’ ପାଇଁ ପ୍ଥଲମ ଲକନ୍ଦ୍ର 
ସାହତିୟୁ ଏକାଲଡମରୀ ରବୁ ପରୁସ୍ାର 
ପାଇଥିଲେ। ଏହାବୟୁତରୀତ ଲସ 
ରାଜୟୁ ରବୁ ପରୁସ୍ାର, ରାଜରୀବ ଗାନ୍ରୀ 
ସଦ୍ାବନା ପରୁସ୍ାର, ଉତ୍ଳ ସାହତିୟୁ 
ସମାଜ ରବୁ ସାହତିୟିୁକ ସମ୍ାନ, ଶାରଳା 
କାବୟୁ ସମ୍ାନ, କାଦମ୍ବନିରୀ କବତିା 
ସମ୍ାନ, ଫକରୀର ଲମାହନ ସାହତିୟୁ 
ସମ୍ାନ, ବସନ୍ତ ମଦୁୁେ ିକବତିା ସମ୍ାନ, 
ମନ୍ଥନ ରବୁ କବ ି ସମ୍ାନ, ଲେଖାଲେଖି 
ରବୁ କବ ିସମ୍ାନ, ଟାଇମ୍   ପାସ୍   ସ୍ୟଂଶ୍ରୀ 
ସମ୍ାନ, ଦରୀପକ ମଶି୍ କବତିା ସମ୍ାନ, 
‘ରାଇଟସ୍ଯ-ଇନ୍  -ଲରସଲିଡନ୍ସ’ ଆଟ୍   

ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ଭବନ-୨୦୧୫, ରାଜୟୁ 
ଦୁନ୍ଯରୀତ ିନବିାରଣ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ଦୁନ୍ଯରୀତ ି
ନବିାରଣ ଉପଲର ରଚତି ପ୍ବନ୍ ପାଇଁ 
ପରୁସ୍ତୃ ଲହବା ସହତି ସତୟୁବାଦରୀ 
ସାହତିୟୁ ସମ୍ାନ, ରାଜକନୟୁା ରତ୍ନମାଳରୀ 
ଲଜମା ସାରସ୍ତ ସମ୍ାନ, ଆର୍ଯୟୁା 
ସମ୍ାନ, କଳଙି୍ ବରୀରାଙ୍ନା ସମ୍ାନ, 
ଆଇଆଇଏମ୍  ସ ି ଆେୁମନି ି ସମ୍ାନ, 
ଟାଇମ୍ସ ପାୱାର ୱଲିମନ୍   ସମ୍ାନ ଓ ଅକ୍ୟ 

ସାହତିୟୁ ସମ୍ାନ ଇତୟୁାଦ ିବହୁ ପରୁସ୍ାର 
ଓ ସମ୍ାନଲର ସମ୍ାନତି ଲହାଇଛନ୍ତ।ି 
ଉତ୍ଳ ବଶି୍ୱବଦିୟୁାଳୟରୁ ଲସ 
ପାଠାଗାର ବଜି୍ାନଲର ସ୍ାତଲକାର୍ର 
ପାଠୟୁକ୍ରମଲର ପ୍ଥମ ସ୍ାନ ଅଧିକାର 
କର ି ସ୍ର୍୍ଯପଦକ ହାସେ କରଥିିଲେ। 
ଲସହପିର ି ଲେଙ୍କାନାଳ ଭାରତରୀୟ 
ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ାନରୁ ସାମ୍ବାଦକିତା 
ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମଲର ଡଲିପଲାମା ଏବଂ 
ହମିାଚଳ ପ୍ଲଦଶ ବଶି୍ୱବଦିୟୁାଳୟରୁ 
ସ୍ାତଲକାର୍ର ଡଗି୍ରୀ ହାସେ କରଛିନ୍ତ।ି 
ସାମ୍ବାଦକିତା ପାଠୟୁକ୍ରମଲର ଲଶ୍ଷ୍ଠସ୍ାନ 
ଅଧିକାର କର ି ପବଲକିରଲିେସନ୍   
ଲସାସାଇଟ ି ଅଫ୍   ଇଣ୍ଆିରୁ ମଧ୍ୟ 
ସ୍ର୍୍ଯପଦକ ହାସେ କରଛିନ୍ତ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୧।୩(ସମସି): ପାରାଦରୀପରୁ 
ଉଦ୍ାର ଲହାଇଥିବା ପାରାର ପରଲର ଲେଖା 
ଲହାଇଥିବା ଅକ୍ର ଚହି୍ନଟ ଲହାଇଛ।ି ଏସବୁ ଚରୀନ୍   
ଭାଷାଲର ଲେଖା ଲହାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଲହାଇଛ।ି ଅନୟୁତ୍ ସ୍ାନାନ୍ତର ପାରା 
ପାଇଁ ବପିଜ୍ଜନକ ଲହାଇଥିବାରୁ 
ଏହା ସମ୍କ୍ଯଲର ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ାନ 
ପାଇଁ ଲଦଶର ବଡ଼ ଲଫାଲରନସକି୍   
ଗଲବଷଣା ଲକନ୍ଦ୍ରର ବଲିଶଷଜ୍ଙୁ୍କ 
ଡକାରାଇଥିବା ଜଗତସଂିହପରୁ 
ଏସ୍  ପ ି ରାହୁେ ପଆିର୍   ସଚୂନା 
ଲଦଇଛନ୍ତ।ି ଅନୟୁପଟଲର ଏନ୍  ଆଇଏ 

ଏହ ି ମାମୋ ଉପଲର ନଜର ରଖିଛ।ି ପାରା 
ସମ୍କ୍ଯଲର ଅଧିକ ଜାଣବିା ପାଇଁ ଜଗତସଂିହପରୁ 
ପେୁସିକୁ ତଥୟୁ ମାଗଛି।ି 

 ଗତ ୬ ତାରଖିରୁ ପାରାଦରୀପର ମାଛଧରା 
ଟ୍ରେରରୁ ପାରାଟ ି ଉଦ୍ାର ଲହାଇଥିୋ। ଏହାର 
ଲଗାଟଏି ଲଗାଡ଼ଲର ଲଛାଟ ଟାନ୍ସଫମ୍ଯର ଓ ଅନୟୁ 
ଲଗାଡଲର ଲସାୋର ପୟୁାଲନେ େଗାରାଇଥିୋ। 
ବଲିଶଷଜ୍ମାଲନ କହଛିନ୍ତ ି ଲର, ଏହା ଲଗାଟଏି 
ଏମତି ି ଟାନ୍ସମଟିର ରାହା ପାରାର ଗତବିଧିି 
ବାବଦଲର ସମ୍ରୁ୍୍ଯ ସଚୂନା ଲଦଇପାଲର। 

ଏଲବ ଏହ ି ପାରାକୁ କଟକ ପାରାଲସବା 
ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ରଖିବାକୁ ଲରାଜନା କରାରାଇଛ।ି କାରଣ 
ନକିଟଲର ଏହଭିଳ ି ୪ଟ ି ପାରା ଉଦ୍ାର ଲହୋଣ।ି 

ଗତବଷ୍ଯ ଜାନୁଆରରୀ ୩ ତାରଖିଲର 
ସଦୁେରଗଡ଼ ଜଲିୋ କାଂଶବାହାେ 
ଅଞ୍ଚଳର ସଲବ୍ଯଶ୍ୱର ଲଛାଟରାୟଙ୍କ 
ଘରୁ ଏକ ପାରା ମଳିଥିିୋ। ଲରଉଁ 
ପାରାର ଲଡଣାଲର ଲେଖାରାଇଥିୋ 
ଚରୀନ ଭାଷା। ପରଦନି ପରୁରୀ ଜଲିୋ 
ମାଳତରୀପାଟପରୁରୁ ମଳିଥିିୋ ଆଉ 
ଏକ ପାରା। ଲଗାଡଲର ଟୟୁାଗ 
ସହ ଲଦହଲର ଲକମକିାେ ଲବାଳା 
ଲହାଇଥିବା ଲସଲତଲବଲଳ 
ଜଣାପଡ଼ଥିିୋ। ଲସହଦିନି 
ଲକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲିୋ ମାଶ୍ଯାଘାଇ ବଲକ 
ଦଶପିରୁ ଗାଁର ଜରୀବନ ମାଝରୀଙ୍କ ଘରୁ 

ଉଦ୍ାର ପାରା ଲଗାଡ଼ଲର ବ ିଟୟୁାଗ ଥିୋ। ଜାନୁଆରରୀ 
୫ ତାରଖିଲର ମହାକାଳପଡ଼ା ବତରୀଘରର ରଞ୍ଜନ 
ଜାନାଙ୍କ ଘର ପାଖଲର ଲଦଖାରାଇଥିବା ପାରା 
ଲଗାଡଲର ରହଥିିୋ ସଦେଗି୍ଧ ଟୟୁାଗ୍  । ଏଲବ ପଣୁ ି
ଗତ ୬ ତାରଖିଲର ପାରାଦରୀପ ସମଦୁ୍ରଲର ସାରଥରୀ 
ଲବାଟରୁ ମଳିଥିିବା ପାରାକୁ ରାଜୟୁ ଫଲରନସକି 
େୟୁାବଲର ରାଞ୍ଚ କରାରାଇଛ।ି ୨୦୧୨ଲର ମଧ୍ୟ 
ଲକାଣାକ୍ଯ ଥାନା ପେୁସି ଏକ ହୁମର ପ୍ଜାତରି ପାରାକୁ 
ଉଦ୍ାର କରଥିିୋ। ରାହାର ଲଗାଡ଼ଲର ଏକ ପଲାଷ୍ଟକି 
କୟୁାପସେୁଲର ଉରୁ୍୍ଯ ଭାଷାଲର କଛି ିଲେଖାରାଇଥିୋ।

କେନ୍ଦ୍ର ସାହତି୍ୟ ଏୋକେମୀ ପରୁସ୍ାର ଗ୍ରହଣ େକେ ଗାୟତ୍ୀବାଳା

 � ପରୁସ୍ାର ସ୍ୱରୂପ ତାମ୍ରଫଳକ ଓ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର ଅରଚ୍ଚରାଶ ିପ୍ରଦାନ
 � ଯବୁ ଓ ମଖୁ୍ୟ ବରଚ୍ଚରର ପରୁସ୍ାର ପାଇବାରର ପ୍ରରମ ଭାରତୀୟ କବ ି

ପାରାଦୀପରୁ ପାରା ଉଦ୍ାର ଘଟଣା

ତଥ୍ୟ ମାଗେିା ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତୋରୀ ସଂସ୍ା

 �ପରରର ରଲଖାଅଛ ିଚୀନ୍   ଭାରା
 �ପବୂଚ୍ଚରୁ ବ ିଉଦ୍ାର ର�ାଇଛନ୍ ିଏକାଧିକ ପାରା

ନାଇଜର୍   
ରରବରକଙ୍ 

ସଫଳତା ନୂଆ ପ୍ରଜାତରି ବୁଢ଼ଆିଣୀ ଚହି୍ନଟ

ରଜୈବ 
ବବିଧିତାର 

ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ ନଦିଶଚ୍ଚନ

ଭସିଟୁ୍   ଛାତ୍ୀ ଚନି୍ମୟୀ 
ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଣା ୋଏଟମ୍   ରକିପାଟ୍ଟରୁ ପାଣକିର ବୁଡ଼ ିମତୁୃ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ

ଭରିସରା 
ରରିପାଟଚ୍ଚକୁ 

ଅରପକ୍ଷା

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୧ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ରାଜୟୁଲର ୬ ହଜାର୨୫ଟ ିେଭି୍   ଆଣ୍ 
ଲଟ୍ରନଂି ରଜିଭ୍ଯ ଲପାଷ୍ଟ(ଏେଟଆିରପ)ି
ଲର ଶକି୍କ ନରିକୁ୍ତ ି ପାଇଁ ଗଣଶକି୍ା 
ବଭିାଗ ପ୍କ୍ରୟା ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଛୁଟ ି
ପ୍ଶକି୍ଣ ଓ ସ୍ାସ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ରୀୟ ଶକି୍କ 
ଅନୁପସ୍ତିକୁି ଭରଣା ପାଇଁ ଲମାଟ୍   
ଅନୁଲମାଦତି ପଦ ୪୦ ହଜାର 
୧୪୪ର ୧୫% ଅଥ୍ଯାତ୍   ୬,୦୨୫ଟ ି
‘ଏେଟଆିର୍  ’ ପଦ ସଷୃ୍ଟ ି ଲହାଇଛ।ି 
ସଚୂନା ମତୁାବକ, ଟଜିଟି ି କଳା 
ବଗ୍ଯଲର ୧୯୮୪ଜଣ ଶକି୍କ ନରିକୁ୍ତ ି
ପାଇବାକୁ ଥିବାଲବଲଳ ବଜି୍ାନ ବଗ୍ଯର 
ପସିଏିମ୍  ଲର ୧୦୨୦, ସବିଲିଜଡ୍  ଲର 
୯୮୦, ହଦିେରୀଲର ୭୧୧, ସଂସ୍ତୃଲର 
୭୨୯, ପଇିଟଲିର ୬୮୧, ଉରୁ୍୍ଯଲର 
୧୪ ଓ ଲତେୁଗଲୁର ୬ ଜଣ ଶକି୍କ 

ନରିକୁ୍ତ ି ପାଇଲବ। ନୟିମତି ଶକି୍କଙ୍କ 
ଭଳ ି ‘ଏେଟଆିର୍  ପ’ି ଶକି୍କମାଲନ 
ମଧ୍ୟ ଦରମା ପାଇଲବ। ‘ଏଜ’ିଙ୍କ 
ମଞ୍ଜରୁରୀ ପଲର ଗଣଶକି୍ା ବଭିାଗ 
ନରିକୁ୍ତ ି ପାଇଁ ବଜି୍ପ୍ ି ପ୍କାଶ କରବି। 
ଲତଲବ ଜୁନ୍   ଲଶଷ ସଦୁ୍ା ନରିକୁ୍ତ ି
ପ୍କ୍ରୟା ଲଶଷ ପାଇଁ ଗଣଶକି୍ା ବଭିାଗ 
େକ୍ୟୁ ରଖିଛ।ି ସଚୂନାଥାଉକ,ି 
ମାଧ୍ୟମକି ସ୍େୁଗଡୁକିଲର ଅଲନକ 
ଶକି୍କ ସ୍ାସ୍ଗତ କାରଣ ସଲମତ 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ଶକି୍ଣ ତଥା ଅନୟୁାନୟୁ 
କାରଣରୁ ବଦିୟୁାଳୟଲର ଅନୁପସ୍ତି 
ରହୁଛନ୍ତ।ି ପେିାଙ୍କ ପାଠପଢ଼଼ାଲର 
ଉପଜୁୁଥିବା ସମସୟୁାକୁ ଦୂର 
କରବିା ୋଗ ି ଅନୟୁ ବଭିାଗ ଭଳ ି
ସ୍େୁ ଓ ଗଣଶକି୍ା ବଭିାଗଲର 
ଏଲ୍  ଟଆିର୍  ପ ି ବୟୁବସ୍ା କରାରାଇଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୧।୩(ସମସି): ରାଜୟୁର ଘଲରାଇ 
ଉତ୍ାଦ ଓ ନରିକୁ୍ତ ିଲକ୍ତ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରବିାକୁ ସରକାରଙ୍କ 
ଲମକ୍   ଇନ୍   ଓଡ଼ଶିା କନଲକଲଭ୍   ଭଳ ିସମୟ ଉପଲରାଗରୀ 
ପଦଲକ୍ପ ରାଜୟୁ ପାଇଁ ଶଭୁଙ୍କର ଲହାଇଛ।ି ଆସନ୍ତା 
ବଷ୍ଯଗଡ଼ୁକିଲର ଶଳି୍ପ ସ୍ାପନ ଲକ୍ତ୍ ରାଜୟୁ ଉଲଲେଖନରୀୟ 
ଅଗ୍ଗତ ି କରବିାକୁ ରାଉଛ।ି ଶଳି୍ପ ପ୍ତଷି୍ଠାନ ରାଜୟୁର 
ସବୁ ଜଲିୋଲର ସାମଗ୍କି ଘଲରାଇ ଉତ୍ାଦନକୁ 
ବଢ଼଼ାଇବା ସହ ନୂଆ ନରିକୁ୍ତ ିସଷୃ୍ଟ ିକରବିାଲର ସହାୟକ 
ଲହବ ଲବାେ ି ଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରରୀ ପ୍ତାପ ଲକଶରରୀ ଲଦବ 
କହଛିନ୍ତ।ି ଶଳି୍ପ ବଭିାଗ ପକ୍ରୁ ମଳିଥିିବା ସଚୂନା 
ଅନୁରାୟରୀ, ଆସନ୍ତା ୫ ବଷ୍ଯ ମଧ୍ୟଲର ଶଳି୍ପର ବଭିନି୍ନ 
ଲକ୍ତ୍ଲର ୭୪୧ଟ ି ଶଳି୍ପ ସ୍ାପନ ପାଇଁ ୧୦ େକ୍ ୪୮ 
ହଜାର ୮୦୭ ଲକାଟ ି ଟଙ୍କାର ଆଗ୍ହ ପ୍ସ୍ତାବ ଲମକ୍   
ଇନ ଓଡ଼ଶିା କନଲକଲଭ୍   ୨୦୨୨ ମାଧ୍ୟମଲର ବଭିନି୍ନ 
ଶଳି୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ାପ୍ ଲହାଇଛ।ି ଏହା ମାଧ୍ୟମଲର 
୧୦ େକ୍ ୩୭ ହଜାର ୭୦୧ ଜଣ ରବୁକରବୁତରୀଙୁ୍କ 
ନରିକୁ୍ତ ି ମଳିବି ଲବାେ ି ସରକାର ଆକଳନ କରଛିନ୍ତ।ି 

ଏହ ି ଆଗ୍ହ ପ୍ସ୍ତାବକୁ ବାସ୍ତବଲର 
ରୂପାନ୍ତରତି କରବିାକୁ ରାଜୟୁ 
ସରକାର ପ୍ଲଚଷ୍ଟା ଜାର ି
ରଖିଛନ୍ତ।ି ଲକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 
ଜଗତସଂିହପରୁ, ଗଞ୍ଜାମ, 
କଟକ, ଲଖାଦ୍୍ଯା, ଲକଦୁେଝର, 
ସଦୁେରଗଡ଼, ରାଜପରୁ, 
ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗଳୁ, ବୋଙ୍ିର, 

ସମ୍ବେପରୁ ଓ ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଭଳ ି ଜଲିୋଲର ପ୍ମଖୁ ଶଳି୍ପ 
ପ୍ତଷି୍ଠାନ ନମି୍ଯାଣ କରାରବି। ଲସହଭିଳ ିଖଣଜି ଲକ୍ତ୍ଲର 
୫ େକ୍ ୪୯ ହଜାର ୫୧୬ ଲକାଟ,ି ଶକ୍ତ ି ଓ ଅକ୍ୟ 
ଶକ୍ତ ି ଲକ୍ତ୍ଲର ୨ େକ୍ ୫୭ ହଜାର ୩୯୨, ଭରି୍ଭୂିମ ି
ଲକ୍ତ୍ଲର ୧ େକ୍ ୧୯ ହଜାର ୧୩୭, ଲକମକିାଲ୍   ତଥା 
ଲପଲଟ୍ରାଲକମକିାେ ଲକ୍ତ୍ଲର ୭୬ ହଜାର ୨୯ ଲକାଟ,ି 

ପ୍ରକୁ୍ତବିଦିୟୁା ଲକ୍ତ୍ଲର ୯ ହଜାର ୬୧୦ ଲକାଟ,ି 
ପର୍ଯୟୁଟନ ଲକ୍ତ୍ଲର ୮ ହଜାର ୨୩୫ ଲକାଟ,ି କୃଷ ି
ଓ ଆନୁଷଙ୍ିକ ଲକ୍ତ୍ଲର ୭ ହଜାର ୨୧୯ ଜଙ୍େ 

ଓ କାଗଜ ଉତ୍ାଦନ ଲକ୍ତ୍ଲର ୫ ହଜାର 
୩୦୬ ଲକାଟ ି ଓ ସଲିମଣ୍ଟ ଉତ୍ାଦନ 
ଲକ୍ତ୍ଲର ୫ ହଜାର ୧୨ ଲକାଟ ି ଟଙ୍କା 
ନଲିବଶ ଲହବ। ଲସହଭିଳ ି ଅନୟୁାନୟୁ 
ବଭିାଗଲର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରମିାଣର ଅଥ୍ଯ 

ଆଗାମରୀ ୫ ବଷ୍ଯଲର ନଲିବଶ କରାରବିା ଲନଇ େକ୍ୟୁ 
ରଖାରାଇଛ।ି ଲତଲବ ଶଳି୍ପ ପ୍ତଷି୍ଠାନଗଡ଼ୁକି ରାଜୟୁ 
ପାଇଁ ବୟୁାପକ ନରିକୁ୍ତ ିଆଣବି ଲବାେ ିରାଜୟୁ ସରକାର 
ଦାବ ି କରଛିନ୍ତ।ି ସଚୂନା ଅନୁରାୟରୀ, ଖଣଜି ଲକ୍ତ୍ଲର 
୩ େକ୍ ୫୬ ହଜାର ୧୫ ଜଣ, ଶକ୍ତ ିଲକ୍ତ୍ଲର ୯୯ 
ହଜାର ୪୪୪ ଜଣ, ଭରି୍ଭୂିମ ିଲକ୍ତ୍ଲର ୧ େକ୍ ୮୮ 

ହଜାର ୬୩୯ ଜଣ, ସାର ଓ ଲପଲଟ୍ରାଲକମକିାଲ୍   
ଓ ଆନୁଷଙ୍ିକ ଲକ୍ତ୍ଲର ୬୪ ହଜାର ୭୯୦ 
ଜଣ ଓ ପ୍ରକୁ୍ତବିଦିୟୁା ଲକ୍ତ୍ଲର ୫୨ ହଜାର ୩୨୦ 
ଜଣଙୁ୍କ ନରିକୁ୍ତ ି ମଳିବି। ଏହାସହ ଅନୟୁାନୟୁ ଲକ୍ତ୍ଲର 
ମଧ୍ୟ ନଲିବଶ ଅନୁରାୟରୀ ନରିକୁ୍ତ ି ଦଆିରବି। ଲତଲବ 
ସମଦୁାୟ ୨୨ଟ ି ଲକ୍ତ୍ଲର ପଞୁ୍ଜନିଲିବଶ ଲହବାକୁ 
ରାଉଥିବା ସରକାରରୀ ତଥୟୁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲହାଇଛ।ି 
ଶଳି୍ପାୟନ ଲକ୍ତ୍କୁ ରାଜୟୁ ସରକାରଙ୍କର ଲପ୍ାତ୍ାହନକୁ 
ରବୁଲଗାଷ୍ଠରୀମାଲନ ପ୍ଶଂସା କରଛିନ୍ତ।ି ରାଜୟୁ ବାହାଲର 
ଲପଲଟ୍ରାଲକମକିାେ ଇଞ୍ଜନିୟିରଂିଲର ପାଠ ପଢ଼଼ା 
ସାରଥିିବା ପ୍ଲଦାଷ ବଳୟିାରସଂି କହଛିନ୍ତ ି ଲର ଲମକ୍   
ଇନ ଓଡ଼ଶିା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ। 
ଲପଲଟ୍ରାଲକମେିା ଲକ୍ତ୍ଲର ରାଜୟୁ ସରକାରଙୁ୍କ ବଡ଼ 
ଧରଣ ନଲିବଶ ପ୍ସ୍ତାବ ମଳିଛି।ି ରାହା ଆମମାନଙ୍କର 
ଭାଗୟୁ ବଦଳାଇ ଲଦବ। ରାଜୟୁଲର ଏଲନଇ 
ସମ୍ପ୍ରତ ି ସଲୁରାଗ କମ୍   ରହଥିିବା ଲବଲଳ ଆଗାମରୀ 
ଦନିଲର ଏଭଳ ି ସମସୟୁା ଦୂର ଲହବାକୁ ରାଉଛ।ି

ମଳିବି ୧୦ େକ୍ଷ ନୂଆ ନଯିକୁ୍ ି୬,୦୨୫ ଏେଟଆିର୍  ପ ିଶକି୍ଷେ 
ନଯିକୁ୍ ିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ୟିା ଆରମ୍ଭ
ଜୁନ୍   ରଶର ସଦୁ୍ା ସରବି ନଯିକୁ୍ ିପ୍ରକ୍ୟିା

ଖଣ,ି ଅକ୍ଷୟଶକ୍ ିଓ ଭତି୍ଭୂିମ ିରକ୍ଷତ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୧।୩(ସମସି): ମାନସକି ସନୁ୍ତଳନ 
ହରାଇଥିବା ବଲିରାଧରୀ ଦଳ ଲନତା ଜୟ ନାରାୟଣ ମଶି୍ 
ଏଲବ ସମ୍ରୂ୍୍ଯ ପାଗଳ ଲହାଇରାଇଛନ୍ତ ି ଲବାେ ି ବଲିଜଡ ି
ସାଂସଦ ତଥା ଦଳର ମଖୁପାତ୍ ସେୁତା ଲଦଓ କହଛିନ୍ତ।ି 
ଶନବିାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ତକି୍ରୟିା ଲଦଇ ଶ୍ରୀମତରୀ ଲଦଓ 
କହଛିନ୍ତ ିମହଳିାମାନଙ୍କ ପ୍ତ ିଅସମ୍ାନ ପ୍ଦଶ୍ଯନଲର ଲବଶ୍   
ସଦି୍ହସ୍ତ ଶ୍ରୀ ମଶି୍ ରାଜୟୁର ୭୦ େକ୍ ମହଳିା ଏଚ୍  ଏଚ୍  ଜ ି

ସଦସୟୁାଙୁ୍କ ଅପମାନତି କରବିାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତ।ି 
ଲରଉଁ ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜ ି ମହଳିାମାଲନ ଜାତରୀୟ ଓ ଅନ୍ତଜ୍ଯାତରୀୟ 
ସ୍ତରଲର ଓଡ଼ଶିା ପାଇଁ ସନୁାମ ଆଣଛିନ୍ତ,ି ଲସମାନଙ୍କ 
ପ୍ତ ି କୁତ୍ାରଟନା କରଛିନ୍ତ।ି ଲରଉଁ ମହଳିାମାଲନ ନଜିର 
ନଷି୍ଠାପର ଉଦୟୁମ ବଳଲର ଆଥ ଶିକ ଓ ସାମାଜକି ବକିାଶ 
େକ୍ୟୁ ପରୂଣ କରୁଛନ୍ତ,ି ମହଳିା ସଶକ୍ତକିରଣ ଦଗିଲର 
ଉଦାହରଣ ସଷୃ୍ଟ ି କରଛିନ୍ତ,ି ଲସମାନଙ୍କ ପ୍ତ ି ଅଶାଳରୀନ 
ମନ୍ତବୟୁ ପ୍ଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ମହଳିା ସ୍ୟଂ ସହାୟକ 
ଲଗାଷ୍ଠରୀର ସଦସୟୁମାଲନ ଟଙ୍କା ଖାଉଥିବା କହ ି ବଲିରାଧରୀ 

ଦଳ ଲନତା ରାଜୟୁର େକ୍ େକ୍ ମା’ମାନଙୁ୍କ ଅପମାନତି 
କରଛିନ୍ତ।ି ବଜୁି ଜନତା ଦଳ ପକ୍ରୁ ଏହାକୁ ତରୀବ୍ର ନଦିୋ 
କରାରାଇଥିବା ଲବଲଳ ଏଭଳ ି ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବୟୁ 
ପାଇଁ ଜୟନାରାୟଣ ତୁରନ୍ତ ଏସ୍  ଏଚଜ ି ମା’ମାନଙୁ୍କ କ୍ମା 
ମାଗନୁ୍ତ ଲବାେ ିଲସ ଦାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି  ଶ୍ରୀମତରୀ ଲଦଓ କହଛିନ୍ତ ି
ଲର ପବୂ୍ଯରୁ ହତୟୁା ଭଳ ି ବଭିନି୍ନ 
ସଂଗନି ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଶ୍ରୀ ମଶି୍ 

ଲଜଲ୍   ରାଇଥିଲେ। ନକିଟଲର ଶ୍ରୀ 
ମଶି୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦବିାଲୋକଲର ଜଲଣ ମହଳିା ପେୁସି ଅଧିକାରରୀଙ୍କ 
ଉପଲର ଆକ୍ରମଣ କରଥିିଲେ। କର୍୍ଯବୟୁ ସମ୍ାଦନ କରୁଥିବା 
ଜଲଣ ମହଳିା ଅଧିକାରରୀଙୁ୍କ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାଲର ଗାଳ ି ଗେୁଜ 
କରଥିିଲେ। ଏଲବ ଲସ ଭରି୍ହିରୀନ ଓ ମନଗଢ଼ା ମନ୍ତବୟୁ ଲଦଇ 
ରାଜୟୁର ଏସ୍  ଏଚଜ ି ମା’ମାନଙୁ୍କ ଅପମାନତି କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏଥିରୁ ପ୍ମାଣତି ଲହଉଛ ିଲର ପବୂ୍ଯରୁ ଜୟନାରାୟଣ ମଶି୍ଙ୍କ 
ସମ୍କ୍ଯଲର ଆଲମ ରାହା କହଥିିେୁ, ତାହା ଶତ ପ୍ତଶିତ ସତ। 
ବାସ୍ତବଲର ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ବଳ ମଣୁ୍ ଲଦାଷ 

ଅଛ ି ଏବଂ ଲସ କ୍ରମଶଃ ପାଗଳ ଅବସ୍ାକୁ ଆସଗିଲେଣ।ି 
ଓଡ଼ଶିାଲର ମା’ମାଲନ ସ୍ୟଂ ସହାୟକ ଲଗାଷ୍ଠରୀ ଗଠନ କର ି
ଅଥ୍ଯଲନୈତକି ଓ ସାମାଜକି ଲକ୍ତ୍ଲର ଅଭୂତପବୂ୍ଯ କ୍ରାନ୍ତ ି
ଆଣଥିିବା ମା’ମାନଙୁ୍କ ଶ୍ରୀ ମଶି୍ କାହ ିଁକ ି ଅପମାନତି ଓ 
ଅସମ୍ାନତି କରୁଛନ୍ତ ିଲବାେ ିଶ୍ରୀମତରୀ ଲଦଓ ପ୍ଶ୍ନ କରଛିନ୍ତ।ି

ଶ୍ରୀମତରୀ ଲଦଓ ଆହୁର ି କହଛିନ୍ତ ି ଲର ମହଳିା 
ଏସ୍  ଏଚଜଗିଡ଼ୁକିର ସଫଳତା ଲରାଗୁ ଁ ଓଡ଼ଶିାକୁ ନୟିମତି 
ଭାଲବ ଜାତରୀୟ ଓ ଅନ୍ତଜ୍ଯାତରୀୟ ସ୍ତରର ପରୁସ୍ାର ମଳୁିଛ।ି 
ଓଡ଼ଶିାର ମହଳିା ସଶକ୍ତରୀକରଣ ମଲଡେକୁ ଆପଲଣଇବା 
ପାଇ ଁ ଅନୟୁ ରାଜୟୁମାଲନ ଏଠାକୁ ଆସଛୁନ୍ତ ି ଏବଂ ଏଠାରୁ 
ଲପ୍ରଣା ଲନଇ ଲଫରୁଛନ୍ତ।ି ଅଥଚ ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ 
ଆଖିକୁ ଏସବୁ ଲଦଖାରାଉ ନାହ ିଁ। ଓେଟା ଲସ ଓଡ଼ଶିା 
ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜରି ମହଳିାମାନଙ୍କ ପ୍ତ ିଅଶାଳରୀନ ଭାଷା ବୟୁବହାର 
କରୁଛନ୍ତ।ି ଲତଣ ୁ ଦରୁ ତଗତଲିର ମାନସକି ଭାରସାମୟୁ ଓ 
ସ୍ତୃଶିକ୍ତ ିହରାଉଥିବା ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁ ନଜି ଆଚରଣ ଓ 
ଉଚ୍ାରଣ ପାଇ ଁପ୍ଥଲମ ଓଡ଼ଶିାର ମହଳିା ଏସ୍  ଏଚଜମିାନଙୁ୍କ 
କ୍ମା ମାଗନୁ୍ତ। ଲସ ନଜି ଆଖି ଓ ମସ୍ତଷି୍ ଲଖାୋ ରଖିଲେ ହ ିଁ 
ତାଙୁ୍କ ଓଡ଼ଶିାର ବକିାଶ ସାଙ୍କୁ ଆମ ରାଜୟୁର ମା’ମାନଙ୍କର 
ଉନ୍ନତ ି ମଧ୍ୟ ଲଦଖାରବି ଲବାେ ି ଶ୍ରୀମତରୀ ଲଦଓ କହଛିନ୍ତ।ି

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୧ । ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ଜନବଲିରାଧରୀ ଏବଂ ଅଲନୈତକି କାର୍ଯୟୁ 
ପାଇଁ ଓଡ଼ଶିାବାସରୀ ବାରମ୍ବାର ବଲିଜପକୁି 
ପରାଜୟର ଦ୍ାର ଲଦଖାଉଛନ୍ତ।ି ସବୁ 
ନବି୍ଯାଚନଲର ବଲିଜପ ି ପ୍ାଥ୍ଯରୀମାଲନ 
ଲଶାଚନରୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଛନ୍ତ।ି 
କନୁି୍ତ ଏଥିରୁ ଓଡ଼ଶିା ବଲିଜପରି 
ଲନତାମାଲନ କଛି ି ଶଖି ୁ
ନାହାନ୍ତ।ି ବଲିଜପରି 
ଲନତାମାଲନ ଲସମାନଙ୍କ 
ଲଦାଷ ଲଘାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 
ସବୁମଲତ ଉଦୟୁମ କରୁଛନ୍ତ ି
ଲବାେ ି ବଲିଜଡ ି ପ୍ବକ୍ତା ଇପ୍ତିା ସାହୁ 
କହଛିନ୍ତ।ି ଆଜ ିବଜୁି ରବୁ ଜନତା ଦଳର 
ରାଜୟୁ କାର୍ଯୟୁାଳୟ ଠାଲର ଆଲୟାଜତି 
ସାମ୍ବାଦକି ସମ୍ଳିନରୀଲର ବଲିଜପ ି ଲନତ୍ରୀ 
ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସଂିହାର ଲଦଇଥିବା 
ମନ୍ତବୟୁର ଜବାବ୍   ଲଦଇ ସଶୁ୍ରୀ ସାହୁ 
କହଛିନ୍ତ ି ଲର ବଲିଜପ ି ଲନତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ 

ସାମନ୍ତସଂିହାର ଲବାଧହୁଏ ବଦିୟୁାଳୟଲର 
ପଢ଼଼ଥିିବା ସରଳ ଗଣତି ପାଠ ଭୁେ ି
ଗଲେଣ।ି ନ ଲହଲେ ଲସ ଓଡ଼ଶିାଲର 
ବଗିତ ନବି୍ଯାଚନଲର ବଜୁି ଜନତା 
ଦଳ ଏବଂ ଭାରତରୀୟ ଜନତା ପାଟଶିର 
ପ୍ଦଶ୍ଯନକୁ ତୁଳନା କର ି ନଥା’ଲନ୍ତ। ଲସ 

ଲବାଧହୁଏ ଜାଣ ି ନାହାନ୍ତ ି
ଲର ୨୦୧୯ ନବି୍ଯାଚନଲର 

ବଲିଜଡ ି ୭୫% ଆସନଲର 
ବଜିୟ ୋଭ କରଥିିୋ। ଗତ 

ପଞ୍ଚାୟତ ନବି୍ଯାଚନଲର ୯୦ ପ୍ତଶିତ 
ଆସନଲର ବଲିଜଡ ି ସମଥ ଶିତ ପ୍ାଥ୍ଯରୀ 
ବଜିୟରୀ ଲହାଇଥିୋ ଲବଲଳ ୩୦ରୁ ୩୦ 
ଜଲିୋ ପରଷିଦ ଆସନ ବଲିଜଡ ି ହାଲତଇ 
ଲନଇଥିୋ। ଓଡ଼ଶିାଲର ବଲିଜପରି 
ଦୟନରୀୟ ଅବସ୍ା ଲଦଖି ୨୦୧୪ ଓ 
୨୦୧୯ଲର ଲସ ବଲିଜଡରୁି ଟକିଟ 

ଲନବା ପାଇଁ ଆପ୍ାଣ ଉଦୟୁମ କରଥିିବା 
କଥାକୁ ଲବାଲଧ ଶ୍ରୀମତରୀ ସାମନ୍ତସଂିହାର 
ଭୁେଗିଲେଣ ିଲବାେ ିସଶୁ୍ରୀ ସାହୁ କହଛିନ୍ତ।ି
ସଶୁ୍ରୀ ସାହୁ କହଛିନ୍ତ,ି ମାନସକି ଭାରସାମୟୁ 
ହରାଇଥିବା ବଲିରାଧରୀ ଦଳ ଲନତା ଜୟ 
ନାରାୟଣ ମଶି୍ ଲକଲତଲବଲଳ ମହଳିା 
ପେୁସି ଅଧିକାରରୀଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତ ିତ 
ଆଉ ଲକଲତଲବଲଳ ଅଶାଳରୀନ ମନ୍ତବୟୁ 

ଲଦଇ ଓଡ଼ଶିାର େକ୍ େକ୍ ମା’ମାନଙୁ୍କ 
ଅପମାନତି କରୁଛନ୍ତ।ି ଜଲଣ ଶକି୍ତି 
ମହଳିା ଲହାଇ ସଦୁ୍ା ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ 
ଭଳ ି ଜଲଣ ମାନସକି ବକୃିତ ି ଥିବା 
ବୟୁକ୍ତଙି୍କ ଲଦାଷ ଲଘାଡ଼ାଇବାକୁ କପିର ି
ଉଦୟୁମ କରୁଛନ୍ତ ିଲବାେ ିପ୍ଶ୍ନ କରବିା ସହ 
ଏପର ି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନରିାପଦ ଦୂରତା 
ଅବେମ୍ବନ କରବିାକୁ ସଶୁ୍ରୀ ସାହୁ ଶ୍ରୀମତରୀ 
ସାମନ୍ତସଂିହାରଙୁ୍କ ପରାମଶ୍ଯ ଲଦଇଛନ୍ତ।ି 

ସମୂ୍ର୍୍ଟ ପାଗଳ କହାଇଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ କଦଇଛନ୍ତ ିଜୟ ନାରାୟଣ: ସେୁତା

ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମ�ଳିାଙୁ୍ ଅସମ୍ାନତି କରଛିନ୍ି ଅତୀତର ନବିଚ୍ଚାଚନ ପରାଜୟକୁ ଭୁଲ ିରରଲଣ ି

‘ଓଡ଼ଶିାକର ବକିଜେ ିସହ ବକିଜପରି ତୁଳନା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ’
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ଗାୟତ୍ରୀ ସଂିହଙ୍କୁ  କ�ୈବଲ୍ୟ ରତ୍ନକବଦରୀ ସମ୍ାନ

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୧ୋ୩ (ସଂଗ୍ୋମ ଦୋସ)

ସାତକ�ାଶଆି ବ୍ାଘ୍ର ପ୍ର�ଳ୍ପ ଏବଂ 
ଅଭୟାରଣ୍ର ମହାନଦୀର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ଶ୍ବ 
ଜଙ୍ଗଲ ଏରଆିର ସରୁକ୍ା ଓ ପରଚିାଳନା 
ସାତକ�ାଶଆି ବନଖଣ୍ଡ ଉପକର 
ନ୍ସ୍ତ ରହଛି।ି ପ୍ରାୟ ୩୫ ବର୍ବ ପବୂ୍ବରୁ 
ସାତକ�ାଶଆି ବନଖଣ୍ଡ ସ୍ାପନ କହାଇଛ।ି 
ଏହ ି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନକର ୫୯ ବଟି୍  , ୨୫ 
ଫକରଷ୍ଟ୍   କସକ୍ସନ୍   ଏବଂ ୫ କରଞ୍ଜ ଅଫିସର୍   
ପଦ ରହଛି।ି ବନଖଣ୍ଡର ମଖୁ୍ �ାର୍ବ୍ାଳୟ 
ଅନୁକ�ାଳ ସହରକର ରହଛି।ି ସାତକ�ାଶଆି 
ଅଭୟାରଣ୍ ଏବଂ ବ୍ାଘ୍ର ପ୍ର�ଳ୍ପର ଅଧାରୁ 
ଅଧି� ଏରଆି ସାତକ�ାଶଆି ବନଖଣ୍ଡକର 
ରହଛି।ି କଜୈବବବିଧିତା ଦୃଷ୍କି�ାଣରୁ 
ବନଖଣ୍ଡର ମହାନଦୀର �ଣ୍ଡ ଘଞ୍ଚ ପରପିରୂ୍୍ବ। 
ଜଙ୍ଗଲକର ବରିଳ ବନ୍ଜୀବ ବସବାସ 
�ରନ୍।ି ଜଙ୍ଗଲର ସରୁକ୍ା ଓ ପରଚିାଳନା 
ସହତି ସ୍ାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ 
ଜୀବନଜୀବ�ିା କନଇ ବଭିନି୍ନ କରାଜନା, 
ପ୍ର�ଳ୍ପ ଚାଲୁ ରହଛି।ି ଇକ�ାଟୁରଜିମି୍   କନଇ 
କଛାଟକ�ଇ, ଟ�ିରପଡ଼ା, ବାଘମଣୁ୍ଡା, 
ବାଲପିଟୁ୍  ଠାକର କନଚର୍   �୍ାମ୍ପର ବ୍ବସ୍ା 
ରହଛି।ି ସାତକ�ାଶଆି ବନଖଣ୍ଡ ଦ୍ାରା 
ବାଘ ଜଙ୍ଗଲକର ଛଡାରବିା, �ୁମ୍ୀର 
ନଦୀକର ଛଡାରବିା ଏ� �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 
�ାର୍ବ୍ ଅକଟ। ବନଖଣ୍ଡକର ବନ୍ଜନୁ୍ 
ସରୁକ୍ା ସହତି ଗ୍ାମ ବସି୍ାପନ ଓ ଥଇଥାନ, 
ଇକ�ାଟୁରଜିମି୍  , ଅଧ୍ୟୟନ ଓ �କବରଣା, 
ବାଘ, ହାତୀ, �ୁମ୍ୀର ଓ ପକ୍ୀ �ଣନା ଓ 
ସକବ୍ବକ୍ଣ, ମଣରି-ବନ୍ଜୀବ ବବିାଦର 
ଅବସାନ �ାର୍ବ୍କ୍ରମ ପ୍ରଭୂତ ି �ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ବ 

ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହଛି।ି ଏହସିବୁ �ାର୍ବ୍କ୍ରମ �ଡୁ�ି 
ଶଙୃ୍ଖଳାର ସହତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାଭତି୍ତକିର କବୈରୟ�ି 
ଓ ବଜି୍ାନ ସମ୍ମତ କହବାର ବ୍ବସ୍ା ରହଛି।ି 
ବଭିା�ୀୟ ସମସ୍ତ �ମ୍ବଚାରୀ ମାନଙ୍କର 
ଦକ୍ତା ବୃଦ୍ ି ଓ ଦୃଢ କନତୃତ୍ୱକର ସ୍ାନୀୟ 
ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ସହତି ସସୁମ୍ପ�୍ବ ସହତି 
ଅନ୍ାନ୍ ବଭିା� ସହତି ସମନ୍ୱୟକର 
�ାର୍ବ୍କ୍ରମ �ଡୁ�ି କହବାର ଆବଶ୍�ତା 
ରହଛି।ି ଅନ୍ପକ୍କର ବନଖଣ୍ଡକର ୨୫ 
ଫକରଷ୍ର୍   �ାଡ୍ବ, ୫ ଜଣ ଫକରଷ୍ର୍   ଏବଂ 
୨ କରଞ୍ଜର୍   ପଦ ଖାଲ ି ରହଛି।ି ବନବଭିା� 
ଓ ସ୍ାନୀୟ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ସମ୍ପ�୍ବ 
ଆକଦୌ ଭଲ ନାହ ିଁ। ବନଖଣ୍ଡକର ଥିବା 
୫୮ଟ ି ଇଡସି ି ଓ ଭଏିସ୍  ଏସ୍   ସ୍ାଣ ୁ
ପାଲଟରିାଇଛ।ି ଇକ�ାଟୁରଜିମି୍  ର ସମସ୍ତ 
ବ୍ବସ୍ା ଭୁରଡୁ ି ରାଇଛ।ି ବନଖଣ୍ଡର 
ଅନ୍ାନ୍ ସର�ାରୀ ବଭିା� ସହତି ଆକଦୌ 
ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ା �ରାରାଇ ପାରୁନାହ ିଁ। 
ଫଳକର ସାତକ�ାଶଆି ବନଖଣ୍ଡର 
ସମସ୍ତ �ାର୍ବ୍ଧାରା ଅଚଳ କହାଇରାଇଛ।ି 
ବନଖଣ୍ଡକର ଥିବା କକ୍ତ୍ର �ମ୍ବଚାରୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର ଅନ୍ତଃବବିାଦ ବହୁ ଦନିରୁ ଲା� ି
ରହଛି।ି ଅନ୍ତଃବବିାଦର ରୂପ ଭତିକର 
ଭତିକର �ୁହୁଳବିାକର ଲା�ଛି।ି କକ୍ତ୍ରକର 
ରହ ି �ାମ �ରବିା ପରବିକତ୍ତ୍ବ ପରସ୍ପର 
କଦାରାକରାପ ଏବଂ ଅଧି�ାରୀଙୁ୍କ �ାନ�ୁହା 
�ଥା �ହ ିଏ� ପ୍ର�ାର ଅପ୍ରୀତ�ିର ପରସି୍ତି ି
ସଷୃ୍ ିକହାଇଛ।ି �ାର୍ବ୍ଧାରା କନଇ କ�ୌଣସ ି
ଶଙୃ୍ଖଳା�ତ �ାର୍ବ୍ାନୁଷ୍ାନ ପରବିକତ୍ତ୍ବ 
�ାନ�ୁହା �ଥାକର ଅଧସ୍ତନ �ମ୍ବଚାରୀଙୁ୍କ 
ମାନସ�ି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ �ରାରାଉଛ।ି ମାସ 
ମାସ ଧର ି�ାରଣ ନଥାଇ କରଞ୍ଜର୍  , ଫକରଷ୍ 

�ାଡ୍ବ ଓ ୱାଚର୍  ଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ �ରାରାଇଛ।ି 
ସାତକ�ାଶଆି ବନଖଣ୍ଡରୁ ୪ କରଞ୍ଜର୍  , ୫ 
ଫକରଷ୍ର୍   ଏବଂ ୮ ଫକରଷ୍ �ାଡ୍ବ ସକମତ 
୫୦ ଜଣ ୱାଚର୍  ଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କହାଇଛ।ି 

ମାସମାସ ଧର ି କକ୍ତ୍ର �ମ୍ବଚାରୀମାକନ 
ଦରମା ନପାଇ ଏ� ପ୍ର�ାର ରନ୍ତ୍ରଣାକର 
ରହବିା ଦ୍ାରା ବଭିା�ୀୟ �ାର୍ବ୍ଧାରାକର 
ମନ କଦଉନଥିବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି ଅରଥା 
ନଲିମ୍ୱନ, ବଦଳୀ, ବଭିା�ୀୟ ଶଙୃ୍ଖଳା�ତ 

�ାର୍ବ୍ାନୁଷ୍ାନ କନଇ ବହୁ �ମ୍ବଚାରୀ ଏ� 
ପ୍ର�ାର ମାନସ�ି ନରି୍ବାତନ କଭା�ଥୁିବା 
ଅଭକିରା� କହଉଛ।ି ରାଇକ�ାଡା ଓ ଜଲିଣି୍ଡା 
କରଞ୍ଜକର କରଞ୍ଜଟ୍   ଅଫିସର୍   କରା�ଦାନ 

�ରଥିିକଲ ମଧ୍ୟ କସମାନଙୁ୍କ 
ଦାୟତି୍ୱ ନ୍ାସ୍ତ �ରାନରାଇ 
ଇନଚାଜ୍ବ ଫକରଷ୍ରଙୁ୍କ 
କରଞ୍ଜଟ୍   ଦାୟତି୍ୱ ଦଆିରାଇଛ।ି 
ବନଖଣ୍ଡକର ଦୁବ୍ବଳ 
କନତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତୃଟପିରୂ୍୍ବ 
ପରଚିାଳନା କରା�ୁଁ ଏ� 
ପ୍ର�ାର ବଶିଙୃ୍ଖଳା ସଷୃ୍ ି
କହାଇଛ।ି ବନଖଣ୍ଡକର 

ବାରମ୍ୱାର ହାତୀ, ବାଘ, �ୟଳ, �ୁମ୍ୀର ଓ 
ଅନ୍ାନ୍ ବରିଳ ବନ୍ଜନୁ୍ ଶୀ�ାର ଏ� 
ପ୍ର�ାର ସାଧାରଣ ଘଟଣା କହାଇରାଇଛ।ି 
ନ�ିଟକର କହାଇଥିବା ହାତୀ ମତୁୃ୍ 
ଘଟଣା ୪ଦନି ପକର ବନ ବଭିା��ୁ 

ଖବର ଆସଛି।ି ଅନୁରୂପ ଭାବକର 
�ଲରାପତରଆି ବାଘ ମତୁୃ୍, �ୟଳ 
ମତୁୃ୍ ଓ ହାତୀ ମତୁୃ୍ ଘଟଣାରୁ ଜଣାରାଏ 
ସାତକ�ାଶଆିକର କ�ାଇନ୍ଦା ଏ�ପ୍ର�ାର 
କଫଲ୍   ମାରଛି।ି ହାତୀ, ବାଘ, �ୟଳ ମତୁୃ୍ 
ଘଟଣାର ସଠକି୍   ତଦନ୍ କହାଇନାହ ିଁ � ି
ସର�ାରୀ �ାଇଡଲାଇନ୍   ଅନୁରାୟୀ ଶବ 
ସତ୍ାର �ରାରାଉନାହ ିଁ। ବଭିା�ୀୟ ପଶ ୁ
ଚ�ିତି୍ା ଅଧି�ାରୀ ଦ୍ାରା ନଜି�ୁ ସହୁାଇଲା 
ଭଳ ି ରକିପାଟ୍ବ �ରାରାଇ ତଦନ୍�ୁ ଭୁଲ 
ଦ�ିକର କନଉଥିବା ଅଭକିରା� କହଉଛ।ି 
ସାତକ�ାଶଆିର ସରୁକ୍ା, ପରଚିାଳନା ଓ 
ବଭିନି୍ନ �ାର୍ବ୍ଧାରାର ବଭିନି୍ନ ରକିପାଟ୍ବ�ୁ 
ଜାଣଶିଣୁ ି ମନ�ଢା �ରାରାଇ ଭୁଲ 
ରକିପାଟ୍ବ ପ୍ରଦାନ �ରାରାଉଛ।ି ସତମଛି 
କ�ାଷ୍�ତ ମତକଭଦ ଓ ବବିାଦ କରା�ୁଁ 
ସାତକ�ାଶଆି ବନଖଣ୍ଡର ପରଚିାଳନାକର 
ଅନଶି୍ତିତା କଦଖାକଦଇଛ।ି ନାମ କ�ାପନ 
ରଖି ବହୁ କକ୍ତ୍ର �ମ୍ବଚାରୀ ଅସକନ୍ାର 
ପ୍ର�ାଶ �ରବିା ସହତି ବନଖଣ୍ଡରୁ ବଦଳ ି
କହାଇ ଅନ୍ ବନଖଣ୍ଡ�ୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ 
ଉଦ୍ମ �ରୁଥିବା �ହଛିନ୍।ି ସରୁକ୍ା ଓ 
ପରଚିାଳନା�ୁ �ରୁୁତ୍ୱ ଦଆିରବିା ପରବିକତ୍ତ୍ବ 
କ�ାଷ୍ୀ କ�ାଷ୍ୀ ମଧ୍ୟକର ବବିାଦ�ୁ 
କବଶୀ �ରୁୁତ୍ୱ ଦଆିରାଉଛ।ି ନଜି ନଜି 
କ�ାଷ୍ୀ�ୁ ଅଧି� ବଭିା�ୀୟ �ାର୍ବ୍ ପାଇଁ 
ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜରୁୀ କହଉଥିବାର 
କ�ାଷ୍ୀ କ�ାଷ୍ୀ ମଧ୍ୟକର ଆକଲାଚନା 
କହଉଛ।ି ପରସି୍ତି ି ଏଭଳ ି ଲା� ି ରହକିଲ 
ସାତକ�ାଶଆିର ସ୍ତି ିଅତ୍ନ୍ ଖରାପ କହବା 
ସହତି ସନୁ୍ଦର କଜୈବ ବବିଧିତାର ଧ୍ଂସପ୍ରାପ୍ତ 
କହବ କବାଲ ିସାଧାରଣକର ପ୍ର�ାଶ ପାଇଛ।ି

  ମାସମାସ ଧର ିରରଞ୍ଜର୍  , 
ଫରରଷ୍ଟର୍  , ଗାର୍ଡ ଓ ୱାଚରଙ୍କ 
ଦରମା ବନ୍ଦ 
  ୨୫ ଫରରଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ୫ ଫରରଷ୍ଟର 
ଏବଂ ୨ ରରଞ୍ଜର ପଦ ଖାଲି

କସୌନ୍ଦରଚ୍ଚ୍ୟ ହରାଇବ ସାତକ�ାଶଆି
ବଭିାଗରୀୟ ଅନ୍ତଃବବିାଦ କରାଗକୁଁ ବନ୍ୟଜନ୍କୁ ସକୁରକ୍ା ବାଧାପ୍ାପ୍ତ

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୧।୩(ସମସି)

ଜୀବ ନଷୁି୍ରତା ନକିରାଧ ସମତି ି ଦ୍ାରା ଜଲି୍ା 
�ାର୍୍ବ ାଳୟ କ�ାଟ୍ବ ରୁମ୍  ଠାକର ଏ� କବୈଠ� 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ(ସାଧାରଣ) ରଜନୀ�ାନ୍ ସ୍ୱାଇଙଁ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ତାକର ଅନୁଷ୍ତି କହାଇରାଇଛ।ି ମଖୁ୍ ପ୍ରାଣୀ 
ଚ�ିତି୍ା ଅଧି�ାରୀ ଡ. ନକିରାଦ ଦାସ ସ୍ୱା�ତ ଭାରଣ 
ପ୍ରଦାନ �ରଥିିକଲ। ଅତରିକି୍ତ ମଖୁ୍ ପ୍ରାଣୀ ଚ�ିତି୍ା 
ଅଧି�ାରୀ, ଅନୁକ�ାଳ ପ୍ରତାପ �ୁମାର ପଟ୍ଟନାୟ� 
କବୈଠ�କର ବବିରଣୀ ପାଠ �ରଥିିକଲ। ସମ୍ପାଦ�, 
ପପିଲୁ ଫର ଆନମିଲ, ତାଳକଚରର �ୁନା �ୁମାର ସାହୁ 
ଆକଲାଚନାକର ଅଂଶଗ୍ହଣ �ର ିଜୀବଜନୁ୍ଙ୍କ ଉପକର 
କହଉଥିବା ଅତ୍ାଚାର, କବଆଇନ୍   କ�ା-ଚାଲାଣ 
ଏବଂ କ�ା-ସମ୍ପଦର ସରୁକ୍ା ନମିକନ୍ �କଠାର ଆଇନ୍   

�ରାରବିା ସହତି ବୁଲା ଜୀବଜନୁ୍ଙ୍କ ଦୁଘ୍ବଟଣା ଜନତି 
ଚ�ିତି୍ା ନମିକନ୍ ନଆିରାଉଥିବା ପଦକକ୍ପ ସମ୍ପ�୍ବକର 
ମତବ୍କ୍ତ �ରଥିିକଲ। କ�ାଶାଳା ସ୍ାପନ ନମିକନ୍ 
ଜମ ି ଅଧଗ୍ହଣ �ାର୍୍ବ  ତୁରନ୍ ସମାପନ �ରବିା 
ପାଇ ଁ ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ �ରୁୁତ୍ୱାକରାପ �ରଥିିକଲ। 
କବୈଠ�କର ଅତରିକି୍ତ ଆରକ୍ୀ ଅଧିକ୍� ଜକିତନ୍ଦ୍ର 
�ୁମାର ଦକଳଇ, ଜଲି୍ା ଶକି୍ା ଅଧି�ାରୀ ନରିଞ୍ଜନ ସାହୁ, 
ଜଲି୍ା ସଚୂନା ଓ କଲା�ସମ୍ପ�୍ବ ଅଧି�ାରୀ, ଏମ୍  ଭଆିଇ 
ଦବି୍କଜ୍ାତ ିମହନ୍, ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚ�ିତି୍ା ଅଧି�ାରୀ 
କଦବଦତ୍ତ ମାଝ,ି ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚ�ିତି୍ା ଅଧି�ାରୀ 
ନଳିାଞ୍ଚଳ କସନାପତ,ି ଉପଖଣ୍ଡପ୍ରାଣୀ ଚ�ିତି୍ା ଅଧି�ାରୀ, 
ତାଳକଚର ଉକମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ଟ୍ରଷ୍ର 
ଅଧ୍ୟକ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ କବୈଠ�କର କରା� 
କଦଇ ଆକଲାଚନାକର ଅଂଶଗ୍ହଣ �ରଥିିକଲ।

ଜରୀବ ନଷି୍କୁରତା ନକିରାଧ କବୈଠ�

କଗାଶାଳା ଲାଗ ିଜମ ିଅଧଗ୍ରହଣ ତକୁ ରନ୍ କଶଷ �ରବିା�କୁ ଗକୁରକୁ ତ୍ାକରାପ

ଆଇନ ସହାୟତା �ମଟିରି ମହଳିାଙ୍ ପାଇଁ ସକେତନତା ଶବିରି
ହାଣ୍ଡଧିଆୁ,୧୧ା୩(ସମସି): ତାଳକଚର ବ୍ଲ�ର 
କ�ାବରାକର ପ୍ର�ତୀ ମହଳିା �ମ୍ବଶାଳାର 
ସଦସ୍ ମାନଙୁ୍କ କନଇ ତାଳକଚର ଆଇନ 
ସହାୟତା �ମଟି,ି ଜାତୀୟ ଆଇନ କସବା 
ପ୍ରାଧି�ରଣ, ରାଜ୍ ଆଇନ କସବା, ଜଲି୍ା 
ଆଇନ କସବା ଓ ଜାତୀୟ ମହଳିା ଆକୟା�ଙ୍କ 
ସହକରା�କର ଉପସ୍ତି ମହଳିାଙୁ୍କ ସଶକ୍ତ�ିରଣ 
�ରବିା ନମିକନ୍ ଏ� ଆଇନ ସକଚତନ ଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ତି କହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ି �ାର୍ବ୍କ୍ରମ�ୁ 
ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା କଦୌରା ଜଜ୍   ତଥା ତାଲୁ� 
ଆଇନ କସବାର ଅଧ୍ୟକ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର �ୁମାର ଦାସ 
ସଭାପତ ି ଭାବକର ଉଦଘାଟନ �ରଥିିକଲ। 
ଆକୟାଜତି �ାର୍ବ୍କ୍ରମକର ଅନ୍ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର ତାଳକଚର ନ୍ାୟାଳୟର ବବତିା ଦାସ 
ଓ ସନ୍୍ା ରଥ (ବରଷି୍ କଦୱାନ ବଚିାରପତ)ି 
ଏବଂ କଲା�ନାଥ ମଶି୍ର, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ 

ବଚିାର ବଭିା�ୀୟ ଦଣ୍ଡାଧି�ାରୀ କରା� କଦଇ 
ଘକରାଇ ହଂିସା ଆଇନ ଓ କରୌତୁ� ନୀକରାଧ 
ଆଇନ ଉପକର ଆକଲାଚନା �ରଥିକଲ। 
ଆଇନ ସହାୟତା �ମଟିରି ସଦସ୍ ତଥା ବରଷି୍ 

ଆଇନଜୀବୀ ଅରୁଣ ଶଙ୍କର ମଶି୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ୱାଇଁ, କଦବାଶରି କଘାର ଓ ବାଉରୀ ବନୁ୍ କବଜ 
କରା�କଦଇ ଥିକଲ। ସର�ାରୀ ଓ�ଲି ରାକଜନ୍ଦ୍ର 
�ୁମାର ପ୍ରଧାନ ମଞ୍ଚ ପରଚିାଳନା �ରଥିିକଲ।

କସନା ବାହନିରୀର ଅନ୍  ଲାଇନ ପରରୀକ୍ା ନମିକନ୍ 
ପ୍ାକ୍   ତାଲମି ଶବିରି ପାଇଁ େୟନ ପ୍କ୍ୟିା

ଉପକଭାକ୍ା ସକେତନତା �ାରଚ୍ଚ୍ୟକ୍ମ

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୧ୋ୩(ସମସି): ସାମାଜ�ି ସଂ�ଠନ ସ୍ପନ୍ଦନ ତରଫରୁ ଓ ର�ୁ୍ମ ନୟିନ୍ତ୍ର� 
କବୈଧ ମାପ ବଜି୍ାନ (ମାପ ଓ ଓଜନ) ବଭିା� ଅନୁକ�ାଳ ଆନୁ�ୂଲ୍କର ବ୍ଲ�ସ୍ତରୀୟ 
ଉପକଭାକ୍ତା ସକଚତନତା �ାର୍୍ବ କ୍ରମ ୨୦୨୩ ତୁରଙ୍ଗ ସ୍ତି ଜପିଏିଲଏଫ୍   �ାର୍୍ବ ାଳୟ 
ପରସିରକର ଆକୟାଜତି କହାଇରାଇଛ।ି ଉକ୍ତ �ାର୍୍ବ କ୍ରମ�ୁ ତୁରଙ୍ଗ ଗ୍ାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ 
ସମକରନ୍ଦ୍ର କଦହୁରୀ ଆନୁଷ୍ାନ�ି ଭାକବ ଉଦଘାଟନ �ରଥିିକଲ। ଆଜରି ଦନିକର ଖାଉଟ ି
ମାକନ ସବୁ ସ୍ତରକର ଉକପକ୍ତି କହଉଛନ୍,ି �ାଁକର ରାସନ ଚାଉଳଠାରୁ ଆରମ୍ �ର ି
କପକଟ୍ରାଲ ପମ୍ପକର କପକଟ୍ରାଲ ଇତ୍ାଦ,ି କତଣ ୁ ଖାଉଟ ି ମାକନ ନଜିର ଅଧି�ାର ପାଇଁ 
ସ୍ୱର ଉକତ୍ତାଳନ �ରବିା ସହତି ଆଇନ �ାନୁନ୍   ବରିୟକର ଜାଣବିା ନତି୍ାନ୍ ଆବଶ୍� 
ରହଛି ି କବାଲ ି କସ �ହଥିିକଲ। ମଖୁ୍ବକ୍ତା ଭାକବ ପବୂ୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ ଜଲି୍ା ଖାଉଟ ି ବବିାଦ 
ବଚିାର �ମଶିନ, ଅନୁକ�ାଳ �ଲ୍ାଣ ମହାନ୍ ି ଅନ୍ ଅତଥିି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ନାଇବ 
ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତମିା କବକହରା, ଜପିଏିଲଏଫ୍  ର ସଭାପତ ି ପ୍ରତମିା ମଶି୍ର, ସମ୍ପାଦ�ିା ଜୟନ୍ୀ 
କବକହରା, ଓଜନ ଓ ମାପ ବଭିା�ର �ାର୍୍ବ �ତ୍ତ୍ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତୁରଙ୍ଗର ସନୁୀତା 
ଦାସ ପ୍ରମଖୁ ଖାଉଟ ି ସଚତନତା ସମ୍ପ�୍ବକର ନଜି ନଜିର ମତ ଉପସ୍ାପନ �ରଥିିକଲ।

ବେପନ୍   କପଲେ ସ୍କୁଲକର ଛାତ୍ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ  ବଦିାୟ ସମ୍ୱର୍ଚ୍ଚନା

ଅନୁକ�ାଳ,୧୧ା୩(ସମସି): ଅନୁକ�ାଳ ମଶି୍ରପଡ଼ା ସ୍ତି ବଚପନ୍   କପ୍ଲ ସ୍ଲୁର 
ଅପର କ�ଜ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବଦିାୟ ସମ୍ୱଦ୍୍ବନା ଉତ୍ବ ପାଳତି କହାଇରାଇଛ।ି ଏହ ି
ଉତ୍ବକର �ୁନ�ୁିନ ି ପଲିାମାନଙ୍କ ଅଭଭିାବ� କରା� କଦଇ ସ୍ଲୁ ସହତି ଜଡତି 
ତାଙ୍କର ଅଭଜି୍ତା ସମ୍ପ�୍ବକର �ହଥିିକଲ। ସ୍ଲୁର ନକିଦ୍୍ବଶ�ିା ସଲମିା ଦାମାନ ି ଏବଂ 
ଅଧକ୍ା ଇଭାଲନି ରଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଓ ସମହୂ ଫକଟାଗ୍ାଫ ପ୍ରଦାନ 
�ରଥିିକଲ। ଉତ୍ବଟ ି ନଝିାରଅଲ ି ଦାମାନଙି୍କ କନତୃତ୍ୱକର ଆକୟାଜତି କହାଇଥିଲା।

ବଦିକୁ ୍ୟତ�ିରଣ �ାରଚ୍ଚ୍ୟକ୍ମର ଉଦ୍  ଘାଟନ

ଅନୁଗ�ୋଳ, ୧୧ୋ୩(ସମସି): କସନାବାହନିୀର 
ଅନ୍  ଲାଇନ ପରୀକ୍ା ନମିକନ୍ ଅନୁକ�ାଳର ପଲୁସି 
କଟ୍ରନଂି �କଲଜକର ଏ� ପ୍ରାକ୍   ତାଲମି ଶବିରି 
ମାର୍୍ବ ୨୧ରୁ ଏପ୍ରଲି ୧୪ ପର୍ବ୍ନ୍ ୪ଟ ି ଭା�କର 
୫୦ ଜଣ ପ୍ରାଥ୍ବୀମାନଙୁ୍କ କନଇ ଅନୁଷ୍ତି କହବା�ୁ 
ରାଉଛ।ି ଏହା ଏ� ଅଣଆବାସ�ି ତାଲମି ଶବିରି, 
କରଉଁଥକର ପ୍ରାଥ୍ବୀମାନଙୁ୍କ କସନାବାହନିୀର 
ଅନ୍  ଲାଇନ୍   ପରୀକ୍ା ନମିକନ୍ କସନାବାହନିୀର 
ନୟିମାବଳୀ ମତୁାବ� ପ୍ରାକ୍   ତାଲମି ମା�ଣାକର 
ଦଆିରବି। ଏହ ିକଟ୍ରନଂି ପାଇଁ ଏ� କରା�୍ତାଭତି୍ତ�ି 
ଚୟନ ୧୪.୦୩.୨୦୨୩ ଏବଂ ୧୫.୦୩.୨୦୨୩କର 

ସ�ାଳ ୧୦ଟା ସମୟକର ଜଲି୍ା ନକିୟାଜନ 
�ାର୍ବ୍ାଳୟ, ଅନୁକ�ାଳଠାକର ଅନୁଷ୍ତି କହବ। ଏଥି 
ନମିକନ୍ ଅନୁକ�ାଳ ଜଲି୍ାର ଇଛୁ� କରା�୍ ପ୍ରାଥ୍ବୀ 
କରଉଁମାକନ ଅନଲାଇନ୍  କର ନାମ ପଞ୍ଜୀ�ରଣ 
�ରଥିିକବ କସହମିାକନ ହ ିଁ ଏହ ି ତାଲମି ଶବିରିକର 
କରା�ଦାନ �ରପିାରକିବ। କସନାବାହନିୀର 
ନୟିମାବଳୀ ମତୁାବ� ପ୍ରାଥ୍ବୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ୧୭ 
ବର୍ବ ୬ ମାସରୁ ୨୧ ବର୍ବ ବୟସ ମଧ୍ୟକର, ଉର୍ତା 
୧୬୨ କସଣ୍ମିଟିରରୁ ୧୭୦ କସଣ୍ମିଟିର ଏବଂ 
ଦଶମ ଓ ଦ୍ାଦଶ କଶ୍ରଣୀକର ୪୫% ଓ ୫୦% 
ନମ୍ୱରରଖ୍   ଉତ୍ତୀନ୍ନ କହାଇଥିବା ଆବଶ୍�।

ଆଠମଲ୍କି,୧୧ୋ୩(ସମସି): �ଟ�ର �ଳା ବ�ିାଶ 
କ�ନ୍ଦ୍ରକର ରାଜ୍ସ୍ତରୀୟ �ମି୍ୱଦନ୍ୀ ଆଧ୍ୟାତ୍�ି 
ସାହତି୍ ମହାସଭା ଏବଂ �ମି୍ୱଦନ୍ୀ �ଥନ ଅନୁଷ୍ତି 
କହାଇ ରାଇଛ।ି ଓଡ଼ଶିାର ବହୁ �ବ,ି କଲଖ� ଓ 
ସାହତି ି୍ � କରା�ଦାନ �ରଥିିକଲ। ଉକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍�ି 
ସାହତି୍ ସଭାକର ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାକବ ଡ�୍ଟର 
ଅକଲଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପଢ଼଼ଆିରୀ ଓ ନ୍ାୟମତୂ୍ତ୍ତି ରତ�ିାନ୍ 
ମହାପାତ୍ର କରା�ଦାନ �ର ି ଆଧ୍ୟାତ୍�ି ସାହତି୍ 

ଅଧି� ସଷୃ୍ ି �ର ି ସମାଜ�ୁ ପରବିତ୍ତ୍ବନ �ରବିା�ୁ 
ମତ ରଖିଥିକଲ। ଏହ ି ଅବସରକର ଆଠମଲ୍�ିର 
�ବୟତି୍ରୀ �ାୟତ୍ରୀ ସଂିହଙୁ୍କ କ�ୈବଲ୍ ରତ୍ନକବଦୀ 
ସମ୍ମାନ-୨୦୨୩ ପ୍ରଦାନ �ରା ରାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ 
ସଂିହ ସନ୍ଥ �ବ ି ଭୀମକଭାଇ ସାହତି୍ ପରରିଦର 
ରାଜ୍ ସଭାକନତ୍ରୀ, ମାତୃଭୂମ ି ଶଶି ୁ ସାହତି୍ 
ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ ସଭାକନତ୍ରୀ ଥିବାକବକଳ ଓଡ଼ଶିାର 
ବଭିନି୍ନ ସାହତି୍ ଅନୁଷ୍ାନ ସହତି ଜଡତି ଅଛନ୍।ି

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୧ୋ୩(ସମସି): ଆଜ ି ଅନୁକ�ାଳ 
ନବି୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍�୍ବତ ଅନୁକ�ାଳ ବ୍ଲ�ର 
କ�ାପୀନାଥପରୁକର ଥିବା କ�ଦାର କ�ାରୀ 
ଦୃଷ୍ହିୀନ ଧନ୍ଦାମଳୂ� ତାଲମି କ�ନ୍ଦ୍ର ଓ 
ପଦ୍ମପାଦ ଆଶ୍ରମ�ୁ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଣ୍ରୁି ନମି୍ତିତ 
ବଦୁି୍ତ�ିରଣ �ାର୍ବ୍ର ଉଦଘାଟନ �ରାରାଇଛ।ି 
ଏହ ିଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ବକର ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାକବ 
ସାଂସଦ ମକହଶ ସାହୁ ଓ ଉଦଘାଟ� ଭାକବ 
ଓଡ଼ଶିା ସର�ାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ 
ଜଳ ବଭିା�ର ଉପକଦଷ୍ା ଦକିନଶ ପ୍ରଧାନ 
କରା� କଦଇଥିକଲ। ଏଅବସରକର କ�ଦାର 
କ�ାରୀ ଦୃଷ୍ହିୀନ ଧନ୍ଦାମଳୂ� ତାଲମି କ�ନ୍ଦ୍ରର 
ଅଧକ୍ ପ୍ରଶାନ୍ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱକର ତାଲମି 
କ�ନ୍ଦ୍ରଠାକର ସାଂସଦ ଓ ବସଧୁା ଉପକଦଷ୍ାଙ୍କ 

ଉକଦଶ୍କର ଏ� ଧନ୍ବାଦ ସଭା ଆକୟାଜତି 
କହାଇଥିଲା। ଏହାପକର �ାଙୁ୍ଗଲା କବନ୍ପରୁ 
ପଞ୍ଚାୟତର ପବୂ୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବଜୁି ରବୁ 
ଜନତା ଦଳର ଜଲି୍ା ଉପସଭାପତ ିପ୍ର�ାଶ ଚନ୍ଦ୍ର 
କଭାଇଙ୍କ କନତୃତ୍ୱକର ବାଦୀବାହାଳ ଗ୍ାମକର 
ଏ� ସାଧାରଣ ସଭା ଆକୟାଜତି କହାଇଥିଲା। 
ଏହ ିକବୈଠ�କର ଗ୍ାମବାସୀ କସମାନଙ୍କ ସମସ୍ା 
ବରିୟକର ସାଂସଦ ଓ ବସଧୁା ଉପକଦଷ୍ାଙୁ୍କ 
ଅବ�ତ �ରାଇଥିକଲ। ସମ୍ମାନତି ଅତଥିି 
ଭାକବ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିୀ ଭକ୍ତ ି ପ୍ରଶାଦ 
ଦାସ, ପବୂ୍ବତନ ନ�ରପାଳ ପଣୂ୍ବଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, 
ପବୂ୍ବତନ ଅନୁକ�ାଳ ବ୍ଲ� ଅଧ୍ୟକ୍ା ମମତା ପ୍ରଧାନ, 
ସମାଜକସବୀ ପଶୁ୍ବରାମ ଦାସ, କବନ୍ପରୁ 
ସରପଞ୍ଚ ଅର୍୍ବନା କସଠୀ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

୧୨ କ୍ଣି୍ାଲ କ�ାଇଲା 
ଜବତ; ୪ ଗରିଫ

ଗେଣ୍ପିଦୋ,୧୧।୩(ସମସି): ଅନୁକ�ାଳ ଜଲି୍ା 
କଛଣ୍ଡପିଦା ଥାନା ଅନ୍�୍ବତ �ଙୁ୍କରପାଳ ଗ୍ାମ 
କପାଲ ନ�ିଟରୁ ଶନବିାର କଛଣ୍ଡପିଦା ପଲୁସି 
୪ଟ ି କଚାରା କ�ାଇଲା କବାକଝଇ ବାଇ� ଓ 
୧୨ କ୍ଣି୍ାଲ କଚାରା କ�ାଇଲା�ୁ ଜବତ �ରଛି।ି 
ଏଥି ସହତି ଏଥିକର ସମ୍ପକୃ୍ତ ୪ଜଣଙୁ୍କ �ରିଫ �ର ି
କ�ାଟ୍ବ ଚାଲାଣ �ରଛି।ି �ରିଫ ୪ ରବୁ� କହକଲ 
କଛଣ୍ଡପିଦା ଥାନା ଡାଇଭର ଗ୍ାମର ଭରତ ଖିଲାର, 
ପଞ୍ଚନୁାଥ ଭୁତଆି, ଶାଳଖମଣ �ାମର ସଦୁାମ 
�ୁହ୍ା ପ୍ରଧାନ ଓ ସଦୁଶ୍ବନ କସଠୀ। ପଲୁସି ସତୂ୍ରରୁ 
ପ୍ର�ାଶ କର, ସ�ାକଳ ପାଟ୍ରାଲଂି �ରୁଥିବା କବକଳ 
କଚାରା କ�ାଇଲା କନଇ ରାଉଥିବା କବକଳ 
ପଲୁସି ଚଢାଉ �ର ିକ�ାଇଲା ଓ ବାଇ��ୁ ଜବତ 
�ରବିା ସହତି ୪ ଜଣଙୁ୍କ �ରିଫ �ରଥିିଲା।
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ଅନ୍ତରଚ୍ଚାତୀୟ ମହଳିା ଦବିସ ପାଳତି

ତୁଳସୀପାଳରର ଚଉରଦାଳ ଉତ୍ସବ
ବଅରଁପାଳ,୧୧ା୩(ସମସି): ବଅରଁପାଳ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀପାଳ ଗ୍ାମ ଗରାଡ଼ସିାହ ି
ଦଣ୍ାଆମ୍ୱୁରୀ ଛକଗର ଚଉଗଦାଳ ଉତ୍ସବ 
ପାଳତି ଗହାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ରଗତୟେକ ବର୍ଗ 
ଗଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଗୀ ତଥିିଗର 
ଏହ ି ପବ୍ଗକୁ ମହାସମାଗରାହଗର 
ପାଳନ କରରିାନ୍ତ ି ଗ୍ାମବାସୀ। 
ଅପରାହ୍ନଗର ଗ୍ାମବାସୀ ନକିଟସ୍ଥ 
ଲଙୁ୍ଳଆିଗବଡା ଗ୍ାମର ଅକ୍ଷୟ 
କୁମାର ବଗି�ାଇଙ୍କ ବାସଭବନରୁ 
ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯରୁଳ ମରୂ୍ତ୍ତିକୁ ରୀତନିୀତ ି
ଅନୁଯାୟୀ ପଜୂାର୍୍ଗନା କରବିା ପଗର ଏକ 
ସସୁଜ୍ତି ବମିାନଗର ବସାଇ ବରିାଟ 
ଗ�ାଭାଯାତ୍ରାଗର ଦଣ୍ାଆମ୍ୱୁରୀ ଠାଗର 
ଥିବା ଗଦାଳମଣ୍ପକୁ ଗନଇଥିଗଲ। 
ନାମସଂକୀତ୍ଗନ, ମହଳିା ସଂକୀର୍ତ୍ଗନ, 
ଗ�ାଲ, ନ�ିାଣ, ଆତସବାଜୀ, 
ହରଗିବାଲ, ହୁଳହୁଳ ି ଓ ଏକାଧିକ 
ଡଗିଜ ସାଉଣ୍ଗର ଗ୍ାମ ପ୍ରକମ୍ତି ଗହାଇ 
ଉଠଥିିଲା। ବଭିନି୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସଥିିବା ଗରାପାଳ 
ଭାଇଙ୍କ ରଙ୍ୀନ ଗପାରାକ, ଚତିାକର୍ଗକ ଲଉଡ଼ ି
ଗେଳ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, କଂସ, ଉଗ୍ଗସନ ଆଦ ି
ଗପୌରାଣକି ବରିୟ ବସୁ୍ ଉପଗର ଆଧାରତି 
ଚରତି୍ରଗର ଗରାପାଳ ଭାଇମାଗନ ବଭିନି୍ନ 
ଅଭନିୟ କର ି ଦ�୍ଗକଙ୍କ ମନ ଗମାହଥିିଗଲ। 
ଠାକୁର ଗଦାଳମଣ୍ପଗର ପହଞ୍ବିା ପଗର 

ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯରୁଳ ମରୂ୍ତ୍ତିକୁ ରୀତନିୀତ ି
ଅନୁଯାୟୀ ପଜୂାର୍୍ଗନା କରାଯାଇଥିଲା। ରାତଗିର 
ସାଂସ୍ତୃକି କାଯ୍ଗୟେକ୍ରମ ଗରାପୀନାରପରୁ ଓ 

ବଳରାମପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟଗର ବାଦଦଣ୍ ଅନୁଷ୍ତି 
ଗହାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା କମଟି ି ସଭାପତ ି ଗବୈକୁଣ୍ଠ 
ସାହୁ, ସମ୍ାଦକ ରତକିାନ୍ତ ସାହୁ, ବାଉରୀବନୁ୍ 
ସାହୁ, ଅଜୟ ସାହୁ, ଭଜମନ ମହାନ୍ତ,ି 
ଗରୌରହରୀ ସାହୁ, ଲକ୍ଷୀଧର ସାହୁ, ଛକଡ ିସାହୁ 
ଓ ଧୀଗରନ୍ଦ୍ର ରଡ଼ନାୟକଙ୍କ ସଗମତ ସମସ୍ 
ଗ୍ାମବାସୀ ଯାତ୍ରାଗର ସହଗଯାର କରଥିିଗଲ।

  ହାତୀପଲ ସହର ମହୁାଁ 
ଭାଙ୍ରିଲ ରଦାକାନ ଗହୃ; ନଷ୍ଟକରଲ ସାମଗ୍ୀ

ତାଳଚେର ସଦର,୧୧ା୩(ସମସି): ହାତୀ 
ଏଗବ ସହର ମହୁାଁ। ତାଳଗଚର ବନାଞ୍ଳ 
ନକିଟସ୍ଥ କଙି୍କଳ ି ଗ୍ାମଗର ଦୀର୍ଗ ମାସ ବୟୋପ ି
୧୦ରୁ ୧୨ ହାତୀ ଗଡରା ପକାଇଛନ୍ତ।ି ଚାର 
ସମୟଗର ବୟୋପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା 
ଗବଗଳ ଆଜ ିଗଭାର ୪ଟାଗର ସଈନାଳୀ ଗ୍ାମ 
ଛକଠାଗର ରହଥିିବା ଏକାଧିକ ଗଦାକାନ 
ଭଙ୍ାରୁଜା କରବିା ସହ ଗଦାକାନ ଭତିଗର 
ରହଥିିବା ସମାଗ୍ୀ ନଷ୍ଟ କରଛିନ୍ତ।ି କଦଳୀ 

କାନ୍,ି ଚାଉଳ, ଡ଼ାଲ,ି ଆଳୁ, ବାଇରଣ ୋଇ 
ଦୀର୍ଗ ସମୟ ପଯ୍ଗୟେନ୍ତ ଗସଠାଗର ଆତଙ୍କ 
ରାଜ ଚଳାଇଥିଗଲ। ଏରଟଣାକୁ ଗନଇ ଗସହ ି
ଆେପାେ ଗ୍ାମଞ୍ଳଗର ଗଲାକଙ୍କ ମନଗର 
ଆତଙ୍କ ସଷୃ୍ଟ ି ଗହାଇଥିଲା। ଗ୍ାମବାସୀ ବନ 
ବଭିାରକୁ େବର ଗଦଇଥିଗଲ ମଧ୍ୟ ବହୁ 
ବଳିମ୍ଗର କମ୍ଗଚାରୀମାଗନ ପହଞ୍ଥିିଗଲ। 
ଗ୍ାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାଗର ହାତୀପଲଙୁ୍କ 
ରଉଡ଼ାଇ ବ୍ାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଅନନ୍ତ ଡଏିଭରିର ଶାସ୍ତୀୟ ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ଦବିସ ପାଳତି

ହାଣ୍ଧିଆୁ,୧୧।୩(ସମସି): ସ୍ଥାନୀୟ ମହାନଦୀ 
ଗକାଲ୍   ଫିଲ୍ଡ ଜରନ୍ନାର ଗକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଏିଭ ି
ପବ୍ଲକି୍   ସ୍ଲୁ, ଅନନ୍ତବହିାରଗର �ାସ୍ତୀୟ 
ଓଡ଼ଆି ଭାରା ଦବିସ ପାଳତି ଗହାଇଯାଇଛ।ି 
ବଦିୟୋଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗଜୟୋତ ି ମଶି୍ର ମେୁୟେ 
ଅତଥିି ଭାଗବ ଗଯାରଗଦଇ ଓଡ଼ଆି ସାହତିୟେର 

ମହାନ୍   ସାଧକଙ୍କ ଫଗଟା ଚତି୍ରଗର ମାଲୟୋପ୍ଗଣ 
କର ି ଉତ୍ସବର ଉଦରାଟନ କରଥିିଗଲ। 
ବଦିୟୋଳୟର �କି୍ଷକ ଡଃ.ଅନ୍ତଯ୍ଗୟୋମୀ ସାହୁ 
ଏହ ି ଦବିସ ପାଳନର ତାତ୍ପଯ୍ଗୟେ ସମ୍କ୍ଗଗର 
ଅଭଭିାରଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଗଲ। ବଦିୟେଳୟର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ଆି କବତିା ଆବୃର୍ତ ି କରବିା 

ସହତି ନୃତୟେ ପ୍ରଦ�୍ଗନ କରଥିିଗଲ। �କି୍ଷକ 
ଅଞ୍ଜନ ମଦୁୁଲ ି ଓଡ଼ଆି ଭାରାର ପ୍ରାଚୀନତା 
ଏବଂ ରସାଳତା ସମ୍କ୍ଗଗର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ 
ସହତି ସମଗସ୍ ମାତୃଭାରା ଓଡ଼ଆି ପ୍ରତ ି
ମମତା ରଖିବାକୁ ପରାମ�୍ଗ ଗଦଇଥିଗଲ। 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନଜି ବକ୍ତବୟେଗର ଓଡ଼ଆି ଭାରା 
ସାହତିୟେର ବକିା�ଗର ପ୍ରଗତୟେକଙ୍କ ସହଗଯାର 
କାମନା କରଥିିଗଲ। �କି୍ଷକ କରୁଣାକର ସାହୁ 
ଏହ ି କାଯ୍ଗୟେକ୍ରମର ମଞ୍ ସଞ୍ାଳନ କରଥିିବା 
ଗବଗଳ �କି୍ଷୟତି୍ରୀ ଚାନ୍ନିୀ ସଂିହ ଧନୟେବାଦ 
ଅପ୍ଗଣ କରଥିିଗଲ। ଉକ୍ତ କାଯ୍ଗୟେକ୍ରମଗର 
ବଦିୟୋଳୟର �କି୍ଷୟତି୍ରୀ ଗଜୟୋତ ି ଜନି୍ଲ, 
ସସ୍ତିା ମଞ୍ଜରୀ ଗଦବୀ, �କି୍ଷକ ସଧୁାଂ� ୁ
କୁମାର ସ୍ାଇଁ, ସବୁ୍ତ ପାଣ,ି ସୀମାଚଳ 
ପତ ି ପ୍ରମେୁଙ୍କ ସଗମତ ବଦିୟୋଳୟର 
ସମସ୍ କମ୍ଗଚାରୀ ସହଗଯାର କରଥିିଗଲ।

ତାଳଚେର ସଦର,୧୧ା୩(ସମସି)

�କି୍ଷାର ବକିା� ନମିଗନ୍ତ ବଭିନି୍ନ ଗଯାଜନାକୁ 
ରରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଉଛ।ି ଗହଗଲ ତାଳଗଚର 
ସରକାରୀ ସଚୂନା ଗକନ୍ଦ୍ର ଓ ପାଠାରାରର 
ଟଣି ଉଡ଼ଯିାଇଥିବା ଗବଗଳ ଏହାର 
ଛାତରୁ ପାଣରିଳ ି ଭୂତଗକାଠଗିର ପରଣିତ 
ଗହାଇରଲାଣ।ି ଗତଗବ ଏହାର ରକ୍ଷାଣାଗବକ୍ଷଣ 
ଦାୟତି୍ୱ ଗନବା ପାଇଁ ଗକହ ି ନାହାନ୍ତ ି ଗବାଲ ି
କୁହାଯାଉଛ।ି ସବ୍ଗସାଧାରଣଙ୍କ ଉଗଦେ�ୟେଗର 
ଏହ ି ପାଠାରାରା ୧୯୭୯ ମସହିାଗର 
ୱାଡ୍ଗ ନଂ-୩ ରାଣୀ ମନ୍ରି ପଛପାଶ୍ୱଗର୍ଗ 
ରହଥିିଲା। ପବୂ୍ଗରୁ ଏହ ି କାଯ୍ଗୟୋଳୟକୁ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ଆସ ି େବର କାରଜ 
ଓ ପସୁ୍କ ଓ ବଭିନି୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରକିା ପଢ଼଼ ି ଜ୍ାନ 
ଆଗରାହଣ କରୁଥିଗଲ। ଏପରକି,ି ରରବି 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହ ି ପାଠାରାରଗର ପାଠପଢ଼଼ ି
ଉପକୃତ ଗହଉଥିଗଲ। କନୁି୍ତ ଏହ ି ପାଠାରାର 
ଆଜ ି ସବ୍ଗସାଧାରଣଙ୍କ କାମଗର ଲାରନୁ।ି 
ଏହ ି ପାଠାରାରକୁ ପବୂ୍ଗରୁ ସମସ୍ େବର 
କାରଜ, କ୍ଷଦୁ୍ରରଳ୍ପ, କବତିା, ବଭିନି୍ନ ପସୁ୍କ 
ପସୁ୍କିା ପାଠକ ପାଠକିାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଯାରାଇ 
ଦଆିଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର କଗରାନା କାଳଗର 
ସମସ୍ େବରକାରଜକୁ ବନ୍ କରଗିଦଇଥିବା 
ଗବଗଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗଯାରାଇ 
ଦଆିଯାଉଥିବା ବହଗିର ଊଇ ଲାର ି କଛି ି ନଷ୍ଟ 

ଗହାଇଯାଇଥିବା ଗବଗଳ ନାମକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 
କଛି ି ବହ ି ରହଛି।ି ଗସହପିର ି ତାଳଗଚର 
ଗପୌର ପରରିଦ ପକ୍ଷରୁ ଗଲାକଙ୍କ ହତି ସାଧନ 
ପାଇଁ ୨ଟ ି ପାଠାରାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଜାର ଓ 

ଅନୟେଟ ି ପ୍ରଜାମଣ୍ଳ ପରସିରଗର ରହଥିିଗଲ 
ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଅବସ୍ଥା ଗଦୋଗଦଇଛ।ି 
ଗତଣ ୁ ଏସବୁ ପାଠାରାରର ରକ୍ଷଣାଗବକ୍ଷଣ 
କରବିା ଲାର ି ବଭିନି୍ନ ମହଲରୁ ଦାବ ି ଗହଉଛ।ି

କାମରର ଲାଗନୁ ିପାଠାଗାର

ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଗଳତି ମତୃରଦହ ଉଦ୍ଧାର
କାମାକ୍ାନଗର, ୧୧ା୩(ସମସି): କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାମାକ୍ାନଗର 
ବ୍ଲକ କକାଟଗରା ପଞ୍ାୟତର ଜକେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଗଳତି ମତୃକେହ 
ଉଦ୍ଧାର କହାଇଛ।ି ମତୃକ ଜେକ ଶକୁକେବ ପ୍ରଧାନ(୭୦) କବାଲ ି
ଜୋପଡ଼ଛି।ି ଶକୁକେବ ଗତ ୨୮ତାରଖିକର ବ୍ାଙ୍କକୁ ଭତ୍ା ଟଙ୍କା 
ପାଇଁ ଆସଥିିକଲ। କସହେିନିଠାରୁ କସ ଘରକୁ କେର ି ନ ଥିକଲ। 
ପରବିାର କଲାକ ବହୁ କଖାଜାକଖାଜ ିକରଥିିକଲ ମଧ୍ୟ ଶକୁକେବଙ୍କ 
ସନ୍ାନ ପାଇ ନ ଥିକଲ। ଗ୍ାମ ନକିଟସ୍ଥ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲକର ଶନବିାର 
ତାଙ୍କର ଗଳତି ଶବ ଗ୍ାମର କଛିକିଲାକ କେଖି ଘରକଲାକଙୁ୍କ ଖବର 
କେଇଥିକଲ। ହାତୀ ଆକ୍ରମେକର ଶକୁକେବ ପ୍ରାେ ହରାଇଥିବା 
ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛ।ି ପଲୁସି ଶବ ବ୍ବକଛେେ କଲାପକର ପ୍ରକୃତ 
ତଥ୍ ମଳିପିାରବି କବାଲ ିଜୋପଡ଼ଛି।ି

ବ୍ଲକ୍  ଶକି୍ାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଦାବପିତ୍ର
ତାଳଚେର ସଦର,୧୧ା୩(ସମସି): ବଦିୟୋଳୟ ଓ ରଣ�କି୍ଷା 
ବଭିାରଗର ୨୦୦୧ ମସହିାରୁ ଅଦୟୋବଧି ନଯିକୁ୍ତ ି ପାଇ ଆସଥିିବା 
ନୂତନ ଗପନ୍  ୍  ସନ୍   ସ୍ମି୍   (ଏନ୍  .ପ.ିଏସ୍  ) �କି୍ଷକ/�କି୍ଷୟତି୍ରୀଙ୍କ 
ଗକ୍ଷତ୍ରଗର ଠକିା ନଯିକୁ୍ତ ି ସମୟକୁ ମଳୂ ଚାକରିୀଗର ରଣନା କରବିା 
ସହତି ୬/୭ ଟ ିଗନସ୍  ନାଲ୍   ଇନ୍  କ୍ରଗିମଣ୍୍   ପ୍ରଦାନ, ଅବକିଳ ଗକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ହାରଗର ସହତି ପରୁୁଣା ଗପନ୍  ସନ୍   (ଓପଏିସ୍  ) ଲାର ୁ କରବିା ଆଦ ି
ତନି ିଦଫା ଦାବ ିସମ୍ଳତି ଏକ ସ୍ାରକପତ୍ର ମେୁୟେମନ୍ତୀ, ମେୁୟେ�ାସନ 
ସଚବି, ବଦିୟୋଳୟ ଓ ରଣ�କି୍ଷା ସଚବି, ୫-ଟ ିସଚବି ଓ ବଦିୟୋଳୟ 
ଓ ରଣ�କି୍ଷା ମନ୍ତୀଙ୍କ ଉଗଦେ�ୟେଗର ତାଳଗଚର ବ୍ଲକ �କି୍ଷାଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ।ି �ତାଧିକ �କି୍ଷକ �କି୍ଷୟତି୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ 
ମନ୍ରିଠାରୁ ଏକ ଗ�ାଭାଯାତ୍ରାଗର ଆସ ିବଇିଓଙୁ୍କ ଦାବପିତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିଗଲ। ଯଦ ିଦାବ ିପରୂଣ ନହୁଏ ଗତଗବ ମାର୍୍ଗ ୧୮ ତାରେି ଠାରୁ 
ସମହୂ ଛୁଟଗିର ରହ ିଦାବ ିପରୂଣ ପଯ୍ଗୟେନ୍ତ ଆଗନ୍ାଳନ ଜାର ିରଖିବା 
ପାଇଁ ସଂର ତରଫରୁ ସରକାରଙୁ୍କ ଲଖିିତ ଭାଗବ ଜଣାଇ ଦଆିଯାଇଛ ି
ଗବାଲ ି ତାଳଗଚର ବ୍ଲକ ସଭାପତ ି ମନିତୀ ଦାସ ଓ ସମ୍ାଦକ 
ନଗିରାଦ କୁମାର ଦାସମହାପାତ୍ର ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି

ରରେଲର-କାର୍  ଧକ୍ା; ୨ ଆହତ
ପାଣଚି�ାଇଲ,ି୧୧।୩(ସମସି): ପାଣଗିକାଇଲ ି ରାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 
୧୬ ନମ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପରର ନମି୍ଗାଣଧୀନ ଟ୍ରମା ଗକୟାର 
ପାେଗର ରାସ୍ା କଡ଼ଗର ଛଡ଼ିା ଗହାଇଥିବା ଏକ ଗଟ୍ରଲର ପଛଗର 
ପଟିଗିହାଇ କାର ଦୁର୍ଗଟଣାଗ୍ସ୍ ଗହାଇ ଦୁଇଜଣ ବୟେକ୍ତ ି ସାମାନୟେ 
ଆହତ ଗହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ସଚୂନା ମତୁାବକ ଉକ୍ତ କାରଟ ି
ରତକାଲ ି ବଳିମ୍ତି ରାତ୍ର ି ସମୟଗର ପାଣଗିକାଇଲ ି ପଟୁ ସଠପିରୁ 
ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ସମୟଗର ରାସ୍ା କଡ଼ଗର ନମି୍ଗାଣଧୀନ ଟ୍ରମା 
ଗକୟାର ପାେଗର ରାସ୍ା କଡ଼ଗର ଛଡ଼ିା ଗହାଇଥିବା ଏକ ଗଟ୍ରଲରକୁ 
ଭାରସାମୟେ ହରାଇ ପଛପଟୁ ଧକ୍ା ଗଦଇଥିଲା। ଫଳଗର କାର 
ଭତିଗର ଥିବା ଦୁଇଜଣ ବୟେକ୍ତ ିସାମାନୟେ ଆହତ ଗହାଇଥିଗଲ।

କାର୍  କାଚ ଭାଙ୍ ିସାମଗ୍ୀ ଲୁଟ୍   
ପାଣଚି�ାଇଲ,ି୧୧।୩(ସମସି): ପାଣଗିକାଇଲ ିଛକଗର କାର କାଚ 
ଭାଙ୍ ି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବହୁ ମଲୂୟେବାନ ଜନିରି ଗକହ ି ଦୁବୃ୍ଗର୍ତ 
ଗଚାର ି ଗହାଇଥିବା ପାଣଗିକାଇଲ ି ରାନାଗର ଲଖିିତ ଅଭଗିଯାର 
ଗହାଇଛ।ି ସଚୂନା ମତୁାବକ ଭୁବଗନଶ୍ୱର ଅଞ୍ଳର ସବୁ୍ତ କୁମାର 
ଚାନ୍ କାର ଗନଇ ଗକନୁ୍ଝର ଯାଉଥିବା ଗବଗଳ ପାଣଗିକାଇଲ ି
ଛକ ନକିଟ ମା’ ହଙୁି୍ଳା କ୍ଲର ଗଷ୍ଟାର ସମ୍େୁଗର କାର ପାକ୍ତିଂ କର ି
ନକିଟସ୍ଥ ଗଦାକାନକୁ ଯାଇଥିଗଲ। ଗସଠାରୁ ଗଫରବିା ପଗର 
କାରର ଡାହାଣ ପଟ ଗଡାର କାଚ ଭଙ୍ାଯାଇ କାର ଭତିଗର 
ଥିବା ଲାପଟପ ବୟୋରଟ ି ଗଚାର ି ଗହାଇଯାଇଛ।ି ବୟୋରଗର ଏକ 
ଲାପଟପ, ଆଇପୟୋଡ ସଗମତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜନିରି ରହଥିିଲା। 
ସବୁ୍ତ ପାେଗର ଥିବା ସସିଟିଭି ି ଫୁଗଟଜ ଯାଞ୍ ୍  କରବିା ପଗର 
ଜଗଣ ଏସବୁ ଜନିରି ଗଚାର ି କରଥିିବା ଜଣା ପଡ଼ଥିିଲା। ଏଗନଇ 
ଗସ ପାଣଗିକାଇଲ ି ରାନାଗର ଏକ ଲଖିିତ ଅଭଗିଯାର କରଛିନ୍ତ।ି

�ଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ୧୧ା୩(ସମସି): ଗ�ଙ୍କାନାଳ 
ଜଲି୍ା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଗକରଗଯାଳ ି
ପଞ୍ାୟତ ତରଫରୁ ଅନ୍ତଜ୍ଗାତୀୟ ମହଳିା ଦବିସ 
ପାଳତି ଗହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି କାଯ୍ଗୟେକ୍ରମଗର 
ମେୁୟେଅତଥିି ଭାଗବ ଗକରଗଯାଳ ି ସରପଞ୍ 
ରାଜକଗି�ାର ସାହୁ ଗଯାରଗଦଇଥିବା 
ଗବଗଳ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଗବ ଗକରଗଯାଳ ି
ପଞ୍ାୟତର ସମତି ି ସଭୟୋ ସମୁତି୍ରା ନାୟକ 
ଓ ନାଏବ ସରପଞ୍ ଯାଜନକିା ଗଦହୁରୀ 
ଗଯାଗଦଇଥିଗଲ। ଏହ ି କାଯ୍ଗୟେକ୍ରମଗର 
ଏମ୍  ବଗିକ ସଆିର୍  ପ,ି କୃରମିତି୍ର, ପ୍ରାଣୀମତି୍ର, 
ଆ�ାକମ୍ଗୀ ଓ ଅଙ୍ନବାଡ ି କମ୍ଗୀମାଗନ ନଜି 
ବକ୍ତବୟେଗର ଅନ୍ତଜ୍ଗାତୀୟ ମହଳିା ଦବିସ 

ଉପଗର ପରଗିବ�, ନ�ିା ନବିାରଣ, 
ବୟେକ୍ତରିତ ସ୍ଚ୍ଛତା, ଜଳସଂରକ୍ଷଣ ସହତି 
ମହଳିା ଏକତା ରହଗିଲ ଏକ ସସୁ୍ଥ ସମାଜ 
ରଠନ ଗହାଇପାରବି ଗବାଲ ି କହଥିିଗଲ। 
ପ୍ରଗତୟେକ ମହଳିା କପିର ି ସ୍ାବଲମ୍ୀ ଗହଗବ 
ଗସହପିର ି ମଧ୍ୟ ରରୁୁତ୍ୱାଗରାପ କରଥିିଗଲ। 
ଅନ୍ତଜ୍ଗାତୀୟ ମହଳିା ଦବିସକୁ ଓଏଲ୍  ଏମ୍   
ସଦସୟୋ ଓ ଜଆିର୍  ଏସ୍   ଆଗଲାକରଞ୍ଜନ 
ଗବଗହରା ପରଚିାଳନା କରବିା ସହତି 
ଏଫ୍  ଇଏସଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନଗର ପାଳନ 
କରାଯାଇଛ।ି ମହଳିା ଦବିସଗର ଗେଳ, 
ଗଝାଟ,ି କୁଇଜ୍   ପ୍ରତଗିଯାରତିାଗର ବଗିଜତାଙୁ୍କ 
ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଚେଙ୍କାନାଳ, ୧୦ା୩(ସମସି)

ଗ�ଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ା କାମାକ୍ଷାନରର ରାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ବଡସଅୁାଁଗଳା ସଆିରମିାଳଆି ଗ୍ାମଗର ଥିବା 
ଗଲାକନାରପରୁ ଓ ସଆିରମିାଳ ିଗକନ୍ଦ୍ରଗର ଆ�ାକମ୍ଗୀଙୁ୍କ 
ମରିୟୋ ଆଗରାପଗର ନଲିମ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ଦ�୍ଗାଇ 
ଆଗଦ�କୁ ପ୍ରତୟୋହାର କରବିାକୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ନକିଟଗର 
ଦାବ ିକରାଯାଇଛ।ି 

ସଆିରମିାଳ ି ଓ ଗଲାକନାରପରୁ ଗକନ୍ଦ୍ରଗର 
ଆ�ାକମ୍ଗୀ ଭାଗବ ବାସନ୍ତୀ ଗସଠୀ ଦୀର୍ଗ ୧୫ ବର୍ଗ 
ଧର ି କାଯ୍ଗୟେକର ି ଆସଛୁନ୍ତ।ି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟଗର 
ସରକାରୀ କାଯ୍ଗୟେଗର ଗକୌଣସ ି ତରୁଟ ି କର ି ନ ଥିବା 
ଗବଗଳ ତାଙ୍କ ନାମଗର ମରିୟୋ ଆଗରାପକୁ ଗନଇ 
ନଲିମ୍ନ କରାଯାଇଛ।ି ସଆିରମିାଳୀଆ ଗ୍ାମର ଗଦବ 
ନାରାୟଣ ଗସଠୀଙ୍କ �ରୀର ଅସସୁ୍ଥ ଗହବାରୁ ଗସ ପଣ୍ା 
ନସ୍ତିଂ ଗହାମଗର ଗଷ୍ଟାନ୍   ଅପଗରସନ ଗହାଇଥିଗଲ। 
ପଣ୍ା ନସ୍ତିଂଗହାମଗର ଚକିତି୍ସାପାଇଁ ଗସ ଗକୌଣସ ି

ପରାମ�୍ଗ ଗଦଇ ନ ଥିବା ସଗଫଇ ଗଦବା ସହତି ତାଙ୍କର 
ମତୁୃୟେଗର ମଧ୍ୟ ଗକୌଣସ ି ସମ୍କ୍ଗ ନାହ ିଁ। ଦୁଇ ପରବିାର 
ମଧ୍ୟଗର ଅସଗନ୍ତାର ଥିବାରୁ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ନାମଗର ମରିୟୋ 
ଅଭଗିଯାର କରାଯାଇ ତାଙୁ୍କ ନଲିମ୍ନ କରାଯାଇଥିବା 
ଗସ ଉଗଲ୍େ କରଛିନ୍ତ।ି ଏଭଳ ି ପରସି୍ଥତିଗିର ଗସ 

ମାନସକି ଯନ୍ତଣା ଗଭାର କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନଲିମ୍ନ 
ଆଗଦ� ପ୍ରତୟୋହାର କରବିାକୁ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
ନକିଟଗର ଲଖିିତ ଭାବଗର ନଗିବଦନ କରଛିନ୍ତ।ି 
ତାଙ୍କ ସହତି ୪୧ ଜଣ ଆ�ାକମ୍ଗୀ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
ନକିଟଗର ନଗିବଦନ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରର ୨ ଗରୁୁତର
ହଚି୍ାଳ, ୧୧ା୩(ସମସି): ହଗିନ୍ାଳ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙି୍କଡ ି ଓ କଡଲା ପଞ୍ାୟତର 
ମଧପୁରୁ ଗ୍ାମର ୨ଜଣ ବୟେକ୍ତଙୁି୍କ ହାତୀ 
ଆକ୍ରମଣ କରବିାରୁ ରରୁୁତର ଅବସ୍ଥାଗର 
ଚକିତି୍ସତି ଗହଉଛନ୍ତ।ି ବାଙି୍କଡ ି ଗ୍ାମର 
ସତୟୋନନ୍ ଗବଗହରା(୪୫) ରୁଙ୍ଟା 
ମାଇନ୍  ସରୁ ନଜି ଗ୍ାମକୁ ଗଫରୁଥିବା ଗବଗଳ 
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରଥିିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଲାଗକ 
ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କର ି ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସ ଗଯାଗର 
ଚକିତି୍ସାଳୟଗର ଭର୍ତ୍ତି କରଛିନ୍ତ।ି ଗସହପିର ି
କଡଲା ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧପୁରୁ ଗ୍ାମର 
ପ�ୁ୍ଗରାମ ଗଜନା(୫୬) ନକିଟସ୍ଥ ସପ୍ାହକି 
ହାଟ କୁମରୁୀସଙି୍ାକୁ ସଉଦା କରବିାକୁ 
ଯାଉଥିବା ଗବଗଳ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣର �କିାର 
ଗହାଇଥିଗଲ। ତାଙୁ୍କ ରରୁୁତର ଅବସ୍ଥାଗର 
ଉଦ୍ାର କରାଯାଇ େଜୁରଆିକଟା ଗରାଷ୍ୀ 
ସ୍ାସ୍ଥୟେଗକନ୍ଦ୍ରଗର ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 
ଗସଠାଗର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ରରୁୁତର 
ଗହବାରୁ ଗସଠାରୁ ତାଙୁ୍କ କଟକ ମେୁୟେ 
ଚକିତି୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରତି କରାଯାଇଛ।ି

ଆଶାକମଚ୍ଚୀଙ୍କ ନଲିମ୍ବନ ଆରଦଶ ପ୍ରତ୍ାହାର ଦାବ ି

ଚେନାପରୁ, ୧୧ା୩(ସମସି): ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା 
ସବୁ ଗକ୍ଷତ୍ରଗର ଆରଆୁ ଥିବା ଗବଗଳ ଧମ୍ଗ�ାଳା 
ତହସଲି ପରର ମାଫିଆଙ୍କ ମନମା.ନ ିଚାଲଛି।ି 
ଏହ ି ତହସଲିର ବଛିାେଣ୍ ି ଗମୌଜାଗର 
କଳାପରର ଗଚାରା ଚାଲାଣର ରନ୍ତାରର 
ପାଲଟଛି।ି ଲର ୁ େଣଜି ସମ୍ଦଗର ଭରପରୁ 
ଏହ ିଅଞ୍ଳଗର ଗବଆଇନ ଭାବଗର ବ୍ଲାଷ୍ଟଂି କର ି
ମାଫିଆମାଗନ ମାଗଲମାଲ ଗହଉଛନ୍ତ।ି ଲଜି 
ଅଞ୍ଳରୁ ଗହଉକ ିଲଜି୍   ବାହାରୁ ଗହଉ ପ୍ର�ାସନ 
କାହାରକୁି ଗରାକ ଲରାଇ ପାରୁନାହ ିଁ। ଯାହା 
ଫଳଗର �ହ�ହ ଗକାଟ ିଟଙ୍କାର କଳା ପରର 
ଲୁଟ ଗହାଇ ଚାଲଛି।ି ରତ ଡଗିସମ୍ର ମାସଗର 
ଜଲି୍ାର ସମସ୍ ପ୍ର�ାସନ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ 
ଗନଇ ଧମ୍ଗ�ାଳା ବଧିାନସଭା ନବି୍ଗାଚନ 
ମଣ୍ଳୀ ଉନ୍ନୟନ କମଟି ି (ଏସଡିସି)ି ସମୀକ୍ଷା 
ଗବୈଠକ ବସଥିିଲା। ଗଯଉଁମାଗନ ଗଚାରାଗର 
େଣଜି ଦ୍ରବୟେ ଲୁଟ୍   କରବିାକୁ ଗଚଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତ ି
ଗସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ପ୍ର�ାସନକି ଅଧିକାରୀ ବହୁ 
ପରମିାଣଗର ଗଜାରମିାନା କରବିା ସହତି 
ଗସମାନଙ୍କ ଉପଗର ମକଦେମା ରୁଜୁ କରବିା 

ସହତି ଆଇନରତ ଭାବଗର କାଯ୍ଗୟୋନୁଷ୍ାନ 
ଗନବାକୁ ସ୍ଥରି କରାଯାଇଥିଲା। ଧମ୍ଗ�ାଳାଗର 
େଣ ି ୋଦାନ ଉପଗର ଗରାଟଏି ଗହଗଲ 
କାଯ୍ଗୟେକାର ି ଗହଉନାହ ିଁ। ମାତ୍ର ହାତ ରଣତ ି
ଗକଗତାଟ ି େଣ ି ଲଜି ଗଦଇ ବାହାବାହା 
ଗନବାକୁ ବସଛି ି ପ୍ର�ାସନ। େଣ ି ଲଜି 
ଗନଇଥିବା ଉଗର୍ତାଳନର ପରମିାଣ ବହୁତ କମ 
ରହଛି।ି କନୁି୍ତ ଲଜିଧାରୀ ଲଜି ଜାରା ମାନଙ୍କରୁ 
ଉଗର୍ତାଳନ ନକର ି ଲଜି ବାହାରୁ ଉଗର୍ତାଳନ 
କରୁଛନ୍ତ।ି ଯାହା ଫଳଗର ଗକାଟ ି ଗକାଟ ି
ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ ହରାଉଛ ି ରାଜସ୍ ବଭିାର। 
୪୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜାରାରୁ ଗଚାରାଗର ପାେ 
କ୍ରସର ମାନଙୁ୍କ କଞ୍ା ମାଲ ଗଯାରାଉଛନ୍ତ ିକଳା 
ପରର ମାଫିଆ। ବଛିାେଣ୍ ି ଗମୌଜାଗର ୧୯ଟ ି
କ୍ରସର ଚାଲବିା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତ ି
ଗଦଇଥିବା ଗବଗଳ ଗସଠାଗର ୩୦ଟରୁି 
ଅଧିକ କ୍ରସର ଚାଲୁଥିବା ଅଭଗିଯାର ଗହଉଛ।ି 
ହାତ ରଣତ ି ଗକଗତାଟ ି କ୍ରସର ନୟିମ ପାଳନ 
କରୁଥିବା ଗବଗଳ ଅନୟେମାଗନ ନୟିମକୁ 
ଗମାଡ ି ମକଚ ି ପାଦଗର ଦଳ ି ଗଦଉଛନ୍ତ।ି 

କ୍ରସର ଚାଲବିା ଦ୍ାରା ପରର ଧଳୂ ି ଉଡ଼ ି ଗ୍ାମ 
ଭତିରକୁ ପ� ି ପାଣ ି ଦୂରତି ଗହଉଛ।ି ଗତଗବ 
ଏଗତ ପରମିାଣର କଳା ପରର ଗକଉଁଠୁ 
ଆସଛୁ।ି ପ୍ରତ ି କ୍ରସରମାନଙ୍କଗର ହଜାର 
ହଜାର ଟ୍ରପି କଳାପରର ରଛତି ରହୁଛ ିକପିର।ି 
କ୍ରସର ଚାଲବିା ପାଇଁ ପାଣ ି ସଛିନ, ପାଗଚରୀ 
ନମି୍ଗାଣ, ବୃକ୍ଷଗରାପଣ ଅଗନକ ନୟିମ 
ରହଥିିବା ଗବଗଳ ମାଲକିମାଗନ ନୟିମକୁ 
ଅଣଗଦୋ କର ି ଚାଲଛିନ୍ତ।ି କ୍ରସରମାନଙ୍କଗର 
ନଗିୟାଜତି ଶ୍ରମକିମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ 
ଗହାଇନଥିବା ନଜର ରହଛି।ି କ୍ରସର ମାଲକି 
ମାଗନ ଗମାଟା ଅଙ୍କର ମାସକିଆି ଚାନ୍ା 
ଗଦଇ ଗବଆଇନ ଭାବଗର ଚଳାଉଥିବା 
ଅଭଗିଯାର ମଧ୍ୟ ଗଦଉଛ।ି ଏହା ଉପଗର 
ତହସଲି, ରାଜୟେ ସ୍୍ାଡ୍  , େଣ ି ବଭିାର ଗରାକ 
ଲରାଇବା ଲାର ି ପଦଗକ୍ଷପ ଗନଉନଥିବା 
ଆଗଲାଚନା ଗହଉଛ।ି ଏହାର ଉର୍ସ୍ରୀୟ 
ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପରର ମାଫିଆ ଓ ଗବଆଇନ 
କ୍ରସରମାନଙ୍କ ଉପଗର ଦୃଢ଼ କାଯ୍ଗୟୋନୁଷ୍ାନ 
ଗନବାକୁ ସାଧାରଣଗର ଦାବ ି ଗହଉଛ।ି

ରାରସ୍ୱ ନୟିମକୁ ଅଣରଦଖା କରୁଛନ୍ତ ିକ୍ରସର୍  ମାଲକି

ଦଶରଥପରୁ,୧୧।୩(ସମସି): ଡାଳୁଅ ଧାନ ବକି୍ରୟ ପାଇଁ 
ଉଦଷି୍ଟ ଅନ୍  ଲାଇନ୍   ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବବିାଦକୁ 
ଗକନ୍ଦ୍ରକର ିଗଜୈନକି ମହଳିା ଓ ତାଙ୍କ ପରବିାରକୁ ମହଳିାଙ୍କ 
ଗଦଢ଼�ରୁ ହତୟୋ ଧମକ ଗଦଇଥିବା ମଙ୍ଳପରୁ 
ରାନାଗର ମହଳିା ଜଣକ ଲଖିିତ ଅଭଗିଯାର କରଛିନ୍ତ।ି 
ଅଭଗିଯାର ମତୁାବକ ମଙ୍ଳପରୁ ରାନା ଦତପରୁ 
ପଞ୍ାୟତ ନାରାୟଣପରୁ ଗ୍ାମର ମଗନାଜ ପାରଳ ଓ 
ସ୍ଥାନୀୟ ନାରାୟଣପରୁ ଉର୍ ପ୍ରାରମକି ବଦିୟୋଳୟଗର 
�କି୍ଷକତା କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ସାନବାପାଙ୍କ ପଅୁ ଅଜୟ 
କୁମାର ପାରଳଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଜମଜିମା କାରଣରୁ ବବିାଦ 
ରହଥିିଲା। ବଭିନି୍ନ ସମୟଗର ଏହ ି ଜମଜିମା ବବିାଦକୁ 
ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଗନାଜ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ମଲିଲିତା 
�କି୍ଷକତା କରୁଥିବା ସାନ ବାପାଙ୍କ ପଅୁ ଅଜୟ ପାରଳଙୁ୍କ 
ନଗିବଦନ କରଥିିଗଲ ମଧ୍ୟ ଅଜୟ ଗସମାନଙ୍କ କରାକୁ 
ଏଡାଇ ଯାଉଥିଗଲ। ଏପରକି ି ଇଜମିାଇଲ୍   ଜମଗିର 

ଥିବା ବାଉଁ� ଭଳ ି ମଲୂୟେବାନ ରଛକୁ ଅଜୟ ଏକୁଟଆି 
ଦେଲଗର ରଖିଥିଗଲ। ବର୍ତ୍ଗମାନ ଡାଳୁଅ ଧାନ ବକି୍ରୟ 
ପାଇଁ ସରକାର ଚାରୀଙୁ୍କ ନକିଟସ୍ଥ ପ୍ରାରମକି କୃରସିମବାୟ 
ସମତିଗିର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ପରାମ�୍ଗ ଗଦଇଥିବା 
ଗବଗଳ ମଗନାଜ ଜଗଣ ଡାଳୁଅ ଧାନ ଚାରୀଭାଗବ 
ଧାନ ବକି୍ରୟ ପାଇଁ ଅନ୍  ଲାଇନ୍   ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମିଗନ୍ତ 
ପ୍ରାରମକି କୃର ି କାଯ୍ଗୟୋଳୟକୁ ଯାଇଥିଗଲ ମଧ୍ୟ �କି୍ଷକତା 
କରୁଥିବା ସାନବାପାଙ୍କ ପଅୁ ଅଜୟ ପବୂ୍ଗରୁ ସମସ୍ ଜମ ି
କାରଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମଗର ଧାନ ବକି୍ରୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ 
କରସିାରଥିିବା ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥିଗଲ। ଏ ସମ୍କ୍ଗଗର 
ମଗନାଜ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ୀ ମଲିଲିତା �କି୍ଷକ ଅଜୟ 
ପାରଳଙୁ୍କ ପଚାରବିାରୁ ଅଜୟ ଉଭୟ ସ୍ାମୀ ଓ ସ୍ତୀଙୁ୍କ 
ଅଶ୍ୀଳ ଭାରାଗର ରାଳରିଲୁଜ କରବିା ସହତି ଜୀବନରୁ 
ମାରଗିଦବାକୁ ଧମକ ଗଦଇଥିଗଲ। ଏଗନଇ ମଲିଲିତା 
ମଙ୍ଳପରୁ ରାନାଗର ଲଖିିତ ଅଭଗିଯାର କରଛିନ୍ତ।ି

ରମ ିବବିାଦରୁ ମହଳିାଙୁ୍କ ହତ୍ା ଧମକ

ରବୈଠକରର ବରିରପ ିପ୍ରଭାରୀ ଅନୁପସ୍ତିସଂସ୍ତୃ ମହାବଦି୍ାଳୟରର 
ଉପଶାସ୍ତୀ ପରୀକ୍ା

ବାରବାଟୀ,୧୧ା୩(ସମସି): ରସଲୁପରୁ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରବାଟୀଠାଗର ଥିବା ବାରବାଟୀ ସଂସ୍ତୃ 
ବଦିୟୋଳୟଗର �ାନ୍ତ�ିଙୃ୍ଖଳାର ସହ ଉପ�ାସ୍ତୀ 
ପରୀକ୍ଷା(+୨) ଚାଲୁଛ।ି ରତ ୩ତାରେିରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଗହାଇଥିବା ଏହ ି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ୧୫ତାରେି 
ପଯ୍ଗୟେନ୍ତ ଚାଲବି। ଏଥିଗର ୪୬ଜଣ ପଲିା ପରୀକ୍ଷା 
ଗଦବାକୁ ଫମ୍ଗ ପରୂଣ କରଥିିବା ଗବଗଳ ୪୪ଜଣ 
ପରୀକ୍ଷା ଗଦଉଛନ୍ତ।ି ଗକନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକ୍ଷକ ଭାଗବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଗସାମନାର ନାୟକ ପରୀକ୍ଷା ପରଚିାଳନା କରୁଛନ୍ତ।ି 
କଗଲଜର ସମସ୍ �କି୍ଷକ ଓ ଅଣ�କି୍ଷକ କମ୍ଗଚାରୀ 
ପରୀକ୍ଷା ପରଚିାଳନାଗର ସହଗଯାର କରୁଛନ୍ତ।ି

ପାଣଚି�ାଇଲ/ିଚ�ାଚରଇ,୧୧।୩(ସମସି): ଗକାଗରଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜହ୍ନା ସ୍ଥତି 
ବଗିଜପ ି କାଯ୍ଗୟୋଳୟଗର ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଳୀସ୍ରୀୟ ସ�କ୍ତକିରଣ ଗବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ଗହାଇଯାଇଛ।ି ଗକାଗରଇ ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଳୀ ବଗିଜପ ି ପ୍ରାର୍ଗୀ ବଶି୍ୱଜତି ନାୟକଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଗର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ିଗବୈଠକଗର ମେୁୟେ ଅତଥିି ଭାଗବ ବଗିଜପ ିପବୂ୍ଗ ସଂରଠନ 
ମହାମନ୍ତୀ ପଞ୍ାନନ ରାଉତ, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଗବ ବଗିଜପ ିଜଲି୍ା ସଭାପତ ିଗରୌତମ 
ରାୟ, ଆଇଟ ି ସଂଗଯାଜକ ରବନିାରାୟଣ ଗବଗହରା, ରାଜୟେ ମହଳିା ଗମାର୍୍ଗା ଇତଶି୍ରୀ 
ଗଜନା ପ୍ରମେୁ ଗଯାରଗଦଇଥିଗଲ। କନୁି୍ତ ଏହ ି ଗବୈଠକଗର ଗକାଗଇଇ ନବି୍ଗାଚନ 
ମଣ୍ଳୀର ଦଳୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସଗବ୍ଗଶ୍ୱର ଗବହୁରା ଅନୁପସ୍ଥତି ଥିଗଲ। ଯାହାକୁ ଗନଇ 
ଦଳୀୟ ଅସଗନ୍ତାର ଥିବା ଚର୍୍ଗା ଗହାଇଥିଲା। ଏଗନଇ ସଗବ୍ଗଶ୍ୱର କହଛିନ୍ତ ି ତାଙୁ୍କ 
ଏଭଳ ି ଗବୈଠକ ସମ୍କ୍ଗଗର ଗକୌଣସ ି ସଚୂନା ଦଆିଯାଇନଥିଲା। ଗବୈଠକକୁ ରାଜୟେ 
ଯବୁଗମାର୍୍ଗା ସମ୍ାଦକ ବକି୍ରମ ବଶି୍ୱାଳ ପରଚିାଳନା କରଥିିବାଗବଗଳ ଗବୈଠକଗର 
ବୁରସ୍ରୀୟ କମ୍ଗକତ୍ଗା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସମ୍କ୍ଗଗର ଆଗଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 
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ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଡେଇଁପଡ଼ଡିେ ଯବୁକ
ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ/ଆଳ,ି୧୧।୩(ସମସି): ଆଳ ି ପତ୍ରପରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଡେତୁ ଉପରୁ 
ଶନବିରାର ଜଡଣ ଯବୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଡେଇ ଁ ପଡ଼ଛିନ୍।ି ମଧ୍ରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧ଟରା 
େମୟଡର ପତ୍ରପରୁ ଡେତୁ ଉପଡର େରାଧରାରଣ ଡେରାକଙ୍କ େଡମତ ଯରାନବରାହନ 
ଚଳରାଚଳ ଡହଉଥିେରା 
େମୟଡର ଏହ ି
ଘଟଣରା ଘଟଥିିେରା। 
ତରାଙ୍କ ବୟେ 
ପ୍ରାଖରାପରାଖି ୪୫ 
ବର୍ଷ ଭତିଡର ଡହବ। 
ଡପରାେ ଉପଡର 
ନଜିର ଚପେ ରଖି ହଠରାତ୍   ଡେ ଡେଇ ଁପଡ଼ଥିିଡେ। ଏହରା ଡଦଖି ସ୍ରାନୀୟ ଡେରାକ େଡଗେ 
େଡଗେ ପଟ୍ରାମଣୁ୍ରାଇ ଦମକଳ ଡକନ୍ଦ୍ରକୁ ଖବର ଡଦଇଥିଡେ। ଦମକଳ କମ୍ଷଚରାରୀ 
ଘଟଣରା ପହଞ୍ ିଡବରାଟ୍   ଦୀଘ୍ଷ େମୟ ଧର ିଡଖରାଜରାଡଖରାଜ ିକରଥିିଡେ ମଧ୍ ଯବୁକଙୁ୍କ ଉଦ୍ରାର 
କରପିରାରନିରାହରାନ୍।ି ଡତଡବ ନଦୀକୁ ଡେଇଥଁିବରା ଯବୁକଙ୍କ ପରଚିୟ ମଳିପିରାରନି।ି

ଜଳଗିେରା ୫ ବଖରରା ଘର
ରଟାଜକନକିଟା,୧୧।୩ (ସମସି): 
ରରାଜକନକିରା ବ୍ଲକ ମହୁରୀ 
ଗରାଁଡର ଶନବିରାର ଅପରରାହ୍ନ 
୩ଟରାଡର ଅଗ୍କିରାଣ୍ ଘଟ ି ୫ 
ବଖରରା ଘର େମ୍ପୂର୍୍ଷ ଜଳ ି
ପରାଉଁଶ ଡହରାଇଯରାଇଛ।ି ଗରାଁର 
େହଡଦବ ମେକି, ଭୀମ ମେକିଙ୍କ ୨ ଦୁଇ ବଖରରା ଘର ଜଳ ିଯରାଇଥିବରା ଡବଡଳ 
ଶ୍ରାମେନୁ୍ଦର ମେକିଙ୍କ ଡଗରାଟଏି ବଖରରା ଘର ଜଳ ିପରାଉଁଶ ଡହରାଯରାଇଛ।ି ଏମରାନଙ୍କ 
ପରାଖଡର ପନି୍ରା େୁଗରା ଛଡ଼ରା କଛି ି ନରାହ ିଁ। ଏମରାଡନ ଦନି ମଜୁରଆି ଡହରାଇ ଥିବରାରୁ 
ଖଟଡିେ ଖରାଇଥରାନ୍।ି େହଡଦବ ମେକି ଧରାନ ବକି ି ଘଡର ରଖିଥିବରା ୪୦ ହଜରାର 
ଟଙ୍କରା ଜଳ ି ଯରାଇଥିବରା କହଛିନ୍।ି ଦରାମକଳ ବରାହନିୀ ନଅିରାଁକୁ ଆୟତ କରଥିିେରା। 
ଡତଡବ ଅଗ୍କିରାଣ୍ର କରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହଛି।ି ପ୍ଶରାେନ ପକ୍ଷରୁ ରରାଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷକ 
ଘଟଣରା ସ୍ଳକୁ ଯରାଇ ଡେମରାନଙୁ୍କ ପରାେ ଖଡଣ୍ ଡେଖରା ଡଦଇଛନ୍।ି ପ୍ଶରାେନ ପକ୍ଷରୁ 
ତୁରନ୍ େରକରାରୀ େରାହରାଯ୍ ଡଯରାଗରାଇ ଡଦବରାକୁ ଗ୍ରାମବରାେୀ ଦରାବ ି କରଛିନ୍।ି

ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ େରାଇଡବ୍ରଆିନଙ୍କ ପରଡେରାକ
ରଟାଜକନକିଟା,୧୧।୩(ସମସି): ରରାଜକନକିରା 
ଅଞ୍ଳଡର ଡବଶ ଜଣରାଶଣୁରା ତଥରା ଏେଏନ 
କଡେଜର ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ େରାଇଡବ୍ରଆିନ 
ଶ୍ୀନବିରାେ ନରାୟକ (୭୨) ହୃଦଘରାତଡର ପରଡେରାକ 
ଡହରାଇଯରାଇଛ।ି ଭୁବଡନଶ୍ୱର ବରାେଭବନଡର ପ୍ରାଣ 
ହରରାଇଥିବରା ପରବିରାର ପକ୍ଷରୁ େପୂଚନରା ମଳିଛି।ି ତରାଙ୍କ 
ବଡିୟରାଗଡର ବଭିନି୍ନ ମହେଡର ଡଶରାକ ପ୍କରାଶ 
ପରାଇଛ।ି ପରୁୀଡର ତରାଙ୍କ ଶବ େତ୍ରାର ଡହରାଇଛ।ି

ଡେରାକକଳରା ମଡହରାତ୍ସବ ଉଦ୍  ଘରାଟତି

ରଟାଜକନକିଟା,୧୧।୩(ସମସି): ଡକନ୍ଦ୍ରପଡ଼ରା ଜଲି୍ରା ରରାଜକନକିରା ବ୍ଲକ କରାଟଣରା ପଞ୍ରାୟତ 
ପରାଣ୍ରଡକରାେଡିର ଡେରାକକଳରା ମଡହରାତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ଡହରାଇଛ।ି ଏହରା ୩ ଦନି ଧର ି
ଚରାେବି। କଳଯିଗୁର ପ୍ଡତ୍କ୍ଷ ଡଦବତରା କଳ୍  କୀ ନରାରରାୟଣଙ୍କ ପପୂଜରା ଅବେରଡର 
ରରାଜକନକିରା କଳରା ଓ େଂସ୍ତୃ ିେଂଘ ଆନୁକପୂେ୍ଡର ଆଡୟରାଜତି ଏହ ିଡେରାକକଳରା 
ମଡହରାତ୍ସବଡର େଂଘର େମ୍ରାଦକ ଡଯରାଡଗଶ୍ୱର ପ୍ଧରାନ େଭରାପତତି୍ୱ କରଛିନ୍।ି ଅତଥିି 
ଭରାଡବ େ. ଆଶରି ବରାରକି, କଥରାକରାର ବଡିନରାଦ ବହିରାରୀ, େଡିକରା ଡନରାଡ଼ରାେ ସ୍େୁର 
ପ୍ଧରାନ ଶକି୍ଷକ ନଗିମରାନନ୍ଦ ମହରାପରାତ୍ର ପ୍ମଖୁ ଡଯରାଗଡଦଇ କଳରା, େଂସ୍ତୃ,ି ପରମ୍ରରା 
େମ୍କ୍ଷଡର ଆଡେରାକପରାତ କରଥିିଡେ। େଡୁରନ୍ଦ୍ର ମହରାନ୍,ି ବେନ୍ ରରାୟ, ଶରତ 
ନରାୟକ, ରରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦରାେ ଓ ତପନ େରାହୁ ପ୍ମଖୁ କରାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ପରଚିରାଳନରା କରଥିିଡେ।

ମନ୍ଦରି ନମି୍ଷରାଣ ନମିଡନ୍ ପ୍ସୁ୍ତ ିଡବୈଠକ
ଡେରଟାବଶି, ୧୧ଟା୩(ସମସି): ମକୁୁନ୍ଦପରୁ ପଞ୍ୟତ େରାବଳସ୍ତି େଦରାନନ୍ଦ 
କବେିପୂଯ୍ଷ୍ବ୍ହ୍ମରା ମଠଡର ଏକ ଶବି ମନ୍ଦରି ପ୍ତଷି୍ରା ନମିଡନ୍ ପ୍ସୁ୍ତ ିଡବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ଡହରାଇଯରାଇଛ।ି ମଠ ମହନ୍ ପଣ୍ତି େକୁରାନ୍ ପଣ୍ରା ଅଧ୍କ୍ଷତରା କରଥିିଡେ। ଗଣୁନଧିି 
ତ୍ରପିରାଠୀ, ରଘନୁରାଥ ଦରାେ, ସ୍ରାରକ ମହରାନ୍,ି େଧୁୀରରଞ୍ଜନ ମହରାନ୍,ି ରରାଡଜନ୍ଦ୍ର େଂି, 
ବରାେନ୍ୀ େରାମେ, ମଡହଶ୍ୱର ବରାରକି, ବପିନି ବହିରାରୀ େରାେ, ବଜିୟ ନରାୟକ, ଆଶରି 
ଡେରାମ, ବଜିୟ ବଳ, ଅନରାମ ଚରଣ ଦରାେ, ବ୍ଜବନୁ୍ ଦରାେ, ଗଡଣଶ୍ୱର େରାହୁ, ଦରାେରଥି 
ରଣ୍ଢ, ଜଗବନୁ୍ ଡବଡହରରା, ଶଶରାଙ୍କ ଡଶଖର ରଥ, କରାର୍ତ୍ତିକ ଖଣୁ୍ଆି, ହୃଶଡିକଶ 
ରରାୟ, ରଘନୁରାଥ ମେକି ପ୍ମଖୁଙୁ୍କ ଡନଇ ବଭିନି୍ନ କମଟି ି ଗଠନ କରରାଯରାଇଛ।ି

ପଟ୍ରାମୁଣ୍ରାଇ,୧୧।୩(େମେି): 
ପଟ୍ରାମଣୁ୍ରାଇ ଅଞ୍ଳର ବଶିଷି୍ଟ 
ଆୟୁ୍ଷଡବଦକି ଚକିତି୍ସକ କବ ି େରା. 
ମଡନରାରଞନ ଦରାଶଙ୍କ ୭ମ କବତିରା 
େଂକଳନ ‘ଶବ୍ଦ େହ ଏକରାନ୍ଡର’ 
ଉଡନମରାଚତି ଡହରାଇଯରାଇଛ।ି ଏହ ି
ଉପେଡକ୍ଷ ଆଡୟରାଜତି ଉତ୍ସବଡର 
କଥରାକରାର ପ୍ରାଧ୍ରାପକ େ. ନୀଳମଣ ି ଡେଙ୍କରା ମଖୁ୍ଅତଥିି, ବଶିଷି୍ଟ େଗେୀତଜ୍ଞ ରବୀନ୍ଦ୍ରନରାଥ ମଶି୍ 
ମଖୁ୍ବକ୍ରା ଓ କବ ିବରଷି୍ େରାମର୍ାଦକି ଅନୀେ ଡଚୌଧରୁୀ େମ୍ରାନୀତ ଅତଥିି ଭରାଡବ ଡଯରାଗ ଡଦଇ କବତିରା 
ନକିଟଡର କବ ିଆତ୍ମ େମପ୍ଷଣ କରଥିରାଏ ଡବରାେ ିପ୍କରାଶ କରଥିିଡେ। ଅଧ୍ରାପକିରା ଚତି୍ରରାକରାନ୍ୀ ଡେଠୀ 
କବତିରା େଂକଳନ େମୀକ୍ଷରା କରଥିିଡେ। ଡଶରଡର ଡଗୌରହର ିବଶି୍ୱରାଳ ଧନ୍ବରାଦ ଡଦଇଥିଡେ।

ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ,୧୧।୩(ସମସି)

ଓଡ଼ଶିରାର ବଭିନି୍ନ ଜଲି୍ରାଡର ବେଧରଣର େୁଟ୍   
କର ି ଆତଙ୍କ େଷୃ୍ଟ ି କରଥିିବରା ଆନ୍ତଃ ଜଲି୍ରା 
େୁଡଟରରା ଗ୍ରାଗେର ୨ ଜଣକୁ ପଟ୍ରାମଣୁ୍ରାଇ 
ପେୁେି ଗରିଫ କରଛି।ି ଏହ ି୨ ଜଣ ଡହଡେ 
ଗଞ୍ଜରାମ ଜଲି୍ରା ଆସ୍ରା ଅଞ୍ଳର ଏମ ଅଡଶରାକ, 

ପ ିଅଡଶରାକ। ଯରାଜପରୁ ଜଲି୍ରା େୁବୁରୀଡର 
ଏମରାଡନ ଘର ଭେରା ଡନଇ ରହୁଛନ୍।ି 
ଏମରାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ନଗଦ ୨୦ ହଜରାର 
ଟଙ୍କରା, ଏକ ବରାଇକ୍  , ଡମରାବରାଇେ ଓ 
ମରାଷ୍ଟର କ ିଜବତ ଡହରାଇଛ।ି ପଟ୍ରାମଣୁ୍ରାଇ 
ଥରାନରାଡର ଆଡୟରାଜତି େରାମ୍ରାଦକି 
େମ୍ଳିନୀଡର ପଟ୍ରାମଣୁ୍ରାଇ ଏେେପିଓି 
େନ୍୍ରାରରାଣୀ ଡବଉରଆି ଓ ଆଦଶ୍ଷ ଥରାନରା 
ଆଇଆଇେ ି ତପନ ରରାଉତ ଏ ଡନଇ 
ବସୃି୍ତ େପୂଚନରା ଡଦଇଛନ୍।ି

ପଟ୍ରାମଣୁ୍ରାଇ ଥରାନରା ଦଆିନପରୁ 
ଗ୍ରାମର ଡକୌଶେ୍ରା େରାହୁ ପଟ୍ରାମଣୁ୍ରାଇ 
ଡଷ୍ଟଟବ୍ରାଙ୍କ ଶରାଖରାରୁ ଡପନେନ 

ବରାବଦ ୨୦ ହଜରାର ଟଙ୍କରା ଉଠରାଇ ତରାଙ୍କ 
େମ୍କ୍ଷୀୟ ଆଇନଜୀବୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦରାଶଙ୍କ 
େହ ବରାଇକ୍  ଡର ଘରକୁ ଯରାଉଥିବରାଡବଡଳ 
ପଟ୍ରାମଣୁ୍ରାଇ ଶରାରଳରା ବଜରାର ନକିଟଡର 
ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଧକ୍ରା ମରାରଥିିଡେ। ଉଭୟ 
ତଡଳ ପଡ଼ଯିବିରା ପଡର ମହଳିରାଙ୍କ ହରାତରୁ 
ଟଙ୍କରା ବ୍ରାଗ ଛେରାଇ ଡନବରା ପରାଇଁ ଉଦ୍ମ 
କରଥିିଡେ। ଏହ ି େମୟଡର ମହଳିରା ଜଣକ 
ପରାଟ ି କରବିରାରୁ ସ୍ରାନୀୟ ଡେରାଡକ ଡଦୌେ ି
ଆେ ି ୨ େୁଡଟରରାଙୁ୍କ ମରାେବିେ ି ସ୍ରାନୀୟ 
ପେୁେି ଜମିରା ଡଦଇଥିଡେ। ଡତଡବ ଡଜରରା 
େମୟଡର ଏମରାଡନ ଓଡ଼ଶିରାର ବଭିନି୍ନ 
ଜଲି୍ରାଡର ଘଟଥିିବରା େୁଟ୍   ଘଟଣରା େହତି 

ପଟ୍ରାମଣୁ୍ରାଇ ଡପୌରରାଞ୍ଳ ଅଧୀନ ତନୁପରୁ 
ଗ୍ରାମର କମଳ େରାହୁଙ୍କ ୨ େକ୍ଷ ଟଙ୍କରା େୁଟ୍   
ଘଟଣରା ଓ ରରାଜନଗର ଥରାନରା ଅଞ୍ଳଡର 
ଘଟଥିିବରା ୨ଟ ି ଟଙ୍କରା େୁଟ୍   ଘଟଣରାଡର 
େମ୍କୃ୍ ଥିବରା ସ୍ୱୀକରାର କରଛିନ୍।ି ଏଥିେହତି 
ଡକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ରା ଡଯରାେରା ଅଞ୍ଳଡର ଘଟଥିିବରା 
ବେଧରଣର ଟଙ୍କରା େୁଟ୍   ଘଟଣରାଡର େମ୍କୃ୍ 
ଥିବରା ଡନଇ ଏମରାଡନ ସ୍ୱୀକରାରରା କରଛିନ୍।ି 
ମରାଷ୍ଟର କ ିେରାହରାଯ୍ଡର ଏମରାଡନ ଗରାେ ିେକି ି
ଡଖରାେ ିଟଙ୍କରା େୁଟ୍   କରୁଥିବରା ପେୁେି ଆଗଡର 
ମରାନଛିନ୍।ି ଡତଡବ ପେୁେି ଏମରାନଙୁ୍କ ୫ 
ଦନିଆି ରମିରାଣ୍ଡର ଆଣବିରା ପରାଇଁ ଡକରାଟ୍ଷଡର 
ଆଡବଦନ କରବି।

ରଟାଜନଗର, ୧୧।୩(ସମସି)

ଆଗରୁ ବରାତ୍ରା ୫/୧୦ ବର୍ଷଡର ଥଡର ଆେଥୁିେରା। 
ଏଡବ ବରାତ୍ରା େଗରାତର ଆେଛୁ।ି ଅଡକଟରାବର 
ଆେଡିେ ବରାତ୍ରା ଡନଇ ଭୟ ବଢ଼ୁଛ।ି ଯଦ ିପ୍କୃତ ିନ 
ବଞ୍ବି ମଣରି ବ ିବଞ୍ ିପରାରବି ନରାହ ିଁ। ପ୍କୃତରି ଏପରାଖ 
ଡେପରାଖ ଡହଡେ ବରାତ୍ରା ବରାରବରାର ଆେବି। ମଣରି 
ବଞ୍ବିରା େହ ପ୍କୃତକୁି ବଞ୍ରାଇବରା ପରାଇଁ େଡଚତନତରା 
ଜରୁରୀ ଡହରାଇପଡ଼ଛି।ି ପ୍କୃତରି େରୁକ୍ଷରା େହତି 
ବ୍ରାପକ ବୃକ୍ଷଡରରାପଣ ଏବଂ ଭତିରକନକିରା ଡଜୈବ 
ବବିଧିତରାର େରୁକ୍ଷରା ଜରୁରୀ। ଭତିରକନକିରା 
ମଡହରାତ୍ସବର ଦ୍ତିୀୟ େଂଧ୍ରାଡର ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭରାଡବ 
ଡଯରାଗଡଦଇ ମନ୍ତୀ ଅତନୁ େବ୍େରାଚୀ ନରାୟକ ଏହ ି
ମତବ୍କ୍ କରଛିନ୍।ି ଡକନ୍ଦ୍ରରାପଡ଼ରା ଜଲି୍ରାପରାଳ ଅମ୍ତି 
ଋତୁରରାଜ ଏଥିଡର ଅଧ୍କ୍ଷତରା କରଥିିଡେ। ପପୂବ୍ଷତନ 
ମଖୁ୍ ଶରାେନ େଚବି ତଥରା ଓଡ଼ଶିରା ବଦୁି୍ତ ନୟିରାମକ 
ଡବରାେ୍ଷର ଅଧ୍କ୍ଷ େଡୁରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହରାପରାତ୍ର, ରରାଜନଗର 
ବଧିରାୟକ ଧରୁବ େରାହୁ, ଡକନ୍ଦ୍ରରାପଡ଼ରା ଜଲି୍ରା ପରରିଦ 
ଅଧ୍କ୍ଷରା ଗୀତରାଞ୍ଜଳୀ ଡେଠୀ, ପଟ୍ରାମଣୁ୍ରାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍କ୍ଷ 

ପ୍ଦୁ୍ମ୍ନ େରାମନ୍ରରାୟ ପ୍ମଖୁ ଡଯରାଗ ଡଦଇଥିଡେ। 
ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ରାପରାଳ ପତିରାମ୍ର େରାମେ ଧନ୍ବରାଦ 
ଡଦଇଥିଡେ। ଏହ ି ଅବେରଡର କୁମ୍ଭୀର ଗଡବରକ 
େ. େଧୁରାକର କରଙୁ୍କ େମ୍ଦ୍୍ତିତ କରରାଯରାଇଥିେରା। 
ଡେହଭିଳ ିପ୍କୃତ,ି ପରଡିବଶ, ଡହନ୍ରାଳବଣ େରୁକ୍ଷରା 
କମ୍ଷଶରାଳରା ଡହରାଇଥିେରା। ଭରାରତର ବଶିଷି୍ଟ ଜୀବ 
ଡବୈଜ୍ଞରାନକି ତଥରା ବଉଳରା କୁମ୍ଭୀର ଗଡବରକ େ. 
େଧୁରାକର କର ଏେରାକୁ ଉଦ୍  ଘରାଟନ କରଥିିଡେ। 
ଏହ ି କମ୍ଷଶରାଳରାଡର ପରଡିବଶବତି େ. ଅମ୍କିରା 
ପ୍େରାଦ ନନ୍ଦ, ରରାଜନଗର େଏିଫଓ େଦୁଶ୍ଷନ 
ଡଗରାପନିରାଥ ଯରାଦବ, ଡକନ୍ଦ୍ରରାପଡ଼ରା ଉପଜଲି୍ରାପରାଳ 
ନରିଞ୍ଜନ ଡବଡହରରା ପ୍ମଖୁ ଡଯରାଗ ଡଦଇଥିଡେ। 
କମ୍ଷଶରାଳରାଡର ରରାଜନଗର ନବି୍ଷରାଚନ ମଣ୍ଳୀର 
ବଭିନି୍ନ ଛରାତ୍ରଛରାତ୍ରୀ, ପରଡିବଶବତି୍   ଓ ଡସ୍ୱଚ୍ରାଡେବୀ 
େଂଗଠନର କମ୍ଷକର୍ତ୍ଷରା ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିଡେ। 
ରରାଜନଗର ବଧିରାୟକ ଧରୁବ େରାହୁ ମଖୁ୍ ଅତଥିି 
ଭରାଡବ ଡଯରାଗଡଦଇ କୃତୀ ପ୍ତଡିଯରାଗୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ 
କରଥିିଡେ। ଏହ ି କରାଯ୍ଷ୍କ୍ରମଡର ଡକନ୍ଦ୍ରରାପଡ଼ରା 
ଜଲି୍ରାପରରିଦ ଉପରାଧ୍କ୍ଷ ଅଡଶରାକ ପ୍ତହିରାରୀ 

େମ୍ରାନୀତ ଅତଥିି ଭରାଡବ ଡଯରାଗ ଡଦଇଥିଡେ। 
ଡତଡବ େଭରା େମତି ି ବରା ବଭିନି୍ନ କରାଯ୍ଷ୍କ୍ରମଡର 
ଅତଥିିଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ ଡଦଇ ସ୍ୱରାଗତ କରରାଯରାଇଥରାଏ; 
ମରାତ୍ର ଭତିରକନକିରା ମଡହରାତ୍ସବର ଦ୍ତିୀୟ େଂଧ୍ରାଡର 
ନଆିରରା ଢଗେଡର ଅତଥିିଙୁ୍କ ସ୍ୱରାଗତ କରରାଯରାଇଥିେରା। 
ଅତଥିିଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ ବଦଳଡର ଗଛ ପ୍ଦରାନ କର ି
ସ୍ୱରାଗତ କରରାଯରାଇଥିେରା। ଭତିରକନକିରାକୁ ପେଥିିନ 
ମକୁ୍ କରବିରା ପରାଇଁ ଗଛ ଚରାରରାକୁ ପେଥିିନ କମି୍ରା ପ୍ଲରାଷ୍ଟକି 
କୁଣ୍ ବଦଳଡର ବରାଉଁଶଡର ତଆିର ିଚରାଗୁେେଡିର ରଖି 
ଅତଥିିଙୁ୍କ ସ୍ୱରାଗତ କରରାଯରାଇଥିେରା। ଭତିରକନକିରାକୁ 
ପେଥିିନମକୁ୍ କରବିରା ପରାଇଁ ମଡହରାତ୍ସବଡର ବରାର୍ତ୍ଷରା 
ଦଆିଯରାଇଛ।ି ଅନ୍ପଡକ୍ଷ ଶକୁ୍ରବରାର ଉଦ୍  ଘରାଟନୀ 
ଉତ୍ସବଡର ମନ୍ତୀ ପ୍ତରାପ ଡକଶରୀ ଡଦବ, ଓେଆି 
ଭରାରରା, େରାହତି୍ ଓ େଂସ୍ତୃ ି ବଭିରାଗ ନଡିଦ୍୍ଷଶକ ଓ 
ସ୍ୱତନ୍ତ େଚବି ରଞ୍ଜନ ଦରାେ, ରରାଜନଗର େଏିଫଓ 
େଦୁଶ୍ଷନ ଡଗରାପନିରାଥ ଯରାଦବ, ଡକନ୍ଦ୍ରରାପଡ଼ରା ଏେପ ି
େନ୍ଦୀପ େମ୍ଦ ମଦକର, ଡକନ୍ଦ୍ରରାପଡ଼ରା ଜଲି୍ରା ପରରିଦ 
ଉପରାଧ୍କ୍ଷ ଅଡଶରାକ ପ୍ତହିରାରୀ, ରରାଜନଗର ପଞ୍ରାୟତ 
େମତି ି ଅଧ୍କ୍ଷରା ପ୍ତଭିରା ପରାତ୍ର ପ୍ମଖୁ ଅତଥିି ଭରାଡବ 

ଡଯରାଗ ଡଦଇଥିଡେ। େୁଣରା ଜଗେେ େଷୃ୍ଟ ି ପରାଇଁ 
ଜମ ି ଦରାନ କରଥିିବରା କରାହୁ୍ନ ଚରଣ ଦରାେ, ବେରାଇ 
ଗରି,ି ଯଧୁିଷ୍ରି ମଣ୍ଳ, ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଳ, ଡେକ୍   
ବରାବୁେ ହୁଡେନ୍  , ପଞ୍ରାନନ ଦରାେ, େକୁୁମରାର ଦରାେ, 
ପଞ୍ରାନନ ମଣ୍ଳ, େନୁୀେ ମଣ୍ଳ, ଅରୁଣ ମଣ୍ଳ, 
ବଜିୟ ମରାଇତ,ି ବଷୁି୍ଣପଦ ଜରାନରା, ଜଗନ୍ନରାଥ ଜରାନରା, 
େତ୍ରଞ୍ଜନ ଦଗିେରାେ, ଦଲି୍ୀପ ମଣ୍ଳ, େତ୍ବ୍ତ 
େରାହୁ, ଡଗରାବଦ୍୍ଷନ ପ୍ଧରାନ ଓ ଖଡଗଶ୍ୱର ପ୍ଧରାନଙୁ୍କ 
େମ୍ଦ୍୍ତିତ କରରାଯରାଇଥିେରା। ଏହ ି ଅବେରଡର 
କନକିରା ରରାଜରା ଶଡିବନ୍ଦ୍ର ନରାରରାୟଣ ଭଞ୍ଜଡଦଓ, 
ପ୍ଡଫେର ଅତୁେ ବଳ, ଡଶ୍ଷ୍ କଥରାକରାର ପ୍ଦୀପ 
ନରାୟକ, କୁମ୍ଭୀର ଓ ଜଗେେ େରୁକ୍ଷରା ବନ କମ୍ଷଚରାରୀ 
ଡହମନ୍ ପରାଣଗି୍ରାହୀଙ୍କ େହତି ରରାଜନଗର ମରାଟ୍କି 
ଟପ୍ପର ଉମରାଶଙ୍କର ଗେୁଆି, ଯକୁ୍ ୨ କେରା ଟପ୍ପର 
ଶଭୁସ୍ତିରା ଓଝରା, ଯକୁ୍ ୨ ବଜି୍ଞରାନ ଟପ୍ପର ଡରରାନରାେୀ 
ପ୍ଧରାନ, ବରାଣଜି୍ ଟପ୍ପର ଆକରାଶ େରାମେଙୁ୍କ ମଧ୍ 
େମ୍ଦ୍୍ତିତ କରରାଯରାଇଥିେରା। ଅଭଡିନତରା େବ୍େରାଚୀ 
ଓ ଅଭଡିନତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ତିତରା ଡଯରାଗଡଦଇ ଦଶ୍ଷକଙ୍କ 
ମଡନରାରଞ୍ଜନ କରଥିିଡେ।

ଭତିରକନକିା ମହ�ାତ୍ସବ ଉଦ୍ ଘାଟତି

‘ପ୍ରକୃତ ିନ ବଞ୍ଲିେ ମଣଷି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ପିାରବିନ’ି

ଲୁଡେରଟା ଗ୍ଟାଙ୍ଗର ୨ ସଦସ୍ ଗରିଫ

  ଟଙ୍ା, ବାଇକ୍  , ହମାବାଇଲ ଟଙ୍ା, ବାଇକ୍  , ହମାବାଇଲ 
ଓ ମାଷ୍ଟର କ’ି ଜବତଓ ମାଷ୍ଟର କ’ି ଜବତ
  ୫ ଦନିଆି ରମିାଣ୍ଡହର ୫ ଦନିଆି ରମିାଣ୍ଡହର 
ଆଣବି ପଲୁସିଆଣବି ପଲୁସି
  ଗଞ୍ାମ ଜଲି୍ା ଆସ୍ା ଗଞ୍ାମ ଜଲି୍ା ଆସ୍ା 
ଅଞ୍ଚଳହର ଘରଅଞ୍ଚଳହର ଘର
  ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ଡୁବୁରୀହର ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ଡୁବୁରୀହର 
ଘର ଭଡା ହନଇ ର�ୁଛନ୍ିଘର ଭଡା ହନଇ ର�ୁଛନ୍ି
  ଓଡ଼ଶିାର ବଭିନି୍ନ ଜାଗାହର ଓଡ଼ଶିାର ବଭିନି୍ନ ଜାଗାହର 
ଲୁଟ୍  ହର ସାମଲିଲୁଟ୍  ହର ସାମଲି

ମ ହ ଟା କ ଟା ଳ ପ ଡ଼ ଟା , ୧ ୧ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଡଛେରାକଣ ି େତ୍ନରାରରାୟଣ ପୀଠଡର 
ମହଳିରା େମରାଡବଶ ଅନୁଷ୍ତି ଡହରାଇ 
ଯରାଇଛ।ି ଅତଥିି ଭରାଡବ ସ୍ରାନୀୟ ବଧିରାୟକ 
ତଥରା ମନ୍ତୀ ଅତନୁ େବ୍େରାଚୀ ନରାୟକ, 
େଡରରାଜନି ି ଡେଠୀ, େରୁଭ ି ଡଜନରା, ବ୍ଲକ 
ଅଧ୍କ୍ଷରା କଳ୍ପନରା ରରାଉତ, ପ ପୂବ୍ଷତନ ଅଧ୍କ୍ଷରା 
େସ୍ତିରା ବରରାଳ, େୀନରା ଡେନରାପତ,ି ଜଲି୍ରା 
ପରରିଦ େଦେ୍ରା କବତିରା ମେକି, ପ ପୂବ୍ଷତନ 
ଜଲି୍ରା ପରରିଦ େଦେ୍ରା ନଳନିୀପ୍ଭରା 
ଡଚୌଧରୁୀ, ଶ୍ୀଧର େରାମେଙ୍କ େଡମତ 
ବରକନ୍ରା, ମଗେଳପରୁ, ଡପଟଡଛେରା, 
ବଉଳକଣ,ି ରରାମନଗର, ବରାରେରାଗେ, 

ମହରାକରାଳପଡ଼ରା ପ୍ଭୃତ ି ପଞ୍ରାୟତରୁ 
ମହଳିରାମରାଡନ ଡଯରାଗ ଡଦଇଥିଡେ। 
ଏହ ି ଅବେରଡର ଡଗରାପରାଳପରୁଠରାରୁ 
ଆଖେରାେରାହ ି ପଯ୍୍ଷ ନ୍ ନଦୀବନ୍ ରରାସ୍ରାର 
ଉନ୍ନତ ିପରାଇ ଁଡଗରାଜରାବନ୍ଠରାଡର ଶଳିରାନ୍ରାେ 
ଏବଂ ବରକନ୍ରା ପଞ୍ରାୟତ ମଶିନଶକ୍ ି
ଗହୃକୁ ମନ୍ତୀ ଉଦ୍  ଘରାଟନ କରଥିିଡେ। 
ମହରାକରାଳପଡ଼ରା େରପଞ୍ ରତକିରାନ୍ ପଣ୍ରା, 
ମହରାକରାଳପଡ଼ରା େମବରାୟ େମତି ି େଭରାପତ ି
େଞ୍ଜୟ ଡଜନରା, ମଗେଳପରୁ େଭରାପତ ି
ହମିରାଂଶ ୁ େରାହୁ, ବରକନ୍ରା େମତି ି େଭରାପତ ି
ବରାଦେ ଡେନରାପତଙି୍କ େଡମତ ବହୁ 
େରପଞ୍, େମତି ିେଭ୍ ଡଯରାଗ ଡଦଇଥିଡେ।

ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଟାଇ: ଡକନ୍ଦ୍ରରାପଡ଼ରା ଜନଶକି୍ଷଣ 
େଂସ୍ରାନ ପକ୍ଷରୁ ପଟ୍ରାମଣୁ୍ରାଇ ଡପୌରରାଞ୍ଳ 
ଅଧୀନ ବଳଡଦବନଗର ପ୍ରାଥମକି 
ବଦି୍ରାଳୟ ପରେିରଡର ଅନ୍ଜ୍ଷରାତୀୟ ମହଳିରା 
ଦବିେ ପରାଳତି ଡହରାଇଛ।ି ଏହ ି ଉପେଡକ୍ଷ 
ଆଡୟରାଜତି ଉତ୍ସବଡର ପଟ୍ରାମଣୁ୍ରାଇ ବ୍ଲକ 
ମଶିନଶକ୍ ିେଂଡଯରାଜକ ଧବଡଳଶ୍ୱର ବରରାଳ 
ମଖୁ୍ଅତଥିି, ଅବେରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ଧରାନଶକି୍ଷକ 
କଣୁ୍ରୀ ଚରଣ ସ୍ୱରାଇ ଁ ମଖୁ୍ବକ୍ରା, 
ବଳଡଦବଜୀଉ ସ୍ୱୟଂ େହରାୟକିରା ଡଗରାଷ୍ୀ 
େଭରାଡନତ୍ରୀ କସ୍ତିରା ପ୍ଧରାନ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱରାଳ 
ଓ େଂସ୍ରାନ ନଡିଦ୍୍ଷଶକ ଆଶରି ରଞ୍ଜନ େରାହୁ 
େମ୍ରାନୀତ ଅତଥିି ଭରାଡବ ଡଯରାଗ ଡଦଇଥିଡେ।

ଡେରଟାବଶି,୧୧ଟା୩(ସମସି)

ଖରରାଦନି ପ ପୂବ୍ଷରୁ ପରାନୀୟଜଳ ଡଯରାଗରାଣ 
ପରାଇଁ ପଞ୍ରାୟତଗଡ଼ୁକିଡର ଥିବରା ନଳକପୂପ 
ଗଡ଼ୁକି ମରରାମତ ି କରବିରାର ବ୍ବସ୍ରା 
ରହଛି।ି ଇନ୍ଦରାଡଳରା ପଞ୍ରାୟତଡର କନୁି୍ ଏହରା 
କରାଯ୍ଷ୍କରାରୀ କରରା ନ ଯବିରାରୁ ଅେଡନ୍ରାର 
ବଢ଼଼ୁଛ।ି ଏହ ିପଞ୍ରାୟତଡର ୯୨ଟ ିେରକରାରୀ 
ନଳକପୂପ ରହଛି।ି ଏହରାର ରକ୍ଷଣରାଡବକ୍ଷଣ 
ଦରାୟତି୍ୱ ପଞ୍ରାୟତ କରଆିେଥୁିେରା। ଚଳତି ବର୍ଷ 
ଗ୍ୀରମ ପ୍ଡକରାପ ବଢ଼଼ ି ଚରାେଥିିବରା ଡବଡଳ ଏ 
ପଯ୍ଷ୍ନ୍ ପଞ୍ରାୟତ ପକ୍ଷରୁ ନଳକପୂଅ ମରରାମତ ି
ଡହରାଇନରାହ ିଁ। ଏହ ିପଞ୍ରାୟତ ଅଧୀନ ଇନ୍ଦରାଡଳରା 
ଗ୍ରାମର ଦଳତି େରାହଡିର ୩ଟ,ି ଛକନରା 
ଦଳତି େରାହ ିଓ ଗ୍ରାମଡଦବତୀଙ୍କ ନକିଟଡର 
୨ଟ,ି ଅଢ଼ଗେରା ଦଳତି େରାହଡିର ଡଗରାଟଏି, 

ପରୁୁଡରରାର୍ତମପରୁ ଅଡେଖଟୁଗେ ି ନକିଟଡର 
ଡଗରାଟଏି, ନରାନକରାର ବରାେେିରାହଡିର ଡଗରାଟଏି 
ନଳକପୂପ ମରରାମତରି ଆବଶ୍କ ରହଛି।ି ଏ 
େମ୍କ୍ଷଡର େରପଞ୍ ଓ ବଡ଼ିଓିଙ୍କ ନକିଟଡର 
ପପୂବ୍ଷତନ ନରାଏବ େରପଞ୍ େଦୁଶ୍ଷନ 
ମଳକି, ବରାମଡଦବ ଦଳରାଇ, େମତିେିଭ୍ରା 
ମରାମନିରା ମଳକି, ପଫୁଲ୍ ଡଜନରା, କରାଳନ୍ଦ ି
ବଶି୍ୱରାଳ ଅଭଡିଯରାଗ କରଛିନ୍;ି ଡହଡେ 
ନଳକପୂପ ମରରାମତ ିବରାବଦଡର ଅଥ୍ଷ ବରରାଦ 
ଡହରାଇ ନ ଥିବରା େରପଞ୍ ଡଜ୍ରାତ୍ସରାମୟୀ 
ଡବଡହରରା କହଛିନ୍।ି ଅପରପକ୍ଷଡର ବେଧୁରା 
ଡଯରାଜନରାଡର ଜଳ ଡଯରାଗରାଇବରା ପରାଇଁ ନପୂଆ 
ପରାଇପ୍   ବଛିରା ଯରାଉଛ।ି ଏଡବ ପରୁୁଣରା ପରାଇପ୍   
େରାହରାଯ୍ଡର ଜଳ ଡଯରାଗରାଣ ଚରାେଛି।ି ମରାଡେ 
ଡହବ ଦକ୍ଷଣିପରାର ିଓ ବରାରଡଗରାଡ଼ଆି ଗ୍ରାମକୁ 
ପରାଣ ି ଡଯରାଗରାଣ ବନ୍ଦ ରଖରାଯରାଇଛ।ି ଏହ ି

ବ୍ଲକର ଛକନରାସ୍ତି ଓଭରଡହଡ଼୍   ଟରାଙି୍କରୁ 
ପଡଡ଼ରାଶୀ ଗରଦପରୁ ବ୍ଲକର ଭଗବରାନପରୁ 
ପଞ୍ରାୟତ ପଡ଼ରାଜୟପରୁ ଗ୍ରାମବରାେୀଙୁ୍କ ଜଳ 
ଡଯରାଗରାଇବରା ପରାଇଁ ବଭିରାଗୀୟ କରୃ୍ତ୍ଷପକ୍ଷ 
କହଥିିଡେ ବ ିଏହ ିଗ୍ରାମର ଦଳତିେରାହକୁି ବରାଦ 
ଡଦଇଥିବରାରୁ ଭବରି୍ତଡର ଏହ ି ଗ୍ରାମକୁ 
ଗରଦପରୁ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଜଳଡଯରାଗରାଣ ନ 
ଡହବରାର ଆଶଙ୍କରା ରହଥିିବରା ଦଳତିେରାହରି 
ଚନ୍ଦନ ମଳକି, ଡଗରାେଖ ମଳକି ଓ ଶବି 
ପ୍େରାଦ ମଳକି ପ୍ମଖୁ ଅଭଡିଯରାଗ କରଛିନ୍।ି 
ଏହ ିପଞ୍ରାୟତର ନରାନକରାର ଗ୍ରାମର ଜଳସ୍ର 
କମଯିରାଉଥିବରାରୁ ମହରାନ୍େିରାହଡିର ଏକ 
ଗଭୀର ନଳକପୂପ ବେରାଇବରାର ଆବଶ୍କତରା 
ରହଛି ି ଡବରାେ ି ଡଚୌଧରୁୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଡଜନରା 
ବଭିରାଗୀୟ କରୃ୍ତ୍ଷପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟ ି ଆକର୍ଷଣ 
କରଛିନ୍।ି

ଓଳଟାଭର,୧୧।୩(ସମସି): ରରାଜକନକିରା 
ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ପ୍ରାୟତତଃ େବୁ ଜରାଗରାଡର 
େରାଗଥିିବରା ୱଟର ଏଟଏିମ୍   ଅଚଳ ଡହରାଇ 
ପଡ଼ଛି।ି ଏହରାଫଳଡର ଡଯଉଁ ଉଡଦ୍ଶ୍ 
ଡନଇ ଏହ ି ଅତ୍ରାଧନୁକି ପରାଣ ି ଡମେନି୍   
େରାଗଥିିେରା ଏଡବ ନଷ୍  ଟ ଡହଉଛ।ି ପରାଣ ି
ଡଟରାପରାଏ ମଳିବିରା ସ୍ୱପ୍ନ ଡହରାଇ ଯରାଇଛ।ି 

 ଓଳରାଭର ଅଞ୍ଳର ନମତରରା, ଓଳରାଭର, 
ପରାରନିପୂଆପଡ଼ରା, ଡପଗରପଡ଼ରାଡର ଏହ ି
ଅତ୍ରାଧନୁକି ପରାଣ ି ଡମେନି୍   ରହଛି।ି 
ପ୍ତ ି ଡମେନି୍   ପରାଇଁ ୫ େକ୍ଷ ଟଙ୍କରା ଖର୍ଚ୍ଷ 
ଡହରାଇଛ।ି ଡେରାକଙୁ୍କ ଶଦୁ୍ ସ୍ୱଚ୍ ପରାଣ ି
ଡଯରାଗରାଇଡଦବରାକୁ େକ୍ଷ୍ ରହଛି।ି ଡତଣ ୁ
ପଞ୍ରାୟତ ପଷୃ୍ଡପରାରକତରାଡର ଏହରାକୁ 

େଗରା ଯରାଇଛ;ି ଡହଡେ େବୁଗେୁକି ଏଡବ 
ଅକରାମ।ି ଯନ୍ତରାଂଶ ବ ି ଗରାୟବ। ଡକଉଁଠ ି ବ ି
ଚରାେୁଥିବରାର ନଜରକୁ ଆେନୁରାହ ିଁ। େବୁଠରାରୁ 
ଗରୁୁତ୍ୱପପୂର୍୍ଷ କଥରା ଡହଉଛ ି ଓଳରାଭର 
ଡନରାେରାେ ହରାଇସ୍େୁ ପ୍ଡବଶ ପଥଡର 
େରାଗଥିିବରା ଡମେନି୍  ର ଡଶରାଚନୀୟ ଅବସ୍ରା 
ଡଦଖିଡେ ବୁଝରାପଡେ ଡଯ େରକରାରୀ ଅଥ୍ଷ 
କଭିଳ ି ବରାଟମରାରଣରା ଡହରାଇଛ।ି ଡେଇଭଳ ି
ନମତରରାଡର େରାଗଥିିବରା ୨ଟ ି ପରାଣ ି
ଡମେନି୍  ରୁ ଡଗରାଡଟ ଗରାୟବ ଡହରାଇଥିବରା 
ଡବଡଳ ଅନ୍ଟ ି ଚରାେୁଥିବରା ନଜରକୁ 
ଆେନୁରାହ ିଁ। ଡେଇଭଳ ି ଡପଗରପଡ଼ରା 
ପଞ୍ରାୟତ େମ୍ଖୁଡର େରାଗଥିିବରା ଡମେନି୍   
ବ ି ଅକରାମୀ ଡହରାଇପଡ଼ଛି।ି ଗତ ୫ 
ବର୍ଷର େରପଞ୍ମରାନଙ୍କ ତତ୍ତରାବଧରାନଡର 
େରାଗଥିିବରା ଏଭଳ ି ଡମେନି୍   ୫ ମରାେ ବ ି
ଚରାେନିରାହ ିଁ; ଡହଡେ ପରାଞ୍ େକ୍ଷ ଟଙ୍କରା 
ବର୍  ବରାଦ ଡହରାଇଛ।ି ଡମେନି୍  ଗେୁକି ଏମତି ି
ଡହରାଇଛ ି ଡଯ େଜଡ଼ରା ଯବିରା କଷ୍ଟକର 
ଡହରାଇପଡ଼ବି।

ଡଛେରାକଣଡିର ମହଳିରା େମରାଡବଶ

ଇନ୍ଦରାଡଳରାଡର ପରାନୀୟ ଜଳ ଡଯରାଗରାଣ ବପିଯ୍ଷ୍ସ୍େବୁଠ ିଅଚଳ ୱରାଟର ଏଟଏିମ୍  

ମହୁ,୧୧ଟା୩(ସମସି): ଆଳ ି ବ୍ଲକ 
ମହୁ ପଞ୍ରାୟତର ଆରରାଧ୍ ଡଦବୀ 
ମରା’ ଥରାନପତଙି୍କ ମନ୍ଦରି ପ୍ରାଗେଣଡର 
ଅଷ୍ଟପ୍ହର ନରାମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ଡହରାଇଛ।ି 
୧୦ ତରାରଖିଡର ଅଧିବରାେ, ୧୧ ତରାରଖିଡର 
ନରାମ େଂକୀର୍ତ୍ଷନ େରଥିିବରାଡବଡଳ ୧୨ 
ତରାରଖିଡର ନଗର କୀର୍ତ୍ଷନ ଅନୁଷ୍ତି 
ଡହବ। ସ୍ରାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ବହୁ େଂକୀର୍ତ୍ଷନ 
ମଣ୍ଳୀ ଡଯରାଗ ଡଦଇ ନରାମ େଂକୀର୍ତ୍ଷନ 
କରୁଛନ୍।ି ମରା’ ଥରାନପତ ି କୀର୍ତ୍ଷନ କମଟି ି
ଯବୁକମରାଡନ ପରଚିରାଳନରା କରୁଛନ୍।ି

ମହୁଡର ଅଷ୍ଟପ୍ରହର 
ନଟାମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ

‘ଶବ୍ଦ ସହ ଏକଟାନ୍ତଡର’ ଉଡନମଟାଚତି ‘ଶବ୍ଦ ସହ ଏକଟାନ୍ତଡର’ ଉଡନମଟାଚତି 

‘କବତିଟା ନକିେଡର କବ ିଆତ୍ମ ସମପ୍ପଣ କରଥିଟାଏ’

ଗରଦପରୁ,୧୧।୩(ସମସି): ପରାଟକୁରରା ପେୁେି 
ଓରଶିବନ୍ରୁ ଏକ ଡଦଶୀ ଡବରାମରା କରାରଖରାନରା ଉପଡର 
ଚଢଉ କର ି ବପିଳୁ ପରମିରାଣର ବଡି୍ରାରକ େରାମଗ୍ୀ 
ଜବତ କରଛି।ି ଏହ ିଗରାଁର ବରାବୁର ିମଲ୍କି ଡବଆଇନ 
ଭରାଡବ ଡଦଶୀ ଡବରାମରା ଓ ବରାଣ ତଆିର ି କର ି ବକି୍ର ି
କରୁଥିବରା ଖବର ପରାଇ ପେୁେି ଚଢଉ କରଥିିେରା। ପେୁସି୍   

ଗରାେ ି ଡଦଖି ଡେ ଖେଯିବିରାଡର େଫଳ ଡହରାଇଥିେରା। 
ପେୁେି ତରାଙ୍କ ଆଜଡବଷ୍ଟେ ଘରୁ ଫରାୟରାର କ୍ରରାକର, 
ବନୁ୍କ ପରାଉେର େେଫର, ଆଡମରାନୟିମ ନରାଇଡଟ୍ଟ, 
ଡପପର ପରାଇପ୍   ଇତ୍ରାଦ ି ଜବତ କରଛି।ି ଏ ଡନଇ 
ଥରାନରାଡର ଏକ ମରାମେରା ରୁଜୁ କରରାଯରାଇ ଘଟଣରାର 
ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ ଡହରାଇଛ।ି

ବଟାଣ 
କଟାରଖଟାନଟା 
ଉପଡର 
ଚଢ଼ଉ

  ପ୍ରତ ିହମସନି୍   ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ�ାଇଛ ି
  ସବୁଗଡୁକି ଏହବ ଅକାମ;ି 
ଯନ୍ାରାଂଶ ବ ିଗାଏବ
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ଅଜଣା ଏବଂ ଇଲଲକଲ�ାରାଲ୍  ବଣ୍ଡ ସତୂ୍ରରୁ ବଢୁଛ ିଆୟ

ପତିାଙ୍କ ବରିରାଧରର ର�ୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ 
ଅଭରି�ାଗ ଆଣରିେ ସା୍ତପୀ ମାେୱିାେ
ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୧ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ଦଲି୍ଲୀ ମହଳିା 
କମଶିନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ାତଲୀ ମାଲୱିାଲ ନଜି ପତିାଙ୍କ 
ବରି�ାଧର� ର�ୌନ ଉତ୍ଲୀଡ଼ନ ଅଭରି�ାଗ 
ଲଗାଇଛନ୍।ି ରସ କହଛିନ୍ ି ର� ପଲିାଦରିନ 
ପତିାଙ୍କ ଭୟର� ଘର� ଡ� ିଡ� ିକାଳତପିାତ 
କ�ୁଥିରଲ। ବନିା କା�ଣର� ପତିା ତାଙୁ୍କ 
ମା�ଧା� କ�ୁଥିରଲ। ଚୁଟ ିଧ� ିକାନ୍ଥର� ମଣୁ୍ଡ 
ବାରଡ଼ଇ ରଦଉଥିରଲ। �କ୍ତ ରବାହ ିଚାଲଥିିରଲ 
ବ ିକଛି ିକ�ୁ ନ ଥିରଲ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ରହଉଥିଲା। ରସ ଭୟଭଲୀତ ରହାଇ 
�ାତରି� ଅରନକ ଥ� ଖଟ ତରଳ ରଶାଇଥିରଲ। ରସରତରବରଳ ଏଭଳ ିରଲାକଙୁ୍କ 
ରକମତି ିଉଚତି୍  ଶକି୍ଷା ରଦରବ ଭାବୁଥିରଲ। �ଦ ିଜଲୀବନର� ମାଆ, ମାଉସଲୀ, ମଉସା 
ଏବଂ ରଜରଜବାପା, ରଜରଜ ମାଆ ନ ଥାରନ୍ ରତରବ ପଲିାଦନି� ରସହ ିକଷ୍ଟ�ୁ ମକୁୁଳ ି
ପା� ିନ ଥାରନ୍ ଏବଂ ଆଜ ିସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ ନାର� ଛଡିା ରହାଇ ନ ଥାରନ୍।  ଶନବିା� 
ଦଲି୍ଲୀ� ‘ଡସିଡିବ୍ଲୟ୍ୁଆୱାଡ୍ଡ୍ସ’ କା�୍ସୟୁକ୍ରମକୁ ସରମବାଧନ କ� ି ମାଲୱିାଲ କହଛିନ୍।ି

ଟଏିମ୍ ସ ିରନତା ଶାନ୍ତନୁ ବାନାରଚ୍ଚପୀ ଗରିଫ
ଜ�ାଲ�ାତା, ୧୧ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ 
ଶକି୍ଷକ ନ�ିକୁ୍ତ ି ଦୁନ୍ସଲୀତ ି ମାମଲାର� ପ୍ରବର୍୍ସନ 
ନରିଦ୍୍ସଶାଳୟ (ଇଡ)ି ଟଏିମ୍ ସ ିରନତା ଶାନ୍ନୁ 
ବାନାଜ୍ସଲୀଙୁ୍କ ଗ�ିଫ କ�ଛି।ି ଏରଜନ୍ଡ ିଶକୁ୍ରବା� 
ଶାନ୍ନୁଙୁ୍କ ରଜ�ା ପାଇଁ ଡକାଇ ଥିଲା। 
ପ୍ରାୟ ୭ ଘଣ୍ା ରଜ�ା ପର� ତାଙୁ୍କ ଗ�ିଫ 
କ�ା�ାଇଥିଲା। ରସ �ାଞ୍ଚର� ସହର�ାଗ କ�ୁ 
ନ ଥିରଲ ରବାଲ ି ଇଡ ି ପକ୍ଷ�ୁ କୁହା�ାଇଛ।ି 

େ ିକଆିଙ୍ଗ ଚପୀନ୍ ର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତପୀ
ଜେେଂି, ୧୧ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ଚଲୀନ୍  �ବ� 
ଷ୍ଟାମ୍ପ ସଂସଦ ଶନବିା� �ାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ସ ି
ଜନିପଙି୍ଗଙ୍କ ଆନୁଗତୟୁ ଲ ି କଆିଙ୍ଗଙୁ୍କ ନୂଆ 
ପ୍ରମିୟି� ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ ନ�ିକୁ୍ତ କ�ଛି।ି 
ଚଲୀନ୍ � �ାଜରନୈତକି ବୟୁବସ୍ାର� ରସ ଦୁଇ 
ନଂ ସ୍ାନର� ଅଛନ୍।ି ନୟୁାସନାଲ ପପିଲୁ୍ଡ 
କଂରରେସ (ସଂସଦ) � ୨୯୩୬ ସଦସୟୁ 
କଆିଙ୍ଗ ସମଥ୍ସନର� ରଭାଟ ରଦଇଛନ୍।ି 
ରତରବ ତନି ି ଜଣ ରନତା ତାଙ୍କ ବରି�ାଧର� ରଭାଟ୍  ରଦଇଥିରଲ। �ରିପାଟ୍ସ 
ଅନୁ�ାୟଲୀ ଚଲୀନ୍ � ର�ଉଁ ଶନୂୟୁ ସହନଶଲୀଳ କର�ାନା ନଲୀତକୁି ସା�ା ବଶ୍ିର� 
ସମାରଲାଚନା କ�ା�ାଇଥିଲା, ରସହ ି ନଲୀତ�ି ସତୂ୍ରଧ� କଆିଙ୍ଗ ଥିରଲ। ଏହ ି
ନଲୀତ ି ସମ୍ପରୂ୍୍ସ ବଫିଳ ରହବା ସରର୍୍ ଜନି୍ ପଙି୍ଗ ସହ ଘନଷି୍ଠତା ର�ାଗୁଁ ତାଙୁ୍କ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ ନ�ିକୁ୍ତ କ�ା�ାଇଛ।ି କଛି ିଦନି ତରଳ ରସ ଚଲୀନ୍  ପ୍ରମଖୁ ୭ ରନତାଙ୍କ 
ମଧ୍ୟର� ସାମଲି ନ ଥିରଲ। ମତଦାନ ପବୂ୍ସ�ୁ ଜନିପଙି୍ଗ ଏବଂ କଆିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟର� 
ଆରଲାଚନା ରହାଇଥିଲା। ମତଦାନ ପର� ସଂସଦ� ‘ରରେଟ୍  ହଲ୍ ’ ର� ଉଭରୟ 
ଚର୍୍ସା କ�ଥିିରଲ ଏବଂ ପବୂ୍ସତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ କଆିଙ୍ଗକୁ କା�୍ସୟୁଭା� ପ୍ରଦାନ 
କ�ଥିିରଲ। ଏରବ ଉଭରୟ ଅଥ୍ସନଲୀତକୁି ପଣୁ ି ଗତରିଦବାକୁ ପ୍ରୟାସ କ�ରିବ।

ସମଦୁ୍ରରର ଫସ ିରହଛିନ୍ତ ି୧୩୦୦ ପ୍ରବାସପୀ

ଜ�ାମ୍ , ୧୧ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ନଜି ରଦଶ ଛାଡ଼ ିୟରୁ�ାପ �ବିାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ୧୩୦୦ 
ପ୍ରବାସଲୀ ସଙ୍କଟର� ପଡଛିନ୍।ି ଏମାନଙୁ୍କ ରନଇ �ାଉଥିବା କଛି ିରବାଟ୍  ଇଟାଲଲୀ� 
କାଲାବ୍ୟିା ରକ୍ଷତ୍ରର� ଫସ ି�ହଛି।ି ଏହ ିଶ�ଣାଥ୍ସଲୀଙୁ୍କ ଉଦ୍ା� କ�ବିା ପାଇଁ ଇଟାଲଲୀ 
ତଟ�କ୍ଷଲୀ ବାହନିଲୀ (ଆଇସଜି)ି ପ୍ରୟାସ ଆ�ମ୍ଭ କ�ଛି।ି ରତରବ ପ୍ରବାସଲୀ ରକଉଁ 
ରଦଶ� ନାଗ�କି ତାହା ଜଣାପଡନିାହ ିଁ। ଆଇସଜି ି ପ୍ରଥରମ ୫୦୦ ରଲାକଙୁ୍କ 
ଉଦ୍ା� କ�ବିା ପାଇଁ ନଜି� କ୍ଷଦୁ୍ର ଜାହାଜ ପଠାଇଛ।ି ଇଟାଲଲୀ ରନୌରସନାକୁ ମଧ୍ୟ 
ସହାୟତା ମଗା�ାଇଛ।ି ଇଟାଲଲୀ ଦଲ୍ୀପାଞ୍ଚଳ�ୁ ପ୍ରାୟ ୧୧୨୫ କମି ିଦୂ�ର� ୫୦୦ 
ରଲାକଙୁ୍କ ରନଇ �ାଉଥିବା ଏକ ରବାଟ୍  ଫସ ି�ହଛି।ି ଅନୟୁ ୨ଟ ିଡଙ୍ଗାର� ୮୦୦ 
ରଲାକ ଅଛନ୍।ି ରନୌରସନା ଜାହାଜ ଏହ ି ପ୍ରବାସଲୀଙୁ୍କ ଉଦ୍ା� କ�ବିାକୁ ପ୍ରୟାସ 
ଜା� ି�ଖିଛ।ି ଏହା� ଏକ ଭଡିଓି ସାମାଜକି ଗଣମାଧ୍ୟମର� ଜା� ିକ�ା�ାଇଛ।ି 
ଏହା ପବୂ୍ସ�ୁ ଗତ ମାସର� ଇଟାଲଲୀ ଉପକୂଳର� ଏକ ରବାଟ୍  ପଥ� ସହ ମାଡ଼ 
ରହାଇ ବୁଡ ି �ାଇଥିଲା। ଏହ ି ଦୁଘ୍ସଟଣାର� ୭୩ ଜଣଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ରହାଇଥିଲା। 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୧ା୩(ଏଜେନ୍)ି

ଦଲି୍ଲୀ ଅବକା�ଲୀ ଦୁନ୍ସଲୀତ ି ମାମଲାକୁ ରନଇ ପ୍ରବର୍୍ସନ 
ନରିଦ୍୍ସଶାଳୟ(ଇଡ)ି ଭା�ତ �ାଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ ସମତି(ିବଆି�ଏସ୍ ) ରନତ୍ରଲୀ 
ତଥା ରତଲଙ୍ଗାନା ମଖୁୟୁମନ୍ତଲୀ ରକସଆି�ଙ୍କ ଝଅି ରକ କବତିାଙୁ୍କ 
ମା�ାଥନ ରଜ�ା କ�ଛି।ି ଇଡ ି ପକ୍ଷ�ୁ ପବୂ୍ସ�ୁ କ�ା�ାଇଥÒବା 
ସମନ ଅନୁସାର� କବତିା ଦନି ୧୧ଟା ରବରଳ ଦଲି୍ଲୀସ୍ତ ଇଡ ି
କା�୍ସୟୁାଳୟର� ପହଞ୍ଚଥିÒରଲ। ଏହାପର� ତାଙୁ୍କ ହାଇଦ�ାବାଦ୍  
ବୟୁବସାୟଲୀ ଅ�ୁଣ �ାମଚନ୍ଦ୍ର ପଲିାଇଙ୍କ ସହ କବତିାଙୁ୍କ 

ସାମା୍ସାମ୍ ି କ�ା�ାଇ ଇଡ ି ଅଧÒକା�ଲୀମାରନ ରଜ�ା କ�ଥିÒବା 
କୁହା�ାଇଛ।ି ଦଲି୍ଲୀ ଅବକା�ଲୀ ଦୁନ୍ସଲୀତ ିମାମଲାର� ‘ସାଉଥ ଗରୁପ’ 
ପ୍ରମଖୁ ଭୂମକିା ନଭିାଇବା ସହତି ଅ�ବନି୍ଦ ରକଜ୍ୱିାଲଙ୍କ ଦଳ 
ଆମ ଆଦମଲୀ ପାଟଟିକୁ ୧୦୦ ରକାଟ ିଟଙ୍କା� ଅରେଲୀମ ରଦଇଥÒଲା 
ରବାଲ ି ଇଡ ି ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥÒଲା। ଏହ ି ପ�ମିାଣ� ଅଥ୍ସ 
ବଭିନି୍ନ ବାଟର� ଆପ୍  ନକିଟକୁ ଆସଥିÒଲା। ବରିଶଷକ� ି ମଦ 
ବୟୁବସାୟଲୀମାନଙୁ୍କ ମନୁାଫା ରଦଇ ପ�ବର୍୍ସଲୀ ସମୟର� ଲାଭ 
ଉଠାଇବା ଲକ୍ଷୟୁର� ଏହ ିଗରୁପ୍  ଆପ୍ କୁ ସହର�ାଗ କ�ବିା ସହତି 
ଏହ ି ପ�ମିାଣ� ଅଥ୍ସ ରଦଇଥÒଲା ରବାଲ ି କୁହା�ାଉଛ।ି ଏହ ି
ଗରୁପ୍ ର� ଅ�ବନି୍ଦ ଫାମ୍ସା� ମଖୁୟୁ ସା�ଥ ର�ଡ୍,ି ୱାଇଏସଆର୍  

ସାଂସଦ ଶ୍ଲୀନବିାସଲୁ ର�ଡ୍ ି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତୁ୍ର �ାଘବ ମଂୁଗଟା 
ଆଦ ି �ହଥିÒଲା ରବରଳ �ାମଚନ୍ଦ୍ର ପଲିାଇ ଏହା� ମଖୁୟୁ 
ଥÒରଲ। ଏହାବୟୁତଲୀତ ଏହ ିଗରୁପ ସହ ଆପ୍ କୁ ସଂର�ାଗ କ�ବିା 
ଦଗିର� କବତିା ମଖୁୟୁ ଆଧା� ଥÒରଲ ରବାଲ ି ଇଡ ି କହଛି।ି 
ପବୂ୍ସ�ୁ �ାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇଡ ିଗ�ିଫ କ�ସିା�ଥିÒଲା ରବରଳ ପ୍ରମାଣ 

ର�ାଗାଡ କ�ବିାକୁ ଆଜ ିକବତିାଙ୍କ ସହ ସାମା୍ସାମ୍ ିକ�ାଇଛ।ି 
ରସହପି� ି କବତିା ବୟୁବହା� କ�ୁଥÒବା ରମାବାଇଲ ରଫାନକୁ 
ନଷ୍ଟ କ�ରିଦଇଥÒବା�ୁ ରସ ସମ୍ପକ୍ସର� ମଧ୍ୟ ଇଡ ିଅଧÒକା�ଲୀମାରନ 
�ାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠା�ୁ ତଥୟୁ ସଂରେହ କ�ଥିÒବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ବର୍୍ସମାନ ସଦୁ୍ା କବତିାଙ୍କ ବରି�ାଧର� ର�ତକି ିପ୍ରମାଣ ମଳିଛି ି
ତଦ୍ା�ା ଇଡ ି ତାଙୁ୍କ ଗ�ିଫ କ�ପିାର� ରବାଲ ି କୁହା�ାଉଛ।ି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୧ା୩(ଏଜେନ୍)ି

ଅଜଣା ଏବଂ ଇରଲକରଟା�ାଲ ବଣ୍ଡଡ୍   ସତୂ୍ର�ୁ 
ରବଳକୁ ରବଳ ଜାତଲୀୟ �ାଜରନୈତକି 
ଦଳଗଡୁକି� ଆୟ ବଢବିାର� ଲାଗଛି।ି 
୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ୍ସକ ବଷ୍ସର� ପ୍ରମଖୁ 
୭ �ାଜରନୈତକି ଦଳକୁ ର�ତକି ି ଅଥ୍ସ 
ମଳିଛି ି ରସଥÒମଧ୍ୟ�ୁ ଅଜଣା ସତୂ୍ର�ୁ 
୬୬% ଅଥ୍ସ ମଳିଥିÒଲା ରବରଳ ଏହା� 
୮୮%ଇରଲକରଟା�ାଲ ବଣ୍ଡଡ୍  �ୁ ଆସଛି ି
ରବାଲ ି‘ଆରସାସଏିସନ ଫ� ରଡରମାକ୍ରାଟକି୍  
�ଫିମ୍ସସ (ଏଡଆିର୍ ) �ରିପାଟ୍ସର� 

କୁହା�ାଇଛ।ି ଏହକି୍ରମର� ୨୦୦୪-
୦୫ �ୁ ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥ୍ସକ ବଷ୍ସ ମଧ୍ୟର� 
ଜାତଲୀୟ ଦଳଗଡୁକି ରମାଟ ୧୭ ହଜା� 
୨୪୯ ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ଆୟ କ�ଛିନ୍ ି ରବାଲ ି

ଏଡଆିର୍  କହଛି।ି ରତରବ  ରକବଳ ୨୦୨୧-
୨୨ ଆଥ୍ସକ ବଷ୍ସର�  ବରିଜପ,ି କଂରରେସ, 
ତୃଣମଳୂ କଂରରେସ,ଏନସପି,ି ସପିଆିଇ, 
ସପିଆିଇ(ଏମ) ଏବଂ ନୟୁାସନାଲ ପପିଲୁ୍ଡ 
ପାଟଟି ଭଳ ି ୭ଟ ି �ାଜରନୈତକି ଦଳ ୨୧୭୨ 
ରକାଟ ି ଟଙ୍କା ଆୟ କ�ଛିନ୍।ି ଏଥÒମଧ୍ୟ�ୁ 
ବରିଜପ ି ସବ୍ସାଧÒକ ଆୟ କ�ଥିÒଲା ରବରଳ 
ଅନୟୁ ଦଳଗଡୁକି� ଆୟ ତୁଳନାର� ଏହ ି
ଦଳ� ଆୟ ୫୩.୪୫%�ହଛି।ି ଦଳ ଏହ ି
ବଷ୍ସର� ଅଜଣା ସତୂ୍ର�ୁ ୧୧୬୧ ରକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଆୟ କ�ଥିÒବା ଏଡଆି� କହଛି।ି ୨୦୨୧-
୨୨ ଆଥ୍ସକ ବଷ୍ସର� ଅଜଣା ସତୂ୍ର�ୁ  ଏହ ି

ଦଳଗଡୁକି ଉପର�ାକ୍ତ ପ�ମିାଣ� ଆୟ 
କ�ଥିÒଲା ରବରଳ ରକବଳ ଇରଲକରଟା�ାଲ 
ବଣ୍ଡଡ୍   ସତୂ୍ର�ୁ ଆୟ ପ�ମିାଣ ୧୮୧୧ ରକାଟ ି
ଟଙ୍କା �ହଛି।ି ବର୍୍ସମାନ ବୟୁବସ୍ା ଅନୁସାର� 
�ଦ ିରକୌଣସ ିବୟୁକ୍ତ ିବରିଶଷ କମିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ 
ରକୌଣସ ି �ାଜରନୈତକି ଦଳକୁ ୨୦ ହଜା� 
ଟଙ୍କା�ୁ କମ୍  ଚାନ୍ଦା ଦଅିନ୍ ିରତରବ ରସମାନଙ୍କ 
ନାମ ପ୍ରକାଶ କ�ା�ବିା� ଆବଶୟୁକତା 
ନାହ ିଁ। ରସହପି� ି ଇରଲକରଟା�ାଲ ବଣ୍ଡଡ୍   
ମାଧ୍ୟମର� �ାଜରନୈତକି ଦଳଗଡୁକୁି 
ମଳୁିଥÒବା ଅଥ୍ସ ସମ୍ପକ୍ସର� ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସ 
ପ୍ରକାଶ କ�ା�ବିା� ଆବଶୟୁକତା ନାହ ିଁ।

ମଜ୍ା, ୧୧ା୩ (ଏଜେନ୍)ି

ଆରମ�କିା ବରି�ାଧର� �ୁଷ୍  ଗ�ୁୁତ� 
ଅଭରି�ାଗ ଲଗାଇଛ।ି ୟରୁକ୍ରନ୍ ର� ଥିବା 
‘ବାରୟାରକମକିାଲ ଲୟୁାବ’ କୁ ଆରମ�କିା 
ପାଣ୍ ି ରଦଉଥିବା ଅଭରି�ାଗ କ�ଛି।ି 
ଏଠାର� ରଜୈବକି ଏବଂ �ସାୟନକି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ନମି୍ସାଣ କ�ା�ାଉଛ।ି ଆରମ�କିା� 
ଅରନକ ପ�ଲୀକ୍ଷାଗା� ଏଥିର� 
ସହର�ାଗ କ�ୁଛନ୍।ି ୟରୁକ୍ରନ 
�ଦୁ୍ ଆ�ମ୍ଭ ରହବା ପ�ଠା�ୁ �ୁଷ୍  
ଏଭଳ ି ଅଭରି�ାଗ କ�ଆିସଛୁ।ି 
ଆରମ�କିା ସ�କା� ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ 
ସ୍ଲୀକା� କ�ଛିନ୍।ି ରତରବ 
ଏହ ି ପ�ଲୀକ୍ଷାଗା�ଗଡୁକୁି ନଷି୍କୟି 
କ�ଦିଆି�ାଇଥିବା କୁହା�ାଇଛ।ି କନୁି୍ �ୁଷ୍ 
ପ୍ରତ�ିକ୍ଷା ମନ୍ତାଳୟ ଶକୁ୍ରବା� ୱାଶଂିଟନ�  
‘ଇଣ୍�ନୟୁାସନାଲ ପାରଥାରଜନ �ସିର୍୍ସ 
ରପ୍ରାରୋମ’ ଉପର� ଏକ �ରିପାଟ୍ସ ଜା� ି
କ�ଛି।ି ଏଥିର� ପ�ଲୀକ୍ଷାଗା�ଗଡୁକି ପନୁଃ 
କା�୍ସୟୁକ୍ଷମ ଥିବା କୁହା�ାଇଛ।ି ଏ ରନଇ 
ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ଉରଲ୍ଖ କ�ା�ାଇଛ।ି 
ଏହାକୁ ରନଇ �ୁଷ୍  ପ�ମାଣ,ୁ ରଜୈବକି 

ଏବଂ �ସାୟନକି ବାହନିଲୀ� ମଖୁୟୁ କମାଣ୍ଡ� 
ରଲଫ୍ଟନାଣ୍ ରଜରନ�ାଲ ଇରଗା� 
କ�ିରିଲାଭ କହଛିନ୍ ି ର� ଏହ ି ଲୟୁାବର� 
ବପିଜ୍ଜନକ ପାରଥାରଜନ ବୟୁବହା� 
କ�ା�ାଉଛ।ି ଏହା� କଛି ି ଦଲଲି ମଧ୍ୟ 
ମଳିଛି।ି ଉଭୟ ରଦଶ� ରସନା ଏ ରକ୍ଷତ୍ରର� 
କାମ କ�ୁଛନ୍।ି ଏଥିର� ‘ପାରଥାରଜନକି 
ବାରୟାମୟୁାରଟ�ଆିଲ୍ଡ’ ସ୍ାନାନ୍� ମଧ୍ୟ 

ସାମଲି �ହଛି।ି ଏହାକୁ �ୁଷ୍  ବରି�ାଧର� 
ବୟୁବହା� କ�ା�ାଇପାର�। ଏହ ି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ଦ୍ା�ା ହଇଜା ଭଳ ି ର�ାଗ ବୟୁାପପିାର�। 
ଅରନକ ଫ୍ଲ ୍ରହବା� ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା �ହଛି।ି 
ଆରମ�କିା ସହାୟତାର� ୩୦ଟ ି ରଜୈବକି 
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପର� କା�୍ସୟୁକ୍ରମ ଜା� ି �ହଛି।ି 
ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗର� ଚର୍୍ସା ପାଇ ଁ�ୁଷ୍  ଜାତସିଂଘ 
ସ�ୁକ୍ଷା ପ�ଷିଦ� ରବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡକାଇଛ।ି

କବତିାଙୁ୍କ ଇଡ’ିର ମାରାଥନ ରରରା

ଶନବିା� କବତିା ଇଡ ି କା�୍ସୟୁାଳୟର� 
ହାଜ� ରହବା ପର� ଭା�ତ �ାଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ 
ସମତି(ିବଆି�ଏସ୍ ) ରନତା ଓ କମ୍ସଲୀମାରନ 
ବାହାର� ବରିକ୍ଷାଭ କ�ଥିÒରଲ। ରସମାରନ 
ବରିଜପ ି ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କା�ଙ୍କ ବରି�ାଧର� 
ନା�ାବାଜ ି କ�ବିା ସହତି ଇଡ ି ବରି�ାଧର� 
ମଧ୍ୟ ରସଳାଗାନ ରଦଇଥÒରଲ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟରି� 
�ଖ ଇଡ ି କା�୍ସୟୁାଳୟ ପ�ସି�ର� କଡ଼ା 

ସ�ୁକ୍ଷା ବୟୁବସ୍ା ରେହଣ କ�ା�ାଇଥÒଲା। ଦଲି୍ଲୀ 
ବୟୁତଲୀତ ହାଇଦ�ାବାଦ୍ ର� ମଧ୍ୟ ବଆି�ଏସ୍  
କମ୍ସଲୀମାରନ ହଙ୍ଗାମା କ�ଥିÒରଲ। କବତିାଙୁ୍କ 
ଇଡ ି ରଜ�ା କ�ବିା ପ୍ରସଙ୍ଗର� ରତଲଙ୍ଗାନା 
ବରିଜପ ି ମଖୁୟୁ ବାନ୍ଦ ି ସଞ୍ଜୟ ରଦଇଥÒବା 
ବୟାନକୁ ବରି�ାଧ କ� ିବଆି�ଏସ୍  କମ୍ସଲୀମାରନ 
ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କୁଶପରୂ୍ଳକିା ଦାହ କ�ବିା ସହତି 
ବରିଜପ ି ବରି�ାଧର� ନା�ାବାଜ ି କ�ଥିÒରଲ।

୯ ଘଣ୍ା� ଜେ�ା, ୧୬ଜ� 
ହାେ� ଜହୋ�ୁ ସମନ

ବଆିର୍ ଏସ୍  କମ୍ଲୀଙ୍କ ବଲି୍ାଭ

ଜାକାର୍୍ସଲୀ, ୧୧ା୩ (ଏରଜନ୍ଡ)ି: ଇରଣ୍ଡାରନସଆି� ରମ�ାପ ିପବ୍ସତର� ଶନବିା� 
ଜ୍ାଳାମଖୁଲୀ ବରି୍ା�ଣ ରହାଇଛ।ି ଏଥିର�ାଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜା� ଫୁଟ ପ�୍ସୟୁନ୍ 
ଧଆୂଁ ଏବଂ ଧଳୁ ିଉଠୁଛ।ି ଏହା ପ୍ରାୟ ୩ କମି ିପ�୍ସୟୁନ୍ ବୟୁାପ�ିାଇଛ।ି ସ୍ାନଲୀୟ 
ଅଧିବାସଲୀଙ୍କ ଅନୁ�ାୟଲୀ ପ୍ରଥମ ୫ ମନିଟି ପ�୍ସୟୁନ୍ ବାଦଲ ଗ�ଜୁ ଥିବା ଲାଗଥିିଲା। 
ଏହା ପର� ଆକାଶର� ପାଉଁଶ� ବାଦଲ ଛାଇ �ାଇଥିଲା। ଅଧିକା�ଲୀଙ୍କ ପକ୍ଷ�ୁ 
ଜ୍ାଳାମଖୁଲୀ ବରି୍ା�ଣ ରନଇ ରକୌଣସ ିରଚତାବନଲୀ ଦଆି�ାଇ ନ ଥିଲା। ପର� 
ବରି୍ା�ଣକୁ ରଦଖି ୩ କମି ିପ�୍ସୟୁନ୍ ଅଞ୍ଚଳର� ପ୍ରରବଶ ଉପର� କଟକଣା 
ଲଗାଇ ଦଆି�ାଇଥିଲା। ଏହା ପବୂ୍ସ�ୁ ୨୦୧୦ର� ରମ�ାପ ିପବ୍ସତର� ଜ୍ାଳାମଖୁଲୀ 
ବରି୍ା�ଣ ରହାଇଥିଲା। ଏଥିର� ୩୦୦ ରଲାକଙ୍କ ମତୁୃୟୁ ରହାଇଥିଲା। ୨ ଲକ୍ଷ ୮୦ 
ହଜା� ରଲାକ ଘ� ଛାଡ଼ବିାକୁ ବାଧ୍ୟ ରହାଇଥିଲା।

ଇଲଣ୍ଡାଲରସଆିଲର ଜ୍ାଳାମଖୁଲୀ ବଲି୍ାରଣ

ରୁଷ୍ ର ଦାବ:ି ୟରୁରେନର ବାରୟା-େ୍ାବ୍ କୁ 
ପାଣ୍ ିରଦଉଛ ିଆରମରକିା

୭ ରାତପୀୟ ରାରରନୈତକି ଦଳର ଆୟ ୨୧୭୨ ରକାଟ ି

ବଲିଜପରି ଆୟ ଲମା� 
ଆୟର ୫୩ ପ୍ରତଶିତ

ଗାନ୍ଲୀନଗ�, ୧୧ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ବବିସି�ି ବବିାଦଲୀୟ ଧା�ାବାହକି 
ବରି�ାଧର� ଗଜୁ�ାଟ ବଧିାନସଭାର� ଶକୁ୍ରବା� ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ 
ପା�ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି ପ୍ରସ୍ତାବର� ବବିସି ି ବରି�ାଧର� 
ଦୃଢ଼ କା�୍ସୟୁାନୁଷ୍ଠାନ ରେହଣ କ�ବିାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସ�କା�ଙୁ୍କ 
ନରିବଦନ କ�ା�ାଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟଲୀ ବରିଜପ ି ବଧିାୟକ 
ବପିଲୁ ପରଟଲ ସଦନର� ଏହ ି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ାପନ କ�ଥିିରଲ। 

ବବିସି ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ ନର�ନ୍ଦ୍ର ରମାଦଲୀଙ୍କ ଉପର� କ�ଥିିବା 
ଧା�ାବାହକିର� ୨୦୦୨ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲ୍  ଭାରବ ଉପସ୍ାପନ କ�ଛି।ି 
ଏହା ଦ୍ା�ା ଅନ୍ଜ୍ସାତଲୀୟ ସ୍ତ�ର� ଭା�ତ� ଛବ ିଖ�ାପ କ�ବିାକୁ 
ଉଦୟୁମ କ�ା�ାଇଛ ିରବାଲ ିରସ ଅଭରି�ାଗ କ�ଥିିରଲ। ବପିଲୁଙ୍କ 
ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବରିଜପ ି ବଧିାୟକ ମନଲୀଷା ବକଲି, ଅମତି ଠାକ�, 
ଧବଲ ସଂିହ ଜାଲା ଏବଂ ମନ୍ତଲୀ ହଷ୍ସ ସାଙ୍ଘବଲୀ ସମଥ୍ସନ କ�ଥିିରଲ।଼

ଗଜୁରା� 
ବଧିାରସଭାଲର 
ବବିସି ିବଲିରାଧଲୀ 
ପ୍ରସ୍ାବ ପାରତି

ଚଣ୍ଗିଡ଼, ୧୧ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ପଞ୍ଜାବ� 
ପବୂ୍ସତନ ମଖୁୟୁମନ୍ତଲୀ ଚ�ଣଜତି ସଂିହ 
ଚନ୍ନଙି୍କ ସମସୟୁା ବଢ଼ବିାର� ଲାଗଛି।ି 
ଶକୁ୍ରବା� ଭଜିଲିାନ୍ଡ ବୁୟୁର�ା ତାଙ୍କ 
ବରି�ାଧର� ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍  ରନାଟସି 
ଜା� ି କ�ଛି।ି ଆୟ ବହ ଟିଭୂତ ସମ୍ପର୍ ି
ମାମଲାର� ଏହ ି କା�୍ସୟୁାନୁଷ୍ଠାନ ରେହଣ 
କ�ା�ାଇଛ।ି ଏରବ ଚନ୍ନ ିଆଉ ବରିଦଶକୁ 
�ାଇପା�ରିବ ନାହ ିଁ। �ରିପାଟ୍ସ ଅନୁ�ାୟଲୀ 
ତନି ି ଦନି ତରଳ ଏହ ି ରନାଟସି ଜା� ି
ରହାଇଥିଲା। ସବୁ ବମିାନବନ୍ଦ�କୁ ସତକ୍ସ 
କ�ାଇ ଦଆି�ାଇଥିଲା। ଚନ୍ନ ି ବରିଦଶ 
�ାଇପା�ନ୍ ି ରବାଲ ି କୁହା�ାଇଥିଲା। 
ତାଙ୍କ ବରି�ାଧର� ସ�କା�ଲୀ ଅଥ୍ସ 
ହଡ଼ପ ଏବଂ ୨୦ ଗଣୁ ଦାମ୍ ର� 
ରଟଣ୍ଡ� ରଦବା� ଅଭରି�ାଗ ଲାଗଛି।ି

ଚନ୍ଙି୍କ ବରିରାଧରର 
େୁକ୍ ଆଉଟ୍  ରନାଟସି

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୧ା୩ (ଏଜେନ୍)ି

ବପି�୍ସୟୁୟ ବପିର୍ ି ହ୍ାସ ପାଇ ଁ ଜାତଲୀୟ 
ମଞ୍ଚ (ଏନପଡିଆି�ଆ�)� ତୃତଲୀୟ 
ଅଧିରବଶନ� ଉଦ�ାପନଲୀ କା�୍ସୟୁକ୍ରମକୁ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀଙ୍କ ପ୍ରମଖୁ ସଚବି ପରିକ ମଶି୍ 
ସରମବାଧନ କ�ଛିନ୍।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀ ନର�ନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦଲୀଙ୍କ ପ�କିଳ୍ାନ� ଅନୁ�ୂପ ଏରବ 
ବପି�୍ସୟୁୟ ମକୁାବଲିା ଜନ ଆରନ୍ଦାଳନର� 
ପ�ଣିତ ରହାଇଛ ି ରବାଲ ି ରସ କହଛିନ୍।ି 
ରସ କା�୍ସୟୁକ୍ରମର� ଆରଲାଚନା ପାଇଁ 
ମଳୁିଥିବା ଅଧିକ ସରୁ�ାଗ ଏବଂ ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରସଙ୍ଗର� ବସୃି୍ତତ ବଚିା�ବମିଶ୍ସକୁ ରନଇ 
ରସ ଖସୁ ି ପ୍ରକଟ କ�ଛିନ୍।ି ରସ କହଛିନ୍ ି
ର� ସାମ୍ପ୍ରତକି ସମୟର� ବପି�୍ସୟୁୟ ବପିର୍ ି

ବୃଦ୍ ି ପାଉଛ।ି ଏରବ ଆମ ସାମ୍ ନାର� 
ନୂଆ ପ୍ରକା�� ବପିଦ ଉଭା ରହଉଛ।ି 
ଏପ� ି ସମୟର� ସ୍ାନଲୀୟ ସ୍ତ�ର� 
ବପି�୍ସୟୁୟ ବପିର୍ ି ପ�ଚିାଳନା ଉପର� 
ଗ�ୁୁତ ୍ ରଦବା� ଆବଶୟୁକତା �ହଛି।ି 
ଏନପଡିଆି�ଆ�� ଚଳତି ଅଧିରବଶନ� 
ବଷିୟବସୁ୍ତ ‘‘ପ�ବିର୍ଟିତ ଜଳବାୟରୁ� 
ସ୍ାନଲୀୟ ସ୍ତ�ର� ସହନଶଲୀଳତା ନମି୍ସାଣ’’କୁ 
ରସ ଗ�ୁୁତ ୍ ରଦଇଛନ୍।ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀଙ୍କ 
୧୦ ସତୂ୍ରଲୀ ଏରଜଣ୍ଡାର� ସ୍ାନଲୀୟ କ୍ଷମତା 
ଓ �ଣନଲୀତ ି ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଏବଂ ବରିଶଷ କ� ି
ବପି�୍ସୟୁୟ ବପିର୍ ିପ�ଚିାଳନାର� ମହଳିାଙ୍କ 
ରନତୃତ୍କୁ ପ୍ରାଧାନୟୁ ଦଆି�ାଉଛ।ି ଏହ ି
ଅଧିରବଶନର� ରହାଇଥିବା ବଚିା�ବମିଶ୍ସ�ୁ 
ମଳିଥିିବା ଶକି୍ଷା ପ୍ରଧାନମନ୍ତଲୀଙ୍କ ଦଶ 

ସତୂ୍ରଲୀ ଏରଜଣ୍ଡା ଓ ରସଣ୍ଡାଇ ରରେମୱକ୍ସ� 
କା�୍ସୟୁକା�ତିା ଦଗିର� ସହାୟକ ରହବ 
ରବାଲ ି ରସ କହଛିନ୍।ି ।ଅଂଶଲୀଦା�ମାନଙ୍କ 
ଅନୁସ�ଣ ଲାଗ ି ଦୁଇଟ ି ବୟୁାପକ ବଷିୟ 
�ାଜୟୁ ଓ ଜଲି୍ା ସ୍ତ�ର� ବପି�୍ସୟୁୟ ବପିର୍ ି
ପ�ଚିାଳନା ବୟୁବସ୍ାକୁ ରପସାଦା� ସ୍�ୂପ 
ପ୍ରଦାନ କ�ବିା ଏବଂ ଜନସାଧା�ଣଙ୍କ 
ଆବଶୟୁକତାକୁ ପ�ୂଣ କ�ୁଥିବା କା�୍ସୟୁକ୍ରମ 
ଓ ହସ୍ତରକ୍ଷପ ବକିଶତି କ�ବିାକୁ ଗ�ୁୁତ୍ 
ରଦଇଛନ୍।ି ଜାତଲୀୟ, �ାଜୟୁ ଏବଂ ଜଲି୍ା 
ସରମତ ସବୁ ସ୍ତ�ର� ବପି�୍ସୟୁୟ ପ୍ରଶମନ 
ପ�ଚିାଳନା� ସମସ୍ତ ଦଗିକୁ ରପସାଦା� 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ହାସଲ କ�ଥିିବା କମ୍ସଚା�ଲୀଙ୍କ 
ଦ୍ା�ା ପ�ଚିାଳତି ରହବା ଉଚତି୍ । ଏଥିପାଇଁ 
ଆବଶୟୁକ ବୟୁବସ୍ା �ହବିା ଉଚତି।

ଏରପଡିଆିରଆର ଅଧିଲବଶରଲର ପ୍ରଧାରମନ୍ତଲୀଙ୍କ ପ୍ରମଖୁ ସଚବିଙ୍କ ସଲମବାଧର

ରନ ଆର୍ାଳନରର ପରଣିତ ରହାଇଛ ିବପି�ଚ୍ଚ୍ୟ ମକୁାବେିା

ଜେଙ୍ାଲୁ�ୁ,୧୧।୩(ଏଜେନ୍)ି:  ଭା�ତ� 
ଅନୟୁତମ ପ୍ରମଖୁ ଆଇଟ ି କମ୍ପାନଲୀ 
ଇନରଫାସସି୍ � ସଭାପତ ି ପଦବଲୀ�ୁ 
ରମାହତି ର�ାଶଲୀ ଇସ୍ତଫା ରଦଇଛନ୍।ି 
ଏହାପର� ରସ ଇନରଫାସସି୍  କମ୍ପାନଲୀ� 
ପ୍ରତଦି୍ନ୍ଦ୍ଲୀ ରଟକ୍ ମହନି୍ଦ୍ରାର� ର�ାଗ 
ରଦଇଛନ୍।ି ଏଠାର� ରସ କମ୍ପାନଲୀ� 
ମଖୁୟୁ କା�୍ସୟୁନବି୍ସାହଲୀ ଏବଂ ପ�ଚିାଳନା 
ନରିଦ୍୍ସଶକ ଭାରବ କା�୍ସୟୁ କ�ରିବ। ୫ ବଷ୍ସ 
ଅବଧି ସହତି କମ୍ପାନଲୀ ଅଧିନୟିମ ୨୦୧୩ 

ଅନୁସାର� ରଟକ୍  ମହନି୍ଦ୍ରା� ପ�ଚିାଳନା 
ନରିଦ୍୍ସଶକ ଓ ମଖୁୟୁ କା�୍ସୟୁନବି୍ସାହଲୀ 
ଅଧିକା�ଲୀ (ସଇିଓ) ଭାରବ ରମାହତିଙୁ୍କ 
ନ�ିକୁ୍ତ କ�ା�ାଇଛ ିରବାଲ ିକମ୍ପାନଲୀ ପକ୍ଷ�ୁ 
ଶନବିା� ରଘାଷଣା କ�ା�ାଇଛ।ି  ରସହ ି
ଅନୁସାର� ୨୦ ଡରିସମବ� ୨୦୨୩�ୁ ୧୯ 
ଡରିସମବ� ୨୦୨୮ ପ�୍ସୟୁନ୍ ରସ ରଟକ୍ 
ମହନି୍ଦ୍ରାର� କା�୍ସୟୁ କ�ରିବ। ବର୍୍ସମାନ 
ରଟକ୍  ମହନି୍ଦ୍ରା� ମଖୁୟୁ �ହଥିÒବା ସ.ିପ.ି 
ଗ�ୁନାନଲୀ ଅବସ� ରନବାକୁ �ାଉଥÒବା�ୁ 

ତାଙ୍କ ସ୍ାନର� ରମାହତି ନ�ିକୁ୍ତ 
ରହରବ ରବାଲ ି କୁହା�ାଇଛ।ି ରତରବ 
ଇନରଫାସସି୍ � ରମାହତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା 
କମ୍ପାନଲୀ ପାଇଁ ଆହ୍ାନପରୂ୍୍ସ ରହାଇପାର�। 
କା�ଣ ଏହାପବୂ୍ସ�ୁ �ବ ି କୁମା� ଏସ୍ 
ମଧ୍ୟ ଇନରଫାସସି୍  ଛାଡ ି କଗ୍ରିଜଣ୍ର� 
ସଇିଓ ଭାରବ ର�ାଗ ରଦଇଥିରଲ। 
�ବିକୁମା� ଏସ୍. ଇନରଫାସସି୍ ର� ଦଲୀଘ୍ସ 
୨୦ ବଷ୍ସ କାଳ  କା�୍ସୟୁ କ� ି କମ୍ପାନଲୀ� 
ସଭାପତ ି ଏବଂ ସଇିଓ  �ହଥିÒରଲ।

ପ୍ରତଦ୍ି୍୍ପୀ କମ୍ାନପୀ 
ରଟକ୍ ମହନି୍ଦାରର 

ର�ାଗରଦରେ

ଇନ୍ ଜ�ାସସି୍  ସଭାପତ ିପଦେଲୀ�ୁ 
ଜମାହତି ଜ�ାଶଲୀଙ୍କ ଇସ୍ତ�ା



www.sakalaepaper.com

88
ରବବିାର,

୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩

ଏ ସପ୍ତାହର କବତିତା

ପ୍ରେମକିତା ଓ ରେୟିତମତା
କତାଳକିଙି୍କର 

ପ୍ରେମ ପବତି୍ର, ଶାଶ୍ବତ, ଚରିନ୍ତନ। ପ୍ରେମକୁ ପ୍ନଇ 
ରଚତି ପ୍�ାଇଛ ି ଅପ୍ନକ କବତିା, ଗପ,ଉପନ୍ାସ 
ନାଟକ। ପ୍ରେମର କଛି ି ନଆିରା ଅନୁଭବକୁ ପ୍ନଇ 
ରେକାଶ ପାଇଛ ି ଗାଳ୍କି କାଳକିଙି୍କରଙ୍କ ‘ପ୍ରେମକିା 
ଓ ରେୟିତମା’ ଗଳ୍ ପସୁ୍ତକ। ଏ� ି ପସୁ୍ତକପ୍ର ପ୍ମାଟ 
୧୯ ଗପ ସଂକଳତି ପ୍�ାଇଛ।ି  ଅପ୍ନକ  ଗପ 
ପ୍ରେମ ଓ ସାମାଜକି ବାସ୍ତବତା ଉପପ୍ର ଆଧାରତି। 

‘ଭଗାଂଶ’, ‘ଭଲ ଝଅି’, ’ପ୍ରେମକିା ଓ ରେୟିତମା’, ‘ଶବ 
ସ� ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଂଳାପ’, ‘ପଳାଶ ଫୁଲର ବାସ୍ା’, 
‘ପ୍ମ�ଖିଣୁ୍ଟ ଓ ବଳଦ’, ‘କାଳପରୁୁଷ’, ‘ଜୀବନର ନୂଆ 
ରଙ୍ଗ’, ‘ଅର୍ଦ୍ାଙ୍ଗନିୀ’, ‘ଜହ୍ନ ଅନ୍ାର’, ‘ଭଲପାଇବାର  
ପଥୃବୀ’, ‘ତୃତୀୟ ନୟନ’ ଆଦ ି ଗପଗଡ଼ୁକି ମାମମିକ 
ପ୍�ାଇଛ।ି ଅଧÒକାଂଶ ଗପପ୍ର ମଣଷି ଜୀବନର ପ୍ରେମ, 
ବରି�, ସଖୁଦୁଃଖ, ପାରବିାରକି ସଂପକଦ୍, ସାମାଜକି 
ବାସ୍ତବତାର ଚତି୍ର ରେତଫିଳତି ପ୍�ାଇଛ।ି କା�ାଣୀର 
ନୂତନତ୍ବ, ନରିାଡ଼ମ୍ବର ଉପସ୍ାପନା ପ୍ଶୈଳୀ, ସରଳ 
ଭାଷା ରେପ୍ୟାଗ ଗପଗଡ଼ୁକୁି ଅଧକ ରସସକି୍ତ ଓ 
ଆକଷଦ୍ଣୀୟ କରଛି।ି ‘ପ୍ରେମକିା ଓ ରେୟିତମା’ର 
ଗପଗଡ଼ୁକି ପାଠକମାନଙ୍କ �ୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରବି 
ପ୍ବାଲ ିଆଶା କରାଯାଏ।  n

ସ୍ବଭତାବ କବ ି
ଗଙ୍ତାଧର ପ୍ମପ୍ହର 
ରେପ୍େସର ମଣୀନ୍ଦ୍ର କୁମତାର ପ୍ମପ୍ହର
ଅନୁବତାଦ: ଜନିତମତାମ ଦଜ୍ୀ

ସ୍ବଭାବ କବ ି ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ମପ୍�ରଙ୍କ ଜୀବନ 
ଓ କୃତକୁି ପ୍ନଇ ‘ସ୍ବଭାବ କବ ି ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ମପ୍�ର’ 
ଜୀବନୀ ପସୁ୍ତକ ରେକାଶ ପାଇଛ।ି ଓଡ଼ଆି ଭାଷାପ୍ର 
ରଚତି ରେପ୍ଫସର ମଣୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ମପ୍�ରଙ୍କ ଏ� ି

ପସୁ୍ତକକୁ �ନି୍ୀପ୍ର ଅନୁବାଦ କରଛିନ୍ତ ିଜନିତମାମ ଦଜଦ୍ୀ। 
କବଙି୍କ ପ୍ଶୈଶବରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ଅନ୍ତମି ଜୀବନ ପଯଦ୍୍ନ୍ତ 
ପାରବିାରକି, ସାମାଜକି ଘଟଣା, ସା�ତି୍ ସାଧନା ଆଦ ି
ସଂପକଦ୍ପ୍ର ସଂପ୍ଷେପପ୍ର ଅଥଚ ମାମମିକ ଭାପ୍ବ ବର୍ଦ୍ନା 
କରାଯାଇଛ।ି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟପ୍ର କବଙି୍କ ବ୍କ୍ତଗିତ, 
ସାରସ୍ବତ ସାଧନା ସଂପକଦ୍ପ୍ର ଜାଣବିା ପାଇଁ ଏ�ା ଏକ 
ଉପାପ୍ଦୟ ପସୁ୍ତକ।  ଏ� ିପସୁ୍ତକପ୍ର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଜୀବନ, 
ପ୍ଶୈଶବ, ଶଷିୋ, ଚାକରି ି ଜୀବନ, ସା�ତି୍ ସାଧନା, 
ପାରବିାରକି ଜୀବନ, ସାମାଜକି ସଂଗଠନ, ଅନ୍ତମି 
ଜୀବନ ସଂପକଦ୍ପ୍ର ତଥ୍ଭତି୍କି ଓ ଭାବଗଭଦ୍କ ବର୍ଦ୍ନା 
କରାଯାଇଛ।ି �ନି୍ୀ ଭାଷାର ପାଠକମାପ୍ନ ଏ� ିପସୁ୍ତକରୁ 
ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ମପ୍�ରଙ୍କ ଜୀବନ ସଂପକଦ୍ପ୍ର ଜାଣ ିପାରପି୍ବ 
ପ୍ବାଲ ିଆଶା କରାଯାଏ। n

ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜତି ଦାସ

କ୍ତ ି ନଜି ଜୀବନ ବୃତ୍ାନ୍ତକୁ ନପି୍ଜ 
ପ୍ଲଖିଥାନ୍ତ,ି ତାପ୍�ପ୍ଲ ତାକୁ 
‘ଆତ୍ମଜୀବନୀ’ କୁ�ାଯାଏ। ଜୀବନରେତ ି

ଗଭୀର ଅନ୍ତଦୃଦ୍ଷ୍ ି ଏବଂ ସମାଜ ରେତ ି ରେତବିର୍ତା ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ କରଥିାଏ ସାଥଦ୍କ।  
ଆପ୍ତ୍ମାପଲବ୍ଧ କାମନା ଦ୍ବାରା ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଭତି୍ରିେସ୍ତର ସ୍ାପତି ପ୍�ାଇଥାଏ। 
ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଓ ସତ୍ ଘଟଣାକୁ କ୍ରମାନ୍ବୟପ୍ର ସବଦ୍ସମ୍ଖୁପ୍ର ଉପସ୍ାପତି 
କରଥିାଏ। ଏଥିରୁ ଆପ୍ତ୍ମାତ୍ସଗଦ୍ କରବିାର ପ୍ରେରଣା ମଳିଥିାଏ, ବ୍କ୍ତଗିତ ଜୀବନର 
କାନ୍ ଭାସ୍  ଏଥିପ୍ର ରୂପାନ୍ତରତି ପ୍�ଇଥିପ୍ଲ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଅପ୍ନକ ଗରୁୁତ୍ବପରୂ୍ଦ୍ ଦଗି 
ସଂପକଦ୍ପ୍ର ତଥ୍ ମଳିଥିାଏ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପଟ୍ଟଭୂମପି୍ର ସ୍ରଷ୍ା ଆପଣାର ଜୀବନ 
ଗାଥାକୁ ଯଥାଥଦ୍ ଭାବପ୍ର ସାବଦ୍ଜନୀନ କରଥିାଏ। ସ୍ବୟଂ ପ୍ଲଖକ ଏଠ ି ନାୟକ। ନଜି 
ଜୀବନର ଅସଂପରୂ୍ଦ୍ ଚତି୍ର  ଆଙି୍କଥାଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀପ୍ର। ଜୀବନୀ କଳ୍ନାତ୍ମକ ସା�ତି୍ 
ନୁପ୍�,ଁ ଏଠ ି ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ପ୍ନଇ ରଚତି ପ୍�ାଇଥାଏ। ଆତ୍ମବପି୍ଳେଷଣ ଦ୍ବାରା 
ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଧିକ ରେଭାବଶାଳୀ ପ୍�ାଇଥାଏ। ସ୍ରଷ୍ା ସତ୍ନଷି୍ଠ ଭାପ୍ବ ଆତ୍ମପ୍ଦାଷକୁ 
ସ୍ବୀକାର କର ି, ଅାତ୍ମଶ୍ରର୍ା, ଆତ୍ମାଭମିାନ ଏବଂ ଆତ୍ମସମଥଦ୍ନ ଦ୍ବାରା ନଜି ଜୀବନ ବୃତ୍ାନ୍ତ 
ପ୍ଲଖିଥାଏ। ଅ�ଂକାର, ଛଳନା, କପଟତାକୁ ପର�ିାର କପ୍ଲ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବଳଷି୍ଠ 
ଓ ଉପାପ୍ଦୟ ପ୍�ାଇପାରବି। ଏ ଧରଣର ସା�ତି୍ କୃତପି୍ର ସମକାଳୀନ ସାମାଜକି, 
ସା�ତି ି୍ କ, ରାଜପ୍ନୈତକି, ସାଂସ୍ତୃକି ଆଦ ି ବବିଧି  ଦଗିର ଉପ୍ନମାଚନ ପ୍�ାଇଥାଏ। 
ଏକ ଦବି୍ ମଣଷିର ମ�ନୀୟ ପ୍ଚତନାପ୍ର ଦୀଷେତି ପ୍�ବାର ପ୍ରେରଣା ମଳିଥିାଏ। 
ପ୍ତଣ ୁJ.T Shipley  କ�ନ୍ତ ି- ‘‘The autobiography proper is a 
connected narrative of the authors life with stress laid 
on introspection on the significance of his life against 
a wider background’’. ମ�ତ୍ ପରୁୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 
ଅନୁସପ୍ନ୍ୟ । ‘‘କତ୍ଦ୍ପ୍ବ୍ା ମ�ାଦାଶ୍ରୟଃ’’ ଅଥଦ୍ାତ ମ�ତ୍  ପ୍ଲାକର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ର�ଣ କରବିା 
ସବଦ୍ଦା �ତିକାରକ, ପ୍ତଣ ୁଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲପିବିର୍ କରୁଥିବା ସ୍ରଷ୍ା ନଜି ସ୍ତୃ ିଓ ଅନୁଭୂତ ି
ସ�ତି ସାମାଜକି ଦାୟବର୍ତା ର�ଥିାଏ। ପଣ୍ତି ପ୍ଗାଦାବରୀଶ ମଶି୍ର ‘‘ ଅର୍ଦ୍ ଶତାବ୍ୀର 
ଓଡ଼ଶିା ଓ ତ� ିଁପ୍ର ପ୍ମା ସ୍ାନ’’ ଆତ୍ମଜୀବନୀପ୍ର ପ୍ଲଖିଛନ୍ତ,ି ‘‘ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପ୍ଲଖିବାର 
ଦାୟତି୍ବ ବଡ଼ ପ୍ବଶୀ। ପ୍ସ ଦାୟତି୍ବ ଅପରବ୍କ୍ତଙି୍କ ଜୀବନୀ ପ୍ଲଖିବାପ୍ର ନା� ିଁ ।’’ (ପ:ୃ୨) 

 ଆତ୍ମଜୀବନୀପ୍ର ନଜିକୁ ନପି୍ଜ ପ୍ଖାଜବିା, ସ୍ତୃବିସି୍ତୃ ିସର�ଦପ୍ର ନଜିକୁ ସମୀଷୋ 
କରବିା, ନଜି ରେତ ିଅନୁସନ୍ତୁ୍ସ ପ୍�ବା ପ୍ସପ୍ତ ସ�ଜ ନୁପ୍�ଁ। ପାଠକ ନକିଟପ୍ର ଜୀବନ 
ବୃତ୍ାନ୍ତର ସତ୍ତା,  ବଶି୍ବସ୍ତତା ଓ ଧାରାବା�କି ବବିରଣୀ ଉପସ୍ାପନା କଲାପ୍ବପ୍ଳ 
ଆତ୍ମଚରତିକାରଙୁ୍କ ବ�ୁ ଦଗି ରେତ ିଧ୍ୟାନ ପ୍ଦବାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ଆତ୍ମଜୀବନକାର ବଷିୟ 
ଚୟନ ଓ ବଷିୟ ବନି୍ାସୀକରଣପ୍ର ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍କ୍ତଗିତ ସତ୍ାକୁ ନରିପ୍ପଷେ ରଖିବାକୁ 
ପଡ଼ଥିାଏ। କାରଣ ଏଠାପ୍ର ନପି୍ଜ ନଜିର ବଚିାରକ ଓ ବଚିାଯଦ୍୍ ଏକ ଅଭନି୍ନ ସତୂ୍ରପ୍ର 
ଗନୁ୍ା ପ୍�ାଇଥାଏ। ନନି୍ା ଓ ରେଶଂସାର ଊର୍୍ବଦ୍ପ୍ର ଥାଇ ଆତ୍ମକଥନ ମଧ୍ୟପ୍ର ବ�ୁବର୍ଦ୍ା 
କଥାକୁ ନଲିମିପ୍ତ କଣ୍ଠପ୍ର ଗାଇ ଚାଲଥିାଏ। ସ୍ରଷ୍ା ଆତ୍ମରେଚାର ବା ଆତ୍ମବଜି୍ାପନ ରେତ ି
ସପ୍ଚତନ ର�ବିା ସ�ତି ସ୍ାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ସଂପକଦ୍ପ୍ର ସ୍ବକୀୟ ଅଭବି୍କ୍ତଗିତ 
ନରିପ୍ପଷେତା  ରଖିବା ବପି୍ଧୟ। ଜୀବନର ଧରାବନ୍ା ବବିରଣୀ ଉପସ୍ାପତି ନକର ି
ବଶିଷି୍ ମ�ୂୁତ୍ଦ୍ର ଅନାସକ୍ତ ପ୍ବାଧଗମ୍ ଓ ଯଥାଥଦ୍୍ ଉପ୍ଲେଖନୀୟ ତଥ୍ ରେଦାନ କରବିାକୁ 
ପ୍�ାଇଥାଏ। ଆତ୍ମଜୀବନୀକାରର ନଷି୍ଠାପର ଉପ୍ବ୍ଶ୍, ନଷି୍ଠାପରୂ୍ଦ୍ ଉପସ୍ାପନା ଓ 
ଲଷେ୍ ସରି୍ ପାଇଁ ନଷି୍ଠା ଏକାନ୍ତ ଅପର�ିାଯଦ୍୍, ସପ୍ବଦ୍ାପର ି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପ୍ଲଖକ ନଜି 
ସଂପକଦ୍ପ୍ର ସ୍ପଷ୍, ସଂପରୂ୍ଦ୍, ସରଳ ଓ ସାବଲୀଳ ତଥ୍ାବଳୀ ଦ୍ବାରା ପାଠକର ନକିଟବତ୍ଦ୍ୀ 
ପ୍�ାଇପାରଥିାଏ। 

ସା�ତି୍ର ଅନ୍ାନ୍ ବଭିବଠାରୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅବଦ୍ାଚୀନ। ବଶି୍ବ ସା�ତି୍ପ୍ର 
ରେଥମ ତଥା ରେସରି୍ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଭାପ୍ବ ପ୍ସଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ାଇନ୍ ଙ୍କ Confessionକୁ 
ଗ୍ର�ଣ କରାଯାଏ। ଟଲ୍ ଷ୍ୟ , ରୁପ୍ଷା, ରସ୍ନି୍ , ଥମାସ୍  �ଙ୍କସ୍ ପ୍ଲ, ମା�ାତ୍ମା ଗାନ୍ୀ 
ରେମଖୁ ମନୀଷୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଉଚ୍ଚପ୍କାଟୀର ସା�ତି ି୍ କ ସଷୁମାପ୍ର ବମିଣ୍ତି। 
ରୋଚୀନ ଓଡ଼ଆି ସା�ତି୍ପ୍ର ସାରଳା ଦାସ , ବଳରାମ ଦାସ, ଉପ୍ପନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରେମଖୁ 
ଅପ୍ନକ କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ା ଆପଣାର କୃତ ି ମଧ୍ୟପ୍ର ଜୀବନଧାରାର କୟିଦଂଶ କାବ ି୍ କ 
ରୀତପି୍ର ରେଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ବଂିଶ ଶତକର ରେଥମ ଦଶନ୍ରୁ ଓଡ଼ଆି ସା�ତି୍ପ୍ର 

ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନାର ରେୟାସ କରଥିିପ୍ଲ ଯଗୁସ୍ରଷ୍ା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମାତ୍ର ଏ�ା 
ଅରେକାଶତି ଥିବାରୁ ରେଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର ଭାପ୍ବ  ଫକୀରପ୍ମା�ନ ପ୍ସନାପତ ି
ରେତଷି୍ଠା ଲାଭ କରଛିନ୍ତ।ି ଫକୀରପ୍ମା�ନଙ୍କ ‘ଆତ୍ମଚରତି’ର ପ୍କପ୍ତକାଂଶ ରେଥପ୍ମ 
୧୯୧୫ ମସ�ିାପ୍ର  ‘ ସମ୍ବଲପରୁ �ପି୍ତୈଷଣିୀ’ପ୍ର ରେକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏ�ାପପ୍ର 
ସତ୍ବାଦୀ ( ୧୯୧୬) ଉତ୍କଳ ସା�ତି୍ ( ୧୯୧୮) ଆଦପି୍ର ରେକାଶତି ପ୍�ବା 
ପପ୍ର ୧୯୨୭ ମସ�ିାପ୍ର ପସୁ୍ତକାରପ୍ର ରେକାଶ ଲାଭ କଲା। ଜପ୍ଣ ଦସୁ୍  ନଜି 
ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପ, ଅନାଚାର ଓ ଲମ୍ପଟତାକୁ ବନିା ସପ୍ଙ୍କାଚପ୍ର ରେକାଶ କରଛିନ୍ତ ି
ଦସୁ୍  ବ�ିାରୀ ନାୟକଙ୍କ ‘ଆତ୍ମକା�ାଣୀ’।  ଶଶଭୂିଷଣ ରାୟଙ୍କ ‘ ଷାଠଏି ବଷଦ୍ ତଳର 
ଓଡ଼ଶିା’ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟ ିଶଙ୍ଖ ପତ୍ରକିାପ୍ର ଧାରାବା�କି ଭାପ୍ବ ରେକାଶତି ପ୍�ାଇଥିଲା। 
ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ପ୍ନତା ପ୍ଗାବନି୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ରଙ୍କ ‘ଜାତୀୟ 
ଜୀବନର ଆତ୍ମବକିାଶ’ ଅନ୍ତମ ସଫଳ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ସ୍ବାଧୀନତା ପରବତ୍ଦ୍ୀ 
ସମୟପ୍ର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନାର ଏକ  ରେକାର ରେବଣତା ସଷୃ୍ ି ପ୍�ାଇଥିଲା ଆମ 
ସ୍ରଷ୍ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟପ୍ର । ବପି୍ଶଷ ଭାବପ୍ର ରାଜପ୍ନୈତକି ପ୍ନତା, ଶଷିେକ, କଳାକାର, 
ସଜଦ୍ନଶୀଳ ସ୍ରଷ୍ା ତଥା ସମାଜପ୍ସବୀଗଣ ଅଧିକ ପରମିାଣପ୍ର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା 
କରଛିନ୍ତ।ି ପ୍ଗାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରେ�ରାଜ ୧୯୪୧ ମସ�ିାପ୍ର ନଜି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା 
କରଥିପ୍ଲ ପ୍�ଁ ୧୯୭୦ ମସ�ିାପ୍ର ପଜୂ୍ପଜୂା ସଂସଦ ପଷେରୁ ‘ରେ�ରାଜ ପରକି୍ରମା’ପ୍ର 
କଛି ିଅଂଶ ରେକାଶତି ପ୍�ଇଛ।ି ଡଃ �ପ୍ରକୃଷ୍ଣ ମ�ାତାବଙ୍କ ‘ସାଧନାର ପପ୍ଥ’ ଅନ୍ତମ 
ସ୍ରଣୀୟ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଗଣକବ ି ପ୍ବୈଷ୍ଣବ ପାଣଙି୍କ ‘ପାଣ ି କବ ି ଆତ୍ମକା�ାଣୀ’( 
୧୯୫୫) ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ�ୁ ଲୁକ୍ାୟତି ତଥ୍ପ୍ର ପରପିରୂ୍ଦ୍। 

ଓଡ଼ଆି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମରୃ୍ କରଥିିବା ପ୍କପ୍ତକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟପ୍ର 
ପଣ୍ତି ପ୍ଗାଦାବରୀଶ ମଶି୍ରଙ୍କ ‘ଅର୍ଦ୍ଶତାବ୍ୀର ଓଡ଼ଶିା ଓ  ତ� ିଁପ୍ର ପ୍ମା ସ୍ାନ’ ରେଥମ 
ପ୍କନ୍ଦ୍ର ସା�ତି୍ ଏକାପ୍ଡ଼ମୀ ପରୁସ୍ାର ରୋପ୍ତ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ପ୍ଗୌରବ ବ�ନ କରଥିାଏ। 
ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ‘ଆତ୍ମଜୀବନୀ’, ନାଟ୍କାର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘କୁମ୍ଭାରଚକ’, 
ସତ୍ନାରାୟଣ ରାଜଗରୁୁଙ୍କ ‘ ପ୍ମା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ’, ପଠାଣ ି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ  ‘ଜୀବନର 
ଚଲାପପ୍ଥ’ ଭୁବପ୍ନଶ୍ବର ପ୍ବପ୍�ରାଙ୍କ ‘ଗାଁର ଡାକ’, �ୃଦାନନ୍ ରାୟଙ୍କ ‘ଜପ୍ଣ ଅନୁଭବୀ 
ଅନୁଭବପ୍ର’ ମାୟାଧର ମାନସଂି�ଙ୍କ ‘ଶଷିୋବତି୍ ର ଗାଥା’, ଲକ୍ଷୀନାରାୟଣ ସା�ୁଙ୍କ 
‘ପ୍ମା ବାରବୁଲା ଜୀବନ’, କୁଞ୍ଜବ�ିାରୀ ଦାଶଙ୍କ ‘ପ୍ମା କା�ାଣୀ’, ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଙ୍କ ‘ପ୍ମା 
ଜୀବନ ତରଙ୍ଗ’, କାଳନି୍ୀ ଚରଣ ପାଣଗି୍ରା�ୀଙ୍କ ‘ଅପ୍ଙ୍ଗ ଯା�ା ନଭିାଇଛ’ି, ବଚି୍ଛନ୍  ଚରଣ 
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ‘ଆତ୍ମଚରତି’,  ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ‘ଗାନ୍ୀ ମ�ାରାଜଙ୍କ ଶଷି୍’, ଚତି୍ରଞ୍ଜନ  
ଦାସଙ୍କ ‘ମତି୍ରସ୍ ଚଷେସୁା’, ସପୁ୍ରନ୍ଦ୍ର ମ�ାନ୍ତଙି୍କ  ‘ପଥ ଓ ପଥୃିବୀ’, ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ‘ପ୍ମା 
ସ୍ବପ୍ନ ପ୍ମା ଜୀବନ’ , ପ୍ଗାପୀନାଥ ମ�ାନ୍ତଙି୍କ ‘ପ୍ସ୍ରାତସ୍ବତୀ’, ପ୍ଗାପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ଛାଟରାୟଙ୍କ 
‘ପଥିକ’, ସଚ୍ଚଦିାନନ୍ ରାଉତରାୟଙ୍କ ‘ଉତ୍ରକଷେ’, ମପ୍ନାରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ‘ସ୍ତୃ ିସଂଳାପ’, 
ଫତୁରାନନ୍ଙ୍କ ‘ ପ୍ମା ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କା�ାଣୀ’, ମଙ୍ଗଳୁ ଚରଣ ବଶି୍ବାଳଙ୍କ ‘�ଜଲିା ଦନି’, 
ମନପ୍ମା�ନ ପ୍ଚୌଧରୁୀଙ୍କ ‘କସୁ୍ତରୀ ମଗୃ ସମ’, ରବ ିସଂିଙ୍କ  ‘ନଃିସଙ୍ଗ ପଦାତକି’, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର 
ପାଣଗି୍ରା�ୀଙ୍କ ‘ପ୍ମା ସମୟର ଓଡ଼ଶିା’, ଲକ୍ଷୀକାନ୍ତ ମ�ାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ସ୍ତୃପି୍ଲଖ’, ଦୀନାନାଥ 
ପାଠୀଙ୍କ ‘ଦଗିପ�ଣ୍ରି ଡ୍ରଇ ଁମାପ୍୍ରେ’, ମପ୍ନାଜ ଦାସଙ୍କ ‘ସମଦୁ୍ର କୂଳର ଏକ ଗ୍ରାମ’, ବାରଷି୍ର 
ପ୍ଗାବନି୍ ଦାସଙ୍କ ‘ସାନ ପ୍ଗାଟଏି ଜୀବନ’, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାଯଦ୍୍ ଙ୍କ ‘ପ୍ମା ଜୀବନ 
ଅନ୍ ଏକ ଉପନ୍ାସ’, ନନ୍ କପି୍ଶାର ଦାସଙ୍କ ‘ପ୍ମା ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ କା�ାଣୀ’, ଶ୍ରର୍ାକର 
ସପୂକାରଙ୍କ ‘ମଧ୍ୟମ ପରୁୁଷ’ ଓ ‘ଅସ୍ତରାଗ’, ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ‘ମପ୍ନପପ୍ଡ଼ ’ 
ଶ୍ରୀଧର ଦାସଙ୍କ ‘ ସଅୁ ମ�ୁପଁ୍ର ପତର’, ବ୍ରହ୍ାନନ୍ ପଣ୍ାଙ୍କ ‘ରପ୍ସାପ୍ବୈସଃ’ , କୃଷ୍ଣ ଚରଣ 
ପ୍ବପ୍�ରାଙ୍କ ‘ଆଖି ପ୍ଦଖା ରୋଣର କଥା’, ସାତକଡ଼ ିପ୍�ାତାଙ୍କ ‘ଦୀଘଦ୍ ପ୍ରାମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା’ 
ରତ୍ାକର ଚଇନଙି୍କ ‘ଜୀବନ କମାରଶାଳ’ ଆଦ ିଆତ୍ମଜୀବନୀପ୍ର ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ଶିା ତଥା 
ବଶି୍ବର ବ�ୁ ଘଟଣା ବର୍ମିତ ପ୍�ଇଛ।ି ଏଗଡ଼ୁକି ପ୍କବଳ ବ୍କ୍ତଗିତ ବବିରଣୀ ନ ପ୍�ାଇ 
ତତ୍କାଳୀନ ଇତ�ିାସର ଏକ କଳାତ୍ମକ ରେତଲିପି।ି 

ଫକୀରପ୍ମା�ନ ପ୍ସନାପତଙି୍କ ‘ ଆତ୍ମଚରତି’ ( ୧୯୧୮)ଠାରୁ ଆଜପିଯଦ୍୍ ନ୍ତ ଦୀଘଦ୍ 
ଶପ୍� ବଷଦ୍ରୁ ଊର୍୍ବଦ୍କାଳ ଧର ି ଆତ୍ମଜୀବନୀଗଡ଼ୁକି ନାନା ଭାବ ଓ ଭାବନାପ୍ର ସମରୃ୍ 
ପ୍କବଳ ନୁପ୍�,ଁ ବରଂ ଜାତୀୟ ଜୀବନର  ମାମମିକ ଆପ୍ଲଖ୍ପ୍ର ଋର୍ମନ୍ତ । ଓଡ଼ଆି ଜାତକୁି 
ଉପଲବ୍ଧ କରବିାକୁ ପ୍�ପ୍ଲ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏକ ପ୍ରେରଣାରେଦ ଉତ୍ସ। ରୋନ୍ତୀୟ ଭାଷାର 
ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସ�ତି ଓଡ଼ଆି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଳନୀୟ। ଏ ଦୃଷ୍ରୁି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓଡ଼ଆି 
ଜାତ ିପାଇ ଁଅମଲୂ୍ ନଧିି। ଓଡ଼ଆି ଜାତୀୟତାର ଜୀବନର ମଲୂ୍ପ୍ବାଧର ସଚୂକ। n

ଅଧ୍ାପକ , ଓଡ଼ଆି ବଭିାଗ
ବବଗନୁଆି ମହାବଦି୍ାଳୟ , ବବଗନୁଆି, ବ�ାର୍ଚ୍ଚା

ବମା- ୯୪୩୯୦୪୦୯୮୨

ଦନିେ ମୁଁ ବାହାରବି ିଘରୁ 
ହଜବିା ପାଇଁ
ପ୍ରହଲ୍ାଦ ଶତପଥି

ଦପି୍ନ ଆକାଶକୁ ଜରରି ମଲାଟ ପପି୍ନ୍ଇ 
ଉପ�ାର ପ୍ଦବ ି ପ୍କୌଣସ ି ଏକ କବକୁି 
ନତୁବା ପ୍ରେମକିାକୁ
ଜହ୍ନକୁ ତାଲା ପପ୍କଇପ୍ଦବ ିପ୍ମଘର ପ୍କାଠରପି୍ର
ସଲିଟପ୍ର ପ୍ଲଖି ନପି୍ଭଇ ପ୍ଦଲା ପର ିପ୍ପାଛ ିପ୍ଦବ ିତାରାମାନଙୁ୍କ।

ଦପି୍ନ ମୁଁ ଉପ୍ଭଇ ପ୍ଦବ ିନଦୀକୁ ଯାଦୁଗରର କାଉଁରୀ କାଠ ିବୁଲାଇ 
କବତିା ପ୍ଲଖିବ ିମଲା ନଦୀର ପଥରୁଆି
କଙ୍କାଳକୁ ପ୍ନଇ,
ଦପି୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ନଦି କାଢପି୍ନବ ି
ରାତକୁି ପ୍ନଇ ଖବୁ୍  ଦୂରପ୍ର ଛାଡ଼ପି୍ଦବ ି
ପ୍ଯଉଁଠୁ ପ୍ଫରବିା ସମ୍ଭବ ଜମା ନୁ�ଁ।

ଦପି୍ନ ମୁଁ ବା�ାରବି ିଘରୁ �ଜବିା ପାଇଁ,
ପ୍ଫରବି ିନାଇଁ ଆଉ ପ୍ଦଖିବାକୁ ଆକାଶ, ଜହ୍ନ,ନଦୀ, ରାତକୁି।

ଯା�ାକଛି ିପ୍ଲଖିଥିଲ ିଲପି୍ଭଇପ୍ଦବ।ି
ଲପି୍ଭଇପ୍ଦବ ି
ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ମାଇଲ ଖଣୁ୍ଟ,ଗଛ
ଲପି୍ଭଇପ୍ଦବ ିପଷେୀଙ୍କ ଗୀତ
ପ୍ବଳାଭୂଇଁରୁ ପାଦଚହି୍ନ ସବୁକୁ।

ବୟସର ନଦାଷ
ପ୍ରୟିଙ୍ା ପ୍ରୟିଦଶ୍ଶେୀ ଦାସ

ରେଥମ କର ିପ୍ଯପ୍ବ ଝୁଣ୍ଟ ିପଡ଼ଥିିଲା ପାଦ
ଉପ୍ଠଇ ପ୍ନଇ ପ୍କାଳକୁ
ପ୍ବାଉ ବୁପ୍ଝଇ ପ୍ଦଇଥିଲା
ସବୁ କାପ୍ଳ ପ୍ସଇ ବୟସର ପ୍ଦାଷ!

ଠକି୍ ଚଉଦ ବଷଦ୍ ଆଠ ମାସ ପ୍ବଳକୁ
�ାତପ୍ର ପ୍ତଲ ଛଟିକିା ପଡ଼ଲିା ପ୍ବପ୍ଳ
ପଠି ିଥାପପୁ୍ଡ଼ଇ
ପ୍ବାଉ ବୁପ୍ଝଇ ପ୍ଦଇଥିଲା
ଝଅି ଜନମର ଭାଗ୍ ଭବତିବ୍।

ମସଣୃ ପାଦ ଦଓିଟ ିକାପ୍ଳ ପ୍କାଉ ଅବାଟପ୍ର
ଖସଯିବି ଭାବ ି
ବାପାଙ୍କର ନା� ିଁ ନଥିବା ଭୟ।

ଏପ୍ବ ଆଇନା ଆଗପ୍ର ଠଆି ପ୍�ପ୍ଲ
ନଜିକୁ ଆ�ୁର ିପାଖରୁ ପ୍ଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା �ୁଏ
ପ୍ବଶ୍ ପରୂଲିା ପ୍ଦ�କୁ ପ୍ଦଖି
ଆଇନା ବ ିତାଗଦି୍ କର ିକପ୍�।

କପ୍ଲଜର ରେଥମ ଦନିପ୍ର
ସ�ରରୁ ଆସଥିିବା ମ�ାନ୍ତ ିପ୍ଟାକାଟା
ବନୁ୍ତା ଆଳପ୍ର �ାତ ମଳିାଏ,

ପ୍ଳ ପ୍ବପ୍ଳ ସ୍ପଶଦ୍ରୁ � ିଁ ଅନୁଭବ କର�ୁିଏ ରେୟି ପରଜିନଙୁ୍କ। ବୁଝ�ୁିଏ, 
ପ୍ସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଅକୁ�ା କଥା। 

ପ୍ବପ୍ଳପ୍ବପ୍ଳ ପାପା ମମ ି ପ୍ପଟପ୍ର ଖବୁ୍   ଆପ୍ସ୍ତ ଫୁଲକୁ 
ଛୁଇଁବାପର ି �ାତ ବୁପ୍ଲଇ ଆଣନ୍ତ।ି ଆଉ ଏପ୍ବ ପାପା କାନ ଲପ୍ଗଇ ଶଣୁନ୍ତ ି
ପ୍ମା ଶବ୍କୁ। ମନକୁ ମନ ଖସୁ ି �ୁଅନ୍ତ।ି ମମ ି ପ୍ପଟକୁ ଥାପଡ଼ୁ ି ଦଅିନ୍ତ ି ପ୍ଗଲପ୍ର। 
ଚୁମାଟଏି ବ ି ପ୍ଦଇଦଅିନ୍ତ।ି ଅଜଣା ଶ�ିରଣ ପ୍ଖଳଯିାଏ ପ୍ମା ପ୍ଦ�ପ୍ର। ଭାର ି
ମଜା ଲାପ୍ଗ ପାପାଙ୍କର ଏ ପଲିାଳଆି ଦୁଷ୍ାମ।ି ମୁଁ ଅନୁଭବ କପ୍ର, ପାପା ପ୍ଯମତି ି
ପ୍ମାପ୍ତ ପ୍ଗଲ କର ି କ�ୁଛନ୍ତ।ି ଆ.. ଆ.. ପ୍ମା ସନୁାଝଅି। ପ୍ବପ୍ଳପ୍ବପ୍ଳ ମମ ି
ମ�ୁଁପ୍ର କା� ିଁକ ିପ୍କଜାଣ ିଆଶଙ୍କାର ବାଦଲ ଢାଙି୍କ ପ୍�ାଇଯାଏ ଓ ପ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ସ 
ଠାକୁରଙୁ୍କ ଡାପ୍କ। ପାପା କନୁି୍ତ କ’ଣଗଡ଼ୁାଏ ନଶି୍ତି କର ିକ�ଦିଅିନ୍ତ ିଓ ମମ ିପ୍ସସବୁ 
ବଶି୍ାସ କରଯିାଏ।

ଦପି୍ନ କନୁି୍ତ ମମ ିଜଗିର ଲପ୍ଗଇଲା। ପ୍ସ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯବି ପ୍ମା ସମ୍ପକଦ୍ପ୍ର 
ଜାଣବି। ପାପାଙ୍କ କଥାପ୍ର ପ୍ସ ଆଉ ବଶି୍ାସ କଲାନ।ି ପାପାଙୁ୍କ ଦପି୍ନ କ�ଲିା 
ଶଣୁଲିଣ,ି ପ୍ମାପ୍ତ କା� ିଁକ ି ଝଅି ଲଷେଣଗଡ଼ୁାକ ଦଶିଛୁ।ି ରମି,ି ସମିଙି୍କ ପ୍ବଳକୁ 
ପ୍ଯମତି ିଲାଗଥୁିଲା, ଠକି୍   ପ୍ସମତି।ି କ’ଣ କରବିା କ�ୁନ କା� ିଁକ ି? ପାପା କନୁି୍ତ କଛି ି
କ�ପି୍ଲନ।ି ତାଙ୍କ ମ�ୁଁରୁ ଜଣାପଡୁଥିଲା- �ଉ, କ’ଣ ପ୍�ାଇଗଲା।

ପ୍ସପ୍ବଠୁ ମମ ିକା� ିଁକ ିଅନ୍ମନସ୍ ର�ୁଛ।ି ତା’ ମନପ୍ର ସଖୁ ନା� ିଁ। ସଭଙୁି୍କ 
ପ୍ମା ସମ୍ପକଦ୍ପ୍ର ତା’ ଲଷେଣ ସବୁ ବର୍ଦ୍ନା କର ି ପଚାରୁଛ।ି ପ୍ପଟପ୍ର ଆଗ ଭଳ ି
ପାପା ପ୍ଗଲ କରବିାକୁ ଚା� ିଁପ୍ଲ ମମ ିକା� ିଁକ ିଖାଲଟିାପ୍ର ରାଗଛୁ।ି

ପ୍ମାର ବୟସ ଏପ୍ବ ପ୍ଷା�ଳ ସପ୍ତା�। 
ଏଇ ମାତ୍ର ପ୍ଡଇଁଛ।ି ପଥୃିବୀ ନ ଛୁଇଁବା ପଯଦ୍୍ନ୍ତ 
ଏ ବୟସ କା�ାର �ସିାବପ୍ର ନଥାଏ।

ଦପି୍ନ ପାପାଙ୍କ ସ୍ଟୁରପ୍ର ବସ ିମମ ିପାଖ 
ସ୍ାସ୍୍ପ୍କନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲା। ଡାକ୍ତର ପ୍ଲଖିପ୍ଦପ୍ଲ 
ପରୀଷୋ କପ୍ରଇ ନଅି। ନସଦ୍ଟ ି ମମକୁି 
ପ୍ନଇଗଲା, ପ୍ଗାପ୍ଟ ଅଣଓସାରଆି ଘରକୁ। 
ପ୍ଟବୁଲ ଉପପ୍ର ପ୍ଶାଇବା ପପ୍ର ମମ ି
ପ୍ପଟକୁ ପରୀଷୋ କରାଗଲା। ପ୍ଲଡ ି ଡାକ୍ତର 
ଜଣକ ମନଇଚ୍ଛା ମମ ି ପ୍ପଟକୁ ଚପିାଚପି ି କର ି
ପକାଇଲା। ପ୍ମାପ୍ତ ଭାର ିକଷ୍ ଲାଗଥୁିଲା। ପ୍ଟବୁଲ ପାଖପ୍ର ଥିଲା 
ଅଲଟ୍ା ସପ୍ନାଗ୍ରାମ ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ଯଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସା�ାଯ୍ପ୍ର ଲଙି୍ଗ ନରୂିପଣ 
କରାଯାଏ। ପରୀଷୋ ପପ୍ର ମୁଁ ପଅୁ କ ିଝଅି ପ୍�ବ,ି ରପି୍ପାଟଦ୍ ଆସଲିା 
ଓ ମୁଁ ଝଅିଟଏି। ମମ ିଦୁଃଖପ୍ର ଭାଙ୍ଗ ିପଡୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝଗିଲ,ି 
ମମ ିକା� ିଁକ ିଖସୁ ିନୁପ୍�ଁ। କାରଣ ମୁଁ ଝଅିଟଏି ଜନମ ପ୍ନବ।ି

ଏଥର ମମ ି କଥାପ୍ର ମୁଁ ଆଶ୍ଯଦ୍୍ ପ୍�ଲ।ି ଇଏ କ ି ରେକାରର 
ମାଆ। ଯଏି ପ୍ମା ବପି୍ରାଧପ୍ର ପ୍ଗାପ୍ଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ପ୍ମାପ୍ତ ପ୍ସ 
ଏଇ ସନୁ୍ର ପଥୃିବୀର ସଯୂଦ୍୍ାପ୍ଲାକ ପ୍ଦଖିବା ପାଇଁ ସପୁ୍ଯାଗ ପ୍ଦବାକୁ ନାରାଜ। 
ପାପା କ�ୁଥିପ୍ଲ- ମମ ିନାଁ ଧର-ି ସପୁ୍ଲଖା ପ୍ସ ସବୁ କରନ।ି ଏମତି ିତୁମ ଦୁବଦ୍ଳ 

ପ୍ଦ�ପ୍ର ଆଗରୁ ଦୁଇଥର କରସିାରଛି। 
ବାରମ୍ବାର ଏଭଳ ି କପ୍ଲ ଜରାୟ ୁ କ୍ାନ୍ ସର୍  
ପ୍�ାଇପାପ୍ର। ଝଅିଟଏି ଆସଛୁ ି ମାପ୍ନ ପ୍ମା 
ଘରକୁ ଲକ୍ଷୀ ଆସଛୁନ୍ତ।ି ତୁପ୍ମ ବ୍ସ୍ତ �ୁଅନା। 
ମମ ିଅଭମିାନ କର ିକ�ଲିା ଦ’ିଦ’ିଟା ଲକ୍ଷୀପ୍ର 
ତୁମର ମନପ୍ବାଧ ପ୍�ାଇନ ିପ୍ଯ ଆଉ ପ୍ଗାପ୍ଟ। 
କ୍ାନ୍ ସର୍  ଭୟ ମମକୁି ଛୁଇଁଲାନ।ି ପ୍ସ 
ପାପାଙ୍କ ସ�ତି ଯକୁ୍ତ ି କଲା – ଦୁଇ ଝଅି ପପ୍ର 
ଆଶାଥିଲା ପଅୁ ପ୍�ବ। ପଅୁଟଏି ନପ୍�ପ୍ଲ ପ୍ମା 
ସଂସାର ର�ବି ପ୍କମତି ି ?ଆମର ପଅୁଟଏି 

ଦରକାର। ଝଅିପ୍ଟ ରଖିବ ି କା� ିଁକ ି ? ଏମତି ି ଗଡ଼ୁାଏ ଅଯଥା 
ଯକୁ୍ତ ିକର ିମମ ିକାନ୍ ିପପ୍କଇଲା ଏବଂ ପାପାଙୁ୍କ ରାଜ ିକପ୍ରଇଲା 
ବାଧ୍ୟବାଧକତାପ୍ର। ଏପ୍ବ ପ୍ମାର ଭାର ି ରାଗ �ଉଛ ି ମମ ି
ଉପପ୍ର। ମ ୁଁ କନୁି୍ତ ନରୁିପାୟ। ମମ ିପର ିଏ ସମାଜପ୍ର ଝଅି ରେତ ି
ଏପ୍ତ ଘଣୃା ଭାବ କା� ିଁକ ି?

ପ୍ଯଉଁ ପ୍ଦଶପ୍ର ନାରୀଟଏି ଥିଲା ରେଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଏପ୍ବ 
ରା୍ରେପତ ି ଅଛନ୍ତ।ି ପ୍ଯଉଁ ନସଦ୍ ମମକୁି ପ୍ନଲା, ପ୍ଯଉଁ ଡାକ୍ତର ପରୀଷୋ କପ୍ଲ 
ସମପ୍ସ୍ତ ନାରୀ। ତା’ଛଡ଼ା ମମ ିତ ପଣୁ ିନାରୀଟଏି। ତା’ ପାପାର ଦପି୍ନ ପ୍ଗହ୍ାଝଅି 
ପ୍�ାଇଥିବ। ଆଉ ପ୍ମା ପ୍ବଳକୁ କା� ିଁକ ି ମ�ାଭାରତ ଅଶରୁ୍। ଏମତି ି ଝଅି 

ନପି୍ରାଧପ୍ର � ିଁ ଦପି୍ନ ଏ ଜଗତ ପ୍କବଳ ପରୁୁଷମୟ ପ୍�ାଇଯବି।
ନସଦ୍ ଏପ୍ବ ମମକୁି ପ୍ନଇଗଲା ପ୍ଟବୁଲ ଉପରକୁ। ପାଖପ୍ର ଝଅି ମାରଣ 

ଯନ୍ତ୍ରଟ ିଥଆୁ ପ୍�ାଇଥିଲା ଝଅି ଭରୂଣ ଅପ୍ପଷୋପ୍ର। ପାପା �ାତଛନ୍ ିକାନ୍ପ୍ର ଝୁଲୁଥିବା 
ସାଇପ୍ଲନ୍  ସ ପାଇ ଁନସଦ୍ର ଇସାରା ଚତି୍ରକୁ ପ୍ଦଖି କ’ଣ ଭାବୁଥିପ୍ଲ। ପ୍ତପ୍ବ ପ୍ମା 
କଥା ନଶି୍ୟ। ମୁ ଁ ଏଥର ପାପାଙୁ୍କ ଅନୁନୟ ପ୍�ଲ-ି ପ୍ମାପ୍ତ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଦଅି ପାପା। 
କାରଣ ତୁମ ପରୁୁଷମାନଙ୍କର ଏ ସମାଜ। ମୁ ଁଆସପି୍ଲ ତୁମ ମମ ିପ୍�ବ।ି ତୁମକୁ ପପ ି
ପ୍ଦବ,ି ଆଉ ପ୍ମା ଟକି ିଫ୍ରକ୍  ପ୍ଟକ ିତୁମକୁ ଦଦ ବ ିଖାଇବାକୁ ପ୍ଦବ।ି 

ନରୁିପାୟ ପାପା ଝାଳୁଆ �ାତପ୍ର ମ�ଁୁ ପ୍ପାଛଆିଣପି୍ଲ। ପ୍ମାପ୍ତ ଲାଗଲିା 
ପାପା ପ୍ଯମତି ି କଛି ି କ�ୁଛନ୍ତ.ି..। ପ୍ମା କଥା ଶଣୁବିା ପବୂଦ୍ରୁ ନସଦ୍ର ଇଙ୍ଗତିପ୍ର 
ପାପା ବା�ାରକୁ ଚାଲଗିପ୍ଲ ଏବଂ ଆପ୍ସ୍ତ ଆପ୍ସ୍ତ କଂସର କଂସାକବାଟ ବନ୍ 
ପ୍�ାଇଗଲା। ନାରୀଟଏି ପ୍ଯଉଁଠ ି ନାରୀର ଶତରୁ ପ୍ସଠ ି ପ୍ମା ରେୟି ପାପା କ’ଣ ବା 
କରପିାରପ୍ନ୍ତ !

ଏମାପ୍ନ ପ୍ମାପ୍ତ ଅନ୍ାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ଠଲପି୍ଦପ୍ଲ ବ ିଏମତି ିପ୍ମାପ୍ତ ଆସବିାକୁ 
ପଡ଼ବି। 

 ଆଉ ପ୍ମାପ୍ତ ଛୁଇଁବା ପ୍ବଳକୁ ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଉଠଯିାଇଥିବ ିଝଅି �ତ୍ାକାରୀ 
ଏ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପଥୃିବୀକୁ ରଷୋ କରବିାକୁ। n

ଚତି୍ରକଳ୍ପ, ନବୀନାବାଗ, ବ�ାର୍ଚ୍ଚା ୭୫୨୦୫୫

ସେୁାଝଅି
 ଡ.ସନୁରଶ ନ�ାଟରାୟ

ଓଡ଼ଆି ଆତ୍ମଜୀବେୀର କଳାତ୍ମକ ରୂପ ଲ�ଡ଼କୁି କ�ଛି ିଆସବିାକୁ କୂଳକୁ
ପାରାମାନଙୁ୍କ ଡାକଛି,ି ଖମୁ୍ପବିାକୁ ଶବ୍ 
ପଷେୀଙୁ୍କ କ�ଛି ିଉପ୍ଡ଼ଇ ପ୍ନବାକୁ କୁନ ିକୁନ ିଆକାଶ
ଅଳନି୍କୁ କ�ଛି ିବା� ିପ୍ନବାକୁ ନଃିଶ୍ାସ
ରକ୍ତକୁ କ�ଛି ିପ୍ଖଳବିାକୁ ପ୍�ାଲି
ପ୍ଚଇଁ ର�ବିାକୁ କଥା ପ୍ଦଇଛ ିଆଖିକୁ
ଚତି୍ରକରଙୁ୍କ କ�ଛି ିଆକାର ପ୍ଦବାକୁ ନରିାକାରକୁ।

ମୁଁ ଗଲା ଆଗରୁ କ�କି ିଯବି ି
ପ୍ଖାଲା ରଖିଥିବ ିପ୍ଦ�ର ପ୍କାଠର ି
ଆଖିର ପଞ୍ଜରୁ ି
ପାଦ ଦଓିଟକୁି ଛାଡ଼କି ିଯବି ି
�ାତକୁ କ�ଛି,ିପ୍ଗାପ୍ଟଇ ଯତ୍ପ୍ର ରଖିବାକୁ 
ପାଦ ଦଓିଟକୁି। 

ଅଷେର, ଶବ୍,କବତିା ସବୁକୁ ଛାଡ଼କି ିଯବି ି
ପଥୃିବୀ ପାଇଁ
ପଥୃିବୀ � ିଁ ସଷେମ ସମସ୍ତ ଅରାଜକତାକୁ ସ�ବିାକୁ।
ଟାଙ୍ଗଆିର �ସ୍ତାଷେରକୁ ଗଛ ପ୍ଦ�ପ୍ର ଚହି୍ନବିାକୁ
ପତ୍ର,ପାପଲୁ,ି ପ୍ଡଣା,ଫୁଲ ଫୁଟା ଅଗଣା, 
ସାରାଟା ଯାକ ବଣକୁ ପ୍ନଇ ଅଗସି୍ାନ କରବିାକୁ,
ପ୍ଗାଟାଏ ବରଫାବୃତ ପ୍ଚତନାକୁ ତରପ୍ଳଇବାକୁ,
ପଥୃିବୀ � ିଁ ସଷେମ ଆଉଥପ୍ର ଜୀବଜଗତକୁ ବଞ୍ଚବିା ଶପି୍ଖଇବାକୁ।
ମୁଁ ଗଲା ଆଗରୁ କ�କି ିଯବି।ି n

ଟକି୍ାପଡ଼ା
ବପା/ଜ:ି ବଲାଙ୍ୀର-୭୬୭୦୦୧

ବମା:୯୪୩୭୧୫୦୯୫୧

ସା� ିସାଙ୍ଗ ସାଥୀଙ୍କର ସପ୍ନ୍�ୀ ଆଖିକୁ
ଆଉ କ ିପ୍ରାକ ି�ୁଏ!

ପ୍ମାପ୍ତ ପ୍ନଇ
ଆର ସା� ିଅବନୀ ଦାଦାଙ୍କ ଟପି୍ପଣୀ
ବାପାଙୁ୍କ ପ୍କମତି ିମାଡ଼ ିପ୍ମାଡ଼ ିପକାଏ,
ବାଟ ପାଖ କାନ୍କୁ ଆଉଜ ିଛଡ଼ିା ପ୍�ଇଥିବା ପ୍ବାଉ ଖାଲ ିନରିବପ୍ର ଭପି୍ଜ।

ପଥୃିବୀର ଜରାୟରୁୁ ପଣୁ ିପ୍କପ୍ତ ଋତୁ ଜନମ ନଏି,
ବାପାଙ୍କ ନପି୍ଟାଳ ନାପ୍ର
ସବୁକଛି ିଏକଦମ୍ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ଯିାଏ
ସା� ିସମ୍ପକଦ୍ୀୟଙ୍କ ଟା�ଟିାପରାଠୁଁ ଆରମ୍ଭ କର ିବୁକୁ ତଳ ପ୍କାଳା�ଳ ଯାଏଁ।
ପ୍ବାଉ ଥମଯିାଏ
ପ୍ଦାଷ ସବୁ ଶଷିୋ ଦଏି,
ପ୍�ପ୍ଲ ବୟସ ଆଉ ଥପ୍ମନ।ି

ଉଡ଼ାଣର ପ୍ମା� ଭାପ୍ଙ୍ଗ
ପାଦ ଏପ୍ବ ମାଟମିନା �ୁଏ,
ବୟସରର ଢପିପ୍ର 
ପଣୁ ିଝୁଣ୍ଟଲିା ପ୍ବପ୍ଳ
ପ୍ବାଉ କା� ିଁ ପ୍ବଶୀ ପ୍ବଶୀ ମପ୍ନ ପପ୍ଡ଼!

ଡ�ଡ� ଖରାର ଧାପପ୍ର
ଭାତ ପର ିମୁଁ ସଝୁିଥାଏ,
ବୟସର ମଧ୍ୟାହ୍ନପ୍ର।
ପ୍କ� ିଜପ୍ଣ ପଦାତକି
�ସ ି�ସ ି“ବୟସର ପ୍ଦାଷ”
ପ୍ବାଲ ିକ� ିବାଟ ଭାଙ୍ଗି
ଚାଲ ିଯାଉଥାଏ। n

ସହବଦବ�ଣୁ୍ା,ବାବଲଶ୍ବର
ପନି୍- ୭୫୬୦୦୧

ବମା: ୭୭୮୮୯୭୭୨୭୬

ବ୍ୟ

ନବ

ପସୁ୍ତକ ପରଚିୟ

ବରେଣ୍ଡସ୍  ପବ୍ଶିସଚ୍ଚ 
ବବିନାଦବହିାରୀ, କଟକ 
ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ: ୨୦୨୧

ମଲୂ୍ : ୧୫୦ ଟଙ୍ା

ସ୍ବୟଂସରି୍ା ଫାଉବଣ୍ଡସନ୍ 
ନୀଳାଦ୍ ିବହିାର, ଭୁବବନଶ୍ବର

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ: ୨୦୨୩
ମଲୂ୍ : ୫୦ ଟଙ୍ା



ଆଜ ି ପ୍ଲାଷ୍କି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍  ନେଗ ପ୍ରକଲାଶ 
ପଲାଇଛ।ି ପ୍ଲାଷ୍କି େଷ୍ ହୁଏ େଲାହ ିଁ। ଚଲାରଆିନେ 

କୁଢ଼କୁଢ଼ ପ୍ଲାଷ୍କି ଆେଜ୍ଜେଲା ପଡ଼ରିହେିଲା ଫଳନର 
ପରନିେଶ ପ୍ରଦୂଷତି ହୁଏ। ଏହଲା େଦୀ, ମତୃ୍କିଲା 
ଏେଂ ମହଲାସଲାଗରନର ମଶି ି ଖଲାଦ୍ୟ ଶଙୃ୍ଖଳ 
ମଲାଧ୍ୟମନର ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରନେଶ କନର। 

ଧୀନର ଧୀନର ଆମକୁ ମତୁୃ୍ୟ ମଖୁକୁ ଟଲାଣ ି େଏି 
ନେଲାଲ ିେଲାପ ିକହଛିନ୍।ି ପଲାରଲାଦ୍ୀପ ସମଦୁ୍ର ନେଳଲାଭୂମ,ି 

ଝଲାଉଁେଣ, ନେନହରୁ େଙ୍ଗଳଲା ଓ ମହଲାକଲାଳପଡ଼ଲାର 
େଲାହଲାକୁଦ ନଦଇ େହ ି ଯଲାଇଥିେଲା ମହଲାେଦୀ କୂଳରୁ ଆଜ ି

ପଯ୍ଜ୍ୟନ୍ ନସ ୨ ଟନ୍  ରୁ ଅଧିକ ଏକକ େ୍ୟେହୃତ ପ୍ଲାଷ୍କି ସଂଗ୍ରହ 
କର ି ନପୌରପଲାଳକିଲା େଜ୍ଜ୍ୟେସୁ୍ ପରଚିଲାଳେଲା ନକନ୍ଦ୍ରନର ହସ୍ଲାନ୍ର 

ନରେଣୀ ପଦେୀନର କଲାଯ୍ଜ୍ୟରତ। ତଥଲାପ ିନସ ଅେସର ସମୟନର 
େରିେଲାମକୁ ଗରୁୁତ୍ବ େ ନଦଇ ଶହଶହ ଚଲାରଲା ଲଗଲାଇେଲା ସହତି 

ପ୍ରନତ୍ୟକ େଷ୍ଜଲା ଋତୁନର ନପସ୍ଲା 
େଲାଦଲାମ, ଜଲାମ,ୁ ତଲାଳ ଆଦ ି ମଞ୍କୁି 

ମଲାଟ ି ପଣୁି୍ଳଲାନର ଭତ୍୍ତି କର ି ତଆିର ି କର ି େଭିନି୍ନ 
ଆନଡ଼ େୁଣଥିଲାନ୍।ି ଚଲାରଲା ଲଗଲାଇେଲାକୁ ନସ େଭିନି୍ନ ପଜୂଲା 
େଜଲାର ଓ ନମଳଲାନର ସନଚତେ କରନ୍।ି 

 ପ୍ଲାଷ୍ ଟିକ ଆବର୍ଜନଲାରୁ    
  ମକୁ୍ ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ

ରବବିାର, ୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩www.sakalaepaper.com www.thesakala.in /thesakalanews /TheSakala

ରପି�ାରଚ୍ଚରରପି�ାରଚ୍ଚର
୦୯

ରଲାଜେୀତରି ନକଲାଳଲାହଳ ଭତିନର ଦେି 
େତୁିଥିଲଲା; ଏନେ ପଦେୀ େଲାହ ିଁ, କ୍ଷମତଲା େ ି
େଲାହ ିଁ। େଃିସଙ୍ଗତଲା ସହ ସଂଗ୍ରଲାମ କରୁଛନ୍ ି

ସମ୍ବଲପରୁର ପେୂ୍ଜତେ େଗର ପଲାଳ ସଂଗ୍ରଲାମ ସଲାହଲାଣୀ। 
ସରକଲାରୀ ଚଲାକରି,ି ନପନ୍  ସେର ସରୁକ୍ଷଲା ଛଲାଡ଼ ିନସ 
ରଲାଜେୀତନିର ପ୍ରନେଶ କରଥିିନଲ। େୀତ ିଓ ଆଦଶ୍ଜର 
ରଲାଜେୀତ ିକରୁଥିେଲା ସଂଗ୍ରଲାମ ଏନେ ଏକଲାନ୍ ଜୀେେ 
େତିଲାଉଛନ୍।ି ନଗଲାଲେଜଲାର େନମ୍ବ ଲଜ୍  ର ପଲାହଲାଚ 
ପଲାଖନର ଏନେ ତଲାଙ୍କର ପଥୃିେୀ। େଲା ସଲାହଲାଯ୍ୟ ନଲଲାଡ଼ଲା େଲା 
ସହଲାେୁଭୂତ।ି ଅକୁହଲା ଯନ୍ତ୍ରଣଲା ସନତ୍୍ବ ନସ େେି୍ତିକଲାର।

ସ୍ଲାଧୀେତଲା ପେୂ୍ଜର ମଣଷି ସଏି। ୧୯୩୪ନର ଜେ୍ତି ସଂଗ୍ରଲାମଙ୍କ 
ପଲାଇଁ ରଲାଜେୀତ ିଏକ ପସନ୍ଦ କଦଲାପ ିେ ଥିଲଲା। ନସନତନେନଳ ସପ୍ତମ 
ପଲାସ୍   କନଲ େ ିଚଲାକରି ିମଳୁିଥିଲଲା। ମଲାଟ୍କି ପନର ତଲାଙ୍କର ଅନେକ 
ସଲାଙ୍ଗ ଚଲାକରି ିକରଥିିନଲ। ନସ କନୁି୍ ପଢ଼଼଼଼ଲା ଜଲାର ିରଖିଥିନଲ। ଗଙ୍ଗଲାଧର 

ନମନହର କନଲଜନର େଏି ପଢ଼଼଼ୁଥିେଲା ନେନଳ ତଲାଙ୍କ ସଲାଙ୍ଗମଲାନେ ନଜଲାର୍   
କର ିଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍କ କଲାଯ୍ଜ୍ୟଲାଳୟନର ନଟ୍ନଜରୀ କରିଲାଣୀ ଚଲାକରି ିପଲାଇଁ 
ଚଲାଲୁଥିେଲା ଇଣ୍ଟର୍  ଭୁ୍ୟକୁ ନେଇଯଲାଇଥିନଲ। କରିଲାଣୀ ଭଲାନେ ଚଲାକରି ିଆରମ୍ଭ 
ନହଲାଇଥିଲଲା; କନୁି୍ ତଲାଙ୍କ ପଲାଇଁ ରଲାଜେୀତରି ରଲାସ୍ଲା ଅନପକ୍ଷଲା କରଥିିଲଲା।

୧୯୭୬ ମସହିଲା ନପୌର େେି୍ଜଲାଚେ ପଲାଇଁ େଜି୍ଞପ୍ତ ିପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇେଲା 
ପନର ସ୍ଲାେୀୟ ପଟ୍ଟେଲାୟକପଡ଼ଲାର ଗରୁୁଜେନରେଣୀୟ ନଲଲାକମଲାନେ ତଲାଙୁ୍କ 
େେି୍ଜଲାଚେ ଲଢ଼େିଲା ପଲାଇଁ େଲାଧ୍ୟ କରଥିିନଲ। ଅନେକ େୁଝଲାଇେଲା ପନର ନସ 
ଚଲାକରି ିଛଲାଡ଼ ିେେି୍ଜଲାଚେ ଲଢ଼େିଲା ପଲାଇଁ ରଲାଜ ିନହଲାଇଥିନଲ। ନସ େଲାମପନ୍ୀ 
ଓ ସଲାମ୍ୟେଲାଦ ପ୍ରତ ିରୁଚ ିରଖଥୁିନଲ ମଧ୍ୟ ତଲାଙ୍କର କଛି ିରଲାଜନେୈତକି 

ଆେୁଗତ୍ୟ େ ଥିଲଲା। ନତଣ ୁସ୍ଲାଧୀେ ପ୍ରଲାଥ୍ଜୀ ଭଲାନେ କଲାଉେସଲିର 
ଭଲାନେ େେି୍ଜଲାଚେ ଲଢ଼ଥିିନଲ। େପିଳୁ ନଭଲାଟ୍   େ୍ୟେଧଲାେନର 
େଜିୟୀ ନହଲାଇଥିନଲ ସଂଗ୍ରଲାମ। ସ୍ଲାଧୀେ ପ୍ରଲାଥ୍ଜୀ ନହଲାଇଥିନଲ ମଧ୍ୟ 
କଂନଗ୍ରସ କଲାଉେସଲିରଙ୍କ ସମଥ୍ଜେନର ନସ େଗରପଲାଳ େେି୍ଜଲାଚତି 

ନହଲାଇଥିନଲ। ନସଇଠୁ ତଲାଙ୍କର ରଲାଜନେୈତକି ଜୀେେ 
ଆରମ୍ଭ ନହଲାଇଥିଲଲା। ଏହଲା ପନର ଦ୍ତିୀୟ ଥର ପଲାଇଁ ମଧ୍ୟ 
ନସ େଗରପଲାଳ େେି୍ଜଲାଚତି ନହଲାଇଥିନଲ ସଂଗ୍ରଲାମ। ତୃତୀୟ 
ଥର ପଲାଇଁ ମଧ୍ୟ ନସ କଲାଉେସଲିର ନହଲାଇଥିନଲ। ତଲାଙ୍କ 
ରଲାଜନେୈତକି ଯଲାତ୍ଲା ଏତକିନିର ସୀମତି ଥିଲଲା। 

େନିଜ କଛି ିସମ୍ପତ୍ ିଅଜ୍ଜେ କର ିେ ଥିନଲ ସଂଗ୍ରଲାମ। 
କନୁି୍ କ୍ୀଡ଼ଲାର େକିଲାଶ ପଲାଇଁ ତଲାଙ୍କ ଭଲାଗନର ପଡ଼ଥିିେଲା 
ନପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍କୁି େକିନିଦଇଥିନଲ। ସ୍ଲାେୀୟ ଚଲାରଭଲାଟ ି
ଅଞ୍ଚଳନର ଥିେଲା ଜମକୁି ୧୦ ଲକ୍ଷଟଙ୍କଲାନର େକିଥିିନଲ। 
େଲାପଲା ନଗୌରୀଶଙ୍କର ସଲାହଲାଣୀଙ୍କ େଲାମନର ଟ୍ଷ୍ ଗଠେ କର ି

ଏହ ିଅଥ୍ଜ ଦଲାେ କରନିଦଇଥିନଲ। ତଲାଙ୍କ େଲାପଲାଙ୍କ େଲାମନର ରଲାଜ୍ୟସ୍ରୀୟ 
ଫୁଟ୍  େଲ୍   ଟୁର୍୍ଜଲାନମଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆନୟଲାଜତି ନହଉଛ।ି ନସ ଜଲି୍ଲା କ୍ୀଡ଼ଲା ସମ୍ପଲାଦକ 
ଥିେଲା ନେନଳ ସମ୍ବଲପରୁ ଷ୍ଲାଡ଼ୟିମ େମି୍ଜଲାଣ ନହଲାଇଥିଲଲା।

୮୯ େଷ୍ଜ ନହଲଲାଣ ିସଂଗ୍ରଲାମଙୁ୍କ, ତଥଲାପ ିମେନର ନକନତ ଟଲାଣ। 

କହଛିନ୍,ି ‘ହଲାତନଗଲାଡ଼ ଚଲାଲୁଥିେଲା ପଯ୍ଜ୍ୟନ୍ ଏଠଲାନର ରହେି।ି ନତଣକି ି
ପତୁୁରଲା ଘରକୁ ଚଲାଲଯିେି’ି। କ୍ଷମତଲାର ଅଳନି୍ଦନର ଅନେକ େଷ୍ଜ େତିଲାଇଥିେଲା 
ସଂଗ୍ରଲାମଙ୍କ ପଲାଇଁ ସନ୍ଲାଟତଲା ହ ିଁ ଆଦଶ୍ଜ ଥିଲଲା। ନସନତନେନଳ 
ରଲାଜେୀତନିର ହଂିସଲା େ ଥିଲଲା। ନସେଲାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ିଅନେକ ରଲାଜେୀତକୁି 
ଆସଥୁିନଲ ନେଲାଲ ିନସ କହଛିନ୍।ି                                                        

ରଲାଜରଲାଜୁଡ଼ଲା ଅମଳରୁ ଏ ଗଲାରଁ ୨୪ 
ପରେିଲାର ଏ ଉଖଡ଼ୁଲା ଓ ଚଣଲାଭଜଲା 
ପ୍ରସୁ୍ତ କର ିଆସଛୁନ୍।ି ଠକି୍  ନର କହ ିେ 

ପଲାରନିଲ ମଧ୍ୟ ଅତ ିକମନର ୩ ପରୁୁଷର ଏ ନେପଲାର। 
ନେନହରଲା, ସଲାହୁ ଓ ପ୍ରଧଲାେ ଏମତି ି୩ ଘରର ନଲଲାନକ 
ଏ କଲାରେଲାର ଆରମ୍ଭ କରଥିିନଲ। ଧୀନରଧୀନର 
ଅେ୍ୟମଲାନେ ମଧ୍ୟ ଏହ ିନେଉସଲାକୁ ଆଦର ିନେଇଛନ୍।ି 
ଏ ଗଲଁାର ଉଖଡ଼ୁଲା ଓ ଚଣଲାଭଜଲାର ଆଦର ଦୁଇ ଜଲି୍ଲାନର। 
ଅେ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ନଲଲାନକ ଯଏି ଥନର ଏହଲାର ସ୍ଲାଦ 
ପଲାଇଛ ିପନର େଲାନଲଶ୍ୱର କ ିମୟରୂଭଞ୍ ଗନଲ ଉଖଡ଼ୁଲା 
ଓ ଚଣଲା େହିଲାତ ିନଖଲାଜନ୍।ି

େହୁତ ଚଣଲା ଆେଶ୍ୟକ ନହଉଥିନଲ ମଧ୍ୟ 
ଏ ଗଲଁାନର ନକହ ିଚଣଲା ଚଲାଷ କରନ୍ ିେଲାହ ିଁ। ଉତ୍ର 
େଲାନଲଶ୍ୱରର େଲାଲଆିପଲାଳ ଅଞ୍ଚଳନର ଏ ସ୍ତନ୍ତ୍ର 
ଚଣଲାଚଲାଷ ହୁଏ। ଅଗଷ୍/ନସନପଟେମ୍ବରନର ମଞ୍ ି
େୁଣଲାେୁଣ ିଓ େନଭମ୍ବର/େନିସମ୍ବରନର ଅମଳ ହୁଏ। 
ଅମଳ ପନର ନସଠଲାକଲାର ଚଲାଷୀଙ୍କଠଲାରୁ ଚକ୍ଧରପରୁ 
ଗ୍ରଲାମର ଏହ ିେ୍ୟେସଲାୟୀମଲାନେ କୁଇଣ୍ଟଲାଲ କୁଇଣ୍ଟଲାଲ 
ଚଣଲା ଆଣ ିକଲାଠ ଚୁଲ ିଦ୍ଲାରଲା ମଲାଟହିଲାଣ୍ନିର ଗରମ େଲାଲ ି
ପକଲାଇ ଭଲାଜଥିଲାନ୍।ି ପନର ତଲାହଲା ଖଲାଇେଲା ଏେଂ େକି୍ ି
ନଯଲାଗ୍ୟ ନହଲାଇଥଲାଏ। ନସମତି ିଧଲାେ ଓ ମକଲା ଖଇର 
ଉଖଡ଼ୁଲା େ ିେହୁତ ମଲାତ୍ଲାନର ପ୍ରସୁ୍ତ ନହଲାଇଥଲାଏ।

ରଲାନଜନ୍ଦ୍ର ନେନହରଲା (୬୫)ଙ୍କ 
କହେିଲାେୁଯଲାୟୀ ତଲାଙ୍କ େଲାପଲା ସଦଲାଶେି 
ନେନହରଲା ଉଖଡ଼ୁଲା ଓ ଚଣଲା ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରୁଥିନଲ। ଏହଲା ସହତି ନସହଗି୍ରଲାମର 
ସନୁରନ୍ଦ୍ର ନେନହରଲା ଓ ଅେ୍ୟମଲାନେ େ ି
ଏଥିନର େନିୟଲାଜତି ଥିନଲ।

 ଅଗ୍ଉିତ୍ସେ େଲା ଅଗରିଲା ପରୂ୍୍ତିମଲା 
ପନର େଡ଼ସଲାହ ିେକିଟନର େସଥୁିେଲା 
ହଙୁି୍ଗଳଲା ନମଳଲାରୁ ଏହ ିେ୍ୟେସଲାୟ 
ଆରମ୍ଭ ନହଲାଇଥଲାଏ। ମଲାଣତ୍ୀ ଶେିରଲାତ୍ ି
ନମଳଲା, ପଞି୍ଲାେଣଆି ଓ ସଲାଇକୁଁଳଲା ନଦଲାଳ ନମଳଲା, 
େଲାନଲଶ୍ୱର େହରପଲାଟଣଲା ଓ ଖଣୁ୍ଟଲା େୁେୁହଲା େଲାରୁଣୀ 
ନମଳଲା, ନେୈଶଙି୍ଗଲା ମହୁରୀ ଓ େଲାନଲଶ୍ୱର ଫୁଲଲାଡ଼ ି
ଉଡ଼ଲାଯଲାତ୍ଲାନର ଚଣଲା ଓ ଉଖଡ଼ୁଲାର ନଦଲାକଲାେ ନଖଲାନଲ। 
ପ୍ରେଳ ଭଡ଼ି େ ିହୁଏ। ଏହ ିେ୍ୟେସଲାୟ ପଲାଇଁ ଗ୍ରଲାମେଲାସୀ 
େଲାଲଆିପଲାଳ ଉପନର େଭି୍ଜରଶୀଳ ଥିନଲ ନହ ଁେଜି 

ଗ୍ରଲାମନର ଚଲାଷ ପଲାଇ ଁଆଗ୍ରହ ନଦଖଲାଇ 
େଲାହଲାନ୍।ି କୃଷ ିେଭିଲାଗ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର 
ଚଲାହଦିଲା ପଲାଇ ଁେକିଳ୍ପ ଚଲାଷ ପ୍ରତ ିେଜର 
ନଦଇେଲାହ ିଁ। ଦେିକୁ ଦେି କଞ୍ଚଲାମଲାଲ 
ଦରେୃଦ୍ ିତୁଳେଲାନର ପ୍ରସୁ୍ତ ସଲାମଗ୍ରୀ 
ଦର େୃଦ୍ ିନହଉ େ ଥିେଲାରୁ ପେୂ୍ଜଭଳ ି
େ୍ୟେସଲାୟନର ଲଲାଭ ନହଉ େଲାହ ିଁ ନେଲାଲ ି
ଦେିଲାକର ସଲାହୁ, କଟଆି ନେନହରଲା, 
ପଙ୍କଜ ନେନହରଲା, ଭଗରିଥ ପ୍ରଧଲାେ ଓ 
ଭଲାସ୍କର ନେନହରଲା ପ୍ରମଖୁ କହଛିନ୍।ି 

େଲାପଲା, ନଜନଜେଲାପଲା ସମୟନର ଭଲାରନର କଲାନେ୍ଧଇ 
ନମଳଲାସ୍ଲାେକୁ ଯଲାଇ ମଳୁିଥିେଲା ଲଲାଭ େତ୍୍ଜମଲାେ ଆଉ 
େଲାହ ିଁ। ନମଳଲାନର ଚଲାଟ, ଗପୁଚୁପ, ଲସ ିଓ ଫଲାଷ୍ଫୁଡ଼ 
ନେପଲାର ପଲାରମ୍ପରକି େ୍ୟେସଲାୟ ପ୍ରତ ିେଲାଧକ ସଲାଜଛି;ି 
ତଥଲାପ ିେୃତ୍ଗିତ େ୍ୟେସଲାୟକୁ ଆନମ େଞ୍ଚଲାଇ ରଖିଛୁ 
ନେଲାଲ ିସଭଏି ଁକହଛିନ୍।ି                                      

ଓଡ଼ଶିଲା େେଲାଞ୍ଚଳ 
ଉନ୍ନୟେ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ମହଳିଲାମଲାେଙୁ୍କ 

େୂଆ ରଲାହଲା ନଦଖଲାଇଛ।ି 
ଜଲାପଲାେ ଇଣ୍ଟରେ୍ୟଲାସେଲାଲ 

ନକଲା-ଅପନରସେ ଏନଜେ୍ରି 
ସହଲାୟତଲା ଏେଂ ଓଡ଼ଶିଲା େେଲାଞ୍ଚଳ 

ଉନ୍ନୟେ ପ୍ରକଳ୍ପର ତତ୍ତଲାେଧଲାେନର 
ପରଚିଲାଳତି ଏହ ି କଲାଯ୍ଜ୍ୟକ୍ମନର ନେୌଦ୍ 
େେଖଣ୍ ଅନ୍ଗ୍ଜତ ୭୧ଟ ିେେ ସରୁକ୍ଷଲା ସମତି ି

ଅଧୀେନର ଥିେଲା ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜରି 
ମହଳିଲାମଲାନେ େନିଜ ସ୍ଲାେଲମ୍ବୀ 

ନହେଲା ସହ ପରେିଲାରକୁ ଆଥ ୍ତିକ 
ସହଲାୟତଲା ନଦଇପଲାରୁଛନ୍।ି

େଲାେଲାେ୍ଜ ଏେଂ ଓଡ଼ଶିଲା 
େେଲାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟେ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ଦ୍ଲାରଲା ଏଥିନର ସଲାମଲି 
ମହଳିଲାଙୁ୍କ ତଲାଲମି ପ୍ରଦଲାେ 
କରଲାଯଲାଇଛ।ି ନସମଲାେଙ୍କ 
ଦ୍ଲାରଲା ସଂଗହୃୀତ େଭିନି୍ନ 
ଲଘ ୁେେଜଲାତ ଦ୍ରେ୍ୟ ଏେଂ 
ତଲାଙ୍କ ଦ୍ଲାରଲା େଲାଉଁଶରୁ 
ପ୍ରସୁ୍ତ କଳଲାକୃତ ି ତଥଲା 
େତି୍ୟ େ୍ୟେହଲାଯ୍ଜ୍ୟ ଜେିଷି, 
ନଜୈେକି ସଲାର, ନଦଶୀ 
େଲାଲ ିଇତ୍ୟଲାଦରି େ୍ୟେସଲାୟ 

ଦଲାୟତି୍ୱ ନେଇଛ ିଓଡ଼ଶିଲା େେଲାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟେ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହ ି
କ୍ମନର ୨୦୨୨ ମସହିଲା ଜୁେ ୧ନର ଓଡ଼ଶିଲା େେଲାଞ୍ଚଳ 
ଉନ୍ନୟେ ସମତିରି ପ୍ରକଳ୍ପ େନିଦ୍ଜଶକ ମତିଲା େଶି୍ୱଲାଳଙ୍କ 
ଦ୍ଲାରଲା ନେୌଦ୍ନର େେକଲାରଗିରୀ େଲାମକ ଏକ େକି୍ୟ 
ନକନ୍ଦ୍ର ଉଦଘଲାଟତି ନହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ନେୌଦ୍ ସଦର ନରଞ୍ 
ଅନ୍ଗ୍ଜତ ନଗୌନ୍ଦସିର େେ ସରୁକ୍ଷଲା ସମତି ିଅଧୀେନର ଥିେଲା 

େ୍ୟସ୍େହୁଳ ଜୀେେନର ମଣଷି ନକେଳ େଜି 
ସ୍ଲାଥ୍ଜ ପଛନର ନଦୌେୁଥିେଲା ନେନଳ ଏକ ସେୁଜ 
ପଥୃିେୀ ଗଠେ ପଲାଇଁ େଲାପ ିଆଗକୁ 

େଲାହଲାରଛିନ୍।ି ନସ େଜି ପରେିଲାର, ଅଫିସ 
ଓ ପଲାରେିଲାରକି ସମସ୍ୟଲା ଭତିନର େୁଡ଼ ି ରହ ି
ସମଲାଜ ପ୍ରତ ିକତ୍୍ଜେ୍ୟ ଭୁଲ ିେଲାହଲାନ୍।ି େଜି ସ୍ଲାଥ୍ଜକୁ 
ପଛନର ପକଲାଇ ପରନିେଶ ପଲାଇଁ େଜିକୁ ହନଜଇ 
ନଦଇଛନ୍।ି 

ନସ ଘରର େଡ଼ ପଅୁ। ଏଣ ୁନଗଲାଟଏି ପନଟ 
ପରେିଲାର ଚଳଲାଇେଲାର ଦଲାୟତି୍ୱ ଅେ୍ୟପନଟ 
ପରନିେଶ ଓ ସମଲାଜ ପ୍ରତ ି ଉତ୍ରଦଲାୟତି୍ୱ। 
ପଲାରଲାଦୀପର ଏକ ଶକି୍ଷଲାେୁଷ୍ଲାେନର ନସ ଚତୁଥ୍ଜ 

ରା
ହା ପେଖାଇପେ ସରକାରଜୀବକିା ଜୀବକିା 

ପେୋପେୋ
ଜଙ୍ଗେଜଙ୍ଗେ

ମହଳିା ସଶକ୍କିରଣ ଓ ମହଳିାଙ୍କ ଆର୍ ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ ିପାଇଁ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଶିନ ଶକ୍ ିଜରଆିରର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ର�ାଷ୍ଠୀ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବଭିନି୍ନ ର�ାଜନା ରହାଇଛ।ି ରବୌଦ୍ 
ଜଲି୍ାର ଦୁ�୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ମହଳିାମାରନ ଆଉ ପାରଦ ଆ�କୁ �ାଇ 
ରସମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରସୁ୍ତ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସାମଗ୍ଠୀକୁ  ଜାତଠୀୟ ଏବଂ 
ଅନ୍ତଜ୍ଗାତଠୀୟ ବଜାରରର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରଛିନ୍ତ।ି

ମଲା ମଙ୍ଗଳଲା ସ୍ୟଂ ସହଲାୟକ ନଗଲାଷ୍ୀ ଏହ ି
େକି୍ୟ ନକନ୍ଦ୍ରର ପରଚିଲାଳେଲା କରୁଛ।ି 

ଏତଦ୍ େ୍ୟତୀତ ପଥୃିେୀର ସେ୍ଜେୃହତ 
ଇ-କମସ୍ଜ କମ୍ପଲାେୀ ଆମଲାଜେ ଏେଂ େେ 

କଲାରଗିରୀ େଟ କମ େଲାମକ ନେେସଲାଇଟ 
ଜରଆିନର ଏସେୁ ସଲାମଗ୍ରୀ େକି୍ୟ 

େ୍ୟେସ୍ଲା କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଯଦ୍ଲାରଲା ପଥୃିେୀର 
ନଯନକୌଣସ ିସ୍ଲାେରୁ ନଯ ନକହ ିେେକଲାରଗିରୀ 

ବ୍ଲାଣ୍୍  ର ଦ୍ରେ୍ୟ କ୍ୟ କରପିଲାରେି। ଜଙ୍ଗଲ 
ସରୁକ୍ଷଲା ଏେଂ ଜୀେକିଲା ଉଭୟର ସମେ୍ବୟ 
ରକ୍ଷଲା ପଲାଇଁ ପରକିଳ୍ପେଲା କରଲାଯଲାଇଥିେଲା ଏହ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ଶିଲାନର ପ୍ରଥମ ନହଲାଇଥିେଲା ନେନଳ 

େଜିଟିଲାଲ ପ୍ଲାଟଫମ୍ଜନର ଦୁଗ୍ଜମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲୀ 
ଦ୍ରେ୍ୟ ଅନ୍ଜ୍ଜଲାତୀୟକରଣ ନହେଲା ଫଳନର ଏସେୁ 

ବବୌଦ୍ଧରୁ
ଦଟିବଷ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନଲାୟକ

ସମ୍ୱଲପରୁରୁ
ବ ଟିମଳ କୃଷ୍ଣ ଥମ୍ୱ

ବଲାର ଟିପଦଲାରୁ
ମବନଲାର ପଣ୍ଲା

ବକନ୍ଦଲାପଡ଼ଲାରୁ
ବଦବଦତ୍ତ ଦଲାଶ

ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ଜଲି୍ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ 
ଓରତ ଗ୍ାମର ଏମତି ିଜରଣ �ବୁକ ଓରତ ଗ୍ାମର ଏମତି ିଜରଣ �ବୁକ 
�ାହାଙୁ୍କ ସବୁରବରଳ ପ୍ଲାଷ୍କି୍   ଆବଜ୍ଗନା �ାହାଙୁ୍କ ସବୁରବରଳ ପ୍ଲାଷ୍କି୍   ଆବଜ୍ଗନା 
ଚନି୍ତା। ଅବସର ସମୟରର ଏରଣରତରଣ ଚନି୍ତା। ଅବସର ସମୟରର ଏରଣରତରଣ 
ପଡ଼ଥିିବା ପ୍ଲାଷ୍କି ର�ାଟାଇବା ସହ ପଡ଼ଥିିବା ପ୍ଲାଷ୍କି ର�ାଟାଇବା ସହ 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର �ଛ ଲ�ାଇ ଏକ ସବୁଜ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରର �ଛ ଲ�ାଇ ଏକ ସବୁଜ 
ପଥୃିବଠୀ �ଠନ କରବିା ଦ�ିରର ଉଦ୍ୟମ ପଥୃିବଠୀ �ଠନ କରବିା ଦ�ିରର ଉଦ୍ୟମ 
କରଆିସରୁ୍Òବା ପରରିବଶର ସରୁକ୍ା କରଆିସରୁ୍Òବା ପରରିବଶର ସରୁକ୍ା 
ସପିାହଠୀ ରହରଲ ବାପ ିର�ାଛାୟତ।ସପିାହଠୀ ରହରଲ ବାପ ିର�ାଛାୟତ।

ସରୁକ୍ାସରୁକ୍ା
�ରପିବଶର�ରପିବଶର

ସ�ିାହୀସ�ିାହୀ କରଛିନ୍।ି ଜୀେେର ନଶଷ େଃିଶ୍ୱଲାସ ଥିେଲା ପଯ୍ଜ୍ୟନ୍ ଜନଣ 
ସନ୍ଲାେ ହସିଲାେନର ଜେ୍ଦଲାତ୍ୀ ମଲା’ ପଲାଇଁ ନଯତକି ି କତ୍୍ଜେ୍ୟ 
ପରନିେଶ ଓ ସମଲାଜ ପଲାଇଁ ମଧ୍ୟ ନସତକି ି କତ୍୍ଜେ୍ୟ େଷି୍ଲାର 
ସହ ପଲାଳେ କରୁଥିନେ ନେଲାଲ ିନସ କହଛିନ୍।ି                 

ଏପବ ନଃିସଙ୍ଗତା
ପକପବ ରାଜନୀତରି ପକାଳାହଳ

ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ା ବଡ଼ସାହ ିବ୍ଲକ ପକନୁ୍ଡହିା 
�ଞ୍ାୟତର ଚକ୍ରଧର�ରୁ ଗାଁ। ମୟରୂଭଞ୍ଜ 
ଓ ବାପେଶ୍ୱର ଜଲି୍ାର ଆଖ�ାଖ ଅଞ୍ଳପର 
ଏ ଗାଁର ଭାର ିନାଁ। ପୋପକ କହନ୍ ିଏ ଗାଁର 
ନାଁ ଶଣୁପିେ ମହୁଁ ମଠିା ପହାଇଯାଏ। ଏ 
ଗାଁର ପୋପକ �ରୁୁଷ�ରୁୁଷ ଧର ିଉଖଡ଼ୁା ଓ 
ମଠିା ଚଣା ପ୍ରସୁ୍ତ କର ିବକି୍ର ିକରଆିସଛୁନ୍।ି 
ଅଗ୍ଉିତ୍ସବରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିପୋଳ ପମଳଣ 
ଯାଏ ଆଖ�ାଖ ଅଞ୍ଳପର ପସମାନଙ୍କ 
ପବ�ାର ଚାପେ। ଏହ ିଅଳ୍ପ ପକଇେନିର 
ପବ�ାରରୁ ବଷଚ୍ଚଯାକ ଘର ଚପଳ।

ଏମତି ିଗାଁ; ନାଁ ଶଣୁପିେ 
�ାର ିପହାଇଯାଏ ମଠିା

ସଲାମଗ୍ରୀର ଚଲାହଦିଲା କ୍ମଲାଗତ େୃଦ୍ ି ପଲାଉଛ।ି ଓଡ଼ଶିଲା େେଲାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟେ 
ପ୍ରକଳ୍ପର ଏଭଳ ି ଅଭେିେ ପନ୍ଲା ଦୁଗ୍ଜମ ଅଞ୍ଚଳ ମହଳିଲାଙ୍କ ଦୀଘ୍ଜସ୍ଲାୟୀ 
ଅଥ୍ଜନେୈତକି ଅଭେୃିଦ୍ନିର େଶି୍ତି ସହଲାୟକ ନହେ ନେଲାଲ ି ଏହ ି ପ୍ରକଳ୍ପର 
େଷିୟେସୁ୍ େନିଶଷଜ୍ଞ ଶେିଦତ୍ ଅଗସ୍ ିପ୍ରକଲାଶ କରଛିନ୍।ି                     

ସହ ସଂଗ୍ାମ



୧୦ ରାଜ୍ୟ ଖବର
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ରବବିାର 
୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ଠାର ଅବଶଷିଠାାଂଶ

ବ୍ର ହ୍ମ ପୁର / ଛ ତ୍ର ପୁର , ୧ ୧ । ୩ ( ସ ମ ସି ) : 
ର ଙ୍ ଗେ ଇ ଲୁ ଣ୍ ଡା - ଭୁ ବ ଙ୍ େ ଶ୍ୱ ର -
ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବମିଡାେ ଉଡ଼ଡାଣ ପଡାଇଁ 
ରଡାଜ୍ୟ ବଡାଣଜି୍ୟ ଓ ପରବିହେ ବଭିଡାଗ 
ତରଫରୁ ସମୟ ସଡାରଣୀ ପ୍ରକଡାଶ ପଡାଇଛ।ି 
ଗଞ୍ଡାମ ଜଲି୍ଡା ପ୍ରଶଡାସେର ତତ୍ପରତଡା 
ପ୍ରକଡାଙ୍ର ପ୍ରକଡାଶତି ଏହ ିପଦଙ୍ଷେପ ଙ୍�ଡାଗୁଁ 
�ଡାତ୍ଡା ସକଡାଙ୍ଶ ଇଚୁ୍କ �ଡାତ୍ୀ �ଡାତ୍ଡା ପଡାଇଁ 
ଆଗ୍ୀମ ଟକିଟ ସଂଗ୍ହ କରପିଡାରଙି୍ବ। 
ଗଞ୍ଡାମ ଜଲି୍ଡାପଡାଳ ଦବି୍ୟଙ୍ଜ୍ୟଡାତ ି
ପରଡ଼ିଡାଙ୍କ େଙି୍ଦ୍ଦେଶ ମତୁଡାବକ ଜଲି୍ଡା 
ପ୍ରଶଡାସେ ପଷେରୁ ଟକିଟ ସଂରଷେଣ 
କରବିଡା ସକଡାଙ୍ଶ ବ୍ୟବସ୍ଡା କରଡା�ଡାଇଛ।ି 
ମଡାର୍ଦେ ୧୨ରୁ ୨୯ ତଡାରଖି ପ�ଦେ୍ୟନ୍ତ ସମୟ 
ଓ େରି୍ଦେଡାରଣ ସବଦେସଡାଧଡାରଣଙ୍କ ଅବଗତ ି
ସକଡାଙ୍ଶ ପ୍ରକଡାଶ ପଡାଇଛ।ି �ଡାତ୍ଡା ଟକିଟର 
ମଲୂ୍ୟ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କଡା ସହ ଅତରିକି୍ତ ଟକିସ 
କର ଙ୍ଦବଡାକୁ ପଡ଼ବି। ଆଗ୍ୀମ ଟକିଟ 
େମିଙ୍ନ୍ତ ଗଞ୍ଡାମ ଜଲି୍ଡାପଡାଳଙ୍କ କଡା�ଦେ୍ୟଡାଳୟ 
ବରଷି୍ଠ ସହଡାୟକ ଉର୍ବ ଙ୍ସଠୀଙ୍କ ଙ୍ଫଡାେ 
େମ୍ୱର ୮୨୮୦୦୮୫୪୩୭ଙ୍ର 
ଙ୍�ଡାଗଡାଙ୍�ଡାଗ କରପିଡାରଙି୍ବ ଙ୍ବଡାଲ ି ଜଲି୍ଡା 
ପ୍ରଶଡାସେ ପଷେରୁ ସଚୂେଡା ଦଆି�ଡାଇଛ।ି

କଟକ,୧୧ା୩(ସମସି): ବଡାପଡାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ପଙ୍ର ପରବିଡାର 
ପ୍ରତଙି୍ପଡାଷଣ ଲଡାଗ ିଅେୁକମ୍ଡାମଳୂକ େ�ିକୁ୍ତ ିଆଇନ୍   ଆଧଡାରଙ୍ର 
ସରକଡାରୀ ଚଡାକରି ିପଡାଇବଡା ପଡାଇଁ ଦୀରଦେ ୧୨ ବଷଦେ ପ୍ରତୀଷେଡାର ଅନ୍ତ 
ଙ୍ହଡାଇଛ।ି ଙ୍�ଉଁ ପରୁୁଣଡା ଆଇେ ଆଧଡାରଙ୍ର ଆଙ୍ବଦେକଡାରୀ 
ଚଡାକରି ି ପଡାଇଁ େଙି୍ବଦେ କରଥିିଙ୍ଲ ଙ୍ସହ ି ଆଇେର 
ବ୍ୟବସ୍ଡା ଭତିଙ୍ର ତଡାଙ୍କ ଅେୁକମ୍ଡାମଳୂକ େ�ିକୁ୍ତ ି ପ୍ରସଗେର 
ବଚିଡାର କରଡା�ବିଡା ଉଚତି୍   ଙ୍ବଡାଲ ି ହଡାଇଙ୍କଡାଟଦେ କହଛିନ୍ତ।ି 
କରୃ୍ଦେପଷେ ଆସନ୍ତଡା ୪ ସପ୍ଡାହ ମଧ୍ୟଙ୍ର ପଦଙ୍ଷେପ ଙ୍େବଡାପଡାଇଁ 
ହଡାଇଙ୍କଡାଟଦେ ବଚିଡାରପତ ିଜଷ୍ସି୍   ସଞ୍ୟ କୁମଡାର ମଶି୍ର େଙି୍ଦ୍ଦେଶ 
ଙ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି ପ୍ରଡାୟ ୧୨ ବଷଦେ ତଙ୍ଳ ଅବକଡାରୀ ବଭିଡାଗର ୨ଜଣ 

ଏଏସ୍  ଆଇଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ ରଟଥିିଲଡା। ସପୁ୍ରମି୍  ଙ୍କଡାଟଦେଙ୍କ େଙି୍ଦ୍ଦେଶ 
କ୍ରଙ୍ମ ଜଙ୍ଣ ମତୃ କମଦେଚଡାରୀଙ୍କ ପଅୁ ମଳୟଡାେନ୍ଦ ଙ୍ସଠୀଙୁ୍କ 
ସରକଡାର େ�ିକୁ୍ତ ି ଙ୍ଦଇଥିଙ୍ଲ। ଅେ୍ୟପଟଙ୍ର ଆଇେଙ୍ର 
ବ୍ୟବସ୍ଡା ସଙ୍ର୍ବେ ଅଦଡାଲତଙ୍କ ରଡାୟ େ ଥିବଡାରୁ ଅେ୍ୟଜଙ୍ଣ 
ମତୃ ଏଏସ୍  ଆଇ ସଙୁ୍ରନ୍ଦ୍ର କୁମଡାର ପଡାଢ଼ୀଙ୍କ ପଅୁ ଅେଲି 
ପଡାଢ଼ୀଙୁ୍କ େ�ିକୁ୍ତ ି ମଳିପିଡାର ି େ ଥିଲଡା। ଅେଲି ଅେୁକମ୍ଡାମଳୂକ 
େ�ିକୁ୍ତ ି ପଡାଇଁ ୨୦୧୧ଙ୍ର ଆଙ୍ବଦେ କରଥିିଙ୍ଲ। ସମସ୍ତ 
ଦଗିକୁ ଅେୁଧ୍ୟଡାେ କରବିଡା ପଙ୍ର ଅବକଡାରୀ କମଶିେର 
ଏକ ଲଖିିତ ପତ୍ଙ୍ର ଅେଲିଙୁ୍କ ତୃତୀୟ ଙ୍ଶ୍ରଣୀ ପଡାହ୍ୟଡାଙ୍ର 
େ�ିକୁ୍ତ ି ଦଆି�ବି ଙ୍ବଡାଲ ି ୨୦୧୩ ମସହିଡାଙ୍ର ଜଣଡାଇଥିଙ୍ଲ। 

ଇତ ି ମଧ୍ୟଙ୍ର ୧୯୯୦ର ଅେୁକମ୍ଡାମଳୂକ େ�ିକୁ୍ତ ି ଆଇେ 
୨୦୧୬ ଓ ୨୦୨୦ଙ୍ର ସଂଙ୍ଶଡାଧେ କରଡା�ଡାଇ େୂଆ ଆଇେ 
ଅଣଡା�ଡାଇଥିବଡାରୁ ଅେଲିଙୁ୍କ େ�ିକୁ୍ତ ିଦଆି�ଡାଇ େ ଥିଲଡା। ପରୁୁଣଡା 
ଆଇେ ବଳବର୍ର ଥିବଡା ସମୟଙ୍ର ଙ୍�ଉଁମଡାଙ୍େ ଆଙ୍ବଦେ 
କରଛିନ୍ତ ିଙ୍ସମଡାେଙ୍କ କଥଡା ଙ୍ସହ ିପରୁୁଣଡା ଆଇେ ଆଧଡାରଙ୍ର 
ହ ିଁ ବଚିଡାର ଙ୍ହବ ଙ୍ବଡାଲ ି ସପୁ୍ରମି୍  ଙ୍କଡାଟଦେ ମଳୟଡାେନ୍ଦ ଙ୍ସଠୀ 
ଓ ଅେ୍ୟ ଙ୍କଙ୍ତକ ମଡାମଲଡାଙ୍ର ସ୍ପଷ୍ କରଥିିବଡା ହଡାଇଙ୍କଡାଟଦେ 
ତଡାଙ୍କ ରଡାୟଙ୍ର ଉଙ୍ଲ୍ଖ କରଛିନ୍ତ।ି ଆଙ୍ବଦେକଡାରୀଙ୍କ 
ପଷେରୁ ଆଇେଜୀବୀ ପ୍ରହଲ୍ଡାଦ କୁମଡାର ସଂିହ ଓ ଅମୀୟ 
କୁମଡାର ଛଡାଙ୍ଟଡାଇ ଏହ ି ମଡାମଲଡା ପରଚିଡାଳେଡା କରୁଥିଙ୍ଲ। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୧।୩(ସମସି): ଆସନ୍ତଡା 
୧୫ ତଡାରଖିଠଡାରୁ ରଡାଜ୍ୟଙ୍ର ପଡାଣପିଡାଗଙ୍ର 
ପରବିର୍ଦେେ ଙ୍ହବ। ପଡାଗ ଙ୍ମରଆୁ ରହବିଡା 
ସହ ୧୬ ତଡାରଖିରୁ ରଡାଜ୍ୟର ଙ୍କଙ୍ତକ 
ସ୍ଡାେଙ୍ର ବଷଦେଡା ଙ୍ହଡାଇପଡାଙ୍ର। ଏଙ୍େଇ 
ବରଷି୍ଠ ପଡାଣପିଡାଗ ବଙି୍ଶଷଜ୍ଞ ଡ. ସଙୁ୍ରନ୍ଦ୍ର 
େଡାଥ ପଶପୁଡାଳକ ପବୂଦେଡାେୁମଡାେ କରଛିନ୍ତ।ି 
 ଡ. ପଶପୁଡାଳକଙ୍କ ପବୂଦେଡାେୁମଡାେ 
ଅେୁ�ଡାୟୀ ୧୮ ଓ ୧୯ ତଡାରଖିଙ୍ର 
ବଷଦେଡାର ମଡାତ୍ଡା ଅଧିକ ରହବି। ପରୁୀରୁ 
ବଡାଙ୍ଲଶ୍ୱର ପ�ଦେ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିଡାଙ୍ର 

ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବଷଦେଡା ସମ୍ଡାବେଡା 
ଥିବଡାଙ୍ବଙ୍ଳ ବଲଡାଗେୀରଠଡାରୁ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ 
ପ�ଦେ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିଡାଙ୍ର ବଷଦେଡାର 
ଏଙ୍ତଟଡା ପ୍ରଭଡାବ ରହବି େଡାହ ିଁ। ବଡାକ ି
ଅଞ୍ଚଳଙ୍ର ହଡାଲୁକଡାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧରଣର ବଷଦେଡା 
ଙ୍ହଡାଇପଡାଙ୍ର। ଙ୍ସହପିର ି ଙ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ 
ଦଷେଣି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ଶିଡାର ଙ୍ଗଡାଟଏି 
ଦୁଇଟ ି ସ୍ଡାେଙ୍ର ୧୭ ଓ ୧୮ ତଡାରଖିଙ୍ର 
କୁଆ ପଥର ବଷଦେଡା ସମ୍ଡାବେଡା ରହଛି ି
ଙ୍ବଡାଲ ି ଡ. ପଶପୁଡାଳକ ପବୂଦେଡାେୁମଡାେ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଙ୍ସ ଆହୁର ିମଧ୍ୟ କହଛିନ୍ତ ିଙ୍� 

ଆସନ୍ତଡା ୧୫ ତଡାରଖି ପରଠଡାରୁ ଅଙ୍େକ 
ସ୍ଡାେଙ୍ର ତଡାପମଡାତ୍ଡା ୩ ଡଗି୍ୀ ଙ୍ସଲସୟିସ୍   
ପ�ଦେ୍ୟନ୍ତ କମବିଡାର ସମ୍ଡାବେଡା ଥିବଡାଙ୍ବଙ୍ଳ 
ଭୁବଙ୍େଶ୍ୱରଙ୍ର ଆସନ୍ତଡା ୧୭ରୁ ୨୦ 
ତଡାରଖି ମଧ୍ୟଙ୍ର ତଡାପମଡାତ୍ଡା ୩୦ ଡଗି୍ୀରୁ 
କମ୍   ରହପିଡାଙ୍ର। ଙ୍ତଙ୍ବ ୧୨ ତଡାରଖିରୁ 
୧୪ ତଡାରଖି ପ�ଦେ୍ୟନ୍ତ ରଡାଜ୍ୟର ଙ୍କଙ୍ତକ 
ସ୍ଡାେଙ୍ର ତଡାପମଡାତ୍ଡା ବୃର୍ ି ଙ୍ହବଡାକୁ 
ଥିବଡାଙ୍ବଙ୍ଳ ଙ୍କଙ୍ତକ ସ୍ଡାେଙ୍ର ଏହଡା 
୩୯ ଡଗି୍ୀ ଅତକି୍ରମ କରବିଡାର ସମ୍ଡାବେଡା 
ରହଛି ିଙ୍ବଡାଲ ିଙ୍ସ ପବୂଦେଡାେୁମଡାେ କରଛିନ୍ତ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୧।୩(ସମସି): ଆସଷି୍ଡାଣ୍ଟ ପ୍ରଙ୍ଫସର ପଦ ପଡାଇଁ ପଏିଚ୍  ଡ ି
ବଡାଧ୍ୟତଡାମଳୂକ େୁହଁ। ସ୍ଡାତଙ୍କଡାର୍ର(ପଜି)ି ପଙ୍ର ଙ୍େଟ୍  (ଜଡାତୀୟ 
ଙ୍�ଡାଗ୍ୟତଡା ପରୀଷେଡା)ଙ୍ର ଉର୍ୀର୍ଦେ ଆଶଡାୟୀ ଆସଷି୍ଡାଣ୍ଟ ପ୍ରଙ୍ଫସର(ସହକଡାରୀ 
ପ୍ରଡାଧ୍ୟଡାପକ) ପଦ ପଡାଇଁ ଙ୍�ଡାଗ୍ୟ ବଙି୍ବଚତି ଙ୍ହଡାଇ ପଡାରଙି୍ବ ଙ୍ବଡାଲ ି
ୟଜୁସି(ିବଶି୍ୱବଦି୍ୟଡାଳୟ ଅେୁଦଡାେ ଆଙ୍ୟଡାଗ) ପଷେରୁ ସଚୂେଡା ଦଆି�ଡାଇଛ।ି 
ଏ ସମ୍କଦେଙ୍ର ଗଣମଡାଧ୍ୟମକୁ ସଚୂେଡା ଙ୍ଦଇ ୟଜୁସି ି ଅଧ୍ୟଷେ ପ୍ରଙ୍ଫସର 
ଏମ୍   ଜଗଙ୍ଦଶ କୁମଡାର କହଛିନ୍ତ ି ଙ୍�, େୂତେ ଶଷିେଡା େୀତଙି୍ର ଙ୍ଦଶର 
ଶଷିେଡା ବ୍ୟବସ୍ଡାଙ୍ର ବ୍ୟଡାପକ ପରବିର୍ଦେେ କରଡା�ଡାଉଛ।ି ଙ୍ଦଶର ଶଷିେଡା 
ରୂପଡାନ୍ତରଣଙ୍ର ‘େୂଆ ଶଷିେଡା େୀତ ି ୨୦୨୦’ ଅଭୂତପବୂଦେ ସଫଳତଡା ଆଣବି। 
ଆନ୍ତଜଦେଡାତକି ସ୍ତରଙ୍ର ଭଡାରତର ଶଷିେଡା ବ୍ୟବସ୍ଡା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରଚିତି ିହଡାସଲ 
କରବି ଙ୍ବଡାଲ ିଙ୍ସ କହଛିନ୍ତ।ି ଙ୍ସହଭିଳ ିଆସନ୍ତଡା ଶଷିେଡା ବଷଦେଙ୍ର ‘ଡଜିଟିଡାଲ୍   
ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଡାଳୟ’ କଡା�ଦେ୍ୟଷେମ ଙ୍ହବଡା ଙ୍େଇ ଙ୍ସ ସଚୂେଡା ଙ୍ଦବଡା ସହ ‘ୱଡାେ 
ଙ୍େସନ୍   ୱଡାନ୍   ଡଡାଟଡା’ େଡାମକ ଏକ ଙ୍ପଡାଟଦେଡାଲ ୟଜୁସି ି ପଷେରୁ ବକିଡାଶତି 
କରଡା�ଡାଉଥିବଡା ଙ୍ସ ଦଶଦେଡାଇଛନ୍ତ।ି ଫଳଙ୍ର ସବଦେଭଡାରତୀୟ ସ୍ତରର ସମସ୍ତ 
ଛଡାତ୍ଛଡାତ୍ୀ ଏହ ି ଙ୍ପଡାଟଦେଡାଲରୁ ଙ୍ସମଡାେଙ୍କ ପଡାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ ଉର୍ଶଷିେଡା ସମ୍କକିତ 
ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପଡାଇ ପଡାରଙି୍ବ ଙ୍ବଡାଲ ିପ୍ରଙ୍ଫସର କୁମଡାର ସଚୂେଡା ଙ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୧ା୩(ସମସି): ସମସ୍ତ 
ଶଷିେଡାେୁଷ୍ଠଡାେଗଡ଼ୁକିର ଅଗ୍ ି େରିଡାପର୍ଡା 
ବ୍ୟବସ୍ଡାର କଡ଼ଡାକଡ଼ ି �ଡାଞ୍ଚ ଙ୍ହବ। ରଡାଜ୍ୟର 
ଶଷିେଡାେୁଷ୍ଠଡାେଗଡ଼ୁକିଙ୍ର ଅଗ୍ ି େରିଡାପର୍ଡାର 
ସବୁ୍ୟବସ୍ଡା ପଡାଇ ଁବଭିଡାଗ ପଷେରୁ ତତ୍ପରତଡା ପ୍ରକଶ 
ପଡାଇଛ।ି ବଭିଡାଗ ପଷେରୁ ଏଙ୍େଇ ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଡା 
ଶଷିେଡାଧିକଡାରୀ ଓ ଆଞ୍ଚଳକି ଶଷିେଡାଧିକଡାରୀମଡାେଙୁ୍କ 
ଅବଗତ କରଡା�ଡାଇଛ।ି ଅଗ୍ ିେରଡାପର୍ଡା େୟିମ-
୨୦୧୭ ଅେୁସଡାଙ୍ର ଶଷିେଡାେୁଷ୍ଠଡାେଙ୍ର ଅଗ୍ ି
େବିଦେଡାପକ ବ୍ୟବସ୍ଡା ଆପଣଡାଇବଡାକୁ ବଭିଡାଗ 
ପଷେରୁ କୁହଡା�ଡାଇଛ।ି ସମସ୍ତ ସରକଡାରୀ ଓ 
ରଙ୍ରଡାଇ ଶଷିେଡାେୁଷ୍ଠଡାେ େୟିମର କଡ଼ଡାକଡ଼ ି
ପଡାଳେ ସହ ଅଗ୍ ିେରିଡାପର୍ଡା ପ୍ରମଡାଣପତ୍ ପଡାଇବଡା 
ପଡାଇ ଁ ତୁରନ୍ତ ପଦଙ୍ଷେପ ଙ୍େବଡାକୁ ବଭିଡାଗ 
କହଛି।ି େଜି ଶଷିେଡାେୁଷ୍ଠଡାେଙ୍ର ଅଗ୍ ି େରିଡାପର୍ଡା 
ବ୍ୟବସ୍ଡା ସେୁଶି୍ତି କରବିଡା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର 
ସରୁଷେଡାକୁ ପ୍ରଡାଥମକିତଡା ଙ୍ଦବଡା ଦଗିଙ୍ର କରୃ୍ଦେପଷେ 
କଡା�ଦେ୍ୟ କରଙି୍ବ ଙ୍ବଡାଲ ି ବଭିଡାଗ କହଛି।ି

୧୫ରୁ କମବି ତଠାପମଠାତ୍ଠା, ବଭିନି୍ନ ସ୍ଠାନରର ହଠାଲୁକଠା ବରଠ୍ା ସମ୍ଠାବନଠା

‘ଆସଷିଠାଣ୍ଟ ପ୍ରରେସର ପଦ ପଠାଇଁ 
ପଏିଚ୍  ଡ ିବଠାଧ୍ୟତଠାମଳୂକ ନୁହଁ’

 �ଆସନ୍ା ବରଚ୍ଚରୁ ଖ�ାଲବି ଡଜିଟିାଲ୍   ବଶି୍ୱବଦି୍ାଳୟ

କଡ଼ଠାକଡ଼ ିରହବ ଶକି୍ଠାନୁଷ୍ଠାନର 
ଅଗ୍ ିନରିଠାପତ୍ଠା ଯଠାଞ୍ଚ

କଟକ,୧୧ା୩(ସମସି): ଜଡାତୀୟ ଆଇେ ଙ୍ସବଡା ପ୍ରଡାଧିକରଣ ଓ ରଡାଜ୍ୟ ଆଇେ 
ଙ୍ସବଡା ପ୍ରଡାଧିକରଣ ଆେୁକୂଲ୍ୟଙ୍ର ଜଲି୍ଡାସ୍ତରୀୟ ଙ୍ଲଡାକ ଅଦଡାଲତ ଙ୍କନ୍ଦ୍ରଡାପଡ଼ଡା 
ଜଲି୍ଡାକୁ ବଡାଦ୍   ଙ୍ଦଙ୍ଲ ଶେବିଡାର ସମସ୍ତ ଜଲି୍ଡା ଅଦଡାଲତଙ୍ର ଅେୁଷ୍ଠତି ଙ୍ହଡାଇ�ଡାଇଛ।ି 
ପବୂଦେଡାହ୍ଣ ୧୦ଟଡା ସମୟରୁ ଜଲି୍ଡା ଆଇେ ଙ୍ସବଡା ପ୍ରଡାଧିକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ତଡାଲୁକ ଆଇେ 
ଙ୍ସବଡା ପ୍ରଡାଧିକରଣ ପରସିରଙ୍ର ଏହ ିଙ୍ଲଡାକ ଅଦଡାଲତଗଡ଼ୁକି ଅେୁଷ୍ଠତି ଙ୍ହଡାଇଥିଲଡା। 
ଉକ୍ତ ଜଲି୍ଡାସ୍ତରୀୟ ଙ୍ଲଡାକ ଅଦଡାଲତଙ୍ର ଙ୍ମଡାଟ୍   ୧ ଲଷେ ୩୦ ହଜଡାର ୫୧୨ଟ ିମଡାମଲଡା 
ଗ୍ହଣ କରଡା�ଡାଇଥିବଡାଙ୍ବଙ୍ଳ ୧ ଲଷେ ୯ ହଜଡାର ୭୭୧ଟ ି ମଡାମଲଡାର ଫଇସଲଡା 
ଙ୍ହଡାଇପଡାରଛି।ି ଏଥି ମଧ୍ୟଙ୍ର ୧ ଲଷେ ୯ ହଜଡାର ୭୫ଟ ିରଡାଜସ୍ୱ ମଡାମଲଡା, ୨୨୯ଟ ି
ଙ୍ମଡାଟର ଦୁରଦେଟଣଡାଜେତି ଷେତପିରୂଣ ମଡାମଲଡା, ୨୦ଟ ି ଖଡାଉଟ ି ବବିଡାଦ, ୨୩୦ଟ ି
ପଡାରବିଡାରକି ସମସ୍ୟଡା, ୬୯ଟ ି ଜମ ି ଅଧିଗ୍ହଣ, କ୍ଡାସଜୁିଡସିଆିଲ ଙ୍ଫଡାରମ୍  ଙ୍ର 
ବଚିଡାରଡାଧୀେ ୧୪୬ଟ ି ଓ ୨ଟ ି ଆଇପଆିର୍   ମଡାମଲଡା ଇତ୍ୟଡାଦରି ଆଙ୍ପଡାଷ 
ସହମତଙି୍ର ସମଡାଧଡାେ କରଡା�ଡାଇପଡାରଛି।ି ହଡାଇଙ୍କଡାଟଦେ ମଖୁ୍ୟ ବଚିଡାରପତ ି ଜଷ୍ସି୍   
ଏସ୍  .ମରୁଲଧିର ଓ ରଡାଜ୍ୟ ଆଇେ ଙ୍ସବଡା ପ୍ରଡାଧିକରଣର କଡା�ଦେ୍ୟକଡାରୀ ଅଧ୍ୟଷେ ଜଷ୍ସି୍   
ଶଭୁଡାଶଷି ତଡାଳପତ୍ଙ୍କ ମଡାଗଦେଦଶଦେେଙ୍ର ଏହ ିଙ୍ଲଡାକ ଅଦଡାଲତ ଅେୁଷ୍ଠତି ଙ୍ହଡାଇଥିଲଡା।

ଜଲି୍ଠାସ୍ତରୀୟ ରଲଠାକ ଅଦଠାଲତରର 
୧,୦୯,୭୭୧ ମଠାମଲଠା େଇସଲଠା

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୧।୩(ସମସି): ରଡାଜ୍ୟ 
ସରକଡାରଙ୍କ ଅଧୀେଙ୍ର ଥିବଡା ସମସ୍ତ 
ବସ୍   ପଡାଇଁ ଙ୍ମଡାଟର �ଡାେ ଟକିସ ଛଡାଡ଼ 
କରଡା�ବି। ବସ୍   ପଡାଇଁ ଆରଟଓିଙ୍ର 
ଦଡାଖଲ ଙ୍ହଉଥିବଡା ସଡ଼କ ଟକିସ 
ଏବଂ ପରମଟି୍   ଟକିସ ଛଡାଡ଼ କରଡା�ବି। 
ସରକଡାରୀ ବସ୍  କୁ ଷେତରୁି ଉର୍ଡାର କରବିଡା 
ଏବଂ �ଡାତ୍ୀ ଭଡ଼ଡା ହ୍ଡାସ କରବିଡା ଲଷେ୍ୟଙ୍ର 
ପରବିହେ ବଭିଡାଗ ଟକିସ ଛଡାଡ଼ କରବିଡା 
ପଡାଇଁ ପଦଙ୍ଷେପ ଙ୍େଇଛ।ି ରଡାଜ୍ୟଙ୍ର 
ସଡାଧଡାରଣ ପରବିହେ ବ୍ୟବସ୍ଡାଙ୍ର ସଧୁଡାର 
ଆଣବିଡା ଲଷେ୍ୟଙ୍ର ରଡାଜ୍ୟ ସରକଡାର 
ଓଡ଼ଶିଡା ରଡାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରବିହେ େଗିମ 
(ଓଏସ୍  ଆରଟସି)ିର ବସ୍   ସଂଖ୍ୟଡା ବୃର୍ ି
ସହତି ୧୫୫ଟ ି ବସ୍   ଷ୍ଡାଣ୍ େମିଦେଡାଣ 
ପଡାଇଁ ପଦଙ୍ଷେପ େଆି�ଡାଉଛ।ି ଙ୍ତଙ୍ବ 
ଏହଡା ପବୂଦେରୁ ସଂସ୍ଡାରମଳୂକ ପଦଙ୍ଷେପ 
ଜରଆିଙ୍ର ସରକଡାରୀ ବସ୍  ର ଷେତ ି ହ୍ଡାସ 
କରବିଡା ଉପଙ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆି�ଡାଇଛ।ି

ସଚୂେଡା ଅେୁସଡାଙ୍ର ଅଥଦେ ମନ୍ତ୍ରଡାଳୟର 
ପରଡାମଶଦେ ଅେୁସଡାଙ୍ର ସରକଡାରୀ ବସ୍  କୁ 
ଟକିସ ମକୁ୍ତ କରବିଡା ପଡାଇଁ ରଡାଜ୍ୟ ବଡାଣଜି୍ୟ 

ଓ ପରବିହେ ବଭିଡାଗ ପଦଙ୍ଷେପ ଙ୍େଇଛ।ି 
ଙ୍ତଙ୍ବ ଟକିସ ଛଡାଡ଼ ପଡାଇଁ ବଧିିବର୍ 
େଷି୍ପର୍ ି ଗ୍ହଣ ପବୂଦେରୁ ଓଏସ୍  ଆରଟସିରୁି 
ସମ୍ରୂ୍ଦେ ବବିରଣୀ ମଗଡା�ଡାଇଛ।ି ଙ୍ମଡାଟର 
�ଡାେ ଟକିସ ବଡାବଦଙ୍ର େଗିମ ବଡାଷକିକ 
ଙ୍କଙ୍ତ ଟଙ୍କଡା ଖର୍ଦେ କରୁଛ ି ତଡାହଡାର 
ସଚୂେଡା ମଗଡା�ଡାଇଛ।ି ଏହଡା ହସ୍ତଗତ 
ଙ୍ହବଡା ପଙ୍ର ସଡ଼କ ଟକିସ ଏବଂ 

ପରମଟି୍   ଫି ଛଡାଡ଼ କରବିଡା ପଡାଇଁ 
ସରକଡାରଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତଡାବ ଦଆି�ବି। ବଡାଣଜି୍ୟ 
ଓ ପରବିହେ ବଭିଡାଗର ଷ୍ଡାଣ୍ଂି କମଟି ି
ମଧ୍ୟ ସରକଡାରୀ ବସ୍  ରୁ ଟକିସ ଛଡାଡ଼ 
କରବିଡା ପଡାଇଁ ପରଡାମଶଦେ ଙ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଟକିସ ଛଡାଡ଼ କରବିଡା ଫଳଙ୍ର ସରକଡାରୀ 
ବସ୍  ର ଙ୍ଦୈେନ୍ଦେି ପରଚିଡାଳେଡା ଖର୍ଦେ ଭଡାର 
ହ୍ଡାସ ପଡାଇବଡା ସହତି କଡାରବଡାର ସମରୃ୍ 
ଙ୍ହବ ଏବଂ �ଡାତ୍ୀ ଭଡ଼ିଡା ହ୍ଡାସ ପଡାଇବ 
ଙ୍ବଡାଲ ି କମଟି ି କହଛି।ି ସବୁ ପ୍ରକଡାର 

ଉଦ୍ୟମ ସଙ୍ର୍ବେ ଓଏସ୍  ଆରଟସି ି ସବୁ 
ବଷଦେ ଷେତ ି ସହ୍ୟ କରୁଛ।ି ଏକଦଡା ପ୍ରମଖୁ 
ସରକଡାରୀ ଲଡାଭକଡାରୀ ସଂସ୍ଡା ଭଡାଙ୍ବ 
ଓଏସ୍  ଆରଟସି ି େଜିର ପବୂଦେ ଙ୍ଗୌରବକୁ 
ଙ୍ଫରଡାଇ ଆଣବିଡାଙ୍ର ଅସମଥଦେ 
ଙ୍ହଉଛ।ି ଙ୍ତଙ୍ବ ସମଗ୍ ରଡାଜ୍ୟଙ୍ର 
ସରକଡାରୀ ବସ୍  ର ଙ୍ଢ଼ର ଚଡାହଦିଡା 
ରହଛି।ି ଙ୍ସଥିପଡାଇଁ ଷେତ ିସଙ୍ର୍ବେ ସରକଡାର 

େଗିମର ବସ୍   ଙ୍ସବଡା ଅବ୍ୟଡାହତ 
ରଖିଛନ୍ତ।ି ବରଂ ତଡାହଡାର ଷେତ ି ହ୍ଡାସ 
କର ି େୂଆ ବସ୍   କଣିବିଡା ପଡାଇଁ ଉଦ୍ୟମ 
କରୁଛନ୍ତ।ି େୂଆ ବସ୍   କଣିବିଡା ପଡାଇଁ 
ପ୍ରଡାୟ ୨୦୦ ଙ୍କଡାଟ ିଟଙ୍କଡା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 
ଙ୍ହଡାଇଥିବଡା ଙ୍ବଙ୍ଳ ପ୍ରଥମ ପ�ଦେ୍ୟଡାୟଙ୍ର 
ସରକଡାର େଗିମକୁ ୨୬.୯୩ ଙ୍କଡାଟ ି
ଟଙ୍କଡା ପ୍ରଦଡାେ କରଛିନ୍ତ।ି ଏପରସି୍ଙ୍ଳ 
ଟକିସ ଛଡାଡ଼ କରବିଡା ଏକ ବଡ଼ 
ପଦଙ୍ଷେପ ଙ୍ହବ ଙ୍ବଡାଲ ି କୁହଡା�ଡାଇଛ।ି

ସରକଠାରୀ ବସ୍  ରୁ ଛଠାଡ଼ରହବ ଟକିସ

 �କମବି କ୍ଷତ,ି ହ୍ାସ ପାଇବ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା
 �ରଖିପାଟଚ୍ଚ ମଳିବିା ପଖର ପଦଖକ୍ଷପ

କଟକ,୧୧ା୩(ସମସି): ବ୍ୟବସଡାୟ 
ଆରମ୍ ପବୂଦେରୁ ଜଏିସ୍  ଟ ି ରଟିର୍ଦେ ଙ୍ପୈଠ 
ଆଶଡା କରବିଡା ଅବଡାସ୍ତବ ଙ୍ବଡାଲ ି
କହଛିନ୍ତ ି ହଡାଇଙ୍କଡାଟଦେ। ଏକ ଙ୍ରଙ୍ସ୍ତଡାରଡଁା 
ଓ ବଡାର୍  ର ଠପିଙି୍ଖଡାଲଡା ମଦ ଙ୍ଦଡାକଡାେ 
ଲଡାଇଙ୍ସେ୍ସ ଆଙ୍ବଦେକୁ ଜଏିସ୍  ଟ ି
ରଟିର୍ଦେ ଫଡାଇଲ୍   ଙ୍ହଡାଇ େ ଥିବଡା 
ଆଧଡାରଙ୍ର ଖଡାରଜ କରଡା�ବିଡା ଉଚତି୍   
େୁଙ୍ହଁ ଙ୍ବଡାଲ ି ହଡାଇଙ୍କଡାଟଦେ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଦେ 
ରଡାୟ ଶଣୁଡାଇଛନ୍ତ।ି ଗଡାଲଡାକ୍ ି ବଡାର୍   ଓ 
ଙ୍ରଙ୍ସ୍ତଡାରଡଁା ପଷେରୁ ରୁଜୁ ଆଙ୍ବଦେର 
ଶଣୁଡାଣ ି କର ି ମଖୁ୍ୟ ବଚିଡାରପତ ି ଜଷ୍ସି୍   
ଏସ୍  .ମରୁଲୀଧର ଓ ବଚିଡାରପତ ି
ଜଷ୍ସି୍   ଙ୍ଗୌରୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀଙୁ୍କ 
ଙ୍େଇ ଗଠତି ଖଣ୍ପୀଠ ଏହ ି େଙି୍ଦ୍ଦେଶ 
ଙ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି ଅବକଡାରୀ କମଶିେର 

ଆବଶ୍ୟକସ୍ଙ୍ଳ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରବିଡା 
ସହ ଏହ ିଅନ୍   ସପ୍   (ଠପି ିଙ୍ଖଡାଲଡା) ବଡାର୍   
ଲଡାଇଙ୍ସେ୍ସ ପ୍ରଦଡାେ ସମ୍କକିତ େଷି୍ପର୍ ି
ଆଙ୍ବଦେକଡାରୀଙୁ୍କ ଆସନ୍ତଡା ୨୭ ତଡାରଖି 
ସରୁ୍ଡା ଜଣଡାଇଙ୍ବ ଙ୍ବଡାଲ ି ଖଣ୍ପୀଠ 
କହଛିନ୍ତ।ି ଆଙ୍ବଦେକଡାରୀଙ୍କ ଜଏିସ୍  ଟ ି
ପଞ୍ୀକରଣ ରହଥିିବଡାଙ୍ବଙ୍ଳ ଜଏିସ୍  ଟ ି
ରଟିର୍ଦେ ଙ୍ପୈଠ କର ି େ ଥିବଡା ଆଧଡାରଙ୍ର 
ଏହ ିଆଙ୍ବଦେକୁ ଙ୍କୌଣସମିଙ୍ତ ଖଡାରଜ 
କରଡା�ବି େଡାହ ିଁ ଙ୍ବଡାଲ ି ମଧ୍ୟ ଅଦଡାଲତ 
ସ୍ପଷ୍ କରଛିନ୍ତ।ି 

ମଡାମଲଡାରୁ ପ୍ରକଡାଶ ଙ୍�, 
େୟଡାଗଡ଼ର ସମ୍ୃକ୍ତ ଙ୍ରଙ୍ସ୍ତଡାରଡଁା ତଥଡା 
ଆଙ୍ବଦେକଡାରୀ ଗତ ବଷଦେ ଏପ୍ରଲି୍   ୫ରୁ 
ଅନ୍   ସପ୍   ଲଡାଇଙ୍ସେ୍ସ ପଡାଇଁ ଆଙ୍ବଦେ 
କରଥିିଙ୍ଲ। ୨୦୨୨ ଜୁନ୍   ୪, ଜୁଲଡାଇ 

୧୩ ଓ େଙ୍ଭମ୍ୱର ୫ଙ୍ର ତେି ି ତେି ି
ଥର ଆପର୍ ିଅଭଙି୍�ଡାଗ ଉପଙ୍ର ତଦନ୍ତ 
ଙ୍ହଡାଇ ଅଭଙି୍�ଡାଗର ଙ୍ବୈଧତଡା େ 
ଥିବଡା ରଙି୍ପଡାଟଦେ ଦଆି�ଡାଇଥିଲଡା। ଏହଡା 
ସଙ୍ର୍ବେ ଆଙ୍ବଦେକଡାରୀଙୁ୍କ ଲଡାଇଙ୍ସେ୍ସ 
ପ୍ରଦଡାେ କରଡା�ବିଡା ପରବିଙ୍ର୍ଦେ ପଣୁ ି
ଗତ ଜଡାେୁଆରୀ ୨୪ଙ୍ର ଜଏିସ୍  ଟ ି
ପଞ୍ୀକରଣ ଓ ଜଏିସ୍  ଟ ି ରଟିର୍ଦେ ଙ୍ପୈଠ 
ସଂକ୍ରଡାନ୍ତଙ୍ର ତଦନ୍ତ ଙ୍ହଡାଇଥିଲଡା। ଙ୍ତଙ୍ବ 
ଲଡାଇଙ୍ସେ୍ସ େ ପଡାଇ ତଥଡା ବ୍ୟବସଡାୟ 
ଆରମ୍ େ କର ି ଜଏିସ୍  ଟ ି ରଟିର୍ଦେ 
ଫଡାଇଲ୍   କରବିଡା �କୁ୍ତ�ିକୁ୍ତ େୁଙ୍ହଁ ଦଶଦେଡାଇ 
ଆଙ୍ବଦେକଡାରୀ ହଡାଇଙ୍କଡାଟଦେଙ୍କ ଦ୍ଡାରସ୍ 
ଙ୍ହଡାଇଥିଙ୍ଲ। ଆଙ୍ବଦେକଡାରୀଙ୍କ 
ପଷେରୁ ଆଇେଜୀବୀ ଆର୍  .ପ ି କର 
ମଡାମଲଡା ପରଚିଡାଳେଡା କରୁଥିଙ୍ଲ।

ବ୍ୟବସଠାୟ ଆରମ୍ ପବୂ୍ରୁ ଜଏିସ୍  ଟ ିରଟିର୍୍ 
ରପୈଠ ଆଶଠା କରବିଠା ଅବଠାସ୍ତବ: ହଠାଇରକଠାଟ୍

କଟକ,୧୧ା୩(ସମସି): ଜମି୍   ଭତିଙ୍ର 
ଜଙ୍େୈକ �ବୁତୀଙୁ୍କ ଦୁଷ୍କମଦେ କରଛିନ୍ତ ି ଉକ୍ତ 
ଜମି୍  ର ମଡାଲକି। ଙ୍ପ୍ରମ ସମ୍କଦେ ରଖି �ବୁତୀଙ୍କ 
େକିଟତର ଙ୍ହଡାଇଥିଙ୍ଲ। ପ୍ରଶଷିେଣ ଙ୍ଦଇ 
ଏହ ି ସମ୍କଦେକୁ େବିଡ଼ି କରଥିିଙ୍ଲ। ଙ୍ହଙ୍ଲ 
ଏେଜକି ଡ୍ଙି୍କକ୍   ସ(ଜମି୍   ବ୍ୟବହଡାରକଡାରୀଙ୍କ 
େମିଙ୍ନ୍ତ ଉଦ୍ଷି୍ ପଡାେୀୟ)ଙ୍ର େଶିଡା ଙ୍ଦଇ 

ତଡାଙୁ୍କ ଜମି୍   ଭତିଙ୍ର ହ ିଁ ଦୁଷ୍କମଦେ କରଥିିଙ୍ଲ। 
ଏହ ି ରଟଣଡାର ଫଙ୍ଟଡା ରଖି ଭଡାଇରଡାଲ 
କରଙି୍ଦବଡାର ଧମକ ଙ୍ଦବଡା ସହତି ବଙ୍ଷଦେ 
ଙ୍ହବ ଙ୍ଦଇ ଆସଥୁିଙ୍ଲ ମଡାେସକି ଓ 
ଶଡାରୀରକି େ�ିଦେଡାତେଡା। ଙ୍ଶଷଙ୍ର �ବୁତୀ 
ଜଣକ ଅତଷି୍ଠ ଙ୍ହଡାଇ ମକଦେତେଗର ଥଡାେଡାର 
ଦ୍ଡାରସ୍ ଙ୍ହଡାଇଛନ୍ତ।ି ପଲୁସି ମଡାମଲଡା ରୁଜୁ 
କର ି ରଟଣଡାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ କରଛି।ି ଏହ ି
ରଟଣଡା ସହରଙ୍ର ଚର୍ଦେଡାର ବଷିୟ ପଡାଲଟଛି।ି
ମଳିଥିିବଡା ସଚୂେଡା ଅେୁସଡାଙ୍ର, ସଡିଏି ଙ୍ସକ୍ଟର-
୯ ଅଞ୍ଚଳଙ୍ର ରହନ୍ତ ି ସୀମଡା(ଛଦ୍ମେଡାମ)। 
ଗତବଷଦେ ଜଡାେୁଆରୀ ୨ ତଡାରଖିଙ୍ର 
ଙ୍ସ ସ୍ଡାେୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଜମି୍  ଙ୍ର 

ଙ୍�ଡାଗଙ୍ଦଇଥିଙ୍ଲ। ଜମି୍  ର ମଡାଲକିଙ୍କ ସହତି 
ତଡାଙ୍କର ପରଚିୟ ଙ୍ହଡାଇଥିଲଡା। ଙ୍ସହବିଷଦେ 
ଙ୍ଫବୃଆରୀ ୧୨ ତଡାରଖିଙ୍ର ଜମି୍  ର ମଡାଲକି 
ସୀମଡାଙୁ୍କ ଙ୍ପ୍ରମ େଙି୍ବଦେ କରଥିିଙ୍ଲ। 
ଉଭୟଙ୍କ ଭତିଙ୍ର କଛି ିଦେିର ବନୁ୍ତଡା ସ୍ଡାପେ 
ଙ୍ହବଡା ପଙ୍ର ଙ୍ପ୍ରମ ସମ୍କଦେ ଗଢ଼ ି ଉଠଥିିଲଡା। 
ଜମି୍  ଙ୍ର ପ୍ରଶଷିେଣ ପ୍ରଦଡାେ ଙ୍ଷେତ୍ଙ୍ର ସୀମଡାଙୁ୍କ 

ସହଙ୍�ଡାଗ କରୁଥିଙ୍ଲ ଜମି୍  ର ମଡାଲକି। ୨୦୨୨ 
ମଡାର୍ଦେ ୧୬ ତଡାରଖିର ରଟଣଡା। ଜମି୍   ବନ୍ଦ 
ଙ୍ହବଡା ସମୟ। ସୀମଡା ଜମି୍  ଙ୍ର ଶଡାରୀରକି 
ଅଭ୍ୟଡାସ କରୁଥିଙ୍ଲ। ଏହ ି ସମୟଙ୍ର ଜମି୍  ର 
ମଡାଲକି ଙ୍ସଠଡାଙ୍ର ପହଞ୍ଚଥିିଙ୍ଲ। ତଡାଙୁ୍କ 
ପ୍ରଶଷିେଣ ଙ୍ଦଇଥିଙ୍ଲ। କଛି ି ସମୟ ପଙ୍ର 
ଶରୀର ଫୂର୍କି ରହବି ଙ୍ବଡାଲ ି କହ ି ଏେଜକି 
ଡ୍ଙି୍କକ୍   ସ ଏବଂ ପଷୁ୍କିର ପଡାେୀୟ ଙ୍ଦଇଥିଙ୍ଲ। 
ଏହଡାକୁ ପଇିବଡା ପଙ୍ର ସୀମଡା ଫୂର୍କି ଅେୁଭବ 
କରଥିିଙ୍ଲ ସରୁ୍ଡା କଛି ିସମୟ ପଙ୍ର େଙି୍ସ୍ତଜ 
ଙ୍ହଡାଇ ପଡ଼ଥିିଙ୍ଲ। ଏହଡାର ସଙୁ୍�ଡାଗ ଙ୍େଇ 
ଜମି୍  ର ମଡାଲକି ତଡାଙୁ୍କ ଦୁଷ୍କମଦେ କରଥିିଙ୍ଲ। 
ଅନ୍ତରଗେ ମହୂୁର୍ଦେର ଫଙ୍ଟଡା ଉଙ୍ର୍ଡାଳେ କର ି

ଙ୍େଇଥିଙ୍ଲ। ଏହଡାପଙ୍ର ଏହ ି ଫଙ୍ଟଡା ସବୁ 
ଙ୍ଦଖଡାଇ ବ୍ଡାକ୍  ଙ୍ମଲଂି କରଥିିଙ୍ଲ ଜମି୍  ର 
ମଡାଲକି। ଜମି୍  ଙ୍ର ଏବଂ ମଡାଲକିଙ୍କ ରଙ୍ର 
ବଡାରମ୍ୱଡାର ସୀମଡାଙୁ୍କ ଙ୍ସ ଦୁଷ୍କମଦେ କରଥିିଙ୍ଲ। 
ଙ୍ହଙ୍ଲ ଏହ ି ରଟଣଡାର େୂଆଙ୍ମଡାଡ଼ ଙ୍ଦବଡା 
ପଡାଇ ଁ ଜମି୍  ର ମଡାଲକି ଜଣକ େଜି ମଡାଆଙ୍କ 
ସହତି ସୀମଡାଙ୍କର ପରଚିୟ କରଡାଇଥିଙ୍ଲ। 
ବବିଡାହ କରଙି୍ବ ଙ୍ବଡାଲ ି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତଶିରୁତ ି
ଙ୍ଦଇଥିଙ୍ଲ। ମଡାଆ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙୁ୍କ ଆଶୀବଦେଡାଦ 
କରଥିିଙ୍ଲ। କଛି ିଦେି ପଙ୍ର ଉଭୟ ଏକଡାଠ ି
କଶ୍ମୀର ବୁଲବିଡାକୁ �ଡାଇଥିଙ୍ଲ। ଙ୍ହଙ୍ଲ 
ହଠଡାତ୍   ଏହ ିରଟଣଡା ପଣୁ ିଅେ୍ୟ ଏକ ଙ୍ମଡାଡ଼ 
ଙ୍େଇଥିଲଡା। ଜମି୍  ର ମଡାଲକିଙ୍କ ହଡାବଭଡାବ 
ବଦଳ ି �ଡାଇଥିଲଡା। ଙ୍ସ ସୀମଡାଙୁ୍କ େ�ିଦେଡାତେଡା 
ଙ୍ଦବଡା ଆରମ୍ କରଥିିଙ୍ଲ। ସୀମଡାଙ୍କ ଚରତି୍କୁ 
ଆଙ୍ଷେପ କର ି ବଭିନି୍ନ ସ୍ଡାେଙ୍ର ଗଜୁବ ସଷୃ୍ ି
କରଥିିଙ୍ଲ। ଜମି୍   ମଡାଲକିଙ୍କ ମଡାଆଙ୍କ ପଡାଖକୁ 
�ବିଡାକୁ ସୀମଡା େଙି୍ବଦେ କରଥିିଙ୍ଲ। ଙ୍ହଙ୍ଲ 
ଧରଡାଛୁଆଁ ଙ୍ଦଇ େ ଥିଙ୍ଲ ଜମି୍   ମଡାଲକି। 
ଏପରକି ି ସୀମଡାଙ୍କ ଅନ୍ତରଗେ ମହୂୁର୍ଦେର 
ଫଙ୍ଟଡା ଭଡାଇରଡାଲ କରଙି୍ଦଙ୍ବ ଙ୍ବଡାଲ ିତଡାଙ୍କ 
ପରବିଡାରକୁ କହ ି ଧମକଚମକ ଙ୍ଦଉଛନ୍ତ।ି 
ଏ ବଷିୟଙ୍ର ସୀମଡା ମକଦେତେଗର ଥଡାେଡାଙ୍ର 
ଙ୍ଦଇଥିବଡା ଏତଲଡାଙ୍ର ଦଶଦେଡାଇଛନ୍ତ।ି

ଜମି୍   ଭତିରର ଯବୁତୀଙୁ୍ ଦୁଷ୍କମ୍ ଅଭରିଯଠାଗ

 �ଏନଜଜି ଡ୍ଙି୍କ୍   ସଖର ନଶିା ଖଦଇ ଦୁଷ୍କମଚ୍ଚ
 �ବଖରଚ୍ଚ ଖେବ ଭୟଭରୀତ କରାଇବା ସେ ଦଆିଯାଉଥିଲା ନଯିଚ୍ଚାତନା
 �ମକଚ୍ଚତନଗର ଥାନାର ଦ୍ାରସ୍ଥ ଖେଖଲ ପରୀଡ଼ତିା 

ରରଗେଇଲୁଣ୍ଠା-ଭୁବରନଶ୍ୱର ବମିଠାନ 
ଉଡ଼ଠାଣ ପଠାଇଁ ସମୟ ସଠାରଣୀ ନରି୍୍ଠାରତି

‘ପରୂବ୍ଠାଦୟ’...
 ଜଡାତୀୟ ରଡାଜ୍ୟ ରଡାଜପଥକୁ ଜଡାତୀୟ ରଡାଜପଥଙ୍ର 

ପରଣିତ ସଂକ୍ରଡାନ୍ତ େୀତଗିତ େଷି୍ପର୍ ିଙ୍କନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରବିହେ 
ଓ ରଡାଜମଡାଗଦେ ମନ୍ତ୍ରଣଡାଳୟ ଙ୍େଇଥଡାଏ। ବଭିଡାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ଗଡ଼କରୀ ସଂସଦଙ୍ର ପ୍ରଦଡାେ କରଥିିବଡା ତଥ୍ୟ ଅେୁସଡାଙ୍ର 
୬ ବଷଦେ ମଧ୍ୟଙ୍ର ରଡାଜ୍ୟ ରଡାଜପଥକୁ ଜଡାତୀୟ ରଡାଜପଥକୁ 
ରୂପଡାନ୍ତରତି କରଡା�ବିଡା ଙ୍ଷେତ୍ଙ୍ର ଉର୍ର ପ୍ରଙ୍ଦଶ ସବଦେଡାଙ୍ଗ୍ 
ରହଛି।ି ୨୦୧୭-୧୮ରୁ ୨୦୨୨-୨୩ ମଧ୍ୟଙ୍ର ଉର୍ର 
ପ୍ରଙ୍ଦଶର ପ୍ରଡାୟ ୩୬୭୬କଙି୍ଲଡାମଟିର ରଡାସ୍ତଡାକୁ ଜଡାତୀୟ 
ରଡାଜପଥଙ୍ର ପରଣିତ କରଡା�ଡାଇଛ।ି ଙ୍ସହପିର ି ସମଡାେ 
ଅବଧିଙ୍ର ମହଡାରଡାଷ୍ଟ୍ରର ୨୯୦୬ କମି,ି ରଡାଜସ୍ଡାେର ୨୬୦୨ 
କମି,ି ଗଜୁୁରଡାଟର ୨୫୬୪ କମି,ି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଙ୍ଦଶର ୨୨୯୧ 
କମି,ି ତଡାମଲିେଡାଡ଼ୁର ୧୯୬୦ କମି,ି ଙ୍ତଙ୍ଲଗେଡାେଡାର ୧୬୧୮ 
କମି ି ରଡାଜ୍ୟ ରଡାଜପଥକୁ ଜଡାତୀୟ ରଡାଜପଥଙ୍ର ରୂପଡାନ୍ତରତି 
କରଡା�ଡାଇଛ।ି ମଡାତ୍ ଏହ ି ୬ ବଷଦେ ମଧ୍ୟଙ୍ର ଓଡ଼ଶିଡାର ମଡାତ୍ 
୧୦୪୨ କଙି୍ଲଡାମଟିର ରଡାଜ୍ୟ ରଡାଜପଥକୁ ଜଡାତୀୟ ରଡାଜପଥଙ୍ର 
ରୂପଡାନ୍ତରତି କରଡା�ଡାଇଛ।ି ଙ୍ଷେଡାଭର ବଷିୟ ଏହ ିକ ିଙ୍� ବଗିତ 
୪ ବଷଦେ ମଧ୍ୟଙ୍ର ଙ୍କବଳ ୨୦୨୧-୨୨ଙ୍ର ୧୩୬ କଙି୍ଲଡାମଟିର 
ରଡାସ୍ତଡାକୁ ଛଡାଡ଼ଙି୍ଦଙ୍ଲ ଅେ୍ୟ ୩ ବଷଦେଙ୍ର ଓଡ଼ଶିଡାର ଙ୍ଗଡାଟଏି 
କଙି୍ଲଡାମଟିର ରଡାଜ୍ୟ ରଡାଜପଥ ମଧ୍ୟ ଜଡାତୀୟ ରଡାଜପଥଙ୍ର 
ପରଣିତ ଙ୍ହଡାଇେଡାହ ିଁ। 

 ଓଡ଼ଶିଡା ପ୍ରତ ି ଙ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବଙ୍ହଳଡାର ଉଦଡାହରଣ 
ଏଇଠ ି ସରୁେଡାହ ିଁ। �ଦ ି ରଡାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟଙ୍ର ଜଡାତୀୟ ରଡାଜପଥର 
ଅବସ୍ତିକୁି ବଚିଡାରକୁ େଆି�ଡାଏ, ତଡାଙ୍ହଙ୍ଲ ଏଙ୍ଷେତ୍ଙ୍ର 
ଓଡ଼ଶିଡା ବହୁ ପଛଙ୍ର ପଡ଼ଛି।ି ମହଡାରଡାଷ୍ଟ୍ରଙ୍ର ଙ୍ମଡାଟ 
୧୭୭୫୭ କଙି୍ଲଡାମଟିର ଜଡାତୀୟ ରଡାଜପଥ ରହଥିିବଡା 
ଙ୍ବଙ୍ଳ ଉର୍ର ପ୍ରଙ୍ଦଶଙ୍ର ୧୧୭୩୭ କମି,ି ରଡାଜସ୍ଡାେଙ୍ର 
୧୦୩୪୨ କମି ିଜଡାତୀୟ ରଡାଜପଥ ରହଛି।ି ତୁଳେଡାତ୍ମକ ଭଡାଙ୍ବ 
ଓଡ଼ଶିଡାଙ୍ର ମଡାତ୍ ୫୭୬୨ କଙି୍ଲଡାମଟିର ଜଡାତୀୟ ରଡାଜପଥ 
ରହଥିିବଡା ଜଣଡାପଡ଼ଛି।ି ଙ୍କୌଣସ ି ଅଞ୍ଚଳର ଅଥଦେଙ୍େୈତକି-
ସଡାମଡାଜକି- ସଡାଂସ୍ତୃକି ବକିଡାଶ ଙ୍ଷେତ୍ଙ୍ର ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ 
ଙ୍�ଡାଗଡାଙ୍�ଡାଗ ବ୍ୟବସ୍ଡାର ସବଦେଡାଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ ରହଛି।ି ଏହ ି
କଥଡାଟକୁି ଙ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକଡାର ବୁଝ ି ପଡାୁେଡାହଡାନ୍ତ,ି େଡା ଜଡାଣଶିଣୁ ି
ଓଡ଼ଶିଡାର ବକିଡାଶ ପ୍ରତ ିମହୁଁ ଙ୍ମଡାଡ଼ ିଙ୍ଦଇଛନ୍ତ ିତଡାହଡାକୁ ଙ୍େଇ 
ତଥ୍ୟଡାଭଜି୍ଞ ମହଲଙ୍ର ପ୍ରଶ୍ନବଡାସୀ ସଷୃ୍ ିଙ୍ହଡାଇଛ।ି 

 ଅପରପଙ୍ଷେ ଙ୍କନ୍ଦ୍ର ସରକଡାରଙ୍କ ଲଗଡାତଡାର ଅବଚିଡାର 
ସଙ୍ର୍ବେ ରଡାଜ୍ୟ ସରକଡାର କନୁି୍ତ ଚୁପ୍   ଙ୍ହଡାଇ ବସ�ିଡାଇ େଡାହଡାନ୍ତ।ି 
ଗଣୁଡାତ୍ମକ ମଡାେ ଦୃଷ୍ରୁି ଜଡାତୀୟ ରଡାଜପଥ ସହ ସମକଷେ 
୫୪୬ କଙି୍ଲଡାମଟିର ବଜୁି ଏକ୍ଙ୍ପ୍ରସ ଙ୍ୱକୁ େକିଟଙ୍ର 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ େବୀେ ପଟ୍ଟେଡାୟକ ଉଦ୍  ରଡାଟେ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଗତ ୫ ତଡାରଖିଙ୍ର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମପଡାଣଠିଡାଙ୍ର ବଜୁି 
ଏକ୍ଙ୍ପ୍ରସ ଙ୍ୱକୁ ଏବଂ ଙ୍ସଡାଙ୍ହଲଡାରୁ ଆମପଡାଣ ି ପ�ଦେ୍ୟନ୍ତ 
ବଜୁି ଅଥଦେଙ୍େୈତକି କରଡିର ଙ୍ଲଡାକଡାପଦେଣ କରଛିନ୍ତ।ି ପଶ୍ମିରୁ 
ଦଷେଣିକୁ ଙ୍�ଡାଡ଼ୁଥିବଡା ଏହ ି ଏକ୍ଙ୍ପ୍ରସ ଙ୍ୱର ଙ୍ଲଡାକଡାପଦେଣ 
ଆଗଡାମୀ ଦେିଙ୍ର ପରୂଡା ଓଡ଼ଶିଡାକୁ ବକିଡାଶର ଏକ େୂଆ ଦଗିନ୍ତ 
ପ୍ରଦଡାେ କରବିଡାକୁ �ଡାଉଛ।ି ଙ୍ସହପିର ି ରଡାଜ୍ୟଙ୍ର ଦ୍ତିୀୟ 
ବଜୁି ଏକ୍ଙ୍ପ୍ରସ-ଙ୍ୱ େମିଦେଡାଣ କରବିଡା ପଡାଇଁ ରଡାଜ୍ୟ ସରକଡାର 
େୀତଗିତ େଷି୍ପର୍ ି ଙ୍େଇଛନ୍ତ।ି ୪ ଙ୍ଲନ୍   ବଶିଷି୍ ୩୩୫ କମି ି
ଲମ୍ୱର ବଜୁି ଏକ୍ଙ୍ପ୍ରସ୍  -ୱ ୨ ବ୍ରହ୍ମପରୁ ଓ ଜୟପରୁକୁ ଙ୍�ଡାଡ଼ବି। 
ଏଥିପଡାଇଁ ଚଳତି ବଙ୍ଜଟଙ୍ର ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୬୧୦୦ ଙ୍କଡାଟ ିଟଙ୍କଡା 
ଙ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି �ଡାହଡା ରଡାଜ୍ୟର ସଡାମଗ୍କି ବକିଡାଶ ପ୍ରତ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
େବୀେ ପଟ୍ଟେଡାୟକଙ୍କ ପ୍ରତବିର୍ତଡାକୁ ପ୍ରମଡାଣତି କରୁଛ ିଙ୍ବଡାଲ ି
ମତପ୍ରକଡାଶ ପଡାଇଛ।ି

ବଠାଘ ଲଠାଗୁେଡ଼ରର...
ଅେୁ�ଡାୟୀ ବଡାରଟ ି ମହଡାରଡାଷ୍ଟ୍ର ଜଲଗଡାଁଓର ବେ୍ୟଜନୁ୍ତ 
ଅଭୟଡାରଣ୍ୟରୁ ପ୍ରଡାୟ ୧୦୦ କମି ି ଦୂର ଖଡାରଙ୍ଗଡାେ ଜଲି୍ଡାର 
ଚରିୟିଡା ବେଖଣ୍କୁ ଚଡାଲ ି �ଡାଇଥିଲଡା। ଶକିଡାର ପଙ୍ର ଅମ୍ୱଡା 
ଙ୍ଦଡାଚର ଅଞ୍ଚଳଙ୍ର ବଡାରଟ ି ବଶି୍ରଡାମ ଙ୍େଇଥିଲଡା। ଏଠଡାଙ୍ର 

ବଡାର ଥିବଡା ଜଡାଣ ି ଅଙ୍େକ ଙ୍ଲଡାକ ଙ୍ଦଖିବଡାକୁ ପହଞ୍ଚ ି ଥିଙ୍ଲ। 
ଙ୍ସମଡାଙ୍େ ବଡାରକୁ ଚଡ଼ିଡାଇବଡାଙ୍ର ଲଡାଗଥିିଙ୍ଲ। ପଙ୍ର ବଡାରଟ ି
ଖସୁୟିଡାଲଡା ଗ୍ଡାମ େକିଟକୁ ପଳଡାଇ �ଡାଇଥିଲଡା। ଏଠଡାଙ୍ର ଗବେଡାଲ 
ଗ୍ଡାମର ସଙ୍ନ୍ତଡାଷ ବଡାରକୁ ପରୀଷେଡା କରବିଡାକୁ ତଡାର ଲଡାଞ୍କୁ 
କଡାଠ ିମଡାରଥିିଙ୍ଲ। ଏଥିଙ୍ର ଆଉ କଛି ିଙ୍ଲଡାକ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ନ୍ତଡାଷକୁ 
ସହଙ୍�ଡାଗ କରଥିିଙ୍ଲ। ଏହ ି ସମୟଙ୍ର ବଡାର ସଙ୍ନ୍ତଡାଷକୁ 
ଆକ୍ରମଣ କର ି ଙ୍ବକକୁ ଧର ି କଛି ି ବଡାଟ ଭଡି ି ଙ୍େଇଥିଲଡା। 
ପଙ୍ର ସଙ୍ନ୍ତଡାଷ ପ୍ରତଙି୍ରଡାଧ କରବିଡାକୁ ବଡାର ଛଡାଡ଼ ି ଚଡାଲ ି
�ଡାଇଥିଲଡା। ଏହ ି ସମୟଙ୍ର ଙ୍ସ ଷେତଡାକ୍ତ ଅବସ୍ଡାଙ୍ର ରକ୍ତ 
ବନ୍ଦ କରବିଡାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରଥିିଲଡା। ଙ୍ଲଡାଙ୍କ ତଡାଙୁ୍କ ଉର୍ଡାର 
କର ି ହସ୍ପଟିଡାଲଙ୍ର ଭର୍କି କରଥିିଙ୍ଲ। ଙ୍ତଙ୍ବ ଚକିତି୍ଡାଧୀେ 
ଅବସ୍ଡାଙ୍ର ସଙ୍ନ୍ତଡାଷ ପ୍ରଡାଣ ହରଡାଇଥିଙ୍ଲ। 

ପବୂ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍...
ଏବଂ ଛଡାତ୍ଛଡାତ୍ୀ ୨୦୧୮ ମସହିଡାଙ୍ର ପବୂଦେତେ ଅଧ୍ୟକଙ୍କ 
େଡାଁଙ୍ର କଙ୍କଡଡାହଡାଡ଼ ଥଡାେଡା, ଉର୍ େ୍ୟଡାୟଡାଳୟ, ଏସ୍  ଡଜିଏିମ୍  ଙ୍କ 
ଆଦଡାଲତ, କଡାମଡାଷେଡାେଗରଠଡାଙ୍ର ଅଭଙି୍�ଡାଗ କରଥିିଙ୍ଲ। 
ତତ୍ଡାଳୀେ କଡାମଡାଷେଡାେଗର ଉପଜଲି୍ଡାପଡାଳ ଏହଡାର ତଦନ୍ତ କର ି
ଅଟଳବହିଡାରୀ ମଥି୍ୟଡା ପ୍ରମଡାଣପତ୍ ଙ୍ଦଇ େ�ିକୁ୍ତ ି ପଡାଇଥିବଡା 
ଜଡାଣବିଡାକୁ ପଡାଇଥିଙ୍ଲ। ଏହଡାପଙ୍ର ତଡାଙ୍କ ବଙି୍ରଡାଧଙ୍ର 
କଡା�ଦେ୍ୟଡାେୁଷ୍ଠଡାେ ପଡାଇଁ ଅଭଙି୍�ଡାଗ ଙ୍ହଇଥିଲଡା। ଙ୍ସହଦିେିଠଡାରୁ 
କଙ୍ଲଜ ଅଧ୍ୟଷେ ଙ୍ଫରଡାର ଥିବଡା ଙ୍ବଙ୍ଳ କଙ୍କଡଡାହଡାଡ଼ ପଲୁସି 
ତଡାଙୁ୍କ ଙ୍ଖଡାଜୁଥିଲଡା। ଗତକଡାଲ ିକଙ୍କଡଡାହଡାଡ଼ ପଲୁସିର ଏକ ଟମି୍   
ଅଟଳବହିଡାରୀଙ୍କ ଙ୍ପୈତୃକ ବଡାସଭବେଙ୍ର ଚଢ଼ଉ କର ିଗରିଫ 
କରଥିିଲଡା। ତଡାଙୁ୍କ ଶେବିଡାର ଆଦଡାଲତ ଚଲଡାଣ କରଡା�ଡାଇଛ।ି

୪ ବ୍ଲକ୍ କୁ...
ସରକଡାରୀ (ଏସ୍  ଏସ୍  ଡ)ି ଉର୍ ବଦି୍ୟଡାଳୟ ଛଡାତ୍ଛଡାତ୍ୀ, 

ଶଷିେକ ତଥଡା କମଦେଚଡାରୀମଡାେଙ୍କ ସହ ଆଙ୍ଲଡାଚେଡା କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏହଡା ପଙ୍ର ଙ୍ସ ସ୍ଡାେୀୟ ଏସ୍  ଏସ୍  ଡ ିଉର୍ ମଡାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟଡାଳୟ 
ଏବଂ ପଞ୍ଚଡାୟତ ଉର୍ ମଡାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟଡାଳୟଙ୍ର ପହଞ୍ଚ ି
ଛଡାତ୍ଛଡାତ୍ୀମଡାେଙ୍କ ସହ ଭଡାବ ବେିମିୟ କରଛିନ୍ତ।ି ୫-ଟ ି
ବଦି୍ୟଡାଳୟ ରୂପଡାନ୍ତରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ଙ୍ଶଷ କରବିଡା ଏବଂ ଉର୍ 
ମଡାଧ୍ୟମକି ବଦି୍ୟଡାଳୟ-ଛଡାତ୍ଡାବଡାସ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଡାଇ ଁ ମଡାଷ୍ର ପଡ୍ାନ୍   
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିଡା ପଡାଇ ଁଶ୍ରୀ ପଡାଣ୍ଆିନ୍   ଜଲି୍ଡା ପ୍ରଶଡାସେକୁ େଙି୍ଦ୍ଦେଶ 
ଙ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି ଏହଡା ସହତି ଙ୍ସ ତୁମଙ୍କଲଡା ସ୍ତି ବଜୁି ଙ୍ସତୁ 
େମିଦେଡାଣ ଅଗ୍ଗତ ି ସମୀଷେଡା କରଛିନ୍ତ।ି ଗ୍ଡାମ୍ୟ େମିଦେଡାଣ ଡଭିଜିନ୍   
ଦ୍ଡାରଡା େମିଦେଡାଣ ଙ୍ହଉଥିବଡା ଏହ ି ଙ୍ସତୁ ସମ୍ରୂ୍ଦେ ଙ୍ହଙ୍ଲ ସ୍ଡାେୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳର ୪୦ ହଜଡାର ଜେସଡାଧଡାରଣ ଉପକୃତ ଙ୍ହଙ୍ବ। ଶ୍ରୀ 
ପଡାଣ୍ଆିନ୍   ବଣଡାଇ ସ୍ତି ବଡାଙ୍ଣଶ୍ୱର ମନ୍ଦରିଙ୍ର ପଜୂଡାଚଦେେଡା 
କରବିଡା ସହତି ଙ୍ସବଡାୟତ ଏବଂ ସ୍ଡାେୀୟ ଜେସଡାଧଡାରଣଙ୍କ ସହ 
ଆଙ୍ଲଡାଚେଡା କରଛିନ୍ତ।ି ଉକ୍ତ ଙ୍ଦବଡାଳୟର ରୂପଡାନ୍ତରଣ କଡା�ଦେ୍ୟ 
େମିଙ୍ନ୍ତ ଙ୍�ଡାଜେଡା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିଡା ପଡାଇ ଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚବି 
ଜଲି୍ଡା ପ୍ରଶଡାସେକୁ େଙି୍ଦ୍ଦେଶ ଙ୍ଦଇଥିଙ୍ଲ।

 ୫-ଟ ିସଚବି ବଣଡାଇ ସ୍ତି ମଶିନ୍   ଶକ୍ତ ିକଡାଙ୍ଫଙ୍ର ମଶିନ୍   
ଶକ୍ତ ି ଗରୁପ୍  ର ସଦସ୍ୟଡାମଡାେଙ୍କ ସହ ଆଙ୍ଲଡାଚେଡା କରଛିନ୍ତ।ି 
ସରକଡାରଙ୍କ ସହଡାୟତଡା ଫଳଙ୍ର ମହଳିଡାମଡାଙ୍େ କପିର ି
ଉପକୃତ ଙ୍ହଡାଇଛନ୍ତ ି ମଶିେଶକ୍ତ ି ମହଳିଡାମଡାଙ୍େ ତଡାହଡା ୫-ଟ ି
ସଚବିଙ୍କ େକିଟଙ୍ର ବର୍ଦେେଡା କରଛିନ୍ତ।ି ଅେୁରୂପ ଭଡାବଙ୍ର 
ବଙ୍ଣଇ ଉପଖଣ୍ ଡଡାକ୍ତରଖଡାେଡାଙ୍ର ଚକିତି୍ଡାଧୀେ ଙ୍ରଡାଗୀଙ୍କ 
ସହ ସଧିଡାସଳଖ ଆଙ୍ଲଡାଚେଡା ସହ ଚକିତି୍ଡା ଓ ଭଲମନ୍ଦ ପଚଡାର ି
ବୁଝଛିନ୍ତ ି ଶ୍ରୀ ପଡାଣ୍ଆିେ। ପରବର୍ଦେୀ ସମୟଙ୍ର ଙ୍ସ ବଣଡାଇ 
ସ୍ତି ହକ ି ପ୍ରଶଷିେଣ ଙ୍କନ୍ଦ୍ରଙ୍ର ପହଞ୍ଚ ି ଙ୍ଖଳଡାଳ,ି ବଇଦପଡାଲ ି
ଉର୍ବଦି୍ୟଡାଳୟ ଛଡାତ୍ଛଡାତ୍ୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶଷିେଣ ଓ ଶଷିେଡାଦଡାେ 
ସମ୍କଦେଙ୍ର କଥଡା ଙ୍ହଡାଇଛନ୍ତ।ି େକିଟସ୍ ବଜୁି ପଡାକଦେଙ୍ର ଉର୍ମ 
ପରଙି୍ବଶ ସଷୃ୍ ିପଡାଇଁ ଙ୍ସ ପ୍ରଶଡାସେକୁ ପରଡାମଶଦେ ଙ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି 
ବଇଦପଡାଲ ିବଦି୍ୟଡାଳୟର ଭରି୍ଭୂିମ ିଓ ଶଷିେଡାଦଡାେ ବ୍ୟବସ୍ଡାଙ୍ର 
ଉନ୍ନତ ିଆଣବିଡା ପଡାଇଁ ଏକ ବସୃି୍ତତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରଙି୍ପଡାଟଦେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ି
ଦଡାଖଲ କରବିଡା ପଡାଇଁ ଜଲି୍ଡା ପ୍ରଶଡାସେକୁ େଙି୍ଦ୍ଦେଶ ଙ୍ଦବଡା ସହ 

ଙ୍କଡାଇଡଡା ସ୍ତି ଙ୍ଗଡାପବନୁ୍ ଉର୍ ବଦି୍ୟଡାଳୟର ବଭିନି୍ନ େମିଦେଡାଣ 
କଡା�ଦେ୍ୟ ଙ୍ଶଷ ପଡାଇଁ ପରଡାମଶଦେ ଙ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି

 ଏହଡା ପଙ୍ର ଶ୍ରୀ ପଡାଣ୍ଆିନ୍   ଙ୍କଡାଇଡଡା ଡଗି୍ୀ ମହଡାବଦି୍ୟଳୟ 
�ଡାଇ ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟେ ମଳୂକ କଡା�ଦେ୍ୟ ସମ୍ଡାଦେ ପଡାଇଁ େଙି୍ଦ୍ଦେଶ 
ଙ୍ଦଇଥିଙ୍ଲ। ମହଡାବଦି୍ୟଡାଳୟଙ୍ର ଅେୁସଚୂତି ଜେଜଡାତ ିବଗଦେର 
ଅଙ୍େକ ଛଡାତ୍ଛଡାତ୍ୀ ପଡାଠ ପଢ଼଼ୁଥିବଡାରୁ ଙ୍ସଠଡାଙ୍ର ସଡାମଗ୍କି 
ବକିଡାଶ ଉପଙ୍ର ଗରୁୁତ୍ୱ ପ୍ରଦଡାେ କରଥିିଙ୍ଲ। ଏହଡା ପଙ୍ର ଙ୍ସ 
ଙ୍କଡାଇଡଡା ଆଇଟଆିଇ ଗସ୍ତ କର ି ଅଧ୍ୟଷେ ଏବଂ ପ୍ରଶଡାସେକି 
ଅଧିକଡାରୀମଡାେଙ୍କ ସହ ଆଙ୍ଲଡାଚେଡା କରବିଡା ସହ ବଙ୍କୟଡା 
କଡାମଗଡୁକି ଶୀଘ୍ର ଙ୍ଶଷ କରବିଡା ପଡାଇଁ ପଦଙ୍ଷେପ ଙ୍େବଡାକୁ 
ପରଡାମଶଦେ ଙ୍ଦଇଥିଙ୍ଲ। ପଲିଡାମଡାେଙ୍କର ସବଦେଡାଗେୀଣ ହତି ପଡାଇଁ 
�ତ୍ନବଡାନ୍   ରହବିଡାକୁ ଆଇଟଆିଇର ଅଧ୍ୟଷେଙୁ୍କ କହଥିିଙ୍ଲ। 
ପଙ୍ର ପଙ୍ର ଙ୍ସ ବୀରମତି୍ପରୁ �ଡାଇ ଙ୍ସଠଡାକଡାର ସ୍ଡାଟଦେ 
ପଡାକଦେର େମିଦେଡାଣ ଅଗ୍ଗତ ି ଙ୍େଇ ଅଧିକଡାରୀମଡାେଙ୍କ ସହ 
ଆଙ୍ଲଡାଚେଡା କରଥିିଙ୍ଲ। ଏହଡା ପଙ୍ର ସ୍ଡାେୀୟ ଅଞ୍ଚଳଙ୍ର 
ପ୍ରସ୍ତଡାବତି ସହରଡାଞ୍ଚଳ ଜଳଡାଶୟ ପେୁରୁର୍ଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍କଦେଙ୍ର 
ଅଧିକଡାରୀମଡାେଙ୍କ ସହ ଆଙ୍ଲଡାଚେଡା କର ି କଡା�ଦେ୍ୟ ତ୍ୱରଡାେ୍ୱତି 
କରବିଡା ପଡାଇଁ ପରଡାମଶଦେ ଙ୍ଦଇଥିଙ୍ଲ। ଏହ ିପ୍ରକଳ୍ପ ଙ୍�ପର ିଠକି୍   
ଭଡାଙ୍ବ କଡା�ଦେ୍ୟକଡାରୀ ଙ୍ହବ ତଡାହଡା ସେୁଶି୍ତି କରବିଡା ପଡାଇଁ ଜଲି୍ଡା 
ପ୍ରଶଡାସେକୁ େଙି୍ଦ୍ଦେଶ ଙ୍ଦଇଥିଙ୍ଲ। ଏହଡା ପଙ୍ର ଶ୍ରୀ ପଡାଣ୍ଆିନ୍   
ବୀରମତି୍ପରୁଙ୍ର ପ୍ରସ୍ତଡାବତି େୂଆ ବସ୍   ଷ୍ଡାଣ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଳ ଗସ୍ତ 
କର ି ତଡାହଡାର ଏକ ବସୃି୍ତତ ରଙି୍ପଡାଟଦେ ସରକଡାରଙୁ୍କ ପଠଡାଇବଡା 
ପଡାଇଁ କହଥିିଙ୍ଲ। ଏହ ି ଅବସରଙ୍ର ଙ୍ସ ବୀରମତି୍ପରୁ 
ସରକଡାରୀ ବଡାଳକ ଉର୍ ବଦି୍ୟଡାଳୟଙ୍ର ପହଞ୍ଚ ି ଶଷିେକମଣ୍ଳୀ 
ଏବଂ ଛଡାତ୍ମଡାେଙ୍କ ସହ ଆଙ୍ଲଡାଚେଡା କରଥିିଙ୍ଲ। ଶ୍ରୀ 
ପଡାଣ୍ଆିେଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟଙ୍ର କ୍ରୀଡ଼ଡା ସଚବି ଆର ଭେିଲି କ୍ରଷି୍ଡା, 
ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଜଲି୍ଡାପଡାଳ ପରଡାଗ ହଷଦେଦ ଗଡାଭଲ ିଏବଂ ଜଲି୍ଡା ତଥଡା 
ସମ୍କୃ୍ତ ବ୍କସ୍ତରୀୟ ଅଧିକଡାରୀମଡାଙ୍େ ଉପସ୍ତି ଥିଙ୍ଲ।

ଦୁଇ ଦନିରର...
ସରୁଷେଡା ପଡାଇଁ ବେ ବଭିଡାଗ ପଷେରୁ ସରୁଷେଡା ବ୍ୟବସ୍ଡା କଡଡାକଡ ି
କରଡା�ଡାଇଛ।ି ୩ କମି ି �ଡାଏଁ ବଡାଡ ବୁଜଡା�ବିଡା ସହ ବେ 
କମଦେଚଡାରୀ ଅଣ୍ଡାଦଡାେ ସ୍ଳକୁ ଜଗ ି ରହଛିନ୍ତ।ି ରଡାଜେଗର 
ଡଭିଜିେ ପଷେରୁ ଅଲଭିରଡିଙ୍ଲଙ୍କ ସରୁଷେଡା ବ୍ୟବସ୍ଡା କଡଡାକଡ ି
କରଡା�ଡାଇଛ।ି ରଡାଜେଗର ଡଏିଫଓ ସଦୁଶଦେେ ଙ୍ଗଡାପେିଡାଥ 
�ଡାଦବ, ଗହୀରମଥଡା ଙ୍ରଞ୍ ଅଫିସର ମଡାେସ ଦଡାସ ପ୍ରମଖୁ 
ଅଣ୍ଡାଦଡାେ ସ୍ଳଙ୍ର ସରୁଷେଡା ବ୍ୟବସ୍ଡା ଅେୁଧ୍ୟଡାେ କରୁଛନ୍ତ।ି 
ଚଳତିବଷଦେ ରଡାଜେଗର ଡଏିଫଓ �ଡାଦବଙ୍କ ପଦଙ୍ଷେପ ବରିଳ 
ଅଲଭି ରଡିଙ୍ଲ କଇଛଁଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟସଂଖ୍ୟଡା ହ୍ଡାସ କରଡାଇବଡାଙ୍ର 
ସହଡାୟକ ଙ୍ହଡାଇପଡାରଛି।ି ପବୂଦେରୁ ଅଲଭି ରଡିଙ୍ଲଙ୍କ ସରୁଷେଡା ପଡାଇଁ 
ଙ୍କବଳ ଗହୀରମଥଡା ଙ୍ରଞ୍ ଅଧିକଡାରୀ ଓ କମଦେଚଡାରୀ ପଡାଙ୍୍ଡାଲଂି 
କରଥିଡାନ୍ତ।ି ଏହଡା ସଙ୍ର୍ବେ ଶହଶହ ୍ଲର େଷିରି୍ଡାଞ୍ଚଳଙ୍ର ମଡାଛ 
ଧରୁଥିବଡାଙ୍ବଙ୍ଳ ଧରଡା ପଡ଼ଥିଡାଏ। ଗତବଷଦେ ଠଡାରୁ ଙ୍କବଳ 
ଗହୀରମଥଡା ପରବିଙ୍ର୍ଦେ ରଡାଜେଗର ଡଭିଜିେ ଅଧୀେଙ୍ର 
ଥିବଡା ରଡାଜେଗର, କେକିଡା, ଗହୀରମଥଡାଲ ମହଡାକଡାଳପଡ଼ଡା 
ଓ କୁଜଗେ ଙ୍ରଞ୍ ଅଫିସର ଓ କମଦେଚଡାରୀ ଚଳତିବଷଦେ ବରିଳ 
ଅଲଭିରଡିଙ୍ଲଙ୍କ ସରୁଷେଡା ପଡାଇ ଁପଡାଙ୍୍ଡାଲଂି ପକ୍ରୟିଡାଙ୍ର ସଡାମଲି 
ଙ୍ହଡାଇଛନ୍ତ।ି ପଡାଙ୍୍ଡାଲଂି କଡଡାକଡ ିଙ୍ହତୁ ଗହୀରମଥଡା ସଡାମଦୁ୍କି 
ଅଭୟଡାରଣ୍ୟର େଷିରି୍ଡାଞ୍ଚଳଙ୍ର ଙ୍ବଆଇେ ୍ଲର ଚଳଡାଚଳ 
ଏକ ପ୍ରକଡାର ବନ୍ଦ ରହପିଡାରଛି।ି ଏହଡାଫଳଙ୍ର କଇଛଁ ମତୁୃ୍ୟ 
ସଂଖ୍ୟଡା ଗତବଷଦେ ବହୁ ମଡାତ୍ଡାଙ୍ର ହ୍ଡାସ ପଡାଇଛ।ି କୂଳଙ୍ର କଇଛଁ 
ଥିବଡାରୁ ଚଳତିବଷଦେ ଙ୍ରକଡଦେ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣଅଣ୍ଡାଦଡାେ ଙ୍ହବଡା 
ଙ୍େଇ ଆଶଡା ପ୍ରକଡାଶ ପଡାଇଛ।ି ବେ ବଭିଡାଗ ରଙି୍ପଡାଟଦେ ମତୁଡାବକ 
୨୦୧୭-୨୦୧୮ଙ୍ର ୬ ଲଷେ ୬୪ହଜଡାର ୯୭ କଇଛଁ 
ଗଣଅଣ୍ଡାଦଡାେ ପକ୍ରୟିଡାଙ୍ର ସଡାମଲି ଙ୍ହଡାଇଥିଙ୍ଲ। ୨୦୧୮-
୧୯ଙ୍ର ୪ ଲଷେ ୫୦ ହଜଡାର ୯୪୯, ୨୦୧୯-୨୦ଙ୍ର ୪ 
ଲଷେ ୭ ହଜଡାର ୨୦୪, ୨୦୨୦-୨୧ଙ୍ର ୩ ଲଷେ ୪୯ ହଜଡାର 
୬୪୯, ୨୦୨୧-୨୨ଙ୍ର ୫ ଲଷେ ୧ ହଜଡାର ୧୫୭ଟ ି କଇଁଛ 
ଗଣଅଣ୍ଡାଦଡାେ ପକ୍ରୟିଡାଙ୍ର ସଡାମଲି ଙ୍ହଡାଇଥିଙ୍ଲ।

୧୨ ବର୍ 
ପ୍ରତୀକ୍ଠାର ଅନ୍ତ ଆରବଦନକଠାରୀଙୁ୍ ଅନୁକମ୍ଠାମଳୂକ ନଯିକୁ୍ ିପଠାଇଁ ହଠାଇରକଠାଟ୍ଙ୍ ନରିଦ୍୍ଶ



ରବବିାର 
୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ୧୧ଜଗତସଂିହପୁର
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‘ଏବେ େ ିନାରୀ ନଜିକୁ ଅସରୁକ୍ତି ମବନ କରୁଛ’ି

ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ
ମଣଜିଙ୍ଗା,୧୧।୩(ସମସି): ମଣଜିଙ୍ଗା 
ପଞ୍ଗାୟତର ନମିକଣଗା ଗ୍ଗାମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 
ହନୁମଗାନଜୟି ୁମନ୍ରି ପ୍ଗାଙ୍ଣରର ୨୩ତମ 
ଅଷ୍ଟପ୍ହର ନଗାମଯଜ୍ଞ ମହଗାସମଗାରରଗାହରର 
ଅନୁଷ୍ତି ରହଗାଇଛ।ି ପ୍ତବିର୍ଷ ପର ି ଏ 
ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନଗାମସଂକରୀର୍୍ଷନ, ହରହିଗାଟ 
ଆଦ ି ରହଗାଇଯଗାଇଛ।ି ୮ଟ ି ଦଳ 
ସଂକରୀର୍୍ଷନ ମଣ୍ଡଳରୀ ରଯଗାଗ ରଦଇଥିରେ। 
ନମିକଣଗା ଗ୍ଗାମର ସମସ୍ତ ଜନସଗାଧଗାରଣ 
ଏହ ି ଅଷ୍ଟପ୍ହର ନଗାମଯଜ୍ଞରର ରଯଗାଗ 
ରଦଇଥିରେ।

େବିଜଡରି େନୁ୍ମଳିନ
ମଣଜିଙ୍ଗା,୧୧।୩(ସମସି): ପପି୍ପଳମଗାଧବ 
ପଞ୍ଗାୟତ ବରିଜଡ ି ସଭଗାପତ ି ସର୍ଗାର 
ଦଗାସଙ୍କ ସଭଗାପତତି୍ୱରର ବନୁ୍ମଳିନ ଉତ୍ସବ 
ପଗାଳନ କରଗାଯଗାଇଛ।ି ପବୂ୍ଷତନ ତରିର୍୍ଷଗାେ 
ବ୍ଲକ ଉପଗାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶରି ରସଠରୀ, ପରକି୍ଷରୀତ 
ରସଠରୀ, ଯବୁରନତଗା ସଶୁଗା୍ ନଗାୟକ, 
ରଗୌରଗାଙ୍ ଚରଣ ମଲ୍ଲ, ଦୁଗ୍ଷଗାଚରଣ 
ରସଠରୀ, ବଜିୟ ଦଗାସ, ରକଳୁଚରଣ ଓଝଗା, 
ରବରୀନ୍ଦ୍ର ନଗାୟକ, କୁନଆି ମହଗା୍,ି ଜଗଦଶି 
ସ୍ଗାଇଁ ପ୍ମଖୁ କମ୍ଷରୀ ରଯଗାଗ ରଦଇଥିରେ। 
ରଶରରର ସଗାମ୍ଗାଦକି ମହିରି ନଗାୟକ 
ଧନ୍ୟବଗାଦ ଜଣଗାଇଥିରେ।

ହୃଦ୍  ଘାତବର 
େ୍ୟେସାୟୀଙ୍କ ପରବ�ାକ
କୁଜଙ୍,୧୧ଗା୩(ସମସି): କୁଜଙ୍ ବ୍ଲକ 
ସଗାଇରେଗା ପଞ୍ଗାୟତ ମଥୁଗାପଦଗା ଗ୍ଗାମର 
ପ୍ମଖୁ ବ୍ୟବସଗାୟରୀ ରଦରବନ୍ଦ୍ର ନଗାଥ 

ବଗାରକି(୬୬)ଙ୍କ ହୃଦ୍  ଘଗାତରର ଆକସ୍କି 
ପରରେଗାକ ରହଗାଇଯଗାଇଛ।ି ବ୍ୟବସଗାୟ 
ସହ ବଭିନି୍ନ ଧମ୍ଷରୀୟ ଅନୁଷ୍ଗାନ ଓ ଅନ୍ୟଗାନ୍ୟ 
ରସବଗା ମଳୂକ କଗାଯ୍ଷ୍ୟରର ରସ ନଜିକୁ 
ନରିୟଗାଜତି କରରିଖିଥିରେ। ତଗାଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ 
ଶଯ୍ୟଗା ନକିଟରର ପତ୍ରୀ ସବତିଗା ବଗାରକି, 
କନ୍ୟଗା ନମତିଗା ବଗାରକି, ସରତିଗା ବଗାରକି, 
ସଜୁଗାତଗା ବଗାରକି, ସସ୍ତିଗା ବଗାରକି, ଅଙି୍କତଗା 
ବଗାରକିଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଜ୍ଗାଇଁ ଅମଗାନ, ପନିଗାଜ, 
ଶଭୁଗାଶରି ଓ ଅତ୍ରୀୟ ସ୍ଜନ ଉପସ୍ତି 
ଥିରେ। ରଶଗାକଗାକୂଳ ପରରିବଶରର ଗ୍ଗାମ 
ଶ୍ମଶଗାନରର ରଶରକୃତ କରଗାଯଗାଇଥିବଗା 
ରବରଳ ଭଣଜଗା ମରନଗାଜ ବଗାରକି ମଖୁଗାଗ୍ ି
ରଦଇଥିରେ।

ଜଗତସଂିହପରୁ, ୧୧।୩(ସମସି): 
ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଗାଳୟ ପରସିର 
ନୂତନ ଛଗାତ୍ଗାବଗାସରର ଜରଣ ଛଗାତ୍ଙ୍କ 
ସରନ୍ହଜନକ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ମତୃ ଛଗାତ୍ 
ରହରେ ଜଗତସଂିପରୁ ଜଲି୍ଲଗା ତରିର୍୍ଷଗାେ 
ଅଞ୍ଳର ତଗାରଣିରୀ ପ୍ସଗାଦ ବଶି୍ୱଗାଳ। ରସ 
ବ୍ରହ୍ମପରୁ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଗାଳୟ ‘ଆଇଆରପଏିମ’ 
ବଭିଗାଗରର ପ୍ଥମବର୍ଷ ଛଗାତ୍ ଥିରେ। 
ଛଗାତ୍ଗାବଗାସ ରୁମ ନଂ-୧୦୨ରର ରହୁଥିରେ। 
ଶକୁ୍ରବଗାର ଦନିତମଗାମ ଛଗାତ୍ଗାବଗାସରର 
ରହୁଥିବଗା ଅର୍ବଗାସରୀମଗାରନ ତଗାରଣିରୀଙୁ୍କ 
ରଦଖିବଗାକୁ ପଗାଇ ନ ଥିରେ। ରଗାତରିର କଛି ି
ଅର୍ବଗାସରୀ ରୁମ କବଗାଟ ବଗାରେଇଥିରେ। 
ରସ କବଗାଟ ନ ରଖଗାେବିଗାରୁ ରଶଗାଇଥିରବ 
ଭଗାବ ି ରସଠଗାରୁ ସଗାଙ୍ମଗାରନ ଚଗାେ ି
ଆସଥିିରେ। ଶନବିଗାର ମଧ୍ୟଗାହ୍ନରର ପଣୁ ି
କଛି ି ଅର୍ବଗାସରୀ ତଗାଙ୍କ ରୁମ୍   କବଗାଟ 
ବଗାରେଇଥିରେ। କ ି୍ ୁ  ତଗାରଣିରୀ କଗାବଟ ରଖଗାେ ି

ନ ଥିରେ। ବଗାରମ୍ଗାର କବଗାଟ ବଗାରେଇବଗା 
ରବରଳ ରୁମ ଭତିରୁ ଦୁଗ୍ଷନ୍ ରହଗାଉଥିବଗା 
ଜଗାଣ ି ପଛ ଝରକଗା ପରଟ ରଦଖିଥିରେ। 
ତଗାରଣିରୀ ରବକରର ରବଡ୍  ସଟି୍   ଗେୁଗାଇ 

ଝୁେୁଥିବଗା ରଦଖି ଛଗାତ୍ଗାବଗାସ ଦଗାୟତି୍ୱରର 
ଥିବଗା କମ୍ଷଚଗାରରୀଙୁ୍କ ଖବର ରଦଇଥିରେ। 
ଛଗାତ୍ଗାବଗାସ ୱଗାରଡ୍ଷନ ପ୍ରେସର ସଶୁଗା୍ 
କୁମଗାର ବରଗାଳ, ସପୁରନିରଟରଣ୍ଡଣ୍ଟ ଡ. 
ପଦ୍ମନଗାଭ ସଗାମ୍, କୁଳସଚବି ସଚ୍ଦିଗାନନ୍ 
ନଗାୟକ ଘଟଣଗାସ୍ଳରର ପହଞ୍ ିସଗାଙ୍ସଗାଥରୀଙୁ୍କ 
ପଚଗାର ି ବୁଝଥିିରେ। ଏରନଇ ୱଗାରଡ୍ଷନ 
ରଗଗାପଗାଳପରୁ ଥଗାନଗାରର େଖିିତ ଅଭରିଯଗାଗ 
କରଛି୍।ି ପେୁସି ମଗାମେଗା ରୁଜୁ କର ିତଦ୍ 
ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଏରନଇ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟଗାଳୟ 
କରୃ୍୍ଷପକ୍ଷ ତଗାରଣିରୀଙ୍କ ପରବିଗାରକୁ ଖବର 
ରଦଇଛ୍।ି ତଗାରଣିରୀ ଜରଣ ଭେ ଛଗାତ୍ ଓ 
ରମଳଗାପରୀ ରହଗାଇଥିବଗା ରବରଳ ଜରଣ ଭେ 
ଗରୀତକିଗାର ଭଗାରବ ପରଚିତି। ପରବିଗାର 
ରେଗାରକ ପହଞ୍ବିଗା ପରର ମତୃରଦହ 
ଉଦ୍ଗାର କରଗାଯବି ରବଗାେ ି ସଚୂନଗା ମଳିଛି।ି 
ଅନ୍ୟପରଟ ଶବ ବ୍ୟବରଛେଦ ପରର ମତୁୃ୍ୟର 
କଗାରଣ ଜଣଗାପେବି ରବଗାେ ିପେୁସି କହଛି।ି

େଶି୍ୱେଦି୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ାୋସରୁ ଛାତ୍ଙ୍କ ମତୃବଦହ ଉଦ୍ାର

ପଗାରଗାଦରୀପ,୧୧।୩(ସମସି): ପଗାରଗାଦରୀପ 
ରେିଗାଇନଗାରରୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଭୟଚଗାନ୍ପରୁ 
ଥଗାନଗା ସମ୍ଖୁରର ଥିବଗା ରଗାସ୍ତଗା ଓ ଟ୍ୟଗାଙ୍କ 
ପଗାକ୍କଂ ସ୍ଳରର ଏକ ଅଫ୍   ସଗାଇଟ୍   ମକ୍   
ଡ୍େି ଅନୁଷ୍ତି ରହଗାଇଯଗାଇଛ।ି ପଗାରଗାଦରୀପ 
ରେିଗାଇନଗାରରୀ ଅନୁରମଗାଦତି ଏମରରଜନ୍ ି
ରରସପନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଜିଗାଷ୍ଟର ମ୍ୟଗାରନଜରମଣ୍ଟ 

ପ୍ଲଗାନ (ଇଆରଡଏିମପ)ି ଅନୁସଗାରର 
ଏହ ି ମକଡ୍େି ଅନୁଷ୍ତି ରହଗାଇଥିେଗା। 
ଏଥିରର ରେିଗାଇନଗାରରୀ ସଆିଇଏସଏେ 
େଗାୟଗାର ଉଇଙ୍, ଆପଦକଗାଳରୀନ ସରୁକ୍ଷଗା 
ଦଳ, ପଗାରଗାଦରୀପ େସରେଡ େମିରିଟଡ, 
ଏନଡଆିରଏେ, ଓେଶିଗା େଗାୟଗାର ରରସ୍୍ୁୟ 
ସଭ୍କସ, ଇେରକଗା, ପଗାରଗାଦରୀପ ବନ୍ର ଓ 

ଜଲି୍ଲଗା ପ୍ଶଗାସନର ପ୍ତନିଧିିମଗାରନ ରଯଗାଗ 
ରଦଇଥିରେ। ରେିଗାଇନଗାରରୀରର ବ୍ୟବହୃତ 
ରହଉଥିବଗା ଗ୍ୟଗାସ ପରବିହନକଗାରରୀ ଟ୍ୟଗାଙ୍କ 
ବଗା ଟ୍ରକ ଗଡୁକି ଯଦ ି ଦୁଘ୍ଷଟଣଗାଗ୍ସ୍ତ ରହଗାଇ 
ଗ୍ୟଗାସ ନଗି୍ଷତ ହଏ ରତରବ ତଗାକୁ କଭିଳ ି
ମକୁଗାବେିଗା କରଗାଯଗାଇପଗାରବି ରସ ରନଇ 
ଏଥିରର ରକୌଶଳ ପ୍ଦଶ୍ଷନ କରଗାଯଗାଇଥିେଗା।

ଆଇଓସଏି�ବର ଅଫ୍  ସାଇଟ୍   ମକ୍  ଡ୍ଲି୍ 

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୧ଗା୩(ସମସି): ଜଗତସଂିହପରୁ ବ୍ଲକ 
ପରୁୁଣଗାଗେ ସ୍ତି ପ୍େୁଲ୍ଲ ପଗାଠଗାଗଗାରରର ଶଗାସ୍ତରୀୟ ମଗାତୃଭଗାରଗା 
ଦବିସ ପଗାଳତି ରହଗାଇଯଗାଇଛ।ି ମଗାତୃଭଗାରଗା ପ୍ତ ି ଦରଦ କମ ି

କମ ି ଯଗାଉଛ।ି ଏହଗାର ପ୍ସଗାର, ପ୍ଚଗାର ପଗାଇଁ ସବୁସ୍ତରରର 
ଉଦ୍ୟମ ରେଗାଡଗା ରବଗାେ ି ଅତଥିିମଗାରନ ମତ ରପଗାରଣ 
କରଥିିରେ।

ଏଥିରର ସଭଗାପତତି୍ୱ କର ିଶକି୍ଷଗାବତି୍   ବଂଶରୀଧର ଆଚଗାଯ୍ଷ୍ୟ 
ଏହ ି ଦବିସର ଆଭମିଖୁ୍ୟ ସମ୍ପକ୍ଷରର ସଚୂନଗା ରଦଇ ଶଗାସ୍ତରୀୟ 
ମଗାନ୍ୟତଗା ଆମ ଅସ୍ତିଗାର ପରଚିଗାୟକ ରବଗାେ ି କହଥିିରେ। 
ଏଥିରର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭଗାରବ ଅବସରପ୍ଗାପ୍ତ ଅଧ୍ୟଗାପକ ହଂିମଗାଶ ୁ
ଆଚଗାଯ୍ଷ୍ୟ ରଯଗାଗରଦଇ ମଗାତୃଭଗାରଗା ମଗାଆର ଭଗାରଗା। ଏହଗା 
ସହତି ପ୍ରତ୍ୟକ ମଣରିର ଆତ୍କି ସମ୍ପକ୍ଷ ରହଛି ିରବଗାେ ିମତ 
ରଦଇଥିରେ। ମଖୁ୍ୟବକ୍ଗା ଭଗାରବ ଶକି୍ଷଗାବତି୍   ବଜିୟ ପତ ିତଗାଙ୍କ 
ବକ୍ବ୍ୟରର ମଗାତୃଭଗାରଗା ହ ିଁ ଭଗାବ ବନିମିୟର ସବ୍ଷରଶ୍ଷ୍ ମଗାଧ୍ୟମ 
ରବଗାେ ି କହଥିିରେ। ଅନ୍ୟମଗାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ପଗାଠଗାଗଗାରର 
ସମ୍ପଗାଦକ ସରୁରନ୍ଦ୍ର ରଗାୟ, ଶକି୍ଷଗାବତି୍   ରଦରବନ୍ଦ୍ର ଆଚଗାଯ୍ଷ୍ୟ, 
ସତ୍ୟବଗାଦରୀ ଦଗାଶ, ରରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସଗାହୁ, ରମଗାକଗା୍ ସଗାମ୍ରଗାୟ 
ଓ ସତ୍ୟବଗାଦରୀ ସଗାହୁ ପ୍ମଖୁ ଆରେଗାଚନଗାରର ଅଂଶଗ୍ହଣ 
କରଥିିରେ। ରଶରରର ଅଜୟ ପତ ିଧନ୍ୟବଗାଦ ରଦଇଥିରେ।

 ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଠାଗାରବର ଶାସ୍ତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦେିସ ପାଳତି 

‘ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତ ିଦରଦ କମ ିଯାଉଛ’ି

ପଗାରଗାଦରୀପ,୧୧।୩(ସମସି): ପଗାରଗାଦରୀପ ଉପକଣ୍ଠ ରକଗାଠରୀ 
ପଞ୍ଗାୟତର ସଜୁି ଗ୍ଗାମରର ଅନୁଷ୍ତି ପ୍ଥମ ବଗାର୍କକ ମକୁ୍ ମଞ୍ 
ନଗାଟକ ପ୍ତରିଯଗାଗତିଗା ଉଦଯଗାପତି ରହଗାଇଯଗାଇଛ।ି ଉକ୍ 
ପ୍ତରିଯଗାଗତିଗାରର ୪ଟ ି ଦଳର ପ୍ତରିଯଗାଗରୀ ଅଂଶ ଗ୍ହଣ 
କରଥିିରେ। ସଜୁି ଗ୍ଗାମ୍ୟ କମଟି ିଦ୍ଗାରଗା ଆରୟଗାଜତି ମଗା ମଙ୍ଳଗା 
ପପ ି ୟଙ୍ ଷ୍ଟଗାର, ରଗଗାବନି୍ପରୁ ଚଗାମ୍ପଅିନ ରହଗାଇଥିେଗାରବରଳ 
ମଗା ଚଗାଇଁ ମଗାଇଁ ଡ୍ଗାମଗାଟକି କ୍ଲବ୍  , ରକଗାଠରୀ ଦ୍ତିରୀୟ ସ୍ଗାନ 
ଅଧିକଗାର କରଛି।ି ପ୍ଥମ ରଗାତରିର ପ୍ଦରୀପ୍ତ ଶତପଥରୀଙ୍କ 
ନରିଦ୍୍ଷଶତି ଆରୟଗାଜକ ସଜୁି ଦଳ ‘ରତଗା େଗାଗ ି ରଗଗାପଦଗାଣ୍ଡ 
ମନଗା’ ନଗାଟକ ମଞ୍ସ୍ କରଥିିେଗା। ୨ୟ ରଗାତରିର ରକଗାଠରୀ ଦଳ 
ବକି୍ରମ ମହଗାପଗାତ୍ଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଷଶତି ନଗାଟକ ‘ଯଏି ବଗାହଗା ରହବ ସଏି 
ମରବି’, ତୃତରୀୟ ରଜନରୀରର ଝମିଗାଣ ିଦଳ ରରଗାହତି ରଗାଉତଙ୍କ 
ନରିଦ୍୍ଷଶତି ନଗାଟକ ‘କର୍୍ଷ ରଖଗାଜୁଛ ି ତଗା ନଜି ଠକିଣଗା‘ ଚତୁଥ୍ଷ 
ରଗାତରିର ରଗଗାବନି୍ପରୁ ଦଳ ରଞ୍ଜନ ବଦ୍୍ଷନଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଷଶତି 
ନଗାଟକ ‘ଆଖି ଅବୁଝଗାକୁ େୁହ ଅବୁଝଗା’ ପଞ୍ମ ତଥଗା ରଶର 
ରଜନରୀରର ନୁଣକୁୁଆ ଦଳ ତୁରଗାର ପଟ୍ଟନଗାୟକଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଷଶତି 
ନଗାଟକ ‘ଚକଗା ଭଉଁରରୀ’ ନଗାଟକ ପରରିବରଣ କରଥିିରେ। 
ରଶର ସନ୍୍ୟଗାରର ପଗାରଗାଦରୀପ ବଧିଗାୟକ ସମ୍ତି ରଗାଉତରଗାୟ 
ଅତଥିି ଭଗାବରର ରଯଗାଗ ରଦଇଥିରେ। ପରୁସ୍ଗାର ବତିରଣ 
ସଭଗାରର ବଗାଳକୃଷ୍ଣ ରଜନଗା ଓ ରକଗାଠରୀ ସରପଞ୍ ରଯଗାଗ ରଦଇ 

କୃତରୀ ଦଳ ଓ କୃତରୀ କଳଗାକଗାରଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ କରଥିିରେ। ରଶ୍ଷ୍ 
ନରିଦ୍୍ଷଶକ ଭଗାରବ ଯବୁ ନରିଦ୍୍ଷଶକ ରଞ୍ଜନ ବଦ୍୍ଷନ, ରଶ୍ଷ୍ଟ 

ଖଳନଗାୟକ ଭଗାରବ ସର୍ଗାର ସଗାହୁ, ରଶ୍ଷ୍ ଖଳନଗାୟକିଗା 
ଭଗାରବ ବ ିମଧସୁ୍ତିଗା, ରଶ୍ଷ୍ ଚରତି୍ ଭଗାରବ ବକି୍ରମ ମହଗାପଗାତ୍, 

ନଗାରରୀ ଚରତି୍ ପଗାଇଁ ରଦବଯଗାନରୀ ଓଝଗା, ହଗାସ୍ୟ ଅଭରିନତଗା 
ସଶୁଗା୍ ନଗାୟକ, ହଗାସ୍ୟ ଅଭରିନତ୍ରୀ କଗାଜେ, କରୁରକଟ୍   କରମଡ ି

ଅତୁେ୍ୟ ବଦ୍୍ଷନ, ନଗାୟକ ରଜ୍ୟଗାତରିଞ୍ଜନ, ନଗାୟକିଗା ମଗାମଗା ପ୍ଭୁତ ି
ପରୁସ୍ତୃ ରହଗାଇଥିରେ।

ସଜୁି ନାଟକ ପ୍ରତବିଯାଗତିା

ବଗାେନି୍ଦପରୁ ଚାମ୍ଅିନ, ରଞ୍ଜନ େଦ୍ଦ୍ଧନ ବରେଷ୍ଠ ନବିଦ୍ଦ୍ଧଶକ

ଏପ୍ର�ି ୬ରୁ ଆବନକ୍ସ କପ୍   କ୍ବିକଟ ଟୁର୍ଦ୍ଧାବମଣ୍ଟ

ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୧ଗା୩(ସମସି):ଜଗତସଂିହପରୁ ସ୍ଗାମରୀ 
ବରିବକଗାନନ୍ ମହଗାବଦି୍ୟଗାଳୟ ରଖଳପେଆି ପରସିରରର ହନୁି୍ସ୍ତଗାନ 
ର୍ଗାଟ୍କଂ ପକ୍ଷରୁ ଆରନକ୍ସ କପ ଦବିଗାରଗାତ୍ କ୍ରରିକଟ ଟୁର୍୍ଷଗାରମଣ୍ଟର ପ୍ସୁ୍ତତ ି
ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ରହଗାଇଯଗାଇଛ।ି ଏହ ି କଗାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର ହନୁି୍ସ୍ଗାନ 
ର୍ଗାଟ୍କଂର ଉପରଦଷ୍ଟଗା ଅମରରନ୍ଦ୍ର ଦଗାସ ସଭଗାପତତି୍ୱ କରଥିିରେ। 
ସମରୀର ରେଙ୍କଗା, ଅରଶଗାକ ରଜନଗା ଓ ସଶୁଗା୍ ରଞ୍ଜନ ସ୍ଗାଇଁ, ସରୁରଶ 
ନନ୍, ସଯୂ୍ଷ୍ୟ ମହଗା୍,ି ବଦୁିଭୂରଣ ଦଗାସ, ନହିଗାର ରଞ୍ଜନ ବଗାରକି 
ରଯଗାଗ ରଦଇଥିରେ। ଏପ୍େି ୬ରୁ ୯ ତଗାରଖି ଏହଗା ଅନୁଷ୍ତି ରହବ। 
ଅଧ୍ୟଗାପକ ପ୍ଭଗାତ ମହଗା୍,ି ଅଧ୍ୟଗାପକ ଆଶରୁତଗାର ପଶଗାୟତ, ଅଧ୍ୟଗାପକ 

ପ୍ଭଗାତ ମହଗା୍,ି ଅଧ୍ୟଗାପକ ଆଶରୁତଗାର ପଶଗାୟତ, ଅଧ୍ୟଗାପକ ବଷୁି୍ଣ 
ଚରଣ ତ୍ପିଗାଠରୀ, ପ୍ଶଗା୍ ସଗାହୁ, ବଜିୟ ରଗାଉତ, ଆଇନଜରୀବରୀ ଶଗାରଦଗା 
ମହଗା୍,ି ବଗାବୁେ ିନଗାୟକ, ଅରୂପଗାନନ୍ ଖଣୁ୍ଡଆଳ, ପବୂ୍ଷତନ କ୍ରରୀେଗାବତି୍   
ଶଶଗାଙ୍କ ରଶଖର ପଣ୍ଡଗା, ଶକି୍ଷଗାବତି ବଦୁିଭୂରଣ ତ୍ପିଗାଠରୀ , ଅଳସଧୁଗା 
ସରପଞ୍ ଭ୍ରମର ବର ସ୍ଗାଇଁ, ପବୂ୍ଷତନ ସରପଞ୍ ରଦରବନ୍ଦ୍ର ରବରହରଗା, 
ରଦବରୀ ପ୍ସଗାଦ ସଗାହଗାଣରୀ, େକ୍ଷରୀକଗା୍ ସ୍ଗାଇଁ, ପବୂ୍ଷତନ ସରପଞ୍ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରବରହରଗା, ପବୂ୍ଷତନ ଜଗତସଂିହପରୁ ବ୍ଲକ ଆତ୍ଗା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବରରଗାଦଗା 
ପ୍ସନ୍ନ ରଗାୟ, ରସକ ରକବି୍  ଉଦ୍ନି, ଦଲି୍ଲରୀପ ସ୍ଗାଇଁ, ରଗଗାେଗାମ ଅଲ୍ଲରୀ ଖଗାଁ 
ପ୍ମଖୁ ରଯଗାଗ ରଦଇଥିରେ।

ପାରାଦୀପ େନ୍ଦର ସରୁକ୍ା ସପ୍ାହର 
ଉଦ୍  ଯାପନୀ ଉତ୍ସେ

ପଗାରଗାଦରୀପ,୧୧।୩ (ସମସି) : ପଗାରଗାଦରୀପ ବନ୍ର ସରୁକ୍ଷଗା ସପ୍ତଗାହର ଉଦ୍  ଯଗାପନରୀ 
ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ରହଗାଇ ଯଗାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭଗାରବ ବନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଏିେ ହରନଗାଧ 
ରଯଗାଗରଦଇ ସରୁକ୍ଷଗା ସପ୍ତଗାହର ପତଗାକଗା ଅବତରଣ କରଥିିରେ। ବନ୍ର ୪ ନମ୍ର େଗାଟକ 
ନକିଟରର ଅନୁଷ୍ତି ସମଗାରବଶରର ସମ୍ଗାନତି ଅତଥିି ଭଗାରବ ଉପଗାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏରକ ରବଗାରଙ୍କ 
ସରମତ ସମସ୍ତ ବରଷି୍ ଅଧିକଗାରରୀ ଓ ହତିଗାଧିକଗାରରୀ ରଯଗାଗ ରଦଇଥିରେ। କ୍ୟଗାପରଟନ ଏସ ି
ସଗାହୁ, ସରୁକ୍ଷଗା ଅଧିକଗାରରୀ ପ ିକର ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ସଆିଇଏସଏଫର ପ୍ରତଷି୍ଠା ଦେିସ

ପଗାରଗାଦରୀପ,୧୧।୩(ସମସି): ପଗାରଗାଦରୀପ ବନ୍ର ସଆିଇଏସଏେ ୟନୁଟି ପକ୍ଷରୁ 
୫୪ତମ ପ୍ତଷି୍ଗା ଦବିସ ପଗାଳତି ରହଗାଇଛ।ି ସ୍ଗାନରୀୟ ରଗଗାପବନୁ୍ ଷ୍ଟଗାଡୟିମରର ଅନୁଷ୍ତି 
କଗାଯ୍ଷ୍ୟକ୍ରମରର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭଗାରବ ବନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଏିେ ହରନଗାଧ ରଯଗାଗରଦଇ 
ସଆିଇଏସଏେ ଯବଗାନଙ୍କ ଦ୍ଗାରଗା ଅନୁଷ୍ତି ପରରଡରର ଅଭବିଗାଦନ ଗ୍ହଣ କରଥିିରେ। 
ବନ୍ରର ପ୍ଗତରିର ସଆିଇଏସଏେ ଯବଗାନଙ୍କ ଅବଦଗାନ ଅତୁଳନରୀୟ ରବଗାେ ିମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରନଗାଧ କହଥିିରେ। ୟନୁଟି କମଗାଣ୍ଡଗାଣ୍ଟ ଅକ୍ଷତ ପରଟେ ଓ ରଡପଟୁ ି କମଗାଣ୍ଡଗାଣ୍ଟ 
ବଷୁି୍ଣ ସ୍ରୂପଙ୍କ ତତ୍ତଗାବଧଗାନରର ଯବଗାନମଗାରନ େଗାୟଗାର ଡ୍େି ଓ ଡଗ୍   ରଡରମଗାନର୍ରେସନ 
ପ୍ଦଶ୍ଷନ କରଥିିରେ। ରଡପଟୁ ିକମଗାଣ୍ଡଗାଣ୍ଟ ବଭି ିଦୁଗ୍ଷଗାପ୍ସଗାଦ ଧନ୍ୟବଗାଦ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିରେ।

ଜଲି୍ଲାପାଳଙ୍କ କାଯଦ୍ଧ୍ୟାଳୟବର ହନୁମାନ ଚାଳଶିା ମବହାତ୍ସେ
ଜଗତସଂିହପରୁ,୧୧ଗା ୩(ସମସି): ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍ଲଗାପଗାଳଙ୍କ କଗାଯ୍ଷ୍ୟଗାଳୟ ପରସିରରର 
ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ଭଳ ି ଚଳତି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହନୁମଗାନ ଚଗାଳଶିଗା ମରହଗାତ୍ସବ ମହଗାସମଗାରରଗାହରର 
ଅନୁଷ୍ତି ରହଗାଇଯଗାଇଛ।ି ଜେିଗାପଗାଳଙ୍କ କଗାଯ୍ଷ୍ୟଗାଳୟର ସମସ୍ତ କମ୍ଷଚଗାରରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରର ଅନୁଷ୍ତି 
ହନୁମଗାନ ଚଗାଳଶିଗା ମରହଗାତ୍ସବରର ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍ଲଗାପଗାଳ ପଗାରୁେ ପଟଗାୱରରୀ କର୍୍ଷଗା ଭଗାରବ 
ସମସ୍ତ ପଜୂଗା ବଧିିରର ସଗାମେି ରହଗାଇଥିରେ। ଅତରିକି୍ ଜଲି୍ଲଗାପଗାଳ ଚନି୍ମୟରୀ ବଶି୍ୱଗାଳ, ରପୌରପରରିଦ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗା ଅଚ୍୍ଷନଗା ସଂିହ, ଜଲି୍ଲଗାପଗାଳଙ୍କ କଗାଯ୍ଷ୍ୟଗାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧିକଗାରରୀ, କମ୍ଷଚଗାରରୀ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

କ�୍ୟାଣମଣ୍ଡପ ବ�ାକାପ ପିତ

ଶକି୍କଙ୍କ ଅକାଳ େବିୟାଗ
ବଗାେକୁିଦଗା,୧୧।୩(ସମସି): ବଗାେକୁିଦଗା 
ବ୍ଲକ ଇଛେଗାପରୁ ପଞ୍ଗାୟତରର ଜନ୍ମତି ତଥଗା 
ବଗାେକୁିଦଗା ବ୍ଲକ ରଦବ ଗ୍ଗାମ ଉଚ୍ ପ୍ଗାଥମକି 
ବଦି୍ୟଗାଳୟରର କଗାଯ୍ଷ୍ୟରତ ଭଗାରପ୍ଗାପ୍ତ 
ପ୍ଧଗାନ ଶକି୍ଷକ ଦଲି୍ଲରୀପ ରେଙ୍କଗା (୪୯) 
ଙ୍କ ଚକିତି୍ସଗା ଅବସ୍ଗାରର ଅକଗାଳ ବରିୟଗାଗ 
ଘଟଛି।ି ରସ ଦରୀଘ୍ଷ ଦନି ଧର ିକଡି୍  ନରୀଜନତି 
ରରଗାଗରର ପରୀେତି ରହଗାଇ ଚକିତି୍ସଗାଧରୀନ 
ଥିରେ। ବ୍ଲକ ସହ ଶକି୍ଷଗା ଅଧିକଗାରରୀ 
ଆଦକିନ୍ ଦଗାସ, ପଗାବତି୍ରମଗାହନ ସଗାହୁ, 
ଶକି୍ଷକ ଦୁଗ୍ଷଗା ଚରଣ ଦଗାସ, ମଗାନସ 
ବଗାରକି, ରଗାମଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥରୀ, ପ୍େୁଲ୍ଲ 
ରେଙ୍ରୀ, ସରରଗାଜ ସ୍ଗାଇଁ, ବସି୍ୟ ମଲ୍ଲ, 
ରଶ୍ମ ିରଞ୍ଜନ ବଶି୍ୱଗାଳ, ନରିରଗାଧ ସଗାସମେ, 
ବଭୁିଦର୍ ମଲ୍ଲକି, ଜୟ ପ୍କଗାଶ ପଣ୍ଡଗା, 
ଜ୍ଞଗାନ ରଞ୍ଜନ ସ୍ଗାଇଁ, ପ୍ୟିଦଶ୍କନରୀ ମହଗା୍,ି 
ଅମ୍କିଗା ପଗାଣ,ି ସମରୀର ନଗାୟକ, ରଦରବନ୍ଦ୍ର 
ଦଗାସ, ସଧୁଗାଂଶ ୁ ରଥ, ପ୍ବରୀର ରେଙ୍କଗା, 
ପତତି ପଗାବନ ରଜନଗା, ସର୍ଗାର ବଶି୍ୱଗାଳ, 
ସଂଯକୁ୍ଗା ସଗାମେ ପ୍ମଖୁ ଅ୍ମି ଦଶ୍ଷନ 
କରବିଗା ସହତି ରଶଗାକ ସ୍ପ୍ତ ପରବିଗାରକୁ 
ସମରବଦନଗା ଜଣଗାଇଥିରେ।

ରଡରଗାବଶି,୧୧ଗା୩(ସମସି): ହରଅିଙ୍କ ରମଳଣ ଉତ୍ସବରର ଏକ 
ସମ୍ଦ୍୍ଷନଗା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ରହଗାଇଯଗାଇଛ।ି ଅଧ୍ୟଗାପକ ରରମଶଚନ୍ଦ୍ର 

ଶତପଥରୀ ସଂରଯଗାଜନଗା କରଥିିବଗା ରବରଳ ଅଧ୍ୟଗାପକ ନଶିକିଗା୍ ପଣ୍ଡଗା 
ଏବଂ ପତତିପଗାବନ ସ୍ଗାଇଁ ଅତଥିି ଭଗାବରର ରଯଗାଗ ରଦଇଥିରେ। 

ସଦର ଥଗାନଗା ଅଧିକଗାରରୀ ସରରଗାଜ 
ସଗାହୁ, ଚଗାରନ୍ଗାଳ େଗାଣ୍ଡ ି ଅଧିକଗାରରୀ 
ରସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଗାଣଗି୍ଗାହରୀ, 
ପବୂ୍ଷତନ ସରପଞ୍ ସଖୁଦଗାନନ୍ 
ପ୍ଧଗାନ ଓ ବଜିୟ ପରେିଗାଙୁ୍କ 
ସମ୍ଦ୍୍କତ କରଗାଯଗାଇଛ।ି ସରପଞ୍ 
କନକେତଗା ପ୍ଧଗାନ, ରଗଗାେଖଚନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ଗାଇଁ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ତରିର୍୍ଷଗାେ, ୧୧ଗା୩(ସମସି): ଗରଗାମ ପଞ୍ଗାୟତରର 
କେ୍ୟଗାଣ ମଣ୍ଡପ ରେଗାକଗାପ୍ଷଣ ରହଗାଇଛ।ି 
ସ୍ଗାନରୀୟ ସରପଞ୍ ପ୍ଦୁ୍ୟମ୍ନ କରିଶଗାର ଚଇନଙି୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଗାରର ଅନୁଷ୍ତି ଉତ୍ସବରର ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି 
ଭଗାରବ ଜଗତସଂିହପରୁ ସଗାଂସଦ ଡଗା.ରଗାଜଶ୍ରୀ 
ମଲ୍ଲକି ରଯଗାଗରଦଇ ନବନନି୍କତ କେ୍ୟଗାଣମଣ୍ଡପକୁ 
ରେଗାକଗାପ୍ଷଣ କରଛି୍।ି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମରନଗାଜ 
ରବରହରଗା, ତରିର୍ଗାେ ବଡିଓି ଅଟଳ ବହିଗାରରୀ ସ୍ଗାଇଁ, 
ଜଲ୍ଲଗା ପରରିଦ ସଭ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ବଶି୍ୱଗାଳ, ସ୍ଗାନରୀୟ 
ସମତି ି ସଭ୍ୟ ଉରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଗାରକି, ପବୂ୍ଷତନ 
ସରପଞ୍ ଚରି୍ରଞ୍ଜନ ଦଗାସ, ଜଲି୍ଲଗା ପରରିଦ 
ଉପଗାଧ୍ୟକ୍ଷଗା ସଜୁଗାତଗା ମହଗା୍,ି ପବୂ୍ଷତନ ଜଲି୍ଲଗା 
ପରରିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗା ପ୍ୟିଦଶ୍କନରୀ ବଶି୍ୱଗାଳ ପ୍ମଖୁ ରଯଗାଗ 
ରଦଇଥିରେ। ଶକି୍ଷଗାବତି ରଗଗାରେଗାକ ବହିଗାରରୀ 
ପେଗାଇ ଅତଥିି ପରଚିୟ ରଦଇଥିବଗାରବରଳ 
ସମଗାଜରସବରୀ ନହିଗାର ରଞ୍ଜନ ନଗାୟକ ସ୍ଗାଗତ 
ଭଗାରଣ ପ୍ଦଗାନ କରଥିିରେ। ଭଗାସ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥରୀ, 
ସଗାହତି୍ୟକ ରଗଗାରେଗାକ ବହିଗାରରୀ ପେଗାଇ, ନକୁିଞ୍ଜ 
କରିଶଗାର ଶତପଥରୀ, ଅବସରପ୍ଗାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ଜଗନ୍ନଗାଥ 
ପ୍ସଗାଦ କର, ରରମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନଗାୟକ, ଗରଗାମ 
ପଞ୍ଗାୟତ ପବୂ୍ଷତନ ସରପଞ୍ ଚରି୍ରଞ୍ଜନ ଦଗାସ, 
କରିଶଗାର ସଗାହୁ, ଦରୀପ୍ତମିୟରୀ ଦଗାସ, ବନଜଗାବଗାସନିରୀ 
ଦଗାସ, ଦରୀପକ ମଲ୍ଲକି, ସରପଞ୍ େେିସି୍ତିଗା ମହଗା୍ ି
ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ହରଅିଙ୍କ ବମଳଣ କମଟି ିତରଫରୁ ସମ୍ବଦ୍ଦ୍ଧନା

ରକନ୍ଦ୍ରଗାପେଗା,୧୧ଗା୩(ସମସି): କପଗାରଳଶ୍ୱର ପଞ୍ଗାୟତର 
ଗରଗାପରୁସ୍ତି ଶବିଗାନନ୍ ଆଶ୍ମ ପରସିରରର ବଶି୍ୱ ମହଳିଗା ଦବିସ 

ପଗାଳତି ରହଗାଇଛ।ି ଆଶ୍ମ ପ୍ତଷି୍ଗାତଗା ଶ୍ରୀମଗା ଦବି୍ୟସ୍ରୁପଗାନନ୍ 
ସରସ୍ତରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଗାରର ଅନୁଷ୍ତି ସଭଗାରର ପବୂ୍ଷତନ ବଧିଗାୟକିଗା 

ଡ. ସପି୍ଗା ମଲ୍ଲକି ରଯଗାଗରଦଇ ଏରବ ବ ି ନଗାରରୀ 
ନଜିକୁ ଅସରୁକ୍ଷତି ମରନ କରୁଛ ିରବଗାେ ିକହଥିିରେ। 
ଅନ୍ୟମଗାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଗଗାୟତ୍ରୀ ମହଗା୍,ି ସ୍ପ୍ନଗା ସଂି, 
କପଗାରଳଶ୍ୱର ପଞ୍ଗାୟତର ପବୂ୍ଷତନ ସରପଞ୍ ଗଗାୟତ୍ରୀ 
ମହଗା୍,ି ଧରତି୍ରୀ ନଗାୟକ, ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ରରୀତଗା ଅଞ୍ଜଳନିଗାଥ 
ପ୍ମଖୁ ଅତଥିି ଭଗାରବ ରଯଗାଗ ରଦଇଥିରେ। ମଗାଳତରୀ 
ଶତପଥରୀ, କୁମଦୁନିରୀ ମହଗା୍,ି ଭଗାରତରୀ ସଂି, ଅନମିଗା 
ପଢ଼ହିଗାରରୀ ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।



ରବବିାର 
୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୨ ଢେଙ୍କାନକାଳ
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  ବଢ଼ୁଛ ିଚ�ାର,ି ଡକାୟତ ି
ଶତାଧିକ ବୁଲା ବବପାରୀ ଥାନାର ଦ୍ାରସ୍ଥ

ମାର୍ାପରୁ, ୧୧ା୩(ସମସି): ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କା ଭୁବନଢେ ଢ�କାେ,ି ଡକକାୟତ,ି 
ଛନିତକାଇ ଓ େକାହଜକାନୀ ଦନିକୁଦନି ବଢ଼ବିକାଢେ ଲକାଗଛି।ି ଯକାହକା ଫଳଢେ ନଜିକୁ 
ସେୁକ୍ତି ମଣ ୁ ନକାହକାନ୍ ି ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳେ ଶହଶହ ବୁଲକା ଢବପକାେୀ। ଏ ଢନଇ 
ପକାଲକାପଣ୍ଡପସ୍ତି ହନୁମକାନ ମନ୍େି ପ୍କାଙ୍ଗଣଢେ ଶହଶହ ବୁଲକା ଢବପକାେୀ ଏକ ସଭକା 
ଆଢୟକାଜନ କେଥିିଢଲ। ବର୍ତ୍ତମକାନ ଏମକାନଙ୍ ପକାଇଁ ମଖୁ୍ୟ ସମସ୍ୟକା ପକାଲଟଥିିବକା 
ଢ�କାେ,ି ଡକକାୟତ,ି ଛନିତକାଇ ଏବଂ େକାହଜକାନୀ ଭଳ ିସମସ୍ୟକାେୁ କପିେ ିମକୁ୍ ିପକାଇଢବ 
ଏ ସମ୍ପକତ୍ତଢେ ବଭିନି୍ନ ଆଢଲକା�ନକା କେଛିନ୍।ି ପଢେ ଏକ ଢଶକାଭକାଯକାତ୍କା କେ ିଭୁବନ 
ଥକାନକାଢେ ବ୍ୟବସକାୟୀଙ୍ ସେୁକ୍କା ପକାଇଁ ଲଖିିତ ନଢିବଦନ କେବିକା ସହତି ଜଲି୍କାପକାଳ 
ଓ ଏସ୍  ପଙୁି୍ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସମସ୍ୟକାେ ତୁେନ୍ ସମକାଧକାନ ପକାଇଁ ନଢିବଦନ କେଛିନ୍।ି

ବନିା ସ�ୂନାଫଳକଚର ପାଚ�ର ିନମିଚ୍ଚାଣ
  ଶଶି ୁଶ୍ରମକି ନଚିୟାଜତି ଅଭଚି�ାଗ

କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ୧୧ା୩(ସମସି): ଢେଙ୍କାନକାଳ ଜଲି୍କା କଙ୍ଡ଼କାହକାଡ଼ ବ୍ଲକ ଢକେଢଯକାଳ ି
ପଞ୍ଚକାୟତ ଢେକାଡଙ୍ଗ ଗ୍କାମେ ବନ ବଭିକାଗ ଅଧିକକାେୀଙ୍ କକାଯତ୍ତ୍ୟକାଳୟେ ପକାଢ�େ ି
କକାମ ବନିକା ସ�ୂନକାଫଳକଢେ �କାଲଥିିବକା ଅଭଢିଯକାଗ ଢହକାଇଛ।ି ନମି୍ନମକାନେ 
ଇଟକା ଓ ବକାଲ ିଏଥିଢେ ବ୍ୟବହକାେ କେକାଯକାଉଥିବକା ଅଭଢିଯକାଗ ଢହକାଇଛ।ି କକାମଢେ 
ଶଶି ୁ ଶ୍ରମକି ନଢିୟକାଜତି କେକାଯକାଇଥିବକା ଅଭଢିଯକାଗ ଢହକାଇଛ।ି କକାମ ଢବଢଳ 
ବଭିକାଗୀୟ ଯନ୍ତୀ କମିକ୍ା ଠକିକାଦକାେ ଉପସ୍ତି େହୁନକାହକାନ୍।ି ପକାଢ�େ ି ନମିତ୍ତକାଣ 
ପକାଇଁ ଲକ୍କାଧିକ ଟଙ୍କା ଅଥତ୍ତ ବନିଢିଯକାଗ କେକାଯକାଇଥିବକା ଢବଢଳ ନମି୍ନମକାନେ 
ଇଟକା, ବକାଲ ିବ୍ୟବହକାେ ଓ ଶଶି ୁଶ୍ରମକି ଲଗକାଇ କକାମ କେକାଯକାଉଥିବକାକୁ ତଦକାେଖ 
କେକାଯକାଉନ।ି ପ୍ଶକାସନ ତୁେନ୍ ଏଥପ୍ତ ି ଦୃଷ୍ ି ଢଦବକାକୁ ଦକାବ ି ଢହକାଇଛ।ି

ଡ୍ାଇଭର ଧମଚ୍ଚଘଟ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ିଚବୈଠକ

ଗଁଦଆି, ୧୧ା୩(ସମସି): ରାଜ୍ୟ ଡ୍ାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ଆନୁକୂଲ୍ୟରର 
ଚଳତିମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ତାରଖିଠାରୁ ଅନରି୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପରଚ୍ଚ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୟିରଂି ଛାଡ଼ 
ଆର୍ାଳନ ସହ ଡ୍ାଇଭର ଧମଚ୍ଚଘଟ ପାଇଁ ସନ୍୍ୟାରର ରେଗା ଗ୍ାମ ରକାଠଘର 
ପ୍ାଙ୍ଗଣରର ଜରୁରକିାଳୀନ ପ୍ସୁ୍ତ ି ରେୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇରାଇଛ।ି ରେଗା 
ପଞ୍ଚାୟତର ଡ୍ାଇଭର ସଂଘର ସଭାପତ ି ଟଙ୍କଧର ରସଠୀଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର 
ଅନୁଷ୍ତି ପ୍ସୁ୍ତ ି ରେୈଠକରର ଗଁଦଆି େ୍ଲକ ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତ ି
ରଗୌରାଙ୍ଗ ମଲକି(ୋଦଲ) ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରେ ରରାଗରଦଇ ଆଗାମୀ ଦନିର 
ରଣନୀତ ି ଉପରର ଆରଲାଚନା କରଥିିରଲ। ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାରେ ଗଁଦଆି 
ଡଜିଟିାଲ ମଡିଆି ଆରସାସଏିସନ୍  ର ସଭାପତ ି ତଥା ରେଗାର ପ୍ାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ 
ପ୍ଦୀପ ଦାସ ରରାଗରଦଇ ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘର ଆଭମିଖୁ୍ୟ ଉପରର ମତରଖି 
ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ସମ୍ରୂ୍ଚ୍ଚ ସହରରାଗ କରରିେ ରୋଲ ିପ୍ତଶି୍ରୁତ ିରଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘର ଉପରଦଷ୍ଟା କାଳ୍ୀ ସାହୁ, ସମ୍ାଦକ ସାଗର ସାହୁ, 
ଉପସଭାପତ ି ରଞ୍ଜନ ଓଝା, ସହସମ୍ାଦକ ରଗୌରାଙ୍ଗ ମହାଳକିଙ୍କ ସଦ୍ୟ 
ଉପସ୍ତିରିର କପିର ିଭାରେ ଡ୍ାଇଭର ଧମଚ୍ଚଘଟକୁ ସଫଳ କରରିହେ ରସଥିନମିରନ୍ତ 
ପ୍ତଶି୍ରୁତ ିରଦଇଛନ୍ତ।ି ରେଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ ଡ୍ାଇଭର ରରାଗ ରଦଇଥିରଲ।

ହନି୍ାଳ, ୧୧ା୩(ସମସି)

ହଢିନ୍କାଳ ବଜି୍କାପତି ଅଞ୍ଚଳ ପେଷିଦ(ଏନଏସ)ିଢେ 
ନବିତ୍ତକା�ନୀ ବଗିଲୁ ବକାଜ ିସକାେଛି।ି ନବିତ୍ତକା�ନ ଆଢୟକାଗଙ୍ 
ନଢିଦତ୍ତଶକ୍ରଢମ ୧୬ ଟ ି ୱକାଡତ୍ତଢେ ପକାେଷିଦ ଏବଂ 
ବଜି୍କାପତି ପେଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ ପକାଇଁ ମକାର୍ତ୍ତ ୯ ତକାେଖିେୁ 
୧୫ ତକାେଖି ମଧ୍ୟଢେ ପ୍କାର୍ôଥପତ୍ ଦକାଖଲ ଏବଂ 
ଏପ୍ଲି ୩ ତକାେଖିଢେ ଢଭକାଟ ଗ୍ହଣ ଢହବକା ପକାଇଁ 
ବଜି୍ପ୍ ିପ୍କକାଶ ପକାଇଥିବକା ଢବଢଳ ୯ ତକାେଖି ଯକାଇ ୧୦ 
ତକାେଖି ଢହକାଇଥିବକା ଢବଢଳ ଢକୌଣସ ି େକାଜଢନୈତକି 
ଦଳ ନଜି ନଜି ପ୍କାଥତ୍ତୀଙ୍ ତକାଲକିକା ପ୍କକାଶ କେ ିନ ଥିବକା 
ଜଣକାପଡ଼ଛି।ି

ଗତ ନବିତ୍ତକା�ନଢେ ବଢିଜପ ି ଦଳ ଢଗକାଟଏି 
କକାଉନ୍  ସଲିେ ସଟିଢେ ବଜିୟ ଢହକାଇଥିବକା ଢବଢଳ 
�ଳତିବଷତ୍ତ କପିେ ି ଅଧିକ ୱକାଡତ୍ତଢେ ବଜିୟ ଢହବ 
େଣଢକୌଶଳ କେୁଥିବକା ଢବଢଳ ଶକାସକ ବଢିଜଡ ି
ଦଳ ତକାେ ବଜିୟ ଧକାେକାକୁ ବଜକାୟ େଖିବକା ପକାଇଁ 
ଢଜକାେଢସକାେ ଉଦ୍ୟମ ଜକାେେିଖିଥିବକା ଢଦଖିବକାକୁ 

ମଳିଛି।ି କଂଢଗ୍ସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗତ ନବିତ୍ତକା�ନଢେ 
ଢଗକାଟଏି ଢହଢଲ ୱକାଡତ୍ତଢେ ଖକାତକା ଢଖକାଲ ି ନ ଥିବକା 
ଢବଢଳ �ଳତି ନବିତ୍ତକା�ନଢେ ଖକାତକା ଢଖକାଲବିକା ପକାଇଁ 
ଢଯକାଜନକା ଜକାେେିଖିଛ।ି ଢସକାସଆିଲ ମଡିଆିଢେ 
ବଭିନି୍ନ ୱକାଡତ୍ତ ପକାଇଁ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ପ୍କାଥତ୍ତୀ ତକାଲକିକା ବୁଲୁଥିବକା 

ସମୟଢେ ଦଳୀୟ ଅସଢନ୍କାଷେୁ ବଢି୍କାହୀ ପ୍କାଥତ୍ତୀ 
ଓ ଢକଢତକ ସ୍କାନଢେ ସ୍କାଧୀନ ପ୍କାଥତ୍ତୀମକାନଙ୍ �ର୍ତ୍ତକା 
ଆଢଲକା�ନକା ମଧ୍ୟ �କାଲଥିିବକା ଢଦଖିବକାକୁ ମଳୁିଛ।ି 
ବଢିଜଡ ି ତକାେ ଦଳୀୟ ପ୍କାଥତ୍ତୀ ଢ�କାଷଣକା ବଳିମ୍ଢେ 
କେବି ଢବକାଲ ି ସ�ୂନକା ମଳୁିଥିବକା ଢବଢଳ ବଢିେକାଧୀ 

ବଢିଜପ ିଢକଢବ ତକାେ ଦଳୀୟ ପ୍କାଥତ୍ତୀଙ୍ ନକାମ ଢ�କାଷଣକା 
କେବି କଛି ି ସେୁକାକ ମଳିପିକାେୁନକାହ ିଁ। ଅଧ୍ୟକ୍ ଆସନଟ ି
ଅନୁସ�ୂତି ଜନଜକାତଙି୍ ଉଢଦେଶ୍ୟଢେ ଥିବକା ଢବଢଳ 
ବଢିଜପ ି ଓ ବଢିଜଡ ି ଦଳ କକାହକାକୁ ଟଢିକଟ୍   ଢଦଢଲ 
ନବିତ୍ତକା�ନଢେ ବଜିୟ ଢହବ ଏଢବ ଭକାଢଳଣଢିେ 
ପଡ଼ଯିକାଇଥିବକା ଜଣକାପଡ଼ଛି।ି ଢକହ ି ପେୁୁଣକା 
େକାଜଢନୈତକି ଢନତକା ପବୂତ୍ତେୁ ଅନୁସ�ୂତି ଜନଜକାତେି 
ନ ଥିବକା ଢବଢଳ ନୂଆ ଯବୁପ୍କାଥତ୍ତୀଙୁ୍ ଟଢିକଟ୍   ଢଦଢବ 
ଢବକାଲ ି ଆଶକା କେକାଯକାଉଛ।ି ସମସ୍ତ ଦଳ ନଜିେ 
ଦଳୀୟ ଢନତକାଙୁ୍ ଢନଇ ମକାନସମନ୍ଥନ କେୁଥିବକା 
ଢବଢଳ ଢକଢବ ନଜି ନଜିେ ପ୍କାଥତ୍ତୀଙ୍ ତକାଲକିକା 
ପ୍କକାଶ କେଢିବ ଜନସକାଧକାେଣ ଅନକାଇ େହଥିିବକା 
ଢବଢଳ ବଢିଜଡ ି ଦଳେୁ ପ୍କାଥତ୍ତୀ ଢହବକାପକାଇଁ ଅଧିକ 
ଆଶକାୟୀ ଥିବକା ଢଦଖିବକାକୁ ମଳିଛି।ି ନକାମକାଙ୍ନପତ୍ 
ଦକାଖଲ ଢହବକାେ ୩ ଦନି ବତିଯିକାଇଥିଢଲ ମଧ୍ୟ ଜଢଣ 
ଢହଢଲ ପ୍କାଥତ୍ତୀ ନକାମକାଙ୍ନ ପତ୍ ଦକାଖଲ କେ ି ନ 
ଥିବକା ଢଦଖିବକାକୁ ମଳିଛି।ି ଦଳୀୟ ଟଢିକଟ ମଳିବିକା 
ଆଶକାଢେ ସମଢସ୍ତ �କାହ ିଁ େହଥିିବକା ଜଣକାପଡ଼ଛି।ି

ଛକାପଞ୍ାଚର ହଚି୍ାଳ ଏନ୍  ଏସ ିନବିଚ୍ଚା�ନ

୩ ଦନି ପଚର ବ ିଚକହ ିକଚେନ ିନାମାଙ୍କନ

ଭାେଆିକଣ ଗ୍ାମଚର ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ
ଗଁଦଆି, ୧୧ା୩(ସମସି): ଗଁଦଆି ବ୍ଲକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଢେଞ୍ଜ 
ଢଯକାେନ୍କା ବନପକାଳଙ୍ ଅଧୀନ ଭକାଲଆିକଣ ଗ୍କାମଢେ 
ହକାତୀ ଉପ୍ବ ଲକାଗେିହଛି।ି ଶକୁ୍ରବକାେ ବଳିମ୍ତି 
େକାତଢିେ ଏକ ଦନ୍କା ଗ୍କାମଢେ ପଶ ି ଫସଲ ଖକାଇବକା 
ସହତି ନଷ୍ କେଛି।ି ହକାତୀଟ ି �ନି୍କାମଣ ି ତ୍ପିକାଠୀଙ୍ 
ପଥେକକାନ୍ଥ ଭକାଙ୍ଗ ିବକାଡେୁି କଦଳୀ, ଆମ୍, ପଣସ ଗଛ 
ଭକାଙ୍ଗବିକା ସହତି ଖକାଇଢଦଇଛ।ି ଗ୍କାମେ େୁ୍ନକାେକାୟଣ 
ତ୍ପିକାଠୀ ଓ ଭକାସ୍କେ ପକାତ୍ଙ୍ ବକାଡେୁି କଦଳୀ ଗଛ ଭକାଙ୍ଗ ି
ଖକାଇ ନଷ୍ କେଢିଦଇଛ।ି ହକାତୀ ଢଯକାଗୁଁ ଢଲକାକମକାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟଢେ ଭୟେ ବକାତକାବେଣ ସଷୃ୍ ିଢହକାଇଛ।ି ବର୍ତ୍ତମକାନ 
ବଭିନି୍ନ ଗ୍କାମଢେ ଢଦକାଳମଢହକାତ୍ସବ �କାଲଥିିବକାେୁ 
ଢଲକାକମକାନଙ୍ ମଧ୍ୟଢେ ହକାତୀ ପକାଇଁ ଢଲକାକମକାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟଢେ ଭୟେ ବକାତକାବେଣ ସଷୃ୍ ିଢହକାଇଛ।ି ଯଥକାଶୀଘ୍ର 
ହକାତୀଟକୁି ଅନ୍ୟତ୍ ସ୍କାନକାନ୍େ କେବିକାକୁ �କାଷୀ 
ଢବଣଧୁେ ପକାତ୍, �ନି୍କାମଣ ିତ୍ପିକାଠୀ, କେୁଣକାକେ ପକାତ୍, 
ଦବିକାକେ ପକାତ୍, ଅଢଶକାକ ପକାତ୍ ପ୍ମଖୁ ଦକାବ ିକେଛିନ୍।ି

ମାର୍ାପରୁ, ୧୧ା୩(ସମସି): ଭୁବନ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ଗତ୍ତତ ମକାଥତ୍ତକାପେୁ ଗ୍କାମେ ଅସହକାୟ 
ମକାନସୀ ଢଜନକା(୪୦) ସ୍କାମୀ ବେିଞ୍ଚ ିଢଜନକା 
ଆବକାସ ଢଯକାଜନକାେୁ ବଞ୍ଚତି ଢହକାଇଥିବକା 
ଜଣକାପଡ଼ଛି।ି ସ୍କାମୀ ମକାନସକି ବକିକାେଗ୍ସ୍ତ 
ଢଯକାଗ ୁକକାମଧନ୍କା କେବିକାକୁ ଅକ୍ମ। ଫଳଢେ 
ଅଭକାବ ଅନଟନ ଭତିଢେ ପଅୁ ଝଅି ଦୁଇ 
ଜଣଙୁ୍ ଧେ ି ଜୀବନ ବତିକାଉଛନ୍ ି ମକାନସୀ। 
କଛିମିକାସ ତଢଳ ଲଗକାଣ ବଷତ୍ତକାଢେ ମକାନସୀଙ୍ 
�େ ଭକାଙ୍ଗ ିଯକାଇଥିଲକା। ଭଙ୍ଗକା�ଢେ ଛୁଆପଲିକା 
ଧେ ି େହବିକା ସମ୍ଭବ ପେ ଢହଉ ନ ଥିବକାେୁ 
ପେ�ଢେ ଆଶ୍ରୟ ଢନଉଛନ୍।ି ଏପଢଟ 
ପଞ୍ଚକାୟତଢେ ଆବକାସ ତକାଲକିକା ପ୍କକାଶ 
ପକାଇଥିବକା ଢବଢଳ ମକାନସୀ ଢଜନକାଙ୍ ନକାମ 
ନ ଥିବକାେୁ ଅସଢନ୍କାଷ ପ୍କକାଶ କେଛିନ୍।ି 
ଢକଉ ଁ ଆଧକାେଢେ ଆବକାସ ତକାଲକିକା ପ୍ସୁ୍ତତ ି

ଢହକାଇଛ ି ତକାହକାକୁ ଢନଇ ସକାଧକାେଣଢେ 
ପ୍ଶ୍ନବକା�ୀ ସଷୃ୍କିେଛି।ି ମକାନସୀଙ୍ ପଢକ୍ 
ଭଙ୍ଗକା�େକୁ ମେକାମତ ିକେବିକା ପକାଇଁ ସମ୍ଭବ 
ଢହଉ ନ ଥିବକାେୁ ନଜି ନକାମକୁ ତକାଲକିକାଢେ 

ସଂଢଯକାଗ କେବିକା ପକାଇଁ ପ୍ଶକାସନକୁ 
ନଢିବଦନ କେଛିନ୍।ି ଜଲି୍କା ପ୍ଶକାସନ ଓ 
ବ୍ଲକ ପ୍ଶକାସନ ତୁେନ୍ ଦୃଷ୍ ି ଢଦବକା ପକାଇଁ 
ଗ୍କାମବକାସୀ ମଧ୍ୟ ନଢିବଦନ କେଛିନ୍।ି

ମଳୁିନ ି
‘ଆବାସ’ ପର ଘଚର ଆଶ୍ରୟ ଚନଉଛନ୍ ିମାନସୀ

ନେଙ୍କାନାଳ, ୧୧ା୩(ସମସି)

ରେଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ାର େଭିନି୍ନ ଅଦାଲତରର ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ 
ରଲାକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇରାଇଛ।ି ଜଲି୍ା ଓ 
ରଦୌରାଜଜ୍   ତଥା ଜଲି୍ା ଆଇନରସୋ ପ୍ାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଜଗଦଶି୍ ପ୍ସାଦ ମହାନ୍ତଙି୍କ ତତ୍ତାେଧାନରର ରେଙ୍କାନାଳ 

ସଭିଲି ରକାଟଚ୍ଚ ପରସିର ମଧ୍ୟରର ରଲାକ ଅଦାଲତ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଛ।ି ଏହ ି ରଲାକ ଅଦାଲତରର ଜଲି୍ାର 
ସମସ୍ ଅଦାଲତର ରମାଟ୍   ୧୬୭୩ଟ ି ମାମଲା ଫଏସଲା 
କରାରାଇଛ।ି ରସଥିମଧ୍ୟରୁ ରମାଟର ଦୁଘଚ୍ଚଟଣା ଜନତି 
୧୨ଟ,ି େେିାହ ଓ ପାରେିାରକି ମାମଲା ୬ଟ,ି ରଦୱାନୀ 
ମାମଲା ୬ଟ,ି ରାଜସ୍ୱ ମାମଲା ୧୬୪୯ଟ ି ସମାଧାନ 

କରାରାଇଛ।ି ରମାଟର ଦୁଘଚ୍ଚଟଣା ଜନତି ପ୍ାପ୍ୟ ୋେଦକୁ 
୬୬ଲକ୍ଷ୪୫ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ଦାନ କରାରାଇଛ।ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ମାମଲା ଗଡୁକିରର ଜରମିାନା ଓ େ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଫଏସଲା 
ୋେଦକୁ ୬ଲକ୍ଷ୩ହଜାର୩୨୦ଟଙ୍କା ଜଲି୍ାର ସମସ୍ 
ଅଦାଲତରର ଆଦାୟ କରାରାଇଛ।ି ରେଙ୍କାନାଳ ସଭିଲି 
ରକାଟଚ୍ଚ ପରସିର ମଧ୍ୟରର ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇଥିୋ ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ 
ରଲାକ ଅଦାଲତରର ପାରେିାରକି ଅଦାଲତର େଚିାରପତ ି
ସରୂଚ୍ଚ୍ୟନାରାୟଣ ଦ୍ରିେଦୀ, ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ା ଜଜ୍   ଡ. 
ଜୀେନରଜ୍ୟାତ ିରଥ, େରଷି୍ ରଦୱାନୀ େଚିାରପତ ିସତରୂପା 
ଶ୍ତପଥୀ, ପ୍ଥମ ରରେଣୀ େଚିାରେଭିାଗୀୟ ମାଜରି୍ରେଟ୍   
ସଧୁାରେୀ ସରୁଝଳଆି, ଗାଗଚ୍ଚୀ ରାୟ ପ୍ମଖୁ େଭିନି୍ନ ଅଦାଲତ 
ଗଡୁକି ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ। ଉକ୍ତ ରଲାକଅଦାଲତରର 
ସଭିଲି ରକାଟଚ୍ଚ ରରଜ୍ିରୋର ଅଳକାନ୍ା ମହାନ୍ତ ି ଉପସ୍ତି 
ଥିରଲ। ଜଲି୍ା ଆଇନରସୋ ପ୍ାଧିକରଣର ସଚେି ତଥା ସ୍ାୟୀ 
ଏେଂ ନରିନ୍ତର ରଲାକ ଅଦାଲତର େଚିାରପତ ିମମତିା ସାହୁ 
ପରଚିାଳନା କରଥିିରଲ। ଜଲି୍ା ଆଇନରସୋ ପ୍ାଧିକରଣର 
ପ୍ୟାରନଲ ଲୟର, ପଏିଲଭ,ି ଜଲି୍ା ଆଇନରସୋ 
ପ୍ାଧିକରଣ ଓ ସଭିଲି ରକାଟଚ୍ଚର ସମସ୍ କମଚ୍ଚଚାରୀ ରଲାକ 
ଅଦାଲତକୁ ପରଚିାଳନା କରେିାରର ସହାୟତା କରଥିିରଲ।

ଜଲି୍ାସ୍ରୀୟ 
ଚୋକ ଅଦାେତ ୧୬୭୩ ମାମୋର ସମାଧାନ

ଢେଙ୍ାନାଳ, ୧୧ା୩(ସମସି): ରେଙ୍କାନାଳ 
ଜଲି୍ା ନରରନ୍ଦ୍ରପରୁ, କଣ୍ାେଣଆି, 
ଭୂଷଣ ଆରମବେଦକର ରସୋସଂଘ 
ଆନୁକୂଲ୍ୟରର େଶି୍ୱ ମହଳିା ଦେିସ 
ପାଳତି ରହାଇରାଇଛ।ି ସଂଘର ସଭାପତ ି
ରକୈଳାଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର 
ଏହ ି କାରଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରମ ଆରୟାଜନ ରହାଇଥିଲା। 
ଉକ୍ତ ସଭାରର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରେ 
ଓଡ଼ଶି୍ା ମହଳିା ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ସଭାପତ ି
ସ୍ତିାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଖୁ୍ୟେକ୍ତା ଭାରେ 
ଆଇନଜୀେୀ ଚତି୍ରରସନ ନାଏକ, ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିିଭାରେ ସମାଜରସେୀ ସସ୍ତିା 
ରେରହରା, ସମାଜରସେୀ କାଦମବେନିୀ 
ନାଏକ, ଧରୁେଚରଣ େଶି୍ୱାଳ, ଓଡ଼ଶି୍ା 
ଦଳତି ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ହରି୍ାଳ ଶ୍ାଖା 
ସଭାପତ ି ଅନନ୍ତ ନାଏକ, ସମ୍ାଦକ ରେୁ 
ସାମବୋଦକି ପ୍ଶ୍ାନ୍ତ ନାଏକ, ସମାଜରସେୀ 
କ୍ଷୀରରାଦଚନ୍ଦ୍ର ରେରହରା, ପ୍ଫୁଲ୍ ନାଏକ 
ପ୍ମଖୁ ରରାଗଦାନ କର ି ମହଳିାଙ୍କ 
ସାମାଜକି ଅଧିକାର, ଶ୍କି୍ଷା ଅଧିକାର, 
ଧାମ୍ଧିକ ଅଧିକାର, ଆର୍ôଥକ ଅଧିକାର, 
ରାଜରନୈତକି ଅଧିକାର, ସମ୍ତ୍ଗିତ 
ଅଧିକାର ଓ ସରେଚ୍ଚାପର ି ସାମବେଧିାନକି 
ଅଧିକାର ସମ୍କଚ୍ଚରର ଆରଲାକପାତ 
କରଥିିରଲ। ସମବେଧିାନ କାରଚ୍ଚ୍ୟକାରୀ ରହୋର 
୭୩ େଷଚ୍ଚ ପରର ମଧ୍ୟ ରଲାକମାରନ 
ସମବେଧିାନ ପ୍ତ ି ସରଚତନ ନଥିୋ 

େକ୍ତାମାରନ ରକ୍ଷାଭ ପ୍କାଶ୍ କରଥିିରଲ। 
ପ୍ତ ିସାହ ିଓ ପରେିାର ମଧ୍ୟରର ସାମବେଧିାନକି 
ଆରଲାଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ରହୋ କଥା 
େତ୍ଚ୍ଚମାନର େଷିୟ ରୋଲ ି ଆରଲାଚନା 
ରହାଇଥିଲା। ଏଥିସହତି ୧୭ ଦଳ ମହଳିା 
ସଂକୀତ୍ଚ୍ଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରରାଗଦାନ କର ି
ରାତସିାରା ଡଃ. ଆରମବେଦକର, ରଗୌତମ 
େୁର୍ଦ, ସାେତି୍ରୀ ୋଈ ଫୁରଲ ଓ ମହମିା ଧମଚ୍ଚର 
ଗୀତ ଗାଇ ସରଚତନ କରଥିିରଲ। ଏଥିରର 
ଓଡ଼ାପଡ଼ା, ହରି୍ାଳ, ଅନୁରଗାଳ ସଂକୀତ୍ଚ୍ଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀ ରରାଗଦାନ କରେିା ସହତି େହୁ 
ସାମାଜକି କାରଚ୍ଚ୍ୟକତ୍ଚ୍ଚା, ସଂଗଠକ ଓ 
ରନତୃମଣ୍ଡଳୀ ରରାଗଦାନ କରଥିିରଲ। 
ଏହ ି ମହଳିା ସଂକୀତ୍ଚ୍ଚନ ଉତ୍ସେରର ପ୍ଥମ 
ସ୍ାନ ଅଧିକାର କରଥିିରଲ ୋେନ୍ ମହଳିା 
ସଂକୀତ୍ଚ୍ଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଦ୍ତିୀୟ ସ୍ାନ ଅଧିକାର 
କରଥିିରଲ ରସରରନାରେଡା ମହଳିା 
ସଂକୀତ୍ଚ୍ଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ାନ ଶ୍େିପରୁ 
ମହଳିା ସଂକୀତ୍ଚ୍ଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିକାର 
କରଥିିରଲ। କୁନ ିକୁନ ିପଲିାଙୁ୍କ ରନଇ ନୃତ୍ୟ 
ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ତରିରାଗତିା କର ି ସମସ୍ଙୁ୍କ 
ମାନପତ୍ର ସହତି ପରୁସ୍ାର ପ୍ଦାନ 
କରାରାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦନିରର ଏହପିର ି
ରପ୍ାତ୍ସାହନ ମଳୂକ କାରଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରମ ଆରୟାଜନ 
କରାରେି ରୋଲ ି ସମ୍ାଦକ ରଜ୍ୟାତ୍ସାରାଣୀ 
ନାଏକ ମତାମତ ପ୍ଦାନ କରେିା 
ସହତି ସଭାକାରଚ୍ଚ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରଥିିରଲ।

ବଶି୍ୱ ମହଳିା ଦବିସ ପାଳତି

ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମକି ଶକି୍ଷକ ସଂଘର ଚବୈଠକ
ଗଁଦଆି, ୧୧ା୩(ସମସି): ଢଯକାେନ୍କା ଢନକାଡକାଲ ପ୍କାଥମକି 
ବଦି୍ୟକାଳୟଢେ ଢଯକାେନ୍କା ସକତ୍ତଲ ଅବସେପ୍କାପ୍ ଶକି୍କ ସଂ� ୧୮ତମ 
ବକାଷଷିକ ଢବୈଠକ ସଂ�େ ସଭକାପତ ିବସନ୍ ନକାୟକଙ୍ ସଭକାପତତି୍ୱଢେ  
ଅନୁଷ୍ତି ଢହକାଇଯକାଇଛ।ି ଆେମ୍ଭଢେ ଦବିଂଗତ ସଭ୍ୟମକାନଙ୍ 
ପକାଇଁ ନେିବ ପ୍କାଥତ୍ତନକା କେକାଯକାଇଥିଲକା। ସଂ�େ ସମ୍ପକାଦକ ଜୟେକାମ 
ସକାହୁ ବକାଷଷିକ ବବିେଣୀ ପକାଠ କେଥିିଢଲ। ଅବସେପ୍କାପ୍ ଶକି୍କ 
ସଂ�େ ସଭକାଗହୃ ନମିତ୍ତକାଣ ସମ୍ପକତ୍ତଢେ ଆଢଲକା�ନକା ଢହକାଇ ଢଯକାେନ୍କା 
ଢନକାଡକାଲ ପେସିେଢେ ନମିତ୍ତକାଣ କେକାଯବିକା ପକାଇଁ ସ୍େି ଢହଲକା। 

ଦବିଂଗତ ସଭ୍ୟମକାନଙ୍ ପକାଇଁ ସହକାୟତକା ପେମିକାଣ ବୃଦ୍ ି କେବିକା 
ପକାଇଁ ସ୍େି କେକାଯକାଇଛ।ି ଅଞ୍ଚଳଢେ ଶକି୍କାେ ଉନ୍ନତ ି ପକାଇଁ କକାଯତ୍ତ୍ୟ 
କେବିକା ସମ୍ପକତ୍ତଢେ ଆଢଲକା�ନକା ଢହକାଇଥିଲକା। ଢବୈଠକଢେ ବେଷି୍ 
ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀନକାଥ କବ ି ଶତପଥୀ, ହୃଦକାନନ୍ େକାଉତ, ସଧୁକାକେ ସକାହୁ, 
�ନଶ୍ୟକାମ େକାଉତ, ଶେତ ପ୍ଧକାନ, ଢଗକାପକାଳ କବ ି ଶତପଥୀ, 
ହେହିେ ସକାମଲ, ଢକକାଦଣ୍ଡଧେ ପକାତ୍, ମଢନକାଜ ମଞ୍ଜେୀ 
ଢଲଙ୍କା, ନହିକାେବକାଳକା େକାଉତ, ଗୀତକାଞ୍ଜଳ ି ପେଡ଼ିକା, ସକୁକାନ୍ ି
ଢବଢହେକା ପ୍ମଖୁ ଆଢଲକା�ନକାଢେ ଅଂଶଗ୍ହଣ କେଥିିଢଲ।

ଆଇଆଇଏମ୍  ସ ିପରୁାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘର ‘କଚନକ୍ସନ-୨୩’ ସମ୍ଳିନୀ

ନେଙ୍କାନାଳ, ୧୧ା୩(ସମସି): ଭକାେତୀୟ 
ଜନ ସଞ୍ଚକାେ ସଂସ୍କାନ(ଆଇଆଇଏମସ)ି 
ପେୁକାତନ ଛକାତ୍ ସଂ� ‘ଇମକକା’ ଓଡ଼ଶିକା ଶକାଖକାେ 
ବକାଷଷିକ ସମ୍ଳିନୀ ‘କଢନକ୍ସନ-୨୩’ ଅନୁଷ୍ତି 
ଢହକାଇଯକାଇଛ।ି ଅନୁଷ୍କାନ ପେସିେଢେ 
ଥିବକା ମକୁ୍କାକକାଶ ମଞ୍ଚଢେ ଏହ ି କକାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମ 
ଆଢୟକାଜତି ଢହକାଇଥିଲକା। ଓଡ଼ଶିକା ଶକାଖକାେ 
ସଭକାପତ ି ସଞ୍ଜୟ ସକାହୁଙ୍ ସଭକାପତତି୍ୱଢେ 
ଆୟକାଜକି ସଭକାଢେ ଆଇଆଇଏମ୍  ସ ି
ଢେଙ୍କାନକାଳେ ଆଞ୍ଚଳକି ନଢିଦେତ୍ତଶକ ଡ. 

ମଣୃକାଳ �କାଟକାଜତ୍ତୀ, ଇମକକା ଢକନ୍ଦୀୟ ଶକାଖକାେ 
ସଦସ୍ୟ କଟି ି ମଖୁକାଜତ୍ତୀ ଅତଥିିଭକାଢବ 
ଢଯକାଗଢଦଇଥିଢଲ। ଏହ ି ଅବସେଢେ 
ଛକାତ୍ ସମ୍ବୁଦ୍ ବଶି୍କାସଙୁ୍ ଢକଏମ୍   ଶ୍ରୀବକାସ୍ତବ 
ସ୍ତୃ ି ସମ୍କାନ ଓ ଛକାତ୍ୀ ପ୍ୟିତମକା ଦକାସଙୁ୍ 
ପ୍ଢଫସେ �ନି୍କାମଣ ିମହକାପକାତ୍ ସ୍ତୃ ିସମ୍କାନ 
ପ୍ଦକାନ କେକାଯକାଇଥିଲକା। ଏଥିସହ ପେୁକାତନ 
ଛକାତ୍ୀ ଶଭୁଶ୍ରୀ ଶଭୁସ୍ତିକା, ଗକାେମିକା ଢଯକାଷୀଙୁ୍ 
ଓମକମ୍   ନୁ୍ୟଜ ସଭଷିସ ତେଫେୁ ସମ୍କାନତି 
କେକାଯକାଇଥିଲକା। କକାଯତ୍ତ୍ୟକ୍ରମଢେ ବହୁ 

ପେୁକାତନ ଛକାତ୍ଛକାତ୍ୀ ଢଯକାଗଢଦଇଥିଢଲ। 
ପେୁକାତନ ଛକାତ୍ ଅକ୍ୟ ସକାହୁ, ବ୍ୟମଢକଶ 
ବଶି୍କାଳ ପ୍ମଖୁ ଆଇଆଇଏମସଢିେ ପଢ଼ବିକା 
ଢବଳେ ସ୍ତୃ ି ବଖକାଣବିକା ସହ ବର୍ତ୍ତମକାନେ 
ଛକାତ୍ଛକାତ୍ୀଙୁ୍ ମକାଗତ୍ତଦଶତ୍ତନ କେଥିିଢଲ। 
ସଧୁକାଂଶ ୁ ପକାତ୍ ସଂଢଯକାଜନକା କେଥିିଢଲ। 
ଇମକକା ଓଡ଼ଶିକା ଶକାଖକାେ ସମ୍ପକାଦକ ପ୍ଢଫସେ 
ଢଜ୍ୟକାତ ି ପ୍କକାଶ ମହକାପକାତ୍ ଧନ୍ୟବକାଦ 
ଢଦଇଥିଢଲ। ଆଇଆଇଏମ୍  ସେି ସମସ୍ତ 
କମତ୍ତ�କାେୀ ଏଥିଢେ ସହଢଯକାଗ କେଥିିଢଲ।

ଶାସ୍ତୀୟ ଓଡ଼ଆି ଭାଷା ଦବିସ ପାଳତି
ଢେଙ୍ାନାଳ, ୧୧ା୩(ସମସି): ରେଙ୍କାନାଳ 
ସ୍ୱୟଂଶ୍ାସତି ମହାେଦି୍ୟାଳୟର ଓଡଆି େଭିାଗ 
ଆନୁକୂଲ୍ୟରର ଶ୍ାସ୍ତୀୟ ଓଡଆି ଭାଷା ଦେିସ 
ପାଳତି ରହାଇରାଇଛ।ି େଭିାଗୀୟ ମଖୁ୍ୟ ଶ୍ଭୁ୍ରକାନ୍ତ 
ପାଣ ି ପ୍ାରମ୍କି ସଚୂନା ପ୍ଦାନ କରେିାସହ ଅତଥିି 
ପରଚିୟ ପ୍ଦାନ କରଥିିରଲ। ମହାେଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପ୍ରଫସର ରଞ୍ଜତି ପ୍ଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିୋରେରଳ 
ମଖୁ୍ୟେକ୍ତା ଭାରେ ଉତ୍କଳ େଶି୍ୱେଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ାକ୍ତନ 
ପ୍ରଫସର ତଥା ସମାରଲାଚକ ଡ. ସରନ୍ତାଷ 
ତ୍ରପିାଠୀ ରରାଗରଦଇ ଲଖିନ ଓ ପଠନରର 
ଓଡଆି ଭାଷାର ଶ୍ରୁ୍ଦତା ସମ୍କଚ୍ଚରର ଆରଲାକପାତ 
କରଥିିରଲ। ଏହ ି ଉତ୍ସେରର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାରେ 
ଉତ୍କଳ େଶି୍ୱେଦି୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରଫସର 
ଡ. ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ରରାଗରଦଇ ଓଡଆି 
ଭାଷାର କମ୍ୁ୍ୟଟରୀକରଣ ଉପରର ନଜିର େକ୍ତେ୍ୟ 

ରଖିଥିରଲ। ମହାେଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ଶ୍ାସନକି ଅଧିକାରୀ 
ଡ. ରଦୋଶ୍ଷି ମହାନ୍ତ ି ଓଡଆି ଭାଷାର ଉନ୍ନତ ି
ନମିରନ୍ତ ସଚୁନି୍ତତି ରରାଜନା କପିର ି ଆେଶ୍୍ୟକ ଅଛ ି
ତାହା ମତେ୍ୟକ୍ତ କରଥିିରଲ। ଏହ ିଅେସରରର ଓଡଆି 
େଭିାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ନାଟକ 

ପରରିେଶ୍ଣ କରାରାଇଥିଲା। ଏହ ି କାରଚ୍ଚ୍ୟକ୍ରମରର 
କୃତୀ ପ୍ତରିରାଗୀଙୁ୍କ ପରୁସ୍ତୃ କରାରାଇଥିଲା। 
େଭିାଗର ପାଠଚକ୍ର ସମ୍ାଦକିା ନକିତିା ମହାରଣା 
ୋଷ୍ଧିକ େେିରଣୀ ପାଠ କରଥିିୋ ରେରଳ ଅଧ୍ୟାପକ 
ରଶ୍୍ରିଞ୍ଜନ ନାୟକ ଧନ୍ୟୋଦ ଅପଚ୍ଚଣ କରଥିିରଲ।
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ନୂଆ ପେନ୍ ସନ୍  ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବପି�ଥାଧ
ବଥାଲକୁିଦଥା,୧୧ଥା୩(ସମସି)

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶକି୍ା ବଭିାଗର ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ା ମଧ୍ୟରର 
ଶକି୍ା ସହାୟକରୁ ନୟିମତି ରହାଇଥିବା ବାଲକୁିଦା ବ୍ଲକର 
ନୂତନ ରେନସନ ର�ାଜନାଭୁକ୍ତ ଶକି୍କମାରନ ବାଲକୁିଦା 
ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଶକି୍ା ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ରଭଟ ି ସ୍ାରକେତ୍ର 
ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍।ି ଶକି୍ା ସହାୟକ ସମୟରୁ ଅବଧିି ୬ରୁ 
୮ ବର୍ଷକୁ ମଳୂ ଚାକରିୀରର ଗଣନା କରା�ବିା ସହ ୬ଟ ି
ଇନକ୍ରିମଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ, ସମାନ ଭାବରର ରକନ୍ଦୀୟ କମ୍ଷଚାରୀଙ୍କ 
ଭଳ ି ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ନୂତନ ରେନସନ ବ୍ୟବସ୍ା ବନ୍ଦ କର ି
େରୁାତନ ରେନସନ ବ୍ୟବସ୍ା ମାଧ୍ୟମରର ରେନସନ ପ୍ରଦାନ 
କରବିାକୁ ଏମାନଙ୍କ ଦାବ ିରହଛି।ି ଫନନି୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଶତେଥୀ, 
ଦୁଗ୍ଷାଚରଣ ଦାସ, ମାନସ ବାରକି, ପ୍ରଶାନ୍ ରସଠ,ି ପ୍ରୟିଜତି 
ବାରକି, ବଶି୍ୱଜତି ସାହୁ, ବଭୁିଦତ୍ତ ମଲ୍କି, ରଗୌରୀପ୍ରସାଦ 
ମଶି୍ର, ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ବଶି୍ୱାଳ, ତେନ ନାୟକ, ସମୀର ନାୟକ, 
ଭାରତୀ ମଶି୍ର, ମଞ୍ଜବୁାଳା ସାହୁ, ସରୁରଶ ବାରକି, ଅବଦୁଲ୍ା 
ଖାଁ ପ୍ରମଖୁ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଶକି୍ା ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ରଭଟ ିଦାବେିତ୍ର 
ରଦଇଥିରଲ।

େଟ୍ଥାମଣୁ୍ଥାଇ: ରସହଭିଳ ି େଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମକି 

ଶକି୍କ ସଂଘ େକ୍ରୁ ରବଲତଳ ରନାଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମକି 
ବଦି୍ୟାଳୟ େରସିରରର ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହାଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ଶକି୍କସଂଘ ସଭାେତ ି ବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ 
ଦାଶଙ୍କ ରେୌରରାହତି୍ୟରର ଆରୟାଜତି ରବୈଠକରର ରାଜ୍ୟ 
ସଂଘ ରନତା ମଳୟ ରଜନା, ବ୍ଲକ କା�୍ଷ୍ୟକାରୀ ସଭାେତ ି

ଅନ୍�୍ଷ୍ୟାମୀ ରବଜ, ସମ୍ାଦକ ରପ୍ରମାନନ୍ଦ ଜୀବନ ଦାଶ, 
ଜଲି୍ା ସଂର�ାଜକ ପ୍ରଦୀେ ତରାଇ, ସଆିରସସି ି ମହମ୍ମଦ 
ମସଉିଲ୍ା, ରଗାଦାବରୀଶ ମଶି୍ର, ଦଲି୍ୀେ େଢ଼଼ହିାରୀ, ରଞ୍ଜନ 
ସାହୁ, ଶକୁରଦବ ରସଠୀ, ସବୁାର ଚନ୍ଦ ନାୟକ, ଅଜୟ ସ୍ାଇଁ, 
ରବୀନ୍ଦ ରସଠୀ, ରଲାକନାଥ ନାୟକ, ନଶିକିାନ୍ ମାଝୀ, କନଷି୍ 

ଶକି୍କ ସଂଘ ସମ୍ାଦକ କ୍ଷି୍ାରବଣୀ କର, ସଶୁ୍ରୀସଙ୍ୀତା 
ଡାକୁଆ ପ୍ରମଖୁ ର�ାଗ ରଦଇଥିରଲ। ରଶରରର ଶକି୍କ 
ରନତା ତ୍ରରିଲାଚନ ୋତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ୍   ଅେ୍ଷଣ କରଥିିରଲ। 
ଏହ ି ଅବସରରର େଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକ ଶକି୍ା ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଏକ 
ଦାବେିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି

ଗଦଥାଧ� ମଲ୍କିଙ୍କ ବପି�ଥାଗପ� ଶ୍ରଦ୍ଥାଞ୍ଜଳ ିସଭଥା
ପକନ୍ଦଥାେଡ଼ଥା,୧୧ଥା୩(ସମସି)

ଗରାେରୁସ୍ତି ଡାକବଙ୍ଳାରର ବଶିଷି୍ଟ ଗାନ୍ୀବାଦୀ, 
ସମାଜରସବୀ ଓ ଜନରନତା ଡକ୍ଟର ଗଦାଧର ମଲ୍କିଙ୍କ 
ବରିୟାଗରର ଗାନ୍ୀ େଦ�ାତ୍ରା ସ୍ ମୃତ ିେରରିଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରର 
ଏକ ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ସଭା ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି
ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଜଳ ି ସଭାରର େବୂ୍ଷତନ ବଧିାୟକ ଉତ୍କଳରକଶରୀ 
େରଡ଼ିା, ଜଲି୍ା େରରିଦ ସଭାେତ ିଗତିାଞ୍ଜଳ ିରସଠୀ, ଜଲି୍ା 
େରରିଦ ସଭ୍ୟ ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ରାଉତ, େବୂ୍ଷତନ ନଗରୋଳ 
ଧୀରରନ ସାହୁ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଜଲି୍ା େରରିଦ ସଭାେତ ିମାନସ 
େରଡ଼ିା, ବ୍ଲକ ବରିଜଡ ିସଭାେତ ିଆରଲାକ ସାହୁ, ପ୍ରାକ୍ତନ 
ସରେଞ୍ଚ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାନ୍,ି ରଶୈରଳନ୍ଦ ସ୍ାଇ,ଁ ମରହଶ୍ୱର 
ଭଦ୍ର, ସମୁତି୍ରା ୋଢ଼ୀ, ରବୀନ୍ଦ ବାରକି, ପ୍ରରମାଦ ପ୍ରଧାନ, 
ଇତଶି୍ରୀ ମଲ୍, ଅଧ୍ୟାେକ ଅଜୟ ସାମଲ, ବ୍ଲକ ଉୋଧ୍ୟକ୍ 
ପ୍ରତାେନାରାୟଣ ମହାୋତ୍ର, ରଗାବଦ୍୍ଷନ ମଲ୍କି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ 
ମହାନ୍,ି ଦୁର୍ନ୍ ମଲକି, ରଲାହତି ମହାନ୍,ି ରଗାବଦ୍୍ଷନ 
ବାରକି, କାତ୍ତ୍ତିକ ନାୟକ ପ୍ରମଖୁ ର�ାଗରଦଇ ସ୍ଗ୍ଷତ 
ମଲ୍କିଙ୍କ ଗଣୁାବଳୀ ସମ୍କ୍ଷରର ଅବତାରଣା କରବିା ସହତି 
ଶ୍ରଦ୍ାସମୁନ ଅେ୍ଷଣ କରଥିିରଲ। ଭଜକମୃଷ୍ ରାଉତ ଅଧ୍ୟକ୍ତା 
କରଥିିବାରବରଳ ରାରଜଶ େଣ୍ା େରଚିାଳନାରର 

ସହର�ାଗ କରଥିିରଲ। 
େଟ୍ଥାମଣୁ୍ଥାଇ: ମନ୍ତୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚ ି ନାୟକ, 

ମନ୍ତୀ ପ୍ରତାେ ରକଶରୀ ରଦବ, ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍,ି 
ରକନ୍ଦାେଡ଼ା ବଧିାୟକ ଶଶୀଭୂରଣ ରବରହରା, ରାଜନଗର 
ବଧିାୟକ ଧରୁବ ସାହୁ, ୋଟକୁରା ବଧିାୟକିା ସାବତି୍ରୀ 
ଅଗ୍ରୱାଲ, େବୂ୍ଷତନ ରକନ୍ଦମନ୍ତୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ ରଜନା ଓ ଦଲି୍ୀେ 
ରାୟ, େବୂ୍ଷତନମନ୍ତୀ ବଜିୟ ମହାୋତ୍ର, େବୂ୍ଷତନ ସାଂସଦ 
ରବୈଜୟନ୍ େଣ୍ା, ରକନ୍ଦାେଡ଼ାର େବୂ୍ଷତନ ବଧିାୟକ 
କରିଶାର ତରାଇ, ରାଜନଗର େବୂ୍ଷତନ ବଧିାୟକ ଅରଲଖ 
ରଜନା, ଅଂଶମୁାନ ମହାନ୍,ି େବୂ୍ଷତନ ବଧିାୟକ ତାେସ 

ଦାସ ଓ ରାଧାକାନ୍ ରସଠୀ, େଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ ସାମନ୍ରାୟ, େବୂ୍ଷତନ ଅଧ୍ୟକ୍ ମାନସ ରଞ୍ଜନ 
ସାମଲ ଓ େବୂ୍ଷତନ ଅଧ୍ୟକ୍ା ରଜ୍ୟାତମି୍ଷୟୀ ରବରହରା, 
େରୁୀ ରଗାବଦ୍୍ଷନ େୀଠ ସନ୍ଥ ସଂରକ୍କ ରାଧାରମଣ ମଠ 
ମହନ୍ ସ୍ାମୀ ଅସୀମାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ, େଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ 
ସଂଗ୍ରାମ ସମତି ିସଭାେତ ିଶ୍ରମକିରନତା ନମୃସଂିହ ଆଚା�୍ଷ୍ୟ, 
ବ୍ଲକ ଉୋଧ୍ୟକ୍ା ଜୟନ୍ୀ ସ୍ାଇ,ଁ ରେୌର େରରିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ 
ରହମନ୍ ସାହୁ ଓ ଉୋଧ୍ୟକ୍ା ଅନୁପ୍ରୟିା ସାହୁ, ବ୍ଲକ ବରିଜଡ ି
ସଭାେତ ି କରିଶାର ସାହୁ, ନଗର ବରିଜଡ ି ସଭାେତ ି
ବୁଢ଼ା ରଲଙ୍କା, ବ୍ଲକ କଂରଗ୍ରସ ସଭାେତ ି ମଳୟ ଦାସ, 

ନଗର କଂରଗ୍ରସ ସଭାେତ ି ଅମଲୂ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ରାଧାରମଣ 
ଆଇଟଆିଇ ଅଧ୍ୟକ୍ ନରିଞ୍ଜନ େଟ୍ନାୟକ, େଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ 
ବରଷି୍ ନାଗରକି ମଞ୍ଚ ସଭାେତ ି ପ୍ରରଫସର ଅନରୁିଦ୍ 
ରାଉଳ, ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ମଲ୍କି, େରରିବଶବତି ବଜିୟ କବ,ି 
ବଣକି ସଂଘ ସଭାେତ ି ରଗାେୀନାଥ କର ପ୍ରମଖୁ ମଧ୍ୟ 
ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ି ଗଭୀର ରଶାକ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି ରସହଭିଳ ି
ରଦୈତାରୀ ନାୟକ ରମରମାରଆିଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରତଷି୍ାତା ଡା 
ଗଦାଧର ମଲ୍କିଙ୍କ ବରିୟାଗରର ଟ୍ରଷ୍ଟ େକ୍ରୁ ଏକ ରଶାକ 
ସଭା ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାେତ ି ଭଗବାନ 
ରାଉତଙ୍କ ରେୌରରାହତି୍ୟରର ଆରୟାଜତି ସଭାରର 
ସମ୍ାଦକ ରଞ୍ଜତି ରାଉତ, ରକାରାଧକ୍ ଉଲ୍ାସ ମଲ୍କି 
ଉେରଦଷ୍ଟା ୋଥ୍ଷସାରଥୀ ଦାସ, ପ୍ରାଧ୍ୟାେକ ଦଲି୍ୀେ ଭୂୟାଁ, 
କବ ିସଚତି୍ର ରବହୁରା, ଶକି୍ାବତି ସନାତନ ତରାଇ, ବଧିାନ 
ରାଉତ, ବସନ୍ ମଲ୍କି, ରାମରଗାୋଳ ଧଳ, ରରମଶ ଦାସ, 
ନୟନ ରାଉତ, ସରୁରଶ ଦାସ, ସଙ୍ୀତଜ୍ଞ ସଧୁାଂଶ ୁଦାସ, 
ରବୀନ୍ଦ ରାଉତ ଓ ପ୍ରଭାତ ରାଉତ ପ୍ରମଖୁ ଭାରଣ ରଦଇ 
ଡା ମଲ୍କିଙ୍କ ବହୁମଖୁୀ ପ୍ରତଭିା ଓ ରଧାୟାଞ୍ଚଳ ବକିାଶରର 
ଅବଦାନ ସମ୍କ୍ଷରର ଆରଲାକୋତ କରବିା ସହତି ତାଙ୍କ 
ଅମା୍ନ ସ୍ ମୃତ ି ପ୍ରତ ି ଶ୍ରଦ୍ାସମୁନ ଅେ୍ଷଣ କରଥିିରଲ। ତାଙ୍କ 
ଅମର ଆତ୍ାର ସଦଗତ ିୋଇ ଁପ୍ରାଥ୍ଷନା କରା�ାଇଥିଲା।

୧୩ ପକନ୍ଦପ� େ�ୀକ୍ଥା 
ପଦପଲ ୨୫୮୨ ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀ 
େଟ୍ଥାମଣୁ୍ଥାଇ,୧୧ଥା୩(ସମସି): ଚଳତିବର୍ଷ ମାଟ୍ରକି େରୀକ୍ା 
ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛ।ି େଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକର ରମାଟ ୧୩ଟ ି
େରୀକ୍ାରକନ୍ଦରର ୨୫୮୨ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଦନି 
ମାତମୃ ଭାରା େରୀକ୍ାରର ଉେସ୍ତି ଥିରଲ। ରତରବ ରମାଟ 
୨୬୫୪ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ େରୀକ୍ା ରଦବାକୁ ଫମ୍ଷ େରୂଣ 
କରଥିିବାରବରଳ ରସଥିରୁ ୭୨ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁେସ୍ତି 
ଥରଲ। େରୀକ୍ାକୁ ଶମୃଙ୍ଖଳତି କରବିା ୋଇଁ ବ୍ୟାେକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି
କରା�ାଇଛ।ି ମାଧ୍ୟମକି ଶକି୍ା େରରିଦ େକ୍ରୁ ରଗାଟଏି 
ସ୍ତନ୍ତ ସ୍କ୍ାଡ୍   ଗଠନ କରା�ାଇଥିବାରବରଳ େରୀକ୍ାକୁ 
ତଦାରଖ କରବିା ୋଇଁ ରକନ୍ଦାେଡ଼ା ଜଲି୍ା ଶକି୍ାଧିକାରୀଙ୍କ 
େକ୍ରୁ ୩ଟ ି ସ୍କ୍ାଡ୍   ଗଠନ କରା�ାଇଛ।ି ରସହେିର ି
ରକନ୍ଦାେଡ଼ା ଜଲି୍ାୋଳଙ୍କ େକ୍ରୁ େଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ତହସଲିଦାର 
ଓ ବଡିଓିଙୁ୍କ ସମସ୍ େରୀକ୍ା ରକନ୍ଦ େରଦିଶ୍ଷନ କରବିା ୋଇ ଁ
ଦାୟତି୍ୱ ଦଆି�ାଇଛ।ି ରକୌଣସ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେ ି କର ି ଧରା 
େଡ଼ଥିିବା ତଥ୍ୟ ନ ଥିବା େଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବଇିଓ ହରହିର ଦଳାଇ 
କହଛିନ୍।ି ମଦନେରୁ ମହାବୀର ହାଇସ୍ଲୁ, ଚନ୍ଦନଗରେ.ିଏଲ 
ବଦି୍ୟାେୀଠ, ଓଉେଦା ଏମୱାଇ ବଦି୍ୟାେୀଠ, କାଠଆିେଡ଼ା 
ଦକ୍ରିଣଶ୍ୱର ହାଇସ୍ଲୁ, ଜରଆି ବଳରଦବଜୀଉ ହାଇସ୍ଲୁ, 
େଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ଏମଏସନ ହାଇସ୍ଲୁ, େଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ସରକାରୀ 
ବାଳକିା ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟ, କରଣଅଣ୍ଟା େଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍ଲୁ, 
ବାଲେିାଟଣା ହାଇସ୍ଲୁ, ବଡମଳୂବସନ୍ ନତିାଇ ରଚୈତନ୍ୟ 
ହାଇସ୍ଲୁ, ଦାଣ୍ସିାହ ି ଜୟହନି୍ଦ ହାଇସ୍ଲୁ, ଅଣ୍ଢରା ବଏିମ 
ହାଇସ୍ଲୁ ଓ ଡାମରେରୁ ହରରକମୃଷ୍ ହାଇସ୍ଲୁ ପ୍ରଭମୃ ତ ି ୧୩ଟ ି
େରୀକ୍ାରକନ୍ଦରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ େରୀକ୍ା ରଦଉଥିବାରବରଳ 
କରଣଅଣ୍ଟା େଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍ଲୁ କୁ ରନାଡାଲ ରସଣ୍ଟର 
କରା�ାଇଛ।ି ଏହ ିହାଇସ୍ଲୁର ପ୍ରଧାନଶକି୍କ ସଚତି୍ର ରବହୁରା 
ରନାଡାଲ ରସଣ୍ଟର ଦାୟତି୍ୱରର ଅଛନ୍।ି

ପ୍ରସଦି୍ ଭ�ତେ�ୁ 
ପଦଥାଳପମଳଣ ପେଷ
ପକନ୍ଦଥାେଡ଼ଥା,୧୧ଥା୩(ସମସି): ରକନ୍ଦାେଡ଼ା ସହର ଉେକଣ୍ଠ 
ଭରତେରୁ ଗ୍ରାମରର ପ୍ରସଦି୍ ଶ୍ରୀ ରଗାୋଳଜୀଉ ଏବଂ 
ଶ୍ରୀଦଧିବାବନଜୀଉଙ୍କ ରଦାଳ ରମଲଣ ମହାସମାରରାହରର 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ଶ୍ରୀଦଧିବାବନଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦରି 
ସମ୍ମଖୁରର ଏବଂ ସୀତାରାମ ମଠ େଡ଼ଆିରର ବରଷି୍ ଆଇନ 
ଅଧିକାରୀ ପ୍ରରବାଧ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନରର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି
ରଦାଳ ରମଲଣରର ପ୍ରାୟ ୧୮ଟ ିବମିାନ ବାଜା ବଜାଇ, ବାଣରର 
ରମଳଣ େଡ଼ଆିରର େହଞ୍ଚ ିଥିରଲ। ବମିାନ େଜୂା କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମରର 
ଅଧିକାରୀ ରାରଜନ୍ଦ ଚନ୍ଦ ଦାଶ, ଅଧିକାରୀ ରସାନନ୍ଦ ଦାଶ ଓ 
ସରରାଜ କାନ୍ େତ ି ପ୍ରମଖୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରଥିିରଲ। ବଜିୟ 
କରିଶାର ଦାସ, ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସରନ୍ାର ଦାସ, ସରୁବାଧ 
ଦାସ, ଶବି ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଧରଣୀଧର ମହାନ୍,ି ଅରବନି୍ଦ 
ମହାନ୍,ି ଶ୍ରୀଚରଣ ରବରହରା, ଆକୁଳାନନ୍ଦ ରବରହରା ପ୍ରମଖୁ 
େରଚିାଳନାରର ସହର�ାଗ କରଥିିରଲ।

େତହି�ଥାଙୁ୍କ େଭୁକଥାର୍ଯ୍ୟପ� ସଥାମଲି 
େଥାଇଁ ବଥାବଥା ବଳଆିଙ୍କ ଅନୁପ�ଥାଧ
ପେ�ଥାବେି,୧୧ଥା୩(ସମସି): ମକୁୁନ୍ଦେରୁ ଗ୍ରାମର 
ଗ୍ରାମରଦବତୀ ମା’ ଦୁଗ୍ଷାରଦବୀଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦରି ପ୍ରତଷି୍ା ଓ 
ମା’ ଦୁଗ୍ଷାଙ୍କ ବଗି୍ରହ ସ୍ାେନ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍  �ାେତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି 
େଦ୍ଶ୍ରୀ ବାବା ବଳଆି ର�ାଗରଦଇ େତହିରାମାନଙୁ୍କ �ଜ୍ଞା 
ଆଦ ି ଶଭୁକା�୍ଷ୍ୟରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରବିାକୁ ସରୁ�ାଗ ରଦବା 
ୋଇଁ ବ୍ାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ଅନୁରରାଧ କରଥିିରଲ। ଏଥିସହତି 
�ବୁେଢ଼ିୀ ନଶିାଠାରୁ ଦୂରରଇ ରହ ି ସସୁ୍ ସମାଜ ଗଠନ 
କରବିା ଓ ବମୃ କ୍ରରାେଣ କର ି େମୃଥିବୀର େରରିବଶକୁ ସସୁ୍ 
ରଖିବା ୋଇଁ ଉେରଦଶ ରଦଇଥିରଲ। ଏହ ି ଅବସରରର 
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀେର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତନିଧିି ସାମକ୍ାଦକି ପ୍ରତାେ ସ୍ାଇଁଙୁ୍କ 
ସମକ୍ଦ୍୍ତିତ କରା�ାଇଛ।ି ଗ୍ରାମର ଶଶଭୂିରଣ ନାୟକ, ପ୍ରସନ୍ନ 
ନାୟକ, ଅମରରନ୍ଦ ବାରକି, ଅଭରିାମ ବାରକି, ବଚିତି୍ରାନନ୍ଦ 
ନାୟକ, ମଳୟରବରହରା ଓ ଅୟସ ପ୍ରତାେ ସେତ୍ୀକ 
�ଜ୍ଞରର େରୁରାଧା ଭାବରର କା�୍ଷ୍ୟ ନବି୍ଷାହ କରଥିିରଲ। 
େଣ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ରଢ଼ଙ୍ୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହର�ାଗୀ �ଜ୍ଞ କା�୍ଷ୍ୟ 
େରଚିାଳନା କରଥିିରଲ। ମାହାଙ୍ାର ବରିନାଦ ବହିାରୀ କଳା 
େରରିଦ ଦ୍ାରା ଗଣକବ ିରବୈଷ୍ବ ୋଣଙି୍କ ଗୀତନିାଟ୍ୟ ‘କଂସ 
ଦଗି୍  ବଜିୟ’ ଓ ‘ଦାନବୀର ହରଶି୍ଚନ୍ଦ’ ଅଭନିୀତ ରହାଇଥିଲା।

ଦେମଥାଣକୂଳପ� ‘ଫଗପୁ� ଫଗଣୁ’ କଥାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ତପିତ୍୍ଯଥାଲ,୧୧ଥା୩(ସମସି)

ଗାଁ ସଂସ୍ମୃତ ି ଓ େରମ୍ରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ୋଇଁ 
ରଲାକକଳା, ରଲାକସଂସ୍ମୃତରି େନୁଃ ଉଜ୍ୀବତି 
କରବିାର ଲକ୍୍ୟ ରନଇ ଋତୁେର୍୍ଷା କଳା ସାହତି୍ୟ 
ସଂସଦ ତରଫରୁ ରକାଲର େଞ୍ଚାୟତ ଦଶମାଣକୂଳ 
ରଗାଠ େଡ଼ଆିରର ବଭିନି୍ନ ଅନୁଷ୍ାନର କାଠ ି ଲଉଡ ି
କଳାକାରମାନଙୁ୍କ ରନଇ ‘ଫଗରୁର ଫଗଣୁ’ କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ସଂସଦର ସମ୍ାଦକିା 
ଅଧ୍ୟାେକିା ରାଜଶ୍ରୀ ସ୍ାଇଁଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନରର ଅନୁଷ୍ତି 
ଏହ ିକା�୍ଷ୍ୟକ୍ମରର ସଶୁ୍ରୀ ଶଭୁଶ୍ରୀ ସାହତି୍ୟ ସଂସଦର 
ସମ୍ାଦକିା ବସନ୍ ମଞ୍ଜରୀ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ତା କରଥିିରଲ। 
ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାରବ କୁଜଙ୍ ତହସଲିଦାର 

ପ୍ରୀତେିର୍୍ଷା ମଶି୍ର, ବଶିଷି୍ଟ ଅତଥିି ଭାରବ ରଜନୀରଦବୀ 
ଜରାଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ା ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ମଞ୍ଜଲୁତା 
ରାଉତ, ମା ଶାରଳା ଫାଉରଣ୍ସନର ସମ୍ାଦକିା 
ରସାନାଲ ି ମହାନ୍ ି ର�ାଗରଦଇ କଳା ଓ ସଂସ୍ମୃତ ି
ହ ିଁ ସମାଜର େରବିତ୍ତ୍ଷନରର ସହାୟକ ସାଜଥିାଏ 
ରବାଲ ି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରଥିିରଲ। ବାବା ବଟଆି କାଠ ି
ଲଉଡ ି ଦଶମାଣକୂଳ, ବାବା ନରିଞ୍ଜନ ରଗାସ୍ାମୀ 
କାଠ ି ଲଉଡ,ି ରଚୌଧରୁୀ କୁଦ, ବନ୍ନ ରଗାଠ କାଠ ି
ଲଉଡ ି ତାଳେଦା, ଶ୍ରୀ ମା ଚାଲଶି ି କାଠ ି ଲଉଡ ି
ଦଳର କଳାକାରଙୁ୍କ ଅତଥିି ସମକ୍ଦ୍୍ତିତ କରା�ାଇଥିଲା। 
‘ସଚୁନି୍ା’ର ସମ୍ାଦକ ଶବିପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଉେସ୍ତି 
ଥିଲାରବରଳ �ବୁ ସଙ୍ଠକ ରଦବାଶରି ଦାସ 
ଧନ୍ୟବାଦ ରଦଇଥିରଲ।

ରମାଦୀ - ଆଦାନୀ 
ଦୁନ୍ଷୀତରି ତଦନ୍ ଦାବ ି
ପକନ୍ଦଥାେଡ଼ଥା, ୧୧ଥା୩(ସମସି): ରକନ୍ଦାେଡ଼ା ନଗର ଓ ବ୍ଲକ କଂରଗ୍ରସ ତରଫରୁ ରମାଦ-ି
ଆଦାନୀ ଦୁନ୍ଷୀତରି ତଦନ୍ ଦାବରିର ରକନ୍ଦାେଡ଼ା ତନିମିହୁାଣୀସ୍ତି ଏଲ୍  ଆଇସ ି ଅଫିସ୍   
ସମ୍ମଖୁରର ଗଣବରିକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଷନ କରା�ାଇଛ।ି ରାରଜଶ ମହାନ୍ ିସଭାେତତି୍ୱ କରଥିିରଲ। 
େବୂ୍ଷତନ ମନ୍ତୀ ଗରଣଶ୍ୱର ରବରହରା ଗଣବରିକ୍ାଭ କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମରର ଭାଗ ରନଇ ରମାଦ-ି
ଆଦାନୀ ଅସାଧ ୁରମଣ୍ଟ ୨୯ରକାଟ ିବୀମାଧାରୀ ଓ ୪୫ରକାଟ ିବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଧାରୀଙ୍କ ୋଇଁ 
ମହାବେିଦ ସମୃଷ୍ଟ ିକରଛି ିରବାଲ ିକହଥିିରଲ। ନଜିକୁ ସ୍ଚ୍ଛ ତଥା ଦୁନ୍ଷୀତମିକୁ୍ତ ଦାବ ିକରୁଥିବା 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ କାହ ିଁକ ିନରିବତା ଅବଲମକ୍ନ କରୁଛନ୍ ିରବାଲ ିପ୍ରଶ୍ନ କରଥିିରଲ। ଜୀବନ ବୀମା 
ନଗିମର ମଖୁ୍ୟ ଶାଖା େରଚିାଳକ ଆରନ୍ଦାଳନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଦାବେିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରଥିିରଲ। 
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର େବୂ୍ଷତନ ବଧିାୟକ ଚନ୍ିୟ ପ୍ରସାଦ ରବଉରା, ଚତି୍ରରସନ େରଡ଼ିା, 
ପ୍ରଫୁଲ୍ ଦାସ, ସଦି୍ାଥ୍ଷ ରଜନା, ନାରୟଣ େରଡ଼ିା, ସଧୁାଂଶ ୁ ରଶଖର ରଜନା, େବୂ୍ଷତନ 
ନଗରୋଳ ଆକବର ଅଲ୍,ି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନରିଦ୍୍ଷଶକ ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ରଚୌଧରୁୀ ପ୍ରମଖୁ 
ଅଭଭିାରଣ ରଖିଥିରଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଭାତ ଉଡାଣ ସଂି, ରବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ରସନାେତ,ି 
ବାବାଜୀ ମଲ୍ୀକ, ବ୍ହ୍ମାନନ୍ଦ ଭଦ୍ର, ଅନନ୍ ଚରଣ ରଜନା, ବଚିତି୍ର ରଲଙ୍କା, ଚନ୍ଦନ ଦାସ, 
ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବସନ୍ ରାଉତ, ରସକ ହାରୁ, ସରବ୍ଷଶ୍ୱର ମଲ୍କି, ମଧସୁଦୂନ ରସଠୀ, 
ଅନ୍�୍ଷ୍ୟାମୀ ସ୍ାଇଁ, ରାଜନ ଥାରଟାଇ, ସରୁରଶ ଚନ୍ଦ ମାହାଳକି, ନମି୍ଷଳା ଚନ୍ଦର ଖଣ୍ାର, 
ଅଭରିରକ ବଶି୍ୱାଳ, ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଭଜକମୃଷ୍ ରସଠୀ, ପ୍ରଶାନ୍ ରସଠୀ, ଗରଣଶ ଚନ୍ଦ 
ରମକାେ, ଦୟାନଧିି େରଡ଼ିା, ହମିାଂଶ ୁରବରହରା, ସରରାଜକାନ୍ ମଲ୍କି, ଜୟଚନ୍ଦ ଖଣୁ୍ଟଆି, 
ସୟଦ ମକୁ୍ତାର ଖାଁ, କମାଳାକାନ୍ ରବରହରା, ବଭୂିତ ିଚରଣ ଦାସ, ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ନରିଞ୍ଜନ 
େରଡ଼ିା, କମୃୋସନୁି୍ ରବରହରା ଓ ମରି ମରୁସଦି ସାମଲି ରହାଇଥିରଲ।

ଦ�ଥାନନ୍ଦ ପସବଥାଶ୍ରମପ� ପରୌତୁକ 
ବହିୀନ ଆଦେ୍ଯ ବବିଥାହ ସମ୍ପନ୍ନ

ପେ�ଥାବେି,୧୧ଥା୩(ସମସି): ରକନ୍ଦାେଡ଼ା ବ୍ଲକ ଭାଗବତେରୁ େଞ୍ଚାୟତ 
ବାଲଆିସ୍ତି ଦୟାନନ୍ଦ ରସବାଶ୍ରମରର ଗତକାଲ ି ଏକ ଆଦଶ୍ଷ ବବିାହ ଉତ୍ସବ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି 
ର�ୌତୁକ ବହିୀନ ଏହ ି
ବବିାହ ଉତ୍ସବରର 
ରକନ୍ଦାେଡ଼ା ଜଲି୍ା 
ଆ �୍ଷ ୍ୟସ ମ ା ଜ ର 
କା�୍ଷ୍ୟକାରୀ ସଭାେତ ି
ରବୈଦକି ବଦି୍ାଦ 
ଗରୁୁଜୀ ସବୁାର ଚନ୍ଦ 
ଖଣୁ୍ଟଆି ବ୍ହ୍ମା ଓ ଜଲି୍ା 
ଆ�୍ଷ୍ୟ ସମାଜର 
ସମ୍ାଦକ ତଥା 
ରସବାଶ୍ରମର ସଞ୍ଚାଳକ 
ମଦନ ରମାହନ 
ଆ�୍ଷ୍ୟ ଆଚା�୍ଷ୍ୟ 
ଭାରବ ରବଦର 
ବଧିାନ ଅନୁସାରର 
ବବିାହ କା�୍ଷ୍ୟ ସମ୍ନ୍ନ 
କରଥିିରଲ। ରଡରାବଶି ବ୍ଲକ କାଉେଡ଼ା େଞ୍ଚାୟତ ନଳିକିଣା ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ 
ମଦୁୁଲଙି୍କ କନ୍ୟା ପ୍ରୟିଦଶ୍ତିନୀଙ୍କ ସହ େଟ୍ାମଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କଣ୍ଟାବଣ ସାନ 
ରମାହନେରୁ ଗ୍ରାମର ଭରତଚନ୍ଦ ରଲଙ୍କାଙ୍କ େଅୁ ରସନା କମ୍ଷଚାରୀ ସଦୁଶ୍ଷନଙ୍କ 
ବବିାହ ରହାଇଛ।ି ବଳରଦବ ସାଂସ୍ମୃତକି େରରିଦର ସଭାେତ ି ବାସରୁଦବ 
ଦାସ, ରକନ୍ଦାେଡ଼ା ଜଲି୍ା ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ େରରିଦର ସଭାେତ ି ବମିକ୍ାଧର 
ମଦୁୁଲ,ି ବରଷି୍ ଆଇନଜୀବୀ ବଜିୟ େରଡ଼ିା, ଅଭମିନୁ୍ୟ ରାଉତ, ନରୁିେମା ସାହୁ, 
ବୀରବର ରଜନା, କ୍ରିରାଦ ନାଥ, ବସନ୍ ରଜନା, କାଉେଡ଼ା େଞ୍ଚାୟତ ସରେଞ୍ଚ 
ପ୍ରତାେ ରବରହରା ପ୍ରମଖୁ ନବଦମ୍ତଙୁି୍କ ଆଶୀବ୍ଷାଦ ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଲ। ଅଜୁ୍ଷନ 
ଚରଣ ମଦୁୁଲ ିଅତଥିିମାନଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ କରଥିିରଲ।

ରମୈନାକ ସାହତି୍ୟ ସଂସଦ େକ୍ରୁ ସାରସ୍ତ ସମାରରାହ
େଥା�ଥାଦୀେ,୧୧ଥା୩(ସମସି)

ବନ୍ଦର ନଗରୀ ୋରାଦୀେର ସବ୍ଷ 
େରୁାତନ ସାରସ୍ତ ଅନୁଷ୍ାନ ‘ରମୈନାକ 
ସାହତି୍ୟ ସଂସଦ’ର ବସନ୍ମଳିନ 
ସାରସ୍ତ ସମାରରାହ ୋରାଦୀେ 
ରେୌରୋଳକିା ସମ୍ମଳିନୀ କକ୍ରର 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ସଂସଦର ସଭାେତ ି ଡ. 
ସରନ୍ାର ସାମଲ ସଭାେତତି୍ୱ କରଥିିରଲ। ମଖୁ୍ୟ 
ଅତଥିି ଭାରବ ରେୌର େରରିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ ବସନ୍ ବଶି୍ୱାଳ, 
ସମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାରବ କରରେଡ ବାବୁରାମ ରଚୌଧରୁୀ 

ଓ ରରମଶ ତ୍ରେିାଠୀ ପ୍ରମଖୁ ର�ାଗ ରଦଇଥିରଲ। 
ଏହ ି ସାରସ୍ତ ସମାରରାହରର କବ ି ରଗାଲାେ 
ରାଣୀ ସାହୁ, ରପ୍ରମଲତା ବାରକି, ରୁନବିାଳା ମଲ୍କି, 
ମରିାଙ୍ନି ି ରଦଇ, ଗୀତା ଦାସ, ମାନସୀପ୍ରଭା ସ୍ାଇଁ, 
ସରୁରଶ ପ୍ରଧାନ, ନବୀନ ପ୍ରଧାନ, ଉମ୍ତିଳା ମହାନ୍,ି 

ରଞ୍ଜତି ଦାସ, ଅରୂେ ବଶି୍ୱାଳ, 
ନଳନିୀ ପ୍ରଭା ସାହୁ, ଆରତୀ 
ଦାସ, ନହିାରୀବାଳା ବାରକି, 
ସରରାଜନିୀ ସାହୁ, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ 
ପ୍ରଧାନ, ବଷୁି୍ପ୍ରୟିା ମହାନ୍,ି 
ସଂଘମତି୍ରା ସ୍ାଇଁଙ୍କ ସରମତ 
ଅରନକ କବ ି ‘ବସନ୍ ଆସଛି’ି 

ଶୀର୍ଷକ କବତିା ଆବମୃତ୍ତ ିକରଥିିରଲ। କବ ିରଶ୍ରିରଖା 
ରବରହରା ଓ ନତିମକ୍ନିୀ ସାମନ୍ରାୟ ସଂର�ାଜନା 
କରଥିିଲାରବରଳ ନରଗନ୍ଦ ନାଥ ସ୍ାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଅେ୍ଷଣ କରଥିିରଲ।

େଳି୍ୀ ଗ୍ଥାମ ପରଥାଜନଥା ତଥାଲମି େବି�ି ଉଦ୍  ରଥାେତି
ପେ�ଥାବେି,୧୧ଥା୩(ସମସି): 
ରଗାଲରାହାଟ େଞ୍ଚାୟତ 
ଅଧୀନ ରଗାଲରାହାଟସ୍ତି 
ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଡୁ୍ୟସସ୍ଷ 
ଗରୁେ କା�୍ଷ୍ୟାଳୟ େରସିରରର 
ଚାଲଥିିବା ଶଳି୍ୀ ଗ୍ରାମ ର�ାଜନା 
ତାଲମି ଶବିରି ଉଦ୍  �ାେତି 
ରହାଇ�ାଇଛ।ି ରକନ୍ଦାେଡ଼ା 
ଜଲି୍ା ହସ୍ଶଳି୍ ବଭିାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରର ଆରୟାଜତି ଏହ ି ୬ ମାସଆି ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିରିରର ପ୍ରଶକି୍କିା 
ଭାରବ ରରଶମା ରବଗମ ଓ ତେସ୍ନିୀ ନାୟକ ର�ାଗରଦଇ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଡ଼ୁ୍ୟସର ଗରୁେର ୧୫ 
ଜଣ, କଳଙି୍ ଏସ୍  ଏଚଜରୁି ୧୫ ଜଣ ରମାଟ ୩୦ ଜଣ ମହଳିା ଶବିରିାଥ୍ଷୀଙୁ୍କ ଏରରୋରଡାରୀ ଓ େ୍ୟାଚ୍   
ୱାକ୍ଷ ସମ୍କ୍ଷରର ତାଲମି ପ୍ରଦାନ କରଥିିରଲ। ଏହ ି ପ୍ରଶକି୍ଣ ଶବିରିର ଉଦ୍  �ାେନ ଦବିସରର ଜଲି୍ା 
ହସ୍ଶଳି୍ ବଭିାଗର ସହକାରୀ ନରିଦ୍୍ଷଶକ ଅଜତି ପ୍ରସାଦ ରଭାଇ, ହସ୍ଶଳି୍ ବକିାଶ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଜତି 
ରବରହରା, ରଡରାବଶି ବ୍ଲକ ଉୋଧ୍ୟକ୍ ରଦବାଶରି ଆଚା�୍ଷ୍ୟ, ଜଲି୍ା େରରିଦ ସଦସ୍ୟ ଧରନଶ୍ୱର 
ରସଠୀ, ବେିନି ବହିାରୀ ସାହୁ ଓ ବାସନ୍ୀ କର ପ୍ରମଖୁ ଅତଥିି ଭାବରର ର�ାଗ ରଦଇଥିରଲ। ଶବିରିାଥ୍ଷୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରମାଣେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥିଲା। ରଶରରର ସରୁଲମାନ ଖା ଁଧନ୍ୟବାଦ ଅେ୍ଷଣ କରଥିିରଲ।

୪୧ ଲଟି� ବପିଦେୀ ମଦ ଜବତ
ୋରାଦୀେ,୧୧ଥା୩(ସମସି): ୋରାଦୀେ ଲକ ଥାନା ଅଧୀନ 
ସଜୁି ଗ୍ରାମର ବଭୁି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଘରର ରଚାରା ମଦ ବକି୍ ି
କରୁଥିବା ଅଭରି�ାଗରର ଧରା େଡ଼ଛିନ୍।ି ତାଙୁ୍କ େଲୁସି ଗରିଫ 
କର ିରକାଟ୍ଷ ଚାଲାଣ କରଛି।ି ତାଙ୍କ ଘରୁ ୪୧ ଲଟିର ବରିଦଶୀ 
ମଦ ଜବତ କର ିେଲୁସି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଛି।ି

ହାଟସାହ ିରଗାେବନୁ୍ଜୀଉ 
ରସବାସଂଘର ସାସ୍ମୃତକି କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ
କଣ୍ଆିହଥାଟ,୧୧ଥା୩,(ସମସି): ରାଜକନକିା ବ୍ଲକର ହାଟସାହ ି
ରଗାେବନୁ୍ଜୀଉ ରସବାସଂଘର ସାଂସ୍ମୃତକି କା�୍ଷ୍ୟକ୍ମ 
ଅନୁଷ୍ତି ରହାଇ�ାଇଛ।ି ହାଟସାହ ିସରେଞ୍ଚ ସୀତାରାଣୀ ଦାସ, 
ସାମକ୍ାଦକି ଶବିରାମ ଦାସ, ମତିାରାଣୀ ରାଉତ, ଅକମୃର ଚରଣ 
ଦାସ, ଅଭସରପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍କ ଘନସ୍ୟାଶ ସାହାଣ,ି �ଦୁନାଥ 
ଦାସ ଓ ମରନାଜ ଦାସ ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରମଖୁ ଅତଥିି ଭାରବ ର�ାଗ 
ରଦଇଥିରଲ। ରଗାୋଳଚନ୍ଦ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ତା କରଥିିରଲ।



ରାଜଧାନୀରର ପବ୍   କଲଚର ଦନିକୁ ଦନି 
ରଲାକପ୍ୟି ରେବାରର ଲାଗଛି।ି ସମ୍ପ୍ରତ ି ୧୨ଟ ି
ପବ୍   ରେଥିିବା ରବରେ ଆଗାମୀ ଦନିରର ୪ଟ ି

ନୂଆ ପବ୍   ର�ାଲବିାକୁ ଯାଉଛ।ି ରାଜ୍ୟ ବାୋରର ରେ ି କର ି
ଆସଥୁିବା ଯବୁକଯବୁତୀମାରନ 
ଏେ ି ରଷେତ୍ରର ଚାେଦିାକୁ ରଦଖି 
ନରିବଶ କରବିାକୁ ଚାେୁଁଛନ୍।ି 
ପବ୍   ଯବିା ରଗାଷ୍ୀଙ୍କ ସଂ�୍ୟା 

ସୀମତି ରୋଇଥିରଲ ମଧ୍ୟ ଗ୍ାେକମାରନ ପବ୍  ରର ଟଙ୍କା 
�ର୍ଚ୍ଚ କରବିାକୁ ଆରଦୌ କୁଣ୍ା ପ୍କାଶ କରୁନାୋଁନ୍।ି 
ଏଣ ୁ ନରିବଶକମାରନ ଏେ ି ରଷେତ୍ରରର ନରିବଶ 
କରବିାକୁ ପଛଘଞୁ୍ା ରଦଉନାୋଁନ୍।ି ନରିବଶକ 
ପ୍ତିପିଦା୍ ମଶି୍ରଙ୍କ କେଛିନ୍ ି ରଯ, ପ୍ତ ି ସପ୍ାେରର 
ମୁଁ ପବ୍   ଯବିା ଆସବିା କରର। ରତରବ ଭୁବରନଶ୍ୱରରର 
୧୨ଟ ିପବ୍   ରେଥିିବା ରବରେ ଅଧିକ ପବ୍  ର ଆବଶ୍ୟକତା 
ରେଛି।ି ଏଣ ୁପଟଆି 
ଅଞ୍େରର ଏକ 
ନୂଆ ପବ୍   

କରବିାକୁ ଯାଉଛ।ି ପବ୍  ଗଡ଼ୁକିରର ଭତି୍ଭୂିମ ିଅଭାବ 
ରେଛି।ି ରତରବ ୫ ବରଚ୍ଚ ତରେ ରଯତକି ିରଲାକ 
ପବ୍   ଯବିାକୁ ଚାେୁଁଥିରଲ ରସମାନଙ୍କ 
ସଂ�୍ୟା ଏରବ ବଢ଼଼଼଼ ିକର ିପା�ାପାଖି ୨ 
ଗଣୁ ରୋଇଗଲାଣ।ି ଏଭେ ିସ୍ଥରେ 
ପବ୍   ସଂ�୍ୟା ବଢ଼଼଼଼ବିା ଏକାନ୍ 
ଆବଶ୍ୟକ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରନର ନେବ 
୪ େୂଆ ପବ୍   

କେବଳ ପଟଆି, କେବଳ ପଟଆି, 
ଚନ୍ଦ୍ରକେଖରପରୁକର ଚନ୍ଦ୍ରକେଖରପରୁକର ୯୦%୯୦% ପବ୍   ପବ୍  

ରାଜଧାନୀରର ସବଚ୍ଚାଧିକ ପବ୍   ପଟଆି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରଶ�ରପରୁ ଅଞ୍େରର ରେଛି।ି ରାଜଧାନୀରର ସବଚ୍ଚାଧିକ ପବ୍   ପଟଆି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରଶ�ରପରୁ ଅଞ୍େରର ରେଛି।ି 
ରାଜଧାନୀରର ଥିବା ସମଦୁାୟ ପବ୍  ର ୯୦ ପ୍ତଶିତ ରକବେ ଏେ ି ଅଞ୍େରର ରାଜଧାନୀରର ଥିବା ସମଦୁାୟ ପବ୍  ର ୯୦ ପ୍ତଶିତ ରକବେ ଏେ ି ଅଞ୍େରର 
ରେଛି।ି ବରିଶରକର ି ଉକ୍ତ ଅଞ୍େରର ବାୋର ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସ ି ପାଠ ରେଛି।ି ବରିଶରକର ି ଉକ୍ତ ଅଞ୍େରର ବାୋର ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସ ି ପାଠ 

ପଢ଼଼଼ୁଛନ୍।ି ରସମାନଙ୍କ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ରେଉଛ ିପବ୍   ସଂସ୍କୃତ।ି ରତଣ ୁଛୁଟ ିଦନିରର ପଢ଼଼଼ୁଛନ୍।ି ରସମାନଙ୍କ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ରେଉଛ ିପବ୍   ସଂସ୍କୃତ।ି ରତଣ ୁଛୁଟ ିଦନିରର 
ରପ୍ମୀଯଗୁେ ମନ ୋଲ୍  କା ପାଇଁ ପବ୍  କୁ ଯାଉଛନ୍।ି ଆେୁର ିମଧ୍ୟ ପଟଆି ଏବଂ ରପ୍ମୀଯଗୁେ ମନ ୋଲ୍  କା ପାଇଁ ପବ୍  କୁ ଯାଉଛନ୍।ି ଆେୁର ିମଧ୍ୟ ପଟଆି ଏବଂ 

ଚନ୍ଦ୍ରରଶ�ରପରୁ ଅଞ୍େରର ଉର୍ରବତନ ରଭାଗୀ ଚାକରିଆି ରେୁଛନ୍।ି ଚନ୍ଦ୍ରରଶ�ରପରୁ ଅଞ୍େରର ଉର୍ରବତନ ରଭାଗୀ ଚାକରିଆି ରେୁଛନ୍।ି 
ଅରନକ ବେୁ ରାଷ୍ଟୀୟ କମ୍ାନୀର ଶା�ା ମଧ୍ୟ ଏେ ି ଅଞ୍େରର ଅରନକ ବେୁ ରାଷ୍ଟୀୟ କମ୍ାନୀର ଶା�ା ମଧ୍ୟ ଏେ ି ଅଞ୍େରର 

ରେଛି।ି କମ୍ାନୀର କମଚ୍ଚଚାରୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଆରମାଦ ରେଛି।ି କମ୍ାନୀର କମଚ୍ଚଚାରୀମାରନ ମଧ୍ୟ ଆରମାଦ 
ପ୍ରମାଦ ପାଇଁ ପବ୍   ଯାଉଥିବା ଲଷେ୍ୟ କରାଯାଉଛ।ିପ୍ରମାଦ ପାଇଁ ପବ୍   ଯାଉଥିବା ଲଷେ୍ୟ କରାଯାଉଛ।ି

ପବ୍   ଭତିରକୁ ରକବେ ପଅୁମାନଙୁ୍କ 
ଅରନକ ସମୟରର ବାରଣ 

କରାଯାଇଥାଏ। କନୁି୍ ଚହି୍ା ଜଣାରର 
ଭତିରକୁ ଛାଡ଼ଥିାନ୍।ି କନୁି୍ ରସମାନଙୁ୍କ ମଞ୍ 
ନକିଟରର ଯବୁତୀମାନଙ୍କ ସେ ନାଚବିାକୁ 
ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରସମାରନ ରକବେ 
ରଟବୁଲରର ବସ ିମଦ ପଇିବାର ସରୁଯାଗ 
ପାଇଥାଆନ୍।ି ନାଚବିାକୁ ପାଦ ବଢ଼଼଼଼ାଇରଲ 
ରସଠାରର ଥିବା ବାଉନ୍ସରମାରନ ରସମାନଙୁ୍କ 
ବାରଣ କରଥିାଆନ୍।ି ରେରଲ ରପ୍ମୀ 
ଯଗୁେଙୁ୍କ ରସଠାରର ସାଧାରଣ ଦନିରର ମକୁ୍ତ 
ପ୍ରବଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ରକବେ ଶନବିାର 

ଏବଂ ରବବିାର ପ୍ରବଶ ରଦୟ ବାବଦରର 
ଦୁଇ େଜାର ଟଙ୍କା ରଲ�ାଏ ରଦବାକୁ 
ପଡ଼ଥିାଏ। ଏଥିସେ ରପ୍ମ ଦବିସ, ନୂଆବରଚ୍ଚ 
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦନିଗଡ଼ୁକିରର 
ପ୍ରବଶ ରଦୟ ପଡ଼ଥିାଏ। ଅରନକ ପବ୍  କୁ 
ରକବେ ପଅୁମାନଙୁ୍କ ଭତିରକୁ ଛଡ଼ା 
ଯାଉଥିରଲ ମଧ୍ୟ ରସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ 
ଟଙ୍କା ରଦବାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ।

ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ସେର ଭେ ିଏଠାରର ପବ୍   ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ସେର ଭେ ିଏଠାରର ପବ୍   ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଆଇନ୍   ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନିାୋଁନ୍।ି ପବ୍   ପାଇଁ ପ୍ଥରମ ଆଇନ୍   ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନିାୋଁନ୍।ି ପବ୍   ପାଇଁ ପ୍ଥରମ 
ପଲୁସି ଠାରୁ ଲାଉଡ୍   ସ୍କିର ଅନୁମତ ି ଅଣାଯାଏ। ପଲୁସି ଠାରୁ ଲାଉଡ୍   ସ୍କିର ଅନୁମତ ି ଅଣାଯାଏ। 
ପରର ରସମାରନ ଠପି ି ର�ାଲା ମଦ ରଦାକାନ ପରର ରସମାରନ ଠପି ି ର�ାଲା ମଦ ରଦାକାନ 
ଲାଇରସନ୍ସ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ଠାରୁ ଅନୁମତ ିଲାଇରସନ୍ସ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବଭିାଗ ଠାରୁ ଅନୁମତ ି
ଆଣବିାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ପବ୍   ମାଲକିମାରନ ଅବକାରୀ ଆଣବିାକୁ ପଡ଼ଥିାଏ। ପବ୍   ମାଲକିମାରନ ଅବକାରୀ 
ବଭିାଗକୁ ବଭିନି୍ନ ରଦୟ ବାବଦରର ୧୫ଲଷେ ବଭିାଗକୁ ବଭିନି୍ନ ରଦୟ ବାବଦରର ୧୫ଲଷେ 

୫୦ େଜାର ଟଙ୍କା ରଦଇ ବରଚ୍ଚକ ପାଇଁ ୫୦ େଜାର ଟଙ୍କା ରଦଇ ବରଚ୍ଚକ ପାଇଁ 
ଅନୁମତ ି ରନଇଥାନ୍।ି ସନ୍୍ୟା ୮ଟାରୁ ରାତ ିଅନୁମତ ି ରନଇଥାନ୍।ି ସନ୍୍ୟା ୮ଟାରୁ ରାତ ି
୧୨ପଯଚ୍ଚ୍ୟନ୍ ପବ୍   ଚାଲଥିାଏ। ଏପରକି ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୧୨ପଯଚ୍ଚ୍ୟନ୍ ପବ୍   ଚାଲଥିାଏ। ଏପରକି ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଦନିଗଡ଼ୁକିରର ଅଧିକ ସମୟ ପବ୍   ର�ାଲା ରଖିବାକୁ ଦନିଗଡ଼ୁକିରର ଅଧିକ ସମୟ ପବ୍   ର�ାଲା ରଖିବାକୁ 
ମାଲକିମାରନ ଅନ୍  ଲାଇନ୍  ରର ଆରବଦନ କର ିମାଲକିମାରନ ଅନ୍  ଲାଇନ୍  ରର ଆରବଦନ କର ି
ଅନୁମତ ି ଆଣନ୍।ି ଏଥିଲାଗ ି ରସମାରନ ୫େଜାର ଅନୁମତ ି ଆଣନ୍।ି ଏଥିଲାଗ ି ରସମାରନ ୫େଜାର 
ଟଙ୍କା ଅତରିକି୍ତ ରଦଇଥାଆନ୍।ିଟଙ୍କା ଅତରିକି୍ତ ରଦଇଥାଆନ୍।ି

 �ପବ୍   ପାଇଁ ଅେୁମତ ି
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ଓଡ଼ଶିାଓଡ଼ଶିା
୧୪

 �ପବ୍   ସରୁକ୍ାନର ବାଉେ୍ସର୍   
ଅରନକ ସମୟରର ପବ୍  ରର ଯବୁତୀମାରନ ନଶିା ପଇି ନାଚୁଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ 
ଯବୁକମାରନ ରସମାନଙ୍କ ସେ ନାଚବିାକୁ ଇଚ୍ା ପ୍କାଶ କରଥିାଆନ୍।ି ରତଣ ୁ
ଅନ୍ୟ ଯବୁକଙ୍କ ସେ ଆସଥିିବା ଯବୁତୀଙ୍କ ସେ ବାୋର ଯବୁକ ନାଚରିଲ 
ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ବଚସା ରୋଇଥାଏ। ରତଣ ୁ ଏଥିଲାଗ ି ପବ୍  ରର ବାଉନ୍ସର 
ନଯିକୁ୍ତ ିଦଆିଯାଇଥାଏ। ରସମାରନ ମ�ୁ୍ୟତଃ ରପ୍ମୀ ଯଗୁେ ନାଚୁଥିବା ସ୍ଥାନରର 
ଜଗ ି ରୁେନ୍।ି ଯଦ ି ରସମାନଙ୍କ ଗେେକୁି ବାୋର ରକେ ି ଯବୁକ ଯାଆନ୍ ି ଏେ ି
ବାଉନ୍ସରମାରନ ତାଙୁ୍କ ବାୋରକୁ ଟାଣ ିରନଇଥାଆନ୍।ି ମେେିାଙ୍କ ସରୁଷୋ ପବ୍  ରର 
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆେ୍ାନ। ସମ୍ପ୍ରତ ିପବ୍   ମାଲକିମାରନ ସବଚ୍ଚଦା ସରଚତନ ରେୁଥିବା 
ରଦଖିବାକୁ ମରିେ। ରଯଉଁ ଦାୟତି୍ୱ ବାଉନ୍ସରମାରନ ଶକୃଙ୍ଖୋ ସେ ତୁଲାଇ ଥାଆନ୍।ି

ସଂସ୍ କୃତ ିସଂସ୍ କୃତ ି

ରାଜଧାେୀର ରାଜଧାେୀର 
ଜୀବନକେୈଳୀକର ଜୀବନକେୈଳୀକର 
ପବ୍  ପବ୍  

କେକ୍ରୋ ସଟି ିଭଳ ିଧୀକର ଧୀକର ରରୋଜଧରୋନୀ ଭୁବକନଶ୍ୱରକର କେକ୍ରୋ ସଟି ିଭଳ ିଧୀକର ଧୀକର ରରୋଜଧରୋନୀ ଭୁବକନଶ୍ୱରକର 
ଆଧନୁେିୀେରଣର ପ୍ରଭରୋବ ବଢ଼଼଼଼ବିରୋକର ଲରୋଗଛି।ି େରୋୟରୋନଗରୀ େେୁ୍ବଇ, ଆଧନୁେିୀେରଣର ପ୍ରଭରୋବ ବଢ଼଼଼଼ବିରୋକର ଲରୋଗଛି।ି େରୋୟରୋନଗରୀ େେୁ୍ବଇ, 
ନୂଆଦଲି୍ୀ ଭଳ ିଆେ ସହରକର କଲରୋେଙ୍କ ଜୀବନକେୈଳୀକର େଧ୍ୟ ପରବିର୍ତ୍ତନ ନୂଆଦଲି୍ୀ ଭଳ ିଆେ ସହରକର କଲରୋେଙ୍କ ଜୀବନକେୈଳୀକର େଧ୍ୟ ପରବିର୍ତ୍ତନ 
ଆସଛୁ।ି ସହରର ଯବୁପଢ଼ିଙି୍କର ଏହ ିଆବେ୍ୟେତରୋେୁ ନଜରକର ରଖି ଆସଛୁ।ି ସହରର ଯବୁପଢ଼ିଙି୍କର ଏହ ିଆବେ୍ୟେତରୋେୁ ନଜରକର ରଖି 
ଅନ୍ୟ ସହର ଭଳ ିଭୁବକନଶ୍ୱରକର ପବ୍  େରୋନ ଗଢ଼ଉିଠଛି।ି ଏଠରୋକର ଅନ୍ୟ ସହର ଭଳ ିଭୁବକନଶ୍ୱରକର ପବ୍  େରୋନ ଗଢ଼ଉିଠଛି।ି ଏଠରୋକର 
େକନରୋରଞ୍ଜନର ଭରପରୂ ସବୁଧିରୋ ଥିବରୋରୁ ଯବୁପଢ଼ି ିଏଥିପ୍ରତ ିଆେର୍ଷିତ େକନରୋରଞ୍ଜନର ଭରପରୂ ସବୁଧିରୋ ଥିବରୋରୁ ଯବୁପଢ଼ି ିଏଥିପ୍ରତ ିଆେର୍ଷିତ 
କହଉଛନ୍।ି ଝଲି୍  େଲି୍   ଆଲୁଅ ସହ ଇଚ୍ରୋେତୁରୋବେ ଗୀତର ତରୋକଳ ତରୋକଳ କହଉଛନ୍।ି ଝଲି୍  େଲି୍   ଆଲୁଅ ସହ ଇଚ୍ରୋେତୁରୋବେ ଗୀତର ତରୋକଳ ତରୋକଳ 
ନେିରୋକର େତୁଆଲରୋ ଯବୁପଢ଼ି ିେନ କଖରୋଲରୋ ନରୋଚନରୋଚ ିଖସୁୀ ଅନୁଭବ ନେିରୋକର େତୁଆଲରୋ ଯବୁପଢ଼ି ିେନ କଖରୋଲରୋ ନରୋଚନରୋଚ ିଖସୁୀ ଅନୁଭବ 
େରୁଛନ୍।ି ଅକନେ ଅବସରୋଦ କେଣ୍ରୋଇବରୋ ପରୋଇଁ େଧ୍ୟ ପବ୍   ଯରୋଉଥିବରୋ େରୁଛନ୍।ି ଅକନେ ଅବସରୋଦ କେଣ୍ରୋଇବରୋ ପରୋଇଁ େଧ୍ୟ ପବ୍   ଯରୋଉଥିବରୋ 
କବକଳ ଅକନେ ଏହରୋେୁ ଜୀବନକେୈଳୀ ଭରୋକବ ଧର ିକନଇଛନ୍।ି କସଠରୋକର କବକଳ ଅକନେ ଏହରୋେୁ ଜୀବନକେୈଳୀ ଭରୋକବ ଧର ିକନଇଛନ୍।ି କସଠରୋକର 
ଖରୋଦ୍ୟକପୟ ସହ େଦୁୃ ପରୋନୀୟ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନକର େ୍ରୋନ୍ ିକେଣ୍ରୋଇବରୋକର ଖରୋଦ୍ୟକପୟ ସହ େଦୁୃ ପରୋନୀୟ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନକର େ୍ରୋନ୍ ିକେଣ୍ରୋଇବରୋକର 
ସହରୋୟେ କହଉଛ।ି ଅବେରୋରୀ ବଭିରୋଗ ସତୂ୍ରରୁ େଳିଥିିବରୋ ତଥ୍ୟ ଅନୁସରୋକର ସହରୋୟେ କହଉଛ।ି ଅବେରୋରୀ ବଭିରୋଗ ସତୂ୍ରରୁ େଳିଥିିବରୋ ତଥ୍ୟ ଅନୁସରୋକର 
ରରୋଜଧରୋନୀକର ୧୨ଟ ିକଛରୋଟ ବଡ଼ ପବ୍   ରହଛି।ି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୪ଟ ିବଳିରୋସପରୂ୍ତ୍ତ ରରୋଜଧରୋନୀକର ୧୨ଟ ିକଛରୋଟ ବଡ଼ ପବ୍   ରହଛି।ି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୪ଟ ିବଳିରୋସପରୂ୍ତ୍ତ 
ପବ୍   ରହଛି।ି ଏଥିକର ସେସ୍ତ ପ୍ରେରୋର ସବୁଧିରୋ ରହଛି।ି ହୁେରୋଠରୋରୁ ଆରମ୍ଭ େର ିପବ୍   ରହଛି।ି ଏଥିକର ସେସ୍ତ ପ୍ରେରୋର ସବୁଧିରୋ ରହଛି।ି ହୁେରୋଠରୋରୁ ଆରମ୍ଭ େର ି
ଖରୋଇବରୋ ପଇିବରୋ ଏବଂ େୀତତରୋପ ନୟିନ୍ତତି କେରୋଠରକିର ଏସବୁ ଉପକଭରୋଗ ଖରୋଇବରୋ ପଇିବରୋ ଏବଂ େୀତତରୋପ ନୟିନ୍ତତି କେରୋଠରକିର ଏସବୁ ଉପକଭରୋଗ 
େରବିରୋର ବ୍ୟବସ୍ରୋ ରହଛି।ି କତଣ ୁଯବୁକଗରୋଷ୍ୀ ଓ କପ୍ରେୀ ଯଗୁଳଙ୍କ କଷେତ୍ରକର େରବିରୋର ବ୍ୟବସ୍ରୋ ରହଛି।ି କତଣ ୁଯବୁକଗରୋଷ୍ୀ ଓ କପ୍ରେୀ ଯଗୁଳଙ୍କ କଷେତ୍ରକର 
ପବ୍  ର ଚରୋହଦିରୋ ବଢ଼଼଼଼ବିରୋକର ଲରୋଗଛି।ି ରରୋଜଧରୋନୀର ଏହ ିପବ୍   ସଂସ୍ତୃେୁି କନଇ ପବ୍  ର ଚରୋହଦିରୋ ବଢ଼଼଼଼ବିରୋକର ଲରୋଗଛି।ି ରରୋଜଧରୋନୀର ଏହ ିପବ୍   ସଂସ୍ତୃେୁି କନଇ 
ତ୍ରନିରୋଥ େହରୋନ୍ଙି୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ ଉପସ୍ରୋପନରୋ ....ତ୍ରନିରୋଥ େହରୋନ୍ଙି୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ ଉପସ୍ରୋପନରୋ ....

ପବ୍   ଭତିରର ରକବେ େୁକା ଟାଣବିା 
ପାଇଁ ଅନୁମତ ିରେଛି।ି ରେରଲ େୁକା 

ବାର୍  ଠାରୁ ପବ୍  ରର େୁକାର ଦର ଅଧିକ 
ରେଥିାଏ। ଥରର େୁକା ଟାଣରିଲ ରସମାରନ 
୧େଜାରରୁ ୨େଜାର ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରଦବାକୁ 
ପଡ଼ଥିାଏ। ପବ୍  ରର ବଭିନି୍ନ ର୍ଲେଭରର 

େୁକା ମେିଥିାଏ। ଗ୍ାେକମାରନ ନଜି ମନ 
ପସନ୍ଦର େୁକା ଅରଚ୍ଚର କର ିରନଇଥାନ୍।ି 
େୁକା ସବୁ ଯବୁରଗାଷ୍ୀଙ୍କର ପସନ୍ଦର 
ଜନିରି ରୋଇ ନ ଥିରଲ ମଧ୍ୟ ୨୦ରୁ ୨୫ 
ପ୍ତଶିତ ଯବୁରଗାଷ୍ୀ େୁକା ପ୍ତ ିଆଗ୍େ 
ରଦ�ାଉଛନ୍।ି

 �ଧମୂପାେ ପାଇଁ ନ୍ାକଂି ନଜାନ୍  

ଅରନକ ଯବୁକ, ଯବୁତୀ ଅଛନ୍ ି ରଯଉଁମାରନ ମଦ 
ପଇିବା ମାରତ୍ର ସଗିାରରଟ୍   ପଇିଥାନ୍।ି ରତଣ ୁ

ରସମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜାଣ ିସବୁ ପବ୍  ରର ସଗିାରରଟ୍   ରଜାନ୍   
କରାଯାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ଘରକୁ କାଚ କବଚରର ଆବଦ୍ଧ 
କରାଯାଇଛ।ି ରଯଉଁମାରନ ସଗିାରରଟ୍   ଟାଣବିାକୁ ଇଚୁ୍କ 
ରସଠାକୁ ଯାଇ ସଗିାରରଟ୍   ଟାଣପିାରରିବ। ଯଦ ି ପବ୍   
ଭତିରର ରକେ ି ସଗିାରରଟ୍   ଟାଣନ୍ ି ରତରବ ରସମାନଙୁ୍କ 
ବାୋରକୁ ବାୋର କର ିଦଆିଯବିାର ପ୍ାବଧାନ ରେଛି।ି

ବରିଶର କର ିଏରବ ପବ୍  ରର ଜନ୍ଦନି ପାେନ 
କରବିାକୁ ଯବୁପଢ଼ି ି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍।ି 
ଜନ୍ଦନିରର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙୁ୍କ ରନଇ ପଅୁ, ଝଅି 
ଏକାଠ ିନାଚ ଗୀତରର ମଜ୍ ିରେୁଛନ୍।ି ଏପରକି ି
ପବ୍  ରର କରାଯାଇଥିବା ସ୍କ୍ନି୍  ରର ଜନ୍ଦନିର 
ଶରୁଭଚ୍ା ରଲ�ାଯବିା ସେ ରସଥିରର ତାଙ୍କର 
୍ରଟା ରସି୍  ରପଲେରର ରଦ�ାଇଥାଏ। ଏପରକି ି
ରସଠାରର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ଦନି ପାେନ କରୁଥିବା 
ବ୍ୟକ୍ତ ିଗନ୍   ସଟ୍   ମଧ୍ୟ କରପିାରରିବ। ରଶରରର 

�ାଦ୍ୟ �ାଇବା ସେ ବଭିନି୍ନ ବ୍ାଣ୍ଡର ମଦ 
ପଇିପାରରିବ। ନମିଚ୍ଚାଣ ରୋଇଥିବା ରଟେଜ୍   
ନକିଟରର ପଅୁ, ଝଅି ପାଦକୁ ପାଦ ମେିାଇ 
ନାଚଥିାନ୍।ି ପବ୍   ଭତିରର ସରୁାପାନ ନମିରନ୍ 
ସସୁଜ୍ତି ରଟବୁଲ୍   ପଡ଼ଥିାଏ। ନଶିାସକ୍ତ 
ଯବୁପଢ଼ି ି ଇଚ୍ାମତୁାବକ ରଟେଜ୍   ନକିଟକୁ ଯାଇ 
ନାଚଥିାଆନ୍।ି କନୁି୍ ଜନ୍ଦନି ପାଇଁ ବରିଶର 
ଅ୍ର୍   ରେଥିାଏ। ୨୦ରୁ ୩୦ େଜାର ଟଙ୍କା 
ରଦରଲ ରଗାଟଏି ଦନି ପାଇଁ ବୁକ୍   ରୋଇଥାଏ।

 �ଆେର୍ତ୍ତଣକର ଜନ୍ମଦନି ପରୋଳନ 
 �େୁକା ପାଇଁ ଅେୁମତ ି

 �କପେେରୋଲ କେ’କର ଅଧିେ ଦରୋମ୍  

ନରୋଚବିରୋ ପରୋଇଁ ନରୋଚବିରୋ ପରୋଇଁ 
େଳୁିଛ ିସରୋଥୀେଳୁିଛ ିସରୋଥୀ
ରାରାଜଧାନୀରର ଅରନକ ପବ୍  ରର ନାଚବିା ପାଇଁ ଜଧାନୀରର ଅରନକ ପବ୍  ରର ନାଚବିା ପାଇଁ 

ସାଥୀ ମେୁିଛନ୍।ି ଅରନକ ଯବୁକଙ୍କ ରପ୍ମକିା ସାଥୀ ମେୁିଛନ୍।ି ଅରନକ ଯବୁକଙ୍କ ରପ୍ମକିା 
ନ ଥିବାରୁ ରସମାରନ ପବ୍   ଯାଇ ପାରୁନାୋନ୍।ି ନ ଥିବାରୁ ରସମାରନ ପବ୍   ଯାଇ ପାରୁନାୋନ୍।ି 
ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ �ବୁ୍   କମ୍   ପବ୍  ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ �ବୁ୍   କମ୍   ପବ୍  ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ରେଛି।ି ପବ୍  ର କମଚ୍ଚଚାରୀଙ୍କ ଅନୁମତରିର ରସମାରନ ରେଛି।ି ପବ୍  ର କମଚ୍ଚଚାରୀଙ୍କ ଅନୁମତରିର ରସମାରନ 
ଯବୁତୀଙ୍କ ସେ ନାଚବିାର ଅନୁମତ ି ପାଇଥାନ୍।ି ଯବୁତୀଙ୍କ ସେ ନାଚବିାର ଅନୁମତ ି ପାଇଥାନ୍।ି 
ରସମାନଙୁ୍କ କଛି ି�ର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପଇିବା, �ାଇବା ରଦରଲ ରସମାନଙୁ୍କ କଛି ି�ର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପଇିବା, �ାଇବା ରଦରଲ 
ପବ୍  ରର ରସମାନଙ୍କ ସେ ନାଚପିାରୁଛନ୍।ି ଅରନକ ପବ୍  ରର ରସମାନଙ୍କ ସେ ନାଚପିାରୁଛନ୍।ି ଅରନକ 
ସମୟରର ପବ୍   ମଧ୍ୟରର ଏୋକୁ ରନଇ ଅପ୍ୀତକିର ସମୟରର ପବ୍   ମଧ୍ୟରର ଏୋକୁ ରନଇ ଅପ୍ୀତକିର 
ପରସି୍ଥତି ିରଦଖିବାକୁ ମେୁିଛ।ିପରସି୍ଥତି ିରଦଖିବାକୁ ମେୁିଛ।ି

ଏଏ
ରବ ଅରନକ ରବ ଅରନକ 

ଯବୁତୀ ରପ୍ମରର ଯବୁତୀ ରପ୍ମରର 
ବ ି୍ େ ରେବା ପରର ବ ି୍ େ ରେବା ପରର 

ପବ୍   ଯାଉଛନ୍।ି ରସମାରନ ପବ୍   ଯାଉଛନ୍।ି ରସମାରନ 
ରସଠାରର ମଦ ପଇି ଏକାକୀ ରସଠାରର ମଦ ପଇି ଏକାକୀ 

ନାଚବିା ସମୟରର ରକୌଣସ ିଯବୁକଙ୍କ ନାଚବିା ସମୟରର ରକୌଣସ ିଯବୁକଙ୍କ 
ସେ ପରଚିତି ରୋଇଥାଆନ୍।ି ପରର ସେ ପରଚିତି ରୋଇଥାଆନ୍।ି ପରର 

ରସଠାରର ରସମାରନ ପରସ୍ର କଥା ରସଠାରର ରସମାରନ ପରସ୍ର କଥା 
ରେବା ପରର ରପ୍ମ ସମ୍କଚ୍ଚ ଗଠ ିରେବା ପରର ରପ୍ମ ସମ୍କଚ୍ଚ ଗଠ ି

ଉଠଥିାଏ। ପରର ରସମାରନ ଉଠଥିାଏ। ପରର ରସମାରନ 
ନଦି୍ଧ୍ଧିଟେ ବାରରର ନଦି୍ଧ୍ଧିଟେ ବାରରର 

ପବ୍   ଯାଇ ମନ ପବ୍   ଯାଇ ମନ 
�ସୁୀ କର ି�ସୁୀ କର ି

ନାଚଥିାଆନ୍।ି ନାଚଥିାଆନ୍।ି 
ଜରଣ ପବ୍   ଜରଣ ପବ୍   
ମାଲକି କେଛିନ୍ ିରଯ, ମାଲକି କେଛିନ୍ ିରଯ, 
ତାଙ୍କ ପବ୍  ରର ୩୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ପବ୍  ରର ୩୦ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍ଚ୍ଚ 
ରପ୍ମୀ ଯଗୁେ ଏକାଠ ିରୋଇ ରପ୍ମୀ ଯଗୁେ ଏକାଠ ିରୋଇ 
ବବିାେ କରଛିନ୍।ି ପବ୍   କଲଚରକୁ ବବିାେ କରଛିନ୍।ି ପବ୍   କଲଚରକୁ 

ନ କରାତ୍ମକ ମରନାଭାବ ନ କରାତ୍ମକ ମରନାଭାବ 
ରନଇ ରଦ�ାଯବିା ଉଚତି୍   ରନଇ ରଦ�ାଯବିା ଉଚତି୍   

ନୁରେ।ଁ ଆରମାଦପ୍ରମାଦର ନୁରେ।ଁ ଆରମାଦପ୍ରମାଦର 
ଏୋ ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ଏୋ ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। 

ସବୁ ବଗଚ୍ଚର ରଲାରକ ସବୁ ବଗଚ୍ଚର ରଲାରକ 
ଏଠାକୁ ଆସଛୁନ୍ ିଓ ଏଠାକୁ ଆସଛୁନ୍ ିଓ 

ସମୟ ଅତବିାେତି କରୁଛନ୍।ି ସମୟ ଅତବିାେତି କରୁଛନ୍।ି 
ରତରବ ମାତ୍ରାଧିକ ଯବୁପଢ଼ି ିରତରବ ମାତ୍ରାଧିକ ଯବୁପଢ଼ି ି
ଆସଛୁନ୍ ିରବାଲ ିରସ ଆସଛୁନ୍ ିରବାଲ ିରସ 
କେଛିନ୍।ିକେଛିନ୍।ି

ପବ୍  ରୁ ନରେମ



ର�ୋଜର୍ସଙ୍କୁ  ହ�ୋଇ ତୃତୀୟ �ୋଉଣ୍ଡକକୁ ଉଠଛିନ୍।ି ୧୫ତମ ରଡି୍   ରେଟ୍ୋ 
କ୍ରି�ୋଭୋ ୬-୧, ୭-୫ ରରଟ୍  ର� ଏଲଜିୋରେଥ ମୋଣ୍ଡକିଙ୍କୁ  ହ�ୋଇ ଅଗ୍ରଗତ ି
କ�ଛିନ୍।ି ୧୭ତମ ରଡି୍   େ୍ରି୍ୋଭୋ ୨-୬,୬-୦, ୬-୪ ରରଟ୍  ର� ଅନ୍ୋ 
କୋଲନିୋ୍ୋୟୋଙ୍କୁ  ହ�ୋଇ ତୃତୀୟ �ୋଉଣ୍ଡର� ପ୍ରରେଶ କ�ଛିନ୍।ି ୧୬ତମ ରଡି୍   
େୋ�ରେୋ�ୋ ରରେଜରରିକୋଭୋ ୬-୧, ୬-୨ ରରଟ୍  ର� ଡୋୟୋନୋ ୟୋର୍ରେମ୍ୋଙ୍କୁ  
ହ�ୋଇ ଅଗ୍ରଗତ ି କ�ଛିନ୍।ି

ଖେଳ ଦୁନଆି ରବବିାର 
୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ୧୫
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ପ୍ରଥମ 
ଟେଷ୍ଟ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟଟେ ଟେଷ୍ଟଇଣ୍ୱିଜ ପୋସ୍ତ

ଖ୍ୀଷ୍ଟଚର୍୍ସ,୧୧।୩(ଏରଜନ୍)ି: ସ୍ୋନୀୟ ହଗ୍  ଲ ି ଓଭୋଲ 
ଗ୍ରୋଉଣ୍ଡର� ଚୋଲଥିିେୋ ଶ୍ୀଲଙ୍ୋ େେିକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ର�ଷ୍ଟ 
ମ୍ୋଚ୍  ର� ଘର�ୋଇ ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୋେର୍୍ସନ କ� ି
ପ୍ରଥମ େୋଳରି� ଅଗ୍ରଣୀ ହୋରଲ କ�ଛି।ି 
ଏଥିରହ ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୀଲଙ୍ୋ ଦ୍ତିୀୟ 
େୋଳରି� ପ୍ରୋ�ମ୍କି େେିର୍ସ୍ୋୟ ଘ�ୋଇଛ।ି 
�ସ୍   ହୋ� ି ଶ୍ୀଲଙ୍ୋ ପ୍ରଥରମ େ୍ୋ�ଂି 
କ� ି ପ୍ରଥମ େୋଳରି� ୯୨.୪ ଓଭ�ର� 
୩୫୫ �ନକ� ିଅଲଆଉ� ରହୋଇଥିଲୋ। 
ଜେୋେର� ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ େୋଳରି� 
ଡୋ�ଲି ମରିଚଲଙ୍ ୧୦୨ �ନ� ଶତକ 
ରହୟତୋର� ୧୦୭.୩ ଓଭ�ର� ୩୭୩ 
�ନକ� ି ଅଲଆଉ� ରହୋଇ ୧୮ �ନ� 
ଅଗ୍ରଣୀ ହୋରଲ କ�ଥିିଲୋ। ଏହୋେର� 
ଦ୍ତିୀୟ େୋଳ ି ଆ�ମ୍ କ� ି ଶ୍ୀଲଙ୍ୋ 
ଶନେିୋ� ତୃତୀୟ ଦେିର ରେଳ ରଶଷ 
ରକୁଦ୍ୋ ୩୮ ଓଭ�ର� ୩ ୱରିକ� ହ�ୋଇ 
୮୩ �ନ ରଂଗ୍ରହ କ�ଛି।ି ଫଳର� ୭ 
ୱିରକ� େୋକ ି �ଖି ଶ୍ୀଲଙ୍ୋ ଏରେ ୬୫ 
�ନ� ଅଗ୍ରଣୀ ହୋରଲ କ�ଛି।ି ଷ୍ଟମ୍ପ 
ଅେରୋ�ଣ ରେଳକକୁ ଆରଜେରଲୋ ମୋଥକ୍ୁ ସ୍   
୨୦ ଓ ପ୍ରେୋଥ ଜୟରକୁ�ୟିୋ ୨ �ନକ� ି
ଅେ�ୋଜତି �ହଛିନ୍।ି ପ୍ରୋ�ମ୍କି େ୍ୋ�� 
ଓରଡୋ ଫର୍୍ସୋରଣ୍ଡୋ ୨୮, ଅଧିନୋୟକ ଦମିକୁଥ 
କ�କୁ ଣୋ�ରନେ ୧୭ ଓ କକୁଶଲ ରମଣ୍ଡସି୍   
୧୪ �ନକ� ି ଆଉ� ରହୋଇଥିରଲ। 
ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ ଡୋହୋଣହୋତୀ ଦରୁ ତ ରେୋଲ� 
ରେ୍ୟୋ� �କି୍  ନ� ରେକୁ  ୩� ିରୋକ ୱରିକ� 
ରନଇଥିରଲ। 
 ଅରମୋପ୍ତ ପ୍ରଥମ େୋଳ ି ର୍ୋ� 
୧୬୨/୫�କୁ  ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡ ରେଳ ଆ�ମ୍ 
କ� ି ଶନେିୋ� ଅଲଆଉ� ରହୋଇଥିଲୋ। 
ଅେ�ୋଜତି ଥିେୋ େ୍ୋ�� ଡୋ�ଲି 
ମରିଚଲ ୪୦�କୁ  ରେଳ ଆ�ମ୍ କ� ି ୧୦୨ 
�ନ� ଶତକୀୟ େୋଳ ିରେଳ ିେ୍ୋଭଲିୟିନ 
ରଫ�ଥିିରଲ। ଏଥିରହ ରର ୫ମ ର�ଷ୍ଟ 
ଶତକ ଅଜ୍ସନ କ�ଛିନ୍।ି ରରହେି� ି ୯ 
�ନ�କୁ  ରେଳ ଆ�ମ୍ କ� ି ମୋଇରକଲ ବ୍ୋସ୍  ରୱଲ ୨୫ 
�ନକ� ିଆଉ� ରହୋଇଥିରଲ। ଅଧିନୋୟକ �ମି୍   ରୋଉଦ ି
୨୫, ନଲି ୱୋଗନ� ୨୭ �ନ କ� ିଆଉ� ରହୋଇଥିେୋ 
ରେରଳ ମ୍ୋଟ୍   ରହରନ�ୀ ୭୨ �ନ� ଦରୁ ତ ଅଦ୍୍ସଶତକୀୟ 
େୋଳ ି ରେଳଥିିରଲ ଓ ଦଳକକୁ ପ୍ରଥମ ଇନଂିର ଅଗ୍ରଣୀ 
କ�ୋଇଥିରଲ। ରେ୍ୟୋ� �କି୍  ନ� ୨ �ନକ� ିଅେ�ୋଜତି 
�ହଥିିରଲ। ରେୋଲଂିର� ଶ୍ୀଲଙ୍ୋ େୋଇଁ ଅରଥିୋ ଫର୍୍ସୋରଣ୍ଡୋ 
୪, ଲୋହ�ିକୁ  କକୁମୋ�ୋ ୩, କରକୁନ �ଜଥିୋ ୨, ପ୍ରେୋଥ 
ଜୟରକୁ�ୟିୋ ରଗୋ�ଏି ୱରିକ� ଅକ୍ଆି� କ�ଥିିରଲ। େଶି୍ୱ 

ର�ଷ୍ଟ ଚୋମ୍ପଅିନରପି୍   (ଡେ୍ ୍୍ �ରି)ି ଫୋଇନୋଲର� ସ୍ୋନ 
େକ୍ୋ କ�େିୋକକୁ ରହରଲ ନକୁ ୍ଜଲିୋଣ୍ଡକକୁ ଏହ ି ଦକୁ ଇ ମ୍ୋଚ୍   
େଶିଷି୍ଟ ଶଙୃ୍ଖଳୋର� କ୍ନି୍   ରକୁଇପ୍   କ�େିୋକକୁ ରହେ। 

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର
ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି- ୩୫୫/୧୦, ୯୨.୪ ଓଭ�
ନ୍ୟୁଜଷିଲକୋଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି- ୩୭୩/୧୦, ୧୦୭.୩ 
ଓଭ� (ମରିଚଲ- ୧୦୨, ଲୋଥମ- ୬୭, ରହରନ�ୀ- 
୭୨, ୱୋଗନ�- ୨୭, ବ୍ୋସ୍  ରୱଲ-୨୫, ରୋଉଦ-ି ୨୫, 
ଫର୍୍ସୋରଣ୍ଡୋ- ୪/୮୫, କକୁମୋ�ୋ- ୩/୭୬, �ଜଥିୋ-୨/ 
୧୦୪)।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋ ଦ୍ ଷିତରୀୟ ପକୋଳ ଷି- ୮୩/୩, ୩୮ ଓଭ� 
(ଫର୍୍ସୋରଣ୍ଡୋ- ୨୮, ମୋଥକ୍ୁ ସ୍  - ୨୦*, �କି୍  ନ�- ୩/୨୮)।

ଇଣ୍ଡଆିନ ରୱଲ୍,୧୧।୩(ଏରଜନ୍)ି: ଏଠୋର� ଚୋଲଥିିେୋ ଇଣ୍ଡଆିନ ରୱଲ୍ ମୋଷ୍ଟର୍ସ 
ର�ନରି ପ୍ରତରିରୋଗତିୋର� �କୁ ଷଆି� ଦକୁ ଇ ରରିଡଡ ରେଳୋଳ ି ଆର୍ରେ �କୁ େରଲଭ, 
ଡୋନଲି ରମଦରଭରଦଭ ଏକକ ତୃତୀୟ �ୋଉଣ୍ଡର� ପ୍ରରେଶ କ�ଥିିେୋ ରେରଳ ଦ୍ତିୀୟ 
ରଡି୍   ରେଳୋଳ ି ଗ୍ରୀସ୍  � ଷ୍ଟଫିୋରନୋର ରତିରେିୋସ୍   ଦ୍ତିୀୟ �ୋଉଣ୍ଡର� େ�ୋସ୍ତ ରହୋଇ 
େେିର୍ସ୍ୟ� ରମ୍କୁେୀନ ରହୋଇଛନ୍।ି ଷଷ୍ଠ ରଡି୍   �କୁ େରଲଭ ଦ୍ତିୀୟ �ୋଉଣ୍ଡର� ୬-୪, 
୬-୨ ରରଟ୍  ର� ରଚକ ଗଣ�ୋଜ୍� ଜ�ି ିରଲରହକୋଙ୍କୁ  େ�ୋସ୍ତ କ� ିଅଗ୍ରଗତ ିକ�ଛିନ୍।ି 
ରରହେି� ି୫ମ ରଡି୍   ଡୋନଲି୍   ରମଦରଭରଦଭ ୬-୪, 
୬-୩ ରରଟ୍  ର� ଆରମ�କିୋ� ବ୍ୋଣ୍ଡନ ନୋକୋରମିୋଙ୍କୁ  
େ�ୋସ୍ତ କ� ିତୃତୀୟ �ୋଉଣ୍ଡକକୁ ଉଠଛିନ୍।ି ଅନ୍େର� 
ରତିରେିୋର ଦ୍ତିୀୟ �ୋଉଣ୍ଡ ମକୁକୋେଲିୋର� 
ଅର୍ରେଲଆି� ରଜୋଡ୍ସୋନ ଥମ୍ପରନଙ୍ଠୋ�କୁ  ୭-୬, 
୪-୬, ୭-୬ ରରଟ୍  ର� େ�ୋସ୍ତ ରହୋଇ େଦିୋୟ ରନଇଛନ୍।ି ଇଣ୍ଡଆିନ ରୱଲ୍ �ୋଇ�ଲ 
ଜତିଥିିରଲ ରର ଏ�େି ି ମୋନ୍ତୋର� ଶୀଷ୍ସ ସ୍ୋନ ଦେଲ କ�ଥିୋରନ୍। ରରହେି� ି
୧୪ତମ ରଡି୍   ଆରମ�କିୀୟ ରେଳୋଳ ିଫ୍ୋନ୍  ରରରନ �ଆିରଫୋଏ ୬-୨, ୬-୨ ରରଟ୍   
ନଜି ରଦଶ� ମୋକ୍ସର ଗରି�ୋନଙ୍କୁ  ହ�ୋଇ ଦ୍ତିୀୟ �ୋଉଣ୍ଡକକୁ ଉଠଛିନ୍।ି ୧୩ତମ 
ରଡି୍   �କୁ ଷଆି� କୋର�ନ େୋଚୋରନୋଭ ୬-୩, ୬-୩ ରରଟ୍  ର� ଜମ୍ସୋନୀ� ଓ୍ୋ� 
ଓର�ଙ୍କୁ  େ�ୋସ୍ତ କ� ି ଅଗ୍ରଗତ ି କ�ଛିନ୍।ି ଦ୍ୋଦଶ ରଡି୍   ଜମ୍ସୋନୀ� ଆରଲକଜୋଣ୍ଡ� 
ରୱେର�ଭ ୬-୩, ୬-୧ ରରଟ୍  ର� ଆରଜ୍ସଣ୍ନିୋ� ରେର୍ୋ କୋଚନିଙ୍କୁ  ହ�ୋଇ ତୃତୀୟ 
�ୋଉଣ୍ଡର� ପ୍ରରେଶ କ�ଛିନ୍।ି ବ୍ରି�ନ� ୧୦ମ ରଡି୍   ରେଳୋଳ ି କୋରମ�ନ ରନୋ� ି
୬-୨, ୬-୪ ରରଟ୍  ର� ତୋଇୱୋନ� ତକୁ ଙ୍ଗ- ଲନି୍   ଉଙ୍କୁ  ହ�ୋଇ ଅଗ୍ରଗତ ି କ�ଛିନ୍।ି
ପେଗଲୁା, ଗଫ୍  , ସାକାର,ି କ୍ପି�ାଭାଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତ ି
ଇଣ୍ଡଆିନ ରୱଲ୍ ମହଳିୋ ଏକକ ପ୍ରତରିରୋଗତିୋର� ରରିଡଡ ରେଳୋଳମିୋନ ଜୟରୋତ୍ୋ 
ଅେ୍ୋହତ �ହଛି।ି ଆରମ�କିୋ� ରଜରକିୋ ରେଗକୁଲୋ, ରକୋରକୋ ଗଫ, ଗ୍ରୀସ୍  � ମୋ�ଆି 
ରୋକୋ�,ି ରଚକ୍  ଗଣ�ୋଜ୍� କୋର�ୋଲନି୍   େ୍ରି୍ୋଭୋ ଓ ରେଟ୍ୋ କ୍ରି�ୋଭୋ ଦ୍ତିୀୟ 
�ୋଉଣ୍ଡର� େଜିୟୀ ରହୋଇ ତୃତୀୟ �ୋଉଣ୍ଡକକୁ ଉଠଛିନ୍।ି ତୃତୀୟ ରଡି୍   ରେଗ୍  କୁଲୋ ୩-୬, 
୬-୧, ୬-୨ ରରଟ୍  ର� କୋମଲିୋ ଜଓିଜଜିଙ୍କୁ  ହ�ୋଇ ଅଗ୍ରଗତ ିକ�ଛିନ୍।ି ରରହେି� ିଷଷ୍ଠ 
ରଡି୍   ଗଫ୍   ୬-୨, ୬-୪ ରରଟ୍  ର� ରେଷି୍ଟନିୋ େକୁ କ୍  ରୋଙ୍କୁ  ହ�ୋଇ ଅଗ୍ରଗତ ି କ�ଛିନ୍।ି 
ରପ୍ତମ ରଡି୍   ମୋ�ଆି ରୋକୋ� ି୨-୬, ୬-୪, ୬-୦ ରରଟ୍  ର� ଆରମ�କିୋ� ରଶଲେ ି

ରଜୋହୋନ୍େଗ୍ସ, ୧୧।୩ (ଏରଜନ୍)ି: ସ୍ୋନୀୟ 
ୱୋଣ୍ଡ�ର୍ସ ଷ୍ଟୋଡୟିମର� ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ଅନ୍ମି ତଥୋ ୨ୟ 
ର�ଷ୍ଟର� ଭ୍ରମଣକୋ�ୀ ରୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି ୨୮୪ �ନ� 
େୃହତ୍   େ୍େଧୋନର� ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୋ ନକି��କୁ  
େ�ୋସ୍ତ ରହୋଇଛ।ି ଘର�ୋଇ ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୋ େକ୍ଷ�କୁ  
ଧୋର୍ସ୍ ୩୯୧ �ନ� େଶିୋଳ ଲକ୍ଷ୍କକୁ େଶ୍ୋତଧୋେନ 
କ� ିରୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି ଶନେିୋ� ଦ୍ତିୀୟ େୋଳରି� ମୋତ୍ 
୧୦୬ �ନର� ଅଲ୍  ଆଉଟ୍   ରହୋଇରୋଇଥିଲୋ। 
େେୂ୍ସ�କୁ  ପ୍ରଥମ ର�ଷ୍ଟକକୁ ମଧ୍ୟ ରୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି ୮୪ 
�ନର� ହୋ�ରିୋଇଥିଲୋ। ଫଳର� ରତମ୍ୋ 
େଭକୁ ମୋଙ୍ ରନତୃତ୍ୋଧିନ ଦକ୍ଷଣି ଆଫିି୍କୋ ୨ 
ମ୍ୋଚ୍  େଶିଷି୍ଟ ର�ଷ୍ଟ ଶଙୃ୍ଖଳୋକକୁ ମଳୂରେୋଛ 
କ�ରିନଇଛ।ି ମୋର୍୍ସ ୧୬�କୁ  ଦକୁ ଇଦଳ ମଧ୍ୟର� ୩ 
ମ୍ୋଚ୍  େଶିଷି୍ଟ ଏକଦେିରୀୟ ଶଙୃ୍ଖଳୋ ଆ�ମ୍ ରହେ।

୬୯ �ନ� ଗକୁ�କୁ ତ୍େରୂ୍୍ସ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋରଲ କ� ି
ଦ୍ତିୀୟ େୋଳ ି ଆ�ମ୍ କ�ଥିିେୋ ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୋ 
ଶକୁରେେୋ� ୩ୟ ଦେିର ରେଳ ରଶଷ ରକୁଦ୍ୋ ୭ 
ୱିରକଟ୍   ହ�ୋଇ ୨୮୭ �ନ କ�ଥିିଲୋ। ଏହ ି
ଅରମୋପ୍ତ ୨ୟ େୋଳ ି ର୍ୋ��କୁ  େ୍ୋ�ଂି ଆ�ମ୍ 
କ� ି ଘର�ୋଇ ଦଳ ଶନେିୋ� ରକୋରଳ ୩୨୧ 
�ନର� ଅଲ୍  ଆଉଟ୍   ରହୋଇରୋଇଥିଲୋ। େେୂ୍ସଦନି� 
ଅେ�ୋଜତି େ୍ୋ�ର୍   ଅଧିନୋୟକ ରତମ୍ୋ େଭକୁ ମୋ 
ଆଉ ୧ �ନ ରରୋଡ଼ ି ୧୭୨ �ନର� େ୍ୋଭଲିୟିନ 
ରଫ�ଥିିରଲ। ଏହୋ େଭକୁ ମୋଙ୍ କ୍ୋ�ୟି� ରଶ୍ଷ୍ଠ 
ର�ଷ୍ଟ ର୍ୋ� �ହଥିିଲୋ। ଏହ ି ଦ୍ତିୀୟ ର�ଷ୍ଟ 

ଶତକ ଅେର�ର� ରର ୨୮୦ େଲ୍   ରୋମ୍ୋ କ� ି
୨୦ ରଚୌକୋ ମୋ�ଥିିରଲ। ପ୍ରତେିକ୍ଷ ରୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି 
େକ୍ଷ�କୁ  ଜୋରନ ରହୋଲ୍ଡ� ଓ କୋଏଲ୍   ରମୟର୍ସ ୩� ି
ରଲେୋଏ ଏେଂ ଆଲ୍  ଜ�ୀ ରଜୋରରଫ୍   ୨� ିୱିରକଟ୍   

ଅକ୍ଆି� କ�ଥିିରଲ। ଜେୋେର� ୩୯୧ �ନ� 
ଚ୍ୋରଲଜେଂିେରୂ୍୍ସ ଲକ୍ଷ୍କକୁ େଛିୋ କ� ି ରୱଷ୍ଟଇଣ୍ଡଜି 
ଦ୍ତିୀୟ େୋଳରି� ୩୫.୧ ଓଭ� ରେଳ ି ୧୦୬ 
�ନର� ରୀମତି �ହଥିିଲୋ। ୱରିକଟ୍  �କ୍ଷକ 

ରଜୋଶକୁଆ ଡ ି ରଲି୍  ଭୋ (୩୪), ଅଧିନୋୟକ ରରେଗ୍   
ବ୍ୋଥରୱ� (୧୮), ଜୋରନ ରହୋଲ୍ଡ� (୧୯) 
ଓ ରଜୋରରଫ (୧୮)ଙ୍କୁ  ଛୋଡ଼ରିଦରଲ ୭ଜଣ 
େ୍ୋ�ର୍   ଦକୁ ଇଅଙ୍ େଶିଷି୍ଟ ର୍ୋ� କ�େିୋ� ି
ନ ଥିରଲ। ରେୋଲଂିର� ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୋ େକ୍ଷ�କୁ  
ରୋଇମନ ହୋମ୍ସ� ଓ ରଗ�ୋଲ୍ଡ ରକୋଏଜ୍ସ ୩� ି
ରଲେୋଏ ଏେଂ କୋଗରିରୋ �ୋେୋଡୋ ଓ ରକଶେ 
ମହୋ�ୋଜ ୨� ି ରଲେୋଏ ୱିରକଟ୍   ରନଇଥିରଲ। 
େଭକୁ ମୋ ମ୍ୋଚ� ଏେଂ ଆଇରଡନ ମୋକ୍ସ�ୋମ 
ଶଙୃ୍ଖଳୋ� ରଶ୍ଷ୍ଠ ରେଳୋଳ ିେରିେଚତି ରହୋଇଥିରଲ।

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର
ଦକ୍ଷଣି ଆଫି୍କୋ ପ୍ରଥମ େୋଳ:ି ୩୨୦/୧୦, ୯୨.୨ 
ଓଭ� (ଆଇରଡନ ମୋକ୍ସ�ୋମ- ୯୬, ର�ୋନ ି
ରଡୋର୍  ଜୀ- ୮୫, କୋଏଲ୍   ରମୟର୍ସ- ୩/୩୨, 
ରଜୋରରଫ୍  - ୩/୬୦)।
ସେଷ୍ଟଇଣ୍ଡଷିଜ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି: ୨୫୧/୧୦, ୭୯.୩ 
ଓଭ� (ରହୋଲ୍ଡ�- ୮୧*, ରମୟର୍ସ- ୨୯, ର�ୋଷ୍ଟନ 
ରଚଜ- ୨୮, ରଗ�ୋଲ୍ଡ- ୩/୨୧)।
ଦକ୍ ଷିଣ ଆଫ୍ଷିକକୋ ୨ୟ ପକୋଳ ଷି: ୩୨୧/୧୦, ୧୦୦.୪ 
ଓଭ� (େଭକୁ ମୋ- ୧୭୨, ୱିଆନ ମଲ୍ଡ�- ୪୨, 
ରମୟର୍ସ- ୩/୪୬, ରହୋଲ୍ଡ�- ୩/୪୮)।
ସେଷ୍ଟଇଣ୍ଡଷିଜ ୨ୟ ପକୋଳ ଷି: ୧୦୬/୧୦, ୩୫.୧ ଓଭ� 
(ରଜୋଶକୁଆ ଡ ି ରଲିଭୋ- ୩୪, ରହୋଲ୍ଡ�- ୧୯, 
ବ୍ୋଥରୱ�- ୧୮, ରଗ�ୋଲ୍ଡ- ୩/୩୭, ହୋମ୍ସ�- 
୩/୪୫)।

ଦକ୍ଣି ଆଫି୍କା ୨-୦ପର ଶଙୃ୍ଖଳା ଜତିଲିା
ମପିେଲଙ୍କ ଶତକ: 

ନୁୟୁଜଲିାଣ୍ଡର ପ୍ରତୟୁାବର୍ଚ୍ଚନ

ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡପର ରୁବ୍  ପଲଭ, ପମଦ୍  ପଭପଦଭତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡପର ରୁବ୍  ପଲଭ, ପମଦ୍  ପଭପଦଭ

ସ ୱିତ୍  ସ ୱିପାସଙ୍କ 
ବ ୱିପର୍ଯ୍ୟୟ

ଇଣ୍ଡଆିନ 
ପେଲ୍ସ 
ମାଷ୍ଟସଚ୍ଚ 
ପ�ନସି

ପନମାରଙ୍କ ଅପ୍ରୋେୋର ସଫଳ
ରଦୋହୋ, ୧୧ୋ୩(ଏରଜନ୍)ି: ଫ୍ୋନ୍ କ୍ବ୍   େ୍ୋ�ସି୍   ରରଣ୍ ଜରମ୍ସନ େକ୍ଷ�କୁ  ରେଳକୁ ଥିେୋ 
େଶି୍ୱ� ଅନ୍ତମ ରଶ୍ଷ୍ଠ ଫକୁ�େଲ ରେଳୋଳ ି ରନମୋ� ଜକୁ ନୟି�ଙ୍ ଆଣ୍କୁର� ଶନେିୋ� 

କ�ୋରୋଇଥିେୋ ଅର୍ରେୋେଚୋ� 
ରଫଳ ରହୋଇଛ।ି େକୁବ୍   ଶୀଘ୍ର ରର 
ଫକୁ�େଲ େଡ଼ଆିକକୁ ରଫ�ରିେ 
ଓ ଆହକୁ� ି ଭଲ ରେଳରିେ ରେୋଲ ି
କହଛିନ୍।ି କନି୍କୁ ଏହ ି ଆଘୋତ 
ରରୋଗକୁଁ ରର ଚଳତି ରଜିନର� 
ଆରଦୌ ଫକୁ�େଲ ରେଳେିୋ�ରିେ 
ନୋହ ିଁ ରେୋଲ ି ତୋଙ୍ କ୍ବ୍   ରରଣ୍ 
ଜରମ୍ସନ େକ୍ଷ�କୁ  ରଘୋଷଣୋ 
କ�ୋରୋଇଛ।ି ‘ଏରେ ରନମୋ� 
ଡୋକ୍�ଙ୍ ଉେରଦଶ ଅନକୁ ରୋୟୀ 
�ହରିେ। ଫିଟ୍   ରହେୋ େର� 
ଫିଟ୍  ରନସ୍   େ�ୀକ୍ଷୋ ରଦରେ। 
ଏହୋ େର� ତୋଙ୍କୁ  ରେଳେିୋକକୁ 

ରକୁରରୋଗ ମଳିେି କ ିନୋହ ିଁ ତୋହୋ ପ୍ରଶକି୍ଷକ ସ୍�ି କ�ରିେ। କନି୍କୁ ଆରମ ଆଶୋ କ�କୁ ଛକୁ , ରର 
େକୁବ୍   ଶୀଘ୍ର ଆର�ୋଗ୍ଲୋଭ କ� ି ଦଳର� ରରୋଗ ଦଅିନ୍କୁ। ଫ୍ୋନ୍ର� ରେଳୋରୋଉଥିେୋ 
ଲଗି୍  -୧� ଚଳତି ରଜିନର� ୧୩� ି ରଗୋଲ ର୍ୋ� କ�ଥିିଲୋରେରଳ ୧୧�ରି� ଆରଷି୍ଟ 
କ�ଥିିରଲ। ଗତ ମୋରର� ଦଳ ଲଲିକିକୁ  ୪-୩ ରଗୋଲର� ହ�ୋଇେୋ େର� ରନମୋ� ଆଉ 
ରକୌଣର ିମ୍ୋଚ୍   ରେଳ ିନୋହୋନ୍।ି

କକଚ୍ଚ� େକିତି୍ାଳୟ ୋଇଁ ବଶି୍ୱକପ୍   
ପଗଲାଭ୍  ସ ନଲିାମ କପଲ ମା�ଟିପନଜ
େକୁ ଏନ୍ ଆ�ଜି୍  ,୧୧।୩(ଏରଜନ୍)ି: ଫିଫୋ େଶି୍ୱକପ୍   େଜିୟୀ ଆରଜ୍ସଣ୍ନିୋ ରଗୋଲ�କ୍ଷକ 
ଏମଲିଆିରନୋ ମୋ�ଜିରନଜ ତୋଙ୍� ରମୋଜମଙ୍ଗଳ କୋର୍ସ୍ରେମ ରନଇ ରେଶ୍   େ�ଚିତି। 
ଏରେ ରର କକ୍ସ� ଚକିତି୍ୋଳୟ େୋଇଁ ନଜି� 
େଶି୍ୱକପ୍   ରଗ୍ୋଭ୍  ର� ନଲିୋମ କ�ଛିନ୍।ି 
ଶକୁରେେୋ� ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ନୀଲୋମରି� ଏହ ି
ରଗ୍ୋଭ୍  ର ୪୫,୦୦୦ ଆରମ�କିୀୟ 
ଡଲୋ� େୋ େୋେୋେୋଖି ୩୭ ଲକ୍ଷ 
�ଙ୍ୋର� େରିେ ି ରହୋଇଥିଲୋ। 
ଅନ୍  ଲୋଇନ୍   ମୋଧ୍ୟମର� ଏହ ି
ନୀଲୋମ ି ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ରହୋଇଥିଲୋ। 
ରଛୋ�େଲିୋଙ୍ କକ୍ସ� ଚକିତି୍ୋଳୟ 
େୋଇଁ ଏହ ି ଅଥ୍ସ େନିରିରୋଗ 
ରହେ ରେୋଲ ି ରର କହଛିନ୍।ି 
କତୋ�ର� ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ୨୦୨୨ 
ଫିଫୋ େଶି୍ୱକପ୍  ର� ଆରଜ୍ସଣ୍ନିୋ 
ଫୋଇନୋଲ ମକୁକୋେଲିୋର� ଫ୍ୋନ୍କକୁ  
ରେନୋଲ୍ ି ରକୁଟ୍   ଆଉଟ୍  ର� ୪-୨ ରଗୋଲର� 
େ�ୋସ୍ତ ତୃତୀୟଥ� େୋଇଁ ଚୋମ୍ପଅିନ ରହେୋ� ରଗୌ�େ ଅଜ୍ସନ କ�ଥିିଲୋ। ନଦି୍୍ସୋ�ତି 
ରମୟ ଓ ଅତ�ିକି୍ ରମୟ େର� ମ୍ୋଚ୍   ୩-୩ ରଗୋଲର� ଅମୀମୋଂରତି �ହଥିିଲୋ।

ବା�ଷି୍ଟା ପଭପନଜୁଏଲା ଫୁ�ବଲ ପ୍ରଶକି୍କ
କୋ�ୋକୋସ୍  , ୧୧ୋ୩(ଏରଜନ୍)ି: ଆରଜ୍ସଣ୍ନିୋ� ପ୍ରରଦି୍ ରେଳୋଳ ି ଫର୍୍ସୋରଣ୍ଡୋ 
େୋ�ଷି୍ଟୋ ରଭରନଜକୁ ଏଲୋ ଫକୁ�େଲ ଦଳ� ନୂଆ ଜୋତୀୟ ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଭୋରେ 
ନରିକୁକ୍ ରହୋଇଛନ୍।ି ନକି�ର� ରଜୋଜ୍   
ରେରକ�ମ୍ୋନ୍  ଙ୍କୁ  ଏହ ି େଦ�କୁ  େହଷି୍ୋ� 
କ�ୋରୋଇଥିଲୋ। ରଭରନଜକୁ ଏଲୋ ଫକୁ�େଲ 
ମହୋରଂଘ େକ୍ଷ�କୁ  ରଘୋଷଣୋ କ�ୋରୋଇଥିେୋ ନଷି୍ପର୍ ି
ଅନକୁ ରୋୟୀ େୋ�ଷି୍ଟୋ ଚଳତି ମୋର ରୋଉଦ ି ଆ�େ 
ଓ ଉଜରେକସି୍ତୋନ ରହ ରେଳୋରେିୋକକୁ  ଥିେୋ 
େନ୍କୁତ୍େରୂ୍୍ସ ଫକୁ�େଲ ମକୁକୋେଲିୋର� ଦୋୟତି୍ ଗ୍ରହଣ 
କ�ରିେ। େେୂ୍ସ�କୁ  ରେରକ�ମ୍ୋନ୍  ଙ୍ ରହକୋ�ୀ 
�ହଥିିେୋ ୫୨ େଷଜିୟ େୋ�ଷି୍ଟୋ ୨୦୨୬ େଶି୍ୱକପ୍   
ରୋଏ ଏହ ି େଦର� �ହରିେ। ରଭରନଜକୁ ଏଲୋ 

ଫକୁ�େଲ ରଫରଡର�ରନ ରଭୋେତ ିରଜୋଜ୍ସ ଗମିରିନଜ୍   ଏହ ିନରି କୁକ୍ ିରମ୍ପକ୍ସର� 
ରଘୋଷଣୋ କ�ଥିିରଲ ମଧ୍ୟ ରେରକ�ମ୍ୋନ୍  ଙ୍କୁ  କୋହ ିଁକ ି େହଷି୍ୋ� କ�ୋଗଲୋ, 
ରର ରମ୍ପକ୍ସର� କଛି ି କହ ି ନଥିରଲ। କନି୍କୁ କତୋ�ର� ରେଳୋରୋଇଥିେୋ ଫିଫୋ 
େଶି୍ୱକପ୍   ଲୋଗ ି ରଭରନଜକୁ ଏଲୋ ରରୋଗ୍ତୋ ଅଜ୍ସନ କ� ି େୋ� ି ନଥିଲୋ। ଦକ୍ଷଣି 

ଆରମ�କିୀୟ ମହୋରଦଶର� ରହୋଇଥିେୋ 
ରରୋଗ୍ତୋ େର୍ସ୍ୋୟ ପ୍ରତରିରୋଗତିୋର� ଏହ ି ଦଳ 
ଅନ୍ମି ସ୍ୋନର� �ହଥିିଲୋ। କନି୍କୁ ଏହ ିରଦଶ ଏରୋଏ 
େଶି୍ୱକପ୍   ରେଳେିୋକକୁ ରରୋଗ୍ତୋ ଅଜ୍ସନ କ�େିୋ� ି
ନୋହ ିଁ। ଏହ ି ଆଶୋକକୁ େୋ�ଷି୍ଟୋ େ�ୂଣ କ�େିୋ�ରିେ 
ରେୋଲ ିଗମିରିନଜ୍   କହଛିନ୍।ି େୋ�ଷି୍ଟୋ େେୂ୍ସ�କୁ  ୨୦୧୨ 
ଓ ୨୦୧୮ର� କଲମ୍ଆି ଜୋତୀୟ ଦଳ� ପ୍ରଶକି୍ଷକ 
ଦୋୟତି୍ର� �ହଛିନ୍।ି ୨୦୧୮ର� କଲମ୍ଆି ପ୍ର-ି
କ୍ୋ�୍ସ� ଫୋଇନୋଲର� ଇଂଲଣ୍ଡଠୋ�କୁ  ରକୁଟ୍  ଆଉ�ର� 
େ�ୋଜତି ରହୋଇ ପ୍ରତରିରୋଗତିୋ�କୁ  େୋଦ୍   େଡ଼ଥିିଲୋ।

ଏସୀୟ କୁସ୍ ିଲାଗ ି୧୦ 
ମହଳିାଙୁ୍କ ପ�ାଗୟୁତା
ନୂଆଦଲି୍ୀ, ୧୧ୋ୩(ଏରଜନ୍)ି: ଏରୀୟ କକୁସ୍ତ ି ପ୍ରତରିରୋଗତିୋ ଲୋଗ ି
ଏଠୋର� ଅନକୁ ଷ୍ଠତି ଚୟନ ପ୍ରରେୟିୋ ମକୁକୋେଲିୋର� ୧୦ ମହଳିୋ କକୁସ୍ତରିରୋଦ୍ୋ 
ପ୍ରଥମ ସ୍ୋନ ଅଧିକୋ� କ� ି ରରୋଗ୍ତୋ ଅଜ୍ସନ କ�ଛିନ୍।ି ରରମୋନଙ୍ 
ମଧ୍ୟର� େଶି୍ୱ ଚୋମ୍ପଅିନରପି୍  ର� ର�ୌେ୍ େଦକ ଜତିଥିିେୋ ୫୭ 
କରିଲୋଗ୍ରୋମ୍   (ରକଜ)ି ରଶ୍ଣୀର� ଅଂଶକୁ ମଲକି, କୋଂର୍ େଦକ େରିଜତୋ 
୫୯ ରକଜରି� ର�ତିୋ ରମୋ�, ୬୨ ରକଜରି� ଅଲମି୍ପଆିନ୍   ରରୋନମ 
ମଲକି ରରମୋନଙ୍ ଓଜନ ରଶ୍ଣୀର� ପ୍ରଥମସ୍ୋନ ଅଧିକୋ� କ� ିଏରୀୟ 
ପ୍ରତରିରୋଗତିୋର� ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ�େିୋକକୁ ରରୋଗ୍ତୋ ଅଜ୍ସନ କ�ଛିନ୍।ି 
ନକି�ର� ଏହ ି କକୁସ୍ତରିରୋଦ୍ୋମୋରନ କକୁସ୍ତ ି ରଂଘ େରି�ୋଧର� େରିକ୍ଷୋଭ 
କ�ଥିିରଲ ଓ ଦକୁ ଇ� ିମୋନ୍ତୋ କକୁସ୍ତ ିପ୍ରତରିରୋଗତିୋର� ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ� ି
ନଥିରଲ। ଏହୋ ରରର୍ବେ ରରମୋନଙ୍ ଉେର� ରକୌଣର ି କୋର୍ସ୍ୋନକୁ ଷ୍ଠୋନ 
ରହୋଇ ନଥିଲୋ। ଏହ ି େରିକ୍ଷୋଭର� ରୋମଲି ଥିେୋ ତଥୋ ଦକୁ ଇଥ�� 

େଶି୍ୱ କୋଂର୍ େଦକ 
େରିଜତୋ େରିନଶ 
ରଫୋଗତ ଓ ଅଲମି୍ପକି୍   
କୋଂର୍ େଦକ 
େରିଜତୋ ରୋକ୍ଷୀ 
ମଲକି ଏହ ି ଚୟନ 
ପ୍ରରେୟିୋର� ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
କ� ି ନଥିରଲ। 
ରରମୋନଙ୍କୁ  ଏରୀୟ 
ଚ ୋ ମ୍ପ ି ଅ ନ୍   ର ି େ ର � 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ�େିୋକକୁ 
ରକୁରରୋଗ ମଳି ି
ନେୋର�।
ରରୋଗ୍ତୋ ଅଜ୍ସନ 
କ�ଥିିେୋ କକୁସ୍ତରିରୋଦ୍ୋ: 

ନୀଲମ (୫୦ ରକଜ)ି, ଅନ୍ମି େୋଙ୍ଘଲ (୫୩ ରକଜ)ି, ରରିତୋ (୫୫ 
ରକଜ)ି, ଅଂଶକୁ ମଲକି (୫୭ ରକଜ)ି, ର�ତିୋ ରମୋ� (୫୯ ରକଜ)ି, 
ରରୋନମ ମଲକି (୬୨ ରକଜ)ି, ମନୀଷୋ (୬୫ ରକଜ)ି, ନଶିୋ ଦହୟିୋ 
(୬୮ ରକଜ)ି, �ୀତକିୋ (୭୨ ରକଜ)ି, ପ୍ରୟିୋ ମଲକି (୭୬ ରକଜ)ି।

ଏସ ଷିଆ-ପୟୁକୋସ ଷିଫଷିକ୍   ମହ ଷିଳକୋ ଗଲ୍ଫସର ସେଳ୍ଥିବକୋ ଭକୋରତର ଆଭକୋନ ଷି ପ୍ରଶକୋନ୍ତ।

ମକୋର ଷିଆ 
ସକୋକକୋର ଷି
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ଆଇପଏିଲ୍
ଖେଳଖିେନି
ରଚିାର୍ଡସନ

ଖ�ାମ୍ାଉଙ୍କସହସମ୍ପର୍ଡଛନି୍ନ
ରଲାଓଡ଼ଶିାଏଫ୍ସ ି
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୧।୩ (ସମସି): ଇଣ୍ଡିଆନ୍   ସପୁର୍   ଲ ଡିଗ୍   (ଆଇଏସ୍  ଏଲ୍  ) 
ଫ୍ରାଞ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ଡିଶରା ଏଫ୍  ସ ଡି (ଓଏଫ୍  ସ ଡି) ଏହରାର ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରଶ ଡିକ୍ଷକ ଜଜରାଜସଫ 
ଜ�ରାମର୍ାଉଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକ୍କ ଛ ଡିନ୍ନ କର ଡିଛ ଡି। ଭୁବଜେଶ୍ୱରଭଡିତ୍ ଡିକ ଫ୍ରାଞ୍ରାଇଜ 
ଓଏଫ୍  ସ ଡି ପକ୍ଷରୁ ଶେ ଡିବରାର ଏହ ଡି ଜ�ରାଷଣରା କରରାଯରାଇଛ ଡି। ଆଇଏସ୍  ଏଲ୍  ର 
ଚଳଡିତ ୯ମ ସଂସ୍କରଣଜର ଓଡ଼ଡିଶରା ଏଫ୍  ସ ଡି ଜ�ରାମ୍ରାଉଙ୍କ ପ୍ରଶ ଡିକ୍ଷଣଜର 
ପ୍ରଭରାବୀ ପ୍ରଦଶ୍କେ କର ଡି ପ୍ରତ ଡିଜଯରା� ଡିତରାର ଇତ ଡିହରାସଜର ପ୍ରଥମଥର ଲରା� ଡି ଜପଲେ-
ଅଫ୍   ଜଖଳଡିବରାକୁ ଜଯରା�୍ୟତରା ଅଜ୍କେ କର ଡିଥିଲରା। ଏହରାସଜତ୍ବେ ଓଏଫ୍  ସ ଡି ଏହ ଡି 
କଠଡିେ େ ଡିଷ୍ପତ୍ଡି ଜେଇଛ ଡି। ଯରାହରା ରରାଜ୍ୟ ଫୁଟ୍  ବଲଜପ୍ରମୀଙୁ୍କ ଚକ ଡିତ କର ଡିଛ ଡି।

‘କଲେବ ଏହରାର ମହତ୍ତରାକରାଂକ୍ଷୀ 
ଏବଂ ବତ୍୍କମରାେ ଓ ଭବ ଡିଷ୍ୟତ 
ଲରା� ଡି େ ଡିର୍୍କରାର ଡିତ ମରାେଙ୍କ 
ଆଧରାରଜର ଏହ ଡି େ ଡିଷ୍ପତ୍ଡି 
ଜେଇଛ ଡି। େ ଡିଜର କରାଯ୍କ୍ୟକରାଳ 
ସମୟଜର ଜଦଇଥିବରା ଅବଦରାେ 
ଲରା� ଡି ଓଏଫ୍  ସ ଡି ତରାଙୁ୍କ ଧେ୍ୟବରାଦ 
ଜଦବରାକୁ ଚରାହଁୁଛ ଡି ଏବଂ ଭବ ଡିଷ୍ୟତ 
ଲରା� ଡି ଶଜୁଭଚ୍ରା ଜଣରାଉଛ ଡି’ ଜବରାଲଡି 
ଓଡ଼ଡିଶରା ଏଫ୍  ସ ଡି ଟୁଇଟ୍   କର ଡି 
ଏହରା ଉଜଲେଖ କର ଡିଛ ଡି। ଏଠରାଜର 
ଉଜଲେଖଜଯରା�୍ୟ, ଚଳଡିତ ଆଇଏସ୍  ଏଲ୍  ଜର ଓଡ଼ଡିଶରା ଏଫ୍  ସ ଡି ୨୦ ମ୍ୟରାଚ୍   
ଜଖଳଡି ୯ ବ ଡିଜୟ, ୮ ପରରାଜୟ ଓ ୩ ଡ୍ର ସହ ୩୦ ପଏଣ୍ଟ ପରାଇ ଜଟବଲ୍  ର 
୬ଷ୍ଠ ସ୍ରାେଜର ରହ ଡିଥିଲରା। ଏଥିସହ ପ୍ରଥମଥର ଲରା� ଡି ଆଇଏସ୍  ଏଲ୍   
ଇତ ଡିହରାସଜର ଜପଲେ-ଅଫ୍  କୁ ଜଯରା�୍ୟତରା ଅଜ୍କେ କର ଡିଥିଲରା। ଜତଜବ ଜପଲେ-
ଅଫ୍  ଜର ଓଡ଼ଡିଶରା ଏଫ୍  ସ ଡି ୨-୦ ଜ�ରାଲଜର ଏଟ ଡିଜକ ଜମରାହେବରା�ରାେଠରାରୁ 
ପରରାସ୍ତ ଜହରାଇ ବ ଡିଦରାୟ ଜେଇଥିଲରା। ସ୍ମରଣଜଯରା�୍ୟ, ଦ୍ ଡିତୀୟଥର ଲରା� ଡି 
ଜ�ରାମର୍ାଉ ଓ ଓଏଫ୍  ସ ଡି ପରସ୍ପରଠରାରୁ ଅଲ�ରା ଜହରାଇଛନ୍ଡି। ଏଥିପବୂ୍କରୁ 
୨୦୨୦ ମରାର୍୍କ ୧୮ଜର ୪୬ ବଷ୍କୀୟ ଜ�ରାମ୍ରାଉ ବ୍ୟକ୍ ଡି�ତ କରାରଣ ଦଶ୍କରାଇ 
ଓଏଫ୍  ସ ଡି ଛରାଡ଼ ଡିଥିଜଲ। ଏହରାପଜର ଜସ ଆଜମର ଡିକରାଜର ଏକ କଲେବ 
ସହ ଜଯରା�ଜଦଇଥିଜଲ। ଦୁଇବଷ୍କ ପଜର ଅଥ୍କରାତ୍   ୮ ଜୁେ ୨୦୨୨ଜର 
ପେୁବ୍କରାର ଓଏଫ୍  ସ ଡିର ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରଶ ଡିକ୍ଷକ ଭରାଜବ ଜଯରା�ଜଦଇଥିଜଲ।

ସେ୍ଡଭାରତୀୟପ୍ରଶାସନରିଖସୋଖଚସ୍ଆରମ୍ଭ

ଜାତୀୟଯେୁଆଥଖଲଟରିଚାମ୍ପଅିନସପି୍

ୋସାଙୁ୍କସ୍ୱର୍୍ଡ,ନୀତୀଶଙୁ୍କରାଂସ୍ୟ
କଟକ,୧୧ା୩(ସମସି): କର୍୍କରାଟକର ଉଡୁପ ଡି ଠରାଜର ଚରାଲଡିଥିବରା ଯବୁ ଜରାତୀୟ ଆଥଜଲଟ ଡିକ 
ଚରାମ୍ପ ଡିଅେସ ଡିପ୍  ଜର ଶେ ଡିବରାର ଓଡ଼ଡିଶରା ୨ଟ ଡି ପଦକ ହରାସଲ କର ଡିଛ ଡି। ୧୦୦ମ ଡିଟର ଜଦୌଡ଼ଜର 

ଓଡ଼ଡିଆ ଯବୁ ଆଥଜଲଟ୍   ମହମ୍ମଦ 
ର ଡିୟରାେ ବରାସରା ସ୍ୱର୍୍କ ପଦକ ବ ଡିଜୟୀ 
ଜହରାଇଛନ୍ଡି। ୧୦.୯୬ ଜସଜକଣ୍ଜର 
ଧରାଯ୍କ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରୂଣ କର ଡି ଜସ ଏହ ଡି 
ସଫଳତରା ପରାଇଥିଜଲ। ଉକ୍ ବ ଡିଭରା�ଜର 
ଜତଲଙ୍ରାେରାର ସଙ୍ୀଜେେ ଡି ହଷ୍କ ଏବଂ 
ମହରାରରାଷ୍ଟ୍ରର ଓମ ରରାଜଜନ୍ଦ୍ର ଯଥରାକ୍ରଜମ 
ଜରୌପ୍ୟ ଏବଂ କରାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜଡିତ ଡିଥିଜଲ। 
ବରାସରା ବତ୍୍କମରାେ ଓଡ଼ଡିଶରା ର ଡିଲରାଏେ୍ସ 
ଆଥ୍  ଜଲଟ ଡିକ ଏଚ୍  ପ ଡିସ ଡିଜର ପ୍ରଶ ଡିକ୍ଷଣ 
ଜେଉଛନ୍ଡି। ଓଡ଼ଡିଶରା େ ଡିମଜନ୍ ଦ୍ ଡିତୀୟ 
ପଦକ ହରାସଲ କର ଡିଛନ୍ଡି େୀତୀଶ କୁଲୁ। 
୧୧୦ମ ଡିଟର ବରାଧରା ଜଦୌଡ଼ଜର ଭରା� 

ଜେଇଥିବରା େୀତୀଶ ୧୪.୨୩ ଜସଜକଣ୍ଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରୂଣ କର ଡିବରା ସହ ଡିତ ତୃତୀୟ ସ୍ରାେଜର 
ରହ ଡିଥିଜଲ। ଏହ ଡି ଇଜଭଣ୍ଟଜର ମହରାରରାଷ୍ଟ୍ରର ସନ୍ୀପ ବ ଡିଜେରାଦ ସ୍ୱର୍୍କ ଏବଂ ଜକରଳର ଜକ. 
କ ଡିରନ୍   ଜରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜଡିତ ଡିଥିଜଲ। ୧୩.୮୬ ଜସଜକଣ୍ଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରୂଣ କର ଡି ସ୍ୱର୍୍କ ଜଡିତ ଡିଥିବରା 
ମହରାରରାଷ୍ଟ୍ରର ସନ୍ୀପ ଯବୁ ଏସ ଡିଆେ ଆଥଜଲଟ ଡିକ ଚରାମ୍ପ ଡିଅେସ ଡିପ୍   େ ଡିମଜନ୍ ଜଯରା�୍ୟତରା ହରାସଲ 
କର ଡିଛନ୍ଡି। ଏପ୍ର ଡିଲ ୨୦ରୁ ଉଜଜବକ ଡିସ୍ତରାେଜର ଏହ ଡି ଚରାମ୍ପ ଡିଅେସ ଡିପ ଜଖଳରାଯ ଡିବ। ଅେ୍ୟପକ୍ଷଜର 
ଚଳଡିତ ଚରାମ୍ପ ଡିଅେସ ଡିପ୍  ଜର ଓଡ଼ଡିଶରାର ଆଉ ଦୁଇଟ ଡି ପଦକ ଆଶରା ଉଜ୍ୀବ ଡିତ ଜହରାଇଛ ଡି। ୪୦୦ମ ଡିଟର 
ବରାଧରା ଜଦୌଡ଼ଜର ବରାପ ଡି ହରାଁସଦରା ଫରାଇେରାଲଜର ପ୍ରଜବଶ କର ଡିଛନ୍ଡି। ସ୍ୱର୍୍କ ପଦକ ବ ଡିଜୟୀ 
ମହମ୍ମଦ ର ଡିୟରାେ ବରାସରା ୨୦୦ମ ଡିଟର ଜଦୌଡ଼ଜର ଜସମ ଡିଫରାଇେରାଲଜର ସ୍ରାେ ସରୁକ୍ଷ ଡିତ କର ଡିଛନ୍ଡି।

ଅହମ୍ମଦାବାଦ୍  , ୧୧ା୩(ଏନେେ୍)ି: ଯବୁ ଜଖଳରାଳ ଡି ଶବୁମରାେ 
� ଡିଲଙ୍କ ଶତକ ଓ ଦ୍ ଡିତୀୟ ୱଡିଜକଟ ଜଯରାଡଡିଜର ଜଚଜତଶ୍ୱର 
ପଜୂରାରରାଙ୍କ ସହ ଶତକୀୟ ଭରା� ଡିଦରାରୀଜର ଏଠରାଜର ଚରାଲଡିଥିବରା 
ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆ ବ ଡିପକ୍ଷ ଚତୁଥ୍କ ଜଟଷ୍ଟଜର ଭରାରତ ବ ଡିରରାଟ ଜସ୍କରାର 
ଅଭଡିମଜୁଖ ଅଗ୍ରସର ଜହରାଇଛ ଡି। ଏହ ଡି ଜଟଷ୍ଟଜର � ଡିଲ୍   ୬�ଣ୍ଟରା 
କରାଳ ବ୍ୟରାଟ ଡିଂ କର ଡି ୧୨୮ ରନ୍   କର ଡିବରା ଓ ଦ୍ ଡିତୀୟ ୱଡିଜକଟ 
ଭରା� ଡିଦରାରୀଜର ପଜୂରାରରା (୪୨)ଙ୍କ ସହ ୧୧୩ ରନ୍   ସଂଗ୍ରହ 
କର ଡିବରା ଫଳଜର ଏହ ଡି ମ୍ୟରାଚ୍  ର ତୃତୀୟ ଦ ଡିେ ଜଖଳ ଜଶଷ 
ଜବଳକୁ ଭରାରତ ପ୍ରଥମ ପରାଳ ଡିଜର ୩ ୱଡିଜକଟ ହରରାଇ ୨୮୯ 
ରନ୍   କର ଡିଛ ଡି। ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସରାରଣ ଜବଳକୁ ବ ଡିରରାଟ ଜକରାହଲଡି ୫୯ ଓ 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜରାଜଡଜରା ୧୬ ରନ୍  ଜର ବ୍ୟରାଟ ଡିଂ କରୁଥିଜଲ। ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆ 
ପକ୍ଷରୁ ୩ ସ୍ପ ଡିେର େରାଥରାେ ଲରାୟେ, ମରାଥ୍ୁୟ କୁଜେମରାେ ଓ ଟଡ୍   ମଫଫି  
ଜ�ରାଟ ଡିଏ ଜଲଖରାଏଁ ୱଡିଜକଟ ଅକ୍ ଡିଆର କର ଡିଛନ୍ଡି। ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆ 
ପ୍ରଥମ ପରାଳ ଡିଜର ୪୮୦ ରନ୍   କର ଡିଥିଲରା। ଏହ ଡି ମ୍ୟରାଚ୍  ଜର 
ଜରରାହ ଡିତ ଶମ୍କରା ଅନ୍ଜ୍କରାତୀୟ କ୍ର ଡିଜକଟଜର ୧୭,୦୦୦ ରନ୍  , 
ଜକରାହଲଡି �ଜରରାଇ ମରାଟ ଡିଜର ୪,୦୦୦ ଜଟଷ୍ଟ ରନ୍   ଓ ବଡ୍କର-
�ରାଭରାସ୍କର ଟ୍ରଫଡିଜର ପଜୂରାରରା ୨,୦୦୦ ରନ୍   ପରୂଣ କର ଡିଛନ୍ଡି।

ଏହ ଡି ମ୍ୟରାଚ୍  ର ତୃତୀୟ ଦ ଡିେ ଜଖଳ ଜଶଷ ସରୁ୍ରା ଭରାରତ 
୧୯୧ ରନ୍  ଜର ପଛୁଆ ରହ ଡିଛ ଡି। ଏହରାର ଅଥ୍କ ଏଜବ ମଧ୍ୟ 
ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆ ପ୍ରଥମ ପରାଳ ଡିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ଜେବରାର ସମ୍ରାବେରା 
ରହ ଡିଛ ଡି। ଶେ ଡିବରାର ଜଖଳଜର ଭରାରତର ରନ୍   ସଂଗ୍ରହ ହରାର 
ଆଜଦୌ ଉତ୍ରାହଜେକ ଜହରାଇ େଥିଲରା। ଭରାରତ ୯୯ ଓଭରଜର 
୨୮୯ ରନ୍   କର ଡିବରା �ଜରରାଇ ମରାଟ ଡିଜର ଦମ୍   ଜଦଖରାଇଲରା 
ଜବରାଲଡି କହ ଡି ଜହବ େରାହ ିଁ। ଏଠରାଜର କ ଡିଛ ଡି ରନ୍   ବ୍ୟରାଟରଙୁ୍କ 
ମ ଡିଳ ଡିଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଏଜବ ସରୁ୍ରା ମନ୍ଥର�ତ ଡିର ଜବରାଲରଙ୍କ 
େ ଡିୟନ୍ତ୍ରଣଜର ପ ଡିଚ୍   ରହ ଡିଛ ଡି। ଏଣ ୁ ଭରାରତ ଚତୁଥ୍କ ଦ ଡିେଜର ଦରୁ ତ 
ରନ୍   ସଂଗ୍ରହ କର ଡି ଜଦଢ଼ଶ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଜେବରାକୁ ଜଯଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ରଖÒଛ ଡି ତରାହରାକୁ ପ୍ରତ ଡିପକ୍ଷ ଅଧିେରାୟକ ଷ୍ଟ ଡିଜଭନ୍   ସ୍ମ ଡିଥ୍   ସଫଳ 
କରରାଇଜଦଜବ େରାହ ିଁ ଜବରାଲଡି ତରାଙ୍କ ଜଯରାଜେରାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜହରାଇଛ ଡି। 
ଭରାରତୀୟ ଇେ ଡିଂସଜର ବଲ ପରୁୁଣରା ଜହରାଇଯରାଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ 

ବଲ ପର ଡିବତ୍୍କେ କର ଡିେରାହରାନ୍ ଡି। ପରୁୁଣରା ବଲଜର ଭରାରତୀୟ 
ଜବରାଲରଙୁ୍କ ସଫଳତରା ମ ଡିଳ ଡିଥିଲରା। ଏଣ ୁସ୍ମ ଡିଥ ଏଥିଜର ଅେୁପ୍ରରାଣ ଡିତ 
ଜହରାଇ ଏଭଳଡି େ ଡିଷ୍ପତ୍ଡି ଜେଇଥିବରା ଆଶରା କରରାଯରାଉଛ ଡି। ଏହ ଡି 

ଶଙୃ୍ଖଳରାଜର ଭରାରତ ୨-୧ଜର ଆ�ଆୁ ଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆ 
ସହ ବ ଡିଶ୍ୱ ଜଟଷ୍ଟ ଚରାମ୍ପ ଡିଅେସ ଡିପ୍   ଫରାଇେରାଲ ଜଖଳଡିବରାକୁ ଜହଜଲ 
୩-୧ଜର ଶଙୃ୍ଖଳରା କବ୍  ଜରା କର ଡିବରାକୁ ଜହବ। ଏହ ଡି ସମୟଜର 

େୁ୍ୟଜଡିଲରାଣ୍କୁ ଯଦଡି ଶ୍ୀଲଙ୍କରା ୨-୦ଜର ହରରାଇଦଡିଏ, ଜତଜବ 
ବ ଡିଜୟୀ ଦଳ ଫରାଇେରାଲ ଜଖଳଡିବ। ଭରାରତ ଯଦଡି ଚତୁଥ୍କ ଜଟଷ୍ଟ ଡ୍ର 
ରଜଖ ଓ ଶ୍ୀଲଙ୍କରା ୨-୦ଜର ଶଙୃ୍ଖଳରା ୍  ଜଡିତ ଡିବରାଜର ଅସମଥ୍କ ହୁଏ, 
ଜତଜବ ଭରାରତ ଫରାଇେରାଲ ଜଖଳଡିବ।

ଶେ ଡିବରାର ତୃତୀୟ ଦ ଡିେ ଜଖଳଜର ଭରାରତ ବ ଡିେରା 
ୱଡିଜକଟଜର ୩୬ ରନ୍  ରୁ ଜଖଳ ଆରମ୍ କର ଡି ଅଧିେରାୟକ 
ଜରରାହ ଡିତ ଶମ୍କରା (୩୫)ଙୁ୍କ ୭୪ ରନ୍  ଜର ହରରାଇଥିଲରା। ଏହରା 
ପଜର ଆରମ୍ ଜହରାଇଥିଲରା � ଡିଲ୍  ଙ୍କ ପ୍ରଭରାବ। � ଡିଲ୍   ପ୍ରଥମ ୪୦ରୁ 
୪୫ ରନ୍   ଦରୁ ତ�ତ ଡିଜର ସଂଗ୍ରହ କର ଡିଥିଜଲ। ଏହରା ପଜର 
ଜସ ମନ୍ଥର ଜହରାଇଯରାଇଥିଜଲ। ଏପର ଡିକ ଡି ଜସ ୭୦ ରନ୍  ଜର 
ଦୀ�୍କ ସମୟ ସ୍ଡିର ରହ ଡିଥିଜଲ। ଏହରା ପଜର କ ଡିଛ ଡି ଆକଷ୍କଣୀୟ 
ସଟ୍   ମରାର ଡି �ଜରରାଇ ମରାଟ ଡିଜର ପ୍ରଥମ ଜଟଷ୍ଟ ଶତକ ହରାସଲ 
କର ଡିବରା ସହ ପ୍ରରାରମ୍ ଡିକ ଜଖଳରାଳ ଡି ଭରାଜବ ତରାଙ୍କ ସ୍ରାେ ସରୁକ୍ଷ ଡିତ 
କର ଡିବରାଜର ସମଥ୍କ ଜହରାଇଛନ୍ଡି। ଜସ ୨୩୫ଟ ଡି ବଲ ଜଖଳଡି ୧୨ 
ଜଚୌକରା ଓ ଲରାୟେଙ୍କ ଜବରାଲଡିଂଜର ଏକ ବ ଡିରରାଟ ଛକରା ସହ ୧୨୮ 
ରନ୍  ଜର ଆଉଟ ଜହରାଇଥିଜଲ। ଜରାେୁଆରୀ ୧୫ ପରଠରାରୁ 
ଚମତ୍ରାର ଫମ୍କଜର ରହ ଡିଥିବରା ଏହ ଡି ଯବୁ ଜଖଳରାଳ ଡି ଏହ ଡି ଜଟଷ୍ଟ 
ଶତକକୁ ମ ଡିଶରାଇ କ୍ର ଡିଜକଟର ୩ଟ ଡି ଯରାକ ଫମ୍କରାଟଜର ୫ମ ଶତକ 
ହରାସଲ କର ଡିଛନ୍ଡି। � ଡିଲ୍   ଓ ପଜୂରାରରାଙ୍କ ବ୍ୟରାଟ ଡିଂ ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆକୁ 
ରକ୍ଷଣରାତ୍ମକ ରଣେୀତ ଡି ଆପଜଣଇବରାକୁ ବରାଧ୍ୟ କର ଡିଥିଲରା। 
ଏହରା ପଜର ଜକରାହଲଡି ଦୃଢ଼ତରାର ସହ ଜଖଳଡିଥିଜଲ। ଜସ ଜଟଷ୍ଟ 
ଜୀବେର ୨୯ତମ ଅର୍୍କଶତକ ହରାସଲ କର ଡିଥିଜଲ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ବ 
ମେରାଇ େଥିଜଲ। ରବ ଡିବରାର ଚତୁଥ୍କ ଦ ଡିେଜର ଏଜବ ଜକରାହଲଡି ଓ 
ଜରାଜଡଜରାଙ୍କ ଉପଜର ସମସ୍ତଙ୍କ େଜର ରହ ଡିବ।

ସଂକ୍ପି୍ତ ନ୍ାର
ଅନ୍ରେଲଆି ପ୍ରଥମ ପାଳ:ି ୪୮୦ (ଉସ୍  ମରାେ ଖୱରାଜରା-୧୮୦, 
କରାଜମରେ ଗ୍ରୀନ୍  -୧୧୪, ରବଡିଚନ୍ଦ୍ରେ ଅଶ୍ୱ ଡିେ-୬/୯୧)।
ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପାଳ:ି ୨୮୯/୩ (ଶବୁମରାେ � ଡିଲ-୧୨୮, 
ବ ଡିରରାଟ ଜକରାହଲଡି-୫୯*, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜରାଜଡଜରା-୧୬*, 
ଜଚଜତଶ୍ୱର ପଜୂରାରରା-୪୨, ଜରରାହ ଡିତ ଶମ୍କରା-୩୫)।

ଭାରତ-ଅଖ୍ରେଲଆିଚତୁଥ୍ଡଖଟଷ୍ଟ

ଅହମ୍ମଦାୋଦ୍ଖରଶେୁମାନ୍�ଲି୍ଙ୍କଶତର

କଟକ,୧୧ା୩(ସମସି): ଫୁଟବଲ ଆଜସରାସ ଡିଏସେ ଅଫ 
ଓଡ଼ଡିଶରା(ଫରାଓ) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜବୈଠକ ଶେ ଡିବରାର ଅେୁଷ୍ଠ ଡିତ 
ଜହରାଇଯରାଇଛ ଡି। ଏହ ଡି ଅବସରଜର ଫରାଓ ଲଡିଗ୍  -୨୦୨୩ ଓ 
ରରାଜ୍ୟଜର ଅେ୍ୟ ଟୁର୍୍କରାଜମଣ୍ଟ ଆଜୟରାଜେ ସଂକ୍ରରାନ୍ଜର 
ଆଜଲରାଚେରା କରରାଯରାଇଥିଲରା। ଉକ୍ ଜବୈଠକ ପ୍ରରାରମ୍ଜର 
ଫରାଓ ଲଡି�-୨୦୨୨ର ପ୍ରଥମ ଡଡିଭ ଡିଜେ ଏବଂ ଦ୍ ଡିତୀୟ ଡ ଡିଭ ଡିଜେ 
ଲଡିଗ୍  ର ବ ଡିଜଜତରା, ଉପବ ଡିଜଜତରାମରାେଙୁ୍କ ଆଥ ଫିକ ପରୁସ୍କରାର 
ରରାଶ ଡି ପ୍ରଦରାେ କରରାଯରାଇଥିଲରା। 
ପ୍ରଥମ ଡଡିଭ ଡିଜେ ଡରାଇମଣ୍ 
�ରୁପର ଯ�ୁ୍ମ ଚରାମ୍ପ ଡିଅେ 
ସେରରାଇଜ ଏବଂ ରରାଧରାରମଣ 
କଲେବକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କରା ଜଲଖରାଏ 
ପ୍ରଦରାେ କରରାଯରାଇଥିଲରା। 
ପ୍ରଥମ ଡଡିଭ ଡିଜେ ଜ�ରାଲ୍ଡ 
�ରୁପ ଚରାମ୍ପ ଡିଅେ ବ ଡିଡରାେରାସୀ 
କଲେବକୁ ୭୫ ହଜରାର ଟଙ୍କରା 
ଏବଂ ସ ଡିଲଭର �ରୁପ ଚରାମ୍ପ ଡିଅେ କ ଡିଜଶରାର କଲେବକୁ ୫୦ ହଜରାର 
ଟଙ୍କରା, ଦ୍ ଡିତୀୟ ଡ ଡିଭ ଡିଜେର ଚରାମ୍ପ ଡିଅେ ଇଜଲଭେ �େ କଲେବକୁ 
୨୫ ହଜରାର ଟଙ୍କରା ଏବଂ ରେସ୍କଅପ ଉଦୟ କଲେବକୁ ୧୫ 
ହଜରାର ଟଙ୍କରା ପ୍ରଦରାେ କରରାଯରାଇଛ ଡି। ଆସନ୍ରା ଜୁେ ମରାସଜର 
ଫରାଓ ସପୁର କପ୍  -୨୦୨୨ର ଅବଶ ଡିଷ୍ଟ ମ୍ୟରାଚ୍   ଜଖଳରାଯ ଡିବ। 

ଚଳଡିତବଷ୍କର ଫରାଓ ଲଡିଗ୍   େ ଡିମଜନ୍ ଜଖଳରାଳଡି ପଞ୍ୀକରଣ 
ଏପ୍ର ଡିଲ ୧ରୁ ଆରମ୍ ଜହରାଇ ଜମ ମରାସ ୧୫ ତରାର ଡିଖ ପଯ୍କ୍ୟନ୍ 
ଚରାଲଡିବ ଜବରାଲଡି ଜବୈଠକଜର େ ଡିଷ୍ପତ୍ଡି େ ଡିଆଯରାଇଛ ଡି। 

ସ ଡିେ ଡିଅର ପରୁୁଷ ଆନ୍ତଃ ଜଡିଲେରା ଫୁଟବଲ ଚରାମ୍ପ ଡିଅେସ ଡିପ୍   
‘ସରାହରାଣୀ କପ୍  ’ ଏପ୍ର ଡିଲ ମରାସଜର ଜଖଳରାଯ ଡିବ। କଟକର 
ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ଗ୍ରରାଉଣ୍ଜର ମ୍ୟରାଚ୍   ଆଜୟରାଜେ କରରାଯ ଡିବ। େୂତେ 
ଫମ୍କରାଟଜର ସରାହରାଣୀ କପ୍   ଜଖଳରାଯ ଡିବ ଜବରାଲଡି ଜବୈଠକଜର 

େ ଡିଷ୍ପତ୍ଡି େ ଡିଆଯରାଇଛ ଡି। ଜମରାଟ୍   ୩୨ଟ ଡି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର ଡିଜବ। 
୪ଟ ଡି ଜଲଖରାଏ ଦଳକୁ ଜେଇ ୮ଟ ଡି �ରୁପଜର ବ ଡିଭକ୍ କରରାଯ ଡିବ। 
ପ୍ରଜତ୍ୟକ �ରୁପର ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଦଳ କ୍ରାଟ୍କର ଫରାଇେରାଲଜର ପ୍ରଜବଶ 
କର ଡିଜବ। ୮ଟ ଡି ଯରାକ ଦଳକୁ ଜେଇ ପେୁବ୍କରାର ଦୁଇଟ ଡି �ରୁପ 
କରରାଯ ଡିବ। ଲଡିଗ୍   ଫମ୍କରାଟଜର ମ୍ୟରାଚ୍   ଜଖଳରାଯ ଡିବରା ସହ ଡିତ ଏଥିରୁ 

ଜଶ୍ଷ୍ଠ ୪ଟ ଡି ଦଳ ବଛରାଯ ଡିବ। ଏହ ଡି ଦଳ ଜସମ ଡିଫରାଇେରାଲ 
ମକୁରାବ ଡିଲରାଜର ଭରା� ଜେଜବ। ଏହରାପଜର ଫରାଇେରାଲ 
ମ୍ୟରାଚ୍   ଆଜୟରାଜେ କରରାଯ ଡିବ। ଏତଦବ୍ୟତୀତ ଫରାଓ ପକ୍ଷରୁ 
୧୫ବଷ୍କରୁ କମ୍   ଏବଂ ୧୭ବଷ୍କରୁ କମ୍   ୟଥୁ୍   ଲ ଡିଗ୍   ଏପ୍ର ଡିଲ ଓ 
ଜମ’ ମରାସଜର ଆଜୟରାଜେ କରରାଯ ଡିବରା ଜେଇ େ ଡିଷ୍ପତ୍ଡି ଜହରାଇଛ ଡି। 
ସମସ୍ତ ଜଡିଲେରା ଆଥଜଲଟ ଡିକ ଆଜସରାସ ଡିଏସେର ସହଜଯରା�ଜର 
ଫରାଓ ପକ୍ଷରୁ ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ଜଡିଲେରାଜର ଆନ୍ତଃ ସ୍କଲୁ ଫୁଟବଲ 

ଚରାମ୍ପ ଡିଅେସ ଡିପ୍   ମଧ୍ୟ ଆଜୟରାଜେ କରରାଯ ଡିବ। ଫରାଓ ସମ୍ପରାଦକ 
ଆଶୀବ୍କରାଦ ଜବଜହରରାଙ୍କ ସଭରାପତ ଡିତ୍ୱଜର ଅେୁଷ୍ଠ ଡିତ ଏହ ଡି 
ଜବୈଠକଜର ଜକରାଷରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭକ୍ବଲେଭ ଦରାସ, ଉପସଭରାପତ ଡି 
ବ ଡିଜୟ ଦରାସ, ଦ ଡିଲେୀପ କୁମରାର ସରାହୁ, ଯ�ୁ୍ମ ସମ୍ପରାଦକ ଅଭଡିଜଡିତ 
ପରାଲ, ବ ଡିଶ୍ୱରଞ୍େ �ଜଡଇ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଡିତ ଥିଜଲ। 

ଫାଓପକ୍ଷରୁ
ପ୍ରସୁ୍ତିଖଜାର୍ଦାର ନୂଆଫମ୍ଡାଟଖର‘ସାହାଣୀରପ୍’

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୧।୩(ସମସି): ସ୍ରାେୀୟ କ ଡିଟ୍   ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଦ୍ୟରାଳୟର 
ବ ଡିଶ୍ୱେରାଥେ ଆେନ୍ ଅନ୍ଜ୍କରାତୀୟ ଜଚସ୍   ହଲ୍  ଜର ଶେ ଡିବରାରଠରାରୁ 
ସବ୍କଭରାରତୀୟ ପ୍ରଶରାସେ ଡିକ ଜସବରା ଜଚସ୍   ଆରମ୍ ଜହରାଇଛ ଡି। ୧୯ 
ତରାର ଡିଖ ପଯ୍କ୍ୟନ୍ ଜହବରାକୁ ଥିବରା ଏହ ଡି ପ୍ରତ ଡିଜଯରା� ଡିତରାକୁ ଭରାରତ 
ସରକରାରଙ୍କ ଜକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶରାସେ ଡିକ ଜସବରା ସରାଂସ୍କତୃ ଡିକ ଓ ଜଖଳ ଜବରାଡ୍କ, 
କମଫିକ ଓ ପ୍ରଶ ଡିକ୍ଷଣ ବ ଡିଭରା�, ଜଲରାକ ଅଭଡିଜଯରା� ଓ ଜପେସେ ମନ୍ତ୍ରଣରାଳୟ 
ଏବଂ ରରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ରା, ଯବୁଜସବରା ବ ଡିଭରା� ମ ଡିଳ ଡିତ ଭରାଜବ ଆଜୟରାଜେ 
କରୁଛନ୍ଡି। କ ଡିଟ୍   ଓ କ ଡିସ୍   ପ୍ରତ ଡିଷ୍ଠରାତରା ତଥରା କନ୍ଧମରାଳ ଜଲରାକସଭରା ସରାଂସଦ 
ଅଚୁ୍ୟତ ସରାମନ୍ ମଖୁ୍ୟ ଅତ ଡିଥି ଭରାଜବ ଜଯରା� ଜଦଇ ଏହ ଡି ପ୍ରତ ଡିଜଯରା� ଡିତରାକୁ 
ଉଦ୍  �ରାଟେ କର ଡିଥିଜଲ। ଏହ ଡି ଅବସରଜର ରରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ରା ଓ ଯବୁଜସବରା 

ବ ଡିଭରା� ଯ�ୁ୍ମ ସଚଡିବ ତଥରା ଏଆଇସ ଡିଏସ୍  ସ ଡି ଆଜୟରାଜକ କମ ଡିଟ ଡି 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଭୁରାଂଶ ୁ ମ ଡିଶ୍, ଏଆଇସ ଡିଏସ୍  ସ ଡି ସଂଜଯରାଜକ ଅତୁଲ ମ ଡିଶ୍, 
ଆଇଏମ୍   ସ୍ୱୟରାଂଶ ୁସତ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞ, ଏଆଇସ ଡିଏସ୍  ସ ଡି ଆଜୟରାଜକ ସମ୍ପରାଦକ 
ରଞ୍େ ମହରାନ୍ ଡି, ଏଆଇସ ଡିଏସ୍  ସ ଡି ଆଜୟରାଜକ କମ ଡିଟ ଡି ସଂଜଯରାଜକ 
ଜଶ୍ୱତରାମ୍ର େରାୟକ ଓ କ ଡିଟ୍  /କ ଡିସ୍   କ୍ରୀଡ଼ରା ମହରା-େ ଡିଜଦ୍୍କଶକ ��ଜେନୁ୍ 
ଦରାଶ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଡିତ ଥିଜଲ। ବ ଡିଭ ଡିନ୍ନ ରରାଜ୍ୟ ଓ ଆଞ୍ଳଡିକ କ୍ରୀଡ଼ରା 
ଜବରାଡ୍କରୁ ୩୨ଟ ଡି ଦଳରୁ ୧୭୮ ଜଣ ପରୁୁଷ, ୧୫ଟ ଡି ଦଳରୁ ୭୩ 
ଜଣ ମହ ଡିଳରା ଜଖଳରାଳ ଡି ଏହ ଡି ପ୍ରତ ଡିଜଯରା� ଡିତରାଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର ଡିଛନ୍ଡି। 
ମହ ଡିଳରା ବ�୍କଜର ଜକରଳକୁ ଟପ୍   ସ ଡିଡ୍   ଓ ପରୁୁଷ ବ�୍କଜର ଜଚନ୍ନଇର 
ଆଞ୍ଳଡିକ କ୍ରୀଡ଼ରା ଜବରାଡ୍କକୁ ଜଶ୍ଷ୍ଠ ସ ଡିଡ୍   ମରାେ୍ୟତରା ପ୍ରଦରାେ କରରାଯରାଇଛ ଡି।

ରାଉରନକଲା, ୧୧।୩ (ସମସି): ସ୍ରାେୀୟ 
େବେ ଡିମଫିତ ବ ଡିସ୍କରା ମଣୁ୍ରା ଅନ୍ଜ୍କରାତୀୟ ହକ ଡି 
ଷ୍ଟରାଡ ଡିୟମଜର ଶେ ଡିବରାର ଜଖଳରାଯରାଇଥିବରା ଚଳଡିତ 
ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ଜପ୍ରରା ଲ ଡିଗ୍  ର ଏକ ମ୍ୟରାଚଜର 
ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଜଜତରା ଜମ୍କରାେୀ ୧-୦ ଜ�ରାଲଜର 
ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆକୁ ପରରାସ୍ତ କର ଡିଛ ଡି। ଶକୁ୍ରବରାର �ଜରରାଇ 
ଭରାରତ େ ଡିକଟରୁ ୩-୨ ଜ�ରାଲଜର ପରରାସ୍ତ 
ଜହରାଇଥିବରା ମରାଟ୍ସ ଗ୍ରରାମ୍ବୁଶ୍ଙୁ୍କ ଜେତୃତ୍ୱରାଧିେ ଜମ୍କରାେୀ 
ଏଥିସହ ବ ଡିଜୟପଥକୁ ଜଫର ଡିଛ ଡି। ଜପ୍ରରା ଲ ଡିଗ୍  ର ଚଳଡିତ 
ସଂସ୍କରଣଜର ଜମ୍କରାେୀ ଏଥିସହ ୬ଷ୍ଠ ମ୍ୟରାଚରୁ 
୩ ବ ଡିଜୟ, ଜ�ରାଟ ଡିଏ ସଟୁ୍  ଆଉଟ୍   ବ ଡିଜୟ ଓ ୨ଟ ଡି 
ପରରାଜୟ ସହ ୧୧ ପଏଣ୍ଟ ପରାଇ ଜଟବଲ୍   ତରାଲଡିକରାର 

୪ଥ୍କ ସ୍ରାେକୁ ଉଠଡିଛ ଡି। ଅପରପକ୍ଷଜର ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆ 
ଦଳ ଏହ ଡି ସମ୍ମରାେଜେକ ପ୍ରତ ଡିଜଯରା� ଡିତରାଜର 
ଏହରାର ଜେୈରରାଶ୍ୟଜେକ ପ୍ରଦଶ୍କେ ଜରାର ଡି ରଖିଛ ଡି। 
ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆ ୫ ମ୍ୟରାଚ୍  ରୁ ୩ୟ ପରରାଜୟବରଣ ସହ 
୪ ପଏଣ୍ଟ ପରାଇ ୯ ଦଳୀୟ ଜଟବଲ୍   ତରାଲଡିକରାର ୮ମ 
ସ୍ରାେଜର ରହ ଡିଛ ଡି। ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆ ଏହରାର ପରବତ୍୍କୀ 
ମ୍ୟରାଚଜର ରବ ଡିବରାର �ଜରରାଇ ଭରାରତକୁ ଜଭଟ ଡିବ। 
ଏହ ଡି ମ୍ୟରାଚ୍   ରରାତ ଡି ୭ଟରା ୧୦ରୁ ଏଠରାଜର ଆରମ୍ 
ଜହବ। ଜସହ ଡିଭଳଡି ଜମ୍କରାେୀ ଜସରାମବରାର ଭରାରତ 
ସହ ମ୍ୟରାଚ୍   ଜଖଳଡିବରାର କରାଯ୍କ୍ୟସଚୂୀ ରହ ଡିଛ ଡି।

ଶେ ଡିବରାର ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆ ଓ େ ଡିକଟଜର 
ବ ଡିଶ୍ୱବ ଡିଜଜତରା ମକୁୁଟ ପ ଡିନ୍ଧ ଡିଥିବରା ଜମ୍କରାେୀ ମଧ୍ୟଜର 

ଜଖଳରାଯରାଇଥିବରା ଜପ୍ରରା ଲ ଡିଗ୍  ର ଏହ ଡି ମ୍ୟରାଚ୍   ଜବଶ୍   
ସଂ�ଷ୍କପରୂ୍୍କ ରହ ଡିଥିଲରା। ମ୍ୟରାଚ ପ୍ରରାରମ୍ରୁ ଜମ୍କରାେୀ 
ଦଳ ଅଗ୍ରଣୀ ଜେବରାଜର ସଫଳ ଜହରାଇଥିଲରା। 
୭ମ ମ ଡିେ ଡିଟ୍  ଜର ଜମ୍କରାେୀକୁ ଏକ ଜପେରାଲ୍ ଡି କର୍୍କର 
ମ ଡିଳ ଡିଥିଲରା। ଏହରାର ସଦୂପଜଯରା� କର ଡି ଜହଲ୍  ୱଡି� 
ମରାଲଜଟ ବଲ୍  କୁ ପ୍ରତ ଡିପକ୍ଷ ଜେଟ୍ସ ମଧ୍ୟକୁ ପଠରାଇ 
ଜମ୍କରାେୀକୁ ୧-୦ଜର ଅଗ୍ରଣୀ କରରାଇଥିଜଲ। ପ୍ରଥମ 
କ୍ରାଟ୍କର ସରୁ୍ରା ଜମ୍କରାେୀ ଏହ ଡି ଅଗ୍ରଣୀକୁ ବଳବତ୍ର 
ରଖିଥିଲରା। ଏହରାପଜର ମ୍ୟରାଚର ପରବତ୍୍କୀ ୩ଟ ଡି 
କ୍ରାଟ୍କର ଜ�ରାଲଶେୂ୍ୟ ରହ ଡିବରାରୁ ଜମ୍କରାେୀ ୧-୦ 
ଜ�ରାଲଜର ବ ଡିଜୟୀ ଜହରାଇ ୩ ପଏଣ୍ଟ ହରାଜତଇ 
ଜେଇଥିଲରା। 

୧୭ହଜାରରନପରୂଣରଖଲଖରାହତି

ଅହମ୍ମଦରାବରାଦ,୧୧।୩(ଏଜଜେ୍ସ ଡି): ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆ ବ ଡିପକ୍ଷ ଚତୁଥ୍କ ତଥରା 
ଅନ୍ଡିମ ଜଟଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦ ଡିବସଜର ଭରାରତୀୟ ଅଧିେରାୟକ ଜରରାହ ଡିତ 
ଶମ୍କରା ଏକ ମରାଇଲଖଣୁ୍ଟ ଅତ ଡିକ୍ରମ କର ଡିଛନ୍ଡି। ଷଷ୍ଠ ଭରାରତୀୟ ଭରାଜବ 
ଜସ ୧୭,୦୦୦ ଅନ୍ଜ୍କରାତୀୟ ରେ ପରୂଣ କର ଡି ଜସ ଇତ ଡିହରାସ ସଷୃ୍ଟ ଡି 
କର ଡିଛନ୍ଡି। ଏଥିପରାଇଁ ଜସ ୨୧ ରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଜଲ। କ୍ରୀଡ଼ରା 
ଜୀବେର ୪୩୮ତମ ମ୍ୟରାଚ୍  ଜର ଜସ ଏହ ଡି ସଫଳତରା ପରାଇଛନ୍ଡି। 
ତରାଙ୍କ ପବୂ୍କରୁ ପବୂ୍କତେ ତରାରକରା ସଚଡିେ ଜତନୁ୍ଲକର, ବ ଡିରରାଟ 
ଜକରାହଲଡି, ରରାହୁଲ ଦ୍ରାବ ଡିଡ, ଜସୌରଭ �ରାଙୁ୍ଲଡି ଓ ମଜହନ୍ଦ୍ର ସ ଡିଂ ଜଧରାେୀ 
ଭରାରତ ପରାଇଁ ଅନ୍ଜ୍କରାତୀୟ କ୍ର ଡିଜକଟଜର ୧୭,୦୦୦ ରେ ପରୂଣ 
କର ଡି ସରାର ଡିଛନ୍ଡି। ଜରରାହ ଡିତ ଏପଯ୍କ୍ୟନ୍ ୪୮ ଜଟଷ୍ଟ, ୨୪୧ ଦ ଡିେ ଡିକ ଡିଆ, 
୧୪୮ଟ ଡି ଟ ଡି-୨୦ ମ୍ୟରାଚ୍   ଜଖଳଡିଛନ୍ଡି। ୨୦୦୭ ଜୁନ୍  ଜର ଜସ ଆୟଲ୍କରାଣ୍ 
ବ ଡିପକ୍ଷଜର ଭରାରତ ପରାଇଁ ପଦରାପ୍କଣ କର ଡିଥିଜଲ। ଜରରାହ ଡିତ ଜଟଷ୍ଟଜର 
୩୩୪୮, ଦ ଡିେ ଡିକ ଡିଆଜର ୯୭୮୨ ଓ ଟ ଡି-୨୦ ୩୮୫୩ ରେ ସଂଗ୍ରହ 
କର ଡିଥିଜଲ। ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲଡିଆ ବ ଡିପକ୍ଷ ଆ�ରାମୀ ୩ ମ୍ୟରାଚ୍   ବ ଡିଶ ଡିଷ୍ଟ ଦ ଡିେ ଡିକ ଡିଆ 
ଶଙୃ୍ଖଳରାଜର ଜସ ଜଧରାେୀଙୁ୍କ ଅତ ଡିକ୍ରମ କର ଡିବରାର ସଜୁଯରା� ପରାଇଜବ। 

ଘଖରାଇମାଟଖିରଖରାହଲଙି୍କରୀର୍ତ୍ତିମାନ
ଭରାରତୀୟ ବ୍ୟରାଟ ଡିଂ ତରାରକରା ବ ଡିରରାଟ ଜକରାହଲଡି ଆଉଏକ ମରାଇଲଖଣୁ୍ଟ 
ଅତ ଡିକ୍ରମ କର ଡିଛନ୍ଡି। �ଜରରାଇ ମରାଟ ଡିଜର ଭରାରତର ୫ମ ବ୍ୟରାଟର ଭରାଜବ 
ଜସ ୪,୦୦୦ ଜଟଷ୍ଟ ରେ ପରୂଣ କର ଡିଛନ୍ଡି। ଚଳଡିତ ଚତୁଥ୍କ ଜଟଷ୍ଟର 
ତୃତୀୟ ଦ ଡିବସଜର ଓ �ଜରରାଇ ମରାଟ ଡିଜର ୫୦ତମ ଜଟଷ୍ଟ ଜଖଳଡି ୫୮ 
ରେ ହରାରଜର ଜସ ଏହ ଡି ସଫଳତରା ପରାଇଛନ୍ଡି। ପବୂ୍କରୁ କ ଡିମ୍ଦନ୍ୀ ବ୍ୟରାଟର 
ସଚଡିେ ଜତନୁ୍ଲକର �ଜରରାଇ ପର ଡିଜବଶଜର ୯୪ ଜଟଷ୍ଟ ଜଖଳଡି 
୫୨.୬୭ ହରାରଜର ୭୨୧୬ ରେ ସଂଗ୍ରହ କର ଡିଛନ୍ଡି। ଜସହ ଡିପର ଡି ରରାହୁଲ 
ଦ୍ରାବ ଡିଡ୍   ୭୦ ଜଟଷ୍ଟ ଜଖଳଡି ୫୧.୩୫ ରେ ହରାରଜର ୫୫୯୮ ରେ 
ସଂଗ୍ରହ କର ଡିଛନ୍ଡି। ସେୁୀଲ �ରାଭରାସ୍କର ୬୫ ଜଟଷ୍ଟ ଜଖଳଡି ୫୦୬୭, 
ବୀଜରନ୍ଦ୍ର ଜସହ୍ରା� ୫୨ ଜଟଷ୍ଟରୁ ୪୬୫୬ ରେ ସଂଗ୍ରହ କର ଡିଛନ୍ଡି। 
ଜକରାହଲଡି ୫୯ ରେକର ଡି ଅପରରାଜଡିତ ରହ ଡିଛନ୍ଡି। ୨୦୦୨ ଜରାେୁଆରୀ 
ପଜର ଜସ ପ୍ରଥମ ଜଟଷ୍ଟ ଅର୍୍କଶତକ ଅଜ୍କେ କର ଡିଛନ୍ଡି। �ତ ୧୬ଟ ଡି ଜଟଷ୍ଟ 
ଇେ ଡିଂସଜର ଜସ ପ୍ରଥମଥର ପରାଇଁ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ରେ ସଂଗ୍ରହ କର ଡିଛନ୍ଡି।

ମମୁ୍ଇ, ୧୧।୩ (ଏଜଜେ୍ସ ଡି): ଆଇପ ଡିଏଲ୍  ର ଜଷରାଡ଼ଶ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ 
ଜହବରାକୁ ଆଉ ଜ�ରାଟ ଡିଏ ମରାସରୁ କମ୍   ସମୟ ରହ ଡିଥିବରାଜବଜଳ ସବ୍କରାଧିକ 
୫ଥରର ଟରାଇଟଲ୍   ବ ଡିଜଜତରା ମମୁ୍ରାଇ ଇଣ୍ଡିଆେ୍ସକୁ ଝଟ୍  କରା ଲରା� ଡିଛ ଡି। ଦଳର 
ଅଜଷ୍ଟ୍ରଲୀୟ ଦରୁ ତ ଜବରାଲର ଝରାଇ ର ଡିଚରାଡ୍କସେ ସମ୍ପରୂ୍୍କ ସଂସ୍କରଣରୁ ବରାଦ୍   

ପଡ଼ଡିଛନ୍ଡି। ର ଡିଚରାଡ୍କସେଙ୍କ ବରାମଜ�ରାଡ଼ର ମରାଂସଜପଶୀଜର ଆ�ରାତଜେ ଡିତ 
ସମସ୍ୟରା ରହ ଡିଥିଲରା। ଯରାହରାର ଅଜ୍ରେରାପଚରାର ଜଶଷ ଜହରାଇଛ ଡି। ଜଯଉଁଥିରୁ ସସୁ୍ 
ଜହବରାକୁ ତରାଙୁ୍କ ଦୀ�୍କ ସମୟ ଲରା� ଡିବ। ଏହ ଡି କରାରଣରୁ ୨୬ ବଷ୍କୀୟ ର ଡିଚରାଡ୍କସେ 
ଆ�ରାମୀ ଆଇପ ଡିଏଲ୍  ଜର ଜଖଳଡିପରାର ଡିଜବ େରାହ ିଁ। 

ମମୁ୍ବଇ, ୧୧ା୩(ଏନେେ୍)ି: ଦକ୍ଷ ଡିଣ ଆଫ୍ଡିକୀୟ ମ ଡିଡ ଡିୟମ ଜପସ୍  ଜବରାଲର 
ମରାର ଡିଜରାେ କରାପ୍   (୧୫ ରନ୍  ଜର ୫ ୱଡିଜକଟ)ଙ୍କ �ରାତକ ଜବରାଲଡିଂ ପଜର 
ଜଶଫରାଳୀ ବମ୍କରା (୨୮ ବଲ୍  ଜର ଅପରରାଜଡିତ ୭୬ ରନ୍  )ଙ୍କ ବ ଡିଜସ୍ପରାରକ ବ୍ୟରାଟ ଡିଂ 
ବଳଜର ଏଠରାଜର ଶେ ଡିବରାର ଅେୁଷ୍ଠ ଡିତ ମହ ଡିଳରା ପ୍ର ଡିମ ଡିୟର ଲଡିଗ୍  ର ୯ମ ମ୍ୟରାଚ୍  ଜର 
ଦ ଡିଲେୀ କ୍ୟରାପ ଡିଟରାଲ୍ସ ୧୦ ୱଡିଜକଟଜର �ଜୁରରାଟ ଜ୍ୟରାଣ୍ଟସ୍ କୁ ପରରାସ୍ତ କର ଡିଛ ଡି। ଏହରା 
ଫଳଜର ଚତୁଥ୍କ ଲ ଡିଗ୍   ମ୍ୟରାଚ୍  ରୁ ଦ ଡିଲେୀର ଏହରା ତୃତୀୟ ବ ଡିଜୟ ଜହରାଇଥିଲରାଜବଜଳ 
ସମରାେ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟରାଚ୍   ଜଖଳଡି �ଜୁରରାଟ ତୃତୀୟ ପରରାଜୟ ବରଣ କର ଡିଛ ଡି। 
କରାପ୍  ଙୁ୍କ ମ୍ୟରାଚ୍  ର ଜଶ୍ଷ୍ଠ ଜଖଳରାଳଡି ବ ଡିଜବଚଡିତ କରରାଯରାଇଛ ଡି। ରବ ଡିବରାର ବ୍ରାବର୍୍କ 
ଷ୍ଟରାଡ ଡିୟମ୍  ଜର ଜଖଳରାଯ ଡିବରାକୁ ଥିବରା ୧୦ମ ଲଡିଗ୍   ମ୍ୟରାଚ୍  ଜର ମମୁ୍ରାଇ ଇଣ୍ଡିଆେ୍ସ ସହ 

ୟପୁ ଡି ୱରାର ଡିୟଜ୍କର ମକୁରାବ ଡିଲରା ଜହବ। ଡ ଡିୱରାଇ ପରାଟ ଡିଲ ଷ୍ଟରାଡଡିୟମ୍  ଜର �ଜୁରରାଟ 
ପ୍ରଥଜମ ବ୍ୟରାଟ ଡିଂ କର ଡି ୯ ୱଡିଜକଟଜର ୧୦୫ ରନ୍  କର ଡିଥÒଲରା ପ୍ରତ ଡିପକ୍ଷ ଦଡିଲେୀ 
ଦଳର  ଦକ୍ଷ ଡିଣ ଆଫ୍ଡିକୀୟ ମ ଡିଡ ଡିୟମ୍   ଜପସର ୧୫ ରନ୍  ଜର ୫ ୱଡିଜକଟ ଓ ଭରାରତର 
ମ ଡିଡ ଡିୟମ୍   ଜପସ ଶ ଡିଖରା ପରାଜଣ୍ ୨୬ ରନ୍  ଜର ୩ ୱଡିଜକଟ ଜେଇଥÒଜଲ ଜବରାବଜର 
ଦଡିଲେୀ କ୍ୟରାପ ଡିଟରାଲ୍ସ ମରାତ୍ର ୭.୧ ଓଭରଜର ଜକୌଣସ ଡି ୱଡିଜକଟ େହରରାଇ ବ ଡିଜୟ 
ଲରା� ଡି ଆବଶ୍ୟକ ୧୦୭ ରନ୍   ସଂଗ୍ରହ କର ଡିଜେଇଥିଲରା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜଶଫରାଳୀ 
ମରାତ୍ର ୨୮ଟ ଡି ବଲ୍   ଜଖଳଡି ୧୦ ଜଚୌକରା ଓ ୫ ଛକରା ସହ ୭୬ ଓ ଅଧିେରାୟ ଡିକରା 
ଜମଗ୍   ଲରାେ ଡିଙ୍୍   ୧୫ ବଲ୍  ଜର ୩ ଜଚୌକରା ସହ ୨୧ ରନ୍   କର ଡି ଅପରରାଜଡିତ 
ରହ ଡିଥିଜଲ। ଜଶଫରାଳଡି ମରାତ୍ର ୧୯ ବଲ୍  ଜର ଅର୍୍କଶତକ ପରୂଣ କର ଡିଥିଜଲ। 

ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ଖପ୍ରାଲଗି୍:ଅଖ୍ରେଲଆିରୁହରାଇଲାଜମ୍ଡାନୀ

ମାରଜିାନ:୧୫ରନ୍ଖର୫ୱିଖରଟ
ଖଶଫାଳୀ:୨୮େଲ୍ଖର୭୬*ରନ୍ ଦଲି୍ୀର୍ୟାପଟିାଲ୍ସରତୃତୀୟେଜିୟ

ମହମ୍ମଦ ରୟିାେ ବାସା
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