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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 �ସ୍ତର� 
ଯୋଇ ସନୁ୍ଦ��ଡ଼ �ସ୍ତର� 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 କଇଁଛକୁଡ଼କି 
�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।ି କଇଁଛକୁଡ଼କି 
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 ରାଜ୍ର ୧୩୬ କଶି୍ଲାମଟିର ସଡ଼କ ରାଜପଥକତୁ 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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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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ରବବିାର 
୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବଶି୍ୱବେି୍ାଳୟଦର ଶାସ୍ତରୀୟ ଭାଷା େବିସ ପାଳତି

ଶମିଳିପିାଳ ବନାଗ୍ ିନୟିନ୍ତ୍ରଣଦର ସଫଳତା

ନଲେଜ ଲେଣ୍ଟର ଉଦ୍ ଘାଟତି

ବାରପିଦା, ୧୧।୩(ସମସି): ସ୍ଥାନୀୟ ସଥାଇ ଡ଼ଗି୍ୀ କଲେଜଠଥାଲେ ଓଲକସଏିେ 
ତେଫେୁ ପ୍ରଥମ ନଲେଜ ଲସଣ୍ଟେ ଉଦ୍  ଘଥାଟତି ଲ�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ଏ� ି
ଲସଣ୍ଟେ ସ୍ଥାପନ ନମିଲତେ ମ�ଥାବଦି୍ଥାଳୟ ନଲିଦ୍ଦେଶକ ଅମୀୟ ଶଙ୍କେ ସଥା�ୁ 
ଓ ଓଲକସଏିେ ମଧ୍ୟଲେ ଏକ ଚୁକ୍ପିତ୍ର“ ସ୍ଥାକ୍ଷେତି ଲ�ଥାଇଛ।ି ଇଣ୍ଟେଲଟକେ 
ନଲିଦ୍ଦେଶକ ବଳଲଦବ ଶତପଥୀ ଓ ଓଲକସଏିେେ ଜଲି୍ଥା ସଂଲଯଥାଜକ ଅଧ୍ୟଥାପକ 
ସମଲେନ୍ଦ୍ର ବଶଥାଙ୍କ ତତ୍ତଥାବଧଥାନଲେ ନଲେଜ ଲସଣ୍ଟେ ଉଦଘଥାଟତି ଲ�ଥାଇଛ।ି 
ଉଦଘଥାଟନୀ ଉତ୍ସବଲେ ଶ୍ୀେଥାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଲଦଓ ବଶି୍ୱବଦି୍ଥାଳୟେ େସଥାୟନ 
ବଭିଥାଗେ ମଖୁ୍ ପ୍ରଲଫସେ ପ୍ରଲମଥାଦ ଶତପଥୀ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭଥାଲବ ଲଯଥାଗ 
ଲଦଇ ନଲେଜ ଲସଣ୍ଟେେ ଗେୁୁତ୍ୱ ଓ ଏ�ଥାଦ୍ଥାେଥା ସମସ୍ତ ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀ ଆଇଟ ି
ଶକି୍ଷଥା େଥାଭ କେଲିବ ଲବଥାେ ି ମତ େଖିଥିଲେ। ଜଲି୍ଥା ସଂଲଯଥାଜକ ଅଧ୍ୟଥାପକ 
ଶ୍ୀ ବଶଥା ଓଲକସଏିେେ ପଥାଠ୍କ୍ରମ ଓ ସଥାଟଟିଫିଲକଟେ ଗେୁୁତ୍ୱ ବଷିୟଲେ 
ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଅବଗତ କେଥିିଲେ। ମ�ଥାବଦି୍ଥାଳୟେ ନଲିଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ୀ 
ସଥା�ୁ ଓଡ଼ଶିଥା ସେକଥାେଙ୍କେ ଆଇଟ ି ଓ ପ୍ରଯକୁ୍ ି ବଭିଥାଗ ଦ୍ଥାେଥା ଓଲକସଏିେ 
ଅନୁଲମଥାଦତି ଓ ସମ୍ୱେପେୁେ ମକୁ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ଥାଳୟ ଦ୍ଥାେଥା ଓଏସସଆିଇଟ ି
ପଥାଠ୍କ୍ରମେ ସଥାଟଟିଫିଲକଟ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯଥା�ଥାକ ିଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀ ଭବଷି୍ତ ଗଠନଲେ 
ସ�ଥାୟକ ଲ�ଥାଇପଥାେବି ଲବଥାେ ି ମତ େଖଥୁିଲେ। ଲଶଷଲେ ଓଲକସଏିେେ 
କମଦେକତ୍ତଦେଥା ଚନ୍ଦ୍ରଭଥାନୁ ଦଥାଶ ଧନ୍ବଥାଦ ଅପଦେଣ କେଥିିଲେ।

କବ ିଡ. ନୀଳକଣ୍ଠ ମଶି୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦନି ପାଳତି

ବାରପିଦା, ୧୧।୩(ସମସି): ମ�ଥାେଥାଜଥା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଥା�ତି୍ ସଂସଦ ତେଫେୁ 
ସଂସଦେ କଥାଯଦ୍େ କଥାେୀ ସଭଥାପତ ିକୁଞ୍ଜବଥାଳଥା ମ�ଥାତେଙ୍କ ସଭଥାପତତି୍ୱଲେ ବେଷି୍ଠ 
ସଥାେସ୍ତ ସଥାଧକ, ଓଡ଼ଶିଥା ସଥା�ତି୍ ଏକଥାଲେମୀ ଦ୍ଥାେଥା ସମ୍ୱର୍ଦଟିତ ବେଷି୍ଠ କବ ି
େ. ନୀଳକଣ୍ଠ ମଶି୍ଙ୍କ ୭୭ତମ ଜନ୍ମଦନି ପଥାଳତି ଲ�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ବଥାେପିଦଥା 
ଉତ୍କଳମଣ ିଲଗଥାପବନୁ୍ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷଥା ମ�ଥାବଦି୍ଥାଳୟେ ସ�କଥାେୀ ପ୍ରଲଫସେ ଡ଼ଃ 
ସଲେଥାଜ ନଥାୟକ ମଖୁ୍ଅତଥିି, ସମଥାଜଲସବୀ ଲସୌେଭ ତ୍ରପିଥାଠୀ ସମ୍ଥାନତି ଅତଥିି 
ଭଥାଲବ ଲଯଥାଗଲଦଇ େ. ନୀଳକଣ୍ଠ ମଶି୍ଙ୍କ କଥାବ୍କୃତ ିତଥଥା ଜୀବନଥାଦଶଦେ ସମ୍ପକଦେଲେ 
ଆଲେଥାକପଥାତ କେଥିିଲେ। ଏ� ି ଅବସେଲେ ଏମଲକସ ି �ଥାଇସ୍େୁେ ଶକି୍ଷକ 
େଥାଜୀବ ଲେଥାଚନ ଲଜନଥା ଓ କମଳଥାଲନଲ�େୁ ସେକଥାେୀ ବଥାଳକିଥା ବଦି୍ଥାଳୟେ 
ଭଥାେପ୍ରଥାପ୍ତ ପ୍ରଧଥାନଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ବଥାଞ୍ଥାନଧିି ଦଥାସଙୁ୍କ ସମ୍ୱର୍ଦଟିତ କେଥାଯଥାଇଥିେଥା। ଶକି୍ଷକ 
େକ୍ଷୀନଥାେଥାୟଣ ମ�ଥାତେ ସ୍ଥାଗତ ଭଥାଷଣ ଓ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଲସଥାନଥାେ ିପେଡ଼ିଥା ଧନ୍ବଥାଦ 
ଅପଦେଣ କେଥିିଲେ। ମ�ଥାେଥାଜଥା ଶ୍ୀେଥାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଲଦଓ ବଶି୍ୱବଦି୍ଥାଳୟେୁ 
ଭୂମପିତୁ୍ର ସମ୍ଥାନପ୍ରଥାପ୍ତ େ. ମଶି୍ ୨୨ଖଣ୍ଡ ପସୁ୍ତକ େଚନଥା କେଛିତେ।ି 

ଡଭିାଇନଲର କ୍ାମ୍ପସ୍   ଚୟନ ଶବିରି
ବାରପିଦା, ୧୧।୩(ସମସି): ଉତ୍ତେ ଓଡ଼ଶିଥାେ ଅଗ୍ଣୀ ଲବୈଷୟକି ଶକି୍ଷଥାନୁଷ୍ଠଥାନ 
େଭିଥାଇନ୍   ଇନଷ୍ଚୁି୍ଟ୍   ଅଫ୍   ଇଞ୍ଜନିୟିେଂି ଆଣ୍ଡ ଲଟଲକନଥାେଜଲିେ ଶକୁ୍ରବଥାେ 
ଭୁବଲନଶ୍ୱେସ୍ତି େଥାମଲଟକ୍   ସଫ୍ଟଲେୟଥାେ ସେୁ୍ସନେ କ୍ଥାମ୍ପସ୍   ଚୟନ 
ପ୍ରକ୍ରୟିଥା ଅନୁଷ୍ଠତି ଲ�ଥାଇଥିେଥା। ଏ�ଥା ଅନୁଷ୍ଠଥାନେ ୨୦୨୨-୨୩ ଶକି୍ଷଥା ବଷଦେେ 
୬ଷ୍ଠ କ୍ଥାମ୍ପସ୍   ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରୟିଥା। ଲଯଉଁଥିଲେ େଭିଥାଇନ୍  େୁ ପଥାସ୍   କେଥିିବଥା 
ଇଲେକ୍ଟ ୍ିକଥାଲ୍  , ଲମକଥାନକିଥାଲ୍   ଓ ସଭିଲି୍   ବ୍ଥାଞ୍ଚେ ଅଂଶଗ୍�ଣ କେଥିିବଥା 
ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ ୩୭ ଜଣ ଚଥାକେି ିପଥାଇବଥା ପଥାଇଁ ଲଯଥାଗ୍ ଲବଲବଚତି 
ଲ�ଥାଇଛତେ।ି େଥାମଲଟକ୍ କ୍   ସଫ୍ଟଲେୟଥାର୍   ସେୁ୍ସନେ ପ୍ରଶଥାସନକି ଅଧିକଥାେୀ 
ସନ୍ପି କୁମଥାେ ଦଥାସ େଭିଥାଇନ୍   ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍କ୍ଗିତ ସଥାକ୍ଷଥାତକଥାେ 
ଲନଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠଥାନେ ନଲିଦ୍ଦେଶକ ଇଂ. ବପି୍ଲବ ଭଞ୍ଜନ ବୁଗଲୁେଇ ଏ� ିଚୟନ 
ପ୍ରକ୍ରୟିଥାଲେ ନଜିେ ଖସୁ ି ବ୍କ୍ କେବିଥା ସ� ଲଯଥାଗ୍ ବଲିବଚତି ଲ�ଥାଇଥିବଥା 
ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବଷି୍ତ କଥାମନଥା କେଥିିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରୟିଥାଲେ 
ଅନୁଷ୍ଠଥାନେ ଅଧକ୍ଷ୍ ଇଂ ଅଭନି୍ନ କୁମଥାେ ଦଥାସ, ଲରେନଂି ଓ ଲପ୍ଲସଲମଣ୍ଟ ବଭିଥାଗେ 
ଇଂ ପ୍ରକଥାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସଥା, ଇଂ େଶ୍ମ ି େଞ୍ଜନ ମଶି୍, ଇଂ ପ୍ରୟିବ୍ତ ଚକ୍ରବତ୍ତଦେୀ, ଇଂ 
ଲଜ୍ଥାତ୍ସଥା ପେଡ଼ିଥା ଓ ମଧସୁ୍ତିଥା ପ୍ରୟିଦଶଟିନୀ ପଥାତ୍ର ପ୍ରମଖୁ ଦଥାୟତି୍ୱ ତୁେଥାଇଥିଲେ।

‘ଜୀବନବନି୍ଦୁ-ଲମା ପରବିାର’ର ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି
ବାରପିଦା, ୧୧ା୩(ସମସି): ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନଥାୟକ ଏବଂ ବଧିଥାୟକ 
ତଥଥା ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଥା ବଲିଜେ ି ପଯଦ୍େ ଲବକ୍ଷକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକଥାଶ ଦଥାସଙ୍କ 
ନଲିଦ୍ଦେଶକ୍ରଲମ ଲକୌଣସ ି ଲେଥାକ େକ୍ ଅଭଥାବେୁ ମତୁୃ୍ବେଣ ନ କେୁ ଲସ� ି
ପେଲିପ୍ରକ୍ଷୀଲେ ଶନବିଥାେ େଥାେଦେ ନଂ ୧୩ ଶ୍ୀପଦଗଞ୍ଜ ଆଶ୍ୟସ୍ଳଲେ ଶ୍ୀପଦଗଞ୍ଜ 
ମ�ଳିଥା ମ�ଥାସଂଘ ଏବଂ ଓଡ଼ଶିଥା ଜୀବନବନୁି୍ ଲମଥା ପେବିଥାେ ଆନୁକୂେ୍ଲେ ଏକ 
ଲସ୍ଚ୍ଥାକୃତ େକ୍ଦଥାନ ଶବିେି ଅନୁଷ୍ଠତି ଲ�ଥାଇଥିେଥା। ଶବିେିଲେ ବଥାେପିଦଥା 
ଲପୌେପେଷିଦେ ନଗେପଥାଳ କୃଷ୍ଣଥାନନ୍ ମ�ଥାତେ,ି ଉପନଗେପଥାଳ ସୀମଥା 
ଦଥାସ, ବଜୁି ମ�ଳିଥା ଜନତଥା ଦଳେ ସଭଥାଲନତ୍ରୀ ଦପି୍ତୀେତଥା ମଶି୍, କଥାଉନସେିେ 
ଅନତେ ଦଥାସ, ଶ୍ୀମଥାତ ମମୁୁଦେ, ସଲୁକଶନିୀ ଲସଠୀ, ଲଦବଥାଶଷି ପଥାତ୍ର, ବଜୁି ମ�ଳିଥା 
ଜନତଥା ଦଳେ େଥାଜ୍ ସମ୍ପଥାଦକିଥା ଶ୍ଥାବଣୀ ଦଥାସ, ସବତିଥା ଲବଲ�େଥା, ପବୂଦେତନ 
କଥାଉନସେିେ ତଥଥା ବେଷି୍ଠ ବଲିଜେ ିଲନତଥା ସଲେଥାଜ ମ�ଥାପଥାତ୍ର, ମ�ଥାସଂଘେ 
ସଭଥାପତ ିମଧସୁ୍ତିଥା କୁଅେଁବଥାବୁ ଏବଂ ସମ୍ପଥାଦକିଥା ସଷୁମଥା ଦଥାସ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
େ� ିେକ୍ଦଥାତଥାଙୁ୍କ ଉତ୍ସଥା�ତି କେଥିିଲେ। ଏ� ିଅବସେଲେ ୩୦ ଜଣ ଲସ୍ଚ୍ଥାଲସବୀ 
େକ୍ଦଥାନ କେଥିିବଥା ଲବଲଳ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମଥାନପତ୍ର ପ୍ରଦଥାନ କେଥାଯଥାଇଥିେଥା।

ବାରପିଦା,୧୧ା୩(ସମସି)

ଶମିଳିପିଥାଳ ଅଭୟଥାେଣ୍ଲେ ବନଥାଗ୍ ି
ନୟିନ୍ତଣଲେ ବନ ବଭିଥାଗକୁ ଶନବିଥାେ 
ଅଭୂତପବୂଦେ ସଫଳତଥା ମଳିଛି।ି ଶନବିଥାେ 
ଶମିଳିପିଥାଳଲେ ୪୪ଟ ି ସ୍ଥାନଲେ ବନଥାଗ୍ ି
ସମ୍ୱନ୍ୀୟ ସଚୂନଥା ଫଲେଷ୍ ସଲଭଦେ ଅଫ ଇଣ୍ଡଆି 
ପକ୍ଷେୁ ମଳିଥିିବଥା ସଥାଲଟେଥାଇଟ ଦ୍ଥାେଥା ମଳିବିଥା 
ପଲେ ବନବଭିଥାଗ, ଅଗ୍ଶିମ ଓ ନଲିୟଥାଜତି 
ଜଙ୍ଗେ ସଂେଗ୍ ଗ୍ଥାମବଥାସୀଙ୍କ ମଳିତି 
ଉଦ୍ମଲେ ୪୧ଟ ି ସ୍ଥାନଲେ ନଅିଥା ଁ େଭିଥାଯଥାଇ 
ଉପଲେଥାକ୍ ସଫଳତଥା ମଳିଛି।ି ସଥାଲଟେଥାଇଟ 
ଚତି୍ର ଅନୁଯଥାୟୀ ଶମିଳିପିଥାଳ ବ୍ଥାଘ୍ର ସଂେକ୍ଷଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଲେ ଥିବଥା ୪୪ଟ ି ସ୍ଥାନଲେ 
ନଅିଥା ଁ େଥାଗଥିିେଥା। ବଥାେପିଦଥା, େଥାଇେଙ୍ଗପେୁ ଓ 

କେଞ୍ଜଆି ବନଖଣ୍ଡେ ୩୭ଟ ିଏବଂ ଶମିଳିପିଥାଳ 
ବ୍ଥାଘ୍ର ସଂେକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉତ୍ତେ ଓ ଦକ୍ଷଣି 
େଭିଜିନେ ୭ଟ ି ସ୍ଥାନଲେ ନଅିଥା ଁ େଥାଗଥିିେଥା। 
ବ୍ଥାଘ୍ର ସଂେକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପଲେ ନଅିଥାକୁଁ ଆୟତ୍ତ 

କେଥାଯଥାଇଥିବଥା ଲବଲଳ ବଥାେପିଦଥା ଓ କେଞ୍ଜଆି 
େଭିଜିନଲେ ୩୩ଟ ି ସ୍ଥାନଲେ ନଅିଥଁାକୁ ଆୟତ୍ତ 
କେଥାଯଥାଇଛ ିଲବଥାେ ିଶମିଳିପିଥାଳ ବ୍ଥାଘ୍ର ସଂେକ୍ଷଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପେ ଲକ୍ଷତ୍ର ନଲିଦ୍ଦେଶକ ତଥଥା ଆଞ୍ଚଳକି ମଖୁ୍ 

ବନ୍ପ୍ରଥାଣୀ ସଂେକ୍ଷକ ପ୍ରକଥାଶ 
ଚଥାନ୍ ଲଗଥାଗଲନନ ି ଜଣଥାଇଛତେ।ି 
ସନ୍୍ଥା ସରୁ୍ଦଥା ୪୧ଟ ି ସ୍ଥାନଲେ 
ନଅିଥାକୁଁ ଆୟତ୍ତ କେଥାଯଥାଇଥିବଥା 
ଲବଲଳ ଅବଶଷି୍ ସ୍ଥାନଲେ 
ନଅିଥାକୁଁ ଆୟତ୍ତ କେବିଥାଲେ 
ବନ କମଦେଚଥାେୀମଥାଲନ 
େଥାଗପିଡ଼ଛିତେ।ି ଲତଲବ ୪ଦନି 
ଧେ ି ଲମଘଆୁ ପଥାଗ େ�ଥିିବଥା 
ଲବଲଳ ଶମିଳିପିଥାଳ ବନଥାଗ୍କୁି 
ଲେଥାକବିଥାଲେ ବଷଦେଥା � ିଁ ଭେସଥା 

ଲବଥାେ ି ପେଲିବଶବତିମଥାଲନ ମତପ୍ରକଥାଶ 
କେଛିତେ।ି ବନଥାଗ୍ ି ପ୍ରଲକଥାପଲେ ଜୀବଜତୁେ 
�ତେସତେ ଲ�ଉଛତେ।ି ବନଥାଗ୍କୁି ଲେଥାକବିଥା 
ପଥାଇ ଁ ବଭିଥାଗ ପକ୍ଷେୁ ସଲଚତନତଥା କଥାଯଦ୍େ କ୍ରମ 
ଚଥାେୁ େ�ଛି।ି ଲତଲବ ଦୁଇ ଦନି ପଲୂବଦେ ମଥାତ୍ର 
୨ମମି ିବଷଦେଥା ଲ�ଥାଇଥିବଥା ଲବଲଳ ତଥା�ଥା ବନଥାଗ୍ ି
ଲେଥାକବିଥାଲେ ସ�ଥାୟତଥା ଲ�ଥାଇପଥାେନିଥା� ିଁ। ଗତ 
୨୦୨୧ଲେ ଘଟଥିିବଥା ବନଥାଗ୍େି ଭୟଥାବ�ତଥା 
ଚଳତି ବଷଦେ କମ ଥିବଥା ବଭିଥାଗ ପକ୍ଷେୁ 
ଜଣଥାପଡ଼ଛି।ି ଶମିଳିପିଥାଳ ବ୍ଥାଘ୍ର ସଂେକ୍ଷଣ 
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନଲେ ଥିବଥା ବନ୍ପ୍ରଥାଣୀଙ୍କ 
ସେୁକ୍ଷଥାକୁ ଦୃଷ୍ଲିେ େଖି ଲସମଥାନଙ୍କ ଖଥାଦ୍ ଓ 
ପଥାନୀୟ ଜଳେ ବ୍ବସ୍ଥା କେବିଥାକୁ ପ୍ରଥାକ୍ନ 
ଅଲବୈତନକି ବନ୍ପ୍ରଥାଣୀ ତତ୍ତଥାବଧଥାେକ 
ଭଥାନୁମତି୍ର ଆଚଥାଯଦ୍େ  ନଲିବଦନ କେଛିତେ।ି

ବାରପିଦା, ୧୧ା୩(ସମସି)

ମ�ଥାେଥାଜଥା ଶ୍ୀେଥାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଲଦଓ ବଶି୍ୱବଦି୍ଥାଳୟଲେ 
ଦଶମ ଶଥାସ୍ତୀୟ ଭଥାଷଥା ଦବିସ ପଥାଳନ ପେଲିପ୍ରକ୍ଷୀଲେ 
ଏକ େଥାଜ୍ସ୍ତେୀୟ ଆଲେଥାଚନଥାଚକ୍ର ଶନବିଥାେ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଲ�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ବଶି୍ୱବଦି୍ଥାଳୟ ସ୍ଥାତଲକଥାତ୍ତେ ପେଷିଦେ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥଥା ବଶି୍ୱବଦି୍ଥାଳୟ ସଥା�ତି୍ ଓ ସଥାଂସ୍ତୃକି ପେଷିଦେ 
ସଭଥାପତ ିେସଥାୟନ ବଜି୍ଥାନ ବଭିଥାଗ ପ୍ରଲଫସେ େ. ପ୍ରଲମଥାଦ 
କୁମଥାେ ଶତପଥୀ ଏଥିଲେ ଲପୌଲେଥା�ତି୍ କେ ିଶଥାସ୍ତୀୟ ଭଥାଷଥା 
ଦବିସ ପଥାଳନେ ବଲିଶଷତ୍ୱ ସମ୍ୱନ୍ଲେ ବକ୍ବ୍ େଖିଥିଲେ। 
ବଶି୍ୱବଦି୍ଥାଳୟ ସଥା�ତି୍ ଓ ସଥାଂସ୍ତୃକି ପେଷିଦେ ସମ୍ପଥାଦକ 
ଓେଆି ବଭିଥାଗ ମଖୁ୍ େ. ବଚିତି୍ରନଥାଥ ସଥା�ୁ ସଭଥାେ ଆଭମିଖୁ୍ 
ଓ ଅତଥିି ପେଚିୟ ପ୍ରଦଥାନ କେବିଥା ସ� ଓେଆି ଭଥାଷଥାେ 
ପ୍ରଥାଚୀନତଥା ସମ୍ୱନ୍ଲେ ନଜିସ୍ ବକ୍ବ୍ଲେ ଆଲେଥାକପଥାତ 
କେଥିିଲେ। ଜଥାତ ି ଗଠନଲେ ଭଥାଷଥାେ ଭୂମକିଥା ଶୀଷଦେକ ଏ� ି
ଆଲେଥାଚନଥାଚକ୍ରଲେ ବଥାଣଜି୍ ବଭିଥାଗ ମଖୁ୍ ସ�କଥାେୀ 
ପ୍ରଲଫସେ େ. ଆଶଲୁତଥାଷ ପ୍ରଥାୟସ ଦଥାସ ମଖୁ୍ବକ୍ଥା 
ଭଥାବଲେ ଲଯଥାଗଦଥାନ କେ ିଓେଆି ଜଥାତ ିଓ ଓେଆି ଭଥାଷଥାେ 
ଅସ୍ତିଥା ସମ୍ୱନ୍ଲେ ଭଥାଷଣ ଲଦଇଥିଲେ। ଓେଆି ଭଥାଷଥା ସମଗ୍ 
ଭଥାେତୀୟ ଭଥାଷଥାଗେୁକି ମଧ୍ୟଲେ ଅଧିକ ସଂଗ୍ଥାମ କେ ିଆଜ ି

ଏ ସ୍ତେଲେ ପ�ଞ୍ଚପିଥାେଛି ିଲବଥାେ ିଲସ କ�ଥିିଲେ। ପ୍ରଥାେମ୍ଭଲେ 
ବଶି୍ୱବଦି୍ଥାଳୟେ ଓେଆି ବଭିଥାଗ ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀ ଲଜ୍ଥାତ୍ସଥାେଥାଣୀ 
ତଆିେ,ି ସେୁି ଦଲଳଇ, ପ୍ରୟିଦଶଟିନୀ ପ୍ରଧଥାନ, ଅନମିଥା ପଥାତ୍ର, 
ଅଙି୍କତଥା ଲବଲ�େଥା, ସ୍ତିଥା ଦଥାସ, ଅନନ୍ଥା ପଣ୍ଡଥା ପ୍ରମଖୁ 
ଉଦଘଥାଟନୀ ସଙ୍ଗୀତ ବଲନ୍ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗଥାନ କେଥିିଲେ। 
ସଚୂନଥା ଓ ଲେଥାକସମ୍ପକଦେ ବଭିଥାଗ ଅବସେପ୍ରଥାପ୍ତ ଅତେିକି୍ 
ନଲିଦ୍ଦେଶକ ବେଦଥା ପ୍ରସନ୍ନ ଦଥାସ ଲଯଥାଗଦଥାନ କେ ି ଓେଆି 
ଭଥାଷଥା ଶଥାସ୍ତୀୟ ଭଥାଷଥା ମଥାନ୍ତଥା ପ୍ରଥାପ୍ତେି ପ୍ରଥାଥମକି ପ୍ରଲଚଷ୍ଥା 
ସମୟେ ଘଟଣଥାକୁ ବର୍ଦେନଥା କେଥିିଲେ। ପ୍ରତଶିରୁତ ି ସଥା�ତି୍ 
ଅନୁଷ୍ଠଥାନେ ପ୍ରତଷି୍ଠଥାତଥା ସମ୍ପଥାଦକ ଭଥାଗବତ ପଣ୍ଡଥା ଭଥାଷଥା ଓ 

ସଥା�ତି୍ ମଥାନବ ଜୀବନଲେ କପିେ ିଉଲତ୍ତଥାେଣ ଘଟଥାଇଥଥାଏ 
ଲସ ବଷିୟଲେ ବ୍ଥାଖ୍ଥା କେଥିିଲେ। ଏ� ି ପେଲିପ୍ରକ୍ଷୀଲେ 
ଏକ କବତିଥା ପଥାଲଠଥାତ୍ସବ ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀମଥାନଙ୍କ ତେଫେୁ 
କେଥାଯଥାଇଥିେଥା। ଲଶଷଲେ ବଶି୍ୱବଦି୍ଥାଳୟ ସଥା�ତି୍ ଓ 
ସଥାଂସ୍ତୃକି ପେଷିଦେ ଉପସଭଥାପତ ିପ୍ରଥାଣୀ ବଜି୍ଥାନ ବଭିଥାଗ 
ମଖୁ୍ ସ�ଲଯଥାଗୀ ପ୍ରଲଫସେ ପଷୁ୍ଥାଞ୍ଜଳ ିପେଡ଼ିଥା ଧନ୍ବଥାଦ 
ଅପଦେଣ କେଥିିଲେ। ଆଲେଥାଚନଥାଚକ୍ରଲେ ସମ୍ଥାନତି ଅତଥିି 
ଭଥାବଲେ ବଶି୍ୱବଦି୍ଥାଳୟ ପଦଥାଥଦେ ବଜି୍ଥାନ ବଭିଥାଗ ପ୍ରଲଫସେ 
େ. ସସୁ୍ତିଥା କେ ଲଯଥାଗଦଥାନ କେ ିଓେଆି ଭଥାଷଥା ଓ ସଥା�ତି୍କୁ 
ସମରୃ୍ଦ କେବିଥା ପଥାଇ ଁଆଜେି ଯବୁ ସମଥାଜେ ଭୂମକିଥା ସମ୍ୱନ୍ଲେ 

ବକ୍ବ୍ େଖିଥିଲେ। ଅନ୍ମଥାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଲେ ଗଥାଳ୍ପକି ଅଲଶଥାକ 
କୁମଥାେ ପଲେଇ, ଅଥଦେନୀତ ିବଭିଥାଗ ସ�ଲଯଥାଗୀ ପ୍ରଲଫସେ 
ଆଦତି୍ କୁମଥାେ ପଥାତ୍ର, ପଦଥାଥଦେ ବଜି୍ଥାନ ବଭିଥାଗ ସ�କଥାେୀ 
ପ୍ରଲଫସେ େ. ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍କି, ପ୍ରଥାଣୀ ବଜି୍ଥାନ ବଭିଥାଗ 
ସ�କଥାେୀ ପ୍ରଲଫସେ େ. ପ୍ରୟିେଞ୍ଜନ ଲଦବତଥା, ଇଂେଥାଜୀ 
ବଭିଥାଗ ଅଧ୍ୟଥାପକ େ. ଶକ୍ଶିଙ୍କେ ଦଣ୍ଡପଥାଟ, ଓେଆି ବଭିଥାଗ 
ଅଧ୍ୟଥାପକିଥା ଅପର୍ଦେଥା ମ�ଥାତେଙି୍କ ସ� ବଶି୍ୱବଦି୍ଥାଳୟ ଇଂେଥାଜୀ 
ବଭିଥାଗ, ସଂସ୍ତୃ ିବଭିଥାଗ, �ନି୍ୀ ବଭିଥାଗ, ଲଯଥାଗ ଓ ପ୍ରଥାକୃତକି 
ଚକିତି୍ସଥା ବଭିଥାଗ, ବନ୍ପ୍ରଥାଣୀ ଓ ଲଜୈବ ବବିଧିତଥା ସଂେକ୍ଷଣ 
ବଭିଥାଗ ଓ ଓେଆି ବଭିଥାଗେ ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀ ଲଯଥାଗଲଦଇଥିଲେ।

ଜାତ ିଗଠନଲର ଭାଷାର ଭୂମକିା ଅତଦୁ ଳନୀୟ

ବାରପିଦା, ୧୧ା୩(ସମସି): ଶନବିଥାେ ଉତ୍କଳ 
ସମ୍ଳିନୀ ପଶ୍ମି ସଂି�ଭୂମ ଶଥାଖଥା ପକ୍ଷେୁ ଝଥାଡ଼ଖଣ୍ଡ 
େଥାଜ୍େ ଚକ୍ରଧେପେୁସ୍ତି ଉତ୍କଳମଣ ି ବଦି୍ଥାମନ୍େି 
ଉଚ୍ଚବଦି୍ଥାଳୟଲେ ଓେଆି ଶଥାସ୍ତୀୟ ଭଥାଷଥା ଦବିସ ପଥାଳତି 
ଲ�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ଉତ୍କଳମଣ ି ପଣ୍ଡତି ଲଗଥାପବନୁ୍ ଦଥାସ, 
ପଣ୍ଡତି ଲଗଥାଦଥାବେୀଶ ମଶି୍ ଓ ଉତ୍କଳ ଲଗୌେବ ମଧସୁଦୂନ 
ଦଥାସଙ୍କ ପ୍ରତମିତୂ୍ତଟିଲେ ମଥାେ୍ଥାପଦେଣ କେଥାଯଥାଇ ଗଣୁଗଥାନ 
କେଥାଯଥାଇଥିେଥା। ଭଥାେତୀୟ ସମ୍ୱଧିଥାନେ ସ୍ୀକୃତପି୍ରଥାପ୍ତ ୨୨ଟ ି
ଭଥାଷଥା ମଧ୍ୟେୁ ଓଡ଼ଆି ଅନ୍ତମ। ଓଡ଼ଆି ଷଷ୍ଠ ଭଥାେତୀୟ 
ଭଥାଷଥା ଭଥାବଲେ ଏକ ସ୍ତନ୍ତ ଓ ଅନ୍ ଲକୌଣସ ିଭଥାଷଥା ଦ୍ଥାେଥା 
ପ୍ରଭଥାବତି ଲ�ଥାଇ ନ ଥିବଥା ଭଥାଷଥା ଭଥାଲବ ଶଥାସ୍ତୀୟ ମଥାନ୍ତଥା 
ମଳିଛି।ି ଝଥାଡ଼ଖଣ୍ଡ େଥାଜ୍େ ଦ୍ତିୀୟ େଥାଜଭଥାଷଥା ଓ ଲକଥାହ୍ଥାଣ 
ଅଞ୍ଚଳେ ଆଞ୍ଚଳକି ଭଥାଷଥା ଲ�ଉଛ ି ଓଡ଼ଆି ଭଥାଷଥା। ଓଡ଼ଆି 
ଭଥାଷଥାେ ପ୍ରଥାଚୀନତଥା ତଥଥା ଶଥାସ୍ତୀୟ ଓେଆି ଭଥାଷଥା ଉପଲେ 

ବଭିନି୍ନ ବକ୍ଥା ନଜି ନଜିେ ମତଥାମତ େଖିଥିଲେ। ଝଥାଡ଼ଖଣ୍ଡ 
ସେକଥାେ ଅନୂ୍ନ �ଜଥାଲେ ଓଡ଼ଆି ଶକି୍ଷକ ନଯିକୁ୍ ି କେ ି
ବଚି୍ନି୍ନଥାଞ୍ଚଳେ ପ୍ରଲତ୍କ ଓଡ଼ଆି ଗଥାଲଁେ ଓଡ଼ଆି ମଥାତୃଭଥାଷଥା 
ଶକି୍ଷଥା ଲଦବଥା ପଥାଇ ଁବ୍ବସ୍ଥା କେତୁେ ଲବଥାେ ିଦଥାବ ିକେଥାଯଥାଇଛ।ି 
ଏ� ିକଥାଯଦ୍େ କ୍ରମଲେ ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭଥାଲବ ଓଡ଼ଆି ଭଥାଷଥା ବକିଥାଶ 
ପେଷିଦ ଝଥାଡ଼ଖଣ୍ଡେ ସଭଥାପତ ି ପ୍ରଲଫସେ େଃ ନଥାଲଗଶ୍ୱେ 
ପ୍ରଧଥାନ, ବଶିଷି୍ ଅତଥିି ସତ୍ପ୍ରକଥାଶ କେ, ସମ୍ଥାନତି 
ଅତଥିି ଦଲି୍ୀପ ପ୍ରଧଥାନ, ସମଥାଜଲସବୀ େଥାକ୍େ ଜୟଜତି 
ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ଳିନୀ ପଶ୍ମି ସଂି�ଭୂମେି ପବୂଦେତନ 
ସଭଥାପତ ି ସଲେଥାଜ କୁମଥାେ ପ୍ରଧଥାନ, ସଥାଧଥାେଣ ସମ୍ପଥାଦକ 
ଅମ୍ୱକିଥା ଚେଣ ଦକି୍ଷତି, ଓଡ଼ଆି ଆଲସଥାସଏିସନ ଦକ୍ଷଣି ପବୂଦେ 
ଲେଳବଥାଇ ଚକ୍ରଧେପେୁେ ସଦସ୍ମଥାନଙ୍କ ସ�ତି ଲସଥାଣଆୁ, 
ଚଥାଇବଁସଥା, ବନ୍ଗଥଁା ଓ ଚକ୍ରଧେପେୁ ଆଦ ି ପ୍ରଖଣ୍ଡେ ଓଡ଼ଆି 
ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ଓ ଓଡ଼ଆି ଛଥାତ୍ରଛଥାତ୍ରୀ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ।

ଝାରଖଣ୍ଡଦର ଓଡଆି ଭାଷା ଶକି୍ଷକ ନଯିକୁ୍ ିୋବ ି

୪୪ ଚହି୍ନଟ ସ୍ାନରଦୁ  ୪୧ଟଲିର େଭିାଯାଇଛ ିନଅିାଁ

ବାରପିଦା, ୧୧।୩(ସମସି)

ବଥାେପିଦଥା ଷ୍ଥାେୟିମ ପଡ଼ଆିଲେ ଓଡ଼ଶିଥା କ୍ରଲିକଟ 
ଆଲସଥାସଏିସନ ଓ ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଆଥଲେଟକି 
ଆଲସଥାସଏିସନେ ମଳିତି ସ�ଲଯଥାଗଲେ ଜଲି୍ଥାସ୍ତେୀୟ 
ଓସଏି ଭଜିନ-୨୦୨୪ ଆତେଃ କ୍ଲବ କ୍ରଲିକଟ େଗି 
ଟୁର୍ଦେଥାଲମଣ୍ଟେ ତୃତୀୟ ଦନିେ ପ୍ରଥମ ମ୍ଥାଚଲେ 
ଲଜଲକସସି ିମୟେୂଭଞ୍ଜ-ବ ିଦଳକୁ ୫ ଉଇଲକଟଲେ 
ପେଥାସ୍ତ କେଛି।ି ପ୍ରଥଲମ ବ୍ଥାଟଂି କେ ି ମୟେୁଭଞ୍ଜ-
ବ ି ଦଳ ୨୭.୨ ଓଭେଲେ ସମସ୍ତ ଉଇଲକଟ �େଥାଇ 
୧୪୯ େନ ସଂଗ୍� କେଥିିଲେ। ବପିକ୍ଷ ଦଳେ 
ବତିଲିଦବ ଲଜନଥା ୪ ଟ ି ଉଇଲକଟ କେ ି ମ୍ଥାନ 
ଅଫ ଦ ି ମ୍ଥାଚ ବଲିବଚତି ଲ�ଥାଇଛତେ।ି ଜବଥାବଲେ 
ଲଜଲକସସି ି ୨୧.୨ଓଭେଲେ ୫ଉଇଲକଟ �େଥାଇ 
ବଜିୟ େକ୍ଷ୍ �ଥାସେ କେଥିିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷେୁ 
ମନୀଷ େଥାୟବଥାବୁ ୬୫ େନ କେଥିିବଥା ଲବଲଳ 
ବପିକ୍ଷ ଦଳେ ଲଦବଥାଶଷି ସଥା�ୁ ୩ଟ ି ଉଇଲକଟ 
ଲନଇଥିଲେ। କଲେଜ ପଡ଼ଆିଲେ ଲଖଳଥାଯଥାଇଥିବଥା 

ଦ୍ତିୀୟ ମ୍ଥାଚଲେ ବଲିଜଏମସସି ି ଉଦଳଥା ଦଳକୁ 
୧୦ େନଲେ ପେଥାସ୍ତ କେଛି।ି ପ୍ରଥଲମ ବ୍ଥାଟଂି କେ ି
ବଲିଜଏମସସି ି୩୮.୫ ଓଭେଲେ ସମସ୍ତ ଉଇଲକଟ 
�େଥାଇ ବଥାସ୍ତବ ମ�ଥାତେଙ୍କ ଶତକ ବଳଲେ ୨୫୧େନ 
ସଂଗ୍� କେଥିିଲେ। ବପିକ୍ଷ ଦଳେ ସେୁଜ ମଥା�ଥାନଥା 

ଓ ବେୁି ଟୁେୁ ୩ଟ ି ଲେଖଥାଏଁ ଉଇଲକଟ ଅକ୍ଆିେ 
କେଥିିଲେ। ଜବଥାବଲେ ଉଦଳଥା ୪୦ ଓଭେଲେ 
୮ଉଇଲକଟ �େଥାଇ ୨୪୧େନ ସଂଗ୍� କେଥିିଲେ। 
ଦଳ ପକ୍ଷେୁ ପ୍ରତିମ ଆଚଥାଯଦ୍େ  ୮୧ େନ କେଥିିବଥା 
ଲବଲଳ ଲଶଖ ନଫିସେୁ �ୁଲସନ ୩ଟ ି ଉଇଲକଟ 
ଅକ୍ଆିେ କେଥିିଲେ। ବଥାସ୍ତବ ମ�ଥାତେ ମ୍ଥାନ ଅଫ ଦ ି

ମ୍ଥାଚ ବଲିବଚତି ଲ�ଥାଇଛତେ।ି ଅମତିଥାଭ ପଟ୍ଟନଥାୟକ, 
ଲଦବଥାଶଷି ଗପୁ୍ତଥା, ଦଲି୍ୀପ ଦଥାସ ଓ ସଶୁଥାତେ ମ�ଥାତେ ି
ଲଖଳ ପେଚିଥାଳନଥା କେଥିିଲେ। ସମ୍ୱତି ମ�ଥାେଣଥା ଓ 
େଥାଲକଶ କୁମଥାେ ଲବଲ�େଥା ଲସ୍ଥାେଂିଲେ ସ�ଥାୟତଥା 
କେଥିିଲେ। ଅତଥିି ଭଥାଲବ ଉପନଗେପଥାଳ ସୀମଥା ଦଥାସ 

ଓ ଉଲଦ୍ଥାଗପତ ି ଅମତି କୁମଥାେ ପଣ୍ଡଥା ଲଯଥାଗଲଦଇ 
ଲଖଳଥାଳୀଙୁ୍କ ଉତ୍ସଥା�ତି କେଥିିଲେ। ଅନ୍ ମଥାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଲେ ଆଲସଥାସଏିସନେ ସଥାଧଥାେଣ ସମ୍ପଥାଦକ 
ବଜିୟ କୁମଥାେ ଦଥାସ, କ୍ରଲିକଟ ସମ୍ପଥାଦକ �େପ୍ରସଥାଦ 
ପଥାତ୍ର ଏବଂ ସ� ସମ୍ପଥାଦକ ଅଲଶଥାକ ପଟ୍ଟନଥାୟକ 
ଓ ଲବୈଦ୍ନଥାଥ େଥ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଲେ।

ଲଜଲକେେି ିଓ ବଲିଜଏମ୍ େେି ିବଜିୟୀଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତଃ 
କ୍ଲବ କ୍ଲିକଟ

ବାରପିଦା, ୧୧।୩(ସମସି): ଶନବିଥାେ ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଥା ଆଇନ 
ଲସବଥା ପ୍ରଥାଧିକେଣ ପକ୍ଷେୁ ବଥାେପିଦଥା ଜଲି୍ଥା ଲଦୌେଥାଜଜଙ୍କ କଥାଯଦ୍େ ଥାଳୟ 
ପେସିେଲେ ଜଲି୍ଥାସ୍ତେୀୟ ଲେଥାକ ଅଦଥାେତ ଅନୁଷ୍ଠତି ଲ�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି 
ଏ� ି ଲେଥାକ ଅଦଥାେତଲେ ଲମଥାଟ ପଞ୍ଜକୃିତ ୨୦୮୦ଟ ି ମଥାମେଥା ମଧ୍ୟେୁ 
୧୭୧୬ଟ ଆଲପଥାଷ ବଚିଥାେ ଲ�ଥାଇ ୧୦େକ୍ଷ ୭୦ �ଜଥାେ ୯୫୫ ଟଙ୍କଥା 
ଆଦଥାୟ କେଥାଯଥାଇ ସମଥାଧଥାନ ଲ�ଥାଇଛ।ି ଜଲି୍ଥା ଜଜ ତଥଥା ଜଲି୍ଥା ଆଇନ 
ଲସବଥା ପ୍ରଥାଧିକେଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅେବନି୍ ପଟ୍ଟନଥାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଥାଲେ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଅଦଥାେତଲେ ବଭିନି୍ନ ଲଶ୍ଣୀ ଭୁକ୍ ମଥାମେଥା ମଧ୍ୟେୁ ଲମଥାଟେ ଯଥାନ ଦୁଘଦେଟଣଥା 
ସମ୍ୱନ୍ୀୟ ୧୮୮ଟ ିମଥାମେଥାେୁ ଲଗଥାଟଏି, ଜମ ିଅଧିଗ୍�ଣ ସମ୍ଭନ୍ୀୟ ୩ଟ ି
ମଥାମେଥାେୁ ଲଗଥାଟଏି, ପଥାେବିଥାେକି ସମ୍ୱନ୍ୀୟ ୪୨ଟ ି ମଥାମେଥାେୁ ୧୮ଟ ି ଓ 
େଥାଜସ୍ ସମ୍ୱନ୍ୀୟ ୧୮୪୨ଟ ିମଥାମେଥା ମଧ୍ୟେୁ ୧୬୯୬ଟ ିମଥାମେଥା ଆଲପଥାଷ 
ସମଥାଧଥାନ କେଥାଯଥାଇ ଲମଥାଟ ୧୦େକ୍ଷ ୭୦�ଜଥାେ ୯୫୫ଟଙ୍କଥା ଆଦଥାୟ 
ପଥାଇ ଁସମଥାଧଥାନ ଲ�ଥାଇଥିବଥା ଜଣଥାପଡ଼ଛି।ି ପ୍ରଥାଧିକେଣ ସଚବି ଶବିଥାନୀଙ୍କ 
ତତ୍ତଥାବଧଥାନଲେ ଅନୁଷ୍ଠତି ଏ� ି ଲେଥାକ ଅଦଥାେତଲେ ପେବିଥାେ ଲକଥାଟଦେ 
ଜଜ ବେିଞ୍ଚ ିନଥାେଥାୟଣ ମ�ଥାତେ,ି ପ୍ରଥମ ଅତେିକି୍ ଜଲି୍ଥା ଜଜ ସଲୁେଶ ଚନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରଧଥାନ, ଦ୍ତିୀୟ ଅତେିକି୍ ଜଲି୍ଥାଜଜ ଦୀପକ େଞ୍ଜନ ସଥା�ୁ, ଏସେଲିଜଏମ 
ବଶି୍ୱକଳ୍ପତିଥା ମ�ଥାତେ,ି ଲଜଏମଏଫ ସ ିଜଜ ମଲିସସ ଜେନି ଖଥାନ, ଲଜଏମ 
ଏଫସ ି ଲକଥାଟଦେ ଜଜ ଶଥାେଣ ବସ୍ତଆିଙ୍କ ସଲମତ ଅନ୍ଥାନ୍ ବଚିଥାେ 
ବଭିଥାଗୀୟ ଓ ମଥାଜଲି୍ରେଟ, ଆଇନଜୀବୀ, ବଭିନି୍ନ ବୀମଥା କମ୍ପଥାନୀ କମଦେଚଥାେୀ, 
ବଭିନି୍ନ ବଭିଥାଗେ ଅଧିକଥାେୀ ଓ କମଦେଚଥାେୀ ସ�ଲଯଥାଗ କେଥିିଲେ।

ଜଲି୍ାସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ଅଦାେତ
୧୭୧୬ ମାମୋ େମାଧାନ, ୧୦.୭୧ େକ୍ଷ ଆଦାୟ 

ବାରପିଦା, ୧୧।୩(ସମସି): ଶମିଳିପିଥାଳ 
ଲଜୈବମଣ୍ଡଳେ ପଥାଶ୍ଶଦେବତ୍ତଦେୀ ଗ୍ଥାମ୍ କମଟିେି 
କମଦେକତ୍ତଦେଥାଙୁ୍କ ଲନଇ ଜଙ୍ଗେକୁ ନଅିଥାଁ ଦଥାଉେୁ େକ୍ଷଥା 
ଓ ବନ୍ପ୍ରଥାଣୀ ସେୁକ୍ଷଥା ନମିଲତେ ଏକ ସଲଚତନତଥା 
କଥାଯଦେ୍କ୍ରମ ବଥାେଡ଼ି�ିଥା ବଙ୍ଗଳଥା ପଡ଼ଆିଲେ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ଲ�ଥାଇଯଥାଇଛ।ି ଲସ୍ଚ୍ଥାଲସବୀ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାେଦେଥା, 
ଶମିଳିପିଥାଳ ଦକ୍ଷଣି (ବନ୍ପ୍ରଥାଣୀ) ବନଖଣ୍ଡ ଏବଂ 

ପତିଥାକଟଥା ଉତ୍ତେ (ବନ୍ପ୍ରଥାଣୀ) ବନଥାଞ୍ଚଳେ ମଳିତି 
ଉଦ୍ମଲେ ଏ� ି କଥାଯଦେ୍କ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠତି ଲ�ଥାଇଥିେଥା। 
କଥାଯଦେ୍କ୍ରମଲେ ଶମିଳିପିଥାଳ ବ୍ଥାଘ୍ର ସଂେକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପେ 
ଏସଏିଫ ସମଲେଶ ବଶି୍ୱଥାଳ ମଖୁ୍ଅତଥିିଭଥାଲବ 
ଲଯଥାଗଦଥାନ କେଥିିଲେ। ଶମିଳିପିଥାଳ ସଂେଗ୍ 
ଗ୍ଥାମବଥାସୀମଥାନଙ୍କ ଜଙ୍ଗେ ନଅିଥାଁ ଓ ବନ୍ପ୍ରଥାଣୀ 
ସେୁକ୍ଷଥା ଦଗିଲେ ଉଦ୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସଥା କେଥିିଲେ। 

ଅନୁଷ୍ଠଥାନେ ସମ୍ପଥାଦକ ତଥଥା ଅଲବୈତନକି ବନ୍ପ୍ରଥାଣୀ 
ସଂେକ୍ଷକ ବଲିବକଥାନନ୍ ପଟ୍ଟନଥାୟକ ଗ୍ଥାମବଥାସୀଙ୍କ 
ଭୂମକିଥାକୁ ସଥାଧବୁଥାଦ ଜଣଥାଇଥିଲେ। ଲଗଥାଡ଼ଲିପଥାଖେୀ, 
କଥାକେପଥାଣୀ, ଖସଥାଡ଼�ିଥା, ବଥାେଡ଼ି�ିଥା, ଭୁଣ୍ଡଥାପଥାଳ, 
ତଥାେଥାଲଯଥାଡ଼,ି ଝଲିନଇ, ଜଡ଼ଥାପଥାଳ, କତିଥାଡ଼�ି,ି 
�ଞି୍ଜଳଗଡ଼ଆି ଓ ଲଗଥାବନି୍ପେୁ ଆଦ ି ଗ୍ଥାମେୁ 
ଶଲ�ଜଣ ପ୍ରତନିଧିି କଥାଯଦେ୍କ୍ରମଲେ ଲଯଥାଗଦଥାନ 
କେଥିିଲେ। ଲମଥା�ନ ମମୁୁଦେ, ଲବୈଦ୍ନଥାଥ ମଥାଣ୍ଡ,ି 
କଥାତ୍ତଟିକ ମ�ଥାତେ, ଲଚୈତନ୍ ମ�ଥାତେ ଓ ବକି୍ରମ 
ନଥାୟକ ପ୍ରମଖୁ କଥାଯଦେ୍କ୍ରମ ପେଚିଥାଳନଥା କେଥିିଲେ।

ବନ୍ପ୍ାଣୀ େଦୁରକ୍ଷା େଲଚତନତା କାଯଚ୍ଚ୍କ୍ମ
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ଫୁଲଫଳ ବେବଳ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲବେ ଲାଗଲିା ନଅିାଁ

ଚମ୍ପୁଆ, ୧୧ା୩ (ସମସି): ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସପୁନାପ�ାଶ ି �ଞ୍ାୟତର 
ସରାଶପ�ାଶ ିଠାପର ପକହ ିଜପେ ଦପୁ ବ୍୍ଗତ୍ତ ନଆିଁ ଲରାଇପଦବାରପୁ  ଶତାଧିକ କାଜପୁ  
ରଛ ନଷ୍ଟ ପହାଇଯାଇଛ।ି ଅଗ୍ଶିମ ବଭିାର ଓ ଗ୍ାମବାସୀ ମଳିତି ଭାପବ ନଆିଁକପୁ 
ଆୟତ କରଥିିପଲ। ଜଙ୍ଗଲପର ନଆିଁ ନ ଲରାଇବା �ାଇଁ ବନ ବଭିାର ଠାରପୁ  ଆରମ୍ଭ 
କର ି ଗ୍ାମବାସୀ ସପଚତନ କରପୁ ଥିପଲ ମଧ୍ୟ ବନାଗ୍କିପୁ ନୟିନ୍ତ୍ରେ କରାଯାଇ�ାରପୁ  
ନାହ ିଁ। ସଚୂନା ଅନପୁସାପର ସରାଶପ�ାଶ ିଠାପର ୬୦ ଏକର ଜମପିର କାଜପୁ  ଜଙ୍ଗଲ 
ରହଥିିବା ପବପଳ ରାଁ କମଟି ିତାହାର ପଦଖା ରଖା କାଯ୍ଗ୍ୟ ଦୀର୍ଗ ବର୍ଗ ପହବ କର ି
ଆସପୁଛନ୍ତ।ି ଫପୁଲଫଳ ଆସବିା ସମୟପର ଏହାକପୁ ନଲିାମ କରାଯାଇ ନଲିାମ ଅର୍ଗକପୁ 
ଗ୍ାମର ଉନ୍ନୟନ କାଯ୍ଗ୍ୟପର ଖର୍୍ଗ କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ପକୌେସ ିଦପୁ ବ୍୍ଗତ୍ତ ନଛିାଟଆି 
ସମୟପର ଏହ ି ଜଙ୍ଗଲପର ନଅିାଁ ଲରାଇପଦବାରପୁ  ଏହ ି କାଜପୁ  ଜଙ୍ଗଲପର ବହପୁ 
ରଛ ପ�ାଡ ି ଯାଇଛ।ି ଖବର �ାଇ ଗ୍ାମବାସୀ ନଆିଁକପୁ ଆୟତ୍ତ କରବିାକପୁ ପଚଷ୍ଟା 
କରଥିିପଲ ବ ି ବଫିଳ ପହାଇ ଅଗ୍ଶିମ ବଭିାରକପୁ ଖବର ପଦଇଥିପଲ। ଚମ୍ପୁଆ 
ଅଗ୍ଶିମ ବଭିାର ଅଧିକାରୀ ମତ୍ପୁ ୍ୟଞ୍ଜୟ ସଂି ସହଦଳବପଳ ରଟୋ ସ୍ଥଳପର �ହଁଚ ି
ନଆିଁକପୁ ଆୟତ୍ତ କରଥିିପଲ।

ସାହାେପଡ଼ା ଗ୍ାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ 
ଖଜୁେୀଡ଼ହିା ଜଙ୍ଗଲବେ ନଅିାଁ

ତପୁ ରପୁ ମପୁଙ୍ା, ୧୧ା୩ (ସମସି): �ାଟୋ ପରଞ୍ଜ ସାହାର�ଡ଼ା ପସକ୍ସନ ର ସାହାର�ଡ଼ା 
ଓ ଖଜପୁରୀ ଡ଼ହିା ଗ୍ାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲପର ଶନବିାର ସନ୍୍ୟାପର ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ ରଟ ିଶହ ଶହ 
ଶାରପୁଆନ ରଛ ସହ �ଟାସ ଓ ଆକାଶଆି ରଛ ଜଳପି�ାଡ଼ ିନଷ୍ଟ ପହାଇଯାଇଛ।ି 
ନଅିାଁ ଲାରବିା କାରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ପବପଳ ପକହ ିଦପୁ ବପୁ ୍ଗତ୍ତ ଜଂରଲ ପର ନଅିାଁ ଲରାଇ 
ପଦଇଥିବା ସପଦେହ କରାଯାଉଛ।ି ଖବର �ାଇ ରଟୋ ସ୍ଥଳପର ସାହାର�ଡ଼ା 
ବନ�ାଳ ଭୂ�ତ ିପସଠୀ ସପମତ ଫାୟାର ସ୍କ୍ାଡ୍ଗ �ହଞ୍ ିନଅିାଁକପୁ  ଆୟତ୍ତ କରଥିିପଲ।

‘ବଫଷ୍ଭିାଲ ଅଫ ବଲଟସ୍ସ’ବେ 
ବ�ାଗବେବେ ପ୍ରେୀଣ

ଆନନ୍ଦପପୁର, ୧୧ା୩ (ସମସି): ନୂଆଦଲି୍ୀ ଠାପର 
୧୧ରପୁ  ୧୬ ତାରଖି ଯାଏ ୬ ଦନିଧର ିପକନ୍ଦ୍ର ସାହତି୍ୟ 
ଏକାପଡ଼ମୀର ବାରଷିକ ଉତ୍ସବ ‘ସାହତି୍ୟ ମପହାତ୍ସବ 
- ପଫଷ୍ଟଭିାଲ ଅଫ ପଲଟସ୍ଗ-୨୦୨୩’ ଅନପୁଷ୍ତି 
ପହବାକପୁ ଯାଉଛ।ି ପଯଉଁଠ ିକ ିସାରା ଭାରତ ବର୍ଗର 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ାନ୍ତର ପଲଖକମାପନ ପଯାରପଦବାର 
କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ରହଛି।ି ଏହ ି ଅବସରପର ‘ଯପୁବ 
ସାହତି୍ୟ: ଦ ରାଇଜ୍   ଅଫ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଆି’ କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମ 
ଆପୟାଜତି ପହଉଛ।ି ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମର କବତିା 
�ାଠ ଅଧିପବଶନପର ଓଡ଼ଶିାରପୁ  ଅଂଶଗ୍ହେ କରପିବ ଯପୁବକବ ି ପ୍ବୀେ କପୁମାର 
କବ।ି ଏହ ିକାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମପର ପଦଶର ବଭିନି୍ନ ଭାରାର ଯପୁବକବମିାପନ ପଯାର ପଦଇ 
ପସମାନଙ୍କର କବତିା �ାଠ ସପମତ ଯପୁବ ସାହତି୍ୟ ସମ୍କ୍ଗପର ଆପଲାଚନା କରବିାର 
କାଯ୍ଗକ୍ରମ ରହଛି।ି ଏହ ି ଖବର ଜୋ�ଡ଼ବିା �ପର ପକଦେପୁଝରର ବଭିନି୍ନ ସାହତି୍ୟ 
ଅନପୁଷ୍ାନ �କ୍ଷରପୁ  ପ୍ବୀେଙ୍କପୁ  ଶପୁପଭଚ୍ାର ସପୁଅ ଛପୁଟଛି।ି ରର�ିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ମଦନ�ପୁର ଗ୍ାମର ଅଜୟ କପୁମାର କବ ିଓ ପ୍ତମିା କବଙି୍କ �ପୁଅ ପ୍ବୀେଙ୍କ ‘ଇନ୍ଦ୍ରଧନପୁ ’, 
‘ଶତାଦ୍ୀର ପଶର ଚଠି’ି �ର ିକବତିା ସଙ୍କଳନ ଏବଂ ‘ଅଦ୍ଶ୍ୟ ଅନ୍ାର’ �ର ିନାଟକ 
�ପୁସ୍ତକ ରହଛି।ି ପସ ‘ବେମଲ୍ୀ’ ସାହତି୍ୟ ଅନପୁଷ୍ାନ ଓ �ତ୍ରକିାର ସମ୍ାଦକ ତରା 
ପ୍ତଷି୍ାତା ଅଟନ୍ତ।ି ସମ୍ପ୍ରତ ିପସ ରର�ିପୁରା ଅନ୍ତର୍ଗତ �ତତି�ାବନ ମହାବଦି୍ୟାଳୟ, 
ସାଇଁକୂଳପର ଉଦ୍ଦି ବଜି୍ାନର ଅଧ୍ୟା�କ ଭାବପର କାଯ୍ଗ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତ।ି

ନଲିାମ ବପାଖେୀେୁ ମାଛ ବ�ାେ ି
ତପୁ ରପୁ ମପୁଙ୍ା, ୧୧ା୩ (ସମସି): ପକଦେପୁଝର ଜଲି୍ା �ାଟୋ ବ୍ଲକ କଣ୍ଆି�ଡ଼ା �ଞ୍ାୟତ 
ଜାମପୁନାଳଆି ଗ୍ାମର ବପୁ ଢ଼ାବେ ସାହପିର ଥିବା ଆଡବିନ୍ ପ�ାଖରୀକପୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ାମର 
ଲକ୍ଷୀ ନାରାୟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ପରାଷ୍ୀର ମହଳିା ମାପନ ଲଜି ସତୂ୍ରପର ପନଇ ମାଛ 
ଚାର କରଥିିପଲ। ପହପଲ ରତ ରପୁରପୁ ବାର ରାତପିର ଫିଙ୍ଗା ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟପର ପସହ ି
ଗ୍ାମର ଦପୁ ଇଜେ ଯପୁବକ ମାଛ ମାର ି ପଚାର ି କରପୁ ଥିବା ସମୟପର ମହଳିା ମାପନ 
ପଚାରଙ୍କପୁ  ଧରଥିିପଲ। �ପର �ଞ୍ାୟତପର ପବୈଠକ ପହାଇ ସମାଧାନ କରବିା 
�ାଇଁ ଦପୁ ଇ ଯପୁବକ କହବିା �ପର ମହଳିା ମାପନ ଛାଡ ି ପଦଇଥିପଲ। ପହପଲ 
�ଞ୍ାୟତକପୁ ନ ଆସ ିଦପୁ ଇ ଜେ ଯପୁବକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ପରାଷ୍ୀର ମହଳିା ମାନଙ୍କପୁ  
ଜୀବନରପୁ  ମାରପିଦବାକପୁ ଧମକ ପଦଇଥିପଲ। ଏ ପନଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ପରାଷ୍ୀର 
ମହଳିାମାପନ ସର�ଞ୍ ଲୀନା ନାୟକଙ୍କ ସହ ତପୁ ରପୁ ମପୁଙ୍ଗା ରାନାପର ଦ୍ାରସ୍ଥ ପହାଇ 
ଅଭପିଯାର କରଛିନ୍ତ।ି ଅଭପିଯାର �ପର ତପୁ ରପୁ ମପୁଙ୍ଗା �ପୁଲସି ରଟୋର ତଦନ୍ତ କରପୁ ଛ।ି

ତପୁ ରପୁ ମପୁଙ୍ା, ୧୧ା୩ (ସମସି)

ସରକାରୀ ସହାୟତାରପୁ  ବଞ୍ତି ପହାଇ 
ପକଦେପୁଝର ଜଲି୍ା �ାଟୋ ବ୍ଲକ ବପୁ ଢ଼ୀକା�ପୁଡ଼ ି
ଗ୍ାମର ଅବବିାହତି ମହଳିା ରଜନୀରନ୍ା 
ମହାନ୍ତ (୪୦) ଦପୁ ବଷିସହ ଜୀବନ ବତିାଉଥିବା 
ଖବର ‘ସକାଳ’ପର ପ୍କାଶ �ପର ଜଲି୍ା 
ପ୍ଶାସନ �କ୍ଷରପୁ  ତତ୍ପରତା ପ୍କାଶ �ାଇଛ।ି 
ଜଲି୍ା�ାଳ ଆଶରି ଠାକପରଙ୍କ ନପିଦ୍୍ଗଶପର 
ଶନବିାର ଜଲି୍ା ସାମାଜକି ସପୁରକ୍ଷା 

ଅଧିକାରୀ ଜରନ୍ନାର ପମାଦ ି ରଜନୀରନ୍ାଙ୍କ 
ରପର �ହଞ୍ ି ସମସ୍ୟା �ଚାରବିପୁ ଝଥିିପଲ। 
ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଆପଲାଚନା କର ି ଆବଶ୍ୟକ 
କାରଜ�ତ୍ର ପ୍ଦାନ କରବିା ସହ ସମସ୍ତ 
ସପୁବଧିା ପଯାରାଇ ପଦଇ ରତ ୧୦ ମାସର 
ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, କମଳ ଓ ଛତା, ଟଙ୍କା 
୫୪୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏଥିସହ 
ପରଡକ୍ରସରପୁ  ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସପମତ 
ହପୁଇଲ ପଚୟାର ସହ ୱାକ୍ଗର ଏବଂ ପବଲ୍ଟ 
ପ୍ଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ଏଥି ସହ ସପୁସ୍ଥ ପହବା 

�ଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ ପମଡକିାଲପର ଭତ୍ତଷି କରାଯାଇ 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପସବା ପଯାରାଇ ଦଆିଯବି ପବାଲ ି
ଜଲି୍ା ସାମାଜକି ସପୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜରନ୍ନାର 
ପମାଦ ିକହଛିନ୍ତ।ି ଏହା ସହ ଏଭଳ ିସମସ୍ୟା 
ଥିବା ହତିାଧିକାରୀଙ୍କପୁ  ଚହି୍ନଟ କର ି ବ୍ୟାଙ୍କ 
ସହ ଆପଲାଚନା କର ି ତପୁ ରନ୍ତ ସମାଧାନ 
କରବିାକପୁ �ାଟୋ ବ୍ଲକ ଦାୟତି୍ୱପର ଥିବା 

ବ୍ଲକ ସାମାଜକି ସପୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷୀଧର 
ମହାନ୍ତଙ୍କପୁ  ନପିଦ୍୍ଗଶ ପଦଇଛନ୍ତ।ି ସହାୟତା 
ପ୍ଦାନ ସମୟପର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡଆିର 
ଏଲଡଏିମ୍   ରବ ିନାରାୟେ ମଲ୍କି ସପମତ, 
ବ୍ଲକ ସାମାଜକି ସପୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷୀଧର 
ମହାନ୍ତ, ତପୁ ରପୁ ମପୁଙ୍ଗା ରାଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷକ 
ନପରଶ ମହାନ୍ତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମତି୍ର ନପରଶ 

କପୁମାର ପସଠୀ ଉ�ସ୍ଥତି ରହ ିସମସ୍ତ ସପୁବଧିା 
ସପୁପଯାର ପଯାରାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ସହାୟତା 
ରାଶ ି ରଜନୀରନ୍ାଙ୍କ ମା’ ଭପୁ ର ମହାନ୍ତଙ୍କପୁ  
ପ୍ଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି ସଚୂନା ପଯାର୍ୟ ପଯ 
ରଜନୀରନ୍ା ୧୫ ବର୍ଗ ପହବ ଶଯ୍ୟାସାୟୀ 
ଥିପଲ �ବୂ୍ଗରପୁ  ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା �ଞ୍ାୟତ ପର 
ମଳିପୁଥିବାରପୁ  ମା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠାଉ ଥିପଲ 
ପହପଲ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍କପୁ 
ଯବିା �ପର ପସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସ ି ନ�ାରବିାରପୁ  
�ରବିାର ପଲାକଙ୍କପୁ  ବ୍ୟାଙ୍କ କତ୍୍ତ୍ଗ�କ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ପଦଉ ନଥିବା ଅଭପିଯାର ପହାଇଥିଲା। 
ଫଳପର ପସ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ପୁଖୀନ 
ପହଉଥିପଲ। ଏପନଇ ‘ସକାଳ’ପର 
ଖବର ପ୍କାଶ �ପର ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନ 
ତପୁ ରନ୍ତ �ଦପକ୍ଷ� ଗ୍ହେ କର ି ସମସ୍ତ 
ସହାୟତା ପ୍ଦାନ କରବିା �ପର �ପୁରା 
�ରବିାରପର ଖପୁସରି ଲହରୀ ପଖଳବିା ସହ 
ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନକପୁ ଗ୍ାମବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ 
ପଦଇଛନ୍ତ।ି ଏଥି ରଜନୀରନ୍ା ସମ୍ରୂ୍୍ଗ ସପୁସ୍ଥ 
ପହାଇ �ବୂ୍ଗଭଳ ି ସପୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯା�ନ 
କରବିାକପୁ ସମପସ୍ତ ଆଶା ବାନ୍ଛିନ୍ତ।ି

କେନ୍ଦପୁଝର, ୧୧ା୩ (ସମସି): ପକଦେପୁଝର ସଦର ନବି୍ଗାଚନ ମଣ୍ଡଳୀପର 
ବଜିପୁ  ଜନତା ଦଳକପୁ ଅଧିକ ସକ୍ରୟି ଓ ସପୁସଂରଠତି କରବିା �ାଇଁ 
ଆହକ୍ାନ ଦଆିଯାଇଛ।ି ରାଜ୍ୟ ସଂରଠନ ସାଧାରେ ସମ୍ାଦକ ତରା 
ପକଦେପୁଝରର �ଯ୍ଗ୍ୟପବକ୍ଷକ ପ୍େବ ପ୍କାଶ ଦାସଙ୍କ ମାର୍ଗଦଶ୍ଗନପର 
ଦଳୀୟ ପ୍ତନିଧିି ସପୁବ୍ରତ ଛାପଟାଇ ଦଳର ସଂରଠନକି ବକିାଶ 
ପନଇ ବଭିନି୍ନ ଦରି ଉ�ପର ଆପଲାଚନା କରଥିିପଲ। ମଣ୍ଡପୁଆସ୍ଥ 
ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ତ୍ ିଭବନପର ଆପୟାଜତି ପନତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ଳିନୀ ଶୀର୍ଗକ 
କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମପର ପଯାରପଦଇ ଶ୍ୀ ଛାପଟାଇ ଦଳକପୁ ଅଧିକ ଜନାଦ୍ତ 
କରବିା �ାଇଁ କମ୍ଗୀ ଏବଂ ନବି୍ଗାଚତି ପ୍ତନିଧିି ମାନଙ୍କର ଭୂମକିା 
ସମ୍କ୍ଗପର ମାର୍ଗଦଶ୍ଗନ କରଥିିପଲ। ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମପର ଜଲି୍ା 
ସଭା�ତ ିମାଧବ ସଦ୍୍ଗାର, ଆଶରି ଚକ୍ରବତ୍ତ୍ଗୀ, ରାଜ୍ୟ ଯପୁବ ବପିଜଡ ି
ଉ�ସଭା�ତ ି ପସୌମ୍ୟଶଙ୍କର ଚକ୍ର, ପକଦେପୁଝର ପକନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭା�ତ ି କାନନ ବହିାରୀ �ହ,ି ବରଷି୍ ଉ�ସଭା�ତ ି
ପ୍ପମାଦ �ଟ୍ଟନାୟକ, ପକଦେପୁଝର ପ�ୌର�ାଳକିାର ଉ�ାଧ୍ୟକ୍ଷ ବରଦା 
ପ୍ସନ୍ନ ଦାସ, ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଜ୍ୟାତମି୍ଗୟୀ ନାଏକ, ଉ�ାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଦଲି୍ୀ� ପବପହରା, ରକ୍ଷାକର ସାହପୁ, ମୀନା ମାଝୀ, ବ୍ଲକ ସଭା�ତ ି

ଚକ୍ରଧର �ରଡ଼ିା, ଜପିତନ୍ଦ୍ର �ରଡ଼ିା, ଛାତ୍ର ବପିଜଡ ି ସଭା�ତ ି
ଅବନିାଶ �ଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ମପୁଖ ଦଳକପୁ ଅଧିକ ରତମିପୁଖର କରବିା 
�ାଇଁ ଉ�ସ୍ଥତି କମ୍ଗୀମାନଙ୍କପୁ  �ରାମଶ୍ଗ ପଦଇଥିପଲ। ଏଥିସହ 
କାଉନସଲିର ଶରତ ସାହପୁ, �ବୂ୍ଗତନ ଜଲି୍ା �ରରିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କମଳନିୀ 
�ାତ୍ର, ଜରନ୍ନାର ସଂିହ, ସପୁରରୀ ରୋଙ୍କ ସପମତ ଅନ୍ୟ ନବି୍ଗାଚତି 
ପ୍ତନିଧିିମାପନ ଦଳର ବକିାଶ ପନଇ ନଜି ନଜିର ମତ ରଖିଥିପଲ। 
ଏହ ିକାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମପର ପ�ୌର�ାଳକିାର ନବି୍ଗାଚତି ପ୍ତନିଧିି, ସର�ଞ୍, 
ସମତି ି ସଭ୍ୟ, ଜଲି୍ା �ରରିଦ ସଦସ୍ୟ/ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ସପମତ ପ୍ାୟ 
୩ଶହରପୁ  ଊର୍ଦ୍୍ଗ ଦଳୀୟ କମ୍ଗୀ ପଯାରପଦଇଥିପଲ। ଜଲି୍ା ସଭା�ତ ି
ମାଧବ ସଦ୍୍ଗାରଙ୍କ ସଭା�ତତି୍ୱପର ଆପୟାଜତି ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମପର 
ପ୍ତନିଧିି ଶ୍ୀ ଛାପଟାଇ ପସାସଆିଲ ମଡ଼ିଆିପର ଦଳୀୟ କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମକପୁ 
ପ୍ଚାର ଓ ପ୍ସାର �ାଇଁ �ଞ୍ାୟତ, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପ�ୌର�ାଳକିା ସ୍ତରପର 
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବିାକପୁ �ରାମଶ୍ଗ ପଦଇଥିପଲ। ଆରାମୀ ୩୧ ତାରଖି 
�ଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ ଦଳର ପ୍ଦତ୍ତ ବଭିନି୍ନ କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମର ତାଲକିା ସମ୍କ୍ଗପର 
ଆପଲାଚନା କରଥିିପଲ। ପଶରପର ବରଷି୍ ଉ�ସଭା�ତ ି ପ୍ପମାଦ 
�ଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅ�୍ଗେ କରଥିିପଲ।

କେନ୍ଦପୁଝରକର ବଜିପୁ  ଜନତା ଦଳର କନତୃତ୍ୱ ସମ୍ଳିନୀ

ଭନି୍ନକ୍ଷମ େଜନୀଗନ୍ାଙ୍କ ଘବେ ପହଞ୍ଲିା ପ୍ରଶାସନ 

ଆନନ୍ଦପପୁର, ୧୧ା୩ (ସମସି)

ରର�ିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଇନ�ିପୁରା ଉପ୍ା 
ବଦି୍ୟାଳୟପର �ପୁରସ୍ାର ବତିରେୀ ଉତ୍ସବ 
ଅନପୁଷ୍ତି ପହାଇଯାଇଛ।ି ପ୍ଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ 
ସବତିା ପଦବୀଙ୍କ ସଭା�ତତି୍ୱପର ଅନପୁଷ୍ତି 
ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବପର ମପୁଖ୍ୟଅତଥିି ଭାପବ ରର�ିପୁରା 

ବ୍ଲକ ଉ�ାଧ୍ୟକ୍ଷ �ଞ୍ାନନ ପବପହରା, 
ମପୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାପବ ଓଡ଼ଶିା ପ୍ାରମକି ଶକି୍ଷକ 
ସଂର ସଭା�ତ ିଉମାକାନ୍ତ ପଜନା, ସମ୍ାନତି 
ଅତଥିି ଭାପବ ବଳରାମ�ପୁର ସଆିର୍  ସସି ି
ଅପଶାକ କପୁମାର ବାରକି, ବଦି୍ୟାଳୟର 
�ବୂ୍ଗତନ ଶକି୍ଷକ ପ୍ଦୀପ୍ତ କପିଶାର ମହାନ୍ତ,ି 
ବଦି୍ୟାଳୟର ସଭା�ତ ି ସପୁଶାନ୍ତ କପୁମାର 

ସାହପୁ  ପ୍ମପୁଖ ପଯାର ପଦଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କପୁ  
�ାଠ�ଢ଼ା ସହ ଅନ୍ୟ କାଯ୍ଗ୍ୟ, ଯରା-କ୍ରୀଡା, 
ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳା ଆଦପିର �ାରଦଶଷିତା ଲାଭ 
କରବିା ସହ ସମାଜ ରଠନ ଦରିପର ଭୂମକିା 
ନବି୍ଗାହ �ାଇଁ �ରାମଶ୍ଗ ପଦଇଥିପଲ। 
ସହକାରୀ ଶକି୍ଷକ ସପୁପରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ି
ଅତଥିି �ରଚିୟ ପ୍ଦାନ କରଥିିବା ପବପଳ 
ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ ମପନାରମା ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଅ�୍ଗେ କରଥିିପଲ। ନମିନ୍ତ୍ରତି ଅତଥିି ମାପନ 
ବାରଷିକ କ୍ରୀଡାର କ୍ତୀ ପ୍ତପିଯାରୀମାନଙ୍କପୁ  
�ପୁରସ୍ତ୍ କରଥିିପଲ। କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମକପୁ 
ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ କଲ୍ୟାେୀ �ଷ୍୍ଟ,ି ପ୍ଜ୍ା ରାଉତ, 
ସଶ୍ତିା ସାହପୁ, �ରଚିାଳନା କମଟି ି ସଦସ୍ୟ 
ବଭୂିତଭୂିରନ ସାହପୁ, ସନାତନ ନାୟକ 
ପ୍ମପୁଖ �ରଚିାଳନା କରଥିିପଲ। କମଟି ି
ସଭ୍ୟସଭ୍ୟାଙ୍କ ସପମତ ବହପୁ ଅଭଭିାବକ 
ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମପର ପଯାର ପଦଇଥିପଲ।

ଆନନ୍ଦପପୁର, ୧୧ା୩ (ସମସି): ଆନଦେ�ପୁର 
ବ୍ଲକ ପବଲବାହାଳପିର ମା’ କଚିପକଶ୍ୱରୀ 
ପଦବୀଙ୍କ ମଦେରିର �ଞ୍ମ ବରଷିକ 
ମପହାତ୍ସବ ଅନପୁଷ୍ତି ପହଉଛ।ି କପୁପସଇ 
ନଦୀରପୁ  କଳସ ବପୁ ଡାଇ ଗ୍ାମ �ରକି୍ରମା 
କର ି ମଦେରି ପ୍ାଙ୍ଗେପର ସ୍ଥା�ନ କର ି
�ଜୂକ ପ୍ଭାକର କର ଓ ମପହଶ୍ୱର �ାଢଙି୍କ 
ଦ୍ାରା ରୀତନିୀତପିର �ଜୂାର୍୍ଗନା କରାଯାଇ 
ମହାଯଜ୍ କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିପର ଗ୍ାମର 

୪୩ଜେ ମହଳିା ଓ �ପୁରପୁ ର ଭକ୍ତମାପନ 
କଳସ ବପୁ ଡାଇ ସଂକଳ୍ପପର ବସଛିନ୍ତ।ି 
ଏଥିପର ମପୁଖ୍ୟ ସଂକଳ୍ପପର ଗ୍ାମର ବରଷି୍ 
ଅ�ସରପ୍ାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ବାବାଜୀ ଚରେ ସାହପୁ  
ଓ ତାଙ୍କ �ତ୍ୀ ଜାନକୀ ସାହପୁ  ବସ ିଅଞ୍ଳର 
ମଙ୍ଗଳ କାମନା ନମିପନ୍ତ ପ୍ାର୍ଗନା କରଛିନ୍ତ।ି 
ଏହ ି ମଦେରିର ପ୍ତଷି୍ାତା ଶକି୍ଷକ ବାବାଜୀ 
ଚରେ ସାହପୁଙ୍କ ବହପୁ ପ୍ପଚଷ୍ଟା କ୍ରପମ ଆଜ ି
ସଫଳ ରୂ�ାୟନ ପହାଇ�ାରଛି।ି 

ମା’ କ�ିବକଶ୍ୱେୀ ମନ୍େିେ 
ପଞ୍ମ େର୍ଷିକ ଉତ୍ସେ

ତପୁରପୁମପୁଙ୍ା, ୧୧ା୩ (ସମସି): ପକଦେପୁଝର 
ଜଲି୍ା �ାଟୋ ପରଞ୍ଜ ପଚପମୋ 
ସଂରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଗଲ ଭତିପର ବନ ବଭିାର 
�କ୍ଷରପୁ  ପ�ାଖରୀ ପଖାଳା କାଯ୍ଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ପହାଇଛ।ି ତା�ମାତ୍ରା ବ୍ର୍ ି ପଯାରପୁ 
ଜଙ୍ଗଲପର ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ ରଟବିା ସହ 
ବନ୍ୟଜନ୍ତପୁ ରାଁ ମପୁହା ଁ ପହଉଛନ୍ତ।ି ଆରକପୁ 
ତା�ମାତ୍ରା ବ୍ର୍କିପୁ ଆଖି ଆରପର ରଖି 
ବନ ବଭିାର �କ୍ଷରପୁ  ଏହ ି�ଦପକ୍ଷ� ନଆି 
ଯାଇଛ।ି ପଚପମୋ ସଂରକ୍ଷତି ଜଙ୍ଗଲପର 
ଏହ ି ପ�ାଖରୀ ପଖାଳା କାଯ୍ଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ 
ପହାଇଥିବା ପବପଳ ଗ୍ାମର ମା’ ତପୁଳସୀ 

ଓ ବନିା�ାେ ି ସ୍ୱୟଂ ସାହାୟକ ପରାଷ୍ୀର 
ମହଳିାମାନଙ୍କପୁ ଏହ ିଦାୟତି୍ୱ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
ଆରାମୀ ଦନିପର ବନ୍ୟପ୍ାେୀ ଏଠାପର 

�ାେ ି �ଇିବା ସହ ବନାଗ୍ପିର ପବଶ 
ସହାୟତା ପହବ ପବାଲ ି �ାଟୋ 
ପରଞ୍ଜର ରାସନିାର �ାତ୍ର କହଛିନ୍ତ।ି

ଦୂର ହେବ ତୁଷାର୍ଚ୍ଚ ଜୀବଜନୁ୍ଙ୍କ ଜଳ ସମସ୍ା

ଏସ୍  ଏଚ୍  ଜ ିମହଳିା ବଖାଳବିଲ େନବପାଖେୀ
ଘଷପିପୁରା,୧୧ା୩ (ସମସି)

ଓଡଆି ଧମଷିୟ ଭାବନା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର 
ନଦିଶ୍ଗନ ପହଉଛ ି ରର�ିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ନହଙ୍ଗି-�ାଟୋ ଗ୍ାମପର ପକଉଁ କାଳରପୁ  
ଅନପୁ ଷ୍ତି ପହାଇ ଆସପୁଥିବା ପଦାଳପମଲେ। 
ଦପୁ ଇ ଗ୍ାମ ନହଙ୍ଗି ଓ ଜନାଦ୍୍ଗନ�ପୁର �ାଟୋପର 
ରତ ୧୮୦ ବର୍ଗ ତଳରପୁ  ଆରମ୍ଭ ପହାଇଥିଲା 
ଏହ ି ଉତ୍ସବ। ଭାଇଚାରାର ଏହ ି �ବ୍ଗ ସ୍ଥାନୀୟ 
ଅଞ୍ଳପର ସବ୍ଗ�ପୁରାତନ ପଦାଳ ପମଲେ ପବାଲ ି
ଅପନକଙ୍କ ମତ। ପଦାଳ �ରୂ୍୍ଗମୀ �ପର ଦପୁ ଇ ରାଁ 
ପହାଇ ଉପଠ ଉତ୍ସବ ମପୁଖର, ରାଁ ମପୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାପର 
ପତାରେ ତଆିର ି ସହ ରଙ୍ଗ ପବରଙ୍ଗ ଆପଲାକ 
ମାଳାପର ସାହ ି ବସ୍ତକିପୁ  ସଜାଯାଏ। ଦପୁ ଇ ଗ୍ାମରପୁ  
ସପୁସଜ୍ତି ପଦାଳ ବମିାନପର ସବାର କର ିଶ୍ର୍ାଳପୁ  
ମାପନ ରାଧାକ୍ଷ୍ଣ ଯପୁରଳ ମରୂତକିପୁ  ଧର ି ନରର 
ଭ୍ରମେ କରାଇ ପମଲେ �ଡ଼ଆି ଠାପର ଏକତ୍ରତି 
ପହାଇରାନ୍ତ।ି ପମଲେ ଆସପିଲ ବନ୍ପୁବାନ୍ବ 
ଓ �ଠିା�ୋପର �ରୂ ି ଉପଠ ସମସ୍ତଙ୍କ ରର। 
ବରିାଟ �ଟପୁ ଆରପର ଆସ ି ରାଧାକ୍ଷ୍ଣଙ୍କପୁ  ଭକ୍ତ 

ବଦୋ�ନା ସହ �ାପଛାଟ ିପନଇରାଏ ନଜି ରରକପୁ। 
ଏହା�ପର ପଭାର ପନୈପବଦ୍ୟ ପଦଇ ପ୍ଭୂଙ୍କ 
ଆଶରି ଲାଭ କରରିାଆନ୍ତ ିଆବାଳ ବ୍ର୍ ବନୀତା। 
ରାତ ିସାରା ଦଅିଁ ପଦାଳ ବମିାନପର ସବାର ପହାଇ 
ସକାଳପୁ  ସକାଳପୁ  ପମଲେ �ଡ଼ଆିକପୁ ଯାଇରାନ୍ତ।ି 

ପମଲେ �ଡ଼ଆି ପର ଶ୍ର୍ାଳୂ ମାପନ ଦଅିଁ ଦଶ୍ଗନ 
କରବିା ସହତି ରରକରୋ ଜନିରି�ତ୍ର ସହ 
ବଭିନି୍ନ ସ୍ୱାଦଷି୍ଟ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ୀର ଭର�ପୁର ମଜା 
ପନଇରାନ୍ତ।ି ଆଖ�ାଖ ଗ୍ାମରପୁ  ପଦାଳ ପମଲେ 
ପଦଖିବାକପୁ  ପ୍ବଳ ଜନସମାରମ ପହଉଥିବାରପୁ  
ରାମଚନ୍ଦ୍ର�ପୁର �ପୁଲସି �କ୍ଷରପୁ  ଆଇନ ଶଙ୍୍ଖଳା ରକ୍ଷା 

ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛ।ି ବହପୁବର୍ଗ ଧର ି ଚାଲପୁ ଥିବା 
ଏହ ି ପମଲେ, ଭକ୍ତ ଓ ଭରବାନଙ୍କର ଭାବ-
ମଳିନପର ଦପୁ ଇ ଗ୍ାମକପୁ ଏକସତୂ୍ରପର ବାନ୍ ିରପଖ। 
ଚଳତି ବର୍ଗ ଦପୁ ଇ ଗ୍ାମରପୁ  ୫ଟ ି ପଦାଳ ବମିାନର 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହାଇଥିଲା। ଏହ ି ପମଲେ ଉତ୍ସବକପୁ 

ଜନାଦ୍୍ଗନ�ପୁର �ାଟୋର 
ଡାକ୍ତର ସପନ୍ତାରକପୁମାର 
ରାଉତ, ଦପୁ ପଯ୍ଗାଧନ 
ସ୍ୱାଇଁ, ହ୍ରପିକଶ ରାଉତ, 
ତ୍ରପିଲାଚନ ରାଉତ, ଭକିାରୀ 
ଦାସ, ଭାରୀରଥି ରାଉତ, 
ରନଶ୍ୟାମ ପବାଇପତଇ, 
ସପୁପରଶକପୁମାର ରାଉତ, 
କାତ୍ତଷିକ ସ୍ୱାଇଁ ସପମତ 

ନହଙ୍ଗି ଗ୍ାମର ଭାରୀରଥି ସା, ବଜିୟ ଧଳ, 
ବଶି୍ୱନାର ପବପହରା, ଶପୁଭ୍ରାଂଶପୁ ପଦଓ, ଶ୍ୀଧର 
ଭୂୟାଁ, ବ�ିନି ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ଶାନ୍ତ ବଶି୍ୱାଳ, ସୀତାକାନ୍ତ 
ପଦଓ, ବାବାଜୀ ଭୂୟାଁ, ଉଦୟ ଓଝା ସପମତ ଦପୁ ଇ 
ଗ୍ାମର ଯପୁବକ ସଂର ତରଫରପୁ  ଶତାଧିକ ଯପୁବକ 
�ରଚିାଳନାପର ସହପଯାର କରଥିିପଲ।

ଭାଇ�ାୋେ ପେ୍ସ ନହଙ୍ଗ-ିପାଟଣା ବୋଳ 
େୁଇ ଗାଁକୁ ଏକତା ସତୂ୍ରବେ ୋନ୍ ିେଖିଛ ି

ଘଟଗାଁ, ୧୧ା୩ (ସମସି): ମା’ 
ତାରେିୀ ମଦେରି କଲ୍ୟାେ ମଣ୍ଡ� 
ପ୍ାଙ୍ଗେପର ମା’ ତାରେିୀଙ୍କ ୮୭ତମ 
ଚଇତ ି �ବ୍ଗ �ାଳନ ଉ�ଲପକ୍ଷ 
ଏକ ପ୍ସ୍ତପୁତ ି ପବୈଠକ ଅନପୁଷ୍ତି 
ପହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିପର ସରକାରୀ 
ସ୍ତରପର ବଭିନି୍ନ ଉର୍ �ଦାଧିକାରୀ 

ଉ�ସ୍ଥତି ରହ ି ନଜି ନଜିର ମତ 
ରଖିଥିପଲ। ଉକ୍ତ ପବୈଠକପର ରଟରାଁ 
ଅଞ୍ଳର ବପୁ ର୍ଜିୀବୀ ରେମାଧ୍ୟମ 
ପ୍ତନିଧିି ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ପସ୍ୱଚ୍ାପସବୀ 
ସଂରଠନ କମ୍ଗୀ ଉ�ସ୍ଥତି ରହଥିିପଲ। 
ଏପ୍ଲି ୯ରପୁ  ୧୫ତାରଖି �ଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ 
ପହବାକପୁ ଥିବା ମା’ ତାରେିୀ ଚଇତ ି

ମା’ ତାରଣିୀଙ୍କ ଚଇତ ିପବ୍ବ ପ୍ରସ୍ପୁତ ିକବୈଠେ �ବ୍ଗ କ�ିର ିଶାନ୍ତ ିଶଙ୍୍ଖଳାର ସହ ପହାଇ�ାରବି 
ପସଥିପ୍ତ ି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରେଙ୍କ 
ସହପଯାର କାମନା କରବିା �ାଇଁ ମତ ପ୍କାଶ 
�ାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପବୈଠକପର ଡଭିଜିନିାଲ 
ନରିୀକ୍ଷକ ଦକ୍ଷପିେଶ୍ୱର ମାରାଣ୍ଡ,ି ପଦପବାତ୍ତର 
ନରିୀକ୍ଷକ ତ୍ରପିଲାଚନ ନାଏକ, ମଦେରି 
କାଯ୍ଗ୍ୟନବି୍ଗାହୀ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ମହା�ାତ୍ର 
ପ୍ମପୁଖ ଉ�ସ୍ଥତି ରହ ି ଜନସାଧାରେଙ୍କ 
ସହପଯାର କାମନା କରଥିିପଲ।

ଘଷପିପୁରା,୧୧ା୩(ସମସି): ରର�ିପୁରା 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର�ପୁର ରାପମଶ୍ୱର 
ମନିଷି୍ଟାଡୟିମ୍   ଠାପର ବାବା ରାପମଶ୍ୱର 
ଆଞ୍ଳକି ଯପୁବକ ସଂର �କ୍ଷରପୁ  ଆସନ୍ତା 
୧୪ରପୁ  ୧୯ ତାରଖି �ଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ ୬ ଦନି 
ଧର ି ଟ-ି୨୦ ଦବିାରାତ୍ର ଫଟାଫଟ 
କ୍ରପିକଟ ଟପୁ ର୍୍ଗାପମଣ୍ ଅନପୁଷ୍ତି ପହବାକପୁ 
ଯାଉଛ।ି କ୍ଲବର �ଷ୍୍ପ�ାରକ ତରା 
ମପୁଖ୍ୟ କାଯ୍ଗ୍ୟନବି୍ଗାହୀ ପ୍ଦୀ� କପୁମାର 
ସାହପୁଙ୍କ ସଂପଯାଜନାପର ରାମଚନ୍ଦ୍ର�ପୁର 
ଡାକବଙ୍ଗଳା �ରସିରପର ଏକ ଚପୁ ଡାନ୍ତ 
�ଯ୍ଗ୍ୟାୟ ସମୀକ୍ଷା ପବୈଠକ ଅନପୁଷ୍ତି 
ପହାଇଛ।ି ଏଥିପର ଟମି୍   ସପିଲକସନ, 
ଶାନ୍ତ ି ଶଙ୍୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସହ ଟ୍ାଫିକ ନୟିନ୍ତ୍ରେ 
ଉ�ପର ରପୁରପୁ ତ୍ୱ ଦଆିଯାଇଥିଲାଫ ଜାତୀୟ 
ତରା ଅନ୍ତଜ୍ଗାତୀୟ ସ୍ତରପର ସପୁନାମ 
ଅଜ୍ଗନ କରଥିିବା ବଛାବଛା କ୍ରପିକଟ 
ପଖଳାଳଶଙ୍କପୁ  ପନଇ ୬ଟ ି ଟମି୍   ରଠନ 
କରାଯାଇ ଦପୁ ଇଟ ି ରରୁ�ପର ବଭିକ୍ତ ପହାଇ 

ରାଉଣ୍ଡ ଲରି �ଯ୍ଗ୍ୟାୟପର ଦପୁ ଇ ପଶ୍ଷ୍ ଦଳ 
ଫାଇନାଲ ପଖଳବିାକପୁ ପଯାର୍ୟ ବପିବଚତି 
ପହପବ ପବାଲ ି ସ୍ଥରି ପହାଇଛ।ି ୬ଟ ି କ୍ଲବ 
ମଧ୍ୟପର ମା’ହଙି୍ଗପୁଳା ୱାରୟିସ, ପର୍ଲାବାଲ 
ପସ୍ପାଟଂି, ଚକାପଡାଳା ପହଲ୍ପଲାଇନ, 
କ�ପିଳଶ୍ୱର ଚାପଲଞ୍ଜର, ଏମଏମସସି ି
ଫାଇଟର, ଇପଣ୍ଡାର �ାୱାର ହଟିର 
ପବାଲ ି ଜୋ�ଡ଼ଛି।ି ଚଳତି ବର୍ଗ ପ୍ରମ 
କର ି ଦବିାରାତ୍ର ମ୍ୟାଚ ଅନପୁଷ୍ତି ପହବାକପୁ 
ଯାଉଥିବାରପୁ  ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଳପର କ୍ରପିକଟ 
ପପ୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟପର ଉତ୍କଣ୍ା ଦ୍ରିପୁେତି 
ପହାଇଛ।ି ଆଜରି ପ୍ସ୍ତପୁତ ି ପବୈଠକପର 
ବରଷି୍ ପଭଟରାନ କ୍ରପିକଟ ପଖଳାଳ ି
ପଦବାଶରି �ାତ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଜୟକ୍ଷ୍ଣ 
ବଳ, ଅକ୍ଷୟକପୁମାର ସାହପୁ, ପହମନ୍ତ 
ପଜନା, ପବୈପଲାଚନ ସ୍ୱାଇଁ, ଶଶିରି କପୁମାର 
ପଜନା, ସପୁଶାନ୍ତ ବଶି୍ୱାଳ, ଲଲାଟ ସ୍ୱାଇଁ 
ସପମତ କ୍ଲବର ଶତାଧିକ ଯପୁବକ ସାମଲି 
ପହାଇଥିପଲ।

କଇନପିେୁା େେି୍ୟାଳୟବେ ପେୁସ୍ାେ େତିେଣ ଉତ୍ସେ

ୋୋ ୋବମଶ୍ୱେ ଟ-ି୨୦ କ୍ବିକଟ୍   ଟୁର୍୍ସାବମଣ୍ଟ

ଆନନ୍ଦପପୁର, ୧୧ା୩ (ସମସି): 
୨୦ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜ�ରର 
ଶାଳ�ଡ଼ା ନକିଟସ୍ଥ ବାରରିାଁ 
ପ�ପଟ୍ାଲ �ମ୍ ନକିଟପର ଆଜ ି
ଏକ କାର୍  –ବାଇକ ମପୁହାଁମପୁହ ିଁ 
ଧକ୍ା ପହବାରପୁ  ମଞି୍ଜା ରାଉତ 
ରପୁରପୁ ତର ଆହତ ପହାଇ ଚକିତି୍ସା 
�ାଇଁ ଆନଦେ�ପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାପର 
ଭତ୍ତଷି ପହାଇଥିବା ଜୋଯାଇଛ।ି 
ରାମଚନ୍ଦ୍ର�ପୁର ରାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 
�ଞ୍ହରା ଗ୍ାମର କପିଶାର 
ରାଉତଙ୍କ �ପୁଅ ମଞି୍ଜା ଆନଦେ�ପୁରରପୁ  
କାମ ସାର ି ରରକପୁ ପଫରପୁ ଥିବା 
ପବପଳ ପ�ପଟ୍ାଲ �ମ୍ ପରାଡ୍   
କ୍ରସଂି ନକିଟପର ସମପୁଖରପୁ  
ଆସପୁଥିବା କାର ଧକା ପଦଇଥିଲା। 
ସ୍ଥାନୀୟ ଯପୁବକମାପନ ଆହତକପୁ 
ଚକିତି୍ସା �ାଇଁ �ଠାଇଥିବା ପବପଳ 
ରର�ିପୁରା �ପୁଲସି ରଟୋସ୍ଥଳପର 
�ହନଚ ି�ରସି୍ଥତି ିଅନପୁଧ୍ୟାନ କରବିା 
ସହତି ଦପୁ ର୍ଗଟୋ ରଟାଇଥିବା 
କାରକପୁ ଜବତ କରଛି।ି 

ବାରଗିାଁକର ବାଇକ୍   
-ୋର୍   ମପୁହାଁମପୁହ ିଁ ; 
ଜକଣ ଗପୁରପୁ ତର



ମୟୂରଭଞ୍ଜରବବିାର 
୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩୬
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ରଶମତଳାରର ସ୍ୱଜଳଧାରା ବାଟବଣା
କରଞ୍ଜିଆ,୧୧ା୩(ସମ ଜିସ): କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର ୩କ ଜି. 
ମ ଜି. ଦୂରରର ଥିବା ରଶମତଳା ଗ୍ାମରର ପାଣ ଜି ପାଇଁ ଏରବ 
ଠାରୁ ର�ାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ଅସର୍ାଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ ଜି। ର�ାରକ 
ବା�ଟ ଜିଏ ପାଣ ଜି ପାଇଁ ଘଣ୍ା ଘଣ୍ା ଧର ଜି ଅରପକ୍ା କର ଜିବାକୁ 
ପଡୁଛ ଜି। ଗ୍ାମରର ସ୍ୱଜଳା ଧାରା ର�ାଜନାରର ପ୍ରାୟ ୫ଶହ 
ର�ାକଙୁ୍କ ପାଣ ଜି ପାଇଁ ସଂର�ାଗ କରା�ାଇଛ ଜି। ଓଭରରହଡ଼ 
ଟ୍ାଙ୍କକୁ ଆବଶ୍କ ପର ଜିମାଣରର ପାଣ ଜି ଆସନୁାହ ିଁ। 
ଫଳରର ର�ାରକ ପାଣ ଜି ପାଉନାହା୍ ଜି। ଏହା ବ୍ତୀତ 
ଅଙ୍ଗନବାଡଜି ରକନ୍ଦ୍ରରର ଥିବା ନଳକୂପଟ ଜି ଦୀଘ୍ଘ ଦ ଜିନ ରହ�ା 
ଅଚଳ ରହାଇପଡ଼ଜିଛ ଜି। ପଞ୍ାୟତ କା�୍ାଳୟରର ବହୁବାର 
ଗ୍ାମବାସୀମାରନ ଅଭଜିର�ାଗ କରୁଥିର� ମଧ୍ୟ ରକହ ଜି ଶଣୁ ୁ ନ 
ଥିବା ଗ୍ାମବାସୀ ଅଭଜିର�ାଗ କର ଜିଛ୍ଜି। 

ବ୍ଲକ ନୂତନ ରେନ୍ ସନ୍  ଭୁକ୍ତ 
ଶକି୍ଷକ ସଂଘର ଦାବେିତ୍ର 
କୁଳ ଜିଅଣା,୧୧ା୩(ସମ ଜିସ): ନୂତନ ରପନସନ ଭୁକ୍ତ ପ୍ରାଥମ ଜିକ 
ଶ ଜିକ୍କ ସଂଘ ରାଜଧାନୀରର ବ ଜିରକ୍ାଭ ପ୍ରଦଶ୍ଘନ କର ଜିଥି�ା। 
ରସରତରବରଳ ଶ ଜିକ୍କ ସଂଘ ତ ଜିନ ଜି ଦଫା ଦାବୀ ସରକାରଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ କର ଜିଥିର�। ନରଭମ୍ୱର ୨୭ ତାର ଜିଖ ୨୦୨୨ ମସ ଜିହା ଶ ଜିକ୍କ 
ଶ ଜିକ୍ୟ ଜିତ୍ରୀମାରନ ରାଜଧାନୀରର ଏକାଠ ଜି ରହାଇ ଦାବ ଜିଗଡୁ ଜିକ 
ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପରୂଣ କର ଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ ଜିଶରୁତ ଜି ରଦଇଥିର�। 
ରହର� ଇତ ଜିମଧ୍ୟରର ଦୀଘ୍ଘ ସମୟ ଅତ ଜିବାହ ଜିତ ରହାଇ�ାଇ ଥିର� 
ମଧ୍ୟ ଏ�ାବତ ରଗାଟ ଜିଏ ରହର� ଦାବ ଜି ପରୂଣ ରହାଇପାର ଜିନାହ ିଁ। 
ରତଣ ୁ ଗତକା�ଜି ବ୍ଲକର ନୂତନ ରପନସନ ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶ ଜିକ୍କ 
ଶ ଜିକ୍ୟ ଜିତ୍ରୀ ଓ କନ ଜିଷ୍ଠ ଶ ଜିକ୍କ ଶ ଜିକ୍ୟ ଜିତ୍ରୀ ଏକତ୍ର ଜିତ ରହାଇ ରଗାଷ୍ଠୀ 
ଶ ଜିକ୍ାଧିକାରୀଙ୍କ ଜର ଜିଆରର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ, ମଖୁ୍ ଶାସନ ସଚଜିବଙୁ୍କ 
ତ ଜିନ ଜି ଦଫା ଦାବ ଜି ପରୂଣ ନ ଜିମର୍ ଏକ ଦାବ ଜିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗ�ା। ନୂତନ ରପନସନ ଭୁକ୍ତ ଜଜିଲ୍ା ସଙ୍ଘର ସଦ୍ାପତ ଜି 
ହରରକୃଷ୍ଣ ବାର ଜିକ,କନ ଜିଷ୍ଠ ସଙ୍ଘର ଜଜିଲ୍ା ସଭାପତ ଜି ରାରଜଶ 
କୁମାର ପ୍ରଧାନ, କ୍ଲବ୍   ସଙ୍ଘର ସଭାପତ ଜି ଦ୍ାଗବତ ପ୍ରସାଦ ରଜନା, 
ସମ୍ାଦକ ଶ ଜିବନାରାୟଣ ମହା୍, କନ ଜିଷ୍ଠ ସଂଘର ସମ୍ାଦକ ସପନ 
କୁମାର ରଣା, ରବ ଜିନାରାଣ ଦତ୍ତ,ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର, ବନଜଜିନ ଜି ମ ଜିଶ୍ର, 
କରଲ୍ାଳ ପଣ୍ା, ଗୀତାଞ୍ଳଜି ରହମ୍ୱ୍ରମ୍   ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଜିତ ରହ ଜିଥିର�।

ମଳିତି ପ୍ାଥମକି ଶକି୍ଷକ 
ମହାସଂଘ େକ୍ଷରୁ ଦାବେିତ୍ର
ବେତନଟୀ,୧୧।୩(ସମ ଜିସ): ପବୂ୍ଘ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜିତ ତଥା ଉପସ୍ାପ ଜିତ 
ତ ଜିରନାଟ ଜି ପ୍ରମଖୁ ଦାବ ଜି ପରୂଣ ରନଇ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ ଜିଶରୁତ ଜି 
ପରୂଣ ନ ରହବାରୁ ପଣୁ ଜି ଆର୍ାଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ରହଉଛ ଜି 
ସଂଘ। ଶକୁ୍ରବାର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ ଉରଦଶ୍ରର ରବତନଟୀ ବ୍ଲକ 
ଶ ଜିକ୍ାଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜର ଜିଆରର ଦାବ ଜିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର ଜିଛ ଜି ସଂଘ। 
ଚୁକ୍ତ ଜିଭ ଜିତ୍ତ ଜିକ ନ ଜି�କୁ୍ତ ଜି ପ୍ରକ୍ର ଜିୟାର ଉରଛେଦ ସହ ଜିତ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରର 
ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପରୁୁଣା ରପନସନ ର�ାଜୁନା �ାଗ ୁ
କରା� ଜିବା ଭଳଜି ଦାବ ଜି ରହ ଜିଛ ଜି। ଉପରରାକ୍ତ ଦାବ ଜିଗଡୁ ଜିକ ପରୂଣ 
ରନଇ ସରକାର ପ୍ରତ ଜିଶରୁତ ଜି ରଦଇଥିର� ସଦୁ୍ା ଅଦ୍ାବଧି ତାହା 
ରହାଇନାହ ିଁ। ରତଣ ୁପଣୁ ଜି ଶ ଜିକ୍କମାରନ ଆର୍ାଳନକୁ ଓହ୍ାଇବାକୁ 
ସଜବାଜ ରହଉଛ୍ଜି। ଆସ୍ା ୧୪ତାର ଜିଖ ସଦୁ୍ା ଉପରରାକ୍ତ 
ପ୍ରାସ୍ତାବ ଜିତ ଦାବ ଜିଗଡୁ ଜିକ ପରୂଣ ନରହର� ରାଜ୍ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ 
ମତୁାବକ �କ୍�କ୍ ଶ ଜିକ୍କଶ ଜିକ୍ୟ ଜିତ୍ରୀ ୧୫ତାର ଜିଖରୁ ସମହୂ 
ଛୁଟ ଜିରର � ଜିରବ ରବା�ଜି ରଚତାବନୀ ରଦଇଛ୍ଜି। ଦାବ ଜିପତ୍ର ରଦବା 
ସମୟରର ଶ ଜିକ୍କ ରନତା ଶରତ କୁମାର ମହା୍, ରଦବାଶ ଜିଷ 
ସାହୁ, କଳାକାର ମହା୍, ସମ୍ୱ ଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଅ୍�୍ଘ୍ାମୀ ପାତ୍ରଙ୍କ 
ସରମତ ବହୁ ଶ ଜିକ୍କ/ଶ ଜିକ୍ୟ ଜିତ୍ରୀ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଜିତ ଥିର�।

ତନି ିଦନିଆି ଶ୍ରମଦାନ ଶବିରି 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୧ା୩(ସମ ଜିସ): ରନହରୁ �ବୁ ରକନ୍ଦ୍ର ମୟରୂଭଞ୍ 
ଏବଂ କୁସମୁୀ ବ୍ଲକ ପଲ୍ୀଶ୍ରୀ କ୍ଲବ କୁମଡୁାରଶାଳର ମ ଜିଳ ଜିତ 
ଆନୁକୂ�୍ରର ଶ୍ରମଦାନ, ରସ୍ୱଛୋରସବୀ ମରନାବୃତ୍ତଜି, ପରସ୍ପର 
ସହର�ାଗ, ମ ଜିଳ ଜିମ ଜିଶ ଜି କାମ କର ଜିବା, ରଗାଷ୍ଠୀ ସହଭାଗ ଜିତା ଆଦଜି 
ମରନାଭାବ ଜାଗତୃ ଜି �କ୍୍ ରନଇ ଏକ ତ ଜିନ ଜି ଦ ଜିନ ଜିଆ ଶ୍ରମଦାନ 
ଶ ଜିବ ଜିର ଚଣ୍ଜିଦା �ବୁସଂଘ ଗହୃରର ଅନୁଷ୍ଠ ଜିତ ରହାଇ�ାଇଛ ଜି। 
ଏଥିରର ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ �ବୁ ସଂଗଠନର ୪୦ ଜଣ �ବୁ ଅଂଶଗ୍ହଣ 
କର ଜିଥିର�। ସମ୍ାନ ଜିତ ଅତ ଜିଥିରୂରପ ଜଜିଲ୍ା ପର ଜିଷଦ ସଭ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ମମୁୁ୍ଘ, ସରପଞ୍ ସୀମା ମାଝୀ, ୱାଡ୍ଘ ରମମ୍ୱର ଭାକୁ ରସାରରନ 
ଏବଂ ର ଜିରସାସ୍ଘ ପାସ୍ଘନ ରୂରପ ପବୂ୍ଘତନ ବ୍ଲକ କୃଷ ଜି ଅଧିକାରୀ 
ମରନାରଞ୍ନ ବସା, ଶ ଜିକ୍କ ବ ଜିକ ଜିରଥ ର�ାଗ ରଦଇଥିର। ବ୍ଲକ 
ସମ୍ାଦକ ରଶୈରଳନ୍ଦ୍ର ମହା୍ ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଘଣ କର ଜିଥିର�। 

ମହଳିାଙୁ୍ ଦୁଷ୍କମଚ୍ଚ ଅଭରି�ାଗ
ସାରସକଣା,୧୧ା୩(ସମ ଜିସ): ମୟରୂଭଞ୍ ଜଜିଲ୍ା 
ଝାରରପାଖର ଜିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଳରର ଜରଣ ମହ ଜିଳାଙୁ୍କ ରହା�ଜିରର 
ରଙ୍ଗ �ଗାଇବାକୁ �ାଇ ଦୁଷ୍କମ୍ଘ କରା�ାଇଥିବା ଅଭଜିର�ାଗ 
ରହାଇଛ ଜି। ଏରନଇ ଥାନାରର ଏକ ମାମ�ା ରୁଜୁ ରହବା 
ପରର ପ�ୁ ଜିସ ଅଭଜି�କୁ୍ତ �ବୁକଙୁ୍କ ଗ ଜିରଫ କର ଜି ରକାଟ୍ଘଚା�ାଣ 
କରା�ାଇଛ ଜି। ଅଭ ଜିର�ାଗ ଅନୁ�ାଇ ବାଉଁଶଦା ଗ୍ାମର ଜଜିରତନ୍ଦ୍ର 
ସ ଜିଂ (୨୭) ତାଙ୍କ ଭ ଜିରଣାଇ ଘରକୁ ରହା�ଜି ରଖଳଜିବାକୁ �ାଇଥିବା 
ରବରଳ ପୀଡଜିତାଙ୍କ ଉପରର ରଙ୍ଗ �ଗାଇବା ସହ ଜିତ ଦୁଷ୍କମ୍ଘ 
କର ଜିଛ୍ଜି; �ାହାକୁ ରନଇ ସଦର ଏସଡଜିପ ଜିଓ ପ୍ରକାଶ ରଜମ୍ସ 
ରଥାପ ଘଟଣାର ତଦ୍ ପରର ଅଭଜି�କୁ୍ତ ଜଜିରତନ୍ଦ୍ରକୁ ରକାଟ୍ଘ 
ଚା�ାଣ କରା�ାଇଥିବା ତଦ୍ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କର ଜିଛ୍ଜି।

୧୫ରୁ ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘର 
ଷ୍ୟିରଂି ଛାଡ଼ ଆର୍ାଳନ
କପ୍ ଜିପଦା,୧୧ା୩(ସମ ଜିସ): ଓଡ଼ଜିଶା ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘର 
ଆହ୍ୱାନ କ୍ରରମ ଚଳଜିତ ମାସ ୧୫ତାର ଜିଖରୁ ଡ୍ାଇଭରମାରନ 
ରାଜ୍ବ୍ାପୀ ଷ୍ଟୟର ଜିଂ ଛାଡ ଆର୍ାଳନ କର ଜିବା ସହ ଅନ ଜିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 
କାଳ ପ�୍ଘ୍୍ ଗଣଧାରଣା ରଦରବ ରବା�ଜି ରଚତାବନୀ 
ରଦଇଛ୍ଜି। ଏ ରନଇ କପ୍ ଜିପଦା ବ୍ଲକ ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘ 
ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜି ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠ ଜିତ ରହାଇ�ାଇଛ ଜି। ଡ୍ାଇଭର 
ଏକତା ମହାମଞ୍କୁ ସମଥ୍ଘନ ଜଣାଇ ଓଡ଼ଜିଶା ଡ୍ାଇଭର ମହାସଂଘ 
କପ୍ ଜିପଦା ବ୍ଲକ ଶାଖାର ସଭସ୍ତ କମ୍ଘକତ୍ତ୍ଘା ଓ ସଦସ୍ ରାଜରାସ୍ତା 
ଉପରର ଶା୍ ଜିପରୂ୍୍ଘ ଭାରବ ଧାରଣାର ବସ ଜିରବ ରବା�ଜି କପ୍ ଜିପଦା 
ମହାସଂଘର ସଭାପତ ଜି ମଳୟ ଦାସବାବୁ, ଉପସଭାପତ ଜି ଶ ଜିବାଜୀ 
ରଦହୁର ଜି ଓ ସମ୍ାଦକ ସରବ୍ଘଶ୍ୱର ବାର ଜିକ ପ୍ରକାଶ କର ଜିଛ୍ଜି।

କରଞ୍ଜିଆ,୧୧ା୩(ସମ ଜିସ): ମ ଜିଳ ଜିତ ପ୍ରାଥମ ଜିକ ଶ ଜିକ୍କ ସଂଘର କରଞ୍ଜିଆ ଶାଖା ପକ୍ରୁ ଏକ 
୩ଦଫା ଦାବ ଜି ସମ୍ଳଜିତ ଦାବ ଜିପତ୍ର ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ ଉରର୍ଦଶ୍ରର ରଗାଷ୍ଠୀ ଶ ଜିକ୍କ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ ଜି। ଶ ଜିକ୍କ ରନତା ଚ ଜିରଞ୍ଜି କୁମାର ରବରହରାଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର (ସମ୍ାଦକ) 
ରଗାବ ଜ୍ି  ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରଞ୍ଜିତ ମଖୁାଜ୍ଘୀ, ରଞ୍ଜିତନାଥ, କୁମଦୁ ଧଳ, ରପ୍ରମାନ୍ ରସଠୀ ପ୍ରମଖୁ 
ରଗାଷ୍ଠୀ ଶ ଜିକ୍କ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଏକ ଦାବ ଜିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ ଜି। ଦାବ ଜି ମଧ୍ୟରର ଚୁକ୍ତ ଜିବଦ୍ 
ନ ଜି�କୁ୍ତ ଜି ପ୍ରଦାନ କୁ ଉରଛଦ, ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦରମା ହାରରର ୩୫,୪୦୦/=ଟଙ୍କା ପ୍ରାଥମ ଜିକ 
ଶ ଜିକ୍କଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ ଓ ରପନସନ ର�ାଜନାକୁ ପନୁଃ ଚା�ୁ କର ଜିବା ରନଇ ଶ ଜିକ୍କଗଣ ଦାବ ଜି 
ଉପସ୍ାପନ କର ଜିଥିର�। �ଦଜି ଆସ୍ା ୧୫ତାର ଜିଖ ସଦୁ୍ା ଦାବ ଜି ପରୂଣ କରାନଗର� ଶ ଜିକ୍କଗଣ 
ଅନ ଜିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ�ାଏଁ ଆର୍ାଳନ କର ଜିରବ ରବା�ଜି ରଚତାବନୀ ରଦଇଛ ଜି। 

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୧ା୩(ସମ ଜିସ): ମୟରୂଭଞ୍ 
ଜଜିଲ୍ା ରାଇରଙ୍ଗପରୁସ୍ଜିତ ଅଁଳାଡୁବା ଗ୍ାମର 
ରଘନୁାଥଜୀଉ ମଠ ନ ଜିକଟରର ୧୯୫୮ 
ମସ ଜିହାରର ସ୍ାପ ଜିତ ରଗାଶାଳାକୁ ସ୍ାୟୀ ପଟ୍ା 
ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ ସରକାର ଗରୁୁବାର 
କ୍ାବ ଜିରନଟରର ରମାହର ମାର ଜିଛ୍ଜି। 
ସଚୂନାର�ାଗ୍ ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଅଞ୍ଳର କତ ଜିପୟ 
ହାତଗଣତ ଜି ରଗାମାତାରପ୍ରମୀ ଏଚ୍  ,ଏନ୍   ଠାକୁର, 
ଗଜାନନ ପାଡଜିଆ, ରଗାବ ଜ୍ି  ଅଗ୍ୱା�, ମଦନ 
ଅଗ୍ୱା�, ରଗାବ ଜ୍ି  ଚା୍ରଗାଟ ଜିଆ ଏବଂ 
ତାଙ୍କ ସହର�ାଗୀମାରନ ଅଁଳାଡୁବା ଗ୍ାମରର 
ସରକାରୀ (ରକ୍ ଜିତ ଘରବାରୀ) ୫ ଏକର 
ଜମ ଜିରର ଖାତା ନଂ ୨୮୩ , ପ୍ଳଟ ନଂ ୭୬୫ 
ଘର କର ଜି ରଗାମାତାଙୁ୍କ ରଖି ରସବା ଆରମ୍ଭ 
କର ଜିଥିର�। ରସରବଠାରୁ ରଗାଶାଳା କମ ଜିଟ ଜି 
ଆଥ ୍ଦିକ ଅନାଟନ ସରତ୍ତବେ ଭାଙ୍ଗଜି ନ ପଡ଼ଜି ଆଜଜି�ାଏଁ 
ରଗାଶାଳା ରକ୍ଣରବକ୍ଣ କର ଜିବା ସହ ଜିତ 
ରଗାରସବା କର ଜି ଆସଛୁ୍ଜି। ଏରବ ୩୪୮ରୁ ଊଦ୍ବେ୍ଘ 

ଗାଈ, ରଗାରୁ, ବାଛୁରୀର ରକ୍ଣରବକ୍ଣ ସହ ଜିତ 
ଚ ଜିକ ଜିତ୍ା କରା�ାଉଛ ଜି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୩୦/୩୫ଟ ଜି 
ଗାଇ କ୍ୀର ଦ ଜିଅ୍ଜି। ଅନ୍ଗହୁ ଜିକ ରରାଗାଗ୍ସ୍ତ। 
ରଗାରୁ ପ ଜିଛା ରଦୈନ୍ ଜିନ ହାରାହାର ଜି ୧୦୦ ଟଙ୍କା 
ଖର୍୍ଘ ରହଉଛ ଜି ରବା�ଜି ରଗାଶାଳା କମ ଜିଟ ଜି ସଦସ୍ 

କୁହ୍ଜି। ବାଷ୍ଦିକ ୧୬ �କ୍ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍୍ଘ 
ହୁଏ। ସରକାର କ ଜିଛ ଜି ସହାୟତା କରୁଥିବାରବରଳ 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ସହରର କ ଜିଛ ଜି ବଦାନ୍ ବ୍କ୍ତ ଜିଙ୍କ 
ଦାନରର ରଗାଶାଳା ଚା�ୁଛ ଜି; ରହର� ସ୍ାୟୀ 
ପଟ୍ା ପାଇଁ ଦୀଘ୍ଘ ୬୫ ବଷ୍ଘ ରହ�ା ରଗାଶାଳା 

କମ ଜିଟ ଜି ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ, ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ ରାଜରନୈତ ଜିକ  
ଦଳକୁ ବାରମ୍ୱାର ଅବଗତ କରା�ାଇଥି�ା। 
ପବୂ୍ଘରୁ ରାଜ୍ ବ ଜିରଜଡଜି ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ 
ଦାସ ରଗାଶାଳା ବୁ�ଜି କମ ଜିଟ ଜିର ସମସ୍ା ପ୍ରତ ଜି 
ଅବଗତ ରହାଇ ସରକାରଙୁ୍କ ଏ ବ ଜିଷୟରର 
ଅବଗତ କରାଇଥିର�। 

ଗତ ୨ ତାର ଜିଖରର ୫-ଟ ଜି ସଚଜିବ 
ଭ ଜି.ରକ ପାଣ୍ଜିଆନ ମୟରୂଭଞ୍ ଗସ୍ତରର ଆସ ଜି 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ରଗାଶାଳା ପର ଜିଦଶ୍ଘନ କର ଜିଥିର�। 
ରଗାଶାଳା କମ ଜିଟ ଜିର ନ ଜିଷ୍ଠାପରତା, କା�୍ଘ୍ରଶୈଳୀ, 
ରଗାରସବା ରଦଖି ଅଭଜିଭୂତ ରହାଇଥିର�। ପରର 
ରସ ୭ ଦଜିନ ମଧ୍ୟରର ଏହାର ସ୍ାୟୀ ସମାଧାନ 
କର ଜିରବ ରବା�ଜି ପ୍ରତ ଜିଶରୁତ ଜି ରଦଇଥିର�। 
ଫଳରର ଠ ଜିକ୍   ସପ୍ାହକ ପରଠାରୁ ଗରୁୁବାର 
ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ନାୟକ କ୍ାବ ଜିରନଟରର 
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ରଗାଶାଳାର ସ୍ାୟୀ ପଟ୍ା ସ୍ୱୀକୃତ ଜି 
ପ୍ରଦାନ କର ଜିଛ୍ଜି। ଏହ ଜି ଖବର ପରର ରଗାଶାଳା 
ପର ଜିସରରର ସରକାରଙ୍କ ନ ଜିଷ୍ପତ୍ତଜିରର ଖସୁ ଜି ରହାଇ 

ଏକ ଉତ୍ବ ମନାଇଥି�ା କମ ଜିଟ ଜି। ପରର ବ ଜିରଜଡଜି 
ତରଫରୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟନାୟକ, 
୫-ଟ ଜି ସଚଜିବ ଭ ଜି.ରକ ପାଣ୍ଜିଆନ, ମୟରୂଭଞ୍ 
ବ ଜିରଜଡଜି ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙୁ୍କ ଜଜିଲ୍ା 
ବ ଜିରଜଡ଼ଜି ସଭାପତ ଜି କାଶୀନାଥ ରହମ୍ୱ୍ରମ, ଜଜିଲ୍ା 
�ବୁ ବ ଜିରଜଡଜି ସଭାପତ ଜି ତଥା ରପୌରାଧ୍ୟକ୍  
ଅଭ ଜିରଷକ ପଟ୍ନାୟକ, ରଗାଶାଳା ଅଧ୍ୟକ୍ 
ବାବୁ�ୁ ଅଗ୍ୱା�, ସଭାପତ ଜି ରବ ଜି ଅଗ୍ୱା�, 
ସମ୍ାଦକ ରଗୌରୀ ସାରଡା, ସମାଜରସବୀ 
ଶମ୍ୱୱୂନାଥ ଅଗ୍ୱା�, ଜଜିଲ୍ା ବ ଜିରଜଡ଼ଜି ସମ୍ାଦକ 
ସଚଜିନ ଅଗ୍ୱା�, ଜଜିଲ୍ା ପର ଜିଷଦ ସର୍ ଜିଦାନ୍ 
ମହା୍ ପ୍ରମଖୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛ୍ଜି। ରସଠାରର 
ବ ଜିଜୁପଟ୍ନାୟକ ପ୍ରତ ଜିମତୂ୍ତ୍ଦିରର ପଷୁ୍ପମା�୍ ଅପ୍ଘଣ 
କର ଜି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ାଞ୍ଳଜି ଅପ୍ଘଣ କର ଜିଥିର�। 
ଦୀଘ୍ଘ ୫ ବଷ୍ଘର ଦାବ ଜିକୁ ସରକାର ସ୍ାୟୀ ପଟ୍ା 
ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତ ଜି ରଦଇଥିବାରୁ ଜାତ ଜି ଧମ୍ଘ, ଦଳ 
ନ ଜିବ୍ଦିରଶଷରର ସମରସ୍ତ ରାଜ୍ ସରକାରଙୁ୍କ 
କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛ୍ଜି। 

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୧ା୩(ସମ ଜିସ): ମୟରୂଭଞ୍ 
ଜଜିଲ୍ାର ଭାଷା-ସାହ ଜିତ୍, କଳା-ସଂସ୍ତୃ ଜି, 
ପ�୍ଘ୍ଟନ ଏବଂ ଐତ ଜିହ୍ର ସରୁକ୍ା ତଥା 
ବ ଜିକାଶ ପାଇଁ ଭଞ୍ମାଟ ଜିର ଗାର ଜିମାମୟ 
ଐତ ଜିହ୍ ବ ଜିଷୟରର �ବୁପ ଜିଢଜିଙୁ୍କ ସରଚତନ 
କର ଜି ଜଜିଲ୍ାର ୪ଟ ଜି �ାକ ସବଡଜିଭ ଜିଜନର 
ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସାଂସ୍ତୃ ଜିକ ଓ 
ସାମାଜଜିକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତ ଜିଷ୍ଠା ଏବଂ 
ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ରାକୁ ସଦୃୁଢ କର ଜିବା 
ନ ଜିମର୍ ଚଳଜିତ ବଷ୍ଘ ୭ମ ବାଷ୍ଦିକ ବଳାଙ୍ଗୀ 
ଜାଗରଣ �ାତ୍ରା (ବାଇକ ରଶାଭା�ାତ୍ରା) 
ଏବଂ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ରଦଓଙ୍କ 
ରଜ୍ାତ ଜିରଥର ଜଜିଲ୍ା ପର ଜିକ୍ରମା କା�୍ଘ୍କ୍ରମ 
ଶକୁ୍ରବାର ଉଦଘାଟ ଜିତ ରହାଇ�ାଇଛ ଜି। 
ଏହ ଜି ରଜ୍ାତ ଜିରଥ ରାଇରଙ୍ଗପରୁରର 
ପହଞ୍ ଜିଥି�ା। ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଦୁଗ୍ଘାମଣ୍ପ 
ଛକରର ଏହ ଜି ଭବ୍ ରଥକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ 
ଦ୍ାରା ସ୍ୱାଗତ କରା�ାଇଥି�ା। ବର ଜିଷ୍ଠ 
ଆଇନଜୀବୀ ରସାନ୍ ର�ଙ୍କା 
କା�୍ଘ୍କ୍ରମରର ସଭାପତ ଜିତ୍ୱ କର ଜିଥିବା 
ରବରଳ ସଭା ପର ଜିଚାଳନା �ଳଜିତ କୁମାର 
ମହା୍ କର ଜିଥିର�। ଏଥିରର ମରନାଜ 
ଦାସ, ରଞ୍ନ କୁମାର ନ୍, ରସୌରଭ 
କୁମାର ପଟ୍ନାୟକ, ବ ଜିଜୟ ରାମ, ଅରବ ଜ୍ି  

ବାଗାଡଜିଆ ଓ ପବୂ୍ଘତନ ବ ଜିଧାୟକ ପ୍ରହଲ୍ାଦ 
ପତୂ୍ତ୍ଦି ର�ାଗରଦଇଥିର�। ଏହ ଜି �ାତ୍ରା ୩ 
ଦ ଜିନ ଧର ଜି ଜଜିଲ୍ାର କୁଳ ଜିଅଣା, କଳାବାଡଜିଆ, 
ଝାରରପାରଖାରୀଅ, ସାରସକଣା, 
ବାଙ୍ଗଜିର ଜିରପାଷୀ, ଦ୍ାରଶଣୁ ଜି, ବ ଜିରଶାଇ, 
ବ ଜିଜାରତାଳା, ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ବହଳଦା, 
ଜାମଦା, ଗଢ, ଭା�ୁବସା, �ଶ ଜିପରୁ, 
ରରୁଅାଁ, ଶକୃୁଳ ଜି, ଖିଚଜିଂ, କରଞ୍ଜିଆ, 
ଠାକୁରମଣୁ୍ା, ଶରତ, କପ୍ର ଜିପଦା, ଉଦଳା, 
ସହ ଅନ୍ ଅଞ୍ଳ ଭ୍ରମଣ କର ଜି ବାର ଜିପଦା 
ପା�ବଣ ଜି ବାଇପାସରର ୧୨ ତାର ଜିଖ 
ସଂଧ୍ୟାରର ପହଞ୍ ଜିବ। ଏହା ପରର ଏକ 
ସାଂସ୍ତୃ ଜିକ ନୃତ୍ ସହ ରଶାଭା�ାତ୍ରାରର 
ସହର ପର ଜିକ୍ରମା କର ଜି ବଳାଙ୍ଗୀ ମରହାତ୍ବ 
କା�୍ଘ୍ାଳୟଠାରର ଉଦ�ାପ ଜିତ ରହବ। 
ମରହାତ୍ବର କା�୍ଘ୍କାରୀ ସମ୍ାଦକ 
ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ, ବଳାଙ୍ଗୀ ରସନାର 
ଅଧ୍ୟକ୍ କୁମାରରଶ ନାୟକଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର 
୪୦ ଜଣ ସଂସ୍ତୃ ଜି ରସୈନ ଜିକଙ୍କ ସହ ବଳାଙ୍ଗୀ 
ମରହାତ୍ବର ବର ଜିଷ୍ଠ ସଦସ୍ ନରରନ୍ଦ୍ର 
ରମାହନ ରସନାପତ ଜି, ଉଦୟନାଥ ରଜନା, 
ରଗା�କ ମହା୍ ଜି, ଇ୍ୁମତୀ ମହା୍ ଜି, 
ହୃଷ ଜିରକଶ ଦାସ ପ୍ରମଖୁ �ାତ୍ରାରର ସାମ ଜି� 
ରହାଇଛ୍ଜି।

ସମାଧାନ ରହଲା ୭୦ ବରଚ୍ଚର ସମସ୍ା

ରଗାଶାଳାର ସ୍ାୟୀେଟ୍ାକୁ ସରକାରଙ୍ ରମାହର

ବ�ାପେନୁ୍ନ�ର,୧୧ା୩(ସମ ଜିସ): ଆଦଜିବାସୀ 
ରହା ସମାଜ ସାଂସ୍ତୃ ଜିକ ପର ଜିଷଦ ଆମ୍ୱଡ଼ ଜିହା–
ଉଦଳା ଆନୁକୂ�୍ରର ଦଜିଶମ ବାଆ ପରବ ପାଳ ଜିତ 
ରହାଇ�ାଇଛ ଜି। ଏହ ଜି କା�୍ଘ୍କ୍ରମରର ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ ଅଞ୍ଳରୁ 
ରହା ଭାଷା ଭାଷୀ ର�ାକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସମାଗମ 
ରହାଇଥି�ା। ଆମ୍ୱଡ଼ ଜିହା ରହା ସମାଜ ସାଂସ୍ତୃ ଜିକ 

ପର ଜିଷଦର ସଭାପତ ଜି ରଗାପଳ ଚରଣ ସ ଜିଂବଦ୍ା 
ଓ ସମ୍ାଦକ ପାଣୁ୍ ଚରଣ ସ ଜିଂମୁ୍ ୁୟାଃଙ୍କ ପ୍ରତ୍କ୍ 
ତତ୍ତାବଧାନରର କା�୍ଘ୍କ୍ରମ ସମ୍ରୂ୍୍ଘ ରହାଇଥି�ା। 
ଏଥିରର ମଖୁ୍ ଅତ ଜିଥି ରୂରପ ସ୍ୱତନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ 
ପର ଜିଷଦ ମୟରୂଭଞ୍ର ରଚୟାରମ୍ାନ ରଦବାଶ ଜିଷ 
ମାଣ୍୍ଦି, ମଖୁ୍ବକ୍ତା ଭାରବ ଘନଶ୍ାମ ସାମାଡ଼ 

ଏବଂ ବକ୍ତାଭାରବ ରରମଶ କୁମାର ସ ଜିଂବ ଜିରୁଆ 
ଏବଂ ସମ୍ାନ ଜିତ ଅତ ଜିଥି ରୂରପ ବସ୍ ସ ଜିଂ ବୁ� ଜିଉ�ଜି, 
ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ ମକୁ୍ତ ଜିକା୍ ନାଏକ, ଜଜିଲ୍ାପର ଜିଷଦ 
ସଭ୍ା ସଶୁା୍ୀ ସ ଜିଂ, ବୀରରନ୍ଦ୍ର ପତୂ୍ତ୍ଦି, କବ ଜି ସଏ 
ରଗାପାଳ ସାମାଡ଼, ସ ଜିଆରସ ଜିସ ଜି ବୀରରନ୍ଦ୍ର ମରେଇ 
ପ୍ରମଖୁ ର�ାଗ ରଦଇଥିର�। 

ଏହ ଜି ଅବସରରର ରହା ସମାଜର ରଦହୁରୀ 
(ପଜୂକ)ଙୁ୍କ ସମ୍ାନ ଜିତ କରା�ାଇଥି�ା। 
ଆଦଜିବାସୀମାରନ ପ୍ରକୃତ ଜି ଉପାସକ ଏବଂ ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ 
ଗଛରର ଫୁ� ରହବା ସହ ଜିତ ବ ଜିରଶଷ କର ଜି ଶାଳ 
ଗଛରର ଫୁ� ରହବା ମାରତ୍ର ସବୁ ଫୁ�ଫଳକୁ 
ପରବରର ସ ଜିଂବଙ୍ଗା ଉରର୍ଦଶ୍ରର ଅପ୍ଘଣ  
କର ଜି ରସହ ଜିଦ ଜିନ ଠାରୁ ରସମାରନ ଫୁ� ଫଳକୁ 
ବ୍ବହାର କର ଜିଥା୍ ଜି। ଆଦଜିବାସୀଙୁ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ 
ଉନ୍ନୟନ ପର ଜିଷଦ ତରଫରୁ ଜାହ ଜିରା ପଜୂାସ୍ଳୀ 
କ୍ଲବ ଘରର ସହାୟତା ରଦରବ ରବା�ଜି ପର ଜିଷଦର 
ସଭାପତ ଜି ଶ୍ରୀ ମାରଣ୍ଜି ପ୍ରକାଶ କର ଜିଛ୍ଜି।

ଆଦବିାସୀ ରହା ସମାଜ େକ୍ଷରୁ ଦଶିମ ବାଆ େରବ ୋଳତି

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୧ା୩(ସମ ଜିସ): ରାଇରଙ୍ଗପରୁ 
ଅଞ୍ଳର ଦୁଇଟ ଜି ଆଦଜିବାସୀ ଦଳ 
ଇର୍ାରଠାରର ନୃତ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଘନ କର ଜି ପ୍ରଶଂସ ଜିତ 
ରହାଇଛ୍ଜି। ଗତ ୨୭ ତାର ଜିଖରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶର 
ଇର୍ାରରର ୭ ଦଜିନ ଜିଆ ଆଦଜିବାସୀ ସାଂସ୍ତୃ ଜିକ 
ସମାରରାହ ଆରୟାଜନ କରା�ାଇଥି�ା। ଏହ ଜି 
କା�୍ଘ୍କ୍ରମରର ରାଇରଙ୍ଗପରୁ ଅଞ୍ଳ ଜାମଦା 
ବ୍ଲକ କଇଁପରୁ ଗାଁର ଆଦଜିମ ସ ଜିନୁ୍ବାସୀ ଭୂମ ଜିଜ 
ରନା ମହା� ନୃତ୍ ଦଳ ଓ ବା୍ୁଦୁମା ଗାଁର 
ବାବା ରପାକଣାପାଟ �ବୁକ ସଙ୍ଘ ସା୍ାଳୀ 
ନୃତ୍ ଦଳ ଅଂଶ ଗ୍ହଣ କର ଜିଥିର�। 

ଉଦଘାଟନୀ ସମାରରାହରର ଅବସରପ୍ରାପ୍ 
ଜଷ୍ଟ ଜିସ ରଜ.ରକ ରଜୈନ ଉଦଘାଟନ କର ଜିଥିର�। 
ସମ୍ାନ ଜିତ ଅତ ଜିଥି ରୂରପ ଭାରତୀୟ ବ ଜିଦ୍ା 
ଭବନ ରବଙ୍ଗା�ୁରୁର ରଚୟାରମ୍ାନ ରକ.ଜଜି. 
ରାଘବନ, ଭାରତୀୟ ବ ଜିଦ୍ାଭବନର 
ନ ଜିରର୍ଦ୍ଘଶକ ନାଗ�କ୍ଷୀ, ଜଜି.ବ ଜି. ସବୁ୍ରମଣ୍ମ, 

ରାଜୀବ ରଜୈନ ଭଣ୍ାବତ, ରାଜକୁମାର 
ରଗାସ୍ୱାମୀ, ଇନ୍  ରଫାସ ଜିସ ଫାଉରଣ୍ସନର 

ନ ଜିରର୍ଦ୍ଘଶକ ଦୀପକ କୁମାର ପରାସର, ଶଭୁଙ୍କର 
ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଜିତ ଥିର�। ଏହ ଜି କା�୍ଘ୍କ୍ରମରର 

୭ଟ ଜି ରାଜ୍ରୁ ଆଦଜିବାସୀ ନୃତ୍ଦଳ ଅଂଶ  
ଗ୍ହଣ କର ଜି ପରମ୍ରାଗତ ନୃତ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଘନ 

କର ଜିଥିର�। ଆଦଜିବାସୀମାରନ ଭୂମ ଜିଜ 
ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ସାରହୁ� ନୃତ୍, ଅନାଦଜି 
ସସୁନୁ, ମାରଗ, ବାହା ନୃତ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଘନ 
କର ଜିଥିର�। ଏହ ଜି ନୃତ୍ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ଜି ରଦ୍ୌପଦୀ 
ମମୁ ୁ୍ଘଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ହଣ ସମାରରାହରର ମଧ୍ୟ ନ ଜିଜ 
ନୃତ୍ ପ୍ରଦଶ୍ଘନ କର ଜିଥିର�। 

ସଚୂନାର�ାଗ୍ ର� ୧୯୩୮ 
ମସ ଜିହାରର ମହାହା ଗାନ୍ୀଙ୍କ କରକମଳରର 
ରବଙ୍ଗା�ୁରୁଠାରର ଭାରତୀୟ ବ ଜିଦ୍ା ଭବନ 
ପ୍ରତ ଜିଷ୍ଠା କରା�ାଇଥି�ା। ରାଇରଙ୍ଗପରୁରୁ 
�ାଇଥିବା ୨୫ ଜଣ ଜିଆ ଆଦଜିବାସୀ ନୃତ୍ 
ଦଳ ମଧ୍ୟରର ଗ�ୁାବ ସ ଜିଂ ସରଦାର, ସମାୟ 
ସରଦାର, ବୁୋନ ସରଦାର, ସମୁ୍ ସରଦାର, 
ଅନ ଜିତା ସ ଜିଂ, ପରୂ୍୍ଦିମା ସ ଜିଂ, ପରୂ୍୍ଦିମା ସରଦାର, 
ଗମୁ ଜି ସରଦାର, ଟୁକୁଳୁ ବାରସ୍, ମଙ୍ଗଳ ରବଶ୍ରା, 
ସୀତାମଣ ଜି ବାରସ୍, ଶ୍ରୀମତୀ ରବଶ୍ରା, ପାନମଣ ଜି 
ମମୁ ୁ୍ଘ ପ୍ରମଖୁ ସାମ ଜି� ରହାଇଥିର�। 

ଆଦବିାସୀଙ୍ ନୃତ୍ରର ଚମକଲିା ଇର୍ାର ସହର

ବଳାଙ୍ୀ ମରହାତ୍ସବ ୋଇଁ ଜାଗରଣ �ାତ୍ରା

ଝରାଡଜିହ ଜି,୧୧ା୩(ସମ ଜିସ): ବହଳଦା ବ୍ଲକ 
ଗ ଜିଦ ଜିଘାଟ ଜି ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତ ଠାକୁରବାଡଜି 
ଗ୍ାମରର ମାଙ୍ଗ ରବାଙ୍ଗାୟ ରଦୟ, ରକଆ 
ବାହା ରବାଙ୍ଗା ରସଟରନା, ଉଦୁ ସଦର 
ଆବନାକ ରନଣ୍ା ଆକାନ ଧିନରର ରସ୍ପାଟ୍ଘ 
ଟାଣ୍ଜିରର ଆରୟାଜକ କରା�ାଇଥି�ା। 
ରସଠାରର ବାୟା ବାରସ୍ ସଭାପତ ଜିତ୍ୱ 
କର ଜିଥିର�। ଏମବ ଜିଏମଏସ ମାହା�ଜି 
ବୟହାଃ ମ ଜି�ନ ସ୍ପଟ ଜିଂ କ୍ଲବ ଆନୁକୂ�୍ରର 
କ୍ରୀଡା ଓ ଆଦଜିବାସୀ ବୁଢଜିଗାଡ ଜି ନାଚ 
ପ୍ରତ ଜିର�ାଗ ଜିତା ଅନୁଷ୍ଠ ଜିତ ରହାଇଥି�ା। 
ଏହ ଜି ଅବସରରର ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ ପ୍ରତ ଜିର�ାଗ ଜିତା 
ଅନୁଷ୍ଠ ଜିତ ରହାଇଥି�ା। 

ରସହ ଜିପର ଜି ବୁଢଜିଗାଡ ଜି ନାଚ 
ପ୍ରତ ଜିର�ାଗ ଜିତାରର ଜଜିଆଳ ଜୁମ ଜିଦ �ାଣୁ୍ଆ, 

ଆନ୍ ଜି ସସୁନୁ୍   ବାଳ ଜିଆସାହ ଜି, ପଡ଼ା ଚାକ ଜିଳ ଜି 
ଦଳ ଭାଗ ରନଇଥିର�। ରସମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ ଜିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପରୁସ୍ାର 
ଭାରବ ୫ହଜାର ଏକ ଟଙ୍କା, ଦ୍ ଜିତୀୟ ୪ 
ହଜାର ଏକ ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ୩ ହଜାର ଏକ 
ଟଙ୍କା ପରୁସ୍ାର ପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଥି�ା। 
ପରୁସ୍ାର ବଣ୍ନ ଉସ୍ୱବରର ମଖୁ୍ ଅତ ଜିଥି 
ଭାରବ ଗ ଜିଦ ଜିଘାଟ ଜି ସରପଞ୍ ସା�ାଇ ରବସ୍ା, 
ବାବା ତ ଜି�କା ର�ଇରବରୀ ରପ୍ରସ ଜିରଡଣ୍ 
ରାମଦାଶ ମମୁୁ୍ଘ, ମଖୁ୍ବ୍କ୍ତାଭାରବ ଏସ-ଇ 
ରର�ୁଏଁ �ା�ରମାହନ ରବସ୍ା, ସମ୍ାନ ଜିତ 
ଅତ ଜିଥିଭାରବ ପବୂ୍ଘତନ ବହଳଦା ବ ଜିଧାୟକ 
ରଖ�ାରାମ ମାହା�ଜି ପ୍ରମଖୁ ପରୁସ୍ାର 
ପରୁସ୍ାର ବଣ୍ନ କର ଜିଥିର�। ରଶଷରର 
ରଞ୍ଜିତ ରବସ୍ା ଧନ୍ବାଦ ରଦଇଥିର�।

ବାରଷିକ କ୍ୀଡ଼ା ଓ ଆଦବିାସୀ ବୁଢଗିାଡ଼ ିନାଚ ପ୍ତରି�ାଗତିା

୧୫ରୁ ମଳିତି ପ୍ାଥମକି ଶକି୍ଷକ 
ସଂଘର ଆର୍ାଳନ ଧମକ

ଡ.ନୀଳକଣ୍ଠ ମଶି୍ରଙ୍ ୭୭ତମ ଜୟନ୍ୀ
ଶଳୁ ଜିଆପଦା,୧୧ା୩ (ସମ ଜିସ): ଶଳୁ ଜିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅ୍ଗ୍ଘତ ରଦଉଳଜି 
ସରକାରୀ ଉ:ପ୍ରା ବ ଜିଦ୍ାଳୟ ପର ଜିସରରର �ବ୍ଧ ପ୍ରତ ଜିଷ୍ଠ ଜିତ ସାରସ୍ୱତ 
ସାଧକ, ଓଡ଼ଜିଶା ସାହ ଜିତ୍ ଏକାରଡମୀ ସମ୍ୱଦ୍୍ଦିତ ବର ଜିଷ୍ଠ କବ ଜି 
ଡ.ନୀଳକଣ୍ଠ ମ ଜିଶ୍ରଙ୍କ ୭୭ତମ ଜୟ୍ୀ ପାଳ ଜିତ ରହାଇ�ାଇଛ ଜି। 
ଏହ ଜି ଅବସରରର ଶ ଜିକ୍କ ଶ ଜିକ୍ୟ ଜିତ୍ରୀ ଡ. ମ ଜିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନାଦଶ୍ଘ 
ସମ୍କ୍ଘରର ଆର�ାକପାତ କର ଜିଥିର�। ସଚୂନା ର�ାଗ୍ ର�, ଡ. 
ମ ଜିଶ୍ର ରଦଉଳଜି ସରକାରୀ ଉର୍ ପ୍ରାଥମ ଜିକ ବ ଜିଦ୍ାଳୟରର ୧୯୬୪ 
ମସ ଜିହାରର ଶ ଜିକ୍କତା ଆରମ୍ଭ କର ଜିଥିର�। ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମ 
ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ ରଦଓ ବ ଜିଶ୍ୱବ ଜିଦ୍ାଳୟରୁ ଭୂମ ଜିପତୁ୍ର ସମ୍ାନପ୍ରାପ୍ ଡ. ମ ଜିଶ୍ର 
ଅଦ୍ାବଧି ୨୨ଟ ଜି ପସୁ୍ତକ ରଚନା କର ଜିଛ୍ଜି। ଏହ ଜି ଅବସରରର 
ବ ଜିଦ୍ାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶ ଜିକ୍ୟ ଜିତ୍ରୀ କବ ଜିତା ମ ଜିଶ୍ରଙୁ୍କ ଡ.ନୀଳକଣ୍ଠ 
ମ ଜିଶ୍ର ଫାଉରଣ୍ସନ ତରଫରୁ ସମ୍ୱଦ୍୍ଦିତ କରା�ାଇଥି�ା। ସଭାରର 
ଅତ ଜିଥି ଭାରବ ସହକାରୀ ପ୍ରରଫସର ଡ. ସରରାଜ ନାୟକ ଓ ଇଂ. 
ରସୌରଭ ତ୍ର ଜିପାଠୀ ର�ାଗ ରଦଇଥିର�।

ବ୍ଲକ କଂରରେସର ପ୍ତବିାଦ ଓ ବରିକ୍ଷାଭ 
କପ୍ ଜିପଦା,୧୧ା୩(ସମ ଜିସ): କପ୍ ଜିପଦା ବ୍ଲକ କଂରଗ୍ସ ପକ୍ରୁ 
ଭାରତୀୟ ରଷ୍ଟଟବ୍ାଙ୍କ ଶାଖା ସମ୍ଖୁରର ପ୍ରତ ଜିବାଦ ଓ ବ ଜିରକ୍ାଭ 
ପ୍ରଦଶ୍ଘନ କର ଜିଥିର�। ଆଦାନୀ ସଂସ୍ାକୁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ଅରହତୁକ ଅନୁକମ୍ା ବ ଜିରରାଧରର ବ୍ଲକ କଂରଗ୍ସ ସଭାପତ ଜି 
ରବ ଜିନାରାୟଣ ପର ଜିଡ଼ାଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର ଅମରରନ୍ଦ୍ର ପାେୀ, 
ପର ଜିରତାଷ ମହାକୁଡ, ଭକ୍ତହର ଜି ପାଣ୍ଜିଆ, ବ ଜିଜୟ କୁମାର ପଶା, 
ଜଗନ୍ନାଥ ରସଠୀ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ପ୍ର ଜିୟବ୍ରତ ନାୟକ ପ୍ରମଖୁ 
ପ୍ରତ ଜିବାଦ କର ଜିବା ସହ ଜିତ ବ ଜିରକ୍ାଭ କର ଜିଥିର�।
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ରବବିାର 
୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଦଲି୍ଲୀ ଅବକାରଲୀ ଦୁର୍ଲୀତ ିମାମଲା

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�ା
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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
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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
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ରବବିାର
୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଚଳନ୍ତା ବତାଇକ୍ ରୁ ମ�ତାବତାଇଲ ଲୁଟ୍  
ସ�ୋର,୧୧ୋ୩(�ମ�ି): ସ�ୋର ଥୋନୋ ୧୬ ନମ୍ୱର ଜୋତୀୟ ରୋଜପଥ ତଳନଗର 
ନକିଟରୁ ଆଜ ି ମଧ୍ୋହ୍ନସର ବୋଇକସର ଆ�ଥୁିବୋ ସବସଳ ଜସେ ବୋଇକ 
ଚୋଳକ ନକିଟରୁ ଏକ ସମୋବୋଇଲ ଲୁଟ ସ�ୋଇଥିବୋ ସନଇ ସ�ୋର ଥୋନୋସର 
ଅଭସି�ୋଗ ସ�ୋଇଛ।ି ଦ��ିଡୋ ପଞ୍ୋୟତ ମଧ�ୁଦୂନପରୁ ଗ୍ୋମର ଚନ୍ଦ୍ରକୋନ୍ତ 
ସବସ�ରୋ ଭଦ୍ରକରୁ ସଚନୋଚୁର �ୋମଗ୍ୀ ବୋଇକସର ସବୋସେଇ କର ି ସ�ୋର 
ଅଭମିସୁେ ଆ�ଥୁିବୋ ସବସଳ ଏକ ପଲ�ର ବୋଇକସର ୨ ଜେ ଦୁବ୍ବୃତ୍ତ ଆ� ି
ତୋଙ୍କ ପସକଟରୁ ସମୋବୋଇଲଟକୁି ଲୁଟ କର ିଦରୁ ତ ଗତସିର ପଳୋଇ �ୋଇଥିସଲ। 
ଚନ୍ଦ୍ରକୋନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଉପୋୟ ନ ପୋଇ ସ�ୋର ଥୋନୋସର ଅଭସି�ୋଗ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଅଭସି�ୋଗ ପୋଇ ପଲୁ�ି ଘଟେୋର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ବତାଇକ ସହ �ଦ ଜବତ; ଜମେ ଗରିଫ
ସ�ୋର,୧୧ୋ୩(�ମ�ି): ସକନ୍ଦ୍ରୋଞ୍ଳ ଅବକୋରୀ ଗଇୁନ୍ୋ ବଭିୋଗ, କଟକ, 
ୟନୁଟି -୨ ତରଫରୁ ଆଜ ି ମଧ୍ୋହ୍ନସର ସ�ୋର ଥୋନୋ ୧୬ ନମ୍ୱର ଜୋତୀୟ 
ରୋଜପଥ ବରଫକଳ ଛକ ନକିଟସର ଚଢ଼ଉ କରୋ�ୋଇ ଏକ ବୋଇକ �� 
ସଦଶୀମଦ ଜବତ କରଥିିବୋ ସବସଳ ଜେକୁ ଗରିଫ କର ି ସକୋଟବୃଚୋଲୋେ 
କରଛି।ି ବୋଗଡୁରୁି ସ�ୋର ଅଭମିସୁେ ଆ�ଥୁିବୋ ଏକ ବୋଇକକୁ ଅଟକୋଇ 
�ୋଞ୍ କରବିୋ ପସର ସ�ଥିସର ୩୦ ଲଟିର ସଦଶୀମଦ ଚୋଲୋେ ସ�ଉଥିବୋ 
ଏ� ିଟମି ଜୋେବିୋକୁ ପୋଇଥିସଲ। ଫଳସର ବୋଇକ �� ମଦକୁ ଜବତ କର ି
ସ�ୋର ଥୋନୋ ଚମ୍ ୁଗ୍ୋମର ପ୍ରକୋଶ କୁମୋର ସଜନୋଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଥିିଲୋ।

ନବନଯିକୁ୍ତ ସଭତାପତଙୁି୍ ସ�୍ୱର୍ଦ୍ଧନତା
ସ�ୋଗରୋଇ,୧୧ୋ୩(�ମ�ି): ସଭୋଗରୋଇ ବ୍ଲକ ମନ୍ୋର �ୋ� ି ପଞ୍ୋୟତ 
ତରଫରୁ ୩୩ନଂ ସଜୋନର ନବନ�ିକୁ୍ତ �ଭୋପତ ିବ୍ରଜ କସିଶୋର ମ�ୋନ୍ତଙୁି୍କ 
�ମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରୋ�ୋଇଛ।ି ପଞ୍ୋୟତ �ଭୋପତ ିଅସଶୋକ ଦତ୍ତ �ଭୋପତତି୍ୱସର 
ଆସୟୋଜତି ସବୈଠକସର ପଞ୍ୋୟତର ବରଷି୍ଠ କୋ�ବୃ୍ୟକତ୍ତବୃୋମୋସନ 
�ୋମଲି ସ�ୋଇଥିସଲ। ମଣ୍ଡଳର �ୋଧୋରେ �ମ୍ୋଦକ ଦଲି୍ୀପ ଗରି,ି 
କମଳସଲୋଚନ ଦୋ�, ବଜିୟ ମ�ୋନ୍ତ,ି �ପନ ଗୋୟନ, ବ୍ନ୍ୋବନ ଗରି,ି 
କୋତ୍ତ୍ଧିକ ଗରି,ି ନୋରୋୟେ ଗରି,ି ଅଜୟ ଗରି,ି ଲକ୍ଷୀକୋନ୍ତ ପ୍ରଧୋନ, ଲକ୍ଷୀକୋନ୍ତ 
ଗରି,ି ସଗୋପୋଳ ଗରି,ି ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭୋରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରୋଉତ, ଜଗନ୍ୋଥ ଗରି,ି 
ପ୍ରଶୋନ୍ତ ତ୍ପିୋଠୀ ପ୍ରମେୁ �ୋମଲି ଥିସଲ।

ଏସ୍  ଏସ୍  ଜ ିପକ୍ଷରୁ ହସ୍ ପଟିତାଲ ସମଫଇ
ଜସେଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବୋଡ,୧୧ୋ୩(�ମ�ି): ଜସଳଶ୍ୱର ସପୌରପରଷିଦ ୧୫ 
ନମ୍ୱର ୱୋଡବୃ ନ�ଞ୍ଜରୋ ଗ୍ୋମର ଚକୋସଡୋଳୋ ସ୍ୱୟଂ ��ୋୟକ ମ�ୋ�ଂଘର 
�ଭୋସନତ୍ୀ ଶ୍ୀମତୀ �ନ୍୍ୟୋରୋେୀ ପରଡ଼ିୋଙ୍କ ପରୋମଶବୃ କ୍ରସମ �ଂଘର �ମସ୍ତ 
�ଭ୍ୟୋମୋସନ ଜସିକ ଭଟ୍ଟର �ସ୍ଟିୋଲ ପର�ିରକୁ �ୋଇ �ମ୍ରୂ୍ବୃ ଭୋବସର 
�ସଫଇ କୋ�ବୃ୍ୟ କରଥିିସଲ। ଚକୋସଡୋଳୋ ସ୍ୱୟଂ ��ୋୟକ ସଗୋଷ୍ଠୀର �ଭ୍ୟୋ 
ଅଞ୍ଜଳ ି ପରଡ଼ିୋ, �ରସ୍ୱତୀ କର, ଉମ୍ଧିଳୋ ପ୍ରଧୋନ, �ରସ୍ୱତୀ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୟନ୍ତୀ 
ଭୂୟୋଁ, �ମୁତି୍ୋ ରୋେୀ ବ୍ରହ୍ମ, କଳ୍ପନୋ ଦୋ�, ଗୀତୋରୋେୀ ବ୍ରହ୍ମ, �ରସ୍ୱତୀ ବୋରକି, 
�ମୁତିୋ ବୋରକି, �ମୁତ ିଧଳ, ମୋଳତ ିସବସ�ରୋ, ଆଶୋଲତୋ ବୋରକି, �ମୁତ ି
ବୋରକି, ମୋନନିୀ ପରଡ଼ିୋ, ସଜ୍ୟୋତ୍ସୋ �ଂି ପ୍ରମେୁ �ଭ୍ୟୋମୋସନ ��ପଟିୋଲର 
�ସଫଇ କୋ�ବୃ୍ୟସର �ୋମଲି ସ�ୋଇଥିସଲ।

ବଭିନି୍ନ ସ୍ତାନମର �ହଳିତା ଦବିସ
ଲଙ୍ଗସେଶ୍ୱର,୧୧ୋ୩(�ମ�ି): �ଂିଲୋ ଥୋନୋ ନୋବରୋ ପଞ୍ୋୟତ ଅନ୍ତଗବୃତ 
ନୋବରୋ ଗ୍ୋମର ଓଡ଼ଶିୋ ଶଳି୍ପୀ ମ�ୋ�ଂଘ ନୋବରୋ ଶୋେୋର ବୋବୋ କଇସଁତଶ୍ୱର 
�ସ୍ତଶଳି୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଶୋେୋ ପରଚିୋଳକ ଅରୁେ କୁମୋର ମ�ୋନ୍ତଙି୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 
ତତ୍ତୋବଧୋନସର ବଶି୍ୱ ମ�ଳିୋ ଦବି� ପୋଳତି ସ�ୋଇଥିଲୋ। ଏଥିସର ନୋବରୋ 
ପଞ୍ୋୟତର �ରପଞ୍ ନସଗନ୍ଦ୍ର କୁମୋର �ଂି� �ଭୋପତତି୍ୱ କରଥିିବୋବସଳ 
ମେୁ୍ୟଅତଥିି ଭୋବସର ଚୋନ୍ପିରୁ ସ୍ତି ଆଇଟଆିରର ବରଷି୍ଠ ସବୈଜ୍ୋନକି �ମିୋଦ୍ର ି
ସଶେର ଦୋ� ସ�ୋଗସଦଇଥିସଲ। �ମ୍ୋନତି ଅତଥିି ଭୋବସର ଟୋଟୋଷ୍ଲି 
ଫୋଉସଣ୍ଡ�ନ ତଥୋ �ବୁର୍ବୃସରେୋ ବନ୍ର ବତି୍ତ ବଭିୋଗର ଅଧିକୋରୀ ପ୍ରେୟ 
କୁମୋର ଦୋ�, ବୋଲଆିପୋଳର �ଏି�ଆର ଅଧିକୋରୀ �ବୁ୍ରତ ପୋତ୍, ପବୂବୃତଟ 
ସ�ୈନକି �ଂଘ ବୋଲଆିପୋଳର �ଭୋପତ ିଜୟରୋମ ପୋତ୍, ନୋବରୋ ପଞ୍ୋୟତର 
ପବୂବୃତନ �ରପଞ୍ ବକିତବୃନ ସଜନୋ, �ମୋଜସ�ବୀ ସଗୌରୋଙ୍ଗ ମ�ୋନ୍ତ,ି 
ବୋସଲଶ୍ୱର ଇମୋମ ି ସପପର ମଲିର ପରସିବଶବତି ଅଧିକୋରୀ ନତି୍ୟୋନନ୍ 
ମ�ୋନ୍ତ,ି ନୋଏବ �ରପଞ୍ ଶ୍ବୋେୀ ଚନ୍, ମନିୋକ୍ଷୀ ମ�ୋନ୍ତ,ି �ମ୍ୋଦକିୋ ଅନୁ�ୟୋ 
ମ�ୋନ୍ତ,ି ପୋବବୃତୀ �ଂି�, ବ୍ରସଜଶ୍ୱରୀ �ଂି�, �ବୁୋ�ନିୀ ସମର୍ବୃୋ, �ସ୍ତିୋ �ଂି�, 
ଲ�ିୋ ମ�ୋନ୍ତ,ି ମନ୍ୋକନିୀ ମ�ୋନ୍ତ,ି ଅନ୍ପରୂ୍ବୃୋ �ଂି� ପ୍ରମେୁ ଉପସ୍ତି ଥିସଲ।

ଜମଳଶ୍ୱର କଂମରେସର ବମିକ୍ଷତାଭ
ଜସେଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବୋଡ,୧୧ୋ୩(�ମ�ି): ଆଦୋନୀ ଗରୁପ ପ୍ରତ ି ସମୋଦୀ 
�ରକୋରଙ୍କ ଅସ�ତୁକ ଅନୁକମ୍ୋ ଓ ଆଦୋନୀ ଗରୁପ ଦ୍ୋରୋ ଏ�ବଆିଇ, 
ଏଲଆଇ� ି ଭଳ ି �ଂସ୍ୋ ଗଡ଼ୁକିର ଲୁଟ ପ୍ରତବିୋଦସର ଆଜ ି ଜସଳଶ୍ୱର 
କଂସଗ୍� ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତବିୋଦ ବସିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠତି ସ�ୋଇ�ୋଇଛ।ି ଏ� ିପ୍ରତବିୋଦ 
�ଭୋସର ଦଳର ବରଷି୍ଠ ସନତୋ ତଥୋ ରୋଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତୋ �ଦୁଶବୃନ ଦୋ�, ବ୍ଲକ 
କମଟି ି �ଭୋପତ ି ରୋଜୀବ ପରଡ଼ିୋ, ଜଲି୍ୋ �ମ୍ୋଦକ ସ�ମନ୍ତ ଗରି,ି କ�ିୋନ 
କଂସଗ୍� �ଭୋପତ ି �ଦୁୋମ ପୋତ୍, ପଦ୍ମସଲୋଚନ ସବସ�ରୋ, ସଗୌରୋଙ୍ଗ 
ମ�ୋପୋତ୍, ଟୋଉନ କଂସଗ୍� �ଭୋପତ ି ଗରିଜିୋ ଶଙ୍କର ଦୋ�, ସ�ୌଭକି 
ସଜନୋ, �ବ୍ୟ�ୋଚୀ ଦୋ�, ସଗୋପୋଳ କ୍ଷ୍ଣ ସଜନୋ, ଜଲି୍ୋ ଛୋତ୍ କଂସଗ୍� 
�ଭୋପତ ିସଗୌତମ �ୋ�ୁ ପ୍ରମେୁ ସ�ୋଗସଦଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିସଲ।

ଅତ୍ତାଧନୁକି ପରସି୍ତାଗତାର ଉଦ୍  ଘତାଟତି
ଜସେଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବୋଡ,୧୧ୋ୩(�ମ�ି): ଜସଳଶ୍ୱର ସପୌରପରଷିଦ ଅନ୍ତଗବୃତ 
୪ ନମ୍ୱର ୱୋଡବୃ �ୋଟ ପଡ଼ଆିଠୋସର ଏକ ଅତ୍ୟୋଧନୁକି ପରସି୍ୋଗୋରର ଶଭୁ 
ଉଦଘୋଟନ ନଗରପୋଳ ପ୍ରତପି କୁମୋର ପ୍ରଧୋନଙ୍କ ଦ୍ୋରୋ ସ�ୋଇ�ୋଇଛ।ି 
ଏ� ିକୋ�ବୃ୍ୟକ୍ରମସର ଉପନଗରପୋଳ ପଷୁପ୍ରୟିୋ କୋମଳିୋ, ସପୌର କୋ�ବୃନବିବୃୋ�ୀ 
ଅଧିକୋରୀ ଅଜୟ ମ�ୋପୋତ୍, ନଗର �ଭୋପତ ି ଶଙ୍କର ସଘୋଷ, ପବୂବୃତନ 
କୋଉନ�ଲିର ବଜିୟ କୋମଳିୋ, ବସିଜଡ ି �ବୁ �ଭୋପତ ି ଆନନ୍ କର, ୱୋଡବୃ 
ନମ୍ୱର ୧ କୋଉନ�ଲିର ଏ�ସକ ସ�ୈଫୁର୍ନି, ୱୋଡବୃ ନମ୍ୱର ୨ କୋଉନ�ଲିର 
�ରୁଜ୍   ସଚୌରୋ�ଆି, ୱୋଡବୃ ନମ୍ୱର ୩ କୋଉନ�ଲିରଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି �ଞ୍ଜୀବ 
ପୋଳ, ୱୋଡବୃ ନମ୍ୱର ୭ କୋଉନ�ଲିର ମରି୍   ଆବୋ� ଅଲ୍ୀ, ୱୋଡବୃ ନମ୍ୱର ୧୦ 
କୋଉନ�ଲିର କବତିୋ ଧଳ ଏବଂ ୱୋଡବୃ ନମ୍ୱର ୪ର ସ୍ୋନୀୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତ ି ଓ 
ବୁର୍ଦଜିୀବୀମୋସନ ପ୍ରମେୁ ଉପସ୍ତି ଥିସଲ।

ମଭତାଗରତାଇ ମଲତାକକଳତା ସଂଘର ମବୈଠକ
ଚନ୍ଦସେଶ୍ୱର,୧୧ୋ୩(�ମ�ି): ସଭୋଗରୋଇ ସଲୋକକଳୋ ଓଡ଼ଆି ଭୋଷୋ 
ଓ �ୋ�ତି୍ୟ, �ମୋଜସ�ବୋ କଲ୍ୟୋେ �ଂଘର ଏକ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ବୃ ସବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ଠତି ସ�ୋଇ�ୋଇଛ।ି କୁମ୍ଭୋରମଳୂ ି ପଞ୍ୋୟତ ଅଧୀନ ବୋରୁଦୁେୋଇ ଗୋସଁର 
ଏସନଇ ଆସୟୋଜତି ସବୈଠକକସର �ଂଘର �ଭୋପତ ି ଶ୍ୟୋମ�ନୁ୍ର ଦୋ� 
ସପୌସରୋ�ତି୍ୟ କରଥିିସଲ। ଏଥିସର ଜଲି୍ୋ �ଂଘ �ଗୁ୍ମ �ମ୍ୋଦକ ଚନ୍ନ ଦୋ�, 
ଉପସଦଷ୍ୋ ତୀସଥବୃଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରୋୟ, �ମ୍ୋଦକ ପ୍ରଶୋନ୍ତ ସଜନୋ କଳୋ ଓ କଳୋକୋର 
�ମ୍କବୃସର ମତ ରଖିଥିସଲ। ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ ମଧ୍ସର କଳୋକୋର ଶଶକିୋନ୍ତ ଭଞ୍ଜ, 
ଗରିଧିୋରୀ ଦୋ� ଅଧିକୋରୀ, ରୋମସଶ୍ୱର ସଦ, ପଞ୍ୋନନ ନନ୍ୀ, �ଚ୍ନି୍ଦ୍ର ଦୋ�, 
�ସୁରଶ ମ�ୋନ୍ତ,ି �ଞ୍ଜୟ ଦୋ� ପ୍ରମେୁ ଅଭମିତ ରଖିଥିସଲ। ଏ� ିଅବ�ରସର 
ଆ�ନ୍ତୋ ଏପ୍ରଲି ପ୍ରଥମ �ପ୍ୋ�ସର �ଂଘର ବୋଷ୍ଧିକ ଉତ୍ସବ ପୋଳନ କରବିୋକୁ 
ନଷି୍ପତ ି ସ�ୋଇଥିଲୋ। ସଶଷସର �ଂଘର ଉପ�ଭୋପତ ି ଶଶକିୋନ୍ତ ଭଞ୍ଜ 
ଧନ୍ୟବୋଦ ଉପସ୍ତି ଅତଥିିମୋନଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବୋଦ ସଦଇଥିସଲ।

ପଶ୍ମିବୋଡ,୧୧ୋ୩(�ମ�ି)

ଜସଳଶ୍ୱର ନବିବୃୋଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗବୃତ 
�ବୁର୍ବୃସରେୋ ନଦୀର ଅବବୋ�କିୋସର ବ�ୁ 
ଗ୍ୋମସର ପଟୁ ମୋଟ ିଥିବୋରୁ ପରବିୋ ଚୋଷ ��ତି 
ଆଳୁ ଚୋଷ ଅଧିକ ମୋତ୍ୋସର ସ�ୋଇଥୋଏ। 
ମୋତ୍ ଶୀତଳଭଣ୍ଡୋର ନ ଥିବୋରୁ ଆଳୁ 
ଚୋଷୀମୋସନ ଦୁର୍ବୃଶୋର ଶକିୋର ସ�ଉଛନ୍ତ।ି 
ଅଭୋବୀ ବକି୍ର ି �ୋଙ୍ଗକୁ ନମି୍ନମୋନର ବ�ିନ 
ସ�ୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ଅମଳ ସ�ଉଥିବୋ ସଦଖିବୋକୁ 
ମଳିଛି।ି �ବୁର୍ବୃସରେୋ ତଟସର ଜସଳଶ୍ୱର 
ବ୍ଲକର ଲକ୍ଷେନୋଥ, ରୋଜପରୁ, ମ�ମ୍ଦନଗର 
ପୋଟେୋ, ରୋୟୋଁରୋମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ, ସକୋଟ�ୋ�,ି 
ପୋଇକ�ଦିୋ, ଗଡ଼�ୋ� ି ବୋଲଆିପୋଳ, 
ପଶ୍ମିବୋଡ, େୋଡପମି୍ଳ, ବୋଇଗେବୋଡଆି, 
ଶେିରପରୁ, ଶ୍ୀରୋମପରୁ, ଡପିପିରୁ, 

େଡୁଆିମୋେ�ିୋ�,ି ମୋକଡିଆି ଓ ଓଲମରୋ 
ଗ୍ୋମ ପଞ୍ୋୟତ ଓ ବସ୍ତୋ ବ୍ଲକର ସଚୋରମରୋ, 
�ସନ୍ତୋଷପରୁ, ରଘନୁୋଥପରୁ ପଞ୍ୋୟତର 
ସକସତକ ଗ୍ୋମସର ଶ� ଶ� ଏକର ଜମସିର 
ଚୋଷୀ ଆଳୁଚୋଷ କରଥିିବୋ ସଦଖିବୋକୁ 
ମଳିଛି।ି ମୋତ୍ ଚୋଷୀମୋନଙୁ୍କ ଠକି୍   �ମୟସର 
�ରକୋରୀ ବ�ିନ ମଳିପିୋରୁ ନୋ� ିଁ। �ରକୋର 
ପ୍ରୋୟ ଚୋଷ ଅମଳ �ମୟସର ବ�ିନ 
ସ�ୋଗୋଇଥୋଆନ୍ତ।ି ଫଳସର ଚୋଷୀ 
ଚୋଷ ଆରମ୍ଭସର ପଶ୍ମିବଙ୍ଗରୁ 
ବୋଧ୍ ସ�ୋଇ ନମି୍ନମୋନର ଆଳୁ 
ବ�ିନ ଆେ ିଠକୋମୀର ଶକିୋର 
ସ�ୋଇଥୋନ୍ତ।ି ଏ ବଷବୃ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗ ବ�ିନ େରୋପ 
ସ�ୋଇଥିବୋରୁ ଭଲ ଅମଳ ସ�ୋଇପୋର ି ନୋ� ିଁ 
ସବୋଲ ି ଚୋଷୀମୋସନ ଅଭସି�ୋଗ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଫଳସର ଚୋଷୀମୋସନ ଋେ �େୁବିୋକୁ �କ୍ଷମ 

ସ�ୋଇପୋରୁ ନୋ�ୋଁନ୍ତ।ି ତୋପସର େରୋପ ଆଳୁ 
ବ�ିନ ସ�ୋଗୁଁ ସବଶଦିନି ପ�ବୃ୍ୟନ୍ତ ନ ର� ିପଚ ି
�ୋଉଥିବୋ ସଦଖିବୋକୁ ମଳିଛି।ି �ଦ ି�ରକୋର 
ଏଥିପ୍ରତ ି �ସଚତନ ସ�ୋଇ ଜସଳଶ୍ୱର 
ଅଞ୍ଳସର ଆପୋତତଃ 

୨/୪ ଟ ି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡୋର ନମିବୃୋେ କରସନ୍ତ, 
ଚୋଷୀମୋସନ ପରବତ୍ତବୃୀ �ମୟସର ଆଳୁ ବକି୍ର ି
କର ି ଉପକ୍ତ ସ�ୋଇପୋରସନ୍ତ। ଏସବ ଚୋଷୀ 
ଆଳୁ କସିଲୋ ପ୍ରତ ି ୫ ଟଙ୍କୋସର ବକି୍ର ି କରବିୋ 

ପସର ପେୁ ିପରବତ୍ତବୃୀ �ମୟସର 
ସ�ମୋସନ ପଶ୍ମିବଙ୍ଗର ମ�ଜୁଦ ଥିବୋ ଆଳୁ 
କସିଲୋ ପ୍ରତ ି ୨୦ରୁ ୨୫ ଟଙ୍କୋସର କେି ି କର ି
େୋଇଥୋଆନ୍ତ।ି �ଦ ି ଜସଳଶ୍ୱର ଅଞ୍ଳସର 
ଶୀତଳଭଣ୍ଡୋର ର�ଥିୋନ୍ତୋ, ସତସବ ଚୋଷୀ 

ଉଚତି ମଲୂ୍ୟସର ବକି୍ର ି କରବିୋ �� ଆଉ 
ପଶ୍ମିବଙ୍ଗର ��ୋୟତୋ ସଲୋଡ଼ବିୋକୁ ପଡ଼ନ୍ତୋ 
ନୋ� ିଁ ଓ ଏଠୋକୋର ଆଳୁଚୋଷୀମୋସନ ମଧ୍ 
ଉପକ୍ତ ସ�ୋଇପୋରସିବ ସବୋଲ ିଚୋଷୀମୋସନ 
ଅଭସି�ୋଗ କରଛିନ୍ତ।ି

ବସ୍ୋ/ରୂପ�ୋ,୧୧ୋ୩(�ମ�ି)

େରୋଦନି ଆରମ୍ଭରୁ ସଦେୋସଦଲୋେ ି ଜଳ କଷ୍। ସଟୋପୋଏ 
ପୋେ ି ପୋଇଁ ଡ�ଳବକିଳ ସ�ଉଛନ୍ତ ି ସଲୋସକ। ଆରମ୍ଭ 
ସ�ଲୋେ ିେରୋଦନି, ଆଉ ଏ�ୋ ��ତି ସଦେୋସଦଲୋେ ିଜଳ 
କଷ୍। ନଳକୂପ ଅଚଳ ସ�ୋଇ �ୋଇଥିବୋରୁ ସଲୋକମୋସନ 
ନୋ� ିଁ ନଥିବୋର ଅ�ବୁଧିୋର �ମ୍େୁୀନ ସ�ଉଛନ୍ତ।ି ଫଳସର 
ପରତି୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ପୋେ ି ପଇିବୋକୁ ବୋଧ୍ ସ�ଉଛନ୍ତ।ି ଏଭଳ ି
�ମ�୍ୟୋ ସଦଖିବୋକୁ ମଳିଛି ିବସ୍ତୋ ବ୍ଲକ ବୋଉଁଶ ମେୁୋ �ରଜିନ 

�ୋ� ି ଗ୍ୋମସର। ବସ୍ତୋ ବ୍ଲକର �ଦର 
ପଞ୍ୋୟତ କୁ�ୋ�ୋଉଥିବୋ �ଦୋନନ୍ପରୁ 
ପଞ୍ୋୟତର ବୋଉଁଶ ମେୁୋ �ରଜିନ 
�ୋ�ସିର ବ�ବୋ� କରନ୍ତ ି ୬୦ ପରବିୋରର 
୪ ଶ�ରୁ ଅଧିକ ସଲୋକ। ଏ� ି ୪ ଶ� ସଲୋକଙ୍କ ପୋଇଁ 
ଗ୍ୋମସର ର�ଛି ିସଗୋଟଏି ନଳକୂପ, ସଗୋଟଏି ସ�ୌରଚୋଳତି 
ନଳକୂପ ଆଉ ସଗୋଟଏି ଢୋଙୁ୍କେ ି ନଥିବୋ ପରତି୍ୟକ୍ତ କୂପ। 
କନୁି୍ତ େରୋଦନି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଚଳ ସ�ୋଇପସଡ ନଳକୂପ, 
ବଭିନି୍ କୋରେରୁ ବଷବୃର ୮ ମୋ� ବନ୍ ରସ� ସ�ୌରଚୋଳତି 

ନଳକୂପ। �ୋ�ୋ ଫଳସର ଏ� ି ସେୋଲୋ ମ�ୁଁ ଥିବୋ କୂଅ 
ଉପସର ଗ୍ୋମର �ମସ୍ତ ସଲୋକ ନଭିବୃର କରନ୍ତ।ି �ୋ�ୋ 
ଫଳସର �କୋଳୁ �ନ୍୍ୟୋ ପ�ବୃ୍ୟନ୍ତ ଭଡି ଲୋଗ ି ର�ଥିୋଏ ଏ� ି
କୂଅ ପୋେସର, ଦୀଘବୃଦନିରୁ ଏ� ିକୁଅକୁ ପରଷି୍ୋର କରୋ�ୋଇ 
ନଥିବୋରୁ ଏ�ୋର ପୋେ ି ପଇି ଅ�ସୁ୍ ସ�ଉଥିବୋ କ�ଛିନ୍ତ ି
ଗ୍ୋମବୋ�ୀ। ଗ୍ୋମବୋ�ୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତୋ ଅନୁ�ୋୟୀ ଗ୍ୋମସର 
ନଳକୂପ ର�ଥିିସଲ ମଧ୍ ମରୋମତ ି ଅଭୋବରୁ �ବୁ ଅଚଳ 
ସ�ୋଇପଡ଼ଛି।ି ସଲୋକଙ୍କ ଦୋବ ିସ�ୋଗୁଁ ଗ୍ୋମସର ପୋେୋପୋଖି ୨ 
ସକୋଟ ିଟଙ୍କୋ ବନିମିୟସର ସଗୋଟଏି ଓଭରସ�ଡ ପୋେଟିୋଙି୍କ 
ନମିବୃୋେ କରୋ�ୋଇଥିସଲ ମଧ୍ ଠକିୋଦୋରଙ୍କ ଅବସ�ଳୋ ଓ 
ମନମେୁୀ କୋ�ବୃ୍ୟ ସ�ୋଗୁଁ ଦୁଇବଷବୃ ସ�ବ ଅଧୋପନ୍ତରଆି 
ସ�ୋଇ ପଡ଼ରି�ଛି।ି ଫଳସର ସଲୋସକ ପୋେ ି ମନୁ୍ୋଏ 

ପୋଇଁ ଗ୍ୋମର ଥିବୋ 
ଏକମୋତ୍ ପରତି୍ୟକ୍ତ 
କୂଅ ଉପସର ନଭିବୃର 
କରବିୋକୁ ପଡୁଛ ି
ସବୋଲ ି କ�ଛିନ୍ତ।ି 

ଗ୍ୋମ୍ୟ ଜଳସ�ୋଗୋେ ବଭିୋଗର �ନ୍ତୀଙୁ୍କ ପଚୋରବିୋରୁ 
ଠକିୋଦୋର ମନମଖୁି କୋ�ବୃ୍ୟ କରୁଥିବୋରୁ ଗ୍ୋମକୁ ପୋେ ି
ସ�ୋଗୋଇବୋକୁ ବଳିମ୍ୱ ସ�ଉଛ ି ସବୋଲ ି କ�ଛିନ୍ତ।ି ସତସବ 
�ପ୍ୋସ� ଭତିସର �ଦ ି ପୋେ ି �ମ�୍ୟୋ ଦୂର କରୋ ନ�ୋଏ 
ତୋ�ୋସ�ସଲ ଗ୍ୋମ୍ୟ ଜଳ ସ�ୋଗୋେ କୋ�ବୃ୍ୟୋଳୟସର ତୋଲୋ 
ପକୋଇସବ ସବୋଲ ିସଚତୋବନୀ ସଦଇଛନ୍ତ ିଗ୍ୋମବୋ�ୀ।

ଶୀତଳଭଣ୍ତାର ନଥିବତାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଧଶତାମର ଆଳୁ ଚତାଷୀ

ଅ�ୋବୀ ବକି୍ ିପୋଇଁ
ଚୋଷୀ ହତୋଶ

ବତାଉଁଶ�ଖୁତାମର ପତାେ ିପତାଇଁ ହତାହତାକତାର

ପୋଣ ିପୋଇଁ ୪୦୦ 
ସଲୋକ ହନ୍ତ�ନ୍ତ

ବସ୍ୋ/ରୂପ�ୋ/ଲଙ୍ଗସେଶ୍ୱର,୧୧ୋ୩(�ମ�ି): 
�ଂିଲୋ ଥୋନୋ ଅଧୀନସ୍ ତୋଡ଼ଦୋ ପଞ୍ୋୟତ 
ପୋେଶିଳୁଆି ନକିଟସ୍ ଦୁରୁଣ୍ଡ ି ନୋଳରୁ ଆଜ ି ଏକ 
ପଲଥିିନ ବସ୍ତୋସର ଭତ୍ତ୍ଧି ସ�ୋଇଥିବୋ ମେଷିର 
େପରୁୀ ଏବଂ �ୋଡ କଙ୍କୋଳ ଉର୍ଦୋର ସ�ୋଇଛ।ି 
ଗ୍ୋମର କଛି ି ସଲୋକ ଏ� ି ନୋଳରୁ ମୋଛ ଧରବିୋ 
ପୋଇ ଁ ପୋେକୁି ଶେୁୋଇଥିସଲ। ଆଜ ି ସଲୋକମୋସନ 
ଏ� ି ନୋଳ ଭତିରୁ ମୋଛ ଧରବିୋ �ମୟସର ଏକ 
ପଲଥିିନ ବ୍ୟୋଗ ପଡ଼ଥିିବୋ ସଦଖିବୋକୁ ପୋଇଥିସଲ। 
ମୋତ୍ ଏ� ିବ୍ୟୋଗଟକୁି ସେୋଲବିୋ ପସର ସ�ଠୋସର 
ଉପସ୍ତି ଥିବୋ ସଲୋକଙ୍କ ସ�ୋ� ଉଡ଼�ିୋଇଥିଲୋ। 
ତୋ ଭତିରୁ ଏକ ନରକଙ୍କୋଳ ଓ େପରୁୀ ମଳିଥିିଲୋ। 
ଘଟେୋଟ ିପ୍ରଘଟ ସ�ବୋ ପସର ସ�ଠୋକୁ ସଲୋକଙ୍କ 
�ଅୁ ଛୁଟଥିିଲୋ। େବରପୋଇ �ଂିଲୋ ପଲୁ�ି ଓ ବସ୍ତୋ 
ଅଗ୍ଶିମ ବଭିୋଗ ଘଟେୋସ୍ଳସର ପ�ଞ୍ଥିିସଲ। 
ପଲୁ�ି ଉକ୍ତ କଙ୍କୋଳଟକୁି ଜବତ କରବିୋ �� 
�ୋଇଣ୍ଟଫିକ ଲ୍ୟୋବକୁ ପଠୋଇଥିବୋ ଜେୋପଡ଼ଛି।ି 
ସତସବ ସଦଢବଷବୃ ତସଳ ଏ� ି ଗ୍ୋମର ଜସେ 
�ବୁତୀ ନସିେୋଜ ସ�ୋଇ�ୋଇଥିବୋ ସବସଳ 
ପରବିୋର ପକ୍ଷରୁ �ଂିଲୋ ଥୋନୋସର ଲଖିିତ ଅଭସି�ୋଗ 
ସ�ୋଇଥିଲୋ। ପଲୁ�ି ଆଜ ି ପ�ବୃ୍ୟନ୍ତ ସ�� ି
�ବୁତୀଙ୍କର ସକୌେ� ି ପତ୍ତୋ ପୋଇ ପୋରଲିୋ ନୋ� ିଁ। 
ସତସବ ଆଜ ିଏ� ିକଙ୍କୋଳ ମଳିବିୋ ପସର ନସିେୋଜ 
�ବୁତୀଙ୍କର ମତ୍ସଦ� ସ�ୋଇଥୋଇପୋସର ସବୋଲ ି
ପରବିୋରସଲୋସକ ଓ ଗ୍ୋମବୋ�ୀ �ସନ୍� କରୁଛନ୍ତ।ି

ନତାଳରୁ କଙ୍ତାଳ ଓ 
ଖପରୁୀ ଜବତ

ଚନ୍ଦସେଶ୍ୱର,୧୧ୋ୩(�ମ�ି)

ସଭୋଗରୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗବୃତ ଜସଳଶ୍ୱର 
ଚନ୍ସନଶ୍ୱର ୫୭ନଂ ରୋଜ୍ୟ ରୋଜପଥର 
ଜଗନ୍ୋଥପରୁ ଛକଠୋରୁ କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ ି ଭୋୟୋ 
ଅଡଙ୍ଗପସନ୍ତଇ ପ୍ରଧୋନମନ୍ତୀ ଗ୍ୋମ୍ୟ�ଡ଼କର 
�ମଦୁୋୟ ୧୩.୫୪୦ କସିଲୋମଟିର ରୋସ୍ତୋ 
ପ୍ରଶସ୍ତକିରେ ପ୍ରୋୟ ୧୦ସକୋଟରୁି ଊର୍ଦଦ୍ବୃ ଟଙ୍କୋ 
ମଞ୍ଜରୁ ସ�ୋଇଥିଲୋ। ପ୍ରୋୟ ୩ ମୋ� ସ�ବ 

ସ�� ି ରୋସ୍ତୋ ପ୍ରଶସ୍ତକିରେ କୋ�ବୃ୍ୟ ପ୍ରଥମ 
କର�ୋଇଛ ି ଏବଂ ସ�� ି କୋ�ବୃ୍ୟସର ଭୋଗ 
ମୋପସର ଅନୟିମତିତୋ କର ି କୋ�ବୃ୍ୟ କରବିୋ 
��ତି ରୋସ୍ତୋ ପୋଶଦ୍ବୃସର ଦୀଘବୃଦନି ସ�ବ 
ପଡ଼ଥିିବୋ ବଦୁି୍ୟତ୍   େଣୁ୍ଟକୁି ଉଠୋ ନ�ୋଇ େଣୁ୍ଟକୁି 
ରଖି କୋ�ବୃ୍ୟ କରୋ�ୋଉଛ ି ସବୋଲ ି ଗ୍ୋମବୋ�ୀ 
ଅଭସି�ୋଗ କରଥିିସଲ। ଏ �ମସ୍ତ ଘଟେୋ 
ସନଇ ବଭିୋଗୀୟ ଅଧିକୋରୀ ଗ୍ୋମବୋ�ୀଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିସିର ଘଟେୋର ତଦନ୍ତ କର ି ନୂତନ 

କୋ�ବୃ୍ୟ ପୋଇଁ �ମ୍କ୍୍ତ ଠକିୋଦୋରଙୁ୍କ ନସିର୍ବୃଶ 
ସଦଇଥିବୋସବସଳ ଏସବ ଠକି ଭୋବସର 
କୋ�ବୃ୍ୟ ସ�ଉଥିବୋ ସନଇ ଅଞ୍ଳବୋ�ୀ ବକି୍ରମ 
ସକଶରୀ ଚୋନ୍, ଅ�ତି ମୋ�ୋନୋ, ରସମଶ ଗରି,ି 
ଜୟନରିଞ୍ଜନ ପ୍ରଧୋନ, ଉତ୍ତମ ସଜନୋ, ରବୀନ୍ଦ୍ର 
ମଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ନ ସଜନୋ, ଆସଲୋକ �ୋମଲ, 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ମ�ୋନ୍ତ,ି ମସନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧୋନ ପ୍ରମେୁ 
ବଭିୋଗୀୟ ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବୋଦ ଜେୋଇବୋ 
��ତି େ�ୁ ିପ୍ରକଟ କରଛିନ୍ତ।ି

ଜଗନ୍ୋଥପରୁ-ଅଡ଼ଙ୍ଗପସନ୍ତଇ ରୋସ୍ୋ କୋର୍ଯ୍ୟ େମି୍ନମୋେର ଅ�ସିରୋଗ ଘଟଣୋ

ତଦନ୍ କମଲ ବଭିତାଗୀୟ ଅଧିକତାରୀ ଜସେଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବୋଡ,୧୧ୋ୩(�ମ�ି): ଚଳତି ବଷବୃ ମୋଟ୍କି ପରୀକ୍ଷୋ ଶକୁ୍ରବୋରଠୋରୁ 
ଆରମ୍ଭ ସ�ୋଇ�ୋଇଛ।ି ପଲିୋମୋନଙୁ୍କ ଉତ୍ସୋ�ତି କରବିୋ ପୋଇଁ �ରକୋରଙ୍କଠୋରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି
ଜନ�ୋଧୋରେ, ଅଭଭିୋବକମୋସନ �ମସ୍ତ ପ୍ରକୋର ସଚଷ୍ୋ ଜୋର ିରଖିଛନ୍ତ।ି ସତସବ ଚଳତି 
ବଷବୃ ପ୍ରଥମ ଥର ପୋଇଁ ଜସଳଶ୍ୱର ବ୍ଲକ �ସୁଗୋ �ୋଇସ୍ଲୁସର ସ�ଣ୍ଟର ସ�ୋଇଥିବୋ ସବସଳ 
ପଞ୍ୋୟତବୋ�ୀ ସବଶ ଉତ୍ସୋ�ତି ଥିବୋ ସଦଖିବୋକୁ ମଳିଛି।ି ପଞ୍ୋୟତ ପକ୍ଷରୁ ପଲିୋମୋସନ 
ପରୀକ୍ଷୋ ସଦବୋକୁ �ବିୋ �ମୟସର �ମସ୍ତ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙୁ୍କ ଟକିୋ ଲଗୋ�ବିୋ ��ତି �ମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଚକସଲଟ ସଦଇ ଉତ୍ସୋ�ତି କରୋ�ୋଇଥିଲୋ। ଜସଳଶ୍ୱର �ୋଇସ୍ଲୁ, ନୂଆବଜୋର ଏବଂ 
ଟୋଉନ �ୋଇସ୍ଲୁର ୨୩୨ ଜେ ଛୋତ୍ଛୋତ୍ୀଙୁ୍କ �ରପଞ୍ ଜୟନ୍ତୀ ପରଡ଼ିୋ, ୱୋଡବୃ �ଦ�୍ୟ/
�ଦ�୍ୟୋଙ୍କ �� ବଭିନି୍ ଗ୍ୋମର ଶକି୍ଷୋସପ୍ରମୀ ସଦବଜତି ପ୍ରଧୋନ, ଭବତରେ ପରଡ଼ିୋ, 
ସଗୋପୋଳ ପରଡ଼ିୋ, ��ୁଜ୍ତି ପ୍ରଧୋନ, ପ୍ରଶୋନ୍ତ ରୋୟ, ପବତି୍ ପୋତ୍, ସ�ୌରୀ ପୋତ୍, ନୋରୋୟେ 
ପରଡ଼ିୋ ପ୍ରମେୁ ଉପସ୍ତି ପଲିୋମୋନଙୁ୍କ ଆଶବିବୃୋଦ କରଥିିସଲ।

�ତାଟ୍କି ପରୀକ୍ଷତାରଦ୍ଧୀଙୁ୍ ସ୍ତାଗତ ସ�୍ୱର୍ଦ୍ଧନତା

ସ�ୋଗରୋଇ,୧୧ୋ୩(�ମ�ି)

ସଭୋଗରୋଇ ବ୍ଲକ ସଦ�ୁର୍ବୃୋ ପଞ୍ୋୟତ ଅନ୍ତଗବୃତ 
ବହ୍ୋରପରୁ ଗୋଁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ରି ପ୍ରୋଙ୍ଗେସର ଗ୍ୋମ 
ମେୁ୍ୟ ତଥୋ �ମୋଜସ�ବୀ �ଧୁୋକର ପୋଳଙ୍କ 
ସ୍ତ୍ଚିୋରେ �ଭୋ ଅନୁଷ୍ଠତି ସ�ୋଇ�ୋଇଛ।ି 
ଅବ�ରପ୍ରୋପ୍ �ୋଇସ୍ଲୁ ଶକି୍ଷକ ଜଗନ୍ୋଥ 
ସବଜଙ୍କ ସପୌସରୋ�ତି୍ୟସର ଅନୁଷ୍ଠତି 
ସ୍ତ୍ଚିୋରେ �ଭୋସର ସ୍ୋନୀୟ ଜଲି୍ୋ ପରଷିଦ 

�ଦ�୍ୟ �ସନ୍ତୋଷ କୁମୋର ସଜନୋ, ସଭୋଗରୋଇ 
ବସିଜପ ି ସନତୋ ଅଂଶମୁୋନ ମ�ୋନ୍ତ,ି ସଦ�ୁର୍ବୃୋ 
ପଞ୍ୋୟତ �ମତି ି �ଦ�୍ୟୋ �ନ୍୍ୟୋରୋେୀ ସଜନୋ, 
ପବୂବୃତନ ଏଫଆଇଏ� ି ଅଧ୍କ୍ଷ ନଳନିୀକୋନ୍ତ 
ସ�ଠୀ, ସଭୋଗରୋଇ ସପ୍ର� କ୍ଲବ �ଭୋପତ ିଅମର 
ମ�ୋନ୍ତ,ି ବସିଜଡ ି ସଦ�ୁର୍ବୃୋ ପଞ୍ୋୟତ �ଭୋପତ ି
ମୋନ� ଗୋଙୁ୍ଗଲ,ି ଅବ�ରପ୍ରୋପ୍ ଶକି୍ଷୋ ବଭିୋଗ 
ଡଆିଇ ଲକ୍ଷେ ଦତ୍ତ, �ମୋଜସ�ବୀ �ବୁଲ 
ସଜନୋ, ୱୋଡବୃସମମ୍ୱର ଆଶଷି ଦୋ�, �ସଜ୍ଶଦ୍ର 

ସଜନୋ, ପବୂବୃତନ ୱୋଡବୃସମମ୍ୱର ମରୁଲୀସମୋ�ନ 
ସଜନୋ, �ଧୁୀର ସବଜ, ରୋଧୋଶ୍ୟୋମ ଦତ୍ତ, 
ନୂତନ ଭୋସବ ମସନୋନୀତ ଗ୍ୋମମେୁ୍ୟ �ଦୁଶବୃନ 
ପୋଳ ପ୍ରମେୁଙ୍କ �ସମତ ବ�ୁ ବୁର୍ଦଜିୀବୀ, 
ଶକି୍ଷୋବତି ଓ ଗ୍ୋମବୋ�ୀ ସ�ୋଗସଦଇ 
ଦବିଙ୍ଗତ �ଧୁୋକର ପୋଳଙ୍ଗ ବ�ୁମେୁୀ ପ୍ରତଭିୋ 
�ମ୍କବୃସର ଆସଲୋଚନୋ କରବିୋ ��ତି 
ତୋଙ୍କ ସ୍ତ୍ଚିୋରେ କରଥିିସଲ। ବଡ଼ପଅୁ 
ନୋରୋୟେ ପୋଳ ଧନ୍ୟବୋଦ ଅପବୃେ କରଥିିସଲ।

�ମୋଜସ�ବୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ଚିୋରେ �ଭୋ

�ଳିତି ପ୍ତାର�କି ଶକି୍ଷକ ସଙ୍ଘର ଦତାବପିତ୍ର ପ୍ଦତାନ
ସ�ୋର,୧୧ୋ୩(�ମ�ି): ସ�ୋର ମଳିତି ପ୍ରୋଥମକି ଶକି୍ଷକ �ଂଘ ତରଫରୁ ରୋଜ୍ୟ ମଳିତି 
ପ୍ରୋଥମକି ଶକି୍ଷକ ମ�ୋ�ଂଘ ନଷି୍ପତ୍ତ ି କ୍ରସମ ଆଜ ି ଅପରୋହ୍ନସର ଏକ ୩ ଦଫୋ ଦୋବପିତ୍ 
ସ�ୋର ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷୋଧିକୋରୀଙ୍କ ଜରଆିସର ରୋଜ୍ୟ �ରକୋରଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ କରୋ�ୋଇଛ।ି ଏ� ି
ପରସିପ୍ରକ୍ଷୀସର ସ�ୋର ଆଶ୍ମ ଛକରୁ ୨ ଶ�ରୁ ଊର୍ଦଦ୍ବୃ ଶକି୍ଷକ, ଶକି୍ଷୟତି୍ୀଙୁ୍କ ସନଇ ଏକ 
ସଶୋଭୋ�ୋତ୍ୋ ��ର ପରକି୍ରମୋ କର ିସ�ୋର ସଗୋଷ୍ଠୀ ଶକି୍ଷୋଧିକୋରୀଙ୍କ କୋ�ବୃ୍ୟୋଳୟସର ପ�ଞ୍ ି
ଏ� ିଦୋବପିତ୍ ପ୍ରଦୋନ କରଥିିସଲ। ଏ�ୋ ��ତି ଆଗୋମୀ ୧୫ ତୋରେିସର �ମଗ୍ ପ୍ରୋଥମକି 
ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତି୍ୀମୋସନ �ମ�ୂ ଛୁଟ ି ସନଇ ଭୁବସନଶ୍ୱରସର ଅନୁଷ୍ଠତି ମ�ୋ�ମୋସବଶସର 
ସ�ୋଗସଦଇ �ରକୋରଙ୍କ ପ୍ରୋଥମକି ଶକି୍ଷୋକୁ ଅ��ସ�ୋଗ କରସିବ ସବୋଲ ିପ୍ରକୋଶ କରଛିନ୍ତ।ି 
ଉକ୍ତ କୋ�ବୃ୍ୟକ୍ରମକୁ �ଂଘର �ଭୋପତ ି ମଧ�ୁଦୂନ ରୋଉତ, �ମ୍ୋଦକ ରବନିୋରୋୟେ ଦୋ� 
ଏବଂ କୋ�ବୃ୍ୟକୋରୀ �ଦ�୍ୟମୋସନ ପରଚିୋଳନୋ କରଥିିସଲ।

ନୀଳଗରିକୁି ଜଲି୍ତା ଦତାବମିର ଆମଲତାଚନତାଚକ୍ର
େୀେଗରି,ି୧୧ୋ୩(�ମ�ି): ନୀଳଗରି ି ଏକ ଆଦବିୋ�ୀ ବ�ୁଳ ଅଞ୍ଳ ସ�ୋଇଥିଲୋ ସବସଳ 
ନୀଳଗରିକୁି ଏକ ଜଲି୍ୋ ଦୋବସିର ନୀଳଗରିରି ପବୂବୃତନ ବଧିୋୟକ ତଥୋ ନୀଳଗରି ିପ୍ରଜୋମଣ୍ଡଳ 
ସ୍ତ୍ ି�ରୁକ୍ଷୋ କମଟିରି �ଭୋପତ ିଚତିରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓଡ଼ଶିୋର ମେୁ୍ୟମନ୍ତୀ ଶ୍ୀ�କୁ୍ତ ନବୀନ 
ପଟ୍ଟନୋୟକଙୁ୍କ ଗତ ସଫବ୍ଆରୀ ମୋ�ସର ଚଠି ି ସଲଖିଥିସଲ। ନୀଳଗରିକୁି ଜଲି୍ୋ ଦୋବସିର 
ଆଜ ି ନୀଳଗରି ି ଡୋକବଙ୍ଗଳୋ ପର�ିରସର ବଭିନି୍ ବଗବୃର ସଲୋକମୋନଙୁ୍କ ସନଇ ଏକ 
ଆସଲୋଚନୋ ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠତି ସ�ୋଇଥିଲୋ। ଏ� ି ଆସଲୋଚନୋ ଚକ୍ରସର ନୀଳଗରିକୁି ଜଲି୍ୋ 
ସଘୋଷେୋ ଦୋବୀ ପୋଇଁ ଉପସ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତମିୋସନ ମତୋମତ ରଖିଥିସଲ। ଏ� ି ଆସଲୋଚନୋସର 
ଶ୍ୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ �ଭୋପତତି୍ୱ କରଥିିବୋ ସବସଳ ଅନ୍ୟମୋନଙ୍କ ମଧ୍ସର ବଷ୍ଧିୟୋନ କମ୍ୁୟନଷି୍ 
ସନତୋ ସକୈଳୋ� ପଣ୍ଡୋ, ଶ୍ୟୋମ�ନୁ୍ରପରୁ �ରପଞ୍ ପରୁସ୍ତମ ସ�ଠୀ, ଆଇନଜୀବୀ ଗଦୋଧର 
ପରଡ଼ିୋ, କସିଶୋର ଦୋ�, ସଗୌର�ର ି ସବସ�ରୋ, ନ�ିୋର ପରଡ଼ିୋ, �ମୋଜସ�ବୀ ଚନ୍ନ 
ରୋଉତ, ପ୍ରଶୋନ୍ତ ବଶି୍ୱୋଳ, ନୋରୀସନତ୍ୀ ସରେୋ ମଞ୍ଜରୀ ସଦବୀ, ଅନୋଦ ି ସଜନୋ, ସଗୋବନି୍ 
ଦୋ�, �ରି୍ଦୋଥବୃ ସ�ଠୀ ପ୍ରମେୁ ବ�ୁ ବ୍ୟକ୍ତ ିନଜି ନଜିର ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଥିସଲ।



 ରବବିାର 
୧୨ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୨ ମୟୂରଭଞ୍ଜ
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  କାଞ୍ଚନପାଳ ଗ୍ାମରୁ ଅଳଙ୍ାର ଓ ଟଙ୍ା ଚ�ାର ି
ଦାନ୍ଆିମହୁାଁ,୧୧।୩(ସମସି): ହାତୀକ�ାଟ ପଞ୍ାୟତ ଅଧୀନ �ାଞ୍ନପାଳ 
ଗ୍ାମକେ ଜକେ ବ୍ୟକ୍ ତି ନ ତିଜ ଝ ତିଅ ବାହାଘେ ପାଇ ଁ ଘକେ େଖିଥିବା ସନୁାେୂପା 
ଅଳଙ୍ାେ ସକମତ �ଂସାବାସନ ଏବଂ ଟଙ୍ା କ�ାେ ତି କହାଇଥିବା ଅଭତିକ�ାଗ 
କହାଇଛ ତି। ପଲୁ ତିସ ଅଭତିକ�ାଗ ପାଇ ତଦନ୍ତ ଆେମ୍ଭ �େ ତିଛ ତି। �ାଞ୍ନପାଳ ଗ୍ାମେ 
ୋଖାଲ ସ ତିଂଙ୍ ପେ ତିବାେ ଘକେ କ�ାଇଥିବା କବକଳ ଦୁବୁବୁତ୍ତମାକନ ଘେେ ଦ୍ାେ 
ଭାଙ୍ତି ଭ ତିତେ�ୁ ପ୍ରକବ� �େ ତିବା ସହ ତିତ ବାକ୍ସକେ ଝ ତିଅ ବାହାଘେ ପାଇ ଁସାଇତ ତି 
େଖିଥିବା ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ପ୍ର�ାେ ଅଳଙ୍ାେ ଏବଂ �ଂସା ବାସନ�ୁସନ ସକମତ ନଗଦ 
୩୫ହଜାେ ଟଙ୍ା କ�ାେ ତି �େ ତିକନଇ�ାଇଛନ୍ତତି।

  ବୃଦ୍ାଙୁ୍ ଆକ୍ରମଣ ଅଭଚି�ାଗ
ବବତନଟୀ,୧୧।୩(ସମସି): କବତନଟୀ ଆନନ୍ଦବଜାେ ଉପ�ଣ୍ଠ ମ ତିଲସାହ ତିକେ 
ଜକନୈ�ା ବୃଦ୍ାଙୁ୍ ସମ୍ପ�ବୁୀୟ ପତୁୁୋ ଏବଂ ପତୁୁୋ କବାହୂ ଗାଳ ତିଗଲୁଜ ଏବଂ 
ଆକ୍ରମେ �େ ତିବା ଅଭତିକ�ାଗକେ ପଲୁ ତିସ ଏ� ମାମଲା େୁଜୁ�େ ତି ତଦନ୍ତ 
�ଳାଇଛ ତି। � ତିବାନ ହାସଁଦାଙ୍ ସ୍ତୀ ଆଲ୍ାଦୀଙ୍ ଏତଲା ମତୁାବ� ସମ୍ପ�ବୁୀୟ ପତୁୁୋ 
ଲକ୍ଷ୍ମେ ହାଁସଦା ଏବଂ ପତୁୁୋକବାହୂ ଝୁନ ତି ହାସଁଦା ପ୍ରଥକମ କ�ାନକ�ାକଗ ଧମ� 
�ମ� କଦଇଥିକଲ। ପକେ ଆଲ୍ାଦୀ ଘେ�ୁ କ�େ ତିବା ପକେ ପତୁୁୋ ଏବଂ 
ପତୁୁୋକବାହୂ ସଂଘବଦ୍ ଆକ୍ରମେ �େ ତିଥିକଲ। ଜୀବନ ବଞ୍ାଇବା�ୁ ଆଲ୍ାଦୀ 
ହାତ କଦଖାଇବାେୁ ଆହତ କହାଇଥିକଲ। ପଲୁ ତିସ ତଦନ୍ତ �ଳାଇଛ ତି।

  ଗଜୁୁରାଟରୁ ପହଞ୍ଚଲିା ଦାଦନଙ୍ ଶବ 
ଦାନ୍ଆିମହୁାଁ,୧୧।୩(ସମସି): ଦହ ତିକ�ାଟୀ ପଞ୍ାୟତ ଅଧୀନ ଭାଲତିଆ ଗ୍ାମେ 
ଜକନୈ� ବ୍ୟକ୍ ତି ଦାଦନ ଖଟ ତିବା�ୁ ଗଜୁୁୋଟ �ାଇଥିବାକବକଳ କସଠାକେ ଛାତେୁ ପଡ଼ତି 
କ�ା�ନୀୟ ମତୁୃ୍ୟ ଘଟ ତିଛ ତି। ଆଉ �ନତିବାେ ଅପୋହ୍ନକେ ଭାଲତିଆ ଗାଁକେ ମତୃକଦହ 
ପହଞ୍ ତିବା ପକେ ଏ� କ�ା�ା�ୂଳ ପେ ତିକବ� ସଷୃ୍ ତି କହାଇଛ ତି। ମତୃ� ଜେ� କହଉଛନ୍ତତି 
ଭାଲତିଆ ଗ୍ାମେ ପରୂ୍ବୁ�ନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍ ପଅୁ କବେଧୁେ(୪୮)। କବେଧୁେ ଗଜୁୁୋଟେ 
ଏ� ଟାଇଲ �ମ୍ପାନୀକେ ଦାଦନ ଭାକବ �ାମ �େୁଥିବା କବକଳ କସଠାକେ ଛାତେୁ 
ତଳ�ୁ ଖସ ତିପଡ଼ତିଥିକଲ। କତକବ ନ ତି�ଟସ୍ଥ ଡାକ୍େଖାନାକେ �ତି� ତିତ୍ାଧୀନ ଅବସ୍ଥାକେ 
ମତୁୃ୍ୟପକେ ଏ� ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ୱୁଲାନ୍ସକ�ାକଗ ସନ ତିବାେ ମତୃକଦହ ଭାଲତିଆକେ 
ପହଞ୍ ତିଥିଲା। ମତୃ� କବେଧୁେଙ୍େ କଗାଟ ତିଏ ପଅୁ ଏବଂ କଗାଟ ତିଏ ଝ ତିଅ ଅଛନ୍ତତି। 
ପେ ତିବାେେ ଏ�ମାତ୍ର କୋଜଗାେ ତିଆ ବ୍ୟକ୍ ତି ଭାକବ କବେଧୁେଙ୍ ମତୁୃ୍ୟକେ ପେ ତିବାେ 
ଅସହାୟ କହାଇପଡ଼ତିଛନ୍ତତି। ଗା ଁ�୍ମ�ାନକେ କ�ଷ�ୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କହାଇଛ ତି।

  କରଞ୍ଆିଚର ଚଲାକ ଅଦାଲତ
କରଞ୍ଆି,୧୧ା୩(ସମସି):  �େଞ୍ତିଆ ଅତ ତିେ ତିକ୍ ଜତିଲ୍ା ଓ କଦୌୋଜଜ ତଥା 
ତାଳୁଜ ଆଇନକସବା �ମ ତିଟ ତିେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ର�ାନ୍ତ �ୁମାେ ମ ତିଶ୍ରଙ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକେ ଏ� 
ଜତିଲ୍ା ସ୍ତେୀୟ କଲା� ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ ତିତ କହାଇ�ାଇଛ ତି। ଏଥିକେ ସବଜଜ �ଙ୍ଖ 
�କ୍ରବତ୍ତବୁୀ, ଏସଡତିକଜଏମ ସାକଲାମ ତି ସାହୁ କ�ାଗକଦଇ କ�କତ� ମାମଲାେ 
ଆ� ୁସମାଧାନ �େ ତିଥିକଲ। ଏଡତିକଜଙ୍ ଅଦାଲତକେ କଗାଟ ତିଏ କମାଟେ�ାନ 
ମାମଲା ଆଗତ କହାଇଥିଲା; କହକଲ ସମାଧାନ କହାଇପାେ ତିନଥିଲା। କସହ ତିପେ ତି 
ସବଜଜ୍  ଙ୍ ଅଦାଲତକେ ଜମ ତିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଓ ପେ ତିବାେ ଜନତିତ ମାମଲା 
ଆଗତ କହାଇଥିଲା। ଏହ ତି �ା�ବୁ୍ୟକ୍ରମ�ୁ କହମନ୍ତ �ୁମାେ ୋମ, କବୈ�ୁଣ୍ଠ 
�େେ ନାଏ�, ପ୍ର�ାନ୍ତ ପାତ୍ର, ସକନ୍ତାଷ ନାଗ, ସନତ �ୁମାେ କସଠୀ ପ୍ରମଖୁ 
ପେ ତି�ାଳନକେ ସହାୟତା �େ ତିଥିକଲ। 

  ଜମବିାଡ ିବବିାଦରୁ ଗଣ୍ଡଚଗାଳ; ମାମଲା ରୁଜୁ 
ବଡ଼ସାହ,ି୧୧ା୩(ସମସି): ବଡସାହ ତି ଥାନା ଅଧୀନ �ଉଡଖେୀ ଗ୍ାମେ ଅଜୟ 
କଦହୁେୀଙୁ୍ କସହ ତି ଗ୍ାମେ ବାବୁଲୁ କଦହୁେୀ ଓ ତାଙ୍ ସ୍ତୀ ଛବ ତିୋେୀ କଦହୁେୀ 
ଗାଳ ତିଗଲୁଜ �େ ତିବା ସହ ତିତ ମାଡମାେ ତିବା ଓ ଜୀବନେୁ ମାେ ତି କଦବାେ ଧମ� 
କଦଇଥିବା କନଇ କସ ବଡସାହ ତି ଥାନାକେ ଲତିଖିତ ଅଭତିକ�ାଗ �େ ତିଛନ୍ତତି। ତାଙ୍ 
ଅଭତିକ�ାଗ�ୁ ଭ ତିତ୍ତ ତି�େ ତି ପଲୁ ତିସ ଏ� ମାମଲା େୁଜୁ �େ ତି ତଦନ୍ତ ଜାେ ତି େଖିଛ ତି। 
ଅଜୟ େହୁଥିବା ଜାଗା�ୁ ବାବୁଲୁ ତାଙ୍ ଜାଗା �ହ ତି ବାଡ କଦବା ସହ ତିତ ତାଙୁ୍ 
ଗାଳ ତିଗଲୁଜ �େ ତିବା ଅଭତିକ�ାଗେୁ ଜୋପଡ଼ତିଛ ତି।

  ମହୁମାଛ ିଆକ୍ରମଣଚର ୨ ଆହତ
ବମାରଡ଼ା,୧୧ା୩(ସମସି): କମାେଡ଼ା ପଞ୍ାୟତେ ପଳା�ବଧାସ୍ଥତିତ 
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ାମ୍ୟ ୋସ୍ତାେ ଛଉ ପଡ଼ତିଆ ନ ତି�ଟକେ ବାଇ� କ�ାକଗ ଦୁଇ 
ଜେ �ାଉଥିବାକବକଳ ବାଘଆୁ ମହୁମାଛ ତି ଆକ୍ରମେକେ ଆହତ କହାଇଥିବା 
ଜୋ�ାଇଛ ତି। ମହୁମାଛ ତି ଆକ୍ରମେକେ � ତି�ାେ କହାଇଥିବା ଆକୋହୀ ଜେ� 
�ୁଲଝେ ତି ଗ୍ାମେ ଅଜୁବୁନ �ୁମାେ ମହାନ୍ତ (୩୮) ଏବଂ ପଛକେ ବସ ତିଥିବା ପଳା� 
ବଧା ଗ୍ାମେ ବୃଦ୍ କବୈୋଗୀ ମହାନ୍ତ (୮୦)। ଉଭୟଙୁ୍ ସକଙ୍ ସକଙ୍ ପେ ତିବାେ 
କଲାକ� ବୃଦ୍ ଏବଂ ବାଇ� ଆକୋହୀଙୁ୍ କମାେଡ଼ା�ୁ କନଇ ଏ� �୍ ତିନ ତି�କେ 
�ତି� ତିତ୍ା �ୋଇଥିବା ଜୋ�ାଇଛ ତି। ପବୂବୁେୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ାମେ ଧାନକ�ାଳାଠାକେ 
୪ଜେ �ବୁ� ମହୁମାଛ ତି ଆକ୍ରମେକେ ଆହତ କହାଇଥିକଲ।

  ଚଜୟାତରିଥକୁ କପ୍ପିଦାଚର ସମ୍ବଦ୍ଦ୍ଧନା 

କପ୍ପିଦା,୧୧ା୩(ସମସି): ବଳାଙ୍ୀ ଜାଗେେ �ାତ୍ରା ଉପଲକକ୍ଷ ଜତିଲ୍ା ପେ ତିକ୍ରମା 
�େ ତି ଆସଥୁିବା ମହାୋଜା ଶ୍ରୀ ୋମ�ନ୍ଦ୍ର କଜ୍ୟାତ ତି େଥ�ୁ �ପ୍ ତିପଦାଠାକେ ଭବ୍ୟ 
ସମ୍ଦ୍ବୁନା ପ୍ରଦାନ �ୋ�ାଇଛ ତି। �ନ ତିବାେ ସନ୍୍ୟା ୬.୩୦ମ ତିନ ତିଟ ସମୟକେ 
�ପ୍ ତିପଦା ସାମା୍ଦ ତି� ସଂଘ, ଭ ତିନ୍ନକ୍ଷମ ମଞ୍ ଓ ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷେୁ �ପ୍ ତିପଦା 
ସେ�ାେୀ ଉଚ୍ଚ ବ ତିଦ୍ୟାଳୟ ନ ତି�ଟକେ ବ ତିପଳୁ ସମ୍ଦ୍ବୁନା ଜ୍ାପନ �ୋ�ାଇଛ ତି। 
ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ାନ, ୋଜକନତା ଓ ଅଞ୍ଳେ ବୁଦ୍ ତିଜୀବୀ କଜ୍ୟାତ ତିେଥ�ୁ ସ୍ୱାଗତ 
ଜୋଇଥିକଲ। ବବୁଶ୍ରୀ ସକୁଭନୁ୍ଦ �ୁମାେ ମଖୁି, ସ�ୁାନ୍ତ�ୁମାେ ମହାନ୍ତ ତି, ସ�ୁାନ୍ତ�ୁମାେ 
ମ ତିଶ୍ର, ତପନ �ୁମାେ କସଠୀ, ଆକଲା� �ୁମାେ କବକହୋ, ଅଭ ତିଜତିତ ବ ତିଶ୍ାଳ, 
ସକନ୍ତାଷ �ତପଥୀ ପ୍ରମଖୁ �ା�ବୁ୍ୟକ୍ରମକେ ସହକ�ାଗ �େ ତିଥିକଲ।

ନାବାଳକିାଙ୍କୁ  ଅନ୍ତସ୍ୱତ୍ତା କର ିଶକି୍ଷକ ଫେରାର
ଠାକୁରମଣୁ୍ା,୧୧ା୩(ସମସି): ଠା�ୁେମଣୁ୍ା ଥାନା ଅଞ୍ଳକେ ଜକେ ନବମ କଶ୍ରେୀେ 
ନାବାଳ ତି�ା ଛାତ୍ରୀଙୁ୍ ଜକେ � ତିକ୍ଷ� ଅନ୍ତସ୍ୱତ୍ତା �େ ତିଥିବା କନଇ �ନ ତିବାେ ଥାନାକେ 
ପୀଡ଼ତିତା ନାବାଳ ତି�ା ଜେ� ଅଭତିକ�ାଗ �େ ତିଛନ୍ତତି। ଏ କନଇ ପଲୁ ତିସ ଏ� ମାମଲା 
େୁଜୁ�େ ତି ତଦନ୍ତ �ଳାଇଛ ତି। ଅଭତିକ�ାଗ ଅନୁସାକେ ଗ୍ାମେ େବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଗ୍ାମ 
ନ ତି�ଟ ଏ� ହାଇସ୍ଲୁକେ � ତିକ୍ଷ�ତା �େୁଥିବା କବକଳ ଗ୍ାମକେ ନ ତିଜ ଘକେ ଗ୍ାମେ 
ପ ତିଲାମାନଙୁ୍ ଟ ତିଉସନ �େନ୍ତତି। ପୀଡ ତିତା ଜେ� ମଧ୍ୟ ଏହ ତି � ତିକ୍ଷ�ଙ୍ ନ ତି�ଟକେ 
ଟ ତିଉସନ ପଢ଼ତିବା�ୁ �ାଆନ୍ତତି। ୮ ମାସ ପବୂବୁେୁ କସ ନାବାଳ ତି�ା ଜେଙୁ୍ ବଳାତ୍ାେ 
�େ ତିଥିକଲ। ବଳାତ୍ାେ �ଥା ଘକେ � ତିମ୍ା ବାହାକେ ପ୍ର�ା� ନ �କଲ ୧୦ମ 
କଶ୍ରେୀକେ �ାଷ୍ �ା୍ସ �ୋଇକଦବତି ନକ�ତ ଜୀବନକେ ମାେ ତି କଦବା�ୁ ଧମ� 
କଦଇଥିକଲ। ଏଥି ସହ ତିତ ପକେ � ତିକ୍ଷ� ଜେ� ବାେମ୍ାେ �ାେ ତିେୀ� ସମ୍ପ�ବୁ େଖି 
ଆସଥୁିକଲ କବାଲତି ନାବାଳ ତି�ା ଜେ� ଅଭତିକ�ାଗ �େ ତିଛନ୍ତତି। ନାବାଳ ତି�ାଙ୍ ମାଆେ 
ସକନ୍ଦହ କହବାେୁ ଝ ତିଅେ ଡାକ୍େୀ ପେୀକ୍ଷା ପକେ ଅନ୍ତସ୍ୱତ୍ତା ଥିବା ଜାେ ତିପାେ ତିଥିକଲ। 
ଅଭତିକ�ାଗ ପକେ � ତିକ୍ଷ� ଜେ� କ�ୋେ କହାଇ�ାଇଛ ତି। ପଲୁ ତିସ ତଦନ୍ତ �ଳାଇଛ ତି।

୩ ଫେଳ ିଫ�ାର ଫକାର୍ଟ�ାଲାଣ 
ଉଦଳା, ୧୧ା୩(ସମସି): �ନ ତିବାେ ଅପୋହ୍ନକେ ଉଦଳା ମଦଭାଟ ତି ଗଡ଼ାେ ତି ନ ତି�ଟେୁ 
୩ କଛଳତି କ�ାେଙୁ୍ ଗ୍ାମବାସୀ ଧେ ତିବାକେ ସ�ଳ କହାଇଛନ୍ତତି। ଉଦଳା ଥାନା 
େଙ୍ା ମାଟ ତିଆ ଗ୍ାମେୁ ଏ� ବାଇକ୍  କେ ତ ତିନ ତି ଜେ �ବୁ� ଦୁଇଟ ତି କଛଳତି କ�ାେ ତି �େ ତି 
ଦରୁ ତଗତ ତିକେ ପଳାଉଥିକଲ। କତକବ େଙ୍ା ମାଟ ତିଆ ଗ୍ାମେ �ୁ�ୁଲୁ ମାୋଣ୍ତି ପାଟ ତି 
�େ ତିବାେୁ କ�ାେେ ପ ତିଛା �େ ତିଥିକଲ � ତିଛ ତି �ବୁ�। ଉଦଳା ନ ତି�ଟକେ କସମାନଙ୍ 
ଗାଡତି ପମ୍ପ�େ କହାଇ� ତିବାେୁ ଧୋପଡ଼ତିଥିକଲ। ଗାଡତି ସହ ଦୁଇ କଛଳତି ଓ ତ ତିନ ତି କ�ାେଙୁ୍ 
ଉଦଳା ପଲୁ ତିସ�ୁ ଜତିମା କଦଇଥିକଲ। କ�ାେମାକନ କହକଲ �ପ୍ ତିପଦା ଥାନା ଖଲାଡ଼ତି 
ଅଞ୍ଳେ ଅମ ତିତ କସଠୀ, �ାତ୍ତ୍ତି� କସଠୀ ଓ ଦ ତିବ୍ୟପ୍ର�ା� କସଠୀ। ପଲୁ ତିସ ମାମଲା 
େୁଜୁ�େ ୩ କ�ାେ�ୁ କ�ାଟବୁ�ାଲାେ �େ ତିଛ ତି।

ବଇିଓ କାର୍ଟ୍ାଳୟ ସମ୍କୁଖଫର ବଫିକ୍ଷାଭ
ରାଇରଙ୍ଗପରୁ,୧୧ା୩(ସମସି): ମୟେୂଭଞ୍ ଜତିଲ୍ା ୋଇେଙ୍ପେୁ ମ ତିଳ ତିତ � ତିକ୍ଷ� 
ମହାସଂଘ ତେ�େୁ ବହୁ � ତିକ୍ଷ�, � ତିକ୍ଷୟ ତିତ୍ରୀ ଏ�ତ୍ର କହାଇ ହେ ପେ ତିକ୍ରମା �େ ତି 
ୋଇେଙ୍ପେୁ କଗାଷ୍ୀ � ତିକ୍ଷା ଅଧି�ାେୀଙ୍ �ା�ବୁ୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖୁକେ ବ ତିକକ୍ଷାଭ 
ପ୍ରଦ�ବୁନ �େ ତିଥିକଲ। କସମାନଙ୍େ ମଖୁ୍ୟ ଦାବ ତି �ା� ତିେୀ �ାଳ ୬ ବଷବୁ ଗେନା 
ସହ ୬ ଟ ତି ଇନକ୍ର ତିକମଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ, ପେୁୁୋ କପନସନ କ�ାଜନା �ା�ବୁ୍ୟ�ାେୀ, 
କ�ନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାେକେ ଦେମା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଭୁତ ତି�ୁ କନଇ ବ ତିକକ୍ଷାଭ �େ ତିଥିକଲ। ଜତିଲ୍ା 
ସଂଘେ �ା�ବୁ୍ୟ�ାେୀ ସଭାପତ ତି ଅନ ତିଲ ମହାନ୍ତଙ୍ କନତୃତ୍ୱକେ ମକନାେଞ୍ନ 
ମଣ୍ଳ, କସାମଲାଲ ମହାନ୍ତ, ଆକଲା� ସ ତିଂ, କଦବବ୍ରତ ଗ ତିେ ତି,ଦୀପ� ଅଗ୍ୱାଲ, 
ପ୍ର�ାନ୍ତ �ତପଥୀ, ଆ� ତିଷ ମଣ୍ଳ, ଧନଞ୍ୟ ୋମ, ବ ତିକେ� ମହାନ୍ତ, ସାଗେ ତି�ା 
ପଣ୍ା, ମମତା ନାୟ�, ଊମ୍ତିଳା ପାେ ତି ପ୍ରମଖୁ ସାମ ତିଲ କହାଇଥିକଲ। ଆଗାମୀ 
ଦ ତିନକେ ଦାବ ତି ପେୂେ ନ କହକଲ � ତିକ୍ଷ� ସଂଘ ୋଜୋସ୍ତା�ୁ ଓହ୍ାଇବ କବାଲତି 
କ�ତାବନୀ କଦଇଛ ତି। ଏବତିଇଓ ଶ୍ରୀ �ାତ୍ତ୍ତି� �ାେୁଆଙୁ୍ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୫-ଟ ତି ସ�ତିବ 
ଏବଂ ଗେ� ତିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ ଉକଦେ�୍ୟକେ ଏ� ଦାବ ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ �ୋ�ାଇଛ ତି।

୪ ଜଙ୍ଗଲ ଗାଁକକୁ  ମଳିଲିା ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ାମ ମାନ୍ତା
ଠାକୁରମଣୁ୍ା/ମହୁଲଡହିା,୧୧ା୩(ସମସି):  ମୟେୂଭଞ୍ ଜତିଲ୍ାକେ ପ୍ରଥମ ଥେ ପାଇଁ 
୪ଟ ତି ଜଙ୍ଲଭୁକ୍ ଗାଁ�ୁ ୋଜସ୍ୱ ଗ୍ାମ କଘାଷୋ ପାଇ ଁବ ତିଭାଗୀୟ ସ୍ୱୀ�ୃତ ତି ମ ତିଳ ତିଛ ତି। ଏହ ତି 
୪ଟ ତି �ା� ଗାଁ ଠା�ୁେମଣୁ୍ା ବ�୍େ ଭଳତିଆଡାଳ ଗ୍ାମ ପଞ୍ାୟତ ଅଧୀନକେ େହ ତିଛ ତି। 
ଜଙ୍ଲ ଅଧି�ାେ ଆଇନ ୨୦୦୬ ଆସ ତିବା ପକେ ଭାଲତିଆଡାଳ ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତେ 
ଜାମବେ ତି, ବଉଳା, ଝେଝେୀ ଓ ଅସେୁଖାଲ ୋଜସ୍ୱ ଗ୍ାମେ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ଁପବୂବୁେୁ 
ଆକବଦନ �େ ତିଥିକଲ। କସ୍ୱଚ୍ାକସବୀ ସଂଗଠନ ଆେସ ତିଡ ତିସ ତି ଏହ ତି ପ୍ରକ୍ର ତିୟା�ୁ ଆେମ୍ଭେୁ 
ଆଜତି ପ�ବୁ୍ୟନ୍ତ ଜାେ ତି େଖିବା କବକଳ ତତ୍ାଳୀନ ଠା�ୁେମଣୁ୍ା କଗାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ 
ଅଧି�ାେୀ ଦୁଃଖବନୁ୍ ନାଏ�, ତହସ ତିଲଦାେ ଦତିନମେୀ ନାୟ�, ପ୍ରଦୁ୍ୟମ୍ନ ନାୟ� ଏବଂ 
କସକତକବଳେ ଉପଜତିଲ୍ାପାଳ କଦକବ� ବ ତିଶ୍ାଳ ପ୍ରମଖୁ ଏହ ତି ପ୍ରକ୍ର ତିୟାଟ ତି�ୁ ତ୍ୱୋନ୍ ତିତ 
�େ ତିଥିକଲ। ବ ତିକ�ଷ �େ ତି ତତ୍ାଳୀନ ସେପଞ୍ ପ୍ରଭାସ ତିନ ତି କହମ୍୍ରମ ଓ ସେପଞ୍ ଜାହ୍ନବୀ 
ସୟଙ୍ କନତୃତ୍ୱକେ ଏହ ତି �ା�ବୁ୍ୟ ସମ୍ଭବ କହାଇପାେ ତିଛ ତି। ଜଙ୍ଲ ଗ୍ାମ�ୁ ୋଜସ୍ୱ ଗ୍ାମ 
ପାଇ ଁ ୋଜସ୍ୱ ପେ ତିଷଦ ଉପକୋକ୍ ଗ୍ାମଗଡ଼ୁ ତି� ୋଜସ୍ୱ ଗ୍ାମେ ମାନ୍ୟତା ମ ତିଳ ତିଛ ତି 
କବାଲତି ମୟେୂଭଞ୍ ଜତିଲ୍ାପାଳଙୁ୍ ଅବଗତ �େ ତିଛନ୍ତତି। ଏଥିପାଇ ଁସେପଞ୍ ଜାହ୍ନବୀ ସୟ 
ଓ ଆର୍  ସ ତିଡ଼ ତିସ ତି ଅନୁଷ୍ାନେ �ା�ବୁ୍ୟକ୍ରମ ଅଧି�ାେୀ ଆନନ୍ଦ କସଠୀ ୋଜ୍ୟ ସେ�ାେ, 
ୋଜସ୍ୱ, ବନ ବ ତିଭାଗ, ମଙ୍ଳ ବ ତିଭାଗ, ସାମାଜତି� ଗେମାଧ୍ୟମ, ବତ୍ତବୁମାନ ତହସ ତିଲଦାେ 
ଠା�ୁେମଣୁ୍ା ସଶୁ୍ରୀ ସପୁ୍ର ତିୟା, ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ କହମ୍୍ରମଙୁ୍ ଧନ୍ୟବାଦ୍   ଜୋଇଛନ୍ତତି।

ବା ବଂଗା ପଜୂା ପାଳତି
କୁଆମରା,୧୧ା୩(ସମସି): କଗାପବନୁ୍ ନଗେ ବ୍� ସାଇଁ�ୁଳା ପଞ୍ାୟତ 
�ାଳ ତିଆପଦା ଗ୍ାମେ ବାଷ୍ତି� ବା ବଂଗା ପଜୂା ପାଳ ତିତ କହାଇ�ାଇଛ ତି। ପେମ୍ପୋ 
ଅନୁ�ାୟୀ ଗ୍ାମେ ଦୁଇ କଦହୁେୀ ଦୁଗବୁା�େେ ସ ତିଂ ଓ ସକନ୍ତାଷ ସ ତିଂଙ୍ ଦ୍ାୋ ପଜୂା 
ଅନୁଷ୍ ତିତ କହାଇଥିଲା। ଏହ ତି ପଜୂା ପବୂବୁେୁ ଗ୍ାମେ �ୁଅାଁେୀଙ୍ ଦ୍ାୋ ସ୍ଥାନୀୟ 
ଜଙ୍ଲକେ �ାଳ ବୃକ୍ଷ�ୁ ପଜୂା �ୋ�ାଇଥାଏ। ପଜୂା ସେ ତିବା ପକେ କଦହୁେୀଙ୍ 
ନ ତିକଦେବୁ�କେ �ାଳ�ୁଲ ଲାଗ ତିଥିବା ଡାଳ�ୁ ସମକସ୍ତ ଧେ ତି ଗ୍ାମ କଦବୀଙ୍ ନ ତିଟ��ୁ 
�ାଇଥାନ୍ତ ତି। କସଠାକେ ପଜୂା ପାଠ ପକେ ଆଦତିବାସୀଙ୍ ବ ତିଶ୍ାସ ଓ ପ୍ରତୀ� ସ୍ୱେୂପ 
ବଳତିପ୍ରଥା �ା�ବୁ୍ୟ �ୋ�ାଇଥାଏ। ଏହ ତି �ା�ବୁ୍ୟ ପ୍ରତ ତିବଷବୁ ପଞ୍ଦୁଳ ସମୟକେ 
ପାଳ ତିତ ହୁଏ। ମତୃ ପବୂବୁ ପେୁୁଷଙ୍ ଉକଦେ�୍ୟକେ ସମସ୍ତ ପେ ତିବାେେ ସଦସ୍ୟ 
ପଜୂା କହାଇଥିବା ଡାଳ�ୁ କଦବୀଙ୍ ପୀଠେୁ କନଇ ଘକେ େଖିଥାନ୍ତ ତି। �ାହା 
କସମାନଙ୍ଠାକେ ଭୂତକପ୍ରତ ଭୟ ଦୂେ କହାଇଥାଏ କବାଲତି ବ ତିଶ୍ାସ େହ ତିଛ ତି। 
�ଳତିତ ବଷବୁ ଦୁଇ �ୁଅାଁେୀ ବନ୍ଦନା ସ ତିଂ ଓ ସହୁାଗୀ ସ ତିଂଙ୍ ଦ୍ାୋ ପଜୂା ସମ୍ପନ୍ନ 
କହାଇଥାଏ। ଉଗବାନ ସ ତିଂ, ହେ ତିକମାହନ ସ ତିଂ, ଉମା�ାନ୍ତ ସ ତିଂ, ଗକେଶ୍େ ସ ତିଂ, 
ଗ ତିେୀ� ସ ତିଂ ପ୍ରମଖୁ �ା�ବୁ୍ୟକ୍ରମ ପେ ତି�ାଳନା �େ ତିଥିକଲ। ସନ୍୍ୟାକେ ମାଦଳେ 
ତାକଳ ତାକଳ ନୃତ୍ୟ ଗୀତେ ଆସେ ଜମ ତିଥିଲା।

କୁଳଅିଣା,୧୧ା୩(ସମସି)

ବାଇଗେବାଡତିଆ ବ ତି.ବ ତି. ମହାବ ତିଦ୍ୟାଳୟକେ ନୂଆଦତିଲ୍ୀୀ 
ଇଣ୍ତିଆନ୍   �ାଉନସ ତିଲ୍   ଓଫ୍   ହ ତିକଷ୍ାେ ତି�ାଲ େ ତିସଚ୍ଚବୁ 
(ଆଇ.ସ ତି.ଏଚ୍  .ଆେ) ସହାୟତା ଏବଂ ଇତ ତିହାସ 
ବ ତିଭାଗେ ଆନୁ�ୂଲ୍ୟକେ ଦୁଇ ଦତିନ ତିଆ ଏ� ଜାତୀୟ 
ଆକଲା�ନା�କ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ.ସନ୍ଦୀପ �ୁମାେ ପଟ୍ଟନାୟ�ଙ୍ 
ସଭାପତ ତିତ୍ୱକେ ଉଦ୍  ଘାଟ ତିତ କହାଇ�ାଇଛ ତି। 
‘ମୟେୂଭଞ୍େ ସାମାଜତି� ଆକନ୍ଦାଳନ’ ବ ତିଷୟ ଉପକେ 
ଆଧାେ ତିତ ଏହ ତି ଆକଲା�ନା�କ୍ରକେ ମଖୁ୍ୟ ଅତ ତିଥି ଭାକବ 
ମହାୋଜା ଶ୍ରୀୋମ�ନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍କଦଓ ବ ତିଶ୍ ବ ତିଦ୍ୟାଳୟେ 
�ୁଳପତ ତି ପ୍ରକ�ସେ ସକନ୍ତାଷ �ୁମାେ ତ୍ର ତିପାଠୀ 
କ�ାଗକଦଇ ସାମହୂ ତି� ଭାକବ � ତିଛ ତି ବ୍ୟକ୍ ତିବ ତିକ�ଷ 
ଅଥବା ଅନୁଷ୍ାନ ଏ� ମହତ �ା�ବୁ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ �େ ତି 
ଏ� ବୃହତ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପେୂେ �େ ତିବା�ୁ ଉଦ୍ୟମ �କଲ 
ତାହା�ୁ ସାମାଜତି� ଆକନ୍ଦାଳନ କବାଲତି �ୁହା�ାଏ 

କବାଲତି �ହ ତିଥିକଲ। ମୟେୁଭଞ୍ କହଉଛ ତି େତ୍ନଗଭବୁା। 
ଏହାେ ଇତ ତିହାସ କ�କତ ସମଦୃ୍ ସଂସ୍ତୃ ତି ପେମ୍ପୋ 
ଐତ ତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ କସକତ େୁ�ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଇଂକେଜ �ାସନ 
ସମୟକେ ମୟେୂଭଞ୍ ମହାୋଜାମାକନ ମୟେୂଭଞ୍�ୁ 
�ୀଷବୁ ସ୍ଥାନକେ ପହଞ୍ାଇବାକେ ଅଗ୍େୀ ଭୂମ ତି�ା ଗ୍ହେ 
�େ ତିଥିକଲ। ମଖୁ୍ୟବକ୍ାଭାକବ ପକୁନ ଜାତୀୟ ପ୍ରତ ତିେକ୍ଷା 

ପ୍ରତ ତିଷ୍ାନେ ଅବସେପ୍ରାପ୍ ପ୍ରକ�ସେ ଡ.ହେ ତିହେ 
ପଣ୍ା ମୟେୂଭଞ୍ ସାମାଜତି� ଆକନ୍ଦାଳନ ଓ ତାେ କ୍ରମ 
ବ ତି�ା� ଉପକେ ଆକଲା�ପାତ �େ ତିଥିକଲ। ସମ୍ାନ ତିତ 
ଅତ ତିଥି ଭାକବ ବ ତି.ବ ତି.ମହାବ ତିଦ୍ୟାଳୟେ ପବୂବୁତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଡ. �ତ ତିନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ ତିଂହକଦବ ସଚ୍ଚାନ ମୟେୂଭଞ୍କେ 
ଦେବାେୀ �ାସନ ସମୟେ �ାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କସ 

ସମୟକେ ମୟେୂଭଞ୍େ ଜନଜାତ ତିମାନଙ୍ ସାମାଜତି� 
ସ୍ଥତିତ ତି ସମ୍ପ�ବୁକେ ଆକଲା�ପାତ �େ ତିଥିକଲ। ଅନ୍ୟତମ 
ସମ୍ାନ ତିତ ଅତ ତିଥି ଶ୍ରୀମା ମହ ତିଳା ମହାବ ତିଦ୍ୟାଳୟେ 
ପବୂବୁତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ.�୍ୟାମସନୁ୍ଦେ ଦାସ ମୟେୂଭଞ୍କେ 
ୋଜତନ୍ତ୍ର �ାସନ ସମୟକେ ଶ୍ରୀ କ�ୈତନ୍ୟଙ୍େ 
ଆଗମନ ଏବଂ ଏହା ସହ ତିତ କବୈଷ୍ଣବ ଧମବୁେ କ୍ରମବତି�ା� 
ଉପକେ ଆକଲା�ପାତ �େ ତିଥିକଲ। ପ୍ର�ାସନ ତି� 
ଅଧି�ାେୀ ଜାହାଙ୍ତିେ �ବୀେ ପ୍ରାେମ୍ଭ ତି� ସ୍ୱାଗତ ଭାଷେ 
କଦଇଥିକଲ। ସଂକ�ାଜ� ଡ. �ୁମେମେୀ ନାୟ� ଅତ ତିଥି 
ପେ ତି�ୟ ଓ ଅଗବୁାନାଜତିଂ କସକକ୍ରଟାେୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପ� ପ୍ରକମାଦ 
�ୁମାେ ବସା ଧନ୍ୟବାଦ ଅପବୁେ �େ ତିଥିକଲ। ବଡସାହ ତିେ 
ପବୂବୁତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ.ପ୍ରକବାଧ �ୁମାେ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ 
େୀମଳୁ ତି ମହାବ ତିଦ୍ୟାଳୟ ପବୂବୁତନ ପ୍ରଧ୍ୟାପ� ଡ. ପଙ୍ଜ 
�ୁମାେ ୋଉତ୍   ସଭାପତ ତିତ୍ୱକେ ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ମହାବ ତିଦ୍ୟାଳୟେୁ 
ଆସ ତିଥିବା ପ୍ରଧ୍ୟାପ� ଓ ଅଧ୍ୟାପ�ମାକନ ନ ତିଜ ନ ତିଜେ 
ଲତିଖିତ ସନ୍ଦଭବୁ ପାଠ �େ ତିଥିକଲ। 

ବବି ିମହାବଦି୍ାଳୟଫର ଜାତୀୟ ଆଫଲା�ନା�କ୍ର ଉଦ୍  ଘାରତି

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ୧୧ା୩(ସମସି)

�ୁଡୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ�ୁ ଆଦତିବାସୀ ବଗବୁକେ 
ସାମ ତିଲ �େ ତିବା ଦାବ ତିକେ ଆସନ୍ତା ୨୧ 
ତାେ ତିଖକେ ୬ ଘଣ୍ଟତିଆ ମୟେୂଭଞ୍ ବନ୍ଦ 
ପାଳନ କନଇ �ୁଡୁମୀକସନା ପକ୍ଷେୁ ଏ� 
କବୈଠ� ସ୍ଥାନୀୟ �ୁକ�ଇବୁଡତିଠାକେ 
ଅନୁଷ୍ ତିତ କହାଇ�ାଇଛ ତି। ଏଥିକେ ମଖୁ୍ୟ 
ଅତ ତିଥିେୂକପ �ୁଡୁମୀ କସନାେ ପ୍ରତ ତିଷ୍ାତା 
ଜୟମନୁ ତି �ୁମାେ ମହାନ୍ତ କ�ାଗକଦଇଥିକଲ। 
କସଠାକେ ତାଙୁ୍ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ଦ୍ବୁନା ପକେ 
ଏ� ବ ତି�ାଳ କ�ାଭା�ାତ୍ରା ପ୍ରଦ�ବୁନ �େ ତି 
�ୁକ�ଇବୁଢୀ ସଭାସ୍ଥଳକେ ପହଞ୍ ତିଥିକଲ। 
କବୈଠ�କେ ୋଜ୍ୟ ମହ ତିଳା ସଭାକନତ୍ରୀ 
ସଜୁାତା ମହାନ୍ତ, ବାମନଘାଟୀ �ୁଡୁମୀ କସନା 
ମହ ତିଳା ସଭାକନତ୍ରୀ କସୌଭାଗ୍ୟ ମହାନ୍ତ, 
ସାେସ�ୋ ସଭାପତ ତି �ାହୁ୍ନ�େେ ମହାନ୍ତ, 
ମୟେୂଭଞ୍ �ା�ବୁ୍ୟ�ାେୀ ସଭାପତ ତି ସାଇୋମ 

ମହାନ୍ତ, ଉପକଦଷ୍ା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧେ ମହାନ୍ତ, ୋଜା 
ମହାନ୍ତ, ମ୍ୁୟନ ତିସ ତିପାଲତିଟ ତି ସଭାପତ ତି ଭଜହେ ତି 
ମହାନ୍ତ, �� ତିପେୁ ସଭାକନତ୍ରୀ ଅଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତ 

ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ଥତିତ ଥିକଲ। ଅତ ତିଥିଗେ ଆଗାମୀ 
ମାଚ୍ଚବୁ ୨୧ ତାେ ତିଖ ୬ ଘଣ୍ଟତିଆ ମୟେୂଭଞ୍ 
ବନ୍ଦ�ୁ ସ�ଳ �େ ତିବା ପାଇଁ ନ ତିକବଦନ 

େଖିଥିକଲ। ସଭା ପେ ତି�ାଳନା ଭଜହେ ତି 
ମହାନ୍ତ �େ ତିଥିବା କବକଳ �ାହୁ୍ନ�େେ ମହାନ୍ତ 
ଧନ୍ୟବାଦଅପବୁେ �େ ତିଥିକଲ।

ଆଫ୍ାଳନ ପାଇଁ କକୁଡକୁ ମୀ ଫସନା ସଜବାଜ 

କୁବେଇ,୧୧ା୩(ସମସି): �ୁଳ ତିଅୋ ବ�୍ ବାଇଗେବାଡତିଆଠାକେ ସାଇ�ଲ 
�ାତ୍ରୀଙୁ୍ ସ୍ୱାଗତ �ୋ�ାଇଛ ତି। ଓଡ଼ତି�ାକେ ଆଦତିବାସୀଙ୍ ପାେମ୍ପାେ ତି� ବ ତି�ାେ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଝୀ ପାେଗାନା, ମାନ�ତି ମଣୁ୍ା, ପାହାଡ ତି ପଧାନ ତି ଆଦତି ବ୍ୟବସ୍ଥା�ୁ 
ସ୍ୱୀ�ୃତ ତି କଦବା ସକଙ୍ ସକଙ୍ ପାେମ୍ପାେ ତି� ମଖୁ୍ୟଙୁ୍ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ �େ ତିବା 
ସହ ସାନ୍ତାଳୀ, କହା, ମଣୁ୍ାେୀ ଭାଷା�ୁ ଦ୍ ତିତୀୟ ୋଜ୍ୟ ଭାଷାେ ମାନ୍ୟତା 
ପ୍ରଦାନ ଦାବ ତିକେ ମାସା ଆମ୍ତି ୋଜ୍ୟ ସାଧାେେ ସମ୍ପାଦ� ଅଜୁବୁନ ମମୁୁବୁ ତ ତିେ ତିଂେୁ 
ଭୁବକନଶ୍େ ୋଜଭବନ ଅଭତିମକୁଖ ସାଇ�ଲ �ାତ୍ରା ଆେମ୍ଭ �େ ତି �ନ ତିବାେ 
�ୁଳ ତିଅୋକେ ପହଞ୍ ତିଛନ୍ତତି। �ୁଳ ତିଅୋକେ େବୀନ୍ଦ୍ର ସ ତିଂଙ୍ କନତୃତ୍ୱକେ ସ୍ଥାନୀୟ 
କଲାକ� ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ କଦଇ ସ୍ୱାଗତ �େ ତିଥିକଲ। ପକେ ବାଇଗେବାଡ଼ତିଆ 
ଛ�କେ �୍ୟାମ ମମୁୁବୁଙ୍ ଦ୍ାୋ ସ୍ୱାଗତ �ୋ�ାଇଥିଲା। ଏହ ତି �ା�ବୁ୍ୟକ୍ରମକେ 
ଦୟାନ ତିଧି କସାକେନ୍  , ସନୁ୍ଦେକମାହନ ବାକସ୍,ଦତିଲ୍ୀପ ମାଣ୍୍ତି, ୋଜୀବ �ୁମାେ 
ନାଏ�,ୋମ�ନ୍ଦ୍ର ମମୁୁବୁ , ସ ତିମାଲ ବାକସ୍ ପ୍ରମଖୁ କ�ାଗ କଦଇଥିକଲ।

ର ା ସ ବ � ା ବ ିନ୍ଦ ପୁ ର , ୧ ୧ ା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ୋସକଗାବ ତିନ୍ଦପେୁ ବ�୍କେ ନୂତନ ଭାକବ ୬ଟ ତି 
ସମବାୟ ସମ ତିତ ତି ଗଠନ କହବ। ଏହ ତି ବ�୍କେ 
୧୬ଟ ତି ପଞ୍ାୟତ େହ ତିଛ ତି। ଏକବ ୋସକଗାବ ତିନ୍ଦପେୁ 
ଓ ଛାତନା ସମବାୟ ସମ ତିତ ତି େହ ତିଛ ତି। ସେ�ାେଙ୍ 
ନୂଆ ନ ତିୟମ ଅନୁସାକେ ପ୍ରତ ତି ଦୁଇଟ ତି ପଞ୍ାୟତ�ୁ 
କନଇ କଗାଟ ତିଏ ସମବାୟ ସମ ତିତ ତି ଗଠନ କହବ। 
କତେ ୁ ନୂତନ ଭାକବ ୬ ଟ ତି ଗଠନ କହବ। 
ଏଥିନତିମକନ୍ତ ପ୍ରତ ତି ଦୁଇଟ ତି ପଞ୍ାୟତେ �ାଷୀମାନଙୁ୍ 
କନଇ କବୈଠ� ଅନୁଷ୍ ତିତ କହାଇଛ ତି। ବଡାମପେୁ 
ଓ ସାନମାେ ତିଦା ପଞ୍ାୟତ �ାଷୀମାନଙୁ୍ କନଇ 
ସାନମାେ ତିଦା ପଞ୍ାୟତକେ ଏ� କବୈଠ� ଅନୁଷ୍ ତିତ 
କହାଇଥିଲା। କବୈଠ�କେ ସାନମାେ ତିଦା ସେପଞ୍, 
ବଡାମପେୁ ସେପଞ୍ ବବତିତା ୋମ, ଜତିଲ୍ା 
ସମବାୟ ସମ ତିତ ତିେ ଏସଆେ ସ ତିଏସ ସତ୍ୟଜତିତ 
ବାେ ତି�, ଛାତନା ସମବାୟ ସମ ତିତ ତିେୁ ଔେ� ତିଖା 
କବଜ, ବୀକେନ୍ଦ୍ର କସଠୀ, ହେ ତିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗ ତିେ ତି, ବ ତିଶ୍ଜତିତ 
କସନାପତ ତି କ�ାଗକଦଇ ନୂତନ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଗଠନ 
ସମ୍ପ�ବୁକେ ଆକଲା�ନା �େ ତିଥିକଲ। ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ଗଠନ 
କହକଲ �ୃଷ�ମାକନ ସମବାୟ ସମ ତିତ ତି ଜେ ତିଆକେ 
ମ ତିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ସବୁ ତିଧା ପାଇକବ।

ଗଠନ ଚହବ ୬ ସମବାୟ ସମତି ି

ମହୁଲଡତିହା,୧୧ା୩(ସମ ତିସ): ଗ୍ାମାଞ୍ଳକେ 
ଏସଏ�ଜତିଗଡୁ ତି� ଏକବ କନତୃତ୍ୱ ଅଭାବେୁ 
ଏସଏ�ଜତି ଗଡୁ ତି� ଦ ତି�ାହୀନ କହାଇପଡ଼ତିଛନ୍ତତି। 
�ଳକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କହାଇପାେୁନାହ ିଁ। କତେ ୁ
କନତୃତ୍ୱ ବ ତି�ା� ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍ବୁ କବାଲତି ନାବାଡବୁ 
ସହାୟତାକେ ଆକୟାଜତିତ ତାଲତିମ � ତିବ ତିେକେ 
ମଖୁ୍ୟଅତ ତିଥି ଭାକବ କ�ାଗକଦଇ ନାବାଡବୁ 
ସହ�ାେୀ ମହାପ୍ରବନ୍� ସ୍ତୃ ତିେଞ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟ� 
�ହ ତିଛନ୍ତତି। କସ୍ୱଚ୍ାକସବୀ ସଂଗଠନ ଆେଆେଡତିଓ 
ଦ୍ାୋ ୧୦ ତାେ ତିଖକେ ଦାନୁଆବାଲତିକପାଷ ତି 
ଗ୍ାମକେ ଆକୟାଜତିତ ତାଲତିମ � ତିବ ତିେକେ ୪ଟ ତି 
ଗ୍ାମେ ଏସଏ�ଜତି ମହ ତିଳା ଭାଗ କନଇ ତାଲତିମ 
ଗ୍ହେ �େ ତିଥିକଲ। ସମ୍ାନ ତିତ ଅତ ତିଥି ତଥା ସମଳ୍ 
ବ୍ୟକ୍ ଭାକବ ସହ�ାେୀ �ୃଷ ତି ଅଧି�ାେୀ �ଭୁାଂ� ୁ
କ�ଖେ ମହାନ୍ତ କ�ାଗକଦଇ ସେ�ାେଙ୍ 
କ�ାଜନା ସମ୍ପ�ବୁକେ ବ ତିକ�ଷ ବ ତିବେେୀ 
େଖ ୁ ନ ଥିବାେୁ ମହ ତିଳାମାକନ ସେ�ାେୀ 
ସହକ�ାଗ କନଇ ନ ପାେ ତି ପଛୁଆ କହଉଥିବା 
�ହ ତିଥିକଲ। କତେ ୁ ସେ�ାେୀ ବ ତିଭାଗ ସହ ତିତ 
କ�ାଗାକ�ାଗ େଖି ସବୁ ତିଧାେ ଉପକ�ାଗ ପାଇଁ 
ପୋମ�ବୁ କଦଇଥିକଲ। ଉଦ୍ୟାନ �ୃଷ ତି କକ୍ଷତ୍ରୀୟ 

�ମବୁ�ାେୀ କ�ୈକଳନ୍ଦ୍ର ପକଲଇ କ�ାଗକଦଇ 
ଏସଏ�ଜତିଗଡୁ ତି� ଦଳଗତ ଭାକବ ସେ�ାେୀ 
ସହାୟତା ପାଇ ଁ ଆଗଭେ କହଉନଥିବାେୁ 
କସମାନଙୁ୍ ସାମ ତିଲ କହବା ପାଇ ଁ ପୋମ�ବୁ 
କଦଇଥିକଲ। ଓଡ଼ତି�ା ବନାଞ୍ଳ ଉନ୍ନୟନ 
ପ୍ର�ଳ୍ପ ସଂକ�ାଜ� ସ�ୁାନ୍ତ �ୁମାେ ସାହୁ 
ସଞ୍ୟ, ଋେ, ବୀମା ଆଦତି କସବା ସହ ତିତ � ତିପେ ତି 

କଛାଟ ଉକଦ୍ୟାଗ ପ୍ରତ ତିଷ୍ା �େ ତିପାେ ତିକବ କସ 
କନ ତି ଆକଲା�ନା �େ ତିଥିକଲ।ଏଥିପାଇଁ � ତିକ୍ଷା, 
ତାଲତିମ କନତୃତ୍ୱ ବ ତି�ା� ଉପକେ କସ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ 
କଦଇଥିକଲ। ଆେଆେଡତିଓ ସଂକ�ାଜତି�ା 
ନମ ତିତା ୋଉତଙ୍ ସଂକ�ାଜନାକେ ଆକୟାଜତିତ 
� ତିବ ତିେକେ ୫୨ ଜେ ମହ ତିଳା କ�ାଗକଦଇ 
ତାଲତିମ ଗ୍ହେ �େ ତିଥିକଲ।

ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜଙି୍ ଫନତୃତ୍ୱ ବକିାଶ ତାଲମି ଶବିରି

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ/ଝରାଡ଼ହି,ି୧୧ା୩(ସମସି): �ାସ୍ତୀୟ ଓଡ଼ତିଆ ଭାଷା ଦ ତିବସ 
ଉପଲକକ୍ଷ ଝୋଡ଼ତିହ ତି ସେ�ାେୀ ଉଚ୍ଚ ବ ତିଦ୍ୟାଳୟ ପେ ତିସେକେ ଏ� ବକୃ୍ତା 
ପ୍ରତ ତିକ�ାଗ ତିତା ଅନୁଷ୍ ତିତ କହାଇ�ାଇଛ ତି। ଏହ ତି 
ଉପଲକକ୍ଷ ବଡ଼ ମେ ତିଷ କହବା ପାଇ ଁ ମାତୃଭାଷାେ 
ଆବ�୍ୟ�ତା େହ ତିଛ ତି � ତି �ୀଷବୁ�କେ ୧୫ ଜେ 
ପ୍ରତ ତିକ�ାଗୀ ଅଂ� ଗ୍ହେ �େ ତିଥିକଲ। ବ ତି� ତିଷ୍ 
� ତିକ୍ଷାବ ତିତ ତଥା �ବତି ଡ଼ ନୀଳ�ଣ୍ଠ ମ ତିଶ୍ରଙ୍ ଜନ୍ମ 
ଦ ତିବସ ଅବସେକେ �ୃତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍ 
ପେୁସ୍ତ �ୋ�ାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମ ତିଶ୍ରଙୁ୍ ସାେସ୍ୱତ 
ସାଧନା ପାଇ ଁଓଡ଼ତି�ା ସାହ ତିତ୍ୟ ଏ�ାକଡମୀ, ଉତ୍ଳ 
ସାହ ତିତ୍ୟ ସମାଜ, ��ୀେ କମାହନ ସାହ ତିତ୍ୟ ସମାଜ 
ପକ୍ଷେୁ ଓଡ଼ତି�ାେ ବହୁ ଅଗ୍େୀ ସାହ ତିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ାନ 
ଦ୍ାୋ ସମଦ୍୍୍ତିତ ଓ ସମ୍ାନ ତିତ କହାଇଛନ୍ତତି। ଏହ ତି ପେ ତିକପ୍ରକ୍ଷୀକେ ପ୍ରଥମ ବଷବୁା 
ୋେୀ କବକହୋ (ନବମ କଶ୍ରେୀ) ବବତିତା ହାସଁଦା (ସପ୍ମ)ସକୁନଲତି ମହାନ୍ତ 
(ଅଷ୍ମ କଶ୍ରେୀ) �ଥାକ୍ରକମ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଳଙୃ୍ତ �େ ତି 
ପ୍ରତ ତିକ�ାଗ ତିତାକେ �ୃତ �ା�ବୁ୍ୟ କହାଇଥିକଲ। �ୃତୀ ପ୍ରତ ତିକ�ାଗୀଙୁ୍ ପ୍ରଧାନ 

� ତିକ୍ଷ� ସ୍ତୃ ତିେଞ୍ନ ପାେ ତି ପେୁସ୍ତୃ �େ ତିଥିକଲ। ଏହ ତି �ା�ବୁ୍ୟକ୍ରମ�ୁ � ତିକ୍ଷ� 
ସବୁ୍ରତ �ୁମାେ ପକଲଇ ସଂକ�ାଜନା �େ ତିଥିଲା କବକଳ � ତିକ୍ଷ� ଉତ୍ତମ 

�ୁମାେ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଦଇଥିକଲ। କ୍ରୀଡା � ତିକ୍ଷ� ସାଗୀନ ମାଝୀଙୁ୍ ମଧ୍ୟ 
ବ ତିଦ୍ୟାଳୟେ � ତିକ୍ଷ� ଓ ପ୍ରଧାନ � ତିକ୍ଷ� ପଷୁ୍ପଗଚୁ୍ କଦଇ ସମଦ୍୍୍ତିତ �େ ତିଥିକଲ। 
� ତିକ୍ଷ� ଅଭତିଜତିତ କଜନା, େଘନୁାଥ ମାଝୀ, ବୁଧେୁାମ ଦକେଇ, ସ୍ୱପ୍ନା କବକହୋ, 
ପଦ୍ମ ତିନୀ ମାୋଣ୍ତି, ସନାତନ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମଖୁ ସହକ�ାଗ �େ ତିଥିକଲ।

ଡ. ନୀଳକଣ୍ଠ ମଶି୍ରଙ୍ ଜୟନ୍ତୀଫର ବକୃ୍ତା ପ୍ରତଫିରାଗତିା

ସାଇକଲ ରାତ୍ୀଙ୍କୁ  ସ୍ୱାଗତ
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ଭଣ୍ଡାରଡିହିଡା ରଡାଧଡାଗ�ଡାବନି୍ଦ ମନ୍ଦରିଗର 
ଗ�ଡାଳ ଉତ୍ସବ
ଘଷପିରୁା,୧୧ା୩(ସମସି): ଘଷପିରୁା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଣ୍ାରଡିହିା ରାଧାଗରାବନି୍ଦ 
ମନ୍ଦରିଗର ଗ�ାଳ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ଗହାଇଯାଇଛ।ି ବଶି୍ୱଶାନ୍ତ ି ଭାରବତ ଟୁଙ୍ ି
ସଭାପତ ିଗରାବନି୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାଧାଗରାବନି୍ଦ ମନ୍ଦରି ମହନ୍ତ ସାଧ ୁହରଗିବାଲ 
�ାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତାବଧାନଗର ରାଧାଗରାବନି୍ଦ ମନ୍ଦରିଗର ଗ�ାଳ ମଗହାତ୍ସବ ବଡ 
ଧମୁଧାମଗର ଅନୁଷ୍ତି ଗହାଇଥିଲା। ସବ୍ଗପ୍ରଥଗମ ପରୂ୍୍ଗ କୁମ୍ଭ ସ୍ାପନ ପବୂ୍ଗକ ସଯୂ୍ଗ୍ୟ 
ପଜୂା, ଗରା ପଜୂା ଓ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପଜୂାର୍୍ଗନା କର ିରାଧାଗରାବନି୍ଦଙ୍କ ଗଷାଡ଼ଶ ଉପଚାର 
ପଜୂା କରା ଯାଇଥିଲା। ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ଭାରବତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମତି ି
ସଭାପତ ି ଆଚାଯ୍ଗ୍ୟ �ାଶରଥି ପ୍ରଧାନ ଗ�ାଳ ପରୂ୍୍ଣିମା ତଥା ଗହାଲ ି ପବ୍ଗର ମାହାତ୍ମ 
ସମ୍ୱନ୍ଧଗର ଉପସ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍  ଗବାଧନ ଗ�ଇଥିଗଲ। ଏହ ିକାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ 
କରବିା �ରିଗର ଗପ୍ରମାନନ୍ଦ ଗପାଥାଳ, ଲକ୍ଷୀପ୍ରୟିା ଗପାଥାଳ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଏକ, ମଖୁ୍ୟ 
ଗସବକିା ସଗୁଲଖା ନାଏକ, ଲତକିା ନାଏକ, ଶଙ୍କର �ାସ, �ମୟନ୍ତୀ �ାସ,ଶଙ୍କଷ୍ଗଣ 
ରଣା, ବଜିୟ ନାୟକ, ଭୀମଗସନ ରଣା, ଲକ୍ଷଣ ବାରକି ଓ ଆଗଲାକ ମହୁରୀ ପ୍ରମଖୁ 
ସକ୍ରୟି ସହଗଯାର କରଥିିଗଲ।

ପତ୍ନୀଙ୍କୁ  ବଡାଇକରକୁ  ଗେଲ ିଗ�ଇ ପତ ିଗେରଡାର 
ଘଷପିରୁା,୧୧ା୩(ସମସି): ନଜି ପତ୍ୀଙୁ୍କ ବାଇକରୁ ଗେଲ ି ଗ�ଇ ପତ ି ଗହାଇଛ ି
ଗଫରାର୍  । ରରୁୁତର ଅବସ୍ାଗର ଆନନ୍ଦପରୁ ଉପଖଣ୍ ଚକିତି୍ସାଳୟଗର ଭର୍ତ୍ଣି ଗହଗଲ 
ପତ୍ୀ। ଅଭଗିଯାର ପଗର ପଲୁସି୍  ର ତ�ନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ 
ଥାନା ମହୁରୀ ରାଁର ଭରତ ଗଜନାଙ୍କ ପଅୁ ତପନ ଗଜନା ଘଷପିରୁା ଥାନା ଶଟତରିା 
ରାଁର ମାୟାଧର ସାମଲଙ୍କ ଝଅି ରଞ୍ତିାକୁ �ଶ ବଷ୍ଗ ତଗଳ ଗବୈ�କି ରୀତଗିର 
ବବିାହ କରଥିିଗଲ। ବର୍ତ୍ଗମାନ ତାଙ୍କର �ୁଇଟ ି ପଅୁ ଥିବା ଗବଗଳ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର 
ପାରବିାରକି କଳହ ଲାର ି ରହଥିିଲା। ଅଗନକ ସମୟଗର ଆଗପାଷ ବୁଝାମଣା 
କରଯାଇଥିବା ଗବଗଳ ରତକାଲ ି ପନୁବ୍ଗାର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଝରଡ଼ା ଆରମ୍ଭ 
ଗହାଇଥିଲା। ତପନ ଘଗର ମାରପଟି୍   କରବିା ପଗର ରଞ୍ତିାକୁ ବାଇକ୍   ଗଯାଗର ତାଙ୍କ 
ବାପଘଗର ଛାଡ଼ଗି�ବାକୁ କହ ି ଆଣବିା ସମୟଗର ୨୦ ନମ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 
ହସନପରୁ ଗଟାଲପ୍ଲାଜା ନକିଟଗର ବାଇକରୁ ଗେଲ ି ଗ�ଇଥିବା ଗନଇ ଅଭଗିଯାର 
କରଛିନ୍ତ ିରଞ୍ତିା। ଘଟଣା ପଗର ରଞ୍ତିା ରରୁୁତର ଆହତ ଗହବାରୁ ତାଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦପରୁ 
ଡାକ୍ତରଖାନାଗର ଭର୍ତ୍ଣି କରାଯାଇଛ।ି ଘଷପିରୁା ଥାନାଗର ଘଟଣାକୁ ଗନଇ ରଞ୍ତିାଙ୍କ 
ପରବିାର ପକ୍ଷରୁ ଲଖିିତ ଅଭଗିଯାର ପଗର ପଲୁସି୍   ଛାନ୍  ଭନି୍   ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି ଗସପଗଟ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ତପନ ଗଜନା ଗଫରାର୍   ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 

ଯଡା�ବ ସମ୍ପ୍ର�ଡାୟ ପକ୍ଷରକୁ  ଲଉଡ଼ ିଗେଳ 
ଘଷପିରୁା,୧୧ା୩(ସମସି): ଘଷପିରୁା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଡ଼ବାନ୍ଧଗରାଡା ଗ୍ାମଗର ଯା�ବ 
ସମ୍ପ�ାୟ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ ୁଗ�ାଳ, ଗ�ାଳ ମଳିନ ଓ ଗହାଲ ିଉତ୍ସବ ବଡ ଧମୁଧାମଗର ପାଳତି 
ଗହାଇଯାଇଛ।ି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଣୃୟୀ ମରୂ୍ତ୍ଗୀ ସ୍ାପନ କରାଯାଇ ନଷି୍ାର ସହ ପଜୂାର୍୍ଗନା 
କରାଯାଇ ଗ୍ାମର ଯା�ବ ପଲିାମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଲଉଡ ି ଗଖଳ ସହ ସସୁଜ୍ତି ଗ�ାଳ 
ବମିାନଗର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ଧର ି ଗ୍ାମ ପରକି୍ରମା କରାଥିଗଲ। ନୃତ୍ୟର ତାଗଳ ତାଗଳ 
ଯା�ବ ପଲିାମାଗନ ସାହ ିସାହ ିବୁଲ ିଲଉଡ ିଗଖଳଗର ମଜଯିାଇଥିଗଲ। ବଳିମ୍ୱତି ରାତ୍ ି
ପଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ ପଜୂା ମଣ୍ପ ନକିଟଗର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ଗନ ଅନୁଷ୍ତି ଗହାଇଥିଲା। ଚଳତି ବଷ୍ଗ 
ଉତ୍ସବଗର ଯା�ବ ପରବିାର ସଗମତ ଗ୍ାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚକ୍ର, ପଙ୍କଜ ଚକ୍ର, ରାଫନ ଚକ୍ର, 
ହାପ ିପାତ୍, ତର ନାୟକ, ମଧସୁ�ୁନ ପଗଲଇ, ଅଜୟ �ାସ, ବୃନ୍ଦାବନ ପରଡ଼ିା, ମଙୁ୍ଳ ି
ପରଡ଼ିା, ଗକଶବ ପରଡ଼ିା, ଯ�ୁନାଥ ପଗଲଇ, ଭରତ ପଗଲଇ ସଗମତ ବହୁ ମାନ୍ୟରଣ 
ବ୍ୟକ୍ତ ିଉପସ୍ତି ରହ ିଲଉଡ ିନୃତ୍ୟ ଉପଗଭାର କରଥିିଗଲ।

କକ୍କଟ ପନୀଡ଼ତିଡା ମହଳିଡାଙ୍କୁ  ସହଡାୟତଡା 
ପଡାଇଁ ପ୍ରଶଡାସନକକୁ �କୁହଡାର ି
ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୧ା୩ (ସମସି): ଘଷପିରୁା ବ୍ଲକ ଭଣ୍ାରଡିହିା 
ପଞ୍ାୟତ ବସନ୍ତପରୁା ଗ୍ାମର ଆଥ ୍ଣିକ ଅନଗ୍ସର ତଗଳ 
ରହୁଥିବା ଆ�ବିାସୀ ମହଳିା କୁନ ି ଟୁଡୁ ରତ ୨ ବଷ୍ଗ 
ଗହବ କକ୍ଗଟ ଗରାରଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗହାଇପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି ଗସ 
ଶାରୀରକି ଅସସୁ୍ତା ଅନୁଭବ କରବିାରୁ କଟକ ଆଚାଯ୍ଗ୍ୟ 
ହରହିର କକ୍ଗଟ ଚକିତି୍ସାଳୟଗର ଚକିତି୍ସତି ଗହାଇଥିଗଲ। 
ପରୀକ୍ଷାନରିୀକ୍ଷା ପଗର କକ୍ଗଟ ଗରାର ନରୂିପଣ ଗହବାରୁ 
ଅଗ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତମିାସଗର ଗକଗମା 
ଗନବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମଶ୍ଗ ଗ�ଇଥିଗଲ। ଗହଗଲ ଆଥ ୍ଣିକ 
ଅନଟନ ଚକିତି୍ସାଗର ବାଧକ ସାଜଛି।ି ତାଙ୍କ ସ୍ାମୀ 
ପ୍ରଫୁଲ ଟୁଡୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାଗର �ନି ମଜୁରଆି ଭାଗବ 
କାଯ୍ଗ୍ୟ କରନ୍ତ।ି ଘଗର ଏକମାତ୍ ୧୩ ବଷ୍ଗର ପଅୁ ଅଷ୍ଟମ 
ଗରେଣୀଗର ପାେ ପଢ଼ୁଥିଗଲ। ଗତଗବ ଆଥ ୍ଣିକ �ୂରାବସ୍ା 
ଗଯାର ୁ ପାେପଢ଼ାଗର ଗଡାର ି ଲାରଲିାଣ।ି ଏପର ି
�ୟନୀୟ ଅବସ୍ାଗର ସନୁ୍ତଳତି ଗହଉଥିବା ଏହ ି ପୀଡତିା 
ମହଳିା ନୟିମତି ଚକିତି୍ସା ଗହବା �ୂଗର ଥାଉ, ଏପରକି ି �ୁଇ ଓଳ ି ଖାଇବା କଷ୍ଟକର 
ଗହାଇପଡ଼ଛି।ି ନଜିର ଚକିତି୍ସା ଓ ପଅୁର ପାେପଢ଼ା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଗଯାରାଇ 
ଗ�ବାକୁ ଆନନ୍ଦପରୁ ଉପଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ୋଗର ରହୁାର ି କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଗଯାରାଇ ଗ�ବାକୁ ଉପଜଲି୍ାପାଳ ଅନୀଲ 
କୁମାର ଗସେୀ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

ଆନନ୍ଦପରୁ, ୧୧ା୩ (ସମସି)

ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସ୍ଲାରକୁ କୁଗଶଇ ନ�ୀଗର ଗଧାଇବା ଗଯାରୁ ଁନ�ୀ 
ଜଳ �ୂଷତି ଗହାଇ ସଂକ୍ରାମକ ଗରାର ବୃଦ୍ ି ପାଉଥିବା 
ରରୁୁତର ଅଭଗିଯାର ଗହାଇଛ। ନ�ୀକୂଳ ଗ୍ାମବାସୀ 
କୁଗଶଇ ନ�ୀର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଘଷପିରୁା 
ବ୍ଲକ ରାଧିକାଗ�ଇପରୁ କଅଁସ ଗକ�ୁଆ, �ରଡପିାଳ, 
ବରପିାଳ, ଗକଶ�ୁରାପାଳ ଗ�ଓରା ଁମ�ନପରୁ ସଗମତ 
ପ୍ରାୟ ୧୨ଟ ିପଞ୍ାୟତର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବତି ଗହବାର 
ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ନ�ୀ ଜଳ ଏପର ିବଷିାକ୍ତ ଗଯାର ୁ
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରାମକ ଗରାର ଓ କଡି୍  ନୀ ଗରାରଗର 
ଅଞ୍ଳବାସୀ ଅସସୁ୍ ଗହାଇପଡୁଥିବାରୁ ଏ�ରିଗର ଉଚତି 
ପ�ଗକ୍ଷପ ଗନବା ପାଇ ଁଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାପାଳ ଓ ପ୍ର�ୂଷଣ 
ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଗ୍ାମାବାସୀ ଲଖିିତ ଅଭଗିଯାର କରଛିନ୍ତ।ି 
ଘଷପିରୁା ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତ ରାଗସାଳ ପଞ୍ାୟତ ନକିଟଗର 

ନୀଳକଗଠେଶ୍ୱର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଗଜସ୍   ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁଥିବା 
ବଜ୍ଗ୍ୟ ସ୍ଲାରରଡୁକୁି ନକିଟଗର ଥିବା କୁଗଶଇ ନ�ୀଗର 
ବଗିଶାଧନ କରାଯାଉଛ।ି ଫଳଗର ନ�ୀଜଳ �ୂଷତି 
ଗହାଇ ଅଞ୍ଳବାସୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଅଗନକ ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ଟ ି
କରୁଛ।ି ଏପର ିକାରବାର ଗଯାର ୁନ�ୀର ଶଯ୍ୟା ଧୀଗର 
ଧୀଗର ଗପାତ ି ଗହାଇଯାଉଛ।ି ବଜ୍ଗ୍ୟ ସ୍ଲାରଗର ଭରପରୁ 
କାବ୍ଗନ ଡାଇଅକ୍ାଇଡ୍   ଓ ବଷିାକ୍ତ ଗକମକିଲ ଥିବାରୁ ଜଳ 
ବଷିାକ୍ତ ଗହଉଛ।ି ଏହ ି ପାଣକୁି ନ�ୀ ତଳଆି ଅଞ୍ଳର 
ଗଲାଗକ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାଗବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 
ଗବଗଳ ଏହ ି ବଷିାକ୍ତ ପାଣ ି ଗଯାରୁ ଁ କଡି୍  ନୀ ଗରାରଗର 
ଅଗନକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗହଉଥିବା ଅଭଗିଯାର ଗହାଇଛ।ି ଗତଣ ୁ
ଏ ସମ୍ପକ୍ଗଗର ଅଞ୍ଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ର�ୂଷଣ ବଭିାରଗର 
ଅଭଗିଯାର ଗହାଇଥିବା ଗବଗଳ ଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାପାଳ, 
ତହସଲି�ାର, ପ୍ର�ୂଷଣ ଗବାଡ୍ଗ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
କାଯ୍ଗ୍ୟାଳୟକୁ ଏହାର ନକଲ ପୋଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି

ପ୍ଡାଣ୍ଟର ବର୍କ୍ୟବସ୍କୁଗର କକୁଗଶଇ ନ�ନୀରଳ ପ୍ର�ୂଷତି

କେନୁ୍ଦଝର, ୧୧ା୩(ସମସି)

ପ୍ରଯକୁ୍ତ ି ବ�ି୍ୟା ଗଯାର୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯବୁକ ଯବୁତୀମାନଙ୍କ 
ତାଲମି, �କ୍ଷତା ବକିାଶ ଓ ନଯିକୁ୍ତ ିପାଇଁ ଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା 
ପ୍ରଶାସନ ଓ ଗଟକ୍   ମହନି୍ଦ୍ରା ଲଃି ମଧ୍ୟଗର ବୁଝାମଣା ପତ୍ 
ସ୍ାକ୍ଷରତି ଗହାଇଯାଇଛ।ି ୧ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ କାଯ୍ଗ୍ୟାଳୟସ୍ 
ମନି ି କନଫଗରନ୍ସ ହଲୋଗର ଜଲି୍ାପାଳ ଆଶଷି 
ୋକ୍  ଗର ଓ ଗଟକ୍   ମହନି୍ଦ୍ରା ଲଃି ର ସପିଓି ତଥା ଗହଡ୍   
ମାଗକ୍ଗଟଂି ହଷ୍ଗଗବନ୍ଦ୍ର ସଇନଙ୍କ ଉପସ୍ତିଗିର ଉକ୍ତ 
ବୁଝାମଣା ପତ୍ ସ୍ାକ୍ଷରତି ଗହାଇଥିଲା। ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ 
ପକ୍ଷରୁ ଜଲି୍ା ନଗିୟାଜନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗଟକ୍   ମହନି୍ଦ୍ରା 
ଲଃି ର ପ୍ରାଧିକୃତ କମ୍ଗକର୍ତ୍ଗା ଏହ ି ବୁଝାମଣା ପତ୍ଗର 
ସ୍ାକ୍ଷର କରଥିିଗଲ। 

ସଚୂନାଗଯାର୍ୟ ଗଯ, ଉକ୍ତ କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଏଚ୍  ଏସ୍  ସ/ିଏସ୍  ଏସ୍  ସ/ିଡଗିପ୍ଲାମା 
ପରୀକ୍ଷାଗର ପ୍ରଥମ ଗରେଣୀଗର (୬୦ ପ୍ରତଶିତ 
ନମ୍ୱର) ଉର୍ତୀର୍୍ଗ ଗହାଇ ସ୍ାତକ ଯଥା- ବଇି/ବଗିଟକ୍  , 
ସ୍ାତକଗର୍ତାର ଯଥା- ଏମ୍  ସଏି/ଏମ୍  ଏସ୍  ସ ି (କମ୍ପ୍ୁୟଟର 
ସାଇନ୍ସ), ଇଞ୍ନିୟିରଂି ଷ୍ଟମି୍   ଯଥା- କମ୍ପ୍ୁୟଟର ସାଇନ୍ସ, 
ଆଇଟ,ି କମ୍ପ୍ୁୟଟର ଇଞ୍ନିୟିରଂି, ଇଗଲଗକ୍ ରୋନକି୍/

ଇ ଆ ଣ୍ ଟ ିସ ି/ କ ମୁ୍ୟନ ିଗ କ ସ ନ / ଇ ଗ ଲ କ ଟ୍ କି ା ଲ /
ଇଗଲଗକ୍ ରୋନକି୍ଗର ଉର୍ତୀର୍୍ଗ ଗହାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 
ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମଗର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ଚୟନ ନମିଗନ୍ତ ଗଟକ୍   
ମହନି୍ଦ୍ରା ଲଃି ଏକ ଏଣ୍ଟଟ୍ାନସ୍   କମ୍   ଆଗସସଗମଣ୍ଟ ଗଟଷ୍ଟ 
କରଗିବ ଏବଂ ଗଯାର୍ୟ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ପାଇଁ ୬ ମାସଆି 
ତାଲମି ବ୍ୟବସ୍ା କରଗିବ। ଡାଟା ଆଣ୍ ଆନାଲଟିକ୍, 
ଜାଭା ଫୁଲଷ୍ଟାକ୍  , କ୍ଲାଉଡ ଗଟଗକନାଗଲାଜ ି ଇତ୍ୟା� ି

ଅତ୍ୟାଧନୁକି କମ୍ପ୍ୁୟଟର ଗଟଗକନାଗଲାଜ ି ସମ୍ପକ୍ଗଗର 
ତାଲମି ପ୍ର�ାନ କରାଯବି। ପଲିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ି
ତାଲମି କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ଗ�ୟମକୁ୍ତ ରହବି। ଏତଦ୍  ବ୍ୟତୀତ 
ପଲିାଙ୍କର ଜ୍ାନ ଓ ଆଗ୍ହକୁ ଭରି୍ତ ି କର ି ଗସମାନଙୁ୍କ 
ଏକ ସଫ୍ଓୟାର ପ୍ଲାଟଫମ୍ଗଗର ପଞ୍ୀକରଣ କରାଯବି। 
ସଫଳତାର ସହ ତାଲମି ଗଶଷ ପଗର ଗଟକ୍   ମହନି୍ଦ୍ରା ଲଃି 
‘ଗକାସ୍ଗ କମ୍ପ୍ଲସିନ’ ସାଟ୍ଣିଫିଗକଟ ପ୍ର�ାନ କରବିା ସହ ୮୦ 

ପ୍ରତଶିତ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙୁ୍କ ଗ୍ହଣ କରାଯବି। ଏହ ିକାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମ 
ଦ୍ାରା ଜଲିା ତଥା ରାଜ୍ୟର ଯବୁକ ଯବୁତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଗବୈଷୟକି ନଯିକୁ୍ତ ି ଗକ୍ଷତ୍ଗର ସଗୁଯାର ସଷୃ୍ଟ ି କରବି। 
ଗଟକ୍   ମହନି୍ଦ୍ରାର ଏତା�ୃଶ ପ�ଗକ୍ଷପ ପାଇଁ ଖସୁ ି ବ୍ୟକ୍ତ 
କରବିା ସହତି ଏହ ିଅବସରଗର ଜଲି୍ାପାଳ ରେୀ ୋକ୍  ଗର 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉ�୍ୟମ ମହତ ଓ ପ୍ରଶଂସନୀୟ 
ଗବାଲ ି କହଛିନ୍ତ।ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାରସପି୍   
ଗପ୍ରାଗ୍ାମ ସମ୍ପକ୍ଗଗର ଅବରତ କରାଇ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ 
ଛାତ୍ଛାତ୍ୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର ଥିବା ଅନ୍ତନ୍ଣିହତି ପ୍ରତଭିା 
ଓ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାକାର କରାଇବା ପାଇଁ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଙ୍ୀକାରର ପ୍ରତଫିଳନ 
ଗବାଲ ିକହଛିନ୍ତ।ି ଗଟକ୍   ମହନି୍ଦ୍ରା ଲଃି ର ସପିଓି ହଷ୍ଗଗବନ୍ଦ୍ର 
ଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାଗର ଏପର ି ମହତ ପ�ଗକ୍ଷପ ସହତି 
ଜଡତି ଗହାଇଥିବାରୁ ଖସୁ ି ବ୍ୟକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହାଦ୍ାରା 
ରାଜ୍ୟଗର ଯବୁକ ଯବୁତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଗୁଯାର ସଷୃ୍ଟ ି
ଗହବ। ସଂସ୍ାର ଭୁବଗନଶ୍ୱର ଗକନ୍ଦ୍ରଗର ଅଧିକ ଯବୁକ/
ଯବୁତୀ ଗ୍ହଣ କରାଯବି ଗବାଲ ି ସଚୂନା ଗ�ଇଥିଗଲ। 
ଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାଗର ଉକ୍ତ କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ପାଇଁ 
ଗଟକ୍   ମହନି୍ଦ୍ରା ଲଃି କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଗଯାର କରାଯବି 
ଗବାଲ ିଜଲି୍ାପାଳ ରେୀ ୋକ୍  ଗର କହଛିନ୍ତ।ି 

କଡି୍  ନୀ ରରାଗରର କଡି୍  ନୀ ରରାଗରର 
ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆକ୍ାନ୍ତଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆକ୍ାନ୍ତ

ପ୍ରଯକୁକ୍ ିବ�ି୍ୟଡା ଗଯଡା�୍ୟତଡା ସମ୍ପନ୍ନ ଯକୁବକ ଯକୁବତନୀମଡାନଙ୍ ତଡାଲମି
   ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଓ ନଯିକୁ୍ ିପାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରେକ୍   ମହନି୍ଦା ଲଃି ମଧ୍ୟରର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ାକ୍ଷରତି ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଓ ନଯିକୁ୍ ିପାଇଁ ଜଲି୍ା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରେକ୍   ମହନି୍ଦା ଲଃି ମଧ୍ୟରର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ାକ୍ଷରତି 

ତୁରୁମଙୁ୍ା, ୧୧ା୩ (ସମସି): ପାଟଣା ବ୍ଲକ 
କଣ୍ଟଆିପଡ଼ା ପଞ୍ାୟତଗର ନଜିସ୍ ଖର୍୍ଗଗର 
ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତ ିସରପଞ୍ ଲନିା 
ନାଏକ। ପଞ୍ାୟତକୁ ଆସଥୁିବା ଗଯ ଗକୌଣସ ି
କାମ ସାଙ୍କୁ ଭର୍ତା ଟଙ୍କା ଉୋଇବାକୁ 
ଆସଥୁିବା ବୃଦ୍ ବୃଦ୍ାମାନଙୁ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ 
ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତ ିସରପଞ୍। ସରପଞ୍ଙ୍କ ସ୍ାମୀ 

�ନକିଲାଲ ନାୟକ ଗସନା ବାହନିୀଗର 
କାଯ୍ଗ୍ୟ କାଯ୍ଗ୍ୟ କରୁଥିବା ଗବଗଳ ତାଙ୍କର 
ଗସବାଗର ଅଣପୁ୍ରଣୀତ ଗହାଇ ପଞ୍ାୟତକୁ 
ଆସଥୁିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତଙୁି୍କ ପାନୀୟ ଜଳ 
ସହ ଗଲମ୍ୱୱୁ ପାଣରି ବ୍ୟବସ୍ା କରଛିନ୍ତ ି
ସରପଞ୍। ସରପଞ୍ଙ୍କ ଏଭଳ ି ଉ�୍ୟମକୁ 
ବଭିନି୍ନ ମହଲଗର ସ୍ାରତ କରାଯାଇଛ।ି

ହାଟଡହି,ି ୧୧ା୩(ସମସି): ହାଟଡହି ି
ବ୍ଲକ ବ�ି୍ୟାଧରପରୁ ଜଗିରା ୋରୁ 
ପନ୍ଦାଗଡା ଗକନାଲ ରାସ୍ତାଟ ି ବପିଯ୍ଗ୍ୟସ୍ତ 
ଗହାଇପଡ଼ଥିିଲା। ଏହାକୁ ଗନଇ 
ବଭିନି୍ନ ସମୟଗର ରଣମାଧ୍ୟମଗର 
ପ୍ରକାଶ କରବିା ପଗର ରାସ୍ତାଟ ି
ଉନ୍ନତମାନର କାଯ୍ଗ୍ୟଆରମ୍ଭ ଗହାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଗ୍ୟାୟଗର ଗସ ରାସ୍ତାର 
ଆମ୍ୱରଢଆିୋରୁ ମଣୁ୍ କାଟ ି ପଯ୍ଗ୍ୟନ୍ତ 
ପଚୁି ଗହାଇଛ।ି ପଚୁି କାଯ୍ଗ୍ୟ େକି୍   ୋକ୍   
ଗହାଇଥିବା ଗବଗଳ ରାସ୍ତାର �ୁଇ ପାଶ୍ଶ୍ଗ 
ମହରମ ଓ ମାଟ ିପକାଇବାର ଏଷ୍ଟଗିମଣ୍ଟ 
ନଥିବାରୁ େକିା�ାର ପଚୁି କର ି�ୁଇ ପାଶ୍ଶ୍ଗ 

ଅଳ୍ପ କଛି ି ମହରମ ପକାଉଛ।ି ଯାହାକ ି
ରାସ୍ତାର ପାଶ୍ଶ୍ଗ ପଚୁି ନଷ୍ଟ ଗହାଇ ରାସ୍ତାଟ ି
ଖବୁ ଶଘି୍ର ନଷ୍ଟ ଗହବାର ଆଶଙ୍କା ପାଇଛ।ି 
ଏଥିପ୍ରତ ିବଭିାରୀୟ ଅଧିକାରୀ �ୃଷ୍ଟ ିଗ�ଇ 
ପଚୁି ରାସ୍ତାର �ୁଇ ପାଶ୍ଶ୍ଗ ୩ଫୁଟ୍   ଓସାର 
ମାଟ ି କମି୍ୱା ମହରମ ପକାଇଗଲ ରାସ୍ତାଟ ି
�ୀଘ୍ଗ ସ୍ାୟୀ ଗହାଇ ପାରନ୍ତା ଗବାଲ ିରବୀନ୍ଦ୍ର 
ବଶି୍ୱାଳ, ପବୂ୍ଗତନ ସରପଞ୍ ଗବୈଗଲାଚନ 
ନାୟକ, ବ୍ରଜ ଗଭାଇ, ସ�ୁଶ୍ଗନ ଗଜନା, 
ବକି୍ରମ ବଶି୍ୱାଳ, ଶରତ ରାଉତ, ମଗନାଜ 
ମହାନ୍ତ,ି ଆ�କିନ୍ଦ ଗବଗହରା, ବ�ି୍ୟାଧର 
ପହୁାଣ ପ୍ରମଖୁ ବହୁ ବୃଦ୍ଜିୀବୀ ଓ ବରଷି୍ 
ସ�ସ୍ୟ �ାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି 

ହାଟଡହି,ି୧୧ା୩(ସମିସି): ହାଟଡହି ି ବ୍ଲକ 
ଇଗଞ୍ାଳ ଉର୍ ପ୍ରାଥମକି ବ�ି୍ୟାଳୟଗର 
ବାଷ୍ଣିକ ଉତ୍ସବ, ପ୍ରତଭିା ସମ୍ୱଦ୍୍ଗନା ଓ ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ବ�ିାୟ ସମ୍ୱଦ୍୍ଗନା 
କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ଗହାଇଯାଇଛ।ି 
ବ�ି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ରେୀକାନ୍ତ 
ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱଗର ଅନଷ୍ତି 
କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମଗର ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭାଗବ ହାଟଡହି ି
ଗରାଷ୍ୀ ଶକି୍ଷାଧିକାର ି ଧଗନଶ୍ୱର ଖଗଣ୍ଇ, 
ବଶିଷି୍ ଅତଥିି ସମାଜଗସବୀ ଅଭମିନୁ୍ୟ 
ଗସେୀ, ମଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଡ.ନାରାୟଣ ଗସନାପତ,ି ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 

ସରପଞ୍ ସଶ୍ତିା ମହାପାତ୍ ଓ ସଆିର୍  ସସି ି
ସଶୁାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ାଇ ଁ ଗଯାର ଗ�ଇଥିଗଲ। 
ଶକି୍ଷକ ବଷୁି୍ଣପ୍ରସା� ସାହୁ ଅତଥିି ପରଚିୟ 
ପ୍ରଧାନ କରଥିିବା ଗବଗଳ ଶକି୍ଷକ ସଗୁରନ୍ଦ୍ର 
କୁମାର ନାୟକ ବାଷ୍ଣିକ ବବିରଣୀ ପାେ 
କରଥିିଗଲ। ବ�ି୍ୟାଳୟ ପବୂ୍ଗତନ ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ଷକ ସଗୁରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବଳଙୁ୍କ ବ�ି୍ୟାଳୟ 
ଓ ପରୁାତନ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ�ିାୟ 
କାଳୀନ ସମ୍ୱଦ୍୍ଗନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 
ପଗର ବଭିନି୍ନ ଗଖଳ ପ୍ରତଗିଯାରତିାଗର 
କୃତତି୍ୱ ଅଜ୍ଗନ କରଥିିବା କରିଣ ନାୟକ, 
ଶବି ପ୍ରସା� ଗବଗହରା, ଆ�ତି୍ୟ ମହାରଣା, 

ସମୀକ୍ଷା ନାୟକ, ମଧସୁ୍ତିା ବାରକି, ସ୍ର୍୍ଗପ୍ରଭା 
ସାହୁ, ସାଇମଗ୍ା ଗଜନା, ଗଜ୍ୟାତମି୍ଗୟୀ 
ଗଜନା, ଗ�ବୀ ନାୟକ, ଶଭୁମ କୁମାର ସା, 
ଗକୈବଲ୍ୟ ଗଜନା, ଗସ୍ହଶହି ସା, ଅଙି୍କତା 
ନାୟକ, ମାମନୁ ିଗଜନା, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣ ିସଆୁର, 
ନାରାୟଣ ସଆୁର, ଯଗଶା�ା ନାୟକଙୁ୍କ 
ଅତଥିିଙ୍କ ଦ୍ରା ପରୁଷ୍ତୃ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଉଦ୍ବ ସା, ମକୁ୍ତକିାନ୍ତ ପଣ୍ା, ସଭୁାଷ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଗବଗହରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍, ଉମାକାନ୍ତ 
ରାଉତ, ସବୁାସ ମହାପାତ୍, ନଗରନ, 
ମନୁ, ଅକ୍ଷୟ, ଅନରୁିଦ୍, ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରମଖୁ 
କାଯ୍ଗ୍ୟକ୍ରମଗର ସହଗଯାର କରଥିିଗଲ।

ହାଟଡହି,ି୧୧ା୩(ସମସି): ହାଟଡହି ି ବ୍ଲକ 
ମଗରୈରାଁ ସମବାୟ ସମତିରି ସାଧାରଣ 
ସଭା ଗବୈେକ ସମତିରି ସଭାପତ ି
ଜଳଧର ମହାପାତ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଗର 
ଅନୁଷ୍ତି ଗହାଇଛଫି ସମତିରି ସମ୍ପା�କ 
ଶରତ ଗସେୀଙ୍କ ସଂଗଯାଜନାଗର 
ଏସଆରସଏିସ୍   ଗକୌଳାଶ ନାୟକଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିଗିର ଗବୈେକ ଗହାଇଥିଲା। 
ଗବୈେକଗର ବଭିନି୍ନ ସରକାରଙ୍କ 
ଗଯାଜନା ସମ୍ପ୍ଗକଗର ଆଗଲାଚନା 
ଗହବା ସହତି ଚାଷୀମାଗନ କଭିଳ ି

ଗଯାଜନାର ସଫୁଳ ପାଇଗବ ଗସ ଗନଇ 
ଉପସ୍ାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀ 
ଋଣକୁ କଭିଳ ି ପରଗିଶାଧ କରଗିବ ଓ 
ଋଣ କଭିଳ ିପ୍ର�ାନ କରାଯବି ଗସ ଗନଇ 
ଉପସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ ସଗଚତନତା 
କରାଯାଇଥିଲା। ରେୀଧର �ାସ, ରଗମଶ 
�ାସ, ଗରାପାଳ ଘଗଡଇ, ସଗୁରନ୍ଦ୍ର କୁମାର 
ନାଥ, ନତି୍ୟାନନ୍ଦ ଗବଗହରା, ରମାକାନ୍ତ 
ଗସେୀ, ସଗରାଜନିୀ ଗସେୀ ଆ� ି ବହୁ 
ଚାଷୀ ଉପସ୍ତି ରହବିା ସହତି ସମତିରି 
ସଭ୍ୟସଭ୍ୟାମାଗନ ଉପସ୍ତି ରହଥିିଗଲ।

ପଚୁି ରାସ୍ତାର �ୁଇ ପାଶ୍ଶ୍ଗ 
ମାଟ ିପକାଯବିାକୁ �ାବ ି

ମଗରୈ�ଡାଁ ସମତିରି ସଡାଧଡାରଣ ସଭଡା

ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧଡାଙ୍କୁ  ପଡାନନୀୟ ରଳ ବଡାଣ୍ଟଗିଲ ସରପଞ୍ଚ 

ଇଗଞ୍ଚଡାଳ ପ୍ରଡାଥମକି ବ�ି୍ୟଡାଳୟର ବଡାଷଷିକ ଉତ୍ସବ

କେନାପଦ,ି୧୧ା୩(ସମସି) : ଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ହାଟଡ଼ହି ିବ୍ଲକ ମରୁପୁରୁ ମହାଗ�ବ 
ପଡ଼ି

଼
ଆଗର ୧୨ ତାରଖିଗର �ନିକିଆି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉର୍ତଗରଶ୍ୱର ଭଲବିଲ୍   

ଟୁର୍୍ଗାଗମଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ତି। ସରପଞ୍ �ଗିନଶ ଗସେୀ(ମନୁ୍ନା)ଙ୍କ ସଂଗଯାଜନାଗର 
ଗହବାକୁ ଥିବା ଏହ ି ଟୁର୍୍ଗାଗମଣ୍ଟଗର କପ୍ତପି�ା, ରଡ଼ସଙ୍, ତରାପରୁ, ପଣୁ୍ଆ, 
ଗବଲବାହାଳ,ି ଚତି୍ ିଆ� ି�ଳ ଭାର ଗନଗବ ଗବାଲ ିଜଣାପଡ଼ି

଼
ଛ।ି

କେନାପଦ,ି୧୧ା୩(ସମସି): ପବୂ୍ଗ ଶତୃତାକୁ ଗକନ୍ଦ୍ରକର ିଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ନନ୍ଦପି�ା 
ଥାନା ଅଧିନ ଅଁରା ଗ୍ାମର ବାଇଧର ଖଗଣ୍ଇଙୁ୍କ ସଂଘବଦ୍ ଭାଗବ ଆକ୍ରମଣ 
ଗହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗତଗବ ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଇଧର ଖଗଣ୍ଇ ଓ ରବ ି
ମଲ୍କିଙ୍କ ପରବିାର ମଧ୍ୟଗର ଜମବିାଡ ି

଼
 ବବିା�କୁ ଗକନ୍ଦ୍ରକର ି�ୀଘ୍ଗବଷ୍ଗ ଧର ିଶତୃତା 

ଲାରରିହଛି।ି ଘଟଣାକୁ ଗନଇ ଅଗନକ ଥର ନନ୍ଦପି�ା ଥାନାଗର ଏତଲା ଗହବା 
ପଗର ଆଗପାଷ ବୁଝାମଣା ଗହାଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପନୁବ୍ଗାର କଳହ ନଲାରବିାକୁ 
ପ୍ରତଶିତୃବିଦ୍ ଗହଉଥିଗଲ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟଗର କଳହ ଲାରରିହୁଛ।ି ଶନବିାର 
ପବୂ୍ଗାହ୍ନଗର ବାଇଧର ଗକୌଣସ ି କାମଗର ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ସମୟଗର ରବ ି
ମଲ୍କି ଓ ତାଙ୍କ ସହଗଯାରୀମାଗନ ପ୍ରଥଗମ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରବିା ସହତି 
ପଥରଗର ତାଙ୍କ ମହୁଁକୁ ଗଛଚ ି ଗ�ଇଥିବା ଅଭଗିଯାର ଗହାଇଛ।ି ଆକ୍ରମଣରୁ 
ବାଇଧର ରରୁୁତର ଗହାଇ ପଡ଼ରିହଥିିବା ଗବଗଳ ପରବିାର ଗଲାଗକ ତାଙୁ୍କ 
ଆନନ୍ଦପରୁ ଗମଡି

଼
କାଲଗର ଭତ୍ଣି କର ିଚକିତି୍ସା ଜାର ିରଖିଥିବା ଜଣାଯାଇଛ।ି ଖବର 

ପାଇ ଗପାଲସି ଘଟଣାର ତ�ନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଥିିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

ପବୂ୍କ ଶତୃତଡାରକୁ  ଆକ୍ରମଣ, ରଗଣ �କୁରକୁ ତର

ମକୁ�କୁପକୁରଗର ଭଲବିଲ୍   ଟକୁ ର୍୍କଡାଗମଣ୍ଟ 

ତୁରୁମଙୁ୍ା, ୧୧ା୩ (ସମସି): ଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା 
ସାହାରପଡ଼ା ଫାଣ୍ ି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାରପଡ଼ା 
ଉ�ୟପରୁ ରାସ୍ତାର �ୁଗବଇଗପଠେ ନକିଟଗର 
ଶନବିାର ଅପରାହ୍ନଗର ସରିଜି �ୁଘ୍ଗଟଣାଗର 
ଘଟଛି।ି ଏଥିଗର ଘଟଣାସ୍ଳଗର ଏକ ରାଈର ମତୁୃ୍ୟ 
ଗହାଇଥିବା ଗବଗଳ ବାଇକଗର ଯାଉଥିବା ସ୍ାମୀ 
୍ରେୀ ଆହତ ଗହାଇଛନ୍ତ।ି ଏଥି ସହ ଗ୍ାପ ୍ଣିଓଗର 
ଯାଉଥିବା ୪ ଜଣ ଅଳ୍ପଗକ ବର୍ତ୍ଣିଯାଇଛନ୍ତ।ି ସଚୂନା 
ଅନୁସାଗର ସାହାରପଡ଼ା ପଟରୁ ଉ�ୟପରୁ ଆଡ଼କୁ 
�ରୁ ତରତଗିର ଆସଥୁିବା ଏକ ଟ୍କ ପ୍ରଥଗମ ଏକ 
ରାଈକୁ ଧକ୍ା ଗ�ବା ପଗର ବାଇକଗର ଆସଥୁିବା 
ସ୍ାମୀ ୍ରେୀଙୁ୍କ ଧକ୍ା ଗ�ଇ ପଗର ଏକ ଗ୍ାପ ୍ଣିଓକୁ 
ଧକ୍ା ଗ�ଇ ଗଫରାର ଗହାଇଯାଇଛ।ି ବାଇକ୍  ଗର 
ଥିବା ଉ�ୟପରୁ ଗ୍ାମର ରଞ୍ନ ପାତ୍ ଏବଂ 
ତାଙ୍କ ୍ରେୀ ଗଜାତ୍ସା ପାତ୍ ଆହତ ଗହାଇ କରଞ୍ଆି 
ଗମଡକିାଲଗର ଚକିତି୍ସତି ଗହଉଛନ୍ତ।ି ସାନ୍ତାରାପରୁ 
ଗ୍ାପ ୍ଣିଓ ଗଯାଗର ଚଗଢଇଗଭାଳକୁ ଆସଥୁିବା 
ପରବିାର ୪ ଜଣ ଅଳ୍ପଗକ ବର୍ତ୍ଣିଯାଇଛନ୍ତ।ି 
ଅନ୍ୟପଗଟ �ୁଘ୍ଗଟଣାଗର ସାହାରପଡ଼ାର ସଞ୍ୟ 
ମହାନ୍ତଙ୍କ ରାଈଟରି ମତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି ଗଫରାର ଥିବା 
ଟ୍କକୁ ଧରବିା ପାଇ ଁଗପାଲସି ଗଚଷ୍ଟା ଜାର ିରଖିଛ।ି

ସରିଜି ଦୁଘ୍ଘଟଣାକର ସ୍ାମୀ ସ୍ତୀ ଆହତ

ଘଷପିରୁା,୧୧ା୩(ସମସି): ଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଥାନା ପରୁୁଣାବାନ୍ଧଗରାଡା 
ପଞ୍ାୟତ ତରିରିଆି ଗ୍ାମଗର ରତକାଲ ିବଳିମ୍ୱତି ରାତ୍ଗିର ନଅିାଁ ଲାର ିତନି ିବଖରା ଘର ଗପାଡ ି
ଭସ୍ୀଭୂତ ଗହାଇଥିବା ଗ�ଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ପଡ଼ଶିା ଗଲାକ ନଅିାଁକୁ ଗ�ଖି ଚତି୍ାର କରବିାରୁ 
ଅଳ୍ପଗକ ଅଗନକ ମଲୂ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଞ୍ଯିାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗହଗଲ ନଅିାଁ ସଂସ୍ପଶ୍ଗଗର 
ଆସ ି ଘର ଭତିଗର ଗଶାଇ ଥିବା ବୃଦ୍ ସ�ାଶବି ଗବଗହରା (୮୦) ଆହାତ ଗହାଇଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗସପଗଟ ଘରର ଆସବାବପତ୍ ସହ ଧାନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗରାଗଷଇ ସାଜ 
ସରଞ୍ାମ ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ ଗପାଡ ିଯାଇଛ।ି ଖବର ପାଇ ଘଷପିରୁା ଅଗ୍ଶିମ ବାହାନୀ କମ୍ଗଚାରୀ ଘଟଣା 
ସ୍ଳଗର ପହଞ୍ ିନଅିାଁକୁ ଆୟର୍ତ କରଥିିଗଲ। ନଅିାଁ କପିର ିଲାରଲିା ଗସ ସମ୍ପକ୍ଗଗର କଛି ିସଚୂନା 
ମଳି ିପାରନିାହ ିଁ। ଗସପଗଟ ଘର ଗପାଡଗିର କ୍ଷତଗି୍ସ୍ତ ଗହାଇଥିବା ସ�ାଶବି ଗବଗହରା ଏବଂ 
�ୁଇ ବଧିବା ମହଳିା ଝୁନୁଲତା ଗବଗହରା, ସଭୁଦ୍ା ଗବଗହରା ଅସହାୟ ଗହାଇପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି 
ଘଟଣା ସମ୍ପକ୍ଗଗର ଖବର ପାଇ ଆଜ ିସକାଳୁ ଅଳତ ିରାଜସ୍ ନୀରକି୍ଷକ ପ୍ରଫୁଲ୍କୁମାର ଗସେୀ 
ପୀଡତି ପରବିାରଙ୍କ ନକିଟଗର ପହଞ୍ ିସରଜମନି ତ�ନ୍ତ କର ିଅସହାୟ ପରବିାରଙୁ୍କ ପଲଥିିନ 
ଗଯାରାଇ ଗ�ଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଘରଗପାଡଗିର କ୍ଷତଗି୍ସ୍ତ ଗହାଇଥିବା ତନି ିପରବିାରଙୁ୍କ 
ଯଥା ଶଘି୍ର ଆବାସ ଗଯାଜନାଗର ପକ୍ା ବାସରହୃ ପ୍ର�ାନ କରବିାକୁ ଗ୍ାମର ଅଗନକ 
ବୁଦ୍ଜିୀବୀ ଘଷପିରୁା ବଡିଓି ଓ ଗକନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ ୋଗର �ାବ ି ଗ�ାହରାଇଛନ୍ତ।ି 

ରଳ�ିଲଡା ତନି ିବେରଡା ଘର 



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 ି

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

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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