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ଲ�ୋକକଥୋ

କେକେ ଧଅୂଁାବାଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାର ିେକର
ଓଡ଼ଶିାେୁ ଧଅୂଁାମୟ,

ଓଡ଼ଶିା ରାଇଜ ବେିାଶଧାରାେୁ
େୁଟକିେ େକର ବଲିୟ।

ସହକ�ାକେ ନାହ ିଁ କଧୟ,
ଅସହକ�ାେର ଭଉଁରୀକର ହାଏ

ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥେ ିଅଥୟ !!

  କ୍ରୀଡ଼ୟା ପଷୃ୍ୟାନର

ନ�ୟାହଲଙି୍କ 
�ରୀର୍ତ୍ତିମୟାେ

 ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, ୧୨ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ସମଲଙି୍ୀ 
ବବିାହ ପ୍ରସଙ୍େୁ କନଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର 
ସପୁ୍ରମିକୋଟ୍ଟକର ବକିରାଧ ଜୋଇଛନ୍।ି 
ଭାରେକର ସମଲଙି୍ୀ ବବିାହେୁ ଅନୁମେ ିକେବାେୁ 
କହାଇଥÒବା ଆକବେନ ଉପକର ସପୁ୍ରମିକୋଟ୍ଟ  
ବଚିାର େରବିାେୁ ୋବ ି େରା�ାଇଥÒଲା କବକେ 
ଏହା ଉପକର କୋଟ୍ଟ ଶଣୁାଣ ି ନ େରବିାେୁ କେନ୍ଦ୍ର 
ସରୋର େହଛିନ୍।ି ସମଲଙି୍ୀ ବବିାହ ଭାରେୀୟ 
ସଂସ୍କୃେ ି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ବକିରାଧୀ କହାଇଥÒବା 
କବକେ ଭାରେୀୟ ପାରବିାରେି ପରେିଳ୍ପନାର 
ମଧ୍ୟ ପରପିନ୍ୀ।  ଭାରେର ସମାଜେି ଏବଂ  
କବୈବାହେି ଜୀବନ ଅଥ୍ଟ ଏେ ପରବିାର। କୋଟଏି  
ପରବିାରର େଥା ଉଠକିଲ କସଥÒକର ସା୍ମୀ, ପତ୍ୀ 
ଏବଂ ସନ୍ାନ ସନ୍େଙି୍କ ବଷିୟ ଆକସ। େନୁି୍ ଏହ ି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହେି ବବିାହ ନ େର ିେୁଇ ଜଣ ପାଟ୍ଟନର 
ଭାକବ ଏୋଠ ି ରହବିା େମିା୍ ସମଲଙି୍ୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟକର କ�ୌନ ସମ୍ପେ୍ଟ ସ୍ଥାପନ େରବିା ଆକେୌ 
େୁେନୀୟ କହବ ନାହ ିଁ କବାଲ ି କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର 
ସପୁ୍ରମିକୋଟ୍ଟଙୁ୍କ େହଛିନ୍।ି ଏଥÒକନଇ କେନ୍ଦ୍ର 
ସରୋରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏେ ସେ୍ୟପାଠ ୋଖଲ 
େରା�ବିା ସହେି ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍କର କହାଇଥÒବା 
୧୫ଟ ି ଆକବେନେୁ  ବକିରାଧ େରା�ାଇଛ।ି 
ଉକଲଳେଖକ�ାେ୍ୟ କ�, ଏେ ସମଲଙି୍ୀ େମ୍ପେ ି
କସମାନଙ୍କ ବବିାହେୁ ସ୍ୀେକୃେ ି କେବା ପାଇଁ 
ସପୁ୍ରମିକୋଟ୍ଟକର ଏେ ପଟିସିନ ୋଖଲ  େରବିା 
ସହେି ଏହା ଉପକର ଶଣୁାଣ ି େର ି େ୍ରେି ନଷି୍ପତ୍ ି
ଶଣୁାଇବାେୁ ଆକବେନ େରଥିÒକଲ।  େନୁି୍ 

ଏହାର ଶଣୁାଣ ି ପବୂ୍ଟରୁ ସପୁ୍ରମିକୋଟ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର 
ସରୋରଙୁ୍କ ଉତ୍ର ମାେଥିିକଲ। �ାହାେୁ କନଇ 
କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର ରବବିାର ସପୁ୍ରମିକୋଟ୍ଟକର 
ଏେ ସେ୍ୟପାଠ ୋଖଲ େରବିା ସହେି ନଜିର 
ଆଭମିଖୁ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ େରଛିନ୍।ି 
ସମଲଙି୍ୀ ବବିାହେୁ 
ମଞ୍ରୁୀ େଆି�ାଇ 
ପାରବି ନାହ ିଁ କବାଲ ି
େହଛିନ୍।ି  କେନ୍ଦ୍ର 
ସରୋର ଆହୁର ି
େହଛିନ୍ ି କ�, ଭାରେୀୟ 
ପରବିାରକର ଜକଣ ପରୁୁଷ 
ଏବଂ ଜକଣ ମହେିା ବବିାହ େର ି
ରହଥିାନ୍।ି ପରୁୁଷ ସ୍ାମୀ ଏବଂ ମହେିା 
ସ୍ତୀ ଭାକବ ଏୋଠ ି ବାସ େରନ୍।ି ବବିାହ 
ପକର କସମାନଙ୍କର ସନ୍ାନ କହବା ପକର 
ପରୁୁଷ ‘ପେିା’ ଏବଂ ସ୍ତୀ ’ମାୋ’ର ଆଖ୍ୟା ଲାଭ 
େରଥିାଆନ୍।ି  େନୁି୍ ସମଲଙି୍ୀ ବବିାହ ଏହା ସହ 

େୋଚେି େୁେନାତ୍ମେ କହାଇପାରବି ନାହ ିଁ କବାଲ ି
କେନ୍ଦ୍ର ସରୋର େହଛିନ୍।ି କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କ 
େରଫରୁ ୋଖଲ କହାଇଥିବା ୫୬ ପକୃଷ୍ାର 

ସେ୍ୟପାଠକର େୁହା�ାଇଛ ି କ�, 
ସପୁ୍ରମିକୋଟ୍ଟ ଓ ହାଇକୋଟ୍ଟ 

କସମାନଙ୍କର ଅକନେ 
ନଷି୍ପତ୍କିର ବ୍ୟକ୍େିେ 
ସ୍ାଧୀନୋର ବ୍ୟାଖ୍ୟା 
ସ୍ପଷ୍ଟ େରଛିନ୍।ି ଏହ ି

ନଷି୍ପତ୍େିଡୁେୁି େକୃ ଷ୍ଟକିର 
ରଖି ଏହ ିଆକବେନେୁ ମଧ୍ୟ 

ଖାରଜ େରା�ବିା ଉଚତି୍। 
ୋରଣ ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍କର କେୌଣସ ି

ଶଣୁାଣ ି େରା�ବିାର ଆବଶ୍ୟେୋ ନାହ ିଁ। 
କ�ାେ୍ୟୋ ଆଧାରକର ଏହ ିଆକବେନେୁ ଖାରଜ 
େରକିେବା ଠକି୍ କହବ। ଆଇନ ଅନୁ�ାୟୀ ମଧ୍ୟ 
ସମଲଙି୍ୀ ବବିାହେୁ ମାନ୍ୟୋ ମେିପିାରବି ନାହ ିଁ 
କବାଲ ିକେନ୍ଦ୍ର ସରୋର େହଛିନ୍।ି

 କାନପରୁ, ୧୨ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ୋନପରୁ କେହାେର ହାରାମଉ ଗ୍ାମକର ଥିବା ବଞ୍ାରାଙ୍କ ଏେ ବଡ଼ ବସ୍କିର 
ନଆିଁ ଲାେ�ିାଇଛ।ି ଏହ ିେୁର୍ଟଟଣାକର ମାୋପେିା ସକମେ ୩ ଶଶି ୁଜୀବନ୍ େଗ୍ଧ କହାଇ�ାଇଛନ୍।ି ପଲୁସି ସମସ୍ଙ୍କ 
ମକୃେକେହେୁ ଜବେ େର ିବ୍ୟବକଛେେ ପାଇଁ ପଠାଇ କେଇଛ।ି ଅଗ୍େିାଣ୍ଡକର ରର ସମ୍ପରୂ୍୍ଟ ଜେ ିପାଉଁଶ କହାଇ�ାଇଛ।ି 
ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ ୭ ଜଣଆି ପରବିାରର ୫ ଜଣ କଲାେ ରକର କଶାଇଥିବାକବକେ ନଆିଁ ଲାେ ି�ାଇଥିଲା। ଚାେ ଜେ ି
ଖସ ିପଡବିାରୁ କଲାକେ ୋଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର େରବିାେୁ ଭେିରେୁ �ାଇପାର ିନ ଥିକଲ। ଏହ ିସଚୂନା ପାଇବା ପକର େମେେ 
ବାହନିୀ ରଟଣାସ୍ଥେକର ପହଞ୍ ିନଆିଁ ଲଭିାଇ ଥିଲା। କେକବ ଏହା ପବୂ୍ଟରୁ ସମସ୍ଙ୍କର ମକୃେୁ୍ୟ କହାଇ ସାରଥିିଲା। ସଟ୍ଟ 
ସେକିଟ କ�ାେୁଁ ରକର ନଆିଁ ଲାେ ି�ାଇଥିଲା କବାଲ ିପଲୁସି ଆଶଙ୍କା େରୁଛ।ି ଥାନା ପ୍ରଭାରୀ, ସଓି ଏବଂ ଏସ୍ ପ ିବେିମ୍େି 
ରାେକିର ରଟଣାସ୍ଥେକର ପହଞ୍ ିସ୍ଥେି ି�ାଞ୍ େରଥିିକଲ। ଏକବ ଏହ ିମାମଲାର େେନ୍ ଜାର ିରହଛି।ି 

 ଅନୁଜ�ାଳ/ ଜକନ୍ଦାପଡ଼ା, ୧୨।୩ 
(ସମସି): ଅୋେକର ଚାଲେିଲା ୫ 
ଜୀବନ। ଅନୁେେୁ ଜଲି୍ା ଜରପଡ଼ା ଥାନା 
ନେିଟ କେଇ �ାଇଥିବା ୫୫ ନମ୍ର 
ଜାେୀୟ ରାଜପଥକର ଏେ ପରବିା 
କବାକେଇ ପକି୍  ଅପ୍   ଭ୍ୟାନ୍   ଧକ୍ା 
କେବାରୁ ୩ଜଣ ବାଇକ୍   ଆକରାହୀଙ୍କର 
ମକୃେୁ୍ୟ କହାଇଛ।ି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲି୍ା 
େଟେ-ଚାନ୍ଦବାଲ ିରାଜପଥର ଜମଧର 
ଆର୍  ଏମ୍  ସ ି ଫାଟେ ନେିଟକର 
ମାଛକବାକେଇ ୋଡ଼ ି ଧକ୍ାକେବାରୁ 
େୁଇଜଣ କୋେବମିାନ ୋନୁ୍ଆଙ୍କ 
ମକୃେୁ୍ୟ କହାଇଛ।ି ଏଥିକର େରୁୁେର 
ଆହେ କହାଇ ଅନ୍ୟ େୁଇଜଣ େଟେ 
ବଡ଼ ଡାକ୍ରଖାନା ଆଇସୟିକୁର 
ଚେିତି୍େି କହଉଛନ୍।ି 

ଅନୁକୋେ ଜଲି୍ା େୁକବ ପଞ୍ାୟେ 
େୁକେଇ ୋଁର ୩ �ବୁେ ବାଇେକର 
ଜରପଡ଼ା ଆଡେୁ �ାଉଥିବା କବକେ 
ବପିରୀେ େେିରୁ ଅନୁକୋେ ଆଡେୁ �ାଉଥିବା 
ଏେ ପେିଅପ ଭ୍ୟାନ କସମାନଙୁ୍କ ମହୁାଁମହୁ ିଁ ଧକ୍ା 
କେଇଥିଲା। ଫେକର ରଟଣା ସ୍ଥେକର େୁକେଇ ୋଁର 
ସପି ୁ ପ୍ରଧାନ, ସନୁୀଲ ସାହୁ ଓ ମାନସ କବକହରାଙ୍କ 
ମକୃେୁ୍ୟ କହାଇଥିଲା। ୩ �ବୁେଙ୍କ ମକୃେୁ୍ୟେୁ କନଇ 
ରଟଣାସ୍ଥେକର େୀବ୍ର ଉକତ୍ଜନା କେଖାକେବା ସହେି 
ସ୍ଥାନୀୟ କଲାକେ ରାଜପଥ ଅବକରାଧ େରଥିିକଲ। 
ଏକନଇ ଖବର ପାଇ ଜରପଡ଼ା ପଲୁସି ରଟଣା ସ୍ଥେକର 
ପହଞ୍ ି ଉତ୍୍ୟକ୍ କଲାେଙୁ୍କ ବୁୋଶେୁା େରୁଥିବା କବକେ 
ଉକତ୍ଜେି କଲାେଙ୍କ ଆକ୍ାଶର ଶେିାର କହବାେୁ 

ପଡ଼ଥିିଲା। ଜରପଡ଼ା ଥାନା ୩ଜଣ ପଲୁସି େମ୍ଟଚାରୀ 
ଆହେ ମଧ୍ୟ କହାଇଛନ୍।ି

କସହପିର ି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲି୍ାର ବାଲଆି 
କମେଣକର କ�ାେକେଇ ବମିାନେୁ କନଇ ରାେ ି ପ୍ରାୟ 
୧୨ ସମୟକର ସ୍ଥାନୀୟ େୁହୁରଆିେୁ �ାଉଥିବା ୋନୁ୍ଆଙୁ୍କ 
ଏେ ପକି୍ ଅପ୍  ଭ୍ୟାନ୍  ଧକ୍ା କେବାରୁ ୨ଜଣଙ୍କର ମକୃେୁ୍ୟ 
ରଟଥିÒବା କବକେ ୨ ଜଣ ଆହେ କହାଇଛନ୍।ି ଜମଧର 
ଆର୍  ଏମସ ି ଫାଟେ ନେିଟକର ବମିାନ ୋନୁ୍ଆଙୁ୍କ 
ମାଛକବାକେଇ ପକି୍  ଅପ୍   ଭ୍ୟାନ୍  ଟ ି ପଛପଟୁ ଧକ୍ା 
କେଇ ଚଢ଼�ିାଇଥÒଲା।  ଫେକର ସ୍ଥାନୀୟ 

ଅକୋଳଲେ ଚୋ�ଗିଲ� ୫

 ବାରପିଦା, ୧୨।୩ (ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ 
ଜଲି୍ାବାସୀଙ୍କ େୀର୍ଟ ବଷ୍ଟର ୋବ ିଓ ଆକନ୍ଦାେନ ପକର 
କଶଷକର ବାରପିୋ କରେ କଷ୍ଟସନଠାକର ଏେ 
ଐେହି୍ୟ କରେ ସଂଗ୍ହାେୟ ପ୍ରେଷି୍ା କହାଇଥିଲା। 
ଉଦ୍  ରାଟନେୁ ଏେ ବଷ୍ଟ ବେିଥିିକଲ କହଁ ୋହା 
ଅବକହେେି କହାଇ ପଡ଼ରିହଛି।ି କେବେ ୨ଟ ି ପରୁୁଣା 
କରେ ଇଞ୍ନିେୁ ଛାଡକିେକଲ ଆଉ କେୌଣସ ିଐେହି୍ୟେୁ 
ସଂରକ୍ଷେି େରା�ାଇ ପାରନିାହ ିଁ ଏହ ି ସଂଗ୍ହାେୟକର। 
ଐେହି୍ୟେୁ ସଂରକ୍ଷେି େରବିା ପରବିକତ୍୍ଟ କରେ 
େତ୍କୃ ୍ଟପକ୍ଷ ଏହ ି ସଂଗ୍ହାେୟେୁ କନଇ ଆରମ୍ଭ େରଛିନ୍ ି
ବ୍ୟବସାୟେରଣ। ଐେହି୍ୟ ସଂଗ୍ହାେୟେୁ ଏକବ ମଣ୍ଡପ 
ଭାବକର ଜନସାଧାରଣ ବା ଅନୁଷ୍ାନ ଭଡ଼ା ଆୋରକର 
କନଇପାରକିବ କବାଲ ି ବଜି୍ାପନ କହାଡକିଂ ପ୍ରେଶକିେ 
କହବା ପକର ଜଲି୍ାକର ଅସକନ୍ାଷ କେଖାକେଇଛ।ି

୧୯୦୪ ମସହିା ଡକିସମ୍ର ୨ ୋରଖି ଥିଲା 
ମୟରୂଭଞ୍ ଇେହିାସର ସ୍ର୍କିମ େବିସ। ଏହ ି େନି 

ମୟରୂଭଞ୍ର େତ୍ାେୀନ ମହାରାଜା ଶ୍ୀରାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଭଞ୍େଓଙ୍କ ପ୍ରକଚଷ୍ଟାକର ବାରପିୋ ଠାରୁ ରୁପସା 
ପ�୍ଟ୍ୟନ୍ େଡ଼ଥିିଲା ପ୍ରଥମ କରେ। ଆରମ୍ଭ କହାଇଥିଲା 
ମୟରୂଭଞ୍ କଷ୍ଟଟ୍   ଲାଇଟ କରଲକେ। ମହାରାଜା 
ଶ୍ୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍କେଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥେିକିର କରେ 

କସବାର ଶଭୁାରମ୍ଭ େରଥିିକଲ ସାର୍  ଆଣ୍ଡଡ୍ର୍ୟ କରେଜର। 
ମୟରୂଭଞ୍କର ଥିବା ଖଣଜି ପୋଥ୍ଟ ଓ ପ୍ରାେକୃେେି 
ସମ୍ପେର ବ୍ୟବସାୟେି େକୃ ଷ୍ଟକିୋଣରୁ ଆଥ କିେ 
ଅଭବିକୃ ଦ୍େୁି ଲକ୍ଷ ରଖି ଆରମ୍ଭ କହାଇଥିଲା ଏହ ି କରେ 
କସବା। ପରବତ୍୍ଟୀ ସମୟକର କେଶ ସ୍ାଧୀନ କହବା 

ପକର ଏହ ିକରେ କସବା େକ୍ଷଣି ପବୂ୍ଟ କରେ ଡଭିଜିନ 
ଅଧୀନେୁ �ାଇଥିଲା। ବେେଥିିଲା ରୂପକରଖ। 
ନ୍ୟାକରାକେଜର କୋଇଲା ଇଞ୍ନିରୁ ଡକିଜଲ ଇଞ୍ନି 
ପରବତ୍୍ଟୀ ସମୟକର ଏହ ି ନ୍ୟାକରାେଜ୍   ପରଣିେ 
କହଲା ବ୍ରଡେଜେୁ ଏବଂ ଏକବ ବେୁି୍ୟେ 

ସଂରକ୍ଷଣ ପରବିନର୍ତ୍ଷ 
ବ୍ବସୟାୟରୀ�ରଣ 

ପୟାଇଁ ବଜି୍ଞପ୍ ି
ନରଳ �ରୃ୍ତ୍ଷପକ୍ଷଙ୍କ 

େଷି୍ପର୍ତ�ୁି ନେଇ 
ଅସନ୍ୟାର

ଭଡ଼ୋଲେ �ୋଗବି ଐତହି୍ୟ ଲେଳ ସଂଗ୍ରହୋଳୟ

ବୋପୋ-ମୋ’ଙ୍କ ସହ ୩ ଶଶି ୁଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ବୋୟ ୁପ୍ରଦୂଷଣ: ୭ ଦନିଲେ ୨ �କ୍ଷ ଅସସୁ୍ଥ

ପକି୍  ଅପ୍  -ବୟାଇକ୍   ମହୁୟାଁମହୁ ିଁ; ୩ ଯବୁ� ମତୃ
 ୨ ବମିୟାେ �ୟାନୁ୍ଆଙ୍କ ଉପନର ଚଢ଼ଗିଲୟା ଗୟାଡ଼ ି

କୋଠଗଡ଼ୋଲେ ସମ�ଙି୍ୀ ବବିୋହ

 ରାଉରଜକଲା, ୧୨।୩ (ସମସି): ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ 
ସଚବି (୫-ଟ)ି ଭକିେ ପାଣ୍ଡଆିନ ଆଜ ି ୍ମାେେ 
ଦ୍େିୀୟ େନିକର ସନୁ୍ଦରେଡ଼ ଜଲି୍ାକର ବଭିନି୍ନ ବ୍ଲେ େସ୍ 
େର ିବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନ ୋ�୍ଟ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା େରଛିନ୍ ିଏବଂ 
ସାଧାରଣ ଜନୋଙ୍କ ନମିକନ୍ ଉପକ�ାେୀ ୋ�୍ଟ୍ୟେଡ଼ୁେି 
ନମିକନ୍ କସମାନଙ୍କ ମୋମେ ସଂଗ୍ହ େରଛିନ୍।ି 
ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟେଙ୍କ ନକିଦ୍୍ଟଶ ଅନୁସାକର 
ଶ୍ୀ ପାଣ୍ଡଆିନ୍   ସନୁ୍ଦରେଡ଼କର ରାଜୋଙ୍ପରୁ, 
କହମେରି,ି ବାଲଶିଙ୍କରା ଓ ଟାଙ୍ରପାଲ ି ବ୍ଲେ 
େକୃ ଣମେୂସ୍ରକର ବଭିନି୍ନ ଉନ୍ନୟନମେୂେ େଥା 
ଜନେଲ୍ୟାଣ ମେୂେ ପ୍ରେଳ୍ପର ଅନୁଧ୍ୟାନ େରଛିନ୍।ି ଏହ ି
ଅବସରକର କସ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 
ଶକି୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପେ୍ଟକର ଆକଲାଚନା 

େରଛିନ୍;ି କସମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କଭାଜନ େରଛିନ୍।ି 
ରବବିାର ସୋକେ ଶ୍ୀ ପାଣ୍ଡଆିନ୍   ରାଜୋଙ୍ପରୁ 

ବ୍ଲେର ପ୍ରଖ୍ୟାେ କଶୈବ ପୀଠ କରାରର ଶବିମନ୍ଦରିରୁ 
ନଜିର େସ୍ ଆରମ୍ଭ େରଛିନ୍।ି କରାରର ଶବି ମନ୍ଦରିକର 

ପଜୂାର୍୍ଟନା ସହ ମନ୍ଦରିର ରୂପାନ୍ରଣ ପ୍ରେଳ୍ପ ସମ୍ପେ୍ଟକର 
କସବାୟେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନୋଙ୍କ ସହ ଆକଲାଚନା 
େରଛିନ୍।ି ମନ୍ଦରି ପାଖକର ପାେକିଂ ସ୍ଥେ ନମି୍ଟାଣ ସହେି 
ମନ୍ଦରିର ବାଷକିେ କମୋ ଆକୟାଜନେୁ 

 ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୨ା୩ (ସମସି): େକୃ େୀୟ 
ପ�୍ଟ୍ୟାୟର ରୂପାନ୍ରେି ହାଇସ୍ଲୁ କଲାୋପ୍ଟଣ 
ପ୍ର୍ୟିା ଆସନ୍ା ଏପ୍ରଲି ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କହବ। ଏହ ି
ପ�୍ଟ୍ୟାୟକର ୨୩୩୬ଟ ି ବେି୍ୟାେୟ ରୂପାନ୍ରଣ 
ଲାେ ି ସାମଲି୍   କହାଇଥିବାକବକେ ପ୍ରାୟ ୫୦ 
ପ୍ରେଶିେ ବେି୍ୟାେୟର ରୂପାନ୍ରଣ ୋ�୍ଟ୍ୟ ଏ�ାବତ୍   
କଶଷ କହାଇଛ।ି ନୂଆ ଶକି୍ଷା ବଷ୍ଟ ସଦୁ୍ା ରୂପାନ୍ରଣ 
ୋ�୍ଟ୍ୟ ସାରବିାେୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହଥିିବା କବକେ ୨୦୨୪ 
ସଦୁ୍ା ରାଜ୍ୟର ୮ ହଜାର ସ୍ଲୁର ରୂପାନ୍ରଣ 
ସାରବିା କନଇ କ�ାଜନା ପ୍ରସୁ୍େ କହାଇଛ।ି

େକୃ େୀୟ ପ�୍ଟ୍ୟାୟକର ରାଜ୍ୟର ୨୩୩୬ଟ ି
ବେି୍ୟାେୟର ରୂପାନ୍ରଣ ପାଇଁ ଚହି୍ନଟ େରା�ାଇଛ।ି 
ବକିଶଷେଃ ଉପାନ୍ ଓ ଆେବିାସୀ ବହୁେ ଅଞ୍େର 
ସ୍ଲୁେୁ ଏହ ି ପ�୍ଟ୍ୟାୟକର ସାମଲି େରା�ାଇଛ।ି 
ପ୍ରଥମ େୁଇ ପ�୍ଟ୍ୟାୟକର ପାଖାପାଖି ୪ ହଜାର ସ୍ଲୁ 

ସମଲଙି୍ରୀ ନଯୌେ 
ସମ୍ପ�୍ଷ�ୁ ମଳିସିୟାରଛି ି

େ୍ୟାୟ�ି ସ୍ବରୀ�ୃତ ି
ସମଲଙି୍ୀ ବବିାହ ପ୍ରସଙ୍େୁ କନଇ ଏକବ 

ବବିାେ ଚାଲଥିÒବା କବକେ ପବୂ୍ଟରୁ ସମଲଙି୍ୀ 
କ�ୌନ ସମ୍ପେ୍ଟେୁ ନ୍ୟାୟେି ସୀ୍େକୃେ ିମେିସିାରଛି।ି  
ଏହ ି ପ୍ରସଙ୍କର ସପୁ୍ରମିକୋଟ୍ଟକର ୋଏର 
େରା�ାଇଥÒବା ଏେ ଆକବେନର ବଚିାର 
େର ି ପବୂ୍ଟେନ ପ୍ରଧାନବଚିାରପେ ି ଜଷ୍ଟସି୍  
େୀପେ ମଶି୍ ୨୦୧୮କର ଏହାେୁ ଆଇନସମ୍ମେ 
କବାଲ ିେହସିାରଛିନ୍।ି ବ୍ରଟିଶି ଶାସନୋେକର 
୧୮୬୦ ମସହିାକର କ�କେକବକେ 
ଭାରେୀୟ ପଙି୍େ କୋଡ୍ (ଆଇପସି)ିପ୍ରସୁ୍େ 
କହାଇଥÒଲା କସକେକବକେ ଏହାର ଧାରା 
୩୭୭କର ସମଲଙି୍ୀ କ�ୌନ ସମ୍ପେ୍ଟେୁ 
ପ୍ରେକୃେ ିବକିରାଧୀ େୁହା�ାଇ ଏହାେୁ ଅପରାଧ 
କଶ୍ଣୀଭୁକ୍ େରା�ାଇଥÒଲା। େନୁି୍ ଅଧÒୋଂଶ 
ସମୟକର ସମଲଙି୍ୀ ଏବଂ  େନି୍ନରମାନଙୁ୍କ  
ସମାଜକର ନ୍ୟାୟ ମେୁି ନଥÒବା ଏବଂ 
କସମାକନ ବଭିନି୍ନ କକ୍ଷତ୍ରକର ଅନ୍ୟାୟ ଓ 
ପକ୍ଷପାେେିାର ଶେିାର କହଉଥÒବା େଶ୍ଟାଇ 
ଜଷ୍ଟସି୍  ମଶି୍ ଆଇପସି ି ଧାରା ୩୭୭େୁ 
କୋହେ େରବିା ସହେି ସମଲଙି୍ୀ କ�ୌନ 
ସମ୍ପେ୍ଟେୁ ସ୍ୀେକୃେ ିକେଇଥÒକଲ।

ଭୟାରତରୀୟ 
ପୟାରବିୟାର�ି 

ପର�ିଳ୍ପେୟାର 
ପରପିନ୍ରୀ: ନ�ନ୍ଦ୍ର

ନେିନ୍ତେ ବକିୋଶ; ଅବେିୋମ କୋର୍ଯ୍ୟ
ମଶିେ ସନୁ୍ଦରଗଡ଼: ଦ୍ତିରୀୟ ଦେିନର ‘୫-ଟ’ି ସଚବିଙ୍କ ନତୟାଫୟାେରୀ ଗସ୍ତ

ଚୟାର ିବ୍ଲ�ନର ବଭିନି୍ନ 
ଉନ୍ନୟେମଳୂ� ପ୍ର�ଳ୍ପର ସମରୀକ୍ଷୟା
ଶକି୍ଷୟା, ସ୍ୟାସ୍୍, ଜଳନସଚେ ପ୍ର�ଳ୍ପ 
ଓ ଧୟାମ୍ତି�ପରୀଠ�ୁ ଗରୁୁତ୍ୱ
ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରରୀଙ୍କ ସହ �ଥୟାନହନଲ, 
ଏ�ୟାଠ ିନଭୟାଜେ �ନଲ

ନୂଆେୂପ ଲନବ ୨,୩୩୬ ବଦି୍ୟୋଳୟ
‘୫-ଟ’ି ରୂପୟା୍ରଣର ତୃତରୀୟ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟ

ମୟାଟ୍କି୍   ପରରୀକ୍ଷୟା ପନର ୩ୟ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟ 
ନଲୟା�ୟାପ୍ଷଣ �ରନିବ ମଖୁ୍ମନ୍ତରୀ

ତୃତରୀୟ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟନର ଖର୍୍ଷ ନହବ  
୧ହଜୟାର ୯୨ ନ�ୟାଟ ିଟଙ୍କୟା

ଦୁଇ ପଯ୍ଷ୍ୟାୟର ୪,୫୩୬ ସ୍ଲୁ ପୟାଇଁ 
ଖର୍୍ଷ ନହୟାଇଛ ି୨,୩୧୯ ନ�ୟାଟ ି

 ଜେଙ୍ାନାଳ, ୧୨ା୩(ସମସି): କେଙ୍କାନାେ 
ସେର କରଞ୍ ଜ୍   ଅନ୍େ୍ଟେ ଓସ୍ପାେ ଗ୍ାମ 
ନେିଟକର ବେୁି୍ୟତ୍   ଫାଶକର ପଡ଼ ି ଏେ 
େନ୍ାହାେୀର ମକୃେୁ୍ୟ କହାଇଛ।ି ଫସଲେୁ 
ହାେୀଙ୍କଠାରୁ ସରୁକ୍ଷା କେବାପାଇଁ ବେୁି୍ୟତ୍   ୋର 
ବଛିା�ାଇଥିବା କବକେ ଏଥିକର ପଡ଼�ିବିାରୁ 
ହାେୀଟରି ମକୃେୁ୍ୟ କହାଇଥିବା ବନ ବଭିାେ 
ସଚୂନା କେଇଛ।ି ବେୁି୍ୟତ୍   ୋର ବଛିାଇଥିବା 
ଓସ୍ପାେ ଗ୍ାମର ଚାଷୀ ବପିନି ସାହୁଙୁ୍କ ବନ 
ବଭିାେ େରିଫ େରଛି।ି

ସଚୂନାରୁ ପ୍ରୋଶ, ରବବିାର ସୋକେ େନ୍ାହାେୀର ମକୃେକେହ ରାସ୍ାର େଛି ି େୂରକର 
ପଡ଼ଥିିବା କେଖି ଗ୍ାମବାସୀ ବନବଭିାେେୁ ଖବର କେଇଥିକଲ। ଡଏିଫ୍  ଓ ସମୁେି େର, ସେର 
କରଞ୍ର ଭବୋନନ୍ଦ ମଶି୍ ଓ ବନ େମ୍ଟଚାରୀମାକନ ରଟଣାସ୍ଥେକର ପହଞ୍ ି େେନ୍ େରଥିିକଲ। 
ପକର ଓୟଏୁଟରି ଏେ ସ୍େନ୍ତ ଟମି୍   ପହଞ୍ ି େେନ୍ େରବିା ସହ ବ୍ୟବକଛେେ େରାଇଥିକଲ। 
ବ୍ୟବକଛେେ କବକେ ହାେୀର ବେୁି୍ୟତ୍   ଫାଶକର ପଡ଼ ି ମକୃେୁ୍ୟ କହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଥିିଲା।

ବଦୁି୍ୟତ୍   ଫୋଶଲେ ଦନ୍ତୋ ମତୃ

ରୂପାନ୍ରଣ କଶଷ କହାଇଥିବା କବକେ 
ସରୋରୀ ହାଇସ୍ଲୁେଡ଼ୁେିକର ସ୍ାଟ୍ଟ 
େ୍ଲାସରୁମ୍ , ଇ-ଲାଇକବ୍ରରୀ, 

ଚୋଷୀ ଗେିଫ
 ୧୫ ମୟାସନର ପରୂଣ ନହୟାଇପୟାରଲୟାେ ିପରୂ୍୍ଷୟାଙ୍ ରୂପନରଖ

 ବ୍ାଙ୍କ, ୧୨ା୩ (ଏଜେନ୍)ି: ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କେକର ବାୟ ୁ ପ୍ରେୂଷଣ ଜନେି ବପିେ ବଢ଼ବିାକର 
ଲାେଛି।ି କେବେ େେ ୭ େନି ମଧ୍ୟକର ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଊଦ୍୍୍ଟ କଲାେ ହସ୍ପଟିାଲକର ଭତ୍କି କହାଇଛନ୍।ି ବାୟ ୁପ୍ରେୂଷଣ କ�ାେୁଁ 

ନଶି୍ାସପ୍ରଶା୍ସ କନବାକର ସମସ୍ୟା କହଉଛ।ି ଶଳି୍ପ, ୋଡ଼ମିଟରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧଆୂଁ ଏବଂ ଜୋ �ାଉଥିବା ଖରାପ 
ଫସଲ କ�ାେୁଁ କଲାକେ ଶା୍ସରୁଦ୍ କହାଇ ଜୀବନ ନବି୍ଟାହ େରବିାେୁ ବାଧ୍ୟ କହଉଛନ୍।ି ଜନସା୍ସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତାେୟ ଅନୁ�ାୟୀ ବାୟ ୁ

ପ୍ରେୂଷଣ କ�ାେୁଁ େେ େନି ିମାସକର ୧୩ ଲକ୍ଷ କଲାେ କରାେକର ପଡଛିନ୍।ି ଏହା ମଧ୍ୟକର ସା୍ସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତାେୟ ରରୁ ବାହାରକିଲ 
ଏନ୍ -୯୫ ମାସ୍ ଲୋଇବାେୁ କଲାେଙୁ୍କ ନକିବେନ େରଛି।ି କସହପିର ିରରୁ ନ ବାହାରବିା ପାଇଁ ମହେିା, ଶଶି ୁଏବଂ ବକୃ ଦ୍ଙୁ୍କ 

ପରାମଶ୍ଟ େଆି�ାଇଛ।ି ବାୟ ୁପ୍ରେୂଷଣର ବପିେ ଏଭେ ିଭାକବ ବକୃ ଦ୍ ିପାଇଛ ିକ� େେ ଜାନୁଆରୀରୁ କଲାେଙୁ୍କ ରକର ରହ ିୋମ 
େରବିାେୁ େୁହା�ାଇଥିଲା। ୋଡ଼ରୁି ବାହାରୁଥିବା ଧଆୂଁ ଉପକର ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ �ାଞ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବନା�ାଇଛ।ି 

}ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯ }ପଷୃ୍ା-୯

}ପଷୃ୍ା-୯



ତୁ ଳ ନ ା ର େ 
ବହୁତ କମ୍। 

ଏଠାରେ ଶୀତ 
ଅନୁଭୂତ ରହାଇଥାଏ 

ଏବଂ ଶୀତଋତୁରେ ଏଠାରେ 
ବେଫ ମଧ୍ୟ ପରେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାରନ ଏହ ି

ନଆିୋ ମେୁଭୂମକୁି ରେଖÒବା ପାଇଁ ଆସଥିାନ୍।ି 
ବରିଶଷ ଭାରବ େୁଃସାହସକି କ୍ୀୋରେ େୁଚ ି
େଖଥୁବା ର�ାରକ ଏଠାକୁ ଆସଥିାନ୍।ି ଏହା 
ରହଉଛ ି ବଶି୍ବେ ସବୁଠାେୁ ରଛାଟ ମେୁସ୍ଥଳ, 
ରାହାେ ରଷେତ୍ରଫଳ ମାତ୍ର ୧ ବର୍ଯ ମାଇ�। 
କୁହାରାଏ ରର, ପବୂ୍ଯେୁ ଏଠାରେ ରରାଟଏି ହ୍ରେ 
ଥÒ�ା, ରାହାକ ିଶଖୁÒର�ା ଏବଂ ଏହା ମେୁସ୍ଥଳରେ 
ପେଣିତ ରହ�ା। ରତରବ ଏହ ିମେୁସ୍ଥଳଟ ିକପିେ ି
ନମିମିତ ରହ�ା ରବୈଜ୍ାନକିମାରନ ଏହାେ କାେଣ 
ଆଜରିାଏଁ ଜାଣପିାେୁନାହାନ୍।ି 

ଅରନକ ର�ାକ ସନୁାରହଣା ପନି୍ଧବା ପାଇଁ ସଉକ 
େଖÒଥାନ୍।ି ଚୀନ୍ େ ଜରଣ ୯୦ ବଷ୍ଯୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ  
ସନୁାରହଣା ପନି୍ଧବାେ ସଉକ ଏରବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 

ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପେଚିୟ ଆଣରିେଇଛ।ି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସନୁା 
ରୋକାନରେ ବସ ି ରରେସ୍ ର�ଟ୍  ଏବଂ ସନୁା ରଚନ୍  
କଣିଥୁÒବାେ ଭଡିଓି ଏରବ ରସାସଆି� ମଡିଆିରେ 
ଭାଇୋଲ୍  ରହାଇଛ।ି ଏପେକି ିତାଙ୍କ ପାଖରେ ସନୁାେ ଏକ 
ରବଲ୍ ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛ।ି କନୁି୍ ତାଙ୍କ ପେବିାେେ ବାେଣ ପାଇଁ 
ତାହାକୁ ରସ ପନି୍ଧ ବାହାେକୁ ରାଇପାେୁ ନାହାନ୍ ି ରବା� ି
କହଛିନ୍।ି ଏହ ିଭଡିଓି ରେଖÒବା ପରେ ଅରନକ ଜଣ ତାଙୁ୍କ 
ବବିାହ ପ୍ରସ୍ାବ ମଧ୍ୟ ରେଇଛନ୍।ି ଏହ ିବ୍ୟକ୍ ିଜଣକ ଚୀନ୍ େ 
ଝାଙ୍ଗ୍  ରଝାଉ ସହେେ ବାସନି୍ା। ରସ  ୮୦୦,୦୦୦ ୟନୁାନ୍  
ଅଥ୍ଯାତ୍  ଭାେତୀୟ ମଦୁ୍ାରେ ପ୍ରାୟ ୯୯ �ଷେ ଟଙ୍କାେ 
ସନୁାରହଣା ପନି୍ଧ ବୁ�ନ୍।ି ଭଡିଓିରେ ରସ ଏକ ରମାଟା 
କଙ୍କଣ, େୁଇଟ ିଚୁେ ିଓ ରରାଟଏି ରବଶ୍  ଓଜନୋେ ମେୁ ି
ପନି୍ଧଥବାେ ରେଖାରାଇଛ।ି  ରସ ପନି୍ଧଥବା କଙ୍କଣଟକୁି 
କାଢ଼ ି ଏହା େୁଇ ରକଜ ି ଓଜନେ ରବା� ି କହଛିନ୍।ି ଏହ ି
ଭଡିଓିକୁ ରେଖÒବା ପରେ ଅରନକ ଜଣ ରସାସଆିଲ୍  
ମଡିଆି ୟଜୁସ୍ଯ ରବଶ୍  ମଜାଳଆି ପ୍ରତକି୍ୟିା ରେଇଛନ୍।ି 
ଜରଣ ର�ଖÒଛନ୍ ିରର,  ‘ରମା ରଜରଜମା’ ଏକାକୀ ଅଛନ୍।ି 
ତାଙୁ୍କ ଆପଣ ବବିାହ କେରିବ କ?ି’ ଆଉ ଜରଣ ମହଳିା 
ପ୍ରତକି୍ୟିା ରେଇ କହଛିନ୍ ି ରର,ଏମତି ି ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ ବବିାହ 
କେବିା ପାଇଁ ମୁଁ ୋଜ ିଅଛ।ି ସର୍୍ଯ ରହଉଛ ିରସହ ିକଙ୍କଣ 

ରସ ରମାରତ ରେଇେଅିନୁ୍’। ଅନ୍ୟ 
ଜରଣ ୟଜୁସ୍ଯ ରଳଖÒଛନ୍ ି ରର, ‘ରେ ି
ରସ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ପେରିର�, ତାଙୁ୍କ ଉଠାଇବା 
ବେଳରେ, ସମରସ୍ ତାଙ୍କେ କଙ୍କଣ ପାଇଁ ମାେପଟି୍  
ରହରବ’। 

ସଚୂନାରରାର୍ୟ ରର, ୨୦୧୩ ମସହିା ଠାେୁ 
�ରାତାେ  ଚୀନ୍  ବଶି୍ବରେ ସନୁା କ୍ୟ ମାମ�ାରେ  ପ୍ରଥମ 
ସ୍ଥାନରେ େହଛି।ି ଚୀନ୍ ବାସୀ ବାଷମିକ ୯୪୫ ଟନ୍  ସନୁା 
କଣିଥିାନ୍।ି ବବିାହରରାର୍ୟ ପେୁୁଷ ଓ ମହଳିାଙ୍କ ସହତି 
ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାରନ  ମଧ୍ୟ ସନୁା କଣିବିାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ 
କେଥିାନ୍।ି ଏଠାରେ ସନୁା କଣିବିା, ସବୁଠାେୁ ଭ� 
ସଞ୍ଚୟ ରବା� ି କୁହାରାଉଥÒବାରବରଳ ଆଉ ରକରତକ 
ପେବିାେରେ ଏହା ଏକ ପେମ୍ପୋ। 

ସାଧାେଣତଃ ବାହାଘେ କମିା୍ 
ରକୌଣସ ି ଉତ୍ସବରେ ଅତଥିଙୁ୍କ 
ସନୁ୍େ ଆତରିଥୟତା ପ୍ରୋନ 

କୋରାଏ। ବରିଶଷକେ ି ଖାେ୍ୟ ପାନୀୟକୁ 
ରନଇ ବରିଶଷ ଚର୍୍ଯା କୋରାଏ। ରକବଳ 
ରସତକି ିନୁରହଁ, ଆକଷ୍ଯଣୀୟ ରନିା, ଥାଳରିେ 
ଖାେ୍ୟ ବ ି ପେଷା ରାଏ।  ଏହ ି କ୍ମରେ 
ଏରବ ମୟେୂ ଥାଳ ିସମସ୍ଙ୍କ େୃଷ୍ଆିକଷ୍ଯଣ 
କେଛି।ି ଏହାେ ଏକ ଫରଟାକୁ ସାମାଜକି 
ରଣମାଧ୍ୟମରେ ରସୟାର୍ କେଛିନ୍ ିଆର୍ ପଜି ି

ରରୁପ୍ େ ସଇିଓ ହଷ୍ଯ ରରାଏଙ୍କା। ଭଡିଓିେୁ 
ରେଖବାକୁ ମଳିଛି,ି ଏକ ଉତ୍ସବରେ କଛି ି

ର�ାକ ସରୁନ� ି େଙ୍େ ରଚୌକରିେ ବସଛିନ୍ ି
ଏବଂ ରସମାନଙୁ୍କ ସବୁର୍୍ଯ େଙ୍େ ମୟେୂ ଥାଳରିେ 

‘ପୁ ଷ୍ା’େ ସଫଳତା ପରେ ସାଉଥ୍ ସପୁର୍ ଷ୍ାର୍  ଅଲ୍ ୁଅଜୁ୍ଯନଙ୍କ ର�ାକପ୍ରୟିତା 
ବୃଦ୍ଧ ପାଇଛ।ି େଷେଣିରେ ଆଉ ସୀମତି ନାହ ିଁ ତାଙ୍କ ର�ାକପ୍ରୟିତା, ରସ ଏରବ 
ପ୍ୟାନ୍  ଇଣ୍ଆି ଷ୍ାର୍ । ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେ ‘ପଷୁ୍ା’େ କର�କ୍ସନକୁ ରେଖ ରସ 

ତାଙ୍କେ ପାେଶି୍ରମକି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍।ି ରାହାକୁ ରନଇ ଏରବ ଚର୍୍ଯା ରଜାର୍  ଧେଛି।ି 
ନରିଦ୍୍ଯଶକ ସନ୍ୀପ ରେଡ୍ୀ ଭାଙ୍ାଙ୍କ ନୂଆ ହନି୍ୀ ଫି�୍ମରେ ଅଲ୍ ୁନଜେ ଆସରିବ। ଟ-ି

ସେିଜି୍ ପ୍ରଡକ୍ସନେ ଏହ ିଫି�୍ମରେ  ପାେଶି୍ରମକି ବାବେକୁ ରସ ୧୨୫ ରକାଟ ିଟଙ୍କା 
ରନରବ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାେମ୍କି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରସ ଏ �ାର ି୧୫୦ ରକାଟ ିଟଙ୍କା ୋବ ି
କେଥିର�। ରଶଷରେ ଏହା ୧୨୫ ରକାଟ ିଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥେ ରହାଇଛ।ି ତାଙ୍କେ 
ଏଭଳ ିପାେଶି୍ରମକି ରରାରୁଁ ରସ ଅଭରିନତା ଅଷେୟ କୁମାେ ଓ ପ୍ରଭାସଙ୍କ 
ପରେ ତୃତୀୟ ୋମୀ ଭାେତୀୟ ଅଭରିନତାେ ପେଚିୟ ହାସ� କେଛିନ୍।ି 
ଏପେକି ିରସ ପାେଶି୍ରମକି ମାମ�ାରେ ଶାହେୁଖ ଖାନ୍ ଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପଛରେ 
ପକାଇଛନ୍।ି ରତରବ ପବୂ୍ଯେୁ ଅଲ୍ ୁ ରରାଟଏି ଫି�୍ମ ପାଇଁ ୧୦୦ ରକାଟ ି
ଟଙ୍କା ରନଉଥିର�। ଏହା ପରେ ରସ କଛି ିସରିନମା �ାର ି୧୧୮ 
ରକାଟ ିଟଙ୍କା ରନର�। ମାତ୍ର ‘ପଷୁ୍ା’  ଫି�୍ମେ ସଫଳତା ପରେ 
ରସ ନଜିେ ପାେଶି୍ରମକି ବଢ଼ାଇବା ନଷି୍ର୍ ିରନଇଛନ୍।ି 
ଅଲ୍ଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂକମାରନ ଏରବ ତାଙ୍କ ଫି�୍ମ ‘ପଷୁ୍ା-
୨’କୁ ଅରପଷୋ କେଛିନ୍।ି
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ସମଷ: ସହକମ୍ଯୀଙ୍କଠାେୁ ସଂପରୂ୍୍ଯ ସାହାର୍ୟ ପାଇରବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ 
ପାଇଁ ମନ ବଳାଇରବ। େୀଘ୍ଯ େନି ଧେ ି  ଚା�ଥିିବା ସମସ୍ୟାେୁ ମକୁ୍ ି
ପାଇରବ। ବରିୋଧୀମାନଙ୍କ ଠାେୁ େୂରେଇ େୁହନୁ୍। 
ବୃଷ:  େନିଟ ି ମଶି୍ରତି ଫଳାଫଳ ପ୍ରୋନ କେବି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତ ି
ପାଇଁ ନୂତନ େରି ପାଇରବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକ୍ଯ ନବିେି ରହବ। 
କାର୍ଯ୍ୟରଷେତ୍ରରେ ଭ� ଫଳାଫଳ ପାଇରବ।
ମଥିନୁ: କମ୍ଯରଷେତ୍ରରେ କଛି ିନୂତନ ପେବିର୍୍ଯନ ରେଖାରେବ। ସାଙ୍ସାଥୀଙ୍କ 
ସହ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇରବ। ନୂଆ କାେବାେରେ ଅକସ୍ାତ୍  ଧନ�ାଭ 
ରରାର େହଛି।ି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ ସାହାର୍ୟେ ହାତ ବଢ଼ାଇରବ।

କକଚ୍ଚଟ: ପେୁୁଣା ବନୁ୍ଧଙ୍କ ସହରରାରରେ ବେ ସମସ୍ୟାେୁ ମକୁୁଳପିାେରିବ। 
ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚନି୍ତି େହରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଆୟ 

ବୃଦ୍ଧ ପାଇବ। ଜୀବନରେ ନୂତନ ପେବିର୍୍ଯନ ରେଖାରେବ।
�ଂିହ: ପେବିାେ ମଧ୍ୟରେ ଉର୍ମ ବୁଝାମଣା େହବିା ସହ େନିଟ ି
ଉର୍ମ େହବି। କମ୍ଯରଷେତ୍ରରେ ଉର୍ ଅଧିକାେୀଙ୍କଠାେୁ ଅପମାନତି 
ରହାଇପାେନ୍।ି ରହବାକୁ ରାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବରିେି ିରାଇପାରେ ।
କନ୍ୋ:  କମ୍ଯସ୍ଥଳୀରେ ସମସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଚୁାେୂରପ କେ ି ପ୍ରଶଂସତି 
ରହରବ। ଅକସ୍ାତ୍  ଅତଥିଙ୍କ ଅାରମନ ରହାଇପାରେ। ୋଜନୀତ ି
ରଷେତ୍ରରେ ଜେତି ବ୍ୟକ୍ଙି୍କ ମାନସମ୍ାନରେ ବୃଦ୍ଧ ରହବ।

ତୁଳୋ:ଜୀବନରେ ନୂତନ ପେବିର୍୍ଯନ ରେଖାରେବ। ବୁଝ ି ବଚିାେ ି
କାର୍ଯ୍ୟ କେ ିସଫଳତା ପାଇରବ। ପ୍ରତେି୍ବନ୍୍ବୀମାନଙ୍କ ସହ ବାେବବିାେ 

ରେଖାରେବ। ରେୁୁଜନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରନଇ ଚନି୍ତି  େହରିବ। 
ବଛିୋ: େନିଟ ିମଶି୍ରତି ଫଳ ପ୍ରୋନ କେବି। ମାନସକି ଅବସାେ �ାର ି
େହବି। କମ୍ଯରଷେତ୍ରରେ ବଭିନି୍ନ ବାଧାପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଉପଜୁପିାରେ। 
ଆଥ୍ଯକସ୍ଥତ ିଭ� େହବି।  ୋମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧେୁ େହବି।
ଧନୁ:  ସମୟ ପବୂ୍ଯେୁ ସମସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପେୂଣ ରହବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ 
�ାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ୋସ୍ା ପାଇରବ। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ଙୁି୍କ ୋନ 
କେ ିଆତ୍ମସରନ୍ାଷ ପାଇରବ। 

ମକର : ପାେବିାେକି ସମସ୍ୟା �ାର ି େହବି।  ଆଥ୍ଯକରଷେତ୍ର ମଜଭୁତ 
େହବି। ନଜି ବ୍ୟବହାେରେ  ପେବିର୍୍ଯନ ପାଇଁ ଉେ୍ୟମ କେରିବ। ଆୟ 
ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧ ପାଇବ।
କୁମ୍ଭ: େୀଘ୍ଯ ସମୟ ଧେ ି ଅଟକ ି େହଥିିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପେୂଣ ରହବ। 
ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାେୁ ଅଧିକ �ାଭ ପାଇରବ। ଅତ୍ୟଧିକ କାମକେ ି
ମାନସକି ଅବସାେରେ େହପିାେନ୍।ି ନଜି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ରତ୍ନଶୀଳ ରହରବ।
ମୀନ: ନୂତନ ନରିବଶ କେବିାେୁ େୂରେଇ େୁହନୁ୍। ପେବିାେ ସହ 
ଆନନ୍ପରୂ୍୍ଯ େନି ଅତବିାହତି କେପିାେନ୍।ି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାେତି କେବିା 
ପାଇଁ ସାଙ୍ସାଥୀଙ୍କ ସହରରାର ପାଇରବ।

 ବବିାହ ଜୀବନେ ଏକ ରେୁୁତ୍ବପରୂ୍୍ଯ ଭାର  ରହାଇଥିର� ମଧ୍ୟ , 
ନଜି ବବିାହେ ସ୍ବପ୍ନ ନରିଜ ରେଖିର� ଅଶଭୁ ରହାଇଥାଏ।  

 ସ୍ବପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ,  ନଜି ବବିାହ ରକୌଣସ ିସାଙ୍ସାଥୀ ବା 
ପ୍ରୟିଜନଙ୍କ ସହ ରହଉଥିବାେ ରେଖଥୁିର�, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ 
ବାଧାବଘି୍ନ ସଷୃ୍ ିକେଥିାଏ।

 ନରିଜ ପନୁଃଶ୍ଚ ବବିାହ କେୁଥବାେ ସ୍ବପ୍ନ ରେଖିବାେ ଅଥ୍ଯ 
ଆପଣ ୋମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖସୁ ିନାହାନ୍ ିଏବଂ ଏହ ିସ୍ବପ୍ନ 

ବବିାହ ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ବିାେ ସଚୂନା ରେଇଥାଏ।
 ରକୌଣସ ିମହଳିାକୁ ବବିାହ ରରାେରିେ ରେଖିବା ଅଥ୍ଯ 

ଜୀବନରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖସୁ ିଆସବିାକୁ  ସଚୂାଇ ଥାଏ।
 ସ୍ବପ୍ନରେ ନଜି ବବିାହରେ ଆସଥୁିବା ବେରାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ  

ରେଖିବା ଶଭୁ ରହାଇଥାଏ। ଏହ ିସ୍ବପ୍ନେ ଅଥ୍ଯ ସମାଜରେ 
ମାନସମ୍ାନ ବୃଦ୍ଧ ପାଇବା। ଭବଷି୍ୟତ ଉଜ୍୍ବଳମୟ େହବିାେ 
ସଚୂନା ମଳିଥିାଏ। 

ପାରଶି୍ରମକି  
ବଢ଼ାଇଲେ ଅଲ୍ଲୁ

ସ୍ବପ୍ନଲର ନଜି ବବିାହ ଲେଖଲୁଥିଲେ …
ଗାଢ଼ ନେିଲର  ପ୍ାୟତଃ ସମଲତେ ସ୍ବପ୍ନ ଲେଖିଥାନ୍।ି ଲସଥି ମଧ୍ୟରଲୁ  କଛି ିସ୍ବପ୍ନ ଭେ ଓ କଛି ିଖରାପ ଲହାଇଥାଏ। ଲତଲବ ସ୍ବପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର 
ଅନଲୁ ସାଲର ପ୍ଲତୟେକ  ସ୍ବପ୍ନର କଛି ିନା କଛି ିଅଥ୍ଥ ଥାଏ। ଯାହା ଆଲମ ସ୍ବପ୍ନଲର ଲେଖିଥାଉ ତାହା ଭବଷିୟେତର ବାର୍୍ଥା ଲେଇଥାଏ। 

ଏହ ିଧାରାଲର କଛି ିଲୋକ ସ୍ବପ୍ନଲର ବାରମ୍ାର ନଜି ବବିାହ ଲେଖିଥାନ୍।ି ଏହାର ଅଥ୍ଥ କ’ଣ ଲହାଇଥାଏ ଆସନ୍ଲୁ ଜାଣବିା।

େୃଷ୍ଆିକଷ୍ଥଣ କରଲୁ ଛ ି

‘ମୟରୂ ଥାଳ’ି

ଖାେ୍ୟ ପେଷା ରାଉଛ।ି ଥାଳଟି ି ରେଖବାକୁ ଅବକଳି ମୟେୂ ସେୃଶ। ରରଭଳ ି ଭାରବ 
ମୟେୂ ପଚୁ୍ଛ ଆକୃଷ୍ କେଥିାଏ, ଠକି୍  ରସହପିେ ିଥାଳେି ପଚୁ୍ଛରେ କୋରାଇଥବା ସକୂ୍ଷ୍ମ କାମ 
ମଧ୍ୟ ସମସ୍ଙୁ୍କ ପସନ୍ ଆସଛି।ି ଏହ ି ଥାଳଟି ି ରକବଳ ରେଖବାକୁ ସନୁ୍େ ତାହା ନୁରହଁ, 
ଏହା ସବୁ୍ୟବସ୍ଥତ। ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେ ଖାେ୍ୟ �ାର ିମୟେୂ ପଚୁ୍ଛରେ ରଛାଟ ରଛାଟ ରନିା ମଧ୍ୟ 
ବ୍ୟବସ୍ଥତ ଢଙ୍ରେ ଖଞ୍ା ରାଇଛ।ି ଅବଶ୍ୟ ଥାଳକୁି ରେଖବା ସହ ଏଥରେ ଖାେ୍ୟ ଖାଇର� 
ୋଜକୀୟ ଅନୁଭୂତ ିମଳିବିା ସନୁଶି୍ଚତି। ଅନ୍ୟପରଟ ଅତଥିଙୁ୍କ ରେଟର୍ ମାରନ ଶାଳୀନତା ସହ 
ମୟେୂ ଥାଳରିେ ଖାେ୍ୟ ପେଷଥୁବା ରେଖାରାଇଛ।ି ରତରବ ଏହ ିଥାଳକୁି ରକବଳ ସାଧାେଣ 
ର�ାକ ନୁହନ୍,ି ବଳଉିଡ୍ ଅଭରିନତା େରିତଶ ରେଶମଖୁ ତଥା ରମାଟରିଭସନା� ସ୍କିେ 
ରରୌେ ରରାପାଳ ୋସ ମଧ୍ୟ ରବଶ୍ ପସନ୍ କେଛିନ୍।ି 

ଆଜକିା� ି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେ କାରଫ 
ତଥା ରେରସ୍ାୋଁ ରେଖବାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି ଏହ ି କ୍ମରେ 

ମାର�ସଆିେ କୁଆ�ା�ାମ୍ପେୁରେ ଥବା ଏକ 
କାରଫ ଏରବ ଚର୍୍ଯାେ ପ୍ରସଙ୍ ରହାଇଛ।ି ଏହ ି
କାରଫରେ ଗ୍ରାହକ ସାପ, ବଛିା, ଝଟିପିଟି ି
ଆେ ିସେୀସପୃ ସହ ବସ ିଖାଇବାେ ଅନୁଭୂତ ି
ରନଇଥାନ୍।ି କାରଫେ ଏଭଳ ି ପେପିାଟୀ 
ରରାରୁଁ  ଏହାକୁ ସେୀସପୃ କାରଫ ରବା� ି
କୁହାରାଉଛ।ି କାରଫ ମା�କି ୟାପ୍  ମଙି୍ଗ୍   
ୟାଙ୍ଗ୍   ରହଉଛନ୍ ି ଜରଣ ସେୀସପୃ ରପ୍ରମୀ। 
ରସ ଭାବନ୍,ି ଏଭଳ ିସେୀସପୃଙ୍କ ସହ ସମୟ 
ଅତବିାହତି କର�, ର�ାରକ ରସମାନଙ୍କ 
ଉପ�ବ୍ଧକୁ ବୁଝପିାେରିବ। ର�ାରକ 
କୁକୁେ, ବରି�ଇଙ୍କ ଭଳ ି ରସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 
ଭ�ପାଇରବ। ଏହ ି କାରଫରେ ବହୁ ବେିଳ 
ସେୀସପୃଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େଖାରାଇଛ।ି ଏମାନଙୁ୍କ 
ରେଖି ଗ୍ରାହକ ଖାେ୍ୟେ ମଜା ନଅିନ୍।ି 

ରରରବଠୁ ଏ କାରଫ ରଖା�ଛି,ି ର�ାକଙ୍କ 
ଭେି ରହଉଛ।ି ବରିଶଷକେ ି କାରଫକୁ କୁନ ି
କୁନ ି ପ�ିାମାରନ ଅଧକ ବୁ�ବିାକୁ ଆସନ୍।ି 
ଏପେକି ି ସାପ, ଝଟିପିଟି,ି ବଛିା ଅାେ ି ସହ 
ରସମାରନ ରସଲ୍ ଫି ରନବାକୁ ଭ�ପାଆନ୍।ି 
ଅନ୍ୟପରଟ ଚେିଆିଖାନାରେ ଏଭଳ ି
ସେୀସପୃଙୁ୍କ ଛୁଇଁବା ସମ୍ବ ନ ଥବାରବରଳ 
ଉକ୍ କାରଫରେ ରସମାନଙୁ୍କ ଧେବିାେ 
ସରୁରାର ମରିଳ। ଉକ୍ କାରଫ ଭତିରେ ଥବା 
କାଚ ରକାଠେରିେୁକିରେ ମଧ୍ୟ ଅରନକ 
ସେୀସପୃଙୁ୍କ େଖାରାଇଛ।ି 

l	୧୯୨୧-ମରଙ୍ା�ଆି ଚୀନ୍ େୁ ସ୍ବାଧୀନ ରହ�ା। 
l	୧୯୪୦- ଭାେତୀୟ କ୍ାନ୍କିାେୀ ଉଦ୍ଧମ ସଂିହ �ଣ୍ନରେ ରଜରନୋ� 

ଡାୟାେଙ୍କ ଉପେକୁ ରଳୁ ିଚଳାଇଥର�। 
l	୧୯୯୨- ତୁକ୍ଯୀରେ ଆସଥିବା ଭୂମକିମ୍ପ ରରାରୁଁ ୫୦୦ ର�ାକଙ୍କ ମତୁୃ୍ୟ।
l	୨୦୦୯- ସାକ୍ଯ ସାହତି୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆଗ୍ରାରେ ଆେମ୍ ରହ�ା। 
l	୨୦୧୮- ଛତଶିରେ ସକୁୁମା ଜଲି୍ାରେ ନକ୍ସ�ଙ୍କ ଆକ୍ମଣରେ 

ସଆିର୍ ପଏିଫ୍ େ ୯ ରବାନ ସହେି।

ରବରଳ ରବରଳ ଅସମୟରେ ଅଧକାଂଶ 
ର�ାକଙୁ୍କ ଜଙ୍କଗ୍ ଫୁଡ୍  ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। 
ରତରବ ଜଙ୍କଗ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାେ ଇଚ୍ଛାକୁ 

ପ୍ରଶମତି କେଥିାଏ ଚୁଇଂରମ୍। ରକବଳ ରସତକି ିନୁରହଁ, 
ଅବସାେ ଓ ଉଦ୍ ରବରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କମ୍ କରେ। ଚୁଇଂରମ୍  

ଖାଉ ନ ଥବା ର�ାକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ରରଉଁ ର�ାକମାରନ 
୪୫ ମନିଟି୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ସକାରଳ ଓ ଅପୋହ୍ଣରେ ଚୁଇଂରମ୍  
ରଚାବାଇ ଥିର� ରସମାନଙ୍କଠାରେ ରଭାକ, ଖାେ୍ୟ ଖାଇବାେ 
ଆସକ୍,ି ତଥା ସ୍ାକ୍ସ ଖାଇବା ପ୍ରତ ିଆଗ୍ରହ କମ୍ ପେ�ିଷେତି 
ରହାଇଥ�ା ରବା� ି୨୦୦୯ରେ ରହାଇଥବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନେୁ 

ଜଣାପେଥି�ା। ରସହପିେ ି୨୦୧୧ରେ କୋରାଇଥବା ଅନ୍ୟ 
ଏକ ଅଧ୍ୟୟନେୁ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସମାନ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସଥି�ା। 

ତା’ସହ ଅଧକ ଶକ୍ଯୋ ରକୁ୍ ଖାେ୍ୟ ଖାଇବା ଆସକ୍ ି
ଚୁଇଂରମ୍  କମ୍  କେୁଥବା ଏଥିେୁ ଜଣାପେଥି�ା। 

୨୦୧୬ରେ ଇଟଂି ବରିହବୟିର୍  ଜର୍୍ଯା� ଅନୁସାରେ, 
ଚୁଇଂରମ୍  ରଚାବାଇବା େ୍ବାୋ ମଠିା ତଥା 

�ୁଣ ିସ୍ାକ୍ ଖାଇବା ଆସକ୍ ିକମ୍ 
ରହାଇଥାଏ। ଏହାସହ ର�ାକଙ୍କ 

ମାନସକିତାରେ  ମଧ୍ୟ 
ପେବିର୍୍ଯନ 

ଆରସ।  ରତରବ ଚୁଇଂରମ୍  ରଚାବାଇବା ପ୍ରକ୍ୟିାରେ �ାଳ ଓ 
ଡାଇରଜସଟଭି୍ ଏନ୍ ଜାଇମ୍  ଷେେଣ ଉରର୍ଜତି ହୁଏ। ଫଳରେ 
ଷେଧୁା କମାଇବାରେ  ଏହା ସାହାର୍ୟ କରେ। ରସହପିେ ି
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାେ ଚୁଇଂରମ୍  ବଜାେରେ ଉପ�ବ୍ଧ। ନତିେିନି 
ରରଉଁ ଚୁଇଂରମ୍  ଖାଆନ୍,ି ତାହାକୁ ରଚାବାଇବା ମଧ୍ୟ 
ଉର୍ମ। ରତରବ ସରୁାେ ଫି୍ ଚୁଇଂରମ୍  ସବୁଠୁ ଭ�। 
ରସହପିେ ିଖାେ୍ୟ ଖାଇବାେ କଛି ିସମୟ ପବୂ୍ଯେୁ 
ଏହାକୁ ରଚାବାଇବା ଉଚତି। ଏହାବାଦ୍ ଖାେ୍ୟ 
ଖାଇସାେବିା ପରେ ମଧ୍ୟ  
ଚୁଇଂରମ୍  ରଚାବାଇର� ତାହା 
ଖାେ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାର୍ୟ 
କରେ।  

ଜଙ୍କ୍  ଫଲୁଡ୍ ୋଳସା କମାଏ ଚଲୁ ଇଂଗମ୍ ଆଜରି 
ଇତହିୋ�

ନଆିରା କାଲଫ
 ସରୀସପୃ ଗହଣଲର ପରଷା ଯାଏ ଖାେୟେ

ଚୀନ୍ ର ୯୦ ବଷ୍ଥୀୟ 
ଲଗାଲ୍ ଲେନ୍  ମୟୋନ୍ପ�ଥିନ୍  ଓ ପ୍ାଷ୍କି୍ େ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାେ 

ବର୍୍ଯମାନ  ଚନି୍ାେ ବଷିୟ ପା�ଟଛି।ି  
ରତଣ ୁ ଏହ ି ସମସ୍ୟାକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

କେବିାକୁ େଷେଣି କାଶ୍ମୀେେ ଜରଣ ସେପଞ୍ଚ 
ନଆିୋ ଉପାୟ ଅାପଣାଇଛନ୍।ି  ପ୍ାଷ୍କି୍  
ଆବଜ୍ଯନା ବେଳରେ ରସ ର�ାକଙୁ୍କ ସନୁାେ 
କଏନ ରେଉଛନ୍ ି । ରାଁ ପେରିବଶକୁ 
ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ପ୍ାଷ୍କି୍  ମକୁ୍ କେବିାକୁ   ଫାେୁକ 
ଅହମ୍େ ନାମକ ଏହ ି ସେପଞ୍ଚ  ଜଣକ  
ଏହ ି ନଆିୋ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ରନଇଛନ୍।ି 
ସାଧାେଣତଃ ରାଁ ପେରିବଶରେ ନେୀନାଳ 
ଉପରେ ଅଧÒକ  ନଭି୍ଯେ କୋରାଏ। କନୁି୍ 
ଏରବ ନେୀନାଳରେ ପ୍ାଷ୍କି ଓ ପ�ଥିିନ୍  
ଆବଜ୍ଯନା ଜମା ରହବାେୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମଖୁ 
ସମସ୍ୟା ଭାରବ ରେଖାରାଇଛ।ି ରତଣ ୁ ରସ 
ର�ାକଙୁ୍କ ନେୀନାଳେୁ ପ୍ାଷ୍କି୍  ଆବଜ୍ଯନା 
ଏକତ୍ର କେବିା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ରେଇଛନ୍।ି 
ପ୍ରତବିେଳରେ ପେୁସ୍ାେ ସ୍ବେୂପ ରସମାନଙୁ୍କ 
ସନୁାେ କଏନ େଅିନ୍।ି ରତରବ ଏକ୍ତତି 

ରହାଇଥÒବା ପ୍ାଷ୍କି୍  ଆବଜ୍ଯନାେ ଓଜନ ୨୦ 
କ୍ବଣି୍ା�େୁ ଅଧÒକ ରହାଇଥÒବା ଆବଶ୍ୟକ। 
ରସହପିେ ି ୨୦ କ୍ବଣି୍ା�େୁ କମ୍  ପ�ଥିନ୍  
ତଥା ପ୍ାଷ୍କି୍  ଆବଜ୍ଯନା ସଂଗ୍ରହ କେୁଥବା 
ର�ାକଙୁ୍କ େୁପା  କଏନ୍  ମଳିଥିାଏ।  ଏରନଇ  
ଅହମ୍େ କୁହନ୍,ି ‘ରେ ିଆରମ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ 
ଧ୍ୟାନ ରେବାନାହ ିଁ, ଆରାମୀ ୧୦ ବଷ୍ଯରେ ସ୍ବଚ୍ଛ 
ଜଳ ମଳିବିନ।ି ପ୍ାଷ୍କି୍  ମକୁ୍ ପେରିବଶ 
ଉପରେ ଉଭୟ ସେକାେ ଓ ପ୍ରଶାସନ ରେୁୁତ୍ବ 
ରେଉଥବାରବରଳ  ପ୍ରରତ୍ୟକ ନାରେକିଙ୍କେ 
ମଧ୍ୟ ଏଥÒରେ ରରାରୋନ େହବିା ନହିାତ ି
ଆବଶ୍ୟକ’।  

ପେଥିନ୍  ଲେଲେ ମଳିଲୁ ଛ ିସଲୁନା କଏନ

ମରଲୁ ଭୂମଲିର 
ବରଫ

ମେୁଭୂମେି ନାମ ଶଣୁରି�, ଥର୍  ଏବଂ 
ସାହାୋ ମେୁଭୂମ ି ସମ୍ପକମିତ ଧାେଣା 
ମନକୁ ଚା�ଆିରସ। ରରଉଁଠ ି ଅସହ୍ୟ 

ରେମ ଅନୁଭୂତ ରହାଇଥାଏ। କନୁି୍ ବଶି୍ବରେ ଏମତି ି
ଏକ ମେୁଭୂମ ି ଅଛ,ି ରରଉଁଠ ି ନଆିଁବଷ୍ଯା ରହବା  
ପେବିରର୍୍ଯ ବେଫ ପେଥିାଏ। ଏହ ି ମେୁଭୂମେି 
ନାମ ହଉଛ ିକାର୍ କ୍ସ୍ , ରାହାକ ିଏକ ରାଁେ ନାମ 
ଅନୁସାରେ ରହାଇଛ।ି କୁହାରାଏ ରର, ୪୫୦୦ 
ବଷ୍ଯ ପରୂବ୍ଯ  ଏହ ି ରାଁରେ ର�ାରକ  ବସବାସ 
କେୁଥÒର�। ଏଠାରେ ଆଜ ି ମଧ୍ୟ କଛି ି ର�ାକ 
େହୁଛନ୍।ି ଏହ ିମେୁଭୂମ ିକାନାଡାେ ରୟାକୁନରେ 
ଅଛ।ି ଏହ ି ମେୁଭୂମ ି ବହୁତ ଉର୍ରେ ଅବସ୍ଥତ 
ଏବଂ ଏଠାକାେ ତାପମାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ମେୁଭୂମରିେୁକି 
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ସ�ୋମବୋର 
୧୩ ମୋର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୩(ସମସି): ଧାନ 
ଉତ୍ାଦନରେ ଉରଲେଖନୀୟ ଅଭବୃିଦ୍ ିସହ ଧାନ 
ସଂଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କେବିାରେ 
ସଫଳ ରହାଇଛ ିଓଡ଼ଶିା। ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ 
କୃଷକଙ୍କ ଶକ୍ ି ବୃଦ୍ ି ଓ ସବୁଷ୍ୟବସ୍ତି ଧାନ 
ସଂଗ୍ରହ ବଷ୍ୟବସ୍ା ପାଇଁ ୋଜଷ୍ୟକୁ ଏ ସଫଳତା 
ମଳିଛି।ି କୃଷ ି ଓ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତ ି ମଖୁଷ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ 
ପ୍ରତବିଦ୍ତା ଓ ପ୍ରତଷ୍ୟକ୍ ତତ୍ତାବଧାନରେ 
ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ଟ କୃଷ ିସମ୍ପକକିତ ବଭିନି୍ନ 
ବକିାଶ ର�ାଜନାେ ସଫଳ େୂପାୟଣ ଏ 
ଉପଲବ୍ ିହାସଲରେ ସହାୟକ ରହାଇଛ।ି

ପଞ୍ାବ, ଉତ୍ତେପ୍ରରଦଶ ଭଳ ି ଓଡ଼ଶିା 
ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ାରେ ଚାଉଳ ପ୍ରତ ି ବଷ୍ଷ ଅନଷ୍ୟ 
ୋଜଷ୍ୟେ ଚାହଦିା ରମଣ୍ାଇବା ପାଇଁ େପ୍ାନୀ 
କେୁଛ।ି ସବୁଷ୍ୟବସ୍ତି ମଣ୍,ି ର�ାକନ୍   ବଷ୍ୟବସ୍ା 
ଓ ଚାଷୀଙୁ୍କ ସମୟରେ ଧାନେ ସବ୍ଷନମି୍ନ 
ସହାୟକ ମଲୂଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେ ି ୋଜଷ୍ୟ କୃଷ ି
ରକ୍ତ୍ ଓ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଜିେ ପ୍ରତବିଦ୍ତାକୁ 
ଦଶ୍ଷାଇ ଆସଛୁନ୍ ିୋଜଷ୍ୟ ସେକାେ। କ୍ରମାଗତ 
ଭାରବ ଧାନ ଉତ୍ାଦନ ବଢ଼଼ଥିିବା ରବରଳ 
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ମଣ୍ ିସଂଖଷ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନୁ�ାୟୀ 
ବଢ଼଼ାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଉରଦ୍ଶଷ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 
ବଷ୍ୟବସ୍ାକୁ ର�ାଗାଣ ଓ ସମବାୟ ବଭିାଗ 
ସେଳ କେବିାରେ ସମର୍ଷ ରହାଇପାେଛିନ୍।ି 

 ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, ୋଜଷ୍ୟେ 

ଖେଫି୍   ଋତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସାମଲି 
ରହାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖଷ୍ୟା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ 
ଭାରବ ବଢ଼଼ବିାରେ ଲାଗଛି।ି ୨୦୨୦-୨୧ 
ବଷ୍ଷରେ ୧୪ ଲକ୍ ୭୨ ହଜାେ ୪୯୫ ଜଣ, 
୨୦୨୧-୨୨ରେ ୧୫ ଲକ୍ ୪୩ ହଜାେ ୩୭୫ 
ଓ ୨୦୨୨-୨୩(ରଫବୃଆେୀ ୧୨ ତାେଖି 
ପ�୍ଷଷ୍ୟନ୍)ରେ ୧୬ ଲକ୍ ୫୯ ହଜାେ ୮୯୭ 
ଜଣ ଚାଷୀ ଖେଫି୍   ଧାନଶସଷ୍ୟ ସେକାେଙୁ୍କ ବକି୍ର ି
କେଛିନ୍।ି ରସହଭିଳ ିଧାନ ସଂଗ୍ରହେ ପେମିାଣ 
ମଧ୍ୟ ଉରଲେଖନୀୟ ଭାରବ ବଢ଼଼ୁଥିବା ରଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ୨୦୨୦-୨୧ରେ ୋଜଷ୍ୟ ସେକାେ ୬୪ 

ଲକ୍ ୫୯ ହଜାେ ୨୧୨ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ େଖିଥିବା ରବରଳ ବଷ୍ଷ ରଶଷ ସଦୁ୍ା 
ସମବାୟ ବଭିାଗ ୬୨ ଲକ୍ ୮୯ ହଜାେ 
୫୫୫ ରମଟ୍କି୍   ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେପିାେଥିିଲା। 
ଏହାପରେ ୨୦୨୧-୨୨ ବଷ୍ଷରେ ୫୯ ଲକ୍ 
୮୯ ହଜାେ ୬୩୪ ରମଟ୍କି୍   �ନ୍   ଧାନ 
ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ େଖା�ାଇଥିବା ରବରଳ 
୫୭ ଲକ୍ ୨୨ ହଜାେ ୩୦୪ ରମଟ୍କି୍   �ନ୍   
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ରହାଇପାେଥିିଲା। ଚଳତି ବଷ୍ଷ 
ୋଜଷ୍ୟ ସେକାେ ୬୩ ଲକ୍ ୮୦ ହଜାେ 
୩୮୮ ରମଟ୍କି୍   �ନ୍   ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ରନଇ 
ଲକ୍ଷ୍ୟ େଖିଥିବା ରବରଳ ୋଜଷ୍ୟ ଧାନ 
ସଂଗ୍ରହରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପେୂଣ କେରିନଇଛ।ି ଗତ 
ମାର୍୍ଷ ୧୦ ତାେଖି ସଦୁ୍ା ୋଜଷ୍ୟ ସମବାୟ 

ବଭିାଗ ୬୪ ଲକ୍ ୨୫ ହଜାେ ୮୩ ରମଟ୍କି୍   
�ନ୍   ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେପିାେଛି।ି ଅର୍ଷାତ୍   ଚଳତି 
ବଷ୍ଷ େଖା�ାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେକାେ ଧା�୍ଷଷ୍ୟ 
ସମୟ ପବୂ୍ଷେୁ ପେୂଣ କେ ିରନଇଛନ୍।ି ରତରବ 
ସମବାୟ ସତୂ୍େୁ ମଳିଥିିବା ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ, 
ୋଜଷ୍ୟରେ ଚଳତି ବଷ୍ଷ ବହୁ ମାତ୍ାରେ ଧାନ 
ସଂଗ୍ରହ ରହବ। ଆହୁେ ି୨ ସପ୍ାହେୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଷ ସମୟ 
ଧେ ି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ରହବାେ ବଷ୍ୟବସ୍ା େହଛି।ି 
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷ୍ୟବସ୍ାକୁ ସେଳ କେବିା 
ପାଇଁ ସବୁ ବଷ୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳତି ବଷ୍ଷ 
ମଣ୍ ି ସଂଖଷ୍ୟାକୁ ଉରଲେଖନୀୟ ଭାରବ ବଢ଼଼ାଇ 
ଦଆି�ାଇଛ।ି ଗତ ବଷ୍ଷେ ପ୍ରଦଶ୍ଷନକୁ ଦୃଷ୍ଟରିେ 
େଖି ସେକାେ ଚଳତି ବଷ୍ଷ ସାୋ ୋଜଷ୍ୟେ 
୩୦� ି �ାକ ଜଲିୋରେ ୩ ହଜାେ ୪୦୯� ି
ମଣ୍ ି ରଖାଲବିାକୁ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଆି�ାଇଥିଲା। 
ରତରବ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ସେଳ କେବିା 
ପାଇଁ ସେକାେ ୩ ହଜାେ ୬୪୧� ି ମଣ୍ ି
ରଖାଲଛିନ୍।ି ରସହଭିଳ ି ୋଜଷ୍ୟେ ୩ ହଜାେ 
୧୦୬� ି ସମବାୟ ସମତି ି ଏହ ି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 
ପ୍ରକ୍ରୟିାରେ ସାମଲି ରହାଇଛନ୍।ି ଅନଷ୍ୟପକ୍ରେ 
ୋଜଷ୍ୟେ କଛି ି ଜଲିୋରେ ପ୍ର�ଷ୍ୟାପ୍ ପେମିାଣେ 
ଧାନ ମଲି୍   ଓ ମଲିଂି କ୍ମତା ନଥିବା ରହତୁ 
ଚାଷୀଙ୍କଠାେୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସଚୂାେୁ େୂରପ 
ପେଚିାଳତି ରହାଇପାେୁନଥିଲା। ଚଳତି 
ବଷ୍ଷ ପଞ୍କୃିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାେୁ ଖେଫି 
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଗତସଂିହପେୁ, ଭଦ୍ରକ, 
ନୂଆପଡ଼ା,କ�କ, ସନୁ୍ଦେଗଡ଼, ରଦଓଗଡ଼, 
ପେୁୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜଲିୋରେ ବତ୍ତ୍ଷମାନ ସଦୁ୍ା 
ୋଜଷ୍ୟ ବାହାେେ ମଲିେ ନ�ିକୁ୍ ଧାନ 
ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରୟିାରେ ସାମଲି ରହାଇଛନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୩(ସମସି): େବ ି ଫସଲ ପାଇଁ 
ଚାଷୀ ପଞ୍ୀକେଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ା ୨୦ ତାେଖିରେ 
ରଶଷ ରହାଇ�ବି। ଏଭଳ ି ସ୍ତିରିେ ର�ାଗାଣ 
ବଭିାଗ ଖେଫି୍   ଫସଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ରଶଷ 
କେ ି େବ ି ଫସଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେବିା ପାଇଁ 
ର�ାଜନା ଆେମ୍ଭ କେସିାେଛି।ି ୧୭ ଜଲିୋରେ 
େବ ି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆେମ୍ଭ ରହବ। ର�ାଗାଣ 
ବଭିାଗ ଅଧିକାେୀଙ୍କ କହବିା ଅନୁ�ାୟୀ, ମାର୍୍ଷ 
୨୦ ତାେଖି ସଦୁ୍ା ରକରତ ଚାଷୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ 
ପ୍ରକ୍ରୟିାରେ ସାମଲି ରହବା ପାଇଁ ପଞ୍ୀକେଣ 
କେୁଛନ୍ ି ତାହା ଉପରେ ନଜେ େହଛି।ି ଏହ ି
ତାଲକିା ଆସବିା ପରେ ଗତ ବଷ୍ଷେ ଧା�୍ଷଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ 
ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖଷ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ େଖି ଚଳତି ବଷ୍ଷ ପାଇଁ 
ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଆି�ବି। ଅନଷ୍ୟପକ୍ରେ ଜଲିୋେସ୍ତେରେ 
ରକରତ ସଂଖଷ୍ୟକ ଆନ୍ତଃୋଜଷ୍ୟ ମଲିେ ନ�ିକୁ୍ 
ରହରବ ତାହାେ ମଧ୍ୟ ତାଲକିା ପ୍ରସୁ୍ତତ କୋ�ବି। 
ସମ୍ପ୍ରତ ି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ଶିାରେ ଫସଲ ଅମଳ 
ରହବା ଆେମ୍ଭ ରହଲାଣ।ି ଧାନ ଅମଳ ରହବା 
ପରେ ପରେ ସବ୍ଷାଧିକ ୧୫ ଦନି ଭତିରେ ଧାନ 
ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଆେମ୍ଭ ରହବା ଦେକାେ ରବାଲ ି
ଆରମ ଚାହଁୁଛୁ। ଅନଷ୍ୟପକ୍ରେ େବ ି ସଂଗ୍ରହରେ 
ବାଦ ପଡ଼ ି �ାଇଥିବା ୧୩ ଜଲିୋେ ଚାଷୀମାରନ 
ସମବାୟ ସ୍ତେୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବଷ୍ୟବସ୍ା ଉପରେ 
ବଚିାେ କେବିାକୁ ଦାବ ି କେଛିନ୍।ି ଏହା ଉପରେ 
ବଭିାଗ ବଚିାେ କେୁଛ ି ରବାଲ ି ର�ାଗାଣ 
ବଭିାଗେ ଜରଣ ବେଷି୍ଠ ଅଧିକାେୀ କହଛିନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୩(ସମସି): ୨୦୨୩ରେ ଏପ�୍ଷଷ୍ୟନ୍ 
ରକାଭଡି୍   ସଂକ୍ରମଣ ଠାେୁ ୋଜଷ୍ୟ ଦୂରେଇ େହଛି।ି କନୁି୍ 
ଇନଫ୍ଲଏଞ୍ା ଭୂତାଣ ୁ ଭୟ ପଣୁ ି ରରେ ରକାଭଡି୍   ନୟିମକୁ 
ରଫୋଇ ଆଣଛି।ି �ଦଓି ବଧିିବଦ୍ ଭାରବ ରକାଭଡି୍   
କ�କଣା ଜାେ ିକୋ�ାଇ ନାହ ିଁ ରତରବ ସମ୍ଭାବଷ୍ୟ ଗେୁୁତେ 
ପେସି୍ତିକୁି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇ ଁ ଏରବ ଠାେୁ ରକାଭଡି୍   ନୟିମ 
ପାଳନ କେବିା ପାଇ ଁ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ବଭିାଗ ଜନସାଧାେଣଙୁ୍କ 
ନରିବଦନ କେଛି।ି ରକାଭଡି୍   ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ର�ଉଁ 
ସତକ୍ଷତାମଳୂକ ପଦରକ୍ପ ଗ୍ରହଣ କୋ�ାଇଥିଲା ତାହାେ 
ରଦାହୋଇବାେ ସମୟ ଆସଛ।ି ଡାକ୍େଖାନା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
େଖିବା ସହତି ରକାଭଡି୍   ପେୀକ୍ା, ନେିୀକ୍ଣ ବଷ୍ୟବସ୍ା 
କଡ଼ାକଡ଼ ି କେବିା ପାଇ ଁ ବଭିାଗ ପକ୍େୁ ଜଲିୋ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ 

ଅଧିକାେୀ ତରା ରମଡକିାଲ କରଲଜ ଅଧୀକ୍କଙୁ୍କ ନରିଦ୍୍ଷଶ 
ଦଆି�ାଇଛ।ି ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ କରା ରହଲା ଗତ କଛି ିଦନି ରହଲା 
ୋଜଷ୍ୟରେ ରଣ୍ା, ଜ୍ୱେ,କାଶ ଲାଗ ିେହଥିିବା ରବରଳ ଅରନକ 
ରଲାକଙ୍କ ଠାରେ ରକାଭଡି ଲକ୍ଣ ରଦଖା ରଦଉଛ।ି ଅରନକ 
ରଲାକ ଶ୍ାସ ଜନତି ସମସଷ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ ରହଉଛନ୍।ି 
ଆଗକୁ ଏହା ର�ପେ ିବଡ଼ ବପିଦ ସଷୃ୍ଟ ିନ କେବି ରସଥିପାଇଁ 
ସରଚତନ େହବିା ପାଇ ଁ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ବଭିାଗ ଅଣ୍ା ଭଡ଼ିଛି।ି

ଗତ କଛି ିଦନି ରହଲା ୋଜଷ୍ୟରେ ଶ୍ାସ ଜନତି ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ 
ସମସଷ୍ୟା ବୃଦ୍ ି ପାଇବା ପଛରେ ଏଏଚ୍  ୧ଏନ୍  ୧ ଅବା 
ଏଚ୍  ୩ଏନ୍  ୨ ସଂକ୍ରମଣ ଦାୟୀ କ ି ନୁରହ ଁ ତାହା ଏପ�୍ଷଷ୍ୟନ୍ 
ସ୍ପଷ୍ଟ ରହାଇନଥିବା ରବରଳ ସତକ୍ଷତାମଳୂକ ପଦରକ୍ପ 
ଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁ ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ଓ ପେବିାେ କଲଷ୍ୟାଣ ବଭିାଗ ସବୁ 
ଜଲିୋକୁ ନରିଦ୍୍ଷଶନାମା ଜାେ ିକେଛି।ି ଜନସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ନରିଦ୍୍ଷଶକ 
ପ୍ରରଫସେ ନେିଞ୍ନ ମଶି୍ର ସବୁ ରମଡକିାଲ କରଲଜ ଓ ଜଲିୋ 
ମଖୁଷ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟେ ଅଧିକାେୀଙୁ୍କ ପତ୍ ରଲଖି କହଛିନ୍ ିର� 
ଶ୍ାସ ପ୍ରଶ୍ାସ ସମସଷ୍ୟା ଜନତି ମାମଲା ଅବା ରକାଭଡି୍   

ଲକ୍ଣ ନଜେକୁ ଆସରିଲ ତାହାେ େରିପା�୍ଷ ତୁେନ୍ 
ବଭିାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କେବିା ଆବଶଷ୍ୟକ। ଉପଖଣ୍ ସ୍ତେରେ 
ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ ବଷ୍ୟବସ୍ା କା�୍ଷଷ୍ୟକାେୀ କେବିା ସହତି 
ରକାଭଡି୍   ପେୀକ୍ା ସବୁଧିା ଥିବା ଜ୍ୱେ କ୍ଲନିକି୍   ରଖାଲା�ବି। 
ରକାଭଡି୍   ରନରଗ�ଭି୍   ରାଇ ଇନଫ୍ଲ ଲୁଏଞ୍ା ଲକ୍ଣ 
ଥିବା ରଲାକଙ୍କ ନମନୁା ସଂଗ୍ରହ କେ ି ପେୀକ୍ା ନମିରନ୍ 
ଆେଏମ୍  ଆେସକୁି ପଠା�ବି। ପେୀକ୍ା, ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଚକିତି୍ା 
ଓ �କିାକେଣ େଣନୀତ ି ପବୂ୍ଷଭଳ ି କା�୍ଷଷ୍ୟକାେୀ କେବିା 
ଆବଶଷ୍ୟକ। ରଲାରକ ର�ପେ ି ରକାଭଡି୍   ନୟିମ ପାଳନ 
କେରିବ ତାହା ସନୁଶି୍ତି କେବିା ପାଇ ଁ ଜଲିୋ ସ୍ତେରେ 
ପଦରକ୍ପ ନଆି�ବି। ଅ�ରାରେ ରଲାଗ ଗହଳି ନ କେବିା, 
ଭଡ଼ି ସ୍ାନେୁ ଦୂରେଇ େହବିା, ରଣ୍ା/ଜ୍ୱେ/କାଶ ଥିରଲ 
ମାସ୍କ ବଷ୍ୟବହାେ କେବିା ଏବଂ ଡାକ୍େଙ୍କ ପୋମଶ୍ଷ ରନବା, 
ଭଲ ଭାରବ ହାତ ରଧାଇବା ଆଦ ିଅଭଷ୍ୟାସ ଜାେ ିେଖିବା 
ପାଇ ଁ ରଲାକଙୁ୍କ ସରଚତନ କୋ�ବି। ଜଲିୋ ସ୍ତେରେ 
ମାଇରକ୍ରାବାରୟାରଲାଜଷି୍ଟ ଉପଲବ୍ ଥିରଲ ସଡିଏିମ୍  ଓ/
ପଏିଚ୍  ଓ ମାରନ ଆେ�ପିସିଆିେ ପେୀକ୍ା ନମିରନ୍ କଟି୍   
କ୍ରୟ କେବିା ପାଇ ଁକ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଇଛ।ି ଅନଷ୍ୟ ଏକ 
ଗେୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ ପଦରକ୍ପ ସ୍େୂପ ଡାକ୍େଖାନାରେ ଔଷଧ, 
ରଭଣ୍ରିଲ�ର୍  , ଅମ୍ଲଜାନ, ଆଇସୟି ୁତରା ଅନଷ୍ୟାନଷ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ 
ମହ�ଦୁ େଖିବା ପାଇ ଁ ସଡିଏିମ୍  ଓ, ପଏିଚ୍  ଓ, ରମଡକିାଲ 
କରଲଜ ଅଧିକ୍କମାନଙୁ୍କ ନରିଦ୍୍ଷଶ ଦଆି�ାଇଛ।ି

ଗତକାଲ ିରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ସଚବି ସବୁ ୋଜଷ୍ୟ ଓ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଶାସୀତ ଅଞ୍ଚଳେ ମଖୁଷ୍ୟ ସଚବିଙୁ୍କ ପତ୍ ରଲଖି ସମ୍ଭାବଷ୍ୟ 
ବପିଦେ ମକୁାବଲିା ନମିରନ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ େହବିାକୁ କହଥିିରଲ। 
ଏହା ପରେ ଆଜ ି ସ୍ାସ୍ଷ୍ୟ ବଭିାଗ ସବୁ ଜଲିୋକୁ ସତକ୍ଷ 
କେଛି।ି ଗତକାଲ ି ବଭିାଗ ପକ୍େୁ କୁହା�ାଇ ଥିଲା ର� 
ଏହା ଏକ ସାଧାେଣ ସଂକ୍ରମଣ କନୁି୍ ଏହାେ ସଂକ୍ରମଣ 
ହାେ ଅଧିକ। ୯୦% ସଂକ୍ରମତି ବନିା ଔଷଧ ରସବନରେ 
ଆରପ ଆରପ ସସୁ୍ ରହାଇରାନ୍।ି ଭୟେ କାେଣ ନାହ ିଁ, 
କନୁି୍ ସତକ୍ଷ େହବିା ଜେୁେୀ। ନରଚତ ଆଗକୁ ଏହା 
ପ୍ରାଣଘାତ ି ସାବଷ୍ୟସ୍ତ ରହବାେ �ରରଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛ।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୩(ସମସି): ୧୫େୁ ପଣୁ ି ରଗା�ଏି 
ପଶ୍ମିା ଝଡ଼େ ପ୍ରଭାବ ଆେମ୍ଭ ରହବ। ଏହା ଦ୍ାୋ 
ୋଜଷ୍ୟେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରେ ବଷ୍ଷା ରହବ। ଗତ ଦୁଇ ଦନି 
ତରଳ ପଶ୍ମିା ଝଡ଼ ର�ାଗୁ ଁୋଜଷ୍ୟେ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନରେ ବଷ୍ଷା 
ରହାଇଛ।ି ପଶ୍ମିା ଝଡ଼ ର�ାଗୁ ଁ ଏହ ି ବଷ୍ଷା ରହାଇଥିବା 
ରବରଳ ଏହାଦ୍ାୋ ଅରନକ ସ୍ାନରେ ତାପମାତ୍ା ମଧ୍ୟ 
ହ୍ାସ ରହାଇଛ।ି ରହରଲ େବବିାେଠାେୁ ପଶ୍ମିା ଝଡ଼ 
ପ୍ରଭାବ କମବିା ସହ ିପଣୁ ିରରେ ତାପମାତ୍ା ବୃଦ୍ ିପାଇଛ।ି 

 ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ରେ ସଚୂନା ଅନୁ�ାୟୀ ୧୫ 
ତାେଖିରେ ପଶ୍ମିା ଝଡ଼ ପ୍ରରକାପରେ ବଷ୍ଷା ଆେମ୍ଭ 
ରହାଇ ୧୬ ତାେଖିରେ ବଷ୍ଷାେ ପେମିାଣ ବୃଦ୍ ି
ପାଇବ। ୧୫ରେ ବାରଲଶ୍େେୁ ଗଞ୍ାମ ପ�୍ଷଷ୍ୟନ୍ 
ଉପକୂଳବତ୍ତ୍ଷୀ ଜଲିୋଗଡ଼ୁକି ସରମତ �ାଜପେୁ, 
କ�କ, ନୟାଗଡ଼, ରଖାଦ୍ା, ରକନୁ୍ଦଝେ, ମୟେୂଭଞ୍, 
ରକାୋପ�ୁ, ମାଲକାନଗେି ି ଓ ୋୟଗଡ଼ା ଆଦରିେ 
ବଷ୍ଷାେ ପ୍ରରକାପ େହବି। ରସହପିେ ି ୧୬ରେ 
ବଷ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜୁିଳ ି ଘଡ଼ଘଡ଼େି ପ୍ରଭାବ େହବିାକୁ 
ଥିବାେୁ ୧୦ ଜଲିୋ ପାଇଁ ପାଣପିାଗ ରକନ୍ଦ୍ର ପକ୍େୁ 
ରୟରଲା ଆଲ�୍ଷ ଜାେ ି କୋ�ାଇଛ।ି ଗତ ପଶ୍ମିା 
ଝଡ଼ ପ୍ରଭାରେ କନ୍ଧମାଳେ ଖଜୁେପିଡ଼ାରେ ୨୭ 
ମମି ି ବଷ୍ଷା ରହାଇଥିବା ରବରଳ ନବେଙ୍ଗପେୁେ 
ପାପଡ଼ାହାଣ୍ରିେ ୨୦ ମମି ି ବଷ୍ଷା ରହାଇଛ।ି

କୃଷ ିଓ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୋ

ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ

 �ସଖୋଲୋଯୋଉଛ ିଅତରିକି୍ତ ମଣ୍ି
 �ପ୍ରତ ିବଷଚ୍ଚ ନଜି ସରକରଚ୍ଚ ଭୋଙୁ୍ଛ ିଓଡ଼ଶିୋ

 �ଅମଳକ୍ଷମ ସେଉଛ ିରବ ିଧୋନ

୨୦ରେ ସେବି ପଞ୍ଜୀକେଣ

 �ଚନି୍ୋ ବଢ଼଼ୋଇଲୋ ଇନ୍  ଫ୍ ଲୁଏଞ୍ୋ

ଭୟଙ୍କେ ନୁରହଁ; ସତକ୍କତା ଜେୁେଜୀ

ରୋକ୍ତରଖୋନୋ, ଔଷଧ, କଟି୍   
ପ୍ରସୁ୍ତ ରଖିବୋକୁ ନସିଦ୍ଚ୍ଚଶ

୧୫େୁ ପଣୁ ିପଶ୍ମିା ଝଡ଼
ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨ା୩(ସମସି): ଚଳତି ବଷ୍ଷ ସମ୍ାନଜନକ 
‘ଆଇୟପୁଏିସ-ି୨୦୨୩’ ପେୁସ୍କାେ ପାଇଁ ଓଡ଼ଆି ରବୈଜ୍ାନକି ରଜଷ୍ୟାତମି୍ଷୟୀ 
ମହାନ୍ ିମରନାନୀତ ରହାଇଛନ୍।ି ରଜଷ୍ୟାତମି୍ଷୟୀ ରଦଶେ ପ୍ରରମ ମହଳିା ଭାବରେ 
ଏହ ିପେୁସ୍କାେ ପାଇବାକୁ �ାଉଛନ୍।ି େସାୟନ ବଜି୍ାନ ରକ୍ତ୍ରେ କୃତତି୍ୱ ପାଇଁ 

ରସ ‘ଆଇୟପୁଏିସ’ି(ଇଣ୍େରନସନାଲ୍   ୟନୁଅିନ୍   ଅଫ୍   
ପଓିର୍   ଏଣ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍   ରକରମଷ୍ଟ)ି ପେୁସ୍କାେ ପାଇରବ। 

ସମ୍ପ୍ରତ ିରସ ଭାବା ଆଣବକି ଗରବଷଣା ରକନ୍ଦ୍ର(ବାକ୍ଷ)ରେ ରବୈଜ୍ାନକି ଭାରବ 
କା�୍ଷଷ୍ୟେତ। ଏହ ି ଖବେ ପାଇବା ପରେ ମଖୁଷ୍ୟମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ରବୈଜ୍ାନକି ରଜଷ୍ୟାତମି୍ଷୟୀ ମହାନ୍ଙୁି୍କ �ୁଇ�େ ଜେଆିରେ ଶରୁଭଚ୍ା ଜଣାଇଛନ୍।ି 
ମଖୁଷ୍ୟମନ୍ତୀ ନଜିେ �ୁଇ�େ ଆକାଉଣ୍ରେ ଶରୁଭଚ୍ା ବାତ୍ତ୍ଷାରେ ରଲଖିଛନ୍ ିର� 
ରଜଷ୍ୟାତମି୍ଷୟୀ େସାୟନ ବଜି୍ାନ ରକ୍ତ୍ରେ ଅଜ୍ଷନ କେଥିିବା କୃତତି୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ପାଇଁ ଗବ୍ଷ ଓ ରଗୌେବେ ବଷିୟ। ଆଗାମୀ ଦନିରେ ତାଙ୍କେ ଆହୁେ ିସଫଳତା 
କାମନା କେୁଛ ିରବାଲ ିମଖୁଷ୍ୟମନ୍ତୀ ରଲଖିଛନ୍।ି ସଚୂନାର�ାଗଷ୍ୟ, ରଜଷ୍ୟାତମି୍ଷୟୀଙ୍କ 
ଜନ୍ମ କ�କ ସହେରେ ରହାଇଥିବାରବରଳ ରସ ବଶିଷି୍ଟ ଶଶିରୁୋଗ ବରିଶଷଜ୍ 
ଡା. ରବୈକୁଣ୍ଠନାର ପାତ୍ଙ୍କ କନଷ୍ୟା ଅ�ନ୍।ି ରସ ଜଗତସଂିହପେୁ ଜଲିୋ 
ବାଲକୁିଦ ଅଞ୍ଚଳେ ରବୈଜ୍ାନକି େଶ୍ମ ି େଞ୍ନ ମହାନ୍ଙୁି୍କ ବବିାହ କେଛିନ୍।ି 
ରଜଷ୍ୟାତମି୍ଷୟୀ ଦୀଘ୍ଷ ବଷ୍ଷ ରହବ ପେବିାେ ସହ ମମୁ୍ାଇରେ େହୁଛନ୍।ି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୩(ସମସି): ଗତ ସପ୍ାରହ ରହବ 
ରଦଶରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଆଁିରେ ଓଡ଼ଶିା ଶୀଷ୍ଷରେ େହଛି।ି 
ପାହାଡ଼ ତଳୁ ନଆଁି ଆେମ୍ଭ ରହାଇ ଆଖି ପାଉ ନ 
ଥିବା ଉର୍ ପ�୍ଷଷ୍ୟନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛ।ି ଦନି ୋତ ି ହୁତୁ 
ହୁତୁ ରହାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଥିବାେୁ ବହୁ ମଲୂଷ୍ୟବାନ ଗଛ 
ରପାଡ଼ ି ପାଉଁଶ ରହାଇ�ାଉଛ।ି ନଆଁିେ ପ୍ରରକାପ ବୃଦ୍ ି
ରହଉଥିବାେୁ ଜୀବଜନୁ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବପିଦ ସୃଷ୍ଟ ି
ରହାଇଛ।ି ରତରବ ପରଡ଼ାଶୀ ୋଜଷ୍ୟଗଡ଼ୁକିରେ ଜଙ୍ଗଲ 
ନଆଁିେ ପ୍ରରକାପ କମଥୁିବା ରବରଳ ଓଡ଼ଶିାରେ ଏହ ି
ସ୍ତି ିଉଦ୍  ରବଗଜନକ ରହାଇଛ।ି

ଗତ ସପ୍ାହରେ ରଦଶରେ ସବ୍ଷାଧିକ ଜଙ୍ଗଲ 
ନଆିଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶରେ ସଂଗଠତି ରହାଇଥିଲା। ୭ ଦନି 
ତରଳ ଆନ୍ଧ୍ରେ ୧୧୨ � ି ସ୍ାନରେ ବଡ଼ ଧେଣେ ବନାଗ୍ ି
ରଦଖା ରଦଇଥିଲା। ସାୋ ରଦଶରେ ଆନ୍ଧ୍ର ତାଲକିାରେ 
ଶୀଷ୍ଷରେ େହଥିିଲା। ମାତ୍ ବତ୍ତ୍ଷମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶ 
ତାଲକିାେ ୭ ନଂ ସ୍ାନରେ େହଛି।ି ୧୫୩ � ି ସ୍ାନରେ 
ବଡ଼ ଧେଣରେ ବନାଗ୍ ି ସହ ଓଡ଼ଶିା ତାଲକିାେ ଶୀଷ୍ଷରେ 
େହଥିିବା ରବରଳ ଛତଶିଗଡ଼ ୪୮ ଓ କର୍୍ଷା�କ ୪୨, 
ରତରଲଙ୍ଗାନା ୩୮, ମହାୋଷ୍ଟ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶରେ 
୩୫ � ି ରଲଖାଏଁ ବନାଗ୍ ି ଚହି୍ନ� ରହାଇଥିବା ରବରଳ 
ଆନ୍ଧ୍ରରେ ୩୧ � ିସ୍ାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଆିଁ ଚହି୍ନ� ରହାଇଛ।ି 

ବଡ଼ କରା ରହଉଛ ି ର� ଗତ ୭ ଦନିରେ ଓଡ଼ଶିାେ 
ବଭିନି୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନାଗ୍ ି ସଂଖଷ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ ି ପାଇଛ।ି 
ଏଥିପାଇଁ ଚଳତି ବଷ୍ଷରେ ସାୋ ରଦଶରେ ଅଧିକ ବନାଗ୍ ି
ରହାଇଥିବା ୋଜଷ୍ୟ ଭାରବ ଓଡ଼ଶିା ପେଣିତ ରହାଇଛ।ି 

୨୦୨୨-୨୩ରେ ୋଜଷ୍ୟରେ ୧ ହଜାେ ୨୯ � ି
ସ୍ାନରେ ବଡ଼ ଧେଣେ ବନାଗ୍ ି ଚହି୍ନ� ରହାଇ ସାେଛି।ି 
ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚଳତି ବଷ୍ଷ ୮୦୫ � ିସ୍ାନରେ ନଆିଁ ଲାଗଥିିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ରସହପିେ ି ଗତ ୭ ଦନିରେ ଓଡ଼ଶିାରେ 
୬୩୦ � ିସ୍ାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଆିଁ ଲାଗଥିିବା ରବରଳ ୨୬୭ 
ବନାଗ୍ ିସହତି କର୍୍ଷା�କ ଦ୍ତିୀୟ ଓ ୨୩୧ � ିଜଙ୍ଗଲ ନଆିଁ 

ସହତି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରରଦଶ ରଦଶେ ତୃତୀୟ ସ୍ାନରେ 
େହଛି।ି ଫରେଷ୍ଟ ସରଭ୍ଷ ଅଫ୍   ଇଣ୍ଆିେ ଏହ ିସବୁ 
ତରଷ୍ୟକୁ ବରିଳେଷଣ କରଲ ପରଡ଼ାଶୀ ୋଜଷ୍ୟଗଡ଼ୁକି 
ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ଶିାରେ ୩ ଗଣୁାେୁ ଅଧିକ 
ସଂଖଷ୍ୟକ ବନାଗ୍ ି ଠାବ ରହଉଛ।ି ଓଡ଼ଶିାରେ 
ପାଖାପାଖି ୨୦ � ି ସ୍ାନରେ ଲଗାତାେ ୩ ଦନି 
ରହବ ନଆିଁ ଜଳ ି ଆସଛୁ ି ରବାଲ ି ଫରେଷ୍ଟ 
ସରଭ୍ଷ ଅଫ୍   ଇଣ୍ଆି ତରଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେଛି।ି ଏହ ି
ଘ�ଣା ୋଜଷ୍ୟେ ବନାଗ୍ ିଭୟବହତା ଦଶ୍ଷାଉଛ।ି 

ୋଜଷ୍ୟେ ଅଧିକାଂଶ ଜଙ୍ଗଲରେ 
ମନୁଷଷ୍ୟକୃତ ନଆଁି ବଷ୍ୟାପଛୁ।ି ଅରନକ ସ୍ାନରେ 

ଉରଦ୍ଶଷ୍ୟମଳୂକ ଭାରବ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଆଁି ଲଗାଉଥିବା 
ରବରଳ ରକରତକ ସ୍ାନରେ ଅସାବଧାନତା ର�ାଗୁଁ 
ଜଙ୍ଗଲରେ ନଆଁି ବଷ୍ୟାପଛୁ।ି ବନାଗ୍ ି ରୋକବିାକୁ 
ରଫବୃଆେୀ ମାସେୁ ୋଜଷ୍ୟ ବନ ବଭିାଗ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କେଥିିବା ରବରଳ ଏଥିପାଇଁ ପାଣ ି ଭଳ ି �ଙ୍କା ଖର୍୍ଷ 
କେୁଛ।ି ଗାଁ ଗାଁରେ ଦାଶକାଠଆି, ପାଲା, ପରପ୍ରାନ୍ ଭଳ ି
ନା�କ କେ ିଜଙ୍ଗରଲ ନଆଁି କପିେ ିନ ଲାଗବି ରସରନଇ 
ସରଚତନ କେୁଛ।ି ରହରଲ ୋଜଷ୍ୟରେ ବଢ଼଼ୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲ 
ନଆଁି ଏହ ି ସରଚତନତା ବାତ୍ତ୍ଷାକୁ ପେହିାସ କେୁଥିବା 
ରବରଳ ବନ ବଭିାଗ ପାଇଁ ଆହ୍ାନ ସଷୃ୍ଟ ି କେଛି।ି

‘ଆଇୟପୁଏିସ-ି୨୦୨୩’ ପେୁସ୍ାେ 
ପାଇରବ ଓଡ଼ଆି ଝଅି ରଜଷ୍ୟାତମି୍କୟଜୀ

  ସେଶର ପ୍ରଥମ ମେଳିୋ ସବୈଜ୍ୋନକି 
ଭୋସବ ପୋଇସବ ପରୁସ୍ୋର

  ଶସୁଭଚ୍ୋ ଜଣୋଇସଲ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଓଡ଼ଶିାରେ ଲଭୁିନ ିଜଙ୍ଗଲ ନଆିଁ

 �ଚନି୍ୋ ବଢ଼଼ୋଉଛ ିମନୁଷ୍ୟକୃତ ନଆିଁ 
 �କୋମ ସେଉନ ି�ସଚତନତୋ ବୋର୍ଚ୍ଚୋ

କଟକ,୧୨।୩(ସମସି): ‘ରଗାପବନୁ୍ଧଙ୍କ ସତଷ୍ୟବାଦୀ’ ପକ୍େୁ 
ନେିବଚ୍ନି୍ନ ସାହତିଷ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କୋ�ାଉଥିବା 
‘ସତଷ୍ୟବାଦୀ ସାେସ୍ତ ସମ୍ାନ’ ୨୦୨୨ ବଷ୍ଷ ପାଇଁ ବଷ୍ଷୀୟାନ, 
ଲବ୍ପ୍ରତଷି୍ଠ କବ,ି ସଦ୍ନାମଧନଷ୍ୟ ନା�ଷ୍ୟକାେ, ଗାଳ୍କି, ସମାରଲାଚକ 
ତରା ସାେଳା ପେୁସ୍କାେପ୍ରାପ୍ ହେହିେ ମଶି୍ରଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କୋ�ବି। 
ଏହାବଷ୍ୟତୀତ ପ୍ରବନ୍ଧ ବଭିାଗରେ ଡ. ଶ୍ରୀଶ ପର�ଲ, ଗଳ୍ ପାଇଁ 

ସୀରତଶ ତ୍ପିାଠୀ ଓ କବତିାରେ ରସୌଭାଗଷ୍ୟବନ୍ ମହାେଣାଙୁ୍କ 
‘ସତଷ୍ୟବାଦୀ ସାହତିଷ୍ୟ ସମ୍ାନ-୨୦୨୨’ ପ୍ରଦାନ କୋ�ବି। 
ଶଶିଗୁଳ୍ରେ ଅରଶାକ କୁମାେ ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ କୁମାେ ନାରଙୁ୍କ 
ଶଶିକୁବତିା ପାଇଁ ସମ୍ଦ୍କିତ କୋ�ବି। ‘ସତଷ୍ୟବାଦୀ ସାେସ୍ତ 
ସମ୍ାନ’ରେ ଏକ ଲକ୍ �ଙ୍କାେ ପେୁସ୍କାେ ସହ ଉପାୟନ ଓ 
‘ସତଷ୍ୟବାଦୀ ସାହତିଷ୍ୟ ସମ୍ାନ’ରେ ସମ୍ାନତି ପ୍ରତଭିାମାନଙୁ୍କ 
୧୦ ହଜାେ �ଙ୍କା ସହତି ଉପାୟନ ପ୍ରଦାନ କୋ�ବି। 

ଏଥିପାଇଁ ଗଠତି ବଚିାେକମଣ୍ଳୀେ ରବୈଠକ ଶନବିାେ 
‘ସମାଜ’ ସମ୍ପାଦକ ନେିଞ୍ନ େରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ତାରେ ରଗାପବନୁ୍ଧ 
ଭବନ ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହାଇଥିଲା। ଏହ ି
ରବୈଠକରେ ବଚିାେକ ମଣ୍ଳୀଙ୍କ ଦଦ୍ାୋ ‘ସତଷ୍ୟବାଦୀ ସାେସଦ୍ତ 
ସମ୍ାନ’ ପାଇଁ ବଶିଷି୍ଟ ସାହତିଷି୍ୟକମାନଙ୍କଠାେୁ ଆହଦ୍ାନ 
କୋ�ାଇଥିବା ମତାମତ ଭତି୍ତରିେ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ନଆି�ାଇଥିଲା।

ଆସନ୍ା ଅରପ୍ରଲ ୨ ତାେଖି େବବିାେ ପବୂ୍ଷାହ୍ଣ ସାରଢ଼ ୧୦�ାରେ 
କ�କ ବଜୁି ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକସ୍ତି ‘ସାେଳା ଭବନ’ରେ ଅନୁଷ୍ଠତି ରହବାକୁ 
ଥିବା ‘ରଗାପବନୁ୍ଧଙ୍କ ସତଷ୍ୟବାଦୀ’େ ସପ୍ମ ବାଷକିକ ସମାରୋହରେ 
ଏହ ି କୃତବଦିଷ୍ୟ ସାେସଦ୍ତ ସାଧକମାନଙୁ୍କ ସମ୍ାନତି କୋ�ବି।

ହେହିେ ମଶି୍ର ପାଇରବ 
‘ସତଷ୍ୟବାଦଜୀ ସାେସ୍ୱତ ସମ୍ାନ’

ଶ୍୍ରୀଶ ପସେଲ, �୍ରୀସତଶ 
ତ୍ପିୋଠ୍ରୀ, ସ�ୌଭୋଗ୍ୟବନ୍ 

ମେୋରଣୋ, ଅସଶୋକ 
କୁମୋର ପ୍ରଧୋନ ଓ 

ପ୍ରଶୋନ୍ କୁମୋର ନୋଥଙୁ୍କ 
‘�ତ୍ୟବୋେ୍ରୀ  

�ୋେତି୍ୟ �ମ୍ୋନ’
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ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୨ୋ୩(ସମସି)

ସାତକ�ାଶଆିର କ�ାର ଏରଆି ଭତିକର ଥିବା 
ଅସନବାହାଳ ଗାଁ ଉକଛେଦ ପକର ଧଉରାକଗାଠ ନ�ିଟକର 
୨୦ଏ�ର ଜାଗାକର ସ୍ାପନ କହବ ଆଦଶ୍ଶ ଗ୍ାମ। ଏଥିପାଇଁ 
ପ୍ାୟ ୨୦କ�ାଟ ିଟଙ୍ା ବ୍ୟୟକର ଚାଲଛି ିନୂତନ ଗାଁ ନମି୍ଶାଣ। 
ଦୀର୍ଶ ୧୫ବର୍ଶ କହଲା ଗ୍ାମବାସୀ କସଠାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର 
ସ୍ାନାନ୍ତର କହବା�ୁ ଦାବ ି �ର ି ଆସଥୁିକଲ। ଖବୁ �ମ୍   
ଦନିକର କସମାନଙ୍ ଦାବ ିପରୂଣ କହବା�ୁ ଯାଉଛ।ି ଏହା�ୁ 
କନଇ ଗ୍ାମବାସୀ ସକନ୍ତାର ପ୍�ାଶ �ରବିା ସହ ଶୀଘ୍ର �ାମ 
କଶର �ରବିା�ୁ ନକିବଦନ �ରଛିନ୍ତ।ି ସାତକ�ାଶଆି 
ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍�ଳ୍ପ ପାଇ ଁ କ�ାର ଏରଆି ଭତିକର ଥିବା ଗାଁ 
ଗଡୁ�ୁି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ାନାନ୍ତର ପାଇ ଁଚାଲଛି ିକଯାଜନା। ପବୂ୍ଶରୁ 
ରାଇକଗାଡା ଗାଁଟ ି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ାନାନ୍ତର କହାଇ ସାରଛି।ି 
ଏକବ ଅସନବାହାଳ ଗାଁ ସ୍ାନାନ୍ତର ପାଇ ଁ କଜାରଦାର 
ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କହାଇ ଯାଇଛ।ି ଅସନବାହାଳ ଗାଁଟ ି
ପମ୍ାସର କରଞ୍ଜ ଭତିକର ରହଛି।ି ଚାରପିକଟ ରଞ୍ଚ ଓ ଦୁଗ୍ଶମ 
ଜଙ୍ଗଲ। ରାତ ି ପାହକିଲ ଓ ସନ୍୍ୟା କହକଲ ହାତୀ, ବାର, 
ଭାଲୁ ଓ ଅନ୍ୟ ହଂିସ୍ର ଜନୁ୍ତଙ୍ ଚଳପ୍ଚଳ। ଗାଁକର ନା ରାସ୍ା 
ଅଛ ି ନା ବଦୁି୍ୟତ ସଂକଯାଗ। କ�ୌଣସ ି କମୌଳ�ି ସବୁଧିା 

ନାହ ିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭତିକର ଜଙ୍ଗଲୀ 
ଜୀବନ ଅତବିାହତି �ରୁଛନ୍ତ।ି 
କସଥିପାଇ ଁ ଗ୍ାମବାସୀ 
ବାରମା୍ର ବନ ବଭିାଗ�ୁ ଗହୁାର ି
�ରଛିନ୍ତ ି କସମାନଙୁ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର 
ସ୍ାନାନ୍ତର ପାଇ।ଁ ଗତ ୨୦୦୭ 
ମସହିାରୁ ଅଭକିଯାଗ ପକର 
ଅଭକିଯାଗ �ର ି ଆସଛୁନ୍ତ।ି 
ଗତବର୍ଶ ଜଲି୍ାପାଳ ନକିଜ 
କସହ ିଗାଁ�ୁ ଯାଇ କଲା�ଙ୍ ସହ 
ଆକଲାଚନା �ର ି କସମାନଙ୍ 
ଦୁର୍୍ଶଶା କଦଖିଥିକଲ। କଶରକର କସମାନଙ୍ ଦୁଃଖ ଦୂର 
କହବା�ୁ ଯାଉଛ।ି ସ୍ାନାନ୍ତର �ରବିାର ସମସ୍ ପ୍କ୍ୟିା 
କଶର କହାଇ ଯାଇଛ।ି ଟାଇସଁ ି ପଞ୍ଚାୟତର ଧଉରାକଗାଠ 
ନ�ିଟକର ୨୦ଏ�ର ଜାଗାକର କସମାନଙ୍ ପାଇ ଁ ସବୁ 
ସବୁଧିା ଥାଇ ଏ� ଆଦଶ୍ଶ ଗ୍ାମ ସ୍ାପନ �ରା ଯାଉଛ।ି ଆଉ 
ମାତ୍ର ୩/୪ମାସ ପକର ଅସନବାହାଳ ିଗ୍ାମବାସୀଙ୍ ପାଇଁ 
କହବ ନୂଆ ଠ�ିଣା। ପବୂ୍ଶରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଗ୍ାମ ଥିଲା। କତଣ ୁ
କସମାନଙ୍ର କ�ୌଣସ ି ପରଚିୟ ନଥିଲା। କହକଲ ଏକବ 
କହାଇଯବି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ାମ। ସମସ୍ଙୁ୍ ମଳିବି ଜମ ିପଟ୍ା ଏବଂ 

ଆବାସ କଯାଜନାକର ରର। 
ଅସନବାହାଳ ି ଗାଁକର ୮୮ଟ ି
ଆଦବିାସୀ ପରବିାର ବସବାସ 
�ରନ୍ତ।ି କସମାନଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ 
୨୨ଟ ିପରବିାର କ�ୌଣସ ିସବୁଧିା 
ନ କନଇ କ�ବଳ କ୍ଷତପିରୂଣ 
ଅଥ୍ଶ କନବା�ୁ ଚାହ ିଁବାରୁ 
ପ୍କତ୍ୟ� ପରବିାର�ୁ ୨୦ଲକ୍ଷ 
ଟଙ୍ା କଲଖାଏ ଁ ଦଆିଯାଇଛ।ି 
କସହପିର ି ଆଉ ୬୬ଟ ି
ପରବିାର�ୁ ୧୦ କଡସମିଲି 

କଲଖାଏ ଁ ଜମ ି ଏବଂ ୫ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍ା ଦଆି ଯାଇଛ।ି 
ପ୍ଶାସନ ତରଫରୁ କସଠାକର ସମସ୍ ୬୬ପରବିାର�ୁ 
ଆବାସ କଯାଜନାକର ରର କଯାଗାଇ ଦଆିଯବି। 
କସଠାକର ପାନୀୟ ଜଳର ସବୁଧିା, ବଦୁି୍ୟତ ସଂକଯାଗ, 
ଆବଶ୍ୟ� ରାସ୍ା, କପାଖରୀ, କଖଳ ପଡ଼ଆି, ମନ୍ରି, 
ମାକ�୍ଶଟ �କମ୍ଲ୍କ୍ସ ସବୁ �ଛିରି ନମି୍ଶାଣ �ାମ ଯଦୁ୍ଧ�ାଳୀନ 
ଭତି୍କିର ଚାଲଛି।ି ଗାଁ ସ୍ାପନ ଏଭଳ ି ଢଙ୍ଗକର �ରା 
ଯାଉଛ ି କଦଖିକଲ ଆଖି ଝଲସ ି ଉଠବି। ଆଉ �ଛି ି ମାସ 
ପକର ନୂଆ ଅସନବାହାଳ ଏ� ସନୁ୍ର ଆଦଶ୍ଶ ଗ୍ାମକର 

ପରଣିତ କହାଇଯବି। ଆବାସ କଯାଜନାକର ରର ମଳିବିା 
ପବୂ୍ଶରୁ ୬୬ଟ ିପରବିାର ପାଇ ଁଅସ୍ାୟୀ ରର ନମି୍ଶାଣ �ର 
ଯାଉଛ।ି କସଠାକର ମଧ୍ୟ ସବୁ କମୌଳ�ି ସବୁଧିା ଉପଲବ୍ଧ 
କହାଇ ପାରବି। ଏଥିପାଇ ଁସର�ାର କ�ାଟ ିକ�ାଟ ିଟଙ୍ା 
ବ୍ୟୟକର ସମସ୍ ପରବିାର�ୁ ଆବାସ କଯାଜନାକର ରର 
କଦକବ। ଏହାଛଡା ଗାଁ ସ୍ାପନ ଠାରୁ କନଇ କ୍ଷତପିରୂଣ 
ଅଥ୍ଶ ପ୍ଦାନ ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ତ ପ୍ାୟ ୨୦କ�ାଟ ିଟଙ୍ା ବ୍ୟୟ ଅଟ�ଳ 
�ରାଯାଇଛ।ି ସର�ାରଙ୍ ଏହ ି ପଦକକ୍ଷପ�ୁ ସ୍ାନୀୟ 
ସମାଜ�ମ୍ଶୀ, କସ୍ୱଛୋକସବୀ ଏବଂ ପରକିବଶବତି ମାକନ 
ସ୍ୱାଗତ �ରଛିନ୍ତ।ି �ନୁି୍ତ ପ୍ଶାସନ କଯଉଭଁଳ ି ତତ୍ପରତା 
କଦଖାଉଛ ି ବନ ବଭିାଗ ମଧ୍ୟ କସଭଳ ି �ାମ �ରବିା�ୁ 
ଦାବ ି �ରଛିନ୍ତ।ି ସର�ାରଙ୍ ଉଦ୍ୟମ କଯାଗ ୁ ୮୮ଟ ି
ପରବିାର କଦଖିକବ ନୂଆ �ରିଣ। ଆଉ କସମାନଙ୍ 
ପାଇ ଁ ରହବିନ ି ବନ୍ୟଜନୁ୍ତ ଭୟ। ସମାଜକର ଏ� ସସୁ୍ 
ଓ ସନୁ୍ର ଜୀବନ ଅତବିାହତି �ର ି ପାରକିବ। ଏକନଇ 
ସାତକ�ାଶଆି ଡଏିଫଓ ସକରାଜ �ୁମାର ପଣ୍ା �ୁହନ୍ତ ି
କଲା�ଙ୍ ଚାହ ିଁବା ଅନୁସାକର କସମାନଙୁ୍ ଧଉରାକଗାଠ 
ନ�ିଟକର ଥଇଥାନ �ରା ଯାଉଛ।ି କସମାନଙୁ୍ ସମସ୍ 
ପ୍�ାର ସବୁଧିା କଯାଗାଇ ଦଆିଯବି। ଏ� ଆଦଶ୍ଶ ଗାକଁର 
କସମାକନ ଜୀବନ ଯାପନ �ରକିବ।

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୨ୋ୩(ସମସି)

ହାତକର ନ�ିତି ିଧର ିପରବିା ଓଜନ �ରୁଛ,ି 
ଗରାଖ�ୁ ବାଛ ି ବାଛ ି ଭଲ ପରବିା କଦଇ 
ଟଙ୍ା ରଖଛୁ,ି ଆଉ ଗରାଖ ପକଳଇକଲ 
ବହ ିଖାତା ଧର ିପାଠ ପଢ଼ୁଛ।ି ଏମତି ିଏ� 
ଦୃଶ୍ୟ ଉପକର ଆମ ନଜର ପଡ଼ଥିିଲା। 
କଛାଟ ଝଅିଟଏି ନଜି ମା’�ୁ ସାହାଯ୍ୟ 
�ରବିା ସହ ପରବିାର ଚଳାଇବା�ୁ ପରବିା 
ବକି୍ ି �ରବିା ସହ ନଜି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ବିା 
ଜାର ି ରଖିଥିଲା। ବୁଝଲିା କବଳ�ୁ ପରବିା 
ବ�ି ି ନଜି ଭବରି୍ୟତ ଗଢବିା�ୁ �ସରତ 
�ରୁଛ,ି ପାଠ ପଢ଼ବିା ସହ ନଜି ପରବିାର 
ପାଇଁ କସ ଆଶାର ଆକଲା� ସାଜଛି।ି

ଭୁବନପରୁ ଗାଁର ଯମନୁା ନାଏ�। ଯମନୁା 
ଅନୁକଗାଳ ସହର ଉତ୍ରପଡ଼ା କନାଡାଲ ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ାଥମ�ି ବଦି୍ୟାଳୟର ଅଷ୍ଟମ କରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। 
ପାଠ ପଢ଼ବିା�ୁ କବଶ ଆଗ୍ହ। କସଇଥିପାଇଁ 
ରାତକିର ପରବିା ବ�ୁିଛ,ି ତା ସାଙ୍ଗ�ୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ 
ପଢ଼ୁଛ।ି ଦନିସାରା ମା’ବସ ିପରବିା ବ�ିନ୍ତ ିଆଉ 
ଯମନୁା ସ୍ଲୁ ଯାଏ। ଆଉ ସ୍ଲୁରୁ କଫରକିଲ 
ମା’ଙୁ୍ ସାହାଯ୍ୟ �ରବିା ପାଇ ଁ ଆକସ ପରବିା 

କଦା�ାନ�ୁ। କଦା�ାନକର �ାମ ସାଙ୍ଗ�ୁ 
ନଜିର ପଢ଼ା଼ ବହ ିଓ ଖାତା କଖାଲ ିପାଠ ପକଢ। 
ଏମତି ିଦକିନ � ିଦୁଇ ଦନି ନୁକହ।ଁ ଏହା ତାର 
ସବୁଦନିଆି �ାମ। ପାଠ ପଢ଼଼ବିାର ଆଗ୍ହ 
କଯାଗୁ ଁ ଗରବି ପଣଆି ଆଗକର ନଇ ଁ ପଡ଼ନି ି

କସ। ଏଥିପାଇ ଁତ ପରବିା ବ�ିା ସାଙ୍ଗ�ୁ ପାଠ 
ପଢ଼ବିା�ୁ ଗରୁୁତ୍ୱ କଦଇ ପରବିା କଦା�ାନକର ହ ିଁ 
ପାଠ ପକଢ। ଯମନୁାର ପରବିାର �ହକିଲ କସ 
ଓ ତାର ମା’ ସଂଯକୁ୍ା ନାଏ�। ଯମନୁା ୨ବର୍ଶର 
କହାଇଥିବା କବକଳ ବାପା ଆରପାର�ୁି ଚାଲ ି

ଯାଇଥିକଲ। କସକବଠାରୁ ମା’ ସଂଯକୁ୍ା କଛାଟ 
ପରବିା କଦା�ାନଟଏି �ର ି ନଜି ଓ ଝଅିର 
କପଟ କପାଶନ୍ତ।ି ବଡ଼ �ଷ୍ଟକର ଦୁଇ ପଇସା 
କରାଜଗାର �ରୁଥିକଲ ମଧ୍ୟ ଯମନୁା�ୁ କସ 
ପାଠ ପଢ଼ା଼ଉଛନ୍ତ।ି ଆଉ ଏକବ ଯମନୁା ଅଷ୍ଟମ 

କରେଣୀକର ପଢ଼ଲିାଣ।ି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ ିଚା�ରିୀ 
ଖଣ୍ଏି �ରବି ଆଉ ମା’ର ଦୁଃଖ ଦୂର �ରବି 
କବାଲ ି ଯମନୁା କଚଷ୍ଟତି। କସଇଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ରଖିଛ ିଚା�ରିୀ �ରବି ଆଉ ମା’ର ଦୁଃଖ ଦୂର 
�ରବି। ତା ବୟସର ପଲିାମାକନ ପାଠପଢ଼ା 
ପକର କଖଳ�ୁଦ �ରୁଥିବା କବକଳ ଯମନୁା 
�ନୁି୍ତ କସସବୁ�ୁ ଜଳାଞ୍ଜଳ ି କଦଇ କଦଇଛ।ି 

କଯଉ ଁ ହାତକର �ଲମ ଧରବିା �ଥା କସହ ି
ହାତକର ନ�ିତି ି ଧର ି ପରବିା ଓଜନ 
�ରୁଛ।ି �ାରଣ ଅଥ୍ଶାଭାବ ସାଜଛି ି ବାଧ�। 
ଯମନୁା ପରବିା ବ�ୁିଥିକଲ ମଧ୍ୟ �ା୍ସକର 
ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ି ଓ ଭଲ ନମର୍ ରଖଛୁ ି
କବାଲ ି ତା ସ୍ଲୁର ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀମାକନ ପ୍�ାଶ 
�ରଛିନ୍ତ।ି ଯମନୁା�ୁ ସର�ାରୀ ସାହାଯ୍ୟ 
ମଳିକିଲ କସ ଆହୁର ିଆଗ�ୁ ପଢ଼ନ଼୍ତା କବାଲ ି
ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀମାକନ �ହଛିନ୍ତ।ି ଏସମ୍�୍ଶକର 
ଜଲି୍ା ଶଶି ୁ ସରୁକ୍ଷା ଅଧି�ାରୀ ଦୃଷ୍ଟ ି କଦବା�ୁ 
ସାଧାରଣକର ଦାବ ିକହଉଛ।ି

ଖମୋର,୧୨।୩(ସମସି): ଅନୁକଗାଳ ଜଲି୍ା 
ପାଲଲହଡା ତହସଲି ଅଧୀନକର ରହଛି ି
�ୁଞ୍ଜାମ ରାଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷ�ଙ୍ �ାଯ୍ଶ୍ୟାଳୟ। 
ଏହ ି �ାଯ୍ଶ୍ୟାଳୟ ପାଖକଦଇ ପ୍ବାହତି 
କହଉଛ ି ସମକ�ାଇ ନଦୀ। ଆକଲାରୀ-
ବୁରୁବୁରା ଗ୍ାମଠାରୁ ରଜଡ଼ଙ୍ଗ ଗ୍ାମ 
ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ତ କଯକତସବୁ ବାଲରିାଟ ରହଛି ି
ତାହା ପାଲଲହଡା ତହସଲି ଅଧୀନକର 
ଥିବାକବକଳ �ୁଞ୍ଜାମ ରାଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷ� 
�ାଯ୍ଶ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତ।ି �ନୁି୍ତ ଚଳତି 
ଗ୍ୀର୍ମଋତୁକର �ୁଞ୍ଜାମ ବାଲ ିରାଟଟ ିକଟଣ୍ର 
କହାଇଥିବା କବକଳ �ୁଞ୍ଜାମ କପାଲଠାରୁ 
ଆକଲାରୀ-ବୁରୁବୁରା ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ତ କ�ୌଣସ ି
ବାଲରିାଟ କଟଣ୍ର କହାଇନାହ ିଁ। �ନୁି୍ତ ବାଲ ି
ମାଫିଆ ଆକଲାରୀ କପାଲଠାରୁ ମାତ୍ର ୩୦୦ 
ମଟିର ଦୂରକର ଥିବା ଏ� ବାଲରିାଟ, 
ଖଳଚାନ୍ଆି-ଛାଞ୍ଚଣୁଆି କବଆଇନ 
ବାଲରିାଟ ଏବଂ ସାନ୍ା-ପରମାନନ୍ପରୁ 
ରାଟରୁ ବାଲ ି କବାହବିାକର ଲାଗଛିନ୍ତ।ି 

ଏହ ି କଚାରା ବାଲ ି ଚାଲାଣ�ୁ ପାଲଲହଡା 
ତହସଲି କରା� ି ପାରୁନ।ି �ନୁି୍ତ ରକରାଇ 
�ାମ ପାଇଁ ଯଦ ିକ�ହ ିବାଲ ିକନଉଛ ିତା�ୁ 
ଧର ିତହସଲିଦାର ଜରମିାନା ପ�ାଉଛନ୍ତ।ି 
�ନୁି୍ତ କଦୈନ�ି ି ଚାଲାଣ କହଉଥିବା ଶହ 
ଶହ ଟ୍ପି୍   କଚାରା ବାଲ�ୁି ଧରୁ ନଥିବା 
ସାଧାରଣକର ଅଭକିଯାଗ କହାଇଛ।ି 
ଅନ୍ୟପକ୍ଷକର �ୁଞ୍ଜାମ ଆରଆଇ ତଥା 
ରାଜସ୍ୱ ନରିୀକ୍ଷ�ଙ୍ �ାଯ୍ଶ୍ୟାଳୟ ପ୍ାୟ 
ସମୟ ବନ୍ ରହୁଛ।ି ରାଜସ୍ୱ ବଭିାଗ 
�ାଯ୍ଶ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ୫ �କିଲାମଟିର ଦୂରକର 
ରହଛି ି ସବୁ କବଆଇନ ବାଲରିାଟ �ନୁି୍ତ 
ଅଫିସର ମାକନ କଚାରା ବାଲ ି ଚାଲାଣ�ୁ 
କନଇ କ�ୌଣସ ି �ାଯ୍ଶ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ 
�ରୁନାହାନ୍ତ।ି ଫଳକର ରାଜ୍ୟ ସର�ାରଙ୍ 
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତ ି କହଉଛ।ି 
କତଣ ୁ ଜଲି୍ାପାଳ ଏଥିପ୍ତ ି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟ ି
କଦଇ �ଡ଼ା �ାଯ୍ଶ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ �ରବିା 
ପାଇଁ ସାଧାରଣକର ଦାବ ିକହଉଛ।ି

ହୋଣ୍ଧିଆୁ,୧୨।୩(ସମସି): ତାଳକଚର 
ଏମ୍  ସଏିଲ୍  ର ଭୁବକନଶ୍ୱରୀ କ�ାଇଲା 
କକ୍ଷତ୍ର ଅଧୀନକର ଏନ୍  .ସ.ିସ.ିପ.ିଏଲ୍  . 
ରକରାଇ �ମ୍ାନୀକର �ାଯ୍ଶ୍ୟରତ ଗାଡରି 
ପରବିହନ ବାବଦ�ୁ ବକ�ୟା ଥିବା 
ଅଥ୍ଶରାଶ ି ପ୍ଦାନ ଦାବକିର ଆଜ ି �ମ୍ାନୀ 
�ାଯ୍ଶ୍ୟାଳୟ ସମ୍ଖୁକର ଗାଡ ିମାଲ�ିମାକନ 
ଧାରଣା କଦଇଥିକଲ। ଫଳକର �ମ୍ାନୀ 
�ାଯ୍ଶ୍ୟ ବନ୍ ରହବିା ସହତି ପରବିହନ 
�ାଯ୍ଶ୍ୟ ବାଧାପ୍ାପ୍ତ କହାଇଥିଲା। ଗାଡ ି
ମାଲ�ିମାକନ ଅଭକିଯାଗ �ରଛିନ୍ତ ି କଯ, 

ଦୀର୍ଶ ୬ ମାସ କହଲା କ�ାଇଲା ଖଣ ି
�ତୃ୍୍ଶପକ୍ଷ �ମ୍ାନୀ �ତୃ୍୍ଶପକ୍ଷଙୁ୍ ସମସ୍ 
ବକ�ୟା ରାଶ ି ପ୍ଦାନ �ରଥିିବା କବକଳ 
�ମ୍ାନୀ �ତୃ୍୍ଶପକ୍ଷ ଗାଡ ି ମାଲ�ିମାନଙୁ୍ 
କସମାନଙ୍ର ବକ�ୟା ଅଥ୍ଶରାଶ ି ପ୍ଦାନ 
�ରନିାହାନ୍ତ।ି ଫଳକର ଗାଡ ି ମାଲ�ି 
ଫାଇନାନସ୍  କର ଗାଡ ି ଆଣ ି �ସି୍ ି
ପରକିଶାଧ �ର ିନପାର ିମାନସ�ି ସ୍ତିକିର 
ରହଛିନ୍ତ।ି ଏବରିୟକର ଗାଡ ି ମାଲ�ି 
�ମ୍ାନୀ �ତୃ୍୍ଶପକ୍ଷଙୁ୍ ଜଣାଇଲା ପକର 
ମଧ୍ୟ କସମାନଙ୍ର �ଥା�ୁ �ତୃ୍୍ଶପକ୍ଷ ଗରୁୁତ୍ୱ 

କଦଉନାହାନ୍ତ।ି ଏସମ୍�୍ଶକର ବଧିାୟ� 
�ମ୍ାନୀ �ତୃ୍୍ଶପକ୍ଷଙ୍ ସହ ଆକଲାଚନା 
�ର ି ସମସ୍ ବକ�ୟା ଅଥ୍ଶ ପ୍ଦାନ �ରବିା 
ପାଇଁ ରାଜ ି କହାଇଥିକଲ। �ନୁି୍ତ �ମ୍ାନୀ 
ବତ୍୍ଶମାନ ପଯ୍ଶ୍ୟନ୍ତ ବକ�ୟା ଅଥ୍ଶ ପ୍ଦାନ 
�ର ିନଥିବାରୁ ଗାଡ ିମାଲ�ିମାକନ ଧାରଣା 
କଦଇଥିକଲ। ଧାରଣା ସ୍ଳ�ୁ �ମ୍ାନୀର 
ଉଚ୍ଚପଦସ୍ ଅଧି�ାରୀ ଆସ ି ଧାରଣାରତ 
ଗାଡମିାଲ�ିମାନଙୁ୍ ବୁଝାସଝୁା �ରଥିିକଲ 
ମଧ୍ୟ ଗାଡ ି ମାଲ�ି ଏଥିକର ରାଜ ି
କହାଇନଥିକଲ ଏବଂ ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହଛି।ି 

ଯବୁକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୋ
କଛଣ୍ପିଦା,୧୨।୩(ସମସି): ଅନୁକଗାଳ ଜଲି୍ା ନଶିା ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ବାଲଚିନ୍ଦ୍ରପରୁ 
ଗ୍ାମକର ଥିବା ଏ� ଭଡ଼ାରରୁ ଯବୁ� ମତୃକଦହ ପଲୁସି ଉଦ୍ଧାର �ରଛି।ି କତକବ 
ଯବୁ�ଙ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର �ାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହଛି।ି ମତୃ� ଜଣ� କହକଲ ରାଜସ୍ାନ 
ଝୁନଝୁନ ଜଲି୍ା କକ୍ଷତ୍ରୀ ଗ୍ାମର ମକୁ�ଶ �ୁମାର। ପଲୁସି ସତୂ୍ରରୁ ପ୍�ାଶ ମକୁ�ଶ 
ବାଲଚିନ୍ଦ୍ରପରୁ ଗ୍ାମ ନ�ିଟସ୍ ଏ� �ମ୍ାନୀର ରଙ୍ଗ ମସି୍ତୀ ଭାକବ �ାଯ୍ଶ୍ୟ �ରୁଥିକଲ। 
ଗତ �ଛି ିଦନି କହବ ଅସସୁ୍ ଥିବାରୁ ବାଲଚିନ୍ଦ୍ରପରୁ ଗ୍ାମକର ଥିବା ଭଡ଼ାରକର ବରିୋମ 
କନଉଥିକଲ। ଆଜ ି ରବବିାର �ାମ ଛୁଟ ି ଥିବାରୁ ମକୁ�ଶଙ୍ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାକନ 
ବୁଲବିା�ୁ ଯାଇଥିକଲ। �ଛି ିସମୟକର ପକର ସାଙ୍ଗମାକନ କଫରବିା ପକର ମକୁ�ଶ 
ଏ� ଗାମଛୁାକର ଆତ୍ମହତ୍ୟା �ରଥିିବା କଦଖିବା ସହତି ନଶିା ପଲୁସି�ୁ ଖବର 
କଦଇଥିକଲ। ଖବର ପାଇ ନଶିା ପଲୁସି ରଟଣାସ୍ଳକର ପହଞ୍ଚ ିଶବ�ୁ ଜବତ �ରବିା 
ସହତି ବ୍ୟବକଛେଦ ନମିକନ୍ତ ଅନୁକଗାଳ ଜଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚ�ିତି୍ାଳୟ�ୁ କନଇଯାଇଥିକଲ। 
ଏକନଇ ପଲୁସି ଅପମତୁୃ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ �ରବିା ସହତି ରଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛ।ି

  କାମରେ ଲାଗନୁ ିରକାଟପା ଆଇନ
ଶକି୍ୋନୁଷ୍ୋନ ନକିଟସର ବଢ଼ୁଛ ିନଶିୋ କୋରବୋର 
ହୋଣ୍ଧିଆୁ,୧୨।୩(ସମସି): ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନ ଗଡ଼ୁ�ିକର ନଶିା �ାରବାର ବନ୍ 
କହବା କନଇ ୨୦ବର୍ଶ ପବୂ୍ଶରୁ କ�ାଟପା ଆଇନ୍   ପ୍ଣୟନ କହାଇଥିଲା ଆଜ ି ଏହ ି
ଆଇନ୍   କଫଲ ମାରଛି।ି ପ୍�ାଶ କଯ, ସର��ାରୀ ବଦି୍ୟାଳୟ ଗଡ଼ୁ�ି ନ�ିଟକର 
ଦନିଦ୍ପି୍ହକର ଚାଳଛି ି ନଶିା �ାରବାର। ତମାଖ,ୁ ସଗିାକରଟ୍  , ବଡ଼ି ି ନଶିାଯକୁ୍ 
ସମାଗ୍ୀ କଖାଲାକଖାଲ ି ଭାକବ ବକି୍ ି କହଉଥିବା କବକଳ ଲୁଚାଛପାକର କଚାରା 
ମଦ ଓ ବ୍ାଉନ୍  ସଗାର ମଧ୍ୟ କବପାର ଚାଳଛି।ି ବଦି୍ୟାଳୟର ନ�ିଟବତ୍୍ଶୀ ଅଞ୍ଚଳକର 
ନଶିାଡ଼ଙି୍ ଆଖଡ଼ା ଜମଛୁ।ି ମନ୍ରି, କପାଖରୀହୁଡ଼ା, ବଭିନି୍ନ �୍ବଗହୃ, କଖାଲା ପଡ଼ଆି, 
ଗଳ�ିନ୍,ି ଆରେମ ପରସିର, ଜଙ୍ଗଲ, ମାଶାଣୀ ରାଟ, ବାଲରିାଟ, ସକିନମା ହଲ୍  , 
କମଡ଼�ିାଲ ଛ�କର ନଶିା �ାରବାର ଚାଲୁଛ।ି ଏଭଳ ିନଶିାଦ୍ରବ୍ୟ �ାରବାର ଶକି୍ଷତି 
ଯବୁ� ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ଉପକର �ୁପ୍ଭାବ ପ�ାଇବା ସହତି ବଦି୍ୟାଳୟର କଶୈଖି� 
ବାତାବରଣ�ୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ �ରୁଛ।ି ଏକନଇ ବଦି୍ୟାଳୟ �ତୁ୍୍ଶପକ୍ଷଙ୍ ଠାରୁ ପ୍ଶାସନ�ି 
ଅଧି�ାରୀ ସମକସ୍ ନକିରାବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜଥିିବା ଅଭକିଯାଗ କହଉଛ।ି 

ପଲୁସି୍   ଓ ଅବ�ାରୀ ବଭିାଗ ଏକନଇ �ଡା �ାଯ୍ଶ୍ୟାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ �ରୁନଥିବା 
ଅଭକିଯାଗ କହଉଛ।ି କତଣ ୁଶକି୍ଷାନୁଷ୍ାନ ଗଡୁ�ୁି ନଶିାମକୁ୍ �ରବିା ଲାଗ ିକ�ାଟପା 
ଆଇନ�ୁ �ଡା�ଡ଼ ିଭାକବ ଲାଗ ୁ�ରବିା�ୁ ବଭିନି୍ନ ମହଲକର ଦାବ ିକହଉଛ।ି

କନସକଶ୍ୱରୀ ମନ୍ରିସର ଆସ�ୋକୀକରଣ ଉଦ୍  ଘୋଟତି
ପବତି୍ରନ�ର,୧୨ୋ୩(ସମସି): �ଣହିାଁ ବ�୍ ବୁରୁ�ୁନା ପଞ୍ଚାୟତ ଶରଧାପରୁ ଗ୍ାମକର 
ଥିବା ମା’ �ନକ�ଶ୍ୱରୀ ମନ୍ରି ଚତୁଃପାଶ୍ୱକର୍ଶ ଆକଲା�ୀ�ରଣର ଶଭୁ ଉଦରାଟନ 
ରବବିାର କହାଇଯାଇଛ।ି ଏଥିକର ଉଭୟ ତାଳକଚର ବଧିାୟ� ବ୍ଜ �କିଶାର 

ପ୍ଧାନ ଓ ପାଲଲହଡା 
ବଧିାୟ� ମକୁ�ଶ 
�ୁମାର ପାଳ ଅତଥିି 
ଭାବକର କଯାଗକଦଇ 
ଥିକଲ। ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି 
ଭାବକର �ଣହିାଁ ବ�୍ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମ�ୃଷ୍ଣ ପ୍ଧାନ, 
ବ୍� ବକିଜଡ ି ସଭାପତ ି

କ�ୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ଦୁଃଖବନୁ୍ କବକହରା, ସମତି ିସଭ୍ୟ ଯଗୁଳ �କିଶାର ସାହୁ, 
ଗ୍ାମ ସଭାପତ ି ରବଚିନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ି ପ୍ମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ବଧିାୟ�ଙ୍ ପ୍କଚଷ୍ଟାକର 
ମନ୍ରି ଚାରପିକଟ ଓ ପରସିରକର ସନୁ୍ର ଭାକବ ଆକଲା� ବ୍ୟବସ୍ା କହାଇଥିବା 
କବକଳ �ଛି ିଦନି ପବୂ୍ଶରୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ବଧିାୟ� ଓ ଗ୍ାମବାସୀଙ୍ ସହକଯାଗକର ନୂତନ 
ମନ୍ରିର ନମି୍ଶାଣ ଓ ପ୍ତଷି୍ା �ାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଥିଲା। ତାଳକଚରର ପ୍ସଦି୍ଧ ମା’ 
�ନକ�ଶ୍ୱରୀ ମନ୍ରିର ଉନ୍ନତ�ିରଣ କନଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ କବଶ ଉତ୍ାହତି 
କହାଇପଡ଼ଛିନ୍ତ।ି ଆଗାମୀ ଦନିକର ଆହୁର ିପଦକକ୍ଷପ ନଆିଯବି କବାଲ ିଅତଥିି ମାକନ 
ଏହ ିଅବସରକର ପ୍�ାଶ �ରଥିିକଲ। ଏହ ି�ାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ମକର ବକିଜଡ ିଯବୁକନତା ସବୁାର 
ମହାନ୍ତ,ି ପଶୁ୍ଶରାମ ବଶି୍ୱାଳ, ପ୍ଭା�ର ମହାନ୍ତ,ି �ଳଙି୍ଗ ମହାନ୍ତ,ି ଅବନୀ�ାନ୍ତ କଦହୁରୀ, 
ପ୍ଫୁଲ୍ ଗଡ଼ନାୟ�, ପ୍ଦୀପ ସାହୁ, ହର୍ଶ ପ୍ଧାନ, ଦବିା�ର ସାହୁ, ସଧୁା�ର ସାହୁ, ଶାନ୍ତନୁ 
ମଲ୍�ି, ବାବୁଲ ିମହାନ୍ତ ିସକମତ ଗ୍ାମବାସୀ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ।

ସ�ୌରୀ ଧନ୍ୋମଳୂକ ଦୃଷ୍ହିୀନ ଆଶ୍ରମସର ଖୋଦ୍ ଓ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ

ଅନୁଗ�ୋଳ,୧୨ୋ୩(ସମସି): ଅନୁଗଳୁ ଟାଏକ୍ାକଣ୍ା ସଂରର ସମ୍ାଦ� ଦୁର୍ମନ୍ତ 
�ୁମାର ନାଥଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନକର କ�ଦାର କଗୌରୀ ଧନ୍ାମଳୂ� ଦୃଷ୍ଟହିୀନ ଆରେମର 
ଅକନ୍ତବାସୀଙୁ୍ ଶଖୁଲୁା ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ ପ୍ଦାନ �ରାଯାଇଛ।ି ଅକନ୍ତବାସୀଙୁ୍ ଚାଉଳ, 
ଚୁଡ଼ା ଆଦ ି ପ୍ଦାନ �ରାଯାଇଥିଲା। �ାଯ୍ଶ୍ୟକ୍ମକର ଅନୁଷ୍ାନର ଜାତୀୟ ସ୍ରର 
କଖଳାଳ ିଚତି୍ରଞ୍ଜନ ମାହାନ୍ତ,ି ଜସ୍ନି ସାହୁ, କରେୟଂଶ ମରିେ, ଜାତୀୟସ୍ରର ବଚିାର� 
ରେଦ୍ଧା ସଂିହ, ତପସ୍ୱନିୀ ପ୍ଧାନ, ଅଭଭିାବ�ମାକନ ସହକଯାଗ �ରଥିିକଲ।

ପରବିୋର ଚଳୋଇବୋ ପୋଇଁ ପରବିୋ ବକୁିଛନ୍ ିଅଷ୍ମ ସଶ୍ରଣୀ ଛୋତ୍ୀ

  ର�ାକାନରେ ରେପାେ 
ସାଙ୍ଗକୁ ପାଠପଢ଼଼ା 

େ�ଳେି 
ଅସନୋହାଳ ିଗାଁେ  ଚତି୍ର ୨୦ ସକୋଟ ିବ୍ୟସର ସହବ ଆଦଶଚ୍ଚ ଗ୍ୋମ

େରକୟା ପେେିହନ ଭଡ଼ା ପ୍ର�ାନ �ାେ ି

କମ୍ୋନୀ �ମ୍ଖୁସର �ୋଡ଼ ିମୋ�କିଙ୍କ ଧୋରଣୋ

ତୋଳଗେର,୧୨ୋ୩(ସମସି): ତାଳକଚର ବ୍� ଅନ୍ତଗ୍ଶତ ବଡ଼କଯାରଡ଼ା ଗ୍ାମର ପବୂ୍ଶତନ ବ୍� �ଂକଗ୍ସ୍   
ସଭାପତ,ି ପବୂ୍ଶତନ ଅନୁକଗାଳ ସଂଯକୁ୍ �କପାକରଟଭି୍   ଉପସଭାପତ ି ତଥା ସମାଜକସବୀ ପତିଦାସ 
ପ୍ଧାନ(୭୭)ଙ୍ ପରକଲା� କହାଇଯାଇଛ।ି କସ ବାଦ୍ଧ୍ଶ�୍ୟ ଜନତି ଅସସୁ୍ତା କଯାଗୁଁ ରକର ଦୀର୍ଶଦନି କହବ 
ଶଯ୍ୟାସାୟୀ ଥିକଲ। ତାଳକଚର ଅଞ୍ଚଳକର ଦୀର୍ଶବର୍ଶ କହବ �ଂକଗ୍ସର ଗରୁୁଦାୟତି୍ୱ ବହନ �ର ିସଚୁାରୂକପ 
�ାଯ୍ଶ୍ୟ ସମ୍ାଦନ �ରଥିିକଲ। ତାଙ୍ ପରକଲା� ଖବର ପାଇ �ଂକଗ୍ସର ବରଷି୍ ପବୂ୍ଶତନ ତାଳକଚର ବ୍� 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଗିାମ୍ର ଗଡ଼ନାୟ�, ପବୂ୍ଶତନ ବ୍� ସଭାପତ ି ହାଡ଼ବିନୁ୍ ବଶି୍ୱାଳ, ପବୂ୍ଶତନ ସରପଞ୍ଚ, ବରିଞ୍ଚଧିର, 
ସବୁାର ପ୍ଧାନ, ପ୍ଫୁଲ୍ ଦାସ ପ୍ମଖୁ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ ି ତାଙ୍ ବାସଭବନକର ଉପସ୍ତି ରହ ି କଶର 
ଦଶ୍ଶନ �ରବିା ସହତି ପରବିାର ବଗ୍ଶଙୁ୍ ସମକବଦନା ଜ୍ାପନ �ରଥିିକଲ। ତାଙ୍ର ମତୁୃ୍ୟ କବଳ�ୁ ପଅୁକବାହୂ, 
ନାତନିାତୁଣୀ ଓ ପରବିାରବଗ୍ଶ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକର କଶର�ୃତ ସମ୍ନ୍ନ �ରାଯାଇଥିଲା।

ବ୍ଲକ୍  
କଂସଗ୍ସ୍   

�ଭୋପତଙି୍କ 
ପରସ�ୋକ

ଗେଣ୍ପିଦୋ,୧୨।୩(ସମସି): କଛଣ୍ପିଦା 
ଡାକ୍ରଖାନା କମଡ�ିାଲ ରାସ୍ାକର ଥିବା 
ବକିଦଶୀ ମଦ କଦା�ାନ ସମ୍ଖୁକର 
ମଦ୍ୟପାନ �ର ିବାପ ଓ ପଅୁଙ୍ ଉନ୍ମତ୍�ାଣ�ୁ୍ 
କନଇ ଥାନାକର ଅଭକିଯାଗ କହାଇଛ।ି 
ରଟଣାରୁ ପ୍�ାଶ କଯ, ଶନବିାର �ଇଥ 
ସାହରି ଲକ୍ଷୀଧର ମାଝୀ ମଦ୍ୟ ପାନ�ର ି
ରାତ ି ପ୍ାୟ ୯ ଟା ସମୟକର କଛଣ୍ପିଦା 
ଡାକ୍ରଖାନା ରସ୍ାକର ଥିବା ବକିଦଶ ି ମଦ 
କଦା�ାନ ନ�ିଟକର ପହଞ୍ଚ ି କଦା�ାନର 
ମ୍ୟାକନଜର ରାମ ଦୟାଲ ଗପୁ୍ତା ଓ ତାଙ୍ 
�ମ୍ଶଚାରୀମାନଙୁ୍ ଗାଳ ି ଗଳୁଜ �ରବିା 
ସହତି କଦା�ାନ ସମଖୁକର କବାତଲ ଫଟାଇ 
ହତା୍ ଧମ� କଦଇଥିକଲ। ଏହା ପକର 

କସଠାକର ଥିବା �ଛି ି କଲା� ଲକ୍ଷୀଧରଙୁ୍ 
ବାରଣ �ରବିାରୁ କସଠାରୁ ପକଳଇ ଆସବିା 
ପକର ତାଙ୍ ବାପା କବୈ�ୁଣ୍ଠ ମାଝୀ�ୁ ମଦ 
�ାଉଣ୍ଟର ନ�ିଟ�ୁ ଡା�ଆିଣବିା ସହତି 
ବକିଦଶୀ ମଦ କଦା�ାନର ମ୍ୟାକନଜର ରାମ 
ଦୟଲ ଓ ତାଙ୍ �ମ୍ଶଚାରୀଙୁ୍ ଗାଳ ି ଗଳୁଜ 
�ରବିା ସହତି କଦା�ାନର ମ୍ୟାକନଜର ରାମ 
ଦୟାଲଙୁ୍ କବାତଲ ଭାଙ୍ଗ ିମାର ିକଦବା ପାଇଁ 
ଉଦ୍ୟମ �ରଥିିକଲ। ଏକନଇ ମ୍ୟାକନଜର 
ରାମଦୟାଲ କଛଣ୍ପିଦା ଥାନାକର ଲଖିିତ 
ଅଭକିଯାଗ �ରଥିିକଲ। ଖବର ପାଇ 
କଛଣ୍ପିଦା ଥାନା କପାଲସି ରଟଣା ସ୍ଳକର 
ପହଞ୍ଚ ି ଉଭୟଙୁ୍ ଗରିଫ �ରବିା ସହତି 
ବାଇ��ୁ ଜବତ �ରଛି।ି

ମଦ ସଦୋକୋନ ଆ�ସର ବୋପ-ପଅୁଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତକୋଣ୍ତ

ଚୋ�ୋଣ ସହଉଛ ିଶହ ଶହ ଟ୍ପି୍   ବୋ�;ି ବଭିୋ� ଚୁପ୍ 

ଗେଣ୍ପିଦୋ,୧୨ୋ୩(ସମସି): ଅନୁକଗାଳ 
ଜଲି୍ା କଛଣ୍ପିଦା ବ୍� ବାଗଡ଼ଆି ଥାନା 
ଅନ୍ତଗ୍ଶତ ପାତ୍ରପଡ଼ା କଦଇ ଯାଇଥିବା 
ରାସ୍ାର ଗ୍ାମ ନ�ିଟ ବୁଲାଣକିର ରବବିାର 
ସଂ�ୀତ୍୍ଶନ ମଣ୍ଳୀର �ଳା�ାରଙୁ୍ କନଇ 
କଫରୁଥିବା ଏ� ପ�ିଅପ ଭ୍ୟାନ ଭାରସାମ୍ୟ 
ହରାଇ ରାସ୍ା ତଳ�ୁ ଓଲଟ ି ପଡ଼ବିା 
ଫଳକର ଗାଡକିର ଥିବା ୭ରୁ ୮ଜଣ 
�ଳା�ାର ଆହତ କହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି 
ସଚୂନାକଯାଗ୍ୟ କଯ, ଉକ୍ ଥାନାର 
ବାରମଞ୍ଚା ଗ୍ାମର ସଂ�ୀତ୍୍ଶନ ମଣ୍ଳୀର 
ପ୍ାୟ ୨୦ଜଣଙୁ୍ କନଇ ଏ� ପ�ିଅପ ଭ୍ୟାନ 

�କିଶାରନଗରର ଅଙ୍ଗପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ�ୁ 
ଯାଇଥିଲା। କସଠାରୁ କଫରବିା ସମୟକର 
ପ�ିଅପ ଭ୍ୟାନର ଚାଳ� ଭାରସାମ୍ୟ 
ହରାଇବାରୁ ଭ୍ୟାନଟ ି ବୁଲାଣକିର ଓଲଟ ି
ପଡ଼ଥିିଲା। ଭ୍ୟାନ ଓଲଟବିା ଫଳକର 
କସଥିକର ଥିବା �ଳା�ାରଙ୍ ମଧ୍ୟରୁ 
୭ରୁ ୮ଜଣ ଆହତ କହାଇଥିକଲ। 
ତୁରନ୍ତ ସ୍ାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଆହତଙୁ୍ 
ଉଦ୍ଧାର �ର ି ନ�ିଟସ୍ ପାତ୍ରପଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍୍ୟ 
କ�ନ୍ଦ୍ରକର ଭତ୍୍ତି �ରଥିିକଲ। ଏକନଇ 
ନ�ିଟସ୍ ଥାନାକର କ�ୌଣସ ି ଅଭକିଯାଗ 
କହାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି

�ୋଡ଼ ିଓ�ଟ ି�ଂକୀତ୍ତଚ୍ଚନ କଳୋକୋର ଆହତ
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ବିଞ୍ ଝାରପୁର ,୧୨ ଝା୩(ସମ ିସ) : 
ବଞି୍ଝାରପରୁ ବ୍ଲକ ଅର୍ନ୍ତଗତ 
ଅଳକୁଣ୍ଡ ବଝାସଦୁେବପରୁ ଠଝାଦର 
ପଞ୍ଚ େବିସୀୟ ବଶି୍ୱଶଝାର୍ ି ମହଝାଯଜ୍ଞ 
ଅନୁଷ୍ତି ଦହଝାଇଯଝାଇଛ।ି େୀରନ୍ତ 
୨୦ବରନ୍ତ ଦହଲଝା ଏଠଝାଦର ଖବୁ 
ଧମୁଧଝାମଦର ଯଜ୍ଞଝାନୁଷ୍ଝାନ 
ଅନୁଷ୍ତି ଦହଝାଇ ଆସଛୁ।ି ପ୍ରଥମ 
େବିସଦର କଳସ ଯଝାତ୍ଝା ଆରମ୍ଭ 
ଦହଝାଇ ଗଝାଁ ନେୀଦର ସ୍ଝାନ ପବୂନ୍ତକ 
କଳସଦର ପଝାଣ ି ଅଣଝାଯଝାଇଥିଲଝା। 
ଏହ ିକଳସ ଯଝାତ୍ଝାଦର ଗ୍ଝାମ ଓ ଗ୍ଝାମ 
ବଝାହଝାରର ଶତଝାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଝାଳୁ ଦଯଝାଗ 
ଦେଇଥିଦଲ। ଗ୍ଝାମଦେବତୀ ପଜୂଝା, 
ହନୁମଝାନ ପଜୂଝା, ସଯୂନ୍ତ୍ୟ ପଜୂଝା, ଛଟ 
ପଜୂଝା, ଧ୍ୱନୀ ପଜୂଝା ଇତ୍ୟଝାେ ି ବଧିି 
ମତୁଝାବକ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କ 
ପଜୂଝା ଅର୍ନ୍ତନଝା କରଝାଯଝାଇଥିଲଝା। 
ଅଦହଝାରଝାତ୍ ଯଜ୍ଞଝାହୁତ ିଓ ଦହଝାଇ ମନ୍ତ୍ର 
ପଝାଠ ୫ େନି ଧର ିଚଝାଲୁ ରହଥିିଲଝା। 
ମଦନଝାରଞ୍ଜନ ପଝାଇଁ ଏହ ିଉପଲଦଷେ 
େୁଇ ରଝାତ ିଅଦପରଝା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ଥିିଲଝା। 
ଏହ ିକଝାଯନ୍ତ୍ୟକ୍ରମଦର ସଭୁଝାାଂଶ ୁକୁମଝାର 
ସଝାମଲ, ଚତିରଞ୍ଜନ ଦବହୁରଆି, 
ଚକ୍ରଧର ପଣ୍ଡଝା, ସଦୁବଝାଧ କୁମଝାର 
ଦବହୁରଆି, ରଙ୍ଝାଧର ପଣ୍ଡଝା, 
ବଶି୍ୱଜତି ସଝାମଝାଲ, ପର ି ଦଜନଝା 
ଓ ଗ୍ଝାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ଝାମବଝାସୀ 
ପରଚିଝାଳନଝା କରଥିିଦଲ। ଏହ ି ଯଜ୍ଞ 
କଝାଯନ୍ତ୍ୟକୁ ମଖୁ୍ୟ ପଦୁରଝାଧଝା ପଣ୍ଡତି 
ହୃରଦିକଶ ପଝାଣଗି୍ଝାହୀଙ୍କ ସହତି 
ପଣ୍ଡତି ପରୂ୍ନ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ଆଚଝାଯନ୍ତ୍ୟ, ପଣ୍ଡତି 
ଲକ୍ଷୀଧର ମଶି୍ର, ପଣ୍ଡତି ବଜିୟ 
କୁମଝାର ପଝାଣଗି୍ଝାହୀ ଓ ପଣ୍ଡତି 
ମକୁ୍କିଝାର୍ ରଥ ଆରଝାଧନଝା ଓ ଯଜ୍ଞ 
କଝାଯନ୍ତ୍ୟ କରୁଥିଦଲ।

ଯଝାଜପରୁ/କ�ଝାକରଇ,୧୨।୩(ସମସି):

ରଝାଜ୍ୟର ପ୍ରମଖୁ ସହର କଟକ, ଭୁବଦନଶ୍ୱର, 
ବ୍ରହ୍ମପରୁ ସହରର ବକିଝାଶ ପଝାଇ ଁସଡିଏି, ବଡିଏି 
ଭଳ ି ଅନୁଷ୍ଝାନ ରହଛି।ି ଠକି ଦସହ ି ଢ଼ଝାଞ୍ଚଝାଦର 
ଯଝାଜପରୁ ଜଲି୍ଝାର କଳଙି୍ନଗର ଓ ଏହଝାର 
ଆଖପଝାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବକିଝାଶ ଉଦଦେଶ୍ୟଦର 
ଗଠନ ଦହଝାଇଥିଲଝା କଳଙି୍ନଗର 
ଦଡଦଭଲପଦମଣ୍ଟ ଅଥରଟି ିବଝା ଦକଏନଡଏି। 
କରୁି୍ ଏହ ିଦକନଡଏି ଗଠନ ଦହବଝା େନିଠଝାରୁ 
ଆଜ ିପଯନ୍ତ୍ୟର୍ ଏହଝାର ଲଝାଭ କଣ ତଝାହଝା ସ୍ଝାନୀୟ 
ଜନସଝାଧଝାରଣ ବୁଝପିଝାରନିଝାହଝାରଁ୍।ି ଦକବଳ 
ଦକଏନଡଏି ଏକ ଫଳକଦର ସମିୀତ ଥିବଝା 
ପର ିମଦନ ଦହଉଛ।ି ବଦିଶର କର ିଦକଝାଦରଇ 
ଅଞ୍ଚଳର ଦଯଉ ଁ ଗ୍ଝାମଗଡୁକି କଳଙି୍ନଗର 
ଉନ୍ନୟନ କରୁ୍ନ୍ତପଷେ(ଦକଏନଡଏି) 
ଅଧୀନଦର ଯଝାଉଛ,ି ଦସହ ି ଗ୍ଝାମଗଡୁକିର 
ବକିଝାଶ ତଥଝା ଦସୌନ୍ଦଯନ୍ତ୍ୟତଝାକୁ ଦନଇ 
ସଝାଧଝାରଣଦର ଚର୍ନ୍ତଝା ଦହଉଛ।ି ଏହଝା ଗଠନ 

ଦହବଝା ଠଝାରୁ ଆଜ ି ପଯନ୍ତ୍ୟର୍ ନଜି ଅଧୀନଦର 
ଯଝାଉଥିବଝା ଗ୍ଝାମଗଡୁକିର ବକିଝାଶ ପଝାଇଁ 
କରୃ୍ନ୍ତପଷେ କ ି ପେଦଷେପ ଗ୍ହଣ କରଛିର୍ ି
ତଝାହ ସଝାଧଝାରଣଦର ପ୍ରଶ୍ନ ସଷୃ୍ ି କରୁଛ।ି 
କଳଙି୍ନଗରର ମଖୁଶଝାଳଝା କୁହଝାଯଝାଉଥିବଝା 
ବ୍ୟଝାସନଗର ଓ ଦକଝାଦରଇ ବଝାସୀ ଧଳୁ,ି ଧଆଁୂ, 
ଶଦେ ଆେ ି ପ୍ରେୂରଣଦର ଅତଷି୍ ଦହଉଛର୍।ି 
ଏହଝା ସହତି ଏହ ିକଳଙି୍ ନଗର ପଝାଇ ଁଟ୍ଝାଫିକ 
ଜଝାମ, ସଡ଼କ େୁରନ୍ତଟଣଝା, ଜଳ କଷ୍ ଆେରି 
ପ୍ରଭଝାବ ପଡୁଛ ି ଦକଝାଦରଇବଝାସୀଙ୍କ ଉପଦର। 

ଦଯଉ ଁ େନିଠଝାରୁ ଦକଝାଦରଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ 
ପଝାଟରଙ୍ଝା, ତଳଗଡ଼, ତଝାହଝାରପରୁ, ଖମଣ, 
ଜହ୍ଝା, ଧଦନଶ୍ୱର ଆେ ି ପଞ୍ଚଝାୟତର ଅଦନକ 
ଗଝଁା କଳଙି୍ନଗର ଉନ୍ନୟନ କରୃ୍ନ୍ତପଷେଙ୍କ 
ଅଧୀନକୁ ଗଲଝା, ଦସଦତଦବଦଳ ଏହ ି
ଗ୍ଝାମର ଦଲଝାକମଝାଦନ ବକିଝାଶ ଦହବ ଦବଝାଲ ି
ଆଶଝା ରଖିଥିଦଲ। କଝାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଝାର 
ପ୍ଲଝାନାିଂ ସହ ସହର ଓ ଗ୍ଝାମଝାଞ୍ଚଳର ବକିଝାଶ, 
ଦସୌନ୍ଦଯନ୍ତ୍ୟକରଣ, ପଝାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟଝା, 
ଦରେଦନଜ୍   ସବୁଧିଝା ଆେ ି ବଭିନି୍ନ େଗିଦର 

ଦକଏନଡଏି କଝାମ କରବି ଦବଝାଲ ି ଆଶଝା 
କରଥିିଦଲ। ପ୍ରଥଦମ ବ୍ୟଝାସନଗର ସହର 
ସହତି ସକୁନି୍ଦଝା, େଝାନଗେ ି ଓ ଦକଝାଦରଇ 
ବ୍ଲକର ଦମଝାଟ ୧୬୧ଟ ିରଝାଜସ୍ୱ ଗ୍ଝାମକୁ ଦନଇ 
ଏହଝା ଗଠନ କରଝାଯଝାଇଥିଲଝା। େୀରନ୍ତ େନି 
ବତି ି ଯଝାଇଥିଦଲ ବ ି ଦକଝାଦରଇ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ 
ଯଝାଇଥିବଝା ଗ୍ଝାମଗଡୁକିର ଅବସ୍ଝା କହଦିଲ 
ନସଦର। ନଗର ଉନ୍ନୟନ କରୃ୍ନ୍ତପଷେଙ୍କ 
ତରଫରୁ ଏହ ି ଗ୍ଝାମଗଡୁକିଦର ଦକୌଣସ ି
ଉନ୍ନତ ିମଳୂକ କଝାଯନ୍ତ୍ୟ ଦହଝାଇ ନଝାହ ିଁ କ ିଦକୌଣସ ି
ଅଧିକଝାରୀ ଥଦର ଦହଦଲ ଏହ ି ଗ୍ଝାମଗଡୁକୁି 
ଆସ ି ନଥିବଝାର ଅଭଦିଯଝାଗ ଦହଉଛ।ି 
ଗ୍ଝାମର ଦଲଝାକମଝାଦନ ଦକଉ ଁ ପରଦିବଶଦର 
ଦେୈନେନି ଜୀବନ ଅତବିଝାହତି କରୁଛର୍ ି
ତଝାହଝା ଦେଖିବଝାକୁ ଏମଝାନଙ୍କ ପଝାଖଦର ସମୟ 
ନଝାହ ିଁ। ଏପଯନ୍ତ୍ୟର୍ ଟଙ୍କଝାଟଏି କରୃ୍ନ୍ତପଷେଙ୍କ 
ତରଫରୁ ଏହ ିସବୁ ଗ୍ଝାମଦର ଖର୍ନ୍ତ କରଝାଯଝାଇ 
ନଝାହ ିଁ। ଦକଏନଡଏି ଅଧୀନଦର ଯଝାଉଥିବଝା 
ତଳଗଡ଼ ପଞ୍ଚଝାୟତର ନୂଆଗଡ଼ ଓ ଜହ୍ଝା 

ପଞ୍ଚଝାୟତର କଛି ି ଅଞ୍ଚଳଦର ଜମରି ମଲୂ୍ୟ 
ଆଶଝାତୀତ ଭଝାଦବ ବୃଦ୍ ି ରଟଛି।ି ଜମ ି
କଣିଝାବକିଝା ଠଝାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ରର ନମିନ୍ତଝାଣ 
କରବିଝା ଦଷେତ୍ଦର ଦକନଡଏିର ଭୂମକିଝା ଥିବଝା 
ଦବଦଳ ଏହଝାର ଦକୌଣସ ି ପ୍ରଭଝାବ ନଥିବଝାରୁ 
ଦଲଝାଦକ ମନଇଚ୍ଝା ଜମ ିକଣିଝାବକିଝା କରୁଛର୍।ି 
ଦକନଡଏି ଅଧୀନଦର ଥିବଝା ଦମଝାଟ ୧୬୧ଟ ି
ଗ୍ଝାମ ପଦର ଏଦବ ଯଝାଜପରୁ ଦପୌରପଝାଳକିଝା, 
ଯଝାଜପରୁ ବ୍ଲକ ଓ େଶରଥ ପରୁ ବ୍ଲକର ୮୪ଟ ି
ଗ୍ଝାମ ଦକଏନଡଏି ଅଧୀନଦର ସଝାମଲି ଦହବଝା 
ପଝାଇ ଁ ପ୍ରକ୍ରୟିଝା ଆରମ୍ଭ ଦହଝାଇଛ।ି ଦଗଝାଟଏି 
ପଦଟ ଦକଏନଡଏି କରୃ୍ନ୍ତପଷେ ଠକିଣଝା ଢ଼ଙ୍ଦର 
କଝାମ କରୁନଥିବଝା ଦବଦଳ ଅନ୍ୟପଦଟ ଏହଝାର 
କଦଳବର େନିକୁ େନି ବୃଦ୍ ି ପଝାଉଛ।ି ଦତଣ ୁ
ଦଯଉ ଁ ଦଯଉ ଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକଏନଡଏି ନଜି 
ଅଧୀନକୁ ଦନଉଛ ି ଦସହ ି ଦସହ ି ଅଞ୍ଚଳର 
ବକିଝାଶ ପ୍ରତ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର େୃଷ୍ ି େଆିଗଦଲ ଏହଝାର 
ପ୍ରକୃତ ଉଦଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ଦହଝାଇପଝାରବି 
ଦବଝାଲ ିସଝାଧଝାରଣଦର ଚର୍ନ୍ତଝା ଦହଉଛ।ି

ଫଳକରେ 
ସୀମତି 
ରକଏନ୍ ଡଏି କୋରଚ୍ଚ୍ୟ ନୁସେଁଁ, କସେବର ବୃଦ୍ ଧି ପୋଉଛ ଧି

ଯଝାଜପରୁ,୧୨।୩(ସମସି):

ଯଝାଜପରୁ ଜଲି୍ଝା ଦେଇ ଏକଝାଧିକ ଜଝାତୀୟ 
ରଝାଜପଥ ଓ ରଝାଜ୍ୟ ରଝାଜପଥ ଯଝାଇଛ।ି 
ଦସହଭିଳ ି ଶହ ଶହ ସାଂଖ୍ୟଝାଦର ବଭିନି୍ନ 
ବଭିଝାଗର ରଝାସ୍ତଝା ରହଛି।ି କରୁି୍ ଯେ ିଦକବଳ 
ଜଝାତୀୟ ରଝାଜପଥ ଓ ରଝାଜ୍ୟ ରଝାଜପଥ 
ହସିଝାବକୁ ଦେଖିବଝା ଏହ ି ରଝାସ୍ତଝାଦର 
େୁରନ୍ତଟଣଝାର ହଝାର ବଢ଼଼ବିଝାଦର ଲଝାଗଛି।ି 
ରଝାଜ୍ୟ ରଝାଜପଥ ତୁଳନଝାଦର ଜଝାତୀୟ 
ରଝାଜପଥଦର େୁରନ୍ତଟଣଝା ହଝାର ଅଧିକ ରହଛି।ି 
ଯଝାହଝା ନଶି୍ରି୍ ଚରି୍ଝାଜନକ। ଜଲି୍ଝାଦର 
ପ୍ରତେିନି ରଟୁଥିବଝା େୁରନ୍ତଟଣଝା ଦଯଝାଗୁଁ ଏହ ି
ରଝାଜପଥ ଗଡୁକୁି ଦକହ ି ଦକହ ି ମତୁୃ୍ୟପଥର 
ଆଖ୍ୟଝା ମଧ୍ୟ ଦେଦଲଣ।ି ଜଲି୍ଝାର ପ୍ରମଖୁ 
ରଝାସ୍ତଝା ଗଡୁକି ଅସରୁଷେତି ଦହଝାଇଥିବଝାରୁ ଏହ ି
ରଝାସ୍ତଝାଦର ଯଝାତଝାୟଝାତ କରବିଝାକୁ ଯଝାତ୍ୀ ଭୟ 
କଦଲଣ।ି 

 ଯଝାଜପରୁ ଜଲି୍ଝା ଦେଇ ଯଝାଇଥିବଝା 
୧୬ନାଂ ଜଝାତୀୟ ରଝାଜପଥ ଦହଉ ଅବଝା 
ପଝାଣଦିକଝାଇଲ ି ରଝାଜଝାମଣୁ୍ଡଝା ଜଝାତୀୟ 
ରଝାଜପଥ। ଦସହପିର ି ଚଣ୍ଡଦିଖଝାଲଠଝାରୁ 
ଡୁବୁରୀ-ଦେୈତଝାରୀ କମିଝ୍ା ଚଣ୍ଡଦିଖଝାଲରୁ 
ପଝାରଝାେୀପ ରଝାଜପଥଦର େୁରନ୍ତଟଣଝାର 
ହଝାର ବଢ଼଼ବିଝାଦର ଲଝାଗଛି।ି ଏସବୁ ଜଝାତୀୟ 

ରଝାଜପଥଦର ପ୍ରତେିନି ହଜଝାର ହଜଝାର 
ସାଂଖ୍ୟଝାଦର ମଝାଲବଝାହ ି ଗଝାଡ ି ଯଝାତଝାୟତ 
କରୁଛ।ି ଦସହସିବୁ ଗଝାଡ ି ଦଯଝାଗୁଁ ଅଦନକ 
ସମୟଦର େୁରନ୍ତଟଣଝା ରଟୁଛ।ି ମଝାଲବଝାହୀ 
ଟ୍କ୍  , ହଝାଇୱଝା, ଟପିର ଏବାଂ କଣ୍ଟନର ଗଡୁକି 
ଦବଆଇନ ଭଝାଦବ ପଝାକ୍କାଂ କରବିଝା ଦଯଝାଗ ୁ
େୁରନ୍ତଟଣଝା ବଢ଼ୁଛ।ି ଦସହପିର ି ଜଝାତୀୟ 
ରଝାଜପଥ ଉପଦର ଢଝାବଝା, ଜଳଖିଆ 
ଦେଝାକଝାନ, ଚଝା’ ଦେଝାକଝାନ ଦଖଝାଲବିଝା 

ଦଯଝାଗ ୁ ଏହଝାର ଗ୍ଝାହକମଝାଦନ ରଝାଜପଥ 
ଉପଦର ଗଝାଡ ି ପଝାକ୍କାଂ କରବିଝା ଦହତୁ 
ବଡ ଗଝାଡ ି ଧକ୍ଝାଦର ଦଲଝାକଙ୍କ ଜୀବନ 
ଯଝାଉଛ।ି କଛିମିଝାସ ପଦୂବନ୍ତ ଦବୈରୀ ଥଝାନଝା 
ଅର୍ଗନ୍ତତ ଛତଆି ବଝାଇପଝାସଦର ଜଦଣ 
ପବୂନ୍ତତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େୁଇ ଭଝାଉଜଙ୍କ ଉପଦର 
ଟ୍କ୍   ମଝାଡଯିବିଝାରୁ ଦସମଝାନଙ୍କର ରଟଣଝା 
ସ୍ଳଦର ମତୁୃ୍ୟ ରଟଥିିଲଝା ଏବାଂ ଏହଝାପଦର 
ବଝାଇପଝାସର କଝାକରଝା ଦେଝାକଝାନ ଠଝାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ଚଝା, ଜଳଖିଆ ଦେଝାକଝାନ ସବୁ 
େୀରନ୍ତମଝାସ ଯଝାଏ ବନ୍ଦ ରହଥିିଲଝା। ଏଦବ 
ପଣୁ ିେୁରନ୍ତଟଣଝା ରଟଥିିବଝା ସ୍ଝାନଦର ଦଗଝାଟଏି 

ଦଗଝାଟଏି ଜଳଖିଆ ଦେଝାକଝାନ ଦଖଝାଲଲିଝାଣ।ି 
ଏଠଝାଦର ଦଖଝାଦ୍   ଜଝାତୀୟ ରଝାଜପଥ 
ଉପଦର ମଝ ି ରଝାସ୍ତଝାଦର ଗଝାଡ ି ପଝାକ୍କାଂ 
ଦଯଝାଗ ୁ ଏକ ବୁଲଝାଣ ି ରଝାସ୍ତଝା ଦହଝାଇଥିବଝାରୁ 
େରୁ ତଗଝାମୀ ଗଝାଡ ି ଗଡୁକି ହଠଝାତ୍   ଦବ୍ରକ 
ମଝାର ି ଯଝାନକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିଝାଦର ବଫିଳ 

ଦହବଝା ଦହତୁ ବଝାରମ୍ଝାର େୁରନ୍ତଟଣଝା ରଟୁଛ।ି 
ଗତ ଦଫବୃଆରୀ ୨୪ଦର ଏକ ଲୁହଝା 
ଦବଝାଦଝଇ ଟ୍କ୍   ରଝାସ୍ତଝା ଉପଦର ଠଆି 
ଦହଝାଇଥିବଝା ଅନ୍ୟ ଏକ ଲୁହଝା ଦବଝାଦଝଇ 
ଟ୍କକୁ ରନ କୁହୁଡ ି କଝାରଣରୁ ପଛରୁ 
ପଟିବିଝାରୁ େୁରନ୍ତଟଣଝା ରଟଝାଇଥିବଝା ଟ୍କଟ ି
ରଟଣଝାସ୍ଳଦର ଜଳ ି ଯଝାଇଥିଲଝା। ଏହ ି
ରଟଣଝା ପଦର ୨ଟ ି ଯଝାକ ଟ୍କ ଦସଠଝାଦର 
୩େନି ପଡ଼ ି ରହଥିିଲଝା। ରଟଣଝାସ୍ଳରୁ କଛି ି

େୂରଦର ଚଣ୍ଡଦିଖଝାଲ ଆଞ୍ଚଳକି ପରବିହନ 
କଝାଯନ୍ତ୍ୟଝାଳୟ ରହଥିିବଝା ଦବଦଳ ତଝାର 
ଟକିଏି ପଛକୁ ମଝାତ୍ ୫୦ମଟିର େୂରଦର 
ଏନ୍  ଏଚଏଆଇର ଅଫିସ ରହଥିିଦଲ ଦହଁ 
େୁରନ୍ତଟଣଝାଗ୍ସ୍ତ ଟ୍କକୁ ତତ୍ଝାଳ ରଝାସ୍ତଝା ଉପରୁ 
ହଟଝାଯଝାଇନଥିଲଝା। ଫଳଦର ୨୫ ତଝାରଖି 

ସକଝାଦଳ ଏକ ପକିଅପ ଭ୍ୟଝାନଦର କଟକ 
ଆଡ଼କୁ ଯଝାଉଥିବଝା ଦବଦଳ ରଝାସ୍ତଝା ଉପଦର 
ପଡ଼ରିହଥିିବଝା ଉପଦରଝାକ୍ େୁରନ୍ତଟଣଝାଗ୍ସ୍ତ 
ଟ୍କ ଦ୍ୱୟ ପଛଦର ପଟି ି ଦହଝାଇଯବିଝାରୁ 
ରଟଣଝାସ୍ଳଦର ଏକକଝାଳୀନ ୭ଜଣ 
ମହଳିଝା, ପରୁୁରଙ୍କ ଦଶଝାଚନୀୟ ଜୀବନ 
ଯଝାଇଥିଲଝା। ଦସହପିର ି ଚଣ୍ଡଦିଖଝାଲ–
ଡୁବୁରୀ ଜଝାତୀୟ ରଝାଜପଥଦର ପ୍ରତେିନି 
େୁରନ୍ତଟଣଝା ରଟବିଝା ଏକ ସଝାଧଝାରଣ ରଟଣଝା 

ଦବଝାଲ ି ଚର୍ନ୍ତଝା ହୁଏ। ଜଝାତୀୟ ରଝାଜପଥ 
କରୃ୍ନ୍ତପଷେଙ୍କ ଅବଦହଳଝା ପଝାଇଁ ଏଠଝାଦର 
େୁରନ୍ତଟଣଝା ରଟୁଥିବଝା ଅଭଦିଯଝାଗ କର ି
ବଝାରମଝ୍ାର ସଦଚତନ ନଝାଗରକି ମଞ୍ଚ ପଷେରୁ 
ଆଦନ୍ଦଝାଳନ କରଝାଯଝାଉଛ।ି ଦସହପିର ି
କବଝାଟବନ୍ଧଦର ଥିବଝା ବ୍ରଟିଶି ଅମଳର 

ଦପଝାଲର ସ୍ଝାୟୀ ମରଝାମତ ି ନଦହବଝା 
କଝାରଣରୁ େୁରନ୍ତଟଣଝା ରଟୁଛ।ି ବଝାରମ୍ଝାର େଝାବ ି
ଓ ଆଦନ୍ଦଝାଳନ କରଝାଯବିଝା ପଦର ଏହଝାର 
ଦ୍ୱତିୀୟ ଦପଝାଲ କଝାମ ଆରମ୍ଭ ଦହଝାଇଛ ିସତ। 
କରୁି୍ କଝାମ ତ୍ୱରତି ଦବଗଦର ଦହଉନଥିବଝାରୁ 
ସମସ୍ୟଝା ବଢ଼଼ବିଝାଦର ଲଝାଗଛି।ି 

୧୬ନାଂ ଜଝାତୀୟ ରଝାଜପଥର 
ଚଣ୍ଡଦିଖଝାଲ, ଜଝାରକଝା, କୁଆଖିଆ ଓ 
ପଝାଣଦିକଝାଇଲ ି ଅଞ୍ଚଳଦର ସବନ୍ତଝାଧିକ 

େୁରନ୍ତଟଣଝା ରଟୁଛ।ି ଜଝାତୀୟ ରଝାଜପଥ 
କଡଦର ଦକୌଣସ ି ସ୍ଝାନଦର ଗଝାଡରି ପଝାକ୍କାଂ 
ପଝାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଝାଗଝା ନଥିବଝାରୁ ରେଝାଇଭର 
ମଝାଦନ ମନଇଛଝା ଗଝାଡ ି ପଝାକ୍କାଂ କରୁଛର୍,ି 
ଫଳଦର େୁରନ୍ତଟଣଝା ରଟୁଛ।ି ପ୍ରଝାୟ ସବୁ ଛକ 
ବଜଝାରଦର ଟ୍ଝାଫିକ ପଲୁସିର ଆବଶ୍ୟକତଝା 

ରହଥିିଦଲ ମଧ୍ୟ ଦକବଳ ଚଣ୍ଡଦିଖଝାଲ 
ଛକଦର ଟ୍ଝାଫିକ ପଲୁସି ନଦିୟଝାଜତି ଅଛର୍।ି 
ଫଳଦର ଗଝାଡଗିଡ଼ୁକି ମନଇଛଝା ଚଝାଲୁଥିବଝାରୁ 
ଏଠଝାଦର େୁରନ୍ତଟଣଝା ବଢ଼଼ବିଝାଦର ଲଝାଗଛୁ।ି 

 ଦସହପିର ି ଜଲି୍ଝା ସେର ମହକୁମଝା 
ଯଝାଜପରୁରୁ କୁଆଖିଆକୁ ଯଝାଇଥିବଝା ରଝାସ୍ତଝା 
ଦହଉ କ ି ଯଝାଜପରୁ ସହରରୁ ବଞି୍ଝାରପରୁ 
ଓ ମଙ୍ଳପରୁ େଗିକୁ ଲମ୍ଥିିବଝା ରଝାଜ୍ୟ 
ରଝାଜପଥ, ଜଝାତୀୟ ରଝାଜପଥ, ପରୂ୍ନ୍ତ ବଭିଝାଗ 

ରଝାସ୍ତଝା ଗଡୁକିର ଉପଦର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଝାର 
ଦବପଝାର ବଣଜି ଦଖଝାଲଯିଝାଇ ରଝାସ୍ତଝାକୁ 
ଆହୁର ି ସାଂକୀର୍ନ୍ତ କରଝାଯଝାଇଛ।ି କୁଆଖିଆ 
ଯଝାଜପରୁ ରଝାସ୍ତଝାର ବୁଢଝାରଝାଟ ଛକ, 
ବରମଣୁ୍ଡଝା ଛକ, ବରୁଆଁ ଛକ, ହରପିରୁ 
ବଜଝାର, ମଗୁପୁଝାଳ ବଜଝାର ଇତ୍ୟଝାେ ି
ବଭିନି୍ନ ସ୍ଝାନଦର ରଝାସ୍ତଝା ଉପଦର ପରବିଝା 
ଦେଝାକଝାନଠଝାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ବଭିନି୍ନ 
ପ୍ରକଝାର ବପି୍ପଣୀ ଦଖଝାଲ ି ବ୍ୟବସଝାୟୀ ମଝାଦନ 
ଯଝାନବଝାହଝାନ ଯଝାତଝାୟତଦର ବଝାଧଝା ସଷୃ୍ ି
କରୁଛର୍।ି ଏହ ିରଝାସ୍ତଝାଦେଇ ପ୍ରତେିନି ଦଲଝାକ 
ପ୍ରତନିଧିିଙ୍କ ଠଝାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ଜଲି୍ଝାପଝାଳ, 
ଜଲି୍ଝା ବଚିଝାରପତ,ି ଆଞ୍ଚଳକି ପରବିହନ 
ଅଧିକଝାରୀ, ପତୂନ୍ତର୍ ବଭିଝାଗ ଅଧିକଝାରୀ, 
ଏନଏଚ୍   ଅଧିକଝାରୀ ସମଦସ୍ତ ଏସବୁକୁ 
ଦେଖଥୁିଦଲ ବ ିଦକହ ିସଝାମଝାନ୍ୟ ନରିଝାକଝାରଣ 
ନମିଦର୍ ଚରି୍ଝା କରୁନଝାହଝାରଁ୍।ି ଏପରକି ିସଡ଼କ 
ସରୁଷେଝା ଜୀବନ ରଷେଝାର ନଝାରଝା ଦେଉଥିବଝା 
ପରବିହନ ବଭିଝାଗ ବଭିନି୍ନ ରଝାସ୍ତଝାର 
ମରଝାମତ ି େଗିଦର ପେଦଷେପ ଗ୍ହଣ 
କରବିଝା ଆବଶ୍ୟକ। ଦବଆଇନ ପଝାକ୍କାଂଠଝାରୁ 
ଆରମ୍ଭ କର ି ରଝାସ୍ତଝା ମରଝାମତ ି ଏବାଂ 
ସଠକି ଟ୍ଝାଫିକ ପରଚିଝାଳନଝା କରଝାଗଦଲ 
େୁରନ୍ତଟଣଝାକୁ ଦରଝାକଝାଯଝାଇପଝାରର୍ଝା ଦବଝାଲ ି
ମତପ୍ରକଝାଶ ପଝାଉଛ।ି

ଖରୋପ ରୋସ୍ୋ ଓ ସବଆଇନ ପୋକ୍କିଂ ସରୋଗୁଁ ବଢୁଛ ଧି ଦୁରଚ୍ଚଟଣୋ

ବଭିାଗୀୟ କର୍ତ୍ ତୃପକ୍ଷ 
ନେିବଦ୍ରଷ୍ା

ବଝାଲି�ୁଦ ଝା/ �ୁନ୍ଦଳ,୧୨।୩(ସମ ିସ) : 
ବଡ଼ଚଣଝା ବ୍ଲକ ଚଝାରନିଙ୍ଳ ପଞ୍ଚଝାୟତ 
ବରୂିପଝା ନେୀକୂଳ ପଡ଼ଆିଦର ଝରକୁଳ 
ପ୍ରମିୟିର ଲଗି୍   ତନି ି େନି ଧର ି ଅନୁଷ୍ତି 
ଦହଝାଇଥିଲଝା। ଝରକୁଳ ଇସଲଝାମକି୍   ଯବୁକ 
ସାଂର ଆନୁକୂଲ୍ୟଦର ଆଦୟଝାଜତି ଏହ ି
ତ୍େିବିସୀୟ କ୍ରଦିକଟ୍   ପ୍ରତଦିଯଝାଗତିଝାଦର ୮ଟ ି

େଳ ଭଝାଗ ଦନଇଥିଦଲ। ୧୦ଓଭର ବଶିଷି୍ 
ଫଝାଇନଝାଲ ମ୍ୟଝାଚ୍  ଦର େୁଇଟ ି େଳ ମଧ୍ୟଦର 
ତନି ି ଦସଟ୍   ଦଖଳ ଦହଝାଇଥିଲଝା। ଏଥିଦର 
ବଝାଙୁ୍କ ଟଝାଇଗର ଅଦରଇକଣଝା ଯଝାଜପରୁ ଓ 
କମଝାଦଣ୍ଡଝା ଇଦଲଦଭନ୍   ଭୁବଦନଶ୍ୱର ମଧ୍ୟଦର 
ଅନୁଷ୍ତି ଦହଝାଇଥିଲଝା। ଏଥିଦର ଭୁବଦନଶ୍ୱର 
ଟମି୍   ୨-୦ଦର ଯଝାଜପରୁ େଳକୁ ପରଝାସ୍ତ 

କର ି ଝରକୁଳ ପ୍ରମିୟିର ଲଗି୍  ଦର ଚଝାମ୍ଅିନ 
ଦହଝାଇଥିଲଝା। ଉଦ୍  ଯଝାପନ ି ଉତ୍ସବଦର ଟମ୍   
ବଡ଼ଚଣଝାର ସଭଝାପତ ିଆଇନଜୀବୀ ଆେତି୍ୟ 
ଶତପଥି ମଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭଝାଦବ ଦଯଝାଗଦେଇ 
ଚଝାମ୍ଅିନ ଭୁବଦନଶ୍ୱର େଳକୁ ଟ୍ଫ୍ି   ସହ 
ଦଚକ୍   ପ୍ରେଝାନ କରଥିିଦଲ। ସମ୍ଝାନତି ଅତଥିି 
ଭଝାଦବ ଓଡ଼ଶିଝା ରଣଜୀ କ୍ରଦିକଟ୍   େଳର 
ପବୂନ୍ତତନ ଅଧିନଝାୟକ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍କି 
ରନସନ୍ତ ଅଫ େଳକୁ ଟ୍ଫି ସହ ଦଚକ୍   ପ୍ରେଝାନ 
କରଥିିଦଲ। ଅନ୍ୟତମ ଅତଥିି ଭଝାଦବ ଶବିବ୍ରତ 
ମଲ୍କି, ଜଲି୍ଝା ପରରିେ ସଭ୍ୟ ଅରବନି୍ଦ 
ସଝାମଲ, ପଞ୍ଚଝାୟତ ବଦିଜଡ ି ସଭଝାପତ ି
ଦଗଝାଲଝାମ କବିରିଆି ଖଝଁା, ଥଝାନଝାଧିକଝାରୀ 
ରମଝାକଝାର୍ ମେୁୁଲ ିପ୍ରମଖୁ ଦଯଝାଗଦେଇ ମ୍ୟଝାନ୍   
ଅଫ େ ି ମ୍ୟଝାଚ୍   ବଦିବଚତି ଭୁବଦନଶ୍ୱର 
େଳର ଗଦବର ପ୍ରଧଝାନ ଓ ମ୍ୟଝାନ୍   ଅଫ୍   େ ି
ସରିଜି୍   ବଦିବଚତି ଯଝାଜପରୁ ଟମି୍  ର ମନୁଝାଙୁ୍କ 
ଟ୍ଫି ପ୍ରେଝାନ କରଥିିଦଲ।

ଝରକୁେ ପ୍ ଧିମ ଧିୟର ଲଧିଗ୍  : ଭୁବସନଶ୍ୱର ଚୋମ୍ ଧିଅନ

ବଝାଲଚିନ୍ଦ୍ରପରୁ,୧୨ଝା୩(ସମସି): ବଡ଼ଚଣଝା ବ୍ଲକ ଅର୍ଗନ୍ତତ 
ପତରଝାଜପରୁ ପଞ୍ଚଝାୟତର ପ୍ରସଦି୍ ପତରଝାଜପରୁ ଦେଝାଳ 
ଦମଳଣ ରବବିଝାର ଉଦ୍  ଯଝାପତି ଦହଝାଇଯଝାଇଛ।ି ଚଳତି 
ବରନ୍ତ ଅଷ୍ମ ବରନ୍ତ ପଝାଳନ ଦହଝାଇଥିବଝା ଏହ ି ଦମଳଣ ବହୁ 
ଧମୁଧଝାମଦର ପଝାଳତି ଦହଝାଇଯଝାଇଛ।ି ଦମଳଣଦର ଦମଝାଟ 
୧୦ଟ ି ବମିଝାନ ଦଯଝାଗଦେଇଥିଦଲ। ପତରଝାଜପରୁ ଗ୍ଝାମର 
ଥଝାନପତ ି ରଝାଧଝାମଝାଧବ ଜୀଉ, ଅକରପଡ଼ଝା, ମଝାଣତି୍ୀ, 
ମଝାଟପିଝାରଦିଲଝା, ରଝାହଝାଣଆି, ବଲିପିଡ଼ଝା ପ୍ରମଖୁ ସସୁଜ୍ତି 
ବମିଝାନଦର ରଝାଧଝାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯଗୁଳ ମରୂ୍ନ୍ତୀ ଦଶଝାଭଝାଯଝାତ୍ଝାଦର 
ଦଯଝାଗଦେଇଥିଦଲ। ଏହ ିଦମଳଣ ମଦହଝାତ୍ସବଦର ସଝାହଝାସପରୁ 
କଦଲଜ ଠଝାରୁ ଥଝାନପତଙୁି୍କ ମଶିଝାଇ ୬ଟ ି ବମିଝାନ ଓ 
ଅକରପଡ଼ଝାଠଝାରୁ ୪ଟ ି ବମିଝାନ ବରିଝାଟ ଦଶଝାଭଝାଯଝାତ୍ଝା କର ି
କୀର୍ନ୍ତନ, ଭଜନ, ଦରଝାଡଝାନଝାଚ, ରଣ୍ଢନଝାଚ, ପଞ୍ଜଝାବୀ ବଝାଜଝା 
ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଝାର ବଝାଜଝାବଝାଣ ସହ ଦମଳଣ କମଟି ି ପଯନ୍ତ୍ୟର୍ 

ଦଶଝାଭଝାଯଝାତ୍ଝାଦର ଆସଥିିଦଲ। ପତରଝାଜପରୁ ଦଗଝାଦସଇଁ 
ବମିଝାନ ପ୍ରଥଦମ ଦଶଝାଭଝାଯଝାତ୍ଝାଦର ଆସ ି ଦମଳଣ ପଡ଼ଆିଦର 
ବସବିଝା ପଦର ଅନ୍ୟଝାନ୍ୟ ବମିଝାନ ଗଡୁକି ଦଶଝାଭଝାଯଝାତ୍ଝା କର ି
ପଡ଼ଆିଦର ପ୍ରଦବଶ କର ି ବସଥିଝାର୍।ି ସମସ୍ତ ବମିଝାନଗଡୁକୁି 
ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଅଗରୁ େଆିଯଝାଇ ଦଭଝାଗଲଝାଗ ିକଲଝାପଦର କମଟି ି
ପଷେରୁ ଠଝାକୁରବଝାଡରି ମଖୁିଆ ମଝାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଝାଗତ କର ି ଆଥ ୍କକ 

ରଝାଶ ି ଦେଇ ଠଝାକୁରଙୁ୍କ ଦମଲଝାଣ ି େଆିଯଝାଏ। ଏହ ି ଦମଳଣକୁ 
ଦମଳଣ କମଟି,ି ଗ୍ଝାମର ମରୁବୀ ଓ ବୁଦ୍ଜିବିୀ ଏବାଂ ଦଲଝାକ 
ପ୍ରତନିଧିିମଝାଦନ ଜଝାତ,ି ବର୍ନ୍ତ, ଧମନ୍ତ ନବି୍କଦଶରଦର ସମଦସ୍ତ 
ସହଦଯଝାଗ କରଥିିଦଲ। ଆଖପଝାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହ ି ଦମଳଣଦର 
ବହୁ ଦେଝାକଝାନ ବଜଝାର ପଡ଼ଥିିବଝାରୁ ଶହ ଶହ ସାଂଖ୍ୟଝାଦର 
ଦଲଝାକ ରୁଣ୍ଡଭୁିତ ଦହଝାଇ କଣିଝାବକିଝା କରବିଝା ଦେଖଝାଯଝାଇଥିଲଝା।

ପତରୋଜପରୁ ସଦୋେ 
ସମେଣ ଉଦ୍  ରୋପ ଧିତ

ବ ଧିଶ୍ୱଶୋନ୍ ଧି 
ମେୋରଜ୍ଞ 
ଉଦ୍  ରୋପ ଧିତ

କ�ଝାକରଇ,୧୨।୩(ସମସି): ଦକଝାଦରଇ 
ବ୍ଲକ ଅର୍ଗନ୍ତତ ଅନ୍ଧଝାରୀ ପଞ୍ଚଝାୟତର କଆିପେଝା 
ଗ୍ଝାମଦର ୩୯ତମ ଦେଝାଳ ଉତ୍ସବ ବହୁ 
ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଝାସଦର ପଝାଳନ ଦହଝାଇଛ।ି 
ଗ୍ଝାମବଝାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱଝାରଝା ପଝାଳନ ଦହଉଥିବଝା 
ଏହ ି ଉତ୍ସବଦର ଏକ ନଆିରଝା ପରମ୍ରଝା 
ଦେଖିବଝାକୁ ମଳିଥିିଲଝା। ଏଠଝାଦର ରଝାଧଝାକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ 
ପଜୂଝା କରଝାଯବିଝା ସହତି ଗଝାଈବଝାଛୁରୀଙ୍କ ମରୂ୍୍କ 
ସ୍ଝାପନ କରଝାଯଝାଇ ପଜୂଝାର୍ନ୍ତନଝା କରଝାଯଝାଇଥିଲଝା 

ଯଝାହଝାକ ି ପରମ୍ରଝା ଗତ। ପରମ୍ରଝା ଅନୁଯଝାୟୀ 
ପ୍ରତବିରନ୍ତ ଏହ ିଦେଝାଳ ଉତ୍ସବଦର ବଝାଛୁରୀ ଥିବଝା 
ଗଝାଈକୁ ପଜୂଝା କରଝାଯଝାଉଥିବଝା ଦବଦଳ ଚଳତି 
ବରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରୀତନିୀତ ି ଅନୁସଝାଦର ଏହଝାକୁ 
ପଝାଳନ କରଝାଯଝାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରଦର 
େୁଇଟ ି ଗଝାଈର ପଜୂଝା କରଝାଯଝାଇଥିଲଝା। 
ଦଗଝାଟଏି ଗଝାଈର କର୍ନ୍ତଝା ଅନ୍ଧଝାରୀ ପଞ୍ଚଝାୟତର 
ପବୂନ୍ତତନ ସମତି ି ସଭ୍ୟ କୁଳମଣୀ େଝାସ 
ଥିଲଝା ଦବଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଗଝାଟଏି ଗଝାଈର କର୍ନ୍ତଝା 

ଗ୍ଝାମର ମରୁବୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ ି ମହଝାକୁଡ ଥିଦଲ। 
ପ୍ରଥଦମ ରଝାଧଝାକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ପଜୂଝାର୍ନ୍ତନଝା କରଝାଯବିଝା 
ପଦର ରୀତକିଝାର୍ ି ଅନୁସଝାଦର େୁଇଟ ି ଗଝାଈକୁ 
ବଝାଛୁରୀ ସହତି ପଜୂଝା ସ୍ଳୀକୁ ଅଣଝାଯଝାଇଥିଲଝା। 
ଦସଠଝାଦର ହଳେୀ ପଝାଣଦିର ଦସମଝାନଙୁ୍କ 
ଗଝାଦଧଝାଇ େଆିଯବିଝା ପଦର ପଜୂଝା କରଝାଯଝାଇ 
କେଳୀ, ଚକୁଳ,ି ବସି୍ଟୁ, ରଝାସ ଆେ ି
ଖଝାଇବଝାକୁ େଆିଯଝାଇଥିଲଝା। ଗ୍ଝାମବଝାସୀଙ୍କ 
ଉପସ୍ତିଦିର ଦଗଝା-ପଜୂଝା କରଝାଯବିଝା ପଦର 
ସମଦସ୍ତ ପଷୁ୍ଝାଞ୍ଜଳ ି ଦେଇ ଦଗଝା-ମଝାତଝାଙ୍କ 
ପଝାେ ଧଳୂ ି ଦନଇଥିଦଲ। ଏଥି ସହତି ୫େନି 
ଧର ି ଭଝାଗବତ ପଝାଠ କରଝାଯଝାଇଥିଲଝା। ଏହ ି
ଉତ୍ସବଦର ଯଝାଜପରୁ ଜଲି୍ଝା ଯଝାେବ ସାଂରର 
ସଭଝାପତ ି ଗଦଣଶ୍ୱର େଝାସ, ଦକଝାଦରଇ 
ବଧିଝାୟକ ଅଦଶଝାକ କୁମଝାର ବଳ, ଦମଝା କଦଲଜ 
ଅଧ୍ୟଷେ ଆକଝାଶ େଝାସ ନଝାୟକ, ଆଦଲକଜଝାଣ୍ଡଝାର 
େଝାସ, ଶତୃରନ େଝାସ, ଭରତ େଝାସ, ଅଜୟ 
ପଝାଣ୍ଡବ ଆେ ିଦଯଝାଗ ଦେଇଥିଦଲ।

ସ�ୁନି୍ଦଝା୧୨।୩(ସମସି): ପ୍ରତବିରନ୍ତ ପର ି
ଚଳତି ବରନ୍ତ ସକୁନି୍ଦଝାଗଡ଼ର ବହୁ ପରୁଝାତନ 
ଦମଲଣ ପବନ୍ତ ମହଝାଆଡ଼ମ୍ରଦର ଅନୁଷ୍ତି 
ଦହଝାଇଛ।ି ଏହ ି ଦମଳଣ ପବନ୍ତଦର 
ଥଝାନପତଙି୍କ ଗ୍ଝାମ ପରକି୍ରମଝା କରବିଝା ପଦର 
ସକୁନି୍ଦଝା ଗଡ଼ର ବଭିନି୍ନ ସଝାହରୁି ସସୁଜ୍ତି 
ବମିଝାନ ରଥଛକ ସ୍ତି ଦମଳଣ ପଡ଼ଆିଦର 
ଏକତ୍ତି ଦହଝାଇଥିଦଲ। ସନ୍ଧ୍ୟଝାରୁ ଆରମ୍ଭ 
ଦହଝାଇଥିବଝା ଏହ ି ଦମଳଣ ପବନ୍ତ ରଝାତ ି
ତମଝାମ୍   ଜଝାର ି ରହଥିିଲଝା। ଜନସମଝାଗମ 

ପଝାଇଁ ନଝାମୀେଝାମୀ କଣ୍ଠଶଳି୍ୀଙ୍କ ଦ୍ୱଝାରଝା 
ଭଜନ ସମଝାଦରଝାହ ଅନୁଷ୍ତି ଦହଝାଇଥିଲଝା। 
ରବବିଝାର ସକଝାଳୁ ଦମଳଣ ପଡ଼ଆିକୁ 
ଆସଥୁିବଝା ବମିଝାନ ମଧ୍ୟରୁ ସସୁଜ୍ତି 
ବମିଝାନକୁ ପରୁସ୍ତୃ କରଝାଯଝାଇଥିଲଝା। ଏହ ି
କଝାଯନ୍ତ୍ୟକ୍ରମଦର ଦଯଝାଗଦେଇଥିବଝା ବମିଝାନ 
ଗଡ଼ୁକୁି ସନୁ୍ଦର ଭଝାଦବ ସଜଝାଇବଝା ସହ 
ଦଗୌଡ଼ବଝାଡ଼ ି ଦଖଳ, ନଝାଚଗୀତ ସହତି 
ବଭିନି୍ନ ପଝାରମ୍ରକି କଝାଯନ୍ତ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଦମଳଣ 
ପଡ଼ଆିଦର ପହଁଚଥିିଦଲ।

�କୁ ଧିନ୍ୋସର ସମେଣ ପବଚ୍ଚ

ସଦୋେ ଉତ୍ସବସର ସଗୋ-ମୋତୋ ପଜୂନ

ବଝାରବଝାଟୀ,୧୨ଝା୩(ସମସି୍): ରସଲୁପରୁ 
ବ୍ଲକ ଅର୍ଗନ୍ତତ ସାିଂହଝାପରୁ ପଞ୍ଚଝାୟତ 
ବ୍ରଝାହ୍ମଣବଝାଡ଼ ଗ୍ଝାମଦର ଶକୁ୍ରବଝାର ରଝାତଦିର 
େୁଇ ଦଗଝାଷ୍ୀ ମଧ୍ୟଦର ସାଂରରନ୍ତ ରଟ ି ୬ 
ଜଣ ଗରୁତର ଦହଝାଇଛର୍।ି ଗରୁୁତରଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଝା ସାଂଙ୍କଟଝାପନ୍ନ 
ଥିବଝାରୁ ଦସମଝାଦନ ଏଦବ କଟକ ବଡ଼ 
ଦମଡ଼କିଝାଲଦର ଚକିତି୍ସଝାଧୀନ ରହଛିର୍।ି 
ରଟଣଝାକୁ ଦନଇ ଉଭୟ ପଷେରୁ ଥଝାନଝାଦର 
ଅଭଦିଯଝାଗ ଦହଝାଇଛ।ି ପଲୁସି ଦକସ୍   ନାଂ୮୦ 
ଓ ୮୧/୨୩ଦର େୁଇଟ ିପଥୃକ ମଝାମଲଝା ରୁଜୁ 
କର ିରଟଣଝାର ତେର୍ ଜଝାର ିରଖିଛ।ି ସଚୂନଝା 
ମତୁଝାବକ, ଶକୁ୍ରବଝାର ରଝାତଦିର ବ୍ରଝାହ୍ମଣବଝାଡ଼ 
ଗ୍ଝାମର କଛି ି ଯବୁକ ଦସହ ି ଗ୍ଝାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର 
େଝାସଙ୍କ ରର ନକିଟଦର ବଝାଣ ଫୁଟଝାଉଥିଦଲ। 
ଏହଝାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବଦିରଝାଧ କରବିଝାରୁ 
ଯବୁକମଝାଦନ ଉର୍୍ୟକ୍ ଦହଝାଇ ଗଝାଳଗିଲୁଜ 

କରବିଝା ସହତି ଆକ୍ରମଣ କରଥିିଦଲ। 
ଫଳଦର ଉଭୟ ଦଗଝାଷ୍ୀ ମଧ୍ୟଦର ତକି୍ତଝା 
ସଷୃ୍ ିଦହଝାଇଥିଲଝା। ଗଣ୍ଡଦଗଝାଳଦର ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 
ପଷେରୁ ବଶି୍ୱଜତି ଦବଦହରଝା, ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ 
େଝାସ ଓ କଝାଳନ୍ଦୀ େଝାସ ଏବାଂ ବପିଷେ ଦଗଝାଷ୍ୀର 
ବଝାସର୍ୀଙ୍କ ପଷେରୁ ତଝାଙ୍କ ସ୍ୱଝାମୀ ଜଳଧର 
ଦବଦହରଝା, ପଅୁ ହରହିର ଦବଦହରଝା ଓ 
କୁନ ି ଦବଦହରଝା ଗରୁୁତର ଦହଝାଇଥିଦଲ। 
ସ୍ଝାନୀୟ ଦଲଝାକ ଦସମଝାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଝାର କର ି
ମଧବୁନ ଦମଡ଼କିଝାଲଦର ଭର୍୍କ କରଥିିଦଲ। 
ପ୍ରଝାଥମକି ଚକିତି୍ସଝା ପଦର ଦସମଝାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
୪ ଜଣଙୁ୍କ ଡଝାକ୍ର କଟକ ବଡ଼ ଦମଡ଼କିଝାଲ 
ପଠଝାଇଦେଇଥିଦଲ। ରଟଣଝାକୁ ଦନଇ 
ଦଗଝାଟଏି ପଷେରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର େଝାସ ଓ ବପିଷେରୁ 
ବଝାସର୍ୀ ଦବଦହରଝା ଥଝାନଝାଦର ଅଭଦିଯଝାଗ 
କରଥିିବଝା ଏସଆଇ କଳଝାକଝାହୁ୍ ଟୟି ୁ
ସଚୂନଝା ଦେଇଛର୍।ି

ବୋଣଫୁଟୋରୁ ସଗୋଷ୍ଠୀ �ିଂରରଚ୍ଚ; ୬ ଗରୁୁତର
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ସେରୋବଶି, ୧୨ୋ୩(�ମ�ି): 
ଭାଗବତପରୁ ପଞ୍ାୟତର ବାଲଆି 
ମେଳଣମର କୃଷ୍ଣମେତନା ପରଷିଦ 
ଓ ସରିଡ଼ି ି ସାଇ ଅନୁଷ୍ାନର େଳିତି 
ଉଦ୍ୟେମର ଏକ ଜଳଛତ୍ର ମକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ା 
କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ େନ୍ଦ୍ର େଶି୍ର, 
ଡ. ବଶି୍ୱପ୍ରକାଶ କାନୁନ୍  ମଗା, ହୃଦାନନ୍ଦ 
ମଲଙ୍ା, ଅପର୍ଣ୍ା େଶି୍ର, ଧରଣୀଧର 

େଦୁୁଲ,ି ନଟବର ଭଦ୍ର, ମଗୌରାଙ୍ଗ ସାେଲ, 
ଶରତେନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଇଁ, ବେିଳ େଲ୍ଲ, ଅମଲଖ 
େନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ବରାଳ, ନୀଳକଣ୍ଠ 
ମବମହରା, ଦୁଲ୍ଲଣ୍ଭ ସ୍ାଇଁ, ଅନନ୍ତ ନାୟକ, 
ପ୍ରଭୁଦତ ବାରକି, ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ, େଦନ 
ମୋହନ ମବମହରା, ସମୁରଶ ମଜନା, 
ବପିନିେନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିା ପ୍ରେଖୁ କାଯଣ୍୍ୟକ୍ରେ 
ପରେିାଳନା କରଥିିମଲ।

ସେନ୍ଦୋପଡ଼ୋ,୧୨ୋ୩(�ମ�ି): ବନିା 
ବାଜା,ବାଣ ଓ ମରାଷଣୀମର ବବିାହ କରବିାକୁ 
ଯବୁପଢିୀ ଆକୃଷ୍ଟ ମହମଲଣ।ି ଏହଭିଳ ିଏକ 
ଆଦଶଣ୍ ବବିାହ ଶ୍ରୀୋ ସ୍ାେୀ ଦବି୍ୟସ୍ରୂପାନନ୍ଦ 
ସରସ୍ତୀଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନମର ନଆିଳୀ 
ମେରବିଟ େହାପରୁୁଷଙ୍ ନକିଟମର 
ଥିବା ଶବିାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରେମର ଅନୁଷ୍ତି 
ମହାଇଯାଇଛ।ି ଆଶ୍ରେର ଅଧ୍ୟକ୍ା ଶ୍ରୀୋ ସ୍ାେୀ 
ଦବି୍ୟସ୍ରୂପାନନ୍ଦ ସରସ୍ତୀଙ୍ ଉପସ୍ତିମିର 
ଜଅପଁଡ଼ା ଗ୍ାେର ଯଦୁନାଥ ଦାସଙ୍ ଝଅି 
ସ୍ାଗତକିାଙ୍ ସହତି ମସହ ିଗ୍ାେର ତ୍ରମିଲାେନ 
ଦାସଙ୍ ପଅୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍ ହନୁି୍ଦ ରୀତନିୀତ ି
ଅନୁଯାୟୀ ଆଦଶଣ୍ ବବିାହ ମହାଇଛ।ି ବନିା 
ବାଜା, ବାଣ ଓ ମରାଷଣୀମର ଆଶ୍ରେ 
ପରସିରମର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍କି ପରମିବଶ 
େଧ୍ୟମର ଉଭୟ ପରବିାର ମଲାକଙ୍ 
ଉପସ୍ତିମିର ଗୀତା, ଶବିାନନ୍ଦ ଭଜନ ଗଙ୍ଗା 
ଓ ହନୁୋନ ୋଳସିା ପ୍ରଭୃତ ିପାଠ କରାଯବିା 
ସହତି ଆମହନୀଳ ଶଇଳ ସଙ୍ଗୀତମର ନୃତ୍ୟ 

ପରମିବଷଣ ପବୂଣ୍କ ବବିାହ କାଯଣ୍୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ 
କରାଯାଇଥିଲା। ବନିା ମକୌଣସ ି ପଶ ୁ ହତ୍ୟା 
ଓ ବନିା ପଆିଜ ରସଣୁମର ପ୍ରସୁ୍ତ ପ୍ରସାଦ 
ସେସ୍ଙୁ୍ ପରମିବଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଶ୍ରୀୋଙ୍ ପରାେଶଣ୍ କ୍ରମେ ଉଭୟ ଦମ୍ପର୍ତଙି୍ 
ଦ୍ାରା ୋରା ମରାପଣ କରାଯବିା ପମର 
ମବୈଦକି ରୀତନିୀତମିର ଏକ ଆଧ୍ୟାତକି 
ପରମିବଶ େଧ୍ୟମର େନ୍ତ୍ର ଉୋରଣ ପବୂଣ୍କ 

ଏହ ି ଆଦଶଣ୍ ବବିାହ ସମ୍ପନ୍ନ ମହାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ଶଭୁ କାଯଣ୍୍ୟମର ଭାଗବତ ସାେଲ, 
ମଭାବନୀ ଦାସ, ବାଇନ ମଜନା, ଅଜୁ ଦାସ, 
ମଦୈତାରୀ, ସଚ୍କିାନ୍ତ ମଜନା, ବପିନି ସାେଲ, 

ହର ିଦାସ, ଜଗ ୁଦାସ, ନଧିି ମଜନା, କୁଳେଣୀ 
ମଜନା, ଶଶିରି ମଜନା ପ୍ରେଖୁ ମଯାଗମଦଇ 
ବରକନ୍ୟାଙୁ୍ ଆଶୀବଣ୍ାଦ ପ୍ରଦାନ ସହ ସେସ୍ 
କାଯଣ୍୍ୟ ସମ୍ପାଦନମର ସହମଯାଗ କରଥିିମଲ।

ସେରୋବଶି, ୧୨ୋ୩(�ମ�ି)

ଦାନପରୁ ପଞ୍ାୟତ ମଦାଳହ ି ହାଇସ୍ଲୁ 
ପଡ଼ଆିମର ଦାନପରୁ କ୍ରମିକଟ୍   
ଆମସାସଏିସନ୍   ଆନୁକୂଲ୍ୟମର ଆମୟାଜତି 
ମଗାପାଳତ୍ରପିାଠୀ ସ୍ାରକୀ କ୍ରମିକଟ୍   
ଉଦ୍  ଯାପତି ମହାଇଯାଇଛ।ି ମେବୃୟାରୀ 
୧୮ ତାରଖିମର ଆରମ୍ଭ ମହାଇଥିବା 
ଏହ ି ଟୁର୍ଣ୍ାମେଣ୍ଟମର ୧୬ଟ ି ଦଳ ଭାଗ 
ମନଇଥିମଲ। ୋଇନାଲ୍   େ୍ୟାଚ୍  ମର 
କଟକ ଜଲି୍ଲା ବରମକାଳଆିର ୋ’ ବରିଞ୍ ି
ନାରାୟଣ ଟମି୍   ଓ ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲ୍ଲା 
ପମଲଇର ପମଲଇ ୟଥୁ୍   କ୍ଲବ ପରସ୍ପରକୁ 
ମଭଟଥିିମଲ। ପ୍ରଥମେ ୋ’ ବରିଞ୍ନିାରାୟଣ 
ଟମି୍   ଟସ୍   ଜତି ି ବ୍ୟାଟଂି କର ି ନରି୍ଣ୍ାରତି ୨୦ 
ଓଭରମର ୬ ୱିମକଟ୍   ହରାଇ ୨୦୩ ରନ୍   
କରଥିିଲା। ଜବାବମର ପମଲଇ ୟଥୁ୍   କ୍ଲବର 
ମଖଳାଳ ି ୧୬ ଓଭର ବ୍ୟାଟଂି କର ି ସେସ୍ 
ୱିମକଟ୍   ହରାଇବା ସହତି ୋତ୍ର ୧୩୬ 
ରନ୍   ସଂଗ୍ହ କର ି ପରାଜତି ମହାଇଥିମଲ। 

ଏହ ି ଟୁର୍ଣ୍ାମେଣ୍ଟମର ଅମ୍ପାୟାର ଭାବମର 
ଦଲି୍ଲୀପ ଦାଶ ଓ ଅଭଜିତି୍   ରଥ ମଖଳ 
ପରେିାଳନା କରଥିିମଲ। ଏହ ି ଉପଲମକ୍ 
ଆମୟାଜତି ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ ସଭାମର 
ଆମସାସଏିସନ୍  ର କେଣ୍କର୍ତଣ୍ା ଅବନିାଶ 

ଦାସ େଞ୍ ସଂମଯାଜନା କରଥିିବା ମବମଳ 
େଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ଭାମବ ବମିଜଡ଼ ି ମନତା ରବ ି
ସାେଲ ମଯାଗ ମଦଇଥିମଲ। ଅନ୍ୟୋନଙ୍ 
େଧ୍ୟମର ଦାନପରୁର ପବୂଣ୍ତନ ସରପଞ୍ 

ବଭୂିମଦନୁ୍ଦ ପଣ୍ା, ରତାଦଆି ଖଣ୍ସାହ ି
ସରପଞ୍ ଶଶିରି ସାେଲ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠକ 
ଦୁଗଣ୍ା ପ୍ରସାଦ ଦାଶ ପ୍ରେଖୁ ସମ୍ାନତି ଅତଥିି 
ଭାବମର ମଯାଗ ମଦଇଥିମଲ। ଅତଥିିୋମନ 
ଟୁର୍ଣ୍ାମେଣ୍ଟର େ୍ୟାନ୍   ଅେ ୍  ଦ ି େ୍ୟାଚ୍   ଓ 

େ୍ୟାନ୍   ଅଫ୍   ଦ ି ସରଜି୍   ଭ।।ମବ ୋ’ ବରିଞ୍ ି
ନାରାୟଣ ଟମି୍  ର କ୍ୟାପ୍  ମଟନ୍   ଲଙି୍ଗରାଜ 
ତ୍ରପିାଠୀ ଓ ଏକ ଶଙୃ୍ଖଳତି ଦଳ ଭାବମର 
ପମଲଇ ୟଥୁ୍   କ୍ଲବକୁ ପରୁସ୍ତୃ କରଥିିମଲ। 

େଖୁ୍ୟ ଅତଥିି ସାେଲ ବରମକାଳଆିର ୋ’ 
ବରିଞ୍ ି ନାରାୟଣ ଟମି୍  କୁ ୋମ୍ପଅିନ୍   ଟ୍ରେି ଓ 
ପମଲଇ ୟଥୁ୍   କ୍ଲବକୁ ରନସଣ୍ ଟ୍ରେି ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିମଲ। ମଖଳ ଓ ପରୁସ୍ାର ବତିରଣ 
ସଭାକୁ ଆମସାସଏିସନ୍  ର କେଣ୍କର୍ତଣ୍ା ପାଥଣ୍ 

ପଣ୍ା, ଅେୟି ନାୟକ, ଓମ୍  ପ୍ରକାଶ ଦାଶ, 
ରୂପକ ଦାଶ, ହେିାଂଶ ୁ େହାପାତ୍ର ପ୍ରେଖୁ 
ପରେିାଳନା କରଥିିମଲ। ମଶଷମର ଗଗନ 
େହାନ୍ତ ିଧନ୍ୟବାଦ ଅପଣ୍ଣ କରଥିିମଲ।

ବନିା ବାଜା, ବାଣ ଓ ର�ାଷଣୀର� ବବିାହ

ସ�ୋପୋଳ ତ୍ପିୋଠୀ ସ୍ୋରେୀ କ୍ସିେଟ ଟୁର୍ଚ୍ଚୋସମଣ୍ଟ ଉଦ୍  ଯୋପତି

ମା’ ବ�ିଞ୍ନିା�ାୟଣ ଟମି୍   ଚାମ୍ଅିନମ ହ ୋ େ ୋ ଳ ପ ଡ଼ ୋ , ୧ ୨ । ୩ ( � ମ ି� ) : 
େହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ତଖିିରଠିାମର 
ଅନୁପଲା -ତଖିିର ି ନଦୀବନ୍ଧ ଏବଂ 
ଗଡ଼ମରାେତି ନକିଟମର ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ାର 
ଉନ୍ନତ ି ପାଇ ଁ ଶଳିାନ୍ୟାସ ମହାଇଛ।ି େନ୍ତ୍ରୀ 
ଅତନୁ ସବ୍ୟସାେୀ ନାୟକ ମଯାଗମଦଇ 
ଏଥିପାଇ ଁ ଶଭୁ ମଦଇଛନ୍ତ।ି ଜଳସମ୍ପଦ 
ବଭିାଗ ଅଧୀକ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଉମେଶ େନ୍ଦ୍ର ମସଠୀ, 
ସହକାରୀ ନବିଣ୍ାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣନାଥ 
େଣୁ୍ା, କନଷି୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, 
ଦୁଃଶାସନ ବାରକି, ବଶି୍ୱଜତି ରାଉତ 
ପ୍ରେଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିମଲ। ତଖିିର ିପଞ୍ାୟତର 
େଶିନ ଶକ୍ ିଗହୃ, ପଞ୍ାୟତ କାଯଣ୍୍ୟାଳୟର 
ଉପର େହଲା ଗହୃ ଏବଂ ଏକ ରାସ୍ା 
ଉଦ୍  ଘାଟନ କାଯଣ୍୍ୟକ୍ରେମର େଧ୍ୟ େନ୍ତ୍ରୀ 
ମଯାଗ ମଦଇଥିମଲ। ତଖିିରଠିାମର ଥିବା 
ଆବାସକି ବଦି୍ୟାଳୟର ଅନୁସେୂତି ଜାତ ି
ଏବଂ ଜନଜାତ ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ହମଷ୍ଟଲ 
ଗହୃକୁ େନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିମଲ। 
ଏହାପମର ଆମେଇପାଳ ପଞ୍ାୟତ ସମେତ 
ଗଡ଼ମରାେତି ପଞ୍ାୟତର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର 
ଉଦ୍  ଘାଟନ ଏବଂ ଶଳିାନ୍ୟାସ କାଯଣ୍୍ୟକ୍ରେମର 

େନ୍ତ୍ରୀ ମଯାଗ ମଦଇଥିମଲ। ଏହ ି ସବୁ 
କାଯଣ୍୍ୟକ୍ରେମର ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଦସ୍ୟା 
ଅନୁରାଧା ସ୍ାଇ,ଁ ତଖିିର ି ସରପଞ୍ ୋମେଲୀ 
ଓଝା, ଟକିରପଙ୍ଗ ସରପଞ୍ ମଜ୍ୟାତରିଞ୍ଜନ 
ଖଟୁଆ, ଗଡ଼ମରାେତି ସରପଞ୍ ପ୍ରୟିଙ୍ା 
ସାେଲ, ଛାତ୍ର ବମିଜଡ ି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ 
ମହେନ୍ତ ସାହୁ, ଛାତ୍ରମନତା ଅଜୟ 
ରାଉତରାୟ, ଦୀପକ ଦାସଙ୍ ସମେତ ବହୁ 

ଦଳୀୟ କେଣ୍ୀ ସାେଲି ମହାଇଥିମଲ। ମସହଭିଳ ି
ଦଶେଉଜରି ବଡକୁଳ ଏବଂ କରଞ୍ଜ 
ପଞ୍ାୟତ ଗସ୍ କର ିବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶଳିାନ୍ୟାସ 
ଏବଂ ଉଦ୍  ଘାଟନ କାଯଣ୍୍ୟକ୍ରେମର େନ୍ତ୍ରୀ 
ମଯାଗ ମଦଇଥିମଲ। ବଡକୁଳ ପଞ୍ାୟତର 

େହଳିା େହାସଂଘ ଗହୃ, ମେଡ଼କିାଲମର 
ବଜଣ୍୍ୟବସୁ୍ ପରେିାଳନା ଗହୃର ଉଦ୍  ଘାଟନ 
କରଥିିମଲ। େଠ, େହାମଦବ େନ୍ଦରି, ଶନ ି
େନ୍ଦରି ଏବଂ ସାଇ େନ୍ଦରି କମମ୍ପଲ୍କ୍ସମର 
ପତତିପାବନ ଆମୋଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ 
ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିମଲ। ଏହା ପମର କରଞ୍ଜ 
ପଞ୍ାୟତର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶଳିାନ୍ୟାସ 
ଏବଂ ଉଦ୍  ଘାଟନ କାଯଣ୍୍ୟକ୍ରେମର ମଯାଗ 

ମଦଇଥିମଲ। େହାକାଳପଡ଼ା ପଞ୍ାୟତ 
ସେତି ିଅଧ୍ୟକ୍ା କଳ୍ପନା ରାଉତ, ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ 
ସଦସ୍ୟ ସମୁବାଧ ମଲଙ୍ା, ବଡକୁଳ ସରପଞ୍ 
ପ୍ରଜ୍ାପରେତିା କରଙ୍ ସମେତ ଶତାଧିକ 
ଦଳୀୟ କେଣ୍ୀ ସାେଲି ମହାଇଥିମଲ।

ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ� ଶଳିାନ୍ାସ, ଉଦ୍  ଘାଟନ

ସେନ୍ଦୋପଡ଼ୋ, ୧୨ୋ୩(�ମ�ି): ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ସ୍ୟଂ ଶାସତି େହାବଦି୍ୟାଳୟ ସମ୍ଳିନୀ 
କକ୍ମର ଇନ୍ଦରିାଗାନ୍ଧୀ େକୁ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ 
ପରେିାଳତି ଶକି୍ାମକନ୍ଦ୍ର ଦ୍ାରା ନୂତନ 
ଶକି୍ାବଷଣ୍ମର ନାେମଲଖା ନେିମନ୍ତ 
ଏକ ସମେତନତା ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି 

ମହାଇଯାଇଛ।ି େହାବଦି୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ 
ପ୍ରମେସର ମଗାପାଳ େନ୍ଦ୍ର ମବମହରା ଏହ ି
ଉପଲମକ୍ ଅନୁଷ୍ତି ସଭାମର ଅଧ୍ୟକ୍ତା କର ି
ସ୍ାଗତ ଅଭଭିାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରଥିିମଲ। 
ଶକି୍ାମକନ୍ଦ୍ରର ସଂମଯାଜକ ଡ. ପ୍ରଭାକର 
େଲ୍ଲକି ଅତଥିି ପରେିୟ ପ୍ରଦାନ ସହତି 

ସଭାର ଆଭେିଖୁ୍ୟ ସମ୍ପକଣ୍ମର ଆମଲାକପାତ 
କରଥିିମଲ। ଏହ ି ଶବିରିମର ଇନ୍ଦରିାଗାନ୍ଧୀ 
େକୁ୍ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟର ଆଞ୍ଳକି ନମିଦ୍ଣ୍ଶକ 
ଡ. ସମନ୍ତାଷ ତ୍ରପିାଠୀ, ଉପନମିଦ୍ଣ୍ଶକ ଡ. 
ବେିଳ େନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଓ ସହ ନମିଦ୍ଣ୍ଶକ ଡ. 
ସମନ୍ତାଷ ପାଣଗି୍ାହୀ ଇଗ୍ ୁଦ୍ାରା ପରେିାଳତି 

ବଭିନି୍ନ କାଯଣ୍୍ୟକ୍ରେ ଏବଂ ଏହାର ଉପକାରତିା 
ସମ୍ପକଣ୍ମର ଶକି୍ାଥଣ୍ୀଙୁ୍ ଅନଲାଇନ 
ୋଧ୍ୟେମର ଅବଗତ କରାଇଥିମଲ। 
ଏକାମଡେକି କାଉନମସଲର ପ୍ରମେସର 
ଜତୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଡ. ହେିାଂଶ ୁ ଭୂଷଣ 
ପରଡ଼ିା ଓ ଡ. କମିଶାର ମଜନା ଶକି୍ାଥଣ୍ୀଙୁ୍ 

ଶକି୍ାଦାନ ପର୍ତ ି ଓ େଲୂ୍ୟାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ 
ବଷିୟମର ଅବଗତ କରାଇଥିମଲ। ସଭା 
ମଶଷମର ସହସଂମଯାଜକ ପ୍ରମେସର 
ରଞ୍ଜତି ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପଣ୍ଣ କରଥିିମଲ। 
ଏହ ି କାଯଣ୍୍ୟକ୍ରେମର ରାଜ୍ୟର ବଭିନି୍ନ 
ଅଞ୍ଳରୁ ୧୫୦ ଅଧିକ ଶକି୍ାଥଣ୍ୀ ଅଂଶଗ୍ହଣ 

କରଥିିମଲ। ଅଧ୍ୟାପକ ରାମକଶ ପ୍ରଧାନ ଓ 
ସବୁ୍ରତ ପାତ୍ର ମବୈଷୟକି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିମଲ। ଶକି୍ାମକନ୍ଦ୍ରର କେଣ୍କର୍ତଣ୍ା ରଞ୍ଜତି 
ପରଡ଼ିା, ଗରିଧିାରୀ ମବମହରା, ମଦମବନ୍ଦ୍ର 
ଆୋଯଣ୍୍ୟ, ବ୍ରଜକମିଶାର ମସଠୀଙ୍ ସମେତ 
ଅନ୍ୟୋମନ ସହମଯାଗ କରଥିିମଲ।

ପଟ୍ୋମଣୁ୍ୋଇ,୧୨ୋ୩(�ମ�ି): ପତ୍ରପରୁ 
ମପାଲ ଉପରୁ ଶନବିାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ମଡଇଁ 
ପଡ଼ଥିିବା ଜମଣ ଯବୁକଙ୍ େତୃମଦହ 
େଳିଛି।ି ମସ ମହମଲ ପଟ୍ାେଣୁ୍ାଇ 
ମପୌରାଞ୍ଳ ଅଧୀନ ୋହାପଡ଼ା ଗ୍ାେର 
ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ (୬୨)। 
ତାଙ୍ େତୃମଦହକୁ ରବବିାର ଦେକଳ 
ବାହନିୀ କଅଁରପରୁ ଗ୍ାେ ନକିଟରୁ ଉର୍ାର 
କରଥିିମଲ। ନଦୀର ଭାସଥୁିବା ମବମଳ 
େତୃମଦହ େଳିଛି।ି 

ଶନବିାର ପଟ୍ାେଣୁ୍ାଇ ଦେକଳ 
ଅେିସର ଇନୋଜଣ୍ ରାେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ାଙ୍ 
ମନତୃତ୍ୱମର ଦେକଳ ବାହନିୀବ୍ରାହ୍ମଣୀ 
ନଦୀମର ମଖାଜାମଖାଜ ି କରଥିିମଲ େଧ୍ୟ 
ରୁଦ୍ରନାରାୟଣଙ୍ ପର୍ତା େଳି ି ନ ଥିଲା। 
ରବବିାର ସ୍ାନୀୟ ମଲାକଙ୍ଠାରୁ ଏକ 
େତୃମଦହ କଅଁରପରୁ ଗ୍ାେ ନକିଟ 
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀମର ଭାସଥୁିବା ଖବର ପାଇ 
ଦେକଳ ବାହନିୀ କେଣ୍ୋରୀ ପହଞ୍ ିଉର୍ାର 

କରଥିିମଲ। କୂଳକୁ ଆଣବିା ପମର ଏହା 
ରୁଦ୍ରନାରାୟଣଙ୍ ମବାଲ ି ତାଙ୍ ପରବିାର 
ମଲାକ େହି୍ନଟ କରଥିିମଲ। ଶନବିାର 
ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପତ୍ରପରୁ ମପାଲ ଉପରକୁ 
ୋଲ ି ୋଲ ି ଆସବିା ପମର ପନି୍ଧଥିିବା 
େପଲକୁ ମପାଲ ଉପମର ରଖିଥିମଲ। 
ମକହ ି କଛି ି ବୁଝବିା ପବୂଣ୍ରୁ ମସ ମପାଲ 

ବାଡ ଉପରକୁ େଢଯିାଇ ନଦୀଗଭଣ୍କୁ 
ମଡଇଁ ପଡ଼ଥିିମଲ। ମତମବ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ 
ପାରବିାରକି କାରଣରୁ ଆତ୍ହତ୍ୟା 
କରଥିିବା ଶଣୁବିାକୁ େଳୁିଛ।ି ମପାଲସି 
ଶବ ଜବତ କର ି ବ୍ୟବମଛେଦ ପାଇଁ ଆଳ ି
ପଠାଇଥିବାମବମଳ ଏକ ଅପେତୁୃ୍ୟ 
ୋେଲା ରୁଜୁ କର ିତଦନ୍ତ ଜାର ିରଖିଛ।ି

ପଟ୍ୋମଣୁ୍ୋଇ,୧୨ୋ୩(�ମ�ି)

ଆବାସ ମଯାଜନା ମନଇ ମଲାକଙ୍ 
ଅସମନ୍ତାଷ ବଢ଼଼଼଼ବିାମର ଲାଗଛି।ି ଧନୀକୁ 
ଘର େଳୁିଛ।ି ଗରବିକୁ କନୁି୍ତ ଘର 
େଳୁିନାହ ିଁ। ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ପଲଥିିନଟଣା 
ଘମର ରହ ି ଗରବି ଦହଗଞ୍ଜ ମହଉଛ।ି 
ଆବାସ ମଯାଜନା ଯାଞ୍ ତାଲକିରୁ 
ମଯାଗ୍ୟ ହତିାଧିକାରୀ ବଞ୍ତି ମହାଇଛନ୍ତ।ି 
ଅମଯାଗ୍ୟଙ୍ ନା ତାଲକିମର ରହୁଛ।ି 
ମଯାଗ୍ୟ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍ ଖଣ୍ଏି ବାସଗହୃ 
େଳୁିନ।ି ପଟ୍ାେଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକ ବଡପଡ଼ା 
ପଞ୍ାୟତର ଗତ ୋସ ମହାଇଥିବା ସମଭଣ୍ 
ତାଲକିାମର ବହୁ ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ନାଁ 
ନାହ ିଁ। ବଡପଡ଼ା ସରପଞ୍ ମସୌଦାେନିୀ 
ମସଠୀ ଏଭଳ ି ଅଭମିଯାଗ କର ି
ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲି୍ଲାପାଳ ଓ ପଞ୍ାୟତରିାଜ 

ବଭିାଗକୁ ନଜିର ମକ୍ାଭ ଜଣାଇଛନ୍ତ।ି 
ମସ ଅଭମିଯାଗ କରଛିନ୍ତ ି ମଯ, 
ପଞ୍ାୟତମର ବହୁ ଅସହାୟ ରହଛିନ୍ତ।ି 
ମସୋନଙ୍ େଣୁ୍ଗଞୁ୍ଜବିାକୁ ୋଳ ନାହ ିଁ। 
କଛି ି ମଲାକ େଜୁର ି ଲାଗମିଲ ଘମର 
େୁଲ ି ଜଳୁଛ।ି ଗାଁର ଆଉ କଛି ି ମଲାକ 
ବ ି ରହଛିନ୍ତ ି ବାତ୍ୟାମର ଘରଦ୍ାର ସବୁ 
ହରାଇଛନ୍ତ।ି ସେସ୍ଙ୍ େନମର ମସହ ି
ମଗାଟଏି ଆଶା ଘର ତାଲକିାମର ତାଙ୍ 
ନାଁ ଆସବି। ଏ ମନଇ େଧ୍ୟ ମଯାଗ୍ୟ 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ନାେ ତାଲକିାମର 
ସଂମଯାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଲକିା 
ବାହାରଲିା; କନୁି୍ତ ମସଥିମର ଅମଯାଗ୍ୟ 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ନାଁ ରହଛି।ି ଏହା ଏହ ି
ମଯାଗ୍ୟ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍ ନରିାଶ କରଛି।ି 
ବଡପଡ଼ା ପଞ୍ାୟତର ପବୂଣ୍ରୁ ପ୍ରସୁ୍ତ 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ମବୌଧତା ସମ୍ପକଣ୍ମର 

ଅନୁଧ୍ୟାନ କରବିାକୁ ପଟ୍ାେଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକରୁ 
୨ ଜଣ ଅେିସର ଡବ୍ଲ ଲୁଇଓ ସସ୍ତିା ସ୍ାଇଁ 
ଓ ପଇିଓ ବାଉରୀବନୁ୍ଧ ପ୍ରଧାନଙୁ୍ ନମିଦ୍ଣ୍ଶ 
ଦଆିଯାଇଥିଲା। ମସୋମନ ପଞ୍ାୟତମର 
ଘରକୁ ଘର ବୁଲ ିସରଜେନି ିତଦନ୍ତ କର ି
ଗ୍ାେ ସଭାମର େଞ୍ଜରୁୀ କରବିାକୁ ନମିଦ୍ଣ୍ଶ 
ରହଛି।ି କେଣ୍ୋରୀ ଦ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ ଗତ 
ମେବୃଆରୀ ୧୪ ତାରଖିରୁ ୨୪ ତାରଖି 
ପଯଣ୍୍ୟନ୍ତ ୧୦ ଦନି ଧର ି ପଞ୍ାୟତର 
ଘରକୁ ଘର ବୁଲଥିିମଲ। ତଦନ୍ତ କର ି
ଅମଯାଗ୍ୟ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍ େହି୍ନଟ କର ି
ବାଦ ମଦଇ ସରପଞ୍ଙୁ୍ ତାଲକିା ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିମଲ; ୋତ୍ର ୨ ଦନି ପମର ବ୍ଲକ 
କରୃ୍ତଣ୍ପକ୍ ଅମଯାଗ୍ୟ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍ 
ମଯାଗ୍ୟ ଦଶଣ୍ାଇ ୪ ଜଣ ହତିାଧିକାରୀଙ୍ 
ନାେ ଏକ ନୂଆ ତାଲକିାମର ସାେଲି 
କର ି ଗ୍ାେସଭାମର େଞ୍ଜରୁ କରାଇବା 

ପାଇଁ ସରପଞ୍ଙୁ୍ କହଥିିଲା। ଏଥିମର 
ସରପଞ୍ ରାଜ ି ନ ମହବାରୁ ବଭିନି୍ନ 
ଦଗିରୁ ୋପ ପ୍ରମୟାଗ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏ ମନଇ ସରପଞ୍ ମସୌଦାେନିୀ ମସଠୀ 
ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲି୍ଲାପାଳ ଓ ପଞ୍ାୟତରିାଜ 
ବଭିାଗକୁ ୪ ଅମଯାଗ୍ୟ ହତିାଧିକରୀଙ୍ 
ନାେ ତାଲକିାରୁ ବାଦ ମଦଇ ମସଠାମର 
ମଯାଗ୍ୟ ହତିାଧିକରୀଙ୍ ନାେ ସଂମଯାଗ 
କରବିାକୁ ନମିବଦନ କରଛିନ୍ତ।ି ମତମବ 
ଏ ବାବଦମର ପଡି ି ରାମଜନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ାଙୁ୍ 
ମଯାଗାମଯାଗ କରବିାରୁ ଆବାସ 
ମଯାଜନାମର ତାଲକିାମର ଅମଯାଗ୍ୟ 
ହତିାଧିକାରୀଙ୍ ନାେ ତାଲକିା ଭୁକ୍ 
ମହାଇଥିବା ତଦନ୍ତମର ଜଣାପଡଇମଲ 
ବ୍ଲକ କରୃ୍ତଣ୍ପକ୍ଙ୍ ବମିରାଧମର 
କାଯଣ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ ନଆିଯବି ମବାଲ ି
କହଛିନ୍ତ।ି

‘ଆବାସ’ ବଣ୍ଟନର� ସ�ପଞ୍ କ୍ଷୁବ୍ଧ

ରକନ୍ଦାପଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସତି ମହାବଦି୍ାଳୟ 
ଇଗ୍ଷୁ ଷ୍ଟଡ ିରସଣ୍ଟ�� ସରଚତନତା ସଭା

ବ୍ାହ୍ମଣୀ�ଷୁ  ମତୃରଦହ ଉଦ୍ା�

ପତ୍ସପୋଲରୁ ନଦୀେୁ 
ସେଇଁ ପଡ଼ଥିିସଲ

ସେନ୍ଦୋପଡ଼ୋ, ୧୨ୋ୩ (�ମ�ି): ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକୟ କପାମଳଶ୍ୱର, ଗରାପରୁ, 
ଜଜାଙ୍ଗ, ଆଳଜିଙ୍ଗା, ତରାମଣ୍ା, ଗଲୁନଗର ଓ ମକାମରା ଗ୍ାେର ଅଧିଷ୍ାତ୍ରୀ ୋ’ 
ମବଲେଙ୍ଗଳା(େୁଲବାଗ)ଠାମର ଏକ ଦନିାତ୍କ ଅଷ୍ଟାବଂିଶତ ି େହାଯଜ୍ ଓ ନାେଯଜ୍ 
ଅନୁଷ୍ତି ମହାଇଯାଇଛେି ପଣ୍ତି ରବନିାରାୟଣ େହାପାତ୍ର ଏବଂ ୋ’ ମବଲେଙ୍ଗଳା 
ଠାକୁରାଣୀଙ୍ କେଣ୍କର୍ତଣ୍ା ଓ ଗ୍ାେବାସୀଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନମର ପଣ୍ତି ମସୌରୀପ୍ରସାଦ ପଣ୍ା, 
ପ୍ରସନ୍ନ ନନ୍ଦ, ମଦବାଶଷି େହାପାତ୍ର, ଅବନିାଶ େଶି୍ର, ବଶି୍ୱଜତି େହାପାତ୍ର ପ୍ରେଖୁ ୩୫ଜଣ 
ପଣ୍ତିଙ୍ ଦ୍ାରା ଅଷ୍ଟେପ୍ରହରୀ, େଣ୍ପିାଠ, ନାେଯଜ୍, ଘତୃଯଜ୍, ଅନ୍ନଯଜ୍ ପ୍ରଭୃତ ିଅନୁଷ୍ତି 
ମହାଇଥିଲା। ଏହ ିଯଜ୍ମର ସ୍ାନୀୟ କପାମଳଶ୍ୱର ପଞ୍ାୟତର ସରପଞ୍ଙ୍ ସମେତ ବାମରା 
ଓ ଗଲୁନଗର ପଞ୍ାୟତର ସରପଞ୍, ପବୂଣ୍ତନ ବଧିାୟକ ଅମଲଖ ମଜନା, ସୋଜମସବୀ 
ଇଂ େରୂଲୀଧର ମସଠୀ, ବମିଜପ ି ଜଲି୍ଲା ସଭାପତ ି କମିଶାର ପଣ୍ା, ଶବିପ୍ରସାଦ 
ଭଳ, ଅଭେିନୁ୍ୟ ମଗାଛାୟତ ପ୍ରେଖୁ ବହୁ ୋନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ବିମିଶଷ ମଯାଗମଦଇ 
ୋ’ମବଲେଙ୍ଗଳାଙ୍ କୃପାଲାଭ କରଥିିମଲ।

ପଟ୍ୋମଣୁ୍ୋଇ,୧୨ୋ୩(�ମ�ି): ପଟ୍ାେଣୁ୍ାଇ ବ୍ଲକ େମଢଇଆ ହଡିାବାଙ୍ ଛକସ୍ତି ଶ୍ରୀ 
ରାଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ େନ୍ଦରିର ପ୍ରଥେ ବାଷ୍ତିମକାତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ମହାଇଯାଇଛ।ି ରାଧାକୃଷ୍ଣଜୀଉ 
େନ୍ଦରିର ପରେିାଳକ େମନାହର ମଜନାଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନମର ଅନୁଷ୍ତି ଉତ୍ସବମର ମବଦଜ୍ 
ପଣ୍ତିୋମନ ମଯାଗ ମଦଇ ସେସ୍ ପଜୂାକେଣ୍ ସମ୍ପାଦନ କରଥିିମଲ। ଏହ ି ଅବସରମର 
ଅଙୁ୍ରାମରାପଣ, କଳସ ମଶାଭାଯାତ୍ରା, ଅଧିବାସ, ସଯୂଣ୍୍ୟପଜୂା, ମଗାପଜୂା, େହାସ୍ାନ, 
ଯଜ୍ାହୂତ,ି ପରୂ୍ଣ୍ାହୂତ ିଆଦ ିମବୈଦକି କାଯଣ୍୍ୟୋନ ଅନୁଷ୍ତି ମହାଇଥିଲା।

ସେନ୍ଦୋପଡ଼ୋ,୧୨ୋ୩(�ମ�ି)

ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗଣ୍ତ ଗଲୁନଗର 
ପଞ୍ାୟତମର ଇନୁ୍ଦପରୁ 
ମଗାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍ୟମକନ୍ଦ୍ର ପକ୍ରୁ 
ଆମୟାଜତି ଗଲୁନର ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ଓ ଆମରାଗ୍ୟ ମକନ୍ଦ୍ରଠାମର 
ସ୍ାସ୍୍ୟ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ମହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଶବିରିଟ ି
େନ୍ଦନପରୁ ମଗାଷ୍ୀସ୍ାସ୍୍ୟ 
ମକନ୍ଦ୍ରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ 
ମେଡକିାଲ ଅେିସର 
ଆୟସୁ ଡାକ୍ର ସପୁ୍ରଭା 
ମଜନାଙ୍ ତର୍ତତ୍ାବଧାନମର 
ପଞ୍ାୟତବାସୀଙ୍ ସ୍ାସ୍୍ୟ ପରୀକ୍ା 
କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି ଶବିରିମର 
୧୩୧ଜଣଙ୍ର ସ୍ାସ୍୍ୟ ପରୀକ୍ା କରାଯାଇ 

ୋଗଣା ମଓଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। 
େଧମୁେୟ, ରକ୍ୋପ, ଯକ୍ଷା, କକଣ୍ଟ, ଛଉ 
ଜନତି ମରାଗ ପ୍ରଭୂତ ି ମରାଗ ଉପମର 

ସ୍ାସ୍୍ୟ ପରୀକ୍ା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି
ଶବିରିକୁ ଗଲୁନଗର କେନୁଟି ି ସ୍ାସ୍୍ୟ 
ଅେିସର ରଶ୍ତିା ସାେଲ, ପ୍ରୟିଙ୍ା 

େହାରଣା, ହେିାଦ୍ର ି ପଷୃ୍ଟ,ି େହଳିା ସ୍ାସ୍୍ୟ 
କେଣ୍ୀ ପ୍ରେଳିା ମଜନା, ଖମଗଶ୍ୱର ତରାଇ, 
ବକିାଶ କୁୋର ପଟ୍ନାୟକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର େହାନ୍ତ ି

ପ୍ରେଖୁ ପରେିାଳନା କରଥିିମଲ। ପଞ୍ାୟତର 
ଆଶା ଓ ସ୍ାସ୍୍ୟକେଣ୍ୀୋମନ ଏହ ି ଶବିରିକୁ 
ସହମଯାଗ କରଥିିମଲ।

ଗଷୁଲନଗ� ପଞ୍ାୟତର� ରଗାଷ୍ୀସ୍ତ�ୀୟ ସ୍ୱାସ୍୍ ଶବି�ି

�ାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍�ି� ବାଷଷିରକାତ୍ସବ

ମା’ରବଲମଙ୍ଗଳା ଠାକଷୁ�ାଣୀଙ୍କ 
ପୀଠର� ମହାଯଜ୍ଞ ଓ ନାମଯଜ୍ଞ

ସେନ୍ଦୋପଡ଼ୋ,୧୨ୋ୩(�ମ�ି): ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 
ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ କଜଳା ନକିଟସ୍ 
କ୍ୟାରୟିର ପାୱାର ନାେକ ଏକ 
ମବସରକାରୀ ଆବାସକି ମକାେଂି 
ମସଣ୍ଟରର ଜମଣ ଯକୁ୍ ୨ ଛାତ୍ରଙ୍ 
ସମନ୍ଦହଜନକ େତୁୃ୍ୟ ଘଟଛି।ି େତୃକ 
ମହମଲ ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା 
ଅଧୀନ କଂସାର ପଞ୍ାୟତର ମୋରଡ 
ଗ୍ାେର ସବୁାସେନ୍ଦ୍ର େଦୁୁଲଙି୍ ପଅୁ ସବୁ୍ରତ 
େଦୁୁଲ ି (୧୭)। ମତମବ ପଅୁକୁ ହତ୍ୟା 
କରାଯାଇଥିବା ପରବିାର ପକ୍ରୁ ଥାନାମର 
ଅଭମିଯାଗ ମହାଇଛ।ି ସବୁାସ ତାଙ୍ 
ପତ୍ୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙୁ୍ ସାଙ୍ଗମର ମନଇ 
ଜଲି୍ଲା େଖୁ୍ୟ େକିତି୍ସାଳୟକୁ େକିତି୍ସା ପାଇଁ 
ଆସଥିିବା ମବମଳ ଶନବିାର ରାତ ି ପ୍ରାୟ 

୯ଟା ସେୟମର ତାଙ୍ ପଅୁ ସବୁ୍ରତକୁ 
ଅମେତ ଅବସ୍ାମର ମକମତକ ଯବୁକ 
ମଟକ ି ମଟକ ି ଜଲି୍ଲା େଖୁ୍ୟ େକିତି୍ସାଳୟ 
ଭତିରକୁ ମନଉଥିବା ସବୁାସ ମଦଖିଥିମଲ। 
ଦାୟତି୍ୱମର ଥିବା ଡାକ୍ର ସବୁ୍ରତଙୁ୍ େତୃ 
ମଘାଷଣା କରଥିିମଲ। ସବୁ୍ରତ ଅସସୁ୍ ଥିବା 
ମକାେଂି ମସଣ୍ଟର ପକ୍ରୁ ତାଙ୍ ବାପାଙୁ୍ 
ସେୂନା ଦଆିଯାଇ ନ ଥିଲା। ପଅୁକୁ 
ସମ୍ପୃକ୍ ମକାେଂି ମସଣ୍ଟରର ଆଶଷି ସ୍ାଇଁ, 
ସବୁାଶଷି ସ୍ାଇଁ, ବଶି୍ୱଜତି ମବହୁରା ଏବଂ 
ରାତ୍ର ି ଜଗଆୁଳ ସଚ୍ଦିାନନ୍ଦ ପ୍ରହରାଜ 
େଳିତି ଭାବମର ହତ୍ୟା କରଥିିବା ସବୁାସ 
ଅଭମିଯାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ସଦର ଥାନା ପଲୁସି 
ଏକ ୋେଲା ରୁଜୁ କରବିା ସହ ଘଟଣାର 
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରଛି।ି

ଛାତ୍ରଙ୍କ ସରନ୍ହଜନକ ମତୃଷୁ ୍

�ରଦପରୁ,୧୨।୩(�ମ�ି): ଗରଦପରୁ ଅଞ୍ଳର ପ୍ରତଷି୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ବଂଶୀଧର ପଣ୍ାଙ୍ 
ପରମଲାକମର ଅଞ୍ଳମର ମଶାକର ଛାୟା ମଖଳଯିାଇଛ।ି େତୁୃ୍ୟ ମବଳକୁ ତାଙୁ୍ ୯୦ ବଷଣ୍ 
ମହାଇଥିଲା। ତାଙ୍ ଦ୍ାଦଶାହମର ଏକ ସ୍ତୃେିାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ତି ମହାଇ ଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ସଭାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜନିୟିର େକରିମୋହନ ମସନାପତ,ି ପ୍ରକୃତବିନୁ୍ଧ ଦ୍ାରକିାନାଥ 
ମସନାପତ,ି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଜୟ ରାଉତ, ପବୂଣ୍ତନ ଅଧ୍ୟାପକ ଉୋକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରେଖୁ 
ମଯାଗମଦଇ ସ୍ତୃେିାରଣ କରଥିିମଲ। ସ୍ଗଣ୍ତ ପଣ୍ାଙ୍ ପଅୁ ଅଜତି ପଣ୍ା, ଅେତିାଭ ପଣ୍ା, 
ଅସତି ପଣ୍ା କାଯଣ୍୍ୟକ୍ରେ ପରେିାଳନା କରଥିିମଲ।

ବଂଶୀଧ� ପଣ୍ାଙ୍କ ବରିୟାଗର� ସ୍ତୃଚିା�ଣ

ବାଲଆି ରମଳଣର� ଜଳଛତ୍ର
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ସ�ୋମବୋର
୧୩ ମୋର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ମହଳିାଙ୍କ ବନିା ସନ୍ାନ ଜନ୍ମ 
କରପିାରବିବ ପରୁୁଷ !
ଟ�ୋକଓି, ୧୨ୋ୩ (ଏଟେନ୍)ି: ଆଗାମୀ ଦନିରେ ସନ୍ାନ ଜନ୍ମ 
କେବିା ପାଇ ଁମହଳିାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡବି ନାହ ିଁ! ଦୁଇ ଜଣ 
କମିା୍ ଜରଣ ପେୁୁଷ ଏକାକୀ ସନ୍ାନ ଜନ୍ମ କେପିାେରିବ। ଏ 
ଦଗିରେ ଜାପାନରେ ଏକ ପେୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ରହାଇଛ।ି ପ୍ରଥରମ 
୨ଟ ିଅଣ୍େିା ମଷୂା ଉପରେ ଏହ ିପେୀକ୍ଷଣ କୋଯାଇଛ।ି 
ଏହ ିପେୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଜାପାନେ ଚୁଶ ୁୟନୁଭିସସିଟେି 
ରବୈଜ୍ାନକିମାରନ ୨ ଅଣ୍େିା ମଷୂାେ ଶେୀେେୁ ରକାଷକିା 
ବାହାେ କେ ିରସଥିରେ ଗଭା୍ଶୟ ନମିା୍ଣ କେଥିିରେ। ଏହା 
ପରେ ପେୀକ୍ଷାଗାେରେ ମଷୂା ଛୁଆ ବକିଶତି ରହାଇଥିୋ। 
ଏହ ିପେୀକ୍ଷଣରେ ସାମେି ରବୈଜ୍ାନକିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 
୧୦ ବଷ୍ରେ ଏହ ିଜ୍ାନରକୌଶଳ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ପ୍ରରୟାଗ 
କୋଯାଇପାରେ। ଏହା ପରେ ରଗ ଦମ୍ପତ ିବାରୟାରୋଜକିାେ 
ଅଭଭିାବକ ରହାଇପାେରିବ। 

ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇ ଁକୃତ୍ମି 
ଆବ�ାକ ବପିଜ୍ଜନକ
ୱୋଶଂି�ନ, ୧୨ୋ୩ (ଏଟେନ୍)ି: ଗଭବ୍ତୀଙ୍କ ପାଇ ଁଆଟସିଫିସଆିେ 
ୋଇଟ ବପିଜ୍ଜନକ ରହାଇପାରେ। ଏହା ମାଆ ଏବଂ ଗଭସ୍୍ଥ 
ଶଶି ୁଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଥାଏ। ଏହା ଦ୍ାୋ ଉଭୟଙ୍କେ 
ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବଗିଡିପିାରେ। ଆରମେକିାରେ ରହାଇଥିବା ଏକ ନୂଆ 
ଗରବଷଣାରେ ଏହ ିଦାବ ିକୋଯାଇଛ।ି ଗରବଷଣାେୁ ଜଣାପଡଛି ି
ରଯ ରଶାଇବାେ ତନି ିଚାେ ିଘଣ୍ା ପବୂେୁ୍ ରଯଉ ଁଗଭବ୍ତୀ 
ରମାବାଇେ ରଫାନ, େ୍ୟାପଟପ୍  କମିା୍ ଅନ୍ୟ ରକୌଣସ ିରଗରଜଟେ 
ଆଟସିଫିସଆିେ ୋଇଟେ ସଂସ୍ପଶର୍େ ଆସଥିାନ୍,ି ରସମାନଙ୍କେ ଶଶି ୁ
ଗଭା୍ବସ୍ଥା ଜନତି ମଧରୁମହ ତଥା ରଜସରଟସନାେ ଡାଇରବଟସି 
ରମେଟିସ (ଜଡିଏିମ) ସହ ଜନ୍ମରହବାେ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ ିପାଇଥାଏ। 
ରତଣ ୁଏ ସବୁେୁ ଦୂରେଇ େହବିାକୁ ପୋମଶ୍ ଦଆିଯାଇଛ।ି 

୨୦ ବକାଟ ିଟଙ୍କାର 
ବହବରାଇନ ଜବତ
ଟ�ୌହୋ�ୀ, ୧୨ୋ୩ (ଏଟେନ୍)ି: ଆସାମ ପେୁସି ଏବଂ 
ସଆିେପଏିଫ୍ େ ମଳିତି ଟମି୍  େବବିାେ ଏକ ଅଭଯିାନ ଚଳାଇ 
୫ ରକଜ ିରହରୋଇନ ଜବତ କେଛି।ି ଆସାମ-ନାଗାୋଣ୍ 
ସୀମାେ ଖତଖତ ିଅଞ୍ଚଳରେ ଛଡିା ରହାଇଥିବା ଏକ ଗାଡେୁି 
ଏହ ିରହରୋଇନ ମଳିଛି।ି ଏହାେ ମେୂ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦ ରକାଟ ିଟଙ୍କା 
ରହବ ରବାେ ିକୁହାଯାଉଛ।ି ଏହ ିମାମୋରେ ଜରଣ ଅଭଯିକୁ୍ତକୁ 
ଗେିଫ କୋଯାଇଛ।ି ନଶିା ବ୍ୟବସାୟୀ ସାବୁନ ଆକୃତେି ୩୯୦ 
ପ୍ୟାରକଟରେ ଏହ ିରହରୋଇନ ରନଇ ଯାଉଥିରେ।

ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୨ୋ୩(ଏଟେନ୍)ି: ବମିାନ ଯାତ୍ା 
ରବରଳ କଛି ି ଯାତ୍ୀଙ୍କ ଅସ୍ାଭାବକି ଆଚେଣ 
ଏବଂ ତାହାକୁ ରନଇ  ଉପଜୁୁଥÒବା ସମସ୍ୟା 
ବଢବିାରେ ୋଗଛି।ି କଛି ି ଦନି ତରଳ ଏଭଳ ି
ବହୁ ଘଟଣା ରଦଖାଯାଇଥÒୋ ରବରଳ ଏରବ 
େଣ୍ନେୁ ମମୁା୍ଇ ଆସଥୁÒବା ଏୟାେ ଇଣ୍ଆି 
ବମିାନରେ ପଣୁ ି ରସଭଳ ି ଘଟଣା ରଦଖବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ବାେଣ ସରତ୍୍ ଜରଣ ଯାତ୍ୀ ବମିାନେ 
ଟଏରେଟ୍ ଭତିରେ ସଗିାରେଟ୍ ପଇିବା ସହତି 
ବମିାନ କମଚ୍ାେୀଙୁ୍କ ମାର୍ ପଟି୍ କେଥିÒବା ଏକ 
ଘଟଣା ସାମା୍କୁ ଆସଛି।ି ମଳିଥିÒବା ଖବେ 
ଅନୁସାରେ େଣ୍ନେୁ ମମୁା୍ଇ ଆସଥୁÒବା ଏୟାେ 
ଇଣ୍ଆିେ ବମିାନେ ରଶୌଚାଳୟ ଭତିରେ ଜରଣ 
୩୭ ବଷୀ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ି ସଗିାରେଟ୍ ପଉିଥିବା 
ରବରଳ ବମିାନ କମଚ୍ାେୀଙ୍କ ହାତରେ 
ଧୋପଡଥିÒରେ।  ବମିାନ କମ୍ଚାେୀମାରନ 
ତାଙୁ୍କ ସଗିାରେଟ୍ ପଇିବାକୁ ମନା କେଥିିରେ ବ ି
ରସ କଛି ି ଶଣୁ ି ନଥିରେ। ଏହାପରେ ରସ ପାଟ ି
ତୁଣ୍ କେବିାକୁ ୋଗଥିିରେ। ଏପେକି ି ବନୁ୍କ 

ରଦଖାଇ ରସ କମଚ୍ାେୀଙୁ୍କ ଭୟଭୀତ କେବିା 
ସହତି  କଛି ିସହ ଯାତ୍ୀଙୁ୍କ ମାେପଟି୍ କେଥିିରେ। 
ପରେ ତାଙୁ୍କ କାବୁ କେ ିବସାଇ ଦଆିଯାଇଥିରେ 
ରହ ଁ ଯାତ୍ୀ ଜଣକ ବମିାନେ  ଜେୁେୀକାଳୀନ 
ଦ୍ାେ ରଖାେବିାକୁ ଉଦ୍ୟମ କେଥିିରେ। ଏହା 
ପରେ ଏହ ି  ବମିାନରେ ଯାଉଥÒବା ଯାତ୍ୀମାରନ 
ଭୟଭୀତ ରହାଇପଡଥିିରେ। ଅଭଯିକୁ୍ତଙ୍କ ହାତ 
ଓ ରଗାଡ ବାନ୍ ି ତାଙୁ୍କ ସଟି୍ ରେ ବସବିାକୁ ବାଧ୍ୟ 
କୋଯାଇଥିୋ। ବମିାନଟ ି ମମୁା୍ଇ ବମିାନ 
ବନ୍ଦେରେ ପହଞ୍ଚବିା ପରେ ପେୁସି ଯାତ୍ୀ ଜଣଙୁ୍କ 
ଗେିଫ କେଛି।ି ପେୁସି ସଚୂନା ଅନୁସାରେ 
ଅଭଯିକୁ୍ତ ଯାତ୍ୀ ଜଣକ ଭାେତୀୟ ରହାଇଥÒରେ ବ ି
ରସ  ଆରମେକିୀୟ ନାଗେକିତ ୍ଗ୍ରହଣ କେଛିନ୍।ି 
ତାଙ୍କ ନକିଟେୁ ଆରମେକିାେ ପାସରପାଟ୍ 
ମଳିଛି।ି ରସ ନଶିାଶକ୍ତ ଥିରେ ନା ତାଙ୍କ ମାନସକି 
ସ୍ଥତି ି ଠକି୍ ନଥିୋ,ତାହା ଜାଣବିା ପାଇ ଁ ତାଙ୍କେ 
ଡାକ୍ତେୀ ପେୀକ୍ଷା କୋଯାଇଛ।ି େରିପାଟ ୍ଆସବିା 
ପରେ ତାଙ୍କ ବରିୋଧରେ ଦୃଢ କାଯ୍୍ୟାନୁଷ୍ାନ 
ଗ୍ରହଣ କୋଯବି ରବାେ ିକୁହାଯାଇଛ।ି

ଟେଲ ଅଭଭି, ୧୨ୋ୩ (ଏଟେନ୍)ି: ଇସ୍ାଏେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ରବଞ୍ାମନି ରନତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବରିୋଧରେ ଜନଆର୍ାଶ 
ବଢବିାରେ ୋଗଛି।ି ଶନବିାେ ପ୍ରାୟ ୫ େକ୍ଷ ରୋକ 
ସେକାେଙ୍କ ବରିୋଧରେ ୋସ୍ାକୁ ଓହ୍ାଇଛନ୍।ି ଏହାକୁ 
ଇସ୍ାଏେ ଇତହିାସେ ସବୁଠାେୁ ବଡ ବରିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦଶ୍ନ 
କୁହାଯାଉଛ।ି ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଙ୍କ କ୍ଷମତା କମ୍  କେବିା 
ପାଇଁ ସେକାେ ଆଣଥିିବା ବଲି୍  ଏହ ି ରୋକମାରନ 
ବରିୋଧ କେୁଛନ୍।ି େରିପାଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବରିକ୍ଷାଭ 

ପ୍ରଦଶ୍ନ ପାଇଁ ଇସ୍ାଏେ ୋଜଧାନୀ ରତଲ୍  ଅଭଭି୍ ରେ 
ରକବଳ ୨ େକ୍ଷ ରୋକ ଏକାଠ ି ରହାଇଥିରେ। ଯଦ ି
ସେକାେ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ ଉପରେ ନଜି ନଷି୍ପତ୍କୁି 
ପ୍ରତ୍ୟାହାେ ନ କେନ୍ ିରତରବ ଗେୁୁବାେ ଦନି ପ୍ରଦଶ୍ନ 
ରଜାେଦାେ ରହବ ରବାେ ି ବରିକ୍ଷାଭକାେୀ ରଚତାବନୀ 
ରଦଇଛନ୍।ି ଇସ୍ାଏେରେ ରକବଳ ସାଧାେଣ ରୋକ 
ନୁହଁନ୍,ି ବେଂ ବଡ ବଡ ପଦବୀରେ ଥିବା ପେୁସି 
ଅଧିକାେୀ, ବାୟରୁସନା ପାଇେଟ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ 

ସେକାେଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍କୁି ବରିୋଧ କେୁଛନ୍।ି ଶନବିାେ 
ବରିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦସ୍ନରେ ରତେ ଅଭଭିେ ପେୁସି ମଖୁ୍ୟ 
ଏମସିାଇ ଅରସଦ ସାମେି ରହାଇ ସେକାେଙୁ୍କ ଝଟ୍ କା 
ରଦଇଥିରେ। ଅରସଦ ପ୍ରଦଶ୍ନରେ ସାମେି ରହବାପରେ 
ରୋକ ତାଳ ି ମାେ ି ତାଙୁ୍କ ସ୍ାଗତ କେଥିିରେ। ପରେ 

ସେକାେ ତାଙୁ୍କ ପଦେୁ ହଟାଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ାନ୍ସଫେ 
କେ ି ରଦଇଥିରେ। ସଚୂନାରଯାଗ୍ୟ ରଯ ଗତ ମାସରେ 
ସେକାେ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍କୁ ରନଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ାବ ଜାେ ି
କେଥିିରେ। ଏହ ି ବଲି୍  ‘ଓଭେୋଇଡ’ ପାେତି ରହରେ 
ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍କୁି ପେଟାଇବା ପାଇଁ ସଂସଦକୁ 

କ୍ଷମତା ମଳିବି। ଏହ ି ପ୍ରସ୍ାବ ଦ୍ାୋ ରଦଶେ ଗଣତନ୍ତ 
ଏବଂ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ ଦୁବ୍ଳ ରହରବ ରବାେ ି ରୋରକ 
ଭାବୁଛନ୍।ି ନୂଆ ବଲି୍ ରେ ନବି୍ାଚତି ସେକାେ 
ବଚିାେପତ ି ନଯିକୁ୍ତରିେ ଦଖେ ରଦଇପାେରିବ। ଏହା 
ଦ୍ାୋ ସଠକି୍  ଏବଂ ନେିରପକ୍ଷ ନଷି୍ପତ୍ ି ରଦବାରେ 
ନ୍ୟାୟପାଳକିାେ କ୍ଷମତା କମ୍  ରହାଇଯବି। ନୂଆ 
ବଲି୍  ପାେତି ରହରେ ସପୁ୍ରମିରକାଟ୍ଙ୍କ କ୍ଷମତା ସୀମତି 
ରହାଇଯବି। ଏହ ି ବଲି୍  ଇସ୍ାଏଲ୍ କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ 
ବାଣ୍ରିଦଇଛ।ି ଇସ୍ାଏେ ରସନାରେ ମଳୂଦୁଆ 
କୁହାଯାଉଥିବା େଜିଭ୍ୱିଷ୍ଟ (ରସନାରେ ରସବା 
ରଯାଗାଉଥିବା ସାଧାେଣ ନାଗେକି) ରସବା ରଦବାକୁ 
ମନା କେରିଦଇଛନ୍।ି 

ଏହ ି ବଲି୍  ପ୍ରତ୍ୟାହାେ ପାଇଁ ରୋରକ ସେକାେଙ୍କ 
ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାରେ ୋଗଛିନ୍।ି ସେକାେ 
ନଷି୍ପତ୍ ି ନ ବଦଳାଇରେ ରସମାରନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀଙ୍କ 
ଜମ୍ାନୀ ଗସ୍କୁ ବରିୋଧ କେପିାେନ୍।ି ବରିକ୍ଷାଭକାେୀ 
ବମିାନ ଉଡାଣ ବନ୍ଦ କେବିାକୁ ପ୍ରୟାସ କେୁଛନ୍।ି 
ରନତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ରୋମ୍  ଗସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏପେ ିରହାଇଥିୋ। 
ସମରସ୍ ବମିାନବନ୍ଦେକୁ ଯାଉଥିବା ୋସ୍ାରେ 
ଗାଡ ି େଗାଇ ରଦଇଥିରେ। ଏଥିରଯାଗୁଁ ରନତନ୍ୟାହୁ 
ରହେକିପ୍ଟେ ସହାୟତାରେ ବମିାନବନ୍ଦେ ଯାଇଥିରେ।

ଟନେନ୍ୋହୁଙ୍କ ବଟି�ୋଧଟ� ସବୁଠୋ�ୁ ବଡ଼ ବଟି୍ୋଭ

ରାସ୍ାକୁ ଓହ୍ାଇବ� ୫ �କ୍ଷ ବ�ାକ

ପ୍ରଦଶ୍ଶନକୋ�ୀଙୁ୍କ ସମର୍ଶନ 
ଟଦବୋ�ୁ ପଲୁସି ମଖୁ୍ ବ�ଖୋସ୍ତ

ଶ୍ୀନ��, ୧୨ୋ୩ (ଏଟେନ୍)ି: ଜମ୍-ୁକାଶ୍ମୀେ ପେୁସି 
ଶନବିାେ ହ୍ୟାଙ୍ଗନକୁିଟରେ ଚାେଥିିବା ରବଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର 
ଏବଂ ରଗାଳାବାେୁଦ ଠକିଣାରେ ଚଢଉ କେଛି।ି ଏଠାେୁ 
ବପିଳୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କୋଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଚଢଉେୁ 
ରଗାଟଏି ଏରକ-୪୭ ୋଇଫେ, ଦୁଇଟ ି ମାଗାଜନି, ୭୫ 
ୋଉଣ୍ ଗଳୁ,ି ୧୦ ରଗ୍ରରନଡ, ୨୬ ୟପୁଜିଏିେ ରଗ୍ରରନଡ, ୮ 
ୟବୁଜିଏିେ ବୁଷ୍ଟେ, ୨ ରଫଲେମ ର୍ାଅେ, ୫ େରକଟ ରସଲ୍  
ଏବଂ ୩ େରକଟ ବୁଷ୍ଟେ ଆଦ ିଜବତ କୋଯାଇଛ।ି ପେୁସି 
ଏତୋ େୁଜୁ କେ ିମାମୋେ ତଦନ୍ ଆେମ୍ଭ କେଛି।ି

ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୨ୋ୩(ଏଟେନ୍)ି:  ଭାେତ 
ରକବଳ ବଶି୍େ ସବ୍ବୃହତ ଗଣତାନ୍ତକି 
ୋଷ୍ଟ୍ର ନୁରହଁ, ବେଂ ଗଣତନ୍ତେ ଜନନୀ। 
କନୁି୍ ଏରବ କଛି ି ରୋକ ଭାେତୀୟ 
ରୋକତନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରନଇ ପ୍ରଶ୍ 
ଉଠାଇବାରେ ୋଗଛିନ୍।ି ଏପେକି ି

ବରିଦଶ ମାଟରିେ ବସ ି ଭାେତୀୟ 
ଗଣତାନ୍ତକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଟକିା 
ଟପି୍ପଣୀ ରଦବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍।ି 
ଯାହାକ ି ଅତ୍ୟନ୍ ଦୁଭ୍ାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ 
ରଦଶ ପ୍ରତ ିଅପମାନ ରବାେ ିପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ନରେନ୍ଦ୍ର ରମାଦୀ ପରୋକ୍ଷରେ 
କଂରଗ୍ରସ ରନତା ୋହୁେ ଗାନ୍ୀଙୁ୍କ 
ଟାରଗ୍ଟ କେ ି କହଛିନ୍।ି େବବିାେ 

କର୍୍ାଟକେ ହୁବେୀ-ଧାେବାଡରେ  ବହୁ 
ବକିାଶମଳୂକ ପ୍ରକଳ୍ପେ ଉଦଘାଟନ 
ଅବସେରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସରମ୍ାଧÒତ 
କେ ି ରମାଦୀ କହଛିନ୍ ି ରଯ,କଛି ି ରୋକ 
େଗାତାେ ଭାେତେ ରୋକତନ୍ତ 
ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ ଉଠାଉଛନ୍।ି େଣ୍ନରେ  

ବସ ି ଭାେତୀୟ ରୋକତନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ଉପରେ ଆ୍ମଣ କୋଯାଉଛ।ି କନୁି୍ 
ଯଏି ବ ି ରଯଭଳ ି ଉଦ୍ୟମ କେୁ ନା 
କାହ ିଁକ ି ଭାେତୀୟ ରୋକତନ୍ତକୁ ଦୁବ୍ଳ 
କେପିାେବି ନାହ ିଁ। ଏଥÒପାଇଁ ଦୁନଆିେ 
ରକୌଣସ ି ଶକ୍ତ ି  ମଧ୍ୟ ଏହ ି ପେମ୍ପୋକୁ 
କ୍ଷତ ି ପହଞ୍ଚାଇପାେବି ନାହ ିଁ ରବାେ ି
ରସ କହଛିନ୍।ି  ୋହୁେଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାଦୀ କଂରଗ୍ରସକୁ ମଧ୍ୟ 
ଟାରଗ୍ଟ କେଥିÒରେ। ରସ ରବଙ୍ଗାେୁେୁ-
ମହୀଶେୂ ଏକ୍ସରପ୍ରସଓ୍ରବ ରୋକାପଣ୍ 
କେବିା ପ  ରେ କହଥିିରେ  ରଯ, କଂରଗ୍ରସ 
ରମାେ କବେ ରଖାଳବିାରେ ବ୍ୟସ୍। 
ରଯରତରବରଳ ମୁଁ ରବଙ୍ଗାେୁେୁ-ମହୀଶେୂ 
ଏକ୍ସରପ୍ରସଓ୍ରବ ତଆିେ ି ପରେ 
ଗେବିଙ୍କ ଜୀବନରଶୈଳୀକୁ ଉତ୍ମ 
କେବିାରେ ବ୍ୟସ୍। ଉରଲେଖରଯାଗ୍ୟ 
ରଯ, ନକିଟରେ ୋହୁେ ଗାନ୍ୀ ବ୍ରିଟନ 
ଗସ୍ରେ ଯାଇଥÒବା ରବରଳ ରସ  
ରକମ୍୍ଜି୍  ବଶି୍ବଦି୍ୟାଳୟ ସରମତ ବ୍ଟିଶି 
ସଂସଦକୁ ମଧ୍ୟ ସରମ୍ାଧÒତ କେଥିÒରେ। 
ଏହ ିସମୟରେ ରସ ଭାେତେ ଗଣତନ୍ତ 
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରନଇ ପ୍ରଶ୍ ଉଠାଇବା ସହତି 
ରମାଦୀ ସେକାେଙ୍କ କାଯ୍୍ୟକଳାପକୁ 
ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ ସମାରୋଚନା କେଥିÒରେ। 

ଏପେକି ିରଦଶେ ସୀମା ସେୁକ୍ଷାକୁ ରନଇ 
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ କେଥିÒରେ। ଯାହାକ ିପେବତ୍୍ୀ 
ସମୟରେ ବଭିନି୍ନ ମହେରେ ଚର୍୍ାେ 
ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାେଟଥିÒୋ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ରମାଦୀ ଏହ ି ବଷିୟକୁ ରନଇ ଚୁପ୍  
େହଥିÒରେ ରହଁ େବବିାେ କର୍୍ାଟକ ଗସ୍ 
ସମୟରେ କଂରଗ୍ରସ ଏବଂ ୋହୁେଙ୍କ 
ଉପରେ ବଷସିଛନ୍।ି

ନୂଆଦଲି୍ୀ,୧୨ୋ୩(ଏଟେନ୍)ି: ରସାମବାେ 
ଠାେୁ ସଂସଦରେ ବରଜଟ୍ ଅଧିରବଶନେ 
ଦ୍ତିୀୟ ପଯ୍୍ୟାୟ ଆେମ୍ଭ ରହବ। ଏପ୍ରେି 

୬ ତାେଖି ଯାଏ ଚାେବିାକୁ ଥÒବା 
ଏହ ି ଅଧିରବଶନରେ ରମାଟ ୧୭ଟ ି
କାଯ୍୍ୟ ଦବିସ େହବି। ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ୟାୟ 

ରଶଷ ରହବାେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପରେ  
ଦ୍ତିୀୟ ଅଧିରବଶନ  ଆେମ୍ଭ ରହବାକୁ 
ଯାଉଥିବାେୁ ପଣୁ ିୋଜରନୈତକି ସେଗେମ 

ରହବାକୁ ଯାଉଛ।ି ବରିଶଷକେ ି ଆଦାନୀ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରମତ ଇଡ ି ଏବଂ ସବିଆିଇ 
କାଯ୍୍ୟକଳାପକୁ ରନଇ ବରିୋଧୀ 

ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙୁ୍କ ରଘେବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ 
ରହଉଥÒବାେୁ ଏହ ି  ଅଧିରବଶନ 
ସେଗେମ େହବି ରବାେ ି ୋଜରନୈତକି 

ବଶିାେଦମାରନ କହଛିନ୍।ି 
ଏହ ି କାଳରେ ବଭିାଗୀୟ 
ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମଟି,ି 
ବଭିନି୍ନ ମନ୍ତଣାଳୟ ଏବଂ 
ବଭିାଗୀୟ ଅନୁଦାନ ସମ୍ପକସିତ 
ଆରୋଚନା ରହବାେ 
େ ହ ିଛ ି। ଉ ର ଲେ ଖ ର ଯ ା ଗ ୍ୟ 
ରଯ,ବରଜଟ୍ ଅଧିରବଶନ 
ଗତ ଜାନୁଆେୀ ୩୧ରେ 
ଆେମ୍ଭ ରହାଇଥÒୋ। ୋଷ୍ଟ୍ରପତ ି
ର୍ୌପଦୀ ମମୁୁଙ୍୍କ ସଂସଦେ 

ଉଭୟ ଗହୃେ ମଳିତି ରବୈଠକକୁ ସରମ୍ାଧିତ 
କେବିା ପରେ ପ୍ରଥମ ପଯ୍୍ୟାୟ  ଅଧÒରବଶନ 
ରଫବୃଆେୀ ୧୩ ପଯ୍୍ୟନ୍ ଚାେଥିିୋ।

ଆଜଠୁି �ଂ�ଦର ଦ୍ତିୀୟ ପରଚ୍ଚ୍ୋୟ ଅଧିସବଶନ
ମଝ ିଆକୋଶଟ� ପଣୁ ିଯୋତ୍ୀଙ୍କ ହଙ୍ୋମୋ

ସଗିାବରଟ୍  ଟାଣବି�; ବମିାନ କମ୍ଭଚାରୀଙୁ୍କ ପଟିବି�
ବକନ୍ଦ୍ରକୁ ବେରବିାକୁ ବବିରାଧୀଙ୍କ ସଜବାଜ

ଆସନ୍ାକାେ ି ଠାେୁ ସଂସଦେ ଦ୍ତିୀୟ ଅଧÒରବଶନ ଆେମ୍ଭ ରହବା 
ପେରିପ୍ରକ୍ଷୀରେ କଂରଗ୍ରସ ସରମତ ବହୁ ବରିୋଧୀ ଦଳ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙୁ୍କ ରଘେବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ି ଆେମ୍ଭ କେଛିନ୍।ି ଏହ ି୍ ମରେ 
ଆସନ୍ାକାେ ି ସକାରଳ କଂରଗ୍ରସ ସାଂସଦ ତଥା ୋଜ୍ୟସଭା ବରିୋଧୀ 
ଦଳ ରନତା ମଲେକିାଜୁ୍ଜନ୍ ଖଡରଗଙ୍କ ରନତୃତ୍ରେ ସବୁ ଦଳୀୟ ସାଂସଦ 
ଏକାଠ ି ରହରବ ରବାେ ି ଜଣାପଡଛି।ି ରସହପିେ ି  କଂରଗ୍ରସ ସହତି ଅନ୍ୟ 
ବରିୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରବୈଠକ କେ ି ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ରଘେବିା ରନଇ ଆବଶ୍ୟକ 
େଣନୀତ ି ପ୍ରସୁ୍ତ କେରିବ। ବରିୋଧୀ ଦଳ ରନତାଙ୍କ ବରିୋଧରେ 
ସବିଆିଇ, ଇଡ ି ଭଳ ି ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏରଜନ୍ସଗିଡୁକିେ କ୍ଷମତା ଅପÐବହାେ 
କୋଯବିା,ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହଙ୍ଗାମାଡ, ରବାକାେୀ ସମସ୍ୟା ଏବଂ 
ସୀମାରେ ଚୀନ୍ େ ଅନୁପ୍ରରବଶକୁ ରନଇ ବରିୋଧୀ ରନତା ମାରନ ଶାସକ 
ଦଳ ସହ ମହୁାମଁହୁ ିଁ ରହାଇପାେନ୍ ିରବାେ ିକୁହାଯାଉଛ।ି ଏହସିବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 
କଂରଗ୍ରସ ସରମତ ଆମ ଆଦମୀ ପାଟସି, ୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ(ଆେରଜଡ)ି, 
ଟଏିମସ,ିଡଏିମରକ , ବାମପନ୍ୀ, ସମାଜବାଦୀ ପାଟସି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁ 
ବରିୋଧୀ ରକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙୁ୍କ ରଘେବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତ ରହାଇଥÒବା ସଚୂନା ମଳିଛି।ି

‘ରୋହୁଲଙୁ୍ ସଦଶ 
ବୋହୋରକୁ ପଠୋଇ 
ଦଆିରବିୋ ଉଚତି’
ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ରମାଦୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଂରଗ୍ରସ 
ସାଂସଦ ୋହୁେ ଗାନ୍ୀଙୁ୍କ ତୀବ୍ ସମାରୋଚନା 
କେଛିନ୍ ି ସାଂସଦ ପ୍ରଜ୍ା ଠାକୁେ। ୋହୁେ 
ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣତି କେଛିନ୍ ି
ରବାେ ି ପ୍ରଜ୍ା କହଛିନ୍।ି ଜରଣ ବରିଦଶନିୀଙ୍କ 
ଠାେୁ ଜାତ ପତୁ୍ ନକିଟରେ କଦାଚତି ରଦଶରପ୍ରମ 
ଜାଗ୍ରତ ରହାଇପାରେ ନାହ ିଁ ରବାେ ି ଚାଣକ୍ୟ 
ଯାହା କହଥିିରେ ତାହା ୋହୁେ ପ୍ରମାଣତି କେ ି
ରଦଖାଇଛନ୍ ି ରବାେ ି ରସ କହଛିନ୍।ି ରତଣ ୁ
ୋହୁେଙୁ୍କ ରଦଶେୁ ବାହାେ କେଦିଆିଯବିା 
ଦେକାେ ରବାେ ି ପ୍ରଜ୍ା ଠାକୁେ କହଛିନ୍।ିରସ 
ଆହୁେ ି ମଧ୍ୟ କହଛିନ୍,ି ଯଦ ି ସଂସଦୀୟ କାଯ୍୍ୟ 
ଠକିଣା ଭାରବ ଚାରେ ରତରବ ଅଧିକ କାଯ୍୍ୟ 
କୋଯାଇ ପାେବି। ଅଧିକ କାଯ୍୍ୟ ରହରେ 
କଂରଗ୍ରସ ତଷି୍ବି ନାହ ିଁ। ରସମାନଙ୍କେ ଅସ୍ତି୍ 
ବରିୋପ ରହବାକୁ ଯାଉଛ।ି ରଯଉଁଥÒପାଇଁ ଏହ ି
ଦଳେ ରନତାମାନଙ୍କ  ମନ କଳୁଷତି ରହବାରେ 
ୋଗଛି ିରବାେ ିପ୍ରଜ୍ା ଠାକୁେ କହଛିନ୍।ି

ନୂଆଦଲି୍ୀ, ୧୨ୋ୩ (ଏଟେନ୍)ି: ସେକାେୀ 
ଚାକେି ିପାଇଁ ପେିା ଦନିୋତ ିଏକ କେ ିବଷ୍ 
ବଷ୍ ପଯ୍୍ୟନ୍ କରଠାେ ପେଶି୍ରମ କେୁଛନ୍।ି 
କନୁି୍ ଏହ ି ପେଶି୍ରମେ ଫଳ ମଳିବିା 
ରବଳକୁ ପ୍ରଶ୍ପତ୍ ପ୍ରଘଟ ରହାଇଯାଉଛ।ି 
ଫଳରେ ଯବୁ ବଗ୍ଙ୍କ ଭବଷି୍ୟତ ଅନ୍ାେ 
ରହଇଯାଉଛ।ି ଏଭଳ ି ଘଟଣା ରସମାନଙୁ୍କ 
ନେିାଶ କେରିଦଉଛ।ି ଏହ ି ସବୁ ଘଟଣା 
ନଯିକୁ୍ତ ି ଆଶାୟୀଙୁ୍କ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇ 

ରଦଉଛ।ି ରଦଶରେ ରବାରଧ ଏପେ ି
ରକୌଣସ ି ୋଜ୍ୟ ନାହ ିଁ, ରଯଉଁଟ ି ପ୍ରଶ୍ପତ୍ 
ପ୍ରଘଟ ରହାଇନାହ ିଁ। ରକବଳ ୪ ୋଜ୍ୟେୁ 
ଏହାେ ଭୟାନକ ଚତି୍ ସାମ୍ ନାକୁ ଆସଛି।ି 
ଗତ ୫ ବଷ୍ (୨୦୧୭େୁ ୨୦୨୨) ମଧ୍ୟରେ 
ୋଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍େପ୍ରରଦଶ, ବହିାେ 
ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶରେ ସେକାେୀ ନଯିକୁ୍ତ ି
ପେୀକ୍ଷାେ ପ୍ରଶ୍ପତ୍ ୧୮ ଥେ ପ୍ରଘଟ 

ରହୋଣ।ି ଏହା ଦ୍ାୋ ପ୍ରାୟ ୧.୨୫ 
ରକାଟ ି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭବଷି୍ୟତ ବାଜରିେ 
ୋଗଛି।ି ଗତ ୫ ବଷ୍ରେ ନଯିକୁ୍ତ ି
ପେୀକ୍ଷାରେ ୋଜସ୍ଥାନରେ ସବ୍ାଧିକ ୮ 
ଥେ ପ୍ରଶ୍ପତ୍ ପ୍ରଘଟ ରହାଇଥିବାରବରଳ 
ୟପୁରିେ ସବ୍ାଧିକ ୫୧ େକ୍ଷ ଆଶାୟୀ 
ପ୍ରଭାବତି ରହାଇଛନ୍।ି ରତରବ ଆଶ୍ଚଯ୍୍ୟେ 
ବଷିୟ ଏହ ି କ ି ରଯ ଏହ ି ମାମୋରେ 
୪୦୦େୁ ଅଧିକ ରୋକଙୁ୍କ ଗେିଫ 
କୋଯାଇଥିବାରବରଳ ୯୦ ପ୍ରତଶିତ 
ଜାମନିରେ ବାହାେ ି ଯାଇଛନ୍।ି ପ୍ରଶ୍ପତ୍ 
ପ୍ରଘଟେ ଅରନକ ମଖୁ୍ୟ ଅଭଯିକୁ୍ତ ଏରବ 
ବ ିରଫୋେ ଅଛନ୍।ି ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶ, ବହିାେ 
ସରମତ ୪ ୋଜ୍ୟରେ ୧୦ େକ୍ଷ ପଦବୀ 
ଖାେ ି େହଛି।ି ରକାଟ ି ରକାଟ ି ଆଶାୟୀ 
ସେକାେୀ ଚାକେି ି ପାଇଁ ଚାତକ ପେ ି
ଚାହ ିଁ େହଥିିବାରବରଳ ଏହ ିସବୁୋଜ୍ୟରେ 
ଏରତ ପଦବୀ ଖାେ ି ପଡଛି।ି ଏଥିରେ 
ବହିାେରେ ସବ୍ାଧିକ ୩.୫୦ େକ୍ଷ, 
ୟପୁରିେ ୩.୨୫ େକ୍ଷ, ୋଜସ୍ଥାନରେ 
୧.୭୫ େକ୍ଷ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶରେ ୧.୫ 
େକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାେ ିେହଛି।ି 

ରୋହୁଲଙୁ୍ ସମୋଦୀଙ୍ 
ନଶିୋଣ

ବବିେଶବର ବ�ାକତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ ିପ୍ରଶ୍ନ 
ଉଠାଇବା ବେଶ ପାଇଁ ଅପମାନ

୪ ରାଜ୍ୟବର ୫ ବଷ୍ଭବର 
୧୮ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ ପ୍ରେଟ

ଅନ୍ୋରସର ରବୁବରଚ୍ଚଙ୍ ଭବଷି୍ତ
ରରିଫ ସହସଲଣ ି୪୦୦ 
କୋହୋକୁ ମଳିନି ିଦଣ୍ଡ

�ଆିଧ, ୧୨ୋ୩ (ଏଟେନ୍)ି: ମସୁେମାନଙ୍କ ପବତି୍ େମ୍ ଜାନ 
ମାସ ପବ୍ୂେୁ ସାଉଦ ି ଆେବ ସେକାେ ୋଉଡସ୍ପକିେରେ 
ନମାଜ ପଢବିା ଉପରେ କଟକଣା େଗାଇ ରଦଇଛନ୍।ି 
ଏହା ସହତି ମସ୍ ଜଦି୍ ରେ ଇଫ୍ ତାେ ଦାୱତ ଉପରେ 
ମଧ୍ୟ ରୋକ୍  େଗାଇ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଦାୱତ ପାଇଁ 
ଚାନ୍ଦା ମାଗବିାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କେଦିଆିଯାଇଛ।ି ସାଉଦ ି
ଆେବ ସେକାେଙ୍କ ଇସ୍ ୋମକି ମନ୍ତାଳୟ େମ୍ ଜାନରେ 
କଟକଣା ସମ୍ନ୍ତି ୧୦ ନରିଦ୍୍ଶ ଜାେ ି କେଛି।ି ଏଥିରେ 
କୁହାଯାଇଛ ି ରଯ େମ୍ ଜାନ ଦାୱତ ମସ୍ ଜଦି୍  ଭତିରେ 
ନୁରହଁ, ବେଂ ବାହାରେ ଦଆିଯବି। ଇମାମଙ୍କ ହାତରେ ଏହ ି
ଦାୟତି୍ େହବି। େମଜାନ ମାସରେ ଇମାନ ମସ୍ ଜଦିରେ 
ଉପସ୍ଥତି େହରିବ। ଅତ ି ଆବଶ୍ୟକ ରହରେ ରସ ଛୁଟ ି
ରନଇପାେରିବ। ନମାଜକୁ ସଠକି ସମୟରେ ରଶଷ 
କେବିାକୁ ପଡବି। ମସ୍ ଜଦି୍ ରେ ଶଶିଙୁ୍କ ନମାଜ ପଢବିା 
ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା େଗାଯାଇଛ।ି

ସାଉେଆିରବବର �ାଉଡସ୍କିରବର 
ନମାଜପାଠ ମନା

ଲଣ୍ଡନ, ୧୨ୋ୩ (ଏଟେନ୍)ି: 

ଭାେତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ନରେନ୍ଦ୍ର 
ରମାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ବବିାଦୀୟ 
ଧାୋବାହକି କେଥିିବା ବବିସି ି
ବ୍ରିଟନ ସେକାେଙୁ୍କ ସମାରୋଚନା 
କେବିାେୁ ଜରଣ ଉପସ୍ଥାପକଙୁ୍କ 
ହଟାଇ ରଦଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ 
ଫୁଟବଲ୍  ରସା’ ‘ମ୍ୟାଚ୍  ଅଫ୍  ଦ ରଡ’ 

ମଖୁ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପକ ତଥା  ଇଂେଣ୍େ 
ପବୂ୍ତନ ଫୁଟବେେ ଗ୍ୟାେୀ 
େରିନକେ ଏକ ଟ୍ଟି କେଥିିରେ। 
ରସ ଏଥିରେ ବ୍ରିଟନ ସେକାେଙ୍କ 
ମାଇରଗ୍ରସନ ନୀତକୁି ସମାରୋଚନା 
କେଥିିରେ। ରସ ଏହ ି ନୀତକୁ ଭୁଲ୍  
ଦଶ୍ାଇ ୧୯୩୦େ ଜମ୍ାନୀେ 
ହଟିଲ୍ େଙ୍କ ନୀତ ି ସହ ତୁଳନା 
କେଥିିରେ। ଏହା ଉପରେ ବ୍ରିଟନ 

ଗହୃମନ୍ତୀ ଆପତ୍ ିଉଠାଇ ଥିରେ। ଏହା 
ପରେ ମାମୋେ ଯାଞ୍ଚ ସେବିା ପଯ୍୍ୟନ୍ 
ଉପସ୍ଥାପକଙୁ୍କ ହଟାଇ ରଦଇଥିୋ। 
ଏହାକୁ ବରିୋଧ କେ ି ବ୍ରିଟନରେ 
ବବିସିେି ଉପସ୍ଥାପକମାରନ କାମ 
କେବିାକୁ ମନା କେରିଦଇଛନ୍।ି 
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବ୍ରିଟନ୍  ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ 
ଋଷ ିସନୁକ୍  ସେକାେ ନଜି ନଷି୍ପତ୍ରିେ 
ଅଟଳ ଥÒବା କହଛିନ୍।ି

ସରକାରଙୁ୍କ ସମାବ�ାଚନା ପାଇଁ ଉପସ୍ାପକଙୁ୍କ ହଟାଇ�ା ବବିସି ି ଜମ୍-ୁକାଶ୍ମୀରରୁ ବପିଳୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ
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ଭାରତର ନାରୀ ଭାରତ ସମ୍ପଦ, ପଜୂ ଦଦବୀ ଜ୍ାଦନ ପଦ-ଦ�ା�ନଦ
ଭଗନିୀ, ଜନନୀ, ଜାୟା, ସତୁା ମଖୁ, ଉଜ୍ଜ୍ବଳୁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମୟଖୂ। 

-କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତସଂପାଦକୀୟସଂପାଦକୀୟ
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-‘ଦୟାନଦୀ’ କବତିା ପସୁ୍ତକ ପାଇଁ ଆପଣ କକନ୍ଦ୍ର 
ସାହତି୍ୟ ଏକାକେମୀ ପରୁସ୍ାର ଲାଭ କରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ି
ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପରୁସ୍ାରପ୍ାପ୍ରି ପଲୁକ କପିର ିଥିଲା?

n ଏଭଳ ି ଏ� ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୀ�ୃତଦିର ମୁଁ ଅତତ୍ୟନ୍ତ 
ଖସୁ ି ଅନୁଭବ �ରୁଛ।ି ଦତଦବ ଏହ ି ଖସୁ ି ସହତି ଦମାର 
ଦାୟତି୍ୱଦବାଧ ଆହୁର ି ବଢ଼଼ଗିଲା ଦବାଲ ି ଭାବୁଛ।ି 
ପାଠ�ୀୟ ଶ୍ରଦ୍ା ଓ ସ୍ୱୀ�ୃତ ିଦ�ୌଣସ ିପରୁସ୍ାରଠାରୁ ଯଦଓି 
ଊଦ୍ଜ୍ବତ୍ଦର ତଥାପ ି ଏଭଳ ି ଏ� ମଯତ୍ତ୍ୟାଦାଜନ� ପରୁସ୍ାର 
ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନଜି�ୁ ଦଗୌରବାନ୍ତି ମଦନ�ରୁଛ।ି ଏଭଳ ି
ପରୁସ୍ାର ଦଲଖ��ୁ ଭଲ ଦଲଖିବା�ୁ ଦରେରଣା ଦଏି ଓ 
ତା’ ଭତିଦର ଏ� ଆହ୍ାନ ସଷୃ୍ ି �ଦର। ଏହ ି ଅନ୍ତନନିହତି 
ଆହ୍ାନ ହ ିଁ ତା�ୁ ଆଗ�ୁ ବଢ଼଼ବିାଦର ସାହାଯତ୍ୟ �ଦର।

-‘ଦୟାନଦୀ’ ଏକ ଐତହିାସକି ନଦୀ। ଏ ସମ୍ପକ୍ଯକର 
କବତିା କଲଖିବା ପାଇଁ କକଉଁଠୁ କପ୍ରଣା ପାଇଥିକଲ?

n ହଂସଆୁ ନଈ�ୂଳଦର ଦମା ଗାଁ। ନଈ ସହତି 
ପଲିାଦନିରୁ ଦମାର ଦଗାଦେ ଆଦବଗ�ି ସମ୍ପ�ତ୍ 
ରହଆିସଛି।ି ପଲିାଦଦିନ ଇତହିାସ ବହଦିର �ଳଙି୍ଗ ଯଦୁ୍ 
ବଷିୟଦର ପଢ଼଼ଲିାଦବଳଠାରୁ ‘ଦୟାନଦୀ’ ଦବାଧହୁଏ 
ଦମାର ଅବଦେତନଦର ରହଆିସଥିିଲା, ଯାହା� ିପରବର୍ତ୍ୀ 
ସମୟଦର ମଦତ ଦୟାନଦୀ�ୁ ଦନଇ �ବତିା ଦଲଖିବା�ୁ 
ଉସ୍  ଦ�ଇଥିଲା।

-କଳଙି୍ଗ ରଦୁ୍ଧର କରୁଣ କାହାଣୀ ସହତି ଜଡ଼ତି ଦୟାନଦୀ। 
ଏହ ିନଦୀର ଇତହିାସ ଓ କମି୍ୱଦନ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ରଷ୍ାପ୍ାଣକୁ 
କକକତ ପ୍ଭାବତି କରଛି?ି

n ମୁଁ ଐତହିାସ�ି ନୁଦହଁ, ଜଦଣ ସାଧାରଣ ଦଲା�। 
ଇତହିାସ�ୁ ପଢ଼଼଼ଲିାଦବଦଳ ଦ�ୌଣସ ି ରେମାଣ, ଯକୁ୍ ି ବା 
ସଦି୍ାନ୍ତ ବଦଳଦର ମଦତ ଆଦନ୍ଦାଳତି, ଆଦଲାଡ଼ତି 
�ଲା ଯଦୁ୍ର ଭୟାବହତା। ଇତହିାସ ଓ �ମ୍ିଦନ୍ତୀର 
ଅଥତ୍ମୟତାଠୁ ମଦତ ଅଧି� ଆକ୍ାନ୍ତ �ଲା ମଣଷିର 
ଅସହାୟତା। ଯାହାର ଏ�ମାତ୍ର ସାକ୍ୀ ଭାବଦର ଆଜ ି
ବ ି ଅଛ ି ଦୟାନଦୀ। ଇତହିାସଦର ଦୟାନଦୀ�ୁ ଦଭେଲିା 
ପଦର ଦୟାନଦୀ ଆଉ ନଈେଏି ଦହାଇ ନୁଦହଁ ବରଂ 
ରକ୍ସଅୁ ଦହାଇ ବହବିା�ୁ ଲାଗଲିା ଦମା ଶରିାରେଶରିାଦର। 
ମଦତ ଲାଗଲିା ଦୟାନଦୀର ଦଯମତି ି ଆତ୍ା ଅଛ।ି 
ଇତହିାସଠୁ, �ମ୍ିଦନ୍ତୀଠୁ ଆହୁର ି ସତ ଦସ ଆତ୍ାର 
ଅଥତ୍ମୟତା। ଦଯଉଁ ଅଥତ୍ମୟତା ଆଜ ି ବ ି ରେତ ି ଓଡ଼ଆିର 
ରକ୍ଦର ରକ୍ଦହଇ ବହୁଛ।ି

 
-‘ଦୟାନଦୀ’ ପସୁ୍ତକର ପରଶିଷି୍କର ‘ଦୟାନଦୀ’...
ଶୀର୍ଯକ ଏକ କରାମାଞ୍ଚକର କବତିା ରହଛି।ି ଦୟାନଦୀର 
ଇତହିାସ, କମି୍ୱଦନ୍ତୀ, ଅନ୍ତରାତ୍ା, ଅନ୍ତଦ୍ଯାହ, ଅସହାୟତା 
ଏହ ି କବତିାକର ପ୍ତଫିଳତି। ଅନ୍ୟ କବତିାଗଡ଼ୁକିକର 
ଶୀର୍ଯକ ନାହ ିଁ, କତକବ କଶର କବତିାକୁ ଶୀର୍ଯକ କଦଇ 
କଲଖିବା ପଛକର କଛି ିକାରଣ ଅଛ ିକ?ି

n ପଲିାଦନିର ଇତହିାସ ବହଦିର ରେଥଦମ ଦୟାନଦୀ 
ବଷିୟଦର ପଢ଼଼ଥିିଲ।ି ଦସ ବୟସଦର ଦୟାନଦୀ ଦମାର 
ଆଶ୍ଚଯତ୍ତ୍ୟର ଦହତୁ ସାଜଥିିଲା ଦ�ବଳ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲ ି ଦଯ 
�ଳଙି୍ଗ ଯଦୁ୍ ଦ�ଦତ ଭୟଙ୍କର ଦହାଇଥିବ, ଯାହା ଫଳଦର 
ନଦୀେଏି (ବା ଜଳ ଦ୍ାତେଏି)ରକ୍ନଦୀଦର ରୂପାନ୍ତରତି 
ଦହାଇଗଲା! ଦସଇ ଭାବନାେ ି ଦବାଧହୁଏ ଦମାର 
ଅବଦେତନଦର ସପୁ୍ତ ଭାବଦର ରହଥିିଲା। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ୀ 

ଅବସ୍ାଦର �ବତିାେଏିର ରୂପ ଦନଇଥିଲା। ପରଶିଷି୍ଦର 
ଥିବା �ବତିାେ ିମୁଁ ରେଥଦମ ୨୦୦୮ଦର ଦଲଖିଥିଲ,ି ଯାହା 
୪, ଦଫବୃୟାରୀ, ୨୦୦୯ଦର ‘ସମାଜ’ଦର ରେ�ାଶତି 
ଦହାଇଥିଲା। ପାଠ�ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବୁ୍   ଭଲ ରେତକି୍ୟିା 
ମଳିଥିିଲା। ଭାରତୀୟ ଜ୍ାନପୀଠଙ୍କ ଦ୍ାରା ରେ�ାଶତି ‘ନୟା 
ଜ୍ାଦନାଦୟ’ ପତ୍ର�ିାଦର ହନି୍ଦୀଦର ଅନୂଦତି ଦହାଇ ଏହା 
ରେ�ାଶ ପାଇଥିଲା। ହନି୍ଦୀଭାଷୀ ପାଠ� ଓ ବଭିନି୍ନ ଭାରତୀୟ 
ଭାଷାର ପାଠ� �ବତିାେ�ୁି ପସନ୍ଦ �ରଥିିଦଲ। ହନି୍ଦୀ, 
ଇଂରାଜୀ ବତ୍ୟତୀତ �ବତିାେ ି ଅନତ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଦର 
ବ ି ଅନୂଦତି ଦହାଇଥିଲା। ଦସଇ ବଷତ୍ମାନଙ୍କଦର ଯଦଓି 
ଗପ, �ବତିା ଉପନତ୍ୟାସ, ରେବନ୍ଧ ଦଲଖଥୁିଲ,ି ଦତଦବ 

ଦୟାନଦୀ�ୁ ଦନଇ ଆଉ �ଛି ି ବ ି ଦଲଖିନଥିଲ।ି ମାତ୍ର 
୨୦୧୨-୧୩ ଦବଳ�ୁ ଦୟାନଦୀ ପଣୁ ି ଆସଲିା ମନ�ୁ, 
ଘାରଲିା। ଦନିରାତ ିମଦତ ଆଚ୍ଛନ୍ନ �ର ିରଖିଲା। ଦଗାେଏି 
ଦଗାେଏି ଦହଇ ୬୦-୭୦େ ି �ବତିା ଦଲଖିଦହାଇଗଲା 
ବଷତ୍� ମଧ୍ୟଦର। ଏହ ି�ବତିାଗଡ଼ୁ�ିଦର ଦଗାେଏି ରେ�ାର 
ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରତି। ମାତ୍ର ପରଶିଷି୍ଦର ଥିବା �ବତିାେ ି
ସମସ୍ତ �ବତିାର ମଞ୍ଜ ଦବାଲ ିଧରନିଆିଯାଇପାଦର।

-ଆପଣଙ୍କ କବତିାକର ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବା ନାରୀ କେତନା 
ଶକ୍ଶିାଳୀ ଭାବକର ପ୍ତଫିଳତି। ଆପଣ ଜକଣ ନାରୀ 
କବ ି କବାଲ ି କ’ଣ କବତିାକର ନାରୀକୁ ଅଧିକ ଗରୁୁତ୍ୱ 
ଦଅିନ୍ତ?ି

n �ବତିା ଦଲଖିଲାଦବଦଳ ମୁଁ ନଜି�ୁ ନାରୀ ବା 
ପରୁୁଷ ଭାବ ି �ବତିା ଦଲଦଖନ।ି ଦଯଦତଦବଦଳ ମଦତ 
ଦଯଉଁ ଭାବ ଦଯପର,ି ଦଯଉଁ ମାତ୍ରାଦର ଆଚ୍ଛନ୍ନ �ଦର 
�ବତିା ଛାଏଁ ଉତୁର ିଆଦସ ସ୍ୱତଃସୂ୍ର୍ତ୍ ଭାବଦର। ହୁଏତ 
ନାରୀେଏି ଦହାଇଥିବାରୁ ନାରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା�ୁ ଦବଶୀ 
ବୁଝପିାଦର। ମାତ୍ର ଦଲଖିଲାଦବଦଳ ମୁଁ �ବ-ିମଣଷିେଏି। 

ହଁ, ଏୟା ଦହାଇପାଦର ଦଯ ନଦିଜ ଜଦଣ ନାରୀ 
ଦହାଇଥିବାରୁ ନାରୀର ହଷତ୍, ବଷିାଦ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ତ୍ଶା �ଛି ି
ଅଧି� ଜୀବନ୍ତ ଭାବଦର ଦମା �ବତିାଦର ଆସଛି।ି ଦଯଉଁଠ ି
ନାରୀେଏି ଅପମାନତିା / ଅତତ୍ୟାୋରତିା / ନଯିତ୍ାତତିା / 
ଲୁଣ୍ତିା / ଧଷନିତା ଦହାଇଛ ି ଦସଠାଦର ସବୁଦବଦଳ ମୁଁ 
ଦ�ଜାଣ ି�ାହ ିଁ� ିଦୁଃଖଦର ଆକ୍ାନ୍ତ ଦହାଇଛ,ି ଦକ୍ାଭଦର 
ଫାେପିଡ଼ଛି,ି ଦକ୍ାଧଦର ଜଳଛି।ି ଦସଇ ଦୁଃଖ, ଦକ୍ାଭ, 
ଦକ୍ାଧରୁ ଉତୁର ି ଆସଥିିବା �ବତିା ହୁଏତ ଦମାର ଅନତ୍ୟ 
�ବତିାମାନଙ୍କ ତୁଳନାଦର ଅଧି� େର୍ଚନିତ ଦହାଇଛ।ି

-ଆପଣଙ୍କ କକକତକ କବତିାକର ‘େତି୍ରକଳ୍ପ’ର ବ୍ୟବହାର 
କହାଇଛ।ି ଆପଣ ସକେତନ ଭାକବ କବତିାକର 
େତି୍ରକଳ୍ପର ପ୍କୟାଗ କରନ୍ତ ିକ?ି

n ଆଦୟାଜନ �ର ିମୁଁ �ବତିା ଦଲଦଖନ।ି 
ଦ�ୌଣସ ିନରି୍ନିଷ୍ ଓ ନଦି୍ତ୍ାରତି ଛାଞ୍ଚଦର �ବତିା�ୁ 
ଗଢ଼ବିା�ୁ ୋଦହଁନ।ି ଦଯଦତଦବଦଳ ଯାହା 
ଦଯମତି ି ମନ�ୁ ଆଦନ୍ଦାଳତି �ରଛି,ି ଆଚ୍ଛନ୍ନ 
�ରଛି,ି ଦସମତି ି ଉତୁର ି ଆସଛି ି �ାଗଜ 
ଉପଦର। ଦ�ଦବ ବ ି ଦଯାଜନା ବଦନଇ ବା 
ଆଗରୁ ସ୍ରି �ର ି �ବତିା ଦଲଖିନାହ ିଁ। ଦଯଉଁ 
ଭାବ�ୁ �ବତିା ରେ�େ �ରବିା�ୁ ୋହ ିଁଛ,ି 
ତା’�ୁ ଦ�ବଳ ଦଗାେଏି ସମଥତ୍ �ାବତ୍ୟଭାଷା, 
ଉପଯକୁ୍ ଦଶୈଳୀ ଦବାର ଦେଷ୍ା ଅବଶତ୍ୟ 
�ରଛି।ି �ବତିା ଦଲଖିଲାଦବଦଳ ଭାବ 
ପରରିେ�ାଶର ଆବଶତ୍ୟ�ତା�ୁ ଦନଇ େତି୍ର�ଳ୍ପ 
ଆସଯିାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସଦେତନ ଭାବଦର ମୁଁ 
ଏହା�ୁ ରେଦୟାଗ �ରବିା�ୁ ଦେଷ୍ା �ରନିାହ ିଁ। 
�ବତିା ନଦିଜ ଦଯମତି ିଗଢ଼ ିଦହଇଛ,ି ତା�ୁ ଇ 
ଅବଧାରତି ଦବାଲ ିମାନନିବା�ୁ ଦହଇଛ।ି 

-କକନ୍ଦ୍ର ସାହତି୍ୟ ଏକାକେମୀ ରବୁ ପରୁସ୍ାପ୍ାପ୍ 
‘ଗାଁ’ ଆପଣଙ୍କ ଏକ େମତ୍ାର କବତିା 
ସଂକଳନ। ଏହ ି ପସୁ୍ତକକର ସଂକଳତି 
କବତିାଗଡ଼ୁକିକର ଗାଁର ବାସ୍ତବ ବର୍୍ଯନା ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ମାମମିକ। ଗାଁ ପ୍ତ ି ଏଇ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଯଣ 

କକକବଠାରୁ ରହଛି?ି
n ‘ଗାଁ’ �ବତିା ସଂ�ଳନେ ିସହତି ଦମାର ଗଭୀର 

ଆତ୍-ସମ୍ପକୃ୍ ି ରହଛି।ି ଏଥିଦର ଥିବା େରତି୍ରମାଦନ ମଛି 
ବା �ଳ୍ପନାର େରତି୍ର ନୁହନ୍ତ,ି ଅଦନ� େରତି୍ର ବାସ୍ତବ। 
ଦସମାଦନ ମଦତ ଖବୁ୍   ରେଭାବତି �ରଛିନ୍ତ।ି ଗାଁ ରେତ ି
ଆ�ଷତ୍ଣ ଦମାର ପଲିାଦନିରୁ ରହଛି।ି ସହରଦର ରହ ି
ପାଠ ପଢ଼଼଼ୁଥିଦଲ ବ ିଦମାର ପଲିାଦଦିନ ରେଦତତ୍ୟ� ଛୁେଦିର 
ମୁଁ ଗା�ୁଁ ଯାଉଥିଲ।ି ଦମା ଗାଁ ଦମାର ଅତ ିରେୟି ସ୍ାନ ଥିଲା। 
ଗାଁଦର ରହୁଥିବା ଦଲା�ଙ୍କ ଦନେହ, ଆଦର, ନଷି୍କପେତା, 
ସରଳ ବଶି୍ାସ ମଦତ ଖବୁ୍   ରେଭାବତି ଓ ଆଚ୍ଛନ୍ନ �ର ି
ରଖଥୁିଲା। ଗାଁର ପରମ୍ପରା, େଳଣ,ି ପବତ୍ପବତ୍ାଣ,ି ଧାନ 
ଦକ୍ତ, ଦପାଖରୀ ତୁଠ, ମନ୍ଦରି ଦବଢ଼଼।।, ଦଦାଳଦମଳଣ 
ସବୁ ମଦତ ଆ�ଷନିତ ଓ ଦମାହାବଷି୍ �ର ି ରଖଥୁିଲା। 
ଦଯଦତ ବଡ଼ ଦହଉଥିଲ ି ସମୟ ଅନୁସାଦର ଗାଁର 
େତି୍ରପେଦର ବ ି �ଛି ି ପରବିର୍ତ୍ନ ଦହଉଥିଲା। ମୁଁ ଦମାର 
ପଲିାଦନିର ଗାଁ�ୁ ଦଖାଜୁଥିଲ।ି ଏଭଳ ିଦମାହ, ଦମାହଭଙ୍ଗ 
ଭତିଦର ଦମା ଭତିରୁ ସ୍ୱତଃସୂ୍ର୍ତ୍ ଝରଆିସଥିିଲା �ଛି ି
�ବତିା-ଗା�ୁଁ ଦନଇ। ଦମା ପଲିାଦନିର ଗାଁ, ତା’ର ସରଳ 

ପରଦିବଶ, ଦଲା�ମାନଙ୍କ ନରିୀହତା ଓ ନଷି୍କପେତା, 
ପଣୁ ି ସମୟକ୍ଦମ ବଦଳ ି ଯାଉଥିବା ଗାଁ- ଉଭୟ ମଦତ 
ଆଦନ୍ଦାଳତି �ରଛିନ୍ତ।ି ଦମାହ, ଦମାହଭଙ୍ଗ ଭତିଦର ମୁଁ 
ଦ�ଜାଣ ି ଦ�ଦତ ଭନି୍ନ ବାଗଦର ଦମା ଗା�ୁଁ ଦଖାଜଛି,ି 
ପାଇଛ,ି ପଣୁ ି ହଦରଇଛ।ି ଦତଣ ୁ ଦ�ବଳ ଦରାମାଣ୍କି୍   
ଭାବରେବଣତା ଭତିଦର ଦମା ଗାଁ ସୀମତି ରହଯିାଇନ।ି ଦମା 
ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଲେଯିାଇଛ।ି

-କବତିା ଭଳ ିଆପଣଙ୍କ ଗପ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ 
ହୃଦୟସ୍ପଶ୍ଯୀ। ଗପଟଏି ବା ଉପନ୍ୟାସଟଏି କଲଖିବାକବକଳ 
ମାନସକି ସ୍ତରକର କଭିଳ ିକାନ୍  ଭାସ୍   ପ୍ସୁ୍ତତ କରନ୍ତ?ି

n ଗପ ଓ ଉପନତ୍ୟାସ ପାଇଁ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ ମାନସ�ି 
ରେସୁ୍ତତ ି ଦଲାଡ଼ା। ଗପେଏି ଆରମ୍ଭ �ରବିା ପବୂତ୍ରୁ 
ହଠାତ୍   ଧାଡ଼ଏି, ଦୁଇଧାଡ଼ ି ବା ଦଗାେଏି ପାରାଗ୍ାଫ୍   
ଦଲଖିଦହାଇଯାଏ। ମଦତ ଲାଦଗ �ଏି ଜଦଣ ଦଯମତି ି
ଦମା ଭତିରୁ ଡା�ଦିଉଛ।ି ମୁଁ ରୋୟ ଗପ ଦଗାେଏି ସେିଂିଦର 
ସାଦର। ଦବାଧହୁଏ ଦସ �ାହାଣୀର ପ୍ଲଟ୍   ବା ଦ�ୌଣସ ି
େରତି୍ର ଦମା ଅବଦେତନଦର ଥାଏ ବା ହଠାତ୍   ଦ�ୌଣସ ି
ଘେଣା ବା ଦୃଶତ୍ୟ ବା ପରସି୍ତି ି ମଦତ ଅସ୍ରି, ଆକ୍ାନ୍ତ, 
ଉଦ୍  ଦବଳତି, ବତ୍ୟସ୍ତବବି୍ରତ �ରେିାଦଲ ଓ ମୁଁ ଦଲଖିଥାଏ। 
ଯଦ ି ଦଗାେଏି ସେିଂିଦର ଗପେ ି ସରନିପାଦର, ଦତଦବ 
ଗପେ ିଦସମତି ିପଡ଼ରିହଯିାଏ। ମାତ୍ର ଉପନତ୍ୟାସ ଦଲଖିବା 
ପାଇଁ �ାହାଣୀେଏି ବା େରତି୍ରେଏି ମନ ଭତିଦର ଲଗାତାର 
ଆ�ାର ଦନଉଥାଏ। ତା’�ୁ ଅରେତହିତ ଭାବଦର ଗତଶିୀଳ 
�ରବିା�ୁ ଦଯାଜନା, ମାନସ�ି ରେସୁ୍ତତ ିଓ ରସିର୍ଚତ୍ର ଦଲାଡ଼ା 
ପଦଡ଼।

-ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାକର ପ୍କାଶତି ‘ଅନ୍ୟା’ ଏକଦା ଓଡ଼ଆି 
ପତ୍ରକିା ପ୍କାଶନ ଜଗତକର େହଳ ସଷୃ୍ ିକରଥିିଲା। କକଉଁ 
ଆଭମିଖୁ୍ୟ କନଇ ଏହ ି ପତ୍ରକିା ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିକଲ? 
ନଜି ଲକ୍୍ୟକର କକକତଦୂର ସଫଳ କହାଇଥିକଲ?

n ବୟସ, ରେତଷି୍ା ଓ ରେଭାବ ନବିନିଦଶଷଦର 
ଭଲ ଓ ନରୁିତା ସାହତିତ୍ୟ ରେ�ାଶ �ରବିାର ଲକ୍ତ୍ୟ 
ଦନଇ ହ ିଁ ‘ଅନତ୍ୟା’ର ଜନ୍ମ। ଦତଦବ ଏଇ ‘ଭଲ’ର ସଂଜ୍ା 
ବତ୍ୟକ୍ବିଦିଶଷଦର ଭନି୍ନ ଦହାଇପାଦର, ମାତ୍ର ଭଲ / ନରୁିତା 
ସାହତିତ୍ୟ ସବତ୍�ାଳୀନ ଓ ଏହା ଦଯଦ�ୌଣସ ି ରୁେଶିୀଳ 
ପାଠ�ର ମନ�ୁ ଛୁଇଁପାଦର। ଦତଣ ୁ ସସୁ୍ ଓ ରୁେଶିୀଳ 
ସାହତିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମଦର ଏ� ବୃହର୍ର ପାଠ�ଦଗାଷ୍ୀ 
ସଷୃ୍�ିର ି ଓଡ଼ଆି ସାହତିତ୍ୟର ସମଦୃ୍ ି ଦଗିଦର ଯତ୍ନବାନ୍   
ଦହବା�ୁ ନଜିର ରେୟାସ ଅବତ୍ୟାହତ ରଖିବା ‘ଅନତ୍ୟା’ର 
ଲକ୍ତ୍ୟ ଓ ଆଭମିଖୁତ୍ୟ ଥିଲା। ‘ଅନତ୍ୟା’ ରେତ ି ଦଲଖ� ଓ 
ପାଠ�ଙ୍କର ନରିବଚ୍ଛନି୍ନ ଆଗ୍ହ, ଆସ୍ା ଓ ଅଦପକ୍ା 
ଦଯାଗୁଁ ଏହା ଏ�ଦା ଓଡ଼ଆି ସାହତିତ୍ୟ ଓ ପତ୍ର�ିା ରେ�ାଶନ 
ଜଗତଦର ନଜିର ଏ� ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ାନ ସଷୃ୍ ି�ରପିାରଥିିଲା। 

-ରବୁ କଲଖକମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କହକିବ?
n ରେଦତତ୍ୟ� ଦଲଖ� / �ବ ି ନଜି ରାସ୍ତା ନଦିଜ 

ଗଦଢ଼। ଏଥିପାଇଁ ଏ�ାଗ୍ ସାଧନା ଜରୁରୀ। ତା’ସହତି 
ରେେୁର ତଲ୍ୀନତା, ନଜିର ମାତୃଭାଷା ଓ ସାହତିତ୍ୟର 
ପରମ୍ପରା ସହତି ଗଭୀର ସମ୍ପୃକୃ୍,ି ପବୂତ୍ସରୂୀଙ୍କ ରେତ ି
ସମ୍ାନଦବାଧ, ସମ�ାଳୀନ �ବ ି /ଦଲଖ�ଙ୍କ ରେତ ି
ସହୃଦୟତା ରହବିା ସହତି ନଜିର ସଜୃନଶୀଳତା 
ନ�ିେଦର ସତ୍   ଓ ନଷି୍ାପର ଦହବା ଆବଶତ୍ୟ�।

ଜୀବନ-ସତ୍ୟର ଆତ୍ ମିକ ଅର୍ଥମୟତା ମମାର କାବ୍ୟଭୂମ ମି
-ମକନ୍ଦ୍ର ସାହ ମିତ୍ୟ ଏକାମେମୀ ପରୁସ୍ାର ବ ମିମଜତା ଡକ୍ଟର ଗୋୟତ୍ରୀବୋଳୋ ପଣ୍ୋ

େକ୍ଟର ଗାୟତ୍ରୀବାଳା ପଣ୍ା। ସାମ୍ପ୍ରତକି ଓଡ଼ଆି ସାହତି୍ୟର ଏକ ସ୍ପଦ୍ଧମିତ ସ୍ୱର। କବତିା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ କଲଖଥୁିବା ଗାୟତ୍ରୀବାଳା ଜୀବନର କବ,ି ମାନବବାଦର ସ୍ୱରକାର। 
ବକିଶରକର ିଗାଁ ମାଟ ିଆଉ ତୃଣମଳୂସ୍ତରର ମଣରିଙ୍କ ଜଜିୀବରିାକୁ କସ ନଜିସ୍ୱ କଥା-କବତିାକର କବଶ୍   ମକନାଜ୍ଞ ଭାକବ ଫୁଟାଇ ୋଲଛିନ୍ତ।ି କକବଳ କବତିା କ ିକାହାଣୀ ନୁକହ,ଁ 
ନଜିର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟମୟ ପ୍ବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମକର ସାମାଜକି ଅବ୍ୟବସ୍ାକୁ ସଜାଡ଼ବିାକୁ ଶତତ ତତ୍ପର ଗାୟତ୍ରୀବାଳାଙ୍କ ସାଧନାର ଫଳଶରୁତ ିଭାକବ କବତିା ସଂକଳନ ‘ଦୟାନଦୀ’ ପାଇ ଁ୨୦୨୨ 
ମସହିା ଲାଗ ିକକନ୍ଦ୍ର ସାହତି୍ୟ ଏକାକେମୀ ପରୁସ୍ାର ଓ କବତିା ସଂକଳନ ‘ଗାଁ’ ପାଇ ଁପ୍ଥମ କକନ୍ଦ୍ର ସାହତି୍ୟ ଏକାକେମୀ ରବୁ ପରୁସ୍ାର ପାଇଛନ୍ତ।ି କକନ୍ଦ୍ର ସାହତି୍ୟ ଏକାକେମୀର 
ଉଭୟ ରବୁ ଓ ମଖୁ୍ୟ ପରୁସ୍ାର ପାଇବାକର କସ ପ୍ଥମ ଓ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ କଲଖକ। ଏରାବତ୍   ତାଙ୍କର ଅକଠଇଶଟ ିପସୁ୍ତକ ପ୍କାଶ ପାଇଛ।ି କସଥିମଧ୍ୟକର 
କକାଡ଼ଏିଟ ିକବତିା ସଂକଳନ, ତକିନାଟ ିଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ୋକରାଟ ିଉପନ୍ୟାସ, କଗାଟଏି ପ୍ବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙୁ୍କ ମଳିଥିିବା ପରୁସ୍ାର ଓ ସମ୍ାନ ମଧ୍ୟକର 
ରହଛି ିକକନ୍ଦ୍ର ସାହତି୍ୟ ଏକାକେମୀ ପରୁସ୍ାର, ପ୍ଥମ କକନ୍ଦ୍ର ସାହତି୍ୟ ଏକାକେମୀ ରବୁ ପରୁସ୍ାର, ରାଜ୍ୟ ରବୁ ପରୁସ୍ାର, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସଦ୍  ଭାବନା ପରୁସ୍ାର 
ଓ ଟାଇମ୍  ସ୍   ପାୱାର ୱିକମନ୍   ଭଳ ିଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରକର ଅକଠଇଶରୁ ଅଧିକ ସମ୍ାନ। ପ୍ଥମ ଓଡ଼ଆି କଲଖକ ହସିାବକର ‘ରାଇଟସ୍ଯ-ଇନ୍  -କରସକିେନ୍ସ’ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶଙୃ୍ଖଳାକର ଭାରତର ତତ୍ାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିପ୍ଣବ ମଖୁାଜ୍ଯୀଙ୍କ ଅତଥିି ଭାବକର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିଭବନକର କସ ୧୭ ଦନି ଅବସ୍ାନ କରଥିିକଲ। 

ପରବିର୍ତମିତ ରାଜନୀତକି, ଆଥ ମିକ ଆଉ ସାମାଜକି ସ୍ତିକିର ସମକାଳୀନ ମଣରିର ଅବସ୍ା ଓ ସମ୍ପକୃ୍ ିତାଙ୍କ କଥାର ନରି୍ଯାସ। ରାବତୀୟ ପ୍ତକୂିଳ 
ପରସି୍ତିକିର ମାନବକି ସହାବସ୍ାନ ଲାଗ ିତାଙ୍କ କଥା, କାହାଣୀ ଓ ଉପନ୍ୟାସ କଗାକଟ କଗାକଟ ସମଜୁ୍ଜ୍ୱଳ ସଜ୍ଯନା। ସଂକ୍ପି୍, ସହଜ ଓ ସକମ୍ୱଦନଶୀଳ 
ଶବ୍ଦ ସଂକରାଜନାକର ସାମାଜକି କରୂର ବାସ୍ତବତାକୁ ରୂପ କଦବା ସହ ନାରୀ କେତନାର ବଭିନି୍ନ ଅଭାବନୀୟ ଦଗିଗଡ଼ୁକି ତାଙ୍କ କବତିାକର ବନି୍ୟାସର 
ଛନ୍ଦକର, ପ୍ତୀକ ଓ େତି୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମକର ପ୍ତ୍ୟକ୍ ବା ପକରାକ୍ ଭାବକର ପ୍ତଭିାତ କହବାର ଲକ୍୍ୟ କରହୁିଏ। କମୌଳକି ଓ ପ୍ଭାବଶାଳୀ େତି୍ରକଳ୍ପ 
ପ୍କୟାଗ, ସଫଳ ଶବ୍ଦ ସଂକରାଜନା, ଅକପଟ ସତ୍ୟର ବୟାନ, ଇତହିାସର ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କାବ୍ିୟକତାର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରବିା ତାଙ୍କ କବତିାର 
ଅଭନିବତ୍ୱ। ମଣରି ଜୀବନର ଗଭୀର ଜୀବନାନୁଭୂତ,ି କାରୁଣ୍ୟ, ସଂକବଦନଶୀଳତା ଓ ଶଶି ୁମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ହ ିଁ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସର ମଖୁ୍ୟ ସ୍ୱର। 
ସବୁ ଅସମ୍ପରୂ୍୍ଯତା, ଅବ୍ୟବସ୍ା ଓ ଅସନୁ୍ଦରପଣ ଭତିକର ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଓ େରମ ସତ୍ୟତାକୁ ବାଟ କକେଇ ନଉଥିବା ଏହ ିକଲଖିକା ତୀବ୍ର ଭାବକର 
ଜୀବନବାଦୀ। ତାଙ୍କ ଉକ୍କିର ଜୀବନ-ସତ୍ୟର ଆତ୍କି ଅଥ୍ଯମୟତା ହ ିଁ କମାର କାବ୍ୟଭୂମ।ି ଜଗତସଂିହପରୁ ଜଲି୍ା ସାକଦଇପରୁ ଗ୍ାମକର ୧୯୭୭ 
ମସହିାକର ଜନ୍ତି େକ୍ଟର ପଣ୍ାଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ାତ ଆକଲାେନା କରଥିିକଲ କଦୈନକି ‘ସକାଳ’ ପ୍ତନିଧିି େ. ସଶୁୀଳ କୁମାର ବାଗ୍  ।

ନୂଆ-ଭୂତାଣ ୁଫ୍ ଲୁ ମାଡ଼ୁଛ ମି

ଏମବଠାରୁ ସାବଧାନ ଓ ସମେତନ ଜରୁରୀ 
ଦୁଇବଷତ୍ରୁ ଅଧି� ସମୟ ଧର ି ଦ�ାଭଡି୍  -୧୯ ନାମ� ଭୟାନ� ଭୂତାଣ ୁ

ରେହାରଦର ନୟାନ୍ତ ଦହାଇସାରଥିିବା ବଶି୍ ଏଦବ େ�ିଏି ଆଶ୍ସ୍ତ ିଅନୁଭବ 
�ରୁଥିବାଦବଦଳ ପଣୁ ିଏ� ନୂଆ ଦରାଗ ବଶି୍ବାସୀଙ୍କ ମନଦର ଆଶଙ୍କା ସଷୃ୍ ି
�ରଛି।ି ଇନ୍  ଫ୍ଲ ଲୁଏଞ୍ଜା-ଏ (ଏଚ୍  ୩ ଏନ୍  ୨) ଦ୍ାରା ବତ୍ୟାପଥୁିବା ଏହ ିଦରାଗଦର 
ପୀଡ଼ତି ବତ୍ୟକ୍ ି ରେବଳ ଥଣ୍ା, ଜ୍ୱର, ମଣୁ୍ବତ୍ୟଥା, ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ଛଙି୍କ, �ାଶ 
ଓ ଶ୍ାସକ୍ୟିାଦର �ଷ୍ ଅନୁଭବ �ରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛ।ି ଏଥିଦର ଆକ୍ାନ୍ତଙ୍କ 
ଅବସ୍ା ସଙ୍କୋପନ୍ନ ନ ଦହଦଲ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ାରା ଆକ୍ାନ୍ତଙ୍କ ଶରୀରଦର 
ଦ�ାଭଡି୍   ୧୯ ଭଳ ିଲକ୍ଣ�ୁ ଅଧି� ସକ୍ୟି �ରୁଥିବା ହ ିଁ େନି୍ତାର ବଷିୟ।

 ଇନ୍  ଫ୍ଲ ଲୁଏଞ୍ଜା ବା ଥଣ୍ା �ାଶ ଜ୍ୱର ଏ� ସାଧାରଣ ଦରାଗ ଭାବଦର ତା’ 
ସହତି ଆଦମ ଆଗରୁ ପରେିତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଦଦଶଦର ଜାନୁଆରୀରୁ 
ମାର୍ଚତ୍ ମାସ ମଧ୍ୟଦର ଏବଂ ଦମୌସମୁୀ ରେବାହ ସମୟଦର ଏଭଳ ିଦରାଗ ବତ୍ୟାଦପ। 
ଦତଣ ୁଏଥିଦର ଦସଦତୋ ଆତଙି୍କତ ଦହବାର ନାହ ିଁ। ତଥାପ ିଓଡ଼ଶିା ସଦମତ 
ଦଦଶର ରୋୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳଦର ଏହ ି ଆଡଦିନାଭାଇରସ୍   ଦ୍ାରା ଆକ୍ାନ୍ତଙ୍କ 
ସଂଖତ୍ୟା ବୃଦ୍ ି ପାଉଥିବାରୁ ଦ�ନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ରୁ ସବୁ ରାଜତ୍ୟ�ୁ 
ସତ�ତ୍ତାମଳୂ� ପଦଦକ୍ପ ଓ ରେସୁ୍ତତ ି ଲାଗ ି ପରାମଶତ୍ ଦଆିଯାଇଛ।ି ବଶି୍ 
ସଦମତ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନରୁ �ଦରାନାର �ରାଳ ରେହାର ଜନତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ତ ଲଭି ିନଥିବାରୁ ଏ ଦକ୍ତ୍ରଦର ଦ�ୌଣସ ିରେ�ାର ଉଦାସୀନତା ଗ୍ହଣୀୟ 
ନୁଦହ।ଁ ଏଣ ୁଦ�ନ୍ଦ୍ର ସହତି ସମସ୍ତ ରାଜତ୍ୟ ସର�ାରମାଦନ ମଧ୍ୟ ରେସୁ୍ତତ ିଆରମ୍ଭ 
�ରସିାରଛିନ୍ତ।ି 

ଦ�ାଭଡି୍   ୧୯ ସଂକ୍ମଣ�ୁ ମ�ୁାବଲିା �ରବିା ପାଇ ଁ ରୋରମ୍ଭ�ି 
ପଯତ୍ତ୍ୟାୟଦର ଆମ ଦଦଶର ସ୍ୱାସ୍ତ୍ୟ ଓ େ�ିତି୍ା ଭରି୍ଭୂିମ ିଆଦଦୌ ରେସୁ୍ତତ ନଥିଲା। 
ଦତଣ ୁ ଗରୁୁତର ଆକ୍ାନ୍ତ ଓ ମତୃ�ଙ୍କ ସଂଖତ୍ୟା ଉଦ୍  ଦବଗଜନ� ଭାଦବ ବୃଦ୍ ି
ପାଇଥିଲା। ଅବଶତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ୀ ସମୟଦର ଏଥିଦର ସଧୁାର ଅଣାଯାଇ ସଠକି୍   
ସମୟଦର ଉପଯକୁ୍ େ�ିତି୍ା ଦଯାଗାଇ ଦଦବାରୁ ଦ�ାଭଡି୍  ର ତୃତୀୟ ଲହର 
ଦସଦତ ମାରାତ୍� ଦହାଇପାର ିନ ଥିଲା। ଦତଣ ୁଏଦବ ଦଯଦ�ୌଣସ ିପରସି୍ତିରି 
ମ�ୁାବଲିା �ରବିା ପାଇ ଁ ଦଯପର ି ସବୁ ରାଜତ୍ୟ ଓ ଦ�ନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଅଞ୍ଚଳର 
ଡାକ୍ରଖାନାମାନଙୁ୍କ ରେସୁ୍ତତ �ରାଯବି ତାହା ନଶି୍ଚତି �ରବିା�ୁ ଦ�ନ୍ଦ୍ର ସର�ାର 
ଆବଶତ୍ୟ� ନଦିର୍ତ୍ଶନାମା ଜାର ି �ରସିାରଛିନ୍ତ।ି ଥଣ୍ାଜ୍ୱର ଓ ଶ୍ାସକ୍ୟିାଦର 
�ଷ୍ ଅନୁଭବ �ରୁଥିବା ଆକ୍ାନ୍ତଙ୍କ ଉପଦର ମଧ୍ୟ ସତ�ତ୍ ଦୃଷ୍ ି ରଖିବା�ୁ 
�ୁହାଯାଇଛ।ି ଏଚ୍  ୩ଏନ୍  ୨ ଆକ୍ାନ୍ତଙ୍କ ନମନୁା ସଂଗ୍ହ �ର ିସଦିୱେସଂି �ରବିା�ୁ 
ଆଞ୍ଚଳ�ି ଦଭଷଜ ଗଦବଷଣା ଅନୁଷ୍ାନମାନଙୁ୍କ �ୁହାଯାଇଛ।ି ଏଥିସହତି 
ପରୀକ୍ଣ, ପଯତ୍ତ୍ୟଦବକ୍ଣ, େ�ିତି୍ା, େ�ିା�ରଣ�ୁ ବତ୍ୟାପ� �ରବିା�ୁ ମଧ୍ୟ 
ଦ�ନ୍ଦ୍ର ସବୁ ରାଜତ୍ୟ ଓ ଦ�ନ୍ଦ୍ର ଶାସତି ଅଞ୍ଚଳ�ୁ ନଦିର୍ତ୍ଶ ଦଦଇଛ।ି 

ଓଡ଼ଶିାଦର ଜାନୁଆରୀ ଓ ଦଫବୃଆରୀ ମାସଦର ୨୨୫ ଜଣ ଆକ୍ାନ୍ତଙ୍କ 
ନମନୁା ପରୀକ୍ାରୁ ଏ ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ତ ଏହ ି ଇନ୍  ଫ୍ଲ ଲୁଏଞ୍ଜାଦର ୫୯ ଜଣ ଆକ୍ାନ୍ତ 
ଦହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଭୁବଦନଶ୍ରସ୍ତି ଆଞ୍ଚଳ�ି ଦଭଷଜ ଗଦବଷଣା 
ଦ�ନ୍ଦ୍ରର ନଦିର୍ତ୍ଶ�ିା ଡ�୍ଟର ସଂଘମତି୍ରା ପତ ି ଏଚ୍  ୩ଏନ୍  ୨ ଭାଇରସ େହି୍ନେ 
ଓଡ଼ଶିାଦର �ରାଯାଇଛ ିଦବାଲ ିରେ�ାଶ �ରଛିନ୍ତ।ି ଅନତ୍ୟାନତ୍ୟ ରାଜତ୍ୟମାନଙ୍କଦର 
�ଛି ି�ଛି ିଦ�ାଭଡି୍   ୧୯ର ଭାଇସର େହି୍ନେ ଦହାଇଥିବାଦବଦଳ ଓଡ଼ଶିାଦର 
ଦସଭଳ ି �ଛି ି ଘେଣା ସାମ୍ା�ୁ ଆସନିାହ ିଁ। ଦତଦବ ଭାରତର ଦ�ଦତ� 
ରେଦଦଶଦର ଦ�ାଭଡି୍   େହି୍ନେ ଦହବା ପଦର ପଣୁ ିଥଦର ଦ�ାଭଡି୍   ଆକ୍ାନ୍ତଙ୍କ 
ସଂଖତ୍ୟା ବଢ଼଼ୁଥିବାର ଲକ୍ତ୍ୟ �ରାଯାଉଛ।ି ଏହା ଉଦ୍  ଦବଗର ବଷିୟ। 

ଦତଣ ୁଉଭୟ ଦ�ନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜତ୍ୟ ସର�ାରମାଦନ ଜନସଦେତନତା ସଷୃ୍ ି
ଦଗିଦର ବଦିଶଷ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଦଉଛନ୍ତ।ି ଭାଇରାଲ୍   ଫ୍ଲ ଲୁ ଦବମାର ବଦିଶଷ�ର ି
ଶଶି ୁଓ ବୟସ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଦର ଦଦଖାଯାଉଥିବାରୁ ଦସମାନଙୁ୍କ ଅଧି� ସରୁକ୍ା 
ଦଦବା ଆବଶତ୍ୟ�। ଯଦଓି ଅଣଦ�ାଭଡି୍   ଫ୍ଲ ଲୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ାସଯନ୍ତ୍ର�ୁ ମଖୁତ୍ୟତଃ 
ଆକ୍ମଣ �ରୁଛ,ି ଦତଦବ ଏହା ଦ�ାଭଡି୍  ଠାରୁ ଭନି୍ନ। ଏହ ି ଫ୍ଲ ଲୁର ସଂକ୍ମଣ 
ରୋୟତଃ ତନିରୁି ୋରଦିନି ମଧ୍ୟଦର ସୀମତି ରହୁଥିବାରୁ ଏଥିଦର ଦରାଗୀ ମତୁୃତ୍ୟ 
ସଂଖତ୍ୟା ଆଦଦୌ ନାହ ିଁ �ହଦିଲ େଦଳ। �ନୁି୍ତ ଜ୍ୱର ଓ ଥଣ୍ା ଛାଡ଼ଯିବିା ପଦର ମଧ୍ୟ 
�ାଶ, �ଫ ଓ ଦ�ଦତ� ଦକ୍ତ୍ରଦର ନଃିଶ୍ାସ ଜନତି �ଷ୍ ୋର ିପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ 
ପଯତ୍ତ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛ।ି ଡାକ୍ର ଓ ବଦିଶଷଜ୍ମାନଙ୍କର ଉପଦଦଶ ଦହଲା ଦଯ ଶ୍ାସ 
ଦନବାଦର ଦ�ୌଣସ ି ଅସବୁଧିା ଦଦଖା ଦଦଲା ମାଦତ୍ର ଡାକ୍ରଙ୍କ ପରାମଶତ୍ 
ଅତତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆହୁର ିଦଗାେଏି ବଦିଶଷ �ଥା ଦହଲା ଦଯ ଭାଇରାଲ୍   ଫ୍ଲ ଲୁ 
ନମିଦନ୍ତ ଦ�ୌଣସ ି ଆଣ୍ବିାଓେକି୍   ଔଷଧ ନଦିଜ ନଦିଜ ବତ୍ୟବହାର �ରବିା 
ଉେତି ନୁଦହଁ। ଏହା ଦରାଗୀର ଶରୀର ଉପଦର ରେତ�ୂିଳ ରେତକି୍ୟିା ଦଦଖାଇ 
ପାଦର ଏବଂ ଦରାଗ�ୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଦହବା ସମୟ�ୁ ବଳିମ୍ �ରଥିାଏ। 

ଏଣ ୁ ଦଲା�ମାଦନ ଭଡ଼ିରୁ ଦୂରଦର ରହବିା, ମାସ୍ ପନି୍ଧବିା ଓ ଦ�ାଭଡି୍   
ସମୟଦର ପାଳନ �ରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସତ�ତ୍ତାମଳୂ� ନୟିମର ଅନୁପାଳନ 
�ରବିା�ୁ ରାଜତ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ତ୍ୟ ବଭିାଗ ପରାମଶତ୍ ଦଦଇଛ।ି ଏଥିଦର ଭୟଭୀତ ନ 
ଦହବା�ୁ ରାଜତ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ତ୍ୟ ବଭିାଗ ନଦିର୍ତ୍ଶ� ଦଲା�ଙୁ୍କ ସତ�ତ୍ �ରଛିନ୍ତ।ି ଓଡ଼ଶିା 
ସର�ାରଙ୍କ ସତ�ତ୍ତାମଳୂ� ଓ ଦୂରଦଶତ୍ୀ ପଦଦକ୍ପ ଦଯାଗୁ ଁ ପବୂତ୍ରୁ ଦ�ବଳ 
ଓଡ଼ଶିାଦର ଦ�ାଭଡି୍   ଆକ୍ାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ା ଦହାଇପାରଥିିଲା ତା’ ନୁଦହ,ଁ 
ଅନତ୍ୟ ରାଜତ୍ୟ�ୁ ମଧ୍ୟ ଜରୁର�ିାଳୀନ ଭରି୍ଦିର ଅକ୍ଦିଜନ୍   ସହାୟତା ଦଯାଗାଇ 
ଅଦନ� ରୋଣ ରକ୍ା ଦହାଇପାରଥିିଲା। ଦତଣ ୁ ରାଜତ୍ୟ ସର�ାର ଦଯ ଦ�ୌଣସ ି
ପରସି୍ତିରି ମ�ୁାବଲିା �ରବିା�ୁ ସବୁଦବଦଳ ସତ�ତ୍ ଓ ସଜାଗ ରହଛିନ୍ତ।ି 
ତଥାପ ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦବପରାୟ ହାବଭାବ ଓ �ାଯତ୍ତ୍ୟ�ଳାପ ବପିର୍ ି ଡା� ି
ଆଣପିାଦର। ଦତଣ ୁସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଥତ୍ ଓ �ଲତ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ରୁି ଜନସାଧାରଣ ସଂଯମ 
ଅବଲମନ୍ �ରବିା ନତିାନ୍ତ ଆବଶତ୍ୟ�। ସମୟ ଆସଛି ିପଣୁ ିଥଦର ଆଦମ ଭଡ଼ିରୁ 
ଦୂଦରଇ ରହବିା, ଘରୁ ବାହାରଦିଲ ମାସ୍ ପନି୍ଧବିା ଏବଂ ଫ୍ଲ ଲୁ ସଂକ୍ମତି ଦରାଗୀଙୁ୍କ 
ଘର ଭତିଦର ସଂଗଦରାଧଦର ରଖିବା। ଏହାଛଡ଼ା ମନଇଚ୍ଛା ଆଣ୍ବିାଓେକି୍   
ଔଷଧ ନ ଖାଇ ଡାକ୍ରଙ୍କ ପରାମଶତ୍ ହ ିଁ ଅକ୍ଦର ଅକ୍ଦର ମାନବିା। n

ବୁଲା ପଶ ୁସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ
ସାରା ଦଦଶର ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳଦର ବୁଲା ଷଣ୍ଢ, ଗାଈଦଗାରୁ, �ୁ�ୁର ଓ 

ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଦଯାଗୁଁ ଦଲା�ମାନଙ୍କର ଧନ, ଜୀବନ ଓ 
ଜୀବ�ିା ହାନ ି ଦହବା ସହତି ଦସମାଦନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ାଦର ରହୁଛନ୍ତ।ି 
ଏଥିଦର ଉତ୍ୀଡ଼ତି ଦହାଇ �ଛି ି ସ୍ାନଦର ଦଲା�ମାଦନ ଖାଦତ୍ୟଦର 
ବଷି ଦଦଇ ଦସମାନଙୁ୍କ ମାରୁଥିବା ଦବଦଳ ଅନତ୍ୟ ଦ�ଦତ� ସମୟଦର 
ଦସମାନଙ୍କ ରେତ ି ଅମାନବୀୟ ଭାଦବ ଅତତ୍ୟାୋର ମଧ୍ୟ �ରୁଛନ୍ତ।ି ଉକ୍ 
ସମସତ୍ୟାଦର ଅତଷି୍ ଦଲା�ମାଦନ ରାଜରାସ୍ତା�ୁ ବାହାରବିା ଆରମ୍ଭ 
�ଦଲଣ।ି ଅନତ୍ୟପକ୍ଦର ପଶପୁକ୍ୀ ଦରେମୀମାଦନ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ ିଦ�ାଣରୁ 
ଉକ୍ ପଶମୁାନଙ୍କ ରେତ ିଉପଯକୁ୍ ବତ୍ୟବହାର �ରବିା ପାଇଁ ଜନସଦେତନତା 
ସଷୃ୍ ି �ରବିାଦର ଲାଗଛିନ୍ତ।ି ଉକ୍ ସମସତ୍ୟାର ସ୍ାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ 
ସର�ାରଙ୍କ ସହତି ଦଗାଷ୍ୀ ସହଭାଗତିାର ଆବଶତ୍ୟ�ତା ରହଛି।ି ସର�ାର 
ଦୁଗ୍ଧୋଷୀମାନଙୁ୍କ ଦରୋତ୍ାହତି �ରୁଥିବା ସମୟଦର କ୍ୀର ଛାଡ଼ଲିା ପଦର 

ବାଛୁରୀମାନଙ୍କ ଭବଷିତ୍ୟତ ରେତ ିଯତ୍ନବାନ ଦହବାର ସମୟ ଆସଛି।ି ଦଯଉଁ 
ଦଲା�ମାଦନ ବାଛୁରୀ�ୁ ଷଣ୍ଢ �ର ିଛାଡ଼ୁଛନ୍ତ ିଦସମାନଙ୍କ ଉପଦର ତୀକ୍ ଷ୍  ଣ 
ନଜର ରଖିବାର ଅଛ।ି ବୁଲାଷଣ୍ଢମାନଙୁ୍କ �ରାୟର୍ �ର ି ଦଲା�ମାଦନ 
ପବୂତ୍ଭଳ ି ସହଭାଗତିା ହସିାବଦର ନଜିର ବଳ�ା ଦପଜ, ଦତାରାଣୀ, 
ପରବିା ଦୋପା ଦଦଇ ରଖି ପାରଦିବ। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରଦର ଏବଂ 
ୱାଡ଼ତ୍ସ୍ତରଦର ୋସ୍ଦଫାସତ୍ ଗଠନ �ରାଯବିା ଆବଶତ୍ୟ�। �ଛି ି ସ୍ାନଦର 
�ୁ�ୁର ଓ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ସମଦୟାପଦଯାଗୀ େ�ିା�ରଣ ଓ ବନ୍ଧତ୍ୟା�ରଣ 
�ରାଯବିାର ଆବଶତ୍ୟ�ତା ରହଛି।ି ଏହାବାଦ ବଭିନି୍ନ ସ୍ାନଦର ବୁଲା 
ପଶ ୁ ସହାୟତା ଦ�ନ୍ଦ୍ର ଦଖାଲାଯାଇ ସ୍ାନୀୟ ଦଲା�ଙ୍କ ସହାୟତାଦର 
ଦସମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନଆିଯାଇପାଦର। ଏହସିବୁ ପଦଦକ୍ପ ହ ିଁ ଉଭୟ 
ମଣଷି-ପଶ ୁସହାବସ୍ାନଦର ସହାୟ� ଦହବ। n

ସୀତାକାନ୍ତ ତ୍ରପିାଠୀ, କମା: ୯୭୭୮୭୬୪୩୯୪

ଶଙୃ୍ଖଳା ଓ ଶ ମିଷ୍ାୋର
ସବୁ ଯଗୁଦର ଶଙୃ୍ଖଳା ଓ ଶଷି୍ାୋର�ୁ ଗରୁୁତ୍ୱ ଦଆିଯାଇଛ।ି ଏହା ଦହଉଛ ି

ମାନବ ଦେତନା। ଜଦଣ ଦଯଦତ କ୍ମତାଶାଳ ହୁଅନୁ୍ତ ନା �ାହ ିଁ� ିଯଦ ି
ଦସ ଶଙୃ୍ଖଳତି ନୁହନ୍ତ ିବା ଶଷି୍ାୋର ଓ ସଂସ୍ତୃ�ୁି ନଜି ଜୀବନଦର �ାଯତ୍ତ୍ୟଦର 
ପରଣିତ �ରନିାହାନ୍ତ,ି ତାହାଦହଦଲ ଦସ ମନୁଷତ୍ୟ ପଦବାେତ୍ୟ ନୁହନ୍ତ।ି ଶଙୃ୍ଖଳା 
ଓ ଶଷି୍ାୋରର ଇତହିାସଦର ପରୁାତନ ଦହାଇଥିଦଲ ମଧ୍ୟ ଏହା େରିନ୍ତନ 
ଓ ନତିତ୍ୟନୂତନ। ଏହା ରେଦତତ୍ୟ� ସଭତ୍ୟତାର ମଳୂତତ୍ତ୍ୱ ଓ ରେଦତତ୍ୟ� ଧମତ୍ର 
ମଳୂନୀତ।ି ସାମାଜ�ି ବତ୍ୟବହାରଦର ଶଷି୍ାୋର ପାଳନ �ରାଗଦଲ ଜୀବନ 
ମଧମୁୟ ହୁଏ। ଛାତ୍ର ଜୀବନ େରତି୍ର ଗଠନର ରେ�ୃଷ୍ ସମୟ ଦହାଇଥିବାରୁ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାଦନ ଶଙୃ୍ଖଳା ଓ ଶଷି୍ାୋର ଜ୍ାନ ଆହରଣ �ରବିା ଉେତି। ଜଦଣ 
ଶଙୃ୍ଖଳତି ଓ ଶଷି୍ାୋର ସଂସ୍ତୃ ିସମ୍ପନ୍ନ ବତ୍ୟକ୍ ିନଜି ପରବିାର�ୁ ଦସହଧିାରାଦର 
ଗଢ଼ଦିତାଳ ିଥାଏ ଏବଂ ଏ� ବୃହର୍ର ସମାଜ ବା ଦଦଶ ଗଠନ ଦହାଇଥାଏ। n

ବେିତି୍ରାନନ୍ଦ ପ୍ଧାନ, କଟକ, କମା: ୯୯୩୭୨୨୪୦୮୫
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ଅକାଳରେ ଚାଲଗିରଲ...
ବଣହରା ଗାଁର ଯବୁ ଇଞ୍ଜିନ ଜିୟର ଦଜିବ୍ୟଜ୍୍ୟାତ ଜି ଦାସଙ୍କର 

ଘଟଣାସ୍ଥଳଜର ମତୁୃ୍ୟ ଜହାଇଥିବା ଜବଜଳ ବଡ଼ଗାଁର ଜସାମନାଥ, ବଣହରା 
ଗାଁର ବାସଜୁଦବ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଆହତ ଜହାଇଥିଜେ। ଜସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଥଜମ 
୍ଜିଲ୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚ ଜିକ ଜିତ୍ାଳୟକୁ ନ ଜିଆଯାଇଥିୋ। ଜସଠାଜର ଜସାମନାଥଙୁ୍କ ମତୃ 
ଜଘାଷଣା କର ଜିବା ସହ ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବା ବାସଜୁଦବ ଓ କାର୍ତ୍ତିକଙୁ୍କ କଟକ 
ବଡ଼ଜମଡଜିକାେକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିୋ। ଦୁଘ୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା 
ପ ଜିକ୍  ଅପ ଭ୍ୟାନକୁ ପେୁ ଜିସ ୍ବତ କର ଜିଥିବା ଜବଜଳ ଡ୍ାଇଭର୍ ଜେରାର୍  
ଜହାଇଯାଇଛ ଜି।

ନେିନ୍ତେ ବକିାଶ...
ଦୃଷ୍ ଜିଜର ରଖି ପର ଜିସର ଉନ୍ନୟନମଳୂକ କାଯ୍ଘ୍ୟ ହାତକୁ ଜନବା ପାଇଁ 

ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଜିଆନ୍   ଉପସ୍ଥଜିତ ଅଧିକାରରୀମାନଙୁ୍କ ନ ଜିଜଦ୍୍ଘଶ ଜଦଇଛନ୍ତଜି। ସ୍ଥାନରୀୟ 
ବାସ ଜିନ୍ାଙ୍କ ଦାବ ଜି ଅନୁସାଜର ପାଜଚରରୀ ଓ ଜପାେ ନ ଜିମ୍ଘାଣ, ଧମ୍ଘଶାଳାର 
ପନୁରୁଦ୍ାର ନ ଜିମଜନ୍ତ ମାଷ୍ରପ୍ାନ୍   ପ୍ରସୁ୍ତ କର ଜିବାକୁ ଜସ ଅଧିକାରରୀଙୁ୍କ 
ପରାମଶ୍ଘ ଜଦଇଛନ୍ତଜି। ଏହା ସହ ଜିତ ଜସ ‘ଆମ ହସ୍ ଜିଟାେ’ ଜଯା୍ନାଜର 
ସାମ ଜିେ ରା୍ଗାଙ୍ଗପରୁ ଜଗାଷ୍ରୀ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟଜକନ୍ଦ୍ର ପର ଜିଦଶ୍ଘନ ସହ ଡାକ୍ତର, 
କମ୍ଘଚାରରୀ ଏବଂ ଚ ଜିକ ଜିତ୍ ଜିତ ଜରାଗରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଜୋଚନା କର ଜି ଏହାର 
ଉନ୍ନୟନ କାଯ୍ଘ୍ୟ ନ ଜିଦ୍୍ଘାର ଜିତ ସମୟ ଭ ଜିତଜର ଜଶଷ କର ଜିବା ଉପଜର 
ଗରୁୁତ୍ାଜରାପ କର ଜିଛନ୍ତଜି।

 ଏହାପଜର ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଜିଆନ ରା୍ଗାଙ୍ଗପରୁ ଜରଳବାଇ ଓଭର ବ୍ ଜିଜ୍   
ନ ଜିମ୍ଘାଣ ସ୍ଥଳ ପର ଜିଦଶ୍ଘନଜର ଯାଇ ୍ ମ ଜି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ ଜିୟା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗରପେଜି 
ବ୍କ ଅନ୍ତଗ୍ଘତ ଜବେସରା ସ୍ଥଜିତ ଶ ଜିବ ମନ୍ ଜିରର ନବରୀକରଣ, ଶ ଜିଶ ୁଉଦ୍ୟାନ, 
ପାଜଚରରୀ, ୋଟକ, ସ ଜିଡ ଜି, ୫ଟ ଜି ଜପାଖରରୀ ମ ଜିଶ୍ଣଜର ଏକ ୍ ଳାଶୟ ନ ଜିମ୍ଘାଣ, 
ଜନୌକା ଓ ଜରାପଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ ଜିସୃ୍ତ ର ଜିଜପାଟ୍ଘ ପ୍ରସୁ୍ତ କର ଜିବା ପାଇଁ 
ପ୍ରଶାସନକୁ ନ ଜିଜଦ୍୍ଘଶ ଜଦଇଛନ୍ତଜି। ଜସହ ଜିପର ଜି ଜସ ଜହମଗ ଜିର ଜି ଠାଜର ଥିବା 
ମ ଜିଶନ୍   ଶକ୍ତ ଜି କାଜେଜର ଏସ୍  ଏଚ୍  ୍ ଜି ମହ ଜିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଆଜୋଚନା 
ପଜର ଜହମଗ ଜିର ଜି ପଞ୍ାୟତ ସମ ଜିତ ଜି କନ ଜିଷ୍ ମହାବ ଜିଦ୍ୟାଳୟ ପର ଜିଦଶ୍ଘନ 
କର ଜିଛନ୍ତଜି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ସହ ଆଜୋଚନା କର ଜି 
ଏହ ଜି ମହାବ ଜିଦ୍ୟାଳୟଜର ସ୍ାଟ୍ଘ ଜଶ୍ଣରୀ ଗହୃ, ପାଠାଗାର ଆଦଜି ନ ଜିମ୍ଘାଣ ପାଇଁ 
ଜଯା୍ନା ପ୍ରସୁ୍ତ କର ଜିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥଜିତ ଅଧିକାରରୀମାନଙୁ୍କ ପରାମଶ୍ଘ 
ଜଦଇଛନ୍ତଜି। ଏହ ଜି ଅବସରଜର ଜସ ନ ଜିକଟସ୍ଥ କନଜିକା କଟା ଜପାଖରରୀର 
ଜସୌନ୍ଯ୍ଘ୍ୟକରଣ କାଯ୍ଘ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାକ୍ଘର ଉନ୍ନୟନ, ୍ଳାଶୟର 
ଜସୌନ୍ଯ୍ଘ୍ୟକରଣ, ବୃକ୍ଷଜରାପଣ ଏବଂ ଘାସ ଗାେଜିଚା କାମକୁ ଜନଇ ଉନ୍ନୟନ 
କାଯ୍ଘ୍ୟ ହାତକୁ ଜନବା ପାଇଁ ପରାମଶ୍ଘ ଜଦଇଛନ୍ତଜି। 

 ପରବର୍ତ୍ଘରୀ ସମୟଜର ଜସ ବାେଜିଶଙ୍କରା ନ ଜିକଟସ୍ଥ ଜଦଓଭୁବନପରୁ ସ୍ଥଜିତ 
କୁକୁଡ଼ା ନାଳ ଡ୍ୟାମ୍   ପର ଜିଦଶ୍ଘନ କର ଜି ଏହାର ନବରୀକରଣ ୍ ର ଜିଆଜର ତାହାର 
ପରୂ୍୍ଘ ଉପଜଯାଗ କର ଜିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରରୀମାନଙୁ୍କ ପରାମଶ୍ଘ ଜଦଇଛନ୍ତଜି। 
ପନୁଶ୍ଚ ତ ଜିଜେଇକାଣ ଜି ସରକାରରୀ ଏସ୍  ଏସ୍  ଡ ଜି ବାଳ ଜିକା ଉଚ୍ଚ ବ ଜିଦ୍ୟାଳୟଜର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀ, ଶ ଜିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଜୋଚନା କର ଜି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କମ୍ଘଚାରରୀ 
ନ ଜିଜୟା୍ନ ସହ ଜିତ ବ ଜିଦ୍ୟାଳୟଜର ଉଚ୍ଚ ଗଣୁବର୍ତା ସନୁ ଜିଶ୍ଚ ଜିତ କର ଜିବା ପାଇଁ 
ପଦଜକ୍ଷପ ଜନବାକୁ ଜସ ନ ଜିଜଦ୍୍ଘଶ ଜଦଇଛନ୍ତଜି। ଏହା ପଜର ଜସ ସନୁ୍ରଗଡ଼ 
ସ୍ଥଜିତ ସମଜେଇ ମନ୍ ଜିରର ପୂ୍ କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଜିଦାରଙ୍କ ସହ ଆଜୋଚନା 
କର ଜି ମନ୍ ଜିରର ନବରୀକରଣ ତଥା ନଦରୀ ପଠାର ଜସୌନ୍ଯ୍ଘ୍ୟକରଣ କାଯ୍ଘ୍ୟ 
ତ୍ରାନ୍ ଜିତ ଜହବ ଜବାେଜି ଜଘାଷଣା କର ଜିଛନ୍ତଜି। ସନୁ୍ରଗଡ଼ଜର ସରକାରରୀ 
ମହ ଜିଳା ମହାବ ଜିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ସହ ଆଜୋଚନା କର ଜି ଜସ ସ୍ାଟ୍ଘ 
ଜଶ୍ଣରୀ ଗହୃ, ଇ-ପାଠାଗାର ଏବଂ ପରରୀକ୍ଷାଗାର ନ ଜିମ୍ଘାଣ ପାଇଁ ପଦଜକ୍ଷପ 
ଜନବାକୁ ୍ଜିଲ୍ା ପ୍ରଶାସନକୁ ନ ଜିଜଦ୍୍ଘଶ ଜଦଇଛନ୍ତଜି।। ଏହ ଜି ଅବସରଜର ଜସ 
ଗେୁ୍ତିଜ୍ାର ନଳା କ୍ଷଦୁ୍ର ୍ଳଜସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଡ଼୍ୟାମର ପନୁରୁଦ୍ାର କର ଜି 
ଉପଯକୁ୍ତ ୍ଳଜସଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଜିବା ଏବଂ ପାର ଜ୍ି ାତ ପାକ୍ଘର ଉନ୍ନୟନ 
କାଯ୍ଘ୍ୟ ପାଇଁ ବ ଜିସୃ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଜିଜପାଟ୍ଘ ପ୍ରସୁ୍ତ କର ଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଜିକ 
ଅଧିକାରରୀଙୁ୍କ ନ ଜିଜଦ୍୍ଘଶ ଜଦଇଛନ୍ତଜି। ଜଶଷଜର ଜସ ସନୁ୍ରଗଡ଼ସ୍ଥଜିତ ୍ଜିଲ୍ା 
କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ଜଖଳାଳଜି ଓ ଜକାଚ୍  ଙ୍କ ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ 
ତାେଜିମ ସଂକ୍ାନ୍ତ ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଦଖା ଜଦଉଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପକ୍ଘଜର 
ଆଜୋଚନା କର ଜି ଏହାର ସମାଧାନ ନ ଜିମଜନ୍ତ ପ୍ରତ ଜିଶରୁତ ଜି ଜଦଇଛନ୍ତଜି। ଏହ ଜି 
ଅବସରଜର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯବୁ ବ୍ୟାପାର ସଚଜିବ ଆର୍  . ଭ ଜିନ ଜିେ କ୍ ଜିଷ୍ା, ୍ଜିଲ୍ାପାଳ 
ଡାକ୍ତର ପରାଗ ହଷ୍ଘଦ ଗାଭାେଜି, ୍ଜିଲ୍ା ପର ଜିଷଦର ମଖୁ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରରୀ 
ତଥା କାଯ୍ଘ୍ୟନ ଜିବ୍ଘାହରୀ ଅଧିକାରରୀ ମଜନା୍ ସତ୍ୟବାନ ମହା୍ନ, ଅତ ଜିର ଜିକ୍ତ 
୍ଜିଲ୍ାପାଳ ଅଭଜିମନୁ୍ୟ ଜବଜହରା ଓ ରବଜି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ସଦର ଉପ 
୍ଜିଲ୍ାପାଳ ଦାଶରଥି ସରାବୁ, ସମ୍ପକୃ୍ତ ବ୍କର ଜଗାଷ୍ରୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରରୀ, 
ତହସ ଜିେଦାର, ବ ଜିଭାଗରୀୟ ଅଧିକାରରୀ ଆଦଜି ଉପସ୍ଥଜିତ ଥିଜେ।

ନୂଆେୂପ ରନବ...
କମ୍ପ୍ୁୟଟର େ୍ୟାବ, ସାଇନ୍ସେ୍ୟାବ୍   ଭଳଜି ଉନ୍ନତ ମାନର ଶ ଜିକ୍ଷଣରୀୟ 

ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପେବ୍ଧ କରାଯାଉଛ ଜି। ୨୦୨୪ ସଦୁ୍ା ରା୍୍ୟର ୮ ହ୍ାର 
ସ୍େୁର ରୂପାନ୍ତରଣ କର ଜିବା ଜନଇ ସରକାରରୀସ୍ରଜର ଜଯା୍ନା ପ୍ରସୁ୍ତ 
କରାଯାଇଥିବାଜବଜଳ ବ ଜିଗତ ଦୁଇ ପଯ୍ଘ୍ୟାୟଜର ନ ଜିଦ୍୍ଘାର ଜିତ େକ୍ଷ୍ୟର ୫୦ 
ପ୍ରତ ଜିଶତ ରୂପାନ୍ତରଣ ଜଶଷ ଜହାଇଛ ଜି। ତୃତରୀୟ ପଯ୍ଘ୍ୟାୟଜର ଆଉ ୨୫ 
ପ୍ରତ ଜିଶତକୁ ସାମ ଜିଲ୍   କରାଯାଇଛ ଜି। ତୃତରୀୟ ପଯ୍ଘ୍ୟାୟ ରୂପାନ୍ତରଣ ଜଶଷ 
ଜହବା ପଜର େକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟରୀ ୭୫% ସ୍େୁର ରୂପାନ୍ତରଣ ଜଶଷ ଜହବ। 
ପ୍ରଥମ ପଯ୍ଘ୍ୟାୟଜର ୬୨୦ ଜକାଟ ଜି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଜର ୧୦୭୫ଟଜି ବ ଜିଦ୍ୟାଳୟର 
ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିବାଜବଜଳ ଦ୍ ଜିତରୀୟ ପଯ୍ଘ୍ୟାୟଜର ୩,୪୬୧ଟ ଜି 
ବ ଜିଦ୍ୟାଳୟ ନବକଜଳବର ପାଇଁ ୧୬୯୯ ଜକାଟ ଜି ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚ୍ଘ କରାଯାଇଛ ଜି। 

ଜସହ ଜିଭଳଜି ତୃତରୀୟ ପଯ୍ଘ୍ୟାୟର ୨୩୩୬ଟ ଜି ବ ଜିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୧୦୯୨ ଜକାଟ ଜି 
ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଜହାଇଛ ଜି। ଚଳଜିତ ପଯ୍ଘ୍ୟାୟଜର କଟକରୁ ସବ୍ଘାଧିକ 
୧୯୬ଟ ଜି ସ୍େୁ ଚ ଜିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବାଜବଜଳ ବାଜେଶ୍ୱରରୁ ୧୮୫, 
ବୋଙ୍ଗଜିରରୁ ୧୩୦ ଏବଂ ଜବୌଦ୍ରୁ ସବ୍ଘନ ଜିମ୍ନ ୧୫ଟ ଜି ବ ଜିଦ୍ୟାଳୟ ଚଜିହ୍ନଟ 
କରାଯାଇଛ ଜି। ରୂପାନ୍ତରଣ ଜଯା୍ନାଜର ଉନ୍ନତମାନର ଶ ଜିକ୍ଷାଦାନ ସହ ଜିତ 
ଅଭଜିଜ୍ଞ ଶ ଜିକ୍ଷକ, ଅତ୍ୟାଧନୁ ଜିକ ଶ ଜିକ୍ଷଣରୀୟ ଉପକରଣ ଜଯାଗାଇ ଦଜିଆଯାଉଛ ଜି। 
ବ ଜିଜଶଷତଃ ଗଣୁାତ୍ମକ ଶ ଜିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମସ୍ ଆବଶ୍ୟକରୀୟ ଉପକରଣ 
ସହ ଜିତ ଉର୍ତମ ଜଶୈକ୍ଷ ଜିକ ବାତାବାରଣ ଉପଜର ଧ୍ୟାନ ଦଜିଆଯାଉଛ ଜି। ଉନ୍ନତ 
ଜଶ୍ଣରୀ ଗହୃ, ଜଖଳ ପଡ଼ଜିଆ ସହ ଜିତ ଜଖଳ ସାମଗ୍ରରୀ, ସ୍ାଟ୍ଘ ୋଇଜବ୍ରରୀ, 
କମ୍ପ୍ୁୟଟର େ୍ୟାବ୍   ଆଦଜି ସ୍େୁଗଡ଼ୁ ଜିକଜର ଉପେବ୍ଧ କରାଯ ଜିବା ସହ 
ପ ଜିୋମାଜନ ବହ ଜି ବଦଳଜର ଇ-କଜଟେଟେ ଓ ସ୍ାଟ୍ଘ କ୍ାସରୁମର ପ୍ରଜ୍କ୍ଟରଜର 
ପାଠ ପଢ଼଼ୁଛନ୍ତ ଜି। ଏଥିପାଇଁ ଶ ଜିକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ କରାଯାଉଛ ଜି। ବ ଜିଭାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ସ୍େୁ ଶ ଜିକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ ସ୍େୁ ପର ଜିଚାଳନା ଜନଇ ପ୍ରଶ ଜିକ୍ଷଣ ଦଜିଆଯାଉଛ ଜି। 
ଅତ୍ୟାଧନୁ ଜିକ ଯନ୍ାଂଶ ସାହାଯ୍ୟଜର ଜସମାଜନ କ ଜିପର ଜି ଶ ଜିକ୍ଷାଦାନ କର ଜିଜବ 
ଜସଜନଇ ପ୍ରଶ ଜିକ୍ଷଣ ଜନଉଛନ୍ତଜି। ସ୍ାଟ୍ଘ ସ୍େୁଜର ପଢ଼଼ ଜିବା ପାଇଁ ପ ଜିୋମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଜର ପବୂ୍ଘ ଅଜପକ୍ଷା ଆଗ୍ରହ ବଢ଼଼ୁଛ ଜି। ଘଜରାଇ ସ୍େୁ ଭଳଜି ସସୁଜ୍ ଜିତ ଓ 
ଅତ୍ୟାଧନୁ ଜିକ ଜଶ୍ଣରୀ ଗହୃ, ପାଠାଗାର ଆଦଜି ପ ଜିୋଙୁ୍କ ସ୍େୁ ପ୍ରତ ଜି ଆକୃଷ୍ 
କରୁଛ ଜି।

ଭଡ଼ାରେ ଲାଗବି...
ଚାଳଜିତ ଜରେନ ଜସବା ଉପେବ୍ଧ ଜହାଇଛ ଜି। ଏହାର ଜି ମଧ୍ୟଜର ପବୂ୍ଘ ଐତ ଜିହ୍ୟ 

ଜରଳ ଇଞ୍ଜିନ ଓ ଜରଳ ଡବା ବାର ଜିପଦା ଜଷ୍ସନଜର ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ ସ୍ଥାନଜର ପଡ଼ଜି 
ରହ ଜି ନଷ୍ ଜହବାକୁ ୋଗ ଜିଥିୋ। ଏପର ଜିକ ଜି ଏହ ଜି ଜରଳ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଜରଳ ବ ଜିଭାଗ 
ପକ୍ଷରୁ ଖଡଗପରୁ ଓ କେଜିକତାକୁ ଜନଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଗୋ। େଳଜର 
ମୟରୂଭଞ୍ ୍ଜିଲ୍ାର ଐତ ଜିହ୍ୟକୁ ମୟରୂଭଞ୍ ୍ଜିଲ୍ାଜର ସାଇତ ଜି ରଖିବାକୁ 
ଦାବ ଜି ଜ୍ାର ଧର ଜିୋ। ଏହ ଜି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ୍ଜିଲ୍ାର ଯବୁଛାତ୍ର ସଂଗଠନ 
ଭଞ୍ଜସନା ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ାର ଦାବ ଜି ଆଜନ୍ାଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛ ଜି। ଏପର ଜିକ ଜି 
୍ଜିଲ୍ାର ସମସ୍ ନାଗର ଜିକ ଏହ ଜି ଦାବ ଜିକୁ ସମଥ୍ଘନ ୍ଣାଇ ଆଜନ୍ାଳନକୁ 
ଓହ୍ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତ ଜି।

ବହୁ ବାଦ ବ ଜିବାଦ ଓ ଆଜନ୍ାଳନର ଦରୀଘ୍ଘ ଦ ଜିନ ପଜର ପରୂଣ ଜହାଇଥିୋ 
ମୟରୂଭଞ୍ ବାସରୀଙ୍କ ସ୍ପ୍ନ। ବାର ଜିପଦା ଠାଜର ରା୍୍ୟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ ଁ
ପ୍ରତ ଜିଷ୍ା ଜହାଇଥିୋ ଜରଳ ଐତ ଜିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ରଚନା ଜହାଇଥିୋ ନୂଆ 
ଇତ ଜିହାସ। ଭଞ୍ବଂଶରୀୟ ମୟରୂଭଞ୍ ରା୍ ପର ଜିବାରରଙ୍କ କରୀର୍ତ୍ତିରା୍ଜିକୁ 
ଜଦଖିବାର ସଜୁଯାଗ ପାଇଥିଜେ ପରପ ଜିଢ଼ଜି। ତତ୍  କାଳରୀନ ମୟରୂଭଞ୍ ରା୍୍ୟର 
ପ୍ର୍ାବତ୍ଳ ମହାରା୍ାମାନଙ୍କ ଜରଳ ଇତ ଜିହାସ ଗଭ୍ଘଜର ହ୍ଜିଯାଉଥିବା 
ଐତ ଜିହ୍ୟକୁ ସରୁକ୍ଷ ଜିତ ରଖିବା ଉଜଦ୍ଶ୍ୟଜର ବାର ଜିପଦା ଜରଳଜଷ୍ସନଜର 
ପ୍ରତ ଜିଷ୍ା ଜହୋ ଜରଳ ଐତ ଜିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ୨୦୨୧ ନଜଭମ୍ର ୧୭ଜର 
ମହାଆଡମ୍ରଜର ଏହ ଜି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଦ୍  ଘାଟନ କର ଜିଥିଜେ ଜକନ୍ଦ୍ରମନ୍ରୀ 
ବ ଜିଜଶଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ଉପସ୍ଥଜିତ ଥିଜେ ଦକ୍ଷ ଜିଣପବୂ୍ଘ ଜରଳପଥର ଡଜିଆର୍  ଏମ୍   
ମଜନାରଞ୍ନ ପ୍ରଧାନ, ବାର ଜିପଦା ବ ଜିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ଜସାଜରନ ଓ ବହୁ 
ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ଜି ବ ଜିଜଶଷ। ଉଦ୍  ଘାଟନକୁ ୧୫ମାସ ପରୂ ଜିୋଣ ଜି; ମାତ୍ର 
ଆ୍ଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପରୂ୍୍ଘ ଜହାଇପାର ଜିନାହ ିଁ ଏହ ଜି ଜରଳ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ପ୍ରସ୍ାବ ଜିତ 
ପରୂ୍୍ଘାଙ୍ଗ ରୂପଜରଖ। ପଯ୍ଘ୍ୟଟକଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ କର ଜିବାକୁ ନା ଜଖାେଜିପାର ଜିଛ ଜି େୁଡ୍   
ଜକାଟ୍ଘ ନା କରାଯାଇପାର ଜିଛ ଜି ପାକ୍ଘ। ନା ଜହାଇଛ ଜି ଶ ଜିଶମୁାନଙ୍କ ମଜନାରଞ୍ନ 
ଉଦ୍ୟାନ। ଜଘାଷଣା ଜକବଳ ଜଘାଷଣାଜର ରହ ଜିଯାଇଛ ଜି। ଜକବଳ ୨ଟ ଜି 
ପରୁୁଣା ଜରଳ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଛାଡ଼ ଜିଜଦଜେ ଆଉ ଜକୌଣସ ଜି ମଧ୍ୟ ଐତ ଜିହ୍ୟକୁ 
ଏଠାଜର ସଂରକ୍ଷ ଜିତ କର ଜି ପାର ଜିନାହାଁନ୍ତ ଜି ଜରଳ କରୃ୍ତ୍ଘପକ୍ଷ। ଉଦଘାଟନ ସମୟର 
ପ୍ରତ ଜିଶରୁତ ଜି ପ୍ରତ ଜିଶରୁତ ଜିଜର ରହ ଜିଯାଇଛ ଜି।

ଜକବଳ ଜଯ ଅବଜହଳଜିତ ଜହାଇ ପଡ଼ଜିରହ ଜିଛ ଜି ଏହ ଜି ଜରଳ ଐତ ଜିହ୍ୟ 
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ତାହା ନୁଜହଁ। ଅତ ଜି ଦୁଃଖ ଓ ପର ଜିତାପର ବ ଜିଷୟ ଏହାକୁ 
ବ୍ୟବସାୟକରଣ କର ଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନାହ ିଁ ଜରଳ ବ ଜିଭାଗ। ଜଗାଟ ଜିଏ 
ପଜଟ ଏହ ଜି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପର ଜିଦଶ୍ଘନ ପାଇଁ ୧୦ ଟଙ୍କା ଟ ଜିକଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
କରାଯାଇଥିବା ଜବଜଳ ଅନ୍ୟପଜଟ ଏହ ଜି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଘଜରାଇ କରଣ 
କରାଯାଇ ଜଭା୍ଜି ଭାତ ଉତ୍ବ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଜଦବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ 
କରାଯାଇଛ ଜି। ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସମ୍ଖୁ େଳକଜର ୋଗ ଜିଥିବା ବ୍ୟାନରଜର 
ଜକୌଣସ ଜି ଉତ୍ବ, ପାଟ୍ତି ଓ ମ ଜିଟ ଜିଂ ପାଇଁ ଜଯାଗାଜଯାଗ କର ଜିବାକୁ ଦଶ୍ଘାଇ ଜରଳ 
କରୃ୍ତ୍ଘପକ୍ଷ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସଂଜ୍ଞାକୁ କଳୁଷ ଜିତ କର ଜିଛନ୍ତଜି।

ଜଯଉଁଠ ଜି ଐତ ଜିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷ ଜିତ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଜି ଜଖାୋଯାଇଥିୋ 
ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଜସଇଠଜି ଜସହ ଜି ଐତ ଜିହ୍ୟକୁ କଳୁଷ ଜିତ କର ଜିବାକୁ ଜୋକଙ୍କ 
ହାତକୁ ଜଟକଜିଜଦବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତ ଜି ଜରଳ କରୃ୍ତ୍ଘପକ୍ଷ। ଏହ ଜି ଐତ ଜିହ୍ୟ 
ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଟଙ୍କା ବ ଜିନ ଜିମୟଜର ନାଚଗରୀତ ସହ ଉତ୍ବ ମନାଇବା ପାଇ ଁ
ଅନୁମତ ଜି ଜଦବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରଳ କରୃ୍ତ୍ଘପକ୍ଷଙ୍କ ହରୀନ ମାନସ ଜିକତାକୁ ୍ଜିଲ୍ା 
ଜରେଜେ ରୋଜଭୋସ୍ଘ ଜୋରମର ସଭାପତ ଜି ଅଭ ଜ୍ି ଜିତ୍   ରାମ୍   ତରୀବ୍ ନ ଜିନ୍ା 
କର ଜିଛନ୍ତଜି। ଜସହ ଜିପର ଜି ୍ଜିଲ୍ାବାସରୀଙ୍କ ସ୍ପ୍ନ ସାକାର ଜହବା ପଜର ଐତ ଜିହ୍ୟକୁ 
କଳୁଷ ଜିତ କରାଯାଇଛ ଜି। ଜକବଳ ରା୍ନରୀତ ଜି ମଧ୍ୟଜର ସରୀମ ଜିତ ରହ ଜିଯାଇଛ ଜି ଏହ ଜି 
ଜରଳ ଐତ ଜିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ 
ଜବାେଜି ଅଭ ଜିଜଯାଗ କର ଜିଛନ୍ତଜି 
ଭଞ୍ଜସନା ପ୍ରତ ଜିଷ୍ାତା କଳଜିଙ୍ଗ 
ଜକଶରରୀ ଜ୍ନା। ଜକନ୍ଦ୍ର ମନ୍ରୀ 
ଓ ଜରଳ କରୃ୍ତ୍ଘପକ୍ଷ ଉଦ୍  ଘାଟନ 
ସମୟର ପ୍ରତ ଜିଶରୁତ ଜି ପରୂଣ 
ନକଜେ ପନୁବ୍ଘାର ଭଞ୍ଜସନା 
ଆଜନ୍ାଳନକୁ ଓହ୍ାଇବ 
ଜବାେଜି ଜସ ଜଚତାବନରୀ ମଧ୍ୟ 
ଜଦଇଛନ୍ତଜି।

ସ�ୋମବୋର 
୧୩ ମୋର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ପ୍ରଥମ ପଷୃ୍ାେ ଅବଶଷିାାଂଶ

ଭୁ ବ ନ େ ଶ୍ୱ ର , ୧ ୨ । ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ପବୂ୍ଘାଜପକ୍ଷା ରା୍୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଜ୍ଟ 
ଆକାର ବୃଦ୍ ଜି ପାଇଛ ଜି, ଆଥ ୍ତିକ କାରବାର 
ମଧ୍ୟ ବଢ଼଼ ଜିଛ ଜି। ଜତଜବ ଏହ ଜି କାରବାରଜର 
ସ୍ଚ୍ଛତା ସନୁ ଜିଶ୍ଚ ଜିତ କର ଜିବା ଏବଂ ସମୟର 
ଅପଚୟକୁ ଜରାକ ଜି ୍ନସାଧାରଣଙୁ୍କ 
ସଜବ୍ଘାର୍ତମ ଜସବା ପ୍ରଦାନ କର ଜିବା ଉପଜର 
ରା୍୍ୟ ସରକାର ଗରୁୁତ୍ ଜଦଉଛନ୍ତଜି। ଏହ ଜି 
କ୍ମଜର ଆସନ୍ତା ଏପ୍ର ଜିେ ୧ ତାର ଜିଖରୁ 
ସମଗ୍ର ରା୍୍ୟଜର ଇ-ଭାଉଚର୍   ବ୍ୟବସ୍ଥା 
କାଯ୍ଘ୍ୟକାରରୀ ଜହବାକୁ ଯାଉଛ ଜି। ଏ 
ସମ୍ପକ୍ଘଜର ଅଥ୍ଘ ବ ଜିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ ଜିଛ ଜିଦ ଜିନ 
ପଜୂବ୍ଘ ଏ ସମ୍ପକ୍ଘଜର ବ ଜିଜ୍ଞପ୍ ଜି ୍ର ଜିଆଜର 
ନ ଜିଜଦ୍୍ଘଶନାମା ୍ାର ଜି କରାଯାଇଛ ଜି। 
ଜପନସନ, ଦରମା, ଭର୍ତା, ସରକାରରୀ 

ଅଥ୍ଘ ଜନଣ ଜଦଣ, ମନଜରଗା ମ୍ୁରରୀ 
ପ୍ରଦାନ ଭଳଜି ସମସ୍ ଆଥ ୍ତିକ କାରବାରଜର 
କାଗ୍ପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଜଛଦ କର ଜି 
ଅନ୍  ୋଇନ୍   ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଯ୍ଘ୍ୟକାରରୀ ଜହବ। 
ରା୍୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ‘୫-ଟ ଜି’ ଉପକ୍ମ 
ଅଧରୀନଜର ଏହ ଜି ପଦଜକ୍ଷପ ନ ଜିଆଯାଇଛ ଜି।
ସଚୂନା ଅନୁସାଜର ରା୍୍ୟର ସମସ୍ 
୧୬୯ ଜରେଜ୍ରରୀକୁ ଅନୋଇନ୍   
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜିତ ଜଯାଡ଼ଜିବା ପାଇଁ 
ପଦଜକ୍ଷପ ନ ଜିଆଯାଇଥିୋ। ଜଦଶର 
ପ୍ରଥମ ରା୍୍ୟ ଭାଜବ ଓଡ଼ଜିଶା ଏହ ଜି 
ପଦଜକ୍ଷପ ଜନଇଥିୋ। ଇତ ଜିମଧ୍ୟଜର 
ଏହ ଜି କାଯ୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ତଜିମ ପଯ୍ଘ୍ୟାୟଜର ପହଞ୍ ଜି 
ଥବ ଜିା ଜବଜଳ ମହାଜେଖାକାରଙ୍କ 
କାଯ୍ଘ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍  ୋଇନ୍   ବ୍ୟବସ୍ଥା 

ସହ ଜିତ ଜଯାଡ଼ାଯାଇଛ ଜି। ରା୍୍ୟ ସରକାର 
ଜଯଉ ଁ ଅଥ୍ଘ ଜଦଉଛନ୍ତଜି, ଜଯଉ ଁ ଅଥ୍ଘ 
ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତଜି ଆଉ ଅଥ୍ଘ ବ ଜିନ ଜିଜଯାଗର 
ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ବ ଜିବରଣରୀ ଅନୋଇନ୍  ଜର 
ସମ୍ପାଦଜିତ ଜହବ। ଏପ୍ର ଜିେ ୧ ତାର ଜିଖରୁ 
ଇ-ଭାଉଚର୍   ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଜହବ। 
ଭାଉଚର୍   ସହ ଜିତ ଆନୁସଙ୍ଗଜିକ କାଗ୍ପତ୍ର 
ମଧ୍ୟ ଅନୋଇନ୍  ଜର ଦାଖେ କରାଯ ଜିବ। 
ଜତଜବ ଉଠାଣ ଓ ବ ଜିତରଣ ଅଧିକାରରୀ 
(ଡ ଜିଡ ଜିଓ)ମାଜନ କାଗ୍ପତ୍ରକୁ ନ ଜ୍ି  
ଦାୟ ଜିତ୍ଜର ସଂରକ୍ଷ ଜିତ କର ଜି ରଖିଜବ। 
କାଯ୍ଘ୍ୟାଳୟଜର ଥିବା କାଗ୍ପତ୍ର ଜଯପର ଜି 
ଭୂଲ୍   କାଯ୍ଘ୍ୟଜର ବ୍ୟବହାର ନ ହୁଏ 
ତାହା ସମ୍ପକୃ୍ତ ଡ ଜିଡ ଜିଓ ସନୁ ଜିଶ୍ଚ ଜିତ କର ଜିଜବ। 
ଭବଜିଷ୍ୟତଜର ଅଡଜିଟ୍  , ଆକଉଟେସ୍  , ଯାଞ୍ 

ଆଦଜି କାଯ୍ଘ୍ୟ ପାଇ ଁଅନ୍  ୋଇନ୍   ପ୍ରମାଣପତ୍ର 
ସହ ଜିତ କାଗ୍ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା 
ରହ ଜିଛ ଜି। ଅଥ୍ଘ ବ ଜିଭାଗର ୍ଜଣ ବର ଜିଷ୍ 
ଅଧିକାରରୀଙ୍କ କହ ଜିବା ଅନୁସାଜର 
ଇ-ଭାଉଚର୍   ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଯ୍ଘ୍ୟକାରରୀ 
କର ଜିବାର ମଖୁ୍ୟ ଉଜଦ୍ଶ୍ୟ ଜହଉଛ ଜି ଆଥ ୍ତିକ 
କାରବାରଜର ସ୍ଚ୍ଛତା ସନୁ ଜିଶ୍ଚ ଜିତ କର ଜିବା, 
ସମୟର ଅପଚୟକୁ ଜରାକ ଜିବା ଏବଂ 
ସରକାରରୀ ପ୍ରକ୍ ଜିୟା ତ୍ରାନ୍ ଜିତ କର ଜିବା। 
ଅନ୍  ୋଇନ୍   ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଯ୍ଘ୍ୟକାରରୀ ଜହଜେ 
ଅେଜିସ୍  ଜର କାଗ୍ପତ୍ର ନଷ୍ ଜହବା, 
ହ୍ଜିଯ ଜିବା ଆଦଜି ସମସ୍ୟାରୁ ନ ଜିସ୍ାର ମ ଜିଳ ଜିବ। 
ଏଜବ କାଯ୍ଘ୍ୟ ସମ୍ପରୂ୍୍ଘ ଜହାଇଥିବା ଜବଜଳ 
ଏପ୍ର ଜିେ ପହ ଜିୋରୁ ସମସ୍ ଜରେଜ୍ରରୀଜର 
ଇ-ଭାଉଚର୍   ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ କରାଯ ଜିବ।

ଏପ୍ରଲି ୧େୁ ସମସ୍ତ ରରେରେେୀରେ ‘ଇ-ଭାଉଚର୍  ’ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ
ସନୁଶି୍ତି ରେବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସମୟେ ଅପଚୟ କମବି

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨ା୩(ସମସି): ଉଚ୍ଚ 
ମାଧ୍ୟମ ଜିକ ଶ ଜିକ୍ଷା ପର ଜିଷଦ(ସ ଜିଏଚଏସଇ) 
ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ ଜିତରୀୟ ପଯ୍ଘ୍ୟାୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ 
ପର ଜିଚାଳନା ଜକନ୍ଦ୍ରକୁ ଆ୍ଜିଠୁ ପଠାଯ ଜିବ। 
ପବୂ୍ଘରୁ ୨୦୨ଟ ଜି ଜକନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଥମ ୯ 
ଦଜିନ ପାଇ ଁ ନ ଜିଦ୍୍ଘାର ଜିତ ବ ଜିଷୟଗଡ଼ୁ ଜିକର 
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯାଇଥିବାଜବଜଳ ଅବଶ ଜିଷ୍ 
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗଡ଼ୁ ଜିକୁ ଦ୍ ଜିତରୀୟ ପଯ୍ଘ୍ୟାୟଜର 
ମାଚ୍ଚ୍ଘ ୧୫ ତାର ଜିଖ ସଦୁ୍ା ପଠାଯ ଜିବ ଜବାେଜି 
ପର ଜିଷଦ କହ ଜିଛ ଜି। ଅପରପଜକ୍ଷ ମାରେ ଜିକ୍   ଓ 
+୨ ପରରୀକ୍ଷା ପର ଜିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ 
ସଂଗଠଜିତ କର ଜିବା ପାଇ ଁସ୍େୁ ଓ ଗଣଶ ଜିକ୍ଷା 
ବ ଜିଭାଗ ନ ଜିଜଦ୍୍ଘଶ ଜଦଇଛ ଜି। ନ ଜିମାପଡ଼ାଜର 
କପ ଜିକୁ ଜନଇ ୍ଜନୈକ ଶ ଜିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଡଜିଓ 
ଭାଇରାଲ୍   ପଜର ପର ଜିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 
ଅଧିକ ସଂଗଠଜିତ କର ଜିବା ଓ କପ ଜି 
ଜରାକ ଜିବା ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ଯତ୍ନବାନ ଜହବାକୁ 
ପଯ୍ଘ୍ୟଜବକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ ବ ଜିଭାଗରୀୟ ମନ୍ରୀ 
ସମରୀର ରଞ୍ନ ଦାଶ ନ ଜିଜଦ୍୍ଘଶ ଜଦଇଛ ଜି।

ଆେଠୁି ପେଚିାଳନା ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଯବି 
+୨ ଦ୍ତିୀୟ ପଯ୍ଯ୍ାୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨।୩(ସମସି): କଂଜଗ୍ରସଜର 
ନୂଆ କର ଜି ଜଯାଗ ଜଦଇଥିବା ପବୂ୍ଘତନ ମଖୁ୍ୟ 
ଶାସନ ସଚଜିବ ବ ଜ୍ି ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପରୁୁଖା 
କଂଜଗ୍ରସ ଜନତା ଚ ଜିରଞ୍ରୀବ ବ ଜିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବାସଗହୃକୁ 
ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଆଜୋଚନା କର ଜିଛନ୍ତଜି। ରା୍୍ୟ 
କଂଜଗ୍ରସର ସାମ୍ପ୍ରତ ଜିକ ସ୍ଥଜିତ ଜି ସଜମତ ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ 

ଆନୁଷଙ୍ଗଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଜର ଆଜୋଚନା କର ଜିଛନ୍ତଜି। 
ଜତଜବ ଏହ ଜି ପ୍ରସଙ୍ଗଜର ଚଜିରଞ୍ରୀବ ବ ଜିଶ୍ୱାଳ 
କହ ଜିଛନ୍ତଜି ଜଯ, ଏହା ଏକ ଜସୌ୍ନ୍ୟମଳୂକ 
ସାକ୍ଷାତକାର ଥିୋ। ଦଳର ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଜର 
ଆଜମ ଆଜୋଚନା କର ଜିଛୁ। ଆଗାମରୀ ସାଧାରଣ 
ନ ଜିବ୍ଘାଚନଜର ଦଳର କ’ଣ ନ ଜିବ୍ଘାଚନ ଋଣନରୀତ ଜି 
ରହ ଜିବ ଜସଜନଇ ଆଜୋଚନା ଜହାଇଥିୋ। 
ଜତଜବ ଏହ ଜି ଅବସରଜର ଚଜିରଞ୍ରୀବ ବ ଜିଶ୍ୱାଳଙୁ୍କ 
ତାଙ୍କର ରା୍ଜନୈତ ଜିକ ନ ଜିଷ୍କ ଜିୟତା ସମ୍ପକ୍ଘଜର 
ପଚରାଯ ଜିବାଜର ଜସ କହ ଜିଥିଜେ ଜଯ, କଂଜଗ୍ରସ 

ଭବନଜର ବସ ଜିଜେ ଜଭାଟ୍   ଜହବ ନାହ ିଁ। ଜଭାଟ 
ପାଇ ଁ ନ ଜିବ୍ଘାଚନରୀ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ସମୟ ଜଦବାକୁ 
ପଜଡ଼। ମୁ ଁଜମା ନ ଜିବ୍ଘାଚନରୀ ଜକ୍ଷତ୍ର ଓ ୍ ଜିଲ୍ାକୁ ସମୟ 
ଜଦଉଛ ଜି। ଗତ ତ ଜିନ ଜି ବଷ୍ଘ ଜମାଜତ ଜନଇ ଅଜନକ 
ଚଚ୍ଚ୍ଘା ଜହାଇଛ ଜି। ବ ଜିଭ ଜିନ୍ନ ଦଳକୁ ଜମା ସହ ଜଯାଡ଼ଜି 
କର ଜି ଜଦଖାଯାଇଛ ଜି। ମାତ୍ର ମୁ ଁକଂଜଗ୍ରସ ସହ ଅଛ ଜି। 
ଜସଥିପାଇ ଁହ ିଁ ବ ଜ୍ି ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଦରୀଘ୍ଘ ୨ 
ଘଟୋ ଧର ଜି ଦଳ ସମ୍ପକ୍ଘଜର ଆଜୋଚନା କରୁଥିେଜି। 
ତଳ ସ୍ରରୁ କଂଜଗ୍ରସକୁ ମ୍ଭୁତ କର ଜିବାର 
ଆବଶ୍ୟକତା ରହ ଜିଛ ଜି। କଂଜଗ୍ରସ ଦଳର ଜନତା 
ଏକାଠ ଜି ଜହାଇ େଢ଼ଜିଜବ। ଜସହ ଜିଭଳଜି ଆ୍ଜିର 
ଆଜୋଚନା ସମ୍ପକ୍ଘଜର ଶ୍ରୀପଟ୍ଟନାୟକ କହ ଜିଛନ୍ତଜି 
ଜଯ କଂଜଗ୍ରସ ଦଳ କ ଜିଭଳଜି ଆସନ୍ତା ନ ଜିବ୍ଘାଚନଜର 
ଭେ ପ୍ରଦଶ୍ଘନ କର ଜିବ, ଜସଜନଇ ଆଜୋଚନା 
ଜହାଇଛ ଜି। ଜସ ଦଳର ସଙ୍ଗଠନକୁ ସଦୃୁଢ଼ କର ଜିବାକୁ 
ଅଜନକ ପରାମଶ୍ଘ ଜଦଜେ। ଉଜଲ୍ଖଜଯାଗ୍ୟ ଜଯ, 
ବ ଜ୍ି ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଜଗ୍ରସଜର ଜଯାଗ ଜଦବା 
ପରଠାରୁ ଭୁବଜନଶ୍ୱରଜର ରହୁଥିବା ରା୍୍ୟ 
କଂଜଗ୍ରସର ବର ଜିଷ୍ ଜନତାମାନଙୁ୍କ ଜଭଟୁଛନ୍ତଜି।

 �ଦଳ ପରବିର୍ଚ୍ଚନ ଚର୍ଚ୍ଚୋକୁ ଖଣ୍ଡନ କସେ ଚରିଞ୍ଜୀବ ବଶି୍ୋଳ 

କାଂରରେସ କାଯ୍ଯ୍ାଳୟରେ ବସରିଲ ରଭାଟ୍   ମଳିବିନ ି

ଚରିଞ୍ଜୀବଙୁ୍ ସେଟସିେ 
ବଜିୟ ପଟ୍ଟନୋୟକ

କଟକ,୧୨ା୩(ସମସି): ଏସ୍  ସ ଜିବ ଜି 
ଜମଡଜିକାେ କଜେ୍ ଓ ହସ୍ ଜିଟାେଜର 
ସ୍ାୟ ୁ ନ ଜିଜଶ୍ଚତନା (ନୁ୍ୟଜରା-
ଆଜନଜସ୍ଥସ ଜିଓଜୋ୍ଜି) ବ ଜିଭାଗ 
ଜଖାେଜିବା ନ ଜିହାତ ଜି ୍ରୁରରୀ। ଜମଡଜିକାେ 
କରୃ୍ତ୍ଘପକ୍ଷ ଏ ସଂକ୍ାନ୍ତଜର ରା୍୍ୟ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 
ବ ଜିଭାଗକୁ ଚ ଜିଠ ଜି ଜେଖିଥିଜେ। ବ ଜିଭାଗ 
ଜଖାେଜିବା ଦ ଜିଗଜର ଜଯା୍ନା ଅଗ୍ରଗତ ଜି 
କର ଜିଥିୋ। ଜହଜେ ଇତ ଜି ମଧ୍ୟଜର 
୪ବଷ୍ଘ ବ ଜିତ ଜିଗୋଣ ଜି। ରା୍୍ୟର ଏହ ଜି 
ସବ୍ଘବୃହର୍ତ ସରକାରରୀ ହସ୍ ଜିଟାେଜର 
ସ୍ାୟ-ୁନ ଜିଜଶ୍ଚତନା ବ ଜିଭାଗ ଜଖାେଜି 
ପାର ଜିନାହ ିଁ। ଏ ସଂକ୍ାନ୍ତଜର ଏସ୍  ସ ଜିବ ଜି 
ଅଧରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଜେସର ଡା. ସଧୁାଂଶ ୁ
ଜଶଖର ମ ଜିଶ୍ କୁହନ୍ତଜି ଜଯ, ସ୍ାୟ ୁ
ଶେ୍ୟ ଚ ଜିକ ଜିତ୍ା ଜକ୍ଷତ୍ରଜର ସ୍ାୟ-ୁ
ନ ଜିଜଶ୍ଚତକମାନଙ୍କର ପ୍ରମଖୁ ଭୂମ ଜିକା 
ରହ ଜିଥାଏ। ସ୍ାୟ ୁ ଜରାଗରୀମାନଙ୍କର 
୍ଟ ଜିଳ ଅଜ୍ରୋପଚାର ସମୟଜର 
ଜସମାନଙୁ୍କ ଜଖା୍ା ପଡ଼ଜିଥାଏ। ଜତଜବ 
ସ୍ତନ୍ ପ୍ରଶ ଜିକ୍ଷଣ ହାସେ କର ଜିଥିବା ସ୍ାୟ ୁ
ନ ଜିଜଶ୍ଚତକ ଏସ୍  ସ ଜିବ ଜିଜର ନାହାନ୍ତ ଜି। 
ନ ଜିଜଶ୍ଚତନା ବ ଜିଭାଗର ଡାକ୍ତରମାନଙୁ୍କ 
ଜନଇ ଅଜ୍ରୋପଚାର କର ଜିବାକୁ 
ପଡ଼ୁଛ ଜି। ସାଧାରଣ ଅଜ୍ରୋପଚାର 
ଏବଂ ସ୍ାୟ ୁଅଜ୍ରୋପଚାର ଭ ଜିତଜର ବହୁ 
ତୋତ ରହ ଜିଛ ଜି। ଏହ ଜି ପର ଜିଜପ୍ରକ୍ଷରୀଜର 
ଏସ୍  ସ ଜିବ ଜିଜର ସ୍ାୟ-ୁନ ଜିଜଶ୍ଚତନା 
ବ ଜିଭାଗ ଜଖାେଜିବା ଦ ଜିଗଜର ପଦଜକ୍ଷପ 
ନ ଜିଆଯ ଜିବା ଉଚଜିତ୍   ଜବାେଜି ଜସ କହ ଜିଛନ୍ତଜି। 

 ୧୯୬୭ ମସ ଜିହାରୁ ଏସ୍  ସ ଜିବ ଜି 
ଜମଡ଼ଜିକାେଜର ସ୍ାୟ ୁ ଶେ୍ୟ(ନୁ୍ୟଜରା 
ସ ୍୍ଘରରୀ) ବ ଜିଭାଗ କାଯ୍ଘ୍ୟ କରୁଛ ଜି। 
ମାଇଜକ୍ା ନୁ୍ୟଜରାସ୍୍ଘରରୀ, ଜପଡ଼ଜିଆରେ ଜିକ 
ନୁ୍ୟଜରା ସ ୍୍ଘରରୀ, ନୁ୍ୟଜରା ରେମା, 

ସ୍େ ସ ୍୍ଘରରୀ, ଜସର ଜିଜବ୍ା-ଭସ୍େୁାର 
ସ ୍୍ଘରରୀ, ସ୍ାଇନାେ ନୁ୍ୟଜରା ସ ୍୍ଘରରୀ, 
ଜପର ଜିଜେରାେ ନଭ୍ଘ ସ ୍୍ଘରରୀ ଭଳଜି 
ଅଜନକ ୍ଟ ଜିଳ ଅଜ୍ରୋପଚାର ଏଠାଜର 
ସେଳତାର ସହ କରାଯାଉଛ ଜି। ଜହଜେ 
ଅଜ୍ରୋପଚାର ପବୂ୍ଘରୁ ଜରାଗରୀଙୁ୍କ ନ ଜିଜଶ୍ଚତ 
କର ଜିବା ନ ଜିମଜନ୍ତ ସ୍ତନ୍ ପ୍ରଶ ଜିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ 
ସ୍ାୟ ୁ ନ ଜିଜଶ୍ଚତକ ନଥିବାରୁ ଅଜନକ 
ସମସ୍ୟା ଜହଉଛ ଜି। କ ଜିଛ ଜି ଜକ୍ଷତ୍ରଜର 
ଅଜ୍ରୋପଚାରଜର ତରୁଟ ଜି ରହୁଥିବା ଜନଇ 
ଅଭଜିଜଯାଗ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛ ଜି। ଅଧରୀକ୍ଷକ 
ପ୍ରଜେସର ଡାକ୍ତର ମ ଜିଶ୍ ଜହଉଛନ୍ତଜି 

ଏସ୍  ସ ଜିବ ଜି ସ୍ାୟ ୁଶେ୍ୟ ବ ଜିଭାଗର ପବୂ୍ଘତନ 
ବ ଜିଭାଗରୀୟ ମଖୁ୍ୟ। ଏହାଛଡ଼ା ରା୍୍ୟର 
୍ଜଣ ପ୍ରତ ଜିଷ୍ ଜିତ ସ୍ାୟ ୁ ଶେ୍ୟ ବ ଜିଜଶଷଜ୍ଞ 
ଭାଜବ ଜସ ପର ଜିଚ ଜିତ। ଜତଣ ୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ବ ଜିଭାଗର ଦରୀଘ୍ଘବଷ୍ଘର ଏଭଳଜି ସମସ୍ୟା 

ସଂକ୍ାନ୍ତଜର ଜସ କହ ଜିଛନ୍ତଜି ଜଯ, ମସ୍ଜିଷ୍କ 
ଅଜ୍ରୋପଚାର ଜବଜଳ ଅଜନକ ଜକ୍ଷତ୍ରଜର 
ସାବଧାନତା ଅବେମ୍ନ କର ଜିବା ୍ରୁରରୀ 
ଜହାଇଥାଏ। ଶ ଜିଶମୁାନଙ୍କର ମସ୍ଜିଷ୍କ 
ଅଜ୍ରୋପଚାର ବହୁ ୍ଟ ଜିଳ କାଯ୍ଘ୍ୟ। 
ପ୍ରଥମତଃ ଜସମାଜନ ଶ ଜିଶ,ୁ ପଣୁ ଜି 
ଜସମାନଙ୍କର ମସ୍ଜିଷ୍କ ଅଜ୍ରୋପଚାର 
କର ଜିବାକୁ ପଡ଼ଜିଥାଏ। ନ ଜିଜଶ୍ଚତ କର ଜିବା 
ନ ଜିମଜନ୍ତ ଉଦ୍ଜିଷ୍ ଇଜଞ୍କ୍ସନ୍   ବ୍ୟବହାର 
କର ଜିବା ଜବଜଳ ସତକ୍ଘ ରହ ଜିବାକୁ ପଜଡ଼। 
ସାଧାରଣ ନ ଜିଜଶ୍ଚତକଙ୍କ ଅଜପକ୍ଷା ୍ଜଣ 
ସ୍ାୟ ୁ ନ ଜିଜଶ୍ଚତକ ହ ିଁ ଏଭଳଜି କାଯ୍ଘ୍ୟ 

ସଠଜିକ ଭାଜବ ତୁୋଇ ପାର ଜିବ। ଜହଜେ 
ଦରୀଘ୍ଘବଷ୍ଘ ଜହବ ସାଧାରଣ ନ ଜିଜଶ୍ଚତକଙ୍କ 
ସହଜଯାଗଜର ସ୍ାୟ ୁ ଶେ୍ୟ ବ ଜିଭାଗଜର 
୍ଟ ଜିଳ ଅଜ୍ରୋପଚାର ୍ାର ଜି ରହ ଜିଛ ଜି। 
ଏସ୍  ସ ଜିବ ଜି ଜମଡଜିକାେଜର ନ ଜିଜଶ୍ଚତନା 
ବ ଜିଭାଗ ରହ ଜିଛ ଜି। ସ୍ାୟ-ୁନ ଜିଜଶ୍ଚତନା 
ବ ଜିଭାଗ ଜଖାେଜିଜେ ଚଜିକ ଜିତ୍ା ଜସବା 
ଆହୁର ଜି େଳପ୍ରଦ ଜହାଇ ପାର ଜିବ। 
ନ ଜିଜଶ୍ଚତକ ମାଜନ ସ୍ତନ୍ ଭାଜବ 
ସ୍ାୟ-ୁନ ଜିଜଶ୍ଚତନା ପାଠ୍ୟକ୍ମଜର ଡଜିଗ୍ରରୀ 
ହାସେ କର ଜିଜବ ଜବାେଜି ଅଧରୀକ୍ଷକ 
ପ୍ରଜେସର ଡ. ମ ଜିଶ୍ ୍ଣାଇଛନ୍ତଜି।

 ପ୍ରକାଶ ଜଯାଗ୍ୟ, ଏସ୍  ସ ଜିବ ଜି 
ଜମଡ଼ଜିକାେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟଜର 

ସ୍ାୟ ୁ ଶେ୍ୟ ବ ଜିଭାଗର ରୂପଜରଖ 
ବଦଳାଇବା ପାଇ ଁ ଜଯା୍ନା ରହ ଜିଛ ଜି। 
ଏସ୍  ସ ଜିବ ଜି ଜମଡ଼ଜିକାେ କରୃ୍ତ୍ଘପକ୍ଷ ଏ 
ବାବଦଜର ଏକାଧିକ ପ୍ରସ୍ାବ ସ୍ାସ୍ଥ୍ୟ 
ବ ଜିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କର ଜିଛନ୍ତଜି। ସ୍ାୟ ୁ
ଶେ୍ୟ ବ ଜିଭାଗଜର ୟନୁ ଜିଟ ସଂଖ୍ୟା, 
ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା, ଆଇସ ଜିୟ ୁ ସଂଖ୍ୟା 
ବୃଦ୍ ଜି କରାଯ ଜିବ। ନୁ୍ୟଜରାସ ୍୍ଘରରୀ 
ବ ଜିଭାଗଜର ଚଜିକ ଜିତ୍ା ଜସବାକୁ ଆହୁର ଜି 
େଳପ୍ରଦ କର ଜିବାକୁ ଜହଜେ ଏସ୍  ସ ଜିବ ଜି 
ଜମଡଜିକାେଜର ସ୍ାୟ ୁନ ଜିଜଶ୍ଚତନା ବ ଜିଭାଗ 
ଜଖାେଜିବାର ବହୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହ ଜିଛ ଜି।

ଏସ୍  �ବି ି
ସମଡକିୋେ ରଯାେନାରେ ଅଟକଛି ିସ୍ାୟ-ୁନରିଶ୍ତନା ବଭିାଗ

 �ସ୍ୋୟ ୁଶେ୍ୟସର ସଦଖୋ ସଦଉଛ ି�ମ�୍ୟୋ
 �ଜଟଳି ଅସ୍ରେୋପଚୋର ସବସଳ ସଖୋଜୋ ପଡୁଛନ୍ ିସ୍ୋୟ ୁନସିଚେତକ

ପାଟଣାଗଡ଼,୧୨ା୩(ସମସି): ସଇତଁୋ 
ବକ୍ ଟ ଜିକ୍ାପଡା ପଞ୍ାୟତ ନ ଜିବ୍ଘାହରୀ 
ଅଧିକାରରୀ ଦନାଦ୍ଘନ ଜଯାଶରୀଙ୍କ ରବଜିବାର 
ସନ୍୍ୟାଜର ଏକ ସଡ଼କ ଦୁଘ୍ଘଟଣାଜର 
ମତୁୃ୍ୟ ଜହାଇଯାଇଛ ଜି। ପଞ୍ାୟତ କାଯ୍ଘ୍ୟ 

ସାର ଜି ସନ୍୍ୟା ସମୟଜର ନ ଜ୍ି  ଗାଁ 
ଜବେପଡା ବ୍କ ଜକନଜକବାକୁ 
ଜେରୁଥିବା ସମୟଜର ଧମୂାଭଟା 
ଗ୍ରାମ ଜଶଷଜର ଏକ ବ୍ ଜ୍ି  ନ ଜିକଟଜର 
ଜମାଟରସାଇକେ ଭାରସାମ୍ୟ 

ହରାଇ ଦୁଘ୍ଘଟଣା ଜହାଇଥିୋ। ଜସଠାଜର ଉପସ୍ଥଜିତ 
ଥିବା କ ଜିଛ ଜି ପ୍ରତାକ୍ଷ୍ୟଦଶ୍ଘରୀ ଆମ୍ବୁୋନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟଜର 
ତାଙୁ୍କ ପାଟଣାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଜେ। 
ପାଟଣାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାଜର ତାଙୁ୍କ ମତୃ ଜଘାଷଣା 
କରାଯାଇଛ ଜି। ଜସାମବାର ଶବ ବ୍ୟବଜଚ୍ଛଦ କରାଯ ଜିବ।

ଦୁର୍ଯଟଣାରେ ପଞ୍ାୟତ ନବି୍ଯାେୀ ଅଧିକାେୀଙ୍କ ମତୁୃ୍



ରେର�ୋ ହୋେ ଉ�ରେ ଏସ୍ ବଆିଇ ଅର୍ଥନୀତଜି୍ଞଙ୍କ ଆେବଆିଇକୁ �େୋମର୍ଥ

ସଲିକିନ୍  ଭ୍ୋଲ ିବ୍ୋଙ୍କ ରେବୋଳଆି ରହବୋେ ପ୍ରଭୋବ

ସ�ୋମବୋର 
୧୩ ମୋର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୦ ବଶି୍ବ ବାଣଜି୍ୟ
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cê$âû aò^òcd cìfý iê^ûeê&û $e ÁKþ cûùKðUþ ù&ùUâûf-WòùRfþ

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

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

l iê^û : 51,900 (ନୂଆଦଲି୍ଲୀ)
l eê&û : 65,000 (ùKRò)

aRûe Kûeaûe (&G<ùe)

l ùi^þþùiKè  59,135.00
l ^ò`Öò  17,412.00

fòUe &òQû (Uuûùe)

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

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୨ା୩(ଏନେନ୍)ି

ଆମେରକିାର ସଲିକିନ୍ ଭ୍ାଲ ି ବ୍ାଙ୍କ 
(ଏସ୍ ଭବି)ି ମେବାଳଆି ମେବା ଖବର 
ସାରା େୁନଆିକୁ ଚନି୍ାମର ପକାଇ ମେଇଛ।ି 
କାରଣ ଏସ୍ ଭବି ି ମେଉଛ ି ଅାମେରକିାର 
୧୬ତେ ବଡ ବ୍ାଙ୍କ। ୨୦୦୮ମର ଆର୍ଥକ 
ୋନ୍ାବସ୍ା କାରଣରୁ ୱାଶଂିଟନ୍ େୁ୍ ଚୁଆଲ 
ଏବଂ ମଲେେ୍ାନ୍  ବ୍ରେସ୍ଥ ଡୁବଯିବିା ପମର 
ଏୋକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆର ଥିକ ସଙ୍କଟ ମବାଲ ି
କୁୋଯାଉଛ।ି ଏରମଯାଗ ୁ ସାରା ବଶି୍ବମର 
୧୦,୦୦୦ ଷ୍ାଟ୍ଥଅପ୍  ପ୍ରଭାବତି ମୋଇପାରନ୍ ି
ମବାଲ ି ଏମବଠାରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛ।ି 
ସଲିକିନ୍ ଭ୍ାଲ ି ବ୍ାଙ୍କ ମେବାଳଆି 
ମେବାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ 
ଉପମର ପଡଛି।ି 
ଏୋକୁ ମନଇ 

ଭାରତମର େଧ୍ୟ ମଲାମକ ଚନି୍ତି ମେବାକୁ 
ଲାଗମିଲଣ।ି ଖାସ୍ କର ି ଶଳି୍ପ ଜଗତମର ଏୋ 
େଇଚଇ ସଷୃ୍ ିକରସିାରଲିାଣ।ି ଏ ମନଇ ଏମବ 
ସାରା େୁନଆିର ବମିଶଷଜ୍ଞୋମନ ଭାରତୀୟ 
ଅର୍ଥ ବ୍ବସ୍ା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶଳି୍ପ ଜଗତ 

ଉପମର ସଲିକିନ୍ ଭ୍ାଲ ି ବ୍ାଙ୍କ ମେବାଳଆି 
ମେବାର ପ୍ରଭାବ ବଷିୟମର ସଚୂନା ମେଇଛନ୍।ି

ୱାଇ କେ୍ମିନଟର ମେଉଛ ି ଏକ 
ଆମେରକିୀୟ ମଟମକନାମଲାଜ ି ଷ୍ାଟ୍ଥଅପ୍ 
ମପ୍ରାତ୍ାେନକାରୀ, ଯାୋ ଭାରତମର ୨୦୦ରୁ 

ଅଧକ ଷ୍ାଟ୍ଥଅପମର ପାଣ୍ ି ବନିମିଯାଗ 
କରଛି।ି ସଲିକିନ୍ ଭ୍ାଲ ି ବ୍ାଙ୍କମର 

ୱାଇ କେ୍ମିନଟରର ନମିବଶ 
ରେଛି।ି ୱାଇ କେ୍ମିନଟରର 

ସଇିଓ ତରା ସଭାପତ ି ଗ୍ାର ି
ମଟନ୍  ଆମେରକିାର ମରେମଜରୀ 
ସଚବି ଜାମନଟ୍ ମୟମଲନ୍  
ଏବଂ ଅନ୍ ପ୍ରଶାସକୋନଙୁ୍କ 
ଚଠି ି ମଲଖÒ ଜଣାଇଛନ୍ ି
ମଯ, ଏଭଳ ି ଆର ଥିକ ସଙ୍କଟ 
ମଯାଗ ୁ ବର୍୍ଥୋନ  ୧ ଲକ୍ଷରୁ 

ଅଧିକ କେ୍ଥଚାରୀ ସଙ୍କଟମର 
ପଡଛି।ି ଏପରକି ି ମସୋମନ 

ଛମଟଇ ମୋଇପାରନ୍।ି  ମତଣ ୁ
ଏ ମକ୍ଷତ୍ରମର ପେମକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ 

କରବିାକୁ ମସ ଅନୁମରାଧ କରଛିନ୍।ି  
ଗ୍ାର ି ମଟନ୍ ଙ୍କ ଏେ ି ପେମକ୍ଷପକୁ ଏମବ 

୧୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ସଇିଓ ଏବଂ 
୫୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ କେ୍ଥଚାରୀଙ୍କ 
ସେର୍ଥନ େଳିସିାରଛି।ି ନ୍ାସନାଲ ମଭଞ୍ଚର 

କ୍ାପଟିାଲ ଆମସାସଏିସନ (ଏନ୍ ଭସିଏି)
ର ତର୍ ଅନୁଯାୟୀ ସଲିକିନ୍ ଭ୍ାଲ ି ବ୍ାଙ୍କର 
୩୭,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମଛାଟ ବ୍ବସାୟ ରେଛି,ି 
ମଯଉଁଥିମର ୨୫୦,୦୦୦ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ 
ରାଶ ି ଜୋ ରେଛି।ି ମଟନ୍ ଆେୁର ି କେଛିନ୍ ି

ମଯ, ଆଗାେୀ ୩୦ େନି େଧ୍ୟମର ଷ୍ାଟ୍ଥଅପ୍ 
ଗଡୁକି ନଗେ ଅର୍ଥ ପାଇବାମର ବଫିଳ 
ମେମବ। ଏରରୁ ଏୋ ଅନୁୋନ କରାଯାଉଛ ି
ମଯ, ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମସେ ିମଛାଟ ବ୍ବସାୟ 
ଏବଂ ଷ୍ାଟ୍ଥଅପ୍ ଙୁ୍କ ବର୍୍ଥୋନ କେ୍ଥଚାରୀଙୁ୍କ 
ମବତନ ମେବା କଠନି ମୋଇପାମର। 

ବଶି୍ବସର ୧ ଲକ୍ଷ ସଲୋକଙ୍କ ଚୋକରି ିଯୋଇପୋସର
ଏଚ୍ ବଓିଏସ୍ (ଯକୁ୍ତେୋଜ୍) – ୨୦୦୮ ରସର�ଟେମ୍ବେ ୧୭- ୮୧୧ ବଲିୟିନ ଡଲୋେ

ରଲହମୋନ ବ୍ରେସ୍ଥ -୨୦୦୮ ରସର�ଟେମ୍ବେ ୧୫-୬୩୯ ବଲିୟିନ ଡଲୋେ
ୱୋରଂିଟନ୍ ମୁ୍ ଚୁଆଲ୍ (ଆରମେକିୋ) – ୨୦୦୮ ରସର�ଟେମ୍ବେ ୨୫ - ୩୦୭ ବଲିୟିନ ଡଲୋେ

ସଲିକିନ୍ ଭ୍ୋଲ ିବ୍ୋଙ୍କ (ଆରମେକିୋ) – ୨୦୨୩ ମୋର୍୍ଥ ୧୦- ୨୦୯ ବଲିୟିନ ଡଲୋେ
ଆକ୍  ସୋଚରସନ୍ ଏଲବ ି(ଜମ୍ଥୋନୀ) – ୨୦୦୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫7 - ୯୨ ବଲିୟିନ ଡଲୋେ

ବ୍ରୋଡର�ୋଡ୍ଥ ଏବଂ ବଙି୍ଗଲ ି(ଯକୁ୍ତେୋଜ୍) -୨୦୦୮ ରସର�ଟେମ୍ବେ ୨୯ - ୬୩ ବଲିୟିନ ଡଲୋେ
ଇଣ୍ଆିମୋକ୍ (ଆରମେକିୋ) -୨୦୦୮  ଜୁଲୋଇ ୧୧ - ୩୨ବଲିୟିନ ଡଲୋେ

ସମ୍ପତ୍ ିହସିୋବରେ ବଶି୍ୱରେ ଘଟଥିିବୋ 
ସବୁଠୋେୁ ବଡ଼ ବ୍ୋଙି୍କଙ୍ଗ ସଙ୍କଟ

ଆ ମ େ ରିକ ା ର 
ନୟିାେକୋମନ ଶକୁ୍ରବାର େନି 

ଏସଭବିକୁି ବନ୍ ମ�ାଷଣା କରଛିନ୍।ି କାଲଫିର୍ଣଥିଆର 
ବ୍ାଙ୍କ ନୟିାେକ ବ୍ାଙ୍କ ବନ୍ ମେବା ପମର ମଫମଡରାଲ ଡମିପାଜଟି 

ଇନସରୁାନ୍ସ କମପ୍ଥାମରସନ (ଏଫଡଆିଇସ)ିକୁ ବ୍ାଙ୍କର ସମ୍ପର୍ ି ଗ୍ରେୀତା 
ଭାବମର ନଯିକୁ୍ତ କରଛିନ୍।ି ଏେ ି ଖବର ବଶି୍ବ ବଜାରମର ମଖଳଯିବିା ପମର ତାୋକୁ 

ୋନ୍ାବସ୍ାର ପେଧ୍ବନୀ ଭାମବ  ମେଖାଯାଉଛ।ି ଏସ୍ ଭବି ିବନ୍ ମେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ କାରଣ 
ମେଉଛ ି ଏୋର ନମିବଶକୋନଙ୍କ େ୍ବାରା ବ୍ାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା 
ଏକକାଳୀନ ପ୍ରତ୍ାୋର କରନିଆିଯବିା। ବ୍ାଙ୍କ ବୁଡଯିବିାର 
ଭୟ ମଯାଗୁଁ ନମିବଶକୋମନ ଏକାସାଙ୍ଗମର ବଡ ପରେିାଣମର 
ଅର୍ଥ ଉଠାଇ ମନଇରମଲ।  ୨୦୨୧ମର ଏସ୍ ଭବିରି ୧୮୯ ବଲିୟିନ 
ଡଲାର ଜୋ ଅର୍ଥ ଥିଲା। ବ୍ାଙ୍କ ଗତ େୁଇ ବଷ୍ଥ େଧ୍ୟମର ଏେ ିଟଙ୍କା 
ସେତି ମକାଟ ିମକାଟ ିଡଲାର େଲୂ୍ର ବଣ୍ଡ୍   କଣିଥିିଲା   କନୁି୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଧୁ 
ୋର ମେତୁ ଏେ ିପଞୁ୍ ିବନିମିଯାଗମର ପଯ୍ଥ୍ାପ୍ତ ପରେିାଣର ରଟିର୍ଣ୍ଥ 
ପାଇଲାନାେ ିଁ। ଏେ ିସେୟମର, ମଫମଡରାଲ ରଜିଭ୍ଥ ବ୍ାଙ୍କ ମଟକ୍ 

କମ୍ପାନୀଗଡୁକି ପାଇଁ ସଧୁ ୋର ବଢ଼ାଇଲା। ଏୋଦ୍ାରା ବ୍ାଙ୍କର ସଙ୍କଟ ଆେୁର ିବଢ଼ଯିାଇଥିଲା। 
ସଲିକିନ୍ ଭ୍ାଲ ି ବ୍ାଙ୍କ (ଏସଭବି)ି ଏକ ସପ୍ତାେ ପବୂ୍ଥରୁ ୨ ବଲିୟିନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ 

ପଞୁ୍ ିସଂଗ୍ରେ କରବିାମର ବଫିଳ ମୋଇଥିଲା। ଏୋପମର ୨୦୦୮ ଆର ଥିକ ସଙ୍କଟ 
ପମର ଏୋ ଆମେରକିାର ବୃେର୍େ ବ୍ାଙ୍କ ମୋଇଗଲା। ସଲିକିନ୍ ଭ୍ାଲ ି

ବ୍ାଙ୍କର େଖୁ୍ ମଗ୍ରଗ ମବକର େଖୁ୍ ମଗ୍ରଗ ମବକର ତନି ିେଶନ୍ ି
ପବୂ୍ଥରୁ କମ୍ପାନୀମର ଋଣ ଅଧିକାରୀ ଭାବମର 

ମଯାଗ ମେଇଥିମଲ।

ରକମତି ି
ଡୁବଲିୋ 

ଏସ୍ ଭବି ି

  ପ୍ରଭୋବତି ପ୍ରଭୋବତି 
ରହୋଇ�ୋେନ୍ ିରହୋଇ�ୋେନ୍ ି
୧୦,୦୦୦ ଷ୍ଟୋଟ୍ଥଅପ୍ ୧୦,୦୦୦ ଷ୍ଟୋଟ୍ଥଅପ୍ 

  ଆରମେକିୋେ ଆରମେକିୋେ 
ରରେରଜେୀ ସଚବିଙୁ୍କ ରରେରଜେୀ ସଚବିଙୁ୍କ 
ୱୋଇ କମ୍ବରିନଟେ ୱୋଇ କମ୍ବରିନଟେ 
ରଲଖିଲୋ ଚଠି ିରଲଖିଲୋ ଚଠି ି

ମମୁ୍ବଇ,୧୨ା୩(ଏନେନ୍)ି: ଆନମରକିାନର ଏକ ବ୍ାଙ୍କ 
ଡବିଯିବିାର ପ୍ରଭାବ ଏନବ ଭାରତନରେମାକାରଲୀଙ୍କ 
ମଧ୍ୟନର ଆତଙ୍କ ନେଳାଇନଦଇଛ।ି ଆନମରକିାର ସଲିକିନ୍ 
ଭ୍ାଲ ି ବ୍ାଙ୍କ ଧରାଶାୟଲୀ ନେବା ନଯାଗ ୁ  ଆନମରକିଲୀୟ 
ନୟିାମକମାନନ ଏେ ିବ୍ାଙ୍କକୁ ବନ୍ଦ କରନିଦଇଛନ୍।ି ଏୋର 
ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ ି ଏବଂ େମା େବତ କରାଯାଇଛ।ି ଏଥିସେତି 
ଏେ ି ବ୍ାଙ୍କର ବତ୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥତ ି ଭାରତର ୧୧୬ ବରତ୍ତ 

ପରୁୁଣା ଏକ ବ୍ାଙ୍କର ଗ୍ାେକଙୁ୍କ ଅସବୁଧିାନର ପକାଇଛ।ି 
ଏଥିପାଇ ଁବ୍ାଙ୍କକୁ ଏକ ବବୃିତ୍ ିମଧ୍ୟ ନଦବାକୁ ପଡଛି।ି   

ବାସ୍ତବନର ମମୁ୍ବଇର ଏସଭସି ି ନକା-
ଅପନରଟଭି୍ ବ୍ାଙ୍କ ବରିୟନର ଗେୁବ ପ୍ରଚାର 

ନେବାନର ଲାଗଛି ିନଯ ଏୋ ଆନମରକିାର 
ସଲିକିନ୍ ଭ୍ାଲ ି ବ୍ାଙ୍କ 

(ଏସଭବି)ି ସେତି େଡତି। ଏେ ି କାରଣରୁ ଏେ ି ୧୧୬ ବରତ୍ତ 
ପରୁୁଣା ବ୍ାଙ୍କକୁ ଏକ ବବୃିତ୍ ିୋର ିକରବିାକୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଲୀକରଣ 
ନଦବାକୁ ପଡଛି।ି  ଏସଭସି ିସମବାୟ ବ୍ାଙ୍କ ଏକ ଟୁଇଟ୍ କର ି
କେଛି ି ନଯ, କାଲଫିର୍ଣ୍ଣିଆର ସଲିକିନ୍ ଭ୍ାଲ ି ବ୍ାଙ୍କ ସେତି 
ଏସଭସି ି ବ୍ାଙ୍କର ନକୌଣସ ି ସମ୍ପକତ୍ତ ନାେ ିଁ। ବ୍ାଙ୍କ ଏୋର 
ଗ୍ାେକ ଏବଂ ଅନ୍ େତିାଧିକାରଲୀଙୁ୍କ ଏପର ିଗେୁବ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ 
ନ ନଦବାକୁ ଅନୁନରାଧ କରଛି।ି ଅନନକ ରାେ୍ନର କାଯତ୍୍ତ  
କରୁଥିବା ଏସଭସି ିବ୍ାଙ୍କ ନେଉଛ ି୧୧୬ ବରତ୍ତ ପରୁୁଣା ବ୍ାଙ୍କ। 
ଏୋ ନକବଳ ଭାରତନର କାମ କନର। ନଯଉମଁାନନ ଏୋର 
ବ୍ାଣ୍ଡ ଭାବମତୂ୍୍ଣିକୁ କ୍ଷତ ିପେଞ୍ାଉଛନ୍ ିନସମାନଙ୍କ ବନିରାଧନର 
ବ୍ାଙ୍କ କନ�ାର ଆଇନଗତ କାଯତ୍୍ତ ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍େଣ କରବି 
ନବାଲ ି କେଛି।ି ଏ�ାନର ସଚୂନାନଯାଗ୍ ନଯ, ୧୯୦୬ନର 
ଏସଭସି ି   ସମବାୟ ବ୍ାଙ୍କ ପ୍ରତଷି୍ା କରାଯାଇଥିଲା।

 ମମୁ୍ବଇେ ଏସ୍ ଭସି ିରକୋ-ଅ�ରେଟଭି୍ 
ବ୍ୋଙ୍କକୁ ରେବୋକୁ �ଡଲିୋ ବବୃିତ ି

ମମୁ୍ବଇ,୧୨ା୩(ଏନେନ୍)ି

ମେଶମର େଦୁ୍ାସ୍ୀତକୁି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା 
ଳାଗ ିଗତବଷ୍ଥଠାରୁ ଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ଥ ବ୍ାଙ୍କ 
କ୍ରୋଗତ ଭାମବ ଏୋର ପ୍ରେଖୁ ସଧୁ ୋର  
ବା ମରମପା ୋରମର ବୃଦ୍ଧ �ଟାଇ ଚାଲଛି।ି 
ଆର୍ ବଆିଇ ବର୍୍ଥୋନ ମରମପା ୋରମର 
ମେଉରବା ଏେ ି ବୃଦ୍ଧରି ଗତକୁି ବନ୍ କରବିା 
ଉଚତି୍। ଆର୍ ବଆିଇକୁ ଆମେରକିାର 
ମକନ୍ଦୀୟ ବ୍ାଙ୍କ ମଫମଡରାଲ ରଜିଭ୍ଥଠାରୁ 
ଭନି୍ନ ନଷି୍ପର୍ ିମନବାକୁ ପଡବି। ଆରବଆିଇକୁ 
ମଫମଡରାଲ ରଜିଭ୍ଥର କପ ି ବା ନକଲ 
କରବିା ବନ୍ କରବିାକୁ ପଡବି। ଏସ୍ ବଆିଇ 
େଖୁ୍ ଅର୍ଥନୀତଜି୍ଞ ମସୌେ୍କାନ୍ୀ ମ�ାଷ 
ଶନବିାର ଏକ କାଯ୍ଥ୍କ୍ରେମର କେଛିନ୍ ିମଯ 
ଆମେରକିାର ମଫମଡରାଲ ରଜିଭ୍ଥ ନକିଟ 
ଭବଷି୍ତମର ସଧୁୋର ବୃଦ୍ଧକୁି ବନ୍ କରବି 

ନାେ ିଁ। ମତଣ ୁଆରବଆିଇକୁ ବର୍୍ଥୋନ ଏୋ 
ବଷିୟମର ଚନି୍ା କରବିାକୁ ପଡବି। ଆମେ 
ଆମେରକିାର ମଫମଡରାଲ ରଜିଭ୍ଥ ସେତି 

ମେଳ ମୋଇପାରବିା ନାେ ିଁ। ସଧୁ ୋର ବୃଦ୍ଧ ି
ୋେଲାମର ଆମେରକିାର ମକନ୍ଦୀୟ ବ୍ାଙ୍କ 
ମଫମଡରାଲ ରଜିଭ୍ଥର ପେମକ୍ଷପକୁ ଠକି୍ 

ଭାବମର ଜାର ି ରଖିପାରବି କ ି ନାେ ିଁ ତାୋ 
ଆରବଆିଇ ଗମ୍ୀର ଭାବମର ଚନି୍ା କରବିା 
ଉଚତି ମବାଲ ି ମ�ାଷ କେଛିନ୍।ି ଆେକୁ 
ବରିାେ ମେବା ଏବଂ ଭାବବିା ଆବଶ୍କ 
ମଯ ଆରବଆିଇ ଦ୍ାରା ପବୂ୍ଥ ସଧୁ ୋର 
ବୃଦ୍ଧ ି ବ୍ବସ୍ାମର ହ୍ାସ ମୋଇଛ।ି ଆମେ 
ଭାବୁଛୁ ମଯ ଆମେରକିାର ମକନ୍ଦୀୟ ବ୍ାଙ୍କ 
ତରାପ ି େୁଇରୁ ତନି ି ଗଣୁ ସଧୁ ୋର ବୃଦ୍ଧ ି
କରପିାରବି। ମ�ାଷ କେଛିନ୍ ି ମଯ ନକିଟ 
ଭବଷି୍ତମର ମସ ମଫମଡରାଲ ରଜିଭ୍ଥ ୋର 
ବୃଦ୍ଧ ି ଚକ୍ରର ସୋପ୍ତ ି ମେଖନ୍ ି ନାେ ିଁ ଏବଂ 
ଆରବଆିଇକୁ ଭନି୍ନ ଚନି୍ା କରବିାର ସେୟ 
ଆସଛି।ି ଏଭଳ ିପରସି୍ତିମିର ଆରବଆିଇକୁ 
ନମିଜ ଏୋ ବଷିୟମର ଚନି୍ା କରବିାକୁ 
ପଡବି। ମ�ାଷ କେଛିନ୍ ିମଯ ମେ ୨୦୨୨ ରୁ 
ଆରବଆିଇ ସଧୁ ୋରମର ୨.୫ ପ୍ରତଶିତ 
ବୃଦ୍ଧ ି କରଛି ି ଏବଂ ଏେ ି ଚକ୍ର ଚାଲଛି।ି

ଚଳତି ଆର ଥିକବଷ୍ଥମର ମେଶମର 
ୋର୍୍ଥ ୧୦ ପଯ୍ଥ୍ନ୍ ନଟି୍ ଟକିସ ସଂଗ୍ରେ 
୧୭ ପ୍ରତଶିତ ବୃଦ୍ଧ ି ମୋଇ ୧୩.୭୩ ଲକ୍ଷ 
ମକାଟମିର ପେଞ୍ଚଛି।ି ସେଗ୍ର ଆର ଥିକବଷ୍ଥ 
ପାଇଁ ସଂମଶାଧିତ ଆକଳନ ତୁଳନାମର 
ଏୋ ୮୩  ପ୍ରତଶିତ ମୋଇଛ।ି ଏଥିମର 
ବ୍କ୍ତଗିତ ଆୟକର ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଟକିସ 
େଧ୍ୟ ଅନ୍ଭୁ୍ଥକ୍ତ। ମକନ୍ଦୀୟ ପ୍ରମତ୍କ୍ଷ ଟକିସ 
ମବାଡ୍ଥ (ସବିଡିଟି)ି ଶନବିାର କେଛି ି ମଯ 
ମୋଟ ଟକିସ ସଂଗ୍ରେ ୨୨.୫୮ ପ୍ରତଶିତ 
ବୃଦ୍ଧ ି ମୋଇ ୧୬.୬୮ ଲକ୍ଷ ମକାଟମିର 
ପେଞ୍ଚଛି।ି ଏଥିେଧ୍ୟରୁ ୧ ଏପ୍ରଲି ୨୦୨୨ରୁ 
ୋର୍୍ଥ ୧୦, ୨୦୨୩ ପଯ୍ଥ୍ନ୍ ୨.୯୫ ଲକ୍ଷ 
ମକାଟ ି ଟଙ୍କା ଟକିସୋତାଙୁ୍କ ମଫରସ୍ତ 
କରାଯାଇଛ।ି ପବୂ୍ଥ ଆର ଥିକବଷ୍ଥମର 
ମଫରସ୍ତ ମୋଇଥିବା ଟକିସ ତୁଳନାମର 
ଏୋ ୫୯.୪୪ ପ୍ରତଶିତ ଅଧିକ। 

ସେସେରୋଲ୍ ରଜିରଚ୍ଚକୁ ‘ନକଲ’ କରବିୋ ବନ୍ଦ କର

    ସଧୁ ହୋେ ବୃଦ୍ଧ ଉ�ରେ ଆର୍ ବଆିଇ ଲଗୋମ୍  ଲଗୋଉ ସଧୁ ହୋେ ବୃଦ୍ଧ ଉ�ରେ ଆର୍ ବଆିଇ ଲଗୋମ୍  ଲଗୋଉ

   ବୃଦ୍ଧ ଧୋେୋ ଜୋେ ିେହରିଲ ପ୍ରଭୋବତି ରହୋଇ�ୋରେ ସଧୁୋେ ପ୍ରକ୍ୟିୋବୃଦ୍ଧ ଧୋେୋ ଜୋେ ିେହରିଲ ପ୍ରଭୋବତି ରହୋଇ�ୋରେ ସଧୁୋେ ପ୍ରକ୍ୟିୋ

ଭନି୍ନ ନଷି୍ପତ୍ ିରନଉ 
ଆର୍ ବଆିଇ 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୨ା୩(ଏନେନ୍)ି

ଏେ ିେନିଠାରୁ ମେଶମର ପରୁୁଣା ମପନ୍ ସନ୍ 
ମଯାଜନା ଏବଂ ନୂତନ ମପନ୍ ସନ୍ 
ମଯାଜନାକୁ ମନଇ ବତିକ୍ଥ ଚାଲଛି।ି 
ଅମନକ ରାଜ୍ମର ପରୁୁଣା ମପନସନ୍ 
ସ୍ମି୍ କେିା୍ ପରୁୁଣା ମପନସନ୍ ମଯାଜନାକୁ 
ଆଉରମର କାଯ୍୍ଥ କାରୀ କରବିାକୁ ୋବ ି
ତୀବ୍ର ମେବାମର ଲାଗଛି।ି କଛି ି େନି ପମୂବ୍ଥ 
ମକନ୍ଦ ସରକାର ମକମତକ େମନାନୀତ 
ମକନ୍ଦୀୟ କେ୍ଥଚାରୀଙୁ୍କ ପରୁୁଣା ମପନସନ୍ 
ମଯାଜନାର ସବୁଧିା ମେବାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି
ମନଇଥିମଲ। ଏୋ ଅଧୀନମର ସେସ୍ତ 
ମକନ୍ଦୀୟ କେ୍ଥଚାରୀ ପରୁୁଣା ମପନସନ୍ 
ମଯାଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରମିବ ନାେ ିଁ। 

ମଯଉ ଁ କେ୍ଥଚାରୀ ୨୨ ଡମିସେର୍ ୨୦୦୩ 
ପବୂ୍ଥରୁ ପ୍ରକାଶତି ନଯିକୁ୍ତ ି ୋଧ୍ୟେମର 
ସରକାରୀ ଚାକରିମିର ମଯାଗମେଇଛନ୍,ି 
ମସ ମକବଳ ପରୁୁଣା ମପନସନ୍ ସବୁଧିାର 
ଲାଭପାଇମବ। ଏୋବ୍ତୀତ, ମଯଉଁ 
କେ୍ଥଚାରୀୋମନ ୨୦୦୩ ଡମିସେର୍ ୨୨ 
ପମର ପ୍ରକାଶତି ନଯିକୁ୍ତ ି ୋଧ୍ୟେମର ଚାକରି ି
ପାଇଛନ୍ ି ମସୋମନ ପରୁୁଣା ମପନସନର 
ସବୁଧିା ପାଇମବନାେ ିଁ। ମସୋନଙୁ୍କ 
ଜାତୀୟ ମପନସନ ମଯାଜନା ଅଧୀନମର 
ମପନସନ କଭର େଆିଯବି। ଏୋସେତି 
ସରକାର ଏୋ େଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ କରଛିନ୍ ି ମଯ, 
ଯେ ି ଜମଣ କେ୍ଥଚାରୀ ନୂତନ ମପନସନ୍ 
ମଯାଜନାରୁ ପରୁୁଣା ମପନସନ୍ ମଯାଜନାକୁ 
ଯବିାକୁ ପସନ୍ କରନ୍,ି ମତମବ ଏୋ 

ତାଙ୍କର ମଶଷ ବକିଳ୍ପ ଭାମବ ବମିବଚନା 
କରାଯବି। ଏୋର ଅର୍ଥ ମସ ପନୁବ୍ଥାର ନୂତନ 
ମପନ୍ ସନ୍ ମଯାଜନାକୁ ଯାଇପାରମିବନାେ ିଁ ।

ଏଥିସେତି, ମକନ୍ଦୀୟ କେ୍ଥଚାରୀଙ୍କ 
କ୍ରୋଗତ ଚାେେିା େଧ୍ୟମର ମେଶର ୫ଟ ି
ରାଜ୍ମର ପଣୁ ି ରମର ପରୁୁଣା ମପନ୍ ସନ୍ 
ମଯାଜନା କାଯ୍୍ଥ କାରୀ ମୋଇଛ।ି ଏେ ି
ରାଜ୍ଗଡୁକି ମେଉଛ ିରାଜସ୍ାନ, ଛତଶିଗଡ, 
ଝାଡଖଣ୍, ପଞ୍ାବ ଏବଂ େେିାଚଳ ପ୍ରମେଶ। 
ପରୁୁଣା ମପନ୍ ସନ୍ ମଯାଜନା କାଯ୍୍ଥ କାରୀ 
କରୁଥିବା ରାଜ୍ୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମର ରାଜସ୍ାନ 
ଏକ ନେର୍ ସ୍ାନମର ରେଛି।ି ଏଥି ସେତି 
ନକିଟମର େେିାଚଳ ପ୍ରମେଶ ସରକାର 
ଏପ୍ରଲି ପେଲିାରୁ ପରୁୁଣା ମପନ୍ଓନ୍ ମଯାଜନା 
କାଯ୍୍ଥ କାରୀ କରବିାକୁ ନଷି୍ପର୍ ି ମନଇଛନ୍।ି 

ଭୁବନନଶ୍ବର,୧୨ା୩(ସମସି)

ଅଗ୍ରଣୀ ଜୁଏମଲରୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍   ୋଲାବାର ମଗାଲ୍ଡ 
ଆଣ୍ଡ୍   ଡାଏେଣ୍ସ ଏୋର ଭୁବମନଶ୍ବର 
ମଷ୍ାରମର ‘ୋଲୁକା ଡାଏେଣ୍ ଉତ୍ବ ’ଆରମ୍ 
ମୋଇଛ।ି ୋଲାବାରର ଶେେି ନଗରସ୍ତ 
ମଷ୍ାରମର ଏେ ି ଉତ୍ବ ଚଳତିୋସ ୧୧ରୁ 
ଆରମ୍ ମୋଇ ୧୯ ଯାଏ ଚାଲବି।   ଡାଏେଣ୍ 
ଜୁଏମଲରୀର ଏେ ି ଏକ୍ସକ୍ ଲୁଶଭି୍  ପ୍ରେଶ୍ଥନୀ 
ଏବଂ ମସଲ୍ ମର ଗ୍ରାେକୋମନ ନଜି 
ପସନ୍ର ବ୍ରାଇଡାଲ୍ , ସଲମିଟୟାର, ନତିେିନି 
କମଲକ୍ ସନ୍ , ମସଲମିବ୍ରସନ୍  ମନକ୍ ମଲସ୍ , 
ମେନ୍ସ ଜୁଏମଲରୀ ଏବଂ ପା୍ଟନିମ୍  ଜୁଏମଲରୀ 
ଆେ ିପାଇପାରମିବ ମବାଲ ିମଷ୍ାର େଖୁ୍ େଃି 
ଅସନଫ୍  କେଛିନ୍।ି ଏଡାଛଡା ୋଲାବାର 

ମଗାଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍   ଡାଏେଣ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ‘ମୱଡଂି 
ଆଡଭାନ୍ସ ପରମଚଜ୍  ସ୍ମି୍ ’ ମ�ାଷଣା 

କରାଯାଇଛ ିମଯଉରଁମର ଗ୍ରାେକଙୁ୍କ ସନୁା େଲୂ୍ 
ମକ୍ଷତ୍ରମର କମ୍ପାନୀ ସରୁକ୍ଷା ପ୍ରୋନ କରୁଛ।ି 

ଏରମର ଗ୍ରାେକୋମନ ମୋଟ କ୍ରୟର ୫% 
ଅର୍ଥ ଅଗ୍ରୀେ ଅାକାରମର ପ୍ରୋନ କରମିବ।   

୫ ରୋଜ୍ୟ ଲୋଗକୁସଲ ପରୁୁଣୋ ସପନ୍ �ନ୍  ସଯୋଜନୋ ମୋଲୋବୋର୍ ସର ‘ହୋଲୁକୋ େୋଏମଣ୍ଡ ଉତ୍ସବ’ ଆରମ୍ଭ

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ,୧୨ା୩(ଏନେନ୍)ି

ଭାରତର ଏକ ମରଳ ମଷ୍ସନର ନାେ 
ଗନିଜି୍  ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାଲ୍ଡ୍ଥ 
ମରକଡ୍ଥମର ବଶି୍ୱର 
େୀ�୍ଥତେ ମରଳ 
ପ୍ାଟଫେ୍ଥ ଭାବମର 
ମରକଡ୍ଥ କରାଯାଇଛ।ି 
ଏୋମେଉଛ ି ଭାରତୀୟ 
ମରଳବାଇର େକ୍ଷଣି-
ପଶ୍େି ମରଳ ମଜାନର 
େୁବ୍ ଲ ି ମରଳ ମଷ୍ସନ। 
କର୍ଣ୍ଥାଟକମର ଅବସ୍ତି 
ଏେ ି ମରଳ ମଷ୍ସନର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଥ ନାେ 
ମେଉଛ ି ଶ୍ୀ ସଦି୍ଧମରାେ ସ୍ୱାେୀଜୀ 
େୁବ୍ ଲ ି ମଷ୍ସନ। ପ୍ରଧାନେନ୍ତ୍ରୀ ମୋେୀ 
ଆଜ ି ଏେ ି ମଷ୍ସନକୁ ମେଶ ପାଇଁ 

ଉତ୍ଗ୍ଥ କରବିାକୁ କରଛିନ୍।ି ୨୦.୧ 
ମକାଟ ି ଟଙ୍କା ବ୍ୟମର େୁବ୍ ଲ ି ମରଳ 
ମଷ୍ସନ ନେି୍ଥାଣ କାଯ୍ଥ୍ ମଶଷ ମୋଇଛ।ି 

ଏୋର ପ୍ାଟଫେ୍ଥ ନେ୍ର ୮ର 
ଲେ ୍ ୧୫୦୭ େଟିର, ଯାୋ ଏୋର 
ନାେକୁ ବଶି୍ୱର େୀ�୍ଥତେ ମରଳ 
ପ୍ାଟଫେ୍ଥ ଭାବମର ପଞ୍ୀକୃତ କରଛି।ି

ହୁବ୍ ଲ ିସରଳ ସଟେ�ନ 
ବଶି୍ୱର ଦୀରଚ୍ଚତ୍ତମ ସରଳ ପ୍ୋଟ୍ େମଚ୍ଚ

ଗନିଜି୍  ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାଲ୍ଲତ୍ତ ନରକଡତ୍ତନର



ସ�ୋମବୋର 
୧୩ ମୋର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ୧୧ଜଗତସଂିହପୁର
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ପାରାଦୀପ,୧୨।୩ (ସମସି): ପାରାଦୀପ ଆଜ ିଓଡ଼ଶିାରର 
ନୁରେଁ; ଭାରତ ବର୍ଷରର ଗବ୍ଷ। ଏଠାକୁ ବେୁ ବଡ ବଡ ଶଳି୍ପ 
ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇଁ ଆସଛୁନ୍;ି ରେରେ ବଡ ବଡ ଶଳି୍ପ ସେତି 
ରଛାଟ ରଛାଟ ଶଳି୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସବିା ଜରୁରୀ। ପାରାଦୀପ 
ବଜୁିବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ରଦଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ 
ରସ ସାକାର କରଥିିରେ। ବଜୁିବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜ ିସାକାର 
ରେବାକୁ ଯାଉଛ।ି ଆଗକୁ କଭିଳ ି ନୂଆ ନୂଆ ଶଳି୍ପ 
ଗଢ ି ଉଠବି, ରଯଉଁ ଶଳି୍ପ ଗଢ ି ଉଠଛି ି ରସମାନଙ୍କ କ’ଣ 
ସମସ୍ା ଓ ଚ୍ାରେଞ୍ଜ ରେଛି,ି ରସମାନଙ୍କ ଭତି୍ଭୂିମ,ି ଜମ ି
ଅଧିଗ୍ରେଣ ଆଦ ି ରଯରତ ସମସ୍ା ରେଛି ି ତାକୁ ରନଇ 
ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ନକିଟରର ଉପସ୍ାପନ କରବିା ପାଇଁ 
ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ୱର ଅଫ କମସ୍ଷ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ ିେମିରିଟଡ଼ ପ୍ରୟାସ 
କରବି। ଦୁଇ ଦନିଆି ଉରଦ୍ାଗୀ ସପ୍ାେ-୨୦୨୩ରର 
ଅନୁଷ୍ତି କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମରର ଉପସ୍ତି ଅତଥିିମାରନ ଏେ ିମତ 
ରଖିଛନ୍।ି ସ୍ାନୀୟ ରୋରଟେ ଏମ୍ାୟାସ୍ଷରର ଅନୁଷ୍ତି 
କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମରର ପଶ୍ମି ଓଡ଼ଶିା ବକିାଶ ନଗିମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ତଥା ମଖୁ୍ମନ୍ତୀଙ୍କ ମଖୁ୍ ପରାମଶ୍ଷଦାତା ଅସତି ତ୍ପିାଠୀ 
ଅବାସୀ ମାଧ୍ୟମରର ରଯାଗରଦଇ କେରିେ ରଯ, ଓଡ଼ଶିାରର 
ପାରାଦୀପ ସରମତ ଆଉ ଦୁଇଟ ି ରଛାଟ ବନ୍ଦର ରେଛି।ି 

ରାଜ୍ରର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଦର ପ୍ରତଷି୍ା ପାଇଁ ରାଜ୍ 
ସରକାର ରଯାଜନା କରୁଛନ୍।ି ରାଜ୍ର ବକିାଶରର 
ଶଳି୍ପର ଭୂମକିା ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। ରସଥିପାଇଁ ରାଜ୍ ସରକାର 
ଏ ଦଗିରର ବଭିନି୍ନ ପଦରକ୍ଷପ ରନଉଛନ୍।ି ରକନ୍ଦୀୟ 
ରାଜସ୍ୱ ଡଭିଜିନ କମଶିନର ସରୁରଶ ଚନ୍ଦ ଦଳାଇ ଓ 
ଶଳି୍ପ ନରିଦ୍୍ଷଶକ ସାଦକି ଆେମ ଅବାସୀ ମାଧ୍ୟମରର 
ଶଳି୍ପର ବକିାଶ ନମିରନ୍ 
ରାଜ୍ ସରକାର 
ରନଉଥିବା ପଦରକ୍ଷପ 
ଗଡୁକି ସମ୍କ୍ଷରର 
ଆ ର େ ା ଚ ନ ା 
କରଥିିରେ। ଉତ୍କଳ 
ଚାମ୍ୱର ଅଫ କମସ୍ଷ 
ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ ି
େମିରିଟଡର ସଭାପତ ି
ଡ ବ୍ରହ୍ା ମଶି୍ରଙ୍କ 
ସ ଭ ା ପ ତ ି ତ୍ୱ ର ର 
ଅ ନୁ ଷ୍ ି ତ 
କ ା ଯ୍ଷ ୍କ୍ର ମ ର ର 

ଓଇଆରସରି ପବୂ୍ଷତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉରପନ୍ଦନାଥ ରବରେରା 
ଓ ଅବସରପ୍ାପ୍ ଆଇଆରଏସ ପ୍ରରଦାର ମୋନ୍,ି 
ଇଫରକାର ବରଷି୍ ମୋପ୍ରବନ୍ଧକ ଏସଡ ିଶମ୍ଷା, ପପିଏିେର 
ମୋପ୍ରବନ୍ଧକ ଜଗନ୍ନାଥ ଝୁଣ୍ଆି, ରଜଏସଏ ଆବାସକି 
ନରିଦ୍୍ଷଶକ ଭାଙ୍କା ଶବି ରାମକୃଷ୍ା, ଏସଆର ମନିରିମଟ 
େମିରିଟଡ଼ର ସଓିଓ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରଜଏସଡବ୍ ଲୁ 

ପାରାଦୀପ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଖୁ୍ ଆଶରି ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମଖୁ 
ରଯାଗ ରଦଇଥିରେ। ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ବକିାଶ ପାଇଁ 
ରସମାନଙ୍କ କମ୍ାନୀ ରନଇଥିବା ପଦରକ୍ଷପ ସମ୍କ୍ଷରର 
ଆରୋଚନା କରଥିିରେ। ବଶିଷି୍ ଶ୍ରମକି ରନତା ବାପ ି
ସରଖ୍ଷେଙ୍କ ସେରଯାଗରର ଏେ ି କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ରୋଇଥିୋ। 
ରଶରରର ଏରକ ଶାରଦା ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିରେ।

ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ୱର ଅଫ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ ୍ରି ଲ ୍ରିମ ୍ରିଟେଡ୍  ପକ୍ଷରୁ ପାରାଦୀପଟର ଉଟଦୟାଗୀ ମ ୍ରିଟ୍  

ପାରାଦୀପକୁ ବଡ଼ ଶ ୍ରିଳ୍ପ ରହ ଟ�ାେ ଶ ୍ରିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆର ୍ରିବା ଜରୁରୀ

ବାେକୁିଦା,୧୨।୩(ସମସି): ବାେକୁିଦା ତେସେି ଅଧୀନ 
କାଳଓି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଙୁ୍ରୀ ଗ୍ରାମରର ଶନବିାର ବଳିମ୍ୱତି 
ରାତରିର ଅଗ୍କିାଣ୍ଡ ଘଟଛି।ି ଅଭୟ ମଳକି ଓ ସରୁମା 

ମଳକିଙ୍କ ୧୦ ବଖରା ଘର ସେ ସମସ୍ତ ଧାନଚାଉଳ ଓ 
ଆସବାବପତ୍ ରପାଡ ି ସମ୍ରୂ୍୍ଷ ଭସ୍ୀଭୂତ ରୋଇଯାଇଛ।ି 
୧୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବରଞ୍ଚଇ ରଦଇଛ ି ୭ମାସ ଶଶିରୁ କାନ୍ଦ।

ବାେକୁିଦାରର ବାେଯିାତ୍ା ଚାେଛି।ି ଏେ ି
ଗ୍ରାମଟ ି ବାେଯିାତ୍ା ପଡ଼ଆିଠାରୁ ମାତ୍ ୫୦୦ ମଟିର 
ରୋଇଥିବାରବରଳ ଉଭୟଙ୍କ ଘରକୁ ବନୁ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆସଥିିରେ। 
ସନ୍ଧ୍ାରର ପରବିାର ରୋରକ ବାେଯିାତ୍ା ବୁେ ି ରଦଖିବା 

ପରର ଘରକୁ ଆସ ି ଖାଦ୍ ଖାଇ ରଶାଇ ପଡ଼ଥିିରେ। େଠାତ 
ରାତ ିପ୍ରାୟ ୩ଟାରର ୭ ମାସର ଶଶିଟୁ ିରଜାରରର କାନ୍ଦବିାକୁ 
ୋଗଥିିୋ। ଏଣ ୁ ପାଖରର ରଶାଇଥିବା ମା’ ଉଠ ି ରଦଖିବା 

ରବଳକୁ ଘରଟ ି ସମ୍ରୂ୍୍ଷ 
ଧଅୂାଁମୟ ରୋଇଯାଇଛ।ି 
ପେିାଟ ି ଅଣନଃିଶ୍ାସୀ ରୋଇ 
କାନ୍ଦବିାରର ୋଗଥିିୋ। ନଅିାଁ 
ୋଗଥିିବା ଜାଣବିା ପରର ରସ 
ଚତି୍କାର କରବିାରୁ ପରବିାରର 
ସମରସ୍ତ ଘରୁ ବାୋରକୁ 
ବାୋର ି ପରଡାଶୀଙୁ୍କ ଡାକ 
ପକାଇଥିରେ; ଫଳରର ୨ 
ପରବିାରର ୧୪ ଜଣଙ୍କ 

ଜୀବନ ବଞ୍ଚଯିବିାରର 
ଶଶିରୁ କାନ୍ଦ ସୋୟ 
ରୋଇଥିୋ। ପରଡାଶୀ 
ନଅିାଁ େଭିାଇବା ପାଇଁ 
ରଚଷ୍ା କରଥିିରେ 
ସଦୁ୍ା ସମ୍ଭବ ରୋଇ 
ନ ଥିରେ। ନଅିାଁ 

େଭିାଇବା ସମୟରର ୨ଜଣ ବ୍କ୍ଙି୍କ ୋତ ରପାଡ ି ଯାଇ 
ଗରୁୁତର ରୋଇଛନ୍।ି ଖବର ପାଇ ବାେକୁିଦା ଅଗ୍ଶିମ 
ବଭିାଗ ଅଧିକାରୀ ରାଜକରିଶାର ରଜନା ଓ ତାଙ୍କ ଟମି 
ଘଟଣା ସ୍ଳରର ପେଞ୍ଚ ି ନଅିାଁକୁ ଆୟତ୍ କରବିା ପବୂ୍ଷରୁ 
ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍, ଟଙ୍କା, ବାସନ, ବସ୍ତ୍ର, 
ଖାଦ୍ ସାମଗ୍ରୀ ରପାଡ ି ପାଉଁଶ ରୋଇଯାଇଥିୋ। ବରିଜଡ ି
ଯବୁ କମଳାକାନ୍ ମୋପାତ୍ ଏେ ି ଖବର ପାଇ ବପିନ୍ନଙୁ୍କ 
ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ ରଯାଗାଇ ରଦଇଥିବା ରବରଳ ବାେକୁିଦା-
ଏରସମାର ଯବୁରନତା ସଞ୍ଜୀବ ବଶି୍ାଳ ୨ ପରବିାରକୁ 
୧୦ େଜାର ଟଙ୍କା ଆଥ ଥିକ ସୋୟତା ରଯାଗାଇ ରଦଇଛନ୍।ି 
ଏେ ି ଦୁଇ ପରବିାରକୁ ଖାଦ୍, େୁଗା, ଆଥ ଥିକ ସୋୟତା 
ସେ ଆବାସ ରଯାଜନାରର ସାମେି କରବିାକୁ ଜଲି୍ା ଦଳତି 
ବକିାଶ ପରରିଦ ସଭାପତ ି ଶଙ୍କର ଦାସ ଦାବ ି କରଛିନ୍।ି

ଜଳ୍ରିଗଲା ୧୦ ବଖରା ଘର

୧୪ ଜଣଙୁ୍ ବଞ୍ାଇଟଦଲା ୭ମାରର ଶ ୍ରିଶୁ
କେକ-ପାରାଦୀପ ରାସ୍ାର ନୂଆପଡ଼ା ନ ୍ରିକେଟର ଦୁଘ୍ସେଣା

ଶଳା ଟ�ାଜ୍ରିଟର ଟ�ାଗଟଦବାକୁ �ାଉଥିବା � ୍ରିଟଣାଇର ମତୁୃୟ
ରଘନୁାଥପରୁ,୧୨।୩(ସମସି): କଟକ-
ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାର ତରିତ୍୍ଷାେ ଥାନା ଅଧୀନ 
ନୂଆପଡ଼ା ନକିଟରର ରବବିାର ଅପରାହ୍ନରର 
ଦୁଘ୍ଷଟଣା ଘଟଛି।ି ଶଳା ରଭାଜରିର ରଯାଗ 
ରଦବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭରିଣାଇର ମତୁୃ୍ 
ଘଟଛି।ି ମତୃକ ରେରେ ରଘନୁାଥପରୁ ଥାନା 
ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷୀରରାଦ ପରଡ଼ିାଙ୍କ ପଅୁ ଅମେୂ୍ 
ପରଡ଼ିା (୪୧)। ଏେ ିଘଟଣା ପରର ସ୍ାନୀୟ 
ଅଞ୍ଚଳରର ରଶାକର ଛାୟା ରଖଳ ି ଯାଇଛ।ି

ବଦି୍ାଧରପରୁ ନଅରପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ 
ଶଳା ପ୍ରୀତରିଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଭାଜରିର 
ରଯାଗରଦବାକୁ ଅମେୂ୍ ନଜି ବାଇକ୍   
ରଯାରଗ ଯାଉଥିରେ; ରେରେ ନୂଆପଡ଼ା 
ନକିଟରର ଏକ ଗାଡ଼ ିତାଙୁ୍କ ଧକ୍ା ରଦଇଥିୋ। 
ଘଟଣା ସ୍ଳରର ଅମେୂ୍ ଓ ବାଇକରର 
ତାଙ୍କ ସେ ଯାଉଥିବା ମାନସ ଦାସ ନାମକ 
ଆଉ ଜରଣ ଯବୁକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରର ଛଟିକି ି
ପଡ଼ଥିିରେ। ସ୍ାନୀୟ ରୋରକ ୧୦୮ 

ଆମ୍ୱଲୁୋନ୍ସ ରଯାରଗ ଉଭୟଙୁ୍କ ଜଗତସଂିେପରୁ 
ରମଡକିାଲ୍  ରର ଭତ୍ଥି କରଥିିରେ। ଡାକ୍ର 
କନୁି୍ ଅମେୂ୍ଙୁ୍କ ମତୃ ରଘାରଣା କରଥିିରେ। 
ଏେ ି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ଗଆୁଳପିରୁ 
ସମତିସିଭ୍ କମଳାକାନ୍ ପରଡ଼ିା, ସରପଞ୍ଚ 
ମରନାଜନି ିସାେୁଙ୍କ ସରମତ ବଦି୍ାଧରପରୁ 
ପଞ୍ଚାୟତର ପବୂ୍ଷତନ ସରପଞ୍ଚ ଦୀପକ 
ରଞ୍ଜନ ମଲ୍କି ପ୍ରମଖୁ ଅମେୂ୍ଙ୍କ 
ମତୁୃ୍ରର ରଶାକ ପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି

ଆଇୟପୁ ୍ରିଏର ୍ରି ପରୁସ୍ାର ପାଇବାଟର ଟଜୟାତ ୍ରିମ୍ସୟୀ ଟଦଶର ପ୍ରଥମ ମହ ୍ରିଳା ଟବୈଜ୍ାନ ୍ରିକ

େୁଇଟ୍   କର ୍ରି ଅ� ୍ରିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଟଲ ମଖୁୟମନ୍ତୀ
ଜ ଗ ତ ସ ିଂ େ ପୁ ର , ୧ ୨ । ୧ ୦ ( ସ ମ ିସ ) : 
ମମୁ୍ୱାଇସ୍ତି ଭାବା ଆଣବକି ଅନୁସନ୍ଧାନ 
ରକନ୍ଦର ଓଡଆି ରବୈଜ୍ାନକି ରଜ୍ାତମି୍ଷୟୀ 
ମୋନ୍ ି ଆଇୟପୁଏିସ ି ଦ୍ାରା ପରୁସ୍ତୃ 
ରେବାକୁ ମରନାନତି ରୋଇଛନ୍।ି ରସ ରଦଶର 
ପ୍ରଥମ ମେଳିା ଭ।।ରବ ଏେ ି ପରୁସ୍ାର 
ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍।ି ତାଙୁ୍କ ରସାୟନ ବଜି୍ାନ 
ତଥା ରାସାୟନକି ଇଂଜନିୟିରଂି ବଶିଷି୍ ମେଳିା 
ବଗ୍ଷରର ପରୁସ୍ତୃ କରାଯବି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙୁ୍କ 
ଟୁଇଟ୍   କର ି ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 
ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍।ି ମଖୁ୍ମନ୍ତୀ ନଜି 
ଟୁଇଟ୍  ରର ରେଖିଛନ୍ ି ରଯ, ରଦଶର ପ୍ରଥମ 

ମେଳିା ଭାରବ ସମ୍ାନ ଜନକ ଆଇୟପୁଏିସ ି
ପରୁସ୍ାର- ୨୦୨୩ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡଆି 
ରବୈଜ୍ାନକି ରଜ୍ାତମି୍ଷୟୀ ମୋନ୍ ି ମରନାନୀତ 
ରେବା ଗବ୍ଷ ଓ ରଗୌରବର ବରିୟ। 

ସଚୂନାରଯାଗ୍, ଭାବା ଆଣବକି 
ଅନୁସନ୍ଧାନ ରକନ୍ଦର କାଯ୍ଷ୍ କରୁଥିବା ଓଡଆି 
ରବୈଜ୍ାନକି ରଜ୍ାତମି୍ଷୟୀ ମୋନ୍ଙି୍କ ବାପା 
କଟକର ବଶିଷି୍ ଶଶି ୁ ବରିଶରଜ୍ ରବୈକୁଣ୍ଠନାଥ 
ପାତ୍। ରସ ଜଗତସଂିେପରୁ ଜଲି୍ା ବାେକୁିଦା ବ୍କ 
ତତିରିା ଗାଁର ରବୈଜ୍ାନକି ରଶ୍ରିଞ୍ଜନ ମୋନ୍ଙୁି୍କ 
ବବିାେ କରଛିନ୍।ି ଏୋ ପବୂ୍ଷରୁ ରସ ବଭିନି୍ନ 
ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ଜ୍ଷାତୀୟ ପରୁସ୍ାର ପାଇଛନ୍।ି

ତରିତ୍୍ଷାେ, ୧୨ା୩(ସମସି): ତରିତ୍୍ଷାେ ବ୍କ 
ରତନୁ୍ଳପିଦାରର ଏକ ରବୈରୟକି ଶକି୍ଷା ତାେମି 
ରକନ୍ଦ ଉଦ୍  ଘାଟତି ରୋଇଯାଇଛ।ି ଏେ ି ଉପେରକ୍ଷ 
ଆରୟାଜତି କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମରର ଉଦ୍  ଘାଟକ ଭାରବ 
ରଗାକୁଳାନନ୍ଦ ମୋନ୍ ି ରଯାଗରଦଇ ଏେ ି ତାେମି 
ରକନ୍ଦକୁ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିରେ। ଏଥିରର ଅତଥିି 

ଭାରବ ଅବସରପ୍ରାପ୍ ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରୀ 
ସରୁରଶଚନ୍ଦ ମୋନ୍,ି ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସରରାଜନିୀ 
ପରଜିା ରଯାଗ ରଦଇଥିରେ। ଶଳି୍ପସଂସ୍ରର 
କମ୍ଷଚାରୀଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ତଥା ନରିାପତ୍ା ଉପରର ଏେ ି
ଶକି୍ଷାରକନ୍ଦରର ୧ ବରଥିୟା ଶକି୍ଷା ଓ ତାେମି ଆରମ୍ଭ 
କରାଯାଇଛ ି ରବାେ ି ନରିଦ୍୍ଷଶକ ଅନୁପମ ମୋନ୍ ି

କେଥିିରେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ରର ୧୩ଟ ି ଏେ ି ତାେମି 
ରକନ୍ଦ ଥିବାରବରଳ ଜଗତସଂିେପରୁ ଜଲି୍ାରର 
ଏକମାତ୍ ତାେମି ରକନ୍ଦ ଭାରବ ଶଭୁାରମ୍ଭ ରୋଇଛ ି
ରବାେ ି କେଥିିରେ। ପଣୁ୍ରଶ୍ାକ ମୋନ୍,ି ଶଶିରି 
ମୋନ୍,ି ସଧୁୀର ମୋନ୍ ି ଓ ରଜ୍ାତ୍ସା ମୋନ୍ ି ପ୍ରମଖୁ 
ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

ଟତନୁ୍ଳ୍ରିପଦାଟର ଟବୈଷୟ ୍ରିକ ଶ ୍ରିକ୍ଷା ତାଲ୍ରିମ ଟକନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍  ଘାେ ୍ରିତ

ଟଫରାର ଅ�୍ରି�କୁ୍ତ ଗ ୍ରିରଫ
ବାେକୁିଦା,୧୨।୩(ସମସି): ବାେକୁିଦା ଥାନା ପେୁସି ଜରଣ 
ରଫରାର ଅଭଯିକୁ୍କୁ ଗରିଫ କରଛି।ି ରସ ରେଉଛ ିଆକାଶ ମୋନ୍।ି 
ବାେକୁିଦା ବଡ଼ିଓିଙ୍କ ଗାଡ ି ଚାଳକ କଣଆି ଗ୍ରାମର ରକଦାର 
ବଶି୍ାଳଙୁ୍କ ଗତ ୫।୪।୨୦୨୨ ରାତରିର ରକୌଣସ ି ଏକ କାରଣ 
ରନଇ ରସ ତାଙ୍କ ସେରଯାଗୀ ଗରଣଶ ମୋନ୍,ି ବକିାଶ ମୋନ୍,ି 
ରାରକଶ ରେଙ୍କା, ରାଜା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ମଶି ି ଆକ୍ରମଣ କର ି ମଣୁ୍ଡ 
ଫଟାଇ ରଦଇଥିରେ। ରକଦାର କଟକ ବଡ଼ ରମଡକିାେରର ୧୫ 
ଦନି ଚକିତି୍ା ରୋଇ ସସୁ୍ ରେବା ପରର ଘରକୁ ରଫରଥିିରେ। ଏେ ି
ଘଟଣାକୁ ରନଇ ରକଦାରଙ୍କ ପତ୍ୀ ବାେକୁିଦା ଥାନାରର ଅଭରିଯାଗ 
କରଥିିରେ। ପେୁସି ମାମୋ ରୁଜୁ କର ି ତଦନ୍ ଆରମ୍ଭ କରଥିିୋ। 
ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ମଖୁ୍ ଅଭଯିକୁ୍ ଆକାଶ ରସେଦିନିଠାରୁ 
ରଫରାରଥିୋ। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସେୀଳ ପ୍ରଧାନ ବରିଶର ସତୂ୍ରୁ 
ଆକାଶ ଭୁବରନଶ୍ରରର ଥିବା ଜାଣବିାକୁ ପାଇଥିରେ। ଏସଆଇ 
ବଶି୍ଜତି ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ରନତୃତ୍ୱରର ଏକ ଟମି୍   ଭୁବରନଶ୍ର ପେୁସି 
ସୋୟତାରର ଆକାଶକୁ ଗରିଫ କର ିବାେକୁିଦା ଥାନାକୁ ଆଣଥିିବା 
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

ମଦ କାରବାରଟର ଜଟଣ ଗ ୍ରିରଫ
ବାେକୁିଦା,୧୨।୩(ସମସି): ବାେକୁିଦା ଥାନା ଅନନ୍ପରୁ ଫାଣ୍ଡ ି
ପେୁସି ଖେଗାଁରର ଚଢ଼ଉ କର ି ରଚାରା ମଦ ବକି୍ର ି କରୁଥିବା ଉକ୍ 
ଗ୍ରାମର ତୁରାର ବାରକି (୩୯)କୁ ଗରିଫ କରଛି।ି ତା’ ନକିଟରୁ 
୫ େଟିର ୬୩୦ ମେି ିେଟିର ବରିଦଶୀ ମଦ ଜବତ ରୋଇଛ।ି ଏ 
ରନଇ ବାେକୁିଦା ଥାନାରର ଏକ ମାମୋ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ଥାନା 
ଅଧିକାରୀ ସେୀଳ ପ୍ରଧାନ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି

�ାରତୀୟ କମୟୁନ ୍ରିଷ୍ଟ ପାେଟି ର ୍ରିପ ୍ରିଆର ରମ୍ ୍ରିଳନୀଞ୍
କୁଜଙ୍ଗ,୧୨ା୩(ସମସି): କୁଜଙ୍ଗ ବ୍କ ଗଣ୍ଡକିୀପରୁରର ଭାରତୀୟ 
କମୁ୍ ନଷି୍ ପାଟଥି ସପିଆିର ୧୩ତମ ଶାଖା ସମ୍ଳିନୀ ରବୀନ୍ଦ ମାଝୀ 
ଓ ଭ୍ରମରବର ମାଝୀଙ୍କ ରପୌରରାେତି୍ରର ଅନୁଷ୍ତି ରୋଇଯାଇଛ।ି 
ଜଲି୍ା ସେ ସମ୍ାଦକ ଅଜୟ ରବେରା, କୃରକ ରନତା ଶ୍ରୀନବିାସ 
ଜୁଝାରସଂିେ, ଜନି୍ୟୀ ସାୋଣୀ, ପବୂ୍ଷତନ ସରପଞ୍ଚ ରବୀନ୍ଦ 
ମୋପାତ୍, ଶରତ ବଳୟିାରସଂିେ, ଅଭୟ ସାମେ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗ 
ରଦଇଥିରେ। ଏେ ି ଅବସରରର ସପିଆିଇର ଗଣ୍ଡକିପିରୁ ଶାଖାର 
କମ୍ଷକତ୍୍ଷା ନବି୍ଷାଚନ ଅନୁଷ୍ତି ରୋଇଥିୋ। ଏଥିରର ନରିଞ୍ଜନ 
ସାମେ ଗଣ୍ଡକିୀପରୁ ଶାଖାର ସମ୍ାଦକ, ସେ ସମ୍ାଦକ ଭାରବ 
ରବୀନ୍ଦ ମାଝୀ, ଅଭୟ ସାମେ ପ୍ରମଖୁ ମରନାନୀତ ରୋଇଛନ୍।ି 
ସମାରବଶରର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାଇଁ, ରକଶବ ଦଳାଇ, ନୀରଞ୍ଜନ ସେୁ, 
ଈନ୍ଦମଣୀ ସାେୁ, ଜଗବନୁ୍ଧ ପରଡ଼ିା, େରରକୃଷ୍ ମାଝୀ, ଅରକ୍ଷତି ସ୍ୱାଇଁ, 
ରଗାକୁଳାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଶାନ୍ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ବକ୍ବ୍ ରଖିଥିରେ।

�ବୁକଙୁ୍ ଅପହରଣ କର ୍ରି ଆକ୍ରମଣ 
ବାେକୁିଦା,୧୨।୩(ସମସି): ବାେକୁିଦା ଥାନା ବାଖରାବାଦ ଗ୍ରାମର କବନି୍ଦ ରାଉତଙୁ୍କ 
ରସେ ିଗ୍ରାମର ସତ୍ପ୍ରୟି ନାୟକ ଅପେରଣ କର ିଆକ୍ରମଣ କରଥିିବା ବାେକୁିଦା ଥାନାରର 
ଅଭରିଯାଗ ରୋଇଛ।ି ଅଭରିଯାଗ ପାଇବା ପରର ପେୁସି ଏକ ମାମୋ ରୁଜୁ କର ିଘଟଣା 
ସ୍ଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ କର ିରଫରଥିିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସେୀଳ ପ୍ରଧାନ ସଚୂନା ରଦଇଛନ୍।ି 
ଅଭରିଯାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ ଗ୍ରାମରର ଏକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ ି ଗେୃ ନମି୍ଷାଣ ପାଇଁ କାଯ୍ଷ୍ାରଦଶ 
ଆସଛି।ି କାଯ୍ଷ୍ ଆରମ୍ଭ ରେବା ପବୂ୍ଷରୁ ଜାଗାକୁ ରନଇ ବବିାଦ ସଷୃ୍ ି ରୋଇଛ।ି ଏୋକୁ 
ରନଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଡିପିଓିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ି ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ଅଭରିଯାଗ କରଛିନ୍।ି 
ଅଭରିଯାଗ ପରର ତେସେିଦାର ଆରଆଇଙୁ୍କ ସ୍ାନ ନରୂିପଣ କରବିାକୁ ନରିଦ୍୍ଷଶ 
ରଦଇଛନ୍।ି ଆରଆଇ ଅନ୍ତ୍ ଗେୃ ନମି୍ଷାଣ ପାଇଁ ସ୍ାନ ସ୍ରି କରଛିନ୍।ି ରତରବ ପବୂ୍ଷ 
ସ୍ାନରର ଗେୃ ନମି୍ଷାଣ କରବିାକୁ ବରିରାଧ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙୁ୍କ ସମଥ୍ଷନ କରୁଥିବା 
କବନି୍ଦଙୁ୍କ ଅପେରଣ କର ିସତ୍ପ୍ରୟି ଆକ୍ରମଣ କରଥିିବା ଅଭରିଯାଗରର ଉରଲ୍ଖ ରେଛି।ି

ରାଜୟସ୍ରୀୟ �ଲ୍ରିବଲ େୁର୍୍ସାଟମଣ୍ଟ

ଜଗତସଂିେପରୁ,୧୨ା୩(ସମସି):ଜଗତସଂିେପରୁ ସଦର ବ୍କ ମଣ୍ଡାସାେଠିାରର ମା 
ସଂିେବାେନିୀ କ୍ବ ଆନୁକୂେ୍ରର ରାତ୍କିାଳୀନ ରାଜ୍ସ୍ତରୀୟ ଭେବିେ ଟୁର୍୍ଷାରମଣ୍ 
ଅନୁଷ୍ତି ରୋଇଯାଇଛ।ି ଏେ ି ଭେବିେ ଟୁର୍୍ଷାରମଣ୍କୁ ଚଳଚ୍ତି୍ ଅଭରିନତା ବରିରନ 
ମଶି୍ର ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିରେ। ଉଦ୍  ଘାଟନୀ ସଭାରର କ୍ବର ସଭାପତ ି ଆହ୍ାଦ ମୋନ୍ ି
ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିବାରବରଳ ଅତଥିି ଭାରବ ଜଲି୍ା ପରରିଦ ସଭ୍ ଚତତି୍ରଞ୍ଜନ ରାଉଳ, 
ପାଥ୍ଷସାରଥୀ ମଶି୍ର, ଚଳଚ୍ତି୍ ସଙ୍ଗୀତ ନରିଦ୍୍ଷଶକ ମେିରି ମୋନ୍,ି କଣ୍ଠଶଳି୍ପୀ ବଦ୍ୀ ମୋନ୍ ି
ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗ ରଦଇଥିରେ। ବବୁିଧ ମୋନ୍,ିପ୍ରରବାଧ ମୋନ୍,ି ରଜ୍ାତରିଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 
କରିଶାରମୋନ୍,ି ରଗାକୁଳାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରବୀର ମୋନ୍ ିପ୍ରମଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିରେ।

ପରୁାତନ �ାତ୍ର�ାତ୍ରୀଙ୍ ବନୁ୍ମ ୍ରିଳନ
ଜଗତସଂିେପରୁ,୧୨ା୩(ସମସ)ି: ବାେକୁିଦା ବ୍କ ଆମ୍ୱଶାଳ ଉଚ୍ ବଦି୍ାଳୟ ୧୯୮୨ 
ବ୍ାଚର ଛାତ୍ଛାତ୍ୀଙ୍କ ବନୁ୍ଧ ମଳିନ ଉତ୍ବ,ଗରୁୁପଜୂା ଓ ସମ୍ୱଦ୍୍ଷନା କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ସ୍ାନୀୟ 
କେ୍ାଣ ମଣ୍ଡପ ପରସିରରର ଅନୁଷ୍ତି ରୋଇଯାଇଛ।ି ଆମ୍ୱଶାଳ ଉଚ୍ ବଦି୍ାଳୟର 
ପବୂ୍ଷତନ ଶକି୍ଷକ ତଥା ପରରିବଶବତି ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ମୋନ୍ଙି୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ତି 
ଉତ୍ବରର ୧୯୮୨ବ୍ାଚର ଛାତ୍ ତଥା ଗାଦବି୍ରହ୍ ୋୟର ରସରକଣ୍ଡାରୀ ସ୍େୁର ମଖୁ୍ 
କରିାଣ ିସମୁନ୍ ଭୂରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତଥିି ପରଚିୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାରଣ ରଦଇଥିରେ। ପରର 
ରସେ ି ସମୟରର ଉକ୍ ବଦି୍ାଳୟରର ଶକି୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶକି୍ଷକ ସକୁରଦବ ବାରକି, 
ରକ୍ଷତ୍ରମାେନ ପରଡ଼ିା, ରବୀନ୍ଦ ନାୟକ, ଭାଗୀରଥି ପାଳ, ବସନ୍ ଦାସ, ବୃନ୍ଦାବନ ପଣ୍ଡା, 
ଅଭୟ ନାୟକ, ଭକ୍ବତ୍ଳ ମୋନ୍,ି ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ମୋନ୍,ି ବପିନି ବଶି୍ାଳଙୁ୍କ ସମ୍ୱଦ୍ଥିତ 
କରାଯାଇ ଗରୁୁପଜୂା କରାଯାଇଥିୋ। ୧୯୮୨ବ୍ାଚର ପରୁାତନ ଛାତ୍ଛାତ୍ୀ ରାରଜନ୍ଦ 
ସ୍ୱାଇଁ, ଉରମଶ ସ୍ୱାଇଁ, ନାରାୟଣ ମୋନ୍,ି ରବୀନ୍ଦ ଦାସ, ତ୍ରିୋଚନ ବଶି୍ାଳ, ମନିତୀ 
ମଦୁୁେ,ି ପ୍ରଫୁେ ି ସ୍ୱାଇଁ, ବମିଳା ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଗତ ି ମୋନ୍,ି େେିବିାଳା ଦାସ, କମଳା ସ୍ୱାଇଁ, 
ବଜିୟା ସାେୁ, ରବ ି ନାୟକ, ରମାକାନ୍ ବଶି୍ାଳ, ପବତି୍ ବଶି୍ାଳ, କୃଷ୍ଚନ୍ଦ ଦରଳଇ, 
ବ୍ରଜବନୁ୍ଧ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମଖୁ ରଯାଗ ରଦଇଥିରେ। ଏେ ି ଅବସରରର ବଦି୍ାଳୟ ର ପ୍ରତଷି୍ାତା 
ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ସ୍ୱଗ୍ଷତ ଶବି ପ୍ରସାଦ ରେଙ୍କା ଓ ତପନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉରଦ୍ଶ୍ରର ପ୍ରାଥ୍ଷନା 
କରାଯାଇଥିୋ। ରଶରରର ପଞ୍ଚାନନ ସାେୁ ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିରେ।

ମହ ୍ରିଳାଙୁ୍ ରହାୟତା
କୁଜଙ୍ଗ,୧୨ା୩ (ସମସି): ସ୍ାନୀୟ ନୂଆଗାଁର ସ୍ୱଗ୍ଷତ ଶରତ ସାମନ୍ରାୟଙ୍କ ପତ୍ୀ 
ବଦୁିେତା ସାମନ୍ରାୟ ଏରବ କକ୍ଷଟ ରରାଗରର ଆକ୍ରାନ୍। ଅଥ୍ଷ ଅଭାବରୁ ରସ ଯନ୍ତଣାରର 
ଛପଟ ରେଉଛନ୍।ି ଏେକି୍ରମରର ତାଙୁ୍କ ମା’ ତାରଣି ି ରେେପଂି ୋଣ୍ଡସ୍   ସଂଗଠନ 
ସୋୟତାର ୋତ ବଢ଼ାଇଛ।ି ସଭାପତ ିଇଂ ଶରଙ୍ଶ୍ର ପ୍ରସାଦ ମୋନ୍ଙି୍କ ପରାମଶ୍ଷ କ୍ରରମ 
ବରଷି୍ ସଦସ୍ ସଯୂ୍ଷ୍କାନ୍ ରାଉତ, ସରବ୍ଷଶ୍ର ମଲ୍କି, ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଜୟସଂିେ, ସଧୁାକର 
ମୋନ୍ ି ଓ ଇନ୍ଦକାନ୍ ସ୍ୱାଇଁ ବଦୁିେତାଙୁ୍କ ଆଥ ଥିକ ସୋୟତା ପ୍ରଦାନ କରବିା ସେତି ଆଶ ୁ
ଆରରାଗ୍ କାମନା କରଥିିରେ।

ଧମ୍ସପ୍ରାଣାଙ୍ ପରଟଲାକ 
ତରିତ୍୍ଷାେ,୧୨ା୩(ସମସି): ତରିତ୍୍ଷାେ ବ୍କ ରତନୁ୍ଳପିଦା (କୁଳସାେ)ି ଗ୍ରାମର 
ଧମ୍ଷପରାୟଣା ମେଳିା ଶାନ୍େିତା ମୋନ୍(ି୭୫)ଙ୍କ ପରରୋକ ରୋଇଯାଇଛ।ି ତାଙ୍କ 
ମତୃ୍ ଶଯ୍ା ନକିଟରର ପତୁ୍ ଅନେି, ସନୁୀେ, ସଶୁୀେ, ପତୁ୍ ରବାଧ ୂମୀରା, ଚୁମ୍,ି ଏେ,ି 
ନାତନିାତୁଣୀ ପପୁନୁ, ଗଡୁୁ, ରାଜା ଓ ରଙି୍କ, ଦଅିର ଶରତ, ଭାଗୀରଥି, ପଶପୁତଙି୍କ ସରମତ 
ଆତ୍ୀୟ ସ୍ୱଜନ ଉପସ୍ତି ଥିରେ।

‘େ ୍ରିକ ୍ରି େ ୍ରିକ ୍ରି ତାରା’ର ବାଷଟିକ ରାରସ୍ୱତ ରମାଟରାହ

‘ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରବଣ ଜୀବନ�ାପନ ପାଇଁ ଶ ୍ରିଶ ୁରାହ ୍ରିତୟ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ସ’ 
ପାରାଦୀପ,୧୨।୩ (ସମସି): ଚରତି୍ ଗଠନ, 
ରଦଶପ୍ରୀତ,ି ସାମାଜକି ଦାୟତି୍ୱରବାଧ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣ 
ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଶଶି ୁସାେତି୍ 
ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଷ। ଆଜରି ଶଶି ୁ କାେରି 
ନାଗରକି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶଶିରୁ 
କଅଁଳ ଜୀବନକୁ ଆଗାମୀ ଦନି 
ପାଇଁ ରଦଶ ପ୍ରତ ି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ 
କରବିାକୁ ରେରେ ଶଶି ୁ ସାେତି୍କୁ 
ରେଖକମାରନ ଗରୁୁତ୍ୱ ରଦବାର 
ଆବଶ୍କତା ଅଛ।ି ରତ୍ୈମାସକି ଶଶି ୁ
କରିଶାର ପତ୍କିା ‘ଟକି ିଟକି ିତାରା’ର ତୃତୀୟ ବାରଥିକ 
ସାରସ୍ୱତ ସମାରରାେରର ଉପସ୍ତି ଅତଥିିମାରନ ଏଡ ି
ମତବ୍କ୍ କରଛିନ୍।ି ପାରାଦୀପଗଡ଼ସ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ 
କେ୍ାଣ ମଣ୍ଡପଠାରର ପତ୍କିାର ଉପରଦଷ୍ା ତଥା 
ବଶିଷି୍ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଅକ୍ଷୟ ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର 
ଅନୁଷ୍ତି ସାରସ୍ୱତ ସମାରରାେରର ମଖୁ୍ ଅତଥିି 
ଭାରବ ବରଷି୍ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ସାେତି ି୍ କ ରସୌମ୍ଶ୍ରୀ 
ପାଣଗି୍ରାେୀ ରଯାଗରଦଇଥିବା ରବରଳ ମଖୁ୍ବକ୍ା 

ଭାରବ ଓଡ଼ଶିା ସାେତି୍ ଏକାରଡମୀ ପରୁସ୍ତୃ କବ ି
ପତିାମ୍ୱର ତରାଇ ରଯାଗ ରଦଇଥିରେ। ସମ୍ାନତି 

ଅତଥିି ଭାରବ ବରଷି୍ ଆଇନଜୀବୀ ସଞ୍ଜୟ ରବରେରା 
ଓ ରାଷ୍ଟପତ ି ପରୁସ୍ାରପ୍ରାପ୍ ତଥା ସ୍ୱାସ୍୍ ରସବକିା 
ରପ୍ରମେତା ବାରକି ରଯାଗ ରଦଇଥିରେ। ପତ୍କିାର 
ସମ୍ାଦକିା ମନିଭ୍ଷା ସ୍ୱାଇଁ ବାରଥିକ ବବିରଣୀ ପାଠ 
କରଥିିରେ। ଅପରାହ୍ନ ଅଧିରବଶନରର କବ ି ପ୍ରଭାତୀ 
ମାଝୀ ଓ ସଂଘମତି୍ା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଂରଯାଜନାରର ରବୀନ୍ଦ 
ଦାସ, ରାଣା ରାୟ, ମରନାରମା ମୋନ୍,ି ନରିଞ୍ଜନ 
ରାଉତ, ରକୌଶେ୍ା ମୋନ୍,ି ଶରତଚନ୍ଦ ପରଜିା, 

ଶ୍ାମ ସନୁ୍ଦର ରବରେରା, ରଗୌରେର ି ବାରକି, 
ଜୟରାମ ସୋଣୀ, ମଧସୁ୍ତିା ମୋନ୍,ି ବଜିୟ 

ଖରଟଇ, ଉମଥିଳା ମୋନ୍,ି ନେିାର ବାଳା ବାରକି, 
ନମିାଇଁ ଚରଣ ମୋପାତ୍, ଫକୀର ତରାଇ, ମରେନ୍ଦ 
ରଜନା, ଜୀବନ ଧନ ରବରେରା ଓ ସମୀର ଓଝା 
ପ୍ରମଖୁ ଶଶିଙୁ୍କ ଉପରର କବତିା ପାଠ କରଥିିରେ। 
ଶ୍ରୀମା ସରକାରୀ ଉଚ୍ ବଦି୍ାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ 
ଶକି୍ଷକ ମରନାରଞ୍ଜନ ସାେୁଙୁ୍କ ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଉତ୍ରୀୟ 
ଓ ମାନପତ୍ ରଦଇ ସମ୍ୱଦ୍ଥିତ କରଥିିରେ। ରଶରରର 
ଅମରରଜ୍ାତ ିରାଉତ ଧନ୍ବାଦ ଅପ୍ଷଣ କରଥିିରେ।
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ଦନିେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ଶିା ସନମତ ନଦଶନେ 
ସେୁାମ ଅର୍ଜେ କେଥିବା ନ�ାବନି୍ଦପେୁ 
କଳଙି୍ଗ ସମବାୟ ସତୂାକଳନେ ୨୧ବର୍ଜ 
ନେଲା ତାଲା ଝୁଲୁଛ।ି ରଲି୍ାନେ ଥିବା େରାେ 
େରାେ ବୁଣାକାେ ସତୂାପାଇଁ ବାୋେ 
ୋର୍ୟ ଉପନେ େରି୍ଜେ କେୁଥିବା ନବନଳ 
ସମସ୍ତ ରତି୍ରୂିମ ି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏେ ି ସତୂାକଳକୁ 
କାର୍ଜ୍ୟକ୍ଷମ କୋରାଉୋେ ିଁ। ଅେ୍ୟପନକ୍ଷ ଏୋ 
ବନ୍ଦ ନୋଇରବିା ପନେ ଏଠାନେ େନିୟାରତି 
େରାେ େରାେ ଶ୍ରମକି ନବସାୋୋ 
ନୋଇରାଇଛନ୍।ି ଏୋ ଉପନେ େରି୍ଜେ 
କେୁଥିବା ବୁଣାକାେମାନେ ଏନବ ରୀବକିା 
େୋଇ ନବନୋର�ାେ ନୋଇପଡ଼ଛିନ୍।ି

ପେଚିାଳୋ �ତ ତରୁଟ,ି ଆଥ ଥିକ ସଙ୍କଟ 
ଏବଂ କଛି ିଅଧିକାେୀଙ୍କ ମନୋମଖୁୀ କାେବାେ 
ନରା�ୁଁ ଏୋ ବନ୍ଦ ନୋଇ�ଲା। ଫଳନେ ନକାଟ ି
ନକାଟ ି ଟଙ୍କାେ ରନ୍ତାଶଂ ଏନବ ଖତ ଖାଉଛ।ି 
ନେଙ୍କାୋଳବାସୀଙ୍କ ବାେମ୍ାେ ଦାବ ି ସନତ୍ବେ 
ଏେ ିକାେଖାୋକୁ ପେୁେୁଦ୍ାେ ପାଇଁ ନକୌଣସ ି
ପଦନକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ କୋ େ ରବିା ନରା�ୁଁ 
ଏଠାନେ ଅସନନ୍ାର ବୃଦ୍ ିପାଇଛ।ି ୧୯୭୯ 
ମସେିାନେ ତତ୍  କାଳୀେ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତୀ ସ୍ୱ�୍ଜତା 

େନ୍ଦେିୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେନରା�ନେ 
ଆେମ୍ଭ ନୋଇଥିବା ନ�ାବନି୍ଦପେୁ ସ୍େିଂି ମଲି୍   
ବା କଳଙି୍ଗବୁଣାକାେ ସମବାୟ ସମତି ି ସ୍ନି୍  ଂ 
ମଲି୍   ଆେମ୍ଭ ନୋଇଥିଲା। 

ସଦେ ବ୍ଲକ ନ�ାବନି୍ଦପେୁଠାନେ ପ୍ରାୟ 
୫୨ ଏକେ ରମନିେ ଏେ ି ସତୂାକଳ େମି୍ଜାଣ 
ନୋଇଥିଲା। ୋର୍ୟ ସେକାେଙ୍କଠାେୁ 
୭୫ରା� ଏବଂ ୨୫ରା� ଅଥ୍ଜ ଆଇଡବିଆିଇ, 
ଆଇଏଫ୍  ସଆିଇ ରଳ ି ବ୍ୟାଙ୍କେୁ ବୁଣାକାେ 
ସମତି ି ଦ୍ାୋ ଋଣ ଆଣ ି ଏେ ି କାେଖାୋ 
ପ୍ରତଷି୍ା ନୋଇଥିଲା। େରାେ େରାେ ଶ୍ରମକି 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାବନେ ଏଠାନେ କାର୍ଜ୍ୟକେୁଥିବା 
ନବନଳ ପନୋକ୍ଷ ରାବନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରମକି 
ସେତି ସ୍ାେୀୟ ବାସନି୍ଦା ଏୋଉପନେ େରି୍ଜେ 
କେୁଥିନଲ। କାେଖାୋନେ ଉତ୍କୃ ଷ୍ଟ ମାେେ 
ସତୂା ଉତ୍ାଦେ କୋରବିା ସେତି ୋର୍ୟ 
ଓ ୋର୍ୟବାୋନେ ଥିବା ବରିନି୍ନ ସେକାେୀ 
ଓ ନବସେକାେୀ ଅେୁଷ୍ାେକୁ ନରା�ାଣ 
ନେଉଥିଲା। ଏେ ି ସତୂାକଳ ଉପନେ େରି୍ଜେ 
କେ ି ନଛାଟ ନଛାଟ ପାୱାେ ଲୁମ୍   ୟେୁଟି୍   
�ଢ଼ ି ଉଠଥିିଲା। ଏୋ ଉପନେ ବାେପିଦା 
ତକ୍ତପେୁ ସେତି ୋର୍ୟେ ବେୁ ପାୱାେଲୁମ 
େରି୍ଜେ କେୁଥିନଲ। ୧୯୭୯େୁ ଲାରନେ 
ଚାଲୁଥିବା ସତୂାକଳକୁ ୧୯୯୬ ମସେିାନେ 

କନ୍  ରେସନ୍   ରେଆିନେ ନର ନର ସ୍େିସ୍ଜକୁ 
ଚଳାଇବାକୁ ଦଆି�ଲା। ନ�ାବନି୍ଦପେୁ 
ସତୂାେ ନଦଶନେ ଚାେଦିା ରନଥଷ୍ଟ 
େେଥିିବାେୁ କଲକିତା ଏବଂ ଇନନ୍ଦାେେୁ 
ତୁଳା ଆଣ ି ବ୍ୟବସାୟ କେୁଥିବା ନକନତକ 
ଦଲାଲଙ୍କ ନକାଟ ି ନକାଟ ି ଟଙ୍କାେ କ୍ଷତ ି
ନୋଇଥିଲା। ଫଳନେ ନସମାନେ 
ନ�ାବନି୍ଦପେୁ ସତୂାକଳକୁ 
ଆଥ ଥିକ ଦୂୋବସ୍ାନଦଖାଇ 
ବନ୍ଦ କେବିା ପାଇଁ ଚକ୍ାନ୍ 
ଆେମ୍ଭ କେଥିିନଲ। 
ନକନତକ ଅସାଧ ୁଅଧିକାେୀ 
ମଖୁ୍ୟତଃ ଅଣଓଡଆିଙ୍କ 
ସେତି ମଶି ି ଖୋପ ସତୂା 
ଉତ୍ାଦେ କେ ି ନରା�ାଣ 
କନଲ। ଫଳନେ ବୁଣାକାେମାେଙ୍କ 
ପାଇଁ ବେଦାେ ପାଲଟଥିିବା ନ�ାବନି୍ଦପେୁ 
ସତୂାେ ଚାେଦିା କମବିାକୁ ଲା�ଲିା। ଏୋେ 
ସନୁରା� ନେଇ ଦଲାଲମାନେ କମଦେନେ 
କଲକିତାେୁ ତୁଳା ଆଣ ି ଓଡ଼ଶିାନେ 
ନରା�ାଇନଦନଲ। ପେସି୍ତି ି ଏରଳ ି
ନେଲା ସ୍ନି୍  ନଫଡେ ନକନତକ ଅଧିକାେୀ 
ନ�ାବନି୍ଦପେୁ ସତୂାକଳକୁ ନସେ ି କଲକିତାେ 
ଦଲାଲଙୁ୍କ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନଟଣ୍ଡେ 

ନ ଦ ଇ ଥି ନ ଲ । 
ନ ଶ ର ନ େ 

ଆଥ ଥିକ ଦୁୋବସ୍ା 
ଦଶ୍ଜାଇ ସେକାେ ୨୦୦୨ 

େନରମ୍େ ୧୬ତାେଖନେ ଏୋକୁ ବନ୍ଦ 
କେବିା ପାଇଁ େନିଦ୍୍ଜଶ ନଦନଲ। ୧୯୭୯େୁ 
୨୦୦୨ ମସେିା ପର୍ଜ୍ୟନ୍ ସେୁାମ ଅର୍ଜେ 
କେଥିିବା ସତୂାକଳନେ ସବୁଦେି ପାଇଁ 
ତାଲା ପଡ଼�ିଲା। ଫଳନେ ଏଠାନେ କାମ 
କେୁଥିବା ଶ୍ରମକିମାନେ ରୀବକିା େୋଇଥିବା 
ନବନଳ ପନୋକ୍ଷନେ ସତୂାକଳ ଉପନେ 
େରି୍ଜେ କେୁଥିବା ବୁଣାକାେମାନେ ଏନବ 

ନବନୋର�ାେ ନୋଇରାଇଛନ୍।ି ଓଡ଼ଶିାେ 
�ବ୍ଜ ଓ ନ�ୌେବ ଏେ ିସତୂାକଳେ ପେୁେୁଦ୍ାେ 
ପାଇଁ ସନଚତେ ୋ�େକି ମଞ୍ଚ ସେତି 
ନେଙ୍କାୋଳବାସୀ ସତୂାକଳେ ଶ୍ରମକିମାନେ 
ଦାବ ିକେଆିସଛୁନ୍।ି ବତ୍୍ଜମାେ ନେଙ୍କାୋଳ, 
ନଖାଦ୍୍ଜା ଏବଂ ଅେ୍ୟାେ୍ୟ ସ୍ାେନେ ଥିବା 
ବୁଣାକାେମାନେ କଲକିତା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର 
ଦଲାଲଙ୍କ ଉପନେ େରି୍ଜେ କେୁଛନ୍।ି ଏେ ି
ସତୂା ମଲି୍  କୁ ତୁେନ୍ କାର୍ଜ୍ୟକ୍ଷମ କେବିା 
ସେତି କଲକିତା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରେୁ ଆସଥୁିବା 
ସତୂା ଉପନେ ତୁେନ୍ କଟକଣା ଲ�ାଇବାକୁ 
ଦାବ ିକୋରାଇଛ।ି

ଦୁର୍ଷଟଣାଗର ୩ ବାଇକ୍   ଆଗରାହୀ ଗରୁୁତର
କକାମକାକ୍କାନଗର, ୧୨କା୩(ସମସି): କଙ୍କଡାୋଡ ଥାୋ ଅନ୍�୍ଜତ ଡଙ୍ଗାପାଳ 
ଛକ େକିଟନେ ଦୁର୍ଜଟଣାନେ ୩ ବାଇକ୍   ଆନୋେୀ �େୁୁତେ ନୋଇଛନ୍।ି 
ଡଙ୍ଗାପାଳ ଗ୍ରାମେ କତି୍୍ଜୀୋର ପାତ୍ର, ରୟପାଲ ମଣୁ୍ଡା ଓ ଡେିନରାଡ଼ ିସାେେି 
କୃପାସନୁି୍ ପାତ୍ର ଏକ ବାଇକ୍   ନରାନ� କାମାକ୍ଷାେ�େେୁ କାମସାେ ିରେକୁ 
ନଫେୁଥିନଲ। ଡଙ୍ଗାପାଳ ଛକଠାନେ ବାଇକ୍  ଟ ି ଏକ �ଛନେ ଧକ୍ା 
ନୋଇରାଇଥିଲା। ଫଳନେ ୩ରଣ �େୁୁତେ ଆେତ ନୋଇଥିନଲ। ସ୍ାେୀୟ 
ନଲାନକ ଉଦ୍ାେ କେ ି ଅଗ୍ଶିମ ବାେେିୀ ଦ୍ାୋ କାମାକ୍ଷାେ�େ ଉପଖଣ୍ଡ 
ଚକିତି୍ାଳୟନେ ରତ୍ଥି କେଥିିନଲ। ସମସ୍ତଙ୍କେ ଅବସ୍ା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାେୁ 
ରଲି୍ା ମଖୁ୍ୟ ଚକିତି୍ାଳୟକୁ ସ୍ାୋନ୍େତି କୋରାଇଛ।ି

ରକୁ୍ତତେି ିଛାତ୍ରୀଙ୍କ କୃତତି୍ୱ
ଜାଗେଲନି-ଗ୍ାଗର ଜାତୀୟସ୍ତରଗର 
ଗ୍ାଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ
ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୨କା୩(ସମସି): ନେଙ୍କାୋଳ ରଲି୍ା କାମାକ୍ଷାେ�େ ମେଳିା 
ମୋବଦି୍ୟାଳୟେ ରକୁ୍ତତେି ିନଶ୍ରଣୀେ ଛାତ୍ରୀ ରାତୀୟସ୍ତେନେ ତୃତୀୟସ୍ାେ 
ଅଧିକାେ କେବିା ସେତି 
ନ୍ାଞ୍ ଜ୍   ପଦକ ୋସଲ 
କେଥିିବା ରଣାପଡ଼ଛି।ି 
କାମାକ୍ଷାେ�େ ମେଳିା 
ମୋବଦି୍ୟାଳୟେ ଛାତ୍ରୀ 
ବନ୍ଦୋ ପ୍ରୀୟଦଶଥିେୀ 
ବଶି୍ାଳ ରଲି୍ା ଓ 
ୋର୍ୟସ୍ତେନେ ଏକ 
ଶେ ମଟିେ ନଦୌଡ, 
ଲମ୍ ଡଆିଁ, ୋଇରମ୍ପ, 
ରାରଲେି-ନ୍ା ଏବଂ 
ଡ ି ସ୍   କ ସ୍   - ନ ୍ ା ନ େ 
ସଫଳତା ଅର୍ଜେ କେ ି
ଚଳତି ମାସ ୨ ତାେଖି 
ଦଲି୍ୀସ୍ତି ନେେେୁ ଇନଣ୍ଡାେ ଷ୍ଟାଡୟିମନେ ନଷ୍ଟଟ୍   ୟଥୁ୍   ଆଣ୍ଡଜ୍    ଓପେ 
ଚାମ୍ପଅିେସପି୍  ନେ ରା�ନେଇଥିନଲ। ନସଥିନେ ରାନରଲେି-ନ୍ାନେ ୩ୟ 
ସ୍ାେ ଅଧିକାେ କେଥିିବା ନବନଳ ମାର୍୍ଜ ୧୦ତାେଖିନେ ନଖନଲା ଇଣ୍ଡଆି 
ତେଫେୁ ନୋଇଥିବା ରାନରଲେି-ନ୍ାନେ ତୃତୀୟ ସ୍ାେ ଅଧିକାେୀ କେ ି
ଦୁଇ ଅେୁଷ୍ାେ ତେଫେୁ ନ୍ାଞ୍ ଜ୍  ପଦକ ୋସଲ କେଛିନ୍।ି ଦଲି୍ୀସ୍ତି 
ରମେୁା ନସ୍ାଟ୍ଜସ େନଷ୍ଟଲନେ ନକାଚଂି ନେଉଥିବା ନସ ପ୍ରକାଶ କେଛିନ୍।ି 
ତାଙ୍କ ରେ ବାଇସଙି୍ଗାନେ ନୋଇଥିବା ନବନଳ ନସ ନବୈୋ�ୀ ବଶି୍ାଳଙ୍କ 
ଝଅି ନବାଲ ିରଣାପଡ଼ଛି।ି

ବପିଦକୁ ଆମନ୍ଣ କରୁଛ ି
ରାସ୍ତାପାଶ୍ଶ୍ଷ ବଦୁି୍ତ୍   ଖଣୁ୍ଟ
ମକାର୍କାପରୁ, ୧୨କା୩(ସମସି): କାମାକ୍ଷାେ�େ-ରୁବେ ୫୩େଂ ରାତୀୟ 
ୋରପଥେ ରୁବେ ବାଟ ତାନେଣୀ ସମ୍ଖୁନେ ବପିଦପରୂ୍୍ଜ ରାନବ 
ୋସ୍ତାପାଶବେ୍ଜନେ ବଦୁି୍ୟତ ଖଣୁ୍ଟ େେଥିିବା ନଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ରାତୀୟ 
ୋରପଥ ଉପନେ ନଦୈେକି େରାେ େରାେ ରାେବାୋେ ଚଳାଚଳ 
କେୁଥିବା ସେ ରେସାଧାେଣ ମଧ୍ୟ ରାତାୟାତ କେୁଛନ୍।ି ନକୌଣସ ି
ସମୟନେ ଖଣୁ୍ଟଟ ିଖସପିଡ଼ନିଲ ରୀବେ ୋେୀ ନେବାେ ଆଶଙ୍କା େେଛି।ି 
କଛିଦିେି ନେବ ବଦୁି୍ୟତ୍   ଖଣୁ୍ଟଟ ି ଏରଳ ି ଅବସ୍ାନେ େେଥିିବା ନବନଳ 
ସ୍ାେୀୟ ପ୍ରଶାସେେ େରେ ପଡୁୋେ ିଁ। ଦୁର୍ଜଟଣା ରଟବିା ପବୂ୍ଜେୁ ଖଣୁ୍ଟେ 
ମୋମତ ିକେବିାପାଇଁ ସାଧାେଣନେ ଦାବ ିନୋଇଛ।ି

ଗେଙ୍ାନାଳ ଜଲି୍ା ଗ୍ାମ୍ ସମ୍ବଳ 
କମ୍ଷୀ ସରାଂରର ଗବୈଠକ

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୨କା୩(ସମସି): େବବିାେ ୧୧ଟାନେ ସ୍ାେୀୟ ବଳୋମ ମନ୍ଦେି 
ପ୍ରାଙ୍ଗଣନେ ନେଙ୍କାୋଳ ରଲି୍ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମଳ୍ କମ୍ଜୀ ସଂରେ ସରାନେତ୍ରୀ 
ସନୁଲାଚୋ ସାେୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାନେ ରଲି୍ାସ୍ତେୀୟ ତୃତୀୟ ଅଧିନବଶେ ଅେୁଷ୍ତି 
ନୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ନବୈଠକନେ ରଲି୍ାେ ୮ଟ ିବ୍ଲକେ ସମସ୍ତ ସରାନେତ୍ରୀ ଓ 
ସମ୍ପାଦକିା, ରଲି୍ା ସମ୍ପାଦକିା, ଉପସରାନେତ୍ରୀ େଶ୍ତିା ସାେୁ, ସେ ସମ୍ପାଦକିା 
ମମତା ରଞ୍, ନକାରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ତିା ୋୟକ, ସଦେ ବ୍ଲକେ ସମ୍ପାଦକିା େଶ୍ତିା 
ନବନେୋ, ସରାନେତ୍ରୀ ସସ୍ତିା ଦାସ, �ଁଦଆି ବ୍ଲକେ ସମ୍ପାଦକିା ନଦବକ ି
ମଲ୍କି, ସରାନେତ୍ରୀ ମମତା ନଦେୁେୀ, ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକେ ସମ୍ପାଦକିା ସସ୍ତିା 
ସାେୁ ସରାନେତ୍ରୀ କୁମଦୁେିୀ ସାମଲ, େନିନ୍ଦାଳ ବ୍ଲକେ ସମ୍ପାଦକିା ଶ୍ଗି୍ାୋଣୀ 
ମଶି୍ର, ସରାନେତ୍ରୀ ଶକୁନ୍ଳା ଅମାନ୍, କଙ୍କଡ଼ାୋଡ଼ ବ୍ଲକେ ସମ୍ପାଦକିା 
ଝୁନ୍  ଝୁନ୍   ପଣ୍ଡା ସରାନେତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୋେଣା, ରୁବେ ବ୍ଲକେ ସମ୍ପାଦକିା 
ଟଲି ି ପେଡ଼ିା ସରାନେତ୍ରୀ ଖଲୁଣା ପେଡ଼ିା, ପେରଙ୍ଗ ବ୍ଲକେ ସମ୍ପାଦକିା 
ସବତିା ନବନେୋ ସରାନେତ୍ରୀ ସସ୍ତିା ପାଣ,ି କାମାକ୍ଷାେ�େେ ଅଞ୍ଳ ି
ବାେକି, ସରାନେତ୍ରୀ ମଞ୍ ୁ ମୋନ୍ ି ନରା�ଦାେ କେଥିିନଲ। ନବୈଠକନେ 
୮ଟ ି ବ୍ଲକେ ରଆିର୍  ପଙି୍କ ସମସ୍ୟା ବରିୟନେ ପଙୁ୍ାେୁପଙୁ୍ ଆନଲାଚୋ 
କୋରବିା ସେ ବ୍ଲକସ୍ତେୀୟ ସଂର �ଡୁକୁି ଆେୁେ ି ମରରୁତ କେବିା ପାଇଁ 
େଷି୍ପତ୍ ି େଆିରାଇଛ।ି ଉପନଦଷ୍ଟା ବା ପୋମଶ୍ଜଦାତା ରାବନେ େବୀନ୍ଦ୍ର 
ନବନେୋ ଉପସ୍ତି େେ ି ପୋମଶ୍ଜ ପ୍ରଦାେ କେଥିିନଲ। ନଶରନେ ସେ 
ସରାନେତ୍ରୀ େଶ୍ତିା ସାେୁ ଧେ୍ୟବାଦ ନଦଇ ସରା ରଙ୍ଗ କେଥିିନଲ।

ପଞ୍ଚଗଦାଳ ଉତ୍ସବ ଓ ସତ୍ନାରାୟଣ ପଜୂା
ହଢି୍କାଳ, ୧୨କା୩(ସମସି): େନିନ୍ଦାଳ ଉପଖଣ୍ଡେ କଳଙି୍ଗପାଳ ଗ୍ରାମନେ 
୧୦୨ତମ ପଞ୍ଚନଦାଳ ଉତ୍ବ ଓ ସତ୍ୟୋୋୟଣ ପରୂା ସେତି ୧୨୮ତମ 
ବାଦପିାଲା ଅେୁଷ୍ତି ନେଉଛ।ି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କବେିାେୀ ରୀଉଙ୍କ ଉତ୍ବ 
୧୦ଦେି ଧେ ି ପ୍ରତ୍ୟେ ଗ୍ରାମ ପେକି୍ମା କେ ି ମୋସମାନୋେନେ 
ପାଳତି ନୋଇଆସଥୁିବା ନବନଳ ଚଳତି ବର୍ଜ େଆିୋ େଙ୍ଗନେ 
ପାଳତି ନେଉଛ।ି ଫ�ଦୁଶମୀଠାେୁ ନଦାଳ ପରୂ୍ଥିମା ପର୍ଜ୍ୟନ୍ ୫ଦେି 
ଧେ ି ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମେୁ ଗ୍ରାମକୁ ଠାକୁେଙୁ୍କ ସସୁଜ୍ତି ମଦେ ନମାେେ 
ବମିାେନେ ଆନୋେଣ କୋଇ ଚାନଞ୍ଚେୀ �େଣନେ ପେକି୍ମା 
କୋରାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚନଦାଳ ପର୍ଜ୍ୟନ୍ ୫ଦେି ବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ବ ପାଳେ 
ନେଉଥିବା ନବନଳ ରନେରନେ ପଣାନରା� ଲ�ାରାଇଥିଲା। ଏଥିନେ 
ପ୍ରସଦି୍ ପାଲା�ାୟକମାନେ ୫ ଦେି ଧେ ିପାଲା ପେନିବରଣ କେୁଛନ୍।ି 
ଗ୍ରାମ ସରାପତ ିବୁଦ୍ନଦବ ସେ, ସମ୍ପାଦକ ରୟନ୍ ୋୋୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ 
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତାବଧାେନେ କାର୍ଜ୍ୟକ୍ମ ପେଚିାଳତି ନେଉଥିବା ନବନଳ 
ଗ୍ରାମେ ରବୁକମାନେ ସେନରା� କେୁଛନ୍।ି

ସତୂକା 
ପକାଇଁ ବକାହକାର 

ରକାଜ୍ୟ ଉପଢର 
ନରି୍ର କରୁଛନ୍ ି

ବୁଣକାକକାର

ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୨କା୩(ସମସି): ନେଙ୍କାୋଳ 
ରଲି୍ା ଓଡାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନଦଇ ରାଇଥିବା 
ତାଳନଚେ-ନେଙ୍କାୋଳ ଏବଂ ନେଙ୍କାୋଳ-
ତାଳନଚେ ନେଳ ଲାଇେ ଦୀର୍ଜ ୭୩ ବର୍ଜ ଧେ ି
ବଦି୍ୟାଳୟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସଷୃ୍ଟ ି
କେୁଛ।ି ଓରେ୍ଜି୍   କମି୍ା ଅଣ୍ଡେ୍ଜି୍   େ ଥିବାେୁ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବଦି୍ୟାଳୟନେ ପେଞ୍ଚବିାନେ 
ବଳିମ୍ ନେଉଛ।ି ନତଣ ୁ ବାଧ୍ୟ ନୋଇ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବପିଦସଙୁ୍କଳ ରାବନେ 
ନେଳଡବା ତଳ ନଦଇ ରାତାୟାତ କେୁଥିବା 

ଦୃଶ୍ୟ ନଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି
ଓଡାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଦାଶବିପେୁ ପଞ୍ଚାୟତ 

ସଦାଶବିପେୁ ନଷ୍ଟସେ େକିଟନେ େେୁଥିବା 
ନତନୁ୍ଳଆିପଡ଼ା ଗ୍ରାମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
ଏବଂ ଅପେପାଶବେ୍ଜନେ େେୁଥିବା େେରିେ 
ବସ୍ତେି ପଲିାମାନେ ଅପେପାଶବେ୍ଜନେ ଥିବା 
ନତନୁ୍ଳଆିପଡ଼ା ସେକାେୀ ପ୍ରାଥମକି 
ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ରାଇଥାନ୍।ି ଏେ ି ନଷ୍ଟସେନେ 
ମାଲ ନବାନଝଇ ନରେେ �ଡୁକି ବେୁ ସମୟ 
ଅଟକ ି େେୁଥିବାେୁ ନେଳ ବରିା� ନ�ଟ୍   ବନ୍ଦ 

ନୋଇେେୁଛ।ି ଅପେପାଶବେ୍ଜକୁ ରାତାୟାତ କେବିା 
ପାଇଁ ନକୌଣସ ିଅଣ୍ଡେପାସ କମିା୍ ଓରେପାସ େ 
ଥିବାେୁ ବାଧ୍ୟ ନୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସାଧାେଣ 
ନଲାକ ନରେେ ତନଳ �ଳ ି ଅତ ି ବପିଦସଙୁ୍କଳ 
ରାବନେ ରାତାୟାତ କେୁଥିବା ନଦଖବାକୁ 
ମଳୁିଛ।ି ନସେପିେ ିଆମ୍ବୁଲାନ୍  ସ କମିା୍ ଅଗ୍ଶିମ 
ବରିା� �ାଡ ି �ଡୁକି ମଧ୍ୟ ବେୁ ସମୟ ଧେ ି
ଅଟକ ି େେବିାେ େରେି େେଛି।ି ନସେପିେ ି
ଦାଣ୍ଡମିାଳ ପଏିଚ୍  ନେ ବାେମ୍ାେ ନରେେ 
�ଡୁକି ଅଟକ ି େେବିା ଏବଂ ନ�ଟ ପଡ଼ବିାେୁ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସେତି ଅେ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ 
ଅସବୁଧିାେ ସମ୍ଖୁୀେ ନେଉଛନ୍।ି ସଦାଶବିପେୁ 
ନଷ୍ଟସେ ପବୂ୍ଜପାଶବେ୍ଜନେ ଥିବା ନ�ଟ୍   ମଧ୍ୟ 
ପଡ଼ ି େେୁେେୁଥିବାେୁ ସାେବଉଳପେୁ, 
ବଡବଉଳପେୁ, ସଧୁାଡେିକାନଟଣୀେ 
ନଲାକମାନେ ଅସବୁଧିାେ ସମ୍ଖୁୀେ ନେଉଛନ୍।ି 
େସାସଂିେ, ପାଶସଂିେେ ନଲାକମାନେ ସମାେ 
ସମସ୍ୟା ନରା� କେୁଛନ୍।ି ନେଳ ବରିା�େ 
ତେଫେୁ ସ୍ାୟୀ ସମାଧାେ ସେତି ପଦନକ୍ଷପ 
ନେବାକୁ ଦାବ ିନୋଇଛ।ି

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍ ଶକି୍ାଗର ବାଧକ ସାଜଛି ିଗରଳଲାଇନ୍ 

ପଙୁି୍ଆଗର
ଗଦାଳ ଗମଳଣ

ଗଁଦଆି, ୧୨କା୩ (ସମସି): �ଦଁଆି ବ୍ଲକ 
ଅନ୍�୍ଜତ ପଙୁି୍ଗଆ ଗ୍ରାମନେ ନଦାଳ 
ନମଳଣ ରକ୍ତମିୟ ପେନିବଶନେ ଅେୁଷ୍ତି 
ନୋଇରାଇଛ।ି ପଙୁି୍ଗଆ ରଳ ି ଏକ ଐତେି 
ସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରାମନେ ପେୁୁଣା ପେମ୍ପୋକୁ ବରାୟ 
େଖି ଚଳତିବର୍ଜ ୯ଟ ି ବମିାେେ ମଳିେ 
ନୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥାେପତ ି ରାବନେ 
ରକଆି ମଠେ ବମିାେ ସବ୍ଜାନଗ୍ର ବନିର 
କେଥିିଲା। ପାେମ୍ପାେକି ରଣ୍ଟାବାଦ୍ୟନେ 
ଲଉଡନିଖଳ ସେତି ଥାେପତ ି ବମିାେ 
ପନେ ପନେ ଲକ୍ଷୀ େ�େ, ପଙୁି୍ଗଆପାଟଣା, 
ତଳସାେ ି ୧ ଓ ୨, େୂଆ ପଙୁି୍ଗଆ, ୍ାହ୍ମଣ 
ସାେ,ି ମଝସିାେ ିଓ ଝେଣା ସାେ ିୋଧାକୃଷ୍ଣ 

ବମିାେ ସାୋର୍ୟନେ ଗ୍ରାମ ପେକି୍ମା 
କେଥିିନଲ। ପଙୁି୍ଗଆ ସେପଞ୍ଚ ପବତି୍ର 
େଞ୍େ ମୋଳକି ଓ ଗ୍ରାମ ସରାପତ ି
ସୋତେ ସାେୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାନବ ଉପସ୍ତି 
େେ ିଏେ ିରାତ୍ରାେ ପେଚିାଳୋ କେଥିିନଲ। 
କମଟି ିପକ୍ଷେୁ ଅମ୍ବୁର ସାେୁ, କପଳି ପ୍ରଧାେ, 
ତ୍ରନିଲାଚେ ପ୍ରଧାେ, ମନୋର ନବନେୋ, 
ନ�ାପାଳ ମୋଳକି ଓ ସନନ୍ାର ନବନେୋ 
ପ୍ରମଖୁ ଅଂଶଗ୍ରେଣ କେଥିିନଲ।

କଙ୍ଡକାହକାଡ, ୧୨କା୩(ସମସି): ନେଙ୍କାୋଳ 
ରଲି୍ା କଙ୍କଡାୋଡ ବ୍ଲକ ନକନେନରାଳ ି
ପଞ୍ଚାୟତ ନୋଡଙ୍ଗ ଗ୍ରାମନେ ରନଣ 
୭୦ବର୍ଜେ ଅସୋୟ ବୃଦ୍ାଙୁ୍କ େରି ପୁତୁୁୋ 
ରମବିାଡ,ି ରତ୍ା, ୋସେକାଡ୍ଜ େଡପ କେବିା 
ପନେ ରେୁ ତଡ ି ନଦବାରଳ ି ଅମାେବୀୟ 
ରଟଣା ନଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ନୋଡଙ୍ଗ ଗ୍ରାମେ 
ଚମ୍ପା ସଂିେ(୭୦)ଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲରିବିା ପନେ 
ବଧିବା ଚମ୍ପାଙ୍କେ ପଲିାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ 
ଛାଡ ି ଚାଲରିାଇଛନ୍।ି ଅସୋୟ ଚମ୍ପାଙୁ୍କ 
ଦୁଇବର୍ଜ ପନୂବ୍ଜ ତାଙ୍କ ପତୁୁୋ ପଙ୍କର ସଂିେ 
ଧେ ନଲାରନେ େରି ରେକୁ ନେଇରାଇଥିନଲ। 
େରି ରନେ େଖି ନସବା ଶଶୁରୁରା କେବିା କେୁଥିବା 
ନବନଳ ଚମ୍ପାଙ୍କ ନଦେ ଅସସୁ୍ ନୋଇପଡ଼ଥିିନଲ। 

ଏେ ିସମୟନେ ପଙ୍କର େରି ଖଡୁଙୁି୍କ ରେୁ ବାୋେ 
କେନିଦଇଥିନଲ। ଏପେକି ିଚମ୍ପାଙ୍କ ୋସେ କାଡ୍ଜ, 
ବାଦ୍୍ଜକ୍ୟ ରତ୍ାେ ପ୍ରମାଣ, ରମବିାଡେି ପଟ୍ା ସେତି 

ଅେ୍ୟ କା�ରପତ୍ରକୁ ୋସଲ କେଥିିନଲ। ଅସସୁ୍ 
ଚମ୍ପା �ାଁ ଦାଣ୍ଡନେ ସାୋୋ ନଖାରୁଥିବା ନବନଳ 
ନକେ ିବ ିତାଙୁ୍କ ସାୋୋ ନଦବାକୁ ଆନ�ଇ ଆସ ି
େ ଥିନଲ। ଏରଳ ିସମୟନେ ଗ୍ରାମେ ମନ୍ନଥ ପ୍ରଧାେ 
ଚମ୍ପାଙ୍କ େକିଟକୁ ରାଇ ସମସ୍ତ କଥା ରାଣବିାକୁ 
ପାଇଥିନଲ। ନକୌଣସ ି ଉପାୟ େ ପାଇ ମନ୍ନଥ 
େନିର ଗ୍ରାମ ମଝନିେ େଡା, ପଆୁଳ, ରେପିାଲ 
ନଦଇ ଏକ କୁଡଆି େମି୍ଜାଣ କେ ି ନସେ ି ରନେ 
ଚମ୍ପାଙୁ୍କ େେବିାେ ବନନ୍ଦାବସ୍ତ କେଛିନ୍।ି ବୃଦ୍ାଙ୍କ 
ଖାଦ୍ୟନପୟ ସମସ୍ୟା ସେତି ଔରଧ, ଲୁ�ାପଟା 
ସୋୟତା କେୁଛନ୍।ି ଅସସୁ୍ ଚମ୍ପାଙୁ୍କ ପ୍ରଶାସେ 
ତେଫେୁ ସୋୟତା ପାଇ ଁ ଦାବ ି ନୋଇଛ।ି 
ସ୍ାେୀୟ ସେପଞ୍ଚ ଏ ଦ�ିନେ ପଦନକ୍ଷପ ନେବାକୁ 
ସାଧାେଣନେ ଦାବ ିନୋଇଛ।ି

୭୦ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ାଙୁ୍ ରରୁ ତଡ଼ଗିଦଲା ପତୁୁରାଚାଉଳଆିଖମାରଗର 
ଗଦାଳଯାତ୍ରା
ଢେଙ୍କାନକାଳ, ୧୨କା୩ (ସମସି): 
ନେଙ୍କାୋଳ ସଦେ ବ୍ଲକ ଅନ୍�୍ଜତ 
ଚାଉଳଆି ଖମାେ ଗ୍ରାମନେ ନଦାଳରାତ୍ରା 
ଅେୁଷ୍ତି ନୋଇରାଇଛ।ି ବମିାେନେ 
ୋଧାକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ବସାଇ ରାତ୍ରା ପଡ଼ଆିକୁ 
େଆିରାଇ ନ�ାପାଳ ଲଉଡ ି ସେ ରଣ୍ଟ 
ବାରାନେ ଗ୍ରାମ ଉତ୍ବ ମଖୁେ ନୋଇଥିଲା। 
ଗ୍ରାମ କମଟି ିପକ୍ଷେୁ ସାଂସ୍ତୃକି କାର୍ଜ୍ୟକ୍ମ 
ଅେୁଷ୍ତି ନୋଇରାଇଛ।ି ଗ୍ରାମ ସରାପତ ି
କାଳନ୍ଦ ି ବାେକି, ସମ୍ପାଦକ ସଦାେନ୍ଦ 
ମୋନ୍,ି ସଦସ୍ୟ ଆେନ୍ଦ ସାେୁ, ଅେୁଣ 
ସାେୁ, େତି୍ୟାେନ୍ଦ ୋଉତ, ପ୍ରରାକେ ଦାସ 
ପ୍ରମଖୁ ସେନରା� କେଥିିନଲ।
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ସ�ୋମବୋର 
୧୩ ମୋର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ପାରାଦୀପ,୧୨।୩(ସମସି)

ଚଳତି ବର୍ଷ ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ା ଆରମ୍ଭ ହ�ାଇଛ।ି ପରୀକ୍ା 
ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ାହର ମନ ନହିବଶ କରବିା 
ସ�ତି କପିର ି ଭଲ ମାକ୍ଷ ରଖି ଉତ୍ୀର୍୍ଷ ହ�ହବ ହସ 
ହନଇ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍।ି ହତହବ ଚଳତ ବର୍ଷ ମାଟ୍କି 

ପରୀକ୍ା ହେଉଥିବା ଜହେ ଛାତ୍ର ପର ଘହର ମଲୁ 
ଲାଗଛୁନ୍।ି େବି୍ାଙ୍ଗ ବାପା ଓ ଭଉେୀର ପ୍ରତହିପାରେ 
କରବିାକୁ ତାଙୁ୍ ପାଠ ସ� ମଲୁ ଲାଗବିାକୁ ପଡୁଛ।ି 
ପାରାେୀପ ଉପକଣ୍ଠ ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ାମହର ଏମତି ି

ଜହେ ମାଟ୍କି ପରୀକ୍ାର୍ଷୀଙୁ୍ ହେଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି
ନୂଆଗଡ଼ର ହବେଧୁର ହବହ�ରା ଓ ହକୌଶଲ୍ା 

ହବହ�ରାଙ୍ ପଅୁ ପାର୍ଷସାରରୀ। ହବେଧୁର ଘର 
ପାଖହର ଏକ ହଛାଟ ହୋକାନ କର ି ପରବିାର 

ପ୍ରତହିପାରେ କରୁଥିହଲ। ୧୦ ବର୍ଷ ହ�ବ ହରାଗହର 
ପଡ଼ ି ହ�ାଇ ଘହର ଶଯ୍ାଶାୟୀ ହ�ାଇ ପଡ଼ଛିନ୍।ି 
ସ୍ାମୀ ଶଯ୍ାଶାୟୀ ହ�ବା ପହର ପତ୍ୀ ହକୌଶଲ୍ା ପର 
ଘହର ମଲୁ ଲାଗ ି ପରବିାର ପ୍ରତହିପାରେ କରୁଥିବା 

ହବହଳ ୨ ବର୍ଷ ହ�ବ ହକଉଁଆହଡ ଚାଲଯିାଇଛନ୍।ି 
ଏେ ୁ ଏ ହଛାଟ ବୟସହର େବି୍ାଙ୍ଗ ବାପା ଓ ଭଉେୀ 
ତୃପ୍ମିୟୀର ଭାର ତାଙୁ୍ ସମ୍ଭାଳବିାକୁ ପଡ଼ଛି।ି ହସ 
ପରବିାରର ୋୟତି୍ୱ ନଜି କାନ୍ଧକୁ ହନଇଛନ୍।ି ନୂଆଗଡ଼ 
ହଗାବନି୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବେି୍ାଳୟହର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା 
ଏ� ି ଛାତ୍ର ଜେକ ପରବିାର ଚଳାଇବାକୁ ପରଘହର 
ମଲୁ ଲାଗବିା ସ�ତି ଏ�ା ଭତିହର ପାଠପଢ଼ା ଜାର ି
ରଖିଛନ୍।ି ପଲିା ହବଳୁ ପରବିାରର ହବାଝକୁ ନଜି 
ମଣୁ୍ଡହର ମଣୁ୍ଡାଇ କୁନ ି ବୟସହର ସଂଘର୍ଷ ଚଳାଇଛନ୍।ି 
ବବି୍ାଙ୍ଗ ବାପା ଓ ଭଉେୀର ପ୍ରତହିପାରେ ସାଙ୍ଗକୁ 
ନଜି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ହବହଳ କଏି 
୫ ଶ� ତ କଏି ୨ ଶ� ଟଙ୍ା େଅିନ୍।ି ହସଥିହର 
ନଜିର ପାଠପଢ଼ା ସ�ତି ହସ ପରବିାର ଚଳାନ୍।ି 
ହତହବ ତାଙୁ୍ ଏଥିହର ତାଙ୍ ବଡବାପାଙ୍ ପରବିାର 
ସ�ାୟତା କରରିାନ୍।ି ଚାଳଘରଟ ି ଭାଙ୍ଗରୁିଜ ି ଯାଇଥିବା 
ହବହଳ ଏ�ାକୁ ମରାମତ ି କରବିା ସମ୍ଭବ ହ�ଉନ।ି 
େବି୍ାଙ୍ଗ ବାପାଙ୍ ଚକିତି୍ା, ଭଉେୀର ହଗାଟଏି ହଗାଡ଼ 
ଅହ୍ରୋପଚାର ସ�ତି ଭଙ୍ଗା ଚାଳଘରଟକୁି ମରାମତ ି
କରବିାକୁ ହସ ସରକାରୀ ସ�ାୟତା ହଲାଡଛିନ୍।ି

ମଲୂ ଲୋଗଛୁନ୍ତି ମୋଟ୍ ତିକ୍  ପରୀକ୍ୋରଚ୍ଚୀ
 �ଘସର ବୋପୋ ଶଯ୍ୋଶୋୟୀ
 �ମୋ’ ସେଉଁଆସେ ପଳୋଇଛନ୍ତି
 ��ୋନଭଉଣୀର ଭୋର ମଧ୍ୟ 
�ମ୍ୋଳ ତିବୋେୁ ପଡୁଛ ତି

 �ଘର ଛପର ପୋଇଁ ଟଙ୍ୋ ସେଉନ ତି

ପାରାଦୀପ,୧୨।୩(ସମସି)

ହୋଳ ହମଳେକୁ ହନଇ ବନ୍ଦର ନଗରୀ 
ପାରାେୀପ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପାରାେୀପର 
ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳହର ହୋଳ ହମଳେକୁ ଆନନ୍ଦ 
ଉଲ୍ାସର ସ�ତି ପାରାେୀପବାସୀପାଳନ 
କରଛିନ୍।ି ପାରାେୀପର ରଙ୍ଗୀଆଗଡ଼ ହ�ଉ 
କମିା୍ ମଖୁ୍ ବଜାର ବଡ଼ପଡ଼ଆିର ହୋଳ 
ହମଳେହର ଶ୍ରଦ୍ାଳୁଙ୍ ଭଡିହର ଫାଟ ି
ପଡୁଥିଲା ହୋଳ ହମଳେ ପଡ଼ଆି। ବଭିନି୍ନ 
ସ୍ାନରୁ ଆସଥିିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍ ବମିାନକୁ 
ପାହଛାଟ ିହନବାର େୃଶ୍ ଶ୍ରଦ୍ାଳୁଙ୍ ମଧ୍ୟହର 
ଏକ ନଆିରା ଭକ୍ଭିାବ ସଷୃ୍ ି କରଥିିଲା। 
�ରହିବାଲ, �ୁଳ�ୁଳ ି ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା 
ଶବ୍ଦହର ପ୍ରକମ୍ତି ହ�ଉଥିଲା ହମଳେ 
ପଡ଼ଆି। ଦ୍ାପର ଯଗୁହର ହରାଳ ସ�ସ୍ର 
ହଗାପୀଙୁ୍ ହନଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍ 
ଲଳିାହଖଳାର କମିେ୍ନ୍ୀକୁ ହନଇ ହୋଳ 

ହମଳେହର ଲଳିାହଖଳା ରଚରିାନ୍ ି
ଭଗବାନ ହୋଳହଗାବନି୍ଦ। ଗ୍ାମ ଗ୍ାମ 
ବୁଲ ି ପ୍ରଭୁ ହୋଳହଗାବନି୍ଦ ହଭାଗ ଖାଇବା 
ସ�ତି ହମଳେ ଗାେହିର ବରିାଜମାନ 

ହ�ାଇରାନ୍।ି ପାରାେୀପ ଉପକଣ୍ଠହର 
ଅବସ୍ତି ରଙ୍ଗଆିଗଡ଼ ଗ୍ାମର ମା’ ଶାରଳା 
ମନ୍ଦରି ପ୍ରାଙ୍ଗେ ହୋଳ ମଣ୍ଡପହର ହୋଳ 

ହଗାବନି୍ଦଙ୍ ଝୁଲେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ତି 
ହ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ� ି ହମଳେହର ବାବା 
ଚନ୍ଦ୍ରହଶଖରଙ୍ ବମିାନ ସ�ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍ 
ଯଗୁଳ ମତୂ୍୍ତିର ବମିାନଗଡୁକୁି ମନ୍ଦରି କମଟି ି

ତରଫରୁ ଝୁଲେହର ଝୁଲାଯାଇରାଏ। 
ବାଳକୃଷ୍ଣ ହଜନାଙ୍ ତତ୍ତାବଧାନହର ମନ୍ଦରି 
କମଟି ି ଓ ଗ୍ାମବାସୀ ମଳିତି ଭ।।ହବ ଏ� ି

ହୋଳ ବମିାନ ଝୁଲେ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମହର ସାମଲି 
ହ�ାଇରାନ୍।ି ହସ�ଭିଳ ିପାରାେୀପ ଅଞ୍ଚଳର 
ପ୍ରମଖୁ ବାେଜି୍ ହପଣ୍ଠସ୍ଳ ବଡ଼ପଡ଼ଆି 
ମାହକ୍ଷଟ ବ୍ବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ମା’ 
େୁଗ୍ଷାଙ୍ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରାଙ୍ଗେହର ହୋଳ ହମଳେ 
କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମହର ଶ୍ରଦ୍ାଳୁଙ୍ ଭଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ 
ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ ଏକ ନଆିରା ଭାବମୟ 
ପରହିବଶ ସଷୃ୍ ି କରଛି।ି ଓଡ଼ଆିଙ୍ ଚାଲ ି
ଚଳେ ିମଧ୍ୟହର ର�ରିାଏ ବାର ମାସହର ହତର 
ପବ୍ଷ। ସବୁ ପବ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଫାଲ୍  ଗନୁ ମାସର 
ହୋଳ ଉତ୍ବକୁ ଓଡ଼ଆିମାହନ ନଆିରା 
ପବ୍ଷ ଭାବହର ପାଳନ କରରିାନ୍।ି ଧୀହର 
ଧୀହର ସ�ରୀ ସଭ୍ତା ଭତିହର ମେରି ଗତ ି
କରୁଥିବା ସମୟହର ପବୂ୍ଷ ପରମ୍ରାଗଡୁକୁି 
ଆଜକିାଲରି ପଲିା ଭୁଲଯିାଉଛନ୍।ି 
ପାରାେୀପ ବଡ଼ପଡ଼ଆିହର ଓଡ଼ଶିାର 
ବଭିନି୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସ ି ବ୍ବସାୟ ବାେଜି୍ 
କରୁଥିବା କଛି ିବ୍ବସାୟୀ ମଳିତି ହ�ାଇ ୧୧ 

ବର୍ଷ ପହୂବ୍ଷ ହୋଳ ହମଳେର ପରକିଳ୍ପନା 
ଆଜ ି ପାରାେୀପ ବଡ଼ପଡ଼ଆି ମାହକ୍ଷଟ 
ହୋଳହମଳେ ପାରାେୀପ ଅଞ୍ଚଳହର ପ୍ରସଦି୍ ି
ଲାଭ କରଛି।ି ପାରାେୀପ ସ�ତି ଆଖପାଖ 
ଅଞ୍ଚଳରୁ ବଭିନି୍ନ ହୋଳବମିାନକୁ ନମିନ୍ତ୍ରେ 
ଅନୁଯାୟୀ ହମଳେ ମଣ୍ଡପହର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍ 
ଯଗୁଳ ମରୂତ ିଆବଭି୍ଷାବ �ୁଅନ୍।ି ପରଚିାଳନା 
କମଟି ି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଆହୟାଜନ ସ�ତି 
ରାମଲୀଳା, ଭଜନ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ପରହିବରେ 
କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମ ସ�ତି ନଆିରା ଭାହବ 
ଭାଇଚାରାର ସ�ତି ବଡ଼ପଡ଼ଆି ମାହକ୍ଷଟ 
ହମଳେହର ଶ୍ରଦ୍ାଳୁଙ୍ ଭଡ଼ି ହେଖିବାକୁ 
ମଳିରିାଏ। ପବୂ୍ଷ ସଂସ୍ତୃକୁି ବତ୍୍ଷମାନର 
ପଢ଼ିକୁି ସହନ୍ଦଶ ହେବାପାଇ ଁ ପାରାେୀପ 
ହମଳେ କମଟି ିଏକ ନଆିରା ସହନ୍ଦଶ ପ୍ରୋନ 
କରୁଥିବା ହବହଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍ 
ଲଳିାହଖଳାର ହୋଳ ହମଳେ କାଯ୍୍ଷ କ୍ରମକୁ 
ଶ୍ରଦ୍ାଳୁ ମନଭର ି ଉପହଭାଗ କରରିାନ୍।ି

ସ�ୋଳ ସମଳଣେୁ ପୋଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବନ୍ଦରନଗରୀ

ଏସ୍  ପ ତିଙ୍ ଅଚୋନେ ରଘନୁୋରପରୁ ରୋନୋ ପର ତି�ଶଚ୍ଚନ

ରଘନୁାଥପରୁ,୧୨।୩(ସମସି): ଜଗତସଂି�ପରୁ ଆରକ୍ୀ ଅଧୀକ୍କ ରା�ୁଲ୍   ପ.ିଆର୍   
ଶନବିାର ରାତ ି ୧୦ଟାହର ଅଚାନକ ରଘନୁାରପରୁ ରାନା ପରେିଶ୍ଷନ କରଛିନ୍।ି 
ରାନା ୋୟତି୍ୱହର ଥିବା ସବ୍   ଇନ୍ସହପକ୍ଟର ଅନଲି ସା�ୁଙ୍ଠାରୁ ରାନାହର ପସିଆିର୍   
ଭ୍ାନ, ବାଇକ୍   ବାେହର ବୁଝବିା ସ� ରାନାହର ଅନୁପସ୍ତି ଥିବା କମ୍ଷଚାରୀଙ୍ 
ବରିୟହର ପଚାର ିବୁଝଥିିହଲ। ରାନା ଅଧିକାରୀ ସଶୁାନ୍ ହସଠୀ ଛୁଟହିର ଥିବାହବହଳ 
ଏଏସଆଇ ହେବରାଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ଅନ୍କମ୍ଷଚାରୀମାହନ ଉପସ୍ତି ଥିହଲ।

ଅନନ୍ �ଂଗ୍ୋମୀ �ୁସଯଚ୍ଚ୍ୋଧନ 
ପଟ୍ଟନୋୟେଙ୍ ପ୍ରତ ତିମରୂ୍ତ୍ତି ଉସନମୋଚ ତିତ

କୁଜଙ୍ଗ,୧୨ା୩(ସମସି): ବଶିଷି୍ ସ୍ାଧୀନତା ସଂଗ୍ାମୀ େୁହଯ୍ଷ୍ାଧନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍ ଏକ 
ପ୍ରତମିତୂ୍୍ତି ସ୍ାଧୀନତା ଆହନ୍ଦାଳନର ପବତି୍ର ପୀଠ ଉେୟବଟହର ଉହନମାଚତି ହ�ାଇଛ।ି 
ପାଲା ଗାୟକ ହଶଖର ଜଗନ୍ନାର ହବହ�ରା ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାହବ ହଯାଗହେଇ 
ଏ�ାକୁ ଉହନମାଚନ କରଛିନ୍।ି ସାମା୍େକି ଚତି୍ରଞ୍ଜନ ସ୍ାଇଙଁ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ତାହର ଅନୁଷ୍ତି 
ହବୈଠକହର ଅଧ୍ୟାପକ �ମିାଂସ ୁ ଆଚାଯ୍ଷ୍, ପାରାଦ୍ୀପ ମନୁସିପାଲଟରି ଅଧ୍ୟକ୍ 
ବସନ୍ ବଶି୍ାଳ, ଅଳକା ଆଶ୍ରମର କାଯ୍ଷ୍କାରୀ ସଭାପତ ିହଗୌରାଙ୍ଗ ଚରେ ହ�ାତା, 
ଅଧ୍ୟାପକ ଆକାଶ ମ�ାପାତ୍ର, ଉତ୍କଳ ସା�ତି୍ ସମାଜର ଉପସଭାପତ ିଜୀବନାନନ୍ଦ 
ଅଧିକାରୀ ବାବାଜୀ ଭାବଗ୍ା� ିୋସ, ମ�ିରି ସା�ୁ, ନହଗନ୍ଦ୍ରନାର ସ୍ାଇଁ ପ୍ରମଖୁ ବକ୍ବ୍ 
ରଖିଥିହଲ। ହବୈଷ୍ବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ନତି୍ାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ବକ୍ବ୍ ରଖିବା ସ� କବତିା 
ପାଠ କରଥିିହଲ। କବ ି ହଗାଲାପ ରାେୀ ସା�ୁ, ମାନସୀ ସ୍ାଇଁ, �ମିାସଂୁ ହଶଖର 
ୋସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଇଁ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିହଲ। ଅକ୍ୟ ୋସ ସ�ହଯାଗ କରଥିିହଲ।

ଘରୁ ୩ ନୋଗ ଉଦ୍ୋର
କୁଜଙ୍ଗ,୧୨ା୩(ସମସି): କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ 
ହଗାପଆିକୁେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମାହଗାଳ 
ଗ୍ାମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍ ଘରୁ ୩ଟ ି
ନାଗ ସାପ ଉଦ୍ାର କରାଯାଇଛ।ି 
ସମାହଗାଳ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦରି ସନ୍ନକିଟ 
କୃଷ୍ଣଙ୍ ଘରୁ ବଳରମପରୁ ଗ୍ାମର 
ପ୍ରଭାତ ହବହ�ରା (ବାବୁନ)ି ସାପ 
୩ଟକୁି ଉଦ୍ାର କର ିସ୍ାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲହର 
ଛାଡ ିହେଇଥିହଲ।

ବ ତିଶ୍ୱଶୋନ୍ ତି ମେୋଯଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରବଚନ େୋଯଚ୍ଚ୍କ୍ରମ

ତରି୍ତ୍ତୋଲ, ୧୨ା୩(ସମସି): ହଗାପାଳପରୁ-ଶହଖେଶର ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରୀ ସଦି୍ ଖଇଫୁଟା 
ମ�ାପରୁୁର ପୀଠହର ବଶି୍ଶାନ୍ ି ମ�ାଯଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରବଚନ କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମ ଉଦ୍  ଯାପତି 
ହ�ାଇଯାଇଛ।ି ପାର୍ଷସାରଥି ମ�ାନ୍ଙି୍ ସଂହଯାଜନାହର ପଣ୍ଡତି ସଂଗ୍ାମ ଆଚାଯ୍ଷ୍ 
ପ୍ରବଚନ ପ୍ରୋନ କରଥିିହଲ। ରାମାୟେୀ ପଣ୍ଡତି ଅଭୟ ୋଶ ବ୍ାସ ଭାହବ ହଯାଗ 
ହେଇଥିହଲ। କତ୍୍ଷା ଭାହବ ରହମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସା�ୁ ଓ ପ୍ରତମିା ସା�ୁ କାଯ୍ଷ୍ ସମ୍ାେନ 
କରଥିିହଲ। ପକୂକ ବାଙ୍ବ�ିାରୀ ୋଶ, ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଧାନ ଆଚାଯ୍ଷ୍ ନରିଞ୍ଜନ ୋଶ, 
ପଣ୍ଡତି ହସୌମ୍ରଞ୍ଜନ ୋଶ, ସଶୁୀଳ ଆଚାଯ୍ଷ୍, ପଣ୍ଡତି ହେବାଶରି ୋଶ, ହରା�ତି 
ୋଶ, ଧରେୀଧର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଶାନ୍ ପଣ୍ଡା ଯଜ୍ଞ କାଯ୍ଷ୍ହର ସ�ହଯାଗ କରଥିିହଲ। 
ଶହଖେଶର, ହଡରକୋ, ବଜିପିରୁ, ୋଇଁହଲା, ହବ�ଡପରୁ, ଜନାର୍୍ଷନପରୁ ପ୍ରଭୃତ ି
ଗ୍ାମରୁ ବ�ୁଭକ୍ଙ୍ ସମାଗମ ହ�ାଇଥିଲା।

କୁଜଙ୍ଗ,୧୨ା୩(ସମସି)

ପଙ୍ପାଳ ଉପ୍ରା ବେି୍ାଳୟ ପରସିରହର 
କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ନୂତନ ହପନସନ 
ହଯାଜନାଭୁକ୍ ଶକି୍କ, ଶକି୍ୟତି୍ରୀଙୁ୍ 
ହନଇ ଏକ ସାଧାରେ ହବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି 
ହ�ାଇଯାଇଛ।ି ଆବ�କ ହକଶବ ଚନ୍ଦ୍ର 
େଳାଇଙ୍ ଆ�ା୍ନ କ୍ରହମ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବ�ୁ 
ଶକି୍କ ଶକି୍ୟୟିୀ ଏ� ିସମାହବଶହର ହଯାଗ 
ହେଇଥିହଲ। ୧୫ହର ରାଜ୍ ସଂଘ ଦ୍ାରା 
ହ�ବାକୁ ଥିବା ଶକି୍କ ସମାହବଶ ସମ୍କ୍ଷହର 
ଆହଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ୋବ ି ପରୂେ 

ନ ହ�ହଲ ଆହନ୍ଦାଳନ ତୀବ୍ର ହ�ବ ହବାଲ ି
ହଚତାବନୀ େଆିଯାଇଛ।ି ପହର କୁଜଙ୍ଗ 
ବ୍ଲକର ନୂତନ ହପନସନ ହଯାଜନାଭୁକ୍ 
ଶକି୍କ ସଂଘର କମ୍ଷକତ୍୍ଷା ସବ୍ଷସମ୍ମତ ି କ୍ରହମ 
ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତ ି ରୂହପ 
ହକଶବ ଚନ୍ଦ୍ର େଳାଇ, ଉପସଭାପତ ିଭାହବ 
କହିଶାରଚନ୍ଦ୍ର ସା�ୁ, ସକ୍ରୟି ଉପସଭାପତ ି
ଭାହବ ଶଙ୍ର କାଣ୍ଡ,ି ସମ୍ାେକ ଭାହବ 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସ� ସମ୍ାେକ ଭାହବ ସମୀର 
ସ୍ାଇ,ଁ ଯଗୁମ ସ� ସମ୍ାେକ ଭାହବ ଅସୀତ 
ପାେ,ି ହକାରାଧ୍ୟକ୍ ସଯୂ୍୍ଷ କାନ୍ ମଲ୍ ଓ ପାର୍ଷ 
ସାରରୀ ୋସଙୁ୍ ଗୋମାଧ୍ୟମ ସଂହଯାଜକ 

ରୂହପ ମହନାନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ 
ହବୈଠକହର ପ୍ରେୀପ୍ ରାଉତ, ସହବ୍ଷଶ୍ର 
ହସଠୀ, ବରୋ ପ୍ରସାେ ବଳୟିାରସଂି�, 
ହଗାବନି୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ହସଠୀ, ପ୍ରଭାତୀ 
ମାଝ. ସମୁତି୍ରା ପାେଗି୍ା�ୀ, ରାହଜଶ ପାେ,ି 
କାହୁ୍ଚରେ ସମାଲ, ସଶୁାନ୍ ୋସ, ଲଳତି 
ହସଠୀ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ାଇ,ଁ ମହନାହମ�ାନ 
ବାରକି, ବପି୍ଲବ।ଝୀଙ୍ ସ� ବ�ୁ ଶକି୍କ 
ଉପସ୍ତି ଥିହଲ। ଛଅ ବର୍ଷର ଠକିା ଅବଧିକୁ 
ନୟିମତି କରବିା, ୬ଟ ି ଇନ୍  କ୍ରହିମଣ୍ଟ, ୨୮ 
ଶ� ହଗ୍ଡ୍   ହପ, ପରୁୁୋ ହପନସନ୍   ୋବ ି
ହନଇ ଶକି୍କମାହନ ଆହଲାଚନା କରଥିିହଲ।

‘�ୋବ ତି ପରୂଣ ନ ସେସଲ ଆସନ୍ଦୋଳନ ସ�ୋର୍ �ୋର୍ ’

କୁଜଙ୍ଗ,୧୨ା୩(ସମସି)

ହଯଉଠଁ ିମ�ଳିାଙୁ୍ ସମ୍ମାନ ମହିଳ ହସଠାହର 
ହେବତାମାହନ ଆତଯାତ �ୁଅନ୍।ି ଏ� ି
ହେଶର ମ�ଳିା ଜଜିାବାଇ, ଲକ୍ଷୀବାଇ, 
ଗାଗ୍ଷୀ, ମୀରାବାଇ, ଚନ୍ନମା ଧରେୀ ବୁକୁହର 

ନୂତନ ରାସ୍ତା ହେଖାଇ ହକବଳ ହେଶ ନୁହ�;ଁ 
ସାରା ବଶି୍କୁ ଚମତ୍କକୃ ତ କରଥିିବା ହବହଳ 
ହସ� ି ହେଶହର ଆଜ ି ନାରୀ ନଜି ସମ୍ମାନ 
ପାଇ ଁ ସଂଗ୍ାମ କରୁଥିବା ହକ୍ାଭର ବରିୟ 
ହବାଲ ି କୁଙ୍ଗହର ଆହୟାଜତି ବଶି୍ ମ�ଳିା 
େବିସହର ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ହମୈତ୍ରୀ ନାରୀ 

ସଂଘର ସଭାପତ ିପ୍ରୟିମ୍ୋ ପାେ ିହଯାଗହେଇ 
ହେଶହର ଲଙି୍ଗଗତ ପାର୍ଷକ୍ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ 
ଚନି୍ା ପ୍ରକଟ କରଥିିହଲ। ପରବିାର ଓ 
ସମାଜରୁ ଏ� ି ଅସମାନତା ବେଳବିା 
ଆବଶ୍କ। ହକବଳ ଆଇନ କରହିେହଲ 
ମ�ଳିାଙ୍ ଉନ୍ନତ ି ହ�ବ ନା� ିଁ। ହେଶର 
ବକିାଶ ସ�ତି ମ�ଳିାଙ୍ ସବ୍ଷାଙ୍ଗୀନ ବକିାଶ 
ହ�ବା ବହିଧୟ ହବାଲ ି ବ�ୁ ନାରୀହନତ୍ରୀ 
ହଯାଗ ହେଇ ବକ୍ବ୍ ହେବା ସ� ସଭା 
ହଶାଭାଯାତ୍ରାହର ଭାଗ ହନଇଥିହଲ। ଏ� ି
ଅବସରହର ସଂଘ ସମ୍ାେକ ବନୀତା 
ୋସ, ଉପସଭାପତ ି ସହରାଜନିୀ 
ମ�ାନ୍,ି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ୀ ପଲାଇ, ରୀନାରାେୀ 
ସା�ୁ, ମମତା ରାଉତ ହଯାଗହେଇ 
ଆହଲାଚନାହର ଭାଗ ହନଇଥିହଲ। 

କୁଜଙ୍ଗ,୧୨ା୩(ସମସି)

କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ରା�ାମାସ୍ତି ସାରଳା 
ମ�ାବେି୍ାଳୟକୁ ମଖୁ୍ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍ 
ହମା’ କହଲଜ ହଯାଜନାହର ସାମଲି 
କରାଯବି। ଏ�ାସ� ମେଜିଙ୍ଗା ହଗାଷ୍ୀ 
ସ୍ାସ୍୍ ହକନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ି କରାଯବି। 
ପାରାେୀପ ବଧିାୟକ ସମ୍ତି ରାଉତରାୟ 
ରା�ାମାଠାହର ଆହୟାଜତି ଏକ 
କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମହର ଏ� ିମତପ୍ରକାଶ କରଛିନ୍।ି 
ରା�ାମା ବେକି ସଂଘ ପକ୍ରୁ ଆହୟାଜତି 
ଏ� ିକାଯ୍ଷ୍କ୍ରମହର ବଧିାୟକ ରାଉତରାୟ 
ୟହୁକା ବ୍ାଙ୍ ନକିଟହର ୧୦ ଲକ୍ ଟଙ୍ାର 
ସଲୁଭ ହଶୌଚାଳାୟ ଲାଗ ି ଭତି୍ ି ପ୍ରସ୍ତର 
ସ୍ାପନ କରଥିିବା ହବହଳ େୁଗ୍ଷା ମଣ୍ଡପ 
ମଖୁଶାଳାର ଉନ୍ନତ ି ଲାଗ ି ଶଳିାନ୍ାସ 
କରଥିିହଲ। ଏ� ି ଅବସରହର ଆହୟାଜତି 
କାଯ୍ଷ୍କ୍ରମହର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ହଜାନ୍   ୨ 

ଜଲି୍ା ପରରିେ ସଭ୍ ରବନିାରାୟେ 
ସା�ୁ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ା ନୀନା ରାେୀ ସା�ୁ, 
ବଡିଓି ହସୌମ୍ଶ୍ରୀ ପାେଗି୍ା�ୀ, ତାଳପଡ଼ା 
ସରପଞ୍ଚ େମୟନ୍ୀ ହଲଙ୍ା, ସାଇହଲା 
ସରପଞ୍ଚ ସହରାଜ ହସଠୀ, ବଜାର କମଟି ି
ସଭାପତ ି ଜଟାଧାରୀ ୋସ ପ୍ରମଖୁ ହଯାଗ 
ହେଇଥିହଲ। ସମ୍ାେକ ଡା ସନୁାକର 
ହବହ�ରା ମଞ୍ଚ ସଂହଯାଜନା କରଥିିବା 
ହବହଳ ମହନାଜ ସା�ୁ ଧନ୍ବାେ 
ଅପ୍ଷେ କରଥିିହଲ। ଏ� ି ଅବସରହର 
ଶକି୍ାବତି୍   ବହିନାେ ବ�ିାରୀ ମେୁୁଲ,ି 
ବରଷି୍ ବ୍ବସାୟୀ ସହୁଲଖ ହବହ�ରା, 
ହେବାଶରି ମ�ାନ୍,ି ଆହଲାକ ୋେ, 
ହକାରାଧ୍ୟକ୍ ରବ ି ନାରାୟେ ପ୍ରଧାନ, 
ଚନିମୟ ସା�ୁ, ତାପସ ମଲ୍, ପ୍ରଶାନ୍ ସା�ୁ, 
େୁହଯ୍ଷ୍ାଧନ ସ୍ାଇଁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ ମ�ାନ୍ ି
ପ୍ରମଖୁ ବେକି ସଂଘର ବ�ୁ ସେସ୍ 
ଓ ବରଷି୍ କମ୍ଷକତ୍୍ଷା ଉପସ୍ତି ଥିହଲ।

ରୋେୋମୋସର ବ ତିଭ ତିନ୍ନ ପ୍ରେଳ୍ପର ଶ ତିଳୋନ୍ୋ�

ମେ ତିଳୋଙ୍ ପ୍ରଗତ ତିସର ସ�ଶର ଉନ୍ନତ ତି

ର୍କନ୍ଦାପଡ଼ା,୧୨ା୩(ସମସି)

ହକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ୟଥୁ୍   ଭଲବିଲ ଏକାହଡମୀ 
ପକ୍ରୁ ହକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା �ାଇସ୍ଲୁ ମନି ି
ଷ୍ାଡୟିମହର ଏକ ଭଲବିଲ ଟୁର୍୍ଷାହମଣ୍ଟ 
ଉଦ୍  ଘାଟତି ହ�ାଇଯାଇଛ।ି ଏ� ିଉପଲହକ୍ 
ଅନୁଷ୍ତି ଉଦ୍  ଘାଟନୀ ଉତ୍ବହର 
ଆଇନଜୀବୀ ହେବୋସ ମ�ାନ୍ ି
ମଖୁ୍ଅତଥିି, ପ୍ରତାପଚନ୍ଦ୍ର ୋସ ମଖୁ୍ବକ୍ା, 
କାଉନସଲିର ହସକ ଅସଲମ ଓ ଜଲି୍ା 
କ୍ରୀଡା ସଂସେ ସମ୍ାେକ ସୟେ ଅକମଲ 
ଅଲ୍ୀ ପ୍ରମଖୁ ସମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାହବ 

ହଯାଗହେଇ ଟୁର୍୍ଷାହମଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍  ଘାଟନ 
କରଥିିହଲ। ଏ� ି ଭଲବିଲ ଟୁର୍୍ଷାହମଣ୍ଟହର 
ବାଲଆି, ହନମାଳ, ତରଡପିାଳ, କୁଅାଁପାଳ, 
ହକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖସାଡ,ି ପଟ୍ଟାମଣୁ୍ଡାଇ ଓ ବଗଡ଼ା 
ପ୍ରଭୃତ ି୮ଟ ିେଳ ଅଂଶଗ୍�େ କରଥିିବହଲ। 
ପ୍ରରମ ୨ଟ ି କ୍ାଟ୍ଷର ଫାଇନାଲ ମ୍ାଚହର 
ବାଲଆିଠାରୁ ହନମାଳ ଓ ତରଡପିାଳଠାରୁ 
କୁଅାଁପାଳ ଜତିଥିିଲା। ହକାଚ ନଜିାମ ଅଲ୍ୀ, 
ହସକ ଆସକି, ହସକ ରୟିାନ, ହଜ୍ାତମି୍ଷୟ 
ୋସ, ହସକ ରଫିକ, ହସକ ତବହରଜ, 
ମ�ମ୍ମେ ତଫିକ(ପପ)ୁ ପ୍ରମଖୁ ଟୁର୍୍ଷାହମଣ୍ଟ 
ପରଚିାଳନାହର ସ�ହଯାଗ କରଛିନ୍।ି

ମଣଜିଙ୍ଗା,୧୨।୩(ସମସି): ତହିତ୍୍ଷାଲ ବ୍ଲକର 
ଜଡତରିା ପଞ୍ଚାୟତ ପହଞ୍ଚଇର ପବୂ୍ଷତନ 
ଶକି୍କ ହବୈରାଗୀ ଚରେ ସ୍ାଇଁଙ୍ ୯୬ ବର୍ଷ 
ବୟସହର ପରହଲାକ ହ�ାଇଯାଇଛ।ି ଶ୍ରୀ 
ସ୍ାଇଁଙ୍ ମତୃୃ୍ ଖବର ପ୍ରଚାରତି ହ�ବାମାହତ୍ର 
ଏ ଅଞ୍ଚଳହର ହଶାକର ଛାୟା ହଖଳଯିାଇଛ।ି 

ବ�ୁ ମାନ୍ଗେ୍ ବ୍କ୍ ିଆସ ିହଶର େଶ୍ଷନ 
କରଥିିହଲ। ମତୁୃ୍ ଶଯ୍ା ନକିଟହର ପତୁ୍ର 
ପ୍ରଫଲ୍, ବମିଳ, ନମି୍ଷଳ, ଝଅି ସନ୍ଧ୍ାରାେୀ, 
ହବା�ୂ ଓ ନାତନିାତୁେୀ ଉପସ୍ତି ଥିହଲ। ଗାଁ 
ଶମଶାନହର ଅନ୍ମି ସଂସ୍ାର କରାଯାଇଥିଲା। 
ବଡ ପଅୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ ମଖୁାଗ୍ ିହେଇଥିହଲ।

ଭଲତିବଲ୍   ଟୁର୍ଚ୍ଚୋସମଣ୍ଟ ଉଦ୍  ଘୋଟ ତିତ

ପବୂଚ୍ଚତନ ଶ ତିକ୍େ ସବୈରୋଗୀଚରଣଙ୍ ପରସଲୋେ

ବାଲକୁିଦା,୧୨।୩(ସମସି)

ବାଲକୁିୋ ବ୍ଲକ ମାଛଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓଚନି୍ଦା 
ଗ୍ାମହର ଥିବା ପ୍ରସଦି୍ ହସୈବ ପୀଠ 
ନୀଳକହଣ୍ଠଶ୍ର ମ�ାହେବଙ୍ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା 
ନାରାୟେ ପଣ୍ଡାଙ୍ ୬୨ ବର୍ଷ ବୟସହର 
�ୃଦ୍  ଘାତହର ବହିୟାଗ ଘଟଛି।ି ହସ 
େୁଇ େନି ତହଳ ଛାତହିର ଯନ୍ତ୍ରୋ 
ହ�ତୁ କଟକ ବଡ଼ ହମଡକିାଲହର ଭତ୍୍ତି 
ହ�ାଇଥିହଲ। ଚକିତି୍ାଧୀନ ଅବସ୍ାହର 
ତାଙ୍ର ହେ�ାନ୍ ହ�ାଇଛ।ି ହସ ମନ୍ଦରି 
ପରଚିାଳନା କମଟିରି ମଧ୍ୟ ଜହେ ସକ୍ରୟି 
ସେସ୍ ଥିହଲ। ହତହବ ଗାଁହର ତାଙ୍ 
ମରଶରୀର ପ�ଞ୍ଚବିା ପହର ହଶାକାକୁଳ 
ପରହିବଶ ସଷୃ୍ ି ହ�ାଇଥିଲା। ଭାଇ 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ରହମଶ ପଣ୍ଡା, ଉହମଶ 
ପଣ୍ଡା, ଝଅି ମତିା, ହସାନ,ି ମାମନୁ,ି 
ବବଲି ି ଓ ସଇୁଟ,ି ଜ୍ାଇଁ ସହନ୍ାର, 
ପ୍ରତାପ, ପତୁୁରା ବଶି୍ଜତି, ବଣ୍ଟ,ିସାଇ, 

ପତୁ୍ରବଧ ୂ ଲଟି,ି ଭୂମ ି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି 
ଥିହଲ। ଗାଁ ଶମଶାନହର ଅନ୍ମି ସଂସ୍ାର 
କରାଯାଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୟ 
ସ୍ାଇଁ, ଯବୁ ସଂଗଠକ ବଶି୍ରଞ୍ଜନ 
ନାୟକଙ୍ ସହମତ ଅହନକ ବୁଦ୍ଜିୀବୀ 
ଏ� ି ସମୟହର ଉପସ୍ତି ଥିହଲ। 
ଏକମାତ୍ର ପଅୁ େବି୍ାହଲାଚନ 
(ପଣ୍ଡା) ଲଟୁି ମଖୁାଗ୍ ି ହେଇଥିହଲ।

ନୀଳେସଠେଶ୍ୱର ସ�ବେଙ୍ ପରସଲୋେ
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ପ୍ରଥମ 
ଗେଷ୍ଟଦ୍ତିୀୟ େ-ି୨୦

ଢାକା, ୧୨।୩ (ଏଜେନ୍ ସି): ଭ୍ରମଣକାରୀ ତଥା 
ବ ସିଶ୍ୱ ଚାମ୍ ସିଅନ୍   ଇଂଲଣ୍ଡ ରବ ସିବାର ଏଠାଜର 
ଅନୁଷ୍ ସିତ ଦ୍ ସିତୀୟ ଟ ସି-୨୦ ମ୍ାଚଜର ଘଜରାଇ 
ବାଂଲାଜେଶଠାରୁ ପରାସ୍ତ ଜ�ାଇଛ ସି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 
ଧାର୍ଯ୍ ୧୧୮ ରନର ଲକ୍ଷ୍କୁ ଘଜରାଇ ବାଂଲାଜେଶ 
୪ ୱସିଜକଟ୍   ଓ ୭ ବଲ୍   ବଳକା ଥାଇ �ାସଲ 
କର ସିଜନଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚକୁ ୬ ୱସିଜକଟ୍  ଜର 
େସିତ ସିଥିବା ବାଂଲାଜେଶ ୩ ମ୍ାଚ୍  ବ ସିଶ ସିଷ୍ଟ ଟ ସି-୨୦ 
ଶଙୃ୍ଖଳାକୁ ୨-୦ଜର ଜ�ାଟ ସିଏ ମ୍ାଚ୍   ବାକ ସିଥାଇ 
େସିତ ସିଜନଇଛ ସି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବ ସିପକ୍ଷଜର ମୀରପରୁଜର 
ପ୍ରଥମଥର ଟ ସି-୨୦ େସିତ ସିଥିବା ବାଂଲାଜେଶ ଟ ସି-୨୦ 
ସ ସିର ସିେକୁ ଆ�ଆୁ କବ୍  ୋ କର ସି ଏକେସିବସୀୟ ସ ସିର ସିେ 
ପରାେୟର ମଧରୁ ପ୍ରତ ସିଜଶାଧ ଜନଇଛ ସି। େୁଇେଳ 
ମଧ୍ୟଜର ପବୂ୍ଯରୁ ଜେଳାରାଇଥିବା ଏକେସିବସୀୟ 
ସ ସିର ସିେକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨-୧ଜର େସିତ ସିଥିଲା। ଏ� ସି 
ଶଙୃ୍ଖଳାର ଅନ୍ସିମ ତଥା ୩ୟ ଟ ସି-୨୦ ମଙ୍ଗଳବାର 
ଜେଳାର ସିବ।

 ସ୍ାନୀୟ ଜଶର୍   ବାଂଲା ନ୍ାସନାଲ 
ଷ୍ଟାଡସିୟମଜର ରବ ସିବାର ଜେଳାରାଇଥିବା ଏ� ସି 
ଜଲା-ଜ୍ାର ସିଂ ୨ୟ ଟ ସି-୨୦ ମ୍ାଚଜର ଟସ୍   �ାର ସି 
ପ୍ରଥଜମ ବ୍ାଟ ସିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ 
୨୦ ଓଭରଜର ୧୧୭ ରନଜର ଅଲ୍  ଆଉଟ୍   
ଜ�ାଇରାଇଥିଲା। ଜୋଶ୍   ବଟଲର୍  ଙ୍କ େଳ ଏକୋ 
୬ ଓଭରଜର ଜ�ାଟ ସିଏ ୱସିଜକଟ୍   �ରାଇ ୫୦ ରନ 
କର ସି ଭଲସ୍ସିତ ସିଜର ର� ସିଥିଲା। କ ସିନୁ୍ ଏ�ାପଜର ଅଫ୍  -

ସ୍ ସିନର ଜମଜ�େୀ �ାସନ ମ ସିରାେଙ୍କ ଜବାଲସିଂକୁ 
ସାମ୍ା କର ସି ନ ପାର ସି ବଡ଼ ଜ୍ାରରୁ ବଞ୍ ସିତ 
ର� ସିଥିଲା। େଳ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର୍   ଫସିଲ ସିପ୍   ସଲ୍ଟ 
୨୫, ଜବନ୍   ଡଜକଟ୍ଟ ୨୮, ଜମାଇନ ଅଲସି ୧୫, 
ସାମ୍   କୁରାନ ୧୨ ରନ କର ସିଥିଜଲ। ଅଧିନାୟକ 
ବଟଲର୍   (୪), ଡାୱସିଡ୍   ମଲାନ (୫), କ୍ ସିସ୍   ୱକ୍ସ 
(୦) ପ୍ରମେୁ ନ ସିରାଶ କର ସିଥିଜଲ। ଜମଜ�େୀ 
୪ ଓଭରଜର ୧୨ ରନ ବ୍ୟ କର ସି ସବ୍ଯାଧିକ 
୪ଟ ସି ୱସିଜକଟ୍   ଜନଇଥିଜଲ। େବାବଜର 
ବାଂଲାଜେଶ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ େୁଇ ଓପନର୍   
ୱସିଜକଟ୍  ରକ୍ଷକ ଲସିଟନ ୋସ (୯) ଓ ଜରାନୀ 
ତାଲୁକୋର (୯)ଙ୍କ �ରାଇ ବ ସିପର୍ଯ୍ୟର 
ସାମ୍ା କର ସିଥିଲା। କ ସିନୁ୍ ନାେମଲୁ ଜ�ାଜସନ 
ସାଜ୍ାଙ୍କ ଅପରାେସିତ ୪୬ ରନ ବଳଜର 
ଘଜରାଇ େଳ ୧୮.୫ ଓଭରଜର ୬ ୱସିଜକଟ୍   
�ରାଇ ବ ସିେୟୀ ଜ�ାଇଥିଲା। ଅନ୍ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଜର ଜମଜ�େୀ ୨୦, ଜତା�୍ ସିେ ହ୍ ସିେୟ ୧୭ 
ରନ କର ସିଥିବାଜବଜଳ ଅଧିନାୟକ ଶାକ ସିବ ଅଲ୍   
�ାସନ ୋତା ଜୋଲସିପାର ସି ନ ଥିଜଲ। ଇଂଲଣ୍ଡ 
ପକ୍ଷରୁ ଜୋଫ୍ା ଆଚ୍ଯର ୪ ଓଭରଜର ୧୩ ରନ୍   
ଜେଇ ୩ଟ ସି ୱସିଜକଟ ଜନଇଥିଜଲ ମଧ୍ୟ େଳର 
ବ ସିେୟ ଲା� ସି ଏ�ା ପର୍ଯ୍ାପ୍ତ ଜ�ାଇ ନଥିଲା। 
ଅଲ୍  ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରେଶ୍ଯନ ଲା� ସି ଘଜରାଇ େଳର 
ଜମଜ�େୀ �ାସନ ମ ସିରାେ ଜରେଷ୍ ଜେଳାଳସି 
ଜ�ାଇଥିଜଲ।

ଖ୍ୀଷ୍ଟଚର୍୍ଯ,୧୨।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ସ୍ାନୀୟ ��ଲସି ଓଭାଲ 
ଗ୍ାଉଣ୍ଡଜର ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ରେୀଲଙ୍କା 
ମଧ୍ୟଜର ଚାଲସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଜଟଷ୍ଟ ମ୍ାଚ୍   
ନ ସିର୍୍ଯାୟକ ଜମାଡ଼ଜର ପ�ଞ୍ ସିଛ ସି। ଟସ୍   
�ାର ସି ରେୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥଜମ ବ୍ାଟ ସିଂ କର ସି 
ପ୍ରଥମ ପାଳ ସିଜର ୯୨.୪ ଓଭରଜର 
୩୫୫ ରନକର ସି ଅଲଆଉଟ 
ଜ�ାଇଥିଲା। େବାବଜର ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ 
ପ୍ରଥମ ପାଳ ସିଜର ଡାର ସିଲ ମ ସିଜଚଲଙ୍କ 
୧୦୨ ରନର ଶତକ ସ�ୟତାଜର 
୧୦୭.୩ ଓଭରଜର ୩୭୩ ରନକର ସି 
ଅଲଆଉଟ ଜ�ାଇ ୧୮ ରନର ଅଗ୍ଣୀ 
�ାସଲ କର ସିଥିଲା। ଏ�ାପଜର ଦ୍ ସିତୀୟ 
ପାଳ ସି ଆରମ୍ଭ କର ସି ରେୀଲଙ୍କା ଆଜଜେଜଲା 
ମାଥୁ୍ ସ୍  ଙ୍କ ୧୧୫ ରନର ଶତକୀୟ ପାଳ ସି 
ବଳଜର ୧୦୫.୩ ଓଭରଜର ୩୦୨ 
ରନକର ସି ଅଲଆଉଟ ଜ�ାଇଥିଲା। 
ଫଳଜର ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ସମ୍େୁଜର 
୨୮୫ ରନର ବ ସିେୟ ଲକ୍ଷ୍ ଧାର୍୍ଯ  
ଜ�ାଇଥିଲା। େୁଇ ମ୍ାଚ୍   ବ ସିଶ ସିଷ୍ଟ ଏ� ସି 
ଶଙୃ୍ଖଳାଜର ରେୀଲଙ୍କା ୨-୦ଜର ବ ସିେୟୀ 
ଜ�ଜଲ ଭାରତକୁ �ଟାଇ ବ ସିଶ୍ୱ ଜଟଷ୍ଟ 
ଚାମ୍ ସିଅନସ ସିପ୍   ଫାଇନାଲକୁ ଉଠସିବ। 

େବାବଜର ଦ୍ ସିତୀୟ ପାଳ ସି ଆରମ୍ଭ 
କର ସି ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ରବ ସିବାର ଚତୁଥ୍ଯ େ ସିବସ ଜେଳ ଜଶଷ 
ସଦୁ୍ା ୧୭ ଓଭରଜର ଜ�ାଟ ସିଏ ୱସିଜକଟ �ରାଇ ୨୮ ରନ 
ସଂଗ୍� କର ସିଛ ସି। ମ୍ାଚ୍   ଆଉ ଜ�ାଟ ସିଏ େ ସିନ ବାକ ସିଥିବା 
ଜବଜଳ ବ ସିେୟ ପାଇଁ ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ୨୫୭ ରନ ଓ ରେୀଲଙ୍କା 
ଆଉ ୯ ୱସିଜକଟ ଆବଶ୍କ କରୁଛ ସି। ଷ୍ଟମ୍ ଅପସାରଣ 
ଜବଳକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସିକ ବ୍ାଟର ଟମ୍   ଲାଥମ ୧୧ ଓ ଅଭସିଜ୍ଞ 

ବ୍ାଟର ଜକନ୍   ୱସିଲ ସିୟମସନ ୭ ରନକର ସି ଅପରାେସିତ 
ର� ସିଛନ୍ସି। ଆଉଟ ଜ�ାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ବ୍ାଟର 

ଜଡଭନ କନଜୱ ୫ ରନ କର ସିଥିବା ଜବଜଳ କୁସନ 
ରେସିଥାଙ୍କ ବଲ୍  ଜର କଟ୍   ଆଣ୍ଡ ଜବାଲ୍ଡ ଜ�ାଇଥିଜଲ।
 ମାଥୟୁୁସଙ୍କ ୧୪ତମ ଶତକ
ଅସମାପ୍ତ ଦ୍ ସିତୀୟ ଇନ ସିଂସ ଜ୍ାର ୮୩/୩ରୁ 
ଜେଳ ଆରମ୍ଭ କର ସି ରେୀଲଙ୍କା ରବ ସିବାର ଅଲଆଉଟ 
ଜ�ାଇଥିଲା। ଅପରାେସିତ ଥିବା ଆଜଜେଜଲା ମାଥୁ୍ ସ୍   

୨୦ରନ୍  ରୁ ଜେଳ ଆରମ୍ଭ କର ସି ୧୧୫ ରନକର ସି ଆଉଟ 
ଜ�ାଇଥିଜଲ। ଏଥିସ� ଜସ ଜଟଷ୍ଟଜର ୧୪ତମ ଶତକ 

ଅେ୍ଯନ କର ସି ଘଜରାଇ ଜବାଲରଙୁ୍କ 
ନ ସିରାଶ କର ସିଥିଜଲ। ଜସ� ସିପର ସି ପ୍ରବାଥ 
େୟସରୂ ସିୟା ୨ରୁ ଜେଳ ଆରମ୍ଭ କର ସି 
୬ ରନକର ସି ଆଉଟ ଜ�ାଇଥିଜଲ। 
ଏ�ାପଜର େୀଜନଶ ଚାନ୍ ସିମାଲ 
୪୨, ରେସିଥା ୧୪ ରନକର ସି ଆଉଟ 
ଜ�ାଇଥିବା ଜବଜଳ ଧନଜେୟ ଡସିସ ସିଲଭା 
୪୭ ରନକର ସି ଅପରାେସିତ ର� ସିଥିଜଲ। 
ଅନ୍ମାଜନ ବ ସିଫଳ ଜ�ାଇଥିଜଲ। ୫ମ 
ୱସିଜକଟଜର ମାଥୁ୍ ସ୍   ଓ ଚାନ୍ ସିମାଲଙ୍କ 
ମଧ୍ୟଜର ୧୦୫ ରନର ଭା�ୀୋର ସି 
ସ୍ାପନ ଜ�ାଇଥିଲା। ଜସ� ସିପର ସି ୬ଷ୍ 
ୱସିଜକଟଜର ମାଥୁ୍ ସ୍   ଓ ଧନଜେୟ ୬୦ 
ରନ ସଂଗ୍� କର ସିଥିଜଲ। ଜବାଲସିଂଜର 
ନୁ୍େସିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜବଲେୟାର ଟ ସିକ୍  ନର 
ସବ୍ଯାଧିକ ୪, ମ୍ାଟ ଜ�ଜନରୀ ୩, ଟ ସିମ୍   
ସାଉେସି ୨ ୱସିଜକଟ ଅକ୍ ସିଆର କର ସିଥିଜଲ। 

ସଂକ୍ ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର
ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି- ୩୫୫/୧୦, 
୯୨.୪ ଓଭର
ନ୍ୟୁଜଷିଲକୋଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପକୋଳ ଷି- ୩୭୩/୧୦, 
୧୦୭.୩ ଓଭର

ଶ୍ରୀଲଙ୍କୋ ଦ୍ ଷିତରୀୟ ପକୋଳ ଷି- ୩୦୨/୧୦, ୧୦୫.୩ ଓଭର 
(ମାଥୁ୍ ସ-୧୧୫, ଧନଜେୟ- ୪୭*, ଚାନ୍ ସିମଲ- ୪୨, 
ଟ ସିକନର- ୪/୧୦୦, ଜ�ଜନରୀ- ୩/୭୧, ସାଉେସି- 
୨/୫୭)।
ନ୍ୟୁଜଷିଲକୋଣ୍ଡ ଦ୍ ଷିତରୀୟ ପକୋଳ ଷି- ୨୮/୧, ୧୭ ଓଭର (ଲାଥମ-
୧୧*, ୱସିଲ ସିୟମସନ- *, ରେସିଥା- ୧/୫)।

ଲଣ୍ଡନ,୧୨।୩(ଏଜେନ୍ ସି): ବ୍ ସିଜଟନ୍  ଜର ଭାରତୀୟ ବଂଜଶାଦ୍ଭବ 
ଫୁଟବଲରମାଜନ ଜସମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରେଶ୍ଯନ ବଳଜର 
ଚମକ ଜେୋଇବାଜର ସଫଳ ଜ�ାଇଛନ୍ସି। କଠସିନ ପର ସିରେମ, 
ସଂଘଷ୍ଯ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟକୁ ପାଜଥୟ କର ସି ଭାରତୀୟ ବଂଜଶାଦ୍ଭବ 
ଜେଳାଳସିମାଜନ ବ୍ ସିଜଟନର ଜକଜତାଟ ସି ଫୁଟବଲ କଲେବଜର ନ ସିେ 
ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର ସିଚୟ ସଷୃ୍ଟ ସି କର ସିଛନ୍ସି। ମାଜଞ୍ଷ୍ଟର ୟନୁାଇଜଟଡ, 
ଜଟାଜଟନ�ାମ �ଟ୍ପର, ବମ୍ମଂ�ାମ ସ ସିଟ ସି ଭଳସି େଣାଶଣୁା 
କଲେବ�ଡୁ ସିକ ଭାରତୀୟ ଜେଳାଳ ସିଙୁ୍କ ଜସମାନଙ୍କ େଳଜର 
ସାମ ସିଲ କର ସିଛନ୍ସି। ମାଇଜକଲ ଜଚାପ୍ରା ଓ ୟାନ ଧଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳସି 
ଜେଳାଳ ସି ଏଲସିଟ୍   ଲ ସିଗ୍  ଜର ଜେଳସିସାର ସିଛନ୍ସି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଜର 
ସବୁଠାର ଆ�ଜର ର� ସିଛନ୍ସି ଉେୀୟମାନ ଜେଳାଳସି େ ସିଲନ 
କୁମାର ମାକ୍ଯଜଣ୍ଡୟ। ଜସ ୍ଟଲାଣ୍ଡ କଲେବ ଏବରଡସିନ୍   ତରଫରୁ 
ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ସି। ଜସ� ସିପର ସି ଅନ୍ତମ ଭାରତୀୟ 
ଜେଳାଳ ସି ଅେ୍ଯନ ରାୟଖି ପ୍ର ସିମ ସିୟର ଲସିଗ୍   କଲେବ ଆଷ୍ଟନ 
ଭ ସିଲା ପାଇଁ ମ ସିଡ୍  ଫସିଲ୍ଡର ଭୂମ ସିକାଜର ଅବତୀର୍୍ଯ 
ଜ�ାଇଛନ୍ସି। 

େ ସିଲନ ୨୦୨୧ଜର ଜଟାଜଟନ�ାମ �ଟ୍ପର 
େଳଜର ସାମ ସିଲ ଜ�ାଇଥିଜଲ। ଏ�ାପଜର 
୨୦୨୨ଜର ଜସ ବଲୋକବର୍୍ଯ ଜରାଭସ୍ଯ ପକ୍ଷରୁ 
ଜେଳସିଥିଜଲ। �ତବଷ୍ଯ ଅଜକ୍ଟାବରଜର ଜସ 
ପୋପ୍ଯଣ କର ସିଥିଜଲ। ଜସ ଏ� ସି କଲେବ ତରଫରୁ 
ପ୍ରତ ସିଜରା� ସିତାମଳୂକ ମ୍ାଚ୍   ଜେଳସିବାର 
ପ୍ରଥମ େକ୍ଷ ସିଣ ଏସୀୟ ଜେଳାଳ ସି ବ ସିଜବଚସିତ 
ଜ�ାଇଛନ୍ସି। 

�ତବଷ୍ଯ ୋତୀୟ ଫୁଟବଲ 
ଆଜସାସ ସିଏସନ ଆ�ାମୀ ପ ସିଢସି ପାଇଁ େଳ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କର ସିବା ଜନଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କର ସିଥିଲା 
ଓ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ ସିଭା ଚ ସିହ୍ନଟ ଓ ବ ସିକାଶ 
ପ୍ରକ୍ ସିୟାଜର ଏସୀୟ ଜେଳାଳ ସିଙୁ୍କ ସାମ ସିଲ କର ସିବା 

ପାଇଁ ‘ଏସ ସିଆନ ଇନ୍  କଲେ ଲୁେନ ଜମ୍ର ସିଂ ୍ସିମ୍  ’ ଆରମ୍ଭ କର ସିଥିଲା। 
ଏଥିଜର ଜକତେଣ ଅନୁଭବ ସି ଜେଳାଳ ସି ରବୁ ଜେଳାଳ ସିଙୁ୍କ ପ୍ରଶ ସିକ୍ଷଣ 
ଜେଇଥାନ୍ସି। େ ସିଲନଙୁ୍କ ଜଟାଜଟନ�ାମ ୨୩ ବଷ୍ଯରୁ କମ୍   େଳର 
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତ ସିଭାବାନ ଜେଳାଳ ସି ଜବାଲସି ଇଂଲସିଶ୍   ଫୁଟବଲର 
ବ ସିଜଶଷଜ୍ଞ ଡଷ୍ଟ ସିନ େେ୍ଯ ମ ସିଲର କ� ସିଛନ୍ସି। ଅବଶ୍ େ ସିଲନଙୁ୍କ 
ଆରମ୍ଭରୁ ଜବଶ୍   ସଂଘଷ୍ଯ କର ସିବାକୁ ପଡ଼ସିଥିଲା। ପ ସିତାଙ୍କଠାରୁ 
ଜପ୍ରରଣା ପାଇଁ ଜସ ଫୁଟବଲର ଜ�ବାକୁ ଚା� ିଁଥିଜଲ। ଜସ 
େଜଣ ଆକ୍ମଣାତ୍ମ ମ ସିଡ୍  ଫସିଲ୍ଡର ଭାଜବ ୨୨ଟ ସିରୁ ୨୧ଟ ସି ମ୍ାଚ୍   
ଜେଳସି ୧୧ଟ ସି ଜ�ାଲ ଜ୍ାର କର ସିଛନ୍ସି। ଅନ୍ ଜରଜକୌଣସ ସି 
ଜ େ ଳ ା ଳ ସିଙ୍କ ଠାରୁ ଜସ ରଜଥଷ୍ଟ ଆ�ଜର 

ର� ସିଛନ୍ସି। 

ପ୍ରତଗିଶାଧ ଗନଲା 
ବାଂଲାଗେଶ

ବଜିୟ ଲକ୍ୟୁ ୨୮୫; ନୁୟୁଜଲିାଣ୍ଡ ୨୮/୧

ବ୍େିଶି ଫୁେବଲ୍ ଗର ଭାରତୀୟଙ୍କ ଚମକ

େଲିନ ସବୁଠାରୁ ଆେଗର

ଲଭିରପଲୁ ପାଇଁ ଗେଳଛିନ୍ ିସମିରନ
ଭାରତୀୟ ବଂଜଶାଦ୍ଭବ ମ� ସିଳା ଫୁଟବଲର ୨୨ ବଷ୍ଯୀୟା ସ ସିମରନ 
ଝାମାତ ବ୍ ସିଟ ସିଶ େକ୍ଷ ସିଣ ଏସ ସିଆ ମ� ସିଳା ଫୁଟବଲରଙ୍କ ପାଇଁ 
ଜପ୍ରରଣା ଓ ଆେଶ୍ଯ ବନ ସିଛନ୍ସି। ଜସ େଣାଶଣୁା କଲେବ ଲସିଭରପଲୁ 
ପାଇଁ ଜେଳୁଛନ୍ସି। ସ ସିମରନଙୁ୍କ ବାଦ୍   ଜେଜଲ କ ସିରା ରାୟ, ରୁପ 
ଜକୌର, ମ ସିଲ ସି ଚନ୍ଦାନାଙ୍କ ଭଳସି ଭାରତୀୟ ମ� ସିଳା ଫୁଟବଲର 
ବ ସିଭ ସିନ୍ନ କଲେବ ପାଇଁ ଜେଳୁଛନ୍ସି। ଜକଜତାଟ ସି ସ୍ାନୀୟ କଲେବ 
ତରଫରୁ ଜେଳସିବା ପଜର ସ ସିମରନ ୨୦୧୭ଜର ଲସିଭରପଲୁଜର 
ସାମ ସିଲ ଜ�ାଇଥିଜଲ। ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୭ ବଷ୍ଯରୁ କମ୍   ୋତୀୟ େଳ 
ତରଫରୁ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିତ୍ୱ କର ସି ଜ�ାଲ ଜେବାର ସ ସିମରନ ପ୍ରଥମ 
ଭାରତୀୟ ସାବ୍ସ୍ତ ଜ�ାଇଛନ୍ସି। ଜସ� ସିପର ସି ୨୬ ବଷ୍ଯୀୟ 
ଚନ୍ଦାନା ମାଜଞ୍ଷ୍ଟର ୟନୁାଇଜଟଡ ତରଫରୁ ଜେଳୁଛନ୍ସି। ଏଜବ 
ଜସ ଜଲାନ୍  ଜର ଲସିଓନ କଲେବ ପାଇଁ ଜେଳୁଛନ୍ସି।

ଭୁବଜନଶ୍ୱର,୧୨।୩(ସମ ସିସ): ଆସନ୍ା 
୨୧ ତାର ସିେଜର କଟକର ବାରବାଟୀ 
ଷ୍ଟାଡସିୟମସ୍ସିତ ଓଡ଼ସିଶା କ୍ ସିଜକଟ 
ସଂଘ (ଓସ ସିଏ) ସମ୍ ସିଳନୀ 
କକ୍ଷଜର ଓଡ଼ସିଶା କ୍ୀଡ଼ା 
ସାମ୍ାେ ସିକ ସଂଘ 
(ଓସ୍  ୋ)ର ଅଷ୍ଟମ 
ପ୍ରତ ସିଷ୍ା େ ସିବସ ପାଳନ 
କରାର ସିବ। ଏ� ସି 
ଉତ୍ସବଜର ରାେ୍ର 
�କ ସି କ ସିମ୍େନ୍ୀ ପ ସିଟର 
ତ ସିକ୍ମ ଓ ରବୁା ସାଇକଲେ ସିଷ୍ଟ 
ସ୍ୱସ୍ତସି ସ ସିଂ�ଙୁ୍କ ପରୁ୍ତୃ 
କରାର ସିବ। ଏକଲବ୍ 
ପରୁ୍ାର ବ ସିେୟ ସିନୀ ସ୍ୱସ୍ତସିଙୁ୍କ 
୨୦୨୨ଜର ଉଜଲେେନୀୟ ସଫଳତା 
ପାଇଁ ବଷ୍ଯର ଜରେଷ୍ କ୍ୀଡ଼ାବ ସିତ ଏବଂ ପ ସିଟର 
ତ ସିକ୍ମଙୁ୍କ େୀବନବ୍ାପୀ ଜସବା ପାଇଁ ପରୁ୍ାର ପ୍ରୋନ କରାର ସିବ ଜବାଲସି 
ଓସ୍  ୋର ସଭାପତ ସି ସନ୍ୀପ ମ ସିରେ ଓ ସମ୍ାେକ ଜେବୀ ପ୍ରସାେ ମ�ାନ୍ ସି 
ସଚୂନା ଜେଇଛନ୍ସି। ଏ� ସି େୁଇ କ୍ୀଡ଼ା ବ୍କ୍ ସିତ୍ୱଙୁ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତସି ପତ୍ର ସଜମତ 
ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ୨୫ �ୋର ଟଙ୍କା ପରୁ୍ାର ପ୍ରୋନ କରାରାଇ ସମ୍ାନୀତ 
କରାର ସିବ। 

 ଜେଳାଳ ସିରୁ ପ୍ରଶାସକ ପାଲଟ ସିଥିବା ପ ସିଟର ଓଡ଼ସିଶାର 
ପ୍ରଥମ ଅନ୍େ୍ଯାତୀୟ ମ୍ା ୍ ଚ ଜେଳସିଥିବା �କ ସି 

ଜେଳାଳ ସି ଭାଜବ ପର ସିଚୟ �ାସଲ 
କର ସିଛନ୍ସି। ୧୯୮୨ଜର 

କୁଆଲାଲମ୍ରୂଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ 
େୁନ ସିଅର �କ ସି ବ ସିଶ୍ୱକପ୍  ଜର 
ଜସ ଭାରତୀୟ େଳ 
ତରଫରୁ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିତ୍ୱ 
କର ସିଥିଜଲ। େଜଣ 
ଉର୍ଜକାଟୀର ଡ ସିଜଫଣ୍ଡର 

ଭାଜବ େ୍ାତ ସି ଲାଭ 
କର ସିଥିବା ପ ସିଟର ବ�ୁ ବଷ୍ଯ 

ଧର ସି ବର ସିଷ୍ ୋତୀୟସ୍ତରର 
ପ୍ରତ ସିଜରା� ସିତାଜର ଅଂଶଗ୍�ଣ 

କର ସିଛନ୍ସି। ରାଉରଜକଲାସ୍ସିତ ଜସଲ 
ଏକାଜଡମୀଜର ପ୍ରଶ ସିକ୍ଷକ ଭାଜବ ଜସ ବୀଜରନ୍ଦ ଲାକ୍ା 

ଓ ଶ ସିଳାନନ୍ ଲାକ୍ାଙ୍କ ଭଳସି ଜେଳାଳ ସି ସଷୃ୍ଟ ସି କର ସିଛନ୍ସି। ରାଉରଜକଲା 
ନ ସିବାସୀ ସ୍ୱସ୍ତସି ଏଜବ େସିଲେୀସ୍ସିତ ୋତୀୟ ସାଇଜକଲ ଏକାଜଡମୀଜର 
ମେୁ୍ ୋତୀୟ ପ୍ରଶ ସିକ୍ଷକ ଭ ସିଏନ୍   ସ ସିଂ�ଙ୍କ ତତ୍ତାବଧାନଜର ତାଲସିମ 
ଜନଉଛନ୍ସି। ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିତ୍ୱ କର ସି ଜସ ଏକାଧିକ ଅନ୍େ୍ଯାତୀୟ 
ପ୍ରତ ସିଜରା� ସିତାଜର ପେକ େସିତ ସିଛନ୍ସି। ଜସ ୨୦୨୨ଜର ଏସୀୟ ପେକ 
େସିତ ସିବା ସ� ୋତୀୟ ପ୍ରତ ସିଜରା� ସିତାଜର ଜରାଡ ଜସା, ଓମନ ସିୟମ ଓ ଟ୍ାକ 

ଇଜଭ୍ଜର ଏକାଧିକ ପେକ େସିତ ସିଛନ୍ସି। 
 ସବ୍ଯଭାରତୀୟ 

କ୍ୀଡ଼ା ସାମ୍ାେ ସିକ ସଂଘ 
( ଏ ସ୍   ଜ େ ଏ ଫ୍   ଆ ଇ )

ର ଅନୁବନ୍ ସିତ ସଂସ୍ା 
ଓସୋ �ତ ୫ ବଷ୍ଯ 
ଜ�ବ ୨୦୧୮ରୁ 
ନ ସିୟମ ସିତ ଭାଜବ 
ବାଷ୍ମକ ପରୁ୍ାର 
ପ୍ରୋନ କର ସିଆସଛୁ ସି। 

ପ୍ରଥମ ବଷ୍ଯ ଆଥଜଲଟ୍   
ପରୂ୍୍ମମା ଜ�ମ୍୍ରମ ଓ 

ବ ସିଶ ସିଷ୍ଟ ଫୁଟବଲର ଜେବ 
ସ ସିଂ�, ୨୦୧୯ଜର �କ ସି 

ତାରକା ଅମ ସିତ ଜରା� ସିୋସ ଓ 
ଜ୍ାଣାଚାର୍ଯ୍ ପରୁ୍ାର ବ ସିଜେତା 

ପ୍ରଶ ସିକ୍ଷକ ବ୍େଭୂଷଣ ମ�ାନ୍ ସି, ୨୦୨୦ଜର ପାରା 
ବ୍ାଡମ ସ୍ି ନ ତାରକା ପ୍ରଜମାେ ଭ�ତ ଓ ଜେୌଡ଼କୁେ ପ୍ରଶ ସିକ୍ଷକ ପଞ୍ାନନ 
�ନ୍ାୟତ, ୨୦୨୧ଜର ଜଚସ୍   ଗ୍ାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ସ୍ୱୟମ୍ ମ ସିରେ ଓ ଜେୌଡ଼କୁେ 
ପ୍ରଶ ସିକ୍ଷକ ଅରୁଣ ୋସ ଏବଂ ୨୦୨୨ଜର ଅଲସିମ୍ ସିଆନ �କ ସି ତାରକା 
ବୀଜରନ୍ଦ ଲାକ୍ା ଓ କ ସିମ୍େନ୍ୀ ବାଜ୍ଟବଲ ଜେଳାଳସି ତଥା ପ୍ରଶ ସିକ୍ଷକ 
ଅରୁପାନନ୍ ରାଉତରାୟଙୁ୍କ ଓସ୍  ୋ ସମ୍ାନ ପ୍ରୋନ କରାରାଇଥିଲା।

ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୨ା୩(ସମ ସିସ): �ାଇେରାବାଦ୍  ଜର 
ଜସାମବାର ଅଥ୍ଯାତ ୧୩ ତାର ସିେରୁ ନଜ�ଶ ଟ୍ଫସି 
ୋତୀୟ ବର ସିଷ୍ େୃଷ୍ଟ ସି�ୀନ କ୍ ସିଜକଟ ପ୍ରତ ସିଜରା� ସିତାର 
ସପୁର-୮ ମକୁାବ ସିଲା ଅନୁଷ୍ ସିତ ଜ�ବ। ଏ� ସି ପର୍ଯ୍ାୟକୁ 
ଜରା�୍ତା ଅେ୍ଯନ କର ସିଥିବା ୮ଟ ସି େଳକୁ ୨ଟ ସି �ରୁପ୍  ଜର 
ଭା� କରାରାଇଛ ସି। �ରୁ-ଏ’ଜର ଓଡ଼ସିଶା ସ� �ର ସିୟାଣା, 
ଚଣ୍ଡସି�ଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଜେଶ ସ୍ାନ ପାଇଛ ସି। ଜସ� ସିପର ସି 
�ରୁପ୍  -ବ ସି’ଜର କର୍୍ଯାଟକ, େ ସିଲେୀ, �େୁରାଟ ଓ ଝାଡେଣ୍ଡ 
ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍ସି। �ରୁପ୍   ପର୍ଯ୍ାୟଜର ରାଉଣ୍ଡ ରବ ସିନ 
ଲସିଗ୍   ଭ ସିତ୍ତ ସିଜର ମ୍ାଚ୍   ଜେଳାର ସିବ। ଏଥିଜର ପଏ୍ 
ଭ ସିତ୍ତ ସିଜର ପ୍ରଥମ େୁଇଟ ସି ସ୍ାନ ଅଧିକାର କର ସିଥିବା 
େଳ ଜସମ ସିଫାଇନାଲ ଜେଳସିବାକୁ ଜରା�୍ତା ଅେ୍ଯନ 
କର ସିଜବ। ଜସମ ସିଫାଇନାଲ ମ୍ାଚ୍   େୁଇଟ ସି ମାର୍୍ଯ 
୧୬ଜର ଓ ଫାଇନାଲ ମ୍ାଚ୍   ୧୭ଜର ଜେଳାର ସିବ। 

ମାର୍୍ଯ ୧୩ଜର ଓଡ଼ସିଶା ତା�ାର ପ୍ରଥମ ମ୍ାଚ୍   �ର ସିୟାଣା 
ସ�, ମାର୍୍ଯ ୧୪ଜର ଦ୍ ସିତୀୟ ମ୍ାଚ୍   ଚଣ୍ଡସି�ଡ଼ ଓ 
୧୫ ତାର ସିେଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଜଶଷ ଲସିଗ୍   ମ୍ାଚ୍   
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଜେଶ ସ� ଜେଳସିବ। ଏ� ସି ପ୍ରତ ସିଜରା� ସିତା 
ଲା� ସି ସେୁରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଜନତୃତ୍ୱଜର ଓଡ଼ସିଶାର ଏକ 
୧୫ େଣ ସିଆ େଳ �ାଇେରାବାେଜର ପ�ଞ୍ ସିଛ ସି। 
ଏ� ସି େଳଜର ଅନ୍େ୍ଯାତୀୟ ଜେଳାଳ ସି ମ�ମ୍ଦ୍   
ୋଫର ଇକବାଲ, ନକୁଳ ବଡନାୟକ ଓ ଲସିଙ୍ଗରାେ 
ରାଉତରାଙ୍କ ପର ସି ଜେଳାଳ ସି ସ୍ାନ ପାଇଛନ୍ସି। ଅନ୍ 
ଜେଳାଳ ସିମାଜନ ଜ�ଜଲ କାଳ ସିଆ ପ୍ରଧାନ, ଜେବରାେ 
ଜବଜ�ରା, ଅନୀଲ କୁମାର ମଲେ ସିକ, � ସିକ ସିମ ମମୁୁ୍ଯ, 
ଲାଲପ୍ରସାେ ଜସାଜରନ୍  , ଅେୁ୍ଯନ ଭତ୍ରା, ଅଜେନ ସ ସିଂ, 
ଧନପତ ସି ଜ�ୌଡ଼, ସକୁଜେବ ଜସାଜରନ୍  , ଲାବଣ୍ 
କୁମାର ପାତ୍ର, ଆକାଶ ରାଉତଙୁ୍କ ସ୍ାନ ମ ସିଳ ସିଛ ସି।

ହରୟିାଣା ସହ ପ୍ରଥମ ମୟୁାଚ୍   ଗେଳବି ଓଡ଼ଶିା
ଓସ୍  ଜା ଅଷ୍ଟମ 
ପ୍ରତଷି୍ା େବିସ ପରୁସ୍ କୃତ ଗହଗବ ସ୍ୱସ୍ ିସଂିହ, ପେିର ତକିକି

ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୨।୩ (ସମ ସିସ): ଜୋଦ୍୍ଯା େସିଲୋସ୍ତରୀୟ ସନୁ୍ର 
ସ୍ୱାସ୍୍ ପ୍ରତ ସିଜରା� ସିତା ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜମଜମାର ସିଆଲ୍   ଟ୍ଫସି 
‘ତୁଷାରରେୀ-୨୦୨୩’ ଅନୁଷ୍ ସିତ ଜ�ାଇରାଇଛ ସି। ଭୁବଜନଶ୍ୱର ବଡସି 
ବ ସିଲ୍ଡ ସିଂ ଆଜସାସ ସିଏସନ, ରାେ୍ ସନୁ୍ର ସ୍ୱାସ୍୍ ସଂଘର ସ�ଜରା�ଜର 
ତୁଷାର ଚାର ସିଜଟବଲ୍   ଟ୍ଷ୍ଟ ଦ୍ାରା କସୁ୍ତରବା ନାରୀମ�ଲ 
ଜପ୍ରକ୍ଷାଳୟଜର ଆଜୟାେସିତ ଏ� ସି ପ୍ରତ ସିଜରା� ସିତାଜର ବ ସିଭ ସିନ୍ନ େସିମ୍   ଓ 
କଲେବରୁ ୪୦ ପ୍ରତ ସିଜରା�ୀ ଅଂଶଗ୍�ଣ କର ସିଥିଜଲ। ୬୦ କ ସିଗ୍ା, ୭୦ 
କ ସିଗ୍ା ଓ ୮୦ କ ସିଗ୍ା ବ�୍ଯଜର ପ୍ରତ ସିଜରା� ସିତା ଅନୁଷ୍ ସିତ ଜ�ାଇଥିଲା। 
ଏଥିଜର ୬୦ କ ସିଗ୍ା ବ ସିଭା�ଜର ନଜରନ୍ଦ ସା�ୁ, ୭୦ କ ସିଗ୍ାଜର 
ଜସାନୁ, ୮୦ କ ସିଗ୍ାଜର ସପୁ୍ରଭାତ ମଣୁ୍ଡା ଓ ଜମନସ୍   ଫସିେସିକ୍   ଜସ୍ାଟ୍୍ଯଜର 
ଅନ ସିଲ ଜେନା ପ୍ରଥମ ସ୍ାନ ଅଧିକାର କର ସିଥିଜଲ। ସମସ୍ତ ବ ସିଭା�ର 

ଜରେଷ୍ ପ୍ରତ ସିଜରା�ୀଙୁ୍କ ଜନଇ ଜଶଷଜର ଅନୁଷ୍ ସିତ ଫାଇନାଲ 
ରାଉଣ୍ଡଜର ଫସିଟ୍  ଜନସ ବୁଲ୍   େସିମା୍ସ ସିୟମର ସପୁ୍ରଭାତ ମଣୁ୍ଡା 
ଚାମ୍ ସିଅନ ଜ�ାଇଥିଜଲ। ସପୁ୍ରଭାତ ଏଥିସ� ‘ତୁଷାରରେୀ-୨୦୨୩’ 
ଟାଇଟଲ୍   େସିତ ସିଛନ୍ସି। ପରୁ୍ାର ବ ସିତରଣ ଉତ୍ସବଜର ମେୁ୍ ଅତ ସିଥି 
ଭାଜବ ରାେ୍ସଭା ସେସ୍ା ସଲୁତା ଜେଓ, ସମ୍ାନ ସିତ ଅତ ସିଥିଭାଜବ 
ବ ସିଧାୟକ ସଜୁରଶ ରାଉତରାୟ, ବ ସିଜେପ ସି ଜନତା େ�ନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ 
ପ୍ରମେୁ ଅତ ସିଥି ଭାଜବ ଜରା�ଜେଇଥିଜଲ। ରାେ୍ ସନୁ୍ର ସ୍ୱାସ୍୍ 
ସଂଘର ସଭାଜନତ୍ରୀ ସମୁ ସିତ୍ରା ତ୍ର ସିପାଠୀ, ସାଧରଣ ସମ୍ାେକ ପ୍ରସନ୍ନ 
ମ�ାସଆୁର, ତୁଷାର ଚାର ସିଜଟବଲ୍   ଟ୍ଷ୍ଟର ସଭାପତ ସି େସିଜତନ୍ଦ ଜେନା, 
ବ ସିକାଶଚନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବ ସିଚାରକ ବାବୁଲସି ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଫୁଲେ ଚନ୍ଦ 
�ରୁୁ, ଭବାନୀଶଙ୍କର ସା�ୁ ଏ� ସି ଅବସରଜର ଉପସ୍ସିତ ର� ସିଥିଜଲ।

ସବଚ୍ଚଭାରତୀୟ ଆନ୍ତଃ ଗଜାନାଲ ବଶି୍ୱବେିୟୁାଳୟ ଗଚସ୍  ଗର ଭାେଗନବ କସି୍  

ସପୁ୍ରଭାତଙୁ୍କ ‘ତୁଷାରଶ୍ୀ’ ୋଇେଲ୍  

ଭୁବଜନଶ୍ୱର, ୧୨।୩ (ସମ ସିସ): 
ସବ୍ଯଭାରତୀୟ ଆନ୍ତଃଜୋନାଲ 
ବ ସିଶ୍ୱବ ସିେ୍ାଳୟ ଜଚସ୍   (ପରୁୁଷ) 
ପ୍ରତ ସିଜରା� ସିତା ମାର୍୍ଯ ୧୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ଜ�ବ। 
ଜଚନ୍ନଇର ଏମ୍  ଇଟ ସି ବ ସିଶ୍ୱବ ସିେ୍ାଳୟଜର 
ଜେଳାର ସିବାକୁ ଥିବା ଏ� ସି ସମ୍ାନେନକ 
ପ୍ରତ ସିଜରା� ସିତାଜର ଅଂଶଗ୍�ଣ କର ସିବା ଲା� ସି 

କ ସିସ୍   ବ ସିଶ୍ୱବ ସିେ୍ାଳୟ ଜଚସ୍   େଳ ଜରା�୍ତା 
ଅେ୍ଯନ କର ସିଛ ସି। କ ସିସ୍   ବ ସିଶ୍ୱବ ସିେ୍ାଳୟ 
ପବୂ୍ଯାଞ୍ଳରୁ ପ୍ରତ ସିନ ସିଧିତ୍ୱ କର ସିବ। ଚାର ସି 
େଣ ସିଆ କ ସିସ୍   ବ ସିଶ୍ୱବ ସିେ୍ାଳୟ ଜଚସ୍   େଳଜର 
ସଜେୟ କୁମାର ନାୟକ, ବୀଜରନ୍ଦ ରାଇତା, 
ଅକ୍ଷୟ ଶବର ଓ ଉତ୍ତମ ଛତ୍ର ସିଆ ସ୍ାନ 
ପାଇଛନ୍ସି। ଜ�ୌର�ାର ସି ମ�ାପାତ୍ର ମେୁ୍ 

ପ୍ରଶ ସିକ୍ଷକ ଭାଜବ େଳ ସ� ଜଚନ୍ନଇ ରାତ୍ରା 
କର ସିଛନ୍ସି। ଭାରତର ୪ଟ ସି ଜୋନରୁ ଜରେଷ୍ 
୧୬ ଜ�ାଟ ସି େଳ ଏ� ସି ପ୍ରତ ସିଜରା� ସିତାଜର 
ଅଂଶଗ୍�ଣ କର ସିଜବ। ଏ� ସି ଅବସରଜର 
ଅଂଶଗ୍�ଣକାରୀ ୪ ଜେଳାଳ ସିଙୁ୍କ 
କ ସିଟ୍   ଓ କ ସିସ୍  ର ପ୍ରତ ସିଷ୍ାତା ପ୍ରଜଫସର 
ଅଚୁ୍ତ ସାମନ୍ ଶଜୁଭଚ୍ା େଣାଇଛନ୍ସି।

ପଣୁ ିହାରଲିା 
ଇଂଲଣ୍ଡ

ସମସେଦରୀ େକୋସନ 
ମ ଷିରକୋଜ

ଦଷିଲନ କ୍ମକୋର ମକୋକ୍କସଣ୍ଡୟ

ସ ଷିମରନ ଝକୋମକୋତ

ଆସଜେସଲକୋ ମକୋଥୟ୍ୁସ୍  



ଇନ୍ଦ ୍ରିୟର ଇନ୍ଦ ୍ରିୟ ଅର୍ଥରର (ପ୍ରର୍ୟେକ ଇନ୍ଦ ୍ରିୟର ନ ୍ରିଜ ନ ୍ରିଜ 
ବ ୍ରିଷୟରର ) ମନୁଷୟେର ରାଗ ଓ ର୍ବେଷ ବୟେବସ୍ାନୁସାରର 
(ଅନୁକୂଳ୍ା ଓ ପ୍ର୍ ୍ରିକୂଳ୍ାକୁ ରନଇ) ଅବସ୍୍। 
ମନୁଷୟେ ଏ ୍ୁଇଟ ୍ରିର ବଶୀଭୂ୍ ରେବା ଅନୁଚ୍୍ରି । 
କାରଣ ଏ ୍ୁଇଟ ୍ରିଯାକ ୍ାୋର ପାରମାର୍ଥକ 
ମାଗ୍ଥରର ବ ୍ରିଘ୍ନକାରୀ ଶ ର୍ୁ ଅଟନ୍୍ରି।   

(ତୃତୀୟ�ୋଽଧ୍ୋ�ଃ – ୟ୍ୋକ - ୩୪)

ଭଗବାନ ଶବିଙ୍କୁ  ସଂହାରର ଦେବତା କକୁହାଯାଏ। କନି୍କୁ  ଶବିଙ୍ର ଦସୌମ୍ୟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛ।ି 
ଶବିଙ୍ର ଏହ ିେକୁ ଇଟ ିରୂପର ଫଦଟା ବା ମରୂ୍ତ୍ତି ରଖÒବା ପାଇଁ ଦକଦତଗକୁଡ଼ଏି ନୟିମ 

ରହଛି।ି ଯେ ିଭକୁ ଲ୍  େଗିଦର ଶବିଙ୍ ମରୂ୍ତ୍ତି ବା ଫଦଟା ରଖନ୍,ି ଦତଦବ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ ି
ପରବିଦର୍ତତେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ରି ପ୍ାେକୁ ଭତୋବ ବଢ଼ଚିାଦେ। ଦତଣକୁ କଛି ିପଜୂା ନୟିମକକୁ ମାନବିା 

ଶକୁଭ ଦହାଇଥାଏ। ଯଥା – 
  ଭଗବାନ ଶ ୍ରିବ, ମା’ ପାବ୍ଥ୍ୀ, ଶ୍ୀଗରଣଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିରକୟଙ୍କ ଚ୍ରିତ୍ର ରÒବା ଫରଟା ଘରର ଲଗାନୁ୍।  ଏୋ୍ବୋରା ଘରର 

କଳେର ବା୍ାବରଣ ସଷୃ୍ ୍ରି ରୋଇନରାଏ ଏବଂ ପ ୍ରିଲାମାରନ ଆଜ୍ାକାରୀ ରୋଇରା’ନ୍ ୍ରି ରବାଲ୍ରି ବ ୍ରିଶବୋସ ରେ ୍ରିଛ ୍ରି। 
 ଶ ୍ରିବପରୁୀ ବା ରକୈଳାସ ପବ୍ଥ୍ ଉର୍ତର ୍ ୍ରିଗରର ଅବସ୍୍। ର୍ଣ ୁଶ ୍ରିବଙ୍କ ଫରଟା ବା ମରୂ୍ତ୍ତି ଉର୍ତର ୍ ୍ରିଗରର ରଖÒବା 

ରଶ୍ଷ୍ଠ ରୋଇରାଏ। ଏମ ୍୍ରି ୍ରି ଏକ ସ୍ାନରର ଲଗାନୁ୍, ରଯଉଁଠ ୍ରି ପର ୍ରିବାର ସ୍ସୟେଙ୍କ ନଜର ସବୁରବରଳ 
ଶ ୍ରିବଙ୍କ ଉକ୍ତ ଫରଟା ଉପରର ପଡ଼୍ରିବ। 

 ରୁଦ୍ାବ୍ାରର ଫରଟା ରକରବ ମଧ୍ୟ ଘରର ଲଗାନୁ୍ ନାେ ିଁ।
 ଶ ୍ରିବଙ୍କ ରସୌମୟେ ରୂପର ଚ୍ରିତ୍ର ଲଗାଇବା ଅ୍ୟେନ୍ ଶଭୁ ରୋଇରାଏ। 
 ନନ୍ୀ ଉପରର ଶ ୍ରିବ ବ ୍ରିରାଜମାନ କର ୍ରିରÒବା ଫରଟା ରଖÒବା ୍ବୋରା ପ ୍ରିଲାମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଓ ଏକାଗ୍ର୍ା 

ବଢ଼୍ରିରାଏ। 
 ରଯଉଁ ସ୍ାନରର ଶ ୍ରିବଙ୍କ ଫରଟା ବା ମରୂ୍ତ୍ତି ଅଛ ୍ରି, ରସ ସ୍ାନକୁ ସବୁରବରଳ ସଫାସୁ୍ ରା ରଖନୁ୍। 
 ୍ଣ୍ାୟମାନ ମଦୁ୍ାରର ରÒବା ଶ ୍ରିବଙ୍କ ଫରଟା ରକରବ ମଧ୍ୟ ଘର କ ୍ରିମ୍ା କାଯ୍ଥୟୋଳୟରର ଲଗାନୁ୍ 

ନାେ ିଁ। 

ସରରାବରଠାରର ଏକ ମନ୍ ୍ରିରରର େନୁମାନ, ଗଣୁୁ୍ଚ ୍ରି 
ରୂପରର ପଜୂା ପାଇରାନ୍ ୍ରି। ଏେ ୍ରି ସରରାବର ପାଖରର 
େନୁମାନଙ୍କ ସେ ୍୍ରି  ୫୦ରୁ ଊର୍ବେ୍ଥ ର୍ବର୍ବୀଙ୍କ ମନ୍ ୍ରିର 
ଅଛ ୍ରି। ଭକ୍ତ େନୁମାନଙ୍କର ଏେ ୍ରି ମନ୍ ୍ରିରକୁ ଶ୍ୀ ଗଣୁୁ୍ଚ ୍ରି 

ଜୀ ମୋରାଜ ମନ୍ ୍ରିର ରବାଲ୍ରି କୁୋଯାଏ, ଯାୋକ ୍ରି ବ ୍ରିଶବେପ୍ରସ ୍ରିର୍। 
ପ୍ରର୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ୍ ୍ରିନ ଏଠାକୁ ୍ ୂର୍ୂରାନ୍ରୁ ଅରନକ ରଲାକ 
ଆସ ୍ରିରାନ୍ ୍ରି। ମାନୟେ୍ା ରେ ୍ରିଛ ୍ରି ରଯ, ଏଠାରର ୪୧ ୍ ୍ରିନ ପଯ୍ଥୟେନ୍ 
୍ଶ୍ଥନ କର ୍ରିବା ୍ବୋରା ସବୁ ମନକାମନା ପରୂ୍୍ଥ ରୋଇରାଏ। ଏେ ୍ରି 
ମନ୍ ୍ରିର େଜାର ବଷ୍ଥ ପରୁୁଣା ରବାଲ୍ରି କୁୋଯାଉଛ ୍ରି। ମନ୍ ୍ରିରର 
ମେନ୍ କେ ୍ରିଛନ୍୍ରି ରଯ, ସବ୍ଥପ୍ରରରମ ଏେ ୍ରି ପ୍ର୍ ୍ରିମାର ସନ୍ାନ ପବ୍ରିତ୍ର 
ଧନୁର୍୍ଥର ଶ୍ୀ ମରେନ୍ଦନାର ରଯାଗ ୍ରିଜୀ ମୋରାଜ କର ୍ରିରÒରଲ। 
େନୁମାନ ୍ାଙୁ୍କ ସବେପ୍ନରର ର୍ଖାର୍ଇରÒରଲ। ରକବଳ ରସ 
ଜାଣ ୍ରିରÒରଲ ରଯ, ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରରରମ େନୁମାନଙୁ୍କ 
ଗଣୁୁ୍ଚ ୍ରି ରୂପରର ପଜୂା କର ୍ରିରÒରଲ। ଅଚଳ ସରରାବର ମନ୍ ୍ରିରରର 
େନୁମାନଙ୍କ ଆଖÒ ର୍ଖÒବାକୁ ମ ୍ରିଳ ୍ରିରାଏ। ନାର ସମ୍ପ୍ର୍ାୟର ଜରଣ 
ମେନ୍ ମନ୍ ୍ରିରର ନ ୍ରିମ୍ଥାଣ କର ୍ରିରÒରଲ। େନୁମାନ ସବେପ୍ନରର ଆସ ୍ରି ମନ୍ ୍ରିର 
ନ ୍ରିମ୍ଥାଣ କରା କେ ୍ରିରÒରଲ। ରଯର୍ରବରଳ ମେନ୍ ଅଚଳ ସରରାବର 
ନ ୍ରିକଟରର ପେଞ୍ ୍ରିରଲ, ରସର୍ରବରଳ ରସ ର୍ଖÒରଲ ରଯ, ରଗାଟ ୍ରିଏ 
ମାଟ ୍ରିଗ୍ା ଉପରର ଅରନକ ଗଣୁୁ୍ଚ୍ରି ଅଛନ୍୍ରି। ରସେ ୍ରି ସ୍ାନକୁ ରଖାଳ ୍ରିବା ପରର 
େନୁମାନଙ୍କ ମରୂ୍ତ୍ତି ଉର୍ାର ରେଲା। ମୋଭାର୍ ସମୟରୁ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ 
ଏେ ୍ରି େନୁମାନ ମରୂ୍ତ୍ତିକୁ ପଜୂା କରୁରÒରଲ ରବାଲ୍ରି ସ୍ାନୀୟ ରଲାରକାକ୍ତ ୍ରି ଅଛ ୍ରି।  

ଭାର୍ରର ଶ୍ୀରାମ ଭକ୍ତ େନୁମାନଙ୍କର ଅରନକ 
ମନ୍ ୍ରିର ଅଛ ୍ରି। ପ୍ରର୍ୟେକ ମନ୍ ୍ରିରରର େନୁମାନଙ୍କର 
ବ ୍ରିଭ ୍ରିନ୍ନ ରୂପ ର୍ଖÒବାକୁ ମ ୍ରିରଳ। ଏେ ୍ରି ଧାରାରର 

ଅଲ୍ରିଗଡ଼ର ଗାନ୍ ପାକ୍ଥ ରାନା ଅଞ୍ଳରର ରÒବା ଅଚଳ 

ପ ୂ ଜାର୍୍ଥନା ସମୟରର ଆଳ୍ୀ ଏବଂ ଧପୂକୁ ରଗାଲ୍  ଆକାରରର ବୁଲାଯାଏ। ରକରବ ମଧ୍ୟ 
ରକେ ୍ରି ଧପୂକୁ ତ୍ର ୍ରିରକାଣ କ ୍ରିମ୍ା ଚ୍ୁଃରକାଣ ଆକାରରର ବୁଲାନ୍ ୍ରି ନାେ ିଁ। କ ୍ରିନୁ୍ ରକବଳ 
ରଗାଲ୍  ଭାରବ କାେ ିଁକ ୍ରି ଧପୂ ୍ ୍ରିଆଯାଏ, ଏୋ ପଛରର ରÒବା ରବୈ୍ ୍ରିକ ମ୍ ଅନୁସାରର 

ର୍ଖÒବାକୁ ଗରଲ - ଏୋର ମଖୁୟେ କାରଣ ରେଉଛ ୍ରି ଆଭାମଣ୍ଳୀୟ ଶକ୍ତ୍ରିର ଆେରଣ। ସରଳ ଭାରବ 
କେ ୍ରିବାକୁ ଗରଲ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଆଭାମଣ୍ଳ ରେ ୍ରିଛ ୍ରି, ଯାୋର ଆକାର ରଗାଲ୍  ବା ବୃର୍ତାକାର। 
ପଜୂାସ୍ଳରର ପଜୂ୍୍ରି  ର୍ବର୍ବୀଙ୍କ ଫରଟା ରେଉ କ ୍ରିମା୍ ମରୂ୍ତ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଅରଲୌକ ୍ରିକ ଆଭାମଣ୍ଳ ଅଛ ୍ରି। ର୍ଣ ୁ
ଆରମ ରଯର୍ରବରଳ ପଜୂା କରୁ ଏବଂ ଆଳ୍ୀ କ ୍ରିମ୍ା ଧପୂକୁ ବୃର୍ତାକାର ଭାରବ ଅପ୍ଥଣ କରୁ, ରସର୍ରବରଳ ଆମର, 
ର୍ବର୍ବୀ ଓ ଧପୂର ଆଭାମଣ୍ଳର ଶକ୍ତ୍ରି ମ ୍ରିଳ ୍୍ରି  ରୋଇ ଏକ ପର ୍ରିବୃର୍ତ ଆକାର ଧାରଣ କରର। ଏେ ୍ରି ପର ୍ରିବୃର୍ତରର 
୍୍ରିବୟେଶକ୍ତ୍ରିର ବାସ ରାଏ। ଏେ ୍ରି ଶକ୍ତ ୍ରି ୍ବୋରା ଆମକୁ ପଜୂାର୍୍ଥନା ପରର ଶାନ୍ ୍ରି ମ ୍ରିରଳ ଏବଂ ମନରର ଆଧ୍ୟାତ୍ ୍ରିକ ଭାବନା 

ସଷୃ୍ ୍ରି େୁଏ। ଈଶବେରୀୟ ବ ୍ରିଶବୋସ ଜାଗ୍ର୍ କରାଇ ଅାତ୍ବ୍ରିଶବୋସ ବୃର୍ କରର। 
ଏେ ୍ରି ଆଭାମଣ୍ଳୀୟ ଶକ୍ତ୍ରିର ଜାଗରଣ ଓ ଆେରଣ ପାଇଁ 

ଆଳ୍ୀ ଓ ଧପୂକୁ ବୃର୍ତାକାର ଭାରବ ଅପ୍ଥଣ 
କରାଯାଏ। ଏେ ୍ରି ଅାଭାମଣ୍ଳୀୟ 

ଈଶବେରୀୟ ଶକ୍ତ୍ରି ୍ବୋରା ଆମ 
ଆତ୍ାର ଉରନମେଷ ଘରଟ 

ଏବଂ ମନ ଈଶବେରୀୟ 
ସର୍ତାର 

ନ ୍ରିକଟବର୍ତ୍ତି 
େୁଏ।    

ଏକ ରବୌର୍ ଆଶ୍ମରର ଜରଣ ଶ ୍ରିଷୟେ 
ରÒରଲ, ଯ ୍ରିଏକ ୍ରି ବେୁ୍ ଜ୍ାନୀ। କ ୍ରିନୁ୍ 
୍ାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବଦ୍ ଗଣୁ ରÒଲା, 

୍ାୋ ରେଉଛ ୍ରି କରା ରେବା। ରସ ସବୁରବରଳ ବ ୍ରିଭ ୍ରିନ୍ନ 
ବ ୍ରିଷୟରର କରା ରେଉରÒରଲ। କ ୍ରିଛ ୍ରି କରା ରେବାକୁ ବ ୍ରିଷୟ ନ 

ମ ୍ରିଳ ୍ରିରଲ, ରକର୍ଜଣ ସେପାଠୀଙ୍କ ଭ ୍୍ରି ରର କ’ଣସବୁ ୍ୁଗୁ୍ଥଣ ରେ ୍ରିଛ ୍ରି, 
୍ାୋ ଅନୟେ ସେପାଠୀଙ୍କ ଆଗରର ପ୍ରକାଶ କରୁରÒରଲ। ଏସବୁ କେ ୍ରିବାର ଅର୍ଥ 

ରେଉଛ ୍ରି, ରସ ଠ ୍ରିକ୍  ଏବଂ ଅନୟେମାରନ ରେଉଛନ୍୍ରି ଭୁଲ୍ । ଅରନକ୍୍ରିନ ଏଭଳ୍ରି 
ଚାଲ୍ରିଗଲା। ୍ ୍ରିରନ ଆଶ୍ମରର ଗରୁୁ କେ ୍ରିରଲ ରଯ, ସମରସ୍ତ ରଗାଟ ୍ରିଏ ରଗାଟ ୍ରିଏ 

ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା ରନରବ ଏବଂ ୍ ାୋକୁ ନ ୍ରିର୍ଦ୍ତିଷ୍ ୍ ୍ରିନ ଭ ୍୍ରି ରର ପରୂଣ କର ୍ରିରବ। ସବୁ ଶ ୍ରିଷୟେ 
ନ ୍ରିଜ ନ ୍ରିଜର ଇଚ୍ା ମୁ୍ ାବକ ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା ରନରଲ ଏବଂ ଏେ ୍ରି କରାକୁୋ ଶ ୍ରିଷୟେ ଆସ ୍ରି 

ଗରୁୁଙୁ୍କ ପଚାର ୍ରିରଲ, ରକଉଁ ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା ରନରବ। ଗରୁୁ କେ ୍ରିରଲ – ରସ ଏକମାସ 
ପଯ୍ଥୟେନ୍ କରା ନ ରୋଇ ରେ ୍ରିବାର ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା ନ ୍ରିଅନୁ୍। ଶ ୍ରିଷୟେଙୁ୍କ ଏୋ ବେୁ୍ ସେଜ 
ମରନ ରେଲା ଏବଂ ରସ କେ ୍ରିରଲ ଏେ ୍ରି ସାମାନୟେ ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା ରସ ଅ୍ ୍ରି ସେଜରର ପରୂଣ 
କର ୍ରିପାର ୍ରିରବ। ରଗାଟ ୍ରିଏ ୍ ୍ରିନ ରସ ସମ୍ରୂ୍୍ଥ ଚୁପ୍  ରୋଇ ରେ ୍ରିରଲ। ୍ବେ ୍୍ରି ୀୟ 
୍ ୍ରିନ ୍ାଙୁ୍କ ସାମାନୟେ ଅସେଜ ମରନ ରେଲା। ୍ୃ୍ୀୟ ୍ ୍ରିନ ରସ 
କରା ନ ରୋଇପାର ୍ରିବାରୁ ବୟେ୍ ୍ରିବୟେସ୍ତ ରୋଇପଡ଼୍ରିରଲ। ରଗାଟ ୍ରିଏ 
ସପ୍ାେ ମଧ୍ୟରର ୍ାଙୁ୍କ ପାଗଳପ୍ରାୟ ମରନ ରେଲା ଏବଂ ଗରୁୁଙ୍କ 
ପାଖକୁ ଯାଇ କେ ୍ରିରଲ, ରସ କରା ରେବାକୁ ଚାେଁୁଛନ୍୍ରି। ରସ 

୍ାଙ୍କର ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା ପରୂଣ କର ୍ରିପାର ୍ରିରବ ନାେ ିଁ। ଏୋ ଶଣୁ ୍ରି ଗରୁୁ 
କେ ୍ରିରଲ ରଯ, ୍ୁମ ୍ବୋରା ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା ପରୂଣ ରୋଇପାର ୍ରିବ 

ନାେ ିଁ। ଅନୟେ ଗରୁୁଭାଇଙ୍କ ଭଳ୍ରି ୍ୁରମ ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା ପରୂଣ 
କର ୍ରିପାର ୍ରିବ ନାେ ିଁ ରବାଲ୍ରି ଭାବ ୍ରି ନ ୍ରିଅ ଏବଂ 

ନ ୍ରିଜକୁ ପର ୍ରିବର୍ତ୍ଥନ କର ୍ରିବାକୁ ରଚଷ୍ା 

କର। ଏରÒରର ଶ ୍ରିଷୟେ ୍ୁଃଖÒ୍ ରୋଇ ଆଶ୍ମ 
ଛାଡ଼୍ରି ଚାଲ୍ରିଗରଲ। ଗରୁୁ ଓ ଅନୟେ ଶ ୍ରିଷୟେମାରନ 
୍ାଙୁ୍କ ରଖାଜ୍ରିବାକୁ ବାୋର ୍ରିରଲ, କ ୍ରିନୁ୍ ୍ାଙ୍କର ଠ୍ରିକଣା 

ପାଇରଲ ନାେ ିଁ। ୧ ମାସ ପରର ଶ ୍ରିଷୟେଜଣକ ଆଶ୍ମ 
ରଫର ୍ରିଆସ ୍ରି ଗରୁୁଙୁ୍କ କେ ୍ରିରଲ – ମୁଁ ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା ପରୂଣ କର ୍ରିପାର ୍ରିଛ ୍ରି କ ୍ରି? 

ଏୋ ଶଣୁ ୍ରି ଗରୁୁ କେ ୍ରିରଲ, - ୍ୁମର ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା ଏରବ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ରୂ୍୍ଥ ରେ ୍ରିଛ ୍ରି । 
କାରଣ ୍ୁରମ ନ ୍ରିଜକୁ ନ ୍ରିରଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ୍ରିଛ – ରମାର ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା ପରୂଣ ରୋଇଛ ୍ରି 
କ ୍ରି? ଏୋର ଉର୍ତର ୍ୁରମ ନ ୍ରିରଜ ନ ୍ରିଜ ଭ ୍୍ରି ରର ରଖାଜ୍ରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ ୍ରିଛ ୍ରି ଚ ୍ରିନ୍ା 

ମନକୁ ଆଣ ୍ରି, ୍ାୋକୁ ବାକୟେ ଆକାରରର ସମ୍ରୂ୍୍ଥ କର ୍ରି ନ ୍ରିଜ ସେ ୍୍ରି  କରା 
ରୋଇଛ। ଗରୁୁଙ୍କଠାରୁ ଏ କରା ଣଣୁ ୍ରି ଶ ୍ରିଷୟେ ପଣୁ ୍ରିରରର ଏକାନ୍କୁ ଚାଲ୍ରିଗରଲ 

ଏବଂ ୍ୀଘ୍ଥ୍ ୍ରିନ ପରର ରଫର ୍ରିଆସ ୍ରି ଗରୁୁଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରଲ। ଏରବ ୍ାଙ୍କ 
ମେୁଁରର ଫୁଟ ୍ରି ଉଠୁରÒଲା ଶାନ୍ ୍ରି, ୍ାଙ୍କ ମନରର ରକୌଣସ ୍ରି ପ୍ରଶ୍ନ ନରÒଲା। ନ ୍ରିଜ 
ସେ ୍୍ରି  କରା ରେବା ପାଇଁ ରକୌଣସ ୍ରି ବ ୍ରିଷୟ ନରÒଲା। ରସ ଗରୁୁଙୁ୍କ ରମୌନ ରୋଇ 
ପ୍ରଣାମ କରଲ ଏବଂ ନ ୍ରିରଜ କେ ୍ରିରଲ ମୁଁ ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା ପରୂଣ କର ୍ରିଛ ୍ରି। ଏେ ୍ରି ପ୍ର୍ ୍ରିଜ୍ା 

ରମାର୍ ଆତ୍ଶକ୍ତ୍ରି ସେ ପର ୍ରିଚ ୍୍ରି  କରାଇଛ ୍ରି। ମୁଁ ରଯର୍ରବରଳ ସମ୍ରୂ୍୍ଥ 
ଏକାନ୍ ରୋଇଗଲ୍ରି, ରମା ନ ୍ରିଜ ସେ ୍୍ରି  କ ୍ରିମ୍ା ଅନୟେ କାୋ ସେ ୍୍ରି  
କରା ରେଲ୍ରି ନାେ ିଁ, ର୍ରବ ରକବଳ ପ୍ରକୃ୍ ୍ରିର ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣ ୍ରିପାର ୍ରିଲ ୍ରି 
ଏବଂ ନ ୍ରିଃଶବୋସ ପ୍ରଶବୋସର ଶବ୍ଦ ରମାର୍ ଶଭୁ ୍ରିରÒଲା। ଏୋ ରମା 
ମନରର ଏକ ଅପବୂ୍ଥ ଶାନ୍ ୍ରି ରନଇଆସ ୍ରିଲା। ମୁଁ ବୁଝ ୍ରିପାର ୍ରିଛ ୍ରି ରଯ, 
ସବୁରବରଳ କରା ରେବା ପର ୍ରିବରର୍ତ୍ଥ ଯ୍୍ରି ରମୌନ ରେ ୍ରିବା, 
୍ା’ରେରଲ ଏୋ ଅନ୍ନ୍ତିେ ୍୍ରି  ଶକ୍ତ ୍ରିକୁ ଉଜାଗର କର ୍ରିରାଏ। 

ନ ୍ରିରବ୍ାର ଶକ୍ତ୍ରି ଆଧ୍ୟାତ୍ ୍ରିକ ସାଧନାରର ସୋୟ 
ରୋଇରାଏ। ମୁଁ ପରମ ଶାନ୍ ୍ରିର ଈଶବେରୀୟ ସର୍ତାକୁ 

ଉପଲବ୍ଧ କର ୍ରିପାର ୍ରିଛ ୍ରି।  

ଦଜ୍ୟାତଷି ଗଣନା ଅନକୁ ସାଦର ରାଶଚିକ୍ରର ପ୍ଥମ ରାଶ ିଦହଉଛ ିଦମଷ ରାଶ।ି ଏହାର 
ବସି୍ାର ରାଶଚିକ୍ରର ପ୍ଥମ ୩୦ ଅଂଶ ପଯତେ୍ୟନ୍ ଦହାଇଥାଏ। ଦମଷ ଦହଉଛ ି

ଅଗ୍ତିର୍ତତ୍ବଯକୁକ୍ ରାଶ।ି ଅଗ୍ ିତ୍ଦିକାଣ (ଦମଷ, ସଂିହ ଓ ଧନକୁ )ର ପ୍ଥମ ରାଶ ି
ଦହଉଛ ିଦମଷ। ଏହ ିରାଶରି ସତ୍ବାମୀ ଦହଉଛନ୍ ି
ମଙ୍ଗଳ, ଯାହାକକୁ ଅଗ୍ଗି୍ରହ କକୁହାଯାଏ। 

ଦମଷ ରାଶ ିବ୍ୟକ୍ଙି୍ର ସତ୍ବାସ୍୍ୟ 
ରମଷରାଶ ୍ରିର ସବୋମୀ ମଙ୍ଗଳ ରୋଇରÒÒବାରୁ 
ରଜୟୋ୍ ୍ରିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରର, ଏଭଳ୍ରି ବୟେକ୍ତ ୍ରିଙ୍କର ସବୋସ୍ୟେ 
ସମସୟୋ ପ୍ରାୟ ର୍ଖାଯାଏ ନାେ ିଁ। ଶାରୀର ୍ରିକ ସଂରଚନା 
ରକ୍ଷତ୍ରରର ଏମାରନ ର୍ଖÒବାକୁ ପ୍ଳା। ରକ୍ତ ପ୍ରବାେ ସଠ୍ରିକ୍  
ରÒବାରବରଳ ୍ାଙ୍କର ରରାଗ ପ୍ର୍ ୍ରିରରାଧକଶକ୍ତ୍ରି  ଅଧÒକ ରାଏ। 
ରସମାରନ ନ ୍ରିଜ ଶରୀରକୁ ସସୁ୍ ରଖÒବା ପାଇଁ ପର ୍ରିଶ୍ମ ଉପରର 
ଗରୁୁ୍ବେ ର୍ଇରାନ୍ ୍ରି। କ ୍ରିନୁ୍ ଏେ ୍ରି ରାଶ ୍ରିର ବୟେକ୍ତ ୍ରି ରପଟଜନ୍୍ରି  
ରକୌଣସ ୍ରି ସମସୟୋ ରଭାଗ ୍ରିପାରନ୍୍ରି। ର୍ଣ ୁଏ ୍ ୍ରିଗରର ସାବଧାନ 
ରେ ୍ରିବା ଉଚ୍୍ରି । 

ରାଶ ିଅନକୁ ଯାୟୀ ଶକୁଭ
ରମଷରାଶ ୍ରିର ବୟେକ୍ତ ୍ରିଙ୍କର ଶଭୁ ବାର ରେଉଛ ୍ରି ମଙ୍ଗଳ ବାର। 
ଏୋ ସେ ୍୍ରି  ରସାମବାର ଓ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ରମଷ ରାଶ ୍ରି ପାଇଁ 
ଶଭୁ ରୋଇରାଏ। ଏେ ୍ରି ରାଶ ୍ରିର ଶଭୁ ରଙ୍ଗ ରେଉଛ ୍ରି ଲାଲ୍  ଏବଂ 
ଶଭୁ ନମ୍ର ରେଉଛ ୍ରି ୧ ଏବଂ୯। ରମଷରାଶ ୍ରିର ବୟେକ୍ତ ୍ରିମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ମଙୁ୍ଗା ରତ୍ନ ଶଭୁ ଫଳ୍ାୟୀ ରୋଇରାଏ। ମଙୁ୍ଗା ରତ୍ନ 

ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରେ ସେ ୍୍ରି  
ସମ୍କ୍୍ତି । ରମଷର ସବୋମୀ 

ମ ଙ୍ଗ ଳ ରୋଇରÒବାରୁ   ରଜୟୋ୍ ୍ରିଷଙ୍କ ପରାମଶ୍ଥ 
ଅନୁସାରର ବ ୍ରିଧÒବ ୍ରିଧାନ ସେ ପଜୂାର୍୍ଥନା କର ୍ରି ମଙ୍ଗଳବାର ୍୍ରିନ 
୍ମା୍ଧା୍ୁରର ମଙୁ୍ଗା ରତ୍ନ ଧାରଣ କର ୍ରିବା ଉଚ୍୍ରି । ଏୋ ସେ 
େ ୍ରିରା ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କର ୍ରିବା ଶଭୁ ରୋଇରାଏ। ରଜୟୋ୍ ୍ରିଷଙ୍କ 
ପରାମଶ୍ଥରର ରପାଖ୍ ରାଜ୍ , ନୀଲମ୍  ଓ ସଯୂ୍ଥୟେକାନ୍ ମଣ ୍ରି ମଧ୍ୟ 
ଧାରଣ କର ୍ରିପାର ୍ରିରବ। ରମଷରାଶ ୍ରିର ବୟେକ୍ତ ୍ରିମାରନ ନ ୍ରିଜ 
ମଳୂାକ୍ଷର ଜନମେ୍ ୍ରିରÒ ଅନୁସାରର ଶ୍ୀଗରଣଶ, ର୍ବ ର୍ବ 
ମୋର୍ବ ଏବଂ ଶ୍ୀବ ୍ରିଷୁ୍ଣଙ୍କ ଆରାଧନା କର ୍ରିବା ଉଚ୍୍ରି । ଏୋ 
ବୟେ୍ୀ୍ ଶ୍ୀରାମ ଓ େନୁମାନଙ୍କ ପଜୂାର୍୍ଥନା କର ୍ରିପାର ୍ରିରବ। 
ଆମ୍ ଗଛ ରେଉଛ ୍ରି ଏେ ୍ରି ରାଶ ୍ରିର ଶଭୁ ବୃକ୍ଷ। ଏୋର ସମୀଧରର 
ରୋମଯଜ୍ା୍୍ରି କରଲ, କାୋକୁ ଆମ୍ଗଛ ୍ାନ ର୍ରଲ 
କ ୍ରିମା୍ ଲଗାଇରଲ, ଜୀବନରର ଆସରୁÒବା ବାଧାବ ୍ରିଘ୍ନ କ ୍ରିଛ ୍ରି 
ପର ୍ରିମାଣରର ପ୍ରଶମ ୍୍ରି  ରୋଇରାଏ। 

୧. ଶ୍ୀରୋମଙ୍କ ରୋଜ୍ୋଭୟିେକ କଥୋ ରୋମୋ�ଣର 
ୟକଉଁ କୋଣ୍ଡୟର ୟେଖୋ ଅଛ ି?

୨ . ଶ୍ୀବଷି୍ଣୁ ଧୋରଣ କରଥିÒବୋ ମଣରି ନୋମ କ’ଣ ?  
୩. ଶବିଙ୍କ ଧନଣୁ ର ନୋମ କ’ଣ ? 
୪ . ୟକଉଁ ୟେବୀଙ୍କର ଅନ୍ନୋମ ଭୋର୍ଗବୀ ? 
୫. ଶ୍ୀରୋମଙ୍କ େୂତ ଭୋୟବ କଏି ରୋବଣଙ୍କ ପୋଇଁ 

ବୋର୍୍ଗୋ ୟନଇ ଯୋଇଥÒୟେ ? 

ଉର୍ର:  (୧)  ଉର୍ରୋକୋଣ୍ଡ   (୨)ୟକୌସ୍ଣୁଭ ମଣ ି (୩) ପନିୋକ (୪) ମୋ’ ମହୋେକ୍ଷୀ  (୫) ଅଙ୍ଗେ
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୧୩ ମୋର୍୍ଗ, ୨୦୨୩

ଗୀତାବାଣୀ 

ରମଷ ରାଶ ୍ରି ପବୂ୍ଥ ୍ ୍ରିଗର ର୍ୟୋ୍କ। ଅଶବେ ୍ରିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ୪ ଚରଣ 
ଏବଂ କୃ୍ ୍ରିକା ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରରମ ଚରଣ ରେଉଛ ୍ରି ରମଷ ରାଷ ୍ରି 
ଅନ୍ଗ୍ଥ୍। ପ୍ରର୍ୟେକ ଚରଣ ୩.୨୦’ ଅଂଶରର ବ ୍ରିଭକ୍ତ। ଏେ ୍ରି 

ଚରଣର ସବୋମୀ ରେଉଛନ୍୍ରି – ଅଶବେ ୍ରିନୀର ପ୍ରରମ ଚରଣରର ରକ୍ୁ- ମଙ୍ଗଳ, 
୍ବେ ୍୍ରି ୀୟ ଚରଣରର ରକ୍ୁ-ଶକୁ୍ର, ୍ୃ୍ୀୟ ଚରଣରର ରକ୍ୁ-ବୁଧ, ଚ୍ୁର୍ଥ 
ଚରଣରର ରକ୍ୁ-ଚନ୍ଦ ଏବଂ କୃ୍ ୍ରିକାର ପ୍ରରମ ଚରଣରର ସଯୂ୍ଥୟେ-ଗରୁୁ। 
ନକ୍ଷତ୍ଚରଣ ଅନକୁ ଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ଙି୍ ସତ୍ବଭାବ 
ରମଷ ଓ ମଙ୍ଗଳର ସଂରଯାଗ ୍ବୋରା ଜା୍କର ସବେଭାବ ଉଗ୍ର, ଊଜ୍ଥାବାନ, 
ସାେସୀ ଏବଂ ୍ୃଢ଼ ଇଚ୍ାଶକ୍ତ୍ରିଯକୁ୍ତ ରୋଇରାଏ। ରକ୍ୁ-ମଙ୍ଗଳ ରଯାଗୁଁ 
ବୟେକ୍ତ ୍ରି ଅଧÒକ ଉଗ୍ର ଓ ନ ୍ରିରଙୁ୍କଶ କ୍ଷମ୍ାଯକୁ୍ତ ରୋଇରାଏ। ପରାଧୀନ୍ା 
ରସମାନଙୁ୍କ ପସନ୍ ନୁରେଁ। ରସମାରନ ନ ୍ରିଜ େ ୍ରିସାବରର ପ୍ରର୍ୟେକ 
କାମ କର ୍ରିରାନ୍ ୍ରି। ରକ୍ୁ-ଶକୁ୍ର ପ୍ରଭାବ ରଯାଗୁଁ ରମଷରାଶ ୍ରିର ବୟେକ୍ତ ୍ରି କମ୍  
ପର ୍ରିଶ୍ମରର ବ ୍ରିଳାସପରୂ୍୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ ୍ରିରାନ୍ ୍ରି। ରକ୍ୁ-ବୁଧ ରଯାଗୁଁ ୍ାଙ୍କର 
ବ ୍ରିଚାରବୁର୍ରର ସ୍୍ରିର୍ା ରାଏ। ଚ୍ୁର୍ଥ ଚରଣ ରକ୍ୁ-ଚନ୍ଦ ରଯାଗୁଁ 
ରସମାରନ ୍ାଙ୍କ ଜୀବନରର ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧÒକ ମେର୍ତବେ ର୍ଇରାନ୍ ୍ରି। କୃ୍ ୍ରିକା 
ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରରମ ଚରଣର ଅଧÒପ୍ ୍ରି ସଯୂ୍ଥୟେ – ଗରୁୁ ରଯାଗୁଁ ରମଷରାଶ ୍ରିର 
ବୟେକ୍ତ ୍ରିମାରନ ଅନୟେମାନଙ୍କ ପ୍ର୍ ୍ରି ସଦ୍ ଭାବନା ଓ ସଦ୍ ବ ୍ରିଚାର ରଖÒରାନ୍ ୍ରି, 
ଯାୋ୍ବୋରା ରସମାରନ ସମାଜର ଶାଳୀନ୍ା ରଶ୍ଣୀରର ଅନ୍ଭୁ୍ଥକ୍ତ। ଏୋ 
ବୟେ୍ୀ୍ ରମଷ ରାଶ ୍ରିର ବୟେକ୍ତ ୍ରିମାରନ ବୁର୍ ୍ରିମାନ, ବେୁ୍ ଚ୍ୁର, ଧମ୍ଥାତ୍ା, 
ଉ୍ାର, କୁଳ୍ୀପକ, ଉତ୍ାେୀ, ଅଗ୍ରଣୀ ଓ ଚଞ୍ଳ ସବେଭାବର ଅଧÒକାରୀ 
ରୋଇରାନ୍ ୍ରି। ଆର୍ଥକ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଏମାରନ ବେୁ୍ ବଳ୍ରିଷ୍ଠ ରୋଇରାନ୍ ୍ରି। ବଡ଼ 
ବଡ଼ ରଯାଜନାକୁ କାଯ୍ଥୟେକାରୀ କର ୍ରିବାରର ଏମାରନ ସଫଳ୍ା ୋସଲ 
କର ୍ରିବା ସେ ୍୍ରି  କମ୍ଥରକ୍ଷତ୍ରରର ଉର୍ ପ୍ ପ୍ରାପ୍ କରନ୍୍ରି। କରା କେ ୍ରିବାର 
ଉନ୍ନ୍ ଓ ମାଜ୍୍ତି  ରଶୈଳୀ ରଯାଗୁଁ ଏମାରନ ସାଂଗଠନ୍ରିକ କମ୍ଥରର ସଫଳ୍ା 
ୋସଲ କର ୍ରିପାରନ୍୍ରି। 

ଦମଷ 

ରାଶ ି
ପରଚିୟ 

ମୋଭାର୍ରର ରାଜା ଜରନମେଜୟଙ୍କ କରା ବେୁ୍ ପ୍ରସ ୍ରିର୍। 
ରସ ରାଜା ପରୀକ୍ଷ ୍୍ରି ଙ୍କ ପତୁ୍ର ରÒରଲ। ପରୀକ୍ଷ ୍୍ରି  ଏକ୍ା 
ଶ ୍ରିକାର ଉରର୍ଦଶୟେରର ଯାଇ ଋଷ ୍ରି ଶମ ୍ରିକଙ୍କ ଆଶ୍ମରର 

ପେଞ୍ ୍ରିରଲ। ୍ପସୟୋର୍ ଋଷ ୍ରି ପରୀକ୍ଷ ୍୍ରି ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରକୌଣସ ୍ରି ଧ୍ୟାନ 
ର୍ରଲ ନାେ ିଁ। ର୍ଣ ୁ ପରୀକ୍ଷ ୍୍ରି  ଋଷ ୍ରିଙୁ୍କ ରେୟଜ୍ାନ କର ୍ରି ୍ାଙ୍କ 
ରବକରର ଏକ ମୃ୍  ସାପ ଗଡ଼ୁାଇ ଚାଲ୍ରିଆସ ୍ରିରଲ। ଏେ ୍ରି କରା 
ରଯର୍ରବରଳ ଋଷ ୍ରିଙ୍କ ପତୁ୍ର ଶଙୃ୍ଗ୍ରି ଜାଣ ୍ରିରଲ, ରସ ରକ୍ରାଧାନବେ ୍୍ରି  
ରୋଇ ପରୀକ୍ଷ ୍୍ରି ଙୁ୍କ ଅଭ ୍ରିଶାପ ର୍ରଲ ରଯ, ୍କ୍ଷକ ୍ଂଶନ ୍ବୋରା 
ପରୀକ୍ଷ ୍୍ରି  ୭ ୍୍ରିନ ଭ ୍୍ରି ରର ମୃ୍ ୁ ୟେବରଣ କର ୍ରିରବ। ଅଭ୍ରିଶାପ ସ୍ 
ରେଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷ ୍୍ରି  ସପ୍ଥ ୍ଂଶନରର ମୃ୍ ୁ ୟେପ୍ରାପ୍ ୍ରି ରେରଲ। 
ଅନୟେ ପକ୍ଷରର ଜରନମେଜୟ ୍କ୍ଷକ ନାଗଠାରୁ ନ ୍ରିଜ ପ ୍୍ରି ାଙ୍କର 
ମୃ୍ ୁ ୟେର ପ୍ର୍ ୍ରିରଶାଧ ପବୂ୍ଥକ ସପ୍ଥକୁଳର ବ ୍ରିନାଶ ପାଇଁ ସପ୍ଥରମଘ 
ଯଜ୍ କରଲ। ଏେ ୍ରି ଯଜ୍ରର ସଷୃ୍ ୍ରିର ସବୁ ସାପ ଆସ ୍ରି ଯଜ୍କୁଣ୍ରର 

ଦପୌରାଣକି କାହାଣୀ 

ସପତେଦମଧ ଯଜ୍ଞ ଓ ଆସ୍କି 
ପଡ଼୍ରି ଭସ୍ମ ରୋଇଯାଉରÒରଲ। ସପ୍ଥକୁଳର ବ ୍ରିନାଶ 
ର୍ଖÒ ର୍ବ୍ାମାରନ ଏୋର ସମାଧାନ 
କର ୍ରିବାକୁ ବ୍ାହ୍ମଣ ବାଳକ ଆସ୍ତ୍ରିକଙୁ୍କ ରପ୍ରରଣ 
କରଲ। ଶ ୍ରିଶ ୁଆସ୍ତ୍ରିକ ଯଜ୍ସ୍ଳକୁ ଯାଇ ଯଜମାନ, 
ଋଷ ୍ରି, ସଭାସ୍ସୟେ ଏବଂ ଅଗ୍୍ରିର ସୁ୍ତ୍ ୍ରି କର ୍ରିବାକୁ 
ଲାଗ ୍ରିରଲ। ଏରÒରର ସନୁ୍ଷ୍ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ରୋଇ 
ରାଜା ଜରନମେଜୟ ଶ ୍ରିଶ ୁଆସ୍ତ୍ରିକଙୁ୍କ ବର ମାଗ ୍ରିବାକୁ 
କେ ୍ରିରଲ। ଆସ୍ତ୍ରିକ, ଯଜ୍ ସମାପ୍ କର ୍ରିବା ପାଇଁ 
ବର ମାଗ ୍ରିରଲ। ଏରÒରର ଅସନୁ୍ଷ୍ ରୋଇ 
ଜରନମେଜୟ କେ ୍ରିରଲ ରଯ, ୍ୁରମ ଯାୋ କ ୍ରିଛ ୍ରି ଅନୟେ 
ବର ମାଗ ୍ରିପାର ୍ରିବ। କ ୍ରିନୁ୍ ଯଜ୍ ସମାପ୍ର ବର୍ାନ 
ମୁଁ ର୍ଇପାର ୍ରିବ ୍ରି ନାେ ିଁ। ଯଜ୍ର ୍କ୍ଷ ୍ରିଣାସବେରୂପ 
ବ୍ାହ୍ମଣ ଶ ୍ରିଶକୁୁ ଏୋ ର୍ଇ ନ ପାର ୍ରିରଲ ଯଜ୍ 
ସଫଳ ରେବ ନାେ ିଁ ରବାଲ୍ରି ଆସ୍ତ୍ରିକ କେ ୍ରିରଲ। 
ର୍ଣ ୁବାଧ୍ୟ ରୋଇ ରାଜା ଜରନମେଜୟ ଯଜ୍ ସମାପ୍ 
କର ୍ରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ରେରଲ। ଏୋ ୍ବୋରା ୍କ୍ଷକ ଓ 
ବାସକୁୀ ନାଗର ବଂଶ ବ ୍ରିନାଶ ରେବାରୁ ରକ୍ଷା 
ପାଇଲା। ଏେ ୍ରି ରପୌରାଣ ୍ରିକ କାୋଣୀ ଆଧାରରର 
ଏକ ରଲାରକାକ୍ତ ୍ରି ରେ ୍ରିଛ ୍ରି ରଯ,ସାପକୁ ର୍ଖÒରଲ, 
‘ଆସ୍ତ୍ରିକ’, ‘ଆସ୍ତ୍ରିକ’ ରବାଲ୍ରି କୁୋଯାଏ। 
ଏୋ୍ବୋରା ସପ୍ଥକୁଳ ୍ାଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ନାମ 
ଶଣୁ ୍ରି କାୋର ଅନ ୍ରିଷ୍ ନକର ୍ରି ୍ୂରରଇ ଯାଇରାନ୍ ୍ରି।   

ନରିବତାର ଶକ୍ ି
ବକୁ ଦ୍ଧ 
କଥା

ଭନି୍ନ ମନ୍ରି 

ଗକୁଣ୍କୁଚ ିରୂପଦର ପଜୂା ପାଆନ୍ ିହନକୁ ମାନ

ଶବିଙ୍ ଫଦଟା ବା ମରୂ୍ତ୍ତି 
ରଖÒବାର ନୟିମ

ଇନ୍ଦ�ିୟ�୍ନ୍ଦ�ି�୍ୋୟଥ୍ଗ ରୋରୟେବେୟେୌ ବ୍ବସ୍ୟିତୌ ଇନ୍ଦ�ିୟ�୍ନ୍ଦ�ି�୍ୋୟଥ୍ଗ ରୋରୟେବେୟେୌ ବ୍ବସ୍ୟିତୌ 
ତୟ�ୋନ୍ଗ ବଶମୋରୟଛେୟର୍ୌ ହ୍�୍ ପରପିନ୍ଥୟନୌ ॥୩୪॥ତୟ�ୋନ୍ଗ ବଶମୋରୟଛେୟର୍ୌ ହ୍�୍ ପରପିନ୍ଥୟନୌ ॥୩୪॥

ଆଳତୀ ଓ ଧପୂ ଦଗାଲ୍ ଦର 
ବକୁ ୋଯାଏ କାହ ିଁକ ି

ଦବୈେକି 
ବଜି୍ଞାନ



ରାଉରକେଲା, ୧୨।୩ (ସମସି): ସ୍ାନୀୟ 
ନବନମିମିତ ବସି୍ା ମଣୁ୍ା ଅନ୍ତର୍ାତୀୟ ହେ ି
ଷ୍ାଡୟିମକର ରବବିାର ସନ୍ଧ୍ାକର ଅନୁଷ୍ତି 
ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   କ୍ା ଲଗି୍   ମଧ୍ାଚକର 
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍ାର ୍ଦର୍ନ େର ି
୫-୪ କ�ାଲକର ରକ୍ରିାଳୀ ଅକ୍ରେଲଆିେୁ 
ପରାସ୍ତ େରଛି।ି ଅଧିନାୟେ ହର୍  ମନ୍ୀତ୍   
ସଂିହଙ୍କ ହଧ୍ାଟ୍େି କ�ାଲ୍   ବଳକର ଭାରତ 
ସପୁର୍   ସନ୍  କଡ’କର ବସି୍ା ମଣୁ୍ାକର ଏହ ି
ଚମତ୍ାର ବରିୟ ଲାଭ େରଛି।ି ଏଥିସହ 
ଭାରତ କ୍ା-ଲଗି୍  ର ଚଳତି ସଂସ୍କରଣକର 
୬ଷ୍ ମେୁାବଲିାରୁ ୪ର୍ ବରିୟ, କ�ାଟଏି 
ସଟୁ୍  ଆଉଟ୍   ବରିୟ ଓ କ�ାଟଏି ଡ୍ର’ ସହ 
୧୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ କଟବଲ୍   ତାଲେିାର ୨ୟ 
ସ୍ାନେୁ ଉନ୍ୀତ କହାଇଛ।ି ଅପରପକ୍ଷକର 
ବଶି୍ୱ ମାନଧ୍ତାର ୪ର୍ ସ୍ାନକର ରହଥିିବା 
ଅକ୍ରେଲଆି ୍ତକି�ା�ତିାକର ଏହାର 
କନୈରାରଧ୍ରନେ ୍ଦର୍ନ ରାର ି
ରଖି ୪ର୍ ପରାରୟବରଣ େରଛି।ି 
ଅକ୍ରେଲଆି ବର୍୍ମାନ ୬ ମଧ୍ାଚ୍   କେଳ ି
୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ କଟବଲ୍   ତାଲେିାର ୮ମ 
ସ୍ାନକର ଅପରବିର୍ମିତ ରହଛି।ି ଭାରତ ଏହାର 
ପରବର୍୍ୀ ମଧ୍ାଚକର କସାମବାର ବଶି୍ୱବକିରତା 
ରମ୍ାନୀେୁ କଭଟବି। ପବୂରୁ୍ ଏଠାକର ରକୁ୍ରବାର 
କେଳା�ାଇଥିବା ମଧ୍ାଚକର ଭାରତ ୩-୨ 
କ�ାଲକର ରମ୍ାନୀେୁ ମାତ୍   କଦଇଥିଲା।

ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାେତେ ଦବ୍  ଦବା:
ଦର୍େଭରା ବସ୍ିା ମଣୁ୍ା ଷ୍ାଡୟିମକର ରବବିାର 
କେଳା�ାଇଥିବା ଏହ ି କରାମାଞ୍ଚେ ମଧ୍ାଚର 

୍ରମାର୍୍କର ଅକ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷକର ବଶି୍ୱ 
ମାନଧ୍ତାର ୫ମ ସ୍ାନକର ଥିବା ଭାରତ ଦମ୍  ଦାର 
୍ଦର୍ନ େରଥିିଲା। ମଧ୍ାଚର ୨ୟ ମନିଟି୍  କର 
କରାରଆୁ କବଲ୍  ତଜ୍  ଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ କ�ାଲ୍   ବଳକର 
ଅକ୍ରେଲଆି ୧-୦ କ�ାଲକର ଅଗ୍ରଣୀ କନଇଥିଲା। 

କତକବ କ�ାଟଏି ମନିଟି୍   ବଧ୍ବଧାନକର ୨ଟ ି
କ�ାଲ୍   କଦଇ ଅଧିନାୟେ ହର୍  ମନ୍ୀତ୍   ୍ରମାର୍୍ 
ସରୁ୍ା ଭାରତେୁ ୨-୧କର ଅଗ୍ରଣୀ େରାଇଥିକଲ। 

୧୩ତମ ଓ ୧୪ତମ ମନିଟି୍  କର କପନାଲ୍ ି
େର୍୍ରରୁ ହର୍  ମନ୍ୀତ୍  ଙ୍କ ଷ୍କି୍ସରୁ ଏହ ି୨ଟ ିକ�ାଲ୍   
କହାଇଥିଲା। ଏହାପକର ଦ୍ତିୀୟ କ୍ାଟ୍ରକର 
ଭାରତ ଆଉ ୨ଟ ି କ�ାଲ୍   କଦଇଥିଲା। ୧୭ତମ 
ମନିଟି୍  କର ��ୁରାର ସଂିହ କପନାଲ୍ ି କଷ୍ାେେୁ 

ଏବଂ ୨୫ତମ ମନିଟି୍  କର ୋର୍ମି କସଲଭମଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ 
କ�ାଲ୍   ଭାରତେୁ ୍ରମାର୍୍କର ୪-୧ କ�ାଲକର 
ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ େରାଇଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୱିଲା ଅର୍ରେଲୱିଆ:
ମଧ୍ାଚର କରଷ ୩୦ ମନିଟି୍   ଅରା୍ତ୍   ୩ୟ ଓ ୪ର୍ 
କ୍ାଟ୍ରକର ଅକ୍ରେଲଆି ଲଢ଼ୁଆ ୍ ଦର୍ନ େରଥିିଲା। 
ତୃତୀୟ କ୍ାଟର୍କର େ ି ୱିଲଟ୍ଟ (୪୨ତମ ମନିଟି୍  ) 
ଓ ୪ର୍ କ୍ାଟ୍ରକର କବନ୍   କଷ୍ନ୍ସ (୫୨ତମ)ଙ୍କ 
କ�ାଲକର ଭ୍ରମଣୋରୀ ଅକ୍ରେଲଆି ମଧ୍ାଚେୁ 
୩-୪ସ୍ତିେୁି ଆଣଥିିଲା। କତକବ ୫୫ତମ 
ମନିଟି୍  କର ହର୍  ମନ୍ୀତ୍   ଭାରତ ପାଇଁ ୫ମ ଓ 
ବଧ୍କ୍�ିତ ୩ୟ କ�ାଲ୍   କଦଇ ହଧ୍ାଟ୍େି ପରୂଣ 
େରଥିିକଲ। େନୁି୍ତ ପରବର୍୍ୀ ମନିଟି୍  କର ଆରନ 
କରକଲସ୍କ ି କପନାଲ୍ ି େର୍୍ରରୁ କ�ାଲ୍   କଦଇରÒକଲ 
ମଧ୍ୟ ଏହା ଅକ୍ରେଲଆିେୁ ୍ତଧ୍ାବର୍୍ନ େରାଇ 
ପାର ିନଥିଲା। କରଷକର ଭାରତ ୫-୪ କ�ାଲକର 
କରାମାଞ୍ଚେ ବରିୟ ହାସଲ େରଥିିଲା। ହଧ୍ାଟ୍କି୍  
କ�ାଲ କଦଇରÒବା ହରମନ୍ୀତ୍  ମଧ୍ାଚ୍ ର କରେଷ୍ 
କେଳାଳ ିକହାଇରÒକଲ
ଭାେତେ ୧୫ତମ ବ ୱିଜୟ
ମଧ୍ାଚର କରଷ ୩୦ ମନିଟି୍   ଅରା୍ତ୍   ୩ୟ ଓ ୪ର୍ 
କ୍ାଟ୍ରକର ଅକ୍ରେଲଆି ଲଢ଼ୁଆ ୍ ଦର୍ନ େରଥିିଲା। 
ତୃତୀୟ କ୍ାଟର୍କର େ ି ୱିଲଟ୍ଟ (୪୨ତମ ମନିଟି୍  ) 
ଓ ୪ର୍ କ୍ାଟ୍ରକର କବନ୍   କଷ୍ନ୍ସ (୫୨ତମ)ଙ୍କ 
କ�ାଲକର ଭ୍ରମଣୋରୀ ଅକ୍ରେଲଆି ମଧ୍ାଚେୁ 
୩-୪ସ୍ତିେୁି ଆଣଥିିଲା। 
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କବଙ୍ାଲୁରୁ,୧୨।୩(ଏକରନ୍ସ)ି: ଇଣ୍ଆିନ ସପୁର ଲଗି୍   
(ଆଇଏସ୍  ଏଲ)ର ୯ମ ସଂସ୍କରଣକର କବଙ୍ାଲୁରୁ ଏଫ୍  ସ ି ୍ରମ 
ଦଳ ଭାକବ ଫାଇନାଲକର ୍କବର େରଛି।ି ସ୍ାନୀୟ ୋନ୍ତରିାଭା 
ଷ୍ାଡୟିମକର ରବବିାର ଅନୁଷ୍ତି କସମ ିଫାଇନାଲର ଦ୍ତିୀୟ କଲଗ୍  କର 
କବଙ୍ାଲୁରୁ କପନାଲ୍ ି ସଟୁ୍   ଆଉଟ୍  କର ୯-୮ କ�ାଲକର ମମୁ୍ାଇେୁ 
ପରାସ୍ତ େର ିଫାଇନାଲ ଟେିଟ ହାସଲ େରଛି।ି େଡ଼ା ସଂଘଷ୍ପରୂ୍୍ ଏହ ି
ମେୁାବଲିାକର ମମୁ୍ାଇ ନରି୍୍ାରତି ସମୟ କରଷ ସରୁ୍ା ୨-୧ କ�ାଲକର 
ଆ�କର ରହଥିିଲା। େନୁି୍ତ ପବୂ୍ରୁ କସମରି ୍ ରମ କଲଗ୍  କର କବଙ୍ାଲୁରୁ 

୧-୦ କ�ାଲକର ମମୁ୍ାଇ ହରାଇଥିଲା। ଫଳକର ଏଗ୍ରକି�ଟ୍  କର 
ମେୁାବଲିା ୨-୨ କ�ାଲକର ଅମୀମାଂସତି ରହଥିିଲା ଓ ଅତରିକି୍ 
ସମୟେୁ କେଳ �ାଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ାଚ୍   ପଣୁ ିଅମୀମାଂସତି ରହଥିିଲା। 
କରଷକର କପନାଲ୍ ିସଟୁ୍  ଆଉଟ୍  ର ସହାୟତା ନଆି�ାଇଥିଲା। ଏଥିକର 
ଘକରାଇ ପରକିବରରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ କବଙ୍ାଲୁରୁ ବାର ିମାରଥିିଲା। 

 ଦ୍ତିୀୟ କଲଗ୍   ମେୁାବଲିାକର ୨୨ତମ ମନିଟି୍  କର ରାଭ ିକହର୍୍ାଣ୍ଜି୍   
କ�ାଲ କଦଇ କବଙ୍ାଲୁରୁେୁ ଅଗ୍ରଣୀ େରାଇଥିକଲ। ଏହାପକର ବପିନି 
ସଂି କରାଇନାଓରାମ ୩୦ ଓ କମହତାମ ସଂି ୬୬ତମ ମନିଟି୍  କର କ�ାଲ 

କଦଇ ମମୁ୍ାଇେୁ ଅଗ୍ରଣୀ େରାଇଥିକଲ। ୍ରମ କଲଗ୍  କର ପରାରୟ 
ବରଣ େରଥିିବାରୁ ମମୁ୍ାଇେୁ କରଷକର ମଲୂଧ୍ କଦବାେୁ ପଡ଼ଥିିଲା। 
ଅପରପକ୍ଷକର ଅନଧ୍ଏେ କସମକିର ଏଟକିେ କମାହନ ବା�ାନ ଓ 
ହାଇଦରାବାଦ ଏଫ୍  ସ ି ପରସ୍ପରେୁ କଭଟଛିନ୍ତ।ି ୍ରମ କଲ� କ�ାଲ 
ରନୂଧ୍ ଭାକବ କରଷ କହାଇଛ।ି କସାମବାର କେଳା�ବିାେୁ ଥିବା 
ଦ୍ତିୀୟ କଲଗ୍  ର ବରିୟୀ ଦଳ ଫାଇନାଲେୁ ଉଠବି ଓ ଟାଇଟଲ 
ପାଇଁ କବଙ୍ାଲୁରୁେୁ ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରେି ରନବିାର କଭଟବି। 

ଫିଫା କଂଗ୍ରେସଗ୍େ ଗ୍�ାଗ 
ଗ୍େବାଗ୍େ ଅଭଜିତି ଓଡ଼ଶିାେ ପ୍ରଥମ

େଟେ,୧୨ା୩(ସମସି): ଆସନ୍ତା ଏ୍ଲିକର ଉରକବେସି୍ାନକର କେଳା�ବି 
�ବୁ ଏସୀୟ କଦୌଡ଼େୁଦ। ଆ�ାମୀ ସଂସ୍କରଣକର ଏେମାତ୍ର ଓଡ଼ଆି 
କେଳାଳ ି ଭାକବ ଏସୀୟ କଦୌଡ଼େୁଦକର ୍ତନିଧିିତ୍ୱ େରକିବ ବାପ ି ହାଁସଦା। 
େର୍୍ାଟେର ଉଡୁପ ି ଠାକର କରଷ କହାଇଥିବା ସନିୟିର �ବୁ ରାତୀୟ 

କଦୌଡ଼େୁଦ ୍ତକି�ା�ତିାର ୪୦୦ମଟିର ବାଧା କଦୌଡ଼ ଇକଭଣ୍ଟକର ସ୍ୱର୍୍ 
ବରିୟୀ କହବା ସହ ଏସଆିନ ଚାମ୍ଅିନସପି୍   ନମିକନ୍ତ କସ କ�ା�ଧ୍ତା ହାସଲ 
େରଛିନ୍ତ।ି ଏହ ିବଭିା�କର କ�ା�ଧ୍ତା ହାସଲ ନମିକନ୍ତ ୫୩.୩୪ କସକେଣ୍ 

ସମୟ ନର୍ି୍ାରଣ େରା�ାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲ ଇକଭଣ୍ଟକର ଧା�୍ଧ୍ ଲକ୍ଷଧ୍େୁ 
୫୧.୯୫ କସକେଣ୍କର ଲକ୍ଷଧ୍ ଅତକି୍ରମ େର ିବାପ ିଏହ ିସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତ।ି 
ବାକଲଶ୍ୱର ରଲି୍ା ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ଏହ ି�ବୁ ଆରକଲଟଙୁ୍କ ରାରଧ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ �ବୁ 
କସବା ବଭିା�, ଓଡ଼ରିା ଆରକଲଟେି ଆକସାସଏିସନ ସମ୍ାଦେ ଆରୀବ୍ାଦ 
କବକହରା ରକୁଭଚ୍ା ରଣାଇଛନ୍ତ।ି ବାପ ିଏକବ ଓଡ଼ରିା ରଲିାଏନ୍ସ ଆରକଲଟେି 
ଫାଉକଣ୍ସନକର ୍ରକି୍ଷଣ କନଉଛନ୍ତ।ି

 ଏସଆିନ �ବୁ ଆରକଲଟେି ଚାମ୍ଅିନସପି୍   ରବବିାର ଦନି ଉଦ୍  �ାପତି 
କହାଇ�ାଇଛ।ି ଚଳତିବଷ୍ ଓଡ଼ରିାର ଆରକଲଟମାକନ କମାଟ୍   ୫ଟ ି ପଦେ 
ହାସଲ େରଛିନ୍ତ।ି ତନ୍ମଧ୍ୟକର ୨ଟ ି ସ୍ୱର୍୍, ୨ଟ ି କରୌପଧ୍ ଏବଂ କ�ାଟଏି ୋଂସଧ୍ 
ପଦେ ରହଛି।ି ରନବିାର ଦନି ୧୦୦ମଟିର କଦୌଡ଼କର ମହମ୍ମଦ ରୟିାନ 
ବାସା ସ୍ୱର୍୍ ପଦେ ଏବଂ ୧୧୦ମଟିର ବାଧା କଦୌଡ଼କର ନୀତରି େୁଲୁ ୋଂସଧ୍ 
ପଦେ ବରିୟୀ କହାଇଥିକଲ। ରବବିାର ଉଦ୍  �ାପନୀ ଦବିସକର ଓଡ଼ରିା ୩ଟ ି
ପଦେ ରତିଥିିଲା। ବାପ ି ସ୍ୱର୍୍ ପଦେ ହାସଲ େରଥିିକଲ। ମହମ୍ମଦ ରୟିାନ 
ବାସା ବଧ୍କ୍�ିତ ଦ୍ତିୀୟ ପଦେ ରତିଛିନ୍ତ।ି ୨୦୦ମଟିର କଦୌଡ଼କର ୨୨.୨୨ 
କସକେଣ୍କର ଲକ୍ଷଧ୍ ଅତକି୍ରମ େର ି କସ କରୌପଧ୍ ବରିୟୀ କହାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି
ଇକଭଣ୍ଟକର ମଧ୍ୟ୍କଦରର ଅଭୟ ସଂିହ (୨୧.୮୭ କସକେଣ୍) ସ୍ୱର୍୍ ଏବଂ 
ଉର୍ର ୍କଦରର ରଭିମ ୍  (୨୨.୨୯) ୋଂସଧ୍ ପଦେ ବରିୟୀ କହାଇଥିକଲ। 
ରାରଧ୍ ନମିକନ୍ତ ଦ୍ତିୀୟ କରୌପଧ୍ ପଦେ ରତିଛି ି ବାଳେ କମଡ୍  କଲ ରକିଲ 
ଦଳ। ମହମ୍ମଦ ରୟିାନ ବାସା, ରାକରନ୍ଦ୍ର ସନୁି୍, ଚନି୍ମୟ ନା� ଏବଂ ବାପ ି
ହାଁସଦାଙୁ୍କ କନଇ �ଠତି ଏହ ିଟମି୍   ୧ ମନିଟି୍   ୫୭.୫୫ କସକେଣ୍କର ଲକ୍ଷଧ୍ 
ଅତକି୍ରମ େରଥିିକଲ। ଉକ୍ ଇକଭଣ୍ଟକର କତଲଙ୍ାନା ଏବଂ ଦଲି୍ୀର ରକିଲ ଦଳ 
�ରାକ୍ରକମ ସ୍ୱର୍୍ ଏବଂ ୋଂସଧ୍ ପଦେ ରତିଥିିକଲ।

ଏସୀୟ ଗ୍େୌଡ଼କୁେ ନମିଗ୍ତେ ବାପ ିହଁାସୋଙ୍କ ଗ୍�ାଗ୍ୟତା

 �ଜାତୀୟ ଯବୁ ରଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତ ୱିରଯାଗ ୱିତା ଉଦ୍  ଯାପ ୱିତ
 �ଓଡ଼ୱିଶାକୁ ୨ ସ୍ୱର୍ଦ୍ଧ �ରମତ ରମାଟ ୫ ପଦକ

ଅହମ୍ମଦାବାଦ୍  , ୧୨ା୩(ଏକରନ୍ସ)ି: ତାରୋ କେଳାଳ ି
ବରିାଟ କୋହଲଙି୍କ ଦମ୍  ଦାର ୧୮୬ ରନ୍   ବଳକର 
ଏଠାକର ଅକ୍ରେଲଆି ସହ ଚାଲଥିିବା ଚତୁର୍ କଟଷ୍କର 
ଭାରତ ତାହାର ସ୍ତି ି ମଭଭୁତ େରବିାକର ସମର୍ 
କହାଇଛ।ି ଦୀଘ୍ ୩ ବଷ୍ ୩ ମାସ ୧୭ ଦନି ବା ୧୨୦୫ 
ଦନି ପକର କଟଷ୍ କ୍ରକିେଟକର କୋହଲ ିରତେ ହାସଲ 
େରଛିନ୍ତ।ି କଟଷ୍ କ୍ରକିେଟକର ଏହା ତାଙ୍କର ୨୮ତମ, 
ଅନ୍ତରା୍ତୀୟ କ୍ରକିେଟକର ୭୫ତମ ରତେ। ଏହ ିରତେ 
ବଳକର ଭାରତ 
୍ରମ ପାଳକିର 
୫୭୧ ରନ୍   େର ି
ସମସ୍ତ କେଳାଳଙୁି୍କ 
ହ ର ା ଇ ଛ ି । 
ଅ କ ୍ରେ ଲି ଆ 
୍ରମ ପାଳକିର 
୪୮୦ ରନ୍   
େ ର ିଥି ଲ ା କ ବ କ ଳ 
୯୧ ରନ୍  କର 
ପଛକର ରହ ିଦ୍ତିୀୟ 
ପାଳ ି କେଳଥିିଲା। 
ରବବିାର ଏହ ି
ମଧ୍ାଚ୍  ର ଚତୁର୍ 
ଦନି କେଳ କରଷ 
କବଳେୁ ଅକ୍ରେଲଆି 
ଦ୍ତିୀୟ ପାଳକିର ୬ 
ଓଭର କେଳ ି ବନିା 
ୱିକେଟକର ୩ ରନ୍   
େରଥିିଲା। ଆହତ 
ଉସ୍  ମାନ େୱାରାଙ୍କ 
ସ୍ାନକର ପାଳ ିଆରମ୍ଭ େରଥିିବା ମାରଧୁ୍ େୁକନମାନ ୧୮ 
ବଲ୍   କେଳ ି୦ ଓ ଟ୍ାଭସି କହଡ ୧୮ ବଲ୍  ରୁ ୩ ରନ୍   େର ି
ଅପରାରତି ଅଛନ୍ତ।ି କସାମବାର ଏହ ିମଧ୍ାଚ୍  ର ୫ମ ତରା 
କରଷ ଦନି। ଏହ ିଦନିକର ଭାରତୀୟ ସ୍ପନିରଙ୍କ ଉପକର 
ମଧ୍ାଚ୍  ର ଭା�ଧ୍ ନରି୍୍ୟ େରୁଛ।ି

ଏହ ି ମଧ୍ାଚ୍  ର ୍ରମ ୩ ଦନି କେଳକର 
ଅକ୍ରେଲଆିର ୍ାଧାନଧ୍ ରହଥିିଲା। େନୁି୍ତ ଚତୁର୍ ଦନିକର 
ତାରୋ କେଳାଳ ି ବରିାଟ କୋହଲ ି ରଙୃ୍ଖଳତି ବଧ୍ାଟଂି 
୍ଦର୍ନ େର ି ଅକ୍ରେଲଆି ନେିଟରୁ ମଧ୍ାଚ୍  ର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
ଛଡାଇ କନଇଥିକଲ। ଦୀଘ୍ ୩ ବଷ୍ ପକର କସ କେବଳ 
ରତେ ହାସଲ େର ି ଫମ୍େୁ କଫରବିା ସଚୂନା କଦଇ 
ନଥିକଲ, ବରଂ ମଧ୍ାଚ୍  କର ଭାରତେୁ ରତିବିାର ଆରା 
କଦଇଥିକଲ। ୨୪୧ ବଲ୍  କର ମାତ୍ର ୫ଟ ି କଚୌୋ ସହ 
୨୮ତ ରତେ ପରୂଣ େରଥିିକଲ। ଏହା ପକର ତାଙ୍କ 
କେଳକର ପରବିର୍୍ନ କହାଇଥିଲା ଓ କସ ହାତ କୋଲା 

ସଟ୍   କେଳ ି୩୬୪ ବଲ୍  କର ୧୫ କଚୌୋ ସହ ୧୮୬ ରନ୍   
େର ିଅକ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷକର ସବ୍ାଧିେ କଟଷ୍ କସ୍କାର େର ି
ଆଉଟ କହାଇଥିକଲ। ଏହା ପବୂ୍ରୁ ଅକ୍ଷର ପକଟଲ୍  ଙ୍କ 
ସହ ୬ଷ୍ ୱିକେଟ ଭା�ୀଦାରକିର ୨୧୫ ବଲ୍  ରୁ ୧୬୨ 
ରନ୍   ଉଠାଇ ମଧ୍ାଚ୍  ର କମାଡ଼ ବଦଳାଇକଦଇଥିକଲ। 
ଏହ ି ରଙୃ୍ଖଳାକର ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ତିୀୟ ସବ୍ାଧିେ 
୨୬୪ ରନ୍   େରଥିିବା ଅକ୍ଷର ୧୧୩ ବଲ୍  କର ୫କଚୌୋ 
ଓ ୪ଛୋ ସହ ୭୯ ରନ୍   େର ି ଆଉଟ କହାଇଥିକଲ। 

କସ ଆଉଟ କହବା ଫଳକର ଭାରତ ମାତ୍ର ୧୬ ରନ୍  କର 
କରଷ ୪ଟ ି ୱିକେଟ ହରାଇ ୫୭୧କର ଅଲଆଉଟ 
କହାଇ�ାଇଥିଲା। ଅନଧ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଚତୁର୍ ଦନିକର 
ୱିକେଟରକ୍ଷେ ରେୀେର ଭରତ ୪୪, ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାକଡରା 
୨୮ ରନ୍   େରଥିିକଲ। ପବୂ୍ରୁ ତୃତୀୟ ଦନିକର ରବୁମାନ 
�ଲିଙ୍କ ୧୨୮ ରନ୍   ଓ କଚକତଶ୍ୱର ପରୂାରାଙ୍କ ୪୨ 
ରନ୍   ଭାରତେୁ ଏେ ବଡ଼ କସ୍କାର େରବିାର ମଳୂଦୁଆ 
ପୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମଡିଲ ଅଡ୍ର ବଧ୍ାଟର 
କରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପଠିକିର �ନ୍ତ୍ରଣା କହବାରୁ କସ କେଳ ି
ପାର ିନଥିକଲ। ଅକ୍ରେଲଆି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପନିରଙୁ୍କ ୭ଟ ିଓ କପସ୍   
କବାଲରଙୁ୍କ କ�ାଟଏି ୱିକେଟ ମଳିଛି।ି ଭାରତର ଉକମର 
�ାଦବ ରନ୍   ଆଉଟ କହାଇଥିଲାକବକଳ ନାରାନ ଲାୟନ 
ଓ ଟଡ୍   ମଫମିଙୁ୍କ ୩ଟ ି କଲୋଏଁ, େୁକନମାନଙୁ୍କ କ�ାଟଏି 
ୱିକେଟ ମଳିଛି।ି କପସ କବାଲର ମକିଚଲ ଷ୍ାେ ୍ ଅନଧ୍ 
ୱିକେଟ କନଇଛନ୍ତି

େଟେ,୧୨ା୩(ସମସି): ରୁୱାଣ୍ାର 
ରାରଧାନୀ େ�ିାଲ ି ସହରକର ଆସନ୍ତା 

୧୬ ତାରେିକର ୭୩ତମ ଫିଫା େଂକଗ୍ରସ 
ଅଧିକବରନ ଆକୟାରନ େରା�ବି। 
ୋ�୍ଧ୍କ୍ରମକର ଫିଫାର ସାଧାରଣ 
ପରଷିଦ କବୈଠେ ସହ େମ୍େର୍୍ା 

ନବି୍ାଚନ କହବ। ଏଥିକର ଫୁଟବଲ 
ଆକସାସଏିସନ ଅଫ ଓଡ଼ରିା (ଫାଓ)ର 
��ୁ୍ମ ସମ୍ାଦେ ତରା ଏଆଇଏଫ୍  ଏଫର 
ୋ�୍ଧ୍ନବି୍ାହୀ ସଦସଧ୍ ଅଭରିତି ପାଲ 
କ�ା� କଦକବ। ଫିଫା େଂକଗ୍ରସକର 
କ�ା� କଦବା କକ୍ଷତ୍ରକର ଓଡ଼ରିାର ୍ରମ 
େମ୍େର୍୍ା କହକବ ଅଭରିତି। ରାରଧ୍ କ୍ରୀଡ଼ା 
ଇତହିାସକର ପବୂରୁ୍ କେୌଣସ ି କ୍ରୀଡ଼ା 
ସଂ�ଠେ ଫିଫାର ଏଭଳ ି ୋ�୍ଧ୍କ୍ରମକର 
କ�ା� କଦଇ ନାହାନ୍ତ।ି ଅଭରିତିଙ୍କ 
ସକମତ ଏଆଇଏଫଏଫର ସଭାପତ ି
େଲଧ୍ାଣ କଚୌକବ ଏବଂ ସମ୍ାଦେ ଡ. 
ସାର ି ୍ଭାେରନ୍   େ�ିାଲ ି �ାତ୍ରା େରକିବ। 
ଅଭରିତିଙୁ୍କ ଫାଓ ସମ୍ାଦେ ଆରୀବ୍ାଦ 
କବକହରାଙ୍କ ସକମତ ଅନଧ୍ କ୍ରୀଡ଼ାବତି ଓ 
କ୍ରୀଡ଼ା ସଂ�ଠେ ରକୁଭଚ୍ା ରଣାଇଛନ୍ତ।ି

ଅହମ୍ମୋବାଦ୍  ଗ୍େ ଗ୍କାହଲଙି୍କ ଜବେେସ୍ତ ଶତକ

ପ୍ରଥମ ପାଳଗି୍େ ଭାେତ ଆଗଆୁ

ଅହମ୍ମଦାବାଦ୍  , ୧୨ା୩(ଏକରନ୍ସ)ି: ଏଠାକର ଚାଲଥିିବା ଅକ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷ ଚତୁର୍ କଟଷ୍କର 
ବରିାଟ କୋହଲ ି୧୮୬ ରନ୍  ର ବରିାଟ ପାଳ ିକେଳଛିନ୍ତ।ି ଏହା ଫଳକର କସ ଦୀଘ୍ ୩ ବଷ୍ ୩ 
ମାସ ୧୭ ଦନି ପକର ଏହ ିଫମ୍ାଟକର ୩ ଅଙ୍କ ବରିଷି୍ କସ୍କାର େରବିାକର ସମର୍ କହାଇଛନ୍ତ।ି 
୨୦୧୯ ନକଭମ୍ର ମାସକର କରଷରର ଲା� ି କଟଷ୍କର ରତେ ଅର୍ନ େରଥିିକଲ। ଏହା 
ପକର କସ ୪୧ତମ ପାଳକିର ପରବର୍୍ୀ ରତେ ଅର୍ନ େରଛିନ୍ତ।ି
ଅନ୍ତଜଦ୍ଧାତୀୟ କ୍ ୱିରକଟରେ ୭୫ତମ ଶତକ: କୋହଲଙି୍କ ୨୮ତମ କଟଷ୍ ରତେ ତାଙ୍କ 
ଅନ୍ତରା୍ତୀୟ କ୍ରକିେଟ େଧ୍ାରୟିରକର ୭୫ତମ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କସ କଟଷ୍ରୁ ୨୮, ଦନିେିଆିକର 
୪୬ଟ ିଓ ଟ-ି୨୦ ଅନ୍ତର୍ାତୀୟ କ୍ରକିେଟକର କ�ାଟଏି ରତେ ରହଛି।ି ୍ରମ କରେଣୀକର କସ 
୩୪ଟ,ି ଲଷି୍-ଏ’ (ଦନିେିଆି)କର ୫୦ଟ ି ଓ ଟ-ି୨୦କର ୬ଟ ି ରତେ ହାସଲ େରଛିନ୍ତ।ି
ଅର୍ରେଲୱିଆ ବ ୱିପକ୍ଷରେ �ବଦ୍ଧାଧିକ ରଟଷ୍ଟ େନ୍  : ଏହ ି ମଧ୍ାଚ୍  କର କୋହଲ ି ୩୬୪ 
ବଲ୍  କର ୧୮୬ ରନ େର ିଆଉଟ କହାଇଛନ୍ତ।ି ଅକ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷକର ଏହା ତାଙ୍କର ସବ୍ାଧିେ 
କସ୍କାର। ପବୂ୍ରୁ ୨୦୧୪ କମଲକବାର୍୍ କଟଷ୍କର କସ ସଂଗ୍ରହ େରଥିିବା ୧୬୯ ରନ୍   ଥିଲା 
ସବ୍ାଧିେ। ଏହ ିକଦର ବପିକ୍ଷକର କସ ୧୪ଟ ିକଟଷ୍ କେଳ ି୭ମ ରତେ ହାସଲ େରଛିନ୍ତ।ି
ଆହତ ଆୟେ ଦୱିନ ୱିକ ୱିଆ ରେଳୱି ନପାେନ୍ତୱି: ପଠିକିର ପରୁୁଣା ଆଘାତ ସମସଧ୍ା କଦୋ 
କଦବାରୁ କରେୟସ ଆୟର ଏହ ିକଟଷ୍କର ବଧ୍ାଟଂି େର ିପାର ିନାହାନ୍ତ।ି ତାଙ୍କ ପଠିକିର ସ୍କାନ 
େରା�ବିା ପକର ଆହତ ସମସଧ୍ା ସ୍ପଷ୍ କହାଇଛ।ି ଏହ ିଆଘାତ କ�ା� ୁକସ ମଧ୍ୟ ୧୭ରୁ ଆରମ୍ଭ 
କହବାେୁ ଥିବା ଦନିେିଆି ସରିଜି୍  କର କେଳ ିନପାରବିାର ଆରଙ୍କା ରହଛି।ି

ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ଗ୍ପ୍ରା ଲଗି୍  : ବସି୍ା ମଣୁ୍ାଗ୍େ ହର୍  ମନପ୍ରୀତ୍  ଙ୍କ ହ୍ୟାଟ୍କି୍ 

ଅଗ୍୍ରେଲଆିକୁ ହୋଇଲା ଭାେତ

ଗ୍କାହଲଙି୍କ ‘ବେିାଟ’ କୀର୍ତ୍ତିମାନ

୩ ବର୍ ପଗ୍େ ଗ୍ଟଷ୍ଟ ଶତକ

ସନୁ୍ଦରଗଡ଼ ଛାତ୍ାବାସର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ୫-ଟ ିସଚବି ଭ.ିନ୍େ. ପାଣ୍ଆିନ ଓ କ୍ୀଡ଼ା ବଭିାଗ ଶାସନ ସଚବି ଭନିୀଲ କ୍ୀଷ୍ା

  ମହ ୱିଳା ପ୍ର ୱିମ ୱିୟେ ଲୱିଗ୍  

ମମୁ୍ାଇେ ଚତୁଥ ୍ବଜିୟ
ମମୁ୍ଇ, ୧୨ା୩(ଏକରନ୍ସ)ି: ଅଧିନାୟେ 
ହରମନ୍ୀତ କେୌର (୩୧ବଲ୍  କର 
୪୫³ରନ୍  ) ଓ ବ୍ଟିରି କେଳାଳ ି ନାତାଲ ି
ସଭିର-ବ୍ଣ୍ଟ (୩୩ବଲ୍  କର ୫୩³ରନ୍  )
ଙ୍କ ଦରୁ ତ ଏବଂ ସମୟ ଉପକ�ା�ୀ ବଧ୍ାଟଂି 
ବଳକର ବ୍ାବର୍୍ ଷ୍ାଡୟିମ୍  କର ରବବିାର 
କେଳା�ାଇଥିବା ମହଳିା ୍ମିୟିର ଲଗି୍  ର 
୧୦ମ ମଧ୍ାଚ୍  କର ମମ୍ୁାଇ ଇଣ୍ଆିନ୍ସ ୮ 
ୱିକେଟକର ୟପୁ ି ୱାରୟିର୍େୁ ପରାସ୍ତ 
େରଛି।ି ଏହ ି ୍ତକି�ା�ତିାକର ମମୁ୍ାଇ 
୪ଟ ି ମଧ୍ାଚ୍   କେଳ ି ସମସ୍ତ ମଧ୍ାଚ୍  କର 
ରତିଥିିଲାକବକଳ ସମାନ ସଂେଧ୍େ 
ମଧ୍ାଚ୍  ରୁ ୟପୁ ି ଦ୍ତିୀୟ ପରାରୟ ବରଣ 
େରଛି।ି ଡୱିାଇ ପାଟଲି ଷ୍ାଡୟିମ୍  କର 
କସାମବାର ଏୋଦର ଲଗି୍   ମଧ୍ାଚ୍   ଦଲି୍ୀ 
େଧ୍ାପଟିାଲ୍ସ ଓ ୪ଟ ି ମଧ୍ାଚ୍  ରୁ ୪ଟକିର 
ପରାରତି କହାଇଥିବା ରୟାଲ ଚଧ୍ାକଲଞ୍ଜସ୍ 
ବାଙ୍ାକଲାର ମଧ୍ୟକର କେଳା�ବି। 

 ଏହ ି ମଧ୍ାଚ୍  କର ଆଲସିା ହଲିୀ (୪୬ 
ବଲ୍  କର ୫୮ ରନ୍  ) ଓ ତାହଲିା ମଧ୍ାକ୍  ଗ୍ରାଥ୍   
(୩୭ ବଲ୍  କର ୫୦)ଙ୍କ ଅର୍୍ରତେ 
ବଳକର ଟସ୍   ରତି ି ୍ରକମ ବଧ୍ାଟଂି 
େରଥିିବା ୟପୁ ି ୱାରୟିର୍ ନର୍ି୍ାରତି ୨୦ 
ଓଭରକର ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୫୯ ରନ୍   

େରଥିିଲା। ରବାବକର ମମୁ୍ାଇର ୍ାରମ୍ଭେି 
କ�ାଡ ି ୍ରମ ୱିକେଟ ଭା�ୀଦାରକିର 
୫୮ ରନ୍   ଉଠାଇବା ପକର ଆଉଟ 
କହାଇ�ାଇଥିକଲ। କସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
କସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୟସ୍ତେିା ଭାଟଆି ୨୭ 
ବଲ୍  କର ୮ କଚୌୋ ଓ ୧ଛୋ ସହ ୪୨ 
ଓ କହଲୀ ମାରଧୁ୍ସ ୧୦ ରନ୍   େର ି ଆଉଟ 
କହାଇଥିକଲ। ଏହା ପକର ନାତାଲ ି ଓ 
ହରମନ୍ୀତ୍   ଅବଭିକ୍ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ 
କ�ାଡରୁି ୬୩ ବଲ୍  କର ୧୦୬ ରନ୍   େରବିା 
ଫଳକର ମମୁ୍ାଇ ୧୫ଟ ି ବଲ ଓ ୮ୱିକେଟ 
ବାେରିାଇ ଏହ ି ମଧ୍ାଚ୍  େୁ ରତିକିନଇଥିଲା। 
ନାତାଲ ି ୩୧ ବଲ୍  କର ୬ କଚୌୋ ଓ ୧ 
ଛୋ ସହ ୪୫ ରନ୍   ଓ ହରମନ୍ୀତ୍   
୩୩ ବଲ୍  କର ୯ କଚୌୋ ଓ ୧ ଛୋ ସହ 
୫୩ ରନ୍   େର ି କରଷ�ାଏ ଅପରାରତି 
ରହଥିିକଲ। ଅନଧ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ୟସ୍ତେିା 
ଭାଟଆି ୨୭ ବଲ୍  କର ୮ କଚୌୋ ଓ ୧ଛୋ 
ସହ ୪୨ ରନ୍   େରଥିିକଲ। 

 ୟପୁ ି ପକ୍ଷରୁ େରିଣ ନାଭ�ିକିର ୧୭ 
ରନ୍   େରଥିିଲାକବକଳ କବାଲଂିକର ମମୁ୍ାଇ 
ପକ୍ଷରୁ ପଣୁରିକର ଚମତ୍ାର କବାଲଂି େର ି
ସାଇୋ ଇରାକ୍   ୩ଟ ିଓ ଆକମଲଆି କେର 
୨ଟ ିୱିକେଟ କନଇଥିକଲ।

ଆଜେି ମ୍ୟାଚ
ଭାେତ-ଜମଦ୍ଧାନୀ

ସମୟ- ରାତ ି୭ଟା ୧୦
୍ସାରଣ- ଷ୍ାର କସ୍ପାଟ୍ସ୍

ହ୍ାଟ୍କି୍  ମ୍ାନ୍  ହରମନପ୍ୀତ

ଗ୍ପନାଲ୍ ିସଟୁ୍  ଆଉଟ୍  ଗ୍େ ହାେଲିା ମମୁ୍ାଇ ସଟି ିଏଫ୍ ସ ି

ଆଇଏସ୍  ଏଲ୍    ଫାଇନାଲଗ୍େ ଗ୍ବଙ୍ାଲୁେୁ ଏଫ୍ ସ ି
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