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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’



ନାଗ ଉଦ୍ାର
କୁଆଖିଆ,୧୨।୩(ସମସି): ରସଲୁପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାମ୍ା ପଞ୍ାୟତ କକାଳଥଳ 
ଗ୍ାମରୁ ଆଜ ି ଏକ ନାର ସାପ ଉଦ୍ାର କରାଯାଇଛ।ି ସଚୂନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜ ି
ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା କବକଳ ଗ୍ାମର ବାସକୁେବ ଖଣୁ୍ଆିଙ୍କ ଘର ଅରଣାକୁ ଏକ ନାର 
ସାପ ପଶ ିଆସଥିିଲା। ଘର କଲାକକ ସାପକୁ କେଖି ଭୟଭୀତ କହାଇଯାଇଥିକଲ। 
ପକର କନେକ୍   କହଲପ୍   ଲାଇନକୁ ଖବର କେଇଥିକଲ। ସାପ ଧରାଳ ିସକବ୍ଗଶ୍ୱର ୋସ 
ପହଞ୍ ିସାପଟକୁି ଧର ିଜଙ୍ଗଲକର ଛାଡଥିିକଲ।

୨୦୦୬ ବ୍ାଚ୍  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରରୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁମଳିନ

ଯାଜପରୁ,୧୨।୩(ସମସି): ଯାଜପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମଧର ପଞ୍ାୟତ ସରକାରୀ 
ଉଚ୍ଚ ବେି୍ାଳୟକର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ କରାଲଖ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର ୨୦୦୬ 
ମସହିାର ପରୁାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ବନୁ୍ ମଳିନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ି ବେି୍ାଳୟରୁ ଅବସର ଗ୍ହଣ କରଥିିବା ଶକି୍ଷକ ରକଣଶ୍ୱର କବାଇକତଇ, 
ବଷୁି୍ଚରଣ କଲଙ୍କା, ଅବେୁଲ ଖେୁୁସ, ଜମାଲୁଦ୍ନି ଖାଁ, ସ୍ାନୀୟ ସରପଞ୍ ବାେଲ 
ଖଣୁ୍ଆି, ସମତି ି ସଭ୍ କଶଖ୍   କମାଜାହେି ହକ୍  , ଶକି୍ଷକ ଫିର୍  କୋଷ ଆଲାମ ଖାଁ, 
ବଜିୟ କକତନ ପଣ୍ା, କଶଖ୍   ମାସମୁ ଅଲ୍ୀ, କମ୍ଗଚାରୀ କଶଖ୍   ଫାରୁକ୍   ମହମ୍ମେ 
ଓ ଆରତୀ କବକହରା ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିକଲ। ବହୁ ସଂଖ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମକର ଅଂଶଗ୍ହଣ କର ିନଜି ନଜିର ବରିତ େନିର ସ୍ମୃତ ିବର୍୍ଗନା ସହ ଭାବ 
ବନିମିୟ କରଥିିକଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ତି ଥିବା େବିଂରତ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀ, 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉକଦ୍ଶ୍କର ଏକ ମନିଟି୍   ନୀରବ ପ୍ରାଥ୍ଗନା କରାଯାଇଥିଲା।

ପାଟବାଲ ିଗାଁରର ର�ାଳ ଉତ୍ସବ
ଟମକା,୧୨ା୩(ସମସି): କେଉଳକଣ ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟବାଲ ିଗ୍ାମର ଶ୍ୀକମୃଷ୍ 
ୟଥୁ୍   କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍କର କୋଳ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଛ।ି ଏହ ିଅବସରକର ବଭିନି୍ନ 
ସାଂସ୍ ମୃତକି କାଯ୍୍ଗ କ୍ରମ ଆକୟାଜତି କହାଇଥିଲା। ଭଜନ ସନ୍୍ା, ସଂକୀର୍୍ଗନ, ରାଧାକମୃଷ୍ 
େଶ୍ଗନ କର ିବଭୂିକମୃପା ଲାଭ କରଥିିକଲ। ଏହ ିଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରଖି ପଯ୍୍ଗ ନ୍ତ 
ଚାଲବି। ପ୍ରତେିନି ସନ୍୍ାକର ଶହ ଶହ େଶ୍ଗକ ଭଡ଼ି ଜମଛୁ।ି ଏହ ିଉତ୍ସବକର କ୍ଲବର 
ସଭାପତ ିନରିଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, କମୃଷ୍ ପାତ୍ର, ଅଙ୍କନ ପାତ୍ର, ବୁଟୁଲ୍   ୋସ, ବାପ ିପାତ୍ର, ରଣଆି 
ପାତ୍ର, ସାରର ପାତ୍ରଙ୍କ ସକମତ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଭ୍ ସହକଯାର କରୁଛନ୍ତ।ି

କ୍ଲବ୍  � ିୟଧୁଥ୍   ମାସ ପକ୍ଷରଧୁ  ରକ୍ତ�ାନ ଶବିରି

ବ୍ାସନଗର,୧୨।୩(ସମସି): ଯାଜପରୁ କରାଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରସିରକର 
ରକ୍ତୋତା ଜୀବନୋତା ପରବିାର ଓ କ୍ଲବ େ ିୟଥୁମାସ ଓ କକସନିାଥ ସଂସ୍ା ମଳିତି 
ମଳିତି ସହକଯାରତିାକର ଏକ ରକ୍ତୋନ ଶବିରି ଆକୟାଜନ କହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
ଶବିରିକର କଟକ ଶ୍ୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କମଡକିାଲର ରକ୍ତ ଭଣ୍ାର େଳ ଓ ଯାଜପରୁ 
କରାଡ କରାଷ୍ୀ ସ୍ାସ୍୍କକନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତଭଣ୍ାର େଳ ଆସ ିରକ୍ତ ସଂଗ୍ହ କରଥିିକଲ। ଏହ ି
ରକ୍ତୋନ ଶବିରକୁ କକାରାଇର ପବୂ୍ଗତନ ବଧିାୟକ ତଥା କମା କକଲଜ ଅଧକ୍ଷ 
ଆକାଶ ୋଶନାୟକ ଅତଥିି ଭାକବ କଯାରକେଇ ରକ୍ତୋନ ଶବିରିକୁ ଉେଘାଟନ 
କରଥିିକଲ ଓ ଅନ୍ତମ ଅତଥିି ଭାକବ କକସ ିନାଥ ସଂସ୍ାର ନକିେ୍ଗଶକ କାହୁ୍ନଚରଣ 
ନାଥ କଯାରକେଇଥିକଲ। ଏହ ି ରକ୍ତୋନ ଶବିରିକର କମାଟ ୮୯ ଜଣ ରକ୍ତୋନ 
କରଥିିକଲ। ଏହ ି ରକ୍ତୋନ ଶବିରି ଅବସରକର ଆରାମୀ ଖରାେନିକର କପିର ି
ରକ୍ତ ଅଭାବ ନକହବ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତୋନ କରାଯବି କସ ବଷିୟକର ଏକ 
ସକଚତନତା କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମ ସଂରଠନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା।

ର�ୈତାରରୀ ଜଙ୍ଗଲରର ନଆିଁ 
ଦାନଗଦୀ,୧୨ା୩(ସମସି): କେୈତାରୀ ଜଙ୍ଗଲକର ନଆଁି ଲାରଛି।ି ନଆଁି ଲାରବିାର ପ୍ରକମୃତ 
କାରଣ ଜଣାପଡ଼ ିନଥିବା କବକଳ କକହ ିେୁବମୃ ୍ଗର୍ ନଆଁି ଲରାଇ କେଇଥିବା ଅନୁମାନ 
କରାଯାଉଛ।ି ଫଳକର ଜଙ୍ଗଲକର ଥିବା ଜୀବ ଜନୁ୍ତମାକନ ନକିଟସ୍ ରା ଁ ଭତିରକୁ 
ପଶଆିସବିାର ସମ୍ାବନା ରହଛି।ି ଜଙ୍ଗଲଟ ିକେୈତାରୀ ବନାଞ୍ଳ ଅଧୀନକର ରହଛି।ି 
କତକବ ନଆଁି ଲଭିାଇବା ପାଇ ଁ ବନବଭିାର ପକ୍ଷରୁ ଉେ୍ମ କରାଯାଇଛ।ି କାରଣ 
ଜୀବଜନୁ୍ତମାକନ ଖାେ୍ ପାଇବାକର ବାଧା ଉପଜୁବି। ଅପରପକ୍ଷକର ଜଙ୍ଗଲକର 
ଅଙ୍ଗାର ସଂରହ କରବିାକୁ ଏଭଳ ିମାଫିଆମାକନ କରଥିିବା ସକଦେହ କରାଯାଉଛ।ି

ହୃଦ୍  ଘାତରର ବଧୁ ଲା ବ୍ବସାୟରୀଙ୍କ ପରରଲାକ 
ବଞି୍ାରପରୁ,୧୨।୩(ସମସି): ବଞି୍ାରପରୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରୀ ରାଁର ବୁଲା 
ବ୍ବସାୟୀ ଅଜୟ ମଳକି(୩୫)ଙ୍କ ହମୃେଘାତକର ମମୃତୁ୍ ଘଟଛି।ି ତାଙ୍କର ୪ଟ ି
ସନ୍ତାନ, ପତ୍ ିଓ ବଧିବା ମା’, ସ୍ାମୀ ପରତି୍କ୍ତା ଭଉଣୀ ଓ ଭଣଜା ଏବଂ ଅବବିାହତିା 
ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତ।ି ଅଜୟ ପରବିାରର ଏକମାତ୍ର କରାଜରାରଆି ବ୍କ୍ତ ିଥିକଲ। ତାଙ୍କର 
ବକିୟାର ପକର ପରବିାର ଆରକୁ କଭିଳ ିଚାଲବି ତାକୁ କନଇ ଚନି୍ତାକର ପରବିାର 
କଲାକକ। ଏଭଳ ିସ୍ତିକିର ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ଶଶି ୁମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା 
ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ କସ୍ଚ୍ାକସବୀ ସଙ୍ଗଠନ ସହକଯାରର ହାତ 
ବକେଇବାକୁ ଗ୍ାମବାସୀ ନକିବେନ କରଛିନ୍ତ।ି

କ�ମପାଳରର ର�ାଳ ଉତ୍ସବ
ଧ ମ୍ମ ଶ ା ଳ ା , ୧ ୨ । ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ଧମ୍ଗଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
କେମପାଳ ଗ୍ାମକର ୧୩ତମ 
ରାଧାକାନ୍ତ ଜୀଉ କୋଳ ମଳିନ 
ଉତ୍ସବ ପାଳତି କହାଇ ଯାଇଛ।ି 
ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ସବ୍ଗ ପରୁାତନ 
ପବ୍ଗ ଭାକବ କଲାକକ ଏହାକୁ 
ପାଳନ କରଥିାନ୍ତ।ି କେମପାଳ 
ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଳର ବମିାନ 
ରଡୁକୁି ନାମ ସଂକୀର୍୍ଗନ ଓ 
କ�ାଲବାଜା ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାରର 
ସାଂସ୍ମୃତକି କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମ ଦ୍ାରା ଗ୍ାମ 
ପରଭି୍ରମଣ କର ିହରକିବାଲଆି ମଠ 
ପ୍ରାଙ୍ଗଣକର ସମସ୍ତ ବମିାନକୁ ଏକତ୍ର 
କର ି କଭାରଲାର ି କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ଅବସରକର ଅନୁଷ୍ତି 
ମୀନାବଜାରକର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାରର 
କୋଳ ିକେଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା।

ସସାମବାର 
୧୩ ମାର୍୍ମ, ୨୦୨୩୦୪ ଯାଜପୁର
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ଦାନଗଦ,ି୧୨।୩(ସମସି)

ୋନରେ ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଆେବିାସୀ ବହୁଳ 
ପଞ୍ାୟତ କହଉଛ ିଚାଦେଆି ପଞ୍ାୟତ। ୧୧ଟ ି
ୱାଡ୍ଗକୁ କନଇ ରଠତି ଏହ ି ପଞ୍ାୟତକର 
ପଇିବା ପାଣରି ସମସ୍ା ଏକବ ଚରମ 
ସୀମାକର ପହଞ୍ଛି।ି ପଞ୍ାୟତର ଅରାସାହ,ି 
ଟାଙ୍ଗରା ସାହ,ି ବାଲକିରାଠ, ଭାରଡା ପଶ,ି 
ବାଇ।ହ,ି ଅଙୁ୍କରାପାଳ, କକଚରୀ ରାଁର 
କଲାକମାକନ ଏକବ ପଇିବା ପାଣ ି ପାଇଁ 
ବହୁତ ଅସବୁଧିାର ସମ୍ମଖୁୀନ କହଉଛନ୍ତ।ି 

ଖରାେନି ଆରମ୍ ନ କହଉଣ ୁ ଏକବଠୁ 
କୂଅ କପାଖରୀ ସବୁ ଶଖୁିବାକୁ ବସଲିାଣ।ି 
କେେ ବଷ୍ଗ କହଲା କମରା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ 
କପ୍ରାକଜକ୍ଟ ଅଧୀନକର ଚାଦେଆି ରାଁ ଶବି 
ମଦେରି ନକିଟକର ଏକ ଓଭର କହଡ ୱାଟର 
ଟାଙି୍କ କକଇସ ି କମ୍ାନୀ କରୁଛ।ି କହକଲ 
ଏହା କକକବ ସରବି ତାହା ର କଛି ି ଠକି୍   
ଠକିଣା ନାହ ିଁ। ଓଭରକହଡ୍   ଟାଙି୍କ କାମ 
ଅଧପନ୍ତରଆି କର ି ସମ୍ମୃକ୍ତ ଠକିାୋର 
ଧରାଛୁଆଁ କେଉନ।ି ଆରକୁ ଖରା େନି 
ଆସଛୁ ି କହକଲ ଠକିାେରଙ୍କ ୍  ବକହଳାକୁ 

କନଇ ପ୍ରଶାସନର କକୌଣସ ି କାଯ୍ଗ୍ାନୁଷ୍ାନ 
ନଆିଯାଉ ନାହ ିଁ। କସପକଟ ପାନୀୟ ଜଳ 
ଅଭାବରୁ େୂଷତି ପାଣ ି ପଇି କଲାକକ 
କଡିନୀ, ଯକ୍ଷା, ଜଣ୍ସି ଆେ ିକରାରକର ପଡ଼ ି
ମମୃତୁ୍ବରଣ କରୁଥିବା ଅଭକିଯାର କହଉଛ।ି 
ଏହ ି ପଞ୍ାୟତ ଅଧୀନକର ବହୁ କାରଖାନା 
ପ୍ରତଷି୍ା କହାଇଛ ି କହକଲ କସମାକନ ବ ି
ପଇିବା ପାଣ ି ପାଇଁ କସମତି ି କଛି ି ଆଖି 
େମୃ ଶଆି କାମ କରୁନାହାନ୍ତ।ି ତୁରନ୍ତ ଜଲି୍ାପାଳ 
ଏଥିପ୍ରତ ିେମୃ ଷ୍ ିକେବାକୁ ପଞ୍ାୟତବାସୀ ୋବ ି
କରଛିନ୍ତ।ି 

ଚାନ୍ ଦିଆ ପଞ୍ାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ 

ଅଧାରର ଅଟକଛି ିଓଭରରହଡ୍   ଟାଙି୍କ କାମ

ଯ ା ଜ ପୁ ର , ୧ ୨ ା ୩ ( ସ ମ ି ସ ) : 
ଯାଜପରୁ ବଧିାନସଭା ନବି୍ଗାଚନ 
ମଣ୍ଳୀର ମକହଶ୍ୱରପରୁ ପଞ୍ାୟତର 
ମକହଶ୍ୱରପରୁକର ପମୃଥକ ପମୃଥକ ଭାକବ ବଜୁି 
ଜନତା େଳର କମ୍ଗୀ ସମ୍ମଳିନୀ ଓ ଅଭକିଯାର 
ଶଣୁାଣ ିଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଯାଇଛ।ି ଏହ ି
କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମକର ମଖୁ୍ ଅତଥିି ଭାକବ ଯାଜପରୁ 
ବଧିାୟକଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି ତଥା ଅକଶାକ ୋସ 
ଫାଉକଣ୍ସନର ସଚବି ଭବପ୍ରସାେ ୋସ 
କଯାର କେଇ କମ୍ଗୀମାନଙ୍କ ସଂରଠନକୁ 
ସସୁଂରଠତି କରବିା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ 
ନକିଟତର କହାଇ ରାଜ୍ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 

ନଆିଯାଇଥିବା ଜନହତିକର କଯାଜନାକୁ 
କଲାକଙ୍କ ନକିଟକର ପହଞ୍ାଇବାକୁ 
କହଥିିକଲ। ଅପରପକକ୍ଷ ଅଭକିଯାର ଶଣୁାଣ ି
ଶବିରିକର ପଞ୍ାୟତକର ଥିବା ୨୫ଟ ି
ୱାଡ୍ଗର ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ା ସମ୍କ୍ଗକର ଶଣୁବିା 
ପକର ପ୍ରକତ୍କ ବ୍କ୍ତ ି ନଜିର କମୌଳକି 
ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ତି କହବାକୁ େଆିଯବି ନାହ ିଁ 
କବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରବିା ସହତି ପଞ୍ାୟତକର 
ଥିବା ସମସ୍ାର ସମାଧାନ କରବିାକୁ େମୃ େ 
ପ୍ରତଶିରୁତ ି କେଇଥିକଲ। ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମକର 
ବଜୁି ଜନତା େଳର ବରଷି୍ କନତା ବ୍ରଜ 
କକିଶାର ପାେୀ, ପଞ୍ାୟତ ପଯ୍ଗ୍କବକ୍ଷକ 

େଲି୍ୀପ କଜନା, େୀନବନୁ୍ ମଲ୍କି, ୩୦ 
ନମ୍ର କଜାନର ଜଲି୍ା ପରଷିେ ସଭ୍ା 
ସନୁୀତା ରାଉତ୍  , ସରପଞ୍ ସଜୁତି୍   ରାୟ, 
ସମତି ି ସଭ୍ ସ୍ ମୃତକିରଖା ସାମଲ, ପ୍ରେୀପ 
ତକରଇ, କରୌରାଙ୍ଗ ସାମଲ, ଅମତି 
ରାଉତ, ମହଳିା ସ୍ୟଂ ସହାୟକିା କରାଷ୍ୀ 
କନତ୍ରୀ ସରସ୍ତୀ ବଳଙ୍କ ସକମତ ଶତାଧିକ 
ମହଳିା ନଜି ନଜି ୱାଡ୍ଗ ସମସ୍ା ସମ୍କକିତ 
ଆକଲାଚନାକର ଅଂଶଗ୍ହଣ କରଥିିକଲ। 
ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମକୁ ରାକଜଶ ବଶି୍ୱାଳ, 
ଯେୁନାଥ ରାଉତଙ୍କ ସହତି ଯବୁ ବଜୁି ଜନତା 
େଳର କମ୍ଗୀମାକନ ପରଚିାଳନା କରଥିିକଲ।

ଅଭରି�ାଗ ଶଧୁଣାଣ ିଶବିରି ଓ କମ୍ରୀ ସମ୍ଳିନରୀ

ପାଣସିକାଇଲ,ି୧୨।୩(ସମସି): ଆସନ୍ତା 
୧୪ ତାରଖି ରାତ୍ରରୁି ପାଣକିକାଇଲ ିକମଳଣ 
ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି କହବ। ଏହାକୁ ଆଖି 
ଆରକର ରଖି ସ୍ଚ୍ତା ପାଇଁ ପାଣକିକାଇଲରି 
ଅଗ୍ଣୀ କସଚ୍ାକସବୀ ସଂରଠନ ଆକମ 
ବପିେକର ସାଥି ପକ୍ଷରୁ ପାଣକିକାଇଲ ି
ବଜାର ସକଫଇ କରାଯାଇଛ।ି ଆଜ ି
ସକାଳୁ ସେସ୍ମାକନ ଓଭରବ୍ରଜି ତଳ 
ଓ ତାର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱ୍ଗକୁ ସମ୍ରୂ୍୍ଗ ଭାକବ 
ସଫା କରବିା ସହ ଆବଜ୍ଗନା ବସୁ୍ତକୁ 
ଟ୍ାକ୍ଟର କଯାକର ସ୍ାନାନ୍ତର କରଛିନ୍ତ।ି 

ସେସ୍ମାନଙ୍କ ମକନାବଳ ବମୃ ଦ୍ ିକରବିାକୁ 
ପାଣକିକାଇଲ ି ଥାନାଧିକାରୀ ଚନି୍ମୟୀ 
କବକହରା, ପାକଟ୍ାଲଂି ସବ୍  ଇନ୍ସକପକ୍ଟର 
ଅକଶାକ କୁମାର ବଳ, ବରଷି୍ ନାରରକି 
ମଞ୍ ସଭାପତ ି ନମୃ ସଂିହ ଚରଣ େଳାଇ, 
ସମାଜକସବୀ ସଯୂ୍ଗ୍ମଣ ପଣ୍ା ପ୍ରମଖୁ 
ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମକର ସାମଲି କହାଇଥିକଲ। 
ସଂରଠନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁାସ ଧଳ, ଅକଶାକ 
କୁମାର କବକହରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର କବକହରା, 
ତାରଣିୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତପନ ମହାନ୍ତ ିପ୍ରମଖୁ 
ସାମଲି କହାଇଥିକଲ।

ରମଳଣ ପବୂର୍ଧୁ  ବଜାର ସରେଇ

ଯାଜପରୁ ଟାଉନ,୧୨ା୩(ସମସି): 
ଯାଜପରୁ ସହର ସ୍ତି ବରିଜା ମହଳିା 
ମହାବେି୍ାଳୟକର ଜାତୀୟ କସ୍ଚ୍ାକସବୀଙ୍କ 
ସହାୟତାକର ଏକ ନଶିା ମକୁ୍ତ ସମାଜ 
ରଠନ ପାଇଁ ଏକ ସକଚତନତା ଶବିରିର 
ଆକୟାଜନ କହାଇଛ।ି ଏହ ି ସକଚତନତା 
ଶବିରିକର କପିର ି ଯବୁ ସମାଜକୁ ତମାଖ ୁ
ସହତି ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ନଶିା କବଳରୁ 
ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରବି କସ ବଷିୟକର 
ଆକଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହତି 
ଏକ ରାଲରି ଆକୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ି ରାଲକିର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହତି 
ବରିଜା ମହାବେି୍ାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସକୁାନ୍ତଲିତା 
ସାହୁ, କପ୍ରାଗ୍ାମ ଅଫିସର ବଶି୍ୱଜତି 

ନାୟକ, ବଶି୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ,ି ସଶୁ୍ୀ ୋସ, 
ତରଣୀକସନ କଯନା, ପଶୁ୍ଗରାମ ନାୟକ 
ପ୍ରଭୁତ ିକଯାରକେଇଥିକଲ। ମହାବେି୍ାଳୟ 
ପରସିରରୁ ବାହାର ି ଯାଜପରୁ ସହାରକୁ 
ପରକି୍ରମା କରବିା ସହ କସ୍ଲାରାନ 
ମାଧ୍ୟମକର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସକଚତନତା 
କରାଇଥିକଲ। ଏହା ସହତି କମାଟରଙ୍ଗା 
ପାଳ ଗ୍ାମକର ପଣସା ସରପଞ୍ କୁଳମଣ ି
ପରଡ଼ିା, ହକରକମୃଷ୍ ପରଡ଼ିା ଏବଂ ରାଁ 
ସ୍ଲୁକର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷୟତି୍ରୀ ବେୁି୍ତପ୍ରଭା 
ଧଳ ଓ ଅନ୍ାନ୍ ଗ୍ାମବାସୀଙୁ୍କ କନଇ 
ତମାଖ ୁ ମକୁ୍ତ ସସୁ୍ ଗ୍ାମ କପିର ି ରଠନ 
କହବ କସ ବଷିୟକର ଆକଲାଚନା 
କରାଯାଇଥିଲା।

ନଶିା ମଧୁକ୍ତ ିପାଇଁ ସରେତନତା

ବଞି୍ାରପରୁ,୧୨ା୩(ସମସି): ବଞି୍ାରପରୁ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତ୍ଗରତ ପ୍ରୀତପିରୁ ପଞ୍ାୟତ ଆକଲାକୀକରଣ 
କାଯ୍୍ଗ କର ଅନୟିମତିତା କହାଇଥିବା 
ଅଭକିଯାର କହାଇଛ।ି ପଞ୍ାୟତକର ଆକଲାକ 
ଲରାଇବାକର କଘାଟାଲା କହାଇଥିବା ସଚୂନା 
ଅଧିକାର ଆଇନରୁ ମଳିଥିିବା ତଥ୍ରୁ ଏଭଳ ି
ତଥ୍ ପୋକୁ ଆସଛି।ି ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ 
କଯ, ୨୦୧୯ ଆଥ କିକ ବଷ୍ଗକର ପ୍ରୀତପିରୁ 
ଗ୍ାମ ପଞ୍ାୟତର ତତ୍ାଳୀନ ସରପଞ୍ 
ପଞ୍ାୟତକର ଆକଲାକୀକରଣ କରବିା 
ବାବେକର ୩,୫୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କର ି

ଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ପଞ୍ାୟତର ରାସ୍ତାକର 
ସମଗ୍ ପଞ୍ାୟତକର ମାତ୍ର ୩୫ଟ ି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 
ଆକଲାକ ଲରାଯାଇଛ।ି ଏହ ି ଆକଲାକର 
ମଲୂ୍ ବଜାରକର ଥିବା ମଲୂ୍ ଠାରୁ ବହୁ 
ରଣୁର ସରକାରୀ ଅଥ୍ଗ ଆତ୍ମସାତ କରଥିିବା 
ପଞ୍ାୟତବାସୀ ଅଭକିଯାର କରଛିନ୍ତ।ି 
ଆରଟଆିଇ ତଥ୍ ମତୁାବକ ପ୍ରତ ି ଲାଇଟ 
ପଛିା ତାଙୁ୍କ ୧୦ହଜାର ଟଙ୍କା କଲଖାଏଁ ବଲି୍   
ପାସ କହାଇଛ।ି ଏଭଳ ି ନମି୍ନମାନର ଲାଇଟ 
ଲାରବିା ସକର୍ବେ କଭିଳ ି ଏକତ ଟଙ୍କାର ବଲି 
ପାସ କହଲା କବାଲ ି ବୁଦ୍ଜିବିୀ ମହଲକର 

ସକଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛ।ି ଏହ।।ସହ ନକଲ ି
ବଲି େଆିଯାଇଛ।ି େଆି ଯାଇଥିବା ବଲିକର 
ପ୍ରେତ ଜଏିସଟ ି ନମର୍ ୨୦୧୮ମସହିାରୁ 
ରଦ୍ କହାଇ ଯାଇଥିକଲ ବ ି୨୦୧୯ ମସହିାକର 
େଆିଯାଇଥିବା ବଲିକର କଭିଳ ି ଜଏିସଟ ି
ନମର୍ ରହଛି ି କବାଲ ି ସାଧାରଣକର ପ୍ରଶ୍ନ 
କହଉଛ।ି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କପିର ି ବଲି୍   ପାସ 
କରାଇକଲ କବାଲ ି ସାଧାରଣକର ପ୍ରଶ୍ନ ସମୃଷ୍ ି
କହାଇଛ।ି ତୁରନ୍ତ ବଭିାରୀୟ ଅଧିକାରୀ 
ଘଟଣାର ତେନ୍ତ କର ି କାଯ୍୍ଗ ାନୁଷ୍ାନ ଗ୍ହଣ 
କରବିାକୁ ୋବ ିକହାଇଛ।ି

ପ୍ରୀତପିଧୁର ଗ୍ାମ ପଞ୍ାୟତ ଆରଲାକରୀକରଣରର ଅନୟିମତିତା

ବରୀମାଉଣ୍ଟ,୧୨।୩(ସମସି)

ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରପରୁ ପଞ୍ାୟତ 
କକଦୁେଆ ଓଁକାର ମଣ୍ପକର ଅନୁଷ୍ାନର 
୨୩ତମ ବାଷକିକ ଉତ୍ସବ ରବବିାର ସନ୍୍ାକର 
ଅନୁଷ୍ତି କହାଇଯାଇଛ।ି ସମ୍ରୂ୍୍ଗ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ 
ପରକିବଶକର ଅନୁଷ୍ତି ଏହ ି ଉତ୍ସବକର 
ଉେଘାଟକ ଭାକବ ବରୀ ବଧିାୟକିା 
ସନୁଦୋ ୋସ କଯାରକେଇଥିକଲ। ଓଁକାର 
ସଂରଠନ ଦ୍ାରା େୀଘ୍ଗ ୨୩ ବଷ୍ଗ ଧର ି
ଗ୍ାମାଞ୍ଳକର କଳାକାରମାନଙୁ୍କ ସମ୍ଦ୍କିତ 
କରଆିସବିା କାଯ୍ଗ୍ ନଶି୍ଚୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ 
କବାଲ ିକହଥିିକଲ। ଆଜରି ଏହ ିଉତ୍ସବକର 
ସକିନମା ଜରତର ପ୍ରତଷି୍ତି ଅଭକିନତା 
ତଥା ପବୂ୍ଗତନ ସାଂସେ ସଦି୍ାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, 
ଅଭକିନତ୍ରୀ ଇଶା କବବର୍୍ଗା, ପ୍ରକଯାଜକ 
ତଥା ଅଭକିନତା ପ୍ରେୁ୍ମ୍ନ କଲଙ୍କା, 
କସାଫିଆ ଆଲାମ, ପ୍ରୟିଙ୍କା ମହାପାତ୍ର, 

ପ୍ରକାଶ କଜନା, ପାୟଲ କଜନା, ଶଭୁମ 
ପଣ୍ା, ସଧୁାଂଶ ୁ କମାହନ ସାହୁ, ପ୍ରୟିବ୍ରତ 
ପଣ୍ା ଏବଂ କଣ୍ଠଶଳି୍ୀ ପଙ୍କଜ ଜାଲ୍ , 
ଟ.ି କସୌରୀ, ତାରକି ଅଜଜି, ସବୁାଶଷି 
ମହାକୁଡ଼, କମାନାଲ ି ମଧସୁ୍ତିା ପ୍ରମଖୁ 
କଯାରକେଇ ଉପସ୍ତି େଶ୍ଗକଙୁ୍କ ଭରପରୁ 

ମକନାରଞ୍ଜନର କଖାରାକ କଯାରାଇଥିକଲ। 
ଏହ ି ଅବସରକର ସଦି୍ାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 
ଓ ଇଶା କବବର୍୍ଗାଙ୍କ ସକମତ ଅନ୍ 
କଳାକାରମାନଙୁ୍କ ସଂରଠନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଦ୍କିତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ସଂରଠନ ସଭାପତ ି
େଲିୀପ କଜନାଙ୍କ ଉେ୍ମକର ପ୍ରତବିଷ୍ଗ 

କହଉଥିବା ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମ ରତ େୁଇ ବଷ୍ଗ 
ଧର ିକକାଭଡି ପାଇଁ ବଦେ ରହଥିିଲା। ଚଳତି 
ବଷ୍ଗ ସଚୂାରୁ ରୁକପ ସମ୍ନ୍ନ କହାଇଥିବାରୁ 
ଆକୟାଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଳାକାର ଓ ସ୍ାନୀୟ 
ଗ୍ାମବାସୀଙୁ୍କ ଧନ୍ବାେ େଆିଯାଇଥିଲା। 
ଆକୟାଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଜୟ କୁମାର 

କଜନା, ଅଶ୍ୱନିୀ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବସନ୍ତ 
ଭୂୟାଁ, ତୁଷାର ସ୍ାନ୍ତ,ି ମକନାଜ ମହାପାତ୍ର, 
ରରୁୁ ଚରଣ ୋସ, ବକିରନ ରାଉତ, ବଜିୟ 
ସାହୁ, ସଶୁାନ୍ତ ସାହୁ, ଶଭୁ୍ରାଂଶ ୁ ବଶି୍ୱାଳ, 
ସକୁରଶ ମଲକି, ଅନଲି, ଲଟିଲି ପ୍ରମଖୁ 
କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମକର ସହକଯାର କରଥିିକଲ।

ଓଁକାେ ସମ୍ାନ ଉତ୍ସବରେ ଝୁମ ଦିରେ ଦର୍ଶକ

ସଦି୍ାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଇଶା ରବବର୍୍ା ସମ୍ବଦ୍୍ଧିତ

ବ୍ାସନଗର,୧୨।୩(ସମସି): ବ୍ାସନରର କପୌରାଞ୍ଳସ୍ତି ରମ୍ାସ ରାଁକର ଥିବା 
ରାଧାମାଧବ ମଦେରିକର ପ୍ରଭୁ ରାଧାକମୃଷ୍ଙ୍କ କମଳଣ ଉତ୍ସବ କଶଷ କହଇଛ।ି ପରମ୍ରା 
ଅନୁଯାୟୀ କୋଳ ପରୂ୍କିମାଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକମୃଷ୍ ମଦେରି ପରସିରରୁ ବାହାର ି ରାଁ ରାଁ ବୁଲ ି
ସର ଲବଣୀ କଭାର ଖାଇଥାନ୍ତ।ି ଆଜ ିଏହାର କଶଷ େନିର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି କହଇଯାଇଛ।ି 
ଆଜ ିକଶଷ େନିକର ସ୍ାନୀୟ ଅଞ୍ଳର ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ଭଜନ କୀର୍୍ଗନ କର ିକଫକରାକକ୍ରାମ 
ସ୍ତି ନମି୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ, ନରିାକାର ନାୟକ, ଟୁଲୁ ତ୍ରପିାଠୀଙ୍କ ଘକର ପହଞ୍ଥିିକଲ। କସଠାକର 
ପରମ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ି ପରବିାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକମୃଷ୍ଙୁ୍କ ପଜୂାଚ୍ଚ୍ଗନା କରବିା ପକର 
କଭାର ଖାଇ ମଦେରି ଭତିରକୁ ପ୍ରକବଶ କରଥିିକଲ। ଆଜ ିଏହ ିକାଯ୍ଗ୍କ୍ରମକର ଅକନକ ଭକ୍ତ 
କଯାରକେଇ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକମୃଷ୍ଙ୍କ େଶ୍ଗନ କରବିା ସହତି ଆଶଷି ଲାଭ କରଥିିକଲ।

ରମ୍ପାସ ଗ୍ପାମର ରପାଧପାମପାଧବ ଦ�ପାଳ ଉତ୍ସବ

ଯାଜପରୁ,୧୨ା୩(ସମସି): ଯାଜପରୁ 
ବ୍ଲକ ନାଥସାହ ି ପଞ୍ାୟତ ସରପଞ୍ ସସ୍ତିା 
ପହୀଙୁ୍କ ନଜି ପଞ୍ାୟତ ଅଫିସ ପରସିରକର 
ସମ୍ଦ୍୍ଗନା ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛ।ି 
ନକିଟକର ସସ୍ତିାଙ୍କ ଉକଲ୍ଖନୀୟ 
କାଯ୍ଗ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 

ସ୍ୀକମୃତ ି ମଳିଥିିବାରୁ ଏହ ି ସମ୍ଦ୍୍ଗନା 
ସଭାର ଆକୟାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହ ି
କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମକର ପଞ୍ାୟତକର ଥିବା ମହଳିା 
ସ୍ୟଂସହାୟକ କରାଷ୍ୀର ସେସ୍ାମାକନ 
ଉପସ୍ତି ରହ ି ଶ୍ୀମତୀ ପହୀଙୁ୍କ ଶକୁଭଚ୍ା 
ଜଣାଇଥିକଲ।

ନାଥସାହ ିସରପଞ୍ଙ୍କଧୁ  ସମ୍ବଦ୍୍ନା
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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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 ଆଗରପଡ଼ା, ୧୨ା୩(ସମସି)

ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମ�ାଦତି ଅର୍ଥମର ବଭିନି୍ନ ବଭିାଗ ତରଫରୁ 
ସମ୍ାଦତି ମେଉଥିବା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଥ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଥିବା 
କନଷି୍ଠ ରନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ କାର୍ଥ୍ୟ ସ�୍ବନ୍୍ରୀୟ ମକୌଣସ ି ସଚୂନା �ାଗମିେ 
ତାୋର ଉତ୍ତର �ଳୁିନାେ ିଁ। ଏେପିର ିଏକ ଘଟଣା ଘଟଛି ିଭଦ୍ରକ 
ଜଲି୍ା ବନ୍ତ ବ୍ଲକମର। ସରକାର୍ରୀ ଅନୁଦାନମର ମର ମକୌଣସ ିକାର୍ଥ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ମେବା ପବୂ୍ଥରୁ କାର୍ଥ୍ୟସ୍ଥଳ ନକିଟମର ସବ୍ଥସାଧାରଣଙ୍କ 
ଅବଗତ ି ନ�ିମନ୍ତ ସଚୂନା ଫଳକ ନ�ି୍ଥାଣ କର ି ମସଥିମର 
ସବମିେଷ ସଚୂନା ମେଖାରବିାର ନୟି� ଥିମେ ସଦୁ୍ା ବନ୍ତ ବ୍ଲକର 
ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ାୟତମର ମେଉଥିବା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଥ୍ୟମର ଏୋର 
ବ୍ୟତକି୍ର� ମଦଖିବାକୁ �ଳିଛି।ି ଆଗରପଡ଼ା ମଜାନ୍  ର କାଡ଼ା ନଂ. 
୫ମର ଅଗରିାଗଡ଼ଆି ମକନାେ ରାସ୍ା ପାଖ ଜଗନ୍ନାରପରୁ ଗାଁ 
ପର୍ଥ୍ୟନ୍ତ ମେଉଥିବା ୫ନଂ କାଡ଼ା ନାଳ କାର୍ଥ୍ୟ ଅତ ି ନ�ି୍ନ�ାନର 
ମେଉଥିବା ୫ନ�୍ବର ପାଣପିଞ୍ାୟତ ସଭ୍ୟ�ାମନ ଅଭମିରାଗ 
କରଛିନ୍ତ।ି ଏେ ିବଷିୟମର କନଷି୍ଠ ରନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ମରାଗାମରାଗ କମେ 
ମସ କଛି ିଜାଣ ିନ ଥିବା କେୁଛନ୍ତ।ି

ନାଳ ନ�ି୍ଥାଣକାର୍ଥ୍ୟ ଚାେୁଥିମେ ସଦୁ୍ା ବଭିାଗ ତରଫରୁ 
କାର୍ଥ୍ୟ ତଦାରଖ ପାଇ ଁମକେ ିଉପସ୍ଥତି ନ ଥିବା ମବମଳ ଫଳକ 
ନ�ି୍ଥାଣ ମୋଇ ନ ଥିବା ଓ ନ�ି୍ନ�ାନର କାର୍ଥ୍ୟ ମେଉଥିବା 
ମଦଖିବାକୁ �ଳୁିଛ।ି ମସେପିର ି କାଡ଼ାନାଳ ପାଇ ଁ ବ୍ୟବେୃତ 
ମେଉଥିବା ବାେ ିଓ ସମି�ଣ୍ଟ ଓ ରଡ �ଧ୍ୟ ଅତ ିନ�ି୍ନ�ାନର ମବାେ ି
ଅଭମିରାଗ ମେଉଛ।ି ସରକାର ସଚୂନା ଫଳକ ନ�ି୍ଥାଣ ଓ ସଚୂନା 
ମେଖିବା ବାଧ୍ୟତା�ଳୂକ କରଥିିବା ମବମଳ ଏଠାମର ବଭିାଗ୍ରୀୟ 
ଅଧିକାର୍ରୀ�ାମନ ଏେ ି ନୟି�କୁ ମଖାୋମଖାେ ି ଉଲ୍ଂଘନ କର ି
ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଥ୍ୟ କର ି ଚାେଛିନ୍ତ।ି ମତଣ ୁ ସବ୍ଥସାଧାରଣମର 
ସରକାର ମକଉ ଁବଭିାଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ,ି ମକମତ ଅର୍ଥ 
ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରଛିନ୍ତ।ି କାୋ ନା�ମର କାର୍ଥ୍ୟମଦେ ରେଛି,ି 
ମକଉ ଁଅଧିକାର୍ରୀ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତ ିଏବଂ କାର୍ଥ୍ୟାମଦେର ଆରମ୍ଭ 
ଆଦ ିସମ୍କ୍ଥମର ଉକ୍ତ ଗ୍ା�ର ବାସନି୍ାଙ୍କ ସମ�ତ ପାଣପିଞ୍ାୟତ 
ସଭ୍ୟ�ାମନ ସଚୂନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ତି ମେଉଥିବା ଅଭମିରାଗ 
କରୁଛନ୍ତ।ି ମତଣ ୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଥ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତ ି ପ୍ରେ୍ନବାଚ୍ରୀ ସଷୃ୍ ି
ମେଉଛ।ି ବଭିାଗ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାର୍ରୀ ଏଥିପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ମିଦବାକୁ 
ଗ୍ା�ବାସ୍ରୀଙ୍କ ସମ�ତ ବୁଦ୍ଜି୍ରୀବ୍ରୀ �େେମର ଦାବ ିମୋଇଛ।ି

ଭଦ୍ରକ, ୧୨ା୩(ସମସି)

ଉତ୍କଳ୍ରୀୟ �ୋନ ସଂସ୍ତୃମିର ମଦାଳପବ୍ଥ ଏକ ନଆିରା 
ପବ୍ଥ ଭାବମର ସବ୍ଥତ୍ର ମବଶ୍   ଉତ୍ାେ ଓ ଉଦ୍୍ରୀପନା 
�ଧ୍ୟମର ପାଳତି ମୋଇରାଏ। ମତମବ ମଦାଳ ପରୂ୍୍ଥ�୍ରୀ 
ପମର ମକମତକ ସ୍ଥାନମର ପଞ୍ମୁଦାଳ ପାଳତି ମେବାର 
ପରମ୍ରା ରେଆିସଛି।ି ପାଞ୍ ଦନିବ୍ୟାପ୍ରୀ ଏୋ ପାଳନ 
କରାରାଉଥିବାରୁ ଏୋକୁ ପଞ୍ମୁଦାଳ ମବାେ ି ନା�ତି 
କରାରାଇଛ।ି ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ତେିଡି ିବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଥତ ଫମତପରୁ 
ପଞ୍ାୟତର ଫମତପରୁ ଉଆସମର ନାୟକ ପରବିାର 
ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ରୀଘ୍ଥ ମଦଢେେ ବଷ୍ଥ ଧର ିପାଳତି ମୋଇ ଆସଥୁିବା 
ପଞ୍ମୁଦାଳ ସ�ଗ୍ ଅଞ୍ଳମର ମବଶ୍   ସଖୁ୍ୟାତ ିଅଜ୍ଥନ କରଛି।ି 
ଫମତପରୁର ନଗି�ାନନ୍ ନାୟକ, ରାଧାକାନ୍ତ ନାୟକ, 
ନ୍ରୀଳ�ଣ ି ନାୟକ ଓ ଧ୍ରୀମରନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ପରବିାରର 
ପବୂ୍ଥପରୁୁଷ�ାମନ ପ୍ରରମ� ମଖାଦ୍୍ଥାରୁ ଆସ ି ଭଦ୍ରକ �ଉଦା 
ଓ ପମର ଏମବର ଫମତପରୁଠାମର ରେଥିିମେ। ମସ�ାମନ 
ଆସବିା ମବମଳ ସାଙ୍ଗମର ଆଣଥିିବା ମଗାପ୍ରୀନାର ଠାକୁରଙୁ୍କ 
କଛିବିଷ୍ଥ ପଜୂା କରବିା ପମର ବଭୂିତପିରୁର ଦାସ(ମବୈଷ୍ଣବ) 
ପରବିାରକୁ ଏୋ ସ�ପ୍ଥଣ କରଥିିମେ। ମସେଦିନିଠାରୁ 
ଠାକୁର ବଭୂିତପିରୁଠାମର ପଜୂା ପାଇ ଆସଛୁନ୍ତ।ି ପ୍ରତବିଷ୍ଥ 
ଫାଲ୍  ଗନୁ �ାସ ତୃତ୍ରୀୟା ତଥିିଠାରୁ ଫମତପରୁମର ଏେ ିପଞ୍ ୁ
ମଦାଳ ଆରମ୍ଭ ମୋଇରାଏ। ପ୍ରତବିଷ୍ଥ ପାଳ ିଅନୁସାମର ଉକ୍ତ 
ଚାର ି ପରବିାର ପଞ୍ମୁଦାଳର ଦାୟତି୍ୱ ବେନ କରରିାନ୍ତ।ି 
ପଞ୍ମୁଦାଳର ପ୍ରର� ରାତମିର ନାୟକ ପରବିାର ପକ୍ଷରୁ 
ବାଜା ଓ ମରାସଣ ିସେତି ବଭୂିତପିରୁଠାରୁ ମଗାପ୍ରୀନାରଙୁ୍କ 

ଏକ ମୋଭାରାତ୍ରାମର ଫମତପରୁ ପାମଛାଟ ି ଅଣାରାଇ 
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଷି୍ ମଦାଳ �ଣ୍ଡପମର ଆସ୍ରୀନ କରାରାଏ। 
ମସଠାମର ରରାବଧିି ପଜୂାଚ୍ଚ୍ଥନା ସେତି ନୂଆ ପଞ୍କିା 
ପ୍ରସୁ୍ତ ମୋଇରାଏ। ପମର ଠାକୁରଙୁ୍କ ବଡଦାଣ୍ଡ ଅଣାରବିା 
ସେ ମସଠାମର ତାଙୁ୍କ ଫୁଟାପଣା ଅପ୍ଥଣ କରାରାଏ ଓ 
ଆରତ ିକରାରାଇରାଏ। ପମର ଠାକୁରଙୁ୍କ ମରାଷୋଳାକୁ 

ନଆିରାଇ ମସଠାମର ଢଙିି୍କକୁଟା ଚାଉଳମର ପ୍ରସୁ୍ତ ମୋଇ 
ରେଥିିବା ଅନ୍ନ �ଧ୍ୟମର ମପାତ ିରଖାରାଏ। ରାୋ ଫଳମର 
ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦମର ପରଣିତ ମୋଇରାଏ। ଏେ ି ପ୍ରସାଦକୁ 
ପ୍ରରମ� କାଳନି୍୍ରୀ ମବୈଷ୍ଣବ ଓ ବ୍ାେ୍ଣଣ ମବୈଷ୍ଣବ ମସବନ 
କୋ ପମର ଅନ୍ୟ�ାମନ ଏୋ ମସବନ କରରିାନ୍ତ।ି 
ପାଞ୍ଦନି ବ୍ୟାପ୍ରୀ ଏେ ି ଉତ୍ବମର ମଗାପ୍ରୀନାରଙ୍କ ସେତି 

ଫମତପରୁର ଗରିଧିାର୍ରୀ ଓ 
ରାଧା ବଲ୍ଭ ଜ୍ରୀଉ ଉପସ୍ଥତି 
ରେ ି ରରାବଧିି ପଜୂା ଗ୍େଣ 
କରରିାନ୍ତ।ି ମତମବ ଉକ୍ତ ଦୁଇ 
ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେ ରାତମିର ନଜି 
ନଜି �ନ୍ରିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତ୍ଥନ 
କରୁଥିବା ମବମଳ ମକବଳ 
ମଗାପ୍ରୀନାର ବଡଦାଣ୍ଡମର 
ନଜି ଆସ୍ଥାନମର ଉପମବେନ 
କର ି ସବ୍ଥ ସାଧାରଣଙୁ୍କ 
ଦେ୍ଥନ ମଦବା ସେ ତାଙ୍କର 
ପ୍ରୟି ମଛନା ମଭାଗ ଗ୍େଣ 
କରରିାନ୍ତ।ି ଏେ ି ଦନି ଗଡୁକିମର 
ମସଠାମର ଭଜନ କ୍ରୀତ୍ତ୍ଥନ ଆଦ ି
ସାଂସ୍ତୃକି କାର୍ଥ୍ୟକ୍ର��ାନ 
କରାରାଇରାଏ। ଉତ୍ବର 
ମେଷଦନି ମଗାପ୍ରୀନାରଙୁ୍କ 
ନଗର କ୍ରୀତ୍ତ୍ଥନମର ଗାଁ ପରକି୍ର�ା 
କରାରାଇ ଗରିଧିାର୍ରୀଙ୍କ �ନ୍ରିକୁ 

ଅଣାରାଏ। ମସଠାମର ତାଙୁ୍କ ଗରିଧିାର୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଭାଗ 
ଅପ୍ଥଣ କରାରବିା ପମର ମଢାେ କଂସାଳର ତାମଳ 
ତାମଳ ଏକ ମେଭାରାତ୍ରାମର ଠାକୁରଙୁ୍କ ବଭୂିତପିରୁସ୍ଥତି 
ତାଙ୍କ �ନ୍ରିକୁ ନଆିରାଇରାଏ। ଉକ୍ତ ପାଞ୍ଦନି ଧର ି
ଫମତପରୁ ନାୟକସାେ ି ସମ�ତ ଆଖପାଖ ପରବିାର 
ଗଡୁକି ଆ�ଷିାଦ ିଭକ୍ଷଣରୁ ବରିତ ରେରିାନ୍ତ।ି

ବନିା ସଚୂନାଫଳକରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ

କାଡ଼ାନାଳ ନମି୍ାଣରର 
ଅନୟିମତିତା ଅଭରି�ାଗ

ଢଙିି୍କୁଟା ଚାଉଳରର ପ୍ରସୁ୍ତ ହୁଏ ଅନ୍ନରଭାଗ
ନଆିୋ ପେମ୍ପୋରେ ସମଦୃ୍ଧ ଫରେପେୁେ ପଞ୍ରୁ�ାଳ

ମଞ୍ରୁୀରରାଡ଼, ୧୨ା୩(ସମସି): ଭଣ୍ଡାରମିପାଖର୍ରୀ ରାନା କେରାମପାଖର୍ରୀ ୋସନ ଗ୍ା�ମର ଜମଣ �େଳିଙ୍କ 
�ତୃମଦେ ଉଦ୍ାର ମୋଇଛ।ି ଗ୍ା�ର କ୍ରଷି୍ଣା ଦାସଙ୍କ ପଅୁ ମଗାପ୍ରୀ ଦୁଇବଷ୍ଥ ତମଳ ରୂପା ଦାସ(୨୨)ଙୁ୍କ ମପ୍ର� 
ବବିାେ କରଥିିମେ। ରୂପାଙ୍କ ଘର ମକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଲି୍ାମର ମୋଇଥିବା ମବମଳ ବବିାେ ପମର ବାପଘର ମୋକ 
ଝଅିକୁ ମଖାଜାମୋଡା କରୁ ନ ଥିମେ। ରବବିାର ରୂପା �ତୁୃ୍ୟବରଣ କରଥିିବା ପେୁସିକୁ ଖବର ଦଆିରାଇଥିୋ। 
ପେୁସି ଗ୍ା�ମର ପେଞ୍ ିରୂପାଙୁ୍କ ଉଦ୍ାର କର ିମ�ଡକିାେ ଆଣଥିିବା ମବମଳ ଡାକ୍ତର ମସଠାମର ତାଙୁ୍କ �ତୃ 
ମଘାଷଣା କରଥିିମେ। ସ୍ୱା�୍ରୀ ମଗାପ୍ରୀ ମଫରାର ଥିବା ମବମଳ େେରୁଙୁ୍କ ପେୁସି ଅଟକ ରଖିଛ।ି 

ଚାନ୍ଦବାଲ,ି ୧୨ା୩(ସମସି): ଫାଣ୍ଡ ି ଭତିମର 
ଚାେଛି ି ପେୁସି କ�୍ଥଚାର୍ରୀଙ୍କ �ଦର ଆସର। 
ପାଖକୁ ପାଖ ଧାଡ ି ମୋଇ ରେଛି ି �ଦ 
ମବାତେ। ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ା ବାଂେଡ଼ା ରାନା ଅଧ୍ରୀନ 
କରଞ୍�ାଳ ଫାଣ୍ଡମିର ଏଭଳ ି ଏକ ଦୃେ୍ୟର 

ଭଡିଓି ଭାଇରାେ ମୋଇଛ।ି ସଚୂନାନୁରାୟ୍ରୀ, 
ଚାନ୍ବାେ ିକରଞ୍�ାଳ ଫାଣ୍ଡ ିଭତିମର ୩ ଜଣ 
ପେୁସି କମନଷ୍ବଳ ଏକା ସାର୍ରୀମର ବସ ି�ଦ 
ପଉିଥିବା ଭଡିଓି ଏମବ ଭାଇରାେ ମେଉଛ।ି 
ଉକ୍ତ ଫାଣ୍ଡ ିପରସିରମର ଏମଣ ମତମଣ ମୋଇ 

ପଡ଼ଛି ି ପଳୁା ପଳୁା �ଦ ମବାତେ। ମତମବ 
ପେୁସି କାର୍ଥ୍ୟାଳୟ ଭତିମର ପେୁସିର ଏଭଳ ି
�ତୁଆୋ ଦୃେ୍ୟ ଆଜ ି ବଭିନି୍ନ ମସାସଆିେ 
�ଡିଆିମର ଘରୁବୁିେୁଛ।ି ଅନ୍ୟପକ୍ଷମର ଫାଣ୍ଡରି 
ଏେ ି ଦୃେ୍ୟ ମଦଖିବା ପମର ଏଠ ି କଭିଳ ି
ପେୁସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଳଛି ିଏବଂ ଏଠ ିସାଧାରଣ 
ମୋକ କଭିଳ ିନ୍ୟାୟ ପାଉଥିମବ ତାୋ ସମ୍ରୂ୍୍ଥ 
ଅନୁ�ାନ କରମିେଉଛ। ମତମବ ଫାଣ୍ଡ ିଭତିମର 
ପେୁସିର ଏଭଳ ି କାର୍ଥ୍ୟକୁ ମଦଖିବା ପମର 
ଏୋକୁ କଡା ନନି୍ା କରଛିନ୍ତ ି ଅଞ୍ଳବାସ୍ରୀ 
ଓ ବୁଦ୍ଜି୍ରୀବ୍ରୀ। ଆଗକୁ ଏେ ି ଘଟଣାମର କ ି
କାର୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍େଣ କରାରାଉଛ,ି ଏୋ 
ମଦଖିବାକୁ ବାକ ିରେେିା।

ଫାଣ୍ଡିସର ଜମଛୁ ଡି ପଲୁ ଡିେ କମଚ୍ଚଚାରୀଙ୍କ ମଦର ଆେର

ଭଡିଓି ଭାଇରାଲ

  ପଲିାଙ୍କ ପାଇଁ ବପି� ସାଜଛି ିବ�ୁି୍ୟତ୍   ଟ୍ାନ୍ସଫମ୍ଯେ

ଅଭଡିସ�ାଗ େସତ୍ବେ ପଦସଷେପ ଶନୂ

ଆଗରପଡ଼ା, ୧୨ା୩(ସମସି): ପ୍ରାର�କି େକି୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାମର ସଂସ୍ାର ଆଣବିା 
ପାଇଁ ସରକାର ବଭିନି୍ନ ପ୍ରକାର ମରାଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା ମବମଳ 
ବଭିାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ରି ଅଭାବ ମରାଗୁଁ ଏୋର ସଫଳ ରୂପାୟନ 
ମୋଇପାରୁନାେ ିଁ। ଏେପିର ିଏକ ଦୃଷ୍ାନ୍ତ ମଦଖିବାକୁ �ଳିଛି ିବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଓଡ଼ଙ୍ଗ 
କ୍ଲଷ୍ର ଅଧ୍ରୀନସ୍ଥ ସରକାର୍ରୀ ସଂରକୁ୍ତ �ଙୁ୍ଗେ ିଉପ୍ରା ବଦି୍ୟାଳୟମର। ୧୯୬୮ 
�ସେିାମର ସ୍ଥାପତି ଉକ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିର ମଦଇ ୧୧ମକଭ ିବଦୁି୍ୟତ ତାର 
ରାଇଥିବାରୁ ଏୋ ପେିାଙ୍କ ଜ୍ରୀବନ ପ୍ରତ ି ବପିଦ ସଷୃ୍ ି କରବିା ସେ ମଖଳ 
ମକ୍ଷତ୍ରମର ମଘାର ବ୍ୟାଘାତ ସଷୃ୍ ିକରୁଛ।ି ବଭିନି୍ନ ସ�ୟମର ଉଚ୍ଚପଦାଧିକାର୍ରୀ 
ଏେ ିବଦି୍ୟାଳୟକୁ ପରଭି୍ର�ଣମର ଆସଥୁିମେ ସଦୁ୍ା ଏଥିପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ ିନ ମଦବା 
ଦୁଃଖର ବଷିୟ। ବଦି୍ୟାଳୟ ପରସିରକୁ ୋଗ ିବଦୁି୍ୟତ ଟ୍ାନ୍ସଫ�୍ଥର ଥିବାରୁ 
ଏୋ �ଧ୍ୟ ପେିାଙ୍କ ପାଇଁ ବପିଦ ସଷୃ୍ ିକରୁଛ।ି ଏଥିପାଇଁ ଅଭଭିାବକ�ାମନ 
ସବୁ ମବମଳ ଚନି୍ତାମର ରେୁଛନ୍ତ।ି ଉକ୍ତ ସ�ସ୍ୟାକୁ ମନଇ ବଦି୍ୟାଳୟମର 
ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ ଓ ପବୂ୍ଥତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର୍ରୀ ଗତ�ାସ ବଦୁି୍ୟତ୍   ବଭିାଗ 
କନଷି୍ଠରନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ େଖିିତ ଅଭମିରାଗ କରବିା ସେ ଜଲି୍ାପାଳ, ବଡିଓି ଏବଂ 
ବଇିଓଙୁ୍କ ଏ ମନଇ ଅବଗତ କରାଇଥିମେ। ଅଭମିରାଗକୁ ଇତ ି �ଧ୍ୟମର 
ଏକ�ାସ ବତିବିାକୁ ବସଥିିମେ ସଦୁ୍ା ମକୌଣସ ିକାର୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍େଣ କରା ନ 
ରବିା ବଭିାଗ୍ରୀୟ ଅଧିକାର୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଥ୍ୟପନ୍ା ଉପମର ଅଙୁ୍ଗଳ ନମିଦ୍୍ଥେ କରୁଛ।ି 
ବଭିାଗ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚକତୃ୍ତ୍ଥପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ମିଦବାକୁ ଦାବ ିମୋଇଛ।ି

ଭଦ୍ରକ, ୧୨ା୩(ସମସି): ଭଦ୍ରକ ସତ୍  ସଙ୍ଗ 
ବେିାରମର ରଗୁ ପରୁୁମଷାତ୍ତ� ଓ ପର� 
ମପ୍ର��ୟ ଶ୍୍ରୀଶ୍୍ରୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 
୧୩୫ ଜନ୍ମ �ମୋତ୍ବ ଓ ୧୮ତ� ବାଷଷିକ 
ଶ୍୍ରୀ�ନ୍ରି ଉଦ୍  ମବାଧନ ସ୍ତୃ ି �ମୋତ୍ବ ତରା 
ଭଦ୍ରକ ଜେିାସ୍ର୍ରୀୟ ବାଷଷିକ ଉତ୍ବ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ମୋଇରାଇଛ।ି ଏଥିମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କୃଷ ି
ଅଧିକାର୍ରୀ ମଗାକୁଳାନନ୍ ସ୍ୱାଇଁ ସଭାପତତି୍ୱ 
କରଥିିମେ। ଅତଥିି ଭାମବ ସାଂସଦ �ଞ୍େୁତା 
�ଣ୍ଡଳ, ଭଦ୍ରକ ବଧିାୟକ ସଞ୍୍ରୀବ �ଲ୍କି ଓ 
ପବୂ୍ଥତନ ବଧିାୟକ �କୁ୍ତକିାନ୍ତ �ଣ୍ଡଳ ପେଞ୍ ି
ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆେ୍ରୀବ୍ଥାଦ ୋଭ 
କରଥିିମେ। ବଜି୍ାନ ଅଧ୍ୟାପକ ମକଦାର �ୋନ୍ତ ି

�ଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାମବ ମରାଗ ମଦଇଥିବାମବମଳ 
ନନ୍ଦୁୋେ ଦାସ ଅତଥିିଙ୍କ ପରଚିୟ ପ୍ରଦାନ 
କରଥିିମେ। ଏେ ିଅବସରମର ଶ୍୍ରୀ �ୋନ୍ତ ିଠାକୁର 
ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ମେଉଛନ୍ତ ି ମପ୍ର�ର ପ୍ରତ୍ରୀକ। ମସ 
ମକବଳ �ଣଷିଙୁ୍କ ନୁମେଁ ବରଂ ପ୍ରାଣ୍ରୀ�ାନଙୁ୍କ 
�ଧ୍ୟ ଭେ ପାଆନ୍ତ।ି ତାଙ୍କର ଦେ୍ଥନ ମେଉଛ ି
ଜମଣ ବ୍ୟକ୍ତ ି କପିର ି ନଜି ପରମିବେ ସେତି 
ଖସୁମିର ବଞ୍ବି। ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସତ୍  ସଙ୍ଗ 
ସ�ଗ୍ ବଶି୍ୱମର �ାନବ�ଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମସବା 
କରୁଛ ି ମବାେ ି ନଜି ବକ୍ତବ୍ୟମର କେରିମେ। 
ମେଷମର ପ୍ରଦ୍ରୀପ ମେଙ୍କା ଧନ୍ୟବାଦ ଅପ୍ଥଣ 
କରଥିିମେ। ଏେ ିଉତ୍ବମର ୩ େଜାରରୁ ଅଧିକ 
ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ଦ୍ାଳୁ ସା�େି ମୋଇଥିମେ।

ଶ୍ୀଶ୍ୀଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 
ଜନ୍ମ ମସ�ାତ୍ସବ ପାଳ ଡିତ

ଅସରୁାଳ,ି ୧୨ା୩(ସ�ସି): ଧା�ନଗର 
ବ୍ଲକ ମଗାବନି୍ପରୁ ପଞ୍ାୟତର 
ମଗାବନି୍ପରୁଠାମର ମଗାପବନୁ୍ ଜ୍ରୀଉଙ୍କ 
ପବତି୍ର ମଦାଳ �ମୋତ୍ବ ଅନୁଷ୍ଠତି 
ମୋଇରାଇଛ।ି ପଞ୍ଦବିସ୍ରୀୟ ଏେ ି
କାର୍ଥ୍ୟକ୍ର�ର ଉଦ୍  ରାପନ୍ରୀ ଉତ୍ବମର 
ବେିଷି୍ ସ�ାଜମସବ୍ରୀ ତରା ରାଜ୍ୟ ନେିା 
ନବିାରଣ ଅଭରିାନର ପ୍ର�ଖୁ କ�୍ଥ୍ରୀ 
ସେମଦବ ସାେୁ ସଭାପତତି୍ୱ କରଥିିମେ। 
ଧା�ନଗର ରାନା ଅଧିକାର୍ରୀ ବନ�ାଳ୍ରୀ 
ବରକି �ଖୁ୍ୟଅତଥିି, ବରଷି୍ଠ ସା�୍ବାଦକି 
ସମ୍ାଦକ ରବନିାରାୟଣ ଖିୋର 
�ଖୁ୍ୟବକ୍ତା ଭାମବ ମରାଗମଦଇ ଥିବା 
ମବମଳ ବରଷି୍ଠ ସା�୍ବାଦକି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର 
ମଜନା, ଆଇନଜ୍ରୀବ୍ରୀ ମନେୋେ୍ରୀଷ ପଣ୍ଡା, 
ସଙ୍ଗ୍ରୀତ ନମିଦ୍୍ଥେକ ରା�ନାରାୟଣ 
�ୋନ୍ତ,ି ସ�ତି ି ସଭ୍ୟ ପ୍ରତନିଧିି 
ରାମକେ ପତ ି ପ୍ର�ଖୁ ମରାଗମଦଇ 
ଆ� ସଂସ୍ତୃମିର ପବ୍ଥପବ୍ଥାଣ୍ରୀ ପାଳନ 
ଦ୍ାରା ପରସ୍ପର ଭତିମର ସା�ାଜକି 
ସମ୍ପ୍ରତ ି ତରା ଆ� ପରମ୍ରା ଉଜ୍୍ରୀବତି 
ମୋଇରାଏ ମବାେ ି �ତବ୍ୟକ୍ତ 
କରଥିିମେ। ଏେ ିଅବସରମର ଆଞ୍ଳକି 
ପ୍ରତଭିାଙୁ୍କ ମନଇ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗ୍ରୀତ 

ପ୍ରତମିରାଗତିା ଅନୁଷ୍ଠତି ମୋଇଥିୋ 
ବଚିାରକ ଭାବମର ବେିଷି୍ ସଂସ୍ତୃ ି
ମପ୍ର�୍ରୀ ସେମଦବ ସାେୁ, େକି୍ଷାବତି୍   
�ମନାରଞ୍ନ ମଗାସ୍ୱ�୍ରୀ ପ୍ରତଭିା ଚୟନ 
କରଥିିମେ। ସା�୍ବାଦକି ସମନ୍ତାଷ 
ଦାସ �ଞ୍ ସଂମରାଜନା କରଥିିମେ। 
କାର୍ଥ୍ୟକ୍ର� ପରଚିାଳନା କରଥିିମେ 
ସଞ୍୍ରୀବ କୁ�ାର ଦାସ। କୃଷକ ମନତା 
େ୍ୟା� ସନୁ୍ର ମସଠ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ 
ଅପ୍ଥଣ କରଥିିମେ। ଏେ ି ଅବସରମର 
ବମରଣ୍ୟ ଅତଥିି�ାନଙୁ୍କ ପଷୁ୍ପ ଗଚୁ୍ଛ ଓ 
ଉତ୍ତର୍ରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଥିୋ। 
େତାଧିକ ଦେ୍ଥକ ବଳି�୍ବତି ରାତ ି

ପର୍ଥ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍ତୃକି କାର୍ଥ୍ୟକ୍ର�କୁ 
ଉପମଭାଗ କରଥିିମେ। ମଦାଳମଗାବନି୍ 
କ�ଟିରି ସ�ସ୍ କ�୍ଥକତ୍ତ୍ଥା ତରା 
ବଶି୍ୱଜତି ମଜନା, ଅଭ�ିନୁ୍ୟ ମସଠ୍ରୀ, 
ମସୌ�୍ୟରଞ୍ନ ମଜନା, ସମିତେ ମସଠ୍ରୀ 
ପ୍ର�ଖୁ ଏେ ି କାର୍ଥ୍ୟକ୍ର�କୁ ସଚୂାରୁ 
ରୂମପ ପରଚିାଳନା କରଥିିମେ। ଏେ ି
ପ୍ରତମିରାଗତିାମର ସନିୟିର ଗରୁପମର 
ପ୍ରର� ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରଥିିମେ ସାଇ 
ପନୁ� ଦାସ ଓ ୨ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର 
କରଥିିମେ ନେିତିାରାଣ୍ରୀ ମଜନା। 
ଜୁନୟିର ଗରୁପମର ପ୍ରର� ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର 
କରଥିିମେ ପନୁ� ମଜନା।

ମଞ୍ରୁୀରରାଡ଼, ୧୨ା୩(ସମସି): 
ଭଣ୍ଡାରମିପାଖର୍ରୀ ବ୍ଲକ ସରସଦା ସ୍େୁଠାରୁ 
ତାଳପଦା ଭାୟା ମନନ୍ତପିରୁ କୁରକିଣାକୁ 
ପ୍ରଧାନ�ନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ା�ସଡ଼କ ମରାଜନାମର 
ନୂତନ ରାସ୍ା ନ�ି୍ଥାଣ ମେଉଛ।ି ୨୦୨୨ 
�ସେିା ମସମପଟେ�୍ବ୪ ତାରଖିରୁ କା� 
ସରଥିିବା ସଚୂନାଫଳକ ବୟାନ କରୁଥିବା 
ମବମଳ ପ୍ରକୃତପମକ୍ଷ ନ�ି୍ଥାଣ କାର୍ଥ୍ୟ 
ଅଦ୍ୟାବଧି ୫୦ଭାଗରୁ ଅଧିକ ମୋଇନାେ ିଁ। 

ନୂତନ ରାସ୍ା ନ�ି୍ଥାଣ ପାଇଁ ମରତକି ି ବା 
କାର୍ଥ୍ୟ ମେଉଛ ି ତାୋ ଅତ ି ନକୃିଷ୍�ାନର 
ମବାେ ି ଗ୍ା�ବାସ୍ରୀ ଅଭମିରାଗ କରଛିନ୍ତ।ି 
ରାସ୍ାମର କଂକ୍ରଟି ଓ ପଚୁି ନ�ି୍ଥାଣ କାର୍ଥ୍ୟ 
େତପ୍ରତେିତ ଠକି୍   ମେଉ ନ ଥିବା ମବମଳ 
ବ୍ୟବୋର ମେଉଥିବା �ାଟ ି ସଂରକୁ୍ତ 
ରାସ୍ା ନୟନମରାର୍ରୀରୁ ମଖାଳା ମେଉଥିବା 
ଅଭମିରାଗ ମୋଇଛ।ି ବଷ୍ଥା ମେମେ �ାଟ ି
ପଣୁ ି ନୟନମରାର୍ରୀକୁ ଖସରିବି ମବାେ ି
ଜଣାରାଇଛ।ି ରାସ୍ା ପାଇଁ ବଭିନି୍ନସ୍ରମର 
ବାେ,ି ମ�ାର�, ଡଷ୍, ମ�ଣ୍ଟାେ ଆଦ ି

ସା�ଗ୍୍ରୀ ମରଉଁ ପର�ିାଣମର ବ୍ୟବୋର 
ମେବା କରା ତାୋ ମେଉନାେ ିଁ। ପଚୁିରସ୍ର 
ଠକି୍   ଭାମବ ପଡୁ ନ ଥିବାରୁ ରାସ୍ାର 
ସ୍ଥାୟତି୍ୱ ମନଇ ପ୍ରେ୍ନବାଚ୍ରୀ ସଷୃ୍ ି ମୋଇଛ।ି 
୨ ମକାଟରୁି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟମର ୩ 
କ�ି ି ରାସ୍ା କା� ମେଉଥିବା ମବମଳ 
ନ�ି୍ଥାଣ ତନି�ିାସ ରବିକ ି ନାେ ିଁ ସମନ୍େ 
ଉପଜୁଛି।ି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଥ୍ୟର କରା 
ମେୋ, ନ�ି୍ଥାଣ ମବମଳ ବଭିାଗ୍ରୀୟ 

କ�୍ଥଚାର୍ରୀ ଓ ରନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟତଃ ରେୁ ନାୋନ୍ତ।ି 
ଫଳମର ଠକିାସଂସ୍ଥା ସପୁର୍  ଭାଇଜର୍   
ଓ ଶ୍�କି�ାମନ ସଠକି ଭାଗ�ାପମର 
କା� କରୁନାୋନ୍ତ।ି ଏ ମନଇ ରବବିାର 
ମନନ୍ତପିରୁଠାମର କା� ମେଉଥିବା 
ମବମଳ ଏୋକୁ ଗ୍ା�ବାସ୍ରୀ ତ୍ରୀବ୍ ବମିରାଧ 
କର ି ନ�ି୍ଥାଣକାର୍ଥ୍ୟକୁ ବନ୍ ରଖିଥିବା 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଏଷ୍ମି�ଟ ଅନୁରାୟ୍ରୀ କାର୍ଥ୍ୟ 
ନ ମେମେ ରାସ୍ା କା�କୁ ଅନଦି୍ଷିଷ୍ କାଳ 
ରାଏଁ ବନ୍ ରଖାରବି ମବାେ ି ମଚତାବନ୍ରୀ 
�ଧ୍ୟ ଦଆିରାଇଛ।ି

ସଗାବ ଡିନ୍ଦପରୁସର ସଦାଳ ସଗାବ ଡିନ୍ଦ ମସ�ାତ୍ସବ ଉଦ୍  �ାପ ଡିତ

ମହଳିାଙ୍ 
ମତୃରେହ 

ଉଦ୍ାର

ରାସ୍ାକାମ ବନ୍ଦକସଲ ଗ୍ାମବାେୀ
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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
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ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୨ା୩(ସମସି):

ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ପରୁୁଷ�ାତ୍ତମପରୁ ଶାସନ ଗ୍ାମ ନକିଟରୁ ସନ୍ାନ 
ମଳିଛି ି ଏକ ବହୁ ପରୁାତନ ମନ୍ରିର ଢାଞ୍ା। ଏହା 
ଅତ ି କମଷର ୭ଶହ ବ�୍ଗ ତଳର ଷହାଇଥିବା 
ଇନ୍  ଟାକ୍   ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛ।ି ଇଣ୍ଆିନ୍   
ନ୍ାସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫର୍   ଆଟ୍ଗ ଆଣ୍ କଲଚରାଲ 
ଷହରଷିଟଜ୍   (ଇନଟାକ୍  ) ର ସଦସ୍ମାଷନ ଏହ ି
ଐତହିାସକି ସ୍ାନଟରି ପ୍ାଥମକି ସଷବ୍ଗକ୍ଷଣ 
କର ି ଷଫରଛିନ୍ତ।ି ଧାନମଣ୍ଳ ଷରଳଷଷ୍ଟସନ 
ନକିଟବତ୍ତ୍ଗତୀ ଇଷ୍ଟଷକାଷ୍ଟ ଷରଳ ଲାଇନ୍  ର 
ଅନତ ି ଦୂରଷର ଥିବା ଏହ ି ପ୍ାଚତୀନ ମନ୍ରିର 
ଧ୍ୱଂସାବଷଶ�କୁ ପ୍ଥଷମ ଯାଜପରୁର ଯବୁ 
ଐତହି୍ଷପ୍ମତୀ ନୃପତ ି ନହିାର ଶଅିଳ ଷଦଖିଥିଷଲ, 
ପଷର ଷସ ଏ ସମ୍ପକ୍ଗଷର ଇନ୍  ଟାକ୍  କୁ ଅବରତ 
କରାଇଥିଷଲ। ସଚୂନା ପାଇ ଇନଟାକ୍   ଓଡ଼ଶିାର 
ପ୍କଳ୍ପ ସୱଂଷଯାଜକ ଅନଲି ଧତୀର, ଇନ୍  ଟାକ୍   ଦୁଇ 
ସଦସ୍ ଦତୀପକ କୁମାର ନାୟକ, ବଶି୍ୱଜତି ମହାନ୍ତ ି
ତଥା ଐତହି୍ଷପ୍ମତୀ ବକି୍ରମ କୁମାର ନାୟକ ଓ 
ସମୁନ ପ୍କାଶ ସ୍ାଇଁ ପ୍ମଖୁ ଧାନମଣ୍ଳ ଅଞ୍ଳର 
ଏହ ି ପରୁାତନ ସ୍ାନଷର ପହଞ୍ ି ଏକ ପ୍ାଥମକି 
ସଷବ୍ଗକ୍ଷଣ କରଛିନ୍ତ।ି 

ଏ ସମ୍ପକ୍ଗଷର ଦତୀପକ କୁମାର ନାୟକ କହଛିନ୍ତ ି

ଷଯ, ଏହ ି ସ୍ାନଷର ପବୂ୍ଗରୁ ଏକ ପରୁାତନ ମନ୍ରି 
ଥିଲା, ଯାହା ଷକୌଣସ ି କାରଣରୁ ଏଷବ ସମ୍ପରୂ୍୍ଗ 
ଭାଙ୍ ିନଷ୍ଟ ଷହାଇଯାଇଛ।ି ଷସହ ିପ୍ାଚତୀନ ମନ୍ରିର 
ଅଷନକ ଭଗ୍ନ ଶଳିାଖଣ୍, କାରୁକାଯ୍ଗ୍ଖଚତି ପଥର 
ତଥା ପ୍ାଚତୀନ ମତୂ୍ତ୍ତି ସବୁ ନକିଟବତ୍ତ୍ଗତୀ ସ୍ାନଷର 
ବକି୍ଷପି୍ତ ଭାବଷର ପଡ଼ରିହଛି।ି ଏହ ିସବୁ କାରୁକାଯ୍ଗ୍ 
ଷଦଖିଷଲ ମନ୍ରିଟ ି ପବୂ୍ଗ-ରଙ୍ ବୱଂଶତୀମାନଙ୍କ 
ରାଜୁତ ି ସମୟଷର ନମି୍ତିତ ଷହାଇଥିବା ଅନୁମାନ 
କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ତୀ ନାୟକ ପ୍କାଶ କରଛିନ୍ତ।ି 

ଇନ୍  ଟାକ୍  ର ବରଷି୍ଠ ସଦସ୍ ବଶି୍ୱଜତି ମହାନ୍ତ ି
କହଛିନ୍ତ ି ଷଯ, ପବୂ୍ଗରୁ ରଷୁହଶ୍ୱରପାଟକ ନାମଷର 
କଥିତ ଯାଜପରୁ ଅଞ୍ଳ କ୍ରମାନ୍ୱୟଷର ଷଭୌମକର, 
ଷସାମବୱଂଶତୀ, ରଙ୍ବୱଂଶତୀ ଓ ସଯୂ୍ଗ୍ବୱଂଶତୀ 
ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଶାସତି ଷହାଇଛ।ି ଏହ ି
ସବୁ ରାଜବୱଂଶମାନଙ୍କର ରାଜୁତ ି ସମୟଷର 
କଳା ଓ ଭାସ୍କଯ୍ଗ୍ ଷକ୍ଷତ୍ରଷର ଅଷନକ ଉନ୍ନତ ି
ସାଧିତ ଷହାଇଥିଲା।କନୁି୍ତ ବାହ୍ ଶତୃମାନଙ୍କ 
ଆକ୍ରମଣଷର ଅଷନକ ମନ୍ରି ବନିାଶ ପ୍ାପ୍ତ 

ଷହାଇଥିଲା। ଯାଜପରୁ ଅଞ୍ଳଷର ଫିଷରାଜ ଶାହା 
ଷତାରଲକ, କଳାପାହାଡ଼ ଓ ଆଔରଙ୍ଷଜବ 
ଆଦ ି ଶାସକମାଷନ ମଠ ମନ୍ରିମାନଙ୍କ ପ୍ତ ି
ପ୍ଭୁତ କ୍ଷତ ିସାଧନ କରଛିନ୍ତ।ି ନକିଟଷର ଷକୌଣସ ି
ନଦତୀର ଉପସ୍ତି ିନଥିବାରୁ ମନ୍ରିଟ ିଷଯ ପ୍ାକୃତକି 
ଦୁବ୍ତିପାକ ଷଯାରୁଁ ଭାଙ୍ ି ପଡ଼ଥିିବ, ଏ ସମ୍ାବନା 
କମ୍  । ଷକୌଣସ ି ବାହ୍ଶତରୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ାରା 
ମନ୍ରିଟ ି ଧ୍  ୍ୱୱଂସପ୍ାପ୍ତ ଷହାଇଥିବା ଯଷଥଷ୍ଟ ସମ୍ବ 
ଷବାଲ ିଷସ ମତବ୍କ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି 

ଇନ୍  ଟାକ୍  ର ପ୍କଳ୍ପ ସୱଂଷଯାଜକ ଅନତୀଲ ଧିର 
କହଛିନ୍ତ ିଷଯ, ଏହ ିସ୍ାନର ନକିଟବତ୍ତ୍ଗତୀ ଅଞ୍ଳଷର 
ଆମକୁ ଷଛାଟବଡ଼ ଅଷନକ ରଡ଼ମାନଙ୍କର 
ଉପସ୍ତି ି ଷଦଖିବାକୁ ମଷିଳ। ଷସଥିମଧ୍ୟରୁ 
ଅମରାବତତୀ ଦୁର୍ଗ, ଷତଲରିଡ଼ ଓ ଦପ୍ଗଣରଡ଼ 
ଆଦ ି ଅନ୍ତମ। ରଙ୍ ରାଜୁତ ି ସମୟର ଅଷନକ 
ପ୍ତ୍ନତାତ୍ତକି ଅବଷଶ� ଏ ଅଞ୍ଳରୁ ସୱଂରହୃତି 
ଷହାଇଛ।ି ଧମ୍ଗଶାଳା ଅଞ୍ଳରୁ ମଳିଥିିବା ବଶିାଳ 
ତଥା ଭବ୍ କୃଷ୍ଣ-ବଷୁି୍ଣଙ୍କ ପ୍ତମିା ଓ ଷତଲରିଡ଼ରୁ 
ପ୍ାପ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ର ଅବତାରଣା ଆଦ ିଆଜ ି
ରାଜ୍ ସୱଂଗ୍ହାଳୟଷର ସୱଂରକ୍ଷତି। ଏହ ି ସ୍ାନଷର 
ମଧ୍ୟ ଷସହପିର ି କଛି ି କାରୁକାଯ୍ଗ୍ପରୂ୍୍ଗ ଶଳି୍ପକଳା 
ଆମକୁ ଷଦଖିବାକୁ ମଳିଛି।ି ଏହ ି ମନ୍ରିଟ ି
ଆନୁମାନକି ଭାଷବ ତ୍ରଷୟାଦଶରୁ ପଞ୍ଦଶ ଶତାବ୍ତୀ 
(୧୩ଶହ ରୁ ୧୫ଶହ ଶତାବ୍ତୀ) ମଧ୍ୟଷର ନମି୍ତିତ 
ଷହାଇଥାଇପାଷର ଷବାଲ ି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛ।ି 
ବତ୍ତ୍ଗମାନ ସ୍ାନଟରି ପ୍ତ୍ନତାତ୍୍ତ  ୍ୱିକ ଖନନର 
ଆବଶ୍କତା ରହଛି।ି ରାଜ୍ ସୱଂସ୍କତୃ ି ବଭିାର ଓ 
ପ୍ତ୍ନତତ୍ତ ବଭିାର ଏ ଷନଇ ତତ୍ପର ଷହାଇ କ୍  ାଯ୍ଗ୍ 
କଷଲ ଅଷନକ ଲୁକ୍ାୟତି ଇତହିାସର ରହସ୍ 
ଉଷନମାଚନ ଷହାଇପାଷର। ଯଦ ି ରାଜ୍ ପ୍ତ୍ନତତ୍ତ 
ବଭିାର ଚାହାଁନ୍ତ,ି ଷତଷବ ଇନ୍ାକ ତରଫରୁ ଏ 
ସମ୍ପକ୍ତିତ ସମସ୍ତ ସବଷିଶ� ତଥ୍ ଷଯାରାଇ 
ଦଆିଯବି ଷବାଲ ିଶ୍ତୀ ଧତୀର ପ୍କାଶ କରଛିନ୍ତ।ି

୭୦୦ ବରଚ୍ଚ ପରୁୋତନ ମନ୍ ଦିର ଢୋଞ୍ୋର �ନ୍ୋନ

ବ୍ାସେଗର,୧୧।୩(ସମସି):

ବ୍ାସନରର ସହରଷର ପରସିତୀମା ଦନିକୁ 
ଦନି ଦୃତ ରତଷିର ବୃଦ୍ ି ପାଉଛ।ି ଷସହ ି
ହାରଷର ସହରଷର ସମସ୍ା ବ ି ବଢ଼଼ ି
ଚାଲଛି।ି ସହରର ସବୁଠାରୁ ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ 
ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ା ସଧୁରୁବିାର ନାଁ ଧରୁନାହ ିଁ। 
କଳଙି୍ନରର ଶଳି୍ପାଞ୍ଳର ମଖୁଶାଳା 
ଭାଷବ ପରଚିତି ବ୍ାସନରର ସହରଷର 
ଆଶାତତୀତଭାଷବ ଯାନବାହନା ବୃଦ୍ ି
ପାଉଛ।ି ଅନ୍ପକ୍ଷଷର କଳଙି୍ନରର 
ଶଳି୍ପାଞ୍ଳର କମ୍ଗଚାରତୀଙୁ୍କ ଷନବା ଆଣବିାଷର 
ବନିଷିଯାର ଷହାଇଥିବା ବସ ରଡୁକି 
ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ାକୁ ଦ୍ରିଣୁତି 
କରୁଛନ୍ତ।ି ଏହାସହତି ସହର ମଧ୍ୟର ଥିବା 
ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ, ବ୍ବସାୟକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ 
ବ୍ାଙ୍କ ରଡୁକିର ନଜିସ୍ ପାକ୍ତିୱଂ ବ୍ବସ୍ା 
ନଥିବାରୁ ଯାନବାହାନ ରଡୁକି ରାସ୍ତା 
ଉପଷର ଧର ି ଛଡିା ଷହାଇ ରହବିା ଷଯାରୁଁ 
ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ା ଉପଜୁୁଛ।ି ଏପରକି ି

ଷରାରତୀ ଷନଇ ସ୍ାସ୍୍ ଷକନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସଥୁିବା 
ଆମ୍ୱବୁଲାନ୍ସ ଓ ଜରୁରତୀ କାଳନି ରାଡ ି ରଡୁକି 
ଟ୍ରାଫିକ ଜାମଷର ଦତୀର୍ଗ ସମୟ ଧର ି ଫସ ି

ରହୁଛ।ି ସ୍କଲୁ କଷଲଜ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ର 
ଛାତ୍ରତୀ, ବଭିନି୍ନ ଷକାଟ୍ଗ କଷଚରତୀ ଓ ଅଫିସ 
କାଯ୍ଗ୍ଷର ଯାଉଥିବା ଷଲାକମାଷନ ବହୁ 

ସମସ୍ାର ସମ୍ଖୁତୀନ ଷହଉଛନ୍ତ।ି ଏଠାଷର 
ସଚୂନାଷଯାର୍ ଷଯ, ୨୦୦୭ ମସହିାଷର 
ତତ୍ାଳତୀନ ଯାଜପରୁ ଏସପ ି ତଥା ବତ୍ତ୍ଗମାନ 

ମାନ୍ବର ମଖୁ୍ମନ୍ତତୀଙ୍କ ଓଏସଡଇ ଏହ ି
ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ା ଦୂରକରବିା ପାଇଁ 
ଏକ ବ୍ଲ ବୁ ପ୍ଣି୍ଟ ପ୍ସୁ୍ତତ କର ି ରାଜ୍ ରଷରାଇ 
ବଭିାରକୁ ପ୍ଦାନ କରଥିିଷଲ। କନୁି୍ତ ଷସହ ି
ଫାଇଲ କାଯ୍ଗ୍କାରତୀ ଷହାଇପାରନି।ି କନୁି୍ତ 
ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ାର ଚଣ୍ଷିଖାଲ ଠାଷର ଟ୍ରାଫିକ 
ଥାନା ଷଖାଲଲିା ଷହଷଲ ଏହ ି ସହରକୁ 
ଉଷପକ୍ଷା କରାରଲା। ୨୦୧୭ ମସହିାଷର 
ପନୁଃ ତତ୍ାଳତୀନ ଏସ୍  ପ ି ଚରଣ ସୱିଂ ମତୀନା 
ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ା ସଧୁାରବିା ପାଇଁ ସହରର 
ରରୁୁତ୍ୱପରୂ୍୍ଗ ସ୍ାନ ରଡୁକିଷର ଟ୍ରାଫିକ 
ଷପାଷ୍ଟ ନମି୍ଗାଣ କରବିାସହ ଷସରଡୁକିଷର 
ଟ୍ରାଫିକ ସରିନାଲ ସୱଂଷଯାର କରବିା ପାଇଁ 
ରହୃ ବଭିାରକୁ ପ୍ସ୍ତାବ ଷଦଇଥିଷଲ। ଏହା 
ମଧ୍ୟଷର ୫ ବ�୍ଗ ବତି ି ଯାଇଥିଷଲ ମଧ୍ୟ 
ଏହ ି ସମାଧାନ ଷହାଇପାରନିାହ ିଁ। ଯାହାକୁ 
ଷନଇ ସହରବାସତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଷର ଅସଷନ୍ତା� 
ବଢ଼଼ୁ ଛ।ି ତୁରନ୍ତ ଏ ସମସ୍ାର ସମାଧାନ 
ଦରିଷର ଜଲି୍ା ପ୍ଶାସନ ପଦଷକ୍ଷପ ଷନବାକୁ 
ସାଧାରଣଷର ଦାବ ିଷହଉଛ।ି

ବ୍ୟାସନଗରର ଚନି୍ୟା 
ବଢ଼ୟାଇଛ ିଅବ୍ବସ୍ତି 
ଟ୍ୟାଫିକ ସମସ୍ୟା ଭଦିଡ଼ସର ସପର ଦି ସ�ୋଇଯୋଉଛନ୍ଦି ଜନତୋ

ହୃଦ୍ ଘୟାତରର 
ଯବୁକର ମତୁୃ୍
ପାଣନି�ାଇଲ,ି୧୨।୩(ସମସି): ପାଣଷିକାଇଲ ି
ଥାନା ତଥା ପଥରପଦା ପଞ୍ାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 
ଖସାରଡ଼ଆି ଗ୍ାମଷର ଆଜ ିହୃଦରାତଷର ଜଷଣ 
ଯବୁକର ମତୁୃ୍ ରଟଛି।ି ଏଷନଇ ପାଣଷିକାଇଲ ି
ଥାନାଷର ଏକ ଅପମତୁୃ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ଷହବା ସହ 
ପଲୁସି ଶବ ବ୍ବଷଛେଦ କର ିତାର ପରବିାରକୁ 
ହସ୍ତାନ୍ତର କରଛି।ି ପ୍କାଶ ଷଯ ପଥରପଦା 
ପଞ୍ାୟତ ଓଚନି୍ା (ଖସାରଡ଼ଆି) ଗ୍ାମର ସ୍ର୍ଗତ 
ଦୁଖତୀଃଶ୍ାମ ପଣ୍ାଙ୍କ ପତୁ୍ର ନରିଞ୍ଜନ(୩୦) 
ଶନବିାର ରାତ୍ରଷିର ଖାଇସାର ିଷଶାଇଥିଷଲ। 
ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଡାକବିାରୁ ଷସ ଶଣୁନିଥିଷଲ। 
ତାଙୁ୍କ ସଷଙ୍ ସଷଙ୍ ଗ୍ାମବାସତୀଙ୍କ ସହାୟତାଷର 
ପ୍ଥଷମ ପାଣଷିକାଇଲ ିଓ ପଷର ଯାଜପରୁ ଜଲି୍ା 
ମଖୁ୍ାଳୟଷର ଭତ୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙୁ୍କ 
ଡାକ୍ତର ମତୃ ଷରା�ଣା କରଥିିଷଲ। ହୃଦ୍  ରାତଷର 
ତାଙ୍କର ମତୁୃ୍ ଷହାଇଥିବା ପ୍ାଥମକି ତଦନ୍ତରୁ 
ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଶବ ବ୍ବଷଛେଦ କର ିପଲୁସି ତାର 
ପରବିାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରଥିିଲା। 

ବଳକୟା ଖୟାଦ୍ ବଣ୍ଟନ
ପାଣନି�ାଇଲ,ି୧୨।୩(ସମସି): ପାଣଷିକାଇଲ ି
ସ୍ତି ମହାବତୀର କଷଲାନତୀଷର ଯଯାତତୀଶ୍ୱର ଶବି 
ମନ୍ରି ପ୍ତଷି୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠତି ଷହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏହ ିପ୍ତଷି୍ଠା ଉତ୍ସବର ଷଶ� ସନ୍୍ାଷର ସମହୂ 
ପ୍ସାଦ ଷସବନର ବ୍ବସ୍ା କରାଯାଇଥିଲା। 
ଷହଷଲ ଷଶ�ଷର ୧ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଗ ଷଲାକଙ୍କ 
ଖାଦ୍ ବଳପିଡ଼ଥିିଲା। ଏଷନଇ ପାଣଷିକାଇଲରି 
ଅଗ୍ଣତୀ ଷସଛୋଷସବତୀ ସୱଂରଠନ ଆଷମ ବପିଦଷର 
ସାଥତୀଙୁ୍କ ଖବର ଦଆିଯାଇଥିଲା। ବପିଦଷର 
ସାଥି ସଦସ୍ମାଷନ ଷସଠାରୁ ଖାଦ୍ ଆଣ ି
ପଥରପଦା ପଞ୍ାୟତର ଷବଙ୍ା ଆଦବିାସତୀ ସାହ,ି 
କାଜପିାଟଣା, ବଡବରୁଣାଇପଦା (ମରଚିଆି) 
ଆଦ ିସ୍ାନଷର ବଣ୍ଟନ କରଥିିଷଲ। ଏହ ି
କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମଷର ମନଷମାହନ ବାରକି, ରବତୀନ୍ଦ୍ର 
ଷବଷହରା, ତପନ ମହାନ୍ତ,ି ଷରାଲକ ବହିାରତୀ 
ପରଡ଼ିା, ରାଷକଶ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ା, ସତ୍ବ୍ରତ ପଣ୍ା, 
ଦତୀଲ୍ପି କୁମାର ସ୍ାଇଁ, ଅନୁପ ଷବଷହରା, ସଦୁଶ୍ଗନ 
କୁଣୁ୍ ପ୍ମଖୁ ସାମଲି ଷହାଇଥିଷଲ।

ବ୍ାସେଗର,୧୨।୩(ସମସି): ଷଲାକଙ୍କ 
ମନଷର ଧାମ୍ତିକ ଭାବ ଜାଗ୍ତ ପାଇଁ କଳ ି
ଯରୁଷର ହର ି ନାମ ହ ିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। 
ଏହ ି ପରଷିପକ୍ଷତୀଷର ବ୍ାସନରର ଷପୌର 
ପର�ିଦ ଷଚାରଦା ଗ୍ାମର ଗ୍ାମଷଦବତତୀ 
ମା’ ହରଚଣ୍ତୀ ମନ୍ରି ପରସିରଷର 
ଗ୍ାମବାସତୀଙ୍କ ଉଦ୍ମଷର ୮୬ତମ 
ଅଷ୍ଟପହର ନାମଯଜ୍ଞ ମହାସମାଷରାହଷର 

ଅନୁଷ୍ଠତି ଷହାଇଯାଇଛ।ି ବୃନ୍ାବନରୁ 
ଆସଥିିବା ବାବାଜତୀ ବୃନ୍ାବନ ଦାସଙ୍କ 
ମଧରୁ ନଦଆି ରାନଷର ଗ୍ାମର ଆବଳ ବୃଦ୍ 
ବନତିା ବଷିମାହତି ଷହାଇଥିଷଲ। ତନି ି ଦନି 
ଧର ି ଚାଲଥିିବା ଏହ ି ନାମଯଜ୍ଞର ଶନବିାର 
ଥିଲା ନରର କତୀତ୍ତ୍ଗନ ଓ ଉଦଯାପନତୀ ଦବିସ। 
ନରର କତୀତ୍ତ୍ଗନର ଷଶାଭାବଦ୍୍ଗନ ପାଇଁ 
ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯରୁଳ ଷବଶ ନୃତ୍ ଷବଶ 

ଆକ�୍ଗଣତୀୟ ଥିଲା। ନାମ ଯଜ୍ଞଷର ଆଖପାଖ 
ଅଞ୍ଳର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଷରୌର ଭକ୍ତ ସୱଂକତୀତ୍ତ୍ଗନ 
ମଣ୍ଳତୀ ଷଯାର ଷଦଇଥିଷଲ। ଶନବିାର 
ଷକାଷରଇ ବଧିାୟକ ଅଷଶାକ କୁମାର ବଳ 
ଷଯାର ଷଦଇଥିଷଲ। ଅନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟଷର 
ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବୁା� ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ, ସ୍ାନତୀୟ 
କାଉନସଲିର ସଦି୍ାଥ୍ଗ ସାମଲ, ମନତୀନ୍ଦ୍ର 
ସାହୁ ଗ୍ାମ୍ କମଟିରି ସଭାପତ ି ବଦି୍ାଧର 
ମହାନ୍ତ,ି ସମ୍ପାଦକ ରବନିାରାୟଣ ପହୁାଣ, 
ଉପଷଦଷ୍ଟା ପ୍ଫୁଲ୍ କୁମାର ଷବାଇତାଇ, 
ରଦାଧର ମହାନ୍ତ,ି ସଷନ୍ତା� କୁମାର ମହାନ୍ତ,ି 
ରଣନାଥ ରାଉତ, ଶଶିରି ରାଉତ, ଅନରୁିଦ୍ 
ମହାନ୍ତ ି ପ୍ମଖୁ ସହଷଯାର କରଥିିଷଲ। 
ଗ୍ାମର ଷରୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ ନାମଯଜ୍ଞ 
ସୱଂକତୀତ୍ତ୍ଗନର ସପୁରଚିାଳନା ସଚୁାରୁରୂଷପ 
ତୁଲାଇଥିଷଲ। ଏହ ି ନାମଯଜ୍ଞ ସମଗ୍ 
ଅଞ୍ଳଷର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍କି ପରଷିବଶ ସଷୃ୍ଟ ି
କରବିା ସହ ଷଚାରଦା ଗ୍ାମର ଭାଇଚାରା ଓ 
ଅଖଣ୍ତାକୁ ଦୃଢ଼ଭୂିତ କରଥିିଲା।

ସ�ୋରଦୋସର ଅଷ୍ଟପ୍ର�ର ନୋମଯଜ୍ଞ

ବାରବାଟୀ,୧୨ା୩(ସମସି୍): ରସଲୁପରୁ 
ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରବାଟତୀ ପଞ୍ାୟତ 
ଓଡ଼ଙ୍ ସ୍ତି ଆଞ୍ଳକି କୃ�କ ଷସବା 
ସମତିରି ନୂତନ କମ୍ଗକତ୍ତ୍ଗା ଓ ସଦସ୍ 

ମାନଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ ସମତି ି କାଯ୍ଗ୍ାଳୟ 
ପରସିରଷର ଅନୁଷ୍ଠତି ଷହାଇଯାଇଛ।ି 
ଏଥିଷର ସମତିରି ପବୂ୍ଗତନ ସଭାପତ ି

ଚନ୍ଦ୍ରମଣ ି ଦାସ ଷଯାରଷଦଇ ସମସ୍ତ 
କମ୍ଗକତ୍ତ୍ଗା ଓ ସଦସ୍ଙୁ୍କ ଶପଥ ପାଠ 
କରାଇଥିଷଲ। ସଭାପତ ିଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ରଥ, 
ଉପ ସଭାପତ ି ଆକୁଳାନନ୍ ଷଜନାମଣତୀ, 

ସମ୍ପାଦକ ନରିଞ୍ଜନ ପଣ୍ା, ସହ ସମ୍ପାଦକ 
କୁଳମଣତୀ ନାୟକ, ଷକା�ାଧ୍ୟକ୍ଷ ରବତୀନ୍ଦ୍ର 
ଦାସ ପଥୃକ ଭାଷବ ଶପଥ ପାଠ କରବିା 

ପଷର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ ସମହୂ ଶପଥ 
ପାଠ କରଥିିଷଲ। ଏହ ି କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମଷର 
ଷଯାରଷଦଇଥିବା ଧମ୍ଗଶାଳା ଥାନା 
ଅଧିକାରତୀ ରାଷକଶ କୁମାର ତ୍ରପିାଠତୀଙୁ୍କ 
ସମତି ି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ୱଦ୍୍ତିତ କରାଯାଇଥିଲା। 
ଉକ୍ତ ଶପଥ ପାଠ ଉତ୍ସବଷର ବାରବାଟତୀ 
ସରପଞ୍ ପ୍ତନିଧିି ନହିାର ରଞ୍ଜନ ଦାସ 
ଓ ସୱିଂହାପରୁ ସରପଞ୍ ହୃଦାନନ୍ ସାହୁ 
ଷଯାରଷଦଇ ବକ୍ତବ୍ ପ୍ଦାନ ରଖିଥିଷଲ। 
କମଟିରି ନୂତନ ସଭାପତ ିଶ୍ତୀ ରଥ ସମତିରି 
ଆରାମତୀ ଦନିର କାଯ୍ଗ୍କ୍ରମଷର ସମସ୍ତଙ୍କ 
ସହଷଯାର କାମନା କରଥିିଷଲ। ପବୂ୍ଗତନ 
ସଭାପତ ି ଅନନ୍ତ କଷିଶାର ସ୍ାଇଁ ଏଥିଷର 
ଷଯାରଷଦଇ ସମତି ି ପରଚିାଳନାଷର 
ନଜିର ଅଭଜି୍ଞତା ବର୍୍ଗନା କରଥିିଷଲ। 
ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ତୀ ପଣ୍ା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଧନ୍ବାଦ 
ଅପ୍ଗଣ କରଥିିଷଲ। 

ବ୍ାସେଗର,୧୨।୩(ସମସି): ବ୍ାସନରର 
ଷପୌରାଞ୍ଳସ୍ତି ରମ୍ପାସ ରାଷଁର ଥିବା ରାଧାମାଧବ 
ମନ୍ରିଷର ପ୍ଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଷମଳଣ ଉତ୍ସବ ଷଶ� 
ଷହଇଛ।ି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟତୀ ଷଦାଳ ପରୂ୍୍ତିମାଠାରୁ 
ପ୍ଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ରି ପରସିରରୁ ବାହାର ି ରା ଁ ରାଁ 
ବୁଲ ିସର ଲବଣତୀ ଷଭାର ଖାଇଥାନ୍ତ।ି ଆଜ ିଏହାର 
ଷଶ� ଦନିର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠତି ଷହଇଯାଇଛ।ି ଆଜ ି
ଷଶ� ଦନିଷର ସ୍ାନତୀୟ ଅଞ୍ଳର ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ 
ଭଜନ କତୀତ୍ତ୍ଗନ କର ି ଷଫଷରାଷକ୍ରାମ ସ୍ତି ନମି୍ଗଳ 
ଚନ୍ଦ୍ର ବଳ, ନରିାକାର ନାୟକ, ଟୁଲୁ ତ୍ରପିାଠତୀଙ୍କ 
ରଷର ପହଞ୍ଥିିଷଲ। ଷସଠାଷର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟତୀ 
ଏହ ିପରବିାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙୁ୍କ ପଜୂାର୍୍ଗନା 
କରବିା ପଷର ଷଭାର ଖାଇ ମନ୍ରି ଭତିରକୁ ପ୍ଷବଶ 
କରଥିିଷଲ। ଆଜ ିଏହ ିକାଯ୍୍ଗ କ୍ରମଷର ଅଷନକ ଭକ୍ତ 
ଷଯାରଷଦଇ ପ୍ଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଶ୍ଗନ କରବିା 
ସହତି ଆଶ�ି ଲାଭ କରଥିିଷଲ।

ରମ୍ୋ� ଗ୍ୋମର ରୋଧୋମୋଧବ 
ସଦୋଳ ଉତ୍ସବ

ବ୍ାସେଗର,୧୨ା୩(ସମସି): ଯାଜପରୁ ଷରାଡ ଥାନା 
ଅନ୍ତ୍ଗରତ ନହକା ଷରାଷଲଇ ଛକର ନହକା-ମଳୁଶିରରଡ଼ା 

ରାସ୍ତାର ପ୍ଥମ ଷରେନ ନକିଟଷର ରବବିାର ଅପରାହ୍ନଷର ଏକ 
ରଳତି ଶବ ଉଦ୍ାର ଷହାଇଛ।ି ରଟଣା ମତୁାବକ ରବବିାର 
ଏହ ିଷରେନଷର ପ୍ବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ ଷହଉଥିବାର ସ୍ାନତୀୟ ଷହାଷଟଲ 
ମାଲକି ପଲୁସିକୁ ଖବର ଷଦଇଥିଷଲ। ଖବରପାଇ ଯାଜପରୁ 

ଷରାଡ ପଲୁସି ଏବୱଂ ସାଇଣ୍ଟଫିିକ ଟମି୍   ରଟଣାସ୍ଳଷର 
ପହଞ୍ ି ଶବକୁ ଉଦ୍ାର କର ି ବ୍ବଷଛେଦ ନମିଷନ୍ତ ଦାନରଦତୀ 

ଷରାଷ୍ଠତୀ ସ୍ାସ୍୍ଷକନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଷଲ। 
ମତୃଷଦହଟ ି ୪-୫ ଦନି ପବୂ୍ଗର 
ଷବାଲ ି ପଲୁସି ଅନୁମାନ କରୁଥିବା 
ଷବଷଳ ଏହା ଏକ ସପୁରକିଳ୍ପତି 
ହତ୍ାକାଣ୍ ଷବାଲ ି ସାଧାରଣଷର 
ଆଷଲାଚନା ଷଜାର ଧରଛି।ି ମତୃ 
ବ୍କ୍ତଜିଣଙ୍କ ଷଢଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ା ଭୁବନ 
ଅଞ୍ଳର କଷହ୍ନଇ ରଣା(୮୦) ଷବାଲ ି
ଜଣାପଡ଼ଥିିବା ଷବଷଳ ଷସ ୪-୫ ବ�୍ଗ 
ଷହବ ତାଙ୍କ ଝଅି ରର କୁଆଖିଆ ଥାନା 
ଯାବରା ଅଞ୍ଳଷର ରହଆିସଥୁିଷଲ। 
ତାଙ୍କର ବ୍ାସନରରଷର ମଧ୍ୟ 
ଜଷଣ ଝଅି ରହୁଥିବାରୁ ଷସ ଏଠାକୁ 
ଯବିାଆସବିା କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଜ୍ାଇଁ 

କହଛିନ୍ତ।ି ଷତଷବ ମତୁୃ୍କୁ ଷନଇ ଏହା ଏକ ସପୁରକିଳ୍ପତି 
ହତ୍ାକାଣ୍ ଷବାଲ ି ସ୍ାନତୀୟ ଷଲାଷକ ସଷନ୍ହ କରୁଥିବା 
ଷବଷଳ ଶବ ବ୍ବଷଛେଦ ରଷିପାଟ୍ଗ ପଷର ସବୁକଛି ିସ୍ପଷ୍ଟ ଷହବ 
ଷବାଲ ିଥାନାଧିକାରତୀ ଉଷପନ୍ଦ୍ର ପ୍ଧାନ ସଚୂନା ଷଦଇଛନ୍ତ।ି 

ସରେନ୍  ରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଗଳଦିତ ଶବ ଉଦ୍ଧୋର

ବ୍ାସେଗର,୧୨ା୩(ସମସି): ଜଷଣ ଭକି୍ଷକୁଙ୍କ 
ଶବଦାହ କଷଲ ସହଦି ଭରତ ସୱିଂ ଯବୁକ 
ସୱଂର। ସବୁଷବଷଳ ମହତ 
କାଯ୍୍ଗ  ପାଇ ଁ ଚର୍୍ଗାଷର 
ଥିବା ବ୍ାସନରରର 
ଅଗ୍ଣତୀ ସମାଜଷସବତୀ 
ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହଦି ଭରତ 
ସୱିଂ ଯବୁକ ସୱଂର ଦ୍ାରା 
ଆଜ ି ଆଉ ଏକ ମହତ 
କାଯ୍୍ଗ  ଷଦଖିବାକୁ 
ମଳିଛି।ି ଜଷଣ ଭକି୍ଷାବୃତ୍ତ ି
କର ି ଚଳୁଥିବା ବ୍କ୍ତଙି୍କ 
ଶବକୁ ସୱଂର ଚାରକିାନ୍ 
ଷଦବା ସହତି ରାମନାମ 
ସତ୍ ହରନିାମ ସତ୍ 
ଡାକଷଦଇ ଓଡ଼ଆି 
ରତୀତନିତୀତଷିର ସ୍ାନତୀୟ 
ବ୍ାସଶରବର ଠାଷର ଥିବା ଶମଶାନ ଠାଷର 
ସୱଂସ୍କାର କରଥିିଷଲ। ଦତୀର୍ଗଦନି ଷହବ ଷସହ ି
ବ୍କ୍ତ ି ବ୍ାସନରର ଅଞ୍ଳଷର ଏଠଷିସଠ ି
ବୁଲ ିଭକି୍ଷାବୃତ୍ତ ିକର ିଚଳୁଥିବା ଷବଷଳ ତାଙ୍କର 
କାଲ ି ରାତଷିର ମତୁୃ୍ ରଟଥିିଲା। ଏହ ି ଖବର 

ସହଦି ଭରତ ସୱିଂ ଯବୁକ ସୱଂରର ସଭାପତ ି
ରାଜୁଭାଇଙ୍କ ପାଖଷର ପହଞ୍ଥିିବା ଷବଷଳ 

ସୱଂରର ସଭାପତ ିରାଷଜନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ, ସମ୍ପାଦକ 
ଷହମନ୍ତ ଧତୀର, ସଭ୍ ଜଷନମଜୟ ରାଉତ, 
ବଶି୍ୱଜତି ମାଝତୀ, ନରିଞ୍ଜନ ରଷଡଇ ତାଙ୍କ 
ପାଖଷର ପହଞ୍ ି ତାଙ୍କ ସ୍ାନତୀୟ ବ୍ାସସରବର 
ଶମଶାନଷର ଶବ ସତ୍ାର କରଥିିଷଲ।

ଭଦିକ୍କୁଙ୍କ ଶବ �ତ୍ୋର କସେ �ମୋଜସ�ବୀ

ଆଞ୍ଳଦିକ କୃରକ ସ�ବୋ �ମ ଦିତ ଦିର ନୂତନ କମଚ୍ଚକର୍ଚ୍ଚୋଙ୍କ ଶପଥ ପୋଠ



ସ�ୋମବୋର 
୧୩ ମୋର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୨ ଭଦ୍ରକ
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ଭଦ୍ରକ, ୧୨ା୩(ସମସି): ରବବିାର 
‘ସମ୍ଭବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ’ର ୪ର୍ଥ ବାର୍ଷିକ 
ଉତ୍ସବ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ପଲ୍ଲୀ ଆଞ୍ଚଳକି 
ସହଣ୍�ାଗ ସଂସ୍କୃତ ମହାବଦି୍ାଳୟ 
ପରସିରଣ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଣ୍ହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏଥିଣ୍ର ସମ୍ାନନଲୀୟ ଅତଥିି ରୂଣ୍ପ 
ରତକିାନ୍ତ ବଳ, ନଲୀରଜ ଣ୍ପାରାଳ, ସଂସ୍କୃତ 
ମହାବଦି୍ାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର 
ପରଡ଼ିା, ବରଷି୍ ସାମ୍ାଦକି ଜ୍ାନ ପ୍ରକାଶ 

ପାଣ,ି ବରଷି୍ ସାମ୍ାଦକି ନଣ୍ରନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, 
ଣ୍େପଟୁ ି କଣ୍ଲକ୍ଟର ଅରୂପ ଣ୍ବଣ୍ହରା, 
ମଖୁ୍ବକ୍ା ଭାଣ୍ବ ପଡେତି ସଂଗ୍ାମ 
ଆଚା�୍ଥ୍ ଣ୍�ାଗ ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ। ଉତ୍ସବଣ୍ର 
ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ଶିାଣ୍ର ବଭିନି୍ନ 
ଜଲି୍ାଣ୍ର ଣ୍ସବା କା�୍ଥ୍ଣ୍ର ନଣି୍ୟାଜତି 
ଥିବା ବଭିନି୍ନ ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍୍ଥ ସଂଗଠନକୁ 
ମାନପତ୍ର ଓ ଉପଣ୍�ୌକନ ଣ୍ଦଇ 
ସମ୍ର୍ଷିତ କରା�ାଇଥିଲା। ସଂଗଠନର 

କମ୍ଥକର୍୍ଥାମାଣ୍ନ ବକ୍ାମାନଙ୍କ 
ଅଭଭିାର୍ଣଣ୍ର ଉତ୍ସାହତି ଣ୍ହବା ସହତି 
ଣ୍ସବା ଧମ୍ଥଣ୍ର ନଣି୍ୟାଜତି ରହବିା ପାଇଁ 
ପ୍ରତଜି୍ାବର୍ ଣ୍ହାଇଥିଣ୍ଲ। ଉକ୍ ସଭାକୁ 
ଅଧ୍ୟାପକ ପରମାନନ୍ଦ ପଡୋ ପରଚିାଳନା 
କରଥିିବା ଣ୍ବଣ୍ଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନର 
ସଭାପତ ି ରଘରୁାମ ଣ୍ଜନା, 
ଉପସଭାପତ ି ରକ୍କିାନ୍ତ ଣ୍ବଣ୍ହରା, 
ସମ୍ାଦକ ଖଣ୍ଗଶ୍ୱର ଣ୍ଜନା, ଣ୍କାର୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଅଜୟ ମଶି୍ର, ସନୁଲୀଲ ଣ୍ବଣ୍ହରା, ହରହିର 
ପ୍ରଧାନ, ରାଣ୍ଜଶ ପ୍ରଧାନ, ଣ୍କୈଳାସ 
ମହାନ୍ତ,ି ଣ୍ଗୌତମ ସାମଲ, ଆଣ୍ଲାକ 
ନାୟକ, ଶ୍ାମସନୁ୍ଦର ନାୟକ, ସନୁନ୍ଦା 
ପାଲ, ମନୁା ରାଉତ, ମନ୍ତବ୍ ଘେଆି, 
ସସ୍ତିା ପଡୋ, ତପସ୍ନିଲୀ ଣ୍ଜନା, 
ବଶି୍ୱରୂପା ସାହୁ ପ୍ରମଖୁ ପରଚିାଳନାଣ୍ର 
ସହଣ୍�ାଗ କରଥିିଣ୍ଲ।

ଦ�ାବଲ, ୧୨ା୩ (ସମସି):

ଧାମନଗର ବ୍ଲକଣ୍ର ପାନଲୀୟ ଜଳସମସ୍ା ଦନିକୁ 
ଦନି ବଢ଼଼ ି ଚାଲଛି।ି ସରକାର ଗ୍ାମାଞ୍ଚଳଣ୍ର 
ପାନଲୀୟ ଜଳ ସମସ୍ାକୁ ଦୂରକର ି ଣ୍ଲାକଙ୍କ 
ଘଣ୍ର ପାଣ ି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଣ୍କାଟ ି ଣ୍କାଟ ି
ଟଙ୍କା ଖର୍୍ଥ କରୁଛନ୍ତ।ି ବସଧୁା ଣ୍�ାଜନାଣ୍ର 
ବଭିନି୍ନ ପଞ୍ଚାୟତଣ୍ର ଉର୍ତମ ପାଣ ି ଟାଙି୍କ 
କରା�ାଇଛ;ି ମାତ୍ର ସ୍ାନଲୀୟ ପ୍ରଶାସନର 
ଦାୟତି୍ୱହଲୀନତା ପାଇଁ ଣ୍ଲାକଙ୍କ ପାଖଣ୍ର 
ପାଣ ି ପହଞ୍ଚପିାରୁନ।ି ଆନନ୍ଦପରୁ ପଞ୍ଚାୟତର 
ଆନନ୍ଦପରୁ, ଉଣ୍ର୍ଇପରୁ, ମାନଲାପରୁ ଓ 
ପାହାଡ଼ପରୁ ଗାଁର ୯୭ ପ୍ରତଶିତ ଣ୍ଲାକ ନଜି 
ଘଣ୍ର ଟ୍ାପ ଣ୍�ାଣ୍ଗ ପାଣ ି ପାଉଛନ୍ତ ି ଣ୍ବାଲ ି

ତର୍ଣ୍ର ଦଶ୍ଥା�ାଇଛ।ି ବାସ୍ତବଣ୍ର କନୁି୍ତ ସ୍ତି ି
ଅଲଗା ଆନନ୍ଦପରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ୪ଟ ିରାଜସ୍ ଗ୍ାମ 
ମଧ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦପରୁ ଓ ଉଣ୍ଞ୍ଚଇପରୁଣ୍ର ଉର୍ତମ 
ପାଣ ି ଟ୍ାଙ୍କ ନମି୍ଥାଣ ସରଛି।ି ପାହାଡ଼ପରୁର 
ପକୃଷ୍ଘିର ପଛ ପଡ଼ଆିଣ୍ର ଟାଙି୍କ ନମି୍ଥାଣ ଚାଲଛି।ି 
ମାନଲାପରୁଣ୍ର ଟାଙି୍କ ତଆିର ି ଣ୍ହାଇନାହ ିଁ। 
ଆନନ୍ଦପରୁର େଅିସାହ ି ପାଖଣ୍ର ୨ଲକ୍ଷ ଲଟିର 
କ୍ଷମତା ସମ୍ନ୍ନ ଓ ଉଣ୍ଞ୍ଚଇପରୁଣ୍ର ୩ ଲକ୍ଷ ଲଟିର 
କ୍ଷମତା ସମ୍ନ୍ନ ପାଣ ି ଟାଙି୍କ ନମି୍ଥାଣ ସରଛି।ି 
ଆନନ୍ଦପରୁର ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ପାଇପ ବଛିା �ାଇଛ।ି 
ଣ୍ସହପିର ି ଉଣ୍ର୍ଇପରୁଣ୍ର ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ 
ପାଇପ ପଡ଼�ିାଇଛ।ି ମାତ୍ର ଏହ ିପାଇପ୍   ଉର୍ତମ 
ପାଣ ି ଟାଙି୍କ ସହ ସଂଣ୍�ାଗ କରା�ାଇନାହ ିଁ। 
ଫଳଣ୍ର ଆନନ୍ଦପରୁ ଓଭରଣ୍ହେ ପାଣଟିାଙି୍କରୁ 

ଣ୍କୌଣସ ି ଘରକୁ ପାଣ ି �ାଉନାହ ିଁ। ଠକିାଦାର 
ଏ�ାଏ କାମ ସାରନି ି କ ି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର 
କରନିାହ ିଁ। ମାତ୍ର ବ୍ଲକର ପାନଲୀୟ ଜଳ ଣ୍�ାଗାଣ 
କା�୍ଥ୍ାଳୟର କନଷି୍ �ନ୍ତଲୀ ଏହାକୁ କା�୍ଥ୍କ୍ଷମ 

ଣ୍ବାଲ ି ଦଶ୍ଥାଇଛନ୍ତ।ି ଣ୍ସମତି ି ଉଣ୍ର୍ଇପରୁଣ୍ର 
ପାଣ ିଟାଙି୍କ ତଆିର ିଣ୍ହାଇ�ାଇଛ।ି ଣ୍ହଣ୍ଲ ଘରକୁ 
ପାଣ ି ଣ୍�ାଗାଣ ଣ୍ହଉନାହ ିଁ। ଦୁଇ ପାଣ ି ଟାଙି୍କରୁ 
ଗାଁଗଡ଼ୁକୁି ପାଇପ୍   ବଛିା�ାଇଥିଣ୍ଲ ବ ି ଗାଁର 

ଣ୍କୌଣସ ି ସ୍ାନଣ୍ର ଷ୍ାଡେଣ୍ପାଷ୍ ନାହ ିଁ କ ି କାହା 
ଘର ଭତିରକୁ ସଂଣ୍�ାଗ ଦଆି�ାଇନ।ି 

ସଚୂନା ରାଉକ,ି ଆନନ୍ଦପରୁର ପଞ୍ଚାୟତର 
ମହାନ୍ତ ି ସାହ ି ନକିଟଣ୍ର ଣ୍�ଉଁ ପାଣ ି ଟାଙି୍କ 
ରହଛି ି ଣ୍ସଠାରୁ ପାଣ ି ଗାଁକୁ �ାଉନାହ ିଁ। 
ଣ୍ସହପିର ି ଣ୍ଦାବଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଣ୍ସାଧ 
ଗ୍ାମଣ୍ର ଦଲୀଘ୍ଥଦନି ଣ୍ହବ ପାଇପ ଫାଟ ି ପାଣ ି
ରାସ୍ତାଘାଟଣ୍ର ଭାସଛୁ।ି ଏ ଦଗିଣ୍ର ବେିଓି 
ବନବହିାରଲୀ ଦଡିୋ କୁହନ୍ତ,ି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ 
କରବିା ସହ ଖବୁ୍  ଶଲୀଘ୍ର ମରାମତ ି କରା�ବି। 
ଣ୍ତଣ୍ବ ବାରମ୍ାର ଏ ଣ୍ନଇ ଗଣମାଧ୍ୟମାଣ୍ର 
ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପଣ୍ର ରବବିାର କନଷି୍ �ନ୍ତଲୀ 
ଖେପିଦା ଅଞ୍ଚଳର ବଭିନି୍ନ ପାଣଟିାଙି୍କ ପାଖକୁ 
�ାଇଥିବା ଣ୍ଦଖିବାକୁ ମଳିଥିିଲା।

ଭଦ୍ରକ, ୧୨ା୩(ସମସି):

ଶ୍ରଲୀରାମ ମହା�ଜ୍ ସମତି,ି ଭଦ୍ରକ ତରଫରୁ 
ରବବିାର ମାତକୃ ଭୂମ ି ପାଇଁ ଗଣଣ୍ଦୌଡ଼ 
ଅନୁଷ୍ତି ଣ୍ହାଇ�ାଇଛ।ି ଏହ ି ଗଣଣ୍ଦୌଡ଼ 
ସକାଳ ୭ଟାଣ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ାପାଳଙ୍କ 
କା�୍ଥ୍ାଳୟ ନକିଟସ୍ ମା’ତାରଣିଲୀ ମନ୍ଦରିରୁ 
ଆରମ୍ଭ ଣ୍ହାଇ ସହର ମଧ୍ୟ ଣ୍ଦଇ ସାଳନ୍ଦଲୀ 
ବାଇପାସ୍  ସ୍ତି ଶ୍ରଲୀଜଗନ୍ନାର ମନ୍ଦରି 
ନକିଟଣ୍ର ଣ୍ଶର୍ ଣ୍ହାଇଥିଲା। ଗଣଣ୍ଦୌଡ଼କୁ 
ସମତିରି ସଭାପତ ି ବରଷି୍ ଆଇନଜଲୀବଲୀ 
ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଣ୍ଗୈରକି ପତାକା 
ଣ୍ଦଖାଇ ଶଭୁାରମ୍ଭ କରଥିିଣ୍ଲ। ଦଳମତ 
ନବିଷିଣ୍ଶର୍ଣ୍ର ମାତକୃ ଭୂମ ି ପାଇଁ ଉତ୍ସଗ୍ଥଲୀକକୃତ 
ଶହଶହ �ବୁକ, ଛାତ୍ର ସାମହୂକି ଭାବଣ୍ର 
ଏହ ି ଗଣଣ୍ଦୌଡ଼ଣ୍ର ସାମଲି ଣ୍ହାଇଥିଣ୍ଲ। 
ରାଷ୍ଟଲୀୟ ଣ୍ଚତନା, ରାଷ୍ଟର ଅଖଡେତା 
ମାତକୃ ଭୂମରି ଣ୍ସବା ଓ ରାଷ୍ଟବାଦ୍  ର 
ଉଣ୍ଦେଶ୍ ଣ୍ନଇ ବଭିନି୍ନ ମହାବଦି୍ାଳୟର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରଲୀ, ସାମାଜକି ସଂଗଠନ, କ୍ଲୀଡ଼ା 

ସଂଗଠନ, ବଭିନି୍ନ କ୍ଲବର ସଦସ୍, ଅଧ୍ୟାତ୍କି 
ସଂଗଠନ ଏବଂ ବଭିନି୍ନ ରାଜଣ୍ନୈତକି ଦଳର 
ବହୁ ବ୍କ୍ ି ଏଥିଣ୍ର ସାମଲି ଣ୍ହାଇଥିଣ୍ଲ। 
ଭାରତମାତା କ ିଜୟ, ବଣ୍ନ୍ଦ ମାତରମ୍  , ଜୟ 
ଶ୍ରଲୀରାମ ଧ୍ୱନଲୀଣ୍ର ସମଗ୍ ସହରଣ୍ର ନଆିରା 
ପରଣି୍ବଶ ସକୃଷ୍ ି ଣ୍ହାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ତି 
ଣ୍ହାଇଥିବା ଗଣଣ୍ଦୌଡ଼ଣ୍ର ତୁର୍ାରକାନ୍ତ 
ଦାସ, ସ୍ାଧଲୀନସନୁ୍ଦର ଦାସ, ଶବିଶଙ୍କର 
ଦାସ, ସଲୀତାଂଶଣୁ୍ଶଖର ମହାପାତ୍ର, ଣ୍ଦବାଂଶ ୁ
ରାଉତ, ଟୁକୁନା ସ୍ାଇଁ, ଣ୍ହମନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, 
ପ୍ରୟିବ୍ରତ ଣ୍ଭାଇ, ମଲିନ ବଳ, ଅପବୂ୍ଥ 

ଣ୍ବଣ୍ହରା, ସଧୁଲୀର ଦ୍ଣି୍ବଦଲୀ, ମଣୁ୍କଶ 
ବାରକି,ସଣ୍ରାଜ ରାଉତ, ତରାଗତ ସାମଲ, 
ସତ୍ପ୍ରକାଶ ବଶି୍ୱାଳ, ବକିାଶ ପାଢ଼ଲୀ, 
ଣ୍ଜ୍ାତପି୍ରକାଶ ସାହୁ, ସଣ୍ନ୍ତାର୍ ସାହୁ, 
ସଣ୍ତ୍ନୁ୍ଦରାୟ ମହାପାତ୍ର, ସଞ୍ତି ନାୟକ 
ପ୍ରମଖୁ ଣ୍ନତକୃ ତ୍ୱ ଣ୍ନଇଥିବା ଣ୍ବଣ୍ଳ ବରଷି୍ 
ଣ୍ନତକୃ ମଡେଳଲୀ ପବୂ୍ଥତନ ମନ୍ତଲୀ ମନଣ୍ମାହନ 
ସାମଲ, ଭଦ୍ରକ ବଧିାୟକ ସଞ୍ଲୀବ କୁମାର 
ମଲ୍କି, ଧାମନଗର ବଧିାୟକ ସ�ୂ୍ଥ୍ବଂଶଲୀ 
ସରୂଜ, ପବୂ୍ଥତନ ବଧିାୟକ ନଣ୍ରନ 
ପଣ୍ଲଇ, ପବୂ୍ଥତନ ବଧିାୟକ ରାଣ୍ଜନ୍ଦ୍ର ଦାସ, 

ପ୍ରାକ୍ନ ଣ୍ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲୁଲୁ ସାମଲ, ସମତିରି 
କା�୍ଥ୍କାରଲୀ ସଭାପତ ି ଣ୍ବ୍ାମଣ୍କଶ 
ଣ୍ସନାପତ,ି ସମ୍ାଦକ ଶରତ ପଢ଼ଆିରଲୀ, 
ସଂଣ୍�ାଜକ ଣ୍ଗାବନି୍ଦ ରାଉତ, ଣ୍କାର୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ନରିଞ୍ନ ସାହୁ, ଅଭମିନୁ୍ ଣ୍ସଠଲୀ, ୋ. ପ୍ରଦଲୀନ 
ନାୟକ, ନଳନିଲୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ,ି ଣ୍ହମନ୍ତ 
ପାଢ଼ଲୀ, ଭଗବାନ ପଡୋ, ଜଗନ୍ନାର ଦାଶ, 
ବଦି୍ାଧର ସାହୁ, ସବୁ୍ରତ ନାୟକ, ଦଲୀନବନୁ୍ 
ପତ,ି ବଜିୟଭୂର୍ଣ ନାୟକ, ପ୍ରଦଲୀପ୍ତ ବଶି୍ୱାଳ, 
ଶଶକିାନ୍ତ ବଶି୍ୱାଳ, ନତି୍ାନନ୍ଦ ନାୟକ ପ୍ରମଖୁ 
ଣ୍�ାଗ ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ। ଏହ ି ଗଣଣ୍ଦୌେଠାରୁ ଼ 

ପବତି୍ର ନାମନବମଲୀ ମଣ୍ହାତ୍ସବର ଶଭୁାରମ୍ଭ 
କରା�ାଇରାଏ।

ପରବର୍୍ଥଲୀ ସମୟଣ୍ର ସମତି ି ପକ୍ଷରୁ 
ଣ୍ଗା ପଜୂନ, ସାଧସୁନ୍ଥ ପଜୂନ, ବାଲ୍   
ବଜରଙ୍ଲୀଙ୍କ ଦ୍ାରା ସାଇକଲ ଣ୍ଶାଭା�ାତ୍ରା, 
ବଭିନି୍ନ ତଲୀର୍ଥଣ୍କ୍ଷତ୍ରରୁ ଆଜ୍ାମାଳ, କଳସ 
ଣ୍ଶାଭା�ାତ୍ରା, ନଗର ସଂକଲୀର୍୍ଥନ ଭଳ ି ବଭିନି୍ନ 
ଦବିସଣ୍ର ବଭିନି୍ନ କା�୍୍ଥ କ୍ମ କରା�ାଇରାଏ। 
ଚଳତିବର୍୍ଥ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ନଗର 
ସଂକଲୀର୍୍ଥନଣ୍ର ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ଙ୍କ ସମାଣ୍ବଶ 
ଣ୍ହବାର ଆଶା କରା�ାଇଛ।ି

ଧାମନଗରରର 
ପାନୀୟ ଜଳ 
ସମସ୍ା କୋମସର ଆ�ନୁ ିଉର୍ତମ ପୋଣଟିୋଙି୍

ଶ୍ୀରାମ 
ନବମୀ 
ମର�ାତ୍ସବ ମୋତୃଭୂମ ିପୋଇଁ ଗଣସ�ୌଡ଼

ଭଣ୍ାରଦି�ାଖରୀ, ୧୨ା୩(ସମସି): ଭଡୋରଣି୍ପାଖରଲୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତଗ୍ଥତ 
ଝୁଟଣା ଗ୍ାମଣ୍ର ରବବିାର ମଧ୍ୟାହ୍ନଣ୍ର ୨ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟଣ୍ର ସଂଘର୍୍ଥ ଘଟ ି
୬ଜଣ ଆହତ ଣ୍ହାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।ି ଗ୍ାମର ତଳ ସାହଣି୍ର 
ଏକ କମୁ୍ ନଟି ି ଗକୃହ ନମି୍ଥାଣ ପାଇଁ କାମ ଚାଲଥିିବା ଣ୍ବଣ୍ଳ ପରୂ୍୍ଥଚନ୍ଦ୍ର 
ଣ୍ଜନା ବ୍କ୍ଗିତ ସ୍ାନଣ୍ର ନମି୍ଥାଣ ଣ୍�ାଗୁଁ ଭବରି୍୍ତଣ୍ର ଚଳାଚଳ 
ପାଇଁ ଅସବୁଧିାଣ୍ହବ ଦଶ୍ଥାଇ ବଣି୍ରାଧ କରଥିିଣ୍ଲ। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ 
ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟଣ୍ର ପାଟତୁିଡେ ଓ ପଟିାପଟି ି ଣ୍ହାଇଥିଲା। ଏଥିଣ୍ର 
ନରିଞ୍ନ ଣ୍ଜନା, ରବଲୀନ୍ଦ୍ର ଣ୍ଜନା, ପ୍ରଭାତ ଣ୍ଜନା, ପ୍ରତାପ ଣ୍ଜନା, 
ଶ୍ରଲୀକାନ୍ତ ଣ୍ଜନା ଓ କୁଳମଣ ି ଣ୍ଜନା ଆହତ ଣ୍ହାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି
ଘଟଣାଣ୍ର ରମାକାନ୍ତ ଣ୍ଜନା ୧୧ଜଣଙ୍କ ନାମଣ୍ର ଏତଲା ଣ୍ଦଇଥିବା 
ଣ୍ବଣ୍ଳ ପରୂ୍୍ଥଚନ୍ଦ୍ର ଣ୍ଜନା ୧୫ଜଣଙ୍କ ନାମଣ୍ର ଏତଲା ଣ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି 
ଖବର ଣ୍ଲଖା�ବିା �ାଏଁ ପଲୁସି ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ଣ୍ହାଇ ନ ଥିବା 
ଣ୍ବଣ୍ଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲଥିିବା ଜଣା�ାଇଛ।ି

ସଗୋଷ୍ଠୀ �ଂଘରଚ୍ଚ; ୬ ଆହତ

ଚାନ୍ଦବାଲ,ି ୧୨ା୩(ସମସି): ଚାନ୍ଦବାଲ ି ବ୍ଲକର ବର୍ଷିଆନ ରାଜଣ୍ନତା 
ତରା ଚାନ୍ଦବାଲ ି ମାଟରି ଣ୍ଗୌରବ ବଶିଷି୍ ସମାଜଣ୍ସବଲୀ ତରା ଚାନ୍ଦବାଲ ି
ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଓସ୍ତଆି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରରମ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ଥଚରଣ ନାୟକଙ୍କ 
ଏକାଦଶାହଣ୍ର ସ୍ କୃତଚିାରଣ ସଭା ସ୍ାନଲୀୟ ନୟାହାଟସ୍ତି ବାସଭବନ 
ପରସିରଣ୍ର ସମାଜଣ୍ସବଲୀ ବ୍ରଜସନୁ୍ଦର ମହାନ୍ତଙି୍କ ସଭାପତତି୍ୱଣ୍ର ଅନୁଷ୍ତି 
ଣ୍ହାଇ�ାଇଛ।ି ଏଥିଣ୍ର ପ୍ରାକ୍ନ ଜଲି୍ା ପରରି୍ଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦ୍ଜିବର ରାଉତ, 
ବଡ଼ଓସ୍ତଆି ସରପଞ୍ଚ ମଣ୍ହଶ୍ୱର ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ରାଉତ, କମଳାକାନ୍ତ 
ସତୂାର, ଉଣ୍ପନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ଶକି୍ଷକ ଶ୍ରଲୀମନ୍ତ ଖଣୁ୍ଆି, ସଣୁ୍ରନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, 
�ବୁଣ୍ନତା ଲଲାଣ୍ଟନୁ୍ଦ ରାୟ, ନଳିମଣଲୀ ପଡୋ, ସଣ୍ନ୍ତାର୍ ବାରକି ପ୍ରମଖୁ 
ଣ୍�ାଗଣ୍ଦଇ ସ୍ଗ୍ଥତ ସନ୍ଥଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ଫଣ୍ଟାଚତି୍ରଣ୍ର ପଷୁ୍ପମାଲ୍ 
ପ୍ରଦାନ କର ି ତାଙ୍କର ଅର୍୍ଥଶତାର୍ଲୀର ରାଜଣ୍ନୈତକି କଲୀର୍ଷି ଓ ସଫଳ 
ରାଜଣ୍ନତା ସମ୍କ୍ଥଣ୍ର ମତବ୍କ୍ କର ି ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଳ ି ଅପ୍ଥଣ କରଥିିଣ୍ଲ। 
ସ୍ଗ୍ଥତ ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟମ ପତୁ୍ର ଅଜୟ ନାୟକ ପ୍ରଦଲୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ କର ି
ଅଭଭିାର୍ଣ ଣ୍ଦଇଥିଣ୍ଲ। ତାଙ୍କର ନାତୁଣଲୀ ଶଭୁସ୍ପା୍ ନାୟକ ଶ୍ରର୍ାଞ୍ଳ ି
ଅପ୍ଥଣ କରବିା ସହ ତାଙ୍କ ଉପଣ୍ର ଏକ କବତିା ପାଠ କରଥିିଣ୍ଲ।

�ନ୍ଥଚରଣ ନୋୟକଙ୍ ସ୍ତୃଚିୋରଣ �ଭୋ

ଭଣ୍ାରଦି�ାଖରୀ, ୧୨ା୩(ସମସି): ମଞ୍ରୁଲୀଣ୍ରାଡ଼ ୫୯ତମ ଣ୍ମଳଣ ଶନବିାର 
ରାତରୁି ରବବିାର ମଧ୍ୟାହ୍ନଣ୍ର �ାଏ ଅନୁଷ୍ତି ଣ୍ହାଇ�ାଇଛ।ି ମଞ୍ରୁଲୀଣ୍ରାଡ଼ 
ଅଞ୍ଚଳର ବଭିନି୍ନ ଗ୍ାମର ଣ୍ଲାକଙ୍କ ସଣ୍ମତ ପଣ୍ଡ଼ାଶଲୀ ଣ୍କନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ହାଟେହିଲୀ 
ବ୍ଲକ ଓ �ାଜପରୁ ଜଲି୍ା ଣ୍କାଣ୍ରଇ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଣ୍ଲାକମାଣ୍ନ ଣ୍ମଳଣ 
ଣ୍ଦଖିବାକୁ ଆସଥିିଣ୍ଲ। ଏଥିଣ୍ର ସ୍ାନଲୀୟ ରାନପତ ି ସାତଣ୍ଶାଳା ଗ୍ାମର 
ଣ୍ଗାପଲୀନାରଜଲୀଉଙ୍କ ସଣ୍ମତ �ାଜପରୁ ଜଲି୍ା ଚଡେଣି୍ଖାଲର ମହାବନିାୟକ, 
ଧମ୍ଥଶାଳାର ଣ୍ଗାପାଳପରୁ, ପାଣଣି୍କାଇଲ ି ପରରପଦା ସଣ୍ମତ ଣ୍ନରଡ଼ା, 
ବନସ୍ତା, ଶାସନ, ବଳପିରୁ, ରାଣ୍ଜନ୍ଦ୍ରପରୁ ଗ୍ାମରୁ ରାଧାକକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସସୁଜ୍ତି ବମିାନ 
ଣ୍ଶାଭା�ାତ୍ରାଣ୍ର ମଞ୍ରୁଲୀଣ୍ରାଡ଼ ବଜାର ପରକି୍ମା କର ି ଣ୍ମଳଣ ପଡ଼ଆିଣ୍ର 
ପହଞ୍ଚଥିିଣ୍ଲ। ଚାଣ୍ଚରଲୀ ଣ୍ଭାଗ ସହ ଅବରି ଣ୍ଖଳ, ନାମ ସଂକଲୀର୍୍ଥନ ଓ ସାଂସ୍ କୃତକି 
କା�୍ଥ୍କ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି ଣ୍ହାଇଥିଲା। ମଞ୍ରୁଲୀଣ୍ରାେ ଣ୍ମଳଣ କମଟି,ି ବଜାର କମଟି ି
ସଣ୍ମତ ନାଆମଲୀ, ରାଣ୍ଜନ୍ଦ୍ରପରୁ, ନ୍ଦାଳ ଓ ସାନ ଶାସନ ସରପଞ୍ଚ, ସମତି ିସଦସ୍ଙ୍କ 
ସଣ୍ମତ ବଭିନି୍ନ ରାଜଣ୍ନୈତକି ଦଳର ଣ୍ନତକୃ ବକୃ ନ୍ଦ, ସ୍ାନଲୀୟ ପଲୁସି ଉପସ୍ତି ରହ ି
ଣ୍ମଳଣଣ୍ର ଶାନ୍ତଶିକୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରଥିିଣ୍ଲ। ଏହ ିଅବସରଣ୍ର ଣ୍ମଳଣ କମଟିରି 
ପବୂ୍ଥତନ ସଭାପତ ି ଣ୍ଗାକୁଳାନନ୍ଦ ପଡୋଙୁ୍କ ସମ୍ର୍ଷିତ କରା�ାଇଥିଲା। ଣ୍ମଳଣର 
ର୍ାଠଏି ବର୍୍ଥ ପାଳନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍୍ଥ ଅଧିକ �ାକ�ମକଣ୍ର ଏହ ି ଣ୍ମଳଣ 
ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଣ୍ହବ ଣ୍ବାଲ ି କମଟି ି ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତ ି ବଣି୍ନାଦ ବହିାରଲୀ ଣ୍ଜନା 
ସଚୂନା ଣ୍ଦଇଛନ୍ତ।ି ରବବିାର ରାତଣି୍ର ରାଣ୍ଜନ୍ଦ୍ରପରୁ ପଞ୍ଚାୟତଣ୍ର ଣ୍ଦଓପଦା 
ଣ୍ମଳଣ ଅନୁଷ୍ତି ଣ୍ହାଇଥିଲା।

ମଞ୍ରୁଠୀସରୋଡ ସମଳଣ ଉଦ୍  ଯୋପତି

ଭଦ୍ରକ, ୧୨ା୩(ସମସି): ପରୁୁଣାବଜାର 
ହନଫି କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ଣ୍ର 
ପରୁୁଣାବଜାରସ୍ତି ମହାବଲୀର ପଡ଼ଆିଣ୍ର 
ସବ୍ଥଭାରତଲୀୟ ଏକ୍ାମଲୁ ହକ୍  (ଜୁଲୁ) 
ସ୍ାରକଲୀ ଫୁଟ୍  ବଲ୍   
ପ୍ରତଣି୍�ାଗତିା ଗରୁପ-ବରି 
ପ୍ରରମ କ୍ାଟରଫାଇନାଲ 
ମ୍ାଚଣ୍ର ପପଲୁାର 
କ୍ଲବ ଣ୍�ଙ୍କାନାଳ 
ବଜିୟଲୀ ଣ୍ହାଇଛ।ି ଏହ ି
ମ୍ାଚ ଆଚଭିର କ୍ଲବ 
କଟକ ଓ ପପଲୁାର 
କ୍ଲବ ଣ୍�ଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟଣ୍ର ଣ୍ହାଇଥିଲା। 
ଣ୍�ଙ୍କାନାଳ ପପଲୁାର କ୍ଲବ ବଜିୟଲୀ 
ଣ୍ହାଇଛ।ି ଏହ ି ମ୍ାଚଣ୍ର ଣ୍ରଫରଲୀ ଭାଣ୍ବ 
ମାନସ ବଶି୍ୱାସ, ମଜି୍ଥା ଇଜାଜ ଣ୍ବଗ, 
ଉର୍ମ ବାରକି ଓ ସଲମି ଖାନ ଣ୍ଖଳ 
ପରଚିାଳନା କରଥିିଣ୍ଲ। ମଖୁ୍ଅତଥିି 
ଭାଣ୍ବ ଭଦ୍ରକ ଣ୍ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଗଲୁମକ୍ଲୀ 
ଦଲୱାଜଲୀ ହବବି, ସମ୍ାନତି ଅତଥିି ଭାଣ୍ବ 

ହରଲୀନନ୍ଦଲୀ, ହାଜ ି ଉସମାନୁଲ ହକ୍  , ସାହଲି 
ଅଣ୍ହମଦ, ବଦି୍ାଧର ସାହୁ, ନତି୍ାନନ୍ଦ 
ପଡେତି, ମହମ୍ଦ ବାର ି ପ୍ରମଖୁ ଣ୍�ାଗଣ୍ଦଇ 
ଣ୍ଖଳାଳମିାନଙ୍କ ସହତି କରମଦେ୍ଥନ 

କରଥିିଣ୍ଲ। ସଞ୍ଚାଳକ ଭାଣ୍ବ ମାଷ୍ର ମସୁ୍ତାକ 
ଣ୍ଗାହର ଦାୟତି୍ୱ ତୁଲାଇଥିଣ୍ଲ। ଆଣ୍ୟାଜକ 
ହନଫି କ୍ଲବର ଜାହଦି ହବବି, ମଜି୍ଥା କାଲଆି, 
ଟକି,ି ଲାଲା, ଣ୍ମାତ,ି ରାଜନ, ସଲମି ଓ 
ଦଲିାୱର ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ରହଥିିଣ୍ଲ। ୧୩ 
ତାରଖି ଗରୁପ-ବରି ଦ୍ତିଲୀୟ କ୍ାଟର ଫାଇନଲ 
ସଂଘର୍୍ଥ କ୍ଲବ ଭୁବଣ୍ନଶ୍ୱର ସହତି ଖଡ଼ଗପରୁ 
ଏଣ୍ସାସଏିସନ ମଧ୍ୟଣ୍ର ଣ୍ହବ।

ଆଚଭିର କ୍ଲବ୍  କଟକକୁ ହରୋଇଲୋ 
ପପଲୁୋର କ୍ଲବ୍  ସେଙ୍ୋନୋଳ

�ମ୍ଭବ ଫୋଉସଡେ�ନର ୪ରଚ୍ଚ ବୋରଷିକ ଉତ୍ସବ

ଧଷୂରୁୀ, ୧୨ା୩(ସମସି): ଧରୂ୍ରୁଲୀ ରାନା ଅନ୍ତଗ୍ଥତ 
ଅଜୁ୍ଥନପରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲପିାଟଣାସ୍ତି ସତ୍ନାରାୟଣ 
ଡ୍ାମାଟକି୍   କ୍ଲବର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ଣ୍ହାଇ�ାଇଛ।ି 
ଏହ ି ଅବସରଣ୍ର ବାଲପିାଟଣାସ୍ତି ଣ୍ବୈତରଣଲୀ 
ନଦଲୀ ତଟସ୍ତ ବାସଣୁ୍ଦବ ପଲୀଠଣ୍ର ଚାର ି ରାତ ି �ାତ୍ରା 
ପ୍ରତଣି୍�ାଗତିାର ଉଦ୍  ଘାଟନଲୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ଣ୍ହାଇଥିଲା। 
ଏଥିଣ୍ର ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭାଣ୍ବ ବଶିଷି୍ ସମାଜଣ୍ସବଲୀ ତରା 

ବଣି୍ଜେ ିବ୍ଲକ ସଭାପତ ିଉଣ୍ମଶଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ିଣ୍�ାଗଣ୍ଦଇ 
କା�୍ଥ୍କ୍ମକୁ ଉଦ୍  ଘାଟନ କରଥିିଣ୍ଲ। ଅନ୍ତମ ଅତଥିି 
ଭାଣ୍ବ ସମତି ିସଭ୍ ବଦି୍ାଧର ରାଉତ, ବଣି୍ଜେ ିପଞ୍ଚାୟତ 
ସଭାପତ ି ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ, ଧାମନଗର ଣ୍ପ୍ରସ୍  କ୍ଲବ୍  ର 
ସମ୍ାଦକ ପ୍ରଦଲୀପ ମହାପାତ୍ର, ନାଟ୍ ନଣି୍ଦେ୍ଥଶକ ନରିଞ୍ନ 
ପଡୋ, ରମାକାନ୍ତ ଣ୍ବଣ୍ହରା, ସଣ୍ନ୍ତାର୍ ରାୟ, ଣ୍କ୍ଷତ୍ରବାସଲୀ 
ବାରକି, ସଣ୍ମତ ଣ୍�ାଗଣ୍ଦଇ ବକ୍ବ୍ ପ୍ରଦାନ କରଥିିଣ୍ଲ।

�ତ୍ୟନୋରୋୟଣ ଡ୍ୋମୋଟକି୍   କ୍ଲବର ବୋରଷିକ ଉତ୍ସବ
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ସ�ୋମବୋର
୧୩ ମୋର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ନସରିପରୁରୁ ଟ୍ଲାେ୍ଟର ହ�ଲାର ି
ଛେନାପଦ,ି ୧୨ା୩(ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ନନ୍ପିଦଲା ଥଲାନଲା ଅଧୀନ 
ସଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଲାୟତ ନସରିପଦୁର ଗ୍ଲାମରଦୁ  ଟ୍ଲାେ୍ଟର କ�ଲାର ିକ�ଲାଇଥିବଲା ଅଭକି�ଲାଗ 
କ�ଲାଇଛ।ି ନସରିପଦୁର ସ୍ତି ମ�ଲାବୀର କଟ୍ଡସ୍ସ କଦଲାେଲାନ ସମ୍ଦୁଖରଦୁ  ଶନବିଲାର 
ବଳିମ୍ତି ରଲାତକିର ଅକଶଲାେ େଦୁମଲାର କବକ�ରଲାଙ୍କ ଟ୍ଲାେ୍ଟରେଦୁ କେ� ି ଦଦୁ ବ୍୍ସତ୍ତ 
କ�ଲାର ି େରକିନଇ ଥିବଲା ଜଣଲା�ଲାଇଛ।ି ସସିଟିଭି ି େ୍ଲାକମରଲା ଦ୍ଲାରଲା କ�ଲାର ି
ଦ୍ଶ୍ର ଫଦୁକଟଜ୍   ମଳିଥିିକେ ସଦୁଦ୍ଲା ଏ�ଲାଏଁ ଟ୍ଲାେ୍ଟର େମିଲ୍ା ଦଦୁ ବ୍୍ସତ୍ତଙ୍କ ବଲାବଦକର 
କେୌଣସ ିପତ୍ତଲା ମଳିପିଲାରନି।ି ଏକନଇ ଅକଶଲାେଙ୍କ ବଲାପଲା ନନ୍ପିଦଲା ଥଲାନଲାକର 
ଏେ େଖିିତ ଅଭକି�ଲାଗ େରଛିନ୍।ି 

ଓଡ଼ଶିଲା ଡ୍ଲାଇଭର ମେଲାସଂଘର 
ସଲାଂଗଠନେି ହବୈଠେ
ଛେଲଛ�ାଇ, ୧୨ା୩(ସମସି): କତେକେଲାଇ ବ୍ଲେ ଶବିନଲାରଲାୟଣପଦୁର କଗଲାଡ଼ଲା 
ପଞ୍ଲାୟତ ମଦୁଖ୍ଲାଳୟର �ଲାଟପଡ଼ଆିଠଲାକର ଓଡ଼ଶିଲା ଡ୍ଲାଇଭର ମ�ଲାସଂଘର 
ପଞ୍ଲାୟତସ୍ତରୀୟ ସଲାଂଗଠନେି କବୈଠେ ଅନଦୁଷ୍ତି କ�ଲାଇଛ।ି ଉକ୍ତ କବୈଠେକର 
ଶବିନଲାରଲାୟଣପଦୁର କଗଲାଡ଼ଲା ପଞ୍ଲାୟତର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ ସଂଗଠନେଦୁ ମଜଭଦୁ ତ 
େରବିଲା ଏବଂ ୧୫ ତଲାରଖିକର କ�ବଲାେଦୁ ଥିବଲା ଅଖ�େ ବନ୍ େଲା�୍ସ୍କ୍ରମର 
ସଫଳ ରୂପଲାୟନ ପଲାଇଁ ଆକେଲା�ନଲା କ�ଲାଇଥିେଲା। ଉକ୍ତ ସଭଲାକର ସବ୍ସସମ୍ତ ି
କ୍ରକମ ଗଗନ ମ�ଲାନ୍ଙ୍କଦୁ  ପଞ୍ଲାୟତ ସଭଲାପତ,ି କଗଲାବଦ୍୍ସନ ମ�ଲାନ୍ଙ୍କଦୁ  ସମ୍ଲାଦେ, 
େ୍ଷ୍ଣ�ନ୍ଦ୍ର ସଲା�ଦୁଙ୍କଦୁ  ଉପସଭଲାପତ,ି ବ�ିତି୍ଲାନନ୍ ନଲାଏେଙ୍କଦୁ  ସ� ସମ୍ଲାଦେ ଏବଂ 
ମେଦୁରଦୁ  ମଦୁଣ୍ଲାଙ୍କଦୁ  କେଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଲାକବ �ୟନ େରଲାଗେଲା। �ନ୍ଦ୍ରେଲାନ୍ କଦ�ଦୁରୀଙ୍କଦୁ  
ଉପକଦଷ୍ଲା ଭଲାକବ ଦଲାୟତି୍ୱ ଅପ୍ସଣ େରଲାଗେଲା।

ଅନନ୍ତ ମେଲାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସବଲାଶ୍ରମର ପ୍ରତଷି୍ଲା

ଘଷପିରୁା,୧୨।୩(ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ଆନନ୍ପଦୁର ଉପଖଣ୍ ମଦନପଦୁର 
ପଞ୍ଲାୟତ ଖଣ୍କିଦଲାଳ ିସଲା�କିର ଅନନ୍ ମ�ଲାେକ୍ଷୀଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ସ୍ତି �ଜଦୁକବ୍ସଦୀଅ 
ପଞ୍ େଦୁଣ୍ଅି ବଶି୍ୱଶଲାନ୍ ିମ�ଲା�ଜ୍ଞ ଅନଦୁଷ୍ତି କ�ଉଛ।ି ମଦୁଖ୍ ଭୂମେିଲାକର ଗଦୁରଦୁ ଜୀ 
ସନ୍ଥଶ୍ୀମଦ ସ୍ଲାମୀ ଦନିଦୟଲାେ ସରସ୍ତୀଙ୍କ ସ�ତି କଦବଲାଶଷି ପଣ୍ଲା ଏବଂ 
ସ�େଲାରୀ ଆ�ଲା�୍ସ୍ ପଣ୍ତି ଜଗନ୍ଲାଥ ଦଲାସଶମ୍ସଲା, ସଦଲାଶବି େବ,ି ସ� 
େମ୍ସେତ୍ତ୍ସଲା ରଘଦୁନଲାଥ େବ,ି ପ୍ରେଲାଶ ପରଡ଼ିଲା, ଗକଜନ୍ଦ୍ର କବକ�ରଲା, ସନଲାତନ 
େବ,ି କବଣଦୁଧର ନନ୍, ନଲାରଲାୟଣ ପ୍ରସଲାଦ ନନ୍, କ୍ଷୀକରଲାଦ �ନ୍ଦ୍ର କବକ�ରଲା, 
ନକରନ୍ଦ୍ର େଦୁମଲାର କବକ�ରଲା ପ୍ରମଦୁଖ ପର�ିଲାଳନଲା େରଥିିକେ।

ନୂତନ ହଗଲାଷ୍୍ମୀ ଶକି୍ଲାଧିେଲାର୍ମୀଙୁ୍ ସ୍ଲାଗତ

ହାଟଡ଼ହି,ି୧୨।୩(ସମସି): �ଲାଟଡ଼�ି ି ବ୍ଲେର ନୂତନ କଗଲାଷ୍ୀ ଶକି୍ଷଲାଧିେଲାରୀ 
ଭଲାକବ ଧକନଶ୍ୱର ଖକଣ୍ଇ କ�ଲାଗଦଲାନ େରବିଲାପକର ନଶିଲାେର ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ଲାଳୟ 
ବଲାରଗିଲଁା ପକ୍ଷରଦୁ  ତଲାଙ୍କଦୁ ସମଦ୍୍୍ସନଲା ପ୍ରଦଲାନ େରଲା�ଲାଇଛ।ି ଏ� ି ଉପେକକ୍ଷ 
ଆକୟଲାଜତି େଲା�୍୍ସ କ୍ରମକର ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ଲାଳୟର ପ୍ରଧଲାନଶକି୍ଷେ ନଲାରଲାୟଣ �ନ୍ଦ୍ର 
ରଲାଉତଙ୍କ ସଭଲାପତତି୍ୱକର ମଦୁଖ୍ ଅତଥିି ଭଲାକବ ବଇିଓ ଧକନଶ୍ୱର ଖକଣ୍ଇ, 
ମଦୁଖ୍ବକ୍ତଲା ଭଲାକବ ବଉଳଲା ମ�ଲାବଦି୍ଲାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶବି ପ୍ରସଲାଦ ଖଲାମଦୁରଲାଇ, 
ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାକବ ସଢଲା �ଲାଇସ୍ଦୁେର ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍ଷେ ଅକଶଲାେ େଦୁମଲାର 
କଜନଲା, ଅବସରପ୍ରଲାପ୍ତ ପ୍ରଧଲାନ ଶକି୍ଷେ ନଲାରଲାୟଣ �ନ୍ଦ୍ର କେଙ୍କଲା, ସମତି ି ସଭ୍ 
ସଦୁେଲାନ୍ ିବଶି୍ୱଲାଳ, କେଶବ �ନ୍ଦ୍ର େର ପ୍ରମଦୁଖ କ�ଲାଗକଦଇ ଥିକେ। ବଦି୍ଲାଳୟର 
ଏଭଳ ିପ୍ରୟଲାସେଦୁ ଅତଥିି ଓ ବଦୁଦ୍ଜିୀବୀ ମ�େକର ପ୍ରଶଂସଲା େରଲା�ଲାଇଛ।ି 

ମେଳିଲା ସଶକ୍େିରଣ ଓ ସହ�ତନତଲା
ଚମ୍ଆୁ,୧୨।୩(ସମସି): �ମ୍ଦୁଆ ତଲାେଦୁ େ ଆଇନ କସବଲା େମଟି ି
ଆନଦୁ େୂେ୍କର �ମ୍ଦୁଆ ବଜି୍ଞଲାପତି ଅଞ୍ଳକର ମ�ଳିଲା ସଶକ୍ତେିରଣ ଓ 
ସକ�ତନତଲା େଲା�୍ସ୍କ୍ରମ ଅନଦୁଷ୍ତି କ�ଲାଇ�ଲାଇଛ।ି ଏଥିକର ଅତରିକି୍ତ ଜଲି୍ଲା 
କଦୌରଲାଜଜ୍   ତଥଲା ତଲାେଦୁ କ୍   ଆଇନ୍   କସବଲା େମଟିରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସକରଲାଜ େଦୁମଲାର 
ଦଲାସ୍   ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲା େରଥିିକେ। ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାକବ ସଙ୍ଗୀତଲା ସଂି�, ପଦ୍ୀନ ି
ମଶି୍ ପ୍ରମଦୁଖ ମ�ଳିଲାଙ୍କ ବଭିନି୍ ପ୍ରେଲାର ଆଇନଗତ ସମସ୍ଲା ବଷିୟକର 
ବର୍୍ସନଲା େରଥିିକେ। ଏ� ି ସଭଲାକର ସଦୁଶ୍ୀ ସଲାଇପ୍ରୀୟଲା ତ୍ପିଲାଠୀ, �କରେ୍ଷ୍ଣ 
ମଶି୍, ରଲାମବଲ୍ଭ ମଶି୍, ବଷି୍ଣଦୁ �ରଣ ରଲାକଠଲାର୍   ଏବଂ ରକମଶ �ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧଲାନ 
ପ୍ରମଦୁଖ ଉପସ୍ତି ଥିକେ। ଏ� ି ସଭଲାେଦୁ ଅବଦଦୁ େ ସଦୁରଜ ଖଲାନ୍   ପର�ିଲାଳନଲା 
େରଥିିବଲା କବକଳ କେଲାଟ୍ସର ନଲାଜରି୍   ପଙ୍କଜ େଦୁମଲାର ନଲାୟେ, କସ୍ଚ୍ଲାକସବୀ 
ରଲାମକ୍ରଷି୍ଣ ଜତି ଏବଂ ମକନଲାଜ େଦୁମଲାର୍   ନଲାଏେ ସ�କ�ଲାଗ େରଥିିକେ।

ଛ�ନୁ୍ଝର,୧୨।୩(ସମସି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲାକର ସ୍ଲାସ୍୍କସବଲା ଭତି୍ତଭୂିମ ି
ବ୍ଦ୍ ି ପଲାଇ �ଲାେଛି।ି ଫଳକର ଜଲି୍ଲାବଲାସୀ 
ସ୍ଲାସ୍୍କସବଲା ପଲାଇଁ ଆଗଭଳ ି ଅସଦୁବଧିଲାର 
ସମ୍ଦୁଖୀନ କ�ଉନଲା�ଲାଁନ୍।ି ସରେଲାରୀ 
କମଡେିଲାେ େକେଜ ମଦୁଖ୍ମନ୍ତୀ କେଲାେଲାପ ପିତ 
େରସିଲାରଛିନ୍।ି ଫଳକର ଜଲି୍ଲାବଲାସୀଙ୍କ 
ସକମତ ପକଡ଼ଲାଶୀ ଜଲି୍ଲା ଓ ରଲାଜ୍ର କେଲାକେ 
ଉନ୍ତ �େିତି୍ଲାକସବଲା ପଲାଇପଲାରକିବ। 
ସରେଲାରଙ୍କ ପକ୍ଷରଦୁ  କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲାକର 
ସ୍ଲାସ୍୍ ଭତି୍ତଭୂିମୀ ବେିଲାଶ େଲା�୍ସ୍ �ଲାେଦୁ  
ର�ଥିିବଲାକବକଳ ଜଲି୍ଲା ମଦୁଖ୍ �େିତି୍ଲାଳୟ 
ଏବଂ ବଡ଼ବେି କଗଲାଷ୍ୀସ୍ଲାସ୍୍ କେନ୍ଦ୍ରକର 
ମଲାଗଣଲା ଡଲାଇେସିସି୍   କସବଲା ଉପେବ୍ଧ 
େରଲା�ଲାଇଛ।ି ଉପକେନ୍ଦ୍ର ଠଲାରଦୁ  ଆରମ୍ଭ େର ି
ମଦୁଖ୍ �େିତି୍ଲାଳୟ ପ�୍ସ୍ନ୍ ସମସ୍ତ ସ୍ଲାସ୍୍କେନ୍ଦ୍ର 
ଗଦୁଡ଼େିକର ଅକନେ ପ୍ରେଲାର ମଲାଗଣଲା ପରୀକ୍ଷଲା 
େରଲା�ଲାଉଛ।ି ଜଲି୍ଲା ମଦୁଖ୍ �େିତି୍ଲାଳୟ 
ବ୍ତୀତ କେନ୍ଦୁଝରକର ୨ଟ ି ଉପଖଣ୍ 
�େିତି୍ଲାଳୟ,୧୭ କଗଲାଷ୍ୀ ସ୍ଲାସ୍୍କେନ୍ଦ୍ର, 
୬ଟ ି ଅନ୍ଲାନ୍ �େିତି୍ଲାଳୟ, ୬୦ ନୂତନ 
ପ୍ରଲାଥମେି �େିତି୍ଲାଳୟ, ୭ ଭ୍ଲାମ୍ମଲାଣ ସ୍ଲାସ୍୍ 
କେନ୍ଦ୍ର, ବଲାଂଶପଲାଳ ଠଲାକର ପପିପି ି କମଲାଡକର 

ଆକରଲାଗ୍ ପ୍ଲସ୍  , କରବଣଲାପଳଲାଶପଲାଳ 
ଠଲାକର ପପିପି ି କମଲାଡକର ପର�ିଲାଳତି ନୂତନ 
ପ୍ରଲାଥମେି ସ୍ଲାସ୍୍କେନ୍ଦ୍ର, ୩୫୧ଟ ି ସ୍ଲାସ୍୍ 
ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ଜଲି୍ଲାକର ୨୦୪୪ ଆଶଲାେମ୍ସୀଙ୍କ 
ଦ୍ଲାରଲା ସ୍ଲାସ୍୍କସବଲା,୨୦୩୦ ଗଲାଁ େେ୍ଲାଣ 
ସମତି ି ଗଠନ, ଟେିଲା ଗଦୁଡ଼େିଦୁ  ସଦୁରକ୍ଷତି ଗଚ୍ତି 
ରଖିବଲା ନମିକନ୍ ଜଲି୍ଲାକର ୬୮ ଟ ି କେଲାେ୍ଡ 
କ�ନ୍   ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଲାପନ, ଜଲି୍ଲା ମଦୁଖ୍ �େିତି୍ଲାଳୟ 
ସକମତ ଅନ୍ ତକିନଲାଟ ି ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲାକର 
ଏଫଅସଲାରୟଦୁ ବ୍ବସ୍ଲା, ମଦୁଖ୍ �େିତି୍ଲାଳୟକର 
୨୪ ଓ ଦଦୁ ଇ ଉପଖଣ୍ ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲାକର 
୧୨ ଶ�୍ଲା ବଶିଷି୍ ଏସ୍  ଏନସୟିଦୁ ବ୍ବସ୍ଲା, 
ନବଜଲାତ ଶଶିଦୁଙ୍କ ନମିକନ୍ �ମ୍ଦୁଆ ଉପଖଣ୍ 
�େିତି୍ଲାଳୟ ଏବଂ ଘଟଗଲାଁ କଗଲାଷ୍ୀ ସ୍ଲାସ୍୍ 
କେନ୍ଦ୍ରକର ୟଦୁନଟି ସ୍ଲାପନ, ଜଲି୍ଲାର ବଭିନି୍ 
ବ୍ଲେକର ୨ଟ ି କେଖଲାଁଏ ଆରବଏିସ୍  କେ 
କ�ଲାଜନଲାକର ୨୬ ଟ ି କମଲାବଲାଇଲ୍   କ�ଲ୍  ଥ 
ଟମି, ବଭିନି୍ ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲାକର ୧୧ଟ ି ମଲା ଗ�୍ 
ବ୍ବସ୍ଲା ଏବଂ ୬୭ଟ ିସ୍ଲାସ୍୍ ଆକରଲାଗ୍କେନ୍ଦ୍ର 
ସ୍ଲାସ୍୍ କସବଲା କକ୍ଷତ୍କର େଲାମ େରଦୁ ଛନ୍।ି ଖଣ ି
ପ୍ରଭଲାବତି ଅଞ୍ଳକର ସ୍ଲାସ୍୍କସବଲା କ�ଲାଗଲାଇବଲା 
ନମିକନ୍ ଗଦୁଆେ,ି ବଲାୟଲାେଦୁମଦୁଟଆି, ନୟଲାକେଲାଟ୍  , 
ରଲାୟଗଡ଼ଲା, ବ୍ଲାହ୍ମଣୀପଲାଳ, ଟଲାଗଂିରଆିପଲାଳ, 
ବକରଇଗଦୁଡ଼ଲା, �ନିଲାମଲାଳପିଶ,ି �ଲାେଦୁଣ୍ଲାପଲାଳ, 

ସଡ୍  ଗଂି, ବଡନଈ, େଲାଦଗଡ଼ଲା, କଟଣ୍ଡଲା, 
�ଉଠଆି ଏବଂ ଧନଦୁଜ୍ସୟପଦୁରେଦୁ ମଶିଲାଇ ୧୫ 
ଟ ି ସ୍ଲାନକର ଜଲି୍ଲା ଖଣଜି ପଲାଣ୍ରିଦୁ  ଡଜିଟିଲାେ 
ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲା ବ୍ବସ୍ଲା େରଲା�ଲାଇଛ।ି ଏ�ଲାସ� 
ମଲାତ୍ତ୍ୱେଲାଭ ପଲାଇଁ ୧୧ଟ ି ମଲା ଗ�୍ ବ୍ବସ୍ଲା, 
ଜଲି୍ଲାକର ମଲାତ୍ମତ୍ଦୁ ୍ �ଲାର େମଲାଇବଲା ନମିକନ୍ 
ବଭିନି୍ ଅପ�ଞ୍ ଇେଲାେଲାରଦୁ  ଡଲାକ୍ତରଖଲାନଲାେଦୁ 
ତଦୁ ରନ୍ ପ�ଞ୍ଲାଇବଲା ପଲାଇଁ ଗଭ୍ସବତୀ ମଲା’ମଲାନଙ୍କ 
ନମିକନ୍ ୬ ସ୍ଲାନକର ବଲାଇେ ଆମ୍ବୁେଲାନ୍ସ 
କସବଲା କ�ଲାଗଲାଇ ଦଆି�ଲାଇଛ।ି 

ପଦୁଷ୍ ି ସଲାଧନ କେନ୍ଦ୍ର, ଡଏିମ୍  ଏଫ୍  ରଦୁ  
ଡଲାକ୍ତର ନ�ିଦୁକ୍ତ,ି ନରିଲାମୟ କ�ଲାଜନଲାକର ଔଷଧ 
ବତିରଣ କେନ୍ଦ୍ର, �େିସିଲାô ନମିକନ୍ କପ୍ରରଣ 
ପଲାଇଁ ଜଲି୍ଲାକର ଆମ୍ବୁେଲାନ୍ସ କସବଲା େଲା�୍ସ୍ 
େରଦୁ ଥିବଲାକବକଳ ଏଥିରଦୁ  ଡଏିମଏଫ୍   ତରଫରଦୁ  
୧୦ଟ,ି ଓମ୍  ବଲାଡସ ି ପକ୍ଷରଦୁ  ୩ଟ,ି ୩୧ଟ ି
୧୦୮ ଆମ୍ବୁେଲାନ୍ସ ଏବଂ ୨୩ ଜନନୀକସବଲା 
�ଲାନବଲା�ଲାନ ନକିୟଲାଜତି କ�ଲାଇଛ।ି ଜଲି୍ଲା ମଦୁଖ୍ 
�େିତି୍ଲାଳୟକର ୯ ସଦୁପର କପେସଲାେଷି୍ ଡଲାକ୍ତର 
, ମତ୍ ଶରୀର କବଲା�ବିଲା ନମିକନ୍ ମ�ଲାପ୍ରୟଲାଣ 
ଗଲାଡ ି ବ୍ବସ୍ଲା, ନମି୍ସଳ କ�ଲାଜନଲାକର କସବଲା 
ସକମତ ଜଲି୍ଲାକର ସ୍।।ସ୍୍ କସବଲା ଭତି୍ତଭୂିମୀ 
ବ୍ଦ୍ ି ପଲାଇ ଜଲି୍ଲାର ସ୍ଲାସ୍୍ କସବଲା ସଦ୍୍ଢ଼ 
କ�ବଲାକର େଲାଗଛି।ି

୨ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟହେନ୍ଦ୍ରହର ମଲାଗଣଲା ଡଲାଏଲସିସି୍  ହସବଲା
ମଖୁଥ୍ୟ �େିତି୍ଲାଳୟ ଓ ବଡ଼ବଲି ହଗଲାଷ୍୍ମୀ ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟହେନ୍ଦ୍ରହର ମଳିବି ସବୁଧିଲା

ରଲାଜସ୍ ଅମଲଲା ସଂଘର ବଲାର୍ଷିେ ସମ୍ଳିନ୍ମୀ ଓ ନବି୍ଲା�ନ
ଛ�ନୁ୍ଝର,୧୨।୩(ସମସି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ରଲାଜସ୍ ଅମେଲା ସଂଘର 
ତ୍କୟଲାବଲାଷପିେ ଜଲି୍ଲା ସମ୍ଳିନୀ ରବବିଲାର 
ଅନଦୁ ଷ୍ତି କ�ଲାଇଛ।ି ଏ� ି ସମ୍ଳିନୀକର 
ମ�ମ୍ଦ ଅଲ୍ୀ ଜନି୍  �ଲା ସଭଲାପତତି୍ୱ 
େରଥିିବଲାକବକଳ ମଦୁଖ୍ ଅତଥିି ଭଲାକବ 
ରଲାମନଲାରଲାୟଣ ଦ୍କିବଦୀ ଏବଂ ମଦୁଖ୍ବକ୍ତଲା 
ଭଲାକବ ଜୟକଗଲାବନି୍ ମଶି୍ କ�ଲାଗ 
କଦଇଥିକେ। ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିିଭଲାକବ 
କ�ମନ୍ େଦୁମଲାର ଦଲାସ, ସକରଲାଜ େଦୁମଲାର 
ଦଲାଶ, ବ�ଦୁ ରଲାମ େଲାମଲା ଓ ରଶ୍ୀରଞ୍ଜନ 
ମ�ଲାନ୍ ି କ�ଲାଗ କଦଇଥିକେ। ସଭଲାପତଙି୍କ 
ଅଭଭିଲାଷଣ ପକର ରଲାଜସ୍ ଅମେଲା 
ସଂଘର ସମ୍ଲାଦେ କେୈଳଲାସ �ନ୍ଦ୍ର ମଲ୍େି 
ସମ୍ଲାଦେୀୟ ବବିରଣୀ ପଲାଠ େରବିଲା ସ�ତି 
ସଂଘର ବଭିନି୍ ଦଲାବଗିଦୁଡ଼େି ଉପସ୍ଲାପନ 
େରଥିିକେ। ମଦୁଖ୍ଅତଥିି ଦ୍କିବଦୀ 
ତଲାଙ୍କର ଅଭଭିଲାଷଣକର ରଲାଜ୍ସ୍ତରକର 

ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀକର ଥିବଲା ଅଧିେଲାରୀଙ୍କଦୁ  
ଡଲାେ ି ଜଲି୍ଲା ସମ୍ଳିନୀ େକେ ତଲା�ଲା ଅଧିେ 
ସରସ ସଦୁନ୍ର କ�ବ କବଲାେ ି େ�ଥିିକେ। 
ମଦୁଖ୍ବକ୍ତଲା ଜୟକଗଲାବନି୍ ମଶି୍ ରଲାଜସ୍ 
ଅମେଲା ସଂଘେଦୁ ସଦୁଦ୍ଢ଼ େରବିଲା ସ� 
ପ୍ରକତ୍େ ବଷ୍ସ ଜଲି୍ଲା ସମ୍ଳିନୀ ଓ ବଲାଷପିେ 
ଉତ୍ବ ପଲାଳନ େରବିଲା ପଲାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ 

େମ୍ସ�ଲାରୀ ଅଂଶଗ୍�ଣ େରବିଲାେଦୁ  ଅନଦୁ କରଲାଧ 
େରଥିିକେ। ରଲାମନଲାରଲାୟଣ ଦ୍କିବଦୀ 
ନବି୍ସଲା�ନ ଅଧରେଲାରୀ ଦଲାୟତି୍ୱ ତଦୁ େଲାଇ 
ଥିକେ। ସଭଲାପତ ି ଭଲାକବ ଜକିତନ୍ଦ୍ର େଦୁମଲାର 
ମ�ଲାପଲାତ୍ ନବି୍ସଲା�ତି କ�ଲାଇଥିବଲାକବକଳ 
ସମ୍ଲାଦେ ଭଲାକବ ପ୍ରଭଲାକତନ୍ଦୁ ନଲାଏେ 
ନବି୍ସଲା�ତି କ�ଲାଇଥିକେ। ଏତଦ୍  ବ୍ତୀତ 

ଉପସଭଲାପତ ିଭଲାକବ ଜକିତନ୍ଦ୍ର େଦୁମଲାର ସଲା�ଦୁ , 
ଭୀମକସନ କଜନଲା, ବରଦୁ ଣ ପକେଇ, ମୀନତ ି
ସଲା�ଦୁ , ଶବିଲାନୀ ନଲାଏେ, ପ୍ରସନ୍ େଦୁମଲାର 
ନଲାଏେ, ତପନ େଦୁମଲାର ଭଦୁ ୟଲାଁ, େଲା�୍ସ୍ଲାଳୟ 
କସକକ୍ରଟଲାର ି ଭଲାକବ ମଦୁକ୍ତେିଲାନ୍ ପଲାତ୍, 
�ଦୁଗ୍ ସମ୍ଲାଦେ ଭଲାକବ ସମତି ରଲାକଠଲାର, 
ଜକନ୍ଜୟ ଶତପଥୀ, କେଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ଷ 

ପଲାଥ୍ସସଲାରଥି ନଲାଏେ,େଲା�୍ସ୍େଲାରୀ ସଭଲାପତ ି
ସ�ନି ପଣ୍ଲା,ସମୀକ୍ଷେ ରଲାଧଲାରମଣ 
�କ୍ର,ମଡିଆି ସଂକ�ଲାଜେ ପୀତବଲାସ 
ମ�ଲାନ୍, ଉପଖଣ୍ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ଲାଦେ ନମିକନ୍ 
ସଦୁବ୍ତ େଦୁମଲାର ପଟ୍ଟନଲାଏେ, କଦବବ୍ତ 
େର ନବି୍ସଲା�ତି କ�ଲାଇଥିବଲାକବକଳ ଦୀପେ 
େଦୁମଲାର ପ୍ରଧଲାନ, ପଙ୍କଜନିୀ କସଠୀ, 
ରଶ୍ୀକରଖଲା ପଲାତ୍, କଗୌତମ �ରଣ 
ମ�ଲାନ୍, ସତ୍ବତୀ େଲାଗଦୁରୀ, ଛବଳି ପଲାତ୍, 
ପ୍ରତଲାପ େଦୁମଲାର ବଇଠଲା, ଦୀପେ େଦୁମଲାର 
ପଲାତ୍, ଉଦୟ େଦୁମଲାର କଜନଲା, ମକନଲାଜ 
େଦୁମଲାର ମଲ୍େି ନବି୍ସଲା�ତି କ�ଲାଇଥିକେ। 
ଏତଦ୍  ବ୍ତୀତ ଉପକଦଷ୍ଲା ଭଲାକବ 
େଲାମନିୀେଲାନ୍ ମ�ଲାନ୍, ମ�ମ୍ଦ ଅଲ୍ୀ 
ଜନି୍  �ଲା, କେୈଳଲାସ �ନ୍ଦ୍ର ମଲ୍େି, ଭବକନଶ୍ୱର 
ମ�ଲାପଲାତ୍, ବ�ିତି୍ଲାନନ୍ ରଲାଉତ, ସକରଲାଜ 
େଦୁମଲାର ସଲା�ଦୁ , ଜତୀନ୍ଦ୍ର େଦୁମଲାର ବଇଠଲା 
ମକନଲାନୀତ କ�ଲାଇଥିକେ। ପୀତବଲାସ 
ମ�ଲାନ୍ ଧନ୍ବଲାଦ କଦଇଥିକେ।

ମଲାଳମଲାଳ ସ�ୂନଲାଫଳେ, େଲାମହର ଶନୂ
ନାରଦପରୁ,୧୨।୩(ସମସି)

ଝଦୁମ୍ଦୁରଲା ବ୍ଲେ ଅଧୀନ ନଶି୍ନି୍ପଦୁର ପଞ୍ଲାୟତକର 
ମଲାଳମଲାଳ ସ�ୂନଲାଫଳେ। କେଉଠଁ ି ରଲାସ୍ତଲା 
େଲାମ ତ କେଉଠଁ ିକପଲାେ େଲାମ, ଏଭଳ ିଅକନେ 
ସ୍ଲାନକର େଗଲା�ଲାଇଛ ି ସ�ୂନଲା ଫଳେ। 
କ�କେ କେୌଣସ ି େଲାମ ସମ୍ରୂ୍୍ସ େରଲା�ଲାଇ ନ 
ଥିବଲାରଦୁ  ଗ୍ଲାମବଲାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଅସକନ୍ଲାଷ 
କଦଖଲାକଦଇଛ।ି ଗ୍ଲାମବଲାସୀଙ୍କ ସ�ୂନଲା 
ଅନଦୁ�ଲାୟୀ, ୨୦୨୦-୨୧ରଦୁ  ୨୦୨୧-୨୨କର 
କେୌଣସ ି େଲାମ କ�ଲାଇନଲା� ିଁ। ବଲାେ୍ଲାନଲାଳ 

ଉପକର କପଲାେ ନମି୍ସଲାଣ, ଅମଳଲାଣକିଗଲାଳଲା 
ଜଡମିଳୂ ଆର୍  ଡ ି ରଲାସ୍ତଲାରଦୁ  ଦରବଲାର ପଡ଼ଆି 

ପ�୍୍ସ ନ୍ ରଲାସ୍ତଲା ଏବଂ କଡ୍ନ୍  ର 
ଉନ୍ତେିରଣ, କେନଲାେ ରଲାସ୍ତଲା 
ପଟଦୁ  ଗଲଁାେଦୁ େଂକ୍ରଟି ରଲାସ୍ତଲା ଓ 
କେଲାେଭଟ୍ସ ନମି୍ସଲାଣ ର�ଥିିକେ 
ମଧ୍ୟ ଠେିଲାଦଲାରଙ୍କ ଅବକ�ଳଲା 
େଲାରଣରଦୁ  େଲାମ ସମ୍ରୂ୍୍ସ 
କ�ଲାଇପଲାରନିଲା� ିଁ। ଫଳକର 
ସ୍ଲାନୀୟ କେଲାେ �ଇରଲାଣ 
କ�ଉଛନ୍।ି ଏଥିପ୍ରତ ି ତଦୁରନ୍ 

ବ୍ଲେ ପ୍ରଶଲାସନ ଦ୍ଷ୍କିଦଇ େଲା�୍୍ସ  ଆରମ୍ଭ 
େରବିଲାେଦୁ ଗ୍ଲାମବଲାସୀ ଦଲାବ ିେରଛିନ୍।ି 

ଚମ୍ଆୁ,୧୨।୩(ସମସି): �ମ୍ଦୁଆ ଘକରଲାଇ ବସ୍   ମଲାେେି ସଂଘର ନବି୍ସଲା�ନ ଅନଦୁଷ୍ତି କ�ଲାଇଛ।ି 
ଏ� ିନବି୍ସଲା�ନକର ସଭଲାପତ ିପଦ ଇସରଲାର ଅଲ୍ୀ �ଲାକତଇ ଥିବଲାକବକଳ ସମ୍ଲାଦେ ଭଲାବକର 
କଭଲାଳଲାନଲାଥ ମ�ଲାନ୍ ନବି୍ସଲା�ତି କ�ଲାଇଛନ୍।ି କସ�ପିର ିସଂଘର ଉପସଭଲାପତ ିଭଲାକବ ନକରନ୍ଦ୍ର 
େଦୁମଲାର ମ�ଲାନ୍, �ଦୁଗ୍ ସମ୍ଲାଦେ ଭଲାକବ ଅମତି େଦୁମଲାର ଗରି ି ଏବଂ କେଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଲାକବ 
କ୍ଷୀକରଲାଦ େଦୁମଲାର ମଶି୍ ନବି୍ସଲା�ତି କ�ଲାଇଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି କେଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଲାକବ ଶ୍ୀ ମଶି୍ 
ନରି୍ନ୍ସନ୍କର ନବି୍ସଲା�ତି କ�ଲାଇଛନ୍।ି କସ�ପିର ିସଂଘର େଲା�୍ସ୍େଲାରଣିୀ ସଦସ୍ ଭଲାକବ ଶମ୍ଭଦୁନଲାଥ 
ମ�ଲାନ୍, ଦୀପେ େଦୁମଲାର ମ�ଲାନ୍, େଲାଜେ େଦୁମଲାର ବ୍ହ୍ମ, କସଲାମନଲାଥ ସଲା�ଦୁ, କ�ମନ୍ େଦୁମଲାର 
ମ�ଲାନ୍, ପ୍ରଦଦୁ ୍ମ୍ନ େଦୁମଲାର ଭଞ୍ଜକଦଓ, େଲାେ �ଲାନ୍ ବଲାରେି ଏବଂ ସଦୁରଥ ପଷ୍୍ ିପ୍ରମଦୁଖ ନବି୍ସଲା�ତି 
କ�ଲାଇଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି ଏ� ିନବି୍ସଲା�ନେଦୁ ପର�ିଲାଳନଲା େରଦୁ ଥିକେ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରୟିନଲାଥ 
ପତ ିଏବଂ ଗକଜନ୍ଦ୍ର ନଲାଏେ। ନୂତନ ଭଲାକବ ନବି୍ସଲା�ତି କ�ଲାଇଥିବଲା ସଭଲାପତ ିଇସରଲାର ଅଲ୍ୀ 
ଓ ସମ୍ଲାଦେ କଭଲାଳଲାନଲାଥ 
ମ�ଲାନ୍ ଆଗଲାମୀ ଦନିକର 
ବସ୍   ମଲାେେିମଲାନଙ୍କ 
ବଭିନି୍ ସମସ୍ଲା ସମଲାଧଲାନ 
ସ� �ଲାତ୍ୀବଲା�ୀ କସବଲା 
ଉପକର ଗଦୁରଦୁ ତ୍ୱ କଦକବ 
କବଲାେ ିେ�ଛିନ୍।ି

ଉପଖଣ୍ଡ ଘଛରାଇ ବସ୍   ମାଲ�ି ସଂଘ ନବ୍ିାଚନ

ସଭଲାପତ ିଇସରଲାର ଅଲ୍୍ମୀ, 
ସମ୍ଲାଦେ ହଭଲାଳଲାନଲାଥ ମେଲାନ୍ତ

ବଲାର୍ଷିେ ଉତ୍ବ ଓ ମଖୁପତ୍ର ‘ସମ୍ଲାବନଲା’ ଉହନମଲା�ତି
ହାଟଡ଼ହି,ି୧୨।୩(ସମସି)

�ଲାଟଡ�ି ି ବ୍ଲେ ସଢ଼ଲାସଲାଇ କ�ତନଲା ସଲା�ତି୍ 
ସଂସଦର ୧୦ମ ବଲାଷପିେ ଉତ୍ବ ଅନଦୁଷ୍ତି 
କ�ଲାଇଛ।ି ସଂସଦର ସ୍ଲାୟୀ ସଭଲାପତ ି େୀତ୍ତ୍ସନ 
�ରଣ ନଲାୟେଙ୍କ ସଭଲାପତତି୍ୱକର ମଦୁଖ୍ଅତଥିି 
ଭଲାକବ ଓଡ଼ଶିଲା ସଙ୍ଗୀତ ନଲାଟେ ଏେଲାକଡମୀ 
ପଦୁରସ୍ଲାରପ୍ରଲାପ୍ତ ଗଲାୟେ ତଥଲା ସ୍ତମ୍ଭେଲାର କଗଲାବନି୍ 
�ନ୍ଦ୍ର ପଲାଣଗି୍ଲା�ୀ, ମଦୁଖ୍ବକ୍ତଲା ପ୍ରଲାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, 
େବ,ି ସଲା�ତି ି୍ େ ଡ. ନଲାରଲାୟଣ କସନଲାପତ,ି 
ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାକବ ରଲାଷ୍ଟ୍ରପତ ି ପଦୁରସ୍ଲାର 
ପ୍ରଲାପ୍ତ ଶକି୍ଷେ, େବ ି ଭଲାଷ୍କର �ନ୍ଦ୍ର ପଲାଢ଼ୀ, 
ସଂକ�ଲାଗୀ ସଜଫଦୁେର ସମ୍ଲାଦେ ଘଟଗଲାଁର 
ବଲାବଦୁ େଲାେ ପକେଇ କ�ଲାଗକଦଇ ସଲା�ତି୍ର 
ଭୂମେିଲା ଉପକର ବକ୍ତବ୍ ରଖିଥିକେ। 
ସଂସଦର ସ� ସମ୍ଲାଦେ ଅବସରପ୍ରଲାପ୍ତ ଶକି୍ଷେ 

ତଥଲା ସଲା�ତି ି୍ େ ନଲାରଲାୟଣ �ନ୍ଦ୍ର କେଙ୍କଲା ଅତଥିି 
ପର�ିୟ ଓ ସମ୍ଲାଦେୀୟ ବବିରଣୀ ପଲାଠ 
େରଥିିକେ। ସଂସଦର ସମ୍ଲାଦେ ସଲା�ତି ି୍ େ 
�ତଦୁ ଭଦୁ ୍ସଜ ପ� ି ସଲାଇକ�ତନଲା ସଲା�ତି୍ 
ସଂସଦର ଉକଦେଶ୍ ଜ୍ଞଲାପନ େରଥିିକେ। 
େବ,ି ଅଧ୍ୟଲାପେ ବଲାଇଡଙ୍କ ବଲାବଲା ଓ ସଂସଦର 
ଉପସଭଲାପତ ି େବ ି େଲାଞ୍ନେତଲା କବକ�ରଲାଙ୍କ 
େବତିଲା ସଂକ�ଲାଜନଲାକର େବତିଲା ପଲାଠ 
େରଲା�ଲାଇଥିେଲା। ସଲାଇ କ�ତନଲା ସଲା�ତି୍ 
ସଂସଦର ମଦୁଖପତ୍ ‘ସମ୍ଭଲାବନଲା’ ଉକନ୍ଲା�ନ 
କ�ଲାଇଥିେଲା। େବ,ି ସଲା�ତି ି୍ େ, କେଖେ ତଥଲା 
ଶକି୍ଷଲାବତି୍   କଗଲାବନି୍ �ନ୍ଦ୍ର ବଲାରେିଙ୍କ େବତିଲା 
ପଦୁସ୍ତେ ‘କେୈକଶଲାର ମଞ୍ଜରୀ’ ଓ ଶକି୍ଷଲାବତି୍  , 
ସଲା�ତି ି୍ େ ତଥଲା କେଖେ ଜଗନ୍ଲାଥ ପଲାତ୍ଙ୍କ 
େବତିଲା ପଦୁସ୍ତେ ‘ପଦୁରଲାଣ ପଷ୍୍ଲାର ନଲାରୀ’ 
କେଲାେଲାପ୍ସଣ କ�ଲାଇଥିେଲା। େବ ି ମଦୁରେଧିର 

କବକ�ରଲା, ସଦୁକରନ୍ଦ୍ର ପରଚି୍ଲା, ଦଲାଶରଥି 
କଜନଲା, ସଦୁକବଲାଧ ସଲା�ଦୁ, ସରଳଲା ମ�ଲାପଲାତ୍, 
ଅଭୟ ସଲାମେ, ବଜିୟଲା କବକ�ରଲା, ବନମଲାଳୀ 
କଜନଲା, ଅନନ୍ ମଦୁଦଦୁ େ,ି ଗୟଲାଧର ଦଲାସ, 
ରଙ୍ଗଲାଧର ମ�ଦୁରୀ, ଶଶଭୂିଷଣ ପଦୁ�ଲାଣ, 
ସଙ୍ଲାଳ ି �ରଣ ରଲାଉଳ, ଅକେଖ ନଲାୟେ, 

ସଦୁଷମଲା ମଞ୍ଜରୀ ମଶି୍, ସଦୁେଲାନ୍ କବକ�ରଲା, 
ନର�ର ିପଲାତ୍ ଆଦ ିେବତିଲା ପଲାଠ େରଥିିକେ। 
ସଂସଦର ଉପସଭଲାପତ ି ଭଲାଗବତ ସଲା�ଦୁ  
ମଞ୍ ସଞ୍ଲାଳନକର ସ�କ�ଲାଗ େରଥିିକେ। 
କେଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଲାଗରିଥି କସଠୀ, ବଜିୟ 
େଦୁମଲାର ଧଳ, ଅଭୟ ସଲାମେ, ନଲାଗଲାକତଲାଟଲାର 

ଗ୍ଲାମବଲାସୀ ସ�କ�ଲାଗ େରଥିିକେ। େବ ି
ସଦୁଦଲାମ �ରଣ କଜନଲା, ବଳରଲାମ କଜନଲା, 
ଅକଶଲାେ ଦଲାସ, କ�ମନ୍ େଦୁମଲାର ନଲାୟେ, 
ଧରୁବଲାନନ୍ କସଠୀ, ପ୍ରତମିଲା ସ୍ଲାଇଁ େବତିଲା ପଲାଠ 
େରଥିିକେ। ଉପସଭଲାପତ ି ଭଲାଗବତ ସଲା�ଦୁ  
ଧନ୍ବଲାଦ ଅପ୍ସଣ େରଥିିକେ।

ଛେଙ୍ା ଫାମ୍ହାଉସ୍   ଆମ୍ବ ବଗଚିାଛର ଅଗ୍�ିାଣ୍ଡ
ଛେନାପଦ,ି୧୨।୩(ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା �ଲାଟଡ�ି ି ବ୍ଲେ କଢ଼ଙ୍କ।। ଫଲାମ୍ସ�ଲାଉସକର 
ଅଗ୍େିଲାଣ୍ ଘଟଛି।ି ଫଲାମ୍ସ�ଲାଉସର ସୀମଲା ବଲା�ଲାକର ଥିବଲା ବେି ନଡ଼ଲାଗଦଲାକର କେ� ି ନଆଁି 
େଗଲାଇ କଦଇଥିବଲାକବକଳ, ତଲା�ଲା ଜଳ ିଜଳ ିଫଲାମ୍ସଲା�ଲାଉସର ସୀମଲା ଭତିକର ଥିବଲା ଆମ ୍ବଗ�ିଲା 
ଭତିରେଦୁ ପଶ ିଆସଥିିେଲା। ବତ୍ସମଲାନ ପତ୍ଝଡ଼ଲା ସମୟକର �ଲାରଆିକଡ଼ େଦୁଢ଼ େଦୁଢ଼ ଶଦୁଖିେଲା ପତ୍ 
ପଡ଼ଥିିବଲାରଦୁ  ନଆଁିେଦୁ ଆୟତ େରବିଲା ସମ୍ଭବପର କ�ଲାଇପଲାର ିନ ଥିେଲା। ଫଲାମ୍ସ�ଲାଉସ ଦଲାୟତି୍ୱକର 
ଥିବଲା ଭଲାରପ୍ରଲାପ୍ତ ଓଭରସଓିର ମନଥ୍ କ�ନଲା �ଲାଟଡି

଼
� ି ଅଗ୍ଶିମ ବଲା�ନିୀେଦୁ ଖବର କଦବଲାରଦୁ  

ଘଟଣଲାସ୍ଳକର ଅଗ୍ଶି�ମ ବଲା�ନି ିପ�ଞ୍ ିନଆଁିେଦୁ ଆୟତ େରଥିିବଲା ଜଣଲା�ଲାଇଛ।ି

ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟଲିା ପକି୍  ଅପ୍   
େୁରୁମଙୁ୍ା,୧୨।୩(ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ୪୯ ନମ୍ର ଜଲାତୀୟ ରଲାଜପଥର ତଦୁ ରଦୁ ମଦୁଙ୍ଗଲା 
ବଜଲାରକର ଭଲାରସଲାମ୍ �ରଲାଇ ଏେ ପେିଅପ୍   ଭ୍ଲାନ୍   ଓେଟ ିପଡ଼ଛି।ି ଏଥିକର ଗଲାଡ଼ ିଡ୍ଲାଇଭର 
ଅଳ୍ପକେ ବତ୍ତପି �ଲାଇଥିବଲାକବକଳ ଗଲାଡଟି ି େେେିତଲାରଦୁ  କଦବଗଡ଼ �ଲାଉଥିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି 
ଘଟଣଲାସ୍ଳକର ତଦୁ ରଦୁ ମଦୁଙ୍ଗଲା ପଦୁେସି ପ�ଞ୍ ିଦଦୁ ଘ୍ସଟଣଲାଗ୍ସ୍ତ ଭ୍ଲାନ୍  େଦୁ ରଲାଜପଥରଦୁ  �ଟଲାଇଥିେଲା।
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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

&âùgÜû©e 

www.sakalaepaper.com

1515
ୟ�ୋମବୋର

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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 �ଇଣ୍ୱିଆନ ରେଲ୍ସ ମାଷ୍ଟ�ଦ୍ଧ ରେନ ୱି�

ମରୁେ, ଆଲକାୋଜ, 
ୱାେଙି୍ା ତୃତୀୟ ୋଉଣ୍ଡରେ
ଇଣ୍ଆିନ କୱଲ୍ସ,୧୨।୩(ଏକରନ୍ସ)ି: ଏଠାକର ଚାଲଥିିବା ଇଣ୍ଆିନ 
କୱଲ୍ସ ମାଷ୍ସ୍ କଟନସି ଟୁର୍୍ାକମଣ୍ଟର ପରୁୁଷ ଓ ମହଳିା ଏେେ 
୍ତକି�ା�ତିାକର ସକିଡଡ କେଳାଳମିାନଙ୍କ ରୟ�ାତ୍ା ଅବଧ୍ହତ 
ରହଛି।ି ଟପ୍   ସଡି୍   କପେନ୍   �ବୁ କେଳାଳ ିୋକଲ୍ାସ ଆଲୋରାର ୬-୩, 
୬-୩ କସଟ୍  କର ଅକ୍ରେଲଆିର ରନାସ ିକୋେନିାେସି୍  ଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ େର ି
ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍କର ୍କବର େରଛିନ୍ତ।ି କସହପିର ି ଅଭଜି୍ଞ ବ୍କିଟନ 
କେଳାଳ ି ଆଣ୍ ି ମକୁର ଦ୍ତିୀୟ ରାଉଣ୍କର ୬-୪, ୬-୩ କସଟ୍  କର 

କମାଲକଡାଭାର ରାଡୁ ଅଲକବାଟଙୁ୍କ ହରାଇ ଅଗ୍ର�ତ ି େରଛିନ୍ତ।ି 
କଡନ୍  ମାେ୍ର ସପ୍ତମ ସଡି୍   କେଳାଳ ି କହାଲ�ାର ରୁନ୍   ୭-୫, ୬-୩ 
କସଟ୍  କର ଆକମରେିାର ମଧ୍ାକେଞ୍ ି ମଧ୍ାକ୍  କଡାନାକଲ୍ଡଙୁ୍କ ହରାଇ 
ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍େୁ ଉଠଛିନ୍ତ।ି ଚତୁର୍ ସଡି୍   ଆକମରେିାର କଟଲର ଫି୍ଜ୍   
୪-୬, ୬-୪, ୬-୩ କସଟ୍  କର ନରି କଦରର ବ ିକସଲଟନଙୁ୍କ ହରାଇ 
ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍େୁ ଉଠଛିନ୍ତ।ି କପାଲାଣ୍ର ୯ମ ସଡି୍   ହୁକବଟ ୍ହୁରୋର 
୬-୩, ୬-୩ କସଟ୍  କର ଅକ୍ରେଲଆିର ଆକଲେକସଇ କପାପରିନିଙୁ୍କ 
ହରାଇ ଅଗ୍ର�ତ ି େରଛିନ୍ତ।ି ସ୍ୱରରଲାଣ୍ର ଷ୍ାନସିଲାସ ୱାରଙି୍କା 
୭-୬, ୬-୪ କସଟ୍  କର ସବମିଆର ମଓିମୀର କେକ୍  ମାକନାଭେିଙୁ୍କ 
ହରାଇ ଅଗ୍ର�ତ ିେରଛିନ୍ତ।ି ୧୧ତମ ସଡି୍   ରାନେି ସନି୍ର ୬-୩, ୭-୬ 
କସଟ୍  କର ଫାନ୍ସର ରଚିାଡ୍ �ାସ୍  କକ୍ଟ୍  ଙୁ୍କ ହରାଇ, ୮ମ ସଡି୍   କଫଲକି୍ସ 
ଅ�ରୁ- ଅଲଆିରମି ୭-୬, ୬-୪ କସଟ୍  କର ପ ିମାଟମିକନରଙୁ୍କ ହରାଇ 
ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍କର ୍କବର େରଛିନ୍ତ।ି 

ସ୍ ୱିଆରେକ, ୋଡୁକାନୁ, ଜାରବଉେଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତ ୱି
ମହଳିା ଏେେ ୍ ତକି�ା�ତିାକର ଟପ୍   ସଡି୍   ତରା ବଶି୍ୱର ୧ ନଂ କେଳାଳ ି
�ତରରର ଚାମ୍ଅିନ କପାଲାଣ୍ର ଇ�ା ସ୍ୱଆିକଟେ ଓ ଟୁଧ୍ନସିଆିର 
ଓନ୍ସ ରାକବଉର ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍କର ୍କବର େରଛିନ୍ତ।ି ସ୍ୱଆିକଟେ 
୬-୦, ୬-୧ କସଟ୍  କର ଆକମରେିାର କେଲେୟାର ଲୟିଙୁ୍କ ହରାଇ 
ଅଗ୍ର�ତ ିେରଛିନ୍ତ।ି କସହପିର ିଚତୁର୍ ସଡି୍   ରାକବଉର ୪-୬, ୬-୪, 
୬-୧ କସଟ୍  କର କପାଲାଣ୍ର ମାଗ୍  ଡାକନନା କଫ୍ଚ୍  ଙୁ୍କ ହରାଇ ଅଗ୍ର�ତ ି
େରଛିନ୍ତ।ି ୧୯ତମ ସଡି୍   ମାଡନିସନ େଜି୍   ଦ୍ତିୀୟ ରାଉଣ୍ ମଧ୍ାଚ୍  କର 
ଓହର�ିବିା ୋରଣରୁ କସାରାନା ସଷ୍ମିଆ ୱାେଓଭର ପାଇଁ ତୃତୀୟ 
ରାଉଣ୍କର ୍କବର େରଛିନ୍ତ।ି ବ୍କିଟନର ଇମ୍ା ରାଡୁୋନୁ ୭-୬, 
୬-୨ କସଟ୍  କର ୨୦ତମ ସଡି୍   କପାଲାଣ୍ର ମା�ଦା ଲକିନଟଙୁ୍କ ହରାଇ 
ଅଗ୍ର�ତ ିେରଛିନ୍ତ।ି ଫ୍ାନ୍ସର ୋକରାଲନି �ାସମିଆ ୬-୧, ୬-୭, ୬-୪ 
କସଟ୍  କର ହକଗେରୀ ଡାଲମା �ଲ୍  ଫିଙୁ୍କ ହରାଇ ଅଗ୍ର�ତ ି େରଛିନ୍ତ।ି

ଫିଫା କଂରରେସରେ ର�ାଗ 
ରେବାରେ ଅଭଜିତି ଓଡ଼ଶିାେ ପ୍ରଥମ

େଟେ,୧୨ା୩(ସମସି): ଆସନ୍ତା ଏ୍ଲିକର ଉରକବେସି୍ାନକର କେଳା�ବି 
ଏସଆିନ �ବୁ ଆରକଲଟେି ଚାମ୍ଅିନସପି୍  । ଆ�ାମୀ ସଂସ୍କରଣକର ଏେମାତ୍ 
ଓଡ଼ଆି କେଳାଳ ିଭାକବ ଏସଆିନ ଚାମ୍ଅିନସପିକର ୍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 ମହମ୍ଦ 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। ମହମ୍ଦ 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। ମହମ୍ଦ ରୟିାନ ବାସା, ରାକରନ୍ଦ୍ର ସନୁି୍, ଚନି୍ମୟ ନା� ଏବଂ ବାପ ି
ହାଁସଦାଙୁ୍କ କନଇ �ଠତି ଏହ ିଟମି୍   ୧ ମନିଟି୍   ୫୭.୫୫ କସକେଣ୍କର ଲକ୍ଷଧ୍ 
ଅତକି୍ରମ େରଥିିକଲ। ଉକ୍ ଇକଭଣ୍ଟକର କତଲଗୋନା ଏବଂ ଦଲି୍ୀର ରକିଲ ଦଳ 
�ରାକ୍ରକମ ସ୍ୱର୍୍ ଏବଂ ୋଂସଧ୍ ପଦେ ରତିଥିିକଲ।

ଏସୀୟ ରେୌଡ଼କୁେ ନମିରତେ ବାପ ିହଁାସୋଙୁ୍ ର�ାଗ୍ୟତା

 �ଜାତୀୟ ଯବୁ ରଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତ ୱିରଯାଗ ୱିତା ଉଦ୍  ଯାପ ୱିତ
 �ଓଡ଼ୱିଶାକୁ ୨ ସ୍ର୍ଦ୍ଧ �ରମତ ରମାେ ୫ ପଦକ

ଅହମ୍ଦାବାଦ୍  , ୧୨ା୩(ଏକରନ୍ସ)ି: ତାରୋ କେଳାଳ ି
ବରିାଟ କୋହଲଙି୍କ ଦମ୍  ଦାର ୧୮୬ ରନ୍   ବଳକର 
ଏଠାକର ଅକ୍ରେଲଆି ସହ ଚାଲଥିିବା ଚତୁର୍ କଟଷ୍କର 
ଭାରତ ତାହାର ସ୍ତି ି ମଭଭୁତ େରବିାକର ସମର୍ 
କହାଇଛ।ି ଦୀର୍ 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 ପେନିରଙ୍କ 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। ଦୀର୍ ୩ ବଷ୍ ପକର କସ କେବଳ 
ରତେ ହାସଲ େର ି ଫମ୍େୁ କଫରବିା ସଚୂନା କଦଇ 
ନଥିକଲ, ବରଂ ମଧ୍ାଚ୍  କର ଭାରତେୁ ରତିବିାର ଆରା 
କଦଇଥିକଲ। ୨୪୧ ବଲ୍  କର ମାତ୍ 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 ମାତ୍ 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 ପେନିରଙୁ୍କ 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 କକ୍ଷତ୍କର 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 ି �ାତ୍ା େରକିବ। 
ଅଭରିତିଙୁ୍କ ଫାଓ ସମ୍ାଦେ ଆରୀବ୍ାଦ 
କବକହରାଙ୍କ ସକମତ ଅନଧ୍ କ୍ରୀଡ଼ାବତି ଓ 
କ୍ରୀଡ଼ା ସଂ�ଠେ ରକୁଭଚ୍ା ରଣାଇଛନ୍ତ।ି

ଅହମ୍ମୋବାଦ୍  ରେ ରକାହଲଙି୍ ଜବେେସ୍ତ ଶତକ

ପ୍ରଥମ ପାଳରିେ ଭାେତ ଆଗଆୁ

ଅହମ୍ଦାବାଦ୍  , ୧୨ା୩(ଏକରନ୍ସ)ି: ଏଠାକର ଚାଲଥିିବା ଅକ୍ରେଲଆି ବପିକ୍ଷ ଚତୁର୍ କଟଷ୍କର 
ବରିାଟ କୋହଲ ି୧୮୬ ରନ୍  ର ବରିାଟ ପାଳ ିକେଳଛିନ୍ତ।ି ଏହା ଫଳକର କସ ଦୀର୍ ୩ ବଷ୍ ୩ 
ମାସ ୧୭ ଦନି ପକର ଏହ ିଫମ୍ାଟକର ୩ ଅଙ୍କ ବରିଷି୍ କସ୍କାର େରବିାକର ସମର୍ କହାଇଛନ୍ତ।ି 
୨୦୧୯ ନକଭମ୍ବର ମାସକର କରଷରର ଲା� ି କଟଷ୍କର ରତେ ଅର୍ନ େରଥିିକଲ। ଏହା 
ପକର କସ ୪୧ତମ ପାଳକିର ପରବର୍୍ୀ ରତେ ଅର୍ନ େରଛିନ୍ତ।ି
ଅନ୍ତଜଦ୍ଧାତୀୟ କ୍ ୱିରକେରେ ୭୫ମ ତମ 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 ରେଷ୍ଟ େ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 ଆରାତ ସମସଧ୍ା କଦୋ 
କଦବାରୁ କରେୟସ ଆୟର ଏହ ିକଟଷ୍କର ବଧ୍ାଟଂି େର ିପାର ିନାହାନ୍ତ।ି ତାଙ୍କ ପଠିକିର ସ୍କାନ 
େରା�ବିା ପକର ଆହତ ସମସଧ୍ା ପେଷ୍ କହାଇଛ।ି ଏହ ିଆରାତ କ�ା� ୁକସ ମଧ୍ୟ ୧୭ରୁ ଆରମ୍ଭ 
କହବାେୁ ଥିବା ଦନିେିଆି ସରିଜି୍  କର କେଳ ିନପାରବିାର ଆରଙ୍କା ରହଛି।ି

ଏଫ୍  ଆଇଏଚ୍   ରପ୍ରା ଲଗି୍  : ବସି୍ା ମଣୁ୍ଡାରେ ହର୍  ମନପ୍ରୀତ୍  ଙ୍ ହ୍ୟାଟ୍କି

ଅର୍ରେଲଆିକୁ ହୋଇଲା ଭାେତ

ରକାହଲଙି୍ ‘ବେିାଟ’ କୀର୍ତ୍ତିମାନ

୩ ବର୍ ପରେ ରଟଷ୍ଟ ଶତକ

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

  ମହ ୱିଳା ପ୍ର ୱିମ ୱିୟେ ଲୱିଗ୍  

ହଲି,ି ମ୍ୟାକ୍  ରୋଙ୍ ଅର୍୍ଶତକ
ମମୁ୍ବଇ, ୧୨ା୩(ଏକରନ୍ସ)ି: ଆଲସିା ହଲି ି
(୫୮) ଓ ତାହଲିା ମଧ୍ାକ୍  ଗ୍ରା (୫୦)ଙ୍କ 
ଅର୍୍ରତେ ବଳକର ବ୍ାବର୍୍ ଷ୍ାଡୟିମ୍  କର 
ରବବିାର କେଳା�ାଇଥିବା ମମୁ୍ବଇ ଇଣ୍ଆିନ୍ସ 
ବପିକ୍ଷ ମହଳିା ୍ମିୟିର ଲଗି୍  ର ଦରମ ଲଗି୍   
ମଧ୍ାଚ୍  କର ୟପୁ ି ୱାରୟିର୍ ୍ରକମ ବଧ୍ାଟଂି 
େର ି ୬ ୱିକେଟକର ୧୫୯ ରନ୍   ସଂଗ୍ରହ 
େରଛି।ି ରବାବକର ୧୬୦ ରନ୍  ର ବରିୟ 
ଲକ୍ଷଧ୍େୁ ପଛିା େର ି ମମୁ୍ବଇ ୯ ଓଭର କେଳ 
କରଷ ସରୁ୍ା ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ୬୪ ରନ୍   
ସଂଗ୍ରହ େରଛି।ି ଏହ ି ସମୟକର ନାତାଲ ି
ସଭିର-ବ୍ଣ୍ଟ ୨ ଓ ହରମନ୍ୀତ୍   କେୌର 
୧ ରନ୍  କର ବଧ୍ାଟଂି େରୁଥିକଲ। ୍ରମ 
ୱିକେଟ ଭା�ୀଦାରରୁି ୫୮ ରନ୍   ଉଠାଇବା 
ପକର ଦୁଇ ୍ାରମ୍ଭେି ବଧ୍ାଟ୍ଟର ଆଉଟ 
କହାଇଥିକଲ। କସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୟସ୍ତେିା 
ଭାଟଆି ୨୭ ବଲ୍  କର ୮ କଚୌୋ ଓ ୧ଛୋ 
ସହ ୪୨ ଓ କହଲୀ ମାରଧୁ୍ସ ୧୭ ବଲ୍  କର 
୧୦ ରନ୍   େର ି ଆଉଟ କହାଇଥିକଲ। 
ୟପୁରି ରାକରଶ୍ୱରୀ �ାଏକ୍ାଡ ଓ କସାଫି 
ଇକେଲେଷ୍ନଙୁ୍କ କ�ାଟଏି କଲୋଏଁ ୱିକେଟ 
ମଳିଥିିଲା। ଏହ ି ମେୁାବଲିା ପବୂରୁ୍ ମମୁ୍ବଇ 
୩ଟ ି ମଧ୍ାଚ୍   କେଳ ି ୩ଟକିର, ୟପୁ ି ୩ଟ ି
ମଧ୍ାଚ୍   କେଳ ି ୨ଟକିର ବରିୟୀ କହାଇଥିଲା। 

ଡୱିାଇ ପାଟଲି ଷ୍ାଡୟିମ୍  କର କସାମବାର 
ଏୋଦର ଲଗି୍   ମଧ୍ାଚ୍   ଦଲି୍ୀ େଧ୍ାପଟିାଲ୍ସ 
ଓ ୪ଟ ି ମଧ୍ାଚ୍  ରୁ ୪ଟକିର ପରାରତି 
କହାଇଥିବା ରୟାଲ ଚଧ୍ାକଲଞ୍ସ ୍
ବାଗୋକଲାର ମଧ୍ୟକର କେଳା�ବି। 

 ଟସ୍   ରତି ି ୍ରକମ ବଧ୍ାଟଂି େରବିାେୁ 
ନଷି୍ପର୍ ି କନବା ପକର ୮ ରନ୍  କର ୍ରମ 
ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ହଲି ିଓ େରିଣ ଦଳୀୟ 
କସ୍କାରେୁ ୫୮ ରନ୍  କର ପହଞ୍ଚାଇଥିକଲ। 
ଏହ ିସମୟକର େରିଣ ୧୭ ରନ୍   େର ିଆଉଟ 
କହବା ପକର ଦୁଇ ଅକ୍ରେଲୀୟ କେଳାଳ ି
ହଲି ି ଓ ତାହଲିା ମଧ୍ାକ୍  ଗ୍ରା ତୃତୀୟ ୱିକେଟ 
ଭା�ୀଦାରକିର ୮୨ ରନ୍   ଉଠାଇଥିକଲ। 
୪୬ ବଲ୍  କର ୭ କଚୌୋ ଓ ୧ଛୋ ସହ ୫୮ 
ରନ୍  କର ଆଉଟ କହବା ପକର ଏହ ି କ�ାଡ ି
ଭାଗେ�ିାଇଥିଲା। ଏହା ପକର ତାହଲିା ଦରୁ ତ 
�ତକିର ରନ୍   ସଂଗ୍ରହ େର ି ୩୭ ବଲ୍  କର 
୯ କଚୌୋ ସହ ଠକି୍   ୫୦ ରନ୍   େରଆିଉଟ 
କହାଇଥିକଲ। ତାଙ୍କ ପକର ଅନଧ୍ କେୌଣସ ି
ବଧ୍ାଟର କବର ି ସମୟ ତଷି୍ ି ପାର ି ନଥିକଲ। 
ମମୁ୍ବଇ ପକ୍ଷରୁ ପଣୁରିକର ଚମତ୍ାର କବାଲଂି 
େର ି ସାଇୋ ଇରାକ୍   ୩ଟ ି ଓ ଆକମଲଆି 
କେର ୨ଟ ି ୱିକେଟ କନଇଥିକଲ। କହଲୀ 
ମାରଧୁ୍ସ୍  ଙୁ୍କ କ�ାଟଏି ୱିକେଟ ମଳିଛି।ି

ଆଜେି ମ୍ୟାଚ
ଭାେତ-ଜମଦ୍ଧାନୀ

ସମୟ- ରାତ ି୭ଟା ୧୦
୍ସାରଣ- ଷ୍ାର କପୋଟ୍ସ୍

ହ୍ାଟ୍କି୍  ମ୍ାନ୍  ହରମନପ୍ୀତ
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