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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’



ସ�ୋମବୋର 
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ବାରପିଦା, ୧୨।୩(ସମସି)

ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଥାଡୟିମ ସମ୍ଳିନୀ କକ୍ଷରେ େବବିଥାେ ଖଣ୍ଥାୟତ 
ପେବିଥାେ ତେଫେୁ ତୃତୀୟ ଥେ ‘ଆରମ ଖଣ୍ଥାୟତ’ 
କଥାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ର�ଥାଇରଥାଇଛ।ି ଏ� ି କଥାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 
ବଥାେପିଦଥାେ ଖଣ୍ଥାୟତ ଭଥାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମରନ ବ�ୁ 
ସଂଖ୍ୟଥାରେ ରରଥାଗ ରଦଇ ନଜିେ ମଥାନଙ୍କ ରମୌଳକି ସମସ୍ୟଥା 
ଗଡୁକି ଉପରେ ଆର�ଥାକପଥାତ କେଥିିର�। ଆଜେି 
ରଗୁରେ ସଥାଧଥାେଣତଃ ଖଣ୍ଥାୟତ ପେବିଥାେ ଗଡୁକି ମଧ୍ୟବତି୍ତ 
ବଗ୍ଯରେ ଗଣତ ିର�ଥାଇଥଥାଏ। ରତରବ ଖଣ୍ଥାୟତ ପେବିଥାେେ 
ଆଥ ଥିକ ସ୍ତି ି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନ ଥିବଥା ରକରତକ ପେବିଥାେକୁ 
ସଥା�ଥାର୍ୟେ �ଥାତ ବଢ଼଼ଥାଇବଥା ଖଣ୍ଥାୟତ ପେବିଥାେ ମଖୁ୍ୟ 
�କ୍ଷ୍ୟ। ଏଥି ସ� ଖଣ୍ଥାୟତ ଜଥାତକୁି ଓବସି ିବଗ୍ଯରେ ରରଥାଗ 
କେବିଥା ପଥାଇଁ ଆଗଥାମୀ ଦନିରେ ସ୍ୱେ ଉରତ୍ତଥାଳନ କେରିବ 
ରବଥା� ି ମତ ପ୍ରକଥାଶ କେଥିିର�। ସଚୂନଥାରରଥାଗ୍ୟ ଜଥାତ ି
ଖଣ୍ ଅଥ୍ଯଥାତ ଭୂମ ିକମି୍ଥା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଖଡ୍ଗ ଅଥ୍ଯଥାତ ଖଣ୍ଥାକୁ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କେୁଥିବଥା କ୍ଷତ୍ୟି। ସଥାଧଥାେଣତଃ ପବୂ୍ଯ ଭଥାେତ ତଥଥା 
ଓଡ଼ଶିଥାେ କ୍ଷତ୍ୟିମଥାରନ ନଜିକୁ ଖଣ୍ଥାୟତ ଭଥାରବ ପେଚିୟ 

ଦଅିନ୍।ି େଥାଜ୍ୟେ ଶଥାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମଥାନଙ୍କ �ଥାତରେ 
େ�ୁଥି�ଥା। ପ୍ରଥାଚୀନ ଓଡ଼ଶିଥା କ�ରି� ପରୂବ୍ଯ ଗଙ୍ଥାେୁ 
ରଗଥାବଦେୀ ରଥାଏଁ କୁ�ଥା ରଥାଉଥି�ଥା। େୀତନିୀତ ିଓ ପେମ୍ପେଥା 
ଉତ୍ତେ ଭଥାେତୀୟ ବ୍ଥାହ୍ମଣମଥାନଙ୍କ େତି ି ନୀତ ି ପେ।ି 
ଅତୀତେ କଛି ିକ୍ଷତ୍ୟି େଥାଜବଂଶେ ସମଥା�ଥାେେୁ ଖଣ୍ଥାୟତ 
ଜଥାତେି ସଷୃ୍।ି ପେୁୀ ଗଜପତଙି୍କ ନରିଦେଶ ଅନୁସଥାରେ 

ଖଣ୍ଥାୟତମଥାରନ ରଦୁ୍ଧବଦି୍ୟଥାରେ ନପିଣୁ ର�ଥାଇଥିରବ, 
େଥାଜ୍ୟଶଥାସନରେ ମ�ଥାେଥୀ ପଦ �ଥାସ� କେଥିିରବ ଏବଂ 
ନରିଜ ମଧ୍ୟ ଶଙୃ୍ଖଳତି ର�ଥାଇଥିରବ। ଖଣ୍ଥାୟତମଥାରନ 
କ୍ଷତ୍ୀୟ ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ତ। ଖଣ୍ଥାୟତମଥାନଙ୍କ ୨୫୦୦ ବର୍ଯେୁ 
ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଯ �ଖିିତ ଇତ�ିଥାସ ଭତିେୁ କଳଙି୍ ରଦୁ୍ଧ ଏବଂ ପଥାଇକ 
ବରି୍ଥା� ରକରତକ ଐତ�ିଥାସକି ଘଟଣଥା ଭଥାରବ ଅନ୍ୟତମ। 

ରରଉଁ ଖଣ୍ଥାୟତମଥାରନ ରଦୁ୍ଧରେ �ଢୁଥିର� ରସମଥାନଙୁ୍କ 
ପଦ ଅନୁସଥାରେ ଜମ ିପ୍ରଦଥାନ କେଥାରଥାଉଥି�ଥା ରଥା�ଥା ଜଥାଗେି ି
ରବଥା� ି ମଧ୍ୟ ଜଣଥା। ଏ�ଥା ଫଳରେ ୧୯ଶ ଶତଥାବ୍ୀ ରଶର 
ଭଥାଗ ସମୟରେ ଅଧିକଥାଂଶ ଜମଦିଥାେୀ ଖଣ୍ଥାୟତ ସମଦୁଥାୟେ 
ର�ଥାକମଥାନଙ୍କ ପଥାରଖ ଥି�ଥା। ବଂିଶ ଶତଥାବ୍ୀେ ମଧ୍ୟ ଭଥାଗରେ 
ଜମଦିଥାେୀ ପ୍ରଥଥାକୁ ଉରଚ୍ଛଦ ର��ଥା ପରେ ଓଡ଼ଶିଥାେ 
ଖଣ୍ଥାୟତ ଓ ବ୍ଥାହ୍ମଣ ସମଦୁଥାୟ ର�ଥାକ ରସବଥା, େଥାଜନୀତ ି
ଓ ବଭିନି୍ନ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତରିେ ନରିୟଥାଜତି ର�ଥାଇଥିର�। ରତରବ 
ବଥାେପିଦଥା ସ�େ ସ� ସଥାେଥା ଓଡ଼ଶିଥାରେ ଖଣ୍ଥାୟତ ବଗ୍ଯେ 
ର�ଥାରକ ଏକତ୍ତି ର�ଥାଇ ନଜିେ ରମୌଳକି �କ ପଥାଇଁ 
�ରଢଇ କେରିବ ରବଥା� ିରବୈଠକରେ ନଷି୍ପତ୍ତ ିରନଇଥିର�। 
ଏ� ି କଥାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ �କ୍ଷୀଧେ �ଥାବଡଥା, ସନୁୀ� ନଥାୟକ, 
ପ୍ରକଥାଶ ନଥାୟକ, ରମଥାନଥାଜ କୁମଥାେ ଦଥାସ, �କ ି ରଜନଥା, 
ସଥାଧ ୁଚେଣ ଦଥାସ, ମର�ଶ୍ୱେ ମଢୁଆଳ, ଦଲି୍ୀପ ରଜନଥା, 
ପ୍ରଦୀପ କୁମଥାେ ଭୁଜବଳ ଓ ଅନ୍ୟ ବ�ୁ ଖଣ୍ଥାୟତ ଭଥାଇ 
ମଥାରନ ଉପସ୍ତି ଥିର�। ଆରମ ଖଣ୍ଥାୟତ କଥାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ଆସନ୍ଥା ମଥାସ ଏପ୍ର�ି ୨୩ ତଥାେଖିରେ ପଣୁ ିଅନୁଷ୍ତି ପଥାଇଁ 
ସବ୍ଯସମ୍ତ ନଷି୍ପତ୍ତ ିନଆିରଥାଇଥି�ଥା। 

ଖଣ୍ୋୟତ ଜୋତକୁି ଓବ�ି ିବରଚ୍ଚସର �ୋମଲି ଦୋବ ିସତଜଲିୋ

ବାରପିଦା, ୧୨।୩(ସମସି): େବବିଥାେ 
ଅପେଥାହ୍ନରେ ବଥାେପିଦଥାସ୍ ବେିଥାଟ ରସନଥା 
କଥାର୍ଯ୍ୟଥାଳୟଠଥାରେ ରସନଥାେ ରକଥାରଥାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ତ୍ନିଥାଥ ରବର�େଥାଙ୍କ ସଭଥାପତତି୍ୱରେ 
ବେିଥାଟ ରସନଥାେ ସମୀକ୍ଷଥା ରବୈଠକ 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ଥାଇରଥାଇଛ।ି ଉକ୍ତ 
ରବୈଠକରେ ରସନଥାେ େଥାଜ୍ୟ ସଭଥାପତ ି
ଆଡରଭଥାରକଟ ଦବି୍ଥାଟ ଚନ୍ଦ୍ର ମ�ଥାନ୍, 
ସଥାଧଥାେଣ ସମ୍ପଥାଦକ ନରିେଥାଜ କୁମଥାେ 
ମ�ଥାନ୍,ି କଥାର୍ଯ୍ୟକଥାେୀ ସଭଥାପତ ି
ଚତି୍ତେଞ୍ଜନ ମଖୁି, ରସନଥାେ ରମଥାେଡଥା 
ବ୍ଲକେ ଉପସଭଥାପତ ି ନରେନ୍ଦ୍ର ନଥାଥ 
ମ�ଥାନ୍, ସକ୍ରୀୟ ସଦସ୍ୟ �େ�ିେ ଧଳ 
ପ୍ରମଖୁ ରରଥାଗରଦଇ ଆର�ଥାଚନଥାରେ 
ଅଂଶଗ୍ର�ଣ କେଥିିର�। ୫ତଥାେଖିରେ 
ଶଳୁଆିପଦଥା ବ୍ଲକସ୍ତେୀୟ ସମ୍ଳିନୀ 
ସମ୍ପକ୍ଯରେ ଗ�ୃୀତ ପ୍ରସ୍ତଥାବ ସମ୍ନ୍ଧରେ 
ଆର�ଥାଚନଥା ପରେ ୧୯ତଥାେଖିରେ 
ରସନଥାେ ଶଳୁଆିପଦଥା �ଥାଟ ପଡ଼ଆିରେ 

ର�ବଥାକୁଥିବଥା ସମ୍ଳିନୀକୁ ସଫଳ 
କେଥାରବିଥାକୁ ରନଇ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବ୍ଲକେ 
ସବୁ ପଞ୍ଚଥାୟତସ୍ତେେୁ ସମସ୍ତ ଭଥାଇ, 
ଭଉଣୀମଥାନଙୁ୍କ ଆ�୍ଥାନ କେଥାରଥାଇ 
ସମ୍ଳିନୀକୁ ସଫଳ ନମିରନ୍ ରବୈଠକରେ 
ନଷି୍ପତ୍ତ ି ଗ୍ର�ଣ କେଥାରଥାଇଥି�ଥା। ଏ� ି
ସମ୍ଳିନୀରେ ଜନସଥାଧଥାେଣଙ୍କେ 
ନ୍ୟଥାର୍ଯ୍ୟ ଦଥାବ ି ଓ ଅଧିକଥାେ ସମ୍ପକ୍ଯରେ 
ବ୍ୟଥାପକ ଭଥାବରେ ଆର�ଥାଚନଥା 
କେଥାରବି। ଏଥି ସ�ତି ବଥାଦ୍ଧ୍ଯକ୍ୟ 
ଭତ୍ତଥା, ବଧିବଥା ଭତ୍ତଥା ଓ ବକିଳଥାଙ୍ 
ଭତ୍ତଥା ସବ୍ଯନମି୍ନ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କଥାକୁ ବୃଦ୍ଧ ି
କେଥାରବିଥା ସ�ତି �ତିଥାଧିକଥାେୀମଥାନଙୁ୍କ 
ତଥାଙ୍କ ବଥାସସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦଥାନ କେଥାରବିଥା 
ନମିରନ୍ ରସନଥା ପକ୍ଷେୁ ରବୈଠକରେ 
ଦଥାବ ି କେଥାରଥାଇଛ।ି ରଶରରେ ସକ୍ରୟି 
ସଦସ୍ୟ �େ�ିେ ଧଳଙୁ୍କ ସବ୍ଯସମ୍ତ ି
କ୍ରରମ ରସନଥାେ ଉପରଦଷ୍ଥା ଭଥାରବ 
ମରନଥାନୀତ କେଥାରଥାଇଥି�ଥା।

ବରିୋଟ ସ�ନୋର �ମୀକ୍ୋ ସବୈଠକ

ବାରପିଦା, ୧୨ା୩(ସମସି): ମୟେୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ଥାେ ସେପଞ୍ଚ ମ�ଥାସଂଘ ଗଠତି ର�ବଥା 
ସ�ତି କମ୍ଯକତ୍ତ୍ଯଥାଙ୍କ ନଥାମ ରଘଥାରଣଥା 
କେଥାରଥାଇଛ।ି ସ୍ଥାନୀୟ �ଥାୟନ୍ସ କ୍ଲବ 
ପେସିେରେ ଜଲି୍ଥାେ ୨୬ଟ ି ବ୍ଲକେ ସେପଞ୍ଚ 
ସଂଘେ ସଭଥାପତ ି ଓ ସମ୍ପଥାଦକ ଏଥିରେ 
ରରଥାଗରଦଇଥିର�। ମ�ଥାସଂଘ ଗଠନ ସଥାଙ୍କୁ 
ପ୍ରଥମ ରବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ର�ଥାଇରଥାଇଛ।ି 
ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ତ ି କ୍ରରମ ଜଲି୍ଥାସ୍ତେୀୟ ସେପଞ୍ଚ 
ମ�ଥାସଂଘ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତଥାବ ପଥାେତି ର�ଥାଇଥି�ଥା। 
ରଶରରେ ମ�ଥାସଂଘ ପେଚିଥାଳନଥା ନମିରନ୍ 
୧୨ଜଣଆି କମଟିେି କମ୍ଯକତ୍ତ୍ଯଥା ଚୟନ 

କେଥାରଥାଇଥି�ଥା। ଜଲି୍ଥା ସଭଥାପତ ି ଭଥାରବ 
ଶଳୁଆିପଦଥା ବ୍ଲକ କୁଜଡି�ି ିସେପଞ୍ଚ ଖରଗଶ୍ୱେ 
ସଂି, ଉପସଭଥାପତ ି ଭଥାରବ ବରିଶଥାଇ ବ୍ଲକ 
ଖଡମରବଡଥା ସେପଞ୍ଚ ସମଥ୍ାେୀ ସଂି, ସଥାଧଥାେଣ 
ସମ୍ପଥାଦକ ଭଥାରବ କପ୍ପିଦଥା ବ୍ଲକ ବଡବରିଶଥାଳ 
ସେପଞ୍ଚ ଭଥାଗୀେଥÒ ରଦ�ୁେୀ, ସମ୍ପଥାଦକ ଭଥାରବ 
ବ�ଳଦଥା ବ୍ଲକ ଗମ୍ଥାେଆି ସେପଞ୍ଚ ରବୈରଦ�ୀ 
�ଥାଁସଦଥା ଓ ଠଥାକୁେମଣୁ୍ଥା ତଥାେୀମେୀ ସେପଞ୍ଚ 
ବ୍ହ୍ମଥାନନ୍ଦ ନଥାଏକ, ସ�ସମ୍ପଥାଦକ ଭଥାରବ 
ରଶପିେୁ ବ୍ଲକ ରଶପିେୁ ସେପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ 
କୁମଥାେ ମଥାଟଆି, କେଞ୍ଜଆି ବ୍ଲକ ଦେ ିସେପଞ୍ଚ 
ମନରମଥା�ନ ପତୂ୍ତଥି, ରବତନଟୀ ବ୍ଲକ ଆଗ୍ରଆି 

ସେପଞ୍ଚ ମନିତୀ ସଂି, ରଗଥାପବନୁ୍ଧନଗେ 
ବ୍ଲକ ଆେପଟ୍ଥା ସେପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୟ କୁମଥାେ ସଂି, 
ରକଥାରଥାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଥାରବ କୁଳଅିଣଥା ବ୍ଲକ ଗଥାଙ୍େଥାଜ 
ସେପଞ୍ଚ ଦଲି୍ୀପ କୁମଥାେ ନଥାଏକ ପ୍ରମଖୁ 
ମରନଥାନୀତ ର�ଥାଇଥିର�। ସଂରରଥାଜକ 
ଭଥାରବ ସଥାେସକଣଥା ବ୍ଲକ ଧଥାଙ୍ଡିରିଶଥାଳ 
ସେପଞ୍ଚ �ରକ୍ଷଶ୍ୱେ ନଥାଏକ ଓ ବଥାେପିଦଥା ବ୍ଲକ 
ବୁଢଖିମଥାେୀ ସେପଞ୍ଚ ଦଥାନୁ୍ଦ ମମୁ ୁ୍ଯ ମରନଥାନୀତ 
ର�ଥାଇଥିର�। ଜନସଥାଧଥାେଣଙ୍କ ବଭିନି୍ନ 
ସମସ୍ୟଥା ଓ ପଞ୍ଚଥାୟତ ଗଡୁକିେ ବକିଥାଶ ନମିରନ୍ 
ମ�ଥାସଂଘ ପକ୍ଷେୁ ପ୍ରଶଥାସନେ ଦୃଷ୍ ି ଆକର୍ଯଣ 
କେଥାରବି ରବଥା� ିସଚୂନଥା ଦଆିରଥାଇଛ।ି

ଜଲି୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ମହଲାସଂଘ ଗଠତି
ଖସରଶ୍ୱର �ଭୋପତ ିଓ ଭୋରୀରଥÒ �ୋଧୋରଣ �ମ୍ୋଦକ

ବାରପିଦା, ୧୨।୩(ସମସି): ସ୍ଥାନୀୟ 
ମ�ଥାେଥାଣୀ ତକତ କୁମଥାେୀ ସେକଥାେୀ 
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଥାଥମକି ବଦି୍ୟଥାଳୟ ପେସିେରେ 
ତୁଳସୀରଚୌେଥା କ୍ଲଷ୍େ ସ୍ତେୀୟ ଶକି୍ଷକ 
ସମ୍ଦ୍ଧ୍ଯନଥା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ର�ଥାଇରଥାଇଛ।ି ଏ� ି
ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଥାୟ ୫୦େୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଯ ପ୍ରଥାଥମକି ଓ ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରଥାଥମକି ବଦି୍ୟଥାଳୟେ ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟତ୍ୀ 
ରରଥାଗ ରଦଇଥିର�। ଶକି୍ଷକ ରନତଥା ପ୍ରଦୀପ 
କୁମଥାେ ନଥାଥଙ୍କ ସଭଥାପତତି୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ତି ଏ� ି
ଉତ୍ସବରେ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି ଭଥାରବ ୟଜୁ ି ପ୍ରଥାକ୍ସିଂି 
ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟଥାଳୟେ ଅବସେପ୍ରଥାପ୍ ପ୍ରଧଥାନ ଶକି୍ଷକ 
ଅରଶଥାକ କୁମଥାେ ପର�ଇ ଓ ତୁଳସୀରଚୌେଥା 

ସେକଥାେୀ ପ୍ରଥାଥମକି ବଦି୍ୟଥାଳୟେ ଅବସେପ୍ରଥାପ୍ 
ପ୍ରଧଥାନ ଶକି୍ଷୟତ୍ୀ େଥାଜଶ୍ୀ ରବର�େଥା ରରଥାଗ 
ରଦଇଥିବଥାରବରଳ ସମ୍ଥାନତି ଅତଥିି ଭଥାରବ 
ଜଲି୍ଥା ଶକି୍ଷକ ସମନୟ୍ ସମତିେି ଆବଥା�କ 
ବମିଳ କୁମଥାେ ଆଚଥାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରୂ୍୍ଯଥାନନ୍ଦ 
ଆଚଥାର୍ଯ୍ୟ, ମଖୁପଥାତ୍ ରସଥାମନଥାଥ ସଂି�, 
ସଭଥାପତ ି �ରେକୃଷ୍ଣ ବଥାେକି, େଥାଜ୍ୟ ଷ୍ଅିେଂି 
କମଟି ି ସଭ୍ୟ ରଥାମନିୀକଥାନ୍ ପଣ୍ଥା, ଶକି୍ଷକ 
ରନତଥା ସରିଦ୍ଧଶଦ୍େ ମଶି୍, ବଦି୍ୟଥାଳୟେ ପ୍ରଧଥାନ 
ଶକି୍ଷୟତ୍ୀ କବତିଥା ସଥା�ୁ ପ୍ରମଖୁ ରରଥାଗ ରଦଇ 
ସଥାମ୍ପ୍ରତକି ପେସି୍ତିରିେ ଶକି୍ଷକ ସମଥାଜ ଶକି୍ଷଥା 
ବ୍ୟବସ୍ଥାେ ଉନ୍ନତ ିପଥାଇ ଁକଥାର୍ଯ୍ୟ କେବିଥାକୁ ବ୍ତୀ 

ର�ବଥା ଉଚତି ରବଥା� ି ମତ ପ୍ରକଥାଶ କେଥିିର� 
ଓ ତତସ�ତି ଶକି୍ଷକମଥାନଙ୍କେ ବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟଥା 
ଓ ତଥାେ ସମଥାଧଥାନ ପଥାଇ ଁ ଜଲି୍ଥା ସଙ୍ଘ ଆପ୍ରଥାଣ 
ଉଦ୍ୟମ କେବି ରବଥା� ି ପ୍ରତଶିରୁତ ି ରଦଇଥିର�। 
ଏ� ିଅବସେରେ ଚଥାକେିେୁି ଅବସେ ରନଇଥିବଥା 
ଶ୍ୀରକୁ୍ତ ପର�ଇ ଓ ଶ୍ୀମତୀ ରବର�େଥାଙୁ୍କ 
ଉପରଢୌକନ ଓ ମଥାନପତ୍ ରଦଇ ସମଦ୍୍ଧଥିତ 
କେଥାରଥାଇଥି�ଥା। ଶକି୍ଷୟତ୍ୀ ବବତିଥା ସଥା�ଥା ଓ 
ନମି୍ଯଳଥା ରବର�େଥା ସ୍ୱଥାଗତ ସଙ୍ୀତ ପେରିବରଣ 
କେଥିବଥା ରବରଳ ସଆିେସସି ିଭବଥାନୀ କୁମଥାେ 
ସଂି� ସ୍ୱଥାଗତ ଅଭଭିଥାରଣ ଏବଂ ସଜୁଥାତଥା ଦଥାସ 
ଧନ୍ୟବଥାଦ ଅପ୍ଯଣ କେଥିିର�।

ତୁଳ�ୀସ�ୌରୋ କ୍ଲଷ୍ଟରସ୍ତରୀୟ ଶକି୍କ �ମ୍ୱର୍ଚ୍ଚନୋ ଉତ୍ସବ

ବାରପିଦା, ୧୨।୩(ସମସି): ସ୍ଥାନୀୟ 
ବଥାେପିଦଥା ଷ୍ଥାଡୟିମ ପଡ଼ଆିରେ ଓଡ଼ଶିଥା 
କ୍ରରିକଟ୍   ଆରସଥାସଏିସନ ଓ ମୟେୂଭଞ୍ଜ 
ଆଥର�ଟକି ଆରସଥାସଏିସନେ ମଳିତି 
ସ�ରରଥାଗରେ ଜଲି୍ଥାସ୍ତେୀୟ ଓସଏି 
ଭଜିନ-୨୦୨୪ ଆନ୍ଃ କ୍ଲବ କ୍ରରିକଟ 
�ଗି ଟୁର୍୍ଯଥାରମଣ୍ଟେ ଚତୁଥ୍ଯ ଦନିେ ଏକ 
ମଥାତ୍ ମ୍ୟଥାଚରେ ଡଆିେରକ ବ ି ଦଳକୁ 
୧୭େନରେ ପେଥାସ୍ତ କେଛି ି ଓ ପ୍ରଥରମ 
ବ୍ୟଥାଟଂି କେ ି ଡଆିେରକ- ବ ି ଦଳ ୩୯ 
ଓଭେରେ ସମସ୍ତ ଉଇରକଟ �େଥାଇ 
୨୨୯େନ ସଂଗ୍ର� କେଥିିର� ଓ ଦଳ 
ପକ୍ଷେୁ ରମେ ି ର�ଥାକନଥାଥ ୪୪େନ 
କେଥିିବଥା ରବରଳ ବପିକ୍ଷ ଦଳେ 
ର�ଥାକନଥାଥ ପଷୃ୍ ି୪ଟ ିଓ ରସୌେ ରବର�େଥା 
୩ଟ ି ଉଇରକଟ କେଥିିର�। ଉତ୍ତେରେ 
ମୟେୂଭଞ୍ଜ ଏ ଦଳ ୩୯ ଓଭେରେ ସମସ୍ତ 
ଉଇରକଟ �େଥାଇ ଶଭୁମ ନଥାଏକଙ୍କ 
ଶତକ ବଳରେ ୨୧୨ େନ ସଂଗ୍ର� 
କେପିଥାେଥିିର�। ବପିକ୍ଷ ଦଳେ ଦବି୍ୟ 
େଞ୍ଜନ ଦଥାସ ଓ ଭବଥାନୀ ଶଙ୍କେ ପଥାତ୍ 
୩ଟ ି ର�ଖଥାଏ ଁ ଉଇରକଟ ରନଇଥିର�। 
ଭବଥାନୀ ମ୍ୟଥାନ ଅଫ ଦ ିମ୍ୟଥାଚ ବରିବଚତି 
ର�ଥାଇଛନ୍।ି ଅମତିଥାଭ ପଟ୍ନଥାୟକ 

ଓ ଦଲି୍ୀପ ଦଥାସ ରଖଳ ପେଚିଥାଳନଥା 
କେଥିିବଥା ରବରଳ ସମ୍ତି ମ�ଥାେଣଥା 
ର୍ଥାେଂିରେ ସ�ଥାୟତଥା କେଥିିର�। ଅତଥିି 
ଭଥାରବ ରରଥାଗ ରଦଇ ପବୂ୍ଯତନ କ୍ରରିକଟ 
ରଖଳଥାଳ ି ସଶୁଥାନ୍ ପଟ୍ନଥାୟକ ରଖଳଥାଳ ି
ମଥାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସଥା�ତି କେଥିିର�। ଅନ୍ୟ 
ମଥାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରସଥାସଏିସନେ 
ସଥାଧଥାେଣ ସମ୍ପଥାଦକ ବଜିୟ କୁମଥାେ ଦଥାସ 
ଓ କ୍ରରିକଟ ସ� ସମ୍ପଥାଦକ �େପ୍ରସଥାଦ 
ପଥାତ୍ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିର�। 

  ଜଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତଃ କ୍ଲବ୍  କ୍କିକଟ୍   ଲଗି୍  

ଡଆିର୍  ସକ ବ ିଦଳ ବଜିୟୀ

ଠାକୁରମଣୁ୍ା, ୧୨ା୩(ସମସି)

କେଞ୍ଜଆି ନବି୍ଯଥାଚନ ମଣ୍ଳୀ ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
ଠଥାକୁେମଣୁ୍ଥା ବ୍ଲକେ ରେଗଡୁରିବଡଥା ଆମର୍ତଥାଟଥା 
ପେସିେରେ ବଜୁି ଜନତଥା ଦଳ ପକ୍ଷେୁ ବଶିଥାଳ 
ମ�ଳିଥା ସମଥାରବଶ ଅନୁଷ୍ତି ର�ଥାଇରଥାଇଛ।ି ମଥା’ 
ବଥାସଳୁ ିମନ୍ଦେି ନକିଟେୁ ମ�ଳିଥା ମଥାନଙ୍କ ବଶିଥାଳ 

ରଶଥାଭଥାରଥାତ୍ଥା ବଥା�ଥାେ ି ବଜଥାେ ପେକି୍ରମଥା କେ ି
େୁଗଡ଼ୁରିବଡଥାରେ ପ�ଞ୍ଚଥିି�ଥା। ପଦ୍ମର�ଥାଚନ 
ନନ୍ଦଙ୍କ ମଞ୍ଚ ପେଚିଥାଳନଥାରେ ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭଥାରବ ମ�ଳିଥା, ଶଶି ୁ ବକିଥାଶ ତଥଥା ମଶିନ 
ଶକ୍ତ ି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଥାସନ୍ୀ ର�ମ୍୍ରମ ରରଥାଗରଦଇ 
ମ�ଳିଥା ତଥଥା କମ୍ଯୀ ମଥାନଙୁ୍କ ଉଦରବଥାଧନ 
ରଦଇଥିର�। ସମ୍ଥାନ, ସମଥାନତଥା ଓ 

ସଶକ୍ତକିେଣ ର�ଥାଇ ମ�ଳିଥାମଥାରନ 
ଆରଗଇ ଆସନୁ୍ ରବଥା� ି ରସ କ�ଥିିର�। 
ଏଥିରେ ବଧିଥାୟକ େଥାରଜନ୍ଦ୍ର ଦଥାସ, େଥାଜ୍ୟ 
କଥାର୍ଯ୍ୟକଥାେଣିୀ ସଭଥାପତ ି ଦଲି୍ୀପ ସଥା�ୁ, 
ବେଷି୍ ବରିଜଡ ି ରନତଥା ଗେିଧିଥାେୀ ପଷୃ୍,ି 
କେଞ୍ଜଆି ଏନଏସ ି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଥା ପପ ି ପଷୃ୍,ି 
କମଳଥା ତେିଆି, ଜଲି୍ଥା ମ�ଳିଥା ସଭଥାପତ ି

ତନୁଜଥା ମ�ଥାନ୍, ଜଲି୍ଥା ଛଥାତ୍ ସଭଥାପତ ିଅନଶି 
ମଥାନଥା, ନମତିଥା ଘଣ୍ଟଆିଳ ି ଜଲି୍ଥା ମ�ଳିଥା 
ଉପ ସଭଥାପତ,ି ଠଥାକୁେମଣୁ୍ଥା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଥା 
ସରେଥାଜନିୀ ମଣୁ୍ଥା, ଠଥାକୁେମଣୁ୍ଥା ବ୍ଲକ ଜଲି୍ଥା 
ପେରିଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ର�ଲ୍ଥାଦ ମରଢଇ, ସଦସ୍ୟଥା 
ପରୂ୍ଥିମଥା ବଥାଗସଂି, ଠଥାକୁେମଣୁ୍ଥା ବରିଜଡ ି ବ୍ଲକ 
ସଭଥାପତ ିନନ୍ଦକରିଶଥାେ ବଥାେକି, ସମତି ିସଭ୍ୟ 
ଅଜୟ କୁମଥାେ ପର�ଇ ପ୍ରମଖୁ ରରଥାଗରଦଇ 
ନଜିେ ବଥାତ୍ତ୍ଯଥା େଖିଥିର�। ଏ� ିକଥାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 
ରବୁ ସମଥାଜରସବୀ ଦୀପକ କୁମଥାେ ନଥାୟକ, 
ସରୁବଥାଧ ବଥାେକି, ଅନୁଭବ ମ�ଥାପଥାତ୍ ଛଥାତ୍ 
ଉପସଭଥାପତ,ି ଅନୁପ ପଣ୍ଥା ଛଥାତ୍ ସଥାଧଥାେଣ 
ସମ୍ପଥାଦକ, ଜଗନ ପଥାତ୍, ବୁ�ୁ ସଥା�ୁ, ଏସ୍   
େଥାଜୁ, ରଦବଥାଶରି ରସନଥାପତ,ି ଆର�ଥାକ 
ମଥାଣକି, ପ୍ରଦୀପ ଭୁତୁେଥା, ରସଥାରମଶ ନଥାଏକ, 
�ଟୁି ପର�ଇ, ଅଜୟ ସଥା�ୁ, ସରେଥାଜ ବଥାେକି, 
ଆକଥାଶ େଥାମ ପ୍ରମଖୁ ସ�ରରଥାଗ କେଥିିବଥା 
ରବରଳ ବରିଜଡ ିବ୍ଲକ ଛଥାତ୍ ସଭଥାପତ ିନୀତଶି 
କୁମଥାେ ନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବଥାଦ ଅପ୍ଯଣ କେଥିିର�। 

ଠୋକୁରମଣୁ୍ୋସର ବସିଜଡରି ବଶିୋଳ ମହଳିୋ �ମୋସବଶ

ରାଇରଙ୍ଗପରୁ, ୧୨ା୩ (ସମସି): ଓଡ଼ଶିଥା 
ବ୍ଥାହ୍ମଣ ମ�ଥାସଙ୍ଘ େଥାଇେଙ୍ପେୁ ଶଥାଖଥାେ 
ସଭଥାପତ ି ଅଧ୍ୟଥାପକ ଗରଣଶ ମଶି୍ଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଥାରେ େଥାଇେଙ୍ପେୁେ ଶ୍ୀଶ୍ୀ 
ପରୁର୍୍ଯଶ୍ୱେ ମନ୍ଦେିରେ ବଗିତ ବର୍ଯ ପେ ି
ଏ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱକ�୍ୟଥାଣ ମ�ଥାରଜ୍ଞେ 
ଆରୟଥାଜନ ପଥାଇଁ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିରବୈଠକ 
ର�ଥାଇରଥାଇଛ।ି ଉକ୍ତ ରବୈଠକରେ 
ପ୍ରମଖୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସବ୍ଯସମ୍ତ ି କ୍ରରମ 
ଆସନ୍ଥା ୨୩, ୨୪, ୨୫ ଓ ୨୬ ତଥାେଖି 
ଚଥାେ ି ଦନି ବ୍ୟଥାପ ି ରଜ୍ଞ ଆରୟଥାଜନ 
କେଥାରଥାଉଛ।ି ରଜ୍ଞେ ତୃତୀୟ ଦବିସରେ 
ବ୍ଥାହ୍ମଣ ପ�ିଥାମଥାନଙ୍କେ ବ୍ତ ଘେ ବନିଥା 
ରଦୟରେ ଅନୁଷ୍ତି ର�ବ ରବଥା� ି
ସବ୍ଯସମ୍ତ ି କ୍ରରମ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ର�ଥାଇଥି�ଥା। 

ଉକ୍ତ ରବୈଠକରେ ସଂଘେ ସମ୍ପଥାଦକ 
ସଶୁଥାନ୍ କୁମଥାେ ଶମ୍ଯଥା, ରକଥାରଥାଧକ୍ଷ 
ନୃସଂି� ଚେଣ ଦଥାଶ,ଉପରଦଷ୍ଥା ତେୁଣ 
କୁମଥାେ ନନ୍ଦ, ଈଶ୍ୱେ ପ୍ର�େଥାଜ, ବେଷି୍ 
ସଦସ୍ୟ େବନିଥାେଥାୟଣ ର�ଥାତଥା, ଅରଦ୍ଧ୍ଯନୁ୍ଦ 
ରଶଖେ େଥ, ଶଶେି କୁମଥାେ ପଣ୍ଥା, 
ସମୀେ କୁମଥାେ ଦଥାଶ, ଧଳୁଆି ନନଥା, 
ବସନ୍ କୁମଥାେ ପଥାଣ,ି ଜନେଞ୍ଜନ ଦଥାଶ, 
ବମିରଳନୁ୍ଦ ମଶି୍, ମଥାନସ କୁମଥାେ ମଶି୍, 
ସତ୍ୟବ୍ତ ଦଥାଶ, ର�ମନ୍ ଶତପଥୀ, 
ସମୁନ୍ କୁମଥାେ ମଶି୍, ଆଦତି୍ୟ ଦଥାଶ, 
ଜୟନ୍ ଦଥାଶ, ଅଳକଥା େଥ,ସଥାବତି୍ୀ ନନ୍ଦ, 
ଶ୍ୀ ନବିଥାସ ପତ ି ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି େ� ି
ବଶି୍ୱକ�୍ୟଥାଣ ରଜ୍ଞେ ସଫଳତଥା କଥାମନଥା 
କେଥିିର�।

ବ୍ୋହ୍ମଣ ମହୋ�ଂଘର ବଶି୍ୱକଲ୍ୋଣ 
ମହୋଯଜ୍ଞ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସବୈଠକ

ଠାକୁରମଣୁ୍ା, ୧୨ା୩(ସମସି): ମୟେୂଭଞ୍ଜ 
ଜଲି୍ଥା ଠଥାକୁେମଣୁ୍ଥା ଥଥାନଥା ଅନ୍ଗ୍ଯତ 
ଜଥାମନୁଥାଳଆି ଗ୍ରଥାମରେ ଜରଣ ମ�ଳିଥା 
ଗଛରେ େଶ ି�ଗଥାଇ ଆତ୍ମ�ତ୍ୟଥା କେଥିିବଥା 
ଜଣଥାପଡ଼ଛି।ି ଜଙ୍�କୁ ଝଥାଡଥା ରବିଥା 
ବଥା�ଥାନଥାରେ ସରୁେଶ ମ�ଥାନ୍ଙ୍କ ସ୍ତୀ ସନୁକିଥା 
ମ�ଥାନ୍ (୨୭) ରଥାଇ ସନ୍ଧ୍ୟଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ ଘେକୁ 
ରଫେନିଥିର�। ଘେ ର�ଥାକ ସରୁେଶ 
ବଥା�ଥାରେ କଥାମ କେୁଥିବଥାେୁ ତଥାଙୁ୍କ ଘଟଣଥା 
ସମ୍ପକ୍ଯରେ ଜଣଥାଇଥିର�। ବ�ୁତ ରଖଥାଜବିଥା 
ପରେ ଜଙ୍�େ ଏକ ଗଛରେ େଶ ି �ଥାଗ ି
ସନୁକିଥାେ ମତୃରଦ� ଝୁ�ୁ ଥିବଥାେ ରଦଖି 
ଠଥାକୁେମଣୁ୍ଥା ଥଥାନଥାରେ ସରୁେଶ ଖବେ 
ରଦଇଥିର�। ପ�ୁସି ରକଶ୍   ନଂ ୩ ଅପମତୁୃ୍ୟ 
ମଥାମ�ଥା ଋଜୁ କେ ି ଶବକୁ ଜବତ କେ ି
ବ୍ୟବରଚ୍ଛଦ ନମିରନ୍ କେଞ୍ଜଆି ପଠଥାଇଛ।ି 
ପ�ୁସି ଅଧିକ ତଦନ୍ ଆେମ୍ କେଛି।ି 
ସନୁକିଥାେ ମତୁୃ୍ୟବେଣ ପଛରେ କଥାେଣ କଣ 
ଶବ ବ୍ୟବରଚ୍ଛଦ ପରେ ଜଣଥାପଡ଼ବି।

ରଛସର ରଶ ିଲରୋଇ 
ମହଳିୋଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୋ

ବାରପିଦା, ୧୨।୩(ସମସି): ସ୍ଥାନୀୟ 
ପଥା�ବଣ ି ଠଥାରେ ଥିବଥା ଉତ୍କଳ କେଥାରଟ 
୍�ୁେ ଦ୍ତିୀୟ ବଥାରଥିକ ଉତ୍ସବ େବବିଥାେ 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ଥାଇରଥାଇଛ।ି ମଖୁ୍ୟଅତଥିି 
ଭଥାରବ ୍�ୁେ ସଭଥାପତ ିତଥଥା ୨୫ନଂ ୱଥାଡ୍ଯ 
କଥାଉନସ�ିେ ରଦବଥାଶରି ପଥାତ୍ ରରଥାଗରଦଇ 
ପ�ିଥାଙ୍କ ଶକି୍ଷଥାରେ ସ୍ୱଥାସ୍୍ୟ ଗଠନ ମ�ତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ। 
ସନୁ୍ଦେ ସ୍ୱଥାସ୍୍ୟ ପଥାଇ ଁ ଶଥାେୀେକି ରରଥାଗ 
ବ୍ୟଥାୟଥାମେ ଆବଶ୍ୟକତଥା ସ�ତି ଆତ୍ମେକ୍ଷଥା 
ରକୌଶଳ ଶକି୍ଷଥା ସମ୍ପ୍ରତ ି ସମଥାଜରେ ଜେୁେୀ 

ରବଥା� ି କ�ଥିିର�। ପ�ିଥାମଥାନଙୁ୍କ ଏପେ ି
ତଥା�ମି ପ୍ରଦଥାନ ପଥାଇଁ ଅନୁଷ୍ଥାନେ ଉରଦ୍ୟଥାକ୍ତଥା 
ଓ ରରେନେଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବଥାଦ ଜଣଥାଇଥିର�। 
ତତ ସ�ତି ପ୍ରତରିରଥାଗତିଥାରେ କୃତତି୍ୱ ଅଜ୍ଯନ 
କେଥିିବଥା ପ୍ରତରିରଥାଗୀଙୁ୍କ ପେୁ୍ଥାେ ପ୍ରଦଥାନ 
କେଥିିର�। ଅନ୍ୟମଥାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୍�ୁ 
କମଟିେି ଉପସଭଥାପତ ି ବଶି୍ୱଜତି ପ୍ରଧଥାନ, 
ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରଶକି୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ ରଦ, ପ୍ରଶକି୍ଷକ 
େନତ ପଟ୍ନଥାୟକ ଓ ସନଥା ସଂି ପ୍ରମଖୁ 
କଥାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରରଥାଗ ରଦଇଥିର�।

ପୋଲବଣ ିକରୋସଟ ସ୍ଲୁର ଦ୍ତିୀୟ ବୋର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ

ବଜିାତଳା, ୧୨।୩(ସମସି): ମଥାଣକିପେୁ 
ପଞ୍ଚଥାୟତେ ନୂଆଗଥାଁ ଗ୍ରଥାମରେ େଥାମରଦଥାଳ ି
ରବୁକ ସଂଘ ତେଫେୁ ଜଳଛତ୍ 
ଉଦଘଥାଟତି ର�ଥାଇରଥାଇଛ।ି ଅନୁଷ୍ତି 
ସଭଥାରେ ମଖୂ୍ୟଅତଥିି ଭଥାରବ ମଥାସଥା ଆମ୍ଯେ 
େଥାଜ୍ୟ ସଭଥାପତ ିସକୁ�ଥା� ମଥାେଥାଣ୍ ିରରଥାଗ 
ରଦଇଥିର�। ଅନନ୍ୟ ଅତଥିି ମଥାରନ 
�ଥାଡବିନୁ୍ଧ ଟୁଡୁ, କଥାେଥାନ ଟୁଡୁ, ପଥାୟ ବଥାର୍, 
ସନୁତିଥା ଟୁଡୁ,ଦକୁି ରବଶ୍ଥା, �କ୍ଷୀକଥାନ୍ 

ବସରକଥା େଥାମରଦଥାଳ ି ରବୁକ ସଂଘେ 
ସଦସ୍ୟ ଭୁବନ, ପଷୁ୍ପ�ତଥା, ବଥାଈ, ଶକୁମଣ ି
ର�ମ୍୍ରମ, ରଛଥାଟେଥାୟ ମମୁୁ୍ଯ ଓ କଥାେଆି 
ମମୁୁ୍ଯ ଏବଂ ଗ୍ରଥାମବଥାସୀ ଏ� ି କଥାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 
ପେଚିଥାଳନଥା କେଥିିର�। ଏ� ି ଜଳଛତ୍ 
କଥାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରଗଇ ନଅିନୁ୍ ଏବଂ ଗେବିଙୁ୍କ 
ସ�ରରଥାଗ କେନୁ୍ ରବଥା� ି ରବୁସଂଘେ 
ସ�ରରଥାଗୀ ତଥଥା ପ୍ରତଷି୍ଥା ସରୁେନ୍ଦ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟ 
େଖିଥିର�।

ରୋମସଦୋଳ ିଜଳଛତ୍ର ଉଦ୍ ଘୋଟତି

କୁଆମରା, ୧୨।୩ (ସମସି): ଖଣୁ୍ଟଥା ଥଥାନଥା 
ଅନ୍ଗ୍ଯତ ବଥାସପିଠିଥା ଅଞ୍ଚଳେୁ ଏକ ୧୭ 
ବରଥିୟଥା ନଥାବଥାଳକିଥାକୁ ବଥାେପିଦଥା ଅଞ୍ଚଳେ 
ଜରଣ ରବୁକ ଗତ ୮ ତଥାେଖି ରେ ଅପ�େଣ 
କେଥିିବଥା ରନଇ ଥଥାନଥାରେ ଅଭରିରଥାଗ 
ର�ଥାଇଛ।ି ଏ ରନଇ ୬୩/୨୩ରେ ଏକ 
ମଥାମ�ଥା େୁଜୁ ର�ଥାଇଥି�ଥା। ରତରବ 

ଅପ�େଣକଥାେୀ ବଥାେପିଦଥା ସ୍ତି ରପଥାଡଥା 
ଅସ୍ତଆି ଅଞ୍ଚଳେ ର�ମନ୍ ସଂି (୨୩) ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ନଥାବଥାଳକିଥାକୁ ଘରେ �ୁଚଥାଇ େଖିଥିବଥାେ 
ପ�ୁସି ରକୌଣସ ି ସତୂ୍େୁ ଖବେ ପଥାଇ 
ଚଢଉ କେବିଥା ସ� ଅପ�ୃତଥାକୁ ଉଦ୍ଧଥାେ 
କେଥିିର�। ଅପ�େଣକଥାେୀ ର�ମନ୍କୁ 
ଗେିଫ କେ ିଥଥାନଥାରେ ଅଟକ େଖଥାରଥାଇଛ।ି

ଅପହୃତୋ ନୋବୋଳକିୋ ଉର୍ୋର

କୁଆମରା, ୧୨।୩ (ସମସି): ଖଣୁ୍ଟଥା 
ଥଥାନଥା ପକ୍ଷେୁ ଆଜ ି କୁଆମେଥା-ଖଣୁ୍ଟଥା 
େଥାସ୍ତଥାେ ଚ�ିମିଥା ଛକ ଠଥାରେ ବଥାଇକ 
ଚଥାଳକଙ୍କ ରଥାଞ୍ଚ କେଥିି�ଥା ପ�ୁସି। 
ବନିଥା ର��ରମଟରେ ରଥାଉଥିବଥା 
ବଥାଇକ ଚଥାଳକଙ୍କ ଠଥାେୁ ୬ �ଜଥାେ 
ଟଙ୍କଥା ଜେମିଥାନଥା ଆଦଥାୟ କେଥାରଥାଇଛ।ି 

ସନ୍ଧ୍ୟଥାରେ ଖଣୁ୍ଟଥା- ଡୁକୁେଥା େଥାସ୍ତଥାେ ରଥାଞ୍ଚ 
ରବରଳ ବଡରଫଣୀ ଗ୍ରଥାମେ ଗଗନ 
ବନି୍ଧଥାଣୀ ନଥାମକ ଜରଣ ରବୁକ ମଦ୍ୟପଥାନ 
କେ ି ବଥାଇକ ଚଳଥାଉଥିବଥା ତଥଥା ବନିଥା 
ର��ରମଟ ଅଭରିରଥାଗ ରନଇ ପ�ୁସି 
ଗେିଫ କେବିଥା ସ� ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଥାଇକ ଟକୁି 
ଜବତ କେ ିଥଥାନଥାରେ ଅଟକ େଖିଛନ୍।ି

ସହଲ୍ ସମଟ୍  ଯୋଞ୍ଚ କଡ଼ୋକଡ଼;ି ଜସଣ ରରିଫ



ସ�ୋମବୋର 
୧୩ ମୋର୍ଚ୍ଚ  ୨୦୨୩ ୦୫କେନ୍ଦୁ ଝର
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କେନ୍ଦୁଝର,୧୨।୩(ସମସି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲାକର ୩୪ ପ୍ରତଶିତ ଜଙ୍ଗଲ ରହଛି।ି ଜଲି୍ଲାକର ଦୀର୍ଘଦନି 
କହଲଲା ବର୍ଘଲା ନକହବଲାରଦୁ  ଗଛଲତଲା ଶଦୁଖିଲଲା ପଡ଼ଛି।ି ଏଭଳ ି ସ୍ତିକିର 

ଜଙ୍ଗଲକର ନଅିଲଁା ଅଡ଼ଦୁଆ ସଷୃ୍ ି େରଛି।ି 
ଜଙ୍ଗଲ ନଆଁି ଲଭିଲାଇବଲା ପଲାଇଁ ବନବଭିଲାଗ 
ଅଣ୍ଲା ଭଡ଼ିଛି।ି ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନକର ସ୍ୱୟଂସହଲାୟେ 
କଗଲାଷ୍ୀ ମହଳିଲାଙ୍ଦୁ  ଜଙ୍ଗଲ ନଅିଲାଁ ଲଭିଲା େଲାମକର 
ନକିୟଲାଜତି େରଥିିବଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିେଲାରୀ 
ଧନରଲାଜ ଏଚ୍  ଡ ି ସଚୂନଲା କଦଇଛନ୍।ି 
କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନକର ଥିବଲା ୭ଟ ି

କରଞ୍ଜର ଦଦୁ ଇଶହ ସ୍ୱୟଂ ସହଲାୟେ କଗଲାଷ୍ୀେଦୁ  ନଅିଲାଁ ଲଭିଲା େଲାମକର ଲଗଲାଇ 
କସମଲାନଙ୍ଦୁ  ସ୍ୱଲାବଲମ୍ୀ େରବିଲା ପଲାଇଁ ବନବଭିଲାଗ ଏହ ି ପଦକଷେପ ଗ୍ରହଣ 

େରଛି।ି ନଅିଲଁା ଲଭିଲାଇବଲା ପଲାଇଁ ଆସଥିିବଲା ଖର୍୍ଘର ୭୦ ଭଲାଗ ସ୍ୱୟଂ 
ସହଲାୟେ ମହଳିଲାଙ୍ ପଲାଇଁ ଖର୍୍ଘ େରଲାଯଲାଉଛ।ି ଏଥିସହ ନଅିଲାଁେଦୁ  ଆୟତ୍ତ 
େରବିଲାପଲାଇଁ ୧୫୦ ଜଣ ବନେମ୍ଘଚଲାରୀଙ୍ ସହ ୧୫୭ ଟ ି ନଅିଲଁା 
ଲଭିଲାଯନ୍ତ୍ର ସହ ୧୨୦୦ରଦୁ  ଊର୍ଦ୍୍ଘ େମି ି ନଅିଲାଁ ନଲଲାଗବିଲା ରଲାସ୍ଲା ପ୍ରସ୍ଦୁତ 
େରଲାଯଲାଇଛ।ି ବଭିନି୍ନ ଗଲାଁ କର କଲଲାେଙ୍ଦୁ  ସକଚତନ େରବିଲାପଲାଇଁ ୧୬୦ 
ଟ ି ଦଲାସେଲାଠଆି, ଝଦୁ ମର, ପଲାଲଲା ଭଳ ି ସଲାଂସ୍ତୃେି ଦଳେଦୁ  ନକିଯଲାଜତି 
େରଲାଯଲାଇଛ।ି ଏହ ିସ୍ୱୟଂ ସହଲାୟେ ମହଳିଲା ମଲାକନ ନଅିଲାଁ ଲଭିଲା େଲାମକର 
ସଲାମଲି କହବଲାପକର ନଅିଲଁାେଦୁ  ଖଦୁବଶୀଘ୍ର ଆୟତ୍ତ େରଲାଯଲାଇପଲାରଦୁ ଥିବଲା 
କଦଖିବଲାେଦୁ  ମଳିଦୁ ଛ।ି ଜଙ୍ଗଲକର ନଅିଲାଁ ନ ଲଗଲାଇବଲାେଦୁ  ଜନସଲାଧଲାରଣ 
ଙ୍ଦୁ  ଡଏିଫଓ ଅନଦୁ କରଲାଧ େରବିଲା ସହ ଏେ କଟଲାଲ ଫି୍ ନମ୍ର 
୬୩୭୦୫୯୨୦୯୯ ଓ ନଜିର ଅଫିସ କମଲାବଲାଇଲ ନମ୍ର 
୯୪୩୭୦୫୫୩୧୫ ନମ୍ରକର ନଅିଲାଁ ସମ୍ପେ୍ଘୀୟ ତଥ୍ୟ କଦବଲାେଦୁ 
ଅନଦୁ କରଲାଧ େରଛିନ୍।ି 

ଆନନ୍ପଦୁର,୧୨।୩(ସମସି)

କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ଆନନ୍ପଦୁର ବ୍ଲେର 
ଚଆଁିକବଡଲାଠଲାରଦୁ  ମକନଲାହରପଦୁର ପଯ୍ଘ୍ୟନ୍ 
ରଲାସ୍ଲାର ଅବସ୍ଲା ଅତ୍ୟନ୍ ଦୟନୀୟ କହଲାଇପଡ଼ଛି।ି 
ଏହ ି ରଲାସ୍ଲା ନମି୍ଘଲାଣ ପଲାଇଁ ପ୍ରକତ୍ୟେ ଆଥ ଥିେ 
ବର୍ଘକର ବ୍ୟୟ ବରଲାଦ କହଉଥିବଲା ଅନଦୁ ଦଲାନ 
ଖର୍୍ଘ େରଲାଯଲାଉଥିକଲ ମଧ୍ୟ ରଲାସ୍ଲା ଅବସ୍ଲାକର 
ଉନ୍ନତ ି ଆସପିଲାରନିଲାହ ିଁ। ପ୍ରଲାୟ ୧୭ େମି ି ବ୍ୟଲାପୀ 
ଜଙ୍ଗଲଆି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକର ଯଲାଇଥିବଲା ଏହ ି
ରଲାସ୍ଲା ଉପଯଦୁକ୍ତ ରଷେଣଲାକବଷେଣ ଅଭଲାବରଦୁ  ପ୍ରଲାୟ 
ଅକନେ ସମୟକର ଦୟନୀୟ କହଲାଇପଡ଼ଛି।ି 
ଆନନ୍ପଦୁର ଗ୍ରଲାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବଭିଲାଗ ଅଧୀନକର 
ଥିବଲା ଏହ ି ରଲାସ୍ଲାର ନମି୍ଘଲାଣ ପଲାଇଁ ୨୦୧୯-୨୦ 
ଆଥ ଥିେ ବର୍ଘକର କଟଣ୍ଡର େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଏହଲାେଦୁ ସବଦୁ ଦନିଆି ପଚିଦୁ  ରଲାସ୍ଲାକର ପରଣିତ 
େରବିଲା ପଲାଇଁ ଆବଶେୀୟ ଅନଦୁ ଦଲାନ ରଲାଜ୍ୟ 
ସରେଲାର କଯଲାଗଲାଇ କଦଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ ଉପଯଦୁକ୍ତ 

ତଦଲାରଖ ଅଭଲାବରଦୁ  ଏହ ି ରଲାସ୍ଲା ମଲାତ୍ର ୬ମଲାସ 
ପକର ଦୟନୀୟ କହଲାଇପଡ଼ଥିିଲଲା। ରଲାସ୍ଲାର 

ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନକର ଖଲାଲ ସଷୃ୍ ିକହଲାଇଥିôବଲାକବକଳ 
ଅକନେ ସ୍ଲାନକର ପଚିଦୁ  ଉଠଯିଲାଇ ବ୍ୟବହଲାର 

ଅନଦୁ ପକଯଲାଗୀ କହଲାଇପଡ଼ଛି।ି ଆନନ୍ପଦୁର ବ୍ଲେର 
ଗୟଳମଦୁଣ୍ଡଲା, ପଣସଡହିଲା , ମକନଲାହରପଦୁର ସମ୍ପରୂ୍୍ଘ 
ଆଦବିଲାସୀ ଅଧଦୁ୍ୟରତି ଇଲଲାେଲା ଅକଟ। ଏହ ି୩ ଟ ି
ପଞ୍ଚଲାୟତର ପ୍ରଲାୟ ୩୦ଟ ି ଗ୍ରଲାମର ଅଧିବଲାସୀଙ୍ର 
ଏହଲା ଏେମଲାତ୍ର ରଲାସ୍ଲା କହଲାଇଥିବଲାରଦୁ  ସଲାଧଲାରଣ 
କଲଲାକେ କଦୈନନ୍ନି ଯଲାତଲାୟଲାତକର ଅସଦୁବଧିଲାକର 
ସମ୍ଦୁଖୀନ କହଉଛନ୍।ି ଏହ ି ଅଞ୍ଚଳେଦୁ ଯଲାଉଥିବଲା 
ଯଲାତ୍ରୀବଲାହୀ ବସ୍   ରଲାସ୍ଲାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଲାରଦୁ  
ଯଲାନ୍ତ୍ରେି ତରୁଟ ି ଜନୀତ ଷେତ ି କଯଲାଗଦୁ ଚଳଲାଚଳ 
େରବିଲାେଦୁ ଅନଚି୍ଲା ପ୍ରେଲାଶ େରଦୁ ଥିବଲାରଦୁ  
ଅଞ୍ଚଳବଲାସୀଙ୍ ମଧ୍ୟକର ଅସକନ୍ଲାର ପ୍ରେଲାଶ 
ପଲାଇଛ।ି ଆନନ୍ପଦୁର ସଦର ମହେଦୁମଲାେଦୁ ଏହ ି
ପଞ୍ଚଲାୟତର ଅଧିବଲାସୀ ବଭିନି୍ନ ସରେଲାରୀ ଓ 
କବସରେଲାରୀ େଲାଯ୍ଘ୍ୟକର ଆସଦୁଥିକଲ କହଁ, ସନ୍୍ୟଲା 
ପକର ଏହ ିରଲାସ୍ଲାକର ରରେଦୁ କଫରବିଲା େଷ୍େର 
କହଲାଇପଡ଼ଲିଲାଣ।ି ଏଣଦୁ ଗ୍ରଲାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବଭିଲାଗ 
ଉର୍ େତୃ୍ତ୍ଘପଷେ ଯଥଲାଶୀଘ୍ର ଏହ ିରଲାସ୍ଲାର ମରଲାମତ ି
େରବିଲାେଦୁ ଅଞ୍ଚଳବଲାସୀ ଦଲାବ ିେରଛିନ୍।ି

  ଟଭୋକୁଦ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲକ୍ୋଧିକ ଟଙ୍ୋର 
କୋଠ ଜବତ 

ଆନନ୍ପଦୁର,୧୨।୩(ସମସି): ଆନନ୍ପଦୁର ବନ୍ୟପ୍ରଲାଣୀ ବନଖଣ୍ଡର 
ଟଭଲାେଦୁଦ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରଦୁ  ବନେମ୍ଘଚଲାରୀମଲାକନ କଚଲାରଲା େଲାଠ 
ଜବତ େରଛିନ୍।ି ବଦୁ ଢୀେଦୁଦ କସକ୍ସନ ବନପଲାଳ ସବ୍ୟସଲାଚୀ 
କଜନଲା ଓ ବନେମ୍ଘଚଲାରୀମଲାକନ ପଲାକ୍ଲାଲଂି େରଦୁ ଥିବଲା କବକଳ 
ଟଭଲାେଦୁଦ ଜଙ୍ଗଲକର କଚଲାରଲାେଲାଠ େଲାରବଲାର କହଉଥିବଲା 
ଖବରପଲାଇ ଅଚଲାନେ ଚଢ଼ଉ େରଥିିକଲ। ବନେମ୍ଘଚଲାରୀ 
େୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କସଠୀ, କଦବଦତ୍ତ ନଲାୟେ, ବକିନଲାଦ ବହିଲାରୀ ମହଲାନ୍,ି 
ପ୍ରଶଲାନ୍ େଦୁମଲାର ମହଲାନ୍, ଟଭଲାେଦୁଦ୍   ଗ୍ରଲାମବଲାସୀ ଅମ୍େିଲା ନଲାଇେ, 
ଚକ୍ରଧର ନଲାଇେ, କହମନ୍ ପଲାତ୍ର, ମଥିଦୁନ ମକଢ଼ଇ, ରବୀନ୍ଦ୍ର େଦୁମଲାର 
ସ୍ୱଲାଇଁଙ୍ ସହକଯଲାଗକର ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକର ଚଢ଼ଉ େର ି ବଲାହଲାରେଦୁ 
ଚଲାଲଲାଣ କହବଲାେଦୁ ଥିବଲା ଶଲାଳଗଣ୍ଡ ି ଓ ଶଲାଳ କଚୌଥେଦୁ ଜବତ 
େର ି ବନ େଲାଯ୍ଘ୍ୟଲାଳୟେଦୁ ଆଣଥିିକଲ। ଏହ ି ଚଢ଼ଉକର ପରୂ୍୍ଘଚନ୍ଦ୍ର 
ମହଲାନ୍, ପ୍ରେଲାଶ ମକଢ଼ଇ, ଶ୍ୀେଲାନ୍ ନଲାଇେ, ବଲାବଦୁ  କଦହଦୁରୀ, ରଲାଜଦୁ  
ପଲାତ୍ର, ଜଲାଡଦୁ  ମଦୁଣ୍ଡଲା, ବଶି୍ଲାମତି୍ର ନଲାଇେ, ସତଲାର ିକହଲା, ସ୍ୱଲାଭୀମଲାନ 
ବଳ ପ୍ରମଦୁଖ ସହକଯଲାଗ େରଥିିକଲ। 

  ଓକଲି �ଙ୍ଘ ନବିଚ୍ଚୋଚନର ଚୂଡ଼ୋନ୍ତ 
ତୋଲକିୋ ପ୍ରକୋଶ 

ଆନନ୍ପଦୁର,୧୨।୩(ସମସି): ଆନନ୍ପଦୁର ଓେଲି ସଙ୍ଘ 
ନବି୍ଘଲାଚନର ଚୂଡ଼ଲାନ୍ ତଲାଲେିଲା ରବବିଲାର ପ୍ରେଲାଶ ପଲାଇଛ।ି 
୨୫ତଲାରଖିକର ଓେଲି ସଙ୍ଘର ନବି୍ଘଲାଚନ କହବଲାେଦୁ ଥିବଲାକବକଳ 
ସଭଲାପତ ି ପ୍ରଲାଥ୍ଘୀ ଭଲାକବ ଆଇନଜୀବୀ ଦୟଲାନଧିି ଦଲାଶ, 
ଆଶଦୁକତଲାର ଦଲାଶ ଓ େଦୁଳମଣୀ କସଠୀ ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦତିଲା େରଦୁ ଥିବଲା 
କବକଳ ଭଲାଗରିଥି ଦଲାଶ ଓ ସର୍ଦିଲାନନ୍ ପଟ୍ଟନଲାୟେ ପ୍ରଥ ଥିପତ୍ର 
ପ୍ରତ୍ୟଲାହର େରଥିିବଲା କବକଳ ସଦୁରଥ େଦୁମଲାର କବକହରଲାଙ୍ର 
ପ୍ରମଲାଣପତ୍ର ନ ଥିବଲାରଦୁ  ପ୍ରଲାଥ୍ଘୀପତ୍ର ନଲାେଚ କହଲାଇଛ।ି ଉପ-
ସଭଲାପତ ି ପ୍ରଲାଥ୍ଘୀରଦୁ  ଆଶଦୁକତଲାର ଦଲାଶ ପ୍ରଥ ଥିପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟଲାହର 
େରଥିିବଲାରଦୁ  ରକମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଲାରେି ନଦି୍ୱନ୍ଦ୍ଘକର ଉପ-ସଭଲାପତ ିପଦ 
ହଲାସଲ େରଛିନ୍।ି ସମ୍ପଲାଦେ ପ୍ରଲାଥ୍ଘୀ ଭଲାକବ କହମନ୍ େଦୁମଲାର ମଲ୍େି 
ଓ ଭଗବଲାନ ମଲ୍େି ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦୀତଲା େରଦୁ ଥିବଲା କବକଳ କେଲାରଲାଧ୍ୟଷେ 
ପଦ ପଲାଇଁ ଅକଶଲାେ େଦୁମଲାର ରଲାଉଳ ଓ ଆକଲଲାେ େଦୁମଲାର ରଲାଉତ 
ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦୀତଲା େରଦୁ ଛନ୍।ି ଯଦୁଗ୍ମ ସମ୍ପଲାଦେ ଭଲାକବ ତ୍ରକିଲଲାଚନ 
ତ୍ରପିଲାଠୀ, େଲାଯ୍ଘ୍ୟେଲାରୀ ସଦସ୍ୟ ଭଲାକବ ଜଦୁ ମ୍ର ସଂି ମହଲାନ୍,ି େକନେଇ 
ଚରଣ ସଲାହଦୁ  ନଦି୍ୱନ୍ଦ୍ଘକର ନବି୍ଘଲାଚତି କହଲାଇଥିବଲାର ଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି 
ସଭଲାପତ ିଓ ସମ୍ପଲାଦେ ପଦ ପଲାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତଦି୍ୱନ୍ଦୀତଲା କହବକବଲାଲ ି
ଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି ଆଇନଜୀବୀ ରଲାମଚନ୍ଦ୍ର ପଲାତ୍ର ନବି୍ଘଲାଚନ ଅଧିେଲାରୀ 
ଦଲାୟତି୍ୱ ନବି୍ଘଲାହ େରଦୁ ଥିବଲା ଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି 

   ସ�ୌର �ରଷିଦର ରୋସ୍ୋ କଡ଼ସର 
ଅବଜଚ୍ଚନୋ �କୋଇବୋ ମନୋ 

ଆନନ୍ପଦୁର,୧୨।୩(ସମସି): ଆନନ୍ପଦୁର କପୌରପରରିଦର 
୧୬ଟ ିୱଲାଡ୍ଘର ସଲାହ ିରଲାସ୍ଲାଠଲାରଦୁ  ଆରମ୍ଭ େର ିମଦୁଖ୍ୟ ରଲାସ୍ଲା ପଲାଶଦ୍୍ଘକର 
ଅଳଆି ଆବଜ୍ଘନଲା ନ ପେଲାଇବଲା ପଲାଇଁ ଉପ-ଜଲି୍ଲାପଲାଳଙ୍ 
ପଷେରଦୁ  ଏେ ନକିଦ୍୍ଘଶନଲାମଲା ଜଲାର ି େରଲାଯଲାଇଥିବଲା ଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି 
ରଲାସ୍ଲାେଡ଼କର ଥିବଲା ସମସ୍ କଦଲାେଲାନୀଙ୍ ସହତି ସରେଲାରୀ 
ଓ କବସରେଲାରୀ େଲାଯ୍ଘ୍ୟଲାଳୟର ୫ମଟିର ପରଧିି ପଯ୍ଘ୍ୟନ୍ 
ସଫଲାସଦୁତରଲା ରଖିବଲା ସହ ଅଳଆି ଆବଜ୍ଘନଲାେଦୁ ଡଷ୍ବନି୍  କର 
ପେଲାଇବଲା ପଲାଇଁ ନକିଦ୍୍ଘଶନଲାମଲା ଜଲାର ି େରଲାଯଲାଇଛ।ି ଏହଲାେଦୁ 
ଅମଲାନ୍ୟ େକଲ କଜଲାରମିଲାନଲା େରଲାଯବି କବଲାଲ ି ଉପ-ଜଲି୍ଲାପଲାଳ 
ଅନୀଲ େଦୁମଲାର କସଠୀ ବଜି୍ଞପ୍ ିଜଲାର ିେରଛିନ୍।ି କସହପିର ିଆସନ୍ଲା 
ମଲାର୍୍ଘ ୨୦ତଲାରଖି ମଧ୍ୟକର ରସପିଦୁରଲା ଓ ଆନନ୍ପଦୁର ଅଞ୍ଚଳକର 
ଥିବଲା ମଲାଛ ଓ ମଲାଂସ କଦେଲାନେଦୁ ଏେ ନଦି୍ଥିଷ୍ ସ୍ଲାନେଦୁ ସ୍ଲାନଲାନ୍ର 
େରବିଲା ପଲାଇଁ ରରପିଦୁରଲା ଓ ତହସଲିଦଲାରଙ୍ଦୁ  କପୌରପରରିଦ 
ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକର ସ୍ଲାନ ନରୂିପଣ େରବିଲାର ଦଲାୟତି୍ୱ କଦଇଥିବଲାର 
ବଜି୍ଞପ୍କିର ପ୍ରେଲାଶ ପଲାଇଛ।ି

ଜଙ୍ଗଲ ନଅିାଁ ଲଭିାଇବେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜ ିମହଳିା

ନସି�ୋଜତି 
ସେସଲ 

ଦୁଇଶେ

ଚଆିସଁବଡ଼ୋ-ମସନୋେର�ରୁ ରୋସ୍ୋ ଦ�ନୀ�

୩ ପଞ୍ାୟତୋସୀ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ହଇରାଣ
କେନ୍ଦୁଝର,୧୨।୩(ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର 
ରଟଗଲାଁ ଓ ପଲାଟଣଲା କରଞ୍ଜ ଅଧୀନକର ଥିବଲା ଅକଟଇ 
ସଂରଷେତି ଜଙ୍ଗଲକର ବରିଳ ପ୍ରଜଲାତରି ବହଦୁ 
ବନ୍ୟପ୍ରଲାଣୀ ୍ଲାପ୍   େ୍ୟଲାକମରଲାକର ଠଲାବ େରଲାଯଲାଇଛ।ି 
୍ଲାପ୍   େ୍ୟଲାକମରଲାର ଆସଥିିବଲା ଫକଟଲା ଅନଦୁସଲାକର 
୨୧ ପ୍ରେଲାରର ଜୀବଜନ୍ଦୁ ରହଛିନ୍।ି କସଥିରଦୁ  ୧୪ 
ଟ ି କଫଲାକଟଲା ବରିଳ ପ୍ରଜଲାତରି କସଡଦୁ ୍ୟଲ-୧ ଜନ୍ଦୁ 
କବଲାଲ ିକେନ୍ଦୁଝର ଡଏିଫଓ ଏଚ୍  ଡ ିଧନରଲାଜ ସଚୂନଲା 
କଦଇଛନ୍।ି ବରିଳ ପ୍ରଜଲାତରି ଗୟଳ, ଚଉସଂିରଲା, 
ଇଣ୍ଡଆିନ ଗ୍ରୀନ୍  ଉଲ୍   ମଧ୍ୟ ଠଲାବ େରଲାଯଲାଇଛ।ି ପବୂ୍ଘରଦୁ  
ଏହ ିକରଞ୍ଜକର ଏେ ମହଲାବଳ ବଲାର ଠଲାବ େରଲାଯବିଲା 
ପକର ଏହ ି ସଂରଷେତି ଜଙ୍ଗଲର ବଭିନି୍ନ ସ୍ଲାନକର 
୫୫ଟ ି ୍ଲାପ େ୍ୟଲାକମରଲା ଲଗଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ୍ଲାପ୍   
େ୍ୟଲାକମରଲା ଯଲାଞ୍ଚ େରବିଲା ସମୟ କର ସମଦୂଲାୟ ୨୧ ଟ ି
ପ୍ରଜଲାତରି ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ଦୁ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରଲାଣୀ ରହଥିିବଲା 
ନଜରେଦୁ ଆସଛି।ି ତଲା ମଧ୍ୟକର ୧୪ ଟ ିପ୍ରଜଲାତରି ବରିଳ 
ବନ୍ୟପ୍ରଲାଣୀ ସଡିଦୁ ୍ୟଲ - ୧ ପ୍ରଜଲାତରି ଗୟଳ , ମହଲାବଳ ବଲାର 
, ଚଉସଂିରଲା , ଇଣ୍ଡଆିନ୍   ଗ୍ରୀନ ଉଲ୍   , ହଲାତୀ , ସ୍ଥ ବଅିର 
, ରଦୁ ଢ ି ମଙ୍ଗଦୁସ୍   ଆଦ ି ଜନ୍ଦୁ ରହଛିନ୍।ି ଏଥିସହତି ସଡିଦୁ ୍ୟଲ 

ଦ୍ୱତିୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରଜଲାତରି ୭ ୨ ପ୍ରେଲାରର ବନ୍ୟଜନ୍ଦୁ 
ଯଥଲା ଗଧିଆ , କେଲାେଶିଆିଳ , ବଣଦୁଆ ବକିଲଇ ,ହରଣି , 
କଠେଦୁଆ , ବଲାରହଲା , ବଣଦୁଆ ମଲାଙ୍ଡଚ୍, ସଲାପ ଆଦ ିଠଲାବ 
େରଲାଯଲାଇଥିବଲା କନଇ ଡଏିଚ୍  ଡ ିସଚୂନଲା କଦଇଛନ୍।ି 

 �ସକନୁ୍ଝର ବନବଭିୋଗରୁ ଆ�ଲିୋ ଖ�ୁରି ଖବର

୧୪ ପ୍ରଜାତରି ‘ସଡ୍ିୟୁଲ-୧’ େରିଳ ଜନ୍୍ଙ୍କ ଉଠଲିା ଫବ�ା

ଆନନ୍ପଦୁର,୧୨।୩(ସମସି): ରରପିଦୁରଲା ଥଲାନଲା ଅଧିେଲାରୀ 
ବକି୍ରମ େଦୁମଲାର ଭୂୟଲାଁଙ୍ଦୁ  ସମ୍ର୍ଥିତ େରଲାଯଲାଇଛ।ି ଜଲି୍ଲାର 
କଶ୍ଷ୍ ଥଲାନଲା ଭଲାକବ ରରପିଦୁରଲା ଥଲାନଲାେଦୁ ଜଲି୍ଲାସ୍ରକର 
ପଦୁରସ୍ତୃ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ତଲାଙ୍ର ଏହ ିମହଲାନତଲା ପଲାଇଁ 
ଆନନ୍ପଦୁର ଅଞ୍ଚଳର କସ୍ୱଚ୍ଲାକସବୀ ସଂଗଠନ ସଲାଇକ୍ରଷି୍ଣଲା 
ସହଲାୟତଲା ଫଲାଉକଣ୍ଡସନ ପଷେରଦୁ  ତଲାଙ୍ଦୁ  ସମ୍ର୍ଥିତ 
େରଲାଯଲାଇଛ।ି ସଂଗଠନର ପ୍ରତଷି୍ଲାତଲା କଗଲାପବନ୍ଦୁ ଦଲାସ, 
ସଭଲାପତ ି ବପିନି ି ପହ,ି ସମ୍ପଲାଦେ ସଶ୍ମତିଲା ବଳ ପ୍ରମଦୁଖ 
ସମ୍ର୍ଥିତ େରଥିିକଲ।

ଘଷପିର୍ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ
ଘଷପିଦୁରା,୧୨।୩(ସମସି): ରରପିଦୁରଲା ବ୍ଲେ ତଗିରିଆି 
ଗ୍ରଲାମର ଅଗ୍ ିବପିନ୍ନେଦୁ ସହଲାୟତଲାର ହଲାତ ବଢ଼ଲାଇଲଲା 
କପ୍ରସ େ୍ଲବ ଆନନ୍ପଦୁର। କପ୍ରସେ୍ଲବ ପଷେରଦୁ  
ଉମଲାେଲାନ୍ ସଲାହଦୁ, ଗତେୃିଷ୍ଣ ଭୂୟଲାଁ, ଉକପନ୍ଦ୍ର ସଲାହଦୁ, 
ରଲାକଜନ୍ଦ୍ର ଦଲାସ ପ୍ରମଖୂ ତଗିରିଆି ଗ୍ରଲାମକର ପହଞ୍ଚ ିଅଗ୍ ି
ବପିନ୍ନଙ୍ଦୁ  ସହଲାୟତଲା ପ୍ରଦଲାନ େରଥିିକଲ। ଅସହଲାୟ 
ବଧିବଲା ମହଳିଲା ଝଦୁ ନଦୁଲତଲା କବକହରଲା, ଶଦୁଭଦ୍ଲା 
କବକହରଲା, ଏବଂ ବୃର୍ ସଦଲାଶବି କବକହରଲାଙ୍ଦୁ  େଛି ି
ଶଦୁଖିଲଲା ଖଲାଦ୍ୟ ସଲାମଗ୍ରୀ ସହ ଶଲାଢୀ, ଲଦୁ ଙ୍ଗ,ି ଗଲାମଦୁଛଲା 
,ଟଲାକୱଲ୍   ପ୍ରଦଲାନ େରଛିନ୍।ି ଯଥଲା ଶୀଘ୍ର ବପିନ୍ନ 
ପରବିଲାରେଦୁ ସଲାତ ଦନି ପଲାଇଁ ଶଦୁଖିଲଲା ଖଲାଦ୍ୟ ସହ 
ଆବଲାସ କଯଲାଜନଲାକର ରର ନମି୍ଘଲାଣ ପଲାଇଁ ଜଲି୍ଲା ତଥଲା 
ବ୍ଲେ ପ୍ରଶଲାସନ ପଷେରଦୁ  ସଦୁପଲାରଶି େରଲାଯବିଲାେଦୁ କପ୍ରସ୍   
େ୍ଲବର ପଷେରଦୁ  ଦଲାବ ିେରଲାଯଲାଇଛ।ି

ଅଗ୍େିପିନ୍ନକ୍ 
ସହାୟତା 

ବେଲା 
ବପ୍ରସ୍ କ୍ଲବ୍   

ଆନନ୍ଦପର୍

ଆନନ୍ପଦୁର,୧୨।୩(ସମସି): ଓଡ଼ଶିଲା 
ପ୍ରଲାଥମେି ଶଷିେେ ସଂର କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା ଶଲାଖଲା 
ପଷେରଦୁ  ରବବିଲାର ଅବସରଗ୍ରହଣ େରଥିିବଲା 
ଶଷିେେ ପ୍ରଫଦୁଲ ଚକ୍ରଙ୍ଦୁ  ସମର୍୍୍ଘନଲା ଉପଲକଷେ 
ଏେ ପ୍ରଫଦୁଲପଦୁଲେ ସମଲାକବଶ ଅନଦୁଷ୍ତି 
କହଲାଇଛ।ି ସ୍ଲାନୀୟ େନେମଞ୍ଜରୀ ମହଳିଲା 
ମହଲାବଦି୍ୟଲାଳୟ ସଭଲାଗହୃକର ଆକୟଲାଜତି 
ଉତ୍ସବ େବ ି ଡ. ଅକଶଲାେ େଦୁମଲାର ପଦୁହଲାଣଙ୍ 
ସଂକଯଲାଜନଲାକର ଶଶିଦୁ ସଲାହତି୍ିୟେ ରଲାମଚନ୍ଦ୍ର 

ନଲାୟେ କପୌକରଲାହତି୍ୟ େରଥିିକଲ। ଶଶିଦୁ 
ସଲାହତି୍ିୟେ ରତ୍ଲାେର ଦଲାସ ସମଲାକବଶକର 
କଯଲାଗ କଦଇଥିବଲା ସତୀଥ୍ଘମଲାନଙ୍ଦୁ  ସ୍ୱଲାଗତ 
େରବିଲା ସହତି ଅତଥିିମଲାନଙ୍ ପରଚିୟ ପ୍ରଦଲାନ 
େରଥିିକଲ। ଶଷିେେ ଦଲିୀପ େଦୁମଲାର ରଲାଉତଙ୍ 
ସଞ୍ଚଲାଳନଲାକର ମଦୁଖ୍ୟ ଅତଥିି ଭଲାକବ ଆନନ୍ପଦୁର 
ଉପଜଲି୍ଲାପଲାଳ ଅନୀଲ େଦୁମଲାର କସଠୀ, 
ବକିଶର ଅତଥିି ଭଲାକବ ମହଲାବଦି୍ୟଲାଳୟ ଅଧ୍ୟଷେ 
ଡ. ପ୍ରଦୀପ େଦୁମଲାର ମହଲାନ୍,ି ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି 

ରଲାଜ୍ୟ ଶଷିେେ ସଂର କନତଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ େଦୁମଲାର 
ମହଲାନ୍ ି ଓ ମଦୁଖ୍ୟବକ୍ତଲା ଭଲାକବ ସଲାହତି୍ିୟେ 
ଅଜୟ େଦୁମଲାର ସ୍ୱଲାଇଁ କଯଲାଗ କଦଇଥିକଲ। 
େୃତୀ ଶଷିେେ ଶ୍ୀେଲାନ୍ ପଟ୍ଟନଲାୟେ ଓ 
ଉମଲାେଲାନ୍ କଜନଲା ଏବଂ ୧୯ ଜଣ ଯଦୁବ େବଙି୍ଦୁ  
େମଟି ି ପଷେରଦୁ  ସମର୍୍ଥିତ େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଏହସିଭଲାକର େବ ିହଳଧର ପଣ୍ଡଲା, ରମଲାେଲାନ୍ 
ନଲାୟେ, େୀତ୍ତ୍ଘନ େଦୁମଲାର ସଲାହଦୁ, ରନଶ୍ୟଲାମ 
କବଲାଇକତଇ, କବୈକଲଲାଚନ ସଲାହଦୁ, କସଲାମନଲାଥ 
ମଲାଝୀ, େଲାଳନ୍ୀ ପଟ୍ଟନଲାୟେ, ଧମ୍ଘଲାଧୀ ସଲାହଦୁ, 
ନଲାରଲାୟଣ ସଲାହଦୁ, ଆଭଲାରଲାଣୀ ବଳ, ଦପି୍େିଲା 
କପକରଇ, ପ୍ରୀତସିୀମଲା ସ୍ୱଲାଇଁ, ମମତିଲାରଲାଣୀ 
କଜନଲା, କଶଲାଭନଲା କଜନଲା, ବୀଣଲାପଲାଣ ି
କଜନଲା, ଚତି୍ତରଜନ ନଲାୟେ, ଦୀପେ ସ୍ୱଲାଇ,ଁ 
ପ୍ରଭଲାସ ମହଲାପଲାତ୍ର ଓ ସରପଞ୍ଚ ବୃନ୍ଲାବନ 
କଜନଲାଙ୍ ସକମତ ଶତଲାଧିେ େବ,ି ସଲାହତି୍ିୟେ, 
କଲଖେ, ଶଷିେେ, ବଦୁ ର୍ଜିୀବୀ, ବରଷି୍ ନଲାଗରେି 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ େରଥିିକଲ। 

ତଦୁରଦୁମଦୁଙ୍ା,୧୨।୩(ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା 
ପଲାଟଣଲା ବ୍ଲେ େଣ୍ଆିପଡ଼ଲା ପଞ୍ଚଲାୟତ ସଭଲା 
ଗହୃକର ରବବିଲାର ପଲାଟଣଲା ବ୍ଲେ ସରପଞ୍ଚ 
ସଙ୍ଘର କବୈଠେ ଅନଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଛ।ି ସଙ୍ଘ 
ସଭଲାପତ ିତଥଲା ଡଦୁ ମଦୁରଆି ପଞ୍ଚଲାୟତର ସରପଞ୍ଚ 
କଗୌରହରୀ ନଲାଏେଙ୍ କନତୃତ୍ୱକର ଅନଦୁଷ୍ତି 
ଏହ ି କବୈଠେକର ବ୍ଲେର ୧୫ ଟ ି ପଞ୍ଚଲାୟତର 
ସରପଞ୍ଚ ଉପସ୍ତି ରହ ିବଭିନି୍ନ ସମସ୍ୟଲା ଉପକର 
ଆକଲଲାଚନଲା େରଥିିକଲ। ଏଥିସହ ପଞ୍ଚଲାୟତକର 
େଲାଯ୍ଘ୍ୟରତ ଗ୍ରଲାମ କରଲାଜଗଲାର କସବେଙ୍ଦୁ ଅନ୍ୟ 
ପଞ୍ଚଲାୟତେଦୁ ବଦଳ ି େରବିଲା ପଲାଇଁ ବଡିଓିଙ୍ଦୁ  
ଦଲାବପିତ୍ର ପ୍ରଦଲାନ େରଲାଯବି କବଲାଲ ିଆକଲଲାଚନଲା 
େରଲାଯଲାଇଥିଲଲା ଏଥିକର ମରୂଲାକଖଲାରୀ ସରପଞ୍ଚ 
ଭମଲାମଣ ି ଦଲାସ, ବଡ଼ପଲାଟଣଲା ସରପଞ୍ଚ 
ବନିତ ି ବଲାନଲାରଲା, େଣ୍ଆିପଡ଼ଲା ସରପଞ୍ଚ ଲନିଲା 

ନଲାୟେ, ଟଲାଙ୍ଗରପଡ଼ଲା ସରପଞ୍ଚ ଅନରିଦୁର୍ 
ନଲାଏେ, ତଦୁରଦୁମଦୁଙ୍ଗଲା ସରପଞ୍ଚ ସଦୁକଲଖଲା 
ନଲାଏେ, ଏକରକଣ୍ଡଇ ସରପଞ୍ଚ ପଲାବ୍ଘତୀ 
କଦହଦୁରୀ, ବଲାଉଶଁଦୁଳ ିସରପଞ୍ଚ ସଦୁଜଲାତଲା ସଦ୍ଘଲାର, 
କେକନ୍ଇପଶ ି ସରପଞ୍ଚ ମନିଲାଷେୀ ନଲାଏେ, 
କସଲାରଲାସକେଲଲା ସରପଞ୍ଚ ଭଲାବଗ୍ରଲାହୀ ନଲାଏେ, 

ଚନିଲାମଲାଳପିଶ ି ସରପଞ୍ଚ ଝଦୁମତିଲା ନଲାଏେ, 
ରଲାଜନଗର ସରପଞ୍ଚ ସଦୁଧଲାଂଶଦୁ ନଲାଏେ, 
ବଦୁ ଢ଼ୀେଲାପଦୁଡ ି ସରପଞ୍ଚ ମମତଲା ମୟୀ ନଲାଏେ 
କଚକମଣଲା ସରପଞ୍ଚ କହମଲତଲା ନଲାଏେ, 
ଚେଦୁଣ୍ଡଲାପଲାଳ ସରପଞ୍ଚ ରଷେଲାମଣ ିନଲାଏେ ପ୍ରମଦୁଖ 
ଉପସ୍ତିଥିକଲ। 

ଆନନ୍ପଦୁର,୧୨।୩(ସମସି): ବଶିଷି୍ କଯଲାଗ ପ୍ରଶଷିେେ 
ଡ. ବଜିୟ େଦୁମଲାର ମହଲାରଣଲାଙ୍ ଦ୍ୱଲାରଲା କଯଲାଗ 
ଉପକର ଆଧଲାରତି ଚଳଚତି୍ର ଅନଷ୍କପବଦୁ ଲର 
ମହଦୁରତ ଉତ୍ସବ ଅନଦୁଷ୍ତି କହଲାଇଛ।ି ପ୍ରକଯଲାଜେିଲା ଡ. 
ସଦୁମତି୍ରଲା ମହଲାରଣଲାଙ୍ ତତ୍ୱଲାବଧଲାନକର ଆକୟଲାଜତି 
ଏହ ିଉତ୍ସବକର କଯଲାଗ ତଲାଲମି ପ୍ରଶଷିେଣ, େଲାଯ୍ଘ୍ୟକ୍ରମ 
ସହତି ଜଡତି ଓ କେକତେ େଳଲାେଲାରଙ୍ଦୁ  କନଇ 
ଏହ ି ଚଳଚତି୍ର ନମି୍ଘଲାଣ େଲାଯ୍ଘ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କହଲାଇଛ।ି 
ସଂଳଲାପ ଓ େ୍ୟଲାକମରଲାକର ଅନୀଲ ମହଲାରଣଲାଙ୍ 

ଟମି୍   ସହ କଯଲାଗ େରଦୁ ଥିବଲାକବକଳ ମଦୁମ୍ଲାଇର 
କଜଏମ୍   ସଂି ଏହ ି ଚଳଚତି୍ର ପଲାଇଁ ପଷୃ୍କପଲାରେତଲା 
େରଦୁ ଥିବଲା ଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି ସସ୍ ମଲାଜ ପଲାଇଁ କଯଲାଗର 
ଆବଶ୍ୟେତଲା ଯକଥଷ୍ ଥିବଲାରଦୁ  ଏହଲାର ସକଚତନତଲା 
ସଷୃ୍ ିେରବିଲା ସହତି ପ୍ରକତ୍ୟେ ମଣରି କଯଲାଗଲାଭ୍ୟଲାସ 
େରବିଲା ଆବଶ୍ୟେତଲାେଦୁ ମଲାନବ ସମଲାଜକର ବହଦୁଳ 
ପ୍ରଚଲାର ପ୍ରସଲାର େରବିଲା ଚଳଚତି୍ର ନମି୍ଘଲାଣର ଲଷେ ଓ 
ଉକଦ୍ଶ୍ୟ କବଲାଲ ିକଯଲାଗ ପ୍ରଶଷିେେ ଡ. ମହଲାରଣଲା ଏହ ି
ମହଦୁରତ ଉତ୍ସବକର ପ୍ରେଲାଶ େରଥିିକଲ। 

ତଦୁ ରଦୁ ମଦୁଙ୍ା,୧୨।୩(ସମସି): କେନ୍ଦୁଝର ଜଲି୍ଲା 
ପଲାଟଣଲା କରଞ୍ଜର ବଭିନି୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଏକବ ନଅିଲାଁର ଅଲାଁ 
ଭତିକର ରହଥିିବଲାକବକଳ ଜଙ୍ଗଲ ନଅିଲାଁ ଏକବ ଗଲାଁ 
ମଦୁହଲାଁ କହଲାଇଛ।ି ରବବିଲାର ସେଲାକଳ ପଲାଟଣଲା ବ୍ଲେ 
ଧନଦୁଯ୍ଘ୍ୟୟପଦୁର ଗଲାଁର ପଟଲାସ ଜଙ୍ଗଲକର ନଅିଲାଁ ଲଲାଗ ି
ଜଙ୍ଗଲ ନେିଟକର ଥିବଲା ଦବି୍ୟଲାଙ୍ଗ ଚଲାରୀ ରଇବଦୁ  
ମହଲାନ୍ଙ୍ େଦଳୀ ବଗଚିଲା ସହ ପନ ି ପରବିଲା ଚଲାର 

ନଷ୍କହଲାଇଛ।ି ବନବଭିଲାଗ େମ୍ଘଚଲାରୀ ନଆିଁେଦୁ 
ଆୟତ୍ତ େରଥିିକଲ। ଦବି୍ୟଲାଙ୍ଗ କହଲାଇମଧ୍ୟ େଠନି 
ପରଶି୍ମ େର ିବଗଚିଲାକର ଫସଲ ଫଳଲାଇ କେନ୍ଦୁଝର 
ଜଲି୍ଲାକର ଚର୍୍ଘଲାକର ଥିକଲ ରଇବଦୁ , ନଅିଲାଁ ଲଲାଗ ି
ବଗଚିଲା ଜଳଯିବିଲା ପକର ସମସ୍ ପରଶି୍ମ ନଅିଲାଁର ଅଲାଁ 
ଭତିକର ଜଳଯିଲାଇଛ।ି ରଇବଦୁ ଙ୍ଦୁ  ସରେଲାରୀ ସହଲାୟତଲା 
କଯଲାଗଲାଇକଦବଲାେଦୁ ଅଞ୍ଚଳବଲାସୀ ଦଲାବ ିେରଛିନ୍।ି

ଆନନ୍ଦପର୍ବର ‘ପ୍ରଫ୍ଲ୍ଲ ପଲ୍କ’ ସମାବେଶ

ସରପଞ୍ ସଂଘର େଭିନି୍ନ ସମସୟୁା ଉପବର ଆବଲାଚନା

ଜଙ୍ଗଲ ନଅିାଁବର ଜଳଗିଲା େେିୟୁାଙ୍ଗଙ୍କ କେଳୀ େଗଚିା

ବଯାଗ ଉପବର ଆଧାରତି ଚଳଚ୍ତି୍ରର ମହ୍ରତ୍  
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ଝରୋଡହି ିସଟେ�ନରୁ ୨ ଛୋତ୍ର ଉଦ୍ୋର 
ଝରାଡହି,ି୧୨ା୩(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ଯଶପିରୁ ବ୍ଲକ 
ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଲିତଆି ଗ୍ଲାମପଞ୍ଲାୟତ ଭସ୍ରିଣ୍ଡରଲା ଆଶ୍ରମ ସ୍ଲୁର 
୨ଜଣ ଛଲାତ୍ର ଲୁଚକିର ି ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁକୁ ଟ୍ରେନଟ୍ର ପଳଲାଇ 
ଆସଥୁିବଲାଟ୍ବଟ୍ଳ ଟଟି ି ପଚରଲା ଉଚୁରଲା କରଥିିଟ୍ଲ। ପଟ୍ର 
ଝରଲାଡହି ି ଟ୍ରଳବଲାଇ ଜଆିରପକୁି ଖବର ଟ୍େଇଥିଟ୍ଲ। ପଟ୍ର 
ଟ୍ସମଲାନଙୁ୍ ଉଦ୍ଲାର କରଲାଯଲାଇ ଝରଲାଡହି ିଫଲାଣ୍ଡ ିଅଧିକଲାରୀ ବଜିୟ 
ନଲାୟକଙୁ୍ ହସ୍ଲାନ୍ତର କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ବେି୍ଲାଳୟର ପ୍ରଧଲାନ 
ଶକି୍ଷକ ଟ୍େଟ୍ବନ୍ଦ୍ର ନଲାୟକ, ଶକି୍ଷକ ପରୂ୍୍ଗ ଟ୍ମଟ୍ହର ଓ ରଲାଟ୍ମଶ୍ୱର 
ହଲାଁସେଲା ଝରଲାଡହି ିଫଲାଣ୍ଡଟି୍ର ପହଞ୍ ିଛଲାତ୍ରଙୁ୍ ଟ୍ନଇଥିଟ୍ଲ। ପ୍ରଧଲାନ 
ଶକି୍ଷକ ଓ ଛଲାତ୍ରଙ୍ ପରବିଲାର ଟ୍ଲଲାଟ୍କ କହବିଲା ଅନୁସଲାଟ୍ର ଏହ ି
େୁଇଜଣ ଛଲାତ୍ର କଛି ିେନି ପବୂ୍ଗରୁ ଘରକୁ ଯଲାଇଥିଟ୍ଲ। ଟ୍ସମଲାନଙୁ୍ 
ଆଜ ିତଲାଙ୍ର ପଉିସୀ ଆଶ୍ରମଟ୍ର ପହଞ୍ଲାଇଥିଟ୍ଲ; ଟ୍ହଟ୍ଲ ଜଟ୍ଣ 
ପଲିଲା ବନୁ୍ ଘରକୁ ଯବିଲା ପଲାଇଁ ଜଦି୍   କରଥିିଲଲା। ପରବିଲାର ଟ୍ଲଲାଟ୍କ 
ପରୀକ୍ଷଲା ଥିବଲାରୁ ତଲାକୁ ଆଣ ି ନଥିଟ୍ଲ। ଫଳଟ୍ର ଆଶ୍ରମଟ୍ର 
ରହୁଥିବଲା ଆଉ ଜଟ୍ଣ ପଲିଲାକୁ ସଲାଙ୍ଗ କର ିବଲାେଲାମପଲାହଲାଡ ଟ୍ରଳ 
ଟ୍ଟେସନଟ୍ର ଟ୍ରେନଟ୍ର ଚଢଥିିଟ୍ଲ; କନୁି୍ତ ପରବିଲାର ଟ୍ଲଲାଟ୍କ 
ଜଲାଣପିଲାର ି ନ ଥିଟ୍ଲ। ବେି୍ଲାଳୟଟ୍ର ପଲାଟ୍ଚରୀ ନ ଥିବଲାରୁ 
ପଲିଲାମଲାଟ୍ନ ପଳଲାଇ ଯଲାଇଥିଟ୍ଲ।

ମୋଟ୍କି ପରୀକ୍ୋ ସେସେ ୧୬୬୮ 
ଛୋତ୍ରଛୋତ୍ରୀ; ଅନୁପସ୍ତି ୬୪
ଶଳୁଆିପଦା,୧୨ା୩ (ସମସି): ଶଳୁଆିପେଲା ଟ୍ନଲାଡଲାଲ ଟ୍ସଣ୍ଟର 
ଅଧୀନ ୧୦ଟ ିପରୀକ୍ଷଲା ଟ୍କନ୍ଦ୍ରଟ୍ର ଶଲାନ୍ତଶିଙୃ୍ଖଳଲାର ସହତି ମଲାରେକି 
ପରୀକ୍ଷଲା ଅନୁଷ୍ତି ଟ୍ହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ଏହ ି ପରୀକ୍ଷଲା ୧୭୩୨ ଜଣ 
ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ଟ୍େବଲାକୁ ଥିବଲା ଟ୍ବଟ୍ଳ ୬୪ ଜଣ ଅନୁପସ୍ତି 
ଥିଟ୍ଲ। ଶଳୁଆିପେଲା ସରକଲାରୀ ହଲାଇସ୍ଲୁଟ୍ର ୫ ଜଣ 
ଅନୁପସ୍ତି ରହ ି ୧୯୪, ବଲାଘଡଲା ସରକଲାରୀ ହଲାଇସ୍ଲୁଟ୍ର ୬ 
ଜଣ ଅନୁପସ୍ତି ରହ ି ୧୭୪, ଟ୍କଲାଷ୍ଲା ସରକଲାରୀ ହଲାଇସ୍ଲୁଟ୍ର 
୧୧ ଜଣ ଅନୁପସ୍ତି ରହ ି ୧୨୪, ମଲାଝଆିଣଟି୍ତଲାଫଲା ସରକଲାରୀ 
ହଲାଇସ୍ଲୁଟ୍ର୧୫ ଜଣ ଅନୁପସ୍ତି ରହ ି ୧୨୩, ଟ୍େଉଳ ି
ସରକଲାରୀ ହଲାଇସ୍ଲୁଟ୍ର ୫ ଅନୁପସ୍ତି ରହ ି ୨୩୩, 
ଜଲାମଟ୍ଶଲାଳଲା ସରକଲାରୀ ହଲାଇସ୍ଲୁଟ୍ର ୪ ଜଣ ଅନୁପସ୍ତି ରହ ି
୧୩୨, କୁଜଡିହି ି ସରକଲାରୀ ବଲାଳକିଲା ହଲାଇସ୍ଲୁଟ୍ର ୬ ଜଣ 
ଅନୁପସ୍ତି ରହ୧ି୯୮, କୁଜଡିହି ି ସରକଲାରୀ ହଲାଇସ୍ଲୁଟ୍ର 
୧ ଜଣ ଅନୁପସ୍ତି ରହ ି ୧୬୦, ଧରମପରୁଲା ସରକଲାରୀ 
ହଲାଇସ୍ଲୁଟ୍ର ୭ ଜଣ ଅନୁପସ୍ତି ରହ ି ୨୦୦ ଓ ନୁହଲାଝଲାଳଆି 
ସରକଲାରୀ ହଲାଇସ୍ଲୁଟ୍ର ୪ ଜଣ ଅନୁପସ୍ତି ରହ ି ଟ୍ମଲାଟ 
୧୬୬୮ ଜଣ ଛଲାତ୍ରଛଲାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷଲା ଟ୍େଇଛନ୍ତ।ି 

ସ୍ୟୋତରିଥକୁ �ମ୍ୱଦ୍ଚ୍ଚନୋ
ଖଣୁ୍ା, ୧୨ା୩ (ସମସି): ବଳଲାଙ୍ଗୀ ମଟ୍ହଲାତ୍ସବ ପରଚିଲାଳନଲା କମଟି ି
ପକ୍ଷରୁ ଜଲି୍ଲା ବ୍ଲାପୀ ପରକି୍ରମଲା କରୁଥିବଲା ମହଲାରଲାଜଲା ଶ୍ରୀରଲାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଭଞ୍ଜଟ୍େଓ ଟ୍ଜ୍ଲାତରିଥ ରବବିଲାର ଖଣୁ୍ଟଲାଠଲାଟ୍ର ପହଞ୍ବିଲା ପଟ୍ର 
ଅଞ୍ଳବଲାସୀଙ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଲାରତ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଏହ ି ଅବସରଟ୍ର 
ସଲାନଖଣୁ୍ଟଲା ପଞ୍ଲାୟତ କଲାଯ୍ଗ୍ଲାଳୟ ସମ୍ଖୁଟ୍ର ଟ୍ଜ୍ଲାତରିଥକୁ ସ୍ରୂପ 
କଲାନୁନଟ୍ରଲା, ନଲାଏବ ସରପଞ୍ ଅବଜତି ସଲାହୁ ପଷୁ୍ପମଲାଲ୍ ଟ୍େଇ 
ସ୍ଲାରତ କରଥିିଟ୍ଲ। ଏହ ି ପରଟି୍ପକ୍ଷଟି୍ର ବଳଲାଙ୍ଗୀ ମଟ୍ହଲାତ୍ସବ 
କମଟିରି ପ୍ରତଷି୍ଲାତଲା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ନଲାଏକ, େୀପକ କୁମଲାର ନଲାଏକ, 
ସଲାମ୍ଲାେକି ଟ୍େବରଞ୍ଜନ ଟ୍ବଟ୍ହରଲାଙ୍ ସଟ୍ମତ ସଲାମ୍ଲାେକି 
ତପନ ମହଲାନ୍ତ ି ଜଲି୍ଲା ବ୍ଲାପ ି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବଲା ଏହ ି ଟ୍ଜ୍ଲାତ ି ରଥ 
ମଲାଧ୍ୟମଟ୍ର ଜଲି୍ଲାବଲାସୀଙୁ୍ ଏକତଲାର ସତୁ୍ରଟ୍ର ବଲାନ୍ ି ରଖିବଲା ସହ 
ମହଲାରଲାଜଙ୍ ସ୍ତୃ ିଉତ୍ତର ପଢ଼ିଙୁି୍ ସଚୂଲାଇଟ୍େବଲା ହ ିଁ ମଳୂ ଉଟ୍ଦେଶ୍ 
ଟ୍ବଲାଲ ି କହଥିିଟ୍ଲ। ପରଟି୍ଶଷଟ୍ର ଉକ୍ତ ରଥଟ ି ବଡ଼ସଲାହ ି ବ୍ଲକ 
ଅଭମିଟୁ୍ଖ ଯଲାତ୍ରଲା କରଥିିଲଲା।

ଯଶପିରୁ: ସପ୍ତମ ବଲାଷଷିକ ବଳଲାଙ୍ଗୀ ଜଲାରରଣ ଯଲାତ୍ରଲା 
ଉପଲଟ୍କ୍ଷ ଜଲି୍ଲା ପରକି୍ରମଲା କରୁଥିବଲା ମହଲାରଲାଜଲା ଶ୍ରୀରଲାମ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଟ୍ଜ୍ଲାତ ିରଥକୁ ଯଶପିରୁ ବସଟେଲାଣ୍ଡ ଠଲାଟ୍ର ସ୍ଲାନୀୟ ବସ ମଲାଲକି 
ଆଟ୍ସଲାସଏିସନ, ସଲାମ୍ଲାେକି ସଂଘ ଏବଂ ଅଞ୍ଳବଲାସୀଙ୍ ପକ୍ଷରୁ 
ସ୍ଲାରତ ସମ୍ଦ୍୍ଗନଲା କରଲାଯଲାଇଛ।ି ବଳଲାଙ୍ଗୀ ଟ୍ସନଲା ଏକ ବଲାଇକ 
ଟ୍ଶଲାଭଲାଯଲାତ୍ରଲାଟ୍ର ବଲାହଲାର ି ଟ୍ଜ୍ଲାତ ି ରଥକୁ ପଲାଟ୍ଛଲାଟ ି ଆଣ ି ଧପୂ, 
େୀପ ଓ ପଷୁ୍ପ ଟ୍େଇ ସ୍ଲାରତ ଜଣଲାଇଥିଟ୍ଲ। ଏହ ି କଲାଯ୍ଗ୍କ୍ରମଟ୍ର 
ସଲାମ୍ଲାେକି ସଂଘ ତରଫରୁ ଜନଲାେ୍ଗନ ମହଲାନ୍ତ, ଆଶଷି ଟ୍ବହୁରଲା, 
ସଞ୍ଜୟ ମହଲାନ୍ତ, ସଟ୍ରଲାଜ ଟ୍ବଟ୍ହରଲା, ଟ୍ହମଲାନନ୍ଦ ସଲାହୁ ପ୍ରମଖୁ 
ସଲାମଲି ଟ୍ହଲାଇଥିଟ୍ଲ।

ଡ. ନୀଳକଣ୍ଠ ମଶି୍ରଙ୍କ ୍ୟନ୍ୀ
ବ�ୈଶଙି୍ା,୧୨ା୩(ସମସି): ସଲାରସ୍ତ ସଲାଧକ, ଓଡ଼ଶିଲା ସଲାହତି୍ 
ଏକଲାଟ୍ଡମୀ ସମ୍ଦ୍ଷିତ କବ ିଡ. ନୀଳକଣ୍ଠ ମଶି୍ରଙ୍ ୭୭ତମ ଜୟନ୍ତୀ 
ରଘନୁଲାଥ ଉଚ୍ଚବେି୍ଲାଳୟ ପରସିରଟ୍ର ଅନୁଷ୍ତି ଟ୍ହଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
ପ୍ରଧଲାନଶକି୍ଷକ ଅଜତି କୁମଲାର ଟ୍ଜନଲାଙ୍ ସଭଲାପତତି୍ୱଟ୍ର ଅନୁଷ୍ତି 
ଜୟନ୍ତୀ ସମଲାଟ୍ରଲାହଟ୍ର ଶକି୍ଷକ ନରିଞ୍ଜନ ବଲାରକି, ବଂଶୀଧର 
ରରି,ି ସତ୍ନଲାଥ ମହଲାନ୍ତ, ହଟ୍ରକୃଷ୍ଣ ମହଲାନ୍ତ, ଉଟ୍ପନ୍ଦ୍ର ମହଲାନ୍ତ 
ପ୍ରମଖୁ ଟ୍ଯଲାରଟ୍େଇ ଡ. ନୀଳକଣ୍ଠ ମଶି୍ରଙ୍ ସଲାରସ୍ତ କୃତୀ ଓ 
େୀଘ୍ଗ ଶକି୍ଷକତଲା ଜୀବନ ସମ୍ପକ୍ଗଟ୍ର ଆଟ୍ଲଲାଚନଲା କରଥିିଟ୍ଲ। 
ଏହ ିଅବସରଟ୍ର େଶମ ଟ୍ଶ୍ରଣୀ ଛଲାତ୍ର ଓମ ଶଭୁମ ସଲାହୁଙୁ୍ ପ୍ରତଭିଲା 
ପରୁସ୍ଲାର ପ୍ରେଲାନ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 

ମହଳିୋ କଂସରେ� ପକ୍ରୁ ବସିକ୍ୋଭ
�ାରପିଦା, ୧୨ା୩(ସମସି): ରନ୍ନ ର୍ଲାସ ଅତ୍ଧିକ ମଲୂ୍ 
ବୃଦ୍ ି ପ୍ରତବିଲାେଟ୍ର ମହଳିଲା କଂଟ୍ଗ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧଲାନମନ୍ତୀ 
ନଟ୍ରନ୍ଦ୍ର ଟ୍ମଲାେୀଙ୍ କୁଶପତୁ୍ତଳକି େଲାହ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ସଭଲାଟ୍ନତ୍ରୀ ବନ୍ଦତିଲା ପରଡ଼ିଲାଙ୍ ଆହ୍ଲାନ କ୍ରଟ୍ମ ବଲାରପିେଲା 
ସହରର ରେଲାଫିକ ଛକଠଲାଟ୍ର ଜଲି୍ଲା ମହଳିଲା ଓ ନରର ମହଳିଲା 
କଂଟ୍ଗ୍ସ ଆନୁକୂଲ୍ଟ୍ର ସଭଲାଟ୍ନତ୍ରୀ ରଶ୍ତିଲା ମଶି୍ରଙ୍ 
ସଭଲାପତତି୍ୱଟ୍ର ଏକ ପ୍ରତବିଲାେ ସଭଲା ଅନଷ୍ତି ଟ୍ହଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
ଏହ ି କଲାଯ୍ଗ୍କ୍ରମଟ୍ର ମୟରୂଭଞ୍ଜର ଜଲି୍ଲା ସଭଲାପତ ି ଟ୍ହମନ୍ତ 
େଲାସ, ରଲାଜ୍ ମହଳିଲା କଂଟ୍ଗ୍ସ ସମ୍ପଲାେକିଲା ସନୁନ୍ଦଲା ସଲାହୁ, 
କଲାଉନସଲିର ପ୍ରଲାଥ ଷିନୀ ୱଲାହେିଲା ରହମଲାନ, ପବୂ୍ଗତନ ମହଳିଲା 
କଂଟ୍ଗ୍ସ ସଭଲାପତ ିରଣଜତିଲା ଟ୍ଯଲାଶୀ, ଜଲି୍ଲା ମହଳିଲା ସଲାଧଲାରଣ 
ସମ୍ପଲାେକିଲା ମନିତ ି ସଲାହୁ, ବୁଧନୁ ି ମହଲାନ୍ତ, ଅଞ୍ଜନୀ ବରଲାଳ, 
ଟଲାଉନ ସଭଲାପତ ି ଶଲାନ୍ତନୁ ପଲାଲ, ପବୂ୍ଗତନ ଉପନରରପଲାଳ 
ପ୍ରେୀପ ମଶି୍ର, ପସିସି ି ସଭ୍ ନଟି୍ରଲାଜ େଲାସ, ଅରବନି୍ଦ େଲାସ, 
ପବୂ୍ଗତନ ଯବୁ ସଭଲାପତ ି ଅଟ୍ଶଲାକ ଅଧିକଲାରୀ, ଛଲାତ୍ର ସଭଲାପତ ି
ଟ୍ମଲାତ ିପ୍ରକଲାଶ େଲାସ, ଯବୁଟ୍ନତଲା ବକିଲାଶ ମହଲାଟ୍ଭଲାଇ, ଆରବ 
ପଣ୍ଡଲା, ସ୍ଲାରନ େଲାଶ, ସକୁୁମଲାର ପ୍ରଧଲାନ, ଚଲାଟ୍ଣ୍ଡ ମହଲାନ୍ତ ଓ 
ଚନ୍ଦନ କସି୍ ୁପ୍ରମଖୁ ଟ୍ଯଲାର ଟ୍େଇଥିଟ୍ଲ।

ଖଣୁ୍ା/କୁଆମରା, ୧୨ା୩ (ସମସି): ‘ଏଇ ମଲାଟ,ି 
ଆମ ମଲା’ ସଲାଇଁକୁଳଲା’ ଅନୁଷ୍ଲାନ ପକ୍ଷରୁ ୧୧୯ତମ 
ଆଟ୍ଲଲାଚନଲାଚକ୍ର ଅବସରପ୍ରଲାପ୍ତ ପ୍ରଧଲାନଶକି୍ଷକ 
କୁଳମଣ ି ନଲାୟକଙ୍ ସଭଲାପତତି୍ୱଟ୍ର ଅନୁଷ୍ତି 
ଟ୍ହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ସଲାଇଁକୁଳଲାର ଆରଲାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ 
ଶ୍ଲାମରଲାୟ ମହଲାପ୍ରଭୁଙ୍ ନକିଟଟ୍ର ପଜୂଲାଚ୍ଚ୍ଗନଲା 
ଓ ଜରତକଲ୍ଲାଣ ପଲାଇଁ େୀପେଲାନ ସହତି ସଭଲା 
ଆରମ୍ଭ ଟ୍ହଲାଇଥିଲଲା। ସଞ୍ଜୀବ କୁମଲାର ଟ୍ଜନଲା ଓ 
ଧରଣୀଧର ମହଲାପଲାତ୍ରଙ୍ ରଚନଲା ଓ ନଟି୍ଦେ୍ଗଶନଲାଟ୍ର 
ପ୍ରଲାରମ୍ଭକି ସଙ୍ଗୀତ ପରଟି୍ବଷଣ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ପବୂ୍ଗତନ ସରପଞ୍ ଭଲାସ୍ର ମହଲାପଲାତ୍ର, ରତକିଲାନ୍ତ 
ମଶି୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଶି୍ର, ଶକି୍ଷଲାବତି ସନଲାତନ 
ଟ୍ଜନଲା ପ୍ରମଖୁ ସଲାଇଁକୁଳଲାର ଟ୍େଲାଳଟ୍ମଳନର 
ଟ୍ରୌରବମୟ ଇତହିଲାସ, ମହଲାରଲାଜଲା ଶ୍ରୀରଲାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଠଲାରୁ ରଲାଜଆଜ୍ଲା ପଲାଇବଲାଟ୍ର ପଲାଇକ ମଲାନଙ୍ର 
ନରି୍୍ଗଲାୟକ ଭୂମକିଲା, ବ୍ଟିଶି ଅମଳଟ୍ର ପ୍ରକଲାଶତି 
ଓଡ଼ଆି ଟ୍ରଟ୍ଜଟଅିରଟ୍ର ସଲାଇଁକୁଳଲା ଟ୍େଲାଳକୁ 
ଅନୁମତ ି ସମ୍ପକ୍ଗଟ୍ର ପ୍ରକଲାଶ କରବିଲା ସହତି ଏଇ 
ରଲାଁର ସଲାଂସ୍ତୃକି ଓ ଟ୍ବୌଦ୍କି ଯଲାତ୍ରଲାକୁ ଆହୁର ି
ରୁଦ୍ମିନ୍ତ କରବିଲାପଲାଇଁ ଆହ୍ଲାନ ଟ୍େଇଥିଟ୍ଲ। 

ସଭଲାପତ ି କୁଳମଣ ି ନଲାୟକ ତଲାଙ୍ ପଲିଲାେନିର ସ୍ତୃ ି 
ଟ୍ରଲାମନ୍ଥନ ସହତି ଭବଷି୍ତ କଲାଯ୍ଗ୍କ୍ରମ 
ପଲାଇଁ ୧୦ହଜଲାର ଟଙ୍ଲା ପ୍ରେଲାନ କରଥିିଟ୍ଲ। 
ଟ୍େଲାଳକମଟିରି ସମ୍ପଲାେକ ଚନ୍ଦ୍ରଟ୍ଶଖର େଲାସ, 
ଅବସରପ୍ରଲାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ରଟ୍ଜନ୍ଦ୍ର ପଟୃେ,ି ଚଲାରୁଚନ୍ଦ୍ର 
ପଟୃେ,ି ଶକି୍ଷଲାବତି ଭରବଲାନ ନଲାୟକ, ଉମଲାକଲାନ୍ତ ସଂି, 
ଶ୍ରୀଧର ଟ୍ଜନଲା ପ୍ରମଖୁ ମଞ୍ଲାସନି ଟ୍ହଲାଇଥିଟ୍ଲ। 
କଲାଯ୍ଗ୍କ୍ରମର ଆବଲାହକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମଲାର ଟ୍ଜନଲା 
ସଭଲାର ଉଟ୍ଦେଶ୍ ସମ୍ପକ୍ଗଟ୍ର ସଚୂନଲା ଟ୍େଇଥିବଲା 
ଟ୍ବଟ୍ଳ ସମରଜତି ମହଲାପଲାତ୍ର ସଭଲା ସଂଟ୍ଯଲାଜନଲା 

କରଥିିଟ୍ଲ। ଟ୍େୈତଲାରୀ ବନି୍ଲାଣ ିଓ ସଟ୍ବ୍ଗଶ୍ୱର ଟ୍ଲଙ୍ଲା 
କୁଇଜ ଓ ପରୁସ୍ଲାର ବଣ୍ଟନ କଲାଯ୍ଗ୍କ୍ରମ ପରଚିଲାଳନଲା 
କରଥିିଟ୍ଲ। ଅବସରପ୍ରଲାପ୍ତ ଅଧ୍ୟଲାପକ କରୁଣଲାକର 
ମହଲାପଲାତ୍ର, ସମଲାଜଟ୍ସବୀ ଟ୍ରୌରଚନ୍ଦ୍ର େଲାସ,  
ପ୍ରଧଲାନଶକି୍ଷକ ଭଲାବଗ୍ଲାହୀ େଲାସ, ଶକି୍ଷକ ସକୁଲାନ୍ତ 
ବନି୍ଲାଣ,ି ଅଜୁ୍ଗନ ସଲାହୁ, ସେୁଶ୍ଗନ ଟ୍ବଟ୍ହରଲା, 
ମଟ୍ନଲାରଞ୍ଜନ ନଲାୟକ, ଉଟ୍ମଶ ମହଲାପଲାତ୍ର, ସମୁନ୍ତ 
େଣ୍ଡପଲାଟ, ଭରରିଥ ନଲାୟକ, ଅକ୍ଷୟ ନଲାୟକ, 
ଟ୍ବଣଧୁର ଟ୍େହୁରୀ ପ୍ରମଖୁ କଲାଯ୍ଗ୍କ୍ରମକୁ ସଫଳ 
କରବିଲାଟ୍ର ସହଟ୍ଯଲାର କରଥିିଟ୍ଲ। 

ଉଦଳା,୧୨ା୩(ସମସି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ଉେଳଲା 
ସହରଟ୍ର ରବବିଲାର ଓଡ଼ଶିଲା ଅଟ୍ଥ୍ଗଲାଟ୍ପଡ଼କି୍   
ଆଟ୍ସଲାସଏିସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରଲାଜ୍ସ୍ରୀୟ ବୃହତ 
ଅସ୍ଶିଲ୍ ସ୍ଲାସ୍୍ ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି ଟ୍ହଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
ଉେଳଲା ଅଞ୍ଳର ପଅୁ ତଥଲା ବଶିଟିେ ଅସ୍ଶିଲ୍ 
ବଟି୍ଶଷଜ୍ ଡଲା. ମଟ୍ନଲାରଞ୍ଜନ ମଲ୍କିଙ୍ ପ୍ରତ୍କ୍ଷ 
ତତ୍ତଲାଟ୍ବଲାଧଲାନଟ୍ର ଆଟ୍ୟଲାଜତି ଏହ ି ବୃହତ 
ଶବିରିକୁ ବଶିଟିେ ଟ୍ଭଷଜ ବଟି୍ଶଷଜ୍ ଡଲା. 
ଭଲାରବତ ଟ୍ବଟ୍ହରଲା ଉେଘଲାଟନ କରଥିିଟ୍ଲ। 
ଅନ୍ ମଲାନଙ୍ ମଧ୍ୟଟ୍ର ଉେଳଲା ବଧିଲାୟକ 
ଭଲାଷ୍କର ମଟ୍ଢଇ, ନରରପଲାଳ ପ୍ରମଳିଲା ପଣ୍ଡଲା 
ଟ୍ଯଲାର ଟ୍େଇଥିଟ୍ଲ। ଏହ ି ଶବିରିଟି୍ର ଓଡ଼ଶିଲା 
ତଥଲା ଓଡ଼ଶିଲା ବଲାହଲାରୁ ଅସ୍ଶିଲ୍ ବଭିଲାରର 
୨୫ରୁ ଅଧିକ ବଟି୍ଶଷଜ୍ ଡଲାକ୍ତର ଟ୍ଯଲାରଟ୍େଇ 
ଅସ୍ଜିନତି ଟ୍ରଲାର ସମସ୍ଲାର ଚକିତି୍ସଲା କରବିଲା 

ସହ ପରଲାମଶ୍ଗ ଟ୍େଇଥିଟ୍ଲ। ଏପରକି ି ୬୦ 
ବଷ୍ଗରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଗ ନଲାରରକିଙ୍ ପଲାଇଁ ନଶିଳୁ୍କ ଚକିତି୍ସଲା ସହ 
ଔଷଧ ଟ୍ଯଲାରଲାଇ େଆିଯଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିଟ୍ର ବଶିଟିେ 
ଟ୍ଭଷଜ ବଟି୍ଶଷ ଡଲା. ସବିଟି୍କ ମହଲାନ୍ତ ି ସ୍ତନ୍ତ 
ଅତଥିି ଭଲାଟ୍ବ ଟ୍ଯଲାର ଟ୍େଇଥିଟ୍ଲ। ଅନ୍ମଲାନଙ୍ 
ମଧ୍ୟଟ୍ର ଏସ୍  ସବିରି ପ୍ରଟ୍ଫସର ରବଜିୀ, 
ସଟ୍ନ୍ତଲାଷ କୁମଲାର ରଥ, ଏନସ ି ମହଲାପଲାତ୍ର, କମି୍ସର 
ପ୍ରଟ୍ଫସର ତନ୍ୟ ମହଲାନ୍ତ,ି ସମ ହସପଟିଲାଲର 
ପ୍ରଟ୍ଫସର ଏସପ ି ନଲାୟକ, ପ୍ରଟ୍ଫସର 
ଶକ୍ତପି୍ରସଲାେ େଲାସ, ଆଟ୍ପଲାଟ୍ଲଲାର ପ୍ରଟ୍ଫସର 
ଟ୍େବବ୍ତ ପଲାଢ଼ୀ, ଫକରି ଟ୍ମଲାହନ ଟ୍ମଡକିଲାଲ 
କଟ୍ଲଜର ପ୍ରଟ୍ଫସର ମେନଟ୍ମଲାହନ ସଲାହୁ, 
କ୍ଲାପଟିଲାଲ ହସପଟିଲାଲ ପ୍ରଟ୍ଫସର ବଶି୍ୱଜତି 
ସଲାହୁ, ପ୍ରଟ୍ଫସର ଅନଲି ସଲାହୁ, ଡଲା. ସତ୍ ଭୂୟଲାଁ 
ସଟ୍ମତ ଓଡ଼ଶିଲାର ବଭିନି୍ନ ଟ୍ମଡକିଲାଲ କଟ୍ଲଜର 

ବଟି୍ଶଷଜ୍ ପ୍ରଟ୍ଫସର ଓ ଡଲାକ୍ତର ଏହ ି ଶବିରିଟ୍ର 
ଟ୍ଯଲାର ଟ୍େଇ ଚକିତି୍ସଲା କରଥିିଟ୍ଲ। ଶବିରିଟ୍ର 
ଟ୍ମଲାଟ ୧୧୬୦ ପଞ୍ଜକୃିତ ଟ୍ରଲାରୀ ଚକିତି୍ସତି ଟ୍ହବଲା 
ସହତି ମଲାରଣଲା ଔଷଧ ସବୁଧିଲା ଟ୍ନଇଥିଟ୍ଲ। 
ଏହ ି ଶବିରିଟ୍ର ଉେଳଲା ହଲାଇସ୍ଲୁର ବଭିନି୍ନ 
ବ୍ଲାଚ୍   ସଟ୍ମତ ବହୁ ସଂରଠନ, ସମଲାଜଟ୍ସବୀ, 
ଏନ୍  ଏସ୍  ଏସ ଓ ଏନସସି ି କ୍ଲାଟ୍ଡଟ୍   ସଲାମଲି 
ଟ୍ହଲାଇ ସହଟ୍ଯଲାର କରଥିିଟ୍ଲ। ଏଥିଟ୍ର ପ୍ରେପି 
ମହଲାନ୍ତ,ି ମଲାନସ ମହଲାନ୍ତ,ି ବଶି୍ୱଜତି ନଲାୟକ, 
ପ୍ରେୀପ ବଶି୍ୱଲାଳ, ଶ୍ରୀମଲାନ୍ତ ତ୍ରପିଲାଠୀ, ଶଟି୍ତନ େତ୍ତ, 
ରବ ି ପରଡ଼ିଲା, ରବ ି ମହଲାପଲାତ୍ର, ମଟ୍ନଲାଜ ସଲାହ, 
ରଲାମଚନ୍ଦ୍ର ଟ୍ବଟ୍ହରଲା, ଶ୍ରୀଧର ପରଡ଼ିଲା, ମନୁଲା ପଟୃେ,ି 
ଚତି୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧଲାନ, ଡଲା. ଟ୍େବଲାଶଷି ଆଚଲାଯ୍ଗ୍, 
ବଟକୃଷ୍ଣ ଟ୍ଘଲାଷ ସଟ୍ମତ ବହୁ ଟ୍ସ୍ଚ୍ଲାଟ୍ସବୀ 
ପରଚିଲାଳନଲାଟ୍ର ସଟ୍ହଯଲାର କରଥିିଟ୍ଲ।

ଉଦଳାବର �ୃହତ ଅସ୍ଶିଲ୍ୟ ସ୍ାସ୍୍ୟ ଶ�ିରି ଆବ�ାଜତି 

୧୧୬୦ ସରୋଗୀଙୁ୍କ ଚକିତି୍ୋ କସେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ବସିେଷଜ୍ଞ

୧୫ରୁ ଟେୟିରଂି ଛୋଡ଼ ଆସ୍ୋଳନ 
କରଞ୍ଆି,୧୨ା୩(ସମସି): କରଞ୍ଜଆି ବ୍ଲକ ଡ୍ଲାଇଭର ମହଲାସଂଘ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତଲା 
୧୫ରୁ ରଲାଜ୍ବ୍ଲାପୀ ଟେୟିରଂି ଛଲାଡ଼ ଆଟ୍ନ୍ଦଲାଳନ ପଲାଇଁ ନଷି୍ପତ୍ତ ିନଆିଯଲାଇଛ ିଟ୍ବଲାଲ ି
ମହଲାସଂଘର ବ୍ଲକ ସଭଲାପତ ିରତକିଲାନ୍ତ ମହଲାନ୍ତ ସଚୂନଲା ଟ୍େଇଛନ୍ତ।ି ୧୦ େଫଲା େଲାବ ି
ଟ୍ନଇ ମହଲାସଂଘ ରଲାଜରଲାସ୍ଲାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। େଲାବ ିମଧ୍ୟଟ୍ର ୫୫ ବଷ୍ଗ ପଟ୍ର ମଲାସକୁ 
୫ ହଜଲାର ଟଙ୍ଲା ଟ୍ପନସନ ପ୍ରେଲାନ, େୁଘ୍ଗଟଣଲାଟ୍ର ପ୍ରଲାଣ ହରଲାଉଥିବଲା ଡ୍ଲାଇଭରଙ୍ 
ପରବିଲାର ପଲାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍ଲାର ବୀମଲା ରଲାଶ,ି ଲଲାଇଟ୍ସନ୍ସଟ୍ର ପରବିତ୍ତ୍ଗନ ଆେ ି
ଅନ୍ତଭୁ୍ଗକ୍ତ। ଅନ୍ମଲାନଙ୍ ମଧ୍ୟଟ୍ର ରଞ୍ଜତି ମହଲାନ୍ତ, ଟ୍ହଟ୍ମନ୍ଦ୍ର ମହଲାନ୍ତ, ରଣୁନଧିି 
ମହଲାନ୍ତ, ପ୍ରୀତମିୟୀ ମହଲାନ୍ତ ପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିଟ୍ଲ। 

ବ�ତନଟୀ: ଓଡ଼ଶିଲା ଡ୍ଲାଇଭର ମହଲାସଂଘ ଟ୍ବତନଟୀ ବ୍ଲକ ଶଲାଖଲା 
ପକ୍ଷରୁ ୧୫ଟ୍ର ଟେୟିରଂି ଛଲାଡ ଆଟ୍ନ୍ଦଲାଳନ ପଲାଇଁ ପ୍ରଶଲାସନକୁ ସଚୂନଲା େଆିଯଲାଇଛ।ି 
ଏଥିଟ୍ର ବ୍ଲକ ସଭଲାପତ ି ଅନଲାେ ି ଚରଣ ବନି୍ଲାଣୀ, ଉପସଭଲାପତ ି ରଞ୍ଜତି ସଂି, 
ସମ୍ପଲାେକ ତରଣୀକଲାନ୍ତ ଟ୍ବଟ୍ହରଲା, ସହ-ସମ୍ପଲାେକ ଅଟ୍ଶଲାକ ପତ,ି ଟ୍କଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଭବଲାନୀଶଙ୍ର ସଲାହୁ, ଉପଟ୍େଟେଲା ଅନୀଲ ପଣ୍ଡଲାଙ୍ ସଟ୍ମତ ସଂଘର ଅନ୍ଲାନ୍ 
ସେସ୍ରଣ ଟ୍ବତନଟୀ ଏସଡପିଓି, ଆଇଆଇସ,ି ଅଗ୍ଶିମ ଅଧିକଲାରୀ, ବନଲାଞ୍ଳ 
ଅଧିକଲାରୀଙୁ୍ ୧୫ତଲାରଖିଟ୍ର ଟ୍ହବଲାକୁଥିବଲା ରଲାଜ୍ବ୍ଲାପୀ ଧମ୍ଗଘଟ ବଲାବେଟ୍ର 
ଏକ େଲାବପିତ୍ର ପ୍ରେଲାନ କରଲାଯଲାଇଛ।ି

ରାସବ�ା�ନି୍ଦପରୁ: ଡ୍ଲାଇଭର ଏକତଲା ମଞ୍ର ଟ୍ଟେରଂି ଛଲାଡ଼ 
ଆଟ୍ନ୍ଦଲାଳନ ଡଲାକରଲାକୁ ରଲାସଟ୍ରଲାବନି୍ଦପରୁ ଡ୍ଲାଇଭର ମହଲାସଙ୍ଘ ସମଥ୍ଗନ କରଛି।ି 
ଏ ଟ୍ନଇ ସମ୍ପଲାେକ କମଳ ଟ୍ଲଲାଚନ ଟ୍ବଟ୍ହରଲା, ଟ୍େବଟ୍ଶଲାଳ, ଟ୍ତଲାଟଲାପଡ଼ଲା, 
ଝଲାଟରିଡ଼ଲା ପଞ୍ଲାୟତ ଆଡମନି ଶଲାନ୍ତନୁ ଅଧିକଲାରୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଟ୍ବଟ୍ହରଲା, ପଟ୍ଟଲ 
ଭଲାଇ ଓ ପଲୁି ଭଲାଇ ରଲାସଟ୍ରଲାବନି୍ଦପରୁ ଥଲାନଲା ଆଇଆଇସ ିରଞ୍ଜନ କୁମଲାର ଟ୍ସଠୀ ଓ 
ଅନ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଶଲାସନକି ଅଧିକଲାରୀଙୁ୍ ଡ୍ଲାଇଭରମଲାନଙ୍ ସରୁକ୍ଷଲା, ସମ୍ଲାନ ଓ ଅଧିକଲାର 
ସମ୍ଳତି େଲାବପିତ୍ର ଜଣଲାଇଛନ୍ତ।ି

ଝରାଡହି,ି୧୨ା୩(ସମସି): ବହଳେଲା 
ବ୍ଲକ ଝରଲାଡହି ି ଏକ ଆେବିଲାସୀ ବହୁତ 
ଅଞ୍ଳ। ଏଠଲାଟ୍ର ପବୂ୍ଗରୁ ଝରଲାଡହି ି
ସରକଲାରୀ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ଲାଳୟ, ହୁଷଷିଟ୍କଶ 
ବଲାଳକିଲା ଉଚ୍ଚ ବେି୍ଲାଳୟ, ଟ୍ନଲାଡଲାଲ ଉପ୍ରଲା 
ବେି୍ଲାଳୟ ଓ ପ୍ରଲାଥମକି ବେି୍ଲାଳୟ ଥିଲଲା। 
ପଟ୍ର ସରକଲାର ତରଫରୁ ପବୂ୍ଗରୁ ଥିବଲା 
ଟ୍ନଲାଡଲାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଲାଥମକି ବେି୍ଲାଳୟଟ୍ର 
ଝଅିମଲାଟ୍ନ ରହ ି ପଲାଠ ପଢ଼ବିଲା ପଲାଇଁ 
କସୁ୍ରବଲା ରଲାନ୍ୀ ବଲାଳକିଲା ବେି୍ଲାଳୟ 
ଟ୍ଖଲାଲଲା ଯଲାଇଥିଲଲା; ଟ୍ହଟ୍ଲ ଏହ ି ୪ଟଯିଲାକ 
ସ୍ଲୁକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରଲାଯଲାଇ ଝରଲାଡହି ି
ସରକଲାରୀ ଉଚ୍ଚ ବେି୍ଲାଳୟ ନଲାମକରଣ 
କରଲାରଲଲା। ଏଟ୍ବ ଏହ ି ବେି୍ଲାଳୟଟ୍ର 
୭ଶହରୁ ଊଦ୍ଦ୍୍ଗ ପଲିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତ।ି ପଟ୍ର 
ଏହ ି ବେି୍ଲାଳୟ ୫-ଟ ି ଟ୍ଯଲାଜନଲାଟ୍ର 
ସଲାମଲି କରଲାଯଲାଇଛ।ି ଏଠଲାଟ୍ର ଏଟ୍ବ 
ଯକୁ୍ତ େୁଇ ପଯ୍ଗ୍ନ୍ତ ପଲିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତ।ି ଟ୍ତଟ୍ବ 
ବେି୍ଲାଳୟର ବକିଲାଶ ଆରଉ ନ ଥିବଲାରୁ ଜମ ି
ପରସିୀମଲା ସରକଲାରୀ ଟ୍ରକଡ୍ଗ ଅନୁସଲାଟ୍ର 
କମ୍   ରହୁଛ।ି ଟ୍ତଣ ୁ ବକିଲାଶଟ୍ର ବଲାଧଲା 

ସଟୁେ ି ଟ୍ହଉଛ।ି ପବୂ୍ଗରୁ ଝରଲାଡହି ି ସରକଲାରୀ 
ଉଚ୍ଚ ବେି୍ଲାଳୟର ୨୩୦ ପ୍ଲଟ ନମ୍ର 
ଅନୁସଲାଟ୍ର ୬୯ ଡସମଲି, ହୃଷଷିଟ୍କଶ 
ବଲାଳକିଲା ଉଚ୍ଚ ବେି୍ଲାଳୟ ପଲାଇଁ ପ୍ଲଟ ନମ୍ର 
୯୦ ଟ୍ଡସମିଲି ଓ ବରିଲାଟ ବଡ ପଥର 
ଖଣ ି ୨୦/୬୧୬ ପ୍ଲଟ ନମ୍ର ଅନୁସଲାଟ୍ର 
୧ ଏକର ୭୮ ଟ୍ଡସମିଲି, ଟ୍ନଲାଡଲାଲ ଉଚ୍ଚ 
ପ୍ରଲାଥମକି ବେି୍ଲାଳୟ ପଲାଇଁ୨୪୪/୫୩୮ 
ପ୍ଲଟ ନମ୍ର ଅନୁସଲାଟ୍ର ୩୨ ଟ୍ଡସମିଲି ଓ 
ପ୍ରଲାଥମକି ବେି୍ଲାଳୟ କମିଲ୍ା କସୁ୍ରବଲା ରଲାନ୍ୀ 
ବଲାଳକିଲା ବେି୍ଲାଳୟ ପଲାଇଁ ୨୪୪/୬୧୫ 
ଅନୁସଲାଟ୍ର ୮୦ ଟ୍ଡସମିଲି ଜମକୁି 
ଏକତ୍ରକିରଣ କରଲାଯଲାଇ ସବ୍ଗଟ୍ମଲାଟ ୪ 
ଏକର ୪୯ ଟ୍ଡସମିଲି ରହଛି।ି ଟ୍ହଟ୍ଲ 
ବରିଲାଟ ବଡପଥର ଖଣ ି ୧ ଏକର ୭୮ 
ଟ୍ଡସମିଲି ଜମ ି ଟ୍କୌିଣସ ି କଲାମଟ୍ର ଲଲାର ି
ପଲାରୁନଲାହ ିଁ। ଟ୍ତଣ ୁ ବେି୍ଲାଳୟ ପରସିରକୁ 
ଲଲାରରିହ ି ଥିବଲା ୨ ଏକ ୮୪ ଟ୍ଡସମିଲି 
ସରକଲାରୀ ଜମକୁୁି ଝରଲାଡହି ିସରକଲାରୀ ଉଚ୍ଚ 
ବେି୍ଲାଳୟଟ୍ର ସଲାମଲି କରବିଲାକୁ ଟ୍ଲଲାଟ୍କ 
େଲାବ ିକରଛିନ୍ତ।ି

�ରକୋରୀ ୍ମକୁି ବେିୟୋଳୟସର �ୋମେି କରବିୋକୁ େୋବ ି ସେୋଳସମଳଣ ଅବ�ରସର ଆସେୋଚନୋଚକ୍ର

�ଡସାହ,ି୧୨ା୩(ସମସି): ବଡସଲାହ ି
ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଟ୍େଉଳଆି ପଞ୍ଲାୟତ 
ଅରଲାଟ୍ଶଲାଳ ଗ୍ଲାମଟ୍ର ବୃହତ୍ତ 
ଜଳଟ୍ସଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ଟ୍ହବଲା 
ପଲାଇଁ ରବବିଲାର ଏକ ଶଳିଲାନ୍ଲାସ 
ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ତି ଟ୍ହଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
ଏଥିଟ୍ର ସରପଞ୍ ତୁଳସୀ ସଂି, 
ସମତିସିଭ୍ ନହିଲାର ରଞ୍ଜନ ମହଲାପଲାତ୍ର, 
ନଲାଏବ ସରପଞ୍ ଟ୍ନେହଲତଲା ମହଲାନ୍ତ,ି 
ୱଲାଡ୍ଗଟ୍ମମ୍ର ବଳଆି ସଂି, େଲକଲା ସଂି 
ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ସଂିଙ୍ ସଟ୍ମତ ଗ୍ଲାମବଲାସୀ 
ଟ୍ଯଲାର ଟ୍େଇ ଭୂମପିଜୂନ ସହତି 
ଶଳିଲାନ୍ଲାସ କରଛିନ୍ତ।ି ସମ୍ପୃକ୍ତ 
ବଭିଲାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରଚିଲାଳକ 

ଟ୍କ. ଟ୍ସୌମ୍ଲା, ଯନ୍ତୀ ମଣଶିଙ୍ର 
ଓ ଏଚ୍  ଆର ଟ୍େବୀ ପ୍ରସଲାେ ସଲାହୁ 
ପ୍ରମଖୁ ଟ୍ଯଲାର ଟ୍େଇ ସରପଞ୍, 
ସମତିସିଭ୍ ଓ ଗ୍ଲାମବଲାସୀମଲାନଙ୍ 
ସହତି ଆଟ୍ଲଲାଚନଲା କର ି ସହଟ୍ଯଲାର 

କଲାମନଲା କରଛିନ୍ତ।ି ସ୍ଲାଟ୍ଟଲଲାଇଟ 
କ୍ଲାଟ୍ମରଲା ଅନୁସଲାଟ୍ର ପଲାଣରି 
ଟ୍୍ଲାତ ଠକି୍   ଭଲାଟ୍ବ ରହବିଲା ପଲାଇ ଁଉଚ୍ଚ 
ଜମରି ଆବଶ୍କତଲା ରହୁଥିବଲାରୁ ଏହ ି
ଟମି୍   ଆର୍  ଡ ି ରଲାସ୍ଲା ନକିଟଟ୍ର ଥିବଲା 

ଅରଲାଟ୍ଶଲାଳ ପଡ଼ଆିକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଲାଇଁ 
ନରୂିପଣ କରଥିିବଲାର ଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି 
ପବୂ୍ଗରୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଭିଲାର ପକ୍ଷରୁ 
ସମତିସିଭ୍ମଲାନଙୁ୍ ଟ୍ନଇ ଏକ 
ଟ୍ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ତି ଟ୍ହଲାଇଥିବଲା 
ଟ୍ବଟ୍ଳ ସଟ୍ଭ୍ଗ ଓ ଟ୍ଟଟେଂି କଲାଯ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ 
ଆରମ୍ଭ ଟ୍ହଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିଟ୍ର ଅଜତି 
ମହଲାପଲାତ୍ର, ଶଶଟି୍ଶଖର ଟ୍ଲଙ୍ଲା, 
ଅଜୟ ମଳକି, ମରଲା ସଂି, ପଲାରଲଲା ସଂି, 
ଟ୍ଛଲାଟରଲାୟ ସଟ୍ରନ, ପ୍ରଟ୍ମଲାେ କୁମଲାର 
ମଲାରଲାଣ୍ଡ,ି ପେ୍ଟ୍ଲଲାଚନ ମଲାରଲାଣ୍ଡ,ି 
େବିଲାକର ମଲାରଲାଣ୍ଡ,ି ବଟି୍ରନ୍ଦ୍ର ଟ୍ହମ୍ରମ୍ 
ଓ ବଟି୍ରନ୍ଦ୍ର ସଟ୍ରନଙ୍ ସଟ୍ମତ ବହୁ 
ଗ୍ଲାମବଲାସୀ ଉପସ୍ତି ଥିଟ୍ଲ। 

ବୃହତ ୍ଳସ�ଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇଁ େଳିୋନୟୋ�

ରାଇରଙ୍ପରୁ,୧୨ା୩ (ସମସି): ଅଖିଳ 
ଭଲାରତୀୟ ଅନୁସଚୂତି ଜଲାତ,ି ଜନଜଲାତ,ି 
ପଛୁଆବର୍ଗ ଓ ସଂଖ୍ଲାଲଘ ୁ କମ୍ଗଚଲାରୀ 
କଲ୍ଲାଣ ମହଲାସଂଘ ‘ଟ୍ସବଲାସ୍ମ୍’ 
ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ଶଲାଖଲା ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁ 
ନବନବି୍ଗଲାଚତି ସେସ୍ମଲାନଙ୍ ଏକ 
ଶପଥପଲାଠ କଲାଯ୍ଗର୍୍ୟକ୍ରମ ଆଟ୍ୟଲାଜତି 
ଟ୍ହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ରଲାଷ୍ଟୀୟ ସଲାଧଲାରଣ 
ସମ୍ପଲାେକ ବଜିୟ ରଲାମ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ଏହ ି ଶପଥ ପଲାଠ କରଲାଇଥିଟ୍ଲ। ବରଷି୍ 
ସେସ୍ ପ୍ରତଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଟ୍ହମ୍୍ରମ ସଭଲାପତ ି
ଭଲାବଟ୍ର ଶପଥ ଗ୍ହଣ ପଟ୍ର ସମସ୍ଙୁ୍ 
ଧନ୍ବଲାେ ଅପ୍ଗଣକର ି ସହଟ୍ଯଲାର 
କରଥିିଟ୍ଲ। ପବୂ୍ଗତନ ସଭଲାପତ ି ସ୍ରତ 
ମଲାଝୀ ନୂତନ ସଭଲାପତ ି ପ୍ରତଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର 
ଟ୍ହମ୍୍ରମଙୁ୍ ଅଭନିନ୍ଦନ ଜଣଲାଇଥିଟ୍ଲ। 
ବରଷି୍ ଉପସଭଲାପତ ି ଭଲାବଟ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ର 
ମଖୁୀ, ଟ୍ମଲାଅତତ୍ତର ହୁଟ୍ସନ, ଟ୍ଯଲାଟ୍ରଶ୍ୱର 

ଚଲାତଲାର, ଉପସଭଲାପତ ି ଭଲାଟ୍ବ ଟ୍ରଲାପଲାଳ 
କୃଷ୍ଣ ମହଲାନ୍ତ,ି ରଲାଟ୍ଜଶ କୁମଲାର ରଲାମ, 
ସମ୍ପଲାେକ ଭଲାବଟ୍ର ବଲାଜଲ ମମୁୁ୍ଗ ଶପଥ 
ଗ୍ହଣକଟ୍ଲ। ଟ୍ସହପିର ି ସଭଲାପତ ି
ପ୍ରତଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଟ୍ହମ୍୍ରମଙ୍ ସଭଲାପତତି୍ୱଟ୍ର 
ଆଟ୍ମ୍େକର ଜୟନ୍ତୀ ପଲାଇଁ ଏକ ପ୍ରସୁ୍ତ ି
ଟ୍ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ତି ଟ୍ହଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିଟ୍ର 
ରଲାଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପଲାେକ ଟ୍ମଲାଚରିଲାମ ମଲାଝୀ 
ଟ୍ସବଲାସ୍ମ୍ର ଉପକଲାରତିଲା ସମ୍ନ୍ଟ୍ର 
ତଲାଙ୍ର ବକ୍ତବ୍ ପ୍ରେଲାନ କରଥିିଟ୍ଲ। ଟ୍ହମଲା 
ମଲାଝ ିଓ ସନୁ୍ଦର ଟ୍ମଲାହନ ଟ୍ବଶ୍ରଲାକୁ ଏବଇିଓ 
ପଟ୍େଲାନ୍ନତ ି ଟ୍ହଲାଇଥିବଲାରୁ ଟ୍ସବଲାସ୍ମ୍ 
ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଦ୍ଷିତ କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ଏଥିଟ୍ର 
ଧନଞ୍ଜୟ ମଲାରଲାଣ୍ଡ,ି େନିବନୁ୍ ରରି,ି 
ଡଲାକ୍ତର ସଲାରରଲାମ ଟୁଡୁ, ବଭୁିତଭୁିଷଣ 
ପଲାତ୍ର,ସଭୁଲାସନି ି ମଣୁ୍ଡଲା, ସଟ୍ନ୍ତଲାଷୀ ରଲାମ, 
ମଞ୍ଜ ୁ ରଲାମ ଓ ଅନ୍ଲାନ୍ ସେସ୍ ମଲାଟ୍ନ 
ଶପଥ ପଲାଠ କରଥିିଟ୍ଲ।

ସ�ବୋସ୍ତମ୍ୱର େପଥ ପୋଠ ଓ 
ଆସମ୍ୱେକର ୍ୟନ୍ୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସବୈଠକ

କୁଳଅିଣା, ୧୨ା୩(ସମସି): ବଲାଇରଣବଲାଡଆି 
ସ୍ତି ବବି ି ମହଲାବେି୍ଲାଳୟଟ୍ର ଇତହିଲାସ 
ବଭିଲାରର ଆନୁକୂଲ୍ଟ୍ର ଚଲାଲଥିିବଲା େୁଇେନିଆି 
ଆଟ୍ଲଲାଚନଲାଚକ୍ର ଉଦ୍  ଯଲାପତି ଟ୍ହଲାଇଯଲାଇଛ।ି 
ଟ୍ବୈଷୟକି ଅଧିଟ୍ବଶନଟ୍ର ସରକଲାରୀ ମହଳିଲା 
ମହଲାବେି୍ଲାଳୟ ବଲାରପିେଲାର ପବୂ୍ଗତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 

ଡ.ଚନି୍ତଲାମଣୀ ମମୁ ୁ୍ଗ ଓ ରମିଳୁ ି ମହଲାବେି୍ଲାଳୟ 
ପବୂ୍ଗତନ ପ୍ରଧ୍ୟଲାପକ ଡ. ପଙ୍ଜ କୁମଲାର ରଲାଉତଙ୍ 
ସଭଲାପତତି୍ୱଟ୍ର ବଭିନି୍ନ ମହଲାବେି୍ଲାଳୟରୁ 
ଆସଥିିବଲା ପ୍ରଧ୍ୟଲାପକ ଓ ଅଧ୍ୟଲାପକମଲାଟ୍ନ 
ନଜି ନଜିର ଲଖିିତ ସନ୍ଦଭ୍ଗ ପଲାଠ କରଥିିଟ୍ଲ। 
ଉଦ୍  ଯଲାପନୀ ଉତ୍ସବଟ୍ର ମଖୁ୍ଅତଥିି ଭଲାଟ୍ବ 

ଉତ୍କଳ ବଶି୍ୱବେି୍ଲାଳୟର ପବୂ୍ଗତନ ପ୍ରଟ୍ଫସର 
ଡ.ଅଟ୍ଶଲାକ କୁମଲାର ପଟ୍ଟନଲାୟକ, ରଲାଉରଟ୍କଲଲା 
ଇସ୍ଲାତ ସ୍ୟଂଶଲାସତି କଟ୍ଲଜର ପ୍ରଟ୍ଫସର 
ପ୍ରଭଲାତ କୁମଲାର ମଲ୍କି ମଖୁ୍ବକ୍ତଲା ଭଲାଟ୍ବ ଟ୍ଯଲାର 
ଟ୍େଇଥିଟ୍ଲ। ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାଟ୍ବ ବବି ି
ମହଲାବେି୍ଲାଳୟର ପବୂ୍ଗତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ.ଯତନି୍ଦ୍ରନଲାଥ 
ସଂିହଟ୍େବ ସଚ୍ଚଲାନ, ମହଲାରଲାଜଲା ଶ୍ରୀରଲାମଚନ୍ଦ୍ର 
ଭଞ୍ଜଟ୍େଓ ବଶି୍ୱବେି୍ଲାଳୟ ନୃତତ୍ତ ଓ ଜନଜଲାତ ି
ଶକି୍ଷଲା ବଭିଲାରର ମଖୁ୍ ପ୍ରଲାଧ୍ୟଲାପକ ବସନ୍ତ କୁମଲାର 
ମହଲାନ୍ତ ଟ୍ଯଲାରଟ୍େଇଥିଟ୍ଲ। ପ୍ରଲାରମ୍ଭଟ୍ର ପ୍ରଲାଧ୍ୟଲାପକ 
ତଥଲା ପ୍ରଶଲାସନକି ଅଧିକଲାରୀ ଜଲାହଲାଙ୍ଗିର କବରି 
ଅତଥିି ପରଚିୟ ପ୍ରେଲାନ କରଥିିଟ୍ଲ। ଟ୍ଶଷଟ୍ର 
ସଂରଠନ ସମ୍ପଲାେକ ପ୍ରଲାଧ୍ୟଲାପକ ପ୍ରଟ୍ମଲାେ କୁମଲାର 
ବଶଲା ଧନ୍ବଲାେ ଅପ୍ଗଣ କରଥିିଟ୍ଲ।

ଇତହିୋ� ବଭିୋଗ ଆସେୋଚନୋଚକ୍ର ଉଦ୍  ଯୋପତି 

ରାଇରଙ୍ପରୁ, ୧୨ା୩(ସମସି): ହୁ୍ମଲାନ 
ରଲାଇଟ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓଡ଼ଶିଲା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଲାନୀୟ 
କଲ୍ଲାଣ ମଣ୍ଡପ ପରସିରଟ୍ର ଜଲି୍ଲାସ୍ରୀୟ 
ମଲାନବଲାଧିକଲାର ତଲାଲମି ଶବିରି ଅନୁଷ୍ତି 
ଟ୍ହଲାଇଯଲାଇଛ।ି କଲାଯ୍ଗ୍କ୍ରମଟ୍ର ମଖୁ୍ଅତଥିି 
ରୂଟ୍ପ ଝଲାରଖଣ୍ଡ ମକୁ୍ତ ିଟ୍ମଲାଚ୍ଚ୍ଗଲା ରଲାଜ୍ ସଭଲାପତ ି
ଅଞ୍ଜଳ ି ଟ୍ସଲାଟ୍ରନ ଟ୍ଯଲାର ଟ୍େଇଥିଟ୍ଲ। 
ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ରୂଟ୍ପ ବଟି୍ଜଡରି ଜଲି୍ଲା ସେର 
ସଭଲାପତ ିକଲାଶୀନଲାଥ ଟ୍ହମ୍୍ରମ ସହ କସି୍   ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 

ରଟ୍ଣଶ ମଶି୍ର ଉପସ୍ତି ଥିଟ୍ଲ। 
ସଂରଠନର ଜଲି୍ଲା ପରଲାମଶ୍ଗେଲାତଲା 
ପ୍ରଭଲାକର େଲାସ ଅତଥିି ପରଚିୟ 
ପ୍ରେଲାନ କରଥିିବଲା ଟ୍ବଟ୍ଳ 
ଆବଲାହକ ଡଲା. ରଲାଜୀବ କୁମଲାର 
ପଟ୍ଟନଲାୟକ ମଞ୍ ପରଚିଲାଳନଲା 
କରଥିିଟ୍ଲ। ତଲାଙ୍ ସହତି 
ଏନ୍  ଏଚ୍  ଆର୍  ସ ିଟ୍କଲାର ରରୁପ ସେସ୍ ମଟ୍ନଲାଜ 
ଟ୍ଜନଲା, ରଲାଜ୍ ସଂଟ୍ଯଲାଜକ ଆଇନଜୀବୀ 

୍ଲି୍ୋସ୍ତରୀୟ ମୋନବୋଧିକୋର ତୋେମି େବିରି

ମନୀଷଲା େଲାସ ପଟ୍ଟନଲାୟକ, କଳ୍ପତରୁ ଖଣୁ୍ଟଆି, ସହ ଶଭୁ୍ରଲାଂଶ ୁ
ମଣ୍ଡଳ ଓ ଅନ୍ କମ୍ଗକତ୍ତ୍ଗଲା ଉପସ୍ତି ଥିଟ୍ଲ।
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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
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ସଲିକିନ୍  ଭ୍ୋଲ ିବ୍ୋଙ୍କ ରେବୋଳଆି ରହବୋେ ପ୍ରଭୋବ
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୧୩ ମୋର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩୧୦ ବଶି୍ବ ବାଣଜି୍ୟ

www. sakalaepaper.com

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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ସ�ୋମବୋର
୧୩ ମୋର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୩

ସ ିମୁଳ ିଆ , ୧ ୨ ା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ସମିଳୁଆି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାରକ୍ଗାଣା 
ପଞ୍ାୟତ ରୟିା ଗ୍ାମର ଭାରରିଥୀ 
ବାରକି ଦୀର୍ଗ ଦନି ଧର ିରରାରରର 
ଆକ୍ାନ୍ତ ର�ାଇ ଚକିତି୍ତି 
ର�ଉଥିରେ। ମାର୍୍ଗ ୫ତାରଖିରର 
ଚକିତ୍ତି ଅବସ୍ାରର ତାଙ୍କର 
ମତୁୃୟୁ ର�ାଇଥିୋ। ରେଷକୃତୟୁ 
ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇ ଁ �ୁୟୁମାନ ରକୟାର 
ଫାଉରଡେସନର ସ�ର�ାର ରୋଡଥିିରେ। ଖବର 
ପାଇ ସଂରଠନର ପ୍ରତଷି୍ାତା ଅଜୟ କୁମାର ମ�ାନ୍ତଙି୍କ 
ତତ୍ତାବଧାନରର ସଂରଠନର ସଭାପତ ି ମଣଭିଦ୍ର ସା�ୁ, 
ସମ୍ପାଦକ ସ�ୂ୍ଗୟୁନାରାୟଣ ମ�ାନ୍ତ,ି ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉରମେ 
ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ମଖୁୟୁ ପରାମେ୍ଗଦାତା ରଦାଧର 

ରଜନା, ପରାମେ୍ଗଦାତା ବଜିୟ କୁମାର ସା�ୁଙ୍କ ସରମତ 
ସଦସୟୁ ସରୁରେ ରବର�ରା, ଆରୋକ ବାରକି, ଅକ୍ଷୟ 
ବାରକି, ସନୁେି ରବର�ରା, ସବୟୁସାଚୀ ପଡୋ ପ୍ରମଖୁ 
ମତୃକଙ୍କ ପରବିାର ନକିଟରର ପ�ଞ୍ ି ସମରବଦନା 
ଜଣାଇବା ସ� ଆଥ୍ଗÒକ ସ�ାୟତା ପ୍ରଦାନ କରଥିିରେ।

ବରଷି୍ଠ ନାଗରକି ମଞ୍ଚର 
ପରଚିାଳନା ପରଷିଦ ଗଠନ 

ସମିଳୁଆି,୧୨ା୩(ସମସି): ସମିଳୁଆି ବ୍ଲକର ବରଷି୍ ନାରରକି ମଞ୍ର କମ୍ଗକର୍୍ଗା ଚୟନ 
ଡାକବଙ୍ଗଳା ପରସିରରର ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ସଚୂନାରୁ ପ୍ରକାେ ସମିଳୁଆି ବ୍ଲକର 
ବରଷି୍ ନାରରକି ମଞ୍ର ଡାକବଙ୍ଗଳା ପରସିରରର ସଦସୟୁ ପରୂ୍୍ଗଚନ୍ଦ୍ର ମ�ାଳକିଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରର ଏକ ରବୈଠକ କରା�ାଇ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ପରଚିାଳନା ପରଷିଦ ରଠନ 
ସବ୍ଗସମ୍ମତ ି କ୍ରମ ମରନାନୀତ କରା�ାଇଛ।ି କମଟିରି ନୂତନ ସଭାପତ ି ଭାରବ 
ଚତୁଭୂ୍ଗଜ ପାଣଗି୍ା�ୀ, ଉପସଭାପତ ି ବୀରରନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ 
ମର�ନ୍ଦ୍ରନାଥ ମ�ାପାତ୍ର, ସ�ସମ୍ପାଦକ େବି ପ୍ରସାଦ ପଡୋ, �ରୁ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ନେିାକାର 
ରବର�ରା, ସଂରଠନ ସମ୍ପାଦକ େରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମ�ାପାତ୍ର, ରକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜରନ୍ନାଥ ରଡ଼ାଇ, 
କା�୍ଗୟୁକାରୀ ସଦସୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରମଣୀ ରବର�ରା, ରଣନାଥ ସା�ୁ, ଶ୍ୀନୀବାସ ଧଳ, ରରମେ 
ରରି,ି ଡମ୍ବୁରୁଧର ରବର�ରା, ବଷୁି୍ଚରଣ ପାଢ଼ୀ, �ରନାରାୟଣ ପଡୋ, ଶ୍ୀମତୀ 
ପ୍ରଭାସନିୀ �ାତୀ, ଭରରିଥ ବନ୍ଧ, ରମାକାନ୍ତ ଅରସ୍ତ ି ଓ ଉପରଦଷ୍ାଭାରବ ପରୂ୍୍ଗଚନ୍ଦ୍ର 
ମ�ାଳକି, କରୁଣାକର ସା�ୁ, ଡ.ନାରାୟଣ ପୋଇ, କରନେଇଚରଣ ନାୟକ, େକ୍ଷୀଧର 
ମ�ାନ୍ତ ିପ୍ରମଖୁ ସବ୍ଗସମ୍ମତକି୍ରମ ମରନାନୀତ ର�ାଇଛନ୍ତ।ି

ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ
ଜଳଳଶ୍ୱର,୧୨ା୩(ସମସି): ଜରଳଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଆରୁ�ା ପଞ୍ାୟତ ଚକଜୁ୍ଗନୀ ଗ୍ାମରର 
ପବତି୍ର ର�ାେ ି ଉତ୍ବ ଉପେରକ୍ଷ ଅଷ୍ପ୍ର�ରୀ ନାମ ସଂକୀର୍୍ଗନ ସ� କଳସ �ାତ୍ରା 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ଗ୍ାମର ମ�ଳିାମାନଙ୍କ ଦ୍ାରା ଗ୍ାମରର ଥିବା ଜତିା ରପାଖରୀରୁ 
ରଟରର୍ାଳନ କର ି ଏକ ବରିାଟ କଳସ ରୋଭା�ାତ୍ରା ବା�ାର ି ଗ୍ାମ ପରକି୍ମା କର ି
ସନ୍ଧୟୁା ସମୟରର ଗ୍ାମରର ଥିବା ଆରାଧ୍ୟ ରଦବତା ଶ୍ୀ ଶ୍ୀ ଶ୍ରଧଶ୍ୱର ମ�ାରଦବ ମନ୍ରି 
ପ୍ରାଙ୍ଗଣରର ଥିବା ଶ୍ୀ ରଚୈତନୟୁ ମ�ାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବଦୀ ନକିଟରର ପ�ଁଞ୍ଥିିୋ। ପରର 
ପରର ନାମ �ଜ୍ାରମ୍ଭ ର�ବା ସ�ତି ସାନ୍ଧୟୁ ରମଳ ିଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥିୋ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ 
କା�୍ଗୟୁକ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇଥିୋ।

ରରାଟାରୀ କ୍ଲବ୍  ର ମହଳିା ଦବିସ
ଜଳଳଶ୍ୱର,୧୨ା୩(ସମସି): ଜରଳଶ୍ୱରର ଅଗ୍ଣୀ ରୱେଚ୍ାରସବୀ ଅନୁଷ୍ାନ ରରାଟାରୀ 
କ୍ଲବ ଅଫ ଜରଳଶ୍ୱର ଦ୍ାରା ୮ ତାରଖିରର ଅନ୍ତଜ୍ଗାତୀୟ ମ�ଳିା ଦବିସ ପାଳନ 
ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ଚଳତି ବଷ୍ଗ ର�ାେ ିଉତ୍ବ ର�ାର ୁମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ମ�ଳିାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନତି 
କରା�ାଇଛ।ି ପଞ୍ରୁଣ୍ାର କୁମାରୀ କବତିା ପାତ୍ର �ଏିକ ିଦୁଗ୍ଧ ବୟୁବସାୟ କର ିୱୋବେମ୍ୀ 
ର�ାଇପାରଛିନ୍ତ ିଏବଂ ଅନୟୁ ଜରଣ ଆଳ୍ପନା ପାେ �ଏିକ ିଜମ ିଭାର ରନଇ ତରଭୁଜ 
ଚାଷ କର ି ଆତ୍ମନଭି୍ଗରେୀଳ ର�ାଇପାରଛିନ୍ତ।ି କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟଙୁ୍କ ମାନପତ୍ର 
ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ତଥା ନରଦ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ�ାୟତା ରାେ ିପ୍ରଦାନ କରା�ାଇଛ।ି କ୍ଲବର ଏ� ି
କା�୍ଗୟୁକ୍ମକୁ ସଭାପତ ି ଡାକ୍ତର ଦୀପ୍ମିୟୀ ମ�ାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ସତୟୁନାରାୟଣ ସଂି, 
ସବୁ୍ରତ ରଣା, ବକିାେ ଧର, ଅରୋକ ମ�ାନ୍ତ,ି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, ନତିୟୁରରାପାଳ ଦାସ, 
ରେେନି ପ୍ରଧାନ, ତାରାପଦ ମ�ାନ୍ତ ିପ୍ରମଖୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିରେ।

ଶକୁମଣ ିରଦବୀଙ୍କ ଶ୍ାଦ୍ଧବାଷଷିକୀ

ଳ�ାଗରାଇ,୧୨ା୩(ସମସି): ବାରେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ରଭାରରାଇ ବ୍ଲକ ସ�ୁୁରଆି ପଞ୍ାୟତ 
ନରସଂି�ପରୁ ଗ୍ାମର ବେିଷି୍ ଧମ୍ଗପରାୟଣ ମ�ଳିା ତଥା ବରଷି୍ ପ୍ରୋସକ ତଥା 
ଉର୍େକି୍ଷା ସଚବି ବଷୁି୍ପଦ ରସଠୀଙ୍କ ମାତା ଦବିଙ୍ଗତ େକୁମଣ ି ରଦବୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ 
ଶ୍ାଦ୍ଧବାଷଷିକୀ ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ଏ� ିଅବସରରର ଶ୍ୀ ରସଠୀଙ୍କ ବାସଭବନରର 
ପବୂ୍ଗତନ ରୋକସଭା ସାଂସଦ ତଥା ସାରୱେତ ସାଧକ ଓ କବ ିପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟ୍ଟୋଣୀ, 
ରଭାରରାଇ ବଧିାୟକ ତଥା ବାରେଶ୍ୱର ଜଲି୍ା ର�ାଜନା ରବାଡ୍ଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନନ୍ତ ଦାସ, 
ରଭାରରାଇ ପଞ୍ାୟତ ସମତି ି ସଦସୟୁ ପ୍ରବୀର କୁମାର ରରି,ି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମୀନାରାଣୀ 
ସାମେ, ରଭାରରାଇ ରରାଷ୍ୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ େଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅତରିକି୍ତ ରରାଷ୍ୀ 
ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ େରତ ମଦୁୁେ,ି ରରାଷ୍ୀ େକି୍ଷାଧିକାରୀ କମଳାରୋଚନ ବଶି୍ୱାଳ 
ପ୍ରମଖୁଙ୍କ ସରମତ ବ�ୁ ବୁଦ୍ଧଜିୀବୀ, େକି୍ଷାବତି୍  , ପ୍ରୋସନକି ଅଧିକାରୀ ର�ାରରଦଇ 
ଦବିଙ୍ଗତ େକୁମଣ ିରଦବୀଙ୍କ ସ୍ତୃଚିାରଣ କରଥିିରେ। ରେଷରର ରସା�ରଆି ସରପଞ୍ 
ଜରନ୍ନାଥ ରସଠୀ ଧନୟୁବାଦ ଅପ୍ଗଣ କରଥିିରେ।

ଅନ୍ତରତ୍ତାତୀୟ ମହଳିା ଦବିସ ପାଳତି
ଜଳଳଶ୍ୱର, ୧୨ା୩ (ସମସି): ରୱେଚ୍ାରସବୀ ଅନୁଷ୍ାନ ରରାଟାରୀ କ୍ଲବ ଅଫ ଜରଳଶ୍ୱର ଦ୍ାରା 
୮ ତାରଖିରର ଅନ୍ତଜ୍ଗାତୀୟ ମ�ଳିା ଦବିସ ପାଳତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ଚଳତି ବଷ୍ଗ ର�ାେ ିଉତ୍ବ 
ର�ାରୁ ଁମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ମ�ଳିାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନତି କରା�ାଇଛ।ି ପଞ୍ରୁଣ୍ାର କୁମାରୀ କବତିା ପାତ୍ର 
�ଏିକ ିଦୁଗ୍ଧ ବୟୁବସାୟ କର ିୱୋବେମ୍ୀ ର�ାଇପାରଛିନ୍ତ ିଏବଂ ଅନୟୁ ଜରଣ ଆଳ୍ପନା ପାେ 
�ଏିକ ି ଜମ ି ଭାର ରନଇ ତରଭୁଜ ଚାଷ କର ି ଆତ୍ମନଭି୍ଗରେୀଳ ର�ାଇପାରଛିନ୍ତ।ି କ୍ଲବ 
ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟଙୁ୍କ ମାନପତ୍ର ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ତଥା ନରଦ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ�ାୟତା ରାେ ି ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇଛ।ି ସଭାପତ ିଡାକ୍ତର ଦୀପ୍ମିୟୀ ମ�ାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ସତୟୁନାରାୟଣ ସଂି, ସବୁ୍ରତ 
ରଣା, ବକିାେ ଧର, ଅରୋକ ମ�ାନ୍ତ,ି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, ନତିୟୁରରାପାଳ ଦାସ, ରେେନି 
ପ୍ରଧାନ, ତାରାପଦ ମ�ାନ୍ତ ିପ୍ରମଖୁ କା�୍ଗୟୁକ୍ମ ପରଚିାଳନା କରଥିିରେ।

ପ ଶ୍ ିମ ବ ା ଡ , ୧ ୨ ା ୩ ( ସ ମ ିସ ) : 
ନଛମିପରୁ ପଞ୍ାୟତର ନାଙୁ୍ଗଡସା� ି
ଜରନ୍ନାଥ ମନ୍ରି ସମ୍ମଖୁରର, 
�ାତରିଡ଼ ରରାଷ୍ୀ ୱୋସ୍ୟୁରକନ୍ଦ୍ର 
ପକ୍ଷରୁ ମୟୁାରେରଆି ପରୀକ୍ଷା େବିରି 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି େନବିାର 
ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ୧ଟା ପ�୍ଗୟୁନ୍ତ 
ରୋକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ନମନୂା ସଂଗ୍� 
କରା�ାଇଛ।ି ବରିତ କଛିଦିନି 
ପବୂ୍ଗରୁ ଏ� ିଅଞ୍ଳରର ମୟୁାରେରଆି 
ପଜଟିଭି ରରାରୀ ଚନିେଟ ର�ାଇଥିୋ। ରତଣ ୁ ୱେତନ୍ତ୍ର ଭାରବ 
ବାରେଶ୍ୱର ୱୋସ୍ୟୁ ବଭିାର ନରିଦ୍୍ଗେକ୍ରମ �ାତରିଡ଼ ରରାଷ୍ୀ 
ୱୋସ୍ୟୁରକନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରର ମୟୁାରେରଆି ଚନିେଟ ପ୍ରକ୍ୟିା କା�୍ଗୟୁ 
ର�ଉଛ।ି ୱୋସ୍ୟୁ ସପୁରଭାଇଜର ଆୋେତା ରରି,ି ୱୋସ୍ୟୁକମ୍ଗୀ 

ଆଭାରାମ ଭୂୟାଁ, ଜରଳଶ୍ୱର ଡରିପେନସାରୀ ନଦିାନ ବଭିାରର, 
େୟୁାବରରାଟାର ିରଟକ୍ସିଆିନ ଜୟଶ୍ୀ ରଦ, ଅଙ୍ଗନବାଡ ିକମ୍ଗୀ 
�ରପି୍ରୟିା ପାତ୍ର, ଆୋକମ୍ଗୀ ସନ୍ଧୟୁାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମଖୁ ୱୋସ୍ୟୁ 
ପରୀକ୍ଷା େବିରିକୁ ପରଚିାଳନା କରଥିିରେ।

ଜଳଳଶ୍ୱର, ୧୨ା୩ (ସମସି)

ଓଡ଼େିା ରମାଟର ଚାଳକ ସଂର ଜରଳଶ୍ୱର ୋଖା ପକ୍ଷରୁ 
ଡ୍ାଇଭରମାନଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ରନଇ ରଷ୍ସନ ବଜାର 
ବସଷ୍ାଡେଠାରର ବରିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦେ୍ଗନ କରା�ବିା ସ�ତି ଏକ 
ସାଧାରଣ ସଭା ଓଡ଼େିା ମଟର ଚାଳକ ସଂର ଜରଳଶ୍ୱର 
ୋଖାର ସଭାପତ ି ଅଂେମୁାନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତତି୍ୱରର 
ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ଆସନ୍ତା ୧୫ ତାରଖିରୁ ଅନଦି୍ଷିଷ୍ 
କାଳ ପ�୍ଗୟୁନ୍ତ ଷ୍ୟିରଂି ଛାଡ, ରାସ୍ତାରରାକ ଓ ଧମ୍ଗରଟ 
କରବିାକୁ ମ�ାସଂର ପକ୍ଷରୁ ନଷି୍ପର୍ ି ନଆି�ାଇଥିବା 
ଓଡ଼େିା ମଟର ଚାଳକ ସଂର ଏ�ାକୁ ବରିରାଧ କରଛି।ି 
ଜରଳଶ୍ୱର ବଡ଼ବଜାର ଠାରୁ ବସଷ୍ାଡେ ପ�୍ଗୟୁନ୍ତ ରାେ ି
କରା�ାଇ ବରିକ୍ଷାଭ ପ୍ରଦେ୍ଗନ କରା�ାଇଥିୋ। ଏଥିସ�ତି 
ଟୟୁାକ୍ ି ଷ୍ାଡେଠାରର ଆରୟାଜତି ସମାରବେରର ଓଡ଼େିା 
ମଟର ଚାଳକ ସଂରର ରାଜୟୁ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାକର 

ମଲ୍କି ମଖୁୟୁ ଅତଥିି ଭାରବ ର�ାରରଦଇ ରଦେର 
ସରୁକ୍ଷା ରସୈନକି �ାରତ ସଡକ ସରୁକ୍ଷା ଚାଳକଙ୍କ �ାରତ 

ରବାେ ି ବକ୍ତବୟୁ ରଖିଥିରେ। ଜଲି୍ା ସଭାପତ ି ମାଧବ 
ଚନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିା, ଜଲି୍ା ସମ୍ପାଦକ ମରି ଜାଫର, ରସାର 

ବ୍ଲକ ସଭାପତ ି ଚନ୍ଦ୍ର ରେଖର ପଡୋ, ଭଦ୍ରକ ସଭାପତ ି
ମକୁ୍ତକିାନ୍ତ ଦାସ, ବାରପିଦା ସଭାପତ ିସରୁଜ ରୋ�ାର, 
କପରିଳଶ୍ୱର ସଂି ରନତୃ ମଡେଳୀ ସମ୍ମାନତି ଅତଥିି ଭାରବ 
ର�ାର ରଦଇ ଡ୍ାଇଭରମାରନ ପ୍ରରତୟୁକ ଦନି ରାଡ଼ ି
ଚାଳନା କରେ ପରବିାର ଚରଳ। ବର୍୍ଗମାନ ସମୟରର 
ସ୍େୁମାନଙ୍କରର ପେିାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ 
ର�ାଇଛ।ି ରତଣ ୁ ର�ଉଁ ଡ୍ାଇଭରମାରନ ରାଡ଼ ି ଚାଳନା 
କରରିବ ରସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରୋସନ ସରୁକ୍ଷା ର�ାରାଇ ରଦବା 
ଜରୁରୀ ର�ାଇପଡ଼ଛି।ି ଡ୍ାଇଭରମାନଙ୍କର ସାମାଜକି 
ସରୁକ୍ଷା, ଶ୍ମବଭିାରରର ପଞ୍ଜକିରଣ, କେୟୁାଣ ପାଣ୍ ି
ରଠନ, ବସଷ୍ାଡେରର ରେୌଚାଳୟ ଓ ଆଶ୍ୟସ୍ଳୀ ନମି୍ଗାଣ 
କରବିା ଇତୟୁାଦ ିଦାବ ିକରଥିିରେ। ମଦନରମା�ନ ସା�ୁ, 
ରତ୍ାକର ମ�ାନ୍ତ,ି କାର୍ଷିକ ସା�ୁ, ବାସରୁଦବ ରବର�ରା 
ପ୍ରମଖୁ ସଂରର କମ୍ଗକର୍୍ଗା ଉପସ୍ତି ଥିରେ। ସମ୍ପାଦକ 
ସପନ କୁମାର �ୁଇ ଧନୟୁବାଦ ଅପ୍ଗଣ କରଥିିରେ।

ଓଡ଼ଶିା ରମାଟର ଚାଳକ ସଂଘର ବରି୍ାଭ

ଚନ୍ଦଳେଶ୍ୱର,୧୨ା୩(ସମସି)

ରଭାରରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ େଙ୍ାରୀ 
ଗ୍ାମପଞ୍ାୟତ ଅଧୀନ ନାଫରାଇ 
ଗ୍ାମର ମର�ଶ୍ୱର ରରିଙି୍କ ଦବିୟୁାଙ୍ଗ 
ସ୍ତ୍ରୀ ସରରାଜନିୀ ରରି ି (୪୫) 
ଆଜକୁ ୩୦ ବଷ୍ଗ ର�ୋ ମାନସକି 
ଭାରସାମୟୁ �ରାଇ ଜୀବନ 
ଅତବିା�ତି କରୁଥିବା ରବରଳ 
ଏପ�୍ଗୟୁନ୍ତ ସରକାରୀ ର�ାଜନାରୁ 
ରକୌଣସ ି ସବୁଧିା ପାଇନା�ାନ୍ତ।ି 
ସଚୂନା ମତୁାବକ, ସରରାଜନିୀ 
ବାେୟୁାବସ୍ାରର ପତୃିମାତୃ �ୀନ 
ର�ାଇ �ାଇଥିରେ। ଫଳରର 
ଅଭାବ ଅନଟନ ରଦଇ ରତ ି କର ି
ମାନସକି ଭାରସାମୟୁ �ରାଇ ଥିରେ। 

ମାନସକି ବକୃିତ ର�ବାରୁ ତାଙୁ୍କ 
ରାଞ୍ସି୍ତି ପାରଳ ଡାକ୍ତଖାନାରର 
ଭର୍ଷି କରା�ାଇଥିୋ। ରସଠାରର 
ପ୍ରାୟ ୨/୩ବଷ୍ଗ ଧର ି ଚକିତି୍ା 
ର�ବା ପରର ମାନସକି ବକୃିତରି 
ସଧୁାର ଆସଥିିୋ; କନୁି୍ତ ପରବର୍୍ଗୀ 
ସମୟରର ବବିା� କର ି ସଖୁରର 
ସଂସାର କରୁଥିରେ। ରବେ କଛିଦିନି 
ସଖୁ ୋନ୍ତରିର ରର ସଂସାର କରବିା 
ପରର ସରରାଜନିୀ ମାତୃତ୍ୱ ୋଭ 
କରଥିିରେ। ମା’ ର�ବା ପରର 
ସରରାଜନିୀଙ୍କ ପଣୁ ିମାନସକି ବକୃିତ 
ରଟେିା। ଫଳରର ୱୋମୀ ମର�ଶ୍ୱର 
ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଭେ କରବିା ୋର ି ଆପ୍ରାଣ 
ଉଦୟୁମ କର ିଭୁବରନଶ୍ୱରର ଏମ୍ସରର 
ଚକିତି୍ା କରାଉଛନ୍ତ।ି ମର�ଶ୍ୱର 

ଜରଣ ଦନି ମଜୁରଆି ର�ାଇଥିବାରୁ 
ସ୍ତ୍ରୀର ଚକିତି୍ା ୋର ି ଅଥ୍ଗ ବାଧକ 
ସାଜଛି।ି ଏପ�୍ଗୟୁନ୍ତ ତାଙୁ୍କ ସରକାରୀ 
ର�ାଜନାରର ରକୌଣସ ି ସ�ାୟତା 
ମଳି ି ପାରୁନା� ିଁ। ଅନୟୁପକ୍ଷରର 
ସରରାଜନିୀଙ୍କ ପାଖରର ୭୫% 
ଦବିୟୁାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭର୍ା 
ବ ିମଳୁିନା� ିଁ। ଏ ରନଇ ରସ ବ�ୁଥର 
ବ୍ଲକ କା�୍ଗୟୁାଳୟକୁ �ାଇ ବାରମା୍ର 
ନରିାେ ର�ାଇ ରଫରଛିନ୍ତ।ି 
ପରରିେଷରର ରର ପଡିୋରର ବସ ି
ଭର୍ା ପାଇଁ ସରକାରଙୁ୍କ ର�ୁାର ି
କରୁଛନ୍ତ।ି ଭର୍ା ମଳିରିେ ରସ� ି
ଟଙ୍କାରର ତାଙ୍କ ଚକିତି୍ା ସ�ଜରର 
ର�ାଇପାରବି ରବାେ ି ଆୋ ବାନ୍ଧ ି
ବସଛିନ୍ତ।ି

�ରକୋରୀ �ହୋୟତୋ ଅସେକ୍ୋସର 
ଦବି୍ୋଙ୍ଗ �ସରୋଜନିୀ ଚକିତି୍ା ପାଇଁ ଅରତ୍ତ ସାରଛି ିବାଧକ

ଳସାର,୧୨ା୩(ସମସି): େନବିାର ରସାର 
ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମାଣତ୍ରୀ ଗ୍ାମର ମ�ାବୀର 
ବକ୍ଂି କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରୱେଚ୍ାକୃତ ରକ୍ତଦାନ 
େବିରି ଆରୟାଜତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି 
ସ୍ାନୀୟ ପଞ୍ାୟତ କା�୍ଗୟୁାଳୟ ପରସିରରର 
ଆରୟାଜତି ଏ� ି େବିରିକୁ ରୱେଚ୍ାରସବୀ 
ରରମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ବାରେଶ୍ୱର ବ୍ଲଡ୍   
ବୟୁାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଡ. ବସନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ, 

ରକେରୀପରୁ ସରପଞ୍ ନରରନ୍ଦ୍ର ବଶି୍ୱାଳ 
ମଳିତି ଭାରବ ଉଦରାଟନ କର ିରକ୍ତଦାତାଙୁ୍କ 
ଉତ୍ା�ତି କରଥିିରେ। େବିରିରୁ ୪୨ ୟନୁଟି୍   
ରକ୍ତ ସଂଗ୍� କରା�ାଇଥିୋ। କ୍ଲବ ସଭାପତ ି
କମଳାକାନ୍ତ ମ�ାନ୍ତ,ି ସମ୍ପାଦକ ରରାପୀନାଥ 
ରାଉତ, ନରରନ୍ଦ୍ର ସାମେ ଓ ମରନାଜ ରଜନା 
ପ୍ରମଖୁ େବିରି ପରଚିାଳନାରର ସ�ର�ାର 
କରଥିିରେ।

ରକ୍ତଦାନ ଶବିରି; ୪୨ ୟନୁଟି୍   ସଂଗହୃୀତପାଣରିର ବୁଡ଼ ି
ଯବୁକ ମତୃ

ବସ୍ା/ରୂପସା,୧୨ା୩(ସମସି): ରୂପସା 
ଥାନା ଅଧୀନ କସପିଦା ପଞ୍ାୟତ 
ଆରରମୌଦା ଗ୍ାମରର ଆଜ ିଜରଣ �ବୁକ 
ପାଣରିର ବୁଡ�ିବିାରୁ ମତୁୃୟୁ ରଟଛି।ି 
ଗ୍ାମର ରଞ୍ଜତି ରବର�ରା ରବବିାର 
ସକାଳ ସମୟରର ପାଖରର ଥିବା 
ରଡ଼ଆିକୁ ରେୌଚ ର�ବାକୁ �ାଇ ଆଉ 
ରଫର ି ନ ଥିରେ। ପରବିାର ରୋରକ 
ବ�ୁ ରଖାଜାରଖାଜ ି ପରର ରସ ରଡ଼ଆି 
ଭାସଥୁିବାର ରଦଖିଥିରେ। ସ୍ାନୀୟ 
ରୋକଙ୍କ ସ�ାୟତାରର ପରବିାର 
ରୋରକ ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର ି ରୂପସା 
ରରାଷ୍ୀ ୱୋସ୍ୟୁ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣଥିିରେ; ମାତ୍ର 
ଡାକ୍ତର ତାଙୁ୍କ ମତୃ ରରାଷଣା କରଥିିରେ। 
ପରର ପେୁସି ପ�ଞ୍ ି େବକୁ ଜବତ 
କର ି ବୟୁବରଚ୍ଦ କରବିା ସ�ତି ଏକ 
ଅପମତୁୃୟୁ ମାମୋ ରୁଜୁ କରଛି।ି

ଜଳଳଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବାଡ଼ ୧୨ା୩ (ସମସି): 
ବରିଜଡ ି ସଭାପତ ି ତଥା ଓଡ଼େିାର ମଖୁୟୁମନ୍ତ୍ରୀ 
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅନୁରମାଦତି 

ର�ାଇ ପନୁର୍ଗଠନ ର�ାଇଥିବା ରାଜୟୁ ବରିଜଡ ି
ଆଇନ ସାମ୍ମଖୁୟୁର ଉର୍ର ଆଞ୍ଳକି ସଂର�ାଜକ 
ତଥା ଓଡ଼େିା ଉର୍ତମ ନୟୁାୟାଳୟର ବରଷି୍ 

ଆଇନଜୀବୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସଙୁ୍କ 
ଜରଳଶ୍ୱର ୋଖା ବରିଜଡ ି ଆଇନ ସାମ୍ମଖୁୟୁ 
ପକ୍ଷରୁ ଆଜ ି ପବୂ୍ଗାନେରର ପଷୁ୍ପରଚୁ୍ ପ୍ରଦାନ 
କରା�ାଇ ସମ୍ଦ୍ଧ୍ଗନା ଜ୍ାପନ କରା�ାଇଛ।ି ଏ� ି
ଅବସରରର ଆରୟାଜତି ରବୈଠକରର ସରକାରୀ 
ଏପପି ି ପତତିପାବନ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା 
କରଥିିରେ। ଅନୟୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ବାରେଶ୍ୱର 
ଜଲି୍ା ଖାଉଟ ି ଅଦାେତର ପବୂ୍ଗତନ ସଭାପତ ି
ସକୁୁମାର ରଣା, ଆଇନଜୀବୀ ରମାକାନ୍ତ ପଡୋ 
ଓ େକ୍ଷୀକାନ୍ତ ରବର�ରା, ବାରେଶ୍ୱର ବାରର 
�ବୁ ଆଇନଜୀବୀ ରରିେି ଚନ୍ଦ୍ର ପରଡ଼ିା ପ୍ରମଖୁ 
ର�ାରରଦଇ ଆରାମୀ ଦନିରର ଓକେିମାନଙ୍କ 
ବଭିନି୍ନ ସମସୟୁା ଓ ସଙ୍ଗଠନକୁ ମଜଭୁତ କରବିା 
ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାେ କରଥିିରେ।

ବରିରଡ ିଆଇନ ସାମ୍ଖୁ୍ୟର ଉର୍ର ଆଞ୍ଚଳକି ସଂରଯାରକଙୁ୍କ ସମ୍ୱଦ୍ଧତ୍ତନା
ଜଳଳଶ୍ୱର/ପଶ୍ମିବାଡ଼,୧୨ା୩(ସମସି): ପ୍ରାକ୍ତନ କରେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଡ.ବୁରଦ୍ଧଶ୍ୱର ପତଙି୍କ ଆଜ ିସରୁରା ସ୍ତି ବାସଭବନରର ପରରୋକ 
ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ମତୁୃୟୁ ରବଳକୁ ତାଙୁ୍କ ୮୨ ବଷ୍ଗ ବୟସ ର�ାଇଥିୋ। ରସ 
ଦୀର୍ଗ ଦନି ଧର ିବାଦ୍ଧ୍ଗକୟୁ ଜନତି ରରାରରର ପୀଡତି ର�ାଇ େ�ୟୁାୋୟୀ 
ଥିରେ। ମତୁୃୟୁେ�ୟୁା ନକିଟରର ଆତ୍ମୀୟୱେଜନ ଉପସ୍ତି ଥିରେ। ରସ ପ୍ରଥରମ 
େକ୍ଷଣନାଥ ସରକାରୀ ଉର୍ ବଦିୟୁାଳୟରୁ େକି୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କର ିଜାମେଳୁ ି
କରେଜ, ମୟରୂଭଞ୍ଜର ନଳରଜା କରେଜ, ରୂପସା କରେଜ ଓ ଜରଳଶ୍ୱର 
ଦୀନକୃଷ୍ କରେଜରର 
ଅଧ୍ୟାପନା ସ� ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ଭାରବ ମଧ୍ୟ ଦାୟତି୍ୱ 
ତୁୋଇଥିରେ। ତାଙ୍କ 
ମତୁୃୟୁ ଖବର ପାଇ 
ବ�ୁ ମାନୟୁରଣୟୁ 
ବୟୁକ୍ତ,ି ପରୁାତନ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ�ଞ୍ ି
ରେଷ ଦେ୍ଗନ 
କରଥିିରେ। ତାଙ୍କ 
ବରିୟାରରର ବରିଜଡ ି
ମଖୁପାତ୍ର ରରୌତମବୁଦ୍ଧ 
ଦାସ, ଜରଳଶ୍ୱର 
ଓକେି ସଂରର 
ସଭାପତ ିଅନେି 
କୁମାର ପରଡ଼ିା, 
ବାମପନ୍ୀ ରନତା ସୀତାଂେ ୁରସନାପତ,ି ଦଲି୍ୀପ ରରି,ି ଅରୁଣ କୁମାର 
ପରଡ଼ିା, ସରୁର ସରପଞ୍ ଜୟନ୍ତୀ ପରଡ଼ିା, େକ୍ଷଣନାଥ ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ 
ବବତିା ରାଉତ, �ବୁରନତା ବ୍ରଜ ରରାପାଳ ରାଉତ, ରରୁୁଜୀ ନର�ର ି
ରବର�ରା, େଭୁାଂେ ୁରେଖର ଦାସ ମ�ାପାତ୍ର, ସମୀର ପାତ୍ର, ଅରୁଣ 
ରବଜ, ରରୌରୀେଙ୍କର ମ�ାନ୍ତ,ି ଦପି୍ୀରଞ୍ଜନ ସା�ୁ, ଡ.ଅଜତି କୁମାର 
ମ�ାନ୍ତ,ି ଭୂପତ ିମଦି୍ଧ୍ଗା, ମମତା ସା�ୁ, ସବୁ୍ରତ ରରାଷାେ, ପ୍ରଧାନ େକି୍ଷକ 
େେକିାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ରଦବକାନ୍ତ କାସ୍ତ, ଡାକ୍ତର କାଳଚିରଣ େତପଥୀ, 
ତପନ ବଶି୍ୱାଳ, ରାଜୀବ ପରଡ଼ିା, ସକୁୁମାର ଦାସ, କରେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ସରରାଜ ରଞ୍ଜନ ରସନାପତ,ି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ରଜନା, ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ 
େକି୍ଷକ ସରନ୍ତାଷ ପାତ୍ର, ସେୁାନ୍ତ ନାୟକ, ଡ.େଳତି ରଞ୍ଜନ ରସନାପତ,ି 
ସଦି୍ଧାଥ୍ଗେଙ୍କର ପାଳ ପ୍ରମଖୁ ରଭୀର ରୋକବୟୁକ୍ତ କରଛିନ୍ତ।ି

ଚନ୍ଦଳେଶ୍ୱର,୧୨ା୩(ସମସି): ପବୂ୍ଗତନ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଡାକ୍ତର କମଳା ଦାସ ଏବଂ ବେିଷି୍ େକି୍ଷାବତି 
ୱେର୍ଗତ କାଳୀକୁମାର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ାରା ପ୍ରତଷି୍ତି 
ରଭାରରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ େଙ୍ାରୀ ପଞ୍ାୟତ 
ଇସ୍ନ ପରଚିାଳତି ଶ୍ୀଶ୍ୀ ରାଧା ରରାପୀନାଥ 
ଜୀଉଙ୍କ ୧୬ତମ ବାଷଷିକ ପ୍ରତଷି୍ା ଉତ୍ବ 
ରବବିାର ଉଦ�ାପତି ର�ାଇ�ାଇଛ।ି ଦୁଇ ଦନି 
ଧର ି ଆରୟାଜତି ଏ� ି ଉତ୍ବରର େନବିାର 
ପ୍ରାରମ୍ଭରର ପ୍ରାୟ ୫େ�ରୁ ଊଦ୍ଧଦ୍୍ଗ ମ�ଳିା 
ପ୍ରସଦି୍ଧ ରେୈବପୀଠ ବାବା ଚନ୍ରନଶ୍ୱରଙ୍କ 
ନୀଳ ରପାଖରୀରୁ ରଟ ଉରର୍ାଳନ କର ି
ରୋଭା�ାତ୍ରାରର ମନ୍ରିରର ପ�ଞ୍ ି ଶ୍ୀଜୀଉଙ୍କ 
ବଗି୍�କୁ ଅଭଷିକି୍ତ କରଥିିରେ। ରସ�ପିର ି
ରବବିାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ୀଶ୍ୀ ରାଧା ରରାପୀନାଥ ଜୀଉଙ୍କ 
�ରୁଳ ମରୂ୍ଷିକୁ ଇସ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ାରା ଅଭରିଷକ 
ପରର ଭଜନକୀର୍୍ଗନ, ପ୍ରବଚନ, ଆ�ୁତ,ି �ଜ୍ ଓ 
ସନ୍ଧୟୁାରର ସାଂସ୍ତୃକି କା�୍ଗୟୁକ୍ମ ଅନୁଷ୍ତି ର�ାଇ 
ଉତ୍ବ ଉଦ�ାପତି ର�ାଇଥିୋ। ଦୁଇ ଦନି ଧର ି

�ଜାର �ଜାର ଭକ୍ତ ରାଧାକୃଷ୍ଙ୍କ ରାଜକୀୟ 
�ରୁଳ ମରୂ୍ଷିର ରାଜରବେ ଦେ୍ଗନ କରଥିିରେ। 
ଉକ୍ତ କା�୍ଗୟୁକ୍ମରର ମାୟାପରୁରୁ ଭଦ୍ରଚାରୁ 
ପ୍ରଭୁ, ଓଡ଼େିା ନାମ�ଟ ପ୍ରଚାରକ ର�ମ �ରପିଦ 
ଦାସ, ମନ୍ରିର ମଖୁୟୁ ପରଚିାଳକ ୋବଣୟୁ 
ରରୌର ଦାସ ପ୍ରମଖୁ ର�ାର ରଦଇ ସଂକୀର୍୍ଗନରର 
ସକ୍ୟି ଭୂମକିା ଗ୍�ଣ କରଥିିରେ। ପରୁୁରଷାର୍ମ 

ୱୋମୀ ମ�ାରାଜଙ୍କ ଭାରବତ କଥାକୁ 
ଭକ୍ତମାରନ ଶ୍ବଣ କର ି କୃତାଥ୍ଗ ର�ାଇଥିରେ। 
ଏଥିରର �ଜାର �ଜାର କୃଷ୍ ରପ୍ରମୀ ଏକତ୍ରତି 
ର�ାଇଥିରେ। େକି୍ଷକ ରରାପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସା�ୁ, 
ବସନ୍ତ ଦାସ, ଅଜତି ସାମେ, ସମାଜରସବୀ 
ଦଲି୍ୀପ କାମଳିା ପ୍ରମଖୁ କା�୍ଗୟୁକ୍ମ 
ପରଚିାଳନାରର ସ�ାୟତା କରଥିିରେ।

ପ୍ରାକ୍ତନ କରେର ଅଧ୍ୟ୍ 
ବୁରଦ୍ଧଶ୍ୱର ପତଙି୍କ ପରରୋକ

ନାଙୁ୍ଡ଼ସାହ ିଗ୍ାମରର ସ୍ାସ୍୍ୟ ଶବିରି ମତୃକ ପରବିାରକୁ ସହାୟତା କୋ ରସବେଚ୍ାରସବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ

ଶ୍ୀଶ୍ୀ ରାଧା ରଗାପୀନାର ମନ୍ରିର ବାଷଷିକ ଉତ୍ବ ଉଦଯାପତି
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ଜ୍ୟୋତରିଥକୁ ଜେତନଟୀଜର ସ୍ୋଗତ
ସବତନଟୀ,୧୨।୩(�ମ�ି): ଜଲି୍ଲାପରକି୍ରମଲାରର ବଲାହଲାରଥିିବଲା ମହଲାରଲାଜଲା 
ଶ୍ରୀରଲାମଚନ୍ଦ୍ର ରଜୟଲାତରିଥକୁ ରବବିଲାର ରବତନଟରୀରର ଭବୟ ସ୍ଲାଗତ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧନଲା 
ପ୍ରଦଲାନ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ରବତନଟରୀ ବ୍ଲକ ସଲାମ୍ୱଲାଦକି ସଂଘର ସଲାଧଲାରଣ 
ସମ୍ଲାଦକ ଅନୂପ କୁମଲାର ଦଣ୍ଡପଲାଟଙ୍କ ସଂରଯଲାଜନଲା ଏବଂ ପରଚିଲାଳନଲାରର 
ରଜୟଲାତରିଥକୁ ପ୍ରଥରମ ରବତନଟରୀ ବଜଲାର ପରକି୍ରମଲା କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଏହଲାପରର ଜଲାତରୀୟରଲାଜପଥ ଡଲାକବଙ୍ଗଳଲା ପରସିରରର ଆରୟଲାଜତି 
ସଭଲାକଲାଯଦ୍ଧୟରର ରବତନଟରୀ ବ୍ଲକ ସଲାମ୍ୱଲାଦକି ସଂଘ ସଭଲାପତ ିଅଜୟ କୁମଲାର 
କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲା କରଥିିରଲ। ମଖୁୟଅତଥିି ଭଲାରବ ବଳଲାଙ୍ଗରୀ ମରହଲାତ୍ସବର 
ପ୍ରତଷି୍ଲାତଲା ସମ୍ଲାଦକ ଶରତ ନଲାୟକ, ସମ୍ଲାନତି ଅତଥିି ଭଲାରବ ରବତନଟରୀ 
ବ୍ଲକ ସହକଲାରରୀ ଶକି୍ଷଲାଧିକଲାରରୀ ରମଲାକଲାନ୍ତ ମହଲାନ୍ତ, ସଆିରସସି ି ଦରୀପକ 
କୁମଲାର ପଲାତ୍ର, ଜଲି୍ଲାର ଅଗ୍ରଣରୀ ପଦ୍ମମଲାଳରୀ ମହଳିଲା ସଂଗଠନର ସଭଲାପତ ି
ପ୍ରଲାଧ୍ୟଲାପକିଲା ସଂଯକୁ୍ଲା ଜରୀ, କଇଫୁଁଲ ପତ୍ରକଲା ସମ୍ଲାଦକ ପଶୁଦ୍ଧରଲାମ ସଲାହୁ, 
ବଳଲାଙ୍ଗରୀ ମରହଲାତ୍ସବର ଉପରଦଷ୍ଲା ନରରନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର ରସନଲାପତ,ି ସଲାମ୍ୱଲାଦକି 
ସଂଘ ଓୟରୁଜର ଉପସଭଲାପତ ି ଦରୀପକ କୁମଲାର ନଲାୟକ ପ୍ରମଖୁ ମଞ୍ଲାସରୀନ 
ରହଥିିରଲ। ଅନୟମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ମୟରୂ ସଲାହତିୟ ସଂସଦର ସଭଲାପତ ି
ଜଗନ୍ଲାଥ ରସବକ ଜୟନ୍ତ କୁମଲାର ପଟ୍ଟନୟକ(କ), ଯତରୀନ୍ଦ୍ରନଲାଥ ସଲାହୁ, 
ଜଲାତରୀୟଦବିସ ପଲାଳନ କମଟି ି ସଭଲାପତ ି ଜୟନ୍ତ କୁମଲାର ପଟ୍ଟନୟକ(ଖ), 
ଯବୁସଲାମ୍ୱଲାଦକି ଗତକୃିଷ୍ଣ ମହଲାନ୍ତ, ହରଶି୍ଚନ୍ଦ୍ର ସଲାମଲ, ଧରଣରୀଧର ମହଲାନ୍ତ,ି 
ରକଶବ ନଲାଥ, ଜ୍ଲାନଦରୀପ ପତ୍ରକିଲା ସମ୍ଲାଦକ ସଞ୍ଜୟ କୁମଲାର ଭୂୟଲା,ଁ ପଦ୍ମମଲାଳରୀ 
ମହଳିଲା ସଂଗଠର ଜୟନ୍ତରୀ ଖଟୁଆ, ମଲାଳତରୀ ମଞ୍ଜରରୀ ଦଲାସ, ରସଲାନଲା ଖଲାତୁନ, 
ରଞ୍ଜତିଲା କର, ହରପ୍ରୟିଲା ଦଲାସ, ମଞ୍ଜଲୁତଲା ସଲାହୁ, କୁମଦୁନିରୀ ମହଲାନ୍ତ, ସସ୍ତିଲା 
ମହଲାନ୍ତ, ଶଭୁସ୍ତିଲା ରସନଲାପତ,ି ମନଲିତଲା ବଳଲାଙ୍କ ସରମତ ମଣ୍ଡଳ ସଭଲାପତ ି
ରଲାଜକରିଶଲାର ଶଲାହଲା, ଖରଗନ୍ଦ୍ର ସଲାହୁ, ଅଲୟ ପ୍ରଧଲାନ, ସଞ୍ଜୟ ରବରହରଲା, 
ତପନ ନଲାୟକ, ରବରୀନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ, ଆଇନଜରୀବରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହଲାନ୍ତ, ମରନଲାଜ 
ପଣ୍ଡଲା, ସଞ୍ଜୟ ମଢୁଆଳ ପ୍ରମଖୁ ପରଚିଲାଳନଲାରର ସହରଯଲାଗ କରଥିିରଲ। 
କଲାଯଦ୍ଧୟକ୍ରମର ସଫଲ ସମଲାପନ ପରର ପଦ୍ମମଲାଳ ି ମହଳିଲା ସଂଗଠନର 
ସଲାଧଲାରଣ ସମ୍ଲାଦକିଲା ପ୍ରଭଲାତରୀ ମହଲାନ୍ତ ିଧନୟବଲାଦ ଅପଦ୍ଧଣ କରଥିିରଲ। 

 X ଓକଲି ସଂଘ ନରି୍ବାଚନ; ସରଲିବା ପ୍ବାର୍ପତ୍ର ପ୍ତ୍ବାହବାର

ଆ୍ ିପ୍ରକୋଶ ପୋଇେ ଚୂଡ଼ୋନ୍ତ ପ୍ରୋଥ୍ୀ ତୋଲକିୋ 
ସବତନଟୀ,୧୨।୩(�ମ�ି): ଆସନ୍ତଲା ୨୫ରର ରହବଲାକୁ ଥିବଲା 
ରବତନଟରୀ ବଲାର ଆରସଲାସଏିସନର ନବିଦ୍ଧଲାଚନ ପଲାଇଁ ଆଜ ିନଲାମଲାଙ୍କନପତ୍ର 
ପ୍ରତୟଲାହଲାରର ରଶଷ ଦନି ଥିଲଲା। ରସଲାମବଲାର ଚୂଡଲାନ୍ତ ପ୍ରଲାଥଦ୍ଧରୀ ତଲାଲକିଲା 
ପ୍ରକଲାଶ ପଲାଇବ ରବଲାଲ ି ନବିଦ୍ଧଲାଚନ ଅଧିକଲାରରୀ ଦଲାୟତି୍ୱରର ଥିବଲା 
ଆଇନଜରୀବରୀ ଲରମ୍ୱଲାଦର ନଲାୟକ ସଚୂନଲା ରଦଇଛନ୍ତ।ି 

ସଭଲାପତ ି ପଦବରୀ ନମିରନ୍ତ ବରଷି୍ ଆଇନଜରୀବରୀ ଅରୂପ କୁମଲାର 
ରଘଲାଷ ଏବଂ ରଦବବ୍ରତ ପରଡ଼ିଲା ନଲାମଲାଙ୍କନପତ୍ର ଦଲାଖଲ କରଥିିବଲା ରବରଳ 
ଉପସଭଲାପତ ି ପଦବରୀ ନମିରନ୍ତ ସଚ୍ଦିଲାନନ୍ଦ ମହଲାନ୍ତ ି ଓ ଲରମ୍ୱଲାଦର ମହଲାନ୍ତ 
ନଲାମଲାଙ୍କନପତ୍ର ଦଲାଖଲ କରଥିିରଲ। ରସହଭିଳ ି ସମ୍ଲାଦକ ପଦବରୀ ନମିରନ୍ତ 
ପ୍ରବରୀର କୁମଲାର ବଲାରକି, ସଞ୍ଜୟ କୁମଲାର ରଲାଉତ, ଯଗୁ୍ମସମ୍ଲାଦକ ପଲାଇ ଁଅର୍ଦ୍ଧବ 
କୁମଲାର ରଘଲାଷ ଏକକ ନଲାମଲାଙ୍କନପତ୍ର ଦଲାଖଲ କରଥିିରଲ। ରକଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପଦବରୀ ନମିରନ୍ତ ରଯଲାରଗନ୍ଦ୍ର ଆଚଲାଯଦ୍ଧୟ, ରଣଜତି ଗନ୍ତଲାୟତ ଓ ରବନିଲାରଲାୟଣ 
ମହଲାପଲାତ୍ର ନଲାମଲାଙ୍କନପତ୍ର ଦଲାଖଲ କରଥିିରଲ। ରତରବ ରବବିଲାର 
ନଲାମଲାଙ୍କନପତ୍ର ପ୍ରତୟଲାହଲାରର ରଶଷଦନି ରହଲାଇଥିବଲାରୁ ଉପସଭଲାପତ ି
ପଦବରୀରୁ ସଚ୍ଦିଲାନନ୍ଦ ମହଲାନ୍ତ ିଓ ସମ୍ଲାଦକ ପଦବରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମଲାର ରଲାଉତ 
ନଜିନଜିର ନଲାମଲାଙ୍କନପତ୍ର ପ୍ରତୟଲାହଲାର କରରିନଇଛନ୍ତ।ି ଫଳରର ସଭଲାପତ ିଓ 
ରକଲାଷଲାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ଛଲାଡରିଦରଲ ଆଉ ସମସ୍ତ ପଦପଦବରୀରର ଏକକ ପ୍ରଲାଥଦ୍ଧରୀ 
ରହଥିିବଲାରୁ ରସସବୁ ନଦି୍ୱର୍ନଦ୍ଧ ରହଛି।ି ଅନୁରୂପ ଭଲାରବ କଲାଯଦ୍ଧୟକଲାରରୀ ସମତିକୁି 
୫ଜଣ ଆଇନଜରୀବରୀ ଏକକ ନଲାମଲାଙ୍କନପତ୍ର ଦଲାଖଲ କରଥିିବଲା ଜଣଲାଯଲାଇଛ।ି

 X ରସଧୁବା ଯ�ବାଜନବା ରଫିଳ
ପୋନୀୟ ୍ଳ ପୋଇଁ ସୋନମୋଣଦିୋେୋସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ

ରୋ�ସ�ୋବନି୍ଦପରୁ,୧୨ୋ୩(�ମ�ି): ଗ୍ରରୀଷ୍ମ ବୃର୍ ି ପଲାଇବଲା ସହତି ପଲାନରୀୟ ଜଳ 
ସମସୟଲା ରଦଖଲାରଦଲଲାଣ।ି ରଲାସରଗଲାବନି୍ଦପରୁ ବ୍ଲକ ସଲାନମଲାଣଦିଲା ପଞ୍ଲାୟତରର 
ବସଧୁଲା ରଯଲାଜନଲା ରଫଲ ମଲାରଥିିବଲାରୁ ରଲଲାରକ ପଲାଣ ିପଲାଇ ଁହନ୍ତସନ୍ତ ରହଉଛନ୍ତ।ି 
ଦରୀଘଦ୍ଧଦନି ଧର ି ରଲାସରଗଲାବନି୍ଦପରୁ ବ୍ଲକର ପଲାନରୀୟ ଜଳ ସମସୟଲା ଏକ 
ଅସମଲାହତି ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲାବରର ଉଭଲା ରହଲାଇଛ।ି ଏଠଲାକୁ ସରକଲାରରୀ ରଯଲାଜନଲା ଆସଛୁ;ି 
କନୁି୍ତ ରଯଲାଜନଲାକୁ କଲାଯଦ୍ଧୟକଲାରରୀ କରବିଲା ପଲାଇ ଁ ଦଲାୟତି୍ୱରର ଥିବଲା ଅଧିକଲାରରୀଙ୍କ 
ଦଲାୟତି୍ୱହରୀନତଲା ରଯଲାଗୁ ଁରଲଲାକଙ୍କ ପଲାଖରର ପହଞ୍ପିଲାରୁନଲାହ ିଁ ରଯଲାଜନଲା।

ରଲାସରଗଲାବନି୍ଦପରୁ ବ୍ଲକ ସଲାନମଲାଣଦିଲା ପଞ୍ଲାୟତ ଅଧରୀରର ରହଛି ି
କୁଚଆିରଶଲାଳ ଗ୍ରଲାମ। ଏହ ି ଗଲାରଁ ନୂଆସଲାହରିର ପ୍ରଲାୟ ୨୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଦ୍ଧ ରଲଲାକ 
ବସବଲାସ କରନ୍ତ।ି ଆଜକୁ ପ୍ରଲାୟ ୧୮ ବଷଦ୍ଧ ପରୂବଦ୍ଧ ଏକ ନଳକୂଅ ରଖଲାଳଲାଯଲାଇଥିଲଲା। 
ଏହ ିନଳକୂଅ ଉପରର ୪୫ଟ ିପରବିଲାର ନଭିଦ୍ଧର କରନ୍ତ।ି ଏରବ ଗ୍ରରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ 
ରହଲାଇଥିବଲାରୁ କୂଅ ଏବଂ ରପଲାଖରରୀ ଶଖୁିବଲାରର ଲଲାଗଛି।ି ଅଧିକଲାଂଶ ସମୟରର 
ନୂଳକୂଅରୁ ରଗଲାଳଆି ଏବଂ ରଲୌହଯକୁ୍ ପଲାଣ ିବଲାହଲାରୁ ଥିବଲାରୁ ତଲାହଲା ବୟବହଲାର 
କରଲାଯଲାଇପଲାରୁନଲାହ ିଁ। ଫଳରର ନୂଆସଲାହବିଲାସରୀ ନଲାନଲା ଅସବୁଧିଲାର ସମ୍ଖୁରୀନ 
ରହଉଛନ୍ତ।ି ପଇିବଲା ପଲାଣ ି ପଲାଇ ଁ ନୂଆସଲାହ ି ଗ୍ରଲାମର ରଲଲାରକ ୨ କ.ିମ ି ଦୂରରର 
ଥିବଲା ଏକ ରପଲାଖରରୀରୁ ପଲାଣଆିଣ ି ବୟବହଲାର କରୁଛନ୍ତ।ି ସମସୟଲା ବଲାବଦରର 
ଗ୍ରଲାମବଲାସରୀ ବହୁବଲାର ବଭିଲାଗରୀୟ ଅଧିକଲାରରୀଙ୍କଠଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ିରଲାଜରନତଲାଙ୍କ 
ଦୃଷ୍ ିଆକଷଦ୍ଧଣ କରସିଲାରଛିନ୍ତ;ି କନୁି୍ତ ରକୌଣସ ିଫଳ ମଳୁିନଲାହ ିଁ। ଆବଶୟକ ଥିବଲା 
ସ୍ଲାନରର ନୂତନ ନଳକୂଅ ସ୍ଲାପନ ପଲାଇ ଁସରକଲାର ବୟଲାପକ ଅଥଦ୍ଧ ରଯଲାଗଲାଇ ରଦଇ 
ଆସଛୁନ୍ତ;ି କନୁି୍ତ ପ୍ରଶଲାସନକି ଅଧିକଲାରରୀଙ୍କ ଇଛଲାଶକ୍ ିଅଭଲାବରୁ ଏଭଳ ିପରସି୍ତି ି
ସଷୃ୍ ିରହଉଛ ିରବଲାଲ ିଗ୍ରଲାମବଲାସରୀ ଅଭରିଯଲାଗ କରଛିନ୍ତ।ି ରକବଳ ସଲାନମଲାଣଦିଲା 
ପଞ୍ଲାୟତ ନୁହ,ଁ ବ୍ଲକର ବହୁ ସ୍ଲାନରର ଏଭଳ ି ସମସୟଲା ରଦଖଲାରଦଲଲାଣ।ି 
ବଭିଲାଗରୀୟ କରୃ୍ଦ୍ଧପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ ିରଦବଲାକୁ ସଲାଧଲାରଣରର ଦୃଢ ଦଲାବ ିରହଉଛ।ି

ଯେୁକଙ୍କ ଆତ୍ମହତୟୋ
କୁଳଅିଣୋ, ୧୨ୋ୩(�ମ�ି): କୁଳଅିଣଲା ଥଲାନଲା ଅନ୍ତଗଦ୍ଧତ ଡୁମରୁଡହିଲା ପଞ୍ଲାୟତ 
କଚଲାଟଲଲା ସଲାହରି ସଗୁଦଲା ମମୁ ୁଦ୍ଧ (୪୮) ନଜି ଘର ସମ୍ଖୁରର ଏକ ଶଖୁିଲଲା 
ଖଣୁ୍ଟରର ରବକରର ଗଲାମଛୁଲା ଲଗଲାଇ ଆତ୍ମହତୟଲା କରଥିିବଲା ଜଣଲାପଡ଼ଛି।ି 
ରଭଲାରରୁ ଗ୍ରଲାମବଲାସରୀ ଏହଲା ରଦଖି କୁଳଅିଣଲା ପଲୁସିକୁ ଖବର ରଦଇଥିରଲ। 
ପଲୁସି ଶବ ଜବତ କରବିଲା ସହତି ୭/୨୩ରର ଏକ ଅପମତୁୃୟ ମଲାମଲଲା 
ରୁଜୁ କର ିବୟବରଛେଦ ପରର ପର ିବଲାର ରଲଲାକଙୁ୍କ ହସ୍ତଲାନ୍ତର କରଛି।ି ପ୍ରକଲାଶ 
ଆଉକ ିଘଟଣଲା ଦନି ରଲାତ ିପ୍ରଲାୟ ୧ଟଲା ସମୟରର ମତୃକଙ୍କ ଏକମଲାତ୍ର ପତୁ୍ରକୁ 
ରକୌଣସ ି ଏକ ଘଟଣଲାର ତଦନ୍ତ ପଲାଇଁ ଶଳୁଆିପଦଲା ପଲୁସି ଆସ ି ରଜରଲା 
କରଥିିରଲ। ଫଳରର ମତୃକ ବବି୍ରତ ରହଥିିରଲ। 

ପୋଣଜିର େୁଡ ିଯେୁକ ମତୃ
ବଡ଼�ୋହ,ି୧୨ୋ୩(�ମ�ି): ବଲାରପିଦଲା ବଜିୟରଲାମଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଗ୍ରଲାମର ଜରଣ ଯବୁକ 
ଖଣୁ୍ଟଲା ଥଲାନଲା ଅଧରୀନ ସଲାନରବଲଲାକୁଟ ିଗ୍ରଲାମକୁ ବନୁ୍ ଘରକୁ ବୁଲ ିଆସଥିିବଲା ରବରଳ 
ପଲାଣରିର ବୁଡ ି ମତୁୃୟବରଣ କରଛି।ି ମତୃ ଯବୁକ ଜଣକ ରହରଲ ରଦବବ୍ରତ 
ନଲାଏକ(୧୬)। ବଡ଼ସଲାହ ି ପଲୁସି ଘଟଣଲାସ୍ଳରର ପହଞ୍ ି ଶବ ବୟବରଛଦ 
କଲାରବିଲା ସହତି ଏକ ଅପମତୁୃୟ ମଲାମଲଲା ରୁଜୁ କର ିତଦନ୍ତ ଜଲାର ିରଖିଛ।ି

ଦୋନ୍ଆିମହୁୋଁ,୧୨।୩(�ମ�ି)

କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପରୁ ଫଲାଣ୍ଡ ିତଥଲା ବଲାରପିଦଲା-ପଠିଲାବଟଲା ରରଞ୍ଜ ଅଧରୀନ 
ହଲାତରୀରକଲାଟ ଜଙ୍ଗଲରର ଲଲାଗଥିିବଲା ନଅିଲାଁ ଦନିରଲାତ ିଜଳୁଥିବଲା 
ରବରଳ ଥମବିଲାର ନଲାଁ ଧରୁନ।ି ରବବିଲାର ଦନିରବଳଲା ଜଙ୍ଗଲରର 
ନଅିଲାଁ ଲଲାଗଥିିବଲା ରବରଳ ଏହଲା ଅଣଲାୟର୍ ରହଲାଇ କ୍ରମଶଃ ପରୁଲା 
ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୟଲାପରୀ ଯଲାଇଥିଲଲା। ଏପରଟ ଦନିରବଳଲା ନଅିଲାଁକୁ 
ଆୟର୍ କରଲାଯଲାଇପଲାର ି ନଥିବଲାରୁ ରବବିଲାର ରଲାତରିର ମଧ୍ୟ 
ଏହଲା ଜଳବିଲାରର ଲଲାଗଛି।ି ରହକ୍ଟର ରହକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଅିଲାଁ 
ବଲାପରୀ ଚଲାଲଥିିବଲା ରବରଳ ଜଙ୍ଗଲରୀ ଜରୀବଜନୁ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଲାକୃତକି 
ଆବଲାସସ୍ଳରୀ ଗଭରୀର ଭଲାବରର ପ୍ରଭଲାବତି ରହଲାଇଛ।ି ପନୁଶ୍ଚ 
ବଭିନି୍ ପ୍ରଜଲାତରି ଲତଲା ଏବଂ ଗଳୁ୍ମଜଲାତରୀୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଜଳରିପଲାଡ ି
ପଲାଉଶ ରହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ରତରବ ଜଙ୍ଗଲନଅିଲାଁ ମନୁଷୟକୃତ 
ରହଲାଇଥିବଲା ରବରଳ ଏହଲା ବନବଭିଲାଗ ପଲାଇଁ ସମସୟଲାର 
କଲାରଣ ପଲାଲଟଛି।ି ମହୁଲଫୁଲ ଏବଂ ଶଲାଳମଞ୍ଜ ିସଂଗ୍ରହ ପଲାଇଁ 
ଗଛମଳୂକୁ ସଫଲା କରବିଲା ଉରଦଶୟରର ଶଖୁିଲଲାପତ୍ରରର 

ଲଗଲାଯଲାଉଥିବଲା ନଅିଲାଁ କ୍ରମଶଃ ଅଣଲାୟର୍ ରହଲାଇ ଭୟଙ୍କର 
ରୂପ ଧଲାରଣ କରୁଛ।ି ଯଲାହଲାକୁ ରନଇ ପରରିବଶବତି୍   ମଲାରନ 
ରଯତକି ି ବୟଥିତ ବନବଭିଲାଗ ମଧ୍ୟ ରସତକି ି ଚନି୍ତତି। ରତରବ 

ଜଙ୍ଗଲନଅିଲାଁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନବିଲାରଣ ପଲାଇଁ ବନବଭିଲାଗ ପକ୍ଷରୁ 
ବୟଲାପକ ଜନସରଚତନତଲା ସରତ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲନଅିଲାଁ ଅଣଲାୟର୍ 
ରହବଲା ବଲାସ୍ତବକି ଚନି୍ତଲାଜନକ।

ଦନିରୋତ ି୍ଳୁଛ ିହୋତୀଜକୋଟ ୍ଙ୍ଗଲ

ବସି�ୋଇ,୧୨ୋ୩(�ମ�ି)

ମୟରୁଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା ବରିଶଲାଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ଖୁ ବଲାଢୁଣଆି ରଖଳ 
ପଡ଼ଆିରର ସଲାରସକଣଲା ବଧିଲାନସଭଲା ନବିଦ୍ଧଲାଚନରୀ ମଣ୍ଡଳରୀ 
ସ୍ତରରୀୟ ବଜୁି ଜନତଲା ଦଳର ଏକ ମହଳିଲା ସମଲାରବଶ ଆଜ ି
ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇ ଯଲାଇଛ।ି ରଲାଜୟସଭଲା ସଲାଂସଦ ମମତଲା ମହଲାନ୍ତଙ୍କ 
ସଭଲାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ତି ସମଲାରବଶରର ନବିଦ୍ଧଲାଚନ ମଣ୍ଡଳରୀ 
ସଂରଯଲାଜକ ରଦବଲାଶଷି ମହଲାନ୍ତ,ି ପବୂଦ୍ଧତନ ମନ୍ତ୍ରରୀ ତଥଲା ବଧିଲାୟକ 
ସଦୁଲାମ ମଲାଣ୍ଡ୍ଡି, ପବୂଦ୍ଧତନ ବଧିଲାୟକ ଭଲାଦବ ହଲାସଁଦଲା, ଜଲି୍ଲା 
ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଲା ଭଲାରତରୀ ହଲାସଁଦଲା, ମୟରୁଭଞ୍ଜ-୨ ସଭଲାପତ ି
କଲାଶରୀନଲାଥ ରହମ୍ୱ୍ରମ, ଉଠଲାଜଳରସଚନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମରରଶ 
ପତ୍ର,ି ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ୟନ ପରଷିଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ରଦବଲାଶଷି ମଲାଣ୍ଡ୍ଡି, 
ପବୂଦ୍ଧତନ ବଧିଲାୟକ ସଲାନନ୍ଦ ମଲାଣ୍ଡ୍ଡି, ବରିଶଲାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଲା ତୁଳସରୀ 
ସକି୍ର ି ହଲାସଁଦଲା, ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଭୟ ରଲାମଚନ୍ଦ୍ର ମମୁୁଦ୍ଧ(କୁସମୁରୀ), 
ପଲାବଦ୍ଧତରୀ ଟୁଡୁ(ବଜିଲାତଳଲା), ମଲାଝଆିରଲାମ ଟୁଡୁ, ବ୍ଲକ ସଭଲାପତ ି

ବଜିଲାତଳଲା ବ୍ଲକ, ଯବୁ ସଂଗଠକ କ୍ଷରୀରରଲାଦ କୁମଲାର ନନ୍ଦ, ବ୍ଲକ 
ସଭଲାପତ ି ଫଲାଗରୁଲାମ ମଲାଣ୍ଡ୍ଡି, ଅମରସଂି ଟୁଡୁ, ମହଳିଲା ସଭଲାପତ ି
ଆରତରୀ ମହଲାନ୍ତ, ବଜୁି ଯବୁ ସଭଲାପତ ିସନୁଲି ମହଲାପଲାତ୍ର, ବରଷି୍ 

ସଦସୟ ରଗଲାପବନୁ୍ ଗରି ି ପମଖୁ ମଞ୍ଲାସନି ଥିରଲ। କଲାଯଦ୍ଧୟକ୍ରମ 
ରର ନବିଦ୍ଧଲାଚନ ମଣ୍ଡଳରୀର ବଭିନି୍ ପ୍ରଲାନ୍ତରୁ ଶତଲାଧିକ ବରିଜଡ ି
ମହଳିଲା କମଦ୍ଧରୀ ଦଳରୀୟ ରନତଲା, କମଦ୍ଧରୀ ପ୍ରମଖୁ ରଯଲାଗ ରଦଇଥିରଲ।

ସୋରସକଣୋ ନେି୍ୋଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀସ୍ତରୀୟ ମହଳିୋ ସମୋଜେଶ

ବୋଙ୍ରିସିପୋଷ,ି୧୨ୋ୩(�ମ�ି): ବଲାଙ୍ଗରିରିପଲାଷ ିବ୍ଲକ 
ବଜୁି ଜନତଲାଦଳ ଶମିଳିଲା ଛକ ଠଲାରୁ ବଲାଙ୍ଗରିରିପଲାଷ ି
ଦଗଦ୍ଧଲାମଣ୍ଡପ ପଯଦ୍ଧୟନ୍ତ ଏକ ମନି ିମଲାରଲାଥନ ଅନୁଷ୍ତି 
ରହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ସ୍ଲାନରୀୟ ବଧିଲାୟକ ତଥଲା ଜଲି୍ଲା 
ବରିଜଡ ିସଭଲାପତ ିସଦୁଲାମ ମଲାଣ୍ଡ୍ଡି ପତକଲା ରଦଖଲାଇ 
ମନି ି ମଲାରଲାଥନକୁ ଉଦଘଲାଟନ କରଥିିରଲ। ୫ 
କମି ି ମଲାରଲାଥନ ପ୍ରତରିଯଲାଗତିଲାରର ୧୮୯ ଜଣ 
ପ୍ରତରିଯଲାଗରୀ ରଯଲାଗରଦଇଥିରଲ। ବଲାଙ୍ଗରିରିପଲାଷ ି
ବ୍ଲକ ବରିଜଡ ି ସଭଲାପତ ି ବରୀରକରିଶଲାର 
ମହଲାନ୍ତଙି୍କ ସଭଲାପତତି୍ୱରର ଅନୁଷ୍ତି ସଭଲାରର 
ମଖୁୟଅତଥିି ଭଲାରବ ସ୍ଲାନରୀୟ ବଧିଲାୟକ ସଦୁଲାମ 
ମଲାଣ୍ଡ୍ଡି ରଯଲାଗରଦଇ ପ୍ରତରିଯଲାଗତିଲାରର ପ୍ରଥମ 
ବରିଜତଲା ଭଲାରବ ବଲାରପିଦଲା ସ୍ତି କଲାଠପଲାଳ 
ଗ୍ରଲାମର ରଦବଲାଶଷି ମହଲାନ୍ତଙୁ୍କ ୧୦ ହଜଲାର ଟଙ୍କଲା, 
ଦ୍ୱତିରୀୟ ବରିଜତଲା ଭଲାରବ ବଲାଙ୍ଗରିରିପଲାଷ ିବ୍ଲକ ସ୍ତି 
ରଧଲାବଣରିଶଲାଳ ଗ୍ରଲାମର ପଣ୍ଡତି ସଂିଙୁ୍କ ୫ ହଜଲାର 
ଟଙ୍କଲା ଓ ତୃତରୀୟ ବରିଜତଲା ଭଲାରବ କ୍ରପିଲାଦୁମଲାର 
ରଳଆି ମମୁୁଦ୍ଧଙୁ୍କ ୩ ହଜରଲା ଟଙ୍କଲା ପରୁସ୍ତୃ 
କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ୬୫ ବଷ୍ଡିୟ ରବରୀନ୍ଦ୍ର କୁମଲାର 
ମହଲାନ୍ତ ଦରୀଘଦ୍ଧ ୫ କମି ି ରଲାସ୍ତଲା ପରୂଣ କରଥିିବଲାରୁ 
ତଲାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସଲା କରବିଲା ସହ ପରୁସ୍ଲାର ପ୍ରଦଲାନ 
କରଥିିରଲ। ଅନୟମଲାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ରଜଲାନଲାଲ୍   

ବରିଜଡ ି ଯବୁ ସଭଲାପତ ି ସରୁବଲାଧ ମଲାଣ୍ଡଦ୍ଧରୀ, ଜଲି୍ଲା 
ପରଷିଦ ସଭୟ ରଲାମଚନ୍ଦ୍ର ମମୁୁଦ୍ଧ,ପ୍ରଲାକ୍ନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
ପ୍ରରୀୟନଲାଥ ମଲାଣ୍ଡଦ୍ଧରୀ, ବରଷି୍ ବରିଜଡ ିକମଦ୍ଧରୀ ରମଲାତଲିଲାଲ 
ଦଲାଶ, ଶଲାନ୍ତନୁ ଦଲାଶ, ଯବୁ ସମ୍ଲାଦକ ରଜନିକିଲାନ୍ତ 
ମହଲାନ୍ତ, ବ୍ଲକ ଯବୁ ସଭଲାପତ ିଦୁବଲାୟ ମଲାଝରୀ,ଜହର 
ସତପଥରୀ, ବଶି୍ୱଜତି ଶମଦ୍ଧଲା, ସରୁରନ୍ଦ୍ର ନଲାଥ 
ପ୍ରଧଲାନ,ପ୍ରବରୀର ମହଲାନ୍ତ,ସନଲାତନ ମହଲାନ୍ତ,ଦରୀପକ 
କୁମଲାର ମହଲାନ୍ତ,ି ପ୍ରଭଲାତ କୁମଲାର ପଲାତ୍ର, ପ୍ରଶଲାନ୍ତ 
ପଲାତ୍ର,ରମଲାନଜ ଦଲାସ, ମନ ରଞ୍ଜନ ବଲାରକି, ଛଲାତ୍ର 
ସଭଲାତ ି ଦରୀପକ ଦତ,ମରନଲାଜ ଦତ,ପବତି୍ର 
ରମଲାହନ ମହଲାନ୍ତ,ି ବଜିୟ ରବରହରଲା, ବ୍ଲକ 

ଉପଲାଧ୍ୟକ୍ଷ ରତକିଲାନ୍ତ ସଂି, ନଶିକିଲାନ୍ତ ଦଲାସ, ଭଲାସ୍ର 
ମହଲାନ୍ତ, ସତୟଲାନନ୍ଦ ପଲାଳ, ସପିନୁ ମହଲାପଲାତ୍ର, 
ରସଲାମ ମହଲାନ୍ତ,ିଲଲାଲରମଲାହନ ରବରହରଲା, ନୁରରୀ 
ରସଠରୀ ପ୍ରମଖୁ ସହରଯଲାଗ କରଥିିରଲ। ରଶଷରର 
ଜଲି୍ଲା ପରଷିଦ ସଲାଭୟ ରଲାମଚନ୍ଦ୍ର ମମୁୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙୁ୍କ 
ଧନୟବଲାଦ ପ୍ରଦଲାନ କରଥିିରଲ। ଏହ ି ମନି ି
ମଲାରଲାଥନ ପ୍ରତରିଯଲାଗରୀତଲା ସମୟରର ବଲାଙ୍ଗରିରିପଲାଷ ି
ଥଲାନଲା ଅଧିକଲାରରୀ କମଳଲାକଲାନ୍ତ ଦଲାସ ଉପସ୍ତି ରହ ି
ଯଲାନବଲାହନକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରଥିିରଲ। ଏହ ିରଦୈଲାଡକୁ 
ରନଇ ବଲାଙ୍ଗରିରିପଲାଷ ି ଅଞ୍ଳରର ବପିଳୁ ଉତ୍ସଲାହ 
ରଦଖିବଲାକୁ ମଳିଥିିଲଲା।

େୋଙ୍ଗରିଜିପୋଷଜିର େ ି୍ ୁ  ମନି ିମୋରୋଥନ

ରୋ�ସ�ୋବନି୍ଦପରୁ, ୧୨ୋ୩(�ମ�ି): ରଚଲାରଲାରର 
ରମଲାରମ ରବଲାହୁଥିବଲା ଦୁଇଟ ି ଟ୍ଲାକ୍ଟରକୁ ଧରଛି ି
ରଲାସରଗଲାବନି୍ଦପରୁ ପଲୁସି। ସଚୂନଲା ଅନୁସଲାରର 
ରଲାସରଗଲାବନି୍ଦପରୁ ତହସଲି ମଲାଣଦିଲା ଆର୍  ଆଇ 
ଅଧରୀନ କୁଚଆିରଶଲାଳ ରମୌଜଲାରୁ ରଜସପି ିଲଗଲାଇ 
ରମଲାରମ ଚଲାଲଲାଣ ରହଉଥିଲଲା। ବଳିମ୍ୱତି ରଲାତରିର 
ପଲୁସି ପଲାରଟ୍ଲାଲଂି କରୁଥିବଲା ସମୟରର ମଲାଣଦିଲା 
ଠଲାରର ଦୁଇଟ ି ରମଲାରମ ରବଲାରଝଇ ଟ୍ଲାକ୍ଟରକୁ 
ଜବତ କରଛି।ି ଅନୟ ଗଡୁକି ଖସଯିଲାଇଛ।ି ଜବତ 
ଟ୍ଲାକ୍ଟର ଓଡ୧ି୧ ଭ ି୭୪୫୫ ଚଳଲାଉଥିବଲା ଚଲାଳକ 
ସପ୍ନ ମଲାନ୍ଲା, ଇଷ୍ଭୁମ ଝଲାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗଲାଡ ିନମ୍ୱର 
ଓଡ ି୦୧ଜ ି୧୯୩ ୭ ଚଲାଳକ ପଲାନୁ ସଂି, ଶରିଶିପରୁ, 
ଜରଳଶ୍ୱରକୁ ଗରିଫ କରଲାଯଲାଇଛ।ି ତଲା ସହ ୨ 
ଗଲାଡରି ମଲାଲକି ଚରି୍ରଞ୍ଜନ ଭକ୍ଲା ଓ ମଧସୁଦୂନ 
ଗରି ିନଲାମରର ମଧ୍ୟରର ରକସ ରହଲାଇଛ।ି

ଦୁଇ ଜମୋରମ ଜେୋଜେଇ 
ଟ୍ୋକ୍ଟର ୍େତ

�ୋର�କଣୋ, ୧୨ୋ୩ (�ମ�ି): ମୟରୂଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ଲା 
ଝଲାରରପଲାଖରଆି ପଲୁସି ୭୬ଟ ି ପଲାଦଚଲଲା 
ରଗଲାରୁକୁ ସନ୍ୟଲାରର ଶରୀଷଦ୍ଧଲା ଗ୍ରଲାମରୁ ଉର୍ଲାର କରବିଲା 
ସହ ତନି ିଜଣଙୁ୍କ ଗରିଫ କରଛି।ି ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁ 
ଆଞ୍ଳରୁ ୩ରୁ ଊର୍ଦ୍ଦ୍ଧ ଥଲାନଲା ପଲାର ରହଲାଇ ବଭିନି୍ 
ସ୍ଲାନର ରଗଲାରୁକୁ ରନଇ ଝଲାରରପଲାଖରଆି ଥଲାନଲା 
ଅଞ୍ଳ ରଦଇ ଅନୟ ରଲାଜୟକୁ ଚଲାଲଲାଣ ରହଉଛ।ି 
ଥଲାନଲାଧିକଲାରରୀ ଫନରୀନ୍ଦ୍ର ଭୂଷଣ ନଲାଏକ ରକୌଣସ ି
ସତୂ୍ରରୁ ଖବର ପଲାଇ ରଲାତ ିପ୍ରଲାୟ ୮ଟଲା ସମୟରର 
୭୬ଟ ି ପଲାଦ ଚଲଲା ରଗଲାରୁଙୁ୍କ ଶରୀଷଦ୍ଧଲା ଠଲାରର 
ଉର୍ଲାର କରବିଲା ସହତି ଶରୀଷଦ୍ଧଲା ଗ୍ରଲାମର ନରିଞ୍ଜନ 
ରସଠରୀ, ରବଲଆିରବଡଲା ଥଲାନଲା ଭଲାମଲାଳ ଗ୍ରଲାମର 
ସଧୁଲାଂଶ ୁ ତରରଇ ଓ ଚଚ୍୍ଡିତଲା ଗ୍ରଲାମର ହରପିଦ 
ରବରଲା ତନି ିଜଣଙୁ୍କ ଅଟକ ରଖିଛ ିପଲୁସି। ସମସ୍ତ 
ରଗଲାରୁକୁ ପଶଡୁଲାକ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତଲାବଲାଧଲାନରର ଦୁଇଟ ି
ଟ୍କ୍   ଓ ତନିଟ ିପକିଅପ ରଯଲାରଗ ଚକୁଳଆି ସ୍ତି 
ରଗଲାଶଲାଳଲାକୁ ପଠଲାଇ ଦଆିଯଲାଇଛ।ି

୭୬ ପୋଦଚଲୋ ଜଗୋରୁ 
ଉଦ୍ୋର; ତନି ିଅଟକ

୍ଙ୍ଗଲ ନଆିଁ ସଜଚତନତୋ ଜେୈଠକ 
ବୋଙ୍ରିସିପୋଷ,ି୧୨ୋ୩(�ମ�ି): ବରିଶଲାଇ ବନୟପ୍ରଲାଣରୀ ବନଲାଞ୍ଳ ଆନୁକୂଲୟରର ରଲାଇରଙ୍ଗପରୁ 
ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକଲାରରୀ ନଳନିରୀକଲାନ୍ତ ରବରହରଲାଙ୍କ ନରିଦ୍ଦ୍ଧଶ କ୍ରରମ ଜଙ୍ଗଲ ନଆଁି ରରଲାକବିଲାକୁ ଏକ 
ସରଚତନତଲା କଲାଯଦ୍ଧୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇଯଲାଇଛ।ି ବରିଶଲାଇ ବନଲାଞ୍ଳ ଅଧିକଲାରରୀ ରସକ୍ସନର 
ନଶି୍ଚନି୍ତଲା ପଞ୍ଲାୟତର ରଗଲାହରିଲାପଲାଳଗ୍ରଲାମଠଲାରର ଅନଷ୍ତି ରବୈଠକରର ମଖୁୟଅତଥିି ଭଲାରବ 
ନଶି୍ଚନି୍ତଲା ପଞ୍ଲାୟତର ସରପଞ୍ ଶକୁ୍ରଲା ସଂି ରଯଲାଗରଦଇଥିରଲ। କପିର ିଭଲାବରର ଜଙ୍ଗଲକୁ ସରୁକ୍ଷଲା 
ଦଆିଯଲାଇ ପଲାରବି ରସ ସଂକ୍ରଲାନ୍ତରର ବୁଝଲାଇବଲା ସହ ମନୁଷୟକୃତ ନଆଁିକୁ ମଣଷି ହ ିଁ ଆୟତ 
କରପିଲାରବି ରବଲାଲ ି ପ୍ରକଲାଶ କରଥିିରଲ। ଗହରିଲାପଲାଳ ବନ ସରୁକ୍ଷଲା ସମତିରି ସଭୟସଭୟଲା, 
ଗ୍ରଲାମର ମଖୁିଆ, ନଶି୍ଚନି୍ତଲା ବନପଲାଳ ଗରୁୁଚରଣ ମଣ୍ଡଳ, ବନରକ୍ଷରୀ ମଲାନସ ରଞ୍ଜନ ମହଲାକୁଡ 
ଉପସ୍ତି ରହ ିବନଲାଗ୍ ିଜନସରଚତନତଲା କଲାଯଦ୍ଧୟକ୍ରମକୁ ପରଚିଲାଳନଲାରର ସହରଯଲାଗ କରଥିିରଲ। 

ତରିଂିଜର ନଶିଳୁ୍କ ସ୍ୋସ୍ୟ ଶେିରି
ଝରୋଡହି,ି ୧୨ୋ୩(�ମ�ି): ତରିଂି ବ୍ଲକ ଭଲାରଲଡହି ି ଆରସକଲା ଶଲାଖଲା ସଂଗଠନ କଲାଯଦ୍ଧୟଲାଳୟ 
ପରସିରରର ଆରସକଲା ସଭଲାପତ ି ରଛଲାଟରଲାୟ ରହମ୍ୱ୍ରମଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତଲାରର ଆଦବିଲାସରୀ ସଲାମଲାଜକି 
ଶକି୍ଷଲା, ସଲାଂସ୍ତୃକି ସଂଘ ତରିସି ଓ ଅଲ ଇଣ୍ଡଆି ସଲାନ୍ତଲାଳ ି ବୟଲାଙ୍କ ଏମରପ୍ଲଲାୟସ ରେଲରଫୟଲାର 
ରସଲାସଲାଇଟ ିଅନୁକୁଲୟରର ନଶିକୁ୍ଳ ସ୍ଲାସ୍ୟ ପରରୀକ୍ଷଲା, ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ଓ ଆରଲଲାଚନଲା ସରଚତନଲା ଶବିରି 
ଅନୁଷ୍ତି ରହଲାଇଥିଲଲା। ରସଠଲାରର ତରିଙି୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରରମଶ୍ୱର ସଲାମଲାଡ ରଯଲାଗରଦଇଥିରଲ। 
ଶରହରୁ ଊର୍ଦ୍ଦ୍ଧ ରଲଲାକଙୁ୍କ ଚକିତି୍ସଲା କରଲାଯଲାଇଥିଲଲା। ତରିଂି ରଗଲାଷ୍ରୀ ସ୍ଲାସ୍ୟରକନ୍ଦ୍ରର ପବୂଦ୍ଧତନ ଡଲାକ୍ର 
ଚନ୍ଦ୍ରରମଲାହନ ମମୁୁଦ୍ଧ, ଡଲାକ୍ର ରହତ ରହମ୍ୱ୍ରମ, ତରିଂି ସଏିଚସରି ଡଲାକ୍ର ରଲାମରଲାୟ ଟୁଡୁ ପ୍ରମଖୁ 
ରରଲାଗରୀ ଚକିତ୍ସଲା କରଥିିରଲ। ତରିଂି ହସପଟିଲାଲର ଲୟଲାବ ରଟକ୍ନସିଆିନ ସମୁନ୍ତ ଗରି ିଓ ହସପଟିଲାଲକୁ 
ଅନୟଲାନ୍ ଷ୍ଲାପ ଉପସ୍ତି ରହଥିିରଲ। ରସଠଲାରର ଆଦବିଲାସରୀ ଆରସକଲା ସଲାମଲାଜକି ଶକି୍ଷଲା ଓ ସଲାଂସ୍ତୃକି 
ସଂଘ ତରିଂି ରଲାମରଲାୟ ମଲାଝ,ି କୁଅଲାରଁ ମମୁ ୁଦ୍ଧ, ସଗୁଦଲା ମମୁ ୁଦ୍ଧ, ସନୁ୍ଦରରମଲାହନ ଟୁଡୁ, ମଲାଇନ ହଲାସଁଦଲାଃ, 
ଲକ୍ଷରୀ ମଣରୀ ଟୁଡୁ, ବକି୍ରଲାମ ମଲାଣ୍ଡ,ି ମନିରିକତନ ଟୁଡୁ, ସଙି୍ଗଗ୍ ଲାଇ ଟୁଡୁ, ଲକ୍ଷଣ ଚରଣ ମଲାଝ,ିଭଲାଗବତ 
ରହମ୍ୱ୍ରମ,ସନୁ୍ଦରରମଲାହନ ମଲାଣ୍ଡ,ିବଶି୍ୱ ରଞ୍ଜନ ଟୁଡୁ,ମଙ୍ଗଲ ମଲାଝ ିପ୍ରମଖୁ ଉପସ୍ତି ଥିରଲ।



ସଦୃୁଢ଼ ହେଉଛ ିହେନୁ୍ଝର ଜଲି୍ଲାର ସ୍ଲାସ୍ଥ୍ୟହସବଲା ଭତି୍ଭୂିମ ି

ନଶି୍ନି୍ତପରୁ ପଞ୍ଲାୟତ 
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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
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୧୩ ମୋର୍୍ଗ, ୨୦୨୩

ଗୀତାବାଣୀ 

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

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

ଦମଷ 

ରାଶ ି
ପରଚିୟ 

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

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

ଦପୌରାଣକି କାହାଣୀ 

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

ନରିବତାର ଶକ୍ ି
ବକୁ ଦ୍ଧ 
କଥା

ଭନି୍ନ ମନ୍ରି 

ଗକୁଣ୍କୁଚ ିରୂପଦର ପଜୂା ପାଆନ୍ ିହନକୁ ମାନ

ଶବିଙ୍ ଫଦଟା ବା ମରୂ୍ତ୍ତି 
ରଖÒବାର ନୟିମ

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

ଆଳତୀ ଓ ଧପୂ ଦଗାଲ୍ ଦର 
ବକୁ ୋଯାଏ କାହ ିଁକ ି

ଦବୈେକି 
ବଜି୍ଞାନ



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

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

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

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

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

ଏବଂ ୨୫ତମ ମନିଟି୍  କର ୋର୍ମି କସଲଭମଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ 
କ�ାଲ୍   ଭାରତେୁ ୍ରମାର୍୍କର ୪-୧ କ�ାଲକର 
ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ େରାଇଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୱିଲା ଅର୍ରେଲୱିଆ:
ମଧ୍ାଚର କରଷ ୩୦ ମନିଟି୍   ଅରା୍ତ୍   ୩ୟ ଓ ୪ର୍ 
କ୍ାଟ୍ରକର ଅକ୍ରେଲଆି ଲଢ଼ୁଆ ୍ ଦର୍ନ େରଥିିଲା। 
ତୃତୀୟ କ୍ାଟର୍କର େ ି ୱିଲଟ୍ଟ (୪୨ତମ ମନିଟି୍  ) 
ଓ ୪ର୍ କ୍ାଟ୍ରକର କବନ୍   କଷ୍ନ୍ସ (୫୨ତମ)ଙ୍କ 
କ�ାଲକର ଭ୍ରମଣୋରୀ ଅକ୍ରେଲଆି ମଧ୍ାଚେୁ 
୩-୪ସ୍ତିେୁି ଆଣଥିିଲା। କତକବ ୫୫ତମ 
ମନିଟି୍  କର ହର୍  ମନ୍ୀତ୍   ଭାରତ ପାଇଁ ୫ମ ଓ 
ବଧ୍କ୍�ିତ ୩ୟ କ�ାଲ୍   କଦଇ ହଧ୍ାଟ୍େି ପରୂଣ 
େରଥିିକଲ। େନୁି୍ତ ପରବର୍୍ୀ ମନିଟି୍  କର ଆରନ 
କରକଲସ୍କ ି କପନାଲ୍ ି େର୍୍ରରୁ କ�ାଲ୍   କଦଇରÒକଲ 
ମଧ୍ୟ ଏହା ଅକ୍ରେଲଆିେୁ ୍ତଧ୍ାବର୍୍ନ େରାଇ 
ପାର ିନଥିଲା। କରଷକର ଭାରତ ୫-୪ କ�ାଲକର 
କରାମାଞ୍ଚେ ବରିୟ ହାସଲ େରଥିିଲା। ହଧ୍ାଟ୍କି୍  
କ�ାଲ କଦଇରÒବା ହରମନ୍ୀତ୍  ମଧ୍ାଚ୍ ର କରେଷ୍ 
କେଳାଳ ିକହାଇରÒକଲ
ଭାେତେ ୧୫ତମ ବ ୱିଜୟ
ମଧ୍ାଚର କରଷ ୩୦ ମନିଟି୍   ଅରା୍ତ୍   ୩ୟ ଓ ୪ର୍ 
କ୍ାଟ୍ରକର ଅକ୍ରେଲଆି ଲଢ଼ୁଆ ୍ ଦର୍ନ େରଥିିଲା। 
ତୃତୀୟ କ୍ାଟର୍କର େ ି ୱିଲଟ୍ଟ (୪୨ତମ ମନିଟି୍  ) 
ଓ ୪ର୍ କ୍ାଟ୍ରକର କବନ୍   କଷ୍ନ୍ସ (୫୨ତମ)ଙ୍କ 
କ�ାଲକର ଭ୍ରମଣୋରୀ ଅକ୍ରେଲଆି ମଧ୍ାଚେୁ 
୩-୪ସ୍ତିେୁି ଆଣଥିିଲା। 
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 �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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